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แผนบริหำรกำรสอนประจ ำวชิำ 

รหัสวชิำ EC25301 

ช่ือวชิำ เศรษฐศำสตร์กำรจดักำร (Managerial Economics)  3(2-2-5) 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ  
 ศึกษาวิธีการประยุกต์หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เพื่อใช้ในด้านธุรกิจ การพยากรณ์ทาง
เศรษฐกิจและธุรกิจ อุปสงค์และอุปทานส าหรับตลาด การส ารวจตลาด การวางแผนการผลิต การ
วิเคราะห์ตน้ทุน การก าหนดราคา การวิเคราะห์นโยบาย การให้สินเช่ือและการตดัสินใจในการลงทุน 
การศึกษากรณีที่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

 

วตัถุประสงค์ทัว่ไป 

 เพื่อใหผู้เ้รียนมีความสามารถดงัน้ี 

 1. เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจวิธีการประยุกต์หลกัและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เพื่อใช้ใน
ดา้นธุรกิจ 

 2. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจ  
 3. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถอธิบายอุปสงคแ์ละอุปทานส าหรับตลาด การส ารวจตลาด 

 4. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถวางแผนการผลิต วเิคราะห์ตน้ทุน และก าหนดราคา 

 5. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถวเิคราะห์นโยบาย การใหสิ้นเช่ือและการตดัสินใจในการลงทุน 

 

เน้ือหำวชิำ  
บทที ่1 หลกัและทฤษฎเีศรษฐศำสตร์ในทำงธุรกจิ      4 ชัว่โมง 

ความเป็นมาของหลกัและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในทางธุรกิจ  

ความหมายของเศรษฐศาสตร์การจดัการ  

เศรษฐศาสตร์เชิงพรรณนาและเศรษฐศาสตร์เชิงนโยบาย  

การประยกุตว์ชิาเศรษฐศาสตร์ในทางธุรกิจ  

การวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์การจดัการ  

ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ในทางธุรกิจ  

สินคา้และบริการ  

ความเป็นมาของระบบเศรษฐกิจไทย  

การประยกุตปั์ญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  



๒๖ 

 

รูปแบบของระบบเศรษฐกิจ 

การประยกุตแ์กปั้ญหาเศรษฐกิจพื้นฐาน 

สรุป 

ค าถามทบทวน 

บรรณานุกรม 

 

บทที ่2 ควำมยืดหยุ่นและกำรพยำกรณ์ทำงธุรกจิ      8 ชัว่โมง 

แนวคิดความยดืหยุน่ 

ค่าความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อราคา 
การวดัความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อราคา  

ค่าความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อรายได ้

ค่าความยดืหยุน่ต่อราคาสินคา้อ่ืนหรือความยดืหยุน่ไขว ้

ความยดืหยุน่ไขว ้

ความยดืหยุน่ต่อราคาสินคา้อ่ืน 

การใชค้่าความยดืหยุน่ของอุปสงค ์

ปัจจยัก าหนดความยดืหยุน่ของอุปสงค ์

ค่าความยดืหยุน่ของอุปทาน 

การใชค้่าความยดืหยุน่ของอุปทาน 

การใชค้่าความยดืหยุน่ของอุปทานนั้นสามารถ 

ปัจจยัก าหนดความยดืหยุน่ของอุปทาน 

การประยกุตใ์ชค้่าความยดืหยุน่ในการพยากรณ์ทางธุรกิจ 

แนวคิดการพยากรณ์ทางธุรกิจ 

เทคนิคของการพยากรณ์ 

ประโยชน์ของการพยากรณ์ 

สรุป 

ค าถามทบทวน 

บรรณานุกรม 

 

บทที ่3 กำรวเิครำะห์อุปสงค์และอุปทำนส ำหรับตลำด     8 ชัว่โมง 

แนวคิดพื้นฐานและประเภทอุปสงคต์ลาด 

กฎและปัจจยัก าหนดอุปสงค ์



๒๗ 

 

ตารางและสมการอุปสงค ์

การคาดการณ์อุปสงค ์

แนวคิดพื้นฐานและประเภทอุปทานตลาด 

กฎและปัจจยัก าหนดอุปทาน 

ตารางและสมการอุปทาน 

การคาดการณ์อุปทาน 

การเปล่ียนแปลงปริมาณและระดบัอุปสงคแ์ละอุปทาน 

ดุลยภาพและการเปล่ียนแปลงดุลยภาพของตลาด 

เคร่ืองมือการจดัการราคาของรัฐ 

สรุป 

ค าถามทบทวน 

บรรณานุกรม 

 

บทที ่4 กำรส ำรวจตลำดและผู้บริโภค       8 ชัว่โมง 

แนวคิดพื้นฐานตลาดผูบ้ริโภค 

ปัจจยัก าหนดและกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

ทฤษฎีอรรถประโยชน์ 
การวเิคราะห์อรรถประโยชน์เพิ่มและอรรถประโยชน์รวม 

กฎการลดนอ้ยถอยลงของอรรถประโยชน์เพิ่ม 

ทฤษฎีเส้นความพึงพอใจเท่ากนั 

อตัราส่วนเพิ่มของการทดแทนกนัของสินคา้ 
เส้นราคาหรือเส้นงบประมาณ 

การวเิคราะห์ดุลยภาพผูบ้ริโภคและตลาด 

การเปล่ียนแปลงดุลยภาพของผูบ้ริโภคและตลาด 

สรุป 

ค าถามทบทวน 

บรรณานุกรม 

 

บทที ่5 กำรวเิครำะห์ต้นทุนและกำรวำงแผนกำรผลติ     8 ชัว่โมง 

แนวคิดของตน้ทุนการผลิต 

การวางแผนการผลิตระยะสั้นและระยะยาว  



๒๘ 

 

ประเภทตน้ทุนและลกัษณะเส้นตน้ทุน  

สมการการผลิตและการประมาณค่าตน้ทุน 

การวางแผนการผลิตระยะสั้น 

การวางแผนการผลิตระยะยาว 

การวาแผนขนาดของโรงงานและการประหยดัต่อขนาด 

การขยายขนาดการผลิต 

สรุป 

ค าถามทบทวน 

บรรณานุกรม 

 

บทที ่6 กำรวเิครำะห์นโยบำยและกำรก ำหนดรำคำ ในตลำดแข่งขันสมบูรณ์และตลำดผูกขำด 8 ชัว่โมง 

ตลาดและตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

ความหมายและลกัษณะตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

อุปสงค ์รายรับรวม รายรับเฉล่ีย และรายรับเพิ่มในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

อุปสงคแ์ละอุปทานในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

ดุลยภาพระยะสั้นและดุลยภาพระยะยาวในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

ดุลยภาพระยะสั้นในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

ดุลยภาพระยะยาวในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

การวเิคราะห์จุดดุลยภาพในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์กรณีก าไรและขาดทุน 

ขอ้ดีและขอ้เสียของตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

ตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์และลกัษณะตลาดผกูขาด 

อุปสงค ์รายรับเฉล่ียและรายรับเพิ่มในตลาดผกูขาด 

การวเิคราะห์ตลาดผกูขาดกรณีท่ีไม่มีการควบคุมและมีการควบคุม 

ดุลยภาพระยะสั้นและดุลยภาพระยะยาวในตลาดผกูขาด 

ขอ้ดีและขอ้เสียของตลาดผกูขาด 

สรุป 

ค าถามทบทวน 

บรรณานุกรม 

 

บทที ่7 กำรวเิครำะห์นโยบำยและกำรก ำหนดรำคำในตลำดผู้ขำยน้อยรำยและตลำดกึง่แข่งขันกึง่ผูกขำด 

           8 ชัว่โมง 



๒๙ 

 

ลกัษณะของตลาดผูข้ายนอ้ยราย  

เส้นอุปสงคแ์ละการก าหนดราคาและจ านวนผลผลิตในตลาดผูข้ายนอ้ยราย 

แบบจ าลองต่าง ๆ  
แบบจ าลองคูโน 

แบบจ าลองการรวมตวักนั 

แบบการตั้งราคาตามผูน้ า 
การวเิคราะห์ตลาดผูข้ายนอ้ยรายกรณีก าไรและขาดทุน 

ขอ้ดีและขอ้เสียของตลาดผูแ้ข่งขนันอ้ยราย  

ลกัษณะของตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด  

เส้นอุปสงคแ์ละการก าหนดราคาในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด  

เส้นอุปสงคข์องตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด  

ดุลยภาพระยะสั้นและดุลยภาพระยะยาวในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 

ดุลยภาพระยะสั้นในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด  

ดุลยภาพระยะยาวในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด  

การตั้งราคารูปแบบอ่ืน ๆ  
สรุป  

ค าถามทบทวน  

บรรณานุกรม  

 

บทที ่8 กำรตัดสินใจในกำรลงทุนและควำมเส่ียง      8 ชัว่โมง 

รายรับ 

รายรับรวม รายรับเฉล่ียและรายรับหน่วยทา้ยสุด 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายรับรวม รายรับเฉล่ียและรายรับเพิ่ม 

แนวคิดก าไร 

การวเิคราะห์จุดคุม้ทุน 

เส้นตน้ทุนเท่ากนั 

เส้นผลผลิตเท่ากนั 

การใชปั้จจยัการผลิตทดแทน 

ดุลยภาพของผูผ้ลิต 

การวเิคราะห์เส้นขยายการผลิต 

การตดัสินใจลงทุนและความเส่ียง  



๓๐ 

 

กระบวนการจดัท างบประมาณการลงทุนเพื่อการตดัสินใจ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตดัสินใจลงทุน 

การเลือกตดัสินใจลงทุน 

การวเิคราะห์ความเส่ียงและความไม่แน่นอน 

ประเภทของความเส่ียง 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตดัสินใจภายใตค้วามเส่ียง 

ทฤษฎีเกมส์ 

สรุป 

ค าถามทบทวน 

บรรณานุกรม 

 

วธีิกำรสอนและกจิกรรม 

 1. อธิบายค าอธิบายรายวิชา เน้ือหา เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง กฎระเบียบต่าง ๆ เกณฑ์การให้คะแนน
และการประเมินผล 

 2. เขา้สู่บทเรียนโดยการบรรยายเน้ือหา ตาราง รูปประกอบ และส่ือบนคอมพิวเตอร์ 

 3. ยกตวัอยา่งเพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจ 

 4. ระหวา่งใหเ้น้ือหาและน าเสนอเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนถาม 

 5. แบ่งกลุ่มผูเ้รียน เพื่อวเิคราะห์กรณีศึกษาในชั้นเรียน 

 6. ผูเ้รียนสรุปผลและน าเสนอกบัอาจารยแ์ละเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน 

 7. มอบหมายค าถามทา้ยบทและส่งเป็นรายบุคคล 

 8. มอบหมายงานคน้ควา้เพิ่มเติมนอกชั้นเรียนเป็นกลุ่ม 

 9. ส่งรายงานและน าเสนองานคน้ควา้นอกชั้นเรียนเป็นรายกลุ่ม 

 

ส่ือกำรเรียนกำรสอน  
 1. เอกสารประกอบการสอน 

 2. คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมเพาเวอร์พอยต ์

 3. แบบฝึกหดั  
 4. ตวัอยา่งกรณีศึกษาตามสถานการณ์ปัจจุบนั 

 

  



๓๑ 

 

กำรวดัผล 

 1. คะแนนระหวา่งภาค        70% 

  1.1 ความตั้งใจและการเขา้ชั้นเรียน    10 % 

  1.2 แบบฝึกหดัทา้ยบทและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย   20 % 

  1.3 รายงานและการน าเสนอรายกลุ่ม    20 % 

  1.4 สอบกลางภาค      20 % 

 2. คะแนนสอบปลายภาค       30 % 

 

 

 



 

 

แผนการสอนประจ าบทที่ 1 

เร่ือง หลกัและทฤษฎเีศรษฐศาสตร์ในทางธุรกจิ 

 

หัวข้อเน้ือหาประจ าบท 

ความเป็นมาของหลกัและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในทางธุรกิจ 

ความหมายของเศรษฐศาสตร์การจดัการ 

เศรษฐศาสตร์เชิงพรรณนาและเศรษฐศาสตร์เชิงนโยบาย 

การประยกุตว์ชิาเศรษฐศาสตร์ในทางธุรกิจ 

การวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์การจดัการ 

ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ในทางธุรกิจ 

สินคา้และบริการ 

ความเป็นมาของระบบเศรษฐกิจไทย 

การประยกุตปั์ญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

รูปแบบของระบบเศรษฐกิจ 

การประยกุตแ์กปั้ญหาเศรษฐกิจพื้นฐาน 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เม่ือศึกษาบทน้ีแลว้ ผูศึ้กษาสามารถ 

 1. ทราบถึงความเป็นมาของหลกัและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในทางธุรกิจ 

 2. เขา้ใจวธีิการศึกษาเศรษฐศาสตร์เชิงพรรณนาและเศรษฐศาสตร์เชิงนโยบาย 

 3. เขา้ใจถึงการวชิาเศรษฐศาสตร์ในทางธุรกิจ 

 4. ทราบถึงการใชท้รัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ในทางธุรกิจ 

 5. สามารถจ าแนกรูปแบบของระบบเศรษฐกิจ 

 6. เขา้ใจปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

 7. สามารถวเิคราะห์การแกปั้ญหาในแต่ละรูปแบบของระบบเศรษฐกิจ 

 8. อภิปรายและตอบค าถามได ้

 

วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 1. แนะน าเน้ือหารายวชิาในบท 

 2. แนะน าเอกสารและต าราอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับอ่านเพิ่มเติม 
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 3. แนะน ากิจกรรมการเรียนการสอน การวดัผลและการประเมินผล 

 4. บรรยายโดยใชเ้อกสารและยกตวัอยา่งโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 5. ยกตวัอยา่งประกอบ และวเิคราะห์สถานการณ์ร่วมกนัในชั้นเรียน 

 6. ตอบค าถามและส่งงานค าถามทา้ยบท 

 7. จดัท ารายงานคน้ควา้นอกชั้นเรียน พร้อมน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน 

 2. เอกสาร ต ารา และบทความท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3. เอกสารตวัอยา่งสถานการณ์ในปัจจุบนั 

 4. แผน่ใสสรุปค าบรรยาย 

 

การวดัและประเมินผล 

 1. สังเกตจากเขา้ชั้นเรียน ความสนใจในการเรียน 

 2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน 

 3. การตอบค าถาม การวเิคราะห์กรณีศึกษาในชั้นเรียน 

 4. การตอบค าถามทา้ยบท 

 5. รายงานการคน้ควา้นอกชั้นเรียนและการน าเสนอ 



 

 

บทที ่1 

หลกัและทฤษฎเีศรษฐศาสตร์ในทางธุรกจิ 

 

ความเป็นมาของหลกัและทฤษฎเีศรษฐศาสตร์ในทางธุรกิจ 

 เศรษฐศาสตร์มาจากค าภาษากรีกประกอบด้วยค าว่า Oikos มีความหมายว่า บ้านและค าว่า 
Nomos มีความหมายวา่การจดัการ เศรษฐศาสตร์ในความหมายดั้งเดิมของภาษากรีกจึงมีความหมายว่า
การจดัการภายในบา้น ซ่ึงกล่าวถึงการบริโภคทรัพยากรของสมาชิกภายในครอบครัวเป็นหลกั เน่ืองจาก
เศรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์ดา้นการเลือกท่ีพฒันาจากศาสตร์ทางดา้นปรัชญาและเป็นศาสตร์ท่ีค่อนขา้ง
ใหม่ ภายหลงัจึงไดมี้การประยกุตใ์ชห้ลกัการการจดัสรรทรัพยากรในทางท่ีกวา้งมากข้ึน จนเกิดเป็นท่ีมา
ของวิชาเศรษฐศาสตร์ว่าดว้ยการจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่อยา่งจ ากดัให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กบักลุ่ม
คนในสังคม ต่อจากนั้นวิชาเศรษฐศาสตร์ไดเ้ร่ิมแพร่หลายในคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 จากลทัธิพาณิชยนิ์ยม 
(Mercantilism) ซ่ึงมีแนวความคิดว่าประเทศจะมีความมัง่คัง่ เม่ือการค้าเกินดุล มูลค่าการส่งออกมี
มากกว่ามูลค่าการน าเข้าจะท าให้เงินไหลเข้าประเทศ รัฐจึงมีหน้าท่ีในการแทรกแซงกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเป็นผูก้  าหนดนโยบายการคา้และเศรษฐกิจเพื่อให้การคา้เกินดุล ในคริสต์ศตวรรษท่ี 18 นกั
เศรษฐศาสตร์ชาวองักฤษช่ือ อดมั สมิธ (Adam Smith) บุคคลท่ีถูกเรียกวา่ บิดาแห่งเศรษฐศาสตร์เป็นผู ้
วางรากฐานวิชาเศรษฐศาสตร์ จากการเขียนต าราเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของโลกในปี ค.ศ. 1776 เร่ือง An 

Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth of Nations กล่าวถึงแนวคิดในการแบ่งงานกันท า
ตามความถนดัเพื่อให้ไดผ้ลผลิตมากข้ึน เน่ืองจากการแบ่งงานกนัท าจะท าให้เกิดความช านาญเฉพาะ
อยา่ง พร้อมกบัเสนอแนวความคิดท่ีวา่รัฐควรปล่อยให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งเสรีรัฐไม่ควรเขา้ไป
แทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รัฐมีหนา้ท่ีให้ความสะดวกดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกนั
ประเทศเท่านั้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัลทัธิเสรีนิยมหรือระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมในภายหลงั ในปี ค.ศ. 
1772-1823 เดวิด ริคาร์โด้ (David Ricardo) นักเศรษฐศาสตร์กลุ่มส านักคลาสสิก (Classical School) 
เสนอแนวความคิดเก่ียวกบัระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม (Laissez Faire) ท่ีใหค้วามส าคญักบัภาคเอกชน 
และให้ความส าคญักบัอตัราการเพิ่มของประชากร การลงทุน และผลตอบแทนของเงินทุน โดยรัฐไม่
ควรเขา้ไปยุง่เก่ียวในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ต่อมาใน ค.ศ. 1842 – 1924 กลุ่มนกัเศรษฐศาสตร์ส านกันีโอ
คลาสสิก (Neo – Classical School) ซ่ึงน าโดย อลัเฟรด มาแชล (Alfred Marshall) ได้น าแนวความคิด
ของเดวดิ ริคาร์โดพ้ฒันาต่อโดยเนน้การใชท้รัพยากรมีอยูอ่ยา่งจ ากดัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด จนกระทัง่ปี 
ค.ศ. 1929 – 1938 เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต ่าคร้ังยิง่ใหญ่จอห์น เมนาร์ดเคนส์ (John Maynard Keynes) นกั
เศรษฐศาสตร์ผูว้างรากฐานให้กบัเศรษฐศาสตร์มหภาคไดเ้ขียนหนงัสือเศรษฐศาสตร์มหภาคท่ีมีช่ือเสียง
ของโลก เร่ือง The General Theory of Employment, Money and Interest โดยการอธิบายถึงปัญหาท่ีท า



4 

 

ให้เศรษฐกิจตกต ่า ภาวะสินคา้ลน้ตลาดการว่างงานพร้อมทั้งเสนอแนวคิดท่ีว่ารัฐบาลควรแทรกแซง
ระบบเศรษฐกิจแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยใช้นโยบายการเงินและการคลงั ต่อมาจึงถูกเรียกว่าบิดาแห่ง
เศรษฐศาสตร์มหภาค  
 นบัตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนัมีนกัเศรษฐศาสตร์อีกหลายท่านไดท้  าให้หลกัวิชาเศรษฐศาสตร์
ไดรั้บการพฒันาให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการพฒันาแนวคิดและ
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ และการหาแนวทางแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจไดเ้หมาะสมยิง่ข้ึน โดยมีบุคคลท่ี
มีความส าคญัในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ีมาของวชิาเศรษฐศาสตร์หลายท่าน ยกตวัอยา่งเช่น 

 1. พลาโต (Plato) เป็นนักปราชญ์ท่ีมีช่ือเสียงแห่งยุค เกิดเม่ือ 427 ปีก่อนคริสต์ศกัราช ท่ีกรุง
เอเธนส์ ประเทศกรีซ โดยมีงานเขียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาเศรษฐศาสตร์ท่ีช่ือว่า รีพบัลิค (Republic) มี
เน้ือหาเก่ียวกบัรูปแบบการเมืองในความคิดของพลาโต ซ่ึงแนวความคิดของหนงัสือเล่มน้ีถูกน ามาใช้
เป็นหลกัการการจดัการการเมืองในยคุต่อมา 
 

 

ภาพแสดงที ่1.1 พลาโต 

 2. อริสโตเติล เป็นลูกศิษยข์องพลาโต (Plato) เกิดเม่ือ 384 ปีก่อนคริสตศ์กัราช ท่ีเมืองสตากีรา 
(Stagira) ในแควน้มาเซโดเนีย (Macedonia) อริสโตเติลเป็นนกัปราชญ์ท่ีพฒันาแนวความคิดทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ต่อจากพลาโต จนท าใหอ้ริสโตเติลมีช่ือเสียงมากในยคุนั้น 
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ภาพแสดงที ่1.2 อริสโตเติล 

 3. อดัม สมิธ เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด เกิดเม่ือปี ค.ศ. 1723 ท่ีเมืองเคิร์กคลัดี 
ประเทศสก๊อตแลนด ์และจากการเขียนหนงัสือเร่ืองความมัง่คัง่ของประชาชาติ (The Wealth Of Nations) 
นบัไดว้่าเป็นหนงัสือเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของโลก กล่าวถึงกลไกท่ีเช่ือมโยงระหว่างสังคมกบัธุรกิจ
เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกนัโดยเนน้ความส าคญัของการแบ่งงานกนัท า (Division Of Labor) จึงถูก
เรียกว่าเป็นบิดาแห่งวิชาเศรษฐศาสตร์ ทั้งน้ี อดมั สมิธ ยงัไดเ้สนอแนวคิดนโยบายเสรีนิยม (Laissez-
faire) ท่ีกล่าววา่รัฐควรเขา้แทรกแซงระบบเศรษฐกิจให้น้อยท่ีสุด ผา่นกลไกท่ีเรียกวา่ มือท่ีมองไม่เห็น 
(Invisible Hand) เสนอแนวความคิดการแบ่งงานกนัท าตามความถนดั และใชท้รัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่
อยา่งจ ากดั ภายใตแ้นวคิดท่ีวา่ รัฐไม่เขา้ไปยุง่กบักิจกรรมทางเศรษฐกิจปล่อยให้เอกชนเป็นผูด้  าเนินการ
โดยอิสระ ขณะท่ีผูบ้ริโภคก็มีอิสระในการเลือกบริโภค เรียกว่าระบบเศรษฐกิจแบบเสรี จะท าให้
ประเทศชาติมีเศรษฐกิจรุ่งเรือง 

 

 

ภาพแสดงที ่1.3 อดมั สมิธ 
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 4. เดวิด ริคาร์โด้ (David Ricardo) เป็นผูเ้สนอแนวความคิดเก่ียวกับความเช่ือมัน่ในระบบ
เศรษฐกิจแบบเสรีนิยมในปี ค.ศ. 1772-1823 ท่ีให้ความส าคญักบับทบาทของภาคเอกชนโดยรัฐไม่ควร
เขา้ไปยุง่เก่ียวในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และใหค้วามส าคญักบัการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจในระยะยาว 

 

 

ภาพแสดงที ่1.4 เดวดิ ริคาร์โด ้

 5. อลัเฟรด มาร์แชล (Alfred Marshall) เป็นผูเ้สนอทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค ใน ค.ศ. 
1842 – 1924 และเขียนต าราเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคและทฤษฎีวา่ดว้ยการผลิต โดยน าแนวความคิด
ของกลุ่มคลาสสิกมาปรับปรุง เนน้ถึงการมีอยูอ่ยา่งจ ากดัของทรัพยากร และการใชท้รัพยากรใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดทั้งในระดบับุคคล หน่วยผลิตและประเทศ 

 

 

ภาพแสดงที ่1.5 อลัเฟรด มาร์แชล 

 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit
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  6. จอห์น เมนาร์ดเคนส์ (John Maynard Keynes) ผูริ้เร่ิมทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มห
ภาคในปี ค.ศ. 1883-1946 และถูกเรียกว่าเป็นบิดาแห่งวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค จากการเขียนหนงัสือ
เ ร่ือง  The General Theory of Employment, Interest and Money และเสนอแนวคิดวิ ธีแก้ปัญหาการ
วา่งงาน การเงิน การคลงั การออม และการลงทุน โดยสนบัสนุนการให้รัฐเขา้มาแทรกแซงและควบคุม
ระบบเศรษฐกิจ 

 

 

ภาพแสดงที ่1.6 จอห์น เมนาร์ดเคนส์ 

 7. กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ์ (น.ม.ส.) ทรงศึกษาวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และเขียนหนังสือ
เก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์หลายเล่ม ในปี พ.ศ. 2459 ไดเ้ขียนหนงัสือ ตลาดเงินตรา (Money Market) ท่ีนบั
ได้ว่าเป็นจุดเร่ิมต้นวิชาเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทยอย่างจริงจัง จนกระทั่งท าให้มีการก่อตั้ ง
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์และการเมืองข้ึน 

 

 

ภาพแสดงที ่1.7 กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ์ 
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เศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย 

 เน่ืองจากประเทศไทยในสมยัสุโขทยัมีความอุดมสมบูรณ์ดงัค ากล่าวท่ีวา่ “ในน ้ ามีปลา ในนามี
ขา้ว” ประชาชนมีการคา้ขายแบบเสรีไม่มีการเก็บภาษีและมีการคา้กบัประเทศจีนเป็นหลกั ต่อมาในสมยั
อยธุยาและสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ประเทศไทยมีการคา้กบัต่างประเทศมากข้ึน จึงเร่ิมมีการน าความรู้
ทางการเงินและการธนาคารทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาในประเทศ จนกระทัง่พระยาสุริยานุวตัรพิมพ์
หนงัสือเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของไทยในปีพ.ศ. 2454 ช่ือทรัพยศาสตร์แต่รัฐบาลสมยันั้นไม่ให้น าออก
เผยแพร่ แต่ในสมยัหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครองจึงน าออกมาพิมพใ์หม่โดยใชช่ื้อวา่ เศรษฐศาสตร์
วิทยาภาคตน้ เล่ม 1 ในปี พ.ศ.2459 และกรมหม่ืนพิทยาลงกรณ์ (น.ม.ส.) ไดพ้ิมพห์นงัสือตลาดเงินตรา 
(Money Market) จึงนับว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของวิชาเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย ทั้งน้ีการศึกษาวิชา
เศรษฐศาสตร์สมยันั้นไม่แพร่หลายนกัจึงไดมี้การก่อตั้งหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และการเมืองข้ึน พ.ศ. 
2477 การศึกษาวิชา น้ี เ ร่ิมแพร่หลาย มีผู ้แปลหนัง สือ  The Principle Of Political Economy ของ
ศาสตราจารย ์ชาร์ลจีด (Charle Gide) เป็นภาษาไทยและไดพ้ิมพอ์อกจ าหน่ายในกลางปี พ.ศ. 2479 ในปี
เดียวกนัคุณพระสารสาส์นพลขนัธ์ไดเ้ขียนต าราเศรษฐศาสตร์วา่ดว้ยกิจการคา้และเศรษฐศาสตร์วา่ดว้ย
การเงิน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชากรต่ืนตัวในการท าการค้า ต่อมาการศึกษาวิชา
เศรษฐศาสตร์ในประเทศไทยไดห้ยดุลงชัว่คราวขณะเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ภายหลงัสงครามโลกสงบ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และการเมืองเป็นมหาวิทยาลยัท่ีส่งเสริมการศึกษาทางดา้นเศรษฐศาสตร์อยา่ง
จริงจงั ไดจ้ดัตั้งคณะเศรษฐศาสตร์ข้ึนท าให้การศึกษาเศรษฐศาสตร์ไดแ้พร่หลายและพฒันากา้วหนา้ไป
อย่างมาก ในสมยัของศาสตราจารย์ป๋วย อ้ึงภากรณ์ ผูมี้ส่วนส าคญัในการปฏิรูปการสอน จึงท าให้
การศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ของประเทศไทยในปัจจุบันแพร่หลายทั้ งในระดับการศึกษาและใน
สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ  

ความหมายของเศรษฐศาสตร์การจัดการ 

 เน่ืองจากเศรษฐศาสตร์มีความหมายท่ีแตกต่างกนัไปข้ึนอยู่กบัสาขาท่ีน าไปประยุกต์ใช้ และ 
เป็นศาสตร์ทางด้านสังคมท่ีไม่สามารถให้ความหมายท่ีแน่นอนได้ ซ่ึงในยุคเร่ิมตน้ความหมายของ
เศรษฐศาสตร์มีความหมายเก่ียวกบัการจดัการครอบครัว และการจดัสรรทรัพยากรเพื่อน ามาสนองความ
ตอ้งการของมนุษยใ์ห้เกิดประโยชน์สูงสุดของมนุษย ์ความหมายของเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบนัหมายถึง
การศึกษาเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั เพื่อตอบสนองความตอ้งการต่าง ๆ ของมนุษย์
ท่ีมีอยูอ่ยา่งไม่จ  ากดัให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีบุคคลในอดีตทั้งในและต่างประเทศท่ีเคยให้ค  าจ  ากดั
ความของวชิาเศรษฐศาสตร์มากมาย ยกตวัอยา่งเช่น อลัเฟรด มาร์แชล (Alfred Marshall) ) ใหค้วามหมาย
ในหนงัสือช่ือ Principles of Economics ปี ค.ศ.1890 วา่เป็นวชิาท่ีศึกษาถึงการด าเนินชีวติปกติของมนุษย์
แต่ละบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้ปัจจยัท่ีมีอยู่เพื่อให้ไดม้าซ่ึงส่ิงต่าง ๆ ส าหรับการยงัชีพ และพอล เอ. 
แซมมวลสัน (Paul A. Samuelson) ให้ความหมายในปี ค.ศ.1948 วา่เป็นการศึกษาวิธีการของมนุษยแ์ละ

http://education.kapook.com/view11594.html
http://education.kapook.com/view11594.html
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit
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สังคม โดยการเลือกใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัใชใ้นการผลิตสินคา้ต่าง ๆ และสามารถแจกจ่ายสินคา้
ท่ีผลิตข้ึนมาแลว้ส่งไปยงัประชาชนทัว่ไปในสังคม เพื่อบริโภคในปัจจุบนัและอนาคตได ้โดยท่ีมีการใช้
เงินหรือไม่ก็ตาม ในส่วนของวอลเตอร์ นิโคลสัน (Wallter Nikolson) ให้ความหมายในปี ค.ศ.1994 วา่
เป็นการศึกษาถึงการจดัสรรทรัพยากรท่ีมีจ ากดัไปในระหวา่งการเลือกใชต่้าง ๆ  
 รวมถึงบงัอร พลเดช (2542) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ เศรษฐศาสตร์ เป็นศาสตร์ท่ีศึกษาเก่ียวกบั
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั มาเปล่ียนสภาพให้เกิดเป็นสินคา้และบริการ และน ามา
สนองความตอ้งการของมนุษยซ่ึ์งมีอยูไ่ม่จ  ากดัในลกัษณะท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด และ วนัรักษ ์ม่ิงมณี
นาคิน (2551) ไดใ้ห้ความหมายวา่ เศรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการเลือกหนทางในการใช้
ทรัพยากรการผลิตอนัมีอยูจ่  ากดั ส าหรับการผลิตสินคา้และบริการเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  
 จากความหมายดงักล่าวจึงสรุปไดว้า่ เศรษฐศาสตร์ในปัจจุบนันั้นเป็นศาสตร์ท่ีมุ่งท าความเขา้ใจ
ในพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษยแ์ละความเขา้ใจเก่ียวกบัสังคม ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนและมุ่งศึกษาการก าหนดนโยบายท่ีเหมาะสมกบัปัญหาเศรษฐกิจต่าง ๆ รวมทั้งการด าเนิน
นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารเศรษฐกิจของประเทศและของรัฐบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวิตและการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งน้ีนอกจากความหมายของเศรษฐศาสตร์ท่ีได้
อธิบายแลว้ในขา้งตน้ยงัมีความหมายท่ีส าคญัของเศรษฐศาสตร์คือ ความหมายของเศรษฐศาสตร์การ
จดัการ ซ่ึงอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

 การจดัการ (Management) หมายถึง ชุดของหนา้ท่ีต่าง ๆ ท่ีก าหนดทิศทางในการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรทั้งหลายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร หรือ
หมายถึงกระบวนการของการมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กรจากการท างานร่วมกัน โดยใช้บุคคลและ
ทรัพยากรอ่ืน ๆ (Certo, 2000:P 555)  

Dominick Salvatore (2005: P3) ศาสตราจารยพ์ิเศษทางด้านเศรษฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย 
Fordham University ประเทศสหรัฐอเมริกาไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ เศรษฐศาสตร์เพื่อการ
จดัการหมายถึง วิชาท่ีว่าดว้ยการประยุกต์ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และน าศาสตร์แห่งเคร่ืองมือในการ
ตดัสินใจ เช่น คณิตศาสตร์และสถิติมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการค้นหาว่า หน่วยธุรกิจหรือองค์กรจะ
สามารถบรรลุวตัถุประสงค ์ของประสิทธิภาพสูงสุดไดอ้ยา่งไร ขณะท่ี Michael R. Bay (2003: P3-4) ได้
ให้ค  าจ  ากดัความของเศรษฐศาสตร์เพี่อการจดัการไวว้า่ เป็นการศึกษาการหาหนทางวา่หน่วยธุรกิจควร
ท าอยา่งไรท่ีจะก าหนดทิศทางของทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัไปในทิศทางท่ีท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ตามเป้าหมายท่ีไดว้างไว ้นอกจากนั้นนกัเศรษฐศาสตร์ เช่น Kate & Young (2003: P3) และ Mc Guigan 

et..al (2008: P4) ให้ค  าจ  ากดัความของเศรษฐศาสตร์ธุรกิจไวว้่า เป็นการน าเอาทฤษฎี เศรษฐศาสตร์จุด
ภาคมาปรับใชใ้นการตดัสินใจของหน่วยธุรกิจ ซ่ึงแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์และเทคนิควิธีการทางสถิติ
และคณิตศาสตร์จะเป็นประโยชน์ต่อผูจ้ดัการท่ีจะตดัสินใจเลือกกลยุทธ์ท่ีดีท่ีสุดให้กบัหน่วยธุรกิจ 
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เพื่อใหก้ารจดัสรรทรัพยากรเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและบนพื้นฐานของทรัพยากรท่ีมีอยู ่แต่ในส่วน
ของ Hirschey (2006: P3) ได้ให้ค  าจ  ากัดความท่ีคล้ายกันคือ การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ในการ
ตดัสินใจทางธุรกิจเก่ียวขอ้งกบัการใช้ทรัพยากรท่ีหายากขององค์กรได้ดีท่ีสุด นอกจากนั้นค าถามท่ี
ผูป้ระกอบการมกัตอ้งตอบคือธุรกิจน้ีน่าสนใจท่ีจะท าการลงทุนหรือไม่ ควรตั้งราคาและผลิตจ านวน
เท่าไรจึงจะบรรลุเป้าหมายท่ีหน่วยธุรกิจไคต้ั้งไว ้โดยหน่วยธุรกิจตอ้งท าการศึกษาในเง่ือนไขของตลาด
ทั้งความตอ้งการซ้ือ (อุปสงค)์ และความตอ้งการขาย (อุปทาน) นโยบายและกฎระเบียบของรัฐต่าง ๆ ท่ี
จะส่งผลถึงการตดัสินใจของหน่วยธุรกิจดงักล่าวซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์นัน่เอง ทั้งน้ี
จากการให้ความหมายของเศรษฐศาสตร์ธุรกิจดงักล่าวของนกัเศรษฐศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงชั้นน าของโลก
นั้น จึงสามารถสรุปเพี่อเป็นการอธิบายกึงความหมายของเศรษฐศาสตร์การจดัการไดด้งัน้ี 

1. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเป็นวิชาท่ีใช้เคร่ืองมือทางสถิติและคณิตศาสตร์มาวิเคราะห์การด าเนิน
ธุรกิจ เพื่อให้เกิดการท านายหรือพยากรณ์เหตุการณ์ทางธุรกิจได้แม่นย  าถูกต้องเป็นข้อมูลส าหรับ
ผูป้ระกอบการก่อนท่ีหน่วยธุรกิจจะตดัสินไจในการลงทุน โดยให้ทางเลือกในการตดัสินใจลงทุน
เพื่อใหก้ารลงทุนมีความเส่ียงนอ้ยท่ีสุดและคุม้ค่ามากท่ีสุด 

2.  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเป็นวิชาท่ีใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและ
เศรษฐศาสตร์มหภาคมาใชว้เิคราะห์การด าเนินธุรกิจ 

3. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเป็นวิชาท่ีบูรณาการหลายสาขาวิชาเขา้ดว้ยกนั เช่น เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
เศรษฐศาสตร์มหภาค บริหารจดัการ ทรัพยากรมนุษย ์สถิติ คณิตศาสตร์และอ่ืน ๆ เป็นตน้ 

4. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเป็นวิชาท่ีใช้หลกัในการบริหารจดัการธุรกิจสมยัใหม่มาบริหารหน่วย
ธุรกิจเพื่อ ให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการประกอบธุรกิจ ก่อให้เกิดความสูญเสียน้อยท่ีสุดและ
ก่อใหเ้กิดก าไรมากท่ีสุด 

 เศรษฐศาสตร์การจัดการ (Managerial economics) จึงเป็นการน าทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ มา
ประยุกตใ์ชใ้นกระบวนการตดัสินใจทางดา้นการจดัการ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์หรือเป้าหมาย ของ
องค์กรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (Salvatore, 2001: 4) ซ่ึงการตดัสินใจหรือการแกปั้ญหา ทางดา้น
การจดัการนั้นเกิดข้ึนไดใ้นองคก์รธุรกิจทั้งภาคเอกชนและภาครัฐหรือองคก์รท่ีไม่แสวงหาก าไร (Not-
for-profit organization) เช่น โรงพยาบาล มหาวทิยาลยั สถานีต ารวจ เป็นตน้ ทั้งน้ีเราสามารถทราบไดว้า่
องคก์รใดเป็นองคก์รท่ีไม่แสวงหาก าไรโดยดูจากงบดุล (Balance sheet) ถา้ใชค้  าวา่เกินดุล-ขาดดุลแสดง
วา่เป็นองคก์รท่ีไม่แสวงหาก าไร และวตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมาย เช่นจุดมุ่งหมายของโรงพยาบาลคือ 
การรักษาคนไข้ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ภายใต้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด อันประกอบด้วยค่า
รักษาพยาบาล ยา เคร่ืองมือ เตียง และงบประมาณ ส่วนจุดมุ่งหมายของมหาวิทยาลยัคือ การให้คนใน
ประเทศไดรั้บการศึกษามากท่ีสุด ภายใตข้อ้จ ากดัทางดา้นการเงินและบุคลากร ในขณะท่ีเป้าหมายของ
องค์กรธุรกิจในภาคเอกชนคือ การแสวงหาก าไรสูงสุด แม้ว่าวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายตลอดจน



11 

 

ขอ้จ ากดัของแต่ละองคก์รจะแตกต่างกนั แต่อยา่งไรก็ตาม พื้นฐานของกระบวนการในการตดัสินใจนั้น
จะมีลกัษณะเดียวกนั  

เศรษฐศาสตร์เชิงพรรณนาและเศรษฐศาสตร์เชิงนโยบาย 

 การศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์สามารถศึกษาไดใ้น 2 ลกัษณะคือ เศรษฐศาสตร์เชิงพรรณนาและ
เศรษฐศาสตร์เชิงนโยบาย โดยมุ่งศึกษาถึงประเด็นปัญหาต่าง ๆ และอธิบายถึงปรากฏการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัสรรทรัพยากรและการแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 1. เศรษฐศาสตร์เชิงพรรณนา  
 เศรษฐศาสตร์เชิงพรรณนา (Descriptive Economics) เป็นเศรษฐศาสตร์เชิงวิเคราะห์ ศึกษา
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เพื่อวางหลกัเกณฑ์ หรือวิเคราะห์พฤติกรรมทางเศรษฐกิจ โดยยึดท่ีการอธิบายเหตุ
และผล เศรษฐศาสตร์เชิงพรรณนาจึงเป็นการศึกษา เพื่อให้เขา้ใจถึงพฤติกรรมของหน่วยเศรษฐกิจหรือ
ระบบเศรษฐกิจในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ให้รู้ถึงสาเหตุ และสามารถพยากรณ์เหตุการณ์ท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตได ้โดยไม่ค  านึงถึงเป้าหมายทางสังคม ไม่น าเอาจริยธรรม ค่านิยม ความคิดทางสังคม
มาพิจารณาร่วมดว้ย เช่น กรณีท่ีโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน ้ าเสียลงสู่แม่น ้ า การศึกษาเศรษฐศาสตร์
ตามเชิงพรรณนาจะเน้นศึกษาถึงปริมาณและมูลค่าผลเสียท่ีเกิดจากน ้ าเสียในแม่น ้ า ท่ีก่อให้เกิดตน้ทุน
ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยไม่เนน้ถึงความรู้สึกหรือผลกระทบของผูอ้าศยับริเวณนั้น เศรษฐศาสตร์เชิง
พรรณนาจึงถือวา่เป็นวทิยาศาสตร์แขนงหน่ึง เพราะการศึกษาสามารถใหข้อ้สรุปท่ีเป็นกฎเกณฑไ์ด ้

 ดงันั้นจึงกล่าวไดว้า่เศรษฐศาสตร์เชิงพรรณนาเป็นการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ โดยการ
ก าหนดแนวทางล่วงหนา้ อธิบายและหาความสัมพนัธ์ระหวา่งสาเหตุและผลท่ีเกิดข้ึนระหวา่งพฤติกรรม
ผูซ้ื้อและผูข้าย เช่น ถา้สินคา้ชนิดหน่ึงมีราคาสูง ผูข้ายจะมีพฤติกรรมในการขายอยา่งไรและผูซ้ื้อจะมี
พฤติกรรมในการซ้ืออย่างไร เป็นตน้ จากนั้นศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างเหตุและผล และหาวิธีการ
แก้ไขปัญหาเน้นการมีเหตุและผล ค านึงถึงผลประโยชน์ทางสังคม ไม่เน้นค่านิยมหรือความคิดทาง
สังคมมาตดัสิน เน่ืองจากเป็นการศึกษาเพื่อให้เขา้ใจพฤติกรรมของหน่วยเศรษฐกิจ หรือระบบเศรษฐกิจ
ในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจจริง โดยการอธิบายถึงปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจหาความสัมพนัธ์
ระหวา่งสาเหตุกบัผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนเพื่อพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคต โดยไม่ค  านึงวา่การตดัสินใจนั้นจะ
เกิดผลประโยชน์ทางสังคมหรือไม่ ไม่น าเอาจริยธรรม ค่านิยม ความคิดทางสังคมมาพิจารณา 
เศรษฐศาสตร์พรรณนาจึงมุ่งเป้าหมายท่ีผลประโยชน์เป็นหลกัไม่ค  านึงถึงสังคม  

2. เศรษฐศาสตร์เชิงนโยบาย  
 เศรษฐศาสตร์เชิงนโยบาย (Policy Economics) เป็นการมุ่งศึกษามาตรการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีต้องการ โดยให้ความส าคญัต่อผลของนโยบายท่ีอาจเป็นผลดีและไม่ดีของแต่ละบุคคล 
เน่ืองจากนโยบาย (Policy) คือ หลักการท่ีก าหนดข้ึนเป็นแนวทางในการปฏิบติัด้านต่าง ๆ เพื่อให้
สามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ เศรษฐศาสตร์เชิงนโยบาย จึงใชห้ลกัการท่ีก าหนดข้ึนเพื่อใชเ้ป็น
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แนวทางในการด าเนินกิจกรรมทางสังคม โดยให้ความส าคญักบัผลประโยชน์ทางสังคมและค านึงถึง
เป้าหมายทางสังคมเป็นหลกั เป็นการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เพื่อเขา้ใจพฤติกรรมของหน่วยเศรษฐกิจ
หรือระบบเศรษฐกิจ โดยมีการสอดแทรกขอ้เสนอแนะท่ีค านึงถึงเป้าหมายทางสังคมเป็นหลกั พิจารณา
ถึงความตอ้งการของสังคม ค่านิยมจริยธรรมและแนวคิดทางสังคม ให้ความส าคญักบัผลประโยชน์ทาง
สังคม เช่น ถา้สินคา้ชนิดหน่ึงมีราคาสูง รัฐบาลควรจะด าเนินการอยา่งไร เพื่อไม่ใหมี้ผลกระทบต่อความ
เป็นอยูข่องประชาชน เป็นตน้  
 อยา่งไรก็ตามการวางนโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ จ าเป็นตอ้งใชค้วามรู้ทางทฤษฎีเป็นพื้นฐาน 
ผูศึ้กษาเศรษฐศาสตร์จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาทั้งทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และนโยบายเศรษฐกิจ เช่น การ
วา่งงานเกิดข้ึนเพราะเหตุใด และจะมีผลเสียต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจอยา่งไร เป็นตน้ ดงันั้นจึง
กล่าวไดว้่าเศรษฐศาสตร์นโยบายเป็นการศึกษาเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการและวิธีการท่ีจะ
บรรลุเป้าหมายนั้น ๆ โดยการประเมินวา่พฤติกรรมท่ีด าเนินอยูมี่ความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายทางสังคม
ท่ีได้ก าหนดไวอ้ย่างไร เรียกได้ว่าเป็นเศรษฐศาสตร์ตามท่ีควรจะเป็น และการศึกษาพฤติกรรมของ
หน่วยเศรษฐกิจหรือระบบเศรษฐกิจนั้นมีการน าเอาค่านิยมจริยธรรมและแนวคิดทางสังคมเข้าร่วม
พิจารณา ค านึงถึงเป้าหมายทางสังคม ความตอ้งการของสังคม และมีการสอดแทรกขอ้เสนอแนะท่ีเห็น
วา่ถูกหรือควรจะเป็นลงไปดว้ย 

 ดังนั้น การศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงพรรณนาและเศรษฐศาสตร์เชิงนโยบาย จึงมีความ
แตกต่างกนัท่ีเป็นประเด็นส าคญัคือเป้าหมายการศึกษา โดยเศรษฐศาสตร์เชิงพรรณนามุ่งเป้าหมายเพื่อ
ผลประโยชน์เป็นหลกั ไม่ค  านึงถึงสังคม ศึกษาเพื่อแสวงหาความรู้ความเขา้ใจในปรากฏการณ์ทาง
เศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเป็นการหาเหตุและผลของปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ เช่น การอธิบายสาเหตุการ
เกิดเงินเฟ้อ ภาวะเศรษฐกิจรุ่งเรือง การเก็บภาษีแบบอตัรากา้วหนา้ การท าใหรั้ฐไดรั้บรายไดเ้พิ่มข้ึน เป็น
ต้น แต่ในส่วนเศรษฐศาสตร์นโยบายจะมุ่งเป้าหมายทางสังคม และผลประโยชน์ท่ีได้ตามสมควร 
รวมทั้งวธีิท่ีควรแกไ้ขเพื่อประโยชน์ในการวางแผนหรือก าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ เช่น นโยบายการ
แกปั้ญหาเศรษฐกิจ การเก็บภาษี การกระจายรายได ้เป็นตน้ ซ่ึงการศึกษาเศรษฐศาสตร์นโยบายนั้นจะ
เป็นการใชค้วามรู้มาก าหนดแนวทางท่ีถูกและท่ีควรจะเป็น 

การประยุกต์วชิาเศรษฐศาสตร์ในทางธุรกจิ 

 เน่ืองจากวิชาเศรษฐศาสตร์สามารถประยุกต์ใช้ไดก้บัศาสตร์ต่าง ๆ มากมาย จึงแบ่งการศึกษา
เศรษฐศาสตร์ออกเป็น 2 สาขาหลกั ดงัน้ี 

 1. เศรษฐศาสตร์จุลภาค  
 เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Microeconomics) เป็นการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของหน่วยย่อย
ในสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การผลิตการลงทุน การบริโภค และการก าหนดราคาในตลาดแบบ ซ่ึง
เป็นการศึกษาในระดบับุคคล ระดบัหน่วยงานการผลิตหน่วยใดหน่วยหน่ึง และเนน้ศึกษาถึงการบริโภค

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1
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ของผูบ้ริโภคหน่วยครัวเรือน รวมทั้งผลตอบแทนของเจา้ของปัจจยัการผลิต โดยในแต่ละหน่วยจะเป็น
ส่วนยอ่ย ๆ ของระบบเศรษฐกิจ ประกอบดว้ย 

  1) หน่วยครัวเรือน (Households) ท าหน้าท่ีเป็นผูบ้ริโภค (Consumer) มีอ านาจในการ
ตดัสินใจเก่ียวกับการบริโภคสินค้าและการบริการ ท าหน้าท่ีเป็นเจ้าของปัจจยัการผลิต (Resource 

Owners) และผลิตสินคา้หรือบริการเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจ หน่วยครัวเรือนจึงเป็นผูท่ี้มีรายไดจ้ากการขาย
ปัจจยัการผลิตและใชจ่้ายเงินรายไดท่ี้ไดรั้บมาในฐานะผูบ้ริโภค หน่วยครัวเรือนจึงอยูใ่นฐานะทั้งผูผ้ลิต
และผูบ้ริโภค ซ่ึงถือไดว้า่เป็นหน่วยท่ีมีบทบาทส าคญัในเศรษฐศาสตร์จุลภาค 

  2) หน่วยธุรกิจ (Business Firms) เป็นหน่วยเศรษฐกิจท่ีท าการตดัสินใจเก่ียวกบัวิธีการ
ผลิตสินคา้และบริการและผลตอบแทนจากการด าเนินงาน โดยด าเนินงานเก่ียวกบัการผลิตเป็นผูซ้ื้อ
ปัจจยัการผลิตจากหน่วยครัวเรือน 

  3) หน่วยรัฐบาล (Government) จะข้ึนอยูก่บัการปกครองของแต่ละประเทศ ซ่ึงหน่วย
รัฐบาลจะมีบทบาทในระบบเศรษฐกิจมากหรือน้อยข้ึนอยู่กบัรูปแบบการปกครองของแต่ละประเทศ 
หากประเทศท่ีมีรูปแบบการปกครองแบบทุนนิยม รัฐบาลจะมีบทบาทน้อยตามความเหมาะสมหนา้ท่ี
พื้นฐานของรัฐบาล ไดแ้ก่ การจดัสรรทรัพยากร การจดัสรรรายได ้และการรักษาเสถียรภาพให้มัน่คง 
ส่วนประเทศใดท่ีมีการปกครองแบบสังคมนิยม รัฐบาลจะมีบทบาทมาก เป็นตน้ 

 จะเห็นไดว้่าเศรษฐศาสตร์จุลภาคเป็นการศึกษากลไกตลาด โดยใช้ราคาเปรียบเทียบระหว่าง
สินคา้และบริการ และการจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่อยา่งจ ากดั เพื่อให้มีรูปแบบและการตดัสินใจต่าง ๆ 
รวมถึงทางเลือกท่ีเหมาะสมเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในตลาดดว้ย  
 2. เศรษฐศาสตร์มหภาค  
 เศรษฐศาสตร์มหภาค (Macroeconomics) เป็นการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมหรือ
ระดบัประเทศ เช่น การกระจายรายได ้ระดบัราคาสินคา้ทัว่ไป ภาวะเงินตราในประเทศและต่างประเทศ 
การเงิน การคลงั การคา้ระหวา่งประเทศ การพฒันาเศรษฐกิจ เป็นตน้ ซ่ึงการศึกษาเศรษฐศาสตร์จุลภาค
และเศรษฐศาสตร์มหภาคเป็นศึกษาเร่ืองเดียวกนัแต่ศึกษาคนละกลุ่มเป้าหมาย เช่น การศึกษาราคาใน
เศรษฐศาสตร์จุลภาคจะมุ่งศึกษาราคาของสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึง แต่การศึกษาราคาในเศรษฐศาสตร์มห
ภาคมุ่งศึกษาราคาโดยเฉล่ียของสินค้าในระบบเศรษฐกิจทั้ งหมดเป็นต้น โดยมีจุดมุ่งหมายของ
เศรษฐศาสตร์มหภาคเป็นการศึกษาหน่วยเศรษฐกิจโดยรวมระดบัเศรษฐกิจระดบัชาติ เพื่อให้ระบบ
เศรษฐกิจด าเนินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ วตัถุประสงคท่ี์ส าคญัดงัน้ี 

  1) เพื่อความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจท่ีมีเสถียรภาพจะมีการเปล่ียนแปลง
ของระดบัราคาค่อนขา้งคงท่ี หรือไม่เปล่ียนแปลงมากนกั ความมีเสถียรภาพภายในประเทศสังเกตได้
จากดชันีราคาสินคา้หรือดชันีราคาผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการจา้งงานท่ีสูง ส่วนเสถียรภาพภายนอกประเทศ
สังเกตไดจ้ากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราสกุลของประเทศกบัต่างประเทศ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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2) เพื่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเป็นปัจจยัส าคญัต่อส่วนรวม เศรษฐกิจท่ีมี
ความเจริญเติบโต มีการลงทุน การผลิต และการบริโภคสินคา้เพิ่มมากข้ึน สามารถวดัไดผ้่านตวัเลขท่ี
ส าคญัทางเศรษฐกิจ หรือรายไดท่ี้แทจ้ริงต่อหวัของประชากรในประเทศ 

  3) เพื่อให้มีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ ประชาชนมีสิทธ์ิในการด าเนินการทางเศรษฐกิจ มี
เสรีในการเลือกบริโภคและผลิต ความมีเสรีภาพในเศรษฐกิจมีความแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัการปกครอง
ของแต่ละประเทศ เช่น ประเทศท่ีอยูใ่นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมจะมีเสรีภาพมากกวา่ประเทศท่ีอยู่
ในระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม เป็นตน้ 

  4) เพื่อความยุติธรรมทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่อยา่งจ ากดั แต่
ประชากรมีความตอ้งการไม่จ  ากดั รัฐบาลในแต่ละประเทศจึงตอ้งเขา้มาจดัสรรทรัพยากรธรรมชาติท่ีมี
อยู่อย่างจ ากดั เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประชากรส่วนใหญ่อย่างเท่าเทียมกนั ผ่านทางการ
กระจายรายได ้การบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เป็นตน้ 

 3. ความสัมพนัธ์ระหว่างวชิาเศรษฐศาสตร์การจัดการกบัสาขาวชิาอ่ืน 

 เน่ืองจากความสัมพนัธ์ระหว่างวิชาเศรษฐศาสตร์การจดัการกบัวิชาการแขนงอ่ืน (Relationship to 

Other Areas of Study) เป็นวชิาซ่ึงน าทฤษฎีทางดา้นเศรษฐศาสตร์มาประยกุตใ์นทางปฏิบติัเก่ียวกบัการ
ตดัสินใจทางธุรกิจ เพื่อใหอ้งคก์รสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
นอกจากน้ีวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการย ังมีความสัมพันธ์กับสาขาวิชาอ่ืน เช่น วิชาการบัญชี 
(Accounting) วชิาการเงิน (Finance) วชิาการตลาด (Marketing) วชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์(Human 

Resource Management) วิชาการผลิต (Production) เป็นตน้ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่วิชาเศรษฐศาสตร์การจดัการ
มีความสัมพนัธ์กบัวิชาต่าง ๆ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจนัน่เอง ดงันั้นการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์การ
จดัการจะตอ้งมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัวชิาเศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค คณิตศาสตร์ สถิติ 
ตลอดจนวิชาในสาขาบริหารธุรกิจอ่ืน ๆ ซ่ึงเศรษฐศาสตร์การจดัการจะน าศาสตร์เหล่าน้ีประสม
ประสานกนั เพื่อน ามาวิเคราะห์หรือประมวลในขั้นตอนของการตดัสินใจ เพื่อให้การตดัสินใจทางดา้น
การจดัการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพตรงเป้าหมายของเศรษฐศาสตร์การจดัการคือ การอาศยัแนวคิด
หรือทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการตดัสินใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรนัน่เอง 
เน่ืองจากในปัจจุบนัน้ีเป็นยุคของการปฏิรูปและการปฏิวติัทางธุรกิจและสังคมทั้งในเร่ืองของปริมาณ
และขนาดโดยมีเทคโนโลยีต่าง ๆ เขา้มามีบทบาททางดา้นการจดัการมากข้ึน ซ่ึงการเปล่ียนแปลงในทุก
วนัน้ีมีองค์ประกอบของวิวฒันาการทางด้านการจัดการ (The management revolution) ท่ีส าคัญ 4 
ประการไดแ้ก่  

 1. การเป็นตลาดของโลกยุคโลกาภิวตัน์ (The globalization of markets) เน่ืองจากปัจจุบนัน้ีไดมี้
การส่งออกสินคา้และบริการหลายชนิดระหวา่งประเทศ อีกทั้งมีการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศซ่ึง
เป็นการมองระบบเศรษฐกิจในระดบัมหภาคคือ การมองภาพรวมทั้งตลาดโลกให้เป็นส่วนหน่ึงหน่วย
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มากกวา่การมองในระดบัภูมิภาค หรือการมองการตลาดแยกเป็นส่วน ๆ ดงันั้นการติดต่อส่ือสารและการ
ขนส่งท่ีสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพจึงเป็นส่ิงท่ีส าคัญ เน่ืองจากมีการส่งออกและน าเข้า
ส่วนประกอบต่าง ๆ ในการผลิตสินคา้ระหวา่งประเทศ จึงท าให้เกิดคู่แข่งจากต่างประเทศซ่ึงมีจ านวน
เพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วในปัจจุบนั 

 2. การแพร่หลายของเทคโนโลย ี(The information technology and computer network) เน่ืองจาก
ในทุกวนัน้ีหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นธนาคาร ท่ีท าการไปรษณีย ์หรือ มหาวิทยาลยัได้น าระบบ
คอมพิวเตอร์มาใชใ้นการจดัการขอ้มูลข่าวสาร ท าใหก้ารต่อต่อขอ้มูลข่าวสารเป็นไปอยา่งรวดเร็วซ่ึงช่วย
ลดตน้ทุนในการสูญเสียลง 

 3. การเปล่ียนแปลงระบบการจดัการแบบดั้งเดิม (The dismantling of traditional hierarchies) 
เป็นการจดัการตามล าดบัขั้นคอมพิวเตอร์และเป็นตวัท าลายระบบการจดัการแบบดั้งเดิม ซ่ึงเป็นการ
จดัการตามล าดบัขั้นตอนโดยท าให้การบริหารระดบักลางสูญหายไป ในอดีตผูบ้ริหารระดบักลางท า
หนา้ท่ีเป็นตวัเช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่งผูบ้ริหารระดบัสูงกบัพนกังานระดบัล่าง แต่ทุกวนัน้ีคอมพิวเตอร์
ช่วยใหก้ารติดต่อส่ือสารระหวา่งผูบ้ริหารระดบัสูงกบัพนกังานระดบัล่างหรือจากหนกังานระดบัล่างไป
ยงัผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นไปอยา่งสะดวกและรวดเร็ว ซ่ึงส่งผลใหผู้บ้ริหารระดบักลางมีบทบาทลดลง 

 4. การแพร่หลายอยา่งรวดเร็วของขอ้มูลข่าวสารซ่ึงถือเป็นเศรษฐกิจขอ้มูลข่าวสารยุคใหม่ (The 

creation of new information economy) ในปัจจุบนัน้ีการศึกษาสามารถเป็นไปอย่างรวดเร็วกว่าในอดีต 
เน่ืองจากสามารถแกไ้ขขอ้ผิดพลาดไดอ้ย่างรวดเร็วการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีผลกระทบท่ีรุนแรง
กวา่ในอดีตไม่วา่จะเป็นการผลิตสินคา้หรือบริการตลอดจนรูปแบบของการผลิต การผลิต การบริโภค 
การจดัการท าให้สภาวการณ์แข่งขนัในการตลาดโลกมีความรุนแรงเกิดข้ึน ดงันั้น การตดัสินใจทางดา้น
การจดัการจ าเป็นจะตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบเหล่าน้ีดว้ย 

ทั้งน้ี เศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหาภาคถูกประยุกต์ออกมาเป็นเศรษฐศาสตร์อีก
หลายสาขา เช่น  

1. เศรษฐศาสตร์แรงงาน (Labor Economics) ศึกษาเก่ียวกบัการจา้งงาน ค่าตอบแทน และการ
เปล่ียนแปลงของตลาดแรงงาน  

2. เศรษฐศาสตร์สาธารณะ (Public Economics) ศึกษาเก่ียวกบันโยบายสาธารณะ การก าหนดภาษี
ของภาครัฐบาลนโยบายของค่าใชจ่้าย และผลทางเศรษฐกิจของนโยบาย  

3. เศรษฐศาสตร์การเมือง (Political Economics) ศึกษาเก่ียวกบับทบาทของสถาบนัทางการเมือง
ในการพิจารณาผลของนโยบาย  

4. เศรษฐศาสตร์สุขภาพ (Health Economics) ศึกษาเก่ียวกบัระบบการดูแลสุขภาพ บทบาทของ
นายจา้งและลูกจา้งในการดูแลสุขภาพ และระบบประกนัสุขภาพ 

5. เศรษฐศาสตร์ชุมชน (Urban Economics) ศึกษาเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน การ
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ขยายตวัของเมืองมลพิษทางอากาศและทางน ้า ปัญหาการจราจรและปัญหาความยากจน  
6. เศรษฐศาสตร์การเงิน (Financial Economics) ศึกษาเก่ียวกบัโครงสร้างทางการเงิน รูปแบบการ

ลงทุน อตัราผลตอบแทน วเิคราะห์เศรษฐมิติ  
 นอกจากน้ีเศรษฐศาสตร์ยงัสามารถประยกุตไ์ดอี้กหลายสาขาในแต่ละแขนง เช่น เศรษฐศาสตร์

กระแสหลัก  (Mainstream Economics)  เ ศรษฐศาสต ร์ส านักคลาส สิก  (Classical Economics) 
เศรษฐศาสตร์แบบเคนส์ (Keynesian Economics) เศรษฐศาสตร์ส านักคลาสสิกใหม่ (Neo - Classical 

Economics) เศรษฐศาสตร์ทางเลือก (Heterodox Economics) เศรษฐศาสตร์แนวมาร์ก (Post Keynesian 

Economics) เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Economics) เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม (Environment 

Economics) เศรษฐศาสตร์สถาบนัแนววิวฒัน์ (Evolutionary Institutional Economics) เศรษฐศาสตร์
สถาบันแนวใหม่ (New Institutional Economics) เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม (Behavioral Economics) 
เศรษฐศาสตร์ เชิงทดลอง  (Experimental Economics)  เศรษฐศาสตร์แนวสตรีศึกษา  (Feminist 

Economics) เศรษฐศาสตร์สังคม (Social Economics) เป็นตน้ 

การวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์การจัดการ 

 เน่ืองจากเศรษฐศาสตร์เป็นการมุ่งศึกษาเก่ียวกบัความเป็นอยู่และชีวิตประจ าวนัของมนุษยท่ี์มี
การเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ จึงเป็นเร่ืองท่ียากในการพยากรณ์ท่ีจะใช้การค านวณเพียงอย่างเดียว การ
วเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์จึงแบ่งออกเป็น 2 วธีิคือ วธีิการอนุมาน วธีิการอุปมาน และวธีิการสังเกตจาก
ประวติัศาสตร์ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 1. วธีิการอนุมาน  
 วิธีการอนุมาน (Deductive Method) เป็นวิธีการหาผลจากหตุ โดยเร่ิมจากการก าหนดข้อ
สมมติฐานข้ึนเป็นทฤษฎี หรือการสร้างแบบจ าลองไวก่้อนแล้วจึงท าการพิสูจน์ ซ่ึงการพิสูจน์นั้ น
สามารถท าไดโ้ดยการสังเกต การรวบรวมขอ้มูล หรือการวิเคราะห์ผลทางคณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ 
การค านวณแบบจ าลองทางเศรษฐมิติ เพื่อยนืยนัความถูกตอ้งของสมมติฐานท่ีตั้งไว ้การวเิคราะห์ดว้ยวิธี
อนุมานจึงตอ้งมีก าหนดให้ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งไม่มีผลกระทบต่อปัจจยัท่ีก าลงัศึกษาเสมอ ตวัอยา่ง
วิธีการอนุมานเช่น การหมุนรอบดวงอาทิตยข์องโลกซ่ึงมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัดาวเคราะห์ เม่ือทราบว่าดาวเคราะห์ทุกดวงหมุนรอบดวงอาทิตย ์ขั้นตอนการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเป็นการวิเคราะห์ว่าโลกเป็นดาวเคราะห์ดวงหน่ึง ซ่ึงดาวเคราะห์ทุกดวงหมุนรอบดวง
อาทิตย ์และขั้นตอนการสรุปผลจึงสรุปไดว้า่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย ์

 วิธีอนุมานเป็นการสร้างขอ้สรุปดว้ยการอนุมานจากขอ้มูลย่อยประกอบดว้ยวิธีการ 3 ขั้นตอน 
คือ ขั้นเก็บรวบรวมขอ้มูล ขั้นวิเคราะห์ขอ้มูล และขั้นสรุปผล (สุจิตรา, 2550) และ (ปิยพร, 2542) ได้
กล่าววา่ วธีิอนุมานเป็นวธีิหาผลจากเหตุ เป็นวธีิสร้างแบบจ าลองโดยก าหนดสมมติฐานข้ึนเป็นทฤษฎีไว ้
โดยท่ีสมมติฐานอยูใ่นรูปความสัมพนัธ์ของตวัแปรตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไป จากนั้นจึงท าการพิสูจน์ ทดสอบ

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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ทฤษฎีหรือสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยอาศยัขอ้มูลจากปรากฏการณ์ทัว่ไปหรือท่ีรวบรวมได ้เม่ือพิสูจน์แลว้
สมมติฐานไม่ถูกตอ้งจึงตั้งสมมติฐานใหม่ การศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์จึงเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมี
ผลกระทบต่อสมมติฐานหรือทฤษฎีท่ีตั้งไวเ้ท่านั้น การวิเคราะห์จึงตอ้งมีการก าหนดขอ้สมมุติให้ปัจจยั
อ่ืน ๆ คงท่ี เพื่อไม่ให้กระทบปัจจยัท่ีก าลงัศึกษา ท าให้การศึกษาแบบอนุมานให้ผลการศึกษาไม่ตรงกบั
ความเป็นจริง ข้ึนอยูก่บัความสมบูรณ์ของขอ้มูลท่ีรวบรวมไดเ้ท่านั้น การศึกษาดว้ยวธีิอนุมานมีขั้นตอน
ส าคญั 3 ขอ้ดงัน้ี 

  1) การตั้งสมมติฐาน (Hypothesis) เป็นการตั้งขอ้ก าหนดต่าง ๆ เก่ียวกบัพฤติกรรมและ
จุดมุ่งหมายส่ิงใดส่ิงหน่ึง สมมติฐานอาจจะอยูใ่นรูปของความสัมพนัธ์ของตวัแปรตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไป เช่น 
ปริมาณเสนอซ้ือเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาสินคา้ สามารถตั้งสมมติฐานไดว้า่ 
 

     Q = f (P)  
   โดยท่ี Q หมายถึง ปริมาณเสนอซ้ือสินคา้ x 

      P หมายถึง ราคาสินคา้ x 

 

 ซ่ึงในความเป็นจริงปริมาณเสนอซ้ือไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัราคาอยา่งเดียว แต่ข้ึนอยู่กบัปัจจยัอ่ืนดว้ย 
เช่น รายได้ จ  านวนประชากร รสนิยม ฤดูกาล เป็นตน้ แต่ในการศึกษาตอ้งการทราบความสัมพนัธ์
ระหวา่งปริมาณเสนอซ้ือกบัราคาเท่านั้น การตั้งสมมติฐานจึงตอ้งมีขอ้ขอ้ก าหนดให้ปัจจยัอ่ืน ๆ คงท่ีไม่
มีการเปล่ียนแปลง 

  2) สรุปสาระส าคญัจากสมมติฐาน โดยใชห้ลกัเหตุและผล (Local Deduction) เป็นการ
รวบรวมขอ้มูล ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมมติฐาน ดว้ยหลกัตรรกศาสตร์ เช่น สมมติฐานความตอ้งการซ้ือของ
ผูบ้ริโภครายหน่ึง คือ Q = 20 – 2P สรุปสาระส าคญัจากสมมติฐานโดยใชห้ลกัเหตุและผลไดว้า่ ถา้ราคา
หน่วยละ 10 บาท จะไม่มีปริมาณเสนอซ้ือ หรือถา้ราคาหน่วยละ 5 บาท จะมีปริมาณเสนอซ้ือเท่ากบั 10 

หน่วย เป็นตน้ 

  3) ทดสอบสมมติฐาน เป็นการทดสอบความสอดคลอ้งระหวา่งสมมติฐานกบัความเป็น
จริง การทดสอบข้ึนอยู่กบัหลายปัจจยั เช่น ความสามารถในการควบคุมตวัแปรอ่ืน ความรอบรู้ของผู ้
ทดสอบ และความสมบูรณ์ของขอ้มูล เป็นตน้ หากการทดสอบพบว่า ขอ้สมมติฐานสามารถอธิบาย
ขอ้เท็จจริงได ้แสดงวา่เป็นทฤษฎีท่ีสามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ด ้ถา้หากพบวา่ขอ้สมมติฐานของทฤษฎี
ไม่สามารถอธิบายขอ้เทจ็จริงได ้ทฤษฎีนั้นไม่สามารถใชป้ระโยชน์ได ้

 วิธีอนุมานจึงถูกเรียกว่าเป็นวิธีท่ีมีการสรุปจากความจริงหลกัไปหาความจริงย่อย แต่ในการ
วิเคราะห์แบบอนุมานมีขอ้บกพร่อง 2 ประการคือ ไม่สามารถคน้พบความรู้ใหม่เพราะขอ้สรุปจ ากดัอยู่
ในขอบของเหตุผลท่ีใหญ่กว่าเสมอ และวิธีการพิจารณาความสัมพนัธ์ของเหตุผลใหญ่และเหตุผลย่อย
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ไม่เป็นจริงเสมอไป ดว้ยเหตุจึงมีผูคิ้ดคน้อีกวิธีหน่ึงท่ีเรียกวา่ อุปมาน เพื่อใชใ้นการหาผลสรุป โดยเร่ิม
จากการแกข้อ้มูลยอ่ย ๆ หลายกรณีดว้ยวธีิการต่าง ๆ เช่น การสังเกต การสืบคน้ ตามความเหมาะสมแลว้
น าขอ้มูลยอ่ยมาวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ แลว้จึงสรุปผลออกมา ซ่ึงจะอธิบายในหวัขอ้ต่อไป 

 2. วธีิการอุปมาน  
 วิธีการอุปมาน (Inductive Method) เป็นวิธีการหาเหตุจากผล ซ่ึงเป็นการหาขอ้เทจ็จริงก่อนแลว้
จึงหาขอ้สรุปเป็นทฤษฎี โดยการหาขอ้เท็จจริงจากการรวบรวมหลกัฐาน เหตุการณ์ ต่าง ๆ จดัท าเป็น
ขอ้มูลแลว้ตั้งเป็นกฎหรือทฤษฎีไว ้แลว้จึงน าไปใช้อธิบายเหตุการณ์อ่ืนในระดบัท่ีกวา้งข้ึนซ่ึงเรียกอีก
อยา่งหน่ึงวา่การสรุปจากความจริงยอ่ยไปสู่ความจริงหลกั จึงท าให้การศึกษาดว้ยวิธีอุปมานเป็นวิธีท่ีใช้
เวลาในการศึกษามากเพราะมีการเปล่ียนแปลงระหว่างการศึกษา โดยทัว่ไปจะใช้วิธีอนุมานตั้งสมมติ
ฐานเอาไวแ้ลว้จึงใชว้ิธีอุปมานรวบรวมขอ้เท็จจริง และน าขอ้มูลต่าง ๆ มาท าการพิสูจน์สมมติฐาน ทั้งน้ี 
(ปิยพร,2542) ได้กล่าวว่า วิธีการศึกษาเหตุจากผลเป็นการเก็บรวบรวมผลของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนน ามาเรียบเรียงอยา่งเป็นระบบ แลว้จึงตั้งเป็นกฎหรือทฤษฎีข้ึนมา เพื่อน าไปใชอ้ธิบายเหตุการณ์
อ่ืนในระดบัท่ีกวา้งข้ึน โดยวธีิอุปมานแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดงัน้ี 

  1) การรวบรวมขอ้เท็จจริงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาท่ีก าลงัศึกษา เช่น ตอ้งการหา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณเสนอซ้ือกบัรายได ้ตอ้งเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัรายไดข้องผูบ้ริโภคกลุ่มต่าง ๆ 
กบัปริมาณเสนอซ้ือสินคา้ เป็นตน้ 

  2) เรียบเรียงขอ้มูล โดยการน าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าจ าแนกตามระเบียบและวิธีการ
ทางสถิติ และท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิธีทางเศรษฐมิติ หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ เพื่อหาค่าการ
ทดสอบความสัมพนัธ์ของปัจจยัเหล่านั้น และการมีนยัส าคญัทางสถิติแลว้จึงสรุปเป็นทฤษฎี 

  3) ทดสอบความถูกตอ้งของทฤษฎี โดยการสร้างเง่ือนไข เช่นเดียวกบัวิธีอนุมาน วิธี
อนุมานและอุปมานจะตอ้งอยูภ่ายใตข้อ้จ ากดั คือสมมติให้ปัจจยัอ่ืนท่ีไม่ท าการศึกษาคงท่ี และตอ้งระบุ
ใหช้ดัถึงตวัแปรท่ีเป็นเหตุและตวัแปรท่ีเป็นผล เช่น การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณเสนอซ้ือกบั
ราคา จะตอ้งก าหนดวา่ราคาเป็นเหตุ และปริมาณเสนอซ้ือเป็นผล  
 ดงันั้น วธีิอุปมานจึงเป็นการคน้ควา้ความรู้ใหม่จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงยอ่ย ๆ 
ก่อน แลว้มาจ าแนกตามลกัษณะและหาความสัมพนัธ์ของขอ้เท็จจริงตามลกัษณะต่าง ๆ จึงไม่ค่อยแปล
ความหมายและสรุปผล โดยวธีิการอุปมานสามารถแบ่งออกเป็น 3 วธีิใหญ่ ๆ ดงัน้ี 

  1) การอุปมานแบบสมบูรณ์ (Perfect Induction) เป็นการสรุปความจริงหลกัจากความ
จริงยอ่ย ก่อนท าการสรุปความจริงหลกัอยา่งใดอยา่งหน่ึง จะตอ้งก าหนดขอบข่ายขอ้เท็จจริงท่ีเป็นขอ้มูล
ย่อยเสียก่อน ลงมือสังเกตและศึกษา ตรวจสอบทุกหน่วยขอ้มูลยอ่ยให้ครบถว้น แลว้จึงน ามาประมวล
เขา้ดว้ยกนัแลว้สรุปเป็นความจริงหลกั 
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  2) การอุปมานแบบไม่สมบูรณ์ (Imperfect Induction) เป็นการสรุปความจริงหลกัจาก
ความเป็นจริงยอ่ยบางส่วน อาจไม่ครบทุกหน่วยขอ้มูลทั้งหมดก็ได ้

  3) การอุปมานแบบเบคอน (Bacon’s Induction) เป็นการสรุปความจริงหลกัจากความ
จริงย่อยท่ีแบ่งออกเป็นพวก ๆ โดยท าการศึกษาแบ่งขอ้เท็จจริงท่ีมีลกัษณะเหมือนกนั ลกัษณะตรงกนั
ขา้ม และลกัษณะอ่ืน ๆ  
 อย่างไรก็ตาม วิธีการศึกษาแบบอุปมานเป็นการหาความจริงหลกัจากความจริงย่อย ตามหลกั
ความน่าจะเป็นทางสถิติเท่านั้น ซ่ึงไม่สามารถอธิบายรายละเอียดไดอ้ยา่งสมบูรณ์จึงตอ้งอาศยัวิธีศึกษา
จากประวติัศาสตร์อีกทางหน่ึง 

 ยกตวัอยา่ง การศึกษาเก่ียวกบัปริมาณเสนอซ้ือส้มกบัรายไดเ้พื่อให้เห็นความแตกต่างระหวา่งวิธี
อนุมานและอุปมานไดอ้ยา่งชดัเจนดงัน้ี 

  1) วิธีอนุมาน เร่ิมต้นจากการตั้งสมมติฐานว่าปริมาณเสนอซ้ือส้มเปล่ียนแปลงใน
ทิศทางเดียวกนักบัรายได ้โดยก าหนดให้ปัจจยัอ่ืนคงท่ี เช่น ราคาส้ม จ านวนประชากร ฤดูกาล เป็นตน้ 
จากนั้นท าการตั้งสมมติฐานเป็นสมการ คือ  
    Q = 1 + 0.05I  
 

  โดยท่ี Q คือปริมาณซ้ือ และ I คือ รายไดแ้ลว้จึงท าการสรุปสาระส าคญัจากเหตุและผล 
เช่น ถา้รายได ้100 บาท ปริมาณเสนอซ้ือส้มจะเท่ากบั 6 กิโลกรัม ถา้รายได ้200 บาท ปริมาณเสนอซ้ือ
ส้มจะเท่ากบั 11 กิโลกรัม จากนั้นก็น าไปทดสอบกบัผูบ้ริโภคทัว่ไปว่าเป็นจริงหรือไม่ ถ้าเป็นจริงก็
น าไปประยุกตใ์ชไ้ดห้รืออธิบายพฤติกรรมการซ้ือส้มต่อรายไดแ้ต่ถา้ไม่เป็นจริงตามสมมติฐานก็ตอ้งมี
การปรับเปล่ียนก่อนน ามาใชป้ระโยชน์ 
  2) วิธีอุปมาน เร่ิมตน้จากการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัรายได้กบัปริมาณเสนอซ้ือจาก
ผูบ้ริโภคบางกลุ่ม สมมติพบพฤติกรรมดงัน้ี พฤติกรรมของผูบ้ริโภคคนท่ี 1 มีรายได ้200 บาทต่อเดือน 
ปริมาณซ้ือส้ม 2 กิโลกรัม พฤติกรรมของผูบ้ริโภคคนท่ี 2 มีรายได ้500 บาทต่อเดือน ปริมาณซ้ือส้ม 4 

กิโลกรัม หาข้อมูลผูบ้ริโภครายอ่ืนเม่ือได้ข้อมูลของผูบ้ริโภคแต่ละราย น าไปใช้ขอ้มูลทางสถิติหา
ความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณเสนอซ้ือกบัรายได ้จากขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไว ้สมมติว่าใช้วิธีการทาง
เศรษฐมิติแล้วได้ความสัมพนัธ์ว่า Q = 0.5 + 0.1y แล้วทดสอบว่าค่าท่ีได้มีนัยทางสถิติหรือไม่ ถ้ามี
นยัส าคญัทางสถิติก็สรุปเป็นทฤษฎี แลว้น าค่าท่ีไดไ้ปทดสอบความสอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภคอ่ืน ๆ  
 3. วธีิการศึกษาจากประวตัิศาสตร์  
 วิธีการศึกษาจากประวติัศาสตร์ (Historical Method) เป็นวิธีการศึกษาท่ีมีแนวความคิดว่า 
เหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตมีความเก่ียวเน่ืองกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอดีต หรือเป็นการศึกษา
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัและคาดการณ์ส่ิงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงเป็นวิธีการศึกษาจากเร่ืองราว
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และเหตุการณ์ท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีตแลว้น ามาใชเ้ป็นกรณีตวัอย่าง แต่มีขอ้ดอ้ยตรงเหตุการณ์ท่ียงัไม่เคย
เกิดข้ึนในอดีต ท าให้การท านายบางเหตุการณ์ดว้ยวิธีการศึกษาจากประวติัศาสตร์คลาดเคล่ือนไปได้ 
โดยวธีิการศึกษาทางประวติัศาสตร์นั้นมีขั้นตอนส าคญัดงัน้ี 

  1. ขั้นตอนการก าหนดสมมติฐาน 

  2. ขั้นตอนการรวบรวมหาหลกัฐาน ขอ้มูลเหตุการณ์ส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง 

  3. ขั้นตอนการเรียบเรียง ประเมินขอ้มูลหรือหลกัฐาน เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 

  4. ขั้นตอนการวเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลหรือหลกัฐาน 

  5. ขั้นตอนการสรุปขอ้สมมติฐาน 

 ยกตวัอยา่ง การศึกษาดว้ยวิธีการทางประวติัศาสตร์ เช่น การศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตของ
คนในครอบครัว เร่ิมตน้จากการตั้งสมมติฐานว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตของคนในครอบครัวมีความ
แตกต่างกนั จากนั้นท าการหาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลหลายลกัษณะ ไม่วา่จะเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีเป็นบุคคล 
เช่น พ่อ แม่ ครู อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี แหล่งข้อมูลท่ีเป็นสถานท่ี เช่น บ้าน โรงเรียน วดั พิพิธภัณฑ์ 
แหล่งขอ้มูลท่ีเป็นเอกสารทางราชการ เช่น ทะเบียนบา้น สูติบตัร บตัรประชาชน แหล่งขอ้มูลท่ีเป็น
บันทึกของบุคคล เช่น บันทึกประจ าวนั บันทึกการเดินทาง เป็นต้น โดยหลังจากหาข้อมูลจาก
แหล่งขอ้มูลดว้ยวิธีการต่าง ๆ แลว้ ท าการรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดเรียบเรียงและจดัให้เป็นระบบจะท าให้
ได้ข้อมูลท่ีต้องการและสามารถน าไปใช้วิเคราะห์รูปแบบการด าเนินชีวิตของสมาชิกแต่ละรายใน
ครอบครัวได ้ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลของสมาชิกภายในครอบครัวตามประวติัความเป็นมาของสมาชิกใน
ครอบครัว เร่ิมต้นจาก ปู่ ย่า ตายาย ท่ีอยู่อาศยั การท ามาหากิน การหาเล้ียงชีพในแต่ละรุ่น รวมถึง
เหตุการณ์ท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวติของสมาชิกแต่ละรุ่นในครอบครัว จนท าใหส้รุปไดว้า่ การด าเนินชีวิต
ของสมาชิกในครอบครัวในแต่ละรุ่นมีความแตกต่างกนั 

 อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากวิธีการศึกษาจากประวติัศาสตร์เป็นวิธีของส านกัประวติัศาสตร์ ซ่ึงมี
แนวคิดว่า นกัเศรษฐศาสตร์ควรศึกษาความเป็นมาในอดีต เพื่อน ามาวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนปัจจุบนั
และอนาคต วิธีน้ีจึงมีขอ้จ ากดัตรงท่ีประวติัศาสตร์อาจไม่ซ ้ ารอย หรือมีการสรุปเหตุการณ์ในอดีตไว้
อย่างผิด ๆ การคะเนผิดพลาด ท าให้ไม่สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางหรือเปรียบเทียบเพื่ออธิบาย
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรืออนาคตได ้แต่อยา่งไรก็ตาม ขอ้มูลในอดีตหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
อดีตยงัคงเป็นขอ้มูลท่ีจ าเป็น ส าหรับใชป้ระกอบศึกษาเหตุการณ์ในปัจจุบนั และคาดคะเนเหตุการณ์ใน
อนาคต อยา่งนอ้ยท่ีสุดก็เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีช่วยเป็นแนวทางในการตดัสินใจ และเป็นแนวในการศึกษา
วชิาเศรษฐศาสตร์ใหลึ้กซ้ึงและกวา้งขวางยิง่ข้ึน 

ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ในทางธุรกจิ  
 ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Resources) หมายถึง ทรัพยากรทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งใน
การน าไปใช้ผลิตสินคา้หรือบริการ ทั้งน้ีทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ของสินคา้หรือบริการแต่ละชนิด
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อาจแตกต่างกันหรือเหมือนกันได้ข้ึนอยู่กับชนิดของสินค้าหรือบริการ และในทางเศรษฐศาสตร์
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจท่ีเป็นปัจจยัการผลิต สามารถแยกได ้4 ประเภทดงัน้ี 

 1. ท่ีดิน (Land) หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอยูเ่หนือพื้นดินบนดินและใตดิ้น เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึน
เองตามธรรมชาติ มนุษยไ์ม่สามารถสร้างข้ึนมาได ้เช่น อากาศ ป่าไม ้แร่ธาตุความอุดมสมบูรณ์ สัตวป่์า 
ทิวทศัน์ ทะเล แหล่งธรรมชาติต่าง ๆ สภาพลกัษณะภูมิประเทศ เป็นตน้ 

 2. แรงงาน (Labor) หมายถึง ทรัพยากรมนุษย ์โดยท่ีแต่ละรายมีองคป์ระกอบท่ีแตกต่างกนัหลาย
ดา้น เช่น วยั คุณภาพการท างาน ความรู้ ความสามารถ สุขภาพ ศีลธรรมและจริยธรรม เพื่อใช้ในการ
ผลิตสินคา้หรือบริการ 

 3. ทุน (Capital) หมายถึง เน่ืองจากทุนทางเศรษฐศาสตร์ไม่ไดห้มายถึง เงินทุนเพียงอย่างเดียว 
แต่ยงัรวมถึงส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนในการผลิตสินคา้และบริการ ไดแ้ก่ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร โรงงาน เป็น
ตน้ โดยสามารถแบ่งทุนออกเป็น 3 ประเภทประกอบดว้ย 

  - ทุนถาวร (Fixed Capital) คือ อุปกรณ์การผลิต เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือท่ีมีความคงทนมี
อายกุารใชง้านยาวนาน เช่น โรงงาน ถนน สะพาน ทางรถไฟ เป็นตน้ 

  - ทุนด าเนินงาน (Working Capital) คือ ทุนประเภทวตัถุดิบต่าง ๆ ซ่ึงมีอายุการใช้งาน
ค่อนขา้งสั้น เป็นส่ิงท่ีใชแ้ลว้หมดไป ตอ้งหามาทดแทนใหม่อยูต่ลอดเวลา เช่น น ้ามนั ไม ้ยาง เหล็ก เป็น
ตน้ บางคร้ังเรียกทุนประเภทน้ีวา่ทุนหมุนเวยีน (Circulating Capital)  
  - ทุนสังคม (Social Capital) เป็นทุนท่ีไม่ไดถู้กน ามาใชใ้นการผลิตโดยตรง แต่เป็นตวั
ช่วยให้การใช้ทุนทั้ง 2 ประเภทข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สวนสาธารณะ โรงเรียน 
โรงพยาบาล สนามกีฬา สระวา่ยน ้า ทุนสังคมมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางออ้ม เช่น การให้
ความรู้ การรักษาสุขภาพอนามยั การพฒันาคุณภาพชีวติของคนท่ีอยูใ่นสังคม เป็นตน้ 

 4. ผูป้ระกอบการ (Entrepreneur) หมายถึง ผูน้ าปัจจยัขา้งต้นทั้ง 3 มาท าการผลิตสินค้าหรือ
บริการ ผู ้ประกอบการเป็นผู ้ตัดสินใจด าเนินการ และวางแผนขั้นตอนต่าง ๆ ในการผลิต ซ่ึง
ผูป้ระกอบการสามารถไดรั้บผลตอบแทน 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ ค่าเช่า (Rent) เป็นผลตอบแทนท่ีไดรั้บจาก
ท่ีดิน ค่าจา้ง (Wage) หรือเงินเดือน (Salary) เป็นผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากแรงงาน ดอกเบ้ีย (Interest) เป็น
ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากทุน และก าไร (Profit) เป็นผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากผูป้ระกอบการ  
 ยกตวัอยา่งเช่น การปลูกมนัส าปะหลงั ตอ้งใชท้รัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ ไดแ้ก่ ท่ีดินซ่ึงเป็น
สถานท่ีในการปลูกมนัส าปะหลงั สายพนัธ์ุ อุปกรณ์การเกษตร ตลอดจนอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแปรรูป
สินคา้หรือบริการเพื่อการจ าหน่าย และยงัมีทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ระหวา่งเส้นทางของผูผ้ลิตและ
ผูบ้ริโภคได ้เช่น เกษตรกรผูป้ลูกมนัส าปะหลงันบัเป็นผูผ้ลิต ผลผลิตท่ีไดคื้อ พนัธ์ุมนัส าปะหลงัและท่ี
น าส่งโรงงาน ส่วนผูซ้ื้อพนัธ์ุมนัส าปะหลงัไปปลูก และพ่อคา้ท่ีซ้ือมนัส าปะหลงัน าส่งโรงงานท าหนา้ท่ี
เป็นผูบ้ริโภค โดยทัว่ไปบุคคลหน่ึง ๆ จะอยูใ่นฐานะท่ีเป็นไดท้ั้งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค ถา้อยูใ่นฐานะผูผ้ลิต
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ต้องรู้จกัใช้ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์อย่างคุ้มค่าและผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ และหากอยู่ในฐานะ
ผูบ้ริโภคก็ควรรู้จกัเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการอย่างฉลาดคุม้ค่า โดยมีการวางแผนการใช้จ่ายให้มีความ
เหมาะสมระหวา่งรายรับรายจ่ายของตนเองและครอบครัว เป็นตน้ 

สินค้าและบริการ 

 เน่ืองจากสินคา้และบริการเป็นส่ิงท่ีผูผ้ลิตผลิตข้ึน โดยสินคา้หมายถึงส่ิงท่ีมีตวัตนสัมผสัได ้เช่น 
อาหาร น ้ า เส้ือผา้ รถยนต์ หนังสือคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ ส่วนบริการเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได้แต่
สามารถท าให้ผูบ้ริโภคพอใจ เช่น ร้านตดัผม อาจารยส์อนหนงัสือ การบริการตดัผม บริการนวดสปา เป็น
ตน้ สินคา้และบริการท่ีอยู่ควบคู่กนัจะถูกเรียกว่า ผลิตภณัฑ์ (Product) โดยอาศยัปัจจยัการผลิตต่าง ๆ 
มาร่วมกนั เพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคคลในสังคม สินคา้และบริการมีหลายชนิดบางชนิดผลิต
ข้ึนมาเพื่อขายให้คนในชุมชน บางชนิดผลิตเพื่อเป็นบริการให้กบัสังคมโดยไม่จ  าเป็นตอ้งจ่ายเงิน สินคา้
และบริการเป็นส่ิงท่ีสร้างอรรถประโยชน์ใหก้บัผูบ้ริโภค สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
ท าให้ผูบ้ริโภคได้รับความพอใจ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด ในทาง
เศรษฐศาสตร์สินคา้หรือบริการถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

 1. สินค้าหรือบริการทางเศรษฐศาสตร์ หรือท่ีเรียกว่าเศรษฐทรัพย์ (Economic Goods and 

Services) เป็นสินคา้หรือบริการท่ีมีตน้ทุนการผลิต เป็นสินคา้หรือบริการท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั หรือผลิตจาก
วตัถุดิบท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั เม่ือเทียบกบัความตอ้งการ เศรษฐทรัพยจึ์งเป็นสินคา้หรือบริการท่ีผูบ้ริโภค
จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการบริโภค เศรษฐทรัพย์มีลกัษณะท่ีส าคญัคือ เป็นส่ิงท่ีสร้างอรรถประโยชน์ 
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้เป็นส่ิงท่ีเป็นเจา้ของได ้เป็นส่ิงท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั และเป็นส่ิงท่ี
มีราคา/ซ้ือขายหรือแลกเปล่ียนได ้ทั้งน้ีประเภทของเศรษฐทรัพย ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

  1) สินคา้ส าหรับผูผ้ลิต (Producer’s Goods) เป็นสินคา้หรือบริการท่ีมาจากผูผ้ลิต โดย
การผลิตจากเศรษฐทรัพย ์ไดแ้ก่ ท่ีดิน แรงงาน ทุน และผูป้ระกอบการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคในทางเศรษฐศาสตร์ 

  2) สินคา้ส าหรับผูบ้ริโภค (Consumer’s Goods) เป็นสินคา้หรือบริการท่ีตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดโ้ดยตรง แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ สินคา้ถาวร (Durable Goods) เป็นสินคา้
ท่ีมีอายกุารใชง้านนาน เช่น รถยนต ์โทรทศัน์ ตูเ้ยน็ เป็นตน้ และสินคา้ไม่ถาวร (Perishable Goods) เป็น
สินคา้ท่ีมีอายกุารใชง้านสั้น เช่น เส้ือผา้ อาหาร เคร่ืองด่ืม เป็นตน้ 

 2. สินคา้หรือบริการไร้ราคา หรือท่ีเรียกวา่ทรัพยเ์สรี (Free Goods And Services) เป็นส่ิงท่ีมีอยู่
ตามธรรมชาติ เกินความตอ้งการของมนุษย ์เช่น น ้า อากาศ แสงแดด เป็นตน้ ผูบ้ริโภคสามารถใชโ้ดยไม่
ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย สินคา้ไดเ้ปล่าหรือทรัพยเ์สรีเป็นสินคา้ท่ีใหบ้ริการแก่ผูบ้ริโภคในสังคม โดยทรัพยเ์สรี
มีลกัษณะท่ีส าคญัคือ เป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์และตอบสนองความตอ้งการของมนุษยไ์ด ้เป็นส่ิงท่ีมีอยูต่าม
ธรรมชาติ และเป็นส่ิงท่ีมีอยูม่ากมายเกินความตอ้งการของมนุษย ์ดงันั้นสินคา้ไดเ้ปล่าจึงมกัเป็นสินคา้ท่ี
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มีเกินความตอ้งการในระบบเศรษฐกิจ โดยผูบ้ริโภคไม่จ  าเป็นตอ้งจ่ายเงินเพื่อซ้ือสินคา้หรือบริการ หรือ
เป็นสินคา้ท่ีผลิตข้ึนเพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชน เช่น ประชนใชน้ ้ าในแม่น ้ าเพื่ออุปโภคบริโภค 
แต่ถา้น ้ าในแม่น ้ ามีมลพิษประชาชนไม่สามารถใชน้ ้ าเพื่ออุปโภคได ้ประชาชนจึงจ าเป็นตอ้งหันมาใช้
น ้าประปาแทน 

ความเป็นมาของระบบเศรษฐกจิไทย 

 ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยมีมาตั้งแต่สมยัโบราณ และมีการพฒันาในแต่ละยุคสมยัซ่ึง
สามารถสรุปความแตกต่างกนัออกไดด้งัน้ี 

 1. สมยัสุโขทยัถึงสมยัอยุธยา ประเทศไทยมีการคา้ขายมาตั้งแต่สมยัสุโขทยัตามท่ีปรากฏเป็น
หลกัฐานยืนยนัชดัเจนจากศิลาจารึกของพ่อขุนรามค าแหง ท่ีเขียนไวว้า่ ใครใคร่คา้ชา้งคา้ ใครใคร่คา้มา้
คา้ ลกัษณะของระบบเศรษฐกิจในสมยันั้นจึงมีแนวโน้มท่ีจะเป็นระบบการคา้เสรี นอกจากน้ีประเทศ
ไทยยงัไดมี้การเจริญสัมพนัธไมตรีกบัต่างประเทศอีกหลายประเทศ เช่น เกาะลงักา และประเทศจีน เป็น
ตน้ 

 2. สมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ระบบเศรษฐกิจไทยในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นระบบ
เศรษฐกิจแบบธรรมชาติ คือ เป็นการผลิตเพื่อเล้ียงตวัเองมีการท าเกษตรกรรมและหัตถกรรมเป็น
รากฐานเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ การท าไร่ ไถนา การทอผา้ การท าเคร่ืองจกัรสาน และเคร่ืองป้ันดินเผา 
 3. ระบบเศรษฐกิจไทยช่วงหลงัสนธิสัญญาเบาวร่ิ์ง พ.ศ. 2500 จุดเปล่ียนท่ีส าคญัของการพฒันา
ระบบเศรษฐกิจไทย คือ การท่ีประเทศไทยตกลงท าหนังสือสนธิสัญญาเบาว์ร่ิง เม่ือ พ.ศ. 2398 กบั
ประเทศองักฤษ ท าใหก้ารผกูขาดทางการคา้โดยรัฐส้ินสุดลง 

 4. ปัจจุบันระบบเศรษฐกิจประเทศไทยเป็นระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม มีการค้าขาย
แลกเปล่ียนสินคา้อย่างเสรี โดยอาศยักลไกราคาและระบบการตลาดเป็นตวัก ากบัควบคุม โดยมีรัฐท า
หนา้ท่ีดูแลผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

 จากความเป็นมาของระบบเศรษฐกิจไทยจะเห็นได้ว่า เร่ิมตน้จากการแลกเปล่ียนสินคา้ของ
ครอบครัวท่ีอยู่ใกลเ้คียงกนั เป็นการแลกเปล่ียนส่ิงของกบัส่ิงของโดยตรง (Barter System) เช่น ผลไม้
กบัเน้ือสัตว ์เคร่ืองใชก้บัเส้ือผา้ เป็นตน้ เรียกไดว้า่เป็นจุดเร่ิมตน้ของระบบเศรษฐกิจ ต่อมาเม่ือจ านวน
ประชากรเพิ่มข้ึน สังคมขยายตวัอยา่งรวดเร็ว ความตอ้งการของประชากรเปล่ียนจากความตอ้งการเพียง
ปัจจัยส่ี เป็นความต้องการส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นแก่การด ารงชีวิตประจ าวนั ตามการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี เช่น เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองซักผา้ รถยนต์ โทรศพัท์มือถือ เป็นตน้ เกิด
เป็นความตอ้งการท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด (Unlimited Wants) ท าใหมี้การน าเอาทรัพยากรต่าง ๆ มาใชม้ากข้ึน ยิง่
ความเจริญกา้วหน้าของเทคโนโลยีมากข้ึนเท่าใด ยิ่งมีความตอ้งการสินคา้และบริการใหม่ ๆ มากข้ึน
เท่านั้น ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัจึงเกิดการหายาก (Scarcity) ข้ึนในระบบเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดปัญหา
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ในการจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั ให้เกิดประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่มากท่ีสุด เกิดเป็นรูปแบบ
เศรษฐกิจท่ีตอ้งการใหค้นในสังคมไดใ้ชท้รัพยากรไดอ้ยา่งทดัเทียมกนัมากท่ีสุด  

การประยุกต์ปัญหาพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ 

 เน่ืองจากมนุษยมี์ความตอ้งการท่ีไม่ส้ินสุดแต่ทรัพยากรกลบัมีอยู่จ  านวนจ ากดั จึงก่อให้เกิด
ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรเกิดข้ึน และเกิดปัญหาการขาดแคลนสินคา้และบริการท่ีจะสนองความ
ต้องการอนัไม่ส้ินสุดของมนุษย์ต่อมา ทุกสังคมจึงเผชิญปัญหาเร่ืองการจดัสรรทรัพยากร โดยไม่
ก่อให้เกิดการส้ินเปลือง แต่ละสังคมจึงตอ้งพิจารณาถึงการใช้ทรัพยากรท่ีต้องอาศยัผูต้ดัสินใจและ
กฎเกณฑ์ในการใช้ทรัพยากร (พรพิมล, 2545) หากมนุษยด์ าเนินชีวิตโดยปกติ ทรัพยากรท่ีมีอยู่ตาม
ธรรมชาติยอ่มสามารถสนองความตอ้งการของมนุษยไ์ดค้รบ แต่ในความเป็นจริงมนุษยมี์ความตอ้งการ
ท่ีไม่ส้ินสุด ในขณะท่ีทรัพยากรมีจ านวนจ ากดั จึงเกิดปัญหาความขาดแคลนทรัพยากรเกิดข้ึน ในระบบ
เศรษฐกิจท่ีผูบ้ริโภคมีความตอ้งการตลอดเวลา ไม่มีท่ีส้ินสุด แต่จ านวนสินคา้และบริการมีจ ากดั ท าให้
เกิดความไม่สมดุลระหวา่งสินคา้ บริการและความตอ้งการ จึงเกิดการเลือกตอบสนองความตอ้งการ ท า
ใหทุ้กสังคมประสบปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ปัญหาหลกัดงัน้ี 

 1. ปัญหาผลิตอะไร (What) เป็นปัญหาในการเลือกใช้ทรัพยากรว่าจะน าไปใช้ผลิตอะไรและ
จ านวนเท่าไหร่จึงจะเพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค และเป็นประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด เน่ืองจาก
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัเม่ือเทียบกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ถา้ผลิตสินคา้หรือบริการชนิดใด
ชนิดหน่ึงมากเกินไปก็เป็นการส้ินเปลืองทรัพยากร โดยส่วนใหญ่เอกชนจะเป็นผูท้  าหน้าท่ีในการผลิต 
เป็นผูเ้ลือกเอาทรัพยากรมาผลิตสินคา้ จึงเป็นหนา้ท่ีของเอกชนในการก าหนดชนิดและจ านวนของสินคา้
ผูผ้ลิตสามารถสังเกตความต้องการของผูบ้ริโภคเบ้ืองต้นได้จากจ านวนเงินท่ีผูบ้ริโภคยินดีจ่าย ยิ่ง
ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการสินคา้นั้นมาก ก็ยอ่มยนิดีจ่ายมาก ท าใหร้าคาสินคา้ปรับตวัสูงข้ึน ราคาสินคา้จึง
เป็นตวับอกให้ผูผ้ลิตตดัสินใจวา่ควรผลิตอะไรและจ านวนเท่าใด เม่ือผูผ้ลิตน าไปเปรียบเทียบกบัตน้ทุน
การผลิต จะท าใหค้าดการณ์ถึงก าไรของกิจการไดย้กตวัอยา่งเช่น อุตสาหกรรมขา้วในประเทศไทย พนัธ์ุ
ขา้วท่ีเป็นขา้วหอมมะลิตามมาตรฐานของกระทรวงพาณิชยใ์นปัจจุบนัประกอบดว้ย ขา้วพนัธ์ุขาวดอก
มะลิ 105 และ กข 15 ซ่ึงผูผ้ลิตจะตอ้งเลือกท่ีจะผลิตขา้วชนิดใดชนิดหน่ึง จึงเป็นปัญหาวา่ ควรจะผลิต
สินคา้อะไร และผลิตเป็นจ านวนเท่าไร ซ่ึงปัญหาน้ีเกิดจากท่ีดินและทุนของเกษตรกรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั 
ถา้ทรัพยากรทั้งหมดถูกใชไ้ปกบัการผลิตสินคา้ประเภทหน่ึง ก็จะไม่มีทรัพยากรเหลือส าหรับผลิตสินคา้
ประเภทอ่ืน 

 2. ปัญหาผลิตอย่างไร (How) เน่ืองจากการผลิตสินคา้แต่ละชนิดมีเทคนิคการผลิตไดห้ลายวิธี 
แต่ละวิธีก็ให้ผลผลิตท่ีแตกต่างกัน ผูผ้ลิตทุกรายย่อมต้องการก าไรสูงสุด ดงันั้นการผลิตด้วยวิธีท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีตน้ทุนการผลิตต ่า จึงเป็นตวัก าหนดรูปแบบการผลิตสินคา้หรือบริการซ่ึงส่งผลถึงก าไร
ของกิจการ ซ่ึงเม่ือทราบว่าจะผลิตอะไรค าถามต่อมาคือวิธีและขั้นตอนท่ีใช้ในการผลิต เพื่อการใช้
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ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ขั้นตอนน้ีราคาปัจจยัมีบทบาทต่อการตดัสินใจเลือกวิธีการผลิต 
โดยราคาปัจจยัการผลิตจะถูกก าหนดโดยอุปสงคแ์ละอุปทานของปัจจยัแต่ละชนิด ปัญหาผลิตอยา่งไรจึง
ข้ึนอยู่กับต้นทุน ราคาปัจจยั และเทคนิคการผลิตของผูผ้ลิตแต่ละราย ยกตวัอย่างเช่น ผูผ้ลิตมีการ
วเิคราะห์ถึงชนิดพนัธ์ุขา้วท่ีจะปลูก และพบวา่ขา้วหอมมะลินิยมปลูกในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และมี
ราคาสูงกวา่ขา้วหอมมะลิท่ีปลูกในภาคอ่ืน ๆ เน่ืองจากขา้วหอมมะลิท่ีปลูกในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
จะมีเมล็ดขา้วท่ีสวย เต็มเมล็ด ยาว รี เป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภค และขา้วหอมมะลิเป็นขา้วท่ีทนแลง้ไดดี้ 
เหมาะกบัพื้นท่ีท่ีไม่มีน ้ าอุดมสมบูรณ์ เช่นเดียวกบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีชาวนาท านาปีปีละคร้ัง 
โดยอาศยัแหล่งน ้าจากฝนอยา่งเดียว พอส้ินฤดูฝนอากาศจะแหง้ ท าใหร้วงขา้วแหง้และความช้ืนของขา้ว
จะถูกขจดัหายไป ขา้วจึงมีการพฒันาโดยธรรมชาติให้มีลกัษณะแกร่งและยาวรี ในปัจจุบนัจึงไดมี้การ
พฒันาสายพนัธ์ุและส่งเสริมใหป้ลูกในภาคอ่ืน ตามปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตตามภาคต่าง ๆ เช่น ภาค
กลาง ท่ีพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีดอน สามารถปลูกขา้วหอมมะลิไดดี้ โดยเฉพาะในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ซ่ึง
เป็นถ่ินก าเนิดเดิมของข้าวขาวหอมมะลิ 105 ภาคใต้ ท่ีมีฝนตกชุกขณะเก็บเก่ียว ท าให้ต้องมีการ
ก าหนดเวลาและวธีิการปลูกท่ีเหมาะสมจึงจะท าใหก้ารปลูกขา้วหอมมะลิไดผ้ลดี เป็นตน้ 

 3. ปัญหาการผลิตเพื่อใคร (For Whom) เป็นปัญหาท่ีผูผ้ลิตตอ้งตอบค าถามขา้งตน้ทั้ง 2 ค าถาม
ผูผ้ลิตตอ้งค านึงถึงความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค อ านาจซ้ือหรือรายไดข้อง
ผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุด เช่น หลงัจากท่ีเกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตขา้วเปลือกหอมมะลิแลว้ 
เกษตรกรจะเก็บขา้วไวท้  าพนัธ์ุส่วนหน่ึง และเก็บไวบ้ริโภคเพียงเล็กน้อย ส่วนท่ีเหลือจ าหน่ายออกสู่
ตลาด โดยมีพ่อคา้คนกลางเป็นผูด้  าเนินการเคล่ือนยา้ยผลผลิตจากเกษตรกรไปยงัโรงสี และผูส่้งออก 
การซ้ือขายผลผลิตและให้บริการต่าง ๆ ยกตวัอยา่งเช่น การตลาดขา้วหอมมะลิประกอบไปดว้ยตลาด 2 
ระดบัคือ ตลาดระดบัทอ้งถ่ินหมายถึง ตลาดระดบัหมู่บา้น ต าบล จนถึงระดบัเมือง เช่น ตลาดกลางขา้ว 
(ท่าขา้ว) ท่ีมีการซ้ือขายระหวา่งเกษตรกรกบัพ่อคา้ตวัแทน (นายหนา้) สถาบนัเกษตรกร และโรงสี หรือ
อาจมีการซ้ือขายระหว่างพ่อค้ารวบรวมท้องถ่ินด้วยกนัเอง ทั้งน้ีสถานท่ีเป็นส่ิงท่ีช่วยอ านวยความ
สะดวกให้ซ้ือขายไดอ้ย่างสะดวก และตลาดปลายทาง เป็นตลาดท่ีรวบรวมขา้วสารจากจงัหวดัต่าง ๆ 
เพื่อส่งไปยงัตลาดปลายทางท่ีกรุงเทพฯ หรือส่งไปยงัจงัหวดัอ่ืนอีกคร้ังหน่ึง โดยตลาดปลายทางจะท า
การรวบรวมขา้วจากทุกตลาด แลว้คดัเกรดตามคุณภาพ บรรจุ แปรรูป เพื่อส่งไปยงัตลาดท่ีตอ้งการต่อไป 

 จึงสรุปปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ควรจะผลิตอะไร ผลิตอยา่งไร และผลิตเพื่อใคร เป็น
เร่ืองการจดัสรรทรัพยากรการผลิตท่ีมีอยู่จ  ากดั เพื่อสนองความตอ้งการของมนุษยท่ี์มีไม่จ  ากดั ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดและอ านวยประโยชน์สูงสุดต่อสังคม เศรษฐกิจ ส่วนการแกปั้ญหาจะแตกต่างกนัไป 
แลว้แต่ระบบเศรษฐกิจของสังคมนั้น ๆ และความตอ้งการของคนในสังคมนั้น ท าให้ทุกสังคมตอ้งมี
ค าตอบส าหรับการแก้ปัญหาจดัสรรทรัพยากร ดงันั้นท่ีเห็นจากสินคา้ส าเร็จรูปท่ีเหมาะสมกบัแต่ละ
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สังคม ทั้งน้ีจากปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจดงักล่าวการศึกษาเศรษฐศาสตร์จึงมีความส าคญั และมี
บทบาทของเศรษฐศาสตร์การจดัการในกระบวนการตดัสินใจ ซ่ึงสามารถอธิบายไดใ้นหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. บทบาทของเศรษฐศาสตร์การจัดการในกระบวนการตัดสินใจ 

 เน่ืองจากเศรษฐศาสตร์การจดัการนอกจากประยุกต์เอาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาใช้แลว้ยงั
น าเอาเคร่ืองมือและเทคนิคการวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ผสมผสานเขา้ไปด้วย เพื่อช่วยให้ผูบ้ริหาร
สามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุดได้ อย่างไรก็ตามส่ิงท่ีผูบ้ริหารต้องตระหนักก็คือ 
เศรษฐศาสตร์การจดัการเป็นเพียงเคร่ืองมือไวใ้ชใ้นการแกปั้ญหาในส่วนท่ีเป็นรายละเอียดของปัญหาแต่
ไม่ใช่ทั้ งหมดของปัญหา ยกตวัอย่างเช่น ผูบ้ริหารก าลังตดัสินใจว่าจะเพิ่มยอดขายสินคา้โดยวิธีใด
ระหว่างการลดราคาสินคา้กบัการโฆษณา เศรษฐศาสตร์การจดัการจะให้รายละเอียดว่าหากลดราคา
สินคา้ลงจะท าให้ยอดขายและรายไดเ้พิ่มข้ึนเท่าไร หรือเพิ่มค่าโฆษณาแลว้จะท าให้ยอดขายและรายได้
เพิ่มข้ึนเท่าไร แต่จะไม่ไดใ้หค้  าตอบวา่ผูบ้ริหารควรจะเลือกเพิ่มยอดขายโดยวธีิใด ซ่ึงการตดัสินใจวา่จะ
เลือกวธีิใดเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร เป็นตน้ 

 ดงันั้น ความสัมพนัธ์ของเศรษฐศาสตร์กบัศาสตร์แห่งการตดัสินใจจึงเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารหรือ
เจา้ของกิจการควรให้ความส าคญั เน่ืองจากการตดัสินใจในทางธุรกิจนบัเป็นส่ิงทา้ทายส าหรับผูบ้ริหาร
หรือเจา้ของกิจการ เพราะผลของการตดัสินใจในกิจกรรมนั้น ๆ ยอ่มหมายถึงผลก าไรหรือขาดทุนของ
หน่วยธุรกิจได ้ดงันั้นการตดัสินใจจึงตอ้งการความแม่นย  าถูกตอ้งมากท่ีสุด นอกจากนั้นการตดัสินใจ
บางอยา่งของผูบ้ริหารหรือเจา้ของกิจการภายใตส้ภาวะแวดลอ้มท่ีมิไดเ้ป็นไปตามกลไกของตลาด เช่น 
อาจอยู่ภายใตช่ื้อจ ากดัต่าง ๆ ภายใตโ้ครงสร้างของตลาดในลกัษณะต่างกันหรือสถานการณ์ต่าง ๆ 
ภายใตส้ภาวะเศรษฐกิจตกต ่าภายใตภ้าวะเศรษฐกิจรุ่งเรือง เศรษฐกิจถดถอย เป็นตน้ จึงเป็นเร่ืองยากท่ีจะ
ท าการคาดการณ์เพราะปัจจยัเหล่านั้นเป็นปัจจยัท่ีไม่สามารถล่วงรู้ก่อนการท่ีจะให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีใกลเ้คียง
กบัความเป็นจริง ทั้งท่ีพฤติกรรมของมนุษยน์ั้นมีการเปล่ียนแปลงและเคล่ือนไหวตลอดเวลา เช่น ระดบั
เงินเดือน รสนิยม ความพึงพอใจ เป็นต้น โดยปัจจัยท่ีมีส่วนก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์ในทาง
เศรษฐกิจจึงจดัวา่เป็นเร่ืองท่ีซบัซอ้นมาก 

2. กระบวนการตัดสินใจของเศรษฐศาสตร์การจัดการ 

 ในการด าเนินธุรกิจนั้นตอ้งพิจารณาถึงส่ิงท่ีเป็นตวัช่วยในการตดัสินใจดว้ย ดงันั้นการศึกษา
เศรษฐศาสตร์การจดัการจึงไดน้ าขั้นตอนการตดัสินใจและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการตดัสินใจ มาเป็นส่ิงท่ี
ช่วยใหผู้บ้ริหารหรือเจา้ของกิจการนั้นสามารถตดัสินใจในการด าเนินธุรกิจหรือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
การด าเนินงานได ้ซ่ึงมีขั้นตอนและแนวทางในการตดัสินใจดงัต่อไปน้ี  
  1. ขั้นตอนการตดัสินใจ ความสามารถในการตดัสินใจของผูบ้ริหารเป็นบนัไดของ
ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ จึงมีขั้นตอนในการตดัสินใจดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างวตัถุประสงค์ (Establish the Objective) ผูบ้ริหารต้องก าหนด
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เป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์องการท าธุรกิจคือ ตอ้งรู้วา่หน่วยธุรกิจของตนตอ้งการและบรรลุเป้าหมาย
อะไร เช่น ตอ้งการให้หน่วยธุรกิจไครั้บก าไรสูงสุด หรือมีการบริหารจดัการท่ีท าให้ตน้ทุนการผลิตต ่า
ท่ีสุด หรือมียอดขายสูงสุด หรือตอ้งการผลผลิตสูงสุด เป็นตน้  

 ขั้นตอนท่ี 2 การก าหนดปัญหา (Identify the Problem) ผูบ้ริหารต้องทราบปัญหาท่ี
หน่วยธุรกิจของตนประสบอยู ่เช่น ผูบ้ริหารรองบริษทั (CEO) ของบริษทั ขายปลีกเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าแห่ง
หน่ึง พบว่าบริษทัของตนมีก าไรจากยอดขายลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่านมา ปัญหาจากยอดขาย
ลดลงหรือปัญหาท่ีก าไรลดลง ผูบ้ริหารตอ้งรู้วา่ปัญหาใดเป็นปัญหาท่ีส าคญัอนัดบัตน้ ๆ ท่ีบริษทัตอ้งท า
การแกปั้ญหาก่อน โดยการคาดการณ์ถึงสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึน เช่น อาจเกิดจากปัญหาการก าหนด
ราคาสินคา้ท่ีผิดพลาด ไม่ไดค้  านึงถึงการตั้งราคาของคู่แข่งขนัท าให้ขายไดน้อ้ย แรงงานมีประสิทธิภาพ
ในการผลิตลดลงจึงผลิตสินคา้ไดน้อ้ยกวา่ท่ีควรเป็น หรือบริษทัไดใ้ชน้โยบายการขายท่ีลา้สมยั เป็นตน้ 
เม่ือผูบ้ริหารคน้พบวา่ปัญหาเกิดจากสาเหตุอะไรแลว้กล่าวคือ ปัญหาของบริษทัคืออะไรแลว้ก็จะท าการ
ในขั้นต่อไป 

 ขั้นตอนท่ี 3 การก าหนดทางเลือกท่ีเป็นไปไค้ (Examination of Potential Solutions) 
ผูบ้ริหารตอ้งส ารวจทางเลือกท่ีเป็นไปได้ว่ามีทางเลือกใดบ้างท่ีสามารถท าได้ เพี่อให้การแก้ปัญหา 
บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งไว ้และผูบ้ริหารหรือผูจ้ดัการอาจเลือกทางเลือกระหวา่งการใชต้น้ทุนต ่าท่ีสุด
และก าไรสูงสุด ภายใต้ทางเลือกท่ีมีข้อจ ากัดทางด้านสังคมและองค์การได้ ซ่ึงผูบ้ริหารต้องเลือก
ทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดและเป็นไปไดส้ าหรับหน่วยธุรกิจของตน 

  ขั้นตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ทางเลือกและเลือกทางเสือกท่ีตีท่ีสุด (Analyze Alternatives 

and Select the Best) ผูบ้ริหารตอ้งท าการวิเคราะห์ทางเลือกและเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดท่ีจะใชแ้กปั้ญหา
ของหน่วยธุรกิจของตน โดยพิจารณาภายใตข้อ้จ ากดัทางสังคม องค์กรและปัจจยัการผลิตท่ีเป็นอยูใ่น
ขณะนั้น ๆ  

 ขั้นตอนท่ี 5 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ผูบ้ริหารตอ้งท าการ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวของการตดัสินใจวิเคราะห์ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงต่าง ๆ 
ภายใตข้อ้สมมุติฐานก่อนท่ีจะท าการแนะน าทางเลือกดูผลลพัธ์ท่ีไดรั้บท่ีดีท่ีสุด ภายใตส้ถานการณ์ ท่ี
สมมุติ 

 ขั้นตอนท่ี 6 การตดัสินใจเลือก (Implementation of the Decision) ผูบ้ริหารตอ้งท าการ
เลือกทางเลือกท่ีไดเ้ลือกท่ีดีท่ีสุด ภายใตข้อ้จ ากดัของการวางแผนปฏิบติัการ ภายใตส้ภาวะแวดลอ้มท่ี
เปล่ียนไป ซ่ึงผูบ้ริหารสามารถทราบผลการตดัสินใจท่ีใหผ้ลตอบแทนท่ีดีท่ีสุดกบัหน่วยธุรกิจของตนได ้

2. แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ท่ีใช้ในการตัดสินใจ เพื่อให้การตัดสินใจใกล้เคียง
ผลลพัธ์ท่ีผูบ้ริหารตอ้งการ ผูบ้ริหารจึงได้มีการน าเอาเคร่ืองมือมาใช้ในการช่วยตดัสินใจ ได้แก่ การ
วเิคราะห์ทางเศรษฐมิติ การประมาณการทางสถิติ การพยากรณ์ เทคนิคจุดท่ีเหมาะสม เป็นตน้ ตลอดจน
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การน าระบบขอ้มูลข่าวสารมาใชไ้นการอธิบาย และหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดใหก้บัหน่วยธุรกิจ จึงเป็นความ
พยายามของนกัเศรษฐศาสตร์ประกอบกบัการน าเอาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มาอธิบายความสัมพนัธ์
ทางธุรกิจ การอธิบายความสัมพนัธ์ของตวัแปรในรูปของสมการทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อใหง่้ายต่อ
การเขา้ใจและง่ายต่อการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต่าง ๆ ทางเศรษฐศาสตร์ตลอดจนสามารถหา
ค่าของผลลพัธ์ เพี่อน ามาประกอบการตดัสินใจของคนในระบบเศรษฐกิจไดช้ดัเจนวา่ แนวคิดพื้นฐาน
ทางเศรษฐศาสตร์ท่ีน ามาใช้ไนการอธิบายปรากฏการณ์ทางธุรกิจท่ีส าคญัประกอบด้วย แนวคิดการ
จดัสรรทรัพยากรธรรมชาติ (Resource Allocation) แนวคิดต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) 
แนวคิดการวิ เคราะห์หน่วยสุดท้าย (Marginal Analysis)  ผลตอบแทนการลดน้อยถอยลงของ
ผลตอบแทนหน่วยสุดทา้ย (Diminishing Marginal Returns) แนวคิดวตัถุประสงค์ทางธุรกิจ (Business 

Objectives) ทฤษฎีการผลิต แนวคิดการน าเอามีติแห่งกาลเวลา (Time Dimension) มาพิจารณากับ
ส่วนลด (Discounting) แนวคิดประสิทธิภาพและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ (Economic Efficiency 

and Equity) แนวคิดความเส่ียงและความไม่แน่นอน (Risk and Uncertainty) เป็นตน้ 

รูปแบบของระบบเศรษฐกจิ 

 เน่ืองจากเศรษฐศาสตร์มีความหมายเดียวกบัค าในภาษาองักฤษวา่ Economy ท่ีแปลวา่ เศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจจึงเป็นส่วนหน่ึงของวิชาเศรษฐศาสตร์และค าว่าเศรษฐศาสตร์มีรากศพัท์มาจากค าว่า การ
จดัการเร่ืองครอบครัว ดงันั้นการศึกษารูปแบบระบบเศรษฐกิจจึงตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการศึกษาพฤติกรรม
ของกลุ่มคนในสังคมท่ีถือวา่เป็นหน่วยเศรษฐกิจยอ่ยของสังคม โดยศึกษาพฤติกรรมภาพรวมของแต่ละ
กลุ่มหน่วยเศรษฐกิจจึงจะท าใหเ้ขา้ใจภาพรวมของระบบเศรษฐกิจ เพื่อศึกษากลไกการท างานและปัญหา
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดใ้นระบบเศรษฐกิจรูปแบบต่าง ๆ ท่ีเรียกวา่ หน่วยธุรกิจ โดยหน่วยธุรกิจนั้นเป็นการ
รวมตวัเพื่อด าเนินกิจกรรมทางดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงจะอธิบายไดใ้นหวัขอ้ท่ี 1.10.1 ต่อไป 

1. หน่วยธุรกจิ 

หน่วยธุรกิจ (Definition of the Firm) คือหน่วยเศรษฐกิจหน่วยหน่ึงท่ีเป็นการน าเอาปัจจยัการ
ผลิตมาเปล่ียนสภาพด้วยเทคนิค และกรรมวิธีการผลิตท่ีก าหนดจนเป็นสินคา้หรือบริการ แล้วน าไป
จ าหน่ายจ่ายแจกให้แก่ผูบ้ริโภค โดยหน่วยธุรกิจจะด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดงักล่าวไดจ้ะตอ้งอาศยับุคคล
หรือกลุ่มบุคคลท่ีเราเรียกวา่ ผูป้ระกอบการ (Entrepreneur) คอยท าหนา้ท่ีจดัการ (Organizes) อ านวยการ 
(Directs) และควบคุม (Control) การใชแ้รงงานและปัจจยัการผลิตต่าง ๆ เพี่อผลิตสินคา้หรือบริการให้
ไดต้ามท่ีหน่วยธุรกิจตอ้งการ ลกัษณะของการประกอบการอาจจะอยูใ่นรูปของกิจการของรัฐหรือของ
เอกชนก็ได้ ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับระบบเศรษฐกิจกล่าวคือ ถ้าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม การ
ประกอบการหน่วยธุรกิจจะเป็นของรัฐบาลทั้งหมด แต่ถา้เป็นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหรือเสรีนิยม
แลว้ การประกอบการหน่วยธุรกิจจะเป็นของเอกชนโดยส่วนใหญ่รัฐบาลจะเขา้มาประกอบการเฉพาะ
กิจการท่ีเก่ียวกบัสาธารณูปโภค หรือเก่ียวกบัการป้องกนัประเทศเท่านั้น นอกเหนือจากน้ีจะปล่อยให้
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เอกชนเป็นผูด้  าเนินการเองการประกอบการของหน่วยธุรกิจเอกชนอาจมีได้ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึง
ขนาดใหญ่ หน่วยธุรกิจท่ีมีขนาดเล็กมกัจะอยู่ในรูปของกิจการเจา้ของคนเดียว ซ่ึงด าเนินการโดยตวั
เจา้ของหรือบุคคลใกล้ชิดกิจการประเภทน้ีมีอยู่กระจดักระจายทัว่ประเทศ เช่น ร้านขายของช า ร้าน
กาแฟ ร้านก๋วยเต๋ียว ร้านดดัผม หรือตดัผม เป็นตน้ ส่วนหน่วยธุรกิจท่ีมีขนาดกลางและขนาดใหญ่ ผู ้
ด  าเนินกิจการมกัจะเป็นกลุ่มบุคคลท่ีอาจจะประกอบดว้ยบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปร่วมกนัด าเนินการใน
รูปของหา้งหุน้ส่วน หรือประกอบดว้ยบุคคลตั้งแต่ 7 คนหรือมากกวา่ร่วมกนัด าเนินการในรูปของบริษทั 
หรืออาจเป็นนิติบุคคลในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น รัฐวสิาหกิจ หรือมูลนิธิต่าง ๆ เป็นตน้ หน่วยธุรกิจดงัท่ีกล่าว
มาน้ีลว้นมีกิจกรรมท่ีส าคญัเช่นเดียวกนัคือ ผลิตสินคา้หรือบริการจะแตกต่างกนัเพียงวตัถุประสงคห์รือ
เป้าหมายของหน่วยธุรกิจแต่ละหน่วยเท่านั้น ทั้งน้ีหน่วยธุรกิจสามารถแบ่งไดโ้ดยอาศยัหลกัการแบ่ง
งานกันท าตามความถนัดภายใต้ระเบียบ กฎเกณฑ์ นโยบายทางสังคม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 หน่วย 
ดงัต่อไปน้ี  
  1) หน่วยครัวเรือน (Household) เน่ืองจากหน่วยครัวเรือนมีส่วนส าคญัในการบริโภค
ซ่ึงอาจเป็นไดท้ั้งผูผ้ลิตและผูใ้ชท้รัพยากรในขณะเดียวกนั ผูบ้ริโภคบางรายจึงอาจเป็นเจา้ของปัจจยัการ
ผลิตเป็นแรงงาน และเป็นผูป้ระกอบการในระบบเศรษฐกิจพร้อมกนัได้ ซ่ึงผูบ้ริโภคมีหน้าท่ีในการ
ตดัสินใจเลือกบริโภคสินคา้ท่ีไดรั้บความพึงพอใจมากท่ีสุด (Maximum Satisfaction) ภายใตร้ายไดจ้  ากดั
จ านวนหน่ึง ส่วนเจา้ของปัจจยัการผลิตมีหนา้ท่ีเสนอขายปัจจยัการผลิตให้ผูผ้ลิต เพื่อใชใ้นกระบวนการ
ผลิตสินคา้หรือบริการ ผลตอบแทนท่ีเจา้ของปัจจยัการผลิตจะไดรั้บข้ึนอยูก่บัชนิดของปัจจยัการผลิตนั้น 
เช่น เจา้ของท่ีดินรายหน่ึงให้เช่าท่ีดินเพื่อท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนเป็นค่าเช่า มีการน าเงินให้กูย้ืมเพื่อท่ีจะ
ไดด้อกเบ้ียแลว้ยงัท างานเป็นผูป้ระกอบการเพื่อท่ีจะไดผ้ลตอบแทนในรูปของก าไรหรือขาดทุน  
  ดงันั้น หน่วยครัวเรือนหรือผูบ้ริโภคมีจุดมุ่งหมายคือ ความพึงพอใจสูงสุด ยกตวัอยา่ง
เช่น ธุรกิจครอบครัวขา้วเหนียวมูนสมุนไพรแฟนซี เจา้ของกิจการโตมาพร้อม ๆ กบัธุรกิจขา้วเหนียวมูน 
รู้ขั้นตอนการผลิตและการขายทุกอยา่ง ขา้วเหนียวมูนสมุนไพรแฟนซี น าสีจากสมุนไพรธรรมชาติมา
ผสมโดยท าเป็น 9 สี 9 รส เช่น สีม่วงจากดอกอญัชนั สีเหลืองจากขมิ้น สีเขียวจากใบเตย สีส้มจากแค
รอท สีแดงจากบีทรูท สีด าจากขา้วเหนียวด า สีชมพูจากดอกเฟ่ืองฟ้า และสีเน้ือจากแก่นฝาง เม่ือท า
ออกมาขายในตลาด กระแสตอบรับดีมาก ขายดีจนตอ้งท าต่อเน่ือง ส าหรับการท าขา้วเหนียวมูนขาย
อุปกรณ์ท่ีตอ้งซ้ือมีหลากหลาย เช่น เตาแก๊ส ลงัถึง ไมพ้าย หมอ้ ถงัน ้า กะละมงัขนาดใหญ่ ถาด มีด ทพัพี 
กระชอน กระทะ ผา้ขาวบาง ฯลฯ จึงถือวา่ธุรกิจหน่วยครัวเรือนน้ี มีหนา้ท่ีเป็นทั้งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคใน
เวลาเดียวกนั 

  2) หน่วยธุรกิจ (Firm) หน่วยธุรกิจมีส่วนส าคัญในการผลิต โดยท าหน้าท่ีน าเอา
ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัมาใชเ้ป็นปัจจยัการผลิต เพื่อท าการผลิตสินคา้และบริการ และน าไปจ าหน่าย
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ให้กบัหน่วยครัวเรือน หน่วยธุรกิจประกอบดว้ยผูผ้ลิตและผูข้ายมีจุดมุ่งหมายคือ แสวงหาก าไรสูงสุด 
(Maximum Profit)  
  ยกตวัอย่างเช่น บริษทั วีพีเคมาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั เป็นโรงงานท่ีผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูปผลิต
เคร่ืองนุ่งห่มหลายประเภท เช่น ชุดกีฬา ชุดนอน ชุดชั้นใน ชุดแฟชั่น ชุดเคร่ืองครัว เป็นตน้ โดยมี
ผูอ้อกแบบผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ท่ีทนัสมยัตรงความตอ้งการของผูบ้ริโภค บริษทัมีมาตรฐานในการ
ท างานด้านการตดัเย็บท่ีประณีต และจดัส่งสินคา้ท่ีตรงต่อเวลา มีระบบประกนัคุณภาพสินคา้ในทุก
ขั้นตอนการท างาน 

  3) รัฐ (Government) เป็นหน่วยงานราชการต่าง ๆ หรือหน่วยงานของรัฐบาลท่ีตั้งข้ึน 
เพื่อท าหนา้ท่ีควบคุมดูแลและจดัการระบบเศรษฐกิจให้เป็นไปในแนวทางท่ีตอ้งการ หน่วยงานของรัฐ
ในแต่ละพื้นท่ีจะมีบทบาทและหนา้ท่ีในการด าเนินงานข้ึนอยูก่บัความแตกต่างของระบบเศรษฐกิจ ใน
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมรัฐบาลจะควบคุมหน่วยธุรกิจ และหน่วยครัวเรือนน้อยกว่าในระบบ
เศรษฐกิจแบบสังคมนิยมและคอมมิวนิสตท่ี์รัฐบาลควบคุมทั้งหน่วยธุรกิจและหน่วยครัวเรือน โดยรัฐมี
จุดมุ่งหมายเพื่อสนบัสนุนหน่วยครัวเรือนและหน่วยธุรกิจให้มีการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นไปตาม
นโยบายรัฐผา่นสถาบนัทางเศรษฐกิจ 

 นอกจากหน่วยธุรกิจยอ่ยท่ีมีอยูใ่นระบบเศรษฐกิจแลว้ยงัมีตลาดของระบบเศรษฐกิจอย่างง่าย
คือ  
  1) ตลาดปัจจยัการผลิต (Factor market) มีความเก่ียวขอ้งกนัระหว่างหน่วยธุรกิจและ
ครัวเรือนคือ ครัวเรือนจะเป็นเจ้าของปัจจยัการผลิตประกอบแรงงาน (Labor) ทุน (Capital) ที ่ ดิ น  
(Land) และวตัถุดิบ (Raw materials) โดยจะเสนอขายปัจจยัเหล่าน้ีให้แก่หน่วยธุรกิจเพื่อสร้างรายได้
ใหแ้ก่ตนเอง และหน่วยธุรกิจจะตอ้งจ่ายค่าจา้ง (Wage) เงินเดือน (salary) ดอกเบ้ีย (interest) ค่าเช่าใหก้บั
ครัวเรือน ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นตน้ทุนการผลิตของหน่วยธุรกิจ ซ่ึงจะกลายเป็นรายไดข้องครัวเรือน ส่วน
ก าไร (Profit) จะเป็นผลตอบแทนของหน่วยธุรกิจ ส่วนในตลาดผลิตภณัฑ ์(Product market)  
  2) ตลาดสินคา้ (Goods market) มีความเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งหน่วยธุรกิจและครัวเรือน
คือ ครัวเรือนจะซ้ือสินคา้เพื่อการบริโภค โดยค่าใชจ่้ายของครัวเรือนจะก่อให้เกิดรายไดข้องหน่วยธุรกิจ 
และหน่วยธุรกิจจะรวบรวมปัจจยัการผลิตเพื่อผลิตสินคา้และบริการขั้นสุดทา้ย และขายใหก้บัครัวเรือน  

2. วตัถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรธุรกจิ 

 วตัถุประสงค์ขององค์กรธุรกิจมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสวงหาก าไร ดังนั้นผูจ้ดัการต้องสามารถ
พยากรณ์และประมาณการความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่าง ๆ ได ้และตอ้งพยากรณ์อุปสงค์ของสินคา้และ
บริการ โดยใชเ้คร่ืองมือการวเิคราะห์สมการถดถอย อนุกรมเวลา และวธีิการพยากรณ์เชิงคุณภาพ บริษทั
เก่ียวขอ้งกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลายกลุ่ม ไดแ้ก่ ลูกคา้ ลูกจา้ง ผูบ้ริหาร นกัลงทุน สังคม ผูค้า้วตัถุดิบ 
เพราะบริษทั ตอ้งใชท้รัพยากรท่ีหามาผลิตสินคา้ จ่ายภาษี การจา้งงาน และผลิตสินคา้และบริการสู่สังคม
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ในแบบจ าลองธุรกิจเรียกความเก่ียวขอ้งน้ีวา่ “ทฤษฎีบริษทั” (Hirschey, 2009: 6) โดยบริษทัมีเป้าหมาย
ในเบ้ืองตน้คือแสวงหาก าไรสูงสุด ซ่ึงมีสมมติฐานวา่ผูจ้ดัการหรือเจา้ของมีความตอ้งการก าไรในระยะ
สั้น แต่อยา่งไรก็ตามการท าก าไรในปัจจุบนันั้นมีความซบัซอ้นและไม่แน่นอนมากข้ึน จึงท าใหเ้ป้าหมาย
บริษทัเปล่ียนเป็นการคาดหวงัมูลค่าหุ้นสูงสุดในระยะยาว ซ่ึงมูลค่าของบริษทัคือการประเมินมูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิของก าไรบริษทัในอนาคต ซ่ึงตามหลกัเกณฑ์วิธีน้ีถือวา่เงินปัจจุบนัมีมูลค่ามากกว่าเงินใน
อนาคต โดยหมายความวา่เงิน 1 บาทในวนัน้ีกบัเงินจ านวนเดียวกนัท่ีจะไดรั้บในเวลาอีก 10 ปีขา้งหนา้
จะมีมูลค่าไม่เท่ากนั เพราะเงินในอนาคตจะมีมูลค่านอ้ยกวา่แต่มูลค่าท่ีลดลงจะเป็นเท่าใดข้ึนอยูก่บัการ
คิดอตัราลด (Discount Rate) ขอ้จ ากดัของทฤษฎีบริษทัมีหลายประการจากทรัพยากรท่ีใช้ในการผลิต
ของบริษทัต่างมีขอ้จ ากดั เช่น ปัจจยัการผลิต ทกัษะแรงงาน วตัถุดิบ พลงังาน เคร่ืองจกัรเฉพาะทาง พื้นท่ี
โกดงั และเงินลงทุนเพิ่ม ซ่ึงผูต้ดัสินใจก็ควรหาทางแกปั้ญหาต่าง ๆ เหล่าน้ีไวด้ว้ย และบริษทัในปัจจุบนั
ใหค้วามส าคญักบัความรับผดิชอบท่ีมีต่อสังคมเพิ่มข้ึน  
 เป้าหมายขององค์กรธุรกิจ โดยทัว่ไปเป้าหมายหลกัของหน่วยธุรกิจคือผลตอบแทนจากทุน
เรือนหุ้น ก าไรสูงสุด และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ซ่ึงผูบ้ริหารของหน่วยธุรกิจก็ตอ้งด าเนินการใหบ้รรลุ
ตามเป้าหมายท่ีตั้ งไว ้ก าไรจึงเป็นเป้าหมายส าคญัของธุรกิจทัว่ไป ดังนั้นจึงควรท าความเข้าใจกับ
ความหมายและท่ีมาของก าไรใหแ้น่ชดัก่อนท่ีจะพิจารณาถึงเป้าหมายของธุรกิจในรายละเอียดดงัน้ี 

 1) ก าไรเชิงทฤษฎี ก าไรเป็นตวัแปรส าคญัท่ีต้องค านึงในการจดัสรรทรัพยากรให้
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยทัว่ไปก าไรหมายถึงส่วนต่างระหวา่งรายรับทั้งหมดกบัตน้ทุนทางบญัชี
ทั้งหมด และเรียกก าไรดงักล่าวว่าก าไรทางบญัชี (Accounting Profit) หรือก าไรทางธุรกิจ (Business 

Profit) แต่นกัเศรษฐศาสตร์ให้ความหมายก าไรท่ีต่างออกไปว่า ก าไรหมายถึงส่วนต่างระหว่างรายรับ
ทั้งหมดกบัตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ทั้งหมดจากการด าเนินธุรกิจ และเรียกว่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ 
(Economic Profit) ซ่ึงต่างจากก าไรทางบญัชีเร่ืองการค านวณตน้ทุนคืออ ตน้ทุนทางบญัชี (Accounting 

Cost) ลดเฉพาะต้นทุนแจ้งจุด (Explicit Cost) ท่ีจ่ายออกไปจริง แต่นักเศรษฐศาสตร์อิงต้นทุนทาง
เศรษฐศาสตร์ (Economic Cost) คือต้นทุนทุกประเภทท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจไม่ว่าจะมีการจ่าย
ออกไปจริงหรือไม่มาหักออกจากรายรับทั้งหมด ตน้ทุนจากการด าเนินธุรกิจท่ีไม่ไดมี้การจ่ายออกไป
จริงจะเกิดข้ึนเม่ือเจา้ของธุรกิจน าทรัพยากรส่วนตวัมาใชใ้นการร่วมผลิต เช่น การลงทุน ดว้ยเงินตนเอง 
หรือการเขา้มาจดัการธุรกิจดว้ยตนเองท่ีทางปฏิบติัไม่ไดคิ้ดค่าใชจ่้ายให้กบัปัจจยัการผลิตนั้น ทางบญัชี
ถือวา่กิจการไม่มีตน้ทุนเพราะไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กบัปัจจยัการผลิต แต่ในทางเศรษฐศาสตร์ถือ
ว่าปัจจัยท่ีมีส่วนรวมในการผลิตต้องได้รับค่าตอบแทนและเป็นต้นทุนการผลิตด้วย เพราะถือว่า
ทรัพยากรทุกชนิดมีจ ากดั เม่ือน าไปใชใ้นทางหน่ึงย่อมหมายถึงการเสียโอกาสท่ีจะน าไปใช้ในทางอ่ืน 
การค านวณหาตน้ทุนใช้ปัจจยัผลิตท่ีไม่ไดจ่้ายออกไปจริง (Implicit Cost) คิดจากตน้ทุนค่าเสียโอกาส 
(Opportunity Cost) เช่น ตน้ทุนค่าจา้งส าหรับผูป้ระกอบการท่ีเป็นเจา้ของกิจการเท่ากบัรายไดท่ี้เขาจะ
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ไดรั้บถา้ไปประกอบธุรกิจอ่ืน แทนท่ีจะมาด าเนินการผลิตในกิจการดว้ยตนเอง ดงันั้นก าไรทางบญัชีจึง
สูงกวา่ก าไรทางเศรษฐศาสตร์ท่ีมีตน้ทุนไม่แจง้ชดัปรากฏอยู ่

 2) ก าไรในทางปฏิบติั เน่ืองจากก าไรในความหมายทัว่ไปหมายถึงรายรับท่ีหน่วยธุรกิจ
ไดรั้บเกินกวา่ตน้ทุนท่ีหน่วยธุรกิจใชด้ าเนินธุรกิจ แต่การคิดตน้ทุนอาจแตกต่างกนัได ้แต่ลกัษณะรายได้
และรายจ่ายของธุรกิจมิไดส้ิ้นสุดในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง แต่มีกระแสรายไดแ้ละรายจ่ายท่ีเกิดต่อเน่ือง
ติดต่อกนั ก าไรสูงสุดของหน่วยธุรกิจในเป้าหมายธุรกิจจึงมีความหมายกวา้งกวา่ก าไรไวไนหวัขอ้ท่ีผ่าน
มา โดยก าไรสูงสุดจะหมายถึงค่าสูงสุดของมูลค่าสุทธิของหน่วยธุรกิจตลอดช่วงเวลาของการด าเนิน
ธุรกิจ ภายใตส้ภาพของความเส่ียงและความไม่แน่นอน 

 3. บทบาทของหน่วยธุรกจิในระบบเศรษฐกจิและสังคม 

 เน่ืองจากในระบบเศรษฐกิจโดยทัว่ไปจะประกอบดว้ย หน่วยเศรษฐกิจท่ีด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจท่ีส าคญั 2 หน่วยเศรษฐกิจคือ ผูบ้ริโภค (Consumer) เป็นผูด้  าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการบริโภค
สินค้าหรือบริการ ในขณะเดียวกันก็เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตอันได้แก่ ท่ีดิน แรงงาน ทุน หรือ
ผูป้ระกอบการดว้ย และหน่วยธุรกิจ (Firm) เป็นผูด้  าเนินกิจกรรมเก่ียวกบัการผลิตสินคา้หรือบริการ เพื่อ
จ าหน่ายจ่ายแจกให้แก่ผูบ้ริโภค โดยทั้ง 2 หน่วยเศรษฐกิจมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัในการด าเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจประกอบกนัข้ึนเป็นภาวะเศรษฐกิจ ดงันั้นอาจกล่าวไดว้า่ หน่วยธุรกิจคือมีบทบาทท่ี
ส าคญั 2 ประการคือ เป็นผูใ้ชปั้จจยัการผลิตอนัไดแ้ก่ ท่ีดิน แรงงาน และทุน และเป็นผูผ้ลิตสินคา้ โดยหน่วย
ธุรกิจจะรวบรวมปัจจยัการผลิตผ่านตลาดปัจจยัแลว้น ามาประสมประสาน เพื่อผลิตเป็นสินคา้หรือบริการ
จ าหน่ายในตลาดสินคา้และบริการ ขณะท่ีผูบ้ริโภคก็มีบทบาท,ท่ีส าคญั 2 ประการเช่นเดียวกนัคือ เป็นผูบ้ริโภค
สินคา้หรือบริการและเป็น เจา้ของปัจจยัการผลิต โดยจ าหน่ายปัจจยัการผลิตของตนให้แก่ผูผ้ลิตผ่านตลาด
ปัจจยั และซ้ือสินคา้หรือบริการจากผูผ้ลิตผา่นตลาดสินคา้และบริการ แต่ถา้หากมองในแง่ของกระแสเงินแลว้ 
จะพบว่าค่าใช้จ่ายในการบริโภคสินคา้ของผูบ้ริโภคก็คือ รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้หรือบริการของหน่วย
ธุรกิจ ขณะเดียวกนัค่าใชจ่้ายในการช้ือปัจจยัการผลิตก็คือ รายไดจ้ากการขายปัจจยัการผลิตของผูบ้ริโภคนัน่เอง 
ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ทั้ง 2 หน่วยเศรษฐกิจต่างมีส่วนสัมพนัธ์และตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัอยา่งแยกไม่ออก 
ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีเกิดจากการด าเนินงานของทั้งหน่วยเศรษฐกิจจะส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจโดยส่วนรวม หน่วย
ธุรกิจยิง่มีการผลิตสินคา้มากข้ึนเท่าไรก็ยิ่งมีความจ าเป็นตอ้งใชปั้จจยัการผลิตมากข้ึนเพียงนั้น และเช่นเดียวกนั
ยิง่ตอ้งการผูบ้ริโภคสินคา้ท่ีผลิตไดม้ากข้ึนดว้ย ผลกระทบท่ีตามมาก็คือภาวะเศรษฐกิจจะดีข้ึน แต่ในทางตรงกนั
ขา้มหน่วยธุรกิจมีการผลิตสินคา้ลดลงเพียงใดก็จะส่งผลให้มีการใชปั้จจยัการผลิตนอ้ยลงเท่านั้น ซ่ึงผูบ้ริโภคก็
จะมีรายไดล้ดลงและบริโภคสินคา้ลดลงส่งผลใหภ้าวะเศรษฐกิจตกลดลง 

นอกเหนือจากบทบาทในระบบเศรษฐกิจดังกล่าวแล้ว ในฐานะท่ีหน่วยธุรกิจเป็นส่วนหน่ึงของ
สังคมท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบุคคลต่าง  ๆหน่วยธุรกิจจึงมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งรับผิดชอบกลุ่มบุคคลเหล่านั้น
ดว้ย ดงัต่อไปน้ี 
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1) กลุ่มบุคคลภายในหน่วยธุรกิจ ไดแ้ก่ 

  - ผูถื้อหุน้ (Shareholders) โดยทัว่ไปแลว้หน่วยธุรกิจท่ีมีขนาดใหญ่ ผูบ้ริหารกบัผู ้
ถือหุ้นอาจจะมิใช่คนเดียวกนั ยิ่งในธุรกิจปัจจุบนัแล้วหน่วยธุรกิจมกัจะจา้งผูบ้่ริหารท่ีมีความสามารถมา
บริหารงานแทนผูเ้ป็นเจา้ของหรือผูถื้อหุ้น เพราะเช่ือวา่จะให้ประโยชน์แก่หน่วยธุรกิจมากกวา่ เม่ือเป็นเช่นน้ี
ผูบ้ริหารในฐานะตัวแทนของหน่วยธุรกิจจึงมีหน้าทีดูแลรักษาผลประโยชน์ให้แก่ผูถื้อหุ้นด้วย ในการ
ตดัสินใจด าเนินการใด ๆ จึงตอ้งอยู่บนพื้นฐานท่ีไม่สร้างความเสียหายให้แก่ผูถื้อหุ้นและจะตอ้งก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผูถื้อหุ้นเสมอ 

  - ลูกจา้ง (Employees) นอกเหนือจากการดูแลรักษาผลประโยชนให้แก่ผูถื้อหุ้น
แลว้ ผูบ้ริหารหน่วยธุรกิจจะตอ้งมีความรับผดิชอบต่อลูกจา้งท่ีอยูใ่นความดูแลของหน่วยธุรกิจ โดยการก าหนด
อตัราค่าจา้งท่ียุติธรรมและมีสวสัดิการทีเพียงพอไม่เอารัดเอาเปรียบลูกจา้งและให้ความเป็นธรรมแก่ลูกจ้าง
อยา่งเท่าเทียมกนัทุกคน 

 2. กลุ่มบุคคลภายนอกหน่วยธุรกิจ ไดแ้ก่  
  - ลูกคา้ (Customers) หน่วยธุรกิจส่วนใหญ่จะให้ความส าคญักบัลูกคา้เป็นอนัดบั

แรก เพราะลูกคา้คือกลุ่มบุคคลทีจะสร้างรายไดใ้ห้กบัหน่วยธุรกิจ หากปราศจากซ่ึงลูกคา้หน่วยธุรกิจก็ยอ่มอยู่
ไม่ไดถึ้งขนาดมีค าเปรียบเปรยว่าลูกคา้คือพระราชา (Customer is the King) หน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วย
ธุรกิจต่อลูกคา้ก็คือ การผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีเหมาะสมไม่คา้ก าไรจนเกินควร 

  - เจา้หน้ี (Creditors) เจา้หน้ีของหน่วยธุรกิจโดยส่วนใหญ่แลว้มกัจะเป็นเจ้าของ
ปัจจยัการผลิตท่ีจ าหน่ายให้แก่หน่วยธุรกิจ เช่น เจา้ของวตัถุดิบ ท่ีดิน อาคาร เงินทุน และอ่ืน ๆ บุคคลเหล่าน้ี
จะคอยป้อนปัจจยัการผลิตให้หน่วยธุรกิจท าให้หน่วยธุรกิจด ารงการผลิตอยู่ได้ หน่วยธุรกิจจะมองข้าม
ความส าคญัของบุคคลเหล่าน้ีไม่ได ้และหน่วยธุรกิจท่ีดีควรจะสร้างส้มพนัธภาพท่ีดีกบับุคคลเหล่าน้ีไว ้

  - รัฐบาล (Government) ในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมรัฐบาลจะเขา้ด าเนินกิจการ
เฉพาะท่ีจ าเป็น เช่น กิจการ สาธารณูปโภค และกิจการป้องกนัประเทศ กิจการส่วนใหญ่เปิดให้หน่วยธุรกิจ
เอกชนเขา้ด าเนินการ โดยรัฐบาลท าหนา้ท่ีคอยควบคุมก ากบัดูแลให้หน่วยธุรกิจเอกชนด าเนินการให้ถูกตอ้ง
ภายใตก้ฎหมาย และระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ  หน่วยธุรกิจท่ีด าเนินการนอกกฎหมาย และระเบียบย่อมด าเนิน
กิจการต่อไปไม่ได ้

  - บุคคลอ่ืน ๆ นอกเหนือจากความรับผิดชอบต่อบุคคลต่าง ๆ ดงักล่าวแลว้ หน่วย
ธุรกิจยงัต้องมีความรับผิดชอบต่อบุคคลอ่ืน ๆ เช่น ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลทัว่ไปในแง่ของการรักษา
สภาพแวดลอ้มท่ีดีไม่สร้างมลภาวะท่ีก่อให้เกิดอนัตรายแก่บุคคลอ่ืนในสังคม เช่น ไม่ปล่อยน ้ าเสียลงสู่แม่น ้า
ล าคลอง ไม่ปล่อย ควนัพิษให้ฟังกระจาย หรืออ่ืน ๆ หน่วยธุรกิจจะตอ้งติดตั้งเคร่ืองป้องกนัมลภาวะเป็นพิษ
ก่อนท่ีจะปล่อยของเสียเหล่านั้นออกสู่ภายนอก มิฉะนั้นหน่วยธุรกิจจะตอ้งถูกลงโทษหรือถูกต่อตา้นมิให้
ด าเนินกิจการอีกต่อไป 
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 4. รูปแบบทัว่ไปของระบบเศรษฐกจิ 

 เน่ืองจากระบบเศรษฐกิจในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกนัตามขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ระบบการเมืองการปกครองท่ีแตกต่างกนัไปแต่ละสังคม จึงตอ้งมีการจดัระเบียบทางสังคมของระบบ
เศรษฐกิจ โดยรัฐจะเป็นผูก้  าหนดนโยบาและผูด้  าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจควบคุมดูแลทรัพยากร 
ตลอดจนวางขอ้บงัคบัและวธีิการควบคุม ซ่ึงรูปแบบระบบเศรษฐกิจทัว่ไปมี 4 รูปแบบดงัน้ี 

  1) ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม (Socialism) ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม หรือ
เรียกว่าระบบเศรษฐกิจแบบวางแผน (Planned Economy) เป็นระบบเศรษฐกิจท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบั
ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต ์รัฐเป็นผูมี้ส่วนควบคุมการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ภายใตร้ะบบ
เศรษฐกิจแบบสังคมนิยมรัฐจะเป็นผูค้รอบครองทรัพยากรการผลิตพื้นฐานไวเ้กือบทั้งหมด เป็นผู ้
วางแผนเศรษฐกิจโดยมีจุดมุ่งหมายให้เกิดความยุติธรรมในการกระจายผลผลิตแก่ประชาชน กรรมสิทธ์ิ
ในปัจจยัการผลิตเป็นของรัฐหรือหน่วยงานสาธารณะ เพื่อให้กิจกรรมการผลิตท่ีส าคญัและมีขนาดใหญ่ 
อยู่ภายใตก้ารควบคุมด าเนินงานท่ีจะส่งผลประโยชน์แก่ส่วนรวม และรัฐเป็นผูด้  าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจท่ีส าคญั เช่น การด าเนินการเก่ียวกบัปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของชาติในระดบันโยบายและ
การปฏิบติังาน โดยมีเป้าหมายให้บรรลุแผนเศรษฐกิจรวมของชาติเพื่อยกมาตรฐานความเป็นอยู่ของ
ประชาชนใหดี้ข้ึน 

 ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมมีการวางแผนการด าเนินงานทางเศรษฐกิจจากส่วนกลางใน
ระบบเศรษฐกิจแบบน้ีรัฐจะเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิตส่วนใหญ่ท่ีมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจส่วนรวม
ของประเทศ เช่น น ้ ามนั ปะปา ไฟฟ้า กิจการสาธารณูปโภค เหมืองแร่ ป่าไม ้เป็นตน้ แต่รัฐยงัคงให้
เอกชนมีสิทธิในการถือครองทรัพย์สินส่วนตวั รัฐให้เสรีภาพแก่ประชาชนในการท ากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ เช่น การคา้ขายในทอ้งถ่ิน การถือครองท่ีดินท ากิน สินทรัพยเ์พื่อการยงัชีพ ระบบเศรษฐกิจ
แบบสังคมนิยมเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีอาศยักลไกรัฐเป็นกลไกส าคญั ภายใตก้ลไกราคา โดยมีลกัษณะ
เด่นคือ รัฐถือกรรมสิทธ์ิในปัจจยัการผลิตส าคญัท่ีมีขนาดใหญ่ เพื่อผลประโยชน์แก่ส่วนรวม รัฐเป็น
ผูด้  าเนินการกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีส าคญั และเอกชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเศรษฐกิจตามนโยบายของ
รัฐ 

  ข้อดีของระบบเศรษฐกจิแบบสังคมนิยม 

  1. ประชาชนมีรายได้ใกล้เคียงกันและมีเสรีภาพ และมีกรรมสิทธ์ิในการถือครอง
ทรัพยสิ์น และประชาชนมีความสามคัคีกนัจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

  2. ลดปัญหาความเหล่ือมล ้าทางฐานะและรายไดข้องบุคคล 

  3. รัฐครอบครองปัจจยัขั้นพื้นฐานไวท้ั้งหมด และควบคุมกิจการสาธารณูปโภคทั้งหมด 

  ข้อเสียของระบบเศรษฐกจิแบบสังคมนิยม 

  1. ขาดความคล่องตวัในการผลิตของกิจการท่ีอยูใ่นการควบคุมของรัฐ  
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  2. ผูบ้ริโภคมีโอกาสเลือกสินคา้และบริการไดน้อ้ย  
  3. ประชาชนไม่มีเสรีภาพในการท าธุรกิจอยา่งเตม็ท่ีและแรงจูงใจในการท างานต ่า 
  4. การใชท้รัพยากรทางเศรษฐกิจอาจเป็นไปอยา่งไม่มีประสิทธิภาพ 

  5. การผลิตหรือพฒันาคุณภาพการผลิต 

  ยกตวัอย่างเช่น ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม เช่น ประเทศเวียดนาม นโยบายของ
ประเทศเวียดนามเนน้การปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบาย โด่ยเหมย (Doi Moi) เม่ือเขา้สู่ปีท่ี 20 
มีการด าเนินการเร่งปรับตวัเขา้กบักระแสเศรษฐกิจและสังคมของโลก ซ่ึงในภาพรวมถือว่าเป็นไปได้
ดว้ยดี ท าให้ปัจจุบนัเวียดนามมีพฒันาการทางเศรษฐกิจในเชิงบวกอยา่งต่อเน่ือง เป้าหมายและทิศทาง
ของการพฒันาประเทศในช่วง 5 ปีขา้งหน้า ไดแ้ก่ ด าเนินการตามนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจ (Doi Moi) 
เพื่อให้อตัราการเพิ่มของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ สร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจ
การตลาดแบบสังคมนิยม และกา้วสู่ความเป็นประเทศท่ีก าลงัพฒันาและทนัสมยัภายในปี 2563 ปรับปรุง
คุณภาพการศึกษา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและเร่งรัดพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จากการมีนโยบายเนน้
ในเร่ืองการส่งเสริมธุรกิจเอกชน เร่งปฏิรูปรัฐวสิาหกิจต่าง ๆ และเชิญชวนนกัลงทุนจากต่างประเทศ 

  2. ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือทุนนิยม (Laissez-Faire or Capitalism) นัก
เศรษฐศาสตร์ช่ือ อดมั สมิธ ไดส้ร้างทฤษฎีท่ีเป็นเร่ืองแปลกใหม่โดยอาศยัแนวคิดเสรีนิยม โดยระบบ
เสรีนิยมเกิดข้ึนในปี ค.ศ.1930 หลงัจากภาวะตกต ่าทางเศรษฐกิจคร้ังใหญ่ ซ่ึงแนวคิดน้ีเป็นนโยบายท่ีเอ้ือ
ประโยชน์ต่อนายทุน จึงท าใหมี้การจา้งงานอยา่งเตม็รูปแบบ การไม่มีขอ้บงัคบัทางการผลิต การไม่มีขอ้
กีดกั้นทางการพาณิชย์ ไม่มีภาษีอากร ดังนั้ นจึงกล่าวได้ว่าการค้าเสรีเป็นวิธีการดีท่ีสุดท่ีจะท าให้
เศรษฐกิจของชาติพฒันาความเป็นเสรี เน่ืองจากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเป็นระบบเศรษฐกิจแบบ
เสรี (Free Economy) ใหเ้สรีภาพแก่ภาคเอกชนในการเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิต มีเสรีภาพในการด าเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างเต็มท่ี เอกชนมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นสามารถเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิต 
เศรษฐทรัพยต่์าง ๆ ท่ีตนหามาไดมี้เสรีภาพในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งการเลือกอุปโภคบริโภคสินคา้ 
โดยท่ีรัฐบาลจะไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งหรือแทรกแซงในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รัฐท าหน้าท่ีใน
การอ านวยความสะดวกและการจดัสร้างสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยท่ีกิจกรรมต่าง ๆ จะตอ้งอยู่ภายใต้
ขอบเขตของกฎหมาย กล่าวคือการด าเนินการใด ๆ จะตอ้งไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของบุคคลอ่ืน 

  ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เอกชนมีเสรีภาพในทรัพยสิ์นส่วนตวัมีเสรีภาพท่ีจะเลือก
บริโภคหรือตดัสินใจผ่านระบบตลาด การแข่งขนัราคาในตลาดเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงความตอ้งการของ
สังคม ระบบของการแข่งขนัโดยใช้ราคา ตลาดจะเป็นกลไกส าคญัในการจดัสรรทรัพยากรราคาเป็น
ตวัก าหนดจ านวนผูบ้ริโภคและจ านวนผูผ้ลิต โดยมีก าไรเป็นแรงจูงใจของการผลิต เอกชนจึงเป็นผู ้
ตดัสินแกปั้ญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจต่าง ๆ โดยรัฐบาลจะไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ท าใหร้ะบบเศรษฐกิจมีการแข่งขนัทางราคาสูง มาจากอุปสงคแ์ละอุปทานของตลาด 
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  ข้อดีของระบบเศรษฐกจิแบบทุนนิยม 

  1. เอกชนมีเสรีภาพในการเลือกตดัสินใจด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

  2. มีก าไรเป็นแรงจูงใจในการท างานท าใหก้ารท างานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  3. มีการแข่งขนักนัมาก ท าให้มีการพฒันาเทคนิคการผลิต พฒันาคุณภาพของสินคา้ 
และเกิดนวตักรรมการคิดคน้ส่ิงประดิษฐใ์หม่ ๆ อยูเ่สมอ 

  4. ผูผ้ลิตสินคา้มีเสรีภาพในการตดัสินใจวา่จะผลิตอะไรและผลิตจ านวนเท่าใด 

  5. ผูบ้ริโภคมีโอกาสเลือกบริโภคสินคา้และบริการต่าง ๆ ในราคาท่ีเป็นธรรมมากท่ีสุด 

  ข้อเสียของระบบเศรษฐกจิแบบทุนนิยม 

  1. เกิดปัญหาความเหล่ือมล ้ าทางสังคม เน่ืองจากความสามารถในการหารายได้ท่ีไม่
เท่ากนั 

  2. การกระจายรายได้ของประชาชนไม่เท่าเทียมกันเน่ืองจากทรัพย์สินเป็นแหล่ง
ก าหนดรายไดบุ้คคลท่ีมีทรัพยสิ์นมากยอ่มมีความไดเ้ปรียบบุคคลท่ีมีทรัพยสิ์นนอ้ย 

  3. เม่ือมีกลุ่มนายทุนจะท าให้เกิดแรงกดดนัทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมท าให้
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมตอ้งเส่ือมลงในบางประเทศ 

  4. เกิดการใชท้รัพยากรทางเศรษฐกิจอยา่งส้ินเปลือง รัฐไม่สามารถควบคุมได ้

  5. ในบางสถานการณ์กลไกราคาไม่สามารถจะน ามาใชแ้กไ้ขสถานการณ์ได ้เช่น การ
ขาดแคลนสินคา้และบริการต่าง ๆ ในภาวะฉุกเฉินหรือภาวะสงคราม 

  6. สินคา้ท่ีมีลกัษณะของการผูกขาดโดยธรรมชาติหรือสินคา้และบริการสาธารณะ
รัฐบาลตอ้งเขา้มาด าเนินการ เช่น ประปา ไฟฟ้า โทรศพัท ์ถนน สะพาน เป็นตน้ 

  ยกตวัอย่างระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เช่น ระบบเศรษฐกิจของประเทศญ่ีปุ่น การ
พฒันาทางเศรษฐกิจของญ่ีปุ่นตั้งแต่ ค.ศ. 1951 นับว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก รัฐสามารถ
ปรับปรุงแกไ้ขเศรษฐกิจของประเทศจากความสูญเสียในระยะสงครามโลก ให้กลบัคืนสู่สภาพปกติใน
ระยะเวลาอนัรวดเร็ว การด าเนินการทางเศรษฐกิจด าเนินการ 2 แนวทาง คือ การก าหนดนโยบายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมโดยตรงและการปรับปรุงนโยบายของประเทศในดา้นอ่ืน ๆ ให้
สอดคลอ้งกบัระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมคือ การก าหนดระบบเศรษฐกิจเป็นระบบเศรษฐกิจเสรีนิยม มี
นโยบายสนบัสนุนความคิดริเร่ิมในการด าเนินกิจการต่าง ๆ ใหมี้การใชป้ระโยชน์จากพลงังานต่าง ๆ ท่ีมี
อยูไ่ดอ้ยา่งไม่จ  ากดั และให้การสนบัสนุนระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมอยา่งมาก ท าให้มีการร่วมกนัระหวา่ง
รัฐบาลกบักลุ่มผูท่ี้มีบทบาทส าคญัทางเศรษฐกิจ อาจกล่าวไดว้่าการท่ีญ่ีปุ่นประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามนโยบายท่ีไดก้ าหนดไว ้ท าใหญ่ี้ปุ่นสามารถฟ้ืนฟูระบบเศรษฐกิจ จนกลายเป็นประเทศท่ี
มีความมัน่คงทางเศรษฐกิจอย่างสูงประเทศหน่ึง อย่างไรก็ตามถึงแม้เศรษฐกิจของญ่ีปุ่นจะมั่นคง
เน่ืองจากรายไดข้องประชากรต่อหวัเพิ่มอยา่งมากทุกปี แต่ญ่ีปุ่นก็ยงัมีปัญหาทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ การท่ี
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ญ่ีปุ่นใช้ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ท าให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างการลงทุนทางเศรษฐกิจของ
เอกชนกบัของรัฐบาล ซ่ึงปรากฏวา่เอกชนเจริญกา้วหนา้มากกวา่ ทั้งน้ีเพราะเอกชนกลา้ลงทุน ท าใหก้าร
พฒันาเศรษฐกิจในกิจการของเอกชนเป็นไปอยา่งรวดเร็ว และส่วนใหญ่ประสบความส าเร็จ ในขณะท่ี
ทางรัฐบาลลงทุนนอ้ยและตอ้งประหยดัเงินไวใ้ชใ้นกรณีพิเศษ ท าให้รัฐบาลตอ้งพึ่งพาเอกชนเป็นอย่าง
มาก 

  3. ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ (Communism) ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์
เป็นระบบเศรษฐกิจท่ีมีลักษณะตรงกนัขา้มกับระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือทุนนิยม ซ่ึงระบบ
เศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์พฒันามาจากแนวความคิดของนกัเศรษฐศาสตร์ท่ีช่ือว่า คาร์ลมาร์ค (Karl 

Marx) และ เลนิน (Lenin) นกัปฏิวติัโซเวียตผูเ้ปล่ียนแปลงการปกครอง และน าระบบเศรษฐกิจแบบ
คอมมิวนิสต์มาใช้กับสหภาพรัสเซียเป็นประเทศแรก และเป็นต้นแบบการปกครองให้สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยเป็นระบบเศรษฐกิจและการเมืองท่ีรัฐเป็นเจา้ของทุนและปัจจยัการผลิตทุกชนิด 
ภายใตร้ะบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสตรั์ฐจะเป็นผูก้  าหนดการตดัสินใจทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งหมด 
รัฐเป็นเจา้ของทรัพยากรต่าง ๆ รวมทั้งปัจจยัการผลิตทุกชนิด เอกชนไม่มีกรรมสิทธ์ิ ตลอดจนเสรีภาพท่ี
จะเลือกใชปั้จจยัการผลิต รัฐจะเขา้ควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจไวท้ั้งหมด รัฐเป็นผูป้ระกอบการและ
ท าหนา้ท่ีจดัสรรทรัพยากรต่าง ๆ หน่วยธุรกิจและครัวเรือนจะผลิตและบริโภคตามค าสั่งของรัฐ 

  การแกไ้ขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ กระท า
โดยรัฐบาล กลไกราคาไม่มีบทบาทในการแกไ้ขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ มีการรวมอ านาจทุกอย่าง
ไวท่ี้ส่วนกลาง รัฐเป็นผูท้  าหนา้ท่ีตดัสินใจว่า ทรัพยากรท่ีมีอยู่ควรจะน ามาผลิตสินคา้และบริการอะไร 
ผลิตอย่างไรและผลิตเพื่อใครโดยค านึงถึงสวสัดิการของสังคมเป็นส าคัญ ระบบเศรษฐกิจแบบ
คอมมิวนิสตมี์ลกัษณะเด่นดงัน้ี 

  1. หน่วยงานรัฐก าหนดควบคุม วางแผน ตดัสินใจเก่ียวกบั กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยทรัพยสิ์น ทรัพยากรและปัจจยัการผลิตเป็นของรัฐ 

  2. รัฐบาลจะเป็นผูก้  าหนดสินคา้และบริการต่าง ๆ  
  3. ประชาชนไม่มีเสรีภาพในการเลือกบริโภคสินคา้และบริการต่าง ๆ และไม่มีเสรีภาพ
ในการเลือกอาชีพ 

  4. ประชาชนไม่มีกรรมสิทธ์ิในการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นซ่ึงสามารถน าไปผลิตสินคา้
และบริการต่าง ๆ  
  ข้อดีของระบบเศรษฐกจิแบบคอมมิวนิสต์ 

  1. ประชาชนไดรั้บสินคา้และบริการอย่างเท่าเทียมกนั ลดปัญหาความเหล่ือมล ้ าทาง
ฐานะและรายไดข้องบุคคลในสังคม 
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  2. ไม่เกิดการผูกขาดทางเศรษฐกิจโดยผูผ้ลิตรายใด เกิดความเสมอภาคของประชาชน
ในเชิงเศรษฐกิจ 

  3. เกิดความเสมอภาค เพราะรัฐเป็นผูแ้จกจ่ายผลผลิตให้แก่บุคคลต่าง ๆ ในสังคมโดย
เท่าเทียมกนั 

  ข้อเสียของระบบเศรษฐกจิแบบคอมมิวนิสต์ 

  1. สิทธิและเสรีภาพของประชาชนถูกจ ากดัโดยรัฐบาล ประชาชนไม่มีเสรีภาพในการ
เลือกการผลิตหรือบริโภค 

  2. สินคา้มีคุณภาพไม่ดีเน่ืองจากขาดแรงจูงใจในการผลิตสินคา้ไม่มีผลก าไรท่ีเป็นส่ิง
โน้มน้าวจิตใจประสิทธิภาพในการผลิตสินคา้และบริการไม่มีการพฒันาเจริญกา้วหน้าเท่าท่ีควรเป็น
เพราะไม่มีการแข่งขนั 

  3. การใชท้รัพยากรทางเศรษฐกิจอาจเป็นไปอยา่งไม่มีประสิทธิภาพ 

  4. การด าเนินงานล่าชา้เพราะมีระบบขั้นตอนมาก เช่น การเมือง 

  ยกตัวอย่างระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ เช่น ประเทศเกาหลีเหนือเป็นรัฐ
คอมมิวนิสต ์ภายใตก้ารปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต ์มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ เกาหลี
เหนือปกครองดว้ยระบอบคอมมิวนิสตต์ามแนวทางของอดีตสหภาพโซเวียต ระบบการเมืองของเกาหลี
เหนือตั้งอยู่บนพื้นฐานของลัทธิจูเช่ (Juche) ซ่ึงอดีตประธานาธิบดีคิมอิลซอง ได้บญัญติัข้ึนเม่ือ 26 
ธันวาคม พ.ศ.2498 ท่ียึดหลกัการส าคญั คือ เอกราชทางการเมืองอย่างแทจ้ริง การพึ่งพาตนเองทาง
เศรษฐกิจและการป้องกนัประเทศด้วยตนเอง ซ่ึงเกาหลีเหนือมีการปกครองระบบพรรคเดียวมาโดย
ตลอด นบัตั้งแต่มีการก่อตั้งประเทศเม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน พ.ศ.2491 โดยมีพรรคคนงานเกาหลี (Workers 

Party of Korea) โดยองคก์รท่ีมีบทบาทคือการปฏิบติัตามสิทธิและหนา้ท่ี อนัเน่ืองมาจากสถานภาพของ
บุคคลและบุคคลมีหลายสถานภาพในคนคนเดียว ฉะนั้นบทบาทของบุคคลจึงต้องปฏิบติัไปตาม
สถานภาพในสถานการณ์ตามสถานภาพนั้น ๆ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีด ารงตนดว้ยการกระท าการดว้ย
ตนเอง หรือใช้การจา้งวาน สนับสนุนการกระท าการใด ๆ ท่ีผิดกฎหมายหรืออยู่เหนือกฎหมาย เป็น
อุปสรรคขดัขวางการด าเนินการตามเจตนารมณ์ของประชาชน มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีรัฐจะต้อง
ด าเนินการดูแลให้มีการปฏิบติัตามกฎหมาย คุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน รวมทั้งจดัระบบงาน
การบงัคบัใชก้ฎหมายให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเท่าเทียมในทางการเมืองท่ีคอยควบคุมหน่วยงาน
ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ  
  4. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม (Mixed Economy) เป็นระบบเศรษฐกิจท่ีน าลักษณะ
ส าคญัของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและสังคมนิยมเขา้ไวด้ว้ยกนั คือ รัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ จึงถูกเรียกว่าเป็นระบบทุนนิยมสมยัใหม่ รัฐและ
เอกชนมีสิทธิในการเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิต เอกชนมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น มีเสรีภาพในการเลือก

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/26_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/26_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2498
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/9_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2491
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
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ผลิตและบริโภค มีลกัษณะการแข่งขนัใช้กลไกราคา แต่รัฐก็ยงัเขา้มาท าหน้าท่ีจดัสรรทรัพยากรบาง
ประเภท มีการควบคุมกิจการท่ีมีความส าคญัต่อการด ารงชีพของประชาชน เช่น ไฟฟ้าประปา และการ
คมนาคม ระบบเศรษฐกิจแบบผสมรัฐจะเขา้มามีบทบาทในการวางแผนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจบาง
ประการ แต่ส่วนใหญ่จะปล่อยให้เอกชนด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยอาศยักลไกราคา ระบบ
เศรษฐกิจแบบผสมจึงเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีมีการใช้ทั้งระบบกลไกรัฐและระบบกลไกในการจดัสรร
ทรัพยากร  
  ดงันั้น กลไกราคาเป็นส่ิงท่ีส าคญัในการก าหนดราคาสินคา้และบริการต่าง ๆ ในระบบ
เศรษฐกิจแบบผสม แต่รัฐบาลมีอ านาจในการเขา้ไปแทรกแซงภาคเอกชน เพื่อก าหนดราคาสินคา้ให้มี
เสถียรภาพ และเกิดความเป็นธรรมทั้ งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค รัฐจะคอยให้ความคุ้มครองและความ
ช่วยเหลือ ตลอดจนอ านวยความสะดวกแก่ผูป้ระกอบการในภาคเอกชนดว้ยการสร้างพื้นฐานทางด้าน
เศรษฐกิจ เช่น การสร้างถนน สะพาน สนามบิน ฯลฯ ไวค้อยอ านวยประโยชน์ต่อเอกชนในการด าเนิน
ธุรกิจ ระบบเศรษฐกิจแบบผสมมีลกัษณะเด่นดงัน้ี 

  1. รัฐและเอกชนสามารถเป็นเจา้ของปัจจยัในการผลิตสินคา้และบริการส่วนใหญ่เสรี  

  2. รัฐและเอกชนมีส่วนร่วมกนัในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และใชก้ลไกราคา
ในการก าหนดราคาสินคา้และจ านวนผูบ้ริโภค 

  3. กิจกรรมทางเศรษฐกิจบางอยา่งรัฐเป็นผูด้  าเนินการและบางอยา่งเอกชนด าเนินการ 

  4. เอกชนมีสิทธิในทรัพยสิ์นมีเสรีภาพในการประกอบกิจกรรมภายใตก้ฎหมาย  
  5. หน่วยงานรัฐประกอบกิจกรรมท่ีเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีจ าเป็น 

  6. รัฐมีอ านาจในการเขา้ไปแทรกแซงภาคเอกชนให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผูผ้ลิตและ
ผูบ้ริโภค และรัฐเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหเ้กิดการแข่งขนักนัอยา่งยติุธรรม 

  ข้อดีของระบบเศรษฐกจิแบบผสม 

  1. เป็นระบบเศรษฐกิจท่ีค่อนขา้งมีความยืดหยุน่สูง โดยมีการใชก้ลไกรัฐร่วมกบักลไก
การจดัสรรทรัพยากร 

  2. รัฐบาลมีบทบาททางเศรษฐกิจและสนบัสนุนการผลิตเท่าเทียมกนัของคนในสังคม
ดว้ยกลไกราคา 
  3. ผูบ้ริโภคมีโอกาสเลือกสินคา้ไดม้ากพอสมควร 

  4. มีการแข่งขนัสูงสินคา้มีคุณภาพสูง และสนบัสนุนการคิดคน้เทคโนโลย ี

  5. ความไม่เท่าเทียมในรายได ้และทรัพยสิ์นมีมาก 

  ข้อเสียของระบบเศรษฐกจิแบบผสม 

  1. การพฒันาเศรษฐกิจไม่คล่องตวัเท่าท่ีควร เน่ืองจากปัญหาความเหล่ือมล ้าทางสังคม
จากกลไกรัฐ 
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  2. การใชท้รัพยากรท่ีรัฐดูแลเป็นไปอยา่งไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

  3. เอกชนขาดความมัน่ใจในการลงทุนกิจการบางประเภท 

  4. มีการใชอ้ านาจรัฐเขา้แทรกแซงตลาด 

  ยกตวัอยา่งระบบเศรษฐกิจแบบผสม เช่น ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบนั 
เป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมท่ีมีลกัษณะทั้งส่วนท่ีเป็นแบบทุนนิยม และส่วนแบบท่ีเป็นสังคมนิยม 
เศรษฐกิจไทยเป็นระบบท่ียอมรับกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นส่วนบุคคล ภาคเอกชนสามารถประกอบ
ธุรกรรมทางเศรษฐกิจไดโ้ดยเสรี มีการแข่งขนัท่ีค่อนขา้งเสรี หน่วยธุรกิจส่วนใหญ่ทั้งในภาคการเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ เป็นหน่วยธุรกิจของภาคเอกชน ส่วนหน่วยธุรกิจท่ีเป็นของรัฐก็มีอยู่
บา้ง เช่น รัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวกบัสาธารณูปโภค และสถาบนัการเงินของรัฐ เช่น ธนาคารออมสิน และ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ อยา่งไรก็ตามประเทศไทยยงัคงใชร้ะบบเศรษฐกิจแบบผสมท่ีค่อนขา้งไปทาง
ทุนนิยมเพราะรัฐไดล้ดบทบาทในกิจกรรมการผลิตลงมาก เช่น มีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจให้เป็นของ
เอกชน การให้สัมปทานเอกชนลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคบางอยา่ง เช่น โทรศพัท์ รถไฟฟ้าใน
กรุงเทพมหานคร แต่ยงัคงยกเวน้ทรัพยสิ์นบางอยา่งท่ีกฎหมายระบุไวว้า่ตอ้งเป็นทรัพยสิ์นของรัฐเท่านั้น 
เช่น แม่น ้ า ล าคลอง ภูเขา น ้ าตก ป่าสงวน และท่ีสาธารณะ แต่อาจมีบางกรณีท่ีรัฐจ าเป็นต้องเข้า
แทรกแซงเสรีภาพในการถือครองกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นของเอกชนบา้ง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม เช่น มีการเวนคืนท่ีดินบางแห่งเพื่อน ามาท าถนน ทางด่วน สวนสาธารณะ หรือการปฏิรูปท่ีดิน
เพื่อการเกษตร เป็นตน้ 

การประยุกต์แก้ปัญหาเศรษฐกจิพืน้ฐาน 

1. ประเภทของปัญหาธุรกจิ 

ในการวิเคราะห์ตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์นั้ นใช้หลักการวิเคราะห์หน่วยท้ายสุดทาง 
เศรษฐศาสตร์ (Marginal Analysis) เพื่อการจดัสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเปรียบเทียบ 
ระหวา่งตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึน และประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึนจากการจดัสรรทรัพยากรในการแกแ้ต่ละปัญหา โดยมี
หลกัการว่าเม่ือใดก็ตามถา้ผลประโยชน์ส่วนเพิ่มหน่วยทา้ยสุด (MR) มีค่าเท่ากบัตน้ทุนหน่วย ทา้ยสุด 
(MC) ท่ีเพิ่มจากการผลิตหรือการขาย การผลิตหรือขายจะหยุดลงเพราะในทาง เศรษฐศาสตร์ถือวา่เป็น
จุดท่ีท าให้เกิดการจดัสรรทรัพยากรอย่างประสิทธิภาพ แมว้่าในองค์กร ธุรกิจจะมีปัญหาการจดัการ
ทรัพยากรท่ีมีลกัษณะหลากหลายต่างกนัไปตามรูปแบบ ลกัษณะและ สภาพการประกอบการของแต่ละ
องคก์ร แต่ปัญหาหลกัท่ีถูกน ามาวิเคราะห์และตดัสินใจโดยอาศยั หลกัเศรษฐศาสตร์ธุรกิจนั้นแบ่งออก
ไดด้งัน้ี 

1) กลุ่มที่หน่ึงการตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิตสินค้าและบริการ เป็นการตดัสินใจว่าจะ
ผลิตอะไร จ านวนเท่าไร และผลิตอยา่งไร การเลือกผลิตวตัถุดิบหรือด าเนินกิจกรรมจากภายในองค์กร 
การจัดซ้ือจากภายนอกองค์กร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีการผลิตท่ีให้ความประหยดัจากขนาด 
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(Economies of Scale) หรือความประหยดัจากความหลากหลาย (Economies of Scope) ของประเภท
สินคา้ท่ีผลิตเพื่อใหไ้ดต้น้ทุนการผลิตต ่าท่ีสุด 

  2) กลุ่มที่สองการตัดสินใจเกี่ยวกับสร้างและเพิ่มอุปสงค์ของสินค้าและบริการ เป็นการ
สร้างอุปสงค์ของสินค้าและบริการ ทั้ งโดยรวมและแบ่งแยกตามประเภทของผู ้ซ้ือ (Market 

Segmentation) โดยการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่ออุปสงค์รวมถึงก าหนดคุณภาพของสินคา้และบริการ 
การโฆษณาเพื่อเพิ่มอุปสงค์และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอุปสงค์ต่อรายได้กบัส่วนแบ่งการตลาด 
เพื่อใหไ้ดส่้วนแบ่งการตลาดสูงสุด 

   3) กลุ่มที่สามการตัดสินใจเกี่ยวกับการก าหนดราคาสินค้าและบริการ การก าหนดราคา
สินคา้และบริการมีความส าคญัและมีผลต่อก าไรขององคก์รธุรกิจมาก โดยการศึกษาวธีิการก าหนดราคา
ภายใตส้ภาพการแข่งขนัต่าง ๆ รวมถึงการก าหนดกลยทุธ์ราคาและมิใช่ราคาเพื่อมุ่งหวงัผลก าไรท่ีสูงสุด 

  4) กลุ่มที่ส่ีเป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาการเพิ่มก าลังการผลิต เม่ือองค์กรธุรกิจ
ก าลงัเจริญเติบโต การลงทุนขยายธุรกิจนบัว่าเป็นเร่ืองส าคญัไม่น้อยไปกว่าการสร้างอุปสงค์เม่ือเร่ิม
ด าเนินธุรกิจเป็นการศึกษาเก่ียวกบัการเพิ่มลงทุนเพื่อผลิตสินคา้และบริการเดิม รวมถึงศึกษาการกระจาย
การผลิตไปในสินคา้ใหม่หรือศึกษาสู่ทางใหม่เพื่อจ าหน่ายในตลาดและกลุ่มผูซ้ื้อรายใหม่ การลงทุนใน
เทคโนโลยีการผลิตและการจดัจ าหน่าย การก าหนด ต าแหน่งของสินคา้ และบริการเพื่อสร้างความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและการตดัสินใจผลิตในระยะยาว เพราะตอ้งใช้เวลาเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ทรัพยากรภายในองคก์รใหม่ ซ่ึงแตกต่างกบัปัญหาการจดัการในเบ้ืองตน้ เป็นระยะสั้นมีการตดัสินใจ
ภายใตข้อ้จ ากดัของทรัพยากร ณ เวลานั้น ๆ  

2. การแก้ปัญหาระบบเศรษฐกจิ 

 เน่ืองจากปัญหาเศรษฐกิจมีอยู่ทุกสังคมไม่ว่าจะมีอยู่ในรูปแบบเศรษฐกิจอย่างไร ซ่ึงปัญหา
พื้นฐานของระบบเศรษฐกิจนั้นเร่ิมตน้จากหน่วยเศรษฐกิจยอ่ยหลายหน่วยรวมตวักนัข้ึนมาในสังคม เกิด
เป็นระบบสังคมระบบเศรษฐกิจพื้นฐานประกอบด้วยระบบเศรษฐกิจแบบเสรี ระบบเศรษฐกิจแบบ
วางแผนและระบบเศรษฐกิจแบบผสม ระบบเศรษฐกิจทั้งหลาย โดยมีขอ้ดีและขอ้ดอ้ยท่ีต่างกนัแต่ละ
ระบบจึงตอ้งมีวิธีการแกปั้ญหาพื้นฐานท่ีต่างกนั แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกนัเพื่อให้เสถียรภาพทางระบบ
เศรษฐกิจท่ีมากท่ีสุดเหมือนกัน โดยระบบเศรษฐกิจแต่ละระบบมีวิธีการแก้ไขปัญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี 

  1) ระบบเศรษฐกจิแบบสังคมนิยม ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมเป็นระบบเศรษฐกิจ
ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต ์รัฐเป็นผูค้รอบครองทรัพยากรการผลิตพื้นฐาน
เกือบทั้งหมด เป็นผูว้างแผนเศรษฐกิจและก าหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหาพื้นฐานท่ีมีความส าคญัต่อ
เศรษฐกิจส่วนรวมในการถือครองทรัพยสิ์นประชาชน สามารถท าธุรกิจขนาดย่อม สามารถถือครอง
กรรมสิทธ์ิท่ีดินท ากินเพื่อการยงัชีพได ้ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีอาศยักลไก
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ของรัฐเป็นกลไกส าคญัในการจดัสรรทรัพยากรของระบบเศรษฐกิจ ส่วนกลไกราคาก็พอจะมีบทบาทอยู่
บา้ง ธุรกิจธนาคาร น ้ ามนั ป่าไม ้และสาธารณูปโภคต่าง ๆ รัฐเป็นผูด้  าเนินการเอง รูปแบบลกัษณะท่ี
ใกล้เคียงกับระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ ดังนั้ นแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นฐานของระบบ
เศรษฐกิจจึงตอ้งใชก้ลไกรัฐเป็นส าคญัในการจดัสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกบัระบบเศรษฐกิจ
แบบคอมมิวนิสต ์รัฐบาลยงัเป็นผูต้ดัสินใจในการแกไ้ขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ แต่ยงัคงใหสิ้ทธิกบั
เอกชนบางส่วน แนวทางการแกไ้ขปัญหาพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจน้ีจึงใช้กลไกรัฐในการจดัสรร
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจเป็นหลกั และมีการใชก้ลไกราคาในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจร่วมดว้ย 

  2) ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหรือเสรีนิยม ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหรือเสรี
นิยมมีลกัษณะส าคญั คือ การถือกรรมสิทธ์ิในทรัพยากร (Ownership of Resources) เอกชนมีกรรมสิทธ์ิ
ในทรัพยสิ์นและปัจจยัการผลิต มีเสรีในการตดัสินใจเก่ียวกบัการบริโภคและประกอบธุรกิจ (Freedom 

Of Enterprise) ใช้กลไกตลาดราคาท่ีเรียกว่า มือท่ีมองไม่เห็น เป็นเคร่ืองมือหรือกลไกในการแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจพื้นฐาน ราคาเป็นตวัก าหนดวา่ผูป้ระกอบการควรจะผลิตอะไร ผลิตอยา่งไร และผลิต
เพื่อใคร สินคา้และบริการท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการมีราคาสูง ราคาจะเป็นตวัสะทอ้นท่ีท าให้ผูผ้ลิตทราบถึง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ผูผ้ลิตจึงจะผลิตสินคา้และบริการให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้
เรียกวา่ ก าไรเป็นเคร่ืองจูงใจ (Profit Motive) โดยท่ีราคาสินคา้หรือบริการยงัเป็นตวัก าหนดเทคนิคการ
ผลิตวา่ จะใชปั้จจยัแรงงานหรือปัจจยัทุนอยา่งไร และราคาเป็นตวัก าหนดผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคท่ีมีอ านาจ
ซ้ือมากกวา่จะมีสิทธิไดรั้บสินคา้และบริการไปอุปโภคบริโภคตอบสนองความตอ้งการของตน 

 ดงันั้น ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมจึงใชก้ลไกราคา (Price System) เป็นเคร่ืองมือในการตดัสิน
ปัญหาเศรษฐกิจพื้นฐาน เป็นเคร่ืองมือในการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค หากสินคา้ใดเป็นท่ี
ต้องการของผูบ้ริโภคมาก ราคาในตลาดจะสูง นั่นคือ ราคาจะเป็นตวัสะท้อนให้ผูผ้ลิตทราบความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค ส่วนปัญหา ผลิตอย่างไรก็เป็นปัญหาในเร่ืองของเทคนิคการผลิต ว่าจะใช้ปัจจยั
การผลิตประเภทใด ท่ีจะไดห้น่วยการผลิตต ่าท่ีสุด ส่วนการจดัสรรสินคา้และการบริการก็จะข้ึนอยู่กบั
ใครมีอ านาจซ้ือมากกวา่ ผูผ้ลิตก็จะเสนอสินคา้และบริการนั้นให้บุคคลนั้นเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค 

  3) ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ ซ่ึงระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์จะตรงขา้ม
กบัระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม โดยรัฐบาลเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิตทั้งหมด รวมไปถึงทรัพยากรต่าง 
ๆ เอกชนไม่มีสิทธ์ิ ตลอดจนเสรีภาพการเลือกใช้ รัฐบาลมีหน้าท่ีจดัสรรทรัพยากรต่าง ๆ หน่วยผลิต
ครัวเรือนมีหน้าท่ีผลิตตามค าสั่งของรัฐบาล ท าอยู่ในรูปของการวางแผนจากส่วนกลาง โดยค านึงถึง
สวสัดิการของสังคมส่วนรวมเป็นส าคญั ระบบเศรษฐกิจแบบน้ีมีลกัษณะเด่น คือ การรวมอ านาจทุก
อยา่งไวท่ี้ส่วนกลาง รัฐบาลเป็นผูว้างแผนแต่เพียงผูเ้ดียว เอกชนมีหนา้ท่ีท าตามค าสั่งของทางการเท่านั้น 
โดยแนวทางการแกไ้ขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์จะถูกก าหนด
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โดยรัฐ รัฐเป็นผูก้  าหนดการตดัสินใจในทางเศรษฐกิจและทางสังคมทั้งหมด เป็นผูว้างแผนด าเนินการสั่ง
การแต่เพียงผูเ้ดียว เอกชนไม่มีเสรีภาพในการเลือกสรรบริโภคสินคา้และบริการ ดงันั้นการแกไ้ขปัญหา
ต่าง ๆ จึงข้ึนอยูก่บัรัฐเพียงอยา่งเดียว 

  4) ระบบเศรษฐกิจแบบผสม เน่ืองจากระบบเศรษฐกิจแบบผสมเป็นระบบท่ีท างาน
ร่วมกันระหว่างรัฐบาลและเอกชน รัฐบาลมีบทบาทในการวางแผนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจบาง
ประการ และให้เอกชนด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ โดยอาศยักลไกราคา การแกไ้ขปัญหา
ทางเศรษฐกิจจึงใช้กลไกราคาและกลไกรัฐร่วมกัน รัฐเป็นผูค้วบคุมกิจการท่ีมีความส าคญัต่อความ
เป็นอยูข่องประชาชน และให้กลไกตลาดเป็นส่วนควบคุมกิจการทัว่ไป ทั้งน้ีปัจจยัการผลิตมีทั้งส่วนท่ี
เป็นของรัฐบาลและเอกชน ภาคส่วนท่ีเป็นระบบแบบทุนนิยม คือ เอกชนมีกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน
บางอยา่ง ใชร้ะบบของการแข่งขนัมีกลไกราคาเขา้มาท าหนา้ท่ีในการจดัสรรทรัพยากร และภาคส่วนท่ี
เป็นระบบสังคมนิยม คือ รัฐบาลมาควบคุมส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อการเป็นอยูข่องประชาชนส่วนใหญ่ เช่น 
สาธารณูปโภค อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีต้องการมีการลงทุนมาก จึงท าให้เอกชนไม่ค่อยลงทุน 
เน่ืองจากมีความเส่ียงต่อการขาดทุน แต่กิจการเหล่าน้ีจ  าเป็นต้องมี เพราะเป็นปัจจยัพื้นฐานต่อการ
ด ารงชีวิต เช่น ไฟฟ้า น ้ าประปา และการคมนาคม ท าให้รัฐบาลสามารถขจดัปัญหา เร่ืองการผูกขาด
สินคา้หรือเอารัดเอาเปรียบได ้ 
 ดงันั้นระบบเศรษฐกิจแบบผสมจึงเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีมีการใชท้ั้งระบบกลไกราคา ซ่ึงกิจการ
โดยทัว่ไปจะปล่อยให้เป็นไปตามระบบของกลไกตลาด โดยใช้กลไกตลาดควบคู่กนัในการจดัสรร
ทรัพยากร แนวทางการแก้ไขปัญหาจะใช้ทั้ งกลไกราคาและกลไกตลาดร่วมกันไป กิจการท่ีมี
ความส าคญัต่อประชาชนโดยส่วนรวม รัฐจึงมีกลไกรัฐหรือเป็นผูด้  าเนินการเพื่อให้บริการกบัประชาชน
เอง  

สรุป 

ความเป็นมาของเศรษฐศาสตร์นั้นมีท่ีมาจากภาษากรีกมีความหมายวา่ การจดัการภายในบา้น 
ซ่ึงกล่าวถึงการบริโภคของคนเป็นหลกั ภายหลงัไดมี้การประยกุตใ์ชใ้นการจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่อยา่ง
จ ากดัเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับกบักลุ่มคนในสังคม ซ่ึง อดมั สมิธ ถือไดว้่าเป็นบิดาแห่งวิชา
เศรษฐศาสตร์ เน่ืองจากเป็นผูว้างรากฐานของวิชาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เร่ิมแพร่หลายในประเทศ
ไทยโดยกรมหม่ืนพิทยาลงกรณ์จากการเขียนหนงัสือเร่ืองตลาดเงินตรา ท าให้ประเทศไทยมีการคา้กบั
ต่างประเทศมากข้ึน เศรษฐศาสตร์แบ่งเป็น 2 ลกัษณะคือ เศรษฐศาสตร์เชิงพรรณนา ท่ีมุ่งผลประโยชน์
เป็นหลักโดยไม่ค  านึงถึงสังคม และเศรษฐศาสตร์เชิงนโยบาย ท่ีมุ่งเป้าหมายทางสังคมเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด มี 2 สาขาหลกั คือ เศรษฐศาสตร์จุลภาค และเศรษฐศาสตร์มหภาค การวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์สามารถวิเคราะห์ได ้2 วธีิ คือ วธีิการอนุมาน เป็นวธีิการหาผลโดยเร่ิมจากสมมติฐาน และ
วิธีการอุปมานเป็นวิธีหาเหตุจากผลเป็นการหาขอ้เท็จจริงก่อนแลว้จึงตั้งเป็นทฤษฎี ปัญหาพื้นฐานทาง



44 

 

เศรษฐกิจนั้นประกอบด้วย ผลิตอะไร ผลิตอย่างไร และผลิตเพื่อใคร ซ่ึงในการด าเนินธุรกิจนั้นตอ้ง
พิจารณาถึงส่ิงท่ีเป็นตวัช่วยในการตดัสินใจด้วย ดังนั้นการศึกษาเศรษฐศาสตร์การจดัการจึงได้น า
ขั้นตอนการตดัสินใจและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการตดัสินใจมาพิจารณาด้วย ภายใต้รูปแบบของระบบ
เศรษฐกิจในปัจจุบนัมี 4 รูปแบบ 1) ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือทุนนิยม เป็นการถือกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพยากรของเอกชนท่ีมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นและปัจจยัการผลิตมีอิสรเสรีในการตดัสินใจ 2) ระบบ
เศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสตรั์ฐบาลเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิตทั้งหมด รวมไปถึงทรัพยากรต่าง ๆ เอกชน
ไม่มีสิทธ์ิ 3) ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมมีลกัษณะใกลเ้คียงกนักบัระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต ์
ซ่ึงรัฐนั้นจะเป็นผูค้รอบครองทรัพยากรการผลิตพื้นฐานเกือบทั้งหมด และ 4) ระบบเศรษฐกิจแบบผสม
รัฐบาลมีบทบาทในการวางแผนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางประการและใหเ้อกชนด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจส่วนใหญ่โดยอาศยักลไกราคา การแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจจึงใช้กลไกราคาและกลไกรัฐ
ร่วมกัน นอกจากการแก้ไขปัญหาตามรูปแบบระบบเศรษฐกิจดังกล่าวแล้วยงัต้องพิจารณาถึงการ
แก้ปัญหาในประเภทธุรกิจด้วย เช่น การตดัสินใจเก่ียวกับการผลิตสินค้าและบริการ การตดัสินใจ
เก่ียวกบัสร้างและเพิ่มอุปสงค์ของสินคา้และบริการ การตดัสินใจเก่ียวกบัการก าหนดราคา และการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัปัญหาการเพิ่มก าลงัการผลิต ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีจะถูกน ามาวิเคราะห์และตดัสินใจโดย
อาศยัหลกัเศรษฐศาสตร์การจดัการ 

ค าถามทบทวน 

 1. เศรษฐศาสตร์ความเป็นจริงกบัเศรษฐศาสตร์ตามท่ีควรมีความแตกต่างกนัอยา่งไร 

 2. วธีิอนุมานและวธีิอุปมานแตกต่างกนัอยา่งไร จงอธิบายและยกตวัอยา่ง 

 3. ปัญหาพื้นฐานเศรษฐกิจ มีอะไรบา้ง และมีวธีิแกไ้ขอยา่งไร จงยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
 4. ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสตแ์ตกต่างจากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม อยา่งไร 

 5. จงประยกุตห์ลกัการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยนืในชุมชน 
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แผนการสอนประจ าบทที่ 2 

เร่ือง ความยืดหยุ่นและการพยากรณ์ทางธุรกจิ 

 

หัวข้อเน้ือหาประจ าบท 

แนวคิดความยดืหยุน่ 

ค่าความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อราคา 
การวดัความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อราคา 
ค่าความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อรายได ้

ค่าความยดืหยุน่ต่อราคาสินคา้อ่ืนหรือความยดืหยุน่ไขว ้

ความยดืหยุน่ไขว ้

ความยดืหยุน่ต่อราคาสินคา้อ่ืน 

การใชค้่าความยดืหยุน่ของอุปสงค ์

ปัจจยัก าหนดความยดืหยุน่ของอุปสงค ์

ค่าความยดืหยุน่ของอุปทาน 

การใชค้่าความยดืหยุน่ของอุปทาน 

การใชค้่าความยดืหยุน่ของอุปทานนั้นสามารถ 

ปัจจยัก าหนดความยดืหยุน่ของอุปทาน 

การประยกุตใ์ชค้่าความยดืหยุน่ในการพยากรณ์ทางธุรกิจ 

แนวคิดการพยากรณ์ทางธุรกิจ 

เทคนิคของการพยากรณ์ 

ประโยชน์ของการพยากรณ์ 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เม่ือศึกษาบทน้ีแลว้ ผูศึ้กษาสามารถ 

 1. เขา้ใจความหมายและหลกัการของความยดืหยุน่และการพยากรณ์ทางธุรกิจ 

 2. สามารถจ าแนกประเภทความยดืหยุน่ของอุปสงคแ์ละอุปทาน 

 3. สามารถหาค่าความยดืหยุน่ของอุปสงคแ์ละอุปทานแต่ละประเภท 

 4. สามารถวเิคราะห์ปัจจยัการพยากรณ์ทางธุรกิจ 

 5. ประยกุตใ์ชป้ระโยชน์ของเทคนิคของการพยากรณ์ 

 6. อภิปรายและตอบค าถามได ้
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วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 1. แนะน าเน้ือหารายวชิาในบท 

 2. แนะน าเอกสารและต าราอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับอ่านเพิ่มเติม 

 3. แนะน ากิจกรรมการเรียนการสอน การวดัผลและการประเมินผล 

 4. บรรยายโดยใชเ้อกสารและยกตวัอยา่งความยดืหยุน่ของอุปสงคแ์ละอุปทานแต่ละประเภท 

 5. ค  านวณค่าความยดืหยุน่โดยใชโ้ปรแกรมค านวณส าเร็จรูป 

 6. ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา และร่วมกนัอภิปรายการประยกุตใ์ชป้ระโยชน์ของความยดืหยุน่ 

 7. ตอบค าถามและส่งงานค าถามทา้ยบท 

 8. จดัท ารายงานคน้ควา้นอกชั้นเรียน พร้อมน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน 

 2. เอกสาร ต ารา และบทความท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3. เอกสารตวัอยา่งกรณีศึกษาในปัจจุบนั 

 4. ชุดแผน่ใสสรุปค าบรรยาย 

 

การวดัและประเมินผล 

 1. สังเกตจากเขา้ชั้นเรียน ความสนใจในการเรียน 

 2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน 

 3. การตอบค าถาม การวเิคราะห์กรณีศึกษาในชั้นเรียน 

 4. การตอบค าถามทา้ยบท 

 5. รายงานการคน้ควา้นอกชั้นเรียนและการน าเสนอ 



 

 

บทที ่2 

ความยืดหยุ่นและการพยากรณ์ทางธุรกจิ 

 

แนวคิดความยืดหยุ่น 

 ความยืดหยุน่ หมายถึง อตัราการเปล่ียนแปลงการตอบสนองของจ านวนสินคา้หน่ึงท่ีมีต่อการ
เปล่ียนแปลงของตวัก าหนดปริมาณสินคา้นั้น และ (อุไรวรรณ, 2537) กล่าวว่า การหาค่าความยืดหยุน่
เป็นการหาค าตอบวา่เม่ือตวัแปรหน่ึงเปล่ียนแปลงไป จะมีผลท าใหป้ริมาณอีกตวัแปรมีการเปล่ียนแปลง
ไปมากนอ้ยเพียงใด  
 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และความยืดหยุ่นของอุปทาน หมายถึง การวดัเปอร์เซ็นต์การ
เปล่ียนแปลงของปริมาณเสนอซ้ือหรือปริมาณเสนอขายต่อเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของตวัแปรอิสระ
ท่ีมีอิทธิพลในการก าหนดปริมาณเสนอซ้ือหรือปริมาณเสนอขาย โดยความยืดหยุ่นสามารถน าไป
ประยุกตใ์ชไ้ดห้ลายดา้นในทางเศรษฐศาสตร์เพื่อน าไปใชก้ าหนดนโยบายทางการตลาด การผลิต หรือ
การเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะใดขณะหน่ึง เช่น ราคาสินค้า รายได้ ราคาสินค้าชนิดอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยก าหนดให้ท่ีปัจจยัอ่ืนคงท่ี หรือเม่ือราคาสินคา้เพิ่มข้ึนร้อยละหน่ึงปริมาณอุปสงคจ์ะลดลง
ร้อยละเท่าไร เม่ือทราบร้อยละของการเปล่ียนแปลงแลว้ ยอ่มหาจ านวนปริมาณอุปสงคท่ี์เปล่ียนแปลง
ไป ท าให้ทราบถึงผลกระทบจากตวัแปรต่าง ๆ ได ้เช่น ราคาสินคา้อ่ืน อตัราดอกเบ้ีย หรือรายไดข้อง
ผูบ้ริโภค วา่จะส่งผลกระทบต่อปริมาณอุปสงคแ์ละอุปทานสินคา้ในลกัษณะใดและมากนอ้ยเท่าใด ทั้งน้ี
ความยืดหยุน่ของอุปสงค ์(Elasticity of Demand) สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ ความยืดหยุน่ของ
อุปสงคต่์อราคา ความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อรายได ้และความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อราคาสินคา้ชนิดอ่ืน 
ซ่ึงจะกล่าวในหวัขอ้ต่อไป 

ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา  
 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา เป็นค่าท่ีใช้วดัความมากน้อยของการเปล่ียนแปลงปริมาณ
เสนอซ้ือ ต่อราคาการเปล่ียนแปลงของสินคา้ชนิดนั้น เน่ืองจากหน่วยของการวดัปริมาณของสินคา้กบั
หน่วยการวดัราคาไม่เหมือนกนั ท าให้ไม่สามารถเปรียบเทียบอตัราเปล่ียนแปลงไดโ้ดยตรง จึงตอ้งคิด
อตัราการเปล่ียนแปลงเทียบเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ ดงันั้นความยืดหยุ่นต่อราคาจึงเป็นค่าท่ีใช้วดั
เปอร์เซ็นต์ การเปล่ียนแปลงของปริมาณสินคา้ท่ีจะมีผูต้อ้งการซ้ือ ณ ขณะใดขณะหน่ึงต่อเปอร์เซ็นต์ 
การเปล่ียนแปลงของสินคา้ชนิดนั้น ๆ เม่ือก าหนดให้ปัจจยัอ่ืนคงท่ี (นราทิพย ,์ 2550) และ (วิรุณสิริ, 

2553) ไดก้ล่าวว่า ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาเป็นการวดัการตอบสนองของปริมาณซ้ือต่อการ
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เปล่ียนแปลงของราคาสินคา้ โดยก าหนดให้ปัจจยัอ่ืนท่ีก าหนดอุปสงคค์งท่ี เป็นการพิจารณา อตัราส่วน
ของเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของปริมาณซ้ือกบัเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้  
  ดงันั้น ความยืดหยุน่ของอุปสงคต่์อราคา (Price Elasticity of Demand : Ed) จึงเป็นการวดัอตัรา
การเปล่ียนแปลงจ านวนสินคา้ท่ีมีผูต้อ้งการซ้ือ ต่ออตัราการเปล่ียนแปลงในราคาสินคา้ชนิดนั้น โดยมี
หน่วยอตัราการเปล่ียนแปลงเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต ์ซ่ึงสามารถค านวณหาความยืดหยุน่ของอุปสงค์
ต่อราคา ดงัต่อไปน้ี  

 

 ค่าความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อราคา = เปอร์เซ็นตข์องการเปล่ียนแปลงในจ านวนซ้ือ 

  เปอร์เซ็นตข์องการเปล่ียนแปลงของราคา 
  หรือ

 

 
%

%
d

Q
E

P





 

 

 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาสูง (High Elasticity) คือ การเปล่ียนแปลงเปอร์เซ็นต์ของ
จ านวนซ้ือมากกวา่การเปล่ียนแปลงเปอร์เซ็นตข์องราคาสินคา้  
 ความยืดหยุน่ของอุปสงค์ต่อราคาต ่า (Inelasticity) คือ การเปล่ียนแปลงเปอร์เซ็นตข์องจ านวน
ซ้ือนอ้ยกวา่การเปล่ียนแปลงเปอร์เซ็นตข์องราคาสินคา้  

การวดัความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา 
 ความยืดหยุน่ของอุปสงค์ต่อราคา หมายถึง การเปล่ียนแปลงเปอร์เซ็นต์ของปริมาณซ้ือต่อการ
เปล่ียนแปลงเปอร์เซ็นตข์องราคาสินคา้ และถา้หากการเปล่ียนแปลงเปอร์เซ็นตข์องปริมาณซ้ือมากกวา่
การเปล่ียนแปลงเปอร์เซ็นต์ของราคาสินค้า แสดงว่า อุปสงค์ต่อราคามีความยืดหยุ่นสูง แต่ถ้าการ
เปล่ียนแปลงเปอร์เซ็นตข์องปริมาณซ้ือนอ้ยกวา่การเปล่ียนแปลงเปอร์เซ็นตข์องราคาสินคา้ แสดงวา่ อุป
สงค์ต่อราคามีความยืดหยุ่นน้อย โดยการวดัความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา สามารถวดัได้ 2 วิธี 
ดงัต่อไปน้ี 

 1. การวัดความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาแบบจุด (Point Elasticity) คือ การวดัความยืดหยุน่
จุดใดจุดหน่ึงบนเส้นอุปสงค ์ทั้งน้ีการค านวณจากจุดใดจุดหน่ึงบนเส้นอุปสงคต่์อราคานั้นจะใชใ้นกรณี
ท่ีราคาสินคา้เปล่ียนแปลงนอ้ยและสังเกตไดย้าก หรือเปล่ียนแปลงนอ้ยกวา่ 10 เปอร์เซ็นต ์โดยสามารถ
ค านวณไดด้งัน้ี 

 ความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อราคา  
d

Q P
E

P Q


 


 

   



51 

 โดยท่ี  dE   =  ความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อราคา 
   Q   = ส่วนเปล่ียนแปลงของปริมาณซ้ือ 

   P   =  ส่วนเปล่ียนแปลงของราคา 
   Q    =  จ านวนของสินคา้ก่อนราคาเปล่ียนแปลง 

   P   =  ราคาก่อนมีการเปล่ียนแปลง 

  

 ยกตวัอยา่งเช่น กระเป๋าใบหน่ึงราคา 20 บาท มีคนซ้ือ 10 ช้ิน ต่อมาราคาลดลงเป็น 18 บาท คน
จะซ้ือเพิ่ม 15 ช้ิน จงหาค่าความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อราคาแบบจุด  

15 10 20
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 จากตวัอยา่งการหาค่าความยืดหยุน่ของอุปสงคต่์อราคาแบบจุดจะหมายความวา่ ถา้ราคาสินคา้
ลดลงร้อยละ 1 ปริมาณซ้ือจะเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 หรือถา้ราคาสินคา้เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ปริมาณซ้ือจะลดลง
ร้อยละ 5 สินคา้ประเภทน้ี ไดแ้ก่ สินคา้ฟุ่มเฟือย สินคา้แฟชัน่ เป็นตน้ 

 2. การวัดความยืดหยุ่นอุปสงค์ต่อราคาแบบช่วง (Arc Elasticity) คือ การวดัค่าความยืดหยุ่น
จากจุดสองจุดบนเส้นอุปสงค์ ซ่ึงจะใช้ในกรณีท่ีราคาสินค้าเปล่ียนแปลงอย่างเห็นได้ชัด หรือ
เปล่ียนแปลงมากกวา่ 10 เปอร์เซ็นต ์โดยสามารถค านวณไดด้งัน้ี 

 

 ความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อราคา  
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 โดยท่ี  Ed =  ความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อราคา 
   Q1 =  ปริมาณสินคา้ท่ีซ้ือก่อนราคาเปล่ียนแปลง 

   Q2 =  ปริมาณสินคา้ท่ีซ้ือหลงัราคาเปล่ียนแปลง 

   P1 =  ราคาก่อนการเปล่ียนแปลง 

   P2 =  ราคาหลงัการเปล่ียนแปลง  
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 ยกตวัอย่างเช่น ผงโกโก้กิโลกรัมละ 10 บาท จะมีผูซ้ื้อ 120 กิโลกรัม ต่อมาราคาสูงข้ึนเป็น
กิโลกรัมละ 13 บาท ผูซ้ื้อจะลดการซ้ือลงเหลือ 110 กิโลกรัม จงหาค่าความยืดหยุน่ของอุปสงคต่์อราคา
แบบช่วง 
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 จากตวัอย่างการหาค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาแบบช่วงหมายความว่า ถา้ราคาสินคา้
เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ปริมาณซ้ือจะลดลงร้อยละ 0.3 หรือถา้ราคาสินคา้ลดลงร้อยละ 1 ปริมาณซ้ือจะเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 0.3 สินคา้ประเภทน้ี ไดแ้ก่ อาหาร น ้ามนั เป็นตน้ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ค่าความยืดหยุน่ของอุปสงค์ต่อ
ราคาจะเป็นลบเสมอ เน่ืองจากค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์เป็นไปตามกฎของอุปสงค์ ซ่ึงจะมี
ความสัมพนัธ์กบัราคาแบบผกผนั 

ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ 

 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ หมายถึง ค่าท่ีใช้วดัความมากน้อยของการเปล่ียนแปลง
ปริมาณเสนอซ้ือต่อการเปล่ียนแปลงของรายได ้ความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อรายได ้เป็นการวดัอตัราการ
เปล่ียนแปลงปริมาณความตอ้งการซ้ือสินคา้เม่ือรายไดเ้ปล่ียนแปลง การหาค่าความยืดหยุน่ของอุปสงค์
ต่อรายไดมี้หลกัการเช่นเดียวกนักบัการหาค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา (สุจิตรา, 2550) จึงสรุป
ไดว้่า อุปสงค์ต่อรายได ้(Income Elasticity of Demand) หมายถึง จ านวนของสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ
เสนอซ้ือ ณ ระดบัรายไดต่้าง ๆ โดยก าหนดให้ปัจจยัอ่ืนคงท่ี ซ่ึงสามารถค านวณหาความยดืหยุน่ของอุป
สงคต่์อราคา ดงัต่อไปน้ี  

 

ความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อรายได
 ้

=  เปอร์เซ็นตข์องการเปล่ียนแปลงในจ านวนซ้ือ 

        เปอร์เซ็นตข์องการเปล่ียนแปลงของรายได ้

    หรือ   

     
%

%
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 ความยืดหยุน่ของอุปสงค์ต่อรายไดสู้ง คือ การเปล่ียนแปลงเปอร์เซ็นต์ของจ านวนซ้ือมากกว่า
การเปล่ียนแปลงาเปอร์เซ็นตข์องรายได ้ 
 ความยืดหยุน่ของอุปสงค์ต่อรายไดต้  ่า คือ การเปล่ียนแปลงเปอร์เซ็นตข์องจ านวนซ้ือน้อยกว่า
การเปล่ียนแปลงเปอร์เซ็นตร์ายได ้ 
 ทั้งน้ี ค่าความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อรายไดอ้าจจะเป็นไดท้ั้งค่าบวกและค่าลบข้ึนอยูก่บัประเภท
ของสินคา้ โดยถา้เป็นสินคา้ปกติ (Normal Goods) ความยืดหยุ่นต่อรายไดจ้ะมีค่าเป็นบวก เช่น สินคา้
ทัว่ไปและสินคา้คุณภาพดี ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะบริโภคเพิ่มข้ึนเม่ือมีรายได้สูงข้ึน แต่ถ้าเป็นสินคา้ด้อย
คุณภาพ (Inferior Goods) ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะบริโภคจ านวนน้อยลงเม่ือรายไดเ้พิ่มข้ึน จะท าให้ค่าความ
ยดืหยุน่อุปสงคต่์อรายไดมี้ค่าเป็นลบ  

การวดัความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้  
โดยการวดัความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อรายไดส้ามารถวดัได ้2 วธีิ ซ่ึงมีหลกัการเช่นเดียวกบัการ

วดัความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อราคา ดงัต่อไปน้ี 

 1. การวัดความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้แบบจุด คือ การวดัจากจุดใดจุดหน่ึงบนเส้นอุป
สงค์ต่อรายได้ ซ่ึงการวดัความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้แบบจุดนั้นจะใช้ในกรณีท่ีราคาสินคา้
เปล่ียนแปลงน้อยและสังเกตไดย้าก หรือเปล่ียนแปลงน้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ โดยสามารถค านวณได้
ดงัน้ี 

 ความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อรายได ้ 
I

Q I
E

I Q


 


 

 

 โดยท่ี  1
E  =  ความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อรายได ้

   Q  = การเปล่ียนแปลงของปริมาณซ้ือ 

   I  =  การเปล่ียนแปลงของรายได ้

   Q  =  ปริมาณซ้ือก่อนราคาเปล่ียนแปลง 

   I  =  รายไดเ้ดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
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 ยกตวัอยา่งเช่น ผูบ้ริโภคมีรายได ้เดือนละ 5,000 บาท เขาจะซ้ือนมเดือนละ 3 ขวด ต่อมารายได้
เพิ่มเป็นเดือนละ 6,000 บาท จึงซ้ือนมเพิ่มข้ึนเป็นเดือนละ 4 ขวด จงหาค่าความยืดหยุน่ของอุปสงค์ต่อ
รายไดแ้บบจุด ณ ช่วงรายได ้5,000 บาท  
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 จากตวัอยา่งการหาค่าความยืดหยุ่นของอุปสงคต่์อรายไดแ้บบจุด ณ ช่วงรายได ้5,000 บาทนั้น 
คือ เม่ือรายไดเ้พิ่มข้ึน 1 % จะท าใหป้ริมาณการซ้ือนมเพิ่ม 1.67 %  
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  จะเห็นไดว้่า ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายไดแ้บบจุด ณ ช่วงรายได ้6,000 บาท 
คือ เม่ือรายไดเ้พิ่มข้ึน 1 % จะท าใหป้ริมาณการซ้ือนม เพิ่มข้ึน 1.5 % นัน่เอง 

 2. การวัดความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้แบบช่วง คือ การวดัความยืดหยุน่ระหวา่งจุดสอง
จุดบนเส้นอุปสงค์ ซ่ึงจะใช้ในกรณีท่ีรายไดเ้ปล่ียนแปลงอยา่งเห็นไดช้ดั หรือเปล่ียนแปลงมากกว่า 10 

เปอร์เซ็นต ์โดยสามารถค านวณไดด้งัน้ี 

 

 ความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อรายได ้
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 โดยท่ี   EI =  ความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อรายได ้

   Q1 = จ านวนของสินคา้ท่ีซ้ือก่อนราคาเปล่ียนแปลง 

   Q2  =  จ านวนของสินคา้ท่ีซ้ือหลงัราคาเปล่ียนแปลง 

   I1 = รายไดเ้ดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

   I2  =  รายไดใ้หม่หลงัการเปล่ียนแปลง  
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 ยกตวัอยา่งเช่น บริษทัแห่งหน่ึงไดส้ ารวจขอ้มูลการตลาดยอ้นหลงั 2 ปี พบวา่ในขณะท่ีรายได้
เฉล่ียต่อปีของผูบ้ริโภคเท่ากบั 60,000 บาท ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ของบริษทั จ านวน 90,000 ช้ินต่อปี แต่
ปลายปีน้ีพบวา่ขณะท่ีรายไดเ้ฉล่ียต่อปีของผูบ้ริโภคเท่ากบั 64,000 บาท บริษทัขายสินคา้ไดถึ้ง 100,000 
ช้ินต่อปี ถา้ก าหนดใหปั้จจยัอ่ืนคงท่ี จงหาค่าความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อรายไดแ้บบช่วง 
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 จากตวัอย่างการหาค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายไดแ้บบช่วงดงักล่าว หมายความว่า ถา้
รายไดข้องผูบ้ริโภคเพิ่มข้ึน 1% จะซ้ือสินคา้ของบริษทัเพิ่มข้ึน 1.63 % ทั้งน้ีค่าความยดืหยุน่ของอุปสงค์
ต่อรายได้สามารถบอกประเภทสินค้าได้ ถ้าสินค้านั้ นเป็นสินค้าปกติ (Normal Goods) และสินค้า
ฟุ่มเฟือย (Superior Goods) ค่าความยืดหยุน่ของอุปสงคต่์อรายไดจ้ะมีค่าเป็นบวก แต่ถา้เป็นสินคา้ด้อย
คุณภาพ (Inferior Goods) ค่าความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อรายไดจ้ะมีค่าเป็นลบ ดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี 

ตารางที ่2.1 ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเภทสินคา้ รายไดแ้ละปริมาณซ้ือ 

ประเภทสินคา้ ประเภทค่าความยดืหยุน่ ความสัมพนัธ์รายไดก้บัปริมาณซ้ือ 

สินคา้ดอ้ยคุณภาพ ค่าเป็นลบ (-)  มีทิศทางตรงกนัขา้ม 

สินคา้ปกติ ค่าเป็นบวก (+)  มีทิศทางเดียวกนั 

 

ค่าความยืดหยุ่นต่อราคาสินค้าอ่ืนหรือความยืดหยุ่นไขว้ 

 การเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้อ่ืนท่ีตอ้งการใชร่้วมกนั หรือใชท้ดแทนกนั จะมีผลต่อปริมาณ
ของสินคา้ท่ีจะตอ้งซ้ือ ดงันั้นความยืดหยุน่ของอุปสงคต่์อราคาสินคา้ชนิดอ่ืนหรือความยืดหยุน่ของอุป
สงคไ์ขว ้(Cross Elasticity :Ec) จึงหมายถึง การเปล่ียนแปลงของสินคา้ชนิดหน่ึง (x) ต่อเปอร์เซ็นต์การ
เปล่ียนแปลงราคาของสินคา้ชนิดอ่ืน (y) (สุจิตรา, 2550) จากความหมายดงักล่าวจึงสรุปไดว้่า อุปสงค์
ไขว ้หมายถึง จ านวนของสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการเสนอซ้ือ ณ ระดบัราคาสินคา้อีกชนิดหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยก าหนดใหปั้จจยัอ่ืนคงท่ี ดงันั้นค่าความยดืหยุน่ของอุปสงคไ์ขวจึ้งเป็นการวดัอตัราการเปล่ียนแปลง
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ปริมาณความตอ้งการซ้ือสินคา้ เม่ือราคาสินคา้ชนิดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งนั้นเปล่ียนแปลงอาจเป็นสินคา้ท่ีใช้
ร่วมกนัหรือท่ีใชท้ดแทนกนัได ้ซ่ึงสามารถค านวณหาค่าความยืดหยุน่ของอุปสงคต่์อราคาสินคา้อ่ืนหรือ
ความยดืหยุน่ไขว ้ดงัต่อไปน้ี  

 

 ความยดืหยุน่ไขว ้  =  เปอร์เซ็นตข์องการเปล่ียนแปลงในจ านวนซ้ือ 

  เปอร์เซ็นตข์องการเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้อ่ืน 

 หรือ 
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 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ไขวต้  ่า คือ การเปล่ียนแปลงเปอร์เซ็นต์ของจ านวนซ้ือน้อยกว่าการ
เปล่ียนแปลงเปอร์เซ็นตข์องรายได ้เรียกได้วา่ ความยืดหยุน่ของอุปสงคไ์ขวส้ าหรับสินคา้ชนิดหน่ึง ๆ 
อาจมีค่าเป็นบวกหรือลบก็ได ้ข้ึนอยูก่บัวา่สินคา้นั้นกบัสินคา้อ่ืนเป็นสินคา้ท่ีใชป้ระกอบกนัหรือทดแทน
กนั ถา้เป็นสินคา้ท่ีใชป้ระกอบกนั เม่ือราคาสินคา้อ่ืนเปล่ียนแปลง อุปสงคส์ าหรับสินคา้ท่ีใชพ้ิจารณาจะ
เปล่ียนแปลงในทิศทางตรงกันขา้มกบัราคาสินคา้อ่ืน ๆ เช่น ราคาน ้ ามนัเพิ่มสูงข้ึน อุปสงค์ส าหรับ
รถยนต์จะลดลง โดยท่ีผูบ้ริโภคท่ีมีรถยนต์อยู่แลว้ จะใช้รถยนต์น้อยลง ส่วนคนท่ีจะวางแผนว่าจะซ้ือ
รถยนต์จะไม่ซ้ือรถยนต์เพิ่มในตอนนั้น ท าให้ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ไขวจ้ะมีค่าเป็นลบ แต่ถ้า
สินค้าท่ีใช้ทดแทนกัน อุปสงค์ส าหรับสินค้าท่ีพิจารณาจะเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกันกับการ
เปล่ียนแปลงในราคาสินคา้อ่ืน ๆ เช่น ถา้เน้ือไก่เป็นสินคา้ท่ีก าลงัพิจารณา และเน้ือหมูเป็นสินคา้อ่ืนท่ี
ทดแทนกบัเน้ือไก่ เม่ือราคาเน้ือหมูสูงข้ึนจะท าให้อุปสงคส์ าหรับเน้ือไก่เพิ่มสูงข้ึน ทั้งน้ีเพราะเม่ือราคา
เน้ือหมูสูงข้ึน เสมือนราคาของเน้ือไก่ลดลง ในขณะท่ีราคาของเน้ือหมูสูงข้ึน ท าให้ผูบ้ริโภคลดการ
บริโภคเน้ือหมูลง และหนัมาบริโภคเน้ือไก่เป็นการทดแทนในจ านวนท่ีมากข้ึน ท าให้ค่าความยืดหยุ่น
ไขวจ้ะมีค่าเป็นบวก (ภราดร, 2550) โดยระดบัของการทดแทนกนัระหวา่งสินคา้ท่ีวดัดว้ยค่าของความ
ยืดหยุ่นไขวส้ามารถใช้ในการวิเคราะห์ว่า ผลผลิตใดบา้งท่ีเป็นสินคา้ท่ีสนบัสนุนหรือเป็นคู่แข่งของ
ผลิตภณัฑ์ท่ีก าลงัพิจารณา ถา้หากค่าความยดืหยุน่ไขวข้องสินคา้เป็นบวกและมีค่าสูง ก็แสดงวา่สินคา้น้ี
มีการแข่งขนักนัค่อนขา้งสูงดว้ย และสามารถน าไปใชพ้ยากรณ์ไดว้า่ เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงใด ๆ ใน
ตลาดสินคา้อ่ืนจะส่งผลต่อตลาดสินคา้ท่ีก าลงัพิจารณาอยา่งไรความยดืหยุน่ของอุปสงคไ์ขวสู้ง คือ การ
เปล่ียนแปลงเปอร์เซ็นตข์องจ านวนซ้ือมากกวา่การเปล่ียนแปลงเปอร์เซ็นตข์องรายได ้ 
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 การวดัความยืดหยุ่นของอุปสงค์ไขว้  
 โดยการวดัความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อรายไดส้ามารถวดัได ้2 วธีิ ซ่ึงมีหลกัการเช่นเดียวกบัการ
วดัความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อราคา ดงัต่อไปน้ี 

 1. การวัดความยืดหยุ่นของอุปสงค์ไขว้แบบจุด คือ การวดัจากจุดใดจุดหน่ึงบนเส้นอุปสงค ์ซ่ึง
การวดัความยดืหยุน่ของอุปสงคไ์ขวจ้ะใชใ้นกรณีท่ีราคาสินคา้เปล่ียนแปลงนอ้ยและสังเกตไดย้าก หรือ
เปล่ียนแปลงนอ้ยกวา่ 10 เปอร์เซ็นต ์โดยสามารถค านวณไดด้งัน้ี 

 

 ความยดืหยุน่ต่อราคาสินคา้อ่ืน
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 โดยท่ี   EC  = ความยดืหยุน่อุปสงคไ์ขว ้

   xQ    =  การเปล่ียนแปลงของปริมาณซ้ือสินคา้ X 

   yP  =  การเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้ Y 

   yP
 

=  ราคาสินคา้ Y ก่อนการเปล่ียนแปลง 

   xQ
 =  ปริมาณซ้ือของสินคา้ X ก่อนราคาสินคา้ Y จะเปล่ียนแปลง 

 

 ยกตวัอยา่งเช่น ถา้สินคา้ A ราคา 30 บาท จะมีคนซ้ือสินคา้ B 15 ช้ิน แต่ถา้สินคา้ A ราคาลดลง
เป็น 20 บาท คนจะซ้ือสินคา้ B เพิ่มเป็น 18 ช้ิน จงหาความยดืหยุน่อุปสงคไ์ขวแ้บบจุดท่ีจุด A  
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 จากตัวอย่างสรุปได้ว่า ค่าความยืดหยุ่นไขว ้ เท่ากับ -0.6 หมายความว่า ถ้าราคาสินค้า A 

เปล่ียนแปลงไป 1 % ปริมาณซ้ือสินค้า B จะเปล่ียนไป 6% ส่วนเคร่ืองหมายเป็นลบ เน่ืองจาก
ความสัมพนัธ์ระหว่างราคาและปริมาณความตอ้งการซ้ือมีทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงค่าความยืดหยุ่นจะ
พิจารณาเฉพาะตวัเลขเท่านั้น โดยสามารถเขียนเป็นกราฟไดด้งัภาพแสดงท่ี 2.1 
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ภาพแสดงที ่2.1 ความยดืหยุน่ของอุปสงคไ์ขว ้สินคา้ A ต่อสินคา้ B 

 และสามารถหาค่าความยดืหยุน่ไขวแ้บบจุดท่ีจุด B ไดด้งัน้ี 
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 จากการหาค่าความยืดหยุน่อุปสงคไ์ขวแ้บบจุดสรุปไดว้า่ ค่าความยืดหยุน่ท่ีจุด A เท่ากบั (-0.6) 
ท่ีจุด B เท่ากบั (-0.33) ซ่ึงจะได้ค่าไม่เท่ากนัทั้งท่ีการเปล่ียนแปลงของปริมาณการซ้ือ และราคามีค่า
เท่ากนั แต่การใช้ราคาปริมาณเร่ิมแรกนั้นแตกต่างกนั ดงันั้นการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวจะใช้การหาค่า
ความยดืหยุน่ไขวแ้บบช่วง ซ่ึงจะอธิบายในหวัขอ้ต่อไป 

 2. การวัดความยืดหยุ่นของอุปสงค์ไขว้แบบช่วง คือ การวดัค่าความยืดหยุน่ระหวา่งจุดสองจุด
บนเส้นอุปสงค์ ซ่ึงจะใช้ในกรณีท่ีราคาสินค้าชนิดอ่ืนเปล่ียนแปลงอย่างสังเกตเห็นได้ชัด หรือ
เปล่ียนแปลงมากกวา่ 10 เปอร์เซ็นต ์โดยสามารถค านวณไดด้งัน้ี 
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  โดยท่ี  EC  =  ความยดืหยุน่อุปสงคไ์ขว ้

   1xQ   =  จ านวนของสินคา้ X ท่ีซ้ือ ก่อนราคาสินคา้ Y เปล่ียนแปลง 

   2xQ   =  จ านวนของสินคา้ X ท่ีซ้ือ หลงัราคาสินคา้ Y เปล่ียนแปลง 
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   1yP   =  ราคาสินคา้ Y ก่อนการเปล่ียนแปลง 

   2yP   =  ราคาสินคา้ Y หลงัการเปล่ียนแปลง  
 

 ยกตวัอย่าง จากโจทยก์ารวดัค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ไขวไ้ดแ้บบจุด สามารถหาค่าความ
ยดืหยุน่ของอุปสงคไ์ขวแ้บบช่วงบนเส้นอุปสงคไ์ด ้ดงัต่อไปน้ี 
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 จะเห็นไดว้า่ การหาค่าความยดืหยุน่ของอุปสงคไ์ขวแ้บบช่วงท่ี A และ B จะเท่ากบั 0.45 ซ่ึงการ
หาค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ไขวจ้ะสามารถแก้ไขปัญหาค่าไม่เท่ากันทั้งท่ีการเปล่ียนแปลงของ
ปริมาณการซ้ือและราคามีค่าเท่ากนัจากการหาค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ไขวแ้บบจุดได ้ดงันั้นการ
แกไ้ขปัญหาดงักล่าวจึงใชก้ารหาค่าความยืดหยุน่ไขวแ้บบช่วง โดยไม่วา่จะใชร้าคาและปริมาณใดเป็น
ตวัเร่ิมตน้ก็ตาม จะไดค้่าความยดืหยุน่ไขวต้ลอดช่วง AB เท่ากบั 0.45 เสมอ ดงัภาพแสดงท่ี 2.2  

 

ภาพแสดงที ่2.2 ความยดืหยุน่ของอุปสงคไ์ขวแ้บบช่วง 

 อยา่งไรก็ตาม ค่าความยดืหยุน่ไขวท่ี้สมบูรณ์นั้นเราจะตอ้งพิจารณาเคร่ืองหมายดว้ย เน่ืองจากค่า
ความยืดหยุน่ไขวส้ามารถบอกถึงลกัษณะของสินคา้ได ้โดยลกัษณะสินคา้ของความยดืหยุน่ไขวน้ั้นมี 2 

รูปแบบ คือ สินคา้ท่ีใชท้ดแทนกนัและสินคา้ท่ีใชป้ระกอบกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 

 1. สินค้าทดแทนกนั (Substitute Goods) ในมุมมองผูบ้ริโภคมองวา่สินคา้ทดแทนกนัเป็นสินคา้
ท่ีสามารถใชแ้ทนกนัไดถ้า้หาสินคา้ชนิดหน่ึงไม่ได ้เช่น เน้ือหมูกบัเน้ือววั เป็นตน้ ค่าความยืดหยุ่นอุป
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สงค์ไขวข้องสินคา้ท่ีใชท้ดแทนกนัไดจ้ะมีทิศทางเดียวกนัหรือเป็นบวก ซ่ึงปริมาณในการซ้ือสินคา้ X 

จะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับราคาของสินค้า ซ่ึงในกรณีท่ีเป็นสินค้าทดแทนน้ี ค่า
สัมประสิทธ์ิของความยืดหยุน่ไขวจ้ะมีค่าเป็นบวก และหากค่าสัมประสิทธ์ิของความยืดหยุน่ไขวมี้ค่า
มากเท่าใด ก็จะแสดงใหเ้ห็นวา่สินคา้ทั้งสองนั้นสามารถใชท้ดแทนกนัไดม้ากเท่านั้น ดงัแสดงในตาราง
ท่ี 2.2 

ตารางที ่2.2 ปริมาณการซ้ือสินคา้กรณีท่ีเป็นสินคา้ทดแทนกนั 

ราคาปากกา (บาท)  
 (Py)  

ปริมาณซ้ือดินสอ (แท่ง)  
 (Q x)  

ปริมาณซ้ือปากกา (แท่ง)  
 (Qy)  

4 100 40 

5 140 30 

 

 2. สินค้าที่ใช้ประกอบกัน (Complementary Goods) ในมุมมองของผูบ้ริโภคมองวา่สินคา้ท่ีใช้
ประกอบกนัเป็นสินคา้ท่ีตอ้งใช้ร่วมกนั ถ้าขาดส่ิงใดส่ิงหน่ึงจะไม่สามารถบริโภคสินคา้นั้นได้ เช่น 
เคร่ืองยนตแ์ละน ้ามนั เป็นตน้ ความสัมพนัธ์ของสินคา้ท่ีตอ้งใชป้ระกอบกนัจะมีทิศทางตรงกนัขา้มหรือ
เป็นลบ ซ่ึงในปริมาณการซ้ือสินคา้ X จะมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีตรงขา้มกบัราคาของสินคา้ Y 

เช่น ดินสอกดและไส้ดินสอกด โดยก าหนดให้ X เป็นดินสอกด และ Y เป็นไส้ดินสอกด ซ่ึงในกรณีท่ี
เป็นสินคา้ท่ีต้องใช้ควบคู่กนัน้ี ค่าสัมประสิทธ์ิของความยืดหยุ่นไขวจ้ะมีค่าเป็นลบ และในท านอง
เดียวกนักบัสินคา้ทดแทน หากค่าสัมประสิทธ์ิของความยดืหยุน่ไขวมี้ค่ามากเท่าใด ก็จะแสดงให้เห็นวา่
สินคา้ทั้งสองสามารถใชค้วบคู่กนัมากข้ึน และหากค่าความยืดหยุน่ไขวมี้ค่าเท่ากบัศูนย ์ก็แสดงวา่สินคา้
ทั้งสองนั้นไม่มีความสัมพนัธ์กนัเลย ดงัแสดงในตารางท่ี 2.3 

ตารางที ่2.3 ปริมาณการซ้ือสินคา้กรณีท่ีเป็นสินคา้ท่ีใชป้ระกอบกนั 

ราคาไส้ดินสอกด (บาท)  
 y

P  

ปริมาณซ้ือดินสอกด (กล่อง)  
 

x
Q  

ปริมาณซ้ือไส้ดินสอกด (กล่อง) 
 y

Q  

20 100 10 

25 80 8 

 

 ดังนั้ นค่าความยืดหยุ่นไขวข้องอุปสงค์หรืออุปสงค์ต่อราคาสินค้าชนิดอ่ืนจึงเป็นเสมือน
ตวัก าหนดโดยตรงของการเปล่ียนแปลงราคาสินคา้ชนิดอ่ืน ๆ และท าให้ทราบว่าเม่ือราคาสินคา้ท่ีใช้
ร่วมกนัหรือสินคา้ท่ีใช้ทดแทนกันเปล่ียนแปลงไปจะท าให้ปริมาณความต้องการซ้ือสินคา้ชนิดนั้น
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เปล่ียนแปลงไปอย่างไร โดยค่าความยืดหยุ่นท่ีมีทั้งบวกและลบนั้นจะแสดงถึงสินคา้ท่ีก าลงัศึกษาและ
ราคาสินคา้ชนิดอ่ืนเป็นสินคา้ท่ีใชร่้วมกนัหรือสินท่ีใชท้ดแทนกนันัน่เอง 

การใช้ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ 

 การใชค้่าความยดืหยุน่ของอุปสงคน์ั้นสามารถบอกถึงลกัษณะของสินคา้ได ้ซ่ึงสามารถแบ่งได ้
5 ลกัษณะตามค่าความยดืหยุน่ของอุปสงค ์ดงัต่อไปน้ี 

 1. อุปสงค์ทีม่ีความยืดหยุ่นน้อย (Inelastic Demand) คือ อุปสงคท่ี์มีอตัราการเปล่ียนแปลงของ
ปริมาณเสนอซ้ือน้อยกว่าอตัราการเปล่ียนแปลงของราคา ซ่ึงจะมีค่าความยืดหยุน่มากกวา่ศูนยแ์ต่นอ้ย
กวา่หน่ึง และลกัษณะสินคา้นั้นจะเป็นสินคา้ท่ีจ  าเป็นแก่การครองชีพหรือสินคา้อ่ืนทดแทนไดย้าก เช่น 
อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่ เป็นต้น โดยลักษณะกราฟของเส้นอุปสงค์จะมีลักษณะค่อนข้างชันเป็น
เส้นตรงจากซา้ยมาขวา ดงัภาพแสดงท่ี 2.3 

 

ภาพแสดงที ่2.3 เส้นอุปสงคท่ี์มีความยดืหยุน่นอ้ย 

 2. อุปสงค์ที่ไม่มีความยืดหยุ่นเลย (Perfectly Inelastic Demand) คือ การท่ีปริมาณซ้ือไม่
เปล่ียนแปลงหรือปริมาณซ้ือเท่าเดิมในทุกระดบัราคา ซ่ึง จะมีค่าความยืดหยุน่เท่ากบัศูนย ์และลกัษณะ
สินคา้นั้นจะเป็นสินคา้จ าเป็นเฉพาะอยา่ง เช่น เลือด ยารักษาโรคเอดส์ เซรุ่มแกพ้ิษงู หรือโลงศพ เป็นตน้ 
โดยลกัษณะกราฟของเส้นอุปสงคมี์ลกัษณะตั้งฉากกบัแกนนอน ดงัภาพแสดงท่ี 2.4 
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ภาพแสดงที ่2.4 เส้นอุปสงคท่ี์ไม่มีความยดืหยุน่ 

 3.  อุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นคงที่  (Unitary Elastic Demand)  คือ อุปสงค์ ท่ี มีอัตราการ
เปล่ียนแปลงของปริมาณซ้ือเท่ากบัอตัราการเปล่ียนแปลงของราคา หรือปริมาณการซ้ือเปล่ียนแปลง
เท่ากบัการเปล่ียนแปลงของราคา ซ่ึงจะมีค่าความยืดหยุน่เท่ากบัหน่ึง และอุปสงคใ์นลกัษณะน้ีมีโอกาส
เกิดข้ึนกบัสินคา้โดยทัว่ไปท่ีผูบ้ริโภคควบคุมงบประมาณรายจ่ายในการซ้ือสินคา้ให้คงท่ีอยู่เสมอ โดย
ลกัษณะกราฟของเส้นอุปสงคจ์ะมีพื้นท่ีส่ีเหล่ียมใตเ้ส้นโคง้เท่ากนัตลอดและจะเป็นเส้นโคง้เวา้เขา้หาจุด
ก าเนิด ดงัภาพแสดงท่ี 2.5 

 

ภาพแสดงที ่2.5 เส้นอุปสงคท่ี์มีความยดืหยุน่คงท่ี 
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 4. อุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นมาก (Elastic Demand) คือ อุปสงค์ท่ีมีอตัราการเปล่ียนแปลงของ
ปริมาณเสนอซ้ือมากกวา่อตัราการเปล่ียนแปลงของราคา หรือปริมาณการซ้ือเปล่ียนแปลงมากกว่าการ
เปล่ียนแปลงของราคา ซ่ึงจะมีค่าความยืดหยุ่นมากกว่าหน่ึง แต่น้อยกว่าค่าอนันต์ อุปสงค์ลกัษณะน้ี
แสดงถึงสินคา้ฟุ่มเฟือยหรือสินคา้ท่ีทดแทนดว้ยสินคา้อ่ืนไดง่้ายคือ เม่ือราคาข้ึนเล็กน้อยจะท าให้การ
บริโภคลดลงมากแต่ถ้าราคาลดลงน้อยจะบริโภคเพิ่มข้ึนมาก เช่น เพชร รถยนต์ สินคา้อ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ เป็นตน้ โดยลกัษณะกราฟของเส้นอุปสงคจ์ะค่อนขา้งลาดเป็นเส้นตรงจากซา้ยมาขวา ดงั
ภาพแสดงท่ี 2.6 

 

 

ภาพแสดงที ่2.6 เส้นอุปสงคท่ี์มีความยดืหยุน่มาก 

 5. อุปสงค์ทีม่ีความยืดหยุ่นมากทีสุ่ด (Perfectly Elastic Demand) คือ อุปสงคท่ี์มีความยดืหยุน่
อยา่งสมบูรณ์ ปริมาณเสนอซ้ือเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลาโดยไม่จ  ากดั ณ ระดบัเวลาเดิม ซ่ึงจะมีค่าความ
ยดืหยุน่เท่ากบัอนนัต ์โดยผูผ้ลิตทุกคนจะตอ้งขายตามราคาท่ีเป็นอยูใ่นตลาด ทั้งน้ีปริมาณการซ้ือจะ
เพิ่มข้ึนไม่จ  ากดัเม่ือผูผ้ลิตขายตามราคาท่ีก าหนดหรือลดราคาลง ซ่ึงผูข้ายท่ีพบกบัอุปสงค ์แบบน้ีจะไม่
สามารถตั้งราคาใหสู้งข้ึนได ้เพราะถา้เพิ่มราคาเพียงเล็กนอ้ยจะท าใหป้ริมาณซ้ือลดลงอยา่งมากจนมีค่า
เป็น 0 และถา้ลดราคาเพียงเล็กนอ้ยจะท าใหป้ริมาณซ้ือเพิ่มข้ึนอยา่งมากจนมีค่าเป็นอนนัต ์โดยลกัษณะ
กราฟของเส้นอุปสงคจ์ะมีลกัษณะเป็นเส้นตรงขนานกบัแกนนอน ดงัภาพแสดงท่ี 2.7 
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ภาพแสดงที ่2.7 เส้นอุปสงคท่ี์มีความยดืหยุน่มากท่ีสุด 

ปัจจัยก าหนดความยืดหยุ่นของอุปสงค์  
 เน่ืองจากลกัษณะสินคา้สามารถบอกถึงความยืดหยุน่ของอุปสงคไ์ด ้หรือเรียกไดว้า่เป็น ปัจจยั
ก าหนดความยืดหยุน่ของอุปสงคว์า่ลกัษณะสินคา้ลกัษณะใดจะมีค่าความยืดหยุน่ของอุปสงคม์าก และ
สินคา้ลกัษณะใดมีค่าความยดืหยุน่ของอุปสงคน์อ้ย โดยปัจจยัก าหนดความยดืหยุน่ของอุปสงค ์คือ  
 1. ราคาของสินคา้ ซ่ึงคิดเป็นส่วนของรายได้ท่ีใช้ในการซ้ือสินคา้ สินคา้ราคาแพง ค่าความ
ยดืหยุน่จะสูงกวา่สินคา้ราคาถูก  
 2. การทดแทนกนัของสินคา้ สินคา้ใดท่ีมีสินคา้อ่ืนสามารถทดแทนกนัไดม้าก ค่าความยืดหยุน่
จะมากในทางกลบักนั เม่ือมีสินคา้ชนิดอ่ืนทดแทนไดน้อ้ย ค่าความยดืหยุน่จะนอ้ย 

 3. ความจ าเป็นต่อการใช้สินคา้ ถ้าเป็นสินคา้ท่ีมีความจ าเป็นต่อการครองชีพน้อยจะมีความ
ยืดหยุ่นมาก และประโยชน์ในการใชส้อย สินคา้ใดท่ีมีประโยชน์ใช้สอยไดม้ากกว่าจะมีความยืดหยุน่
มากกวา่สินคา้ท่ีมีประโยชน์ใชส้อยนอ้ย 

 4. เวลาในการตดัสินใจซ้ือ สินคา้ใดท่ีตอ้งใชเ้วลาในการติดต่อซ้ือหรือตดัสินใจยาวนานเพื่อซ้ือ 
ค่าความยดืหยุน่จะสูงกวา่ เพราะวา่ผูบ้ริโภคมีเวลาไปเลือกสินคา้ตวัอ่ืนหรือตรวจสอบราคาสินคา้ ท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงการตดัสินใจได ้

 ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดใหค้วามยดืหยุน่ของอุปสงคมี์ค่ามาก ไดแ้ก่ 

 1. สินคา้ท่ีมีสินคา้ทดแทนได ้สินคา้ชนิดน้ีจะมีความไม่แตกต่างกบัสินคา้อ่ืนในสายตาผูบ้ริโภค 
การเปล่ียนแปลงของราคาเพียงเล็กนอ้ยนั้นจะส่งผลให้ปริมาณในการซ้ือสินคา้นั้นเปล่ียนแปลงไปมาก 
เพราะผูบ้ริโภคมกัจะหนัไปซ้ือสินคา้อ่ืนท่ีสามารถใชท้ดแทนกนัได ้เช่น น ้าอดัลม นมสด เป็นตน้ 

 2. สินคา้ท่ีมีราคาแพง ไม่มีความจ าเป็นต่อการครองชีพ หรือท่ีเรียกวา่ สินคา้ฟุ่มเฟือย ซ่ึงสินคา้
ประเภทน้ีจะมีเปอร์เซ็นต์ของการเปล่ียนแปลงในปริมาณซ้ือมากกว่าเปอร์เซ็นต์ของการเปล่ียนแปลง
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ราคา การเปล่ียนแปลงราคาเพียงเล็กนอ้ย จะกระทบกระเทือนต่อค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค
เป็นอย่างมาก ไดแ้ก่ บา้นพกัตากอากาศ บริการน าเท่ียว ค่าโดยสารเคร่ืองบิน เคร่ืองประดบัราคาแพง 
เป็นตน้ 

 3. สินคา้ท่ีมีความคงทนถาวร เป็นสินคา้ท่ีมีอายกุารใชง้านนาน จะมีเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลง
ปริมาณซ้ือมากกวา่เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงราคา เพราะราคาท่ีสูงผูบ้ริโภคจึงไม่นิยมซ้ือมาทดแทน 
เช่น รถยนต์ โทรทศัน์ เคร่ืองปรับอากาศ เป็นตน้ ผูบ้ริโภคส่วนมากจะพยายามซ่อมแซมใช้ของเก่า
มากกว่าจะเปล่ียนซ้ือของใหม่ ตรงกนัขา้มถา้ราคาสินคา้ลดลง ผูบ้ริโภคก็อยากจะเปล่ียนเป็นของใหม่
เร็วข้ึน 

 ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดใหค้วามยดืหยุน่ของอุปสงคมี์ค่านอ้ย ไดแ้ก่ 

 1. สินคา้ท่ีมีราคาไม่มาก การข้ึนราคามกัไม่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในมุมมองของผูบ้ริโภค 
เช่น ลูกอม ปากกา เป็นตน้ 

 2. สินคา้ท่ีหาสินคา้มาทดแทนไดย้าก ท าให้เปอร์เซ็นตข์องการเปล่ียนแปลงในปริมาณซ้ือ นั้น
จะนอ้ยกวา่เปอร์เซ็นตข์องการเปล่ียนแปลงในราคา เช่น ของโบราณ ของเก่าสะสม เป็นตน้ 

 3. สินคา้ท่ีมีความจ าเป็นในการครองชีพ แมว้า่ราคาจะเปล่ียนแปลงไปก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งซ้ือเพื่อ
การด ารงชีพ หาสินคา้อ่ืนทดแทนไดย้าก ดงันั้นแมจ้ะมีราคาสูงข้ึน ผูบ้ริโภคก็จ  าเป็นตอ้งซ้ือหามา เช่น 
น ้าด่ืม ขา้วสาร ยารักษาโรค เป็นตน้ แมร้าคาจะสูงข้ึน ผูบ้ริโภคก็จ  าเป็นตอ้งหามาใช ้  

 ดงันั้น รายรับกบัปริมาณสินคา้ท่ีระดบัราคาต่าง ๆ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้ท่ี
ระดบัต่าง ๆ ของค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา จึงสรุปความสัมพนัธ์ไดผ้ลการเปล่ียนแปลงใน
รายรับของหน่วยผลิตหรือค่าใชจ่้ายของผูบ้ริโภค ดงัตารางแสดงท่ี 2.4 

ตารางที ่2.4 การเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้และรายรับ 

การเปล่ียนแปลงราคาสินคา้ การเปล่ียนแปลงรายรับรวม ความยดืหยุน่อุปสงคต่์อราคา 
ราคาสูงข้ึน 

ราคาลดลง 

รายรับเพิ่มข้ึน 

รายรับลดลง 

ยดืหยุน่นอ้ย 

 

ราคาสูงข้ึน 

ราคาลดลง 

รายรับคงท่ี 

รายรับคงท่ี 

ยดืหยุน่คงท่ี 

 

ราคาสูงข้ึน 

ราคาลดลง 

รายรับลดลง 

รายรับเพิ่มข้ึน 

ยดืหยุน่มาก 
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ค่าความยืดหยุ่นของอุปทาน  
 ความยืดหยุ่นของอุปทานเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับวดัค่าว่า เม่ือราคาสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึง
เปล่ียนไปหน่ึงเปอร์เซ็นต ์จะมีผลท าให้ปริมาณขายของสินคา้นั้น เปล่ียนแปลงไปก่ีเป็นเปอร์เซ็นต ์โดย
ก าหนดใหปั้จจยัอ่ืน ๆ คงท่ี (อญัชลี, 2542)  
 ดังนั้น ความยืดหยุ่นของอุปทาน (Elasticity of Supply) จึงหมายถึง อตัราการเปล่ียนแปลง
ปริมาณความตอ้งการขายสินคา้ต่ออตัราการเปล่ียนแปลงราคาสินคา้ หรือเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลง
ของปริมาณขายสินคา้ต่อเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้ โดยความยืดหยุน่ของอุปทานจะมี
ค่าเป็นบวก เน่ืองจากราคาและปริมาณความตอ้งการขายมีความสัมพนัธ์ในทางเดียวกนั ซ่ึงความยดืหยุน่
ของอุปทานจะมีความหมายคลา้ยกบัความยืดหยุน่ของอุปสงค์ และความยืดหยุ่นของอุปทานสามารถ
แบ่งได ้2 กรณี ไดแ้ก่ 

 - ความยืดหยุ่นอุปทานสูง คือ การเปล่ียนแปลงเปอร์เซ็นต์ของปริมาณขายมากกว่าการ
เปล่ียนแปลงเปอร์เซ็นตข์องราคาสินคา้  
 - ความยืดหยุ่นอุปทานต ่า คือ การเปล่ียนแปลงเปอร์เซ็นต์ของปริมาณขายน้อยกว่าการ
เปล่ียนแปลงเปอร์เซ็นตข์องราคาสินคา้  

ความยืดหยุ่นของอุปทานต่อราคา (Price Elasticity of Supply: SE )  
 ความยืดหยุ่นของอุปทานต่อราคา เป็นการว ัดการตอบสนองของปริมาณขายต่อการ
เปล่ียนแปลงของราคาสินคา้ เม่ือก าหนดให้ปัจจยัอ่ืนท่ีก าหนดอุปทานคงท่ี ซ่ึงเป็นการพิจารณา จาก
อตัราส่วนของเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของปริมาณขาย กบัเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของราคา
สินคา้ (วรุิณสิริ2553) สามารถเขียนเป็นสูตรไดด้งัน้ี 

 

ความยดืหยุน่ของอุปทานต่อราคา  =  เปอร์เซ็นตข์องการเปล่ียนแปลงในจ านวนขาย 

      เปอร์เซ็นตข์องการเปล่ียนแปลงของราคา 
 

 ถา้หากเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของปริมาณการซ้ือสินคา้ชนิดหน่ึง มากกวา่ เปอร์เซ็นตก์าร
เปล่ียนแปลงของสินคา้ชนิดนั้น แสดงวา่ อุปทานต่อราคาของสินคา้ชนิดนั้นมีความยืดหยุ่นมาก แต่ถา้
หากเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของปริมาณซ้ือของสินค้าชนิดหน่ึง น้อยกว่า เปอร์เซ็นต์การ
เปล่ียนแปลงของสินคา้ชนิดนั้น แสดงวา่ อุปทานต่อราคาของสินคา้ชนิดนั้นมีความยืดหยุน่น้อย ซ่ึงใน
ส่วนสินคา้ท่ีผลิตไดย้ากการผลิตตอ้งอาศยัระยะเวลา จึงไม่สามารถผลิตสินคา้ออกมาตอบสนองความ
ตอ้งการได้ทนัต่อเหตุการณ์ สินคา้ท่ีผลิตไดย้ากน้ีจะมีค่าความยืดหยุ่นของอุปทานต่อราคาน้อย และ 
(ภารดี, 2542) กล่าววา่ ความยืดหยุน่ของอุปทานต่อราคาจะมีค่ามากหรือน้อย สามารถพิจารณาได้จาก
ความยากง่ายในการผลิตสินคา้เป็นหลกั สินคา้ชนิดใดมีความตอ้งการเพิ่มข้ึนแลว้สามารถท าการผลิต
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ออกมาตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งทนัที แสดงวา่สินคา้นั้นมีการผลิตง่าย ความยืดหยุน่อุปทานต่อ
ราคาจะมีค่ามาก หมายความว่า เปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของปริมาณขาย มีมากกว่าเปอร์เซ็นต์การ
เปล่ียนแปลงของราคา  

การวดัความยืดหยุ่นของอุปทานต่อราคา 
 ความยืดหยุน่ของอุปทานมีความหมายเช่นเดียวกบัความยืดหยุ่นของอุปสงค ์เพียงแต่พิจารณา
จากปริมาณซ้ือเป็นปริมาณขาย ความยืดหยุ่นของอุปทานจึงเป็นการวดัปฏิกิริยาโต้ตอบระหว่าง
ตวัก าหนดอุปทานกบัปริมาณเสนอขาย ซ่ึงตวัก าหนดอุปทานในท่ีน่ีคือราคาสินคา้ เน่ืองจากเม่ือราคา
สินคา้เปล่ียนแปลงไป จะท าใหป้ริมาณเสนอขายเปล่ียนแปลงไปดว้ย ถา้เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของ
ปริมาณขายมากกวา่เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของราคาเรียกวา่ อุปทานมีความยดืหยุน่มาก ตรงกนัขา้ม 
ถา้เปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของปริมาณขายน้อยกว่าเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของราคาเรียกว่า 
อุปทานมีความยืดหยุน่นอ้ย (วนัรักษ,์ 2552) โดยการวดัความยดืหยุน่ของอุปทานต่อราคานั้นแบ่งเป็น 2 
ประเภท ไดด้งัน้ี 

 1. การวัดความยืดหยุ่นอุปทานต่อราคาแบบจุด (Point Elasticity of Supply) คือ การวดัความ
ยืดหยุ่นของอุปทาน ณ จุดใดจุดหน่ึงของเส้นอุปทาน ซ่ึงการวดัแบบน้ีจะใช้ในกรณีท่ีราคาสินค้า
เปล่ียนแปลงนอ้ยมาก หรือราคาสินคา้เปล่ียนแปลงนอ้ยกวา่ 10 เปอร์เซ็นต ์โดยสามารถค านวณไดด้งัน้ี 
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 ยกตวัอย่างเช่น ราคา 150 บาท มีผูเ้สนอขาย 22 ช้ิน ต่อมาสินคา้ราคาลดลงเหลือ 145 บาท มีผู ้
เสนอขาย 18 ช้ิน จงหาความยดืหยุน่อุปทานต่อราคาแบบจุด  
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 จากตวัอยา่งการหาค่าความยืดหยุน่ของอุปทานต่อราคาแบบจุดจะหมายความวา่ ถา้ราคาสินคา้
เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ปริมาณการเสนอขายจะเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.4 หรือถา้ราคาสินคา้ลดลงร้อยละ 1 ปริมาณ
การเสนอขายสินคา้จะลดลงร้อยละ 5.4 เช่นกนั 

 2. การวัดความยืดหยุ่นอุปทานต่อราคาแบบช่วง (Arc Elasticity of Supply) คือ การวดัความ
ยืดหยุน่ของอุปทานในช่วงใดช่วงหน่ึงบนเส้นอุปทาน ซ่ึงการวดัความยืดหยุน่อุปทานต่อราคาแบบช่วง
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น้ีใชก้บักรณีท่ีราคาสินคา้มีการเปล่ียนแปลงมากจนสามารถสังเกตเห็นได ้หรือใชใ้นกรณีท่ีราคาสินคา้
เปล่ียนแปลงมากกวา่ 10 เปอร์เซ็นต ์โดยสามารถค านวณไดด้งัน้ี 
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 โดยท่ี  ES  =  ความยดืหยุน่ของอุปทานต่อราคา  
   Q1  =  จ านวนของสินคา้ท่ีขายก่อนราคาเปล่ียนแปลง 

   Q2  =  จ านวนของสินคา้ท่ีขายหลงัราคาเปล่ียนแปลง 

   P1  =  ราคาก่อนราคาเปล่ียนแปลง 

   P2  =  ราคาหลงัการเปล่ียนแปลง 

 ยกตวัอยา่งเช่น สินคา้ราคา 25 บาท มีผูเ้สนอขาย 40 ช้ิน ต่อมาราคาลดลง 20 บาท มีผูเ้สนอขาย 
30 ช้ิน จงหาความยดืหยุน่อุปทานต่อราคาแบบช่วง  
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 จากการหาค่าความยืดหยุน่ของอุปทานต่อราคาแบบช่วงจะหมายความวา่ ถา้ราคาสินคา้เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 1 ปริมาณเสนอขายจะเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.3 หรือถา้ราคาสินคา้ลดลงร้อยละ 1 ปริมาณเสนอขายจะ
ลดลงร้อยละ 1.3 เช่นกนั 

การใช้ค่าความยืดหยุ่นของอุปทาน 

 การใชค้่าความยืดหยุน่ของอุปทานนั้นสามารถบอกถึงลกัษณะของสินคา้ได ้โดยความยืดหยุ่น
ของอุปทานสามารถแบ่งได ้5 ลกัษณะตามระดบัความยดืหยุน่ของอุปทาน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

 1. อุปทานที่มีความยืดหยุ่นน้อย (Inelastic supply) คือ อุปทานท่ีมีอตัราการเปล่ียนแปลงของ
ปริมาณเสนอขายน้อยกว่าการเปล่ียนแปลงของราคา ซ่ึงจะมีค่าความยืดหยุ่นมากกว่าศูนยแ์ต่น้อยกวา่
หน่ึง ปริมาณเสนอขายจะเปล่ียนแปลงน้อยกว่าการเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้ และสินคา้ประเภทน้ี
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เป็นสินคา้ท่ีตอ้งใชเ้วลาในการผลิต หรือใชเ้วลาในการจดัหาวตัถุดิบการผลิต เช่น สินคา้ทางดา้นเกษตร 
ท่ีตอ้งเก็บเก่ียวในฤดู เป็นตน้ โดยลกัษณะกราฟของเส้นอุปทานจะค่อนขา้งชนัเป็นเส้นตรงจากขวามา
ซ้าย และจะท ามุมมากกว่า 45 องศาของแนวแกนนอน ท าให้เส้นอุปทานมีลกัษณะชนั ดงัภาพแสดงท่ี 
2.8 

 

ภาพแสดงที ่2.8 เส้นอุปทานท่ีมีความยดืหยุน่นอ้ย 

 2. อุปทานที่ไม่มีความยืดหยุ่น (Perfectly inelastic supply) คือ อุปทานท่ีมีปริมาณขายไม่
เปล่ียนแปลงหรือปริมาณขายเท่าเดิมในทุกระดับราคา ซ่ึงจะมีค่าความยืดหยุ่นเท่ากบัศูนย ์อุปทาน
ลกัษณะน้ีไม่วา่ราคาสินคา้จะมีการเพิ่มหรือลดจะไม่มีผลต่อปริมาณเสนอขายของผูข้ายเลยจ านวนสินคา้
ท่ีเสนอขายยงัคงเท่าเดิม และลกัษณะสินคา้นั้นจะเป็นสินคา้ท่ีมีค่ามากหรือไม่สามารถหามาทดแทนได ้
เช่น ของเก่า พระเคร่ือง โบราณวตัถุ เป็นตน้ โดยลกัษณะกราฟของเส้นอุปทานจะตั้งฉากกบัแนวแกน
นอน ดงัภาพแสดงท่ี 2.9 
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ภาพแสดงที ่2.9 เส้นอุปทานท่ีไม่มีความยดืหยุน่ 

 3.  อุปทานที่มีความยืดหยุ่นคงที่  (Unitary Elastic Supply)  คือ  อุปทานท่ี มีอัตราการ
เปล่ียนแปลงของปริมาณเสนอขายเท่ากบัการเปล่ียนแปลงของราคา ซ่ึงจะมีค่าความยดืหยุน่เท่ากบัหน่ึง 
ปริมาณเสนอขายสินคา้จะมีการเปล่ียนแปลงเท่ากบัการเปล่ียนแปลงของราคาเสมอ และสินคา้ประเภท
น้ีหาได้ยากในความเป็นจริงแต่สามารถเกิดข้ึนได้กับสินค้าทุกประเภท โดยลักษณะกราฟของเส้น
อุปทานท ามุม 45 องศากบัแกนนอน หรือเส้นอุปทานเป็นเส้นโคง้เวา้ออกมาจากจุดก าเนิด ดงัภาพแสดง
ท่ี 2.10 

 

ภาพแสดงที ่2.10 เส้นอุปทานท่ีมีความยดืหยุน่คงท่ี 

 4. อุปทานที่มีความยืดหยุ่นมาก (Elastic Supply) คือ อุปทานมีอตัราการเปล่ียนแปลงของ
ปริมาณเสนอขายมากกวา่การเปล่ียนแปลงของราคา ซ่ึงจะมีค่าความยดืหยุน่ของอุปทานมากกวา่หน่ึงแต่
ไม่ถึงค่าอนนัต ์ปริมาณเสนอขายจะมีการเปล่ียนแปลงมากกวา่การเปล่ียนแปลงของราคา สินคา้ประเภท
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น้ีจะเป็นสินคา้ท่ีผลิตไดง่้าย ใช้เวลาในการผลิตน้อย เป็นสินคา้อุตสาหกรรม หรือสินคา้ฟุ่มเฟือย เช่น 
เส้ือยืดโหล รองเทา้ราคาถูก เป็นตน้ โดยลกัษณะกราฟของเส้นอุปทานจะลาดเป็นเส้นตรงจากขวามา
ซา้ย และจะท ามุมนอ้ยกวา่ 45 องศากบัแกนนอน ดงัภาพแสดงท่ี 2.11 

 

ภาพแสดงที ่2.11 เส้นอุปทานท่ีมีความยดืหยุน่มาก 

 5. อุปทานที่มีความยืดหยุ่นมากที่สุด (Perfectly elastic Supply) คือ อุปทานมีค่าความยืดหยุ่น
เท่ากบัอนนัต ์ถา้ลดราคาเพียงเล็กนอ้ยจะท าใหป้ริมาณขายลดลงอยา่งมากจนมีค่าเป็น 0 และถา้เพิ่มราคา
เพียงเล็กน้อยจะท าให้ปริมาณขายเพิ่มข้ึนอย่างมากจนมีค่าเป็นอนันต์ ซ่ึงปริมาณเสนอขายจะไม่มีท่ี
ส้ินสุด ณ ระดบัราคาหน่ึง แต่หากมีการเปล่ียนแปลงราคาปริมาณการเสนอขายจะไม่มีเลย โดยลกัษณะ
กราฟของเส้นอุปทานจะขนานกบัแกนนอน ดงัภาพแสดงท่ี 2.12 
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ภาพแสดงที ่2.12 เส้นอุปทานท่ีมีความยดืหยุน่มากท่ีสุด 

ปัจจัยก าหนดความยืดหยุ่นของอุปทาน  
 ความยืดหยุ่นของอุปทานถูกก าหนดจากปัจจยัต่าง ๆ ท่ีท าให้ค่าความยืดหยุน่ของอุปทานมีค่า
มากหรือค่าน้อย และความยืดหยุ่นของอุปทานจะเป็นตวับอกถึงลกัษณะการผลิตสินคา้ โดยปัจจยัท่ี
ก าหนดความยดืหยุน่ของอุปทาน ไดแ้ก่ 

 1. ตน้ทุนการผลิต สินคา้ท่ีใชต้น้ทุนในการผลิตสูง ไม่วา่จะเป็นดา้นสินคา้หรือบริการ ค่าความ
ยืดหยุน่ของอุปสงคจ์ะมีค่าต ่า ในทางกลบักนัสินคา้ท่ีมีตน้ทุนการผลิตต ่า ความยืดหยุน่ของอุปทานของ
สินคา้ชนิดนั้นจะมีค่าสูง 

 2. ระยะเวลาในการผลิตสินคา้ ถ้าสินคา้ใดใช้ระยะเวลาในการผลิตสั้น การเปล่ียนแปลงใน
ปริมาณสินคา้ท่ีผลิตและเสนอขายยอ่มกระท าไดร้วดเร็ว และในปริมาณท่ีมาก ความยดืหยุน่ของอุปทาน
จะมีค่าสูง และในทางกลบักนั ถา้สินคา้ใชร้ะยะเวลาในการผลิตมาก ค่าความยดืหยุน่ของอุปทานจะมีค่า
ต ่า 
 3. ปัจจยัการผลิต สินคา้ท่ีใชปั้จจยัในการผลิตท่ีหาไดย้าก มีปริมาณนอ้ย อุปทานของสินคา้ชนิด
นั้นจะมีความยืดหยุ่นต ่า เช่นเดียวกนัสินคา้ท่ีสามารถผลิตไดย้าก ความยืดหยุ่นของอุปทานของสินคา้
ชนิดนั้นจะมีค่าต ่า ในทางกลบักนัสินคา้ท่ีปัจจยัการผลิตหาไดง่้าย ความยืดหยุน่ของอุปทานของสินคา้
ชนิดนั้นจะมีค่าสูง 

 4. ปริมาณสินคา้คงคลงั สินคา้ท่ีมีความสามารถในการส ารองสินคา้ไดม้าก จดัเก็บสินคา้ไดน้าน
อุปทานของสินคา้จะมีความยดืหยุน่สูง ในทางกลบักนัถา้สินคา้ไม่สามารถส ารองได ้ท าให้อุปทานของ
สินคา้จะมีความยดืหยุน่ต ่า 

ปริมาณ 

S 

0 

Q0 

ราคา 
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 5. เทคโนโลยีในการผลิต สินคา้ท่ีตอ้งใช้เทคโนโลยีการผลิตสูง ลงทุนมาก ความยืดหยุ่นของ
อุปทานจะสูง ในทางกลบักนัสินคา้ท่ีไม่ใชเ้ทคโนโลยีการผลิตสูง ความยืดหยุน่ของอุปทานของสินคา้
ชนิดนั้นจะมีค่าต ่า 
 6. ความยากง่ายในการผลิต สินคา้ท่ีมีขั้นตอนการผลิตมาก กระบวนการซบัซอ้นหรือใชเ้วลาใน
การการผลิตนาน ความยืดหยุน่ของอุปทานของสินคา้ชนิดนั้นจะมีค่าต ่า ในทางกลบักนัสินคา้ท่ีผลิตได้
ง่าย ความยดืหยุน่ของอุปทานของสินคา้ชนิดนั้นจะมีค่าสูง 

 7. ความยากง่ายในการเข้าหรือออกจากอุตสาหกรรมของผูผ้ลิต ถ้าการเข้าหรือออกจาก
อุตสาหกรรมสามารถกระท าไดโ้ดยปราศจากขอ้กีดขวางใด ๆ เช่น ถา้ราคาสินคา้สูงข้ึน โดยท่ีตน้ทุนการ
ผลิตไม่เปล่ียนแปลง ผูผ้ลิตรายเดิมมีก าไรมากข้ึนจะจูงใจให้ผูผ้ลิตรายใหม่เขา้มาท าการผลิตเพิ่มข้ึน 
ปริมาณการผลิตและปริมาณเสนอขายก็จะเพิ่มข้ึน 

 8. การคาดการณ์ราคาสินคา้ในอนาคต ถ้าผูผ้ลิตคาดการณ์ว่าราคาสินคา้ในอนาคตจะสูงข้ึน
ผูผ้ลิตจะชะลอปริมาณการเสนอขายในปัจจุบนัลง เพื่อจะเก็บไวร้อการขายในอนาคต (อุปทานลดลง) 
ในทางกลบักนั ถ้าคาดการณ์ว่าราคาสินคา้ในอนาคตจะลดลง ผูผ้ลิตจะเพิ่มปริมาณการเสนอขายใน
ปัจจุบนัมากข้ึน (อุปทานเพิ่มข้ึน)  
 9. จุดมุ่งหมายของธุรกิจ หรือเป้าหมายของธุรกิจ เช่น เป้าหมายคือแสวงหาก าไร ดงันั้นตอ้งขาย
ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 10. ภาษีท่ีรัฐเก็บถา้รัฐบาลเพิ่มภาษีข้ึน ตน้ทุนการผลิตก็จะสูงข้ึน ก าไรนอ้ยลง ผูผ้ลิตก็จะท าการ
ผลิตนอ้ยลง 

 11. สภาพดิน ฟ้า อากาศ การผลิตสินคา้เกษตรกรรมตอ้งข้ึนอยูก่บัดินฟ้าอากาศ อากาศดี พืชผล
เกษตรกรรม จะออกมามากอากาศไม่ดี พืชผลเกษตรกรรมก็จะออกมาต ่า  

การประยุกต์ใช้ค่าความยืดหยุ่นในการพยากรณ์ทางธุรกจิ 

 การศึกษาความรู้เก่ียวกบัความยืดหยุน่นั้นมีความส าคญัอยา่งยิ่งในหลกัเศรษฐศาสตร์เน่ืองจาก
ค่าความยดืหยุน่ของอุปสงคแ์ละอุปทานสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัการหาค่าปฏิกิริยาการเปล่ียนแปลง
ของตวัแปรตามท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของตวัแปรน าในเร่ืองอ่ืน ๆ ซ่ึงจากการศึกษาเน้ือหาในเร่ือง
ความยืดหยุ่นนั้นสามารถน ามาประยุกต์ใช้ทั้งด้านนโยบายเศรษฐกิจและด้านการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 1. ด้านนโยบายเศรษฐกิจ ในดา้นนโยบายเศรษฐกิจค่าความยืดหยุน่นั้นช่วยในการบริหารและ
ประเมินผลนโยบายเศรษฐกิจทั้งในส่วนของรัฐและเอกชน เช่น รัฐตอ้งการเพิ่มสินคา้ส่งออกให้มากข้ึน
และไดเ้ขา้ด าเนินนโยบายลดค่าของเงินให้ลดลง ถา้หากอุปสงคต่์อราคาสินคา้ออกไม่ยืดหยุน่ ถา้ความ
ยืดหยุ่นของอุปทานมีค่าสูง การด าเนินนโยบายเพิ่มอตัราดอกเบ้ียให้สูงข้ึน ก็จะไดผ้ลดีกว่าในกรณีท่ี
ความยืดหยุน่ดงักล่าวมีค่าต ่า ดงันั้นการศึกษาถึงลกัษณะความยืดหยุน่ของสินคา้และบริการแต่ละชนิด
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จะช่วยให้รัฐบาลสามารถคาดคะเนถึงผลท่ีจะได้รับจากการเลือกใช้นโยบายท่ีเหมาะสมและด าเนิน
นโยบายเศรษฐกิจดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

 2. ด้านการด าเนินธุรกิจ ในด้านการด าเนินธุรกิจความรู้ในเร่ืองความยืดหยุ่นจะช่วยกิจการ
เก่ียวกบัการตั้งราคาสินคา้ การบริการ หรือการเปล่ียนแปลงราคาสินคา้หรือบริการ เช่น หน่วยธุรกิจ
ตอ้งการน าสินคา้ออกใหม่ออกสู่ตลาด ผูผ้ลิตจะตอ้งตดัสินใจวา่ตนควรจะตั้งราคาสินคา้อยา่งไร ตั้งราคา
ให้สูงเพื่อดึงกลุ่มลูกคา้ท่ีมีรายไดสู้ง หรือตั้งราคาสินคา้ให้ต ่าเพื่อดึงลูกคา้ส่วนใหญ่ของตลาด ซ่ึงความ
ยืดหยุน่ของอุปสงคต่์อรายไดข้องผูบ้ริโภค และความยืดหยุน่ของอุปสงคต่์อราคาสินคา้ชนิดอ่ืนจะเป็น
เคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์ต่อการตดัสินใจของผูผ้ลิตได ้ดงันั้นผูผ้ลิตจ าเป็นตอ้งทราบความยดืหยุน่ของอุป
สงคต่์อราคาสินคา้ของตน ทั้งน้ีกิจการยงัสามารถประยกุตใ์ชป้ระโยชน์จากความยดืหยุน่ได ้เช่น 

  - การเก็บภาษีหรือการผลกัภาระภาษีในแต่ละรายการสินคา้ท่ีรัฐต้องการช่วยเหลือ
ประชากรในประเทศ และการเก็บภาษีจากสินคา้ท่ีผลิตในประเทศ ซ่ึงจะเป็นตวัก าหนดปริมาณของ
สินคา้ในประเทศและต่างประเทศ เช่น การเก็บภาษีการคา้จากสินคา้ท่ีผลิตภายในประเทศ ซ่ึงมีค่าความ
ยืดหยุ่นของอุปสงค์สูง ผลของราคาสินคา้ท่ีสูงข้ึนอาจท าให้ผูซ้ื้อลดการซ้ือสินคา้ชนิดนั้นลงอยา่งมาก 
ท าให้รายรับรวมของผูข้ายลดลง ขณะเดียวกนัรัฐบาลเก็บภาษีไดน้อ้ย กรณีเช่นน้ีภาระภาษีส่วนใหญ่จะ
ตกอยู่กบัผูข้าย ตรงกนัขา้มถา้อุปสงค์ของสินคา้มีค่าความยืดหยุ่นต ่า ภาระภาษีส่วนใหญ่จะตกอยู่กบั
ผูบ้ริโภค เพราะในกรณีน้ีราคาสินคา้ท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากการเก็บภาษีจะไม่มีผลมากนกัในการลดจ านวน
ซ้ือของผูบ้ริโภค การวิเคราะห์ดงักล่าวใช้ไดก้บัการเก็บภาษีทุกประเทศ ภาษีบริษทัธุรกิจ ภาษีเงินได้ 
ภาษีน าเขา้ ภาษีส่งออก และภาษีสรรพสามิต เป็นตน้ 

  - การวเิคราะห์ปัญหาเก่ียวกบัการก าหนดราคาขั้นสูง เช่น การก าหนดอตัราค่าเช่าขั้นสูง 
การก าหนดอตัราดอกเบ้ียขั้นสูง เป็นตน้ ก่อนจะตดัสินใจใชม้าตรการเหล่าน้ี รัฐบาลจะตอ้งศึกษาความ
ยืดหยุน่ของอุปสงค์และอุปทานต่อราคา มิฉะนั้นการประกาศใช้มาตรการเหล่าน้ีอาจไม่บงัเกิดผลหรือ
อาจเป็นผลเสียมากกวา่ผลดี เป็นตน้ 

  - การประกนัราคาขั้นต ่าหรือการก าหนดราคาขั้นสูงของสินคา้ ท่ีมีผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ของประชากรในประเทศ โดยเฉพาะสินคา้อุปโภค บริโภคและสินคา้การเกษตร โดยการการ
ประกนัราคาขั้นต ่าหรือการก าหนดราคาขั้นสูงของสินคา้จะท าให้อุปสงคแ์ละอุปทานมีความเหมาะสม
ในระดบัท่ีเหมาะสมในเวลาหน่ึง ๆ เช่น การประกนัราคาขา้ว การก าหนดราคาไข่ไก่หน้าฟาร์ม การ
ประกนัราคาขั้นต ่าส าหรับพืชผลทางเกษตร ภาระการประกนัราคาขั้นต ่าของรัฐบาลจะมากหรือน้อย 
ข้ึนอยูก่บัความยดืหยุน่ของเส้นอุปสงค ์ 
  - การวิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกบัการคา้ระหว่างประเทศ ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ และ
อุปทานสามารถใช้ในการศึกษาผลของการเพิ่มหรือลดค่าของเงินท่ีมีต่อสินคา้เขา้ สินคา้ออก อตัรา
การคา้ และดุลการช าระเงิน 
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แนวคิดการพยากรณ์ทางธุรกิจ 

 การพยากรณ์ทางธุรกิจเป็นหัวใจส าคญัประการหน่ึงในการประกอบธุรกิจหากหน่วยธุรกิจมี
การพยากรณ์ท่ีแม่นย  าก็จะสามารถท าให้หน่วยธุรกิจไม่ประสบปัญหาการผลิตท่ีมากเกินความตอ้งการ
ของตลาด ซ่ึงการเกิดอุปทานส่วนเกินจะเกิดความสูญเสียในแง่ต้นทุนค่าใช้จ่ายท่ีต้องแบกรับภาระ 
ไดแ้ก่ สินคา้คงคลงัหรือสินคา้ท่ีไม่สามารถขายได ้ท าธุรกิจนั้น เกิดการขาดทุนได ้หรือตรงขา้มหากการ
ประมาณการนั้นต ่ากวา่ความตอ้งการของตลาด คือ เกิด “อุปสงคส่์วนขาด” (Shortage Demand) ข้ึน คือ 
สินคา้ท่ีท าการผลิตไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของตลาดในขณะนั้น ท าให้หน่วยธุรกิจเสียโอกาสใน
การขายสินคา้ ท าก าไรและสูญเสียผลตอบแทนมหาศาลไปอย่างน่าเสียดาย ดงันั้น การพยากรณ์ทาง
ธุรกิจท่ีแม่นย  า จึงมีความจ าเป็นต่อหน่วยธุรกิจเป็นอยา่งมาก 

 โดยทัว่ไปในการพยากรณ์แต่ละคร้ังมีปัจจยัส าคญัท่ีควรพิจารณา 5 ประการ คือ สมมติฐาน 
ขอ้มูล แบบของการพยากรณ์ การเลือกวธีิพยากรณ์ ผูพ้ยากรณ์ ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. สมมติฐาน ในการพยากรณ์แต่ละคร้ังมกัจะมีการตั้งสมมติฐานไวก่้อนเสมอ เช่น สมมติราน 
เก่ียวกบัระดบัการผลิต รายได ้ค่าจา้ง ราคาหรืออ่ืน ๆ ตลอดจนความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่าง ๆ จะ
เปล่ียนแปลงไปอยา่งชา้ ๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง หรือสมมติฐานท่ีวา่ลกัษณะของขอ้มูลท่ีจะท าให้ 
ทราบถึงอนาคตนั้นไดม้าจากการศึกษาเร่ืองราวในอดีต เป็นตน้ 

2. ขอ้มูล ขอ้มูลหรือตวัเลขใด ๆ เก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะพยากรณ์ ควรรวบรวมไวอ้ย่างถูกตอ้งและ 
ดว้ยปริมาณท่ีมากพอ เพราะการไดข้อ้มูลท่ีผิดพลาด จะท าให้การพยากรณ์ผิดพลาด เสียเวลา และเสีย
ค่าใชจ่้าย 

3. แบบของการพยากรณ์ ในเร่ืองของแบบนั้นสามารถแบ่งได้เป็นหลายแบบข้ึนอยู่กับผู ้
พยากรณ์ วา่จะยึดอะไรเป็นเกณฑ์ เช่น ถา้ใชเ้วลาเป็นเกณฑ์ก็อาจแบ่งไดเ้ป็น 2 แบบ คือ การพยากรณ์
แบบระยะสั้น ซ่ึงมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี และการพยากรณ์แบบระยะยาว ตามปกติจะมี ระยะเวลาท่ีเกิน
กวา่ 1 ปีข้ึนไป 

4. การเลือกวิธีพยากรณ์ ในการเลือกวิธีพยากรณ์ส าหรับปัญหาหน่ึงจะตอ้งพิจารณาถึงเร่ือง
ต่อไป 1) ระยะเวลา วิธีการพยากรณ์วิธีหน่ึงอาจจะเหมาะสมกบัการพยากรณ์ระยะสั้น ในขณะท่ี วิธีอ่ืน 
ๆ เหมาะส าหรับการพยากรณ์ระยะยาว ผูพ้ยากรณ์จ าเป็นตอ้งเลือกใหเ้หมาะสม 2) ค่าใชจ่้าย ค่าใชจ่้ายใน
การพยากรณ์เป็นขอ้จ ากดัท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงต่อการเลือกวธีิ การพยากรณ์ วธีิการพยากรณ์ท่ีมีความ
สลบัซบัชอ้นและตอ้งการการค านวณท่ียืดยาวมกัจะมีค่าใชจ่้ายสูงกวา่ วธีิพยากรณ์ท่ีง่าย ๆ การพยากรณ์
ท่ีตอ้งการขอ้มูลจ านวนมาก ๆ ยอ่มเสียค่าใชจ่้ายสูงกวา่การพยากรณ์ท่ี ตอ้งการขอ้มูลแต่นอ้ย การเลือก
วิธีการพยากรณ์จึงตอ้งพิจารณาถึงงบประมาณท่ีมีอยูด่ว้ย 3) ความถูกตอ้ง ความถูกตอ้งแม่นย  าของการ
พยากรณ์เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีตอ้งค านึงถึง การพยากรณ์ท่ีตอ้งการประหยดัมาก ๆ และหาขอ้มูลแต่น้อย 
ย่อมท าให้ความถูกต้องแม่นย  าของการ พยากรณ์ลดลง และส่งผลกระทบต่อการวางแผนและการ
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ตดัสินใจท่ีถูกตอ้งตามมา แต่ในความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนก็คือ ค่าใชจ่้ายและความถูกตอ้งของการพยากรณ์
มกัแปรผกผนักนั ยิ่งเลือกวิธีพยากรณ์ท่ีใชค้่าละเอียดถ่ีถว้นและถูกตอ้งมากเพียงใด ยอ่มท าให้ค่าใชจ่้าย
หรือตน้ทุนรวมในการ พยากรณ์สูงข้ึน แต่ค่าพยากรณ์ท่ีถูกตอ้งก็จะช่วยลดค่าใชจ่้ายในการด าเนินการลง
เช่นกนั ในการเลือกวิธีพยากรณ์จึงตอ้งพิจารณาช่วงเหมาะสม ซ่ึงเป็นช่วงท่ีจะให้ตน้ทุน รวมของการ
พยากรณ์และความถูกตอ้งแม่นย  าของการพยากรณ์อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

5. ผูพ้ยากรณ์ ผูพ้ยากรณ์จะเป็นปัจจยัหลกัของการพยากรณ์ เพราะบุคคลน้ีจะเป็นผูเ้ลือกวธีิ 

การพยากรณ์ ดงันั้น ผูพ้ยากรณ์จึงควรเป็นผูท่ี้มีความรอบรู้งานดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัปัญหาซ่ึงตนจะตอ้ง 
พยากรณ์ เพื่อจะเลือกใชว้ธีิพยากรณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

เทคนิคของการพยากรณ์ 

 เทคนิคในการพยากรณ์ควรข้ึนอยู่กับความสอดคล้องกบัความต้องการของตลาดมากท่ีสุด
โดยเฉพาะการประมาณการยอดขายของผูผ้ลิต ไม่วา่จะเป็นยอดขาย ก าไร ตน้ทุนต่อหน่วย หรือรายจ่าย
เพื่อการโฆษณา การพยากรณ์ยอดขายและอุปสงค์ของหน่วยธุรกิจ มีเทคนิควิธีการต่าง ๆ เช่น การ
พยากรณ์ทางด้านคุณภาพและทางด้านสถิติโดยใช้อนุกรมเวลา เทคนิคของการพยากรณ์ท่ีใช้ภายใน
สถานการณ์ใด ๆ ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง ปัจจยัอยา่งหน่ึงคือระดบัของผลรวมรายการท่ีตอ้งพยากรณ์ 
โดยปกติระดบัสูงท่ีสุดของผลรวมทางเศรษฐกิจท่ีตอ้งพยากรณ์คือ เศรษฐกิจของประเทศ แมว้่าการ
พยากรณ์เศรษฐกิจโลกจะกลายเป็นเร่ืองธรรมดามากข้ึนทุกที เคร่ืองวดัโดยปกติของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจโดยส่วนรวมคือผลิตภณัฑ์ประชาชาติ (GNP) แต่หน่วยธุรกิจไดใ้ห้ความสนใจมากข้ึนกบัการ
พยากรณ์ภาคยอ่ยของ GNP โดยส่วนรวม ร้านคา้ปลีกจะสนใจต่อการเปล่ียนแปลงและระดบัของรายได้
สุทธิส่วนบุคคลในอนาคตมากกวา่ GNP โดยส่วนรวม 

 ระดับต่อมาภายในล าดับของการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจคือ การพยากรณ์ยอดขายของ
อุตสาหกรรม โดยปกติน่ีจะข้ึนอยู่กบัผลการด าเนินงานท่ีคาดหมายไวข้องเศรษฐกิจโดยส่วนรวมหรือ
ภาคเศรษฐกิจท่ีส าคญับางภาค ในท่ีสุดการพยากรณ์ยอดขายของหน่วยธุรกิจจะข้ึนอยูก่บัการพยากรณ์
ยอดขายของอุตสาหกรรม ตวัอย่างเช่น การพยากรณ์ของหน่วยธุรกิจหน่ึงอาจจะให้การประมาณ
ยอดขายของอุตสาหกรรมเปรียบเทียบกบัส่วนแบ่งตลาดท่ีคาดหมายไวข้องพวกเขา ส่วนแบ่งตลาดใน
อนาคตอาจจะถูกประมาณบนพื้นฐานของส่วนแบ่งตลาดในอดีต หรือการเปล่ียนแปลงท่ีคาดคะเนไว้
เน่ืองจากกลยทุธ์การตลาดใหม่ และการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ เป็นตน้ 

ภายในหน่วยธุรกิจล าดบัของการพยากรณ์จะมีอยูด่ว้ย หน่วยธุรกิจอาจจะประมาณยอดขายรวม ยอดขาย
ตามสายผลิตภณัฑ์ หรือยอดขายตามภูมิภาคในอนาคต การพยากรณ์เหล่าน้ีจะถูกใช้เพื่อการวางแผน
ค าสั่งซ้ือวตัถุดิบ การว่าจ้างพนักงาน การก าหนดตารางเวลาการจัดส่ง และการวางแผนการผลิต 
นอกจากน้ีผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดจะใช้การพยากรณ์ยอดขายเพื่อการจดัสรรทีมงานขาย การก าหนด
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เป้าหมายการขาย และการวางแผนการส่งเสริมการขาย การพยากรณ์ยอดขายจะเป็นส่วนท่ีส าคญัของ
การพยากรณ์ความตอ้งการเงินสดของหน่วยธุรกิจของผูจ้ดัการฝ่ายการเงินดว้ย 

เรามีเทคนิคของการพยากรณ์อยูห่ลายอยา่ง นกัเศรษฐศาสตร์การบริหารสามารถเลือกใช้ไดต้ามความ
เหมาะสม เทคนิคของการพยากรณ์เหล่าน้ีอาจจะแยกประเภทไดด้งัต่อไปน้ีคือ 

1. เทคนิคเชิงส ารวจ เป็นเทคนิคการวิจยั หรือเป็นเคร่ืองมือในการ พยากรณ์ซ่ึงเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากตวัอย่างของบุคคลโดยใช้แบบสอบถาม เป็นวิธีการเก็บรวบรวม ขอ้มูลโดยถือเกณฑ์การ
ติดต่อส่ือสารโดยใช้กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นตวัแทนของแต่ละบุคคล ซ่ึงการ พยากรณ์โดยการส ารวจนั้นมี
หลายระดบัระดบัของการพยากรณ์ การพยากรณ์แบ่งออกไดเ้ป็น 4 ระดบั ดงัน้ี 

- การพยากรณ์ระดบัเศรษฐศาสตร์มหาภาค เช่น การพยากรณ์ผลิตภณัฑ์ในประเทศ ท่ี
แทจ้ริง (Real GDP) ผลิตภณัฑใ์นประเทศท่ีเป็นตวัเงิน (Nominal GDP) มูลค่าสินคา้เขา้ มูลค่า สินคา้ออก 
เป็นต้นซ่ึงจะเป็นหน้าท่ีของหน่วยงานภาครัฐ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวง พาณิชย์ 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสถาบนัการเงินของ ภาคเอกชน เช่น 
ธนาคารไทยพาณิชย ์ธนาคารกสิกรไทย เป็นตน้ ซ่ึงการพยากรณ์ในระดบั เศรษฐศาสตร์มหาภาคจะท า
ให้รู้ทิศทางของเศรษฐกิจในอนาคต เพื่อท่ีจะไดส้ามารถวางแผนธุรกิจ ให้สอดคลอ้งกบัเศรษฐกิจของ
ประเทศได ้

- การพยากรณ์ระดบัอุตสาหกรรม เช่น การพยากรณ์ยอดขายของอุตสาหกรรมน ้ ามนั
การพยากรณ์ยอดขายของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็นตน้ซ่ึงจะท าโดยหน่วยงานของรัฐและสถาบนั 
เอกชน และตอ้งใช้เงินทุนเป็นจ านวนมากในการวิจยั การพยากรณ์ระดบัอุตสาหกรรมจะช้ีให้เห็น ถึง
ทิศทางของอุตสาหกรรมท่ีกิจการเผชิญอยู ่

- การพยากรณ์ระดับหน่วยธุรกิจหรือกิจการ เช่น ยอดขายรถยนต์ของผู ้ผลิตใน
อุตสาหกรรมรถยนต์ยอดขายคอมพิวเตอร์ของบริษทัผูผ้ลิตคอมพิวเตอร์ เป็นต้นซ่ึงจะท าให้ผูผ้ลิต
สามารถวางแผนทางดา้นการเงินและบุคลากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

- การพยากรณ์ระดบัสินคา้ เป็นการพยากรณ์ระดบัสินคา้จะมีประโยชน์ในการวางแผน
ทางดา้นการผลิต การตลาด การควบคุมสินคา้คงคลงั เป็นตน้ ในการส ารวจจะไดรั้บขอ้มูล 2 ชนิด คือ 
(1) ขอ้มูลเก่ียวกบัตวัแปรบางอยา่งท่ีไม่สามารถ ควบคุมได ้ตวัอยา่งเช่น อตัราเงินเฟ้อ อตัราการวา่งงาน 
ภาวะเศรษฐกิจถดถอย เป็นตน้ (2) ขอ้มูลเก่ียวกบัประชากร หรือหน่วยธุรกิจว่าสิงท่ีเขาตอ้งการท าคือ
อะไร เพราะฉะนั้นการ พยากรณ์จะเป็นแนวทางส าหรับการวางแผน ตวัอยา่งเช่น ผูผ้ลิตควรจะเพิ่มราคา
สินคา้หรือไม่ อยา่งไร 

2. การวิเคราะห์แบบอนุกรมเวลา เป็นเคร่ืองมือการพยากรณ์เชิงปริมาน ใช้รูปแบบขอ้มูลใน
อดีตและคาดคะเนถึงส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตโมเดลแบบอนุกรมเวลามีขอ้สมมุติวา่รูปแบบในอดีตจะ
เกิดช ้ าในอนาคต ดังนั้ น จึงแสดงขั้นตอนของ เหตุการณ์ในระหว่างช่วงอดีตจะสามารถใช้หลัก
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คณิตศาสตร์คาดคะเนช่วงเวลาในอนาคตได ้จะเห็นวา่ ขอ้มูลอนุกรมเวลาท่ีจดัเก็บ รวบรวมไดมี้ความผนั
ผวนสูงข้ึน หรือลดลงในบางช่วงเวลา ซ่ึงการผนัแปรดงักล่าวเกิดข้ึน จากสาเหตุ 4 ประการ ดงัน้ี 

  1. แนวโนม้ เป็นการเคล่ือนไหวในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงในทิศทางเดียวกนั และ
ไม่วา่เส้นการเคล่ือนไหวของแนวโนม้จะเพิ่มข้ึนหรือลดลง เส้นการเคล่ือนไหวของแนวโนม้ของขอ้มูล
แบบอนุกรมเวลาจะมีลกัษณะเป็นเส้นท่ีต่อเน่ือง 

   2. การผนัแปรตามฤดูกาล แสดงการเคล่ือนไหวข้ึนลงของตวัเลขซ่ึงเกิดข้ึนเป็นประจ า
ในช่วงเวลาหน่ึงหรือฤดูกาลของปี รูปแบบฤดูกาลอาจแตกต่างกันในแต่ละชั่วโมง แต่ละวนั แต่ละ
สัปดาห์ แต่ละเดือน ทุกสามเดือน หรือแต่ละปี การผนัแปรตามฤดูกาลเกิดข้ึนเน่ืองจากการท่ีผูบ้ริโภค
ซ้ือสินคา้บางชนิด ไม่สม ่าเสมอตลอดทั้งปี แต่มีการซ้ือตามฤดูกาล หรือตามเทศกาล การค านวณหาดชันี
ฤดูกาล เพื่อจะประเมินวา่ในแต่ละเดือนจะมีค่าต่างจากค่าท่ีเราคาดหวงั 

  3. การผนัแปรตามวฏัจกัร จะแสดงการเคล่ือนไหวข้ึนลงซ่ึงเกิดข้ึนในช่วงเวลานานกวา่ 
1 ปี หรือเป็นระยะเวลาหลายปี ซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสภาวะทางเศรษฐกิจ คือ มีการ
เจริญเติบโต ตกต ่า ถดถอย และหลงัจากนั้นก็เจริญเติบโตข้ึนอีกคร้ังหน่ึง  
  4. การผนัแปรผิดปกติหรือแบบสุ่ม หมายถึง ความผนัแปรท่ี เกิดข้ึนจากเหตุการณ์ท่ี
ผิดปกติ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเราไม่สามารถพยากรณ์ได ้เน่ืองจาก เหตุการณ์ผิดปกติเป็นเหตุการณ์ทีไม่สามารถ
คาดคะเนได้ ดงันั้น ถ้าความผนัผวนของขอ้มูลเกิด จากเหตุการณ์ผิดปกติค่อนขา้งมาก จะท าให้การ
พยากรณ์มีโอกาสผดิพลาดสูงเน่ืองจากการ ผนัแปรทผดิปกตินั้นคาดคะเนไดย้าก 

3. วิธีการพยากรณ์แนวโน้ม แบ่งเป็นวิธีการพยากรณ์แนวโนม้เชิงเส้นตรงและไม่เป็นเส้นตรง 
โดยใชว้ิธีอนุกรมเวลาเพื่อพยากรณ์เหตุการณ์ ซ่ึงอธิบายไดใ้น 4รูปแบบ คือ แนวโนม้ การผนัแปรตาม
ฤดูกาล การผนัแปรตามวฏัจกัร การผนัแปรท่ีผิด ปกติ ในขั้นแรกเราจะพิจารณาถึงวธีิประมาณแนวโนม้ 
ซ่ึงแนวโนม้ในระยะยาวของขอ้มูล อนุกรมเวลาอาจจะเป็นลกัษณะเชิงเส้นตรง โดยปกตินกัวิเคราะห์จะ
ใชว้ิธีค่าก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด เพื่อจะค านวณแนวโนม้เชิงเส้นตรง หรืออีกนยัหน่ึง ลมมุติวา่ผลกระทบใน
ระยะยาวเชิงแนวโนม้อาจจะ เป็นสิงหน่ึงซ่ึงสามารถใชอ้ธิบายได ้เพราะฉะนั้นการวเิคราะห์แบบอนุกรม
เวลาก็จะมีการคาดคะเนวา่เป็นเชิงเส้นตรง 

ส่วนวิธีการพยากรณ์ในกรณีท่ีแนวโนม้ไม่เป็นเชิงเส้นตรง วิธีการพยากรณ์ในกรณีท่ีแนวโน้ม
ไม่เป็นเชิงเส้นตรง ในลกัษณะของขอ้มูลแบบอนุกรมเวลานั้นในบางคร้ังก็ไม่แสดงออกมาในแนวโนม้
เชิงเส้นตรง เช่นกรณีในสมการรูปการก าลงัยกสองอาจจะแสดงในลกัษณะแนวโนม้ท่ีถูกตอ้งเหมาะสม  

4. การผันแปรตามฤดูกาล เป็นการวิเคราะห์แบบอนุกรมเวลา โดยใช้ขอ้มูลจะเป็นตวัเลขราย
เดือนหรือรายไตรมาสมากกวา่ตวัเลขประจ าปี ขอ้มลแบบอนุกรมเวลาจะให้ความส าคญั กบัการผนัแปร
ตามฤดูกาลท่ีได้แสดงอยู่ในขอ้มูลแบบอนุกรมเวลาด้วย ซ่ึงการผนัแปรตามฤดูกาลในแต่ละช่วงของ
เศรษฐกิจมกัจะข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศเป็นส าคญั นอกจากนั้นยงัมีเหตุผลอ่ืน ๆ ส าหรับความผนัแปรตาม
ฤดูกาลของอุตสาหกรรมต่าง ๆ นักเศรษฐศาสตร์การจดัการจึงได้คิดคน้วิธีการส าหรับการประมาณ
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รูปแบบของการ ผนัแปรตามฤดูกาลโดยเฉพาะ กล่าวคือ สามารถจะตดัสินไดว้า่ในเดือนใดหรือไตรมาส
ใดท่ีจะมีความแตกต่างไปจากสิงทีเราคาดหวงั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัแนวโนม้หรือการผนัแปรตามวฏัจกัรท่ีอยู่
ในอนุกรมเวลา การค านวณหาค่าการผนัแปรตามฤดูกาล วิธีการหน่ึงในการค านวณหาค่าการผนัแปร
ตามฤดูกาลในขอ้มูลแบบอนุกรมเวลานั้น คือการใชเ้ทคนิค เชิงถดถอย 

5. การผันแปรตามวัฏจักรธุรกจิ เป็นการใชข้อ้มูลแบบอนุกรมเวลาในเชิงธุรกิจจากการผนัแปร
ตามวฏัจักรธุรกิจ ท่ีเกิดจากวงจรธุรกิจ (Business Cycle) หรือการผนัผวนของธุรกิจ (Business 
fluctuations) สามารถดูไดจ้ากผลิตภณัฑ์ประชาชาติ ซ่ึง ผลิตภณัฑ์ประชาชาติน้ีเราจะเห็นไดว้า่ บางท่ีก็
จะเพิ่มข้ึนหรือลดลงไม่แน่นอน อยา่งไรก็ตาม วงจรแต่ละวงจรสามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 4 ระยะ ดงัน้ี 

  1. ระยะตกต ่า คือ จุดท่ีผลิตภณัฑใ์นประเทศมีค่าต ่าท่ีสุด เม่ือเทียบกบั ระดบัท่ีมีการจา้ง
งานเตม็ท่ี 

  2. ระยะขยายตวั เป็นระยะท่ีเกิดข้ึนเม่ือผลิตภณัฑใ์นประเทศเพิ่มข้ึน 

  3. ระยะจุดสูงสุด เกิดข้ึนเม่ือผลิตภณัฑ์ภายในประเทศมีปริมาณสูงสุด เม่ือ เทียบกบั
ระดบัท่ีมีการจา้งงานเตม็ท่ี 

  4. ระยะถดถอย อยูใ่นระหวา่งช่วงท่ีผลิตภณัฑใ์นประเทศก าลงัจะลดลง ถึงจุดตกต ่า 
เพราะฉะนั้นขอ้มูลแบบอนุกรมเวลาทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและทางดา้นธุรกิจจึงสามารถเพิ่ม ข้ึน

และลดลงไดต้ามวงจรธุรกิจ ตวัอยา่งเช่น ผลผลิตของอุตสาหกรรมมีแนวโนม้ท่ีจะสูงกวา่เส้น แนวโนม้ 
ณ จุดสูงสุดของวงจรธุรกิจและมีแนวโนม้ท่ีจะต ่ากวา่เส้นแนวโนม้ ณ จุดตกต ่า ในท านองเดียวกนั ความ
หลากหลายของปริมาณเงินตามช่วงเวลา การจา้งงานในอุตสาหกรรม และ ราคาหุน้สามารถท่ีจะสะทอ้น
ถึงวงจรธุรกิจไดเ้ช่นเดียวกนั อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าขอ้มูลทั้งหมดจะ สามารถเพิ่มข้ึนและลดลงอย่าง
แน่นอน ณ เวลาเดียวกนัได ้แต่บางคร้ังจะมีการเพิ่มข้ึนก่อนท่ีจะ ลดลงถึงจุดต ่าท่ีสุด หรือบางคร้ังอาจจะ
ลดลงก่อนท่ีจะเพิ่มข้ึนถึงจุดสูงสุดก็ได ้ในความเป็นจริง ขอ้มูลอนุกรมบางอย่างจะมีแนวโนม้มากกว่า
การผนัแปรอ่ืน ๆ ในวงจรธุรกิจ ซ่ึงในบางคร้ังอาจ ตอ้งใชก้ารพยากรณ์ควบคู่ไปกบักิจการทางเศรษฐกิจ
ดว้ย 

6. เทคนิคการพยากรณ์อย่างง่าย  โดยทัว่ไป การพยากรณ์ทั้งหมดมกัจะมีโอกาสผิดพลาดได้ 
ดงันั้น การพยากรณ์ทุกคร้ังจึงจะตอ้งให้ความ ระมดัระวงัเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม ตวัแทนของภาครัฐ
และเอกชนไม่ค่อยมีทางเลือกมากนกั แต่ก็ ยงัจะตอ้งท าการพยากรณ์ด้วยเช่นกนั เน่ืองจากตอ้งมีการ
ตดัสินใจอยา่งต่อเน่ืองนั้นจ าเป็นตอ้งอาศยัการพยากรณ์เพื่อช่วยในการคาดการณ์วา่อะไรจะเกิดข้ึนบา้ง 
โดยจะตอ้งท าการพยากรณ์ถึงแมว้า่เขาจะไม่มัน่ใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ก็ตาม ดงันั้น จึงเกิดค าถามท่ีว่า 
จะตอ้งท าอยา่งไรจึงจะพยากรณ์ไดดี้ท่ีสุดโดยไม่ค  านึงถึงวิธีของ การพยากรณ์ ซ่ึงในบทน้ีจะอธิบายถึง
เทคนิคการพยากรณ์ขั้นพื้นฐาน ซ่ึงถา้เป็นกิจการขนาดเล็ก จะช้ีให้เห็นผลในช่วงประมาณไตรมาสของ
กิจการท่ีใชเ้ทคนิคน้ี อยา่งไรก็ตาม เทคนิคดงักล่าว ถือวา่เป็นเคร่ืองมือการพยากรณ์อยา่งหยาบท่ีเป็นการ
ประมาณการมากกว่าท่ีจะใชว้ิธีการท่ีสลบัซบัซ้อน เน่ืองจากเทคนิคท่ีสลบัซบัซ้อนนั้นค่อนขา้งจะยาก
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ในความเป็นจริงและอาจจะท าให้การ พยากรณ์เกิดความผิดพลาดได้ ซ่ึงวิธีท่ีง่ายท่ีสุดส าหรับการ
พยากรณ์ก็คือ การคาดการณ์โดยตรงจากแนวโนม้  

7. การใช้ดัชนีช้ีวัด ในกรณีท่ีขอ้มูลในอดีตมีความผนัผวนมาก การ ใช้ขอ้มูลในอดีตในการ
พยากรณ์อนาคตอาจจะท าใหก้ารพยากรณ์มีโอกาสผดิพลาดสูง ดงันั้น ผูพ้ยากรณ์จะตอ้งอาศยัการสังเกต
ขอ้มูลอ่ืน ๆ วา่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งไร แลว้น าผลท่ีไดม้า พยากรณ์ทิศทางของขอ้มูลท่ีตอ้งการ ดงันั้น 
ผูพ้ยากรณ์ จะต้องอาศยัวิธีการอ่ืนในการพยากรณ์โดยอาศยัดัชนีหรือเคร่ืองช้ีน า (Indicators) การ
พยากรณ์โดยใชด้ชันีช้ีวดัถือวา่กิจกรรมทางดา้นเศรษฐกิจมีทิศทางท่ีจะปรับตวัให้สอด- คลอ้งกบัวงจร
ธุรกิจ ดชันีช้ีวดัแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

  1. ดัชนีช้ีน าภาวะเศรษฐกิจ เป็นตัวแปรท่ีปรับตัวล่วงหน้าก่อน การปรับตัวของ
เศรษฐกิจโดยรวม ดชันีช้ีน าภาวะเศรษฐกิจจะท าให้สามารถพยากรณ์ได้ว่าเศรษฐกิจ ในอนาคตจะมี
ทิศทางเป็นอยา่งไร 

  2. ดชันีช้ีภาวะเศรษฐกิจ เป็นตวัแปรบางตวัอาจปรับตวัไป พร้อม ๆ กบัภาวะเศรษฐกิจ 
ตวัแปรเหล่าน้ีจะปรับตวัลดลงในช่วงภาวะเศรษฐกิจหดตวั และจะ ปรับตวัสูงข้ึนในช่วงภาวะเศรษฐกิจ
ฟ้ืนตวั  
  3. ดชันีช้ีตามภาวะเศรษฐกิจ เป็นตวัแปรท่ีมีการปรับตวัล่าชา้ กวา่ภาวะเศรษฐกิจ  

ถา้ดชันีช้ีน าจ  านวนมากแสดงแนวโนม้ท่ีจะลดลงซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายวา่เราก าลงัมาถึงจุด สูงสุด
ทางดา้นเศรษฐกิจ แต่ถา้ดชันีช้ีน าจ  านวนมากมีแนวโนม้ท่ีเพิ่มข้ึน แสดงวา่แนวโนม้เขา้สู่ภาวะเศรษฐกิจ
ตกต ่า ประสบการณ์เก่ียวกบัดชันีช้ีน านั้นถือวา่มีส่วนท่ีน าไปสู่ความส าเร็จในการพยากรณ์เศรษฐกิจ ใน
บางคร้ังอาจจะไม่มีการเตือนจากตัวแปรหรือตัวช้ีน าเหล่าน้ี แต่บางคร้ัง ดัชนีช้ีน าอาจให้ข้อมูลท่ี
ผิดพลาด ตวัอย่างเช่น ในช่วงของการขยายตวั บางคร้ังตวัแปรเหล่าน้ีก็ จะลดลงก่อนท่ีเศรษฐกิจจะ
เพิ่มข้ึนอยา่งแทจ้ริง หรือในช่วงของสภาวะเศรษฐกิจถดถอย บางคร้ังตวัแปรเหล่าน้ีก็จะเพิ่มข้ึนในช่วง
ระยะเวลาลนั ๆ ก่อนท่ีจะมาถึงจุดต ่าท่ีสุด เพราะฉะนั้นเราจ าเป็น จะตอ้งพิจารณาทุกส่ิงทุกอยา่งอยา่งให้
รอบคอบ  

8. โมเดลทางเศรษฐมิติ เป็นเคร่ืองมือของนักวิเคราะห์ใช้ในการพยากรณ์โดยใช้เทคนิคเชิง
ถดถอย (Regression) หรือการใช้โมเดลท่ีมีสมการหลายสมการ การใช้ วิธีดงักล่าวจะเน้นในลกัษณะ
ของการสร้างและก าหนดชุดของสมการหรือระบบสมการ ซ่ึงจะ สะทอ้นถึงผลลพัธ์ของตวัแปรอิสระ
หรือตวัแปรท่ีเราตอ้งการจะพยากรณ์ การพยากรณ์ตวัแปรต่าง ๆ ท่ีก าหนดในโมเดลและความสัมพนัธ์
ของตวัแปรต่าง ๆ วา่มีผลต่อตวัแปรตามหรือไม่ โดย ก าหนดตวัแปรอิสระและน าไปใส่ในสมการ 

ประโยชน์ของการพยากรณ์ 

ประโยชน์ของการพยากรณ์สามารถท่ีจะแยกพิจารณาไตเ้ป็น 2 ระดบั คือ ระดบัส่วนรวมของ
ระบบเศรษฐกิจหรือระดบัมหภาคและระดบัส่วนย่อยหรือระดบัจุลภาค ในระดบัส่วนรวมของระบบ
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เศรษฐกิจ จะเป็นการพยากรณ์ถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโดยทัว่ไปซ่ึงหน่วยงานของรัฐบาล องคก์าร
สาธารณะหรือสมาคมมกัจะเป็นผูด้  าเนินการ ผลของการพยากรณ์ท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน
นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศ ในระดบัส่วนย่อย การพยากรณ์จะมีประโยชน์โดยตรงต่อหน่วย
ธุรกิจ ดงัพิจารณาไตจ้ากประโยชน์ ท่ีจะมีต่อฝ่ายต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. ฝ่ายการผลิต เป็นการพยากรณ์เก่ียวกบัจ านวนสินคา้ท่ีจะขายได้ จะเป็นประโยชน์ต่อการ
วางแผน การผลิตและปริมาณสินคา้คงคลงั จะช่วยท าให้ฝ่ายการผลิตผลิตสินคา้ออกมาไตเ้พียงพอกบั
ความตอ้งการ ของตลาดและผลิตไตใ้นอตัราตน้ทุนท่ีต ่า นอกจากน้ีการพยากรณ์เก่ียวกบัความตอ้งการ
ตา้นวตัถุดิบ แนวโนม้ราคาวตัถุดิบและค่าแรงยงัจะช่วยให้ฝ่ายการผลิตสั่งซ้ือวตัถุดิบไตใ้นปริมาณและ
ราคาท่ีเหมาะสม อีกดว้ย 

2. ฝ่ายการตลาด เป็นการพยากรณ์ท่ีเก่ียวกบัการตลาดไม่วา่จะเป็นการพยากรณ์ยอดขาย ส่วน
แบ่ง ของตลาด แนวโนม้ของราคา การพฒันาสินคา้ใหม่ หรือการพยากรณ์อ่ืน ๆ ลว้นแต่เป็นประโยชน์
ต่อการ ก าหนดนโยบายตา้นการตลาด อนัจะน่าไปใชใ้นการวางแผนตา้นการโฆษณาการขายโดยตรง
และการ ส่งเสริมการขายอ่ืน 

3. ฝ่ายการเงินและบญัชี เป็นการพยากรณ์จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนเก่ียวกบักระแสเงิน
สด รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยธุรกิจให้อยูใ่นสภาพคล่องและ ด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพใน
การวางแผนเก่ียวกบักระแสเงินสดดงักล่าว โดยทัว่ไปแลว้จะตอ้ง พยากรณ์ส่วนประกอบแต่ละเร่ืองท่ี
จ าเป็นตอ้งใช้ในการค านวณหา กระแสเงินสดสุทธิ (Net Cash Flow) นอกจากน้ีฝ่ายการเงินจะตอ้ง
สามารถพยากรณ์อัตราดอกเบ้ีย เพื่อช่วยในการวางแผนก าหนดระยะเวลาท่ีจะ จัดหาทุนใหม่ 
ก าหนดเวลาท่ีลูกหน้ีตอ้งช าระค่าสินคา้ เพื่อช่วยในการควบคุมลูกหน้ี เป็นตน้ 

4. ฝ่ายบุคคล เป็นการพยากรณ์เพื่อช่วยในการตดัสินใจดา้นการวาง แผนเก่ียวกบัจ านวนคนงาน
แต่ละประเภทท่ีจะตอ้งจา้งเขา้มาท างาน และโครงการฝึกอบรมพนกังานท่ีจะตอ้ง เปิดเพิ่มข้ึน นอกจากน้ี
ยงัอาจตอ้งทราบเก่ียวกบัการเขา้ออกของพนกังานแต่ละประเภท การเปล่ียนแปลง ชัว่โมงท างาน อายุท่ี
ครบเกษียณและแนวโนม้ต่าง ๆ ของการขาดงานและการมาท างานสายดว้ย 

5. ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป เป็นการน าการพยากรณ์ไปใชจ้ะช่วยเป็นพื้นฐานในการตดัสินใจจึงมี
ความ ส าคญัยิ่ง โดยเฉพาะการพยากรณ์เก่ียวกบัปัจจยัต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจจะช่วย'ให้-การตดัสินใจของ
ผูบ้ริหารระดบัสูงดีข้ึน เพราะการพยากรณ์ดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อ การวางแผนเก่ียวกบัขนาดและ
เวลาของการขยายกิจการตลอดจนกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการด าเนินงาน นอกจาก น้ีการพยากรณ์เก่ียวกบัการ
เปล่ียนแปลงของราคา รายไดแ้ละการเจริญเติบโตของยอดขาย จะช่วยท าให้ ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนด
นโยบายเก่ียวกบัราคาสินคา้และการขยายตลาดไดถู้กตอ้งมากยิง่ข้ึนดว้ย 
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สรุป 

 การพยากรณ์ใชใ้นทั้งระดบัมหภาคและระดบัจุลภาค ในระดบัส่วนรวมของระบบเศรษฐกิจ จะ
เป็นการพยากรณ์ถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโดยทัว่ไปซ่ึงหน่วยงานของรัฐบาล มกัจะเป็นผูด้  าเนินการ 
ผลของการพยากรณ์ท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศ ในระดบั
ส่วนย่อย การพยากรณ์จะมีประโยชน์โดยตรงต่อหน่วยธุรกิจ เคร่ืองมือท่ีส าคัญคือ ความยืดหยุ่น 
หมายถึง อตัราการเปล่ียนแปลงการตอบสนองของจ านวนสินค้าหน่ึงท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงของ
ตวัก าหนดปริมาณสินคา้นั้น โดยความยืดหยุ่นของอุปสงค์และความยืดหยุ่นของอุปทาน คือ การวดั
เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของปริมาณเสนอซ้ือหรือปริมาณเสนอขายต่อเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลง
ของตวัแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลในการก าหนดปริมาณเสนอซ้ือหรือปริมาณเสนอขาย  
 จากการศึกษาเน้ือหาความยืดหยุ่นและโมเดลทางคณิตศาสตร์ท่ีใช้ในการพยากรณ์สามารถ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นทางเศรษฐศาสตร์เพื่อน าไปใชก้ าหนดนโยบายดา้นเศรษฐกิจช่วยในการบริหารและ
ประเมินผลนโยบายเศรษฐกิจทั้งในส่วนของรัฐและเอกชน และในดา้นการด าเนินธุรกิจจะช่วยกิจการ
เก่ียวกบัการตั้งราคาสินคา้ การบริการ หรือการเปล่ียนแปลงราคาสินคา้หรือบริการ จากการประยุกตใ์ช้
ค่าความยืดหยุน่ในทางปฏิบติัถือไดค้วามรู้เก่ียวกบัความยืดหยุน่นบัเป็นหัวใจส าคญัในการศึกษาหลกั
เศรษฐศาสตร์อยา่งยิง่ 

ค าถามทบทวน 

 1) จงอธิบายความหมายของ ความยดืหยุน่  
 2) ความยดืหยุน่ของอุปสงคมี์ก่ีประเภท อะไรบา้ง 

 3) ความยดืหยุน่มากและความยดืหยุน่นอ้ยต่างกนัอยา่งไร จงยกตวัอยา่ง 

 4) ความยดืหยุน่น าไปใชก้ าหนดนโยบายรัฐไดอ้ยา่งไร ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
 5) จงประยกุตใ์ชป้ระโยชน์จากพยากรณ์ 

อ้างองิ 
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แผนการสอนประจ าบทที่ 3 

เร่ือง อุปสงค์และอุปทานส าหรับตลาด 

 

หัวข้อเน้ือหาประจ าบท 

แนวคิดพื้นฐานและประเภทอุปสงคต์ลาด 

กฎและปัจจยัก าหนดอุปสงค ์

ตารางและสมการอุปสงค ์

การคาดการณ์อุปสงค ์

แนวคิดพื้นฐานและประเภทอุปทานตลาด 

กฎและปัจจยัก าหนดอุปทาน 

ตารางและสมการอุปทาน 

การคาดการณ์อุปทาน 

การเปล่ียนแปลงปริมาณและระดบัอุปสงคแ์ละอุปทาน 

ดุลยภาพและการเปล่ียนแปลงดุลยภาพของตลาด 

เคร่ืองมือการจดัการราคาของรัฐ 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เม่ือศึกษาบทน้ีแลว้ ผูศึ้กษาสามารถ 

 1. เขา้ใจความหมายของอุปสงคแ์ละอุปทาน 

 2. สามารถจ าแนกประเภทของอุปสงคแ์ละประเภทของอุปทาน 

 3. เขา้ใจกฎของอุปสงค ์กฎของอุปทาน ตวัก าหนดอุปสงคแ์ละตวัก าหนดอุปทาน 

 4. สร้างและวเิคราะห์ตารางอุปสงค ์ตารางอุปทาน ตวัก าหนดอุปสงคแ์ละตวัก าหนดอุปทาน 

 5. สามารถวเิคราะห์การเปล่ียนของอุปสงค ์และการเปล่ียนของอุปทาน 

 6. สามารถวเิคราะห์ดุลยภาพของตลาด และการเปล่ียนแปลงภาวะดุลยภาพ 

 7. อภิปรายและตอบค าถามได ้
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วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 1. แนะน าเน้ือหารายวชิาในบท 

 2. แนะน าเอกสารและต าราอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับอ่านเพิ่มเติม 

 3. แนะน ากิจกรรมการเรียนการสอน การวดัผลและการประเมินผล 

 4. บรรยายโดยใชเ้อกสารและยกตวัอยา่งอุปสงคแ์ละอุปทาน 

 5. สร้างตารางอุปสงคแ์ละอุปทาน และวเิคราะห์จุดดุลยภาพโดยใชโ้ปรแกรมค านวณส าเร็จรูป 

 6. ยกตวัอยา่งสถานการณ์ในปัจจุบนั และร่วมกนัอภิปรายการเปล่ียนแปลงภาวะดุลยภาพ 

 7. ตอบค าถามและส่งงานค าถามทา้ยบท 

 8. จดัท ารายงานคน้ควา้นอกชั้นเรียน พร้อมน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน 

 2. เอกสาร ต ารา และบทความท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3. เอกสารตวัอยา่งสถานการณ์ในปัจจุบนั 

 4. ชุดขอ้มูลตวัเลข อุปสงคแ์ละอุปทานในตลาด 

 5. แผน่ใสสรุปค าบรรยาย 

 

การวดัและประเมินผล 

 1. สังเกตจากเขา้ชั้นเรียน ความสนใจในการเรียน 

 2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน 

 3. การตอบค าถาม การวเิคราะห์กรณีศึกษาในชั้นเรียน 

 4. การตอบค าถามทา้ยบท 

 5. รายงานการคน้ควา้นอกชั้นเรียนและการน าเสนอ 

 



 

 

บทที ่3 

การวเิคราะห์อุปสงค์และอุปทานส าหรับตลาด 

 

แนวคิดพืน้ฐานและประเภทอุปสงค์ตลาด 

 แนวคิดพืน้ฐานของอุปสงค์ (Demand)  
 อุปสงค์ หมายถึง ความต้องซ้ือสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหน่ึงของผูบ้ริโภค ร่วมกับ
ความสามารถในการสนองความตอ้งการดงักล่าว อุปสงคจึ์งหมายถึง ความตอ้งการ บวกดว้ยอ านาจซ้ือ 
ถา้เป็นความตอ้งการท่ีเกินกวา่อ านาจซ้ือจะไม่เรียกวา่ อุปสงค ์(นราทิพย ์ชุติวงศ,์ 2550)  
 อุปสงค์ (Demand) หมายถึง ความตอ้งการของประชาชนท่ีจะซ้ือสินคา้และบริการในราคาท่ี
ก าหนดและสามารถซ้ือสินคา้และบริการนั้น ๆ ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความสามารถและก าลงัซ้ือของแต่ละ
บุคคล เช่น นายสมชายตอ้งการจะซ้ือรถยนต์ แต่ไม่มีเงินซ้ือก็จะเป็นเพียงความตอ้งการท่ีไม่สามารถ
เกิดข้ึนได ้แต่ถา้นายสมชายมีเงินซ้ือรถได ้จึงจะนบัวา่เป็นความตอ้งการท่ีแทจ้ริงในทางเศรษฐศาสตร์ 
และเรียกอุปสงคท่ี์มีประสิทธิผลวา่อุปสงค ์(ไพรินทร์และวรรณา, 2547)  
 อุปสงค์ หมายถึง จ านวนของสินคา้หรือบริการท่ีผูบ้ริโภคต้องการซ้ือในระยะเวลาหน่ึง ณ 
ระดบัราคาต่าง ๆ ของสินคา้ในระยะเวลาท่ีก าหนด (วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิน, 2551)  
 จากความหมายดงักล่าวจึงสรุปได้ว่า อุปสงค์ หมายถึง ความตอ้งการซ้ือสินคา้หรือบริการท่ี
ผูบ้ริโภคมีความเต็มใจท่ีจะซ้ือและผูซ้ื้อมีความสามารถซ้ือได ้ณ ระดบัราคาต่าง ๆ โดยสมมติให้ปัจจยั
อ่ืนคงท่ี ดังนั้นจึงเรียกความต้องการของผูบ้ริโภคว่า “อุปสงค์ (Effective Demand) ” และการท่ีจะ
เรียกวา่เป็นอุปสงคไ์ดน้ั้นตอ้งประกอบไปดว้ย 3 องคป์ระกอบ คือ  
  1. ความตอ้งการท่ีจะซ้ือ (Wants) คือ ความอยากไดข้องผูบ้ริโภคในสินคา้หรือบริการ 
แต่ถา้หากมีความตอ้งการเพียงอยา่งเดียวนั้นไม่ถือวา่เป็นอุปสงค ์ 
  2. ความเตม็ใจท่ีจะจ่าย (Willingness to Pay) คือ การท่ีผูบ้ริโภคมีความยนิดีท่ีจะจ่ายเงิน
หรือทรัพยสิ์นท่ีมีอยู ่เพื่อแลกเปล่ียนกบัสินคา้หรือบริการท่ีตอ้งการเหล่านั้น  
  3. ความสามารถท่ีจะซ้ือ (Purchasing Power or Ability to Pay) คือ ความเป็นไปไดข้อง
ผูบ้ริโภคในการท่ีจะซ้ือสินคา้หรือบริการท่ีตอ้งการ แต่ถา้ปราศจากความสามารถท่ีจะซ้ือได ้จะไม่ถือวา่
เป็นอุปสงคเ์พราะจะเป็นเพียงความตอ้งการในการซ้ือ (Potential Demand) เท่านั้น  

ประเภทของอุปสงค์ อุปสงคส์ามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

 1. อุปสงค์ต่อราคา (Price demand) หมายถึง ความตอ้งการซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีสามารถซ้ือได ้ณ 
ระดบัราคาหน่ึงในตลาดและในระยะเวลาท่ีก าหนด โดยก าหนดให้ปัจจยัอ่ืนคงท่ี และถา้หากว่าราคา
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สินคา้เพิ่มข้ึนจะมีผลท าให้อุปสงคต่์อสินคา้นั้นลดลง แต่ในทางตรงขา้มกนัถา้ราคาสินคา้ลดลงจะมีผล
ท าใหอุ้ปสงคต่์อสินคา้นั้นเพิ่มข้ึน  
 โดยอุปสงคต่์อราคาสามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี (วนัรักษ ์,2540)  
 - อุปสงคร์ายบุคคล (Individual Demand) คือ อุปสงคข์องผูบ้ริโภคคนหน่ึงคนใด 

 - อุปสงค์ของหน่วยผลิต (Firm Demand) คือ อุปสงค์ท่ีมีต่อสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึงของผูผ้ลิต
รายหน่ึง 

 - อุปสงค์ของอุตสาหกรรมหรือตลาด (Industry or Market Demand) คืออุปสงค์ส าหรับสินคา้
ชนิดใดชนิดหน่ึงของทุกหน่วยผลิตรวมกนั 

 - อุปสงคม์วลรวม (Aggregate Demand) คือ อุปสงคข์องสินคา้รวมกนัทั้งระบบเศรษฐกิจ 

 - อุปสงคจ์ากภายนอกประเทศ (External or Foreign Demand) คือ อุปสงคข์องประเทศอ่ืน ๆ ท่ี
มีต่อสินคา้หรือบริการท่ีผลิตข้ึนภายในประเทศ 

 2. อุปสงค์ต่อรายได้ (Income Demand) หมายถึง ความตอ้งการซ้ือท่ีผูบ้ริโภคสามารถซ้ือได ้ณ 
ระดบัรายไดห้น่ึง ๆ โดยก าหนดใหปั้จจยัอ่ืนคงท่ี ทั้งน้ีอุปสงคต่์อรายไดข้องบุคคลหน่ึงท่ีมีต่อสินคา้ชนิด
ใดชนิดหน่ึงจะเปล่ียนแปลงไปตามรายไดข้องบุคคลนั้นเพียงอยา่งเดียว  
 3. อุปสงค์ต่อราคาสินค้าอ่ืน ๆ (Cross Demand) หมายถึง ความตอ้งการซ้ือท่ีผูบ้ริโภคสามารถ
ซ้ือสินคา้ชนิดหน่ึงต่อราคาสินคา้อีกชนิดหน่ึงก าหนดให้ปัจจยัอ่ืนคงท่ี อุปสงค์ต่อราคาชนิดอ่ืนท่ีเป็น
สินคา้ท่ีใช้ประกอบกนั เช่น กาแฟกบัน ้ าตาล ปริมาณความตอ้งการน ้ าตาลจะข้ึนอยู่กบัปริมาณการด่ืม
กาแฟ ถา้ราคากาแฟลดลง ปริมาณซ้ือกาแฟจะเพิ่มข้ึน จะส่งผลให้ซ้ือน ้ าตาลเพิ่มข้ึนดว้ย แต่ถา้เป็นอุป
สงคต่์อราคาสินคา้ชนิดอ่ืนท่ีเป็นสินคา้ท่ีใชท้ดแทนกนั (Substitution goods) เช่น รถยนตอิ์ซูซุกบัรถยนต์
โตโยต้า ถ้าราคารถยนต์อิซูซุลดลง ปริมาณความต้องการรถยนต์อิซูซุเพิ่มข้ึน ท าให้ปริมาณความ
ตอ้งการรถยนตโ์ตโยตา้ลดลง เป็นตน้ 

กฎและปัจจัยก าหนดอุปสงค์ 

กฎของอุปสงค์ (Law Of Demand)  
 กฎของอุปสงค ์คือ ความสัมพนัธ์ระหวา่งราคาและปริมาณของสินคา้และบริการ โดยกฎน้ีกล่าว
วา่ปริมาณสินคา้และบริการต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ มีความสัมพนัธ์ในทิทางตรงขา้มกบัราคาสินคา้
และบริการชนิดนั้น (ปิยะพร, 2542) และ (วิรุณสิริ, 2553) ได้กล่าวว่า กฎของอุปสงค์ คือ ถ้าหาก
ก าหนดให้ส่ิงอ่ืนคงท่ี โดยให้ราคาของสินคา้ชนิดหน่ึงถูกลง ปริมาณซ้ือสินคา้ก็จะมากข้ึน และในทาง
กลบักนัถา้ราคาสินคา้ชนิดหน่ึงแพงข้ึนปริมาณซ้ือสินคา้ก็จะน้อยลง ซ่ึงปริมาณซ้ือสินคา้ชนิดหน่ึงจะ
แปรผกผนักบัราคาของสินคา้ชนิดนั้น  
 ดงันั้นจึงสรุปว่า กฎของอุปสงค์ หมายถึง เม่ือราคาสินคา้เพิ่มข้ึน ปริมาณความตอ้งการซ้ือจะ
ลดลง แต่เม่ือราคาสินคา้ลดลง ปริมาณความตอ้งการซ้ือจะเพิ่มข้ึน และจากกฎของอุปสงคจ์ะท าใหท้ราบ
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วา่ ปริมาณของสินคา้และบริการชนิดหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการจะแปรผกผนั (Inverse Relation) กบัระดบั
ราคาของสินคา้และบริการชนิดนั้น ภายใตข้อ้สมมติวา่ปัจจยัตวัอ่ืนมีค่าคงท่ี จะส่งผลท าให้เส้นอุปสงค์
เป็นเส้นท่ีมีความชันเป็นลบทอดลดลงจากซ้ายไปขวา แสดงถึงการท่ีราคาลดลงปริมาณอุปสงค์จะ
เพิ่มข้ึน แต่เม่ือราคาสูงข้ึนปริมาณอุปสงคจ์ะลดลง  
 ทั้งน้ีสาเหตุท่ีท าให้กฎของอุปสงคมี์ลกัษณะดงักล่าว เน่ืองจากผลทางรายได้ (Income Effect) 
เกิดจากการท่ีระดบัราคาของสินคา้หรือบริการมีการเปล่ียนแปลง แต่รายไดข้องแต่ละบุคคลนั้นคงท่ี จึง
ส่งผลต่อระดบัรายไดท่ี้แทจ้ริง (Real Income) ของบุคคลนั้น กล่าวคือเม่ือราคาขายสินคา้สูงข้ึนท าให้
บุคคลหน่ึง ๆ มีรายไดแ้ทจ้ริงลดลงทั้ง ๆ ท่ีรายไดท่ี้เป็นจ านวนเงิน (Money Income) มิไดเ้ปล่ียนแปลง 
แต่เน่ืองจากรายไดท่ี้เป็นจ านวนเงินเท่าเดิมสามารถซ้ือสินคา้ไดใ้นจ านวนท่ีน้อยลงในทางกลบักนัถา้
ราคาสินคา้ลดลงรายได้ท่ีเป็นจ านวนเงินเท่าเดิม บุคคลนั้นจะสามารถซ้ือสินคา้ไดใ้นจ านวนมากข้ึน
เสมือนว่ามีรายไดท่ี้แทจ้ริงเพิ่มข้ึน ซ่ึงรายไดท่ี้แทจ้ริง หาไดจ้าก รายไดท่ี้เป็นตวัเงิน (Money Income) 
หารดว้ยราคาสินคา้ (Price) ยกตวัอยา่งเช่น นาย ก. มีรายได ้5,000 บาท ตอ้งการซ้ือเส้ือตวัละ 1,000 บาท 
จะได ้5 ตวั แต่ถา้ราคาเส้ือสูงข้ึนเป็นตวัละ 2,500 บาท นาย ก. ก็จะซ้ือไดเ้พียง 2 ตวั แสดงว่า รายไดท่ี้
แทจ้ริงลดลงแต่รายไดท่ี้เป็นตวัเงินคงท่ี และผลทางการทดแทน (Substitution Effect) เกิดจากเม่ือราคา
ของสินคา้หรือบริการอยา่งใดอยา่งหน่ึงลดลงปริมาณความตอ้งการซ้ือหรืออุปสงคใ์นสินคา้หรือบริการ
นั้นจะเพิ่มข้ึน เกิดการใชสิ้นคา้ชนิดอ่ืน ๆ เพื่อทดแทนสินคา้ชนิดเดิมท่ีเคยบริโภคอยู ่การบริโภคสินคา้
ทดแทนอาจเกิดจากการเพิ่มข้ึนของราคาของสินคา้ชนิดหน่ึง ท าให้ผูบ้ริโภคตอ้งหันไปบริโภคสินคา้
ชนิดอ่ืนท่ีสามารถทดแทนไดเ้ช่น น ้าด่ืม สินคา้เกษตร เป็นตน้ 

ปัจจัยก าหนดอุปสงค์ (Demand Determinants)  
 จากกฎของอุปสงค์ดงักล่าว เส้นอุปสงค์จะมีลกัษณะตามกฎของอุปสงค์ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์
ระหวา่งปริมาณความตอ้งการซ้ือกบัราคาของสินคา้และบริการนั้น โดยมีการก าหนดปัจจยัอ่ืนคงท่ี โดย
ปกติแลว้ราคาไม่ใช่เพียงส่ิงเดียวท่ีก าหนดอุปสงค์แต่ยงัมีปัจจยัตวัอ่ืนเขา้มาเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากปริมาณ
ความตอ้งการซ้ือสินคา้หรือปริมาณอุปสงค์มิไดข้ึ้นอยู่กบัราคาของสินคา้และบริการนั้นแต่เพียงอย่าง
เดียวแต่ยงัข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดอุปสงคด์ว้ย 

 ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดอุปสงค ์ไดแ้ก่ 

  1. สินค้าที่ใช้ทดแทน (Substitution Goods) ถา้หากราคาของสินคา้ท่ีใชท้ดแทนกนัมี
ราคาเพิ่มข้ึน จะท าใหอุ้ปสงคใ์นสินคา้อา้งอิงเพิ่มข้ึน แต่ถา้สินคา้ท่ีใชท้ดแทนกนัราคาลดลง จะท าใหอุ้ป
สงค์ในสินคา้อา้งอิงนั้นลดลงเช่นกนั ตวัอย่างเช่น ถา้ราคาของเน้ือไก่สูงข้ึนผูบ้ริโภคจะหันไปบริโภค
เน้ือหมูแทนเน่ืองจากราคาเน้ือหมูถูกกวา่เน้ือไก่โดยเปรียบเทียบ ซ่ึงจะส่งผลใหอุ้ปสงคข์องเน้ือไก่ลดลง 
และอุปสงค์ของเน้ือหมูก็จะเพิ่มข้ึน และในตรงกนัขา้มถา้ราคาเน้ือไก่ลดลงจะท าให้อุปสงคใ์นเน้ือไก่
เพิ่มข้ึนและอุปสงคเ์น้ือหมูลดลงเช่นกนั 
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  2. สินค้าทีใ่ช้ประกอบกัน (Complementary Goods) ถา้หากราคาของท่ีใชป้ระกอบกนั
เพิ่มข้ึน จะท าใหอุ้ปสงคใ์นสินคา้อีกชนิดหน่ึงลดลง และในทางตรงกนัขา้ม ถา้ราคาสินคา้ท่ีใชป้ระกอบ
กนัลดลง จะท าใหอุ้ปสงคใ์นสินคา้อีกชนิดหน่ึงเพิ่มข้ึน เช่น ถา้ราคาของกาแฟสูงข้ึน อุปสงคใ์นกาแฟจะ
ลดลงท าให้อุปสงคข์องน ้ าตาลลดลง ในทางกลบักนัถา้ราคาของกาแฟลดลง อุปสงคใ์นกาแฟจะเพิ่มข้ึน 
ส่งผลให้อุปสงคข์องน ้ าตาลเพิ่มข้ึนเช่นกนัตวัอยา่ง สินคา้ท่ีใชป้ระกอบกนั เช่น สมุดกบัดินสอ รถยนต์
กบัน ้ามนั เป็นตน้ 

  3. ระดับรายได้ (Income) ระดบัรายไดเ้ป็นตวัก าหนดศกัยภาพในการซ้ือ ผูบ้ริโภคท่ีมี
รายได้มากจะมีแนวโน้มในการบริโภคเพิ่มข้ึน ในทางตรงกนัขา้มถ้ามีรายได้ต ่าก็จะมีแนวโน้มการ
บริโภคลดลง ระดบัของรายไดจึ้งมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอุปสงคข์องสินคา้ปกติ 

  4. รสนิยม (Taste) รสนิยมของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กบัอุปสงค์ของสินคา้ โดย
ข้ึนอยูก่บั ความสะดวกสบาย ยคุสมยั แฟชัน่ วยั เพศ ระดบัการศึกษา ความชอบ ฯลฯ ซ่ึงจะเป็นลกัษณะ
ของแต่ละบุคคล ตวัอยา่งเช่นอุปสงคข์องเส้ือผา้แฟชัน่ในกลุ่มวยัรุ่นจะมีมากกว่าในกลุ่มของผูใ้หญ่อุป
สงคข์องเคร่ืองส าอางของกลุ่มผูช้ายจะนอ้ยกวา่ของกลุ่มผูห้ญิง อุปสงคค์อมพิวเตอร์รุ่นใหม่จะมีมากใน
กลุ่มผูท่ี้ตอ้งการความทนัสมยั เป็นตน้ 

  5. การกระจายรายได้ (Income Distribution) ประเทศท่ีมีการกระจายรายไดเ้หล่ือมล ้า
กนัมาก โดยมีประชากรกลุ่มท่ีมีรายไดสู้งมาก และรายไดต้ ่ามาก รายไดส่้วนใหญ่จะอยู่ในมือของคน
กลุ่มหน่ึงท าใหพ้ฤติกรรมในการบริโภคสินคา้และบริการของคนทั้งสองกลุ่มแตกต่างกนั เช่น ประเทศท่ี
มีบ่อน ้ ามนันอกจากปัจจยัท่ีกล่าวมาแล้ว ยงัมีปัจจยัอ่ืนท่ีเป็นตวัก าหนดอุปสงค์อีกมาก จึงกล่าวได้ว่า
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออุปสงค ์เรียกไดว้า่ เป็นตวัก าหนดอุปสงค ์

  6. จ านวนประชากร (Population) หมายถึง จ านวนคนท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีความ
ต้องการบริโภคสินค้า จ  านวนประชากรจะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักับอุปสงค์สินค้า ถ้า
ประชากรเพิ่มข้ึน ความตอ้งการสินคา้และบริการก็จะเพิ่มข้ึน แต่ในทางตรงกนัขา้มถา้ประชากรลดลง 
ความตอ้งการในสินคา้และบริการก็จะลดลง เช่น หากประชากรเพิ่มข้ึน ความตอ้งการอาหารยอ่มเพิ่มข้ึน 

  7. สภาพเศรษฐกิจ ภาวะเศรษฐกิจมีผลต่อก าลงัซ้ือของผูใ้ช้หรือผูบ้ริโภคโดยตรง มี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกับความตอ้งการซ้ือสินคา้ โดยเฉพาะสินคา้เกษตร ถ้าภาวะเศรษฐกิจ
ขยายตวั ความตอ้งการสินคา้เกษตรจะมีเพิ่มมากข้ึน เช่น นม เน้ือสัตว ์และผลไม ้เป็นตน้ 

  8. ฤดูกาล (Season) ฤดูกาลเป็นอิทธิพลท่ีเกิดจาก ลม ฟ้า อากาศ ท่ีไม่สามารถก าหนด
ได ้มีผลต่ออุปสงค์และระดบัราคาของสินคา้หน่ึง ๆ เช่น ถา้ผลไมไ้ม่อยู่ในฤดูกาลจะมีราคาสูง แต่ถา้
ผลไมช้นิดนั้นเขา้สู่ฤดูกาลปกติจะมีราคาลดลดลงไดอุ้ปสงคข์องเคร่ืองท าน ้าอุ่นจะมีนอ้ยลงส่วนอุปสงค์
ของเคร่ืองปรับอากาศจะมีเพิ่มข้ึนในฤดูร้อน อุปสงคใ์นครีมกนัแดดจะมีมากในฤดูร้อน และอุปสงคข์อง
ร่มจะเพิ่มข้ึนในฤดูฝน เป็นตน้ 
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  9. วัฒนธรรมและประเพณีความเช่ือ แต่ละทอ้งถ่ินไม่เหมือนกนั ยอ่มมีผลกบัอุปสงค์
ของคนในพื้นท่ี เช่น ผูบ้ริโภคท่ีนบัถือศาสนาอิสลามจะไม่มีความตอ้งการบริโภคเน้ือหมูหรือผูบ้ริโภค
ชาวจีนมกัจะนิยมการบริโภคส่ิงของท่ีเป็นสีแดง เป็นตน้ 

ตารางและสมการอุปสงค์ 

ตารางอุปสงค์ (Demand Schedule)  
 ตารางอุปสงค์เป็นการอธิบายกฎของอุปสงค์ ซ่ึงตารางอุปสงค์นั้นจะแสดงถึงความสัมพนัธ์
ระหว่างปริมาณอุปสงค์ของสินคา้ ณ ระดบัราคาสินคา้ต่าง ๆ โดยก าหนดให้ราคาสินคา้เปล่ียนแปลง
อย่างเดียวและก าหนดให้ปัจจยัอ่ืนคงท่ี เช่น รายได ้รสนิยม ราคาสินคา้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ตารางอุปสงค์
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

  1. ตารางอุปสงค์ส่วนบุคคล (Individual Demand Schedule) คือ ตารางท่ีแสดงถึง
ปริมาณอุปสงคสิ์นคา้ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ณ ระดบัราคาต่าง ๆ โดยก าหนดใหปั้จจยัอ่ืนคงท่ี และเม่ือ
น าคู่อนัดบัอุปสงคสิ์นคา้และราคาสินคา้มาวาดกราฟ จะไดเ้ส้นอุปสงคใ์นลกัษณะเส้นทอดลงจากซ้าย
ไปขวา โดยจะท าใหอุ้ปสงคส่์วนบุคคล (Individual Demand Curve) มีความชนัเป็นลบ  
ยกตวัอยา่ง อุปสงคก์ารซ้ือเน้ือไก่ของนาย ก. 

ตารางที ่3.1 ตารางอุปสงคก์ารซ้ือเน้ือไก่ของนาย ก. 
ราคา (บาท)  ปริมาณอุปสงค ์(กิโลกรัม)  

70 

60 

50 

40 

1 

2 

3 

4 

 

 จากขอ้มูลในตารางน ามาวาดกราฟไดด้งัน้ี 
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ภาพแสดงที ่3.1 เส้นอุปสงคใ์นการซ้ือเน้ือไก่ของนาย ก. 
  2. ตารางอุปสงค์รวม (Total Demand Schedule) คือ ตารางท่ีแสดงปริมาณอุปสงค์
สินคา้ของตลาด เน่ืองจากการรวมอุปสงค์ของแต่ละบุคคลทั้งหมดเขา้ดว้ยกนัในระดบัราคาต่าง ๆ ซ่ึง
เป็นการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งราคาสินคา้กบัปริมาณสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการทั้งหมดในตลาด
หน่ึง ๆ และเม่ือน าคู่อนัดบัของราคาสินคา้และอุปสงคสิ์นคา้มาวาดกราฟ จะไดเ้ส้นอุปสงคใ์นลกัษณะ
เส้นทอดลงจากซา้ยไปขวา และท าใหอุ้ปสงคร์วมของตลาด (Total Demand Curve) หรืออุปสงคต์ลาดมี
ความชนัเป็นลบ ตวัอยา่งเช่น 

ตารางที ่3.2 ตารางอุปสงคร์วม 

 

 จากตารางท่ี 3.2 ความตอ้งการซ้ือของนาย ก. และนาย ข. ณ ระดบัราคา 70 บาท นาย ก. ซ้ือ 1 

กิโลกรัม ส่วนนาย ข. ซ้ือ 2 กิโลกรัม ดงันั้นอุปสงค์ส่วนบุคคลของนาย ก. คือ 1 กิโลกรัม และอุปสงค์
ส่วนบุคคลของนาย ข. คือ 2 กิโลกรัมส่วนอุปสงคข์องตลาด คือ 1 + 2 = 3 กิโลกรัม ดงัภาพแสดงท่ี 3.2 

 

ราคาเน้ือไก่ 

 (บาท)  
ปริมาณการซ้ือ ปริมาณอุปสงคร์วม 

นาย ก. นาย ข.  

70 1 2 1+2 = 3 

60 2 4 2+4 = 6 

50 3 6 3+6 = 9 

40 4 8 4+8 = 12 

ราคา 

0 

40 

50 

60 

70 

1 2 3 4 
ปริมาณ 
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ราคา 

70 

60 

50 

40 

0 3 6 9 12 
 

ภาพแสดงที ่3.2 อุปสงคข์องนายก. นาย ข. และอุปสงคต์ลาด 

สมการอุปสงค์ (Function of Demand)  
 สมการอุปสงค ์หมายถึง รูปแบบของสมการท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณของสินคา้ท่ี
ผูบ้ริโภคตอ้งการ โดยปริมาณของสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการนั้นเป็นตวัแปรตามและระดบัราคาต่าง ๆ 
ของสินคา้นั้นเป็นตวัแปรอิสระ และก าหนดให้ปัจจยัอ่ืนท่ีมีผลต่ออุปสงคค์งท่ี ซ่ึงจะไดส้มการอุปสงค์
คือ 

  สมการอุปสงค ์ 
    Qx =  f (Px , Y , Py , T , PoP , Sea)  
  โดยท่ี   

    Qx  =  ปริมาณเสนอซ้ือสินคา้ X 

    Px  =  ราคาสินคา้ x 

    Py =  ราคาสินคา้ Y ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ X 

    Y =  รายไดข้องผูบ้ริโภค 

    T  =  รสนิยมของผูบ้ริโภค 

    Pop =  จ านวนประชากร 

    Sea  =  ฤดูกาล  
 

  1. สมการอุปสงค์ต่อราคา (Price Demand) สมการอุปสงค์ต่อราคามีรูปแบบสมการ 
คือ Qdx = f (Px) และมีความสัมพนัธ์แบบแปรผกผนักนั ถา้หาก Px เพิ่มจะท าให้ Qx ลดลง และถา้หาก Px 
ลดลงจะท าให ้Qx เพิ่มข้ึน ซ่ึงสามารถเขียนเป็นสมการเชิงเส้นไดด้งัน้ี 

    Qx  =  a-bPx 

 

ราคา 

70 
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50 

40 

0 1 2 3 4 

ราคา 
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40 

0 2 4 6 8 

นาย ก. นาย ข. ตลาด 
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 จากสมการดงักล่าวท าให้เส้นอุปสงคน์ั้นมีลกัษณะเส้นลาดลงจากซ้ายไปขวา และจะเห็นไดว้า่
ราคากบัปริมาณการซ้ือมีความสัมพนัธ์แบบผกผนั (Inverse) จึงท าให้กราฟมีความชนัเป็นลบ แสดงดงั
ภาพแสดงท่ี 3.3 

 

ภาพแสดงที ่3.3 ลกัษณะทัว่ไปเส้นอุปสงค ์

 ดงันั้น จึงสรุปไดว้า่สมการอุปสงคต่์อราคานั้นมีความสัมพนัธ์กนัระหวา่งราคาและปริมาณการ
ซ้ือ โดยในมุมมองของผูซ้ื้อเม่ือราคาสูงข้ึนความตอ้งการซ้ือจะมีในปริมาณท่ีน้อยลง แต่ในทางตรงกนั
ขา้มเม่ือราคาลดลงความตอ้งการซ้ือก็จะมีมากข้ึนนัน่เอง 

  2. สมการอุปสงค์ต่อรายได้ (Income Demand) สมการอุปสงค์ต่อรายได้มีรูปแบบ
สมการ คือ Qa = f (I) ซ่ึงเป็นสมการท่ีอธิบายถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดก้บัปริมาณการซ้ือสินคา้นั้น
จะข้ึนอยูก่บัลกัษณะของสินคา้ 
  3. สมการอุปสงค์ต่อราคาสินค้าชนิดอ่ืน รูปแบบสมการ คือ Qdy = f (Py) ซ่ึงเป็นสมการ
ท่ีอธิบายถึงความสัมพนัธ์เก่ียวกบัลกัษณะสินคา้วา่เก่ียวขอ้งกนัอยา่งไร เม่ือเทียบอุปสงคข์องสินคา้ชนิด
หน่ึงกบัราคาสินคา้อีกชนิดหน่ึง 

การคาดการณ์อุปสงค์ 

 เม่ือตวัก าหนดอุปสงคเ์ปล่ียนหรือปัจจยัท่ีส่งอิทธิพลต่อปริมาณอุปสงคเ์ปล่ียน จะท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงของอุปสงค ์ซ่ึงการเปล่ียนแปลงของอุปสงคมี์ 2 ประเภท ดงัน้ี 

 1. การเปลีย่นแปลงตามปริมาณอุปสงค์ (Chang in Quantity Demand) เป็นการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดจากราคาของสินคา้เปล่ียน โดยการเปล่ียนแปลงตามปริมาณอุปสงค์นั้นจะเป็นไปตามกฎของอุป
สงค์ และปริมาณอุปสงค์จะมีความสัมพนัธ์ในทางตรงกนัขา้มกบัการเปล่ียนแปลงของราคาเม่ือราคา
ของสินคา้สูงข้ึนปริมาณอุปสงคจ์ะลดลง แต่เม่ือราคาของสินคา้ลดลงปริมาณอุปสงคจ์ะเพิ่มข้ึน จึงสรุป

P1 

Q1 Q0 

P0 

D 

ปริมาณ 

ราคา 
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ไดว้า่การเปล่ียนแปลงของปริมาณเสนอซ้ือหรือการเปล่ียนแปลงอุปสงค์หมายถึง การเปล่ียนแปลงอนั
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงในราคาสินคา้ จึงท าให้ปริมาณเสนอซ้ือเปล่ียนในลกัษณะเคล่ือนไปตามเส้น
อุปสงคเ์ดิม และการเปล่ียนแปลงของอุปสงคป์ระเภทน้ีท าให้เส้นอุปสงคเ์คล่ือนไหวอยูภ่ายในเส้นเดิม 
เพียงแต่มีการเคล่ือนจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึงเท่านั้น แสดงดงัภาพท่ี 2.4 

 

ภาพแสดงที ่3.4 การเปล่ียนแปลงปริมาณอุปสงคใ์นสินคา้ 

 จากภาพแสดงท่ี 3.4 นั้น เดิมราคาสินคา้อยู่ ณ ระดบั P0ปริมาณซ้ือจะเท่ากบั Q0 จากนั้นราคา
สินคา้ลดลงอยูท่ี่ P1ปริมาณซ้ือจะเพิ่มข้ึนเป็น Q1 โดยจะเห็นไดจ้ากการเคล่ือนยา้ยจากจุด A ไปยงัจุด B 
บนเส้นอุปสงคเ์ดียวกนั 

  

A 

B 

P0 

P1 

ราคา 

ปริมาณ 
Q0 Q1 
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 ยกตวัอยา่ง การเปล่ียนแปลงปริมาณอุปสงคข์องทุเรียนในตลาดแห่งหน่ึงมีดงัน้ี 

 

ภาพแสดงที ่3.5 การเปล่ียนแปลงปริมาณซ้ือ 

 จากภาพแสดงท่ี 3.5 จะแสดงใหเ้ห็นวา่เส้นอุปสงคข์องตลาดนั้น เดิมราคาทุเรียนกิโลกรัมละ 80 
บาท ปริมาณซ้ือทั้งตลาดจะเท่ากับ 300 กิโลกรัม ท่ีจุด B เม่ือราคาลดลงเหลือกิโลกรัมละ 60 บาท 
ปริมาณซ้ือจะเพิ่มข้ึนเป็น 400 กิโลกรัม ท่ีจุด C เม่ือราคาเพิ่มข้ึนเป็นกิโลกรัมละ 100 บาท ปริมาณซ้ือจะ
ลดลงเหลือ 200 กิโลกรัม ท่ีจุด A ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงปริมาณซ้ือท่ีมีผลมาจากการเปล่ียนแปลงราคา
จากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึงบนเส้นอุปสงค์เดิม โดยจะไม่มีเคล่ือนยา้ยต าแหน่งหรือการขยบัท่ีเส้นอุป
สงคด์งักล่าว 

 2. การเปลีย่นแปลงตามระดับอุปสงค์ (Change In Demand) การเปล่ียนแปลงระดบัอุปสงค ์คือ 
การเปล่ียนแปลงในปัจจยัท่ีก าหนดอุปสงคอ่ื์น ๆ นอกเหนือจากราคา ขณะท่ีราคาของสินคา้ยงัคงเดิม แต่
จะส่งผลให้ราคาสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือเปล่ียนแปลงไป ท าให้มีการเปล่ียนแปลงจ านวนซ้ือจาก
ปัจจยันั้น การเปล่ียนแปลงระดบัอุปสงค์เกิดจากปัจจยัตวัอ่ืนท่ีไม่ใช่ราคาของสินคา้ซ่ึงเกิดจากปัจจยัท่ี
เป็นตวัก าหนดอุปสงค์โดยออ้ม มีผลท าให้ปริมาณการซ้ือเพิ่มข้ึน หรือลดลง ณ ระดบัราคาเดิม เช่น 
รายได้ของผูบ้ริโภค ราคาสินคา้ชนิดอ่ืน เป็นตน้ และการเปล่ียนแปลงอุปสงค์ในกรณีน้ีจะเป็นการ
เปล่ียนแปลงลกัษณะการเคล่ือนยา้ยเส้นอุปสงคไ์ปทั้งเส้น จากเส้นเดิมไปสู่เส้นใหม่โดยถา้เส้นอุปสงค์
เคล่ือนยา้ยไปทางขวาของเส้นเดิมแสดงวา่อุปสงคเ์พิ่มข้ึน แต่ถา้หากเส้นอุปสงคเ์คล่ือนยา้ยไปทางซ้าย
แสดงวา่ อุปสงคล์ดลง ดงัภาพแสดงท่ี 3.6 น้ี 
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ภาพแสดงที ่3.6 การเปล่ียนแปลงปริมาณอุปสงคใ์นสินคา้ 

 จากภาพแสดงท่ี 3.6 จะเห็นไดว้า่เส้น D2 เป็นเส้นอุปสงคเ์ดิมก่อนการเปล่ียนแปลง โดยสมมติ
ใหมี้การเปล่ียนแปลงระดบัรายไดข้องผูบ้ริโภค ถา้ผูบ้ริโภคมีรายไดเ้พิ่มข้ึน เส้นอุปสงคจ์ะเคล่ือนยา้ยไป
ทางขวามือของเส้นอุปสงคเ์ดิม คือ จากเส้น D2เป็นเส้น D1 แต่ถา้ผูบ้ริโภคมีรายไดล้ดลง เส้นอุปสงคจ์ะ
เคล่ือนยา้ยไปทางซ้ายมือของเส้นอุปสงค์เดิม คือ จากเส้น D2 เป็นเส้น D3 ดังนั้น การเปล่ียนแปลง
ลกัษณะน้ีจะท าให้ราคาของสินคา้ไม่เปล่ียนแปลงแต่อุปสงค์เปล่ียนแปลง เน่ืองจากการเปล่ียนแปลง
ระดบัอุปสงค์จากปัจจยัอ่ืน ดงันั้นเส้นอุปสงค์จะไม่ใช่การเคล่ือนท่ีภายในเส้นเหมือนกรณีแรกแต่เป็น
ลกัษณะท่ีมีการยา้ยของเส้นนัน่เอง 
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ภาพแสดงที ่3.7 การเปล่ียนแปลงอุปสงค ์

 จากภาพแสดงท่ี 3.7 เส้น D1 เป็นเส้นอุปสงค์ของทุเรียน จุด A จุด B และจุด C เป็นจุดท่ีแสดง
ความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณซ้ือ ณ ระดบัราคา 100 บาท 80 บาท และ 60 บาท เม่ือจ านวนผูบ้ริโภค
เพิ่มข้ึนจะท าให้ความตอ้งการซ้ือเพิ่มข้ึนทุกระดบัราคา จึงเกิดเส้นอุปสงค์เส้นใหม่ คือ D2จุด E จุด F 

และจุด G เป็นจุดท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณซ้ือใหม่กบัระดบัราคา 100 บาท 80 บาท 60 บาท 
ตามล าดบัอุปสงคท่ี์เพิ่มข้ึน  
 ดงันั้น การเปล่ียนแปลงของอุปสงคจึ์งสามารถสรุปได ้ดงัน้ี  

  1. การลดลงของปริมาณอุปสงค์หากราคาสินคา้ชนิดหน่ึงเพิ่มข้ึน เม่ือปัจจยัอ่ืนคงท่ี 
ปริมาณอุปสงคจ์ะลดลง เกิดการเคล่ือนตวัข้ึนไปตามเส้นอุปสงค ์D 

  2. การลดลงของระดบัอุปสงค ์อุปสงคล์ดลงโดยท่ีเส้นอุปสงค์เคล่ือนไปทางซ้ายของ
เส้นเดิม เม่ือราคาของสินคา้ทดแทนกนัไดใ้นการผลิตลดลง ราคาของสินคา้ท่ีประกอบกนัเพิ่มข้ึน คาดวา่
ราคาของสินคา้ชนิดนั้นจะลดลงหรือคาดวา่รายไดจ้ะลดลงในอนาคต รายไดล้ดลงจ านวนผูซ้ื้อลดลงเป็น
ตน้ 

  3. การเพิ่มข้ึนของราคาอุปสงค์ หากราคาสินค้าชนิดหน่ึงลดลง เม่ือปัจจยัอ่ืนคงท่ี
ปริมาณอุปสงคจ์ะเพิ่มข้ึน เกิดการเคล่ือนตวัลงไปตามเส้นอุปสงค ์

  4. การเพิ่มข้ึนของระดบัอุปสงค์อุปสงค์จะเพิ่มข้ึนทุกระดบัราคา และเส้นอุปสงค์จะ
เคล่ือนไปทางขวาของเส้นเดิมเม่ือราคาของสินคา้ใชท้ดแทนกนัไดเ้พิ่มข้ึน ราคาของสินคา้ท่ีใชป้ระกอบ
กนัลดลง คาดวา่ราคาของสินคา้ชนิดนั้นจะเพิ่มข้ึนหรือคาดวา่รายไดจ้ะเพิ่มข้ึนในอนาคตรายไดเ้พิ่มข้ึน
จ านวนผูซ้ื้อเพิ่มข้ึนเป็นตน้ ทั้งน้ี ปัจจยัท่ีก าหนดการเปล่ียนแปลงของอุปสงคด์งักล่าว ไดแ้ก่  
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  1. ราคาของสินคา้ เม่ือราคาสินคา้แพงข้ึนความตอ้งการจะลดลง 

  2. รายไดข้องผูบ้ริโภคในกรณีท่ีเป็นสินคา้ปกติ (Normal Goods) เม่ือผูบ้ริโภคมีรายได้
เพิ่มข้ึน จะบริโภคเพิ่มข้ึน ถา้รายไดเ้พิ่มข้ึน แต่ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้นั้นลดลง แสดงวา่สินคา้นั้นเป็นสินคา้
ด้อยคุณภาพ (Inferior Goods) เช่น บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป ซ่ึงไม่ได้หมายถึง คุณภาพของสินคา้จริง ๆ ว่า 
บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปไม่ดีแต่เป็นเร่ืองของการรับรู้ของผูบ้ริโภคแต่ละคนท่ีอาจมีมุมมองแตกต่างกนัไป เช่น 
ถา้รวยข้ึนก็ไม่อยากกินบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป อาจหนัไปกินอยา่งอ่ืนแทน เช่น ไก่ทอด เป็นตน้ 

  3. ราคาสินคา้อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือสินคา้ท่ีใชท้ดแทนกนั 
เช่น กรณีเม่ือหมูราคาแพงข้ึนผูบ้ริโภคจะบริโภคหมูลดลง ขณะเดียวกนัผูบ้ริโภคก็อาจจะหนัไปบริโภค
ไก่หรือปลาหรือสัตวน์ ้าอ่ืน แทนและสินคา้ท่ีใชป้ระกอบกนั เช่น กรณีราคาน ้ ามนัแพงข้ึนความตอ้งการ
ซ้ือรถยนตก์็จะลดนอ้ยลงดว้ย เป็นตน้ 

  4. รสนิยมของผูบ้ริโภค เช่น หากรสนิยมในการบริโภคเปล่ียนแปลงไปจะท าให้ความ
ตอ้งการสินคา้ท่ีเคยใชอ้ยูเ่ปล่ียนแปลงไป 

  5. การคาดการณ์รายไดใ้นอนาคต เช่น หากผูบ้ริโภครู้วา่จะไดมี้การปรับข้ึนเงินเดือนก็
จะบริโภคล่วงหนา้ไปก่อนท าใหค้วามตอ้งการบริโภคสินคา้สูงข้ึน 

  6. ปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น ฤดูกาล จ านวนประชากร ฯลฯ 

แนวคิดพืน้ฐานและประเภทอุปทานตลาด 

แนวคิดพืน้ฐานอุปทาน (Supply)  
 อุปทาน หมายถึง ปริมาณสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึงท่ีผูผ้ลิตเต็มใจจะขายในตลาดภายในระยะเวลา
ใดเวลาหน่ึง ณ ระดบัราคาต่าง ๆ กนัของสินคา้ชนิดนั้น (รัตนา สายคณิต และชลลดา จามรกุล, 2549)  
 อุปทาน หมายถึง จ านวนสินคา้หรือบริการท่ีผูผ้ลิตมีความเต็มใจท่ีจะผลิตและน าออกขาย ณ 
ระดบัราคาต่าง ๆ ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด (วนัรักษ,์ 2551)  
 อุปทาน หมายถึง ปริมาณของสินคา้และบริการท่ีผูผ้ลิตหรือผูข้ายน าออกมาขายในตลาดตาม
ราคาท่ีก าหนด อุปทานของสินคา้และบริการชนิดหน่ึงจะมีมากหรือน้อย ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ 
ไม่วา่เป็นราคาของสินคา้ท่ีท าให้ผูผ้ลิตพอใจท่ีจะน าออกมาขาย ปัจจยัการผลิตทุกประเภท สภาพอากาศ 
หรือการเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้อ่ืนโดยผูผ้ลิตจะพิจารณาปัจจยัเหล่าน้ี วา่จะมีผลกระทบต่อการผลิต
หรือการน าออกมาจ าหน่ายหรือไม่เพียงใด (ไพรินทร์ และวรรณา, 2547)  
 จากความหมายของอุปทานดังกล่าวจึงสรุปไดว้่า อุปทาน คือ ปริมาณความตอ้งการเสนอขาย
สินคา้หรือบริการของผูผ้ลิต ท่ีมีความเต็มใจท่ีจะเสนอขาย ณ ระดบัราคาต่าง ๆ โดยสมมติให้ปัจจยัอ่ืน
คงท่ีและอุปทานประกอบดว้ย 2 ส่วนท่ีส าคญั คือ 

  1. ความเต็มใจท่ีจะเสนอขาย (Willingness) คือ ความยินดีหรือเต็มใจท่ีจะเสนอขาย
สินคา้เพื่อสนองตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค ณ ระดบัราคาต่าง ๆ  
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  2. ความสามารถในการขาย (Ability to Sell) คือ ความสามารถในการผลิตและจ าหน่าย
สินค้าต่อความต้องการของผูบ้ริโภค ณ ระดับราคาหน่ึง ๆ ซ่ึงจะถูกก าหนดโดยความต้องการของ
ผูบ้ริโภคเป็นหลกั  

ประเภทของอุปทาน 

 อุปทานมีเพียงประเภทเดียว คือ อุปทานต่อราคา ซ่ึงอุปทานต่อราคา คือ จ านวนต่าง ๆ ของ
สินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึงท่ีผูผ้ลิตพร้อมท่ีจะผลิตออกขาย ณ ระดบัราคาต่าง ๆ ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
(ประพนัธ์, 2554) และ (วิรุณสิริ, 2553) กล่าวว่า อุปทานต่อราคา หมายถึง ปริมาณสินคา้ชนิดใดชนิด
หน่ึงท่ีผูผ้ลิตหรือผูข้ายมีความตอ้งการเสนอขาย ณ ระดบัราคาต่างกนัของสินคา้ชนิดนั้นในช่วงเวลาใด
เวลาหน่ึง ทั้งน้ี อุปทานภายในตลาด มี 2 ชนิด คือ 

   1. อุปทานส่วนบุคคล คือ ปริมาณสินคา้และบริการต่าง ๆ ท่ีผูผ้ลิตหรือผูข้าย
แต่ละรายน าออกมาขายในระดบัราคาต่าง ๆ ในช่วงระยะเวลาหน่ึง 

   2. อุปทานรวม คือ ปริมาณสินคา้และบริการท่ีผูผ้ลิตหรือผูข้ายรวมทั้งตลาดน า
ออกมาจ าหน่ายในตลาดแห่งใดแห่งหน่ึง ในระดบัราคาต่าง ๆ ของช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง 

กฎและปัจจัยก าหนดอุปทาน 

กฎของอุปทาน (Law Of Supply)  
 กฎของอุปทาน หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณการเสนอขายสินคา้กบัราคาของสินคา้ 
โดยท่ีปริมาณสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหน่ึง ท่ีผูผ้ลิตหรือผูข้ายต้องการจะน าเสนอขายจะมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาของสินคา้และบริการชนิดนั้น จากกฎของอุปทาน สรุปไดว้่า 
ถา้ราคาสินคา้เพิ่มข้ึน ปริมาณการเสนอขายจะเพิ่มข้ึน ถา้ราคาสินคา้ลดลง ปริมาณการเสนอขายก็จะ
ลดลงเช่นเดียวกนั (ปิยะพร, 2542) และ (วิรุณสิริ, 2553) กล่าวถึง กฎของอุปทานวา่เม่ือก าหนดให้ปัจจยั
อ่ืนคงท่ี ถ้าราคาสินคา้ชนิดหน่ึงถูกลงปริมาณของสินคา้นั้นก็จะน้อยลง และในทางกลบักนัถ้าราคา
สินคา้ชนิดหน่ึงแพงข้ึน ปริมาณสินคา้ก็จะมากข้ึนดว้ย ซ่ึงจะพบว่าปริมาณขายสินคา้ชนิดหน่ึงจะแปร
ผนัตรงตามราคาสินคา้ชนิดนั้น  
 จากความหมายดงักล่าวจึงสรุปว่า กฎของอุปทาน หมายถึงปริมาณของสินคา้หรือบริการท่ี
ตอ้งการขายซ่ึงจะแปรผนัโดยตรงกบัระดบัราคาของสินคา้หรือบริการชนิดนั้น ภายใตข้อ้สมมติท่ีว่า
ปัจจยัอ่ืนคงท่ี ท าให้ปริมาณอุปทานของสินคา้จะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัราคาของสินคา้
เม่ือราคาสินคา้สูงข้ึนปริมาณอุปทานก็จะเพิ่มข้ึนเน่ืองจากผูผ้ลิตมีความตอ้งการท่ีจะเสนอขายมากข้ึน
เพราะก าไรท่ีได้สูงข้ึน แต่เม่ือราคาสินคา้ลดลง ปริมาณอุปทานก็จะลดลง เน่ืองจากก าไรท่ีได้ลดลง
ลกัษณะทัว่ไปของเส้นอุปทานจึงเป็นเส้นท่ีมีความชนัเป็นบวก เอียงข้ึนจากซ้ายไปขวา และจากกฎของ
อุปทานน้ีแสดงวา่ เม่ือราคาเพิ่มข้ึนปริมาณความตอ้งการขายก็จะเพิ่มข้ึน ในทางกลบักนั หากราคาลดลง 
ปริมาณความตอ้งการขายก็จะลดลงท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะตวัก าหนดอุปทาน  
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ปัจจัยก าหนดอุปทาน (Supply Determinants)  
 ตวัก าหนดอุปทาน หมายถึง ส่ิงท่ีมีผลต่อความตอ้งการในการขายสินคา้หรือบริการ ณ เวลาใด
เวลาหน่ึง โดยปกติราคาของสินคา้หรือบริการนั้นจะเป็นตวัก าหนดอุปทานซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลก าหนด
อุปทานนั้นจะมีลกัษณะเดียวกบัตวัก าหนดอุปสงค ์และราคาของสินคา้หรือบริการนั้นจะเป็นสาเหตุจูง
ใจผูผ้ลิตรายใหม่ให้เขา้สู่ตลาดมากข้ึน เน่ืองจากระดบัราคาสินคา้ท่ีสูงส่งผลถึงผลก าไรท่ีผูข้ายจะไดรั้บ 
แต่ปริมาณความตอ้งการขายสินคา้หรืออุปทานก็ไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัราคาของสินคา้เพียงอย่างเดียวแต่ยงั
ข้ึนอยูก่บัปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเป็นตวัก าหนดอุปทานดว้ย 

 ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดอุปทาน มีดงัต่อไปน้ี 

 1. ราคาของปัจจัยทีใ่ช้ผลติ (Resource Price) ราคาปัจจยัการผลิตเป็นตวัก าหนดตน้ทุนการผลิต
ของสินคา้หรือบริการ ถ้าราคาของปัจจยัการผลิตสูงข้ึนจะท าให้ตน้ทุนการผลิตสินคา้นั้นสูงข้ึนดว้ย 
ผูข้ายจะตอ้งขายสินคา้ในราคาท่ีสูงข้ึน เพื่อรักษาระดบัของก าไร ส่งผลใหป้ริมาณความตอ้งการขายหรือ
อุปทานลดลงไดแ้ต่ถา้ราคาของปัจจยัการผลิตลดลงจะท าให้ตน้ทุนการผลิตสินคา้ลดลงดว้ย มีผลท าให้
อุปทานเพิ่มข้ึนเช่นกนั 

 2. ราคาสินค้าที่ทดแทนกันได้ (Substitution) หมายถึง สินค้าชนิดหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคมองว่า
สามารถทดแทนด้วยสินค้าอีกชนิดหน่ึงได้ การเปล่ียนแปลงของราคาสินค้าท่ีทดแทนกันได้จึงมี
ผลกระทบต่ออุปทานของสินคา้อีกชนิดหน่ึงไดส่้งผลให้มีการลดปริมาณการผลิตลง เช่น ถา้ราคามนั
ส าปะหลงัลดลง ชาวสวนอาจหนัไปปลูกออ้ยแทน ท าให้ปริมาณความตอ้งการขายมนัส าปะหลงัลดลง
แต่อุปทานของออ้ยจะเพิ่มข้ึน 

 3. ต้นทุนการผลิต (Cost) ปริมาณความตอ้งการเสนอขายจะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกนั
ขา้มกบัตน้ทุนการผลิตถา้ตน้ทุนการผลิตของสินคา้หรือบริการสูงข้ึนอุปทานจะมีน้อยลงแต่ถา้ตน้ทุน
การผลิตลดลงอุปทานจะมีมากข้ึนเพราะตน้ทุนการผลิตท่ีต ่าจะท าให้ผูผ้ลิตไดก้ าไรมาก ส่วนตน้ทุนการ
ผลิตท่ีสูงจะท าให้ผูผ้ลิตไดก้ าไรน้อย ท าให้อุปทานน้อยเทคนิคผลิต (Technology) ความกา้วหน้าทาง
เทคโนโลยีท่ีใชใ้นการผลิตเป็นตวัก าหนดอุปทานท่ีมีความส าคญัมากในปัจจุบนั โดยเฉพาะเทคโนโลยี
สมยัใหม่ รวมไปถึงประสบการณ์และความเช่ียวชาญของผูผ้ลิตแต่ละราย เทคนิคการผลิตท่ีดีจะท าให้
ตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยลดลง ใชปั้จจยัการผลิตเท่าเดิมแต่ผลิตสินคา้ไดม้ากข้ึนท าให้อุปทานของสินคา้
ของผูผ้ลิตรายนั้นมีมากข้ึน 

 4. จ านวนผู้ผลิต (Number of Sellers) จ านวนผูผ้ลิตส่งผลต่อระดบัของอุปทาน โดยอุปทานจะ
เปล่ียนแปลงในทิศทางตรงกนัขา้มกบัจ านวนผูผ้ลิต สินคา้ท่ีมีผูผ้ลิตจ านวนมากย่อมมีการแข่งขนักนัท่ี
สูง ก าไรน้อย และมีส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีน้อยลงตามล าดบั ท าให้มีอุปทานน้อย แต่ถา้สินคา้นั้นมี
ผูผ้ลิตจ านวนนอ้ย มีการแข่งขนักนัต ่า ท าให้มีก าไรมากและมีส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีสูง ท าใหอุ้ปทาน
มากเช่นกนั 



102 

 5. จุดมุ่งหมายของธุรกจิ (Objective) เป้าหมายธุรกิจนบัเป็นอุปทานท่ีส าคญัตวัหน่ึงของบริษทั 
เช่น เป้าหมายของบริษทัใหญ่ตอ้งขายใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 6. การคาดการณ์ราคาสินค้าในอนาคต (Expectation) การคาดการณ์ราคาสินคา้ในอนาคตจะ
ส่งผลทางจิตวทิยาต่อผูผ้ลิต ถา้ผูผ้ลิตคาดการณ์วา่ราคาสินคา้ในอนาคตจะสูงข้ึนผูผ้ลิตจะลดปริมาณการ
ผลิตลง เพื่อจะน าไวข้ายในอนาคตท าให้อุปทานลดลง ในทางกลบักนัถา้ผูผ้ลิตคาดว่าราคาสินคา้ใน
อนาคตจะลดลงผูผ้ลิตจะเร่งผลิต ปริมาณการขายในปัจจุบนัมากข้ึน เพื่อท่ีจะรีบระบายสินคา้ออก ท าให้
อุปทานเพิ่มข้ึน จะเห็นได้ว่ามีปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณความตอ้งการขายหรืออุปทานของ
สินคา้และบริการ ซ่ึงปัจจยัใดท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณความตอ้งการขายหรืออุปทาน จะถูกเรียกว่าเป็น
ตวัก าหนดอุปทาน 

 7. ภาษีที่รัฐเก็บ (Tax) ถา้รัฐเก็บภาษีเพิ่มข้ึน ตน้ทุนการผลิตก็จะสูงข้ึน ก าไรนอ้ยลง ผูผ้ลิตก็จะ
ท าการผลิตนอ้ยลง อุปทานจะลดลง 

 8. สภาพดินฟ้าอากาศและฤดูกาล (Season) สภาพอากาศมีผลต่อปริมาณผลผลิตของสินค้า
เกษตร เช่น ถา้สภาพอากาศปกติท าให้อุปทานมาก ผลผลิตทางการเกษตรจะมีมาก และในทางกลบักนั
ถา้อากาศไม่ปกติท าใหอุ้ปทานนอ้ย ผลผลิตทางการเกษตรก็นอ้ยเช่นกนั 

ตารางและสมการอุปทาน 

ตารางอุปทาน (Supply Schedule)  
 ตารางอุปทาน หมายถึง ตารางท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณอุปทานของสินคา้ ณ ระดบั
ราคาสินคา้ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นไปตามกฎของอุปทานโดยมีหลกัการเดียวกบัอุปสงค ์ 
 ตารางอุปทานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

  1. ตารางอุปทานส่วนบุคคล (Individual Supply Schedule) จะมีลกัษณะเช่นเดียวกบั
กรณีของอุปสงค ์คือ เป็นตารางท่ีแสดงปริมาณอุปทานของสินคา้ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ณ ระดบัราคา
ต่าง ๆ เม่ือน าคู่อนัดบัราคาสินคา้และอุปทานสินคา้มาวาดกราฟเส้นอุปทานจะมีลกัษณะเอียงข้ึนจากซ้าย
ไปขวา และไดเ้ส้นอุปทานส่วนบุคคล (Individual Supply Curve) ท่ีมีความชนัเป็นบวก 
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ตารางที ่3.3 อุปทานของร้านคา้ ก. 
ราคา (บาท)  ปริมาณอุปทาน (กิโลกรัม)  
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ภาพแสดงที ่3.8 เส้นอุปทานของร้านคา้ ก. 
  2. ตารางอุปทานรวม (Total Supply Schedule) เป็นตารางปริมาณอุปทานของสินคา้
ในตลาดท่ีไดจ้ากการรวมอุปทานของแต่ละบุคคลทั้งหมดเขา้ดว้ยกนัในแต่ละระดบัราคา เม่ือน าคู่อนัดบั
ราคาสินคา้และอุปทานสินคา้มาวาดกราฟเส้นอุปทานจะมีลกัษณะเส้นเอียงข้ึนซ้ายไปขวา และไดเ้ส้น
อุปทานรวมของตลาด (Total Supply Curve) หรืออุปทานตลาดท่ีมีความชนัเป็นบวก  

ตารางที ่3.4 ปริมาณอุปทานของร้านคา้และอุปทานตลาด 

ราคา (บาท)  อุปทานร้านคา้ ก 

 (กิโลกรัม)  
อุปทานร้านคา้ ข. 

 (กิโลกรัม)  
อุปทานตลาด 

 (กิโลกรัม)  
2 

4 

6 

8 

10 

20 

30 

40 

20 

30 

40 

50 

10 + 20 = 30 

20 + 30 = 50 

30 + 40 = 70 

40 + 50 = 90 

0 

2 

4 

6 

8 

10 20 30  40 

ราคา  

ปริมาณ 



104 

 

ภาพแสดงที ่3.9 อุปทานร้านคา้ ก. อุปทานร้านคา้ ข. และอุปทานของตลาด 

สมการอุปทาน (Function of Supply)  
 สมการอุปทานเป็นรูปแบบสมการท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณของสินคา้ท่ีผูผ้ลิตเต็ม
ใจผลิตออกขายท่ีเป็นตวัแปรตาม กบัระดบัราคาต่าง ๆ ของสินคา้นั้นท่ีเป็นตวัแปรอิสระ โดยก าหนดให้
ปัจจยัอ่ืนท่ีมีผลต่ออุปทานคงท่ี  

สมการอุปทานต่อราคามีรูปแบบสมการคือ  

    Qx  =  f (Px)  
  โดยท่ี  Qx  =  ปริมาณเสนอขายของสินคา้  
    Px  =  ราคาของสินคา้ 
 

 จากสมการ จะเห็นว่าราคากับปริมาณการขายมีความสัมพนัธ์แบบแปรผนัในทางเดียวกัน 
(Linear) จึงท าใหก้ราฟมีความชนัเป็นบวก ลกัษณะเส้นเอียงข้ึนจากซา้ยไปขวา ดงัภาพแสดงท่ี 3.10 

 

ภาพแสดงที ่3.10 เส้นอุปทาน 
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 ยกตวัอย่าง สมการของอุปทานกบัปัจจยัชนิดต่าง ๆ ท่ีเป็นตวัก าหนดปริมาณเสนอขายสินคา้
และบริการชนิดนั้น เช่น  

  Qs  =   f (Px , C , Py , T , S)  
 

โดยท่ี  Qs  =  ปริมาณเสนอขายสินคา้และบริการของสินคา้ 
  Px  =  ราคาของสินคา้ท่ีเสนอขาย 

  C  =  ตน้ทุนการผลิต 

  Py  =  ราคาของสินคา้ชนิดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัปริมาณสินคา้ท่ีเสนอขาย 

  T  =  เทคนิคการผลิต 

  S  =  ฤดูกาล เป็นตน้ 

การคาดการณ์อุปทาน 

 การเปล่ียนแปลงอุปทานคือ การเปล่ียนแปลงเม่ือมีตวัก าหนดอุปทานเปล่ียนหรือปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อปริมาณอุปทานเปล่ียน ซ่ึงการเปล่ียนแปลงของอุปทานนั้นจะมีลกัษณะเช่นเดียวกับการ
เปล่ียนแปลงของอุปสงค ์การเปล่ียนแปลงของอุปทานมี 2 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

 1. การเปลี่ยนแปลงปริมาณอุปทาน (Change in Quantity Supply) เกิดจากราคาของสินคา้นั้น
เปล่ียน โดยการเปล่ียนแปลงน้ีเป็นไปตามกฎของอุปทาน คือ ปริมาณอุปทานจะมีความสัมพนัธ์ในทาง
เดียวกนักบัการเปล่ียนแปลงของราคาเม่ือราคาสินคา้ชนิดหน่ึงเปล่ียนแปลงปริมาณขายของสินคา้ชนิด
นั้นจะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัระดบัราคา เช่น เม่ือราคาสูงข้ึนสินคา้ตอ้งการเสนอขายจะ
เพิ่มข้ึนดว้ย ในทางตรงกนัขา้ม เม่ือราคาสินคา้ชนิดนั้นลดลงจ านวนสินคา้ท่ีผูผ้ลิตตอ้งการเสนอขายจะ
ลดลงดว้ยเช่นกนัเรียกการเปล่ียนแปลงน้ีวา่ การเปล่ียนแปลงปริมาณขาย การเปล่ียนแปลงในกรณีน้ีเป็น
การเปล่ียนแปลงจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึงบนเส้นอุปทานเดียวกนั เปรียบเสมือนกบัผูผ้ลิตปรับเปล่ียน
การขายของตนเองเสียใหม่ ตามการเปล่ียนแปลงราคาของสินคา้ ดงัภาพแสดงท่ี 3.11 

 

ภาพแสดงที ่3.11 การเปล่ียนแปลงปริมาณอุปทานในสินคา้ 

ราคา  
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 จากภาพแสดงท่ี 3.11 เม่ือราคาสินคา้เพิ่มจาก P0 เป็น P1 ปริมาณการเสนอขายสินคา้ก็จะเพิ่มข้ึน
ตามกฎของอุปทาน คือ จาก Q0 เป็น Q1 นัน่เอง 

 2. การเปลี่ยนแปลงระดับอุปทาน (Change in Supply) การเปล่ียนแปลงระดบัอุปทานเกิดจาก
ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดอุปทานโดยออ้ม ซ่ึงเป็นปัจจยัตวัอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ราคาของสินคา้ มีผลท าใหป้ริมาณ
การซ้ือเพิ่มข้ึนหรือลดลง ณ ระดบัราคาเดิม เช่น ตน้ทุนการผลิต เทคนิคการผลิต การคาดการณ์ราคา
สินคา้ในอนาคต ฤดูกาลเป็นต้น การเปล่ียนแปลงอุปทานกรณีน้ี เป็นการเปล่ียนแปลงลกัษณะการ
เคล่ือนยา้ยเส้นอุปทานไปทั้งเส้นจากเส้นเดิมไปสู่เส้นใหม่โดยถา้เส้นอุปทานเคล่ือนยา้ยไปทางขวาของ
เส้นเดิม แสดงวา่อุปทานเพิ่มข้ึนถา้เคล่ือนยา้ยไปทางซา้ยแสดงวา่อุปทานลดลง ดงัภาพน้ี 

 

ภาพแสดงที ่3.12 การเปล่ียนแปลงอุปทาน 

 จากภาพแสดงท่ี 3.12 เส้น S0 คือ เส้นอุปทานเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง โดยสมมติวา่มีการปรับ
ค่าจา้งแรงงานขั้นต ่าเพิ่มข้ึน จึงท าใหผู้ผ้ลิตมีตน้ทุนท่ีสูงข้ึน และเส้นอุปทานจะเคล่ือนยา้ยไปทางซ้ายมือ
ของเส้นอุปทานเดิม คือ จากเส้น S0เป็นเส้น S2 แต่ถา้มีการปรับอตัราค่าจา้งแรงงานขั้นต ่าลดลง เส้น
อุปทานจะเคล่ือนย้ายไปทางขวามือของเส้นอุปสงค์เดิม คือ จากเส้น S0เป็นเส้น S1ดังนั้ น การ
เปล่ียนแปลงลกัษณะน้ีเป็นการเปล่ียนแปลงระดบัอุปทานโดยการยา้ยของเส้น โดยราคาของสินคา้ไม่ได้
มีการเปล่ียนแปลงแต่อุปทานเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงจากปัจจยัอ่ืน ๆ  
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 ยกตวัอยา่ง การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยกีารผลิต 

 

ภาพแสดงที ่3.13 การเปล่ียนแปลงเส้นอุปทานเน่ืองจากเทคโนโลยกีารผลิต 

 จากภาพแสดงท่ี 3.13 ระดบัราคาเดิมคือ P ปริมาณขายจะอยูท่ี่ Q0 แต่ถา้หากมีการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยีท าให้ปริมาณการผลิตเพิ่มข้ึนเป็น Q1 ซ่ึงจะแสดงให้เห็นถึง “อุปทานเพิ่ม (Increase in 

Supply) ” คือการท าให้เส้นอุปทานเปล่ียนแปลงไปจากเส้น S0 เป็น S1 และ “อุปทานลด (Decrease in 

Supply) ” ณ ระดับราคา P ถ้าการเปล่ียนแปลงปริมาณการผลิตลดลงเป็น Q2 ท าให้เส้นอุปทาน
เปล่ียนแปลงไปจากเส้น S0 เป็น S2 ดงันั้น การเปล่ียนแปลงของอุปทานจึงสรุปได ้ดงัน้ี 

 1. การลดลงของปริมาณอุปทาน หากราคาสินคา้ชนิดหน่ึงลดลง เม่ือปัจจยัอ่ืนคงท่ี ปริมาณ
อุปทานจะลดลง เกิดการเคล่ือนตวัลงไปตามเส้นอุปทาน 

 2. การลดลงของระดบัอุปทานอุปทานจะลดลงทุกระดบัราคาและเส้นอุปทานจะเคล่ือนไป
ทางซ้ายของเส้นเดิม เช่นราคาของสินคา้ท่ีใช้ทดแทนกนัได้ในการผลิตเพิ่มข้ึน ราคาของสินคา้ท่ีใช้
ประกอบกนัในการผลิตลดลง ราคาของปัจจยัการผลิตหรือวตัถุดิบอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึน การคาดการณ์วา่ราคา
ของสินคา้ชนิดนั้นจะเพิ่มข้ึน จ านวนผูข้ายลดลงผลิตภาพลดลง เป็นตน้ 

 3. การเพิ่มข้ึนของปริมาณอุปทานหากราคาสินคา้ชนิดหน่ึงเพิ่มข้ึนเม่ือปัจจยัอ่ืนคงท่ีปริมาณ
อุปทานจะเพิ่มข้ึน เกิดจากการเคล่ือนตวัข้ึนไปตามเส้นอุปทาน 

 4. การเพิ่มข้ึนของระดบัอุปทานอุปทาน จะเพิ่มข้ึนทุกระดบัราคาและเส้นอุปทานจะเคล่ือนไป
ทางขวาของเส้นเดิม (จากS0 เป็น S2) เช่น ราคาของสินคา้ท่ีใชท้ดแทนกนัไดใ้นการผลิตลดลง ราคาของ
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สินคา้ท่ีใชป้ระกอบกนัในการผลิตเพิ่มข้ึน ราคาของปัจจยัการผลิตหรือวตัถุดิบลดลง การคาดการณ์ว่า
ราคาของสินคา้ชนิดนั้นจะลดลง จ านวนผูข้ายเพิ่มข้ึนผลิตภาพเพิ่มข้ึน เป็นตน้ 

 ทั้งน้ี ปัจจยัท่ีก าหนดการเปล่ียนแปลงในอุปทาน ไดแ้ก่  

 1. ราคาของสินคา้ เม่ือราคาแพงข้ึนความตอ้งการขายก็มากข้ึนดว้ย  

 2. ราคาของปัจจยัการผลิตหรือตน้ทุนการผลิต เช่น หากตน้ทุนค่าขนส่งแพงข้ึนเพราะราคา
น ้ ามนัแพงข้ึนแต่ราคาสินคา้ท่ีน าไปวางขายไม่เปล่ียนแปลง จะท าให้ผูผ้ลิตอยากขายสินคา้ในปริมาณท่ี
นอ้ยลง เพราะไดก้ าไรนอ้ย 

 3. ราคาสินคา้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กรณีท่ีราคาสินคา้แพงข้ึน มีผลท าให้อุปทานของสินคา้ชนิดท่ี
ผลิตอยูล่ดลง ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัเช่นเม่ือราคาขา้วโพดแพงข้ึนคนท่ีเคยปลูกมนัส าปะหลงัอยูอ่าจหันไป
ปลูกขา้วโพดแทนและลดการปลูกมนัส าปะหลงัซ่ึงผลท าให้อุปทานของมนัส าปะหลงัสูงข้ึนขณะท่ี
อุปทานของขา้วโพดลดลงเป็นตน้ 

 4. เทคโนโลยีในการผลิตสินคา้ เช่น หากมีการคิดคน้เทคโนโลยีท่ีดีข้ึน ท าให้ผลิตไดป้ริมาณ
สินคา้ท่ีมากข้ึนดว้ยตน้ทุนท่ีเท่าเดิมจะท าใหป้ริมาณการเสนอขายสินคา้เพิ่มข้ึนได ้

 5. การคาดการณ์ในอนาคต เช่น หากผูผ้ลิตผูข้ายคาดวา่เศรษฐกิจจะขยายตวั ก็เสนอขายสินคา้
ในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนเป็นตน้ 

 6. ปัจจยัอ่ืน เช่น ฤดูกาล ภาษีและเงินอุดหนุน จ านวนผูข้าย และโครงสร้างตลาดสินคา้ฯลฯ 

การเปลีย่นแปลงปริมาณและระดับอุปสงค์และอุปทาน 

 การเปล่ียนแปลงปริมาณอุปสงคแ์ละการเปล่ียนแปลงปริมาณอุปทานมีสาเหตุเหมือนกนัคือ ถา้
ราคาสินคา้เปล่ียนแปลง แต่ปัจจยัอ่ืนคงท่ี ท าใหเ้ส้นอุปสงคแ์ละอุปทานคงเดิม เป็นการเปล่ียนแปลงตาม
กฎของอุปสงค์และกฎของอุปทาน ส่วนการเปล่ียนแปลงระดบัของอุปสงค์และการเปล่ียนแปลงของ
ระดบัอุปทานนั้นมีลกัษณะท านองเดียวกนั คือ ปริมาณสินคา้เปล่ียนแปลง เน่ืองจากราคาสินคา้คงท่ี แต่
ปัจจยัอ่ืนเปล่ียนแปลง ท าให้เส้นอุปสงค์และเส้นอุปทานยา้ยไปจากเดิม สามารถสรุปเปรียบเทียบการ
เปล่ียนแปลงปริมาณและการเปล่ียนแปลงระดบัอุปสงค์และอุปทาน (สุจิตรา, 2550) ดงัตารางแสดงท่ี 
3.5 
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ตารางที ่3.5 เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงอุปสงคแ์ละอุปทาน 

อุปสงค ์ อุปทาน 

  
 การเปล่ียนแปลงปริมาณอุปสงค์ กรณีเส้นอุป
สงค์คงท่ี แต่ปริมาณซ้ือเปล่ียนแปลง เน่ืองจาก
ราคาสินคา้เปล่ียนแปลง แต่ปัจจยัอ่ืนคงท่ี โดยท่ี
ราคาเพิ่มอุปสงค์จะลด แต่ถา้ราคาลดอุปสงคจ์ะ
เพิ่ม 

 

 การเปล่ียนแปลงปริมาณอุปทาน กรณีเส้น
อุปทานคง ท่ี  แ ต่ป ริมาณขาย เป ล่ียนแปลง 
เน่ืองจากราคาสินคา้เปล่ียนแปลง แต่ปัจจยัอ่ืน
คงท่ี โดยท่ีราคาเพิ่มอุปทานจะเพิ่ม แต่ถ้าราคา
ลดอุปทานก็จะลดลง 

  
 การเปล่ียนแปลงระดับอุปสงค์ กรณีท่ีเส้นอุป
สงคแ์ละปริมาณซ้ือเปล่ียนแปลง เน่ืองจากราคา
สินคา้คงท่ี แต่ปัจจยัอ่ืนเปล่ียน เช่น รายได ้การ
โฆษณา รสนิยม ประชากร ราคาสินค้าอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

 การเปล่ียนแปลงระดับอุปทาน กรณีท่ี เส้น
อุปทานและปริมาณขายเปล่ียนแปลง เน่ืองจาก
ราคาสินคา้คงท่ี แต่ปัจจยัอ่ืนเปล่ียน เช่น ราคา
วตัถุดิบ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ต้นทุน
การผลิต การเก็บภาษี เป็นตน้ 
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ดุลยภาพและการเปลีย่นแปลงดุลยภาพของตลาด  
  การก าหนดราคาของสินค้าและบริการนั้นถูกก าหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของตลาด ท่ี
เรียกวา่ กลไกราคา (Price Mechanism) ซ่ึงอุปสงคแ์สดงถึงจ านวนความตอ้งการของผูบ้ริโภคในการซ้ือ
สินคา้ชนิดหน่ึงในแต่ละระดบัราคา และอุปทานแสดงถึงจ านวนความตอ้งการของผูผ้ลิตในการผลิต
สินคา้ชนิดนั้นในแต่ละระดบัราคา แต่ในความเป็นจริงปริมาณความตอ้งการซ้ือสินค้าจะไม่เท่ากับ
ปริมาณความตอ้งการขายของสินคา้ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง จึงเรียกวา่ อุปสงคไ์ม่เท่ากบัอุปทานตลาด
จึงมีการเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้ให้อุปสงค์มีจ  านวนใกลเ้คียงกบัอุปทานมากท่ีสุดตามกฎของอุป
สงค์และอุปทาน เพื่อให้อุปสงค์เท่ากบัอุปทานและให้อุปสงค์เท่ากบัอุปทาน และถา้หากอุปสงค์ของ
สินคา้มีมากกวา่อุปทานของสินคา้ราคาสินคา้จะมีแนวโนม้สูงข้ึน เม่ือราคาสินคา้สูงข้ึนจะท าใหอุ้ปทาน
เพิ่มข้ึนและอุปสงค์จะลดลง ในทางตรงขา้มถา้อุปสงค์มีน้อยกว่าอุปทานราคาสินคา้นั้นจะมีแนวโน้ม
ลดลง เม่ือราคาสินคา้ลดลงจะท าใหอุ้ปทานลดลงและอุปสงคเ์พิ่มข้ึน  
 การเปล่ียนแปลงของอุปสงค์และอุปทานของสินคา้จะเคล่ือนไหวสลบักนัไปมา จนเขา้สู่จุดท่ี
อุปสงคเ์ท่ากบัอุปทานเรียกวา่ “จุดดุลยภาพ (Equilibrium Point) ” และ ณ จุดดุลยภาพนั้นจะมี ราคา
ดุลยภาพ (Equilibrium Price) และปริมาณดุลยภาพเกิดข้ึน (Equilibrium Quality) ซ่ึงจุดดุลยภาพนั้นจะ
เกิดเส้นอุปสงค์และอุปทานตดักนั โดยดุลยภาพน้ีจะไม่เปล่ียนแปลงตราบเท่าท่ีปัจจยัก าหนดอุปสงค์
และอุปทานไม่เปล่ียนแปลง ดงัภาพแสดงท่ี 3.14 

 

ภาพแสดงที ่3.14 จุดดุลยภาพ ระดบัราคาและปริมาณดุลยภาพ 

 จะเห็นไดว้า่จุดดุลยภาพเกิดจากเส้นอุปสงคข์องผูซ้ื้อและเส้นอุปทานของผูข้าย ซ่ึงจุดท่ีเส้นอุป
สงคแ์ละเส้นอุปทานตดักนัท่ีจุดดุลยภาพนั้นแสดงถึงระดบัราคาสินคา้และปริมาณการซ้ือและการขายท่ี
ผูซ้ื้อและผูข้ายพอใจทั้งสองฝ่าย ส่วนระดบัราคาท่ีอยู่เหนือราคาดุลยภาพเป็นระดบัราคาท่ีสูงกวา่ความ
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เป็นจริงท าให้ผูผ้ลิตมีความตอ้งการท่ีจะเสนอขายมากแต่ผูบ้ริโภคกลบัมีความตอ้งการซ้ือน้อยจึงเกิด
ความไม่สมดุล ส่งผลให้ให้เกิดภาวะสินคา้ลน้ตลาด (Excess Supply or Surplus) ดงันั้นผูผ้ลิตจึงตอ้งลด
ราคาลงเพื่อกระตุน้ผูบ้ริโภคใหมี้ความตอ้งการซ้ือมากข้ึนท าให้ราคาลดลงจากเดิมจนเขา้สู่ราคาดุลยภาพ 
แต่ในทางตรงขา้มถา้ราคาอยูต่  ่ากวา่ราคาดุลยภาพซ่ึงเป็นราคาท่ีต ่ากวา่ความเป็นจริงท าให้ผูผ้ลิตมีความ
ตอ้งการขายนอ้ย แต่ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการซ้ือมากจึงเกิดความไม่สมดุลส่งผลให้เกิดภาวะสินคา้ขาด
ตลาด (Excess Demand or Shortage) จึงท าให้ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการซ้ือมากราคาสินคา้นั้นจะสูงข้ึน 
และมีผูผ้ลิตขายสินคา้มากข้ึนราคาก็จะมีแนวโนม้กลบัเขา้สู่ราคาดุลยภาพ 

 ดงันั้น การท่ีระดบัราคาอยู่สูงกว่าหรือต ่ากว่าราคาดุลยภาพนั้นจะเป็นระดบัราคาท่ีไม่สมดุล 
เน่ืองจากราคาท่ีอยูสู่งกวา่ราคาดุลยภาพจะท าใหผู้บ้ริโภคลดลง ราคาสินคา้จะลดลง แต่ในส่วนราคาท่ีอยู่
ต  ่ากวา่ราคาดุลยภาพจะท าใหผู้บ้ริโภคมากข้ึนราคาสินคา้จะสูงข้ึนเขา้สู่ดุลยภาพของตลาด แต่ถา้เม่ือใดท่ี
ราคาและปริมาณซ้ือขายไม่ไดอ้ยู่ในระดบัดุลยภาพ จะท าให้เกิดแรงผลกัดนัจากฝ่ายผูบ้ริโภคและฝ่าย
ผูผ้ลิตจนกระทัง่ราคาและปริมาณซ้ือขายเขา้สู่ดุลยภาพของตลาด จากการเปล่ียนแปลงภาวะดุลยภาพ
ดงักล่าวเม่ือเกิดข้ึนแล้วจะมีแนวโน้มท่ีจะหยุดน่ิงและจะอยู่ได้นาน จนกว่าท่ีจะมีปัจจยับางอย่างมา
กระทบใหอุ้ปสงคแ์ละอุปทานเปล่ียนแปลงไป เช่น 

ตารางที ่3.6 อุปสงคอุ์ปทานของเงาะในตลาดแห่งหน่ึง 

ราคา (บาท / กก.)  ปริมาณซ้ือ (Qd) (กก. / วนั)  ปริมาณขาย (Qs) (กก. / วนั)  
10 19 10 

20 15 11 

30 12 12 

40 10 13 

 

 จากตารางท่ี 3.6 จะเห็นไดว้า่ ราคาเงาะ กิโลกรัม ละ 30 บาท จะท าให้ปริมาณเสนอซ้ือเท่ากบั
ปริมาณเสนอขายพอดี คือ เท่ากบั 12 กิโลกรัม ดงันั้นราคาดุลยภาพของเงาะเท่ากบั กิโลกรัมละ 30 บาท 
และปริมาณดุลยภาพเท่ากบัจ านวน 12 กิโลกรัม  
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ภาพแสดงที ่3.15 ราคาดุลยภาพและปริมาณดุลยภาพ 

ตารางที ่3.7 อุปสงค ์อุปทาน ของล าไยและสภาวะตลาดในแต่ละระดบัราคา 

 

 จากตารางท่ี 3.7 แสดงปริมาณซ้ือและปริมาณขายในแต่ละระดบัราคาท่ีเป็นไปได ้โดยท่ี ราคา 
30 บาท ปริมาณซ้ือและปริมาณขายเท่ากนัท่ี 90 กิโลกรัม ดงันั้น ตลาดล าไยจะอยู่ภาวะดุลยภาพ ราคา
ดุลยภาพ (PE) เท่ากบั 30 บาท และปริมาณดุลยภาพเท่ากบั 90 กิโลกรัมแต่ท่ีระดบัราคาอ่ืนอุปสงคจ์ะไม่
เท่ากบัอุปทาน ท าใหเ้กิดสภาวะอุปสงคส่์วนเกินหรืออุปทานส่วนเกิน ดงัภาพแสดงท่ี 3.16 

  

ราคาล าไย ปริมาณซ้ือ ปริมาณขาย สภาวะในตลาด 

50 70 110  (อุปทานส่วนเกิน = 40 กิโลกรัม)  
40 80 100  (อุปทานส่วนเกิน = 20 กิโลกรัม)  
30 90 90  (อุปทานส่วนซ้ือ = ปริมาณขาย)  
20 100 80  (อุปสงคส่์วนเกิน = 20 กิโลกรัม)  
10 110 70  (อุปสงคส่์วนเกิน = 40 กิโลกรัม)  

12 

30 

E 

P (บาท)  

D 

Q (กก.)  
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ภาพแสดงที ่3.16 ราคาดุลยภาพและปริมาณดุลยภาพ 

 การเปลี่ยนแปลงภาวะดุลยภาพ (Change In Equilibrium) เกิดจากการเปล่ียนแปลงของเส้น
อุปสงคแ์ละเส้นอุปทาน ท าใหร้าคาหรือปริมาณดุลยภาพเปล่ียนไป ท าใหภ้าวะดุลยภาพเปล่ียน โดยการ
เปล่ียนแปลงภาวะดุลยภาพเกิดข้ึนได ้3 กรณี คือ 

 1. กรณอีุปทานไม่เปลีย่น แต่อุปสงค์เปลีย่น 

 

ภาพแสดงที ่3.17 การเปล่ียนแปลงภาวะดุลยภาพกรณีอุปทานไม่เปล่ียนแต่อุปสงคเ์ปล่ียน 

E  30 

90 

อุปทานส่วนเกิน 

อุปสงคส่์วนเกิน 

S 

ปริมาณ  

D 

Q1 Q0 

E1 

P0 

P1 

D1 ปริมาณ 

E0 

ราคา S 

D0 

 

ราคา 
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 จากภาพแสดงท่ี 3.17 จะเห็นไดว้่าจุดดุลยภาพจะเปล่ียนจากจุด E0มาเป็นจุด E1 ท าให้ทั้งราคา
และปริมาณดุลยภาพใหม่ลดลงเป็น P1และ Q1 เม่ือเส้นอุปสงคเ์กิดการเปล่ียนแปลงโดยเปล่ียนจากเส้น 
D0 มาเป็นเส้น D1แสดงวา่อุปสงคมี์การลดลงนัน่เอง 

 ตวัอยา่งเช่น การเปล่ียนแปลงของเส้นอุปสงค ์ในกรณีท่ีรายไดสู้งข้ึนเส้นอุปสงคจ์ะเล่ือนสูงข้ึน
ไปทางขวามือจุดดุลยภาพจะเล่ือนจากจุด E1มาเป็นจุด E0 หรือ หากมีปัจจยัท่ีก าหนดอุปสงค์บางตวั
เปล่ียนแปลงไป เช่น ค่าใช้จ่ายในการลงโฆษณาลดลง รายไดล้ดลงหรือรสนิยมลดลงเส้นอุปสงค์อาจ
เล่ือนลดลงมาทางซ้ายมือได ้ท าให้เส้นอุปสงคล์ดลงจากเส้น D0 มาเป็น D1จุดดุลยภาพจะเปล่ียนเป็นจุด 
E1ราคาและปริมาณดุลยภาพเปล่ียนเป็นจุด P1และ Q1 ตามล าดบั 

 2. กรณอีุปสงค์ไม่เปลีย่น แต่อุปทานเปลีย่น 

 

ภาพแสดงที ่3.18 การเปล่ียนแปลงภาวะดุลยภาพกรณีอุปสงคไ์ม่เปล่ียนแต่อุปทานเปล่ียน 

 จากภาพแสดงท่ี 3.18 จะเห็นไดว้า่จุดดุลยภาพเปล่ียนจากจุด E0 มาเป็นจุด E1 ท าให้ทั้งราคาดุลย
ภาพใหม่เพิ่มข้ึนแต่ปริมาณดุลยภาพใหม่ลดลงซ่ึงจะท าใหอุ้ปทานลดลงไปดว้ย เน่ืองจากเส้นอุปทานนั้น
เกิดการเปล่ียนแปลงจากเส้น S0 มาเป็นเส้น S1  
 ยกตวัอย่าง ถา้มีการคน้พบเทคโนโลยีใหม่ท่ีท าให้สามารถผลิตสินคา้ไดคุ้ณภาพดีข้ึน มีผลให้
เส้นอุปทานเปล่ียนจากเส้น S1 มาเป็นเส้น S0 จุดดุลภาพจะเปล่ียนจากจุด E1 มาเป็นจุด E0 ราคาและ
ปริมาณดุลยภาพเปล่ียนมาเป็น P0 และ Q0 ตามล าดบัหรือกรณีเกิดภยัธรรมชาติท าใหป้ริมาณผลผลิตทาง
การเกษตรลดลงมีผลท าให้เส้นอุปทานอาจเล่ือนไปทางซ้ายมือทั้งเส้นได ้เส้นอุปทานเล่ือนจากเส้น S0

E0 

D 

ราคา 

P0 

P1 

0 Q1 Q0 

S0 

S1 

E1 

ปริมาณ 
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เป็น S1 จุดดุลยภาพเปล่ียนจากจุด E0และ E1ราคาดุลยภาพ และปริมาณดุลยภาพเปล่ียนเป็น P1และ Q1

ตามล าดบั 

 3. กรณอีุปสงค์และอุปทานเปลีย่นแปลงไปทั้งคู่ 

 

ภาพแสดงที ่3.19 ดุลยภาพในกรณีท่ีอุปสงคแ์ละอุปทานเปล่ียนแปลงทั้งคู่ 
 จากภาพแสดงท่ี 3.19 เส้นอุปสงคแ์ละเส้นอุปทานนั้นเปล่ียนแปลง จากเส้น D0 และ S0ไปเป็น
เส้น D1และ S1 โดยจุดดุลยภาพเปล่ียนจากจุด E0มาเป็นจุด E1 ส่งผลให้ทั้งราคาดุลยภาพใหม่ลดลงและ
ปริมาณดุลยภาพใหม่เพิ่มข้ึน  
เคร่ืองมือการจัดการราคาของรัฐ 

 ในภาวะทัว่ไปของตลาดความตอ้งการซ้ือยอ่มไม่เท่ากบัความตอ้งการขาย รัฐจึงจ าเป็นตอ้งเขา้
แทรกแซงกลไกตลาดซ่ึงเรียกวธีิการน้ีวา่ “การควบคุมราคา” ซ่ึงการควบคุมราคาเป็นเคร่ืองมือของรัฐท่ี
ให้ความช่วยเหลือผ่านทางกลไกตลาด เพื่อท าให้ราคาสินคา้มีเสถียรภาพสินคา้มีปริมาณเพียงพอต่อ
ความตอ้งการของตลาด โดยการท าให้ราคาสินคา้เปล่ียนแปลงไปซ่ึงอาจจะสูงหรือต ่ากวา่ราคาดุลยภาพ 
โดยเฉพาะกิจการท่ีมีผลต่อความเป็นอยูข่องประชาชน เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์หรือกิจการประเภท
ท่ีปล่อยให้ระบบราคาท าหน้าท่ีตามล าพงั อาจส่งผลให้สินคา้หรือบริการและปัจจยัการผลิตบางอย่าง
ราคาแพงหรือต ่าเกินไปเพื่อใหค้วามช่วยเหลือทั้งผูบ้ริโภคและผูผ้ลิต ท่ีอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่
ผูบ้ริโภคหรือผูผ้ลิตได้ ฉะนั้นรัฐจึงตอ้งเขา้ไปแทรกแซง เป็นผูก้  าหนดราคาใหม่เพื่อช่วยเหลือทั้งผูผ้ลิต
และผูบ้ริโภค ซ่ึงวธีิท่ีรัฐบาลใชแ้ทรกแซงราคาของสินคา้มี 2 วธีิ ดงัน้ี 
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ราคา 

P1 
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0 
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S0 

D1 

 

E0 
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ปริมาณ 
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 1. การก าหนดราคาข้ันสูง (Maximum Control) การก าหนดราคาขั้นสูงเป็นการควบคุมราคา
เพื่อใหค้วามช่วยเหลือผูบ้ริโภค ท่ีไดรั้บความเดือดร้อนจากราคาสินคา้ท่ีจ  าเป็นแก่การด ารงชีวิตท่ีมีราคา
สูงเกินไป ใชเ้ป็นมาตรการทางเศรษฐกิจในการแกปั้ญหาเงินเฟ้อ ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการกระจายรายได ้
ตลอดทั้งในยามสงครามท่ีเกิดภาวะสินคา้ขาดแคลน หรือราคาของปัจจยัการผลิตและสินคา้ทุกประเภท
มีแนวโน้มสูงข้ึนรัฐจะท าการควบคุมราคาขั้นสูงโดยการก าหนดราคาขายสูงสุดของสินคา้นั้นไวแ้ละ
หา้มผูใ้ดขายสินคา้เกินกวา่ราคาท่ีรัฐบาลก าหนดซ่ึงปริมาณความตอ้งการซ้ือท่ีมีมากกวา่ปริมาณการผลิต
ท าให้เกิดการขาดแคลนอยา่งมาก ราคาสินคา้และบริการต่าง ๆ จะสูงข้ึนอยา่งรวดเร็วจนอาจกลายเป็น
เงินเฟ้ออยา่งรุนแรงได ้

 

 

ภาพแสดงที ่3.20 อุปสงคส่์วนเกินเน่ืองจากการก าหนดราคาขั้นสูง 

 จากภาพแสดงท่ี 3.20 จะเห็นไดว้า่ ระดบัราคา ณ จุดดุลยภาพท่ี P0 นั้นเป็นราคาท่ีท าใหผู้บ้ริโภค
เดือดร้อนรัฐจ าเป็นตอ้งก าหนดใหผู้ข้ายขายสินคา้ในระดบัราคาเพียง P1 เม่ือราคาลดลงเหลือ P1 จะท าให้
ผูข้ายมีความตอ้งการขายลดนอ้ยลงคือ Q1 แต่ผูซ้ื้อตอ้งการซ้ือสินคา้นั้นเพิ่มข้ึนเป็น Q2 ท าให้สินคา้ขาด
ตลาดหรือไม่เพียงพอแก่การจ าหน่ายเท่ากบั Q2 – Q1 เม่ือเกิดสินคา้ขาดตลาด รัฐบาลตอ้งด าเนินมาตรการ 
การใชว้ิธีการปันส่วนสินคา้ (Rationing) การปันส่วนสินคา้น้ีจะช่วยให้ผูบ้ริโภคไดรั้บสินคา้ไปบริโภค
อยา่งทัว่ถึงกนัหรือรัฐบาลอาจด าเนินมาตรการจดัหาสินคา้มาจ าหน่ายเพิ่มเติมโดยการสั่งซ้ือสินคา้จาก
ต่างประเทศหรือท่ีอ่ืนใดเพื่อชดเชยส่วนท่ีขาดแคลน การก าหนดราคาขั้นสูงมกัก่อให้เกิดปัญหาการปัน
ส่วนและปัญหาตลาดมืด (Black Market) เกิดข้ึนโดยเฉพาะสินคา้ราคาพิเศษท่ีมีการจ ากดัปริมาณการ
บริโภคของประชาชน เช่น น ้าตาล ขา้วสาร น ้ามนัพืช เป็นตน้  

 2. การควบคุมราคาข้ันต ่า (Minimum Price Control) การควบคุมราคาขั้นต ่าเป็นการช่วยเหลือ
ผูผ้ลิตไม่ให้ไดรั้บความเดือดร้อน จากราคาสินคา้ท่ีผลิตไดต้  ่าเกินไป การควบคุมราคาขั้นต ่ารัฐบาลจะ

อุปสงคส่์วนเกิน 

E 

D 

S 

0 

P1 

ราคา 

Q1 Q0 Q2 
ปริมาณ 

P0 



117 

ก าหนดราคาซ้ือขายสินคา้ไม่ให้ต ่ากวา่ท่ีรัฐบาลก าหนดท าให้เกิดอุปทานส่วนเกินเน่ืองจากการก าหนด
ราคาขั้นต ่า ดงัภาพประกอบท่ี 2.21 

 

 

ภาพแสดงที ่3.21 อุปทานส่วนเกินเน่ืองจากการก าหนดราคาขั้นต ่า 
 จากภาพแสดงท่ี 3.21 จะเห็นได้ว่า ราคา ณ จุดดุลภาพท่ีระดบัราคา P0 เป็นราคาท่ีต ่าเกินไป 
ส่งผลใหผู้ผ้ลิตเดือดร้อนรัฐจึงประกาศให้ผูรั้บซ้ือสินคา้รับซ้ือสินคา้ในราคา P1ซ่ึงเม่ือราคาอยูท่ี่ P1จะท า
ให้ความตอ้งการซ้ือสินคา้ลดลงจาก Q0 เป็น Q1 และความตอ้งการขายสูงข้ึนจาก Q0 เป็น Q2 ดงันั้นจึงท า
ให้สินค้าล้นตลาดเท่ากับ Q2 - Q1เม่ือสินค้าล้นตลาดรัฐบาลจึงต้องด าเนินมาตรการรับซ้ือสินค้า 
(Purchase Policy) ในส่วนท่ีขายไม่หมด โดยการระบายไปขายต่างประเทศหรือซ้ือเก็บไวแ้ลว้ค่อยน า
ออกจ าหน่ายเม่ือสินคา้ขาดตลาดในเวลาต่อไปการประกนัราคาขั้นต ่านิยมใช้ส าหรับราคาสินคา้ท่ีเป็น
ผลผลิตทางเกษตรกรรม ซ่ึงอุปสงคม์กัมีความยืดหยุน่นอ้ย ในขณะท่ีอุปทานควบคุมไดย้ากเพราะส่วน
หน่ึงข้ึนอยูก่บัสภาพดินฟ้าอากาศ เช่น ถา้ปีใดดินฟ้าอากาศดีก็จะผลิตไดม้าก ท าให้ผลผลิตออกสู่ตลาด
มากเกินไปท าให้ราคาผลผลิตจะตกลดลงอย่างมากกระทบต่อรายได้ของชาวไร่ชาวนาซ่ึงส่วนใหญ่
ยากจน ดงันั้นรัฐบาลจึงตอ้งเขา้ช่วยเหลือโดยใชว้ธีิการก าหนดราคาข้ึนต ่า 
 การก าหนดราคาข้ึนต ่า สามารถแบ่งได ้2 วธีิ ดงัน้ี 

 1. การก าหนดราคาขั้นต ่าโดยรัฐบาลรับซ้ืออุปทานส่วนเกิน การก าหนดราคาขั้นต ่าเป็นวิธีท่ี
รัฐบาลประกาศราคาประกนั และกฎหมายบงัคบัให้ผูซ้ื้อทุกรายซ้ือสินคา้นั้นในราคาประกนั มิฉะนั้นจะ
มีความผดิตามกฎหมายส่วนอุปทานส่วนเกินท่ีเหลือรัฐจะรับซ้ือไวท้ั้งหมด 

ราคา 

ปริมาณ 
Q2 

 

Q0 

 

Q1 

0 

P0 

 

P1 

D 

อุปทานส่วนเกิน 
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 2. การก าหนดราคาขั้นต ่าโดยท่ีรัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกร การประกนัราคาขั้นต ่า
โดยท่ีรัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกรเป็นวิธีท่ีรัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผูผ้ลิตสินคา้บางชนิด 
รัฐบาลจะก าหนดราคาประกันขั้นต ่าไว ้แต่ปล่อยให้มีการซ้ือขายตามกลไกราคาตลาด และรัฐบาล
จ่ายเงินชดเชยเท่ากบัส่วนต่างระหว่างราคาประกนักบัราคาตลาดให้แก่เกษตรกร นโยบายน้ีเป็นการ
ประกนัราคาขั้นต ่า หรือเรียกวา่นโยบายการพยุงราคามีลกัษณะคลา้ยกบัการก าหนดอตัราค่าจา้งแรงงาน
ขั้นต ่าของแรงงานภายในประเทศ เช่น เม่ือรัฐบาลก าหนดอตัราค่าจา้งขั้นต ่าจะเกินส่วนเกินของอุปทาน
แรงงาน ดงันั้นเม่ือรัฐบาลก าหนดอตัราค่าจา้งขั้นต ่า จะเกิดการว่างงานข้ึนในสังคม รัฐบาลจะตอ้งหา
มาตรการอ่ืน ๆ เขา้มาช่วย เช่น การพฒันาแรงงานส่วนเกินให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยให้การศึกษา
ฝึกอบรม และหามาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อใหมี้การจา้งแรงงานมากข้ึน เป็นตน้ 

สรุป 

 อุปสงค ์คือ ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบดว้ย ความตอ้งการซ้ือ ความเต็มใจท่ีจะจ่าย
ความสามารถท่ีจะซ้ือ ณ ระดบัราคาหน่ึง อุปสงคส์ามารถแบ่งได ้3 ประเภท คืออุปสงคต่์อราคาอุปสงค์
ต่อรายได ้และอุปสงคต่์อราคาอ่ืน ๆ และการเปล่ียนแปลงของอุปสงคมี์ 2 ประเภท คือ การเปล่ียนแปลง
ตามปริมาณของอุปสงค์เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากราคาสินคา้ และการเปล่ียนแปลงตามระดบัอุป
สงคใ์นกรณีท่ีราคาของสินคา้คงเดิม และการเปล่ียนแปลงในปัจจยัท่ีก าหนดอุปสงคอ่ื์น ๆ นอกเหนือจาก
ราคา 
 อุปทาน คือ ปริมาณความตอ้งการเสนอขายสินคา้หรือบริการของผูผ้ลิตท่ีมีความเต็มใจท่ีจะ
เสนอขาย ณ ระดบัราคาต่าง ๆ โดยสมมติให้ปัจจยัอ่ืนคงท่ี ซ่ึงอุปทานสามารถแบ่งออกได ้2 ส่วน คือ 
ความเตม็ใจท่ีจะเสนอขายคือ ความยนิดีหรือการเตม็ใจท่ีจะเสนอขายสินคา้เพื่อสนองตามความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค ณ ระดบัราคาต่าง ๆ และ ความสามารถในการผลิตและจ าหน่ายสินคา้ต่อความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค ณ ระดบัราคาหน่ึง ๆ อุปทานสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ อุปทานของส่วนบุคคล
และอุปทานรวม  
 ส่วนการเปล่ียนแปลงของอุปทานสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การเปล่ียนแปลงปริมาณ
ของอุปทาน และการเปล่ียนแปลงระดบัอุปทาน ส าหรับดุลยภาพของตลาดเกิดจากการเปล่ียนแปลงของ
อุปสงค์และอุปทานของสินคา้ท่ีมีการเคล่ือนไหวสลบักนัไปมา จนเขา้สู่จุดท่ีอุปสงค์เท่ากบัอุปทาน 
เรียกว่า จุดดุลยภาพ แต่สาเหตุท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลงภาวะดุลยภาพนั้นสามารถเกิดได้ 3 กรณี คือ 
กรณีอุปทานไม่เปล่ียน แต่อุปสงคเ์ปล่ียนกรณีอุปสงคไ์ม่เปล่ียน แต่อุปทานเปล่ียน และกรณีอุปสงคแ์ละ
อุปทานเปล่ียนแปลงไปทั้งคู่ 
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ค าถามทบทวน 

 1) อุปสงคต์ลาดและอุปทานตลาด มีความแตกต่างกนัอยา่งไร 

 2) ฟังก์ชันของอุปสงค์และอุปทานคืออะไร ตวัก าหนดฟังก์ชันอุปสงค์และอุปทานได้แก่
อะไรบา้ง 

 3) ปัจจยัท่ีก าหนดการเปล่ียนแปลงในอุปสงคแ์ละอุปทานไดแ้ก่อะไรบา้ง จงอธิบาย 

 4) การก าหนดราคาขั้นสูงและ การก าหนดราคาขั้นต ่าแตกต่างกนัอยา่งไร จงยกตวัอยา่ง 

 5) การประกนัราคาขั้นต ่าใช้ส าหรับสินคา้ท่ีเป็นผลิตผลทางการเกษตร รัฐสามารถใช้วิธีการ
ก าหนดราคาขั้นต ่าไดก่ี้วธีิ อะไรบา้ง จงอธิบาย 
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แผนการสอนประจ าบทที่ 4 

เร่ือง การส ารวจตลาดและผู้บริโภค 

 

หัวข้อเน้ือหาประจ าบท 

แนวคิดพื้นฐานตลาดผูบ้ริโภค 

ปัจจยัก าหนดและกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

ทฤษฎีอรรถประโยชน์ 
การวเิคราะห์อรรถประโยชน์เพิ่มและอรรถประโยชน์รวม 

กฎการลดนอ้ยถอยลงของอรรถประโยชน์เพิ่ม 

ทฤษฎีเส้นความพึงพอใจเท่ากนั 

อตัราส่วนเพิ่มของการทดแทนกนัของสินคา้ 
เส้นราคาหรือเส้นงบประมาณ 

การวเิคราะห์ดุลยภาพผูบ้ริโภค 

การเปล่ียนแปลงดุลยภาพของผูบ้ริโภค 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เม่ือศึกษาบทน้ีแลว้ ผูศึ้กษาสามารถ 

 1. อธิบายพฤติกรรมตลาดผูบ้ริโภค 

 2. เขา้ใจหลกัทฤษฎีอรรถประโยชน์ 
 3. สามารถพิจารณาอรรถประโยชน์เพิ่มและอรรถประโยชน์รวม 

 4. เขา้ใจกฎการลดนอ้ยถอยลงของอรรถประโยชน์เพิ่ม 

 5. สามารถวเิคราะห์ทฤษฎีเส้นความพึงพอใจเท่ากนัและทฤษฎีเส้นราคาหรือเส้นงบประมาณ 

 6. สามารถวเิคราะห์ดุลยภาพผูบ้ริโภค 

 7. อภิปรายและตอบค าถามได ้

 

วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 1. แนะน าเน้ือหารายวชิาในบท 

 2. แนะน าเอกสารและต าราอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับอ่านเพิ่มเติม 

 3. แนะน ากิจกรรมการเรียนการสอน การวดัผลและการประเมินผล 

 4. บรรยายโดยใชเ้อกสารและยกตวัอยา่งเพื่ออภิปรายพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 5. ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา และร่วมกนัวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคโดยใชท้ฤษฎีต่าง ๆ  
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 6. ตอบค าถามและส่งงานค าถามทา้ยบท 

 7. จดัท ารายงานคน้ควา้นอกชั้นเรียน พร้อมน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน 

 2. เอกสาร ต ารา และบทความท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3. เอกสารตวัอยา่งกรณีศึกษาในปัจจุบนั 

 4. ชุดแผน่ใสสรุปค าบรรยาย 

 

การวดัและประเมินผล 

 1. สังเกตจากเขา้ชั้นเรียน ความสนใจในการเรียน 

 2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน 

 3. การตอบค าถาม การวเิคราะห์กรณีศึกษาในชั้นเรียน 

 4. การตอบค าถามทา้ยบท 

 5. รายงานการคน้ควา้นอกชั้นเรียนและการน าเสนอ 



บทที่ 4 

การส ารวจตลาดและผู้บริโภค 

 

แนวคิดพืน้ฐานตลาดผู้บริโภค 

 ความหมายของการบริโภค 

 การบริโภค หมายถึง การใช้ประโยชน์จากสินค้าหรือบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ส่วนตวัหรือครัวเรือน เป็นกระบวนการท่ีศึกษาไดจ้ากทฤษฎีพฤติกรรม ซ่ึงจะท าให้ทราบความตอ้งการ
ซ้ือหรืออุปสงคข์องผูบ้ริโภค (ศิริวรรณ, 2553)  
 การบริโภคทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง การใช้ประโยชน์จากสินคา้และบริการเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของมนุษย ์การน าสินคา้และบริการมาใชป้ระโยชน์ เพื่อการผลิตเป็นสินคา้และบริการอ่ืน 
การบริโภคไม่ได้หมายถึงการรับประทานอาหารเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงการใช้สินคา้ หรือการใช้
บริการ เช่น การไปพบแพทยเ์ม่ือยามเจ็บป่วย การพกัโรงแรม การท่องเท่ียว การขนส่ง การประกนัภยั 
เป็นตน้ (ณรงค์, 2549) และ (จิรศกัด์ิ, 2550) ไดก้ล่าวว่า การบริโภคทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง การใช้
ประโยชน์จากสินคา้หรือบริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของมนุษย ์รวมถึงการน าสินคา้หรือบริการ
มาใชป้ระโยชน์เพื่อการผลิตเป็นสินคา้หรือบริการอ่ืน การบริโภคในทางเศรษฐศาสตร์จึงหมายถึงการ
อุปโภคดว้ย เช่น การท่องเท่ียว การขนส่ง การประกนัภยั เป็นตน้ กล่าวไดว้่าการกระท าท่ีท าให้สินคา้
หรือบริการอย่างใดอย่างหน่ึงส้ินเปลืองไป เพื่อเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม ถือเป็นการบริโภคทั้งส้ิน  
 ดงันั้น การบริโภค จึงหมายถึง การใชป้ระโยชน์จากสินคา้หรือบริการ เพื่อสนองความตอ้งการ
ของมนุษย ์รวมถึงการน าสินคา้หรือบริการมาใช้ประโยชน์ เพื่อการผลิตเป็นสินคา้หรือบริการอ่ืน ซ่ึง
นกัจิตวิทยาไดก้ าหนดความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยไ์ว ้5 ระดบั โดยการจดัล าดบัความตอ้งการจาก
ระดบัต ่าไปยงัระดบัสูง ดงัน้ี 

 1. ความส าเร็จส่วนตวั  
 2. ความตอ้งการความเคารพนบัถือ 

 3. ความตอ้งการดา้นสังคม  
 4. ความตอ้งการความปลอดภยั  
 5. ความตอ้งการของร่างกาย  
 ความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยน์บัได้ว่าเป็นรูปแบบการบริโภคขั้นพื้นฐานของมนุษย ์เช่น 
นางสาวดาเป็นสาวโรงงาน ท างานหนกั มีความตอ้งการอาหารมาก นางสาวดาตอ้งจ่ายค่าอาหารก่อน
เป็นอนัดบัแรก เงินท่ีเหลือจึงจะบริโภคส่ิงอ่ืน เวลาต่อมานางสาวดาไดรั้บการเล่ือนต าแหน่งเป็นหัวหนา้
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คนงาน มีรายได้เพิ่มข้ึน จึงเลือกบริโภคอาหารท่ีมีคุณค่าทางอาหารเพิ่มมากข้ึน เช่น อาหารประเภท
โปรตีน เน้ือสัตว ์นมเนย ผลไม ้(ซ่ึงแต่เดิมบริโภคอาหารท่ีมีแป้งมาก) ค่าใชจ่้ายส าหรับอาหารจึงลดลง 
เม่ือเทียบตามอตัราส่วนของรายได ้แต่นางสาวดาน ารายไดเ้พิ่มเป็นค่าพกัผอ่นหยอ่นใจมากข้ึน และเม่ือ
นางสาวดามีรายไดเ้พิ่มข้ึนอีก ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาหารก็จะลดลงอีกแต่จะใชจ่้ายไปกบัของฟุ่มเฟือยมาก
ยิง่ข้ึน เป็นตน้ 

 ประเภทของการบริโภค 

 ในทางเศรษฐศาสตร์การบริโภคสามารถนั้นสามารถแบ่งตามลกัษณะของสินคา้ได ้2 ประเภท 
คือ การบริโภคสินคา้คงทนและการบริโภคสินคา้ไม่คงทน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 1. การบริโภคสินคา้คงทน (Durable goods consumption) คือ เม่ือผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ชนิดนั้นไป
แลว้ ผูบ้ริโภคสามารถบริโภคสินคา้นั้นไดอี้ก การบริโภคลกัษณะน้ีเรียกวา่ Diminution ซ่ึงสินคา้คงทน
เหล่าน้ีจะมีอายุการใชง้านตามประเภทสินคา้ โดยผูบ้ริโภคจะบริโภคสินคา้จนสินคา้มีการเส่ือมสภาพ
จนไม่สามารถใชง้านได ้เช่น บา้นพกัอาศยั รถยนต ์รถจกัรยานยนต ์โทรทศัน์ เป็นตน้ 

 2. การบริโภคสินคา้ไม่คงทน (Nondurable goods consumption) คือ เม่ือผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ชนิด
นั้นไปแลว้ ผูบ้ริโภคจะไม่สามารถบริโภคสินคา้นั้นไดอี้ก การบริโภคลกัษณะน้ีเรียกวา่ Destruction ซ่ึง
สินคา้ส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้ส้ินเปลือง เช่น อาหาร น ้ าด่ืม ยารักษาโรค ก๊าซหุงตม้ เช้ือเพลิง พลงังาน 
ไฟฟ้า เป็นตน้  
 พฤติกรรมตลาดผู้บริโภค  
 พฤติกรรมตลาดผูบ้ริโภค หมายถึง การตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการซ่ึงมีความสามารถในการ
ซ้ือ ผูบ้ริโภคจะตอ้งมีความเตม็ใจในการซ้ือสินคา้หรือบริการดว้ย ซ้ือสินคา้ไปเพื่อใชป้ระโยชน์ส่วนตวั
และซ้ือไปเพื่อขายต่อหรือใชใ้นการผลิตอีกดว้ย (อดุลย,์ 2550) และ (อศัน์อุไร, 2549) กล่าววา่พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมการแลกเปล่ียนต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของมนุษย ์ซ่ึงด าเนินไปภายใตผ้ล
สะทอ้นท่ีเกิดจากภาวะแวดลอ้ม พฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิด และความรู้ความเขา้ใจของมนุษย ์ซ่ึงมีการ
เปล่ียนแปรอยูเ่สมอ  
 จึงสรุปไดว้่า พฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการ และ
กระบวนการในการตดัสินใจท่ีมีผลต่อการบริโภคสินคา้หรือบริการของผูบ้ริโภค ภายใตง้บประมาณท่ีมี
อยูอ่ยา่งจ ากดั  
 ทั้งน้ี (บงัอร, 2542) ไดก้ล่าวถึง ทฤษฎีวา่ดว้ยพฤติกรรมผูบ้ริโภคสามารถแบ่งส่วนการวิเคราะห์
ออกไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ Cardinal Approach : ความพึงพอใจสามารถวดัออกมาเป็นหน่วยได ้และ Ordinal 
Approach : วดัเป็นล าดับของความพึงพอใจ เช่นชอบสีแดงมากกว่าสีน ้ าเงิน ซ่ึงการพิจารณาเร่ือง
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค จะเป็นไปตามกฎของอุปสงค์ท่ีกล่าวว่า ปริมาณและราคามีความสัมพนัธ์กนั
แบบแปรผกผนักนั ดงันั้นในการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคนั้นจึงตั้งอยูบ่นขอ้สมมุติฐานดงัน้ี 
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 1. ผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้ท่ีตนเองพอใจมากท่ีสุด  
 2. รายไดข้องผูบ้ริโภคแต่ละคนนั้นมีจ ากดั 

 3. ผูบ้ริโภครู้จกัการวางแผน ในการซ้ือ 

 4. จ  านวนสินคา้หรือบริการท่ีผูบ้ริโภคซ้ือ สามารถแบ่งออกเป็นหน่วยยอ่ย ๆ ได ้เช่น เงาะ 1 กก. 
สามารถแบ่งการบริโภคออกเป็นแต่ละผลได ้

 5. ในการเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการ จะพิจารณาเฉพาะราคาและปริมาณของสินคา้หรือบริการ
เท่านั้น ไม่น าปัจจยัภายนอกอ่ืนมาพิจารณาร่วมดว้ย 

 ปัจจัยทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค 

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผูบ้ริโภคนั้นสามารถแบ่งได ้2 ประเภท ไดแ้ก่ 

 1. ปัจจัยภายใน ปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือนั้นเป็นปัจจยัท่ีเกิดข้ึนจากตวัผูบ้ริโภค 
โดยเกิดจากความชอบส่วนบุคคลและรูปแบบการด าเนินชีวิตรวมทั้งปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภคดว้ย เช่น การเรียนรู้ การรับรู้ ตลอดจนสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นตวัก าหนดลกัษณะ
ความชอบของแต่ละบุคคลดว้ย เช่น ครอบครัว เพื่อน การศึกษา ความเช่ือ อาชีพ เป็นตน้ 

 2. ปัจจัยภายนอก ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ในการตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีได้รับจากสภาพแวดล้อมทางสังคม ท าให้การเลือกซ้ือสินค้าได้รับ
อิทธิพลผา่นทางครอบครัว สังคม วฒันธรรมและการใชชี้วิตท่ีเป็นปัจจยัภายนอก หรือบุคคลท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจ อาจเป็นผลท าให้ผูบ้ริโภคเปล่ียนพฤติกรรมการซ้ือจากการรับรู้ ความเช่ือ และ
แนวความคิดต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคได ้

 จากปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้แลว้ ยงัสามารถจ าแนก
ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคล เป็นการตดัสินใจของผูซ้ื้อ เช่น อายุ อาชีพ สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ 
การศึกษา รูปแบบการด าเนินชีวติ วฏัจกัรชีวติครอบครัว เป็นตน้ 

 2. ปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรม ปัจจยัทางสังคมเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนั และ
ปัจจยัทางวฒันธรรมเป็นปัจจยัขั้นพื้นฐานในการก าหนดความตอ้งการและพฤติกรรมของมนุษยเ์ช่น 
การศึกษา ความเช่ือ ยงัรวมถึงพฤติกรรมส่วนใหญ่ท่ีไดรั้บการยอมรับภายในสังคมใดสังคมหน่ึง 

 3. ปัจจยัทางจิตวิทยา เป็นปัจจยัในตวัผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือและใช้สินคา้ 
ประกอบดว้ยการจูงใจ การรับรู้ความเช่ือและเจตคติ บุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง 

ประโยชน์ของการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค 

 1. เขา้ใจรูปแบบการตดัสินใจของผูบ้ริโภค และตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคโดยรวม
ในสังคม อีกทั้งยงัช่วยใหส้ามารถเขา้ใจถึงปัญหาความตอ้งการของสังคม 
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 2. เป็นแนวทางในการก าหนดพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการของผูบ้ริโภค ท่ี
จะส่งผลดีโดยรวมต่อสังคม 

 3. รู้ถึงปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการของผูบ้ริโภค ซ่ึงช่วยให้มีการ
ปรับเปล่ียนสินคา้ใหต้รงกบัความตอ้งการของตลาด 

4. ช่วยในการหาตลาดและมีช่องทางการจดัจ าหน่ายใหม่ และพฒันาแนวทางการตลาดและการ
พฒันาสินคา้และบริการ 

 5. ในการปรับปรุงกิจกรรมทางการตลาด ซ่ึงจะช่วยในการพฒันาผลผลิตให้ดีข้ึน และช่วยให้
เกิดการแข่งขนัอยา่งเสรี ฯลฯ 

ปัจจัยก าหนดและกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค  
 จากการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคท าให้ทราบถึงลกัษณะความตอ้งการการบริโภค
สินคา้และบริการของผูบ้ริโภค ท าให้ผูผ้ลิตสามารถวางแผนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ได ้ซ่ึงเป็นแนวคิดทางการตลาดท่ีประกอบดว้ย  
 1. ผลิตภณัฑ ์(Product) เพื่อใหไ้ดสิ้นคา้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค  
 2. ราคา (Price) เพื่อก าหนดราคาท่ีเหมาะสมกบัผูบ้ริโภคและผูผ้ลิตมีก าไร  
 3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เพื่อใหผู้บ้ริโภคเขา้ถึงสินคา้สะดวกและรวดเร็ว 

 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เพื่อให้ลูกคา้เกิดความตอ้งการสินคา้หรือบริการ เพื่อ
ตอบสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของผูบ้ริโภค สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัผูบ้ริโภค และ
เพื่อผูผ้ลิตจ าหน่ายสินคา้หรือบริการไดต้รงตามเป้าหมาย  
 ดงันั้นการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคจึงควรเร่ิมจาก ลกัษณะของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเพื่อใหท้ราบ
ถึงส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการจะซ้ือ ช่วงเวลาท่ีตอ้งการจะซ้ือและช่องทางการซ้ือของผูบ้ริโภค อยา่งไรก็ตาม
ในการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคนั้นการบริโภคสินคา้ของผูบ้ริโภคแต่ละรายยอ่มมีความตอ้งการสินคา้
หรือบริการท่ีแตกต่างกนั จึงตอ้งค านึงถึงปัจจยัท่ีก าหนดการบริโภคต่าง ๆ ดว้ย ซ่ึงจะอธิบายในหัวขอ้
ต่อไปดงัน้ี 

ปัจจัยทีก่ าหนดการบริโภค 

 การบริโภคสินคา้ของผูบ้ริโภคแต่ละรายย่อมมีความตอ้งการสินคา้หรือบริการท่ีแตกต่างกนั 
ทั้งน้ีการบริโภคจะถูกก าหนดจากปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ซ่ึงปัจจยัท่ีก าหนดการ
บริโภคมีดงัต่อไปน้ี  
 1. ราคาของสินค้า ราคาของสินค้าเป็นปัจจยัท่ีส่งผลในทางตรงกันขา้มกับการบริโภคของ
ผูบ้ริโภค โดยปกติถา้ราคาของสินคา้หรือบริการสูงข้ึน จะท าให้ผูบ้ริโภคนั้นบริโภคสินคา้หรือบริการ
ลดลง ในทางกลบักนัถา้ราคาของสินคา้หรือบริการลดลง จะท าให้ผูบ้ริโภคสามารถบริโภคสินคา้หรือ
บริการไดม้ากข้ึน เน่ืองจากราคาหรือบริการเป็นตวัสะทอ้นอ านาจซ้ือของเงิน 
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 2. รายได้ของผู้บริโภค รายไดน้บัวา่เป็นปัจจยัหลกัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการบริโภคสินคา้
หรือบริการ โดยปกติแล้วรายได้ของผูบ้ริโภคจะมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัปริมาณสินคา้ ถ้า
ผูบ้ริโภคมีรายไดม้ากจะท าให้ผูบ้ริโภคบริโภคมากข้ึน แต่ถา้ผูบ้ริโภคมีรายไดน้อ้ยก็จะบริโภคนอ้ยลง  
 3. ปริมาณเงินหมุนเวยีน ถา้หากผูบ้ริโภคมีเงินหมุนเวยีนมากจะส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีการบริโภค
มากข้ึน แต่ถา้มีเงินหมุนเวยีนนอ้ยก็จะท าใหบ้ริโภคมีการบริโภคนอ้ยลงเช่นกนั 

 4. ระบบซ้ือขาย ระบบหรือขั้นตอนการซ้ือขายสินค้าหรือบริการนั้นเป็นตัวก าหนดการ
ตดัสินใจในการบริโภคสินคา้ของผูบ้ริโภคคือ ถา้หากระบบการซ้ือขายมีความสะดวกรวดเร็วจะเป็นการ
เพิ่มโอกาสในการบริโภคให้มากข้ึน เช่น ระบบการซ้ือขายแบบเงินผอ่นท่ีผูบ้ริโภคสามารถบริโภคโดย
ไม่ตอ้งช าระเงินในคร้ังเดียว ท าใหก้ารบริโภคสินคา้และบริการเพิ่มข้ึนได ้เป็นตน้ 

 5. การคาดคะเนราคาในอนาคต การคาดคะเนราคาในอนาคตจะมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกับการตดัสินใจบริโภคคือ ถ้าหากผูบ้ริโภคคาดว่าราคาสินค้าและบริการจะสูงข้ึนในอนาคต 
ผูบ้ริโภคจะเพิ่มการบริโภคสินคา้และบริการในปัจจุบนั ในทางกลบักนัถา้ผูบ้ริโภคคาดว่าราคาสินคา้
และบริการจะต ่า ลงในอนาคต ผูบ้ริโภคจะลดการบริโภคสินคา้และบริการในปัจจุบนัลง 

 6. โอกาสในการเข้าถึงสินค้า เม่ือสินคา้หรือบริการในตลาดมีปริมาณมากกวา่ความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะมีโอกาสเขา้ถึงสินคา้หรือบริการนั้นได ้ท าใหผู้บ้ริโภคบริโภคสินคา้หรือบริการได้
มาก ในทางกลบักนัถา้สินคา้หรือบริการในตลาดมีปริมาณนอ้ยกวา่ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภค
จะมีโอกาสเขา้ถึงสินคา้หรือบริการนั้นไดย้าก ท าใหผู้บ้ริโภคบริโภคสินคา้หรือบริการไดน้อ้ยลง  
 จากปัจจยัท่ีก าหนดการบริโภคดงักล่าวแลว้ยงัมีส่ิงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจการบริโภคและการ
บริการ เช่น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา บริเวณท่ีอยูอ่าศยั ฤดูกาล รสนิยม สภาพแวดลอ้มของสังคม เป็น
ตน้ ยกตวัอยา่งเช่น ในเทศกาลกินเจถา้ผูบ้ริโภครับประทานอาหารเจจะไม่มีการบริโภคเน้ือสัตว ์โดยจะ
หนัมาบริโภคพืชผกัผลไมแ้ทน เป็นตน้ 

กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค 

 การตดัสินใจของผูบ้ริโภคนั้นสามารถศึกษากระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคได ้5 ขั้นตอน 
ดงัต่อไปน้ี 

 ขั้นที่ 1 การกระตุ้น เน่ืองจากความตอ้งการท่ีจะเกิดข้ึนไดน้ั้นตอ้งไดรั้บการกระตุน้ก่อน ท าให้
ผูบ้ริโภครู้ถึงความต้องการของตนเอง เม่ือเกิดความรู้สึกในความแตกต่างระหว่างส่ิงท่ีผูบ้ริโภค
ปรารถนาเปรียบเทียบกบัสภาวะท่ีเป็นจริงแลว้ จึงท าการก าหนดเป็นความตอ้งการท่ีมีล าดบัความส าคญั 
เพื่อหาส่ิงท่ีมาตอบสนองความตอ้งการพฤติกรรมจึงจะเกิดข้ึนได ้ความตอ้งการทางดา้นร่างกายและ
จิตใจของคน ๆ หน่ึงข้ึนอยู่กบั สภาพของคน ๆ นั้นท่ีตอ้งการไดรั้บการตอบสนอง แรงกระตุน้จึงเป็น
ขั้นตอนเร่ิมตน้ของกระบวนการตดัสินใจ  



128 

 

 ขั้นที่ 2 การหาข่าวสาร เป็นขั้นตอนการหาขอ้มูลเพื่อใชใ้นการตดัสินใจ โดยพิจารณาจากปัจจยั
ภายในก่อนแลว้จึงพิจารณาจากแหล่งภายนอก เพื่อสร้างทางเลือกให้กบัตนเอง เน่ืองจากพฤติกรรมการ
คน้หาขอ้มูลของผูบ้ริโภคมีหลายลกัษณะข้ึนอยูก่บัสถานการณ์การซ้ือ ประสบการณ์ของผูบ้ริโภค และ
ความใส่ใจต่อการซ้ือในแต่ละคร้ัง เม่ือผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการซ้ือข้ึนก็จะน าไปสู่การคน้หาขอ้มูลเพื่อ
ประกอบการตดัสินใจซ้ือ  
 ขั้นที่ 3 การประเมินทางเลือกเพ่ือเปรียบเทียบ เน่ืองจากในแต่ละทางเลือกมีขอ้ดี และขอ้เสีย
ขั้นตอนน้ีจึงเป็นการประเมินทางเลือก เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ การประเมิน
ทางเลือกจะถูกก าหนดจากอิทธิพลความแตกต่างของแต่ละบุคคลและอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็น
ขั้นตอนท่ีผูบ้ริโภคตอ้งใชก้ระบวนการตดัสินใจซบัซ้อน ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการตดัสินใจซ้ือตามนิสัย
เคยชินผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือโดยพิจารณารอบดา้น ระบุทางเลือก ก าหนดเกณฑ์ในการตดัสินใจเลือก
ทางเลือก 

  ขั้นที่ 4 การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด จากการพิจารณาในการประเมินทางเลือกเพื่อ
พิจารณาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด จะท าให้ตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้นมาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
และน าส่ิงท่ีไดเ้ป็นประสบการณ์ในการพิจารณาเลือกบริโภคสินคา้หรือบริการคร้ังถดัไป  
 ขั้นที่ 5 การประเมินผลหลังการซ้ือ เป็นขั้นตอนหลงัจากผูบ้ริโภคใชสิ้นคา้หรือบริการ ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็นความรู้สึกพอใจและไม่พอใจในสินคา้หรือบริการนั้น ความพอใจเกิดข้ึนเม่ือผลลพัธ์จากการใช้
ตรงกบัท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงัไว ้และถา้หากผูบ้ริโภคผิดหวงักบัการใช้สินคา้หรือบริการนั้นก็จะรู้สึกไม่
พอใจ จึงเกิดการประเมินผลขณะใชแ้ละหลงัการใช ้จากความรู้สึกหลงัจากท่ีผูบ้ริโภคไดใ้ชสิ้นคา้หรือ
บริการแลว้เกิดความพึงพอใจและซ้ือซ ้ าในอนาคต  

ทฤษฎอีรรถประโยชน์ 

ความหมายของอรรถประโยชน์ 

 อรรถประโยชน์ หมายถึง ความพอใจท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บจากสินคา้หรือบริการ โดยท่ีสินคา้หรือ
บริการชนิดเดียวกนั จ านวนเท่ากนั อาจมีอรรถประโยชน์ต่างกนั ส าหรับผูบ้ริโภคแต่ละราย ถา้ผูบ้ริโภค
มีความตอ้งการสินคา้ชนิดใดมาก สินคา้นั้นก็มีอรรถประโยชน์มากส าหรับผูน้ั้น ในทางตรงกนัขา้มถา้
ผูบ้ริโภคตอ้งการสินคา้นั้นนอ้ย สินคา้นั้นก็มีอรรถประโยชน์น้อยส าหรับผูน้ั้น (ภารดี, 2542) และ (สุจิ
ตรา, 2550) ไดก้ล่าววา่ อรรถประโยชน์ หมายถึง ความสามารถของสินคา้และบริการชนิดใดชนิดหน่ึง 
ท่ีสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูบ้ริโภคสินคา้และบริการชนิดนั้น อรรถประโยชน์จึงเป็นส่ิงท่ีอยู่ในตวั
สินคา้และบริการ ในรูปของความสามารถ ในการบ าบดัความตอ้งการของผูบ้ริโภคโดยทัว่ไป สินคา้
และบริการจะให้อรรถประโยชน์แก่ผูบ้ริโภคมากน้อยเพียงใด ข้ึนอยูก่บัระดบัความมากนอ้ยของความ
ตอ้งการหรือความพอใจท่ีผูบ้ริโภคมีต่อสินคา้และบริการชนิดนั้น  
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 จากความหมายขา้งตน้จึงสรุปไดว้า่ อรรถประโยชน์ หมายถึง ความพึงพอใจท่ีผูบ้ริโภคได้รับ
จากการบริโภคสินคา้หรือบริการชนิดนั้น ๆ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง สินคา้หรือบริการจะใหอ้รรถประโยชน์
มากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัระดบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้หรือบริการนั้น ถา้หากมีความ
ตอ้งการมากสินคา้หรือบริการจะให้อรรถประโยชน์จากการบริโภคมาก ในทางตรงกนัขา้มถา้มีความ
ตอ้งการน้อยสินคา้หรือบริการจะให้อรรถประโยชน์จากการบริโภคน้อย ความพึงพอใจจึงข้ึนอยู่กบั
ความตอ้งการในการบริโภคซ่ึงจะแตกต่างกนัตามเวลา สถานท่ี และความจ าเป็น โดยสินคา้หรือบริการ
ชนิดเดียวกนั ท่ีมีจ  านวนเท่ากนั สามารถให้อรรถประโยชน์ต่างกนัส าหรับผูบ้ริโภคแต่ละคน ตามความ
ตอ้งการสินคา้หรือบริการ ตามเวลาต่างกนั หรือแมแ้ต่ผูบ้ริโภคท่ีต่างกนั แมค้วามพึงพอใจจะสามารถวดั
ได ้แต่ก็ยงัมีความแตกต่างระหว่างบุคคล การพิจารณาเร่ืองความพึงพอใจจึงเป็นการศึกษาพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคในการท่ีจะไดอ้รรถประโยชน์หรือความพึงพอใจท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บเป็นส าคญั 

ทฤษฎอีรรถประโยชน์  
 ทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utility Theory) นั้นถูกพฒันาข้ึนในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 โดยนัก
เศรษฐศาสตร์ส านกันีโอคลาสสิกและส านกัออสเตรียน ซ่ึงทฤษฎีอรรถประโยชน์ถูกน ามาใชอ้ธิบายถึง
ความพึงพอใจและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการบริโภคสินคา้หรือบริการท่ีไดรั้บแต่ละราย นอกจากน้ี
ทฤษฎีอรรถประโยชน์ มีสมมติฐานวา่ความพึงพอใจหรืออรรถประโยชน์ของผูบ้ริโภคเป็นส่ิงท่ีสามารถ
วดัไดโ้ดยมีหน่วยท่ีเรียกว่า ยูทิล (Util) เม่ือผูบ้ริโภครายหน่ึงไดอุ้ปโภคบริโภคสินคา้หรือบริการชนิด
หน่ึงมากข้ึน ความพึงพอใจรวมหรืออรรถประโยชน์รวม (Total Utility) จะเพิ่มข้ึนในอตัราท่ีลดลง และ
เม่ือบริโภคถึงระดับหน่ึง ความพึงพอใจรวมจะไม่เพิ่มข้ึน และลดลงเร่ือย ๆ ตามล าดับทฤษฎี
อรรถประโยชน์ โดยมีขอ้สมมติฐานเบ้ืองตน้คือ ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บจากการบริโภค
สินคา้หรือบริการ สามารถวดัค่าออกมาเป็นตวัเลขได้ (cardinal Theory) เช่น นาย ก. ด่ืมนม 1 กล่อง 
ไดรั้บความพึงพอใจหรืออรรถประโยชน์เท่ากบั 5 ยูทิล ด่ืมน ้ า 1 แกว้ ไดรั้บอรรถประโยชน์เท่ากบั 15 

ยทิูล สรุปไดว้า่นาย ก. ชอบด่ืมน ้ามากกวา่ด่ืมนมโดย นาย ก. ด่ืมน ้าไดรั้บอรรถประโยชน์มากกวา่การด่ืม
นม 1 แกว้ อยู ่10 ยทิูล เป็นตน้  
 ทั้งน้ี สามารถสรุปขอ้สมมติพื้นฐานของทฤษฎีอรรถประโยชน์ได ้ดงัน้ี 

 1. อรรถประโยชน์หรือความพึงพอใจสามารถวดัค่าเป็นตวัเลข มีหน่วยเป็นยูทิล (Util) ซ่ึง
ตวัเลขเหล่าน้ีเป็นความพึงพอใจส่วนตวัของแต่ละบุคคล ซ่ึงไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งเหมือนกนั 

 2. ผูบ้ริโภคแต่ละรายมีรายไดจ้  ากดั ผูบ้ริโภคแต่ละรายจะเลือกบริโภคสินคา้ท่ีไดรั้บความพึง
พอใจสูงสุด ภายใตง้บประมาณท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั 

 3. ผูบ้ริโภคมีข้อมูลของสินค้าหรือบริการเป็นอย่างดี และผูบ้ริโภคเป็นผูมี้เหตุผลในการ
ตดัสินใจ โดยจะตดัสินใจบริโภคในส่ิงท่ีท าให้ตนเองไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด ภายใตง้บประมาณท่ีมี
อยู ่
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 4. สินคา้หรือบริการสามารถแบ่งเป็นหน่วยเล็ก ๆ ได ้และแต่ละหน่วยมีลกัษณะเหมือนกนัท า
ให้การซ้ือขายสินคา้ท าไดส้ะดวก และสินคา้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้ในทุก
ระดบัความตอ้งการ  
 5. ความพึงพอใจและงบประมาณของผูบ้ริโภคไม่เปล่ียนแปลงขณะวิเคราะห์ และผูบ้ริโภคจะ
ท าการเปรียบเทียบอรรถประโยชน์สินคา้แต่ละชนิดก่อน จึงจะเลือกสินคา้ท่ีใหอ้รรถประโยชน์มากท่ีสุด
ก่อนตามล าดบั 

 6. อรรถประโยชน์รวมเกิดจากความพึงพอใจท่ีผูบ้ริโภคได้รับแต่ละคร้ัง โดยจะเพิ่มข้ึนตาม
ปริมาณของสินคา้ท่ีบริโภคเพิ่มข้ึน โดยอรรถประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการบริโภคสินคา้หน่ึงจะไม่ไดรั้บ
ผลกระทบจากการบริโภคสินคา้อ่ืน (อรรถประโยชน์ท่ีได้รับจากสินคา้แต่ละชนิดเป็นอิสระต่อกนั) 
ดงันั้น จึงสามารถน าอรรถประโยชน์มารวมกนัได ้

 7. อรรถประโยชน์เพิ่มไดรั้บจากการบริโภคสินคา้ เพิ่มข้ึนทีละหน่ึงหน่วย มีลกัษณะลดลงเร่ือย
ซ่ึงสอดคลอ้งกบักฎวา่การลดนอ้ยลงของอรรถประโยชน์เพิ่ม (Law of Diminishing Marginal Utility)  
 ยกตวัอยา่ง ทฤษฎีอรรถประโยชน์ ดงัแสดงในตาราง 

ตารางที ่4.1 ขอ้มูลการบริโภคอาหารของผูบ้ริโภครายหน่ึง 

ชนิดของอาหาร ปริมาณ (ชาม)  ระดบัความพึงพอใจ 

ก๋วยเต๋ียวหมู 

ก๋วยเต๋ียวเป็ด 

1 

1 

20 

30 

 

 จากขอ้มูลการบริโภคอาหารของผูบ้ริโภครายหน่ึงตามตารางแสดงท่ี 4.1 พบวา่ผูบ้ริโภครายน้ี
บริโภคก๋วยเต๋ียวหมู 1 ชามได้รับความพึงพอใจหรืออรรถประโยชน์เท่ากับ 20 ยูทิล แต่ถ้าบริโภค
ก๋วยเต๋ียวเป็ด 1 ชาม จะไดรั้บอรรถประโยชน์เท่ากบั 30 ยูทิล จึงสรุปไดว้่าผูบ้ริโภครายน้ี ชอบบริโภค
ก๋วยเต๋ียวเป็ดมากกว่าก๋วยเต๋ียวหมู โดยการบริโภคก๋วยเต๋ียวเป็ด 1 ชาม ให้ความพึงพอใจหรือ
อรรถประโยชน์มากกวา่การบริโภคก๋วยเต๋ียวหมู 1 ชาม อยู ่10 ยทิูล 

อรรถประโยชน์รวมและอรรถประโยชน์เพิม่  
 อรรถประโยชน์ท่ีส าคญัมี 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

 1. อรรถประโยชน์รวม หมายถึง ผลรวมของอรรถประโยชน์หรือความพึงพอใจทั้งหมดท่ี
ผูบ้ริโภคไดรั้บจากการบริโภคสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึง ตั้งแต่หน่วยแรกจนถึงหน่วยท่ีก าลงับริโภคใน
ขณะหน่ึง ซ่ึงสามารถเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 

1 2 3
...

N N
TU U U U U      

 โดยท่ี  N
TU   หมายถึง อรรถประโยชน์รวมจากการบริโภคสินคา้ N หน่วย 

   N
U   หมายถึง อรรถประโยชน์จากการบริโภคสินคา้หน่วยท่ี N 
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 2. อรรถประโยชน์เพิ่ม หมายถึง อรรถประโยชน์หรือความพึงพอใจท่ีผูบ้ริโภคได้รับเพิ่มข้ึน 
เน่ืองจากบริโภคสินคา้หรือบริการชนิดหน่ึงเพิ่มข้ึนหน่ึงหน่วย ซ่ึงสามารถเขียนสมการไดด้งัน้ี 

1N N N
MU TU TU    

 โดยท่ี  
N

MU   หมายถึง อรรถประโยชน์ท่ีไดรั้บเพิ่มจากการบริโภคสินคา้หน่ึงหน่วย 

  
N

TU   หมายถึง อรรถประโยชน์รวมจากการบริโภคสินคา้ N หน่วย 

  1NTU  หมายถึง อรรถประโยชน์รวมจากการบริโภคสินคา้ N-1 หน่วย 

 

 ทั้ ง น้ีอรรถประโยชน์รวมกับอรรถประโยชน์หน่วยสุดท้าย มีความสัมพันธ์กันโดย
อรรถประโยชน์รวมจะมีค่าเท่ากบัอรรถประโยชน์หน่วยสุดทา้ยของแต่ละหน่วยรวมกนั ซ่ึงสามารถ
เขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี  

N

N i
i I

TU MU


  

 โดยท่ี N
TU   หมายถึง อรรถประโยชน์รวม 

  i
MU   หมายถึง อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม 

  i   หมายถึง จ  านวนสินคา้หรือบริการท่ีบริโภคขณะหน่ึง 

 

 จากค าอธิบายขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า อรรถประโยชน์รวม (TU) เป็นความพึงพอใจรวมท่ี
ไดรั้บจากสินคา้หรือบริการทุกหน่วยรวมกนั และอรรถประโยชน์เพิ่ม (MU) เป็นความพึงพอใจท่ีไดรั้บ
เพิ่มจากการใชสิ้นคา้หรือบริการเพิ่มข้ึนหน่ึงหน่วยซ่ึงจะมีค่าลดลงเร่ือย ๆ เม่ือบริโภคสินคา้หรือบริการ
เพิ่มข้ึนตามการลดนอ้ยถอยลงของอรรถประโยชน์ (Diminishing Marginal Utility) เม่ือผูบ้ริโภคบริโภค
สินค้าในปริมาณท่ีมากข้ึน อรรถประโยชน์รวมจะเพิ่มข้ึนถึงจุด ๆ หน่ึงแล้วจะลดลง ในขณะท่ี
อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มจะลดลงเร่ือย ๆ จนต ่ากวา่ศูนย ์หมายความวา่ ถา้ผูบ้ริโภคบริโภคส่ิงเดิมซ ้ ากนั
มากข้ึนจะท าให้ความพึงพอใจในการบริโภคแต่ละคร้ังลดลง โดยผูบ้ริโภคจะตดัสินใจบริโภคจนถึง
ระดบัท่ีไดรั้บอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มเป็นศูนย ์กล่าวไดว้า่ช่วงท่ีอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มมีค่าเป็นบวก 
อรรถประโยชน์รวมจะเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ จนถึงจุดท่ีค่าของอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มมีค่าเท่ากบัศูนย ์จะเป็น
จ านวนท่ีอรรถประโยชน์รวมมากท่ีสุด หลงัจากนั้นในค่าอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มจะเป็นลบและท าให้
ค่าอรรถประโยชน์รวมจะลดลงเร่ือย ๆ ดงัภาพแสดงท่ี 4.1 
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ภาพแสดงที ่4.1 อรรถประโยชน์รวมและอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม 

 

  

ปริมาณ 

 
0 Q0 

อรรถประโยชนเ์พ่ิม 

Q0 

TU 

0 

ปริมาณ 

อรรถประโยชน์รวม 

MU 
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 ยกตวัอยา่ง การบริโภคส้มของผูบ้ริโภครายหน่ึง ซ่ึงไดรั้บอรรถประโยชน์เพิ่ม อรรถประโยชน์
รวมตามปริมาณการบริโภค ดงัน้ี 

ตารางที ่4.2 การบริโภคส้มของผูบ้ริโภครายหน่ึง  
ปริมาณส้ม (ผล)  อรรถประโยชน์รวม อรรถประโยชน์เพิ่ม 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

7 

13 

18 

22 

25 

27 

28 

28 

27 

0 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

-1 

 

 จากการบริโภคส้มของผูบ้ริโภครายหน่ึงดังแสดงในตาราง  พบว่าการบริโภคส้มผลท่ี 1-7 
อรรถประโยชน์รวมท่ีไดรั้บจากการบริโภคส้มจะเพิ่มข้ึนตามล าดบั แสดงวา่ผูบ้ริโภคไดรั้บความอร่อย
จากการบริโภคส้ม 7 ผล การบริโภคส้มผลท่ี 8 อรรถประโยชน์รวมไม่เปล่ียนแปลงคือ 28 หน่วย ซ่ึง
เท่ากับอรรถประโยชน์รวมของส้มผลท่ี 7 แสดงว่าผู ้บริโภคอ่ิมแล้ว ส่วนการบริโภคส้มผลท่ี 9 

อรรถประโยชน์ท่ีไดจ้ะลดลงจาก 28 หน่วยเป็น 27 หน่วย แสดงวา่ผูบ้ริโภคอ่ิมแลว้ ถา้บริโภคผลต่อไป
จะไม่รู้สึกอร่อย โดยทัว่ไปผูบ้ริโภคจะหยุดการบริโภคท่ีอรรถประโยชน์เพิ่ม เป็น 0 ถา้บริโภคต่อไป
อรรถประโยชน์เพิ่มจะมีค่าติดลบ และไม่ไดรั้บความพึงพอใจจากการบริโภค ดงัภาพแสดงท่ี 4.2 และ 
4.3 
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ภาพแสดงที ่4.2 อรรถประโยชน์รวมท่ีไดรั้บจากส้ม 

 

 

ภาพแสดงที ่4.3 เส้นอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มของการบริโภคส้ม 

  

ปริมาณ 

TU 

0 

28 

8 

อรรถประโยชน์
รวม

อรรถประโยชน์เพิ่ม 

 

ปริมาณ 
0 1  8 

7 
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 จากภาพแสดงท่ี 4.2 และ 4.3 จะเห็นไดว้า่ การบริโภคส้มผลท่ี 1-7 เส้นอรรถประโยชน์รวม จะ
เร่ิมข้ึนเร่ือย ๆ เม่ือบริโภคส้มผลท่ี 7-8 อรรถประโยชน์รวมสูงสุดเท่ากบั 28 ในขณะท่ีอรรถประโยชน์
ส่วนเพิ่มเท่ากบั 0 ผลท่ี 9 อรรถประโยชน์รวมลดลง และอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มติดลบ ดงันั้นผูบ้ริโภค
จะหยุดการบริโภคส้มผลท่ี 8 เน่ืองจากอรรถประโยชน์รวมสูงสุดและอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มเท่ากบั 0 
ยกตวัอยา่งเช่น ผูบ้ริโภครายหน่ึงรับประทานอาหารประเภทบุฟเฟต ์การรับประทานอาหารในตอนแรก
จะท าให้ไดรั้บความพึงพอใจมากท่ีสุด และความพึงพอใจจากการรับประทานก็จะลดลงเร่ือย ๆ จนไม่
อยากจะรับประทานอีกต่อไป หรือถา้รับประทานอีกก็ไม่ท าให้ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจอีกแลว้ หรือ
ได้รับความพึงพอใจท่ีลดลง เน่ืองจากการอ่ิม หรือเกิดอาการอาหารไม่ย่อย เป็นตน้ ทั้งน้ีจากทฤษฎี
อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มท าให้สามารถตอบค าถามไดว้่า ท าไมเพชรจึงมีราคาแพงกว่าน ้ า ทั้ง ๆ ท่ีน ้ ามี
ความจ าเป็นในการด ารงชีวิตมากกว่าเพชร เน่ืองจากวา่มูลค่าของสินคา้ไม่ไดอ้ยูท่ี่อรรถประโยชน์รวม 
แต่อยู่ท่ีอรรถประโยชน์เพิ่ม น ้ าเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิต มีอรรถประโยชน์รวมสูงมาก แต่
เน่ืองจากน ้ ามีปริมาณมากจึงท าให้มีอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มต ่า ในทางกลบักนั เพชรมีอรรถประโยชน์
รวมต ่า แต่วา่มีอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มสูงกวา่น ้ า เน่ืองจากเพชรมีจ านวนนอ้ย ผูบ้ริโภคจึงบริโภคเพชร
ไดจ้  านวนนอ้ย จึงท าใหเ้พชรมีราคาแพงกวา่น ้า ทั้ง ๆ ท่ีน ้าจ  าเป็นต่อการด ารงชีวติมากกวา่เพชร และจาก
หลกัการของอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มท่ีสามารถอธิบายถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภค ท าให้ผูผ้ลิตสามารถ
น าไปประยุกต์ในการก าหนดรูปแบบของสินค้าได้ เช่น การก าหนดขนาดของผลิตภณัฑ์ในแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มเป้าหมายเด็ก ขนาดของผลิตภณัฑ์ควรจะมีขนาดเล็กกว่าผลิตภณัฑ์ของผูใ้หญ่ 
มิฉะนั้นจะท าให้การบริโภคของเด็กไม่มีอรรถประโยชน์เพิ่ม หรือการจดัรายการส่งเสริมสินค้าหรือ
โปรโมชั่นอาหารชุดส าหรับทานหลายคน หรือการเพิ่มมูลค่าของสินคา้ช้ินต่อมาเพื่อท าให้ผูบ้ริโภค
ไดรั้บความพึงพอใจเพิ่มข้ึนในการบริโภคสินคา้หน่ึง ๆ การซ้ือสินคา้ช้ินท่ีสองในราคาคร่ึงหน่ึงของ
ราคาสินคา้ เป็นตน้ 
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ภาพแสดงที ่4.4 ความสัมพนัธ์อรรถประโยชน์รวมและอรรถประโยชน์เพิ่ม 

 จากภาพแสดงท่ี 4.4 แสดงการท่ีผูบ้ริโภคจะตัดสินใจซ้ือสินค้าหรือบริการจะพิจารณาถึง
อรรถประโยชน์เพิ่มท่ีจะไดจ้ากการบริโภคสินคา้ช้ินนั้นเปรียบเทียบกบัราคา ท่ีเรียกวา่ ส่วนเกินส่วนเพิ่ม
ของผูบ้ริโภค (Marginal Consumer Surplus: MCS) ซ่ึงถา้ค่าเป็นบวก (MU > P) ผูบ้ริโภคก็ยงัคงบริโภค
สินคา้หรือบริการชนิดนั้น เม่ือน าส่วนเกินส่วนเพิ่มของผูบ้ริโภคของสินคา้มารวมกนั จะไดส่้วนเกินรวม
ของผูบ้ริโภค (Total Consumer Surplus: TCS) โดยผูบ้ริโภคแต่ละรายจะท าการบริโภค เพื่อให้ได้ค่า
ส่วนเกินรวมของผูบ้ริโภคสูงท่ีสุดนั่นเอง ซ่ึงสามารถสรุปความสัมพนัธ์ระหว่างอรรถประโยชน์รวม 
(TU) และอรรถประโยชน์เพิ่ม (MU) ไดด้งัน้ี 

 1. ถา้อรรถประโยชน์รวมเพิ่มข้ึนในอตัราท่ีเพิ่ม อรรถประโยชน์เพิ่มจะเพิ่มข้ึน  
 2. ถา้อรรถประโยชน์รวมเพิ่มข้ึนในอตัราท่ีลดลง อรรถประโยชน์เพิ่มจะลดลง  
 3. ถา้อรรถประโยชน์รวมสูงสุด อรรถประโยชน์เพิ่มจะเท่ากบัศูนย ์

 4. ถา้อรรถประโยชน์รวมลดลง อรรถประโยชน์เพิ่มจะติดลบมากข้ึน 

 

  

ปริมาณ 

MU 
 0  Q0 

TU 

 อรรถประโยชน์ 
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 ยกตัวอย่าง การบริโภคน ้ าส้มของผู ้บริโภครายหน่ึง ซ่ึงได้รับอรรถประโยชน์เพิ่ม และ
อรรถประโยชน์รวมตามปริมาณการบริโภค ดงัน้ี 

ตารางที ่4.3 อรรถประโยชน์ของการบริโภคน ้าขา้วโพด 

ปริมาณน ้าขา้วโพด อรรถประโยชน์รวม อรรถประโยชน์เพิ่ม 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0 

8 

15 

20 

22 

22 

20 

0 

8 

7 

5 

2 

0 

-2 

 

 จากตารางท่ี 4.3 แสดงขอ้มูลของการบริโภคน ้ าขา้วโพดนั้นสามารถสรุปความสัมพนัธ์ระหวา่ง
อรรถประโยชน์รวมและอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มได ้ดงัน้ี 

 1. การบริโภคน ้ าขา้วโพดแก้วท่ี 1-4 อรรถประโยชน์รวมท่ีได้รับจากการบริโภคน ้ าขา้วโพด
เพิ่มข้ึนตามล าดบั แสดงวา่ผูบ้ริโภคไดรั้บความอร่อยจากการบริโภคน ้าขา้วโพด 4 แกว้ 

 2. การบริโภคน ้าขา้วโพดแกว้ท่ี 5 อรรถประโยชน์ของน ้าขา้วโพดไม่เปล่ียนแปลงคือ 22 หน่วย 
ซ่ึงเท่ากบัอรรถประโยชน์รวมของน ้าขา้วโพดแกว้ท่ี 4 แสดงวา่ผูบ้ริโภคอ่ิมแลว้ 

 3. การบริโภคน ้ าขา้วโพดแกว้ท่ี 6 อรรถประโยชน์ท่ีได้จะลดลงจาก 22 หน่วยเป็น 20 หน่วย 
แสดงวา่ผูบ้ริโภคอ่ิมแลว้ ถา้บริโภคแกว้ต่อไปจะไม่รู้สึกอร่อย โดยทัว่ไปผูบ้ริโภคจะหยุดการบริโภคท่ี
อรรถประโยชน์เพิ่ม เป็น 0 ถา้บริโภคต่อไปผูบ้ริโภคจะไม่ไดรั้บความพึงพอใจจากการบริโภคและท าให้
อรรถประโยชน์เพิ่มจะมีค่าติดลบ ซ่ึงสามารถเขียนกราฟแสดงอรรถประโยชน์ท่ีไดรั้บจาการบริโภคน ้า
ขา้วโพด ดงัน้ี 
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ภาพแสดงที ่4.5 อรรถประโยชน์ท่ีรวมจากการบริโภคน ้าขา้วโพด 

 จากภาพแสดงท่ี 4.5 การบริโภคน ้ าขา้วโพดแกว้ท่ี 1-4 เส้นอรรถประโยชน์รวมจะเพิ่มข้ึนเร่ือย 
ๆ และเ ม่ือบริโภคน ้ าข้าวโพดแก้ว ท่ี  4-5 อรรถประโยชน์รวมจะสูงสุดเท่ากับ 22 ในขณะท่ี
อรรถประโยชน์เพิ่ม เท่ากบั 0 แกว้ท่ี 6 อรรถประโยชน์รวมลดลง และอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มติดลบ 
ดังนั้ นผูบ้ริโภคจะหยุดการบริโภคน ้ าข้าวโพดแก้วท่ี 5 เน่ืองจากอรรถประโยชน์รวมสูงสุด และ
อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มเท่ากบั 0 นัน่เอง 

 

 

ภาพแสดงที ่4.6 เส้นอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มจากการบริโภคน ้าขา้วโพด 

  

ปริมาณ  0  5 

TU 

อรรถประโยชน์รวม 

 22 

0 1 5 
ปริมาณ 

MU 

อรรถประโยชนเพ่ิม 

 8 
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การวเิคราะห์อรรถประโยชน์เพิม่และอรรถประโยชน์รวม 

 การวเิคราะห์อรรถประโยชน์เพิ่มและอรรถประโยชน์รวมสามารถพิจารณาได ้2 แบบ คือ 

 1. การพิจารณาสินค้าเพียงชนิดเดียว กรณีพิจารณาอรรถประโยชน์เพิ่มและอรรถประโยชน์
รวมของสินค้าเพียงชนิดเดียว ผูบ้ริโภคจะพิจารณาอรรถประโยชน์เพิ่มและอรรถประโยชน์รวมของ
สินคา้ชนิดท่ีก าลงับริโภคอยูเ่ท่านั้น  
 ยกตัวอย่าง เ ช่น การบริโภคมัง คุดสามารถหาอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม  (MU)  และ 
อรรถประโยชน์รวม (TU) ได ้ดงัแสดงในตารางท่ี 4.4 

ตารางที ่4.4 อรรถประโยชน์ของการบริโภคมงัคุด 

มงัคุด (กก.)  อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม อรรถประโยชน์ส่วนรวม 

1 

2 

3 

4 

5 

30 

20 

10 

0 

-10 

30 

50 

60 

60 

50 

 

 จากตารางท่ี 4.4 ดังกล่าว จะเห็นว่าอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มของมังคุดกิโลกรัมท่ี 1-4 มี
เคร่ืองหมายเป็นบวก แสดงวา่การบริโภคมงัคุดในจ านวนดงักล่าว ท าใหผู้บ้ริโภคน้ีไดรั้บความพอใจใน
การบริโภค แต่ความพอใจนั้นจะเพิ่มข้ึนในอตัราท่ีลดลงตามกฎการลดนอ้ยถอยลงของอรรถประโยชน์
ส่วนเพิ่ม อย่างไรก็ตามผูบ้ริโภคจะบริโภคมงัคุดถึง 4 กิโลกรัมเท่านั้น เพราะการบริโภคไปจนถึง
กิโลกรัมท่ี 5 จะท าให้ค่าความพอใจติดลบทนัที ทั้ งน้ีสามารถค านวณอรรถประโยชน์รวมของการ
บริโภคแต่ละช่วงเวลาได้ เช่น กรณีการบริโภคมังคุดกิโลกรัมท่ี 1-4 ของผู ้บริโภคสามารถหา
อรรถประโยชน์รวมได ้ดงัน้ี 

4

1i

TU MUi



   

      = 30 + 20 +10+0 

      = 60 

และกรณีการบริโภคมงัคุดกิโลกรัมท่ี 1-5 ของผูบ้ริโภคสามารถหาอรรถประโยชน์รวมได ้ดงัน้ี 

    
5

1 i
i

TU MU


  

      = 30 + 20 + 10 + 0 + 10 
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      = 50 

 จากการค านวณหาอรรถประโยชน์รวมของผูบ้ริโภคนั้น จะเห็นไดว้า่หน่วยท่ีท าใหผู้บ้ริโภคเกิด
ความพอใจสูงสุดในการบริโภคส้มเท่ากับ 60 แต่ถ้าผูบ้ริโภคยงัคงบริโภคไปถึงกิโลกรัมท่ี 5 ค่า
อรรถประโยชน์รวมจะลดลงเท่ากบั 50 ดงันั้นการจะตดัสินใจเลือกว่าผูโ้ภคควรจะบริโภคสินค้าเป็น
จ านวนเท่าไหร่ เง่ือนไขส าคญัของทฤษฎีน้ีจึงเป็นการซ้ือสินคา้ไปถึงหน่วยท่ีอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม
เท่ากบัศูนย ์ถึงแมก่้อนหน้าอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มจะลดลงเร่ือย ๆ แต่ตราบใดท่ียงัคงมีค่าเป็นบวก 
แสดงวา่อรรถประโยชน์รวมยงัเพิ่มอยู ่หน่วยท่ีท าใหอ้รรถประโยชน์ส่วนเพิ่มเท่ากบัศูนย ์จึงเป็นหน่วยท่ี
ท าให้ผูบ้ริโภคไดรั้บความพอใจหรืออรรถประโยชน์สูงท่ีสุด ซ่ึงสามารถแสดงภาพความสัมพนัธ์ของ
อรรถประโยชน์รวมและอรรถประโยชน์เพิ่มไดด้งัน้ี 

 

ภาพแสดงที ่4.7 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอรรถประโยชน์รวมและอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม 

 2. การพจิารณาสินค้าสองชนิด กรณีการพิจารณาการบริโภคของผูบ้ริโภคจากการซ้ือสินคา้หรือ
บริการสองชนิดท่ีท าให้ผูบ้ริโภคไดรั้บความพอใจสูงสุด ภายใตง้บประมาณท่ีมีอยู่จ  ากดั เน่ืองจากใน
ความเป็นจริง ผูบ้ริโภคตอ้งบริโภคสินคา้หรือบริการมากกวา่หน่ึงชนิด โดยท่ีราคาของสินคา้หรือบริการ
แต่ละชนิดมีไม่เท่ากนั ดงันั้นการหาความพอใจเม่ือผูบ้ริโภคพิจารณาสินคา้หรือบริการมากกว่าหน่ึง
อยา่ง จึงตอ้งน าราคาสินคา้แต่ละชนิดมาหารดว้ยอรรถประโยชน์เพิ่มของสินคา้แต่ละชนิดนั้น ๆ (MU/P) 

ปริมาณ (กก.)  

TU 

MU 

อรรถประโยชน์
ชนชชนชชนช
ชนนนชนชชนช
ชนชชชชนนชน์
ชนนน์

3 4 2 1 0 

30 

50 

60 
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และน ามาเปรียบเทียบกนั ภายใตเ้ง่ือนไขความพึงพอใจรวมสูงสุดจะเกิดข้ึนเม่ือค่าอรรถประโยชน์เพิ่ม
ของสินคา้แต่ละชนิดหารราคาสินคา้แต่ละชนิดเท่ากนั  
 ยกตวัอยา่ง กรณีผูบ้ริโภคพิจารณาบริโภคสินคา้ 2 ชนิด คือ ก๋วยเต๋ียวไก่และราดหนา้ 

ตารางที ่4.5 อรรถประโยชน์ของการบริโภคก๋วยเต๋ียวไก่ (ชามละ 40 บาท)  
ก๋วยเต๋ียวไก่ (ชาม) อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม อรรถประโยชน์ส่วน/เพิ่มราคา 

1 

2 

3 

4 

100 

50 

20 

0 

10 

7 

3 

0 

 

ตารางที ่4.6 อรรถประโยชน์ของการบริโภคราดหนา้ (จานละ 50 บาท)  
ราดหนา้ (จาน) อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม อรรถประโยชน์ส่วน/เพิ่มราคา 

1 

2 

3 

4 

120 

80 

50 

10 

15 

10 

5 

1 

  

 จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ค่าอรรถประโยชน์รวมสูงสุดอยูต่รงจุดท่ีค่า MU/P ของก๋วยเต๋ียวไก่และ
ราดหน้าเท่ากันคือ 10 โดยผูบ้ริโภคจะต้องบริโภคก๋วยเต๋ียวไก่ 1 ชาม ใช้เงิน 40 บาท และบริโภค
ราดหน้า 2 จานใช้เงินเท่ากบั 100 บาท รวมเป็นเงินเท่ากบั 140 บาท จึงจะไดรั้บความพอใจสูงสุด ซ่ึง
สามารถค านวณหาความพอใจสูงสุดดงัน้ี 

 

    
i

TU MU  

     = MU  ก๋วยเต๋ียวไก่ + MU  ราดหนา้ 
     = 100 + [ MU ราดหนา้1 + MU ราดหนา้2 ] 
     = 100 + [ 120 + 80 ] 
     = 300 

 

 ดงันั้น ผูบ้ริโภคจะตอ้งใชเ้งินจ านวน 140 บาท จึงจะไดรั้บความพอใจจากการบริโภคก๋วยเต๋ียว
ไก่และราดหนา้สูงสุด (Maximize Total Utility : Max TU) เท่ากบั 300 อยา่งไรก็ตามส่ิงส าคญัท่ีจะเป็น
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ตวัก าหนดการซ้ือของผูบ้ริโภคคือรายได้ เช่น หากผูบ้ริโภคมีเงินทั้งหมด 150 บาท เม่ือตดัสินใจซ้ือ
ก๋วยเต๋ียวไก่กบัราดหนา้เป็นจ านวนเงิน 140 บาท ก็จะเหลือเงินเท่ากบั 10 บาท  

การเพิม่อรรถประโยชน์ 

 การเพิ่มอรรถประโยชน์จะท าใหสิ้นคา้และบริการท่ีมีอยูต่อบสนองความตอ้งการของลูกคา้และ
เป็นการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด ซ่ึงอรรถประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคแต่ละรายจะได้รับ
ข้ึนอยูก่บัการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้วา่สินคา้หรือบริการชนิดหน่ึงจะตรงตามความตอ้งการ
ลูกคา้มากเพียงใด ดงันั้นอรรถประโยชน์ของสินคา้หรือบริการจึงสามารถสร้างหรือเพิ่มได ้โดยสามารถ
เพิ่มไดจ้ากหลายทาง ดงัต่อไปน้ี 

 1. การเพิม่อรรถประโยชน์จากการเป็นเจ้าของ (Possession Utility) เป็นการเพิ่มอรรถประโยชน์
จากการเปล่ียนเจา้ของ ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนเจา้ของหลายคร้ังก่อนท่ีจะถึงมือผูบ้ริโภค เช่น ผูผ้ลิตขาย
สินคา้ใหก้บัพอ่คา้ขายส่งแลว้ขายใหพ้อ่คา้ขายปลีก และจึงขายใหก้บัผูบ้ริโภครวมถึงพอ่คา้คนกลาง เป็น
ตน้ 

 2. การเพิ่มอรรถประโยชน์จากการบริการ (Services Utility) เป็นการเพิ่มอรรถประโยชน์จาก
การให้บริการ อาจจะเป็นการบริการเสริมให้กบัสินคา้หรือเป็นเพียงการบริการเพียงอยา่งเดียวก็ได ้เช่น 
การนวดแผนโบราณ การตดัผม การท าความสะอาดบา้น หรือการบริการหลงัการขายของสินคา้ประเภท
ต่าง ๆ เป็นตน้ 

 3. การเพิ่มอรรถประโยชน์จากช่วงเวลา (Time Utility) เป็นการเพิ่มอรรถประโยชน์จากการ
น าเสนอสินค้าหรือบริการให้กับผูบ้ริโภคได้บริโภคในเวลาท่ีต้องการ สินค้าหรือบริการเหล่าน้ีไม่
สามารถผลิตไดทุ้กช่วงเวลา เช่น การน าผลไมต้ามฤดูกาลมาท าเป็นผลไมก้ระป๋อง การขายของช าร่วย
ตามเทศกาล หรือการลดราคาการบริการในช่วงเวลาต่าง ๆ  
 4. การเพิ่มอรรถประโยชน์จากรูปร่าง (Form Utility) เป็นการเพิ่มอรรถประโยชน์จากการ
เปล่ียนแปลงรูปร่างสินคา้หรือรูปแบบการบริการ เช่น การน าโต๊ะมาทาสีเป็นรูปแบบต่าง ๆ การน า
สินคา้มาจดัชุดขาย เป็นตน้  
 5. การเพิ่มอรรถประโยชน์จากสถานที่ (Place Utility) เป็นการเพิ่มอรรถประโยชน์จากการ
น าเสนอสินคา้หรือบริการตามสถานท่ีต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะเก่ียวของกบัการขนส่ง เช่น การซ้ือของใน
เมืองไปขายตามตลาดนดั เป็นตน้ 
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กฎการลดน้อยถอยลงของอรรถประโยชน์เพิม่ 

 หลกัการส าคญัท่ีใช้ในการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคของทฤษฎีอรรถประโยชน์ คือ กฎการ
ลดลงของอรรถประโยชน์หน่วยสุดทา้ย มีใจความวา่ เม่ือบุคคลหน่ึงบุคคลใด ไดบ้ริโภคสินคา้หรือหรือ
บริการชนิดหน่ึงเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ทีละหน่ึงหน่วยแล้วอรรถประโยชน์หน่วยสุดท้ายท่ีได้รับจากการ
บริโภคสินค้าชนิดนั้นในหน่วยหลงัจะลดลงตามล าดบั อรรถประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคได้รับจะต้องอยู่
ภายใตข้อ้สมมติท่ีว่า สินคา้แต่ละหน่วยท่ีบริโภคจะตอ้งมีคุณสมบติัเหมือนกนัทุกประการ และการ
บริโภคตอ้งอยู่ในช่วงเวลาท่ีต่อเน่ืองกนัไป กฎน้ีได้มาจากส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยปกติของมนุษย ์ท่ีมีความ
ตอ้งการในส่ิงท่ีเขายงัไม่มี และเม่ือไดส่ิ้งนั้นมาช้ินแรกเพื่อบ าบดัความตอ้งการ ก็จะท าใหเ้กิดความพอใจ
หรืออรรถประโยชน์ในของช้ินแรกนั้นสูงสุด เม่ือเทียบกบัช้ินถดัมา นัน่คือผูบ้ริโภคจะรู้สึกพอใจหรือมี
อรรถประโยชน์สูงสุดจากการบริโภคสินคา้หน่วยแรก และอรรถประโยชน์ท่ีได้รับจากการบริโภค
สินคา้หน่วยถดัมาจะลดลงไปตามล าดบั (ศิริลกัษณ์, 2550) และ (นราทิพย ,์ 2554) ได้กล่าวถึงกฎการ
ลดลงของอรรถประโยชน์หน่วยสุดทา้ยว่า เม่ือผูบ้ริโภคบริโภคสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึงเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ 
อรรถประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บจากสินคา้แต่ละหน่วยท่ีบริโภคเพิ่มข้ึนจะลดลงตามล าดบั จนมีค่าเป็น
ศูนยแ์ละติดลบได้ กฎเกณฑ์ดงักล่าวน้ีอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขสินคา้ท่ีท าการบริโภคอยู่นั้นตอ้งมีการระบุ
หน่วยท่ีแน่นอนเอาไว ้

 ดังนั้ นจึงสรุปได้ว่า กฎการลดน้อยถอยลงของอรรถประโยชน์หน่วยสุดท้าย (Law of 

Diminishing Marginal Utility) หมายถึง เม่ือผูบ้ริโภคได้รับสินค้าหรือบริการเพิ่มข้ึนทีละ 1 หน่วย 
อรรถประโยชน์หน่วยสุดทา้ยจะลดลงเร่ือย ๆ ตามล าดบั จนผูบ้ริโภคไม่ไดรั้บอรรถประโยชน์จากการ
บริโภคสินคา้หรือบริการอีกต่อไป และเม่ือผูบ้ริโภคยงับริโภคต่อไปจะท าให้อรรถประโยชน์หน่วย
สุดท้ายติดลบ และในทางกลับกันถ้าผูบ้ริโภคสละการบริโภคสินคา้หรือบริการไปทีละหน่วยแล้ว
อรรถประโยชน์เพิ่มของสินคา้หน่วยท่ีเหลือจะเพิ่มข้ึนเช่นกนั  
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 ยกตวัอยา่ง การก าหนดกฎลดนอ้ยถอยลงของอรรถประโยชน์เพิ่ม ดงัน้ี 

ตารางที ่4.7 อรรถประโยชน์เพิ่มของการบริโภคของผูบ้ริโภครายหน่ึง 

จ านวน อรรถประโยชน์รวม (TU)  อรรถประโยชน์เพิ่ม (MU)  
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

10 

18 

24 

28 

30 

30 

28 

25 

- 
8 

6 

4 

2 

0 

-2 

-3 

 

 จากขอ้มูลท่ีแสดงในตารางท่ี 4.7 จะเห็นได้ว่าเม่ือผูบ้ริโภคบริโภคสินคา้และบริการเพิ่มข้ึน
อรรถประโยชน์จะสูงข้ึน ในทางเศรษฐศาสตร์นั้นจะนบัอรรถประโยชน์รวมสูงสุด เม่ืออรรถประโยชน์
เพิ่มเป็นศูนย ์(TU สูงสุดเม่ือ MU = 0) ดงันั้นการบริโภค 6 หน่วย จะท าใหอ้รรถประโยชน์รวมสูงสุดคือ 
30 หน่วย แต่ในการบริโภคหน่วยท่ี 7 และ 8 จะท าให้อรรถประโยชน์รวมลดลง ซ่ึงสามารถน ามาเขียน
กราฟของกฎการลดน้อยถอยลงของอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มได ้ในลกัษณะท่ีอรรถประโยชน์เพิ่มมีค่า
ลดลงตามล าดบัจนกระทัง่ติดลบ ดงัภาพแสดงท่ี 4.8 

 

ภาพแสดงที ่4.8 อรรถประโยชน์รวมและอรรถประโยชน์เพิ่ม 

6 

TU 

อรรถประโยชน ์

0 

30 

ปริมาณ 

MU 
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ข้อจ ากดัของทฤษฎอีรรถประโยชน์ 

 ถึงแมว้่าทฤษฎีอรรถประโยชน์จะเป็นทฤษฎีท่ีถูกน ามาใช้ในการอธิบายพฤติกรรมผูบ้ริโภค
อย่างกวา้งขวาง แต่ก็ยงัมีขอ้จ ากดับางประการท่ีท าให้ตอ้งใช้ทฤษฎีอรรถประโยชน์ร่วมกบัทฤษฎีอ่ืน 
ไดแ้ก่  
 1. ทฤษฎีอรรถประโยชน์เป็นทฤษฎีท่ีมีการวดัเป็นตวัเลข ในความเป็นจริงความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคเป็นเร่ืองของความรู้สึกยากท่ีจะแปลผลเป็นตวัเลข ไม่สามารถวดัค่าไดแ้น่นอน เป็นเพียงการ
ประมาณตวัเลขซ่ึงอาจผดิพลาดได ้และอรรถประโยชน์ของผูบ้ริโภคนั้นมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
 2. เม่ือผูบ้ริโภคไม่ไดค้  านึงถึงอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มในการตดัสินใจจึงไม่สามารถท าให้เกิด
ภาวะดุลยภาพได ้และอรรถประโยชน์จากสินคา้แต่ละชนิดมกัมีความสัมพนัธ์กนั 

 3. ในความเป็นจริงของการใช้จ่ายของผูบ้ริโภคจะไม่มีใครท่ีมีเงินเท่าไรก็ใช้จ่ายจนหมด โดย
ส่วนหน่ึงในการออมเพื่อการใช้จ่ายในอนาคต และผูบ้ริโภคมกัไม่ไดใ้ช้การวิเคราะห์อรรถประโยชน์
เพิ่มในการตดัสินใจบริโภค แต่ยงัมีองคป์ระกอบอีกมากท่ีเป็นปัจจยัในการตดัสินใจบริโภคสินคา้หรือ
บริการ เช่น ความเคยชิน ความสะดวก เป็นตน้ 

ทฤษฎีเส้นความพงึพอใจเท่ากนั  
 เน่ืองจากทฤษฎีเส้นความพึงพอใจเท่ากนั (Indifference Curve Approach) เป็นทฤษฏีท่ีใช้ใน
การอธิบายพฤติกรรมของผูบ้ริโภคร่วมกบัทฤษฎีอรรถประโยชน์ โดยทฤษฎีอรรถประโยชน์จะอยู่บน
พื้นฐานท่ีสามารถวดัค่าเป็นตวัเลขหรือหน่วยได ้แต่ในทางตรงขา้มทฤษฎีเส้นความพึงพอใจไม่สามารถ
วดัออกมาเป็นค่าตวัเลขไดแ้ต่สามารถน ามาเปรียบเทียบกนัไดเ้ท่านั้น โดยผูบ้ริโภคไม่สามารถระบุค่า
ความแตกต่างออกมาเป็นค่าตวัเลขไดด้ว้ยเส้นความพอใจเท่ากนั (Indifference curve: IC) แต่จะสามารถ
บอกไดเ้พียงว่าพอใจสินคา้หรือบริการใดมากกว่าหรือน้อยกว่าเท่านั้น ถา้หากผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ชนิด
หน่ึงเพิ่มข้ึนก็จ  าเป็นตอ้งซ้ือสินคา้อีกชนิดหน่ึงลดลง เพื่อรักษาระดบัความพอใจเท่าเดิม เม่ือทฤษฎีความ
พึงพอใจไม่สามารถวดัออกมาเป็นตวัเลขได้ เป็นเพียงการวดัล าดบัความแตกต่างของความพึงพอใจ 
(Ordinal Utility) เส้นความพึงพอใจเท่ากนัจึงเป็นเส้นท่ีแสดงเส้นอตัราส่วนการบริโภคของสินคา้ 2 

ชนิดในปริมาณต่าง ๆ ท่ีท าใหผู้บ้ริโภคไดรั้บความพึงพอใจเท่าเทียมกนัในระดบัหน่ึง  

 



146 

 

 

ภาพแสดงที ่4.9 เส้นความพึงพอใจเท่ากนัของผูบ้ริโภค 

 จากภาพแสดงท่ี 4.9 ดงักล่าว จะเห็นไดว้่าเส้น IC แสดงถึงความพอใจของผูบ้ริโภครายหน่ึง 
หน่ึง และระดบั จุด A B C แสดงถึงความพึงพอใจท่ีเท่ากนัของผูบ้ริโภค โดยส่วนบริเวณท่ีอยู่ทางด้าน
ซา้ยของเส้นจะแสดงถึงระดบัความพอใจท่ีต ่ากวา่ แต่ส่วนบริเวณท่ีอยูด่า้นขวามือของเส้นความพึงพอใจ
เท่ากนัจะแสดงถึงความพอใจในระดบัท่ีสูงกวา่ 

 

ภาพแสดงที ่4.10 เส้นความพอใจเท่ากนัของการทดแทนสินคา้ 
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 จากภาพแสดงท่ี 4.10 เม่ือผูบ้ริโภคบริโภคสินคา้ท่ีจุด A จะไดรั้บสินคา้ X ในปริมาณ X1 และ
สินคา้ Y ในปริมาณ Y1 แต่เม่ือผูบ้ริโภคเลือกบริโภคท่ีจุด B จะไดรั้บสินคา้ X ในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนเป็น 
X2 และลดการบริโภคสินค้า Y เหลือเพียง Y2 จากกราฟนั้นจึงเกิดการแสดงของเส้นความพึงพอใจ
เท่ากนัของการทดแทนสินคา้ 2 ชนิด คือ ชนิดท่ีทดแทนกนัได้ไม่สมบูรณ์และชนิดท่ีทดแทนกนัได้
สมบูรณ์ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 1. กรณีสินค้า 2 ชนิดทดแทนกันได้สมบูรณ์ ยกตวัอย่างเช่นสินคา้ Y คือน ้ าด่ืมตราสิงห์ และ
สินคา้ X คือน ้าด่ืมตราชา้ง 

 

ภาพแสดงที ่4.11 เส้นความพึงพอใจเท่ากนัของสินคา้ท่ีทดแทนกนัไดส้มบูรณ์ 

 จากภาพแสดงท่ี 4.11 จะเห็นไดว้่าอตัราการแลกของสินคา้ 2 ชนิดคือ สินคา้ Y กบัสินคา้ X มี
สัดส่วนเท่ากนัตลอดทั้งเส้น ในอตัราส่วน 2 ต่อ 2 ไม่ว่าจะเป็น ณ จุด A และ B แสดงว่าผูบ้ริโภคให้
ความส าคญักับการบริโภคสินค้าทั้ง 2 ชนิดเท่ากันไม่ได้ชอบหรือต้องการสินค้าชนิดใดชนิดหน่ึง
มากกวา่ จึงท าใหเ้ส้นความพึงพอใจเท่ากนัมีลกัษณะเป็นเส้นตรงในความเป็นจริงเป็นไปไดย้ากมากท่ีจะ
มีสินคา้ซ่ึงสามารถทดแทนกนัไดส้มบูรณ์ ส่วนใหญ่จะทดแทนกนัไดใ้นระดบัหน่ึงเท่านั้น เช่น เน้ือหมู
กบัเน้ือไก่ เป็นตน้  
  

0 

สินคา้ Y 

สินคา้ X 
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 2. กรณสิีนค้า 2 ชนิดทดแทนกนัได้ไม่สมบูรณ์ ยกตวัอยา่งเช่นสินคา้ Y คือ ปากกา และสินคา้ X 

คือดินสอ ซ่ึงมีการทดแทนกนัดงัรูป 

 

ภาพแสดงที ่4.12 เส้นความพึงพอใจเท่ากนัของสินคา้สองชนิดท่ีทดแทนกนัได ้

 จากภาพแสดงท่ี 4.12 จะเห็นไดว้่า เม่ือก าหนดให้ผูบ้ริโภคบริโภค ณ จุด A แสดงว่าปัจจุบนั
ผูบ้ริโภคมีสัดส่วนของสินคา้ Y อยู่ท่ี 5 หน่วย และสินคา้ X อยู่ท่ี 1 หน่วย ถ้าผูบ้ริโภคตอ้งการจะได้
สินคา้ X มาเพิ่มอีก 1 หน่วยเป็นจ านวนรวม 2 หน่วย เขาจะตอ้งยอมแลกสินคา้ Y ไปเป็นจ านวนถึง 3 

หน่วย โดยจะเหลือสินคา้ Y อยูเ่ท่ากบั 2 หน่วย (5 – 3 = 2) ต าแหน่งบนเส้นความพอใจเท่ากนัจึงยา้ยไป
ท่ีจุด B  
 ดงันั้น การท่ีสินคา้ทั้ง 2 ชนิดเป็นสินคา้ท่ีทดแทนกนัได้ไม่สมบูรณ์ ท าให้เส้นความพึงพอใจ
เท่ากนัท่ีไดมี้ลกัษณะเป็นเส้นโคง้ โดยเส้นความพอใจเท่ากนัสามารถท่ีจะมีลกัษณะเป็นเส้นตรงได ้ซ่ึง
จะเกิดข้ึนในกรณีท่ีสินคา้ 2 ชนิดเป็นสินคา้ท่ีทดแทนกนัไดส้มบูรณ์ 

คุณสมบัติของเส้นความพงึพอใจเท่ากนั 

 โดยปกติผูบ้ริโภครายหน่ึงจะไม่ได้มีเส้นความพอใจเท่ากนัเพียงเส้นเดียว แต่จะมีหลายเส้น
เพราะความพอใจของผูบ้ริโภคมีหลายระดบั โดยเส้นท่ีอยู่เหนือกว่าย่อมให้ความพอใจท่ีมากกว่าและ
เส้นท่ีอยูต่  ่ากวา่ ซ่ึงแสดงถึงความพึงพอใจท่ีนอ้ยกวา่ไดด้งัภาพแสดงท่ี 4.13 
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ภาพแสดงที ่4.13 เส้นความพอใจเท่ากนั 3 ระดบั 

 จากภาพแสดงท่ี 4.13 ใหเ้ห็นวา่ เส้นความพึงพอใจมีหลายเส้นเพราะความพอใจของผูบ้ริโภคมี
หลายระดบั จึงท าใหเ้ส้นความพึงพอใจเท่ากนัมีคุณสมบติัส าคญัดงัน้ี 

 1. เส้นความพึงพอใจมีลกัษณะเป็นเป็นเส้นตรงหรือเส้นโคง้ โดยมีความชันเป็นลบ ซ่ึงเป็น
อตัราส่วนการทดแทนกนัของสินคา้สองชนิด แสดงถึงเม่ือผูบ้ริโภคไดบ้ริโภคสินคา้อย่างหน่ึงเพิ่มข้ึน
จะตอ้งลดการบริโภคสินคา้อีกอยา่งหน่ึงลง เพื่อใหไ้ดรั้บความพอใจในระดบัเดิม ดงัน้ี 

 

ภาพแสดงที ่4.14 ลกัษณะเส้นความพอใจเท่ากนั 
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 2. เส้นความพึงพอใจท่ีเป็นเส้นตรง แสดงถึงสินคา้ 2 ชนิดใชท้ดแทนกนัไดส้มบูรณ์ ดงัน้ี 

 

ภาพแสดงที ่4.15 เส้นความพอใจเท่ากนัท่ีเป็นเส้นตรง 

 3. เส้นความพึงพอใจท่ีมีลกัษณะเส้นหกัมุม แสดงถึงสินคา้ 2 ชนิดท่ีใชท้ดแทนกนัไม่ไดเ้ลย ดงั
ภาพแสดงท่ี 4.16 

 

 

ภาพแสดงที ่4.16 เส้นความพอใจท่ีมีลกัษณะเส้นหกัมุม 
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  4. เส้นความพึงพอใจท่ีโค้งเวา้เขา้หาจุดก าเนิด (Convex) แสดงถึงสินค้า 2 ชนิดใช้
ทดแทนกนัไดไ้ม่สมบูรณ์ 

 

ภาพแสดงที ่4.17 ลกัษณะเส้นความพอใจเท่ากนัท่ีเป็นเส้นโคง้ 

 

ภาพแสดงที ่4.18 เส้นความพอใจเท่ากนักรณีสินคา้ทดแทนกนัไดส้มบูรณ์ 

 จากภาพจะเห็นไดว้า่ อตัราการแลกของสินคา้ 2 ชนิดคือ สินคา้ Y กบัสินคา้ x มีสัดส่วนเท่ากนั
ตลอดทั้งเส้น ในอตัราส่วน 4 ต่อ 4 ไม่วา่จะเป็น ณ จุด A หรือ B แสดงวา่ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัการ

สินคา้ Y 

สินคา้ X 

IC 

Y1 

Y2 

0 

X1                           X2 

 10 

สินคา้ Y 

สินคา้ X 

A 

B 
6 

0 

IC 

 6  10 



152 

 

บริโภคสินคา้ทั้ง 2 ชนิดเท่ากนั ไม่ไดช้อบหรือตอ้งการสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึงมากกวา่ จึงท าให้เส้น IC 

มีลกัษณะเป็นเส้นตรง 

 5. เส้นความพึงพอใจเท่ากนัจะไม่ตดักนัหลายระดบั 

 

ภาพแสดงที ่4.19 ความพอใจเท่ากนัท่ีมีลกัษณะตดักนั 

 จากภาพแสดงท่ี 4.19 ให้เห็นว่า บนเส้น IC1 จุด A, B และ C เป็นจุดท่ีให้ความพอใจเท่ากัน 
ขณะท่ีบนเส้น IC2 จุด D B และ E เป็นจุดท่ีให้ความพอใจเท่ากนั โดยเส้น IC ทั้ง 2 เส้น ตดักนัท่ีจุด B ท่ี
จุด B เป็นจุดท่ีแสดงวา่ความพึงพอใจของเส้น IC1 และ IC2 มีค่าเท่ากนั ท าให้สรุปไดว้า่ จุด A B และ C 

มีค่าความพึงพอใจเท่ากบั จุด D, B และ E ซ่ึงเป็นไปไม่ได ้เน่ืองจากถา้สมมติให้เส้น IC ตดักนัท่ีจุด B 

จะเห็นว่า จุด A และ B อยู่บนเส้น IC1 ซ่ึงให้ความพึงพอใจเท่ากนัระดบัหน่ึงเท่ากบั 10 หน่วย ท านอง
เดียวกนัจุด B และ D อยูบ่นเส้น IC2 ซ่ึงให้ความพึงพอใจ 20 หน่วย ดงันั้นจุด A และ D ควรอยูบ่นเส้น
เดียวกนั เพราะต่างอยูบ่นเส้นเดียวกบัจุด B แต่ปรากฏวา่จุด A อยูบ่นเส้น IC1 ส่วนจุด D อยูบ่นเส้น IC2 
สรุปไดว้า่เส้นความพึงพอใจเท่ากนัมีระดบัต่างกนัจะตดักนัไม่ได ้  

6. เส้นความพึงพอใจเท่ากนัมีไดห้ลายเส้น แต่ละจุดบนเส้นแสดงถึงความพึงพอใจเท่ากนั และ
เส้นท่ีอยูข่วามือ (อยูสู่งกวา่) จะให้ความพึงพอใจมากกวา่เส้นท่ีอยูซ่้ายมือ (อยูต่  ่ากวา่) ดงัรูป เช่น จุด E 

แสดงถึงผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจมากกวา่ จุด C จุด D แสดงถึงผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจมากกวา่ จุด A  
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ภาพแสดงที ่4.20 เส้นความพอใจเท่ากนัหลายเส้น 

 7. เส้นความพอใจเท่ากนัมีลกัษณะเป็นเส้นติดต่อกนัโดยไม่ขาดช่วง 

 ยกตวัอยา่ง ระดบัความพึงพอใจในการบริโภค ถา้ผูบ้ริโภคคนหน่ึงเลือกบริโภคสินคา้ระหว่าง
ผดัไทและก๋วยเต๋ียวในสัดส่วนท่ีต่าง ๆ โดยไดรั้บความพึงพอใจระดบัหน่ึงท่ีคงท่ีเท่ากบั A จะบริโภคผดั
ไทและก๋วยเต๋ียวในสัดส่วนดงัน้ี 

ตารางที ่4.8 ระดบัความพึงพอใจในการบริโภคสินคา้ระหวา่งผดัไทและก๋วยเต๋ียว 

ปริมาณผดัไท (จาน)  ปริมาณก๋วยเต๋ียว (ชาม)  ระดบัความพอใจ 

5 6 A 

7 5 A 

9 4 A 

12 3 A 

15 2 A 

19 1 A 

 

 จากตารางท่ี 4.8 ระดบัความพึงพอใจในการบริโภคสินคา้ระหวา่งผดัไทและก๋วยเต๋ียว สรุปได้
ว่าผูบ้ริโภคยินดีลดการบริโภคก๋วยเต๋ียวลง 1 ชาม แต่จะตอ้งได้รับการชดเชยด้วยการบริโภคผดัไท
เพิ่มข้ึนแทน จึงจะท าให้ความพึงพอใจจากการบริโภคสินค้าทั้งสองเท่าเดิม ต่อมาถ้าผูบ้ริโภคยงัคง
บริโภคก๋วยเต๋ียวจ านวนเดิม แต่ไดรั้บบริโภคผดัไทมากข้ึนกวา่เดิมยอ่มท าให้อรรถประโยชน์หรือความ
พึงพอใจในระดบั B น้ีจะมากกวา่ A  
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ตารางที ่4.9 ปริมาณการบริโภคและระดบัความพึงพอใจของการบริโภคผดัไทและก๋วยเต๋ียว 

ปริมาณผดั
ไท (จาน)  

ปริมาณ
ก๋วยเต๋ียว (ชาม)  

ระดบัความ
พอใจ 

ปริมาณผดั
ไทใหม่ 
(จาน)  

ปริมาณก๋วยเต๋ียว
เดิม (ชาม)  

ระดบัความ
พอใจ 

5 6 A 10 6 B 

7 5 A 13 5 B 

9 4 A 16 4 B 

12 3 A 18 3 B 

15 2 A 21 2 B 

19 1 A 24 1 B 

 

 ยกตวัอยา่ง ระดบัความพึงพอใจในการบริโภค ถา้ผูบ้ริโภครายหน่ึงเลือกบริโภคสินคา้ระหวา่ง
มะม่วงและแอปเปิลในสัดส่วนท่ีต่าง ๆ โดยไดรั้บความพึงพอใจระดบัหน่ึงท่ีคงท่ีเท่ากบั ก ผูบ้ริโภคจะ
บริโภคมะม่วงและแอปเปิลในสัดส่วนดงัน้ี 

ตารางที ่4.10 ระดบัความพอใจในการบริโภคสินคา้ระหวา่งมะม่วงและแอปเปิล 

ปริมาณมะม่วง (ผล)  ปริมาณแอปเปิล (ผล)  ระดบัความพอใจ 

3 9 ก 

7 8 ก 

13 7 ก 

15 6 ก 

19 5 ก 

21 4 ก 

 

 จากตารางท่ี 4.10 ระดบัความพึงพอใจในการบริโภคสินคา้ระหวา่งมะม่วงและแอปเปิล สรุปได้
ว่าผูบ้ริโภคยินดีเสียสละลดการบริโภคแอปเปิลลง 1 ผล แต่จะตอ้งได้รับการชดเชยด้วยการบริโภค
มะม่วงเพิ่มข้ึนแทน จึงจะท าใหค้วามพึงพอใจจากการบริโภคสินคา้ทั้งสองเท่าเดิมท่ีระดบัความพึงพอใจ
ระดบั ก ต่อมาถา้ผูบ้ริโภคยงัคงบริโภคแอปเปิลจ านวนเดิม แต่ในระดบัความพอใจระดบั ข ไดบ้ริโภค
มะม่วงมากข้ึนกวา่เดิม ยอ่มท าใหอ้รรถประโยชน์หรือความพึงพอใจในระดบัมากข้ึนนัน่เอง 
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ตารางที ่4.11 ปริมาณการบริโภคและระดบัความพึงพอใจของการบริโภคมะม่วงและแอปเปิล 

ปริมาณ
มะม่วงเดิม 

ปริมาณ 

แอปเปิล 

ระดบัความ
พอใจ 

ปริมาณ
มะม่วงใหม่ 

ปริมาณ 

แอปเปิลเดิม 

ระดบัความ
พอใจ 

3 9 ก 6 9 ข 

7 8 ก 10 8 ข 

13 7 ก 14 7 ข 

15 6 ก 19 6 ข 

19 5 ก 21 5 ข 

21 4 ก 25 4 ข 

 

อตัราส่วนเพิม่ของการทดแทนกนัของสินค้า  
 อตัราส่วนเพิ่มของการทดแทนกนัของสินคา้ (Marginal Rate of Substitution : MRS) หมายถึง 
การบริโภคสินคา้หรือบริการของผูบ้ริโภคแต่ละรายท่ีมีแตกต่างกนั โดยผูบ้ริโภครายหน่ึง จะบริโภค
สินคา้หรือบริการชนิดหน่ึงลดลงและบริโภคสินคา้อีกชนิดหน่ึงเพิ่มข้ึน เพื่อใหค้วามพอใจของผูบ้ริโภค
นั้นคงเดิมภายใตง้บประมาณท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั โดยสมมติใหมี้สินคา้ 2 ชนิด คือสินคา้ X และสินคา้ Y ถา้
ผูบ้ริโภคตอ้งการบริโภคสินคา้ X มากข้ึน ก็ตอ้งลดการบริโภคของสินคา้ Y ลงเช่นกนั ดงันั้นอตัราการ
ทดแทนกนัระหว่างสินคา้ X และสินคา้ Y จึงเท่ากบัค่าอตัราส่วนเพิ่มของการทดแทนกนัของสินคา้ 2 

ชนิด ท่ีมีค่าเท่ากบัความชนัของเส้นความพึงพอใจเท่ากนั อตัราส่วนเพิ่มของการทดแทนกนัของสินคา้ 2 
ชนิดจึงเป็นการลดลงของสินคา้ชนิดหน่ึง เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บสินคา้อีกชนิดหน่ึงเพิ่มข้ึนหน่ึงหน่วย โดย
รักษาระดบัความพอใจให้คงเดิม ถา้ผูบ้ริโภคไดรั้บสินคา้ Y เพิ่มข้ึน 1 หน่วย โดยบริโภคสินคา้ X ลดลง
จ านวนหน่ึง ซ่ึงอัตราส่วนเพิ่มของการทดแทนกันของสินค้าสามารถเขียนอยู่ในรูปสมการทาง
คณิตศาสตร์ได ้ดงัต่อไปน้ี  

   ค่า 



X

MRSyx

Y

 

 

 หรือถ้าผูบ้ริโภคได้รับสินคา้ X เพิ่มข้ึน 1 หน่วย โดยบริโภคสินคา้ Y ลดลงจ านวนหน่ึง ซ่ึง
สามารถเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 

   ค่า Y
MRSxy

X





 

 

 โดยท่ี  Y  คือ การเปล่ียนแปลงในจ านวนสินคา้ Y 

  X  คือ การเปล่ียนแปลงในจ านวนสินคา้ X 
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 เน่ืองจากการท่ีผูบ้ริโภคบริโภคสินคา้ตวัใดตวัหน่ึงเพิ่มข้ึน จะบริโภคสินคา้อีกตวัหน่ึงลดลง 
ความสัมพนัธ์จึงเป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้ม ดงันั้นค่าอตัราส่วนเพิ่มของการทดแทนกนัของสินคา้จะ
เป็นค่าความชนัของเส้นความพึงพอใจ ซ่ึงจะมีค่าติดลบเสมอ ดงัแสดงในภาพต่อไปน้ี 

 

 

ภาพแสดงที ่4.21 อตัราส่วนเพิ่มของการทดแทนกนัของสินคา้ 
 จากภาพแสดงท่ี 4.21 สามารถอธิบายไดว้า่ถา้หากผูบ้ริโภคบริโภคสินคา้ X และ Y อยู ่ณ จุด A 

แล้วเปล่ียนเป็นจุด B จะเขียนอตัราส่วนเพิ่มของการทดแทนได้เป็น MRSxy แต่ถ้าหากเดิมผูบ้ริโภค
บริโภคสินคา้ X และ Yอยู ่ณ จุด B แลว้เปล่ียนเป็นจุด A จะเขียนอตัราส่วนเพิ่มของการทดแทนไดเ้ป็น 
MRSyx ซ่ึงจะเห็นว่าการเปล่ียนแปลงการบริโภค ณ จุด A ไปเป็นจุด B ค่า MRSxy จะลดลงตามล าดบั 
และการท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึงเพิ่มข้ึนทีละหน่วย แลว้ท าให้ค่า MRSxy มีค่าลดลงเร่ือย 
ๆ เรียกวา่ กฎการลดนอ้ยถอยลงของอตัราส่วนเพิ่มของการทดแทนกนัของสินคา้ 2 ชนิด  
 เน่ืองจากสินคา้ทั้ง 2 ชนิดเป็นสินคา้ท่ีทดแทนกนัได้ไม่สมบูรณ์ จึงท าให้เส้นความพึงพอใจ
เท่ากนัมีลกัษณะเป็นเส้นโค้ง แต่ถ้าเป็นสินคา้ท่ีทดแทนกันได้สมบูรณ์ จะท าให้เส้นความพึงพอใจ
เท่ากนัมีลกัษณะเป็นเส้นตรง มีค่า MRSxy ของสินคา้ทั้ง 2 ชนิดนั้นคงท่ีตลอด และในกรณีท่ีสินคา้ X 

และสินคา้ Y ทดแทนกนัไดแ้ต่ไม่สมบูรณ์ เส้นความพึงพอใจเท่ากนัจะเป็นรูปโคง้เวา้เขา้หาจุดก าเนิด 
แต่มีความโคง้มากนอ้ยเพียงใดก็ข้ึนอยูก่บัการทดแทนกนัของสินคา้สองชนิดนั้น ถา้สินคา้ทดแทนกนัได้

 สินคา้ Y 

สินคา้ X 

 Y1 

 

 

A 

B 

IC 

0 
X1   X2  

 Y2  
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น้อย เส้นความพึงพอใจเท่ากันจะโคง้เวา้มาก แต่ถ้าหากสินคา้ทดแทนกันได้ค่อนขา้งสมบูรณ์หรือ
ทดแทนกนัอยา่งสมบูรณ์ ลกัษณะของเส้นความพึงพอใจเท่ากนัจะเป็นเส้นตรง ซ่ึงเป็นไปตามกฎการลด
นอ้ยถอยลงของอตัราการทดแทนหน่วยสุดทา้ย (Diminishing Rate of Substitution) ดงัภาพแสดงท่ี 4.22 

 

ภาพแสดงที ่4.22 การทดแทนกนัของสินคา้กรณีสินคา้ทดแทนกนัไดไ้ม่สมบูรณ์ 

 ยกตวัอย่าง สินค้าท่ีสามารถทดแทนกันได้อย่างค่อนข้างสมบูรณ์หรือทดแทนกันได้อย่าง
สมบูรณ์ เช่น ไข่เป็ดกบัไข่ไก่ ซ่ึงเส้นความพึงพอใจเท่ากนัจะเป็นเส้นตรงมีลกัษณะทอดลงจากบนซ้าย
ไปล่างขวา และจะท าใหค้่าของ MRS มีค่าคงท่ี ดงัภาพแสดงท่ี 4.23 

 

ภาพแสดงที ่4.23 การทดแทนกนัของสินคา้กรณีสินคา้ทดแทนกนัค่อนขา้งสมบูรณ์ 

 

0 

 สินคา้ Y 

สินคา้ X 

IC 

สินคา้ Y 

สินคา้ X 

 Y1 

 

 

0 
X1   

 

 

IC 
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 จากภาพดงักล่าวจะเห็นวา่ เส้นความพึงพอใจเท่ากนันั้นเป็นเส้นตรง และจะท าให้สัดส่วนของ
การทดแทนนั้นเพิ่มข้ึนหรือลดลงมีสัดส่วนเท่ากนั ดงันั้นเส้นความพึงพอใจเท่ากนัจึงเป็นเส้นตรง และ
แสดงถึงสินคา้ท่ีสามารถทดแทนกนัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

 ยกตวัอยา่ง กรณีท่ีสินคา้ทดแทนกนัไม่ไดเ้ลยแต่สามารถใชป้ระกอบกนัหรือใชร่้วมกนัได ้เช่น 
น ้ าตาลกบักาแฟ ซ่ึงจะท าให้เส้นความพึงพอใจเท่ากนัตั้งฉากกนั และค่าของ MRS จะมีค่าเท่ากบั 0 ดงั
ภาพแสดงท่ี 4.24 

 

ภาพแสดงที ่4.24 การทดแทนกนัของสินคา้กรณีสินคา้ทดแทนกนัไม่ได ้

 จากภาพเป็นกรณีท่ีสินคา้ใชท้ดแทนกนัไม่ไดเ้ลยแต่จะตอ้งใชป้ระกอบกนั เช่น ถา้มีการบริโภค
กาแฟมากข้ึนก็จะท าให้บริโภคน ้ าตาลมากข้ึนไปดว้ย ซ่ึงจะท าใหเ้ส้นความพึงพอใจเท่ากนันั้นมีลกัษณะ
ตั้งฉากและหกัมุม 

 ยกตวัอยา่ง การหาอตัราส่วนเพิ่มของการทดแทนกนัของสินคา้ การบริโภคส้มกบัแอปเปิลท่ีท า
ใหผู้บ้ริโภคยงัคงมีความพึงพอใจคงเดิม โดยแสดงสัดส่วนท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี 

ตารางที ่4.12 อตัราส่วนเพิ่มของการทดแทนกนัของส้มและแอปเปิล 

ส้ม (ผล)  แอปเปิล (ผล)  
10 2 

6 4 

4 6 

3 9 

 

0 

น ้าตาล 

กาแฟ 

IC 
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 จากตารางท่ี 4.12 แสดงสัดส่วนท่ีแตกต่างกนัของการบริโภคส้มกบัแอปเปิล สามารถค านวณหา 
MRS ทั้งสามช่วง โดยการลดส้มแต่เพิ่มแอปเปิลเพื่อให้ระดบัความพึงพอใจเท่าเดิม หรือเป็นการหา 
MRS แอปเปิล-ส้ม ซ่ึงมีวธีิการค านวณแต่ละช่วงดงัน้ี 

 จุด A  
 

 
10 6

2
2 4

apple orange

orange

MRS

apple


 
  

 
 

 จุด B  
 

 
6 4

1
4 6

apple orange

orange
MRS

apple


 
   

 
 

 จุด C    

 
4 3 1

6 9 3
apple orange

orange
MRS

apple


 
   

 
 

 จากการค านวณจะเห็นไดว้่า MRS แอปเปิล-ส้ม ลดลงเร่ือย ๆ ตามกฎการลดน้อยถอยลงของ
อตัราส่วนของการทดแทนกนั เน่ืองจากสินคา้ทั้งสองชนิดไม่สามารถทดแทนกนัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ เม่ือ
ผูบ้ริโภคมีสินคา้ใดจ านวนมากยินดีท่ีจะแลกเปล่ียนกบัสินคา้ท่ีเรามีน้อย (MRS มาก) แต่เม่ือใดก็ตามท่ี
ผูบ้ริโภคมีสินคา้เหลือน้อย แต่มีผูม้าขอสินคา้ชนิดนั้นกบัสินคา้อีกชนิดท่ีมีมากจะไม่ยินดีท่ีจะแลก 
(MRS นอ้ย) ดงันั้นการท่ี MRS แอปเปิล-ส้ม เร่ิมจากมากและค่อย ๆ ลดลงเป็นเพราะวา่ในตอนแรกมีส้ม
อยู่มากแต่แอปเปิลน้อย จึงยินดีสละส้มหลายลูกเพื่อแอปเปิลเพียงไม่ก่ีลูก แต่ในช่วงหลังท่ี MRS

แอปเปิล-ส้มน้อยลงเพราะเหลือส้มน้อย และเร่ิมรู้สึกว่ามีแอปเปิลมากแลว้จึงไม่ยินดีท่ีจะสละส้มเพื่อ
แอปเปิลอีก ซ่ึงน ามาสร้างกราฟไดด้งัภาพแสดงท่ี 4.25 

 

ภาพแสดงที ่4.25 อตัราส่วนเพิ่มของการทดแทนกนัของสินคา้ระหวา่งส้มและแอปเปิล 

 ส้ม 

แอปเปิล 

IC 

A 

C 

B 

0 

2 4 6 9 

3 

6 

4 

10 
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 ยกตวัอย่าง การหา MRS ณ จุดต่าง ๆ ของการบริโภคทุเรียนกบัขนุนท่ีท าให้ผูบ้ริโภคยงัคงมี
ความพึงพอใจคงเดิมไดด้งัน้ี 

ตารางที ่4.13 การบริโภคทุเรียนกบัขนุน 

ทุเรียน (ผล)  ขนุน (ผล)  
20 6 

9 8 

6 12 

4 14 

 

 จากตารางท่ี 4.13 สามารถค านวณหาอตัราส่วนของการทดแทนกนัระหวา่งทุเรียนกบัขนุน โดย
การลดทุเรียนแต่เพิ่มขนุนเพื่อใหร้ะดบัความพึงพอใจเท่าเดิม ดงัน้ี 

 

   จุด A  

 
20 9 11

8 6 2


  


 

   จุด B 
 

 
9 6 3

8 12 4

 
  


 

 

 จะเห็นไดช้ดัเจนว่า MRS ขนุน-ทุเรียนลดลงเร่ือย ๆ ตามกฎการลดน้อยถอยลงของอตัราส่วน
ของการทดแทนกนั เน่ืองจากสินคา้ทั้งสองชนิดไม่สามารถทดแทนกนัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ เม่ือเรามีสินคา้
ใดจ านวนมากเราจะยินดีท่ีจะแลกเปล่ียนกบัสินคา้ท่ีเรามีนอ้ย (MRS มาก) แต่เม่ือใดก็ตามท่ีเรามีสินคา้
เหลือน้อยแต่มีผูม้าขอสินคา้ชนิดนั้นกบัสินคา้อีกชนิดท่ีเรามีมาก เราจะไม่ยินดีท่ีจะแรก (MRS น้อย) 
ดงันั้นการท่ี MRS ขนุน-ทุเรียน เร่ิมจากมากและค่อย ๆ ลดลง เป็นเพราะวา่ในตอนแรกมีทุเรียนอยู่มาก
แต่ขนุนน้อย จึงยินดีสละทุเรียนหลายลูกเพื่อขนุนเพียงไม่ก่ีลูก แต่ในช่วงหลงัท่ี MRS ขนุน-ทุเรียน
น้อยล งเพราะเหลือทุเรียนน้อยและเร่ิมรู้สึกว่ามีขนุนมากแลว้ จึงไม่ยินดีท่ีจะสละทุเรียนเพื่อขนุนอีก 
ดงันั้น MRSขนุน-ทุเรียนจึงมีค่านอ้ย 

จากตารางท่ี 4.13 แสดงอตัราส่วนของการทดแทนกนัระหว่างทุเรียนกบัขนุน สามารถเขียน
กราฟไดด้งัน้ี 
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ภาพแสดงที ่4.26 การทดแทนกนัของการบริโภคทุเรียนกบัขนุน 

 ยกตวัอยา่ง อตัราหน่วยสุดทา้ยของการทดแทนกนั 

ตารางที ่4.14 อตัราหน่วยสุดทา้ยของการทดแทนกนั ระหวา่งสินคา้ X และ Y 

แผนการซ้ือ สินคา้ Y Y  สินคา้ X X  XY
MRS  

YX
MRS  

1 9  0    

2 6 3 1 1 3 1/3 

3 4 2 2 1 2 1/2 

4 2.4 1.6 3 1 1.6 1/1.6 

5 1.8 0.6 4 1 0.6 1/0.6 

6 1.3 0.5 5 1 0.5 1/0.5 

7 0.9 0.4 6 1 0.4 1/0.4 

8 0.6 0.3 7 1 0.3 1/0.3 

9 0.4 0.2 8 1 0.2 1/0.2 

10 0.3 0.1 9 1 0.1 1/0.1 

 

  

ทุเรียน 

ขนุน
นนน
น

B 

A 

 

 

 6  8  12 14 

 20 

 9 

 6 

 4 
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ตารางที ่4.15 อตัราหน่วยสุดทา้ยของการทดแทนกนัระหวา่งสินคา้ X และ Y  
แผนการซ้ือ สินคา้ Y Y  สินคา้ X X  XY

MRS  
YX

MRS  

1 14  0    

2 10 4 1 1 4 1/4 

3 7 3 2 1 3 1/3 

4 5 2 3 1 2 1/2 

5 3 2 4 1 2 1/2 

6 2 1 5 1 1 1 

 

เส้นราคาหรือเส้นงบประมาณ  
 เส้นราคาหรือเส้นงบประมาณ (Price Line or Budget Line) หมายถึง เส้นท่ีแสดงขอบเขต
ความสามารถในการบริโภคสินคา้สองชนิด โดยท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้สองชนิดในปริมาณ
ต่าง ๆ ภายใตง้บประมาณหรือจ านวนเงินท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั โดยท่ีเส้นงบประมาณจะมีลกัษณะเป็น
เส้นตรง ความชันเป็นลบเสมอ เน่ืองจากการตดัสินใจบริโภคสินค้าของผูบ้ริโภคจะต้องค านึงถึง
งบประมาณ ค่าใชจ่้ายในการบริโภคร่วมกบัความพึงพอใจ ผูบ้ริโภคจึงตอ้งเปรียบเทียบระหวา่งค่าใชจ่้าย
ในการบริโภคสินคา้แต่ละหน่วยกบัอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มท่ีจะได้รับจากการบริโภคสินคา้แต่ละ
หน่วยท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงจะท าให้ผูบ้ริโภคเปรียบเทียบความคุม้ค่าของการบริโภคสินคา้แต่ละหน่วยได ้โดย
ผูบ้ริโภคจะยนิดีบริโภคสินคา้หน่ึงจนอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มท่ีไดน้อ้ยกวา่ค่าใชจ่้ายท่ีสูญเสียไป 

 ดงันั้น เส้นงบประมาณจึงเป็นเส้นท่ีแสดงส่วนประกอบจ านวนต่าง ๆ ของสินคา้ 2 ชนิด ท่ี
ผูบ้ริโภคสามารถซ้ือไดด้ว้ยเงินงบประมาณจ านวนหน่ึง ณ ราคาตลาดขณะนั้น ซ่ึงสามารถเขียนสมการ
งบประมาณไดด้งัน้ี 

     
X Y

I P X P Y  

 

  โดยท่ี I คือ งบประมาณ 

   PX คือ ราคาสินคา้ X 

   PY คือ ราคาสินคา้ Y 
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X 
 

ภาพแสดงที ่4.27 เส้นราคาหรือเส้นปริมาณ 

 จากภาพแสดงท่ี 4.27 สามารถแสดงลกัษณะเส้นงบประมาณไดคื้อ มีลกัษณะเป็นเส้นตรง ความ
ชนัเป็นลบทอดลงจากซ้ายมาขวาและไม่ขาดช่วง ในส่วนของเส้นงบประมาณท่ีอยู่สูงกว่า (ทางขวา) 
แสดงถึงผลผลิตท่ีมากกวา่ แต่ถา้เส้นงบประมาณท่ีอยูต่  ่ากวา่ (ทางซ้าย) แสดงถึงผลผลิตท่ีนอ้ยกวา่ และ
เส้นงบประมาณจะไม่ตดักนั รวมทั้งจุดท่ีอยูบ่นเส้นงบประมาณนั้นจะมีงบประมาณท่ีเท่ากนั 

 ยกตวัอยา่ง การตดัสินใจเลือกบริโภคสินคา้ X และสินคา้ Y โดยผูบ้ริโภคมีเงินงบประมาณอยู่ 
200 บาท ตอ้งการซ้ือสินคา้ X และสินคา้ Y โดยท่ีสินคา้ X มีราคาหน่วยละ 10 และสินคา้ Y มีราคา
หน่วยละ 5 บาท แสดงไดด้งัตารางแสดงท่ี 4.16 

ตารางที ่4.16 ปริมาณสินคา้ 2 ชนิดภายใตง้บประมาณเท่ากนั 

งบประมาณ ปริมาณสินคา้ X 

 (
X

P = 10 บาท)  
ปริมาณสินคา้ Y 

 (
Y

P = 5 บาท)  
200 20 0 

200 12 16 

200 8 24 

200 0 40 

 

  

สินคา้Y 

0 

 

 

0 

BL 

สินคา้ X 
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 จากตารางท่ี 4.16 ปริมาณสินคา้ 2 ชนิดภายใตง้บประมาณเท่ากนั น ามาสร้างกราฟไดด้งัน้ี 

 

ภาพแสดงที ่4.28 เส้นงบประมาณ 

 จากภาพแสดงท่ี 4.28 เส้นงบประมาณจะไดเ้ส้นงบประมาณเป็นเส้นตรง เน่ืองจากงบประมาณ
มีจ านวนจ ากดั และราคาสินคา้ X และสินคา้ Y คงท่ี กล่าวคือถา้ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือสินคา้ Y อยา่งเดียวไม่
ซ้ือสินคา้ X เลย จะไดสิ้นคา้ Y จ านวน 40 หน่วย และถา้ซ้ือสินคา้ X อยา่งเดียวจะซ้ือได ้20 หน่วย เม่ือ
ลากส้นตรงจะไดเ้ส้นงบประมาณ ซ่ึงทุกจุดบนเส้นน้ีแสดงส่วนประกอบต่าง ๆ ของสินคา้ X และ Y ท่ี
สามารถซ้ือไดด้ว้ยงบประมาณ 200 บาท และจากกราฟแสดงให้เห็นวา่จุด C ซ่ึงอยูบ่นเส้นงบประมาณ 
ผูบ้ริโภคจะใช้เงินงบประมาณ 200 บาท ซ้ือสินคา้ X ได ้12 หน่วย และซ้ือสินคา้ Y ได ้16 หน่วย ส่วน
จุด D อยูน่อกเส้นงบประมาณจะใชง้บประมาณเท่ากบั (12 × 10) + (24 × 5) = 240 ซ่ึงเป็นไปไม่ไดเ้พราะ
เกินงบประมาณ 200 บาท และท่ีจุด E อยูภ่ายใตเ้ส้นงบประมาณจะใชง้บประมาณเท่ากบั (4 × 10) + (24 

× 5) = 160 บาท ซ่ึงต ่ากวา่งบประมาณท่ีมีอยู ่โดยค่าความลาดชนัของเส้นงบประมาณ AB หาไดด้งัน้ี 

   Slope ของเส้นงบประมาณ AB = OA

OB

 

 

 โดยท่ี OA คืองบประมาณ / PY (หรือ 200 / 5 = 40 หน่วย) และ OB คืองบประมาณ / PX  

 (200 / 10 = 20 หน่วย) ซ่ึงแทนค่าลงใน OA และ OB ดงัน้ี 

 

 

สินคา้ X 

 E 

C 

D 

4 12  8  20 

24 

166 

40 

. 

. 
. 

สินคา้ Y 
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/

/

40
2

20

Y

X

X

Y

X

Y

งบประมาณ Pความชันของเส้นงบประมาณ
งบประมาณ P

งบประมาณ P
P งบประมาณ

P

P



 

  

 

 

 จากความสัมพนัธ์ระหวา่งราคาสินคา้ และจ านวนสินคา้ทั้งหมดท่ีซ้ือดว้ยงบประมาณ สามารถ
น ามาเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี  
 

    ( ) ( )
X Y

M X P Y P   

 โดยท่ี   M  หมายถึง งบประมาณท่ีมีอยูใ่นช่วงเวลาหน่ึง 

   X  หมายถึง จ านวนสินคา้ X ท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือ 

   Y  หมายถึง จ านวนสินคา้ Y ท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือ 

   PX  หมายถึง ราคาสินคา้ X 

   PY  หมายถึง ราคาสินคา้ Y 

 

 ยกตวัอยา่ง ความสัมพนัธ์ระหวา่งสินคา้และงบประมาณ 

ตารางที ่4.17 ส่วนผสมของสินคา้ X และสินคา้ Y ภายใตง้บประมาณ 300 บาท 

ส่วนผสม จ านวนสินคา้ X (หน่วยละ10บาท)  จ านวนสินคา้ Y (หน่วยละ15บาท)  
A 0 20 

B 9 14 

C 15 10 

D 21 6 

E 30 0 

 

 จากตารางท่ี 4.17 ก าหนดให้มีสินคา้ให้เลือกซ้ืออยูส่องชนิด ไดแ้ก่ สินคา้ X และสินค่า Y โดย
สินค้า X ราคาหน่วยละ 10 บาทและสินค้า Y ราคาหน่วยละ 15 บาท และก าหนดให้ผู ้บริโภคมี
งบประมาณ 300 บาทต่อสัปดาห์ ส่วนผสม A ถึง E ในตารางแสดงถึงส่วนผสมของปัจจยั X และปัจจยั 
Y ในจ านวนต่าง ๆ ท่ีสามารถซ้ือดว้ยงบประมาณ 300 บาท ทั้งน้ีความสัมพนัธ์ระหวา่งราคาสินคา้ และ
จ านวนสินคา้ทั้งหมดท่ีซ้ือดว้ยงบประมาณ สามารถน ามาเขียนเป็นสมการและวาดกราฟไดด้งัน้ี  
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    ( ) ( )
X Y

M X P Y P   

  โดยท่ี M   คือ งบประมาณท่ีมีอยูใ่นช่วงเวลาหน่ึง 

   X   คือ จ านวนสินคา้ X ท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือ 

   Y   คือ จ านวนสินคา้ Y ท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือ 

    PX และ PY  คือ ราคาสินคา้ X และราคาสินคา้ Y 

 ณ อตัราส่วนผสม A ไดส้มการ 

     M = X (PX) + Y (PY)  
    300 = 0 (10) + 20 (15)  
 ณ อตัราส่วนผสม B ไดส้มการ  
    M = X (PX) + Y (PY)  
    300 = 9 (10) + 14 (15)  

 

ภาพแสดงที ่4.29 ส่วนผสมของสินคา้ X และสินคา้ Y ท่ีซ้ือดว้ยงบประมาณ 300 บาท 

 จากกราฟท่ี 4.29 จะเห็นไดว้า่ จุด A ถึง E แต่ละจุดแสดงถึงส่วนผสมของสินคา้ X และสินคา้ Y 

ในจ านวนต่าง ๆ ท่ีไดม้าจากการใชง้บประมาณท่ีเท่ากนัในการซ้ือ 300 บาท เม่ือลากเส้นเช่ือมจุดทั้งหมด
จะไดเ้ส้นงบประมาณ ทั้งน้ีถา้สินคา้ทั้งสองชนิดสามารถแบ่งเป็นหน่วยเล็ก ๆ ได ้แสดงวา่ทุกจุดบนเส้น
งบประมาณเป็นส่วนผสมต่าง ๆ ของสินคา้สองชนิด ซ่ึงใช้งบประมาณท่ีเท่ากนัในการซ้ือ โดยเส้น
งบประมาณมีลักษณะเป็นเส้นตรงลาดเอียงลงจากซ้ายไปขวา เน่ืองจากผูบ้ริโภคต้องรักษาระดับ
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้หรืองบประมาณไม่ให้เกิน 300 บาท ดงันั้น เม่ือเพิ่มการซ้ือสินคา้ X ผูบ้ริโภค
จ าเป็นตอ้งซ้ือสินคา้ Y ลดลง และลดการซ้ือสินคา้ Y ลงในอตัราคงท่ี 

สินคา้ X 
0 9 15 21 30 

6 

10 

14 

20 

A 

B 

C 

D 

E 

สินคา้ Y 

. 

. 
. 

. 
. 
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การเปลีย่นแปลงเส้นงบประมาณ 

 เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีรายไดเ้ปล่ียนและราคามีการเปล่ียนแปลง จึงท าให้เส้นงบประมาณเปล่ียน 
โดยเส้นงบประมาณนั้นสามารถเปล่ียนแปลงได้สองลกัษณะคือ การเปล่ียนแปลงเส้นงบประมาณ
เน่ืองจากราคามีการเปล่ียนแปลง และการเปล่ียนแปลงเส้นงบประมาณเน่ืองจากผูบ้ริโภคมีรายไดเ้ปล่ียน 
ดงัต่อไปน้ี 

  1. การเปล่ียนแปลงเส้นงบประมาณเน่ืองจากราคามีการเปล่ียนแปลง  
 เม่ือราคาสินค้าชนิดหน่ึงเพิ่มข้ึนจะท าให้ซ้ือสินค้าชนิดนั้นได้จ  านวนน้อยลง เสมือนว่ามี
งบประมาณนอ้ยลง ในทางกลบักนัถา้ราคาสินคา้ชนิดหน่ึงลดลงก็จะท าให้ซ้ือสินคา้ชนิดนั้นไดม้ากข้ึน 
เสมือนวา่มีงบประมาณมากข้ึน เช่น ถา้ราคาสินคา้ X เปล่ียนแปลงไป ราคาสินคา้ Y คงท่ี ในลกัษณะท่ีมี
งบประมาณเท่าเดิม จะท าให้ซ้ือสินคา้ Y ได้เท่าเดิม แต่ซ้ือสินคา้ X เปล่ียนไป โดยถ้าราคาสินคา้ X 

สูงข้ึน เส้นงบประมาณก็จะเคล่ือนตวัไปทางซ้าย ถา้สินคา้ X มีราคาถูกลง เส้นงบประมาณจะเคล่ือนตวั
ทางด้านขวา โดยการเคล่ือนตัวน้ี จะมีการย้ายเฉพาะปลายเส้นงบประมาณของสินค้าท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงราคา ปลายเส้นอีกดา้นหน่ึงท่ีไม่ไดเ้ปล่ียนจะไม่เคล่ือนท่ี ในทางกลบักนัถา้ราคาสินคา้ Y 
เปล่ียนแปลง แต่ราคาสินคา้ X คงท่ี ในลกัษณะท่ีมีงบประมาณเท่าเดิม จะท าให้ซ้ือสินคา้ X ไดป้ริมาณ
เท่าเดิม แต่ซ้ือสินคา้ Y เปล่ียนไป ถา้ราคาสินคา้ Y สูงข้ึน เส้นงบประมาณก็จะเล่ือนลง แต่ถา้หากสินคา้ 
Y มีราคาถูกลงเส้นงบประมาณจะเล่ือนข้ึน โดยท่ีปลายเส้นอีกดา้นหน่ึงไม่ไดเ้ปล่ียนต าแหน่งเส้นจึงไม่
เคล่ือนท่ี 

 ดงันั้นถา้ราคาสินคา้เปล่ียนแปลง จะท าให้เส้นงบประมาณท่ีมีอยูเ่ปล่ียนแปลงไปทางออ้ม การ
เปล่ียนแปลงลกัษณะน้ีจะอยู่ภายใตข้อ้สมมุติท่ีว่า ถา้ราคาสินคา้ตวัใดตวัหน่ึงเปล่ียนราคาสินคา้อีกตวั
หน่ึงจะไม่เปล่ียน และงบประมาณท่ีมีอยู่นั้ นคงท่ี โดยสามารถแสดงกราฟการเปล่ียนแปลงเส้น
งบประมาณเน่ืองจากราคามีการเปล่ียนแปลงไดด้งัน้ี 
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ภาพแสดงที ่4.30 การเปล่ียนแปลงเส้นงบประมาณกรณีสินคา้ X เปล่ียน 

 จากภาพแสดงท่ี 4.30 การเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคสินคา้ กรณี X มีการเปล่ียนแปลง
ราคา เม่ือสินคา้ X ข้ึนราคาจะท าให้ผูบ้ริโภคสินคา้ X ไดล้ดลง ท าให้เส้นงบประมาณเปล่ียนจาก BL0 
เป็น BL2 แต่ในทางตรงขา้มกนัถา้ราคาสินคา้ X ลดลง จะท าใหผู้บ้ริโภคสินคา้ X ไดเ้พิ่มข้ึน จึงท าใหเ้ส้น
งบประมาณเปล่ียนจาก BL0 เป็น BL1 

 

ภาพแสดงที ่4.31 การเปล่ียนแปลงเส้นงบประมาณกรณีสินคา้ Y เปล่ียน 
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 จากภาพแสดงท่ี 4.31 เห็นไดว้า่การเปล่ียนแปลงของเส้นงบประมาณในกรณีราคาสินคา้มีการ
เปล่ียนแปลง ถ้าสินคา้ Y ราคาลดลง จะท าให้ผูบ้ริโภคบริโภคสินคา้ Y ได้มากข้ึน เส้นงบประมาณ
เปล่ียนจาก BL0 เป็น BL1 ในทางกลบักนั ถา้ราคาสินคา้ Y เพิ่มข้ึน ท าให้ผูบ้ริโภคสินคา้ Y ลดลง เส้น
งบประมาณเปล่ียนยา้ยจาก เส้น BL0 เป็น BL2 

 ยกตัวอย่าง  การเปล่ียนแปลงในเส้นงบประมาณเ น่ืองจากราคามีการเปล่ียนแปลง 

โดยก าหนดให้ผูบ้ริโภคมีงบประมาณ 800 บาท ราคาสินคา้ X ถูกลงจากหน่วยละ 10 บาท เป็น 8 บาท 
ถา้ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือเฉพาะสินคา้ X ชนิดเดียวสามารถซ้ือไดม้ากข้ึนจาก 80 หน่วยเป็น 100 ท าให้จุด 
E0 ยา้ยไปจุด E1 ในขณะท่ีราคาสินคา้ Y คงเดิม ผูบ้ริโภคจะซ้ือในจ านวนเท่าเดิม (จุด A ยงัอยู่คงเดิม) 
ดงันั้น เม่ือราคาสินคา้ X ถูกลงเหลือหน่วยละ 8 บาทจะมีผลท าใหเ้ส้นงบประมาณเดิม AE0 ยา้ยไปยงัเส้น
งบประมาณใหม่ AE1 ในทางกลบักนั ถา้ราคาสินคา้ X แพงข้ึน จากหน่วยละ 10 บาทเป็น 16 บาท จะมี
ผลท าใหเ้ส้นงบประมาณเดิม AE0 ยา้ยไปยงัเส้นงบประมาณใหม่ AE2 ดงัน้ี 

 

ภาพแสดงที ่4.32 การเปล่ียนแปลงเส้นงบประมาณกรณีราคาสินคา้ X เปล่ียน 
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 เม่ือราคาสินคา้ Y ถูกลงจากหน่วยละ 20 บาทเป็น 16 บาท ถา้ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือเฉพาะสินคา้ 
Y ไดม้ากข้ึนจาก 40 หน่วย เป็น 50 หน่วย และท าให้จุด A0 ยา้ยไปยงัจุด A1 ท าให้เส้นงบประมาณ AE0 

ยา้ยข้ึนดา้นบน ไปยงัเส้นงบประมาณใหม่ A1E ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ราคาสินคา้ Y แพงข้ึนจากหน่วย
ละ 20 บาทเป็น 25 บาท จะมีผลท าใหเ้ส้นงบประมาณเดิม AE0 ยา้ยลงไปยงัเส้นงบประมาณใหม่ A2E ดงั
ภาพแสดงท่ี 4.33 

 

 

ภาพแสดงที ่4.33 การเปล่ียนแปลงเส้นงบประมาณกรณีราคาสินคา้ Y เปล่ียน 

  2. การเปล่ียนแปลงเส้นงบประมาณเน่ืองจากผูบ้ริโภคมีรายไดเ้ปล่ียน 

 

ภาพแสดงที ่4.34 การเปล่ียนแปลงของเส้นงบประมาณกรณีรายไดมี้การเปล่ียนแปลง 
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 จากภาพแสดงท่ี 4.34 จะแสดงใหเ้ห็นวา่เม่ือผูบ้ริโภคมีรายไดเ้ปล่ียนจะท าใหเ้ส้นงบประมาณท่ี
มีอยูน่ั้นเปล่ียนแปลงโดยตรง โดยถา้ผูบ้ริโภคมีรายไดเ้พิ่มข้ึน จะท าให้มีงบประมาณเพิ่มข้ึน ท าให้เส้น
งบประมาณเล่ือนไปทางดา้นขวาจาก BL0 เป็น BL1 ในทางกลบักนั ถา้ผูบ้ริโภคมีรายไดล้ดลงท าให้มี
งบประมาณท าใหเ้ส้นงบประมาณเล่ือนไปทางดา้นซา้ยจาก BL0 เป็น BL2 

 ยกตวัอยา่ง การเปล่ียนแปลงของเส้นงบประมาณเน่ืองจากผูบ้ริโภคมีรายไดเ้ปล่ียนดงัน้ี 

 

ภาพแสดงที ่4.35 การเปล่ียนแปลงเส้นงบประมาณกรณีผูบ้ริโภคมีรายไดเ้ปล่ียน 

 จากภาพแสดงท่ี 4.35 เม่ือก าหนดให้ผูบ้ริโภครายหน่ึงมีงบประมาณเท่ากับ 1,200 บาทต่อ
สัปดาห์ ราคาสินค้า X หน่วยละ 10 บาท ราคาสินค้า Y หน่วยละ 15 บาท ผูบ้ริโภครายน้ีจะมีเส้น
งบประมาณ BL0 ต่อมาสมมติวา่ผูบ้ริโภคมีรายไดม้ากข้ึน หรือมีงบประมาณเพิ่มข้ึนเป็น 1,400 บาทต่อ
สัปดาห์ ท าให้ผูบ้ริโภคสามารถซ้ือสินคา้ทั้งสองชนิดไดม้ากข้ึน และท าให้เส้นงบประมาณเดิมยา้ยห่าง
จากจุดก าเนิดมากข้ึน โดยยา้ยไปยงัเส้น BL1 หรือยา้ยไปยงัเส้น BL2 เม่ือผูบ้ริโภคมีรายไดล้ดลงหรือมี
งบประมาณลดลงเหลือ 600 บาทต่อสัปดาห์ จะท าให้ผูบ้ริโภคซ้ือสินค้าได้น้อยลง และท าให้เส้น
งบประมาณซ่ึงมีผลท าใหเ้ส้นงบประมาณเดิมยา้ยเขา้ใกลจุ้ดก าเนิดมากข้ึน  
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การวเิคราะห์ดุลยภาพผู้บริโภคและตลาด 

 ในการพิจารณาดุลยภาพของผูบ้ริโภคนั้น เน่ืองจากดุลยภาพของผูบ้ริโภคเป็นจุดท่ีผูบ้ริโภค
ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุดจากการบริโภคสินคา้หรือบริการจ านวนหน่ึง ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีวา่ผูบ้ริโภคมี
งบประมาณจ ากดั ซ่ึงดุลยภาพผูบ้ริโภคจะไม่เปล่ียนแปลงถ้าปัจจยัต่าง ๆ คงท่ี ดังนั้นดุลยภาพของ
ผูบ้ริโภคจึงเป็นจุดท่ีผูบ้ริโภคได้รับความพึงพอใจสูงสุดภายใต้งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด โดย
สามารถแยกพิจารณาได้ 3 กรณี ภายใต้การแสวงหาอรรถประโยชน์โดยรวมให้ได้รับมากท่ีสุด 
ดงัต่อไปน้ี 

 1. ผูบ้ริโภคมีรายไดจ้  ากดัและสินคา้ทุกชนิดมีราคาไม่เท่ากนั เน่ืองจากสินคา้แต่ละชนิดราคาไม่
เท่ากนั อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มของสินคา้ทุกชนิดจึงไม่สามารถน ามาเปรียบเทียบกนัได ้จ  าเป็นตอ้ง
ปรับใหร้าคาสินคา้ทุกชนิดเท่ากบั 1 เพื่อใหส้ามารถเปรียบเทียบกนัได ้โดยการหารอรรถประโยชน์ส่วน
เพิ่มของสินคา้แต่ละชนิดดว้ยราคาของสินคา้นั้น นัน่คือเป็นการหามูลค่าของสินคา้แต่ละชนิด 

 2. ผูบ้ริโภคมีรายไดไ้ม่จ  ากดัและสินคา้ทุกชนิดมีราคาเท่ากนั ผูบ้ริโภคจะมีการบริโภคสินคา้
หรือบริการเป็นล าดบั โดยการเลือกบริโภคส่ิงท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุดก่อน และจึงเลือกบริโภคส่ิงท่ี
พึงพอใจรองลงมาตามล าดบั บริโภคจนถึงสินคา้หรือบริการท่ีไดรั้บอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มเป็นศูนย ์
เช่น ผูบ้ริโภครายหน่ึงชอบทานทุเรียนมากท่ีสุด รองลงไปชอบทานมะม่วง การบริโภคของผูบ้ริโภคราย
น้ีจะบริโภคทุเรียนจนอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มของทุเรียนนั้นเท่ากบัศูนย ์แลว้จึงค่อยบริโภคมะม่วงต่อ
จนอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มของมะม่วงเท่ากบัศูนย ์เพื่อใหเ้กิดอรรถประโยชน์หรือความพอใจมากท่ีสุด  
 3. กรณีท่ีผูบ้ริโภคมีรายได้จ  ากัดและสินคา้แต่ละชนิดราคาเท่ากนั ผูบ้ริโภคจะเลือกบริโภค
สินคา้แต่ละชนิดเรียงล าดบัอรรถประโยชน์เพิ่ม โดยจะเลือกบริโภคสินคา้ท่ีให้ความพอใจมากท่ีสุดเป็น
อนัดบัแรก และเลือกซ้ือสินคา้ท่ีใหค้วามพอใจมากเป็นอนัดบัถดัไป จนกระทัง่รายไดท่ี้มีอยูห่มดพอดี  
 เน่ืองจากผูบ้ริโภคจะบริโภคสินค้าหรือบริการท่ีตนเองพอใจมากท่ีสุด โดยจะบริโภคจน
อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มของสินคา้หรือบริการชนิดแรกมีค่าเท่ากบัอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มหน่วยแรก
ของสินคา้ชนิดท่ี 2 โดย มีการปรับราคาเท่ากบัหน่ึง ดว้ยหารดว้ย MU ของสินคา้แต่ละชนิดดว้ยราคา
สินคา้แต่ละชนิดนั้น ๆ เน่ืองจากสินคา้หรือบริการแต่ละชนิดราคาไม่เท่ากนั ซ่ึงเป็นไปตามกระบวนการ
ตดัสินใจในการซ้ือสินคา้หรือบริการของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะมีการเปรียบเทียบอรรถประโยชน์ท่ีจะ
ไดรั้บจากสินคา้หรือบริการ โดยถา้สินคา้แต่ละชนิดกนัและมีราคาท่ีไม่เท่ากนั ผูบ้ริโภคจะเลือกบริโภค
สินคา้ท่ีให้ค่าอรรถประโยชน์เพิ่มมากท่ีสุดก่อน โดยดูจากการน าค่าอรรถประโยชน์เพิ่มของสินคา้นั้น
ดว้ยราคาของตวัเอง ซ่ึงผูบ้ริโภคจะไดรั้บความพึงพอใจสูงสุดหรือเกิดภาวะดุลยภาพ ดงัสมการต่อไปน้ี 
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 โดยท่ี  N
MU   หมายถึง อรรถประโยชน์เพิ่มของสินคา้ N 

   N
P    หมายถึง ราคาสินคา้ N 

 

 ยกตวัอย่าง โดยก าหนดให้ผูบ้ริโภคมีรายได้จ  ากดั 14 บาท สินคา้ X และสินคา้ Y ราคาคงท่ี
เท่ากบั 1 บาท ผูบ้ริโภคจะจดัสรรรายไดท่ี้มีอยูใ่นการเลือกบริโภค สินคา้ X และสินคา้ Y เพื่อน ามาซ่ึง
ความพอใจสูงสุด  
    ณ เง่ือนไข MUX = MUY = k 

ตารางที ่4.18 การเลือกบริโภคสินคา้ X และ Y 

สินคา้ X สินคา้ Y 

ปริมาณสินคา้ X อรรถประโยชน์เพิ่ม X ปริมาณสินคา้ Y อรรถประโยชน์เพิ่ม Y 

1 14 1 7 

2 12 2 6 

3 10 3 5 

4 8 4 4 

5 

6 

7 

6 

4 

2 

5 

6 

7 

3 

2 

1 

 

 จากตารางท่ี 4.18 ดงักล่าวผูบ้ริโภคจะเลือกบริโภคสินคา้ X ก่อนสินคา้ Y เพราะสินคา้ X ให้
อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มมากกว่าสินคา้ Y โดยรายจ่ายในการบริโภคสินคา้ X = ราคาสินคา้X คูณกบั
ปริมาณสินคา้ X = 1 x 7 = 7 บาท และรายจ่ายในการบริโภคสินคา้ Y = ราคาสินคา้Y คูณกบัปริมาณ
สินคา้ Y = 1 x 7 = 7 บาท ซ่ึงผูบ้ริโภคใชจ่้ายรายไดท่ี้มีอยูห่มดพอดี = 14 บาท 

 เน่ืองจากดุลยภาพของผูบ้ริโภคเป็นเหตุการณ์ท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บความพึงพอใจสูงสุดจากการท่ี
ผูบ้ริโภคไดใ้ชร้ายไดท่ี้มีอยู่อยา่งจ ากดั ในการซ้ือสินคา้หรือบริการชนิดใดชนิดหน่ึงหรือหลายชนิดซ่ึง
สินคา้แต่ละชนิดมีราคาไม่เท่ากนั ในการวเิคราะห์จึงตอ้งปรับใหร้าคาของสินคา้ก่อนน ามาเปรียบเทียบ  
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 ยกตวัอย่าง โดยก าหนดให้ สินค้า X ราคาหน่วยละ 5 บาท สินค้า Y ราคาหน่วยละ 2 บาท 
ผูบ้ริโภคมีรายไดเ้ท่ากบั 20 บาท 

ตารางที ่4.19 อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มของผูบ้ริโภคสินคา้ X และสินคา้ Y 

ปริมาณ
สินคา้ X 
(หน่วย)  

อรรถประโยชน์
เพิ่ม X 

 

อรรถประโยชน์
เพิ่ม X ต่อ 

ราคา X 

ปริมาณ
สินคา้ Y 

 (หน่วย)  

อรรถประโยชน์
เพิ่ม Y 

อรรถประโยชน์
เพิ่ม Y ต่อ 

ราคา Y 

1 60 12 1 30 15 

2 55 11 2 28 14 

3 50 10 3 26 13 

4 45 9 4 24 12 

5 40 8 5 22 11 

6 35 7 6 20 10 

7 30 6 7 18 9 

 

 จากตารางท่ี 4.19 จะเห็นไดว้า่ MUx / Px= MUy /Py = 11 เป็นอตัราส่วนการบริโภคสินคา้ X และ
สินคา้ Y ท่ีหมาะสมกบังบประมาณท่ีสุดโดยท่ี รายจ่ายในการบริโภคสินคา้ X เท่ากบัราคาสินคา้ X คูณ
กบัปริมาณสินคา้ (X = 5 x 2 = 10 บาท) และรายจ่ายในการบริโภคสินคา้ Y เท่ากบัราคาสินคา้ Y คูณกบั
ปริมาณสินคา้ (Y = 5 x 2 = 10 บาท) ซ่ึงผูบ้ริโภคใชจ่้ายรายไดท่ี้มีอยูห่มดพอดีเท่ากบั20 บาท 

 ดงันั้น ดุลยภาพของผูบ้ริโภคจะเกิดข้ึน ณ จุดท่ีเส้นความพอใจเท่ากนัตดักบัเส้นงบประมาณ จุด
น้ีจะเป็นจุดท่ีแสดงถึงการบริโภคสินคา้ 2 ชนิดท่ีท าให้ผูบ้ริโภคไดรั้บความพอใจสูงสุดจากงบประมาณ
ท่ีมีอยูจ่  ากดั จุด E (ภาพแสดงท่ี 4.36) แสดงถึง จุดดุลยภาพผูบ้ริโภค (Optimum) ซ่ึงเป็นจุดท่ีเส้นความ
พอใจเท่ากันตัดกับเส้นงบประมาณ ค่าความชันท่ีต าแหน่งน้ีของเส้นความพอใจเท่ากันและเส้น
งบประมาณจะมีเท่ากนั ณ ต าแหน่งจุดดุลยภาพผูบ้ริโภคน้ีจะแสดงถึงอตัราการบริโภคสินคา้หรือบริการ
สองชนิด ภายใตง้บประมาณท่ีมีอยู ่ดงัภาพแสดงท่ี 4.36 
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ภาพแสดงที ่4.36 จุดดุลยภาพผูบ้ริโภค 

 ยกตวัอย่าง ปริมาณการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคมีงบประมาณ 900 บาท ซ่ึงสามารถหาจุดดุลย
ภาพในการซ้ือสินคา้ 3 ชนิด ประกอบดว้ย รองเทา้ กางเกง และเส้ือไดด้งัน้ี 

ตารางที ่4.20 ปริมาณการซ้ือสินคา้ 3 ชนิดภายใตง้บประมาณ 900 บาท 

จ านวนท่ี 

ตอ้งการซ้ือ 

รองเทา้คู่ละ 100 บาท 

MU MU/P 

กางเกงตวัละ 200 บาท 

MU MU/P 

เส้ือตวัละ 100 บาท 

MU MU/P 

1 900 9 1000 5 700 7 

2 700 7 700 3.5 600 6 

3 400 4 500 2.5 500 5 

4 500 5 400 4 400 4 

 

 จากภาพและตารางดงักล่าว จะเห็นได้ว่าปริมาณการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคผูบ้ริโภค โดยมี
งบประมาณจ ากดั 900 บาท จะเลือกซ้ือรองเทา้ 4 คู่ มีความพึงพอใจเลือกซ้ือกางเกง 1 ตวั และเลือกซ้ือ
เส้ือได ้3 ตวั ซ่ึงจะท าให้ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจสูงสุดภายใตค้วามพึงพอใจสูงสุด จะมีค่าใชจ่้ายรวม
เท่ากบั 900 (4x100 + 1x200 + 3x100) และความพอใจรวมเท่ากบั 5,300 หน่วย (900 + 700 + 400 + 500) 
+ 1,000 + (700 + 600 + 500)  
  

สินคา้ X 

 • E 

BL 

IC3 

IC2 

IC1 

สินคา้ Y 



176 

 

การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคด้วยทฤษฎอีรรถประโยชน์และทฤษฎคีวามพงึพอใจท่ากนั 

 การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคภายใตง้บประมาณท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั จะท าให้ทราบรูปแบบ
การตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการของผูบ้ริโภค เน่ืองจากการบริโภคของผูบ้ริโภคแต่ละราย
ยอ่มมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกต่างกนั จะข้ึนอยูก่บัรายได ้ความพึงพอใจหรือรสนิยมของผูบ้ริโภค 
และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเป็นตวัก าหนด การศึกษาทฤษฎีการบริโภคช่วยอธิบายพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการ
บริโภคสินคา้และการบริการได ้ทฤษฎีการบริโภคท่ีใชใ้นการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีดว้ยกนั
สองทฤษฎีคือ ทฤษฎีอรรถประโยชน์และทฤษฎีเส้นความพึงพอใจเท่ากนั ซ่ึงการวเิคราะห์ทั้งสองทฤษฎี
นั้นมีขอ้แตกต่างกนัดงัต่อไปน้ี 

 1. ดุลยภาพ ทฤษฎีอรรถประโยชน์เป็นการหาดุลยภาพในการบริโภคสินคา้หรือบริการเพียง
ชนิดเดียว โดยไม่เก่ียวขอ้งกบัสินคา้อ่ืน ๆ โดยจุดดุลยภาพของทฤษฎีอรรถประโยชน์จะแสดงถึงความ
พึงพอใจสูงสุดของการบริโภคสินคา้หรือบริการชนิดนั้น ขณะท่ีทฤษฎีเส้นความพึงพอใจเท่ากนัเป็นการ
หาดุลยภาพในการบริโภคสินคา้ 2 ชนิด ข้ึนไปในเวลาเดียวกนั โดยพิจารณาถึงการทดแทนระหว่าง
สินคา้หรือบริการนั้น ๆ เพื่อบอกวา่ผูบ้ริโภคไดรั้บความพึงพอใจสูงสุดในการบริโภคสินคา้ทั้งสองใน
จ านวนปริมาณเท่าใด 2. การวดั ทฤษฎีอรรถประโยชน์จะวดัระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมี
หน่วยเป็นตวัเลข มีหน่วยเป็นยทิูล (Util) ส่วนทฤษฎีเส้นความพึงพอใจเท่ากนัไม่สามารถวดัระดบัความ
พึงพอใจออกมากเป็นตวัเลขท่ีแน่นอน วดัไดเ้พียงล าดบัความพึงพอใจ 

 ดงันั้น เม่ือใชท้ฤษฎีทั้งสองจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ความตอ้งการท่ีมีแตกต่าง
กนัออกไป ท าให้ผูผ้ลิตสามารถจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด เม่ือ
ทราบถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคจะท าให้ผูผ้ลิตผลิตสินคา้หรือบริการตอบสนองความตอ้งการได้ 
โดยก าหนดดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและดา้นการส่งเสริมการตลาด เพื่อ
สร้างดุลยภาพใหก้บัระบบเศรษฐกิจได ้

การวเิคราะห์ดุลยภาพของผู้บริโภค  
 การวิเคราะห์ดุลยภาพของผูบ้ริโภค (Consumer Equilibrium Analysis) เน่ืองจากดุลยภาพของ
ผูบ้ริโภคเกิดจากเส้นงบประมาณและเส้นความพึงพอใจเท่ากนั ณ ต าแหน่งท่ีเส้นความพึงพอใจเท่ากนั
มาตดักบัเส้นงบประมาณ โดยผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการให้ไดค้วามพึงพอใจ
สูงสุด ภายใตง้บประมาณท่ีมีอยา่งจ ากดัจึงเกิดจุดท่ีเรียกวา่ จุดดุลยภาพของผูบ้ริโภค ดงัภาพแสดงท่ี 4.37 
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ภาพแสดงที ่4.37 ดุลยภาพของผูบ้ริโภค 

 เน่ืองจากจุดดุลยภาพของผูบ้ริโภคคือจุดท่ีเส้นความพึงพอใจเท่ากนัและเส้นงบประมาณตดักนั 
โดยเป็นจุดท่ีเส้นทั้งสองมีความชันเท่ากัน และท่ีจุดดุลยภาพน้ีจะมีค่าอตัราหน่วยสุดท้ายของการ
ทดแทนกนัของสินคา้ทั้งสองชนิดเท่ากนักบัอตัราส่วนของราคาของสินคา้ทั้งสองชนิด ดงัสมการน้ี 

 

    
X

xy

Y

Y P
MRS

X P

 
 
 

 

  

สินคา้ X 

สินคา้ Y 

E 
Y1 

X1 
0 
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ภาพแสดงที ่4.38 ดุลยภาพของผูบ้ริโภค 

 จากภาพแสดงท่ี 4.38 ใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริโภคบริโภคสินคา้สองชนิดในงบประมาณท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั 
เพื่อให้ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุดซ่ึงจะท าให้เกิดดุลยภาพของผูบ้ริโภค และผูบ้ริโภครายน้ีมีความพึง
พอใจ 3 ลักษณะหรือมีเส้นความพึงพอใจอยู่ 3 เส้นคือ เส้นความพึงพอใจ IC2 จะเป็นเส้นท่ีท าให้
ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจสูงสุดเน่ืองจากอยูสู่งท่ีสุด แต่จุดดุลยภาพไม่สามารถเกิดข้ึนได ้เน่ืองจากเส้น
ความพึงพอใจ IC2 อยูเ่หนือเส้นงบประมาณ จุดดุลยภาพของผูบ้ริโภครายน้ีท่ีมีความเป็นไปได ้คือ จุด A 

B และ C ซ่ึงอยูบ่นเส้น BL ในส่วนของจุด A และจุด C นั้นเป็นจุดท่ีอยูบ่นเส้นความพึงพอใจ IC0 แต่จุด 
B เป็นจุดท่ีอยู่บนเส้นความพึงพอใจ IC1 ซ่ึงอยู่สูงกว่าเส้นความพึงพอใจ IC0 และเป็นจุดสัมผสักบัเส้น
งบประมาณ จึงเป็นจุดดุลยภาพของผูบ้ริโภคท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภครายน้ีบริโภคสินคา้ X และ Y ได้รับ
ความพอใจสูงสุดภายใตง้บประมาณท่ีมีอยู ่ 

การเปลีย่นแปลงดุลยภาพของผู้บริโภคและตลาด  
 ส าหรับดุลยภาพของผูบ้ริโภคน้ีสามารถท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงได ้โดยการเปล่ียนแปลงดุลย
ภาพของผูบ้ริโภค (Consumer Equilibrium) มีอยู่ด้วยกัน 2 กรณีคือ การเปล่ียนแปลงดุลยภาพของ
ผูบ้ริโภคกรณีท่ีรายไดเ้ปล่ียนและกรณีท่ีราคาสินคา้เปล่ียน ซ่ึงอธิบายไดด้งัน้ี 

สินคา้ Y 

สินคา้ X 

A  
B 

C  

IC2  

IC1 
IC0 

. 

.  

. 
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ภาพแสดงที ่4.39 การเปล่ียนแปลงดุลยภาพของผูบ้ริโภค 

 จากกราฟแสดงท่ี 4.39 จะเห็นไดว้่า จุด B ซ่ึงเป็นจุดสัมผสัระหว่างความชนั IC และความชนั
BL เท่ากนัเรียกว่า จุดดุลยภาพของผูบ้ริโภค และเรียกไดว้่าหากผูบ้ริโภคเป็นคนท่ีตดัสินใจได้อย่างมี
เหตุผลจะซ้ือสินคา้ในสัดส่วน B ซ่ึงเป็นจุดท่ีจะท าใหไ้ดรั้บความพอใจสูงสุด ภายใตจ้  านวนเงินท่ีจ ากดั 

  1. การเปล่ียนแปลงดุลยภาพของผูบ้ริโภคกรณีรายได้เปล่ียน โดยก าหนดให้เดิม
ผูบ้ริโภคมีรายไดเ้ท่ากบั BL1 รายไดเ้พิ่มสูงข้ึนเป็น BL2 ราคาสินคา้ Y คงเดิม และราคาสินคา้ X คงเดิม 

 

สินคา้ Y 

สินคา้ X 

Y1 

X1 

B 
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ภาพแสดงที ่4.40 การเปล่ียนแปลงดุลยภาพของผูบ้ริโภคกรณีรายไดเ้พิ่มข้ึน 

 จากภาพจะเห็นไดว้า่เม่ือเส้นงบประมาณเปล่ียนจาก BL1ไปเป็น BL2 ท  าใหผู้บ้ริโภคสามารถซ้ือ
สินคา้ X และ Y ไดเ้พิ่มข้ึน ซ้ือสินคา้ X เพิ่มจาก X1 เป็น X2 และสินคา้ Y จาก Y1 เป็น Y2 ท าใหดุ้ลยภาพ
ของผูบ้ริโภคเกิดการเปล่ียนแปลงจากจุด A ไปยงัจุด B ซ่ึงแมจุ้ด A และ B ต่างเป็นจุดท่ีแสดงดุลยภาพ
ของผูบ้ริโภคทั้งคู่ แต่จุด B เป็นจุดท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บความพอใจมากกวา่จุด A ขณะเดียวกนัก็จะตอ้งใช้
เงินเป็นจ านวนมากกวา่ดว้ย  
 ส าหรับเส้นท่ีเช่ือมโยงระหว่างจุด A และจุด B เรียกว่าเส้นการเปล่ียนแปลงการบริโภคตาม
รายได ้(Income Consumption Curve : ICC) ซ่ึงเป็นเส้นท่ีแสดงดุลยภาพของผูบ้ริโภคเม่ือรายไดเ้กิดการ
เปล่ียนแปลง ขณะท่ีราคาสินคา้ยงัคงเดิม 

 ยกตัวอย่าง การเปล่ียนแปลงดุลยภาพของผู ้บริโภค (Change in Consumer’s Equilibrium) 
เปล่ียนไปตามรายได้ (ICC) โดยก าหนดให้ผูบ้ริโภคมีรายไดเ้ท่ากบั 100 บาท รายไดเ้พิ่มสูงข้ึนเท่ากบั 

150 บาท ราคาสินคา้ PY เท่ากบั 10 บาท ราคาสินคา้ PY คงเดิม ราคาสินคา้ PX เท่ากบั 5 บาท ราคาสินคา้ 
PX คงเดิม 
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ภาพแสดงที ่4.41 การเปล่ียนแปลงดุลยภาพของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงตามรายได้ 
 จากภาพแสดงท่ี 4.41 จะเห็นไดว้า่ ผูบ้ริโภคสามารถซ้ือสินคา้ X และ Y ไดเ้พิ่มข้ึน โดยสินคา้ X 

เพิ่มข้ึนจาก 20 หน่วย เป็น 30 หน่วยและสินคา้ Y เพิ่มข้ึนจาก 10 หน่วย เป็น 15 หน่วย ท าให้ดุลยภาพ
ของผูบ้ริโภคเกิดการเปล่ียนแปลงจากจุด E1 ไปยงัจุด E2 ซ่ึงแมจุ้ด E1 และ E2 ต่างเป็นจุดท่ีแสดงดุลยภาพ
ของผูบ้ริโภคทั้งคู่ แต่จุด E2 เป็นจุดท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บความพอใจมากกวา่จุด E1 ขณะเดียวกนั ก็จะตอ้ง
ใชเ้งินเป็นจ านวนมากกวา่ดว้ย  
 ดงันั้น การบริโภคเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากรายไดน้ั้นมีการเปล่ียนแปลงยงัผลท าให้ดุลยภาพ
การบริโภคเปล่ียนแปลงจากจุด E1 ไปเป็นจุด E2 ถา้หากเราลากเส้นผา่นจุดสัมผสัทั้งสองจุด เราจะไดเ้ส้น
การบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปตามรายได ้(ICC)  
  2. การเปล่ียนแปลงดุลยภาพของผูบ้ริโภคกรณีราคาสินค้าเปล่ียน โดยก าหนดให้ 
ผูบ้ริโภคมีรายไดเ้ท่ากบั 1,500 บาท รายไดค้งเดิม ราคาสินคา้ PY เท่ากบั 150 บาท ราคาสินคา้ PY ลดลง 
เหลือ 80 บาท ราคาสินคา้ PX เท่ากบั 80 บาทราคาสินคา้ PX คงเดิม 

สินคา้ Y 

สินคา้ X 
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0 
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ภาพแสดงที ่4.42 การเปล่ียนแปลงดุลยภาพของผูบ้ริโภค กรณีราคาสินคา้ Y ลดลง 

 จากภาพจะเห็นไดว้่า เม่ือราคาสินคา้ Y ลดลง ท าให้ผูบ้ริโภคสามารถซ้ือสินคา้ Y เพิ่มข้ึนจาก 
10 หน่วย เป็น 18.75 หน่วย โดยดุลยภาพของผูบ้ริโภคจะเกิดการเปล่ียนแปลงจากจุด A ไปเป็นจุด B 

ขณะเดียวกนัทั้งจุด A และจุด B ก็ยงัคงใชเ้งิน 1,500 บาทเท่าเดิม แต่การท่ีผูบ้ริโภคสามารถเปล่ียนแปลง
การซ้ือไดเ้น่ืองจากราคาสินคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงมีเส้นท่ีเช่ือมโยงระหวา่งจุด A ไปยงัจุด B น้ี เรียกวา่ 
Price Consumption Curve (PCC) เป็นเส้นท่ีแสดงดุลยภาพของผูบ้ริโภค เม่ือราคาสินคา้เปล่ียน ขณะท่ี
รายไดข้องผูบ้ริโภคยงัคงเดิม 

สรุป 

 การบริโภค หมายถึง การใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ
ส่วนตวัหรือครัวเรือน รวมถึงการน าสินคา้หรือบริการมาใช้ประโยชน์ เพื่อการผลิตเป็นสินค้าหรือ
บริการอ่ืน การบริโภคสามารถแบ่งไดห้ลายลกัษณะในทางเศรษฐศาสตร์แบ่งการบริโภคตามลกัษณะ
ของสินคา้ ประกอบดว้ยสินคา้คงทนและสินคา้ไม่คงทน ปัจจยัท่ีใช้ก าหนดการบริโภค ไดแ้ก่ รายได้
ของผูบ้ริโภค ราคาของสินคา้ โอกาสในการเขา้ถึงสินคา้ ระบบซ้ือขาย ฯลฯ อรรถประโยชน์ หมายถึง 
ความพอใจท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บจากสินคา้และบริการ โดยท่ีสินคา้และบริการ ทฤษฎีอรรถประโยชน์ เป็น
ทฤษฎีท่ีใชอ้ธิบายพฤติกรรมของผูบ้ริโภค อรรถประโยชน์รวมและอรรถประโยชน์เพิ่ม อรรถประโยชน์
ท่ีส าคญัมี 2 ประเภท คือ อรรถประโยชน์รวม และอรรถประโยชน์เพิ่ม แบ่งการพิจารณาเป็น 2 ประเภท 
คือ พิจารณาสินคา้เพียงชนิดเดียวและสินคา้มากกว่าหน่ึง ซ่ึงเป็นไปตามกฎการลดน้อยถอยลงของ

สินคา้ Y 
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อรรถประโยชน์เพิ่มท่ีกล่าวว่า เม่ือบุคคลหน่ึงบุคคลใด ได้บริโภคสินค้าหรือหรือบริการชนิดหน่ึง
เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ทีละหน่ึงหน่วยแลว้อรรถประโยชน์หน่วยสุดทา้ยท่ีเขาไดรั้บจากการบริโภคสินคา้ชนิด
นั้นในหน่วยหลงัจะลดลงตามล าดบั 

 เน่ืองจากการบริโภคของผูบ้ริโภคแต่ละรายยอ่มมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บั
รายได ้ความพึงพอใจหรือรสนิยมของผูบ้ริโภค ทฤษฎีเส้นความพึงพอใจเท่ากนัจึงเป็นทฤษฏีท่ีใชใ้น
การอธิบายพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ร่วมกบัทฤษฎีอรรถประโยชน์ โดยเส้นราคาหรือเส้นงบประมาณ 
หมายถึง เส้นท่ีแสดงขอบเขตความสามารถในการบริโภคสินคา้ 2 ชนิด โดยท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้สองชนิดในปริมาณต่าง ๆ ภายใตง้บประมาณหรือจ านวนเงินท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั ซ่ึงเส้นงบประมาณ
เปล่ียนได้สองลักษณะคือ ผูบ้ริโภคมีรายได้เปล่ียนและราคามีการเปล่ียนแปลง และดุลยภาพของ
ผูบ้ริโภค ดุลยภาพของผูบ้ริโภค เป็นจุดท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บความพึงพอใจสูงสุดจากการบริโภคสินคา้หรือ
บริการจ านวนหน่ึง ภายใต้เง่ือนไขท่ีว่าผูบ้ริโภคมีงบประมาณจ ากัด ซ่ึงดุลยภาพผูบ้ริโภคจะไม่
เปล่ียนแปลง ถา้ปัจจยัต่าง ๆ คงท่ี ดุลยภาพของผูบ้ริโภคจึงเป็นจุดท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด
ภายใตง้บประมาณท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั ส าหรับดุลยภาพของผูบ้ริโภคน้ีสามารถมีการเปล่ียนแปลงได ้โดย
การเปล่ียนแปลงดุลยภาพของผูบ้ริโภคมีอยูด่ว้ยกนั 2 กรณีคือ การเปล่ียนแปลงดุลยภาพของผูบ้ริโภค
กรณีท่ีรายไดเ้ปล่ียนและกรณีท่ีราคาสินคา้เปล่ียน  

ค าถามทบทวน 

 1) จงอธิบายความหมายของการพฤติกรรมการบริโภค 

 2) ปัจจยัท่ีใชใ้นการก าหนดการบริโภค มีอะไรบา้ง จงอธิบายและยกตวัอยา่ง 

 3) จงอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งอรรถประโยชน์รวม (TU) และอรรถประโยชน์เพิ่ม (MU)  
 4) อธิบายทฤษฎีอรรถประโยชน์ และยกตวัอยา่ง 

 5) จงยกตวัการประยกุตใ์ชเ้น้ือหาพฤติกรรมการบริโภคในชีวติประจ าวนั 
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แผนการสอนประจ าบทที่ 5 

เร่ือง การวเิคราะห์ต้นทุนและการวางแผนการผลติ 

 

หัวข้อเน้ือหาประจ าบท 

แนวคิดของตน้ทุนการผลิต 

การวางแผนการผลิตระยะสั้นและระยะยาว  

ประเภทตน้ทุนและลกัษณะเส้นตน้ทุน 

สมการการผลิตและการประมาณค่าตน้ทุน 

การวางแผนการผลิตระยะสั้น 

การวางแผนการผลิตระยะยาว 

การวาแผนขนาดของโรงงานและการประหยดัต่อขนาด 

การขยายขนาดการผลิต 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เม่ือศึกษาบทน้ีแลว้ ผูศึ้กษาสามารถ 

 1. อธิบายการผลิต 

 2. สามารถจ าแนกการผลิตระยะสั้นและระยะยาว 

 3. สามารถอธิบายลกัษณะเส้นตน้ทุนต่าง ๆ และการเปล่ียนแปลง 

 4. เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งตน้ทุนประเภทต่าง ๆ  
 5. สามารถวเิคราะห์การผลิตระยะสั้นและการผลิตระยะยาว 

 6. เขา้ใจหลกัการการประหยดัต่อขนาด 

 8. สามารถวเิคราะห์กฎผลไดจ้ากการขยายขนาดการผลิต 

 9. อภิปรายและตอบค าถามได ้

 

วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 1. แนะน าเน้ือหารายวชิาในบท 

 2. แนะน าเอกสารและต าราอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับอ่านเพิ่มเติม 

 3. แนะน ากิจกรรมการเรียนการสอน การวดัผลและการประเมินผล 

 4. บรรยายโดยใชเ้อกสารและยกตวัอยา่งรูปแบบการผลิตต่าง ๆ  
 6. ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา และร่วมกนัวเิคราะห์ตน้ทุนการผลิต 
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 7. ตอบค าถามและส่งงานค าถามทา้ยบท 

 8. จดัท ารายงานคน้ควา้นอกชั้นเรียน พร้อมน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน 

 2. เอกสาร ต ารา และบทความท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3. เอกสารตวัอยา่งกรณีศึกษาในปัจจุบนั 

 4. ชุดแผน่ใสสรุปค าบรรยาย 

 

การวดัและประเมินผล 

 1. สังเกตจากเขา้ชั้นเรียน ความสนใจในการเรียน 

 2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน 

 3. การตอบค าถาม การวเิคราะห์กรณีศึกษาในชั้นเรียน 

 4. การตอบค าถามทา้ยบท 

 5. รายงานการคน้ควา้นอกชั้นเรียนและการน าเสนอ 



 

 

บทที ่5 

การวเิคราะห์ต้นทุนและการวางแผนการผลติ 

 

 เน่ืองจากในระบบเศรษฐกิจนั้นประกอบไปดว้ยผูผ้ลิตจ านวนมากและผูผ้ลิตมีหนา้ท่ีผลิตสินคา้
หรือบริการ ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายในการผลิตท่ีแตกต่างกนั แต่ในทางเศรษฐศาสตร์จุดมุ่งหมายท่ีแทจ้ริงของ
ผูผ้ลิตสินคา้และบริการ คือ การแสวงหาก าไรสูงสุด (Profit maximization)  
 การผลิต หมายถึง การใช้ทรัพยากรหรือปัจจยัใด ๆ ผ่านกระบวนการในการแปลงทรัพยากร
หรือปัจจยัการผลิตดว้ยวธีิการต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดสินคา้หรือบริการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
มนุษยไ์ด ้โดยปัจจยัการผลิตแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 

 1. ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ทั้งท่ีอยูใ่ตดิ้น บนดิน และเหนือ
ดิน 

 2. แรงงาน หมายถึง การท างานท่ีท าให้เกิดสินคา้และบริการ เป็นแรงงานทั้งดา้นก าลงักาย และ
ดา้นก าลงัความคิด 

 3. ทุน หมายถึง ส่ิงท่ีใชเ้ป็นองคป์ระกอบในการผลิตสินคา้หรือบริการ 

 4.  ผู ้ประกอบการ หมายถึง ผู ้คิด ควบคุม ลงทุนและดูแลการผลิตให้ด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

ปัจจยัน าเขา้ 
 (Input)  

กระบวนการผลิต 

 (Production Process)  
ผลผลิต (Output)  

ปัจจยัการผลิต 

-ทรัพยากร 

-แรงงาน 

-ทุน 

-ผูป้ระกอบการ 

กระบวนการแปรสภาพ สินคา้และบริการ 

ภาพแสดงที ่5.1 กระบวนการผลิต 

 กระบวนการผลิตนบัวา่เป็นส่ิงส าคญัอยา่งมากส าหรับผูผ้ลิต เน่ืองจากผูผ้ลิตจะท าการผลิตผา่น
ฟังก์ชันการผลิต ซ่ึงเป็นกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการให้ได้ผลผลิตสินค้าหรือบริการดีท่ีสุด 
ภายใต้ปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยีท่ีมีอยู่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงในทาง
เศรษฐศาสตร์เป้าหมายของผูผ้ลิต คือ ก าไรสูงสุด การผลิตจึงเป็นการท าใหมู้ลค่าปัจจยัน าเขา้เพิ่มข้ึนและ
สร้างประโยชน์ของปัจจยัเหล่านั้นให้เพิ่มข้ึน และการผลิตตอ้งใชปั้จจยัในการผลิต ซ่ึงผูผ้ลิตตอ้งจ่ายค่า
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ปัจจยัเหล่านั้น เรียกวา่ ตน้ทุนในการผลิต ท่ีน าไปใชเ้ป็นฐานในการตั้งราคาสินคา้หรือบริการเพื่อคิดหา
ก าไรขาดทุนและก าหนดจ านวนการผลิตท่ีเหมาะสม 

 

 

ภาพแสดงที ่5.2 กระบวนการผลิต 

 จากภาพแสดงท่ี 5.2 ให้เห็นว่า การผลิตนั้นเป็นขั้นตอนท่ีเปล่ียนแปลงปัจจยัการผลิตให้เป็น
ผลผลิต ซ่ึงปัจจยัการผลิต หมายถึง ท่ีดิน แรงงาน ทุน ผูป้ระกอบการ และวตัถุดิบท่ีใชใ้นกระบวนการ
ผลิตทุกขั้นตอนโดยผ่านฟังก์ชันการผลิต และกระบวนการผลิตนั้นประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 3 

ประการ ดงัต่อไปน้ี 

 1. ปัจจยัน าเขา้ (Input) ไดแ้ก่ วตัถุดิบ อุปกรณ์ แรงงาน การจดัการ ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีมีตวัตน 
(Tangible) และท่ีไม่มีตวัตน (Intangible) โดยปัจจยัน าเขา้เป็นส่วนส าคญัของการผลิต เน่ืองจากเป็น
ตน้ทุนหลกัของการผลิต 

 2. กระบวนการผลิต (Process) ได้แก่ การเปล่ียนรูปร่าง (Physical) การเปล่ียนแปลงสถานท่ี 
(Location) การให้ขอ้มูล (Information) การแลกเปล่ียน (Exchange) เป็นตน้ ซ่ึงเป็นขั้นตอนการท าให้
ปัจจยัน าเข้าเปล่ียนแปลงเพื่อให้เกิดผลผลิต โดยเป็นการน าปัจจยัการผลิต ท่ีดิน แรงงาน ทุน และ
ผูป้ระกอบการมาเขา้กระบวนการแปรสภาพ (Transformation process) ใหอ้อกมาเป็นสินคา้หรือบริการ  
 3. ผลผลิต (Output) ผลผลิตนั้นไดแ้ก่ สินคา้ (Goods) และบริการ (Service) ซ่ึงเป็นผลลพัธ์ท่ีได้
จากกระบวนการผลิต และผลผลิตจะมีมูลค่าสูงกวา่ปัจจยัน าเขา้ เพื่อท าให้ผูผ้ลิตมีความสามารถในการ
ท าก าไร  
 ยกตวัอย่าง กระบวนการผลิตบริการทวัร์มีการใช้ปัจจยัน าเข้า  กระบวนการผลิตและได้รับ
ผลผลิต ดงัตารางแสดงท่ี 5.1 

ตารางที ่5.1 กระบวนการผลิตบริการทวัร์ 

ปัจจยัน าเขา้ (Input)  กระบวนการผลิต (Process)  ผลผลิต (Output)  
สถานท่ีท่องเท่ียว ศึกษาขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียว

ตามสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีส าคญัท่ี
นิยม เพื่อน ามาเสนอขาย 

โปรแกรมทวัร์ 

ก าลงัคน/แรงงาน  

ทุน  

ผูป้ระกอบการ  

 

 

ปัจจยัการผลิต 

 

ฟังกช์นัการผลิต 

 

สินคา้และบริการ 
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 ยกตวัอย่าง กระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์มีการใช้ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการผลิตและได้รับ
ผลผลิต ดงัตารางแสดงต่อไปน้ี  
ตารางที ่5.2 กระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ 

ปัจจยัน าเขา้ (Input)  กระบวนการผลิต (Process)  ผลผลิต (Output)  
ไม ้ กระบวนการแปลงสภาพไม ้ เฟอร์นิเจอร์ 

ก าลงัคน/แรงงาน ใชแ้รงคนท างาน  

เงินทุน โดยใชเ้งินทุน  

ผูป้ระกอบการ ผูป้ระกอบการเป็นผูค้วบคุม
ติดตามลงทุน และดูแลการผลิต 

 

 

 ยกตวัอยา่ง ธุรกิจน ้ าพริกส าเร็จรูปมีการใชปั้จจยัน าเขา้ กระบวนการผลิตและไดรั้บผลผลิต ดงั
ตารางแสดงท่ี 5.3 

ตารางที ่5.3 กระบวนการผลิตน ้าพริกส าเร็จรูป  
ปัจจยัน าเขา้ (Input)  กระบวนการผลิต (Process)  ผลผลิต (Output)  

เคร่ืองจกัรบดส่วนผสม น าส่วนผสมต่าง ๆ ของน ้าพริก น ้าพริกส าเร็จรูป 

เคร่ืองบรรจุน ้าพริก 

เคร่ืองเทศ 

เขา้เคร่ืองบด 

คลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนั 

 

รถส่งสินคา้ 
อุปกรณ์ส านกังาน 

น าน ้าพริกท่ีไดม้าบรรจุ 

จ าหน่ายตามยอดสั่งสินคา้ 
 

พนกังานฝ่ายต่าง ๆ    

 

แนวคิดของต้นทุนการผลติ 

 ตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Cost) หมายถึง ค่าใชจ่้ายทางธุรกิจท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงรวมตน้ทุน
ดา้นอ่ืนท่ีเป็นรายจ่ายท่ีมองไม่เห็นหรือไม่ตอ้งจ่ายจริงเขา้ไปดว้ย โดยรายจ่ายท่ีมองไม่เห็นวา่มีการจ่าย
จริง เป็นรายจ่ายท่ีไม่ไดจ่้ายในรูปของเงิน แต่เป็นตน้ทุนท่ีใชใ้นการผลิตส่วนหน่ึง เช่น ค่าแรงของผูผ้ลิต
เอง ตน้ทุนท่ีมองไม่เห็นเหล่าน้ีจะถูกรวมเขา้ไปในตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์เสมอ ท าให้ตน้ทุนทางดา้น
เศรษฐศาสตร์นั้นมากกวา่ตน้ทุนทางดา้นบญัชีเสมอ จึงท าให้ก าไรทางเศรษฐศาสตร์น้อยกว่าก าไรทาง
บญัชีดว้ยเช่นกนั ดงัภาพแสดงท่ี 5.3 
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ภาพแสดงที ่5.3 ตน้ทุนและก าไรทางเศรษฐศาสตร์และทางบญัชี 

 จะเห็นไดว้า่ ตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์มีขอบเขตกวา้งกวา่ตน้ทุนทางบญัชี เน่ืองจากตน้ทุนทาง
เศรษฐศาสตร์จะคิดตน้ทุนท่ีเป็นตวัเงินและรวมตน้ทุนท่ีไม่ไดจ่้ายเป็นตวัเงินจริงดว้ย จึงท าให้ตน้ทุน
ตามแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มีความแตกต่างจากต้นทุนทางบัญชีโดยส้ินเชิง ซ่ึงต้นทุนทางบัญชี 
(Accounting Cost) หมายถึง ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทางธุรกิจ ท่ีเป็นตวัเงินสามารถใชเ้ป็นตวัเลขในทางบญัชี
ได ้หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ ตน้ทุนชดัแจง้ เช่น ค่าแรงงาน ค่าวตัถุดิบ ค่าขนส่ง เป็นตน้ ถึงแมว้า่ตน้ทุน
มีความหมายท่ีแตกต่างกนัออกไปตามสาขาวิชา แต่จุดมุ่งหมายการด าเนินธุรกิจในทางเศรษฐศาสตร์
ยงัคงเป็นการแสวงหาก าไรสูงสุด โดยการลดตน้ทุนการผลิตควบคู่กบัการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
นัน่เอง 

 ทั้ งน้ี ต้นทุนทางด้านการผลิตเป็นค่าใช้จ่ายหรือรายจ่ายของปัจจัยการผลิตท่ีน ามาใช้ใน
กระบวนการผลิตสินคา้หรือบริการ โดยตน้ทุนทางดา้นการผลิตสามารถแบ่งตามหลกัการทางบญัชี ได ้
2 ประเภท ดงัน้ี 

 1. ตน้ทุนท่ีเห็นชดัแจง้ (Explicit Cost) หมายถึง ตน้ทุนท่ีมีรายละเอียดการจ่ายเงินจริง สามารถ
บนัทึกในบญัชีได้ เช่น ค่าแรงงาน ค่าวตัถุดิบ ค่าโฆษณา เป็นตน้ และ (จุฑามาศ , 2548) ได้กล่าวว่า 
ต้นทุนชัดแจ้ง หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายออกไปจริง ๆ ซ่ึงผู ้ผลิตจ่ายไปให้แก่บุคคลอ่ืนเพื่อเป็น
ค่าตอบแทนในการใชปั้จจยัการผลิต 

 2. ตน้ทุนท่ีเห็นไม่ชดัแจง้ หรือตน้ทุนโดยปริยาย (Implicit Cost) หมายถึง ตน้ทุนท่ีไม่ไดจ่้าย
ออกไปเป็นตวัเงินจริง แต่เป็นตน้ทุนท่ีผูผ้ลิตสามารถน าไปท าประโยชน์อยา่งอ่ืนได ้เช่น ค่าแรงตนเอง 
หรือค่าเช่าพื้นท่ีของตนเอง เป็นตน้ และ (จุฑามาศ , 2548) ไดก้ล่าววา่ ตน้ทุนไม่ชดัแจง้ หมายถึง ตน้ทุน

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์                           แนวคิดทางบญัชี 

ตน้ทุนชดัแจง้ 

 

ตน้ทุนไม่ชดัแจง้ 

 

ก าไรทางเศรษฐศาสตร์ 

ตน้ทุนชดัแจง้ 

 

 

ก าไรทางบญัชี 
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ของการใชปั้จจยัการผลิตในส่วนท่ีผูผ้ลิตไม่ไดจ่้ายออกไปจริง ๆ แต่สามารถน าไปท าประโยชน์อยา่งอ่ืน
ได ้

 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ ตน้ทุนทางดา้นการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์จึงเป็นการวิเคราะห์ตน้ทุนการ
ผลิตสินคา้หรือบริการของผูผ้ลิต นบัเร่ิมจากปัจจยัการผลิตทั้งท่ีชดัแจง้และไม่ชดัแจง้ท่ีใช้ในการผลิต 
รวมถึงผลตอบแทนท่ีเจา้ของปัจจยัการผลิตจะไดรั้บไม่ว่าจะเป็นค่าเช่า ค่าจา้ง ดอกเบ้ีย และก าไร โดย
ปัจจยัการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ปัจจยัคงท่ี กบัปัจจยัแปรผนั ดงันั้น
ตน้ทุนการผลิตซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายหรือรายจ่ายในปัจจยัการผลิตจึงแบ่งตามประเภทของปัจจยัการผลิต
เช่นเดียวกนั  
 นอกจากตน้ทุนทางดา้นการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์ตน้ทุนท่ีมีความส าคญัและถูกน ามารวม
เป็นตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์นั้น ไดแ้ก่ 

 1. ตน้ทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) หมายถึง ผลตอบแทนท่ีมีมูลค่าสูงท่ีสุดในทางเลือก
ทั้งหลายท่ีตอ้งเสียไป เม่ือตดัสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง ซ่ึงพิจารณาถึงการเสียโอกาสท่ีจะ
น าไปใชป้ระโยชน์ในทางอ่ืน โดย (สังวร, 2548) กล่าววา่ ตน้ทุนค่าเสียโอกาส คือ ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งใน
การใชง้านซ่ึงยึดถือแนวความคิดในเร่ืองของการใช้ประโยชน์ทางอ่ืนเป็นหลกั ตน้ทุนค่าเสียโอกาสจึง
เป็นการพิจารณาถึงการเสียโอกาสท่ีจะน าปัจจยัการผลิตนั้น ๆ ไปใชป้ระโยชน์ในทางอ่ืน การท่ีธุรกิจน า
ปัจจยัการผลิตมาใชผ้ลิตสินคา้และบริการเพื่อการบริโภคชนิดใดชนิดหน่ึง ก็เปรียบเสมือนวา่ธุรกิจไดมี้
การประมูลท่ีจะน าปัจจยัการผลิตมาใชแ้ข่งขนักบัธุรกิจอ่ืน หมายความว่า ธุรกิจจะตอ้งเสนอราคาของ
ปัจจยัการผลิตอย่างน้อยท่ีสุดเท่ากบัมูลค่าปัจจยัการผลิตท่ีธุรกิจคู่แข่งจะน าไปใช้ประโยชน์ในทางอ่ืน 
เช่น การใชห้นงัจระเขเ้ป็นวตัถุดิบท่ีธุรกิจสามารถน าไปผลิตสินคา้ไดห้ลายอยา่งทั้งกระเป๋า รองเทา้ เขม็
ขดั เป็นตน้ ดงันั้นตน้ทุนค่าเสียโอกาสของการน าหนงัจระเขม้าใชผ้ลิตรองเทา้ก็จะมีค่าเท่ากบัมูลค่าของ
หนงัจระเขท่ี้ธุรกิจอ่ืนน าไปใช้ผลิตสินคา้อย่างอ่ืนท่ีไดก้ าไรมากท่ีสุด หรือในกรณีท่ีธุรกิจมีเคร่ืองจกัร
หน่ึงท่ีสามารถใชผ้ลิตสินคา้ได ้2 ชนิด คือ กระเป๋าและรองเทา้ แต่ธุรกิจเลือกใชเ้คร่ืองจกัรน้ีผลิตเฉพาะ
กระเป๋าเพียงชนิดเดียว ดงันั้นตน้ทุนค่าเสียโอกาสในการน าเคร่ืองจกัรมาผลิตกระเป๋า คือรายรับทั้งหมด
ท่ีธุรกิจควรจะไดรั้บจากการผลิตกระเป๋าทั้งหมด  
 การพิจารณาถึงตน้ทุนค่าเสียโอกาสนั้นเกณฑ์ในการตดัสินใจทางเลือกนั้น ควรตดัสินใจเลือก
ทางเลือกท่ีท าใหมี้ค่าเสียโอกาสนอ้ยท่ีสุดเป็นเกณฑใ์นการท ากิจกรรมใด ๆ ยกตวัอยา่งเช่น นาย เอ ก าลงั
เรียนอยูช่ั้นปีท่ี 1 ปริญญาตรีสาขาวิชาบริหารศาสตร์ นาย เอ อาจใชเ้วลาวนัหน่ึง เพื่อท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ไดห้ลายทาง สมมติว่าแต่ละกิจกรรมอาจประเมินค่าเป็นตวัเงินไดด้งัน้ี รับจา้งเดินแบบประเมินค่าได้ 
500 บาท รับจ้างขายสินค้าหน้าร้านประเมินค่าได้ 150 บาท และเข้าห้องสมุดค้นควา้เขียนรายงาน
ประเมินค่าได ้200 บาท ถา้นาย เอ เลือกใช้เวลาอ่านหนงัสือในห้องสมุด ค่าเสียโอกาสจะเท่ากบัมูลค่า 
500 บาท (มูลค่าสูงสุดในบรรดาทางเลือกท่ีตอ้งสละไป) แต่ถา้นาย เอเลือกใชเ้วลาโดยรับจา้งเดินแบบ 
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ค่าเสียโอกาสจะเท่ากบั 200 บาท และถา้นาย เอ เลือกใชเ้วลาโดยรับจา้งขายสินคา้หนา้ร้าน ค่าเสียโอกาส
จะเท่ากบั 500 บาท จากการเปรียบเทียบค่าเสียโอกาสของทางเลือกทั้ง 3 ทาง จะเห็นไดว้า่ทางเลือก ท่ี 2 

เป็นทางเลือกท่ีให้ประโยชน์แก่ นาย เอ มากท่ีสุด เพราะมีค่าเสียโอกาสต ่าท่ีสุด หรือตวัอยา่งบริษทัโชค
อ านวยมีเคร่ืองจกัรเคร่ืองหน่ึงสามารถผลิตสินคา้ได ้2 ชนิด คือ สบู่กบัแชมพูสระผม ถา้ผลิตสบู่ บริษทั
จะไดก้ าไรปีละ 10 ลา้นบาท แต่น าไปผลิตแชมพูสระผมบริษทัจะไดก้ าไรปีละ 12 ลา้นบาท บริษทัจะ
เลือกน าไปผลิตแชมพูสระผม ตน้ทุนค่าเสียโอกาสของการผลิตแชมพูสระผมก็คือ ก าไรท่ีควรจะไดรั้บ
จากการผลิตสบู่ ปีละ 10 ลา้นบาท แต่ไม่ไดรั้บนัน่เอง หรือนายหนุ่มมีรายไดจ้ากการท างานปีละ 300,000 

บาท แต่ลาออกมาเรียนต่อปริญญาโทโดยไม่ท างาน ถือไดว้า่ตน้ทุนค่าเสียโอกาสของนายหนุ่มส าหรับ
การเรียนต่อปริญญาโทเท่ากบั 300,000 บาทต่อปี  
 2. ตน้ทุนแฝง (Implicit Cost) หมายถึง ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนแต่ไม่มีรายจ่ายท่ีเป็นการจ่ายเป็นตวัเงิน 
หรืออาจเรียกไดว้า่ตน้ทุนไม่ชดัแจง้ ส่วนตน้ทุนชดัแจง้ (Explicit Cost) หมายถึง ตน้ทุนท่ีตอ้งจ่ายเป็นตวั
เงินในการผลิตสินคา้หรือบริการ เช่น ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงงาน เป็นตน้ ยกตวัอยา่งเช่น ช่างท ารองเทา้ท่ีมี
สถานท่ีประกอบการ คือบา้นของช่างท ารองเทา้เองเป็นท่ีท างานจึงมีค่าใชจ่้ายแค่ค่าวสัดุอุปกรณ์เท่านั้น 
ซ่ึงค่าแรงงานและค่าเช่าสถานท่ีไม่ได้น ามาคิดแต่อย่างใด หรือหากเกษตรกรมีท่ีดินเป็นของตวัเองก็
ไม่ไดคิ้ดค่าเช่า หรือ ค่าแรงของลูกหลานท่ีมาช่วยกนัลงแขก เราเรียกส่ิงน้ีวา่ ตน้ทุนไม่ชดัแจง้ และ (วลยั
, 2549) ไดก้ล่าวไวว้า่ ตน้ทุนท่ีมองเห็นไดแ้ละตน้ทุนท่ีมองไม่เห็น (ตน้ทุนแอบแฝง) คือ ตน้ทุนในการ
น าปัจจยัการผลิตทั้งหลายมาท าการผลิตเป็นสินคา้หรือบริการ ตน้ทุนประกอบไปดว้ยตน้ทุนสองชนิด 
คือ ตน้ทุนท่ีมองเห็นไดแ้ละตน้ทุนท่ีมองไม่เห็น ซ่ึงธุรกิจไม่ไดมี้รายจ่ายของตน้ทุนชนิดหลงัน้ีในรูป
ของตวัเงินท่ีเรียกว่าเป็น ตน้ทุนแอบแฝง ตวัอย่างของตน้ทุนท่ีมองเห็นได้ก็ได้แก่ ตน้ทุนค่าแรง ค่า
วตัถุดิบ ค่าน ้ า ค่าไฟและค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ดอกเบ้ียจ่ายของผูถื้อหุ้นกูแ้ละค่าเช่าอาคาร เป็นตน้ 
ส่วนตน้ทุนแอบแฝงเป็นตน้ทุนท่ีธุรกิจไม่สามารถจะก าหนดข้ึนไดง่้ายนกั เน่ืองจากธุรกิจไม่ไดมี้รายจ่าย
ของตน้ทุนชนิดน้ีในรูปตวัเงิน ในบางคร้ัง ตน้ทุนประเภทน้ีจึงอาจถูกละเลยไปในการน ามาพิจารณา
ประกอบการตดัสินใจของธุรกิจได ้ยกตวัอยา่งเช่น บริษทัมีท่ีดินแปลงหน่ึง ซ่ึงมีผูม้าขอเช่าท าโชวรู์มรถ
ยนตใ์นอตัราค่าเช่าเดือนละ 50,000 บาท แต่ในท่ีสุดบริษทัตดัสินใจสร้างโกดงัรับฝากสินคา้บนท่ีดินของ
ตนเองตน้ทุนท่ีชดัแจง้คือ รายจ่ายต่าง ๆ ท่ีบริษทัจ่ายไปเป็นตวัเงินในการสร้างและบริหารโกดงัสินคา้
ส่วนตน้ทุนท่ีไม่ชดัแจง้ก็คือ เงินค่าเช่าจ านวน 50,000 บาทต่อเดือนท่ีกิจการไม่ไดรั้บเน่ืองจากไม่มีการ
ให้เช่าท่ีดินเกิดข้ึน หรือนางสี มีร้านอยูร้่านหน่ึงเหมาะส าหรับเปิดร้านอาหารมาก แต่นางสีกลบัน าร้าน
นั้นไปให้ธุรกิจอ่ืนเช่าด าเนินกิจการ นางสีจึงมีตน้ทุนแอบแฝงจากการไม่ได้น าร้านมาท าร้านอาหาร 
หรือในกรณีท่ีนางสีไปรับจา้งท างานใหก้บันายด า โดยไดรั้บเงินเดือนจ านวนหน่ึง นางสีจะมีตน้ทุนแอบ
แฝงเป็นจ านวนเท่ากบัจ านวนเงินท่ีนางสีสามารถจะไดรั้บจากการด าเนินธุรกิจดว้ยตนเองนัน่เอง 
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 3. ตน้ทุนดา้นสังคม (Social Cost) หมายถึง ตน้ทุนทุกชนิดท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหรือสืบเน่ืองมาจาก
การผลิต ประกอบดว้ยตน้ทุนเอกชนและตน้ทุนภายนอก ซ่ึงผลกระทบจากการผลิตต่อสังคมภายนอก
อาจจะท าให้เกิดผลเสีย และยงัอาจท าใหเ้กิดผลดีหรือเกิดประโยชน์ต่อบุคคลอ่ืนในสังคมไดด้ว้ยเช่นกนั 
(วิรุญสิริ, 2553) ซ่ึงตน้ทุนทางดา้นสังคมเป็นตน้ทุนท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนกบัผูผ้ลิตโดยตรงแต่เป็นผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนภายนอกต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ตน้ทุนดา้นสังคมจึงเกิดจากการกระท าของผูผ้ลิต ท่ีส่งผลกระทบ
ต่อสภาพแวดลอ้มภายนอกโดยผลกระทบน้ีอาจเป็นผลกระทบท่ีดี หรือเป็นผลกระทบท่ีเป็นผลเสียก็
เป็นได ้ผลกระทบต่อสังคมหรือส่ิงแวดลอ้มน้ี จ  าเป็นตอ้งมีงบประมาณในการจดัการ เช่น ตน้ทุนในการ
ก าจดัขยะ ตน้ทุนในการจดัการคาร์บอนเครดิต ตน้ทุนในการบ าบดัในแม่น ้ า เป็นตน้ ตน้ทุนดา้นสังคม
จ าเป็นต้องอาศยักลไกทางกฎหมายมาแก้ปัญหา ทางเศรษฐศาสตร์ช่วยในการวางหลักเกณฑ์และ
ประเมินมูลค่าความเสียหายจากผลกระทบภายนอกเพื่อก าหนดค่าชดเชยท่ีเหมาะสม ประโยชน์สังคม 
คือ ผลรวมของประโยชน์เอกชนและผลกระทบภายนอกท่ีเป็นบวก ยกตวัอย่างเช่น แม่น ้ าเจา้พระยา
สามารถใชป้ระโยชน์ไดห้ลายอยา่ง ไม่วา่ผลิตกระแสไฟฟ้า ใชเ้ป็นเส้นทางคมนาคม ใชอุ้ปโภค บริโภค 
เป็นน ้าดิบ ในการท าน ้าประปา ใชใ้นวงการ เกษตรกรรม แต่ถา้ตดัสินใจสร้างเข่ือนเพื่อป้องกนัน ้าท่วม ก็
เสียโอกาสในการใช้เป็นทางคมนาคมตามล าน ้ า เพราะแม่น ้ าถูกตดัทอนให้สั้นลงโดยเข่ือนกระทบต่อ
ชุมชนริมฝ่ังแม่น ้าเจา้พระยา เป็นตน้ 

การวางแผนการผลติระยะส้ันและระยะยาว 

 เน่ืองจากการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์นั้นสามารถแบ่งออกเป็น การผลิตในระยะสั้นและการ
ผลิตในระยะยาว ดงันั้นตน้ทุนการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์จึงแบ่งออกไดเ้ป็นตน้ทุนระยะสั้น (Short 

Run) และตน้ทุนระยะยาว (Long Run) เช่นเดียวกนั โดยตน้ทุนระยะสั้นประกอบดว้ย ตน้ทุนคงท่ีและ
ตน้ทุนแปรผนั ซ่ึงตน้ทุนคงท่ี (Fixed Cost) หมายถึง ตน้ทุนท่ีใชใ้นปัจจยัคงท่ีเป็นค่าใชจ่้ายหรือรายจ่าย
ในการผลิตท่ีเกิดจากการใช้ปัจจัยคงท่ี โดยปัจจัยคงท่ี  (Fixed Factors) เป็นปัจจัยการผลิตท่ีไม่
เปล่ียนแปลงไปกบัจ านวนผลผลิต แมว้่าจะไม่ท าการผลิตปัจจยัคงท่ีก็ยงัมีอยู่ ดงันั้นตน้ทุนคงท่ีจึงไม่
เปล่ียนแปลงไปตามปริมาณผลผลิตเช่นกนั แมจ้ะหยุดผลิตก็ตาม เช่น การซ้ือท่ีดิน การก่อสร้างอาคาร 
ส านักงานหรือโรงงาน ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าจา้งพนักงานประจ า ค่าใช้จ่ายรายเดือน หรือท่ีตอ้งจ่ายเป็น
ประจ าโดยไม่ข้ึนอยูก่บัผลผลิต เป็นตน้ ในขณะเดียวกนัตน้ทุนระยะยาวจะประกอบดว้ย ตน้ทุนแปรผนั
เท่านั้น ซ่ึงต้นทุนแปรผนั (Variable Cost) หมายถึง ต้นทุนท่ีใช้ในปัจจยัแปรผนั โดยปัจจยัแปรผนั 
(Variable factors) เป็นปัจจยัการผลิตท่ีแปรผนัโดยตรงกบัจ านวนผลผลิตในทางเศรษฐศาสตร์ความ
แตกต่างระหว่างปัจจยัคงท่ีและปัจจยัแปรผนัจึงเป็นเร่ืองของระยะเวลา ซ่ึงเป็นปัจจยัคงท่ีส าหรับ
ระยะเวลาหน่ึง อาจจะกลายเป็นปัจจยัแปรผนัไดห้ากระยะเวลาท่ีก าหนดให้นั้นนานพอ ดงันั้นตน้ทุน
แปรผนัจึงเปล่ียนแปลงตามปริมาณผลผลิต ถา้ผลิตปริมาณมากก็มีตน้ทุนแปรผนัท่ีมาก ถา้ผลิตปริมาณ
นอ้ยก็มีตน้ทุนแปรผนัท่ีนอ้ย และถา้ไม่มีการผลิตก็ไม่มีตน้ทุนการผลิตแปรผนัเลย เช่น ค่าแรงงานท่ีใช้
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ในการผลิตสินคา้หรือบริการ ค่าวตัถุดิบ วสัดุ อุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของสินคา้ ค่าขนส่งสินคา้ 
เป็นตน้ 

ต้นทุนการผลติระยะส้ัน 

 การผลิตในระยะสั้ น (Short Run Production) หมายถึง ช่วงเวลาท่ีหน่วยธุรกิจไม่สามารถ
เปล่ียนแปลงปริมาณปัจจยัการผลิตบางอยา่งได ้ซ่ึงเรียกปัจจยัท่ีไม่สามารถเปล่ียนแปลงน้ีวา่ ปัจจยัคงท่ี 
เช่น ท่ีดิน เคร่ืองจกัร เป็นตน้ ส่วนปัจจยัท่ีสามารถเปล่ียนแปลงจ านวนได้ เรียกว่า ปัจจยัแปรผนั ซ่ึง
ไดแ้ก่ ค่าจา้ง ค่าน ้า ค่าไฟ ท่ีใชผ้ลิตสินคา้ และบริการ ดงันั้นในการผลิตระยะสั้นจึงเป็นการใชท้ั้งปัจจยัท่ี
เป็นปัจจยัคงท่ีและปัจจยัแปรผนั และการเปล่ียนแปลงการผลิตในระยะสั้นนั้นจะเกิดข้ึนเม่ืออุปสงคมี์
การเปล่ียนแปลงโดยท่ีการเปล่ียนแปลงนั้นเป็นการเปล่ียนแปลง ระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเท่านั้น ไม่ได้
เป็นการแสดงแนวโน้มท่ีชดัเจนในอนาคต เช่น อุปสงค์เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนเพราะเป็นฤดูกาลขาย อุป
สงคเ์ปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนเพราะเป็นช่วงส่งเสริมการขาย อุปสงคเ์พิ่มข้ึนเพราะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
ข้ึน ดงันั้นการเปล่ียนแปลงก าลงัการผลิตในระยะสั้ นจะเป็นเพียงวิธีการเพิ่มปริมาณการผลิตในช่วง
ระยะเวลาหน่ึง ไม่เก่ียวขอ้งกบัการลงทุนเพิ่มดา้นขยายโรงงานหรือซ้ือเคร่ืองจกัรเพิ่ม 

 ต้นทุนการผลติระยะยาว 

 การผลิตในระยะยาว (Long Run Production) หมายถึง ช่วงเวลาท่ีผูผ้ลิตสามารถเปล่ียนแปลง
ปริมาณของปัจจยัการผลิตทุกอยา่งให้มีจ  านวนตามท่ีตอ้งการได ้หรือสามารถเปล่ียนจากปัจจยัคงท่ีให้
เป็นปัจจยัแปรผนัได้ กล่าวไดว้่าเป็นการเปล่ียนแปลงขนาดของการผลิต (Scale of Production) เช่น 
สามารถเปล่ียนขนาดโรงงานได ้ในการผลิตระยะยาวจะไม่มีปัจจยัคงท่ีเหลืออยู ่โดยมีแค่ปัจจยัแปรผนั
เหลืออยู่เท่านั้น และการเปล่ียนแปลงการผลิตในระยะยาวจะเกิดข้ึนเม่ือผูผ้ลิตทราบแน่ชัดแล้วว่า
แนวโนม้ของอุปสงคจ์ะเพิ่มข้ึนในอนาคตจึงจะตดัสินใจท าการขยายโรงงานหรือซ้ือเคร่ืองจกัรเพิ่ม โดย
พิจารณาจากตน้ทุนและผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บ ซ่ึงจะมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณการผลิต ซ่ึงถา้แนวโนม้
ของอุปสงคใ์นระยะยาวมีค่าลดลงอาจเป็นเพราะผลิตภณัฑ์เขา้สู่ช่วงถดถอย หรือการจบลงของวฏัจกัร
ชีวิตผลิตภณัฑ์ ผูผ้ลิตตอ้งร่วมกบัฝ่ายการตลาดพฒันาสินคา้ใหม่ข้ึนมา เพื่อทดแทนสินคา้เก่าหรือลด
ก าลงัการผลิตท่ีมีอยู ่ 
 ยกตวัอย่างเช่น โรงงานแห่งหน่ึงมีการผลิตแยมสับปะรด เปิดกิจการมา 2 ปี ต่อมาตน้ทุนการ
ผลิตมีราคาเพิ่มข้ึน ทางโรงงานจึงมีการเปล่ียนแปลงผลิตภณัฑ์ เพื่อลดตน้ทุนการผลิต จึงหันมาผลิต
สับปะรดกระป๋องเพื่อทดแทนแยมสับปะรด และลดขนาดโรงงานผลิตแยมสับปะรด หรือฟาร์มเล้ียงไก่
เปิดแห่งหน่ึง ผูผ้ลิตไม่สามารถเปล่ียนแปลงขนาดเลา้ไก่ได้ เรียกว่าตน้ทุนคงท่ีแต่ในระยะยาวฟาร์ม
ผูผ้ลิตอาจจะขยายขนาดของเลา้ไก่ได ้เน่ืองจากจ านวนไก่ท่ีเล้ียงไวมี้ปริมาณเพิ่มข้ึน ส่วนประกอบใน
การแปรรูปช้ินส่วนไก่จึงกลายเป็นตน้ทุนแปรผนั หรืออย่างเช่นการเปล่ียนแปลงการผลิต เช่น ในการ
สร้างโรงงานเพื่อผลิตสินคา้ ในระยะสั้ นผูผ้ลิตไม่สามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงส่วนประกอบการผลิต
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บางอยา่ง (ในกรณีน้ีคือขนาดของโรงงาน) จึงท าใหต้น้ทุนบางส่วน (ค่าก่อสร้างโรงงาน) เป็นตน้ทุนคงท่ี 
แต่หากพิจารณาในระยะยาว ผูผ้ลิตย่อมตอ้งเลือกขนาดของโรงงานท่ีเหมาะสมกบัปริมาณการผลิตท่ี
วางแผนไว ้(คือท าให้ตน้ทุนเฉล่ียในการผลิตต ่าท่ีสุด) ในระยะยาว ส่วนประกอบในการผลิตทุกอยา่งจึง
กลายเป็นตน้ทุนแปรผนัทั้งหมด  

ประเภทต้นทุนและลกัษณะเส้นต้นทุน 

 ประเภทและลกัษณะเส้นต้นทุน 

 เน่ืองจากประเภทของตน้ทุนและลกัษณะเส้นตน้ทุนนั้นมีลกัษณะท่ีเหมือนกนัและแตกต่างกนั 
ซ่ึงอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

  1. ต้นทุนคงที่รวม (Total Fixed Cost: TFC) หมายถึง ตน้ทุนคงท่ีทั้งหมดท่ีใชใ้นการ
ผลิต เป็นผลรวมของตน้ทุนส่วนท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงตามปริมาณผลผลิต เช่น ท่ีดิน อาคาร สถานท่ี 
เคร่ืองจกัร เป็นตน้ ซ่ึงลกัษณะเส้นตน้ทุนคงท่ีรวม (TFC) จะมีลกัษณะเป็นเส้นตรงขนานกบัแกนนอน 
เน่ืองจากตน้ทุนคงท่ีรวมจะเป็นค่าเดิมเสมอไม่วา่จะผลิตจ านวนเท่าใด 

  2. ต้นทุนแปรผันรวม (Total Variable Cost: TVC) หมายถึง ตน้ทุนแปรผนัทั้งหมดท่ี
ใชใ้นการผลิต เป็นผลรวมของตน้ทุนท่ีเปล่ียนแปลงตามปริมาณผลผลิต เช่น ค่าแรง ค่าวตัถุดิบ ค่าขนส่ง 
เป็นตน้ และเส้นตน้ทุนแปรผนัรวม (TVC) จะมีลกัษณะเป็นเส้นโคง้ท่ีเร่ิมมาจากจุดก าเนิด โดยปกติใน
ช่วงแรกเส้นตน้ทุนแปรผนัรวมจะเวา้ออก (Concave) กบัแกนปริมาณผลผลิต เน่ืองจากผลผลิตเพิ่มข้ึน
ในอตัราท่ีสูงกวา่อตัราการเพิ่มข้ึนของตน้ทุนแปรผนัรวม เม่ือถึงจุดหน่ึงเส้นตน้ทุนแปรผนัรวมจะเวา้เขา้ 
(Convex) กบัแกนปริมาณ เน่ืองจากผลผลิตจะเพิ่มข้ึนในอตัราต ่ากวา่อตัราการเพิ่มของตน้ทุนแปรผนัซ่ึง
เป็นไปตาม กฎการใชปั้จจยัการผลิตท่ีมีสัดส่วนไม่คงท่ี (Law of variable proportions) นัน่เอง 

  3. ต้นทุนรวม (Total Cost: TC) หมายถึง ตน้ทุนทั้งหมดท่ีใช้ในการผลิต ตน้ทุนรวม
เป็นผลรวมของตน้ทุนคงท่ีรวมและตน้ทุนแปรผนัรวม ค านวณไดจ้ากสมการ ดงัน้ี  
     TC TFC TVC   

  ลักษณะเส้นของต้นทุนรวม (TC) จะมีลักษณะเป็นเส้นโค้ง มีรูปร่างคล้ายกับเส้น
ตน้ทุนแปรผนัรวม เน่ืองจากเส้นตน้ทุนรวมเป็นผลรวมของเส้นตน้ทุนคงท่ีรวมกบัเส้นตน้ทุนแปรผนั
รวม โดยเส้นตน้ทุนรวมจะอยูสู่งกวา่เส้นตน้ทุนแปรผนัรวมเท่ากบัเส้นตน้ทุนคงท่ีรวม 

  เน่ืองจากเส้นตน้ทุนคงท่ีรวม เส้นตน้ทุนแปรผนัรวม และเส้นตน้ทุนรวมเป็นเส้นท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนัโดยตรง ดงันั้นเส้นตน้ทุนรวมจึงเป็นผลรวมของเส้นตน้ทุนคงท่ีรวมและเส้นตน้ทุน
แปรผนัรวม โดยมีลกัษณะของเส้นต่าง ๆ ดงัภาพแสดงท่ี 5.4 
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ภาพแสดงที ่5.4 ความสัมพนัธ์ของเส้นตน้ทุนรวม 

 จากภาพแสดงท่ี 5.4 เป็นลกัษณะความสัมพนัธ์ของเส้นตน้ทุนรวม เส้นตน้ทุนคงท่ีรวม และ
เส้นตน้ทุนแปรผนัรวม โดยท่ีเส้นตน้ทุนรวมเป็นผลรวมของเส้นตน้ทุนคงท่ีรวมกบัเส้นตน้ทุนแปรผนั
รวม และลกัษณะของเส้นตน้ทุนรวมและตน้ทุนแปรผนัรวมมีลกัษณะเดียวกนั ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 
2 ช่วง คือ ช่วงท่ีหน่ึงเส้นตน้ทุนรวมและตน้ทุนแปรผนัรวมมีลกัษะโคง้เวา้ออก (Concave) กบัแกน
ปริมาณผลผลิต โดยลกัษณะดงักล่าวจะบอกถึงการเพิ่มปัจจยัการผลิตในช่วงน้ีจะท าให้ผลผลิตเพิ่มข้ึน
ในอตัราท่ีสูงกวา่อตัราการเพิ่มข้ึนของตน้ทุนแปรผนัรวมและตน้ทุนรวม เม่ือเขา้สู่ช่วงท่ีสองเส้นตน้ทุน
รวมและตน้ทุนแปรผนัรวมจะโคง้เวา้เขา้ (Convex) กบัแกนปริมาณผลผลิต ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวจะบอก
ไดว้า่ในช่วงน้ีปริมาณผลผลิตจะเพิ่มข้ึนในอตัราต ่ากวา่อตัราการเพิ่มของตน้ทุนแปรผนัรวมและตน้ทุน
รวม ซ่ึงเป็นไปตามกฎการใช้ปัจจยัการผลิตท่ีมีสัดส่วนไม่คงท่ีนัน่เอง ยกตวัอย่างการวิเคราะห์ตน้ทุน
การผลิตของโรงงานผลิตโตะ๊แห่งหน่ึงมีราคา ดงัน้ี 

ตารางที ่5.4 ตน้ทุนการผลิตโรงงานผลิตโตะ๊ 

Q TFC (บาท)  TVC (บาท)  TC (บาท)  
0 50 0 50 

1 50 100 150 

2 50 190 240 

3 50 270 320 

4 50 340 390 

5 50 400 450 

6 50 450 500 

 

 ตน้ทุน
ตน้ทุน

ระยะท่ี1 ระยะท่ี2 

TC 

TVC 

ปริมาณผลผลิต
ผลผลิต

TFC 
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 จากตารางท่ี 5.4 การวเิคราะห์ตน้ทุนการผลิตของโรงงานผลิตโตะ๊น ามาวาดกราฟไดด้งัน้ี 

 

ภาพแสดงที ่5.5 เส้นตน้ทุนคงท่ีรวม เส้นตน้ทุนแปรผนัรวม และเส้นตน้ทุนรวม 

 จากภาพแสดงท่ี 5.5 จะเห็นไดว้า่ตน้ทุนคงท่ีรวมเท่ากบั 50 ซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบัเส้นระดบัผลผลิต 
จึงท าใหเ้ส้นตน้ทุนคงท่ีรวม (TFC) ขนานกบัแกนนอและปริมาณตน้ทุนแปรผนัรวม (TVC) เท่ากบัศูนย ์
เม่ือผลผลิตเท่ากบัศูนยแ์ละเพิ่มข้ึนเม่ือผลผลิตสูงข้ึน เส้นตน้ทุนแปรผนัรวมจะข้ึนอยู่กบัการใช้ปัจจยั
แปรผนัร่วมกบัปัจจยัคงท่ีตามกฎการลดน้อยถอยลง ดงันั้น เส้นตน้ทุนแปรผนัรวม จึงเป็นเส้นโคง้เวา้
ออกจากจุดเร่ิมตน้ลดลง และตน้ทุนแปรผนัรวมเพิ่มข้ึนในอตัราลดลงตามกฎแห่งการลดน้อยถอยลง 
ดังนั้น เม่ือเส้นเคล่ือนไปทางขวามือของเส้นต้นทุนแปรผนัรวมเป็นเส้นโค้งเวา้ออกจากจุดเร่ิมตน้
เพิ่มข้ึนและตน้ทุนแปรผนัรวมจะเพิ่มข้ึนในอตัราท่ีระดบัผลผลิตทุก ๆ ระดบัตน้ทุนรวม (TC) เท่ากบั
ต้นทุนคงท่ีรวมบวกต้นทุนแปรผนัรวม หรือ (TC = TFC + TVC) จึงท าให้เส้นต้นทุนรวม มีรูปร่าง
เหมือนกบัเส้น ตน้ทุนแปรผนัรวมแต่อยูเ่หนือกวา่ซ่ึงเป็นระยะเท่ากบัตน้ทุนคงท่ีทุกแห่ง 

 ยกตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนคงท่ีรวม ต้นทุนแปรผันรวม และต้นทุนรวมของ
โรงงานผลิตรองเทา้แห่งหน่ึง ดงัตารางแสดงท่ี 5.5 

  

ตน้ทุน 

TVC 

TC 

TFC 

ผลผลิต 

 400 

 200 

 500 

 300 

 100 

0 
 4 6 2 
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ตารางที ่5.5 ตน้ทุนคงท่ี ตน้ทุนแปรผนั และตน้ทุนรวมของโรงงาน 

ปริมาณผลผลิต 

 (Q)  
ตน้ทุนคงท่ีรวม 

 (TFC)  
ตน้ทุนแปรผนัรวม 

 (TVC)  
ตน้ทุนรวม 

 (TC)  
0 200 0 200 

1 200 100 300 

2 200 190 390 

3 200 270 470 

4 200 330 530 

5 200 380 580 

6 200 420 620 

7 200 450 650 

 

จากตารางท่ี 5.5 การวเิคราะห์ดงักล่าวน ามาวาดกราฟไดด้งัต่อไปน้ี 

 

 

 ภาพแสดงที ่5.6 เส้นตน้ทุนคงท่ีรวม ตน้ทุนแปรผนัรวม และตน้ทุนรวม 

 จากภาพแสดงท่ี 5.6 ตน้ทุนคงท่ีรวมจะมีค่าเท่ากบั 200 ซ่ึงขนาดกบัแกนปริมาณ และตน้ทุน
แปรผนัรวมเท่ากบัศูนย ์เม่ือผลผลิตเท่ากบัศูนยแ์ละเพิ่มข้ึนเม่ือผลผลิตสูงข้ึน ตน้ทุนแปรผนัรวมจะ
ข้ึนอยูก่บัการใชปั้จจยัแปรผนัร่วมกบัปัจจยัคงท่ี ดงันั้น เส้นตน้ทุนแปรผนัรวมจึงมีลกัษณะเส้นโคง้เวา้

ตน้ทุน 

ปริมาณ 

 

2 

 400 

TFC 

 

600 

 4 6 

 200 

TC 

TVC 

0 
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ออกจากจุดเร่ิมตน้และเพิ่มข้ึนในอตัราท่ีลดลง โดยตน้ทุนรวมเท่ากบัตน้ทุนคงท่ีรวมบวกตน้ทุนแปรผนั
รวม หรือ (TC = TFC + TVC) ดงันั้นเส้นตน้ทุนรวมจึงลกัษณะเหมือนกบัเส้นตน้ทุนแปรผนัรวมแต่อยู่
เหนือเส้นตน้ทุนแปรผนัรวมเท่ากบัตน้ทุนคงท่ีนัน่เอง 

  4. ต้นทุนคงที่เฉลี่ย (Average Fixed Cost: AFC) คือ ต้นทุนคงท่ีทั้ งหมดเฉล่ียต่อ
ผลผลิต 1 หน่วย หาได้จากตน้ทุนคงท่ีรวม หารด้วยจ านวนผลผลิต เรียกว่า เป็นตน้ทุนคงท่ีเฉล่ียต่อ
หน่วยผลผลิต ค านวณไดจ้ากสมการดงัน้ี 

     
TFC

AFC

Q

  

  ลกัษณะเส้นของตน้ทุนคงท่ีเฉล่ีย (AFC) เป็นเส้นท่ีแสดงถึงตน้ทุนคงท่ีท่ีใชผ้ลิตสินคา้ 
1 หน่วย เส้นตน้ทุนคงท่ีเฉล่ียสร้างไดโ้ดยการน าตน้ทุนคงท่ีรวมมาหารปริมาณสินคา้ท่ีผลิต ณ เวลาหน่ึง 
ๆ แลว้น ามาสร้างเป็นกราฟ หรือใชว้ิธีลากเส้นตรงจากจุดก าเนิดไปยงัเส้นตน้ทุนคงท่ีรวม ณ ต าแหน่ง
ต่าง ๆ แลว้ใชค้่าความชนัของแต่ละเส้นท่ีลากจากจุดก าเนิดนั้น ๆ มาสร้างกราฟเส้นตน้ทุนคงท่ีเฉล่ีย ดงั
ภาพแสดงท่ี 5.7 

 

ภาพแสดงที ่5.7 แสดงการสร้างเส้นตน้ทุนเฉล่ีย 

ตน้ทุน 

ตน้ทุน 

AFC 

A 

B 

ปริมาณ 

ปริมาณ 

TFC 
A B 

TFC/QA 

 

TFC/QB 

 

0   QA   QB 

0  QA  QB 
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 จากภาพแสดงท่ี 5.7 จะเห็นไดว้า่ท่ีจุด A และ B เป็นจุดท่ีถูกลากเส้นตรงจากจุดก าเนิด และจุด 
A ค่าความชนัเท่ากบั TFC/QA และจุด B ค่าความชนัเท่ากบั TFC / QB ซ่ึงจะน ามาสร้างกราฟ โดยเส้น
ตน้ทุนคงท่ีเฉล่ียท่ีไดจ้ะมีคุณสมบติัพื้นท่ีส่ีเหล่ียมใตเ้ส้นมีค่าเท่ากนั  
 ยกตวัอยา่ง การวเิคราะห์ตน้ทุนต่าง ๆ ของโรงงานผลิตโตะ๊แห่งหน่ึง ดงัตารางแสดงท่ี 5..6 

ตารางที ่5.6 ตน้ทุนต่าง ๆ ของโรงงานผลิตโตะ๊  
Q TFC (บาท)  TVC (บาท)  TC (บาท)  AFC (บาท)  
1 50 20 70 50 

2 50 30 80 25 

3 50 40 90 17 

4 50 50 100 13 

5 50 60 110 10 

6 50 70 120 8 

 

 จาตารางการวเิคราะห์ตน้ทุนต่าง ๆ สามารถสร้างเส้นตน้ทุนคงท่ีเฉล่ียไดด้งัน้ี 

 

ภาพแสดงที ่5.8 เส้นตน้ทุนคงท่ีเฉล่ีย 

  6. ต้นทุนรวมเฉลี่ย (Average Total Cost: ATC) หรือต้นทุนเฉล่ีย (Average Cost: 
AC) หมายถึง ตน้ทุนทั้งหมดเฉล่ียต่อผลผลิต 1 หน่วย เกิดจากตน้ทุนรวม (ผลรวมของตน้ทุนคงท่ีกบั

ตน้ทุน  

AFC

ปริมาณ 

 60

 40

2

 20

64
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ตน้ทุนแปรผนั) หารดว้ยจ านวนผลผลิต หรือเท่ากบัผลรวมของตน้ทุนคงท่ีเฉล่ีย และตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย 
เรียกวา่เป็นตน้ทุนเฉล่ียต่อหน่วยของผลผลิต ค านวณไดจ้ากสมการ ดงัน้ี 

   
TC

ATC AFC AVC

Q

    

  ลกัษณะเส้นตน้ทุนรวมเฉล่ีย (ATC) และเส้นตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย (AVC) เน่ืองจาก
ตน้ทุนรวมเฉล่ียเป็นผลรวมของตน้ทุนคงท่ีเฉล่ียและตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย การสร้างเส้นตน้ทุนเฉล่ียท าได้
สองวิธีเช่นกนัคือ วิธีแรกเป็นการน าค่าตน้ทุนคงท่ีเฉล่ียและตน้ทุนแปรผนัเฉล่ียมารวมกนัแล้วสร้าง
กราฟ หรือวิธีท่ีสองเป็นการลากเส้นตรงจากจุดก าเนิดไปยงัจุดต่าง ๆ บนเส้นตน้ทุนรวม แลว้ท าการหา
ค่าความชนัของเส้นท่ีลากจากจุดก าเนิดดงักล่าวแลว้น ามาสร้างกราฟ จึงจะไดเ้ส้นตน้ทุนรวมเฉล่ียและ
สามารถท าในลกัษณะเดียวกนัเพื่อสร้างเส้นตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย ดงัภาพ 

 

ภาพแสดงที ่5.9 การสร้างเส้นตน้ทุนเฉล่ีย และเส้นตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย 

ตน้ทุน 

ปริมาณ 

TC 

TVC 

TFC 

0   QA   QB 

AC 

AVC 

ตน้ทุน 

A 

B 

ปริมาณ 

0  QA  QB 

B 
A 
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 จากภาพแสดงท่ี 5.9 จะเห็นไดว้า่การสร้างเส้นตน้ทุนรวมเฉล่ียและเส้นตน้ทุนแปรผนัเฉล่ียดว้ย
วิธีการลากเส้นตรงจากจุดก าเนิดไปท่ีเส้น TC ณ จุด A และ B จากนั้นน าเส้นท่ีลากจากจุดก าเนิดไปถึง
จุดทั้งสองมาสร้างกราฟเส้นตน้ทุนเฉล่ียและเส้นตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย โดยหาค่าความชนัจุด A ไดจ้าก 

TCA / QA และ TACA / QA และหาค่าความชนัจุด B ไดจ้าก TCB / QB และ TAC B / Q B จากกราฟจะ
พบว่าเส้นตน้ทุนเฉล่ีย (ATC) และเส้นตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย (AVC) มีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัซ่ึงจุดต ่า
ท่ีสุดท่ีอยูร่ะหวา่งจุด A และ B เป็นจุดท่ีตน้ทุนเฉล่ียต ่าท่ีสุด ดงันั้นจุดดงักล่าวจึงเป็นจุดเหมาะสมกบัการ
ผลิต 

 ยกตวัอย่าง การวิเคราะห์เส้นตน้ทุนต่าง ๆ ของโรงงานผลิตปากกาแห่งหน่ึงซ่ึงมีตน้ทุนต่าง ๆ 
ดงัตารางแสดงท่ี 5.7 

ตารางที ่5.7 เส้นตน้ทุนต่าง ๆ ของโรงงานผลิตปากกาแห่งหน่ึง 

ปริมาณ
ผลผลิต 

ตน้ทุนคงท่ี ตน้ทุนแปร
ผนั 

ตน้ทุนรวม ตน้ทุนคงท่ี
เฉล่ีย 

ตน้ทุนแปร
ผนัเฉล่ีย 

ตน้ทุนรวม
เฉล่ีย 

Q TFC TVC TC AFC AVC ATC 

0 150 0 150 - - - 
1 150 150 300 150 150 300 

2 150 300 450 75 150 225 

3 150 450 600 50 150 200 

4 150 600 750 37.5 150 187.5 

5 150 750 900 30 150 180 

6 150 900 1050 25 150 175 

 

 จากตารางท่ี 5.7 แสดงตน้ทุนต่าง ๆ ของโรงงานผลิตปากกาแห่งหน่ึงสามารถวาดเส้นกราฟ 
ตน้ทุนแปรผนัเฉล่ียและตน้ทุนรวมเฉล่ีย ไดด้งัน้ี 
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2 4 6  

ภาพแสดงที ่5.10 ตน้ทุนรวมเฉล่ีย ATC และ ตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย AVC 

 ยกตวัอยา่ง การวิเคราะห์เส้นตน้ทุนรวมเฉล่ีย (ATC) และเส้นตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย (AVC) ของ
โรงงานผลิตรองเทา้แห่งหน่ึง ดงัตารางแสดงต่อไปน้ี 

ตารางที ่5.8 ตน้ทุนคงท่ี ตน้ทุนแปรผนั และตน้ทุนรวมของโรงงาน 

Q TFC TVC TC AFC AVC ATC 

1 50 20 70 50 20 70 

2 50 30 80 25 15 40 

3 50 40 90 17 13 30 

4 50 50 100 13 12.5 25.5 

5 50 60 110 10 12 22 

6 50 70 120 8 11.6 19.6 

 

300 

200 

100 

AVC

ATC 

 

ตน้ทุน  

ปริมาณ 
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ภาพแสดงที ่5.11 ตน้ทุนรวมเฉล่ียและตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย 

 7. ต้นทุนเพิ่มหน่วยสุดท้ายหรือต้นทุนส่วนเพิ่ม (Marginal Cost: MC) หมายถึง ตน้ทุนรวมท่ี
เปล่ียนแปลง จากการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของปริมาณผลผลิต 1 หน่วย ตน้ทุนส่วนเพิ่มสามารถมีค่าเป็น
บวกหรือลบได ้หาไดจ้าก การเปล่ียนแปลงตน้ทุนรวมหารดว้ยการเปล่ียนแปลงจ านวนผลผลิต ค านวณ
ไดจ้ากสมการไดด้งัน้ี 

     
TC

MC

Q





 

 เส้นต้นทุนเฉลีย่  

 เน่ืองจากเส้นตน้ทุนเฉล่ียนั้นมี 2 ลกัษณะคือ เส้นตน้ทุนเฉล่ียระยะสั้ น (Short-Run Average 

Cost: SAC) และเส้นตน้ทุนเฉล่ียระยะยาว (Long-Run Average Cost: LAC) ซ่ึงจะอธิบายรายละเอียดได้
ดงัต่อไปน้ี 

  1. เส้นต้นทุนเฉลี่ยระยะส้ัน (Short-Run Average Cost: SAC) เส้นตน้ทุนเฉล่ียระยะ
สั้นจะมีลกัษณะเดียวกนักบัเส้นตน้ทุนรวมเฉล่ียคือ ในช่วงแรกท่ีเป็นการขยายการผลิตเส้นตน้ทุนเฉล่ีย
จะมีค่าลดลงจนถึงจุดต ่าท่ีสุดซ่ึงเป็นจุดวกกลบัโดยท่ีตน้ทุนเฉล่ียจะเพิ่มข้ึนเม่ือพน้ช่วงขยายการผลิต ดงั
ภาพแสดงท่ี 5.12 

ตน้ทุน  

ปริมาณ 

AVC

ATC

 0 2 4 6 

20 

40 

 60 
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ภาพแสดงที ่5.12 เส้นตน้ทุนเฉล่ียระยะสั้น 

 เน่ืองจากการผลิตในระยะสั้ นเป็นการผลิตท่ีใช้ปัจจยัแปรผนัชนิดเพิ่มข้ึนทีละหน่วย ขณะท่ี
ปัจจยัการผลิตอ่ืน ๆ คงท่ี ซ่ึงจะส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มท่ีไดรั้บนั้นมีจ านวนลดนอ้ยถอยลงตามล าดบัจนถึง
ศูนยแ์ละติดลบในท่ีสุด เรียกว่า กฎการลดน้อยถอยลงของผลผลิตเพิ่ม (Law of Diminishing Marginal 

Physical Returns)  
 ยกตวัอย่าง การวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิตของนายด ามีการลงทุนท าขนมไทยในระยะเวลา 1 ปี 
โดยมีตน้ทุนการผลิตดงัต่อไปน้ี 

 

ภาพแสดงที ่5.13 เส้นตน้ทุนเฉล่ียระยะสั้น 

ตน้ทุน 

 

ปริมาณผลผลิต 

 

ATC 

ตน้ทุน  

TC 

TVC 

TFC 

ปริมาณ 
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ภาพแสดงที ่5.14 เส้นตน้ทุนรวม ตน้ทุนแปรผนัและตน้ทุนคงท่ีเฉล่ีย 

  2. เส้นต้นทุนเฉลี่ยระยะยาว (Long-Run Average Cost: LAC) เน่ืองจากเส้นตน้ทุน
เฉล่ียระยะยาวในทางเศรษฐศาสตร์นั้นเป็นระยะเวลาท่ีผูผ้ลิตสามารถเปล่ียนปัจจยัการผลิตคงท่ีให้เป็น
ปัจจยัการผลิตแปรผนัได ้การผลิตในระยะยาวจึงไม่มีปัจจยัการผลิตคงท่ี ซ่ึงผูผ้ลิตสามารถเปล่ียนแปลง
ปัจจยัการผลิตไดทุ้กชนิดและผูผ้ลิตสามารถปรับปรุงขนาดของโรงงานให้เหมาะสมกบัระดบัผลผลิต
นั้น ๆ ได ้ดงันั้นผูผ้ลิตจึงสามารถเลือกขนาดของโรงงานท่ีเสียตน้ทุนเฉล่ียต ่าท่ีสุด โดยอาจใช้วิธีการ
สร้างโรงงานใหม่หรือขยายเพิ่มเติมจากโรงงานเดิม จึงท าให้เส้นตน้ทุนรวมเฉล่ียระยะยาวมีลกัษณะ
คลา้ยกบัตน้ทุนรวมเฉล่ียแต่ยาวกวา่ และในแต่ละช่วงของการผลิตผูผ้ลิตสามารถเลือกการผลิตระยะสั้น
ท่ีดีท่ีสุดได ้ดงัภาพแสดงท่ี 5.15 

ตน้ทุน 

ATC 

AVC 

AFC 

0 ปริมาณ 
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ภาพแสดงที ่5.15 เส้นตน้ทุนเฉล่ียระยะยาว 

 จากภาพแสดงท่ี 5.15 สามารถอธิบายเส้นตน้ทุนเฉล่ียระยะยาวไดจ้ากตวัอย่างของโรงงาน 4 

ขนาดซ่ึงเหมาะส าหรับการผลิตในระดบัต่าง ๆ และแต่ละโรงงานมีตน้ทุนเฉล่ียระยะสั้นท่ีดีท่ีสุดแต่ละ
จุด ในระยะยาวขนาดของโรงงานท่ีเหมาะสมในการผลิตจะพิจารณาจากปริมาณผลผลิต ของโรงงานท่ีมี
ขนาดการใช้ตน้ทุนต ่ากว่าโรงงานขนาดอ่ืน ๆ ซ่ึงจะเห็นได้ว่าโรงงานขนาดต่าง ๆ นั้นมีจุดหน่ึงซ่ึง
เหมาะสมท่ีสุด (Optimum Scale of Plant) คือ เสียต้นทุนเฉล่ียต่อหน่วยต ่าท่ีสุดเม่ือเทียบกบัโรงงาน
ขนาดต่าง ๆ ขนาดโรงงานท่ีเหมาะสมนั้นจะอยู ่ณ จุดต ่าท่ีสุดของเส้นตน้ทุนเฉล่ียระยะสั้นท่ีสัมผสักบั
จุดต ่าท่ีสุดของเส้น  
 ยกตวัอย่าง การหาตน้ทุนการผลิตของโรงงานแห่งหน่ึงท่ีมีตน้ทุนการผลิตแต่ละโรงงานใน
ระยะเวลาต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

ตารางที ่5.9 ตน้ทุนเฉล่ียระยะยาว 

SAC 1 AC SAC 2 AC SAC 3 AC SAC 4 AC 

1 20.00 3 16.00 5 13.00 9 12.00 

2 17.00 4 13.00 6 11.50 10 11.50 

3 15.50 5 12.20 7 10.50 11 11.75 

4 15.00 6 12.00 8 10.00 12 12.00 

5 16.00 7 13.00 9 10.50 13 13.50 

6 18.00 8 15.00 10 11.00   

ATC 4 
LAC 

ATC 3 

 
ATC 2 

 

0 Q1 Q2 

ตน้ทุน 

ATC 1 

ขนาดเลก็ 

ขนาดกลาง 

ขนาดกลาง 

ขนาดใหญ่ 

ปริมาณผลผลิต 
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 จากตารางท่ี 5.9 ดงักล่าวสามารถเขียนเป็นเส้นตน้ทุนเฉล่ียระยะยาวไดด้งัน้ี 

 

ภาพแสดงที ่5.16 เส้นตน้ทุนเฉล่ียระยะยาว 

การเปลีย่นแปลงของเส้นต้นทุนการผลติ 

 การเปล่ียนแปลงของเส้นตน้ทุนการผลิตนั้นสามารถเปล่ียนแปลงไดจ้าก 2 สาเหตุ ดงัต่อไปน้ี 

 1. การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนคงที่ เน่ืองจากตน้ทุนคงท่ีเป็นตน้ทุนท่ีมีจ านวนคงท่ีตลอด แมว้า่
จะผลิตในปริมาณท่ีมากหรือนอ้ย ไม่ไดท้  าการผลิตก็เกิดตน้ทุนคงท่ี และถา้หากมีการเปล่ียนแปลงของ
ตน้ทุนคงท่ีก็จะส่งผลใหต้น้ทุนคงท่ีเฉล่ียเปล่ียนแปลงเช่นกนั ดงัภาพแสดงท่ี 5.17 และ 5.18 

ผลผลิต 

4  6    8   10 

15 

12 

11

5  

0 

LAC 

SAC 4 

SAC 3 SAC 2 

SAC 1 

A 

B 

C 

D 

ตน้ทุน 



209 

 

 

ภาพแสดงที ่5.17 เส้นตน้ทุนคงท่ีรวมเปล่ียนแปลง 

 

ภาพแสดงที ่5.18 เส้นตน้ทุนคงท่ีเฉล่ียเปล่ียนแปลง 

  2.  การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนแปรผัน  เ น่ืองจากต้นทุนแปรผันเป็นต้นทุนท่ี
เปล่ียนแปลงไปตามจ านวนสินคา้ท่ีผลิต และถา้มีการผลิตมากจะเสียตน้ทุนแปรผนัมาก แต่ถา้ไม่ผลิตก็
จะไม่เสียตน้ทุนน้ี เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของตน้ทุนแปรผนัรวมก็จะส่งผลให้ตน้ทุนแปรผนัเฉล่ียเปล่ียน
และท าใหต้น้ทุนรวมและตน้ทุนรวมเฉล่ียเปล่ียนเช่นกนั ดงัภาพแสดงท่ี 5.19 

ตน้ทุน  

A B C 

TFC 1 

TFC 2 

ปริมาณ 
0 

ปริมาณ 

ตน้ทุนคงท่ีเฉล่ีย 

AFC2 

AFC1 

0 
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ภาพแสดงที ่5.19 เส้นตน้ทุนแปรผนัรวมเปล่ียนแปลง 

 ยกตวัอยา่ง การเปล่ียนแปลงตน้ทุนแปรผนั  

 

ภาพแสดงที ่5.20 เส้นตน้ทุนแปรผนัเฉล่ียเปล่ียนแปลง 

ตน้ทุน 
(บาท)   TC 

TVC 

ผลผลิต 
(หน่วย)  

ปริมาณ 

D 

E 

F 

ตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย  

0 



211 

 

 

ภาพแสดงที ่5.21 เส้นตน้ทุนแปรผนัเฉล่ียเปล่ียนแปลง 

 ความสัมพนัธ์ระหว่างต้นทุนรวมเฉลีย่ ต้นทุนแปรผนัเฉลีย่ ต้นทุนคงทีเ่ฉลีย่ และต้นทุนเพิม่  
 เน่ืองจากตน้ทุนต่าง ๆ มีความเก่ียวขอ้งกนั ดงันั้น จึงสรุปความสัมพนัธ์ระหวา่งตน้ทุนแปรผนั
เฉล่ีย ตน้ทุนรวมเฉล่ีย ตน้ทุนคงท่ีเฉล่ีย และตน้ทุนเพิ่ม ไดด้งัน้ี  
 1. ตน้ทุนคงท่ีเฉล่ียจะมีค่าลดลงเร่ือย ๆ แต่ไม่เป็นศูนย ์และตน้ทุนรวมเฉล่ียจะเท่ากบัตน้ทุน
แปรผนัเฉล่ียรวมกบัตน้ทุนคงท่ีเฉล่ีย แต่ตน้ทุนเพิ่มจะมีค่าเท่ากบัตน้ทุนรวมเฉล่ีย ณ จุดท่ีตน้ทุนรวม
เฉล่ียมีค่าต ่าท่ีสุด โดยตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย ตน้ทุนเพิ่ม และตน้ทุนรวมเฉล่ีย จะมีลกัษณะเส้นคลา้ยกนั
เป็นลกัษณะรูปตวัย ู(U shape)    

 2. ตน้ทุนเพิ่มจะตดักบัตน้ทุนรวมเฉล่ียและตน้ทุนแปรผนัเฉล่ียท่ีจุดต ่าท่ีสุดเสมอ ท่ีต าแหน่ง
ตน้ทุนเพิ่มเท่ากบัตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย และตน้ทุนเพิ่มเท่ากบัตน้ทุนรวมเฉล่ีย และตราบใดท่ีตน้ทุนเพิ่มมี
ค่าน้อยกว่าตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย ตน้ทุนแปรผนัเฉล่ียจะมีค่าลดลงเม่ือผูผ้ลิตขยายการผลิตออกไป แต่
เม่ือใดท่ีตน้ทุนเพิ่มมีค่ามากกวา่ตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย ตน้ทุนแปรผนัเฉล่ียจะมีค่าสูงข้ึนเม่ือผูผ้ลิตขยายการ
ผลิตออกไป และตน้ทุนเพิ่มจะมีค่าเท่ากบัตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย ณ จุดท่ีตน้ทุนแปรผนัเฉล่ียมีค่าต ่าท่ีสุด 

 3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งตน้ทุนเพิ่มกบัตน้ทุนเฉล่ีย คือตราบใดท่ีตน้ทุนเพิ่มมีค่านอ้ยกวา่ตน้ทุน
เฉล่ีย ตน้ทุนเฉล่ียจะมีค่าลดลงเม่ือผูผ้ลิตขยายการผลิตออกไป แต่เม่ือใดท่ีตน้ทุนเพิ่มมีค่ามากกวา่ตน้ทุน
เฉล่ีย ตน้ทุนเฉล่ียจะมีค่าสูงข้ึนเม่ือผูผ้ลิตขยายการผลิตออกไป 

  

ตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย 

ตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย 

0 ปริมาณ  

D 

E 

F 



212 

 

 

ภาพแสดงที ่5.22 ความสัมพนัธ์ระหวา่งตน้ทุน 

  

 

ภาพแสดงที ่5.23 ความสัมพนัธ์ระหวา่งตน้ทุน 

  

ปริมาณผลผลิต 

ตน้ทุน 
MC 

AC 

AVC 

AFC 

ตน้ทุน 

ปริมาณผลผลิต 

SAC 

LMC LAC 
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ความสัมพนัธ์ของตน้ทุนการผลิตชนิดต่าง ๆ สามารถสรุปเป็นสูตรค านวณได ้ดงัน้ี  

ตารางที ่5.10 แสดงการค านวณตน้ทุนการผลิตชนิดต่าง ๆ  
ปริมาณ
ผลผลิต 

ตน้ทุน 

คงท่ี 

ตน้ทุน 

แปรผนั 

ตน้ทุน 

รวม 

ตน้ทุน 

คงท่ี 

เฉล่ีย 

ตน้ทุน
แปรผนั
เฉล่ีย 

ตน้ทุน 

รวมเฉล่ีย 

ตน้ทุนเพิ่ม 

Q FC VC TC AFC AVC AC MC 

 

วธีิการหา 
 

TFC + 
TVC 

 

TFC / 
Q 

 

TVC / 
Q 

TC / Q หรือ 

AFC + AVC 

∆TC / ∆Q 

TC หลงั – TC 

ก่อน 

 

 ยกตวัอยา่ง การหาตน้ทุนการผลิตชนิดต่าง ๆ ของส านกัพิมพด์อกหญา้มีตน้ทุนการผลิต แสดง
ดงัต่อไปน้ี 

ตารางที ่5.11 ตน้ทุนการผลิตชนิดต่าง ๆ  
ปริมาณ
ผลผลิต 

Q 

ตน้ทุน 

คงท่ี 

FC 

ตน้ทุน
แปรผนั 

VC 

ตน้ทุน 

รวม 

TC 

ตน้ทุน 

คงท่ีเฉล่ีย 
AFC 

ตน้ทุนแปร
ผนัเฉล่ีย 

AVC 

ตน้ทุน 

รวมเฉล่ีย 
AC 

ตน้ทุน 

เพิ่ม 

MC 

0 60 0 60 - - - - 
1 60 30 90 60 30 90 30 

2 60 40 100 30 20 50 10 

3 60 45 105 20 15 35 5 

4 60 55 115 15 13.75 28.75 10 

5 60 75 135 12 15 27 20 

6 60 120 180 10 20 30 45 
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จากตารางท่ี 5.11 ดงักล่าว เม่ือน าขอ้มูลตน้ทุนการผลิตชนิดต่าง ๆ มาเขียนเป็นกราฟไดด้งัน้ี 

 

ภาพแสดงที ่5.24 เส้นตน้ทุนการผลิต 

สมการการผลติและการประมาณค่าต้นทุน 

 สมการการผลิต หมายถึง รูปแบบสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ท่ีแสดงให้เห็นถึงจ านวนของ
ผลผลิตท่ีผูผ้ลิตผลิตไดด้ว้ยการใชปั้จจยัการผลิตจ านวนหน่ึงภายใตเ้ทคนิคท่ีมีอยูใ่นช่วงระยะเวลาหน่ึง 
ซ่ึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการผลิตและจ านวนผลผลิต สามารถเขียนในรูปสมการไดด้งัน้ี 

    
    Total Product (TP) = 

1 2 3 4
( , , , ,..., )

n
Q f X X X X X  

   โดยท่ี   TP หมายถึง จ านวนผลผลิตรวม 

     X n หมายถึง ปัจจยัการผลิตชนิดท่ี n 

 

 ทั้งน้ี จากรูปแบบสมการการผลิตดงักล่าวจะเห็นไดว้่าจ  านวนผลผลิตรวมจะข้ึนอยู่กบัจ านวน
ของปัจจยัการผลิตโดยตรง และปริมาณผลผลิตจะมากนอ้ยเพียงใดก็จะข้ึนอยูก่บัจ  านวนของปัจจยัท่ีใช้
ในการผลิต ถา้หากใชปั้จจยัการผลิตมากจะท าให้ผลผลิตเพิ่มข้ึน ในทางตรงขา้มกนัถา้ลดปัจจยัการผลิต
จะท าใหจ้  านวนผลผลิตลดลงเช่นกนั ภายใตส้มมติฐานท่ีวา่ สมการการผลิตหรือเทคโนโลยกีารผลิตไม่มี
การเปล่ียนแปลง  
 สมการการผลิตสามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ ดงัน้ี 

AFC 

ปริมาณ 

ตน้ทุน 
TC 

VC 

FC 

MC 

AC 

AVC 

 30 

 0 2  4  

 60 

 

6 

90 
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  1. สมการการผลิตระยะส้ัน เน่ืองจากการผลิตในระยะสั้นมีปัจจยั 2 ประเภท คือ ปัจจยั
คงท่ีและปัจจยัแปรผนั ผูผ้ลิตตอ้งใชปั้จจยัทั้งสองชนิดจึงจะท าให้ไดรั้บผลผลิตรวม ดงันั้นผลผลิตรวม 
(TP) ในระยะสั้น หมายถึง ผลผลิตทั้งหมดท่ีไดรั้บจากการใช้ปัจจยัแปรผนัจ านวนต่าง ๆ ร่วมกบัปัจจยั
คงท่ี สามารถเขียนฟังกช์นัการผลิตไดด้งัน้ี 

   

   ( , )Q f X F  

  โดยท่ี  Q = ปริมาณผลผลิตทั้งหมด (TP)  
    X = จ านวนของปัจจยัแปรผนั 

    F = จ านวนของปัจจยัคงท่ี 

 

  2. สมการการผลิตในระยะยาว คือ สมการการผลิตท่ีปัจจยัทุกชนิดเป็นปัจจยัแปรผนั
ทั้งหมดดงันั้นฟังกช์นัการผลิตจะแสดงไดด้ว้ยสมการ 

 

    
1 2

( , )Q f X X  

  โดยท่ี   X1,X 2 คือ ปัจจยัแปรผนัชนิดต่าง ๆ  
   

 เน่ืองจากสมการการผลิตระยะยาวมกัจะแสดงโดยใชเ้ส้นผลผลิตเท่ากนั (Production Isoquant 

Curve) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า Isoquant Curve (IC) ดงันั้นเส้นผลผลิตเท่ากนัจึงเป็นเส้นท่ีแสดงถึงจ านวน
ของปัจจยัการผลิต 2 ชนิดจึงถูกน ามาใช้เพื่อให้ผลผลิตของสินคา้ชนิดหน่ึงจ านวนเท่ากนั ซ่ึงเป็นการ
วเิคราะห์โดยใชค้วามสัมพนัธ์ของปัจจยัการผลิต ตวัอยา่งฟังกช์นัการผลิต เช่น 

 

     ( , , , )Q f K L E M  
  โดยท่ี  Q  =  อตัราผลผลิตต่อหน่วย 

   K  =  ปัจจยัทุน 

   L  =  ปัจจยัแรงงาน 

   E  =  ปัจจยัพลงังาน 

   M =  วตัถุดิบ 

 

 เน่ืองจากสมการการผลิตน้ีแสดงถึงปัจจยัการผลิตท่ีใช ้ไดแ้ก่ ทุน แรงงาน พลงังาน และวตัถุดิบ 
อยา่งไรก็ตามฟังก์ชนัการผลิตน้ีเป็นเพียงการแสดงความสัมพนัธ์ทัว่ไป ไม่ไดบ้อกถึงอตัราการใชปั้จจยั
การผลิตต่าง ๆ จึงไม่ท าใหท้ราบถึงปริมาณปัจจยัการผลิตแต่ละชนิด และปริมาณผลผลิตท่ีได ้ 
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 ยกตวัอยา่งเช่น สมการการผลิตธุรกิจร้านเบเกอร่ีมีรูปแบบของสมการการผลิต ดงัน้ี 

    ( , , , )Q f K L E M  
  โดยท่ี  Q   =  เบเกอร่ี 

   K  = ปัจจยัทุน คือ ชาม ท่ีคนแป้ง ท่ีบีบแป้ง เตาอบ 

   L  =  ปัจจยัแรงงาน คือ ค่าแรงงาน 

   E   =  ปัจจยัพลงังาน คือ ไฟฟ้า น ้าประปา 
   M   = วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต คือ แป้ง ไข่ไก่ เนย น ้าตาล นม และอ่ืน ๆ  
 

 หรือ สมการการผลิตของร้านขายหมูป้ิงมีรูปแบบของสมการการผลิต ดงัน้ี 

    ( , , , )Q f K L E M  
  โดยท่ี  Q = หมูป้ิง 

   K = ปัจจยัทุน คือ ไม ้ถ่าน เตา ท่ียา่งหมู ไฟแช็ค 

   L = ปัจจยัแรงงาน คือ ค่าแรงงาน 

   E = ปัจจยัพลงังาน คือ น ้าปะปา 
   M = วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตต่าง ๆ เช่น ซอส เน้ือหมู กระเทียม 

  

 ดงันั้น จากสมการการผลิตระยะสั้นและสมการการผลิตระยะยาว สามารถสรุปไดว้า่การผลิตใน
ระยะสั้ นและระยะยาวต่างกันท่ีความสามารถในการปรับเปล่ียนปริมาณ การผลิตในระยะสั้ นเป็น
ช่วงเวลาท่ีผูผ้ลิตไม่สามารถเปล่ียนแปลงการใช้ปัจจยัการผลิตบางชนิดไดจึ้งมีปัจจยัท่ีเป็นปัจจยัคงท่ี 
ส่วนการผลิตในระยะยาวนั้นเป็นช่วงเวลาท่ีผูผ้ลิตสามารถเปล่ียนแปลงระดบัการใชปั้จจยัการผลิตทุก
ชนิดไดต้ามความตอ้งการ ในการผลิตระยะยาวจึงไม่มีปัจจยัคงท่ีนัน่เอง  
การวางแผนการผลติระยะส้ัน  
 การวางแผนการผลิตระยะสั้นนั้น เน่ืองจากสมการการผลิตระยะสั้นประกอบดว้ยปัจจยัคงท่ี
และปัจจยัแปรผนั จึงท าให้สมการการผลิตระยะสั้ นประกอบไปด้วยตน้ทุนคงท่ีและต้นทุนแปรผนั 
ตน้ทุนการผลิตระยะสั้นเป็นตน้ทุนการผลิตสินคา้และบริการท่ีมีปัจจยัคงท่ีและปัจจยัแปรผนั ในการ
วิเคราะห์การผลิตระยะสั้ นจึงมีการน าตน้ทุนคงท่ีร่วมกบัตน้ทุนแปรผนัเสมอ โดยท่ีตน้ทุนคงท่ีและ
ตน้ทุนแปรผนัมีความสัมพนัธ์กบัผลผลิตรวม ผลผลิตเพิ่มและผลผลิตเฉล่ีย ตน้ทุนคงท่ีจึงเป็นตน้ทุนท่ี
ไม่เปล่ียนแปลงไปตามปริมาณการผลิต แต่ต้นทุนแปรผนัจะเปล่ียนแปลงไปตามปริมาณการผลิต 
ภายใตข้อ้สมมติฐานท่ีวา่ ตน้ทุนแปรผนัจะสูงข้ึนเม่ือปริมาณการผลิตเพิ่มข้ึนและตน้ทุนแปรผนัจะลดลง
เม่ือปริมาณการผลิตลดลง  
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 ดงันั้น ในการวิเคราะห์การผลิตระยะสั้ นนั้นสามารถแบ่งช่วงระยะเวลาผลิตได้เป็น 3 ระยะ 
ดงัต่อไปน้ี 

  1. ระยะท่ี 1 เร่ิมตั้งแต่ผลผลิตเท่ากบัศูนยจ์นถึงผลผลิตเฉล่ียมีค่าสูงสุด โดยจะเป็นระยะ
ท่ีผลผลิตรวมเพิ่มอย่างรวดเร็ว ผลผลิตส่วนเพิ่มมีค่าเพิ่มข้ึนและมากกว่าผลผลิตเฉล่ีย ในระยะน้ีเม่ือ
ผูผ้ลิตเพิ่มปัจจยัแปรผนัเขา้ไปผลผลิตส่วนเพิ่มนั้นจะเพิ่มข้ึน ท าให้ผลผลิตรวมเพิ่มในอตัราท่ีเพิ่มข้ึน
และเม่ือผลผลิตส่วนเพิ่มลดลงจะท าให้ผลผลิตรวมเพิ่มข้ึนในอตัราท่ีลดลง ดงันั้นในระยะท่ีหน่ึงน้ีจะท า
ใหผู้ผ้ลิตขยายการผลิตท่ีมีผลผลิตรวมเพิ่มข้ึน และผูผ้ลิตจะเพิ่มการผลิตอยา่งเต็มท่ีเน่ืองจากผลผลิตเพิ่ม
มีค่าเพิ่มข้ึน เม่ือผูผ้ลิตเพิ่มปัจจยัแปรผนัหน่ึงหน่วยจะไดรั้บผลผลิตเพิ่มมากกวา่หน่ึงหน่วย 

  2. ระยะท่ี 2 เป็นช่วงผลผลิตรวมเพิ่มข้ึนในอตัราท่ีลดลงจนกระทัง่มีค่าสูงสุด โดยเร่ิม
ตั้งแต่จุดท่ีผลผลิตเฉล่ียมีค่าสูงสุดจนถึงจุดท่ีผลผลิตส่วนเพิ่มมีค่าเท่ากบัศูนย ์ซ่ึงเป็นจุดท่ีผลผลิตรวมมี
ค่าสูงสุดเน่ืองจากผลผลิตส่วนเพิ่มลดลงท าให้ผลผลิตรวมเพิ่มข้ึนในอตัราท่ีลดลง ดงันั้นในระยะน้ีเม่ือ
ผลผลิตรวมมีค่าสูงสุดผลผลิตส่วนเพิ่มจะมีค่าเท่ากบัศูนย ์และเส้นผลผลิตเฉล่ียจะมีค่ามากกว่าเส้น
ผลผลิตเพิ่ม โดยระยะท่ีสองจะส้ินสุดเม่ือผลผลิตส่วนเพิ่มมีค่าเท่ากบัศูนย ์ผลผลิตส่วนเพิ่มและผลผลิต
เฉล่ียจะลดลงแต่ผลผลิตรวมยงัเพิ่มข้ึน เม่ือผูผ้ลิตเพิ่มปัจจยัแปรผนัหน่ึงหน่วยท าใหผ้ลผลิตท่ีไดรั้บนอ้ย
กว่าหน่ึง ซ่ึงสาเหตุท่ีผูผ้ลิตยงัคงท าการผลิต เพราะผลผลิตรวมยงัคงเพิ่มข้ึนท าให้ผูผ้ลิตจะท าการผลิต
จนถึงจุดท่ีท าให้ผูผ้ลิตไดรั้บผลผลิตรวมสูงสุด ดงันั้นในระยะน้ีผูผ้ลิตจะยงัคงท าการผลิตอยู ่ เน่ืองจาก
ผลผลิตรวมมีค่าเพิ่มข้ึนและผลผลิตส่วนเพิ่มมีค่าลดลงแต่ยงัคงมากกวา่ศูนย ์

  3. ระยะท่ี 3 เร่ิมตั้งแต่จุดท่ีผลผลิตส่วนเพิ่มมีค่าเท่ากบัศูนยแ์ละผลผลิตรวมมีค่าสูงสุด
เป็นตน้ไป โดยในระยะน้ีผลผลิตรวมจะลดลงเร่ือย ๆ ซ่ึงเป็นผลมาจากผลผลิตส่วนเพิ่มท่ีเร่ิมติดลบมาก
ข้ึนและผลผลิตเพิ่มมีค่าลดลงต ่ากวา่ศูนย ์เม่ือผูผ้ลิตเพิ่มปัจจยัแปรผนัทีละหน่ึงหน่วย ท าให้ผลผลิตรวม
ท่ีไดล้ดลง เม่ือผลผลิตเพิ่มมีค่าน้อยกว่าศูนยแ์ละเส้นผลผลิตเฉล่ียยงัคงลดลงอย่างต่อเน่ือง ดงันั้นใน
ระยะน้ีผูผ้ลิตจะเร่ิมลดการผลิตลงเน่ืองจากผลผลิตรวมลดลง ซ่ึงจะแสดงไดด้งัภาพแสดงท่ี 5.24 
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ภาพแสดงที ่5.25 ผลผลิตรวม ผลผลิตเพิ่มและผลผลิตเฉล่ีย 

 จากภาพแสดงท่ี 5.25 ให้เห็นวา่ในระยะสั้นผูผ้ลิตบางรายมีตน้ทุนต่อหน่วยสูงกวา่ราคาสินคา้ 
อาจเกิดปัญหาการขาดทุน ผูผ้ลิตตอ้งเลือกวา่จะท าการผลิตต่อหรือไม่โดยจะท าการเปรียบเทียบระหว่าง
รายรับรวมกบัตน้ทุนแปรผนั ถ้ารายรับรวมสูงกว่าตน้ทุนแปรผนั ผูผ้ลิตจะท าการผลิตต่อไป โดยน า
รายรับท่ีมากกวา่ตน้ทุนแปรผนัรวมมาชดเชยการขาดทุน แต่ถา้ผูผ้ลิตเลิกผลิตจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายส่วน
ของตน้ทุนคงท่ี ดงันั้นถา้รายรับรวมนอ้ยกวา่ตน้ทุนแปรผนัผูผ้ลิตจึงควรเลิกท าการผลิตเรียกวา่ “จุดยุติ
การผลิต” 
 ยกตวัอยา่ง ชาวสวนรายหน่ึงมีจ านวนรถแทรกเตอร์ท่ีสามารถน ามาท าสวนได ้4 คนั ปัจจยัแปร
ผนัคือจ านวนคนงาน และผลผลิตมีดงัน้ี 

  

ปัจจยัแปรผนั 

 ผลผลิต 

ระยะท่ี ระยะท่ี2 ระยะท่ี3 

TP 

AP 

MP 

ระยะท่ี1 
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ตารางที ่5.12 ปัจจยัแปรผนัของชาวสวนรายหน่ึง 

ปัจจยัคงท่ี ปัจจยัแปรผนั ผลผลิตรวม ผลผลิตเฉล่ีย ผลผลิตส่วนเพิ่ม 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

0 

20 

34 

57 

76 

80 

80 

77 

71 

0 

20 

17 

19 

19 

16 

13.3 

11 

8.9 

0 

20 

14 

23 

19 

4 

0 

-3 

-6 

 

 จากตารางท่ี 5.12 สามารถวาดกราฟแสดง ผลผลิตรวม ผลผลิตเฉล่ีย ผลผลิตส่วนเพิ่ม ในแต่ละ
ระยะเวลาการผลิตไดด้งัน้ี 

 

ภาพแสดงที ่5.26 ผลผลิตในแต่ละระยะ 

 

  

 

AP 

ผลผ

8

 19 

นวนแรงงาน 

M
 0 4 6 

ระยะท่ี1  ระยะท่ี3 ระยะท่ี2 
80 

20 

ระยะท่ี1 ระยะท่ี2 ระยะท่ี3 

ผลผลิต 

ปัจจยัแปรผนั 
 

TP 

MP 
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 ยกตวัอย่าง ชาวนารายหน่ึงมีจ านวนท่ีดินท่ีสามารถน ามาท านาได ้1 ไร่ และปัจจยัแปรผนัคือ
จ านวนคนงานท่ีใชท้  านา ซ่ึงผลผลิตวดัออกมาเป็นตารางวาไดด้งัน้ี 

ตารางที ่5.13 ปัจจยัผลผลิตแปรผนัของชาวนารายหน่ึง 

ปัจจยัคงท่ี ปัจจยัแปรผนัX ผลผลิตรวม (TP)  ผลผลิตเพิ่ม (MP)  ผลผลิตเฉล่ีย (AP)  
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

20 

36 

55 

76 

95 

98 

98 

94 

20 

16 

19 

21 

19 

3 

0 

4 

20 

18 

18.3 

19 

19 

16.3 

14 

11.8 

 

 จากตารางท่ี 5.13 สามารถวาดกราฟแสดงผลผลิตรวม ผลผลิตเฉล่ีย ผลผลิตเพิ่ม และก าหนด
ช่วงระยะการผลิตแต่ละระยะไดด้งัน้ี 

 

ภาพแสดงที ่5.27 ผลผลิตรวม ผลผลิตเฉล่ีย และผลผลิตส่วนเพิ่ม 

AP 

98 

ปัจจยัแปรผนั 

ผลผลิต 

MP 

7 

ระยะท่ี2 ระยะท่ี3 

19 

5 0 

ระยะท่ี1 

 



221 

 

การวางแผนการผลติระยะยาว  
 ในการวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิตระยะยาว (Long – Run Cost Analysis) เน่ืองจากการผลิตระยะ
ยาวผูผ้ลิตสามารถเปล่ียนแปลงปัจจยัการผลิตไดทุ้กชนิด การผลิตระยะยาวจึงมีเฉพาะปัจจยัแปรผนั โดย
ผูผ้ลิตสามารถเปล่ียนแปลงขนาดการผลิตให้เหมาะสมกบัท่ีตอ้งการได ้และปัจจยัทุกชนิดท่ีใช้ในการ
ผลิตเป็นปัจจยัแปรผนั ดงันั้นสมการการผลิตในระยะยาวจึงมีเฉพาะแต่ปัจจยัแปรผนัเท่านั้น เส้นการ
ผลิตระยะยาวจึงเป็นเส้นท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตน้ทุนการผลิตกบัจ านวนผลผลิตจาก
ขนาดของการผลิตท่ีต่างกนั ซ่ึงแสดงในรูปของความสัมพนัธ์ระหวา่งตน้ทุนระยะสั้นของโรงงานแต่ละ
ขนาดกบัตน้ทุนของการผลิตในระยะยาว ท าให้ผูผ้ลิตจะมีตน้ทุนรวมระยะยาว (LTC) ท่ีเกิดจากผลรวม
ของตน้ทุนระยะสั้น (STC) ไดด้งัน้ี (โดยท่ี LTC คือตน้ทุนรวมระยะยาว และ ST คือตน้ทุนระยะสั้น)  
 

 

ภาพแสดงที ่5.28 ตน้ทุนรวมในระยะยาว 

 เน่ืองจากการผลิตในระยะยาวผูผ้ลิตสามารถเปล่ียนแปลงปัจจยัการผลิตไดต้ลอดเวลา ท าใหก้าร
ผลิตในระยะยาวราคาสินคา้ของผูผ้ลิตจะเท่ากบัจุดต ่าท่ีสุดเสมอ ผูผ้ลิตจะผลิตท่ีจุดตน้ทุนเฉล่ียระยะสั้น
เท่ากบัตน้ทุนเฉล่ียระยะยาว โดยถา้ราคาสินคา้มากกวา่จุดต ่าท่ีสุดของตน้ทุนเฉล่ีย จะท าใหผู้ผ้ลิตมีก าไร
เกินปกติและจะมีผูผ้ลิตรายใหม่เขา้สู่ตลาดเพิ่มข้ึนเกิดการแข่งขนัทางดา้นราคา ท าให้ราคาสินคา้ลดลง
เท่ากบัจุดต ่าท่ีสุดของตน้ทุนเฉล่ียซ่ึงเป็นก าไรปกติ ท าให้การผลิตอยู่ท่ีจุดตน้ทุนเฉล่ียระยะสั้นเท่ากบั
ตน้ทุนเฉล่ียระยะยาวในท่ีสุด ดงันั้นในการผลิตในระยะยาวผูผ้ลิตจึงสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบหรือ
สมการการผลิตใหเ้หมาะสมในแต่ละระดบัผลผลิต โดยผูผ้ลิตจะท าการเลือกรูปแบบการผลิตท่ีท าใหเ้สีย
ตน้ทุนเฉล่ียต ่าท่ีสุด โดยท่ี LAC คือตน้ทุนเฉล่ียระยะยาว และ SAC คือตน้ทุนเฉล่ียระยะสั้น ดงัแสดงใน
ภาพต่อไปน้ี 

ตน้ทุน 

ปริมาณผลผลิต 

LTC 

ST3 
 ST2 

ST1 
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ภาพแสดงที ่5.29 เส้นตน้ทุนเฉล่ียระยะยาว 

 จากภาพแสดงท่ี 5.29 ให้เห็นว่าผูผ้ลิตมีรูปแบบหรือสมการการผลิต 3 แบบ ซ่ึงแต่ละแบบนั้น
เหมาะสมส าหรับจ านวนการผลิตระดบัต่าง ๆ ท าให้มีเส้นตน้ทุนระยะสั้น 3 เส้นคือ STC1 STC2 และ 
STC3 และท าให้มีตน้ทุนเฉล่ียระยะสั้นคือ SAC1 SAC2 และ SAC3 ตามล าดบั เส้นตน้ทุนระยะยาวเกิด
จากเส้นตน้ทุนรวมระยะสั้นทั้ง 3 เส้นรวมกนั การผลิตท่ีเหมาะสมในระยะยาวจะถูกเลือกจากผลผลิต
เฉล่ียระยะสั้นต่าง ๆ เช่น จ านวนผลผลิต Q1 เป็นการผลิตท่ีมีตน้ทุนเฉล่ียระยะสั้น SAC1 ท่ีมีค่าใชจ่้ายต ่า
ท่ีสุด จ านวนผลผลิต Q2 เป็นการผลิตท่ีมีตน้ทุนเฉล่ียระยะสั้น SAC2 ท่ีมีค่าใช้จ่ายต ่าท่ีสุด และจ านวน
ผลผลิต Q3 เป็นการผลิตท่ีมีตน้ทุนเฉล่ียระยะสั้น SAC3 ท่ีมีค่าใชจ่้ายต ่าท่ีสุด ซ่ึงแต่ละจุดเรียกวา่ “จุดการ
ผลิตท่ีเหมาะสมท่ีสุด (Optimum Scale) ” 
การวางแผนขนาดของโรงงานและการประหยดัต่อขนาด  
 เน่ืองจากเส้นตน้ทุนเฉล่ียระยะยาวเป็นเส้นท่ีบอกถึงประสิทธิภาพการผลิตวา่ในช่วงระยะการ
ผลิตมีการประหยดัจากขนาดหรือการไม่ประหยดัจากขนาด การผลิตระยะยาวเกิดการประหยดัต่อขนาด
ข้ึนไดเ้ม่ือผูผ้ลิตเพิ่มปริมาณการผลิตเขา้ไปแลว้ท าใหผู้ผ้ลิตมีตน้ทุนเฉล่ียต่อหน่วยลดลง ดงัภาพแสดงท่ี 

 5.30 

ตน้ทุน 

0 ปริมาณผลผลิต 

LAC 
SAC1 

SAC3 SAC2 

Q3 Q2 Q1 
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ภาพแสดงที ่5.30 การประหยดัและการไม่ประหยดัต่อขนาดกบัเส้นตน้ทุนเฉล่ียระยะยาว 

 จากภาพดงักล่าวจะเห็นได้ว่าในช่วงแรกของการผลิตจะเกิดการประหยดัต่อขนาด เม่ือเส้น
ตน้ทุนเฉล่ียระยะยาวมีค่าลดลง เน่ืองจากมีการใชปั้จจยัการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ ระยะท่ีสองเป็นการ
ผลิตท่ีมีผลไดต่้อขนาดคงท่ี เป็นช่วงท่ีเส้นตน้ทุนเฉล่ียระยะยาวอยู่คงท่ี เน่ืองจากผลผลิตท่ีไดต่้อขนาด
คงท่ี การขยายการผลิต ตน้ทุนเฉล่ียระยะยาวไม่เปล่ียนแปลง ส่วนระยะท่ีสามเป็นการผลิตท่ีไม่ประหยดั
จากขนาด (Diseconomies of Scale) จะเกิดข้ึนในช่วงสุดทา้ยของการผลิต เส้นตน้ทุนเฉล่ียระยะยาวจะมี
ค่าเพิ่มข้ึน เน่ืองจากมีการใชปั้จจยัการผลิตท่ีไม่มีประสิทธิภาพ  
 การประหยดัต่อขนาดสามารถเกิดข้ึนไดจ้าก 2 สาเหตุ ไดแ้ก่  
 1. การประหยัดต่อขนาดภายใน (Internal Economics Of Scales) โดยการประหยดัต่อขนาด
ภายในนั้นเกิดจากการมีประสิทธิภาพในการผลิต เน่ืองมาจากการแบ่งงานกนัท า แรงงานมีฝีมือ ท าให้
เกิดความช านาญเฉพาะอย่าง จึงท าให้ผลผลิตท่ีได้มีปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนมากกว่า เดิม การผลิตมี
ประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน 

 2. การประหยดัต่อขนาดภายนอก (External Economics Of Scales) โดยการประหยดัต่อขนาด
ภายนอกนั้นเกิดจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการผลิต แต่เป็นตวัเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
เน่ืองมาจากต้นทุนการผลิตท่ีลดลงหรือผลผลิตท่ีมากข้ึน ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เช่น นโยบายท่ีรัฐ
สนบัสนุนการผลิตมีการลดภาษีดา้นต่าง ๆ  
 ดงันั้น จึงสรุปไดว้า่สาเหตุท่ีท าให้เกิดการประหยดัต่อขนาด ไดแ้ก่ แรงงานมีประสิทธิภาพใน
การผลิตเพิ่มข้ึน เทคโนโลยมีีประสิทธิภาพมากข้ึน ตน้ทุนเฉล่ียต่อหน่วยลดลง การจดัการโลจิสติกส์ท่ีดี 
การไดส่้วนลดจากการซ้ือปัจจยัการผลิตคราวละมาก ๆ และการประหยดัต่อขนาดสังเกตได้จากเส้น

 0 

ตน้ทุนเฉล่ีย 

ปริมาณ 

การประหยดั
ต่อขนาด 

 ผลไดต้่อ 

 ขนาดคงท่ี 
การไม่ประหยดัต่อ
ขนาด 
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ตน้ทุนต่อหน่วยระยะยาว ท่ีแสดงปริมาณการผลิตท่ีเหมาะสมของโรงงานขนาดต่าง ๆ ในระยะยาว ซ่ึง
เป็นตน้ทุนต่อหน่วยท่ีต ่าท่ีสุดของแต่ละโรงงาน  
 ยกตวัอยา่ง การประหยดัต่อขนาดของธุรกิจแห่งหน่ึงผลิตท่ีโรงงานขนาดท่ี 1 ตน้ทุนต ่าท่ีสุดคือ
การผลิตท่ี 50,000 หน่วย ถา้ตอ้งการผลิตมากข้ึน ก็จะใชโ้รงงานขนาดท่ี 2 ผลิตท่ี 100,000 หน่วย ตน้ทุน
ต่อหน่วยจะลดลงและถา้ตอ้งการผลิตท่ี 150,000 หน่วยก็จะใช้โรงงานขนาดท่ี 3 เป็นโรงงานหลกั ซ่ึง
น ามาวาดกราฟไดด้งัน้ี 

 

ภาพแสดงที ่5.31 การประหยดัต่อขนาด 

การขยายขนาดการผลติ  
 การขยายการผลิต (Law of Returns to Scale) เน่ืองจากการผลิตในระยะยาวผูผ้ลิตสามารถ
เปล่ียนแปลงปัจจยัการผลิตทุกชนิดไดต้ามตอ้งการ และปัจจยัการผลิตท่ีใช้ในการผลิตมีชนิดเดียวคือ
ปัจจยัแปรผนั ดงันั้นในการผลิตระยะยาวจึงเป็นการพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงปัจจยัการผลิตทุก
ประเภทในอตัราส่วนท่ีเท่ากนัว่าจะส่งผลต่อผลผลิตอย่างไร ซ่ึงเรียกว่า “กฎผลไดจ้ากการขยายขนาด
การผลิต”  
 การขยายการผลิตนั้นจะอธิบายถึงการเปล่ียนแปลงของผลผลิตรวม ขณะท่ีปัจจยัการผลิตต่าง ๆ 
เปล่ียนแปลงตามความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัคงท่ีกบัปัจจยัแปรผนัต่อจ านวนผลผลิต เม่ือเพิ่มปัจจยัแปร
ผนัเขา้ไปในปัจจยัคงท่ีในแต่ละระดบัท่ีมีผลต่อจ านวนผลผลิต โดยแบ่งเป็น 3 ระยะดงัต่อไปน้ี 

 1. ระยะท่ี 1 ผลผลิตรวมเพิ่มมากกว่าอตัราการเพิ่มของปัจจยัการผลิต (Increasing Returns to 

Scale) เร่ิมจากจุดเร่ิมตน้การผลิตไปกระทัง่ถึงจุดท่ีผลผลิตเฉล่ียสูงสุด ระยะน้ีผลผลิตจะเพิ่มข้ึนในอตัรา
ท่ีเพิ่มข้ึน โดยผลผลิตส่วนเพิ่มจะตดักบัผลผลิตเฉล่ีย ณ จุดน้ีเช่นกนั ระยะน้ีเป็นระยะท่ีผลผลิตรวมมี

ตน้ทุน 

ปริมาณ 

 

 
 

โรงงานท่ี1 
โรงงานท่ี2 

โรงงานท่ี3 

 150,000  100,000  50,000 
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ปริมาณเพิ่มข้ึน เม่ือเพิ่มปัจจยัการผลิตเขา้ไปจะท าใหผ้ลผลิตรวมเพิ่มข้ึนในอตัราท่ีสูงกวา่ปัจจยัการผลิต 
ในระยะน้ีผูผ้ลิตจะขยายการผลิตใหม้ากข้ึน ท าใหเ้กิดการประหยดัจากขนาด (Economy of Scale) ซ่ึงใน
ระยะน้ีจะเป็นช่วงแรกท่ีผลผลิตจะเพิ่มในอตัราสูงข้ึน (Increasing Rate)  
 2. ระยะท่ี 2 ผลผลิตรวมเพิ่มเท่ากบัอตัราการเพิ่มของปัจจยัการผลิต (Constant Returns to Scale) 
เร่ิมจากจุดผลผลิตเฉล่ียสูงสุด ไปถึงจุดซ่ึงผลผลิตส่วนเพิ่มเท่ากบัศูนย ์ระยะน้ีผลผลิตจะเพิ่มชา้หรือเพิ่ม
ในอตัราท่ีลดลง (Diminishing Rate) ผลผลิตรวมจะสูงสุดท่ีจุดซ่ึงผลผลิตส่วนเพิ่มเท่ากบัศูนย ์ระยะน้ี
เป็นระยะท่ีผลผลิตรวมท่ีไดมี้ปริมาณคงท่ี เม่ือเพิ่มปัจจยัการผลิตเขา้ไป ท าให้ผลผลิตรวมเพิ่มข้ึนใน
อตัราส่วนเท่ากนักบัปัจจยัการผลิต ผูผ้ลิตมกัจะหยุดการเพิ่มการผลิตเน่ืองจากการเพิ่มปัจจยัการผลิตท า
ให้ได้ผลผลิตในอตัราท่ีเพิ่มเท่านั้น เช่น โรงงานท่ีมีการผลิตในปริมาณท่ีเหมาะสม ใช้ศกัยภาพของ
เคร่ืองจกัรและแรงงานอยา่งเต็มท่ี ไม่ตอ้งการการผลิตท่ีมากข้ึน จะไม่ค  านึงถึงการผลิตในปริมาณมาก 
ซ่ึงในระยะน้ีจะเป็นช่วงท่ีสองผลผลิตจะเพิ่มในอตัราท่ีลดลง (Diminishing Rate) จนกระทัง่จ  านวน
ผลผลิตสูงสุด 

 3. ระยะท่ี 3 ผลผลิตรวมเพิ่มน้อยกว่าอตัราการเพิ่มของปัจจยัการผลิต (Decreasing Returns to 

Scale) เป็นระยะท่ีเกิดข้ึนหลงัจากจุดท่ีผลผลิตส่วนเพิ่มข้ึนมีค่าน้อยกว่าศูนย ์(มีค่าเป็นลบ) ระยะน้ี
ผลผลิตจะลดลง (Decreasing Rate) โดยผลผลิตส่วนเพิ่มและผลผลิตรวมจะลดลง เป็นระยะท่ีผลผลิต
รวมท่ีไดมี้ปริมาณลดลง เม่ือเพิ่มปัจจยัการผลิตเขา้ไป ท าให้ผลผลิตรวมเพิ่มข้ึนในอตัราท่ีต ่ากวา่ปัจจยั
การผลิต ผูผ้ลิตท่ีอยูใ่นระยะน้ีจะพบผลเสียท่ีเกิดจากการขยายการผลิตท่ีมากเกินไป ดงันั้นการผลิตใน
ระยะยาว ผูผ้ลิตจะท าการผลิตในระยะท่ีหน่ึงและสอง เป็นระยะท่ีผูผ้ลิตไดรั้บก าไร แต่ในระยะท่ีสามซ่ึง
ผลผลิตรวมเพิ่มข้ึนในอตัราท่ีลดลง ผูผ้ลิตจะไม่เลือกท าการผลิตเพราะเส่ียงกบัการขาดทุน ซ่ึงในระยะน้ี
จะเป็นช่วงท่ีสามผลผลิตจะลดลง (Decreasing Rate)  

สรุป 

 การผลิตสินคา้หรือบริการของผูผ้ลิตนั้นมีจุดมุ่งหมายท่ีส าคญัคือ การแสวงหาก าไรสูงสุด โดย
การผลิตนั้นจะเป็นขั้นตอนเปล่ียนแปลงปัจจยัการผลิตให้เป็นผลผลิต ซ่ึงปัจจยัการผลิตหมายถึง ท่ีดิน 
แรงงาน ทุน ผูป้ระกอบการและวตัถุดิบท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตทั้งหมดทุกขั้นตอน รวมทั้งมีตน้ทุนใน
การผลิตท่ีส าคญัในทางเศรษฐศาสตร์คือ ตน้ทุนค่าเสียโอกาส ตน้ทุนไม่ชดัแจง้ หรือตน้ทุนแฝง และ
ตน้ทุนดา้นสังคม ทั้งน้ีการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์แบ่งการวเิคราะห์การผลิตออกเป็นการผลิตระยะสั้น
และการผลิตระยะยาว จึงเกิดตน้ทุนการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์ซ่ึงก็คือตน้ทุนระยะสั้ นและต้นทุน
ระยะยาวเช่นกนัโดยตน้ทุนระยะสั้นประกอบดว้ยตน้ทุนคงท่ีและตน้ทุนแปรผนั ในขณะท่ีตน้ทุนระยะ
ยาวประกอบดว้ยตน้ทุนแปรผนัเท่านั้น และลกัษณะเส้นตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนนั้นในการวิเคราะห์การผลิต
ในทางเศรษฐศาสตร์คือ ตน้ทุนคงท่ีรวม ตน้ทุนแปรผนัรวม ตน้ทุนรวม ตน้ทุนคงท่ีเฉล่ีย ตน้ทุนแปรผนั
เฉล่ีย ตน้ทุนรวมเฉล่ียและตน้ทุนเพิ่มหน่วยสุดทา้ย โดยเส้นตน้ทุนรวมเฉล่ียแบ่งไดเ้ป็นสองประเภทคือ 
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เส้นตน้ทุนเฉล่ียระยะสั้นและ เส้นตน้ทุนเฉล่ียระยะยาว ทั้งน้ีความสัมพนัธ์ระหวา่งตน้ทุนต่าง ๆ มีความ
เก่ียวข้องกันผ่านรูปแบบของสมการการผลิตท่ีมี รูปแบบสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ท่ีแสดง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการผลิตและจ านวนผลผลิต แสดงใหเ้ห็นถึงจ านวนของผลผลิตท่ีผูผ้ลิตผลิต
ไดด้ว้ยการใช้ปัจจยัการผลิตจ านวนหน่ึงภายใตเ้ทคนิคท่ีมีอยู่ในช่วงระยะเวลาหน่ึง โดยท่ีผูผ้ลิตจะท า
การผลิต ณ จุดท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือจุดท่ีมีการประหยดัต่อขนาดมากท่ีสุดและเป็นจุดดุลยภาพของการ
ผลิตในระยะยาว เน่ืองจากการผลิตในระยะยาวผูผ้ลิตสามารถเปล่ียนแปลงปัจจยัการผลิตทุกชนิดไดต้าม
ตอ้งการจึงท าให้การเปล่ียนแปลงของผลผลิตรวมและเกิดการขยายการผลิตข้ึนในช่วงระยะเวลาต่างใน
การของการผูผ้ลิตนัน่เอง 

ค าถามทบทวน 

 1. จงยกตวัอยา่งกระบวนการผลิตและผลผลิตท่ีมีปัจจยัน าเขา้คือยางพารา 

 2. จงยกตวัอยา่งปัจจยัน าเขา้และกระบวนการผลิตของปุ๋ยชีวภาพ 

 3. ตน้ทุนในทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค เนน้ในเร่ืองใด  
 4. ตน้ทุนค่าเสียโอกาส หมายความวา่อยา่งไร 

 5. ตน้ทุนท่ีเห็นชดัแจง้กบัตน้ทุนท่ีเห็นไม่ชดัแจง้ต่างกนัอยา่งไร  
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แผนการสอนประจ าบทที่ 6 

เร่ือง การวเิคราะห์นโยบายและการก าหนดราคา 

ในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์และตลาดผูกขาด 

 

หัวข้อเน้ือหาประจ าบท 

ตลาดและตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

ความหมายและลกัษณะตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

อุปสงค ์รายรับรวม รายรับเฉล่ีย และรายรับเพิ่มในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

อุปสงคแ์ละอุปทานในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

ดุลยภาพระยะสั้นและดุลยภาพระยะยาวในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

ดุลยภาพระยะสั้นในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

ดุลยภาพระยะยาวในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

การวเิคราะห์จุดดุลยภาพในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์กรณีก าไรและขาดทุน 

ขอ้ดีและขอ้เสียของตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

ตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์และลกัษณะตลาดผกูขาด 

อุปสงค ์รายรับเฉล่ียและรายรับเพิ่มในตลาดผกูขาด 

การวเิคราะห์ตลาดผกูขาดกรณีท่ีไม่มีการควบคุมและมีการควบคุม 

ดุลยภาพระยะสั้นและดุลยภาพระยะยาวในตลาดผกูขาด 

ขอ้ดีและขอ้เสียของตลาดผกูขาด 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เม่ือศึกษาบทน้ีแลว้ ผูศึ้กษาสามารถ 

 1. อธิบายลกัษณะตลาดและจ าแนกประเภทตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

 2. อธิบายลกัษณะตลาดและจ าแนกประเภทตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์ 

 2. อธิบายลกัษณะตลาดแข่งขนัสมบูรณ์และตลาดผกูขาด 

 3. สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ของอุปสงค ์รายรับรวม รายรับเฉล่ีย และรายรับเพิ่ม 

 4. เขา้ใจอุปสงคใ์นตลาดแข่งขนัสมบูรณ์และตลาดผกูขาด 

 5. สามารถอธิบายดุลยภาพระยะสั้นและดุลยภาพระยะยาว 

 6. สามารถวเิคราะห์การจุดดุลยภาพในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์และตลาดผกูขาด 

 7. อธิบายขอ้ดีและขอ้เสียของตลาดแข่งขนัสมบูรณ์และตลาดผกูขาด 
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 8. อภิปรายและตอบค าถามได ้

  

วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 1. แนะน าเน้ือหารายวชิาในบท 

 2. แนะน าเอกสารและต าราอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับอ่านเพิ่มเติม 

 3. แนะน ากิจกรรมการเรียนการสอน การวดัผลและการประเมินผล 

 4. บรรยายโดยใชเ้อกสารและยกตวัอยา่งการแข่งขนัในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

 5. ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา และร่วมกนัวเิคราะห์จุดดุลยภาพในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

 6 ตอบค าถามและส่งงานค าถามทา้ยบท 

 7. จดัท ารายงานคน้ควา้นอกชั้นเรียน พร้อมน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน 

 2. เอกสาร ต ารา และบทความท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3. เอกสารตวัอยา่งกรณีศึกษาในปัจจุบนั 

 4. ชุดแผน่ใสสรุปค าบรรยาย 

 

การวดัและประเมินผล 

 1. สังเกตจากเขา้ชั้นเรียน ความสนใจในการเรียน 

 2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน 

 3. การตอบค าถาม การวเิคราะห์กรณีศึกษาในชั้นเรียน 

 4. การตอบค าถามทา้ยบท 

 5. รายงานการคน้ควา้นอกชั้นเรียนและการน าเสนอ
 

บทที ่6 

การวเิคราะห์นโยบายและการก าหนดราคา 

ในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์และตลาดผูกขาด 
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ตลาดและตลาดแข่งขันสมบูรณ์ 

 ตลาด หมายถึง การท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายท าการตกลงแลกเปล่ียน ซ้ือขายสินค้า บริการ หรือ
ทรัพยสิ์นต่าง ๆ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีการพบกนัโดยตรง ไม่จ  าเป็นตอ้งมีสถานท่ีหรืออาณาเขตท่ีแน่นอน 
และไม่จ  าเป็นตอ้งช าระเงินหรือส่งมอบของกนัทนัที ตลาดในทางเศรษฐศาสตร์จึงมีความหมายท่ีกวา้ง
กว่าตลาดในความหมายโดยทัว่ไป (วิรุณศิริ, 2553) และ (ปิยะลกัษณ์, 2553) กล่าวว่า ตลาดโดยทัว่ไป 
หมายถึง สถานท่ีซ่ึงจัดไว้เพื่อให้ผูซ้ื้อและผูข้ายมาตกลงซ้ือขายแลกเปล่ียนสินค้ากัน แต่ในทาง
เศรษฐศาสตร์ ตลาดไม่จ  าเป็นตอ้งมีสถานท่ีท าการซ้ือขาย แต่หมายถึงการตกลงติดต่อซ้ือขายสินคา้และ
บริการ รวมทั้งปัจจยัการผลิต ฉะนั้น ตลาดจึงสามารถเกิดข้ึนไดทุ้กหนทุกแห่ง ถา้มีอุปสงคแ์ละอุปทาน
ต่อสินคา้ 
 ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้า่ตลาดในทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง การท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายท าการตก
ลงซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้ โดยท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายมีการตกลงซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้ ตลาดในทาง
เศรษฐศาสตร์จึงสามารถมีสินคา้ส าหรับแลกเปล่ียนหรือไม่มีก็ได ้ เช่น ตลาดสินคา้ (Product Market) 
ตลาดปัจจยัการผลิต (Factor Market) ตลาดเงิน (Money Market) และตลาดทุน (Capital Market) ท่ีพบ
เห็นทัว่ไป เช่น ตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดซ้ือขายสินคา้การเกษตรล่วงหนา้ เป็นตน้ โดยการก าหนดปริมาณ
การผลิตและการตั้งราคาของสินคา้ท่ีเหมาะสมเป็นส่ิงส าคญัส าหรับผูผ้ลิต ความรู้เก่ียวกบัอุปสงค์และ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค พฤติกรรมผูผ้ลิต ตน้ทุนและรายรับจากผูผ้ลิต จะท าให้ผูผ้ลิตสามารถทราบ
แนวทางในการก าหนดระดบัผลผลิตท่ีท าใหไ้ดก้  าไรสูงสุด การศึกษาโครงสร้างของตลาดแต่ละประเภท
จะท าใหผู้ผ้ลิตสามารถก าหนดปริมาณผลผลิตและการตั้งราคาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ท าใหกิ้จการมีก าไรท่ี
เหมาะสมได ้เน่ืองจากเส้นอุปสงค์ของตลาดท่ีผูผ้ลิตตอ้งเผชิญมีความแตกต่างกนัตามโครงสร้างของ
ตลาดแต่ละประเภท ดงันั้นผูผ้ลิตจึงตอ้งศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในแต่ละตลาด ศึกษาเก่ียวกบัตน้ทุน 
รายได ้และก าไรจากการผลิต เพื่อใหท้ราบถึงแนวคิดในการก าหนดราคาและปริมาณผลผลิต ท่ีจะท าให้
ผูผ้ลิตไดรั้บก าไรสูงสุดหรือขาดทุนน้อยสุด จากเง่ือนไขดุลยภาพของตลาดประเภทต่าง ๆ ทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาวไดโ้ครงสร้างตลาดแบ่งได ้2 ประเภท คือ ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์และตลาดแข่งขนัไม่
สมบูรณ์ ตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์สามารถแบ่งได ้3 ประเภท คือ ตลาดผูกขาด ตลาดผูข้ายนอ้ยรายและ
ตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผูกขาด ซ่ึงตลาดแต่ละประเภทมีวิธีการก าหนดปริมาณผลผลิตและการตั้งราคาท่ี
เหมาะสมแตกต่างกนั ซ่ึงจะอธิบายประเภทของตลาดไดด้งัต่อไปน้ี 

 ประเภทของตลาด 

 เน่ืองจากการแบ่งประเภทของตลาดสามารถท าไดห้ลายแนวทางข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์และ
เกณฑ์ท่ีใช ้โดยตลาดในทางเศรษฐศาสตร์สามารถแบ่งประเภทตลาดไดจ้ากการพิจารณา จ านวนผูผ้ลิต 
ความยากง่ายในการเขา้สู่ตลาดของผูผ้ลิตรายใหม่ และสินคา้ท่ีสามารถใช้ทดแทนไดซ่ึ้งเป็นลกัษณะ
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ส าคญัของตลาดในทางเศรษฐศาสตร์ ทั้งน้ี (วมิลและสมชาย, 2553) ไดก้ล่าวถึง การจ าแนกประเภทและ
หลกัเกณฑท่ี์จะน ามาใชแ้บ่งแยกเป็นส าคญั มีลกัษณะดงัน้ี  
 1. จ  าแนกตามลกัษณะการแข่งขนัของตลาด การก าหนดราคาและปริมาณผลผลิต แบ่งประเภท
ของตลาดตามลกัษณะการแข่งขนัเป็น 2ประเภท คือ 

  1.1 ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ (Perfectly Competitive Market) มีลักษณะส าคัญคือ มี
จ านวนผูซ้ื้อผูข้ายมาก สินคา้มีลกัษณะใกล้เคียงกนัมาก ผูข้ายหรือผูผ้ลิตสินคา้รายใหม่สามารถเขา้สู่
ตลาดไดโ้ดยง่าย ผูข้ายสามารถเคล่ือนยา้ยสินคา้ไปยงัท่ีต่าง ๆ ไดง่้าย ผูซ้ื้อและผูข้ายมีขอ้มูลข่าวสารใน
ตลาดอยา่งสมบูรณ์และเท่าเทียมกนั 

  1.2 ตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์ (Imperfectly Competitive Market) มีลกัษณะท่ีส าคญั คือ 
ผูข้ายมีจ านวนไม่มาก ลกัษณะสินคา้ไม่เหมือนกนัทุกประการ อาจจะแตกต่างกนัท่ีคุณภาพ การบริการ
หรือการรับรู้ของผูบ้ริโภค การเข้าหรือออกจากการผลิตท าได้ยาก ผูซ้ื้อและผูข้ายไม่มีความรู้เร่ือง
การตลาดหรือขอ้มูลการตลาดอย่างสมบูรณ์ท าให้ราคาแตกต่างกนัซ่ึงแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ได้อีก 3 
ประเภท ไดแ้ก่  
   - ตลาดผูกขาดท่ีแทจ้ริง (Pure Monopoly Market) มีลกัษณะส าคญัคือ มีผูผ้ลิต
เพียงรายเดียว สินคา้มีลกัษณะท่ีไม่เหมือนใครไม่สามารถหาสินคา้อ่ืนมาทดแทนได ้และมีการกีดกนั
การเขา้ตลาดของผูผ้ลิตรายใหม่  
   - ตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผูกขาด (Monopolistic Competitive Market) มีลกัษณะท่ี
คล้ายตลาดแข่งขนัสมบูรณ์คือ มีจ านวนผูซ้ื้อและผูข้ายมากจ านวนหน่ึง ผูผ้ลิตรายใหม่สามารถเขา้สู่
ตลาดไดง่้าย แต่ส่ิงท่ีแตกต่างก็คือ สินคา้ของผูผ้ลิตแต่ละรายมีความแตกต่างกนั หรืออาจจะไม่แตกต่าง
กนัเลย แต่ผูซ้ื้อมีการรับรู้ถึงความแตกต่าง ซ่ึงวิธีท าให้สินคา้ของตนแตกต่างจากคนอ่ืน อาจท าไดโ้ดย
การโฆษณา เป็นตน้  
   - ตลาดผูข้ายน้อยราย (Oligopoly) เป็นตลาดท่ีผูข้ายมีสินค้าคล้ายกันหรือ
แตกต่างกนัแต่สามารถทดแทนกนัได ้ตลาดผูข้ายนอ้ยรายมีลกัษณะท่ีส าคญั คือ จ านวนผูผ้ลิตเพียงไม่ก่ี
ราย ผูผ้ลิตแต่ละรายมีสัดส่วนการคา้ค่อนขา้งสูงเม่ือเทียบกบัปริมาณทั้งหมดในตลาด สินคา้หรือบริการ
ของผูผ้ลิตแต่ละรายอาจมีลกัษณะเหมือนกนัหรือแตกต่างกนัไดแ้ต่สามารถใชท้ดแทนกนัได ้ผูผ้ลิตราย
ใหม่อาจถูกกีดกนัหรือมีอุปสรรคต่อการเขา้สู่ตลาด การแข่งขนัในตลาดประเภทน้ีเป็นการแข่งขนัท่ีไม่
ใชร้าคา หรือผูข้ายแต่ละรายอาจร่วมมือกนั ก าหนดราคาหรือปริมาณสินคา้ในตลาดได ้ 
 2. จ  าแนกตามวตัถุประสงคข์องการด าเนินกิจการ แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

  2.1 ตลาดสินคา้และบริการ (Goods and Service Market) หมายถึง ตลาดท่ีมีการซ้ือขาย
สินคา้และบริการเพื่อน าไปใชใ้นการบริโภคในครัวเรือน 
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  2.2 ตลาดปัจจยัการผลิต (Factor Market) หมายถึง ตลาดท่ีมีการซ้ือขายปัจจยัการผลิต
เพื่อน าไปผลิตสินคา้เพื่อจ าหน่ายต่อไป 

ความหมายและลกัษณะตลาดแข่งขันสมบูรณ์  
ความหมายของตลาดสมบูรณ์  

 ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์เป็นตลาดท่ีดีท่ีสุด ลกัษณะของตลาดคือ ผูข้ายและผูซ้ื้อในตลาดมีมาก มี
ความรู้ในเร่ืองตลาดอยา่งสมบูรณ์ สินคา้ในตลาดมีลกัษณะเหมือนกนัทุกประการ สามารถใช้ทดแทน
กนัได้อย่างสมบูรณ์ การเขา้และออกจากตลาดท าได้อย่างเสรีและตลอดเวลาผูข้ายและผูซ้ื้อในตลาด
จะต้องซ้ือขายสินค้าในราคาตลาดซ่ึงเป็นราคาดุลยภาพตลาด หรือปฏิบติัตามราคาตลาดสินค้าท่ีมี
ลกัษณะใกลเ้คียง เช่น สินคา้เกษตร เป็นตน้ (สังวร,2549)  
 ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ (Perfect Competitive Market) หมายถึง ตลาดท่ีมีผูซ้ื้อและผูข้ายจ านวน
มาก ซ่ึงสินคา้หรือการบริการมีลกัษณะท่ีเหมือนกนัและสามารถใช้ทดแทนกนัได้ง่าย โดยผูซ้ื้อและ
ผูข้ายเป็นผูก้  าหนดราคาร่วมกนั ณ ราคาตลาด (Market Price) ซ่ึงเป็นราคา ณ จุดดุลยภาพของตลาด ผูซ้ื้อ
และผูข้ายปฏิบติัตามกลไกราคาตลาด จากการท่ีตลาดแข่งขนัสมบูรณ์เป็นตลาดท่ีมีผูซ้ื้อและผูข้าย
จ านวนมาก ผูซ้ื้อและผูข้ายมีความรู้เก่ียวกบัสินคา้และสภาพตลาดอย่างทัว่ถึง (Perfect Knowledge) 
สินคา้ในตลาดมีลกัษณะเหมือนกนัทุกประการ สามารถใชท้ดแทนกนัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ การเขา้และออก
ตลาดของผู ้ซ้ือและผู ้ขายท าได้อย่างเสรี ตลาดแข่งขันสมบูรณ์จึงเป็นตลาดในอุดมคติของนัก
เศรษฐศาสตร์ 

ลกัษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์  
 ลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์  (Characteristic of Perfect Competition)  มี คุณสมบัติ  
ดงัต่อไปน้ี 

 1. ผูซ้ื้อและผูข้ายมีจ านวนมาก โดยผูซ้ื้อหรือผูข้ายแต่ละรายไม่มีอิทธิพลต่อการก าหนดราคาใน
ตลาด ผูซ้ื้อหรือผูข้ายไม่สามารถท าให้ราคาสินคา้ท่ีซ้ือขายกนัในตลาดเปล่ียนแปลงไปได ้และราคาของ
สินคา้ในตลาดจะถูกก าหนดโดยอุปสงคร์วมและอุปทานรวมเม่ือผูซ้ื้อและผูข้ายไดร่้วมกนัก าหนดราคา
ตลาดข้ึนแลว้ ผูซ้ื้อแต่ละรายจะซ้ือสินคา้ในราคาตลาดในปริมาณท่ีตอ้งการ และผูข้ายแต่ละรายจะขาย
สินคา้ในปริมาณท่ีตอ้งการ เน่ืองจากราคาถูกก าหนดโดยผูซ้ื้อและผูข้ายหรืออุปสงค์และอุปทานของ
ตลาด (Price Taker) จึงท าใหป้ริมาณการซ้ือของผูซ้ื้อรายใดรายหน่ึงหรือผูข้ายของปริมาณขายรายใดราย
หน่ึงมีนอ้ยมาก เม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณซ้ือขายของตลาด 

 2. ผูซ้ื้อหรือผูข้ายสามารถเขา้ออกจากตลาดไดอ้ยา่งเสรี โดยไม่มีการกีดกนัในการเขา้และออก
จากตลาดและไม่มีการรวมตวัระหวา่งผูซ้ื้อหรือผูข้าย ซ่ึงรัฐจะไม่เขา้มายุง่เก่ียวกบัการก าหนดราคาหรือ
จ ากัดปริมาณการผลิต ทั้ งน้ีผู ้ผลิตรายใหม่จะเข้ามาแข่งขันเม่ือเห็นว่าธุรกิจให้ผลตอบแทนสูง 
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ขณะเดียวกันผูผ้ลิตแต่ละรายก็มีเสรีภาพในการท่ีจะออกจากตลาดหากผูผ้ลิตเผชิญกับสภาวการณ์
ขาดทุนเช่นกนั 

 3. สินคา้มีลกัษณะท่ีเหมือนกนัและใชท้ดแทนกนัได ้ซ่ึงสินคา้ในตลาดน้ีจะไม่มีความแตกต่าง
ในมุมมองของผูบ้ริโภค ท าให้ผูข้ายแต่ละรายอยู่ในฐานะท่ีเท่าเทียมกนัผูซ้ื้อจะไม่มีความรู้สึกแตกต่าง
กนัไม่ว่าจะซ้ือสินคา้จากผูข้ายรายใดก็ตาม โดยผูซ้ื้อจะใช้ราคาสินคา้ในการตดัสินใจว่าจะซ้ือสินคา้
จ านวนเท่าใด และผูซ้ื้อสามารถท่ีจะซ้ือสินคา้ ณ ราคาตลาดจากผูข้ายรายใดก็ได ้ 
 4. ผูซ้ื้อและผูข้ายรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้และราคาอยา่งทัว่ถึง โดยผูซ้ื้อและผูข้ายรู้ถึง
อุปสงคแ์ละอุปทานรวมทั้งราคาสินคา้ในตลาดโดยรวม ท าให้ผูบ้ริโภคทราบถึงความแตกต่างของราคา 
ถา้หากผูผ้ลิตรายใดขายสินคา้ในราคาต ่ากว่าท่ีควรจะเป็น ผูบ้ริโภคจะพากนัมาซ้ือสินคา้ของผูผ้ลิตคน
นั้น แต่ในทางดา้นของผูผ้ลิตก็ไม่มีเหตุผลท่ีจะลดราคาสินคา้ลงเพราะท่ีราคาตลาดก็สามารถขายสินคา้
นั้น ๆ ได ้

 5. การซ้ือขายท าไดโ้ดยสะดวกผูซ้ื้อและผูข้ายติดต่อกนัโดยตรง ผูผ้ลิตมีการเคล่ือนยา้ยปัจจยั
การผลิตไดอ้ยา่งสะดวก และสามารถเคล่ือนยา้ยจากท่ีหน่ึงไปสู่อีกท่ีหน่ึงไดอ้ยา่งเสรี ซ่ึงปัจจยัการผลิต
ไม่ถูกผูกขาดโดยผูผ้ลิตรายใดรายหน่ึง ดังนั้นปัจจยัการผลิตจึงสามารถโยกยา้ยได้อย่างอิสระและ
สมบูรณ์ เช่น แรงงาน สามารถโยกยา้ยไปยงัแหล่งงานท่ีใหค้่าจา้งสูงกวา่ เป็นตน้ 

 6. ผูผ้ลิตแต่ละรายมีส่วนแบ่งการตลาดท่ีไม่มากเม่ือเทียบกับปริมาณผลผลิตรวม เน่ืองจาก
ปริมาณการขายของผูข้ายแต่ละรายมีสัดส่วนขนาดเล็กเม่ือเทียบกบัยอดขายรวมทั้งตลาด 

 เน่ืองจากลกัษณะของตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ท าใหท้ราบวา่ในตลาดแข่งขนั
สมบูรณ์จะไม่มีผูผ้ลิตรายใดมีอ านาจในการก าหนดปริมาณผลผลิตและตั้งราคาสินคา้เองได ้ดงันั้นถา้
ผูผ้ลิตรายใดตั้งราคาสินคา้ของตนสูงกวา่ราคาตลาด จะท าใหข้ายสินคา้ของตนไม่ได ้โดยผูบ้ริโภคจะหันไป
บริโภคสินคา้ของผูผ้ลิตรายอ่ืนท่ีสามารถใชท้ดแทนกนัไดใ้นราคาท่ีถูกกวา่ จึงท าให้เส้นอุปสงคข์องตลาด
นั้นมีลกัษณะเส้นขนานกบัแกนปริมาณ ณ ระดบัราคาตลาด ดงันั้นอาจกล่าวไดว้า่ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์
เป็นเพียงตลาดในอุดมคติเพื่อน ามาใชใ้นการแบ่งประเภทของตลาดในทางเศรษฐศาสตร์เท่านั้น ซ่ึงใน
ความเป็นจริงนั้นตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ไม่สามารถหาไดใ้นการด าเนินธุรกิจจริง แต่จะมีเพียงบางตลาดท่ี
ใกลเ้คียงกบัตลาดแข่งขนัสมบูรณ์เท่านั้น  
 

อุปสงค์ รายรับรวม รายรับเฉลีย่ และรายรับเพิม่ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ 

 1. อุปสงค์ในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ เน่ืองจากอุปสงค์เป็นความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณความ
ตอ้งการซ้ือกบัราคา และในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ราคาถูกก าหนดจากตลาดท าให้สินคา้มีราคาเดียว เส้น
อุปสงคจึ์งเป็นเส้นตรงขนานกบัแกนนอน โดยเส้นอุปสงคข์องตลาดหาไดจ้ากสมการดงัต่อไปน้ี 
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   อุปสงคข์องตลาด = P Q

Q


 

  โดยท่ี   P = ราคาสินคา้ 
     Q = ปริมาณสินคา้ 
 2. รายรับรวมในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ (Total Revenue: TR) สามารถหาไดจ้ากราคาของสินคา้
หรือบริการคูณดว้ยปริมาณขาย ดงัสมการต่อไปน้ี 

   TR = P Q  

  โดยท่ี  TR  = รายรับรวม   

   P   = ราคาสินคา้ 
   Q  = ปริมาณสินคา้ 
 3. รายรับเฉล่ียในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ (Average Revenue: AR) สามารถหาไดจ้ากรายรับรวม
หารดว้ยปริมาณขาย ดงัสมการต่อไปน้ี 

   

/

/

AR TR Q

P Q Q

P


 


 

 4. รายรับเพิ่มในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ (Marginal Revenue : MR) สามารถหาไดจ้ากรายรับรวม
ท่ีเปล่ียนแปลเม่ือมีการเปล่ียนแปลงในผลผลิตหน่ึงหน่วย ดงัสมการต่อไปน้ี 

     =  ∆∆
 

 

  

โดยท่ี ∆ = ส่วนต่างของราคารวม 

   ∆ = ส่วนต่างของปริมาณผลผลิต 

 เน่ืองจากการก าหนดราคาสินค้าในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ ถูกก าหนดโดยตลาดไม่สามารถ
เปล่ียนแปลงราคาได ้ดงันั้นรายรับเพิ่มจึงมีค่าเท่ากบัราคา หรือ (MR = P)  
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 ยกตวัอยา่ง การหารายรับรวม รายรับเฉล่ีย และรายรับส่วนเพิ่มของร้านขายไอศกรีมแห่งหน่ึง 
ซ่ึงมีขอ้มูลการขายปริมาณสินคา้ดงัตารางท่ี 6.1 

ตารางที ่6.1 อุปสงค ์รายรับรวม รายรับเฉล่ีย รายรับส่วนเพิ่มเพิ่มของร้านขายไอศกรีม 

ราคา ปริมาณขาย รายรับรวม รายรับเฉล่ีย รายรับเพิ่ม 

5 0 0 - - 
5 1 5 5 5 

5 2 10 5 5 

5 3 15 5 5 

5 4 20 5 5 

5 5 25 5 5 

 

 จากตารางท่ี 6.1 การหาอุปสงค์ รายรับรวม รายรับเฉล่ีย รายรับเฉล่ีย รายรับส่วนเพิ่มขา้งตน้ 
สามารถน ามาวาดกราฟแสดงไดด้งัภาพ 

 

ภาพแสดงที ่6.1 เส้นอุปสงค ์รายรับรวม รายรับเฉล่ีย รายรับส่วนเพิ่ม 

 จากภาพแสดงท่ี 6.1 เป็นการแสดงเส้นอุปสงค ์รายรับรวม รายรับเฉล่ีย และรายรับส่วนเพิ่มใน
ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่เส้นรายรับรวมเป็นเส้นตรงเอียงข้ึนจากซา้ยไปขวาและเร่ิมตน้ท่ีจุด
ก าเนิดนั้นหมายความวา่ถา้ผูผ้ลิตไม่ท าการผลิตจะท าให้รายรับรวมของหน่วยธุรกิจเท่ากบัศูนย ์และเม่ือ
ผลิตมากข้ึนรายรับรวมก็จะสูงข้ึนไปเป็นล าดบั ส าหรับเส้นรายรับเฉล่ียท่ีมีค่าเท่ากบั 5 โดยตลอดและ

TR 

AR MR P D 

ปริมาณ (Q)  

รายรับ 

 1  2  3  4  5 

0 

5 

10 

15 

20 

25 



235 

 

เท่ากบัราคาของสินคา้เน่ืองจากเป็นเส้นเดียวกันกบัเส้นรายรับหน่วยสุดทา้ย ซ่ึงแสดงว่าผลผลิตทุก
หน่วยท่ีเพิ่มข้ึนนั้นท าใหร้ายรับของหน่วยธุรกิจเพิ่มข้ึนเท่ากบั 5 เช่นกนั  
 ยกตวัอยา่ง การหารายรับของหน่วยผลิตในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ของโรงงานผลิตนาฬิกาแห่ง
หน่ึงไดท้  าการผลิตนาฬิกาขายราคาเรือนละ 500 บาท สามารถแสดงไดใ้นตารางท่ี 6.2  

ตารางที ่6.2 อุปสงค ์รายรับรวม รายรับเฉล่ีย รายรับเพิ่ม 

ราคา ปริมาณ รายรับรวม รายรับเฉล่ีย รายรับเพิ่ม 

500 0 0 - - 
500 1 500 500 500 

500 2 1,000 500 500 

500 3 1,500 500 500 

500 4 2,000 500 500 

 

 จากตารางท่ี 6.2 การหารายรับของหน่วยผลิตในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ของโรงงานผลิตนาฬิกา 
สามารถน ามาวาดกราฟแสดงไดด้งัภาพ 

 

ภาพแสดงที ่6.2 เส้นอุปสงค ์รายรับรวม รายรับเฉล่ีย และรายรับส่วนเพิ่ม 

1  2  3  4  5 

ปริมาณ (Q)  

รายรับ 

AR MR P D  

TR 

500 

0 

1,000 

1,500 

2,000 

2,500 
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 จากภาพแสดงท่ี 6.2 ถา้หากราคาสินคา้คงท่ีตลอดทุกระดบัผลผลิตจะท าให้รายรับเพิ่มเท่ากบั
รายรับเฉล่ีย (500 บาท) และเส้นรายรับรวมเป็นเส้นตรงเอียงข้ึนจากซา้ยไปขวาซ่ึงเร่ิมตน้ท่ีจุดก าเนิดจะ
หมายความวา่ ถา้ผูผ้ลิตไม่ท าการผลิตรายรับรวมของหน่วยธุรกิจเท่ากบัศูนยแ์ละเม่ือผลิตมากข้ึนรายรับ
รวมก็จะสูงข้ึนไปตามล าดบั ท าให้ส่วนของเส้นรายรับเฉล่ียมีค่าเท่ากบั 500 โดยตลอดซ่ึงเท่ากบัราคา
ของสินคา้และเป็นเส้นเดียวกนักบัเส้นรายรับหน่วยสุดทา้ย และจะแสดงวา่ผลผลิตทุกหน่วยท่ีเพิ่มข้ึนท า
ใหร้ายรับของหน่วยธุรกิจเพิ่มข้ึนเท่ากบั 500 

อุปสงค์และอุปทานในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ 

อุปสงค์ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ 

  เน่ืองจากผูผ้ลิตในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์แต่ละรายท าการผลิตสินคา้จ านวนน้อยเม่ือเทียบกบั
สินคา้ทั้งหมดในตลาด ดงันั้นผูผ้ลิตจะไม่มีอิทธิพลเหนือราคาตลาด และการเปล่ียนแปลงปริมาณผลิต
ของผูผ้ลิตรายหน่ึงจะไม่มีผลกระทบต่อเส้นอุปสงค์ตลาด ดงันั้นผูผ้ลิตจึงขายสินคา้ทั้งหมดตามราคา
ตลาดในขณะนั้น ท าให้เส้นอุปสงคข์องผูข้ายแต่ละรายมีลกัษณะเป็นเส้นขนานกบัแกนนอน เน่ืองจาก
ผูผ้ลิตแต่ละรายมีส่วนแบ่งการตลาดเพียงเล็กน้อยเม่ือเทียบกบัจ านวนขายทั้งหมดในตลาด ผูข้ายแต่ละ
รายไม่สามารถก าหนดราคาสินคา้ได ้ทั้งน้ีสามารถแสดงเส้นอุปสงค์ของผูผ้ลิตแต่ละราย (Individual 

Demand Curve of a Firm) ในตลาตแข่งขนัสมบูรณ์ไดด้งัน้ี  

 

ภาพแสดงที ่6.3 อุปสงคใ์นตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 
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 จากภาพแสดงท่ี 6.3 สามารถอธิบายลกัษณะของเส้นอุปสงคใ์นตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ไดโ้ดยท่ี P 

คือราคาสินคา้ในตลาด Q คือปริมาณสินคา้ในตลาด  
 ยกตวัอยา่ง เส้นอุปสงคข์องผูผ้ลิตสบู่แต่ละรายในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ โดยส้มราคาเท่ากบั 60 

บาทต่อกิโลกรัม ผูซ้ื้อและผูข้ายมีความตอ้งการซ้ือและตอ้งการขาย สินคา้จ านวน 120 กิโลกรัม ดงันั้น
รายไดร้วมเท่ากบั 60 × 120 บาท หรือเท่ากบั 7,200 บาท ซ่ึงสามารถแสดงเส้นอุปสงค ์อุปทานของตลาด
และรายรับของผูผ้ลิตไดด้งัน้ี 

 

ภาพแสดงที ่6.4 เส้นอุปสงคข์องผูผ้ลิตสบู่แต่ละราย ในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

 จากการหาเส้นอุปสงค ์อุปทานของตลาดและรายรับของผูผ้ลิตขา้งตน้นั้น สามารถแสดงเส้นอุป
สงคข์องผูผ้ลิตสบู่แต่ละรายในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ ไดด้งัน้ี 
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ภาพแสดงที ่6.5 เส้นอุปสงค ์ในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

 จากภาพแสดงท่ี 6.4 และ 6.5 แสดงให้เห็นวา่ เส้นอุปสงคข์องตลาดคือ เส้น D และเส้นอุปทาน
ของตลาดคือ เส้น S โดยราคาตลาดจะอยู ่ณ เส้น D ตดักบัเส้น S ณ ระดบัราคาตลาด 60 บาท เน่ืองจาก
ผูข้ายแต่ละรายมีส่วนย่อยของตลาดและไม่มีอิทธิพลในการก าหนดราคา ดงันั้นหน่วยธุรกิจแต่ละราย
จะตอ้งขายสินคา้ในราคา 60 บาท จึงท าให้เส้นอุปสงค์ของหน่วยธุรกิจจะเป็นเส้นตรงขนานกับแกน
นอนและเส้นอุปสงคมี์ความยดืหยุน่มากท่ีสุด 

 ยกตวัอยา่ง เส้นอุปสงคข์องผูผ้ลิตยาสีฟันแต่ละรายในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ โดยยาสีฟันราคา
เท่ากบั 30 บาทต่อหน่วย ผูซ้ื้อและผูข้ายมีความตอ้งการซ้ือและตอ้งการขาย สินคา้ 100 หน่วย ดงันั้น
รายไดร้วม (TR) จะเท่ากบั 30 × 100บาท หรือเท่ากบั 3,000 บาท สามารถแสดงเส้นอุปสงค ์อุปทานของ
ตลาด และรายรับของผูผ้ลิตไดด้งัน้ี 
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ภาพแสดงที ่6.6 เส้นอุปสงคข์องผูข้ายยาสีฟันแต่ละรายในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

 

ภาพแสดงที ่6.7 เส้นอุปสงคใ์นตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 
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 จากภาพแสดงท่ี 6.6 และ 6.7 เส้นอุปสงคข์องตลาดคือ เส้น D เส้นอุปทานของตลาดคือ เส้น S 

และราคาตลาดอยู ่ณ เส้น D ตดักบัเส้น S ณ ระดบัราคาตลาด 30 บาท โดยเส้นอุปสงคข์องหน่วยธุรกิจ
จะเป็นเส้นตรงขนานกบัแกนนอน และเส้นอุปสงคมี์ความยืดหยุน่มากท่ีสุด เน่ืองจากผูข้ายแต่ละรายมี
ส่วนยอ่ยของตลาดและไม่มีอิทธิพลในการก าหนดราคา ดงันั้นหน่วยธุรกิจแต่ละรายจะตอ้งขายสินคา้ใน
ราคา 30 บาทนัน่เอง 

อุปทานในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ 

 อุปทานในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ หมายถึง ปริมาณผลผลิตท่ีผูผ้ลิตไดผ้ลิตข้ึนมาในราคาตลาด
จากการแสวงหาก าไรสูงสุด ทั้งน้ีการหาอุปทานในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์นั้นผูผ้ลิตระยะสั้นสามารถ
พิจารณาไดจ้ากตน้ทุนแปรผนัเฉล่ียและตน้ทุนเพิ่มตน้ทุนเฉล่ีย โดยการสมมติราคาของตลาด ดงัภาพ
แสดงท่ี 6.8 

 

 
 

ภาพแสดงที ่6.8 อุปทานในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 
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ภาพแสดงที ่6.9 เส้นอุปทานในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

 จากภาพแสดงท่ี 6.8 และ 6.9 เม่ือ MC เท่ากบัตน้ทุนเพิ่ม MR เท่ากบัรายรับเพิ่ม AR เท่ากบั
รายรับเฉล่ีย ATC เท่ากบัตน้ทุนรวมเฉล่ีย และ AVC เท่ากบัตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย เม่ือเส้นอุปทานของ
หน่วยธุรกิจในระยะสั้นคือ การลากเส้นเช่ือมจุดดุลยภาพเม่ือระดบัราคาเปล่ียนแปลงตั้งแต่จุด D ไปยงั
จุด A ก็คือส่วนของเส้นต้นทุนส่วนเพิ่มในระยะสั้ นเร่ิมตั้ งแต่ค่าต้นทุนแปรผนัเฉล่ียต ่าท่ีสุด โดย
ก าหนดให้เส้นอุปสงคเ์ปล่ียนแปลงจาก D2 เป็น D1 และตามล าดบั ท าให้ราคาตลาดเปล่ียนแปลงจาก P4 
เป็น P3 P2 และ P1 ตามล าดบั ถา้ระดบัราคาเท่ากบั P4 ดุลยภาพจะอยู ่ณ จุด A ซ่ึงปริมาณการผลิตเท่ากบั 
Q4 แต่ถา้ระดบัการผลิตเท่ากบั P3 ดุลยภาพจะอยู ่ณ จุด B ซ่ึงปริมาณการผลิตเท่ากบั Q3 ถา้ระดบัราคาอยู่
ท่ี P2 ดุลยภาพอยู ่ณ จุด C ซ่ึงปริมาณการผลิตเท่ากบั Q2 และถา้ระดบัราคาเท่ากบั P1 ดุลยภาพอยู ่ณ จุด D 

ซ่ึงปริมาณการผลิตเท่ากบั Q1 หน่วย ถา้ระดบัราคาต ่ากว่า P1 จะท าให้ผูผ้ลิตนั้นเลิกกิจการ ดงันั้นเส้น
อุปทานของหน่วยผลิตในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ คือเส้นท่ีอยูเ่หนือเส้นตน้ทุนแปรผนัเฉล่ียหรือจุดยุติการ
ผลิต (Shutdown point) ถ้าราคาอยู่ต  ่ากว่าเส้นตน้ทุนแปรผนัเฉล่ียผูผ้ลิตจะไม่ท าการผลิต แต่ถ้าราคา
สูงข้ึนมากกว่าตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย ปริมาณการผลิตจะถูกก าหนดดว้ยเง่ือนไขก าไรสูงสุด เส้นอุปทาน
ระยะสั้นของผูผ้ลิตในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ท่ีมีจุดต ่าท่ีสุดของเส้นอุปทานคือ จุดยุติการผลิตแสดงว่า
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ราคาต ่ากว่าน้ีจะไม่มีการผลิต และเม่ือราคาสูงกว่าจะเกิดก าไรสูงสุด ณ ทุกจุดบนเส้นอุปทาน ดงัภาพ
แสดงท่ี 6.10 

 

ภาพแสดงที ่6.10 เส้นอุปทานระยะสั้น 

 จากภาพแสดงท่ี 6.10 เม่ือ MC เท่ากบัตน้ทุนเพิ่ม MR เท่ากบัรายรับเพิ่ม AR เท่ากบัรายรับเฉล่ีย 
ATC เท่ากบัตน้ทุนรวมเฉล่ีย และ AVC เท่ากบัตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย ในดุลยภาพของผูผ้ลิตระยะสั้นพบวา่
ผูผ้ลิตจะเลิกผลิตเม่ือราคาต ่ากวา่ตน้ทุนเฉล่ียแปรผนัต ่าท่ีสุด ดงันั้นการหาเส้นอุปทานของหน่วยธุรกิจ
ในระยะสั้ นจะหาได้จากการเปล่ียนแปลงดุลยภาพของธุรกิจ เม่ือราคาเปล่ียนแปลง ราคาตลาดจะ
เปล่ียนแปลงซ่ึงเกิดจากอุปสงคห์รืออุปทานของตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยเร่ิมหาดุลยภาพตั้งแต่ราคา
ตลาดเท่ากบัตน้ทุนเฉล่ียแปรผนัต ่าท่ีสุด และผูผ้ลิตจะผลิตท่ี MR = MC จึงจะไดก้ าไรสูงสุด แต่เน่ืองจาก
ในตลาดแข่งขนัอยา่งสมบูรณ์เส้นอุปสงคร์ายรับเฉล่ียและรายรับส่วนเพิ่มเป็นเส้นตรงเส้นเดียวกนัและ
ขนานกบัแกนปริมาณ ดงันั้นเม่ือราคาสินคา้เปล่ียนแปลงไป รายรับเฉล่ียและรายรับเพิ่มจะเปล่ียนแปลง
จึงท าใหดุ้ลยภาพผูผ้ลิตนั้นเปล่ียนแปลงไป และจากกราฟดงักล่าวระดบัราคาสินคา้ P2 P3 จะท าใหท้ราบ
ถึงเส้นอุปทานระยะสั้ นในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ซ่ึงเป็นจุดท่ีอยู่บนเส้นต้นทุนเพิ่ม กล่าวได้ว่าเส้น
อุปทานในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์จะมีลกัษณะท่ีเหมือนกบัเส้นตน้ทุนส่วนเพิ่ม โดยผูผ้ลิตจะท าการผลิต
นบัตั้งแต่จุดต ่าท่ีสุดของตน้ทุนแปรผนัเฉล่ียข้ึนไป ถา้ราคาสินคา้ในตลาดมากข้ึนจะท าใหผู้ผ้ลิตผลิตมากข้ึน 
แต่ถา้ราคาสินคา้ในตลาดลดลงผูผ้ลิตก็จะผลิตสินคา้ลดลง ดงัต่อไปน้ี 

Q1                    Q2           Q3        Q4    Q5 

AV

C 

 

ปริมาณ 

ราคา 
MC 

AT

C 

5
D  

4
D  

3
D  

2
D  

1
D  

5
P  

4
P  

3
P  

2
P  

1
P  



243 

 

 

 

ภาพแสดงที ่6.11 เส้นอุปทานระยะสั้น 

 

ภาพแสดงที ่6.12 เส้นอุปทานระยะสั้น 
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ภาพแสดงที ่6.13 เส้นอุปทานระยะสั้น 

 จากภาพทั้งสาม แสดงให้เห็นว่าเส้นอุปทานระยะสั้ นในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์มี 3 ระยะคือ 
ระยะแรกเม่ือราคาสินคา้อยูร่ะหวา่งตน้ทุนแปรผนัเฉล่ียต ่าท่ีสุด และตน้ทุนรวมเฉล่ียต ่าท่ีสุด (AVCต ่าท่ีสุด

< P1 < ATCต ่าท่ีสุด) ส่วนท่ีขาดทุน คือ ตน้ทุนคงท่ีเฉล่ียผูผ้ลิตจะประสบการขาดทุน และระยะท่ีสองเม่ือ
ราคาสินคา้เท่ากบัตน้ทุนรวมเฉล่ีย P2 = ATC ธุรกิจไดรั้บก าไรปกติ (Normal Profit) ผูผ้ลิตจะคุม้ทุนหรือ
ก าไรเท่ากบัศูนย ์และระยะท่ีสามเม่ือราคาสินคา้สูงกวา่ตน้ทุนรวมเฉล่ีย (P3 > ATC) แสดงถึงผูผ้ลิตจะมี
ก าไรเกินปกติ (ExcessProfit) เน่ืองจากมีรายรับรวมสูงกว่าตน้ทุนรวม ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า อุปทานใน
ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์เกิดข้ึนท่ีเส้นตน้ทุนส่วนเพิ่มโดยจะเป็นเส้นตน้ทุนส่วนเพิ่มท่ีอยูเ่หนือจุดยุติการ
ผลิตข้ึนไป 

 ยกตวัอย่าง การหาเส้นอุปทานในตลาดสมบูรณ์ของการปลูกทิวลิปเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการ
แข่งขนัสมบูรณ์ โดยผูป้ลูกทิวลิปทุกรายมีเส้นตน้ทุนเหมือนกนัราคาตลาดทิวลิปเป็นมดัละ 25 บาท และ
ผูป้ลูกแต่ละรายไดก้ าไรสูงสุดจากการผลิตสัปดาห์ละ 2,000 มดั ตน้ทุนรวมเฉล่ียของการผลิตเป็นมดัละ 
20 บาท และตน้ทุนแปรผนัเฉล่ียเป็นมดัละ 15 บาทโดยมีตน้ทุนแปรผนัเฉล่ียต ่าท่ีสุดเป็นมดัละ 12 บาท 
สามารถวเิคราะห์อุปทานในตลาดทิวลิปไดด้งัน้ี 
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ตารางที ่6.3 อุปทานในตลาดสมบูรณ์ 

ปริมาณ ราคา ตน้ทุนเฉล่ีย ก าไร/หน่วย ก าไรขาดทุนรวม 

2000 25 20 5 10000 

 

 

ภาพแสดงที ่6.14 อุปทานในตลาดสมบูรณ์ 

 จากภาพแสดงท่ี 6.14 จะเห็นไดว้า่ราคาตลาด 25 บาท มากกวา่ตน้ทุนเฉล่ีย 20 บาท ดงันั้นผูป้ลูก
ทิวลิป ท าก าไรทางเศรษฐศาสตร์มดัละ 5 บาท ผูป้ลูกแต่ละรายผลิตสัปดาห์ละ 2,000 มดั ดงันั้นผูป้ลูกแต่
ละรายท าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ ได้สัปดาห์ละ 10,000 บาท โดยราคาซ่ึงผูป้ลูกตดัสินใจปิดกิจการ
เท่ากบัตน้ทุนแปรผนัเฉล่ียต ่าท่ีสุดมดัละ 12 บาท และจุดปิดกิจการผูผ้ลิตนั้นขาดทุนทางเศรษฐศาสตร์
เท่ากบัตน้ทุนคงท่ีทั้งหมด เม่ือผลิตสัปดาห์ละ 2,000 มดั ตน้ทุนเฉล่ียเป็นมดัละ 20 บาท และตน้ทุนแปร
ผนัเฉล่ียเป็นมดัละ 12 บาท ดงันั้น ตน้ทุนคงท่ีเฉล่ียมดัละ 8 บาท ตน้ทุนคงท่ีทั้งหมดเท่ากบัสัปดาห์ละ 
16,000 บาท (8 × 2,000) ดงันั้นท่ีจุดปิดกิจการผูป้ลูกมีผลขาดทุนทางเศรษฐศาสตร์เท่ากบัสัปดาห์ละ 
16,000 บาท จึงสรุปไดว้่าเส้นอุปทานในตลาดทิวลิปแห่งน้ีอยูบ่นเส้นอุปสงค์ท่ีระดบัราคาสินคา้ตั้งแต่ 
12 บาทข้ึนไป 

  

ปริมาณ 

ATC 

MR 

AVC 

MC 

จุดปิดกิจการ 

2,000 

ราคา ตน้ทุน 

25 

20 

 

 

12 

 

 

0 



246 

 

 ยกตวัอยา่ง การหาเส้นอุปทานระยะสั้นในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ของราคาน ้าอดัลมในตลาดแห่ง
หน่ึง ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณ (Q) ราคา (P) ตน้ทุนเฉล่ีย (AC) โดยสามารถวิเคราะห์อุปทาน
ในตลาดน ้าอดัลมไดด้งัน้ี 

ตารางที ่6.4 ตน้ทุนเฉล่ีย ก าไร/หน่วย ก าไร/ทุนรวม ผลลพัธ์ 

ดุลยภาพ
ท่ี 

จุดดุลย
ภาพ 

ปริมาณ ราคา ตน้ทุน
เฉล่ีย 

ก าไร/
หน่วย 

ก าไร/ทุน
รวม 

ผลลพัธ์ 

D1 A 600 19 15 4 2,400 ก าไรสูงสุด 

D2 B 500 14 14 0 0 คุม้ทุน 

D3 C 400 10 15 -5 2,400 ขาดทุนต ่า
ท่ีสุด 

D4 D 300 7 16 -9 2,700 ปิดโรงงาน 

 

 การหาเส้นอุปทานระยะสั้นในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ของราคาน ้ าอดัลมในตลาด สามารถแสดง
ระดบัอุปสงคข์องผูผ้ลิตได ้4 ระดบั ไดแ้ก่ 

 1. เม่ือระดบัราคาเท่ากบัตน้ทุนผนัแปรเฉล่ียคือ 7 บาท ในกรณีถา้หากวา่ราคาต ่ากวา่จุด E หรือ
ต ่ากวา่ 7 บาท /หน่วย ธุรกิจน้ีจะเลิกผลิตจึงถือวา่จุดน้ีเป็นจุดปิดโรงงาน 

 2. เม่ือระดบัราคา 10 บาทซ่ึงเป็นราคาท่ีสูงกวา่ตน้ทุนผนัแปรเฉล่ีย แต่อยูต่  ่าวา่ตน้ทุนเฉล่ีย ใน
กรณีน้ีถือวา่ขาดทุนแต่ยงัมีก าไรขั้นตน้ต่อหน่วย (Gross Margin Per Unit) = 10-7 = 3 ท่ีสามารถชดเชย
ตน้ทุนคงท่ีไดจึ้งตอ้งท าการผลิตต่อไป 

 3. เม่ือราคาเท่ากบัตน้ทุนเฉล่ีย 14 บาท ซ่ึงในกรณีน้ีเรียกว่ามีก าไรปกติ (Normal Profit) หรือ
จุดคุม้ทุน (Break-Even point: BEP)  
  4. เม่ือระดบัราคาอยูสู่งกวา่ตน้ทุนเฉล่ียในกรณีท่ีถือวา่เกิดก าไรต่อหน่วยเท่ากบั 19-15 

= 4 บาท และเกิดก าไรรวม = 4 x 600 = 2,400 บาท ในกรณีน้ีเรียกวา่ก าไรส่วนเกิน (Excess Profit) หรือ
ก าไรเกินปกติสรุปไดว้า่เส้นอุปทานจะอยูบ่นเส้นตน้ทุนเพิ่มนบัตั้งแต่จุดระดบัราคา 7 บาทข้ึนไป 

 จากการหาเส้นอุปทานระยะสั้นในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ สามารถแสดงระดบัอุปสงคข์องผูผ้ลิต
ได ้4 ระดบัดงัภาพ 
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ภาพแสดงที ่6.15 อุปสงคร์ะยะสั้น 

 จากภาพแสดงท่ี 6.15 ดงักล่าวระดบัอุปสงคข์องผูผ้ลิตท่ีเส้น D1 เป็นระดบัราคาเท่ากบั ตน้ทุน
ผนัแปรเฉล่ียเท่ากบั 7 บาท ส าหรับเส้น D2 เป็นระดบัราคา 10 บาทซ่ึงเป็นราคาท่ีสูงกวา่ตน้ทุนผนัแปร
เฉล่ีย เส้น D3 เป็นระดบัราคาเท่ากบัตน้ทุนเฉล่ีย 14 บาท ซ่ึงเป็นจุดคุม้ทุน และเส้น D4 เป็นระดบัราคาอยู่
สูงกวา่ตน้ทุนเฉล่ียในกรณีท่ีถือวา่เกิดก าไรหรือเรียกวา่ก าไรส่วนเกิน (Excess Profit) หรือก าไรเกินปกติ 

ดุลยภาพระยะส้ันและดุลยภาพระยะยาวในตลาดแข่งขันสมบูรณ์  
ดุลยภาพระยะส้ันในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ (Short – Run Equilibrium of the Firm)  

 ดุลยภาพของหน่วยผลิต หมายถึง ภาวะท่ีหน่วยผลิตตดัสินใจเลือกระดบัผลผลิตท่ีก่อให้เกิด
ก าไรสูงสุดหรือขาดทุนนอ้ยท่ีสุด เม่ือเขา้สู่ภาวะน้ีแลว้ ผูผ้ลิตจะไม่มีแนวโนม้ปรับเปล่ียนระดบัการผลิต
อีกต่อไป ดุลยภาพระยะสั้นเป็นดุลยภาพท่ีหน่วยผลิตไม่สามารถเปล่ียนแปลงปัจจยัการผลิตบางชนิดให้
เป็นปัจจยัแปรผนัได ้ตน้ทุนการผลิตท่ีเกิดข้ึนจึงมีทั้งตน้ทุนคงท่ีและตน้ทุนแปรผนั แมผู้ผ้ลิตไม่ท าการ
ผลิตออกมาในขณะนั้น ผูผ้ลิตนั้นก็ตอ้งเสียตน้ทุนจ านวนหน่ึง ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนคงท่ีทั้งหมดนัน่เอง ใน
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ระยะสั้ นหน่วยผลิตในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์จะตดัสินใจผลิตสินค้าในปริมาณเท่าใด ผูผ้ลิตจะต้อง
พิจารณาเง่ือนไขของรายรับเปรียบเทียบกบัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นดุลยภาพผูผ้ลิตเป็นสถานการณ์ท่ี
ผูผ้ลิตไดรั้บก าไรสูงสุด จากเง่ือนไขก าไรเฉล่ียต่อหน่วย เท่ากบัรายรับเฉล่ียต่อหน่วย ลบตน้ทุนเฉล่ียต่อ
หน่วย (ภราดร, 2550)  
 ดุลยภาพในระยะสั้นของผูผ้ลิตตลาดแข่งขนัสมบูรณ์สามารถท าก าไรเกินปกติ ก าไรปกติ หรือ
ขาดทุนก็ได ้เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาท่ีจ านวนผูผ้ลิตในตลาดมีจ านวนคงท่ี จึงท าให้ก าไรหรือขาดทุนของ
หน่วยธุรกิจข้ึนอยูก่บัราคาตลาดของสินคา้นั้น ๆ  

ภาพแสดงที ่6.16 ระดบัราคาดุลยภาพ ในการตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

 

ภาพแสดงที ่6.17 เส้นอุปสงคใ์นตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 
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 จากภาพแสดงท่ี 6.16 และ 6.17 เน่ืองจากระดบัราคาถูกก าหนดโดยอุปสงคแ์ละอุปทาน ณ จุด E 

จึงเป็นจุดท่ีผูข้ายท าการขายสินคา้หรือบริการในปริมาณท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด และผูซ้ื้อก็ซ้ือสินคา้ใน
ปริมาณท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดโดยผูซ้ื้อและผูข้ายจะท าการซ้ือขายกนัท่ีจุดท่ี MC=MR เรียกวา่ ดุลยภาพใน
ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ (Equilibrium in Perfectly Competitive Market) และจากจุดดุลยภาพท่ี จุด E ราคา
ตลาดเท่ากบั P บาท ถา้ผูผ้ลิตขายสินคา้ในราคา P บาท ความตอ้งการซ้ือของผูบ้ริโภคจะมีอยา่งไม่จ  ากดั 
ดงันั้นเส้นอุปสงคข์องผูผ้ลิตแต่ละรายจะเป็นเส้นขนานกบัแกนนอน ซ่ึงมีความยืดหยุน่ของอุปสงค์ต่อ
ราคาเป็นอนันต์ และถ้าผูผ้ลิตรายใดขายสินค้าสูงกว่าราคา P จะไม่ได้รับอุปสงค์ของผูบ้ริโภคเลย 
ส าหรับรายรับของผูผ้ลิตนั้นจะเท่ากบัราคาตลาดคูณดว้ยจ านวนการผลิต เน่ืองจากอุปสงคข์องตลาดท่ีมี
อย่างไม่จ  ากัด รายรับเฉล่ียจะเท่ากับราคาตลาด รายรับส่วนเพิ่มจะเท่ากับระดับราคาตลาดเช่นกัน 
เน่ืองจากผูผ้ลิตแต่ละรายขายสินคา้ท่ีระดบัราคาตลาดเท่ากนั รายรับส่วนเพิ่มจะคงท่ีท าให้เส้นรายรับ
ส่วนเพิ่มเป็นเส้นเดียวกบัเส้นอุปสงค์ดงัรูป จึงท าให้เส้นอุปสงค์ราคาตลาดและรายรับเพิ่มเป็นเส้น
เดียวกนั 

 ยกตวัอยา่งการหาดุลยภาพระยะสั้นของส้มในตลาด โดยส้มท่ีจ าหน่ายในทอ้งตลาดเป็นสินคา้ท่ี
ผูบ้ริโภคมองวา่เหมือนกนัทุกประการ โดยมีปริมาณความตอ้งการซ้ือและตอ้งการขายส้มทั้งส้ิน 8 ลา้น
กิโลกรัม และราคาส้มจ าหน่ายกิโลกรัมละ 3 บาท ระดบัราคาดงักล่าวเป็นราคาท่ีถูกก าหนดโดยอุปสงค์
และอุปทานของตลาดส้ม ซ่ึงสามารถวเิคราะห์รายรับต่าง ๆ และดุลยภาพระยะสั้นต่อไปน้ี 
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   ดงันั้น P = D = AR = MR 

 

จากการวเิคราะห์รายรับต่าง ๆ และดุลยภาพระยะสั้น สามารถน ามาเขียนกราฟไดด้งัน้ี 
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ภาพแสดงที ่6.18 ดุลยภาพระยะสั้นของส้มในตลาด 

 

ภาพแสดงที ่6.19 ระดบัราคาส้มของดุลยภาพระยะสั้น 
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 จากภาพแสดงท่ี 6.18 และ 6.19 แสดงให้เห็นว่าว่าราคาดุลยภาพของสินคา้ชนิดน้ีถูกก าหนด
โดยอุปสงคแ์ละอุปทานของตลาด ท าใหร้าคาสินคา้ชนิดน้ีหน่วยละ 3 บาทซ่ึงเป็นราคาท่ีผูผ้ลิตแต่ละราย
จะตอ้งขายสินคา้ในราคาหน่วยละ 3 บาท เพราะถา้ขายในราคาท่ีสูงกวา่ 3 บาท จะไม่มีผูบ้ริโภคคนใด
ซ้ือสินคา้จากหน่วยผลิตน้ีแต่จะหนัไปซ้ือของผูผ้ลิตรายอ่ืน ๆ ท่ีมีอยูม่ากมาย เน่ืองจากสินคา้ในตลาดน้ี
ไม่มีความแตกต่างกนัและไม่มีเหตุผลใดท่ีหน่วยผลิตรายน้ีจะขายสินคา้ในราคาท่ีต ่ากว่า 3 บาทเพราะ
ผูผ้ลิตก็ยงัสามารถขายไดแ้ละจะขายไดใ้นปริมาณท่ีไม่จ  ากดั 

 ยกตวัอยา่ง การวิเคราะห์ดุลยภาพในระยะสั้นของล าไยท่ีจ าหน่ายในทอ้งตลาดนบัวา่เป็นสินคา้
ท่ีเหมือนกนัทุกประการ โดยมีปริมาณความตอ้งการซ้ือและตอ้งการขายล าไยทั้งส้ิน 6 ลา้นกิโลกรัม และ
ราคาล าไยจ าหน่ายกิโลกรัมละ 2 บาท ระดบัราคาดงักล่าวเป็นราคาท่ีถูกก าหนดโดยอุปสงคแ์ละอุปทาน
ของตลาดล าไย ซ่ึงสามารถวเิคราะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 
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   ดงันั้น P = D = AR = MR 

จากการวเิคราะห์รายรับต่าง ๆ และดุลยภาพระยะสั้น สามารถน ามาเขียนกราฟไดด้งัน้ี 

 

ภาพแสดงที ่6.20 ดุลยภาพระยะสั้นของล าไย 
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ภาพแสดงที ่6.21 ราคาดุลยภาพระยะสั้นของล าไย 

 จากภาพแสดงท่ี 6.20 และ 6.21 แสดงถึงราคาดุลยภาพของสินคา้ชนิดน้ีท่ีถูกก าหนดโดยอุป
สงคแ์ละอุปทานของตลาด ท าใหร้าคาสินคา้เท่ากบัหน่วยละ 2 บาท ซ่ึงเป็นราคาท่ีผูผ้ลิตแต่ละรายจะตอ้ง
ขายสินคา้ในราคาหน่วยละ 2 บาท เพราะถา้ขายในราคาท่ีสูงกวา่ 2 บาทจะไม่มีผูบ้ริโภคคนใดซ้ือสินคา้
จากหน่วยผลิตน้ี แต่จะหนัไปซ้ือของผูผ้ลิตรายอ่ืน ๆ ท่ีมีอยูม่ากมาย เน่ืองจากสินคา้ในตลาดน้ีไม่มีความ
แตกต่างกนัและไม่มีเหตุผลใดท่ีหน่วยผลิตรายน้ีจะขายสินคา้ในราคาท่ีต ่ากว่า 2 บาทเพราะผูผ้ลิตก็ยงั
สามารถขายไดแ้ละจะขายไดใ้นปริมาณท่ีไม่จ  ากดันัน่เอง 

ดุลยภาพระยะยาวในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ (Long-Run Equilibrium)  
 เน่ืองจากตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ผูผ้ลิตรายใหม่สามารถเขา้สู่ตลาดไดท้นัที ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์
ในระยะยาวจึงเกิดข้ึนจากผูผ้ลิตรายใหม่ท่ีเขา้มาในตลาด ภายใตส้มมติฐานท่ีวา่การผลิตในตลาดมีก าไร
เกินปกติ ดงันั้นในตลาดท่ียงัมีก าไรเกินปกติผูผ้ลิตรายใหม่จะเขา้สู่ตลาดเพิ่มมากข้ึน ท าให้อุปทานของ
สินคา้เพิ่มข้ึนส่งผลให้ระดบัราคาดุลยภาพลดลดลง รวมทั้งรายรับเฉล่ียและรายรับเพิ่มของผูผ้ลิตแต่ละ
รายก็ลดลดลงดว้ย จนกระทัง่ผูผ้ลิตไม่มีก าไรส่วนเพิ่มซ่ึงเป็นการเขา้สู่ดุลยภาพในระยะยาวท่ีรายรับ
เฉล่ียเท่ากับต้นทุนเฉล่ีย ผูผ้ลิตจะท าการผลิตท่ีจุดต ่าท่ีสุดของต้นทุนเฉล่ียในระยะยาว (Long Run 

Average Cost หรือ LAC) หรือ ราคาเท่ากบัจุดต ่าท่ีสุดของตน้ทุนเฉล่ีย และ SMC = LMC ผูผ้ลิตจะเขา้
หรือออกจากการแข่งขนัไดอ้ยา่งเสรีในระยะยาวเม่ือเห็นวา่ไดก้ าไรหรือขาดทุน ดงันั้นดุลภาพระยะยาว
จึงมีเพียงก าไรปกติเท่านั้น ทั้งน้ีในการหาดุลยภาพการผลิตในระยะยาวนั้นส่ิงท่ีพิจารณาตอ้งอยู่ภายใต้
ขอ้สมมุติคือ เง่ือนไขก าไรสูงสุดแบบการผลิตระยะสั้นโดยตน้ทุนระยะยาว คือ LMC = LMR = P ซ่ึงท า
ให้ผูผ้ลิตมีโอกาสเปล่ียนแปลงขนาดโรงงานหรือเลิกผลิตได้หากเห็นว่าไม่คุม้ทุน และจากเง่ือนไขท่ี
สามารถเขา้ออกตลาดไดอ้ยา่งเสรีของตลาดแข่งขนัสมบูรณ์นั้นจึงสรุปไดว้า่ในระยะยาวราคาตอ้งเท่ากบั
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จุดต ่าท่ีสุดของตน้ทุนเฉล่ีย และจะตอ้งใชโ้รงงานท่ีมีขนาดเหมาะสม (Optimum Size) ท่ีมีตน้ทุนเฉล่ียต ่า
ท่ีสุดและ SMC = LMC ถา้ราคาสูงกว่าจุดต ่าท่ีสุดของตน้ทุนเฉล่ียผูผ้ลิตจะมีก าไรเกินปกติ แต่ในทาง
ตรงขา้มกนัถา้ราคาอยูต่  ่ากวา่ตน้ทุนเฉล่ียผูผ้ลิตจะทนการขาดทุนไม่ไดแ้ละจะตอ้งเลิกกิจการ ดงันั้นเพื่อ
ความอยูร่อดผูผ้ลิตจะตอ้งปรับปรุงโรงงานให้มีขนาดโรงงานท่ีมีตน้ทุนต ่าท่ีสุด ซ่ึงจะแสดงวา่ดุลยภาพ
การผลิตในระยะยาวกต็อ้งอยูใ่นดุลยภาพการผลิตระยะสั้นเช่นกนั ดงัภาพ 

 

ภาพแสดงที ่6.22 ดุลยภาพการผลิตระยะยาว 

 จากภาพแสดงท่ี 6.22 ดงักล่าวเป็นการแสดงถึงดุลยภาพการผลิตในระยะยาวของผูผ้ลิตแต่ละ
รายในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ท่ีจะท าการผลิตท่ีปริมาณผลผลิต ณ SMC = LMC = MR = P เท่ากบัจุดต ่า
ท่ีสุดของ LAC ซ่ึงระดบัผลผลิตท่ีท าให้หน่วยผลิตในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์อยูใ่นดุลยภาพระยะยาวคือ 
ระดบัผลผลิตท่ีท าให้ SMC = LMC = SAC = LAC = P =MR ดงันั้นในระยะยาวผูผ้ลิตจึงตอ้งปรับปรุง
โรงงานใหโ้รงงานขนาดท่ีมีตน้ทุนต ่าท่ีสุด  
 ยกตวัอย่าง การหาดุลภาพระยะยาวในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ของราคาน ้ าอดัลมในตลาดท่ีขาย
หน่วยละ 20 บาท ซ่ึงธุรกิจมีการแข่งขนักนัอยา่งสมบูรณ์และอยูใ่นดุลยภาพระยะยาว ณ จุด A ตรงท่ี P 

หรือ MR = SMC = LMC > SAC = LAC ผูผ้ลิตจะเสนอขายผลผลิต 500 ลา้นหน่วย ถา้การใชข้นาดของ
โรงงานท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด (แสดงโดย SAC2) ณ จุด B ธุรกิจจะท าก าไรไดห้น่วยละ 5 บาทและก าไร
รวมเป็น 2,500 ลา้นบาท โดยสามารถวเิคราะห์ดุลภาพระยะยาวในตลาดไดด้งัน้ี 
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ภาพแสดงที ่6.23 ดุลยภาพระยะยาวในตลาด 

 จากภาพแสดงท่ี 6.23 จะเห็นไดว้า่ ณ จุด B ในระยะยาวผูผ้ลิตยงัมีก าไรส่วนเกินท าให้มีผูผ้ลิต
รายอ่ืนเขา้มาแข่งขนัในอุตสาหกรรมมากข้ึนและท าให้อุปสงคข์องตลาดมากข้ึน จึงท าให้ราคาดุลยภาพ
นั้นลดลงจนกระทัง่จุดดุลยภาพอยูท่ี่จุด C ซ่ึงเป็นจุดท่ี P = MR = SMC = LMC = SAC = LAC ณ ระดบั
ราคา 10 บาท และผูผ้ลิตจะผลิตในขนาดโรงงานท่ีเหมาะสม (SAC 1) ท่ีปริมาณ 300 ลา้นหน่วย จึงเรียก
จุด C วา่ “จุดดุลยภาพในระยะยาว” เพราะเป็นจุดท่ีท าใหมี้ก าไรเท่ากบัศูนยซ่ึ์งเป็นก าไรปกติ โดยเป็นจุด
ท่ีไม่มีผูผ้ลิตตอ้งการออกจากตลาดและไม่มีผูผ้ลิตรายใหม่ตอ้งการเขา้สู่ตลาดเช่นกนั  
 ยกตวัอยา่ง การหาดุลยภาพในระยะยาวของราคาปากกาหน่วยละ 15 บาท ซ่ึงเป็นธุรกิจแข่งขนั
กนัอยา่งสมบูรณ์และอยูใ่นดุลยภาพระยะยาว ณ จุด A ตรงท่ี P หรือ MR = SMC = LMC > SAC = LAC 

ผูผ้ลิตจะเสนอขายผลผลิต 500 ลา้นหน่วย ถา้การใชข้นาดของโรงงานท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด (แสดงโดย 
SAC2) ณ จุด B ธุรกิจจะท าก าไรไดห้น่วยละ 3 บาทและก าไรรวมเป็น 1,500 บาทโดยสามารถวิเคราะห์
ดุลภาพระยะยาวในตลาดไดด้งัน้ี 
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ภาพแสดงที ่6. 24 ดุลยภาพในระยะยาว 

 จากภาพแสดงท่ี 6.24 จะเห็นวา่ ณ จุด B ในระยะยาว ผูผ้ลิตยงัมีก าไรส่วนเกิน ท าใหมี้ผูผ้ลิตราย
อ่ืนเข้ามาแข่งขันในอุตสาหกรรมมากข้ึน อุปสงค์ของตลาดจึงมากข้ึน ท าให้ราคาดุลยภาพลดลง 
จนกระทัง่จุดดุลยภาพอยู่ท่ีจุด C ซ่ึงเป็นจุดท่ี P = MR = SMC = LMC = SAC = LAC ณ ระดบัราคา 10 

บาท ผูผ้ลิตจะผลิตในขนาดโรงงานท่ีเหมาะสม (SAC 1) ท่ีปริมาณ 200 ลา้นหน่วย และจะมีก าไรเท่ากบั
ศูนยซ่ึ์งเป็นก าไรปกติ โดยจุดท่ีไม่มีผูผ้ลิตตอ้งการออกจากตลาดและไม่มีผูผ้ลิตรายใหม่ตอ้งการเขา้สู่
ตลาดน้ีเรียกวา่ “จุดดุลยภาพในระยะยาว”  
 ยกตวัอย่าง การเขา้สู่ดุลยภาพในระยะยาวท่ีผูผ้ลิตมีก าไรปกติเท่านั้น โดยสินคา้ชนิดหน่ึงมี 
ราคาตลาดเท่ากบั 150 บาท ผูผ้ลิตจะเลือกโรงงาน SAC และเสนอขายสินคา้ในปริมาณ 300 หน่วย และ
จะไดก้ าไรส่วนเกินท าให้ผูผ้ลิตเพิ่มข้ึน จึงท าให้ราคาและก าไรท่ีไดล้ดลงจนราคาตลาดเท่ากบั 100 บาท 
มีผูเ้สนอขายสินคา้ 200 หน่วยจึงเขา้สู่ดุลยภาพในระยะยาว ท่ีผูผ้ลิตมีก าไรปกติเท่านั้น ดงันั้นการเขา้สู่
ภาพดุลยภาพในระยะยาวท่ีผูผ้ลิตมีก าไรปกติจึงแสดงไดด้งักราฟต่อไปน้ี 
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ภาพแสดงที ่6.25 ดุลยภาพระยะยาวท่ีผูผ้ลิตมีก าไรปกติ 

การวเิคราะห์จุดดุลยภาพในตลาดแข่งขันสมบูรณ์กรณกี าไรและขาดทุน 

 การวเิคราะห์จุดดุลยภาพในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์นั้นสามารถแบ่งได ้2 กรณีคือ การวเิคราะห์จุด
ดุลยภาพในกรณีก าไรและการวเิคราะห์จุดดุลยภาพในกรณีขาดทุน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

การวเิคราะห์จุดดุลยภาพในตลาดแข่งขันสมบูรณ์กรณกี าไร  
 เน่ืองจากจุดดุลยภาพของผูผ้ลิตในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์คือ จุดท่ีตน้ทุนส่วนเพิ่มเท่ากบัรายรับส่วน
เพิ่ม (MC=MR) และเม่ือมีการเปล่ียนแปลงราคาผูผ้ลิตก็จะมีการเปล่ียนแปลงปริมาณการผลิต จึงส่งผล
ให้ปริมาณการผลิตรวมทั้งตลาดเปล่ียนไปด้วย ดงันั้นในการวิเคราะห์จุดดุลยภาพของตลาดแข่งขนั
สมบูรณ์จึงตอ้งวิเคราะห์ดว้ยการก าหนดราคาในแต่ละระดบัร่วมกบัปริมาณผลผลิตรวม ดงัต่อไปน้ี 
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ภาพแสดงที ่6.26 เส้นอุปทานของหน่วยผลิตในระยะสั้น 

 จากภาพแสดงท่ี 6.26 สามารถวิเคราะห์ดุลยภาพของผูผ้ลิตในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ไดเ้ป็นสอง
กรณี คือ กรณีท่ีผูผ้ลิตมีก าไรและผูผ้ลิตขาดทุน โดยจะเห็นได้ว่าดุลยภาพของผูผ้ลิตในตลาดแข่งขัน
สมบูรณ์นั้นข้ึนอยู่กบัราคาตลาด ถ้าหากราคาสินคา้อยู่ท่ี P1 บาทจุดดุลยภาพจะอยู่ท่ีจุด A ซ่ึงเป็นจุดท่ี
รายรับส่วนเพิ่มเท่ากบัตน้ทุนส่วนเพิ่ม (MR = MC) และปริมาณสินคา้จะเท่ากบั Q4 เป็นจุดท่ีรายรับรวม
สูงกวา่ตน้ทุนรวม เม่ือผูผ้ลิตมีรายรับรวมสูงกวา่ตน้ทุนรวมท่ีจุดดุลยภาพน้ีผูผ้ลิตจะไดรั้บก าไรเกินปกติ 
(Abnormal Profit) ดงันั้นในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ระยะสั้นผูผ้ลิตอาจไดรั้บก าไรเกินปกติได ้ถา้ราคา (P) 
มากกว่าตน้ทุนการผลิต (C) ผูผ้ลิตจะไดรั้บก าไรเกินปกติเท่ากบัพื้นท่ีใตก้ราฟส่ีเหล่ียม PABC ดงัภาพ
แสดงท่ี 6.27 
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ภาพแสดงที ่6.27 ดุลยภาพกรณีท่ีไดรั้บก าไรเกินปกติ 

 จากภาพแสดงท่ี 6.27 ถา้ราคาสินคา้อยู่ท่ี P2บาท จุดดุลยภาพจะอยูท่ี่จุดรายรับส่วนเพิ่มเท่ากบั
ตน้ทุนส่วนเพิ่ม (MR = MC) โดยปริมาณสินคา้จะเท่ากบั Q2ซ่ึงเป็นราคาท่ีเท่ากบัจุดต ่าท่ีสุดของเส้น
ตน้ทุนเฉล่ีย (P=AC) และเป็นจุดท่ีรายรับเฉล่ียเท่ากบัตน้ทุนเฉล่ียพอดี โดยจุดดุลยภาพน้ีผูผ้ลิตได้รับ
ก าไรปกติหรือเรียกว่า “จุดคุม้ทุน (Break-Even Point) ในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์” และจากภาพแสดงท่ี 
6.27 ผูผ้ลิตจะได้ก าไรเฉล่ียต่อหน่วยเท่ากบั CP (รายรับเฉล่ียลบตน้ทุนเฉล่ีย) และขายในจ านวน Q1 
ดงันั้นก าไรเกินปกติท่ีผูผ้ลิตไดรั้บคือ CP * CB เท่ากบัพื้นท่ี PABC นัน่เอง 
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ภาพแสดงที ่6.28 เส้นอุปทานในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

 จากภาพแสดงท่ี 6.28 เน่ืองจากจุดดุลยภาพอยู่ท่ีต  าแหน่งเส้นตน้ทุนเพิ่มตดักบัรายรับเพิ่ม ณ 
ปริมาณเท่ากบั 900 หน่วย ตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 18.5 บาท ราคาต่อหน่วยเท่ากบั 20 บาท รายรับรวม 
(TR) เท่ากบั 16,650 บาท ตน้ทุนรวม (TC) เท่ากบั 18,000 บาท และก าไรสุทธิเท่ากบั 1,350 บาท ซ่ึงเป็น
ก าไรเกินปกติจึงท าให้มีผูค้า้ในตลาดเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้ราคาลดลงและจุดดุลยภาพเล่ือนลงมาอยู ่ณ 
ระดบัราคา 18 บาท ตน้ทุนเฉล่ียเท่ากบั 18 บาท ปริมาณเท่ากบั 600 หน่วย รายรับรวม (TR) และตน้ทุน
รวม (TC) เท่ากบั 10,800 บาท ซ่ึงเป็นจุดคุม้ทุนในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์และเป็นจุดท่ีเกิดก าไรปกติ
นัน่เอง 

 ยกตวัอยา่ง การวิเคราะห์จุดดุลยภาพในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ของบริษทัผลิตแกว้น ้ าแห่งหน่ึงมี
ราคา (P) ปริมาณ (Q) ตน้ทุนรวมเฉล่ีย (ATC) ตน้ทุนเพิ่ม (MC) และรายรับเพิ่ม (MR) โดยสามารถ
วเิคราะห์ไดด้งัน้ี  
  

ราคา ตน้ทุน รายรับ 
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ภาพแสดงที ่6.29 เส้นอุปทานในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

 จากภาพแสดงท่ี 6.29 แสดงถึงจุดดุลยภาพท่ีอยู ่ณ ต าแหน่งเส้น MC ตดักบั MR ปริมาณเท่ากบั 
600 หน่วย ตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 11.5 บาท ราคาต่อหน่วยเท่ากบั 13 บาท ตน้ทุนรวม (TR) เท่ากบั 
6,900 บาท รายรับรวม (TC) เท่ากบั 7,800 บาท และก าไรเท่ากบั 900 บาท ซ่ึงเป็นก าไรเกินปกติและจะ
ท าให้มีผูค้า้ในตลาดเพิ่มมากข้ึน จึงท าให้ราคาลดลงโดยจุดดุลยภาพเล่ือนลงมาอยู่ท่ีจุดก าไรปกติหรือ
จุดคุม้ทุนในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์คือ ณ ระดบัราคา 11 บาท ตน้ทุนเฉล่ียเท่ากบั 11 บาท ปริมาณผลิต
เท่ากบั 400 หน่วย รายรับรวมและตน้ทุนรวมเท่ากบั 4,400 บาท 

การวเิคราะห์จุดดุลยภาพในตลาดแข่งขันสมบูรณ์กรณขีาดทุน  
 เน่ืองจากผูผ้ลิตในระยะสั้นอาจมีตน้ทุนสูงกวา่ราคาสินคา้จากการผลิตท่ีไม่มีประสิทธิภาพ จึง
ท าให้ผูผ้ลิตพบกบัการขาดทุน ดงันั้นในการวิเคราะห์จุดดุลยภาพในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์กรณีขาดทุน
นั้นผูผ้ลิตมีสองทางเลือก ไดแ้ก่  
 1. กรณขีาดทุนแต่ท าการผลติต่อ ถา้จุดดุลยภาพอยูท่ี่จุด A ณ ระดบัราคาสินคา้อยูท่ี่ P3 บาท (จาก
รูปแสดงท่ี 7.30) ซ่ึงเป็นจุดท่ีรายรับส่วนเพิ่มเท่ากบัตน้ทุนส่วนเพิ่ม (MR = MC) โดยปริมาณสินคา้จะ
เท่ากบั Q3 ซ่ึงเป็นราคาท่ีท าใหผู้ผ้ลิตขาดทุนเน่ืองจากราคาต ่ากวา่ตน้ทุนเฉล่ีย อยา่งไรก็ตามท่ีจุดดงักล่าว
ผูผ้ลิตจะยงัคงด าเนินการผลิตอยู่ เพราะรายรับเฉล่ียสูงกวา่ตน้ทุนแปรผนัเฉล่ียแสดงถึงการด าเนินการ
ผลิตท่ีขาดทุนนอ้ยกวา่การเลิกผลิต ดงันั้นการด าเนินการผลิตต่อของผูผ้ลิตจะตดัสินใจโดยพิจารณาจาก
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รายรับรวมเทียบกบัตน้ทุนแปรผนัรวม ถ้าหากรายรับเพิ่มมากกว่าตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย (MR > AVC) 
ผูผ้ลิตก็จะท าการผลิตต่อไป 

 

ภาพแสดงที ่6.30 จุดดุลยภาพกรณีท่ีขาดทุนนอ้ยสุด 

 จากภาพแสดงท่ี 6.30 จะเห็นได้ว่าผูผ้ลิตมีต้นทุนท่ี OC และราคาสินคา้ในตลาดเท่ากบั OP 

ดงันั้นจึงท าให้ผูผ้ลิตขาดทุนเท่ากบั CP*OQ เม่ือผูผ้ลิตขาดทุนเฉล่ียเท่ากบั CP และผูผ้ลิตขายสินคา้ได้
จ  านวน OQ หน่วย 

 2. กรณีขาดทุนและหยุดการผลิต ถา้ดุลยภาพอยูท่ี่จุด D ณ ระดบัราคาสินคา้อยูท่ี่ P4 บาทซ่ึงจุด
เป็นจุดสุดทา้ยท่ีผูผ้ลิตจะท าการผลิต เน่ืองจากเป็นจุดท่ีรายรับส่วนเพิ่มเท่ากบัตน้ทุนส่วนเพิ่ม (MR = 
MC) และเป็นจุดท่ีรายรับเท่ากบัตน้ทุนคงท่ีเฉล่ียพอดี โดยปริมาณสินคา้จะเท่ากบั Q4 ซ่ึงเป็นจุดต ่าท่ีสุด
ของเส้นตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย (AVC) แสดงถึงราคาท่ีต ่าท่ีสุดท่ีผูผ้ลิตจะท าการผลิตอยู ่แต่ถา้ราคาต ่ากวา่ P4 
ผูผ้ลิตจะเลิกท าการผลิตเพราะจะท าให้ขาดทุนมากกว่าการผลิต ซ่ึงเรียกว่า จุดปิดกิจการ (Shutdown 

Point) ดงันั้นการท่ีผูผ้ลิตจะไม่ผลิตอีกต่อไปหรือหยุดผลิตจะพิจารณาไดจ้ากการท่ีตน้ทุนเพิ่มมากกวา่
ตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย (MR < AVC) นัน่เอง  
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 ยกตวัอยา่ง การหยดุผลิตของผูผ้ลิตดินสอในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์แห่งหน่ึงมีรายรับ ตน้ทุนการ
ผลิตเฉล่ีย ตน้ทุนผนัแปรเฉล่ีย และรายรับเพิ่ม ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ดุลยภาพในตลาดสมุดไดด้งักราฟ
ต่อไปน้ี 

 

ภาพแสดงที ่6.31 จุดดุลยภาพกรณีท่ีขาดทุนและหยดุการผลิต 

 จากภาพแสดงท่ี 6.31 จะเห็นไดว้า่ตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั16 บาท ราคาต่อหน่วยเท่ากบั14 บาท 
รายรับรวม (14 x 600) เท่ากบั 8,400 บาท และตน้ทุนรวมเท่ากบัพื้นท่ี (ATC x Q) เท่ากบั 12,800 บาท 
เน่ืองจากตน้ทุนรวมสูงกวา่รายรับรวมธุรกิจน้ีจึงขาดทุนจ านวน 4,400 บาท ซ่ึงราคาขายท่ี 14 บาทเป็น
ราคาท่ีต ่ากวา่ตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย 15 บาท ดงันั้นกิจการแห่งน้ีจึงไม่ไดท้  าการผลิตหรือท าให้ไม่มีผูผ้ลิต
ในตลาดแห่งน้ี 
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 ยกตวัอย่าง การหยุดผลิตของผูผ้ลิตสมุดในตลาดสมบูรณ์แห่งหน่ึงมีรายรับ ตน้ทุนการผลิต
เฉล่ีย ตน้ทุนผนัแปรเฉล่ีย และรายรับเพิ่ม ซ่ึงสามารถวเิคราะห์ดุลยภาพไดด้งัน้ี 

 

ภาพแสดงที ่6.32 กรณีขาดทุนและหยดุการผลิต 

 จากภาพแสดงท่ี 6.32 จะเห็นไดว้า่ตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 20 บาท ราคาต่อหน่วยเท่ากบั 10 บาท 
รายรับรวม (10 x 600) เท่ากับ 6,000 บาท ต้นทุนรวมเท่ากับพื้นท่ี (ATC x Q) เท่ากับ 20,000 บาท 
เน่ืองจากตน้ทุนรวมสูงกว่ารายรับรวมจึงท าให้ธุรกิจน้ีขาดทุนจ านวน 14,000 บาท ซ่ึงราคาขายท่ี 10 
บาทเป็นราคาท่ีต ่ากวา่ตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย 15 บาท ดงันั้นกิจการแห่งน้ีจึงไม่ไดท้  าการผลิตและท าใหไ้ม่
มีผูผ้ลิตในตลาดแห่งน้ี  
  

10 

 

P=AR=MR 

จ านวน
ผลิต

AVC 

ATC 
MC 

600 

20 

15 

0 

รายรับ ตน้ทุน 
ราคา



264 

 

ข้อดีและข้อเสียของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ 

 ขอ้ดีและขอ้เสียของตลาดแข่งขนัสมบูรณ์มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 ข้อดี 
 1. สินคา้หรือบริการสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้อย่างดี เน่ืองจากมีการ
คุม้ครองผลประโยชน์ของผูบ้ริโภคไม่ใหถู้กเอารัดเอาเปรียบดว้ยกลไกตลาด  
 2. ผูผ้ลิตรายใหม่เขา้สู่ตลาดไดง่้ายเกิดการแข่งขนัท่ีสูง และมีการปรับปรุงคุณภาพของสินคา้
ตลอดเวลา ท าให้มีการพฒันาสินคา้อยา่งต่อเน่ืองเป็นการเพิ่มอุปทานสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการให้มาก
ข้ึน และการแข่งขนันั้นก่อใหเ้กิดความเจริญกา้วหนา้ทางการผลิตอยา่งรวดเร็ว 

  3. ผูผ้ลิตแข่งขนักนัลดตน้ทุน ท าให้ทรัพยากรถูกใช้อย่างคุม้ค่าเกิดการเลือกใช้ทรัพยากรท่ีมี
จ ากดั โดยใชเ้ป็นปัจจยัผลิตสินคา้และบริการท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตอ้งการเท่านั้น จึงท าใหส้ังคมมีการใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ อยา่งคุม้ค่าเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ 

 4. ราคาสินคา้และบริการท่ีถูกก าหนดข้ึนในสภาพการแข่งขนั เป็นราคาท่ีค่อนขา้งยุติธรรมต่อ
ผูบ้ริโภคคือราคาเท่ากบัตน้ทุนเฉล่ียและตน้ทุนส่วนเพิ่ม และการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุดคือผูผ้ลิต
จะผลิตสินคา้ ณ จุดต ่าท่ีสุดของเส้นตน้ทุนเฉล่ีย 

 5. การแข่งขนัก่อใหเ้กิดการพฒันาดา้นเทคนิคและเทคโนโลยกีารผลิตเกิดการใชท้รัพยากรอยา่ง
มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดการจดัสรรทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพให้เกิดสินคา้ท่ีมีความหลากหลาย
ข้ึนท าใหไ้ดสิ้นคา้และบริการท่ีมีคุณภาพมากยิง่ข้ึน 

 6. ท  าให้เสียค่าใช่จ่ายในการส่งเสริมการขายไม่มากเพราะสินคา้ของแต่ละรายเหมือนกันทุก
ประการ 

 ข้อเสีย 

 1. การแข่งขนัท่ีรุนแรงเกินไป ท าให้ผูผ้ลิตท่ีพยายามลดราคามกัไม่ค  านึงถึงคุณภาพสินคา้เช่น 
กิจการดา้นสาธารณูปโภค น ้าประปาท่ีใชส้ารเคมีราคาถูกแทนคลอรีน เป็นตน้ นอกจากนั้นยงัท าให้ไม่มี
แรงจูงใจส าหรับผูผ้ลิตมากนกั เน่ืองจากก าไรท่ีไดรั้บเป็นเพียงแค่ก าไรปกติ 

 2. การพฒันาสินคา้หรือบริการบางอยา่งเกิดความส้ินเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ เน่ืองจากการ
พยายามท าใหสิ้นคา้ตนเองแตกต่างจากผูอ่ื้น  

 3. ท  าใหมี้สินคา้หรือบริการมีหลากหลายรูปแบบเกินความจ าเป็น เป็นผลจากการด าเนินกลยุทธ์
การตลาดท่ีเนน้รูปลกัษณ์หรือความทนัสมยัเกินไป และไม่สามารถควบคุมการใชบ้ริการอยา่งพอเพียง
ได ้อาจท าใหส้ังคมมีการใชท้รัพยากรไม่เกิดประโยชน์สูงสุด  
 4. ท าให้บางองค์กรหรือหน่วยงานรัฐแข่งขนักบัผูผ้ลิตรายอ่ืนไดย้าก เพราะไม่สามารถพฒันา
ศกัยภาพใหแ้ข่งขนัได ้หรือปรับเปล่ียนวฒันธรรมองคก์รไดท้นักบัความตอ้งการในตลาด 
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 5. ไม่จูงใจให้มีการพฒันาการผลิต ผ่านการวิจยัและพฒันา และผูบ้ริโภคไม่ไดรั้บความพอใจ
สูงสุดจากสินคา้ท่ีไม่หลากหลาย 

 6. การแข่งขนัอาจท าให้ผูผ้ลิตรายยอ่ยเสียเปรียบทางการแข่งขนั และการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนท าให้
ตน้ทุนการผลิตสูงข้ึนท าใหผู้ผ้ลิตตอ้งซ้ือสินคา้ในราคาท่ีแพงข้ึนนัน่เอง 

ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์และลกัษณะตลาดผูกขาด 

ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์  
 ตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์ (Imperfectly competitive Market) หมายถึง ตลาดท่ีผูผ้ลิตสามารถใช้
อิทธิพลในการก าหนดราคาและปริมาณผลผลิตไดต้ามใจตนเองในระดบัหน่ึง ผูผ้ลิตมีความสามารถใน
การก าหนดราคาตลาดโดยอาศยัความสามารถในการก าหนดราคาหรือปริมาณของสินคา้ ซ่ึงข้ึนอยู่กบั
อ านาจทางการตลาดท่ีตนมีอยู ่ดงันั้นตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์จึงเป็นตลาดท่ีมีผูซ้ื้อผูข้ายจ านวนไม่มาก
ในตลาดหรืออาจจะมีผูข้ายเพียงหน่ึงรายหรือจ านวนหน่ึง ซ่ึงสินคา้มีลกัษณะแตกต่างกนัท าให้ผูข้าย
สามารถก าหนดราคาสินคา้ได ้และตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์เป็นตลาดท่ีใกลเ้คียงกบัตลาดในสภาพความ
เป็นจริงมากท่ีสุด โดยการท่ีตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์นั้นเป็นตลาดท่ีมีสภาพความเป็นจริงเน่ืองมาจาก
สาเหตุของจ านวนผูซ้ื้อและผูข้ายในตลาดมีจ านวนไม่มากพอ จึงท าใหเ้กิดอิทธิพลเหนือราคาสินคา้ และ
การเขา้ออกจากอุตสาหกรรมมีการขดัขวางดว้ยเทคนิคหรือทุนเช่นเดียวกบัปัจจยัการผลิต นอกจากนั้น
ยงัมีการโฆษณาช้ีชวนให้เห็นว่าสินคา้ของตนเหนือกว่าสินคา้อ่ืน เป็นผลให้ผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกวา่
สินคา้แต่ละยี่ห้อท่ีแตกต่างกนัอีกด้วย โดยสามารถพิจารณาลกัษณะของตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์ได้ 
ดงัต่อไปน้ี 

 1. สินคา้มีความแตกต่างกนั ไม่สามารถใช้แทนกนัได้อย่างสมบูรณ์ผูบ้ริโภคมีความรู้สึกว่า
สินคา้แต่ละชนิดแตกต่างกนั (Heterogeneous Product)  
 2. มีจ  านวนผูซ้ื้อหรือผูข้ายไม่มาก ท าให้ผูซ้ื้อหรือผูข้ายมีความสามารถในการก าหนดราคา
สินคา้ (Price Maker)  
 3. การเขา้ออกจากตลาดไม่เสรี มีการกีดกนัดว้ยอิทธิพลหรือเงินทุนและการเคล่ือนยา้ยปัจจยั
การผลิตเป็นไปอยา่งไม่เสรี 

 4. ผูซ้ื้อและผูข้ายรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้และราคาอยา่งไม่ทัว่ถึง 

 เน่ืองจากตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทคือ ตลาดผูกขาดแทจ้ริง ตลาด
ผูข้ายน้อยรายและตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผูกขาด โดยการพิจารณาจากจ านวนผูซ้ื้อและจ านวนผูข้ายเป็น
เกณฑ์ โดยสามารถล าดบัจ านวนจากผูข้ายมากไปหานอ้ย คือ ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ ตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึง
ผูกขาด ตลาดผูข้ายนอ้ยรายและตลาดผูกขาด ดงันั้นจึงท าให้ลกัษณะความลาดเอียงของเส้นอุปสงค์นั้น
เรียงล าดบัความลาดเอียงจากตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ลาดเอียงน้อยไปหาตลาดผูกขาดท่ีมีความลาดเอียง
มากท่ีสุด และตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์จะแตกต่างกบัตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่6.5 ความแตกต่างระหวา่งตลาดแข่งขนัสมบูรณ์และตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์ 

 ตลาดแข่งขนั
สมบูรณ์ 

ตลาดผกูขาด ตลาดผูข้ายนอ้ย
ราย 

ตลาดก่ึงแข่งขนั
ผกูขาด 

จ านวนผูผ้ลิต มาก รายเดียว นอ้ย ปานกลาง 

ลกัษณะสินคา้ เหมือนกนั แตกต่างส้ินเชิง เหมือนหรือ
แตกต่างกนับา้ง 

แตกต่างกนับา้ง 

การเขา้สู่ตลาด
ของผูค้า้รายอ่ืน 

ง่าย ไม่มีทาง ยาก ปานกลาง 

อตัราการกระจุก
ตวั 

ไม่มี ต ่า ปานกลาง สูง 

ตวัอยา่งสินคา้ ขา้ว น ้าด่ืม ผกั 
ผลไม ้ขา้วโพด 

กิจการรถไฟ 
ประปา โรงกลัน่

น ้ามนั 

รถยนต ์เครือข่าย 
โทรศพัทมื์อถือ 

โซดา 

เส้ือผา้ เคร่ือง 
อุปโภค บริโภค

ทัว่ไป 

 

 นอกจากจ านวนผูซ้ื้อและจ านวนผูข้ายเป็นเกณฑ์ในการใชแ้บ่งประเภทตลาดแลว้ ยงัมีการการ
กีดกนัการเขา้สู่ตลาด (Barriers to entry) ท่ีใชใ้นการแบ่งประเภทตลาด โดยการกีดกนัการเขา้สู่ตลาดเป็น
กระบวนการท่ีท าให้ผูผ้ลิตรายใหม่ไม่สามารถเขา้สู่ตลาดท่ีมีผูผ้ลิตรายเดิมอยู่แลว้ไดด้ว้ยวิธีต่าง ๆ การ
เป็นเจา้ของปัจจยัการผลิต การไดรั้บสัมปทาน การจดลิขสิทธ์ิมาตรการทางศุลกากร หรืออ านาจการกีด
กนัการเขา้สู่ตลาดเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดอ านาจผูกขาดในตลาด (ภราดร, 2550) ไดก้ล่าวว่า การกีดกนั
ทางการคา้หรือการกีดกนัการเขา้สู่ตลาด คือ การท่ีรัฐบาลใชม้าตรการแทรกแซง ลดปริมาณการน าเขา้
สินค้ามาในประเทศตนหรือลดปริมาณการส่งออกสินค้าของประเทศอ่ืน เพื่อปกป้องผูผ้ลิตสินค้า
ภายในประเทศ การใช้มาตรการท่ีท าให้ผูส่้งออกมีความสามารถในการแข่งขนัทางการคา้กบัผูผ้ลิต
ภายในประเทศได้น้อยลง เช่น การเก็บภาษีน าเข้าในอัตราสูง หรือการจ ากัดปริมาณการน าเข้า 
นอกจากนั้น (ปัจจยัและสมคิด, 2550) กล่าวถึง อุปสรรคต่อการเขา้สู่ตลาด หมายถึง ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีจะ
อาจมีส่วนท าให้ผูผ้ลิตรายใหม่ ๆ ในตลาดไม่สามารถเขา้ไปผลิตเพื่อแข่งขนักบัผูผ้ลิตรายเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ 
ท าใหต้ลาดนั้นมีผูผ้ลิตอยูร่ายเดียวหรือมีเพียงไม่ก่ีรายในช่วงเวลาหน่ึง ๆ สาเหตุแห่งการผกูขาดไดแ้ก่ 

 1. ผูผ้ลิตในตลาดควบคุมอุปทานของทรัพยากรการผลิตท่ีใช้ในการผลิตสินคา้ชนิดนั้นไวแ้ต่
เพียงผูเ้ดียว 

 2. ผูผู้กขาดเป็นผูไ้ดรั้บสัมปทานหรือลิขสิทธ์ิตามกฎหมายให้เป็นผูด้  าเนินกิจการแต่เพียงรายเดียว 
การคุม้ครองของกฎหมายเป็นอุปสรรคส าหรับผูผ้ลิตรายอ่ืนในการเขา้มาแข่งขนั 
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 3. ผูผ้ลิตไดรั้บการจดัตั้งข้ึนภายใตสิ้ทธิทางการคา้หรือการผลิตของรัฐบาลหรือบริษทัเอกชนให้
ด าเนินการในอาณาเขตหรือประเทศหน่ึง ๆ เพียงผูเ้ดียว แต่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลหรือ
บริษทัเอกชนผูใ้หสิ้ทธ์ินั้น 

 4. ผูผ้ลิตอยูใ่นอุตสาหกรรมท่ีก่อให้เกิดการประหยดัจากขนาด (Economies of scale) หรือการ
ลดตน้ทุนของอุตสาหกรรม (Decreasing cost industry) คือยิ่งขยายขนาดของการผลิตตน้ทุนเฉล่ียจะยิ่ง
ลดลง 

 ดงันั้น จึงสรุปไดว้่าการกีดกนัทางการคา้ท าให้เป็นผูผ้ลิตรายใหม่เขา้สู่ตลาดไดย้ากและการ
แข่งขนัทางการคา้ต ่า เกิดผูม้ีอ  านาจเหนือตลาดข้ึนมาและสามารถควบคุมราคาสินคา้ หรือปริมาณ
สินคา้ไดซ่ึ้งเรียกวา่ “ตลาดผูกขาด” 

ความหมายตลาดผูกขาด  
 ตลาดผูกขาดคือ ตลาดท่ีมีผูข้ายเพียงคนเดียวผูกขาดในสินคา้ท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัทุกประการ 
สินคา้แต่ละหน่วยท่ีน าออกขายจะแตกต่างกบัสินค้าของผูอ่ื้นโดยส้ินเชิง และไม่มีสินคา้อ่ืนใดท่ีจะ
สามารถใชแ้ทนสินคา้ดงักล่าวได ้การท่ีผูผ้ลิตหรือผูข้ายมีเพียงรายเดียวท าให้เป็นผูผู้กขาด และผูผ้กูขาด
น้ีมีอิทธิพลมากในการควบคุมปริมาณการผลิตและการก าหนดราคา (ไพรินทร์ ,2547) และ (จุฑามาศ, 

2550) กล่าววา่ ตลาดผูกขาดเกิดข้ึนเม่ือมีหน่วยธุรกิจเพียงรายเดียวขายสินคา้หรือบริการชนิดหน่ึงซ่ึงไม่
มีสินค้าอ่ืนทดแทนได้ และมีอุปสรรคในการเข้ามาแข่งขนัของผูผ้ลิตรายใหม่ เช่น ในบางพื้นท่ีมีผู ้
ใหบ้ริการโทรศพัท ์แก๊ส ไฟฟ้าและประปาเป็นผูผ้กูขาดในทอ้งถ่ิน ซ่ึงหมายถึงการผกูขาดโดยมีขอ้จ ากดั 
ณ ทอ้งถ่ินนั้น หรือการผูกขาดของหน่วยธุรกิจระดบัโลก เช่น เดอเบียร์ (DeBeer) มีการผูกขาดในตลาด
เพชรในระหวา่งประเทศท่ีอยูใ่นเขตใกลเ้คียง 

 ดงันั้น จึงสรุปไดว้า่ตลาดผูกขาด (Monopoly Market) เป็นตลาดท่ีมีผูข้ายเพียงหน่ึงราย สินคา้มี
ลกัษณะพิเศษไม่สามารถหาสินคา้ชนิดอ่ืนมาใชท้ดแทนได ้และการเขา้สู่ตลาดส าหรับผูข้ายรายอ่ืนไม่
สามารถท าได ้เน่ืองจากถูกกีดกนัท าให้ผูข้ายมีอ านาจในการก าหนดราคาสินคา้หรือปริมาณขายตาม
ตอ้งการ 

ลกัษณะตลาดผูกขาด  
 ลกัษณะของตลาดผกูขาด (Characteristic of Monopoly) มีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

 1. ปัจจยัการผลิตหรือวตัถุดิบถูกครอบครองโดยผูข้ายเพียงรายเดียว เน่ืองจากมีผูผ้ลิตสินคา้เพียง
รายเดียวดงันั้นผูผ้ลิตกบัตลาดจึงเป็นส่ิงเดียวกนัเส้นอุปสงค์ของผูผู้กขาดเป็นเส้นเดียวกบัเส้นอุปสงค์
ของตลาดดว้ย 

 2. ผูข้ายมีอ านาจในการก าหนดราคาสินค้าหรือปริมาณขาย แต่หน่วยธุรกิจจะไม่สามารถ
ก าหนดปริมาณหรือราคาพร้อมกนัได ้ เพราะว่าเม่ือราคาสินคา้สูงข้ึนปริมาณเสนอซ้ือสินคา้จะลดลง 
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ดังนั้นท าให้หน่วยธุรกิจต้องเลือกเป้าหมายระหว่างการก าหนดราคาหรือปริมาณการผลิตสินค้าท่ี
ตอ้งการเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึงเท่านั้น 

 3. ผูข้ายมีอ านาจผูกขาดการขายไม่มีคู่แข่งขนัโดยตรงอนัเน่ืองจากไดรั้บลิขสิทธ์ิหรือสัมปทาน
ในการผลิตหรือเป็นผูรู้้เทคนิคการผลิตแต่เพียงผูเ้ดียว นอกจากนั้นยงัไม่มีการแข่งขนัทางดา้นราคาสินคา้
ในตลาดผกูขาดจึงมีความเป็นมาตรฐานเดียว 

 4. สินคา้ของผูผ้ลิตในตลาดผูกขาดเป็นสินคา้ท่ีทดแทนไดย้าก และมีการกีดกนัการเขา้สู่ตลาด
ซ่ึงผูผ้ลิตรายใหม่ไม่สามารถเขา้สู่ตลาดได ้

 สาเหตุของตลาดผกูขาดสามารถเกิดข้ึนไดจ้ากสาเหตุ ดงัต่อไปน้ี 

 1. ผูผ้ลิตมีอ านาจผูกขาดในวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิต และรัฐบาลออกกฎหมายให้มีผูผ้ลิตท่ี
ผกูขาดในการสัมปทาน เช่น บริษทัสัมปทานเหมืองแร่ ถ่านหิน เป็นตน้ หรือผูผ้ลิตเป็นเจา้ของทรัพยากร
หรือวตัถุดิบในการผลิตส าคญัเพียงผูเ้ดียว 

 2. เป็นกิจการของรัฐ ส่วนใหญ่เป็นกิจการสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา เป็นตน้ เน่ืองจาก
กิจการเหล่าน้ีรัฐตอ้งควบคุมราคาใหป้ระชาชนไดรั้บผลประโยชน์อยา่งทัว่ถึง 

 3. ผูผ้ลิตไดรั้บสิทธิพิเศษในการขายหรือเป็นผูป้ระดิษฐ ์สินคา้การจดสิทธิบตัร เช่นสิทธิบตัรใน
ส่ิงประดิษฐ ์สิทธิบตัรยา สัมปทาน การจดลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย เป็นตน้ 

 4. ผูผ้ลิตมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั และกิจการมีขนาดใหญ่ใช้เงินลงทุนจ านวนมาก ท าให้ใน
ทอ้งถ่ินหน่ึงหรือในประเทศหน่ึงมีกิจการประเภทน้ีไดเ้พียงกิจการเดียว และไม่มีกิจการรายยอ่ยแข่งขนั
ได ้ท าให้เป็นผูผู้กขาดไปโดยปริยาย เช่น กิจการเหล็กกลา้ อุตสาหกรรมรถยนต ์อุตสาหกรรมประกอบ
เคร่ืองบิน เป็นตน้ 

 5. การให้ใบอนุญาตเช่นใบประกอบวิชาชีพบางประเภท หรือผูผ้ลิตหลายรายรวมตวักันเป็น
บริษทัเดียว 

อุปสงค์ รายรับเฉลีย่และรายรับเพิม่ในตลาดผูกขาด 

อุปสงค์ในตลาดผูกขาด 

 เน่ืองจากตลาดผูกขาดเป็นตลาดท่ีมีผูผ้ลิตรายเดียว อุปสงคข์องผูบ้ริโภคจึงเท่ากบัอุปสงคข์องผู ้
ผกูขาด เส้นอุปสงคข์องตลาดผกูขาดจึงมีลกัษณะเป็นเส้นตรงและความชนัเป็นลบลาดลงจากซา้ยไปขวา 
เส้นอุปสงค์ตลาดลกัษณะน้ีแสดงถึงถา้ผูผ้ลิตข้ึนราคาสินคา้จะท าให้ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้น้อยลง หรือถา้
ผูผ้ลิตลดราคาสินคา้ผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้มากข้ึน แสดงให้เห็นวา่แมผู้ผ้ลิตจะมีอิทธิพลเหนือตลาด แต่ก็
สามารถก าหนดราคาหรือปริมาณเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึงเท่านั้น โดยถา้ตอ้งการขายสินคา้ให้ไดม้ากข้ึน
จะตอ้งลดราคาสินคา้ ดงันั้นหากผูผ้ลิตก าหนดราคาผลผลิตตลาดจะเป็นผูก้  าหนดปริมาณผลผลิต แต่ถา้
ผูผ้ลิตก าหนดปริมาณผลผลิตตลาดจะเป็นผูก้  าหนดราคาผลผลิตเช่นกนั ดงัภาพแสดงท่ี 6.33 
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ภาพแสดงที ่6.33 เส้นอุปสงคใ์นตลาดผูผ้กูขาด 

เส้นรายรับเฉลีย่และรายรับส่วนเพิม่ในตลาดผูกขาด  

 เน่ืองจากเส้นอุปสงคมี์ความชนัเป็นลบจะแสดงถึงเม่ือผูผ้ลิตเพิ่มราคาจะท าใหข้ายไดน้อ้ยลง แต่
ถา้ลดราคาจะท าใหข้ายไดม้ากข้ึนจึงแสดงให้เห็นวา่เส้นรายรับเฉล่ียมีลกัษณะเดียวกบัเส้นอุปสงค ์ท าให้
ในตลาดผูกขาดเส้นรายรับเฉล่ียเป็นเส้นเดียวกบัเส้นอุปสงค์ และท าให้รายรับส่วนเพิ่มลดลงต ่าหรือมี
ความชนัติดลบมากกวา่รายรับเฉล่ียนัน่เอง  

 

ภาพแสดงที ่6.34 เส้นอุปสงค ์รายรับเฉล่ีย และรายรับส่วนเพิ่มในตลาดผกูขาด 
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 จากภาพแสดงท่ี 6.34 จะเห็นไดว้่าเส้นรายรับส่วนเพิ่มนั้นจะอยู่ต  ่ากว่าเส้นรายรับเฉล่ีย โดยมี
ความชนัเป็นสองเท่าของเส้นรายรับเฉล่ียและเส้นอุปสงค ์ดงันั้นเส้นรายรับเฉล่ียจึงเป็นเส้นเดียวกบัเส้น
อุปสงค ์โดยสามารถค านวณหารายรับรวม รายรับเฉล่ีย และรายรับเพิ่มไดด้งัน้ี 
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 เน่ืองจากในตลาดผูกขาดราคาสินคา้ไม่คงท่ี เม่ือผูผ้ลิตตอ้งการขายสินคา้เพิ่มข้ึนผูผ้ลิตจึงตอ้ง
ลดราคาสินคา้ลง และถา้ผูผ้ลิตเพิ่มราคาสินคา้จะท าให้ปริมาณตอ้งการซ้ือของสินคา้นั้นมีปริมาณลดลง
เช่นกนั ซ่ึงสามารถค านวณหารายรับเพิ่มไดด้งัน้ี 

 

    

P QdP
MR

dQ


  

 

 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ รายรับส่วนเพิ่มจะมีค่านอ้ยกวา่รายรับเฉล่ียต่อหน่วยทุก ๆ ปริมาณเดียวกนั 
เน่ืองจาก dP < 0 และท าใหร้าคาของสินคา้มีค่าเท่ากบัรายรับเฉล่ียต่อหน่วย จึงส่งผลใหผู้ผ้ลิตไดรั้บก าไร
ในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงจะอธิบายในหวัขอ้ต่อไป 

การวเิคราะห์ตลาดผูกขาดกรณทีีไ่ม่มีการควบคุมและมีการควบคุม 

 การวเิคราะห์ตลาดผูกขาดนั้นสามารถแบ่งได ้2 กรณีคือ การวเิคราะห์ตลาดผกูขาดในกรณีท่ีไม่
มีการควบคุมและการวเิคราะห์ตลาดผกูขาดในกรณีท่ีมีการควบคุม ซ่ึงจะอธิบายรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

การวเิคราะห์ตลาดผูกขาดกรณทีีไ่ม่มีการควบคุม  
 ในการวิเคราะห์ตลาดผูดขาดกรณีท่ีไม่มีการควบคุมนั้นสามารถแบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 

กรณี ไดแ้ก่ 

 1. กรณีผู้ผลิตได้รับก าไรปกติ เน่ืองจากเป็นระดับผลผลิตท่ีท าให้ก าไรสูงสุดท่ีเส้นอุปสงค์
สัมผสักบัเส้นตน้ทุนเฉล่ีย ระดบัผลผลิตดงักล่าวผูผ้ลิตสามารถขายผลผลิตไดใ้นราคาท่ีเท่ากบัตน้ทุน
เฉล่ีย (P = AC) หรือมีรายรับเฉล่ียเท่ากบัตน้ทุนเฉล่ีย (AR = AC) ดงันั้นผูผ้ลิตจึงไดก้ าไรปกติหรือไม่มี
ก าไรทางเศรษฐศาสตร์ ดงัภาพแสดงท่ี 6.35 
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ภาพแสดงที ่6.35 ผูผ้ลิตในตลาดผกูขาดท่ีไดก้ าไรปกติ 

 ยกตวัอยา่ง จุดดุลยภาพท่ีก าไรปกติในตลาดผูกขาด โดยผูผู้กขาดรายหน่ึงก าหนดราคาสินคา้ไว้
ท่ี 15 บาทต่อหน่วยแต่ตน้ทุนเฉล่ียต่อหน่วยเท่ากบั 15 บาท จึงมีก าไร 0 บาทต่อหน่วย ซ่ึงสามารถแสดง
ไดด้งัน้ี 

 

ภาพแสดงที ่6.36 ดุลยภาพในตลาดผกูขาดกรณีไดรั้บก าไรปกติ 
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 จากภาพ ณ จุด MC = MR เป็นจุดท่ีเส้นรายรับเฉล่ียตดักบัเส้นตน้ทุนรวมเฉล่ีย ซ่ึงผูผ้ลิตจะผลิต
ท่ีปริมาณ 70 หน่วย และขายท่ีราคา 15 บาท ตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 15 บาท จึงแสดงให้เห็นว่าผูผ้ลิต
ไดรั้บเพียงก าไรปกติเท่านั้น 

 2. กรณีผู้ผลิตได้รับก าไรเกินปกติ ในตลาดผูกขาดนั้นผูผ้ลิตจะมีอ านาจในการก าหนดราคาหรื
อปริมาณอย่างสมบูรณ์ เม่ือผูผ้ลิตก าหนดราคาตลาดจะเป็นผูก้  าหนดปริมาณ แต่ถา้เม่ือผูผ้ลิตก าหนด
ปริมาณตลาดก็จะเป็นผูก้  าหนดราคา จึงท าใหจุ้ดดุลยภาพนั้นอยูท่ี่ก าไรสูงสุด หรืออยูท่ี่จุด MC = MR ซ่ึง
ท าใหผู้ผ้ลิตในตลาดผูกขาดนั้นไดรั้บก าไรสูงสุด 

 

ภาพแสดงที ่6.37 จุดดุลยภาพในตลาดผกูขาดกรณีก าไรเกินปกติ 

 จากภาพแสดงท่ี 6.37 เส้นอุปสงคน์ั้นอยู่สูงกวา่เส้นตน้ทุนเฉล่ียซ่ึงแสดงถึงผูผ้ลิตสามารถขาย
ผลผลิตไดใ้นราคาสูงกวา่ตน้ทุนเฉล่ีย (P > AC) หรือมีรายรับเฉล่ียสูงกวา่ตน้ทุนเฉล่ีย (AR > AC) โดย
หาไดจ้ากก าไรเฉล่ียเท่ากบัรายรับเฉล่ียลบดว้ยตน้ทุนเฉล่ีย (OP – OC = PC) ท าใหก้ าไรเกินปกติท่ีไดรั้บ
จะเท่ากบั พื้นท่ีส่ีเหล่ียม PABC ดงันั้นก าไรท่ีผูผ้ลิตไดรั้บจากตลาดผกูขาดท่ีไม่มีการควบคุมจะเป็นก าไร
เกินปกติ ณ ระดบัผลผลิตท่ีท าใหก้ าไรสูงสุด  
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 ยกตวัอย่าง การวิเคราะห์ก าไรเกินปกติในตลาดผูกขาดของผูผ้ลิตรายหน่ึง โดยก าหนดราคา
สินคา้ไวท่ี้ 10 บาทต่อหน่วย แต่ตน้ทุนเฉล่ียต่อหน่วยเท่ากบั 8 บาท ท าให้มีก าไร 2 บาทต่อหน่วย และ
ท าใหมี้จุดดุลยภาพซ่ึงแสดงไดด้งัต่อไปน้ี 

 

 

ภาพแสดงที ่6.38 ผูผ้ลิตท่ีไดรั้บก าไรเกินปกติ 

 จากกราฟขา้งตน้จะเห็นวา่ผูผ้ลิตไดรั้บก าไรเกินปกติเท่ากบัพื้นท่ีส่ีเหล่ียมของส่วนต่างระหวา่ง
รายรับเฉล่ียกบัตน้ทุนเฉล่ีย หรือไดรั้บก าไรปกติเท่ากบั 2 x 50,000 เท่ากบั 100,000 บาท  
  3. กรณีผู้ผลิตขาดทุน กรณีขาดทุนในตลาดผูกขาดนั้นจะเกิดข้ึน ณ ระดบัผลผลิตท่ีท า
ให้ก าไรสูงสุด โดยเส้นอุปสงค์อยู่ต  ่ากว่าเส้นตน้ทุนเฉล่ียซ่ึงแสดงว่าผูผ้ลิตขายผลผลิตในราคาต ่ากว่า
ตน้ทุนเฉล่ีย (P < AC) หรือมีรายรับเฉล่ียต ่ากวา่ตน้ทุนเฉล่ีย (AR < AC) ดงันั้นผูผ้ลิตจะประสบกบัการ
ขาดทุน แมผู้ผ้ลิตจะขาดทุนแต่ผูผ้ลิตรายน้ีจะผลิตต่อไปเพราะผูผ้ลิตยงัมีก าไรจากตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย
และสามารถน าไปชดเชยกบัตน้ทุนคงท่ีไดบ้างส่วน ทั้งน้ีเม่ือผูผ้ลิตขาดทุนผูผ้ลิตมีทางเลือก 2 ทางคือ 
ผลิตต่อไปทั้งท่ีขาดทุนหรือเลิกผลิตทนัที โดยการตดัสินใจของผูผ้ลิตนั้นจะข้ึนอยูก่บัการเปรียบเทียบ
ระหวา่งรายรับรวมกบัตน้ทุนแปรผนัรวม กล่าวคือถา้ผูผ้ลิตมีรายรับรวมมากกวา่ตน้ทุนแปรผนัรวมก็จะ
ผลิตต่อไปแมจ้ะขาดทุน เพราะการเลิกผลิตนั้นจะท าให้ขาดทุนมากกวา่เน่ืองจากในระยะสั้นแมว้า่ผูผ้ลิต
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จะเลิกการผลิตแต่ตน้ทุนคงท่ีก็ยงัคงตอ้งจ่าย ดงันั้นถา้รายรับรวมมากกวา่ตน้ทุนแปรผนัรวมผูผ้ลิตก็จะ
คงผลิตต่อ โดยน ารายรับส่วนท่ีเกินตน้ทุนแปรผนัมาชดเชยตน้ทุนคงท่ีซ่ึงบางส่วนท าให้ขาดทุนนอ้ยลง 
แต่ในทางตรงขา้มกนัถา้รายรับรวมน้อยกว่าตน้ทุนแปรผนัรวมผูผ้ลิตจะตอ้งหยุดผลิตทนัที เพราะถ้า
ผลิตต่อไปจะขาดทุนเท่ากบัตน้ทุนคงท่ีรวมดว้ยตน้ทุนแปรผนัส่วนท่ีสูงกว่ารายรับรวม และถา้รายรับ
รวมเท่ากบัตน้ทุนแปรผนัรวมผูผ้ลิตจะผลิตหรือไม่ก็จะขาดทุนเท่ากบัตน้ทุนคงท่ี แต่โดยปกติแลว้นั้น
ผูผ้ลิตจะผลิตต่อไปเพื่อการด าเนินงานในอนาคต เช่น คนงานจะไดไ้ม่วา่งงานหรือสินคา้ไม่หายไปจาก
ตลาด เป็นตน้ ซ่ึงสามารถน าไปชดเชยกบัตน้ทุนคงท่ีไดบ้างส่วนและเป็นจุดท่ีรายรับเฉล่ียเท่ากบัตน้ทุน
แปรผนัเฉล่ียหรือจุดท่ีเรียกวา่ “จุดขาดทุนนอ้ยท่ีสุด” ดงัภาพแสดงท่ี 6.39 

 

ภาพแสดงที ่6.39 จุดขาดทุนต ่าท่ีสุดในตลาดผกูขาด 
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 ยกตวัอยา่ง กรณีขาดทุนนอ้ยท่ีสุดในตลาดผกูขาดโดยผูผู้กขาดรายหน่ึงตั้งราคาสินคา้เท่ากบั 10 

บาท ผลิตสินคา้จ านวน 40,000 หน่วยของตน้ทุนผนัแปรเฉล่ียเท่ากบั 10 บาท และตน้ทุนทั้งหมดเฉล่ีย
เท่ากบั 12 บาทต่อหน่วยจึงท าใหข้าดทุนหน่วยละ 2 บาท ดงัภาพแสดงท่ี 6.40 

 

ภาพแสดงที ่6.40 จุดเลิกการผลิตในตลาดผกูขาด 

 จากภาพแสดงท่ี 6.40 จะเห็นไดว้า่ผูผ้ลิตจะขาดทุน ณ จุดขาดทุนนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 80,000 บาท
ซ่ึงเป็นจุดท่ีรายรับเฉล่ียเท่ากบัตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย แต่ถา้ผูผ้ลิตขาดทุนมากกว่าน้ีผูผ้ลิตจะตอ้งท าการ
หยดุผลิตทนัที 

 ยกตวัอยา่ง กรณียกเลิกการผลิตของผูผ้ลิตในตลาดผูกขาด โดยผูผู้กขาดรายหน่ึงตั้งราคาสินคา้
เท่ากบั 14 บาท ผลิตสินคา้จ านวน 80,000 หน่วย ตน้ทุนผนัแปรเฉล่ียเท่ากบั 17 บาท และตน้ทุนเฉล่ีย
รวมเท่ากบั 18 บาทต่อหน่วย ซ่ึงจะท าใหผู้ผ้ลิตรายน้ีขาดทุนหน่วยละ 4 บาท ดงัน้ี 
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ภาพแสดงที ่6.41 การตั้งราคาของผูผ้กูขาด 

 จากภาพแสดงท่ี 6.41 จะเห็นไดว้า่ ราคาขายสินคา้ของผูผ้ลิตเท่ากบั 14 บาท ซ่ึงอยูต่  ่ากวา่ระดบั
ตน้ทุนแปรผนัเฉล่ียท่ี 17 บาท อยู ่3 บาท และอยูต่  ่ากวา่ระดบัตน้ทุนรวมเฉล่ียท่ี 18 บาท แสดงใหเ้ห็นวา่
ผูผ้ลิตรายน้ีขาดทุน 320,000 บาท ซ่ึงเป็นภาวะท่ีผูผ้ลิตไม่ท าการผลิตโดยผูผ้ลิตจะเลิกท าการผลิตตั้งแต่
ขาดทุน 80,000 บาทข้ึนไป แต่อยา่งไรก็ตามในตลาดผกูขาดนั้นราคาสินคา้มกัจะสูงกวา่ ตน้ทุนส่วนเพิ่ม 
(MC) เสมอ ไม่ว่าผูผ้ลิตจะมีก าไรสูงสุดหรือขาดทุนก็ตามเน่ืองจากผูผ้ลิตมีอ านาจในการก าหนดราคา
เหนือตลาดนัน่เอง 

  การวเิคราะห์ตลาดผูกขาดกรณทีีม่ีการควบคุม  
 การควบคุมราคามี 2 แบบ คือ แบบแรกตั้งอยู่บนแนวคิดท่ีว่า ผูผ้ลิตควรไดรั้บผลตอบแทนท่ี
ยติุธรรม และแบบท่ีสองมีแนวคิดในการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด แนวคิดแรกระดบัราคา
สินคา้จะเป็นราคาท่ีท าให้ผูผ้ลิตมีเพียงก าไรปกติ คือราคาเท่ากบัตน้ทุนเฉล่ีย (P = AC) หรือ (AC = AR) 
เรียกระดบัราคาน้ีวา่ ราคายุติธรรม ซ่ึงเป็นราคาท่ีผูผ้ลิตจะไม่ขาดทุน แต่ก็จะไม่มีก าไรส่วนเกินจากการ
ขายท่ีระดบัราคาน้ี (ภราดร, 2550) ดงัภาพแสดงท่ี 6.42 
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ภาพแสดงที ่6.42 ระดบัราคาและปริมาณกรณีราคายติุธรรม 

 จากภาพแสดงท่ี 6.42 จะเห็นว่า ณ ระดบัของราคายุติธรรม (Pf) นั้นอยู่สูงกว่าเส้นตน้ทุนส่วน
เพิ่ม (MC) ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการผลิตท่ีมีการใช้ทรัพยากรน้อยเกินกวา่ความตอ้งการของผูบ้ริโภค แต่
ในบางคร้ังราคายุติธรรม (Pf) ก็จะอยูต่  ่ากวา่เส้นตน้ทุนส่วนเพิ่ม (MC) โดยจะเห็นถึงการผลิตท่ีมีการใช้
ทรัพยากรมากเกินกวา่ความตอ้งการของผูบ้ริโภค จึงท าให้ราคายุติธรรมส่งผลดีกบัผูบ้ริโภคเท่านั้นแต่
ไม่ท าให้เกิดในด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ส าหรับแนวคิดในส่วนท่ีสองด้านเก่ียวกับราคาท่ี
ก าหนดข้ึนน้ีเรียกว่า “ราคาอุดมคติ” คือราคาท่ีเท่ากบัตน้ทุนส่วนเพิ่มของสินคา้ (P = MC) หรือก าไร
สูงสุด (MC = AR) โดย ณ ราคาอุดมคติน้ีจะท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพหรือก่อ
ประโยชน์แก่สังคมสูงสุด เน่ืองจากตน้ทุนส่วนเพิ่มเป็นตวัสะทอ้นตน้ทุนค่าเสียโอกาสของปัจจยัการ
ผลิตท่ีสังคมไดสู้ญเสียไป ดงันั้นตน้ทุนส่วนเพิ่มของสินคา้จึงเป็นตน้ทุนส่วนเพิ่มของสังคมดว้ย  

ราคา รายรับ ตน้ทุน 
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ภาพแสดงที ่6.43 ระดบัราคาและปริมาณกรณีราคาอุดมคติ 

 จากภาพแสดงท่ี 6.43 เม่ือรัฐบาลเขา้มาควบคุมโดยก าหนดให้ขายสินคา้ในระดบัราคาอุดมคติ 
(P = MC) จะเกิดการผลิตสินคา้ในจ านวน Qi หน่วยและขายในราคาหน่วยละ Pi บาท จะท าให้ผูผ้ลิต
ขาดทุน แต่ถา้หากรัฐบาลตอ้งการให้ผูผ้ลิตและขาย ณ ระดบั Qi น้ีต่อไปในระยะยาว รัฐบาลอาจให้เงิน
อุดหนุนเพื่อชดเชยส่วนท่ีขาดทุนน้ีมิฉะนั้นจะท าใหผู้ผ้กูขาดด าเนินกิจการต่อไป 

 ยกตวัอย่าง การวิเคราะห์ผูผ้ลิตในตลาดผูกขาดกรณีไม่มีการควบคุมจากรัฐและกรณีท่ีรัฐบาล
ควบคุมให้ขายในราคาอุดมคติ โดยผูผ้ลิตในตลาดผูกขาดรายหน่ึงมีตน้ทุนดงักราฟ และถ้าไม่มีการ
ควบคุมจากรัฐบาลผูผ้ลิตรายน้ีจะผลิตสินคา้ในปริมาณ 30 หน่วย และในราคาขายหน่วยละ 100 บาทซ่ึง
จะท าให้ไดก้  าไรเกินปกติ แต่ถา้รัฐบาลเขา้มาควบคุมโดยการก าหนดให้ขายสินคา้ในอุดมคติและผลิต
สินคา้ในจ านวน 50 หน่วย ขายในราคาหน่วยละ 60 บาท ผูผ้ลิตจะขาดทุนหน่วยละ 20 บาท ดงันั้นถา้
รัฐบาลตอ้งการให้ผูผ้ลิตและขายท่ีระดบั 60 บาท ในระยะยาวรัฐบาลอาจให้เงินอุดหนุนเพื่อชดเชยส่วน
ท่ีขาดทุนน้ีไม่เช่นนั้นจะท าใหผู้ผ้กูขาดด าเนินกิจการต่อไปไม่ได ้ดงัภาพแสดงท่ี 6.44 

 

ราคา ตน้ทุน รายรับ 
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ภาพแสดงที ่6.44 ระดบัราคาอุดมคติและราคาระดบัก าไรสูงสุด 

 ยกตวัอยา่ง การวิเคราะห์ผูผ้ลิตตลาดผูกขาดรายหน่ึงในกรณีท่ีไม่มีการควบคุมจากรัฐบาล กรณี
ราคายุติธรรมและกรณีราคาอุดมคติ ซ่ึงมีต้นทุนการผลิตและปริมาณต่าง ๆ ดังกราฟ และสามารถ
วิเคราะห์ไดคื้อ หากไม่มีการแทรกแซงใด ๆ จากรัฐบาลผูผู้กขาดจะผลิตสินคา้ในปริมาณ 50 หน่วยและ
ขายในราคาหน่วยละ 130 บาทจึงท าให้มีก าไรเกินปกติ แต่ถ้ารัฐบาลเขา้มาควบคุมราคา รัฐบาลอาจ
ก าหนดให้ผูผู้กขาดขายสินคา้ในราคายติุธรรมซ่ึงเป็นราคาท่ีเท่ากบัตน้ทุนเฉล่ีย (P =AC) ในท่ีน้ีคือราคา
หน่วยละ 100 บาท หรืออาจจะก าหนดให้ขายในราคาอุดมคติหรือราคาท่ีท าใหส้ังคมไดรั้บผลประโยชน์
สูงสุดคือราคาท่ีเท่ากบัตน้ทุนส่วนเพิ่ม (P = MC) ในท่ีน้ีในราคาอุดมคติจะเท่ากบัหน่วยละ 110 บาทซ่ึง
เป็นระดบัราคาท่ีเท่ากบัตน้ทุนส่วนเพิ่มของสินคา้ (P = MC) โดยระดบัราคาน้ีจะท าให้การใชท้รัพยากร
มีประสิทธิภาพหรือก่อประโยชน์สูงสุด 
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ภาพแสดงที ่6.45 ระดบัราคาอุดมคติ ราคายติุธรรม และก าไรสูงสุด 

ดุลยภาพระยะส้ันและดุลยภาพระยะยาวในตลาดผูกขาด  
ดุลยภาพระยะส้ันในตลาดผูกขาด (Short Run Equilibrium in Monopoly Market)  

 ตลาดผกูขาดเป็นตลาดท่ีมีผูข้ายเพียงรายเดียวและสินคา้ท่ีมีการซ้ือขายกนัมีลกัษณะแตกต่างจาก
สินคา้ของผูผ้ลิตรายอ่ืนโดยส้ินเชิง โดยไม่มีสินคา้ใดท่ีสามารถทดแทนได ้ดงันั้นเส้นอุปสงคข์องตลาด
จึงมีลกัษณะลาดลงจากซา้ยมาขวา ในกรณีน้ีเส้นรายรับส่วนเพิ่มจึงไม่ใช่เส้นเดียวกบัเส้นอุปสงคเ์หมือน
ในกรณีตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ และเส้นรายรับส่วนเพิ่มจะมีความชนัเป็น 2 เท่าของเส้นอุปสงค ์ในตลาด
ผูกขาดจึงไม่มีการตอบสนองระหว่างราคากบัปริมาณท่ีแน่นอนและไม่มีเส้นอุปทาน เพื่อให้ไดก้  าไร
สูงสุดหรือขาดทุนต ่าท่ีสุด ดงันั้นผูผู้กขาดจะผลิตท่ีจุดซ่ึงตน้ทุนส่วนเพิ่มเท่ากบัรายรับส่วนเพิ่ม หรือ 
MC=MR ซ่ึงจะผลิตในปริมาณสูงสุดเท่าท่ีจะขายได ้เน่ืองจากการท่ีไดผ้ลิตไปแลว้ก าไรจะมากหรือน้อย
นั้นข้ึนอยูก่บัราคาสินคา้เป็นส าคญั  
 ดงันั้นดุลยภาพระยะสั้นในตลาดผกูขาดผูผ้กูขาดอาจไดรั้บก าไรเกินปกติ ก าไรปกติหรือขาดทุน
ก็ได้ ซ่ึงในกรณีท่ีขาดทุนการพิจารณาว่าผู ้ผูกขาดจะท าการผลิตต่อไปหรือไม่ผลิตต่อนั้ นจะใช้
หลกัเกณฑ์เช่นเดียวกบัการพิจารณาของตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ทุกประการ ซ่ึงสามารถอธิบายดุลยภาพ
ระยะสั้นในตลาดผกูขาดได ้3 กรณีดงัต่อไปน้ี 
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 1. ดุลยภาพระยะส้ันในตลาดผูกขาดกรณไีด้รับก าไรเกนิปกติ 

 

ภาพแสดงที ่6.46 ดุลยภาพผูผ้กูขาดระยะสั้น ในกรณีก าไรเกินปกติ 

 

ภาพแสดงที ่6.47 ก าไรเกินปกติในตลาดผกูขาด 
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 จากกราฟดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ ราคาขายมากกวา่ตน้ทุนท าให้ผูผ้ลิตมีก าไรเกินปกติเท่ากบัพื้นท่ี
ส่ีเหล่ียม PABC 

 

ภาพแสดงที ่6.48 ดุลยภาพผูผ้กูขาดระยะสั้นในกรณีก าไรเกินปกติ 

 ยกตวัอย่าง การวิเคราะห์กรณีก าไรเกินปกติในตลาดผูกขาด โดยร้านขายเส้ือผูกขาดรายหน่ึง
ขายในราคาและปริมาณท่ีต่างกนั โดยมีรายรับของหน่วยผลิตในตลาดผกูขาด ดงัน้ี 

ตารางที ่6.6 รายรับร้านขายเส้ือในตลาดผกูขาด 

ราคา ปริมาณ รายรับรวม รายรับเฉล่ีย รายรับเพิ่ม 

53 400 21,200 53 - 
65 350 22,750 65 1,550 

80 300 24,000 80 1,250 
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ภาพแสดงที ่6.49 กรณีก าไรเกินปกติในตลาดผกูขาด 

 จากภาพแสดงท่ี 6.49 จะเห็นไดว้า่ในกรณีท่ีผูผ้ลิตมีก าไรสูงสุด จุดดุลยภาพจะอยูท่ี่จุด B โดยมี
ตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 55 บาท ปริมาณการผลิต 300 หน่วย ตน้ทุนรวมเท่ากบั 16,500 บาท ราคาต่อ
หน่วยเท่ากบั 80 บาท รายรับรวมเท่ากบั 24,000 บาท ก าไรต่อหน่วยเท่ากบั 25 บาท และก าไรรวม 7,500 
บาทเป็นตน้ 
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2. ดุลยภาพระยะส้ันในตลาดผูกขาดกรณไีด้รับก าไรปกติ 

 

ภาพแสดงที ่6.50 ดุลยภาพผูผ้กูขาดระยะสั้นกรณีก าไรปกติ 

 

ภาพแสดงที ่6.51 ดุลยภาพผูผ้กูขาดระยะสั้น กรณีก าไรปกติ 
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ภาพแสดงที ่6.52 ก าไรปกติในตลาดผกูขาด 

 จากภาพแสดงท่ี 6.52 อธิบายไดว้่า ผูผ้ลิตขายสินคา้ไดใ้นราคาเท่ากบัตน้ทุนรวมเฉล่ีย ท าให้
ผูผ้ลิตรายน้ีไดรั้บเพียงก าไรปกติ 

ยกตวัอยา่ง การวเิคราะห์กรณีก าไรปกติในตลาดผกูขาดของโรงงานผลิตเงาะอดักระป๋องผูกขาด
รายหน่ึง โดยท าการผลิตสินคา้ขายในราคาและปริมาณท่ีต่างกนั ซ่ึงมีรายรับของหน่วยผลิตในตลาด
ผกูขาดดงัน้ี 

ตารางที ่6.7 รายรับของโรงงานเงาะกระป๋องในตลาดผกูขาด 

ราคา ปริมาณ รายรับรวม รายรับเฉล่ีย รายรับเพิ่ม 

85 1,000 85,000 85 - 
70 1,500 105,000 70 20,000 

50 2,000 100,000 50 -5,000 

 

 จากการวิเคราะห์กรณีก าไรปกติในตลาดผูกขาดของโรงงานผลิตเงาะอดักระป๋อง สามารถวาด
กราฟแสดงความสัมพนัธ์ของเส้นก าไรเท่ากบัศูนยใ์นตลาดผกูขาดไดด้งัน้ี 
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ภาพแสดงที ่6.53 ผูผ้ลิตท่ีไดรั้บก าไรปกติในตลาดผกูขาด 

 จากภาพแสดงท่ี 6.53 สามารถสรุปในกรณีท่ีผูผ้ลิตมีก าไรเท่ากบัศูนยไ์ด้ โดยราคาดุลยภาพ
เท่ากบั 50 บาท ปริมาณผลิตเท่ากบั 1,000 หน่วย รายรับรวมเท่ากบั 50,000 บาท ตน้ทุนรวมเท่ากับ 
50,000 บาท และก าไรหรือขาดทุนเท่ากบั 0 บาท จึงเรียกไดว้่าการผลิตท่ีก าไรหรือขาดทุนเท่ากบัศูนย์
นั้นมี “ก าไรปกติ” เท่านั้น 

 3. ดุลยภาพระยะส้ันในตลาดผูกขาดกรณีขาดทุน ในกรณีท่ีผูผ้ลิตผกูขาดนั้นขาดทุนจะสามารถ
พิจารณาได ้3 กรณี ไดแ้ก่ 

  3.1 ดุลยภาพของผูผู้กขาดในระยะสั้ นในกรณีท่ีขาดทุนแต่ยงัคงท าการผลิตต่อไป
เน่ืองจาก TR > TVC  
 

จ านวนผลิต (หน่วย)  
 1,000  

D=AR 

ตน้ทุน , ราคา (บาท)  
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ภาพแสดงที ่6.54 ระดบัราคากรณีขาดทุนแต่ยงัผลิตต่อ 

 จากภาพแสดงท่ี 6.54 จะเห็นไดว้า่ ผูผ้ลิตจะขายสินคา้ราคา P บาทแต่มีตน้ทุน E บาทต่อหน่วย 
จึงท าให้ขาดทุนหน่วยละ EP บาท แต่อยา่งไรก็ตามราคาท่ีขายยงัคงมากกว่าตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย พราะ
ฉะนั้นผูผ้ลิตจะยงัคงท าการผลิตต่อไป 

 

ภาพแสดงที ่6.55 ตน้ทุนและรายรับกรณีขาดทุนแต่ยงัผลิตต่อ 
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3.2 ดุลยภาพของผูผ้กูขาดในระยะสั้น ในกรณีท่ีขาดทุนนอ้ยท่ีสุด เน่ืองจาก TR = TVC 

 

ภาพแสดงที ่6.56 ดุลยภาพของผูผ้กูขาดกรณีขาดทุนนอ้ยท่ีสุด 

 

ภาพแสดงที ่6.57 ดุลยภาพของผูผ้กูขาดกรณีขาดทุนนอ้ยท่ีสุด 
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 ยกตวัอย่าง การวิเคราะห์ดุลยภาพของผูผู้กขาดกรณีขาดทุนน้อยท่ีสุดของร้านขายขา้วมนัไก่
ผูกขาดร้านหน่ึงซ่ึงจะขายขา้วมนัไก่ทุกวนัในราคาและปริมาณท่ีต่างกนั โดยมีรายรับของหน่วยผลิตใน
ตลาดผกูขาด ดงัน้ี 

ตารางที ่6.8 รายรับของร้านขายขา้วมนัไก่ในตลาดผกูขาด 

ราคา 
 

ปริมาณ 

 

รายรับรวม 

 

รายรับเฉล่ีย รายรับเพิ่ม 

25 950 23,750 25 - 
35 850 29,750 35 6,000 

55 500 27,500 55 -2,250 

 

 จากการการวเิคราะห์ดุลยภาพของผูผ้กูขาดกรณีขาดทุนนอ้ยท่ีสุด สามารถน ามาวาดกราฟแสดง
ความสัมพนัธ์ของเส้นขาดทุนในตลาดผกูขาดไดด้งัน้ี 

 

ภาพแสดงที ่6.58 ผูผ้ลิตกรณีขาดทุนในตลาดผกูขาด 
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 จากแสดงท่ี 6.58 จะเห็นไดว้า่ในกรณีท่ีผูผ้ลิตในตลาดผูกขาดนั้นขาดทุน ถา้จุดดุลยภาพ คือ จุด 

B ท  าให้ราคาหน่วยละ 25 บาท ตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากับ 35 บาท ปริมาณการผลิตเท่ากบั 500 หน่วย 
ตน้ทุนรวมเท่ากบั 17,500 บาท รายรับรวมเท่ากบั 12,500 บาท ขาดทุนหน่วยละ 10 บาท ขาดทุนรวม
เท่ากบั 5,000 บาท ผูผ้ลิตจะยงัคงท าการผลิตต่อจนกระทัง่ราคาเท่ากบัตน้ทุนแปรผนัเฉล่ียจึงจะหยุดการ
ผลิต 

 3.3 ดุลยภาพของผูผู้กขาดในระยะสั้ นในกรณีท่ีขาดทุนและผูผู้กขาดตัดสินใจเลิกกิจการ 
เน่ืองจาก TR < TVC 

 

ภาพแสดงที ่6.59 ดุลยภาพผูผ้กูขาดระยะสั้นกรณีเลิกกิจการ 

 

ภาพแสดงที ่6.60 ดุลยภาพผูผ้กูขาดระยะสั้นกรณีเลิกกิจการ 
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ดุลยภาพระยะยาวในตลาดผูกขาด (Long Run Equilibrium in Monopoly Market)  
 ในการวิเคราะห์ดุลยภาพของตลาดผูกขาดนั้นเพื่อท่ีจะให้ไดรั้บก าไรสูงสุด ผูผู้กขาดในตลาด
ผูกขาดจะผลิต ณ จุดซ่ึง MC = MR เสมอไม่วา่จะในดุลยภาพระยะสั้นหรือในระยะยาว แต่ในดุลยภาพ
ระยะยาวนั้นมีปัจจยัการผลิตทุกตวัเป็นปัจจยัแปรผนั กล่าวคือสามารถเปล่ียนการใชปั้จจยัการผลิตไดท้ั้ง
ในรูปของชนิดปัจจยัการผลิตและปริมาณปัจจยัการผลิต เพื่อวิเคราะห์ดุลยภาพในระยะยาวนั้นเส้นท่ี
น ามาใช้ประกอบการอธิบายดุลยภาพระยะยาวในตลาดผูกขาดจึงเป็นเส้นตน้ทุนในระยะยาวคือ เส้น
ตน้ทุนเฉล่ียในระยะยาวและเส้นส่วนเพิ่มระยะยาว (LMC) ซ่ึงจะแทนเส้นตน้ทุนต่าง ๆ ในระยะสั้น 
ทั้งน้ีในการวิเคราะห์ดุลยภาพการแสวงหาก าไรสูงสุดในระยะสั้น MC =MR หรือ SMC = SMR โดยท่ี 
S จะแสดงถึงระยะสั้น เม่ือวิเคราะห์ดุลยภาพระยะยาวจะเปล่ียนไปเป็น LMC = LMRโดยท่ี L แสดงถึง
ระยะยาว และเปล่ียนจาก P  AVC ไปเป็น P  LAC เช่นเดียวกับท่ีกล่าวมาแล้วในตลาดแข่งขัน
สมบูรณ์ แต่เน่ืองจากการเขา้อุตสาหกรรมของหน่วยธุรกิจรายใหม่ในตลาดผูกขาดไม่ไดเ้ป็นไปโดยเสรี
เหมือนในกรณีของตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ ในระยะยาวผูผู้กขาดจึงอาจจะมีดุลยภาพท่ีไดก้ าไรเกินปกติ
หรือก าไรปกติก็ได้ และในการวิเคราะห์ดุลยภาพระยะยาวของผูผู้กขาดไม่ว่าผูผู้กขาดจะใช้โรงงาน
ขนาดใดในการผลิตก็ตามจะยงัใชห้ลกัเกณฑ์ในการพิจารณาเหมือนกนัคือ ระยะยาวผูผู้กขาดจะได้รับ
ก าไรสูงสุดเม่ือเลือกท าการผลิตในปริมาณการผลิตท่ีท าให้ LMC = MR และเลือกใช้โรงงานขนาดท่ี 
SMC ของโรงงานนั้นตดักบั MR ดว้ย ดงันั้นเง่ือนไขของดุลยภาพในระยะยาวในตลาดผกูขาดก็คือ SMC 

= LMC = MR และ SAC = LAC ดว้ย ซ่ึงแสดงดุลยภาพในระยะยาวของผูผ้กูขาดไดด้งัน้ี 

 

ภาพแสดงที ่6.61 ดุลยภาพผูผ้กูขาดระยะยาว กรณีไดก้ าไรเกินปกติ 
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ภาพแสดงที ่6.62 ดุลยภาพผูผ้กูขาดระยะยาว 

 จากภาพแสดงท่ี 6.61 และ 6.62 สามารถอธิบายดุลยภาพในระยะยาวผูผู้กขาดไดว้่า ผูผู้กขาด
สามารถปรับขนาดของโรงงานให้เหมาะสมกับขนาดการผลิตได้ ซ่ึงขนาดของโรงงานท่ีผูผู้กขาด
เลือกใชใ้นการผลิตในระยะยาวไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นโรงงานขนาดท่ีเหมาะสมเพียงขนาดเดียว แต่อาจเป็น
โรงงานขนาดท่ีเล็กกวา่โรงงานท่ีเหมาะสมก็ได ้

ข้อดีและข้อเสียของตลาดผูกขาด 

 ขอ้ดีและขอ้เสียของตลาดผกูขาด มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 ข้อดี 
  1. ควบคุมการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดได้เป็นการสงวนทรัพยากรได้ และ
ก่อให้เกิดการประหยดัต่อขนาด เป็นการหลีกเล่ียงความส้ินเปลืองจากการมีปัจจยัการผลิตก่อให้มี
มาตรฐานของผลผลิตเดียวกนั 

  2. ผูผ้ลิตไดรั้บก าไรเกินปกติ  
  3. สามารถควบคุมคุณภาพทรัพยากรมนุษยใ์นสินคา้หรือบริการของประชาชน เช่น 
สาธารณสุข การศึกษา เป็นตน้ 

  4. สินคา้และบริการบางอยา่งตอ้งมีการผูกขาดเพื่อประโยชน์ของประชาชน เช่น ไฟฟ้า 
ประปา เป็นตน้ 
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  5. กิจการบางอย่างตอ้งอาศยัตน้ทุนการผลิตสูง จึงตอ้งมีการออกกฎหมายรับรองการ
ผกูขาดเพื่อใหผู้ผ้ลิตสามารถใชท้รัพยากรท่ีมีอยูไ่ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 ข้อเสีย 

  1. ผูบ้ริโภคเสียเปรียบผูผ้ลิตดา้นราคาสินคา้ และตวัเลือกสินคา้ถูกผลิตสินคา้ผกูขาดเอา
เปรียบจากการท่ีขายสินคา้ในราคาสูง เน่ืองจากสินคา้ในตลาดน้ีหาสินคา้อ่ืนทดแทนไดย้าก 

  2. ใช้ทรัพยากรในการผลิตท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สอดคล้องกบัความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค 

  3. ผูผ้กูขาดไม่ไดรั้บผลกระทบในกรณีท่ีผลิตสินคา้ท่ีไม่มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากเป็นผู ้
เดียวผลิต จึงท าใหข้ายสินคา้ไดเ้สมอ และไม่เกิดการพฒันาจากกลไกการแข่งขนั 

  4. ก าลงัการผลิตถูกใชไ้ม่เต็มประสิทธิภาพ และเกิดความไม่เสมอภาคในการกระจาย
รายไดไ้ม่เป็นธรรม 

  5. การผูกขาดท าให้การผลิต เทคนิคและเทคโนโลยีการผลิตไม่มีการพฒันาและขาด
ประสิทธิภาพ 

สรุป 

 ตลาดในทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง การท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายท าการตกลงซ้ือขาย แลกเปล่ียนสินคา้
โดยท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายมีการตกลงซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้กนั การแบ่งประเภทของตลาดจ าแนกตาม
วตัถุประสงคข์องการด าเนินกิจการ แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ตลาดสินคา้และบริการ และตลาดปัจจยัการ
ผลิต จ าแนกตามลกัษณะการแข่งขนัของตลาด แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือตลาดแข่งขนัสมบูรณ์และ
ตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์ ดุลยภาพระยะสั้นในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ คือ ช่วงเวลาท่ีจ านวนผูผ้ลิตในตลาด
มีจ านวนคงท่ี ก าไรหรือขาดทุนของหน่วยธุรกิจข้ึนอยูก่บัราคาตลาดของสินคา้ ส่วนดุลยภาพระยะยาว
ในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์นั้นต้องอยู่ภายใต้ข้อสมมุติ คือเง่ือนไขก าไรสูงสุด ข้อดีของตลาดแข่งขนั
สมบูรณ์คือการแข่งขนัก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางการผลิตอย่างรวดเร็วท าให้สังคมมีการใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ อยา่งคุม้ค่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ขอ้เสียของตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ คือ 
การพฒันาสินคา้หรือบริการบางอยา่งเกิดความส้ินเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ ท าใหมี้สินคา้หรือบริการมี
หลากหลายรูปแบบเกินความจ าเป็น และในส่วยของตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์นั้นหมายถึง ตลาดท่ีผูผ้ลิต
สามารถใชอิ้ทธิพลในการก าหนดราคาและปริมาณผลผลิตไดต้ามใจตนเองในระดบัหน่ึง หรือผูผ้ลิตมี
ความสามารถในการก าหนดราคาตลาดไดต้ลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์สามารถแบ่งโดยพิจารณาจากจ านวน
ผูซ้ื้อและจ านวนผูข้ายเป็นเกณฑ์ได ้3 ประเภทคือ ตลาดผูกขาดแทจ้ริง ตลาดผูข้ายนอ้ยรายและตลาดก่ึง
แข่งขนัก่ึงผูกขาดซ่ึงตลาดผูกขาดแทจ้ริง คือ ตลาดท่ีมีผูข้ายเพียงหน่ึงรายสินค้ามีลกัษณะพิเศษ ไม่
สามารถหาสินค้าชนิดอ่ืนมาใช้ทดแทนได้ลักษณะตลาดผูกขาดคือ ปัจจยัการผลิตหรือวตัถุดิบถูก
ครอบครองโดยผูข้ายเพียงรายเดียวผูข้ายมีอ านาจผูกขาดการขายและมีอ านาจในการก าหนดราคาสินคา้ 
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การวิเคราะห์ตลาดผูกขาดสามารถแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ลกัษณะ คือตลาดผูกขาดท่ีไม่มีการ
ควบคุมและตลาดผูกขาดท่ีมีการควบคุม กรณีตลาดผูกขาดท่ีไม่มีการควบคุม ก าไรเกินปกติจุดดุลยภาพ
ของผูผ้ลิต อยูท่ี่ MC = MRก าไรปกติรายรับเฉล่ียจะเท่ากบัตน้ทุนเฉล่ีย (AR = AC) ขาดทุนรายรับเฉล่ีย
จะต ่ากวา่ตน้ทุนเฉล่ีย (AR < AC) ส่วนกรณีตลาดผกูขาดท่ีมีการควบคุมผูผ้ลิตมีเพียงก าไรปกติ คือราคา
เท่ากบัตน้ทุนเฉล่ีย (P = AC) หรือ (AC = AR) เรียกระดบัราคาน้ีวา่ ราคายุติธรรม ซ่ึงดุลยภาพระยะสั้น
ในตลาดผูกขาดผูผู้กขาดจะผลิตท่ีจุดซ่ึงตน้ทุนส่วนเพิ่มเท่ากบัรายรับส่วนเพิ่ม (MC = MR) ส่วนดุลย
ภาพระยะยาวในตลาดผกูขาด คือSMC = LMC = MR และ SAC = LAC ขอ้ดีของการผกูขาดคือ ควบคุม
การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัไดก่้อให้เกิดการประหยดั หลีกเล่ียงความส้ินเปลืองจากการมีปัจจยั
การผลิต และขอ้เสียของการผูกขาดคือใชท้รัพยากรในการผลิตท่ีไม่มีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคและไม่ท าใหเ้กิดการพฒันาจากกลไกการแข่งขนั 

ค าถามทบทวน 

 1. ตลาดมีก่ีประเภท อะไรบา้ง  
 2. ตลาดในอุดมคติของนกัเศรษฐศาสตร์มีลกัษณะอยา่งไร 

 3. อธิบายลกัษณะของตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

 4. ดุลยภาพระยะสั้นและดุลยภาพระยะยาวต่างกนัอยา่งไร 

 5.ยกตัวอย่างสินค้าท่ีมีลักษณะใกล้เคียงตลาดแข่งขันสมบูรณ์ และวิเคราะห์จุดดุลยภาพ 
 ในตลาด 

 6. จงอธิบายลกัษณะตลาดผกูขาด 

 7. อุปสงคแ์ละอุปทานในตลาดผกูขาดเป็นอยา่งไร 

 8. อธิบายดุลยภาพระยะสั้นและดุลยภาพระยะยาวในตลาดผกูขาด 

 9. ยกตวัอยา่งธุรกิจท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัตลาดผกูขาด บอกถึงขอ้ดีและขอ้เสีย 

 10. รัฐมองตลาดผกูขาดอยา่งไร และมีวธีิจดัการอยา่งไร  
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แผนการสอนประจ าบทที่ 7 

เร่ือง การวเิคราะห์นโยบายและการก าหนดราคา 

ในตลาดผู้ขายน้อยรายและตลาดกึง่แข่งขนักึง่ผูกขาด 

 

หัวข้อเน้ือหาประจ าบท 

ลกัษณะของตลาดผูข้ายนอ้ยราย 

เส้นอุปสงคแ์ละการก าหนดราคาและจ านวนผลผลิตในตลาดผูข้ายนอ้ยราย 

แบบจ าลองต่าง ๆ  
แบบจ าลองคูโน 

แบบจ าลองการรวมตวักนั  

แบบการตั้งราคาตามผูน้ า 
การวเิคราะห์ตลาดผูข้ายนอ้ยรายกรณีก าไรและขาดทุน 

ขอ้ดีและขอ้เสียของตลาดผูแ้ข่งขนันอ้ยราย 

ลกัษณะของตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 

เส้นอุปสงคแ์ละการก าหนดราคาในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 

เส้นอุปสงคข์องตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 

ดุลยภาพระยะสั้นและดุลยภาพระยะยาวในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 

ดุลยภาพระยะสั้นในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 

ดุลยภาพระยะยาวในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 

การตั้งราคารูปแบบอ่ืน ๆ  
 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เม่ือศึกษาบทน้ีแลว้ ผูศึ้กษาสามารถ 

 1. อธิบายลกัษณะตลาดผูข้ายนอ้ยราย 

 2. อธิบายลกัษณะการก าหนดราคาและจ านวนผลผลิตในตลาดผูข้ายนอ้ยราย 

 3.สามารถอธิบายและวเิคราะห์แบบจ าลองต่าง ๆ ในตลาดผูข้ายนอ้ยราย 

 4. สามารถอธิบายดุลยภาพระยะสั้นในตลาดผูข้ายนอ้ยราย 

 5. สามารถอธิบายการก าหนดราคาในตลาดผูข้ายนอ้ยราย 

 6. สามารถวเิคราะห์ตลาดผูข้ายนอ้ยราย 

 7. อธิบายขอ้ดีและขอ้เสียของตลาดผูข้ายนอ้ยราย 

 8. อธิบายลกัษณะตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 
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 9. สามารถเขา้ใจอุปสงคข์องตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 

 10. สามารถอธิบายและวิเคราะห์ดุลยภาพระยะสั้นและดุลยภาพระยะยาวในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึง
ผกูขาด 

 11. สามารถอธิบายการก าหนดราคาของตลาดต่าง ๆ ในทางปฏิบติั 

 12. อภิปรายและตอบค าถามได ้

 

วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 1. แนะน าเน้ือหารายวชิาในบท 

 2. แนะน าเอกสารและต าราอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับอ่านเพิ่มเติม 

 3. แนะน ากิจกรรมการเรียนการสอน การวดัผลและการประเมินผล 

 4. บรรยายโดยใชเ้อกสารและยกตวัอยา่งการแข่งขนัในตลาดผูแ้ข่งขนันอ้ยราย 

 5. ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา และร่วมกนัวเิคราะห์จุดดุลยภาพในตลาดผูแ้ข่งขนันอ้ยราย 

 6. ตอบค าถามและส่งงานค าถามทา้ยบท 

 7. จดัท ารายงานคน้ควา้นอกชั้นเรียน พร้อมน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน 

 2. เอกสาร ต ารา และบทความท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3. เอกสารตวัอยา่งกรณีศึกษาในปัจจุบนั 

 4. ชุดแผน่ใสสรุปค าบรรยาย 

 

การวดัและประเมินผล 

 1. สังเกตจากเขา้ชั้นเรียน ความสนใจในการเรียน 

 2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน 

 3. การตอบค าถาม การวเิคราะห์กรณีศึกษาในชั้นเรียน 

 4. การตอบค าถามทา้ยบท 

 5. รายงานการคน้ควา้นอกชั้นเรียนและการน าเสนอ



บทที่ 7 

การวเิคราะห์นโยบายและการก าหนดราคา 

ในตลาดผู้ขายน้อยรายและตลาดกึง่แข่งขนักึง่ผูกขาด 

 

ลกัษณะของตลาดผู้ขายน้อยราย  
 ตลาดผูแ้ข่งขนันอ้ยราย หมายถึง ตลาดท่ีประกอบดว้ยผูข้ายตั้งแต่ 2 รายข้ึนไป ถา้มีเพียงสองราย
จะเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ ตลาดผูข้ายสองราย (Duopoly) แต่ไม่วา่จะมีผูผ้ลิตก่ีรายก็ตาม ปริมาณสินคา้ของ
ผูผ้ลิตแต่ละรายจะมีสัดส่วนค่อนขา้งมาก เม่ือเปรียบเทียบกบัสินคา้ทั้งหมดในตลาด สินคา้อาจมีลกัษณะ
เหมือนหรือแตกต่างกนัได ้แต่เง่ือนไขในการเขา้สู่ตลาดของผูผ้ลิตรายใหม่ไม่สามารถเขา้สู่ตลาดได้
โดยง่าย ในความเป็นจริงตลาดผูแ้ข่งขนัน้อยรายมกัเกิดจากการผลิตท่ีมีการลดตน้ทุนของกิจการขนาด
ใหญ่ เพื่อให้เกิดการประหยดัต่อขนาด (Economic of Scale) ท าให้ผูผ้ลิตรายยอ่ยไม่สามารถเขา้สู่ตลาด
ได ้ธุรกิจในตลาดน้ีจึงเป็นธุรกิจท่ีมีการลงทุนสูง เช่น ธุรกิจผลิตรถยนต ์ธุรกิจผลิตเคร่ืองบิน โรงกลัน่
น ้ามนั หา้งสรรพสินคา้ โรงงานปูนซีเมนต ์เครือข่ายมือถือ สถานีโทรทศัน์ เป็นตน้ เน่ืองจากตลาดผูข้าย
นอ้ยรายเป็นตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์ท่ีมีลกัษณะอยูร่ะหวา่งตลาดผูกขาดและตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผูกขาด 
ซ่ึงหน่วยธุรกิจในตลาดผูข้ายนอ้ยรายอาจผลิตสินคา้ท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั (Identical Product) และแข่งขนั
กนัทางดา้นราคา หรืออาจผลิตสินคา้ท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั (Differentiated Product) และแข่งขนักนั
ทางดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ์และการตลาด ดงันั้นตลาดผูข้ายนอ้ยรายจึงมีลกัษณะท่ีส าคญัซ่ึงจะอธิบายใน
หวัขอ้ต่อไปน้ี 

 ลกัษณะของตลาดผูข้ายนอ้ยราย (Characteristic of Oligopoly) มีคุณสมบติัท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

 1. มีผูผ้ลิตจ านวนน้อย และผูผ้ลิตแต่ละรายมีปฏิกิริยาโตต้อบการกระท าซ่ึงกนัและกนัอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได ้

 2. สินคา้อาจมีลกัษณะคลา้ยกนัหรือมีลกัษณะต่างกนัแต่สามารถทดแทนได ้

 3. ส่วนแบ่งการตลาดของผูผ้ลิตแต่ละรายมีสัดส่วนสูง โดยมีการก าหนดราคาแบบการรวมตวั
กนัในตลาด และเกิดการประหยดัต่อขนาด 

 4. มีการกีดกนัการเขา้สู่ตลาดของผูผ้ลิตรายใหม่ค่อนขา้งสูง  
 ตลาดผูแ้ข่งขนัน้อยรายสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 รูปแบบ คือ ตลาดผูแ้ข่งขนัน้อยรายท่ีสินคา้
เหมือนกนั และตลาดผูแ้ข่งขนันอ้ยรายท่ีสินคา้ต่างกนั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 1. ตลาดผูแ้ข่งขนัน้อยรายท่ีมีสินคา้เหมือนกนั (Homogeneous Oligopoly) เป็นตลาดท่ีผูข้ายมี
การขายสินคา้ท่ีเหมือนกนั (Homogeneous Product) หรือไม่มีความแตกต่างในมุมมองผูบ้ริโภค เรียกวา่ 
ตลาดผูข้ายนอ้ยรายท่ีแทจ้ริง (Pure Oligopoly) เช่น แก๊สหุงตม้ ป๊ัมน ้ามนั เคร่ืองด่ืมชาเขียว เบียร์ เป็นตน้ 
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ในตลาดผูแ้ข่งขนันอ้ยรายท่ีสินคา้เหมือนกนัน้ี ผูแ้ข่งขนัจะด าเนินกลยทุธ์การแข่งขนัโดยไม่ใชร้าคาเป็น
หลกั (Non-Price Competition) แต่จะแข่งขนักนัท่ีความแตกต่างในดา้นบริการ การโฆษณาหรือส่งเสริม
การขายเป็นหลัก เพื่อให้เกิดความแตกต่างของสินค้าในมุมมองผูบ้ริโภค สาเหตุท่ีผูผ้ลิตในตลาดผู ้
แข่งขนันอ้ยรายไม่นิยมใชก้ลยุทธ์การแข่งขนัดา้นราคา เน่ืองจากการแข่งขนักนัลดราคา มกัโตต้อบกนั
ดว้ยการลดราคา ท าให้ผลก าไรรวมของทั้งคู่ลดลงและการลดราคายิ่งท าให้มีผลเสียต่อภาพลกัษณ์ของ
สินคา้อีกดว้ย 

 2. ตลาดผูแ้ข่งขนันอ้ยรายท่ีมีสินคา้แตกต่างกนั (Differentiated Oligopoly) เป็นตลาดท่ีผูผ้ลิตมี
การขายสินค้าท่ีแตกต่างกันในมุมมองของผู ้บริโภค แต่สามารถใช้ทดแทนกันได้ เช่น รถยนต์ 
เคร่ืองปรับอากาศ เป็นตน้ ในตลาดผูแ้ข่งขนันอ้ยรายท่ีสินคา้แตกต่างกนัน้ี จะนิยมใชก้ารแข่งขนัโดยใช้
ราคาเป็นหลกั 

 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ ในตลาดแข่งขนันอ้ยรายนั้นประกอบไปดว้ยผูแ้ข่งขนัจ านวนไม่มาก ผูผ้ลิต
จึงผลิตสินคา้นอ้ยกวา่ขนาดการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นระดบัผลผลิตท่ีนอ้ยกวา่ระดบัต ่าท่ีสุดของ
เส้นตน้ทุนเฉล่ียระยะสั้นและระยะยาว หน่วยธุรกิจแต่ละรายมีส่วนแบ่งตลาดมากและข้ึนอยูซ่ึ่งกนัและ
กนั (Interdependence) ท าใหก้ารเปล่ียนแปลงการผลิตของผูผ้ลิตแต่ละราย ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์และ
อุปทานของราคา รวมทั้งก าไรของผูผ้ลิตรายอ่ืนในตลาดดว้ย จึงท าใหก้ารแข่งขนัระหวา่งผูแ้ข่งขนันั้นมี
ความรุนแรง เม่ือผูข้ายรายหน่ึงมีการเปล่ียนแปลงราคาหรือจ านวนผลผลิตจะกระทบต่อผูแ้ข่งขนัรายอ่ืน
ในตลาดทนัที และผูข้ายรายอ่ืนจะมีการตอบโตเ้ช่นกนั ดงันั้นการตดัสินใจเปล่ียนการผลิตแต่ละคร้ังของ
ผูแ้ข่งขนัท่ีอยูใ่นตลาดผูข้ายนอ้ยรายจึงตอ้งค านึงถึงผลกระทบและการโตต้อบของผูผ้ลิตรายอ่ืนในตลาด
ดว้ย เช่น ธุรกิจร้านกาแฟในชุมชนหน่ึงมีทั้งหมด 3 ร้าน หากรายหน่ึงลดราคาส่วนแบ่งตลาดจะเพิ่มข้ึน
และก าไรจะมากข้ึน จึงท าใหร้ายอ่ืนตอ้งลดราคาแข่งเช่นเดียวกนั 

เส้นอุปสงค์และการก าหนดราคาและจ านวนผลผลติในตลาดผู้ขายน้อยราย  
 เน่ืองจากการก าหนดราคาและปริมาณผลผลิตในตลาดผูข้ายนอ้ยราย (Determination Of Prices 

and Outputs Under Oligopoly) จะก าหนดราคาและปริมาณผลผลิตท่ีระดบัตน้ทุนส่วนเพิ่มเท่ากบัรายรับ
ส่วนเพิ่มซ่ึงเป็นระดบัท่ีไดรั้บก าไรสูงสุด และลกัษณะเส้นอุปสงคมี์ความชนัเป็นลบ ลดลงจากซ้ายไป
ขวา ซ่ึงจะมีลกัษณะท่ีเช่นเดียวกบัตลาดผูกขาด และนอกจากเง่ือนไขก าไรสูงสุด การก าหนดราคาและ
ปริมาณผลผลิตในตลาดผูข้ายนอ้ยราย ผูข้ายจะก าหนดโดยการพิจารณาการโตต้อบของผูผ้ลิตรายอ่ืนใน
ตลาดดว้ย เน่ืองจากผูผ้ลิตแต่ละรายจะทราบอุปสงค์ท่ีชดัเจนในตลาด ท าให้สามารถก าหนดราคาและ
ปริมาณผลผลิตได ้แต่ถา้ผูผ้ลิตไม่ทราบอุปสงคท่ี์ชดัเจนจะไม่สามารถก าหนดราคาหรือปริมาณผลผลิต
ได ้ซ่ึงในทางปฏิบติันั้นผูข้ายในตลาดผูแ้ข่งขนันอ้ยรายยงัมีการรวมตวักนัก าหนดราคาหรือตั้งราคาตาม
ผูผ้ลิตรายใหญ่ ท าใหผู้ข้ายไม่สามารถไดรั้บก าไรสูงสุดทุกคร้ัง  
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 ดงันั้นการก าหนดราคาและจ านวนผลผลิตจึงไม่สามารถก าหนดไดแ้น่นอนในตลาดผกูขาดนอ้ย
ราย เช่น ถา้ผูผ้ลิตรายหน่ึงลดราคาสินคา้ของตน ปริมาณการขายท่ีจะเปล่ียนแปลงไปจะข้ึนอยู่กบัการ
กระท าโตต้อบของผูผ้ลิตอ่ืน คือ ปริมาณการขายจะเพิ่มข้ึนมากถา้ผูผ้ลิตอ่ืนขายในราคาเดิม แต่ถา้ผูผ้ลิต
ลดราคาตามลงมาปริมาณขายจะไม่เพิ่มมากนกั และปริมาณขายจะลดลงกวา่เดิมถา้ผูผ้ลิตอ่ืนท าการตดั
ราคา เม่ือผูผ้ลิตแต่ละรายไม่มีอิสระในการก าหนดราคา ในทางปฏิบติัผูผ้ลิตมกัจะรวมตวักนัในการ
ก าหนดราคาสินคา้หรือตั้งราคาตามผูน้ า (Price Leader) ท าให้ในตลาดไม่มีการแข่งขนัในเร่ืองราคา 
เพราะการแข่งขนัลดราคาจะท าลายประโยชน์ของผูผ้ลิตทุกราย ทั้งการรวมตวักนัก าหนดราคาสินคา้อาจ
เป็นทางการ (Formal Collusion) หรือไม่เป็นทางการ (Informal Collusion)  
 ยกตวัอย่าง การก าหนดราคาและปริมาณผลผลิตในตลาดผูข้ายน้อยรายของอุตสาหกรรม
หนงัสือพิมพใ์นประเทศไทย โดยผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัภาษาไทยมี 
จ านวน 16 ราย อยูใ่นรูปแบบบริษทัจ ากดั (มหาชน) 6 ราย บริษทั จ ากดั 10 ราย ออกหนงัสือพิมพจ์ านวน 
25 รายช่ือ มีมูลค่าของสินทรัพย์ในอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์อยู่ ท่ีประมาณ 17,752 ล้านบาท 
ผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์มีจ  านวนน้อย จึงส่งผลให้มูลค่าสินทรัพย์รวมของ
อุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์ต่อ (GDP) มีสัดส่วนท่ีน้อยลงไปด้วย โดยสาเหตุท่ีผู ้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมมีจ านวนนอ้ยเน่ืองจากอุตสาหกรรมตอ้งลงทุนสูง ผูป้ระกอบการท่ีจะอยูไ่ดต้อ้งอาศยัปัจจยั
ภายในคือ การวางแผนท่ีดี ผู ้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์และวิธีการระดมทุนจ านวนมาก จึงท าให้
ผูป้ระกอบการมีแนวโนม้เป็นบริษทัจ ากดั (มหาชน) มากข้ึน ซ่ึงปัจจุบนัสัดส่วนบริษทัจ ากดั ต่อบริษทั
จ ากดั (มหาชน) อยูท่ี่ 62 เปอร์เซ็นต ์และจากการสัมภาษณ์มีหลายบริษทัท่ีเป็นผูป้ระกอบการขนาดกลาง
และก าลังมีโครงการท่ีจะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อระดมทุนในการด าเนินกิจการแข่งขันกับ
ผูป้ระกอบการรายใหญ่ในตลาดดา้นต่าง ๆ เช่น พฤติกรรมการแข่งขนัดา้นราคา จึงเป็นการตั้งราคาท่ีเนน้
การขายสินคา้ในราคาต ่า เพื่อการกระจายข่าวสารสู่ผูอ่้านอยา่งกวา้งขวาง ถึงแมจ้ะไม่มีสงครามการตดั
ราคาอยา่งดุเดือด แต่การตั้งราคาต ่ากวา่ทุนในระยะเวลาท่ีนานเปรียบเสมือนสงครามเยน็ดา้นราคาของ
อุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์ไทย และเป็นอุปสรรคของผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีต้องการเข้าสู่ตลาด 
นอกจากน้ียงัมีการตั้งราคาเชิงซ้อนในรูปแบบของการขายให้สมาชิกและลูกคา้ทัว่ไป โดยสมาชิกจะได้
ราคาท่ีต ่ากวา่การซ้ือปลีกทัว่ไป นอกจากน้ีมีการตั้งราคาเลือกปฏิบติัในรูปแบบของการขายหนงัสือพิมพ์
แต่ละประเภทในราคาท่ีต่างกนั เช่น หนงัสือพิมพแ์นวเศรษฐกิจและแนวกีฬา จ าหน่ายในราคาสูงกวา่
หนงัสือพิมพข์่าวชุมชน  
 ทั้งน้ีจากการศึกษาพฤติกรรมของหน่วยผลิตในตลาดผูข้ายน้อยรายมีหลายลกัษณะ จึงท าให้มี
แบบจ าลองหลายแบบท่ีน ามาอธิบายพฤติกรรมเหล่านั้น ซ่ึงแบบจ าลองต่าง ๆ ท่ีน ามาอธิบายจะมีความ
เหมาะสมส าหรับวชิาเศรษฐศาสตร์จุลภาคในระดบัเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงสามารถอธิบายไดใ้นหวัขอ้ต่อไป 
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แบบจ าลองต่าง ๆ  
 แบบจ าลองท่ีน ามาอธิบายเพื่อศึกษาพฤติกรรมของหน่วยผลิตในตลาดผูข้ายน้อยรายนั้น มี
ดงัต่อไปน้ี 

 แบบจ าลองเส้นอุปสงค์หักมุม (Kinked Demand Curve)  
  แบบจ าลองเส้นอุปสงค์หักมุมนั้นถูกคิดคน้โดย พอล สวีซี (Pual M.Sweezy) ซ่ึงจะอธิบายถึง
ราคาตามลกัษณะความยืดหยุน่ท่ีสามารถพบไดใ้นแบบจ าลองของตลาดผูข้ายน้อยรายหลายแบบ ราคา
สินคา้ในตลาดถูกก าหนดตายตวั (Price Rigidity) ไม่เปล่ียนแปลงง่ายตามการเปล่ียนแปลงของอุปสงค์
และอุปทานเป็นตวัก าหนดของราคา ทั้งน้ีแบบจ าลองอุปสงคห์กัมุมเป็นแบบจ าลองท่ีมีขอ้สมมติฐานวา่ 
ราคาสินคา้ในตลาดผูข้ายนอ้ยรายจะไม่เปล่ียนแปลงตามการเปล่ียนแปลงของอุปสงคแ์ละอุปทานเพียง
อยา่งเดียว โดยจะมีการเปล่ียนแปลงตามการตอบโตก้นัของผูข้าย และอุปสงคข์องตลาดผูข้ายน้อยราย
สามารถอธิบายไดด้ว้ย เส้นอุปสงคห์กัมุม (Kinked Demand Curve) ท่ีเป็นลกัษณะเส้นตรงและมีการหกั
มุม ท าใหเ้ส้นอุปสงคมี์ความยืดหยุน่ไม่เท่ากนั เน่ืองจากมีความแตกต่างระหวา่งการข้ึนราคาและการลด
ราคา ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการตอบโตก้นัของผูข้าย ถา้ผูผ้ลิตรายหน่ึงลดราคาสินคา้ผูผ้ลิตรายอ่ืนในตลาดจะลด
ราคาเช่นกนั แต่ถา้ผูผ้ลิตรายหน่ึงข้ึนราคาผูผ้ลิตรายอ่ืนจะไม่ข้ึนราคาตาม ดงัภาพแสดงท่ี 7.1 

 

ภาพแสดงที ่7.1 เส้นอุปสงคห์กัมุม 

 เน่ืองจากเส้นอุปสงคห์กัมุมเกิดจากการแข่งขนัของผูข้ายในตลาดผูข้ายนอ้ยราย ท่ีผูข้ายรายหน่ึง
มีการเปล่ียนระดบัราคาของสินคา้ ท าให้ผูข้ายอีกรายตอ้งมีการโตต้อบกนัทางดา้นราคาเช่นกนั ภายใต้
สมมุติฐานดงัต่อไปน้ี 

 1. เม่ือผูผ้ลิตรายหน่ึงข้ึนราคา ผูผ้ลิตรายอ่ืนในตลาดจะไม่ข้ึนราคาตาม ท าใหส่้วนแบ่งการตลาด
ลดลงอยา่งมากทนัที เส้นอุปสงคช่์วง AP จะมีความยดืหยุน่มาก (Elastic)  
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P P 
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 2. เม่ือผูผ้ลิตรายหน่ึงลดราคา ผูผ้ลิตรายอ่ืนในตลาดจะลดราคาเช่นกนั ท าใหส่้วนแบ่งการตลาด
ของผูผ้ลิตแต่ละรายคงท่ี เส้นอุปสงคช่์วง PD จะมีความยดืหยุน่นอ้ย (Inelastic)  
 3. ในการแข่งขนัท่ีไม่มีการโตต้อบกนั ราคาจะอยู่ท่ีจุด P เป็นจุดท่ีเส้นอุปสงค์จะไม่มีความ
ยดืหยุน่ (Perfectly Inelastic)  
 จากสมมุติฐานของเส้นอุปสงคท่ี์มีการหกัมุมนั้น เส้นอุปสงคจึ์งเกิดจากผูผ้ลิตแต่ละรายแข่งขนั
กนัดว้ยราคา ถา้ผูผ้ลิตรายใดรายหน่ึงเพิ่มราคาสินคา้ โดยมีความหวงัวา่ถา้ส่วนแบ่งตลาดเท่าเดิมท าให้
รายไดข้องตนเพิ่มข้ึน แต่ผูข้ายรายอ่ืนไม่ข้ึนราคาตามจะท าให้ปริมาณขายของตนลดลง ในขณะเดียวกนั
ถา้ผูผ้ลิตรายหน่ึงลดราคาสินคา้ของตนเพื่อให้ขายสินคา้ไดเ้พิ่มข้ึน แต่ปรากฏว่าผูผ้ลิตรายอ่ืนกลบัลด
ราคาดว้ยจะท าให้ปริมาณการขายเพิ่มไม่มากนกั ดงันั้นจากการเพิ่มหรือลดราคาจะมีผลท าให้เส้นอุป
สงคห์กัมุมมีลกัษณะดงัภาพแสดงท่ี 7.2 

 

ภาพแสดงที ่7.2 เส้นอุปสงคห์กัมุม 

 จากภาพแสดงท่ี 7.2 ก าหนดให้เส้น AD เป็นเส้นอุปสงคข์องสินคา้ในตลาดผูข้ายนอ้ยราย และ
ราคาท่ีผูผ้ลิตแต่ละรายเสนอขายในตลาดเท่ากบั P0 (จุด P) ถา้ผูผ้ลิตรายใดรายหน่ึงลดราคาจาก P0 เป็น P1 
เพื่อท่ีจะขายสินคา้ให้เพิ่มจาก Q0 เป็น Q3 แต่ปรากฏวา่ผูผ้ลิตรายอ่ืนลดราคาตาม ท าให้ปริมาณขายของ
ตนเพิ่มเพียง Q2 ส่วนท่ีเหลือจะถูกเฉล่ียไปยงัผูผ้ลิตรายอ่ืนท่ีลดราคาดว้ย แต่ในทางตรงขา้มถา้ผูผ้ลิตราย
หน่ึงข้ึนราคาสินคา้จาก P0 เป็น P2 ผูผ้ลิตรายอ่ืนไม่ข้ึนราคาตาม ท าให้ปริมาณขายของตนจะลดลงอยา่ง
เตม็ท่ีเท่ากบั Q1 ดงันั้นเส้นอุปสงคข์องผูผ้ลิตจึงเป็นเส้นหกัมุม  
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ภาพแสดงที ่7.3 ดุลยภาพของผูผ้ลิตในตลาดผูแ้ข่งขนันอ้ยราย 

 จากภาพแสดงท่ี 7.3 ถึงการหาเส้นรายรับส่วนเพิ่ม (MR) ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 2 ช่วง คือ AB และ CM 

โดยเส้นอุปสงค์มีการหกัมุมท่ีจุด P ซ่ึงเป็นระดบัราคาสินคา้ในตลาด การท่ีเส้นอุปสงคห์ักมุมจะท าให้
เส้นรายรับส่วนเพิ่มเกิดการขาดตอน ณ ระดบัราคาตลาดเช่นกนัคือท่ี จุด B และ จุด C อย่างไรก็ตาม
ผูผ้ลิตยงัคงผลิตท่ีตน้ทุนส่วนเพิ่มเท่ากบัรายรับส่วนเพิ่มหรือ MC = MR ถา้ตน้ทุนส่วนเพิ่มตดักบัรายรับ
ส่วนเพิ่มในช่วงท่ีรายรับส่วนเพิ่มขาดตอน จะแสดงถึงตน้ทุนปกติของผูผ้ลิต แต่ถา้หากตน้ทุนเพิ่มตดักบั
รายรับเพิ่มในช่วงท่ีรายรับส่วนเพิ่มไม่ขาดตอนในช่วง AB จะแสดงถึงตน้ทุนท่ีสูงเกินปกติ หรือถ้า
ตน้ทุนส่วนเพิ่มตดักบัรายรับส่วนเพิ่มในช่วง CM แสดงถึง ตน้ทุนท่ีต ่ากวา่ปกติ เม่ือผูผ้ลิตตั้งราคาท่ีจุด 
B ตรงท่ีอุปสงคน์ั้นหกัมุมผูผ้ลิตจะไดรั้บก าไรส่วนเกินหรือก าไรปกติในระยะสั้นซ่ึงเป็นราคาท่ีมากกวา่
ตน้ทุนผนัแปรเฉล่ียของสินคา้ และในต าแหน่งหกัมุมของอุปสงคไ์ม่วา่ตน้ทุนจะเพิ่มหรือลดจะไม่ส่งผล
มาถึงการก าหนดราคาสินคา้ท่ีอยู่ ณ จุดอุปสงค์หักมุม แต่ในระยะยาวผูผ้ลิตสามารถปรับเปล่ียนขนาด
ของกิจการตามตอ้งการได ้ดงันั้นผูผ้ลิตจึงสามารถปรับเปล่ียนตน้ทุนได้ตราบใดท่ียงัคงท าให้ตน้ทุน
ส่วนเพิ่มตดักบัรายรับส่วนเพิ่มอยูใ่นช่วงท่ีขาดตอนโดยผูผ้ลิตจะไดก้ าไรสูงสุดตามเดิม ท าให้ในระยะ
สั้นผูผ้ลิตในตลาดผูแ้ข่งขนันอ้ยรายไดรั้บก าไรเกินปกติ ก าไรปกติ หรือขาดทุนไดเ้ช่นกนัข้ึนอยูก่บัเส้น
ตน้ทุนเฉล่ียของผูผ้ลิตแต่ละรายเม่ือเทียบกบัระดบัราคาตลาด 
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ดุลยภาพระยะส้ันของผู้ผลติในตลาดผู้ขายน้อยราย 

 เน่ืองจากดุลยภาพระยะสั้ นของตลาดผูข้ายน้อยรายเกิดข้ึนท่ีระดบัราคาและปริมาณผลผลิต
เพื่อให้ไดก้  าไรสูงสุด หรือ MC = MR แต่การท่ีเส้นอุปสงคเ์ป็นเส้นหกัมุม ณ ราคาตลาดขณะนั้นท าให้
เส้นรายรับส่วนเพิ่มขาดตอน ดงันั้นราคาขายและปริมาณผลผลิตจึงค่อนขา้งคงท่ี ณ ระดบัท่ีเส้นอุปสงค์
หักมุม ซ่ึงเป็นผลจากการท่ีเส้นตน้ทุนตดักบัเส้นรายรับส่วนเพิ่มในช่วงท่ีขาดตอน ซ่ึงจะแสดงดงัภาพ
แสดงท่ี 7.4 

 

ภาพแสดงที ่7.4 ดุลยภาพระยะสั้นของผูผ้ลิตในตลาดผูข้ายนอ้ยรายกรณีไดก้ าไรสูงสุด 

 จากภาพแสดงท่ี 7.4 แสดงใหเ้ห็นวา่เส้นตน้ทุนเฉล่ียอยูต่  ่ากวา่ราคา ท าใหผู้ผ้ลิตไดก้ าไรเกินกวา่
ปกติในระยะสั้น และเกิดเส้นอุปสงค์หักมุม ณ จุด P ระดบัราคา P0 และเส้น MR ขาดตอนในช่วง BC 

ผูผ้ลิตจะไดรั้บก าไรสูงสุด เม่ือก าหนดปริมาณผลผลิต ณ ระดบัท่ีตน้ทุนส่วนเพิ่มเท่ากบัรายรับส่วนเพิ่ม 
ในช่วงท่ีรายรับส่วนเพิ่มขาดตอนปริมาณผลผลิตคือ Q0 และราคาขายคือ P0 ซ่ึงเป็นระดบัราคา ณ จุดหกั
มุมพอดี 

 จากการศึกษาแบบจ าลองอุปสงคห์กัมุมในอดีตนั้นไดรั้บความนิยมมาก แต่ในระยะต่อมาความ
นิยมกลบัลดลงเน่ืองจากไดรั้บการวิจารณ์จุดอ่อนหลายอยา่ง แมว้า่ทฤษฎีเส้นอุปสงคห์กัมุมแจะสามารถ
อธิบายได้ว่าราคาตลาดค่อนขา้งคงท่ี แต่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าระดบัราคาคงท่ีถูกก าหนดข้ึนมาได้
อย่างไร พร้อมกบัขอ้สมมติท่ีว่าถา้ผูผ้ลิตรายหน่ึงมีการข้ึนราคาผูผ้ลิตรายอ่ืนจะไม่ข้ึนราคาตาม แต่ถา้
ผูผ้ลิตรายหน่ึงมีการลดราคาผูผ้ลิตรายอ่ืนจะลดราคาตาม ซ่ึงเป็นขอ้สมมติฐานท่ีไม่ถูกตอ้งเสมอไป ท า

 ราคา รายรับ ตน้ทุน 
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ให้มีการศึกษาแบบจ าลองอ่ืนท่ีสามารถอธิบายพฤติกรรมของผูผ้ลิตในตลาดผูข้ายน้อยรายได้ดี กว่า 
เน่ืองจากมีผูว้จิารณ์วา่แบบจ าลองเส้นอุปสงคห์กัมุมไม่ค่อยสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง 

 ยกตวัอย่าง การวิเคราะห์จุดดุลยภาพในตลาดผูแ้ข่งขนัน้อยรายของบริษทับางกอก จ ากดั ได้
ดงัน้ี 

 

ภาพแสดงที ่7.5 ดุลยภาพในตลาดผูแ้ข่งขนันอ้ยรายของบริษทั บางกอก จ ากดั 

 จากภาพแสดงท่ี 7.5 การวิเคราะห์ดุลยภาพในตลาดผูข้ายน้อยราย จุดดุลยภาพของเส้นอุปสงค์ 
คือจุด B ราคาต่อหน่วยเท่ากบั 50 บาท รายรับรวมเท่ากบั 100,000 บาท ตน้ทุนต่อหน่วยคือเส้น ATC 
เท่ากบั 30 บาท ตน้ทุนรวมเท่ากบั 60,000 บาท ตน้ทุนแปรผนัต่อหน่วยคือเส้น AVC เท่ากบั 10 บาท 
ตน้ทุนแปรผนัรวม 20,000 บาท ตน้ทุนคงท่ีต่อหน่วยเท่ากบั 20 บาท ตน้ทุนคงท่ีรวม 40,000 บาท ดงันั้น
บริษทับางกอก จ ากดั จะมีก าไรเท่ากบั 40,000 บาท 

  

ราคา ตน้ทุน 
รายรับ

ปริมาณ 

B 

MR 

D =AR 

AVC 

ATC 

MC 

2,000 0 

10 

30 

50 



307 

 

 ยกตวัอย่าง การวิเคราะห์จุดดุลยภาพของบริษทัยูกิจงั อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ในตลาดผู ้
แข่งขนันอ้ยรายไดด้งัน้ี 

 

 

ภาพแสดงที ่7.6 ดุลยภาพในตลาดผูแ้ข่งขนันอ้ยรายของบริษทั ยกิูจงั จ  ากดั 

 จากภาพแสดงท่ี 7.6 เป็นการวเิคราะห์ดุลยภาพในตลาดผูข้ายนอ้ยราย โดยเส้นอุปสงคข์องตลาด
ผูข้ายน้อยราย ณ จุดดุลยภาพคือจุด B ราคาต่อหน่วยเท่ากบั 70 บาท รายรับรวมเท่ากบั 133,000 บาท 
ตน้ทุนต่อหน่วยคือเส้น ATC เท่ากบั 35 บาท ตน้ทุนรวมเท่ากบั 66,500 บาท ตน้ทุนแปรผนัต่อหน่วยคือ
เส้น AVC เท่ากบั 15 บาท ตน้ทุนแปรผนัรวม 28,500 บาท ตน้ทุนคงท่ีต่อหน่วยเท่ากบั 20 บาท ตน้ทุน
คงท่ีรวม 38,000 บาท จึงท าใหบ้ริษทัยกิูจงั อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั มีก าไร เท่ากบั 38,000 บาท 
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 ยกตวัอยา่ง การวเิคราะห์จุดดุลยภาพการผลิตสินคา้ชนิดหน่ึงของบริษทั สยามเอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 
ในตลาดผูแ้ข่งขนันอ้ยราย แสดงไดด้งัภาพแสดงท่ี 7.7 

 

ภาพแสดงที ่7.7 ดุลยภาพการผลิตสินคา้ในตลาดผูแ้ข่งขนันอ้ยราย 

 จากภาพแสดงท่ี 7.7 การวเิคราะห์ดุลยภาพในตลาดผูข้ายนอ้ยรายบริษทั สยามเอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 
จะมีก าไรเน่ืองจากเส้นอุปสงค์หักมุมของตลาดผูข้ายน้อยรายท่ีจุดดุลยภาพคือจุด B เกิดข้ึนท่ี (MC = 
MR) ราคาต่อหน่วยเท่ากบั 40 บาท รายรับรวมเท่ากบั 64,000 บาท ตน้ทุนต่อหน่วย (ATC) เท่ากบั 38 

บาท ตน้ทุนรวมเท่ากบั 60,800 บาท ตน้ทุนแปรผนัต่อหน่วย (AVC) เท่ากบั 30 บาท ตน้ทุนแปรผนัรวม 
48,000 บาท ตน้ทุนคงท่ีต่อหน่วย (ATC – AVC = AFC) เท่ากบั 8 บาท ตน้ทุนคงท่ีรวม 12,800 บาท 
ดงันั้นบริษทั สยามเอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั มีก าไร ณ จุดดุลยภาพเท่ากบั 12,800 บาท  

แบบจ าลองคูโน (Cournot Model)  

 เน่ืองจากตลาดผูข้ายนอ้ยรายนั้นมีลกัษณะสินคา้ท่ีมีทั้งสินคา้ท่ีเหมือนกนัและต่างกนั ผูผ้ลิตใน
ตลาดน้ีอาจมีการรวมตวักนัหรือแข่งขนัก็ได ้พฤติกรรมของผูผ้ลิตรายหน่ึงจึงสามารถกระทบผูผ้ลิตราย
อ่ืนได้ ท าให้รูปแบบการก าหนดราคาในตลาดน้ีมีความซับซ้อน เส้นอุปสงค์ของผูข้ายน้อยรายไม่
สามารถก าหนดไดแ้น่นอนข้ึนอยูก่บัการโตต้อบของผูผ้ลิตรายอ่ืนในตลาด ตลาดผูข้ายนอ้ยรายจึงมีการ
ก าหนดราคาในรูปแบบอ่ืน ในทางปฏิบติัผูผ้ลิตในตลาดผูข้ายน้อยรายมกัจะไม่แข่งขนักนัในดา้นราคา

B 

ราคา ตน้ทุน รายรับ 
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สินคา้ ผูผ้ลิตอาจมีการร่วมมือกนัเพื่อให้ผูผ้ลิตแต่ละรายไดก้ าไรมากท่ีสุด และไม่มีผูผ้ลิตรายใหม่เขา้มา
ในตลาดไดด้ว้ยแบบจ าลองคูโน (Cournot Model) วิธีการตั้งราคาตามผูน้ า (Price Leadership) หรือการ
รวมตวักันก าหนดราคา (Collusion) ซ่ึงในหัวข้อน้ีจะเป็นการอธิบายลักษณะของแบบจ าลองคูโน
ดงัต่อไปน้ี 

 แบบจ าลองคูโน (Cournot Model) เป็นแบบจ าลองท่ีใชอ้ธิบายตลาดผูข้ายนอ้ยราย โดยช่ือของ
แบบจ าลองน้ีมาจากช่ือนักเศรษฐศาสตร์ชาวฝร่ังเศส (Augustin Cournot) ท่ีได้เสนอรูปแบบการ
วิเคราะห์ข้ึนในปี ค.ศ. 1838 ซ่ึงให้ความส าคญักบัปฏิกิริยาโตต้อบของผูแ้ข่งขนัในตลาดเป็นหลกั โดย
สมมติฐานแบบจ าลองคูโนมีดงัน้ี 

 1. มีผูผ้ลิตสองราย 

 2. ผูผ้ลิตทั้งสองรายตอ้งการก าไรสูงสุด 

 3. การเปล่ียนแปลงปริมาณการผลิตของผูผ้ลิตทั้งสองมีผลกระทบต่อกนั 

 4. สินคา้ของผูผ้ลิตทั้งสองมีลกัษณะเหมือนกนั 

 เน่ืองจากแบบจ าลองคูโนก าหนดให้มีผูผ้ลิตทั้งสองเป็นผูผู้กขาดท่ีตอ้งการท าก าไรสูงสุดโดย
พิจารณาจากส่วนแบ่งท่ีเหลือในตลาด ดุลยภาพของแบบจ าลองน้ีจะเขา้สู่จุดท่ีมีเสถียรภาพ และหน่วย
ผลิตทั้งสองรายจะขายสินคา้ไดใ้นปริมาณท่ีเท่ากนั ซ่ึงปริมาณการผลิตจะพบว่าปริมาณการผลิตของ
ตลาดน้ีจะมากกว่าตลาดผูกขาด และในส่วนราคาดุลยภาพของตลาดน้ีจะต ่ากว่าระดบัราคาในตลาด
ผกูขาดแต่จะสูงกวา่ระดบัราคาในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ ดงัภาพแสดงท่ี 7.8 

 

ภาพแสดงที ่7.8 แบบจ าลองของคูโน 

ราคา รายรับ ตน้ทุน 
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 จากภาพแสดงท่ี 7.8 ก าหนดให้เส้นอุปสงค์และเส้นรายรับเพิ่มมีความชนัเป็นลบ โดยให้เส้น
ตน้ทุนเฉล่ียระยะยาว เส้นตน้ทุนเพิ่มและเส้นอุปทานของอุตสาหกรรมในตลาดระยะยาวเป็นเส้นตรง
ขนานกบัแกนนอน ดุลยภาพในตลาดผูกขาดจะเกิดข้ึน ณ ระดบัราคาเท่ากบั P2 และปริมาณเท่ากบั Q2 
แต่ดุลยภาพในแบบจ าลองของคูโนจะเกิดข้ึน ณ ระดบัปริมาณเท่ากบั Q3 โดยท่ี Q = (2Q1/3) ซ่ึงส่วนแบ่ง
ตลาดของผูผ้ลิตทั้งสองรายจะเท่ากนั และผูผ้ลิตทั้งคู่จะก าหนดราคา ณ ระดบั P3 ในขณะท่ีดุลยภาพใน
ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์จะเกิดข้ึน ณ ระดบัราคาเท่ากบั P1 และปริมาณเท่ากบั Q1 

 ยกตวัอย่าง การวิเคราะห์จุดดุลยภาพแบบจ าลองของคูโนโดยก าหนดให้เส้นอุปสงค์และเส้น
รายรับเพิ่มส าหรับร้านขายคุกก้ีแห่งหน่ึง มีตน้ทุนเฉล่ียระยะยาว เส้นตน้ทุนเพิ่มและเส้นอุปทานของ
อุตสาหกรรมในระยะยาวคงท่ี ซ่ึงดุลยภาพในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์จะเกิดข้ึน ณ ระดบัราคาเท่ากบั 100 

บาทและปริมาณเท่ากบั 1,200 กล่อง ขณะท่ีดุลยภาพในตลาดผกูขาดจะเกิดข้ึน ณ ระดบัราคาเท่ากนัและ
ปริมาณเท่ากบั 900 กล่อง สามารถน าวาดกราฟไดด้งัน้ี 

 

ภาพแสดงที ่7.9 ดุลยภาพในแบบจ าลองของคูโน 

 จากภาพแสดงท่ี 7.9 สามารถอธิบายไดว้่าดุลยภาพในแบบจ าลองของคูโนจะเกิดข้ึน ณ ระดบั
ปริมาณเท่ากบั 800 = [2 x (1200/3) ] ซ่ึงส่วนแบ่งตลาดของผูผ้ลิตทั้งสองรายจะเท่ากนัและผูผ้ลิตทั้งคู่จะ
ก าหนดราคา ณ ระดบั 110 บาท 
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 ยกตวัอย่าง การวิเคราะห์ของแบบจ าลองคูโนซ่ึงผูผ้ลิตแต่ละรายในตลาดตั้งสมมติฐานว่า 
ปริมาณการผลิตของคู่แข่งขนัมีจ านวนคงท่ี แลว้ด าเนินการผลิตสินคา้ของตนภายใตก้ารโตต้อบของ
ผูผ้ลิตรายอ่ืน สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

ภาพแสดงที ่7.10 การก าหนดปริมาณการผลิตในแบบจ าลองของคูโน 

 จากภาพแสดงท่ี 7.10 จะเห็นไดว้่าเส้นอุปสงค์ของตลาดคือ เส้น D1  โดยเร่ิมแรกผูผ้ลิตรายท่ี
หน่ึงคาดวา่ผูผ้ลิตรายท่ีสองไม่ผลิตสินคา้ออกจ าหน่ายเลย เส้นอุปสงคข์องตลาดซ่ึงเท่ากบั D1 จึงเป็นเส้น
อุปสงคข์องผูผ้ลิตรายท่ีหน่ึงดว้ยและตน้ทุนหน่วยสุดทา้ยของผูผ้ลิตรายท่ีหน่ึงมีค่าคงท่ีดว้ย ปริมาณการ
ผลิตท่ีท าก าไรสูงสุด จึงท าให้ผูผ้ลิตรายท่ีหน่ึงจะอยู่ ณ จุดท่ี MC = MR1 ซ่ึงเท่ากบั 500 หน่วย แต่ถ้า
ผูผ้ลิตรายท่ีหน่ึงคาดว่าผูผ้ลิตรายท่ีสองจะผลิตสินคา้ออกจ าหน่าย 500 หน่วยเช่นกนั เส้นอุปสงค์ของ
ผูผ้ลิตรายท่ีหน่ึงจะเล่ือนระดบัลดลงเปล่ียนจากเส้น D1 เป็น D2 และจุดผลิตก็จะเปล่ียนไปอยู่ ณ จุดท่ี 
MC = MR2 ซ่ึงเท่ากบั 250 หน่วย ดงันั้นจึงท าใหป้ริมาณการผลิตท่ีท าก าไรสูงสุดใหแ้ก่ผูผ้ลิตรายหน่ึงใน
กรณีน้ีลดลงตามล าดบัของการคาดคะเนถึงปริมาณการผลิตของผูผ้ลิตรายท่ีสอง 

แบบจ าลองการรวมตัวกนั  
 เน่ืองจากตลาดผูข้ายนอ้ยรายแต่ละรายมีอ านาจใกลเ้คียงกนั จึงเกิดการรวมตวักนัของผูผ้ลิตเขา้
ดว้ยกนัในตลาดเพื่อตกลงราคาร่วมกนั อาจเป็นการรวมตวักนัอยา่งเปิดเผย (Formal Collusion) หรือเป็น
การรวมตวักนัอย่างไม่เปิดเผย (Informal Collusion) แต่มีจุดประสงค์เดียวกนัคือ ตั้งราคาท่ีท าให้ผูผ้ลิต
ไดรั้บก าไรรวมสูงสุดท่ีปริมาณผลผลิตรวมทั้งกลุ่ม ณ จุดท่ีตน้ทุนเพิ่มของทั้งกลุ่มเท่ากบัรายไดเ้พิ่มของ

MC 
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ราคา รายรับ ตน้ทุน 
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ทั้งกลุ่ม ผูผ้ลิตแต่ละรายจะแบ่งสัดส่วนการผลิตตามขอ้ตกลงและขายสินคา้ในราคาท่ีก าหนดข้ึน ซ่ึงจะ
สามารถอธิบายการก าหนดราคาของผูข้ายนอ้ยรายจากแบบจ าลองการรวมตวักนัไดด้งัน้ี 

 แบบจ าลองการรวมตวักนั (The Collusion) เป็นแบบจ าลองในก าหนดราคา โดยมีสมมุติฐานวา่
ผูผ้ลิตแต่ละรายจะกระท าตนเหมือนกบัหน่วยธุรกิจเพียงหน่วยเดียวในตลาด เกิดข้ึนเม่ือหน่วยธุรกิจทุก
รายตกลงร่วมมือกนัในการด าเนินนโยบายเดียวกนั เพื่อลดปริมาณการผลิต และเพิ่มราคาสินคา้ จะท าให้
ก าไรรวมของกลุ่มสูงสุด ดงันั้น ปริมาณการผลิตทั้งหมดจะเกิดข้ึนเม่ือรายรับส่วนเพิ่มของกลุ่มเท่ากบั
ตน้ทุนส่วนเพิ่มของกลุ่ม และผูผ้ลิตหน่วยแต่ละรายจะได้รับการจดัสรรโควตา้การผลิตตามขอ้ตกลง 
โดยขายสินคา้ในราคาท่ีกลุ่มไดก้ าหนดไว ้การกระท าดงักล่าวน้ีเปรียบเสมือนพฤติกรรมของผูผ้ลิตใน
ตลาดผกูขาด การรวมกลุ่มธุรกิจเพื่อก าหนดราคาและปริมาณการผลิต เรียกวา่ คาร์เทล (Cartel)  
 ยกตวัอยา่ง การก าหนดราคาในตลาดผูแ้ข่งขนันอ้ยรายของอุตสาหกรรมน ้ามนั ซ่ึงประกอบดว้ย
หน่วยธุรกิจจ านวน 15 รายแต่ละรายมีก าลงัการผลิต 10 ลา้นบาร์เรล ปริมาณการผลิตทั้งหมดเท่ากบั 150 

ลา้นบาร์เรล ดงันั้นจะเป็นไปตามกลไกตลาด ดงัภาพแสดงท่ี 7.11 

 

ภาพแสดงที ่7.11 การก าหนดราคาในตลาดผูแ้ข่งขนันอ้ยรายของอุตสาหกรรมน ้ามนั 

 จากภาพแสดงท่ี 7.11 อธิบายไดว้า่ราคาน ้ ามนัในตลาดโลกเท่ากบั 10 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล 
ณ ระดับราคาดังกล่าว หน่วยธุรกิจแต่ละรายจะผลิตน ้ ามนั 10 ล้านบาร์เรลต่อวนั หากหน่วยธุรกิจ
ตดัสินใจรวมกลุ่มเพื่อลดก าลงัการผลิตน ้ ามนัลง โดยมีขอ้ตกลงวา่ให้หน่วยธุรกิจแต่ละราย ลดก าลงัการ
ผลิตของตนลงร้อยละ 20 หรือลดลงรายละ 2 ลา้นบาร์เรลต่อวนั เปรียบเหมือนกบัตลาดผกูขาด และเส้น
อุปทาน (S) ของตลาดคือผลรวมของเส้นตน้ทุนส่วนเพิ่มในหน่วยธุรกิจทั้ง 15 ราย เม่ือราคาน ้ามนัเท่ากบั 
20 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จะท าใหห้น่วยธุรกิจแต่ละรายจะมีก าไรเพิ่มข้ึน 
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 ยกตวัอยา่ง การวิเคราะห์ตามแบบจ าลองการรวมตวักนัของบริษทั Jame และบริษทั Sam โดยมี
การตกลงท่ีจะรวมกลุ่มกนัก าหนดราคาสินคา้ของตน บริษทั Jame มีการผลิตสินคา้ประมาณ 170.57 

หน่วย และบริษทั Sam มีการผลิตสินคา้ประมาณ 284.29 หน่วย ซ่ึงตกลงราคาขายรวมกนัเท่ากบั 545.14 

บาทต่อหน่วย ทั้งสองบริษทัตอ้งการให้ไดก้  าไรสูงสุดคือ MC = MR สามารถวาดกราฟพร้อมวิเคราะห์
ไดด้งัน้ี 

  

 
 

 

ภาพแสดงที ่7.12 แบบจ าลองการรวมตวักนั 

 จากภาพแสดงท่ี 7.12 บริษทั Jame และบริษทั Sam เม่ือมีการร่วมมือกนัจะเห็นไดว้า่ตน้ทุนการ
ผลิตของบริษทั Jame และบริษทั Sam โดยท่ี MCJ และ MCS เป็นเส้นตน้ทุนส่วนเพิ่มของหน่วยผลิต 
บริษทั Jame และบริษทั Sam ผลรวมของ MCJ และ MCS ตามแนวนอนคือเส้น MCT ซ่ึงเป็นตน้ทุนส่วน
เพิ่มของกลุ่ม เส้น DC คือเส้นอุปสงคข์องตลาด เส้น MR เป็นรายรับของกลุ่มผูผ้ลิต เพื่อให้มีก าไรสูงสุด 
กลุ่มผูผ้ลิตจะผลิตสินคา้ในปริมาณ 454.86 หน่วย และขายในราคาหน่วยละ 545.14 หน่วย ปริมาณการ
ผลิตน้ีถูกจดัสรรให้สมาชิกผลิตตามประสิทธิภาพของแต่ละราย โดยปริมาณการผลิตของแต่ละรายจะ
ตรงกบัระดบัท่ี MC เท่ากบัระดบั MR ของกลุ่ม นัน่คือ หน่วยผลิตบริษทั Jame จะผลิต 170.57 หน่วย
และหน่วยผลิตบริษทั Sam จะผลิต 284.29 หน่วย โดยท่ีผลรวมของทั้งสองรายน้ีจะเท่ากบั 454.86 หน่วย 
ซ่ึงเป็นผลผลิตรวมของกลุ่มพอดี 

 ดงันั้นจากแบบจ าลองการรวมตวักนั (The Collusion) ผูผ้ลิตเหล่าน้ีจึงท าขอ้ตกลงโดยลดการ
ผลิตและเพิ่มราคาขาย ท าให้ผูผ้ลิตแต่ละรายไดรั้บก าไรมากข้ึน รูปแบบการรวมตวักนัก าหนดราคาจะ
ประสบความส าเร็จได ้โดยมีเง่ือนไขคืออุปสงค์ของสินคา้จะตอ้งไม่มีความยืดหยุ่น เน่ืองจากสินคา้ท่ี
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ทดแทนไดง่้ายผูบ้ริโภคจะหนัไปบริโภคสินคา้อ่ืนทดแทน และสมาชิกแต่ละรายในแบบจ าลองน้ีจะตอ้ง
ท าตามขอ้ตกลงอยา่งเขม้งวด 

แบบการตั้งราคาตามผู้น า  
 แบบจ าลองการตั้งราคาตามผูน้ า (Price Leadership) เป็นแบบจ าลองท่ีเกิดข้ึนจากการก าหนด
ราคาเพื่อให้ไดรั้บก าไรสูงสุดร่วมกนั ภายใตก้ารก าหนดราคาตามผูน้ า (Price Leadership) ซ่ึงผูน้ าน้ีอาจ
เป็นผูท่ี้มีตน้ทุนการผลิตต ่าท่ีสุด (Low Cost Firm) หรือเป็นผูผ้ลิตรายใหญ่ (Dominant Firm) เม่ือใน
ตลาดผูข้ายนอ้ยรายมีผูผ้ลิตท่ีมีอ านาจสูงกวา่รายอ่ืนจะถูกเรียกวา่ “ผูน้ า” ซ่ึงผูน้ าในตลาดผูข้ายนอ้ยราย
นั้นจะเป็นผูก้  าหนดราคาและปริมาณการผลิตของตนแลว้ผูผ้ลิตรายอ่ืนจะตอบรับกบัราคาและผลผลิต
นั้น โดยผูน้ าจะก าหนดราคาข้ึนดว้ยตนเองและก าหนดอุปสงคข์องตนจากอุปสงคข์องตลาดหกัด้วยอุป
สงคข์องผูต้ามทั้งหมด โดยสมมติฐานของแบบจ าลองการตั้งราคาตามผูน้ า ดงัต่อไปน้ี 

  1. ผูผ้ลิตรายใหญ่ซ่ึงเป็นผูน้ าราคาตอ้งการก าไรสูงสุด และเป็นผูค้วบคุมราคา 
  2. ผูผ้ลิตรายเล็กจะไม่รวมตวัแข่งขนัราคากบัผูน้ า   

  3. ตลาดจะตอ้งประกอบดว้ยผูผ้ลิตรายใหญ่และผูผ้ลิตรายเล็ก 

 ทั้งน้ีเพื่อหลีกเล่ียงปัญหาการแข่งขนัราคาท่ีจะเกิดข้ึน การตั้งราคาตามผูผ้ลิตรายใหญ่อาจท าให้
ผูผ้ลิตบางรายไม่ได้รับก าไรสูงสุด เน่ืองจากตน้ทุนของผูผ้ลิตแต่ละรายไม่เท่ากนั ท าให้การตั้งราคา
ลกัษณะน้ีผูผ้ลิตจะไดรั้บก าไรมากหรือนอ้ยนั้นข้ึนอยูก่บัตน้ทุนของผูผ้ลิตแต่ละราย ซ่ึงในทางปฏิบติันั้น
จะมีการก าหนดนโยบายการเป็นผูน้ าราคา เป็นวธีิการท่ีง่ายท่ีสุดในการขจดัปัญหาการกระทบกระทัง่กนั
ระหว่างหน่วยธุรกิจและเป็นท่ีใช้อยู่โดยทัว่ไป คือ ผูน้ าราคาโดยผูผ้ลิตรายใหญ่ (Price Leadership by 

Dominant Firm) และผูน้ าราคาโดยผูผ้ลิตท่ีมีตน้ทุนต ่า (Price Leadership by Low Cost Firm)  
 ยกตัวอย่าง การตั้ งราคาตามผู ้น าของบริษัทผู ้น าผลิตรถจักรยานยนต์ และบริษัทผลิต
รถจกัรยานยนตร์ายเล็ก โดยมีปริมาณผลผลิตต่อราคาเป็นดงัน้ี 

ตารางที ่7.1 การตั้งราคาของผูต้ามตลาด 

ราคา ผลผลิต 

10,000 0 

20,000 100 

30,000 200 
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ตารางที ่7.2 การตั้งราคาของผูน้ าตลาด 

ราคา ผลผลิต 

10,000 400 

20,000 200 

30,000 0 

 

 จากตารางท่ี 7.2 สามารถน ามาวิเคราะห์จุดดุลยภาพตามแบบจ าลองการตั้งราคาตามผูน้ าและ
สร้างกราฟของหน่วยผลิตรายเล็กและหน่วยผลิตผูน้ าดงัน้ี 

 

ภาพแสดงที ่7.13 อุปสงคข์องตลาดและอุปทานของผูผ้ลิตรายเล็กและผูน้ า 

 จากภาพแสดงท่ี 7.13 (ก) แสดงอุปสงคข์องตลาดและอุปทานรวมของบรรดาหน่วยผลิตรายเล็ก 
ภาพ (ข) แสดงอุปสงคร์ายรับและตน้ทุนส่วนเพิ่มของผูน้ าเส้นอุปสงค์ของผูน้ า คือเส้น FBC ซ่ึงเท่ากบั
ผลต่างระหว่างอุปสงค์ของตลาด (เส้น D) กบัปริมาณอุปทานท่ีหน่วยผลิตรายเล็กรวมกนั (เส้น SS = 
MC) ณ ระดับราคาต่าง ๆ ท่ีเส้น MC ตดักับ MR ของผูน้ า ผูน้  าจะผลิตสินคา้ออกขายเท่ากับ 200 

หน่วยและตั้งราคาท่ีหน่วยละ 20,000 บาท ในขณะท่ีหน่วยผลิตรายเล็กจะขายในราคาน้ีดว้ยโดยการผลิต
ออกขายทั้งส้ิน 100 หน่วย ดงันั้นปริมาณการผลิตทั้งหมดในตลาดจะเท่ากบัปริมาณซ้ือในระดบัราคาจะ
เท่ากบั 300 หน่วย 

 

  
 

 
   

 

ราคา (บาท)  ราคา (บาท)  

ผลผลิต 
(หน่วย) 

ผลผลิต 
(หน่วย) 

A B 
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(ก) ผูต้ามตลาด (ข) ผูน้ าตลาด 
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การวเิคราะห์ตลาดผู้ขายน้อยรายกรณกี าไรและขาดทุน 

 การวิเคราะห์จุดดุลยภาพในตลาดผูข้ายนอ้ยรายนั้นสามารถแบ่งการวิเคราะห์ไดเ้ป็น 2 กรณีคือ 
การวิเคราะห์จุดดุลยภาพในกรณีก าไรและการวิเคราะห์จุดดุลยภาพในกรณีขาดทุน ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

การวเิคราะห์ตลาดผู้ขายน้อยรายกรณกี าไร 

 การวิเคราะห์ตลาดผูข้ายน้อยรายกรณีก าไรนั้นสามารถวิเคราะห์ได ้2 ลกัษณะคือ กรณีก าไร
ปกติและกรณีก าไรเกินปกติ โดยท่ีผูผ้ลิตจะท าการผลิต ณ จุดดุลยภาพและตน้ทุนส่วนเพิ่มตดักบัรายรับ
ส่วนเพิ่ม (MC=MR) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

  1. กรณีก าไรปกติ ในกรณีท่ีเกิดก าไรปกติของตลาดผูข้ายน้อยรายนั้นเป็นกรณีท่ีมีการ
แข่งขนักนัหรือมีผูข้ายมากข้ึนในระยะยาวอาจท าใหผู้ผ้ลิตไดรั้บก าไรปกติ ดงัภาพแสดงท่ี 8.14 

 

ภาพแสดงที ่7.14 ดุลยภาพในตลาดผูข้ายนอ้ยรายกรณีไดรั้บก าไรปกติ 

 จากภาพแสดงท่ี 7.14 เป็นการแสดงถึงดุลยภาพในตลาดผูข้ายนอ้ยรายกรณีไดรั้บก าไรปกติ ซ่ึง
ปริมาณสินคา้ท่ีเหมาะสมอยูจุ่ดดุลยภาพท่ีรายรับเฉล่ียและรายรับรวมเท่ากบัตน้ทุนเฉล่ียและตน้ทุนรวม 
ผูผ้ลิตจะมีปริมาณท่ีผลิตคือ Q มีรายรับเฉล่ียเท่ากบัตน้ทุนเฉล่ียและเท่ากบัราคา จึงท าใหผู้ผ้ลิตมีก าไรต่อ
หน่วยเท่ากบัศูนย ์และมีเพียงก าไรปกติเท่านั้น 
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317 

 

 ยกตวัอยา่ง ดุลยภาพในตลาดผูข้ายนอ้ยรายกรณีก าไรปกติของโรงงานไทยไทยผลิตเตารีด ซ่ึง
สามารถวเิคราะห์ตน้ทุนต่อหน่วยและก าไรไดด้งัน้ี 

 

ภาพแสดงที ่7.15 ดุลยภาพในตลาดผูข้ายนอ้ยราย กรณีก าไรปกติ 

 จากภาพแสดงท่ี 7.15 ดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ ปริมาณสินคา้ท่ีเหมาะสมอยูท่ี่ตน้ทุนส่วนเพิ่มเท่ากบั
รายรับส่วนเพิ่ม (MR = MC) ซ่ึงเป็นจุดดุลยภาพท่ีรายรับเฉล่ียและรายรับรวมเท่ากบัตน้ทุนเฉล่ียและ
ตน้ทุนรวม ผูผ้ลิตจะมีปริมาณท่ีผลิตคือ 2,000 หน่วย มีรายรับเฉล่ียเท่ากบั 200 บาทต่อหน่วย มีตน้ทุน
เฉล่ียเท่ากบั 200 บาทต่อหน่วย รายรับรวมเท่ากบั 400,000 ตน้ทุนรวมเท่ากบั 400,000 จึงท าให้ผูผ้ลิตมี
ก าไรต่อหน่วยเท่ากบัศูนยแ์ละมีเพียงก าไรปกติเท่านั้น 

  2. กรณีก าไรเกินปกติ ในกรณีก าไรเกินปกติของตลาดผูข้ายน้อยรายนั้น ผูผ้ลิตจะมี
อิทธิพลในการก าหนดราคาจึงท าใหผู้ผ้ลิตสามารถมีก าไรเกินปกติไดด้งัน้ี 

MR 

D = AR 
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ภาพแสดงที ่7.16 ดุลยภาพกรณีก าไรเกินปกติ ในตลาดผูข้ายนอ้ยราย 

 จากภาพแสดงท่ี 7.16 จุดดุลยภาพหรือปริมาณสินคา้ท่ีเหมาะสมอยู่ท่ีตน้ทุนส่วนเพิ่มเท่ากบั
รายรับส่วนเพิ่ม (MR = MC) ซ่ึงปริมาณท่ีผลิตคือ Q ผูผ้ลิตจะมีรายรับเฉล่ียเท่ากบั P0 และมีตน้ทุนเฉล่ีย
เท่ากบั P1 ซ่ึงจะท าใหผู้ผ้ลิตมีก าไรทั้งหมดเท่ากบัผลต่างระหวา่งราคา P0 และ P1 คูณดว้ยปริมาณหรือ (P0 
- P1) x Q นัน่เอง 

 ยกตวัอยา่ง ดุลยภาพในตลาดผูข้ายน้อยรายกรณีก าไรเกินปกติของโรงงาน ABC ผลิตช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อจ าหน่ายต่อใหก้บัโรงงาน FC ซ่ึงสามารถวเิคราะห์ตน้ทุนต่อหน่วยและก าไรไดด้งัน้ี 
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ภาพแสดงที ่7.17 ดุลยภาพของโรงงาน ABC ในตลาดผูข้ายนอ้ยราย 

 จากภาพแสดงท่ี 7.17 จุดดุลยภาพหรือปริมาณสินคา้ท่ีเหมาะสมอยู่ท่ีตน้ทุนส่วนเพิ่มเท่ากบั
รายรับส่วนเพิ่ม (MR = MC) ซ่ึงปริมาณท่ีผลิตคือ 1,500 หน่วย ผูผ้ลิตจะมีรายรับเฉล่ียเท่ากบั 30 บาทต่อ
หน่วยและมีตน้ทุนเฉล่ียเท่ากบั 20 บาทต่อหน่วย ซ่ึงจะท าให้ผูผ้ลิตมีก าไรทั้งหมดเท่ากบั 15,000 บาท 
โดยมีราคาต่อหน่วยเท่ากบั 30 บาท รายรับรวมเท่ากบั 45,000 ตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั20 บาท ตน้ทุนรวม
เท่ากบั 30,000 บาท 

 ในการวิเคราะห์จุดดุลยภาพในตลาดผูข้ายน้อยรายกรณีก าไรเกินปกติน้ีจะเห็นได้ว่าผูผ้ลิตมี
รายรับรวมสูงกว่าตน้ทุนรวม ซ่ึงพิจารณา ณ จุดเส้นรายรับส่วนเพิ่มตดักบัรายรับส่วนเพิ่ม ค่ารายรับ
เฉล่ียอยูสู่งกวา่ค่าตน้ทุนเฉล่ีย จะแสดงวา่ผูผ้ลิตมีก าไรเกินปกติในระยะสั้นผูผ้ลิตในตลาดท่ีมีผูข้ายนอ้ย
จึงสามารถมีก าไรเกินปกติได ้ 

การวเิคราะห์ตลาดผู้ขายน้อยรายกรณขีาดทุน 

 การวิเคราะห์ตลาดผูข้ายน้อยรายกรณีขาดทุนนั้นสามารถวิเคราะห์ได้ 2 ลักษณะคือ กรณี
ขาดทุนแต่ท าการผลิตต่อและกรณีปิดกิจการ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

  1. กรณขีาดทุนแต่ท าการผลติต่อ เน่ืองจากผูผ้ลิตในตลาดผูข้ายนอ้ยรายมีโอกาสพบกบั
การขาดทุนในระยะสั้นได ้ดงัภาพแสดงท่ี 7.18 
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ภาพแสดงที ่7.18 ดุลยภาพในตลาดผูข้ายนอ้ยราย กรณีขาดทุนแต่ท าการผลิตต่อ 

 จากภาพแสดงท่ี 7.18 แสดงถึงการผลิตระดบัดุลยภาพคือการผลิตในปริมาณสินคา้ท่ีเหมาะสม
โดยตน้ทุนส่วนเพิ่มเท่ากบัรายรับส่วนเพิ่ม (MR = MC) ซ่ึงเป็นรายรับเฉล่ียและรายรับรวมน้อยกว่า
ตน้ทุนเฉล่ียและตน้ทุนรวม ปริมาณท่ีผลิตเท่ากบั Q โดยท่ีผูผ้ลิตมีรายรับเฉล่ียเท่ากบั P0 และมีตน้ทุน
เฉล่ียเท่ากบั P1 จะท าให้ผูผ้ลิตพบกบัการขาดทุนหน่วยละ P1 – P0 และขาดทุนรวมเท่ากบั (P1 – P0) x Q 

นัน่เอง 

 ยกตวัอย่าง ดุลยภาพในตลาดผูข้ายน้อยรายกรณีขาดทุนแต่ท าการผลิตต่อของโรงงาน UD ท า
การผลิตอุปกรณ์กลอ้งถ่ายภาพ ซ่ึงสามารถพิจารณาตน้ทุนต่อหน่วยและมีผลขาดทุนหรือก าไร ไดด้งัน้ี 
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ภาพแสดงที ่7.19 ดุลยภาพในตลาดผูข้ายนอ้ยราย กรณีขาดทุนแต่ท าการผลิตต่อ 

 จากภาพแสดงท่ี 7.19 แสดงถึงปริมาณสินคา้ท่ีเหมาะสมอยูท่ี่ตน้ทุนส่วนเพิ่มเท่ากบัรายรับส่วน
เพิ่ม (MR = MC) ซ่ึงเป็นการผลิตระดบัดุลยภาพ รายรับเฉล่ียและรายรับรวมน้อยกว่าตน้ทุนเฉล่ียและ
ตน้ทุนรวม ปริมาณท่ีผลิตเท่ากบั 2,000 หน่วย โดยท่ีผูผ้ลิตมีรายรับเฉล่ียเท่ากบั 50 บาทต่อหน่วย และมี
ตน้ทุนเฉล่ียเท่ากบั 70 บาทต่อหน่วย ซ่ึงจะท าให้ผูผ้ลิตพบกบัการขาดทุนหน่วยละ 70 – 50 และขาดทุน
รวม ทั้งหมดเท่ากบั (70 - 50) x 2,000 เน่ืองจากการผลิตดงักล่าวมีราคาต่อหน่วยเท่ากบั 50 บาท รายรับ
รวมเท่ากบั 100,000 บาท ตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 70 บาท ตน้ทุนรวมเท่ากบั 140,000 บาท ตน้ทุนแปร
ผนัเท่ากบั 40 บาท ตน้ทุนแปรผนัรวมเท่ากบั 80,000 บาท ตน้ทุนคงท่ีเท่ากบั 30 บาท ตน้ทุนคงท่ี
รวมเท่ากบั 60,000 บาท และเกิดการขาดทุนรวมเท่ากบั 40,000 บาท 

  2. กรณีจุดปิดกิจการ เม่ือผูผ้ลิตพบกบัการขาดทุนถึงระดบัหน่ึง เน่ืองจากตน้ทุนท่ีปรับ
สูงข้ึนหรือการแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึน ผูผ้ลิตรายนั้นก็ตอ้งปิดกิจการซ่ึงเป็นระดบัท่ีเรียกวา่ “จุดปิดกิจการ” 
ดงัภาพแสดงท่ี 7.20 
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ภาพแสดงที ่7.20 จุดยติุการผลิตในตลาดผูข้ายนอ้ยราย 

 จากภาพแสดงท่ี 7.20 จะเห็นไดว้า่ปริมาณสินคา้ท่ีเหมาะสมอยูท่ี่ตน้ทุนส่วนเพิ่มเท่ากบัรายรับ
ส่วนเพิ่ม (MR = MC) ณ จุดดุลยภาพผูผ้ลิตจะผลิตท่ีปริมาณ Q ซ่ึงมีรายรับเฉล่ีย เท่ากบั P0 และมีตน้ทุน
เฉล่ีย เท่ากบั P1 โดยท่ีมีตน้ทุนแปรผนัเฉล่ียเท่ากบั P0 เช่นกนั ซ่ึงขาดทุนรวมเท่ากบั (P1 – P0) x Q ซ่ึงการ
ขาดทุนนั้นเป็นจุดปิดกิจการ  
 ยกตวัอยา่ง การวเิคราะห์ตน้ทุน ก าไรหรือขาดทุนของบริษทั CR ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีผลิตน ้ ามนัราย
ใหม่ของไทยโดยท าการส ารวจและท าการขุดเจาะเอง และมีค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการผลิตสูงมาก ซ่ึงสามารถ
พิจารณาไดด้งัน้ี 
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ราคา ตน้ทุน รายรับ 
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ภาพแสดงที ่7.21 จุดยติุการผลิตของบริษทั 

 จากภาพแสดงท่ี 7.21 จะเห็นไดว้า่ปริมาณสินคา้ท่ีเหมาะสมอยูท่ี่จุดดุลยภาพ ซ่ึงผูผ้ลิตจะผลิตท่ี
ปริมาณ 4,000 หน่วย มีรายรับเฉล่ียเท่ากบั 80 บาทต่อหน่วย และมีตน้ทุนเฉล่ียเท่ากบั 100 บาทต่อหน่วย 
โดยท่ีมีตน้ทุนแปรผนัเฉล่ียเท่ากบั 80 บาทเช่นกนัจึงเป็นจุดปิดกิจการ เน่ืองจากการผลิตดงักล่าวมีราคา
ต่อหน่วยเท่ากบั 80 บาท รายรับรวมเท่ากบั 320,000 บาท ตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 100 บาท ตน้ทุนรวม
เท่ากบั 400,000 บาท ตน้ทุนแปรผนัเท่ากบั 80 บาท ตน้ทุนแปรผนัรวมเท่ากบั 320,000 บาท ตน้ทุนคงท่ี
เท่ากบั 20 บาท ตน้ทุนคงท่ีรวมเท่ากบั 80,000 บาท และเกิดการขาดทุนรวมเท่ากับ 40,000 บาท ซ่ึง
กิจการจะขาดทุนรวมเท่ากบั (100 –80) x 4,000 หรือ 80,000 บาท 

 ยกตวัอย่าง การวิเคราะห์ตน้ทุน ก าไรหรือขาดทุน ณ จุดดุลยภาพกรณีปิดกิจการของบริษทั 
NKVC เป็นบริษทัน้องใหม่ท่ีน าเข้าน ้ ามนัดิบรายย่อยของไทย เร่ิมเปิดกิจการได้เพียง 2 ปีแต่ก็ต้อง
ประสบกบัปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต ่าในปัจจุบนั สามารถพิจารณาไดด้งัต่อไปน้ี 
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ภาพแสดงที ่7.22 จุดยติุการผลิตของบริษทัในตลาดผูข้ายนอ้ยราย 

 จากภาพแสดงท่ี 7.22 ปริมาณการสินคา้ท่ีเหมาะสมอยู่ท่ีจุดดุลยภาพ ผูผ้ลิตจะผลิตท่ีปริมาณ 
2,000 หน่วย ซ่ึงมีรายรับเฉล่ียเท่ากบั 200 บาทต่อหน่วย และมีตน้ทุนเฉล่ียเท่ากบั 250 บาทต่อหน่วย โดย
ท่ีมีตน้ทุนแปรผนัเฉล่ียเท่ากบั 200 บาทเช่นกนั เน่ืองจากการผลิตดงักล่าวมีราคาต่อหน่วยเท่ากบั 200 
บาท รายรับรวมเท่ากบั 400,000 บาท ตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 250 บาท ตน้ทุนรวมเท่ากบั 500,000 บาท 
ตน้ทุนแปรผนัเท่ากบั 200 บาท ตน้ทุนแปรผนัรวมเท่ากบั 400,000 บาท ตน้ทุนคงท่ีเท่ากบั 50 บาท และ
ตน้ทุนคงท่ีรวมเท่ากบั 100,000 บาท ซ่ึงขาดทุนรวมเท่ากบั (250 –200) x 2,000 หรือ 100,000 บาทจึงท า
ใหเ้กิดการปิดกิจการของบริษทั 

ข้อดีและข้อเสียของตลาดผู้แข่งขันน้อยราย 

 ขอ้ดีและขอ้เสียในตลาดผูแ้ข่งขนันอ้ยรายมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 ข้อดี 
 1. ผูข้ายจ านวนนอ้ยมีอิทธิพลต่อตลาดสูง สินคา้และบริการสามารถทดแทนกนัไดอ้ยา่งดี ท าให้
ผูข้ายแต่ละรายตอ้งสนใจท่ีจะแข่งขนัในดา้นบริการเพื่อดึงดูดผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นโอกาสทองของผูบ้ริโภค 

 2. ไม่มีการแข่งขนักนัในเร่ืองของราคา เพราะการแข่งขนัลดราคาจะท าลายผลประโยชน์ของ
ผูผ้ลิตดว้ยกนั โดยมีการตั้งราคาท่ีมุ่งใหไ้ดรั้บก าไรสูงสุด 
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 3. มีการแบ่งปันสัดส่วนทางการตลาดน้อยหรือมีผูท่ี้ขายสินคา้ชนิดเดียวกนัน้อยรายท าให้มี
โอกาสขายมาก 

 4. เป็นธุรกิจท่ียงัไม่เป็นท่ีนิยมท าขายกนัท าให้ไม่มีการแข่งขนักนัมากนกั และลูกคา้สามารถ
ต่อรองราคาสินคา้ไดบ้า้งตามความตอ้งการของตนเอง 

 5. มีโอกาสเกิดการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์สูง เพราะผูข้ายแต่ละรายมีส่วนแบ่งตลาดมาก มี
ก าไรมาก ขณะเดียวกนัก็ตอ้งการแข่งขนัเพื่อช่วงชิงตลาดในอนาคต หรือกา้วไปขา้งหน้าเหนือคู่แข่ง 
สังคมจึงไดป้ระโยชน์ในเร่ืองของการวจิยัและพฒันาจากตลาดประเภทน้ี 

 ข้อเสีย 

 1. ถา้หากวา่ผูข้ายรายใดเปล่ียนราคาหรือนโยบายการผลิตและการขายก็จะกระทบกระเทือนต่อ
ผูผ้ลิตรายอ่ืน ๆ ถา้หากผูผ้ลิตรายใดลดราคาสินคา้ผูผ้ลิตอ่ืนจะลดตาม ท าให้จ  านวนขายไม่เพิ่มข้ึนมาก
นกัเพราะจ านวนขายท่ีเพิ่มข้ึนจะถูกเฉล่ียระหวา่งผูผ้ลิตทั้งหมดในตลาด ถา้ผูผ้ลิตคนใดข้ึนราคาสินคา้ 
ผูผ้ลิตอ่ืนจะไม่ข้ึนตามท าใหจ้  านวนขายลดลง 

 2. ตลาดยงัสามารถมีผูผ้ลิตรายใหม่เขา้มาท าการผลิตแข่งขนัได ้ถา้จ  านวนผูผ้ลิตเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ 
ท าใหไ้ม่สามารถด ารงสภาพตลาดท่ีมีผูข้ายนอ้ยรายไวไ้ด ้

 3. การด าเนินงานของหน่วยธุรกิจแต่ละรายมีผลกระทบต่อผูผ้ลิตรายอ่ืนมาก และผูผ้ลิตรายใหม่
อาจถูกกีดกนัหรือมีอุปสรรคต่อการเขา้สู่ตลาด   

 4. การก าหนดราคาและจ านวนผลผลิตยุง่ยากไม่สามารถก าหนดไดแ้น่นอนท าใหไ้ม่มีมาตรฐาน 
และผูผ้ลิตแต่ละรายขาดอิสระในการก าหนดราคา 
 5. การมีผูข้ายนอ้ยและมีอ านาจตลาดสูง อาจท าให้ราคาสินคา้และบริการสูงจากการท่ีผูผ้ลิตแต่
ละรายมีอ านาจผกูขาดอยูใ่นระดบัหน่ึง 

 6. หากผูผ้ลิตในตลาดสามารถร่วมมือกนัไดท่ี้จะไม่แข่งขนัในดา้นราคา และเม่ือการร่วมมือกนั
นั้นมีความใกลชิ้ดกนัมาก ผูข้ายนอ้ยรายก็จะยึดถือตามนโยบายของกลุ่มผูข้ายในตลาด โดยมีจุดหมาย
เพื่อให้ผลประโยชน์ของกลุ่มสูงสุด ซ่ึงหมายความว่าพฤติกรรมในการก าหนดราคาหรือปริมาณการ
จ าหน่ายของผูข้ายนอ้ยราย จะเป็นเช่นเดียวกนักบักรณีของตลาดผกูขาด 
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ตลาดกึง่แข่งขันกึง่ผูกขาด 

ลกัษณะของตลาดกึง่แข่งขันกึง่ผูกขาด 

 ผูผ้ลิตท่ีอยูใ่นตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาดเป็นผูผ้ลิตท่ีมีขนาดเล็กเม่ือเทียบกบัตลาดผูผ้ลิตรายใหม่
เขา้มาแสวงหาก าไรได้ง่ายและสามารถหาสินคา้อ่ืนทดแทนได้ง่าย ผูผ้ลิตท่ีอยู่ในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึง
ผูกขาดพยายามมีอ านาจในตลาดโดยการท าให้สินคา้มีความแตกต่างจากผูผ้ลิตรายอ่ืน จากการผลิตส่ิง
ใหม่ท่ีแตกต่างดว้ยการสร้างเอกลกัษณ์ (ประเจิด, 2550) และ (จรินทร์, 2550) กล่าววา่ตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึง
ผูกขาด หมายถึง ตลาดท่ีมีผูข้ายสินคา้จ านวนค่อนขา้งมาก สินคา้มีลกัษณะต่างกนั ส่วนใหญ่เป็นการ
แข่งขนัท่ีไมใ่ช่ราคา 
 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ ตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด (Monopolistic Competition Market) จึงเป็นตลาด
ท่ีมีสภาพใกลค้วามเป็นจริง คือ มีจ  านวนผูผ้ลิตมากผูผ้ลิตรายใหม่เขา้มาท าการผลิตไดไ้ม่มีการรวมตวักนั
ของผูซ้ื้อหรือผูข้าย และสินคา้มีความแตกต่างกนัในมุมมองของผูบ้ริโภคท าให้การแข่งขนัในตลาดเป็น
การแข่งขนัท าให้สินคา้ของตนแตกต่างจากผูผ้ลิตรายอ่ืนเพื่อสร้างอ านาจผูกขาด แต่อยา่งไรก็ตามผูผ้ลิต
ในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาดจะไม่สามารถตั้งราคาสินคา้สูงกวา่ผูผ้ลิตรายอ่ืนได ้เพราะจะท าใหผู้บ้ริโภค
หนัไปบริโภคสินคา้ของผูผ้ลิตรายอ่ืนท่ีสามารถใชท้ดแทนกนัได ้ตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาดจึงเป็นตลาด
ท่ีอยู่ระหว่างตลาดผูข้ายน้อยรายและตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ เน่ืองจากตลาดแข่งขนัสมบูรณ์และตลาด
ผกูขาดมีลกัษณะไม่สอดคลอ้งกบัความจริง ท าใหมี้ผูท่ี้พยายามจะอธิบายลกัษณะตลาดใหค้รอบคลุมมาก
ยิง่ข้ึน ซ่ึงเป็นตลาดมีผูผ้ลิตหรือผูข้ายเป็นจ านวนมาก แต่ไม่มากเท่าตลาดแข่งขนัสมบูรณ์และไม่สามารถ
ตั้งเกณฑไ์ดว้า่มีผูข้ายจ านวนเท่าไหร่ข้ึนไปจึงเรียกวา่ผูข้ายจ านวนมาก เง่ือนไขตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด
จึงข้ึนอยู่กบัส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) การมีอิทธิพลต่อราคาในตลาด ความสามารถในการ
รวมตวักนัก าหนดราคา สินคา้ท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั การทดแทนกนัและอุปสรรคในการเขา้สู่ตลาด ซ่ึง
จะสามารถอธิบายลกัษณะของตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาดไดด้งัน้ี 

ลกัษณะของตลาดกึง่แข่งขันกึง่ผูกขาด 

 ตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาดมีลกัษณะท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

  1. จ  านวนผูผ้ลิตมีมากแต่ไม่เท่ากบัตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ ผูผ้ลิตแต่ละรายผลิตสินคา้เป็น
สัดส่วนน้อยของตลาด และพฤติกรรมของผูผ้ลิตแต่ละรายเป็นอิสระจากกนั การกระท าของผูผ้ลิตราย
หน่ึงไม่มีผลต่อผูผ้ลิตรายอ่ืนในตลาด 

  2. สินคา้มีความแตกต่างกนัในมุมมองของผูบ้ริโภค แต่สามารถใชท้ดแทนกนัไดค้วาม
แตกต่างน้ีเกิดจากความรู้สึกของผูบ้ริโภคมากกว่าท่ีจะเป็นความแตกต่างโดยแทจ้ริงในคุณสมบติัของ
สินคา้ความแตกต่างสินคา้ในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผูกขาดแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประการ คือคุณภาพของสินคา้ 
(Product Quality) บริการ (Service) ท่ีตั้ง (Location) การโฆษณาและการบรรจุหีบห่อ (Advertising and 

packaging)  
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  3. ผูผ้ลิตใหม่เขา้สู่ตลาดแข่งขนัได้โดยง่ายการเขา้และออกจากตลาดเป็นไปโดยเสรี 
โดยถ้าหน่วยผลิตท่ีด าเนินการผลิตอยู่ได้รับก าไรเกินปกติจะมีหน่วยผลิตใหม่เขา้มาด าเนินการผลิต
แข่งขนั แต่ถา้ขาดทุนหน่วยผลิตก็จะออกไปจากตลาด 

  4. มีการแข่งขนักนัอยา่งเสรี ส่วนใหญ่ใชก้ารแข่งขนัท่ีไม่ใช่ราคา โดยการโฆษณา และ
ส่งเสริมการขายรูปแบบต่าง ๆ  
  5. ผูผ้ลิตและผูซ้ื้อในระบบเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่ไม่ไดมี้ความรอบรู้เก่ียวกบัภาวะตลาด
อยา่งสมบูรณ์ 

 เน่ืองจากตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผูกขาดมีผูผ้ลิตจ านวนมาก การเพิ่มหรือลดปริมาณการผลิตของ
ผูผ้ลิตรายหน่ึงจะไม่สร้างผลกระทบต่อปริมาณสินคา้รวมในตลาด ท าให้ผูผ้ลิตไม่มีอิทธิพลเหนือราคา
ตลาด ไม่สามารถก าหนดปริมาณหรือราคาได ้สินคา้ในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาดมีความแตกต่างกนั แต่
สามารถทดแทนกนัได้ ดงันั้นผูผ้ลิตแต่ละรายจึงพยายามสร้างความแตกต่างของสินคา้ทางกายภาพ 
ทางการบริการ หรือความรู้สึกของผูบ้ริโภค ซ่ึงผูผ้ลิตมีอ านาจในการตั้งราคาสินคา้ไดใ้นระดบัหน่ึง แต่
ถา้ระดบัราคาสินคา้สูงเกินไปผูบ้ริโภคจะหันไปซ้ือสินคา้ของผูผ้ลิตรายอ่ืนทดแทนทนัที เช่น เส้ือผา้
ส าเร็จรูป ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย เป็นตน้  
เส้นอุปสงค์และการก าหนดราคาในตลาดกึง่แข่งขันกึง่ผูกขาด 

เส้นอุปสงค์ของตลาดกึง่แข่งขันกึง่ผูกขาด 

 เน่ืองจากตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผูกขาดเป็นตลาดท่ีใกลเ้คียงสภาพความเป็นจริงมากท่ีสุด เส้นอุป
สงคข์องผูผ้ลิตในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผูกขาดมีลกัษณะเอียงลงจากซ้ายไปขวา และเป็นเส้นค่อนขา้งลาด 
เพราะผูผ้ลิตแต่ละรายตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนัจากผูผ้ลิตจ านวนมากท่ีผลิตสินคา้คลา้ยกนั ผูผ้ลิตท่ีมี
จ  านวนค่อนขา้งมากเม่ือมีผูผ้ลิตรายใหม่เขา้สู่ตลาดอย่างต่อเน่ือง โดยผูผ้ลิตรายใหม่จะพยายามสร้าง
ความแตกต่างของสินคา้ของตนในตลาด ท าให้สินคา้ตนเองมีความไดเ้ปรียบกวา่ผูผ้ลิตรายอ่ืน จนตลาด
เขา้สู่สภาวะอ่ิมตวัหรือเขา้สู่ตลาดการแข่งขนัสมบูรณ์และจะท าให้ผูผ้ลิตรายใหม่เขา้สู่ตลาดลดลง โดย
เส้นอุปสงคข์องตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาดมีลกัษณะดงัน้ี 
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ภาพแสดงที ่7.23 เส้นอุปสงคข์องตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 

 จากภาพแสดงท่ี 7.23 เส้นอุปสงคท่ี์ผูผ้ลิตเผชิญมีลกัษณะลาดเอียงลงจากซา้ยมาขวา ซ่ึงแสดงถึง
ราคาของผูผ้ลิตท่ีไม่คงท่ีและเส้นอุปสงคท่ี์ผูผ้ลิตเผชิญน้ีเป็นเส้นเดียวกบัเส้นรายรับเฉล่ีย (D=AR) แต่
เน่ืองจากราคาผลผลิตคงท่ีรายรับส่วนเพิ่มจึงมีค่าน้อยกว่ารายรับเฉล่ีย ณ ทุกระดบัผลผลิต (MR<AR) 
ดงันั้นถา้ผูข้ายก าหนดราคาผลผลิตแพงข้ึนจะท าให้ผูบ้ริโภคซ้ือผลผลิตน้อยลง และในทางกลบักนัถา้
ก าหนดราคาผลผลิตถูกลงจะท าให้ผูบ้ริโภคซ้ือผลผลิตมากข้ึน ซ่ึงในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผูกขาดเส้นอุป
สงค์ของผูผ้ลิตจะมีความลาดเอียงและมีความยืดหยุ่นมากว่าเส้นอุปสงค์ตลาด หากเปรียบเทียบความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้โดยรวมในตลาดกบัความตอ้งการสินคา้ของผูผ้ลิตรายหน่ึงในตลาด 
จะพบวา่ผูบ้ริโภคมีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้รายหน่ึงมากกวา่การเปล่ียนแปลง
ของราคาสินคา้โดยรวมทั้งตลาด แต่ในความเป็นจริงผูผ้ลิตไม่รู้ลกัษณะท่ีแน่นอนของเส้นอุปสงค์ต่อ
สินคา้ท่ีตนผลิตได ้การเปล่ียนแปลงปริมาณการผลิตของตนไม่มีผลกระทบต่อผูผ้ลิตรายอ่ืน ดงันั้นเส้น
อุปสงคข์องผูผ้ลิตแต่ละรายจึงเป็นเส้นท่ีค่อนขา้งลาด แต่ถา้ผูผ้ลิตทุกรายในกลุ่มไดด้ าเนินนโยบายอยา่ง
เดียวกนัและพร้อมกนั ผูผ้ลิตแต่ละรายก็ไม่อาจหลีกเล่ียงผลกระทบระหวา่งกนัไดท้  าให้เส้นอุปสงคข์อง
ผูผ้ลิตแต่ละรายจะแตกต่างกนัไป 

การก าหนดราคาในตลาดกึง่แข่งขันกึง่ผูกขาด 

 เน่ืองจากผูผ้ลิตในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผูกขาดจะท าการผลิตโดยแสวงหาก าไรสูงสุด โดยท าการ
ผลิตจนกระทัง่รายรับเพิ่มเท่ากบัตน้ทุนเพิ่ม (MR=MC) ซ่ึงเป็นระดบัราคาท่ีจุดดุลยภาพ และผูผ้ลิตแต่ละ
รายสามารถตั้งราคาให้แตกต่างไปจากราคาตลาดไดใ้นตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผูกขาดเส้นรายรับเพิ่มจะไม่

ราคา 

ปริมาณ 

 D 

=
MR 
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เท่ากบัราคา เพราะผูผ้ลิตสามารถควบคุมราคาจากการก าหนดจ านวนผลผลิต ท าใหเ้ส้นรายรับเพิ่มต ่ากวา่
เส้นอุปสงคด์งัน้ี 

 

ภาพแสดงที ่7.24 ดุลยภาพในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 

 จากภาพแสดงท่ี 7.24 ช้ีให้เห็นวา่ดุลยภาพระยะสั้นในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผูกขาดผูผ้ลิตจะไดรั้บ
ก าไรเกินปกติ โดยผลิตท่ีปริมาณ Q0 ซ่ึงเป็นปริมาณท่ีตน้ทุนรวมเท่ากบัรายรับรวม (MC=MR) และตั้ง
ราคาอยูร่ะดบั P0 ซ่ึงจะไดรั้บก าไรเกินปกติเท่ากบั PABC แต่ส าหรับระยะยาวผูผ้ลิตในตลาดก่ึงแข่งขนั
ก่ึงผูกขาดจะไดรั้บเพียงก าไรปกติเท่านั้น จึงสามารถอธิบายลกัษณะการก าหนดราคาในตลาดก่ึงแข่งขนั
ก่ึงผกูขาดไดด้งัน้ี 

 ลกัษณะของการก าหนดราคาในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 

 1. สินคา้ของผูข้ายมีความแตกต่างกนั เช่น รูปแบบของผลิตภณัฑ์ต่างกนั หรือ การบรรจุหีบห่อ
แตกต่างกนั จะสามารถก าหนดราคาไดแ้ตกต่างกนัโดยผูผ้ลิตท่ีผลิตไดแ้ปลกใหม่หรือมีความพิเศษของ
สินคา้จะสามารถก าหนดราคาขายไดใ้นราคาสูง 

 2. ถา้มีผูซ้ื้อผูข้ายจ านวนมากราย และผูข้ายแต่ละรายสามารถควบคุมราคาสินคา้ไดบ้า้ง ราคาก็
จะถูก เพราะมีผูซ้ื้อเยอะผลิตเท่าไหร่ก็ขายหมด 

 3. การแข่งขนัทางดา้นการขาย จะอาศยัการโฆษณาส่งเสริมการขายก็สามารถก าหนดตวัสินคา้
ไดเ้หมือนกนั 

 เน่ืองจากสินคา้ในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผูกขาดเป็นสินคา้ท่ีมีผูผ้ลิตมาก และสินคา้มีลกัษณะไม่
เหมือนกนัอาจจะแตกต่างดา้นคุณภาพ หีบห่อ การโฆษณา แต่สามารถใช้ทดแทนกนัได ้เหตุผลท่ีเป็น
เช่นน้ีเพราะผูผ้ลิตแต่ละรายตอ้งการให้สินคา้ของตนแตกต่างจากผูผ้ลิตรายอ่ืน ท าให้ตนมีอ านาจต่อรอง

ราคา 
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ปริมาณ
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ด้านราคาและมีส่วนแบ่งในตลาดเพิ่มข้ึน ถึงแม้จะมีผูผ้ลิตมากแต่สินค้าแตกต่างกันในมุมมองของ
ผูบ้ริโภคจึงท าให้ผูข้ายมีอ านาจต่อรองบา้ง จึงเรียกลกัษณะของตลาดสินคา้ประเภทน้ีวา่ตลาดก่ึงแข่งขนั
ก่ึงผูกขาด เน่ืองจากสินคา้ในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผูกขาดไม่เหมือนกนัทุกประการ จึงไม่สามารถวิเคราะห์
ดุลยภาพของตลาดได ้สามารถวิเคราะห์ไดเ้ฉพาะหน่วยธุรกิจ นอกจากน้ีความแตกต่างของสินคา้ของ
ผูผ้ลิตแต่ละรายยงัสามารถแตกต่างเน่ืองจากตวัของสินคา้เอง เช่น สินคา้บางชนิดมีลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมาย
การคา้ บรรจุภณัฑ์ หรือเป็นจากความแตกต่างดา้นสถานท่ีในการขายสินคา้นั้น ไม่วา่จะแตกต่างในดา้น
ใดก็ตามจะมีผลให้ผูข้ายมีอ านาจผูกขาดไม่มากก็น้อยผูข้ายสามารถคิดราคาไดสู้งกวา่คู่แข่งโดยไม่ตอ้ง
สูญเสียตลาดไป เพราะผูซ้ื้อติดใจ สี กล่ิน หรือท าเล ท่ีตั้ง เป็นตน้ 

ดุลยภาพระยะส้ันและดุลยภาพระยะยาวในตลาดกึง่แข่งขันกึง่ผูกขาด 

 การวเิคราะห์ดุลยภาพในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด สามารถแบ่งได ้2 กรณีคือ การวเิคราะห์ดุลย
ภาพในระยะสั้นและการวเิคราะห์ดุลยภาพในระยะยาว ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ดุลยภาพระยะส้ันในตลาดกึง่แข่งขันกึง่ผูกขาด 

 เน่ืองจากตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาดมีหน่วยผลิตอยูเ่ป็นจ านวนมาก สินคา้มีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั
บา้งซ่ึงอาจจะเป็นความแตกต่างกนัของการมีสีสัน การบรรจุหีบห่อ การใชต้รายีห่อ้ก็ตาม จึงท าใหห้น่วย
ผลิตสามารถจ าหน่ายสินคา้ประเภทเดียวกนัในราคาท่ีแตกต่างกนัได ้ในระยะสั้นผูผ้ลิตใหม่ไม่สามารถ
เขา้มาท าการประกอบธุรกิจแข่งขนัในตลาดได ้ในดุลยภาพของผูผ้ลิตตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผูกขาดในระยะ
สั้นผูผ้ลิตจะเลือกท าการผลิตท่ีตน้ทุนเพิ่มเท่ากบัรายรับเพิ่ม (MC=MR) เส้นอุปสงค์ของผูผ้ลิตจะเป็น
เส้นตรงมีความชนัเป็นลบและลาดลงจากซ้ายไปขวา เน่ืองจากสินคา้ในตลาดสามารถใชท้ดแทนกนัได ้
เส้นอุปสงคข์องผูผ้ลิตแต่ละรายในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผูกขาดจึงคลา้ยกบัเส้นอุปสงคข์องตลาดผูผู้กขาด
แทจ้ริงคือ เป็นเส้นลาดจากซา้ยไปขวาแต่มีความยดืหยุน่มากกวา่เพราะสินคา้ใชท้ดแทนกนัไดดี้ และเส้น
รายไดส่้วนเพิ่มจะอยูใ่ตเ้ส้นอุปสงค ์(ซ่ึงก็เป็นเส้นเดียวกบัเส้นรายไดเ้ฉล่ีย)  
 ดงันั้นดุลยภาพของผูผ้ลิตในระยะสั้นอาจท าให้ผูผ้ลิตขาดทุน ก าไรปกติ หรือไดรั้บก าไรเกิน
ปกติได ้เน่ืองจากในระยะสั้นผูผ้ลิตมีทั้งตน้ทุนคงท่ีและตน้ทุนแปรผนั ถึงแมว้า่ผูผ้ลิตขาดทุนแต่ถา้ราคา
สินคา้ท่ีขายไดม้ากกวา่ตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย (P > AVC) ผูผ้ลิตจะยงัคงผลิตต่อไปเพื่อน าเอาเงินส่วนต่าง
ระหวา่งรายรับรวมกบัตน้ทุนแปรผนัรวม หรือก าไรจากตน้ทุนแปรผนัเฉล่ียไปชดเชยกบัตน้ทุนคงท่ีท่ีมี
อยู ่โดยสามารถพิจารณาในแต่ละกรณีไดด้งัน้ี 

 1. กรณีก าไรปกติ ดุลยภาพระยะสั้ นในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผูกขาดกรณีก าไรปกติ เป็นระดับ
ผลผลิตท่ีท าให้ก าไรสูงสุดท่ีเส้นอุปสงคส์ัมผสักบัเส้นตน้ทุนเฉล่ีย ซ่ึงแสดงวา่ ณ ระดบัผลผลิตดงักล่าว
ผูผ้ลิตสามารถขายผลผลิตไดใ้นราคาท่ีเท่ากบัตน้ทุนเฉล่ีย (P = AC) หรือมีรายรับเฉล่ียเท่ากบัตน้ทุนเฉล่ีย 
(AR = AC) ท าใหผู้ผ้ลิตไดก้ าไรปกติ ดงัภาพแสดงท่ี 7.25 
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ภาพแสดงที ่7.25 ดุลยภาพกรณีก าไรปกติ 

 ยกตวัอยา่ง การวิเคราะห์ดุลยภาพในระยะสั้นกรณีก าไรปกติของบริษทัผลิตสินคา้ 20 ช้ินโดย
ขายในราคา 100 บาท และถา้ตน้ทุนเท่ากบัช้ินละ 100บาท ดงัภาพแสดงท่ี 7.26 

 

ภาพแสดงที ่7.26 ดุลยภาพกรณีก าไรปกติ 

ราคารายรับ ตน้ทุน 
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 จากภาพแสดงท่ี 7.26 การวิเคราะห์กรณีน้ีเป็นการวิเคราะห์ดุลยภาพในตลาดก่ึงแข่งขันก่ึง
ผูกขาด จะเห็นไดว้า่ระดบัผลผลิตท่ีท าให้ก าไรสูงสุด เส้นอุปสงคส์ัมผสักบัเส้นตน้ทุนเฉล่ียซ่ึงแสดงว่า 
ณ ระดบัดงักล่าวผูผ้ลิตสามารถขายผลผลิตไดใ้นราคาท่ีเท่ากบัตน้ทุนเฉล่ีย (P=AC) มีรายรับเฉล่ียเท่ากบั
ตน้ทุนเฉล่ีย (AR=AC) ท าให้ผูผ้ลิตไดก้ าไรปกติ เน่ืองจากการผลิตดงักล่าวมีราคาต่อหน่วยเท่ากบั 100 
บาท รายรับรวมเท่ากบั 2,000 บาท ตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 100 บาท ตน้ทุนรวมเท่ากบั 2,000 บาท  
 2. กรณีก าไรเกินปกติ ดุลยภาพระยะสั้นในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผูกขาดกรณีก าไรเกินปกติเป็น
ระดบัผลผลิตท่ีท าให้ไดรั้บก าไรสูงสุดท่ีเส้นอุปสงคอ์ยู่สูงกว่าเส้นตน้ทุนเฉล่ีย แสดงถึงผูผ้ลิตสามารถ
ขายผลผลิตไดใ้นราคาท่ีสูงกวา่ตน้ทุนเฉล่ีย (P > AC) หรือมีรายรับเฉล่ียสูงกวา่ตน้ทุนเฉล่ีย (AR > AC) 
โดยไดรั้บก าไรเฉล่ียเท่ากบัระยะห่าง PD และก าไรรวมเท่ากบัพื้นท่ี PBCDจึงท าให้ผูผ้ลิตไดก้ าไรเกิน
ปกติ ดงัน้ี 

 

ภาพแสดงที ่7.27 ดุลยภาพกรณีก าไรเกินปกติ 
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 ยกตวัอย่าง การวิเคราะห์ดุลยภาพระยะสั้นกรณีก าไรเกินปกติของบริษทัแห่งหน่ึงในตลาดก่ึง
แข่งขนัก่ึงผูกขาก ซ่ึงผลิตสินคา้จ านวน 100 หน่วย ราคาทุนหน่วย 40 บาท ราคาขายหน่วย 50 บาท
ดงัต่อไปน้ี 

ภาพแสดงที ่7.28 ดุลยภาพกรณีก าไรเกินปกติ 

 จากภาพแสดงท่ี 7.28 เป็นการวเิคราะห์ดุลยภาพในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาดท่ีจุดดุลยภาพ โดย
ระดับปริมาณการผลิตท่ีท าให้ก าไรสูงสุดเส้นอุปสงค์อยู่สูงกว่าเส้นต้นทุนเฉล่ียซ่ึงแสดงถึงผู ้ผลิต
สามารถขายผลผลิตไดใ้นราคาสูงกว่าตน้ทุนเฉล่ีย หรือมีรายรับเฉล่ียสูงกว่าตน้ทุนเฉล่ีย เน่ืองจากการ
ผลิตดงักล่าวมีราคาต่อหน่วยเท่ากบั 50 บาท รายรับรวมเท่ากบั 5,000 บาท ตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 40 

บาท ตน้ทุนรวมเท่ากบั 4,000 บาท และก าไรรวมเท่ากบั 1,000 บาทจึงท าใหไ้ดรั้บก าไรเกินปกติ 

 3. กรณีขาดทุน ดุลยภาพระยะสั้นในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผูกขาดกรณีขาดทุนเป็นระดบัผลผลิตท่ี
ท าให้ก าไรสูงสุดท่ีเส้นอุปสงค์อยู่ต  ่ากว่าเส้นตน้ทุนเฉล่ีย ซ่ึงแสดงว่าผูผ้ลิตขายผลผลิตในราคาต ่ากว่า
ตน้ทุนเฉล่ีย (P < AC) หรือมีรายรับเฉล่ียต ่ากวา่ตน้ทุนเฉล่ีย (AR < AC) ดงันั้นผูผ้ลิตจึงประสบกบัการ
ขาดทุน เน่ืองจากผูผ้ลิตในระยะสั้ นอาจมีตน้ทุนสูงกว่าราคาสินคา้จากการผลิตท่ีไม่มีประสิทธิภาพ 
ดงันั้นในการวิเคราะห์จุดดุลยภาพในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาดในกรณีขาดทุนนั้นผูผ้ลิตมีสองทางเลือก 
ไดแ้ก่ ขาดทุนแต่ผูผ้ลิตรายน้ีจะผลิตต่อไป และปิดกิจการ  
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 อยา่งไรก็ตามแมว้า่จะขาดทุนแต่ผูผ้ลิตรายน้ีจะผลิตต่อไปเพราะผูผ้ลิตยงัมีก าไรจากตน้ทุนแปร
ผนัเฉล่ีย ซ่ึงสามารถน าไปชดเชยกบัตน้ทุนคงท่ีบางส่วน จนกระทัง่เม่ือราคาหรือรายรับเฉล่ียต ่ากว่า
ตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย ซ่ึงเรียกวา่จุดปิดกิจการ (Shut down point) ดงัภาพแสดงท่ี 7.29 

 

ภาพแสดงที ่7.29 ดุลยภาพกรณีขาดทุน 

 จากภาพแสดงท่ี 7.29 จะเห็นวา่ในระยะสั้นผูผ้ลิตแต่ละรายจะพยายามสร้างความแตกต่างให้กบั
สินคา้ของตน โดยการพฒันาตวัผลิตภณัฑ์เพื่อให้เกิดความแตกต่างอยา่งแทจ้ริงทางกายภาพ การโฆษณา 
การใชบ้รรจุภณัฑ์ หรือความแตกต่างในการรับรู้ของผูบ้ริโภค การสร้างความแตกต่างน้ีแมว้า่จะท าใหมี้
ตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึนแต่ผูผ้ลิตจะไดรั้บรายรับเพิ่มดว้ยเช่นกนั การน าสินคา้ท่ีมีความแตกต่างออกสู่ตลาดจะมี
ผลท าให้อุปสงคมี์ความยืดหยุน่ต่อราคานอ้ยลงชัว่คราว ซ่ึงเกิดผลดีคือ ผูผ้ลิตสามารถขายผลผลิตไดใ้น
ราคาท่ีสูงข้ึนและท าใหผู้ผ้ลิตไดรั้บก าไรเกินปกติ 

  

ราคารายรับ ตน้ทุน 
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 ยกตวัอยา่ง การวเิคราะห์ดุลยภาพในระยะสั้นกรณีขาดทุนแต่ยงัผลิตต่อของผูผ้ลิตรายหน่ึงโดยมี
การผลิตสินคา้จ าพวกอาหารกระป๋องจ านวน 100 หน่วย ตน้ทุนต่อหน่วย 50 บาท ราคาต่อหน่วย 45 บาท 
ดงัภาพแสดงท่ี 7.30 

 

ภาพแสดงที ่7.30 ดุลยภาพกรณีขาดทุนแต่ยงัผลิตต่อ 

 จากภาพแสดงท่ี 7.30 ดุลยภาพเป็นระดบัผลผลิตท่ีท าให้ก าไรสูงสุด เส้นอุปสงคอ์ยูต่  ่ากว่าเส้น
ตน้ทุนเฉล่ียซ่ึงสามารถวา่ผูผ้ลิตขายผลผลิตในราคาต ่ากวา่ตน้ทุนเฉล่ีย (P<AC) หรือมีรายรับเฉล่ียต ่ากวา่
ตน้ทุนเฉล่ีย (AR<AC) ดงันั้นผูผ้ลิตรายน้ีจึงประสบกบัการขาดทุนแต่ผูผ้ลิตรายน้ีจะผลิตต่อไป เพราะ
ผูผ้ลิตรายน้ียงัมีก าไรจากตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย ซ่ึงสามารถน าไปชดเชยกบัตน้ทุนคงท่ีไดบ้างส่วน จากการ
วเิคราะห์เน่ืองจากการผลิตดงักล่าวมีราคาต่อหน่วยเท่ากบั 45 บาท รายรับรวมเท่ากบั 4,500 บาท ตน้ทุน
ต่อหน่วยเท่ากบั 50 บาท และตน้ทุนรวมเท่ากบั 5,000 บาท จึงท าใหข้าดทุนเท่ากบั 500 บาท 
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 ยกตวัอยา่ง การวเิคราะห์ดุลยภาพในระยะสั้นกรณีขาดทุนและปิดกิจการของผูผ้ลิตรายหน่ึงผลิต
สินคา้คือพดัลมจ านวน 500 หน่วย ตน้ทุนต่อหน่วย 450 บาท ราคาต่อหน่วย 350 บาท ดงัภาพแสดงท่ี 

7.31 

 

ภาพแสดงที ่7.31 ดุลยภาพกรณีจุดปิดกิจการ 

 จากภาพแสดงท่ี 7.31 แสดงระดบัผลผลิตผูผ้ลิตรายน้ีพบวา่การผลิตสินคา้ชนิดน้ีมีการขาดทุน
มากจนกระทัง่พบวา่ราคาหรือรายรับเฉล่ียเท่ากบัตน้ทุนแปรผนัเฉล่ียเรียกวา่ “จุดปิดกิจการ” กรณีน้ีเป็น
การวิเคราะห์ดุลยภาพในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผูกขาดท่ีจุดดุลยภาพเม่ือราคาต่อหน่วยเท่ากบั 350 บาท 
รายรับรวมเท่ากับ 175,000 บาท ต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 450 บาท ต้นทุนรวมเท่ากับ 225,000 บาท 
ตน้ทุนแปรผนัต่อหน่วย 350 บาท และตน้ทุนแปรผนัเท่ากบั 175,000 บาท จึงท าใหกิ้จการขาดทุนเท่ากบั 
50,000 บาท และตอ้งปิดกิจการ 

ดุลยภาพระยะยาวในตลาดกึง่แข่งขันกึง่ผูกขาด 

 เน่ืองจากในเง่ือนไขดุลยภาพระยะยาวของตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผูกขาดเกิดข้ึนท่ี ตน้ทุนส่วนเพิ่ม
เท่ากบัรายรับส่วนเพิ่ม หรือ (MC=MR) เช่นเดียวกบัทุกตลาด แต่ผูผ้ลิตในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผูกขาดจะ
ได้รับเพียงก าไรปกติเท่านั้น จากลกัษณะของตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผูกขาดท่ีมีลกัษณะเหมือนกบัตลาด
แข่งขนัสมบูรณ์คือ ผูผ้ลิตรายใหม่สามารถเขา้มาท าการผลิตแข่งขนัโดยปราศจากส่ิงกีดขวางนั้น ถา้ตลาด
มีก าไรเกินปกติผูผ้ลิตรายใหม่จะเขา้มาในตลาดทนัที แต่ถา้เกิดการขาดทุน ผูผ้ลิตรายนั้นจะออกตลาด
เช่นกนั เน่ืองจากตลาดมีก าไรเกินปกติในระยะสั้นเป็นจุดท่ีเส้นอุปสงค์อยูสู่งกวา่ตน้ทุนเฉล่ีย ก าไรเกิน
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ปกติน้ีจะจูงใจให้ผูผ้ลิตรายใหม่เขา้สู่ตลาด ผูผ้ลิตรายใหม่จะผลิตสินคา้ท่ีสามารถทดแทนได ้ท าให้ส่วน
แบ่งการตลาดของผูผ้ลิตรายเดิมลดลง โดยผูผ้ลิตรายใหม่จะเขา้สู่ตลาดจนก าไรส่วนเกินหมดไป ท าให้
เส้นอุปสงคเ์คล่ือนท่ีไปทางซา้ยจนเส้นอุปสงคมี์ความชนัเดียวกนักบัเส้นตน้ทุนเฉล่ียซ่ึงเป็นจุดดุลยภาพ
ระยะยาว ส่งผลให้เส้นอุปสงคท่ี์ผูผ้ลิตแต่ละรายเผชิญขยบัลดลดลงจนกระทัง่ก าไรส่วนเกินเป็นศูนยใ์น
ท่ีสุดผูผ้ลิตไดรั้บเพียงก าไรปกติ และการเขา้มาผลิตแข่งขนัของผูผ้ลิตใหม่ก็จะส้ินสุดลง ผูผ้ลิตก็จะอยูใ่น
ดุลยภาพระยะยาวและส่วนผูผ้ลิตรายใดท่ีไดรั้บก าไรปกติเม่ือก าไรลดลงอาจท าให้ผูผ้ลิตรายนั้นขาดทุน 
ถา้หากไม่สามารถปรับลดตน้ทุนการผลิตลงได ้(ดงัภาพแสดงท่ี 8.32) ในทางกลบักนัถา้เส้นอุปสงค์อยู่
ต  ่ากว่าเส้นตน้ทุนเฉล่ีย ผูผ้ลิตจะขาดทุน ท าให้ผูผ้ลิตตอ้งออกจากตลาด ท าให้เส้นอุปสงค์เคล่ือนท่ีไป
ทางขวา ซ่ึงท าให้จ  านวนผูผ้ลิตในตลาดลดลง ผูผ้ลิตในตลาดท่ีเหลือแต่ละรายมีส่วนแบ่งตลาดมากข้ึน 
ท าให้ผูผ้ลิตท่ีผลิตอยู่มีก าไรเพิ่มข้ึนจนกระทัง่เส้นอุปสงค์มีความชนัเดียวกบัเส้นตน้ทุนเฉล่ีย จึงท าให้
ผูผ้ลิตไดรั้บก าไรปกติ 

 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ การผลิตในระยะยาวของผูผ้ลิตในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาดจะมีการปรับตวั
ในลกัษณะดงักล่าวไปเร่ือย ๆ ซ่ึงจะมีทั้งการเขา้และการออกจากตลาดจนในท่ีสุดเม่ือผูผ้ลิตทุกรายใน
ตลาดไดรั้บเพียงก าไรปกติเท่านั้น จะไม่มีการเขา้และออกจากตลาดอีกต่อไปท าให้เกิดดุลยภาพในระยะ
ยาวของผูผ้ลิตแต่ละรายในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผูกขาด อยา่งไรก็ตามในความเป็นจริงตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึง
ผูกขาดยงัคงมีอ านาจทางการตลาด ในบางคร้ังการผลิตสินคา้บางชนิดผูผ้ลิตรายใหม่อาจจะเขา้มาผลิต
แข่งขนัไดย้าก เพราะการผลิตสินคา้ชนิดนั้นอาจตอ้งใชเ้งินลงทุนเป็นจ านวนมากหรือสินคา้ชนิดนั้นติด
ตลาดเป็นท่ีนิยมอยา่งมากของผูบ้ริโภค ถึงแมจ้ะมีผูผ้ลิตสินคา้รายอ่ืนท่ีมาผลิตสินคา้ลกัษณะเดียวกนัมา
แข่งขนัก็ไม่อาจแย่งลูกคา้ส่วนน้ีไปได ้เช่น สินคา้ยากท่ีจะเลียนแบบไดเ้หมือนแมจ้ะให้เวลาเพียงใดก็
ตามหรือตอ้งลงทุนเป็นเงินจ านวนมากซ่ึงเกินก าลงัความสามารถของผูผ้ลิตรายใหม่ หรือผูบ้ริโภคติดใจ
สินคา้หน่ึงอยา่งมัน่คงจนผูผ้ลิตรายใหม่ยากท่ีจะแยง่ลูกคา้ไดส้ าเร็จ เป็นตน้ ในกรณีเช่นน้ี ผูผ้ลิตอาจจะ
ยงัคงมีก าไรเกินปกติในระยะยาวท าให้ผูผ้ลิตบางรายตั้งราคาอยู่สูงกว่าตน้ทุนเพิ่ม ท าให้เกิดการไม่มี
ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรการผลิต และการผลิตท่ีไม่ประหยดัต่อขนาดเหมือนกับในตลาด
แข่งขนัสมบูรณ์ การผลิตในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผูกขาดจึงไม่มีประสิทธิภาพเท่ากบัตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 
เปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรมไข่ไก่ของไทยไดส่้วนหน่ึงเท่านั้น การปล่อยใหอุ้ตสาหกรรมไข่ไก่ของไทย
เป็นไปตามกลไกตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ในอุดมคติ จึงเป็นความเส่ียงท่ีจะเกิดผลกระทบอย่างมากต่อ
เกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่ขนาดกลางและขนาดเล็ก เป็นตน้ 
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ภาพแสดงที ่7.32 ดุลยภาพระยะยาวในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 

 จากภาพแสดงท่ี 7.32 เม่ือตลาดมีก าไรเกินปกติในระยะสั้ น เป็นจุดท่ีเส้นอุปสงค์อยู่สูงกว่า
ตน้ทุนเฉล่ีย ก าไรเกินปกติน้ีจะจูงใจใหผู้ผ้ลิตรายใหม่เขา้สู่ตลาดและเขา้สู่ตลาดจนก าไรส่วนเกินหมดไป 
ท าให้เส้นอุปสงค์เคล่ือนท่ีไปทางซ้าย จนเส้นอุปสงคมี์ความชนัเดียวกนักบัเส้นตน้ทุนเฉล่ีย ซ่ึงเป็นจุด
ดุลยภาพระยะยาว ส่งผลใหเ้ส้นอุปสงคท่ี์ผูผ้ลิตแต่ละรายเผชิญขยบัลดลดลงจนกระทัง่ก าไรส่วนเกินเป็น
ศูนย ์ในท่ีสุดผูผ้ลิตไดรั้บเพียงก าไรปกตินัน่เอง 
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ภาพแสดงที ่7.33 ดุลยภาพระยะยาวของผูผ้ลิตในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 

 จากภาพแสดงท่ี 7.33 ใหเ้ห็นวา่ดุลยภาพในระยะยาวของผูผ้ลิตจะอยู ่ณ จุดท่ี ตน้ทุนเฉล่ียเท่ากบั
รายรับเฉล่ีย หรือ (MC = MR) หรือจุดดุลยภาพคือ จุด E ปริมาณผลผลิตคือ Q และราคาขายคือ P จะเห็น
ไดว้า่เส้นตน้ทุนเฉล่ียในระยะยาวตน้ทุนเฉล่ีย (AC) เท่ากบัราคา (P) หรือรายรับเฉล่ียพอดีแสดงวา่ผูผ้ลิต
ได้รับเพียงก าไรปกติเหมือนกบัตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ในระยะยาว แต่มีขอ้แตกต่างจากตลาดแข่งขนั
สมบูรณ์ คือ ในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผูกขาดเส้นอุปสงคส์ัมผสักบัเส้นตน้ทุนเฉล่ีย (AC) ก่อนถึงจุดต ่าท่ีสุด 
ส่วนตลาดแข่งขนัสมบูรณ์จะสัมผสัจุดต ่าท่ีสุดของเส้นตน้ทุนเฉล่ีย (AC) พอดี ท าให้ราคาดุลยภาพของ
ตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผูกขาดสูงกว่าตลาดแข่งขนัสมบูรณ์และผลิตสินคา้น้อยกวา่ท่ีควร ท าให้ในตลาดก่ึง
แขง่ขนัก่ึงผกูขาดมีการใชท้รัพยากรไม่เตม็ท่ี 

การตั้งราคารูปแบบอ่ืน ๆ  
 เน่ืองจากตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด สินคา้มีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัในมุมมองของผูบ้ริโภค ผูผ้ลิต 
จึงสามารถตั้งราคาในทางปฏิบติัไดอี้กหลายรูปแบบ ดงัต่อไปน้ี 

 1. การตั้งราคาตามราคาตลาด (Market Pricing) เป็นการตั้งราคาตามราคาของตลาดอยูท่ี่เท่าไร 
ผูผ้ลิตจะพยายามลดตน้ทุนการผลิตของตน หรือผลิตให้มีประสิทธิภาพดีข้ึนเพื่อให้ไดก้  าไรท่ีสูงข้ึน ถา้
ราคาตลาดสูงกว่าตน้ทุนการผลิต ผูผ้ลิตก็ไม่สามารถอยู่ไดอ้าจตอ้งออกจากระบบการผลิต และหากมี
ก าไรผูผ้ลิตรายใหม่ ๆ ก็อยากเขา้มาอาจตอ้งมีการปรับเปล่ียนราคาตามตลาด ซ่ึงท าให้เสียตน้ทุนในการ
ปรับเปล่ียน  

E 

Q 0 

P 
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 2. การตั้ งราคาสินค้าให้แตกต่างกัน (Price Discrimination) ผูผ้ลิตจะต้องท าการปรับปรุง
คุณสมบติั เพื่อให้มีขอ้แตกต่างจากสินคา้อ่ืนในตลาด แลว้แยกตลาดในการก าหนดราคาซ่ึงเป็นการน า
เร่ืองความยืดหยุ่นมาใช้ตั้งราคาสูงในตลาดท่ีมี Ed สูงเพื่อให้รายรับรวมมากข้ึนแต่ตอ้งแบ่งตลาดให้ดี
เพราะมีการขนสินคา้ขา้มตลาดเช่น สินคา้ 
แบรนดเ์นมทั้งหลาย 

 3. การตั้งราคาตามรุ่นหรือรูปแบบของสินค้า (Multiple Model Pricing) วธีิการน้ีใชก้บัสินคา้ท่ี
มีความทนัสมยัจากการออกรุ่นใหม่ ๆ โดยราคาของสินคา้ท่ีตกรุ่นก็จะมีราคาท่ีต ่ากว่าสินคา้ท่ีออกใหม่
สินคา้เหล่าน้ีท าใหป้ระหยดัต่อขนาดได ้

 4. การตั้งราคาตามต้นทุน (Cost-Plus Pricing) ผูผ้ลิตจะคิดต้นทุนทั้งหมดและบวกก าไรท่ี
ตอ้งการ ราคาขายท่ีตั้งนั้นตอ้งไม่สูงกว่าราคาท่ีขายอยู่ในตลาด ถา้อยู่สูงกว่าราคาตลาด ผูผ้ลิตตอ้งหา
หนทาง คือ เพิ่มปริมาณผลผลิต เพื่อให้ตน้ทุนรวมเฉล่ียต่อหน่วยถูกลง ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 
ลดอตัราผลก าไรท่ีตอ้งการ สร้างความแตกต่างไดไ้ม่ตอ้งเทียบกบัคนอ่ืน 

 5.  การตั้ งราคาเพ่ือสร้างค่านิยม (Prestige Pricing) และตามประเพณีนิยม (Customary 

Pricing) การตั้งราคาลกัษณะน้ีอาจไม่สัมพนัธ์กบัตน้ทุนการผลิต เป็นการตั้งราคาโดยอาศยัช่ือเสียงและ
เอกลกัษณ์ของสินคา้ อาศยัการโฆษณาเป็นส าคญั ส่วนใหญ่เป็นสินคา้ท่ีแสดงถึงรสนิยมของผูซ้ื้อสินคา้
และบริการนั้น ๆ สินคา้เหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็นสินคา้ท่ีฟุ่มเฟือย และในส่วนประเพณีนิยมนั้นเป็นการตั้ง
ราคาตามการรับรู้และเคยชินของคนทัว่ไป เช่น นวดแผนไทยชัว่โมงละ 200 บาท ถ่ายเอกสารแผน่ละ50 

สตางค ์เป็นตน้ 

 6. การตั้งราคาแบบอ่ืน ๆ เป็นการตั้งราคาตามกลยุทธ์ทางการตลาดและทางจิตวิทยา เช่นการตั้ง
ราคาเพื่อทุ่มตลาด (Dumping Pricing) การตั้งราคาแบบเจาะตลาด (Penetration Pricing) เป็นตน้ 

สรุป 

 ตลาดผูข้ายนอ้ยรายเป็นตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์ท่ีมีลกัษณะอยูร่ะหวา่งตลาด ผูกขาดและตลาด
ผูข้ายมากราย หน่วยธุรกิจในตลาดผูข้ายน้อยรายอาจผลิตสินคา้ท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัและแข่งขนักนั
ทางดา้นราคา หรืออาจผลิตสินคา้ท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัและแข่งขนักนัทางดา้นราคา คุณภาพผลิตภณัฑ์
และการตลาด การก าหนดราคาและปริมาณผลผลิตในตลาดผูข้ายน้อยราย ผูข้ายจะก าหนดโดยการ
พิจารณาการโตต้อบของผูผ้ลิตรายอ่ืนในตลาด ผูผ้ลิตในตลาดผูกขาดจะทราบอุปสงคท่ี์ชดัเจนในตลาด 
ท าให้สามารถท าการก าหนดราคาและปริมาณผลผลิตได ้แต่ในตลาดผูข้ายนอ้ยรายท่ีผูผ้ลิตไม่ทราบอุป
สงค์ท่ีชัดเจน จึงไม่สามารถก าหนดราคาหรือปริมาณผลผลิตได้ ส่วนการก าหนดราคาและปริมาณ
ผลผลิตในตลาดผูข้ายน้อยราย ผูข้ายจะก าหนดโดยการพิจารณาการโตต้อบ ของผูผ้ลิตรายอ่ืนในตลาด 
ส าหรับแบบจ าลองแบบในตลาดผูข้ายนอ้ยรายสามารถแบ่งออกเป็น 4 แบบ ดงัน้ี แบบจ าลองอุปสงคห์กั
มุม แบบจ าลองคูโน แบบจ าลองการตั้งราคาตามผูน้ า และแบบจ าลองการรวมตวักนัก าหนดราคา ตลาด
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ผูข้ายนอ้ยรายมีขอ้ดี คือ ผูข้ายจ านวนนอ้ยมีอิทธิพลต่อตลาดสูง สินคา้และบริการสามารถทดแทนกนัได้
อย่างดี ท าให้ผูข้ายแต่ละรายตอ้งสนใจท่ีจะแข่งขนัในด้านบริการเพื่อดึงดูดผูบ้ริโภค ขอ้เสีย คือ หาก
ผูผ้ลิตในตลาดสามารถร่วมมือกันได้ท่ีจะไม่แข่งขนัในด้านราคา และเม่ือการร่วมมือกนันั้นมีความ
ใกลชิ้ดกนัมากจะเป็นเช่นเดียวกนักบักรณีของตลาดผกูขาดนัน่เอง 

 ตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผูกขาดเป็นตลาดท่ีอยู่ระหวา่งตลาดผูข้ายน้อยรายและตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 
เกิดข้ึนเน่ืองจากตลาดแข่งขนัสมบูรณ์และตลาดผูกขาดไม่สอดคลอ้งกบัความจริง ตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึง
ผกูขาดเป็นตลาดท่ีมีจ านวนผูข้ายมาก ผูผ้ลิตรายใหม่สามารถเขา้มาท าการผลิตไดง่้าย โดยผูผ้ลิตในตลาด
ก่ึงแข่งขนัก่ึงผูกขาดไม่สามารถตั้งราคาสินคา้สูงกวา่ของผูผ้ลิตรายอ่ืนได ้เพราะจะท าให้ผูบ้ริโภคหนัไป
บริโภคสินคา้ท่ีสามารถใชท้ดแทนกนัไดซ่ึ้งตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผูกขาดนั้นมีลกัษณะท่ีส าคญัคือ มีจ านวน
ผูข้ายมากแต่ไม่เท่ากบัตลาดแข่งขนัสมบูรณ์และผูผ้ลิตรายใหม่เขา้สู่ตลาดแข่งขนัไดโ้ดยง่ายการเขา้และ
ออกจากตลาดเป็นไปไดอ้ยา่งเสรีโดยท่ีผูผ้ลิตและผูซ้ื้อส่วนใหญ่ไม่ไดมี้ความรู้เก่ียวกบัภาวะตลาดอยา่ง
สมบูรณ์และสินคา้สามารถทดแทนกนัไดส่้วนหน่ึง เส้นอุปสงคข์องตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาดมีลกัษณะ
เอียงลงจากซ้ายไปขวา และเป็นเส้นค่อนขา้งลาด เพราะผูผ้ลิตแต่ละรายตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนัจาก
ผูผ้ลิตจ านวนมากท่ีผลิตสินคา้คลา้ยกนั ซ่ึงการก าหนดราคาในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผูกขาดนั้น ก าหนดได้
จากการผลิตระยะสั้นจะท าการผลิตโดยหาก าไรสูงสุด และการผลิตระยะยาวจะไดรั้บก าไรปกติเท่านั้น
ในการก าหนดราคาของตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผูกขาด ผูผ้ลิตยงัสามารถตั้งราคาตามราคาตลาดตามตน้ทุน 
สินคา้ท่ีแตกต่างกนั รูปแบบของสินคา้ ค่านิยมและประเพณีนิยม หรือตามความตอ้งการของผูผ้ลิตอีก
ดว้ย 

ค าถามทบทวน 

 1. จงอธิบายลกัษณะของตลาดผูแ้ข่งขนันอ้ยราย 

 2. ตลาดผูแ้ข่งขนันอ้ยรายสามารถแบ่งออกเป็นก่ีรูปแบบ อะไรบา้ง 

 3. เหตุใดเส้นอุปสงคใ์นแบบจ าลองอุปสงคห์กัมุมจึงหกัมุม 

 4. ดุลยภาพในตลาดผูข้ายนอ้ยรายเป็นอยา่งไร จงยกตวัอยา่ง 

 5. ยกตวัอยา่งขอ้ดีและขอ้เสียของตลาดผูแ้ข่งขนันอ้ยราย 

 6. ตลาดก่ึงแข่งขนัผกูขาดมีลกัษณะอยา่งไร 

 7. จงอธิบายอุปสงคใ์นตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 

 8. กลยทุธ์การก าหนดราคาในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาดเป็นอยา่งไร จงยกตวัอยา่ง 

 9. ดุลยภาพระยะสั้นและดุลยภาพระยะยาวในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาดเป็นอยา่งไร 

 10. จงยกตวัอยา่งธุรกิจในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด บอกถึงขอ้ดีขอ้เสีย 
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แผนการสอนประจ าบทที่ 8 

เร่ือง การตดัสินใจในการลงทุนและความเส่ียง 

 

หัวข้อเน้ือหาประจ าบท 

รายรับ 

รายรับรวม รายรับเฉล่ียและรายรับหน่วยทา้ยสุด 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายรับรวม รายรับเฉล่ียและรายรับเพิ่ม 

แนวคิดก าไร 

การวเิคราะห์จุดคุม้ทุน 

เส้นตน้ทุนเท่ากนั 

เส้นผลผลิตเท่ากนั 

การใชปั้จจยัการผลิตทดแทน 

ดุลยภาพของผูผ้ลิต 

การวเิคราะห์เส้นขยายการผลิต 

การตดัสินใจลงทุนและความเส่ียง 

กระบวนการจดัท างบประมาณการลงทุนเพื่อการตดัสินใจ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตดัสินใจลงทุน 

การเลือกตดัสินใจลงทุน 

การวเิคราะห์ความเส่ียงและความไม่แน่นอน 

ประเภทของความเส่ียง 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตดัสินใจภายใตค้วามเส่ียง 

ทฤษฎีเกมส์ 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เม่ือศึกษาบทน้ีแลว้ ผูศึ้กษาสามารถ 

 1. อธิบายลกัษณะรายรับและก าไรจากการผลิต 

 2. สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ของรายรับรวม รายรับเฉล่ียและรายรับหน่วยทา้ยสุดจาก 

 3. สามารถวเิคราะห์รายรับและก าไรจากจุดคุม้ทุน 

 4. สามารถอธิบายเส้นตน้ทุนเท่ากนัและเส้นผลผลิตเท่ากนั 

 5. สามารถวเิคราะห์การเปล่ียนแปลงของเส้นตน้ทุนท่ีเท่ากนัและเส้นผลผลิตเท่ากนั 

 6. เขา้ใจหลกัการอตัราการใชปั้จจยัการผลิตทดแทน 
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 7. สามารถวเิคราะห์การตดัสินใจลงทุนและความเส่ียง 

 8. อภิปรายและตอบค าถามได ้

 

วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 1. แนะน าเน้ือหารายวชิาในบท 

 2. แนะน าเอกสารและต าราอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับอ่านเพิ่มเติม 

 3. แนะน ากิจกรรมการเรียนการสอน การวดัผลและการประเมินผล 

 4. บรรยายโดยใชเ้อกสารและยกตวัอยา่ง 

 6. ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา และร่วมกนัวเิคราะห์รายรับและก าไรจากการผลิต 

 7. ตอบค าถามและส่งงานค าถามทา้ยบท 

 8. จดัท ารายงานคน้ควา้นอกชั้นเรียน พร้อมน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน 

 2. เอกสาร ต ารา และบทความท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3. เอกสารตวัอยา่งกรณีศึกษาในปัจจุบนั 

 4. ชุดแผน่ใสสรุปค าบรรยาย 

 

การวดัและประเมินผล 

 1. สังเกตจากเขา้ชั้นเรียน ความสนใจในการเรียน 

 2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน 

 3. การตอบค าถาม การวเิคราะห์กรณีศึกษาในชั้นเรียน 

 4. การตอบค าถามทา้ยบท 

 5. รายงานการคน้ควา้นอกชั้นเรียนและการน าเสนอ 

 

 



 

 

บทที ่8 

การตดัสินใจในการลงทุนและความเส่ียง 

 

รายรับ  
 รายรับ คือ รายไดท่ี้ผูผ้ลิตไดรั้บจากการขายผลผลิตของตนตามราคาท่ีถูกก าหนดข้ึน (ประยูร, 

2551) และ (จรินทร์, 2550) กล่าววา่ รายรับจากการผลิตหมายถึง รายไดท่ี้ผูผ้ลิตไดรั้บจากการขายสินคา้
และบริการท่ีผลิตของตนตามราคาของตลาดในขณะนั้น ดงันั้นจึงกล่าวไดว้า่ รายรับ หมายถึง รายไดท่ี้
ผูผ้ลิตไดรั้บจากการขายสินคา้หรือบริการในราคาท่ีก าหนด ซ่ึงรายไดจ้ะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัปริมาณ
ผลผลิตของหน่วยผลิตกบัราคาสินคา้ท่ีสามารถขายไดใ้นขณะนั้น โดยรายรับสามารถหาไดจ้ากการน า
ราคาสินคา้ (P) คูณดว้ยปริมาณสินคา้ท่ีขายได ้(Q) และสามารถเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 

 

     R  =  P x Q 

 

 เน่ืองจากรายรับนั้นเป็นส่ิงท่ีท าให้ทราบวา่ผูผ้ลิตไดรั้บก าไรมากนอ้ยอยา่งไรโดยการน ารายรับ
มาเปรียบเทียบกบัตน้ทุนการผลิต ในทางเศรษฐศาสตร์การก าหนดปริมาณการผลิตจะพิจารณาจากก าไร
เป็นหลกั ถา้ไดรั้บก าไรมากก็จะขยายการผลิต แต่ถา้ก าไรนอ้ยก็จะลดการผลิตลงเพื่อใหผ้ลิตอยูใ่นระดบั
ท่ีเหมาะสม เน่ืองจากก าไรคือส่วนต่างระหว่างต้นทุนและรายรับจากการผลิต ดังนั้นผูผ้ลิตจึงต้อง
วิเคราะห์รายรับควบคู่ไปกับต้นทุน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ก าไรจากการผลิตในแต่ละช่วงเวลา 
ยกตวัอยา่งเช่น ราคาสินคา้ชนิดหน่ึง หน่วยละ 10 บาท มีผูซ้ื้อทั้งหมด 20 หน่วย รายรับทั้งหมดท่ีผูข้าย
ได้รับจากการขายเท่ากับ 200 บาท รายรับท่ีผูข้ายได้รับ 200 บาทน้ีมาจากการขายสินค้า 20 หน่วย 
เพราะฉะนั้นรายรับเฉล่ีย ต่อ 1 หน่วยสินคา้เท่ากบั 10 บาท ซ่ึงหาไดจ้ากผลหารของรายรับทั้งหมดกบั
จ านวนสินคา้ท่ีขายจะเท่ากบัราคาสินคา้นั้น 

รายรับรวม รายรับเฉลี่ยและรายรับหน่วยท้ายสุด 

 รายรับ สามารถแบ่งได ้3 ประเภทดงัต่อไปน้ี 

 1. รายรับรวม (Total Revenue: TR) หมายถึง รายไดท้ั้งหมดท่ีผูผ้ลิตไดรั้บจากการขายสินคา้
และบริการในปริมาณต่าง ๆ กนัตามระดบัราคาในตลาด โดยหาจากราคาของสินคา้คูณกบัปริมาณขาย 
และสามารถเขียนเป็นสมการเพื่อหารายรับรวมไดด้งัน้ี 

   TR   = P x Q 

   โดยท่ี  P  = ราคาสินคา้ต่อหน่วย 

    Q  = ปริมาณสินคา้ท่ีขายได ้
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 2. รายรับเฉลี่ย (Average Revenue: AR) หมายถึง รายได้หรือรายรับต่อการขายผลผลิต 1 
หน่วย หรือรายรับรวมต่อจ านวนสินคา้หรือบริการทั้งหมดท่ีขายได้ โดยหาจากรายรับรวมหารด้วย
ปริมาณขาย และรายรับเฉล่ีย (AR) นั้นเป็นค่าเดียวกนักบัราคา (P) ดงันั้นเส้นรายรับเฉล่ีย (AR) จึงเป็น
เส้นเดียวกบัเส้นอุปสงค ์ซ่ึงสามารถเขียนเป็นสมการเพื่อหารายรับเฉล่ียไดด้งัน้ี 

 

    
TR

AR P

Q

   

 

 3. รายรับส่วนเพิ่มหรือรายรับหน่วยท้ายสุด (Marginal Revenue: MR) หมายถึง รายไดห้รือ
รายรับท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือขายสินค้าเพิ่มข้ึนหน่ึงหน่วย หรือรายรับรวมท่ีเปล่ียนแปลงไปเม่ือขายสินค้า
เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงของรายรับรวมเม่ือเทียบกบัการเปล่ียนแปลงปริมาณ
ขาย 1 หน่วย โดยหาจากอตัราส่วนระหว่างการเปล่ียนแปลงของรายรับรวมกบัการเปล่ียนแปลงของ
ปริมาณขาย และอาจกล่าวไดว้า่รายรับส่วนเพิ่ม (MR) คือค่าความชนั (Slope) ของเส้นรายรับรวม (TR) 
ณ จุดสัมผสันัน่เอง และสามารถเขียนเป็นสมการเพื่อหารายรับส่วนเพิ่มหรือรายรับหน่วยทา้ยสุดไดด้งัน้ี  
 

    Q

TR
MR




  

  โดยท่ี TR  คือ ส่วนเปล่ียนแปลงของรายรับรวม 

   Q  คือ ส่วนเปล่ียนแปลงของปริมาณการขาย 

 

 ยกตวัอยา่ง แม่คา้ขายแอปเปิลรายหน่ึงมีอุปสงคห์รือความตอ้งการซ้ือของลูกคา้ ดงัน้ี 

ตารางที ่8.1 อุปสงคห์รือความตอ้งการซ้ือแอปเปิล 

ราคา ปริมาณซ้ือ 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 จากตารางท่ี 8.1 จะเห็นไดว้า่แม่คา้ขายแอปเปิลรายน้ีสามารถหารายรับรวมไดจ้ากการน าราคา
สินคา้คูณดว้ยปริมาณสินคา้ท่ีขายได ้หรือ (P×Q) และสามารถหารายรับเฉล่ียไดจ้ากรายรับรวมหารดว้ย
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ปริมาณขาย (TR / Q) ) และหารายรับส่วนเพิ่มไดจ้ากอตัราส่วนระหวา่งการเปล่ียนแปลงของรายรับรวม

กบัการเปล่ียนแปลงของปริมาณขาย หรือ TR

Q




 ไดด้งัน้ี  

ตารางที ่8.2 รายรับรวม รายรับเฉล่ีย และรายรับส่วนเพิ่ม 

รายรับรวม 

 TR P Q  

รายรับเฉล่ีย 

/AR TR Q  

รายรับส่วนเพิ่ม 

/MR TR Q   

8 

14 

18 

20 

20 

18 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

- 
6 

4 

2 

0 

-2 

 

 ยกตวัอยา่ง สินคา้ของผูผ้ลิตรายหน่ึงมีปริมาณซ้ือเปล่ียนแปลงตามราคา ดงัน้ี 

ตารางที ่8.3 ปริมาณซ้ือท่ีเปล่ียนแปลงราคา 
ราคา  P  ปริมาณซ้ือ  Q  

35 0 

30 1 

35 2 

30 3 

25 4 

20 5 

15 6 

10 7 

 

จากตารางท่ี 8.3 ดงักล่าวผูผ้ลิตสามารถหารายรับรวมไดจ้ากการน าราคาสินคา้คูณดว้ยปริมาณ
สินคา้ท่ีขายได ้หรือ (P x Q) และผูผ้ลิตสามารถหารายรับเฉล่ียไดจ้ากรายรับรวมหารดว้ยปริมาณขาย 
(TR / Q) และผูผ้ลิตสามารถหารายรับส่วนเพิ่มไดจ้ากอตัราส่วนระหวา่งการเปล่ียนแปลงของรายรับรวม
กบัการเปล่ียนแปลงของปริมาณขาย หรือการเปล่ียนแปลงTR / การเปล่ียนแปลงQ ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่8.4 รายรับรวม รายรับเฉล่ีย และรายรับส่วนเพิ่ม 

รายรับรวม รายรับเฉล่ีย รายรับส่วนเพิ่ม 

0 0 - 
30 30 30 

70 35 40 

90 30 20 

100 25 10 

100 20 0 

90 15 -10 

70 10 -20 

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างรายรับรวม รายรับเฉลีย่และรายรับเพิม่ 

 เน่ืองจากรายรับรวม รายรับเฉล่ียและรายรับส่วนเพิ่มนั้นเป็นรายรับจากการผลิต ซ่ึงในการผลิต
นั้นจุดมุ่งหมายของผูผ้ลิตคือตอ้งการก าไรสูงสุด และการท่ีผูผ้ลิตจะได้รับก าไรหรือขาดทุนเกิดจาก
ความแตกต่างระหวา่งรายรับจากการผลิตกบัตน้ทุนการผลิต ซ่ึงสามารถแสดงความสัมพนัธ์ของรายรับ
รายรับรวม รายรับเฉล่ีย และรายรับเพิ่มไดด้งัน้ี  

ตารางที ่8.5 ความสัมพนัธ์ระหวา่ง รายรับเฉล่ีย รายรับรวม และรายรับส่วนเพิ่ม 

ราคา 
P 

ปริมาณซ้ือ 

Q 

รายรับรวม 

TR 

รายรับเฉล่ีย 

AR 

รายรับส่วนเพิ่ม 

MR 

วธีิการหา   TR PxQ   /AR TR Q   /TR Q   

TRหลงั-TRก่อน 

 

จากตารางน ามาวาดกราฟแสดงความสัมพนัธ์ไดด้งัน้ี 
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ภาพแสดงที ่8.1 ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายรับรวม รายรับเฉล่ีย และรายรับเพิ่ม 

 ดงันั้นความสัมพนัธ์ระหวา่งรายรับรวม รายรับเฉล่ีย และรายรับเพิ่ม สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 1. เม่ือปริมาณการขายเพิ่มข้ึนรายรับเฉล่ียจะมีค่าลดลง ซ่ึงเส้นรายรับเฉล่ียจะมีค่าเหมือนกบัเส้น
อุปสงคซ่ึ์งเท่ากบัเส้นราคา และรายรับเฉล่ียจะมีค่าลดลงเม่ือขายสินคา้ไดเ้พิ่มข้ึนและมีค่ามากกวา่รายรับ
เพิ่มเสมอ 

 2. เส้นรายรับเพิ่มจะมีค่าลดลงเท่ากบัศูนยแ์ละติดลบเม่ือรายรับรวมมีค่าสูงสุด เม่ือรายรับเพิ่มมี
ค่ามากกวา่ศูนย ์รายรับรวมจะเพิ่มข้ึน 

 3. รายรับรวมจะมีค่าสูงสุดเม่ือรายรับเพิ่มมีค่าเท่ากบัศูนย ์และจะมีค่าลดลงเม่ือรายรับเพิ่มมีค่า
ติดลบ 

 4. รายรับรวมมีค่าเพิ่มข้ึนในขณะท่ีรายรับเฉล่ียและรายรับเพิ่มจะมีค่าลดลง 

ยกตวัอยา่งเช่น ราคาสินคา้ในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ชนิดหน่ึงเท่ากบัหน่วยละ 2 บาท ผูบ้ริโภคสามารถ
ซ้ือสินคา้ชนิดน้ีไดไ้ม่จ  ากดัจ านวน ณ ระดบัราคาท่ี 2 บาท 

 รายรับเฉล่ียของผูผ้ลิตสินคา้ชนิดน้ีเท่ากบั 2AR P   

 รายรับรวมของผูผ้ลิตรายน้ีเท่ากบั        2TR AR Q P Q Q  

 รายรับเพิ่มของผูผ้ลิตรายน้ีเท่ากบั 
 

2
TR

MR

Q


 


  

  

 รายรับ 

 TR 

AR 

MR 

ปริมาณ 
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ตารางที ่8.6 ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายรับรวม รายรับเฉล่ีย และรายรับเพิ่ม 

ราคา ปริมาณ รายรับรวม รายรับเฉล่ีย รายรับเพิ่ม 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

- 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

- 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 จากตารางท่ี 8.6 สามารถน ามาวาดกราฟแสดงความสัมพนัธ์ของเส้นรายรับรวม รายรับเฉล่ีย 
และรายรับเพิ่มไดด้งัน้ี 

 

ภาพแสดงที ่8.2 ความสัมพนัธ์ของเส้นรายรับรวม รายรับเฉล่ีย และรายรับเพิ่ม 

  

TR 

D=AR=MR=P 

6 

ปริมาณ 

รายรับ 

 

10 

 

8 

 

6 

 

4 

 

2 

 

0 
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 ทั้งน้ีในความสัมพนัธ์ระหวา่งรายรับรวม รายรับเฉล่ีย และรายรับเพิ่มนั้นสามารถพิจารณาได ้2 

กรณี พร้อมยกตวัอยา่งประกอบไดด้งัต่อไปน้ี 

  1. กรณีที่ราคาสินค้าไม่คงที่ ยกตวัอย่างเช่นผูผ้ลิตรายหน่ึงขายสินคา้หน่วยละ 2 บาท 
จะขายสินคา้ได้ 12 หน่วย รายรับเท่ากบั 24 บาท เม่ือขายสินคา้หน่วยละ 3 บาท จะขายสินคา้ได้ 10 
หน่วย รายรับเท่ากบั 30 บาท เม่ือขายสินคา้หน่วยละ 4 บาท จะขายสินคา้ได ้8 หน่วย รายรับเท่ากบั 32 
บาท เม่ือขายสินคา้หน่วยละ 5 บาท จะขายสินคา้ได ้6 หน่วย รายรับเท่ากบั 30 บาท เม่ือขายสินคา้หน่วย
ละ 6 บาท จะขายสินคา้ 4 หน่วย รายรับเท่ากบั 24 บาทเม่ือขายสินคา้หน่วยละ 7 บาท จะขายสินคา้ได ้2 
หน่วย รายรับเท่ากบั 14 บาท สามารถค านวณหาค่ารายรับรวม รายรับส่วนเพิ่ม และรายรับเฉล่ียได้
ดงัต่อไปน้ี 

ตารางที ่8.7 รายรับรวม รายรับส่วนเพิ่ม และรายรับเฉล่ีย 

Q P TR AR MR 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

24 

30 

32 

30 

24 

14 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

- 
6 

2 

-2 

-6 

-10 

 

จากตารางท่ี 8.7 น าขอ้มูลมาสร้างเป็นกราฟจะไดค้วามสัมพนัธ์ของเส้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
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ภาพแสดงที ่8.3 ความสัมพนัธ์ของเส้นรายรับ กรณีราคาสินคา้ไม่คงท่ี 

 2. กรณีราคาสินค้าคงที่ ยกตวัอยา่งเช่นผูผ้ลิตรายหน่ึงขายสินคา้ราคาหน่วยละ 4 บาท เม่ือขาย
สินคา้ได ้1 หน่วย รายรับรวมเท่ากบั 4 บาท เม่ือขายสินคา้ได ้2 หน่วยรายรับรวมเท่ากบั 8 บาท เม่ือขาย
สินคา้ได ้3 หน่วย รายรับรวมเท่ากบั 12 บาท เม่ือขายสินคา้ได้4 หน่วย รายรับรวมเท่ากบั 16 บาทเม่ือ
ขายสินคา้ได ้5 หน่วย รายรับรวมเท่ากบั 20 บา เม่ือขายสินคา้ได ้6 หน่วย รายรับรวมเท่ากบั 24 บาท
ตามล าดบั สามารถค านวณหาค่ารายรับรวม รายรับส่วนเพิ่ม และรายรับเฉล่ียไดด้งัน้ี 

ตารางที ่8.8 ราคาสินคา้คงท่ี 

P Q TR AR MR 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

4 

8 

12 

16 

20 

24 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

- 
4 

4 

4 

4 

4 

 

0 

30 

 

20 

 

10 

 2 4 6 6 

TR 

AR 

MR 

ปริมาณสินคา้ 

รายรับ 
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จากตารางท่ี 8.8 เม่ือน าขอ้มูลมาสร้างเป็นกราฟจะไดค้วามสัมพนัธ์ของเส้นต่าง ๆ ดงัภาพแสดง
ท่ี 8.4 

 

 ภาพแสดงที ่8.4 ความสัมพนัธ์ของเส้นรายรับ กรณีราคาสินคา้คงท่ี 

แนวคิดก าไร 

 ก าไร หมายถึง ผลต่างระหว่างตน้ทุนการผลิตทั้งหมดกบัรายรับจากปริมาณการขายผลผลิต
ทั้งหมด ซ่ึงสามารถเขียนเป็นสมการเพื่อหาก าไรไดด้งัน้ี 

 

      = TR – TC 

 

  โดยท่ี   = ก าไร 

   TR = รายรับจากการขายผลผลิตทั้งหมด 

   TC = ตน้ทุนจากการผลิตทั้งหมด 

 จากความหมายของก าไรดงักล่าว เน่ืองจากตน้ทุนทางดา้นเศรษฐศาสตร์นั้นมีการพิจารณาค่า
เสียโอกาสท าให้แตกต่างจากตน้ทุนทางดา้นบญัชี หรือกล่าวไดว้า่ก าไรทางดา้นเศรษฐศาสตร์แตกต่าง
จากก าไรทางด้านบญัชี จึงท าให้ตน้ทุนในทางเศรษฐศาสตร์สูงกว่าตน้ทุนในทางบญัชี เพราะตน้ทุน
ในทางบญัชีไม่ไดค้  านึงถึงตน้ทุนแอบแฝงและค่าตอบแทนของผูป้ระกอบการแต่ในทางเศรษฐศาสตร์

20 

 

16 

 

12 

 

8 

 

4 

 

0 

1   3   5 

D = AR , MR 

ปริมาณ 

TR 

ราคารายรับ 
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นั้นคิดเป็นตน้ทุน จึงท าให้ก าไรทางเศรษฐศาสตร์นั้นมีการพิจารณาจากตน้ทุนค่าเสียโอกาสดว้ย และ
สามารถค านวณได้จากรายจ่ายทั้งท่ีไดจ่้ายจริงและไม่ไดจ่้ายจริงเช่น ตน้ทุนค่าเสียโอกาส ตน้ทุนแฝง 
เป็นตน้ จึงท าให้ตน้ทุนในทางเศรษฐศาสตร์สูงกวา่ตน้ทุนทางบญัชี ดงันั้นก าไรในทางเศรษฐศาสตร์จึง
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

 1. ก าไรท่ีไดมี้ค่ามากกวา่ศูนยแ์สดงถึงก าไรเกินปกติหรือก าไรส่วนเกิน (Excess Profit)  
 2. ก าไรท่ีไดมี้ค่าเท่ากบัศูนยแ์สดงถึงก าไรปกติ (Normal Profit)  
 3. ก าไรท่ีไดมี้ค่านอ้ยกวา่ศูนยแ์สดงถึงการขาดทุน (Lose)   

 เน่ืองจากก าไรท่ีส าคญัในทางเศรษฐศาสตร์นั้นเป็นก าไรท่ีถูกรวมค่าเสียโอกาสต่าง ๆ ไวใ้น
ตน้ทุนการผลิตแล้ว ดงันั้นผูผ้ลิตจึงมีก าไรในทางเศรษฐศาสตร์คือ ก าไรเกินปกติและก าไรปกติ ซ่ึง
สามารถอธิบายไดจ้ากการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งรายรับรวมและตน้ทุนรวม ดงัต่อไปน้ี 

 ก าไรเกินปกติ ผูผ้ลิตจะได้รับก าไรเกินปกติหรือส่วนเกินของก าไรนั้นเม่ือรายรับรวมมีค่า
มากกว่าตน้ทุนรวม และก าไรเกินปกติเป็นก าไรทางเศรษฐศาสตร์ท่ีมากกว่าศูนยซ่ึ์งนบัว่าเป็นก าไรท่ี
แทจ้ริงทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit) เน่ืองจากก าไรจะเป็นแรงจูงใจหรือดึงดูดให้ผูผ้ลิตรายใหม่ 
ๆ เขา้สู่ตลาด พร้อมทั้งดึงดูดใหห้น่วยผลิตเดิมขยายกิจการหรือขนาดของการผลิตใหใ้หญ่โตมากยิง่ข้ึน  
 ก าไรปกติ ผูผ้ลิตจะไดรั้บก าไรปกติเม่ือรายรับรวมมีค่าเท่ากบัตน้ทุนรวม และก าไรปกตินั้นจะ
เป็นก าไรทางเศรษฐศาสตร์ท่ีมีค่าเท่ากบัศูนย ์ เน่ืองจากเป็นก าไรท่ีคิดต้นทุนค่าเสียโอกาสและรวม
ค่าตอบแทนท่ีผูผ้ลิตควรไดรั้บ เช่น ค่าแรงหรือค่าเช่าสถานท่ีของผูผ้ลิตเอง เป็นตน้ 

 เ น่ืองจากจุดมุ่งหมายส าคัญของผู ้ผลิตคือ การได้รับก าไรสูงสุด (Maximized Profit) ซ่ึง
จุดมุ่งหมายดงักล่าวนั้นเป็นการท าก าไรเกินปกติท่ีผูผ้ลิตตอ้งการจากการผลิต โดยวิธีการพิจารณา 2 วิธี 
ไดแ้ก่ 

 1. การสังเกตจากค่ารายรับเพิ่มและค่าตน้ทุนเพิ่ม โดยปกติผูผ้ลิตจะขยายการผลิตต่อไปหากยงั
ไดก้ าไรเพิ่มข้ึนคือ รายรับเพิ่มมากกวา่ตน้ทุนเพิ่มจนถึงจุดท่ีรายรับเพิ่มมีค่าเท่ากบัค่าตน้ทุนเพิ่มซ่ึงเป็น
ปริมาณการผลิตท่ีจะให้ก าไรสูงสุด เม่ือรายรับเพิ่มมีมากกว่าตน้ทุนเพิ่มก าไรท่ีผูผ้ลิตไดรั้บยงัคงสูงข้ึน
ไป ผูผ้ลิตจึงท าการขยายการผลิตต่อไปจนกระทัง่ถึงจุดท่ีตน้ทุนเพิ่มเท่ากบัรายรับเพิ่ม หรือ (MC = MR) 
จึงจะหยดุขยายการผลิตหรือเป็นดุลยภาพของผูผ้ลิตนัน่เอง ซ่ึงแสดงไดด้งัภาพแสดงท่ี 8.5 
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ภาพแสดงที ่8.5 ปริมาณการผลิตท่ีไดรั้บก าไรสูงสุด 

 2. การสังเกตจากความแตกต่างระหว่างค่ารายรับรวมและค่าตน้ทุนรวม โดยก าไรเกินปกติท่ี
มากท่ีสุดคือ ปริมาณการผลิตท่ีท าให้ค่ารายรับรวมมากกว่าค่าต้นทุนรวมมากท่ีสุด ซ่ึงจะเกิดข้ึน ณ 
ปริมาณการผลิตท่ีจะใหก้ าไรสูงสุด ดงัภาพแสดงท่ี 8.6 

ตน้ทุน 

 Q 

 MR 

ปริมาณ 

MC 
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ภาพแสดงที ่8.6 แสดงผลก าไรรวมท่ีมีค่าสูงท่ีสุด 

 

 เน่ืองจากก าไรสูงสุดจะอยู่ ณ ระดบัท่ีผลผลิตท่ีค่าความชนัของเส้นตน้ทุนรวมเท่ากบัค่าความ
ชนัของเส้นรายรับรวม นัน่คือรายรับเพิ่มเท่ากบัตน้ทุนเพิ่ม (MC = MR) ทั้งน้ีจากกราฟขา้งตน้จะเห็นวา่
เส้นตน้ทุนรวมและเส้นรายรับรวมนั้นมีช่วงห่างกนัมากท่ีสุดท่ีจุด A และ B ณ แสดงถึงจุดท่ีมีก าไรสูง
ท่ีสุด โดยมีผลผลิตท่ี Q หน่วยหรือสังเกตไดจ้ากค่าความชนัของเส้นตน้ทุนรวมเท่ากบัค่าความชันของ
เส้นรายรับรวม  

   

TR
SlopeTR MR

Q

TC
SlopeTC MC

Q


 


 

 

การวเิคราะห์จุดคุ้มทุน  
 การวิเคราะห์จุดคุม้ทุน (Break Even Point Analysis) เป็นวิธีการวิเคราะห์โดยใชค้วามสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปรท่ีเก่ียวข้องด้วยกราฟและสมการทางคณิตศาสตร์ จุดตดับนกราฟและการแก้ระบบ
สมการจะท าให้ผูผ้ลิตทราบถึงจ านวนสินคา้ท่ีควรผลิต จ านวนสินคา้ขั้นต ่าท่ีจะท าให้รายรับเท่ากับ
ตน้ทุน (Break-even) ท่ีเรียกวา่จุดคุม้ทุน ซ่ึงจุดคุม้ทุนเป็นแนวคิดท่ีใชใ้นวิเคราะห์รายรับและตน้ทุนท่ีมี

TC 

TR 

Q 

A 

ตน้ทุน รายรับก าไร 

 0 

π 

ปริมาณ 

B 
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ความสัมพนัธ์กบัปริมาณผลผลิต ดงันั้นจุดคุม้ทุนจึงเป็นจุดท่ีเม่ือผูผ้ลิตผลิตสินคา้จ านวนดงักล่าวแลว้
ไดรั้บก าไรปกติหรือเท่ากบัศูนย ์นัน่คือปริมาณสินคา้ท่ีท าใหร้ายไดร้วมมีค่าเท่ากบัตน้ทุนรวม ภายใตข้อ้
สมมติฐานท่ีว่าราคาของสินคา้ไม่มีการเปล่ียนแปลงและต้นทุนแปรผนัคงท่ี ทั้งน้ีสามารถวิเคราะห์
จุดคุม้ทุนโดยใชก้ารค านวณหาไดจ้ากตน้ทุนคงท่ีและก าไรส่วนเกินต่อหน่วย โดยน าก าไรส่วนเกินต่อ
หน่วยหารดว้ยตน้ทุนคงท่ีดงัต่อไปน้ี 

 

จุดคุม้ทุน =   

 

 

   

 

   =   

 

 ยกตวัอย่าง การหาจุดคุม้ทุนของบริษทัผลิตตุ๊กตาเด็กเล่น โดยกิจการขายส่งในราคาตวัละ 70 
บาท ตน้ทุนแปรผนัตุ๊กตา เท่ากบั 50 บาท และกิจการแห่งน้ีมีค่าใช้จ่ายคงท่ีต่อเดือน เดือนละ 400,000 
บาท การค านวณหาจุดคุม้ทุนไดด้งัน้ี 

 

จุดคุม้ทุน = 

 

   

 


400,000
20,000

70 50
 

 

 การวเิคราะห์จุดคุม้ทุนสามารถพิจารณาการเปล่ียนแปลงของจุดตุม้ทุนได ้ดงัน้ี 

 1. การเปลี่ยนแปลงราคาขาย ถา้กิจการเพิ่มราคาขายจากเดิมหน่วยละ 70 บาท เป็นหน่วยละ 75
บาท และสมมุติให้ปัจจยัอ่ืนไม่เปล่ียนแปลงหรือคงท่ีก็จะมีผลกระทบต่อจุดคุม้ทุนคือ กิจการจะขาย
สินคา้ถึงจุดคุม้ทุนเร็วข้ึน ซ่ึงสามารถค านวณหาจุดคุม้ทุนไดด้งัน้ี 

 

จุดคุม้ทุน  = 

 

     


400,000
16,000

75 50
 

ตน้ทุนคงท่ี 

อตัราก าไรส่วนเกิน 

 ตน้ทุนคงท่ี 

 ราคาขาย-ตน้ทุนผนัแปร 

ตน้ทุนคงท่ี 

ก าไรส่วนเกิน 

ตน้ทุนคงท่ี 

ก าไรส่วนเกิน 

ตน้ทุนคงท่ี 

ก าไรส่วนเกินต่อหน่วย 
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 จากการหาจุดคุม้ทุนเม่ือเปล่ียนแปลงราคาขายจะเห็นไดว้า่ เม่ือกิจการเพิ่มราคาขายจาก 70 บาท 
เป็น 75 บาท จุดคุม้ทุนก็จะเปล่ียนจาก 20,000 หน่วยเป็น 16,000 หน่วย แต่ถา้หากกิจการลดราคาสินคา้
ขายลงก็จะท าใหจุ้ดคุม้ทุนสูงข้ึนจากเดิมเช่นกนั 

 2. การเปลี่ยนแปลงต้นทุนแปรผัน ถา้กิจการมีตน้ทุนแปรผนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนจาก
หน่วยละ 50 บาทเป็น 54 บาท และสมมุติให้ปัจจยัอ่ืนไม่เปล่ียนแปลงหรือคงท่ีก็จะมีผลกระทบต่อ
จุดคุม้ทุน และสามารถค านวณหาจุดคุม้ทุนไดด้งัน้ี 

 

 จุดคุม้ทุน = 

 

   

 


400,000
25,000

70 54
 

 จากการหาจุดคุม้ทุนเม่ือมีเปล่ียนแปลงตน้ทุนแปรผนัจะเห็นไดว้่า เม่ือตน้ทุนแปรผนัเพิ่มข้ึน
จาก 50 บาท เป็น 54 บาท จุดคุม้ทุนก็จะเพิ่มข้ึนจาก 16,000หน่วย เป็น 25,000 หน่วย 

 3. การเปลี่ยนแปลงต้นทุนคงที่ ถา้ตน้ทุนคงท่ีเพิ่มจาก 400,000 บาท เป็น 440,000 บาท และ
ปัจจยัอ่ืนไม่เปล่ียนแปลงหรือคงท่ีก็จะมีผลกระทบต่อจุดคุม้ทุน และสามารถค านวณหาจุดคุม้ทุนใหม่
ไดด้งัน้ี 

 

 จุดคุม้ทุน = 

 

    


440,000
22,000

70 50
 

 จากการหาจุดคุม้ทุนเม่ือมีเปล่ียนแปลงตน้ทุนคงท่ี เม่ือตน้ทุนคงท่ีเพิ่มข้ึนจาก 400,000 บาท 
เป็น 440,000 บาท จะท าใหจุ้ดคุม้ทุนเพิ่มจาก 25,000 หน่วย เป็น 22,000 หน่วย ซ่ึงจะไดจุ้ดคุม้ทุนใหม่ท่ี 
22,000 หน่วยนัน่เอง อาจกล่าวไดว้า่จุดคุม้ทุนเป็นจุดท่ีรายรับรวมมีค่าเท่ากบัตน้ทุนรวมซ่ึงเป็นจุดท่ีท า
ใหผู้ผ้ลิตไดรั้บก าไรปกติ คือ ก าไรเท่ากบัศูนย ์ดงัภาพแสดงท่ี 8.7 

 

 ตน้ทุนคงท่ี 

 ก าไรส่วนเกิน 

ตน้ทุนคงท่ี 

ก าไรส่วนเกิน 



359 

 

 

ภาพแสดงที ่8.7 จุดคุม้ทุน 

 จากภาพแสดงท่ี 8.7 สรุปไดว้า่ จุดคุม้ทุนคือ จุด A ซ่ึงหมายความวา่ถา้ผูผ้ลิตผลิตสินคา้และขาย
ไดต้ามปริมาณ ณ จุดคุม้ทุน กิจการก็จะไม่ไดก้  าไรและไม่ขาดทุน แต่ถา้ขายไดเ้กินกวา่นั้นก็จะเกิดก าไร
หรือถา้หากขายต ่ากว่าก็จะเกิดการขาดทุน ส าหรับในส่วนต่างระหว่างราคากบัตน้ทุนแปรผนัจะเป็น
ส่วนท่ีเอาไปชดเชยตน้ทุนคงท่ี ดงันั้นหากสินคา้ของผูผ้ลิตราคาขายสูงกวา่ตน้ทุนแปรผนั ผูผ้ลิตจะท า
การผลิตต่อเพื่อน าเอาส่วนต่างมาชดเชยตน้ทุนคงท่ี แต่ถา้หากราคาสินคา้ต ่ากวา่ตน้ทุนแปรผนัผูผ้ลิตจะ
พบกบัการขาดทุนและจึงควรเลิกกิจการ ดงัภาพแสดงท่ี 8.8 

 

ภาพแสดงที ่8.8 การวิเคราะห์จุดคุม้ทุน 

 

A 

Lose 

ปริมาณ 

จุดคุม้ทุน 

TFC 

TVC 

TC 
TR 

ตน้ทุน รายรับ ก าไร 

ขาดทุน 

ก าไร 

รายได ้ตน้ทุน 

ปริมาณ 

 

TFC 

TC 

TR 

B 
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 จากภาพดงักล่าวจะเห็นไดว้่าจุด B เป็นจุดคุม้ทุนท่ีตอ้งผลิตปริมาณ Q1 หน่วย และตน้ทุนรวม
เท่ากบั C1 บาท ซ่ึงเกิดจากเส้นของรายไดต้ดักบัเส้นของตน้ทุนรวม โดยพื้นท่ีท่ีอยู่ระหว่างเส้นรายรับ
รวมกบัเส้นตน้ทุนรวมในส่วนท่ีมากกวา่ Q1 จะเกิดก าไร แต่ในทางตรงขา้มกนักิจการจะเกิดการขาดทุน
เม่ือส่วนพื้นท่ีท่ีอยูร่ะหวา่งเส้นรายรับรวมและตน้ทุนรวมท่ีอยูน่อ้ยกวา่ Q1  
 ยกตวัอยา่ง การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณการขายอิฐ รายรับรวมตน้ทุนรวม และ
ตน้ทุนคงท่ีของกิจการผลิตอิฐมวลเบาแห่งหน่ึงมีดงัน้ี 

 

ภาพแสดงที ่8.9 จุดคุม้ทุน 

 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของกิจการผลิตอิฐมวลเบานั้นจากกราฟจะเห็นได้ว่า จุดคุ้มทุนของ
กิจการน้ีเท่ากบั 22,000 หน่วยหรือ 700‚000 บาท และเป็นจุดท่ีเส้นรายรับรวมตดักบัเส้นตน้ทุนรวมซ่ึง
หมายความวา่ ณ จุดน้ีกิจการจะมีก าไรเท่ากบัศูนยห์รือขายไดเ้ท่ากบัตน้ทุนพอดี แต่ถา้กิจการขายไดเ้กิน 
22,000 หน่วย เส้นขายจะอยู่เหนือเส้นตน้ทุนรวมแสดงว่ารายไดม้ากกว่าตน้ทุนรวมคือกิจการจะเกิด
ก าไร แต่ถา้กิจการขายไดต้ ่ากวา่ 22,000 หน่วย และตน้ทุนรวมจะอยูเ่หนือเส้นขายแสดงวา่ตน้ทุนสูงกวา่
รายไดกิ้จการจะเกิดการขาดทุนนัน่เอง 

 ยกตวัอยา่ง การหาก าไรหรือขาดทุนโดยการวิเคราะห์จุดคุม้ทุนของบริษทัผลิตถ่านไฟฟ้า โดยมี
ตน้ทุนคงท่ีรวมทั้งส้ิน 45,000 บาทค่าใช้จ่ายแปรผนัต่อหน่วยเป็นค่าแรงงาน 10 บาท ค่าวสัดุ 23 บาท 
และมีค่าอ่ืนอีก 10 บาท ถ้ากิจการขายสินคา้ราคาหน่วยละ 45 บาท และถ้าผลิต 30,000 หรือ 20,000 
หน่วย จงหาจุดคุม้ทุนวา่กิจการควรจะขายสินคา้จ านวนเท่าไหร่ 

 

  ตน้ทุนคงท่ี   =  45,000 บาท 

  ตน้ทุนแปรผนั  =  10+23+10 

     =  43 บาทต่อหน่วย 

ขาดทุน 

TR 
TC 

ปริมาณ (พนัหน่วย)  

จุดคุม้ทุน 

700,000 

0                22  

รายรับ ตน้ทุน 
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  ราคาขาย  =  45 บาทต่อหน่วย 

จากสมการ จุดคุม้ทุน   = 

 

      


45,000
22,500

45 43
 

  

 ถา้หากกิจการขายสินคา้จ านวน 30,000 หน่วย ค านวณไดด้งัน้ี 

   ก าไร   =  รายได ้– ตน้ทุน 

   

    45 30,000 45,000 43 3,000

15,000 บาท
    


 

 ดงันั้น กิจการขายสินคา้จ านวน 30,000 หน่วยจะท าใหกิ้จการไดก้ าไรเท่ากบั 15,000 บาท 

 ถา้หากกิจการขายสินคา้จ านวน 20,000 หน่วย ค านวณไดด้งัน้ี 

   ก าไร  =  รายได ้– ตน้ทุน 

   
 

   45 20,000 45,000 43 20,000

5,000 บาท
    


 

 ดงันั้น กิจการขายสินคา้จ านวน 20,000 หน่วย จะท าใหกิ้จการขาดทุนเท่ากบั 5,000 บาท 

 จากการวเิคราะห์จุดคุม้ทุนของบริษทัผลิตถ่านไฟฟ้า การผลิตท่ีกิจการจะมีก าไรเท่ากบัศูนยห์รือ
ขายไดเ้ท่ากบัตน้ทุนพอดีนั้นจะอยูท่ี่จุดการผลิตเท่ากบั 22,500 หน่วย และถา้หากกิจการขายถ่านไฟฟ้า
จ านวน 30,000 หน่วยกิจการจะได้รับก าไรเท่ากับ 15,000 บาท แต่ถ้าหากกิจการขายสินค้าจ านวน 
20,000 หน่วยกิจการจะขาดทุนเท่ากบั 5,000 บาท ซ่ึงสามารถน ามาวาดกราฟไดด้งัน้ี 

ตน้ทุนคงท่ี 

ราคาขาย-ตน้ทุนผนัแปร 
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ภาพแสดงที ่8.10 จุดคุม้ทุน 

 ยกตวัอยา่ง การหาจุดคุม้ทุนของร้านคา้แห่งหน่ึงขายสินคา้ได ้150,000 หน่วยต่อเดือน ในราคา 
15 บาทต่อหน่วย ตน้ทุนมีดงัรายการต่อไปน้ี  
 1. ค่าไฟฟ้า 75,000 บาท มีค่าใชจ่้ายคงท่ี 25,000 บาทและค่าใชจ่้ายแปรผนั 50,000 บาท  
 2. ค่าวสัดุในการผลิต 150,000 บาท  
 3. ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตน้ทุนคงท่ี 750,000 บาท และตน้ทุนแปรผนั 950,000 บาท  
 4. ค่าใชจ่้ายด าเนินการคงท่ี 550,000 บาท และแปรผนั 120,000 บาท  
 จงค านวณหาจุดคุม้ทุนและหาผลก าไรหรือขาดทุนของปริมาณการขายในปัจจุบนั และวิธีท า
แยกรายการของตน้ทุนคงท่ีและตน้ทุนแปรผนัแสดงในตารางต่อไปน้ี 

 

  

TC 

ขาดทุน  
 

รายได ้ตน้ทุน (แสนบาท)  

TFC 

20,000 22,500 30,000 

ก าไร  

จุดคุม้ทุน 

TR 

ปริมาณ 
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ตารางที ่8.9 ตน้ทุนคงท่ีและตน้ทุนแปรผนั 

รายการ ตน้ทุนคงท่ี ตน้ทุนแปรผนั (บาท)  
ค่าไฟฟ้า 
ค่าวสัดุ 

ค่าใชจ่้ายโรงงาน 

ค่าด าเนินรายการ 

รวม 

25,000 

- 
750,000 

550,000 

1,325,000 

50,000 

150,000 

950,000 

120,000 

1,270,000 

 

 ปริมาณขาย =  150,000 หน่วย 

 ตน้ทุนคงท่ี =  1,325,000 บาท 

 ตน้ทุนแปรผนั  =  1,270,000  

    150,000 

   =  8.47 บาทต่อหน่วย 

 ราคาขาย  =  15 บาทต่อหน่วย 

 จุดคุม้ทุน  =  ตน้ทุนคงท่ี / (ราคาขาย – ตน้ทุนแปรผนั)  

   





1,325,000

15 8.47

202.909.65

 

 

ณ ปัจจุบนัผูผ้ลิตท าการขายอยูท่ี่ 150,000 หน่วยต่อเดือน จะท าใหผู้ผ้ลิตขาดทุนดงัน้ี  

  ขาดทุน  =  รายได ้- ตน้ทุน 

    =   (15) (150,000) - [1,325,000 + (1,270,000)  
    = -345,000 บาท 

 

 จากการวิเคราะห์จุดคุม้ทุนของร้านคา้จะสรุปไดว้า่ ปริมาณการผลิตในปัจจุบนัของผูผ้ลิตรายน้ี
จะขาดทุนเท่ากบั 345,000 บาท น ามาเขียนเป็นกราฟไดด้งัภาพ 
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ภาพแสดงที ่8.11 จุดคุม้ทุน 

เส้นต้นทุนเท่ากนั 

 เส้นตน้ทุนเท่ากนั (Isocost Curve) คือ เส้นท่ีแสดงถึงจ านวนต่าง ๆ ของปัจจยัการผลิตทั้งสอง
ชนิดท่ีสามารถซ้ือไดด้ว้ยตน้ทุนจ านวนหน่ึงท่ีก าหนดให้ ณ ระดบัราคาของปัจจยัการผลิตทั้งสองชนิด
ในขณะใดขณะหน่ึง หมายความวา่ ไม่วา่ผูผ้ลิตจะเลือกส่วนผสมปัจจยัการผลิตทั้งสองชนิด ณ จุดใดก็
ตามบนเส้น ก็จะท าให้ตน้ทุนการผลิตเท่ากนัหมดตลอดเส้นเส้นตน้ทุนเท่ากนัน้ีมีลกัษณะเช่นเดียวกบั
เส้นงบประมาณในเร่ืองความพอใจเท่ากนั (ทบัทิม, 2546)  
 เส้นตน้ทุนและเส้นผลผลิตเท่ากนัถูกน ามาใชใ้นการวิเคราะห์พฤติกรรมผูผ้ลิต โดยมีลกัษณะ
การวิเคราะห์เช่นเดียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคโดยแตกต่างกนัท่ีเป้าหมายของผูผ้ลิตคือ การท าก าไรมาก
ท่ีสุดจากการผลิตสินคา้หรือบริการ ภายใตเ้งินทุนหรืองบประมาณท่ีมีอยู่อยา่งจ ากดั ดงันั้น เส้นตน้ทุน
เท่ากนัจึงเป็นเส้นท่ีแสดงถึงอตัราส่วนของจ านวนปัจจยัการผลิตสองชนิด ท่ีผูผ้ลิตใชใ้นการผลิตภายใต้
งบประมาณท่ีมีอยู่ เพื่อให้ไดร้ะดบัสินคา้หน่ึง ๆ ตามท่ีผูผ้ลิตตอ้งการ จึงกล่าวไดว้่าแมผู้ผ้ลิตจะเลือก
ส่วนผสมปัจจยัการผลิตทั้งสองชนิด ณ จุดใดก็ตามบนเส้นน้ี ก็จะท าใหต้น้ทุนการผลิตเท่ากนัตลอดเส้น 
และเส้นตน้ทุนเท่ากนัน้ีจะมีลกัษณะเช่นเดียวกบัเส้นงบประมาณในเน้ือหาส่วนเส้นความพอใจเท่ากนั 
ดงัต่อไปน้ี 

0 

2 

4 

รายได ้ตน้ทุน (ลา้นบาท)  

15 20 

ปริมาณ (หม่ืนหน่วย)  

TFC 

ขาดทุน 

จุดคุม้ทุน 

TC 

TR 
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ภาพแสดงที ่8.12 เส้นตน้ทุนเท่ากนั 

 จากกราฟสามารถพิจารณาต าแหน่งการใช้ตน้ทุนปัจจยัการผลิต X และปัจจยัการผลิต Y ณ 
ต าแหน่ง A B C ไดคื้อ ต าแหน่ง A เป็นต าแหน่งท่ีใชปั้จจยัการผลิต X จ  านวน 0 หน่วย และใชปั้จจยัการ
ผลิต Y จ  านวน Y2หน่วย ในต าแหน่ง B ใชปั้จจยัการผลิต X จ  านวน X1หน่วยปัจจยัการผลิต Y จ านวน 
Y1หน่วย และต าแหน่ง C ใชปั้จจยัการผลิต X จ านวน X2หน่วยปัจจยัการผลิต Y จ  านวน 0 หน่วย ซ่ึงแต่
ละต าแหน่งนั้นจะแสดงถึงการใช้ตน้ทุนการผลิตจ านวนเท่ากนัซ่ึงอยู่บนเส้นตน้ทุนเท่ากนั ดงันั้นจึง
สามารถแสดงสมการของเส้นตน้ทุนไดด้งัน้ี 

   

    
   

K L
TC P K P L     

 

 โดยก าหนด TC  = งบประมาณการผลิต หรือตน้ทุนการผลิต 

   L  = จ านวนแรงงาน (คน)  
   PL   = ค่าจา้งแรงงานต่อคน (บาทต่อคน)  
   K   = จ านวนทุน (หน่วย)  
   PK   = ค่าเช่าทุน (บาทต่อหน่วย)  
 

 ยกตวัอยา่ง การหาเส้นตน้ทุนเท่ากนัในการผลิตเส้ือโหล ถา้ค่าแรงงานเท่ากบั 150 บาท ต่อคน
ต่อวนั เคร่ืองจกัรเยบ็ผา้เคร่ืองละ 500 บาท ผูผ้ลิตมีตน้ทุนในการผลิตเท่ากบั 4,500 บาท ถา้ผูผ้ลิตไม่ใช้

ปัจจยัY 

ปัจจยั X 
C 

0 

A 

B 

X1 

Y2 

 

Y1 

X2 
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แรงงานเลยจะสามารถซ้ือเคร่ืองจกัรไดท้ั้งส้ินจ านวน 9 เคร่ือง และถา้ผูผ้ลิตไม่ใช้เคร่ืองเยบ็ผา้เลยจะ
สามารถจา้งคนงานไดท้ั้งส้ินจ านวน 30 คน สามารถค านวณไดด้งัน้ี 

 

  สมการของเส้นตน้ทุนเท่ากนั 
   

K L
TC P K P L   

 

  เม่ือ TC  คือ ตน้ทุนรวม (Total Cost)  
   PK   คือ ราคาเคร่ืองเยบ็ผา้หน่ึงหน่วย 

   PL   คือ ค่าแรงงานหน่ึงหน่วย 

   K   คือ จ านวนเคร่ืองจกัรเยบ็ผา้ 
   L   คือ จ านวนแรงงาน 

 

  ถา้  L = O    
     

   
K L

TC P K P L   

       4,500 = 500 K + 150 (0)  
      K = 4,500 / 500 

      K = 9 เคร่ือง 

 

  ถา้  K = O   

     
   

K L
TC P K P L   

      4,500 = 500 (0) + 150 L 

     L = 4,500 / 150 

     L = 30 คน 

 

จากการค านวณหาเส้นตน้ทุนเท่ากนัสามารถน ามาวาดกราฟไดด้งัน้ี 
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ภาพแสดงที ่8.13 เส้นตน้ทุนเท่ากนัในการผลิตเส้ือโหล 

  ยกตวัอยา่ง การหาเส้นตน้ทุนเท่ากนัในการผลิตตุ๊กตา ถา้ค่าแรงงานเท่ากบั 200 บาท /
คน/ วนัเคร่ืองจกัรเยบ็ผา้เคร่ืองละ 1,000 บาท ผูผ้ลิตมีตน้ทุนในการผลิตเท่ากบั 10,000 บาท ถา้ผูผ้ลิตไม่
ใชแ้รงงานเลยจะสามารถซ้ือเคร่ืองจกัรไดท้ั้งส้ินจ านวน 10 เคร่ือง และถา้ผูผ้ลิตไม่ใชเ้คร่ืองจกัรเลยจะ
สามารถจา้งคนงานไดท้ั้งส้ินจ านวน 50 คน สามารถค านวณไดด้งัน้ี 

 

 สมการของเส้นตน้ทุนเท่ากนั 
   

K L
TC P K P L   

 

  เม่ือ TC  คือ ตน้ทุนรวม (Total Cost)  
   PK   คือ ราคาเคร่ืองเยบ็ผา้หน่ึงหน่วย 

   PL    คือ ค่าแรงงาน หน่ึงหน่วย 

   K   คือ จ านวนเคร่ืองจกัรเยบ็ผา้ 
   L   คือ จ านวนแรงงาน 

  ถา้  L = O  

     
   

K L
TC P K P L   

     10,000 = 1,000 K + 200 (0)  
     K = 10,000 / 1,000 

     K = 10 เคร่ือง 

   ถา้  K = O  

     
   

K L
TC P K P L   

     10,000= 1,000 (0) + 200 L 

จ านวนแรงงาน 

 10 

 30 

 20 

 0  3 6  9 
จ านวนเคร่ืองจกัร 
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      L = 10,000 / 200 

      L = 50 คน 

จากการค านวณหาเส้นตน้ทุนเท่ากนัสามารถน ามาวาดกราฟไดด้งัต่อไปน้ี 

 

ภาพแสดงที ่8.14 เส้นตน้ทุนเท่ากนัในการผลิตตุก๊ตา 
ลกัษณะของเส้นและการเปลี่ยนแปลงของเส้นต้นทุนที่เท่ากนั  
 ลกัษณะและการเปล่ียนแปลงของเส้นตน้ทุนท่ีเท่ากนัมีคุณสมบติัท่ีเหมือนกบัเส้นงบประมาณท่ี
กล่าวถึงในเน้ือหาเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ ลกัษณะเส้นตน้ทุนจะเป็นเส้นตรงท่ีมีค่าความชนัเป็นลบ
ทอดลงจากซ้ายมาขวาและไม่ขาดช่วง โดยเส้นตน้ทุนเท่ากนันั้นจะไม่ตดักนัและจุดท่ีอยูบ่นเส้นตน้ทุน
เท่ากนัเดียวกนัจะมีตน้ทุนท่ีเท่ากนั และถา้หากเส้นตน้ทุนเท่ากนัท่ีอยูสู่งกวา่ (ทางขวา) แสดงถึงตน้ทุนท่ี
มากกว่าแต่ถ้าเส้นต้นทุนเท่ากันท่ีอยู่ต  ่ ากว่า (ทางซ้าย) แสดงถึงต้นทุนท่ีน้อยกว่า ส าหรับการ
เปล่ียนแปลงของเส้นต้นทุนนั้นเกิดจาก 2 ปัจจยัคือ การเปล่ียนแปลงงบประมาณการผลิต และการ
เปล่ียนแปลงราคาของปัจจยัท่ีใชใ้นการผลิต โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 1. กรณีราคาปัจจัยการผลิตเปลี่ยนแปลงไปในขณะที่ต้นทุนเท่าเดิม แบ่งศึกษาได้ 2 กรณีคือ 
กรณีท่ีราคาปัจจยั X เพิ่มข้ึนหรือลดลง ราคาปัจจยั Y คงเดิม และกรณีท่ีราคาปัจจยั X คงเดิม ราคาปัจจยั 
Y เพิ่มข้ึนหรือลดลง โดยมีลกัษณะการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

 กรณีท่ีราคาปัจจยั X เพิ่มข้ึนหรือลดลง ราคาปัจจยั Y คงเดิม เส้นตน้ทุนการผลิตจะเปล่ียนแปลง
ไปดงัน้ี 

จ านวนเคร่ืองจกัร (K)  

จ านวนแรงงาน (L)  

 50 

40 

 30 

 20 

  

0 2 4 6 8 
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ภาพแสดงที ่8.15 การเปล่ียนของเส้นตน้ทุนเท่ากนั กรณีราคาปัจจยั X เปล่ียน 

 จากภาพแสดงท่ี 8.15 จะเห็นวา่เส้นตน้ทุนเดิมคือเส้น IC0 เม่ือราคาปัจจยั X สูงข้ึน ขณะท่ีปัจจยั 
Y ราคาคงเดิมและตน้ทุนคงเดิม เส้นตน้ทุนจะเปล่ียนไปเป็นเส้น IC2 เน่ืองจากสามารถซ้ือปัจจยั X ได้
นอ้ยลงจาก X0 เป็น X2 แต่ในทางตรงขา้มกนัถา้ราคาปัจจยั X ลดลง เส้นตน้ทุนก็จะเปล่ียนเป็น IC1 เพราะ
สามารถซ้ือปัจจยั X ไดม้ากข้ึนจาก X0 เป็น X1 

  

ปัจจยั Y 

ปัจจยั X 

 

 

 

 

 

 

0 
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 ส าหรับกรณีท่ีราคาปัจจยั X คงเดิม ราคาปัจจยั Y เพิ่มข้ึนหรือลดลง เส้นตน้ทุนการผลิตจะ
เปล่ียนแปลงไปดงัภาพน้ี 

 

ภาพแสดงที ่8.16 เส้นตน้ทุนเท่ากนัเปล่ียนกรณีท่ีราคาเปล่ียน 

 จากกราฟจะเห็นวา่ เส้นตน้ทุนเดิมคือเส้น IC0 เม่ือราคาปัจจยั Y สูงข้ึน ขณะท่ีปัจจยั X ราคาคง
เดิมและตน้ทุนคงเดิม เส้นตน้ทุนจะเปล่ียนไปเป็น IC2 เน่ืองจากสามารถซ้ือปัจจยั Y ไดน้้อยลงจาก Y0 

เป็น Y2 แต่ในทางตรงขา้มถา้ราคาปัจจยั Y ลดลง เส้นตน้ทุนก็จะเปล่ียนเป็น IC1 เพราะสามารถซ้ือปัจจยั 
Y ไดม้ากข้ึนจากY0 เป็น Y1 เช่นกนั 

 ยกตวัอย่างเช่น การเปล่ียนแปลงของราคาปัจจยัการผลิตโดยก าหนดให้งบประมาณการผลิต
ของผูผ้ลิตเท่ากบั 20,000 บาท ราคาค่าจา้งแรงงานเท่ากบั 200 บาทต่อคน และค่าเช่าทุนเท่ากบั 300 บาท 
ต่อหน่วย รวมทั้งมีขอ้ก าหนดเพิ่มเติมคือ ใหค้่าจา้งแรงงานเพิ่มข้ึนเป็น 300 บาทต่อคน และอีกกรณีหน่ึง
คือ ค่าจา้งแรงงานลดลงเป็น 100 บาทต่อคน โดยสามารถแสดงการเปล่ียนแปลงของเส้นตน้ทุนการผลิต
ทั้งสองกรณีดงัน้ี 

ปัจจยั Y 

ปัจจยั X 

   0 
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ภาพแสดงที ่8.17 การเปล่ียนแปลงของราคาปัจจยัการผลิต 

 จากกราฟแสดงให้เห็นวา่ เม่ือค่าจา้งแรงงานลดลงจาก 200 บาทต่อคนเป็น 100 บาทต่อคน และ
ดว้ยงบประมาณการผลิต 20,000 บาท หากผูผ้ลิตเลือกใชแ้รงงานเพียงอยา่งเดียว จะจา้งแรงงานไดท้ั้งส้ิน 
200 คน ท าให้เส้นตน้ทุนเท่ากนัเคล่ือนยา้ยมาทางขวามือของเส้นตน้ทุนเท่ากนัเส้นเดิม หรือเส้นตน้ทุน
เท่ากนัจะเคล่ือนยา้ยจากเส้นตน้ทุนเท่ากนั IC0 เป็นเส้นตน้ทุนเท่ากนั IC1 ขณะท่ีค่าจา้งแรงงานเพิ่มข้ึน
เป็น 300 บาทต่อคน และดว้ยงบประมาณผลิต 20,000 บาท หากผูผ้ลิตเลือกใชแ้รงงานเพียงอยา่งเดียวจะ
จา้งแรงงานไดท้ั้งส้ิน 67 คน ท าใหเ้ส้นตน้ทุนเท่ากนัเปล่ียนจากเส้น IC0 ไปเป็นเส้น IC2 

 2. กรณีราคาขายปัจจัยการผลิตทั้ง 2 ชนิดเท่าเดิมแต่ผู้ผลิตใช้ต้นทุนการผลิตเปลี่ยนจากเดิม 
โดยศึกษาได ้2 กรณีคือ กรณีท่ีมีตน้ทุนการผลิตมากข้ึนเส้นตน้ทุนจะเคล่ือนท่ีไปทางขวา และกรณีท่ีมี
ตน้ทุนการผลิตนอ้ยลงเส้นตน้ทุนจะเคล่ือนท่ีไปทางซา้ย ดงัน้ี 

 

จ านวนแรงงาน  

จ านวนทุน  
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                 67                                 100                                200 
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ภาพแสดงที ่8.18 การเปล่ียนเส้นตน้ทุนเท่ากนักรณีงบประมาณเปล่ียน 

 จากกราฟจะเห็นได้ว่าเส้นต้นทุนเดิมคือ เส้น IC0 เม่ือผูผ้ลิตมีต้นทุนเพิ่มข้ึน เส้นต้นทุนจะ
เปล่ียนเป็นเส้น IC1 เน่ืองจากปัจจยัการผลิตของราคานั้นคงเดิม จึงท าให้สามารถซ้ือปัจจยัการผลิต
ไดม้ากข้ึน และเม่ือผูผ้ลิตมีตน้ทุนนอ้ยลงเส้นตน้ทุนจะเป็นเส้น IC2 เน่ืองจากปัจจยัการผลิตราคาคงเดิม
ท าใหส้ามารถซ้ือปัจจยัการผลิตไดน้อ้ยลง 

 ยกตวัอยา่ง การเปล่ียนแปลงงบประมาณการผลิตโดยก าหนดให้งบประมาณการผลิตของผูผ้ลิต
รายหน่ึงเพิ่มข้ึนจาก 20,000 บาท เป็น 40,000 หรืองบประมาณการผลิตลดลงจาก 20,000 บาทเป็น 
10,000 บาท โดยก าหนดใหร้าคาค่าจา้งแรงงานเท่ากบั 200 บาท ต่อคน และค่าเช่าทุนหน่วยละ 100 บาท
เป็นตน้ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงของงบประมาณการผลิตจะส่งผลต่อเส้นงบประมาณ ดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

ปัจจยั X 

ปัจจยั Y 

เพ่ิม ลด 

0 
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ภาพแสดงที ่8.19 การเปล่ียนแปลงงบประมาณการผลิต 

 จากภาพ ถา้หากงบประมาณการผลิตของผูผ้ลิตเพิ่มข้ึนจาก 20,000 บาท เป็น40,000 บาท จะ
ส่งผลใหเ้ส้นตน้ทุนเท่ากนัเคล่ือนยา้ยจากเส้น IC0 เปล่ียนไปเป็นเส้น IC2 หรือเส้นตน้ทุนเท่ากนัจะยา้ยไป
ทางขวามือ โดยขนานกบัเส้นตน้ทุนเท่ากนัเส้นเดิมหรือถา้หากงบประมาณการผลิตของผูบ้ริโภคผลิต
ลดลงจาก 20,000 บาท เป็น 10,000 บาท จะส่งผลให้เส้นตน้ทุนเท่ากนัเคล่ือนยา้ยไปทางซ้ายมือ โดย
ขนานกบัเส้นตน้ทุนเท่ากนัเส้นเดิมเป็นเส้น IC1 นัน่เอง 

 

เส้นผลผลติเท่ากนั  
 เส้นผลผลิตเท่ากนั (Isoquant Curve : IQ) เป็นเส้นท่ีแสดงถึงส่วนประกอบต่าง ๆ ของปัจจยัการ
ผลิต 2 ชนิดในส่วนประกอบท่ีต่างกนั แต่ให้ผลผลิตท่ีเท่ากนัซ่ึงทุก ๆ จุดบนเส้นผลผลิตเท่ากนัจะแสดง
ถึงจ านวนผลผลิตท่ีเท่ากนัตลอดทั้งเส้น หรือเส้นผลผลิตเท่ากนันั้นเป็นเส้นท่ีแสดงถึงอตัราส่วนจ านวน
ปัจจยัการผลิตสองชนิดท่ีผูผ้ลิตใชใ้นการผลิตเพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตออกมาจ านวนเท่ากนันัน่เอง  

 ยกตวัอย่าง ปัจจยัการผลิตท่ีจะตอ้งใช้ในการผลิตโต๊ะเพื่อให้ไดจ้  านวน 50 หน่วยมี 2 ชนิดคือ 
ปัจจยัการผลิต A และปัจจยัการผลิต B ผลผลิตแสดงการใชปั้จจยัการผลิต A และ B ในการผลิตโต๊ะให้
ไดจ้  านวน50หน่วย ดงัตารางแสดงท่ี 8.10 

  

 

จ านวนทุน 

จ านวนแรงงาน 
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ตารางที ่8.10 ผลผลิตแสดงการใชปั้จจยัการผลิต 

 

จากตารางท่ี 8.10 เม่ือน าขอ้มูลมาสร้างเป็นกราฟแลว้จะไดเ้ส้นผลผลิตท่ีเท่ากนัดงัน้ี 

 

ภาพแสดงที ่8.20 เส้นผลผลิตท่ีเท่ากนั 
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ภาพแสดงที ่8.21 เส้นผลผลิตเท่ากนั ในลกัษณะผลผลิตท่ีแตกต่างกนั 

 เน่ืองจากลกัษณะของเส้นผลผลิตเท่ากนัมีคุณสมบติัท่ีเหมือนกบัเส้นความพึงพอใจเท่ากันท่ี
กล่าวถึงในบทพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ เส้นผลผลิตเท่ากันท่ีอยู่สูงกว่า (ทางขวา) แสดงถึงผลผลิตท่ี
มากกวา่ส่วนเส้นผลผลิตเท่ากนัท่ีอยูต่  ่ากวา่ (ทางซา้ย) แสดงถึงผลผลิตท่ีนอ้ยกวา่ และเส้นผลผลิตเท่ากนั
จะไม่ตดักนั ดงันั้นจึงท าให้ความชนัเป็นลบทอดลงจากซ้ายมาขวาและไม่ขาดช่วง ซ่ึงจุดท่ีอยู่บนเส้น
ผลผลิตเดียวกนัจะมีผลผลิตท่ีเท่ากนั ทั้งน้ีลกัษณะของเส้นผลผลิตท่ีเท่ากนัยงัสามารถบอกถึงผลการ
ทดแทนของปัจจยัการผลิตได ้โดยมีรูปแบบการทดแทนของปัจจยัการผลิต 3 รูปแบบดงัต่อไปน้ี 

  1. เส้นผลผลติเท่ากันทีม่ีลกัษณะเป็นเส้นตรง จะมีลกัษณะของเส้นท่ีมีความชนัเป็นลบ
และทอดลงจากซา้ยมาขวา ซ่ึงแสดงถึงปัจจยัการผลิตสองชนิดน้ีสามารถใชท้ดแทนกนัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
ดงัภาพแสดงท่ี 8.22 

ปัจจยั Y 

 0 

IQ1 
IQ2 

ปัจจยั X 

IQ3 



376 

 

 

ภาพแสดงที ่8.22 ปัจจยัการผลิตท่ีทดแทนกนัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

 ยกตวัอยา่ง ลกัษณะเส้นผลผลิตท่ีปัจจยัสามารถทดแทนกนัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ในการปลูกถัว่ได้
ผลผลิต 100 ถงั อาจใช้ปุ๋ยชนิด P แทนชนิด R ในอตัราส่วนสองต่อหน่ึง ในกรณีเช่นน้ีจะเป็นลกัษณะ
ทดแทนกนัไดอ้ยา่งสมบูรณ์และเส้นผลผลิตเท่ากนัจะเป็นเส้นตรง ดงัน้ี 

ตารางที ่8.11 ผลผลิตท่ีปัจจยัสามารถทดแทนกนัไดส้มบูรณ์ 

แผนการใชปั้จจยั ปัจจยั P ปัจจยั R 
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จากขอ้มูลในตารางสามารถน ามาวาดกราฟไดด้งัน้ี 
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ภาพแสดงที ่8.23 ผลผลิตท่ีปัจจยัสามารถทดแทนกนัไดส้มบูรณ์ 

  2. เส้นผลผลิตเท่ากันมีลักษณะหักศอก จะมีลกัษณะเส้นท่ีแสดงถึงปัจจยัการผลิตสอง
ชนิดน้ีไม่สามารถใชท้ดแทนกนัได ้ดงัภาพแสดงท่ี 8.24 

 

ภาพแสดงที ่8.24 เส้นผลผลิตเท่ากนัมีลกัษณะหกัศอก 
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 ยกตวัอยา่ง ในการปลูกขา้วโพดไม่สามารถน าปุ๋ยไปแทนพนัธ์ุขา้วโพดได ้ดงันั้นปริมาณการใช้
ปุ๋ยกบัปริมาณการใชพ้นัธ์ุขา้วโพดจะไม่เก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะเช่นน้ีเส้นผลผลิตเท่ากนัและจะเป็นเส้นหกั
มุมฉากเน่ืองจากเส้นผลผลิตเท่ากนัท่ีปัจจยัการผลิตไม่สามารถทดแทนกนัได ้ดงัน้ี 

 

ภาพแสดงที ่8.25 เส้นผลผลิตท่ีปัจจยัการผลิตไม่สามารถทดแทนกนัได ้

 3. เส้นผลผลิตเท่ากันที่มีลักษณะโค้งเว้าเข้าหาจุดก าเนิด จะมีลกัษณะเส้นท่ีแสดงถึงปัจจยัการ
ผลิตสองชนิดน้ีท่ีไม่สามารถใชท้ดแทนกนัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ดงัภาพแสดงท่ี 8.26 

 

ภาพแสดงที ่8.26 เส้นผลผลิตเท่ากนักรณีทดแทนกนัไดไ้ม่สมบูรณ์ 
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 ยกตวัอย่าง ปัจจยัการผลิตสองชนิดไม่สามารถทดแทนได้อย่างสมบูรณ์ของบริษทัแห่งหน่ึง
แสดงส่วนผสมของปัจจยัการผลิต 2 ชนิด คือ M และ N ซ่ึงใช้ร่วมกนัเพื่อผลิตสินคา้ เป็นจ านวน 150 
หน่วย แสดงดงัตารางแสดงท่ี 8.12 

ตารางที ่8.12 ปัจจยัการผลิตสองชนิดท่ีไม่สามารถทดแทนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

 

 จากขอ้มูลดงักล่าวสามารถวาดภาพไดด้งัน้ี 

 

ภาพแสดงที ่8.27 ปัจจยัการผลิตชนิดท่ีไม่สามารถทดแทนไดส้มบูรณ์ 
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การใช้ปัจจัยการผลติทดแทน (Marginal Rate of Substitution : MRTS)  

 อตัราการใชปั้จจยัการผลิตทดแทน หมายถึง จ านวนปัจจยัการผลิตชนิดหน่ึงท่ีผูผ้ลิตสามารถใช้
ลดลงเม่ือมีการใชปั้จจยัการผลิตอีกชนิดหน่ึงเพิ่มข้ึน1 หน่วย โดยยงัคงสามารถใหผ้ลผลิตจ านวนเท่าเดิม 
ดงันั้น อตัราการใชปั้จจยัการผลิตทดแทนกนัจึงแสดงถึงความสามารถในการทดแทนกนัของปัจจยัการ
ผลิตชนิดหน่ึง (ท่ีเพิ่มข้ึนทีละหน่วย) กบัปัจจยัการผลิตอีกชนิดหน่ึง (ท่ีลดลง) โดยยงัคงรักษาระดบัการ
ผลิตไวค้งเดิม (สุจิตรา, 2552) ดงันั้นจึงกล่าวไดว้า่ อตัราการใชปั้จจยัการผลิตทดแทน (Marginal Rate of 
Substitution : MRTS) เป็นการวดัอตัราการเปล่ียนแปลงของจ านวนปัจจยัการผลิตชนิดหน่ึงเทียบกบัการ
เปล่ียนแปลงปัจจยัการผลิตอีกชนิดหน่ึงท่ีไดผ้ลผลิตเท่าเดิม ซ่ึงอตัราการใช้ปัจจยัการผลิตทดแทนกนั
นั้นจะมีลกัษณะคล้ายกบัอตัราการทดแทนกนัของสินคา้ โดยถ้ามีการใช้ปัจจยั B ลดลงแล้วมีการใช้
ปัจจยั A เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะเขียนเป็นสัญลกัษณ์ MRTSAB และเม่ือมีการใชปั้จจยั A ลดลงแลว้มีการใช้
ปัจจยั B เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะเขียนเป็นสัญลกัษณ์ MRTSBA ทั้งน้ีอตัราการใช้ปัจจยัการผลิตทดแทนกนั 
สามารถเขียนเป็นสูตรค านวณไดด้งัน้ี 
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B
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 โดย MRTS นั้นมีความสัมพนัธ์กบัค่าผลผลิตส่วนเพิ่มดงัสมการ 
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โดยท่ี  คือ ส่วนเปล่ียนแปลงของปัจจยั A 

   B  คือ ส่วนเปล่ียนแปลงของปัจจยั B 

  MPA  คือ ผลผลิตส่วนเพิ่มของปัจจยั A หรือ ผลผลิตท่ีไดจ้ากปัจจยั A หน่วยสุดทา้ย 

  MPB  คือ ผลผลิตส่วนเพิ่มของปัจจยั B หรือ ผลผลิตท่ีไดจ้ากปัจจยั B หน่วยสุดทา้ย 

 

 เน่ืองจากค่าอตัราการใชปั้จจยัการผลิตทดแทนจะมีค่าลดลงเร่ือย ๆ ซ่ึงจะแสดงถึงการใชปั้จจยั
การผลิตทดแทนกันท่ีมากข้ึน ซ่ึงเป็นไปตามกฎการลดน้อยถอยลงของอตัราการใช้ปัจจยัการผลิต
ทดแทนกนั (Diminishing Marginal Rate Of Substitution) และจากสมการดงักล่าวอตัราการใชปั้จจยัการ
ผลิต B แทนปัจจยัการผลิต A ก็คือค่าความชัน (Slope) ของเส้นผลผลิตเท่ากนัระหว่างปัจจยั A และ
ปัจจยั B นัน่เอง ซ่ึงแสดงไดด้งัภาพแสดงท่ี 8.28 

A
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ภาพแสดงที ่8.28 การหาค่าของอตัราการใชปั้จจยัการผลิตทดแทนกนั 

ดุลยภาพของผู้ผลติ  
 ดุลยภาพของผูผ้ลิต (Producer Equilibrium) เป็นปริมาณการผลิตท่ีดีท่ีสุด เน่ืองจากสภาวะท่ี
ผูผ้ลิตไม่มีแนวโน้มเปล่ียนแปลงปริมาณการผลิต ผูผ้ลิตจะท าการผลิต ณ จุดท่ี MC=MR ในระยะสั้น
ผูผ้ลิตบางรายมีตน้ทุนต่อหน่วยสูงกว่าราคาสินคา้ เน่ืองจากการผลิตท่ีขาดประสิทธิภาพ ท าให้รายรับ
รวมสูงกว่าตน้ทุนแปรผนั ผูผ้ลิตจะยงัคงผลิตต่อไปแมจ้ะขาดทุน เพราะสามารถน ารายรับท่ีมากกว่า
ตน้ทุนแปรผนัรวมมาชดเชยการขาดทุนได ้แต่ถา้เลิกผลิตผูผ้ลิตจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายส่วนของตน้ทุนคงท่ี 
แต่ถา้รายรับรวมน้อยกวา่ตน้ทุนแปรผนั ผูผ้ลิตจะเลิกท าการผลิต โดยปกติผูผ้ลิตสามารถเปล่ียนแปลง
ขนาดของโรงงานไดร้วมทั้งเลิกด าเนินการไดถ้า้รายรับไม่คุม้กบัตน้ทุนการผลิตท าให้ในระยะยาวราคา
สินคา้จะเท่ากบัจุดต ่าท่ีสุดของตน้ทุนเฉล่ีย ผูผ้ลิตจะใชโ้รงงานท่ีมีขนาดเหมาะสมท่ีสุด (Optimum Size) 
ท่ี SMC=LMC ถา้ราคาสินคา้มากกว่าจุดต ่าท่ีสุดของตน้ทุนเฉล่ียจะมีก าไรเกินปกติดึงดูดให้ผูผ้ลิตราย
ใหม่เขา้สู่ตลาดเพิม่ข้ึนราคาสินคา้จะลดลงจนกระทัง่เท่ากบัจุดต ่าท่ีสุดของตน้ทุนเฉล่ีย จึงท าให้ดุลยภาพ
ของผูผ้ลิตเกิดข้ึนจากการท่ีรายรับเท่ากบัตน้ทุน  
 เน่ืองจากจุดประสงคใ์นการผลิตของผูผ้ลิตคือตอ้งการก าไรสูงสุด โดยใชปั้จจยัการผลิตให้น้อย
ท่ีสุดหรือตน้ทุนการผลิตต ่าท่ีสุด ผูผ้ลิตจะใชอ้ตัราส่วนปัจจยัการผลิตให้เป็นไปตามเง่ือนไขขา้งตน้ซ่ึง
เกิดข้ึน ณ จุดท่ีเส้นผลผลิตเท่ากนักบัเส้นตน้ทุนเท่ากนัมาสัมผสักนัเรียกวา่ จุดดุลยภาพผูผ้ลิต โดยท่ีดุลย
ภาพผูผ้ลิตเกิดข้ึนไดโ้ดยเง่ือนไขสองประการคือ ตน้ทุนท่ีท าใหไ้ดผ้ลผลิตมากท่ีสุดภายใตต้น้ทุนท่ีจ ากดั 
และจ านวนผลผลิตท่ีท าใหไ้ดต้น้ทุนการผลิตต ่าท่ีสุดซ่ึงเป็นจุดท่ีค่าความชนัของเส้นผลผลิตเท่ากนัและ

ปัจจยั B 

ปัจจยั A 
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เส้นตน้ทุนเท่ากนั จุดดุลยภาพจึงอยูท่ี่จุดสัมผสัของเส้นผลผลิตเท่ากนัและเส้นตน้ทุนเท่ากนัซ่ึงเป็นจุดท่ี
ความชนัของเส้นทั้งสอง มีค่าเท่ากนั ดงัสมการ 

A
MRTS

B



  

คือ  ค่าความชนัของเส้นผลผลิตเท่ากบั 

B

A

P
MRTS

P

  คือ  ค่าความชนัของเส้นตน้ทุนเท่ากบั 

 ดงันั้นเง่ือนไขของดุลยภาพของผูผ้ลิตคือ B

A

A P
MRTS

B P


 


  

 

 ยกตวัอยา่ง สินคา้ ก มีการใชปั้จจยัการผลิต 2 ชนิด ท่ีใชร่้วมกนัในการผลิตหรือซ่ึงใหไ้ดผ้ลผลิต
ออกมาเท่ากนั ปัจจยัในการผลิตท่ีเราจะตอ้งใช้ในการผลิตสินคา้ ก. เพื่อให้ไดจ้  านวน 100 หน่วย คือ 
ปัจจยัการผลิต A และ ปัจจยัการผลิต B ดงัตาราง และมีเส้นผลผลิตเท่ากบัดงักราฟ สามารถหาจุดดุลย
ภาพไดด้งัน้ี 

ตารางที ่8.13 ผลผลิตเท่ากนั 

แผนการผลิตท่ี ปัจจยัการผลิต A ปัจจยัการผลิต B จ านวนสินคา้ ก 
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จากขอ้มูลสามารถน ามาวาดกราฟไดด้งัน้ี 
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ภาพแสดงที ่8.29 จุดดุลยภาพ 

 ดังนั้น ดุลยภาพของผูผ้ลิตจึงเป็นการวิเคราะห์ปัจจยัการผลิตท่ีเหมาะสม (Optimum Input 
Combination) โดยดุลยภาพของผูผ้ลิตสามารถหาไดโ้ดยจากจุดสัมผสัของเส้นผลผลิตเท่ากนั (Isoquant 
Curve) และเส้นตน้ทุนเท่ากนั (Isocost Curve) ดงัภาพแสดงท่ี 8.30 

 

ภาพแสดงที ่8.30 ดุลยภาพในการผลิต 

 

ปัจจยัB 

ปัจจยั A 
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การวเิคราะห์เส้นขยายการผลติ  
 เส้นการขยายการผลิต (The Expansion Path) สามารถหาไดจ้ากการลากเส้นเช่ือมต่อยงัจุดท่ีเส้น
ผลผลิตเท่ากนักบัเส้นตน้ทุนเท่ากนัสัมผสักนั ดงัภาพแสดงท่ี 8.31 น้ี

  

 

  
ภาพแสดงที ่8.31 เส้นขยายการผลิต 

 เน่ืองจากดุลยภาพของผูผ้ลิตเป็นจุดท่ีท าให้ผูผ้ลิตมีตน้ทุนท่ีต ่าท่ีสุด และไดผ้ลผลิตท่ีมากท่ีสุด 
โดยเง่ือนไขของดุลยภาพคือ MRTS = PA / PB และจากเง่ือนไขอตัราการทดแทนระหวา่งปัจจยัส่วนเพิ่ม
เท่ากบัราคาปัจจยัการผลิต สามารถเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 

     

A A

B B

MP P

MP P


 

 

 ดงันั้นการเปล่ียนแปลงของเส้นตน้ทุนจากราคาของปัจจยัการผลิตเปล่ียนแปลง เม่ือระดบัราคา
ปัจจยั K และปัจจยั L ลดลง ส่งผลให้เส้นตน้ทุนการผลิตเล่ือนเพิ่มข้ึนจาก E1สู่ E2และ E3ตามล าดบัการ
ปรับตวัของราคาปัจจยัการผลิตท่ีลดลง ส่งผลให้ผูผ้ลิต ผลิตสินค้าได้มากข้ึนจาก IQ1 IQ2และ IQ3 
ตามล าดบั เม่ือลากเส้นเช่ือมต่อจุดดุลยภาพจะไดเ้ส้นขยายการผลิตปัจจยักรณีท่ี ราคาปัจจยั K คงท่ี และ

เสน้ขยายการผลิต 

ปัจจยั L 
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ราคาปัจจยั L หรือค่าจา้งถูกลง ท าให้ผูผ้ลิตมีการใช้แรงงานเพิ่มข้ึนหรือปัจจยั L มากข้ึนจะท าให้การ
ขยายการผลิตมีเส้นขยายการผลิต ดงัภาพแสดงท่ี 8.32 

 

ภาพแสดงที ่8.32 เส้นขยายการผลิตเปล่ียน กรณีราคาปัจจยั L เปล่ียน 

 ยกตวัอยา่ง การขยายการผลิตของธุรกิจของก าหนด P L = P K = 1 บาท และยงัคงไม่เปล่ียนแปลง 
ถา้รายจ่ายทั้งหมดของธุรกิจสูงข้ึนจาก 8 บาท เป็น 12 บาท และแลว้เป็น 16 บาท ต่อระยะเวลา สามารถ
วาดกราฟไดด้งัน้ี 

 

ภาพแสดงที ่8.33 เส้นขยายการผลิต 

เสน้ขยายการผลิต 
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 และในกรณีท่ีราคาปัจจยั L คงท่ี และราคาทุนหรือราคาปัจจยั K ถูกลง จะท าให้ผูผ้ลิตมีการใช้
ทุนเพิ่มข้ึนหรือมีปัจจยั K มากข้ึน จะท าใหผู้ผ้ลิตมีการขยายการผลิตตามเส้นขยายการผลิต ดงัภาพแสดง
ท่ี 8.34 

 

 

ภาพแสดงที ่8.34 เส้นขยายการผลิตกรณีปัจจยั K เปล่ียนแปลง 

การตัดสินใจลงทุนและความเส่ียง  
เป็นการวิเคราะห์ถึงโอกาสในการลงทุนของกิจการ การน าทรัพยากรมาใชก้ารขยายขนาดการ

ผลิตของกิจการ โดยมีการก าหนดการลงทุนท่ีแตกต่างกนัไป ลกัษณะท่ีแตกต่างกนัของการตดัสินใจใน
การลงทุนจะเก่ียวขอ้งกับต้นทุน และรายได้ท่ีเพิ่มข้ึนจากการลงทุน ดงันั้นจึงจ าเป็นต้องน าแนวคิด
เก่ียวกบัอตัราหกัลด (Discounting) และมูลค่าปัจจุบนั (Present value) มาใชเ้พื่อใหส้ามารถประเมินและ
เปรียบเทียบโครงการท่ีแตกต่างกนัได ้ 

ประเภทของโครงการลงทุน 

งบประมาณการลงทุนนั้นไม่เพียงแต่ใช้ในการวางแผนค่าใช้จ่ายในการลงทุนเท่านั้ น ยงั 
สามารถใช้ในการวางแผนทางด้านอ่ืน ๆ ด้วย โดยทัว่ไปประเภทโครงการลงทุนจ าแนกได้เป็น 5 
ประเภท ดงัน้ี 

1.โครงการลงทุนเพื่อการทดแทน (Replacement project) เป็นโครงการลงทุนท่ีมีจุดมุ่งหมายใน
การจดัใหมี้โรงงานหรือเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรใหม่ ๆ เพื่อน ามาทดแทนโรงงานหรือ เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ี
มีอยูเ่ดิมท่ีช ารุด ผูล้งทุนจ าเป็นตอ้งลงทุนเพื่อซ้ือเคร่ืองจกัรใหม่มาทดแทน เป็นการลดค่าใชจ่้ายค่าซ่อม

 

  

 

 

เสน้ขยายการผลิต 

ปัจจยั L 

ปัจจยั K 
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บ ารุง และเป็นการแก้ไขเร่ืองประสิทธิ ภาพในการผลิตท่ี ท าให้ประสิทธิภาพการผลิตกลบัมาสูงข้ึน
เหมือนเดิม 

2.โครงการลงทุนเพี่อการลดต้นทุน (Cost reduction project) เป็นโครงการลงทุน ท่ีมี
จุดมุ่งหมายในการจดัให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรใหม่ ๆ ซ่ึงมีประสิทธิภาพ เพื่อน ามาทดแทน เคร่ืองมือ
เคร่ืองจกัรท่ีมีอยูเ่ดิมซ่ึงมีความลา้สมยั เพื่อเป็นการลดค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในการผลิตสินคา้ รวมถึงช่วยใน
การลดรายจ่ายในการฝึกอบรม ลดตน้ทุนในการจา้งแรงงาน และสามารถใชต้น้ทุนการผลิตอ่ืนทดแทน
ท่ีถูกกวา่ได ้

3.โครงการลงทุนเพื่อการขยายผลิตภณัฑ์หรือตลาดเดิม (Output expansion of traditional 
products and markets project) เป็นการขยายการลงทุนในการผลิตสินค้าแบบเดิมให้มากข้ึน เพื่อ
ตอบสนองอุปงคสิ์นคา้ท่ีเพิ่มสูงข้ึนโดยการท าการผลิตท่ีมากข้ึน 

4.โครงการลงทุนเพื่อการขยายขอบข่ายงาน (Expansion into new products and/or markets 
project) เป็นโครงการลงทุนท่ีมีจุดมุ่งหมายท่ีจะพฒันาการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภณัฑ์ใหม่ และขาย
ผลิตภณัฑใ์หม่ในตลาดได ้

5.โครงการลงทุนท่ีตอบสนองต่อกฎระเบียบของรัฐบาล Government regulation project) เป็น
โครงการลงทุนท่ีเป็นไปตามกฎระเบียบของรัฐบาลซ่ึงอาจเป็นโครงการลงทุนเก่ียวกบั ปัญหาเร่ือง
สุขภาพและความปลอดภยั การควบคุมส่ิงแวดลอ้ม และการสนองตอบต่อขอ้ก าหนด ทางดา้นกฎหมาย
ต่าง ๆ ซ่ึงโดยมากโครงการเหล่าน้ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้

การจัดท างบประมาณการลงทุน (Capital budgeting)  
 การจดัท างบประมาณการลงทุนเป็นกระบวนการวางแผนรายรับ-รายจ่ายของหน่วยธุรกิจท่ีคาด
วา่จะเกิด จากการใชจ่้ายเงินในการลงทุน ซ่ึงงบประมาณการลงทุนน้ีจะมีรายละเอียดของรายรับท่ีไดรั้บ
จากการลงทุนในแต่ละปี เพื่อท่ีผูล้งทุนจะไดใ้ช้ในการตดัสินใจลงทุนอย่างรอบคอบ ซ่ึงจะท าให้เกิด 
รายรับหรือผลตอบแทนเพิ่มข้ึนในระยะยาว ในปัจจุบนัการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีจะน าไปการผลิตท่ีมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และอาจ จะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงในรสนิยมของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะมีความ
ตอ้งการสินคา้ท่ีมีความ หลากหลายยิง่ข้ึน ซ่ึงท าใหส้ายการผลิตของกิจการลา้สมยั ตลอดจนมีการรวมตวั
ของกิจการเพื่อ สร้างอ านาจทางการค้า เพราะฉะนั้นการจัดการของกิจการจะต้องมีการต่ืนตัวอยู่
ตลอดเวลาต่อส่ิง ใหม ่ๆ และโอกาสต่าง ๆ เน่ืองจากผลก าไร อตัราการเติบโต และความอยูร่อดในระยะ
ยาวของ กิจการนั้นข้ึนอยู่กบัความสามารถในการบริหารจดัการสิงต่าง ๆ เหล่าน้ีให้ส าเร็จลุล่วงไปได ้
การจดั ท างบประมาณการลงทุนถือเป็นส่ิงท่ีส าคญั เพราะการตดัสินใจท่ีจะลงทุนในโครงการใด
โครงการ หน่ึงจะมีค่าใชจ่้ายในการลงทุน 

 การลงทุนจึงตอ้งพิจารณาในเร่ืองของผลผลิต การด าเนินการ ตลอดจนตน้ทุนในการบ ารุงรักษา
ส าหรับอุปกรณ์ท่ีมีอยู ่ส่วนโครงการลงทุนเพื่อการลดตน้ทุน และการลงทุนเพื่อการขยายผลิตภณัฑเ์ดิม
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หรือตลาดเดิมโดยมากจะมีความสลับซับซ้อน และจ าเป็น จะต้องวิเคราะห์ในรายละเอียดมากข้ึน
ตลอดจนจะตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร ในระดบัสูงโครงการลงทุนเพื่อการขยายขอบข่ายงาน
นั้นค่อนข้างจะมีความสลับซับซ้อนยิ่งข้ึนไปอีก เน่ืองจาก มีความเส่ียงเข้ามาเก่ียวข้อง แต่จะให้
ผลตอบแทนทางการเงินมากท่ีสุดในระยะยาว เน่ืองจากสาย ผลิตภณัฑข์องกิจการมีแนวโนม้ท่ีจะลา้สมยั
เม่ือระยะเวลาผา่นไป และตลาดท่ีเคยมีอยูก่็อาจจะ ลดลงหรือสูญเสียไป  

จะเห็นไดช้ดัเจนวา่ แนวความคิดตลอดจนขอ้เสนอส าหรับโครงการ ลงทุนใหม่น้ีเป็นส่ิงส าคญั
ต่อความอยู่รอดของกิจการ ถา้กิจการนั้นมีความกา้วหน้าและมีการ บริหารจดัการท่ีดี ผูบ้ริหารก็จะน า
พนกังานไปล่แนวความคิดการลงทุนแบบใหม่ โดยมากกิจการท่ี มีขนาดใหญ่จะมีแผนกวิจยัและพฒันา 
ซ่ึงภายในแผนกจะมีพนกังานซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการ พฒันาสินคา้การวิจยัการตลาดวิศวอุตสาหกรรม 
และอ่ืน ๆ ซ่ึงจะท างานร่วมกบัหวัหนา้ของแผนก อ่ืน ๆ เพื่อระดมสมองในการทดสอบสินคา้ใหม่ ตลาด
ใหม่ หรือกลยุทธ์ใหม่ในตลาด กระบวนการจดัท างบประมาณการลงทุนเป็นการท างานร่วมกนัของทุก 
ๆ ฝ่ายในองคก์รโดยปกติผูจ้ดัการฝ่ายการเงินจะเป็นผูรั้บผิดชอบโดยตรงในการควบคุมกระบวนการดดั
ท างบ ประมาณการลงทุน แต่การตดัสินใจทีถูกตอ้งจะข้ึนอยูก่บัขอ้มูลจากทุก ๆ ฝ่ายในองคก์ร โดยฝ่าย 
ตลาดจะตอ้งเป็นผูป้ระมาณอุปสงคส์ าหรับสินคา้ใหม่หรือสินคา้ท่ีไดมี้การปรับปรุง ซ่ึงกิจการ วางแผน
ท่ีจะขายในตลาด ส่วนฝ่ายผลิต ฝ่ายวิศวกร ฝ่ายบุคคล และฝ่ายจดัซ้ือจะตอ้งศึกษาถึง ความเป็นไปได ้
และมีการประมาณค่าใชจ่้ายหรือตน้ทุนเร่ิมแรกในการด าเนินการท่ีจะเกิดข้ึนโดย ฝ่ายการเงินจะตอ้งเป็น
ผูจ้ดัหาเงินลงทุนและประมาณค่าใชจ่้ายในการลงทุนดงักล่าว เม่ือมีการ ประเมินขอ้มูลต่าง ๆ ครบถว้น
แล้ว ท้ายท่ีสุดผูท่ี้ท  าหน้าท่ีตดัสินใจว่าโครงการลงทุนนั้นจะผ่าน หรือไม่คือผูบ้ริหารระดับสูงของ
องคก์ร 

กระบวนการจัดท างบประมาณการลงทุนเพ่ือการตัดสินใจ  
เม่ือผูผ้ลิตตอ้งการลงทุนในกิจการใด ๆ โดยเฉพาะโครงการเด่ียวหรือโครงการขนาดใหญ่ท่ีมี

เงินลงทุนสูง ผูผ้ลิตยอ่มตอ้งท าการศึกษาหาขอ้มูลมาเปรียบเทียบผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากโครงการ
ลงทุนต่าง ๆ ดูวา่โครงการใดใหผ้ลตอบแทนท่ีดีท่ีสุด เม่ือผูล้งทุนยอมเสียสละเงินทุนแลว้และคุม้ค่ามาก
ท่ีสุด ผูล้งทุนจึงท าการตดัสินใจเลือกโครงการ ซ่ึงวิธีการคดัเลือกโครงการรายจ่ายลงทุนเป็นงานส าคญั
ส าหรับผูบ้ริหาร การท างบประมาณลงทุน (Capital budgeting) เป็นการเลือกสินทรัพยถ์าวร เช่นอุปกรณ์ 
และอาคารซ่ึงมีขั้นตอนของการเลือก 5 ขนัตอนดงัน้ี ก าหนดจุดหมายท่ีจะบรรลุ จากโครงการลงทุน 
พิจารณาโครงการท่ีมีศกัยภาพ พยากรณ์กระแสเงินสด พิจารณาตน้ทุนและความเส่ียงจากการลงทุน และ
คดัเลือกและน าโครงการมาปฏิบติัจริง 

การเลือกโครงการ หรือลกัษณะการตดัสินใจเลือกโครงการมี 3 ลกัษณะ คือ 

1) การตดัสินใจเลือกท าหรือเลือกไม่ท า (accept – reject) โครงการหน่ึง ๆ ในกรณีท่ีผูว้ิเคราะห์
โครงการตอ้งวเิคราะห์เพียงโครงการเด่ียว ๆ  
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2) การจดัอนัดับโครงการลงทุน (ranking) ทั้ งน้ีเน่ืองจากการมีเงินลงทุนท่ีจ ากัด ท าให้ไม่
สามารถลงทุนไดใ้นทุกโครงการแมจ้ะให้ผลประโยชน์คุม้กบัการลงทุน จึงจ าเป็นตอ้งมีการจดัอนัดบั
โครงการ เพื่อเลือกโครงการท่ีจะท า หรือควรท าก่อน- หลงั ตามงบประมาณหรือเงินทุนท่ีมี 

3) การเลือกระหวา่งโครงการกลุ่มหน่ึง (2 โครงการข้ึนไป) โดยท่ีโครงการเหล่าน้ีเป็นลกัษณะ 
mutually exclusive project ซ่ึ งหากโครงการในกลุ่มมีลักษณะแยกจากกันอย่าง เข้มงวด (strict 

exclusivity) จะตอ้งเลือกพียงโครงการเดียว หรือไม่เลือกเลยซักโครงการ เพราะเม่ือท าโครงการได
โครงการหน่ึงแลว้ โครงการท่ีเหลือก็ไม่จ  าเป็น หรือหากเป็น mutually exclusive project ท่ีมีระดบัการ
แยกออกจากกัน ท าให้การเลือกลงทุนในโครงการหน่ึงทั้ งโครงการอย่างสมบูรณ์ จะเป็นการตดั
โครงการอ่ืน ๆ ออกไป แต่ส่วนผสมของโครงการหลายโครงการอาจบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการได ้
การผสมในแต่ละแบบจึงควรไดรั้บการพิจารณาเหมือนเป็นทางเลือกอีกหน่ึงทางเลือก  
 งบประมาณการลงทุนเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะน ามาใชใ้นการพิจารณาการลงทุนโดยหลกัการ ทัว่ไป
กิจการจะตอ้งท าการผลิตผลผลิตหรือด าเนินกิจกรรมจนกระทัง่รายรับหน่วยสุดทา้ย [Marginal Revenue 
(MR) ] ของผลผลิตเท่ากบัตน้ทุนหน่วยสุดทา้ย [Marginal Cost (MC) ] (MR = MC) ในการ ก าหนด
โครงการลงทุนต่าง ๆ ท่ีกิจการมีอยูน่ั้นจะตอ้งเร่ิมจากโครงการท่ีใหผ้ลตอบแทนสูงสุดไป ยงัโครงการท่ี
ให้ผลตอบแทนต ่าท่ีสุด เพื่อจะตอบสนองต่ออุปสงคข์องเงินทุนของกิจการ หรืออีกนยั หน่ึงก็คือตน้ทุน
ท่ีกิจการตอ้งเผชิญอยู่โดยมีการน าเงินทุนมาใช้ในการลงทุน จุดตดัของเส้นอุปสงค์ เส้นตน้ทุนหน่วย
สุดทา้ยส าหรับเงินทุนซ่ึงกิจการจะตอ้งเผชิญอยูน่ั้นจะท าให้ทราบวา่กิจการ จะตอ้งใชเ้งินลงทุนจ านวน
เท่าใด และเพื่อการตดัสินใจเลือกท าหรือเลือกไม่ท า (accept – reject) โครงการหน่ึง ๆ  

การจัดท างบประมาณการลงทุน (The capital budgeting process)  
เป็นขั้นตอนหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการจดัท างบ ประมาณการลงทุน การตดัสินใจว่าจะลงทุน

หรือไม่นั้นข้ึนอยูก่บัความถูกตอ้งของการประมาณ ดงันั้น ในหวัขอ้น้ีเราจะศึกษาถึงการประมาณกระแส
เงินสดของโครงการ และวิธีการ ค านวณหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิ [Net Present Value (NPV) ] และอตัรา
ผลตอบแทนภายในของโครงการ [Internal Rate of Return (IRR) ] และพิจารณาว่าทั้ง 2 ประการน้ีมี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร การประมาณกระแสเงินสด (Projecting cash flow) ส่ิงหน่ึงท่ีมีความส าคญัและ
มี ความยุ่งยากท่ีสุดในการจัดท างบประมาณการลงทุนก็คือ การประมาณกระแสเงินสดสุทธิของ 
โครงการ (Net cash flow from a project) ซ่ึงจะประมาณการไดจ้ากขอ้มูลต่อไปน้ี 

- กระแสเงินสด (Cash flows) หมายถึง กระแสของรายรับและรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนกบั โครงการ
ลงทุน ซ่ึงกิจการก าลงัพิจารณาอยูต่ลอดช่วงอายโุครงการ  

- กระแสเงินสดรับ (Cast inflows) หมายถึง รายรับท่ีไดจ้ากการด าเนินโครงการลงทุนใน แต่ละ
งวดเวลา  

- กระแสเงินสดจ่าย (Cast outflows) หมายถึง รายจ่ายท่ีเกิดจากการด าเนินโครงการ  



390 

 

- กระแสเงินสดสุทธิ (Net cash flow) คือ ส่วนต่างระหวา่งกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสด
จ่ายของโครงการลงทุนท่ีก าลงัพิจารณาอยูต่ลอดช่วงอายโุครงการ 

โดยการประมาณกระแสเงินสดสุทธิมีแนวทางในการ ปฏิบติัดงัน้ี 

1) กระแสเงินสดท่ีน ามาค านวณในการจดัท างบประมาณการลงทุน ตอ้งเป็นกระแสเงินสด 
ส่วนเพิ่ม (Incremental basis) เท่านั้น กล่าวคือ เป็นกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายท่ีเกิด จากการ
ลงทุนในโครงการท่ีก าลงัพิจารณาอยู ่โดยไม่รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนก่อนท่ีจะมีโครงการ 

2) กระแสเงินสดท่ีน ามาค านวณในการจดัท างบประมาณการลงทุน จะตอ้งเป็นกระแส เงินสด
หลงัจากหกัภาษีเงินไดข้องบริษทัแลว้ (After tax basis)  

3) ในการจดัท ากระแสเงินสดจะต้องมีการประเมินค่าใช้จ่ายท่ีไม่ได้มีการจ่ายเป็นเงินสด 
ออกไป จริง ๆ (Noncash expense) เช่น ค่าเส่ือมราคา (Depreciation) และมูลค่าซาก (Salvage value) ซ่ึง
ค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีจะมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดท่ีใชใ้นการค านวณภาษี 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการตัดสินใจลงทุน 

เม่ือหน่วยธุรกิจต้องตัดสินใจเลือกท่ีจะลงทุนในโครงการใดโครงการหน่ึง จะต้องมีการ
ประเมินค่าการลงทุนและการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ เพื่อการตัดสินใจลงทุน โดยใช้
เคร่ืองมือประเมินค่าการลงทุนซ่ึงมี 5 วิธีคือ วิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value Method : NPV) 
วิธีอตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return Method : IRR) วิธีการคืนทุน (Payback Method : 
PB) วธีิอตัราส่วนของผลประโยชน์และตน้ทุน (discounted Cost-Benefi Ratio : B/C Ratio) และวธีิดชันี
ก าไร (Profitability Index : PI) มีรายละเอียดดงัน้ี 

1) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ Net Present Value (NPV)  
เป็นผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดรับสุทธิตลอดอายุของโครงการกบัเงิน

ลงทุนเร่ิมแรก ณ อตัราผลตอบแทนท่ี ตอ้งการหรือตน้ทุนของเงินทุน หรือหมายถึงผลต่างระหวา่งมูลค่า
ปัจจุบนัของรายไดแ้ละรายจ่าย ตลอดอายุโครงการ เน่ืองจากเงินท่ีไดรั้บในช่วงเวลา ต่างกนัจะมีมูลค่า
ต่างกนั การประเมินทางเลือกต่าง ๆ เพื่อตดัสินใจนั้นจึงจ าเป็นตอ้งท าให้ค่าของ เงินท่ีไดรั้บในช่วงเวลา
ต่างกนัเป็นค่าปัจจุบนัเสียก่อน การหาค่าปัจจุบนัสุทธิสามารถค านวณไดจ้าก NPV = PV - C  

ก าหนดให ้  NPV  คือ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 

   PV  คือ มูลค่าปัจจุบนั 

   C  คือ เงินลงทุนแรกเร่ิมของโครงการ 

หรือค านวณไดจ้าก  NPV = -C + ผลรวมของ [C/(1+i)t] 
โดยท่ี   PV = มูลค่าปัจจุบนั 

   FV = ผลรวมของผลไดใ้นอนาคตหรือกระแสเงินสดสุทธิหลงัหกัภาษี  
   t = เวลาตลอดอายโุครงการจากปัจจุบนั (t = 1) ถึงปีท่ี n  
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   i = อตัราส่วนลด 

ถา้ค่า NPV เป็นบวก หมายถึง หน่วยผลิตจะเลือกท่ีจะลงทุนในโครงการน้ี เพราะมูลค่าปัจจุบนั
สุทธิมากกวา่การลงทุนแรกเร่ิม แต่ถา้ค่า NPV มีค่าเป็นลบ หมายถึง หน่วยผลิตจะเลือกท่ีจะไม่ลงทุนใน
โครงการนั้นเน่ืองจากโครงการมีตน้ทุนมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ  

2) วธีิหาอตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return Method: IRR)  
เป็นอัตราผลตอบแทนหรืออัตราส่วนลดท่ีท าให้มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนเท่ากับค่า

ปัจจุบนัของตน้ทุนโครงการ หรือ อตัราส่วนลดท่ีท าให้มูลค่าผลประโยชน์สุทธิเป็นศูนย ์เรียกไดว้า่เป็น
อตัราผลตอบแทนท่ีท าให้โครงการนั้นคุม้ทุนพอดี และ หากโครงการท่ีตอ้งการลงทุนมีค่าผลตอบแทน
ภายใน (IRR) มากกวา่ 1 แสดงวา่ให้ผลตอบแทนภายในคุม้ค่าในการลงทุน การประเมินโครงการเด่ียว
หรือโครงการอิสระมกัใช้วิธีการหาค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) และค่าผลตอบแทนภายใน (IRR) ของ
โครงการมาประกอบการพิจารณาว่าโครงการดงักล่าวสมควรลงทุนหรือไม่และในการพิจารณาค่านั้น 
หากค่า NPV มีค่ามากกวา่แต่ค่า IRR มีค่าต ่ากวา่จะท าอยา่งไร  

3) ระยะเวลาของการคืนทุน (Payback period Analysis)  
เป็นระยะเวลาท่ีจะไดรั้บเงินคืนในเวลาก่ีปี ใชเ้วลาก่ีปีจึงจะคุม้กบัเงินลงทุนท่ีลงไปและได้รับ 

ผลตอบแทนท่ีเป็นก าไร ค านวณได้จาก ระยะเวลาของการคืนเงินทุน = จ านวนปีท่ีผูล้งทุนได้รับ
ผลตอบแทนกลบัคืนมา 

4) อตัราส่วนของผลประโยชน์และต้นทุน (discounted Cost-Benefi Ratio หรือ B/C Ratio)  
เป็นการวิเคราะห์สัดส่วนของต้นทุนต่อก าไร (Cost-Benefit Analysis) เป็นวิธีการทาง 

เศรษฐศาสตร์ท่ีนิยมใช้ไนการประเมินโครงการมาก เพราะผูล้งทุนสามารถตดัสินใจลงทุนโดยดูว่า
โครงการท่ีจะตดัสินใจลงทุนนั้นจะไดก้ าไรมากนอ้ยขนาดไหนเม่ือเทียบกบัหน่วยอ่ืน ๆ ในภูมีภาคหรือ
อ่ืน ๆ การวิเคราะห์สัดส่วน ของตน้ทุนต่อก าไร (B/C ratio) น้ี ส่วนใหญ่มกัใชก้บัการประเมินโครงการ
ขนาดใหญ่มีเงินลงทุนจ านวนมากในการประเมินโครงการขนาดใหญ่น้ียงัตอ้งมองถึงผลกระทบของ
โครงการท่ีจะเกิดข้ึนต่อสังคมในทุก ๆ ดา้นการวิเคราะห์โครงการจึงตอ้งน าเอาตน้ทุนทางสังคมและ
ก าไรทางสังคมท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่น้ีเขา้ไปพิจารณาร่วมดว้ย ขั้นตอนในการ
วเิคราะห์สัดส่วนตน้ทุนต่อก าไร (B/C ratio) มี 4 ขั้นตอน ดงัน้ี คือ 

1 : ผูล้งทุนท าการตัดสินใจว่าใช้สัดส่วนของต้นทุนต่อก าไรเป็นวิธีท่ีเหมาะสมในการใช้ 
วเิคราะห์โครงการ 

2 : ผูล้งทุนตอ้งก าหนดตน้ทุนภายนอกและก าไรท่ีเกิดจากโครงการ  
3: หาค่าสัดส่วนตน้ทุนต่อก าไร โดยดูค่าเงินปัจจุบนัท่ีมีการค านวณค่าอตัราส่วนลด  
4: พิจารณาวา่จะเลือกโครงการน้ีหรือไม่จากตวัเลขสัดส่วนตน้ทุนต่อก าไรท่ีเกิดข้ึน  
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โดยสูตรในการพิจารณา สัดส่วนตน้ทุนต่อก าไร (B/C ratio) ถา้ค่าท่ีค  านวณไดม้ากกวา่ 1 แสดง
วา่โครงการท่ีก าลงัพิจารณาน้ีมีอตัราส่วนของก าไรมากกวา่อตัราส่วนของเงินลงทุนท่ีไดล้ง 

5) ดัชนีก าไร (Profitability Index: PI)  
การใชว้ธีิมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) และวธีิอตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) อาจเกิดความยุง่ยาก

ไดห้ากโครงการมีขนาดแตกต่างกนั กล่าวคือ โครงการทีมีขนาดเล็กกวา่อาจจะมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิต ่า
กวา่ ซ่ึงในความเป็นจริง กิจการไม่สามารถยอมรับโครงการทุกโครงการท่ีมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิเป็นบวก
ไดท้ั้งหมด ดงันั้น กิจการควรเรียงล าดบัตามดชันีช้ีก าไร [Profitability index (PI) ] และ เลือกโครงการท่ี
มีดชันีช้ีก าไรสูงสุด ซ่ึงเราสามารถค านวณหาดชันีช้ีก าไร [Profitability Index (PI) ] ของโครงการไดจ้าก  

  PI =   ผลรวมของ [C/(1+i)t]/Rt 

โดยท่ี Rt= กระแสเงินสดสุทธิของโครงการ 

t = จ านวนปีของโครงการ 

C0= ตน้ทุนแรกเร่ิมของโครงการ 

หากพิจารณาจากดชันี ควรเลือกโครงการท่ีให้ผลก าไรสูงสุดหรือให้ก าไร ต่อหน่วยของเงิน
ลงทุนสูงสุด [คือโครงการท่ีมีค่าดชันีช้ีก าไร (PI) มากกวา่ 1 โดยเลือกโครงการทีมี ค่าสูงสุด] เพื่อก าจดั
ปัญหาอนัเน่ืองมาจากโครงการมีขนาดแตกต่างกนั 

การเลือกตัดสินใจลงทุน 

เม่ือมีเคร่ืองมือหลายตวัท่ีน ามาใชพ้ิจารณาประกอบการตดัสินใจลงทุน ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเสมอคือ 
ผูล้งทุนจะพิจารณาอยา่งไรจากเคร่ืองมือท่ีมีอยูม่ากมาย เช่น ผูล้งทุนจะท าการตดัสินใจลงทุนอยา่งไร ใน
โครงการท่ีใหค้่ามูลค่าปัจจุบนัสุทธิสูงท่ีสุด หรือใหค้่าผลตอบแทนภายในของโครงการสูงสุด หรือเลือก
โครงการท่ีมีระยะเวลาของการคืนทุนต ่าท่ีสุด และหากเคร่ืองมือท่ีได้กล่าวมาไม่ได้มีผลเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั ผูล้งทุนจะท าการตดัสินใจลงทุนอยา่งไร ในโครงการท่ีมีอายโุครงการต่างกนั ผูล้งทุนจะ
ท าการตดัสินใจลงทุนอย่างไรเม่ือมีเงินทุนจ ากัด ผูล้งทุนจะท าการตดัสินใจลงทุนอย่างไรหากต้อง
ตดัสินใจลงทุนในทรัพยสิ์นดว้ยการซ้ือ หรือเช่า มีแนวทางดงัน้ี 

1) เปรียบเทยีบผลตอบแทนจากการลงทุนแบบ 2 ทางเลือก หากผูล้งทุนก าลงัตดัสินใจจะท าการ
ลงทุนใน 2 ทางเลือกคือ ทางเลือกท่ี 1 ตอ้งการสร้าง โรงงานใหม่และปรับโรงงานท่ีมีอยูแ่ลว้ให้ใชง้าน
ได ้โดยในตารางให้โครงการ A คือ โครงการท่ีผูล้งทุนตอ้งการสร้างโรงงานใหม่ ส่วนโครงการ B คือ 
โครงการท่ีผูล้งทุนตอ้งการใชโ้รงงานเก่ามา 

2) เปรียบเทียบโครงการที่มีอายุต่างกัน เม่ือจ าเป็นต้องเลือกโคงงการ 2 โครงการท่ีเป็น 
Mutually Exclusive ท่ีมีอายุโครงการไม่เท่ากนั จ  าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงวิธีการ อย่างไรก็ตาม ในการ
พิจารณาลงทุนในโครงการต่าง ๆ ยงัตอ้งน าขอ้มูลอ่ืน ๆ ร่วมพิจารณาด้วยเช่น เงินเฟ้อ เคร่ืองจกัรท่ี
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เปล่ียนใหม่อาจใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมากข้ึน ท าใหแ้ระแสเงินสดเปล่ียนไป นอกจากน้ียงัเป็นการยาก
ท่ีจะคาดคะเนอายขุองโครงการไดถู้กตอ้งแน่นอน  

3) พิจารณาโครงการลงทุนเม่ือมีเงินทุนจ ากัด ค าจ ากดัความของเงินทุนจ ากดัคือ สถานการณ์ท่ี
ตอ้งก าหนดใหร้ายจ่ายลงทุนนอ้ยลง กวา่กองทุนท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นงบประมาณสูงท่ีสุดท่ีวาง 

4) การตัดสินใจเช่า หรือ ซ้ือทรัพย์สิน ในการจดัหาทรัพยากร และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้น
ธุรกิจนั้นสามาถจดัหาดว้ยการลงทุนใน 2 รูปแบบ 1) การซ้ือขาด เป็นทางเลือกท่ีดีเม่ือกิจการมีเงินลงทุน
เพียงพอ หรือมีความจ าเป็นตอ้งเป็นเจา้ของอุปกรณ์ แต่การลงทุนกอ้นใหญ่อาจส่งผลกระทบต่อกระแส
เงินสดของกิจการ ดงันั้น ผูป้ระกอบการ จึงตอ้งคิดอยา่งรอบคอบในการลงทุน และ 2) การเช่าซ้ือ หรือ
การเช่า การจ่ายเงินเช่าซ้ือหรือการเช่าอุปกรณ์มีทั้งขอ้ดีและขอ้เสียท่ีตอ้งพิจารณาคือ หากกิจการของรา
เช่าสินทรัพย ์บริษทัเงินทุนจะซ้ืออุปกรณ์แทนกิจการของเรา และเรามีหนา้ท่ีจ่ายค่าสินทรัพยเ์ป็นงวด ๆ 
ในช่วงเวลาท่ีก าหนดไว ้การจ่ายเงินจ านวนน้อยกว่า จะช่วยให้กิจการมีเงินสดเหลือมากข้ึน อย่างไรก็
ตาม กิจการตอ้งจ่ายดอกเบ้ียเป็นงวดดว้ย ดงันั้นในระยะยาวกิจการตอ้งจ่ายเงินมากกวา่ซ้ือขาด และการ
เช่ายงัหมายถึง กิจการไม่สามารถเป็นเจา้ของสินทรัพยน์ั้น แมว้า่ขอ้ตกลงเช่าอาจยอมใหซ้ื้อสินทรัพยเ์ม่ือ
ส้ินสุดสัญญาเช่าไดก้็ตาม อยา่งไรก็ตาม กิจการสามารถเลือกใชว้ธีิการท่ีท าใหอุ้ปกรณ์ของกิจการมีความ
ทนัสมยัโดยไม่ตอ้งจ่ายเงินซ้ืออุปกรณ์รุ่นใหม่ นอกจากน้ี กิจการสามารถน าค่าเช่าหกัเป็นค่าใชจ่้ายจาก
การเงินได้ทั้ งก้อน การเช่าซ้ือ ผูป้ระกอบการจะเป็นเจ้าของสินทรัพย์เม่ือได้จ่ายเงเนครบถ้วนแล้ว 
นอกจากน้ียงัมีสิทธิในการหกัค่าใชจ่้ายลงทุนไดต้ั้งแต่เร่ิมตน้เช่าซ้ือ และอตัราดอกเบ้ียท่ีจ่ายจะนอ้ยกวา่
อตัราดอกเบ้ียเงินกูจ้ากธนาคารหรืออตัราดอกเบ้ียเงินเกินบญัชีท่ีจ  าเป็นตอ้งซ้ือสินทรัพยข์าด 

5) แหล่งที่มาของเงินทุน หน่วยธุรกิจหาทุนไดจ้ากแหล่งเงินทุนหลายทางท่ีส าคญัมี 3 ทาง คือ 
จากกากกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน จากเงินสะสมส่วนตวัของผูล้งทุนเอง และ จากสินทรัพยใ์หม่ คือ 
ความส าคญัของตน้ทุนของเงินลงทุนสัมพนัธ์กบัเงินทุนท่ีใชใ้นการลงทุน จะเห็นวา่ เส้นตน้ทุนของการ
เป็นหน้ีมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกบัเส้นตน้ทุนของสินทรัพยข์องผูล้งทุนท่ีมีอยู ่ ซ่ึงมีผลท าให้
เส้นตน้ทุนเฉล่ียของทุน (Weighted average cost of capital (WACC) มีค่าลดลง ผูล้งทุนจะเลือกลงทุนท่ี
ค่าตน้ทุนเฉล่ียต่อหน่วยต ่าท่ีสุดซ่ึงหาไดจ้ากค่าอตัราส่วนหน้ีสิน/ทรัพยสิ์น (Debt/ equity ratio) ท่ีต ่า
ท่ีสุด 

การวเิคราะห์ความเส่ียงและความไม่แน่นอน 

การด าเนินธุรกิจในระบบเศรษฐกิจนั้นย่อมมีความเส่ียงและความไม่แน่นอน หากหน่วยธุรกิจ
สามารถรู้ล่วงหนา้ ไดว้า่ความเส่ียงรองหน่วยธุรกิจน้ีคืออะไร จะเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไรแลว้หน่วยธุรกิจ ก็
สามารถป้องกนัไม่ให้เกิด ความเส่ียงนั้นข้ึนมาได ้การตดัสินใจภายใตค้วามเส่ียงจึงตอ้งใชเ้คร่ืองมือเขา้
มาช่วยในการวดัความไม่แน่นอน หรือความเส่ียง รวมถึงหากหน่วยธุรกิจสามารถไตรั้บขอ้มูลทางธุรกิจ
ท่ีรอบดา้นก็จะช่วยป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนไดใ้นระดบัหน่ึง ปัญหาจะประกอบดว้ยปัจจยัพื้นฐาน
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หลายประการ ประการแรกจะตอ้งมีบุคคลหรือกลุ่มท่ีเผชิญกบัปัญหา พวกเขาคือผูต้ดัสินใจ ผูต้ดัสินใจ
ตอ้งพยายามบรรลุ เป้าหมายบางอย่างหรือผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ ผูต้ดัสินใจตอ้งมีการกระท าหรือกลยุทธ์
ทางเลือกอย่างน้อยท่ีสุด 2 ทางท่ีสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีระบุไวไ้ด้ สภาวะความสงสัยจะตอ้งมีอยู่
ภายในผูต้ดัสินใจวา่ ทางเลือกไหนจะดีท่ีสุดต่อการบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ ประการสุดทา้ยปัญหาจะ
อยูภ่ายในสภาพแวดลอ้ม ท่ีประกอบดว้ยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบรรลุความส าเร็จของเป้าหมายแต่ไม่
สามารถควบคุมไดโ้ดยผูต้ดัสินใจ กรอบข่ายน้ีสามารถประยุกต์ใชก้บัสถานการณ์ของการตดัสินใจได้
หลายอย่าง ตั้ งแต่ปัญหาการ จัดสรรทรัพยากรของการบริหารท่ีซับซ้อนมาก ไปจนถึงปัญหา
ชีวิตประจ าวนัธรรมดา ความพยายาม เพี่อการแกปั้ญหาดว้ยการใช้กรอบข่ายน้ีจะข้ีนอยู่กบัขนาดของ
ผลตอบแทนอยา่งชดัเจน 

การตดัสินใจงานประจ าวนัจะไม่ใชร้ะดบัการวิเคราะห์อยา่งเดียวกบัการตดัสินใจท่ีมีผลกระทบ
ระยะยาวต่อบุคคลหรือองคก์าร เพี่อความมุ่งหมายของการอธิบายและการวิเคราะห์ การตดัสินใจจะถูก
แบ่งออกเป็นหลายดา้นข้ึนอยูก่บัคุณลกัษณะของปัญหา การแยกประเภทการตดัสินใจท่ีใชก้นัโดยทัว่ไป
เป็นการตดัสินใจจะกระท าโดย (1) บุคคล หรือ (2) กลุ่ม และการตดัสินใจจะเกิดข้ึนภายใตส้ภาวะ (1) 
ความแน่นอน (2) ความเส่ียงภยั หรือ (3) ความไม่แน่นอน แน่นอน โดยท่ี  

- ความแน่นอน (Certainty) หมายความวา่ทางเลือกการกระท าแต่ละอยา่งจะมีผลลพัธ์อยา่งหน่ึง
ท่ี แน่นอน 

- ความเส่ียงภยั (Risk) หมายความว่าทางเลือกการกระท าแต่ละอย่างจะมีผลลพัธ์ท่ีเป็นไปได้ 
หลายอยา่ง ผลลพัธ์แต่ละอยา่งจะมีความน่าจะเป็นแตกต่างกนั 

- ความไม่แน่นอน (Uncertainty) หมายความว่าทางเลือกแต่ละอย่างจะมีผลลพัธ์ท่ีเป็นไปได้
หลาย อยา่ง ความน่าจะเป็นของผลลพัธ์เหล่าน้ีจะไม่รู้ 

ความแตกต่างระหว่างการตดัสินใจโดยบุคคลและกลุ่มจะอยู่บนพื้นฐานความสอดคลอ้งของ 
เป้าหมายหรือผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนร่วมภายในสถานการณ์ของการตดัสินใจ ถา้ผูมี้ส่วนร่วมทุกคนมี
เป้าหมายอยา่งเดียวกนัร่วมกนั สถานการณ์ของการตดัสินใจจะถูกวเิคราะห์เหมือนกบัการตดัสินใจโดย 
บุคคล ในทางกลบักนัถา้ผูมี้ส่วนร่วม 2 คนหรือมากกวา่มีเป้าหมายท่ีขดัแยง้กนัแลว้ สถานการณ์ของการ 
ตดัสินใจจะถูกวิเคราะห์เหมือนกบัการตดัสินใจโดยกลุ่ม สถานการณ์ของการตดัสินใจโดยกลุ่มน้ีจะถูก 
เรียกวา่เกม เราจะวเิคราะห์การตดัสินใจของกลุ่มโดยใชเ้ทคนิคของทฤษฎีเกม ความแตกต่างระหวา่งการ
ตดัสินใจภายใตค้วามแน่นอน ความเส่ียงภยั และความไม่แน่นอนจะถูก ก าหนดโดยการรู้ถึงผลลพัธ์ 
(ผลตอบแทน) ท่ีเป็นไปได ้ท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือทางเลือกการกระท าอยา่งหน่ึง ถูกเลือกเลือก ภายใตเ้กมหรือ
สถานการณ์ของการตดัสินใจท่ีขดัแยง้กนั สภาวะของความไม่แน่นอนจะมีอยูเ่พราะ วา่ผูต้ดัสินใจจะไม่
ทราบถึงสภาวะยองการรับรู้ แรงจูงใจ และการกระท าของผูต้ดัสินใจคนอ่ืนเลย 
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ความเส่ียงและความไม่แน่นอน 

การตดัสินใจของหน่วย ผลิตท่ีผูต้ดัสินใจตอ้งรู้ผลลพัธ์ของทางเลือกต่าง ๆ หรือไดค้าดการณ์
ผลลพัธ์ของทางเลือกต่าง ๆ ไวแ้ลว้ จึงท า การตดัสินใจเลือกทางเลือกต่าง ๆ นั้น การตดัสินใจในทาง
ธุรกิจ การลงทุนในตลาดหุ้น และการตดัสินใจ อ่ืน ๆ เช่น ธุรกิจเก่ียวกบัการประกนัภยั เป็นธุรกิจท่ี
เก่ียวกบัการคาดคะเนผลลพัธ์ท่ีจะเกิดในอนาคต ผูท่ี้ คาดการณ์ไม่มีทางรู้ล่วงหน้าว่าผลลพัธ์จะเกิด
อยา่งไร ตงันั้น การเลือกจึงยอ่มตอ้งมีความเส่ียงของผลลพัธ์ท่ี เกิดข้ึน ซ่ึงธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียง
เหล่าน้ี หากคาดคะเนไดว้า่ จะไม่เกิดเหตุการณ์ ดงักล่าวหรือเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวจ านวนนอ้ยคร้ังกวา่ท่ี
รับประกนัแลว้ ก็จะท าให้บริษทัท่ีรับประกนัไดรั้บผล ก าไรจากการท าธุรกิจประกนัน้ีได ้เป็นตน้ การ
วิเคราะห์ความเส่ียงและการค านวณความเส่ียงเพื่อ การตดัสินใจของหน่วยผลิตต่อไป ความสามารถผนั
แปรของผลลัพธ์จากทางเลือกการตัดสินใจผลลัพธ์เหล่าน้ียิ่งผนัแปรมากเท่าไรความเส่ียงภัยของ
ทางเลือกการตดัสินใจยิง่มากข้ึนเท่านั้น  

ประเภทของความเส่ียง 

ความเส่ียงทางธุรกิจเป็นโอกาสท่ีธุรกิจจะเกิดความสูญเสียจากการตดัสินใจในการบริหารงาน 
เช่น ความสูญเลียท่ีจะเกิดจากผลของการผลิตท่ีหน่วยธุรกิจไม่สามารถพยากรณ์การผลิตไดอ้ยา่งแม่นย  า 
จากการ เปล่ียนแปลงของอุปสงคแ์ละตน้ทุนการผลิตของหน่วยธุรกิจ ซ่ึงความเส่ียงทางธุรกิจน้ีสามารถ
แกไ้ขไดด้ว้ย ประสิทธิภาพการผลิต ในโลกของการแข่งขนัหน่วยธุรกิจยงัตอ้งประสบกบัความเส่ียงของ
ความไม่แน่นอนของ ตลาดท่ีจะท าให้ผูล้งทุนสูญเสียหรือได้รับผลตอบแทนจากเงินลงทุนในตลาด
หลกัทรัพยห์รือทุน ความเส่ียงของ อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ียและความเส่ียงจากเครดิตก็นบัเป็นความ
เส่ียงทัว่ไปท่ีอาจเกิดไดเ้สมอ ความเส่ียงพิเศษจากการท าธุรกรรมระหวา่งประเทศ ความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียน และความเส่ียงจากวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัของแต่ละประเทศ ความเส่ียงท่ีเกิดจากนโยบาย
ของรัฐบาล เช่น นโยบายการเก็บภาษีส่งออกหรือภาษีน าเขา้สินคา้ นโยบายการส่ง เสริมการลงทุน 
นโยบายการกีดกนัสินคา้จาก ต่างประเทศเป็นตน้  

ความไม่แน่นอน เม่ือหน่วยธุรกิจมีทางเลือกมากกวา่หน่ึงทางเลือกท่ีจะตอ้งท าการตดัสินใจซ่ึง
แต่ละทางเลือกของหน่วยธุรกิจยอ่ม มีผลลพัธ์ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงอาจเกิดจากความไม่แน่นอน ดงันั้น การ
วเิคราะห์ความเส่ียงและความไม่แน่นอนจึงตอ้งน าเอาผลของความเส่ียงและความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดข้ึน
จากการตดัสินใจมากมายท่ีหน่วยธุรกิจไม่รู้ผลล่วงหนา้  
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการตัดสินใจภายใต้ความเส่ียง  
1) การวเิคราะห์ความไวของการเปลีย่นแปลง 

การพิจารณาวา่ ถา้ปัจจยัต่าง ๆ ในตวัโครงการมีการเปล่ียนแปลงไป จะมีท าให้ผลลพัธ์จากการ
วิเคราะห์มีการเปล่ียนแปลงไปมากนอ้ยเพียงได และการเปล่ียนแปลงเป็นไปในทิศทางได การวิเคราะห์
โครงการโดยใช ้Cost-Benefit Analysis นิยมใชท้  าการวิเคราะห์ความไวของการเปล่ียนแปลง เพื่อดูว่า 
ถา้ปัจจยับางตวัท่ีส าคญัมีการเปล่ียนแปลง จะมีผลกระทบต่อ NPV , B/C ratio , หรือ IRR ทั้งน้ีเพื่อให้
การตดัสินใจในการลงทุนมีความรอบคอบมากข้ึน ขอ้มูลหรือปัจจยัส าคญั ๆ ท่ีอาจท าให้ให้ผลลพัธ์จาก
การวเิคราะห์มีการเปล่ียนแปลง ไดแ้ก่ ราคาสินคา้หรือราคาท่ีใชใ้นการตีค่า ปริมาณการผลิต ซ่ึงเป็นฐาน
ท่ีใชใ้นการค านวณรายได ้ตน้ทุนรายการใดรายการหน่ึง  

2) การวดัความเส่ียงโดยการวดัการกระจายโอกาสเส่ียงของเหตุการณ์ 

 การตดัสินใจของหน่วยธุรกิจยงัตอ้งพิจารณาเก่ียวกบัความเส่ียงภายใตส้ภาวะแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ ต่าง ๆ เช่น สถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนัในแต่ละช่วงเวลาอาจจะเป็นเง่ือนไขใน
อนาคตท่ีมีความส าคญั และส่งผลกระทบต่อระดบัความส าเร็จหรือความลม้เหลวในการตดัสินใจภายใต้
สภาวการณ์ต่าง ๆ การวดัความเส่ียงอาจค านวณไดด้ว้ยการพิจารณาโอกาสเกิดของทางเลือกต่าง ๆ ซ่ึง
เป็นสภาวะแวดลอ้มท่ีมีผล ต่อการตดัสินใจในการลงทุนของหน่วยธุรกิจการค านวณจึงค านึงถึงสภาวะ
แวดล้อมทางเศรษฐกิจท่ีจะเกิดข้ึน ด้วย ด้งนั้ น การกระจายโอกาสหรือทางเลือก (Probability 

Distribution) ของเหตุการณ์ท่ีหน่วยธุรกิจคาดว่าจะ เกิดข้ึนได้ คือ เหตุการณ์ของโอกาสท่ีจะเกิดใน
ระบบเศรษฐกิจ  
 3) การแจกแจงความน่าจะเป็น (Probability Distributions)  
 ความน่าจะเป็นท่ีผลลพัธ์จะเกิดข้ึนไดถู้กก าหนดเป็นร้อยละโอกาสของการเกิดข้ึนความน่าจะ
เป็นอาจจะถูกก าหนดโดยหลกัการ (Objectively) หรือดุลยพินิจ (Subjectively) การก าหนดโดยหลกัการ
จะอยูบ่นพื้นฐานของผลลพัธ์ท่ีผา่นมาหรือเหตุการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนั ในขณะท่ีการก าหนดโดยดุลยพินิจ
จะเป็นเพียงแต่ความคิดเห็นของบุคคลต่อความน่าจะเป็นท่ีเหตุการณ์จะเกิดข้ึนเท่านั้น ภายในกรณีของ 
การตดัสินใจท่ีมกัจะเกิดข้ึนซ ้ ากนั ในทางกลบักนัถา้เป็นการตดัสินใจใหม่การประมาณเชิงดุลยพินิจของ 
ความน่าจะเป็นของผลลพัธ์จะเป็นส่ิงจ าเป็น การประมาณความน่าจะเป็นหลายอยา่งภายในธุรกิจจะเป็น 
ส่ิงท่ีมีประโยชน์ ดว้ยการใชว้ธีิการเชิงหลกัการหรือดุลยพินิจ ผูต้ดัสินใจสามารถสร้างการแจกแจงความ
น่าจะเป็น ของผลลพัธ์ท่ีเป็นไปไดข้ึ้นมา  

4) ค่าความคาดหวงั (Expected Value)  
 ค่าผลตอบแทนในการลงทุนภายใต้ความน่าจะเป็นโดยใช้เคร่ืองมือทางสถิติมาช่วยในการ 
วิเคราะห์และการน าเอาการกระจายความน่าจะเป็นของผลลพัธ์ท่ีเป็นไปได ้เป็นเคร่ืองมือทางสถิติตวั
หน่ึงท่ีใช ้ช่วยการวเิคราะห์โดยคิดการกระจายความน่าจะเป็นของทางเลือกให้เป็นค่าความคาดหวงัของ



397 

 

การตดัสินใจซ่ึงผูต้ดัสินใจตอ้งอาศยัความช านาญ ประสบการณ์และขอ้มูลทั้งหมดท่ีมีอยู่ประกอบใน
การตดัสินใจและหาทางท า ใหโ้อกาสของผลท่ีพิจารณาไวมี้ทางเกิดข้ึนไดใ้นภาพแวดลอ้มท่ีไม่แน่นอน 
เช่น หน่วยธุรกิจตอ้งการผลิตสินคา้ ชนิดใหม่ข้ึนมาสู่ตลาด แต่หน่วยธุรกิจก็ยงัไม่ทราบถึงผลส าเร็จหรือ
ลม้เหลวของสินคา้ใหม่ท่ีตอ้งการผลิต หรือ สินคา้ใหม่ท่ีจะท าการผลิตนั้นจะไดรั้บผลกระทบจากการ
แข่งขนัของหน่วยผลิตท่ีมีอยูเ่ดิมในตลาดหรือไม่ การ ตดัสินใจผลิตสินคา้ใหม่จึงตอ้งมีความคาดหวงัใน
การตดัสินใจผลิตโดยใชส้ถิติในการค านวณ ค่าความคาดหวงัของการตดัสินใจ จะหมายถึงค่าเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกัของผลลพัธ์ท่ีเป็นไปได ้ค่าความคาดหวงัของหน่วยธุรกิจมี 2 อยา่ง คือหน่วยธุรกิจคาดหวงัวา่จะ
ไดก้ าไรหรือรายรับสูงสุด และคาดหวงั วา่จะใชต้น้ทุนในการผลิตต ่าท่ีสุด  

5) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
ความเบ่ียงเบนมาตรฐานจะเป็นเคร่ืองวดัทางสถิติอย่างหน่ึงของการกระจายของตวัแปรจาก

ค่าเฉล่ียซ่ึง การวดัค่าความเส่ียงแบบสมบูรณ์สามารถค านวณไดจ้ากส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน (Standard 
Deviation: SD) รู้จกัอยา่งแพร่หลายในสัญลกัษณ์ σ โดยถา้ 
 ค่า σ ท่ีมีค่าสูง แสดงถึง ค่าการกระจายตวัท่ีกวา้ง มกัมีค่าความเส่ียงท่ีสูง  
 ค่า σ ท่ีมีค่าต ่า แสดงถึง ค่าการกระจายตวัท่ีแคบ มกัมีค่าความเส่ียงท่ีต ่า 
  ค่า σ ท่ีมีค่าเท่ากบั 0 แสดงถึงการไม่มีความเส่ียง  

พิจารณาจากค่าทางสถิติดว้ยวิธีการแจกแจงขอ้มูลโดยดูค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: SD) เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจะมีค่าท่ีแตกต่างไปจากค่าเฉล่ียเท่าไรโดยดูค่าสัมประสิทธ์ิของความ
แปรปรวนเปรียบเทียบ กนัและการเลือกค่าท่ีให้ความแปรปรวนนอ้ยท่ีสุดจะบอกถึงทาง เลือกท่ีมีความ
เส่ียงต ่าท่ีสุดของโครงการ  

6) สัมประสิทธ์ิของความแปรปรวน (Coefficient of Variation)  
บางคร้ังปัญหาอาจเกิดจากเม่ือ Standard deviation (σ) ถูกใชใ้นการวดัความเส่ียง ท าโครงการ

ลงทุนขนาด ใหญ่ท่ีมีมูลค่าการลงทุนสูงและมีกระแสการหมุนเวียน (cash flow) จ  านวนมากโครงการน้ี
จะมีค่า Standard deviation (σ) สูง แต่การใช้วดัดว้ยค่า Standard deviation อาจจะไม่ใช่แสดงค่าความ
เส่ียงของโครงการใหญ่ มีมากกว่าโครงการขนาดเล็กท่ีมีค่า Standard deviation (σ) ต ่าเสมอไป ความ
เบ่ียงเบนมาตรฐานจะเป็นเคร่ืองวดัความเส่ียงภยัท่ีเหมาะสม เม่ือทางเลือกการตดัสินใจท่ี  เปรียบเทียบมี
ขนาดเกือบจะเท่ากนัและผลลพัธ์จะมีการ แจกแจงความน่าจะเป็นท่ีสมมาตรกนั เพราะวา่ความเบ่ียงเบน
มาตรฐานจะเป็นเคร่ืองวดัความแปรปรวน ท่ีสัมบูรณ์ โดยทัว่ไปน่ีจะไม่เหมาะสมต่อการเปรียบเทียบ
ระหว่างทางเลือกท่ีมีขนาดแตกต่างกนัภายใน กรณีเหล่าน้ีสัมประสิทธ์ิของความแปรปรวนจะเป็น
เคร่ืองวดัความแปรปรวนท่ีดีกว่า การค านวณสามารถหาได้จากค่าสัมประสิทธ์ิของการเปล่ียนแปลง 
(variation) จาก ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน หารดว้ย ค่าความคาดหวงั 
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7) การวดัความเส่ียงโดยใช้ค่าการกระจายแบบปกติ (Normal Distribution)  
 ความสัมพันธ์ระหว่างความเส่ียง ค่า เ บ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  และค่า
สัมประสิทธ์ิความแปรปรวน (coefficient of variation) สามารถน ามาใช้หาค่าการกระจายแบบปกติ 
(Normal Distribution) ใน การหาค่าตวัแปรมาตรฐาน (Standardized Variables) การกระจายของตน้ทุน
หรือรายได ้สามารถหาไดจ้ากค่า มาตรฐาน จากสูตรดงัน้ี  

คะแนนซี (Z-score) ของคะแนนใดๆ = [คะแนนนั้น-คะแนนเฉล่ีย]/ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ทฤษฎีเกมส์ 

 การใช้ทฤษฎีเกมส์ ใช้การวิเคราะห์ความเส่ียงได้โดยใช้ตารางผลลพัธ์  (Pay off Table) เป็น
เคร่ืองมือในการตัดสินใจเป็นการแสดงทางเลือกของผลลัพธ์ภายใต้สภาวะการณ์ ต่าง ๆ ในแต่ละ
ทางเลือกให้ ผลลพัธ์ท่ีแตกต่างกนั มิวิธีการเลือกถึง 5 วิธี คือวิธีใช้ค่าสูงสุดจากค่าต ่าท่ีสุด (Maxi-min) 
วิธีใช้ค่าสูงสุดจากค่าสูงสุด (Maxi-max) วิธีใช้ค่าต ่าท่ีสุดจากค่าสูงสุด (Mini-max) วิธีใช้กฎของ ฮูวิช 
(Hurwicz rule) และวธีิใชก้ฎของเบย ์(Bayes Rule)  

1. ค่าสูงสุดจากค่าต ่าทีสุ่ด (Maxi-min)  เป็นการประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในแง่ร้าย
ของหน่วยธุรกิจ โดยผูล้งทุนจะตดัสินใจเลือกโครงการท่ีมีผลลพัธ์ภายใตส้ถานการณ์ท่ีแย่ท่ีสุดหรือ
เลวร้ายท่ีสุดท่ีเป็นไปไดข้องแต่ละทางเลือกและจึงตดัสินใจเลือกทาง เลือกทีดีท่ีสุดในทางเลือกท่ีเลวร้าย
นั้น  

2. ค่าสูงสุดจากค่าสูงสุด (Maxi-max) ในทางกลบักนัหากผูล้งทุนเลือกตดัสินใจท่ีมองโลกใน
แง่ดี คือ เลือกสถานการณ์ท่ีดีท่ีสุดแลว้จึงเลือก ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดของทางเลือกนั้น ความส าคญัของวิธี 
Maxi-max คือ การตดัสินใจบนพื้นฐานของการมองในแง่ดีอาจท าใหผู้ต้ดัสินใจไดรั้บผลลพัธ์ ท่ีสูงท่ีสุด
ในสถานการณ์ท่ีดีท่ีสุดได ้หากสภาวการณ์เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว ้

3. ค่าต ่าทีสุ่ดจากค่าสูงสุด (Mini-max)  เป็นวิธี ท่ีหน่วยธุรกิจได้น าเอาค่าเสียโอกาสมา
พิจารณาใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด และเสียโอกาสนอ้ยท่ีสุด โดย เอาค่าสูงสุดของแต่ละโครงการมาค านวณ 
พิจารณาจากค่าสูงสุดของแต่ละสถานการณ์เป็นตวัตั้งลบดว้ยค่า ผลไดท่ี้แต่ละโครงการคาดวา่จะไดรั้บ 
เป็นค่าผลได้ในแต่ละสถานการณ์ แล้วจึงน าค่าท่ีให้ผลตอบแทนท่ีน้อย ท่ีสุดของแต่ละทางเลือกมา
พิจารณาค่าสูงสุดอีกคร้ังหน่ึง  

4. กฎของ ฮูวชิ (Hurwicz rule) วธีิการน้ีผูล้งทุนไดใ้ชก้ารตดัสินใจโดยใชท้ั้งสองวธีิรวมกนั คือ
วิธี Maxi-min และ Maxi-max หรือเป็นการ เปรียบเทียบการตดัสินใจระหวา่งการมองโลกในแง่ร้ายกบั
แง่ดี โดยวธีิ Maxi-min (Maximizing the Minimum Payoff) คือ หลกัการในการตดัสินใจภายใตค้วามไม่
แน่นอนโดยยึดหลกัการเลือกผลลพัธ์ท่ีสูงท่ีสุด ในกลุ่มกล ยุทธ์ท่ีให้เกิดผลลพัธ์ท่ีต ่าท่ีสุดหรือการเลือก
ส่ิงท่ีดีท่ีสุดในกลุ่มท่ีเลวท่ีสุด ส่วนวิธี Maxi-max (Maximizing the Maximum Payoff) คือ หลกัการใน
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การตดัสินใจภายใตค้วามไม่แน่นอนโดยยดึหลกัการเลือกผลลพัธ์ท่ีสูงท่ีสุด ใน กลุ่มกลยุทธ์ท่ีให้เกิดผล
ลพัธ์ท่ีสูงท่ีสุดหรือการเลือกส่ิงท่ีดีท่ีสุดในกลุ่มท่ีดี 

5. กฎของเบย์ (Bayes Rule)  
 วิธีการของเบย ์ไดน้ าเอาค่าเฉล่ียของการตดัสินใจเท่ากนัทุกโครงการในทุกสถานการณ์ โดย 
น าเอาค่าถ่วงน ้ าหนกัท่ีเป็นค่าเฉล่ียไปพิจารณาร่วมกบัผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บในแต่ละ เหตุการณ์ 
และน าเอาผลรวมของทุกเหตุการณ์เขา้ดว้ยกนัของแต่ละโครงการ เลือกค่าท่ีใหผ้ลตอบแทนมากท่ีสุด  

6. การแขนงการตัดสินใจ (Decision Trees) เป็นกระบวนการตดัสินใจท่ีเป็นขั้นตอนซ่ึงเป็นการ
วิเคราะห์ปัญหาในการตดัสิน ใจท่ีเก่ียวพนั กนัและทางเลือกท่ีเกิดข้ึนภายใตข้อ้จ ากดัของการตดัสินใจ
คร้ังก่อน เม่ือหน่วยธุรกิจท าการตดัสินใจในบาง สถานการณ์จะส่งผลถึงการกระท าอยา่งอ่ืนในอนาคต
ดว้ย ผลคือ การตดัสิน ใจของหน่วยธุรกิจจึงตอ้งน าเอาผล ในอนาคตมาพิจารณาดว้ย หลกัการแกปั้ญหา
โดยใชก้ารแขนงการตดัสินใจ มีแนวทางดงัน้ี 

- แยกปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหาเล็ก ๆ ท่ีมีความต่อเน่ืองกนัแลว้ท าการแกปั้ญหาเล็ก ๆ ทีละ
ปัญหาจน ครบทุกปัญหา แลว้น าค าตอบท่ีไดใ้นแต่ละปัญหาเล็ก ๆ มารวมเขา้เป็นค าตอบส าหรับปัญหา
ใหญ่ ๆ  
 - สร้างแขนงการตดัสินใจ โดยใชส้ัญลกัษณ์ท่ีเป็นมาตรฐานเหมือนกนัโดยให ้แทนจุดตดัสินใจ 
และแทนเหตุการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นทางเลือกของการตดัสินใจหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน เม่ือทราบ 
สัญลกัษณ์ท่ีน ามาใชใ้นการสร้างแขนงการตดัสินใจแลว้ต่อไปก็ท าการสร้างแขนงของการตดัสินใจ ตาม
ลาดบัขั้นตอนการวเิคราะห์วธีิ Decision Tree ประกอบดว้ยขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

7. วิธี Certainty Equivalents เป็นการตดัสินใจของหน่วยธุรกิจบางอยา่ง เป็นความเส่ียงอย่าง
หน่ึง เพราะผูท่ี้ด าเนินธุรกิจประเภทเหล่าน้ีไม่มีโอกาสท่ีจะรู้ผลว่าได ้หรือเสีย เน่ืองจากผูป้ระกอบการ
ธุรกิจตอ้งเขา้ไปแข่งขนั และการแข่งขนัก็ไม่ทราบวา่ผลลพัธ์จะออกมาเช่นไร หากผูป้ระกอบการเสนอ
ราคาให้การประมูลต ่ากวา่ขู่แข่งขนั ก็จะชนะการประมูลซ่ึงขณะเดียวกนัผูป้ระกอบการก็ ตอ้งการใหไ้ด้
ก าไรในการด าเนินธุรกิจนั้น ๆ ดว้ย ดงันั้น วิธีท่ีจะใชห้าความเส่ียงในการประมูลจึงสามารถหาได ้จาก
ความน่าจะเป็นของการไดรั้บงานของแต่ละการประมูลท่ีเสนอไป โดยใช้การค านวณหาค่า Certainty 

Equivalents: CE ซ่ึง เป็นวิธีหาทางเลือกในการตัดสินใจโดยพิจารณาจากสัดส่วนของผลท่ีได้รับ
เปรียบเทียบกบัค่าความเส่ียงท่ีคาดหวงั การตดัสินใจในโลกของความเป็นจริง เจา้ของกิจการหรือผูมี้
อ  านาจตดัสินใจ ตอ้งหาค่า α ท่ีเหมาะสมส าหรับโอกาสในการลงทุนต่าง ๆ ซ่ึงการหาค่า α ข้ึนอยู่กบั
ขนาดและความเส่ียงในการลงทุน ในระดบัความเส่ียงท่ีแตกต่างกนั  
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สรุป 

 รายรับเป็นส่ิงท่ีท าให้ทราบวา่ผูผ้ลิตไดก้ าไรมากนอ้ยอยา่งไร ควรมีการลงทุนและมีความเส่ียง
มากนอ้ยเพียงใด โดยการน ารายรับมาเปรียบเทียบกบัตน้ทุนการผลิต เน่ืองจากรายรับหมายถึง รายไดท่ี้
ผูผ้ลิตไดรั้บจากการขายสินคา้หรือบริการในราคาท่ีก าหนด ซ่ึงในทางเศรษฐศาสตร์การก าหนดปริมาณ
การผลิตจะพิจารณาจากรายรับก าไรหรือก าไรเป็นหลกั โดยรายรับหรือรายไดท่ี้ผูผ้ลิตไดรั้บจากการขาย
ผลผลิตนั้นแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ รายรับรวม รายรับเฉล่ีย และรายรับหน่วยทา้ยสุด โดยจุดมุ่งหมายใน
การผลิตของผูผ้ลิตทุกรายตอ้งการก าไรสูงสุด ผูผ้ลิตจะไดรั้บก าไรหรือขาดทุนเกิดจากความแตกต่าง
ระหว่างรายรับจากการผลิตกับต้นทุนการผลิต ซ่ึงรายรับรวม รายรับเฉล่ีย และรายรับเพิ่มมี
ความสัมพนัธ์กนัในเร่ืองของก าไรก็มีลกัษณะเช่นเดียวกนัคือ ก าไรทางดา้นเศรษฐศาสตร์แตกต่างจาก
ก าไรทางด้านบญัชี โดยปกติตน้ทุนในทางเศรษฐศาสตร์จึงสูงกว่าตน้ทุนในทางบญัชี ตน้ทุนในทาง
บญัชีนอกจากจะไม่ค  านึงถึงตน้ทุนแอบแฝงแลว้ ยงัมีไม่ค่าตอบแทนของผูป้ระกอบการเป็นตน้ทุน ก าไร
ทางด้านเศรษฐศาสตร์มี 2 ลกัษณะ คือ ก าไรปกติ และ ก าไรเกินปกติท่ีถูกพิจารณาจากตน้ทุนค่าเสีย
โอกาส การวิเคราะห์จุดคุม้ทุนเป็นวิธีวิเคราะห์โดยใช้ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
น ามาแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ ดว้ยกราฟและสมการทางคณิตศาสตร์ จุดตดับนกราฟและ
การแก้ระบบสมการจะท าให้ผูผ้ลิตทราบถึงจ านวนสินค้าท่ีควรผลิต จ านวนสินคา้ขั้นต ่าท่ีจะท าให้
รายรับเท่ากบัตน้ทุน ซ่ึงเรียกว่าจุดคุม้ทุน โดยเส้นผลผลิตเท่ากนัเป็นเส้นท่ีแสดงถึงอตัราส่วนจ านวน
ปัจจยัการผลิตสองชนิดท่ีผูผ้ลิตใช้ในการผลิต เพื่อให้ไดผ้ลผลิตออกมาจ านวนเท่ากนั โดยท่ีดุลยภาพ
ของผูผ้ลิตเป็นสภาวะท่ีผูผ้ลิตไม่มีแนวโนม้เปล่ียนแปลงปริมาณการผลิต ท่ีปริมาณเป็นการผลิตท่ีดีท่ีสุด 
ดงันั้นผูผ้ลิตจะท าการผลิต ณ จุดท่ีMC = MR ในระยะสั้นผูผ้ลิตบางรายมีตน้ทุนต่อหน่วยสูงกว่าราคา
สินคา้ เน่ืองจากการผลิตท่ีขาดประสิทธิภาพท าให้รายรับรวมสูงกว่าตน้ทุนแปรผนัผูผ้ลิตจะยงัคงผลิต
ต่อไปแมจ้ะขาดทุน แต่อยา่งไรก็ตามจุดมุ่งหมายของผูผ้ลิตคือ การท าก าไรสูงสุด ดงันั้นผูผ้ลิตจึงตอ้งให้
เกิดดุลยภาพของการผลิตท่ีท าใหผู้ผ้ลิตมีตน้ทุนท่ีต ่าท่ีสุดและไดผ้ลผลิตท่ีมากท่ีสุด 

ค าถามทบทวน 

 1. จงบอกความสัมพนัธ์ระหวา่งรายเฉล่ีย รายรับรวม และรายรับส่วนเพิ่ม 

 2. จงอธิบายจุดคุม้ทุน 

 3. อตัราการใชปั้จจยัการผลิตทดแทนหมายถึงอะไร จงยกตวัอยา่ง 

 4. จงบอกเง่ือนไขดุลยภาพของผูผ้ลิต 

 5. จงยกตวัอยา่งโรงงานท่ีมีการขยายการผลิตตามเส้นขยายการผลิต 
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