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1. ทฤษฎีปริมาณเงินของคลาสสิก 
 วิวัฒนาการเกี่ยวกับทฤษฎีและนโยบายการเงิน มีการเปลี่ยนแปลงใน
แนวคิดอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งถึงปัจจุบัน นักเศรษฐศาสตร์ได้ให้ความส าคัญ
ของ เงินตราต่อชีวิตเศรษฐกิจ เพียงแต่มองความส าคัญในแง่มุมที่ต่างกันตาม
ทัศนะและกาลเวลา 
 ส าหรับทฤษฎีการเงินที่มีผลกระทบต่อแนวความคิดในปัจจุบันแบ่งได้
เป็น 3 ช่วงเวลา 
 (1) ก่อน ค.ศ. 1929 นักเศรษฐศาสตร์กลา่วว่าปริมาณเงินเป็นสาเหตุที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในระดับราคาสินค้าเพียงอย่างเดียว และนโยบายการเงินถือได้ว่า
เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 



1. ทฤษฎีปริมาณเงินของคลาสสิก 
 (2) ค.ศ. 1930 – 1960 นักเศรษฐศาสตร์กล่าวว่าเงินและนโยบาย
การเงินไม่มีความส าคัญเท่าใดในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และ
นโยบายการเงินไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการช่วยรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ 
 (3) หลัก ค.ศ. 1960 ถึงปัจจุบัน นักเศรษฐศาสตร์เริ่มกลับมามี
แนวความคิดใหม่ว่าเงินและนโยบายการเงินเป็นตัวก าหนดที่ส าคัญของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงในปริมาณเงินนอกจากจะก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าแล้ว ยังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในผลิตผล
และการจ้างงานด้วย 
  
 



1. ทฤษฎีปริมาณเงินของคลาสสิก 
 ส าหรับทฤษฎีปริมาณเงินของคลาสสิกนี้แบ่งเป็น 4 ทฤษฎีดังนี้ 
 1.1 ทฤษฎีปริมาณเงิน : สมการการแลกเปลี่ยน 
 1.2 ทฤษฎีปริมาณเงิน : รูปแบบรายการซื้อขายแลกเปลี่ยน 
 1.3 ทฤษฎีปริมาณเงิน : รูปแบบของรายได ้
 1.4 ทฤษฎีปริมาณเงิน : รูปแบบของการถือเงินสด 
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1.1 สมการการแลกเปลี่ยน 
 ทฤษฎีปริมาณเงินที่เป็นสมการแลกเปลี่ยนหรือเรียกว่าทฤษฎีปริมาณ
เงินอย่างหยาบ (the crude quantity theory of money) เน้นว่าเงินท า
หน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและระดับราคาสินค้ามีความสัมพันธ์
โดยตรงกับปริมาณเงิน โดยมีข้อสมมุติว่าคนเราไม่มีความต้องการถือเงินในตัว
ของมันเอง แต่ต้องการถือเงินเพื่อการมีอ านาจซื้อ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง
อุปทานของเงินมีผลกระทบต่อราคาสินค้าและจะส่งผลต่ออุปสงค์ของสินค้า 
 นอกจากนี้ทฤษฎีนี้ เชื่อว่า เงินไม่มีประโยชน์ในตัวเอง จะได้รับ
อรรถประโยชน์จากการใช้เงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ ดังนั้น เงินในแต่ละ
หน่วยจึงมีอัตราการหมุนเวียนในระยะเวลาหนึ่งในจ านวนที่แตกต่างกัน ซึ่ง
สามารถอธิบายได้ด้วยสมการดังต่อไปนี้ 
    MV = PT         (8.1) 



1.1 สมการการแลกเปลี่ยน 
 โดยที่ M คือปริมาณเงิน 
         V คืออัตราค่าเฉลี่ยของการหมุนเวียนของเงินหนึ่งหน่วยใน
ระยะเวลาหนึ่ง 
         P คือราคาโดยเฉลี่ยของธุรกรรม 
         T คือปริมาณธุรกรรม 
 EX 1 เงินหนึ่งหน่วย (หนึ่งบาท) หมุนเวียนเปลี่ยนมือจากบุคคลหนึ่ง
ไปสู่บุคคลหนึ่งในระยะเวลาหนึ่ง ถ้าหนึ่งปีหมุนเวียนได้ 30 ครั้ง หมายความว่า
เงินท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนกับธุรกรรมซึ่งมีมูลค่า 30 บาท 
    MV = PT 
         1 x 30 = 1 x 30 
     30 = 30 



1.2 รูปแบบรายการซื้อขายแลกเปลี่ยน 
 ทฤษฎีปริมาณเงินในรูปแบบรายการซื้อขายและแลกเปลี่ยนของเออร์
วิง ฟิชเชอร์ เป็นทฤษฎีปริมาณเงินที่มีชื่อเสียงของคลาสสิก โดยฟิชเชอร์ได้
แบ่งปริมาณเงินเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
 M  คือธนบัตรและเงินเหรียญกษาปณ์ 
 M1คือเงินฝากกระแสรายวัน 
 V  คืออัตราค่าเฉลี่ยของการหมุนเวียนของเงินเหรียญกษาปณ์และ
ธนบัตรในระยะเวลาหนึ่ง 
 V1คืออัตราค่าเฉลี่ยของการหมุนเวียนของเงินฝากกระแสรายวันใน
ระยะเวลาหนึ่ง 
 ดังนั้นสมการจึงเป็นดังนี้ 
   MV + M1V1 = PT         (8.2) 



1.2 รูปแบบรายการซื้อขายแลกเปลี่ยน 
 การวิเคราะห์ของฟิชเชอร์ เป็นดังต่อไปนี้ 
 (1) ระดับราคา (P) นั้นเป็นตัวเฉลี่ยอย่างแท้จริงในสมการแลกเปลี่ยน 
โดยเป็นตัวที่ถูกก าหนดโดยปัจจัยอื่นๆ ในสมการแลกเปลี่ยน หรือ P ถูกก าหนด
ด้วย M, V และ T แต่การเปลี่ยนแปลงของ P จะไม่มีผลกระทบต่อตัวแปรอื่นๆ 
 (2) ปริมาณธุรกรรม (สินค้าและบริการ) หรือ T นั้นถูกก าหนดโดย
จ านวนประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาวิทยากรด้านความรู้ ซึ่ง
เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ ดังนั้น T อาจคงที่ได้ในระยะสั้น โดยระบบ
เศรษฐกิจอยู่ในภาวะการจ้างงานเต็มที ่
 (3) อัตราค่าเฉลี่ยของการหมุนเวียนของเงิน หรือ V ในระยะยาวจะถูก
ก าหนดด้วยอุปนิสัยการใช้จ่ายเงินของบุคคล ระบบการจ่ายเงินชดเชยของ
สังคม ความหนาแน่นของประชากร ความสะดวกรวดเร็วในการสื่อสาร 
คมนาคม และการรวมตัวในแนวตั้งของอุตสาหกรรม เป็นต้น 



1.2 รูปแบบรายการซื้อขายแลกเปลี่ยน 
 (4) M1คือเงินฝากกระแสรายวันจะเป็นสัดส่วนกับ M ในลักษณะคงที่ 
 (5) ถ้า M เปลี่ยนแปลงไปจะมีผลท าให้ M1เปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยในระยะสั้น ค่าของตัว V, V1และ T คงที่ ส่วน P เป็นตัวเฉื่อย 
(passive) หรือตัวที่ถูกก าหนด ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของ P จึงขึ้นอยู่กับการ
เปลี่ยนแปลงของ M 



1.2 รูปแบบรายการซื้อขายแลกเปลี่ยน 
  จุดอ่อนของทฤษฎีปริมาณเงินในรูปแบบของการซื้อขายแลกเปลี่ยน 
 ระดับราคา (P) แท้จริงแล้วมิใช่ปัจจัยเฉื่อย แต่เป็นปัจจัยที่มีบทบาท
ในการก าหนดปริมาณธุรกรรม (T) และปริมาณธุรกรรมในความเป็นจริงนั้นจะ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องไปตามวัฏจักรธุรกิจ 
 ดังนั้นปริมาณธุรกรรมจึงต้องวิเคราะห์ในโครงสร้างทั้งสาเหตุและ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยอื่นๆ ส่วนการให้ตัว V คงที่นั้นขาด
เหตุผลอ้างอิง ซึ่งแท้จริงแล้ว V นั้นได้รับผลกระทบต่อจ านวนธุรกรรมเป็น
อย่างมาก และจ านวนธุรกรรมนั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของราคาอีกทอดหนึ่ง 
 นอกจากนี้ Dennis Robertson ได้ตระหนักถึงค่าของตัว V ว่าย่อม
เปลี่ยนแปลงได้ ถ้าประชาชนต้องการมีอ านาจการซื้อของตนอยู่ในรูปเงินตรา 
ค่าตัว V ย่อมต่ า ในทางตรงกันข้าม ประชาชนจะใช้จ่ายเร็วขึ้น ค่าของตัว V ก็
จะสูงขึ้น 



1.2 รูปแบบรายการซื้อขายแลกเปลี่ยน 
 อีกทั้ง Don Patinkin ได้อธิบายว่าทฤษฎีของฟิชเชอร์ ไม่ได้น า
บทบาทของอัตราดอกเบี้ยเข้าไปวิเคราะห์ทฤษฎีปริมาณอย่างชัดเจน ซึ่งใน
ความเป็นจริง การที่อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นส่งผลท าให้ค่าตัว V สูงขึ้น แม้ว่าจะ
เป็นระยะสั้นก็ตาม 

Don Patinkin 
(1922 – 1995) 

 อย่างไรก็ตามถึงทฤษฎีปริมาณเงินของฟิชเชอร์จะไม่
ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ก็ตาม แต่ก็เป็นทฤษฎีที่มีคุณค่า
ส าหรับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นหลังในการน ามาปรับปรุงทฤษฎี
ปริมาณเงินให้มีประโยชน์และถูกต้องยิ่งขึ้น (A.C. Pigou, 
1917) 



1.3 รูปแบบของรายได ้
 ในทฤษฎีปริมาณเงินทั้งสมการแลกเปลี่ยนและรูปแบบรายการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนนั้น มีปัญหาอยู่ประการหนึ่งคือรายการที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนั้น
ไม่ใช่สินค้าและบริการขั้นสุดท้าย (final goods and services) ดังนั้น T จึง
เกิดการนับซ้ า (double counting) ซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดความมั่งคั่งแก่ระบบ
เศรษฐกิจแต่อย่างใด เพื่อขจัดปัญหาดังกล่าวจึงได้เปลี่ยนสมการใหม่เป็นดังนี้ 
    MVy = PyY          (8.3) 
 M คือปริมาณเงิน 
 Pyคือดัชนีราคาสินค้าและบริการขั้นสุดท้าย 
 Y  คือผลิตภัณฑ์ประชาชาติที่แท้จริง (real GNP) 
 Vyคือจ านวนการหมุนเวียนของเงินที่ใช้ในการซื้อสินค้าและบริการขั้น
สุดท้าย (income velocity of money) 



1.3 รูปแบบของรายได ้
 จากสมการ 8.3 หมายถึงมูลค่าของเงินที่ใช้ไปในการซื้อสินค้าและ
บริการขั้นสุดท้ายเท่ากับมูลค่าของสินค้าและบริการที่ถูกซื้อไปในระยะเวลา
รอบเดียวกัน โดยมีข้อสมมติฐานดังนี้ 
 (1) อัตราการหมุนเวียนของเงิน (Vy) มีค่าคงที่และมีเสถียรภาพ อาจมี
การเปลี่ยนแปลงบ้างในระยะสั้น 
 (2) ปริมาณเงิน (M) จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้นไม่มีผลกระทบต่อค่าของ 
Vy ดังนั้น Vy จึงเป็นตัวแปรอิสระ 
 (3) ระดับดุลยภาพของผลิตผลนั้นระบบเศรษฐกิจจะอยู่ภายใต้การจ้าง
งานเต็มที่ หมายถึงการใช้ปัจจัยการผลิตทุกอย่างเต็มที่ เนื่องจากการแข่งขัน
ของตลาดท าให้ราคาและอัตราค่าจ้างจะปรับตัวให้ระบบเศรษฐกิจอยู่ใน
ภาวะการจ้างงานเต็มที่ได้ 



1.3 รูปแบบของรายได ้
 ดังนั้น จากสมการ 8.3 
    MVy = PyY 
 จะท าให้ราคาสินค้า Py แปรผันไปโดยตรงกับปริมาณเงิน ดังนี้ 

    Py = 
MVy

Y  

 นอกจากนี้นักทฤษฎีปริมาณเงินในรูปของรายได้นี้ยังมีความเห็นว่า Py 
จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นสัดส่วนเดียวกับ M ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงด้วยในระยะสั้น 



1.4 รูปแบบของการถือเงินสด 
 นักเศรษฐศาสตร์กลุม่หนึ่งในส านกัเคมบริดจ์ อาทิ มาร์แชล, พกูิ, เคนส ์
และโรเบิร์ตสัน ได้พัฒนาทฤษฎีปริมาณเงินโดยเน้นความต้องการถือเงินของ
ประชาชนในสังคม (demand for money)  
 การวิเคราะห์ของทฤษฎีนี้คล้ายกับการวิเคราะห์ของทฤษฎีปริมาณเงิน
ในรูปแบบของการซื้อขายแลกเปลี่ยน โดยเปรียบเทียบปริมาณเงินในขณะใด
ขณะหนึ่ง (stock of money) ต่อปริมาณธุรกรรมของการซื้อขายแลกเปลี่ยน 
(PT)  
 ในกรณีนี้ปริมาณเงิน (M) ซึ่งเป็น stock concept คือปริมาณเงิน
ในขณะใดขณะหนึ่ง แต่ปริมาณธุรกรรมของการซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็น flow 
concept คืออยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ตามปกติจะเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อให้
สามารถวิเคราะห์โดยให้อยู่ในช่วงระยะเวลาเดียวกันจึงได้ปรับปริมาณเงินด้วย
ปัจจัย V ที่เป็นค่าเฉลี่ยของการหมุนเวียนของเงินในระยะเวลาหนึ่ง 



1.4 รูปแบบของการถือเงินสด 
 จึงท าให้สมารถเปรียบเทียบกับ PT ได้ เพราะปัจจัยทั้ง 2 เป็นการอิง
ถึงระยะเวลาเช่นกัน คือ 
    MV = PT 
 ส่วนทฤษฎีปริมาณเงินในรูปแบบของการถือเงินสด ไม่ได้ปรับตัว M 
ด้วยปัจจัย V แต่ปรับ PT ด้วยปัจจัย k เพื่อให้เท่ากับปริมาณเงิน 
 โดยปัจจัย k คือสัดส่วนของเงินที่ประชาชนต้องการถือไว้เมื่อเทียบกับ

รายได้ ดังนั้น k อาจจะมีค่าเท่ากับ 
1
5 ,

1
10, หรือ 

1
20 ก็ได้ ด้วยเหตุนี้ ความ

ต้องการถือเงินจึงมีค่าเท่ากับ PT∙k และมีลักษณะเป็น stock concept ซึ่ง
หมายถึงความต้องการถือเงินในขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับ
ปริมาณอุปทานของเงินในเวลาใดเวลาหนึ่งเช่นเดียวกัน ดังนั้น 
    M = PT∙k         (8.4) 



1.4 รูปแบบของการถือเงินสด 
 จะเห็นได้ว่าทฤษฎีปริมาณเงินทั้ง 2 เป็นเรื่องเดียวกัน 

    V = 
PT
M   

 และค่า k เป็นส่วนกลับของ V ดังนั้น ทฤษฎีปริมาณเงินที่มีความ
ต้องการถือเงินสด จึงเป็นการพัฒนาทางทฤษฎีการเงิน 
 EX 2 สมมติ ปริมาณธุรกรรมที่ซื้อขายกันในระยะเวลา 1 ปี (PT) มีค่า
เท่ากับ 1,500 ลบ. และมีปริมาณเงิน (M) เท่ากับ 300 ลบ. จากสูตร 
    MV = PT 

    MV = 
PT
M  = 

1,500
300  = 5  

 จากสมการ 8.4     M = PT∙k 

      k = 
M
PT = 

300
1,500 = 

1
5 



1.4 รูปแบบของการถือเงินสด 
 ดังนั้น k = 

1
5 หมายความว่าประชาชนต้องการถือเงินสดมีมูลค่า 

1
5 

ของปริมาณธุรกรรมที่ซื้อขายทั้งหมด โดยทฤษฎีปริมาณเงินในรูปแบบของการ
ซื้อขายแลกเปลี่ยนสนใจว่า “เหตุใดประชาชนจึงจ่ายเงิน” ส่วนทฤษฎีนี้สนใจ
ว่า “เหตุใดประชาชนจึงต้องการถือเงิน”  
 ส าหรับทัศนะของนักเศรษฐศาสตร์ส านักเคมบริดจ์เชื่อว่าประชาชนมี
ความยินดีในการถือเงินสดโดยปราศจากผลตอบแทน เนื่องจากเงินสดนั้นมี
อรรถประโยชน์ในตัวเอง ทั้งนี้เงินสดท าให้คนมีอ านาจที่จะจับจ่ายใช้สอยและ
บริการความสะดวกแก่ผู้ถือ 
 นอกจากนี้ความต้องการถือเงินยังขึ้นอยู่กับความมั่งคั่ง รายได้ ค่าเสีย
โอกาส และปัจจัยอื่นๆ ตามทฤษฎีของฟิชเชอร์ อาทิ อุปนิสัยของบุคคล ระบบ
การจ่ายเงินชดเชยของสังคม ความหนาแน่นของประชากร เป็นต้น  



1.4 รูปแบบของการถือเงินสด 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้น function ความต้องการถือเงินของเคม
บริดจ์คือ 
 Md = f(W, PY, i, rk, rc, U, X)           (8.5) 
 โดย Md คือความต้องการถือเงิน 
       W  คือความมั่งคั่ง (wealth) [+] 
       PY คือรายได้ที่เป็นตัวเงิน (money income) [+] 
       i  คืออัตราดอกเบี้ย (nominal interest rate) [-] 
       rk  คือผลตอบแทนจากการลงทุน [-] 
       rc  คือผลตอบแทนของสินค้า [-] 
       U   คืออรรถประโยชน์ของเงิน (utility of money) 
       X   คือปัจจัยอื่นๆ ตามทฤษฎีของฟิชเชอร์ 



2. ทฤษฎีความต้องการถือเงินของเคนส์ 
 ในปี ค.ศ. 1930 เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ าทั่วโลก ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
ของส านักคลาสสิกที่มีความเชื่อมั่นในกลไกตลาด จะปรับตัวให้ระบบเศรษฐกิจ
ให้เข้าสู่ดุลยภาพอีกครั้งหนึ่ง แต่ปรากฏว่าเศรษฐกิจตกต่ าในครั้งนี้ปริมาณเงิน
และระดับราคาสินค้าได้ลดลงอย่างมาก นอกจากนี้จ านวนรอบของการ
หมุนเวียนของเงินก็ไม่ได้คงที่แต่กลับลดลงอย่างมาก ท าให้ทฤษฎีของคลาสสิก
ไม่สามารถอธิบายภาวะเศรษฐกิจครั้งนี้ได้ 

John Maynard Keynes 
(1883 – 1946) 

 2.1 ความต้องการถือเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอย 
 2.2 ความต้องการถือเงินเพื่อใช้ยามฉุกเฉิน 
 2.3 ความต้องการถือเงินเพื่อเก็งก าไร 

 จนกระทั่ งได้มีการน าแนวคิดของ จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ ที่มี
ข้อคิดเห็นแตกต่างจากส านักคลาสสิก ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในครั้ง 
นี้ได้ และเคนส์ได้อธิบายความต้องการถือเงินที่แบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภทดังนี้ 



2.1 ความต้องการถือเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอย 
 ในการด าเนินชีวิตภายใต้ระบบเศรษฐกิจที่ใช้เงินตรา ดังนั้นประชาชน
จ าเป็นต้องถือเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอย  
 สมมุติว่าสัดส่วนระหว่าง GNP กับมูลค่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนคงที่
แล้ว ความต้องการถือเงินของครัวเรือนมีสาเหตุมาจากรายได้ (income 
motive) และความต้องการถือเงินของธุรกิจมีสาเหตุมาจากความต้องการทาง
ธุรกิจ (business motive) ต่างมีความส าคัญต่อความต้องการถือเงินของ
ระบบเศรษฐกิจ 
 EX 3 สมมุติว่าประชาชนต้องถือเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอย 100 ลบ. โดย
รายได้ประชาชาติที่เป็นตัวเงินอยู่ที่ 400 ลบ. และถ้ารายได้ประชาชาติอยู่ที่ 
500 ลบ. ประชาชนย่อมมีความต้องการถือเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอยจ านวน 125 
ลบ. ซึ่งแสดงอยู่ในรูปสมการได้ดังนี้ 
    Lt = kY         (8.6) 



2.1 ความต้องการถือเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอย 
 ดังนั้น จ านวนเงินที่จะถือไว้เพื่อจับจ่ายใช้สอย (Lt) ย่อมแปรผัน
โดยตรงกับระดับรายได้ประชาชาติ (Y) ส่วนค่า k ในกรณีนี้เท่ากับ 1/4 
 อย่างไรก็ตาม ค่าของตัว k นั้นเปลี่ยนแปลงได้ถ้าระบบสถาบันการเงิน
หรือโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป อาทิ ลูกจ้างได้รับค่าจ้างแต่
ละครั้งลดลง แต่จ านวนครั้งที่ได้รับค่าจ้างถี่ขึ้น เป็นต้น ซึ่งในกรณีนี้ประชาชน
อาจต้องถือเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอย 100 ลบ. ถ้าระดับรายได้ประชาชาติอยู่ที่ 
500 ลบ. หรือค่าของตัว k จะลดลงจาก 1/4 เป็น 1/5 ดังภาพต่อไปนี้ 
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2.1 ความต้องการถือเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอย 
 จากการเปลี่ยนของระดับรายได้ประชาชาติ (Y) มีผลกระทบต่อความ
ต้องการถือเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอยมากกว่าปัจจัย k เนื่องจากในระยะสั้นการ
เปลี่ยนแปลงของสถาบันการเงินและโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจเป็นไปอย่าง
เชื่องช้ามาก ดังนั้นค่า k ในระยะสั้นจึงเปลี่ยนแปลงไม่มาก 
 นอกจากนี้ความต้องการถือเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอยยังมีความสัมพันธ์
อย่างผกผันกับอัตราดอกเบี้ย โดยจากการเปรียบเทียบระหว่าง 
 (1) อัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์ประเภทที่ให้รายได้ และ 
 (2) อัตราค่าบริการของนายหน้า และค่าใช้จ่ายในการท าธุรกรรม 
(transaction cost) เพื่อเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ทางการเงินเป็นเงินสด 
 ดังนั้นความต้องการถือเงินสดเพื่อจับจ่ายใช้สอยกับการถือสินทรัพย์
ประเภทที่ให้รายได้ ย่อมขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบระหว่าง (1) และ (2) ว่าสิ่ง
มากกว่ากัน 
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2.1 ความต้องการถือเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอย 
 จากภาพ ปรากฏว่าจะมีอัตราดอกเบี้ยระดับหนึ่งที่จะก่อให้เกิดก าไร 
จากการลดความต้องการถือเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอยลง เพื่อน าไปลงทุนใน
สินทรัพย์ประเภทที่ให้รายได้ 
 อาทิถ้าระดับรายได้ประชาชาติเท่ากับ 400 ลบ. และ k เท่ากับ 1/4  
ความต้องการถือเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอยเท่ากับ 100 ลบ. ในกรณีที่อัตรา
ดอกเบี้ยสูงไม่เกินร้อยละ 4 ถ้าอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าร้อยละ 4 แล้ว Y1จะมีความ
ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (interest elastic) หมายความ
ว่าเป็นระดับอัตราดอกเบี้ยที่สูงพอจะท าให้ประชาชนลดความต้องการถือเงิน
เพื่อจับจ่ายใช้สอยลง และลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ดอกผลมากขึ้น 



2.2 ความต้องการถือเงินเพื่อใช้ยามฉุกเฉิน 
 ความต้องการถือเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอยก็เนื่องจากรายรับและรายจ่าย
ของคนเราไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันความต้องการถือเงินประเภทนี้ก็เช่นเดียวกัน 
ทั้งนี้เพราะความไม่แน่นอนเกี่ยวกับรายได้และรายจ่ายในอนาคตที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้า อาทิกรณีบุคคลคือการเจ็บป่วยหรือว่างงาน หรือในทาง
ธุรกิจคือรายรับไม่เป็นไปตามที่ก าหนด เป็นต้น 
 ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือธุรกิจ ต่างก็มีความจ าเป็นในการถือเงิน
เพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน ซึ่งความต้องการถือเงินประเภทนี้มีความสัมพันธ์โดยตรง
กับรายได้และมีความสัมพันธ์ผกผันกับอัตราดอกเบี้ย 
 อย่างไรก็ตาม ทั้งความต้องการถือเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอยและความ
ต้องการถือเงินเพื่อใช้ยามฉุกเฉินต่างมีความสัมพันธ์กับรายได้ประชาชาติ
โดยตรง เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์จึงรวมความต้องการถือเงินทั้ง 2 ประเภทนี้
เข้าด้วยกัน 



2.3 ความต้องการถือเงินเพื่อเก็งก าไร 
 จากทฤษฎีของคลาสสิกที่ว่าประชาชนจะไม่ถือเงินสดเกินความจ าเป็น 
ถ้ามิใช่นั้นจะต้องสูญเสียรายได้ที่เกิดจากการลงทุนในการซื้อหลักทรัพย์ ถึง
อัตราดอกเบี้ยจะต่ ามาก แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลย 
 เคนส์ชี้ ให้ เห็นว่าการซื้ อหลักทรัพย์นั้ นหมายถึงการเก็ งก า ไร 
หมายความว่าผู้ซื้อหลักทรัพย์จะต้องคาดคะเนอัตราดอกเบี้ยในระหว่างที่ตนถือ
หลักทรัพย์อยู่ ถ้าอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นเขาจะต้องถือเงินสดแทน เพราะการ
ลงทุนในขณะที่อัตราดอกเบี้ยสูงผลตอบแทนย่อมสูงตามไปด้วย ซึ่งความไม่
แน่นอนของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต เช่นนี้ท าให้ประชาชนต้องการถือเงินสดไว้
เพื่อเก็งก าไร  
 ถ้าหากว่าอัตราดอกเบี้ยในอนาคตเป็นสิ่งที่รู้แน่นอนแล้วความต้องการ
ถือเงินเพื่อการเก็งก าไรจะไม่เกิดขึ้น 
  
 



2.3 ความต้องการถือเงินเพื่อเก็งก าไร 
 เนื่องจากความไม่แน่นอนของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต การลงทุนใน
หลักทรัพย์ (พันธบัตรรัฐบาล) อาจจะก าไร (capital gain) หรือขาดทุน 
(capital loss) ได้  
 ดังนั้น ถ้าอัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลงมูลค่าหลักทรัพย์จะเพิ่มขึ้นจะ
เกิด capital gain แต่ในทางตรงกันข้ามก็จะเกิด capital loss ด้วยเหตุนี้การ
ลงทุนในหลักทรัพย์จึงถือเป็นการเก็งก าไร 
 เพราะฉะนั้นบุคคลใดที่มีความเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยในขณะนี้ต่ ากว่า
ปกติ และคาดคะเนว่าอัตราดอกเบี้ยในอนาคตจะสูงขึ้น เขาจะเปลี่ยนพันธบัตร
ที่ถืออยู่เป็นเงินสด เพราะถ้าหากเขาไม่ยอมเสียสละอัตราดอกเบี้ยจากพันธบัตร
เพียงเล็กน้อยตอนนี้ เขาอาจจะต้องขาดทุน (capital loss) เป็นจ านวน
มากกว่า 
  



2.3 ความต้องการถือเงินเพื่อเก็งก าไร 
 ส าหรับความสัมพันธ์ของความต้องการถือเงินเพื่อเก็งก าไรกับอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดจะแปรผกผันกัน ดังนั้น 
    Ls = l (r)         (8.7) 
 โดยที่ Ls คือความต้องการถือเงินเพื่อเก็งก าไร 
         r   คืออัตราดอกเบี้ยในตลาด 
 ดังนั้น ถ้าหากอัตราดอกเบี้ยยิ่งสูงประชาชนจะยิ่งถือเงินสดน้อยลง
เท่านั้น อาทิ กรณีแรก สมมุติระดับอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 10 ซึ่งท าให้
ประชาชนเชื่อว่าเป็นระดับอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินไป ความโน้มเอียงของอัตรา
ดอกเบี้ยจะต้องลดลง ดังนั้น ทุกคนจึงไม่ต้องการถือเงินสด ต่างหันไปถือ
สินทรัพย์ในรูปของพันธบัตรรัฐบาล  
  



2.3 ความต้องการถือเงินเพื่อเก็งก าไร 
 กรณีที่สอง สมมุตริะดับอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 4 ซึ่งท าให้ประชาชน
เชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยคงไม่ต่ าไปกว่านี้ การซื้อพันธบัตรรัฐบาลในขณะที่อัตรา
ดอกเบี้ยต่ า ย่อมมีโอกาสที่จะขาดทุนได้ง่ายถ้าหากอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ดังนั้น
ประชาชนจะถือเงินสดแทนการซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งเรียกว่า กับดักสภาพคล่อง 
(liquidity tab)  
 อย่างไรก็ตามความต้องการถือเงินเพื่อเก็งก าไรมีข้อบกพร่องดังนี้ 
 (1) ไม่ได้พิจารณาถึงอายุการไถ่ถอนของหลักทรัพย์ โดยเฉพาะ
หลักทรัพย์ระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง 
 (2) ไม่ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติของสินค้าที่สามารถเลื่อนการใช้ได้ 
 (3) มีข้อสมมุติที่ว่าหน่วยเศรษฐกิจจะคาดคะเนเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ในอนาคตด้วยความมั่นใจ และจะต้องเลือกถือครองระหว่างสินทรัพย์กับเงินสด
ชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านั้น 
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2.3 ความต้องการถือเงินเพื่อเก็งก าไร 

 

r = 10% ประชาชนถือเงินสดเป็นศูนย ์
r = 4% ประชาชนถือเงินสดเพิ่มขึ้น 



3. ทฤษฎีปริมาณเงินของฟรีดแมน 
 จากแนวคิดของเคนส์ตั้งแต่ ค.ศ. 1936 จนกระทั่ง ค.ศ. 1956 Milton 
Friedman แห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก กลับรื้อฟื้นทฤษฎีปริมาณเงินของ
คลาสสิก โดยมีความเห็นว่า 
 (1) ทฤษฎีปริมาณเงินเป็นทฤษฎีความต้องการถือเงิน ไม่ใช่ทฤษฎีของ
ผลผลิตหรือรายได้ที่เป็นตัวเงินหรือระดับราคา 
 

Milton Friedman 
(1912 – 2006) 

 (2) ส าหรับผู้เป็นเจ้าของทรัพย์ในระบบเศรษฐกิจ 
เงินตราถือว่าเป็นสินทรัพย์ชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นการถือครอง
เศรษฐทรัพย์ ส าหรับธุรกิจที่มีผลิตภาพนั้นเงินตราถือเป็น
สินค้าทุน  



3. ทฤษฎีปริมาณเงินของฟรีดแมน 
 (3) การวิเคราะห์ความต้องการถือเงิน ก็เป็นไปในท านองเดียวกันกับ
ความต้องการสินค้าและบริการเพื่อการบริโภค ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส าคัญดังนี้ 
 (3.1) ทรัพย์ที่ถืออยู่ทั้งหมดในรูปต่างๆ เปรียบเทียบกับงบประมาณที่
จ ากัด 
 (3.2) ราคาและผลตอบแทนของทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ 
 (3.3) รสนิยมและความพึงพอใจของผู้เป็นเจ้าของทรัพย์ 



3. ทฤษฎีปริมาณเงินของฟรีดแมน 
  ความต้องการถือเงินโดยผู้ถือครองทรัพย์ 
 (1) ทรัพย์ทั้งหมด (total wealth) จากงบประมาณที่มีอยู่จ ากัด การ
ถือครองทรัพย์จึงแยกออกเป็นหลายรูปแบบ เพื่อก่อให้เกิดอรรถประโยชน์สงูสุด 
โดยจ าแนกทรัพย์ออกเป็น มนุษย์ทรัพยากรและเศรษฐทรัพย์ ซึ่งทรัพย์ที่ส าคัญ
คือมนุษย์ทรัพยากรและมีความสัมพันธ์ผกผันกับความต้องการถือเงิน 
 (2) รายได้ถาวร (permanent income) หมายถึงรายได้ประจ าที่
บุคคลจะได้รับซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความต้องการถือเงิน 
 (3) อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับของเงินตราและสินทรัพย์อื่นๆ 
ซึ่งอาจจะไม่รับหรือไม่ได้รับก็ได้ อาทิการถือเงินหรือเงินฝากกระแสรายวันหรือ
เงินฝากประจ า ในกรณีนี้หากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ าสูงจะส่งผลท าให้
ความต้องการถือเงินลดลง 



3. ทฤษฎีปริมาณเงินของฟรีดแมน 
 (4) อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการถือพันธบัตรรัฐบาล 
ส าหรับพันธบัตรรัฐบาลถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง และไม่มีความ
เสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถช าระหนี้ โดยอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล
จะสูงหรือต่ าขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต ซึ่ง
ผลตอบแทนจะคงที่ ตลอดระยะเวลาในการไถ่ถอน 
 ดังนั้น ผลตอบแทนที่แท้จริงของพันธบัตร จะได้รับผลกระทบมาจาก
การเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าและบริการ เช่นเดียวกับค่าของเงิน และ
ผลตอบแทนของพันธบัตรแบ่งออกเป็น 2 ประเภท (บทที่ 5) 
 (4.1) อัตราผลตอบแทนที่ก าหนดในพันธบัตร (coupon) 
 (4.2) การเปลี่ยนแปลงของราคาพันธบัตร 



3. ทฤษฎีปริมาณเงินของฟรีดแมน 
 (5) อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการถือหุ้น (equity) ซึ่ง
ผลตอบแทนประเภทนี้เกิดจาก 3 องค์ประกอบ 
 (5.1) จ านวนเงินที่ได้รับสม่ าเสมอต่อปี (เงินปันผล) 
 (5.2) อัตราผลตอบแทนจากการถือหุ้นเปรียบเทียบกับอัตราเงินเฟ้อ 
 (5.3) การเปลี่ยนแปลงของราคาของหุ้น 
 (6) สินค้าประเภทจับต้องได้ (physical goods) จะมีลักษณะคล้าย
กับหุ้น แต่ผลตอบแทนต่อปีจะได้รับเป็นสิ่งของมากกว่าเงินตรา 


