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แผนบริหารการสอนประจําวชิา 
รหัสวชิา 3592101 

ช่ือวชิา เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 (Micro-Economics 1) 3(3-0-6) 

 

คาํอธิบายรายวชิา  
 ศึกษาเก่ียวกบัความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ พฤติกรรมของผูบ้ริโภค พฤติกรรมของ
ผูผ้ลิต อุปสงค ์อุปทาน การกาํหนดราคาในตลาดประเภทต่างๆ การจดัสรรค่าตอบแทนใหแ้ก่ปัจจยั
การผลิตในรูปค่าเช่า ค่าจา้ง ดอกเบ้ีย และกาํไร บทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจโดยทัว่ไป 

 

วตัถุประสงค์ทัว่ไป 

 เพื่อใหผู้เ้รียนมีความสามารถดงัน้ี 
 1. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจความหมายและหลกัการของเศรษฐศาสตร์ 
 2. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจอุปสงค ์อุปทาน และการควบคุมราคาของรัฐ 
 3. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถอธิบายพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือสินคา้และ
บริการ 
 4. เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถอธิบายพฤติกรรมผูผ้ลิต ในการตดัสินใจผลิตสินคา้และบริการ
ออกมาขาย และการไดรั้บค่าตอบแทน 

 5. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถอธิบายลกัษณะและ การกาํหนดราคาในตลาดประเภทต่างๆ 
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เนือ้หาวชิา  
บทที ่1 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัวชิาเศรษฐศาสตร์ 3 ชัว่โมง 
 ท่ีมาของวิชาเศรษฐศาสตร์ 
 ความหมายของเศรษฐศาสตร์ 
 เศรษฐศาสตร์เชิงพรรณนาและเศรษฐศาสตร์เชิงนโยบาย 
 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 
 ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ 
 สินคา้และบริการ 
 ความเป็นมาของระบบเศรษฐกิจไทย 
 ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
 รูปแบบของระบบเศรษฐกิจ 
 การแกปั้ญหาเศรษฐกิจพื้นฐาน 

 สรุป 

 คาํถามทา้ยบท 

 เฉลยคาํถามทา้ยบท 

 บรรณานุกรม 

 

บทที ่2 อุปสงค์ อุปทาน และการกาํหนดราคา 3 ชัว่โมง 
 ความหมายและประเภทอุปสงค ์

 กฎและตวักาํหนดอุปสงค ์

 ตารางและฟังชัน่อุปสงค ์

 การเปล่ียนของอุปสงค ์

 ความหมายและประเภทอุปทาน 

 ตารางและฟังกช์ัน่อุปทาน 

 การเปล่ียนแปลงอุปทาน 

 เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงปริมาณและการเปล่ียนแปลงระดบัอุปสงคแ์ละอุปทาน 

 ดุลยภาพของตลาด 

 การควบคุมราคาของรัฐ 
 สรุป 
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 คาํถามทา้ยบท 

 เฉลยคาํถามทา้ยบท 

 บรรณานุกรม 

 

บทที ่3 ความยดืหยุ่น   6 ชัว่โมง 
 ความหมายของความยดืหยุน่ 

 ความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อราคา 
 ความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อรายได ้

 ความยดืหยุน่ต่อราคาสินคา้อ่ืนหรือความยดืหยุน่ไขว ้ความยดืหยุน่ของอุปสงคไ์ขว ้
 ลกัษณะของความยดืหยุน่ของอุปสงค ์

 ปัจจยักาํหนดความยดืหยุน่ของอุปสงค ์

 ความยดืหยุน่ของอุปทาน 

 ลกัษณะความยดืหยุน่ของอุปทาน 

 ปัจจยักาํหนดความยดืหยุน่ของอุปทาน 

 ประโยชน์ของความยดืหยุน่ 

 สรุป 

 คาํถามทา้ยบท 

 เฉลยคาํถามทา้ยบท 

 บรรณานุกรม 

 

บทที ่4 พฤติกรรมผู้บริโภค  6 ชัว่โมง 
 การบริโภค 

 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 อรรถประโยชน์ 
 การพิจารณาอรรถประโยชน์เพิ่มและอรรถประโยชน์รวม 

 กฎการลดนอ้ยถอยลงของอรรถประโยชน์เพิ่ม 

 ทฤษฎีเสน้ความพึงพอใจเท่ากนั 

 อตัราส่วนเพิ่มของการทดแทนกนัของสินคา้ 
 เสน้ราคาหรือเสน้งบประมาณ 

 ดุลยภาพผูบ้ริโภค 
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 การเปล่ียนแปลงดุลยภาพของผูบ้ริโภค 

 สรุป 

 คาํถามทา้ยบท 

 เฉลยคาํถามทา้ยบท 

 บรรณานุกรม 

 

บทที ่5 การผลติ    6 ชัว่โมง 
 ความหมายของตน้ทุน 

 การผลิตระยะสั้นและระยะยาว 
 ตน้ทุนและลกัษณะเสน้ตน้ทุน 

 ฟังกช์นัการผลิต 

 การวิเคราะห์การผลิตระยะสั้น 

 การวิเคราะห์การผลิตระยะยาว 
 การประหยดัต่อขนาด 

 กฎผลไดจ้ากการขยายขนาดการผลิต 

 สรุป 

 คาํถามทา้ยบท 

 เฉลยคาํถามทา้ยบท 

 บรรณานุกรม 

 

บทที ่6 รายรับและกาํไร   6 ชัว่โมง 
 รายรับ 

 รายรับรวม รายรับเฉล่ีย และรายรับหน่วยทา้ยสุด 

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งรายรับรวม รายรับเฉล่ียและรายรับเพิ่ม 

 กาํไร 
 การวิเคราะห์จุดคุม้ทุน 

 เสน้ตน้ทุนเท่ากนัและเสน้ผลผลิตเท่ากนั 

 เสน้ผลผลิตเท่ากนั 

 อตัราการใชปั้จจยัการผลิตทดแทน 

 ดุลยภาพของผูผ้ลิต 
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 เสน้ขยายการผลิต 

 สรุป 

 คาํถามทา้ยบท 

 เฉลยคาํถามทา้ยบท 

 บรรณานุกรม 

 

บทที ่7 ตลาดแข่งขันสมบูรณ์  6 ชัว่โมง 
 ตลาด 

 ความหมายและลกัษณะตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

 อุปสงค ์รายรับรวม รายรับเฉล่ีย และรายรับเพิ่มในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

 อุปสงคใ์นตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

 อุปทานในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

 ดุลยภาพระยะสั้นในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

 ดุลยภาพระยะยาวในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

 การวิเคราะห์จุดดุลยภาพในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์กรณีกาํไร 
 ขอ้ดีและขอ้เสียของตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

 สรุป 

 คาํถามทา้ยบท 

 เฉลยคาํถามทา้ยบท 

 บรรณานุกรม 

 

บทที ่8 ตลาดผูกขาด   6 ชัว่โมง 
 ตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์ 

 ความหมายและลกัษณะตลาดผกูขาด 

 เสน้อุปสงคเ์สน้รายรับเฉล่ียและเสน้รายรับเพิ่มในตลาดผกูขาด 

 การวิเคราะห์ตลาดผกูขาดกรณีตลาดผกูขาดท่ีไม่มีการควบคุม 

 การวิเคราะห์ตลาดผกูขาดกรณีตลาดผกูขาดท่ีมีการควบคุม 

 ดุลยภาพระยะสั้นในตลาดผกูขาด 

 ดุลยภาพระยะยาวในตลาดผกูขาด 

 ขอ้ดีและขอ้เสียของตลาดผกูขาด 
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 สรุป 

 คาํถามทา้ยบท 

 เฉลยคาํถามทา้ยบท 

 บรรณานุกรม 

 

บทที ่9 ตลาดผู้แข่งขันน้อยราย 3 ช่ัวโมง 
 ลกัษณะของตลาดผูข้ายนอ้ยราย 
 การกาํหนดราคาและจาํนวนผลผลิตในตลาดผูข้ายนอ้ยราย 
 แบบจาํลองอุปสงคห์กังอ 
 แบบจาํลองคูโน 

 แบบการตั้งราคาตามผูน้าํ 
 แบบจาํลองการรวมตวักนั 

 การวิเคราะห์ตลาดผูข้ายนอ้ยรายกรณีกาํไร 
 การวิเคราะห์ตลาดผูข้ายนอ้ยราย กรณีขาดทุน 

 ขอ้ดีและขอ้เสียของตลาดผูแ้ข่งขนันอ้ยราย 
 สรุป 

 คาํถามทา้ยบท 

 เฉลยคาํถามทา้ยบท 

 บรรณานุกรม 

 

บทที ่10 ตลาดกึง่แข่งขันกึง่ผูกขาด 3 ชัว่โมง 
 ลกัษณะของตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 

 เสน้อุปสงคข์องตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 

 การกาํหนดราคาในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 

 ดุลยภาพระยะสั้นในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 

 ดุลยภาพระยะยาวในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 

 การตั้งราคารูปแบบอ่ืนๆ 

 สรุป 

 คาํถามทา้ยบท 

 เฉลยคาํถามทา้ยบท 
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 บรรณานุกรม 

 

วธีิการสอนและกจิกรรม 

 1. อธิบายคาํอธิบายรายวิชา เน้ือหา เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง กฎระเบียบต่างๆ เกณฑก์ารให้คะแนนและการ
ประเมินผล 
 2. เขา้สู่บทเรียนโดยการบรรยายเน้ือหา ตาราง รูปประกอบ และส่ือบนคอมพิวเตอร์ 
 3. ยกตวัอยา่งเพ่ือใหผู้เ้รียนเขา้ใจ 
 4. ระหวา่งใหเ้น้ือหาและนาํเสนอเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนถาม 
 5. แบ่งกลุ่มผูเ้รียน เพ่ือวเิคราะห์กรณีศึกษาในชั้นเรียน 

 6. ผูเ้รียนสรุปผลและนาํเสนอกบัอาจารยแ์ละเพ่ือน ๆ ในชั้นเรียน 

 7. มอบหมายคาํถามทา้ยบทและส่งเป็นรายบุคคล 
 8. มอบหมายงานคน้ควา้เพ่ิมเติมนอกชั้นเรียนเป็นกลุ่ม 

 9. ส่งรายงานและนาํเสนองานคน้ควา้นอกชั้นเรียนเป็นรายกลุ่ม 

 

ส่ือการเรียนการสอน  

 1. เอกสารประกอบการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 

 2. คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมเพาเวอร์พอยต ์

 3. แบบฝึกหดั พร้อมเฉลย 
 4. ตวัอยา่งกรณีศึกษาตามสถานการณ์ปัจจุบนั 

 

การวดัผล 
 1. คะแนนระหวา่งภาค        70% 

  1.1 ความตั้งใจและการเขา้ชั้นเรียน     10 % 

  1.2 แบบฝึกหดัทา้ยบทและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย   20 % 

  1.3 รายงานและการนาํเสนอรายกลุ่ม    20 % 

  1.4 สอบกลางภาค      20 % 

 2. คะแนนสอบปลายภาค      30 % 
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การประเมินผล 
 คะแนนระหวา่ง  80 – 100   ไดผ้ลการเรียนระดบั     A 

 คะแนนระหวา่ง  75 – 79   ไดผ้ลการเรียนระดบั     B+ 

 คะแนนระหวา่ง  70 – 74    ไดผ้ลการเรียนระดบั     B 

 คะแนนระหวา่ง  65 – 69    ไดผ้ลการเรียนระดบั     C+ 

 คะแนนระหวา่ง  60 – 64    ไดผ้ลการเรียนระดบั     C 

 คะแนนระหวา่ง  55 – 59    ไดผ้ลการเรียนระดบั     D+ 

 คะแนนระหวา่ง  50 – 54    ไดผ้ลการเรียนระดบั     D 

 คะแนนระหวา่ง  0 – 49    ไดผ้ลการเรียนระดบั     F 

 

หนังสืออ่านประกอบ 
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มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
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และไซเทกซ์ จาํกดั. 

นราทิพย ์ ชุติวงค ์.  (2550).  หลกัเศรษฐศาสตร์ 1  : จุลเศรษฐศาสตร์ .  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั. 



 

 

แผนการสอนประจําบทที ่1 

เร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัวชิาเศรษฐศาสตร์ 
 

หัวข้อเนือ้หาประจําบท 

 ท่ีมาของวิชาเศรษฐศาสตร์ 
 ความเป็นมาของวิชาเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย 
 เศรษฐศาสตร์เชิงพรรณนาและเศรษฐศาสตร์เชิงนโยบาย 
 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 
 ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ 
 ความเป็นมาของระบบเศรษฐกิจไทย 
 ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
 รูปแบบของระบบเศรษฐกิจ 
 การแกปั้ญหาเศรษฐกิจพื้นฐาน 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เม่ือศึกษาบทน้ีแลว้ ผูศึ้กษาสามารถ 

 1.ทราบถึงท่ีมาของวิชาเศรษฐศาสตร์และ ความเป็นมาของวิชาเศรษฐศาสตร์ในประเทศ
ไทย 
 2. เขา้ใจวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร์เชิงพรรณนาและเศรษฐศาสตร์เชิงนโยบาย 
 3. เขา้ใจถึงการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐศาสตร์ในแต่ละสาขาวชิา 
 4. ทราบถึงการใชท้รัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ 
 5. สามารถจาํแนกรูปแบบของระบบเศรษฐกิจ 
 6. เขา้ใจปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
 7. สามารถวิเคราะห์การแกปั้ญหาในแต่ละรูปแบบของระบบเศรษฐกิจ 
 8. อภิปรายและตอบคาํถามได ้
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วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

 1.แนะนาํเน้ือหารายวิชาในบท 

 2.แนะนาํเอกสารและตาํราอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง สาํหรับอ่านเพิม่เติม 

 3.แนะนาํกิจกรรมการเรียนการสอน การวดัผลและการประเมินผล 
 4. บรรยายโดยใชเ้อกสารและยกตวัอยา่งโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 5. ยกตวัอยา่งประกอบ และวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกนัในชั้นเรียน 

 6. ตอบคาํถามและส่งงานคาํถามทา้ยบท 

 7. จดัทาํรายงานคน้ควา้นอกชั้นเรียน พร้อมนาํเสนอหนา้ชั้นเรียน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1.เอกสารประกอบการสอน 

 2.เอกสาร ตาํรา และบทความท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.เอกสารตวัอยา่งสถานการณ์ในปัจจุบนั 

 4. แผน่ใสสรุปคาํบรรยาย 
 

การวดัและประเมินผล 
 1.สงัเกตจากเขา้ชั้นเรียน ความสนใจในการเรียน 

 2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน 

 3.การตอบคาํถาม การวิเคราะห์กรณีศึกษาในชั้นเรียน 

 4.การตอบคาํถามทา้ยบท 

 5. รายงานการคน้ควา้นอกชั้นเรียนและการนาํเสนอ 



 

 

 

บทที ่1 

ความรู้เบือ้งต้นทางเศรษฐศาสตร์ 
 

1.1  ทีม่าของวชิาเศรษฐศาสตร์ 
 เศรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์ดา้นการเลือกเป็นศาสตร์ท่ีพฒันาจากศาสตร์ทางดา้นปรัชญา 
และเป็นศาสตร์ท่ีค่อนขา้งใหม่ เศรษฐศาสตร์มาจากคาํภาษากรีก ประกอบด้วยคาํว่า Oikos  

มีความหมายวา่ บา้น และคาํวา่ Nomos มีความหมายวา่การจดัการ เศรษฐศาสตร์ในความหมายแบบ
ดั้งเดิมของภาษากรีก มีความหมายว่า การจดัการภายในบา้น กล่าวถึงการบริโภคทรัพยากรของ
สมาชิกภายในครอบครัวเป็นหลกั ภายหลงัจึงไดมี้การประยุกต์ใชห้ลกัการการจดัสรรทรัพยากร
ในทางท่ีกวา้งข้ึน จนเกิดเป็นท่ีมาของวิชาเศรษฐศาสตร์ ว่าดว้ยการจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่าง
จาํกดัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดใหก้บักลุ่มคนในสงัคม 

 วิชาเศรษฐศาสตร์เ ร่ิมแพร่หลายในคริสต์ศตวรรษท่ี  15 จากลัทธิพาณิชย์นิยม 

(Mercantilism) ซ่ึงมีแนวความคิดว่า ประเทศจะมีความมัง่คัง่ เม่ือการคา้เกินดุล มูลค่าการส่งออกมี
มากกว่ามูลค่าการนาํเขา้จะทาํให้เงินไหลเขา้ประเทศ รัฐจึงมีหนา้ท่ีในการแทรกแซงกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ เป็นผูก้าํหนดนโยบายการคา้และเศรษฐกิจเพื่อให้การคา้เกินดุล ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 18  

นักเศรษฐศาสตร์ชาวองักฤษ ช่ือ อดมั สมิธ (Adam Smith) บุคคลท่ีถูกเรียกว่า บิดาแห่ง
เศรษฐศาสตร์ เป็นผูว้างรากฐานวิชาเศรษฐศาสตร์ จากการเขียนตาํราเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของโลก
ในปี ค.ศ. 1776 เร่ือง An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth of Nations เน้ือหา
กล่าวถึงแนวคิดในการแบ่งงานกนัทาํตามความถนดัเพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตมากข้ึน เน่ืองจากการแบ่งงาน
กนัทาํ จะทาํให้เกิดความชาํนาญเฉพาะอยา่ง พร้อมกบัเสนอแนวความคิดท่ีว่ารัฐควรปล่อยให้การ
ดาํเนินธุรกิจเป็นไปอย่างเสรี รัฐไม่ควรเขา้ไปแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สอดคลอ้งกบัลทัธิ
เสรีนิยมหรือระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมในภายหลงั ท่ีกล่าวว่ารัฐมีหน้าท่ีให้ความสะดวกดูแล
รักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกนัประเทศเท่านั้น 

 ในปี ค.ศ. 1772-1823 เดวิด ริคาร์โด ้(David Ricardo) นกัเศรษฐศาสตร์กลุ่มสาํนัก
คลาสสิก (Classical School) เสนอแนวความคิดเก่ียวกบัระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม (Laissez 

Faire) ให้ความสาํคญักบัภาคเอกชน โดยท่ีรัฐไม่ควรเขา้ไปยุ่งเก่ียวในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ให้
ความสาํคญักบัอตัราการเพ่ิมของประชากร การลงทุน และผลตอบแทนของเงินทุน ต่อมาใน ค.ศ. 
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พประกอบที ่1

อนคริสตศ์กัร
ลาโต (Plato) 

นทาํใหอ้ริสโ

พประกอบที ่1
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1.3 อดมั สมิธ

 

ล 

ตากีรา (Stagi

ปนนกัปราชญ์
ยงมากในยคุน

 

ธ 

ira) ในแควน้
ญท่ี์พฒันาแนว
นั้น 

นมาเซโด
วความคิด



 

 อดั
มหาวิทยาลยั
ความมัง่คัง่ข
ของโลก กล่า
ความสาํคญัข
 อดั
แทรกแซงระ
แนวความคิด
แนวคิดท่ีว่า 
ขณะท่ีผูบ้ริโภ
เศรษฐกิจรุ่งเ ื
 

 

 

 อลั
เศรษฐศาสต
แนวความคิด
ทรัพยากรให้
 

ดมั สมิธ เกิดเม
ยออกซ์ฟอร์ด
องประชาชาติ
าวถึงกลไกท่ี
ของการแบ่งง
ดัม สมิธยงัได
ะบบเศรษฐกิจ
ดการแบ่งงาน
 รัฐไม่เขา้ไป
ภคกมี็อิสระใ
รือง 

ลเฟรด มาร์แช
ร์จุลภาคและ
ดของกลุ่มคล
หเ้กิดประโยชน

ม่ือปี ค.ศ. 17

ด ถูกเรียกว่าเ
ติ (The Weal

เช่ือมโยงระห
านกนัทาํ (Di

ดเ้สนอแนวคิ
จใหน้อ้ยท่ีสุด
นกนัทาํตามคว
ยุ่งกบักิจกรร
ในการเลือกบริ

ภาพปร

ชล (Alfred 

เขียนตาํราเก่ี
ลาสสิกมาปรับ
น์สูงสุดทั้งใน

6 

723 ท่ีเมืองเคิ
เป็น บิดาแห่
lth Of Natio

หว่างสังคมกบั
ivision Of La

คิดนโยบายเส
ด ผา่นกลไกท่ี
วามถนดั และ
รมทางเศรษฐ
ริโภค เรียกวา่

ระกอบที ่1.4 อ

Marshall) 

กยวกบัพฤติก
บปรุง เน้นถึ
นระดบับุคคล 

คิร์กคลัดี ประ
งวิชาเศรษฐศ

ons) นบัไดว้่
บธุรกิจเพื่อให

abour) 

สรีนิยม (Lais

เรียกว่า มือท่ี
ะใชท้รัพยากร
ฐกิจปล่อยให้
าระบบเศรษฐ

 

อลัเฟรด มาร์แ

ใน ค.ศ. 184

รรมผูบ้ริโภค
งการมีอยู่อย่
 หน่วยผลิตแ

ะเทศสก๊อตแล
ศาสตร์ จากก
าเป็นหนงัสือ
ห้เกิดผลประ

ssezfaire) 

มองไม่เห็น (

รธรรมชาติท่ีมี
้เอกชนเป็นผู ้
ฐกิจแบบเสรี จ

แชล 

42 – 1924

คและทฤษฎีว่
างจาํกดัของท
ละประเทศ 

ลนดเ์กิด เป็น
การเขียนหนั
อเศรษฐศาสต
โยชน์ร่วมกนั

ท่ีกล่าวว่ารั
(Invisible Han

มีอยูอ่ยา่งจาํกั
ผูด้าํเนินการโ
จะทาํใหป้ระเ

4 ผูเ้สนอท
ว่าดว้ยการผลิ
ทรัพยากร แล

นนกัศึกษา
งสือเร่ือง 
ร์เล่มแรก
นโดยเนน้

ฐควรเขา้
nd) เสนอ
กดั ภายใต้
โดยอิสระ 
เทศชาติมี

ทฤษฏีทาง
ต โดยนาํ
ละการใช้



 

 

 จอ
เศรษฐศาสต
General The

การเงิน การ
ระบบเศรษฐ
 

 

 

อห์น เมนาร์ดเ
ร์มหภาค ผูถู้

eory of Emp

คลงั การออม
กิจ 

ภาพประ

เคนส์ (John 

กเรียกว่าเป็น
loyment, Inte

ม และการลง

ภาพป

7 

กอบที ่1.5 จอ
 

n Maynard K

นบิดาแห่งวิชา
erest and M

งทุน โดยสนั

ประกอบที ่1.6

อห์น เมนาร์ด

Keynes) ในปี
าเศรษฐศาสต
oney และเส
นับสนุนการใ

6 เดวิด ริคาร์โ

 

เคนส์ 

ป ค.ศ. 1883-1

ตร์มหภาค เขีย
นอแนวคิดวิธี
ให้รัฐเขา้มาแ

 

โด ้

1946 ผูริ้เร่ิมท
ยนหนงัสือเร่ื
ธีแกปั้ญหากา
แทรกแซงแล

ทฤษฏีทาง
รือง The 

ารว่างงาน 

ะควบคุม



 

 เดวิ
เช่ือมัน่ในระ
เขา้ไปยุ่งเก่ีย
ยาว 
 

 

 

 กร
เศรษฐศาสต
ตลาดเงินตรา
จริงจงั ทาํให้
 1.1

  

มีขา้ว ประชา
สมยัอยธุยาแ
ความรู้ทางกา
สุริยานุวตัร พิ
นาํออกเผยแ
เศรษฐศาสต

วิด ริคาร์โด ้(

ะบบเศรษฐกิจ
วในกิจกรรม

รมหม่ืนพิทย
ร์ และเขียนห
า (Money M

มี้การก่อตั้งม
1.1 ความเป็น
ประเทศไ

าชนมีการคา้
ละสมยัรัตนโ
ารเงินและการ
พิมพห์นงัสือเ
แพร่ ในสมยัห
ร์วิทยาภาคต้

David Ricard

จแบบเสรีนิยม
มทางเศรษฐกิ

ภาพประก

าลงกรณ์ (น
หนงัสือเก่ียวกั
Market) ท่ีนั
หาวิทยาลยัธ
นมาของวชิาเ
ไทยในสมยัสุ
ขายแบบเสรี 
โกสินทร์ตอน
รธนาคารทาง
เศรษฐศาสตร์
หลงัการเปล่ีย
น้ เล่ม 1 ใน

8 

do) ในปี ค.ศ
ม ท่ีให้ความส
กิจ และให้คว

กอบที ่1.7 กรม

.ม.ส.) ประสู
กบัเศรษฐศาส
นบัไดว้่าเป็นจุ
รรมศาสตร์แ
เศรษฐศาสตร์
สุโขทยั มีความ
 ไม่มีการเก็บ
นตน้ ประเทศ
งเศรษฐศาสต
ร์เล่มแรกของ
ยนแปลง การ
นปี พ.ศ.2459

ศ. 1772-1823 

สาํคญักบับท
ามสาํคญักบั

มหม่ืนพิทยาล

สูติ เม่ือปี พ.ศ
สตร์หลายเล่ม
จุดเร่ิมตน้วิชา
ละการเมืองข้ึ
ร์ในประเทศไท
มอุดมสมบูรณ
บภาษี มีการค้
ไทยมีการคา้ก
ร์เขา้มาในปร
งไทย ช่ือ ทรัพ
รปกครอง จึง
9 และกรมหมื

 เสนอแนวค
บาทของภาค
การแกไ้ขปัญ

 

ลงกรณ์ 

ศ. ๒๔๑๙ ท
ม ในปี พ.ศ.24

เศรษฐศาสตร
ึ้น 

ทย 
ณ์ดงัคาํกล่าวที
า้กบัประเทศ
กบัต่างประเท
ระเทศ จนกระ
พยศาสตร์ แต
งนาํออกมาพิ
ม่ืนพิทยาลงก

วามคิด เก่ียว
คเอกชนโดยรั
ญหาเศรษฐกิจ

รงศึกษาวิชา
459 ไดเ้ขียน
ร์ในประเทศไ

ท่ีวา่ ในนํ้ามีป
ศจีนเป็นหลกั 

ทศมากข้ึน เร่ิม
ะทัง่ พ.ศ. 245

ต่รัฐบาลสมยั
พิมพใ์หม่ โดย
กรณ์ (น.ม.ส.)

กบั ความ
รัฐไม่ควร
จในระยะ

าการด้าน
นหนงัสือ 
ไทยอยา่ง

ปลา ในนา
 ต่อมาใน
มมีการนาํ
54 พระยา
นั้นไม่ให้
ยใช้ช่ือว่า 
) ไดพ้ิมพ์



9 

 

หนงัสือ ตลาดเงินตรา (Money Market) จึงนบัว่าเป็นจุดเร่ิมตน้ของวิชาเศรษฐศาสตร์ในประเทศ
ไทย 
 เน่ืองจากการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์สมยันั้นไม่แพร่หลาย จึงไดมี้การก่อตั้งหาวิทยาลยั
ธรรมศาสตร์และการเมืองข้ึน พ.ศ. 2477 การศึกษาวิชาน้ีเร่ิมแพร่หลาย มีผูแ้ปลหนังสือ The 

Principle Of Political Economy ของศาสตราจารย ์ชาร์ลจีด (Charle Gide) เป็นภาษาไทยและได้
พิมพอ์อกจาํหน่ายในกลางปี พ.ศ. 2479 ในปีเดียวกนั คุณพระสารสาส์นพลขนัธ์เขียนตาํรา 
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยกิจการคา้ และเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเงิน มีวตัถุประสงค์เพื่อกระตุน้ให้
ประชากรต่ืนตวัในการทาํการคา้  
การศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทยได้หยุดลงชั่วคราวขณะเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

ภายหลงัสงครามโลกสงบลง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และการเมืองเป็นมหาวิทยาลยัท่ีส่งเสริม
การศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์อย่างจริงจัง ได้จัดตั้ งคณะเศรษฐศาสตร์ ทําให้การศึกษา
เศรษฐศาสตร์ได้แพร่หลายและพฒันาก้าวหน้าไปอย่างมาก ในสมยัของศาสตราจารย  ์ป๋วย อ้ึง
ภากรณ์ ผูมี้ส่วนสาํคญัในการปฏิรูปการสอน ในปัจจุบนัการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย
แพร่หลาย ทั้งสถาบนัการศึกษา ทั้งในระดบัปริญญาตรี ระดบัปริญญาโท และระดบัปริญญาเอก ใน
สาขาวิชาต่างๆ 

 

1.2  ความหมายของเศรษฐศาสตร์ 
 เศรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์ทางด้านสังคมท่ีไม่สามารถให้ความหมายท่ีแน่นอนได ้

เศรษฐศาสตร์จึงมีความหมายท่ีแตกต่างกนัไปข้ึนอยู่กบัสาขาท่ีนาํไปประยุกตใ์ช ้ความหมายของ
เศรษฐศาสตร์ในยุคเร่ิมตน้มีความหมายเก่ียวกบัการจดัการครอบครัว การจดัสรรทรัพยากรเพื่อ
นํามาสนองความต้องการของมนุษย์ ให้เ กิดประโยชน์สูงสุดของมนุษย์ ความหมายของ
เศรษฐศาสตร์ในปัจจุบนัหมายถึง การศึกษาเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจาํกดั เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการต่างๆของมนุษย ์ท่ีมีอยูอ่ยา่งไม่จาํกดั ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด โดยมีบุคคล
ในอดีตทั้งในและต่างประเทศท่ีเคยใหค้าํจาํกดัความของวิชาเศรษฐศาสตร์มากมาย เช่น 

 อลัเฟรด มาร์แชล (Alfred Marshall, 1890) ให้ความหมายในหนงัสือช่ือ Principles of 

Economices ว่า เป็นวิชาท่ีศึกษาถึงการดาํเนินชีวิตปกติของมนุษยแ์ต่ละบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้
ปัจจยัท่ีมีอยูเ่พื่อใหไ้ดม้าซ่ึงส่ิงต่างๆ สาํหรับการยงัชีพ 

 พอล เอ. แซมมวลสัน (Paul A. Samuelson, 1948) ใหค้วามหมายว่า เป็นการศึกษาวิธีการ
ของมนุษยแ์ละสังคม โดยการเลือกใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจาํกดัใชใ้นการผลิตสินคา้ต่างๆ และ
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สามารถแจกจ่ายสินคา้ท่ีผลิตข้ึนมาแลว้ส่งไปยงัประชาชนทัว่ไปในสังคม เพื่อบริโภคในปัจจุบนั
และอนาคตได ้โดยท่ีมีการใชเ้งินหรือไม่กต็าม 

 ศาสตราจารย ์ลีออนเนล รอบบินส์ (Lionel Robbins, 1966) ใหค้วามหมายในหนงัสือ An 

Essay in The Nature and Significance of Economic Science ว่าเป็นศาสตร์ท่ีศึกษาถึงการเลือกหา
หนทางท่ีจะใชปั้จจยัการผลิตอนัมีอยู่อย่างจาํกดั เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จตามจุดประสงคอ์นัมีอยู่
มากมายนบัไม่ถว้น  

 ประยรู เถลิงศรี (2511) ใหค้วามหมายวา่ เป็นวิชาสงัคมท่ีศึกษาวา่ มนุษยจ์ะเลือกตดัสินใจ
อยา่งไร ในการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูไ่ม่เพียงพอ เพื่อผลิตส่ิงของและบริการ พร้อมทั้งแบ่งปันส่ิงของ
และบริการเหล่านั้น เพื่ออุปโภคและบริโภคระหวา่งบุคคลต่างๆในสงัคม ทั้งปัจจุบนัและอนาคต 

 อุทิศ นาคสวสัด์ิ (2513) ให้ความหมายว่า เป็นการศึกษาถึงวิธีการท่ีระบบเศรษฐกิจ ทาํ
การผลิตส่ิงของและบริการ เพื่อบาํบดัความตอ้งการของมนุษยแ์ละแจกจ่ายส่ิงของและบริการ
เหล่านั้นไปยงับุคคลท่ีมีความตอ้งการ 
 ธรรมนูญ โสภารัตน์ (2518) ใหค้วามหมายว่า เป็นวิชาท่ีศึกษาถึงการใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่
อย่างจาํกดั ในการผลิตสินคา้และบริการ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากท่ีสุด และความอยู่ดีกินดี
ของประชาชาติ ในปัจจุบนัและอนาคต 

 รูดอลลิฟ ดบับลิว.เทรนตนั (Rudolliph W. Trenton, 1978) ใหค้วามหมายว่า เป็นวิชาท่ี
กล่าวถึงการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ย่างจาํกดั เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการตอบสนองความพึง
พอใจส่ิงท่ีมนุษยต์อ้งการ 
 ปัจจยั บุนนาค และ สมคิด แกว้สนธิ (2525) ใหค้วามหมายว่า เป็นวิชาท่ีศึกษาการนาํเอา
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจาํกดั มาซ้ือขายแลกเปล่ียน หรือนาํมาประกอบกนัผลิตเป็นสินคา้ดว้ยความ
ประหยดั เพื่อจาํแนกแจกจ่ายไปบาํบดัความตอ้งการของมนุษยใ์นสงัคม 

ประเจิด สินทรัพย ์(2527) ใหค้วามหมายในหนงัสือ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคในเชิงคณิตศาสตร์
วิเคราะห์ ว่าเป็นวิชาสังคมศาสตร์ ท่ีทาํการศึกษาถึงปัญหาว่าด้วยการใช้หรือบริหารทรัพยากร 
เพื่อใหบ้รรลุความตอ้งการทางดา้นวตัถุของมนุษยซ่ึ์งมีอยูอ่ยา่งไม่มีท่ีส้ินสุดไดม้ากท่ีสุด 

 เอด็วิน แคนแนน (Adwin Cannan, 1992) ใหค้วามหมายในหนงัสือ Elementary Political 

Economy วา่เป็นวิชาท่ีศึกษาถึงส่ิงต่างๆ ท่ีสมัพนัธ์กบัการอยูดี่กินดีทางวตัถุของมนุษย ์
 วอลเตอร์ นิโคลสัน (Wallter Nikolson, 1994) ให้ความหมายว่า เป็นการศึกษาถึงการ
จดัสรรทรัพยากรท่ีมีจาํกดัไปในระหวา่งการเลือกใชต่้างๆ 

 เดช กาญจนางกูร (2539) ให้ความหมายว่า เศรษฐศาสตร์เป็นการศึกษาวิธีการวาง
หลกัเกณฑ์ การจดัสรรทรัพยากรการผลิตท่ีมีอยู่อย่างจาํกดั เม่ือเปรียบเทียบกบัความตอ้งการของ
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มนุษยท่ี์มีอยูม่ากมาย เพื่อนาํไปผลิตเป็นสินคา้และบริการชนิดต่างๆ แลว้จาํหน่ายจ่ายแจกไปสนอง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 อภินนัท ์จนัตะนี (2541) ใหค้วามหมายว่า เศรษฐศาสตร์ เป็นวิธีการเลือกสรรเทคโนโลยี
ท่ีสามารถใชใ้นการผลิตสินคา้และบริการใหเ้ป็นไปอยา่งประหยดัและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้
มีปริมาณเพียงพอต่อความตอ้งการของมนุษยท่ี์นบัวนัจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ อยา่งไม่มีขีดจาํกดั 

 บงัอร พลเดช (2542) ให้ความหมายไวว้่า เศรษฐศาสตร์ เป็นศาสตร์ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการ
ใชท้รัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างจาํกดั มาเปล่ียนสภาพให้เกิดเป็นสินคา้และบริการ และนาํมา
สนองความตอ้งการของมนุษยซ่ึ์งมีอยูไ่ม่จาํกดัในลกัษณะท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิน (2547) ให้ความหมายว่า เศรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีศึกษาเก่ียวกบั
การเลือกหนทางในการใช้ทรัพยากรการผลิตอนัมีอยู่จาํกัด สําหรับการผลิตสินคา้และบริการ 
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

 สรุปไดว้่าเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบนัจึงเป็นศาสตร์ท่ีมุ่งทาํความเขา้ใจในพฤติกรรมทาง
เศรษฐกิจของมนุษย ์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาํรงชีวิตและการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
มุ่งทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัสังคม ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และมุ่งศึกษาการ
กาํหนดนโยบายท่ีเหมาะสมกบัปัญหาเศรษฐกิจต่างๆ รวมทั้งการดาํเนินนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บริหารเศรษฐกิจของประเทศและของรัฐบาล 
 

1.3  เศรษฐศาสตร์เชิงพรรณนาและเศรษฐศาสตร์เชิงนโยบาย 
 เศรษฐศาสตร์มุ่งศึกษาถึงประเด็นปัญหาต่างๆ โดยการอธิบายถึงปรากฏการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัสรรทรัพยากรและการแกไ้ขปัญหา การศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์สามารถศึกษาไดใ้น 2 

ลกัษณะ คือ 
 1.3.1 เศรษฐศาสตร์เชิงพรรณนา (Descriptive Economics) เป็นการศึกษาพฤติกรรมทาง
เศรษฐกิจ โดยการกาํหนดแนวทางล่วงหนา้ อธิบายและหาความสัมพนัธ์ระหว่างสาเหตุและผลท่ี
เกิดข้ึนระหว่างพฤติกรรมผูซ้ื้อและผูข้าย จากนั้นศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างเหตุและผล และหา
วิธีการแก้ไขปัญหา เน้นการมีเหตุและผล คาํนึงถึงผลประโยชน์ทางสังคม ไม่เน้นค่านิยม หรือ
ความคิดทางสงัคมมาตดัสิน  

 เศรษฐศาสตร์เชิงพรรณนาศึกษาเพื่อให้เขา้ใจพฤติกรรมของหน่วยเศรษฐกิจ หรือระบบ
เศรษฐกิจในการดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจจริง โดยการอธิบายถึงปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ  
หาความสัมพนัธ์ระหว่างสาเหตุกบัผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน เพื่อพยากรณ์เหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

โดยไม่คาํนึงว่าการตดัสินใจนั้นจะเกิดผลประโยชน์ทางสังคมหรือไม่ ไม่นาํเอาจริยธรรม ค่านิยม 
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ความคิดทางสังคมมาพิจารณา เศรษฐศาสตร์พรรณนาจึงมุ่งเป้าหมายท่ีผลประโยชน์เป็นหลกัไม่
คาํนึงถึงสงัคม เช่น ถา้สินคา้ชนิดหน่ึงมีราคาสูง ผูข้ายจะมีพฤติกรรมในการขายอยา่งไรและผูซ้ื้อจะ
มีพฤติกรรมในการซ้ืออยา่งไร เป็นตน้ 

 เศรษฐศาสตร์เชิงพรรณนาเป็นเศรษฐศาสตร์เชิงวิเคราะห์ ศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เพื่อ
วางหลกัเกณฑ ์หรือวิเคราะห์พฤติกรรมทางเศรษฐกิจ โดยยดึท่ีการอธิบายเหตุและผล เศรษฐศาสตร์
เชิงพรรณนาจึงเป็นการศึกษา เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงพฤติกรรมของหน่วยเศรษฐกิจหรือระบบเศรษฐกิจใน
การดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ให้รู้ถึงสาเหตุ และสามารถพยากรณ์เหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตได ้โดยไม่คาํนึงถึงเป้าหมายทางสังคม ไม่นาํเอาจริยธรรม ค่านิยม ความคิดทางสังคมมา
พิจารณาร่วมดว้ย เช่น กรณีท่ีโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยนํ้ าเสียลงสู่แม่นํ้ า การศึกษาเศรษฐศาสตร์
ตามเชิงพรรณนาจะเน้นศึกษาถึงปริมาณและมูลค่าผลเสียท่ีเกิดจากนํ้ าเสียในแม่นํ้ า ท่ีก่อให้เกิด
ตน้ทุนทางเศรษฐกิจและสังคม โดยไม่เน้นถึงความรู้สึกหรือผลกระทบของผูอ้าศยับริเวณนั้น 

เศรษฐศาสตร์เชิงพรรณนาจึงถือวา่เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหน่ึง เพราะการศึกษาสามารถใหข้อ้สรุปท่ี
เป็นกฎเกณฑไ์ด ้

 1.3.2 เศรษฐศาสตร์เชิงนโยบาย (Policy Economics) 

  นโยบาย (Policy) คือ หลกัการท่ีกาํหนดข้ึน เป็นแนวทางในการปฏิบติัดา้นต่างๆ 

เพื่อใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ เศรษฐศาสตร์เชิงนโยบาย จึงใชห้ลกัการท่ีกาํหนดข้ึน
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินกิจกรรมทางสังคม โดยใหค้วามสาํคญักบัผลประโยชน์ทางสังคม
และคาํนึงถึงเป้าหมายทางสังคมเป็นหลกั เป็นการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เพื่อเขา้ใจพฤติกรรมของ
หน่วยเศรษฐกิจหรือระบบเศรษฐกิจ โดยมีการสอดแทรกขอ้เสนอแนะท่ีคาํนึงถึงเป้าหมายทาง
สังคมเป็นหลกั พิจารณาถึงความตอ้งการของสังคม ค่านิยมจริยธรรมและแนวคิดทางสังคม ให้
ความสาํคญักบัผลประโยชน์ทางสังคม เช่น ถา้สินคา้ชนิดหน่ึงมีราคาสูง รัฐบาลควรจะดาํเนินการ
อยา่งไร เพื่อไม่ใหมี้ผลกระทบต่อความเป็นอยูข่องประชาชน เป็นตน้ 

  เศรษฐศาสตร์เชิงนโยบายจึงเป็นการมุ่งศึกษามาตรการต่างๆ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย
ท่ีตอ้งการ โดยใหค้วามสาํคญัต่อผลของนโยบาย ท่ีอาจเป็นผลดีและไม่ดีของแต่ละบุคคล อยา่งไรก็
ตาม การวางนโยบายหรือมาตรการต่างๆ จาํเป็นตอ้งใชค้วามรู้ทางทฤษฏีเป็นพื้นฐาน ดงันั้นผูศึ้กษา
เศรษฐศาสตร์จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาทั้ งทฤษฏีเศรษฐศาสตร์และนโยบายเศรษฐกิจ เช่น การ
วา่งงานเกิดข้ึนเพราะเหตุใด และจะมีผลเสียต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจอยา่งไร 
 กล่าวไดว้า่เศรษฐศาสตร์นโยบาย เป็นการศึกษาเป้าหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการและ
วิธีการท่ีจะบรรลุเป้าหมายนั้นๆ โดยการประเมินว่าพฤติกรรมท่ีดาํเนินอยู่ มีความสอดคลอ้งกบั
เป้าหมายทางสังคมท่ีไดก้าํหนดไวอ้ย่างไร เรียกไดว้่าเป็นเศรษฐศาสตร์ตามท่ีควรจะเป็น ศึกษา
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พฤติกรรมของหน่วยเศรษฐกิจหรือระบบเศรษฐกิจ โดยมีการสอดแทรกขอ้เสนอแนะท่ีเห็นว่าถูก
หรือควรจะเป็นลงไปดว้ย คาํนึงถึงเป้าหมายทางสังคม ความตอ้งการของสังคม โดยมีการนาํเอา
ค่านิยมจริยธรรมและแนวคิดทางสงัคมเขา้ร่วมพิจารณา 
 1.3.3 ความแตกต่างของเศรษฐศาสตร์เชิงพรรณนาและเศรษฐศาสตร์เชิงนโยบาย 
  เศรษฐศาสตร์เชิงพรรณนา (Positive Economics) มุ่งเป้าหมายเพื่อผลประโยชน์
เป็นหลกั ไม่คาํนึงถึงสังคม ศึกษาเพื่อแสวงหาความรู้ความเขา้ใจในปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจท่ี
เกิดข้ึน โดยเป็นการหาเหตุและผลของปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ เช่น การอธิบายสาเหตุการเกิดเงิน
เฟ้อ ภาวะเศรษฐกิจรุ่งเรือง การเกบ็ภาษีแบบอตัรากา้วหนา้ การทาํใหรั้ฐไดรั้บรายไดเ้พิ่มข้ึน เป็นตน้ 

ส่วนเศรษฐศาสตร์นโยบาย มุ่งเป้าหมายทางสงัคมผลประโยชน์ท่ีไดต้ามสมควร ศึกษาเพื่อใชค้วามรู้
มากาํหนดแนวทางท่ีถูกว่าควรเป็น และวิธีท่ีควรแกไ้ขเป็นอย่างไร เพื่อประโยชน์ในการวางแผน
หรือกาํหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ เช่น นโยบายการแกปั้ญหาเศรษฐกิจ การเก็บภาษี การกระจาย
ราย เป็นตน้ 

 

1.4  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 
 เศรษฐศาสตร์สามารถประยกุตใ์ชไ้ดก้บัศาสตร์ต่างๆมากมาย โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 

2 สาขาหลกั ประกอบไปดว้ย 
 1.4.1 เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Microeconomics) 

  เป็นการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของหน่วยยอ่ยในสงัคมในรูปแบบต่างๆ เช่น 

การผลิตการลงทุน การบริโภค และการการกาํหนดราคาในตลาดแบบ โดยเนน้ศึกษาถึงการบริโภค
ของผูบ้ริโภคหน่วยครัวเรือน และศึกษาถึงผลตอบแทนของเจา้ของปัจจยัการผลิต 

  การศึกษาเศรษฐศาสตร์จุลภาคเนน้การศึกษาในระดบับุคคล ระดบัหน่วยงานการ
ผลิตหน่วยใดหน่วยหน่ึง ซ่ึงแต่ละหน่วยจะเป็นส่วนยอ่ยๆของระบบเศรษฐกิจ ประกอบดว้ย 
  หน่วยครัวเรือน 

  หน่วยครัวเรือน (Households) เป็นหน่วยท่ีมีบทบาทสําคญั หน่วยครัวเรือนทาํ
หนา้ท่ี เป็นผูบ้ริโภค (Consumer) มีอาํนาจในการตดัสินใจเก่ียวกบัการบริโภคสินคา้และการบริการ 
หน่วยครัวเรือนยงัทาํหนา้ท่ีเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิต (Resource Owners) หนา้ท่ีผลิตสินคา้หรือ
บริการเขาสู่ระบบเศรษฐกิจ หน่วยครัวเรือนจึงเป็นผูท่ี้มีรายไดจ้ากการขายปัจจยัการผลิตในฐานะ
และใช้จ่ายเงินรายได้ท่ีได้รับมาในฐานะผูบ้ริโภค หน่วยครัวเรือนจึงอยู่ในฐานะทั้งผูผ้ลิตและ
ผูบ้ริโภค 
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  หน่วยธุรกิจ 
  หน่วยธุรกิจ (Business Firms) เป็นหน่วยเศรษฐกิจท่ีดาํเนินงานเก่ียวกบัการผลิต 

เป็นผูซ้ื้อปัจจยัการผลิตจากหน่วยครัวเรือน ทาํการตดัสินใจเก่ียวกบัวิธีการผลิตสินคา้และบริการ
และผลตอบแทนจากการดาํเนินงาน 

  หน่วยรัฐบาล 
  หน่วยรัฐบาล (Government) เป็นหน่วยท่ีจะมีบทบาทในระบบเศรษฐกิจมากหรือ
นอ้ยข้ึนอยูก่บัรูปแบบการปกครองของแต่ละประเทศ หากประเทศท่ีมีการปกครองแบบสังคมนิยม 

รัฐบาลจะมีบทบาทมาก ส่วนประเทศท่ีมีรูปแบบการปกครองแบบทุนนิยม รัฐบาลจะมีบทบาทนอ้ย
ตามความเหมาะสมหนา้ท่ีพื้นฐานของรัฐบาล ไดแ้ก่ การจดัสรรทรัพยากร การจดัสรรรายได ้และ
การรักษาเสถียรภาพใหม้ัน่คง 
 เศรษฐศาสตร์จุลภาคจึงเป็นการศึกษากลไกตลาด โดยใชร้าคาเปรียบเทียบระหว่างสินคา้
และบริการ และการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัด เพื่อให้มีทางเลือกท่ีเหมาะสม เกิด
ประสิทธิภาพในตลาด รวมถึงรูปแบบการแข่งขนัต่างๆท่ีมีรูปแบบการตดัสินใจต่างๆ  

 1.4.2 เศรษฐศาสตร์มหภาค (Macroeconomics) 

  เป็นการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมหรือระดบัประเทศ เช่น การกระจาย
รายได ้ระดบัราคาสินคา้ทัว่ไป ภาวะเงินตราในประเทศและต่างประเทศ การเงิน การคลงั การคา้
ระหว่างประเทศ การพฒันาเศรษฐกิจ เป็นตน้ การศึกษาเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์ 
มหภาคสามารถศึกษาเร่ืองเดียวกนัแต่ศึกษาคนละกลุ่มเป้าหมายได้ เช่น การศึกษาราคาใน
เศรษฐศาสตร์จุลภาคจะมุ่งศึกษาราคาของสินค้าชนิดใดชนิดหน่ึง  แต่การศึกษาราคาใน
เศรษฐศาสตร์มหภาคมุ่งศึกษาราคาโดยเฉล่ียของสินคา้ในระบบเศรษฐกิจทั้งหมดเป็นตน้ 

 จุดมุ่งหมายของเศรษฐศาสตร์มหภาคเป็นการศึกษาหน่วยเศรษฐกิจโดยรวม เศรษฐกิจ
ระดบัชาติ ใหร้ะบบเศรษฐกิจดาํเนินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ วตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

 1) เพื่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเป็นปัจจยัสาํคญัต่อส่วนรวม เศรษฐกิจท่ีมีความ
เจริญเติบโต มีการลงทุน การผลิต และการบริโภคสินคา้เพิ่มมากข้ึน สามารถวดัไดผ้่านตวัเลขท่ี
สาํคญัทางเศรษฐกิจ หรือรายไดท่ี้แทจ้ริงต่อหวัของประชากรในประเทศ 
 2) เพื่อความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจท่ีมีเสถียรภาพจะมีการเปล่ียนแปลงของ
ระดบัราคาค่อนขา้งคงท่ี หรือไม่เปล่ียนแปลงมากนัก ความมีเสถียรภาพภายในประเทศสังเกตได้
จากดชันีราคาสินคา้หรือดชันีราคาผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการจา้งงานท่ีสูง ส่วนเสถียรภาพภายนอก
ประเทศสงัเกตไดจ้ากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราสกลุของประเทศกบัต่างประเทศ 
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 3) เพื่อความยุติธรรมทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างจาํกดั แต่
ประชากรมีความตอ้งการไม่จาํกดั รัฐบาลในแต่ละประเทศจึงตอ้งเขา้มาจดัสรรทรัพยากรธรรมชาติ
ท่ีมีอยู่อย่างจาํกดั เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประชากรส่วนใหญ่อย่างเท่าเทียมกนั ผ่าน
ทางการกระจายรายได ้การบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เป็นตน้ 

 4) เพื่อใหมี้เสรีภาพทางเศรษฐกิจ ประชาชนมีสิทธ์ิในการดาํเนินการทางเศรษฐกิจ มีเสรี
ในการเลือกบริโภคและผลิต ความมีเสรีภาพในเศรษฐกิจมีความแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัการปกครอง
ของแต่ละประเทศ เช่น ประเทศท่ีอยูใ่นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมจะมีเสรีภาพมากกว่าประเทศท่ี
อยูใ่นระบบเศรษฐกิจแบบสงัคมนิยม เป็นตน้ 

 เศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหาภาคถูกประยุกต์ออกเป็นเศรษฐศาสตร์อีก
หลายสาขา เช่น 

 เศรษฐศาสตร์แรงงาน (Labour Economics) ศึกษาเก่ียวกบั การจา้งงาน ค่าตอบแทน และ
การเปล่ียนแปลงของตลาดแรงงาน 

 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ (Public Economics) ศึกษาเก่ียวกบั นโยบายสาธารณะ การ
กาํหนดภาษีของภาครัฐบาลนโยบายของค่าใชจ่้าย และผลทางเศรษฐกิจของนโยบาย 
 เศรษฐศาสตร์การเมือง (Political Economics) ศึกษาเก่ียวกบับทบาทของสถาบนัทาง
การเมืองในการพิจารณาผลของนโยบาย 
 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ (Health Economics) ศึกษาเก่ียวกบั ระบบการดูแลสุขภาพ บทบาท
ของนายจา้งและลูกจา้งในการดูแลสุขภาพ และระบบประกนัสุขภาพ 

 เศรษฐศาสตร์ชุมชน (Urban Economics) ศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน 

การขยายตวัของเมืองมลพิษทางอากาศและทางนํ้า ปัญหาการจราจรและปัญหาความยากจน 

 เศรษฐศาสตร์การเงิน (Financial Economics) ศึกษาเก่ียวกบัโครงสร้างทางการเงิน 

รูปแบบการลงทุน อตัราผลตอบแทน วิเคราะห์เศรษฐมิติ 

 นอกจากน้ีเศรษฐศาสตร์ยงัสามารถประยุกต์ได้อีกหลายสาขา ในแต่ละแขนง เช่น 

เศรษฐศาสตร์กระแสหลกั (Mainstream Economics) เศรษฐศาสตร์สํานักคลาสสิก (Classical 

Economics) เศรษฐศาสตร์แบบเคนส์ (Keynesian Economics) เศรษฐศาสตร์สาํนกัคลาสสิกใหม่ 

(Neo - Classical Economics) เศรษฐศาสตร์ทางเลือก (Heterodox Economics) เศรษฐศาสตร์แนว
มาร์ก (Post Keynesian Economics) เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Economics) 

เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม (Environment Economics) เศรษฐศาสตร์สถาบนัแนววิวฒัน์ 
(Evolutionary Institutional Economics) เศรษฐศาสตร์สถาบนัแนวใหม่ (New Institutional 

Economics) เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม (Behavioral Economics) เศรษฐศาสตร์เชิงทดลอง 
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(Experimental Economics) เศรษฐศาสตร์แนวสตรีศึกษา (Feminist Economics) เศรษฐศาสตร์
สงัคม (Social Economics) เป็นตน้ 

 

1.5  การวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 
 เศรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีมุ่งศึกษาความเป็นอยู่และชีวิตประจาํวนัของมนุษย  ์มีการ
เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ทาํให้เป็นเร่ืองยากในการพยากรณ์โดยใชก้ารคาํนวณเพียงอย่างเดียว การ
วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์จึงแบ่งออกเป็น วิธีการอนุมาน วิธีการอุปมาน และวิธีการสังเกตจาก
ประวติัศาสตร์ มีรายละเอียดดงัน้ี  

 1.5.1 วธีิการอนุมาน (Deductive Method) 

  เป็นวิธีการหาผลโดยเร่ิมจากเหตุ เร่ิมจากการกาํหนดขอ้สมมติฐาน (Hypothesis) 

ข้ึนเป็นทฤษฎี หรือการสร้างแบบจาํลองไวก่้อนแลว้จึงทาํการพิสูจน์ การพิสูจน์สามารถทาํไดโ้ดย
การสังเกต การรวบรวมขอ้มูล หรือการวิเคราะห์ผลทางคณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ การคาํนวณ
แบบจาํลองทางเศรษฐมิติ เพื่อยนืยนัความถูกตอ้งของสมมติฐานท่ีตั้งไว ้การวิเคราะห์ดว้ยวธีิอนุมาน
จึงตอ้งมีกาํหนดใหปั้จจยัอ่ืนๆท่ีไม่เก่ียวขอ้งไม่มีผลกระทบต่อปัจจยัท่ีกาํลงัศึกษาเสมอ 
 สุจิตรา (2550) กล่าวว่า วิธีอนุมานเป็นการสร้างขอ้สรุปดว้ยการอนุมานจากขอ้มูลย่อย
ประกอบดว้ยวิธีการ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเกบ็รวบรวมขอ้มูล ขั้นวิเคราะห์ขอ้มูล และขั้นสรุปผล 

 ตวัอยา่งวิธีการอนุมาน เช่น การหมุนรอบดวงอาทิตยข์องโลก ขั้นตอนการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัดาวเคราะห์ เม่ือทราบว่าดาวเคราะห์ทุกดวงหมุนรอบดวง
อาทิตย ์ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นการวิเคราะห์วา่โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงหน่ึง ซ่ึงดาวเคราะห์
ทุกดวงหมุนรอบดวงอาทิตย ์และขั้นตอนการสรุปผลจึง สรุปไดว้า่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย ์
 ปิยพร (2542) กล่าวว่า วิธีอนุมานเป็นวิธีหาผลจากเหตุ เป็นวิธีสร้างแบบจาํลองโดย
กาํหนดสมมติฐานข้ึนเป็นทฤษฎีไว ้โดยท่ีสมมติฐานอยูใ่นรูปความสัมพนัธ์ของตวัแปรตั้งแต่ 2 ตวั
ข้ึนไป จากนั้ นจึงทําการพิสูจน์ ทดสอบทฤษฎีหรือสมมติฐานท่ีตั้ งไว้ โดยอาศัยข้อมูลจาก
ปรากฏการณ์ทัว่ไปหรือท่ีรวบรวมได  ้เม่ือพิสูจน์แลว้สมมติฐานไม่ถูกตอ้งจึงตั้งสมมติฐานใหม่ 

การศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์จึงเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัต่างๆท่ีมีผลกระทบต่อสมมติฐานหรือทฤษฎีท่ีตั้ง
ไวเ้ท่านั้น การวิเคราะห์จึงตอ้งมีการกาํหนดขอ้สมมุติให้ปัจจยัอ่ืนๆคงท่ี เพื่อไม่ให้กระทบปัจจยัท่ี
กาํลงัศึกษา ทาํให้การศึกษาแบบอนุมานให้ผลการศึกษาไม่ตรงกบัความเป็นจริง ข้ึนอยู่กบัความ
สมบูรณ์ของขอ้มูลท่ีรวบรวมไดเ้ท่านั้น การศึกษาดว้ยวิธีอนุมานมีขั้นตอนสาํคญั 3 ขอ้ดงัน้ี 
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 1) การตั้งสมมติฐาน (Hypothesis) เป็นการตั้งขอ้กาํหนดต่างๆเก่ียวกบัพฤติกรรมและ
จุดมุ่งหมายส่ิงใดส่ิงหน่ึง สมมติฐานอาจจะอยูใ่นรูปของความสัมพนัธ์ของตวัแปรตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไป 

เช่น ปริมาณเสนอซ้ือเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาสินคา้ สามารถตั้งสมมติฐานไดว้า่ 
 Q = f (P) 

โดยท่ี Q หมายถึง ปริมาณเสนอซ้ือสินคา้ x 

 P หมายถึง ราคาสินคา้ x  

 ซ่ึงในความเป็นจริงปริมาณเสนอซ้ือไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัราคาอยา่งเดียว แต่ข้ึนอยูก่บัปัจจยัอ่ืน
ด้วย เช่น รายได้ จํานวนประชากร รสนิยม ฤดูกาล เป็นต้น แต่ในการศึกษาต้องการทราบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณเสนอซ้ือกบัราคาเท่านั้น การตั้งสมมติฐานจึงตอ้งมีขอ้ขอ้กาํหนดให้
ปัจจยัอ่ืนๆคงท่ี ไม่มีการเปล่ียนแปลง 
 2) สรุปสาระสาํคญัจากสมมติฐาน โดยใชห้ลกัเหตุและผล (Local Deduction) เป็นการ
รวบรวมขอ้มูล ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมมติฐาน ดว้ยหลกัตรรกศาสตร์ 
 เช่น สมมติฐานความตอ้งการซ้ือของผูบ้ริโภครายหน่ึง คือ Q = 20 – 2P สรุปสาระสาํคญั
จากสมมติฐานโดยใชห้ลกัเหตุและผลไดว้า่  ถา้ราคาหน่วยละ 10 บาท จะไม่มีปริมาณเสนอซ้ือ หรือ
ถา้ราคาหน่วยละ 5 บาท จะมีปริมาณเสนอซ้ือเท่ากบั 10 หน่วย เป็นตน้ 

 3) ทดสอบสมมติฐาน เป็นการทดสอบความสอดคลอ้งระหว่างสมมติฐานกบัความเป็น
จริง การทดสอบข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั เช่น ความสามารถในการควบคุมตวัแปรอ่ืน ความรอบรู้ของ
ผูท้ดสอบ และความสมบูรณ์ของขอ้มูล เป็นตน้ หากการทดสอบพบว่า ขอ้สมมติฐานสามารถ
อธิบายขอ้เทจ็จริงได ้แสดงว่าเป็นทฤษฎีท่ีสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ด ้ถา้หากพบว่าขอ้สมมติฐาน
ของทฤษฎีไม่สามารถอธิบายขอ้เทจ็จริงได ้ทฤษฎีนั้นไม่สามารถใชป้ระโยชน์ได ้

 วิธีอนุมานถูกเรียกว่าเป็นวิธีท่ีมีการสรุปจากความจริงหลกัไปหาความจริงย่อยในการ
วิเคราะห์แบบอนุมาน มีขอ้บกพร่อง 2 ประการ คือ  
 1) ไม่สามารถคน้พบความรู้ใหม่ เพราะขอ้สรุปจาํกดัอยู่ในขอบของเหตุผลท่ีใหญ่กว่า
เสมอ 
 2) วิธีการพิจารณาความสมัพนัธ์ของเหตุผลใหญ่และเหตุผลยอ่ยไม่เป็นจริงเสมอไป 

 ดว้ยเหตุจึงมีผูคิ้ดคน้อีกวิธีหน่ึง ท่ีเรียกว่า อุปมาน เพื่อใชใ้นการหาผลสรุป โดยเร่ิมจาก
การแกข้อ้มูลยอ่ยๆ หลายกรณี ดว้ยวิธีการต่าง ๆ เช่น การสงัเกต การสืบคน้ ตามความเหมาะสมแลว้
นาํขอ้มูลยอ่ยมาวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ แลว้จึงสรุปผลออกมา 
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 1.5.2 วธีิการอุปมาน (Inductive Method) 

  เป็นวิธีการหาเหตุจากผล เป็นการหาขอ้เท็จจริงก่อนแลว้จึงหาขอ้สรุปเป็นทฤษฎี 

หาขอ้เทจ็จริงจากการรวบรวมหลกัฐาน เหตุการณ์ต่างๆ จดัทาํเป็นขอ้มูลแลว้ตั้งเป็นกฎหรือทฤษฎี
ไว ้แลว้จึงนาํไปใชอ้ธิบายเหตุการณ์อ่ืนในระดบัท่ีกวา้งข้ึน เรียกอีกอยา่งหน่ึงว่า การสรุปจากความ
จริงย่อยไปสู่ความจริงหลกั การศึกษาดว้ยวิธีอุปมานเป็นวิธีท่ีใชเ้วลาในการศึกษามาก เน่ืองจากมี
การเปล่ียนแปลงระหว่างการศึกษา โดยทัว่ไปจะใชว้ิธีอนุมานตั้งสมมติฐานเอาไว  ้แลว้จึงใช้วิธี
อุปมานรวบรวมขอ้เทจ็จริง และนาํขอ้มูลต่างๆมาทาํการพิสูจน์สมมติฐาน 

 ปิยพร (2542) กล่าวว่า วิธีการศึกษาเหตุจากผลเป็นการเก็บรวบรวมผลของปรากฏการณ์
ต่างๆท่ีเกิดข้ึน นาํมาเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ แลว้จึงตั้งเป็นกฎหรือทฤษฎีข้ึนมา เพื่อนาํไปใน
อธิบายเหตุการณ์อ่ืนในระดบัท่ีกวา้งข้ึน วิธีอุปมานแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดงัน้ี 

 1) การรวบรวมขอ้เท็จจริงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับปัญหาท่ีกาํลังศึกษา เช่น ตอ้งการหา
ความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณเสนอซ้ือกบัรายได ้ตอ้งเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัรายไดข้องผูบ้ริโภคกลุ่ม
ต่างๆ กบัปริมาณเสนอซ้ือสินคา้ เป็นตน้ 

 2) เรียบเรียงขอ้มูล โดยการนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าจาํแนกตามระเบียบและวิธีการทาง
สถิติ และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยวิธีทางเศรษฐมิติ หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ เพื่อหาค่าการ
ทดสอบความสมัพนัธ์ของปัจจยัเหล่านั้น และการมีนยัสาํคญัทางสถิติแลว้จึงสรุปเป็นทฤษฎี 

 3) ทดสอบความถูกตอ้งของทฤษฎี โดยการสร้างเง่ือนไข เช่นเดียวกบัวิธีอนุมาน วิธี
อนุมานและอุปมานจะตอ้งอยูภ่ายใตข้อ้จาํกดั คือสมมติให้ปัจจยัอ่ืนท่ีไม่ทาํการศึกษาคงท่ี และตอ้ง
ระบุให้ชดัถึงตวัแปรท่ีเป็นเหตุและตวัแปรท่ีเป็นผล เช่น การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณ
เสนอซ้ือกบัราคา จะตอ้งกาํหนดวา่ราคาเป็นเหตุ และปริมาณเสนอซ้ือเป็นผล  
 ตวัอยา่งการศึกษาเก่ียวกบัปริมาณเสนอซ้ือส้มกบัรายไดเ้พื่อใหเ้ห็นความแตกต่างระหว่าง
วิธีอนุมานและอุปมานไดอ้ยา่งชดัเจน 

 วิธีอนุมาน เร่ิมตน้จากการตั้งสมมติฐานว่า ปริมาณเสนอซ้ือส้มเปล่ียนแปลงในทิศทาง
เดียวกนักบัรายได ้โดยกาํหนดให้ปัจจยัอ่ืนคงท่ี เช่น ราคาส้ม จาํนวนประชากร ฤดูกาล เป็นตน้ 

จากนั้นทาํการตั้งสมมติฐานเป็นสมการ คือ Q = 1+0.05I โดยท่ี Q คือ ปริมาณซ้ือและ I คือ รายได้
แลว้จึงทาํการสรุปสาระสาํคญัจากเหตุและผล เช่น ถา้รายได ้100 บาท ปริมาณเสนอซ้ือสม้จะเท่ากบั 

6 กิโลกรัม ถา้รายได ้200 บาท ปริมาณเสนอซ้ือสม้จะเท่ากบั 11กิโลกรัม จากนั้นก็นาํไปทดสอบกบั
ผูบ้ริโภคทัว่ไปวา่เป็นจริงหรือไม่ ถา้เป็นจริงก็นาํไปประยกุตใ์ชไ้ดห้รืออธิบายพฤติกรรมการซ้ือส้ม
ต่อรายไดแ้ต่ถา้ไม่เป็นจริงตามสมมติฐานกต็อ้งมีการปรับเปล่ียนก่อนนาํมาใชป้ระโยชน์ 
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 วิธีอุปมาน เร่ิมตน้จากการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัรายไดก้บัปริมาณเสนอซ้ือจากผูบ้ริโภค
บางกลุ่ม สมมติพบพฤติกรรมดงัน้ี พฤติกรรมของผูบ้ริโภคคนท่ี 1 มีรายได ้200 บาทต่อเดือน 

ปริมาณซ้ือสม้ 2 กิโลกรัม พฤติกรรมของผูบ้ริโภคคนท่ี 2 มีรายได ้500 บาทต่อเดือน ปริมาณซ้ือส้ม 

4 กิโลกรัม หาขอ้มูลผูบ้ริโภครายอ่ืนเม่ือไดข้อ้มูลของผูบ้ริโภคแต่ละราย นาํไปใชข้อ้มูลทางสถิติหา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณเสนอซ้ือกบัรายได ้จากขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมไว ้สมมติว่าใชว้ิธีการทาง
เศรษฐมิติแลว้ไดค้วามสัมพนัธ์ว่า Q =.5 + 0.1y แลว้ทดสอบว่าค่าท่ีไดมี้นยัทางสถิติหรือไม่ ถา้มี
นยัสาํคญัทางสถิติกส็รุปเป็นทฤษฎี แลว้นาํค่าท่ีไดไ้ปทดสอบความสอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภคอ่ืนๆ  

 วีธีอุปมาน จึงเป็นการคน้ควา้ความรู้ใหม่ จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงยอ่ยๆ
ก่อน แลว้มาจาํแนกตามลกัษณะและหาความสัมพนัธ์ของขอ้เท็จจริงตามลกัษณะต่างๆ จึงไม่ค่อย
แปลความหมายและสรุปผล วิธีการอุปมานสามารถแบ่งออกเป็น 3 วิธีใหญ่ๆ ดงัน้ี 

 1) การอุปมานแบบสมบูรณ์ (Perfect Induction) เป็นการสรุปความจริงหลกัจากความจริง
ย่อย ก่อนทาํการสรุปความจริงหลกัอย่างใดอย่างหน่ึง จะตอ้งกาํหนดขอบข่ายขอ้เท็จจริงท่ีเป็น
ขอ้มูลยอ่ยเสียก่อน ลงมือสังเกตและศึกษา ตรวจสอบทุกหน่วยขอ้มูลยอ่ยใหค้รบถว้น แลว้จึงนาํมา
ประมวลเขา้ดว้ยกนัแลว้สรุปเป็นความจริงหลกั 

 2) การอุปมานแบบไม่สมบูรณ์ (Imperfect Induction) เป็นการสรุปความจริงหลกัจาก
ความเป็นจริงยอ่ยบางส่วน อาจไม่ครบทุกหน่วยขอ้มูลทั้งหมดกไ็ด ้

 3) การอุปมานแบบเบคอน (Bacon’s Induction) เป็นการสรุปความจริงหลกัจากความจริง
ย่อยท่ีแบ่งออกเป็นพวกๆ โดยทาํการศึกษาแบ่งขอ้เท็จจริงท่ีมีลกัษณะเหมือนกนั ลกัษณะตรงกนั
ขา้ม และลกัษณะอ่ืนๆ 

 สรุปไดว้่า วิธีการศึกษาแบบอุปมานเป็นการหาความจริงหลกัจากความย่อย ตามหลกั
ความน่าจะเป็นทางสถิติเท่านั้น จึงไม่สามารถอธิบายรายละเอียดไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ตอ้งอาศยัวิธีศึกษา
จากประวติัศาสตร์อีกทาง 
 1.5.3 วธีิการศึกษาจากประวตัิศาสตร์ (Historical Method) 

  เป็นวิธีการศึกษาจากเร่ืองราวและเหตุการณ์ ท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต นาํมาใชเ้ป็นกรณี
ตวัอยา่ง ศึกษาเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั และคาดการณ์ส่ิงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต วิธีการศึกษา
จากประวติัศาสตร์มีแนวความคิดว่า เหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตมีความเก่ียวเน่ืองกบัเหตุการณ์
ท่ีเกิดข้ึนในอดีต แต่มีขอ้ดอ้ยตรงเหตุการณ์ท่ียงัไม่เคยเกิดข้ึนในอดีต ทาํใหก้ารทาํนายบางเหตุการณ์
ดว้ยวิธีการศึกษาจากประวติัศาสตร์คลาดเคล่ือนไปได ้วิธีการศึกษาทางประวติัศาสตร์ มีขั้นตอน
สาํคญัดงัน้ี 

  1) กาํหนดสมมติฐาน 
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  2) รวบรวมหาหลกัฐาน ขอ้มูลเหตุการณ์สาํคญัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  3) เรียบเรียง ประเมินขอ้มูลหรือหลกัฐาน เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 
  4) วิเคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มูลหรือหลกัฐาน 

  5) สรุปขอ้สมมติฐาน 

 วิธีน้ีเป็นวิธีของสํานักประวติัศาสตร์ ซ่ึงมีแนวคิดว่า นักเศรษฐศาสตร์ควรศึกษาความ
เป็นมาในอดีต เพื่อนํามาวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนปัจจุบันและอนาคต วิธีน้ีมีข้อจาํกัดตรงท่ี
ประวติัศาสตร์อาจไม่ซํ้ ารอย หรือมีการสรุปเหตุการณ์ในอดีตไวอ้ยา่งผดิๆ การคะเนผดิพลาด ทาํให้
ไม่สามารถนาํมาใช้เป็นแนวทางหรือเปรียบเทียบเพื่ออธิบายเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือ
อนาคตได ้แต่อย่างไรก็ตาม ขอ้มูลในอดีตหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอดีตยงัคงเป็นขอ้มูลท่ีจาํเป็น 

สาํหรับใชป้ระกอบศึกษาเหตุการณ์ในปัจจุบนั และคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต อยา่งนอ้ยท่ีสุดก็
เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีช่วยเป็นแนวทางในการตดัสินใจ และเป็นแนวในการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์
ใหลึ้กซ้ึงและกวา้งขวางยิง่ข้ึน 

 ตวัอยา่งการศึกษาดว้ยวิธีการทางประวติัศาสตร์ เช่น การศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวิต
ของคนในครอบครัว เร่ิมตน้จากการตั้งสมมติฐานว่า รูปแบบการดาํเนินชีวิตของคนในครอบครัวมี
ความแตกต่างกนั จากนั้นทาํการหาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลหลายลกัษณะ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งขอ้มูลท่ี
เป็นบุคคล เช่น พ่อ แม่ ครู อาจารย ์เจา้หนา้ท่ี แหล่งขอ้มูลท่ีเป็นสถานท่ี เช่น บา้น โรงเรียน วดั 

พิพิธภณัฑ์ แหล่งขอ้มูลท่ีเป็นเอกสารทางราชการ เช่น ทะเบียนบา้น สูติบตัร บตัรประชาชน 

แหล่งขอ้มูลท่ีเป็นบนัทึกของบุคคล เช่น บนัทึกประจาํวนั บนัทึกการเดินทาง เป็นตน้ 

 หลงัจากหาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลดว้ยวิธีการต่างๆแลว้ ทาํการรวบรวมขอ้มูลทั้งหมด
เรียบเรียงและจดัให้เป็นระบบ จะทาํให้ไดข้อ้มูลท่ีตอ้งการและสามารถนาํไปใชว้ิเคราะห์รูปแบบ
การดาํเนินชีวิตของสมาชิกแต่ละรายในครอบครัวได ้ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลของสมาชิกภายใน
ครอบครัวตามประวติัความเป็นมาของสมาชิกในครอบครัว เร่ิมตน้จาก ปู่ ยา่ ตายาย ท่ีอยูอ่าศยั การ
ทาํมาหากิน การหาเล้ียงชีพในแต่ละรุ่น รวมถึงเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อการดาํเนินชีวิตของสมาชิกแต่ละ
รุ่นในครอบครัว จนทาํให้สรุปไดว้่า การดาํเนินชีวิตของสมาชิกในครอบครัวในแต่ละรุ่นมีความ
แตกต่างกนั 
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1.6  ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Resources) 

 ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง ทรัพยากรทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งในการนาํไปใชผ้ลิต
สินคา้หรือบริการ ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ของสินคา้หรือบริการแต่ละชนิดอาจแตกต่างกนัหรือ
เหมือนกนัได ้ข้ึนอยูก่บัชนิดของสินคา้หรือบริการ  
 เช่น การปลูกออ้ย ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ ไดแ้ก่ ท่ีดินซ่ึงเป็นสถานท่ีในการปลูกออ้ย 
สายพนัธ์ุ อุปกรณ์การเกษตร ตลอดจนอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแปรรูปสินคา้หรือบริการ เพื่อการ
จาํหน่าย และยงัมีทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างเส้นทางของผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคได้ เช่น 

เกษตรกรผูป้ลูกออ้ยนบัเป็นผูผ้ลิต ผลผลิตท่ีไดคื้อ พนัธ์ุออ้ย และออ้ยท่ีนาํส่งโรงงาน ส่วนผูซ้ื้อพนัธ์ุ
ออ้ยไปปลูก และพ่อคา้ท่ีซ้ือออ้ยนาํส่งโรงงานทาํหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริโภค โดยทัว่ไปบุคคลหน่ึงๆจะอยู่
ในฐานะท่ีเป็นไดท้ั้งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค ถา้อยูใ่นฐานะผูผ้ลิตตอ้งรู้จกัใชท้รัพยากรทางเศรษฐศาสตร์
อย่างคุม้ค่าและผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ และหากอยู่ในฐานะผูบ้ริโภคก็ควรรู้จกัเลือกซ้ือสินคา้หรือ
บริการอย่างฉลาด คุม้ค่า มีการวางแผนการใชจ่้ายให้มีความเหมาะสม ระหว่างรายรับรายจ่ายของ
ตนเองและครอบครัว 
 ในทางเศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรทางเศรษฐกิจท่ีเป็นปัจจยัการผลิต สามารถแยกได้ 4 

ประเภท คือ 
 1.6.1 ทีด่ิน (Land) หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอยูเ่หนือพื้นดินบนดินและใตดิ้น เป็น
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ มนุษยไ์ม่สามารถสร้างข้ึนมาได ้เช่น อากาศ ป่าไม ้แร่ธาตุความอุดม
สมบูรณ์ สตัวป่์า ทิวทศัน์ ทะเล แหล่งธรรมชาติต่างๆ สภาพลกัษณะภูมิประเทศ เป็นตน้ 

 1.6.2 แรงงาน ( Laber) หมายถึง ทรัพยากรมนุษย ์โดยท่ีแต่ละรายมีองคป์ระกอบท่ี
แตกต่างกันหลายดา้น เช่น วยั คุณภาพการทาํงาน ความรู้ ความสามารถ สุขภาพ ศีลธรรมและ
จริยธรรม เพื่อใชใ้นการผลิตสินคา้หรือบริการ 
 1.6.3 ทุน (Capital) หมายถึง เน่ืองจากทุนทางเศรษฐศาสตร์ไม่ไดห้มายถึง เงินทุนเพียง
อยา่งเดียว แต่ยงัรวมถึงส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนในการผลิตสินคา้และบริการ ไดแ้ก่ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร 
โรงงาน เป็นตน้ ทุนแบ่งออกเป็น 3 ประเภทประกอบดว้ย 
  1) ทุนถาวร (Fixed Capital) คือ อุปกรณ์การผลิต เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือท่ีมีความ
คงทนมีอายกุารใชง้านยาวนาน เช่น โรงงาน ถนน สะพาน ทางรถไฟ เป็นตน้ 

  2) ทุนดาํเนินงาน (Working Capital) คือ ทุนประเภทวตัถุดิบต่างๆ ซ่ึงมีอายกุารใช้
งานค่อนขา้งสั้น เป็นส่ิงท่ีใชแ้ลว้หมดไป ตอ้งหามาทดแทนใหม่อยู่ตลอดเวลา เช่น นํ้ ามนั ไม ้ยาง 
เหลก็ เป็นตน้ บางคร้ังเรียกทุนประเภทน้ีวา่ทุนหมุนเวียน (Circulating Capital) 
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  3) ทุนสังคม (Social Capital) เป็นทุนท่ีไม่ไดถู้กนาํมาใชใ้นการผลิตโดยตรง แต่
เป็นตวัช่วยให้การใชทุ้นทั้ง 2 ประเภทขา้งตน้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สวนสาธารณะ 
โรงเรียน โรงพยาบาล สนามกีฬา สระว่ายนํ้ า ทุนสังคมมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ทางออ้ม เช่น การให้ความรู้ การรักษาสุขภาพอนามยั การพฒันาคุณภาพชีวิตของคนท่ีอยูใ่นสังคม 

เป็นตน้ 

 1.6.4) ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) หมายถึง ผูน้าํปัจจยัขา้งตน้ทั้ง 3 มาทาํการผลิต
สินคา้หรือบริการ ผูป้ระกอบการเป็นผูต้ดัสินใจดาํเนินการ และวางแผนขั้นตอนต่างๆในการผลิต 

ซ่ึงผูป้ระกอบการสามารถไดรั้บผลตอบแทน 4 รูปแบบ ดงัน้ี 

  1) ค่าเช่า (Rent) เป็นผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากท่ีดิน 

  2) ค่าจา้ง (Wage) หรือเงินเดือน (Salary) เป็นผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากแรงงาน 

  3) ดอกเบ้ีย (Interest) เป็นผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากทุน 

  4) กาํไร (Profit) เป็นผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากผูป้ระกอบการ  
 

1.7  สินค้าและบริการ 
 ฉันธะ (2542) กล่าวว่า สินคา้และบริการ คือ ส่ิงท่ีผูผ้ลิตผลิตข้ึนโดยอาศยัปัจจยัการผลิต
ต่างๆมาร่วมกนั ผลิตข้ึนเพื่อใชต้อบสนองความตอ้งการของบุคคลในสังคม สินคา้เป็นส่ิงท่ีมีตวัตน 

สมัผสัได ้เช่น อาหาร นํ้า เส้ือผา้ ส่วนบริการเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได ้แต่สามารถทาํให ้ผูบ้ริโภค
พอใจ เช่น ร้านตดัผม อาจารยส์อนหนงัสือ เป็นตน้ สินคา้และบริการมีหลายชนิดบางชนิดผลิตข้ึนมา
เพื่อขายใหค้นในชุมชน บางชนิดผลิตเพื่อเป็นบริการใหก้บัสงัคมโดยไม่จาํเป็นตอ้งจ่ายเงิน สินคา้และ
บริการเป็นส่ิงท่ีสร้างอรรถประโยชน์ใหก้บัผูบ้ริโภค สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

ทาํใหผู้บ้ริโภคไดรั้บความพอใจ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของมนุษยท่ี์ไม่มีท่ีส้ินสุด 

 โดยปกติสินคา้ หมายถึง ส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้เช่น รถยนต ์หนงัสือคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ ส่วน
บริการ หมายถึง ส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ไดเ้ช่น การบริการตดัผม บริการนวดสปา เป็นตน้ สินคา้และบริการ
ท่ีอยูค่วบคู่กนั จะถูกเรียกว่า ผลิตภณัฑ ์(Product) ในทางเศรษฐศาสตร์สินคา้หรือบริการ ถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

 1.7.1 สินค้าหรือบริการไร้ราคา หรือท่ีเรียกว่า ทรัพยเ์สรี (Free Goods And Services) 

เป็นส่ิงท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ เกินความตอ้งการของมนุษย  ์ผูบ้ริโภคสามารถใช้โดยไม่ตอ้งเสีย
ค่าใชจ่้าย เช่น นํ้า อากาศ แสงแดด เป็นตน้ วารุณี (2542) กล่าวว่า สินคา้ไดเ้ปล่าหรือทรัพยเ์สรี เป็น
สินคา้ท่ีใหบ้ริการแก่ผูบ้ริโภคในสังคม โดยผูบ้ริโภคไม่จาํเป็นตอ้งจ่ายเงินเพื่อซ้ือสินคา้หรือบริการ 
สินคา้ไดเ้ปล่าจึงมกัเป็นสินคา้ท่ีมีเกินความตอ้งการในระบบเศรษฐกิจ หรือเป็นสินคา้ท่ีผลิตข้ึนเพื่อ



23 

 

เป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชน เช่น ประชนใชน้ํ้ าในแม่นํ้ าเพื่ออุปโภคบริโภค แต่ถา้นํ้ าในแม่นํ้ ามี
มลพิษ ประชาชนไม่สามารถใชน้ํ้ าเพื่ออุปโภคได ้ประชาชนจึงจาํเป็นตอ้งหันมาใชน้ํ้ าประปาแทน 

ทรัพยเ์สรีมีลกัษณะท่ีสาํคญัดงัน้ี 

  1) เป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์และตอบสนองความตอ้งการของมนุษยไ์ด ้

  2) เป็นส่ิงท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ 

  3) เป็นส่ิงท่ีมีอยูม่ากมายเกินความตอ้งการของมนุษย ์
 1.7.2 สินค้าหรือบริการทางเศรษฐศาสตร์ หรือท่ีเรียกว่า เศรษฐทรัพย ์(Economic Goods 

and Services) เป็นสินคา้หรือบริการท่ีมีตน้ทุนการผลิต เป็นสินคา้หรือบริการท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั หรือ
ผลิตจากวตัถุดิบท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั เม่ือเทียบกบัความตอ้งการ เศรษฐทรัพยจึ์งเป็นสินคา้หรือบริการท่ี
ผูบ้ริโภคจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการบริโภค เศรษฐทรัพยมี์ลกัษณะท่ีสาํคญัดงัน้ี 

  1) เป็นส่ิงท่ีสร้าง อรรถประโยชน์ ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้

  2) เป็นส่ิงท่ีเป็นเจา้ของได ้

  3) เป็นส่ิงท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั 

  4) เป็นส่ิงท่ีมีราคา/ซ้ือขายหรือแลกเปล่ียนได ้

 ประเภทของเศรษฐทรัพย ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
  1) สินคา้สาํหรับผูบ้ริโภค (Consumer’s Goods) เป็นสินคา้หรือบริการท่ีตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดโ้ดยตรง แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ สินคา้ถาวร (Durable Goods) เป็น
สินคา้ท่ีมีอายุการใชง้านนาน เช่น รถยนต ์โทรทศัน์ ตูเ้ยน็ เป็นตน้ และสินคา้ไม่ถาวร (Perishable 

Goods) เป็นสินคา้ท่ีมีอายกุารใชง้านสั้น เช่น เส้ือผา้ อาหาร เคร่ืองด่ืม เป็นตน้ 

  2) สินคา้สาํหรับผูผ้ลิต (Producer’s Goods) เป็นสินคา้หรือบริการท่ีมาจากผูผ้ลิต 

โดยการผลิตจากเศรษฐทรัพย ์ไดแ้ก่ ท่ีดิน แรงงาน ทุน และผูป้ระกอบการ เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคในทางเศรษฐศาสตร์ 
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1.8  ความเป็นมาของระบบเศรษฐกจิไทย 
 ระบบเศรษฐกิจเร่ิมตน้จากการแลกเปล่ียนสินคา้ของครอบครัวท่ีอยูใ่กลเ้คียงกนั เป็นการ
แลกเปล่ียนส่ิงของกบัส่ิงของโดยตรง (Barter System) เช่น ผลไมก้บัเน้ือสัตว ์เคร่ืองใชก้บัเส้ือผา้ 
เป็นตน้ เรียกไดว้่า เป็นจุดเร่ิมตน้ของระบบเศรษฐกิจ ต่อมาเม่ือจาํนวนประชากรเพ่ิมข้ึน สังคม
ขยายตวัอยา่งรวดเร็ว ความตอ้งการของประชากรเปล่ียนจากความตอ้งการเพียงปัจจยัส่ี เป็นความ
ตอ้งการส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีจาํเป็นแก่การดาํรงชีวิตประจาํวนั ตามการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยี เช่น เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองซักผา้ รถยนต์ โทรศพัท์มือถือ เป็นตน้ เกิดเป็นความ
ตอ้งการท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด (Unlimited Wants) 

 ทาํใหมี้การนาํเอาทรัพยากรต่างๆมาใชม้ากข้ึน ยิง่ความเจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยมีาก
ข้ึนเท่าใด ยิ่งมีความตอ้งการสินคา้และบริการใหม่ๆมากข้ึนเท่านั้น ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจาํกดัจึง
เกิดการหายาก (Scarcity) ข้ึนในระบบเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดปัญหาในการจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่
อยา่งจาํกดั ใหเ้กิดประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่มากท่ีสุด เกิดเป็นรูปแบบเศรษฐกิจท่ีตอ้งการใหค้นใน
สังคมไดใ้ชท้รัพยากรไดอ้ยา่งทดัเทียมกนัมากท่ีสุด ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยมีมาตั้งแต่สมยั
โบราณ และมีการพฒันาในแต่ละยคุสมยัท่ีมีความแตกต่างกนัออกไปดงัน้ี 

 สมยัสุโขทยั – สมยัอยุธยา ประเทศไทยมีการคา้ขายมาตั้งแต่สมยัสุโขทยัตามท่ีปรากฏ
เป็นหลกัฐานยนืยนัชดัเจนจากศิลาจารึกของพ่อขนุรามคาํแหง ท่ีเขียนไวว้่า ใครใคร่คา้ชา้งคา้ ใคร
ใคร่ค้าม้าค้า ลักษณะของระบบเศรษฐกิจในสมัยนั้ นจึงมีแนวโน้มท่ีจะเป็นระบบการค้าเสรี 
นอกจากน้ีประเทศไทยยงัไดมี้การเจริญสัมพนัธไมตรีกบัต่างประเทศอีกหลายประเทศ เช่น เกาะ
ลงักา และจีนเป็นตน้ 

 สมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ระบบเศรษฐกิจไทยในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้เป็นระบบ
เศรษฐกิจแบบธรรมชาติ คือ เป็นการผลิตเพื่อเล้ียงตวัเองมีการทาํเกษตรกรรมและหัตถกรรมเป็น
รากฐานเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ การทาํไร่ ไถนา การทอผา้ การทาํเคร่ืองจกัสาน และเคร่ืองป้ันดินเผา 
 ระบบเศรษฐกิจไทยช่วงหลงัสนธิสัญญาเบาวร่ิ์ง พ.ศ. 2500 จุดเปล่ียนท่ีสาํคญัของการ
พฒันาระบบเศรษฐกิจไทย คือ การท่ีประเทศไทยตกลงทาํหนังสือสนธิสัญญาเบาวร่ิ์ง เม่ือ พ.ศ. 

2398 กบัประเทศองักฤษ ทาํใหก้ารผกูขาดทางการคา้โดยรัฐส้ินสุดลง 
 ปัจจุบันระบบเศรษฐกิจประเทศไทยเป็นระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม มีการคา้ขาย
แลกเปล่ียนสินคา้อยา่งเสรี โดยอาศยักลไกราคาและระบบการตลาดเป็นตวักาํกบัควบคุม โดยมีรัฐ
ทาํหนา้ท่ีดูแลผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 
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1.9  ปัญหาพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ 
 พรพิมล (2541) กล่าวว่า มนุษยมี์ความตอ้งการท่ีไม่ส้ินสุด แต่ทรัพยากรกลบัมีอยูจ่าํนวน
จาํกดั จึงก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรเกิดข้ึน และเกิดปัญหาการขาดแคลนสินคา้และ
บริการท่ีจะสนองความตอ้งการอนัไม่ส้ินสุดของมนุษยต่์อมา ทุกสังคมจึงเผชิญปัญหาเร่ืองการ
จดัสรรทรัพยากร โดยไม่ก่อใหเ้กิดการส้ินเปลือง แต่ละสังคมจึงตอ้งพิจารณาถึงการใชท้รัพยากร ท่ี
ตอ้งอาศยัผูต้ดัสินใจและกฎเกณฑใ์นการใชท้รัพยากร 
 หากมนุษยด์าํเนินชีวิตโดยปกติ ทรัพยากรท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติย่อมสามารถสนองความ
ต้องการของมนุษย์ได้ครบ แต่ในความเป็นจริงมนุษย์มีความต้องการท่ีไม่ส้ินสุด ในขณะท่ี
ทรัพยากรมีจาํนวนจาํกัด จึงเกิดปัญหาความขาดแคลนทรัพยากรเกิดข้ึน ในระบบเศรษฐกิจท่ี
ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการตลอดเวลา ไม่มีท่ีส้ินสุด แต่จาํนวนสินคา้และบริการมีจาํกดั ทาํให้เกิด
ความไม่สมดุลระหวา่งสินคา้ บริการและความตอ้งการ จึงเกิดการเลือกตอบสนองความตอ้งการ ทาํ
ใหทุ้กสงัคมประสบปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ปัญหาหลกัคือ 
 1.9.1 ปัญหาผลติอะไร (What) 

  เน่ืองจากทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัเม่ือเทียบกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ทาํให้
เกิดปัญหาในการเลือกใชท้รัพยากรว่าจะนาํไปใชผ้ลิตอะไร จาํนวนเท่าไหร่ จึงจะเพียงพอต่อความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค และเป็นประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด ถา้ผลิตสินคา้หรือบริการชนิดใดชนิดหน่ึง
มากเกินไปก็เป็นการส้ินเปลืองทรัพยากร โดยส่วนใหญ่เอกชนจะเป็นผูท้าํหนา้ท่ีในการผลิต เป็นผู ้
เลือกเอาทรัพยากรมาผลิตสินคา้ จึงเป็นหนา้ท่ีของเอกชนในการกาํหนดชนิดและจาํนวนของสินคา้
ผูผ้ลิตสามารถสังเกตความตอ้งการของผูบ้ริโภคเบ้ืองตน้ไดจ้ากจาํนวนเงินท่ีผูบ้ริโภคยินดีจ่าย ยิ่ง
ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการสินคา้นั้นมาก ก็ย่อมยินดีจ่ายมาก ทาํให้ราคาสินคา้ปรับตวัสูงข้ึน ราคา
สินค้าจึงเป็นตัวบอกให้ผูผ้ลิตตัดสินใจว่าควรผลิตอะไรและจํานวนเท่าใด เม่ือผูผ้ลิตนําไป
เปรียบเทียบกบัตน้ทุนการผลิต จะทาํใหค้าดการณ์ถึงกาํไรของกิจการได ้

 เช่น อุตสาหกรรมขา้วในประเทศไทย พนัธ์ุขา้วท่ีเป็นขา้วหอมมะลิตามมาตรฐานของ
กระทรวงพาณิชยใ์นปัจจุบนัประกอบดว้ย ขา้วพนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 และ กข 15 ซ่ึงผูผ้ลิตจะตอ้ง
เลือกท่ีจะผลิตขา้วชนิดใดชนิดหน่ึง จึงเป็นปัญหาว่า ควรจะผลิตสินคา้อะไร และผลิตเป็นจาํนวน
เท่าไร ซ่ึงปัญหาน้ีเกิดจากท่ีดินและทุนของเกษตรกรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั ถา้ทรัพยากรทั้งหมดถูกใชไ้ป
กบัการผลิตสินคา้ประเภทหน่ึง กจ็ะไม่มีทรัพยากรเหลือสาํหรับผลิตสินคา้ประเภทอ่ืน 
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 1.9.2 ปัญหาผลติอย่างไร (How) 

  เม่ือทราบว่าจะผลิตอะไรคาํถามต่อมาคือ วิธีและขั้นตอนท่ีใชใ้นการผลิต เพื่อการ
ใชท้รัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เน่ืองจากการผลิตสินคา้แต่ละชนิดมีเทคนิคการผลิตได้
หลายวิธี แต่ละวิธีก็ให้ผลผลิตท่ีแตกต่างกนั ผูผ้ลิตทุกรายย่อมตอ้งการกาํไรสูงสุด ดงันั้นการผลิต
ดว้ยวิธีท่ีมีประสิทธิภาพ มีตน้ทุนการผลิตตํ่า จึงเป็นตวักาํหนดรูปแบบการผลิตสินคา้หรือบริการซ่ึง
ส่งผลถึงกาํไรของกิจการ ขั้นตอนน้ีราคาปัจจยัมีบทบาทต่อการตดัสินใจเลือกวิธีการผลิต โดยราคา
ปัจจยัการผลิตจะถูกกาํหนดโดยอุปสงคแ์ละอุปทานของปัจจยัแต่ละชนิด ปัญหาผลิตอย่างไรจึง
ข้ึนอยูก่บัตน้ทุน ราคาปัจจยั และเทคนิคการผลิตของผูผ้ลิตแต่ละราย 
 เช่น ผูผ้ลิตมีการวิเคราะห์ถึงชนิดพนัธ์ุขา้วท่ีจะปลูก และพบว่าขา้วหอมมะลินิยมปลูกใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และมีราคาสูงกว่าขา้วหอมมะลิท่ีปลูกในภาคอ่ืนๆ เน่ืองจากขา้วหอมมะลิ
ท่ีปลูกในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจะมีเมล็ดขา้วจะสวย เต็มเมล็ด ยาว รี เป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภค 

และขา้วหอมมะลิเป็นขา้วท่ีทนแลง้ได้ดี เหมาะกับพื้นท่ีท่ีไม่มีนํ้ าอุดมสมบูรณ์ ดังเช่นในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีชาวนาทาํนาปีปีละคร้ัง โดยอาศยัแหล่งนํ้ าจากฝนอย่างเดียว พอส้ินฤดูฝน
อากาศจะแห้ง ทาํให้รวงขา้วแห้งและความช้ืนของขา้วจะถูกขจดัหายไป ขา้วจึงมีการพฒันาโดย
ธรรมชาติใหมี้ลกัษณะแกร่งและยาวรี ในปัจจุบนัจึงไดมี้การพฒันาสายพนัธ์ุและส่งเสริมใหป้ลูกใน
ภาคอ่ืน ตามปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตตามภาคต่าง ๆ เช่น 

 ภาคกลาง ท่ีพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีเป็นท่ีดอน สามารถปลูกขา้วหอมมะลิไดดี้ โดยเฉพาะใน
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซ่ึงเป็นถ่ินกาํเนิดเดิมของขา้วขาวดอกมะลิ 105 
 ภาคใต้ ท่ีมีฝนตกชุกขณะเก็บเก่ียว ทาํให้ต้องมีการกําหนดเวลาและวิธีการปลูกท่ี
เหมาะสมจึงจะทาํใหก้ารปลูกขา้วหอมมะลิไดผ้ลดี เป็นตน้ 

 1.9.3 ปัญหาการผลติเพือ่ใคร (For Whom) 

  เป็นปัญหาท่ีสาํคญัท่ีสุด เป็นปัญหาท่ีผูผ้ลิตตอ้งตอบคาํถามขา้งตน้ทั้ง 2 คาํถาม
ผูผ้ลิตตอ้งถึงความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค อาํนาจซ้ือหรือรายไดข้อง
ผูบ้ริโภค เช่น หลงัจากท่ีเกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตขา้วเปลือกหอมมะลิแลว้ เกษตรจะเก็บขา้วไวท้าํ
พนัธ์ุส่วนหน่ึง และเก็บไวบ้ริโภคเพียงเล็กน้อย ส่วนท่ีเหลือจาํหน่ายออกสู่ตลาด โดยมีพ่อคา้คน
กลางเป็นผูด้าํเนินการเคล่ือนยา้ยผลผลิตจากเกษตรกรไปยงัโรงสี และผูส่้งออก การซ้ือขายผลผลิต
และใหบ้ริการต่าง ๆ 

 เช่น การตลาดขา้วหอมมะลิประกอบไปดว้ยตลาด 2 ระดบั ไดแ้ก่ ตลาดรวบรวมขา้วหอม
มะลิในระดบัทอ้งถ่ิน และตลาดปลายทาง ดงัน้ี 
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 1) ตลาดระดบัทอ้งถ่ิน หมายถึง ตลาดระดบัหมู่บา้น ตาํบล จนถึงระดบัเมือง เช่น ตลาด
กลางขา้ว (ท่าขา้ว) ท่ีมีการซ้ือขายระหว่างเกษตรกรกบัพ่อคา้ตวัแทน (นายหนา้) สถาบนัเกษตรกร 
และโรงสี หรืออาจมีการซ้ือขายระหวา่งพอ่คา้รวบรวมทอ้งถ่ินดว้ยกนัเอง ทั้งน้ีสถานท่ีเป็นส่ิงท่ีช่วย
อาํนวยความสะดวกใหซ้ื้อขายไดอ้ยา่งสะดวก 

 2) ตลาดปลายทาง เป็นตลาดท่ีรวบรวมขา้วสารจากจงัหวดัต่างๆ เพื่อส่งไปยงัตลาด
ปลายทางท่ีกรุงเทพฯ หรือส่งไปยงัจงัหวดัอ่ืนอีกคร้ังหน่ึง โดยตลาดปลายทางจะทาํการรวบรวมขา้ว
จากทุกตลาด แลว้คดัเกรดตามคุณภาพ บรรจุ แปรรูป เพื่อส่งไปยงัตลาดท่ีตอ้งการต่อไป 

 โดยสรุปปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ควรจะผลิตอะไร ผลิตอยา่งไร และผลิตเพื่อ
ใคร เป็นเร่ืองการจดัสรรทรัพยากรการผลิตท่ีมีอยู่จาํกดั เพื่อสนองความตอ้งการของมนุษยท่ี์มีไม่
จาํกดั ใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุดและอาํนวยประโยชน์สูงสุดต่อสงัคม เศรษฐกิจ ส่วนการแกปั้ญหาจะ
แตกต่างกนัไป แลว้แต่ระบบเศรษฐกิจของสังคมนั้นๆ และความตอ้งการของคนในสังคมนั้น ทาํให้
ทุกสังคมตอ้งมีคาํตอบสําหรับการแกปั้ญหาจดัสรรทรัพยากร ดงันั้นท่ีเห็นจากสินคา้สําเร็จรูปท่ี
เหมาะสมกบัแต่ละสงัคม 

 

1.10  รูปแบบของระบบเศรษฐกจิ (Economic System) 

 

 เศรษฐศาสตร์ มีรากศพัทม์าจากคาํว่า การจดัการเร่ืองครอบครัว มีความหมายเดียวกบัคาํ
ใน ภาษาองักฤษว่า Economy ท่ีแปลว่า เศรษฐกิจ เศรษฐกิจจึงเป็นส่วนหน่ึงของวิชาเศรษฐศาสตร์ 
การศึกษารูปแบบระบบเศรษฐกิจจึงตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มคนในสังคม ท่ีถือ
วา่เป็นหน่วยเศรษฐกิจยอ่ยของสงัคม ศึกษาพฤติกรรมภาพรวมของแต่ละกลุ่มหน่วยเศรษฐกิจ จึงจะ
ทาํใหเ้ขา้ใจภาพรวมของระบบเศรษฐกิจ เพื่อศึกษากลไกการทาํงานและปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดใ้น
ระบบเศรษฐกิจรูปแบบต่างๆ หน่วยเศรษฐกิจย่อยประกอบด้วย หน่วยครัวเรือนหรือผูบ้ริโภค 

หน่วยธุรกิจหรือผูผ้ลิตและองคก์ารของรัฐบาลท่ีมารวมตวัเพื่อดาํเนินกิจกรรมทางดา้นเศรษฐกิจ 
ไดแ้ก่ การผลิต การบริโภค และการแจกจ่ายสินคา้และบริการ โดยอาศยัหลกัการแบ่งงานกนัทาํตาม
ความถนัดภายใตร้ะเบียบ กฎเกณฑ์ นโยบายทางสังคม โดยหน่วยเศรษฐกิจย่อยแบ่งออกเป็น 3 

หน่วย ดงัน้ี 

 1) หน่วยครัวเรือน (Household) หน่วยครัวเรือนมีส่วนสําคญัในการบริโภค ซ่ึงอาจ
เป็นไดท้ั้งผูผ้ลิตและผูใ้ชท้รัพยากรในขณะเดียวกนั ผูบ้ริโภคบางรายอาจเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิต
เป็นแรงงานและเป็นผูป้ระกอบการในระบบเศรษฐกิจพร้อมกันได้ ผูบ้ริโภคมีหน้าท่ีในการ
ตดัสินใจเลือกบริโภคสินคา้ท่ีไดรั้บความพึงพอใจมากท่ีสุด( Maximum Satisfaction ) ภายใตร้ายได้
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จาํกดัจาํนวนหน่ึง ส่วนเจา้ของปัจจยัการผลิตมีหน้าท่ีเสนอขายปัจจยัการผลิตให้ผูผ้ลิต เพื่อใชใ้น
กระบวนการผลิตสินคา้หรือบริการ ผลตอบแทนท่ีเจา้ของปัจจยัการผลิตจะไดรั้บข้ึนอยูก่บัชนิดของ
ปัจจยัการผลิตนั้น เช่น เจา้ของท่ีดินรายหน่ึงใหเ้ช่าท่ีดินเพื่อท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนเป็นค่าเช่า มีการ
นาํเงินให้กูย้ืมเพื่อท่ีจะไดด้อกเบ้ียแลว้ยงัทาํงานเป็นผูป้ระกอบการเพื่อท่ีจะไดผ้ลตอบแทนในรูป
ของกาํไรหรือขาดทุน หน่วยครัวเรือนหรือผูบ้ริโภคมีจุดมุ่งหมาย คือ ความพึงพอใจสูงสุด 

 เช่น ธุรกิจครอบครัวขา้วเหนียวมูนสมุนไพรแฟนซี เจา้ของกิจการโตมาพร้อมๆกบัธุรกิจ
ขา้วเหนียวมูน รู้ขั้นตอนการผลิตและการขายทุกอย่าง ขา้วเหนียวมูนสมุนไพรแฟนซี นาํสีจาก
สมุนไพรธรรมชาติมาผสมโดยทาํเป็น 9 สี 9 รส เช่น สีม่วงจากอญัชนัสีเหลืองจากขม้ินสีเขียวจาก
ใบเตย สีส้มจากแครอท สีแดงจากบีทรูท สีดาํจากขา้วเหนียวดาํ สีชมพูจากดอกเฟ่ืองฟ้า และสีเน้ือ
จากแก่นฝาง เม่ือทาํออกมาขายในตลาด กระแสตอบรับดีมาก ขายดีจนตอ้งทาํต่อเน่ือง สาํหรับการ
ทาํขา้วเหนียวมูนขายอุปกรณ์ท่ีตอ้งซ้ือมีหลากหลาย เช่น เตาแก๊ส ลงัถึง ไมพ้าย หมอ้สแตนเลส ถงั
นํ้ า กะละมงัขนาดใหญ่ ถาด มีด ทพัพี กระชอน กระทะ ผา้ขาวบาง ฯลฯ จึงถือว่าธุรกิจหน่วย
ครัวเรือนน้ี มีหนา้ท่ีเป็นทั้งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคในเวลาเดียวกนั 

 2) หน่วยธุรกิจ (Firm) หน่วยธุรกิจมีส่วนสาํคญัในการผลิต ทาํหนา้ท่ีนาํเอาทรัพยากรท่ีมี
อยู่อย่างจาํกดั มาใชเ้ป็นปัจจยัการผลิต เพื่อทาํการผลิตสินคา้และบริการ และนาํไปจาํหน่ายให้กบั
หน่วยครัวเรือน หน่วยธุรกิจประกอบดว้ยผูผ้ลิตและผูข้าย มีจุดมุ่งหมาย คือ แสวงหากาํไรสูงสุด 

(Maximum  Profit) เช่น บริษทั วีพีเคมาร์เก็ตต้ิง จาํกดั เป็นโรงงานท่ีผลิตเส้ือผา้สาํเร็จรูปผลิต
เคร่ืองนุ่งห่มหลายประเภท เช่น ชุดกีฬา ชุดนอน ชุดชั้นใน ชุดแฟชัน่ ชุดเคร่ืองครัว เป็นตน้ โดยมี
ผูอ้อกแบบผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑท่ี์ทนัสมยัตรงความตอ้งการของผูบ้ริโภค บริษทัมีมาตรฐานใน
การทาํงานดา้นการตดัเยบ็ท่ีประณีต และจดัส่งสินคา้ท่ีตรงต่อเวลา มีระบบประกนัคุณภาพสินคา้ใน
ทุกขั้นตอนการทาํงาน 

 3) รัฐ (Government) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการต่างๆท่ีตั้งข้ึนเพื่อ
ทาํหนา้ท่ีควบคุม ดูแล และจดัการระบบเศรษฐกิจใหเ้ป็นไปในแนวทางท่ีตอ้งการ หน่วยงานของรัฐ
ในแต่ละพื้นท่ีจะมีบทบาท หนา้ท่ีในการดาํเนินงานข้ึนอยูก่บัความแตกต่างของระบบเศรษฐกิจ ใน
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมรัฐบาลจะควบคุมหน่วยธุรกิจและครัวเรือนนอ้ยกว่าในระบบเศรษฐกิจ
แบบสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์ ท่ีรัฐบาลควบคุมทั้ งหน่วยธุรกิจและหน่วยครัวเรือน รัฐมี
จุดมุ่งหมายเพื่อสนบัสนุนหน่วยครัวเรือน และหน่วยธุรกิจใหมี้การทาํกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นไป
ตามนโยบายรัฐ ผา่นสถาบนัทางเศรษฐกิจ (Economic Institution) 

 ระบบเศรษฐกิจในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกนั ตามขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ระบบการเมืองการปกครองท่ีแตกต่างกนัไป แต่ละสังคมจึงตอ้งมีการจดัระเบียบทางสังคมของ
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ระบบเศรษฐกิจโดยรัฐจะเป็นผูก้าํหนดนโยบาย กาํหนดผูด้าํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจควบคุมดูแล
ทรัพยากร ตลอดจนวางขอ้บงัคบัและวิธีการควบคุมซ่ึงรูปแบบ ระบบเศรษฐกิจทัว่ไปมี 4 รูปแบบ 

ดงัน้ี 

 1.10.1 ระบบเศรษฐกจิแบบเสรีนิยมหรือทุนนิยม (Laissez-Faire or Capitalism) 

  ระบบเสรีนิยมเกิดข้ึนในปี ค.ศ.1930 หลงัจากภาวะตกตํ่าทางเศรษฐกิจคร้ังใหญ่ 

นักเศรษฐศาสตร์ช่ือ อดัม สมิธ ได้สร้างทฤษฎีท่ีเป็นเร่ืองแปลกใหม่โดยอาศยัแนวคิดเสรีนิยม 

แนวคิดน้ีเป็นนโยบายท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อนายทุน ทาํให้มีการจา้งงานอย่างเต็มรูปแบบ การไม่มี
ขอ้บงัคบัทางการผลิต การไม่มีขอ้กีดกั้นทางการพาณิชย ์ไม่มีภาษีอากร โดยกล่าวว่า การคา้เสรีเป็น
วิธีการดีท่ีสุดท่ีจะทาํใหเ้ศรษฐกิจของชาติพฒันาความเป็นเสรี 
 ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเป็นระบบเศรษฐกิจแบบเสรี (Free Economy) ใหเ้สรีภาพแก่
ภาคเอกชนในการเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิต มีเสรีภาพในการดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่าง
เตม็ท่ี เอกชนมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นสามารถเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิต เศรษฐทรัพยต่์างๆท่ีตนหา
มาไดมี้เสรีภาพในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งการเลือกอุปโภคบริโภคสินคา้ โดยท่ีรัฐบาลจะไม่เขา้
ไปเก่ียวขอ้งหรือแทรกแซงในการดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รัฐทาํหน้าท่ีในการอาํนวยความ
สะดวกและการจดัสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ โดยท่ีกิจกรรมต่างๆจะตอ้งอยู่ภายใตข้อบเขตของ
กฎหมาย กล่าวคือการดาํเนินการใดๆจะตอ้งไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของบุคคลอ่ืน 

 ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เอกชนมีเสรีภาพในทรัพยสิ์นส่วนตวัมีเสรีภาพท่ีจะเลือก
บริโภคหรือตดัสินใจผา่นระบบตลาด การแข่งขนัราคาในตลาดเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงความตอ้งการของ
สงัคม ระบบของการแข่งขนัโดยใชร้าคา ตลาดจะเป็นกลไกสาํคญัในการจดัสรรทรัพยากรราคาเป็น
ตวักาํหนดจาํนวนผูบ้ริโภคและจาํนวนผูผ้ลิต โดยมีกาํไรเป็นแรงจูงใจของการผลิต เอกชนจึงเป็นผู ้
ตดัสินแก้ปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจต่างๆ โดยรัฐบาลจะไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งในกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ทาํใหร้ะบบเศรษฐกิจมีการแข่งขนัทางราคาสูง มาจากอุปสงคแ์ละอุปทานของตลาด 

 ขอ้ดีของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 

 1) เอกชนมีเสรีภาพในการเลือกตดัสินใจดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 2) มีกาํไรเป็นแรงจูงใจในการทาํงานทาํใหก้ารทาํงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 3) มีการแข่งขนักนัมาก ทาํใหมี้การพฒันาเทคนิคการผลิต พฒันาคุณภาพของสินคา้ 
 4) เกิดนวตักรรม การคิดคน้ส่ิงประดิษฐใ์หม่ๆอยูเ่สมอ 
 5) ผูผ้ลิตสินคา้มีเสรีภาพในการตดัสินใจวา่จะผลิตอะไรและผลิตจาํนวนเท่าใด 

 6) ผูบ้ริโภคมีโอกาสเลือกบริโภคสินคา้และบริการต่างๆในราคาท่ีเป็นธรรมมากท่ีสุด 
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 ขอ้เสียของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 

 1) การกระจายรายไดข้องประชาชนไม่เท่าเทียมกนัเน่ืองจากทรัพยสิ์นเป็นแหล่งกาํหนด
รายไดบุ้คคลท่ีมีทรัพยสิ์นมากยอ่มมีความไดเ้ปรียบบุคคลท่ีมีทรัพยสิ์นนอ้ย 
 2) เกิดปัญหาความเหล่ือมลํ้าทางสังคม เน่ืองจากความสามารถในการหารายไดท่ี้ไม่
เท่ากนั 

 3) เม่ือมีกลุ่มนายทุนจะทาํใหเ้กิดแรงกดดนัทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมทาํใหร้ะบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมตอ้งเส่ือมลงในบางประเทศ 
 4) ในบางสถานการณ์ กลไกราคาไม่สามารถจะนาํมาใชแ้กไ้ขสถานการณ์ได ้เช่น การ
ขาดแคลนสินคา้และบริการต่างๆ ในภาวะฉุกเฉินหรือภาวะสงคราม 

 5) สินคา้ท่ีมีลกัษณะของการผกูขาดโดยธรรมชาติหรือสินคา้และบริการสาธารณะรัฐบาล
ตอ้งเขา้มาดาํเนินการ เช่น ประปา ไฟฟ้า โทรศพัท ์ถนน สะพาน เป็นตน้ 

 6) เกิดการใชท้รัพยากรทางเศรษฐกิจอยา่งส้ินเปลือง รัฐไม่สามารถควบคุมได ้

 ตวัอย่างระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เช่น ระบบเศรษฐกิจของประเทศญ่ีปุ่น การพฒันา
ทางเศรษฐกิจของญ่ีปุ่นตั้ งแต่ ค.ศ. 1951 นับว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างมาก รัฐสามารถ
ปรับปรุงแกไ้ขเศรษฐกิจของประเทศจากความสูญเสียในระยะสงครามโลก ใหก้ลบัคืนสู่สภาพปกติ
ในระยะเวลาอนัรวดเร็ว การดาํเนินการทางเศรษฐกิจดาํเนินการ 2 แนวทาง คือ การกาํหนดนโยบาย
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมโดยตรงและการปรับปรุงนโยบายของประเทศในดา้นอ่ืนๆ 

ใหส้อดคลอ้งกบัระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ดงัน้ี 

 1) กาํหนดระบบเศรษฐกิจเป็นระบบเศรษฐกิจเสรีนิยม มีนโยบายสนบัสนุนความคิดริเร่ิม
ในการดาํเนินกิจการต่างๆ และใหมี้การใชป้ระโยชน์จากพลงังานต่างๆ ท่ีมีอยูไ่ดอ้ยา่งไม่จาํกดั 

 2) ใหก้ารสนบัสนุนระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมอยา่งมาก ทาํใหมี้การร่วมกนัระหว่างรัฐบาล
กบักลุ่มผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัทางเศรษฐกิจ  
 การท่ีญ่ีปุ่นประสบความสาํเร็จในการดาํเนินงานตามนโยบายท่ีไดก้าํหนดไว ้ทาํให้ญ่ีปุ่น
สามารถฟ้ืนฟูระบบเศรษฐกิจ จนกลายเป็นประเทศท่ีมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจอย่างสูงประเทศ
หน่ึง อยา่งไรก็ตามถึงแมเ้ศรษฐกิจของญ่ีปุ่นจะมัน่คงเน่ืองจากรายไดข้องประชากรต่อหัวเพิ่มอยา่ง
มากทุกปี แต่ญ่ีปุ่นก็ยงัมีปัญหาทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ การท่ีญ่ีปุ่นใชร้ะบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ทาํ
ใหเ้กิดความไม่สมดุลระหวา่งการลงทุนทางเศรษฐกิจของเอกชนกบัของรัฐบาล ซ่ึงปรากฏวา่เอกชน
เจริญกา้วหนา้มากกว่า ทั้งน้ีเพราะเอกชนกลา้ลงทุน ทาํใหก้ารพฒันาเศรษฐกิจในกิจการของเอกชน
เป็นไปอย่างรวดเร็ว และส่วนใหญ่ประสบความสําเร็จ ในขณะท่ีทางรัฐบาลลงทุนน้อยและตอ้ง
ประหยดัเงินไวใ้ชใ้นกรณีพิเศษ ทาํใหรั้ฐบาลตอ้งพึ่งพาเอกชนเป็นอยา่งมาก 
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 1.10.2 ระบบเศรษฐกจิแบบคอมมิวนิสต์ (Communism) 

  ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสตพ์ฒันามาจากแนวความคิดของนกัเศรษฐศาสตร์
ท่ีช่ือว่า คาร์ลมาร์ค (Karl Marx) และเลนิน (Lenin) นกัปฏิวติัโซเวียตผูเ้ปล่ียนแปลงการปกครอง 
และนาํระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสตม์าใชก้บัสหภาพรัสเซียเป็นประเทศแรก และเป็นตน้แบบ
การปกครองใหส้าธารณรัฐประชาชนจีน 

 ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต ์เป็นระบบเศรษฐกิจท่ีมีลกัษณะตรงกนัขา้มกบัระบบ
เศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือทุนนิยม เป็นระบบเศรษฐกิจและการเมืองท่ีรัฐเป็นเจา้ของทุนและปัจจยั
การผลิตทุกชนิด ภายใตร้ะบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสตรั์ฐจะเป็นผูก้าํหนดการตดัสินใจทาง
เศรษฐกิจและสงัคมทั้งหมด รัฐเป็นเจา้ของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งปัจจยัการผลิตทุกชนิด เอกชนไม่
มีกรรมสิทธ์ิ ตลอดจนเสรีภาพท่ีจะเลือกใชปั้จจยัการผลิต รัฐจะเขา้ควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจไว้
ทั้งหมด รัฐเป็นผูป้ระกอบการและทาํหน้าท่ีจดัสรรทรัพยากรต่างๆ หน่วยธุรกิจและครัวเรือนจะ
ผลิตและบริโภคตามคาํสัง่ของรัฐ 
 การแกไ้ขปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต ์กระทาํโดย
รัฐบาล กลไกราคาไม่มีบทบาทในการแกไ้ขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ มีการรวมอาํนาจทุกอยา่ง
ไวท่ี้ส่วนกลาง รัฐเป็นผูท้าํหน้าท่ีตดัสินใจว่า ทรัพยากรท่ีมีอยู่ควรจะนาํมาผลิตสินคา้และบริการ
อะไร ผลิตอย่างไรและผลิตเพื่อใครโดยคาํนึงถึงสวสัดิการของสังคมเป็นสําคญั ระบบเศรษฐกิจ
แบบคอมมิวนิสตมี์ลกัษณะเด่น ดงัน้ี 

 1) หน่วยงานรัฐกาํหนดควบคุม วางแผน ตดัสินใจเก่ียวกบั กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
 2) ทรัพยสิ์น ทรัพยากรและปัจจยัการผลิตเป็นของรัฐ 
 3) รัฐบาลจะเป็นผูก้าํหนดสินคา้และบริการต่างๆ 

 4) ประชาชนไม่มีเสรีภาพในการเลือกบริโภคสินคา้และบริการต่างๆ 

 5) ประชาชนไม่มีกรรมสิทธ์ิในการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นซ่ึงสามารถนาํไปผลิตสินคา้และ
บริการต่างๆ 

 6) ประชาชนไม่มีเสรีภาพในการเลือกอาชีพ 

 ขอ้ดีของระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต ์

 1) ลดปัญหาความเหล่ือมลํ้าทางฐานะและรายไดข้องบุคคลในสงัคม 

 2) เกิดความเสมอภาคของประชาชนในเชิงเศรษฐกิจ 
 3) ประชาชนไดรั้บสินคา้และบริการอยา่งเท่าเทียมกนั 
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 4) เกิดความเสมอภาค เพราะรัฐเป็นผูแ้จกจ่ายผลผลิตใหแ้ก่บุคคลต่างๆ ในสังคมโดยเท่า
เทียมกนั 

 5) ไม่เกิดการผกูขาดทางเศรษฐกิจโดยผูผ้ลิตรายใด 

 ขอ้เสียของระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต ์

 1) ประชาชนไม่มีเสรีภาพในการเลือกการผลิตหรือบริโภค 

 2) ประสิทธิภาพในการผลิตสินคา้และบริการไม่มีการพฒันาเจริญกา้วหนา้เท่าท่ีควรเป็น
เพราะไม่มีการแข่งขนั 

 3) สินคา้มีคุณภาพไม่ดีเน่ืองจากขาดแรงจูงใจในการผลิตสินคา้ไม่มีผลกาํไรท่ีเป็นส่ิงโนม้
นา้วจิตใจ 
 4) การใชท้รัพยากรทางเศรษฐกิจอาจเป็นไปอยา่งไม่มีประสิทธิภาพ 

 5) สิทธิและเสรีภาพของประชาชนถูกจาํกดัโดยรัฐบาล 
 6) การดาํเนินงานล่าชา้เพราะมีระบบขั้นตอนมาก เช่น การเมือง 
 ตวัอย่างระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต ์เช่น ประเทศเกาหลีเหนือเป็นรัฐคอมมิวนิสต ์

ภายใตก้ารปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต ์มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ เกาหลีเหนือ
ปกครองดว้ยระบอบคอมมิวนิสตต์ามแนวทางของอดีตสหภาพโซเวียต ระบบการเมืองของเกาหลี
เหนือตั้งอยูบ่นพื้นฐานของลทัธิจูเช่ (Juche) ซ่ึงอดีตประธานาธิบดีคิมอิลซอง ไดบ้ญัญติัข้ึนเม่ือ 26 

ธนัวาคม พ.ศ.2498 ท่ียึดหลกัการสาํคญั คือ เอกราชทางการเมืองอยา่งแทจ้ริง การพึ่งพาตนเองทาง
เศรษฐกิจ และการป้องกนัประเทศดว้ยตนเอง 
 เกาหลีเหนือมีการปกครองระบบพรรคเดียวมาโดยตลอด นับตั้งแต่มีการก่อตั้งประเทศ
เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน พ.ศ.2491 โดยมีพรรคคนงานเกาหลี (Workers Party of Korea) ซ่ึงองคก์รท่ีมี
บทบาทคือ การปฏิบติัตามสิทธิและหนา้ท่ี อนัเน่ืองมาจากสถานภาพของบุคคล เน่ืองจากบุคคลมี
หลายสถานภาพในคนคนเดียว ฉะนั้ นบทบาทของบุคคลจึงต้องปฏิบัติไปตามสถานภาพใน
สถานการณ์ตามสถานภาพนั้นๆ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีดาํรงตนดว้ยการกระทาํการดว้ยตนเอง 
หรือใช้การจ้างวาน สนับสนุนการกระทาํการใดๆ ท่ีผิดกฎหมายหรืออยู่เหนือกฎหมาย เป็น
อุปสรรคขดัขวางการดาํเนินการตามเจตนารมณ์ของประชาชน มีความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีรัฐจะตอ้ง
ดาํเนินการดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย คุ ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน รวมทั้ งจัด
ระบบงานการบงัคบัใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเท่าเทียมในทางการเมืองท่ีคอย
ควบคุมหน่วยงานของรัฐบาลในการบริหารประเทศ   
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 1.10.3 ระบบเศรษฐกจิแบบสังคมนิยม (Socialism) 

  ระบบเศรษฐกิจแบบสงัคมนิยม หรือเรียกวา่ระบบเศรษฐกิจแบบวางแผน (Planned 

Economy) เป็นระบบเศรษฐกิจท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต ์รัฐเป็นผูมี้
ส่วนควบคุมการดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ภายใตร้ะบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมรัฐจะเป็นผู ้
ครอบครองทรัพยากรการผลิตพ้ืนฐานไวเ้กือบทั้งหมด เป็นผูว้างแผนเศรษฐกิจ โดยมีจุดมุ่งหมายให้
เกิดความยติุธรรมในการกระจายผลผลิตแก่ประชาชน กรรมสิทธ์ิในปัจจยัการผลิตเป็นของรัฐหรือ
หน่วยงานสาธารณะ เพื่อให้กิจกรรมการผลิตท่ีสําคญัและมีขนาดใหญ่ อยู่ภายใต้การควบคุม
ดาํเนินงานท่ีจะส่งผลประโยชน์แก่ส่วนรวม และรัฐเป็นผูด้าํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสาํคญั เช่น 

การดาํเนินการเก่ียวกบัปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของชาติในระดบันโยบายและการปฏิบติังาน 

โดยมีเป้าหมายใหบ้รรลุแผนเศรษฐกิจรวมของชาติ เพื่อยกมาตรฐานความเป็นอยูข่องประชาชนให้
ดีข้ึน 

 ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมมีการวางแผนการดาํเนินงานทางเศรษฐกิจจากส่วนกลาง
ในระบบเศรษฐกิจแบบน้ีรัฐจะเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิตส่วนใหญ่ท่ีมีความสําคญัต่อเศรษฐกิจ
ส่วนรวมของประเทศ เช่น นํ้ามนั ประปา ไฟฟ้า กิจการสาธารณูปโภค เหมืองแร่ ป่าไม ้เป็นตน้ แต่
รัฐยงัคงให้เอกชนมีสิทธิในการถือครองทรัพยสิ์นส่วนตวั รัฐให้เสรีภาพแก่ประชาชนในการทาํ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น การคา้ขายในทอ้งถ่ิน การถือครองท่ีดินทาํกิน สินทรัพยเ์พื่อการยงัชีพ 

ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีอาศยักลไกรัฐเป็นกลไกสําคญั ภายใตก้ลไก
ราคา โดยมีลกัษณะเด่น ดงัน้ี 

 1) รัฐถือกรรมสิทธ์ิในปัจจยัการผลิตสาํคญัท่ีมีขนาดใหญ่ เพื่อผลประโยชน์แก่ส่วนรวม 

 2) รัฐเป็นผูด้าํเนินการกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสาํคญั 

 3) เอกชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐ 
 ขอ้ดีของระบบเศรษฐกิจแบบสงัคมนิยมมีดงัน้ีคือ 
 1) ลดปัญหาความเหล่ือมลํ้าทางฐานะและรายไดข้องบุคคล 
 2) ประชาชนมีความสามคัคีกนัจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 3) ประชาชนมีรายไดใ้กลเ้คียงกนัและมีเสรีภาพและมีกรรมสิทธ์ิในการถือครองทรัพยสิ์น 

 4) รัฐครอบครองปัจจยัขั้นพื้นฐานไวท้ั้งหมดและความคุมกิจการสาธารณูปโภคทั้งหมด 

 ขอ้เสียของระบบเศรษฐกิจแบบสงัคมนิยม มีดงัน้ี  

 1) ขาดความคล่องตวัในการผลิตของกิจการท่ีอยูใ่นการควบคุมของรัฐ 
 2) การผลิตหรือพฒันาคุณภาพการผลิต 

 3) แรงจูงใจในการทาํงานตํ่า 
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 4) ผูบ้ริโภคมีโอกาสเลือกสินคา้และบริการไดน้อ้ย 
 5) ประชาชนไม่มีเสรีภาพในการทาํธุรกิจอยา่งเตม็ท่ี 

 6) การใชท้รัพยากรทางเศรษฐกิจอาจเป็นไปอยา่งไม่มีประสิทธิภาพ 

 ตวัอย่างระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม เช่น ประเทศเวียดนาม นโยบายของประเทศ
เวียดนามเนน้การปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบาย โด่ยเหมย (Doi Moi) เม่ือเขา้สู่ปีท่ี 20 มี
การดาํเนินการเร่งปรับตวัเขา้กบักระแสเศรษฐกิจและสังคมของโลก ซ่ึงในภาพรวมถือว่าเป็นไปได้
ดว้ยดี ทาํให้ปัจจุบนัเวียดนามมีพฒันาการทางเศรษฐกิจในเชิงบวกอย่างต่อเน่ือง เป้าหมายและ
ทิศทางของการพฒันาประเทศในช่วง 5 ปีขา้งหนา้ ไดแ้ก่ ดาํเนินการตามนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจ 
(Doi Moi) เพื่อใหอ้ตัราการเพ่ิมของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ สร้างความเขม้แขง็ใหก้บัระบบ
เศรษฐกิจการตลาดแบบสังคมนิยม และกา้วสู่ความเป็นประเทศท่ีกาํลงัพฒันาและทนัสมยัภายในปี 

2563 ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเร่งรัดพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
จากการมีนโยบายเนน้ในเร่ืองการส่งเสริมธุรกิจเอกชน เร่งปฏิรูปรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ และเชิญชวนนกั
ลงทุนจากต่างประเทศ 
 

 1.10.4 ระบบเศรษฐกจิแบบผสม (Mixed Economy) 

  ระบบเศรษฐกิจแบบผสมเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีนําลักษณะสําคัญของระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมและสังคมนิยมเขา้ไวด้้วยกัน คือ รัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจแกไ้ขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ จึงถูกเรียกว่าเป็นระบบทุนนิยมสมยัใหม่ รัฐและเอกชน
มีสิทธิในการเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิต เอกชนมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น มีเสรีภาพในการเลือกผลิต
และบริโภค มีลกัษณะการแข่งขนัใชก้ลไกราคา แต่รัฐก็ยงัเขา้มาทาํหน้าท่ีจดัสรรทรัพยากรบาง
ประเภท มีการควบคุมกิจการท่ีมีความสาํคญัต่อการดาํรงชีพของประชาชน เช่น ไฟฟ้าประปา และ
การคมนาคม ระบบเศรษฐกิจแบบผสมรัฐจะเข้ามามีบทบาทในการวางแผนในกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจบางประการ แต่ส่วนใหญ่จะปล่อยใหเ้อกชนดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยอาศยักลไก
ราคา ระบบเศรษฐกิจแบบผสมจึงเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีมีการใชท้ั้งระบบกลไกรัฐและระบบกลไก
ในการจดัสรรทรัพยากร 
 กลไกราคาเป็นส่ิงท่ีสาํคญัในการกาํหนดราคาสินคา้และบริการต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจ
แบบผสม แต่รัฐบาลมีอาํนาจในการเขา้ไปแทรกแซงภาคเอกชน เพื่อกาํหนดราคาสินคา้ให้มี
เสถียรภาพ และเกิดความเป็นธรรมทั้งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค รัฐจะคอยให้ความคุม้ครองและความ
ช่วยเหลือ ตลอดจนอาํนวยความสะดวกแก่ผูป้ระกอบการในภาคเอกชนด้วยการสร้างพื้นฐาน
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ทางดา้นเศรษฐกิจ เช่น การสร้างถนน สะพาน สนามบิน ฯลฯ ไวค้อยอาํนวยประโยชน์ต่อเอกชนใน
การดาํเนินธุรกิจ ระบบเศรษฐกิจแบบผสมมีลกัษณะเด่นดงัน้ี 

 1) รัฐและเอกชนมีส่วนร่วมกนัในการดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 2) รัฐและเอกชนสามารถเป็นเจา้ของปัจจยัในการผลิตสินคา้และบริการส่วนใหญ่เสรี 
 3) ใชก้ลไกราคาในการกาํหนดราคาสินคา้และจาํนวนผูบ้ริโภค 

 4) รัฐมีอาํนาจในการเขา้ไปแทรกแซงภาคเอกชนให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผูผ้ลิตและ
ผูบ้ริโภค 

 5) รัฐเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหเ้กิดการแข่งขนักนัอยา่งยติุธรรม 

 6) กิจกรรมทางเศรษฐกิจบางอยา่งรัฐเป็นผูด้าํเนินการและบางอยา่งเอกชนดาํเนินการ 
 7) เอกชนมีสิทธิในทรัพยสิ์นมีเสรีภาพในการประกอบกิจกรรมภายใตก้ฎหมาย  
 8) หน่วยงานรัฐประกอบกิจกรรมท่ีเป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีจาํเป็น 

 ขอ้ดีของระบบเศรษฐกิจแบบผสม 

 1) เป็นระบบเศรษฐกิจท่ีค่อนขา้งมีความยดืหยุน่สูง 
 2) สนบัสนุนการผลิตเท่าเทียมกนัของคนในสงัคมดว้ยกลไกราคา 
 3) มีการใชก้ลไกรัฐร่วมกบักลไกการจดัสรรทรัพยากร 
 4) รัฐบาลมีบทบาททางเศรษฐกิจ 
 5) มีการแข่งขนัสูงสินคา้มีคุณภาพสูง 
 6) สนบัสนุนการคิดคน้เทคโนโลย ี
 7) ผูบ้ริโภคมีโอกาสเลือกสินคา้ไดม้ากพอสมควร 
 8) ความไม่เท่าเทียมในรายได ้และทรัพยสิ์นมีมาก 

 ขอ้เสียของระบบเศรษฐกิจแบบผสม 

 1) ปัญหาความเหล่ือมลํ้าทางสงัคมจากกลไกรัฐ 
 2) มีการใชอ้าํนาจรัฐเขา้แทรกแซงตลาด 

 3) การพฒันาเศรษฐกิจไม่คล่องตวัเท่าท่ีควร 
 4) การใชท้รัพยากรท่ีรัฐดูแลเป็นไปอยา่งไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
 5) เอกชนขาดความมัน่ใจในการลงทุนกิจการบางประเภท 

 ตวัอยา่งระบบเศรษฐกิจแบบผสม เช่น ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบนั เป็น
ระบบเศรษฐกิจแบบผสมท่ีมีลกัษณะทั้งส่วนท่ีเป็นแบบทุนนิยม และส่วนแบบท่ีเป็นสังคมนิยม 

เศรษฐกิจไทยเป็นระบบท่ียอมรับกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นส่วนบุคคล ภาคเอกชนสามารถประกอบ
ธุรกรรมทางเศรษฐกิจไดโ้ดยเสรี มีการแข่งขนัท่ีค่อนขา้งเสรี หน่วยธุรกิจส่วนใหญ่ทั้งในภาคเกษตร 
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อุตสาหกรรมและบริการ เป็นหน่วยธุรกิจของภาคเอกชน ส่วนหน่วยธุรกิจท่ีเป็นของรัฐก็มีอยูบ่า้ง 
เช่น รัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวกบัสาธารณูปโภค และสถาบนัการเงินของรัฐ เช่น ธนาคารออมสิน และ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 อย่างไรก็ตามประเทศไทยยงัคงใชร้ะบบเศรษฐกิจแบบผสมท่ีค่อนขา้งไปทางทุนนิยม
เพราะรัฐไดล้ดบทบาทในกิจกรรมการผลิตลงมาก เช่น มีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจใหเ้ป็นของเอกชน 

การให้สัมปทานเอกชนลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคบางอย่าง เช่น โทรศพัท์ รถไฟฟ้าใน
กรุงเทพมหานคร แต่ยงัคงยกเวน้ทรัพยสิ์นบางอย่างท่ีกฎหมายระบุไวว้่าตอ้งเป็นทรัพยสิ์นของรัฐ
เท่านั้น เช่น แม่นํ้า ลาํคลอง ภูเขา นํ้าตก ป่าสงวน และท่ีสาธารณะ แต่อาจมีบางกรณีท่ีรัฐจาํเป็นตอ้ง
เข้าแทรกแซงเสรีภาพในการถือครองกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินของเอกชนบ้าง เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น มีการเวนคืนท่ีดินบางแห่งเพื่อนาํมาทาํถนน ทางด่วน สวนสาธารณะ 
หรือการปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร เป็นตน้ 

 

1.11  การแก้ปัญหาเศรษฐกจิพืน้ฐาน 

 

 ปัญหาเศรษฐกิจมีอยู่ทุกสังคม ไม่ว่าจะมีรูปแบบเศรษฐกิจอย่างไร ปัญหาพื้นฐานของ
ระบบเศรษฐกิจเร่ิมตน้จากหน่วยเศรษฐกิจยอ่ยหลายหน่วยรวมตวักนัข้ึนมาในสังคม เกิดเป็นระบบ
สังคม ระบบเศรษฐกิจพื้นฐานประกอบดว้ยระบบเศรษฐกิจแบบเสรี ระบบเศรษฐกิจแบบวางแผน
และระบบเศรษฐกิจแบบผสม ระบบเศรษฐกิจทั้งหลาย มีขอ้ดีและขอ้ดอ้ยท่ีต่างกนั แต่ละระบบจึง
ตอ้งมีวิธีการแกปั้ญหาพื้นฐานท่ีต่างกนั แต่ก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เสถียรภาพทางระบบเศรษฐกิจท่ี
มากท่ีสุดเหมือนกนั โดยระบบเศรษฐกิจแต่ละระบบมีวิธีการแกไ้ขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ี
แตกต่างกนั ดงัน้ี 

 1.11.1 ระบบเศรษฐกจิแบบทุนนิยมหรือเสรีนิยม 

  ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหรือเสรีนิยมมีลกัษณะสาํคญั คือ การถือกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพยากร (Ownership of Resources) เอกชนมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นและปัจจยัการผลิต มีเสรีใน
การตดัสินใจเก่ียวกบัการบริโภคและประกอบธุรกิจ (Freedom Of Enterprise) ใชก้ลไกตลาดราคาท่ี
เรียกว่า มือท่ีมองไม่เห็น เป็นเคร่ืองมือหรือกลไกในการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจพื้นฐาน ราคาเป็น
ตวักาํหนดว่าผูป้ระกอบการควรจะผลิตอะไร ผลิตอย่างไร และผลิตเพื่อใคร สินคา้และบริการท่ี
ผูบ้ริโภคตอ้งการมีราคาสูง ราคาจะเป็นตวัสะทอ้นท่ีทาํใหผู้ผ้ลิตทราบถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

ผูผ้ลิตจึงจะผลิตสินคา้และบริการให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้เรียกว่า กาํไรเป็นเคร่ือง
จูงใจ (Profit Motive) โดยท่ีราคาสินคา้หรือบริการยงัเป็นตวักาํหนดเทคนิคการผลิตว่า จะใชปั้จจยั
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แรงงานหรือปัจจยัทุนอยา่งไร และราคาเป็นตวักาํหนดผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคท่ีมีอาํนาจซ้ือมากกว่าจะมี
สิทธิไดรั้บสินคา้และบริการไปอุปโภคบริโภคตอบสนองความตอ้งการของตนไดม้ากกวา่ 
 ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมจึงใชก้ลไกราคา (Price System) เป็นเคร่ืองมือในการตดัสิน
ปัญหาเศรษฐกิจพื้นฐาน เป็นเคร่ืองมือในการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค หากสินคา้ใด
เป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคมาก ราคาในตลาดจะสูง นัน่คือ ราคาจะเป็นตวัสะทอ้นให้ผูผ้ลิตทราบ
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ส่วนปัญหา ผลิตอยา่งไรก็เป็นปัญหาในเร่ืองของเทคนิคการผลิต ว่าจะ
ใชปั้จจยัการผลิตประเภทใด ท่ีจะไดห้น่วยการผลิตตํ่าสุด ส่วนการจดัสรรสินคา้และการบริการก็จะ
ข้ึนอยูก่บัใครมีอาํนาจซ้ือมากกว่า ผูผ้ลิตก็จะเสนอสินคา้และบริการนั้นใหบุ้คคลนั้นเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 1.11.2 ระบบเศรษฐกจิแบบคอมมิวนิสต์  

  ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสตจ์ะตรงขา้มกบัระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม โดย
รัฐบาลเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิตทั้งหมด รวมไปถึงทรัพยากรต่างๆ เอกชนไม่มีสิทธ์ิ ตลอดจน
เสรีภาพการเลือกใช ้รัฐบาลมีหนา้ท่ีจดัสรรทรัพยากรต่างๆ หน่วยผลิตครัวเรือนมีหนา้ท่ีผลิตตาม
คาํสั่งของรัฐบาล ทาํอยู่ในรูปของการวางแผนจากส่วนกลาง โดยคาํนึงถึงสวสัดิการของสังคม
ส่วนรวมเป็นสาํคญั ระบบเศรษฐกิจแบบน้ีมีลกัษณะเด่น คือ การรวมอาํนาจทุกอยา่งไวท่ี้ส่วนกลาง 
รัฐบาลเป็นผูว้างแผนแต่เพียงผูเ้ดียว เอกชนมีหนา้ท่ีทาํตามคาํสัง่ของทางการเท่านั้น 

  แนวทางการแกไ้ขปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสตจ์ะ
ถูกกาํหนดโดยรัฐ รัฐเป็นผูก้าํหนดการตดัสินใจในทางเศรษฐกิจและทางสังคมทั้ งหมด เป็นผู ้
วางแผนดาํเนินการสั่งการแต่เพียงผูเ้ดียว เอกชนไม่มีเสรีภาพในการเลือกสรรบริโภคสินคา้และ
บริการ ดงันั้นการแกไ้ขปัญหาต่างๆจึงข้ึนอยูก่บัรัฐเพียงอยา่งเดียว 
 1.11.3 ระบบเศรษฐกจิแบบสังคมนิยม  

 ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับระบบ
เศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ รัฐเป็นผูค้รอบครองทรัพยากรการผลิตพื้นฐานเกือบทั้งหมด เป็นผู ้
วางแผนเศรษฐกิจและกาํหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหาพื้นฐานท่ีมีความสาํคญัต่อเศรษฐกิจส่วนรวม
ในการถือครองทรัพยสิ์นประชาชน สามารถทาํธุรกิจขนาดยอ่ม สามารถถือครองกรรมสิทธ์ิท่ีดินทาํ
กินเพื่อการยงัชีพได ้ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีอาศยักลไกของรัฐเป็น
กลไกสาํคญัในการจดัสรรทรัพยากรของระบบเศรษฐกิจ ส่วนกลไกราคาก็พอจะมีบทบาทอยู่บา้ง 
ธุรกิจธนาคาร นํ้ ามนั ป่าไม ้และสาธารณูปโภคต่างๆ รัฐเป็นผูด้าํเนินการเอง รูปแบบลกัษณะท่ี
ใกลเ้คียงกบัระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต ์ดงันั้นแนวทางการแกไ้ขปัญหาพ้ืนฐานของระบบ
เศรษฐกิจจึงตอ้งใช้กลไกรัฐเป็นสําคญัในการจดัสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกบัระบบ
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เศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต ์รัฐบาลยงัเป็นผูต้ดัสินใจในการแกไ้ขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ แต่
ยงัคงใหสิ้ทธิกบัเอกชนบางส่วน แนวทางการแกไ้ขปัญหาพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจน้ีจึงใชก้ลไก
รัฐในการจดัสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจเป็นหลกั และมีการใชก้ลไกราคาในการดาํเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจร่วมดว้ย 
 1.11.4 ระบบเศรษฐกจิแบบผสม 

  ระบบเศรษฐกิจแบบผสมเป็นระบบท่ีทาํงานร่วมกนัระหว่างรัฐบาลและเอกชน 

รัฐบาลมีบทบาทในการวางแผนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางประการ และให้เอกชนดาํเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ โดยอาศยักลไกราคา การแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจจึงใชก้ลไก
ราคาและกลไกรัฐร่วมกนั รัฐเป็นผูค้วบคุมกิจการท่ีมีความสาํคญัต่อความเป็นอยูข่องประชาชน และ
ให้กลไกตลาดเป็นส่วนควบคุมกิจการทัว่ไป ทั้งน้ีปัจจยัการผลิตมีทั้งส่วนท่ีเป็นของรัฐบาลและ
เอกชน ภาคส่วนท่ีเป็นระบบแบบทุนนิยม คือ เอกชนมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นบางอย่าง ใชร้ะบบ
ของการแข่งขนัมีกลไกราคาเขา้มาทาํหนา้ท่ีในการจดัสรรทรัพยากร และภาคส่วนท่ีเป็นระบบสงัคม
นิยม  คือ รัฐบาลมาควบคุมส่ิงท่ีมีความสําคัญต่อการเป็นอยู่ของประชาชนส่วนใหญ่  เช่น 

สาธารณูปโภค อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีตอ้งการมีการลงทุนมาก จึงทาํให้เอกชนไม่ค่อยลงทุน 

เน่ืองจากมีความเส่ียงต่อการขาดทุน แต่กิจการเหล่าน้ีจาํเป็นตอ้งมี เพราะเป็นปัจจยัพื้นฐานต่อการ
ดาํรงชีวิต เช่น ไฟฟ้า นํ้าประปา และการคมนาคม ทาํใหรั้ฐบาลสามารถขจดัปัญหา เร่ืองการผกูขาด
สินคา้หรือเอารัดเอาเปรียบได ้

 ระบบเศรษฐกิจแบบผสมจึงเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีมีการใชท้ั้งระบบกลไกราคา และกลไก
ตลาดควบคู่กนัในการจดัสรรทรัพยากร แนวทางการแกไ้ขปัญหาจะใช้ทั้งกลไกราคาและกลไก
ตลาดร่วมกันไป กิจการท่ีมีความสําคัญต่อประชาชนโดยส่วนรวม รัฐเป็นผูด้ ําเนินการ เพื่อ
ใหบ้ริการกบัประชาชนเอง (กลไกรัฐ) แต่กิจการโดยทัว่ไปจะปล่อยใหเ้ป็นไปตามระบบของกลไก
ตลาด 

  



39 

 

1.12  สรุป 

 

 เศรษฐศาสตร์มีท่ีมา มาจากภาษากรีกมีความหมายว่า การจดัการภายในบา้น กล่าวถึงการ
บริโภคของคนเป็นหลกั ภายหลงัไดมี้การประยุกต์ใช้ในการจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจาํกดั
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับกับกลุ่มคนในสังคม อดัมสมิธ ถือได้ว่าเป็นบิดาแห่งวิชา
เศรษฐศาสตร์ เน่ืองจากเป็นผูว้างรากฐานของวิชาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เร่ิมแพร่หลายใน
ประเทศไทยโดยกรมหม่ืนพิทยาลงกรณ์ จากการเขียนหนงัสือเร่ือง ตลาดเงินตรา ทาํใหป้ระเทศไทย
มีการคา้กบัต่างประเทศมากข้ึน เศรษฐศาสตร์แบ่งเป็น 2 ลกัษณะคือ เศรษฐศาสตร์เชิงพรรณนา ท่ี
มุ่งผลประโยชน์เป็นหลกัโดยไม่คาํนึงถึงสังคม และเศรษฐศาสตร์เชิงนโยบาย ท่ีมุ่งเป้าหมายทาง
สงัคมเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด มี 2 สาขาหลกั คือ เศรษฐศาสตร์จุลภาค และเศรษฐศาสตร์มหภาค 

การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์สามารถวิเคราะห์ได ้2 วิธี คือ วิธีการอนุมาน เป็นวิธีการหาผลโดย
เร่ิมจากสมมติฐาน และวิธีการอุปมาน เป็นวิธีหาเหตุจากผลเป็นการหาขอ้เทจ็จริงก่อนแลว้จึงตั้งเป็น
ทฤษฎี ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจนั้นประกอบดว้ย ผลิตอะไร ผลิตอย่างไร และผลิตเพื่อใคร 
ภายใตรู้ปแบบของระบบเศรษฐกิจในปัจจุบนัมี 4 รูปแบบ 1) ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือทุน
นิยม เป็นการถือกรรมสิทธ์ิในทรัพยากรของเอกชนท่ีมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นและปัจจยัการผลิตมี
อิสรเสรีในการตดัสินใจ 2) ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์รัฐบาลเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิต
ทั้งหมด รวมไปถึงทรัพยากรต่างๆ เอกชนไม่มีสิทธ์ิ 3) ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมมีลกัษณะ
ใกลเ้คียงกนักบัระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต ์ซ่ึงรัฐนั้นจะเป็นผูค้รอบครองทรัพยากรการผลิต
พื้นฐานเกือบทั้งหมด และ 4) ระบบเศรษฐกิจแบบผสมรัฐบาลมีบทบาทในการวางแผนในกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจบางประการและใหเ้อกชนดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่โดยอาศยักลไกราคา 
การแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจจึงใชก้ลไกราคาและกลไกรัฐร่วมกนั 
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คาํถามทบทวน 

 

 1. เศรษฐศาสตร์ความเป็นจริงกบัเศรษฐศาสตร์ตามท่ีควรมีความแตกต่างกนัอยา่งไร 
 2. วิธีอนุมานและวิธีอุปมานแตกต่างกนัอยา่งไร จงอธิบาย 
 3. ปัญหาพื้นฐานเศรษฐกิจ มีอะไรบา้ง และจงอธิบาย 
 4. ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสตแ์ตกต่างจากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม อยา่งไร 
 5. การแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยนืมีหลกัอยู ่3 ประการ อะไรบา้ง จงอธิบาย 
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แผนการสอนประจําบทที ่2 

เร่ือง อุปสงค์ อุปทาน และการกาํหนดราคา 
 

หัวข้อเนือ้หาประจําบท 

 ความหมายอุปสงค ์

 ประเภทของอุปสงค ์

 กฎของอุปสงค ์

 ตวักาํหนดอุปสงค ์

 ตารางอุปสงค ์

 ฟังกช์นัของอุปสงค ์

 การเปล่ียนของอุปสงค ์

 ความหมายอุปทาน 

 ประเภทของอุปทาน 

 กฎของอุปทาน 

 ตวักาํหนดอุปทาน 

 ตารางอุปทาน 

 ฟังกช์นัของอุปทาน 

 การเปล่ียนของอุปทาน 

 เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงระดบัอุปสงคแ์ละอุปทาน 

 ดุลยภาพของตลาด 

 การเปล่ียนแปลงภาวะดุลยภาพ 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เม่ือศึกษาบทน้ีแลว้ ผูศึ้กษาสามารถ 

 1. เขา้ใจความหมายของอุปสงคแ์ละอุปทาน 

 2. สามารถจาํแนกประเภทของอุปสงคแ์ละประเภทของอุปทาน 

 3. เขา้ใจกฎของอุปสงค ์กฎของอุปทาน ตวักาํหนดอุปสงคแ์ละตวักาํหนดอุปทาน 

 4. สร้างและวิเคราะห์ตารางอุปสงค ์ตารางอุปทาน ตวักาํหนดอุปสงคแ์ละตวักาํหนด
อุปทาน 
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 5. สามารถวิเคราะห์การเปล่ียนของอุปสงค ์และการเปล่ียนของอุปทาน 

 6. สามารถวิเคราะห์ดุลยภาพของตลาด และการเปล่ียนแปลงภาวะดุลยภาพ 

 7. อภิปรายและตอบคาํถามได ้

 

วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

 1. แนะนาํเน้ือหารายวิชาในบท 

 2. แนะนาํเอกสารและตาํราอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง สาํหรับอ่านเพิ่มเติม 

 3. แนะนาํกิจกรรมการเรียนการสอน การวดัผลและการประเมินผล 
 4. บรรยายโดยใชเ้อกสารและยกตวัอยา่งอุปสงคแ์ละอุปทาน 

 5. สร้างตารางอุปสงคแ์ละอุปทาน และวิเคราะห์จุดดุลยภาพโดยใชโ้ปรแกรมคาํนวณ
สาํเร็จรูป 

 6. ยกตวัอยา่งสถานการณ์ในปัจจุบนั และร่วมกนัอภิปรายการเปล่ียนแปลงภาวะดุลยภาพ 

 7. ตอบคาํถามและส่งงานคาํถามทา้ยบท 

 8. จดัทาํรายงานคน้ควา้นอกชั้นเรียน พร้อมนาํเสนอหนา้ชั้นเรียน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน 

 2. เอกสาร ตาํรา และบทความท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3. เอกสารตวัอยา่งสถานการณ์ในปัจจุบนั 

 4.ชุดขอ้มูลตวัเลข อุปสงคแ์ละอุปทานในตลาด 

 5. แผน่ใสสรุปคาํบรรยาย 
 

การวดัและประเมินผล 
 1. สงัเกตจากเขา้ชั้นเรียน ความสนใจในการเรียน 

 2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน 

 3. การตอบคาํถาม การวิเคราะห์กรณีศึกษาในชั้นเรียน 

 4. การตอบคาํถามทา้ยบท 

 5. รายงานการคน้ควา้นอกชั้นเรียนและการนาํเสนอ 



บทที ่2  

อุปสงค์และอุปทาน 

 

2.1  ความหมายและประเภทอุปสงค์ 

 

 2.1.1 ความหมายอุปสงค์ (Demand) 

  ไพรินทร์  แย้มจินดา  และ  วรรณา  ทองเจริญริกุล  (2546) กล่าวว่า  อุปสงค ์

(Demand) หมายถึง ความตอ้งการของประชาชนท่ีจะซ้ือสินคา้และบริการในราคาท่ีกาํหนดและ
สามารถซ้ือสินคา้และบริการนั้นๆได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความสามารถและกาํลงัซ้ือของแต่ละบุคคล เช่น 

นายสมชายตอ้งการจะซ้ือรถยนต ์แต่ไม่มีเงินซ้ือก็จะเป็นเพียงความตอ้งการท่ีไม่สามารถเกิดข้ึนได ้

แต่ถา้นายสมชายมีเงินซ้ือรถได ้ลกัษณะเช่นน้ีถือเป็นความตอ้งการท่ีแทจ้ริงในทางเศรษฐศาสตร์ 
และเรียกวา่ อุปสงคท่ี์มีประสิทธิผล หรือเรียกสั้นๆวา่ อุปสงค ์

  วนัรักษ์ ม่ิงมณีนาคิน (2545) กล่าวว่า อุปสงค์ หมายถึง จาํนวนของสินคา้หรือ
บริการท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือในระยะเวลาหน่ึง ณ ระดับราคาต่างๆ ของสินคา้ในระยะเวลาท่ี
กาํหนด 

  นราทิพย ์ชุติวงศ ์(2536) กล่าวว่า อุปสงค ์หมายถึง ความตอ้งซ้ือสินคา้และบริการ
ชนิดใดชนิดหน่ึงของผูบ้ริโภคร่วม กบัความสามารถในการสนองความตอ้งการดงักล่าว กล่าวอยา่ง
สั้นๆ อุปสงคจ์ะหมายถึง ความตอ้งการ บวกดว้ยอาํนาจซ้ือ ถา้เป็นความตอ้งการท่ีเกินกว่าอาํนาจซ้ือ
จะไม่เรียกวา่อุปสงค ์

 สรุปไดว้่าอุปสงค ์หมายถึง ความตอ้งการซ้ือสินคา้หรือบริการท่ีผูบ้ริโภคมีความเตม็ใจท่ี
จะซ้ือ และมีความสามารถในการซ้ือได ้ณ ระดบัราคาต่างๆโดยสมมติให้ปัจจยัอ่ืนคงท่ีดงันั้นความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีจะเรียกว่า อุปสงค ์(Effective Demand) ไดต้อ้งประกอบไปดว้ย 3 

องคป์ระกอบ ดงัน้ี  

 1) ความตอ้งการซ้ือ (Wants) คือ ความอยากไดใ้นสินคา้หรือบริการของผูบ้ริโภค อยา่งไร
กต็ามความตอ้งการเพียงอยา่งเดียวยงัไม่ถือวา่เป็นอุปสงค ์

 2) ความเตม็ใจท่ีจะจ่าย (Willingness to Pay) คือ ความยนิดีท่ีจะจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีมี
อยูเ่พื่อแลกเปล่ียนกบัสินคา้หรือบริการท่ีตอ้งการเหล่านั้น  

 3) ความสามารถท่ีจะซ้ือ (Purchasing Power or Ability to Pay) คือ ความเป็นไปไดใ้นการ
ซ้ือสินคา้หรือบริการท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ ถา้ปราศจากความสามารถท่ีจะซ้ือความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค จะเป็นเพียงความตอ้งการในการซ้ือ (Potential Demand) เท่านั้น ยงัไม่ถือวา่เป็นอุปสงค ์
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 2.1.2 ประเภทของอุปสงค์ 

  ประเภทของอุปสงคแ์บ่งได ้3 ประเภทดงัน้ี 

  2.1.2.1 อุปสงคต่์อราคา (Price demand) หมายถึง ความตอ้งการซ้ือท่ีผูบ้ริโภค
สามารถซ้ือได ้ณ ระดบัราคาหน่ึงในตลาดในระยะเวลาท่ีกาํหนด โดยกาํหนดใหปั้จจยัอ่ืนคงท่ี โดย
ปกติถา้ราคาสินคา้เพิ่มข้ึน จะทาํให้อุปสงคต่์อสินคา้นั้นลดลง แต่ถา้ราคาสินคา้ลดลง จะทาํให้อุป
สงคต่์อสินคา้นั้นจะเพิ่มข้ึนเช่นกนั วนัรักษ ์(2540) กล่าววา่ อุปสงคต่์อราคาสามารถแบ่งออกเป็นได ้

ดงัน้ี 

  1) อุปสงคร์ายบุคคล (Individual Demand) คือ อุปสงคข์องผูบ้ริโภคคนหน่ึงคนใด 

  2) อุปสงคข์องหน่วยผลิต (Firm Demand) คือ อุปสงคท่ี์มีต่อสินคา้ชนิดใดชนิด
หน่ึงของผูผ้ลิตรายหน่ึง 
  3) อุปสงคข์องอุตสาหกรรมหรือตลาด (Industry or Market Demand) คืออุปสงค์
สาํหรับสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึงของทุกหน่วยผลิตรวมกนั 

  4) อุปสงคม์วลรวม (Aggregate Demand) คือ อุปสงคข์องสินคา้รวมกนัของทั้ง
ระบบเศรษฐกิจ 
  5) อุปสงคจ์ากภายนอกประเทศ (External or Foreign Demand) คือ อุปสงคข์อง
ประเทศอ่ืนๆท่ีมีต่อสินคา้หรือบริการท่ีผลิตข้ึนภายในประเทศ 
  2.1.2.2  อุปสงคต่์อรายได ้ (Income Demand) หมายถึง ความตอ้งการซ้ือของ
ผูบ้ริโภคท่ีสามารถซ้ือได ้ณ ระดบัรายไดห้น่ึงๆกาํหนดให้ปัจจยัอ่ืนคงท่ี โดยอุปสงคต่์อรายไดข้อง
บุคคลหน่ึงท่ีมีต่อสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึง จะเปล่ียนแปลงตามรายไดข้องบุคคลนั้นเพียงอยา่งเดียว  
  2.1.2.3  อุปสงคต่์อราคาสินคา้อ่ืนๆ (Cross Demand) หมายถึง ความตอ้งการซ้ือ
ของผูบ้ริโภคท่ีสามารถซ้ือสินคา้ชนิดหน่ึงต่อราคาสินคา้อีกชนิดหน่ึงกาํหนดให้ปัจจยัอ่ืนคงท่ี อุป
สงคต่์อราคาชนิดอ่ืนท่ีเป็นสินคา้ท่ีใชป้ระกอบกนั เช่น ชากบันํ้าตาล ปริมาณความตอ้งการนํ้าตาลจะ
ข้ึนอยูก่บัปริมาณการด่ืมชา ถา้ราคาชาลดลง ปริมาณซ้ือชาจะเพ่ิมข้ึน จะส่งผลให้ซ้ือนํ้ าตาลเพ่ิมข้ึน
ดว้ย อุปสงคต่์อราคาสินคา้ชนิดอ่ืนท่ีเป็นสินคา้ท่ีใชท้ดแทนกนั (Substitution goods) เช่น เน้ือหมู
กบัเน้ือไก่ ปากกากบัดินสอ ถา้ราคาปากกาลดลง ปริมาณความตอ้งการปากกาเพ่ิมข้ึน ทาํใหป้ริมาณ
ความตอ้งการดินสอลดลง เป็นตน้ 
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2.2  กฎและตวักาํหนดอุปสงค์ 

 2.2.1 กฎของอุปสงค์ (LawOfDemand) 

  วิรุณสิริ (2533) อธิบายกฎของอุปสงคว์่า เม่ือกาํหนดให้ส่ิงอ่ืนคงท่ี ถา้ราคาของ
สินคา้ชนิดหน่ึงถูกลง ปริมาณซ้ือสินคา้ก็จะมากข้ึน และในทางกลบักนัถา้ราคาสินคา้ชนิดหน่ึงแพง
ข้ึนปริมาณซ้ือสินคา้กจ็ะนอ้ยลง ซ่ึงปริมาณซ้ือสินคา้ชนิดหน่ึงจะแปรผกผนักบัราคาของสินคา้ชนิด
นั้น 

  ปิยะพร (2542) กล่าวว่า กฎของอุปสงค ์คือ ความสัมพนัธ์ระหว่างราคาและ
ปริมาณของสินคา้และบริการ โดยกฎน้ีกล่าวว่าปริมาณสินคา้และบริการต่างๆท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ
ซ้ือ มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัราคาสินคา้และบริการชนิดนั้น 

 สรุปไดว้่า กฎของอุปสงค ์หมายถึง ถา้ราคาสินคา้เพิ่มข้ึน ปริมาณความตอ้งการซ้ือจะ
ลดลง และถา้ราคาสินคา้ลดลง ปริมาณความตอ้งการซ้ือจะเพิ่มข้ึน 

 จากกฎของอุปสงคจ์ะทาํให้ทราบว่า ปริมาณของสินคา้และบริการชนิดหน่ึงท่ีผูบ้ริโภค
ตอ้งการจะแปรผกผนั (Inverse Relation) กบัระดบัราคาของสินคา้และบริการชนิดนั้น ภายใตข้อ้
สมมติว่า ปัจจยัตวัอ่ืนมีค่าคงท่ี ทาํให้เส้นอุปสงคเ์ป็นเส้นท่ีมีความชนัเป็นลบทอดตํ่าลงจากซา้ยไป
ขวา แสดงถึงเม่ือราคาลดลงปริมาณอุปสงคจ์ะเพิ่มข้ึน แต่เม่ือราคาสูงข้ึนปริมาณอุปสงคจ์ะลดลง 
สาเหตุท่ีทาํใหก้ฎของอุปสงคมี์ลกัษณะดงักล่าว เน่ืองจาก 

  2.2.1.1  ผลทางรายได ้(IncomeEffect) เกิดจากการท่ีระดบัราคาของสินคา้หรือ
บริการมีการเปล่ียนแปลง แต่รายไดข้องแต่ละบุคคลนั้นคงท่ี จึงส่งผลต่อระดบัรายไดท่ี้แทจ้ริง (Real 

Income) ของบุคคลนั้น กล่าวคือเม่ือราคาขายสินคา้สูงข้ึนทาํใหบุ้คคลหน่ึงๆ มีรายไดแ้ทจ้ริงลดลง
ทั้งๆท่ีรายไดท่ี้เป็นจาํนวนเงิน (Money Income) มิไดเ้ปล่ียนแปลง แต่เน่ืองจากรายไดท่ี้เป็นจาํนวน
เงินเท่าเดิมสามารถซ้ือสินคา้ไดใ้นจาํนวนท่ีนอ้ยลงในทางกลบักนัถา้ราคาสินคา้ลดลงรายไดท่ี้เป็น
จาํนวนเงินเท่าเดิม บุคคลนั้นจะสามารถซ้ือสินคา้ไดใ้นจาํนวนมากข้ึนเสมือนว่ามีรายไดท่ี้แทจ้ริง
เพิ่มข้ึน 

 รายไดท่ี้แทจ้ริง หาไดจ้าก รายไดท่ี้เป็นตวัเงิน (Money Income) หารดว้ยราคาสินคา้ 
(Price) 

  

ตวัอยา่ง 
 นาย ก. มีรายได ้ 5,000 บาท ตอ้งการซ้ือเส้ือตวัละ 1,000 บาท จะได ้5 ตวั แต่ถา้ราคาเส้ือ
สูงข้ึนเป็นตวัละ 2,500 บาท นาย ก. ก็จะซ้ือไดเ้พียง 2 ตวั แสดงว่า รายไดท่ี้แทจ้ริงลดลงแต่รายไดท่ี้
เป็นตวัเงินคงท่ี 
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  2.1.2.2  ผลทางการทดแทน (Substitution Effect) เกิดจากเม่ือราคาของสินคา้หรือ
บริการอย่างใดอย่างหน่ึงลดลงปริมาณความตอ้งการซ้ือหรืออุปสงคใ์นสินคา้หรือบริการนั้นจะ
เพิ่มข้ึน เกิดการใชสิ้นคา้ชนิดอ่ืนๆ เพื่อทดแทนสินคา้ชนิดเดิมท่ีเคยบริโภคอยู่ การบริโภคสินคา้
ทดแทนอาจเกิดจากการเพิ่มข้ึนของราคาของสินคา้ชนิดหน่ึง ทาํให้ผูบ้ริโภคตอ้งหันไปบริโภค
สินคา้ชนิดอ่ืนท่ีสามารถทดแทนไดเ้ช่น นํ้าด่ืม สินคา้เกษตรเป็นตน้ 

 2.2.2 ตัวกาํหนดอุปสงค์ (Demand Determinants) 

  เส้นอุปสงคจ์ะมีลกัษณะตามกฎของอุปสงคซ่ึ์งเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณ
ความตอ้งการซ้ือกบัราคาของสินคา้และบริการนั้น โดยมีการกาํหนดปัจจยัอ่ืนคงท่ี ซ่ึงปกติราคา
ไม่ใช่เพียงส่ิงเดียวท่ีกาํหนดอุปสงคแ์ต่ยงัมีปัจจยัตวัอ่ืนเขา้มาเก่ียวขอ้ง เพราะปริมาณความตอ้งการ
ซ้ือสินคา้หรือปริมาณอุปสงคมิ์ไดข้ึ้นอยูก่บัราคาของสินคา้และบริการนั้นแต่เพียงอยา่งเดียว ปัจจยัท่ี
เป็นตวักาํหนดอุปสงค ์มีรายละเอียด ดงัน้ี 

  สินคา้ท่ีใชท้ดแทน (Substitution Goods)ถา้ราคาสินคา้ท่ีใชท้ดแทนเพิ่มข้ึน จะทาํ
ให้อุปสงคใ์นสินคา้อา้งอิงเพิ่มข้ึน และในทางกลบักนัถา้สินคา้ท่ีใชท้ดแทนลดลง จะทาํให้อุปสงค์
ในสินคา้อา้งอิงลดลงเช่นกนั เช่น ถา้ราคาของเน้ือไก่สูงข้ึนผูบ้ริโภคจะหันไปบริโภคเน้ือหมูแทน
เน่ืองจากราคาเน้ือหมูถูกกวา่เน้ือไก่โดยเปรียบเทียบ ทาํใหอุ้ปสงคข์องเน้ือไก่ลดลง และอุปสงคข์อง
เน้ือหมูกจ็ะเพิ่มข้ึนและในตรงกนัขา้ม ถา้ราคาเน้ือไก่ลดลงจะทาํใหอุ้ปสงคใ์นเน้ือไก่เพิ่มข้ึนและอุป
สงคเ์น้ือหมูลดลงเช่นกนั 

  สินคา้ท่ีใชป้ระกอบกนั (Complementary Goods)  ถ้าราคาสินค้าท่ีใช้ประกอบ
กนัเพิ่มข้ึน จะทาํให้อุปสงคใ์นสินคา้อีกชนิดหน่ึงลดลง และในทางตรงกนัขา้ม ถา้ราคาสินคา้ท่ีใช้
ประกอบกนัลดลง จะทาํให้อุปสงคใ์นสินคา้อีกชนิดหน่ึงเพิ่มข้ึน เช่น ถา้ราคาของกาแฟสูงข้ึน อุป
สงคใ์นกาแฟจะลดลงทาํให้อุปสงคข์องนํ้ าตาลลดลง ในทางกลบักนัถา้ราคาของกาแฟลดลง อุป
สงคใ์นกาแฟจะเพิ่มข้ึน ส่งผลใหอุ้ปสงคข์องนํ้ าตาลเพิ่มข้ึนเช่นกนัตวัอยา่ง สินคา้ท่ีใชป้ระกอบกนั 

เช่น สมุดกบัดินสอ รถยนตก์บันํ้ามนั เป็นตน้ 

  รสนิยม (Taste) รสนิยมของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กบัอุปสงคข์องสินคา้ โดย
ข้ึนอยู่กบั ความสะดวกสบาย ยุคสมยั แฟชั่นวยั เพศ ระดบัการศึกษา ความชอบ ฯลฯ ซ่ึงจะเป็น
ลกัษณะของแต่ละบุคคล ตวัอย่างเช่นอุปสงคข์องเส้ือผา้แฟชัน่ในกลุ่มวยัรุ่นจะมีมากกว่าในกลุ่ม
ของผูใ้หญ่อุปสงคข์องเคร่ืองสาํอางของกลุ่มผูช้ายจะนอ้ยกว่าของกลุ่มผูห้ญิง อุปสงคค์อมพิวเตอร์
รุ่นใหม่จะมีมากในกลุ่มผูท่ี้ตอ้งการความทนัสมยั เป็นตน้ 

  ฤดูกาล (Season) ฤดูกาลเป็นอิทธิพลท่ีเกิดจาก ลม ฟ้า อากาศ ท่ีไม่สามารถกาํหนด
ได ้มีผลต่ออุปสงคแ์ละระดบัราคาของสินคา้หน่ึงๆเช่น ถา้ผลไมไ้ม่อยูใ่นฤดูกาลจะมีราคาสูง แต่ถา้
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ผลไมช้นิดนั้นเขา้สู่ฤดูกาลปกติจะมีราคาลดตํ่าลงไดอุ้ปสงคข์องเคร่ืองทาํนํ้ าอุ่นจะมีนอ้ยลงส่วนอุป
สงคข์องเคร่ืองปรับอากาศจะมีเพิ่มข้ึนในฤดูร้อน อุปสงคใ์นครีมกนัแดดจะมีมากในฤดูร้อน และอุป
สงคข์องร่มจะเพ่ิมข้ึนในฤดูฝน เป็นตน้ 

  ระดบัรายได ้(Income) ระดบัรายไดเ้ป็นตวักาํหนดศกัยภาพในการซ้ือ ผูบ้ริโภคท่ีมี
รายไดม้ากจะมีแนวโนม้ในการบริโภคเพิ่มข้ึน ในทางตรงกนัขา้มถา้มีรายไดต้ ํ่าก็จะมีแนวโนม้การ
บริโภคลดลง ระดบัของรายไดจึ้งมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอุปสงคข์องสินคา้ปกติ  

  จาํนวนประชากร (Population) หมายถึง จาํนวนคนท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีความ
ตอ้งการบริโภคสินคา้ จาํนวนประชากรจะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัอุปสงคสิ์นคา้ถา้
ประชากรเพิ่มข้ึน ความตอ้งการสินคา้และบริการก็จะเพ่ิมข้ึน แต่ในทางตรงกนัขา้มถา้ประชากร
ลดลง ความตอ้งการในสินคา้และบริการก็จะลดลงเช่นกนัเช่น หากประชากรเพิ่มข้ึน ความตอ้งการ
อาหารยอ่มเพิ่มข้ึน 

  วฒันธรรมและประเพณีความเช่ือในแต่ละทอ้งถ่ินท่ีไม่เหมือนกนั ยอ่มมีผลกบัอุป
สงคข์องคนในพื้นท่ี เช่นผูบ้ริโภคท่ีนบัถือศาสนาอิสลามจะไม่มีความตอ้งการบริโภคเน้ือหมูหรือ
ผูบ้ริโภคชาวจีนมกัจะนิยมการบริโภคส่ิงของท่ีเป็นสีแดง เป็นตน้   

  สภาพเศรษฐกิจ ภาวะเศรษฐกิจมีผลต่อกาํลงัซ้ือของผูใ้ชห้รือผูบ้ริโภคโดยตรง มี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัความตอ้งการซ้ือสินคา้ โดยเฉพาะสินคา้เกษตร    ถา้ภาวะเศรษฐกิจ
ขยายตัว  ความต้องการสินค้าเกษตรจะมีเพิ่มมากข้ึน เช่น นม เ น้ือสัตว์ และผลไม้ เป็นต้น 

  การกระจายรายได ้(Income Distribution) ประเทศท่ีมีการกระจายรายไดเ้หล่ือมลํ้า
กนัมาก โดยมีประชากรกลุ่มท่ีมีรายไดสู้งมาก และรายไดต้ ํ่ามาก รายไดส่้วนใหญ่จะอยู่ในมือของ
คนกลุ่มหน่ึงทาํให้พฤติกรรมในการบริโภคสินคา้และบริการของคนทั้งสองกลุ่มแตกต่างกนั เช่น 

ประเทศท่ีมีบ่อนํ้ ามนันอกจากปัจจยัท่ีกล่าวมาแลว้ ยงัมีปัจจยัอ่ืนท่ีเป็นตวักาํหนดอุปสงคอี์กมาก จึง
กล่าวไดว้า่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออุปสงค ์เรียกไดว้า่ เป็นตวักาํหนดอุปสงค ์

 

2.3  ตารางและฟังช่ันอุปสงค์ 

 2.3.1 ตารางอุปสงค์ (Demand Schedule) 

  ตารางอุปสงค ์หมายถึง ตารางท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณอุปสงคข์อง
สินคา้ ณ ระดบัราคาสินคา้ต่างๆ ซ่ึงตารางอุปสงคเ์ป็นการอธิบายกฎของอุปสงค ์โดยกาํหนดให้
ปัจจยัอ่ืนคงท่ี เช่น รายได ้รสนิยม ราคาสินคา้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง กาํหนดให้ราคาสินคา้เปล่ียนแปลง
อยา่งเดียว ตารางอุปสงคแ์บ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
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  2.3.1.1 ตารางอุปสงคส่์วนบุคคล (Individual Demand Schedule) เป็นตารางท่ี
แสดงปริมาณอุปสงคข์องสินคา้ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ณ ระดบัราคาต่าง ๆ โดยกาํหนดให้ปัจจยั
อ่ืนคงท่ี เม่ือนาํคู่อนัดบัราคาสินคา้และอุปสงคสิ์นคา้มาวาดกราฟ จะไดเ้ส้น อุปสงคส่์วนบุคคล 
(Individual Demand Curve) ท่ีมีความชนัเป็นลบ ลกัษณะเสน้ทอดลงจากซา้ยไปขวาเช่น 

 

ตารางที ่2.1 ตารางอุปสงคก์ารซ้ือเน้ือไก่ของนาย ก. 

ราคา (บาท) ปริมาณอุปสงค ์(กิโลกรัม) 
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ภาพประกอบที ่2.1 เสน้อุปสงคใ์นการซ้ือเน้ือไก่ของนาย ก. 

 

  2.3.1.2 ตารางอุปสงคร์วม (Total Demand Schedule) เป็นตารางท่ีแสดงปริมาณ 

อุปสงคสิ์นคา้ของตลาด ท่ีไดรั้บจากการรวมอุปสงคข์องแต่ละบุคคลทั้งหมดเขา้ดว้ยกนัในระดบั
ราคาต่างๆ เป็นการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างราคาสินคา้กบัปริมาณสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ
ทั้งหมดในตลาดหน่ึง ๆ เม่ือนาํคู่อนัดบัของราคาสินคา้และอุปสงคสิ์นคา้มาวาดกราฟ จะไดเ้ป็นเส้น 

อุปสงคร์วมของตลาด (Total Demand Curve) หรืออุปสงคต์ลาด ท่ีมีความชนัเป็นลบ ลกัษณะเส้น
ทอดลงจากซา้ยไปขวา เช่น 
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ตารางที ่2.2 ตารางอุปสงคร์วม 

 

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

ส่วนนาย ข. ซ้ือ 2 กิโลกรัม ดงันั้นอุปสงคส่์วนบุคคลของนาย ก. คือ 1 กิโลกรัมอุปสงคส่์วนบุคคล
ของนาย ข. คือ 2กิโลกรัมส่วนอุปสงคข์องตลาด คือ 1 + 2 = 3กิโลกรัม 

 

ภาพประกอบที ่2.2 อุปสงคข์องนายก. นาย ข. และอุปสงคต์ลาด 

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 
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 2.3.2 ฟังกช์นัของอุปสงค ์(Function of Demand) 

   ฟังกช์นัของอุปสงค ์คือ รูปแบบสมการท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณของ
สินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการท่ีเป็นตวัแปรตาม กบัระดบัราคาต่างๆของสินคา้นั้นท่ีเป็นตวัแปรอิสระ 
โดยกาํหนดใหปั้จจยัอ่ืนท่ีมีผลต่ออุปสงคค์งท่ี จะไดฟั้งกช์นัอุปสงคด์งัน้ี 

 ฟังกช์นัอุปสงค ์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 =  จาํนวนประชากร 
  Sea =  ฤดูกาล เป็นตน้ 

  2.3.2.1 ฟังกช์นัอุปสงคต่์อราคา (Price Demand) 

   มีรูปแบบฟังกช์นั คือ Qdx = f (Px) มีความสัมพนัธ์แบบแปรผกผนักนั คือ 
ถา้ Pxเพิ่มทาํให ้Qxลดลง และ ถา้ Pxลดลงทาํให ้Qxเพิ่มข้ึน สามารถเขียนเป็นสมการเชิงเสน้ไดด้งัน้ี 

  Qx = a-bPx 

 จากสมการ จะเห็นว่าราคากบัปริมาณการซ้ือมีความสัมพนัธ์แบบผกผนั (Inverse) จึงทาํ
ใหก้ราฟมีความชนัเป็นลบ ลกัษณะเสน้ลาดลงจากซา้ยไปขวา ดงัภาพประกอบท่ี 2.3 

 

ภาพประกอบที ่2.3 ลกัษณะทัว่ไปเสน้อุปสงค ์
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 สรุปไดว้่าฟังกช์นัอุปสงคต่์อราคาจึงเป็นการสรุปความสัมพนัธ์ระหว่างราคาและปริมาณ
การซ้ือในมุมมองของผูซ้ื้อ เม่ือราคาสูงข้ึนความตอ้งการซ้ือจะมีในปริมาณท่ีน้อยลง แต่เม่ือราคา
ลดลงความตอ้งการซ้ือจะมีมากข้ึน 

  2.3.2.2 ฟังกช์นัอุปสงคต่์อรายได ้(Income Demand) 

   มีรูปแบบฟังก์ชนั คือ Qa = f(I) เป็นฟังก์ชนัท่ีอธิบายความสัมพนัธ์
ระหวา่งรายไดก้บัปริมาณการซ้ือสินคา้ซ่ึงข้ึนอยูก่บัลกัษณะของสินคา้ 
  2.3.2.2 ฟังกช์นัอุปสงคต่์อราคาสินคา้ชนิดอ่ืน 

   มีรูปแบบฟังกช์นั คือ Qdy = f (Py) เป็นฟังกช์นัท่ีอธิบายความสัมพนัธ์อุป
สงค์ของสินค้าชนิดหน่ึงเม่ือเทียบกับราคาสินค้าอีกชนิดหน่ึงข้ึนอยู่กับลักษณะของสินค้าว่า
เก่ียวขอ้งกนัอยา่งไร 
 

2.4  การเปลีย่นของอุปสงค์ 

 อุปสงคจ์ะเปล่ียนเม่ือตวักาํหนดอุปสงคเ์ปล่ียนหรือปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณอุปสงค์
เปล่ียนซ่ึงการเปล่ียนแปลงของอุปสงคมี์ 2 ประเภท คือ 
 2.4.1 การเปลี่ยนแปลงตามปริมาณอุปสงค์ (Chang in Quantity Demand) เป็นการ
เปล่ียนแปลงปริมาณอุปสงคท่ี์เกิดจากราคาของสินคา้เปล่ียนการเปล่ียนแปลงน้ีเป็นไปตามกฎของ
อุปสงค ์โดยปริมาณอุปสงคจ์ะมีความสัมพนัธ์ในทางตรงกนัขา้มกบัการเปล่ียนแปลงของราคา เม่ือ
ราคาของสินคา้สูงข้ึนปริมาณอุปสงค์จะลดลงและเม่ือราคาของสินคา้ลดลงปริมาณอุปสงค์จะ
เพิ่มข้ึน การเปล่ียนแปลงของปริมาณเสนอซ้ือ หรือ การเปล่ียนแปลงอุปสงค์ หมายถึง การ
เปล่ียนแปลงอนัเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงในราคาสินคา้ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนในปริมาณเสนอ
ซ้ือ ในลกัษณะท่ีเคล่ือนไปตามเสน้อุปสงคเ์ดิม 

 การเปล่ียนแปลงของอุปสงคป์ระเภทน้ีจึงเคล่ือนไหวอยู่ภายในเส้นอุปสงคเ์ดิมเพียงแต่
เคล่ือนจาก จุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึงเท่านั้น ดงัภาพประกอบท่ี 2.4 
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ภาพประกอบที ่2.4 การเปล่ียนแปลงปริมาณอุปสงคใ์นสินคา้ 
 

 จากภาพประกอบท่ี 2.4 เดิมราคาสินคา้อยู ่ณ ระดบั P0ปริมาณซ้ือจะเท่ากบั Q0 ต่อมาราคา
สินคา้ลดลงอยูท่ี่ P1ปริมาณซ้ือจะเพิ่มข้ึนเป็น Q1ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากการเคล่ือนยา้ย จากจุด A ไปยงัจุด 

B บนเสน้อุปสงคเ์ดียวกนั 

 ตวัอยา่งเช่น การเปล่ียนแปลงปริมาณอุปสงคข์องทุเรียน ในตลาดแห่งหน่ึง 

 

ภาพประกอบที ่2.5 การเปล่ียนแปลงปริมาณซ้ือ 
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 จากภาพประกอบท่ี 2.5 แสดง เส้นอุปสงคข์องตลาด เดิมราคาทุเรียนกิโลกรัมละ 80 บาท 

ปริมาณซ้ือทั้งตลาดจะเท่ากบั 300 กิโลกรัม ท่ีจุด B เม่ือราคาลดลงเหลือกิโลกรัมละ 60 บาท 

ปริมาณซ้ือจะเพิ่มข้ึนเป็น 400 กิโลกรัม ท่ีจุด C เม่ือราคาเพ่ิมข้ึนเป็นกิโลกรัมละ 100 บาท ปริมาณ
ซ้ือจะลดลงเหลือ 200 กิโลกรัม ท่ีจุด A จะเห็นไดว้่าเป็นการเปล่ียนแปลงปริมาณซ้ือท่ีมีผลมา
จากการเปล่ียนแปลงราคาจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึงบนเสน้อุปสงคเ์ดิม โดยท่ีเสน้อุปสงคไ์ม่มีการ
ขยบัหรือเคล่ือนยา้ยตาํแหน่งแต่อยา่งใด 

 2.4.2 การเปลีย่นแปลงตามระดับอุปสงค์ (Change In Demand )ในกรณีท่ีราคาของสินคา้
คงเดิม แต่มีการเปล่ียนแปลงในปัจจยัท่ีกาํหนดอุปสงคอ่ื์นๆ นอกเหนือจากราคา มีผลทาํให้ราคา
สินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือเปล่ียนแปลงไป ทาํให้มีการเปล่ียนแปลงจาํนวนซ้ือจากปัจจยันั้น 

เรียกว่า การเปล่ียนแปลงระดบัอุปสงค ์การเปล่ียนแปลงระดบัอุปสงคเ์กิดจากปัจจยัตวัอ่ืนท่ีไม่ใช่
ราคาของสินคา้ เกิดจากปัจจยัท่ีเป็นตวักาํหนดอุปสงคโ์ดยออ้ม มีผลทาํให้ปริมาณการซ้ือเพิ่มข้ึน 

หรือลดลง ณ ระดบัราคาเดิม เช่น รายไดข้องผูบ้ริโภค ราคาสินคา้ชนิดอ่ืนเป็นตน้  

 การเปล่ียนแปลงอุปสงคก์รณีน้ี จะเป็นการเปล่ียนแปลงลกัษณะการเคล่ือนยา้ยเส้นอุป
สงคไ์ปทั้งเส้นจากเส้นเดิมไปสู่เส้นใหม่โดยถา้เส้นอุปสงคเ์คล่ือนยา้ยไปทางขวาของเส้นเดิมแสดง
วา่ อุปสงคเ์พิ่มข้ึนถา้เคล่ือนยา้ยไปทางซา้ยแสดงวา่ อุปสงคล์ดลง ดงัภาพประกอบท่ี 2.6 

 

 

ภาพประกอบที ่2.6 การเปล่ียนแปลงปริมาณอุปสงคใ์นสินคา้ 
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 จากภาพประกอบท่ี 2.6จะเห็นวา่เสน้ D2เป็นเส้นอุปสงคเ์ดิมก่อนการเปล่ียนแปลง  สมมติ
มีการเปล่ียนแปลงระดบัรายไดข้องผูบ้ริโภค ถา้ผูบ้ริโภคมีรายไดเ้พิ่มข้ึน เส้นอุปสงคจ์ะเคล่ือนยา้ย
ไปทางขวามือของเส้นอุปสงคเ์ดิม (จากเส้น D2เป็นเส้น D1)แต่ถา้ผูบ้ริโภคมีรายไดล้ดลง เส้นอุป
สงค์จะเคล่ือนยา้ยไปทางซ้ายมือของเส้นอุปสงค์เดิม (จากเส้น D2เป็นเส้น D3)จะเห็นไดว้่า การ
เปล่ียนแปลงลกัษณะน้ี ราคาของสินคา้ไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงแต่อุปสงคเ์ปล่ียนแปลงเน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงจากปัจจยัอ่ืนจึงเป็นการเปล่ียนแปลงระดบัอุปสงค ์ลกัษณะท่ีมีการยา้ยของเส้น ไม่ใช่
การเคล่ือนท่ีภายในเสน้เหมือนกรณีแรก 

 

 

ภาพประกอบที ่2.7 การเปล่ียนแปลงอุปสงค ์

 

 D1เป็นเสน้อุปสงคข์องทุเรียน จุด A จุด B และจุด C เป็นจุดท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปริมาณซ้ือระดบัราคา 100 บาท 80 บาท และ 60 บาท เม่ือจาํนวนผูบ้ริโภคเพิ่มข้ึนทาํให้ความ
ตอ้งการซ้ือเพิ่มข้ึนทุกระดบัราคา เกิดเส้นอุปสงคเ์ส้นใหม่คือ D2จุด E จุด F และจุด G เป็นจุดท่ี
แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณซ้ือใหม่กบัระดบัราคา 100 บาท 80 บาท 60 บาท ตามลาํดบัอุป
สงคท่ี์เพิ่มข้ึน ปัจจยักาํหนดการเปล่ียนแปลงของอุปสงค ์ไดแ้ก่ 
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 1) ราคาของสินคา้ เม่ือราคาสินคา้แพงข้ึนความตอ้งการจะลดลง 
 2) รายไดข้องผูบ้ริโภคในกรณีท่ีเป็นสินคา้ปกติ (Normal Goods) เม่ือผูบ้ริโภคมีรายได้
เพิ่มข้ึน จะบริโภคเพิ่มข้ึน ถา้รายไดเ้พิ่มข้ึน แต่ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้นั้นลดลง แสดงว่าสินคา้นั้นเป็น
สินคา้ดอ้ยคุณภาพ (Inferior Goods) เช่น บะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูป ซ่ึงไม่ไดห้มายถึง คุณภาพของสินคา้
จริงๆว่า บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูปไม่ดีแต่เป็นเร่ืองของการรับรู้ของผูบ้ริโภคแต่ละคนท่ีอาจมีมุมมอง
แตกต่างกนัไป เช่น ถา้รวยข้ึนก็ไม่อยากกินบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูป อาจหันไปกินอย่างอ่ืน เช่น ไก่ทอด
แทน เป็นตน้ 

 3) ราคาสินคา้อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือสินคา้ท่ีใชท้ดแทนกนั 

เช่น กรณีเม่ือหมูราคาแพงข้ึนผูบ้ริโภคจะบริโภคหมูลดลง ขณะเดียวกนัผูบ้ริโภคก็อาจจะหันไป
บริโภคไก่หรือปลาหรือสัตวน์ํ้ าอ่ืน แทนและสินคา้ท่ีใชป้ระกอบกนั เช่น กรณีราคานํ้ ามนัแพงข้ึน
ความตอ้งการซ้ือรถยนตก์จ็ะลดนอ้ยลงดว้ย เป็นตน้ 

 4) รสนิยมของผูบ้ริโภค เช่น หากรสนิยมในการบริโภคเปล่ียนแปลงไปจะทาํให้ความ
ตอ้งการสินคา้ท่ีเคยใชอ้ยูเ่ปล่ียนแปลงไป 

 5) การคาดการณ์รายไดใ้นอนาคต เช่น หากผูบ้ริโภครู้ว่าจะไดมี้การปรับข้ึนเงินเดือนก็
อาจจะบริโภคล่วงหนา้ไปก่อนทาํใหค้วามตอ้งการบริโภคสินคา้สูงข้ึน 

 6) ปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ฤดูกาล จาํนวนประชากร ฯลฯ 

 สรุปการเปล่ียนแปลงของอุปสงคไ์ดด้งัน้ี  

 1) การลดลงของปริมาณอุปสงค์หากราคาสินคา้ชนิดหน่ึงเพิ่มข้ึน เม่ือปัจจัยอ่ืนคงท่ี 

ปริมาณอุปสงคจ์ะลดลง เกิดการเคล่ือนตวัข้ึนไปตามเสน้อุปสงค ์D 

 2) การลดลงของระดบัอุปสงคอุ์ปสงค ์จะลดลงทุกระดบัราคาและเส้นอุปสงคจ์ะเคล่ือน
ไปทางซ้ายของเส้นเดิมเม่ือราคาของสินคา้ทดแทนกันได้ในการผลิตลดลง ราคาของสินคา้ท่ี
ประกอบกนัเพิ่มข้ึน คาดว่าราคาของสินคา้ชนิดนั้นจะลดลงหรือคาดว่ารายไดจ้ะลดลงในอนาคต 

รายไดล้ดลงจาํนวนผูซ้ื้อลดลงเป็นตน้ 

 3) การเพิ่มข้ึนของราคาอุปสงค ์หากราคาสินคา้ชนิดหน่ึงลดลง เม่ือปัจจยัอ่ืนคงท่ีปริมาณ
อุปสงคจ์ะเพิ่มข้ึน เกิดการเคล่ือนตวัลงไปตามเสน้อุปสงค ์

 4) การเพ่ิมข้ึนของระดับอุปสงค์อุปสงค์จะเพ่ิมข้ึนทุกระดับราคา และเส้นอุปสงค์จะ
เคล่ือนไปทางขวาของเส้นเดิมเม่ือราคาของสินคา้ใช้ทดแทนกนัไดเ้พิ่มข้ึน ราคาของสินคา้ท่ีใช้
ประกอบกนัลดลง คาดว่าราคาของสินคา้ชนิดนั้นจะเพิ่มข้ึนหรือคาดว่ารายไดจ้ะเพิ่มข้ึนในอนาคต
รายไดเ้พิ่มข้ึนจาํนวนผูซ้ื้อเพิ่มข้ึนเป็นตน้ 
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2.5  ความหมายและประเภทอุปทาน 

 2.5.1 ความหมายอุปทาน (Supply) 

  รัตนา สายคณิตและชลลดา จารมรกุล (2547) กล่าวว่าอุปทานหมายถึง ปริมาณ
สินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึงท่ีผูผ้ลิตเต็มใจจะขายในตลาดภายในระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ณ ระดบัราคา
ต่าง ๆ กนัของสินคา้ชนิดนั้น  

  ประพนัธ์ เศวตนันท์และไพศาล  เล็กอุทัย (2527) กล่าวว่า อุปทาน หมายถึง 
ปริมาณเสนอขายสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึง ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ในระดบัราคาต่างๆกนั หลกัการ
ของอุปทาน คือ ผูเ้สนอขายสินคา้จะตอ้งมีความสามารถผลิตสินคา้ส่งมอบใหลู้กคา้ได ้และท่ีสาํคญั
ตนเองมีความเต็มใจท่ีจะขายในระดบัราคาท่ีประกาศไว ้ในความหมายน้ี อุปทานจึงไม่ใช่สต็อก
สินคา้ในโกดงัแต่อุปทานเป็นส่วนหน่ึงของสตอ็กสินคา้ท่ีผูผ้ลิตยนิดีจาํหน่ายใหผู้บ้ริโภค 

  ไพรินทร์ แยม้จินดาและวรรณา ทองเจริญศิริกุล (2546) กล่าวว่า อุปทาน หมายถึง 
ปริมาณของสินคา้และบริการท่ีผูผ้ลิตหรือผูข้ายนาํออกมาขายในตลาดตามราคาท่ีกาํหนด อุปทาน
ของสินคา้และบริการชนิดหน่ึงจะมีมากหรือนอ้ย ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ ไม่ว่าเป็นราคาของ
สินคา้ท่ีทาํให้ผูผ้ลิตพอใจท่ีจะนาํออกมาขาย ปัจจยัการผลิตทุกประเภท สภาพอากาศ หรือการ
เปล่ียนแปลงของราคาสินคา้อ่ืนโดยผูผ้ลิตจะพิจารณาปัจจยัเหล่าน้ี ว่าจะมีผลกระทบต่อการผลิต
หรือการนาํออกมาจาํหน่ายหรือไม่เพียงใด 

  วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิน (2545) กล่าวว่า อุปทานหมายถึง จาํนวนสินคา้หรือบริการท่ี
ผูผ้ลิตมีความเตม็ใจท่ีจะผลิตและนาํออกขาย ณ ระดบัราคาต่าง ๆ ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

 กล่าวโดยสรุปไดว้่าอุปทาน คือ ปริมาณความตอ้งการเสนอขายสินคา้หรือบริการของ
ผูผ้ลิต ท่ีมีความเต็มใจท่ีจะเสนอขาย ณ ระดับราคาต่างๆ โดยสมมติให้ปัจจัยอ่ืนคงท่ี อุปทาน
ประกอบดว้ย 2 ส่วนสาํคญั คือ 
 1) ความเตม็ใจท่ีจะเสนอขาย (Willingness) คือ ความยนิดีหรือเตม็ใจท่ีจะเสนอขายสินคา้
เพื่อสนองตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค ณ ระดบัราคาต่างๆ 

 2) ความสามารถในการขาย (Ability to Sell) คือ ความสามารถในการผลิตและจาํหน่าย
สินคา้ต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค ณ ระดบัราคาหน่ึงๆ ซ่ึงจะถูกกาํหนดโดยความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคเป็นหลกั  

 2.5.2 ประเภทของอุปทาน 

  ประเภทของอุปทานมีเพียงประเภทเดียว คือ อุปทานต่อราคา ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

  ประพนัธ์ (2554) กล่าววา่ อุปทานต่อราคา คือ จาํนวนต่างๆ ของสินคา้ชนิดใดชนิด
หน่ึงท่ีผูผ้ลิตพร้อมท่ีจะผลิตออกขาย ณ ระดบัราคาต่าง ๆ ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
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  วิรุณสิริ (2553) กล่าวว่า อุปทานต่อราคา หมายถึง ปริมาณสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึง
ท่ีผูผ้ลิตหรือผูข้ายมีความตอ้งการเสนอขาย ณ ระดบัราคาต่างกนัของสินคา้ชนิดนั้นในช่วงเวลาใด
เวลาหน่ึง 
 อุปทานภายในตลาด มี 2 ชนิด คือ 
 1) อุปทานส่วนบุคคล คือ ปริมาณสินคา้และบริการต่างๆ ท่ีผูผ้ลิตหรือผูข้ายแต่ละรายนาํ
ออกมาขายในระดบัราคาต่างๆ ในช่วงระยะเวลาหน่ึง 
 2) อุปทานรวม คือ ปริมาณสินคา้และบริการท่ีผูผ้ลิตหรือผูข้ายรวมทั้งตลาดนาํออกมา
จาํหน่ายในตลาดแห่งใดแห่งหน่ึง ในระดบัราคาต่าง ๆ ของช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง 

2.5.3 กฎของอุปทานและตัวกาํหนดอุปทาน 

  กฎของอุปทาน(LawOfSupply)  

  ปิยะพร (2542) กล่าวว่า กฎของอุปทานหมายถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณการ
เสนอขายสินคา้กบัราคาของสินคา้ โดยท่ีปริมาณสินคา้และบริการชนิดใดชนิดหน่ึง ท่ีผูผ้ลิตหรือ
ผูข้ายตอ้งการจะนาํเสนอขายจะมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาของสินคา้และบริการ
ชนิดนั้น จากกฎของอุปทานสรุปไดว้่า ถา้ราคาสินคา้เพิ่มข้ึน ปริมาณการเสนอขายจะเพิ่มข้ึน ถา้
ราคาสินคา้ลดลง ปริมาณการเสนอขายกจ็ะลดลงเช่นเดียวกนั 

  วิรุณสิริ กล่าวถึง กฎของอุปทานว่า เม่ือกาํหนดให้ปัจจยัอ่ืนคงท่ี ถา้ราคาสินคา้
ชนิดหน่ึงถูกลง ปริมาณของสินคา้นั้นก็จะนอ้ยลง และในทางกลบักนัถา้ราคาสินคา้ชนิดหน่ึงแพง
ข้ึน ปริมาณสินคา้ก็จะมากข้ึนดว้ย ซ่ึงจะพบว่าปริมาณขายสินคา้ชนิดหน่ึงจะแปรผนัตรงตามราคา
สินคา้ชนิดนั้น 

 สรุปไดว้า่ กฎของอุปทาน หมายถึงปริมาณของสินคา้หรือบริการท่ีตอ้งการขายซ่ึงจะแปร
ผนัโดยตรงกบัระดบัราคาของสินคา้หรือบริการชนิดนั้น ภายใตข้อ้สมมติท่ีว่าปัจจยัอ่ืนคงท่ี ทาํให้
ปริมาณอุปทานของสินคา้จะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัราคาของสินคา้เม่ือราคาสินคา้
สูงข้ึนปริมาณอุปทานก็จะเพิ่มข้ึนเน่ืองจากผูผ้ลิตมีความตอ้งการท่ีจะเสนอขายมากข้ึนเพราะกาํไรท่ี
ไดสู้งข้ึน แต่เม่ือราคาสินคา้ลดลง ปริมาณอุปทานกจ็ะลดลง เน่ืองจากกาํไรท่ีไดล้ดลงลกัษณะทัว่ไป
ของเสน้อุปทานจึงเป็นเสน้ท่ีมีความชนัเป็นบวก เอียงข้ึนจากซา้ยไปขวา 
 จากกฎน้ีแสดงว่า ถา้ราคาเพิ่มข้ึน ปริมาณความตอ้งการขายก็จะเพ่ิมข้ึน ในทางกลบักนั 

หากราคาลดลง ปริมาณความตอ้งการขายกจ็ะลดลงท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะตวักาํหนดอุปทาน  

  ตวักาํหนดอุปทาน (Supply Determinants) 

  ปัจจัยท่ีมีผลกําหนดอุปทานมีลักษณะเดียวกับตัวกําหนดอุปสงค์ ตัวกําหนด
อุปทาน หมายถึง ส่ิงท่ีมีผลต่อความตอ้งการในการขายสินคา้หรือบริการ ณ เวลาใดเวลา ซ่ึงโดย
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ปกติราคาของสินคา้หรือบริการจะเป็นตวักาํหนดอุปทาน เป็นสาเหตุจูงใจผูผ้ลิตรายใหม่ให้เขา้สู่
ตลาดมากข้ึน เพราะระดบัราคาสินคา้ท่ีสูงส่งผลถึงผลกาํไรท่ีผูข้ายจะไดรั้บ แต่ปริมาณความตอ้งการ
ขายสินคา้หรืออุปทานก็ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัราคาของสินคา้เพียงอยา่งเดียวแต่ยงัข้ึนอยูก่บัปัจจยัตวัอ่ืนๆ
อีกเช่น  ตน้ทุนการผลิต (Cost) ปริมาณความตอ้งการเสนอขายจะเปล่ียนแปลงไปใน
ทิศทางตรงกนัขา้มกบัตน้ทุนการผลิตถา้ตน้ทุนการผลิตของสินคา้หรือบริการสูงข้ึนอุปทานจะมี
นอ้ยลงแต่ถา้ตน้ทุนการผลิตลดลงอุปทานจะมีมากข้ึนเพราะตน้ทุนการผลิตท่ีตํ่าจะทาํให้ผูผ้ลิตได้
กาํไรมาก ส่วนตน้ทุนการผลิตท่ีสูงจะทาํให้ผูผ้ลิตได้กาํไรน้อย ทาํให้อุปทานน้อยเทคนิคผลิต 

(Technology) ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการผลิตเป็นตวักาํหนดอุปทานท่ีมีความสาํคญั
มากในปัจจุบนั โดยเฉพาะเทคโนโลยีสมยัใหม่ รวมไปถึงประสบการณ์และความเช่ียวชาญของ
ผูผ้ลิตแต่ละราย เทคนิคการผลิตท่ีดีจะทาํใหต้น้ทุนการผลิตต่อหน่วยลดลง ใชปั้จจยัการผลิตเท่าเดิม
แต่ผลิตสินคา้ไดม้ากข้ึนทาํใหอุ้ปทานของสินคา้ของผูผ้ลิตรายนั้นมีมากข้ึน 

 ราคาของปัจจยัท่ีใชผ้ลิต (ResourcePrice) ราคาปัจจยัการผลิตเป็นตวักาํหนดตน้ทุนการ
ผลิตของสินคา้หรือบริการ ถา้ราคาของปัจจยัการผลิตสูงข้ึนจะทาํใหต้น้ทุนการผลิตสินคา้นั้นสูงข้ึน
ด้วย ผูข้ายจะต้องขายสินคา้ในราคาท่ีสูงข้ึน เพื่อรักษาระดับของกาํไร ส่งผลให้ปริมาณความ
ตอ้งการขายหรืออุปทานลดลงไดแ้ต่ถา้ราคาของปัจจยัการผลิตลดลงจะทาํให้ตน้ทุนการผลิตสินคา้
ลดลงดว้ย มีผลทาํใหอุ้ปทานเพิ่มข้ึนเช่นกนั 

 ราคาสินคา้ท่ีทดแทนกนัได ้(Substitution)หมายถึง สินคา้ชนิดหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคมองว่า
สามารถทดแทนดว้ยสินคา้อีกชนิดหน่ึงได ้การเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้ท่ีทดแทนกนัไดจึ้งมี
ผลกระทบต่ออุปทานของสินคา้อีกชนิดหน่ึงไดส่้งผลให้มีการลดปริมาณการผลิตลง เช่น ถา้ราคา
มนัสาํปะหลงัลดลง ชาวสวนอาจหนัไปปลูกออ้ยแทน ทาํใหป้ริมาณความตอ้งการขายมนัสาํปะหลงั
ลดลงแต่อุปทานของออ้ยจะเพิ่มข้ึน 

 จาํนวนผูผ้ลิต (Number Of Sellers) จาํนวนผูผ้ลิตส่งผลต่อระดบัของอุปทาน โดยอุปทาน
จะเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงกนัขา้มกบัจาํนวนผูผ้ลิต สินคา้ท่ีมีผูผ้ลิตจาํนวนมากยอ่มมีการแข่งขนั
กนัท่ีสูง กาํไรน้อย และมีส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีน้อยลงตามลาํดบั ทาํให้มีอุปทานน้อย แต่ถา้
สินคา้นั้นมีผูผ้ลิตจาํนวนนอ้ย มีการแข่งขนักนัตํ่า ทาํให้มีกาํไรมากและมีส่วนแบ่งทางการตลาดท่ี
สูง ทาํใหอุ้ปทานมากเช่นกนั 

 สภาพดินฟ้าอากาศและฤดูกาล (Seasun) สภาพอากาศมีผลต่อปริมาณผลผลิตของสินคา้
เกษตร เช่น ถา้สภาพอากาศปกติทาํให้อุปทานมาก ผลผลิตทางการเกษตรจะมีมาก และในทาง
กลบักนัถา้อากาศไม่ปกติทาํใหอุ้ปทานนอ้ย ผลผลิตทางการเกษตรกน็อ้ยเช่นกนั  จุด มุ่งหมาย
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ของธุรกิจ (Objective) เป้าหมายธุรกิจนบัเป็นอุปทานท่ีสาํคญัตวัหน่ึงของบริษทั เช่น เป้าหมายของ
บริษทัใหญ่ตอ้งขายใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 ภาษีท่ีรัฐเก็บ (Tax) ถา้รัฐเก็บภาษีเพิ่มข้ึน ตน้ทุนการผลิตก็จะสูงข้ึน กาํไรนอ้ยลง ผูผ้ลิตก็
จะทาํการผลิตนอ้ยลง อุปทานจะลดลง 
 การคาดการณ์ราคาสินคา้ในอนาคต (Expectation) การคาดการณ์ราคาสินคา้ในอนาคตจะ
ส่งผลทางจิตวิทยาต่อผูผ้ลิต ถา้ผูผ้ลิตคาดการณ์วา่ราคาสินคา้ในอนาคตจะสูงข้ึนผูผ้ลิตจะลดปริมาณ
การผลิตลง เพื่อจะนาํไวข้ายในอนาคตทาํให้อุปทานลดลง ในทางกลบักนัถา้ผูผ้ลิตคาดว่าราคา
สินคา้ในอนาคตจะลดลงผูผ้ลิตจะเร่งผลิต ปริมาณการขายในปัจจุบนัมากข้ึน เพื่อท่ีจะรีบระบาย
สินคา้ออก ทาํให้อุปทานเพิ่มข้ึน จะเห็นไดว้่ามีปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณความตอ้งการขาย
หรืออุปทานของสินคา้และบริการ ซ่ึงปัจจยัใดท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณความตอ้งการขายหรืออุปทาน 

จะถูกเรียกวา่เป็นตวักาํหนดอุปทาน 

 

2.6  ตารางและฟังก์ช่ันอุปทาน 

 2.6.1 ตารางอุปทาน 

  ตารางอุปทาน (Supply Schedule) มีหลกัการเดียวกบัอุปสงค ์หมายถึง ตารางท่ี
แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณอุปทานของสินคา้ ณ ระดบัราคาสินคา้ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นไปตามกฎ
ของอุปทาน ตารางอุปทานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1.ตารางอุปทานส่วนบุคคล (Individual Supply Schedule) เป็นตารางท่ีแสดงปริมาณ
อุปทานของสินคา้ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ณ ระดบัราคาต่าง ๆ เช่นเดียวกบักรณีของอุปสงค ์เม่ือนาํ
คู่อนัดบัราคาสินคา้และอุปทานสินคา้มาวาดกราฟ จะไดเ้ส้นอุปทานส่วนบุคคล (Individual Supply 

Curve) ท่ีมีความชนัเป็นบวก ลกัษณะเอียงข้ึนจากซา้ยไปขวา 
 

ตารางที ่2.3 อุปทานของร้านคา้ ก. 

ราคา (บาท) ปริมาณอุปทาน (กิโลกรัม) 
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ภาพประกอบที ่2.8 เสน้อุปทานของร้านคา้ ก. 

 

 2. ตารางอุปทานรวม (Total Supply Schedule) เป็นตารางปริมาณอุปทานของสินคา้ใน
ตลาดท่ีไดจ้ากการรวมอุปทานของแต่ละบุคคลทั้งหมดเขา้ดว้ยกนัในแต่ละระดบัราคา เม่ือนาํคู่
อนัดบัราคาสินคา้และอุปทานสินคา้มาวาดกราฟจะไดเ้ส้น อุปทานรวมของตลาด (Total Supply 

Curve) หรืออุปทานตลาดท่ีมีความชนัเป็นบวก ลกัษณะเสน้เอียงข้ึนซา้ยไปขวา 
 

ตารางที ่2.4 ปริมาณอุปทานของร้านคา้และอุปทานตลาด 

ราคา(บาท) อุปทานร้านคา้ ก 

(กิโลกรัม) 

อุปทานร้านคา้ ข. 

(กิโลกรัม) 

อุปทานตลาด 
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ภาพประกอบที ่2.9 อุปทานร้านคา้ ก. อุปทานร้านคา้ ข. และอุปทานของตลาด 

 2.6.2 ฟังก์ชันของอุปทาน(FunctionofSupply) 

   ฟังก์ชนัของอุปทานคือ รูปแบบสมการท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณของ
สินคา้ท่ีผูผ้ลิตเตม็ใจผลิตออกขายท่ีเป็นตวัแปรตาม กบัระดบัราคาต่างๆของสินคา้นั้นท่ีเป็นตวัแปร
อิสระ โดยกาํหนดใหปั้จจยัอ่ืนท่ีมีผลต่ออุปทานคงท่ี 

 ฟังกช์นัอุปทานต่อราคามีรูปแบบสมการดงัน้ี 

  Qx = f(Px) 

โดยท่ี  Qx = ปริมาณเสนอขายของสินคา้  
  Px  = ราคาของสินคา้ 
 จากสมการ จะเห็นว่าราคากบัปริมาณการขายมีความสัมพนัธ์แบบแปรผนัในทางเดียวกนั 

(Linear) จึงทาํให้กราฟมีความชนัเป็นบวก ลกัษณะเส้นเอียงข้ึนจากซา้ยไปขวา ดงัภาพประกอบท่ี 

2.10 

 

ภาพประกอบที ่2.10 แสดงเสน้อุปทาน 
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 ตวัอยา่ง ฟังกช์นัของอุปทานกบัปัจจยัชนิดต่างๆท่ีเป็นตวักาํหนดปริมาณเสนอขายสินคา้
และบริการชนิดนั้น เช่น 

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

โดยท่ี Qs = ปริมาณเสนอขายสินคา้และบริการของสินคา้ 
 Px = ราคาของสินคา้ท่ีเสนอขาย 
 C = ตน้ทุนการผลิต 

 Py = ราคาของสินคา้ชนิดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัปริมาณสินคา้ท่ีเสนอขาย 
 T = เทคนิคการผลิต 

 S = ฤดูกาล เป็นตน้ 

 

2.7  การเปลีย่นแปลงอุปทาน 

 การเปล่ียนแปลงของอุปทานมีลักษณะเดียวกันกับการเปล่ียนแปลงของอุปสงค์ คือ 
อุปทานจะเปล่ียนเม่ือมีตวักาํหนดอุปทานเปล่ียนหรือปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณอุปทานเปล่ียนซ่ึง
การเปล่ียนแปลงของอุปทานมี 2 ประเภท คือ 
 2.7.1 การเปล่ียนแปลงปริมาณอุปทาน(Chunge in Quantity  Supply ) การเปล่ียนแปลง
ปริมาณอุปทานเกิดจากราคาของสินคา้นั้นเปล่ียนการเปล่ียนแปลงน้ีเป็นไปตามกฎของอุปทานคือ 
ปริมาณอุปทานจะมีความสัมพนัธ์ในทางเดียวกนักบัการเปล่ียนแปลงของราคาเม่ือราคาสินคา้ชนิด
หน่ึงเปล่ียนแปลงปริมาณขายของสินคา้ชนิดนั้นจะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัระดบัราคา 
เช่น เม่ือราคาสูงข้ึนสินคา้ตอ้งการเสนอขายจะเพิ่มข้ึนดว้ย ในทางตรงกนัขา้ม เม่ือราคาสินคา้ชนิด
นั้นลดลงจาํนวนสินคา้ท่ีผูผ้ลิตตอ้งการเสนอขายจะลดลงดว้ยเช่นกนัเรียกการเปล่ียนแปลงน้ีว่า การ
เปล่ียนแปลงปริมาณขาย การเปล่ียนแปลงในกรณีน้ีเป็นการเปล่ียนแปลงจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุด
หน่ึงบนเส้นอุปทานเดียวกนั เปรียบเสมือนกบัผูผ้ลิตปรับเปล่ียนการขายของตนเองเสียใหม่ ตาม
การเปล่ียนแปลงราคาของสินคา้ ดงัภาพประกอบท่ี 2.11 
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ภาพประกอบที ่2.11 การเปล่ียนแปลงปริมาณอุปทานในสินคา้ 
 

 จากจะภาพประกอบท่ี 2.11 เห็นไดว้่า ถา้ราคาสินคา้เพิ่มจาก P0 เป็น P1 ปริมาณการเสนอ
ขายสินคา้กจ็ะเพิ่มข้ึนจาก Q0เป็น Q1 เช่นกนั ซ่ึงเป็นไปตามกฎของอุปทาน 

 2.7.2  การเปล่ียนแปลงระดบัอุปทาน (Change in Suppdy) การเปล่ียนแปลงระดบั
อุปทานเกิดจากปัจจยัตวัอ่ืนๆท่ีไม่ใช่ราคาของสินคา้ เกิดจากปัจจยัท่ีเป็นตวักาํหนดอุปทานโดยออ้ม 

มีผลทาํให้ปริมาณการซ้ือเพิ่มข้ึนหรือลดลง ณ ระดบัราคาเดิม เช่น ตน้ทุนการผลิต เทคนิคการผลิต 

การคาดการณ์ราคาสินคา้ในอนาคต ฤดูกาลเป็นต้น การเปล่ียนแปลงอุปทานกรณีน้ี เป็นการ
เปล่ียนแปลงลกัษณะการเคล่ือนยา้ยเส้นอุปทานไปทั้งเส้นจากเส้นเดิมไปสู่เส้นใหม่โดยถา้เส้น
อุปทานเคล่ือนยา้ยไปทางขวาของเส้นเดิม แสดงว่าอุปทานเพิ่มข้ึนถา้เคล่ือนยา้ยไปทางซา้ยแสดงว่า
อุปทานลดลง ดงัภาพประกอบท่ี 2.12 

ราคา  
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ภาพประกอบที ่2.12 การเปล่ียนแปลงอุปทาน 

 

 จากภาพประกอบท่ี 2.12 จะเห็นว่าเส้น S0เป็นเส้นอุปทานเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง
สมมติมีการปรับค่าจา้งแรงงานขั้นตํ่าเพิ่มข้ึน ทาํใหผู้ผ้ลิตมีตน้ทุนท่ีสูงข้ึน เส้นอุปทานจะเคล่ือนยา้ย
ไปทางซา้ยมือของเส้นอุปทานเดิม (จากเส้น S0เป็นเส้น S2)แต่ถา้มีการปรับอตัราค่าจา้งแรงงานขั้น
ตํ่าลดลง เสน้อุปทานจะเคล่ือนยา้ยไปทางขวามือของเสน้อุปสงคเ์ดิม (จากเสน้ S0เป็นเสน้ S1)จะเห็น
ไดว้่า การเปล่ียนแปลงลกัษณะน้ี ราคาของสินคา้ไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงแต่อุปทานเปล่ียนแปลง
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงจากปัจจยัอ่ืนจึงเป็นการเปล่ียนแปลงระดบัอุปทานโดยการยา้ยของเสน้ 

 ตวัอยา่งเช่น การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยกีารผลิต 
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ภาพประกอบที ่2.13 การเปล่ียนแปลงเสน้อุปทานเน่ืองจากเทคโนโลยกีารผลิต 

 

 จาก ประกอบท่ี 2.13 ณ ระดบัราคาเดิม ท่ี P ปริมาณขายจะอยู่ท่ี Q0 แต่หากมีการ
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยทีาํใหป้ริมาณการผลิตเพิ่มข้ึนเป็น Q1ทาํใหเ้ส้นอุปทานเปล่ียนแปลงไปจาก
เส้น S0 เป็น S1เรียกว่าอุปทานเพิ่ม (Increase in Supply) ในทาํนองเดียวกนั ณ ระดบัราคา P ถา้การ
เปล่ียนแปลงปริมาณการผลิตลดลงเป็น Q2ทาํให้เส้นอุปทานเปล่ียนแปลงไปจากเส้น S0 เป็น S2ซ่ึง
เรียกวา่ อุปทานลด (Decrease in Supply) 

 ปัจจยัท่ีกาํหนดการเปล่ียนแปลงในอุปทาน ไดแ้ก่  

 1) ราคาของสินคา้ เม่ือราคาแพงข้ึนความตอ้งการขายกม็ากข้ึนดว้ย  

 2) ราคาของปัจจยัการผลิตหรือตน้ทุนการผลิต เช่น หากตน้ทุนค่าขนส่งแพงข้ึนเพราะ
ราคานํ้ ามนัแพงข้ึนแต่ราคาสินคา้ท่ีนาํไปวางขายไม่เปล่ียนแปลง จะทาํให้ผูผ้ลิตอยากขายสินคา้ใน
ปริมาณท่ีนอ้ยลง เพราะไดก้าํไรนอ้ย 
 3) ราคาสินคา้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กรณีท่ีราคาสินคา้แพงข้ึน มีผลทาํให้อุปทานของสินคา้
ชนิดท่ีผลิตอยูล่ดลง ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัเช่นเม่ือราคาขา้วโพดแพงข้ึนคนท่ีเคยปลูกมนัสาํปะหลงัอยู่
อาจหันไปปลูกขา้วโพดแทนและลดการปลูกมนัสําปะหลงัซ่ึงผลทาํให้อุปทานของมนัสําปะหลงั
สูงข้ึนขณะท่ีอุปทานของขา้วโพดลดลงเป็นตน้ 
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 4) เทคโนโลยีในการผลิตสินคา้ เช่น หากมีการคิดคน้เทคโนโลยีท่ีดีข้ึน ทาํให้ผลิตได้
ปริมาณสินคา้ท่ีมากข้ึนดว้ยตน้ทุนท่ีเท่าเดิมจะทาํใหป้ริมาณการเสนอขายสินคา้เพิ่มข้ึนได ้

 5) การคาดการณ์ในอนาคต เช่น หากผูผ้ลิตผูข้ายคาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตวั ก็เสนอขาย
สินคา้ในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนเป็นตน้ 

 6) ปัจจยัอ่ืน เช่น ฤดูกาล ภาษีและเงินอุดหนุน จาํนวนผูข้าย และโครงสร้างตลาดสินคา้
ฯลฯ 

 สรุปการเปล่ียนแปลงของอุปทานไดด้งัน้ี 

 1) การลดลงของปริมาณอุปทาน หากราคาสินค้าชนิดหน่ึงลดลง เม่ือปัจจัยอ่ืนคงท่ี 

ปริมาณอุปทานจะลดลง เกิดการเคล่ือนตวัลงไปตามเสน้อุปทาน 

 2) การลดลงของระดบัอุปทานอุปทานจะลดลงทุกระดบัราคาและเส้นอุปทานจะเคล่ือน
ไปทางซา้ยของเส้นเดิม เช่นราคาของสินคา้ท่ีใชท้ดแทนกนัไดใ้นการผลิตเพิ่มข้ึน ราคาของสินคา้ท่ี
ใชป้ระกอบกนัในการผลิตลดลง ราคาของปัจจยัการผลิตหรือวตัถุดิบอ่ืนๆเพิ่มข้ึน การคาดการณ์ว่า
ราคาของสินคา้ชนิดนั้นจะเพิ่มข้ึน จาํนวนผูข้ายลดลงผลิตภาพลดลง เป็นตน้ 

 3) การเพิ่มข้ึนของปริมาณอุปทานหากราคาสินคา้ชนิดหน่ึงเพิ่มข้ึนเม่ือปัจจยัอ่ืนคงท่ี
ปริมาณอุปทานจะเพิ่มข้ึน เกิดจากการเคล่ือนตวัข้ึนไปตามเสน้อุปทาน 

 4) การเพิ่มข้ึนของระดับอุปทานอุปทาน จะเพิ่มข้ึนทุกระดบัราคาและเส้นอุปทานจะ
เคล่ือนไปทางขวาของเส้นเดิม (จากS0 เป็น S2 ) เช่น ราคาของสินคา้ท่ีใชท้ดแทนกนัไดใ้นการผลิต
ลดลง ราคาของสินคา้ท่ีใช้ประกอบกนัในการผลิตเพิ่มข้ึน ราคาของปัจจยัการผลิตหรือวตัถุดิบ
ลดลง การคาดการณ์ว่าราคาของสินคา้ชนิดนั้นจะลดลง จาํนวนผูข้ายเพิ่มข้ึนผลิตภาพเพ่ิมข้ึน เป็น
ตน้ 

 

2.8  การเปลีย่นแปลงปริมาณและการเปลีย่นแปลงระดบัอุปสงค์และอุปทาน 

 สุจิตรา (2550) กล่าวว่า การเปล่ียนแปลงปริมาณอุปสงค์และการเปล่ียนแปลงปริมาณ
อุปทานมีสาเหตุเหมือนกนัคือ ถา้ราคาสินคา้เปล่ียนแปลง แต่ปัจจยัอ่ืนคงท่ี ทาํให้เส้นอุปสงคแ์ละ
อุปทานคงเดิม เป็นการเปล่ียนแปลงตามกฎของอุปสงคแ์ละกฎของอุปทาน ส่วนการเปล่ียนแปลง
ระดบัของอุปสงคแ์ละการเปล่ียนแปลงของระดบัอุปทานนั้นมีลกัษณะทาํนองเดียวกนั คือ ปริมาณ
สินคา้เปล่ียนแปลง เน่ืองจากราคาสินคา้คงท่ี แต่ปัจจยัอ่ืนเปล่ียนแปลง ทาํให้เส้นอุปสงคแ์ละเส้น
อุปทานยา้ยไปจากเดิม สามารถสรุปเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงปริมาณและการเปล่ียนแปลง
ระดบัอุปสงคแ์ละอุปทาน ดงัตาราง 
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ตารางที ่2.5 เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงอุปสงคแ์ละอุปทาน 

อุปสงค ์ อุปทาน 

 
การเปล่ียนแปลงปริมาณอุปสงค ์ กรณีเส้นอุป
สงค์คงท่ี ปริมาณซ้ือเปล่ียนแปลง เพราะราคา
สินคา้เปล่ียนแปลง แต่ปัจจัยอ่ืนคงท่ี ถา้ราคา
เพิ่มอุปสงคล์ด แต่ถา้ราคาลดอุปสงคเ์พิ่ม 

 

การเปล่ียนแปลงปริมาณอุปทาน เส้นอุปทาน
คงท่ี ปริมาณขายเปล่ียนแปลง เพราะราคาสินคา้
เปล่ียนแปลง  แต่ปัจจัยอ่ืนคงท่ี  ถ้าราคาเพ่ิม
อุปทานเพิ่ม แต่ถา้ราคาลดอุปทานลดลงเช่นกนั 

 

 
การเปล่ียนแปลงระดบัอุปสงค ์ เส้นอุปสงค์
เปล่ียน ปริมาณซ้ือเปล่ียนแปลง เพราะราคา
สินค้าคงท่ี  แต่ปัจจัยอ่ืนเปล่ียน  เช่น  รายได ้

รสนิยม ราคาสินคา้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง การโฆษณา 
ระชากร ฯลฯ 

การเปล่ียนแปลงระดับอุปทาน  เส้นอุปทาน
เปล่ียน ปริมาณขายเปล่ียนแปลง เพราะราคา
สินค้าคงท่ี  แต่ปัจจัยอ่ืนเปล่ียน   เ ช่น   ราคา
วัตถุดิบ  ต้นทุนการผลิต  ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลย ีการเกบ็ภาษีฯลฯ 
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2.9  ดุลยภาพของตลาด (MarketEquilibrium) 

  เน่ืองจากราคาของสินคา้และบริการถูกกาํหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของตลาด ท่ี
เรียกว่า กลไกราคา (Price Mechanism) อุปสงคแ์สดงถึง จาํนวนความตอ้งการของผูบ้ริโภคในการ
ซ้ือสินคา้ชนิดหน่ึง ในแต่ละระดบัราคาส่วนอุปทาน แสดงถึง จาํนวนความตอ้งการของผูผ้ลิตใน
การผลิตสินคา้ชนิดนั้น ในแต่ละระดบัราคา ซ่ึงในความเป็นจริงปริมาณความตอ้งการซ้ือสินคา้จะ
ไม่เท่ากบัปริมาณความตอ้งการขายของสินคา้ ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ท่ีเรียกว่า อุปสงคไ์ม่เท่ากบั
อุปทานตลาดจึงมีการเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้ให้อุปสงคมี์จาํนวนใกลเ้คียงกบักบัอุปทานมาก
ท่ีสุดตามกฎของอุปสงคแ์ละอุปทาน เพื่อใหอุ้ปสงคเ์ท่ากบัอุปทานเพื่อใหอุ้ปสงคเ์ท่ากบัอุปทาน 

  ถา้อุปสงคข์องสินคา้มีมากกวา่อุปทานของสินคา้ราคาสินคา้จะมีแนวโนม้สูงข้ึน เม่ือราคา
สินคา้สูงข้ึนจะทาํให้อุปทานเพ่ิมข้ึนและอุปสงค์จะลดลง ในทางกลบักันถา้อุปสงค์มีน้อยกว่า
อุปทานราคาสินคา้นั้นจะมีแนวโนม้ลดลง เม่ือราคาสินคา้ลดลงจะทาํให้อุปทานลดลงและอุปสงค์
เพิ่มข้ึน การเปล่ียนแปลงของอุปสงคแ์ละอุปทานของสินคา้จะเคล่ือนไหวสลบักนัไปมา จนเขา้สู่จุด
ท่ีอุปสงค์เท่ากับอุปทานเรียกว่า จุด จุดดุลยภาพ (EquilibriumPoint) โดยมี ราคาดุลยภาพ 

(Equilibrium Price) และปริมาณดุลยภาพเกิดข้ึน (Equilibrium Quality) ท่ีจุดดุลยภาพเส้นอุปสงค์
และอุปทานตดักัน ดุลยภาพจะไม่เปล่ียนแปลงตราบเท่าท่ีปัจจยักาํหนดอุปสงค์และอุปทานไม่
เปล่ียนแปลง ดงั ภาพประกอบท่ี 2.14 

 

ภาพประกอบที ่2.14 จุดดุลยภาพ ระดบัราคาและปริมาณดุลยภาพ 
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 จุดดุลภาพเกิดจากเส้นอุปสงคข์องผูซ้ื้อและเส้นอุปทานของผูข้าย จุดท่ีเส้นอุปสงคแ์ละ
เสน้อุปทานตดักนัท่ีจุดดุลยภาพแสดงถึงระดบัราคาสินคา้และปริมาณการซ้ือและการขายท่ีผูซ้ื้อและ
ผูข้ายพอใจทั้งสองฝ่าย ส่วนระดบัราคาท่ีอยู่เหนือราคาดุลยภาพเป็นระดบัราคาท่ีสูงกว่าความเป็น
จริงทาํให้ผูผ้ลิตมีความตอ้งการท่ีจะเสนอขายมาก แต่ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการซ้ือนอ้ยเกิดความไม่
สมดุล ทาํใหเ้กิดภาวะสินคา้ลน้ตลาด (Excess Supply or Surplus) ผูผ้ลิตจึงตอ้งลดราคาลงมาเพ่ือ
กระตุน้ผูบ้ริโภคใหมี้ความตอ้งการซ้ือมากข้ึนทาํใหร้าคาลดลงจากเดิมจนเขา้สู่ราคาดุลยภาพ ในทาง
ตรงกนัขา้มถา้ราคาอยู่ต ํ่ากว่าราคาดุลยภาพซ่ึงเป็นราคาท่ีตํ่ากว่าความเป็นจริงทาํให้ผูผ้ลิตมีความ
ตอ้งการขายนอ้ย แต่ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการซ้ือมากเกิดความไม่สมดุลจะทาํใหเ้กิดภาวะสินคา้ขาด
ตลาด (Excess Demand or Shortage) ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการซ้ือมากทาํใหร้าคาสินคา้สูงข้ึน จะมี
ผูผ้ลิตขายสินคา้มากข้ึนราคากจ็ะมีแนวโนม้เขา้สู่ราคาดุลยภาพ 

 สรุปไดว้่า ระดบัราคาท่ีอยู่สูงกว่าหรือตํ่ากว่าราคาดุลยภาพจะเป็นระดบัราคาท่ีไม่สมดุล 
ราคาท่ีอยู่สูงกว่าราคาดุลยภาพ จะทาํให้ผูบ้ริโภคลดลง ราคาสินคา้จะลดลง ส่วนราคาท่ีอยู่ต ํ่ากว่า
ราคาดุลยภาพ จะทาํให้ผูบ้ริโภคมากข้ึนราคาสินคา้จะสูงข้ึน เขา้สู่ดุลยภาพของตลาดแต่ถา้เม่ือใดท่ี
ราคาและปริมาณซ้ือขายไม่ไดอ้ยู่ในระดบัดุลยภาพ จะทาํให้เกิดแรงผลกัดนัจากฝ่ายผูบ้ริโภคและ
ฝ่ายผูผ้ลิตจนกระทัง่เขา้สู่ดุลยภาพของตลาด ดงันั้นภาวะดุลยภาพเม่ือเกิดข้ึนแลว้มีแนวโน้มท่ีจะ
หยดุน่ิงและจะอยูไ่ดน้าน จนกว่าจะมีปัจจยับางอยา่งมากระทบให้อุปสงคแ์ละอุปทานเปล่ียนแปลง
ไป เช่น 

 

ตารางที ่2.6 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 2.6 จะเห็นไดว้่า ราคาเงาะ กิโลกรัม ละ 30 บาท จะทาํให้ปริมาณเสนอซ้ือ
เท่ากบัปริมาณเสนอขายพอดี คือ เท่ากบั 12 กิโลกรัมดงันั้นราคาดุลยภาพของเงาะเท่ากบั กิโลกรัม 

ละ 30 บาท และปริมาณดุลยภาพเท่ากบัจาํนวน 12 กิโลกรัม เส้นอุปสงคต์ดัเส้นอุปทานท่ีจุด E 

เรียกวา่ จุดดุลยภาพ ราคาดุลยภาพเท่ากบั 30 บาท และปริมาณดุลยภาพเท่ากบั 12 กิโลกรัม 
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ภาพประกอบที ่2.15 ราคาดุลยภาพและปริมาณดุลยภาพ 

 

ตารางที ่2.7 อุปสงค ์อุปทาน ของลาํไยและสภาวะตลาดในแต่ละระดบัราคา 

 

 จากตารางท่ี 2.7 แสดงปริมาณซ้ือและปริมาณขายในแต่ละระดบัราคาท่ีเป็นไปได ้โดยท่ี 

ราคา 30 บาท ปริมาณซ้ือและปริมาณขายเท่ากนัท่ี 90 กิโลกรัม ดงันั้น ตลาดลาํไยจะอยูภ่าวะดุลย
ภาพ ราคาดุลยภาพ (PE) เท่ากบั 30 บาท และปริมาณดุลยภาพเท่ากบั 90 กิโลกรัมแต่ท่ีระดบัราคาอ่ืน

ราคาลาํไย 
(บาท/กิโลกรัม) 

ปริมาณซ้ือ 
กิโลกรัม 

ปริมาณขาย 
กิโลกรัม 

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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อุปสงค์จะไม่เท่ากับอุปทาน  ทําให้เ กิดสภาวะอุปสงค์ส่วนเกินหรืออุปทานส่วนเกิน  ดัง
ภาพประกอบท่ี 2.16 

 

 

ภาพประกอบที ่2.16 ราคาดุลยภาพและปริมาณดุลยภาพ 

 

 2.9.1  การเปล่ียนแปลงภาวะดุลยภาพ (ChangeInEquilibrium) 

 การเปล่ียนแปลงภาวะดุลภาพเกิดจากการเปล่ียนแปลงของเส้นอุปสงคแ์ละเส้นอุปทาน 

ทาํให้ราคาหรือปริมาณดุลยภาพเปล่ียนไป ทาํให้ภาวะดุลยภาพเปล่ียน โดยการเปล่ียนแปลงภาวะ
ดุลยภาพเกิดข้ึนได ้3 กรณีดงัน้ี1.กรณีอุปทานไม่เปล่ียน แต่อุปสงคเ์ปล่ียน 
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ภาพประกอบที ่2.17 การเปล่ียนแปลงภาวะดุลยภาพกรณีอุปทานไม่เปล่ียนแต่อุปสงคเ์ปล่ียน 

 

 จากภาพประกอบท่ี 2.20 รูปจะเห็นไดว้่าเม่ือเส้นอุปสงคเ์กิดการเปล่ียนแปลงโดยเปล่ียน
จากเส้น D0 มาเป็นเส้น D1แสดงว่าอุปสงคมี์การลดลง จุดดุลยภาพจะเปล่ียนจากจุด E0มาเป็นจุด E1 

ทาํใหท้ั้งราคาและปริมาณดุลยภาพใหม่ลดลงเป็น P1และ Q1 

 ตวัอยา่งเช่นการเปล่ียนแปลงของเส้นอุปสงค ์ในกรณีท่ีรายไดสู้งข้ึนเส้นอุปสงคจ์ะเล่ือน
สูงข้ึนไปทางขวามือจุดดุลยภาพจะเล่ือนจากจุด E1มาเป็นจุด E0 หรือ หากมีปัจจยัท่ีกาํหนดอุปสงค์
บางตวัเปล่ียนแปลงไป เช่น ค่าใชจ่้ายในการลงโฆษณาลดลง รายไดล้ดลงหรือรสนิยมลดลงเส้นอุป
สงคอ์าจเล่ือนตํ่าลงมาทางซา้ยมือได ้ทาํให้เส้นอุปสงคล์ดลงจากเส้น D0 มาเป็น D1จุดดุลยภาพจะ
เปล่ียนเป็นจุด E1ราคาและปริมาณดุลยภาพเปล่ียนเป็นจุด P1และ Q1 ตามลาํดบั 

Q1 Q0 

E1 

P2 
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ปริมาณ 
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ราคา 
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 2.กรณีอุปสงคไ์ม่เปล่ียน แต่อุปทานเปล่ียน 

 

ภาพประกอบที ่2.18 การเปล่ียนแปลงภาวะดุลยภาพกรณีอุปสงคไ์ม่เปล่ียนแต่อุปทานเปล่ียน 

 

 จากภาพประกอบท่ี 2.18 จะเห็นไดว้่าเส้นอุปทานนั้นเกิดการเปล่ียนแปลงจากเส้น S0มา
เป็นเส้น S1 แสดงว่า อุปทานลดลงไป จุดดุลยภาพเปล่ียนจากจุด E0มาเป็นจุด E1 ทาํให้ทั้งราคาดุลย
ภาพใหม่เพิ่มข้ึนและปริมาณดุลยภาพใหม่ลดลง 
 ตวัอยา่งเช่น ถา้มีการคน้พบเทคโนโลยีใหม่ท่ีทาํให้สามารถผลิตสินคา้ไดคุ้ณภาพดีข้ึน มี
ผลให้เส้น  อุปทานเปล่ียนจากเส้น S1 มาเป็นเส้น S0 จุดดุลภาพจะเปล่ียนจากจุด E1 มาเป็นจุด E0  

ราคาและปริมาณดุลยภาพเปล่ียนมาเป็น P0 และ Q0  ตามลาํดบัหรือกรณีเกิดภยัธรรมชาติทาํให้
ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรลดลงมีผลทาํให้เส้นอุปทานอาจเล่ือนไปทางซา้ยมือทั้งเส้นได ้เส้น
อุปทานเล่ือนจากเส้น S0เป็น S1 จุดดุลยภาพเปล่ียนจากจุด E0และ E1ราคาดุลยภาพ และปริมาณดุลย
ภาพเปล่ียนเป็น P1และ Q1ตามลาํดบั 
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 3.กรณีอุปสงคแ์ละอุปทานเปล่ียนแปลงไปทั้งคู่ 

 

ภาพประกอบที ่2.19 ดุลยภาพในกรณีท่ีอุปสงคแ์ละอุปทานเปล่ียนแปลงทั้งคู่ 

 

  จากภาพประกอบท่ี 2.19 รูปจะเห็นไดว้่าเส้นอุปสงคแ์ละเส้นอุปทานทั้งสอง
เปล่ียนแปลง จากเส้น D0และ S0ไปเป็นเส้น D1และ S1จุดดุลยภาพเปล่ียนจากจุด E0มาเป็นจุด E1ทาํ
ใหท้ั้งราคาดุลยภาพใหม่ลดลงและปริมาณดุลยภาพใหม่เพิ่มข้ึน และเป็นจริงในทางกลบักนั 

 

2.10  การควบคุมราคาของรัฐ( Price Control) 

 การควบคุมราคาเป็นเคร่ืองมือของรัฐ ท่ีรัฐให้ความช่วยผา่นทางกลไก ตลาดภาวะทัว่ไป
ของตลาดความตอ้งการซ้ือยอ่มไม่เท่ากบัความตอ้งการขายรัฐจึงจาํเป็นตอ้งแทรกแซงกลไกตลาด 

ในบางคร้ังเพื่อช่วยทาํใหร้าคาสินคา้มีเสถียรภาพสินคา้มีปริมาณเพียงพอต่อความตอ้งการของตลาด
โดยการทาํให้ราคาสินคา้เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงอาจสูงหรือตํ่ากว่าราคาดุลยภาพ โดยเฉพาะกิจการท่ีมี
ผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ หรือกิจการประเภทท่ีปล่อยให้
ระบบราคาทาํหนา้ท่ีตามลาํพงั อาจมีผลให้สินคา้บริการ และปัจจยัการผลิตบางอยา่งราคาแพงหรือ
ตํ่าเกินไปเพื่อให้ความช่วยเหลือทั้งผูบ้ริโภคและผูผ้ลิต ซ่ึงอาจสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผูบ้ริโภค
หรือผูผ้ลิตได ้รัฐจึงตอ้งเขา้ไปแทรกแซง เป็นผูก้าํหนดราคาใหม่ท่ีช่วยเหลือทั้งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 

ซ่ึงวิธีการท่ีรัฐบาลใชแ้ทรกแซงราคาของสินคา้มี 2 วิธีคือ 
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 1) ถา้ราคาสินคา้และบริการสูงเกินไป รัฐจะกาํหนดราคาขั้นสูง และ  
 2) ถา้ราคาสินคา้และบริการตํ่าเกินไป รัฐจะกาํหนดราคาขั้นตํ่า มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 2.10.1 การกาํหนดราคาขั้นสูง (Maximum Control) 

  การกาํหนดราคาขั้นสูงเป็นการควบคุมราคาเพ่ือให้ความช่วยเหลือผูบ้ริโภค ท่ี
ไดรั้บความเดือดร้อนจากราคาสินคา้ท่ีจาํเป็นแก่การดาํรงชีวิตท่ีมีราคาสูงเกินไป ใชเ้ป็นมาตรการ
ทางเศรษฐกิจในการแกปั้ญหาเงินเฟ้อ ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการกระจายรายได ้ตลอดทั้งในยามศึก
สงครามท่ีเกิดภาวะสินคา้ขาดแคลน หรือราคาของปัจจยัการผลิตและสินคา้ทุกประเภทมีแนวโนม้
สูงข้ึนรัฐจะทาํการควบคุมราคาขั้นสูงโดยการกาํหนดราคาขายสูงสุดของสินคา้นั้นไวแ้ละห้ามผูใ้ด
ขายสินคา้เกินกว่าราคาท่ีรัฐบาลกาํหนดซ่ึงปริมาณความตอ้งการซ้ือท่ีมีมากกว่าปริมาณการผลิตทาํ
ให้เกิดการขาดแคลนอยา่งมาก ราคาสินคา้และบริการต่างๆ จะสูงข้ึนอยา่งรวดเร็วจนอาจกลายเป็น
เงินเฟ้ออยา่งรุนแรงได ้

 

 

ภาพประกอบที ่2.20 อุปสงคส่์วนเกินเน่ืองจากการกาํหนดราคาขั้นสูง 
 

 จากภาพประกอบท่ี 2.20 ระดบัราคาดุลยภาพท่ี P0 ซ่ึงเป็นราคาท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคเดือดร้อน
รัฐจาํเป็นตอ้งกาํหนดให้ผูข้ายขายสินคา้นั้นในระดบัราคาเพียง P1ซ่ึงเม่ือราคาลดลงเหลือ P1จะทาํ
ให้ผูข้ายมีความตอ้งการขายลดนอ้ยลงคือ Q1 แต่ผูซ้ื้อตอ้งการซ้ือสินคา้นั้นเพิ่มข้ึนเป็น Q2ทาํให้
สินคา้ขาดตลาดหรือไม่เพียงพอแก่การจาํหน่าย อยูเ่ท่ากบั Q2 – Q1เม่ือเกิดสินคา้ขาดตลาด รัฐบาล
ตอ้งดาํเนินมาตรการ การใชว้ิธีการปันส่วนสินคา้ (Rationing) การปันส่วนสินคา้น้ีจะช่วยให้
ผูบ้ริโภคได้รับสินคา้ไปบริโภคอย่างทัว่ถึงกันหรือรัฐบาลอาจดาํเนินมาตรการจัดหาสินคา้มา
จาํหน่ายเพิ่มเติมโดยการสั่งซ้ือสินคา้จากต่างประเทศหรือท่ีอ่ืนใดเพื่อชดเชยส่วนท่ีขาดแคลน การ

อุปสงคส่์วนเกิน 
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กาํหนดราคาขั้นสูงมกัก่อใหเ้กิดปัญหาการปันส่วน และปัญหาตลาดมืด (Black Market) เกิดข้ึน เช่น 

นํ้ าตาล ข้าวสาร นํ้ ามันพืช โดยเฉพาะสินค้าราคาพิเศษท่ีมีการจาํกัดปริมาณการบริโภคของ
ประชาชน 

 2.10.2 การควบคุมราคาขั้นตํ่า (Minimum Price Control) 

  การควบคุมราคาขั้นตํ่าเป็นการช่วยเหลือผูผ้ลิตไม่ให้ไดรั้บความเดือดร้อน จาก
ราคาสินคา้ท่ีผลิตไดต้ ํ่าเกินไป การควบคุมราคาขั้นตํ่ารัฐบาลจะกาํหนดราคาซ้ือขายสินคา้ไม่ให้ต ํ่า
กว่าท่ีรัฐบาลกาํหนดทาํให้เกิดอุปทานส่วนเกินเน่ืองจากการกาํหนดราคาขั้นตํ่า ดงัภาพประกอบท่ี 

2.21 

 

 

ภาพประกอบที ่2.21 อุปทานส่วนเกินเน่ืองจากการกาํหนดราคาขั้นตํ่า 
 

 จากภาพประกอบท่ี 2.21 ราคาจุดดุลภาพท่ีระดบัราคา P0 เป็นราคาท่ีตํ่าเกินไปทาํใหผู้ผ้ลิต
เดือดร้อนรัฐจึงประกาศให้ผูรั้บซ้ือสินคา้รับซ้ือสินคา้ในราคา P1ซ่ึงเม่ือราคาอยู่ท่ี P1จะทาํให้ความ
ตอ้งการซ้ือสินคา้ลดลงจาก Q0เป็น Q1และความตอ้งการขายสูงข้ึนจาก Q0 เป็น Q2ดงันั้นจึงทาํให้
สินคา้ลน้ตลาดเท่ากบั Q2 - Q1เม่ือสินคา้ลน้ตลาดรัฐบาลจึงตอ้งดาํเนินมาตรการรับซ้ือสินคา้ 
(Purchase Policy) ในส่วนท่ีขายไม่หมด โดยการระบายไปขายต่างประเทศหรือซ้ือเก็บไวแ้ลว้ค่อย
นาํออกจาํหน่ายเม่ือสินคา้ขาดตลาดในเวลาต่อไปการประกนัราคาขั้นตํ่านิยมใชส้าํหรับราคาสินคา้ท่ี
เป็นผลผลิตทางเกษตรกรรม ซ่ึงอุปสงคม์กัมีความยืดหยุ่นน้อย ในขณะท่ีอุปทานควบคุมไดย้าก
เพราะส่วนหน่ึงข้ึนอยู่กบัสภาพดินฟ้าอากาศ เช่น ถา้ปีใดดินฟ้าอากาศดีก็จะผลิตไดม้าก ทาํให้ผล
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ผลิตออกสู่ตลาดมากเกินไปทาํให้ราคาผลผลิตจะตกตํ่าลงอย่างมากกระทบต่อรายไดข้องชาวไร่
ชาวนาซ่ึงส่วนใหญ่ยากจน ดงันั้นรัฐบาลจึงตอ้งเขา้ช่วยเหลือโดยใชว้ิธีการกาํหนดราคาข้ึนตํ่า ซ่ึง
สามารถแบ่งได ้2 วิธีคือ 
  2.10.2.1 การกาํหนดราคาขั้นตํ่าโดยรัฐบาลรับซ้ืออุปทานส่วนเกิน 

   การกาํหนดราคาขั้นตํ่าเป็นวิธีท่ีรัฐบาลประกาศราคาประกนั และกฎหมาย
บงัคบัให้ผูซ้ื้อทุกรายซ้ือสินคา้นั้นในราคาประกนั มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมายส่วนอุปทาน
ส่วนเกินท่ีเหลือรัฐจะรับซ้ือไวท้ั้งหมด 

  2.10.2.2 การกาํหนดราคาขั้นตํ่าโดยท่ีรัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุนใหแ้ก่เกษตรกร 
   การประกนัราคาขั้นตํ่าโดยท่ีรัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุนใหแ้ก่เกษตรกรเป็นวิธี
ท่ีรัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผูผ้ลิตสินคา้บางชนิด รัฐบาลจะกาํหนดราคาประกนัขั้นตํ่าไว ้แต่
ปล่อยให้มีการซ้ือขายตามกลไกราคาตลาด และรัฐบาลจ่ายเงินชดเชยเท่ากบัส่วนต่างระหว่างราคา
ประกนักบัราคาตลาดให้แก่เกษตรกร นโยบายน้ีเป็นการประกนัราคาขั้นตํ่า หรือเรียกว่านโยบาย
การพยุงราคามีลกัษณะคลา้ยกบัการกาํหนดอตัราค่าจา้งแรงงานขั้นตํ่าของแรงงานภายในประเทศ 
เช่น เม่ือรัฐบาลกาํหนดอตัราค่าจา้งขั้นตํ่าจะเกินส่วนเกินของอุปทานแรงงาน ดงันั้นเม่ือรัฐบาล
กาํหนดอตัราค่าจา้งขั้นตํ่า จะเกิดการว่างงานข้ึนในสังคม รัฐบาลจะตอ้งหามาตรการอ่ืนๆเขา้มาช่วย 
เช่น การพฒันาแรงงานส่วนเกินให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยให้การศึกษาฝึกอบรม และหา
มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อใหมี้การจา้งแรงงานมากข้ึน เป็นตน้ 

 

2.11  สรุปวชิาเศรษฐศาสตร์เร่ืองอุปสงค์ 

 อุปสงค ์คือ ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบดว้ย ความตอ้งการซ้ือ ความเตม็ใจท่ี
จะจ่ายความสามารถท่ีจะซ้ือ ณ ระดบัราคาหน่ึง อุปสงคส์ามารถแบ่งได ้3 ประเภท คืออุปสงคต่์อ
ราคาอุปสงคต่์อรายได ้และอุปสงคต่์อราคาอ่ืนๆและการเปล่ียนแปลงของอุปสงคมี์ 2 ประเภทคือ 
การเปล่ียนแปลงตามปริมาณของอุปสงค์เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากราคาสินคา้ และการ
เปล่ียนแปลงตามระดบัอุปสงค์ในกรณีท่ีราคาของสินคา้คงเดิม และการเปล่ียนแปลงในปัจจยัท่ี
กาํหนดอุปสงคอ่ื์นๆ นอกเหนือจากราคาส่วนอุปทาน คือ ปริมาณความตอ้งการเสนอขายสินคา้หรือ
บริการของผูผ้ลิตท่ีมีความเตม็ใจท่ีจะเสนอขาย ณ ระดบัราคาต่างๆ โดยสมมติให้ปัจจยัอ่ืนคงท่ี ซ่ึง
อุปทานสามารถแบ่งออกได ้2 ส่วน คือ ความเตม็ใจท่ีจะเสนอขายคือ ความยนิดีหรือการเตม็ใจท่ีจะ
เสนอขายสินคา้เพื่อสนองตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค ณ ระดบัราคาต่างๆ และ ความสามารถใน
การผลิตและจาํหน่ายสินคา้ต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค ณ ระดบัราคาหน่ึงๆ อุปทานสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทคือ อุปทานของส่วนบุคคลและอุปทานรวม ส่วนการเปล่ียนแปลงของอุปทาน
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สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การเปล่ียนแปลงปริมาณของอุปทาน และการเปล่ียนแปลง
ระดับอุปทาน สําหรับดุลยภาพของตลาดเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอุปสงค์และอุปทานของ
สินคา้ท่ีมีการเคล่ือนไหวสลบักนัไปมา จนเขา้สู่จุดท่ีอุปสงคเ์ท่ากบัอุปทาน เรียกว่า จุดดุลยภาพ แต่
สาเหตุท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลงภาวะดุลยภาพนั้นสามารถเกิดได ้3 กรณี คือ กรณีอุปทานไม่เปล่ียน 

แต่อุปสงค์เปล่ียนกรณีอุปสงค์ ไม่เปล่ียน แต่อุปทานเปล่ียน และกรณีอุปสงค์และอุปทาน
เปล่ียนแปลงไปทั้งคู่ 
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คาํถามทบทวน 

 

 1) อุปสงค ์และ อุปทาน มีความแตกต่างกนัอยา่งไร 
 2) ฟังกช์นัของอุปสงคคื์ออะไรและตวักาํหนดฟังกช์นัของอุปสงคไ์ดแ้ก่อะไรบา้ง 
 3) ปัจจยัท่ีกาํหนดการเปล่ียนแปลงในอุปสงคไ์ดแ้ก่อะไรบา้ง จงอธิบาย 
 4) การกาํหนดราคาขั้นสูงและ การกาํหนดราคาขั้นตํ่าแตกต่างกนัอยา่งไร 
 5) การประกนัราคาขั้นตํ่าใชส้ําหรับสินคา้ท่ีเป็นผลิตผลทางการเกษตรรัฐบาลตอ้งเขา้
ช่วยเหลือดว้ยวิธีการกาํหนดราคาขั้นตํ่าแบ่งเป็นก่ีวิธี อะไรบา้ง จงอธิบาย 
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แผนการสอนประจําบทที ่3 

เร่ือง ความยดืหยุ่น 

 

หัวข้อเนือ้หาประจําบท 

 ความหมายของความยดืหยุน่ 

 ความหมายของความยดืหยุน่ 

 ประเภทความยดืหยุน่ของอุปสงคแ์ละการวดั 

 ลกัษณะของความยดืหยุน่ของอุปสงค ์

 ปัจจยักาํหนดความยดืหยุน่ของอุปสงค ์

 ประเภทความยดืหยุน่ของอุปทานและการวดั 

 ปัจจยักาํหนดความยดืหยุน่ของอุปทาน 

 ประโยชน์ของความยดืหยุน่ 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เม่ือศึกษาบทน้ีแลว้ ผูศึ้กษาสามารถ 

 1. เขา้ใจความหมายและหลกัการของความยดืหยุน่ 

 2. สามารถจาํแนกประเภทความยดืหยุน่ของอุปสงคแ์ละอุปทาน 

 3. สามารถหาค่าความยดืหยุน่ของอุปสงคแ์ละอุปทานแต่ละประเภท 

 4. สามารถวิเคราะห์ปัจจยักาํหนดความยดืหยุน่ของอุปสงคแ์ละอุปทาน 

 5. ประยกุตใ์ชป้ระโยชน์ของความยดืหยุน่ 

 6. อภิปรายและตอบคาํถามได ้

 

วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

 1.แนะนาํเน้ือหารายวิชาในบท 

 2.แนะนาํเอกสารและตาํราอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง สาํหรับอ่านเพิม่เติม 

 3.แนะนาํกิจกรรมการเรียนการสอน การวดัผลและการประเมินผล 
 4. บรรยายโดยใชเ้อกสารและยกตวัอยา่งความยดืหยุน่ของอุปสงคแ์ละอุปทานแต่ละ
ประเภท 

 5. คาํนวณค่าความยดืหยุน่โดยใชโ้ปรแกรมคาํนวณสาํเร็จรูป 
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 6. ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา และร่วมกนัอภิปรายการประยกุตใ์ชป้ระโยชน์ของความยดืหยุน่ 

 7. ตอบคาํถามและส่งงานคาํถามทา้ยบท 

 8. จดัทาํรายงานคน้ควา้นอกชั้นเรียน พร้อมนาํเสนอหนา้ชั้นเรียน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1.เอกสารประกอบการสอน 

 2.เอกสาร ตาํรา และบทความท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.เอกสารตวัอยา่งกรณีศึกษาในปัจจุบนั 

 4.ชุดแผน่ใสสรุปคาํบรรยาย 
 

การวดัและประเมินผล 
 1.สงัเกตจากเขา้ชั้นเรียน ความสนใจในการเรียน 

 2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน 

 3.การตอบคาํถาม การวิเคราะห์กรณีศึกษาในชั้นเรียน 

 4.การตอบคาํถามทา้ยบท 

 5. รายงานการคน้ควา้นอกชั้นเรียนและการนาํเสนอ 



  

บทที ่3 

ความยดืหยุ่น 

 

3.1  ความหมายของความยดืหยุ่น 

 อุไรวรรณ (2529) กล่าวว่า การหาค่าความยืดหยุ่นเป็นการหาคาํตอบว่าเม่ือตวัแปรหน่ึง
เปล่ียนแปลงไป จะมีผลทาํใหป้ริมาณอีกตวัแปรมีการเปล่ียนแปลงไปมากนอ้ยเพียงใด 

ความยืดหยุ่น หมายถึง อตัราการเปล่ียนแปลงการตอบสนองของจาํนวนสินคา้หน่ึงท่ีมีต่อการ
เปล่ียนแปลงของตวักาํหนดปริมาณสินคา้นั้น ความยืดหยุน่สามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดห้ลายดา้น 

ในทางเศรษฐศาสตร์ ความยืดหยุ่นต่อของอุปสงคแ์ละความยืดหยุ่นของอุปทาน หมายถึง การวดั
เปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของปริมาณเสนอซ้ือหรือปริมาณเสนอขายต่อเปอร์เซ็นต์การ
เปล่ียนแปลงของตวัแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลในการกาํหนดปริมาณเสนอซ้ือหรือปริมาณเสนอขาย 
 เช่น เม่ือราคาสินคา้เพิ่มข้ึนร้อยละหน่ึงปริมาณอุปสงคจ์ะลดลงร้อยละเท่าไร เม่ือทราบ
ร้อยละของการเปล่ียนแปลงแลว้ ย่อมหาจาํนวนปริมาณอุปสงคท่ี์เปล่ียนแปลงไป ทาํให้ทราบถึง
ผลกระทบจากตวัแปรต่างๆได ้เช่น ราคาสินคา้อ่ืน อตัราดอกเบ้ีย หรือรายไดข้องผูบ้ริโภค ว่าจะ
ส่งผลกระทบต่อปริมาณอุปสงคแ์ละอุปทานสินคา้ในลกัษณะใดและมากนอ้ยเท่าใด เพื่อนาํไปใช้
กาํหนดนโยบายทางการตลาด การผลิต หรือการเงินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ความยดืหยุน่ของอุปสงค ์(Elasticity of Demand) 

ในขณะใดขณะหน่ึง เช่น ราคาสินคา้ รายได ้ราคาสินคา้ชนิดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยกาํหนดให้ท่ีปัจจยั
อ่ืนคงท่ี ความยดืหยุน่ของอุปสงคมี์ 3 ประเภท คือ  
 1) ความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อราคา  
 2) ความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อรายได ้ 

 3) ความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อราคาสินคา้ชนิดอ่ืน มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

3.2  ความยดืหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา (Price Elasticity of Demand: dE ) 

 วิรุณสิริ (2553) กล่าวว่า ความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อราคา เป็นการวดัการตอบสนองของ
ปริมาณซ้ือต่อการเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้ โดยกาํหนดให้ปัจจยัอ่ืนท่ีกาํหนดอุปสงคค์งท่ี เป็น
การพิจารณา อัตราส่วนของเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของปริมาณซ้ือกับเปอร์เซ็นต์การ
เปล่ียนแปลงของราคาสินคา้  
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 นราทิพย ์(2542) กล่าวว่า ความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อราคา เป็นค่าท่ีใชว้ดัความมากนอ้ย
ของการเปล่ียนแปลงปริมาณเสนอซ้ือ ต่อราคาการเปล่ียนแปลงของสินคา้ชนิดนั้น เน่ืองจากหน่วย
ของการวดัปริมาณของสินคา้กบัหน่วยการวดัราคาไม่เหมือนกนั ทาํใหไ้ม่สามารถเปรียบเทียบอตัรา
เปล่ียนแปลงไดโ้ดยตรง จึงตอ้งคิดอตัราการเปล่ียนแปลงเทียบเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต ์ดงันั้น
ความยืดหยุ่นต่อราคาจึงเป็นค่าท่ีใช้วดัเปอร์เซ็นต์ การเปล่ียนแปลงของปริมาณสินคา้ท่ีจะมีผู ้
ตอ้งการซ้ือ ณ ขณะใดขณะหน่ึงต่อเปอร์เซ็นต ์การเปล่ียนแปลงของสินคา้ชนิดนั้นๆ เม่ือกาํหนดให้
ปัจจยัอ่ืนคงท่ี 

 สรุปไดว้่าความยืดหยุ่นของอุปสงคต่์อราคา เป็นการวดัอตัราการเปล่ียนแปลงจาํนวน
สินคา้ท่ีมีผูต้อ้งการซ้ือต่ออตัราการเปล่ียนแปลงในราคาสินคา้ชนิดนั้น มีหน่วยอตัราการ
เปล่ียนแปลงเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต ์มีสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี 

 

 ความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อราคา = 

 

  หรือ %

%
d

Q
E

P





 

 ถา้เปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของจาํนวนซ้ือมากกว่าเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของ
ราคาสินคา้ เรียกวา่ ความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อราคาสูง (High Elasticity) 

 ถา้เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของจาํนวนซ้ือน้อยกว่าเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของ
ราคาสินคา้ เรียกวา่ ความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อราคาตํ่า (Inelasticity) 

 3.2.1 การวดัความยดืหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา 
  ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา หมายถึง เปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของ
ปริมาณซ้ือต่อเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้ ถา้เปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของ
ปริมาณซ้ือมากกวา่เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของราคา แสดงวา่ อุปสงคต่์อราคามีความยดืหยุน่สูง 
ถา้เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของปริมาณซ้ือนอ้ยกว่าเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของราคา แสดง
วา่ อุปสงคต่์อราคามีความยดืหยุน่นอ้ย การวดัความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อราคา สามารถวดัได ้2 วิธี 
ดงัน้ี 

  3.2.1.1 การวดัความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อราคาแบบจุด (Point Elasticity) 

   การวดัความยดืหยุน่จุดใดจุดหน่ึงบนเสน้อุปสงค ์โดยการคาํนวณจากจุดๆ
หน่ึงบนเส้นอุปสงคต่์อราคา ใชใ้นกรณีราคาเปล่ียนแปลงนอ้ย สังเกตไดย้าก หรือเปล่ียนแปลงนอ้ย
กวา่ 10 เปอร์เซ็นต ์โดยใชสู้ตร 

เปอร์เซ็นตข์องการเปล่ียนแปลงในจาํนวนซ้ือ 
เปอร์เซ็นตข์องการเปล่ียนแปลงของราคา 
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 ความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อราคา  
d

Q P
E

P Q


 


 

โดยท่ี 
d

E  = ความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อราคา 
 Q  = ส่วนเปล่ียนแปลงของปริมาณซ้ือ 
 P  = ส่วนเปล่ียนแปลงของราคา 
 Q  = จาํนวนของสินคา้ก่อนราคาเปล่ียนแปลง 
 P = ราคาก่อนมีการเปล่ียนแปลง 
 

ตวัอยา่ง การหาอุปสงคต่์อราคาแบบจุด  

 กระเป๋าราคา 20 บาท มีคนซ้ือ 10 ช้ิน ต่อมาราคาลดลงเป็น 18 บาท คนจะซ้ือเพิ่ม 15 ช้ิน 

หาค่าความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อราคาแบบจุดไดด้งัน้ี 

15 10 20

18 20 10

2.5 2

5

d

Q P
E

P Q


 



 


  
 

 

 หมายความว่า ถา้ราคาลดลงร้อยละ 1 ปริมาณซ้ือจะเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 หรือ ถา้ราคาเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 1 ปริมาณซ้ือจะลดลงร้อยละ 5 ตวัอย่างสินคา้ เช่น ส้ินคา้ฟุ่ มเฟือย พวกเคร่ืองประดบั เป็น
ตน้ 

  3.2.1.2 การวดัความยดืหยุน่อุปสงคต่์อราคาแบบช่วง (Arc Elasticity)  

   การวดัความยดืหยุน่แบบช่วงเป็นการวดัค่าความยดืหยุน่จากจุดสองจุดบน
เสน้อุปสงค ์จะใชใ้นกรณีท่ีราคาสินคา้เปล่ียนแปลงอยา่งสงัเกตเห็นไดช้ดั หรือเปล่ียนแปลงมากกวา่ 
10 เปอร์เซ็นต ์มีสูตรดงัน้ี 

 ความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อราคา  
d

E
 
 

1 2 1 2

1 2 1 2

Q Q P P

Q Q P P

 
 

 
 

โดยท่ี Ed= ความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อราคา 
 Q1    = ปริมาณสินคา้ท่ีซ้ือก่อนราคาเปล่ียนแปลง 
 Q2    = ปริมาณสินคา้ท่ีซ้ือหลงัราคาเปล่ียนแปลง 
 P1    = ราคาก่อนการเปล่ียนแปลง 
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 P2    = ราคาหลงัการเปล่ียนแปลง  
 

ตวัอยา่ง การหาอุปสงคต่์อราคาแบบช่วง  
 ผงโกโกกิ้โลกรัมละ 10 บาท จะมีผูซ้ื้อ 120 กก. ต่อมาราคาสูงข้ึนเป็นกิโลกรัมละ 13 บาท 

ผูซ้ื้อจะลดการซ้ือลงเหลือ 110 กก. หาค่าความยดืหยุน่ของอุปกรณ์ต่อราคาแบบช่วงไดด้งัน้ี 
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  หมายความว่า ถา้ราคา เพิ่มข้ึน ร้อยละ 1 ปริมาณซ้ือจะลดลงร้อยละ 0.3 หรือ ถา้ราคา 
ลดลงร้อยละ 1 ปริมาณซ้ือจะเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.3 ตวัอยา่งสินคา้ เช่น อาหาร นํ้ามนั เป็นตน้ 

 สังเกตไดว้่าความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อราคาจะเป็นลบเสมอ เน่ืองจากความยดืหยุน่ของ
อุปสงคมี์ความสมัพนัธ์กบัราคาแบบผกผนั ซ่ึงเป็นไปไดต้ามกฎของอุปสงค ์

 

 สังเกตไดว้่าความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อราคาจะเป็นลบเสมอ เน่ืองจากความยดืหยุน่ของ
อุปสงคมี์ความสมัพนัธ์กบัราคาแบบผกผนั ซ่ึงเป็นไปไดต้ามกฎของอุปสงค ์

 

3.3  ความยดืหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ (Income Elasticity of Demand) 

 สุวิตรา (2550) กล่าวว่า ความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อรายได ้หมายถึง ค่าท่ีใชว้ดัความมาก
นอ้ยของการเปล่ียนแปลงปริมาณเสนอซ้ือต่อการเปล่ียนแปลงของรายได ้ ความยดืหยุน่ของอุปสงค์
ต่อรายได ้เป็นการวดัอตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณความตอ้งการซ้ือสินคา้เม่ือรายไดเ้ปล่ียนแปลง 
การหาค่าความยืดหยุ่นของอุปสงคต่์อรายไดมี้หลกัการเช่นเดียวกนักบัการหาค่าความยืดหยุ่นของ
อุปสงคต่์อราคา 
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 กล่าวไดว้่า อุปสงคต่์อรายได ้หมายถึง จาํนวนของสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการเสนอซ้ือ ณ 

ระดบัรายไดต่้างๆ โดยกาํหนดใหปั้จจยัอ่ืนๆ  

 

ความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อรายได ้ 
I

E   

 

 หรือ 
  

%

%
I

Q I
E

P Q


 


 

     
 ถา้เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของจาํนวนซ้ือมากกว่าเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงรายได ้

เรียกวา่ ความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อรายไดสู้ง  
 เปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของจาํนวนซ้ือน้อยกว่าเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงรายได ้

เรียกวา่ ความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อรายไดต้ ํ่า 
 ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงคต่์อรายได ้ มีโอกาสเป็นไดท้ั้งค่าบวกและค่าลบข้ึนอยู่กบั
ประเภทของสินคา้  แต่ถา้ราคายดืหยุน่ต่อรายไดเ้ป็นบวก  แสดงว่าเป็นสินคา้ปกติ (Normal Goods) 

ไดแ้ก่ สินคา้ทัว่ไปและสินคา้คุณภาพดี ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะบริโภคเพิ่มข้ึนเม่ือมีรายไดสู้งข้ึน ความ
ยดืหยุน่อุปสงคต่์อรายไดติ้ดลบ แสดงว่าสินคา้ประเภทนั้นเป็นสินคา้ดอ้ยคุณภาพ (Inferior Goods) 

ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะบริโภคจาํนวนนอ้ยลงเม่ือรายไดเ้พิ่มข้ึน 

 3.3.1 การวดัความยดืหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ 

  การวดัความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้มีหลกัการเช่นเดียวกับการวดัความ
ยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อราคา การหาค่าความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อรายไดส้ามารถวดัได ้2 วิธีเช่นกนั 

ดงัน้ี 

  3.3.1.1 การวดัความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อรายไดแ้บบจุด  

   เป็นการคาํนวณจากจุดๆหน่ึงบนเส้นอุปสงค์ต่อรายได้ การวัดความ
ยืดหยุ่นจุดใดจุดหน่ึงบนเส้นอุปสงค์ใช้ในกรณีท่ีรายได้เปล่ียนแปลงน้อย สังเกตได้ยาก หรือ
เปล่ียนแปลงนอ้ยกวา่ 10 เปอร์เซ็นต ์

ความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อรายได ้ 
I

Q I
E

I Q


 


 

โดยท่ี 1E = ความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อรายได ้

 Q =การเปล่ียนแปลงของปริมาณซ้ือ 
 I = การเปล่ียนแปลงของรายได ้

 Q = ปริมาณซ้ือก่อนราคาเปล่ียนแปลง 

เปอร์เซ็นตข์องการเปล่ียนแปลงในจาํนวนซ้ือ 
เปอร์เซ็นตข์องการเปล่ียนแปลงของรายได ้



90 

 

 I = รายไดเ้ดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
 

ตวัอยา่ง การวดัความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อรายไดแ้บบจุด 

  ผูบ้ริโภคมีรายได ้เดือนละ 5,000 บาท เขาจะซ้ือนมเดือนละ 3 ขวด ต่อมารายได้
เพิ่มเป็นเดือนละ 6,000 บาท จึงซ้ือนมเพิ่มข้ึนเป็นเดือนละ 4 ขวด หาความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อ
รายไดแ้บบจุด ณ ช่วงรายได ้5,000 บาท ไดด้งัน้ี 

1

(3 4) 5,000

(5,000 6,000) 3

5
1.67

3

Q I
E

I Q


 



 



 

 

 

 หมายความวา่ ถา้รายไดเ้พิ่มข้ึน 3 % ทาํใหป้ริมาณการซ้ือนมเพิ่ม 1.67 % หาความยดืหยุน่
ของอุปสงคต่์อรายไดแ้บบจุด ณ ช่วงรายได ้6,000 บาท ไดด้งัน้ี 

  

(4 3) 6,000

(6,000 5,000) 4

1 6,000
1.5

1,000 4
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E

I Q


 



 



  

 

 

 หมายความวา่ ถา้รายไดเ้พิ่มข้ึน 1 % จะทาํใหป้ริมาณการซ้ือนม เพิ่มข้ึน 1.5 % 

  3.3.1.2 การวดัความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อรายไดแ้บบช่วง  
   เป็นวดัค่าความยดืหยุน่จากจุดสองจุดบนเส้นอุปสงค ์การวดัความยดืหยุน่
ระหว่างจุดสองจุดบนเส้นอุปสงคจ์ะใชใ้นกรณีท่ีรายไดเ้ปล่ียนแปลงอย่างสังเกตเห็นไดช้ดั หรือ
เปล่ียนแปลงมากกวา่ 10 เปอร์เซ็นต ์มีสูตรดงัน้ี 

 



91 

 

 ความยดืหยุน่ไขว ้
 
 

 
 

1 2 1 2

1 2 1 2

I
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E

Q Q I I

 
 

 
 

โดยท่ี  EI= ความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อรายได ้

 Q1= จาํนวนของสินคา้ท่ีซ้ือก่อนราคาเปล่ียนแปลง 
 Q2 = จาํนวนของสินคา้ท่ีซ้ือหลงัราคาเปล่ียนแปลง 
 I1 = รายไดเ้ดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
 I2 = รายไดใ้หม่หลงัการเปล่ียนแปลง  
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ตวัอยา่ง การวดัความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อรายไดแ้บบช่วง 
 บริษทัแห่งหน่ึงไดส้าํรวจขอ้มูลการตลาดยอ้นหลงั 2 ปี พบว่า ในขณะท่ีรายไดเ้ฉล่ียต่อปี
ของผูบ้ริโภคเท่ากบั 60,000 บาท ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ของบริษทั จาํนวน 90,000 ช้ินต่อปี แต่ปลายปีน้ี
พบว่า ขณะท่ีรายไดเ้ฉล่ียต่อปีของผูบ้ริโภคเท่ากบั 64,000 บาท บริษทั ขายสินคา้ไดถึ้ง 100,000 ช้ิน
ต่อปี ถา้กาํหนดใหปั้จจยัอ่ืน คงท่ี สามารถหาความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อรายได ้ดงัน้ี 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



2 1 1 2

2 1 1 2

  

100,000 90,000 64,000 60,000

100,000 90,000 64,000 60,000

10,000 124,000

190,000 4,000

1.63
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E

Q Q I I

 

 หมายความวา่ ถา้รายไดข้องผูบ้ริโภคเพิ่มข้ึน 1% จะซ้ือสินคา้ของบริษทัเพิ่มข้ึน 1.63 %  

 ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงคต่์อรายได ้สามารถบอกประเภทของสินคา้ได ้สังเกตไดจ้าก
เคร่ืองหมายของค่าความยืดหยุ่นของอุปสงคต่์อรายได ้จะเป็นตวับอกประเภทสินคา้โดยท่ี ถา้ค่า
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายไดมี้เคร่ืองหมายเป็นบวก สินคา้นั้นจะเป็นสินคา้ปกติ (Normal 

Goods) หรือสินคา้ฟุ่ มเฟือย (Superior Goods) และถา้ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงคต่์อรายไดมี้
เคร่ืองหมายเป็นลบสินคา้นั้นเป็นสินคา้ดอ้ยคุณภาพ (Inferior Goods) ดงัตารางท่ี 3.1 

 

ตารางที ่3.1 ความสมัพนัธ์ ระหวา่งประเภทสินคา้ รายไดแ้ละปริมาณซ้ือ 
ประเภทเคร่ืองหมาย ประเภทสินคา้ ความสมัพนัธ์รายไดก้บัปริมาณซ้ือ 
เคร่ืองหมายลบ (-) สินคา้ดอ้ยคุณภาพ มีทิศทางตรงกนัขา้ม 

เคร่ืองหมายบวก (+) สินคา้ปกติ มีทิศทางเดียวกนั 
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3.4  ความยดืหยุ่นต่อราคาสินค้าอืน่หรือความยดืหยุ่นไขว้ 
 สุจิตรา ( 2550 ) กล่าววา่ การเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้อ่ืนท่ีตอ้งการใชร่้วมกนั หรือ ใช้
ทดแทน จะมีผลต่อปริมาณของสินคา้ท่ีเราจะตอ้งซ้ือ ดงันั้นความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อราคาสินคา้
ชนิดอ่ืนหรือความยดืหยุน่ของอุปสงคไ์ขว ้(Cross Elasticity :Ec) จึงหมายถึง การเปล่ียนแปลงของ
สินคา้ชนิดหน่ึง (x) ต่อเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงราคาของสินคา้ชนิดอ่ืน (y)  

 สรุปไดว้่า อุปสงคไ์ขว ้หมายถึง จาํนวนของสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการเสนอซ้ือ ณ ระดบั
ราคาสินคา้อีกชนิดหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้ง โดยกาํหนดใหปั้จจยัอ่ืนๆ คงท่ี ความยดืหยุน่ของอุปสงคไ์ขวจึ้ง
เป็นการวดัอตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณความตอ้งการซ้ือสินคา้ เม่ือราคาสินคา้ชนิดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
อาจเป็นสินคา้ท่ีใชร่้วมกนัหรือท่ีใชท้ดแทนกนัเปล่ียนแปลง การหาค่าความยดืหยุน่ของอุปสงคไ์ขว้
มีสูตร ดงัน้ี 

 

ความยดืหยุน่ไขว ้  
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 ถา้เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของจาํนวนซ้ือมากกว่าเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงรายได ้

เรียกไดว้า่มีความยดืหยุน่ของอุปสงคไ์ขวสู้ง  
 เปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของจาํนวนซ้ือน้อยกว่าเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงรายได ้

เรียกไดว้า่ มีความยดืหยุน่ของอุปสงคไ์ขวต้ ํ่า  
 ภราดร ( 2547 ) กล่าวว่า ความยดืหยุน่ของอุปสงคไ์ขวส้าํหรับสินคา้ชนิดหน่ึงๆ อาจมีค่า
เป็นบวกหรือลบกไ็ด ้ข้ึนอยูก่บัวา่สินคา้นั้นกบัสินคา้อ่ืนเป็นสินคา้ท่ีใชป้ระกอบกนัหรือทดแทนกนั 

ถา้เป็นสินคา้ท่ีใชป้ระกอบกนั เม่ือราคาสินคา้อ่ืนเปล่ียนแปลง อุปสงคส์าํหรับสินคา้ท่ีใชพ้ิจารณาจะ
เปล่ียนแปลงในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาสินคา้อ่ืนๆ เช่น ราคานํ้ ามนัเพิ่มสูงข้ึน อุปสงคส์าํหรับ
รถยนตจ์ะลดลง โดยท่ีผูบ้ริโภคท่ีมีรถยนตอ์ยู่แลว้ จะใชร้ถยนตน์อ้ยลง ส่วนคนท่ีจะวางแผนว่าจะ
ซ้ือรถยนตจ์ะไม่ซ้ือรถยนตเ์พิ่มในตอนนั้น ทาํใหค่้าความยดืหยุน่ของอุปสงคไ์ขวจ้ะมีค่าเป็นลบ แต่
ถา้สินคา้ท่ีใชท้ดแทนกนั อุปสงคส์าํหรับสินคา้ท่ีพิจารณาจะเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนักบัการ
เปล่ียนแปลงในราคาสินคา้อ่ืนๆ เช่น ถา้เน้ือไก่เป็นสินคา้ท่ีกาํลงัพิจารณา และเน้ือหมูเป็นสินคา้อ่ืน
ท่ีทดแทนกบัเน้ือไก่ เม่ือราคาเน้ือหมูสูงข้ึนจะทาํใหอุ้ปสงคส์าํหรับเน้ือไก่เพิ่มสูงข้ึน ทั้งน้ีเพราะเม่ือ
ราคาเน้ือหมูสูงข้ึน ราคาเปรียบเทียบของเน้ือไก่จะลดลง ในขณะท่ีราคาเปรียบเทียบของเน้ือหมูจะ

เปอร์เซ็นตข์องการเปล่ียนแปลงจาํนวนซ้ือ 
เปอร์เซ็นตข์องการเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้ชนิดอ่ืน 
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สูงข้ึน ทาํให้ผูบ้ริโภคลดการบริโภคเน้ือหมูลง และหันมาบริโภคเน้ือไก่เป็นการทดแทนในจาํนวน
ท่ีมากข้ึน ทาํใหค่้าความยดืหยุน่ไขวจ้ะมีค่าเป็นบวก 

 ระดบัของการทดแทนกนัระหว่างสินคา้ท่ีวดัดว้ยค่าของความยืดหยุ่นไขวส้ามารถใชใ้น
การวิเคราะห์วา่ ผลผลิตใดบา้งท่ีเป็นสินคา้ท่ีสนบัสนุนหรือเป็นคู่แข่งของผลิตภณัฑท่ี์กาํลงัพิจารณา 
ถา้หากค่าความยืดหยุ่นไขวข้องสินคา้เป็นบวกและมีค่าสูง ก็แสดงว่าสินคา้น้ีมีการแข่งขนักัน
ค่อนขา้งสูงดว้ย และสามารถนาํไปใชพ้ยากรณ์ไดว้า่ เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงใดๆในตลาดสินคา้อ่ืน
จะส่งผลต่อตลาดสินคา้ท่ีกาํลงัพิจารณาอยา่งไร 
 3.4.1 การวดัความยดืหยุ่นของอุปสงค์ไขว้ 
  การวดัความยืดหยุ่นของอุปสงคไ์ขวมี้หลกัการเช่นเดียวกบัการวดัความยืดหยุ่น
ของอุปสงคต่์อราคา การหาค่าความยดืหยุน่ของอุปสงคไ์ขวส้ามารถวดัได ้2 วิธี ดงัน้ี 

  1) การวดัความยดืหยุน่ของอุปสงคไ์ขวแ้บบจุด  

เป็นการคาํนวณจากจุดๆหน่ึงบนเส้นอุปสงค ์ การวดัความยดืหยุน่จุดใดจุดหน่ึงบนเส้นอุปสงค ์จะ
ใช้ในกรณีราคาสินคา้ชนิดอ่ืนเปล่ียนแปลงน้อย สังเกตได้ยาก หรือเปล่ียนแปลงน้อยกว่า 10 

เปอร์เซ็นต ์โดยใชสู้ตร 

C

Qx Py
E

Py Qx


 


 

โดยกาํหนดให ้

 EC= ความยดืหยุน่อุปสงคไ์ขว ้

 xQ = การเปล่ียนแปลงของปริมาณซ้ือสินคา้ X 

 yP = การเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้ Y 

 yP = ราคาสินคา้ Y ก่อนการเปล่ียนแปลง 

 xQ = ปริมาณซ้ือของสินคา้ X ก่อนราคาสินคา้ Y จะเปล่ียนแปลง 
 

ตวัอยา่ง การวดัความยดืหยุน่ของอุปสงคไ์ขวแ้บบจุด 

 ถา้สินคา้ A ราคา 30 บาท จะมีคนซ้ือสินคา้ B 15 ช้ิน แต่ถา้สินคา้ A ราคาลดลงเป็น 20 

บาท คนจะซ้ือสินคา้ B เพิ่มเป็น 18 ช้ิน จงหาความยดืหยุน่อุปสงคไ์ขวแ้บบจุดท่ีจุด A ไดด้งัน้ี 

15 18 30

30 20 15

3
2

10

0.6

c
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 เขียนเป็นกราฟไดด้งัภาพประกอบท่ี 3.1 

 

ภาพประกอบที ่3.1 ความยดืหยุน่ของอุปสงคไ์ขว ้สินคา้ A ต่อสินคา้ B 

 

 ค่าความยืดหยุน่ไขว ้เท่ากบั -6 หมายความว่า ถา้ราคาสินคา้ A เปล่ียนแปลงไป 1 % 

ปริมาณซ้ือสินคา้ B จะเปล่ียนไป 6% ส่วนเคร่ืองหมายเป็นลบ เน่ืองจากความสัมพนัธ์ระหว่างราคา
และปริมาณความตอ้งการซ้ือมีทิศทางตรงกนัขา้มค่าความยืดหยุ่นจะพิจารณาเฉพาะตวัเลขเท่านั้น
และสามารถหาค่าความยดืหยุน่ไขวแ้บบจุดท่ีจุด B ไดด้งัน้ี 

 

15 18 20

30 20 18

0.33

d
E


 




 

 

 จะเห็นว่าค่าความยืดหยุน่ท่ีจุด A = -6 ท่ีจุด B = -0.33 ไดค่้าไม่เท่ากนัทั้ง ๆ ท่ีการ
เปล่ียนแปลงของปริมาณการซ้ือ และราคาท่ีมีค่าเท่ากัน เพียงแต่การใช้ราคาปริมาณเร่ิมแรกท่ี
แตกต่างกนั ดงันั้นเพื่อแกปั้ญหาว่าจะใชค่้าใดเป็นค่าเร่ิมแรก การคาํนวณค่าความยืดหยุ่นจึงมีอีก
สูตรหน่ึง คือแบบช่วง  
  3.4.1.2 การวดัความยดืหยุน่ของอุปสงคไ์ขวแ้บบช่วง 
   เป็นวดัค่าความยดืหยุน่จากจุดสองจุดบนเส้นอุปสงค ์การวดัความยดืหยุน่
ระหวา่งจุดสองจุดบนเสน้ 

15 18 

D 

0 

  P 

Q 

A 

B 
20 
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 อุปสงค์จะใช้ในกรณีท่ีราคาสินคา้ชนิดอ่ืนเปล่ียนแปลงอย่างสังเกตเห็นได้ชัด หรือ
เปล่ียนแปลงมากกวา่ 10 เปอร์เซ็นต ์มีสูตรดงัน้ี 

 ความยดืหยุน่ไขว ้
)(

)(

)(

)(
)(

21

21

21

21

yy

yy

xx

xx

c
PP

PP

QQ

QQ
E









  

โดยท่ี  

 EC= ความยดืหยุน่อุปสงคไ์ขว ้

 1xQ = จาํนวนของสินคา้ X ท่ีซ้ือก่อนราคาสินคา้ Y จะเปล่ียนแปลง 

 2xQ = จาํนวนของสินคา้ X ท่ีซ้ือหลงัราคาสินคา้ Y เปล่ียนแปลง 

 1yP = ราคาสินคา้ Y ก่อนการเปล่ียนแปลง 

 2yP = ราคาสินคา้ Y หลงัการเปล่ียนแปลง  
 

ตวัอยา่ง การวดัความยดืหยุน่ไขวข้องอุปสงคแ์บบช่วง 
 จากโจทยต์วัอยา่งการวดัความยดืหยุน่ของอุปสงคไ์ดแ้บบจุด สามารถหาค่าความยดืหยุน่
ของอุปสงคไ์ขวแ้บบช่วงบนเสน้อุปสงคไ์ด ้ดงัน้ี 
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18 15 30 20

20 30 15 18

0.45

 
 

 


 

 

 ซ่ึงค่าความยดืหยุน่ของอุปสงคไ์ขวแ้บบช่วงเท่ากบั 0.45 น้ีไม่ว่าจะใชร้าคาและปริมาณใด
เป็นตวัเร่ิมตน้ก็ตามจะไดค่้าความยดืหยุน่ไขวเ้ท่ากบั 0.45 เสมอ ตลอดช่วง AB ดงัภาพประกอบท่ี 

3.2 
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ภาพประกอบที ่3.2 ความยดืหยุน่ของอุปสงคไ์ขวแ้บบช่วง 
 

 การพิจารณาความยดืหยุน่ไขวท่ี้สมบูรณ์แลว้จะตอ้งพิจารณาเคร่ืองหมายดว้ย ซ่ึงแสดงถึง
ลกัษณะของสินคา้ท่ีกาํลงัพิจารณา คือ สินคา้ท่ีใชท้ดแทนกนัและสินคา้ท่ีใชป้ระกอบกนั ค่าความ
ยดืหยุน่ไขวส้ามารถบอกถึงลกัษณะของสินคา้ได ้2 รูปแบบ ดงัน้ี 

 1) สินคา้ทดแทนกนั (Substitute Goods) เป็นสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคมองว่าสามารถใชท้ดแทน
กนัได ้ถา้หาสินคา้ชนิดหน่ึงไม่ได ้เช่น เน้ือหมูกบัเน้ือววั เป็นตน้ ค่าความยืดหยุน่อุปสงคไ์ขวข้อง
สินคา้ท่ีใช้ทดแทนกนัไดจ้ะมีทิศทางเดียวกนัหรือเป็นบวก ซ่ึงปริมาณในการซ้ือสินคา้ X จะ
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัราคาของสินคา้ ดงัตารางท่ี 3.2 

 

ตารางที ่3.2 ปริมาณการซ้ือสินคา้กรณีท่ีเป็นสินคา้ทดแทนกนั 

ปริมาณซ้ือดินสอ (แท่ง) 
(Q x) 

ราคาปากกา (บาท) 

(Py) 

ปริมาณซ้ือปากกา (แท่ง) 
(Qy) 

100 4 40 

140 5 30 

 

 ซ่ึงในกรณีท่ีเป็นสินคา้ทดแทนน้ี ค่าสัมประสิทธ์ิของความยืดหยุน่ไขวจ้ะมีค่าเป็นบวก ( 

+ ) และหากค่าสัมประสิทธ์ิของความยดืหยุน่ไขวมี้ค่ามากเท่าใด ก็จะแสดงใหเ้ห็นว่าสินคา้ทั้งสอง
นั้นสามารถใชท้ดแทนกนัไดม้ากเท่านั้น 

D 

B 

A 
30 

20 

ราคา 

15 18 
ปริมาณ 

D 
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20 

ราคา 
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 2) สินคา้ท่ีใชป้ระกอบกนั (Complementary Goods) เป็นสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งใชร่้วมกนั 

ถ้าขาดส่ิงใดส่ิงหน่ึงจะไม่สามารถบริโภคสินค้านั้ นได้ เช่น เคร่ืองยนต์และนํ้ ามัน เป็นต้น 

ความสมัพนัธ์ของสินคา้ท่ีตอ้งใชป้ระกอบกนัจะมีทิศทางตรงกนัขา้มหรือเป็นลบ ซ่ึงปริมาณในการ
ซ้ือสินคา้ X จะมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีตรงขา้มกบัราคาของสินคา้ Y เช่น ดินสอกดและ
ไสดิ้นสอกด โดยกาํหนดให ้X เป็นดินสอกด และ Y เป็นไสดิ้นสอกด ดงัตารางท่ี 3.3 

 

ตารางที ่3.3 ปริมาณการซ้ือสินคา้กรณีท่ีเป็นสินคา้ท่ีใชป้ระกอบกนั 

ปริมาณซ้ือดินสอกด (กล่อง) 
 

x
Q  

ราคาไสดิ้นสอกด (บาท) 

 y
P  

ปริมาณซ้ือไสดิ้นสอกด 

(กล่อง) y
Q  

100 20 10 

80 25 8 

 

 ซ่ึงในกรณีท่ีเป็นสินคา้ท่ีตอ้งใชค้วบคู่กนัน้ี ค่าสัมประสิทธ์ิของความยืดหยุ่นไขวจ้ะมีค่า
เป็นลบ ( - ) และในทาํนองเดียวกนักบัสินคา้ทดแทน หากค่าสัมประสิทธ์ิของความยดืหยุน่ไขวมี้ค่า
มากเท่าใด ก็จะแสดงให้เห็นว่าสินคา้ทั้งสองสามารถใชค้วบคู่กนัมากข้ึน และหากค่าความยืดหยุน่
ไขวมี้ค่าเท่ากบัศูนย ์กแ็สดงวา่สินคา้ทั้งสองนั้นไม่มีความสมัพนัธ์กนัเลย 
 ความยืดหยุ่นไขวข้องอุปสงคห์รืออุปสงคต่์อราคาสินคา้ชนิดอ่ืนเป็นเสมือนตวักาํหนด
โดยตรงของการเปล่ียนแปลงราคาสินคา้ชนิดอ่ืนๆ ทาํให้ทราบว่าเม่ือราคาสินคา้ชนิดอ่ืน (สินคา้ท่ี
ใชร่้วมกนั หรือสินคา้ท่ีใชท้ดแทนกนั) เปล่ียนแปลงไปจะทาํใหป้ริมาณความตอ้งการซ้ือสินคา้ชนิด
นั้นเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร เคร่ืองหมายหนา้ค่าความยดืหยุน่มีทั้งบวกและลบ แสดงถึงสินคา้ท่ีกาํลงั
ศึกษาและราคาสินคา้ชนิดอ่ืนเป็นสินคา้ท่ีใชร่้วมกนัหรือสินท่ีใชท้ดแทนกนั 

 

3.5  ลกัษณะของความยดืหยุ่นของอุปสงค์ 

 ความยืดหยุ่นของอุปสงคส์ามารถแบ่งได ้5 ลกัษณะ ตามค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค ์

ลักษณะความยืดหยุ่นของอุปสงค์ จะบอกถึงลักษณะของสินค้า  โดยมีรายละเอียด  ดัง น้ี 

 3.5.1 อุปสงค์ที่ไม่มีความยืดหยุ่นเลย (Perfectly Inelastic Demand) อุปสงคไ์ม่ยดืหยุน่ 

จะมีค่าความยืดหยุ่นเท่ากบัศูนย ์ปริมาณซ้ือไม่เปล่ียนแปลง หรือปริมาณซ้ือเท่าเดิมในทุกระดบั
ราคา เสน้อุปสงคมี์ลกัษณะตั้งฉากกบัแกนนอน เป็นสินคา้จาํเป็นเฉพาะอยา่ง เช่น เลือด ยารักษาโรค
เอดส์ เซรุ่มแก ้พิษงู หรือโลงศพ มีลกัษณะกราฟ ดงัภาพประกอบท่ี 3.3 
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ภาพประกอบที ่3.3 เสน้อุปสงคท่ี์ไม่มีความยดืหยุน่ 

 

 3.5.2 อุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นน้อย (Inelastic Demand) ค่าความยืดหยุน่มากกว่าศูนย์
แต่น้อยกว่าหน่ึง คือ อุปสงค์ท่ีมีอตัราการเปล่ียนแปลงของปริมาณเสนอซ้ือน้อยกว่าอตัราการ
เปล่ียนแปลงของราคา เส้นอุปสงคมี์ลกัษณะค่อนขา้งชนัเป็นเส้นตรงจากซา้ยมาขวา เป็นสินคา้ท่ี
จาํเป็นแก่การครองชีพหรือสินคา้อ่ืนทดแทนไดย้าก เช่น อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู ่ มีลกัษณะกราฟ 

ดงัภาพประกอบท่ี 3.4  

 

 

ภาพประกอบที ่3.4 เสน้อุปสงคท่ี์มีความยดืหยุน่นอ้ย 
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 3.5.3 อุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นคงที่ (Unitary Elasticity Demand) ค่าความยืดหยุ่น
เท่ากบัหน่ึง คือปริมาณการซ้ือเปล่ียนแปลงเท่ากบัการเปล่ียนแปลงของราคา เส้นอุปสงคจ์ะมีพื้นท่ี
ส่ีเหล่ียมใตเ้ส้นโคง้เท่ากนัตลอด อุปสงคท่ี์มีอตัราการเปล่ียนแปลงของปริมาณซ้ือเท่ากบัอตัราการ
เปล่ียนแปลงของราคา เส้นอุปสงคจ์ะเป็นเส้นโคง้เวา้เขา้หาจุดกาํเนิด อุปสงคใ์นลกัษณะน้ีมีโอกาส
เกิดข้ึนกบัสินคา้โดยทัว่ไป ท่ีผูบ้ริโภคควบคุมงบประมาณรายจ่ายในการซ้ือสินคา้ใหค้งท่ีอยูเ่สมอ มี
ลกัษณะกราฟดงัภาพประกอบท่ี 3.5 

 

 

ภาพประกอบที ่3.5 เสน้อุปสงคท่ี์มีความยดืหยุน่คงท่ี 

 

 3.5.4 อุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นมาก (Elastic Demand) ค่าความยดืหยุน่มากกว่าหน่ึง แต่
นอ้ยกว่า ค่าอนันต ์คือปริมาณการซ้ือเปล่ียนแปลงมากกว่าการเปล่ียนแปลงของราคา อุปสงคท่ี์มี
อตัราการเปล่ียนแปลงของปริมาณเสนอซ้ือมากกว่าอตัราการเปล่ียนแปลงของราคา เม่ือราคาข้ึน
นอ้ยจะบริโภคลดลงมาก หรือถา้ราคาลดนอ้ยจะบริโภคเพิ่มข้ึนมาก เส้นอุปสงคจ์ะค่อนขา้งลาดเป็น
เสน้ตรงจากซา้ยมาขวา อุปสงคล์กัษณะน้ีแสดงถึงสินคา้ฟุ่ มเฟือย หรือสินคา้ท่ีทดแทนดว้ยสินคา้อ่ืน
ไดง่้าย เช่น เพชร รถยนต ์สินคา้อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ มีลกัษณะกราฟ ดงัภาพประกอบท่ี 3.6 

 

Ed < 1 

Elastic 

ราคา 

ปริมาณ 

D 

P1 

P0 

0 

Q10 Q0 
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ภาพประกอบที ่3.6 เสน้อุปสงคท่ี์มีความยดืหยุน่มาก 
 

 3.5.5 อุปสงค์ทีมี่ความยดืหยุ่นมากทีสุ่ด (Perfectly Elastic Demand) ค่าความยดืหยุน่
เท่ากบัอนนัต ์ผูผ้ลิตทุกคนจะตอ้งขายตามราคาท่ีเป็นอยูใ่นตลาด อุปสงคท่ี์มีความยดืหยุน่อยา่ง
สมบูรณ์ ปริมาณเสนอซ้ือเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลาโดยไม่จาํกดั ณ ระดบัเวลาเดิม เสน้อุปสงคจ์ะมี
ลกัษณะเป็นเสน้ตรงขนานกบัแกนนอน ปริมาณการซ้ือเพิ่มข้ึนไม่จาํกดัเม่ือผูผ้ลิตขายตามราคาท่ี
กาํหนดหรือลดราคาลง ซ่ึงผูข้ายท่ีพบกบั อุปสงค ์แบบน้ีจะไม่สามารถตั้งราคาใหสู้งข้ึน ไดเ้พราะ 
ถา้เพิ่มราคาเพียงเลก็นอ้ยจะทาํใหป้ริมาณซ้ือลดลงอยา่งมากจนมีค่าเป็น 0 และถา้ลดราคาเพียง
เลก็นอ้ยจะทาํใหป้ริมาณซ้ือเพิ่มข้ึนอยา่งมากจนมีค่าเป็นอนนัต ์มีลกัษณะกราฟ ดงัภาพประกอบท่ี  

 

 

ภาพประกอบที ่3.7 เสน้อุปสงคท่ี์มีความยดืหยุน่มากท่ีสุด 
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3.6  ปัจจยักาํหนดความยดืหยุ่นของอุปสงค์ (Determinants of Elasticity of Demand) 

 ความยืดหยุน่ของอุปสงคส์ามารถเป็นตวับอกไดว้่า ลกัษณะสินคา้มีลกัษณะเช่นใด กล่าว
ไดว้่าเป็นปัจจยัท่ีกาํหนดความยืดหยุน่ของอุปสงค ์ว่าลกัษณะสินคา้ลกัษณะใดจะมีค่าความยดืหยุน่
ของอุปสงคม์าก และสินคา้ลกัษณะใดมีความยืดหยุน่ของอุปสงคน์อ้ย ปัจจยักาํหนดความยืดหยุ่น
ของอุปสงคต่์างๆมีดงัน้ี 

 1) ความจาํเป็นต่อการใช้สินคา้ ถา้เป็นสินคา้ท่ีมีความจาํเป็นต่อการครองชีพน้อยจะมี
ความยดืหยุน่มาก 

 2) การทดแทนกนัของสินคา้ สินคา้ใดท่ีมีสินคา้อ่ืนสามารถทดแทนกนัไดม้าก ค่ายดืหยุน่
จะมากในทางกลบักนั เม่ือมีสินคา้ชนิดอ่ืนทดแทนไดน้อ้ย ค่าความยดืหยุน่จะนอ้ย 
 3) ประโยชน์ในการใชส้อย สินคา้ใดท่ีมีประโยชน์ใชส้อยไดม้ากกว่าจะมีความยืดหยุ่น
มากกวา่สินคา้ท่ีมีประโยชน์ใชส้อยนอ้ย 
 4) ราคาของสินคา้ ซ่ึงคิดเป็นส่วนของรายได้ท่ีใช้ในการซ้ือสินคา้ สินคา้ราคาแพงค่า
ความยดืหยุน่จะสูงกวา่สินคา้ราคาถูก 

 5) เวลาในการตดัสินใจซ้ือ สินคา้ใดท่ีตอ้งใชเ้วลาในการติดต่อซ้ือหรือตดัสินใจยาวนาน
เพื่อซ้ือ ค่าความยดืหยุน่จะสูงกว่า เพราะว่าผูบ้ริโภคมีเวลาไปเลือกสินคา้ตวัอ่ืนหรือตรวจสอบราคา
สินคา้ ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงการตดัสินใจได ้ 

 โดยสามารถแบ่งเป็นปัจจยัท่ีเป็นตวักาํหนดใหค้วามยดืหยุน่ของอุปสงคมี์ค่ามาก เช่น 

 1) เป็นสินคา้ท่ีมีราคาแพง ไม่มีความจาํเป็นต่อการครองชีพ หรือท่ีเรียกว่า สินคา้ฟุ่ มเฟือย 
ซ่ึงสินคา้ประเภทน้ีจะมีเปอร์เซ็นตข์องการเปล่ียนแปลงในปริมาณซ้ือมากกว่าเปอร์เซ็นตข์องการ
เปล่ียนแปลงราคา การเปล่ียนแปลงราคาเพียงเล็กนอ้ย จะกระทบกระเทือนต่อค่าใชจ่้ายในการซ้ือ
สินคา้ของผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมาก ไดแ้ก่ บา้นพกัตากอากาศ บริการนาํเท่ียว ค่าโดยสารเคร่ืองบิน 

เคร่ืองประดบัราคาแพง เป็นตน้ 

 2) เป็นสินคา้ท่ีมีสินคา้ทดแทนได้ สินคา้ชนิดน้ีจะมีความไม่แตกต่างกับสินคา้อ่ืนใน
สายตาผูบ้ริโภค การเปล่ียนแปลงของราคาเพียงเลก็นอ้ยนั้นจะส่งผลใหป้ริมาณในการซ้ือสินคา้นั้น
เปล่ียนแปลงไปมาก เพราะผูบ้ริโภคมกัจะหันไปซ้ือสินคา้อ่ืนท่ีสามารถใช้ทดแทนกันได้ เช่น 

นํ้าอดัลม นมสด เป็นตน้ 

 3) เป็นสินคา้ท่ีมีความคงทนถาวร เป็นสินคา้ท่ีมีอายุการใชง้านนาน สินคา้คงทนถาวรน้ี
เปอร์เซ็นตข์องการเปล่ียนแปลงในปริมาณซ้ือจะมากกว่าเปอร์เซ็นตข์องการเปล่ียนแปลงในราคา 
เพราะราคาท่ีสูงจึงไม่นิยมซ้ือมาทดแทน เช่น รถยนต ์โทรทศัน์ เคร่ืองปรับอากาศ เป็นตน้ ผูบ้ริโภค
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ส่วนมากจะพยายามซ่อมแซมใชข้องเก่ามากกว่าจะเปล่ียนซ้ือของใหม่ ตรงกนัขา้มถา้ราคาสินคา้
ลดลง ผูบ้ริโภคกอ็ยากจะเปล่ียนเป็นของใหม่เร็วข้ึน 

 ปัจจยัท่ีเป็นตวักาํหนดใหค้วามยดืหยุน่ของอุปสงคมี์ค่านอ้ย เช่น 

 1) เป็นสินคา้ท่ีมีความจาํเป็นในการครองชีพ แมว้่าราคาจะเปล่ียนแปลงไปก็จาํเป็นท่ี
จะต้องซ้ือเพื่อการดาํรงชีพ หาสินคา้อ่ืนทดแทนได้ยาก ดังนั้ นแม้จะมีราคาสูงข้ึน ผูบ้ริโภคก็
จาํเป็นตอ้งซ้ือหามา เช่น นํ้ าด่ืม ขา้วสาร ยารักษาโรค เป็นตน้ แมร้าคาจะสูงข้ึน ผูบ้ริโภคก็
จาํเป็นตอ้งหามาใช ้

 2) เป็นสินคา้ท่ีมีราคาไม่มาก การข้ึนราคามกัไม่มีผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายในมุมมองของ
ผูบ้ริโภค เช่น ลูกอม ปากกา เป็นตน้ 

 3) เป็นสินคา้ท่ีหาสินคา้มาทดแทนได้ยาก ทาํให้เปอร์เซ็นต์ของการเปล่ียนแปลงใน
ปริมาณซ้ือ นั้นจะนอ้ยกว่าเปอร์เซ็นตข์องการเปล่ียนแปลงในราคา เช่น ของโบราณ ของเก่าสะสม 

เป็นตน้ 

 สรุปความสัมพนัธ์ระหว่างรายรับกับปริมาณสินคา้ท่ีระดับราคาต่าง ๆ ไดผ้ลของการ
เปล่ียนแปลงในรายรับของหน่วยผลิตหรือค่าใชจ่้ายของผูบ้ริโภค อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลง
ของราคาสินคา้ท่ีระดบัต่าง ๆ ของค่าความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อราคา ดงัตารางท่ี 3.4 

 

ตารางที ่3.4 การเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้และรายรับ 

ความยดืหยุน่อุปสงคต่์อราคา การเปล่ียนแปลงราคาสินคา้ การเปล่ียนแปลงรายรับรวม 

ยดืหยุน่นอ้ย 
 

ราคาสูงข้ึน 

ราคาตํ่าลง 
รายรับเพิ่มข้ึน 

รายรับลดลง 
ยดืหยุน่คงท่ี 

 

ราคาสูงข้ึน 

ราคาตํ่าลง 
รายรับคงท่ี 

รายรับคงท่ี 

ยดืหยุน่มาก 

 

ราคาสูงข้ึน 

ราคาตํ่าลง 
รายรับลดลง 
รายรับเพิ่มข้ึน 

 

3.7  ความยดืหยุ่นของอุปทาน (Elasticity of Supply) 

 อญัชลี (2542) กล่าวว่า ความยืดหยุ่นของอุปทานเป็นเคร่ืองมือท่ีใชส้าํหรับวดัค่าว่า เม่ือ
ราคาสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึงเปล่ียนไปหน่ึงเปอร์เซ็นต์ จะมีผลทาํให้ปริมาณขายของสินคา้นั้น 

เปล่ียนแปลงไปก่ีเป็นเปอร์เซ็นต ์โดยกาํหนดใหปั้จจยัอ่ืนๆ คงท่ี 
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 ความยดืหยุน่ของอุปทาน หมายถึง อตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณความตอ้งการขายสินคา้ 
ต่ออตัราการเปล่ียนแปลงราคาสินคา้ หรือเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของปริมาณขายสินคา้ชนิด
หน่ึงต่อเปอร์เซ็นต์ การเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้นั้น ความยืดหยุ่นของอุปทาน มีความหมาย
คลา้ยกบัความยดืหยุน่ของอุปสงค ์โดยความยดืหยุน่ของอุปทานจะมีค่าเป็นบวก เน่ืองจากราคาและ
ปริมาณความตอ้งการขายมีความสมัพนัธ์ในทางเดียวกนั แบ่งเป็น 2 กรณีดงัน้ี 

 1) ถา้เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของปริมาณขายมากกวา่เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของ
ราคาสินคา้ เรียกวา่ มีความยดืหยุน่สูง 
 2) ถา้เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของปริมาณขายนอ้ยกวา่เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของ
ราคาสินคา้เรียกวา่ มีความยดืหยุน่ตํ่า 
 3.7.1 ความยดืหยุ่นของอุปทานต่อราคา (Price Elasticity of Supply: SE ) 

  วิรุณสิริ (2553) กล่าวว่า ความยืดหยุ่นของอุปทานต่อราคา เป็นการวัดการ
ตอบสนองของปริมาณขายต่อการเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้ เม่ือกาํหนดให้ปัจจยัอ่ืนท่ีกาํหนด
อุปทานคงท่ี ซ่ึงเป็นการพิจารณา จากอตัราส่วนของเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของปริมาณขาย กบั
เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้ สามารถเขียนเป็นสูตรไดด้งัน้ี 

 

ความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อราคา =   

 

 ภารดี (2542) กล่าวว่า ความยืดหยุ่นของอุปทานต่อราคาจะมีค่ามากหรือน้อย สามารถ
พิจารณาไดจ้ากความยากง่ายในการผลิตสินคา้เป็นหลกั สินคา้ชนิดใดมีความตอ้งการเพิ่มข้ึนแลว้
สามารถทาํการผลิตออกมาตอบสนองความตอ้งการไดอ้ย่างทนัที แสดงว่าสินคา้นั้นมีการผลิตง่าย 
ความยดืหยุน่อุปทานต่อราคาจะมีค่ามาก หมายความวา่ เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของปริมาณขาย 
มีมากกวา่เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของราคา 
 ส่วนสินคา้ท่ีผลิตได้ยาก การผลิตตอ้งอาศัยระยะเวลา ไม่สามารถผลิตสินคา้ออกมา
ตอบสนองความตอ้งการไดท้นัต่อเหตุการณ์ สินคา้ท่ีผลิตไดย้ากน้ีจะมีค่าความยืดหยุน่ของอุปทาน
ต่อราคานอ้ย 
 ถ้าหากเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของปริมาณการซ้ือสินค้าชนิดหน่ึง  มากกว่า 
เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของสินคา้ชนิดนั้น แสดงว่า อุปทานต่อราคาของสินคา้ชนิดนั้นมีความ
ยดืหยุน่มาก 

เปอร์เซ็นตข์องการเปล่ียนแปลงในจาํนวนขาย 
เปอร์เซ็นตข์องการเปล่ียนแปลงของราคา 
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 ถ้าหากเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของปริมาณซ้ือของสินค้าชนิดหน่ึง น้อยกว่า 
เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของสินคา้ชนิดนั้น แสดงว่า อุปทานต่อราคาของสินคา้ชนิดนั้นมีความ
ยดืหยุน่นอ้ย 
 3.7.2 การวดัความยดืหยุ่นของอุปทานต่อราคา 
  วนัรักษ ์(2540) กล่าวว่า ความยืดหยุน่ของอุปทานมีความหมายเช่นเดียวกบัความ
ยืดหยุ่นของอุปสงค ์เพียงแต่พิจารณาจากปริมาณซ้ือเป็นปริมาณขาย ความยืดหยุ่นของอุปทานจึง
เป็นการวดัปฏิกิริยาโตต้อบระหวา่งตวักาํหนดอุปทานกบัปริมาณเสนอขาย ซ่ึงตวักาํหนดอุปทานใน
ท่ีน้ีคือราคาสินคา้ เน่ืองจากเม่ือราคาสินคา้เปล่ียนแปลงไป จะทาํให้ปริมาณเสนอขายเปล่ียนแปลง
ไปดว้ย  ถา้เปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของปริมาณขายมากกว่าเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของ
ราคาเรียกวา่ อุปทานมีความยดืหยุน่มาก ตรงกนัขา้ม ถา้เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของปริมาณขาย
นอ้ยกวา่เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของราคาเรียกวา่ อุปทานมีความยดืหยุน่นอ้ย 
 การวดัความยดืหยุน่ของอุปทานต่อราคาแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การวดัความยดืหยุน่ของ
อุปทานแบบจุดและการวดัความยดืหยุน่ของอุปทานแบบช่วงมีรายละเอียดดงัน้ี 

  3.7.2.1 การวดัความยดืหยุน่อุปทานต่อราคาแบบจุด ( Point Elasticity of Supply ) 

   เป็นการวดัความยืดหยุน่ของอุปทาน ณ จุดใดจุดหน่ึงของเส้นอุปทาน ใช้
การวดัแบบน้ีในกรณีท่ีราคาสินคา้เปล่ียนแปลงนอ้ยมาก หรือใชใ้นกรณีท่ีราคาสินคา้เปล่ียนแปลง
นอ้ยกวา่ 10 เปอร์เซ็นต ์มีสูตรดงัน้ี 
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ตวัอยา่ง การหาความยดืหยุน่อุปทานต่อราคาแบบจุด  

 ราคา 150 บาท มีผูเ้สนอขาย 22 ช้ิน ต่อมาสินคา้ราคาลดลงเหลือ 145 บาท มีผูเ้สนอขาย 
18 ช้ิน หาความยดืหยุน่อุปทานต่อราคาแบบจุด ไดด้งัน้ี 
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 หมายความว่า ถา้ราคาสินคา้เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ปริมาณการเสนอขายจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.4 
หรือถา้ราคาสินคา้ลดลงร้อยละ 1 ปริมาณการเสนอขายสินคา้จะลดลงร้อยละ 5.4 เช่นกนั 

  3.7.2.2 การวดัอุปทานต่อราคาแบบช่วง ( Arc Elasticity of Supply ) 

   เป็นการวดัความยืดหยุ่นของอุปทานในช่วงใดช่วงหน่ึงบนเส้นอุปทาน 

วิธีการวดัแบบช่วงน้ีใชก้บักรณีท่ีราคาสินคา้มีการเปล่ียนแปลงมากจนสามารถสังเกตเห็นไดห้รือใช้
ในกรณีท่ีราคาสินคา้เปล่ียนแปลงมากกวา่ 10 เปอร์เซ็นต ์มีสูตรดงัน้ี 
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โดยท่ี ES = ความยดืหยุน่ของอุปทานต่อราคา  
 Q1 = จาํนวนของสินคา้ท่ีขายก่อนราคาเปล่ียนแปลง 
 Q2   = จาํนวนของสินคา้ท่ีขายหลงัราคาเปล่ียนแปลง 
 P1 = ราคาก่อนราคาเปล่ียนแปลง 
 P2 = ราคาหลงัการเปล่ียนแปลง 
 

ตวัอยา่งการวดัความยดืหยุน่ของอุปทานต่อราคาแบบช่วง  
 สินคา้ราคา 25 บาท มีผูเ้สนอขาย 40 ช้ิน ต่อมาราคาลดลง 20 บาท มีผูเ้สนอขาย 30 ช้ิน 

สามารถหาความยดืหยุน่อุปทานต่อราคาแบบช่วง ไดด้งัน้ี 
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 หมายความวา่ ถา้ราคาสินคา้เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ปริมาณเสนอขายจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.3 หรือ
ถา้ราคาสินคา้ลดลงร้อยละ 1 ปริมาณเสนอขายจะลดลงร้อยละ 1.3 
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3.8  ลกัษณะความยดืหยุ่นของอุปทาน 

 ความยืดหยุน่ของอุปทานสามารถแบ่งได ้5 ลกัษณะตามระดบัความยืดหยุน่ของอุปทาน 

ลกัษณะความยดืหยุน่ของอุปทาน จะบอกถึงลกัษณะของสินคา้ มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 3.8.1 อุปทานที่ไม่มีความยืดหยุ่นเลย (Perfectly inelastic supply) เป็นอุปทานท่ีมีค่า
ความยืดหยุ่นเท่ากบั ศูนย ์ปริมาณขายไม่เปล่ียนแปลงหรือปริมาณขายเท่าเดิมในทุกระดบัราคา 
ลกัษณะเสน้อุปทานจะตั้งฉากกบัแนวแกนนอน อุปทานลกัษณะน้ีไม่วา่ราคาสินคา้จะมีการเพิ่มหรือ
ลดจะไม่มีผลต่อปริมาณเสนอขายของผูข้ายเลย จาํนวนสินคา้ท่ีเสนอขายยงัคงเท่าเดิม เป็นสินคา้ท่ีมี
ค่ามากหรือไม่สามารถหามาทดแทนได ้เช่น ของเก่า พระเคร่ือง โบราณวตัถุ เป็นตน้ มีลกัษณะ
กราฟดงัภาพประกอบท่ี 3.8 

 

ภาพประกอบที ่3.8 เสน้อุปทานท่ีไม่มีความยดืหยุน่ 

 

 3.8.2 อุปทานที่มีความยืดหยุ่นน้อย (Inelastic supply) เป็นอุปทานท่ีมีค่าความยดืหยุน่
มากกว่าศูนยแ์ต่นอ้ยกว่าหน่ึง อุปทานท่ีมีอตัราการเปล่ียนแปลงของปริมาณเสนอขายนอ้ยกว่าการ
เปล่ียนแปลงของราคา ลกัษณะเส้นอุปทานจะทาํมุมมากกว่า 45 องศาของแนวแกนนอน เส้น
อุปทานจะค่อนขา้งชนัเป็นเส้นตรงจากขวามาซ้าย ปริมาณเสนอขายจะเปล่ียนแปลงน้อยกว่าการ
เปล่ียนแปลงของราคาสินคา้ ทาํให้เส้นอุปทานมีลกัษณะชนั สินคา้ประเภทน้ีเป็นสินคา้ท่ีตอ้งใช้
เวลาในการผลิต หรือใชเ้วลาในการจดัหาวตัถุดิบการผลิต เช่น สินคา้ทางดา้นเกษตร ท่ีตอ้งเก็บเก่ียว
ในฤดู มีลกัษณะกราฟดงัภาพประกอบท่ี 3.9 
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ภาพประกอบที ่3.9 เสน้อุปทานท่ีมีความยดืหยุน่คงท่ี 

 

 3.8.3 อุปทานที่มีความยืดหยุ่นคงที่ (Unitary Elastic Supply) เป็นอุปทานท่ีมีค่าความ
ยดืหยุน่เท่ากบัหน่ึง อุปทานท่ีมีอตัราการเปล่ียนแปลงของปริมาณเสนอขายเท่ากบัการเปล่ียนแปลง
ของราคา ลกัษณะเส้นอุปทานทาํมุม 45 องศากบัแกนนอน หรือเส้นอุปทานเป็นเส้นโคง้เวา้ออกมา
จากจุดกาํเนิด ปริมาณเสนอขายสินคา้จะมีการเปล่ียนแปลงเท่ากบัการเปล่ียนแปลงของราคาเสมอ 
สินคา้ประเภทน้ีหาไดย้ากในความเป็นจริง แต่สามารถเกิดข้ึนไดก้บัสินคา้ทุกประเภท มีลกัษณะ
กราฟดงัภาพประกอบท่ี 3.10 

 

ภาพประกอบที ่3.10 เสน้อุปทานท่ีมีความยดืหยุน่นอ้ย 
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 3.8.4 อุปทานที่มีความยืดหยุ่นมาก (Elastic Supply) เป็นอุปทานท่ีมีค่าความยืดหยุ่น
มากกว่าหน่ึงแต่ไม่ถึงค่าอนนัต ์ อุปทานมีอตัราการเปล่ียนแปลงของปริมาณเสนอขายมากกว่าการ
เปล่ียนแปลงของราคา ลกัษณะเส้นอุปทานจะทาํมุมนอ้ยกว่า 45 องศา กบัแกนนอน เส้นอุปทานจะ
ลาดเป็นเสน้ตรงจากขวามาซา้ย ปริมาณเสนอขายจะมีการเปล่ียนแปลงมากกวา่การเปล่ียนแปลงของ
ราคา สินคา้ประเภทน้ีจะเป็นสินคา้ท่ีผลิตไดง่้าย ใชเ้วลาในการผลิตนอ้ย เป็นสินคา้อุตสาหกรรม 

หรือสินคา้ฟุ่ มเฟือย เช่น เส้ือยดืโหล รองเทา้ราคาถูก เป็นตน้ มีลกัษณะกราฟดงัภาพประกอบท่ี 3.11 

 

ภาพประกอบที ่3.11 เสน้อุปทานท่ีมีความยดืหยุน่มาก 

 

 3.8.5 อุปทานทีมี่ความยดืหยุ่นมากทีสุ่ด (Perfectly elastic Demand)  

  เป็นอุปทานมีค่าความยืดหยุ่นเท่ากับอนันต์ ถ้าลดราคาเพียงเล็กน้อยจะทาํให้
ปริมาณขายลดลงอยา่งมากจนมีค่าเป็น 0 และถา้เพิ่มราคาเพียงเลก็นอ้ยจะทาํใหป้ริมาณขายเพิ่มข้ึน
อยา่งมากจนมีค่าเป็นอนนัต ์ ลกัษณะเส้นอุปทานจะขนานกบัแกนนอน ปริมาณเสนอขายจะไม่มีท่ี
ส้ินสุด ณ ระดบัราคาหน่ึง แต่หากมีการเปล่ียนแปลงราคาปริมาณการเสนอขายจะไม่มีเลย มีลกัษณะ
กราฟดงัภาพประกอบท่ี 3.12 
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ภาพประกอบที ่3.12 เสน้อุปทานท่ีมีความยดืหยุน่มากท่ีสุด 

 

3.9  ปัจจยักาํหนดความยดืหยุ่นของอุปทาน (Determinants of Elasticity of Supply) 

 ความยืดหยุ่นของอุปทานเป็นตวับอกถึงลกัษณะการผลิตสินคา้ โดยความยืดหยุ่นของ
อุปทานถูกกาํหนดจากปัจจัยต่างๆ ท่ีทาํให้ค่าความยืดหยุ่นของอุปทานมีค่ามากหรือค่าน้อย มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 1) ความยากง่ายในการผลิต สินคา้ท่ีมีขั้นตอนการผลิตมาก กระบวนการซบัซอ้นหรือใช้
เวลาในการการผลิตนาน ความยืดหยุ่นของอุปทานของสินคา้ชนิดนั้นจะมีค่าตํ่า ในทางกลบักนั
สินคา้ท่ีผลิตไดง่้าย ความยดืหยุน่ของอุปทานของสินคา้ชนิดนั้นจะมีค่าสูง 
 2) ปัจจยัการผลิต สินคา้ท่ีใช้ปัจจยัในการผลิตท่ีหาได้ยาก มีปริมาณน้อย อุปทานของ
สินคา้ชนิดนั้นจะมีความยืดหยุ่นตํ่า เช่นเดียวกันสินคา้ท่ีสามารถผลิตได้ยาก ความยืดหยุ่นของ
อุปทานของสินคา้ชนิดนั้นจะมีค่าตํ่า ในทางกลบักนัสินคา้ท่ีปัจจยัการผลิตหาไดง่้าย ความยืดหยุ่น
ของอุปทานของสินคา้ชนิดนั้นจะมีค่าสูง 
 3) ปริมาณสินคา้คงคลงั สินคา้ท่ีมีความสามารถในการสาํรองสินคา้ไดม้าก จดัเก็บสินคา้
ไดน้านอุปทานของสินคา้จะมีความยืดหยุน่สูง ในทางกลบักนัถา้สินคา้ไม่สามารถสาํรองได ้จะทาํ
ใหอุ้ปทานของสินคา้จะมีความยดืหยุน่ตํ่า 
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 4) เทคโนโลยใีนการผลิต สินคา้ท่ีตอ้งใชเ้ทคโนโลยกีารผลิตสูง ลงทุนมาก ความยืดหยุน่
ของอุปทานจะสูง ในทางกลบักนัสินคา้ท่ีไม่ใชเ้ทคโนโลยกีารผลิตสูง ความยดืหยุน่ของอุปทานของ
สินคา้ชนิดนั้นจะมีค่าตํ่า 
 5) ตน้ทุนการผลิต สินคา้ท่ีใชต้น้ทุนในการผลิตสูง ไม่ว่าจะเป็นดา้นสินคา้หรือบริการ ค่า
ความยืดหยุ่นของอุปสงคจ์ะมีค่าตํ่า ในทางกลบักนัสินคา้ท่ีมีตน้ทุนการผลิตตํ่า ความยืดหยุ่นของ
อุปทานของสินคา้ชนิดนั้นจะมีค่าสูง 
 6) ระยะเวลาในการผลิตสินคา้ ถา้สินคา้ใดใชร้ะยะเวลาในการผลิตสั้น การเปล่ียนแปลง
ในปริมาณสินคา้ท่ีผลิตและเสนอขายยอ่มกระทาํไดร้วดเร็ว และในปริมาณท่ีมาก ความยดืหยุน่ของ
อุปทานจะมีค่าสูง และในทางกลบักนั ถา้สินคา้ใชร้ะยะเวลาในการผลิตมาก ค่าความยืดหยุ่นของ
อุปทานจะมีค่าตํ่า 
 7) ความยากง่ายในการเขา้หรือออกจากอุตสาหกรรมของผูผ้ลิต ถา้การเขา้หรือออกจาก
อุตสาหกรรมสามารถกระทาํไดโ้ดยปราศจากขอ้กีดขวางใด ๆ เช่น ถา้ราคาสินคา้สูงข้ึน โดยท่ีตน้
ทุกการผลิตไม่เปล่ียนแปลง ผูผ้ลิตรายเดิมมีกาํไรมากข้ึนจะจูงใจใหผู้ผ้ลิตรายใหม่เขา้มาทาํการผลิต
เพิ่มข้ึน ปริมาณการผลิตและปริมาณเสนอขายกจ็ะเพิ่มข้ึน 

 8) จุดมุ่งหมายของธุรกิจ หรือเป้าหมายของธุรกิจ เช่น เป้าหมายคือแสวงหากาํไร ดงันั้น
ตอ้งขายใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 9) ภาษีท่ีรัฐเก็บถา้รัฐบาลเพ่ิมภาษีข้ึน ตน้ทุนการผลิตก็จะสูงข้ึน กาํไรนอ้ยลง ผูผ้ลิตก็จะ
ทาํการผลิตนอ้ยลง 
 10) สภาพดิน ฟ้า อากาศ การผลิตสินคา้เกษตรกรรมตอ้งข้ึนอยู่กบัดินฟ้าอากาศ อากาศดี 

พืชผลเกษตร กรรมกจ็ะออกมามากอากาศไม่ดี พืชผลเกษตรกรรมกจ็ะออกมาตํ่า  
 11) การคาดการณ์ราคาสินคา้ในอนาคต ถา้ผูผ้ลิตคาดการณ์ว่าราคาสินคา้ในอนาคตจะ
สูงข้ึนผูผ้ลิตจะชะลอปริมาณการเสนอขายในปัจจุบันลง เพื่อจะเก็บไวร้อการขายในอนาคต 

(อุปทานลดลง) ในทางกลบักนั ถา้คาดการณ์ว่าราคาสินคา้ในอนาคตจะลดลง ผูผ้ลิตจะเพ่ิมปริมาณ
การเสนอขายในปัจจุบนัมากข้ึน (อุปทานเพิ่มข้ึน) 

 

3.10  ประโยชน์ของความยดืหยุ่น 

 ความรู้เก่ียวกบัความยืดหยุน่นบัเป็นหัวใจสาํคญัในการศึกษาหลกัเศรษฐศาสตร์สามารถ
นาํไปประยกุตใ์ชก้บัการหาค่าปฏิกิริยาการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง
ของตวัแปรนาํในเร่ืองอ่ืน ๆ ไดซ่ึ้งเรียกว่า เป็นความยืดหยุ่นของค่าใดก็แลว้แต่กรณี เน้ือหาเร่ือง
ความยดืหยุน่สามารถนาํมาประยกุตใ์ชป้ระโยชน์ไดห้ลกั 2 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 
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 1) ดา้นนโยบายเศรษฐกิจ 
 ช่วยในการบริหารและประเมินผลนโยบายเศรษฐกิจทั้งในส่วนของรัฐและเอกชน เช่น รัฐ
ตอ้งการเพิ่มสินคา้ส่งออกให้มากข้ึนและไดเ้ขา้ดาํเนินนโยบายลดค่าของเงินให้ตํ่าลง ถา้ปรากฏว่า
อุปสงคต่์อราคาสินคา้ออกไม่ยืดหยุ่น ถา้ความยืดหยุ่นของอุปทานมีค่าสูง การดาํเนินนโยบายเพิ่ม
อตัราดอกเบ้ียให้สูงข้ึน ก็จะได้ผลดีกว่าในกรณีท่ีความยืดหยุ่นดังกล่าวมีค่าตํ่า ดังนั้น การรู้จัก
ลกัษณะความยดืหยุน่ของสินคา้และบริการแต่ละชนิดจะช่วยใหรั้ฐบาลสามารถคาดคะเนถึงผลท่ีจะ
ไดรั้บจากการดาํเนินนโยบายอนัใดอนัหน่ึง และเลือกใชน้โยบายท่ีเหมาะสมได ้

 2) ดา้นการดาํเนินธุรกิจ 
 การตั้งราคาสินคา้ การบริการ หรือการเปล่ียนแปลงราคาสินคา้หรือบริการ ตอ้งอาศยั
ความรู้ในเร่ืองความยดืหยุน่อยา่งมาก เช่น หน่วยธุรกิจตอ้งการนาํสินคา้ออกใหม่ออกสู่ตลาด ผูผ้ลิต
จะตอ้งตดัสินใจว่าตนควรจะตั้งราคาสินคา้อย่างไร ตั้งราคาให้สูงเพื่อดึงกลุ่มลูกคา้ท่ีมีรายไดสู้ง 
หรือตั้งราคาสินคา้ให้ต ํ่าเพื่อดึงลูกคา้ส่วนใหญ่ของตลาด ผูผ้ลิตจาํเป็นตอ้งทราบความยืดหยุ่นของ
อุปสงคต่์อราคาสินคา้ของตน ความยืดหยุ่นของอุปสงคต่์อรายไดข้องผูบ้ริโภค และความยืดหยุ่น
ของอุปสงค์ต่อราคาสินคา้ชนิดอ่ืนจะเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์ต่อการตดัสินใจของผูผ้ลิตได ้

นอกจากน้ี ความยดืหยุน่ยงัสามารถประยกุตใ์ชป้ระโยชน์ไดอี้กหลายดา้น เช่น 

 การประกันราคาขั้นตํ่าหรือการกาํหนดราคาขั้นสูงของสินคา้ ท่ีมีผลกระทบต่อความ
เป็นอยูข่องประชากรในประเทศ โดยเฉพาะสินคา้อุปโภค บริโภคและสินคา้การเกษตร โดยการการ
ประกันราคาขั้นตํ่าหรือการกาํหนดราคาขั้นสูงของสินคา้จะทาํให้อุปสงค์และอุปทานมีความ
เหมาะสมในระดบัท่ีเหมาะสมในเวลาหน่ึงๆ เช่น การประกนัราคาขา้ว การกาํหนดราคาไข่ไก่หนา้
ฟาร์ม การประกนัราคาขั้นตํ่าสาํหรับพืชผลทางเกษตร ภาระการประกนัราคาขั้นตํ่าของรัฐบาลจะ
มากหรือนอ้ย ข้ึนอยูก่บัความยดืหยุน่ของเสน้อุปสงค ์ 

 การเก็บภาษีหรือการผลักภาระภาษีในแต่ละรายการสินค้าท่ีรัฐต้องการช่วยเหลือ
ประชากรในประเทศ และการเกบ็ภาษีจากสินคา้ท่ีผลิตในประเทศ ซ่ึงจะเป็นตวักาํหนดปริมาณของ
สินคา้ในประเทศและต่างประเทศ เช่น การเก็บภาษีการคา้จากสินคา้ท่ีผลิตภายในประเทศ ซ่ึงมีค่า
ความยืดหยุ่นของอุปสงคสู์ง ผลของราคาสินคา้ท่ีสูงข้ึนอาจทาํให้ผูซ้ื้อลดการซ้ือสินคา้ชนิดนั้นลง
อย่างมาก ทาํให้รายรับรวมของผูข้ายลดลง ขณะเดียวกนัรัฐบาลเก็บภาษีไดน้้อย กรณีเช่นน้ีภาระ
ภาษีส่วนใหญ่จะตกอยู่กบัผูข้าย ตรงกนัขา้มถา้อุปสงคข์องสินคา้มีค่าความยืดหยุ่นตํ่า ภาระภาษี
ส่วนใหญ่จะตกอยูก่บัผูบ้ริโภค เพราะในกรณีน้ีราคาสินคา้ท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากการเก็บภาษีจะไม่มีผล
มากนักในการลดจาํนวนซ้ือของผูบ้ริโภค การวิเคราะห์ดงักล่าวใชไ้ดก้บัการเก็บภาษีทุกประเทศ 
ภาษีบริษทัธุรกิจ ภาษีเงินได ้ภาษีนาํเขา้ ภาษีส่งออก และภาษีสรรพสามิต เป็นตน้ 
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 การวิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกบัการคา้ระหวา่งประเทศ ความยดืหยุน่ของอุปสงค ์และอุปทาน
สามารถใชใ้นการศึกษาผลของการเพิ่มหรือลดค่าของเงินท่ีมีต่อสินคา้เขา้ สินคา้ออก อตัราการคา้ 
และดุลการชาํระเงิน 

 การวิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกบัการกาํหนดราคาขั้นสูง เช่น การกาํหนดอตัราค่าเช่าขั้นสูง 
การกาํหนดอตัราดอกเบ้ียขั้นสูง เป็นตน้ ก่อนจะตดัสินใจใชม้าตรการเหล่าน้ี รัฐบาลจะตอ้งศึกษา
ความยดืหยุน่ของอุปสงคแ์ละอุปทานต่อราคา มิฉะนั้นการประกาศใชม้าตรการเหล่าน้ีอาจไม่บงัเกิด
ผลหรืออาจเป็นผลเสียมากกวา่ผลดี เป็นตน้ 

 

3.11  สรุป 

 ความยดืหยุน่ หมายถึง อตัราการเปล่ียนแปลงการตอบสนองของจาํนวนสินคา้หน่ึงท่ีมีต่อ
การเปล่ียนแปลงของตวักาํหนดปริมาณสินคา้นั้น ซ่ึงความยืดหยุ่นของอุปสงคมี์ 3 ประเภท คือ 
ความยืดหยุน่ต่อราคา ความยืดหยุน่ของอุปสงคต่์อรายได ้ และความยืดหยุน่ต่อราคาสินคา้อ่ืนหรือ
ความยดืหยุน่ไขว ้การวดัความยดืหยุน่ของอุปสงคส์ามารถวดัได ้2 วิธี คือ การวดัความยดืหยุน่ของ
อุปสงคแ์บบจุดและแบบช่วง โดยลกัษณะของความยดืหยุน่ของอุปสงค ์แบ่งได ้5 ลกัษณะ คือ อุป
สงคท่ี์ไม่มีความยืดหยุน่เลย อุปสงคท่ี์มีความยืดหยุน่นอ้ย อุปสงคท่ี์มีความยืดหยุน่คงท่ี อุปสงคท่ี์มี
ความยดืหยุน่มาก และอุปสงคท่ี์มีความยดืหยุน่มากท่ีสุด ส่วนความยืดหยุน่ของอุปทาน เป็นอตัรา
การเปล่ียนแปลงปริมาณความตอ้งการขายสินคา้ ต่ออตัราการเปล่ียนแปลงราคาสินคา้ ซ่ึงสามารถ
วดัได ้2 ประเภท คือ ความยืดหยุน่อุปทานต่อราคาแบบจุดและแบบช่วง โดยลกัษณะความยืดหยุน่
ของอุปทานแบ่งเป็น อุปทานท่ีไม่มีความยดืหยุน่เลย อุปทานท่ีมีความยดืหยุน่นอ้ย อุปทานท่ีมีความ
ยืดหยุน่คงท่ี อุปทานท่ีมีความยืดหยุน่มาก และอุปทานท่ีมีความยืดหยุน่มากท่ีสุด ซ่ึงปัจจยักาํหนด
ความยดืหยุน่ของอุปทาน เช่น ความยากง่ายในการผลิต ปัจจยัการผลิต ตน้ทุนการผลิต ระยะเวลาใน
การผลิตสินค้า จุดมุ่งหมายของธุรกิจ  ภาษีท่ีรัฐเก็บถ้ารัฐบาลเพ่ิมภาษีข้ึน ดินฟ้าอากาศ โดย
ประโยชน์ของความยดืหยุน่ทาํใหเ้กิดประโยชน์ทั้งในดา้นเศรษฐกิจและในดา้นธุรกิจ 
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คาํถามทบทวน 

 

 1) จงอธิบายความหมายของ ความยดืหยุน่  

 2) ความยดืหยุน่ของอุปสงคมี์ก่ีประเภท อะไรบา้ง 
 3) ความยดืหยุน่มากและความยดืหยุน่นอ้ยต่างกนัอยา่งไร จงยกตวัอยา่ง 
 4) ความยดืหยุน่นาํไปใชก้าํหนดนโยบายรัฐไดอ้ยา่งไร 
 5) จงประยกุตใ์ชป้ระโยชน์จากความยดืหยุน่ 
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แผนการสอนประจําบทที ่4 

เร่ือง พฤติกรรมของผู้บริโภค 

 

หัวข้อเนือ้หาประจําบท 

 ความหมายและประเภทของการบริโภค 

 ปัจจยัท่ีใชก้าํหนดการบริโภค 

 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 ประโยชน์ของการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 

 กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

 ทฤษฎีอรรถประโยชน์ 
 อรรถประโยชน์รวมและอรรถประโยชน์เพิ่ม 

 การพิจารณาอรรถประโยชน์เพิ่มและอรรถประโยชน์รวม 

 กฎการลดนอ้ยถอยลงของอรรถประโยชน์เพิ่ม 

 ขอ้ดีและขอ้จาํกดัของทฤษฎีอรรถประโยชน์ 
 ทฤษฎีเสน้ความพึงพอใจเท่ากนั 

 คุณสมบติัของเสน้ความพึงพอใจเท่ากนั 

 อตัราส่วนเพิ่มของการทดแทนกนัของสินคา้ 
 เสน้ราคาหรือเสน้งบประมาณ 

 การเปล่ียนแปลงเสน้งบประมาณ 

 ดุลยภาพผูบ้ริโภค 

 การวิเคราะห์ดุลยภาพของผูบ้ริโภค 

 การเปล่ียนแปลงดุลยภาพของผูบ้ริโภค 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เม่ือศึกษาบทน้ีแลว้ ผูศึ้กษาสามารถ 

 1. อธิบายพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 2. เขา้ใจหลกัทฤษฎีอรรถประโยชน์ 
 3. สามารถพิจารณาอรรถประโยชน์เพิ่มและอรรถประโยชน์รวม 

 4. เขา้ใจกฎการลดนอ้ยถอยลงของอรรถประโยชน์เพิ่ม 
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 5. สามารถวิเคราะห์ทฤษฎีเส้นความพึงพอใจเท่ากันและทฤษฎีเส้นราคาหรือเส้น
งบประมาณ 

 6. สามารถวิเคราะห์ดุลยภาพผูบ้ริโภค 

 7. อภิปรายและตอบคาํถามได ้

 

วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

 1.แนะนาํเน้ือหารายวิชาในบท 

 2.แนะนาํเอกสารและตาํราอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง สาํหรับอ่านเพิ่มเติม 

 3.แนะนาํกิจกรรมการเรียนการสอน การวดัผลและการประเมินผล 
 4. บรรยายโดยใชเ้อกสารและยกตวัอยา่งเพื่ออภิปรายพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 5. ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา และร่วมกนัวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคโดยใชท้ฤษฎีต่างๆ 

 6. ตอบคาํถามและส่งงานคาํถามทา้ยบท 

 7. จดัทาํรายงานคน้ควา้นอกชั้นเรียน พร้อมนาํเสนอหนา้ชั้นเรียน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน 

 2. เอกสาร ตาํรา และบทความท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3. เอกสารตวัอยา่งกรณีศึกษาในปัจจุบนั 

 4. ชุดแผน่ใสสรุปคาํบรรยาย 
 

การวดัและประเมินผล 
 1. สงัเกตจากเขา้ชั้นเรียน ความสนใจในการเรียน 

 2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน 

 3. การตอบคาํถาม การวิเคราะห์กรณีศึกษาในชั้นเรียน 

 4. การตอบคาํถามทา้ยบท 

 5. รายงานการคน้ควา้นอกชั้นเรียนและการนาํเสนอ 



 

บทที ่4 

พฤตกิรรมผู้บริโภค 

 

4.1  การบริโภค 

 นกัจิตวิทยากาํหนดความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยไ์ว ้5 ระดบั สามารถจดัลาํดบัความ
ตอ้งการจากระดบัท่ีตํ่าไประดบัสูง ไดด้งัน้ี 

 1) ความสาํเร็จส่วนตวั  
 2) ความตอ้งการความเคารพนบัถือ 
 3) ความตอ้งการดา้นสงัคม  

 4) ความตอ้งการความปลอดภยั  
 5) ความตอ้งการของร่างกาย  
 ความตอ้งการพื้นฐานน้ีนับเป็นรูปแบบการบริโภคขั้นพื้นฐานของมนุษย ์เช่น แพงเป็น
สาวโรงงาน ทาํงานหนกั มีความตอ้งการอาหารมาก แพงตอ้งจ่ายค่าอาหารก่อนเป็นอนัดบัแรก ส่วน
เงินท่ีเหลือจึงจะบริโภคส่ิงอ่ืน ต่อมาแพงได้รับการเล่ือนตาํแหน่งเป็นหัวหน้าคนงาน มีรายได้
เพิ่มข้ึน จึงเลือกบริโภคอาหารท่ีมีคุณค่าทางอาหารเพ่ิมมากข้ึน เช่น อาหารประเภทโปรตีน เน้ือสัตว ์
นมเนย ผลไม ้(ซ่ึงแต่เดิมบริโภคอาหารท่ีมีแป้งมาก) ค่าใชจ่้ายสําหรับอาหารจะค่อยๆลดลง เม่ือ
เทียบตามอตัราส่วนของรายได ้แต่จะนาํรายไดเ้พิ่มเป็นค่าพกัผ่อนหย่อนใจมากข้ึน และถา้แพงมี
รายไดเ้พิ่มข้ึนอีก ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาหารกจ็ะลดลงอีก แต่จะใชจ่้ายไปกบัของฟุ่ มเฟือยมากยิง่ข้ึน 

 4.1.1 ความหมายของการบริโภค 

  ศิริวรรณ (2542) ใหค้วามหมายการบริโภคว่า หมายถึง การใชป้ระโยชน์จากสินคา้
หรือบริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการส่วนตวัหรือครัวเรือน เป็นกระบวนการท่ีศึกษาไดจ้าก
ทฤษฎีพฤติกรรม ซ่ึงจะทาํใหท้ราบความตอ้งการซ้ือหรืออุปสงคข์องผูบ้ริโภค 

  จิรศกัด์ิ (2547) กล่าวว่า การบริโภคทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง การใชป้ระโยชน์
จากสินคา้หรือบริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของมนุษย ์รวมถึงการนาํสินคา้หรือบริการมาใช้
ประโยชน์เพื่อการผลิตเป็นสินคา้หรือบริการอ่ืน การบริโภคในทางเศรษฐศาสตร์จึงหมายถึงการ
อุปโภคดว้ย เช่น การท่องเท่ียว การขนส่ง การประกนัภยั เป็นตน้ กล่าวไดว้่าการกระทาํท่ีทาํให้
สินคา้หรือบริการอยา่งใดอยา่งหน่ึงส้ินเปลืองไป เพื่อเป็นประโยชน์แก่มนุษย ์ไม่ว่าจะโดยทางตรง
หรือทางออ้ม ถือเป็นการบริโภคทั้งส้ิน 
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  ณรงค ์(2542) กล่าวว่า การบริโภคทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง การใชป้ระโยชน์
จากสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ การนําสินค้าและบริการมาใช้
ประโยชน์ เพื่อการผลิตเป็นสินคา้และบริการอ่ืน การบริโภคไม่ไดห้มายถึงการรับประทานอาหาร
เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงการใชสิ้นคา้ หรือการใชบ้ริการ เช่น การไปพบแพทยเ์ม่ือยามเจ็บป่วย 
การพกัโรงแรม การท่องเท่ียว การขนส่ง การประกนัภยั เป็นตน้ 

สรุปไดว้า่ การบริโภค หมายถึง การใชป้ระโยชน์จากสินคา้หรือบริการ เพื่อสนองความตอ้งการของ
มนุษย ์รวมถึงการนาํสินคา้หรือบริการมาใชป้ระโยชน์ เพื่อการผลิตเป็นสินคา้หรือบริการอ่ืน  

 4.1.2 ประเภทของการบริโภค 

  การบริโภคสามารถแบ่งไดห้ลายลกัษณะ ในทางเศรษฐศาสตร์แบ่งการบริโภคตาม
ลกัษณะของสินคา้ ประกอบด้วยสินคา้คงทนและสินคา้ไม่คงทน ประเภทการบริโภคจึงแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ การบริโภคสินคา้คงทน และการบริโภคสินคา้ไม่คงทน มีรายละเอียด ดงัน้ี 

  4.1.2.1 การบริโภคสินคา้คงทน (Durable goods consumption) หมายถึง การ
บริโภคสินคา้ท่ีเม่ือผูบ้ริโภคบริโภคสินคา้ไปแลว้ ผูบ้ริโภคยงัคงบริโภคสินคา้นั้นไดอี้ก การบริโภค
ลกัษณะน้ีเรียกว่า Diminution เช่น บา้นพกัอาศยั รถยนต ์รถจกัรยานยนต ์โทรทศัน์ เป็นตน้ สินคา้
คงทนเหล่าน้ีจะมีอายุการใชง้านตามประเภทสินคา้ โดยผูบ้ริโภคจะบริโภคสินคา้จนสินคา้มีการ
เส่ือมสภาพจนไม่สามารถใชง้านได ้

  4.1.2.2 การบริโภคสินคา้ไม่คงทน (Nondurable goods consumption) หมายถึง 
การบริโภคสินคา้ท่ีเม่ือผูบ้ริโภคบริโภคสินคา้ไปแลว้ ผูบ้ริโภคจะไม่สามารถบริโภคสินคา้นั้นไดอี้ก 

สินคา้ส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้ส้ินเปลือง การบริโภคลกัษณะน้ีเรียกว่า Destruction เช่น อาหาร นํ้าด่ืม 

ยารักษาโรค ก๊าซหุงตม้ เช้ือเพลิง พลงังาน ไฟฟ้า เป็นตน้  

 4.1.3 ปัจจัยทีก่าํหนดการบริโภค 

  ผูบ้ริโภคแต่ละรายยอ่มมีความตอ้งการบริโภคสินคา้หรือบริการท่ีแตกต่างกนั การ
บริโภคของผูบ้ริโภคแต่ละรายจะถูกกาํหนดจากปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคแต่
ละราย โดยสามารถแบ่งปัจจยัท่ีกาํหนดการบริโภคไดด้งัน้ี  

  1) รายไดข้องผูบ้ริโภค รายไดเ้ป็นปัจจยัหลกัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการบริโภค
สินคา้หรือบริการ โดยปกติแลว้รายไดข้องผูบ้ริโภคจะมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัปริมาณ
สินคา้ ถา้ผูบ้ริโภคมีรายไดม้ากจะทาํให้ผูบ้ริโภคบริโภคมากข้ึน แต่ถา้มีรายไดน้้อยก็จะบริโภค
นอ้ยลง  
  2) ราคาของสินค้า เป็นปัจจัยท่ีส่งผลในทางตรงกันข้ามกับการบริโภคของ
ผูบ้ริโภค โดยปกติถา้ราคาของสินคา้หรือบริการสูงข้ึน จะทาํให้ผูบ้ริโภคบริโภคสินคา้หรือบริการ
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ลดลง ในทางกลบักนัถา้ราคาของสินคา้หรือบริการลดลง จะทาํให้ผูบ้ริโภคสามารถบริโภคสินคา้
หรือบริการไดม้ากข้ึน เน่ืองจากราคาหรือบริการเป็นตวัสะทอ้นอาํนาจซ้ือของเงิน 

  3) โอกาสในการเขา้ถึงสินคา้ ถา้สินคา้หรือบริการในตลาดมีปริมาณมากกว่าความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะมีโอกาสเขา้ถึงสินคา้หรือบริการนั้นได ้ทาํให้ผูบ้ริโภคบริโภค
สินคา้หรือบริการได้มาก ในทางกลบักันถา้สินคา้หรือบริการในตลาดมีปริมาณน้อยกว่าความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะมีโอกาสเขา้ถึงสินคา้หรือบริการนั้นไดย้าก ทาํใหผู้บ้ริโภคบริโภค
สินคา้หรือบริการไดน้อ้ยลง  
  4) ระบบซ้ือขาย ขั้นตอนการซ้ือขายสินคา้หรือบริการ เป็นตวักาํหนดการตดัสินใจ
ในการบริโภคสินคา้ของผูบ้ริโภค ถา้ระบบการซ้ือขายมีความสะดวกรวดเร็ว จะเป็นการเพ่ิมโอกาส
ในการบริโภคใหม้ากข้ึน เช่น ระบบการซ้ือขายแบบเงินผอ่นท่ีผูบ้ริโภคสามารถบริโภคโดยไม่ตอ้ง
ชาํระเงินในคร้ังเดียว ทาํใหก้ารบริโภคสินคา้และบริการเพิ่มข้ึนได ้ 

  5) ปริมาณเงินหมุนเวียน ถา้ผูบ้ริโภคมีเงินหมุนเวียนมาก จะทาํให้ให้ผูบ้ริโภค
บริโภคมากข้ึน แต่ถา้มีเงินหมุนเวียนนอ้ยกจ็ะทาํใหบ้ริโภคนอ้ยลงเช่นกนั 

  6) การคาดคะเนราคาในอนาคต โดยจะมีความสัมพนัธ์ในทางเดียวกับการ
ตดัสินใจเลือกบริโภคในอนาคต ถา้ผูบ้ริโภคคาดว่าราคาสินคา้และบริการจะสูงข้ึนในอนาคต 

ผูบ้ริโภคจะเพิ่มการบริโภคสินคา้และบริการในปัจจุบนั ในทางกลบักนัถา้ผูบ้ริโภคคาดว่าราคา
สินคา้และบริการจะตํ่าลงในอนาคต ผูบ้ริโภคจะลดการบริโภคสินคา้และบริการในปัจจุบนัลง 
นอกจากปัจจยัท่ีกล่าวมาในขา้งตน้ ส่ิงใดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคสินคา้หรือบริการ นบัไดว้่า
เป็นตวักาํหนดการบริโภคสินคา้หรือบริการของผูบ้ริโภค เช่น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา บริเวณท่ีอยู่
อาศยั ฤดูกาล รสนิยม สภาพแวดลอ้มของสังคม เป็นตน้ ตวัอย่างเช่น ในเทศกาลกินเจถา้ผูบ้ริโภค
รับประทานอาหารเจ ผูบ้ริโภคจะไม่บริโภคเน้ือสัตว ์โดยจะหนัมาบริโภคพืชผกัผลไมแ้ทน หรือใน
วยัเด็ก ส่วนใหญ่เด็กๆมกัจะชอบบริโภคลูกอม ลูกกวาด ขนม มากกว่าเม่ือโตเป็นผูใ้หญ่ (อาย)ุ เป็น
ตน้ 



122 

 

4.2  พฤตกิรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 

 ธงชยั (2534) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระทาํของบุคคลใดบุคคลหน่ึง 
ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มา และการใช้สินคา้หรือบริการ รวมถึงกระบวนการ
ตดัสินใจซ่ึงมีมาอยูก่่อนแลว้ และมีส่วนในการกาํหนดใหมี้การกระทาํดงักล่าว 
 อดุลย ์(2543) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการซ่ึง
มีความสามารถในการซ้ือ ผูบ้ริโภคจะตอ้งมีความเตม็ใจในการซ้ือสินคา้หรือบริการดว้ย ซ้ือสินคา้
ไปเพื่อใชป้ระโยชน์ส่วนตวัและซ้ือไปเพื่อขายต่อหรือใชใ้นการผลิตอีกดว้ย 
 อศัน์อุไร (2547) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมการแลกเปล่ียนต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนในชีวิตของมนุษย์ ซ่ึงดาํเนินไปภายใต้ผลสะท้อนท่ีเกิดจากภาวะแวดล้อม พฤติกรรม 

ความรู้สึกนึกคิด และความรู้ความเขา้ใจของมนุษย ์ซ่ึงมีการเปล่ียนแปรอยูเ่สมอ 
สรุปไดว้่าพฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการ และ
กระบวนการในการตัดสินใจท่ีมีผลต่อการบริโภคสินค้าหรือบริการของผู ้บริโภค ภายใต้
งบประมาณท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั 

 บงัอร (2542) กล่าวถึง ทฤษฎีว่าดว้ยพฤติกรรมผูบ้ริโภค สามารถแบ่งส่วนการวิเคราะห์
ออกไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ 
 1) Cardinal Approach : ความพึงพอใจ สามารถวดัออกมาเป็นหน่วยได ้

 2) Ordinal Approach : วดัเป็นลาํดบั ของความพึงพอใจ เช่นชอบสีแดง มากกวา่สีนํ้ าเงิน 

 ซ่ึงการพิจารณาเร่ืองพฤติกรรมของผูบ้ริโภค จะเป็นไปตามกฎของอุปสงค์ท่ีกล่าวว่า 
ปริมาณและราคามีความสัมพนัธ์กนัแบบแปรผกผนักนั ดงันั้นในการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค
นั้น จึงตั้งอยูบ่นขอ้สมมุติฐานดงัน้ี 

 1) ผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้ท่ีตนเองพอใจมากท่ีสุด  

 2) รายไดข้องผูบ้ริโภคแต่ละคนนั้นมีจาํกดั 

 3) ผูบ้ริโภครู้จกัการวางแผน ในการซ้ือ 
 4) จาํนวนสินคา้หรือบริการท่ีผูบ้ริโภคซ้ือ สามารถแบ่งออกเป็นหน่วยยอ่ยๆ ได ้เช่น เงาะ 
1 กก. สามารถแบ่งออกเป็นแต่ละผลได ้

 5) ในการเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการ จะพิจารณาเฉพาะราคาและปริมาณของสินคา้หรือ
บริการเท่านั้น ไม่นาํปัจจยัภายนอกอ่ืนมาพิจารณาร่วมดว้ย 
 6) ผูบ้ริโภคมีความรู้ในตวัของสินคา้หรือบริการในดา้นคุณภาพเป็นอย่างดี ผูข้ายไม่
สามารถหลอกลวงได ้
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 ดงันั้น การศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคจะทาํให้ทราบถึงลกัษณะความตอ้งการ 
การบริโภคสินคา้หรือบริการของผูบ้ริโภค ทาํให้ผูผ้ลิตสามารถวางแผน เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคได้ การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคจึงควรเร่ิมจาก ลกัษณะของกลุ่มลูกคา้
เป้าหมาย เพื่อใหท้ราบถึงส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการจะซ้ือ ช่วงเวลาท่ีตอ้งการจะซ้ือ และช่องทางการซ้ือ
ของผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นแนวคิดทางการตลาดท่ีประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์(Product) เพื่อใหไ้ดสิ้นคา้ตรง
กบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ราคา (Price) เพื่อกาํหนดราคาท่ีเหมาะสมกบัผูบ้ริโภคและผูผ้ลิตมี
กาํไร ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) เพื่อใหผู้บ้ริโภคเขา้ถึงสินคา้สะดวกและรวดเร็ว การส่งเสริม
การตลาด (Promotion) เพื่อส่งเสริมให้ลูกคา้เกิดความตอ้งการสินคา้หรือบริการ เพื่อตอบสนอง
ความจาํเป็นและความตอ้งการของผูบ้ริโภค สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัผูบ้ริโภค และเพ่ือ
ผูผ้ลิตจาํหน่ายสินคา้หรือบริการไดต้รงตามเป้าหมาย 
 4.2.1 ประโยชน์ของการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค 

  1) เขา้ใจรูปแบบการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

  2) รู้ถึงปัจจยัท่ีเป็นตวักาํหนดการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการของผูบ้ริโภค 

  3) เป็นแนวทางในการกาํหนดพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการของ
ผูบ้ริโภค ท่ีจะส่งผลดีโดยรวมต่อสงัคม 

  4) พฒันาแนวทางการตลาดและการพฒันาสินคา้และบริการ 
  5) ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคโดยรวมในสงัคม 

  6) ช่วยใหเ้กิดการแข่งขนัอยา่งเสรี 
  7) ช่วยใหส้ามารถเขา้ใจถึงปัญหาความตอ้งการของสงัคม 

  8) ช่วยในการหาตลาดและมีช่องทางการจดัจาํหน่ายใหม่ 

  9) ช่วยในการปรับปรุงกิจกรรมทางการตลาด 

 10) ช่วยใหมี้การปรับเปล่ียนสินคา้ใหต้รงกบัความตอ้งการของตลาด 

  11) ช่วยในการพฒันาผลผลิตใหดี้ข้ึน ฯลฯ 

 4.2.2 ปัจจัยทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค 

  ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคแบ่งได ้2 ปัจจยั ดงัน้ี 

  1) ปัจจยัภายใน เป็นปัจจยัท่ีเกิดข้ึนจากตวัผูบ้ริโภค เกิดจากความชอบส่วนบุคคล 
สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นตวักาํหนดลกัษณะความชอบของแต่ละบุคคล เช่น ครอบครัว เพื่อน การศึกษา 
ความเช่ือ อาชีพ รูปแบบการดาํเนินชีวิต ตลอดจนปัจจยัทางจิตวิทยา เช่น การเรียนรู้ การรับรู้  
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ 
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  2) ปัจจยัภายนอก เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ท่ีไดรั้บจาก
สภาพแวดลอ้มทางสังคม ผา่นทางคนในกลุ่มสังคม หรือบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ ทาํให้
ผูบ้ริโภคอาจเปล่ียนพฤติกรรมการซ้ือ จากการรับรู้ ความเช่ือ และแนวความคิดต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ของผูบ้ริโภค ทาํใหก้ารเลือกซ้ือสินคา้ไดรั้บอิทธิพลผา่นทางครอบครัว สังคม วฒันธรรมและ
การใชชี้วิตท่ีเป็นปัจจยัภายนอก 

 นอกจากน้ี ยงัสามารถจาํแนกปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคไดอี้กหลาย
ทาง ดงัน้ี 

 1) ปัจจยัทางวฒันธรรม เป็นปัจจยัขั้นพื้นฐานในการกาํหนดความตอ้งการและพฤติกรรม
ของมนุษยเ์ช่น การศึกษา ความเช่ือ ยงัรวมถึงพฤติกรรมส่วนใหญ่ท่ีไดรั้บการยอมรับภายในสังคม
ใดสงัคมหน่ึง 
 2) ปัจจยัทางสงัคม เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจาํวนั 

 3) ปัจจยัส่วนบุคคล เป็นการตดัสินใจของผูซ้ื้อ เช่น อาย ุอาชีพ สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ 
การศึกษา รูปแบบการดาํเนินชีวิต วฏัจกัรชีวิตครอบครัว 
 4) ปัจจยัทางจิตวิทยา เป็นปัจจยัในตวัผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือและใช้
สินคา้ ประกอบดว้ยการจูงใจ การรับรู้ความเช่ือและเจตคติ บุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง 
 4.2.3 กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค 

  กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค แบ่งเป็น 5 ขั้น ดงัน้ี  

  ขั้นท่ี 1 การกระตุน้ ความตอ้งการจะเกิดข้ึนได ้ตอ้งไดรั้บการกระตุน้ก่อน ทาํให้
ผูบ้ริโภครู้ถึงความตอ้งการของตนเอง เพื่อหาส่ิงท่ีมาตอบสนองความตอ้งการ พฤติกรรมจึงจะ
เกิดข้ึนได ้ความตอ้งการทางดา้นร่างกายและจิตใจของคนๆหน่ึงข้ึนอยู่กบัสภาพของคนๆนั้น ท่ี
ตอ้งการไดรั้บการตอบสนอง แรงกระตุน้จึงเป็นขั้นตอนเร่ิมตน้ของกระบวนการตดัสินใจ เม่ือเกิด
ความรู้สึกในความแตกต่างระหว่างส่ิงท่ีผูบ้ริโภคปรารถนาเปรียบเทียบกบัสภาวะท่ีเป็นจริง แลว้จึง
ทาํการกาํหนดเป็นความตอ้งการท่ีมีลาํดบัความสาํคญั 

  ขั้นท่ี 2 การหาข่าวสาร เป็นขั้นตอนการหาขอ้มูลเพื่อใชใ้นการตดัสินใจ โดย
พิจารณาจากปัจจยัภายในก่อน แลว้จึงพิจารณาจากแหล่งภายนอก เพื่อสร้างทางเลือกให้กบัตนเอง 
เม่ือผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการซ้ือข้ึน ก็จะนาํไปสู่การคน้หาขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจซ้ือ 
พฤติกรรมการคน้หาขอ้มูลของผูบ้ริโภคมีหลายลกัษณะข้ึนอยูก่บัสถานการณ์การซ้ือ ประสบการณ์
ของผูบ้ริโภค และความใส่ใจต่อการซ้ือในแต่ละคร้ัง 
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   ขั้นท่ี 3 การประเมินทางเลือกเพื่อเปรียบเทียบ ขอ้ดี ขอ้เสียในแต่ละทางเลือก เป็น
การประเมินทางเลือก เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์ การประเมินทางเลือกจะถูก
กาํหนดจากอิทธิพลความแตกต่างของแต่ละบุคคลและอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ี
ผูบ้ริโภคตอ้งใชก้ระบวนการตดัสินใจซบัซอ้น ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการตดัสินใจซ้ือตามนิสัยเคยชิน
ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือโดยพิจารณารอบดา้น ระบุทางเลือก กาํหนดเกณฑ์ในการตดัสินใจเลือก
ทางเลือก 

   ขั้นท่ี 4 การตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด จากการพิจารณาในการประเมิน
ทางเลือก จะทาํให้ตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้นมาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค และนาํส่ิงท่ี
ไดเ้ป็นประสบการณ์ในการพิจารณาเลือกบริโภคสินคา้หรือบริการคร้ังถดัไป เพื่อพิจารณาทางเลือก
ท่ีดีท่ีสุด 

   ขั้นท่ี 5 การประเมินผลหลงัการซ้ือ เป็นขั้นตอนหลงัจากผูบ้ริโภคใชสิ้นคา้หรือ
บริการ การประเมินผลขณะใชแ้ละหลงัการใช ้เกิดความพึงพอใจและซ้ือซํ้ าในอนาคต ความรู้สึก
หลงัจากท่ีผูบ้ริโภคไดใ้ชสิ้นคา้หรือบริการแลว้ แบ่งออกเป็นความรู้สึกพอใจและไม่พอใจในสินคา้
หรือบริการนั้น ความพอใจเกิดข้ึนเม่ือผลลพัธ์จากการใชต้รงกบัท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงัไว ้และถา้หาก
ผูบ้ริโภคผดิหวงักบัการใชสิ้นคา้หรือบริการนั้น กจ็ะรู้สึกไม่พอใจ  
 

4.3  อรรถประโยชน์ 

 4.3.1 ความหมายของอรรถประโยชน์ 

  ภารดี (2542) กล่าวว่า อรรถประโยชน์ หมายถึง ความพอใจท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บจาก
สินคา้หรือบริการ โดยท่ีสินคา้หรือบริการชนิดเดียวกนั จาํนวนเท่ากนั อาจมีอรรถประโยชน์ต่างกนั 

สําหรับผู ้บ ริโภคแต่ละราย  ถ้าผู ้บ ริโภคมีความต้องการสินค้าชนิดใดมาก  สินค้านั้ นก็ มี
อรรถประโยชน์มากสาํหรับผูน้ั้น ในทางตรงกนัขา้มถา้ผูบ้ริโภคตอ้งการสินคา้นั้นนอ้ย สินคา้นั้นก็มี
อรรถประโยชน์นอ้ยสาํหรับผูน้ั้น 

  สุจิตรา (2550) กล่าวว่า อรรถประโยชน์ หมายถึง ความสามารถของสินคา้และ
บริการชนิดใดชนิดหน่ึง  ท่ีสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู ้บริโภคสินค้าและบริการชนิดนั้ น 

อรรถประโยชน์จึงเป็นส่ิงท่ีอยูใ่นตวัสินคา้และบริการ ในรูปของความสามารถ ในการบาํบดัความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคโดยทัว่ไป สินคา้และบริการจะให้อรรถประโยชน์แก่ผูบ้ริโภคมากน้อย
เพียงใด ข้ึนอยูก่บัระดบัความมากนอ้ยของความตอ้งการหรือความพอใจท่ีผูบ้ริโภคมีต่อสินคา้และ
บริการชนิดนั้น 
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 สรุปไดว้า่ อรรถประโยชน์ หมายถึง ความพึงพอใจท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บจากการบริโภคสินคา้
หรือบริการชนิดนั้นๆ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง สินคา้หรือบริการจะให้อรรถประโยชน์มากนอ้ยเพียงใด
ข้ึนอยูก่บัระดบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้หรือบริการนั้น ถา้มีความตอ้งการมาก สินคา้
หรือบริการจะใหอ้รรถประโยชน์จากการบริโภคมาก ตรงกนัขา้มถา้มีความตอ้งการนอ้ย สินคา้หรือ
บริการจะให้อรรถประโยชน์จากการบริโภคนอ้ย ความพึงพอใจจึงข้ึนอยู่กบัความตอ้งการในการ
บริโภคซ่ึงจะแตกต่างกนัตามเวลา สถานท่ี และความจาํเป็น 

 สินคา้หรือบริการชนิดเดียวกนั ท่ีมีจาํนวนเท่ากนั สามารถให้อรรถประโยชน์ต่างกนั
สาํหรับผูบ้ริโภคแต่ละคน ตามความตอ้งการสินคา้หรือบริการ ตามเวลาต่างกนั หรือแมแ้ต่ผูบ้ริโภค
ท่ีต่างกนั แมค้วามพึงพอใจจะสามารถวดัได ้แต่กย็งัมีความแตกต่างระหวา่งบุคคล การพิจารณาเร่ือง
ความพึงพอใจจึงเป็นการศึกษาพฤติกรรมผู ้บริโภคแต่ละคนว่า  ผู ้บริโภคคนนั้ นจะได้รับ
อรรถประโยชน์หรือความพึงพอใจท่ีไดรั้บเป็นหลกั 

 4.3.2 ทฤษฎอีรรถประโยชน์ (Utility Theory) 

  ทฤษฎีอรรถประโยชน์ เป็นทฤษฎีท่ีใชอ้ธิบายพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เป็นทฤษฎีท่ี
พฒันาข้ึนในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 โดยนกัเศรษฐศาสตร์สาํนกันีโอคลาสสิกและสาํนกัออสเตรียน 

อธิบายความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการบริโภคสินคา้หรือบริการท่ีไดรั้บแต่ละราย ทฤษฎี
อรรถประโยชน์ถูกนาํมาใชอ้ธิบายพฤติกรรมของผูบ้ริโภค โดยมีขอ้สมมติฐานเบ้ืองตน้คือ ความพึง
พอใจของผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บจากการบริโภคสินคา้หรือบริการ สามารถวดัค่าออกมาเป็นตวัเลขได ้

(cardinal Theory) 

  เช่น เด็กชาย ก. ด่ืมนม 1 กล่อง ไดรั้บความพึงพอใจหรืออรรถประโยชน์เท่ากบั 5 

ยทิูล ด่ืมนํ้า 1 แกว้ ไดรั้บอรรถประโยชน์เท่ากบั 15 ยทิูล สรุปไดว้า่เดก็ชาย ก. ชอบด่ืมนํ้ามากกวา่ด่ืม
นมโดย เดก็ชาย ก. ด่ืมนํ้าไดรั้บอรรถประโยชน์มากกวา่การด่ืมนม 1 แกว้ อยู ่10 ยทิูว 
 

ตวัอยา่ง ทฤษฎีอรรถประโยชน์ 
ตารางที ่4.1 ขอ้มูลการบริโภคอาหารของผูบ้ริโภครายหน่ึง 

ชนิดของอาหาร ปริมาณ(จาน) ระดบัความพึงพอใจ 
คะนา้หมูกรอบ 

ขา้วผดั 

1 

1 

20 

30 

 

 จากตารางท่ี 4.1 จะพบว่า ผูบ้ริโภครายน้ีบริโภคคะน้าหมูกรอบ 1 จาน ไดรั้บความพึง
พอใจหรืออรรถประโยชน์เท่ากบั 20 ยทิูล แต่ถา้บริโภคขา้วผดั 1 จาน จะไดรั้บอรรถประโยชน์
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เท่ากบั 30 ยูทิล สรุปไดว้่าผูบ้ริโภครายน้ี ชอบบริโภคขา้วผดัมากกว่าคะน้าหมูกรอบ โดยการ
บริโภคขา้วผดั 1 จาน ให้ความพึงพอใจหรืออรรถประโยชน์มากกว่าการบริโภคคะนา้หมูกรอบ 1 

จาน อยู ่10 ยทิูล 
 นอกจากน้ีทฤษฎีอรรถประโยชน์ มีสมมติฐานว่า ความพึงพอใจหรืออรรถประโยชน์ของ
ผูบ้ริโภค เป็นส่ิงท่ีสามารถวดัได ้โดยมีหน่วยท่ีเรียกว่า ยทิูล (Util) เม่ือผูบ้ริโภครายหน่ึงไดอุ้ปโภค
บริโภคสินคา้หรือบริการชนิดหน่ึงมากข้ึน ความพึงพอใจรวมหรืออรรถประโยชน์รวม 

(Total Utility) จะเพ่ิมข้ึนในอตัราท่ีลดลง และเม่ือบริโภคถึงระดบัหน่ึง ความพึงพอใจรวมจะไม่
เพิ่มข้ึน และลดลงเร่ือยๆตามลาํดบัทฤษฎีอรรถประโยชน์  
 สรุปขอ้สมมติพื้นฐาน (Basic Assumption) ของทฤษฎีอรรถประโยชน์มีดงัน้ี 

 1) อรรถประโยชน์หรือความพึงพอใจสามารถวดัค่าเป็นตวัเลข มีหน่วยเป็นยทิูล (Util) ซ่ึง
ตวัเลขเหล่าน้ีเป็นความพึงพอใจส่วนตวัของแต่ละบุคคล ซ่ึงไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งเหมือนกนั 

 2) ผูบ้ริโภคแต่ละรายมีรายไดจ้าํกดั ผูบ้ริโภคแต่ละรายจะเลือกบริโภคสินคา้ท่ีไดรั้บความ
พึงพอใจสูงสุด ภายใตง้บประมาณท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั 

 3) ผูบ้ริโภคมีขอ้มูลของสินคา้หรือบริการเป็นอยา่งดี 

 4) ผูบ้ริโภคเป็นผูมี้เหตุผลในการตดัสินใจ โดยจะตดัสินใจบริโภคในส่ิงท่ีทาํให้ตนเอง
ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด ภายใตง้บประมาณท่ีมีอยู ่
 5) สินคา้หรือบริการสามารถแบ่งเป็นหน่วยเลก็ๆได ้และแต่ละหน่วยมีลกัษณะเหมือนกนั
ทาํใหก้ารซ้ือขายสินคา้ทาํไดส้ะดวก และสินคา้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดใ้น
ทุกระดบัความตอ้งการ  
 6) ความพึงพอใจและงบประมาณของผูบ้ริโภคไม่เปล่ียนแปลงขณะวิเคราะห์ 

 7) อรรถประโยชน์รวมเกิดจากความพึงพอใจท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บแต่ละคร้ัง โดยจะเพิ่มข้ึน
ตามปริมาณของสินคา้ท่ีบริโภคเพิ่มข้ึน โดยอรรถประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการบริโภคสินคา้หน่ึงจะ
ไม่ไดรั้บผลกระทบจากการบริโภคสินคา้อ่ืน (อรรถประโยชน์ท่ีไดรั้บจากสินคา้แต่ละชนิดเป็น
อิสระต่อกนั) ดงันั้น จึงสามารถนาํอรรถประโยชน์มารวมกนัได ้

 8) อรรถประโยชน์เพิ่มไดรั้บจากการบริโภคสินคา้ เพิ่มข้ึนทีละหน่ึงหน่วย มีลกัษณะ
ลดลงเร่ือยซ่ึงสอดคลอ้งกบักฎว่าการลดนอ้ยลงของอรรถประโยชน์เพิ่ม (Law of diminishing 

Marginal Utility) 

 9) ผูบ้ริโภคจะทาํการเปรียบเทียบอรรถประโยชน์สินคา้แต่ละชนิดก่อน และจะเลือก
สินคา้ท่ีใหอ้รรถประโยชน์มากท่ีสุดก่อนตามลาํดบั 

 4.3.3 อรรถประโยชน์รวมและอรรถประโยชน์เพิม่ (Total Utility and Marginal Utility) 
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  อรรถประโยชน์ท่ีสาํคญัมี 2 ประเภท คือ อรรถประโยชน์รวม (TU) เป็นความพึง
พอใจรวมท่ีไดรั้บจากสินคา้หรือบริการทุกหน่วยรวมกนั และอรรถประโยชน์เพิ่ม (MU) เป็นความ
พึงพอใจท่ีไดรั้บเพิ่มจากการใชสิ้นคา้หรือบริการเพิ่มข้ึนหน่ึงหน่วย ซ่ึงจะมีค่าลดลงเร่ือยๆ เม่ือ
บริโภคสินคา้หรือบริการเพิ่มข้ึน ตามการลดน้อยถอยลงของอรรถประโยชน์ (Diminishing 

Marginal Utility) มีรายละเอียด ดงัน้ี  

 อรรถประโยชน์รวม หมายถึง ผลรวมของอรรถประโยชน์หรือความพึงพอใจทั้งหมดท่ี
ผูบ้ริโภคไดรั้บจากการบริโภคสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึง ตั้งแต่หน่วยแรกจนถึงหน่วยท่ีกาํลงับริโภค
ในขณะหน่ึงสามารถเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 

 
1 2 3

...
N N

TU U U U U      

โดยท่ี NTU  หมายถึง อรรถประโยชน์รวมจากการบริโภคสินคา้ N หน่วย 
 NU  หมายถึง อรรถประโยชน์จากการบริโภคสินคา้หน่วยท่ี N 

 อรรถประโยชน์เพ่ิม หมายถึง อรรถประโยชน์หรือความพึงพอใจท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บเพ่ิมข้ึน 

เน่ืองจากบริโภคสินคา้หรือบริการชนิดหน่ึงเพ่ิมข้ึนหน่ึงหน่วยเขียนสมการไดด้งัน้ี 

 
1N N N

MU TU TU    

โดยท่ี  NMU  หมายถึง อรรถประโยชน์ท่ีไดรั้บเพ่ิมจากการบริโภคสินคา้หน่ึงหน่วย 
 NTU  หมายถึง อรรถประโยชน์รวมจากการบริโภคสินคา้ N หน่วย 

 1NTU  หมายถึง อรรถประโยชน์รวมจากการบริโภคสินคา้ N-1 หน่วย 
 อรรถประโยชน์รวมกับอรรถประโยชน์หน่วยสุดท้ายมีความสัมพันธ์กันโดย
อรรถประโยชน์รวมจะมีค่าเท่ากบัอรรถประโยชน์หน่วยสุดทา้ยของแต่ละหน่วยรวมกนั ซ่ึงสามารถ
เขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี  

 
N

N i I
MU MUi


  

NTU   หมายถึง อรรถประโยชน์รวม 

iMU   หมายถึง อรรถประโยชน์หน่วยสุดทา้ย 
i   หมายถึง จาํนวนสินคา้หรือบริการท่ีบริโภคขณะหน่ึง 
 เม่ือผูบ้ริโภคบริโภคสินคา้ในปริมาณท่ีมากข้ึน อรรถประโยชน์รวมจะเพ่ิมข้ึนถึงจุดๆหน่ึง
แลว้จะลดลง ในขณะท่ีอรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิมจะลดลงเร่ือยๆ จนตํ่ากว่าศูนย ์หมายความว่า ถา้
ผูบ้ริโภคบริโภคส่ิงเดิมซํ้ ากนัมากข้ึนจะทาํให้ความพึงพอใจในการบริโภคแต่ละคร้ังลดลง โดย
ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจบริโภคจนถึงระดบัท่ีไดรั้บอรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิมเป็นศูนย ์กล่าวไดว้่าช่วงท่ี
อรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิมมีค่าเป็นบวก อรรถประโยชน์รวมจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ จนถึงจุดท่ีค่าของ
อรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิมมีค่าเท่ากบัศูนย ์จะเป็นจาํนวนท่ีอรรถประโยชน์รวมมากท่ีสุด หลงัจากนั้น
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ในค่าอรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิมจะเป็นลบและทาํให้ค่าอรรถประโยชน์รวมจะลดลงเร่ือยๆ ดัง
ภาพประกอบท่ี 4.1  

 

 

ภาพประกอบที ่4.1 อรรถประโยชน์รวมและอรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิม 

 

ตวัอยา่ง การบริโภคมงัคุดของผูบ้ริโภครายหน่ึง ซ่ึงไดรั้บอรรถประโยชน์เพ่ิม อรรถประโยชน์รวม 

ตามปริมาณการบริโภคดงัน้ี 

 

ปริมาณ 
0 Q0 

อรรถประโยชน์

Q0 

TU 

0 

ปริมาณ 

อรรถประโยชน์
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ตารางที ่4.2 การบริโภคมงัคุดของผูบ้ริโภครายหน่ึง  
ปริมาณมงัคุด(ผล) อรรถประโยชน์รวม อรรถประโยชน์เพ่ิม 

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 

 

 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า การบริโภคมงัคุดผลท่ี 1-7 อรรถประโยชน์รวมท่ีไดรั้บจากการ
บริโภคมงัคุดจะเพ่ิมข้ึนตามลาํดบั แสดงว่าผูบ้ริโภคไดรั้บความอร่อยจากการบริโภคมงัคุด 7 ผล 
การบริโภคมงัคุดผลท่ี 8 อรรถประโยชน์รวมไม่เปล่ียนแปลงคือ 28 หน่วย ซ่ึงเท่ากับ
อรรถประโยชน์รวมของมงัคุดผลท่ี 7 แสดงว่าผูบ้ริโภคอ่ิมแลว้ ส่วนการบริโภคมงัคุดผลท่ี 9 

อรรถประโยชน์ท่ีไดจ้ะลดลงจาก 28 หน่วยเป็น 27 หน่วย แสดงว่าผูบ้ริโภคอ่ิมแลว้ ถา้บริโภคผล
ต่อไปจะไม่รู้สึกอร่อย  โดยทัว่ไปผูบ้ริโภคจะหยุดการบริโภคท่ีอรรถประโยชน์เพ่ิม เป็น 0 ถา้
บริโภคต่อไปอรรถประโยชน์เพ่ิมจะมีค่าติดลบ และไม่ไดรั้บความพึงพอใจจากการบริโภค ดัง
ภาพประกอบท่ี 4.2  
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ภาพประกอบที ่4.2 อรรถประโยชน์รวมท่ีไดรั้บจากมงัคุด 

 

 

ภาพประกอบที ่4.3 เสน้อรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิมของการบริโภคมงัคุด 

 

ปริมาณ 

TU 

0 

28 

8 

อรรถประโยชน์

อรรถประโยชน์เพ่ิม 

ปริมาณ 
0 1   8 

7 
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 จากภาพประกอบท่ี 4.3 แสดงใหเ้ห็นว่า การบริโภคมงัคุดผลท่ี 1-7 เส้นอรรถประโยชน์
รวม จะเร่ิมข้ึนเร่ือยๆ เม่ือบริโภคมงัคุดผลท่ี 7-8 อรรถประโยชน์รวมสูงสุดเท่ากบั 28 ในขณะท่ี
อรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิมเท่ากบั 0 ผลท่ี 9 อรรถประโยชน์รวมลดลง และอรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิม
ติดลบ ดงันั้น ผูบ้ริโภคจะหยดุการบริโภคมงัคุดผลท่ี 8 เน่ืองจาก อรรถประโยชน์รวมสูงสุด และ
อรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิมเท่ากบั 0 

 ตวัอยา่งเช่น ผูบ้ริโภครายหน่ึงรับประทานอาหารประเภทบุฟเฟ่ต ์การรับประทานอาหาร
ในตอนแรกจะทาํใหไ้ดรั้บความพึงพอใจมากท่ีสุด และความพึงพอใจจากการรับประทานกจ็ะลดลง
เร่ือยๆ จนไม่อยากจะรับประทานอีกต่อไป หรือถา้รับประทานอีกก็ไม่ทาํให้ผูบ้ริโภคมีความพึง
พอใจอีกแลว้ หรือไดรั้บความพึงพอใจท่ีลดลง เน่ืองจากการอ่ิม หรือเกิดอาการอาหารไม่ยอ่ย เป็น
ตน้   

 ทฤษฎีอรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิมทาํใหส้ามารถตอบคาํถามไดว้่า ทาํไมเพชรจึงมีราคาแพง
กวา่นํ้า ทั้งๆท่ีนํ้ ามีความจาํเป็นในการดาํรงชีวิตมากกว่าเพชร เน่ืองจากว่ามูลค่าของสินคา้ไม่ไดอ้ยูท่ี่
อรรถประโยชน์รวม แต่อยู่ท่ีอรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิม นํ้ าเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต มี
อรรถประโยชน์รวมสูงมาก แต่เน่ืองจากนํ้ ามีปริมาณมากจึงทาํให้มีอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มตํ่า 
ในทางกลบักนั เพชรมีอรรถประโยชน์รวมตํ่า แต่ว่ามีอรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิมสูงกว่านํ้ า เน่ืองจาก
เพชรมีจาํนวนนอ้ย ผูบ้ริโภคจึงบริโภคเพชรไดจ้าํนวนนอ้ย จึงทาํใหเ้พชรมีราคาแพงกว่านํ้ า ทั้ง ๆ ท่ี
นํ้ าจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตมากกวา่เพชร  
 จากหลกัการของอรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิมท่ีสามารถอธิบายถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภค ทาํให้
ผูผ้ลิตสามารถนําไปประยุกต์ในการกาํหนดรูปแบบของสินคา้ได้ เช่น การกาํหนดขนาดของ
ผลิตภณัฑใ์นแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มเป้าหมายเด็ก ขนาดของผลิตภณัฑค์วรจะมีขนาดเลก็กว่า
ผลิตภณัฑข์องผูใ้หญ่ มิฉะนั้นจะทาํใหก้ารบริโภคของเด็กไม่มีอรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิม หรือการจดั
รายการส่งเสริมสินคา้หรือโปรโมชัน่อาหารชุดสาํหรับทานหลายคน หรือการเพ่ิมมูลค่าของสินคา้
ช้ินต่อมาเพ่ือทาํใหผู้บ้ริโภคไดรั้บความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนในการบริโภคสินคา้หน่ึงๆ การซ้ือสินคา้ช้ิน
ท่ีสองในราคาคร่ึงหน่ึงของราคาสินคา้ เป็นตน้ 

 ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ โดยพิจารณาถึงอรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิม ท่ีจะ
ได้จากการบริโภคสินคา้ช้ินนั้น เปรียบเทียบกับราคา ท่ีเรียกว่า ส่วนเกินส่วนเพิ่มของผูบ้ริโภค 

(Marginal Consumer Surplus: MCS) ซ่ึงถา้ค่าเป็นบวก (MU > P ) ผูบ้ริโภคก็ยงัคงบริโภคสินคา้
หรือบริการชนิดนั้น เม่ือนาํส่วนเกินส่วนเพ่ิมของผูบ้ริโภคของสินคา้มารวมกนั จะไดส่้วนเกินรวม
ของผูบ้ริโภค (Total Consumer Surplus: TCS) โดยผูบ้ริโภคแต่ละรายจะทาํการบริโภค เพ่ือใหไ้ดค่้า
ส่วนเกินรวมของผูบ้ริโภคสูงท่ีสุดนัน่เอง 
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ภาพประกอบที ่4.4 ความสมัพนัธ์อรรถประโยชน์รวมและอรรถประโยชน์เพ่ิม 

 สรุปความสมัพนัธ์ระหวา่งอรรถประโยชน์รวม (TU) และอรรถประโยชน์เพ่ิม (MU)  

 1) ถา้อรรถประโยชน์รวมเพ่ิมข้ึนในอตัราท่ีเพ่ิม อรรถประโยชน์เพ่ิมจะเพ่ิมข้ึน  

 2) ถา้อรรถประโยชน์รวมเพ่ิมข้ึนในอตัราท่ีลดลง อรรถประโยชน์เพ่ิมจะลดลง  
 3) ถา้อรรถประโยชน์รวมสูงสุด อรรถประโยชน์เพ่ิมจะเท่ากบัศูนย ์ (Maximization TU 

เม่ือ Mu = 0) 

 4) ถา้อรรถประโยชน์รวมลดลง อรรถประโยชน์เพ่ิมจะติดลบมากข้ึน 

ปริมาณ 

MU 
      0 

  Q0 

TU 

 อรรถประโยชน์ 
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ตวัอยา่ง การบริโภคนํ้ าส้มของผูบ้ริโภครายหน่ึง ซ่ึงไดรั้บอรรถประโยชน์เพ่ิม และอรรถประโยชน์
รวมตามปริมาณการบริโภค ดงัน้ี 

 

ตารางที ่4.3 อรรถประโยชน์ของการบริโภคนํ้าสม้ 

ปริมาณนํ้าสม้ อรรถประโยชน์รวม อรรถประโยชน์เพ่ิม 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0 

8 

15 

20 

22 

22 

20 

0 

8 

7 

5 

2 

0 

-2 

 

 จากขอ้มูลสามารถสรุปความสัมพนัธ์ระหว่างอรรถประโยชน์รวมและอรรถประโยชน์
ส่วนเพ่ิมไดด้งัน้ี 

 1) การบริโภคนํ้ าส้มแกว้ท่ี 1-4 อรรถประโยชน์รวมท่ีไดรั้บจากการบริโภคนํ้ าส้มเพ่ิมข้ึน
ตามลาํดบั แสดงวา่ผูบ้ริโภคไดรั้บความอร่อยจากการบริโภคนํ้าสม้ 4 แกว้ 
 2) การบริโภคนํ้ าส้มแกว้ท่ี 5 อรรถประโยชน์ของนํ้ าส้มไม่เปล่ียนแปลงคือ 22 หน่วย ซ่ึง
เท่ากบัอรรถประโยชน์รวมของนํ้าสม้แกว้ท่ี 4 แสดงวา่ผูบ้ริโภคอ่ิมแลว้ 
 3) การบริโภคนํ้ าส้มแกว้ท่ี 6 อรรถประโยชน์ท่ีไดจ้ะลดลงจาก 22 หน่วยเป็น 20 หน่วย 
แสดงวา่ผูบ้ริโภคอ่ิมแลว้ ถา้บริโภคผลต่อไปจะไม่รู้สึกอร่อย โดยทัว่ไปผูบ้ริโภคจะหยดุการบริโภค
ท่ีอรรถประโยชน์เพ่ิม เป็น 0 ถา้บริโภคต่อไปอรรถประโยชน์เพ่ิมจะมีค่าติดลบ และไม่ไดรั้บความ
พึงพอใจจากการบริโภค 

 เขียนกราฟแสดงอรรถประโยชน์ท่ีไดรั้บจาการบริโภคนํ้าสม้ ไดด้งัน้ี 
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ภาพประกอบที ่4.5 อรรถประโยชน์ท่ีรวมจากการบริโภคนํ้าสม้ 

 

 

ภาพประกอบที ่4.6 เสน้อรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิมจากการบริโภคนํ้าสม้ 

ปริมาณ 
0  5 

TU 

อรรถประโยชน์รวม 

      22 

0 1 5 
ปริมาณ 

MU 

อรรถประโยชนส่วน

   8 
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 จากภาพประกอบท่ี 4.5 แสดงใหเ้ห็นว่า การบริโภคนํ้ าส้มแกว้ท่ี 1-4 เส้นอรรถประโยชน์
รวมจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ เม่ือบริโภคนํ้ าส้มแกว้ท่ี 4-5 อรรถประโยชน์รวมจะสูงสุดเท่ากบั 22 ในขณะท่ี
อรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิม เท่ากบั 0 แกว้ท่ี 6 อรรถประโยชน์รวมลดลง และอรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิม
ติดลบ ดงันั้น ผูบ้ริโภคจะหยดุการบริโภคนํ้ าส้มแกว้ท่ี 5 เน่ืองจากอรรถประโยชน์รวมสูงสุด และ
อรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิมท่ากบั 0 

 

4.4  การพจิารณาอรรถประโยชน์เพิม่และอรรถประโยชน์รวม 

 ในการการพิจารณาอรรถประโยชน์เพ่ิม และอรรถประโยชน์รวม สามารถพิจารณาได้
เป็น 2 กรณี คือ พิจารณาสินคา้เพียงหน่ึงชนิด และพิจารณาสินคา้สองชนิด มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 4.4.1 กรณพีจิารณาสินค้าเพยีงชนิดเดียว 
  ในการการพิจารณาอรรถประโยชน์เพ่ิมและอรรถประโยชน์รวมของสินคา้เพียง
หน่ึงชนิด ผูบ้ริโภคจะพิจารณาอรรถประโยชน์เพ่ิมและอรรถประโยชน์รวมของสินคา้ชนิดท่ีกาํลงั
บริโภคอยูเ่ท่านั้น 

 

ตวัอยา่ง การบริโภคขา้วมนัไก่ สามารถหา อรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิม(MU) และ อรรถประโยชน์รวม 

(TU) ไดด้งัน้ี 

 

ตารางที ่4.4 อรรถประโยชน์ของการบริโภคสม้ 

สม้ (กก.) อรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิม อรรถประโยชน์ส่วนรวม 

1 

2 

3 

4 

5 

30 

20 

10 

0 

-10 

30 

50 

60 

60 

50 

 

 จากตารางจะเห็นไดว้่า อรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิมของส้มกิโลกรัมท่ี 1-4 มีเคร่ืองหมายเป็น
บวก แสดงว่าการบริโภคส้มในจาํนวนดงักล่าวทาํใหผู้บ้ริโภคน้ีไดรั้บความพอใจในการบริโภค แต่
ความพอใจนั้นจะเพ่ิมข้ึนในอตัราท่ีลดลงตามกฎหมายลดนอ้ยถอยลงของอรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิม 
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 อย่างไรก็ตามผูบ้ริโภคจะบริโภคส้มถึง 4 กิโลกรัมเท่านั้น เพราะการบริโภคไปจนถึง
กิโลกรัมท่ี 5 จะทาํให้ค่าความพอใจจะติดลบทนัที สามารถคาํนวณอรรถประโยชน์รวมของการ
บริโภคแต่ละช่วงเวลาได ้เช่น 

 อรรถประโยชน์รวมของผูบ้ริโภค กรณีบริโภคสม้กิโลกรัมท่ี 1-4 หาไดด้งัน้ี 

 

4

1i

TU MUi



   

  = 30 + 20 +10+0 

  = 60 

อรรถประโยชน์รวมของผูบ้ริโภค กรณีบริโภคสม้กิโลกรัมท่ี 1-5 หาไดด้งัน้ี 

 

5

1 ii
TU MU


  

  = 30 + 20 + 10 + 0 + 10 

  = 50 

 จะเห็นว่า หน่วยท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความพอใจสูงสุดในการบริโภคส้ม เท่ากนั 60 แต่ถา้
ผูบ้ริโภคคนดงักล่าวยงัคงอยู่บริโภคไปถึงกิโลกรัมท่ี 5 ค่าอรรถประโยชน์รวมจะลดลงเป็น 50 

ดงันั้นการจะตดัสินใจเลือกว่าผูโ้ภคควรจะบริโภคสินคา้เป็นจาํนวนเท่าไหร่ เง่ือนไขสําคญัของ
ทฤษฎีน้ีจึงเป็นการซ้ือสินคา้ไปถึงหน่วยท่ีอรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิมเท่ากับ 0 แมก่้อนหน้า
อรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิมจะลดลงเร่ือยๆ แต่ตราบใดท่ียงัคงมีค่าเป็นบวก แสดงว่า อรรถประโยชน์
รวมยงัเพ่ิมอยู่ หน่วยท่ีทาํให้อรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิมเท่ากบั ศูนย ์จึงเป็นหน่วยท่ีทาํให้ผูบ้ริโภค
ไดรั้บความพอใจหรืออรรถประโยชน์สูงท่ีสุด 

ซ่ึงสามารถแสดงภาพความสัมพนัธ์ของอรรถประโยชน์รวมและอรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิม ไดด้งั
กราฟ 
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ภาพประกอบที ่4.7 ความสมัพนัธ์ระหวา่งอรรถประโยชน์รวมและอรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิม 

 4.4.2 กรณพีจิารณาสินค้าสองชนิด 

  เป็นการพิจารณาการบริโภคของผูบ้ริโภคหน่ึงราย ในการซ้ือสินคา้หรือบริการ
สองชนิด ท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคไดรั้บความพอใจสูงสุด ภายใตง้บประมาณท่ีมีอยูจ่าํกดั เน่ืองจากในความ
เป็นจริง ผูบ้ริโภคตอ้งบริโภคสินคา้หรือบริการมากกว่าหน่ึงชนิด โดยท่ีราคาของสินคา้หรือบริการ
แต่ละชนิดมีไม่เท่ากนั ดงันั้นการหาความพอใจ เม่ือผูบ้ริโภคพิจารณาสินคา้หรือบริการมากกว่า
หน่ึงอย่าง จึงตอ้งนาํราคาสินคา้แต่ละชนิดมาหารอรรถประโยชน์เพ่ิมของสินคา้แต่ละชนิดนั้นๆ 

(MU/P) จากนั้นจึงนาํมาเปรียบเทียบกนั ภายใตเ้ง่ือนไขว่า ความพึงพอใจรวมสูงสุดจะเกิดข้ึนเม่ือค่า 
MU/P ของสินคา้แต่ละชนิดเท่ากนั เช่น  

ปริมาณ (กก.) 

TU 

MU 

อรรถประโยชน์

3 4 2 1 0 

30 

50 

60 
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ตวัอยา่งเช่น กรณีผูบ้ริโภคพิจารณาบริโภคสินคา้ 2 ชนิด คือ ก๋วยเต๋ียวเรืออยธุยาและผดัไทย 
 

ตารางที ่4.5 อรรถประโยชน์ของการบริโภคก๋วยเต๋ียวเรืออยธุยา (ชามละ 40 บาท) 

ก๋วยเต๋ียวเรืออยธุยา (ชาม) อรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิม อรรถประโยชน์ส่วน/เพ่ิมราคา 
1 

2 

3 

4 

100 

50 

20 

0 

10 

7 

3 

0 

 

ตารางที ่4.6 อรรถประโยชน์ของการบริโภคผดัไทย (จานละ 50 บาท) 

ผดัไทย (จาน) อรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิม อรรถประโยชน์ส่วน/เพ่ิมราคา 
1 

2 

3 

4 

120 

80 

50 

10 

15 

10 

5 

1 

 

 จากตาราง จะเห็นไดว้่าค่าอรรถประโยชน์รวมสูงสุดอยูต่รงจุดท่ีค่า MU/P ของก๋วยเต๋ียว
เรืออยธุยาและผดัไทยเท่ากนัคือ 10 โดยผูบ้ริโภคจะตอ้ง บริโภคก๋วยเต๋ียวเรืออยธุยา 1 ชาม ใชเ้งิน = 

40 บาท บริโภคผดัไท 2 จานใชเ้งิน = 100 บาท รวมเป็นเงิน = 140 บาท จึงจะไดรั้บความพอใจ
สูงสุด โดยไดรั้บความพอใจสูงสุดเท่ากบั  

 
i

TU MU  

 = MU  ก๋วยเต๋ียวเรืออยธุยา + MU  ผดัไท 

 = 100 + [ MU ผดั1 + MU ผดัไท2 ] 

 = 100 + [ 120 + 80 ] 

 = 300 

 

 สรุปไดว้า่ ผูบ้ริโภคจะตอ้งใชเ้งินจาํนวน 140 บาท จึงจะไดรั้บความพอใจจากการบริโภค
ก๋วยเต๋ียวเรืออยธุยาและผดัไทสูงสุด (Maximize Total Utility : Max TU ) เท่ากบั 300 อยา่งไรก็ตาม 

ส่ิงสาํคญัท่ีจะเป็นตวัจาํกดัการซ้ือของผูบ้ริโภคคือรายได ้เช่น หากผูบ้ริโภคมีเงินทั้งหมด 150 บาท 

เม่ือตดัสินใจซ้ือก๋วยเต๋ียวเรืออยธุยากบัผดัไทเป็นจาํนวนเงิน 140 บาท กจ็ะเหลือเงิน 10 บาท  
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 4.4.3 การเพิม่อรรถประโยชน์ 

  อรรถประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคแต่ละรายจะได้รับข้ึนอยู่กับการตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ ว่าสินคา้หรือบริการชนิดหน่ึงจะตรงตามความตอ้งการลูกคา้มากเพียงใด ดงันั้น
อรรถประโยชน์ของสินคา้หรือบริการจึงสามารถสร้างหรือเพ่ิมได ้การเพ่ิมอรรถประโยชน์จะทาํให้
สินคา้และบริการท่ีมีอยู ่ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และเป็นการใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์มากท่ีสุด อรรถประโยชน์สามารถเพ่ิมไดจ้ากหลายทางดงัน้ี 

 1) อรรถประโยชน์จากรูปร่าง (Form Utility) เป็นการเพ่ิมอรรถประโยชน์จากการ
เปล่ียนแปลงรูปร่างสินคา้หรือรูปแบบการบริการ เช่น การนาํโต๊ะมากทาสีเป็นรูปแบบต่างๆ การนาํ
สินคา้มาจดัชุดขาย เป็นตน้  

 2) อรรถประโยชน์จากช่วงเวลา (Time Utility) เป็นการเพ่ิมอรรถประโยชน์จากการ
นาํเสนอสินคา้หรือบริการให้กบัผูบ้ริโภคไดบ้ริโภคในเวลาท่ีตอ้งการ สินคา้หรือบริการเหล่าน้ีไม่
สามารถผลิตไดทุ้กช่วงเวลา เช่น การนาํผลไมต้ามฤดูกาลมาทาํเป็นผลไมก้ระป๋อง การขายของ
ชาํร่วยตามเทศกาล หรือการลดราคาการบริการในช่วงเวลาต่างๆ 

 3) อรรถประโยชน์จากสถานท่ี (Place Utility) เป็นการเพ่ิมอรรถประโยชน์จากการ
นาํเสนอสินคา้หรือบริการตามสถานท่ีต่างๆ ส่วนใหญ่จะเก่ียวของกบัการการขนส่ง เช่น การซ้ือ
ของในเมืองไปขายตามตลาดนดั เป็นตน้ 

 4) อรรถประโยชน์จากการเป็นเจา้ของ (Possession Utility) เป็นการเพ่ิมอรรถประโยชน์
จากการเปล่ียนเจา้ของ ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนเจา้ของหลายคร้ังก่อนท่ีจะถึงมือผูบ้ริโภค เช่น ผูผ้ลิตขาย
สินคา้ให้กบัพ่อคา้ขายส่ง แลว้ขายให้พ่อคา้ขายปลีก แลว้จึงขายให้กบัผูบ้ริโภค รวมถึงพ่อคา้คน
กลาง เป็นตน้ 

 5) อรรถประโยชน์จากการบริการ (Services Utility) เป็นการเพ่ิมอรรถประโยชน์จากการ
ใหบ้ริการ อาจจะเป็นการบริการเสริมใหก้บัสินคา้หรือเป็นเพียงการบริการเพียงอยา่งเดียวก็ได ้เช่น 

การนวดแผนโบราณ การตดัผม การทาํความสะอาดบา้น หรือการบริการหลงัการขายของสินคา้
ประเภทต่างๆ 

 

4.5  กฎการลดน้อยถอยลงของอรรถประโยชน์เพิ่ม (Law of Diminishing Marginal 

Utility) 

 ศิริลกัษณ์ (2550) กล่าววา่ หลกัการสาํคญัท่ีใชใ้นการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคของทฤษฎี
อรรถประโยชน์ คือ กฎการลดลงของอรรถประโยชน์หน่วยสุดทา้ย มีใจความว่า เม่ือบุคคลหน่ึง
บุคคลใด  ได้บริโภคสินค้าหรือหรือบริการชนิดหน่ึงเ พ่ิมข้ึนเ ร่ือยๆ  ทีละหน่ึงหน่วยแล้ว
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อรรถประโยชน์หน่วยสุดทา้ยท่ีไดรั้บจากการบริโภคสินคา้ชนิดนั้นในหน่วยหลงัจะลดลงตามลาํดบั 

อรรถประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บจะตอ้งอยูภ่ายใตข้อ้สมมติท่ีวา่ สินคา้แต่ละหน่วยท่ีบริโภคจะตอ้งมี
คุณสมบติัเหมือนกนัทุกประการ และการบริโภคตอ้งอยูใ่นช่วงเวลาท่ีต่อเน่ืองกนัไป กฎน้ีไดม้าจาก
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยปกติของมนุษย ์ท่ีมีความตอ้งการในส่ิงท่ีเขายงัไม่มี และเม่ือไดส่ิ้งนั้นมาช้ินแรกเพ่ือ
บาํบดัความตอ้งการ ก็จะทาํให้เกิดความพอใจหรืออรรถประโยชน์ในของช้ินแรกนั้นสูงสุด เม่ือ
เทียบกบัช้ินถดัมา นัน่คือผูบ้ริโภคจะรู้สึกพอใจหรือมีอรรถประโยชน์สูงสุดจากการบริโภคสินคา้
หน่วยแรก และอรรถประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการบริโภคสินคา้หน่วยถดัมาจะลดลงไปตามลาํดบั 

นราทิพย ์(2539) กล่าวถึง กฎการลดลงของอรรถประโยชน์หน่วยสุดทา้ยว่า เม่ือผูบ้ริโภค บริโภค
สินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึงเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ อรรถประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บจากสินคา้แต่ละหน่วยท่ี
บริโภคเพ่ิมข้ึนจะลดลงตามลาํดบั จนมีค่าเป็นศูนยแ์ละติดลบได้ กฎเกณฑ์ดังกล่าวน้ีอยู่ภายใต้
เง่ือนไขสินคา้ท่ีทาํการบริโภคอยูน่ั้นตอ้งมีการระบุหน่วยท่ีแน่นอนเอาไว ้
 สรุปไดว้่ากฎการลดนอ้ยถอยลงของอรรถประโยชน์หน่วยสุดทา้ย หมายถึง เม่ือผูบ้ริโภค
ไดรั้บสินคา้หรือบริการเพ่ิมข้ึนทีละ 1 หน่วย อรรถประโยชน์หน่วยสุดทา้ยจะลดลงเร่ือยๆตามลาํดบั 

จนผูบ้ริโภคไม่ไดรั้บอรรถประโยชน์จากการบริโภคสินคา้หรือบริการอีกต่อไป และเม่ือผูบ้ริโภคยงั
บริโภคต่อไปจะทาํใหอ้รรถประโยชน์หน่วยสุดทา้ยติดลบ และในทางกลบักนัถา้ผูบ้ริโภคสละการ
บริโภคสินคา้หรือบริการไปทีละหน่วยแลว้อรรถประโยชน์เพ่ิมของสินคา้หน่วยท่ีเหลือจะเพ่ิมข้ึน
เช่นกนั 

 

ตวัอยา่ง กฎลดนอ้ยถอยลงของอรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิม ดงัตาราง 
ตารางที ่4.7 อรรถประโยชน์เพ่ิมของการบริโภคของผูบ้ริโภครายหน่ึง 

จาํนวน อรรถประโยชน์รวม ( TU ) อรรถประโยชน์เพ่ิม ( MU) 
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 จากตารางจะเห็นไดว้า่ เม่ือบริโภคเพ่ิมข้ึนอรรถประโยชน์จะสูงข้ึน อรรถประโยชน์สูงสุด
คือ 30 หน่วย ในทางเศรษฐศาสตร์นั้นจะนบัอรรถประโยชน์รวมสูงสุด เม่ืออรรถประโยชน์เพ่ิมเป็น
ศูนย ์( TU สูงสุดเม่ือ MU = 0 ) ดงันั้น บริโภค 6 หน่วย จะทาํใหอ้รรถประโยชน์รวมสูงสุด การ
บริโภคหน่วยท่ี 7 และ 8 จะทาํใหอ้รรถประโยชน์รวมลดลง  นาํมาเขียนกราฟไดภ้าพประกอบท่ี 4.8 

 

 

ภาพประกอบที ่4.8 อรรถประโยชน์รวมและอรรถประโยชน์เพ่ิม 

 

 จากภาพประกอบท่ี 4.8 จะเห็นไดว้่า อรรถประโยชน์เพ่ิมมีค่าลดลงตามลาํดบั จนกระทัง่
ติดลบ แสดงถึงกฎการลดนอ้ยถอยลงของอรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิม 

 4.5.1 ข้อจํากดัของทฤษฎอีรรถประโยชน์ 

  แมว้่าทฤษฎีอรรถประโยชน์จะเป็นทฤษฎีท่ีถูกนาํมาใชใ้นการอธิบายพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคอย่างกวา้งขวาง แต่ทฤษฎีอรรถประโยชน์ก็ยงัมีขอ้จาํกดับางประการ ทาํให้การศึกษา
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคจึงตอ้งใชท้ฤษฎีอรรถประโยชน์ร่วมกบัทฤษฎีอ่ืน ทฤษฎีอรรถประโยชน์มี
ขอ้จาํกดั เช่น  
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 1) ทฤษฎีอรรถประโยชน์ เป็นทฤษฎีท่ีมีการวดัเป็นตวัเลข ในความเป็นจริงความพึงพอใจ
ของผูบ้ริโภคเป็นเร่ืองของความรู้สึก ยากท่ีจะแปลผลเป็นตวัเลข ไม่สามารถวดัค่าไดแ้น่นอน เป็น
เพียงการประมาณตวัเลขซ่ึงอาจผดิพลาดได ้

 2) ในความเป็นจริงผูบ้ริโภค มกัไม่ไดใ้ช้การวิเคราะห์อรรถประโยชน์เพ่ิมในการ
ตดัสินใจบริโภค แต่ยงัมีองคป์ระกอบอีกมากท่ีเป็นปัจจยัในการตดัสินใจบริโภคสินคา้หรือบริการ 
เช่น ความเคยชิน ความสะดวก เป็นตน้ 

 3) อรรถประโยชน์ของผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  
 4) เม่ือผูบ้ริโภคไม่ไดค้าํนึงถึงอรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิมในการตดัสินใจ จึงไม่สามารถทาํ
ใหเ้กิดภาวะดุลยภาพได ้

 5) อรรถประโยชน์จากสินคา้แต่ละชนิดมกัมีความสมัพนัธ์กนั 

 6) ในความเป็นจริงของการใชจ่้ายของผูบ้ริโภคจะไม่มีใครท่ีมีเงินเท่าไรก็ใชจ่้ายจนหมด
จะเกบ็ ส่วนหน่ึงในการออมเพ่ือการใชจ่้ายในอนาคต 

 

4.6  ทฤษฎเีส้นความพงึพอใจเท่ากนั (Indifference Curve Approach) 

 ทฤษฎีเส้นความพึงพอใจเท่ากนั เป็นทฤษฏีท่ีใชใ้นการอธิบายพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

ร่วมกับทฤษฎีอรรถประโยชน์ โดยทฤษฎีอรรถประโยชน์จะอยู่บนพ้ืนฐาน ท่ีอรรถประโยชน์
สามารถวดัค่าเป็นตวัเลขหรือเป็นหน่วยได ้แต่ทฤษฎีเส้นความพึงพอใจเท่ากนั ตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานท่ี
ความพึงพอใจหรืออรรถประโยชน์ของผูบ้ริโภคไม่สามารถวดัออกมาเป็นค่าตวัเลขได ้แต่สามารถ
นาํมาเปรียบเทียบกนัไดเ้ท่านั้น ดงันั้น ผูบ้ริโภคจึงสามารถบอกไดเ้พียงวา่พอใจสินคา้หรือบริการใด
มากกว่าหรือนอ้ยกว่าเท่านั้น โดยไม่สามารถระบุค่าความแตกต่างออกมาเป็นค่าตวัเลขไดด้ว้ยเส้น
ความพอใจเท่ากนั (Indifference curve : IC) ซ่ึงเส้นน้ีแสดงอตัราส่วนการบริโภคสินคา้ 2 ชนิด ใน
ปริมาณต่างๆ ท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคไดรั้บความพอใจเท่ากนัในระดบัหน่ึง ถา้ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ชนิดหน่ึง
เพ่ิมข้ึน กจ็าํเป็นตอ้งซ้ือสินคา้อีกชนิดหน่ึงลดลง เพ่ือรักษาระดบัความพอใจเท่าเดิม 

 เม่ือทฤษฎีความพึงพอใจไม่สามารถวดัออกมาเป็นตวัเลขได ้ เป็นเพียงการวดัลาํดบัความ
แตกต่างของความพึงพอใจ (Ordinal Utility) เส้นความพึงพอใจเท่ากนั จึงเป็นเส้นท่ีแสดงเส้น
อตัราส่วนของสินคา้ 2 ชนิด ท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคไดรั้บความพึงพอใจเท่าเทียมกนั 
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ภาพประกอบที ่4.9 เสน้ความพึงพอใจเท่ากนัของผูบ้ริโภค 

 

 จากภาพประกอบท่ี 4.9 ถึงเส้น IC ของผูบ้ริโภครายหน่ึง ซ่ึงแสดงถึงความพอใจหน่ึง
ระดบั จุด A B C แสดงถึงความพึงพอใจท่ีเท่ากนัของผูบ้ริโภค ส่วนบริเวณท่ีอยูด่า้นขวามือของเส้น
ความพึงพอใจเท่ากนั แสดงถึงความพอใจในระดบัท่ีสูงกวา่ ในทางกลบักนับริเวณท่ีอยูท่างดา้นซา้ย
ของเสน้ แสดงถึงระดบัความพอใจท่ีตํ่ากวา่  

สินคา้ 
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ภาพประกอบที ่4.10 เสน้ความพอใจเท่ากนัของการทดแทนสินคา้ 
 

 จากภาพประกอบท่ี 4.10 แสดงให้เห็นว่า เม่ือผูบ้ริโภคบริโภคสินคา้ท่ีจุด A จะไดรั้บ
สินคา้ X ในปริมาณ X1 และสินคา้ Y ในปริมาณ Y1 แต่เม่ือผูบ้ริโภคเลือกบริโภคท่ีจุด B จะไดรั้บ
สินคา้ X ในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนเป็น X2 และลดการบริโภคสินคา้ Y เหลือเพียง Y2 

เส้นความพึงพอใจเท่ากนัมี 2 ชนิด คือ ชนิดท่ีทดแทนกนัไดไ้ม่สมบูรณ์และชนิดท่ีทดแทนกนัได้
สมบูรณ์ มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 1) เสน้ความพอใจเท่ากนั กรณีสินคา้ 2 ชนิดทดแทนกนัไดไ้ม่สมบูรณ์ 

ตวัอยา่ง เช่น สินคา้ Y คือ ปากกา และสินคา้ X คือดินสอ มีการทดแทนกนัดงัรูป 

ปริมาณสินคา้

ปริมาณสินคา้ 
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 Y2 
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ภาพประกอบที ่4.11 เสน้ความพึงพอใจเท่ากนัของสินคา้สองชนิดท่ีทดแทนกนัได ้

 

 จากภาพประกอบท่ี 4.11 แสดงให้เห็นว่า กาํหนดให้ผูบ้ริโภคบริโภค ณ จุด A แสดงว่า 
ปัจจุบนั ผูบ้ริโภคมีสัดส่วนของสินคา้ Y อยูท่ี่ 5 หน่วย และสินคา้ X อยูท่ี่ 1 หน่วย ถา้ผูบ้ริโภค
ตอ้งการจะไดสิ้นคา้ X มาเพ่ิมอีก 1 หน่วย เป็นจาํนวนรวม 2 หน่วย เขาจะตอ้งยอมแลกสินคา้ Y ไป
เป็นจาํนวนถึง 3 หน่วย โดยจะเหลือสินคา้ Y อยูเ่ท่ากบั 2 หน่วย (5 – 3 = 2) ตาํแหน่งบนเส้นความ
พอใจเท่ากนัจึงยา้ยไปท่ีจุด B  

การท่ีสินคา้ทั้ง 2 ชนิดเป็นสินคา้ท่ีทดแทนกนัไดไ้ม่สมบูรณ์ ทาํให้เส้นความพึงพอใจเท่ากนัท่ีไดมี้
ลกัษณะเป็นเส้นโคง้ โดยเส้นความพอใจเท่ากนัสามารถท่ีจะมีลกัษณะเป็นเส้นตรงได ้ซ่ึงจะเกิดข้ึน
ในกรณีท่ีสินคา้ 2 ชนิดเป็นสินคา้ท่ีทดแทนกนัไดส้มบูรณ์ 
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 2) เสน้ความพอใจเท่ากนั กรณีสินคา้ 2 ชนิดทดแทนกนัไดส้มบูรณ์ 

ตวัอยา่งเช่น สินคา้ Y คือนํ้าด่ืมตราสิงห์ และสินคา้ X คือนํ้าด่ืมตราชา้ง 

 

ภาพประกอบที ่4.12 เสน้ความพึงพอใจเท่ากนัของสินคา้ท่ีทดแทนกนัไดส้มบูรณ์ 

 

 จากภาพประกอบท่ี 4.12 จะเห็นไดว้่า อตัราการแลกของสินคา้ 2 ชนิดคือ สินคา้ Y กบั
สินคา้ X มีสัดส่วนเท่ากนัตลอดทั้งเส้น ในอตัราส่วน 2 ต่อ 2 ไม่ว่าจะเป็น ณ จุด A, B แสดงว่า 
ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัการบริโภคสินคา้ทั้ง 2 ชนิดเท่ากนั ไม่ไดช้อบหรือตอ้งการสินคา้ชนิดใด
ชนิดหน่ึงมากกว่า จึงทาํให้เส้นความพึงพอใจเท่ากนัมีลกัษณะเป็นเส้นตรงในความเป็นจริงเป็นไป
ไดย้ากมากท่ีจะมีสินคา้ซ่ึงสามารถทดแทนกนัไดส้มบูรณ์ ส่วนใหญ่จะทดแทนกนัไดใ้นระดบัหน่ึง
เท่านั้น เช่น เน้ือหมูกบัเน้ือไก่ เป็นตน้  

 โดยปกติผูบ้ริโภครายหน่ึงจะไม่ไดมี้เส้นความพอใจเท่ากนัเพียงเส้นเดียว แต่จะมีหลาย
เส้น เพราะความพอใจของผูบ้ริโภคมีหลายระดับ โดยเส้นท่ีอยู่เหนือกว่าย่อมให้ความพอใจท่ี
มากกวา่และเส้นท่ีอยูต่ ํ่ากวา่ แสดงถึงความพึงพอใจท่ีนอ้ยกวา่ ดงัรูป 
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ภาพประกอบที ่4.13 เสน้ความพอใจเท่ากนั 3 ระดบั 

 

 4.6.1 คุณสมบัติของเส้นความพงึพอใจเท่ากนั 

  เสน้ความพึงพอใจเท่ากนัมีคุณสมบติัสาํคญัดงัน้ี 

  1) เสน้ความพึงพอใจมีลกัษณะเป็นเป็นเสน้ตรงหรือเสน้โคง้ มีความชนัเป็นลบ ซ่ึง
เป็นอตัราส่วนการทดแทนกนัของสินคา้สองชนิด แสดงถึง เม่ือผูบ้ริโภคไดบ้ริโภคสินคา้อยา่งหน่ึง
เพ่ิมข้ึน จะตอ้งลดการบริโภคสินคา้อีกอยา่งหน่ึงลง เพ่ือใหไ้ดรั้บความพอใจในระดบัเดิม ดงัรูป 

 

ภาพประกอบที ่4.14 ลกัษณะเสน้ความพอใจเท่ากนั 
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 2) เส้นความพึงพอใจท่ีโคง้เวา้เขา้หาจุดกาํเนิด (Convex) แสดงถึง สินคา้ 2 ชนิดใช้
ทดแทนกนัไดไ้ม่สมบูรณ์ 

 

ภาพประกอบที ่4.15 ลกัษณะเสน้ความพอใจเท่ากนัท่ีเป็นเสน้โคง้ 
 3) เสน้ความพึงพอใจท่ีเป็นเสน้ตรง แสดงถึง สินคา้ 2 ชนิดใชท้ดแทนกนัไดส้มบูรณ์  

 

ภาพประกอบที ่4.16 เสน้ความพอใจเท่ากนัท่ีเป็นเสน้ตรง 
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ภาพประกอบที ่4.17 เสน้ความพอใจเท่ากนักรณีสินคา้ทดแทนกนัไดส้มบูรณ์ 

 

 จากภาพประกอบท่ี 4.17 จะเห็นไดว้่า อตัราการแลกของสินคา้ 2 ชนิด คือ สินคา้ Y กบั
สินคา้ x มีสัดส่วนเท่ากนั ตลอดทั้งเส้น ในอตัราส่วน 4 ต่อ 4 ไม่ว่าจะเป็น ณ จุด A หรือ B แสดงว่า 
ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัการบริโภคสินคา้ทั้ง 2 ชนิดเท่ากนั ไม่ไดช้อบหรือตอ้งการสินคา้ชนิดใด
ชนิดหน่ึงมากกวา่ จึงทาํใหเ้สน้ IC มีลกัษณะเป็นเสน้ตรง 
 

 4) เส้นความพึงพอใจท่ีมีลกัษณะเส้นหกัมุม แสดงถึง สินคา้ 2 ชนิดท่ีใชท้ดแทนกนัไม่ได้
เลย ดงัภาพประกอบท่ี 4.18 
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A 

B 

  10 

6 

0 

IC 

       6      10 
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ภาพประกอบที ่4.18 เสน้ความพอใจท่ีท่ีมีลกัษณะเสน้หกัมุม 

 

 5) เสน้ความพึงพอใจเท่ากนัมีไดห้ลายเสน้ แต่ละจุดบนเสน้แสดงถึงความพึงพอใจเท่ากนั 

และเส้นท่ีอยูข่วามือ (อยู่สูงกว่า) จะให้ความพึงพอใจมากกว่าเส้นท่ีอยู่ซา้ยมือ (อยูต่ ํ่ากว่า) ดงัรูป 

เช่น จุด E แสดงถึงผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจมากกว่า จุด C จุด D แสดงถึงผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจ
มากกวา่ จุด A เป็นตน้ 

 

 

ภาพประกอบที ่4.19 เสน้ความพอใจเท่ากนัหลา 

สินคา้ 

สินคา้ 

IC 

สินคา้ 

สินคา้ X 

IC3 

IC2 

IC1 

A 

D 

B 

E C 
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 6) เสน้ความพึงพอใจเท่ากนัจะไม่ตดักนัหลายระดบั 

 

ภาพประกอบที ่4.20 เสน้ความพอใจเท่ากนัท่ีมีลกัษณะตดักนั 

 จากภาพประกอบท่ี 4.20 แสดงใหเ้ห็นว่า บนเส้น IC1 จุด A, B และ C เป็นจุดท่ีใหค้วาม
พอใจเท่ากนั ขณะท่ีบนเส้น IC2 จุด D, B และ E เป็นจุดท่ีใหค้วามพอใจเท่ากนั โดยเส้น IC ทั้ง 2 

เส้น ตดักนัท่ีจุด B ท่ีจุด B เป็นจุดท่ีแสดงว่าความพึงพอใจของเส้น IC1 และ IC2 มีค่าเท่ากนั ทาํให้
สรุปไดว้า่ จุด A, B และ C มีค่าความพึงพอใจเท่ากบั จุด D, B และ E ซ่ึงเป็นไปไม่ได ้

เน่ืองจากถา้สมมติใหเ้ส้น IC ตดักนัท่ีจุด B จะเห็นว่า จุด A และ B อยูบ่นเส้น IC1 ซ่ึงใหค้วามพึง
พอใจเท่ากนัระดบัหน่ึงเท่ากบั 10 หน่วย ทาํนองเดียวกนัจุด B และ D อยูบ่นเส้น IC2 สรุปไดว้่าเส้น
ความพึงพอใจ 20 หน่วย ดงันั้นจุด A และ D ควรอยูบ่นเส้นเดียว กนัเพราะต่างอยูบ่นเส้นเดียวกบั
จุด B แต่ปรากฏวา่จุด A อยูบ่นเสน้ IC1 ส่วนจุด D อยูบ่นเสน้ IC2 เสน้ความพึงพอใจเท่ากนัมีระดบั
ต่างกนัจะตดักนัไม่ได ้

 7) เสน้ความพอใจเท่ากนัมีลกัษณะเป็นเสน้ติดต่อกนัโดยไม่ขาดช่วง 
 

ตวัอยา่ง ระดบัความพึงพอใจในการบริโภค ถา้ผูบ้ริโภครายหน่ึงเลือกบริโภคสินคา้ระหว่างมะม่วง
และแอปเป้ิลในสัดส่วนท่ีต่างๆ โดยไดรั้บความพึงพอใจระดบัหน่ึงท่ีคงท่ีเท่ากบั ก  ผูบ้ริโภคจะ
บริโภคมะม่วงและแอปเป้ิลในสดัส่วนดงัน้ี 

 

. 

. 

. 

. 

 . 

สินคา้ 

สินคา้ X 

IC2 

IC1 

A 
D 

B 

E 
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ตารางที ่4.8 ระดบัความพอใจในการบริโภคสินคา้ระหวา่งมะม่วงและแอปเป้ิล 
ปริมาณมะม่วง (ผล)  ปริมาณแอปเป้ิล (ผล) ระดบัความพอใจ 
3 9 ก 

7 8 ก 

13 7 ก 

15 6 ก 

19 5 ก 

21 4 ก 

 

 สรุปได้ว่าผูบ้ริโภคยินดีเสียสละลดการบริโภคแอปเป้ิลลง 1 ผล แต่จะตอ้งได้รับการ
ชดเชยดว้ยการบริโภคมะม่วงเพ่ิมข้ึนแทน จึงจะทาํให้ความพึงพอใจจากการบริโภคสินคา้ทั้งสอง
เท่าเดิมท่ีระดบัความพึงพอใจระดบั ก. ต่อมาถา้ผูบ้ริโภคยงัคงบริโภคแอปเป้ิลจาํนวนเดิม แต่ไดรั้บ
บริโภคมะม่วงมากข้ึนกว่าเดิมยอ่มทาํให้อรรถประโยชน์ หรือ ความพึงพอใจในระดบัท่ีมากข้ึนใน
ระดบัความพอใจระดบั ข. 

 

ตารางที ่4.9 ปริมาณการบริโภคและระดบัความพึงพอใจของการบริโภคมะม่วงและแอปเป้ิล 
ปริมาณ
มะม่วงเดิม 

(ผล) 

ปริมาณแอป
เป้ิล (ผล) 

ระดบัความ
พอใจ 

ปริมาณ
มะม่วงใหม่ 

(ผล) 

ปริมาณแอป
เป้ิลเดิม (ผล) 

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 
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ตวัอย่างระดบัความพึงพอใจในการบริโภค ถา้ผูบ้ริโภคคนหน่ึงเลือกบริโภคสินคา้ระหว่างผดัไท
และก๋วยเต๋ียวในสดัส่วนท่ีต่างๆโดยไดรั้บความพึงพอใจระดบัหน่ึงท่ีคงท่ีเท่ากบั A จะบริโภคผดัไท
และก๋วยเต๋ียวในสดัส่วนดงัน้ี 

 

ตารางที ่4.10 ระดบัความพึงพอใจในการบริโภคสินคา้ระหวา่งผดัไทและก๋วยเต๋ียว 
ปริมาณผดัไทย (จาน) ปริมาณก๋วยเต๋ียว (ชาม) ระดบัความพอใจ 

5 6 A 

7 5 A 

9 4 A 

12 3 A 

15 2 A 

19 1 A 

 

 สรุปไดว้่าผูบ้ริโภคยนิดีลดการบริโภคก๋วยเต๋ียวลง 1 ชาม แต่จะตอ้งไดรั้บการชดเชยดว้ยการ
บริโภคผดัไทเพ่ิมข้ึนแทน จึงจะทาํให้ความพึงพอใจจากการบริโภคสินคา้ทั้งสองเท่าเดิม ต่อมาถา้
ผูบ้ริโภคยงัคงบริโภคก๋วยเต๋ียวจาํนวนเดิม แต่ได้รับบริโภคผดัไทมากข้ึนกว่าเดิมย่อมทาํให้
อรรถประโยชน์หรือความพึงพอใจในระดบั B น้ีจะมากกวา่ A เช่น 

 

ตารางที ่4.11 ปริมาณการบริโภคและระดบัความพึงพอใจของการบริโภคผดัไทยและก๋วยเต๋ียว 
ปริมาณผดั
ไทย (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 
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4.7  อัตราส่วนเพิม่ของการทดแทนกันของสินค้า (Marginal Rate of Substitution : 

MRS) 

 อตัราส่วนเพิ่มของการทดแทนกนัของสินคา้ หมายถึง การบริโภคสินคา้หรือบริการของ
ผูบ้ริโภคแต่ละรายท่ีมีแตกต่างกนั โดยผูบ้ริโภครายหน่ึง จะบริโภคสินคา้หรือบริการชนิดหน่ึง
ลดลง และบริโภคสินคา้อีกชนิดหน่ึงเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้ความพอใจของผูบ้ริโภคให้คงเดิม ภายใต้
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจาํกดั อตัราส่วนเพิ่มของการทดแทนกนัของสินคา้สามารถเขียนอยู่ในรูป
สมการทางคณิตศาสตร์ได้ โดยสมมติให้มีสินคา้ 2 ชนิด คือสินคา้ X และสินคา้ Y ถา้ผูบ้ริโภค
ตอ้งการบริโภคสินคา้ X มากข้ึน ก็ตอ้งลดการบริโภคของสินคา้ Y ลง หรือในทางกลบักนั ดงันั้น
อตัราการทดแทนกนัระหว่างสินคา้ X และสินคา้ Y จึงเท่ากบัค่าอตัราส่วนเพ่ิมของการทดแทนกนั
ของสินคา้ 2 ชนิด ท่ีมีค่าเท่ากบัความชนัของเส้นความพึงพอใจเท่ากนั 

อตัราส่วนเพิ่มของการทดแทนกนัของสินคา้ 2 ชนิด จึงเป็นการลดลงของสินคา้ชนิดหน่ึง เม่ือ
ผูบ้ริโภคไดรั้บสินคา้อีกชนิดหน่ึงเพ่ิมข้ึนหน่ึงหน่วย โดยรักษาระดบัความพอใจให้คงเดิม โดยถา้
ผูบ้ริโภคไดรั้บสินคา้ Y เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย โดยบริโภคสินคา้ X ลดลงจาํนวนหน่ึง เขียนเป็นสมการได้
ดงัน้ี  

  ค่า 
 

 หรือถ้าผู ้บริโภค
ไดรั้บสินคา้ X เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย โดยบริโภคสินคา้ Y ลดลงจาํนวนหน่ึง เขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 

  ค่า Y
MRSxy

X





 

 โดยท่ี Y  คือ การเปล่ียนแปลงในจาํนวนสินคา้ Y 

  X  คือ การเปล่ียนแปลงในจาํนวนสินคา้ X 

 ค่าอตัราส่วนเพ่ิมของการทดแทนกนัของสินคา้ จะเป็นค่าความชนัของเส้นความพึงพอใจ 
ซ่ึงจะมีค่าติดลบเสมอ เน่ืองจากถา้ผูบ้ริโภคบริโภคสินคา้ตวัหน่ึงเพ่ิมข้ึนจะตอ้งบริโภคสินคา้อีกตวั
หน่ึงลดลง ความสมัพนัธ์จึงเป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้ม ดงัรูป 

X
M RSyx

Y
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ภาพประกอบที ่4.21 อตัราส่วนเพ่ิมของการทดแทนกนัของสินคา้ 
 จากกราฟ หากผูบ้ริโภคบริโภคสินคา้ X และ Y อยู ่ณ จุด A แลว้เปล่ียนเป็นจุด B จะเขียน
อตัราส่วนเพ่ิมของการทดแทนไดเ้ป็น MRSxy 

 หากเดิมผูบ้ริโภคบริโภคสินคา้ X และ Yอยู่ ณ จุด B แลว้เปล่ียนเป็นจุด A จะเขียน
อตัราส่วนเพ่ิมของการทดแทนไดเ้ป็น MRSyx 

 จะเห็นไดว้่า จากการเปล่ียนแปลงการบริโภค ณ จุด A ไปเป็นจุด B ค่า MRSxy จะลดลง
ตามลาํดบั ซ่ึงการท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึงเพ่ิมข้ึนทีละหน่วย แลว้ทาํให้ค่า MRSxy 

มีค่าลดลงเร่ือยๆ เรียกว่า กฎการลดนอ้ยถอยลงของอตัราส่วนเพ่ิมของการทดแทนกนัของสินคา้ 2 

ชนิด เน่ืองจากสินคา้ทั้ง 2 ชนิดเป็นสินคา้ท่ีทดแทนกนัไดไ้ม่สมบูรณ์ ทาํให้เส้นความพึงพอใจ
เท่ากนัมีลกัษณะเป็นเส้นโคง้ แต่ถา้ค่า MRSxy ของสินคา้ทั้ง 2 ชนิดนั้นคงท่ีตลอด ก็แสดงว่า เป็น
สินคา้ท่ีทดแทนกนัไดส้มบูรณ์ ซ่ึงจะทาํใหเ้สน้ความพึงพอใจเท่ากนัมีลกัษณะเป็นเสน้ตรง ดงัรูป 

 

     สินคา้ Y 

สินคา้ X 

  Y1 
A 

B 

IC 

0 
X1      X2    

 Y2    
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ภาพประกอบที ่4.22 การทดแทนกนัของสินคา้กรณีสินคา้ทดแทนกนัไดไ้ม่สมบูรณ์ 

 

 ในกรณีท่ีสินคา้ X และสินคา้ Y ทดแทนกนัไดแ้ต่ไม่สมบูรณ์ เส้นความพึงพอใจเท่ากนั 

จะเป็นรูปโคง้เวา้เขา้หาจุดกาํเนิด แต่มีความโคง้มากน้อยเพียงใดก็ข้ึนอยู่กบัการทดแทนกนัของ
สินคา้สองชนิดนั้น ถา้สินคา้ทดแทนกนัไดน้อ้ย เส้นความพึงพอใจเท่ากนั จะโคง้เวา้มาก แต่ถา้หาก
สินคา้ทดแทนกนัไดค่้อนขา้งสมบูรณ์หรือทดแทนกนัอยา่งสมบูรณ์ลกัษณะของเส้นความพึงพอใจ
เท่ากนัจะเป็นเส้นตรง ซ่ึงเป็นไปตาม กฎการลดน้อยถอยลงของอตัราการทดแทนหน่วยสุดทา้ย 
(Diminishing Rate of Substitution) 

 

    สินคา้ Y 

สินคา้ X 0 

IC 
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ตวัอยา่ง สินคา้ท่ีสามารถทดแทนกนัไดอ้ยา่งค่อนขา้งสมบูรณ์ เช่น ไข่เป็ดกบัไข่ไก่ หรือทดแทนกนั
ไดอ้ย่างสมบูรณ์ ซ่ึงจะทาํให้ค่าของ MRS มีค่าคงท่ี เส้นความพึงพอใจเท่ากนัจะเป็นเส้นตรงมี
ลกัษณะทอดลงจากบนซา้ยไปล่างขวา ดงัรูป 

 

ภาพประกอบที ่4.22 การทดแทนกนัของสินคา้กรณีสินคา้ทดแทนกนัค่อนขา้งสมบูรณ์ 

 

 จากภาพประกอบท่ี 4.23 แสดงใหเ้ห็นว่า เส้นความพึงพอใจเท่ากนัเป็นเส้นตรง แสดงถึง
สินคา้ท่ีสามารถทดแทนกนัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ จะทาํใหส้ดัส่วนของการทดแทนนั้น เพ่ิมข้ึนหรือลดลง
มีสดัส่วนเท่ากนั ดงันั้น เสน้ความพึงพอใจเท่ากนัจึงเป็นเสน้ตรง 
 ตวัอยา่ง กรณีท่ีสินคา้ทดแทนกนัไม่ไดเ้ลย แต่สามารถใชป้ระกอบกนัหรือใชร่้วมกนัได ้

เช่น นํ้ าตาลกบักาแฟเส้นความพึงพอใจเท่ากนัจะตั้งฉากกนั และค่าของ MRS จะมีค่าเท่ากบั 0 ดงั
แสดงในรูปต่อไปน้ี  

ปริมาณสินคา้

ปริมาณสินคา้X 

  Y1 

0 X1     

 Y2 

 X2 

IC 
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ภาพประกอบที ่4.23 การทดแทนกนัของสินคา้กรณีสินคา้ทดแทนกนัไม่ได ้

 

 จากภาพประกอบท่ี 4.24 แสดงให้เห็นว่า เส้นความพึงพอใจเท่ากนัจะตั้งฉากและหักมุม 

เป็นกรณีท่ีสินคา้ใชท้ดแทนกนัไม่ไดเ้ลย แต่จะตอ้งใชป้ระกอบกนั เช่น ถา้มีการบริโภคกาแฟมาก
ข้ึน กจ็ะทาํใหบ้ริโภคนํ้าตาลมากข้ึนไปดว้ย 
 ตวัอย่าง การหาอตัราส่วนเพ่ิมของการทดแทนกนัของสินคา้โดยตารางขอ้มูลต่อไปน้ี
แสดงสัดส่วนท่ีแตกต่างกนัของการบริโภคส้มกบัแอปเป้ิลท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคยงัคงมีความพึงพอใจคง
เดิม 

 

ตารางที ่4.12 อตัราส่วนเพ่ิมของการทดแทนกนัของสม้และแอปเป้ิล 
สม้ (ผล) แอปเป้ิล (ผล) 

10 2 

6 4 

4 6 

3 9 

 

 สามารถคาํนวณหา MRS แอปเป้ิล-ส้ม ทั้งสามช่วง (ลดส้มลงจาก 10 เป็น 6 ผล, จาก 6 

เป็น 4 ผล, และ จาก 4 เป็น 3 ผล) จากตารางสามารถเขียนเป็นกราฟไดด้งัน้ี 

0 

นํ้าตาล 

กาแฟ 

IC 
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ภาพประกอบที ่4.24 อตัราส่วนเพ่ิมของการทดแทนกนัของสินคา้ระหวา่งสม้และแอปเป้ิล 
 

 การหาอตัราส่วนของการทดแทนกนัระหว่างส้มกบัแอปเป้ิลโดยการลดส้มแต่เพ่ิมแอป
เป้ิลเพ่ือใหร้ะดบัความพึงพอใจเท่าเดิม หรือเป็นการหา MRS แอปเป้ิล-ส้ม มีวิธีการคาํนวณแต่ละ
ช่วงดงัน้ี 

 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


 
   

 
 

 

 จากขอ้มูลในตารางจะเห็นไดว้า่ MRSแอปเป้ิล-สม้ ลดลงเร่ือยๆตามกฎการลดนอ้ยถอยลง
ของอตัราส่วนของการทดแทนกัน เน่ืองจากสินคา้ทั้งสองชนิดไม่สามารถทดแทนกันได้อย่าง
สมบูรณ์ ดงันั้นเม่ือผูบ้ริโภคมีสินคา้ใดจาํนวนมาก ยนิดีท่ีจะแลกเปล่ียนกบัสินคา้ท่ีเรามีนอ้ย 

 สม้ 

แอปเป้ิล 

IC 

A 

C 

B 

0 

2 4 6 9 

3 

6 

4 

10 
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(MRS มาก) แต่เม่ือใดก็ตามท่ีผูบ้ริโภคมีสินคา้เหลือนอ้ย แต่มีผูม้าขอสินคา้ชนิดนั้น (ท่ีเหลือนอ้ย) 
กบัสินคา้อีกชนิดท่ีมีมาก จะไม่ยนิดีท่ีจะแลก (MRS นอ้ย) 
 ดงันั้นการท่ี MRSแอปเป้ิล-ส้ม เร่ิมจากมากและค่อยๆลดลง เป็นเพราะว่าในตอนแรกมี
สม้อยูม่ากแต่แอปเป้ิลนอ้ย จึงยนิดีสละส้มหลายลูกเพ่ือแอปเป้ิลเพียงไม่ก่ีลูก แต่ในช่วงหลงัท่ี MRS

แอปเป้ิล-ส้มนอ้ยลง เพราะเหลือส้มน้อย และเราเร่ิมรู้สึกว่าเรามีแอปเป้ิลมากแลว้ จึงไม่ยินดีท่ีจะ
สละสม้เพ่ือแอปเป้ิลอีก  

ตวัอยา่ง การบริโภคทุเรียนกบัขนุนท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคยงัคงมีความพึงพอใจคงเดิม สามารถหา MRS 

ณ จุดต่างๆ ไดด้งัน้ี 

ตารางที ่4.13 การบริโภคทุเรียนกบัขนุน 

ทุเรียน (ผล) ขนุน (ผล) 
20 6 

9 8 

6 12 

4 14 

 

จากตารางสามารถเขียนกราฟไดด้งัน้ี 

 

ภาพประกอบที ่4.25 การทดแทนกนัของการบริโภคทุเรียนกบัขนุน 

ทุเรียน 

ขนุ

B 

A 

 

 

   6    8  12 14 

    20 

      9 

      6 

      4 

ขนุ

C 
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 การหาอตัราส่วนของการทดแทนกนัระหว่างทุเรียนกบัขนุน โดยการลดส้มแต่เพิ่มขนุน
เพื่อใหร้ะดบัความพึงพอใจเท่าเดิม ดงัน้ี 

 จุด A
 

 
20 9 11

8 6 2


  


 

 จุด B
 

 
9 6 3

8 12 4

 
  


 

   

 จากขอ้มูลในตารางจะเห็นไดช้ดัเจนวา่ MRSขนุน-ทุเรียน ลดลงเร่ือยๆตามกฎการลดนอ้ย
ถอยลงของอัตราส่วนของการทดแทนกัน ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากสินคา้ทั้ งสองชนิดไม่สามารถ
ทดแทนกนัไดอ้ย่างสมบูรณ์ ดงันั้นเม่ือเรามีสินคา้ใดจาํนวนมาก เราจะยินดีท่ีจะแลกเปล่ียนกับ
สินคา้ท่ีเรามีนอ้ย (MRS มาก) แต่เม่ือใดก็ตามท่ีเรามีสินคา้เหลือนอ้ยแต่มีผูม้าขอสินคา้ชนิดนั้น (ท่ี
เหลือนอ้ย) กบัสินคา้อีกชนิดท่ีเรามีมาก เราจะไม่ยนิดีท่ีจะแรก (MRS นอ้ย) 
 ดงันั้นการท่ี MRSขนุน-ทุเรียน เร่ิมจากมากและค่อยๆลดลง เป็นเพราะว่าในตอนแรกมี
สม้อยูม่ากแต่แอปเป้ิลนอ้ย จึงยนิดีสละส้มหลายลูกเพ่ือแอปเป้ิลเพียงไม่ก่ีลูก แต่ในช่วงหลงัท่ี MRS

ขนุน-ทุเรียนน้อยลงเพราะเหลือส้มน้อยและเร่ิมรู้สึกว่ามีขนุนมากแลว้ จึงไม่ยินดีท่ีจะสละทุเรียน
เพื่อขนุนอีก ดงันั้น MRSขนุน-ทุเรียน จึงนอ้ย 
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ตวัอยา่ง อตัราหน่วยสุดทา้ยของการทดแทนกนั 

ตารางที ่4.14 อตัราหน่วยสุดทา้ยของการทดแทนกนั ระหวา่งสินคา้ X และ Y 

แผนการซ้ือ สินคา้ Y  สินคา้ X  XY
MRS

 
XY

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 

 

ตารางที ่4.15 อตัราหน่วยสุดทา้ยของการทดแทนกนัระหวา่งสินคา้ X และ Y  

แผนการซ้ือ สินคา้ Y  สินคา้ X  XY
MRS

 
XY

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 
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X 0 

4.8  เส้นราคาหรือเส้นงบประมาณ (Price Line or Budget Line) 

 เน่ืองจากการตดัสินใจบริโภคสินคา้ของผูบ้ริโภค จะตอ้งคาํนึงถึงงบประมาณ ค่าใชจ่้าย
ในการบริโภคร่วมกบัความพึงพอใจ ดงันั้นผูบ้ริโภคจึงตอ้งเปรียบเทียบระหว่างค่าใชจ่้ายในการ
บริโภคสินคา้แต่ละหน่วยกบัอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มท่ีจะไดรั้บจากการบริโภคสินคา้แต่ละหน่วยท่ี
เพิ่มข้ึน ซ่ึงจะทาํให้ผูบ้ริโภคเปรียบเทียบความคุม้ค่าของการบริโภคสินคา้แต่ละหน่วยได้ โดย
ผูบ้ริโภคจะยนิดีบริโภคสินคา้หน่ึง จนอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มท่ีไดน้อ้ยกวา่ค่าใชจ่้ายท่ีสูญเสียไป 

 เส้นราคาหรือเส้นงบประมาณ หมายถึง เส้นท่ีแสดงขอบเขตความสามารถในการบริโภค
สินค้าสองชนิด  โดยท่ีผู ้บริโภคตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าสองชนิดในปริมาณต่าง ๆ ภายใต้
งบประมาณหรือจาํนวนเงินท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั โดยท่ีเส้นงบประมาณจะมีลกัษณะเป็นเส้นตรง ความ
ชนัเป็นลบเสมอ 
 เส้นงบประมาณจึงเป็นเส้นท่ีแสดงส่วนประกอบจาํนวนต่าง ๆ ของสินคา้ 2 ชนิด ท่ี
ผูบ้ริโภคสามารถซ้ือไดด้ว้ยเงินงบประมาณจาํนวนหน่ึง ณ ราคาตลาดขณะนั้น สามารถเขียนสมการ
งบประมาณไดด้งัน้ี 

   
X Y

I P X P   

โดยท่ี I คือ งบประมาณ 

 PX คือ ราคาสินคา้ X 

 PY คือ ราคาสินคา้ Y 

 

 

ภาพประกอบที ่4.26 เสน้ราคาหรือเสน้ปริมาณ 

 

สินคา้Y 

สินคา้X 
 

 

  

สินคา้ Y 

สินคา้ Y 

BL 
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 4.8.1 ลกัษณะของเส้นงบประมาณ 

  ลกัษณะของเสน้งบประมาณมี ดงัน้ี 

  1) เป็นเสน้ตรง ความชนัเป็นลบ ทอดลงจากซา้ยมาขวาและไม่ขาดช่วง  
  2) เสน้งบประมาณท่ีอยูสู่งกวา่ (ทางขวา) แสดงถึงผลผลิตท่ีมากกวา่ 
  3) เสน้งบประมาณท่ีอยูต่ ํ่ากวา่ (ทางซา้ย) แสดงถึงผลผลิตท่ีนอ้ยกวา่ 
  4) เสน้งบประมาณจะไม่ตดักนั 

  5) จุดท่ีอยูบ่นเสน้งบประมาณจะมีงบประมาณท่ีเท่ากนั 

 

ตวัอยา่งเช่น ผูบ้ริโภคมีเงินงบประมาณอยู ่200 บาท ตอ้งการซ้ือสินคา้ X และสินคา้ Y โดยท่ีสินคา้ 
X มีราคาหน่วยละ 10 และสินคา้ Y มีราคาหน่วยละ 5 บาท ตดัสินใจเลือกบริโภคสินคา้ X และ
สินคา้ Y ไดด้งัน้ี 

 

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 

 

 จากตาราง สามารถสร้างกราฟแสดงเส้นงบประมาณ ไดเ้ส้นงบประมาณเป็นเส้นตรง ดงั
ภาพ เน่ืองจากงบประมาณมีจาํนวนจาํกดั และราคาสินคา้ X และสินคา้ Y คงท่ี กล่าวคือ ถา้ผูบ้ริโภค
เลือกซ้ือสินคา้ Y อยา่งเดียวไม่ซ้ือสินคา้ X เลย จะไดสิ้นคา้ Y จาํนวน 40 หน่วย และถา้ซ้ือสินคา้ X 

อย่างเดียวจะซ้ือได ้20 หน่วย เม่ือลากส้นตรงจะไดเ้ส้นงบประมาณ ซ่ึงทุกจุดบนเส้นน้ีแสดง
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของสินคา้ X และ Y ท่ีสามารถซ้ือไดด้ว้ยงบประมาณ 200 บาท 
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ภาพประกอบที ่4.27 เสน้งบประมาณ 

 จากภาพประกอบท่ี 4.27 แสดงใหเ้ห็นว่าจุด C ซ่ึงอยูบ่นเส้นงบประมาณ ผูบ้ริโภคจะใช้
เงินงบประมาณ 200 บาท ซ้ือสินคา้ X ได ้12 หน่วย และซ้ือสินคา้ Y ได ้16 หน่วย ส่วนจุด D อยู่
นอกเส้นงบประมาณ จะใชง้บประมาณเท่ากบั (12 × 10 ) + ( 24 × 5 ) = 240 ซ่ึงเป็นไปไม่ไดเ้พราะ
เกินงบประมาณ 200 บาท และท่ีจุด E อยูภ่ายใตเ้ส้นงบประมาณจะใชง้บประมาณเท่ากบั ( 4 × 10 ) 

+ ( 24 × 5 ) = 160 บาท ซ่ึงตํ่ากว่างบประมาณท่ีมีอยู ่สาํหรับค่าความลาดชนัของเส้นงบประมาณ 

AB หาไดด้งัน้ี 

 Slope ของเสน้งบประมาณ AB = 
OA

OB

 

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

( 200 / 10 = 20 หน่วย ) แทนค่าลงใน OA และ OB จะได ้

 

 

/

/

40
2

20

Y

X

X

Y

X

Y

งบประมาณ Pความชันของเส้นงบประมาณ
งบประมาณ P

งบประมาณ P

P งบประมาณ
P

P



 

  

 

 

สินคา้X 

  E 

C 

D 

4 12   8  20 

24 

1

40 

 

. 

. 

สินคา้ Y 
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 จากความสัมพนัธ์ระหว่างราคาสินคา้ และจาํนวนสินคา้ทั้งหมดท่ีซ้ือดว้ยงบประมาณ 

สามารถนาํมาเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี  

 ( ) ( )
X Y

M X P Y P   

โดยท่ี  M คือ  งบประมาณท่ีมีอยูใ่นช่วงเวลาหน่ึง 
  X คือ  จาํนวนสินคา้ X ท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือ 
 Y คือ  จาํนวนสินคา้ Y ท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือ 
 PX คือ  ราคาสินคา้ X 

 PY คือ  ราคาสินคา้ Y 

 

ตวัอยา่งความสมัพนัธ์ระหวา่งสินคา้และงบประมาณ 

ตารางที ่4.17 ส่วนผสมของสินคา้ X และสินคา้ Y ภายใตง้บประมาณ 300 บาท 

ส่วนผสม จาํนวนสินคา้ X (หน่วยละ10บาท) จาํนวนสินคา้ Y (หน่วยละ15บาท) 

A 0 20 

B 9 14 

C 15 10 

D 21 6 

E 30 0 

 

 จากตาราง กาํหนดใหมี้สินคา้ใหเ้ลือกซ้ืออยูส่องชนิด ไดแ้ก่ สินคา้ X และสินค่า Y โดย
สินคา้ X ราคาหน่วยละ 10 บาทและสินคา้ Y ราคาหน่วยละ 15 บาท และกาํหนดใหผู้บ้ริโภคมี
งบประมาณ 300 บาทต่อสัปดาห์ ส่วนผสม A ถึง E ในตารางแสดงถึงส่วนผสมของปัจจยั X และ
ปัจจยั Y ในจาํนวนต่าง ๆ ท่ีสามารถซ้ือดว้ยงบประมาณ 300 บาท ทั้งน้ีความสัมพนัธ์ระหว่างราคา
สินคา้ และจาํนวนสินคา้ทั้งหมดท่ีซ้ือดว้ยงบประมาณ สามารถนาํมาเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี คือ 
 ( ) ( )

X Y
M X P Y P   

โดยท่ี M  คือ งบประมาณท่ีมีอยูใ่นช่วงเวลาหน่ึง 
 X  คือ จาํนวนสินคา้ X ท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือ 
 Y  คือ จาํนวนสินคา้ Y ท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือ 
 PX และ PY  คือ ราคาสินคา้ X และราคาสินคา้ Y 
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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) 

 วาดกราฟไดด้งัน้ี 

ภาพประกอบที ่4.28 ส่วนผสมของสินคา้ X และสินคา้ Y ท่ีซ้ือดว้ยงบประมาณ 300 บาท 

 

 เม่ือนาํขอ้มูลจากตาราง มาวาดกราฟตามจุด A ถึง E ดงัรูป แต่ละจุดแสดงถึงส่วนผสม
ของสินคา้ X และสินคา้ Y ในจาํนวนต่าง ๆ ท่ีไดม้าจากการใชง้บประมาณท่ีเท่ากนัในการซ้ือ 300 

บาท เม่ือลากเส้นเช่ือมจุดทั้งหมดจะไดเ้ส้นงบประมาณ ทั้งน้ีถา้สินคา้ทั้งสองชนิดสามารถแบ่งเป็น
หน่วยเลก็ ๆ ได ้แสดงว่าทุกๆ จุดบนเส้นงบประมาณเป็นส่วนผสมต่าง ๆ ของสินคา้สองชนิดซ้ึงใช้
งบประมาณท่ีเท่ากนัในการซ้ือ 
 เส้นงบประมาณมีลกัษณะเป็นเส้นตรงลาดเอียงลงจากซา้ยไปขวา เน่ืองจากผูบ้ริโภคตอ้ง
รักษาระดบัค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้หรืองบประมาณไม่ให้เกิน 300 บาท ดงันั้น เม่ือเพิ่มการซ้ือ
สินคา้ X ผูบ้ริโภคจาํเป็นตอ้งซ้ือสินคา้ Y ลดลง และลดการซ้ือสินคา้ Y ลงในอตัราคงท่ี 

 4.8.2 การเปลีย่นแปลงเส้นงบประมาณ 
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  เสน้งบประมาณเปล่ียนไดส้องลกัษณะ คือ ผูบ้ริโภคมีรายไดเ้ปล่ียนและราคามีการ
เปล่ียนแปลง มีรายละเอียดดงัน้ี 

  4.8.2.1 การเปล่ียนแปลงเสน้งบประมาณเน่ืองจากผูบ้ริโภคมีรายไดเ้ปล่ียน 

 

 

ภาพประกอบที ่4.29 การเปล่ียนแปลงของเสน้งบประมาณกรณีรายไดมี้การเปล่ียนแปลง 
 ผูบ้ริโภคมีรายไดเ้ปล่ียนจะทาํให้เส้นงบประมาณท่ีมีอยู่นั้นเปล่ียนแปลงโดยตรง โดยถา้
ผูบ้ริโภคมีรายไดเ้พิ่มข้ึน จะทาํให้มีงบประมาณเพ่ิมข้ึน ทาํให้เส้นงบประมาณเล่ือน (Shift) ไป
ทางดา้นขวาจาก BL0 เป็น BL1 ในทางกลบักนั ถา้ผูบ้ริโภคมีรายไดล้ดลงทาํให้มีงบประมาณทาํให้
เสน้งบประมาณเล่ือนไปทางดา้นซา้ยจาก BL0 เป็น BL2 

สินคา้ 

สินคา้ 

BL1 

BL0 

   0 

BL2 
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ตวัอยา่ง การเปล่ียนแปลงของเสน้งบประมาณเน่ืองจากผูบ้ริโภคมีรายไดเ้ปล่ียน 

 

ภาพประกอบที ่4.30 การเปลีย่นแปลงเส้นงบประมาณกรณผู้ีบริโภคมีรายได้เปลีย่น 

 

 จากรูป กาํหนดให้ผูบ้ริโภครายหน่ึงมีงบประมาณ เท่ากบั 1,200 บาทต่อสัปดาห์ ราคา
สินคา้ X หน่วยละ 10 บาท ราคาสินคา้ Y หน่วยละ 15 บาท ผูบ้ริโภครายน้ีจะมีเส้นงบประมาณ BL0 

ต่อมาสมมติวา่ผูบ้ริโภคมี รายไดม้ากข้ึน หรือมีงบประมาณเพ่ิมข้ึนเป็น 1,400 บาทต่อสัปดาห์ ทาํให้
ผูบ้ริโภคสามารถซ้ือสินคา้ทั้งสองชนิดไดม้ากข้ึน และทาํให้เส้นงบประมาณเดิมยา้ยห่างจากจุด
กาํเนิดมากข้ึน โดยยา้ยไปยงัเส้น BL1 หรือถา้ผูบ้ริโภคมีรายไดล้ดลง หรือมีงบประมาณลดลงเหลือ 
600 บาทต่อสัปดาห์ จะทาํให ้ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ไดน้อ้ยลง และทาํใหเ้ส้นงบประมาณซ่ึงมีผลทาํให้
เสน้งบประมาณเดิมยา้ยเขา้ใกลจุ้ดกาํเนิดมากข้ึน โดยยา้ยไปยงัเสน้ BL2 
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  4.8.2.2 การเปล่ียนแปลงเสน้งบประมาณเน่ืองจากราคามีการเปล่ียนแปลง 
 

 

ภาพประกอบที ่4.31 การเปล่ียนแปลงเสน้งบประมาณกรณีสินคา้ X เปล่ียน 

 จากภาพประกอบท่ี 4.31 แสดงการเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคสินคา้ กรณี X มีการ
เปล่ียนแปลงราคา ถา้สินคา้ X ข้ึนราคา จะทาํใหผู้บ้ริโภคสินคา้ X ไดล้ดลง ทาํใหเ้ส้นงบประมาณ
เปล่ียนจาก BL0 เป็น BL2 ในทางกลบักนั ถา้ราคาสินคา้ X ลดลง จะทาํให้ผูบ้ริโภคสินคา้ X ได้
เพิ่มข้ึน เสน้งบประมาณเปล่ียนจาก BL0 เป็น BL 

 

สินคา้ Y 

สินคา้ 
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BL0 BL2 
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ภาพประกอบที ่4.32 การเปล่ียนแปลงเสน้งบประมาณกรณีสินคา้ Y เปล่ียน 

 

 ภาพประกอบท่ี 4.32 การเปล่ียนแปลงของเส้นงบประมาณในกรณีราคาสินคา้มีการ
เปล่ียนแปลง ถา้สินคา้ Y ราคาลดลง จะทาํใหผู้บ้ริโภคบริโภคสินคา้ Y ไดม้ากข้ึน เส้นงบประมาณ
เปล่ียนจาก BL0 เป็น BL1 ในทางกลบักนั ถา้ราคาสินคา้ Y เพิ่มข้ึน ทาํให้ผูบ้ริโภคสินคา้ Y ลดลง 
เสน้งบประมาณเปล่ียนยา้ยจาก เสน้ BL1 เป็น BL2 

 ดงันั้นถา้ราคาสินคา้เปล่ียนแปลง จะทาํใหเ้สน้งบประมาณท่ีมีอยูเ่ปล่ียนแปลงไปทางออ้ม 

การเปล่ียนแปลงลกัษณะน้ีจะอยูภ่ายใตข้อ้สมมุติท่ีวา่  
 1) ถา้ราคาสินคา้ตวัใดตวัหน่ึงเปล่ียน ราคาสินคา้อีกตวัหน่ึงจะไม่เปล่ียน  

 2) งบประมาณท่ีมีอยูน่ั้นคงท่ี 

 เม่ือราคาสินคา้ชนิดหน่ึงเพิ่มข้ึนจะทาํให้ซ้ือสินคา้ชนิดนั้นไดจ้าํนวนนอ้ยลง เสมือนว่ามี
งบประมาณนอ้ยลง ในทางกลบักนัถา้ราคาสินคา้ชนิดหน่ึงลดลงก็จะทาํใหซ้ื้อสินคา้ชนิดนั้นไดม้าก
ข้ึน เสมือนวา่มีงบประมาณมากข้ึนจากรูปจะเห็นไดว้า่ ถา้ราคาสินคา้ X เปล่ียนแปลงไป ราคาสินคา้
จะ Y คงท่ี ในลกัษณะท่ีมีงบประมาณเท่าเดิม เราก็จะซ้ือสินคา้ Y ไดป้ริมาณเท่าเดิมแต่ในขณะท่ีจะ
ซ้ือสินคา้ X เปล่ียนไป โดยถา้ราคาสินคา้ X สูงข้ึน เส้นงบประมาณก็จะเคล่ือนตวั (Move) ทางซา้ย 
ในขณะเดียวกนัถา้หากสินคา้ X มีราคาถูกลงเส้นงบประมาณจะเคล่ือนตวัทางดา้นขวา โดยการ
เคล่ือนตวัน้ี จะมีการยา้ยเฉพาะปลายของเส้นงบประมาณของสินคา้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงราคา ปลาย
เส้นอีกดา้นหน่ึงท่ีราคาสินคา้ Y ไม่ไดเ้ปล่ียนจะไม่เคล่ือนท่ี ในทางกลบักนัถา้ราคาสินคา้ Y 

เปล่ียนแปลงไป ราคาสินคา้จะ X คงท่ี ในลกัษณะท่ีมีงบประมาณเท่าเดิม ก็จะซ้ือสินคา้ X ได้
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ปริมาณเท่าเดิม แต่ในขณะท่ีจะซ้ือสินคา้ Y ปริมาณท่ีเปล่ียนไป โดยถา้ราคาสินคา้ Y สูงข้ึน เส้น
งบประมาณก็จะเล่ือนลง แต่ถา้หากสินคา้ Y มีราคาถูกลงเส้นงบประมาณจะเล่ือนข้ึน โดยท่ีปลาย
เสน้อีกดา้นหน่ึง ราคาสินคา้ X ไม่ไดเ้ปล่ียนตาํแหน่งเสน้จึงไม่เคล่ือนท่ี 

 

ตวัอยา่ง การเปล่ียนแปลงในเสน้งบประมาณเน่ืองจากราคามีการเปล่ียนแปลง 
 กาํหนดให้ผูบ้ริโภคมีงบประมาณ 800 บาท ราคาสินคา้ X ถูกลงจากหน่วยละ 10 บาท 

เป็น 8 บาท ถา้ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือเฉพาะสินคา้ X ชนิดเดียวสามารถซ้ือไดม้ากข้ึนจาก 80 หน่วย
เป็น 100 ทาํใหจุ้ด E0 ยา้ยไปจุด E1  ในขณะท่ีราคาสินคา้ Y คงเดิม ผูบ้ริโภคจะซ้ือในจาํนวนเท่าเดิม 

( จุด A ยงัอยู่คงเดิม ) ดงันั้น เม่ือราคาสินคา้ X ถูกลงเหลือหน่วยละ 8 บาทจะมีผลทาํให้เส้น
งบประมาณเดิม AE0 ยา้ยไปยงัเส้นงบประมาณใหม่ AE1 ในทางกลบักนั ถา้ราคาสินคา้ X แพงข้ึน 

จากหน่วยละ 10 บาทเป็น 16 บาท จะมีผลทาํใหเ้ส้นงบประมาณเดิม AE0 ยา้ยไปยงัเส้นงบประมาณ
ใหม่ AE2 ภาพประกอบท่ี4.33 

 

 

ภาพประกอบที ่4.33 การเปล่ียนแปลงเสน้งบประมาณกรณีราคาสินคา้ X เปล่ียน 

 

 ถา้ราคาสินคา้ Y ถูกลงจากหน่วยละ 20 บาทเป็น 16 บาท ถา้ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือเฉพาะ
สินคา้ Y ไดม้ากข้ึนจาก 40 หน่วย เป็น 50 หน่วย และทาํให้จุด A0 ยา้ยไปยงัจุด A1 ทาํให้เส้น
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งบประมาณ AE0 ยา้ยข้ึนดา้นบน ไปยงัเส้นงบประมาณใหม่ A1E ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ราคาสินคา้ 
Y แพงข้ึนจากหน่วยละ 20 บาทเป็น 25 บาท จะมีผลทาํใหเ้สน้งบประมาณเดิม AE0 ยา้ยลงไปยงัเส้น
งบประมาณใหม่ A2E  ดงัรูป 

 

 

ภาพประกอบที ่4.34 การเปล่ียนแปลงเสน้งบประมาณกรณีราคาสินคา้ Y เปล่ียน 

 

4.9  ดุลยภาพผู้บริโภค (Consumers’ Equilibrium) 

 ดุลยภาพของผูบ้ริโภค เป็นจุดท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บความพึงพอใจสูงสุดจากการบริโภคสินคา้
หรือบริการจาํนวนหน่ึง ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีว่าผูบ้ริโภคมีงบประมาณจาํกดั ซ่ึงดุลยภาพผูบ้ริโภคจะไม่
เปล่ียนแปลง ถา้ปัจจยัต่างๆคงท่ี ดุลยภาพของผูบ้ริโภคจึงเป็นจุดท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บความพึงพอใจ
สูงสุดภายใตง้บประมาณท่ีมีอยู่อย่างจาํกัด ในการพิจารณาดุลยภาพของผูบ้ริโภคสามารถแยก
พิจารณาไดอ้ยู ่3 กรณี ภายใตก้ารแสวงหาอรรถประโยชน์โดยรวมใหไ้ดรั้บมากท่ีสุด ดงัน้ี 

 1) ผูบ้ริโภคมีรายไดไ้ม่จาํกดั และสินคา้ทุกชนิดมีราคาเท่ากนั 
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 ผูบ้ริโภคจะมีการบริโภคสินคา้หรือบริการเป็นลาํดบั โดยการเลือกบริโภคส่ิงท่ีมีความพึง
พอใจมากท่ีสุดก่อน และจึงเลือกบริโภคส่ิงท่ีพึงพอใจรองลงมาตามลาํดบั บริโภคจนถึงสินคา้หรือ
บริการท่ีไดรั้บอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มเป็นศูนย ์เช่น ผูบ้ริโภครายหน่ึงชอบทานทุเรียนมากท่ีสุด 

รองลงไปชอบทานมะม่วง การบริโภคของผูบ้ริโภครายน้ีจะบริโภคทุเรียนจนอรรถประโยชน์ส่วน
เพิ่มของทุเรียนนั้นเท่ากบัศูนย ์แลว้จึงค่อยบริโภคมะม่วงต่อจนอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มของมะม่วง
เท่ากบัศูนย ์เพื่อใหเ้กิดอรรถประโยชน์หรือความพอใจมากท่ีสุด  

 2) กรณีท่ีผูบ้ริโภคมีรายไดจ้าํกดัและสินคา้แต่ละชนิดราคาเท่ากนั 

 ผูบ้ริโภคจะเลือกบริโภคสินคา้แต่ละชนิดเรียงลาํดบัอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม โดยจะเลือก
บริโภคสินคา้ท่ีใหค้วามพอใจมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก และเลือกซ้ือสินคา้ท่ีให้ความพอใจมากเป็น
อนัดบัถดัไป จนกระทัง่รายไดท่ี้มีอยูห่มดพอดี  

 

ตวัอยา่งเช่น กาํหนดใหผู้บ้ริโภคมีรายไดจ้าํกดั 14 บาท สินคา้ X และสินคา้ Y ราคาคงท่ีเท่ากบั 1 

บาท ผูบ้ริโภคจะจดัสรรรายไดท่ี้มีอยูใ่นการเลือกบริโภค สินคา้ X และสินคา้ Y เพื่อนาํมาซ่ึงความ
พอใจสูงสุด  

 ณ เง่ือนไข MUX= MUY = k 

 

ตารางที ่4.18 การเลือกบริโภคสินคา้ X และ Y 

สินคา้ X สินคา้ Y 

ปริมาณสินคา้ X 

(หน่วย) 
อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม 

X 

(ยทิูล) 

ปริมาณสินคา้ Y 

(หน่วย) 
อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม 

Y 

(ยทิูล) 
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 
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 ผูบ้ริโภคจะเลือกบริโภคสินคา้ X ก่อนสินคา้ Y เพราะสินคา้ X ให้อรรถประโยชน์ส่วน
เพิ่มมากกวา่สินคา้ Y 

 รายจ่ายในการบริโภคสินคา้ X = ราคาสินคา้X คูณกบัปริมาณสินคา้ X = 1 x 7 = 7 บาท 

 รายจ่ายในการบริโภคสินคา้ Y = ราคาสินคา้Y คูณกบัปริมาณสินคา้ Y = 1 x 7 = 7 บาท 

 ผูบ้ริโภคใชจ่้ายรายไดท่ี้มีอยูห่มดพอดี = 14 บาท 

 3) ผูบ้ริโภคมีรายไดจ้าํกดั และสินคา้ทุกชนิดมีราคาไม่เท่ากนั 

เน่ืองจากสินคา้แต่ละชนิดราคาไม่เท่ากนั อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มของสินคา้ทุกชนิดจึงไม่สามารถ
นาํมาเปรียบเทียบกนัได ้จาํเป็นตอ้งปรับใหร้าคาสินคา้ทุกชนิดเท่ากบั 1 เพื่อใหส้ามารถเปรียบเทียบ
กนัได ้โดยการหารอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มของสินคา้แต่ละชนิดดว้ยราคาของสินคา้นั้น นัน่คือเป็น
การหามูลค่าของสินคา้แต่ละชนิด 

 ผู ้บริโภคจะบริโภคสินค้าหรือบริการท่ีตนเองพอใจมากท่ีสุด  โดยจะบริโภคจน
อรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิมของสินคา้หรือบริการชนิดแรกมีค่าเท่ากบัอรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิมหน่วย
แรกของสินคา้ชนิดท่ี 2 โดย มีการปรับราคาเท่ากบัหน่ึง ดว้ยหารดว้ย MU ของสินคา้แต่ละชนิดดว้ย
ราคาสินคา้แต่ละชนิดนั้นๆ เน่ืองจากสินคา้หรือบริการแต่ละชนิดราคาไม่เท่ากนั ซ่ึงเป็นไปตาม
กระบวนการตดัสินใจในการซ้ือสินคา้หรือบริการของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะมีการเปรียบเทียบ
อรรถประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากสินคา้หรือบริการ โดยถา้สินคา้แต่ละชนิดกนัและมีราคาท่ีไม่เท่ากนั 

ผูบ้ริโภคจะเลือกบริโภคสินคา้ท่ีให้ค่าอรรถประโยชน์เพิ่มมากท่ีสุดก่อน โดยดูจากการนําค่า
อรรถประโยชน์เพิ่มของสินคา้นั้นดว้ยราคาของตวัเอง ซ่ึงผูบ้ริโภคจะไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด
หรือเกิดภาวะดุลยภาพ ดงัสมการ 
 

 ...A B C N

A B C N

MU MU MC MU

P P P P

     

 

โดยท่ี NMU  หมายถึง อรรถประโยชน์เพิ่มของสินคา้ N 

 NP    หมายถึง ราคาสินคา้ N 

 เน่ืองจาก ดุลยภาพของผูบ้ริโภค เป็นเหตุการณ์ท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บความพึงพอใจสูงสุดจาก
การท่ีผูบ้ริโภคไดใ้ชร้ายไดท่ี้มีอยูอ่ยา่งจาํกดั ในการซ้ือสินคา้หรือบริการชนิดใดชนิดหน่ึงหรือหลาย
ชนิด ซ่ึงสินคา้แต่ละชนิดมีราคาไม่เท่ากนั ในการวิเคราะห์จึงตอ้งปรับใหร้าคาของสินคา้ก่อนนาํมา
เปรียบเทียบ เช่น 
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ตวัอยา่งเช่น กาํหนดให ้สินคา้ X ราคาหน่วยละ 5 บาท สินคา้ Y ราคาหน่วยละ 2 บาท ผูบ้ริโภคมี
รายไดเ้ท่ากบั 20 บาท 

 

ตารางที ่4.19 อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มของผูบ้ริโภคสินคา้ X  และสินคา้ Y 

ปริมาณ
สินคา้ X 

(หน่วย) 

อรรถประโยชน์
ส่วนเพิ่ม X 

 

อรรถประโยชน์
ส่วนเพิ่ม X ต่อ 
ราคา X 

ปริมาณ
สินคา้ Y 

(หน่วย) 

อรรถประโยชน์
ส่วนเพิ่ม Y 

อรรถประโยชน์
ส่วนเพิ่ม 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 

 

 จากตารางจะเห็นไดว้า่ MUx = MUy = 11 เป็นอตัราส่วนการบริโภคสินคคา้ X และสินคา้ 
Y ท่ีหมาะสมกบังบประมาณท่ีสุดโดย 
รายจ่ายในการบริโภคสินคา้ X = ราคาสินคา้X คูณกบัปริมาณสินคา้ X 

     = 5 x 2 = 10 บาท 

รายจ่ายในการบริโภคสินคา้ Y = ราคาสินคา้Y คูณกบัปริมาณสินคา้ Y 

     = 5 x 2 = 10 บาท 

ผูบ้ริโภคใชจ่้ายรายไดท่ี้มีอยูห่มดพอดี = 20 บาท 

 ดุลยภาพของผูบ้ริโภคจะเกิดข้ึน ณ จุดท่ีเส้นความพอใจเท่ากนัตดักบัเส้นงบประมาณ จุด
น้ีจะเป็นจุดท่ีแสดงถึงการบริโภคสินคา้ 2 ชนิดท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคไดรั้บความพอใจสูงสุดจาก
งบประมาณท่ีมีอยูจ่าํกดั ดงัภาพประกอบท่ี 4.35 
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ภาพประกอบที ่4.35 จุดดุลยภาพผูบ้ริโภค 
 

 จุด E แสดงถึง จุดดุลยภาพผูบ้ริโภค (Optimum) ซ่ึงเป็นจุดท่ีเส้นความพอใจเท่ากนัตดักบั
เสน้งบประมาณ ค่าความชนัท่ีตาํแหน่งน้ีของเส้นความพอใจเท่ากนัและเส้นงบประมาณจะมีเท่ากนั 

ณ.ตาํแหน่งจุดดุลยภาพผูบ้ริโภคน้ีจะแสดงถึงอตัราการบริโภคสินคา้หรือบริการสองชนิด ภายใต้
งบประมาณท่ีมีอยู ่
 ตวัอย่างเช่น ผูบ้ริโภคมีงบประมาณ 900 บาท สามารถหาจุดดุลยภาพในการซ้ือสินคา้ 3 

ชนิด ประกอบดว้ย รองเทา้ กางเกง และเส้ือ ไดด้งัน้ี 

 

ตารางที ่4.20 ปริมาณการซ้ือสินคา้ 3 ชนิดภายใตง้บประมาณ 900 บาท 

จาํนวนท่ี 

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 

สินคา้ X 

  •		E 

BL 

IC3 

IC2 

IC1 

สินคา้ Y 
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 จากภาพตารางท่ี 4.20 ว่า ผูบ้ริโภคมีงบประมาณจาํกดั 900 บาท จะเลือกซ้ือรองเทา้ 4 คู่ มี
ความพึงพอใจเลือกซ้ือกางเกง 1 ตวั และ เลือกซ้ือเส้ือได ้3 ตวั จะทาํให้ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจ
สูงสุดภายใตค้วามพึงพอใจสูงสุด จะไดว้่า ค่าใช่จ่ายรวมเท่ากบั 900 (4*100 + 1*200 + 3*100) 

ความพอใจรวม = (900+700+400+500) + 1,000 (700+600+500) = 5,300 หน่วย 
 4.9.1 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคด้วยทฤษฎีอรรถประโยชน์และทฤษฎีความพึง
พอใจท่ากนั 

  การบริโภคของผูบ้ริโภคแต่ละรายยอ่มมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกต่างกนั ข้ึนอยู่
กบัรายได ้ความพึงพอใจหรือรสนิยมของผูบ้ริโภค และปัจจยัอ่ืนๆท่ีเป็นตวักาํหนด การศึกษาทฤษฎี
การบริโภคช่วยอธิบายพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการบริโภคสินคา้และการบริการได ้การวิเคราะห์
พฤติกรรมการบริโภคภายใตง้บประมาณท่ีมีอยู่อย่างจาํกดั จะทาํให้ทราบรูปแบบการตดัสินใจใน
การเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการของผูบ้ริโภค ทฤษฎีการบริโภคท่ีใชใ้นการวิเคราะห์พฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค 2 ทฤษฎี คือทฤษฎีอรรถประโยชน์ และทฤษฎีเสน้ความพึงพอใจเท่ากนั การวิเคราะห์ทั้ง 2 

ทฤษฎี มีขอ้แตกต่างหลกั ดงัน้ี 

  1) การวดั ทฤษฎีอรรถประโยชน์จะวดัระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีหน่วย
เป็นตวัเลข มีหน่วยเป็นยทิูล (Util) ส่วนทฤษฎีเส้นความพึงพอใจเท่ากนัไม่สามารถวดัระดบัความ
พึงพอใจออกมากเป็นตวัเลขท่ีแน่นอน วดัไดเ้พียงลาํดบัความพึงพอใจ 
  2) ดุลยภาพ ทฤษฎีอรรถประโยชน์เป็นการหาดุลยภาพในการบริโภคสินคา้หรือ
บริการเพียงชนิดเดียว โดยไม่เก่ียวขอ้งกบัสินคา้อ่ืนๆ โดยจุดดุลยภาพของทฤษฎีอรรถประโยชน์จะ
แสดงถึงความพึงพอใจสูงสุดของการบริโภคสินคา้หรือบริการชนิดนั้น ขณะท่ีทฤษฎีเส้นความพึง
พอใจเท่ากนัเป็นการหาดุลยภาพในการบริโภคสินคา้ 2 ชนิด ข้ึนไปในเวลาเดียวกนั โดยพิจารณาถึง
การทดแทนระหว่างสินคา้หรือบริการนั้นๆ เพื่อบอกว่าผูบ้ริโภคไดรั้บความพึงพอใจสูงสุดในการ
บริโภคสินคา้ทั้งสองในจาํนวนปริมาณเท่าใด  เม่ือใชท้ฤษฎีทั้งสอง จะทาํให้ทราบถึง
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ความตอ้งการท่ีมีแตกต่างกนัออกไป ทาํใหผู้ผ้ลิตสามารถจดัสรรทรัพยากร
ท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด เม่ือทราบถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค จะทาํให้
ผูผ้ลิตผลิตสินคา้หรือบริการตอบสนองความตอ้งการได ้ กาํหนดดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจาํหน่ายและดา้นการส่งเสริมการตลาด เพื่อสร้างดุลยภาพใหก้บัระบบเศรษฐกิจได ้
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 4.9.2  การวเิคราะห์ดุลยภาพของผู้บริโภค (Consumer Equilibrium Analysis) 

  เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการให้ไดค้วามพึงพอใจ
สูงสุด ภายใตง้บประมาณท่ีมีอยา่งจาํกดั ดุลยภาพของผูบ้ริโภคเกิดข้ึนจากเส้นงบประมาณและเส้น
ความพึงพอใจเท่ากนั ณ.ตาํแหน่งท่ีเส้นความพึงพอใจเท่ากนัมาตดักบัเส้นงบประมาณ เกิดจุดท่ี
เรียกวา่ จุดดุลยภาพของผูบ้ริโภค 

 

 

ภาพประกอบที ่4.36 ดุลยภาพของผูบ้ริโภค 

 จุดดุลภาพของผูบ้ริโภค จุดท่ีเส้นความพึงพอใจเท่ากนัและเส้นงบประมาณตดักนั เป็นจุด
ท่ีเส้นทั้งสองมีความชนัเท่ากนั ท่ีจุดดุลภาพน้ี อตัราหน่วยสุดทา้ยของการทดแทนกนัของสินคา้ทั้ง
สองชนิดจะมีค่าเท่ากนักบัอตัราส่วนของราคาของสินคา้ทั้งสองชนิด ดงัสมการ 

 X

xy

Y

Y P
MRS

X P

 
 
 

 

 ผูบ้ริโภคบริโภคสินคา้สองชนิดในงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจาํกดั เพื่อให้ไดรั้บความพึง
พอใจสูงสุด จะทาํใหเ้กิดดุลยภาพของผูบ้ริโภค ดงัรูป 

สินคา้ X 

สินคา้ Y 

E 
Y1 

X1 
0 
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ภาพประกอบที ่4.37 ดุลยภาพของผูบ้ริโภค 

 

 จากภาพประกอบท่ี 4.37 แสดงใหเ้ห็นว่า ผูบ้ริโภครายน้ีมีความพึงพอใจ 3 ลกัษณะหรือมี
เส้นความพึงพอใจอยู ่3 เส้น เส้นความพึงพอใจ IC2 จะเป็นเส้นท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจ
สูงสุดเน่ืองจากอยูสู่งท่ีสุด แต่จุดดุลยภาพไม่สามารถเกิดข้ึนได ้เน่ืองจากเส้นความพึงพอใจ IC2 อยู่
เหนือเส้นงบประมาณ จุดดุลยภาพของผูบ้ริโภครายน้ีท่ีมีความเป็นไปได ้คือ จุด A, B และ C ซ่ึงอยู่
บนเสน้ BL 

 จุด A และจุด C นั้นเป็นจุดท่ีอยูบ่นเส้นความพึงพอใจ IC0 แต่จุด B เป็นจุดท่ีอยูบ่นเส้น
ความพึงพอใจ IC1 ซ่ึงอยูสู่งกวา่เสน้ความพึงพอใจ IC0 และเป็นจุดสัมผสักบัเส้นงบประมาณ จึงเป็น 

จุดดุลยภาพของผูบ้ริโภค จุด B จึงเป็นจุดท่ีจะทาํใหผู้บ้ริโภครายน้ี บริโภคสินคา้ X และ Y ไดรั้บ
ความพอใจสูงสุด ภายใตง้บประมาณท่ีมีอยู ่ 

สินคา้ Y 

สินคา้ 

A  

B 

C   

IC 2   

IC 1 
IC 0 

. 

.  

. 
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4.10  การเปลีย่นแปลงดุลยภาพของผู้บริโภค (Consumer Equilibrium)  

 

ภาพประกอบที ่4.38 การเปล่ียนแปลงดุลยภาพของผูบ้ริโภค 

 จากภาพประกอบท่ี 4.38 จะเห็นไดว้า่ จุด B ซ่ึงเป็นจุดสมัผสัระหวา่ง Slope IC และ Slope 

BL เท่ากนั เรียกว่า จุดดุลยภาพของผูบ้ริโภค เรียกไดว้่า ภายใตจ้าํนวนเงินท่ีจาํกดั หากผูบ้ริโภคเป็น
คนท่ีตดัสินใจไดอ้ย่างมีเหตุผล จะซ้ือสินคา้ในสัดส่วน B ซ่ึงเป็นจุดท่ีจะทาํให้ไดรั้บความพอใจ
สูงสุด  

 สาํหรับดุลยภาพของผูบ้ริโภคน้ีสามารถท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงได ้โดยการเปล่ียนแปลง
ดุลยภาพของผูบ้ริโภคมีอยูด่ว้ยกนั 2 กรณีคือ กรณีท่ีรายไดเ้ปล่ียน และกรณีท่ีราคาสินคา้เปล่ียน ซ่ึง
อธิบายไดด้งัน้ี 

  

สินคา้ Y 

สินคา้  

Y1 

X1 

B 

BL 

IC 
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ภาพประกอบที ่4.39 การเปล่ียนแปลงดุลยภาพของผูบ้ริโภคกรณีรายไดเ้พิ่มข้ึน 

 

 กาํหนดให ้เดิมผูบ้ริโภคมีรายไดเ้ท่ากบั BL1 รายไดเ้พิ่มสูงข้ึนเป็น BL2 ราคาสินคา้ Y คง
เดิม และราคาสินคา้ X คงเดิม 

 จะเห็นไดว้่า เม่ือเส้นงบประมาณเปล่ียนจาก BL1ไปเป็น BL2 ทาํให้ผูบ้ริโภคสามารถซ้ือ
สินคา้ X และ Y ไดเ้พิ่มข้ึน ซ้ือสินคา้ X เพิ่มจาก X1 เป็น X2 และสินคา้ Y จาก Y1 เป็น Y2 ทาํใหดุ้ลย
ภาพของผูบ้ริโภคเกิดการเปล่ียนแปลง จากจุด A ไปยงัจุด Bซ่ึงแมจุ้ด A และ B ต่างเป็นจุดท่ีแสดง
ดุลยภาพของผูบ้ริโภคทั้ งคู่ แต่จุด B เป็นจุดท่ีผูบ้ริโภคจะได้รับความพอใจมากกว่าจุด A 

ขณะเดียวกนั กจ็ะตอ้งใชเ้งินเป็นจาํนวนมากกวา่ดว้ย  
 สาํหรับเส้นท่ีเช่ือมโยงระหว่างจุด A และจุด B เรียกว่าเส้นการเปล่ียนแปลงการบริโภค
ตามรายได ้(Income Consumption Curve : ICC) ซ่ึงเป็นเส้นท่ีแสดงดุลยภาพของผูบ้ริโภคเม่ือ
รายไดเ้กิดการเปล่ียนแปลง ขณะท่ีราคาสินคา้ยงัคงเดิม 

สินคา้  X 

ICC 

X1  

Y1 
IC2 

Y2 

IC1 

BL1 BL2 

B 

A 

  สินคา้ Y 

X2 
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ตวัอยา่ง การเปล่ียนแปลงดุลยภาพของผูบ้ริโภค (Change in Consumer’s Equilibrium) เปล่ียนไป
ตามรายได ้(ICC) 

 

 

ภาพประกอบที ่4.40 การเปล่ียนแปลงดุลยภาพของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงตามรายได ้

 

 กาํหนดใหผู้บ้ริโภคมีรายได ้= 100 บาท รายไดเ้พิ่มสูงข้ึน = 150 บาท ราคาสินคา้ PY = 10 

บาท ราคาสินคา้ PY คงเดิม ราคาสินคา้ PX = 5 บาท ราคาสินคา้ PX คงเดิม 

 จะเห็นไดว้า่ ผูบ้ริโภคสามารถซ้ือสินคา้ X และ Y ไดเ้พิ่มข้ึน โดยสินคา้ X เพิ่มข้ึนจาก 20 

 หน่วย เป็น 30 หน่วยและสินคา้ Y เพิ่มข้ึนจาก 10 หน่วย เป็น 15 หน่วย ทาํให้ดุลยภาพของ
ผูบ้ริโภคเกิดการเปล่ียนแปลงจากจุด E1 ไปยงัจุด E2 ซ่ึงแมจุ้ด E1 และ E2 ต่างเป็นจุดท่ีแสดงดุลยภาพ
ของผูบ้ริโภคทั้งคู่ แต่จุด E2 เป็นจุดท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บความพอใจมากกว่าจุด E1 ขณะเดียวกนั ก็
จะตอ้งใชเ้งินเป็นจาํนวนมากกวา่ดว้ย  
 การบริโภคเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากรายไดน้ั้นมีการเปล่ียนแปลงยงัผลทาํใหดุ้ลยภาพการ
บริโภคเปล่ียนแปลงจากจุด E1 ไปเป็นจุด E2 ถา้หากเราลากเส้นผา่นจุดสัมผสัทั้งสองจุด เราจะได้
เสน้การบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปตามรายได ้(ICC) 

สินคา้ 

สินคา้ X 
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IC2 

  20       30     
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  4.10.2  การเปล่ียนแปลงดุลยภาพของผูบ้ริโภค กรณีราคาสินคา้เปล่ียน 

 

ภาพประกอบที ่4.41 การเปล่ียนแปลงดุลยภาพของผูบ้ริโภค กรณีราคาสินคา้Yลดลง 
 

 กาํหนดให ้ผูบ้ริโภคมีรายไดเ้ท่ากบั 1,500 บาท รายไดค้งเดิม ราคาสินคา้ PY เท่ากบั 150 

บาท ราคาสินคา้ PY ลดลง เหลือ 80 บาท ราคาสินคา้ PX เท่ากบั 80 บาทราคาสินคา้ PX คงเดิม 

 จะเห็นไดว้่า เม่ือราคาสินคา้ Y ลดลง ทาํใหผู้บ้ริโภคสามารถซ้ือสินคา้ Y เพิ่มข้ึนจาก 10 

หน่วย เป็น 18.75 หน่วย โดยดุลยภาพของผูบ้ริโภคจะเกิดการเปล่ียนแปลงจากจุด A ไปเป็นจุด B 

ขณะเดียวกนัทั้งจุด A และจุด B ก็ยงัคงใชเ้งิน 1,500 บาทเท่าเดิม แต่การท่ีผูบ้ริโภคสามารถ
เปล่ียนแปลงการซ้ือไดเ้น่ืองจากราคาสินคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 สาํหรับเส้นท่ีเช่ือมโยงระหว่างจุด A ไปยงัจุด B น้ี เรียกว่า Price Consumption Curve 

(PCC)  

ซ่ึงเป็นเสน้ท่ีแสดงดุลยภาพของผูบ้ริโภค เม่ือราคาสินคา้เปล่ียน ขณะท่ีรายไดข้องผูบ้ริโภคยงัคงเดิม 

 

สินคา้ Y 
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4.11  สรุป 

 การบริโภค หมายถึง การใชป้ระโยชน์จากสินคา้และบริการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ
ส่วนตวัหรือครัวเรือน การบริโภคแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การบริโภคสินคา้คงทนเเละสินคา้ไม่
คงทน  

 โดยปัจจยัท่ีใชก้าํหนดการบริโภค ไดแ้ก่ รายไดข้องผูบ้ริโภค ราคาของสินคา้ โอกาสใน
การเขา้ถึงสินคา้ ระบบซ้ือขาย ฯลฯ พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการกระทาํของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึง
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้าและการใชซ่ึ้งสินคา้และบริการ ประโยชน์ของการศึกษา
พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะทาํให้ทราบความตอ้งการของผูบ้ริโภคโดยรวมในสังคม อรรถประโยชน์ 
หมายถึง ความพอใจท่ีผูบ้ริโภคได้รับจากสินค้าและบริการ โดยท่ีสินค้าและบริการ ทฤษฎี
อรรถประโยชน์  เป็นทฤษฎีท่ีใช้อธิบายพฤติกรรมของผู ้บริโภค  อรรถประโยชน์รวมและ
อรรถประโยชน์เพิ่ม อรรถประโยชน์ท่ีสําคญัมี 2 ประเภท คือ อรรถประโยชน์รวม และ
อรรถประโยชน์เพิ่ม แบ่งการพิจารณาเป็น 2 ประเภท คือ พิจารณาสินคา้เพียงชนิดเดียวและสินคา้
มากกวา่หน่ึง ซ่ึงเป็นไปตามกฎการลดนอ้ยถอยลงของอรรถประโยชน์เพิ่มท่ีกล่าวว่า เม่ือบุคคลหน่ึง
บุคคลใด  ได้บริโภคสินค้าหรือหรือบริการชนิดหน่ึงเ พ่ิมข้ึนเ ร่ือยๆ  ทีละหน่ึงหน่วยแล้ว
อรรถประโยชน์หน่วยสุดทา้ยท่ีเขาได้รับจากการบริโภคสินคา้ชนิดนั้นในหน่วยหลงัจะลดลง
ตามลาํดบั 

 ทฤษฎีเส้นความพึงพอใจเท่ากนัเป็นทฤษฏีท่ีใช้ในการอธิบายพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

ร่วมกบัทฤษฎีอรรถประโยชน์ โดยเส้นราคาหรือเส้นงบประมาณ หมายถึง เส้นท่ีแสดงขอบเขต
ความสามารถในการบริโภคสินคา้ 2 ชนิด ซ่ึงเส้นงบประมาณเปล่ียนไดส้องลกัษณะ คือ ผูบ้ริโภคมี
รายไดเ้ปล่ียนและราคามีการเปล่ียนแปลง และดุลยภาพของผูบ้ริโภค เป็นจุดท่ีผูบ้ริโภคเลือกไดรั้บ
ความพึงพอใจสูงสุดจากการบริโภคสินคา้หรือบริการจาํนวนหน่ึง โดยการเปล่ียนแปลงดุลยภาพ
ของผูบ้ริโภค จะเปล่ียนในกรณีท่ีมีรายไดเ้พิ่มข้ึน และราคาสินคา้ลดลง 
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คาํถามทบทวน 

 

 1) จงอธิบายความหมายของการบริโภค 

 2) ปัจจยัท่ีใชใ้นการกาํหนดการบริโภค มีอะไรบา้ง จงอธิบาย  

 3) จงอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างอรรถประโยชน์รวม (TU) และอรรถประโยชน์ส่วน
เพิ่ม (MU)  

 4) อธิบายทฤษฎีอรรถประโยชน์ และยกตวัอยา่ง 
 5) จงยกตวัการประยกุตใ์ชเ้น้ือหาพฤติกรรมการบริโภคในชีวิตประจาํวนั 
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 การผลิตระยะสั้นและระยะยาว 
 ลกัษณะเสน้ตน้ทุน 

 การเปล่ียนแปลงของเสน้ตน้ทุนการผลิต 

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งตน้ทุนเฉล่ีย ตน้ทุนผนัแปรเฉล่ีย ตน้ทุนคงท่ีเฉล่ีย และตน้ทุนเพิ่ม 

 ฟังกช์นัการผลิต 

 การวิเคราะห์การผลิตระยะสั้น 

 การวิเคราะห์การผลิตระยะยาว 
 การประหยดัต่อขนาด 

 กฎผลไดจ้ากการขยายขนาดการผลิต 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เม่ือศึกษาบทน้ีแลว้ ผูศึ้กษาสามารถ 

 1. อธิบายการผลิต 

 2. สามารถจาํแนกการผลิตระยะสั้นและระยะยาว 
 3. สามารถอธิบายลกัษณะเสน้ตน้ทุนต่างๆและการเปล่ียนแปลง 
 4. เขา้ใจความสมัพนัธ์ระหวา่งตน้ทุนประเภทต่างๆ 

 5. สามารถวิเคราะห์การผลิตระยะสั้นและการผลิตระยะยาว 
 6. เขา้ใจหลกัการการประหยดัต่อขนาด 

 8. สามารถวิเคราะห์กฎผลไดจ้ากการขยายขนาดการผลิต 

 9. อภิปรายและตอบคาํถามได ้

 

วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

 1.แนะนาํเน้ือหารายวิชาในบท 

 2.แนะนาํเอกสารและตาํราอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง สาํหรับอ่านเพิม่เติม 
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 3.แนะนาํกิจกรรมการเรียนการสอน การวดัผลและการประเมินผล 
 4. บรรยายโดยใชเ้อกสารและยกตวัอยา่งรูปแบบการผลิตต่างๆ 

 6. ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา และร่วมกนัวเิคราะห์ตน้ทุนการผลิต 

 7. ตอบคาํถามและส่งงานคาํถามทา้ยบท 

 8. จดัทาํรายงานคน้ควา้นอกชั้นเรียน พร้อมนาํเสนอหนา้ชั้นเรียน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน 

 2. เอกสาร ตาํรา และบทความท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3. เอกสารตวัอยา่งกรณีศึกษาในปัจจุบนั 

 4. ชุดแผน่ใสสรุปคาํบรรยาย 
 

การวดัและประเมินผล 
 1. สงัเกตจากเขา้ชั้นเรียน ความสนใจในการเรียน 

 2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน 

 3. การตอบคาํถาม การวิเคราะห์กรณีศึกษาในชั้นเรียน 

 4. การตอบคาํถามทา้ยบท 

 5. รายงานการคน้ควา้นอกชั้นเรียนและการนาํเสนอ 



บทที ่5 

การผลติ (Production) 

 

 ในระบบเศรษฐกิจผูผ้ลิตมีหนา้ท่ีผลิตสินคา้หรือบริการ ถึงแมจุ้ดมุ่งหมายในการผลิตของ
ผูผ้ลิตแต่ละรายมีต่างกนั แต่จุดมุ่งหมายทางเศรษฐศาสตร์ของผูผ้ลิต ถือว่าเป้าหมายท่ีแทจ้ริง คือ 
การแสวงหากาํไรสูงสุด (Profit maximization) การผลิตจึงเป็นขั้นตอนท่ีเปล่ียนแปลงปัจจยัการผลิต 

ให้เป็นผลผลิต ปัจจัยการผลิต หมายถึง ท่ีดิน แรงงาน ทุน ผูป้ระกอบการ และวตัถุดิบท่ีใช้ใน
กระบวนการผลิตทุกขั้นตอน โดยผา่นฟังกช์นัการผลิต ดงัรูป 

 

 

 

ภาพประกอบที ่5.1 กระบวนการผลิต 

 

 จากภาพประกอบท่ี 5.1 จะเห็นว่า กระบวนการผลิตมีองคป์ระกอบ 3 ประการ คือ ปัจจยั
นาํเขา้ (Input) กระบวนการผลิต (Process) และผลผลิต (Output) มีรายละเอียดดงัน้ี 

 1) ปัจจยันาํเขา้ (Input) เป็นทรัพยากร ท่ีมีตวัตน (Tangible) เช่น วตัถุดิบ อุปกรณ์ และท่ี
ไม่มีตวัตน (Intangible) เช่น แรงงาน การจดัการ โดยปัจจยันาํเขา้เป็นส่วนสาํคญัของการผลิต เพราะ
เป็นตน้ทุนหลกัของการผลิต 

 2) กระบวนการผลิต (Process) เป็นขั้นตอนการทาํให้ปัจจยันาํเขา้เปล่ียนแปลง เพื่อให้
เกิดผลผลิต เช่น การเปล่ียนรูปร่าง (Physical) การเปล่ียนแปลงสถานท่ี (Location) การให้ขอ้มูล 
(Information) การแลกเปล่ียน (Exchange) เป็นตน้ โดยการนาํปัจจยัการผลิต ท่ีดิน แรงงาน ทุน และ
ผูป้ระกอบการ มาเขา้กระบวนการแปรสภาพ (Transformation process) ออกมาเป็นสินคา้หรือ
บริการ  
 3) ผลผลิต (Output) เป็นผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิต ผลผลิตจะมีมูลค่าสูงกว่าปัจจยั
นาํเขา้ ทาํให้ผูผ้ลิตมีความสามารถในการทาํกาํไร ผลผลิตแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สินคา้ (Goods) 

และบริการ (Service) 

 

ปัจจยัการผลิต 

 

     ฟังกช์นัการผลิต 

 

     สินคา้และบริการ 
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 กล่าวโดยสรุปไดว้า่ การผลิต  หมายถึง การใชท้รัพยากรหรือปัจจยัใดๆ ผา่นกระบวนการ
ในการแปลงทรัพยากรหรือปัจจยัการผลิตดว้ยวิธีการต่างๆ เพื่อให้เกิดสินคา้หรือบริการท่ีสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของมนุษยไ์ด ้โดยปัจจยัการผลิตแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 
 1) ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเอตามธรรมชาติ ทั้งท่ีอยูใ่ตดิ้น บนดิน และ
เหนือดิน 

 2) แรงงาน หมายถึง การทาํงานท่ีทาํใหเ้กิดสินคา้และบริการ เป็นแรงงานทั้งดา้นกาํลงักาย 
และดา้นกาํลงัความคิด 

 3) ทุน หมายถึง ส่ิงท่ีใชเ้ป็นองคป์ระกอบในการผลิตสินคา้หรือบริการ 
 4) ผูป้ระกอบการ หมายถึง ผูคิ้ด ควบคุม ลงทุนและดูแลการผลิตให้ดาํเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

ภาพป
ระกอ
บที ่

5.2 กระบวนการผลิต 

 

 กระบวนการผลิตเป็นส่ิงสาํคญัอย่างมากสาํหรับผูผ้ลิต ผูผ้ลิตจะทาํการผลิตผ่านฟังก์ชนั
การผลิต ฟังกช์นัการผลิตเป็นกระบวนการผลิตสินคา้หรือบริการใหไ้ดผ้ลผลิตสินคา้ดีท่ีสุด ภายใต้
ปัจจยัการผลิตและเทคโนโลยท่ีีมีอยู ่เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ ในทางเศรษฐศาสตร์
เป้าหมายของผูผ้ลิต คือ กาํไรสูงสุด การผลิตจึงเป็นการทาํให้มูลค่าปัจจัยนําเขา้เพิ่มข้ึน สร้าง
ประโยชน์ของปัจจยัเหล่านั้นใหเ้พิ่มข้ึน ในการผลิตตอ้งใชปั้จจยัในการผลิต ผูผ้ลิตตอ้งจ่ายค่าปัจจยั
เหล่านั้น เรียกว่า ตน้ทุนในการผลิต ท่ีนาํไปใชเ้ป็นฐานในการตั้งราคาสินคา้เพื่อคิดหากาํไรขาดทุน
และกาํหนดจาํนวนการผลิตท่ีเหมาะสม 

ตวัอยา่ง กระบวนการการผลิตเฟอร์นิเจอร์มีการใชปั้จจยันาํเขา้  กระบวนการผลิตและไดรั้บผลผลิต 

ดงัน้ี 

ปัจจยันาํเขา้ 
(Input) 

ปัจจยัการผลิต 

-ทรัพยากร 
-แรงงาน 

-ทุน 

-ผูป้ระกอบการ 
 

กระบวนการผลิต 

(Production Process) 

 

 

กระบวนการแปรสภาพ 

 

 

 

การผลิต (Output) 

 

 

 

สินคา้และบริการ 
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ตารางที ่5.1 กระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์  
ปัจจยันาํเขา้ (Input) กระบวนการผลิต(Process) ผลผลิต (Output) 

ไม ้ กระบวนการแปลงสภาพไม ้ เฟอร์นิเจอร์ 
กาํลงัคน/แรงงาน ใชแ้รงคนทาํงาน  

เงินทุน โดยใชเ้งินทุน  

ผูป้ระกอบการ ผูป้ระกอบการเป็นผูค้วบคุม
ติดตามลงทุน และดูแลการผลิต 

 

 

ตวัอยา่ง กระบวนการผลิตบริการทวัร์มีการใชปั้จจยันาํเขา้  กระบวนการผลิตและไดรั้บผลผลิต ดงัน้ี 

ตารางที ่5.2 กระบวนการผลิตบริการทวัร์ 
ปัจจยันาํเขา้ (Input) กระบวนการผลิต (Process) ผลผลิต (Output) 

สถานท่ีท่องเท่ียว ศึกษาขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียว โปรแกรมทวัร์ 
กาํลงัคน/แรงงาน ตามสถานท่ีต่างๆท่ีสาํคญัท่ี

นิยม 

 

ทุน เพื่อนาํมาเสนอขายใหลู้กทวัร์  

ผูป้ระกอบการ   

 

ตวัอยา่ง ธุรกิจนํ้าพริกสาํเร็จรูปมีการใชปั้จจยันาํเขา้ กระบวนการผลิตและไดรั้บผลผลิต ดงัน้ี 

ตารางที ่5.3 กระบวนการผลิตนํ้าพริกสาํเร็จรูป  

ปัจจยันาํเขา้ (Input) กระบวนการผลิต (Production  

Process) 

ผลผลิต (Output) 

เคร่ืองจกัรบดส่วนผสม นาํส่วนผสมต่างๆของนํ้าพริก นํ้าพริกสาํเร็จรูป 

เคร่ืองบรรจุนํ้าพริก 

เคร่ืองเทศ 
เขา้เคร่ืองบด 

คลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนั 

 

รถส่งสินคา้ 
อุปกรณ์สาํนกังาน 

นาํนํ้าพริกท่ีไดม้าบรรจุ 
จาํหน่ายตามยอดสัง่สินคา้ 

 

พนกังานฝ่ายต่างๆ   
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5.1  ความหมายของต้นทุน 

 ตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ มีขอบเขตกวา้งกว่าตน้ทุนทางบญัชี ตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์จะ
คิดตน้ทุนท่ีเป็นตวัเงิน และรวมตน้ทุนท่ีไม่ไดจ่้ายเป็นเงินจริง ๆ จึงทาํให้ตน้ทุนตามแนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์มีความแตกต่างจากตน้ทุนทางบญัชีโดยส้ินเชิง 
 แมต้น้ทุนมีความหมายท่ีแตกต่างกนัออกไปตามสาขาวิชา แต่จุดมุ่งหมายการดาํเนินธุรกิจ
ในทางเศรษฐศาสตร์ ยงัคงเป็นการแสวงหากาํไรสูงสุด โดยการลดตน้ทุนการผลิต ควบคู่กบัการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตน้ทุนท่ีแตกต่างกนัระหวา่งทางเศรษฐศาสตร์และทางดา้นบญัชี มีดงัน้ี  

ตน้ทุนทางบญัชี( Accounting Cost ) หมายถึง ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทางธุรกิจ ท่ีเป็นตวัเงินสามารถใช้
เป็นตวัเลขในทางบญัชีได ้หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่า ตน้ทุนชดัแจง้ เช่น ค่าแรงงาน ค่าวตัถุดิบ ค่า
ขนส่ง เป็นตน้  

 ตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์( Economic Cost ) หมายถึง ค่าใชจ่้ายทางธุรกิจท่ีเกิดข้ึน รวม
ตน้ทุนดา้นอ่ืนท่ีเป็นรายจ่ายท่ีมองไม่เห็นหรือไม่ตอ้งจ่ายจริงเขา้ไปดว้ย โดยรายจ่ายท่ีมองไม่เห็นว่า
มีการจ่ายจริง เป็นรายจ่ายท่ีไม่ไดจ่้ายในรูปของเงิน แต่เป็นตน้ทุนท่ีใชใ้นการผลิตส่วนหน่ึง เช่น 

ค่าแรงของผูผ้ลิตเอง ตน้ทุนท่ีมองไม่เห็นเหล่าน้ีจะถูกรวมเขา้ไปในตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์เสมอ 
ทําให้ต้นทุนทางด้านเศรษฐศาสตร์จึงมากกว่าต้นทุนทางด้านบัญชีเสมอ  ทําให้กําไรทาง
เศรษฐศาสตร์นอ้ยกวา่กาํไรทางบญัชีดว้ยเช่นกนั ดงัภาพประกอบท่ี 5.3 

 

 

 

ภาพประกอบที ่5.3 ตน้ทุนและกาํไรทางเศรษฐศาสตร์และทางบญัชี 

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์                                  แนวคิดทางบญัชี 

ตน้ทุนชดัแจง้ 
 

 

 

ตน้ทุนไม่ชดัแจง้ 
กาํไรทางเศรษฐศาสตร์ 

ตน้ทุนชดัแจง้ 
 

 

กาํไรทางบญัชี 
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 จากภาพประกอบท่ี 5.3 ตน้ทุนท่ีถูกนาํมารวมเป็นตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์มีหลายดา้น 

เช่น 

 1. ตน้ทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) หมายถึง ผลตอบแทนท่ีมีมูลค่าสูงท่ีสุดใน
ทางเลือกทั้งหลายท่ีตอ้งเสียไป ใชใ้นการตดัสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง โดยพิจารณาถึง
การเสียโอกาสท่ีจะนาํไปใชป้ระโยชน์ในทางอ่ืน  สังวร (2548) กล่าวว่า  ตน้ทุนค่าเสียโอกาส คือ 
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งในการใชง้านซ่ึงยดึถือแนวความคิดในเร่ืองของการใชป้ระโยชน์ทางอ่ืนเป็นหลกั 

ต้นทุนค่าเสียโอกาสจึงเป็นการพิจารณาถึงการเสียโอกาสท่ีจะนําปัจจัยการผลิตนั้ น ๆไปใช้
ประโยชน์ในทางอ่ืน การท่ีธุรกิจนาํปัจจยัการผลิตมาใชผ้ลิตสินคา้และบริการเพื่อการบริโภคชนิด
ใดชนิดหน่ึง กเ็ปรียบเสมือนวา่ธุรกิจไดมี้การประมูลท่ีจะนาํปัจจยัการผลิตมาใชแ้ข่งขนักบัธุรกิจอ่ืน 

หมายความวา่ ธุรกิจจะตอ้งเสนอราคาของปัจจยัการผลิตอยา่งนอ้ยท่ีสุดเท่ากบัมูลค่าปัจจยัการผลิตท่ี
ธุรกิจคู่แข่งจะนาํไปใชป้ระโยชน์ในทางอ่ืน 

 ตวัอย่างเช่น หนังจระเขซ่ึ้งเป็นวตัถุดิบท่ีธุรกิจสามารถนาํไปผลิตสินคา้ไดห้ลายอย่าง 
ไดแ้ก่ กระเป๋า รองเทา้ เข็มขดั ฯลฯ ดงันั้น ตน้ทุนค่าเสียโอกาสของการนาํหนังจระเขม้าใชผ้ลิต
รองเทา้ก็จะมีค่าเท่ากบัมูลค่าของหนังจระเขท่ี้ธุรกิจอ่ืนนาํไปใชผ้ลิตสินคา้อย่างอ่ืนท่ีไดก้าํไรมาก
ท่ีสุด หรือกรณีท่ีธุรกิจมีเคร่ืองจกัรหน่ึงท่ีสามารถใชผ้ลิตสินคา้ได ้2 ชนิด คือ กระเป๋าและรองเทา้ 
แต่ธุรกิจเลือกใชเ้คร่ืองจกัรน้ีผลิตเฉพาะกระเป๋าเพียงชนิดเดียว ดงันั้นตน้ทุนค่าเสียโอกาสในการนาํ
เคร่ืองจกัรมาผลิตกระเป๋า กคื็อ รายรับทั้งหมดท่ีธุรกิจควรจะไดรั้บจากการผลิตรองเทา้ทั้งหมด  

 ในการพิจารณาถึงตน้ทุนค่าเสียโอกาสจะพิจารณาทางเลือกท่ีทาํให้มีค่าเสียโอกาสน้อย
ท่ีสุดเป็นเกณฑใ์นการตดัสินใจทาํกิจกรรมใดๆ ตวัอยา่งเช่น นายหนุ่มมีรายไดจ้ากการทาํงานปีละ 
300,000 บาท แต่ลาออกมาเรียนต่อปริญญาโทโดยไม่ทาํงาน ถือไดว้่า ตน้ทุนค่าเสียโอกาสของนาย
หนุ่มสาํหรับการเรียนต่อปริญญาโทเท่ากบั 300,000 บาทต่อปี 

 ตวัอยา่งเช่น บริษทัโชคอาํนวยมีเคร่ืองจกัรเคร่ืองหน่ึงสามารถผลิตสินคา้ได ้2 ชนิด คือ 
สบู่กบั แชมพูสระผม ถา้ผลิตสบู่ บริษทัจะไดก้าํไรปีละ 10 ลา้นบาท แต่นาํไปผลิตแชมพูสระผม
บริษทัจะไดก้าํไรปีละ 12 ลา้นบาท บริษทัจะเลือกนาํไปผลิตแชมพสูระผม ตน้ทุนค่าเสียโอกาสของ
การผลิตแชมพูสระผมก็คือ กาํไรท่ีควรจะไดรั้บจากการผลิตสบู่ ปีละ 10 ลา้นบาท แต่ไม่ไดรั้บ
นัน่เอง 
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ตวัอยา่งเช่น นาย ก กาํลงัเรียนอยูช่ั้นปีท่ี 2 ปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ นาย ก อาจใชเ้วลา ณ วนั
หน่ึง เพื่อทาํกิจกรรมต่าง ๆ ไดห้ลายทาง สมมติวา่แต่ละกิจกรรมอาจ ประเมินค่าเป็นตวัเงินไดด้งัน้ี 

 1) เขา้หอ้งสมุดคน้ควา้เขียนรายงาน ประเมินค่าได ้200 บาท  

 2) รับจา้งเดินแบบ ประเมินค่าได ้500 บาท  

 3) รับจา้งขายสินคา้หนา้ร้าน ประเมินค่าได ้150 บาท  

 ถา้นาย ก เลือกใชเ้วลาอ่านหนงัสือในห้องสมุด ค่าเสียโอกาสจะเท่ากบัมูลค่า 500 บาท 

(มูลค่าสูงสุดในบรรดาทางเลือกท่ีตอ้งสละไป) 

 ถา้นาย ก เลือกใชเ้วลาโดยรับจา้งเดินแบบ ค่าเสียโอกาสจะเท่ากบั 200 บาท ถา้นาย ก 

เลือกใชเ้วลาโดยรับจา้งขายสินคา้หนา้ร้าน ค่าเสียโอกาสจะเท่ากบั 500 บาท จากการเปรียบเทียบค่า
เสียโอกาสของทางเลือกทั้ง 3 ทาง จะเห็นไดว้า่ทางเลือก ท่ี 2 เป็นทางเลือกท่ีใหป้ระโยชน์แก่ นาย ก 

มากท่ีสุด เพราะมีค่าเสียโอกาสตํ่าท่ีสุด 

 2) ตน้ทุนแฝง (Implicit Cost) ตน้ทุนไม่ชดัแจง้เป็นตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน แต่ไม่มีรายจ่ายท่ีเป็น
การจ่ายเป็นตวัเงิน เช่น ช่างทาํรองเทา้ท่ีมีสถานท่ีประกอบการ คือ บา้นของช่างทาํรองเทา้เองเป็นท่ี
ทาํงาน จึงมีค่าใชจ่้ายแค่ค่าวสัดุอุปกรณ์เท่านั้น ซ่ึงค่าแรงงาน และค่าเช่าสถานท่ี ไม่ไดน้าํมาคิดแต่
อย่างใด หรือ หากเกษตรกรมีท่ีดินเป็นของตวัเอง ก็ไม่ไดคิ้ดค่าเช่า หรือ ค่าแรงของลูกหลานท่ีมา
ช่วยกนัลงแขก เราเรียกส่ิงน้ีวา่ ตน้ทุนไม่ชดัแจง้ ส่วนตน้ทุนชดัแจง้ (Explicit Cost) หมายถึง ตน้ทุน
ท่ีตอ้งจ่ายเป็นตวัเงินในการผลิตสินคา้หรือบริการ เช่น ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงงาน เป็นตน้ 

 วลยั (2549) กล่าวว่า ตน้ทุนท่ีมองเห็นไดแ้ละตน้ทุนท่ีมองไม่เห็น (ตน้ทุนแอบแฝง) คือ 
ตน้ทุนในการนาํปัจจยัการผลิตทั้งหลายมาทาํการผลิตเป็นสินคา้หรือบริการ ตน้ทุนประกอบไปดว้ย
ตน้ทุนสองชนิด คือ ตน้ทุนท่ีมองเห็นได้และตน้ทุนท่ีมองไม่เห็น ซ่ึงธุรกิจไม่ได้มีรายจ่ายของ
ตน้ทุนชนิดหลงัน้ีในรูปของตวัเงินท่ีเรียกว่าเป็น ตน้ทุนแอบแฝง ตวัอยา่งของตน้ทุนท่ีมองเห็นไดก้็
ไดแ้ก่ ตน้ทุนค่าแรง ค่าวตัถุดิบ ค่านํ้ า ค่าไฟและค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ดอกเบ้ียจ่ายของผูถื้อหุ้นกู้
และค่าเช่าอาคาร เป็นตน้ ส่วนตน้ทุนแอบแฝงเป็นตน้ทุนท่ีธุรกิจไม่สามารถจะกาํหนดข้ึนไดง่้ายนกั 

เน่ืองจากธุรกิจไม่ไดมี้รายจ่ายของตน้ทุนชนิดน้ีในรูปตวัเงิน ในบางคร้ัง ตน้ทุนประเภทน้ีจึงอาจถูก
ละเลยไปในการนาํมาพิจารณาประกอบการตดัสินใจของธุรกิจได ้

 ตวัอย่างเช่น นางสี มีร้านอยู่ร้านหน่ึงเหมาะสาํหรับเปิดร้านอาหารมาก แต่นางสีกลบันาํ
ร้านนั้นไปให้ธุรกิจอ่ืนเช่าดาํเนินกิจการ นางสีจึงมีตน้ทุนแอบแฝงจากการไม่ได้นําร้านมาทาํ
ร้านอาหาร หรือในกรณีท่ีนางสีไปรับจา้งทาํงานใหก้บันายดาํ โดยไดรั้บเงินเดือนจาํนวนหน่ึง นางสี
จะมีตน้ทุนแอบแฝงเป็นจาํนวนเท่ากบัจาํนวนเงินท่ีนางสีสามารถจะไดรั้บจากการดาํเนินธุรกิจดว้ย
ตนเอง 
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 ตวัอยา่งเช่น บริษทัมีท่ีดินแปลงหน่ึง ซ่ึงมีผูม้าขอเช่าทาํโชวรู์มรถยนตใ์นอตัราค่าเช่าเดือน
ละ 50,000 บาท แต่ในท่ีสุดบริษทัตดัสินใจสร้างโกดงัรับฝากสินคา้บนท่ีดินของตนเองตน้ทุนท่ีชดั
แจง้คือ รายจ่ายต่างๆ ท่ีบริษทัจ่ายไปเป็นตวัเงินในการสร้างและบริหารโกดงัสินคา้ส่วนตน้ทุนท่ีไม่
ชดัแจง้ก็คือ เงินค่าเช่าจาํนวน 50,000 บาทต่อเดือนท่ีกิจการไม่ไดรั้บเน่ืองจากไม่มีการให้เช่าท่ีดิน
เกิดข้ึน 

 3. ตน้ทุนดา้นสังคม (Social Cost) วิรุญสิริ (2553) กล่าวว่าตน้ทุนดา้นสังคม คือ ตน้ทุน
ทุกชนิดท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหรือสืบเน่ืองมาจากการผลิต ประกอบด้วยตน้ทุนเอกชนและตน้ทุน
ภายนอก ซ่ึงผลกระทบจากการผลิตต่อสังคมภายนอกอาจจะทาํให้เกิดผลเสีย และยงัอาจทาํให้
เกิดผลดีหรือเกิดประโยชน์ต่อบุคคลอ่ืนในสงัคมไดด้ว้ยเช่นกนั 

 ตน้ทุนทางดา้นสังคมเป็นตน้ทุนท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนกบัผูผ้ลิตโดยตรง แต่เป็นผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนภายนอกต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ตน้ทุนดา้นสังคมจึงเกิดจากการกระทาํของผูผ้ลิต ท่ีส่งผล
กระทบต่อสภาพแวดลอ้มภายนอกโดยผลกระทบน้ีอาจเป็นผลกระทบท่ีดี หรือเป็นผลกระทบท่ีเป็น
ผลเสียก็เป็นได ้ผลกระทบต่อสังคมหรือส่ิงแวดลอ้มน้ี จาํเป็นตอ้งมีงบประมาณในการจดัการ เช่น 

ตน้ทุนในการกาํจดัขยะ ตน้ทุนในการจดัการคาร์บอนเครดิต ตน้ทุนในการบาํบดัในแม่นํ้ า เป็นตน้ 

ตน้ทุนดา้นสังคมจาํเป็นตอ้งอาศยักลไกทางกฎหมายมาแกปั้ญหา ทางเศรษฐศาสตร์ช่วยในการวาง
หลกัเกณฑแ์ละประเมินมูลค่าความเสียหายจากผลกระทบภายนอกเพ่ือกาํหนดค่าชดเชยท่ีเหมาะสม 

ประโยชน์สงัคม คือ ผลรวมของประโยชน์เอกชนและผลกระทบภายนอกท่ีเป็นบวก 

 ตัวอย่างเช่น โรงงานอุตสาหกรรมอาจส่งผลดีหรือผลเสียต่อชุมชนท่ีอยู่ในบริเวณ
ใกลเ้คียง เช่น ทาํใหค้นในชุมชนมีงานทาํมากข้ึน ส่วนผลเสียท่ีอาจจะเกิดต่อชุมชนกคื็อ โรงงานอาจ
ปล่อยนํ้าเสียลงสู่แม่นํ้าในชุมชนหรือทาํใหอ้ากาศเป็นพิษได ้

 ตวัอยา่งเช่น แม่นํ้ าเจา้พระยาสามารถใชป้ระโยชน์ไดห้ลายอยา่ง ไม่ว่าผลิตกระแสไฟฟ้า 
ใช้เป็นเส้นทางคมนาคม  ใช้อุปโภค  บริโภค เป็นนํ้ าดิบ  ในการทํานํ้ าประปา  ใช้ในวงการ 
เกษตรกรรม แต่ถา้ตดัสินใจสร้างเข่ือนเพ่ือป้องกนันํ้ าท่วม ก็เสียโอกาสในการใชเ้ป็นทางคมนาคม
ตามลาํนํ้า เพราะแม่นํ้าถูกตดัทอนใหส้ั้นลงโดยเข่ือนกระทบต่อชุมชนริมฝ่ังแม่นํ้าเจา้พระยา 
 นอกจากน้ีตน้ทุนทางดา้นการผลิต เป็นค่าใชจ่้ายหรือรายจ่ายของปัจจยัการผลิต ท่ีนาํมาใช้
ในกระบวนการผลิตสินคา้หรือบริการ โดยตน้ทุนทางดา้นการผลิตสามารถแบ่งตามหลกัการทาง
บญัชี ได ้2 ประเภท คือ  
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 1. ตน้ทุนท่ีเห็นชดัแจง้ (Explicit Cost) หมายถึง ตน้ทุนท่ีมีรายละเอียดการจ่ายเงินจริง 
สามารถบนัทึกในบญัชีได ้เช่น ค่าแรงงาน ค่าวตัถุดิบ ค่าโฆษณา เป็นตน้ จุฑามาศ (2548) กล่าวว่า 
ตน้ทุนชัดแจง้ หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายออกไปจริง ๆ ซ่ึงผูผ้ลิตจ่ายไปให้แก่บุคคลอ่ืน เพื่อเป็น
ค่าตอบแทนในการใชปั้จจยัการผลิต 

 2. ตน้ทุนท่ีเห็นไม่ชดัแจง้ หรือตน้ทุนโดยปริยาย (Implicit Cost) หมายถึง ตน้ทุนท่ีไม่ได้
จ่ายออกไปเป็นตวัเงินจริง แต่เป็นตน้ทุนท่ีผูผ้ลิตสามารถนาํไปทาํประโยชน์อยา่งอ่ืนได ้เช่น ค่าแรง
ตนเอง หรือค่าเช่าพื้นท่ีของตนเอง เป็นตน้ จุฑามาศ (2548) กล่าวว่า ตน้ทุนไม่ชดัแจง้ หมายถึง 
ตน้ทุนของการใช้ปัจจัยการผลิตในส่วนท่ีผูผ้ลิตไม่ได้จ่ายออกไปจริง ๆ แต่สามารถนําไปทาํ
ประโยชน์อยา่งอ่ืนได ้

 สรุปไดว้่า ตน้ทุนทางดา้นการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์จึงเป็นการวิเคราะห์ตน้ทุนการ
ผลิตสินคา้หรือบริการของผูผ้ลิต นับเร่ิมจากปัจจยัการผลิตทั้งท่ีชดัแจง้และไม่ชดัแจง้ท่ีใชใ้นการ
ผลิต รวมถึงผลตอบแทนท่ีเจา้ของปัจจยัการผลิตจะไดรั้บ ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่า ค่าจา้ง ดอกเบ้ีย และ
กาํไร โดยปัจจยัการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ปัจจยัคงท่ี กบัปัจจยัผนั
แปรดงันั้นตน้ทุนการผลิตซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายหรือรายจ่ายในปัจจยัการผลิตจึงแบ่งตามประเภทของ
ปัจจยัการผลิตเช่นเดียวกนั 

 

5.2  การผลติระยะส้ันและระยะยาว 
 ในทางเศรษฐศาสตร์ แบ่งการวิเคราะห์การผลิตออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะสั้นและระยะ
ยาว ตน้ทุนการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์จึงแบ่งเป็นตน้ทุนระยะสั้น (Short Run) และตน้ทุนระยะ
ยาว (Long Run) เช่นเดียวกนัตน้ทุนระยะสั้นประกอบดว้ย ตน้ทุนคงท่ีและตน้ทุนผนัแปร ในขณะท่ี
ตน้ทุนระยะยาวจะประกอบดว้ย ตน้ทุนผนัแปรเท่านั้น มีรายละเอียดดงัน้ี คือ  
 ตน้ทุนคงท่ี ( Fixed Cost) หมายถึง ตน้ทุนท่ีใชใ้นปัจจยัคงท่ี เป็นค่าใชจ่้ายหรือรายจ่ายใน
การผลิต ท่ีเกิดจากการใชปั้จจยัคงท่ี ปัจจยัคงท่ีเป็นปัจจยัท่ีไม่เปล่ียนไปตามปริมาณผลผลิต ดงันั้น
ตน้ทุนคงท่ีจึงไม่เปล่ียนแปลงไปตามปริมาณผลผลิตเช่นกนั แมจ้ะหยดุผลิตก็ตาม เช่น การซ้ือท่ีดิน 

การก่อสร้างอาคาร สาํนกังานหรือโรงงาน ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าจา้งพนกังานประจาํ หรือค่าใชจ่้ายราย
เดือนหรือท่ีตอ้งจ่ายเป็นประจาํโดยไม่ข้ึนอยูก่บัผลผลิต เป็นตน้  

 ปัจจยัคงท่ี (Fixed factors) จึงเป็นปัจจยัการผลิต ท่ีไม่เปล่ียนแปลงไปกบัจาํนวนผลผลิต 

แมว้า่จะไม่ทาํการผลิตปัจจยัคงท่ีกย็งัมีอยู ่
 ตน้ทุนผนัแปร (Variable Cost ) หมายถึง ตน้ทุนท่ีใชใ้นปัจจยัแปรผนั เป็นค่าใชจ่้ายหรือ
รายจ่ายในการผลิตท่ีเกิดจากการใชปั้จจยัแปรผนั ปัจจยัแปรผนัเป็นปัจจยัท่ีเปล่ียนแปลงไปตาม
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จาํนวนผลผลิต ท่ีผูผ้ลิตสามารถปรับเปล่ียนความตอ้งการได้ทุกเวลา ดังนั้น ตน้ทุนผนัแปรจึง
เปล่ียนแปลงตามปริมาณผลผลิต ถา้ผลิตปริมาณมากกมี็ตน้ทุนผนัแปรท่ีมาก ถา้ผลิตปริมาณนอ้ยก็มี
ตน้ทุนผนัแปรท่ีนอ้ย และถา้ไม่มีการผลิตก็ไม่มีตน้ทุนการผลิตผนัแปรเลย เช่น ค่าแรงงานท่ีใชใ้น
การผลิตสินคา้หรือบริการ ค่าวตัถุดิบ วสัดุ อุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของสินคา้ ค่าขนส่งสินคา้ 
เป็นตน้ 

 ปัจจยัแปรผนั (variable factors) จึงเป็นปัจจยัการผลิต ท่ีผนัแปรโดยตรงกบัจาํนวน
ผลผลิต 

ในทางเศรษฐศาสตร์ความแตกต่างระหว่างปัจจยัคงท่ีและปัจจยัแปรผนัจึงเป็นเร่ืองของระยะเวลา 
ซ่ึงเป็นปัจจัยคงท่ีสําหรับระยะเวลาหน่ึง อาจจะกลายเป็นปัจจัยแปรผนัได้หากระยะเวลาท่ี
กาํหนดใหน้ั้นนานพอ 
 การผลิตในระยะสั้น (Short Run Production) หมายถึง ช่วงเวลาท่ีหน่วยธุรกิจไม่สามารถ
เปล่ียนแปลงปริมาณปัจจยัการผลิตบางอยา่งไดเ้รียก ปัจจยัท่ีไม่สามารถเปล่ียนแปลงน้ีว่า ปัจจยัคงท่ี 

เช่น ท่ีดิน เคร่ืองจกัร เป็นตน้ ส่วนปัจจยัท่ีสามารถเปล่ียนแปลงจาํนวนได ้เรียกว่า ปัจจยัแปรผนั ซ่ึง
ไดแ้ก่ ค่าจา้ง ค่านํ้ า ค่าไฟ ท่ีใชผ้ลิตสินคา้ และบริการ ดงันั้นในการผลิตระยะสั้นจึงเป็นการใชท้ั้ง
ปัจจยัท่ีเป็นปัจจยัคงท่ี กบัปัจจยัท่ีเป็นปัจจยัแปรผนั 

 5.2.1 การเปลีย่นแปลงการผลติในระยะส้ัน  

  เ กิดข้ึนเ ม่ืออุปสงค์มีการเปล่ียนแปลงโดยท่ีการเปล่ียนแปลงนั้ นเป็นการ
เปล่ียนแปลง ระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเท่านั้น ไม่ไดเ้ป็นการแสดงแนวโนม้ท่ีชดัเจนในอนาคต เช่น 

อุปสงค์เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนเพราะเป็นฤดูกาลขาย อุปสงค์เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนเพราะเป็นช่วง
ส่งเสริมการขาย อุปสงคเ์พิ่มข้ึนเพราะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันข้ึน ดงันั้นการเปล่ียนแปลงกาํลงัการ
ผลิตในระยะสั้นจะเป็นเพียงวิธีการเพิ่มปริมาณการผลิตในช่วงระยะเวลาหน่ึง ไม่เก่ียวขอ้งกบัการ
ลงทุนเพิ่มดา้นขยายโรงงานหรือซ้ือเคร่ืองจกัรเพิ่ม 

 การผลิตในระยะยาว (Long Run Production)  

 หมายถึง ช่วงเวลาท่ีผูผ้ลิตสามารถเปล่ียนแปลงปริมาณของปัจจยัการผลิตทุกอย่างให้มี
จาํนวนตามท่ีตอ้งการได ้หรือสามารถ เปล่ียนจากปัจจยัคงท่ีใหเ้ป็นปัจจยัแปรผนัได ้กล่าวไดว้่าเป็น
การเปล่ียนแปลงขนาดของการผลิต (Scale of Production) เช่น สามารถเปล่ียนขนาดโรงงานได ้ใน
การผลิตระยะยาวจะไม่มีปัจจยัคงท่ีเหลืออยู ่โดยมีแค่ปัจจยัแปรผนัเหลืออยูเ่ท่านั้น  



200 

 

 5.2.2 การเปลีย่นแปลงการผลติในระยะยาว 
  เกิดข้ึนเม่ือผูผ้ลิตทราบแน่ชดัแลว้ว่าแนวโนม้ของอุปสงคจ์ะเพ่ิมข้ึนในอนาคตจึง
จะตดัสินใจทาํการขยายโรงงานหรือซ้ือเคร่ืองจกัรเพิ่ม โดยพิจารณาจากตน้ทุนและผลตอบแทนท่ี
จะไดรั้บ ซ่ึงจะมีความสมัพนัธ์กบัปริมาณการผลิต 

 ถา้แนวโนม้ของอุปสงคใ์นระยะยาวมีค่าลดลงอาจเป็นเพราะผลิตภณัฑเ์ขา้สู่ช่วงถดถอย 
หรือการจบส้ินลงของวฎัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ ์ผูผ้ลิตตอ้งร่วมกบัฝ่ายการตลาดพฒันาสินคา้ใหม่ข้ึนมา 
เพื่อทดแทนสินคา้เก่าหรือลดกาํลงัการผลิตท่ีมีอยู ่เช่น 

 โรงงานแห่งหน่ึงมีการผลิตแยมสับปะรด เปิดกิจการมา 2 ปี ต่อมาตน้ทุนการผลิตมีราคา
เพิ่มข้ึน ทางโรงงานจึงมีการเปล่ียนแปลงผลิตภณัฑ ์เพื่อลดตน้ทุนการผลิต จึงหันมาผลิตสับปะรด
กระป๋องเพื่อทดแทนแยมสบัปะรด และลดขนาดโรงงานผลิตแยมสบัปะรด 

 ตวัอย่าง การเปล่ียนแปลงการผลิต เช่น ในการสร้างโรงงานเพ่ือผลิตสินคา้ ในระยะสั้น
ผูผ้ลิตไม่สามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงส่วนประกอบการผลิตบางอยา่ง (ในกรณีน้ีคือขนาดของโรงงาน) 

จึงทาํให้ตน้ทุนบางส่วน (ค่าก่อสร้างโรงงาน) เป็นตน้ทุนคงท่ี แต่หากพิจารณาในระยะยาว ผูผ้ลิต
ยอ่มตอ้งเลือกขนาดของโรงงานท่ีเหมาะสมกบัปริมาณการผลิตท่ีวางแผนไว ้(คือทาํให้ตน้ทุนเฉล่ีย
ในการผลิตตํ่าท่ีสุด) ในระยะยาว ส่วนประกอบในการผลิตทุกอย่างจึงกลายเป็นตน้ทุนผนัแปร
ทั้งหมด  

 ตวัอยา่งเช่น ฟาร์มแห่งหน่ึงเปิดฟาร์มเล้ียงไก่ ผูผ้ลิตไม่สามารถเปล่ียนแปลงขนาดเลา้ไก่
ได ้เรียกว่าตน้ทุนคงท่ีแต่ในระยะยาวฟาร์มผูผ้ลิตอาจจะขยายขนาดของเลา้ไก่ได ้เน่ืองจากจาํนวน
ไก่ท่ีเล้ียงไวมี้ปริมาณเพิ่มข้ึน ส่วนประกอบในการแปรรูปช้ินส่วนไก่จึงกลายเป็นตน้ทุนผนัแปร 
 

5.3  ต้นทุนและลกัษณะเส้นต้นทุน 

 ความหมายของตน้ทุนแต่ละประเภทมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

 1) ตน้ทุนคงท่ีรวม (Total Fixed Cost : TFC) หมายถึง ตน้ทุนคงท่ีทั้งหมดท่ีใชใ้นการผลิต 

เป็นผลรวมของตน้ทุนส่วนท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงตามปริมาณผลผลิต เช่น ท่ีดิน อาคาร สถานท่ี 

เคร่ืองจกัร เป็นตน้ 

 2) ตน้ทุนผนัแปรรวม (Total Variable Cost : TVC)  หมายถึง ตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดท่ีใช้
ในการผลิต เป็นผลรวมของตน้ทุนท่ีเปล่ียนแปลงตามปริมาณผลผลิต เช่น ค่าแรง ค่าวตัถุดิบ ค่า
ขนส่ง เป็นตน้ 

 3) ตน้ทุนรวม (Total  Cost : TC) หมายถึง ตน้ทุนทั้งหมดท่ีใชใ้นการผลิต ตน้ทุนรวมเป็น
ผลรวมของตน้ทุนคงท่ีรวมและตน้ทุนผนัแปรรวม คาํนวณไดจ้ากสมการ ดงัน้ี  
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  TC TFC TVC   

 4) ตน้ทุนคงท่ีเฉล่ีย (Average fixed cost : AFC) คือ ตน้ทุนคงท่ีทั้งหมดเฉล่ียต่อผลผลิต 1 

หน่วย หาไดจ้ากตน้ทุนคงท่ีรวม หารดว้ยจาํนวนผลผลิต เรียกว่า เป็นตน้ทุนคงท่ีเฉล่ียต่อหน่วย
ผลผลิต คาํนวณไดจ้ากสมการดงัน้ี 

  
TFC

AFC

Q

  

 5) ตน้ทุนผนัแปรเฉล่ีย (Average variable cost :AVC) ตน้ทุนแปรผนัทั้งหมดเฉล่ียต่อ
ผลผลิต 1 หน่วย หาไดจ้ากตน้ทุนผนัแปรรวม หารดว้ยจาํนวนผลผลิต เรียกว่า เป็นตน้ทุนผนัแปร
เฉล่ียต่อหน่วยของผลผลิต คาํนวณไดจ้ากสมการ ดงัน้ี 

  
TVC

AVC

Q

   

 6) ตน้ทุนรวมเฉล่ีย (Average total cost : ATC) หรือตน้ทุนเฉล่ีย (Average cost:AC) 

หมายถึง ตน้ทุนทั้งหมดเฉล่ียต่อผลผลิต 1 หน่วย เกิดจากตน้ทุนรวม (ผลรวมของตน้ทุนคงท่ีกบั
ตน้ทุนผนัแปร) หารดว้ยจาํนวนผลผลิต หรือเท่ากบัผลรวมของตน้ทุนคงท่ีเฉล่ีย และตน้ทุนผนัแปร
เฉล่ีย เรียกวา่เป็นตน้ทุนเฉล่ียต่อหน่วยของผลผลิต  คาํนวณไดจ้ากสมการ ดงัน้ี 

 

  
TC

ATC AFC AVC

Q

    

 7) ตน้ทุนเพิ่มหน่วยสุดทา้ยหรือตน้ทุนส่วนเพิ่ม (Marginal cost :MC) หมายถึง ตน้ทุน
รวมท่ีเปล่ียนแปลง จากการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของปริมาณผลผลิต 1 หน่วย ตน้ทุนส่วนเพิ่มสามารถ
มีค่าเป็นบวกหรือลบได ้หาไดจ้าก การเปล่ียนแปลงตน้ทุนรวมหารดว้ยการเปล่ียนแปลงจาํนวน
ผลผลิต คาํนวณไดจ้ากสมการไดด้งัน้ี 

  
TC

MC

Q





 

 5.3.1 ลกัษณะเส้นต้นทุนต่าง ๆ มีรายละเอียดดงัน้ี  

  1. เสน้ตน้ทุนคงท่ีรวมเสน้ตน้ทุนผนัแปรรวมและเสน้ตน้ทุนรวม( TFC,TVC, TC ) 

  เส้นต้นทุนคงท่ีรวม เส้นต้นทุนผนัแปรรวม และเส้นต้นทุนรวมเป็นเส้นท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนัโดยตรง เน่ืองจากเส้นตน้ทุนรวมเป็นผลรวมของเส้นตน้ทุนคงท่ีรวมและเส้น
ตน้ทุนผนัแปรรวม โดยมีลกัษณะของเสน้ต่างๆ ดงัน้ี 

เสน้ตน้ทุนคงท่ีรวม (TFC) จะมีลกัษณะเป็นเสน้ตรงขนานกบัแกนนอน เน่ืองจากตน้ทุนคงท่ีรวมจะ
เป็นค่าเดิมเสมอไม่วา่จะผลิตจาํนวนเท่าใด 
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  เสน้ตน้ทุนผนัแปรรวม (TVC) จะมีลกัษณะเป็นเส้นโคง้ท่ีเร่ิมมาจากจุดกาํเนิด โดย
ปกติในช่วงแรกเส้นตน้ทุนผนัแปรรวมจะเวา้ออก (Concave) กบัแกนปริมาณผลผลิต เน่ืองจาก
ผลผลิตเพิ่มข้ึนในอตัราท่ีสูงกว่าอตัราการเพิ่มข้ึนของตน้ทุนผนัแปรรวม เม่ือถึงจุดหน่ึงเส้นตน้ทุน
ผนัแปรรวมจะเวา้เขา้ (Convex) กบัแกนปริมาณ เน่ืองจากผลผลิตจะเพิ่มข้ึนในอตัราตํ่ากวา่อตัราการ
เพิ่มของตน้ทุนผนัแปรซ่ึงเป็นไปตาม กฎการใชปั้จจยัการผลิตท่ีมีสัดส่วนไม่คงท่ี (Law of variable 

proportions)  

  เสน้ตน้ทุนรวม (TC) จะมีลกัษณะเป็นเสน้โคง้ มีรูปร่างคลา้ยกบัเสน้ตน้ทุนผนัแปร
รวม เน่ืองจากเสน้ตน้ทุนรวมเป็นผลรวมของเสน้ตน้ทุนคงท่ีรวมกบัเสน้ตน้ทุนผนัแปรรวม โดยเสน้
ตน้ทุนรวมจะอยูสู่งกวา่เสน้ตน้ทุนผนัแปรรวมเท่ากบัเสน้ตน้ทุนคงท่ีรวม ดงัรูป 

 

 

 

ภาพประกอบที ่5.4 ความสมัพนัธ์ของเสน้ตน้ทุนรวม 

 

 จากภาพประกอบท่ี 5.4 จะเห็นถึงความสัมพนัธ์ของเส้นตน้ทุนรวม เส้นตน้ทุนคงท่ีรวม 

และเส้นตน้ทุนผนัแปรรวม โดยท่ีเส้นตน้ทุนรวมเป็นผลรวมของเส้นตน้ทุนคงท่ีรวมกบัเส้นตน้ทุน
ผนัแปรรวม และลกัษณะของเสน้ตน้ทุนรวมและตน้ทุนผนัแปรรวมมีลกัษณะเดียวกนั สามารถแบ่ง
ไดอ้อกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงท่ีหน่ึง เส้นตน้ทุนรวมและตน้ทุนผนัแปรรวมมีลกัษะโคง้เวา้ออก 

(Concave) กบัแกนปริมาณผลผลิตอธิบายไดว้่าในการเพ่ิมปัจจยัการผลิตในช่วงน้ีจะทาํให้ผลผลิต
เพิ่มข้ึนในอตัราท่ีสูงกว่าอตัราการเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนผนัแปรแปรผนัรวมและตน้ทุนรวม เม่ือเขา้สู่
ระยะท่ีสอง เส้นตน้ทุนรวมและตน้ทุนผนัแปรรวมจะโคง้เวา้เขา้ (Convex) กบัแกนปริมาณผลผลิต 

     ตน้ทุน

ระยะท่ี1 ระยะท่ี2 

TC 

TVC 

ปริมาณผลผลิต
TFC 
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อธิบายไดว้่าในช่วงน้ีปริมาณผลผลิตจะเพิ่มข้ึนในอตัราตํ่ากว่าอตัราการเพิ่มของตน้ทุนผนัแปรรวม
และตน้ทุนรวม ซ่ึงเป็นไปตามกฎการใชปั้จจยัการผลิตท่ีมีสดัส่วนไม่คงท่ี 

ตวัอยา่ง เช่น โรงงานผลิตโต๊ะแห่งหน่ึงมีราคาตน้ทุนการผลิตดงัตาราง แสดงตาราง TFC ,TVC , 

และ TC  

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 

 

 จากตารางท่ี 5.4 วาดกราฟไดด้งัน้ี 

 

  ภาพประกอบที ่5.5 เสน้ตน้ทุนคงท่ีรวม , เสน้ตน้ทุนผนัแปรรวม , เสน้ตน้ทุนรวม 

 

ตน้ทน 

TVC 

TC 

TFC 

ปริมาณผลผลิต 

      400 

    200 

    500 

    300 

       100 

0 
2      4 6 
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 จากภาพประกอบท่ี 5.5 จะเห็นว่าตน้ทุนคงท่ีรวมเท่ากบั 50 ไม่เก่ียวขอ้งกบัระดบัผลผลิต
ในเส้น เส้นตน้ทุนคงท่ีรวม (TFC) จึงขนานกบัแกน ปริมาณตน้ทุนผนัแปรรวม (TVC) เท่ากบัศูนย์
เม่ือผลผลิตเท่ากบัศูนย ์และเพิ่มข้ึนเม่ือผลผลิตสูงข้ึนรูปร่าง โดยเฉพาะของเส้นตน้ทุนผนัแปรรวม
(TVC)จะข้ึนอยู่กบัการใชปั้จจยัแปรผนัร่วมกบัปัจจยัคงท่ี ตามกฎการลดน้อยถอยลง ดงันั้น เส้น
ตน้ทุนผนัแปรรวม (TVC) จึงเป็นเส้นโคง้เวา้ออกจากจุดเร่ิมตน้ลดลง และตน้ทุนผนัแปรรวม 

(TVC) เพิ่มข้ึนในอตัราลดลงตาม กฎแห่งการลดนอ้ยถอยลง ดงันั้น ไปทางขวามือของเส้นตน้ทุน
ผนัแปรรวม (TVC) เป็นเสน้โคง้เวา้ออกจากจุดเร่ิมตน้เพิม่ข้ึนและตน้ทุนผนัแปรรวม (TVC) เพิ่มข้ึน
ในอตัราท่ีเพิ่มข้ึนในระดบัผลผลิตทุก ๆระดบัตน้ทุนรวม (TC) เท่ากบั ตน้ทุนคงท่ีรวม (TFC) + 

ตน้ทุนผนัแปรรวม(TVC ) ดงันั้น เส้น ตน้ทุนรวม (TC )มีรูปร่างเหมือนกบัเส้น  ตน้ทุนผนัแปรรวม 

(TVC) แต่อยูเ่หนือเป็นระยะเท่ากบัตน้ทุนคงท่ีทุกแห่ง 
 

ตวัอย่างเช่น โรงงานผลิตรองเทา้แห่งหน่ึงมีตน้ทุนคงท่ีรวม  ตน้ทุนแปรผนัรวม  และตน้ทุนรวม
แสดงดงัตารางท่ี 5.5 

ตารางที ่5.5 ตน้ทุนคงท่ี ตน้ทุนผนัแปร และตน้ทุนรวม ของโรงงาน 

ปริมาณผลผลิต 

(Q) 

ตน้ทุนคงท่ีรวม 

(TFC) 

ตน้ทุนผนัแปรรวม 

(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 
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จากตารางท่ี 5.5 สามารถนาํมาวาดกราฟไดด้งัน้ี 

 

 

ภาพประกอบที ่5.6 เสน้ตน้ทุนคงท่ีรวม ตน้ทุนผนัแปรรวม และตน้ทุนรวม 

 

 จากภาพประกอบท่ี 5.6 จะเห็นว่า ตน้ทุนคงท่ีรวมเท่ากบั 200 ซ่ึงขนาดกบัแกนปริมาณ 

ตน้ทุนผนัแปรรวม เท่ากบัศูนย ์เม่ือผลผลิตเท่ากบัศูนย ์และเพิ่มข้ึนเม่ือผลผลิตสูงข้ึน ตน้ทุนผนัแปร
รวมข้ึนอยูก่บัการใชปั้จจยัแปรผนัร่วมกบัปัจจยัคงท่ี ดงันั้น เส้น ตน้ทุนผนัแปรรวม จึงเป็นเส้นโคง้
เวา้ออกจากจุดเร่ิมตน้และเพิ่มข้ึนในอตัราท่ีลดลง ตน้ทุนรวม เท่ากบั ตน้ทุนคงท่ีรวมบวกตน้ทุนผนั
แปรรวม ดงันั้นเส้นตน้ทุนรวมจึง มีรูปร่างเหมือนกบัเส้นตน้ทุนผนัแปรรวมแต่อยูเ่หนือเส้นตน้ทุน
แปลผนัรวม เท่ากบั ตน้ทุนคงท่ีนัน่เอง 
 2. เสน้ตน้ทุนคงท่ีเฉล่ีย (AFC) 

 เส้นตน้ทุนคงท่ีเฉล่ียเป็นเส้นท่ีแสดงถึงตน้ทุนคงท่ีท่ีใชผ้ลิตสินคา้ 1 หน่วย เส้นตน้ทุน
คงท่ีเฉล่ีย สร้างไดโ้ดยการนาํตน้ทุนคงท่ีรวมมาหารปริมาณสินคา้ท่ีผลิต ณ เวลาหน่ึงๆ แลว้นาํมา
สร้างเป็นกราฟ หรือใชว้ิธีลากเสน้ตรงจากจุดกาํเนิดไปยงัเสน้ตน้ทุนคงท่ีรวม ณ ตาํแหน่งต่างๆ แลว้
ใชค่้าความชนัของแต่ละเสน้ท่ีลากจากจุดกาํเนิดนั้นๆ มาสร้างกราฟเสน้ตน้ทุนคงท่ีเฉล่ีย ดงัรูป 

 

ตน้ทุน 

ปริมาณ 

TC 

2 

   400 

TFC 

TVC 

600 

  4 6 

       200 
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ภาพประกอบที ่5.7 แสดงการสร้างเสน้ตน้ทุนเฉล่ีย 
 

 จากภาพประกอบท่ี 5.7 จะเห็นไดว้า่ ท่ีจุด A B เป็นจุดท่ีถูกลากเสน้ตรงจากจุดกาํเนิด และ
เป็นจุดท่ีถูกคาํนวณความชนั มีค่าเท่ากบั  

 จุด A ค่าความชนัเท่ากบั  TFC / QA 

 จุด B ค่าความชนัเท่ากบั TFC / QB 

 และนาํมาสร้างกราฟ โดยเส้นตน้ทุนคงท่ีเฉล่ียท่ีได ้จะมีคุณสมบติัพื้นท่ีส่ีเหล่ียมใตเ้ส้นมี
ค่าเท่ากนั  

ตน้ทุน 

ตน้ทุน 

AFC 

A 

B 

ปริมาณ 

ปริมาณ 

TFC 
A B 

TFC/QA 

TFC/QB 

0    QA    QB 

0  QA  QB 
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ตวัอยา่งเช่น โรงงานผลิตโตะ๊แห่งหน่ึงมีตน้ทุนตน้ทุนต่างๆ ดงัตาราง 
ตารางที ่5.6 ตน้ทุนต่างๆของโรงงานผลิตโตะ๊  

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 

 

 สามารถสร้างเสน้ตน้ทุนคงท่ีเฉล่ียไดด้งัน้ี 

 

 

ภาพประกอบที ่5.8 เสน้ตน้ทุนคงท่ีเฉล่ีย 
 3. เสน้ตน้ทุนรวมเฉล่ีย (ATC) และเสน้ตน้ทุนผนัแปรเฉล่ีย (AVC) 

 ตน้ทุนรวมเฉล่ียเป็นผลรวมของตน้ทุนคงท่ีเฉล่ียและตน้ทุนผนัแปรเฉล่ีย การสร้างเส้น
ตน้ทุนเฉล่ียทาํไดส้องวิธีเช่นกนั วิธีแรกคือการนาํค่าตน้ทุนคงท่ีเฉล่ียและตน้ทุนผนัแปรเฉล่ียมา
รวมกนัแลว้สร้างกราฟ หรือวิธีท่ีสอง โดยการลากเส้นตรงจากจุดกาํเนิดไปยงัจุดต่างๆ บนเส้น

ตน้ทุน  

AFC

ปริมาณ 

        60

        40

2

        20

64
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ตน้ทุนรวม แลว้ทาํการหาค่าความชนัของเส้นท่ีลากจากจุดกาํเนิดดงักล่าวแลว้นาํมาสร้างกราฟ จะ
ไดเ้สน้ตน้ทุนรวมเฉล่ีย และสามารถทาํลกัษณะเดียวกนัเพื่อสร้างเสน้ตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย ดงัรูป 

 

 
 

ภาพประกอบที ่5.9 การสร้างเสน้ตน้ทุนเฉล่ีย และเสน้ตน้ทุนผนัแปรเฉล่ีย 
 

 จากภาพประกอบท่ี 5.9 เป็นการสร้างเส้นตน้ทุนรวมเฉล่ีย และเส้นตน้ทุนผนัแปรเฉล่ีย 
ดว้ยวิธีการลากเส้นตรงจากจุดกาํเนิดไปท่ีเส้น TC ณ จุด A และ B และนาํเส้นท่ีลากจากจุดกาํเนิด
ไปถึงจุดทั้งสอง มาสร้างกราฟเสน้ตน้ทุนเฉล่ียและเสน้ตน้ทุนผนัแปรเฉล่ีย ไดด้งัน้ี 

ตน้ทุน 

ปริมาณ 

TC 

TVC 

TFC 

0    QA    QB 

AC 

AVC 

ตน้ทุน 

A 

B 

ปริมาณ 

0  QA  QB 

B 
A 
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 ค่าความชนัจุด A หาไดจ้าก TCA / QA และ TACA / QA 

 ค่าความชนัจุด B หาไดจ้าก TCB / QB และ TAC B / Q B 

 จากกราฟ จะพบว่าเส้นตน้ทุนเฉล่ีย (TV)  และเส้นตน้ทุนผนัแปรเฉล่ีย (AVC) จะมี
ลกัษณะท่ีคลา้ยกนั ซ่ึงจุดตํ่าสุดท่ีอยู่ระหว่างจุด A และ B เป็นจุดท่ีตน้ทุนเฉล่ียตํ่าสุดเป็นจุด
เหมาะสมกบัการผลิต 

ตวัอยา่งเช่น เส้นตน้ทุนรวมเฉล่ีย ( ATC) และ เส้นตน้ทุนผนัแปรเฉล่ีย (AVC) โรงงานผลิตรองเทา้
แห่งหน่ึงมีตน้ทุนต่าง ๆ ดงัตารางท่ี 5.7 

 

ตารางที ่5.7 ตน้ทุนรวมเฉล่ีย และตน้ทุนผนัแปรเฉล่ียของโรงงานผลิตรองเทา้  
Q TFC (บาท) TVC (บาท) TC (บาท) AFC (บาท) AVC 

(บาท) 

ATC (บาท) 

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 

 

ภาพประกอบที ่5.10 ตน้ทุนรวมเฉล่ีย และ ตน้ทุนผนัแปรเฉล่ีย 
 

ตน้ทุน  

ปริมาณ 

AVC

ATC

 0 2 4 6 

20 

4

 60 
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ตวัอยา่ง เสน้ตน้ทุนต่าง ๆ โรงงานผลิตปากกาแห่งหน่ึงมีตน้ทุนต่าง ๆ ดงัน้ี 

ตารางที ่5.8 เสน้ตน้ทุนต่างๆ ของโรงงานผลิตปากกาแห่งหน่ึง 
ปริมาณ
ผลผลิต 

ตน้ทุนคงท่ี ตน้ทุนผนั
แปร 

ตน้ทุนรวม ตน้ทุนคงท่ี
เฉล่ีย 

ตน้ทุนผนั
แปรเฉล่ีย 

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 5.8 สามารถวาดเสน้กราฟ ตน้ทุนผนัแปรเฉล่ีย และ ตน้ทุนรวมเฉล่ีย ไดด้งัน้ี 

 

 

ภาพประกอบที ่5.11 ตน้ทุนรวมเฉล่ีย ATC และ ตน้ทุนผนัแปรเฉล่ีย AVC 

 

300 

200 

100 

AVC

ATC 

ตน้ทุน  

ปริมาณ 
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 5.3.2 เส้นต้นทุนเฉลีย่ระยะส้ันและเส้นต้นทุนเฉลีย่ระยะยาว 
  เส้นตน้ทุนรวมเฉล่ียแบ่งไดเ้ป็นสองประเภทคือ เส้นตน้ทุนเฉล่ียระยะสั้นและเส้น
ตน้ทุนเฉล่ียระยะยาว มีรายละเอียดดงัน้ี 

 เสน้ตน้ทุนเฉล่ียระยะสั้น 

 เส้นตน้ทุนรวมเฉล่ียระยะสั้นมีลกัษณะเดียวกนักบัตน้ทุนรวมเฉล่ีย โดยช่วงแรกท่ีเป็น
การขยายการผลิต เส้นตน้ทุนเฉล่ียจะมีค่าลดลงจนถึงจุดตํ่าสุด ซ่ึงเป็นจุดวกกลบั โดยท่ีตน้ทุนเฉล่ีย
จะเพิ่มข้ึนเม่ือพน้ช่วงขยายการผลิต ดงัรูป 

 

ภาพประกอบที ่5.12 เสน้ตน้ทุนเฉล่ียระยะส้ัน 

 

 ในการผลิตในระยะสั้น การผลิตใชปั้จจยัแปรผนัชนิดเพิ่มข้ึนทีละหน่วย ขณะท่ีปัจจยัการ
ผลิตอ่ืนๆ คงท่ี จะทาํใหผ้ลผลิตเพิ่มท่ีไดรั้บมีจาํนวนลดนอ้ยถอยลงตามลาํดบัจนถึงศูนยแ์ละติดลบ
ในท่ีสุด เรียกว่า กฎการลดนอ้ยถอยลงของผลผลิตเพิ่ม (Law of Diminishing Marginal Physical 

Returns) 

ตน้ทุน 

ปริมาณผลผลิต 

ATC 
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ตวัอยา่งเช่น นายแดงมีการลงทุนทาํขนมเคก้ ในระยะเวลา 1 ปี โดยมีตน้ทุนการผลิต ดงัน้ี 

ภาพประกอบที ่5.13 เสน้ตน้ทุนเฉล่ียระยะส้ัน 

 

ภาพประกอบที ่5.14 เสน้ตน้ทุนรวม ตน้ทุนผนัแปร และตน้ทุนคงท่ีเฉล่ีย 
 

ตน้ทุน  

TC 

TVC 

TFC 

ปริมาณ 

ตน้ทุน 

ATC 

AVC 

AFC 

0 ปริมาณ 
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 เสน้ตน้ทุนเฉล่ียระยะยาว (Long-Run Average Cost : LAC )  

 ในทางเศรษฐศาสตร์ ระยะยาวเป็นระยะเวลาท่ีผูผ้ลิตสามารถเปล่ียนปัจจยัการผลิตคงท่ีให้
เป็นปัจจัยการผลิตผนัแปรได้ การผลิตในระยะยาวจึงไม่มีปัจจัยการผลิตคงท่ี ผูผ้ลิตสามารถ
เปล่ียนแปลงปัจจยัการผลิตไดทุ้กชนิด ผูผ้ลิตสามารถปรับปรุงขนาดของโรงงานให้เหมาะสมกบั
ระดบัผลผลิตได ้ดงันั้นผูผ้ลิตจึงสามารถเลือกขนาดของโรงงานท่ีเสียตน้ทุนเฉล่ียตํ่าสุดอาจโดยใช้
วิธีการสร้างโรงงานใหม่หรือขยายเพิ่มเติมจากโรงงานเดิม เส้นตน้ทุนรวมเฉล่ียระยะยาว จะมี
ลกัษณะคลา้ยกบัตน้ทุนรวมเฉล่ียแต่ยาวกวา่ โดยแต่ละช่วงของการผลิตผูผ้ลิตสามารถเลือกการผลิต
ระยะสั้นท่ีดีท่ีสุดได ้ดงัภาพประกอบท่ี 5.14  

 

 

ภาพประกอบที ่5.15 เสน้ตน้ทุนเฉล่ียระยะยาว 
 จากภาพประกอบท่ี 5.15 มีโรงงาน 4 ขนาดเหมาะสาํหรับการผลิตระดบัต่าง ๆ และแต่ละ
โรงงานมีตน้ทุนเฉล่ียระยะสั้นท่ีดีท่ีสุดแต่ละจุด ในระยะยาวขนาดของโรงงานท่ีเหมาะสมในการ
ผลิตจะพิจารณาจากปริมาณผลผลิต โรงงานท่ีมีขนาดของตน้ทุนตํ่ากว่าการใชโ้รงงานในขนาดอ่ืน 

จะเห็นไดว้่าโรงงานขนาดต่าง ๆ นั้นมีจุดหน่ึงซ่ึงเหมาะสมท่ีสุด (Optimum Scale of Plant) คือ เสีย
ตน้ทุนเฉล่ียต่อหน่วยตํ่าสุดเม่ือเทียบกบัโรงงานขนาดต่าง ๆ ขนาดโรงงานท่ีเหมาะสมท่ีจะอยู ่ณ จุด
ตํ่าสุดของเส้น ตน้ทุนเฉล่ียระยะสั้นท่ีสัมผสักบัจุดตํ่าสุดของเส้น (เม่ือลากต่อกนัจึงเกิดเป็นเส้น
ตน้ทุนเฉล่ียระยะยาวได)้ 

ตวัอยา่ง เช่น โรงงานแห่งหน่ึงมีตน้ทุนการผลิตแต่ละโรงงานในระยะเวลาต่างๆ  

ATC 4 
LAC 

ATC 3 
ATC 2 

0 Q1 Q2 

ตน้ทุน 

ATC 1 

ขนาดเลก็ 

ขนาดกลาง 

ขนาดกลาง 

ขนาดใหญ่ 

ปริมาณผลผลิต 



214 

 

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   

 

จากตารางท่ี 5.9 สามารถเขียนเป็นเสน้ตน้ทุนเฉล่ียระยะยาวได ้ดงัน้ี 

 

ภาพประกอบที ่5.16 เสน้ตน้ทุนเฉล่ียระยะยาว 
 

จาํนวน
ผลผลิต 4    6     8               10 

15 

12 

11.

5 10 

0 

LAC 

SAC 4 

SAC 3 SAC 2 

SAC 1 

A 

B 

C 

D 

ตน้ทุน 

(บาท) 
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 5.3.3 การเปลีย่นแปลงของเส้นต้นทุนการผลติ 

  เสน้ตน้ทุนการผลิตเปล่ียนแปลงไดจ้าก 2 สาเหตุ ดงัน้ี 

  1) เปล่ียนแปลงเน่ืองจากตน้ทุนคงท่ีเปล่ียน  

 ตน้ทุนคงท่ีเป็นตน้ทุนท่ีมีจาํนวนคงท่ีตลอด ไม่ว่าปริมาณการผลิตจะมากหรือนอ้ย แมจ้ะ
ไม่ทาํการผลิตกเ็กิดตน้ทุนคงท่ีถา้มีการเปล่ียนแปลงของตน้ทุนคงท่ีจะทาํใหต้น้ทุนคงท่ีเฉล่ียเปล่ียน
เช่นกนั เช่น 

 

ภาพประกอบที ่5.17 เสน้ตน้ทุนคงท่ีรวมเปล่ียน 

ภาพประกอบที ่5.18 เสน้ตน้ทุนคงท่ีเฉล่ียเปล่ียน 

ตน้ทุน  

A B C 

TFC 1 

TFC 2 

ปริมาณ 
0 

ปริมาณ 

ตน้ทุนคงท่ีเฉล่ีย 

AFC 

AFC 1 

0 
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  2. เปล่ียนแปลงเน่ืองจากตน้ทุนผนัแปรเปล่ียน 

 ตน้ทุนผนัแปรเป็นตน้ทุนท่ีเปล่ียนแปลงไปตามจาํนวนสินคา้ท่ีผลิต ถา้ผลิตมากจะเสีย
ตน้ทุนแปรผนัมาก และถา้ไม่ผลิตก็ไม่เสียเลย ถา้มีการเปล่ียนแปลงของตน้ทุนแปรผนัรวมจะส่งผล
ใหต้น้ทุนผนัแปรเฉล่ียเปล่ียนและทาํใหต้น้ทุนรวมและตน้ทุนรวมเฉล่ียเปล่ียนเช่นกนั 

 

ภาพประกอบที ่5.19 เสน้ตน้ทุนแปรผนัรวมเปล่ียน 

 

ตวัอยา่ง การเปล่ียนตน้ทุนแปรผนั  

 

ภาพประกอบที ่5.20 เสน้ตน้ทุนผนัแปรเฉล่ียเปล่ียน 

ปริมาณ 

D 

E 

F 

ตน้ทุนผนัแปรเฉล่ีย  

0 

ตน้ทุน 

  TC 

TVC 

ผลผลิต 
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ภาพประกอบที ่5.21 เสน้ตน้ทุนผนัแปรเฉล่ียเปล่ียน 

 

 5.3.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างต้นทุนรวมเฉลีย่ ต้นทุนผันแปรเฉลีย่ ต้นทุนคงที่เฉลีย่ และ
ต้นทุนเพิม่  

  เน่ืองจากตน้ทุนต่างๆมีความเก่ียวขอ้งกนั ดงันั้นตน้ทุนรวมเฉล่ีย ตน้ทุนผนัแปร
เฉล่ีย ตน้ทุนคงท่ีเฉล่ีย และตน้ทุนเพิ่มจึงมีความสมัพนัธ์กนั ดงัรูป 

 

ภาพประกอบที ่5.22 ความสมัพนัธ์ระหวา่งตน้ทุน 

ตน้ทุนผนัแปรเฉล่ีย 

ตน้ทุนผนัแปรเฉล่ีย(AVC) 

0 ปริมาณ  

D 

E 

F 

ปริมาณผลผลิต 

ตน้ทุน 
MC 

AC 

AVC 

AFC 
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 จากภาพประกอบท่ี 5.22 สามารถสรุป ความสัมพนัธ์ระหว่างตน้ทุนผนัแปรเฉล่ีย ตน้ทุน
รวมเฉล่ีย ตน้ทุนคงท่ีเฉล่ีย กบัตน้ทุนเพิ่ม ไดด้งัน้ี 

 ตน้ทุนคงท่ีเฉล่ีย จะมีค่าลดลงเร่ือยๆ แต่ไม่เป็นศูนย ์
 ตน้ทุนรวมเฉล่ีย เท่ากบั ตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย รวมกบั ตน้ทุนคงท่ีเฉล่ีย  
 ตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย ตน้ทุนเพิ่ม และ ตน้ทุนรวมเฉล่ีย มีลกัษณะคลา้ยกนั เป็นลกัษณะรูป
ตวัย ู(U shape) 

 ตน้ทุนเพิ่มจะตดัตน้ทุนรวมเฉล่ียและตน้ทุนแปรผนัเฉล่ียท่ีจุดตํ่าสุดเสมอ ท่ีจุด ตน้ทุน
เพิ่ม เท่ากบั ตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย และตน้ทุนเพิ่ม เท่ากบั ตน้ทุนรวมเฉล่ีย  
 ตราบท่ี ตน้ทุนเพิ่มมีค่านอ้ยกว่า ตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย ตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย จะมีค่าลดลง
เม่ือผูผ้ลิตขยายการผลิตออกไป 

 ตราบท่ี ตน้ทุนเพิ่มมีค่ามากกว่าตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย ตน้ทุนแปรผนัเฉล่ียจะมีค่าสูงข้ึนเม่ือ
ผูผ้ลิตขยายการผลิตออกไป 

 ตน้ทุนเพิ่มจะมีค่าเท่ากบั ตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย ณ จุดท่ี ตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย มีค่าตํ่าสุด 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งตน้ทุนเพิ่ม กบัตน้ทุนเฉล่ีย  
 ตราบท่ี ตน้ทุนเพิ่ม มีค่านอ้ยกวา่ตน้ทุนเฉล่ีย  ตน้ทุนเฉล่ียจะมีค่าลดลงเม่ือผูผ้ลิตขยายการ
ผลิตออกไป 

 ตราบท่ีตน้ทุนเพิ่ม มีค่ามากกวา่ ตน้ทุนเฉล่ีย  ตน้ทุนเฉล่ียจะมีค่าสูงข้ึนเม่ือผูผ้ลิตขยายการ
ผลิตออกไป 

 ตน้ทุนเพิ่มจะมีค่าเท่ากบัตน้ทุนรวมเฉล่ีย  ณ จุดท่ีตน้ทุนรวมเฉล่ียมีค่าตํ่าสุด 



219 

 

ภาพประกอบที ่5.23 ความสมัพนัธ์ระหวา่งตน้ทุน 

 

จากความสมัพนัธ์สามารถสรุปเป็นสูตรคาํนวณตน้ทุนการผลิต ชนิดต่าง 
 

ตารางที ่5.10 แสดงการคาํนวณตน้ทุนการผลิตชนิดต่าง 
ปริมาณ
ผลผลิต 

ตน้ทุน 

คงท่ี 

ตน้ทุน 

ผนัแปร 
ตน้ทุน 

รวม 

ตน้ทุน 

คงท่ี 

เฉล่ีย 

ตน้ทุน
แปรผนั
เฉล่ีย 

ตน้ทุน 

รวมเฉล่ีย 
ตน้ทุนเพิ่ม 

Q FC VC TC AFC AVC AC MC 

 

วิธีการหา 
 

TFC + 

TVC 

 

TFC / 

Q 

 

TVC / 

Q 

TC / Q  หรือ 
AFC + AVC 

TC / Q 

TC หลงั – TC 

ก่อน 

 

ตน้ทุน 

ปริมาณผลผลิต 

SAC 

LMC LAC 
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ตวัอยา่งเช่น ตน้ทุนการผลิตชนิดต่างๆ ของสาํนกัพิมพ ์“เพื่อนเด็ก” เป็นบริษทัพิมพห์นงัสือการ์ตูน
เร่ืองหน่ึงออกจาํหน่ายโดยมีตน้ทุนการผลิต ดงัน้ี 

 

ตารางที ่5.11 ตน้ทุนการผลิตชนิดต่างๆ ของสาํนกัพมิพเ์พื่อนเดก็ 

ปริมาณ
ผลผลิต 

Q 

ตน้ทุน 

คงท่ี 

FC 

ตน้ทุน
ผนัแปร 

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 

 

จากตารางท่ี 5.11 ตน้ทุนน้ีเม่ือนาํเอาขอ้มูลจากตารางน้ีมาเขียนเป็นเส้นตน้ทุนการผลิตจะไดเ้ส้น
ตน้ทุนต่างๆดงัน้ี 

 

AFC 

ปริมาณ 

ตน้ทุน 
TC 

VC 

FC 

MC 

AC 

AVC 

    30 

      0 2     4  

    60 

    90 

6 
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ภาพประกอบที ่5.24 เสน้ตน้ทุนการผลิต 

 

5.4  ฟังก์ชันการผลติ (Production Function) 

 ฟังก์ชันการผลิต หมายถึง รูปแบบสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ท่ีแสดงความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจยัการผลิตและจาํนวนผลผลิต แสดงให้เห็นถึงจาํนวนของผลผลิตท่ีผูผ้ลิตผลิตไดด้ว้ย
การใชปั้จจยัการผลิตจาํนวนหน่ึงภายใตเ้ทคนิคท่ีมีอยู่ในช่วงระยะเวลาหน่ึง เขียนเป็นสมการได ้

ดงัน้ี 

 Total Product (TP) = 1 2 3
( , , ..... )

n
f X X X X

 

โดยท่ี Total Product (TP) หมายถึง จาํนวนผลผลิตรวม 

 X nหมายถึง ปัจจยัการผลิตชนิดท่ี n 

 

 จากรูปแบบฟังก์ชนัการผลิตจะเห็นว่า จาํนวนผลผลิตรวมจะข้ึนอยูก่บัจาํนวนของปัจจยั
การผลิตโดยตรง ปริมาณผลผลิตจะมากนอ้ยเพียงใดจึงข้ึนอยู่กบัจาํนวนของปัจจยัท่ีใชใ้นการผลิต 

ถา้ใชปั้จจยัการผลิตมากจะทาํใหผ้ลผลิตเพิ่มข้ึน ในทางกลบักนัถา้ลดปัจจยัการผลิตจะทาํใหจ้าํนวน
ผลผลิตลดลงเช่นกนั ภายใตส้มมติฐานท่ีว่า ฟังก์ชนัหรือเทคโนโลยีการผลิตไม่มีการเปล่ียนแปลง 
ฟังกช์นัการผลิตแบ่งออกเป็น ฟังกช์นัการผลิตระยะสั้นและฟังกช์นัการผลิตระยะยาว  
  การผลิตในระยะสั้นและระยะยาวต่างกนัท่ีความสามารถในการปรับเปล่ียนปริมาณ การ
ผลิตการผลิตในระยะสั้นเป็นช่วงเวลาท่ีผูผ้ลิตไม่สามารถเปล่ียนแปลงการใชปั้จจยัการผลิตบางชนิด
ได ้จึงมีปัจจยัท่ีเป็นปัจจยัคงท่ี ส่วนการผลิตในระยะยาว เป็นช่วงเวลาท่ีผูผ้ลิตสามารถเปล่ียนแปลง
ระดบัการใชปั้จจยัการผลิตทุกชนิดไดต้ามความตอ้งการในการผลิตระยะยาวจึงไม่มีปัจจยัคงท่ี   มี
รายละเอียด ดงัน้ี 

 5.4.1 ฟังก์ชันการผลติระยะส้ัน 

  การผลิตในระยะสั้นมีปัจจยั 2 ประเภท คือ ปัจจยัคงท่ีและปัจจยัแปรผนั ผูผ้ลิตตอ้ง
ใชปั้จจยัทั้งสองชนิดจึงจะทาํใหไ้ดรั้บผลผลิตรวม  

  ดงันั้นผลผลิตรวม (TP) ในระยะสั้น จึงหมายถึง ผลผลิตทั้งหมดท่ีไดรั้บจากการใช้
ปัจจยัแปรผนัจาํนวนต่างๆร่วมกบัปัจจยัคงท่ี 

สามารถเขียนฟังกช์นัการผลิตไดด้งัน้ี 
( , )Q f X F

 

 โดยท่ี Q = ปริมาณผลผลิตทั้งหมด (TP)  
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  X = จาํนวนของปัจจยัแปรผนั 

  F = จาํนวนของปัจจยัคงท่ี 

 5.4.2 ฟังก์ชันการผลติในระยะยาว 
  ฟังกช์นัการผลิตในระยะยาวคือ ฟังกช์นัการผลิตท่ีปัจจยัทุกชนิดเป็นปัจจยัแปรผนั
ทั้งหมดดงันั้นฟังกช์นัการผลิตจะแสดงไดด้ว้ยสมการ 

1 2
( , , )Q f X X  

  โดยท่ี X1,X 2 คือ ปัจจยัแปรผนัชนิดต่าง ๆ 

  โดยฟังกช์นัการผลิตระยะยาวมกัจะแสดงโดยใชเ้ส้นผลผลิตเท่ากนั (Production 

Isoquant Curve) หรือเรียกยอ่ๆวา่ Isoquant Curve ( IC ) ดงันั้น  

  เสน้ผลผลิตเท่ากนัจึงเป็นเสน้ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงจาํนวนของปัจจยัการผลิต 

2 ชนิด ท่ีถูกนาํมาใชเ้พื่อใหผ้ลผลิตของสินคา้ชนิดหน่ึงจาํนวนเท่ากนั  

 ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์โดยใชค้วามสมัพนัธ์ของปัจจยักบัปัจจยัการผลิต  

 ตวัอยา่ง ฟังกช์นัการผลิต เช่น 

  ( , , , )Q f K L E M
 

 โดยท่ี Q = อตัราผลผลิตต่อหน่วย 
  K = ปัจจยัทุน 

  L = ปัจจยัแรงงาน 

  E = ปัจจยัพลงังาน 

  M = วตัถุดิบ 

  ฟังก์ชนัการผลิตน้ีแสดงถึงปัจจยัการผลิตท่ีใช ้ไดแ้ก่ ทุน แรงงาน พลงังาน และ
วตัถุดิบ อยา่งไรก็ตามฟังกช์นัการผลิตน้ีเป็นเพียงการแสดงความสัมพนัธ์ทัว่ไป ไม่ไดบ้อกถึงอตัรา
การใชปั้จจยัการผลิตต่างๆจึงไม่ทาํใหท้ราบถึงปริมาณปัจจยัการผลิตแต่ละชนิด และปริมาณผลผลิต
ท่ีได ้

ตวัอยา่ง ฟังกช์นัการผลิตธุรกิจร้านเบเกอร่ี 
  มีรูปแบบฟังกช์นัการผลิต ดงัน้ี 

  ( , , , )Q f K L E M  
 โดยท่ี Q = เบเกอร่ี 
  K = ปัจจยัทุน คือ ชาม , ท่ีคนแป้ง ,ท่ีบีบแป้ง ,เตาอบ 

  L = ปัจจยัแรงงานคือ ค่าแรงงาน 

  E = ปัจจยัพลงังาน คือ ไฟฟ้า,นํ้าประปา 
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  M = วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตคือ แป้ง,ไข่ไก่ ,เนย ,นํ้าตาล ,นม ,อ่ืน ๆ 

 ตวัอยา่ง ฟังกช์นัการผลิตของร้านขายหมูป้ิง 
  มีรูปแบบฟังกช์นัการผลิต 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 นํ้าประปา 
  M = วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต คือ หมู , เคร่ืองปรุงวตัถุดิบ ,ซอส ,กระเทียม ,ผงชูรส 

อ่ืน ๆ 

 ตวัอยา่ง ฟังกช์นัการผลิตของร้านขายส้มตาํ 
  มีรูปแบบฟังกช์นัการผลิตดงัน้ี 

  ( , , , )Q f K L E M  
 โดยท่ี Q = สม้ตาํ 
  K = ปัจจยัทุน คือ ครก , สาก ,ชอ้น ,แกว้นํ้า ,จาน 

  L = ปัจจยัแรงงานคือ ค่าแรงงาน 

  E = ปัจจยัพลงังาน คือ ไฟฟ้า , นํ้าประปา 
  M = วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตคือ มะละกอ , มะเขือเทศ ,มะนาว ,ปู ,ขนมจีน ,พริก ,

นํ้าปลา ,ผงชูรส ,นํ้าตาล 
 

5.5  การวเิคราะห์การผลติระยะส้ัน (Short – Run Cost Analysis) 

 เน่ืองจากฟังก์ชนัการผลิตระยะสั้นประกอบดว้ย ปัจจยัคงท่ีและปัจจยัแปรผนั จึงทาํให้
ฟังก์ชนัการผลิตระยะสั้นประกอบไปดว้ยตน้ทุนคงท่ีและตน้ทุนผนัแปร ตน้ทุนการผลิตระยะสั้น
เป็นตน้ทุนการผลิตสินคา้และบริการท่ีมีปริมาณคงท่ี และปัจจยัแปรผนั ในการวิเคราะห์การผลิต
ระยะสั้นจึงมีการนาํตน้ทุนคงท่ีร่วมกบัตน้ทุนผนัแปรเสมอ โดยท่ีตน้ทุนคงท่ีและตน้ทุนผนัแปร มี
ความสมัพนัธ์กบัผลผลิตรวม ผลผลิตเพ่ิมและผลผลิตเฉล่ีย 
 ตน้ทุนคงท่ีจึงเป็นตน้ทุนท่ีไม่เปล่ียนแปลงไปตามปริมาณการผลิต แต่ตน้ทุนแปรผนัจะ
เปล่ียนแปลงไปตามปริมาณการผลิต ภายใตข้อ้สมมติฐานท่ีว่าตน้ทุนแปรผนัจะสูงข้ึน  เม่ือปริมาณ
การผลิตเพ่ิมข้ึน  และตน้ทุนผนัแปรจะลดลงเม่ือปริมาณการผลิตลดลง  
 การวิเคราะห์การผลิตระยะส้ันสามารถแบ่งช่วงระยะเวลาในการผลิตไดเ้ป็น 3 ระยะ  
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 ระยะท่ี 1 เร่ิมตั้งแต่ผลผลิตเท่ากบัศูนย ์ จนถึงผลผลิตเฉล่ียมีค่าสูงสุด เป็นระยะท่ี ผลผลิต
รวมเพ่ิมอย่างรวดเร็ว ผลผลิตส่วนเพ่ิมมีค่าเพ่ิมข้ึน และผลผลิตส่วนเพ่ิมมีค่ามากกว่าผลผลิตเฉล่ีย 
ระยะน้ี เม่ือผูผ้ลิตเพ่ิมปัจจยัแปรผนัเขา้ไปผลผลิตส่วนเพ่ิม จะเพ่ิมข้ึนและทาํใหผ้ลผลิตรวม เพ่ิมข้ึน
ในอตัราท่ีเพ่ิมข้ึน และเม่ือผลผลิตส่วนเพ่ิมลดลงจะทาํให้ผลผลิตรวมเพ่ิมข้ึนในอตัราท่ีลดลง ใน
ระยะท่ีหน่ึงน้ีผูผ้ลิตจะเพ่ิมการผลิตอยา่งเตม็ท่ี เน่ืองจากผลผลิตเพ่ิมมีค่าเพ่ิมข้ึน เม่ือผูผ้ลิตเพ่ิมปัจจยั
แปรผนัหน่ึงหน่วย จะไดรั้บผลผลิตเพ่ิมมากกวา่หน่ึงหน่วย ทาํใหผู้ผ้ลิตขยายการผลิตมี ผลผลิตรวม
เพ่ิมข้ึน 

 ระยะท่ี 2 เป็นช่วงท่ีผลผลิตรวมเพ่ิมข้ึนในอตัราท่ีลดลงจนกระทัง่มีค่าสูงสุด เร่ิมตั้งแต่จุด
ท่ีผลผลิตเฉล่ียมีค่าสูงสุดจนถึงจุดท่ี ผลผลิตส่วนเพ่ิมมีค่าเท่ากบัศูนย ์เป็นจุดท่ีผลผลิตรวมมีค่าสูงสุด 

ในระยะน้ีเน่ืองจากผลผลิตส่วนเพ่ิมลดลง ทาํให้ผลผลิตรวมเพ่ิมข้ึนในอตัราท่ีลดลง ในระยะน้ีเม่ือ
ผลผลิตรวมมีค่าสูงสุดผลผลิตส่วนเพ่ิม จะมีค่าเท่ากบัศูนย ์และเส้นผลผลิตเฉล่ียจะมีค่ามากกว่าเส้น
ผลผลิตเพ่ิม ระยะท่ีสองจะส้ินสุดเม่ือผลผลิตส่วนเพ่ิมมีค่าเท่ากบัศูนย ์ในระยะท่ีสองน้ี ผลผลิตส่วน
เพ่ิม และ ผลผลิตเฉล่ีย จะลดลง แต่ผลผลิตรวมยงัเพ่ิมข้ึน ในระยะน้ีผูผ้ลิตจะยงัคงทาํการผลิตอยู ่
เน่ืองจากผลผลิตรวมมีค่าเพ่ิมข้ึน ผลผลิตส่วนเพิ่มมีค่าลดลงแต่ยงัคงมากกว่าศูนย ์เม่ือผูผ้ลิตเพ่ิม
ปัจจยัแปรผนัหน่ึงหน่วย ทาํใหผ้ลผลิตท่ีไดรั้บนอ้ยกว่าหน่ึง สาเหตุท่ีผูผ้ลิตยงัคงทาํการผลิต เพราะ
ผลผลิตรวมยงัคงเพ่ิมข้ึน ทาํใหผู้ผ้ลิตจะทาํการผลิตจนถึง จุดท่ีทาํใหผู้ผ้ลิตไดรั้บ ผลผลิตรวมสูงสุด 

 ระยะท่ี 3 เร่ิมตั้งแต่จุดท่ี ผลผลิตส่วนเพ่ิมมีค่าเท่ากบัศูนย ์และผลผลิตรวมมีค่าสูงสุดเป็น
ตน้ไป ระยะน้ีผลผลิตรวมจะลดลงเร่ือย ๆ ซ่ึงเป็นผลมาจากผลผลิตส่วนเพ่ิมท่ีเร่ิมติดลบมากข้ึน เม่ือ 
ผลผลิตเพ่ิมมีค่านอ้ยกว่า ศูนยแ์ละเส้นผลผลิตเฉล่ียยงัคงลดลงอยา่งต่อเน่ือง ทาํให้ในระยะน้ีผูผ้ลิต
จะเร่ิมลดการผลิตลงเน่ืองจากผลผลิตรวมลดลง เน่ืองจากผลผลิตเพ่ิม มีค่าลดลงตํ่ากว่าศูนย ์เม่ือ
ผูผ้ลิตเพ่ิมปัจจยัแปรผนัทีละหน่ึงหน่วย ทาํใหผ้ลผลิตรวมท่ีไดล้ดลง 
 ลกัษณะเสน้ผลผลิตเพ่ิม 
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ภาพประกอบที ่5.25 ผลผลิตรวม ผลผลิตเพ่ิม และ ผลผลิตเฉล่ีย 
 

 จากภาพประกอบท่ี 5.25 ในระยะสั้นผูผ้ลิตบางรายมีตน้ทุนต่อหน่วยสูงกว่าราคาสินคา้ 
อาจเกิดปัญหาการขาดทุน โดยผูผ้ลิตตอ้งเลือกว่าจะทาํการผลิตต่อหรือไม่ ผูผ้ลิตจะทาํการ
เปรียบเทียบรายรับรวมกบัตน้ทุนผนัแปร ถา้รายรับรวมสูงกว่าตน้ทุนผนัแปร ผูผ้ลิตจะทาํการผลิต
ต่อไป โดยนาํรายรับท่ีมากกว่าตน้ทุนผนัแปรรวมมาชดเชยการขาดทุน แต่ถา้ผูผ้ลิตเลิกผลิตจะตอ้ง
เสียค่าใชจ่้ายส่วนของตน้ทุนคงท่ี ดงันั้นถา้รายรับรวมนอ้ยกว่าตน้ทุนผนัแปรผูผ้ลิตจึงควรเลิกทาํ
การผลิต ซ่ึงเรียกวา่ จุดยติุการผลิต 

ปัจจยัผนัแปร 

             ผลผลิต 

ระยะท่ี ระยะท่ี2 ระยะท่ี3 

TP 

AP 

MP 

ระยะท่ี1 
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ตวัอย่าง เช่น ชาวนารายหน่ึงมีจาํนวนท่ีดินท่ีสามารถนาํมาทาํนาได ้อยู่ 1 ไร่ และปัจจยัแปรผนัคือ 
จาํนวนคนงานท่ีใชท้าํนา ผลผลิตวดัออกมาเป็นตารางวา ไดด้งัตาราง 
ตารางที ่5.12 ปัจจยัผลผลิตผนัแปร ของชาวนารายหน่ึง 
ปัจจยัคงท่ี ปัจจยัแปรผนัX ผลผลิตรวม(TP) ผลผลิตเพ่ิม(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 5.12 สามารถวาดกราฟแสดงผลผลิตรวม ผลผลิตเฉล่ีย ผลผลิตเพ่ิม และ
กาํหนดช่วงระยะการผลิตแต่ละระยะ ไดด้งัน้ี 

ภาพประกอบที5่.26 ผลผลิตรวม ผลผลิตเฉล่ีย และผลผลิตส่วนเพ่ิม 

 

AP 

98 

ปัจจยัแปร

ผลผลิต 

MP 

7 

ระยะท่ี2 ระยะท่ี3 

19 

5 0 

ระยะท่ี1 

0 5 
7 

MP 
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ตวัอย่าง ชาวสวนรายหน่ึงมีจาํนวนรถแทรกเตอร์ท่ีสามารถนาํมาทาํสวนได ้อยู่ 4 คนั และปัจจยั 
แปรผนัคือ จาํนวนคนงานได ้ผลผลิต ดงัตาราง 
ตารางที ่5.13 ปัจจยัแปรผนัของชาวสวนรายหน่ึง 
ปัจจยัคงท่ี ปัจจยัแปรผนั 

 

ผลผลิตรวม 

 

ผลผลิตเฉล่ีย 
 

ผลผลิตส่วนเพ่ิม 

 

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 

7.9 

0 

20 

14 

23 

19 

4 

0 

-3 

-6 

 

 จากตารางท่ี 5.13 สามารถวาดกราฟแสดง ผลผลิตรวม ผลผลิตเฉล่ีย ผลผลิตส่วนเพ่ิม ใน
แต่ละระยะเวลาการผลิตไดด้งัน้ี 

 

ภาพประกอบที ่5.27 ผลผลิตในแต่ละระยะ 
5.6  การวเิคราะห์การผลติระยะยาว (Long – Run Cost Analysis) 

AP 

ผลผ

8

จาํนวนแรงงาน 
    4 6 

ระยะท่ี1    ระยะท่ี3 ระยะท่ี2 
80 

20 

ระยะท่ี1 ระยะท่ี2 ระยะท่ี3 
ผลผลิต 

ปัจจยัแปรผนั 
AP 

TP 

MP 
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 เน่ืองจากการผลิตระยะยาว ผูผ้ลิตสามารถเปล่ียนแปลงปัจจยัการผลิตไดทุ้กชนิด การผลิต
ระยะยาวจึงมีเฉพาะปัจจยัแปรผนั ผูผ้ลิตสามารถเปล่ียนแปลงขนาดการผลิตให้เหมาะสมกับท่ี
ตอ้งการได ้(Optimum Output) ปัจจยัทุกชนิดท่ีใชใ้นการผลิตเป็นปัจจยัแปรผนั ดงันั้นฟังกช์นัการ
ผลิตในระยะยาวจึงมีเฉพาะแต่ปัจจยัผนัแปรเท่านั้น เส้นการผลิตระยะยาวจึงเป็นเส้นท่ีแสดงใหเ้ห็น
ถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตน้ทุนการผลิตกบัจาํนวนผลผลิต จากขนาดของการผลิตท่ีต่างกนั แสดง
ในรูปของความสัมพนัธ์ระหว่างตน้ทุนระยะสั้นของโรงงานแต่ละขนาดกบัตน้ทุนของการผลิตใน
ระยะยาว ทาํใหผู้ผ้ลิตจะมีตน้ทุนระยะยาว (Long Total Cost : LTC) ท่ีเกิดจากตน้ทุนรวมระยะสั้น 

(Short Total Cost : STC) ดงัน้ี 

 

ภาพประกอบที5่.28 ตน้ทุนรวมในระยะยาว 
 

 โดยท่ี LTC คือ ตน้ทุนรวมระยะยาว 
  STC คือ ตน้ทุนรวมระยะส้ัน 

 ตน้ทุนเฉล่ียในระยะยาว (Long-Run Average Cost) 

 ในระยะยาวผูผ้ลิตสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบหรือฟังกช์นัการผลิตใหเ้หมาะสมในแต่ละ
ระดบัผลผลิต ดงันั้นผูผ้ลิตจะทาํการเลือกรูปแบบการผลิตท่ีทาํใหเ้สียตน้ทุนเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ดงัรูป 

ตน้ทุน 

ปริมาณผลผลิต 

LTC 

ST3 
  ST2 

ST1 
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ภาพประกอบที ่5.29 เส้นตน้ทุนเฉล่ียระยะยาว 
 โดยท่ี LAC คือ ตน้ทุนเฉล่ียระยะยาว 
  SAC คือ ตน้ทุนเฉล่ียระยะสั้น 

 จากภาพประกอบท่ี 5.29 ผูผ้ลิตมีรูปแบบหรือฟังก์ชนัการผลิต 3 แบบ แต่ละแบบ
เหมาะสมสาํหรับจาํนวนการผลิตระดบัต่างๆ ทาํใหมี้เส้นตน้ทุนระยะสั้น 3 เส้น คือ STC1 STC2 

และ STC3 ทาํใหมี้ตน้ทุนเฉล่ียระยะสั้น คือ SAC1 SAC2 และ SAC3 ตามลาํดบั ในระยะยาวเส้น
ตน้ทุนระยะยาว เกิดจากเส้นตน้ทุนรวมระยะสั้นทั้ง 3 เส้นรวมกนั การผลิตท่ีเหมาะสมในระยะยาว
จะถูกเลือกจากผลผลิตเฉล่ียระยะสั้นต่างๆ ดงัเช่น จาํนวนผลผลิต Q1 เป็นการผลิตท่ีมีตน้ทุนเฉล่ีย
ระยะสั้น SAC1 ท่ีมีค่าใชจ่้ายตํ่าท่ีสุด จาํนวนผลผลิต Q2 เป็นการผลิตท่ีมีตน้ทุนเฉล่ียระยะสั้น 

SAC2 ท่ีมีค่าใชจ่้ายตํ่าท่ีสุด และจาํนวนผลผลิต Q3 เป็นการผลิตท่ีมีตน้ทุนเฉล่ียระยะสั้น SAC3 ท่ีมี
ค่าใชจ่้ายตํ่าท่ีสุด แต่ละจุด เรียกวา่ จุดการผลิตท่ีเหมาะสมท่ีสุด (Optimum Scale) 

 การผลิตในระยะยาวผูผ้ลิตสามารถเปล่ียนแปลงปัจจยัการผลิตไดต้ลอดเวลาทาํให้การ
ผลิตในระยะยาวราคาสินคา้ของผูผ้ลิตจะเท่ากบัจุดตํ่าสุดเสมอ ผูผ้ลิตจะผลิตท่ีจุดตน้ทุนเฉล่ียระยะ
สั้นเท่ากบัตน้ทุนเฉล่ียระยะยาว โดยถา้ราคาสินคา้มากกว่าจุดตํ่าสุดของตน้ทุนเฉล่ีย จะทาํใหผู้ผ้ลิต
มีกาํไรเกินปกติ และจะมีผูผ้ลิตรายใหม่เขา้สู่ตลาดเพ่ิมข้ึน เกิดการแข่งขนัทางดา้นราคา ทาํใหร้าคา
สินคา้ลดลงเท่ากบัจุดตํ่าสุดของตน้ทุนเฉล่ียซ่ึงเป็นกาํไรปกติ ทาํให้การผลิตอยู่ท่ีจุดตน้ทุนเฉล่ีย
ระยะสั้นเท่ากบัตน้ทุนเฉล่ียระยะยาวในท่ีสุด 

 

ตน้ทุน 

0 ปริมาณผลผลิต 

LAC 
SAC1 

SAC3 SAC2 

Q3 Q2 Q1 
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5.7  การประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) 

 เส้นตน้ทุนเฉล่ียระยะยาว เป็นเส้นท่ีบอกถึงประสิทธิภาพการผลิต ว่าเป็นช่วงระยะการ
ผลิตมีการประหยดัจากขนาด หรือการไม่ประหยดัจากขนาด การผลิตระยะยาวเกิดการประหยดัต่อ
ขนาดข้ึนได ้เม่ือผูผ้ลิตเพ่ิมปริมาณการผลิตเขา้ไปแลว้ทาํใหผู้ผ้ลิตมีตน้ทุนเฉล่ียต่อหน่วยลดลง 
 

 

ภาพประกอบที ่5.30 การประหยดัและการไม่ประหยดัต่อขนาดกบัเสน้ตน้ทุนเฉล่ียระยะยาว 
 

 จากภาพประกอบท่ี 5.30 ในช่วงแรกของการผลิตจะเกิดการประหยดัต่อขนาด เม่ือเส้น
ตน้ทุนเฉล่ียระยะยาวมีค่าลดลง เน่ืองจากมีการใชปั้จจยัการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ ระยะท่ีสองเป็น
การผลิตท่ีมีผลไดต่้อขนาดคงท่ี เป็นช่วงท่ีเสน้ตน้ทุนเฉล่ียระยะยาวอยูค่งท่ี เน่ืองจากผลผลิตท่ีไดต่้อ
ขนาดคงท่ี การขยายการผลิต ตน้ทุนเฉล่ียระยะยาวไม่เปล่ียนแปลง ส่วนระยะท่ีสามเป็นการผลิตท่ี
ไม่ประหยดัจากขนาด (diseconomies of scale) จะเกิดข้ึนในช่วงสุดทา้ยของการผลิต เส้นตน้ทุน
เฉล่ียระยะยาวจะมีค่าเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากมีการใชปั้จจยัการผลิตท่ีไม่มีประสิทธิภาพ การประหยดัต่อ
ขนาดสามารถเกิดข้ึนไดจ้าก 2 สาเหตุ คือ 
 การประหยดัต่อขนาดภายใน (Internal Economics Of Scales) เกิดจากการมีประสิทธิภาพ
ในการผลิต เน่ืองมาจากการแบ่งงานกนัทาํ แรงงานมีฝีมือ ทาํใหเ้กิดความชาํนาญเฉพาะอยา่ง จึงทาํ
ใหผ้ลผลิตท่ีไดมี้ปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนมากกวา่เดิมการผลิตมีประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน 

 การประหยดัต่อขนาดภายนอก (External Economics Of Scales) เกิดจากปัจจยัภายนอกท่ี
ไม่เก่ียวขอ้งกบัการผลิตเป็นตวัเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต เน่ืองมาจากตน้ทุนการผลิตท่ีลดลง

             0 

ตน้ทุนเฉล่ีย 

ปริมาณ 

การประหยดั
ต่อขนาด 

      ผลไดต่้อ 

     ขนาดคงท่ี การไม่ประหยดัต่อขนาด 
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หรือผลผลิตท่ีมากข้ึน ตน้ทุนต่อหน่วยลดลง เช่น นโยบายท่ีรัฐสนบัสนุนการผลิตมีการลดภาษีดา้น
ต่างๆ 

 สาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดการประหยดัต่อขนาด 

 1) แรงงานมีประสิทธิภาพในการผลิตเพ่ิมข้ึน  

 2) เทคโนโลยมีีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 3) ตน้ทุนเฉล่ียต่อหน่วยลดลง  
 4) การจดัการโลจิสติกส์ท่ีดี 

 5) การไดส่้วนลดจากการซ้ือปัจจยัการผลิตคราวละมาก ๆ 

  การประหยดัต่อขนาดสังเกตไดจ้ากเสน้ตน้ทุนต่อหน่วยระยะยาว ท่ีแสดงปริมาณการผลิต
ท่ีเหมาะสมของโรงงานขนาดต่าง ๆ ในระยะยาว ซ่ึงเป็นตน้ทุนต่อหน่วยท่ีตํ่าท่ีสุดของแต่ละโรงงาน  

 

ตวัอยา่งเช่น ธุรกิจแห่งหน่ึงผลิตท่ีโรงงานขนาดท่ี 1 ตน้ทุนตํ่าสุดคือการผลิตท่ี 50,000 หน่วย ถา้
ตอ้งการผลิตมากข้ึน ก็จะใชโ้รงงานขนาดท่ี 2 ผลิตท่ี 100,000 หน่วย ตน้ทุนต่อหน่วยจะลดลงและ
ถา้ตอ้งการผลิตท่ี 150,000 หน่วยก็จะใชโ้รงงานขนาดท่ี 3 เป็นโรงงานหลกั จึงเป็นการประหยดัต่อ
ขนาด 

 

ภาพประกอบที5่.31 การประหยดัต่อขนาด 

ตน้ทุน 

ปริมาณ 

 

 

 

โรงงานท่ี1 
โรงงานท่ี2 

โรงงานท่ี3 

 150,000  100,000     50,000 
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5.8  กฎผลได้จากการขยายขนาดการผลติ (Law of Returns to Scale) 

 การผลิตในระยะยาว ผูผ้ลิตสามารถเปล่ียนแปลงปัจจยัการผลิตทุกชนิดไดต้ามตอ้งการ 
ปัจจยัการผลิตท่ีใชใ้นการผลิตมีชนิดเดียวคือ ปัจจยัแปรผนั ในการผลิตระยะยาวจึงเป็นการพิจารณา
ถึงการเปล่ียนแปลงปัจจยัการผลิตทุกประเภทในอตัราส่วนท่ีเท่ากนั ว่าจะส่งผลต่อผลผลิตอยา่งไร 
เรียกว่า กฎผลไดจ้ากการขยายขนาดการผลิต ซ่ึงอธิบายการเปล่ียนแปลงของผลผลิตรวม ขณะท่ี
ปัจจยัการผลิตต่างๆ เปล่ียนแปลงตามความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัคงท่ีกบัปัจจยัแปรผนั ต่อจาํนวน
ผลผลิต เม่ือเพ่ิมปัจจัยแปรผนั เขา้ไปในปัจจยัคงท่ีในแต่ละระดับท่ีมีผลต่อจาํนวนผลผลิตโดย
แบ่งเป็น 3 ช่วง ดงัน้ี ช่วงแรกผลผลิตจะเพ่ิมในอตัราสูงข้ึน (Increasing rate) ช่วงท่ีสองผลผลิตจะ
เพ่ิมในอตัราท่ีลดลง (Diminishing rate) จนกระทัง่จาํนวนผลผลิตสูงสุด และช่วงท่ีสามผลผลิตจะ
ลดลง (Decreasing rate) แบ่งเป็นได ้3 ระยะ คือ 
 ระยะท่ี 1 ผลผลิตรวมเพ่ิมมากกว่าอตัราการเพ่ิมของปัจจยัการผลิต (Increasing Returns to 

Scale) เร่ิมจากจุดเร่ิมตน้การผลิตไปกระทัง่ถึงจุดท่ีผลผลิตเฉล่ียสูงสุด ระยะน้ีผลผลิตจะเพ่ิมข้ึนใน
อตัราท่ีเพ่ิมข้ึน) โดยผลผลิตส่วนเพิ่มจะตดักับผลผลิตเฉล่ีย ณ จุดน้ีเช่นกัน ระยะน้ีเป็นระยะท่ี
ผลผลิตรวมมีปริมาณเพ่ิมข้ึน เม่ือเพ่ิมปัจจยัการผลิตเขา้ไปจะทาํใหผ้ลผลิตรวมเพ่ิมข้ึนในอตัราท่ีสูง
กวา่ปัจจยัการผลิต ในระยะน้ีผูผ้ลิตจะขยายการผลิตใหม้ากข้ึน ทาํใหเ้กิดการประหยดัจากขนาด  

( Economy of Scale )  

 ระยะท่ี 2 ผลผลิตรวมเพ่ิมเท่ากบัอตัราการเพ่ิมของปัจจยัการผลิต (Constant Returns to 

Scale) เร่ิมจากจุดผลผลิตเฉล่ียสูงสุด ไปถึงจุดซ่ึงผลผลิตส่วนเพ่ิมเท่ากบัศูนย ์ ระยะน้ีผลผลิตจะเพ่ิม
ชา้หรือ เพ่ิมในอตัราท่ีลดลง (Diminishing rate) ผลผลิตรวมจะสูงสุดท่ีจุดซ่ึงผลผลิตส่วนเพ่ิมเท่ากบั
ศูนย ์ระยะน้ีเป็นระยะท่ีผลผลิตรวมท่ีไดมี้ปริมาณคงท่ี เม่ือเพ่ิมปัจจยัการผลิตเขา้ไป ทาํให้ผลผลิต
รวมเพ่ิมข้ึนในอตัราส่วนเท่ากนักบัปัจจยัการผลิต ผูผ้ลิตมกัจะหยุดการเพ่ิมการผลิตเน่ืองจากการ
เพ่ิมปัจจยัการผลิตทาํให้ได้ผลผลิตในอตัราท่ีเพ่ิมเท่านั้น เช่น โรงงานท่ีมีการผลิตในปริมาณท่ี
เหมาะสม ใชศ้กัยภาพของเคร่ืองจกัรและแรงงานอย่างเต็มท่ี ไม่ตอ้งการการผลิตท่ีมากข้ึน จะไม่
คาํนึงถึงการผลิตในปริมาณมาก 

 ระยะท่ี 3 ผลผลิตรวมเพ่ิมนอ้ยกว่าอตัราการเพ่ิมของปัจจยัการผลิต (Decreasing Returns 

to Scale) เป็นระยะท่ีเกิดข้ึนหลงัจากจุดท่ีผลผลิตส่วนเพ่ิมข้ึนมีค่านอ้ยกว่าศูนย ์(มีค่าเป็นลบ) ระยะ
น้ีผลผลิตจะลดลง (Decreasing rate )โดยผลผลิตส่วนเพ่ิม และผลผลิตรวมจะลดลง เป็นระยะท่ี
ผลผลิตรวมท่ีไดมี้ปริมาณลดลง เม่ือเพ่ิมปัจจยัการผลิตเขา้ไป ทาํใหผ้ลผลิตรวมเพ่ิมข้ึนในอตัราท่ีตํ่า
กวา่ปัจจยัการผลิต ผูผ้ลิตท่ีอยูใ่นระยะน้ีจะพบผลเสียท่ีเกิดจากการขยายการผลิตท่ีมากเกินไป ดงันั้น
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การผลิตในระยะยาว ผูผ้ลิตจะทาํการผลิตในระยะท่ีหน่ึงและสอง เป็นระยะท่ีผูผ้ลิตไดรั้บกาํไร แต่
ในระยะท่ีสามซ่ึงผลผลิตรวมเพ่ิมข้ึนในอตัราท่ีลดลง ผูผ้ลิตจะไม่เลือกทาํการผลิตเพราะเส่ียงกบัการ
ขาดทุน 

 

5.9  สรุปการผลติ 

 ผูผ้ลิตมีหน้าท่ีผลิตสินคา้หรือบริการ โดยจุดมุ่งหมาย คือ การแสวงหากาํไรสูงสุด การ
ผลิตเป็นขั้นตอนเปล่ียนแปลงปัจจยัการผลิตให้เป็นผลผลิต ปัจจยัการผลิตหมายถึง ท่ีดิน แรงงาน 

ทุน ผูป้ระกอบการ และวัตถุดิบท่ีใช้ในกระบวนการผลิตทั้ งหมดทุกขั้นตอน ต้นทุนในทาง
เศรษฐศาสตร์ท่ีสาํคญั คือ ตน้ทุนค่าเสียโอกาส ตน้ทุนไม่ชดัแจง้ หรือตน้ทุนแฝง และตน้ทุนดา้น
สังคม การผลิตในทางเศรษฐศาสตร์ แบ่งการวิเคราะห์การผลิตออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะสั้นและ
ระยะยาว ตน้ทุนการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์จึงแบ่งเป็นตน้ทุนระยะสั้นและตน้ทุนระยะยาว โดย
ตน้ทุนระยะสั้นประกอบดว้ยตน้ทุนคงท่ีและตน้ทุนผนัแปร ในขณะท่ีตน้ทุนระยะยาวประกอบดว้ย
ตน้ทุนผนัแปรเท่านั้น ลกัษณะเส้นตน้ทุนแบ่งได ้7 ประเภท ไดแ้ก่ ตน้ทุนคงท่ีรวม  ตน้ทุนผนัแปร
รวม ตน้ทุนรวม ตน้ทุนคงท่ีเฉล่ีย ตน้ทุนผนัแปรเฉล่ีย ตน้ทุนรวมเฉล่ียและตน้ทุนเพ่ิมหน่วยสุดทา้ย
โดยเส้นตน้ทุนรวมเฉล่ียแบ่งไดเ้ป็นสองประเภทคือ เส้นตน้ทุนเฉล่ียระยะสั้นและ เส้นตน้ทุนเฉล่ีย
ระยะยาว โดยมีความสมัพนัธ์ระหว่างตน้ทุนต่างๆมีความเก่ียวขอ้งกนั ผา่นรูปแบบของฟังกช์นัการ
ผลิตท่ีมีรูปแบบสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการผลิตและจาํนวน
ผลผลิต แสดงให้เห็นถึงจาํนวนของผลผลิตท่ีผูผ้ลิตผลิตไดด้ว้ยการใชปั้จจยัการผลิตจาํนวนหน่ึง
ภายใตเ้ทคนิคท่ีมีอยูใ่นช่วงระยะเวลาหน่ึง โดยท่ีผูผ้ลิตจะทาํการผลิต ณ จุดท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือจุดท่ี
มีการประหยดัต่อขนาดมากท่ีสุด เป็นจุดดุลยภาพของการผลิตในระยะยาว 

 

คาํถามทบทวน 

 

 1) จงยกตวัอยา่งกระบวนการผลิตและผลผลิตท่ีมีปัจจยันาํเขา้คือยางพารา 
 2) จงยกตวัอยา่งปัจจยันาํเขา้และกระบวนการผลิตของปุ๋ยชีวภาพ 

 3) ตน้ทุนในทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค เนน้ในเร่ืองใด  

 4) ตน้ทุนค่าเสียโอกาส หมายความวา่อยา่งไร 
 5) ตน้ทุนท่ีเห็นชดัแจง้กบัตน้ทุนท่ีเห็นไม่ชดัแจง้ต่างกนัอยา่งไร  
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แผนการสอนประจําบทที ่6 

เร่ือง รายรับและกาํไรจากการผลติ 

 

หัวข้อเนือ้หาประจําบท 

 รายรับ 

 รายรับรวม รายรับเฉล่ียและรายรับหน่วยทา้ยสุด 

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งรายรับรวม รายรับเฉล่ียและรายรับเพิ่ม 

 กาํไร 
 การวิเคราะห์จุดคุม้ทุน 

 เสน้ตน้ทุนเท่ากนัและเสน้ผลผลิตเท่ากนั 

 การเปล่ียนแปลงของเสน้ตน้ทุนท่ีเท่ากนั 

 เสน้ผลผลิตเท่ากนั 

 อตัราการใชปั้จจยัการผลิตทดแทน 

 ดุลยภาพของผูผ้ลิต 

 เสน้ขยายการผลิต 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เม่ือศึกษาบทน้ีแลว้ ผูศึ้กษาสามารถ 

 1. อธิบายลกัษณะรายรับและกาํไรจากการผลิต 

 2.สามารถอธิบายความสมัพนัธ์ของรายรับรวม รายรับเฉล่ียและรายรับหน่วยทา้ยสุดจาก 
 3. สามารถวิเคราะห์รายรับและกาํไรจากจุดคุม้ทุน 

 4. สามารถอธิบายเสน้ตน้ทุนเท่ากนัและเสน้ผลผลิตเท่ากนั 

 5. สามารถวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของเสน้ตน้ทุนท่ีเท่ากนัและเสน้ผลผลิตเท่ากนั 

 6. เขา้ใจหลกัการอตัราการใชปั้จจยัการผลิตทดแทน 

 7. สามารถวิเคราะห์ดุลยภาพของผูผ้ลิตและเสน้ขยายการผลิต   

 8. อภิปรายและตอบคาํถามได ้
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วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

 1.แนะนาํเน้ือหารายวิชาในบท 

 2.แนะนาํเอกสารและตาํราอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง สาํหรับอ่านเพิม่เติม 

 3.แนะนาํกิจกรรมการเรียนการสอน การวดัผลและการประเมินผล 
 4. บรรยายโดยใชเ้อกสารและยกตวัอยา่ง 
 6. ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา และร่วมกนัวเิคราะห์รายรับและกาํไรจากการผลิต 

 7. ตอบคาํถามและส่งงานคาํถามทา้ยบท 

 8. จดัทาํรายงานคน้ควา้นอกชั้นเรียน พร้อมนาํเสนอหนา้ชั้นเรียน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1.เอกสารประกอบการสอน 

 2.เอกสาร ตาํรา และบทความท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.เอกสารตวัอยา่งกรณีศึกษาในปัจจุบนั 

 4.ชุดแผน่ใสสรุปคาํบรรยาย 
 

การวดัและประเมินผล 
 1.สงัเกตจากเขา้ชั้นเรียน ความสนใจในการเรียน 

 2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน 

 3.การตอบคาํถาม การวิเคราะห์กรณีศึกษาในชั้นเรียน 

 4.การตอบคาํถามทา้ยบท 

 5. รายงานการคน้ควา้นอกชั้นเรียนและการนาํเสนอ 
 



 

บทที ่6 

รายรับและกาํไร 
 

6.1  รายรับ (Revenue) 

 จรินทร์ (2550) กล่าวว่า รายรับจากการผลิตหมายถึง รายไดท่ี้ผูผ้ลิตไดรั้บจากการขาย
สินคา้และบริการท่ีผลิตของตนตามราคาของตลาดในขณะนั้น 

 ประยูร (2551) กล่าวว่ารายรับ คือ รายไดท่ี้ผูผ้ลิตไดรั้บจากการขายผลผลิตของตนตาม
ราคาท่ีถูกกาํหนดข้ึน 

 สรุปไดว้่า รายรับ หมายถึง รายไดท่ี้ผูผ้ลิตไดรั้บจากการขายสินคา้หรือบริการในราคาท่ี
กาํหนดซ่ึงรายไดจ้ะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัปริมาณผลผลิตของหน่วยผลิตกบัราคาสินคา้ท่ีสามารถ
ขายไดใ้นขณะนั้น รายรับสามารถหาไดจ้ากการนาํราคาสินคา้(P) คูณดว้ยปริมาณสินคา้ท่ีขายได ้(Q) 

สามารถเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 

  R = P x Q 

 รายรับเป็นส่ิงท่ีทาํให้ทราบว่าผูผ้ลิตได้กําไรมากน้อยอย่างไรโดยการนํารายรับมา
เปรียบเทียบกบัตน้ทุนการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์ปริมาณการผลิตจะพิจารณาจากกาํไรเป็นหลกั
ถา้ได้รับกาํไรมากก็จะขยายการผลิตแต่ถา้กาํไรน้อยก็ลดการผลิตลงเพื่อให้ผลิตอยู่ในระดับท่ี
เหมาะสม เน่ืองจากกาํไรคือส่วนต่างระหว่างตน้ทุนและรายรับจากการผลิต ดงันั้นผูผ้ลิตจึงตอ้ง
วิเคราะห์รายรับควบคู่ไปกบัตน้ทุนเพื่อใชใ้นการวิเคราะห์กาํไรจากการผลิตในแต่ละช่วงเวลา 
 

ตวัอยา่งเช่น ราคาสินคา้ชนิดหน่ึง หน่วยละ 5 บาท มีผูซ้ื้อทั้งหมด 20 หน่วย รายรับทั้งหมดท่ีผูข้าย
ไดรั้บจากการขายเท่ากบั100 บาท รายรับท่ีผูข้ายไดรั้บ 100 บาทน้ีมาจากการขายสินคา้ 20หน่วย 
เพราะฉะนั้นรายรับเฉล่ีย ต่อ 1 หน่วยสินคา้เท่ากบั 5 บาท หาไดจ้ากผลหารของรายรับทั้งหมดกบั
จาํนวนสินคา้ท่ีขาย เท่ากบัราคาสินคา้นัน่เอง 
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6.2  รายรับรวม รายรับเฉลีย่และรายรับหน่วยท้ายสุด 

 รายรับ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ รายรับรวม รายรับเฉล่ีย และรายรับหน่วยทา้ยสุด มี
รายละเอียด ดงัน้ี 

 รายรับรวม (Total Revenue: TR) หมายถึง รายไดท้ั้งหมดท่ีผูผ้ลิตไดรั้บจากการขายสินคา้
และบริการในปริมาณต่างๆกนัของตนตามระดบัราคาในตลาด หาไดจ้ากราคาของสินคา้คูณกบั
ปริมาณขาย เขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 

  TR = P x Q 

โดยท่ี P = ราคาสินคา้ต่อหน่วย 
 Q = ปริมาณสินคา้ท่ีขายได ้

 รายรับเฉล่ีย (Average Revenue: AR) หมายถึง รายรับต่อการขายผลผลิต1หน่วย หรือ
รายรับรวมต่อจาํนวนสินคา้หรือบริการทั้งหมดท่ีขายได ้หาไดจ้ากรายรับรวมหารดว้ยปริมาณขาย 
เขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 

  

TR
AR P

Q

   

 จะเห็นไดว้่ารายรับเฉล่ีย (AR) เป็นค่าเดียวกนักบัราคา (P) ดงันั้น เส้นรายรับเฉล่ีย(AR) 

จึงเป็นเสน้เดียวกบัเสน้อุปสงค ์

 รายรับส่วนเพ่ิมหรือรายรับหน่วยทา้ยสุด (Marginal Revenue: MR) หมายถึง รายรับท่ี
เพิ่มข้ึนเม่ือขายสินคา้เพิ่มข้ึนหน่ึงหน่วยหรือรายรับรวมท่ีเปล่ียนแปลงไปเม่ือขายสินคา้เปล่ียนแปลง
ไป 1 หน่วยเป็นการเปล่ียนแปลงของรายรับรวมเทียบกบัการเปล่ียนแปลงปริมาณขาย 1 หน่วย หา
ไดจ้ากอตัราส่วนระหวา่งการเปล่ียนแปลงของรายรับรวมกบัการเปล่ียนแปลงของปริมาณขาย เขียน
เป็นสมการไดด้งัน้ี  

 Q

TR
MR




  

โดยท่ี TR คือ ส่วนเปล่ียนแปลงของรายรับรวม 

 Q คือ ส่วนเปล่ียนแปลงของปริมาณการขาย 
 

 กล่าวไดว้่ารายรับส่วนเพิ่ม(MR) คือค่าความชนั (Slope) ของเส้นรายรับรวม(TR) ณ จุด
สมัผสันัน่เอง 
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ตวัอยา่งเช่น สินคา้ของผูผ้ลิตรายหน่ึงจะมีปริมาณซ้ือท่ีเปล่ียนแปลงตามราคาดงัตารางท่ี 6.1 

 

ตารางที ่6. 1ปริมาณซ้ือท่ีเปล่ียนแปลงราคา 
ราคา  P  ปริมาณซ้ือ  Q  

35 0 

30 1 

35 2 

30 3 

25 4 

20 5 

15 6 

10 7 

 

จากตารางท่ี 6.1ผูผ้ลิตสามารถหารายรับรวมไดจ้ากP x Qผูผ้ลิตสามารถหารายรับเฉล่ียได้
จากTR / Q ผูผ้ลิตสามารถหารายรับส่วนเพิ่มไดจ้ากการเปล่ียนแปลงTR / การเปล่ียนแปลงQ 

 

ตารางที ่6. 2รายรับรวม รายรับเฉล่ีย และรายรับส่วนเพิ่ม 

รายรับรวม รายรับเฉล่ีย รายรับส่วนเพิม่ 

0 0 - 

30 30 30 

70 35 40 

90 30 20 

100 25 10 

100 20 0 

90 15 -10 

70 10 -20 
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ตวัอยา่ง แม่คา้ขายแอปเป้ิลรายหน่ึงมีอุปสงคห์รือความตอ้งการซ้ือของลูกคา้ ดงัน้ี 

 

ตารางที ่6.3 อุปสงคห์รือความตอ้งการซ้ือแอปเป้ิล 
ราคา ปริมาณซ้ือ 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 จากตารางท่ี 6.3 แม่คา้รายน้ีสามารถหารายรับรวมไดจ้าก P×Q หารายรับเฉล่ียไดจ้าก TR / 

Q หารายรับส่วนเพิ่มไดจ้าก 
TR

Q




 ไดด้งัน้ี 

ตารางที ่6.4 รายรับรวม รายรับเฉล่ีย และรายรับส่วนเพิ่ม 

รายรับรวม 

.TR P Q  

รายรับเฉล่ีย 
/AR TR Q  

รายรับส่วนเพิม่ 

/MR TR Q   

8 

14 

18 

20 

20 

18 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

- 

6 

4 

2 

0 

-2 

 

6.3  ความสัมพนัธ์ระหว่างรายรับรวม รายรับเฉลีย่และรายรับเพิม่ 

 รายรับจากการผลิต มี 3 ประเภท ประกอบดว้ยรายรับเฉล่ีย รายรับส่วนเพิ่ม และรายรับ
รวมจุดมุ่งหมายในการผลิตของผูผ้ลิตคือตอ้งการกาํไรสูงสุดผูผ้ลิตจะไดรั้บกาํไรหรือขาดทุนเกิด
จากความแตกต่างระหว่างรายรับจากการผลิตกบัตน้ทุนการผลิต ซ่ึงรายรับทั้งสามของรายรับรวม 

รายรับเฉล่ีย และรายรับเพิ่มมีความสมัพนัธ์กนัดงัน้ี 
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ตารางที ่6.5 ความสมัพนัธ์ระหวา่ง รายรับเฉล่ีย รายรับรวม และรายรับส่วนเพิ่ม 

ราคา 
P 

ปริมาณซ้ือ 
Q 

รายรับรวม 

TR 

รายรับเฉล่ีย 
AR 

รายรับส่วนเพิม่ 

MR 

วิธีการหา   TR PxQ   /AR TR Q   /TR Q   

TRหลงั-TRก่อน 

 

สามารถวาดกราฟแสดงความสมัพนัธ์ไดด้งัน้ี 

 

 

ภาพประกอบที ่6.1 ความสมัพนัธ์ระหวา่งรายรับรวม รายรับเฉล่ีย และรายรับเพิ่ม 

 

 จากภาพประกอบท่ี 6.1 สามารถสรุปความสัมพนัธ์ระหว่างรายรับรวม รายรับเฉล่ีย และ
รายรับเพิ่มไดด้งัน้ี 

 1) เม่ือปริมาณการขายเพิ่มข้ึนรายรับเฉล่ียจะมีค่าลดลง 
 2) เสน้รายรับเฉล่ียมีค่าเหมือนกบัเสน้อุปสงคซ่ึ์งเท่ากบัเสน้ราคา 
 3) รายรับเฉล่ียจะมีค่าลดลงเม่ือขายสินคา้ไดเ้พิ่มข้ึนและมีค่ามากกวา่รายรับเพิ่มเสมอ 
 4) เสน้รายรับเพิ่มจะมีค่าลดลงเท่ากบัศูนยแ์ละติดลบเม่ือรายรับรวมมีค่าสูงสุด 

   รายรับ 

  TR 

AR 

MR 

ปริมาณ 
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 5) ท่ีรายรับเพิ่มมีค่ามากกวา่ศูนย ์รายรับรวมจะเพิ่มข้ึน 

 6) รายรับรวมจะมีค่าสูงสุดเม่ือรายรับเพิ่มมีค่าเท่ากบัศูนย ์ 
 7) รายรับรวมจะมีค่าลดลงเม่ือรายรับเพิ่มมีค่าติดลบ 

 8) รายรับรวมมีค่าเพิ่มข้ึนในขณะท่ีรายรับเฉล่ียและรายรับเพิ่มจะมีค่าลดลง 
 ตวัอย่างเช่น ราคาสินคา้ในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ชนิดหน่ึงเท่ากบัหน่วยละ 2 บาท 

ผูบ้ริโภคสามารถซ้ือสินคา้ชนิดน้ีไดไ้ม่จาํกดัจาํนวน ณ ระดบัราคาท่ี 2 บาท 

 รายรับเฉล่ียของผูผ้ลิตสินคา้ชนิดน้ีเท่ากบั 

  2AR P   

 รายรับรวมของผูผ้ลิต หาไดจ้ากการนาํราคาสินคา้หรือรายรับเฉล่ียคูณดว้ยปริมาณสินคา้
ท่ีผูผ้ลิตขายไดด้งัน้ี 

  . . 2TR AR Q P Q Q    

 รายรับเพิ่มของผูผ้ลิตหาไดจ้ากการนําส่วนเปล่ียนแปลงของรายรับรวมหารด้วยส่วน
เปล่ียนแปลงของปริมาณสินคา้ท่ีขายไดเ้ท่ากบั 

  2
TR

MR

Q


 


 

 

ตารางที ่6.6 ความสมัพนัธ์ระหวา่งรายรับรวม 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 

 

 สามารถวาดกราฟแสดงความสัมพนัธ์ของเส้นรายรับรวม รายรับเฉล่ีย และรายรับเพิ่มได้
ดงัน้ี 
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ภาพประกอบที6่.2 แสดงความสมัพนัธ์ของเสน้รายรับรวม รายรับเฉล่ีย และรายรับเพิ่ม. 

 

ตวัอยา่ง กรณีราคาสินคา้คงท่ี 

 ราคาสินคา้คงท่ีหน่วยละ 4 บาท เม่ือขายสินคา้ได ้1 หน่วย  รายรับรวมเท่ากบั 4 บาท เม่ือ
ขายสินคา้ได ้2 หน่วยรายรับรวมเท่ากบั 8 บาท เม่ือขายสินคา้ได ้3 หน่วย รายรับรวมเท่ากบั 12 บาท 

เม่ือขายสินคา้ได4้ หน่วย รายรับรวมเท่ากบั 16 บาทเม่ือขายสินคา้ได ้5 หน่วย รายรับรวมเท่ากบั 20 

บา  เม่ือขายสินคา้ได ้6 หน่วย รายรับรวมเท่ากบั 24 บาท ตามลาํดบัสามารถคาํนวณหาค่ารายรับ
รวม รายรับส่วนเพิ่ม และรายรับเฉล่ียไดด้งัตารางท่ี 6.7 

 

TR 

D=AR=MR=P 

6 

ปริมาณ 

รายรับ 

12 

 

10 

 

8 

 

6 

 

4 

 

2 

0 
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ตารางที ่6.7 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 

 

 เม่ือนาํตวัเลขตารางท่ี 6.7มาสร้างเป็นกราฟ จะไดค้วามสมัพนัธ์ของเสน้ต่างๆ ดงัน้ี 

 

ภาพประกอบที ่6.3 ความสมัพนัธ์ของเสน้รายรับ กรณีราคาสินคา้คงท่ี. 

 

20 

 

16 

 

12 

 

8 

 

4 

 

0 

1                    3                      5 

D = AR , MR 

ปริมาณ 

TR 

ราคารายรับ 
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ตวัอยา่ง กรณีท่ีราคาสินคา้ไม่คงท่ี 

 สินคา้ราคาไม่คงท่ี ขายสินคา้หน่วยละ 2 บาท จะขายสินคา้ได ้1 หน่วย รายรับเท่ากบั 20 

บาท เม่ือขายสินคา้หน่วยละ 3 บาท จะขายสินคา้ไดไ้ดเ้พิ่มเป็น 2 หน่วย รายรับเท่ากบั 26 บาท เม่ือ
ขายสินคา้หน่วยละ 4 บาท จะขายสินคา้ไดไ้ดเ้พิ่ม 3 หน่วย รายรับเท่ากบั 30 บาท เม่ือขายสินคา้
หน่วยละ 5 บาท จะขายสินคา้ไดไ้ดเ้พิ่มเป็น 4 หน่วย รายรับเท่ากบั 32 บาท เม่ือขายสินคา้หน่วยละ 
6 บาท จะขายสินคา้ไดไ้ดเ้พิ่ม 5 หน่วย รายรับเท่ากบั 32 บาทเม่ือขายสินคา้หน่วยละ 7 บาท จะขาย
สินคา้ไดไ้ดเ้พิ่มเป็น 6 หน่วย รายรับเท่ากบั 30 บาท สามารถคาํนวณหาค่ารายรับรวม รายรับส่วน
เพิ่ม และรายรับเฉล่ีย ไดด้งัตารางท่ี6.8 
 

ตารางที ่6.8รายรับรวม รายรับส่วนเพิ่ม และรายรับเฉล่ีย 
P Q TR AR MR 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

20 

26 

30 

32 

32 

30 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

- 

6 

4 

2 

0 

-2 

 

 เม่ือนาํตวัเลขต่างๆ มาสร้างเป็นกราฟ จะไดค้วามสัมพนัธ์ของเส้นต่างๆ ดงัภาพประกอบ
ท่ี 6.8 
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ภาพประกอบที6่.4ความสมัพนัธ์ของเสน้รายรับ กรณีราคาสินคา้ไม่คงท่ี. 

 

6.4  กาํไร 
 ตน้ทุนทางดา้นเศรษฐศาสตร์แตกต่างจากตน้ทุนทางดา้นบญัชี จากการพิจารณาค่าเสีย
โอกาส  ทําให้กําไรทางด้านเศรษฐศาสตร์แตกต่างจากกําไรทางด้านบัญชี  ต้นทุนในทาง
เศรษฐศาสตร์จึงสูงกว่าตน้ทุนในทางบญัชี ตน้ทุนในทางบญัชีนอกจากจะไม่คาํนึงถึงตน้ทุนแอบ
แฝงแลว้ ยงัไม่คาํนึงถึงค่าตอบแทนของผูป้ระกอบการเป็นตน้ทุน กาํไรในทางเศรษฐศาสตร์จึงมี 2 

ลกัษณะ คือ กาํไรปกติและกาํไรเกินปกติท่ีถูกพิจารณาจากตน้ทุนค่าเสียโอกาส  

 กาํไร หมายถึง ส่วนต่างระหว่างตน้ทุนการผลิตทั้งหมดกบัรายรับจากการขายผลผลิต
ทั้งหมดสามารถเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 

     = TR – TC 

โดยท่ี   = กาํไร 
 TR = รายรับจากการขายผลผลิตทั้งหมด 

 TC = ตน้ทุนจากการผลิตทั้งหมด 

0 

30 
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           2                          4              

TR 
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MR 

ปริมาณสินคา้ 

รายรับ 
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 เน่ืองจากตน้ทุนในทางเศรษฐศาสตร์คาํนวณจากรายจ่ายท่ีไดจ่้ายจริงและไม่ไดจ่้ายจริง
เช่น ตน้ทุนค่าเสียโอกาสตน้ทุนในทางเศรษฐศาสตร์จึงสูงกว่าตน้ทุนทางบญัชีดงันั้นกาํไรในทาง
เศรษฐศาสตร์จึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 
 1) กาํไรท่ีได ้มีค่าเท่ากบัศูนยแ์สดงถึง กาํไรปกติ (Normal Profit) 

 2) กาํไรท่ีได ้มีค่ามากกวา่ศูนยแ์สดงถึง กาํไรเกินปกติหรือกาํไรส่วนเกิน (Excess Profit) 

 3) กาํไรท่ีได ้มีค่านอ้ยกวา่ศูนยแ์สดงถึง การขาดทุน (Lose) 

 ผูผ้ลิตท่ีมีกาํไรปกติเป็นกาํไรท่ีถูกรวมค่าเสียโอกาสต่างๆ ไวใ้นต้นทุนการผลิตแล้ว 
ดงันั้นกาํไรท่ีสาํคญัในทางเศรษฐศาสตร์ก็คือ กาํไรปกติ และกาํไรเกินปกติ สามารถสังเกตไดจ้าก
ความสมัพนัธ์ของรายรับรวม และตน้ทุนรวมมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 6.4.1 กาํไรปกติ เกิดข้ึนเม่ือรายรับรวมมีค่าเท่ากบัตน้ทุนรวมผูผ้ลิตจะไดรั้บกาํไรปกติซ่ึง 
เป็นกาํไรท่ีคิดรวมค่าตน้ทุนค่าเสียโอกาสไวก้าํไรปกติเป็นกาํไรท่ีทางเศรษฐศาสตร์เท่ากบัศูนย ์
แสดงถึงกาํไรปกติท่ีเป็นค่าตอบแทนท่ีผูผ้ลิตควรไดรั้บรวมค่าแรงของตวัเอง ค่าเช่าสถานท่ีของ
ตวัเอง เป็นตน้ 

 6.4.2 กาํไรเกินปกติ จะเกิดข้ึนเม่ือรายรับรวมมีค่ามากกว่าตน้ทุนรวม ผูผ้ลิตจะไดรั้บ
กาํไรเกินปกติหรือส่วนเกินของกาํไรถือว่าเป็นกาํไรท่ีแทจ้ริงในทางเศรษฐศาสตร์ กาํไรเกินปกติ
เป็นกําไรทางเศรษฐศาสตร์ ท่ีมากกว่า ศูนย์ นับว่า เ ป็นกําไรท่ีแท้จ ริงทางเศรษฐศาสตร์ 
(economicprofit) ซ่ึงเป็นกาํไรท่ีจะดึงดูดให้หน่วยผลิตเดิมขยายกิจการหรือขนาดของการผลิตให้
ใหญ่โตมากข้ึน และดึงดูดใหผู้ผ้ลิตรายใหม่ๆ เขา้สู่ตลาด 

 โดยกาํไรเกินปกติ มาจากการผลิตท่ีผูผ้ลิตตอ้งการไดรั้บกาํไรสูงสุด (Maximized Profit) 

จากการผลิตมีวิธีพิจารณา 2 วิธี ดงัน้ี 

 1) สังเกตจากค่าความแตกต่างระหว่างค่ารายรับรวม และค่าตน้ทุนรวมกาํไรเกินปกติท่ี
มากท่ีสุดจะเกิดข้ึน ณ ปริมาณการผลิตท่ีจะให้กาํไรสูงสุด นัน่คือ ปริมาณการผลิตท่ีทาํใหค่้ารายรับ
รวมมากกวา่ค่าตน้ทุนรวมมากท่ีสุดดงัรูป 
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ภาพประกอบที ่6.5 แสดงผลกาํไรรวมท่ีมีค่าสูงท่ีสุด 

 

 จากภาพประกอบท่ี 6.5 จะเห็นไดว้่าเส้นตน้ทุนรวม และเส้นรายรับรวมจะมีช่วงห่างกนั
มากท่ีสุดท่ีจุด A และ Bแสดงถึงจุดท่ีมีกาํไรสูงท่ีสุด โดยมีผลผลิตท่ี Q หน่วย หรือสามารถสงัเกตได้
จากค่าความชนัของเสน้ตน้ทุนรวม เท่ากบัค่าความชนัของเสน้รายรับรวม 

  

TR
SlopeTR MR

Q

TC
SlopeTC MC

Q


 


 

 

 กล่าวไดว้า่กาํไรสูงสุดจะอยู ่ณ ระดบัท่ีผลผลิตท่ีค่าความชนัของเส้นตน้ทุนรวมเท่ากบั ค่า
ความชนัของเสน้รายรับรวม นัน่คือรายรับเพิ่มเท่ากบัตน้ทุนเพิ่ม (MC = MR) 

 2) สังเกตจากค่ารายรับเพิ่มและค่าตน้ทุนเพิ่ม โดยปกติผูผ้ลิตจะขยายการผลิตต่อไปหาก
ยงัไดก้าํไรเพิ่มข้ึน คือ รายรับเพิ่มมากกว่าตน้ทุนเพิ่มจนถึงจุดท่ีรายรับเพิ่มค่าเท่ากบัค่าตน้ทุนเพิ่ม 

ซ่ึงเป็นปริมาณการผลิตท่ีจะใหก้าํไรสูงสุด ดงัภาพประกอบท่ี 6.6 

 

TC 

TR 

Q 

A 

ตน้ทุน รายรับกาํไร 

   0 

π 

ปริมาณ 
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ภาพประกอบที ่6.6 ปริมาณการผลิตท่ีไดรั้บกาํไรสูงสุด. 

 

 เม่ือรายรับเพิ่มมีมากกว่าตน้ทุนเพิ่ม กาํไรท่ีผูผ้ลิตไดรั้บยงัคงสูงข้ึนไป ผูผ้ลิตจึงทาํการ
ขยายการผลิตต่อไป จนกระทัง่ถึง จุดท่ีตน้ทุนเพิ่มเท่ากบัรายรับเพิ่ม(MC = MR) จึงจะหยดุขยายการ
ผลิต หรือเป็นดุลยภาพของผูผ้ลิตนัน่เอง 
 

6.5  การวเิคราะห์จุดคุ้มทุน ( Break Even Point Analysis) 

 จุดคุม้ทุนเป็นแนวคิดท่ีใช้ในวิเคราะห์รายรับและตน้ทุนท่ีมีความสัมพนัธ์กับปริมาณ
ผลผลิต การวิเคราะห์จุดคุม้ทุน เป็นวิธีวิเคราะห์โดยใชค้วามสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง ดว้ย
กราฟและสมการทางคณิตศาสตร์ จุดตดับนกราฟและการแกร้ะบบสมการจะทาํให้ผูผ้ลิตทราบถึง
จาํนวนสินคา้ท่ีควรผลิต จาํนวนสินคา้ขั้นตํ่าท่ีจะทาํใหร้ายรับเท่ากบัตน้ทุน (Break-even) ท่ีเรียกว่า
จุดคุม้ทุน จุดคุม้ทุนจึงเป็นจุดท่ีเม่ือผูผ้ลิตผลิตสินคา้จาํนวนดงักล่าวแลว้ไดรั้บกาํไรปกติหรือเท่ากบั
ศูนย ์นัน่คือ ปริมาณสินคา้ท่ีทาํให้รายไดร้วม มีค่าเท่ากบัตน้ทุนรวม ภายใตข้อ้สมมติฐานท่ีว่า ราคา
ของสินคา้ไม่มีการเปล่ียนแปลงและตน้ทุนผนัแปรคงท่ี 

 การวิเคราะห์จุดคุม้ทุนโดยใช้การคาํนวณหาได้จากตน้ทุนคงท่ีและกาํไรส่วนเกินต่อ
หน่วย โดยนาํกาํไรส่วนเกินต่อหน่วยหารดว้ยตน้ทุนคงท่ี ดงัน้ี 

ตน้ทุน 

    Q 

  MR 

ปริมาณ 

MC 
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จุดคุม้ทุน =   

 

 

   

 

   =   

 

ตวัอยา่งการหาจุดคุม้ทุน 

 บริษทัผลิตตุ๊กตาเด็กเล่น กิจการขายส่งในราคาตวัละ  70 บาท ต้นทุนผนัแปรตุ๊กตา 
เท่ากบั 50 บาท และกิจการแห่งน้ีมีค่าใชจ่้ายคงท่ีต่อเดือน เดือนละ 400,000 บาท การคาํนวณหา
จุดคุม้ทุนไดด้งัน้ี 

จุดคุม้ทุน = 

 

   

 


400,000
20,000

70 50
 

 

 6.5.1 กรณกีารเปลีย่นแปลงราคาขาย 
  ถา้กิจการเพิ่มราคาขายจากเดิมหน่วยละ 70 บาท เป็นหน่วยละ 75บาท และสมมติ
วา่ ปัจจยัอ่ืนไม่เปล่ียนแปลงกจ็ะมีผลกระทบต่อจุดคุม้ทุนคือ กิจการจะขายสินคา้ถึงจุดคุม้ทุนเร็วข้ึน 

ไดด้งัน้ี 

 

จุดคุม้ทุน  = 

 

     


400,000
16,000

75 50
 

 

 จะเห็นว่าเม่ือกิจการเพ่ิมราคาขายจาก 70 บาท เป็น 75 บาท จุดคุม้ทุนก็จะเปล่ียนจาก 

20,000 หน่วยเป็น 16,000 หน่วย แต่ถา้กิจการลดราคาขายลงกจ็ะทาํใหจุ้ดคุม้ทุนสูงข้ึนจากเดิม 

 6.5.2 กรณีการเปล่ียนแปลงตน้ทุนผนัแปร 
  ถา้ตน้ทุนผนัแปรมีการเปล่ียนแปลงท่ีเพิ่มข้ึนจากหน่วยละ 50บาทเป็น 54บาท และ
ปัจจยัอ่ืนไม่เปล่ียนแปลง กจ็ะมีผลกระทบต่อจุดคุม้ทุนดงัน้ี 

ตน้ทุนคงท่ี 

อตัรากาํไรส่วนเกิน 

  ตน้ทุนคงท่ี 

  ราคาขาย-ตน้ทุนผนัแปร 

ตน้ทุนคงท่ี 

กาํไรส่วนเกิน 

ตน้ทุนคงท่ี 

กาํไรส่วนเกิน 

ตน้ทุนคงท่ี 

กาํไรส่วนเกินต่อหน่วย 
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 จุดคุม้ทุน = 

 

   

 


400,000
25,000

70 54
 

 

 จะเห็นว่าเม่ือตน้ทุนผนัแปรเพิ่มข้ึนจาก 50 บาท เป็น 54บาท จุดคุม้ทุนเพิ่มจาก 16,000

หน่วย เป็น25,000 หน่วย 
 6.5.3 กรณกีารเปลีย่นแปลงต้นทุนคงที ่
ถา้ตน้ทุนคงท่ีเพิ่มจาก 400,000 บาท เป็น 440,000บาท และปัจจยัอ่ืนไม่เปล่ียนแปลง จุดคุม้ทุนใหม่
เป็นดงัน้ี 

 

จุดคุม้ทุน = 

 

    


440,000
22,000

70 50
 

 เม่ือตน้ทุนคงท่ีเพิ่มข้ึนจาก 400,000 บาท เป็น 440,000 จะทาํใหจุ้ดคุม้ทุนเพิ่มจาก 25,000 

หน่วย เป็น 22,000 หน่วย 
 กล่าวไดว้า่ จุดคุม้ทุนเป็นจุดท่ีรายรับรวมมีค่าเท่ากบัตน้ทุนรวมเป็นจุดท่ีทาํใหผู้ผ้ลิตไดรั้บ
กาํไรปกติ คือ กาํไรเท่ากบัศูนย ์ดงัภาพประกอบท่ี6.7 
 

  ตน้ทุนคงท่ี 

  กาํไรส่วนเกิน 

ตน้ทุนคงท่ี 

กาํไรส่วนเกิน 
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ภาพประกอบที ่6.7จุดคุม้ทุน 

\\\\\ 

 จุดคุม้ทุนคือ จุด A หมายความว่า ถา้ผลิตและขายไดต้ามจาํนวนกิจการก็จะไม่ไดก้าํไร
และไม่ขาดทุน ถา้ขายไดเ้กินกวา่นั้นกจ็ะเป็นกาํไร แต่หากขายตํ่ากวา่กจ็ะเกิดการขาดทุน 

 ส่วนต่างระหวา่งราคากบัตน้ทุนผนัแปร จะเป็นส่วนท่ีเอาไปชดเชยตน้ทุนคงท่ี ดงันั้นหาก
สินคา้ของผูผ้ลิตราคาขายสูงกว่าตน้ทุนผนัแปร ผูผ้ลิตจะทาํการผลิตต่อเพื่อนาํเอาส่วนต่างมาชดเชย
ตน้ทุนคงท่ี แต่หากราคาสินคา้ตํ่ากว่าตน้ทุนผนัแปร ผูผ้ลิตจะพบกบัการขาดทุน ควรเลิกกิจการดงั
ภาพประกอบท่ี 6.8 

A 

Lose 

ปริมาณ 

จุดคุม้ทุน 

TFC 

TVC 

TC 
TR 

ตน้ทุน รายรับ กาํไร 
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ภาพประกอบที ่6.8 การวิเคราะห์จุดคุม้ทุน 

 

 จากภาพประกอบท่ี 6.8 จุด B เป็นจุดคุม้ทุนท่ีตอ้งผลิต ปริมาณ Q1 หน่วย ตน้ทุนรวม C1 

บาท ซ่ึงเกิดจากเสน้ของรายไดต้ดักบัเสน้ของทุนรวม พื้นท่ีอยูร่ะหวา่งเสน้รายรับรวมกบัเส้นตน้ทุน
รวมนั้น ณ บริเวณมากกว่า Q1 เป็นกาํไร ส่วนพื้นท่ีท่ีอยูร่ะหว่างเส้นรายรับรวมและตน้ทุนรวมท่ีอยู่
นอ้ยกวา่ Q1 นั้นจะเป็นการขาดทุน 

 

ตวัอยา่ง เช่น กิจการผลิตอิฐมวลเบาแห่งหน่ึงมีความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณการขายอิฐ รายรับรวม
ตน้ทุนรวม และตน้ทุนคงท่ีดงัภาพประกอบท่ี6.9 

ขาดทุน 

กาํไร 

รายได ้ตน้ทุน 

ปริมาณ 

1
Q

TFC 

TC 

TR 

B 
1

C
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ภาพประกอบที ่6.9 จุดคุม้ทุน 

 

 จากกราฟสามารถวิเคราะห์จุดคุม้ทุนของกิจการผลิตอิฐมวลเบาไดด้งัน้ี 

 จุดคุม้ทุนของกิจการน้ีเท่ากบั 22,000หน่วย หรือ700‚000 บาท เป็นจุดท่ีเส้นตดักบัเส้นทุน
รวมมีความหมายว่า ณ จุดน้ีกิจการจะมีกาํไรเท่ากบัศูนยห์รือขายไดเ้ท่ากบัทุนพอดี บาท แต่ถา้
กิจการขายไดเ้กิน 22,000หน่วย เส้นขายจะอยูเ่หนือเส้นตน้ทุนรวม ก็แสดงว่ารายไดม้ากกว่าตน้ทุน
รวมคือมีกาํไร แต่ถา้กิจการขายไดต้ ํ่ากว่า 22,000 หน่วยและตน้ทุนรวมจะอยูเ่หนือเส้นขาย ก็แสดง
วา่ตน้ทุนรวมสูงกวา่รายได ้กจ็ะเกิดการขาดทุน 

ตวัอยา่งเช่น บริษทัแห่งหน่ึงผลิตสินคา้ มีตน้ทุนคงท่ีรวมทั้งส้ิน 45,000 บาทค่าใชจ่้ายแปรผนัต่อ
หน่วยเป็นค่าแรงงาน 10 บาท ค่าวสัดุ 23 บาท และมีค่าอ่ืนอีก 10 บาท จงหาจุดคุม้ทุนว่าจะผลิต
เท่าไร ถา้ขายสินคา้ราคาหน่วยละ 45 บาท และถา้ผลิต 30,000 หรือ 20,000 หน่วยจะกาํไรหรือ
ขาดทุนเท่าไร 
วิธีทาํ ตน้ทุนคงท่ี  = 45,000 บาท 

 ตน้ทุนแปรผนั = 10+23+10 

    = 43 บาทต่อหน่วย 
 ราคาขาย  = 45 บาทต่อหน่วย 

ขาดทุน 

TR 
TC 

ปริมาณ (พนัหน่วย) 

จุดคุม้ทุน 

 700,000 

0              22   

รายรับ  ตน้ทุน  
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จากสมการ จุดคุม้ทุน = 

 

    


45,000
22,500

45 43
 

 ดงันั้นจุดคุม้ทุนของบริษทัน้ีจะอยูท่ี่การผลิต 22,500 หน่วย วาดกราฟไดด้งัน้ี 

 

 

 

ภาพประกอบที ่6.10 จุดคุม้ทุน. 

 

 ถา้ผลิต 30,000 หน่วย จะคาํนวณไดด้งัน้ี 

  กาํไร = รายได ้– ตน้ทุน 

    45 30,000 45,000 43 3,000

15,000 บาท
    


 

  จะทาํใหไ้ดก้าํไร 15,000 บาท 

  ในทางกลบักนั ถา้ผลิต 20,000 หน่วย กจ็ะคาํนวณไดด้งัน้ี 

TC 

ขาดทุน  

 

รายได ้ตน้ทุน (แสนบาท) 

TFC 

20,000 22,500 30,000 

กาํไร  

จุดคุม้ทุน 

TR 

ปริมาณ 

ตน้ทุนคงท่ี 

ราคาขาย-ตน้ทุนผนัแปร 
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 กาํไร = รายได ้– ตน้ทุน 

   45 20,000 45,000 43 20,000

5,000 บาท
    


 

 จะทาํใหข้าดทุน 5,000 บาท 

ตวัอยา่ง ร้านคา้แห่งหน่ึงขายสินคา้ขายได ้150,000 หน่วยต่อเดือน ในราคา 15 บาทต่อหน่วย ตน้ทุน
มีดังรายการต่อไปน้ี ค่าไฟฟ้า 75,000 บาท แยกเป็นค่าใช้จ่ายคงท่ี 25,000 บาท  และ
ค่าใชจ่้ายแปรผนั 50,000 บาท ค่าวสัดุในการผลิต 150,000 บาท ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตน้ทุนคงท่ี 750,000 

บาท และตน้ทุนแปรผนั 950,000 บาท ค่าใชจ่้ายดาํเนินการคงท่ี 550,000 บาท และแปรผนั 120,000  

บาท ใหค้าํนวณหาจุดคุม้ทุนและหาผลกาํไรหรือขาดทุนของปริมาณการขายในปัจจุบนั 

 วิธีทาํแยกรายการของตน้ทุนคงท่ีและตน้ทุนแปรผนัดงัรายการในตาราง 
 

ตารางที ่6.9 แสดงตน้ทุนคงท่ีและตน้ทุนผนัแปร 
รายการ ตน้ทุนคงท่ี ตน้ทุนแปรผนั (บาท) 

ค่าไฟฟ้า 
ค่าวสัดุ 

ค่าใชจ่้ายโรงงาน 

ค่าดาํเนินรายการ 
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 ปัจจุบนัผูผ้ลิตทาํการขายอยูท่ี่ 150,000 หน่วยต่อเดือน จะทาํใหผู้ผ้ลิตขาดทุนดงัน้ี 
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 ขาดทุน  = รายได ้- ตน้ทุน 

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

    = -345,000 บาท 

 ดงันั้นปริมาณการผลิตในปัจจุบนัจะทาํให้ผูผ้ลิตรายน้ีขาดทุน 345,000บาท เขียนเป็น
กราฟไดด้งัภาพประกอบท่ี 6.11 

 

 

ภาพประกอบที6่.11 จุดคุม้ทุน 

 

6.6  เส้นต้นทุนเท่ากนัและเส้นผลผลติเท่ากนั (Isocost Curve and Isoquant Curve) 

 เส้นตน้ทุนและเส้นผลผลิตเท่ากนัถูกนํามาใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผูผ้ลิต โดยมี
ลกัษณะการวิเคราะห์เช่นเดียวกนักบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ต่างกนัท่ีเป้าหมายของผูผ้ลิตคือ การทาํ
กาํไรมากท่ีสุดจากการผลิตสินคา้หรือบริการ ภายใตเ้งินทุนหรืองบประมาณท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั 

 ทบัทิม (2541) กล่าววา่ เสน้ตน้ทุนเท่ากนั (Isocost Curve) คือ เส้นท่ีแสดงถึงจาํนวนต่างๆ 

ของปัจจยัการผลิตทั้งสองชนิดท่ีสามารถซ้ือไดด้ว้ยตน้ทุนจาํนวนหน่ึงท่ีกาํหนดให้ ณ ระดบัราคา
ของปัจจยัการผลิตทั้งสองชนิดในขณะใดขณะหน่ึง หมายความว่า ไม่ว่าผูผ้ลิตจะเลือกส่วนผสม

0 

2 

4 

รายได ้ตน้ทุน (ลา้นบาท) 

15                 20 

ปริมาณ (หม่ืนหน่วย) 

TFC 

ขาดทุน 

จุดคุม้ทุน 

TC 

TR 
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ปัจจยัการผลิตทั้งสองชนิด ณ จุดใดก็ตามบนเส้น ก็จะทาํให้ตน้ทุนการผลิตเท่ากนัหมดตลอดเส้น
เสน้ตน้ทุนเท่ากนัน้ีมีลกัษณะเช่นเดียวกนักบัเสน้งบประมาณในเร่ืองความพอใจเท่ากนั 

 เส้นตน้ทุนเท่ากนัจึงเป็นเส้นท่ีแสดงถึงอตัราส่วนของจาํนวนปัจจยัการผลิตสองชนิด ท่ี
ผูผ้ลิตใชใ้นการผลิต ภายใตง้บประมาณท่ีมีอยู่ เพื่อให้ไดร้ะดบัสินคา้หน่ึงๆตามท่ีผูผ้ลิตตอ้งการ 
กล่าวไดว้า่ ไม่ว่าผูผ้ลิตจะเลือกส่วนผสมปัจจยัการผลิตทั้งสองชนิด ณ จุดใดก็ตามบนเส้นน้ี ก็จะทาํ
ให้ต้นทุนการผลิตจะเท่ากันหมดตลอดเส้น เส้นต้นทุนเท่ากันน้ีจึงมีลักษณะเช่นเดียวกับเส้น
งบประมาณในเร่ืองเสน้ความพอใจเท่ากนั ดงัภาพประกอบท่ี 6.12 

 

 

ภาพประกอบที ่6.12 เสน้ตน้ทุนเท่ากนั 

 

 จากภาพประกอบท่ี 6.12 จะเห็นไดว้า่ ท่ีตาํแหน่งการใชต้น้ทุนปัจจยัการผลิต X และปัจจยั
การผลิต Y ตาํแหน่ง A B C 

 ตาํแหน่ง A ใชปั้จจยัการผลิต Xจาํนวน 0 หน่วย ปัจจยัการผลิต Y จาํนวน Y2หน่วย  
 ตาํแหน่ง B ใชปั้จจยัการผลิต X จาํนวน X1หน่วยปัจจยัการผลิต Y จาํนวน Y1หน่วย 
 ตาํแหน่ง C ใชปั้จจยัการผลิต X จาํนวน X2หน่วยปัจจยัการผลิต Y จาํนวน 0หน่วย 
 จะทาํใหใ้ชต้น้ทุนการผลิตจาํนวนเท่ากนัซ่ึงอยูบ่นเสน้ตน้ทุนเท่ากนั 

ปัจจยัY 

ปัจจยั X 
C 

0 

A 

B 

X1 X2 
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 ดงันั้นสมการของเสน้ตน้ทุนจะเป็นดงัน้ี 

  
   

K L
TC P K P L     

โดยกาํหนด 

 TC = งบประมาณการผลิต หรือตน้ทุนการผลิต 

 L = จาํนวนแรงงาน (คน) 

 PL  = ค่าจา้งแรงงานต่อคน (บาทต่อคน) 

 K  = จาํนวนทุน (หน่วย) 
 PK  = ค่าเช่าทุน (บาทต่อหน่วย) 
 

ตวัอยา่ง เช่นเสน้ตน้ทุนเท่ากนั 

 ในการผลิตเส้ือโหล ถา้ค่าแรงงานเท่ากบั 150 บาท ต่อคนต่อวนั เคร่ืองจกัรเยบ็ผา้เคร่ือง
ละ 500 บาท ผูผ้ลิตมีตน้ทุนในการผลิตเท่ากบั 4,500 บาท ถา้ผูผ้ลิตไม่ใชแ้รงงานเลยจะสามารถซ้ือ
เคร่ืองจกัรไดท้ั้งส้ินจาํนวน 9 เคร่ือง และถา้ผูผ้ลิตไม่ใชเ้คร่ืองเยบ็ผา้เลยจะสามารถจา้งคนงานได้
ทั้งส้ินจาํนวน 30 คน  

 สามารถเขียนสมการการแสดงเสน้ตน้ทุนเท่ากนัไดด้งัน้ี 

   
K L

TC P K P L   

เม่ือ TC คือตน้ทุนรวม (Total Cost) 

 PK  คือ ราคาเคร่ืองเยบ็ผา้หน่ึงหน่วย 
 PL  คือ ค่าแรงงาน หน่ึงหน่วย 
 K  คือจาํนวนเคร่ืองจกัรเยบ็ผา้ 
 L  คือจาํนวนแรงงาน 

ถา้ L = O    
K L

TC P K P L   

 4,500  = 500 + 150 

 K  = 4,500 / 500 

 K  = 9 เคร่ือง 
ถา้ K = O     

K L
TC P K P L   

  4,500  = 500 + 150 

 L  = 4,500 / 500 

 L  = 30 คน 
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สามารถวาดเสน้ตน้ทุนเท่ากนัไดด้งัภาพประกอบท่ี6.13 

 

ภาพประกอบที ่6.13 เสน้ตน้ทุนเท่ากนัในการผลิตเส้ือโหล 
ตวัอยา่ง ในการผลิตตุ๊กตา ถา้ค่าแรงงานเท่ากบั 200 บาท /คน/ วนัเคร่ืองจกัรเยบ็ผา้เคร่ืองละ 1,000 

บาท ผูผ้ลิตมีตน้ทุนในการผลิตเท่ากบั 10,000 บาท ถา้ผูผ้ลิตไม่ใชแ้รงงานเลยจะสามารถซ้ือ
เคร่ืองจกัรไดท้ั้งส้ินจาํนวน 10 เคร่ือง และถา้ผูผ้ลิตไม่ใชเ้คร่ืองจกัรเลยจะสามารถจา้งคนงานได้
ทั้งส้ินจาํนวน 50 คน  

 สามารถเขียนสมการการแสดงเสน้ตน้ทุนเท่ากนัไดด้งัน้ี 

     
K L

TC P K P L   

เม่ือ TC  = คือตน้ทุนรวม (Total Cost) 

 PK  = คือราคาเคร่ืองเยบ็ผา้หน่ึงหน่วย 
 PL  = คือค่าแรงงาน หน่ึงหน่วย 
 K  = จาํนวนเคร่ืองจกัรเยบ็ผา้ 
 L  = คือจาํนวนแรงงาน 

ถา้ L = O    
K L

TC P K P L   

 10,000 = 1,000K + 200 

 K = 10,000 / 1,000 

 K = 10 เคร่ือง 

จาํนวนแรงงาน 

  10 

  30 

  20 

   0  3 6  9 
จาํนวนเคร่ืองจกัร 
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ถา้ K = O    
K L

TC P K P L   

 10,000= 1,000 + 200L 

 L  = 10,000 / 200 

 L = 50 คน 

 สามารถแสดงเส้นตน้ทุนเท่ากนัไดด้งัภาพประกอบท่ี6.1 
 

 

ภาพประกอบที ่6.14 เสน้ตน้ทุนเท่ากนัในการผลิตตุก๊ตา 
 

 6.6.1 ลกัษณะของเส้นต้นทุนเท่ากนั 

  ลกัษณะของเส้นตน้ทุนเท่ากนัมีคุณสมบติัท่ีเหมือนกบัเส้นงบประมาณท่ีกล่าวถึง
ในบทพฤติกรรมผูบ้ริโภค ดงัน้ี 

  1) เป็นเสน้ตรง ความชนัเป็นลบ ทอดลงจากซา้ยมาขวาและไม่ขาดช่วง  
  2) เสน้ตน้ทุนเท่ากนัท่ีอยูสู่งกวา่ (ทางขวา) แสดงถึงตน้ทุนท่ีมากกวา่ 
  3) เสน้ตน้ทุนเท่ากนัท่ีอยูต่ ํ่ากวา่ (ทางซา้ย) แสดงถึงตน้ทุนท่ีนอ้ยกวา่ 
  4) เสน้ตน้ทุนเท่ากนัจะไม่ตดักนั 

  5) จุดท่ีอยูบ่นเสน้ตน้ทุนเท่ากนัเดียวกนัจะมีตน้ทุนท่ีเท่ากนั 

จาํนวนเคร่ืองจกัร (K) 

จาํนวนแรงงาน (L) 

  50 

40 

  30 

 20 

 10 

0 2 4 6 8 
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 6.6.2 การเปลีย่นแปลงของเส้นต้นทุนทีเ่ท่ากนั (ChangeinIsocostCurve) 

   เส้นตน้ทุนท่ีเท่ากนัมีลกัษณะการเปล่ียนแปลงเหมือนกบัเส้นงบประมาณท่ีกล่าว
มาแลว้ในบทของพฤติกรรมผูบ้ริโภค การเปล่ียนแปลงของเส้นตน้ทุนจึงเกิดจาก 2 ปัจจยัคือ การ
เปล่ียนแปลงงบประมาณการผลิต และ การเปล่ียนแปลงราคาของปัจจัยท่ีใช้ในการผลิตมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 1) กรณีราคาขายปัจจยัการผลิตทั้ง 2 ชนิดเท่าเดิม แต่ผูผ้ลิตใชต้น้ทุนการผลิตเปล่ียน 

จากเดิม ซ่ึงแยกศึกษาได ้2 กรณีคือ 
  กรณีท่ีมีตน้ทุนการผลิตมากข้ึน เสน้ตน้ทุนจะเคล่ือนท่ีไปทางขวาของเสน้เดิม 

  กรณีท่ีมีตน้ทุนการผลิตนอ้ยลง เสน้ตน้ทุนจะเคล่ือนท่ีไปทางซา้ยของเสน้เดิม 

ดงัภาพประกอบท่ี 6.15 

 

ภาพประกอบที ่6.15 การเปล่ียนเสน้ตน้ทุนเท่ากนักรณีงบประมาณเปล่ียน. 

 

 จากภาพประกอบท่ี 6.15 เส้นตน้ทุนเดิมคือเส้น IC0เม่ือผูผ้ลิตมีตน้ทุนเพิ่มข้ึน เส้นตน้ทุน
จะเปล่ียนเป็นเสน้ IC1เน่ืองจากปัจจยัการผลิตราคาคงเดิม ทาํใหส้ามารถซ้ือปัจจยัการผลิตไดม้ากข้ึน 

ปัจจยั X 

ปัจจยั Y 

เพ่ิม ลด 

2
IC

0
IC  

1
IC

0 
2

IC
0

IC
1

IC  
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เม่ือผูผ้ลิตมีตน้ทุนน้อยลง เส้นตน้ทุนจะเป็นเส้น IC2 เน่ืองจากปัจจยัการผลิตราคาคงเดิม ทาํให้
สามารถซ้ือปัจจยัการผลิตไดน้อ้ยลง 
ตวัอยา่งการเปล่ียนแปลงงบประมาณการผลิต 

 

ภาพประกอบที ่6.16 การเปล่ียนแปลงงบประมาณการผลิต. 

 

 กาํหนดให้งบประมาณการผลิตของผูผ้ลิตรายหน่ึงเพิ่มข้ึนจาก 20,000 บาท เป็น 40,000 

หรืองบประมาณการผลิตลดลงจาก 20,000 บาทเป็น 10,000 บาท โดยกาํหนดใหร้าคาค่าจา้งแรงงาน
เท่ากบั 200 บาท ต่อคน และค่าเช่าทุนหน่วยละ 100 บาทเป็นตน้การเปล่ียนแปลงของงบประมาณ
การผลิตจะส่งต่อเสน้งบประมาณดงัภาพประกอบท่ี6.16 
 จากภาพประกอบท่ี 6.16 หากงบประมาณการผลิตของผูผ้ลิตเพิ่มข้ึนจาก 20,000 บาท เป็น
40,000 บาท จะส่งผลให้เส้นตน้ทุนเท่ากันเคล่ือนยา้ยจากเส้นตน้ทุนเท่ากัน IC0เป็นเส้นตน้ทุน
เท่ากนั IC2หรือเส้นตน้ทุนเท่ากนัจะยา้ยไปทางขวามือ โดยขนานกนัเส้นตน้ทุนเท่ากนัเส้นเดิม หรือ
ถา้หากงบประมาณการผลิตของผูบ้ริโภคผลิตลดลงจาก 20,000 บาท เป็น 10,000 บาท จะส่งผลให้
เสน้ตน้ทุน เท่ากนัเคล่ือนยา้ยไปทางซา้ยมือ โดยขนานกบัเสน้ตน้ทุนเท่ากนัเสน้เดิมเป็นเสน้ IC1 

จาํนวนทุน 

จาํนวนแรงงาน 

      100                                200                         400 
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 2.กรณีราคาปัจจยัการผลิตเปล่ียนแปลงไปในขณะท่ีตน้ทุนเท่าเดิม แบ่งไดเ้ป็น 2 กรณี
ดงัน้ี 

  2.1 กรณีท่ีราคาปัจจยั X เพิ่มข้ึนหรือลดลง ราคาปัจจยั Y คงเดิม เส้นตน้ทุนการ
ผลิตจะเปล่ียนแปลงไปดงัภาพประกอบท่ี 6.17 

 

 

ภาพประกอบที ่6.17 การเปล่ียนของเสน้ตน้ทุนเท่ากนั กรณีราคาปัจจยั X เปล่ียน 

 

 จากภาพประกอบท่ี 6.17เส้นตน้ทุนเดิมคือ IC0เม่ือราคาปัจจยั X สูงข้ึน ขณะท่ีปัจจยั Y 

ราคาคงเดิม ตน้ทุนคงเดิม เส้นตน้ทุนจะเปล่ียนเป็น IC2เน่ืองจากสามารถซ้ือปัจจยั X ไดน้อ้ยลงจาก 

X0เป็น X2 แต่ถา้ราคาปัจจยั  
X ลดลง เสน้ตน้ทุนกจ็ะเปล่ียนเป็น IC1เพราะสามารถซ้ือปัจจยั X ไดม้ากข้ึนจากX0เป็นX1 

  2.2 กรณีท่ีราคาปัจจยั X คงเดิม ราคาปัจจยั Y เพิ่มข้ึนหรือลดลง เสน้ตน้ทุนการผลิตจะ
เปล่ียนแปลงไป ดงัภาพประกอบท่ี6.18 

ปัจจยั Y 

ปัจจยั X 
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ภาพประกอบที ่6.18 เสน้ตน้ทุนเท่ากนัเปล่ียนกรณีท่ีราคาเปล่ียน 

 เส้นตน้ทุนเดิมคือ IC0เม่ือราคาปัจจยั Y สูงข้ึน ขณะท่ีปัจจยั X ราคาคงเดิม ตน้ทุนคงเดิม 

เส้นตน้ทุนจะเปล่ียนเป็น IC2เน่ืองจากสามารถซ้ือปัจจยั Y ไดน้อ้ยลงจาก Y0เป็นY2แต่ถา้ราคาปัจจยั 
Y ลดลง เสน้ตน้ทุนกจ็ะเปล่ียนเป็น IC1 เพราะสามารถซ้ือปัจจยั Y ไดม้ากข้ึนจากY0เป็น Y1 

ตวัอยา่งการเปล่ียนแปลงของราคาปัจจยัการผลิต 

 กาํหนดใหง้บประมาณการผลิตของผูผ้ลิตเท่ากบั 20,000 บาท ราคาค่าจา้งแรงงานเท่ากบั 

200 บาทต่อคน และค่าเช่าทุนเท่ากบั 300 บาท ต่อหน่วย รวมทั้งมีขอ้กาํหนดเพิ่มเติมคือ ให้ค่าจา้ง
แรงงานเพ่ิมข้ึน เป็น 300 บาทต่อคนและอีกกรณีหน่ึงคือ ค่าจา้งแรงงานลดลงเป็น 100 บาทต่อคน 

เป็นตน้สามารถแสดงการเปล่ียนแปลงของเสน้ตน้ทุนการผลิตทั้งสองกรณีดงัภาพประกอบท่ี6.19 

ปัจจยั Y 

ปัจจยั X 
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ภาพประกอบที ่6.19 การเปล่ียนแปลงของราคาปัจจยัการผลิต 

 

 เม่ือค่าจา้งแรงงานลดลงจาก 200 บาทต่อคนเป็น 100 บาทต่อคน และดว้ยงบประมาณการ
ผลิต 20,000 บาท หากผูผ้ลิตเลือกใชแ้รงงานเพียงอยา่งเดียว จะจา้งแรงงานไดท้ั้งส้ิน 200 คน ทาํให้
เสน้ตน้ทุนเท่ากนัเคล่ือนยา้ยมาทางขวามือของเส้น ตน้ทุนเท่ากนัเส้นเดิม หรือ เส้นตน้ทุนเท่ากนัจะ
เคล่ือนยา้ยจากเสน้ตน้ทุนเท่ากนั IC0เป็นเส้นตน้ทุนเท่ากนั IC1ขณะท่ีค่าจา้งแรงงานเพ่ิมข้ึนเป็น 300 

บาทต่อคน และดว้ยงบประมาณผลิต 20,000 บาท หากผูผ้ลิตเลือกใชแ้รงงานเพียงอยา่งเดียว จะจา้ง
แรงงานไดท้ั้งส้ิน 67 คน ทาํใหเ้สน้ตน้ทุนเท่ากนั IC0เป็นเสน้ตน้ทุนเท่ากนั IC2 

 

6.7  เส้นผลผลติเท่ากนั (IsoquantCurve : IQ) 

 เสน้ผลผลิตเท่ากนัเป็นเสน้ท่ีแสดงถึงอตัราส่วนจาํนวนปัจจยัการผลิตสองชนิด ท่ีผูผ้ลิตใช้
ในการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตออกมาจํานวนเท่ากันเส้นผลผลิตเท่ากัน เป็นเส้นท่ีแสดงถึง
ส่วนประกอบต่างๆของปัจจยัการผลิต 2 ชนิดในส่วนประกอบท่ีต่างกนั แต่ให้ผลผลิตท่ีเท่ากนัซ่ึง
ทุกๆจุดบนเสน้ผลผลิตเท่ากนัจะแสดงถึงจาํนวนผลผลิตท่ีเท่ากนัโดยตลอด 

จาํนวนแรงงาน  

จาํนวนทุน  
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ตวัอยา่ง ปัจจยัการผลิตท่ีจะตอ้งใชใ้นการผลิตโตะ๊เพื่อใหไ้ดจ้าํนวน 50 หน่วยมี 2 ชนิดคือ ปัจจยัการ
ผลิต A และ ปัจจยัการผลิต B ผลผลิตแสดงการใชปั้จจยัการผลิต A และ B ในการผลิตโต๊ะใหไ้ด้
จาํนวน50หน่วยมีดงัตารางท่ี6.10 
 

ตารางที ่6.10 ผลผลิตแสดงการใชปั้จจยัการผลิต 

 

 เม่ือนาํตวัเลขต่างๆ มาสร้างเป็นกราฟแลว้จะไดเ้สน้ผลผลิตท่ีเท่ากนัดงัน้ี 

 

ภาพประกอบที ่6.20 เสน้ผลผลิตท่ีเท่ากนั. 

แผนการผลิตท่ี ปัจจยัการผลิต A ปัจจยัการผลิต B จาํนวนสินคา้ 
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ภาพประกอบที ่6.21 เสน้ผลผลิตเท่ากนั ในลกัษณะผลผลิตท่ีแตกต่างกนั 

 

 ลักษณะของเส้นผลผลิตเท่ากันมีคุณสมบัติท่ีเหมือนกับเส้นความพึงพอใจเท่ากันท่ี
กล่าวถึงในบทพฤติกรรมผูบ้ริโภค ดงัน้ี 

 1) ความชนัเป็นลบ ทอดลงจากซา้ยมาขวาและไม่ขาดช่วง 
 2) เสน้ผลผลิตเท่ากนัท่ีอยูสู่งกวา่ (ทางขวา) แสดงถึงผลผลิตท่ีมากกวา่ 
 3) เสน้ผลผลิตเท่ากนัท่ีอยูต่ ํ่ากวา่ (ทางซา้ย) แสดงถึงผลผลิตท่ีนอ้ยกวา่ 
 4) เสน้ผลผลิตเท่ากนัจะไม่ตดักนั 

 5) จุดท่ีอยูบ่นเสน้ผลผลิตเท่ากนัเดียวกนัจะมีผลผลิตท่ีเท่ากนั 

 ลกัษณะของเส้นผลผลิตท่ีเท่ากนั สามารถบอกถึงผลการทดแทนของปัจจยัการผลิตได ้

โดยมีรูปแบบการทดแทนของปัจจยัการผลิต 3 รูปแบบดงัน้ี 
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ภาพประกอบที ่6.22 แสดงเสน้ผลผลิตเท่ากนักรณีทดแทนไดไ้ม่สมบูรณ์ 

 

 1. เสน้ผลผลิตเท่ากนัท่ีมีลกัษณะโคง้เวา้เขา้หาจุดกาํเนิด แสดงถึง ปัจจยัการผลิตสองชนิด
น้ีไม่สามารถท่ีจะใชท้ดแทนกนัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ดงัภาพประกอบท่ี6.22 
ตวัอยา่ง ปัจจยัการผลิตสองชนิดไม่สามารถทดแทนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

 บริษทัแห่งหน่ึง แสดงส่วนผสมของปัจจยัการผลิต 2 ชนิด คือ M และ N ซ่ึงใชร่้วมกนั
เพื่อผลิตสินคา้ เป็นจาํนวน 150 หน่วย 
 

ตารางที ่6.11 ปัจจยัการผลิตสองชนิดท่ีไม่สามารถทดแทนไดส้มบูรณ์ 

 

 สามารถวาดภาพไดด้งัน้ี 
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ภาพประกอบที ่6.23 ปัจจยัการผลิตชนิดท่ีไม่สามารถทดแทนไดส้มบูรณ์ 

 

 2. เส้นผลผลิตเท่ากนัท่ีมีลกัษณะเป็นเส้นตรง ความชนัเป็นลบ ทอดลงจากซา้ยมาขวา 
แสดงถึงปัจจยัการผลิตสองชนิดน้ีสามารถใชท้ดแทนกนัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ดงัภาพประกอบท่ี6.24 

 

ภาพประกอบที ่6.24 ปัจจยัการผลิตท่ีทดแทนกนัไดอ้ยา่งสมบูรณ์. 
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ตวัอยา่ง เสน้ผลผลิตท่ีปัจจยัสามารถทดแทนกนัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

 ในการปลูกถัว่ไดผ้ลผลิต 100 ถงั อาจใชปุ๋้ยชนิด P แทนชนิด R ในอตัราส่วนสองต่อหน่ึง
ในกรณีเช่นน้ีเสน้ผลผลิตเท่ากนัจะเป็นเสน้ตรง ชนิดทดแทนกนัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

 

ตารางที ่6.12 ผลผลิตท่ีปัจจยัสามารถทดแทนกนัไดส้มบูรณ์ 
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 สามารถวาดกราฟไดด้งัน้ี 

 

ภาพประกอบที ่6.25 ผลผลิตท่ีปัจจยัสามารถทดแทนกนัไดส้มบูรณ์ 
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 3. เส้นผลผลิตเท่ากนัมีลกัษณะหกัศอก แสดงถึง ปัจจยัการผลิตสองชนิดน้ี ไม่สามารถใช้
ทดแทนกนัได ้ดงัภาพประกอบท่ี 6.26 

 

 

ภาพประกอบที ่6.26 เสน้ผลผลิตเท่ากนัมีลกัษณะหกัศอก 

 

ตวัอยา่ง เสน้ผลผลิตเท่ากนัท่ีปัจจยัการผลิตไม่สามารถทดแทนกนัได ้

 ในการปลูกขา้วโพดไม่สามารถนาํปุ๋ยไปแทนพนัธ์ุขา้วโพดได ้ดงันั้นปริมาณการใชปุ๋้ย
กบัปริมาณการใชพ้นัธ์ุขา้วโพดจะไม่เก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะเช่นน้ีเส้นผลผลิตเท่ากนัจะเป็นเส้นหัก
มุมฉาก 

ปัจจยัการผลิต 
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ภาพประกอบที ่6.27 เสน้ผลผลิตท่ีปัจจยัการผลิตไม่สามารถทดแทนกนัได.้ 

 

6.8  อตัราการใช้ปัจจยัการผลติทดแทน ( Marginal Rate of Substitution : MRTS ) 

 สุจิตตรา (2550) กล่าวว่า อตัราการใชปั้จจยัการผลิตทดแทน หมายถึง จาํนวนปัจจยัการ
ผลิตชนิดหน่ึงท่ีผูผ้ลิตสามารถใชล้ดลงเม่ือมีการใชปั้จจยัการผลิตอีกชนิดหน่ึงเพิ่มข้ึน1 หน่วย โดย
ยงัคงสามารถให้ผลผลิตจาํนวนเท่าเดิม ดงันั้น อตัราการใชปั้จจยัการผลิตทดแทนกนัจึงแสดงถึง
ความสามารถในการทดแทนกนัของปัจจยัการผลิตชนิดหน่ึง ( ท่ีเพิ่มข้ึนทีละหน่วย ) กบัปัจจยัการ
ผลิตอีกชนิดหน่ึง ( ท่ีลดลง ) โดยยงัคงรักษาระดบัการผลิตไวค้งเดิม 

 อตัราการใชปั้จจยัการผลิตทดแทนเป็นการวดั อตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนปัจจยั
การผลิตชนิดหน่ึง เทียบกบัการเปล่ียนแปลงปัจจยัการผลิตอีกชนิดหน่ึงท่ีไดผ้ลผลิตเท่าเดิม อตัรา
การใชปั้จจยัการผลิตทดแทนกนั ( MRTS ) มีลกัษณะคลา้ยกบัอตัราการทดแทนกนัของสินคา้ โดย
ถา้มีการใชปั้จจยั B ลดลงแลว้มีการใชปั้จจยั A เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะเขียนเป็นสัญลกัษณ์ MRTSAB

และเม่ือมีการใชปั้จจยั A ลดลงแลว้มีการใชปั้จจยั B เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะเขียนเป็นสัญลกัษณ์ 

MRTSBA อตัราการใชปั้จจยัการผลิตทดแทนกนัสามารถเขียนเป็นสูตรคาํนวณ ไดด้งัน้ี 
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B
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 โดย MRTS นั้นมีความสมัพนัธ์กบัค่า ผลผลิตส่วนเพิ่มดงัสมการ 
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B

BA

A

MP
MRTS

MP

  

โดยท่ี A  คือ ส่วนเปล่ียนแปลงของปัจจยั A 

     B  คือ ส่วนเปล่ียนแปลงของปัจจยั B 

 MPA  คือ ผลผลิตส่วนเพิ่มของปัจจยั A หรือ ผลผลิตท่ีไดจ้ากปัจจยั A หน่วยสุดทา้ย 
 MPB  คือ ผลผลิตส่วนเพิ่มของปัจจยั B หรือ ผลผลิตท่ีไดจ้ากปัจจยั B หน่วยสุดทา้ย 
 

 จากสมการ อตัราการใชปั้จจยัการผลิต B แทนปัจจยัการผลิต A ก็คือค่าความชนั (Slope) 

ของเสน้ผลผลิตเท่ากนั ระหวา่งปัจจยั A และปัจจยั B ดงัภาพประกอบท่ี6.28 

 

ภาพประกอบที6่.28การหาค่าของอตัราการใชปั้จจยัการผลิตทดแทนกนั 

 

 ค่าอตัราการใชปั้จจยัการผลิตทดแทน จะท่ีมีค่าลดลงเร่ือยๆ แสดงถึงการใชปั้จจยัการผลิต
ทดแทนกนัท่ีมากข้ึน ซ่ึงเป็นไปตาม กฎการลดนอ้ยถอยลงของอตัราการใชปั้จจยัการผลิตทดแทน
กนั (DiminishingMarginalRateOf Substitution) 

ปัจจยั B 

ปัจจยั A 
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6.9  ดุลยภาพของผู้ผลติ (ProducerEquilibrium) 

 ดุลยภาพของผูผ้ลิตเป็นสภาวะท่ีผูผ้ลิตไม่มีแนวโน้มเปล่ียนแปลงปริมาณการผลิต 

ปริมาณการผลิตท่ีเป็นอยูเ่ป็นการผลิตท่ีดีท่ีสุด ผูผ้ลิตจะทาํการผลิต ณ จุดท่ี MC=MR ในระยะสั้น
ผูผ้ลิตบางรายมีตน้ทุนต่อหน่วยสูงกว่าราคาสินคา้ เน่ืองจากการผลิตท่ีขาดประสิทธิภาพ ทาํให้
รายรับรวมสูงกว่าตน้ทุนผนัแปรผูผ้ลิตจะยงัคงผลิตต่อไปแมจ้ะขาดทุน เพราะสามารถนาํรายรับท่ี
มากกว่าตน้ทุนแปรผนัรวมมาชดเชยการขาดทุนได ้แต่ถา้เลิกผลิตผูผ้ลิตจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายส่วน
ของตน้ทุนคงท่ีแต่ถา้รายรับรวมน้อยกว่าตน้ทุนผนัแปร ผูผ้ลิตจะเลิกทาํการผลิต โดยปกติผูผ้ลิต
สามารถเปล่ียนแปลงขนาดของโรงงานไดร้วมทั้งเลิกดาํเนินการไดถ้า้รายรับไม่คุม้กบัตน้ทุนการ
ผลิตทาํให้ในระยะยาวราคาสินคา้จะเท่ากบัจุดตํ่าสุดของตน้ทุนเฉล่ียผูผ้ลิตจะใชโ้รงงานท่ีมีขนาด
เหมาะสมท่ีสุด (Optimum Size) ท่ี SMC=LMC ถา้ราคาสินคา้มากกว่าจุดตํ่าสุดของตน้ทุนเฉล่ียจะมี
กาํไรเกินปกติดึงดูดให้ผูผ้ลิตรายใหม่เขา้สู่ตลาดเพ่ิมข้ึนราคาสินคา้จะลดลงจนกระทัง่เท่ากบัจุด
ตํ่าสุดของตน้ทุนเฉล่ีย 
 ดุลยภาพของผูผ้ลิตเกิดข้ึนจากการท่ีรายรับเท่ากบัตน้ทุน ดุลยภาพของผูผ้ลิตจึงเป็นการ
วิเคราะห์ปัจจยัการผลิตท่ีเหมาะสม (Optimum Input Combination) โดยดุลยภาพของผูผ้ลิตสามารถ
หาได้โดยจากจุดสัมผสัของเส้นผลผลิตเท่ากัน (Isoquant Curve) และเส้นต้นทุนเท่ากัน
(IsocostCurve) ดงัภาพประกอบท่ี 6.29 

 

ภาพประกอบที ่6.29 ดุลยภาพในการผลิต 
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 จุดประสงคใ์นการผลิตของผูผ้ลิต คือตอ้งการกาํไรสูงสุด โดยใชปั้จจยัการผลิตให้น้อย
ท่ีสุดหรือตน้ทุนการผลิตตํ่าสุด ผูผ้ลิตจะใชอ้ตัราส่วนปัจจยัการผลิตให้เป็นไปตามเง่ือนไขขา้งตน้ 

ซ่ึงเกิดข้ึน ณ จุดท่ีเส้นผลผลิตเท่ากนั กบัเส้นตน้ทุนเท่ากนัมาสัมผสักนั เรียกว่าจุดดุลยภาพผูผ้ลิต 

โดยท่ีดุลยภาพผูผ้ลิตเกิดข้ึนได้โดยเง่ือนไขสองประการคือ ตน้ทุนท่ีทาํให้ได้ผลผลิตมากท่ีสุด
ภายใตต้น้ทุนท่ีจาํกดั และจาํนวนผลผลิตท่ีทาํใหไ้ดต้น้ทุนการผลิตตํ่าสุดซ่ึงเป็นจุดท่ีค่าความชนัของ
เสน้ผลผลิตเท่ากนัและเสน้ตน้ทุนเท่ากนั  

 จุดดุลยภาพจึงอยู่ท่ีจุดสัมผสัของเส้นผลผลิตเท่ากนัและเส้นตน้ทุนเท่ากนัซ่ึงเป็นจุดท่ี
ความชนัของเสน้ทั้งสอง มีค่าเท่ากนั ดงัสมการ 

A
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คือ  ค่าความชนัของเสน้ผลผลิตเท่ากบั 
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P
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P

            คือ      ค่าความชนัของเสน้ตน้ทุนเท่ากบั 

 ดงันั้นเง่ือนไขของดุลยภาพของผูผ้ลิตกคื็อ 

  

B
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A P
MRTS

B P


 


 

ตวัอย่าง สินคา้ ก มีการใชปั้จจยัการผลิต 2 ชนิด ท่ีใชร่้วมกนัในการผลิตหรือซ่ึงให้ไดผ้ลผลิต
ออกมาเท่ากนัปัจจยัในการผลิตท่ีเราจะตอ้งใชใ้นการผลิตสินคา้ ก. เพื่อใหไ้ดจ้าํนวน 100 หน่วย คือ 
ปัจจยัการผลิต A และ ปัจจยัการผลิต B ดงัตาราง และมีเส้นผลผลิตเท่ากบัดงักราฟ สามารถหาจุด
ดุลยภาพไดด้งัน้ี 

ตารางที ่6.13 ผลผลิตเท่ากนั 

แผนการผลิตท่ี ปัจจยัการผลิต A ปัจจยัการผลิต B จาํนวนสินคา้ ก 
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 สามารถวาดกราฟไดด้งัน้ี 
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ภาพประกอบที ่6.30 จุดดุลยภาพ 

 

6.10  เส้นขยายการผลติ ( The Expansion Path ) 

 ดุลยภาพของผูผ้ลิตเป็นจุดท่ีทาํให้ผูผ้ลิตมีตน้ทุนท่ีตํ่าท่ีสุดและได้ผลผลิตท่ีมากท่ีสุด 

เง่ือนไขของดุลยภาพคือ MRTS = PA / PB และจากเง่ือนไขอตัราการทดแทนระหว่างปัจจยัท่ีเป็น
ส่วนเพิ่มเท่ากบัของราคาปัจจยัการผลิต สามารถเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 

  

A A

B B

MP P

MP P

  

 เส้นการขยายการผลิตจึงสามารถไดจ้ากการลากเส้นเช่ือมต่อยงัจุดท่ีเส้น ผลผลิตเท่ากนั 

กบัเสน้ตน้ทุนเท่ากนัสมัผสักนั ดงัภาพประกอบท่ี6.30 
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ภาพประกอบที ่6.31 เสน้ขยายการผลิต 

 

 การเปล่ียนแปลงของเส้นตน้ทุนเน่ืองจากราคาของปัจจยัการผลิตเปล่ียนแปลงเม่ือระดบั
ราคาปัจจยั K และปัจจยั L ลดลง ส่งผลให้เส้นตน้ทุนการผลิตเล่ือนเพิ่มข้ึนจาก E1สู่ E2และ E3

ตามลาํดบัการปรับตวัของราคาปัจจยัการผลิตท่ีลดลงส่งผลให้ผูผ้ลิต ผลิตสินคา้ไดม้ากข้ึนจาก IQ1 

IQ2และ IQ3 ตามลาํดบั เม่ือลากเสน้เช่ือมต่อจุดดุลยภาพจะไดเ้สน้ขยายการผลิต 

 ปัจจยักรณีท่ี ราคาปัจจยั L คงท่ี และราคาปัจจยั L หรือค่าจา้งถูกลงทาํให้ผูผ้ลิตมีการใช้
แรงงานเพิ่มข้ึนหรือปัจจยั L มากข้ึนจะทาํให้การขยายการผลิตมีเส้นขยายการผลิตดงัภาพประกอบ
ท่ี6.31 

เส้นขยายการผลิต 
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ภาพประกอบที ่6.32 เสน้ขยายการผลิตเปล่ียน กรณีราคาปัจจยั L เปล่ียน 

 

 ในกรณีท่ีราคาปัจจยั L คงท่ี และราคาทุนหรือราคาปัจจยั K ถูกลงจะทาํใหผู้ผ้ลิตมีการใช้
ทุนเพิ่มข้ึนหรือมีปัจจยั K มากข้ึนจะทาํให้ผูผ้ลิตมีการขยายการผลิตตามเส้นขยายการผลิต เป็นดงั
ภาพประกอบท่ี6.32 
 

 

ภาพประกอบที ่6.33 เสน้ขยายการผลิตกรณีปัจจยั K เปล่ียนแปลง 

เส้นขยายการผลิต 
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ตวัอยา่ง ถา้เส้นผลผลิตเท่ากนัของธุรกิจเป็นเส้นเหล่านั้น ถา้ P L = P K  = 1 บาท และยงัคงไม่
เปล่ียนแปลง ถา้รายจ่ายทั้งหมดของธุรกิจสูงข้ึนจาก 8 บาท เป็น 12 บาท และแลว้เป็น 16 บาท ต่อ
ระยะเวลา สามารถวาดเสน้ทางการขยายการผลิตของธุรกิจไดด้งัน้ี 

 

ภาพประกอบที ่6.34 เสน้ขยายการผลิต 

 

6.11  สรุปรายรับ 

 รายรับ หมายถึง รายไดท่ี้ผูผ้ลิตไดรั้บจากการขายสินคา้หรือบริการในราคาท่ีกาํหนดโดย
รายรับหรือรายไดท่ี้ผูผ้ลิตไดรั้บจากการขายผลผลิต แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ รายรับรวม รายรับเฉล่ีย 
และรายรับหน่วยทา้ยสุด โดยจุดมุ่งหมายในการผลิตของผูผ้ลิตทุกรายตอ้งการกาํไรสูงสุดผูผ้ลิตจะ
ไดรั้บกาํไรหรือขาดทุนเกิดจากความแตกต่างระหว่างรายรับจากการผลิตกบัตน้ทุนการผลิต ซ่ึง
รายรับรวม  รายรับเฉล่ีย และรายรับเพิ่มมีความสมัพนัธ์กนัในเร่ืองของกาํไรก็มีลกัษณะเช่นเดียวกนั
คือ กาํไรทางดา้นเศรษฐศาสตร์แตกต่างจากกาํไรทางดา้นบญัชี โดยปกติตน้ทุนในทางเศรษฐศาสตร์
จึงสูงกวา่ตน้ทุนในทางบญัชี ตน้ทุนในทางบญัชีนอกจากจะไม่คาํนึงถึงตน้ทุนแอบแฝงแลว้  ยงัมีไม่
ค่าตอบแทนของผูป้ระกอบการเป็นตน้ทุน กาํไรทางดา้นเศรษฐศาสตร์มี 2 ลกัษณะ คือ กาํไรปกติ 

และ กาํไรเกินปกติท่ีถูกพิจารณาจากตน้ทุนค่าเสียโอกาส การวิเคราะห์จุดคุม้ทุนเป็นวิธีวิเคราะห์
โดยใชค้วามสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง นาํมาแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ 

ดว้ยกราฟและสมการทางคณิตศาสตร์ จุดตดับนกราฟและการแกร้ะบบสมการจะทาํใหผู้ผ้ลิตทราบ

ปัจจยั L 

เส้นขยายการผลิต 

ปัจจยั K 

8                             12                         16 

16 

12 

8 

0 



281 

 

ถึงจาํนวนสินคา้ท่ีควรผลิต จาํนวนสินคา้ขั้นตํ่าท่ีจะทาํให้รายรับเท่ากบัตน้ทุน ซ่ึงเรียกว่าจุดคุม้ทุน 

โดยเส้นผลผลิตเท่ากนัเป็นเส้นท่ีแสดงถึงอตัราส่วนจาํนวนปัจจยัการผลิตสองชนิดท่ีผูผ้ลิตใชใ้น
การผลิต เพื่อให้ไดผ้ลผลิตออกมาจาํนวนเท่ากนั โดยท่ีดุลยภาพของผูผ้ลิตเป็นสภาวะท่ีผูผ้ลิตไม่มี
แนวโนม้เปล่ียนแปลงปริมาณการผลิต ท่ีปริมาณเป็นการผลิตท่ีดีท่ีสุด ผูผ้ลิตจะทาํการผลิต ณ จุดท่ี
MC=MR ในระยะสั้นผูผ้ลิตบางรายมีตน้ทุนต่อหน่วยสูงกว่าราคาสินคา้ เน่ืองจากการผลิตท่ีขาด
ประสิทธิภาพ ทาํใหร้ายรับรวมสูงกวา่ตน้ทุนผนัแปรผูผ้ลิตจะยงัคงผลิตต่อไปแมจ้ะขาดทุน  

 

คาํถามทบทวน 

 

 1. จงบอกความสมัพนัธ์ระหวา่งรายเฉล่ีย รายรับรวม และรายรับส่วนเพิ่ม 

 2. จงอธิบายจุดคุม้ทุน 

 3. อตัราการใชปั้จจยัการผลิตทดแทนหมายถึงอะไร จงยกตวัอยา่ง 
 4. จงบอกเง่ือนไขดุลยภาพของผูผ้ลิต 

 5. จงยกตวัอยา่งโรงงานท่ีมีการขยายการผลิตตามเสน้ขยายการผลิต 
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แผนการสอนประจําบทที ่7 

 เร่ือง ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

หัวข้อเนือ้หาประจาํบท 

 ตลาดและประเภทของตลาด 

 ลกัษณะของตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

 อุปสงค ์รายรับรวม รายรับเฉล่ีย และรายรับเพิ่ม 

 อุปสงคใ์นตลาดแข่งขนัสมบูรณ์   

 ดุลยภาพระยะสั้น 

 ดุลยภาพระยะยาว 
 การวิเคราะห์จุดดุลยภาพ 

 ขอ้ดีและขอ้เสียของตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

 เม่ือศึกษาบทน้ีแลว้ ผูศึ้กษาสามารถ 

 1. อธิบายลกัษณะตลาดและจาํแนกประเภทตลาด 

 2. อธิบายลกัษณะตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

 3.สามารถอธิบายความสมัพนัธ์ของอุปสงค ์รายรับรวม รายรับเฉล่ีย และรายรับเพิ่ม 

 4. เขา้ใจอุปสงคใ์นตลาดแข่งขนัสมบูรณ์   

 5. สามารถอธิบายดุลยภาพระยะสั้นและดุลยภาพระยะยาว 
 6. สามารถวิเคราะห์การจุดดุลยภาพ 

 7. อธิบายขอ้ดีและขอ้เสียของตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

 8. อภิปรายและตอบคาํถามได ้

 

วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจาํบท 

 1.แนะนาํเน้ือหารายวิชาในบท 

 2.แนะนาํเอกสารและตาํราอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง สาํหรับอ่านเพิม่เติม 

 3.แนะนาํกิจกรรมการเรียนการสอน การวดัผลและการประเมินผล 
 4. บรรยายโดยใชเ้อกสารและยกตวัอยา่งการแข่งขนัในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

 5. ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา และร่วมกนัวเิคราะห์จุดดุลยภาพในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 
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 6 ตอบคาํถามและส่งงานคาํถามทา้ยบท 

 7. จดัทาํรายงานคน้ควา้นอกชั้นเรียน พร้อมนาํเสนอหนา้ชั้นเรียน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1.เอกสารประกอบการสอน 

 2.เอกสาร ตาํรา และบทความท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.เอกสารตวัอยา่งกรณีศึกษาในปัจจุบนั 

 4.ชุดแผน่ใสสรุปคาํบรรยาย 
 

การวดัและประเมินผล 
 1.สงัเกตจากเขา้ชั้นเรียน ความสนใจในการเรียน 

 2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน 

 3.การตอบคาํถาม การวิเคราะห์กรณีศึกษาในชั้นเรียน 

 4.การตอบคาํถามทา้ยบท 

 5. รายงานการคน้ควา้นอกชั้นเรียนและการนาํเสนอ 



 

บทที ่7 

ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

 

7.1  ตลาด (Market) 

 

 การกาํหนดปริมาณการผลิตและการตั้งราคาของสินคา้ท่ีเหมาะสมเป็นส่ิงสําคญัสําหรับ
ผูผ้ลิต ความรู้เก่ียวกบัอุปสงคแ์ละพฤติกรรมของผูบ้ริโภค พฤติกรรมผูผ้ลิต ตน้ทุนและรายรับจาก
ผูผ้ลิต จะทาํให้ผูผ้ลิตสามารถทราบแนวทางในการกาํหนดระดบัผลผลิตท่ีทาํให้ไดก้าํไรสูงสุด 

การศึกษาโครงสร้างของตลาดแต่ละประเภทจะทาํใหผู้ผ้ลิตสามารถกาํหนดปริมาณผลผลิตและการตั้ง
ราคาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทาํให้กิจการมีกาํไรท่ีเหมาะสมได ้ เน่ืองจากเส้นอุปสงคข์องตลาดท่ี
ผูผ้ลิตตอ้งเผชิญมีความแตกต่างกนัตามโครงสร้างของตลาดแต่ละประเภท ดงันั้นผูผ้ลิตจึงตอ้งศึกษา
พฤติกรรมผูบ้ริโภคในแต่ละตลาด ศึกษาเก่ียวกบัตน้ทุน รายได ้และกาํไรจากการผลิต เพื่อใหท้ราบ
ถึงแนวคิดในการกาํหนดราคาและปริมาณผลผลิต ท่ีจะทาํให้ผูผ้ลิตไดรั้บกาํไรสูงสุดหรือขาดทุน
น้อยสุด จากเง่ือนไขดุลยภาพของตลาดประเภทต่างๆ ทั้งในระยะส้ันและระยะยาวไดโ้ครงสร้าง
ตลาดแบ่งได ้2 ประเภท คือ ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์และตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์ ตลาดแข่งขนัไม่
สมบูรณ์สามารถแบ่งได ้3 ประเภท คือ ตลาดผูกขาด ตลาดผูข้ายน้อยรายและตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึง
ผกูขาด ซ่ึงตลาดแต่ละประเภทมีวิธีการกาํหนดปริมาณผลผลิตและการตั้งราคาท่ีเหมาะสมแตกต่าง
กนั 

 วิรุณศิริ (2553) กล่าวว่า ตลาดหมายถึง การท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายทาํการตกลงแลกเปล่ียน ซ้ือ
ขายสินคา้ บริการ หรือทรัพยสิ์นต่างๆ โดยไม่จาํเป็นตอ้งมีการพบกนัโดยตรง ไม่จาํเป็นตอ้งมี
สถานท่ีหรืออาณาเขตท่ีแน่นอน และไม่จาํเป็นตอ้งชาํระเงินหรือส่งมอบของกนัทนัที ตลาดในทาง
เศรษฐศาสตร์จึงมีความหมายท่ีกวา้งกวา่ตลาดในความหมายโดยทัว่ไป 

 ปิยะลกัษณ์ (2553) กล่าวว่าตลาดโดยทัว่ไป หมายถึง สถานท่ีซ่ึงจดัไวเ้พื่อให้ผูซ้ื้อและ
ผูข้ายมาตกลงซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้กนั แต่ในทางเศรษฐศาสตร์ ตลาดไม่จาํเป็นตอ้งมีสถานท่ีทาํ
การซ้ือขาย แต่หมายถึงการตกลงติดต่อซ้ือขายสินคา้และบริการ รวมทั้งปัจจยัการผลิต ฉะนั้น ตลาด
จึงสามารถเกิดข้ึนไดทุ้กหนทุกแห่ง ถา้มีอุปสงคแ์ละอุปทานต่อสินคา้ 
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 กล่าวไดว้่าตลาดในทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึงการท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายทาํการตกลงซ้ือขาย 
แลกเปล่ียนสินค้าโดยท่ีผู ้ซ้ือและผู ้ขายมีการตกลงซ้ือขาย  แลกเปล่ียนสินค้า ตลาดในทาง
เศรษฐศาสตร์จึงสามารถมีสินค้าสําหรับแลกเปล่ียนหรือไม่มีก็ได้ เช่น ตลาดสินค้า (Product 

Market) ตลาดปัจจยัการผลิต (Factor Market) ตลาดเงิน (Money Market) และตลาดทุน (Capital 

Market) ท่ีพบเห็นทัว่ไปเช่น ตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดซ้ือขายสินคา้การเกษตรล่วงหนา้ เป็นตน้ 

 

 7.1.1 ประเภทของตลาด 

  การแบ่งประเภทของตลาดสามารถทาํไดห้ลายแนวทางข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคแ์ละ
เกณฑท่ี์ใชแ้บ่ง ตลาดในทางเศรษฐศาสตร์แบ่งประเภทตลาด โดยพิจารณาจาก จาํนวนผูผ้ลิตความ
ยากง่ายในการเขา้สู่ตลาดของผูผ้ลิตรายใหม่ สินคา้ท่ีสามารถใชท้ดแทน ท่ีเป็นลกัษณะสาํคญัของ
ตลาดในทางเศรษฐศาสตร์ 
 วิมลและสมชาย (2553) กล่าวถึง การจาํแนกประเภท และหลกัเกณฑ์ท่ีจะนาํมาใชก้าร
แบ่งแยกเป็นสาํคญั มีลกัษณะดงัน้ี 

  7.1.1.1 จาํแนกตามวตัถุประสงคข์องการดาํเนินกิจการ แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ 

ๆ คือ 
   1) ตลาดสินคา้และบริการ (Goods and Service Market) หมายถึง ตลาด
ท่ีมีการซ้ือขายสินคา้และบริการเพื่อนาํไปใชใ้นการบริโภคในครัวเรือน 

   2) ตลาดปัจจยัการผลิต (Factor Market) หมายถึง ตลาดท่ีมีการซ้ือขาย
ปัจจยัการผลิตเพื่อนาํไปผลิตสินคา้เพื่อจาํหน่ายต่อไป 

  7.1.1.2 จาํแนกตามลกัษณะการแข่งขนัของตลาด การกาํหนดราคาและปริมาณ
ผลผลิต แบ่งประเภทของตลาดตามลกัษณะการแข่งขนัเป็น 2ประเภทคือ 
   1) ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ (Perfectly Competitive Market) มีลกัษณะ
สาํคญั ดงัน้ี 

   - มีจาํนวนผูซ้ื้อผูข้ายมาก 

   - สินคา้มีลกัษณะใกลเ้คียงกนัมาก 

   - ผูข้ายหรือผูผ้ลิตสินคา้รายใหม่ สามารถเขา้สู่ตลาดไดโ้ดยง่าย 
   - ผูข้ายสามารถเคล่ือนยา้ยสินคา้ไปยงัท่ีต่าง ๆ ไดง่้าย 
    -ผูซ้ื้อและผูข้ายมีขอ้มูลข่าวสารในตลาดอยา่งสมบูรณ์และเท่าเทียมกนั 

   2) ตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์ (Imperfectly Competitive Market) มี
ลกัษณะท่ีสาํคญั ดงัน้ี  
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   - ผูข้ายมีจาํนวนไม่มาก 

   - ลกัษณะสินคา้ไม่เหมือนกนัทุกประการ อาจจะแตกต่างกนัท่ีคุณภาพ 

การบริการหรือการรับรู้ของผูบ้ริโภค 

   - การเขา้หรือออกจากการผลิตทาํไดย้าก  

   - ผูซ้ื้อและผูข้ายไม่มีความรู้เร่ืองการตลาดหรือขอ้มูลการตลาดอย่าง
สมบูรณ์ทาํใหร้าคาแตกต่างกนัซ่ึงแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ไดอี้ก 3 ประเภท ไดแ้ก่  

 1) ตลาดผกูขาดท่ีแทจ้ริง (Pure Monopoly Market) มีลกัษณะสาํคญั ดงัน้ี 

  มีผูผ้ลิตเพียงรายเดียว  
  สินคา้มีลกัษณะท่ีไม่เหมือนใครไม่สามารถหาสินคา้อ่ืนมาทดแทนได ้ 

  มีการกีดกนัการเขา้ตลาดของผูผ้ลิตรายใหม่ 

 2) ตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด (Monopolistic Competitive Market) มีลกัษณะท่ีคลา้ยตลาด
แข่งขนัสมบูรณ์ คือ มีจาํนวนผูซ้ื้อและผูข้ายมากจาํนวนหน่ึง ผูผ้ลิตรายใหม่สามารถเขา้สู่ตลาดได้
ง่าย แต่ส่ิงท่ีแตกต่างก็คือ สินคา้ของผูผ้ลิตแต่ละรายมีความแตกต่างกนั หรืออาจจะไม่แตกต่างกนั
เลย แต่ผูซ้ื้อมีการรับรู้ถึงความแตกต่าง ซ่ึงวิธีทาํให้สินคา้ของตนแตกต่างจากคนอ่ืน อาจทาํไดโ้ดย
การโฆษณา เป็นตน้ 

 3) ตลาดผูข้ายนอ้ยราย (Oligopoly) เป็นตลาดท่ีผูข้ายมีสินคา้คลา้ยกนั หรือแตกต่างกนัแต่
สามารถทดแทนกนัได ้ตลาดผูข้ายนอ้ยรายมีลกัษณะท่ีสาํคญัดงัน้ี 

  จาํนวนผูผ้ลิตเพียงไม่ก่ีราย ผูผ้ลิตแต่ละรายมีสดัส่วนการคา้ค่อนขา้งสูง 
เม่ือเทียบกบัปริมาณทั้งหมดในตลาด 

  สินคา้หรือบริการของผูผ้ลิตแต่ละรายอาจมีลกัษณะเหมือนกนัหรือแตกต่างกนัได้
แต่สามารถใชท้ดแทนกนัได ้

  ผูผ้ลิตรายใหม่อาจถูกกีดกนัหรือมีอุปสรรคต่อการเขา้สู่ตลาด การแข่งขนัในตลาด
ประเภทน้ีเป็นการแข่งขนัท่ีไม่ใชร้าคา หรือผูข้ายแต่ละรายอาจร่วมมือกนั กาํหนดราคาหรือปริมาณ
สินคา้ในตลาดได ้ 

 

7.2  ความหมายและลกัษณะตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ (PerfectCompetitive Market) 

 7.2.1 ความหมายของตลาดสมบูรณ์ 

  ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ หมายถึง ตลาดท่ีมีผูซ้ื้อและผูข้ายจาํนวนมาก สินคา้หรือการ
บริการมีลกัษณะท่ีเหมือนกัน สามารถใช้ทดแทนกันได้ง่าย ผูซ้ื้อและผูข้ายเป็นผูก้าํหนดราคา
ร่วมกนั ณ ราคาตลาด (Market Price) ซ่ึงเป็นราคา ณ จุดดุลยภาพของตลาด ผูซ้ื้อและผูข้ายปฏิบติั
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ตามกลไกราคาตลาด ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์เป็นตลาดในอุดมคติของนกัเศรษฐศาสตร์ เป็นตลาดท่ีมี
ผูซ้ื้อและผูข้ายจาํนวนมาก ผูซ้ื้อและผูข้ายมีความรู้เก่ียวกบัสินคา้และสภาพตลาดอยา่งทัว่ถึง (Perfect 

Knowledge) สินคา้ในตลาดมีลกัษณะเหมือนกนัทุกประการ สามารถใชท้ดแทนกนัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

การเขา้และออกตลาดของผูซ้ื้อและผูข้ายทาํไดอ้ยา่งเสรี 
 สังวร (2549) กล่าวว่า ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์เป็นตลาดท่ีดีท่ีสุด ลกัษณะของตลาดคือ 
ผูข้ายและผูซ้ื้อในตลาดมีมาก มีความรู้ในเร่ืองตลาดอย่างสมบูรณ์ สินค้าในตลาดมีลักษณะ
เหมือนกนัทุกประการ สามารถใชท้ดแทนกนัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ การเขา้และออกจากตลาดทาํไดอ้ยา่ง
เสรีและตลอดเวลาผูข้ายและผูซ้ื้อในตลาดจะตอ้งซ้ือขายสินคา้ในราคาตลาดซ่ึงเป็นราคาดุลยภาพ
ตลาด หรือปฏิบติัตามราคาตลาดสินคา้ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียง เช่น สินคา้เกษตร เป็นตน้ 

 7.2.2 ลกัษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ (Characteristic of Perfect Competition) 

  1) ผูซ้ื้อและผูข้ายมีเป็นจาํนวนมากในตลาด ผูซ้ื้อหรือผูข้ายแต่ละรายไม่มีอิทธิพล
ต่อการกาํหนดราคาในตลาดทาํใหป้ริมาณการซ้ือของผูซ้ื้อรายใดรายหน่ึงหรือผูข้ายของปริมาณขาย
รายใดรายหน่ึงมีนอ้ยมาก เม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณซ้ือขายของตลาด ผูซ้ื้อหรือผูข้ายรายหน่ึง ไม่
สามารถทาํให้ราคาสินคา้ท่ีซ้ือขายกนัในตลาดเปล่ียนแปลงไปได ้ราคาของสินคา้ในตลาดจะถูก
กาํหนดโดยอุปสงคร์วมและอุปทานรวมเม่ือผูซ้ื้อและผูข้ายไดร่้วมกนักาํหนดราคาตลาดข้ึนแลว้ ผู ้
ซ้ือแต่ละรายจะซ้ือสินคา้ในราคาตลาดในปริมาณท่ีตอ้งการ และผูข้ายแต่ละรายจะขายสินคา้ใน
ปริมาณท่ีต้องการราคาถูกกําหนดโดยผู ้ซ้ือและผู ้ขายหรืออุปสงค์และอุปทานของตลาด 

(PriceTaker) 

  2) สินคา้มีลกัษณะท่ีเหมือนกนั ใชท้ดแทนกนัได ้ไม่มีความแตกต่างในมุมมองของ
ผูบ้ริโภค ทาํให้ผูข้ายแต่ละรายอยูใ่นฐานะท่ีเท่าเทียมกนัผูซ้ื้อจะไม่มีความรู้สึกแตกต่างกนัไม่ว่าจะ
ซ้ือสินคา้จากผูข้ายรายใดก็ตาม ผูซ้ื้อสามารถท่ีจะซ้ือสินคา้ ณ ราคาตลาดจากผูข้ายรายใดก็ได ้ผูซ้ื้อ
จะใชร้าคาสินคา้ในการตดัสินใจวา่จะซ้ือสินคา้จาํนวนเท่าใด   

  3) ผูซ้ื้อหรือผูข้ายสามารถเขา้ออกจากตลาดไดอ้ย่างเสรี ไม่มีการกีดกนัในการเขา้
และออกจากตลาด ไม่มีการรวมตวัระหว่างผูซ้ื้อหรือผูข้าย และรัฐไม่เขา้มายุ่งเก่ียวกบัการกาํหนด
ราคาหรือจาํกดัปริมาณการผลิต ซ่ึงโดยปกติแลว้ผูผ้ลิตรายใหม่จะเขา้มาแข่งขนัเม่ือเห็นว่าธุรกิจให้
ผลตอบแทนสูง ขณะเดียวกนัผูผ้ลิตแต่ละรายก็มีเสรีภาพในการท่ีจะออกจากตลาดหากผูผ้ลิตเผชิญ
กบัภาวการณ์ขาดทุน 

  4) ผูซ้ื้อและผูข้ายรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้และราคาอย่างทัว่ถึง รู้อุปสงค ์

อุปทานและราคาสินคา้ในตลาดโดยรวม ผูบ้ริโภคทราบถึงความแตกต่างของราคา ถา้ผูผ้ลิตรายใด
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ขายสินคา้ตํ่ากว่าราคาท่ีควร ผูบ้ริโภคจะพากนัมาซ้ือสินคา้ของผูผ้ลิตคนนั้น แต่ผูผ้ลิตก็ไม่มีเหตุผล
ท่ีจะลดราคาสินคา้ลงเพราะท่ีราคาตลาดกส็ามารถขายสินคา้ได ้

  5) ผูผ้ลิตแต่ละรายมีส่วนแบ่งการตลาดท่ีไม่มากเม่ือเทียบกบัปริมาณผลผลิตรวม 

ปริมาณการขายของผูข้ายแต่ละรายมีสดัส่วนขนาดเลก็เม่ือเทียบกบัยอดขายรวมทั้งตลาด 

  6) การซ้ือขายทาํไดโ้ดยสะดวกผูซ้ื้อและผูข้ายติดต่อกนัโดยตรง มีการเคล่ือนยา้ย
ปัจจยัการผลิตไดอ้ยา่งสะดวก ผูผ้ลิตสามารถเคล่ือนยา้ยจากท่ีหน่ึงไปสู่อีกท่ีหน่ึงไดอ้ยา่งเสรี ปัจจยั
การผลิตไม่ถูกผูกขาดโดยผูผ้ลิตรายใดรายหน่ึง ดงันั้นปัจจยัการผลิตจึงสามารถโยกยา้ยไดอ้ย่าง
อิสระและสมบูรณ์ เช่น แรงงาน สามารถโยกยา้ยไปยงัแหล่งงานท่ีใหค่้าจา้งสูงกวา่ 
 จากลกัษณะสาํคญัของตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ ทาํใหท้ราบวา่ในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์จะไม่
มีผูผ้ลิตรายใดมีอาํนาจในการกาํหนดปริมาณผลผลิตและตั้งราคาสินคา้เองได ้ดงันั้นถา้ผูผ้ลิตรายใด
ตั้งราคาสินคา้ของตนสูงกว่าราคาตลาด จะทาํให้ขายสินคา้ของตนไม่ได ้ผูบ้ริโภคจะหันไปบริโภค
สินคา้ของผูผ้ลิตรายอ่ืนท่ีสามารถใชท้ดแทนกนัไดใ้นราคาท่ีถูกกว่า ดงันั้นเส้นอุปสงคข์องตลาดจึงมี
ลกัษณะขนานกบัแกนปริมาณ ณ ระดบัราคาตลาด  

 ลกัษณะของตลาดท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ทาํใหท้ราบวา่ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ไม่สามารถหา
ไดใ้นการดาํเนินธุรกิจจริง มีเพียงบางตลาดท่ีใกลเ้คียงกบัตลาดแข่งขนัสมบูรณ์เท่านั้นดงันั้นอาจ
กล่าวไดว้า่ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์เป็นเพียงตลาดในอุดมคติเพื่อนาํมาใชใ้นการแบ่งประเภทของตลาด
ในทางเศรษฐศาสตร์เท่านั้น  

 

7.3  อุปสงค์ รายรับรวม รายรับเฉลีย่ และรายรับเพิม่ในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

  1) อุปสงค ์เป็นความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณความตอ้งการซ้ือกบัราคา เน่ืองจาก
ในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ราคาถูกกาํหนดจากตลาดทาํให้สินคา้มีราคาเดียว เส้นอุปสงค์จึงเป็น
เสน้ตรงขนานกบัแกนนอน เสน้อุปสงคข์องตลาดหาไดจ้ากสมการ 

 อุปสงคข์องตลาด = 
P Q

Q


 

 โดยท่ี  

  P = ราคาสินคา้ 
   Q = ปริมาณสินคา้ 
  2) รายรับรวม (Total Revenue : TR) รายรับรวมในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์หาไดจ้าก
ราคาคูณดว้ยปริมาณขายดงัสมการ 
   TR = P Q  
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 โดยท่ี 

   TR = รายรับรวม   

  P = ราคาสินคา้ 
  Q = ปริมาณสินคา้ 
  3) รายรับเฉล่ีย (AverageRevenue : AR) รายรับเฉล่ียในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์หา
ไดจ้ากรายรับรวมหารดว้ยปริมาณขาย ดงัสมการ 

  

/

/

AR TR Q

P Q Q

P


 


 

  4) รายรับเพิ่ม (Marginal Revenue : MR) รายรับเพิ่มในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์หาได้
จากรายรับรวมท่ีเปล่ียนแปลง เม่ือมีการเปล่ียนแปลงในผลผลิตหน่ึงหน่วย ดงัสมการ  

  






TR
MR

Q

 

 โดยท่ี 

  ∆TR = ส่วนต่างของราคารวม 

  ∆Q = ส่วนต่างของปริมาณผลผลิต 

 เน่ืองจากราคาสินคา้ในแข่งขนัสมบูรณ์ ถูกกาํหนดโดยตลาดไม่เปล่ียนแปลง ดังนั้น 

รายรับเพิ่มจึงมีค่าเท่ากบัราคา (MR = P) 

ตวัอย่าง ร้านขายไอศกรีมแห่งหน่ึง มีขอ้มูลการขายปริมาณสินคา้ดังน้ี สามารถหารายรับรวม,

รายรับเฉล่ียและรายรับส่วนเพิ่มไดด้งัตารางท่ี 7.1 

ตารางที ่7.1 อุปสงค ์รายรับรวม รายรับเฉล่ีย รายรับส่วนเพิ่มเพิ่มของร้านขายไอศกรีม 

ราคา ( P ) ปริมาณขาย ( Q ) 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 7.1 สามารถวาดกราฟแสดง อุปสงค ์รายรับรวม รายรับเฉล่ีย รายรับเฉล่ีย 
รายรับส่วนเพิ่มไดด้งัน้ี 
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ภาพประกอบที ่7.1 เสน้อุปสงค ์รายรับรวม รายรับเฉล่ีย รายรับส่วนเพิม่ 

 จากภาพประกอบท่ี 7.1จะเห็นไดว้่าเส้นรายรับรวมเป็นเส้นตรงเอียงข้ึนจากซ้ายไปขวา
และเร่ิมตน้ท่ีจุดกาํเนิดหมายความว่าถา้ผูผ้ลิตไม่ทาํการผลิตรายรับรวมของหน่วยธุรกิจจะเท่ากบั
ศูนยแ์ละเม่ือผลิตมากข้ึนรายรับรวมก็จะสูงข้ึนไปเป็นลาํดบัส่วนเส้นรายรับเฉล่ียมีค่าเท่ากบั 5 โดย
ตลอดซ่ึงเท่ากบัราคาของสินคา้และเป็นเส้นเดียวกนักบัเส้นรายรับหน่วยสุดทา้ยซ่ึงแสดงว่าผลผลิต
ทุกหน่วยท่ีเพิ่มข้ึนทาํใหร้ายรับของหน่วยธุรกิจเพิ่มข้ึนเท่ากบั 5 

 

ตวัอยา่งท่ี 2 โรงงานผลิตนาฬิกาแห่งหน่ึง ไดท้าํการผลิตนาฬิกาขาย ราคาเรือนละ 500 บาท สามารถ
หารายรับของหน่วยผลิตในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ ดงัน้ี 

 

ตารางที ่7.2  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 

TR 

AR MR P D 

ปริมาณ (Q) 

รายรับ 

    1              2                3                4                  5 

0 

5 

10 

15 

20 

25 
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ภาพประกอบที7่.2เสน้อุปสงค ์รายรับรวม รายรับเฉล่ีย รายรับส่วนเพิ่ม 

 จากภาพประกอบท่ี 7.2 จะเห็นไดว้า่ ถา้ราคาสินคา้คงท่ีตลอดทุกระดบัผลผลิต รายรับเพิ่ม
จะเท่ากบัรายรับเฉล่ีย (500 บาท) เสน้รายรับรวมเป็นเสน้ตรงเอียงข้ึนจากซา้ยไปขวาและเร่ิมตน้ท่ีจุด
กาํเนิดหมายความว่าถา้ผูผ้ลิตไม่ทาํการผลิตรายรับรวมของหน่วยธุรกิจเท่ากบัศูนยแ์ละเม่ือผลิตมาก
ข้ึนรายรับรวมกจ็ะสูงข้ึนไปเป็นตามลาํดบัส่วนเส้นรายรับเฉล่ียมีค่าเท่ากบั 500 โดยตลอดซ่ึงเท่ากบั
ราคาของสินคา้และเป็นเส้นเดียวกนักบัเส้นรายรับหน่วยสุดทา้ยซ่ึงแสดงว่าผลผลิตทุกหน่วยท่ี
เพิ่มข้ึนทาํใหร้ายรับของหน่วยธุรกิจเพิ่มข้ึนเท่ากบั 500 

 

7.4  อุปสงค์ในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

 เสน้อุปสงคข์องผูผ้ลิต แต่ละราย (Individual Demand Curve of a Firm)  

 เน่ืองจากผูผ้ลิตในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์แต่ละรายทาํการผลิตสินคา้จาํนวนนอ้ยเม่ือเทียบ
กบัสินคา้ทั้งหมดในตลาด ดงันั้นผูผ้ลิตจะไม่มีอิทธิพลเหนือราคาตลาด การเปล่ียนแปลงปริมาณ
ผลิตของผูผ้ลิตรายหน่ึงจะไม่มีผลกระทบต่อเส้นอุปสงคต์ลาด ผูผ้ลิตสามารถขายสินคา้ทั้งหมดใน
ราคาตลาดในขณะนั้น ทาํใหเ้สน้อุปสงคข์องผูข้ายแต่ละรายจึงมีลกัษณะเป็นเสน้ขนานกบัแกนนอน 

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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เน่ืองจากผูผ้ลิตแต่ละรายมีส่วนแบ่งการตลาดเพียงเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัจาํนวนขายทั้งหมดในตลาด 

ผูข้ายแต่ละรายไม่สามารถกาํหนดราคาสินคา้ได ้

ภาพประกอบที ่7.3 อุปสงคใ์นตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

 

โดยท่ี  P คือ ราคาสินคา้ในตลาด 

 Q คือ ปริมาณสินคา้ในตลาด 

 

ตวัอยา่งท่ี 1 เสน้อุปสงคข์องผูผ้ลิตสบู่แต่ละรายในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

 สบู่ราคาเท่ากบั 60 บาทต่อหน่วย ผูซ้ื้อและผูข้ายมีความตอ้งการซ้ือและตอ้งการขาย 
สินคา้จาํนวน  120 หน่วย ดงันั้นรายไดร้วมเท่ากบั 60 × 120 บาท หรือเท่ากบั 7,200บาทสามารถ
แสดงเสน้อุปสงค ์อุปทานของตลาดและรายรับของผูผ้ลิต ไดด้งัน้ี 

 

ปริมาณ 

D 

ราคา 

0 

1
P  

1
Q  

2
Q  3

Q  
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ภาพประกอบที ่7 4เสน้อุปสงคข์องผูผ้ลิตสบู่แต่ละราย ในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

ภาพประกอบที ่7.5เสน้อุปสงค ์ในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

ปริมาณ 

D=AR=MR 

ราคา 

60 

0 
120 

ปริมาณ 

ราคา 

120 

60 

0 

S 

D 
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 จากภาพประกอบท่ี 7.4 และภาพประกอบท่ี 7.5 เส้น D คือเส้นอุปสงคข์องตลาด เส้น S 

คือเส้นอุปทานของตลาด ดงันั้นราคาตลาดอยู ่ณ เส้น D ตดักบัเส้น S ระดบัราคาตลาดอยู ่ณ จุด60 

เน่ืองจากผูข้ายแต่ละรายมีส่วนย่อยของตลาดและไม่มีอิทธิพลในการกาํหนดราคา ดงันั้นหน่วย
ธุรกิจแต่ละรายจะตอ้งขายสินคา้ในราคา 60 นั้นคือเส้นอุปสงคข์องหน่วยธุรกิจจะเป็นเส้นตรง
ขนานกบัแกนนอน และเสน้อุปสงคมี์ความยดืหยุน่มากท่ีสุด 

 

ตวัอยา่งท่ี 2 เสน้อุปสงคข์องผูผ้ลิตยาสีฟันแต่ละรายในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

 ยาสีฟันราคาเท่ากบั 45 บาทต่อหน่วย และผูซ้ื้อและผูข้ายมีความตอ้งการซ้ือและตอ้งการ
ขาย สินคา้100 หน่วย ดงันั้นรายไดร้วม (TR) จะเท่ากบั 45 × 100บาท หรือเท่ากบั4,500 บาท 

สามารถแสดงเสน้อุปสงค ์อุปทานของตลาด และรายรับของผูผ้ลิตไดด้งัน้ี 

 

 

ภาพประกอบที ่7.6 เสน้อุปสงคข์องผูข้ายยาสีฟันแต่ละรายในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

ปริมาณ 

ราคา 

0 

100 

45 
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ภาพประกอบที ่7.7 เสน้อุปสงคใ์นตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

 จากภาพประกอบท่ี7.6 และ ภาพประกอบท่ี 7.7 เส้น D คือเส้นอุปสงคข์องตลาด เส้น S 

คือเส้นอุปทานของตลาด ดงันั้นราคาตลาดอยู ่ณ เส้น D ตดักบัเส้น S ระดบัราคาตลาดอยู ่ณ จุด 45 

เน่ืองจากผูข้ายแต่ละรายมีส่วนย่อยของตลาดและไม่มีอิทธิพลในการกาํหนดราคา ดงันั้นหน่วย
ธุรกิจแต่ละรายจะตอ้งขายสินคา้ในราคา 45 นั้นคือเส้นอุปสงคข์องหน่วยธุรกิจจะเป็นเส้นตรง
ขนานกบัแกนนอน และเสน้อุปสงคมี์ความยดืหยุน่มากท่ีสุด 

 

7.5  อุปทานในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

 อุปทานของผูผ้ลิตในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ หมายถึง ปริมาณผลผลิตท่ีผูผ้ลิตไดผ้ลิตข้ึนมา
ในราคาตลาด จากการแสวงหากาํไรสูงสุด ในการหาอุปทาน ผูผ้ลิตระยะสั้นสามารถพิจารณาได้
จาก ตน้ทุนเพิ่มตน้ทุนเฉล่ีย ตน้ทุนแปรผนัเฉล่ียโดยการสมมติราคาของตลาด ดงัรูป 

 

D=AR=M 

ปริมาณ 

S 

D 

ราคา 

45 

0 

100 
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ภาพประกอบที ่7.8 อุปทานในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

 

ภาพประกอบที ่7.9เสน้อุปทานในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

  

D 

C 

B 

A 
ATC 

MC 
AVC 

ปริมาณ 

ราคา 

4
P

3
P

2
P

1
P

1
Q

2
Q 3

Q
4

Q

ป ิ  

ราคา S 

D

3
D  

D  D  

P  

P  

P  

P  
D4 

ราคา 

ปริมาณ 

P4 

P3 

P2 

P1 

D3 D2 D1 
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เม่ือ MC  = ตน้ทุนเพิ่ม 

 MR  = รายรับเพิ่ม 

 AR  = รายรับเฉล่ีย 
 ATC  = ตน้ทุนรวมเฉล่ีย 
 AVC = ตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย 
 จากภาพประกอบท่ี 7.8 และ ภาพประกอบท่ี 7.9 กาํหนดใหเ้ส้นอุปสงคเ์ปล่ียนแปลงจาก 

เป็น D2และ D1ตามลาํดบั ทาํใหร้าคาตลาดเปล่ียนแปลงจาก P4 เป็น P3 P2และ P1 ตามลาํดบั ถา้ระดบั
ราคาเท่ากบั P4ดุลยภาพอยูน่ะจุด Aซ่ึงปริมาณการผลิตเท่ากบั  ถา้ระดบัการผลิตเท่ากบัดุลยภาพอยู ่
ณ จุด B ซ่ึงปริมาณการผลิตเท่ากบั  ถา้ระดบัราคาอยูท่ี่  ดุลยภาพอยู ่ณ จุด C ซ่ึงปริมาณการผลิต
เท่ากบั  และถา้ระดบัการผลิตเท่ากบั ดุลยภาพอยู ่ณ จุด D ซ่ึงปริมาณการผลิตเท่ากบั Q1 หน่วย ถา้
ระดบัราคาตํ่ากว่า P1ผูผ้ลิตจะเลิกกิจการ ดงันั้นเส้นอุปทานของหน่วยธุรกิจในระยะสั้ นคือ การ
ลากเส้นเช่ือมจุดดุลยภาพเม่ือระดบัราคาเปล่ียนแปลงตั้งแต่จุด D ไปยงัจุด A ก็คือ ส่วนของเส้น 

ตน้ทุนส่วนเพิ่มในระยะสั้นเร่ิมตั้งแต่ค่า ตน้ทุนแปรผนัเฉล่ียตํ่าสุดนัน่เอง 
 เส้นอุปทานของหน่วยผลิตในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ คือเส้นท่ีอยูเ่หนือเส้นตน้ทุนแปรผนั
เฉล่ียหรือจุดยติุการผลิต(Shutdown point)ถา้ราคาอยูต่ ํ่าเส้นตน้ทุนแปรผนัเฉล่ียผูผ้ลิตจะไม่ทาํการ
ผลิต แต่ถา้ราคาสูงข้ึนมากกว่าตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย ปริมาณการผลิตจะถูกกาํหนดดว้ยเง่ือนไขกาํไร
สูงสุด เส้นอุปทานระยะสั้นของผูผ้ลิตในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ท่ีมีจุดตํ่าสุดของเส้นอุปทานคือ จุด
ยติุการผลิต แสดงว่าราคาตํ่ากว่าน้ีจะไม่มีการผลิต ราคาสูงกว่าจะเกิดกาํไรสูงสุด ณ ทุกจุดบนเส้น
อุปทาน ดงัภาพประกอบท่ี 7.10 
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ภาพประกอบที ่7.10 เสน้อุปทานระยะสั้น 

เม่ือ MC  = ตน้ทุนเพิ่ม 

 MR  = รายรับเพิ่ม 

 AR  = รายรับเฉล่ีย 
 ATC  = ตน้ทุนรวมเฉล่ีย 
 AVC  = ตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย 
 จากดุลยภาพของผูผ้ลิตในระยะสั้นพบว่าผูผ้ลิตเลิกผลิตเม่ือราคาตํ่ากว่าตน้ทุนเฉล่ียแปร
ผนัตํ่าสุด ดงันั้นการหาเส้นอุปทานของหน่วยธุรกิจในระยะสั้น จะหาไดจ้ากการเปล่ียนแปลงดุลย
ภาพของธุรกิจเม่ือราคาเปล่ียนแปลง ราคาตลาดจะเปล่ียนแปลง เกิดจากอุปสงคห์รืออุปทานของ
ตลาดท่ีเปล่ียนแปลง โดยเร่ิมหาดุลยภาพตั้งแต่ราคาตลาดเท่ากบัตน้ทุนเฉล่ียแปรผนัตํ่าสุด ผูผ้ลิตจะ
ผลิตท่ี MR = MC จึงจะไดก้าํไรสูงสุด แต่เน่ืองจากในตลาดแข่งขนัอยา่งสมบูรณ์ เส้นอุปสงคร์ายรับ
เฉล่ียและรายรับส่วนเพิ่มเป็นเส้นตรงเส้นเดียวกนัและขนานกบัแกนปริมาณ ดงันั้นเม่ือราคาสินคา้
เปล่ียนแปลงไป รายรับเฉล่ียและรายรับเพิ่มจะเปล่ียนแปลง จึงทาํใหดุ้ลยภาพผูผ้ลิตเปล่ียนแปลงไป 

 ระดบัราคาสินคา้,P2,P3จะทาํให้ทราบถึงเส้นอุปทานระยะสั้ นในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

โดยเป็นจุดท่ีอยูบ่นเสน้ตน้ทุนเพิ่ม กล่าวไดว้า่เสน้อุปทานในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ จะมีลกัษณะท่ี 

Q1                    Q2           Q3         Q4      Q5 
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 เหมือนกบัเส้นตน้ทุนส่วนเพ่ิม โดยผูผ้ลิตจะทาํการผลิตนบัตั้งแต่จุดตํ่าสุดของตน้ทุนแปร
ผนัเฉล่ียข้ึนไป ถา้ราคาสินคา้ในตลาดมากข้ึนจะทาํใหผู้ผ้ลิตผลิตมากข้ึน แต่ถา้ราคาสินคา้ในตลาดลดลง
ผูผ้ลิตกจ็ะผลิตสินคา้ลดลงดงัภาพประกอบท่ี 7.11,7.12 และ ภาพประกอบท่ี 7.13 

 

ภาพประกอบที ่7.11เสน้อุปทานระยะสั้น 

ปริมาณ 

รายรับ ตน้ทุน 

MC 

ATC 

MR 

2
Q  

2
P  

0 

2
E  
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ภาพประกอบที ่7.12 เสน้อุปทานระยะสั้น 

 

 

ภาพประกอบที ่7.13 เสน้อุปทานระยะสั้น 
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 จากภาพประกอบท่ี 7.11,7.12 และ 7.13 จะเห็นไดว้า่เสน้อุปทานระยะสั้นในตลาดแข่งขนั
สมบูรณ์มี 3 ระยะคือ 
 1) ราคาสินคา้อยู่ระหว่างตน้ทุนแปรผนัเฉล่ียตํ่าสุด และตน้ทุนรวมเฉล่ียตํ่าสุด(AVCตํ่าสุด

<P1<ATCตํ่าสุด )ส่วนท่ีขาดทุน คือ ตน้ทุนคงท่ีเฉล่ียผูผ้ลิตจะประสบการขาดทุน  

 2) ราคาสินคา้เท่ากับตน้ทุนรวมเฉล่ีย P2 = ATCธุรกิจไดรั้บกาํไรปกติ (NormalProfit) 

ผูผ้ลิตจะคุม้ทุนหรือกาํไรเท่ากบัศูนย ์
 3) ราคาสินค้าสูงกว่าต้นทุนรวมเฉล่ีย (P3>ATC) แสดงถึงผูผ้ลิตจะมีกําไรเกินปกติ 

(ExcessProfit) เน่ืองจากมีรายรับรวมสูงกวา่ตน้ทุนรวม 

 ดงันั้นอุปทานในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ จึงเกิดข้ึนท่ีเส้น ตน้ทุนส่วนเพิ่มโดยจะเป็นเส้น
ตน้ทุนส่วนเพิ่มท่ีอยูเ่หนือจุดยติุการผลิตข้ึนไป 

 ตวัอย่าง เส้นอุปทานระยะสั้นในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์เช่น ราคานํ้ าอดัลมในตลาดแห่ง
หน่ึงมี ความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณ (Q) ราคา (P) ตน้ทุนเฉล่ีย (AC)วิเคราะห์อุปทานในตลาด
นํ้าอดัลมดงัน้ี 

 

ตารางที ่7.3 ตน้ทุนเฉล่ีย กาํไร/หน่วย กาํไร/ทุนรวม ผลลพัธ์ 
ดุลยภาพ
ท่ี 

จุดดุลย
ภาพ 

ปริมาณ ราคา ตน้ทุน
เฉล่ีย 

กาํไร/
หน่วย 

กาํไร/ทุน
รวม 

ผลลพัธ์ 

D1 A 600 19 15 4 2,400 กาํไรสูงสุด 

D2 B 500 14 14 0 0 คุม้ทุน 

D3 C 400 10 15 -5 2,400 ขาดทุนตํ่าสุด 

D4 D 300 7 16 -9 2,700 ปิดโรงงาน 

 

 สามารถวาดกราฟไดด้งัน้ี 
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ภาพประกอบที7่.14อุปสงคร์ะยะสั้น 

 

 จากภาพประกอบท่ี 7.14 แสดงระดบัอุปสงคข์องผูผ้ลิต 4 ระดบั 

 1) เส้น D1 เป็นระดบัราคา เท่ากบั ตน้ทุนผนัแปรเฉล่ีย 7 บาท ในกรณีถา้หากว่าราคาตํ่า
กวา่จุด E หรือตํ่ากวา่ 7 บาท /หน่วย ธุรกิจน้ีจะเลิกผลิต จึงถือวา่จุดน้ีเป็นจุดปิดโรงงาน 

 2) เส้น D2เป็นระดบัราคา 10 บาทซ่ึงเป็นราคาท่ีสูงกว่าตน้ทุนผนัแปรเฉล่ีย แต่อยู่ต ํ่าว่า
ตน้ทุนเฉล่ีย ในกรณีน้ีถือว่าขาดทุนแต่ยงัมีกาํไรขั้นตน้ต่อหน่วย (Gross Margin Per Unit) = 10-7 = 

3 ท่ีสามารถชดเชยตน้ทุนคงท่ีไดจึ้งตอ้งทาํการผลิตต่อไป 

 3) เส้น D3เป็นระดบัราคา เท่ากบัตน้ทุนเฉล่ีย 14 บาท ในกรณีน้ีเรียกว่ามีกาํไรปกติ 

(Normal Profit) หรือจุดคุม้ทุน (Break-Even point BEP) 

บาท/หน่วย 

ปริมาณ 

ATC 

MC 

4 4
D MR

3 3
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1 1
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 4) เสน้ D4เป็นระดบัราคาอยูสู่งกวา่ตน้ทุนเฉล่ียในกรณีท่ีถือวา่เกิดกาํไรต่อหน่วย = 19-15 

= 4 บาท และเกิดกาํไรรวม = 4  600 = 2,400 บาท ในกรณีน้ีเรียกว่ากาํไรส่วนเกิน (Excess Profit) 

หรือกาํไรเกินปกติ 

 สรุปไดว้า่เสน้อุปทานจะอยูบ่นเสน้ตน้ทุนเพิ่ม นบัตั้งแต่จุดระดบัราคา 7 บาทข้ึนไป 

ตวัอยา่ง เสน้อุปทานในตลาดสมบูร ณ์เช่น  การปลูกทิวลิปเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการแข่งขนัสมบูรณ์ 

และผูป้ลูกทิวลิปทุกรายมีเส้นตน้ทุนเหมือนกนัราคาตลาดทิวลิปเป็นมดัละ 25 บาท และผูป้ลูกแต่
ละรายไดก้าํไรสูงสุดจากการผลิตสัปดาห์ละ 2,000 มดั ตน้ทุนทั้งหมดเฉล่ียของการผลิตเป็นมดัละ 
20 บาท และตน้ทุนแปรผนัเฉล่ียเป็นมดัละ 15 บาทโดยมีตน้ทุนแปรผนั เฉล่ียตํ่าสุดเป็นมดัละ 12 

บาท วิเคราะห์อุปทานในตลาดทิวลิปไดด้งัน้ี 

ตารางที ่7.4 อุปทานในตลาดสมบูรณ์ 

ปริมาณ ราคา ตน้ทุนเฉล่ีย กาํไร/หน่วย กาํไรขาดทุนรวม 

2000 25 20 5 10000 

 

ภาพประกอบที ่7.15 อุปทานในตลาดสมบูรณ์ 

 จากภาพประกอบท่ี 7.15จะเห็นไดว้า่  

ปริมาณ 

ATC 

MR 

AVC 

MC 

จุดปิดกิจการ 
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ราคา ตน้ทุน 
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20 
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 1) ราคาตลาด 25 บาท มากกว่าตน้ทุนทั้งหมดเฉล่ีย 20 บาท ดงันั้นผูป้ลูกทิวลิป ทาํกาํไร
ทางเศรษฐศาสตร์มดัละ 5 บาท ผูป้ลูกแต่ละรายผลิตสัปดาห์ละ 2,000 มดั ดงันั้นผูป้ลูกแต่ละรายทาํ
กาํไรไดท้างเศรษฐศาสตร์ สปัดาห์ละ 10,000 บาท 

 2) ราคาซ่ึงผูป้ลูกตดัสินใจปิดกิจการเท่ากบัตน้ทุนแปรผนัเฉล่ียตํ่าสุดมดัละ 12 บาท 

 3) ท่ีจุดปิดกิจการผูป้ลูกมีผลขาดทุนทางเศรษฐศาสตร์เท่ากบัตน้ทุนคงท่ีทั้งหมดเม่ือผลิต
สัปดาห์ละ 2,000ตน้ทุนเฉล่ียเป็นมดัละ 20 บาท และตน้ทุนแปรผนัเฉล่ียเป็นมดัละ 12บาท ดงันั้น 

ตน้ทุนคงท่ีเฉล่ียมดัละ 8บาท ตน้ทุนคงท่ีทั้งหมดเท่ากบัสปัดาห์ละ 16,000 บาท (8 × 2,000) ดงันั้นท่ี
จุดปิดกิจการผูป้ลูกมีผลขาดทุนทางเศรษฐศาสตร์เท่ากบัสปัดาห์ละ 16,000 บาท 

 สรุปไดว้่า เส้นอุปทานในตลาดทิวลิปแห่งน้ีอยู่บนเส้นอุปสงคท่ี์ระดบัราคาสินคา้ตั้งแต่ 

12 บาทข้ึนไป 

 

7.6  ดุลยภาพระยะส้ันในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ (Short – Run Equilibrium of the Firm) 

 ภราดร (2547) กล่าววา่ ดุลยภาพของหน่วยผลิต หมายถึง ภาวะท่ีหน่วยผลิตตดัสินใจเลือก
ระดับผลผลิตท่ีก่อให้เกิดกาํไรสูงสุดหรือขาดทุนน้อยท่ีสุด เม่ือเขา้สู่ภาวะน้ีแลว้ ผูผ้ลิตจะไม่มี
แนวโนม้ปรับเปล่ียนระดบัการผลิตอีกต่อไป ดุลยภาพระยะสั้นเป็นดุลยภาพท่ีหน่วยผลิตไม่สามารถ
เปล่ียนแปลงปัจจยัการผลิตบางชนิดใหเ้ป็นปัจจยัแปรผนัได ้ตน้ทุนการผลิตท่ีเกิดข้ึนจึงมีทั้งตน้ทุน
คงท่ีและตน้ทุนแปรผนั แมผู้ผ้ลิตไม่ทาํการผลิตออกมาในขณะนั้น ผูผ้ลิตนั้นก็ตอ้งเสียตน้ทุน
จาํนวนหน่ึง ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนคงท่ีทั้งหมดนัน่เอง ในระยะสั้นหน่วยผลิตในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์จะ
ตดัสินใจผลิตสินคา้ในปริมาณเท่าใด ผูผ้ลิตจะตอ้งพิจารณาเง่ือนไขของรายรับเปรียบเทียบกับ
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นดุลยภาพผูผ้ลิตเป็นสถานการณ์ท่ีผูผ้ลิตไดรั้บกาํไรสูงสุด จากเงือนไขกาํไร
เฉล่ียต่อหน่วย เท่ากบัรายรับเฉล่ียต่อหน่วย ลบตน้ทุนเฉล่ียต่อหน่วย 
 ในระยะสั้น จึงเป็นช่วงเวลาท่ีจาํนวนผูผ้ลิตในตลาด มีจาํนวนคงท่ีกาํไรหรือขาดทุนของ
หน่วยธุรกิจข้ึนอยูก่บัราคาตลาดของสินคา้นั้นๆ ดงันั้นผูผ้ลิตจึงสามารถทาํกาํไรเกินปกติ กาํไรปกติ 

หรือขาดทุนกไ็ด ้
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ภาพประกอบที ่7.16ระดบัราคาดุลยภาพ ในการตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

 

 

ภาพประกอบที7่.17 ราคาดุลยภาพ ในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 
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 จากภาพประกอบท่ี 7.16 จะเห็นว่า ระดบัราคาถูกกาํหนดโดยอุปสงคแ์ละอุปทานจุด E 

เป็นจุดท่ีผูข้ายทาํการขายสินคา้หรือบริการในปริมาณท่ีเหมาะสมกบัผูข้ายมากท่ีสุด และผูซ้ื้อก็ซ้ือ
สินค้าในปริมาณท่ีเหมาะสมกับผูซ้ื้อมากท่ีสุดโดยผูซ้ื้อและผูข้ายจะทาํการซ้ือขายกันท่ีจุดท่ี 

MC=MR เรียกวา่ ดุลยภาพในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ (Equilibrium in Perfectly Competitive Market) 

จุดดุลยภาพท่ี จุด E ราคาตลาดเท่ากบั Pหน่วย ถา้ผูผ้ลิตขายสินคา้ในราคา Pบาท ความตอ้งการซ้ือ
ของผูบ้ริโภคจะมีอย่างไม่จาํกดั ดงันั้น เส้นอุปสงคข์องผูผ้ลิตแต่ละรายจะเป็นเส้นขนานกบัแกน
นอน แสดงถึงค่าความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อราคาเป็นอนนัต ์ถา้ผูผ้ลิตรายใดขายสินคา้สูงกว่าราคา 
P จะไม่ไดรั้บอุปสงคข์องผูบ้ริโภคเลย 
 รายรับของผูผ้ลิตจะเท่ากบัราคาตลาดคูณดว้ยจาํนวนการผลิต เน่ืองจากอุปสงคข์องตลาด
ท่ีมีอย่างไม่จาํกดั รายรับเฉล่ีย จะเท่ากบัราคาตลาด รายรับส่วนเพิ่ม จะเท่ากบัระดับราคาตลาด
เช่นกนั เน่ืองจากผูผ้ลิตแต่ละรายขายสินคา้ท่ีระดบัราคาตลาดเท่ากนั รายรับส่วนเพ่ิมจะคงท่ี ทาํให้
เส้นรายรับส่วนเพ่ิมเป็นเส้นเดียวกบัเส้นอุปสงค ์ดงัรูป ทาํให้เส้นอุปสงค ์ราคาตลาด และรายรับ
ส่วนเพิ่มเป็นเสน้เดียวกนั 

 

ตวัอย่าง เช่น ส้มท่ีจาํหน่ายในทอ้งตลาดเป็นสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคมองว่าเหมือนกนัทุกประการ โดยมี
ปริมาณความตอ้งการซ้ือและตอ้งการขายส้มทั้งส้ิน 8 ลา้นกิโลกรัม และราคาส้มจาํหน่ายกิโลกรัม
ละ 3 บาท ระดบัราคาดงักล่าวเป็นราคาท่ีถูกกาํหนดโดยอุปสงคแ์ละอุปทานของตลาดส้มสามารถ
วิเคราะห์รายรับต่างๆ และดุลยภาพระยะสั้นของสม้ในตลาดไดด้งัน้ี 
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  ดงันั้น P = D = AR = MR 

 เขียนกราฟไดด้งัน้ี 
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ภาพประกอบที ่7.18 ดุลยภาพระยะส้ันของสม้ในตลาด 

 

ภาพประกอบที ่7.19 ระดบัราคาสม้ของดุลยภาพระยะสั้น 
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 จากภาพประกอบท่ี 7.19 อธิบายไดว้่า ราคาดุลยภาพของสินคา้ชนิดน้ี คือหน่วยละ 3 บาท 

ซ่ึงราคา 3บาทน้ี เป็นราคาท่ีถูกกาํหนดโดยอุปสงคแ์ละอุปทานของตลาด ผูผ้ลิตแต่ละรายจะตอ้งขาย
สินคา้ในราคาหน่วยละ 3 บาท เพราะถา้ขายในราคาท่ีสูงกว่า 3บาท จะไม่มีผูบ้ริโภคคนใดซ้ือสินคา้
จากหน่วยผลิตน้ี แต่จะหันไปซ้ือของผูผ้ลิตรายอ่ืนๆ ท่ีมีอยูม่ากมาย เน่ืองจากสินคา้ในตลาดน้ีไม่มี
ความแตกต่างกนั และไม่มีเหตุผลใดท่ีหน่วยผลิตรายน้ีจะขายสินคา้ในราคาท่ีตํ่ากว่า3 บาท ถา้ขายท่ี
ราคา 3 บาท กส็ามารถขายได ้และจะขายไดใ้นปริมาณท่ีไม่จาํกดั 

ตวัอย่าง เช่น ลาํไยท่ีจาํหน่ายในทอ้งตลาดนับว่าเป็นสินคา้ท่ีเหมือนกนัทุกประการ โดยมีปริมาณ
ความตอ้งการซ้ือและตอ้งการขายลาํไยทั้งสิน 6 ลา้นกิโลกรัม และราคาลาํไยจาํหน่ายกิโลกรัมละ 2 

บาท ระดับราคาดังกล่าวเป็นราคาท่ีถูกกาํหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของตลาดลาํไยสามารถ
วิเคราะห์ดุลยภาพในระยะสั้นไดด้งัน้ี 
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 ดงันั้น P = D = AR = MR 

 

เขียนเป็นกราฟไดด้งัน้ี 

 

ภาพประกอบที ่7.20 ดุลยภาพระยะส้ันของลาํไย 
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ภาพประกอบที ่7.21 ราคาดุลยภาพระยะส้ันของลาํไย 
 

 จากภาพประกอบท่ี 7.21 อธิบายไดด้งัน้ี ราคาดุลยภาพของสินคา้ชนิดน้ี คือหน่วยละ 2 

บาท ซ่ึงราคา 2บาทน้ี เป็นราคาท่ีถูกกาํหนดโดยอุปสงคแ์ละอุปทานของตลาด ผูผ้ลิตรายน้ีจะตอ้ง
ขายสินคา้ในราคาหน่วยละ 2 บาท เพราะถา้ขายในราคาท่ีสูงกว่า 2 บาท จะไม่มีผูบ้ริโภคคนใดซ้ือ
สินคา้จากหน่วยผลิตน้ี แต่จะหนัไปซ้ือของผูผ้ลิตรายอ่ืนๆ ท่ีมีอยูม่ากมาย เน่ืองจากสินคา้ในตลาดน้ี
ไม่มีความแตกต่างกนั และไม่มีเหตุผลใดท่ีหน่วยผลิตรายน้ีจะขายสินคา้ในราคาท่ีตํ่ากว่า 2 บาท ถา้
ขายท่ีราคา 2 บาท กส็ามารถขายได ้และจะขายไดใ้นปริมาณท่ีไม่จาํกดั 

 

7.7  ดุลยภาพระยะยาวในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ (Long-Run Equilibrium) 

 ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ในระยะยาวเกิดข้ึนจากผูผ้ลิตรายใหม่จะเขา้มาในตลาด เน่ืองจาก
ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ผูผ้ลิตรายใหม่สามารถเขา้สู่ตลาดไดท้นัที ภายใตส้มมติฐานท่ีว่า การผลิตใน
ตลาดมีกาํไรเกินปกติ ดงันั้นในตลาดท่ียงัมีกาํไรเกินปกติ ผูผ้ลิตรายใหม่จะเขา้สู่ตลาดเพ่ิมมากข้ึน ทาํ
ใหอุ้ปทานของสินคา้เพ่ิมข้ึน ส่งผลใหร้ะดบัราคาดุลยภาพลดตํ่าลง ทาํใหร้ายรับเฉล่ียและรายรับส่วน
เพ่ิมของผูผ้ลิตแต่ละรายลดตํ่าลงดว้ย จนกระทัง่ผูผ้ลิตไม่มีกาํไรส่วนเพ่ิม เป็นการเขา้สู่ดุลยภาพใน
ระยะยาว ท่ีรายรับเฉล่ียเท่ากบัตน้ทุนเฉล่ีย ผูผ้ลิตจะทาํการผลิตท่ีจุดตํ่าสุดของตน้ทุนเฉล่ียในระยะ
ยาว (long run average cost หรือ LAC) หรือ ราคาเท่ากบัจุดตํ่าสุดของตน้ทุนเฉล่ีย และ SMC = 

LMC ผูผ้ลิตจะเขา้หรือออกจากการแข่งขนัไดอ้ยา่งเสรีในระยะยาว เม่ือเห็นว่าไดก้าํไรหรือขาดทุน 

ดงันั้นดุลภาพระยะยาวจึงมีเพียงกาํไรปกติเท่านั้น  
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 ในการหาดุลยภาพในการผลิตในระยะยาวนั้น ส่ิงท่ีพิจารณาตอ้งอยู่ภายใตข้อ้สมมุติ คือ
เง่ือนไขกาํไรสูงสุดแบบการผลิตระยะสั้น โดยตน้ทุนระยะยาว คือ LMC = LMR = P ผูผ้ลิตมี
โอกาสเปล่ียนแปลงขนาดโรงงาน หรือเลิกผลิตไดห้ากเห็นว่าไม่คุม้ทุน นอกจากน้ียงัสามารถเขา้
ออกตลาดไดอ้ย่างเสรี จากเง่ือนไขน้ีสรุปไดว้่า ในระยะยาวราคาตอ้งเท่ากบัจุดตํ่าสุดของตน้ทุน
เฉล่ีย และจะตอ้งใชโ้รงงานท่ีมีขนาดเหมาะสม(Optimum size)ท่ีมีตน้ทุนเฉล่ียตํ่าสุด และ SMC = 

LMC  

ภาพประกอบที ่7.22 ดุลยภาพการผลิตระยะยาว 
 ถา้ราคาสูงกว่าจุดตํ่าสุดของตน้ทุนเฉล่ีย ผูผ้ลิตจะมีกาํไรเกินปกติในทางกลบักนัถา้ราคา
อยูต่ ํ่ากวา่ตน้ทุนเฉล่ียผูผ้ลิตจะทนการขาดทุนไม่ได ้จะตอ้งเลิกกิจการ ดงันั้นเพ่ือความอยูร่อดผูผ้ลิต
จะตอ้งปรับปรุงโรงงานใหมี้ขนาดโรงงานท่ีมีตน้ทุนตํ่าท่ีสุด แสดงว่าดุลยภาพการผลิตในระยะยาว 
กต็อ้งอยูใ่นดุลยภาพการผลิตระยะสั้นเช่นกนัดงัรูป 

 กล่าวไดว้่า ระดบัผลผลิตท่ีทาํให้หน่วยผลิตในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์อยูใ่นดุลยภาพระยะ
ยาวคือระดบัผลผลิตท่ีทาํให ้SMC = LMC = SAC = LAC = P =MR ดุลยภาพการผลิตในระยะยาว
ของผูผ้ลิตแต่ละรายในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ จะผลิตท่ีปริมาณผลผลิต ณ  SMC = LMC = MR = P  
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เท่ากบัจุดตํ่าสุดของ LAC ในระยะยาวผูผ้ลิตจึงตอ้งปรับปรุงโรงงานใหโ้รงงานมีขนาดท่ีมีตน้ทุนตํ่า
ท่ีสุด  

ตวัอย่าง ราคานํ้ าอดัลมในตลาดหน่วยละ 20 บาท ธุรกิจแข่งขนักนัอย่างสมบูรณ์ อยู่ในดุลยภาพ
ระยะยาว ณ จุด A ตรงท่ี P หรือ MR = SMC = LMC > SAC = LAC ผูผ้ลิตจะเสนอขายผลผลิต 500 

ลา้นหน่วย การใชข้นาดของโรงงานท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด (แสดงโดย SAC2) ณ จุด B ธุรกิจจะทาํ
กาํไรได ้หน่วยละ 5 บาท และกาํไรรวมเป็น 2,500 ลา้นบาทสามารถวิเคราะห์ดุลภาพระยะยาวใน
ตลาดไดด้งัภาพประกอบท่ี 7.23 

ภาพประกอบที ่7.23ดุลยภาพระยะยาวในตลาด 

 

 จากจุด B ในระยะยาว ผูผ้ลิตยงัมีกาํไรส่วนเกิน ทาํให้มีผูผ้ลิตรายอ่ืนเขา้มาแข่งขนัใน
อุตสาหกรรมมากข้ึน  อุปสงคข์องตลาดจึงมากข้ึน ทาํใหร้าคาดุลยภาพลดลง จนกระทัง่จุดดุลยภาพ
อยูท่ี่จุด C ซ่ึงเป็นจุดท่ี P = MR = SMC = LMC = SAC = LAC ณ ระดบัราคา 10 บาท ผูผ้ลิตจะผลิต
ในขนาดโรงงานท่ีเหมาะสม ( SAC 1 )ท่ีปริมาณ 300 ลา้นหน่วย จะมีกาํไรเท่ากบัศูนย ์ซ่ึงเป็นกาํไร
ปกติ เป็นจุดท่ีไม่มีผูผ้ลิตตอ้งการออกจากตลาดและไม่มีผูผ้ลิตรายใหม่ตอ้งการเขา้สู่ตลาด ท่ีเรียกว่า 
จุดดุลยภาพในระยะยาว 
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ตวัอยา่ง ราคาปากกาหน่วยละ 15 บาท ธุรกิจแข่งขนักนัอยา่งสมบูรณ์ อยูใ่นดุลยภาพระยะยาว ณ จุด 

A ตรงท่ี P หรือ MR = SMC = LMC > SAC = LAC ผูผ้ลิตจะเสนอขายผลผลิต 500 ลา้นหน่วย การ
ใชข้นาดของโรงงานท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด (แสดงโดย SAC2) ณ จุด B ธุรกิจจะทาํกาํไรได ้หน่วยละ 
3 บาท และกาํไรรวมเป็น 1,500 บาทสามารถวิเคราะห์ดุลยภาพในระยะยาวไดด้งัภาพประกอบท่ี 

7.24 

 

ภาพประกอบที ่7.24ดุลยภาพในระยะยาว 
 

 จากจุด B ในระยะยาว ผูผ้ลิตยงัมีกาํไรส่วนเกิน ทาํให้มีผูผ้ลิตรายอ่ืนเขา้มาแข่งขนัใน
อุตสาหกรรมมากข้ึน อุปสงคข์องตลาดจึงมากข้ึน ทาํใหร้าคาดุลยภาพลดลง จนกระทัง่จุดดุลยภาพ
อยูท่ี่จุด C ซ่ึงเป็นจุดท่ี  P = MR = SMC = LMC = SAC = LAC ณ ระดบัราคา 10 บาท ผูผ้ลิตจะผลิต
ในขนาดโรงงานท่ีเหมาะสม ( SAC 1 )ท่ีปริมาณ 200 ลา้นหน่วย จะมีกาํไรเท่ากบัศูนย ์ซ่ึงเป็นกาํไร
ปกติ เป็นจุดท่ีไม่มีผูผ้ลิตตอ้งการออกจากตลาดและไม่มีผูผ้ลิตรายใหม่ตอ้งการเขา้สู่ตลาด ท่ีเรียกว่า 
จุดดุลยภาพในระยะยาว 
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ตวัอย่าง สินคา้ชนิดหน่ึง ราคาตลาดเท่ากบั 150 บาท ผูผ้ลิตจะเลือกโรงงาน SAC และเสนอขาย
สินคา้ในปริมาณ ฃ 300 หน่วย และจะไดก้าํไรส่วนเกิน ทาํใหผู้ผ้ลิตเพ่ิมข้ึน ฃ ทาํใหร้าคาและกาํไร
ท่ีไดล้ดลง จนราคาตลาดเท่ากบั 100 บาท มีผูเ้สนอขายสินคา้ 200 หน่วย จึงเขา้สู่ดุลยภาพในระยะ
ยาว ท่ีผูผ้ลิตมีกาํไรปกติเท่านั้น ดงัภาพประกอบท่ี 7.25 

 

ภาพประกอบที ่7.25ดุลยภาพระยะยาว ท่ีผูผ้ลิตมีกาํไรปกติ 

 

7.8  การวเิคราะห์จุดดุลยภาพในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์กรณกีาํไร 
 จุดดุลยภาพของผูผ้ลิตในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ คือ จุดท่ีตน้ทุนส่วนเพิ่มเท่ากบัรายรับส่วน
เพ่ิม (MC=MR) ถา้ตลาดมีการเปล่ียนแปลงราคา ผูผ้ลิตก็จะมีการเปล่ียนแปลงปริมาณการผลิต ทาํ
ใหป้ริมาณการผลิตรวมทั้งตลาดเปล่ียนไปดว้ย ดงันั้นในการวิเคราะห์จุดดุลยภาพของตลาดแข่งขนั
สมบูรณ์ จึงต้องวิเคราะห์ด้วยการกําหนดราคาในแต่ละระดับร่วมกับปริมาณผลผลิตรวม ดัง
ภาพประกอบท่ี 7.26 
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ภาพประกอบที ่7.26เสน้อุปทานของหน่วยผลิตในระยะสั้น 

 

 จากภาพประกอบท่ี 7.26ดุลยภาพของผูผ้ลิตในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ข้ึนอยู่กบัราคาตลาด 
โดยการวิเคราะห์สามารถแยกไดเ้ป็นสองกรณี คือ กรณีท่ีผูผ้ลิตมีกาํไร และผูผ้ลิตขาดทุน โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ีจากภาพประกอบท่ี 7.26 ถา้ราคาสินคา้อยูท่ี่ P1บาท จุดดุลยภาพจะอยู่ท่ีจุด A ซ่ึง
เป็นจุดท่ีรายรับส่วนเพ่ิมเท่ากบัตน้ทุนส่วนเพ่ิม (MR = MC) โดยปริมาณสินคา้จะเท่ากบั Q1เป็นจุด
ท่ีรายรับรวมสูงกว่าตน้ทุนรวม ท่ีจุดดุลยภาพน้ีผูผ้ลิตไดรั้บกาํไรเกินปกติ (Abnormal Profit)  ผูผ้ลิต
มีรายรับรวมสูงกว่าตน้ทุนรวม ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ในระยะสั้น ผูผ้ลิตอาจไดรั้บกาํไรเกินปกติได้
ถา้ราคา (P) มากกวา่ตน้ทุนการผลิต (C) ผูผ้ลิตจะไดรั้บกาํไรเกินปกติ เท่ากบัพ้ืนท่ีใตก้ราฟ ส่ีเหล่ียม 

P A B C ดงัภาพประกอบท่ี 7.27 
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ภาพประกอบที ่7.27 ดุลยภาพ กรณีท่ีไดรั้บกาํไรเกินปกติ 

 

 จากภาพประกอบท่ี 7.27 ผูผ้ลิตจะไดก้าํไรเฉล่ียต่อหน่วยเท่ากบั CP ( รายรับเฉล่ียลบ
ตน้ทุนเฉล่ีย ) และขายในจาํนวน Q ดงันั้นกาํไรเกินปกติท่ีผูผ้ลิตไดรั้บคือ CP * CB เท่ากบัพ้ืนท่ี P A 

B C 

 อีกกรณีหน่ึง ตามรูป ถา้ราคาสินคา้อยู่ท่ี P2บาท จุดดุลยภาพจะอยู่ท่ี จุดท่ีรายรับส่วนเพิ่ม
เท่ากบัตน้ทุนส่วนเพ่ิม (MR = MC) โดยปริมาณสินคา้จะเท่ากบั Q2ซ่ึงเป็นราคาท่ีเท่ากบัจุดตํ่าสุด
ของเส้นตน้ทุนเฉล่ีย (P=AC) เป็นจุดท่ีรายรับเฉล่ียเท่ากบัตน้ทุนเฉล่ียพอดี โดยท่ีจุดดุลยภาพน้ี
ผูผ้ลิตไดรั้บกาํไรปกติ หรือเรียกวา่ จุดคุม้ทุน (Break-Even Point) ในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

 ตวัอยา่ง เช่น บริษทัผลิตแกว้นํ้ าแห่งหน่ึงมีราคา (P) ปริมาณ (Q)ตน้ทุนรวมเฉล่ีย (ATC) 

ตน้ทุนเพิ่ม (MC) และรายรับเพ่ิม (MR) จงวิเคราะห์จุดดุลยภาพในตลาดแห่งน้ี 
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ภาพประกอบที ่7.28เสน้อุปทานในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

 

 จากภาพประกอบท่ี 7.28 จะเห็นไดว้่า จุดดุลยภาพอยู่ท่ีตาํแหน่งเส้นตน้ทุนเพ่ิมตดักบั 

รายรับเพ่ิมปริมาณเท่ากบั 900 หน่วยตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั 18.5 บาท ราคาต่อหน่วย เท่ากบั 20 

บาท 

 รายรับรวม (TR) เท่ากบั 16,650 บาท ตน้ทุนรวม (TC) เท่ากบั 18,000 บาท กาํไรสุทธิ
เท่ากบั 1,350 บาท 

 ซ่ึงเป็นกาํไรเกินปกติ ทาํใหมี้ผูค้า้ในตลาดเพ่ิมมากข้ึน ทาํใหร้าคาลดลง จุดดุลยภาพเล่ือน
ลงมาอยู ่ณ ในระดบัราคา 18 บาท ตน้ทุนเฉล่ียเท่ากบั 18 บาท ปริมาณเท่ากบั 600 หน่วย รายรับรวม 

(TR) และตน้ทุนรวม (TC) เท่ากบั 10,800 บาท เป็นจุดกาํไรปกติหรือจุดคุม้ทุนในตลาดแข่งขนั
สมบูรณ์ 
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ตวัอย่าง ท่ีเช่น บริษทัผลิตแกว้นํ้ าแห่งหน่ึงมีราคา (P) ปริมาณ (Q)ตน้ทุนรวมเฉล่ีย (ATC) ตน้ทุน
เพิ่ม (MC) และรายรับเพ่ิม (MR) จงวิเคราะห์จุดดุลยภาพในตลาดแห่งน้ี 

 

ภาพประกอบที ่7.29 เสน้อุปทานในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

 จากภาพประกอบท่ี 7.29 จะเห็นไดว้่า จุดดุลยภาพอยู่ท่ีตาํแหน่งเส้น MC ตดักบั MR 

ปริมาณเท่ากบั 600 หน่วย ตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั  11.5 บาท   ราคาต่อหน่วยเท่ากบั 13 บาท ตน้ทุน
รวม(TR) เท่ากบั 6,900  บาท รายรับรวม(TC)  เท่ากบั 7,800 บาท กาํไร เท่ากบั 900 บาท ซ่ึงเป็น
กาํไรเกินปกติ จะทาํใหมี้ผูค้า้ในตลาดเพ่ิมมากข้ึน ทาํใหร้าคาลดลง จุดดุลยภาพเล่ือนลงมาอยู ่ณ ใน
ระดบัราคา 11 บาท ตน้ทุนเฉล่ียเท่ากบั 11 บาท ปริมาณผลิตเท่ากบั 400 หน่วย รายรับรวมและ
ตน้ทุนรวมเท่ากบั 4,400 บาท เป็นจุดกาํไรปกติหรือจุดคุม้ทุนในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

 

7.9  การวเิคราะห์จุดดุลยภาพในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์กรณขีาดทุน 

 ผูผ้ลิตในระยะสั้นอาจมีตน้ทุนสูงกว่าราคาสินคา้ เน่ืองจากการผลิตไม่มีประสิทธิภาพ ทาํ
ให้ผูผ้ลิตพบกบัการขาดทุน ผูผ้ลิตมีสองทางเลือกคือ ดาํเนินการผลิตต่อหรือหยุดผลิต ผูผ้ลิตจะ
ตดัสินใจโดยพิจารณาจากรายรับรวมเทียบกบัตน้ทุนแปรผนัรวม ถา้รายรับเพ่ิมมากกว่าตน้ทุนแปร
ผนัเฉล่ีย (MR > AVC)ผูผ้ลิตก็จะทาํการผลิตต่อไป แต่ถา้ตน้ทุนเพ่ิมมากกว่าตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย 
(MR < AVC)ผูผ้ลิตจะหยดุผลิต มีรายละเอียดดงัน้ี 
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 7.9.1 กรณขีาดทุนแต่ทาํการผลติต่อ 
  ถา้ราคาสินคา้อยูท่ี่ P3บาท จากรูป จุดดุลยภาพจะอยูท่ี่จุด A ซ่ึงเป็นจุดท่ีรายรับส่วน
เพ่ิมเท่ากบัตน้ทุนส่วนเพ่ิม (MR = MC) โดยปริมาณสินคา้จะเท่ากบั Q3 ซ่ึงเป็นราคาท่ีทาํใหผู้ผ้ลิต
ขาดทุน เน่ืองจากราคาตํ่ากว่าตน้ทุนเฉล่ีย อย่างไรก็ตามท่ี จุดน้ีผูผ้ลิตจะยงัคงดาํเนินการผลิตอยู ่
เพราะรายรับเฉล่ียสูงกวา่ตน้ทุนแปรผนัเฉล่ียแสดงถึงการดาํเนินการผลิตจะขาดทุนนอ้ยกวา่เลิกผลิต 
 

 

ภาพประกอบที ่7.30จุดดุลยภาพกรณีท่ีขาดทุนนอ้ยสุด 

 

 จากภาพประกอบท่ี 7.30 ผูผ้ลิตมีตน้ทุนท่ี OC และราคาสินคา้ในตลาดเท่ากบั OP ดงันั้น
ผูผ้ลิตจะขาดทุนเฉล่ียเท่ากบั CP เม่ือผูผ้ลิตขายสินคา้จาํนวน OQ หน่วย จะทาํให้ผูผ้ลิตขาดทุน 

เท่ากบั CP*OQ  

 7.9.2 กรณขีาดทุนและหยุดการผลติ 

  ถา้ราคาสินคา้อยู่ท่ี P4บาท จุดดุลยภาพจะอยู่ท่ีจุด D เป็นจุดสุดทา้ยท่ีผูผ้ลิตจะทาํ
การผลิต ซ่ึงเป็นจุดท่ีรายรับส่วนเพิ่มเท่ากบัตน้ทุนส่วนเพิ่ม (MR = MC) เป็นจุดท่ีรายรับเท่ากบั

D=MR=AR=P 

AVC 

ATC 
MC 

ปริมาณ 

3
Q  

ขาดทุน 

ตน้ทุน รายได ้

C 

3
P  

0 

A 



320 

 

ตน้ทุนคงท่ีเฉล่ียพอดี โดยปริมาณสินคา้จะเท่ากบั Q4 ซ่ึงเป็นจุดตํ่าสุดของเส้นตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย 
(AVC)แสดงถึงราคาท่ีตํ่าท่ีสุดท่ีผูผ้ลิตจะทาํการผลิตอยู ่แต่ถา้ราคาตํ่ากว่า P4ผูผ้ลิตจะเลิกทาํการผลิต
เพราะจะทาํให้ขาดทุนมากกว่าการผลิต ซ่ึงเรียกว่า จุดปิดกิจการ (shutdown point) ผูผ้ลิตจะไม่ทาํ
การผลิตอีกต่อไป 

 ตวัอย่าง เช่นผูผ้ลิตสมุดในตลาดสมบูรณ์แห่งหน่ึงมีรายรับ ตน้ทุนการผลิตเฉล่ีย ตน้ทุน
ผนัแปรเฉล่ีย รายรับเพ่ิม สามารถวิเคราะห์ดุลยภาพในตลาดสมุด ไดด้งัภาพประกอบท่ี 7.31 

 

ภาพประกอบที ่7.31กรณีขาดทุนและหยดุการผลิต 

 

 จากภาพประกอบท่ี 7.31 จะเห็นไดว้า่ตน้ทุนต่อหน่วย = 20 บาท ราคาต่อหน่วย = 10 บาท 

รายรับรวม = 10 * 600 = 6,000 บาทตน้ทุนรวมเท่ากบัพ้ืนท่ี ATC * Q = 20 * 1,000 = 20,000 บาท
เน่ืองจากตน้ทุนรวมสูงกว่ารายรับรวม ธุรกิจน้ีจึงขาดทุนจาํนวน 14,000 บาทซ่ึงราคาขายท่ี 10 บาท 

เป็นราคาท่ีตํ่ากวา่ตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย 15 บาทกิจการแห่งน้ีจึงไม่ไดท้าํ การผลิต  ทาํใหไ้ม่มีผูผ้ลิตใน
ตลาดแห่งน้ี  
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 ตวัอย่าง ผูผ้ลิตดินสอในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์แห่งหน่ึงมีรายรับ ตน้ทุนการผลิตเฉล่ีย 
ต้นทุนผันแปรเฉล่ีย  รายรับเพ่ิม  ดังกราฟ  สามารถวิ เคราะห์ดุลยภาพในตลาดสมุดได้ดัง
ภาพประกอบท่ี 7.32 

 

ภาพประกอบที ่7.32จุดดุลยภาพกรณีท่ีขาดทุนและหยดุการผลิต 

 

 จากภาพประกอบท่ี 7.32 จะเห็นไดว้า่ตน้ทุนต่อหน่วย = 16 บาท ราคาต่อหน่วย = 14 บาท 

รายรับรวม = 14 * 600 = 8,400 บาทตน้ทุนรวมเท่ากบัพ้ืนท่ี ATC *  Q =  16 * 800 = 12,800 บาท
เน่ืองจากตน้ทุนรวมสูงกว่ารายรับรวม ธุรกิจน้ีจึงขาดทุนจาํนวน 4,400 บาท ซ่ึงราคาขายท่ี 14 บาท 

เป็นราคาท่ีตํ่ากวา่ตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย 15 บาทกิจการแห่ง น้ีจึงไม่ไดท้าํการผลิต ทาํใหไ้ม่มีผูผ้ลิตใน
ตลาดแห่งน้ี 
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7.10  ข้อดแีละข้อเสียของตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

 ขอ้ดี 

 1) ผูผ้ลิตรายใหม่เขา้สู่ตลาดได้ง่าย เกิดการแข่งขนัท่ีสูงปรับปรุงคุณภาพของสินค้า
ตลอดเวลา ทาํให้มีการพฒันาสินคา้อย่างต่อเน่ือง เป็นการเพิ่มอุปทานสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการให้
มากข้ึน 

 2) ผูผ้ลิตแข่งขนักนัลดตน้ทุน ทาํใหท้รัพยากรถูกใชอ้ยา่งคุม้ค่าเกิดการเลือกใชท้รัพยากร
ท่ีมีจาํกดั ใชเ้ป็นปัจจยัผลิตสินคา้ และบริการท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตอ้งการเท่านั้น  

 3) สินคา้หรือบริการสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งดี รวมถึงการ
คุม้ครองผลประโยชน์ของผูบ้ริโภคไม่ใหถู้กเอารัดเอาเปรียบดว้ยกลไกตลาด 

 4) การแข่งขนัก่อใหเ้กิดความเจริญกา้วหนา้ทางการผลิตอยา่งรวดเร็ว 
 5) ราคาสินคา้และบริการท่ีถูกกําหนดข้ึนในสภาพการแข่งขัน เป็นราคาท่ีค่อนข้าง
ยติุธรรมต่อผูบ้ริโภค คือ ราคาเท่ากบัตน้ทุนเฉล่ียและตน้ทุนส่วนเพ่ิม 

 6) ทาํใหส้งัคมมีการใชท้รัพยากรต่างๆ อยา่งคุม้ค่าเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ 
 7) การผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุดคือ ผูผ้ลิต ผลิตสินคา้ ณ จุดตํ่าสุดของเสน้ตน้ทุนเฉล่ีย 
 8) เสียค่าใช่จ่ายในการส่งเสริมการขายไม่มาก เพราะสินคา้ของแต่ละรายเหมือนกนัทุก
ประการ 
 9) การแข่งขนัก่อให้เกิดการจดัสรรทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดสินคา้ท่ีมีความ
หลากหลายข้ึน ทาํใหไ้ดสิ้นคา้และบริการท่ีมีคุณภาพมากยิง่ข้ึน 

 10) การแข่งขนัก่อให้เกิดการพฒันาด้านเทคนิคและเทคโนโลยีการผลิตเกิดการใช้
ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ผลเสีย 
 1) การพฒันาสินคา้หรือบริการบางอยา่งเกิดความส้ินเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ เน่ืองจาก
การพยายามทาํใหสิ้นคา้ตนเองแตกต่างจากผูอ่ื้น 

 2) ไม่มีแรงจูงใจสาํหรับผูผ้ลิตมากนกั เน่ืองจากกาํไรท่ีไดรั้บเป็นเพียงแค่กาํไรปกติ 

 3) การแข่งขนัท่ีรุนแรงเกินไป ทาํใหผู้ผ้ลิตท่ีพยายามลดราคามกัไม่คาํนึงถึงคุณภาพสินคา้ 
เช่นกิจการดา้นสาธารณูปโภค เช่น ประปา ตอ้งใช ้สารเคมีราคาถูกแทน คลอรีน เป็นตน้ 

 4) ทาํให้มีสินคา้หรือบริการมีหลากหลายรูปแบบเกินความจาํเป็น เป็นผลจากการดาํเนิน
กลยทุธ์การตลาดท่ีเนน้รูปลกัษณ์ หรือความทนัสมยัเกินไป และไม่สามารถควบคุมการใชบ้ริการ
อยา่งพอเพียงได ้อาจทาํใหส้งัคมมีการใชท้รัพยากรไม่เกิดประโยชน์สูงสุด  
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 5) ทาํให้บางองคก์ร หรือหน่วยงานรัฐแข่งขนักบัผูผ้ลิตรายอ่ืนไดย้าก เพราะไม่สามารถ
พฒันาศกัยภาพใหแ้ข่งขนัได ้หรือปรับเปล่ียนวฒันธรรมองคก์รไดท้นักบัความตอ้งการในตลาด 

 6) ไม่จูงใจใหมี้การพฒันาการผลิต ผา่นการวิจยัและพฒันา 
 7) ผูบ้ริโภคไม่ไดรั้บความพอใจสูงสุดจากสินคา้ท่ีไม่หลากหลาย 
 8) การแข่งขนัอาจทาํใหผู้ผ้ลิตรายยอ่ยเสียเปรียบทางการแข่งขนั 

 9) การแข่งขนัท่ีสูงข้ึนทาํให้ตน้ทุนการผลิตสูงข้ึน ทาํให้ผูผ้ลิตตอ้งซ้ือสินคา้ในราคาท่ี
แพงข้ึนนั้นเอง 
 

7.11  สรุป 

 ตลาดในทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง การท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายทาํการตกลงซ้ือขาย แลกเปล่ียน
สินคา้โดยท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายมีการตกลงซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้กัน การแบ่งประเภทของตลาด
จาํแนกตามวตัถุประสงคข์องการดาํเนินกิจการ แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ตลาดสินคา้และบริการ และ
ตลาดปัจจยัการผลิต จาํแนกตามลกัษณะการแข่งขนัของตลาด แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือตลาด
แข่งขนัสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ ดุลยภาพระยะสั้ นในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ คือ 
ช่วงเวลาท่ีจาํนวนผูผ้ลิตในตลาดมีจาํนวนคงท่ี การกาํไรหรือขาดทุนของหน่วยธุรกิจข้ึนอยูก่บัราคา
ตลาดของสินคา้นั้นๆ ส่วนดุลยภาพระยะยาวในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์นั้นส่ิงท่ีพิจารณาตอ้งอยู่
ภายใตข้อ้สมมุติ คือเง่ือนไขกาํไรสูงสุดในการวิเคราะห์จุดดุลยภาพในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์กรณี
กาํไร ขอ้ดีของตลาดแข่งขนัสมบูรณ์คือการแข่งขนัก่อให้เกิดความเจริญกา้วหนา้ทางการผลิตอยา่ง
รวดเร็วทาํให้สังคมมีการใชท้รัพยากรต่างๆ อยา่งคุม้ค่าเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจส่วน
ขอ้เสียของตลาดแข่งขนัสมบูรณ์คือการพฒันาสินคา้หรือบริการในบางอยา่งเกิดความส้ินเปลืองโดย
เปล่าประโยชน์ทาํใหมี้สินคา้หรือบริการมีหลากหลายรูปแบบเกินความจาํเป็น 

 

คาํถามทบทวน 

 

 1. ตลาดมีก่ีประเภท อะไรบา้ง  
 2. ตลาดในอุดมคติของนกัเศรษฐศาสตร์มีลกัษณะอยา่งไร 
 3. อธิบายลกัษณะของตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

 4. ดุลยภาพระยะสั้นและดุลยภาพระยะยาวต่างกนัอยา่งไร 
 5. ยกตวัอยา่งสินคา้ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ และวิเคราะห์จุดดุลยภาพ
ในตลาด 
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แผนการสอนประจําบทที ่8 

เร่ือง ตลาดผูกขาด 

 

หัวข้อเนือ้หาประจาํบท 

 ตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์ 

 ลกัษณะตลาดผกูขาด 

 เสน้อุปสงค ์เสน้รายรับเฉล่ียและเสน้รายรับเพิ่มในตลาดผกูขาด 

 การวิเคราะห์ตลาดผกูขาด 

 ดุลยภาพระยะสั้นในตลาดผกูขาด 

 ดุลยภาพระยะยาวในตลาดผกูขาด 

 ขอ้ดีและขอ้เสียของตลาดผกูขาด 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

 เม่ือศึกษาบทน้ีแลว้ ผูศึ้กษาสามารถ 

 1. อธิบายลกัษณะตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์ 

 2. อธิบายลกัษณะตลาดผกูขาด 

 3.สามารถอธิบายความสมัพนัธ์ของอุปสงค ์รายรับรวม รายรับเฉล่ีย และรายรับเพิ่ม 

 4. เขา้ใจอุปสงคใ์นตลาดผกูขาด 

 5. สามารถอธิบายดุลยภาพระยะสั้นและดุลยภาพระยะยาว 
 6. สามารถวิเคราะห์การจุดดุลยภาพในตลาดผกูขาด 

 7. อธิบายขอ้ดีและขอ้เสียของตลาดผกูขาด 

 8. อภิปรายและตอบคาํถามได ้

 

วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจาํบท 

 1.แนะนาํเน้ือหารายวิชาในบท 

 2.แนะนาํเอกสารและตาํราอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง สาํหรับอ่านเพิม่เติม 

 3.แนะนาํกิจกรรมการเรียนการสอน การวดัผลและการประเมินผล 
 4. บรรยายโดยใชเ้อกสารและยกตวัอยา่งการแข่งขนัในตลาดผกูขาด 

 5. ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา และร่วมกนัวเิคราะห์จุดดุลยภาพในตลาดผกูขาด 
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 6. ตอบคาํถามและส่งงานคาํถามทา้ยบท 

 7. จดัทาํรายงานคน้ควา้นอกชั้นเรียน พร้อมนาํเสนอหนา้ชั้นเรียน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1.เอกสารประกอบการสอน 

 2.เอกสาร ตาํรา และบทความท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.เอกสารตวัอยา่งกรณีศึกษาในปัจจุบนั 

 4.ชุดแผน่ใสสรุปคาํบรรยาย 
 

การวดัและประเมินผล 
 1.สงัเกตจากเขา้ชั้นเรียน ความสนใจในการเรียน 

 2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน 

 3.การตอบคาํถาม การวิเคราะห์กรณีศึกษาในชั้นเรียน 

 4.การตอบคาํถามทา้ยบท 

 5. รายงานการคน้ควา้นอกชั้นเรียนและการนาํเสนอ 



 

บทที ่ 8 

ตลาดผูกขาด 

 

8.1  ตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์ (Imperfectly competitive Market) 

 ตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์ หมายถึง ตลาดท่ีผูผ้ลิตสามารถใชอิ้ทธิพลในการกาํหนดราคา
และปริมาณผลผลิตไดต้ามใจตนเองในระดบัหน่ึง ผูผ้ลิตมีความสามารถในการกาํหนดราคาตลาด
โดยอาศยัความสามารถในการกาํหนดราคาหรือปริมาณของสินคา้ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัอาํนาจทางการตลาด
ท่ีตนมีอยู ่
 ตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์จึงเป็นตลาดท่ีมีผูซ้ื้อผูข้ายจาํนวนไม่มากในตลาดอาจจะมีผูข้าย
เพียงหน่ึงรายหรือจาํนวนหน่ึง สินคา้มีลกัษณะแตกต่างกนั ทาํให้ผูข้ายสามารถกาํหนดราคาสินคา้
ไดต้ลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์เป็นตลาดท่ีใกลเ้คียงกบัตลาดในสภาพความเป็นจริงมากท่ีสุด 

 สาเหตุท่ีตลาดในสภาพความเป็นจริงเป็นตลาดท่ีแข่งขนัไม่สมบูรณ์เน่ืองมาจาก 

 1) จาํนวนผูซ้ื้อและผูข้ายในตลาดมีจาํนวนไม่มากพอ ทาํใหเ้กิดอิทธิพลเหนือราคาสินคา้ 
 2) มีการโฆษณาช้ีชวนให้เห็นว่าสินคา้ของตนเหนือกว่าสินคา้อ่ืน เป็นผลใหผู้บ้ริโภคเกิด
ความรู้สึกวา่สินคา้แต่ละยีห่อ้นั้นแตกต่างกนั 

 3) การเขา้ออกจากอุตสาหกรรมมีการขดัขวางดว้ยเทคนิคหรือทุนเช่นเดียวกบัปัจจยัการ
ผลิต 

 8.1.1 ลกัษณะของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ (Characteristic of Imperfectly Competition) 

  1) มีจาํนวนผูซ้ื้อหรือผูข้ายไม่มาก ทาํให้ผูซ้ื้อหรือผูข้ายมีความสามารถในการ
กาํหนดราคาสินคา้ (Price Maker) 

  2) สินคา้มีความแตกต่างกัน ไม่สามารถใช้แทนกันไดอ้ย่างสมบูรณ์ผูบ้ริโภคมี
ความรู้สึกวา่สินคา้แต่ละชนิดแตกต่างกนั (Heterogeneous Product) 

  3) การเข้าออกจากตลาดไม่เสรี มีการกีดกันด้วยอิทธิพลหรือเงินทุนและการ
เคล่ือนยา้ยปัจจยัการผลิตเป็นไปอยา่งไม่เสรี 
  4) ผูซ้ื้อและผูข้ายรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้และราคาอยา่งไม่ทัว่ถึง 
 ตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์สามารถแบ่งโดยการพิจารณาจากจาํนวนผูซ้ื้อและจาํนวนผูข้าย
เป็นเกณฑไ์ด ้3 ประเภทคือ ตลาดผกูขาดแทจ้ริง ตลาดผูข้ายนอ้ยรายและตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาดมี
ความแตกต่างท่ีสาํคญักบัตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ ดงัตารางท่ี 8.1 
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ตารางที ่8.1 ความแตกต่างระหวา่งตลาดแข่งขนัสมบูรณ์และตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์ 

 ตลาดแข่งขนั
สมบูรณ์ 

ตลาดผกูขาด ตลาดผูข้ายนอ้ย
ราย 

ตลาดก่ึงแข่งขนั
ผกูขาด 

จาํนวนผูผ้ลิต มาก รายเดียว นอ้ย ปานกลาง 
ลกัษณะสินคา้ เหมือนกนั แตกต่างส้ินเชิง เหมือนหรือ

แตกต่างกนับา้ง 
แตกต่างกนับา้ง 

การเขา้สู่ตลาด
ของผูค้า้รายอ่ืน 

ง่าย ไม่มีทาง ยาก ปานกลาง 

อตัราการกระจุก
ตวั 

ไม่มี ตํ่า ปานกลาง สูง 

ตวัอยา่งสินคา้ ขา้ว นํ้าด่ืม ผกั 
ผลไม ้ขา้วโพด 

กิจการรถไฟ 

ประปา โรงกลัน่
นํ้ ามนั 

รถยนต ์เครือข่าย 
โทรศพัทมื์อถือ 
โซดา 

เส้ือผา้ เคร่ือง 
อุปโภค บริโภค
ทัว่ไป 

 

 ตลาดแข่งขนัทั้ง 4 ชนิดสามารถลาํดบัจาํนวน จากผูข้ายมากไปหานอ้ย คือ ตลาดแข่งขนั
สมบูรณ์ ตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาดตลาดผูข้ายนอ้ยรายและตลาดผกูขาดดงันั้นทาํให้ลกัษณะความ
ลาดเอียงของเส้นอุปสงค ์จะเรียงลาํดบัความลาดเอียงจากตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ลาดเอียงนอ้ยไปหา
ตลาดผกูขาดท่ีมีความลาดเอียงมากท่ีสุด 

 8.1.2 การกดีกนัการเข้าสู่ตลาด (Barriers to entry) 

  การกีดกนัการเขา้สู่ตลาด เป็นเกณฑท่ี์ใชใ้นการแบ่งประเภทตลาด โดยการกีดกนั
การเขา้สู่ตลาดเป็นกระบวนการท่ีทาํใหผู้ผ้ลิตรายใหม่ไม่สามารถเขา้สู่ตลาดท่ีมีผูผ้ลิตรายเดิมอยูแ่ลว้
ไดด้ว้ยวิธีต่างๆ เป็นการเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิต การไดรั้บสมัปทาน การจดลิขสิทธ์ิมาตรการทาง
ศุลกากร หรืออาํนาจการกีดกนัการเขา้สู่ตลาดเป็นสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดอาํนาจผกูขาดในตลาด 

  ปัจจยัและสมคิด(2550) กล่าวว่า อุปสรรคต่อการเขา้สู่ตลาด หมายถึง ปัจจยัต่าง ๆ 

ท่ีจะอาจมีส่วนทาํใหผู้ผ้ลิตรายใหม่ ๆ ในตลาดไม่สามารถเขา้ไปผลิตเพื่อแข่งขนักบัผูผ้ลิตรายเดิมท่ี
มีอยูแ่ลว้ ทาํให้ตลาดนั้นมีผูผ้ลิตอยูร่ายเดียวหรือมีเพียงไม่ก่ีรายในช่วงเวลาหน่ึง ๆ สาเหตุแห่งการ
ผกูขาด ไดแ้ก่ 

  1) ผูผ้ลิตในตลาดควบคุมอุปทานของทรัพยากรการผลิตท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้ชนิด
นั้นไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว 
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  2) ผูผ้กูขาดเป็นผูไ้ดรั้บสัมปทานหรือลิขสิทธ์ิตามกฎหมายให้เป็นผูด้าํเนินกิจการแต่
เพียงรายเดียว การคุม้ครองของกฎหมายเป็นอุปสรรคสาํหรับผูผ้ลิตรายอ่ืนในการเขา้มาแข่งขนั 

  3) ผูผ้ลิตไดรั้บการจดัตั้งข้ึนภายใตสิ้ทธิทางการคา้หรือการผลิตของรัฐบาลหรือ
บริษทัเอกชนให้ดาํเนินการในอาณาเขตหรือประเทศหน่ึง ๆ เพียงผูเ้ดียว แต่อยู่ภายใตก้ารควบคุม
ของรัฐบาลหรือบริษทัเอกชนผูใ้หสิ้ทธ์ินั้น 

  4) ผูผ้ลิตอยู่ในอุตสาหกรรมท่ีก่อให้เกิดการประหยดัจากขนาด (Economies of 

scale) หรือการลดตน้ทุนของอุตสาหกรรม (Decreasing cost industry) คือยิ่งขยายขนาดของการ
ผลิตตน้ทุนเฉล่ียจะยิง่ลดลง 
 ภราดร (2547) กล่าวว่า การกีดกันทางการคา้หรือการกีดกนัการเขา้สู่ตลาด คือ การท่ี
รัฐบาลใช้มาตรการแทรกแซง ลดปริมาณการนําเขา้สินคา้มาในประเทศตนหรือลดปริมาณการ
ส่งออกสินคา้ของประเทศอ่ืน เพื่อปกป้องผูผ้ลิตสินคา้ภายในประเทศ การใชม้าตรการท่ีทาํให้ผู ้
ส่งออกมีความสามารถในการแข่งขนัทางการคา้กบัผูผ้ลิตภายในประเทศไดน้้อยลง เช่น การเก็บ
ภาษีนาํเขา้ในอตัราสูง หรือการจาํกดัปริมาณการนาํเขา้ 
 สรุปไดว้่าการกีดกนัทางการคา้ ทาํให้เป็นผูผ้ลิตรายใหม่เขา้สู่ตลาดไดย้าก ทาํให้การ
แข่งขนัทางการคา้ตํ่า เกิดผูม้ีอาํนาจเหนือตลาดข้ึนมา สามารถควบคุมราคาสินคา้ หรือปริมาณ
สินคา้ได ้เรียกว่า ตลาดผกูขาด 

 

8.2  ความหมายและลกัษณะตลาดผูกขาด 

 8.2.1 ความหมายตลาดผูกขาด (Monopoly Market) 

  จุฑามาศ (2550) กล่าวว่า ตลาดผกูขาดเกิดข้ึนเม่ือมีหน่วยธุรกิจเพียงรายเดียวขาย
สินคา้หรือบริการชนิดหน่ึงซ่ึงไม่มีสินคา้อ่ืนทดแทนได ้และมีอุปสรรคในการเขา้มาแข่งขนัของ
ผูผ้ลิตรายใหม่ เช่น ในบางพื้นท่ีมีผูใ้ห้บริการโทรศพัท์ แก๊ส ไฟฟ้าและประปาเป็นผูผู้กขาดใน
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงหมายถึงการผกูขาดโดยมีขอ้จาํกดั ณ ทอ้งถ่ินนั้น หรือการผกูขาดของหน่วยธุรกิจระดบั
โลก เช่น เดอเบียร์(DeBeer) มีการผกูขาดในตลาดเพชรในระหวา่งประเทศท่ีอยูใ่นเขตใกลเ้คียง 
  ไพรินทร์ (2546) กล่าวว่าตลาดผกูขาด คือ ตลาดท่ีมีผูข้ายเพียงคนเดียว ผกูขาดใน
สินคา้ท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัทุกประการ สินคา้แต่ละหน่วยท่ีนาํออกขายจะแตกต่างกบัสินคา้ของ
ผูอ่ื้นโดยส้ินเชิง และไม่มีสินคา้อ่ืนใดท่ีจะสามารถใชแ้ทนสินคา้ดงักล่าวได ้การท่ีผูผ้ลิตหรือผูข้ายมี
เพียงรายเดียวทาํให้เป็นผูผ้กูขาด และผูผ้กูขาดน้ีมีอิทธิพลมากในการควบคุมปริมาณการผลิตและ
การกาํหนดราคา 
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 สรุปได้ว่าตลาดผูกขาดจึงเป็นตลาดท่ีมีผูข้ายเพียงหน่ึงราย สินคา้มีลกัษณะพิเศษไม่
สามารถหาสินคา้ชนิดอ่ืนมาใช้ทดแทนได ้การเขา้สู่ตลาดสําหรับผูข้ายรายอ่ืนไม่สามารถทาํได ้

เน่ืองจากถูกกีดกนั ทาํใหผู้ข้ายมีอาํนาจในการกาํหนดราคาสินคา้หรือปริมาณขายตามตอ้งการ 
 8.2.2 ลกัษณะตลาดผูกขาด (Characteristic of Monopoly) 

  1) ปัจจยัการผลิตหรือวตัถุดิบถูกครอบครองโดยผูข้ายเพียงรายเดียว เน่ืองจากมี
ผูผ้ลิตสินคา้เพียงรายเดียวดงันั้นผูผ้ลิตกบัตลาดจึงเป็นส่ิงเดียวกนัเส้นอุปสงคข์องผูผ้กูขาดเป็นเส้น
เดียวกบัเสน้อุปสงคข์องตลาดดว้ย 
  2) ผูข้ายมีอาํนาจผกูขาดการขายไม่มีคู่แข่งขนัโดยตรงอนัเน่ืองจากไดรั้บลิขสิทธ์ิ
หรือสมัปทานในการผลิต หรือเป็นผูรู้้เทคนิคการผลิตแต่เพียงผูเ้ดียว 
  3) ผูข้ายมีอาํนาจในการกาํหนดราคาสินคา้หรือปริมาณขาย ทาํใหมี้อิทธิพลในการ
กาํหนดราคาสินคา้ไดต้ามท่ีตอ้งการ แต่หน่วยธุรกิจจะไม่สามารถกาํหนดปริมาณการผลิตหรือขาย
สินคา้ไดต้ามท่ีตอ้งการ เพราะว่าเม่ือราคาสินคา้สูงข้ึนปริมาณเสนอซ้ือสินคา้จะลดลง ดงันั้นทาํให้
หน่วยธุรกิจตอ้งเลือกเป้าหมายระหว่างการกาํหนดราคาหรือปริมาณการผลิตสินคา้ท่ีตอ้งการเพียง
อยา่งใดอยา่งหน่ึงเท่านั้น 

  4) สินคา้ของผูผ้ลิตในตลาดผกูขาดเป็นสินคา้ท่ีทดแทนไดย้าก 

  5) มีการกีดกนัการเขา้สู่ตลาด ผูผ้ลิตรายใหม่ไม่สามารถเขา้สู่ตลาดได ้

  6) ไม่มีการแข่งขนัทางดา้นราคาสินคา้ในตลาดผกูขาดมีความเป็นมาตรฐานเดียว 
 8.2.3 สาเหตุของตลาดผูกขาด 

ตลาดผกูขาดสามารถเกิดข้ึนไดจ้ากสาเหตุ ดงัต่อไปน้ี 

  1) ผูผ้ลิตมีอาํนาจผกูขาดในวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต 

  2) รัฐบาลออกกฎหมายใหมี้ผูผ้ลิตท่ีผกูขาดในการสัมปทานเช่น บริษทัสัมปทาน
เหมืองแร่ 
  3) เป็นกิจการของรัฐ ส่วนใหญ่เป็นกิจการสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา เป็น
ตน้ เน่ืองจากกิจการเหล่าน้ีรัฐตอ้งควบคุมราคาใหป้ระชาชนไดรั้บผลประโยชน์อยา่งทัว่ถึง 
  4) ผูผ้ลิตไดรั้บสิทธิพิเศษในการขายหรือเป็นผูป้ระดิษฐสิ์นคา้การจดสิทธิบตัร เช่น
สิทธิบตัรในส่ิงประดิษฐ ์สิทธิบตัรยา สมัปทาน การจดลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย เป็นตน้ 

  5) ผูผ้ลิตมีเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
  6) กิจการมีขนาดใหญ่ ใช้เงินลงทุนจาํนวนมาก ทาํให้ในท้องถ่ินหน่ึงหรือใน
ประเทศหน่ึงมีกิจการประเภทน้ีไดเ้พียงกิจการเดียว และไม่มีกิจการรายยอ่ยแข่งขนัได ้ทาํให้เป็นผู ้
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ผกูขาดไปโดยปริยาย เช่น กิจการเหล็กกลา้ อุตสาหกรรมรถยนต ์อุตสาหกรรมประกอบเคร่ืองบิน 

เป็นตน้ 

  7) การใหใ้บอนุญาตเช่นใบประกอบวิชาชีพบางประเภท 

  8) ผูผ้ลิตหลายรายรวมตวักนัเป็นบริษทัเดียว 
  9) ผูผ้ลิตเป็นเจา้ของทรัพยากรหรือวตัถุดิบในการผลิตสาํคญัเพียงผูเ้ดียว 
  10) การใหใ้บอนุญาตเช่นใบประกอบวิชาชีพบางประเภท 

 

8.3  เส้นอุปสงค์เส้นรายรับเฉลีย่และเส้นรายรับเพิม่ในตลาดผูกขาด 

 8.3.1 อุปสงค์ในตลาดผูกขาด 

  เน่ืองจากตลาดผกูขาดเป็นตลาดท่ีมีผูผ้ลิตรายเดียว อุปสงคข์องผูบ้ริโภคจึงเท่ากบั
อุปสงคข์องผูผ้กูขาด เสน้อุปสงคข์องตลาดผกูขาดจึงมีลกัษณะเป็นเส้นตรง ความชนัเป็นลบ ลาดลง
จากซ้ายไปขวา เส้นอุปสงคต์ลาดลกัษณะน้ีแสดงถึงถา้ผูผ้ลิตข้ึนราคาสินคา้จะทาํให้ผูบ้ริโภคซ้ือ
สินคา้นอ้ยลง หรือถา้ผูผ้ลิตลดราคาสินคา้ผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้มากข้ึน แสดงใหเ้ห็นวา่แมผู้ผ้ลิตจะมี
อิทธิพลเหนือตลาด แต่ก็สามารถกาํหนดราคาหรือปริมาณเพียงอย่างใดอย่างหน่ึงเท่านั้น โดยถา้
ตอ้งการขายสินคา้ใหไ้ดม้ากข้ึนจะตอ้งลดราคาสินคา้ ดงันั้นหากผูผ้ลิตกาํหนดราคาผลผลิต ตลาดจะ
เป็นผูก้าํหนดปริมาณผลผลิต แต่ถา้ผูผ้ลิตกาํหนดปริมาณผลผลิต ตลาดจะเป็นผูก้าํหนดราคาผลผลิต 

ดงัภาพประกอบท่ี 8.1 

 

  

ภาพประกอบที ่8.1 เสน้อุปสงคใ์นตลาดผูผ้กูขาด 

 

ปริมาณ 

ราคา 

0 
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 8.3.2 เส้นรายรับเฉลีย่และรายรับส่วนเพิม่ในตลาดผูกขาด  

 เส้นอุปสงคท่ี์มีความชนัเป็นลบ แสดงถึงถา้ผูผ้ลิตเพิ่มราคาจะทาํให้ขายไดน้อ้ยลง แต่ถา้
ลดราคาจะทาํใหข้ายไดม้ากข้ึน แสดงใหเ้ห็นว่าเส้นรายรับเฉล่ียจะมีลกัษณะเดียวกบัเส้นอุปสงค ์ทาํ
ใหใ้นตลาดผกูขาด เสน้รายรับเฉล่ียจะเป็นเสน้เดียวกบัเสน้อุปสงค ์ทาํใหร้ายรับส่วนเพิ่มลดลงตํ่าหรือ
มีความชนัติดลบมากกวา่รายรับเฉล่ีย ดงัภาพประกอบท่ี 8.2 

 

   

ภาพประกอบที ่8.2 เสน้อุปสงค ์รายรับเฉล่ีย และรายรับส่วนเพิ่มในตลาดผกูขาด 

 

 เส้นอุปสงคท่ี์มีความชนัเป็นลบ แสดงถึงถา้ผูผ้ลิตเพิ่มราคาจะทาํให้ขายไดน้อ้ยลง แต่ถา้
ลดราคาจะทาํใหข้ายไดม้ากข้ึน แสดงใหเ้ห็นวา่เสน้รายรับเฉล่ียจะมีลกัษณะเดียวกบัเสน้อุป สงค ์

ทาํใหใ้นตลาดผกูขาด เส้นรายรับเฉล่ียจะเป็นเส้นเดียวกบัเส้นอุปสงค ์ทาํให้รายรับส่วนเพิ่มลดลงตํ่า
หรือมีความชนัติดลบมากกวา่รายรับเฉล่ีย ดงัภาพประกอบท่ี 8.2 

 จากภาพประกอบท่ี 8.2จะเห็นว่า เส้นรายรับเฉล่ียเป็นเส้นเดียวกบัเส้นอุปสงค ์ส่วนเส้น
รายรับส่วนเพิ่มจะอยู่ต ํ่ากว่าเส้นรายรับเฉล่ีย โดยมีความชนัเป็นสองเท่าของเส้นรายรับเฉล่ียและ
เสน้อุปสงค ์สามารถคาํนวณหารายรับรวม รายรับเฉล่ีย และรายรับเพิ่มไดด้งัน้ี 

MR 

ปริมาณ 

รายรับ  ราคา 

0 

D,AR 

D 
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 เน่ืองจากในตลาดผกูขาดราคาสินคา้ไม่คงท่ี เม่ือผูผ้ลิตตอ้งการขายสินคา้เพ่ิมข้ึน ผูผ้ลิต
ตอ้งลดราคาสินคา้ลง และถา้ผูผ้ลิตเพ่ิมราคาสินคา้จะทาํให้ปริมาณตอ้งการซ้ือของสินคา้ปริมาณ
ลดลง ดงันั้นรายรับเพ่ิมจะหาไดด้งัน้ี 

  

P QdP
MR

dQ


  

 จะเห็นไดว้่ารายรับส่วนเพิ่มจะมีค่านอ้ยกว่า รายรับเฉล่ียต่อหน่วยทุก ๆ ปริมาณเดียวกนั 

ทั้งน้ีเน่ืองจาก dP < 0และราคาของสินคา้มีค่าเท่ากบัค่าของรายรับเฉล่ียต่อหน่วย ทาํใหผู้ผ้ลิตไดรั้บ
กาํไรในรูปแบบต่างๆ ดงัน้ี 

 

8.4  การวเิคราะห์ตลาดผูกขาดกรณตีลาดผูกขาดทีไ่ม่มีการควบคุม 

 8.4.1 กรณผู้ีผลติได้รับกาํไรเกนิปกติ 
  ในตลาดผกูขาดผูผ้ลิตจะมีอาํนาจในการกาํหนดราคาหรือปริมาณอยา่งสมบูรณ์ ถา้
ผูผ้ลิตกาํหนดราคา ตลาดจะกาํหนดปริมาณ แต่ถา้ผูผ้ลิตกาํหนดปริมาณ ตลาดจะเป็นผูก้าํหนดราคา 
ทาํใหจุ้ดดุลยภาพของผูผ้ลิต อยูท่ี่กาํไรสูงสุด(MC = MR) ซ่ึงทาํใหไ้ดรั้บกาํไรสูงสุด 
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 ภาพประกอบที ่8.3 จุดดุยลภาพในตลาดผกูขาดกรณีกาํไรเกินปกติ 

 

 จากภาพประกอบท่ี 8.3จะเห็นไดว้า่กาํไรท่ีผูผ้ลิตไดรั้บจากตลาดผกูขาดท่ีไม่มีการควบคุม
จะเป็นกาํไรเกินปกติ ณ ระดบัผลผลิตท่ีทาํให้กาํไรสูงสุด เส้นอุปสงคอ์ยูสู่งกว่าเส้นตน้ทุนเฉล่ีย ซ่ึง
แสดงถึงผูผ้ลิตสามารถขายผลผลิตไดใ้นราคาสูงกว่าตน้ทุนเฉล่ีย ( P > AC ) หรือมีรายรับเฉล่ียสูง
กว่าตน้ทุนเฉล่ีย ( AR > AC ) หาไดจ้าก กาํไรเฉล่ีย = รายรับเฉล่ีย – ตน้ทุนเฉล่ีย (OP – OC = PC)  

โดยกาํไรเกินปกติท่ีไดรั้บจะเท่ากบั พื้นท่ีส่ีเหล่ียม PABC 

 ตวัอยา่ง ผูผ้กูขาดกรณีไดรั้บกาํไรเกินปกติ 

 ผูผ้ลิตในตลาดผกูขาดรายหน่ึง กาํหนดราคาสินคา้ไวท่ี้ 10 บาทต่อหน่วย แต่ตน้ทุนเฉล่ีย
ต่อหน่วยเท่ากบั 8 บาท ทาํใหมี้กาํไร 2 บาทต่อหน่วยมีจุดดุลยภาพดงัภาพประกอบท่ี 8.4 

ราคา  ตน้ทุน  รายรับ 

ปริมาณ 

P 

C 

0 Q1 

MR D=AR 

A 

B 
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ภาพประกอบที ่8.4 ผูผ้ลิตท่ีไดรั้บกาํไรเกินปกติ 

 

 จากภาพประกอบท่ี 8.4จะเห็นไดว้่า ผูผ้ลิตไดรั้บกาํไรเกินปกติ เท่ากบั 2*50,000 = 

100,000 บาท ซ่ึงเป็นพื้นท่ีส่ีเหล่ียมของส่วนต่างระหวา่งรายรับเฉล่ียกบัตน้ทุนเฉล่ียนัน่เอง 
 8.4.2 กรณกีาํไรปกติ 
  เป็นระดบัผลผลิตท่ีทาํใหก้าํไรสูงสุดท่ีเสน้อุปสงคส์มัผสักบัเส้นตน้ทุนเฉล่ีย ระดบั
ผลผลิตดงักล่าวผูผ้ลิตสามารถขายผลผลิตไดใ้นราคาท่ีเท่ากบัตน้ทุนเฉล่ีย ( P = AC ) หรือมีรายรับ
เฉล่ียเท่ากบัตน้ทุนเฉล่ีย ( AR = AC ) ดงันั้น ผูผ้ลิตไดก้าํไรปกติหรือไม่มีกาํไรทางเศรษฐศาสตร์ดงั
ภาพประกอบท่ี 8.5 

 

B 

MR 

MC 

ATC 

จาํนวนผลิต  

ตน้ทุน รายรับ ราคา 

80 

55 
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ภาพประกอบที ่8.5 ผูผ้ลิตในตลาดผกูขาดท่ีไดก้าํไรปกติ 

ตวัอยา่ง ผูผ้กูขาดกรณีไดรั้บกาํไรปกติ ผูผ้กูขาดรายหน่ึง กาํหนดราคาสินคา้ไวท่ี้ 15 บาทต่อหน่วย
แต่ตน้ทุนเฉล่ียต่อหน่วยเท่ากบั 15 บาท มีกาํไร 0 บาทต่อหน่วยซ่ึงถือเป็นกาํไรปกติมีจุดดุลยภาพดงั
ภาพประกอบท่ี 8.6 

ภาพประกอบที ่8.6 ดุลยภาพในตลาดผกูขาดกรณีไดรั้บกาํไรปกติ 

P1 
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ปริมาณ 

ตน้ทุน รายรับ ราคา 
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 จากภาพประกอบท่ี 8.6จะเห็นไดว้่า ท่ีจุด MC = MR เป็นจุดท่ีเส้นรายรับเฉล่ียตดักบัเส้น
ตน้ทุนรวมเฉล่ีย ผูผ้ลิตจะผลิตท่ีปริมาณ 70 หน่วย ขายท่ีราคา 15 บาท ตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 15 

บาท แสดงใหเ้ห็นวา่ผูผ้ลิตไดรั้บเพียงกาํไรปกติเท่านั้น 

 8.4.3 กรณขีาดทุน (Loss) 

  กรณีขาดทุน เกิดข้ึน ณ ระดบัผลผลิตท่ีทาํใหก้าํไรสูงสุด โดยเส้นอุปสงคอ์ยูต่ ํ่ากว่า
เส้นตน้ทุนเฉล่ีย ซ่ึงแสดงว่าผูผ้ลิตขายผลผลิตในราคาตํ่ากว่าตน้ทุนเฉล่ีย ( P < AC ) หรือมีรายรับ
เฉล่ียตํ่ากว่าตน้ทุนเฉล่ีย( AR < AC ) ดงันั้นผูผ้ลิตจะประสบกบัการขาดทุน แมผู้ผ้ลิตจะขาดทุนแต่
ผูผ้ลิตรายน้ีจะผลิตต่อไป เพราะผูผ้ลิตยงัมีกาํไรจากตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย ซ่ึงสามารถนาํไปชดเชยกบั
ตน้ทุนคงท่ีไดบ้างส่วน 

เม่ือผูผ้ลิตขาดทุนผูผ้ลิตมีทางเลือก 2 ทาง คือ ผลิตต่อไปทั้งท่ีขาดทุนหรือเลิกผลิตทนัที การ
ตดัสินใจจะข้ึนอยูก่บัการเปรียบเทียบระหว่างรายรับรวมกบัตน้ทุนแปรผนัรวม กล่าวคือ ถา้ผูผ้ลิตมี
รายรับรวมมากกว่าตน้ทุนแปรผนัรวมก็จะผลิตต่อไปแมจ้ะต้องขาดทุนถ้าเลิกผลิตจะขาดทุน
มากกวา่ เพราะวา่ในระยะสั้นแมว้่าผูผ้ลิตจะเลิกการผลิต ตน้ทุนคงท่ีก็ยงัคงตอ้งจ่าย ดงันั้นถา้รายรับ
รวมมากกว่าตน้ทุนแปรผนัรวม ผูผ้ลิตก็จะผลิตต่อ โดยนาํรายรับส่วนท่ีเกินตน้ทุนแปรผนัมาชดเชย
ตน้ทุนคงท่ีบางส่วนทาํใหข้าดทุนนอ้ยลง ในทางกลบักนัถา้รายรับรวมนอ้ยกว่าตน้ทุนแปรผนั รวม
ผูผ้ลิตจะตอ้งหยดุผลิตทนัทีเพราะถา้ผลิตทนัที เพราะถา้ผลิตต่อไปจะขาดทุนเท่ากบัตน้ทุนคงท่ีรวม
ดว้ยตน้ทุนแปรผนัส่วนท่ีสูงกว่ารายรับรวม ถา้รายรับรวมเท่ากบัตน้ทุนแปรผนัรวมผูผ้ลิตจะผลิต
หรือไม่ก็จะขาดทุนเท่ากบัตน้ทุนคงท่ี โดยปกติผูผ้ลิตจะผลิตต่อไปเพ่ือการดาํเนินงานในอนาคต 

เช่น คนงานจะไดไ้ม่ว่างงานหรือสินคา้ไม่หายไปจากตลาด  ซ่ึงสามารถนาํไปชดเชยกบัตน้ทุนคงท่ี
ไดบ้างส่วนซ่ึงเป็นจุดท่ีเรียกวา่ จุดขาดทุนนอ้ยท่ีสุด เป็นจุดท่ีรายรับเฉล่ียเท่ากบัตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย 
ดงัภาพประกอบท่ี 8.7 
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ภาพประกอบที ่8.7 จุดขาดทุนตํ่าสุดในตลาดผกูขาด 

ตวัอยา่ง ผูผ้กูขาด กรณีขาดทุนนอ้ยท่ีสุด 

 ผูผ้กูขาดรายหน่ึงตั้งราคาสินคา้เท่ากบั 10 บาท ผลิตสินคา้จาํนวน 40,000 หน่วย ของ 
ตน้ทุนผนัแปรเฉล่ียเท่ากบั 10 บาท และตน้ทุนทั้งหมดเฉล่ียเท่ากบั 12 บาทต่อหน่วย ดงันั้นจึง
ขาดทุนหน่วยละ 2 บาท ดงัภาพประกอบท่ี 8.8 
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B 
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ภาพประกอบที ่8.8 จุดคุม้ทุนในตลาดผกูขาด 

 

 จากภาพประกอบท่ี 8.8ผูผ้ลิตจะขาดทุนเท่ากบั 2*40,000 = 80,000 บาท ซ่ึงเป็นจุดท่ี
รายรับเฉล่ียเท่ากบัตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย เรียกไดว้่าเป็นจุดขาดทุนนอ้ยท่ีสุด ถา้ผูผ้ลิตขาดทุนมากกว่า
น้ีจะทาํการหยดุการผลิตทนัที 

ตวัอยา่ง ผูผ้ลิตกรณียกเลิกการผลิต 

 ผูผ้กูขาดรายหน่ึงตั้งราคาสินคา้เท่ากบั 14 บาท ผลิตสินคา้จาํนวน 80,000 หน่วย ตน้ทุน
ผนัแปรเฉล่ียเท่ากบั 17 บาท และตน้ทุนเฉล่ียรวมเท่ากบั 18 บาทต่อหน่วย จะทาํให้ผูผ้ลิตรายน้ี
ขาดทุนหน่วยละ 4 บาท ดงัภาพประกอบท่ี 8.9 
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ภาพประกอบที ่8.9 การตั้งราคาของผูผ้กูขาด 

 

 จากภาพประกอบท่ี 8.9จะเห็นไดว้า่ ราคาขายสินคา้ของผูผ้ลิตเท่ากบั 14 บาท ซ่ึงอยูต่ ํ่ากวา่
ระดบัตน้ทุนแปรผนัเฉล่ียท่ี 17 บาท อยู ่3 บาท และอยูต่ ํ่ากวา่ระดบัตน้ทุนรวมเฉล่ียท่ี 18 บาท แสดง
ใหเ้ห็นว่าผูผ้ลิตรายน้ีขาดทุน 320,000 บาท เป็นภาวะท่ีผูผ้ลิตไม่ทาํการผลิตโดยผูผ้ลิตจะเลิกทาํการ
ผลิตตั้งแต่ขาดทุน 80,000 บาท 

 อย่างไรก็ตามในตลาดผกูขาด ราคาสินคา้มกัจะสูงกว่า ตน้ทุนส่วนเพิ่ม(MC)เสมอ ไม่ว่า
ผูผ้ลิตจะมีกาํไรสูงสุดหรือขาดทุนกต็ามเน่ืองจากผูผ้ลิตมีอาํนาจในการกาํหนดราคาเหนือตลาด 

 

8.5  การวเิคราะห์ตลาดผูกขาดกรณตีลาดผูกขาดทีม่ีการควบคุม (Regulated Monopoly) 

 ภราดร (2547) กล่าวว่า การควบคุมราคามี 2 แบบ คือ แบบแรกตั้งอยูบ่นแนวคิดท่ีว่า 
ผูผ้ลิตควรได้รับผลตอบแทนท่ียุติธรรม และแบบท่ีสอง มีแนวคิดในการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด แนวคิดแรกระดบัราคาสินคา้จะเป็นราคาท่ีทาํให้ผูผ้ลิตมีเพียงกาํไรปกติ คือ
ราคาเท่ากบัตน้ทุนเฉล่ีย (P = AC) หรือ (AC = AR) เรียกระดบัราคาน้ีว่า ราคายติุธรรม ซ่ึงเป็นราคา
ท่ีผูผ้ลิตจะไม่ขาดทุน แต่กจ็ะไม่มีกาํไรส่วนเกินจากการขายท่ีระดบัราคาน้ี ดงัภาพประกอบท่ี 8.10 
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ภาพประกอบที ่8.10 ระดบัราคาและปริมาณกรณีราคายติุธรรม 

 

 จากภาพประกอบท่ี 8.10 รูปจะเห็นไดว้่า ณ ระดบัของราคายติุธรรม (Pf) อยูสู่งกว่าเส้น
ตน้ทุนส่วนเพิ่ม (MC) แสดงให้เห็นถึงการผลิตท่ีมีการใชท้รัพยากรนอ้ยเกินกว่าความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค ในกรณีบางคร้ังราคายติุธรรม (Pf) อยูต่ ํ่ากวา่เสน้ ตน้ทุนส่วนเพิ่ม(MC)แสดงใหเ้ห็นถึงการ
ผลิตท่ีมีการใช้ทรัพยากรมากเกินกว่าความตอ้งการของผูบ้ริโภค ราคายุติธรรมจึงเกิดผลดีกับ
ผูบ้ริโภคเท่านั้น แต่ไม่เกิดผลดีในดา้นการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า 
 ส่วนแนวคิดท่ีสองราคาท่ีกาํหนดข้ึนน้ีเรียกว่า ราคาอุดมคติ คือราคาท่ีเท่ากบัตน้ทุนส่วน
เพ่ิมของสินคา้ (P = MC) หรือ กาํไรสูงสุด (MC = AR) ราคาน้ีจะทาํให้การใชท้รัพยากรมี
ประสิทธิภาพหรือก่อประโยชน์แก่สังคมสูงสุด เน่ืองจากตน้ทุนส่วนเพ่ิมเป็นตวัสะทอ้นตน้ทุนค่า
เสียโอกาสของปัจจยัการผลิตท่ีสังคมไดสู้ญเสียไปตน้ทุนส่วนเพิ่มของสินคา้จึงเป็นตน้ทุนส่วนเพิ่ม
ของสงัคมดว้ย ดงัภาพประกอบท่ี 8.11 

 ราคา,ตน้ทุน 

50 

MR 

ตน้ทุน รายรับ ราคา 

ปริมาณ (พนัช้ิน) 

D=AR 

ATC 

MC 

A 

B 

10 

8 

0 
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ภาพประกอบที ่8.11 ระดบัราคาและปริมาณกรณีราคาอุดมคติ 

 

 จากภาพประกอบท่ี 8.11ถา้หากรัฐบาลเขา้มาควบคุมโดยกาํหนดให้ขายสินคา้ในระดบั
ราคาอุดมคติ (P = MC) โดยผลิตสินคา้ในจาํนวน Qiหน่วย และขายในราคาหน่วยละ Piบาท ผูผ้ลิต
จะขาดทุน ถา้รัฐบาลตอ้งการให้ผูผ้ลิตและขาย ณ ระดบั Qi น้ีต่อไปในระยะยาว รัฐบาลอาจให้เงิน
อุดหนุนเพื่อชดเชยส่วนท่ีขาดทุนน้ีไม่เช่นนั้นผูผ้กูขาดจะดาํเนินกิจการต่อไปไม่ได ้

 

ตวัอยา่ง ผูผ้ลิตในตลาดผกูขาดรายหน่ึงมีตน้ทุนดงักราฟ สามารถวิเคราะห์ผูผ้ลิตในตลาดผกูขาดราย
น้ี กรณีไม่มีการควบคุมจากรัฐและกรณีท่ีรัฐบาลควบคุมใหข้ายในราคาอุดมคติ ไดด้งัภาพประกอบ
ท่ี 8.12 

ตน้ทุน รายรับ ราคา 

ปริมาณ 

MR 

Q 

D=AR 

ATC 

MC 

P 
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ภาพประกอบที ่8.12 ระดบัราคาอุดมคติและราคาระดบักาํไรสูงสุด 

 

 ถา้ไม่มีการควบคุมจากรัฐบาล ผูผ้ลิตจะผลิตสินคา้ในปริมาณ 30 หน่วย และในราคาขาย
หน่วยละ 100 บาท ซ่ึงทาํใหไ้ดก้าํไรเกินปกติ แต่ถา้รัฐบาลเขา้มาควบคุมโดยกาํหนดให้ขายสินคา้
ในอุดมคติ โดยผลิตสินคา้ในจาํนวน 50 หน่วย และขายในราคาหน่วยละ 60 บาท ผูผ้ลิตจะขาดทุน
หน่วยละ 20 บาท ถา้รัฐบาลตอ้งการให้ผูผ้ลิตและขายท่ีระดบั 60 บาท ในระยะยาว รัฐบาลอาจให้
เงินอุดหนุนเพื่อชมเชยส่วนท่ีขาดทุนน้ี ไมเช่นนั้นผูผ้กูขายจะดาํเนินกิจการต่อไปไม่ได ้

ตวัอยา่ง 
 ผูผ้ลิตในตลาดผูกขาดรายหน่ึงมีตน้ทุนการผลิตและปริมาณต่างๆ ดังกราฟ สามารถ
วิเคราะห์ผูผ้ลิตในตลาดผกูขาดรายน้ี กรณีไม่มีการควบคุม จากรัฐบาล กรณีราคายติุธรรมและกรณี
ราคาอุดมคติไดด้งัภาพประกอบท่ี8.13 

ราคา (บาท) 

MC 

ATC 

ปริมาณ 

15 

0 70 

MR 

D=AR 

A 

B 
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ภาพประกอบที ่8.13 ระดบัราคาอุดมคติราคายติุธรรมและกาํไรสูงสุด 

 

 หากไม่มีการแทรกแซงใดๆจากรัฐบาล ผูผ้กูขายจะผลิตสินคา้ในปริมาณ 50 หน่วย และ
ขายในราคาหน่วยละ 130 บาท ซ่ึงทาํให้มีกาํไรเกินปกติถา้รัฐบาลเขา้มาควบคุมราคา รัฐบาลอาจ
กาํหนดใหผู้ผ้กูขาดขายสินคา้ในราคายติุธรรม ซ่ึงเป็นราคาท่ีเท่ากบัตน้ทุนเฉล่ีย (P =AC) ในท่ีน้ีคือ
ราคาหน่วยละ 100 บาท หรืออาจจะกาํหนดให้ขายในราคาอุดมคติหรือราคาท่ีทาํให้สังคมไดรั้บ
ผลประโยชน์สูงสุด คือราคาท่ีเท่ากบั ตน้ทุนส่วนเพิ่ม (P = MC) ในท่ีน้ีในราคาอุดมคติจะเท่ากบั
หน่วยละ 110 บาทซ่ึงเป็นระดบัราคาท่ีเท่ากบัตน้ทุนส่วนเพิ่มของสินคา้ (P = MC) ท่ีราคาน้ีจะทาํให้
การใชท้รัพยากรมีประสิทธิภาพหรือก่อประโยชน์สูงสุด 

 

ราคา รายรับ 

MC 
ATC 

AVC 

D=AR 

MR 

Q 

P 

C 

0 

A 

B 

ปริมาณ 
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8.6  ดุลยภาพระยะส้ันในตลาดผูกขาด (Short RunEquilibrium in Monopoly Market) 

 เน่ืองจากตลาดผูกขาดเป็นตลาดท่ีมีผูข้ายเพียงรายเดียว และสินคา้ท่ีมีการซ้ือขายกนัมี
ลกัษณะแตกต่างจากสินคา้ของผูผ้ลิตรายอ่ืนโดยส้ินเชิง และไม่มีสินคา้ใดท่ีสามารถทดแทนได ้

ดงันั้นเสน้อุปสงคข์องตลาดจึงมีลกัษณะลาดลงจากซา้ยมาขวา ในกรณีน้ีเสน้รายรับส่วนเพิ่ม จึงมิใช่
เสน้เดียวกบัเส้นอุปสงคเ์หมือนในกรณีตลาดแข่งขนัสมบรูณ์ และเส้นรายรับส่วนเพิ่มจะมีความชนั
เป็น 2 เท่าของเสน้อุปสงค ์ในตลาดผกูขาดจึงไม่มีการตอบสนองระหว่างราคากบัปริมาณท่ีแน่นอน
และไม่มีเส้นอุปทาน เพ่ือให้ไดก้าํไรสูงสุดหรือขาดทุนตํ่าสุด ผูผ้กูขาดจะผลิตท่ีจุดซ่ึงตน้ทุนส่วน
เพ่ิม (MC) เท่ากบัรายรับส่วนเพ่ิม (MR) และผลิตในปริมาณสูงสุดเท่าท่ีจะขายได ้เน่ืองจากไดเ้กิด
การผลิตไปแลว้กาํไรจะมากหรือน้อยจะไม่ข้ึนอยู่กบัตน้ทุนแต่จะข้ึนอยู่กบัราคาสินคา้เป็นสําคญั 

ดงันั้นดุลยภาพระยะส้ันในตลาดผูกขาด ผูผู้กขาดอาจไดรั้บกาํไรเกินปกติ หรือกาํไรปกติ หรือ
ขาดทุนก็ได้ ซ่ึงในกรณีท่ีขาดทุน การพิจารณาว่าผูผู้กขาดจะทาํการผลิตต่อไปหรือไม่ก็จะใช้
หลกัเกณฑ ์เช่นเดียวกบัในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ทุกประการ 
 8.6.1  ดุลยภาพของผู้ผูกขาดในระยะส้ัน ในกรณทีีไ่ด้รับกาํไรเกนิปกติ 

ภาพประกอบที ่8.14 ดุลภาพผูผ้กูขาดระยะสั้น ในกรณีกาํไรเกินปกติ 

ราคา (บาท) 

MC 
ATC 

AVC 

D=AR 

MR 

40 

12 

10 

0 
ปริมาณผลผลิต (พนัหน
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ภาพประกอบที ่8.15 ดุลภาพผูผ้กูขาดระยะสั้น ในกรณีกาํไรเกินปกติ 

 กรณีผูผ้กูขาดไดก้าํไรเกินปกติ 

 

ภาพประกอบที ่8.16 กรณีกาํไรเกินปกติในตลาดผกูขาด 

ราคา (บาท) 

MC 

ATC 

AVC 

D=AR 

MR 

80 

18 

14 

0 
ปริมาณผลผลิต(พนัหน่วย)

17 

ราคา รายรับ ตน้ทุน 

M 
Pm 

Pf 

Pi 

Qm Qf Qi 

I 

F 

AC 

MC 

D=AR 
MR 

0 
ปริมาณผลผลิต (Q) 
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 จากภาพประกอบท่ี8.16 จะเห็นไดว้่าราคาขายมากกว่า ตน้ทุนทาํใหผู้ผ้ลิตมีกาํไรเกินปกติ
เท่ากบัพ้ืนท่ีส่ีเหล่ียม PABC 

 ตวัอยา่ง ผูผ้ลิตกรณีไดรั้บกาํไรเกินปกติในตลาดผกูขาด 

 ร้านขายเส้ือผูกขาดรายหน่ึงผลิตเส้ือขายในราคาและปริมาณท่ีต่างกนั โดยมีรายรับของ
หน่วยผลิตในตลาดผกูขาด ดงัน้ีตารางท่ี 8.2 

 

ตารางที ่8.2 รายรับในตลาดผกูขาด 

ราคา ปริมาณ 

 

รายรับรวม 

 

รายรับเฉล่ีย รายรับเพ่ิม 

53 400 21,200 53 - 

65 350 22,750 65 1,550 

80 300 24,000 80 1,250 

 

 สามารถวาดภาพประกอบท่ี 8.17 ไดด้งัน้ี 

 

ภาพประกอบที ่8.17 กรณีกาํไรเกินปกติในตลาดผกูขาด 

 

ราคา ตน้ทุน รายรับ 

M 
Pm 

Pi 

Pf 

Qm Qf Qi 

I 

F 

AC 

MC 

D=AR 
MR 

0 
Q 
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 ในกรณีท่ีผูผ้ลิตมีกาํไรสูงสุด ดุลยภาพ คือจุด B ตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 55 บาท ปริมาณ
การผลิต 300 หน่วย ตน้ทุนรวมเท่ากบั 16,500 บาท ราคาต่อหน่วยเท่ากบั 80 บาท รายรับรวมเท่ากบั 

24,000 บาทกาํไร ต่อหน่วย เท่ากบั 25 บาท กาํไรรวม 7,500 บาท 

 8.6.2 ดุลยภาพของผู้ผูกขาดในระยะส้ัน ในกรณไีด้รับกาํไรปกติ 

 

ภาพประกอบที ่8.18 ดุลภาพผูผ้กูขาดระยะสั้นกรณีกาํไรปกติ 
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D=AR 
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ปริมาณ 
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ราคา 
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ภาพประกอบที ่8.19 ดุลภาพผูผ้กูขาดระยะสั้นกรณีกาํไรปกติ 

กรณีผูผ้กูขาดกาํไรเท่ากบัศูนยห์รือกาํไรปกติ 

 

ภาพประกอบที ่8.20 กรณีกาํไรปกติในตลาดผกูขาด 

P 

 C 
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MC 

D=AR 

MR 

ปริมาณ 

ตน้ทุน รายรับ ราคา 

Q 
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 จากภาพประกอบท่ี 8.20 จะเห็นไดว้่า ผูผ้ลิตขายสินคา้ไดใ้นราคาเท่ากบัตน้ทุนรวมเฉล่ีย 
ทาํใหผู้ผ้ลิตรายน้ีไดรั้บกาํไรปกติ 

 ตวัอยา่ง ผูผ้ลิตกรณีไดรั้บกาํไรปกติในตลาดผกูขาด 

 โรงงานผลิตเงาะอดักระป๋องผกูขาดรายหน่ึงทาํการผลิตสินคา้ขายในราคาและปริมาณท่ี
ต่างกนั โดยมีรายรับของหน่วยผลิตในตลาดผกูขาด ดงัน้ีตารางท่ี 8.3 

 

ตารางที ่8.3 รายรับในตลาดผกูขาด 

ราคา ปริมาณ 

 

รายรับรวม 

 

รายรับเฉล่ีย รายรับเพ่ิม 

53 400 21,200 53 - 

65 350 22,750 65 1,550 

80 300 24,000 80 1,250 

 

 สามารถวาดกราฟแสดงความสมัพนัธ์ของเสน้กาํไรเท่ากบัศูนยใ์นตลาดผกูขาดไดด้งัน้ี 

  

ภาพประกอบที ่8.21 ผูผ้ลิตท่ีไดรั้บกาํไรปกติในตลาดผกูขาด 

 

ตน้ทุน รายรับ 

ปริมาณ 

TR 

0   Q 

TC 
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 ในกรณีท่ีผูผ้ลิตมีกาํไรเท่ากบัศูนย ์ดุลยภาพ คือ จุด A ราคายติุธรรม (Fair price) เท่ากบั 

50 บาทปริมาณผลิตเท่ากบั1,000 หน่วย  รายรับรวมเท่ากบั50,000 บาท ตน้ทุนรวมเท่ากบั 50,000

บาท กาํไร / ขาดทุน เท่ากบั 0 บาท 

 8.6.3 ดุลยภาพของผู้ผูกขาดในระยะส้ัน ในกรณีที่ขาดทุนแต่ยังคงทําการผลิตต่อไป
เน่ืองจากTR> TVC 

 

 

ภาพประกอบที ่8.22 ระดบัราคา กรณีขาดทุนแต่ยงัผลิตต่อ 

 

P,C 
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ปริมาณ 

MC 
ATC 

D 

MR 

Q 

ตน้ทุน 



352 

 

 

ภาพประกอบที ่8.23 ตน้ทุนและรายรับ กรณีขาดทุนแต่ยงัผลิตต่อ 
 

 ดุลยภาพของผูผ้กูขาดในระยะสั้น ในกรณีท่ีขาดทุนนอ้ยท่ีสุด เน่ืองจาก TR = TVC 

 

ภาพประกอบที ่8.24 ดุลยภาพของผูผ้กูขาดกรณี 

 

ตน้ทน รายรับ 

ปริมาณ 
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MR 

ตน้ทุน รายรับ ราคา 
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ภาพประกอบที ่8.25 ดุลยภาพของผูผ้กูขาดกรณี ขาดทุนนอ้ยท่ีสุด 

 

ภาพประกอบที ่8.26 ผูผ้ลิตท่ีขาดทุนแต่ยงัทาํการผลิตต่อหน่วย 
 

 จากภาพประกอบท่ี 8.27จะเห็นไดว้่า ผูผ้ลิตขาดทุนเท่ากบั พื้นท่ีส่ีเหล่ียม CABP แต่ราคา
ท่ีขาดทุนยงัคงมากกว่า ตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย จึงทาํให้ผูผ้ลิตยงัคงทาํการผลิตต่อ โดยผูผ้ลิตจะเลิก
ผลิตกต่็อเม่ือราคาเท่ากบัตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย 
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ตวัอยา่ง ร้านขายขา้วมนัไก่ ท่ี UD Town ขายขา้วมนัไก่ทุกวนั ในราคา และ ปริมาณท่ีต่างกนั โดยมี
รายรับของหน่วยผลิตในตลาดผกูขาด ดงัน้ีตารางท่ี 8.4 

 

ตารางที ่8.4 รายรับของโรงงานเงาะกระป๋องในตลาดผกูขาด 

ราคา 
 

ปริมาณ 

 

รายรับรวม 

 

รายรับเฉล่ีย รายรับเพ่ิม 

85 1,000 85,000 85 - 

70 1,500 105,000 70 20,000 

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

ภาพประกอบที ่8.27 ผูผ้ลิตกรณีขาดทุนในตลาดผกูขาด 

 

จาํนวนผลิต (หน่วย)

ตน้ทุน  ราคา (บาท) 
MC 

AVC   

D=AR MR 

B 

35 

25 

0 

500    

ATC   
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 ในกรณีท่ีผูผ้ลิตขาดทุน ดุลยภาพ คือ จุด B ราคาอุดมคติหน่วยล่ะ 25 บาท ตน้ทุนต่อ
หน่วยเท่ากบั 35 บาท ปริมาณการผลิตเท่ากบั 500หน่วย ตน้ทุนรวมเท่ากบั 17,500 บาท รายรับรวม
เท่ากบั 12,500 บาทขาดทุนหน่วยล่ะ 10 บาท ขาดทุนรวม เท่ากบั 5,000 บาท 

 8.6.4 ดุลยภาพของผู้ผูกขาดในระยะส้ันในกรณีที่ขาดทุนและผู้ผูกขาดตัดสินใจเลิก
กจิการ เน่ืองจาก TR <TVC 

 

ภาพประกอบที ่8.28 ดุลยภาพผูผ้กูขาดระยะสั้น กรณีเลิกกิจการ 
 

Q 

ตน้ทุน รายรับ ราคา 

ปริมาณ 

MC 

ATC 

AVC 

AR 

MR 

A 

B 
C

P 
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ภาพประกอบที ่8.29 ดุลยผูผ้กูขาดระยะสั้น กรณีเลิกกิจการ 
 

8.7  ดุลยภาพระยะยาวในตลาดผูกขาด (Long Run Equilibrium in Monopoly Market) 

 เพื่อท่ีจะใหไ้ดรั้บกาํไรสูงสุด ผูผ้กูขาดในตลาดผกูขาดจะผลิต ณ จุดซ่ึง MC = MR เสมอ
ไม่วา่จะในระยะสั้นหรือในระยะยาว แต่ในระยะยาวปัจจยัการผลิตทุกตวัเป็นปัจจยัแปรผนั กล่าวคือ
สามารถเปล่ียนการใชปั้จจยัการผลิตไดท้ั้งในรูปของชนิดของปัจจยัการผลิตและปริมาณปัจจยัการ
ผลิต เพื่อการวิเคราะห์ดุลยภาพในระยะยาว เสน้ท่ีนาํมาใชป้ระกอบการอธิบายดุลยภาพระยะยาวใน
ขาดผกูขาด จึงเป็นเส้นตน้ทุนในระยะยาว คือ เส้นตน้ทุนเฉล่ียในระยะยาวและเส้นส่วนเพ่ิมระยะ
ยาว (LMC) แทนเสน้ตน้ทุนต่างๆ ในระยะสั้น 

 ในการวิเคราะห์ดุลยภาพในระยะยาว การแสวงหากาํไรสูงสุดในระยะสั้น MC =MR หรือ 
SMC = SMR โดยท่ี Sแสดงถึงระยะสั้นก็จะเปล่ียนไปเป็น LMC = LMRโดยท่ี Lแสดงถึงระยะยาว 
และเปล่ียนจาก P ≥ AVCไปเป็น P ≥ LAC เช่นเดียวกบัท่ีกล่าวมาแลว้ในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ แต่
เน่ืองจากการเขา้อุตสาหกรรมของหน่วยธุรกิจรายใหม่ในตลาดผกูขาดไม่ไดเ้ป็นไปโดยเสรีเหมือน
ในกรณีของตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ ในระยะยาวผูผ้กูขาดจึงอาจจะมีดุลยภาพท่ีไดก้าํไรเกินปกติหรือ
กาํไรปกติกไ็ด ้

 ในการวิเคราะห์ดุลยภาพในระยะยาวของผูผ้กูขาดไม่ว่าผูผ้กูขาดจะใชโ้รงงานขนาดใดใน
การผลิตก็ตาม ก็คงใชห้ลกัเกณฑใ์นการพิจารณาเหมือนกนั คือ ระยะยาว ผูผู้กขาดจะไดรั้บกาํไร
สูงสุดเม่ือเลือกทาํการผลิตในปริมาณการผลิตท่ีทาํให้ LMC = MR และเลือกใชโ้รงงานขนาดท่ี 

Q 
0 

ตน้ทุน รายรับ 

ปริมาณ 

TC 

TVC 

TR 



357 

 

SMC ของโรงงานนั้นตดักบั MR ดว้ย ดงันั้นเง่ือนไขของดุลยภาพในระยะยาวในตลาดผกูขาดก็คือ 
SMC = LMC = MR และ SAC = LAC ดว้ย ซ่ึงรูปท่ีใชแ้สดงดุลยภาพในระยะยาวของผูผ้กูขาด
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 รูปดว้ยกนั 

 

ภาพประกอบที ่8.30 ดุลยภาพผูผ้กูขาดระยะยาว กรณีไดก้าํไรเกิดปกติ 

 

ภาพประกอบที ่8.31 ดุลยภาพผูผ้กูขาดระยะยาว 

SAC1 

ปริมาณ 

P 

C 

0 Q1 

B 

A 

MR 

AR 

LMC 

LAC 

ตน้ทุน รายรับ 

Q1 

P 

C 

0 
ปริมาณ 

ตน้ทุน 

A 

B 

SAC1 

LMC 

LAC 

AR 

MR 
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 ในระยะยาวผูผ้กูขาดสามารถปรับขนาดของโรงงานใหเ้หมาะสมกบัขนาดการผลิตได ้ซ่ึง
ขนาดของโรงงานท่ีผูผู้กขาดเลือกใช้ในการผลิตในระยะยาวไม่จาํเป็นตอ้งเป็นโรงงานขนาดท่ี
เหมาะสมเพียงขนาดเดียว แต่อาจเป็นโรงงานขนาดท่ีเลก็กวา่โรงงานท่ีเหมาะสมกไ็ด ้

 

8.8  ข้อดแีละข้อเสียของตลาดผูกขาด 

 ขอ้ดีและขอ้เสียของตลาดผกูขาด มีรายละเอียดดงัน้ี 

 8.8.1 ข้อดีของการผูกขาด 

  1) ควบคุมการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัได ้เป็นการสงวนทรัพยากรได ้

  2) ก่อให้เกิดการประหยดัต่อขนาด หลีกเล่ียงความส้ินเปลือง จากการมีปัจจยัการ
ผลิตก่อใหมี้มาตรฐานของผลผลิตเดียวกนั 

  3) สามารถควบคุมคุณภาพทรัพยากรมนุษยใ์นสินคา้หรือบริการของประชาชน 

เช่น สาธารณสุข การศึกษา 
  4) ผูผ้ลิตไดรั้บกาํไรเกินปกติ 

  5) กิจการบางอยา่งตอ้งอาศยัตน้ทุนการผลิตสูง จึงตอ้งมีการออกกฎหมายรับรอง
การผกูขาดเพ่ือใหผู้ผ้ลิตสามารถใชท้รัพยากรท่ีมีอยูไ่ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

  6) สินคา้และบริการบางอยา่งตอ้งมีการผกูขาดเพ่ือประโยชน์ของประชาชน เช่น 

ไฟฟ้า ประปา 
 8.8.2 ข้อเสียของการผูกขาด 

  1) ใชท้รัพยากรในการผลิตท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค 

  2) ผูบ้ริโภคเสียเปรียบผูผ้ลิตด้านราคาสินคา้ และตวัเลือกสินคา้ถูกผลิตสินคา้
ผกูขาดเอาเปรียบจากการท่ีขายสินคา้ในราคาสูง เน่ืองจากสินคา้ในตลาดน้ีหาสินคา้อ่ืนทดแทนได้
ยาก 

  3) ไม่เกิดการพฒันาจากกลไกการแข่งขนั 

  4) ผูผ้กูขาดไม่ไดรั้บผลกระทบในกรณีท่ีผลิตสินคา้ท่ีไม่มีประสิทธิภาพ เน่ืองจาก
เป็นผูเ้ดียวผลิต จึงทาํใหข้ายสินคา้ไดเ้สมอ 
  5) กาํลงัการผลิตถูกใชไ้ม่เตม็ประสิทธิภาพ 

  6) เกิดความไม่เสมอภาคในการกระจายรายไดไ้ม่เป็นธรรม 

  7) การผูกขาดทาํให้การผลิต เทคนิคและเทคโนโลยีการผลิตไม่มีการพฒันาและ
ขาดประสิทธิภาพ 
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8.9  สรุปตลาดผูกขาด 

 ตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์หมายถึง ตลาดท่ีผูผ้ลิตสามารถใชอิ้ทธิพลในการกาํหนดราคา
และปริมาณผลผลิตไดต้ามใจตนเองในระดบัหน่ึง หรือผูผ้ลิตมีความสามารถในการกาํหนดราคา
ตลาดไดต้ลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์สามารถแบ่งโดยพิจารณาจากจาํนวนผูซ้ื้อและจาํนวนผูข้ายเป็น
เกณฑไ์ด ้3 ประเภทคือ ตลาดผกูขาดแทจ้ริง ตลาดผูข้ายนอ้ยรายและตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาดซ่ึง
ตลาดผกูขาดแทจ้ริง คือ ตลาดท่ีมีผูข้ายเพียงหน่ึงรายสินคา้มีลกัษณะพิเศษ ไม่สามารถหาสินคา้ชนิด
อ่ืนมาใชท้ดแทนไดล้กัษณะตลาดผูกขาดคือ ปัจจยัการผลิตหรือวตัถุดิบถูกครอบครองโดยผูข้าย
เพียงรายเดียวผูข้ายมีอาํนาจผูกขาดการขายและมีอาํนาจในการกาํหนดราคาสินคา้ การวิเคราะห์
ตลาดผกูขาดสามารถแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ลกัษณะ คือตลาดผกูขาดท่ีไม่มีการควบและตลาด
ผกูขาดท่ีมีการควบคุม กรณีตลาดผกูขาดท่ีไม่มีการควบคุม กาํไรเกินปกติจุดดุลยภาพของผูผ้ลิต อยู่
ท่ี MC = MRกาํไรปกติรายรับเฉล่ียจะเท่ากบัตน้ทุนเฉล่ีย ( AR = AC ) ขาดทุนรายรับเฉล่ียจะตํ่ากว่า
ตน้ทุนเฉล่ีย ( AR < AC ) ส่วนกรณีตลาดผกูขาดท่ีมีการควบคุมผูผ้ลิตมีเพียงกาํไรปกติ คือราคา
เท่ากบัตน้ทุนเฉล่ีย (P = AC) หรือ (AC = AR) เรียกระดบัราคาน้ีว่า ราคายติุธรรม ซ่ึงดุลยภาพระยะ
สั้นในตลาดผกูขาดผูผ้กูขาดจะผลิตท่ีจุดซ่ึงตน้ทุนส่วนเพิ่มเท่ากบัรายรับส่วนเพิ่ม (MC = MR) ส่วน
ดุลยภาพระยะยาวในตลาดผกูขาด คือSMC = LMC = MR และ SAC = LAC  ขอ้ดีของการผกูขาด
คือ ควบคุมการใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจาํกดัไดก่้อให้เกิดการประหยดั หลีกเล่ียงความส้ินเปลือง
จากการมีปัจจยัการผลิต และขอ้เสียของการผกูขาดคือใชท้รัพยากรในการผลิตท่ีไม่มีประสิทธิภาพ 

ไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคและไม่ทาํใหเ้กิดการพฒันาจากกลไกการแข่งขนั 

  

คาํถามทบทวน 

 

 1. จงอธิบายลกัษณะตลาดผกูขาด 

 2. อุปสงคแ์ละอุปทานในตลาดผกูขาดเป็นอยา่งไร 
 3. อธิบายดุลยภาพระยะสั้นและดุลยภาพระยะยาวในตลาดผกูขาด 

 4. ยกตวัอยา่งธุรกิจท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัตลาดผกูขาด บอกถึงขอ้ดีและขอ้เสีย 
 5. รัฐมองตลาดผกูขาดอยา่งไร และมีวิธีจดัการอยา่งไร
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แผนการสอนประจําบทที ่9 

เร่ือง ตลาดผู้ขายน้อยราย 
 

หัวข้อเนือ้หาประจาํบท 

 ลกัษณะของตลาดผูข้ายนอ้ยราย 
 การกาํหนดราคาและจาํนวนผลผลิตในตลาดผูข้ายนอ้ยราย 
 แบบจาํลองอุปสงคห์กังอ 
 ดุลยภาพระยะสั้นในตลาดผูข้ายนอ้ยราย 
 การกาํหนดราคาในตลาดผูข้ายนอ้ยราย 
 แบบจาํลองอุปสงคห์กังอ 
 แบบจาํลองคูโน 

 แบบจาํลองการตั้งราคาตามผูน้าํ 
 แบบจาํลองการรวมตวักนั 

 การวิเคราะห์ตลาดผูข้ายนอ้ยราย 
 ขอ้ดีและขอ้เสียของตลาดผูแ้ข่งขนันอ้ยราย 
 

วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

 เม่ือศึกษาบทน้ีแลว้ ผูศึ้กษาสามารถ 

 1. อธิบายลกัษณะตลาดผูข้ายนอ้ยราย 
 2. อธิบายลกัษณะการกาํหนดราคาและจาํนวนผลผลิตในตลาดผูข้ายนอ้ยราย 
 3.สามารถอธิบายแบบจาํลองอุปสงคห์กังอ 
 4. สามารถอธิบายดุลยภาพระยะสั้นในตลาดผูข้ายนอ้ยราย 
 5. สามารถอธิบายการกาํหนดราคาในตลาดผูข้ายนอ้ยราย 
 6. สามารถวิเคราะห์แบบจาํลองอุปสงคห์กังอ 
 7.สามารถวิเคราะห์แบบจาํลองคูโน 

 8.สามารถวิเคราะห์แบบจาํลองการตั้งราคาตามผูน้าํ 
 9.สามารถวิเคราะห์แบบจาํลองการรวมตวักนั 

 10.สามารถวิเคราะห์ตลาดผูข้ายนอ้ยราย 
 11. อธิบายขอ้ดีและขอ้เสียของตลาดผกูขาด 
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 12. อภิปรายและตอบคาํถามได ้

 

วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจาํบท 

 1.แนะนาํเน้ือหารายวิชาในบท 

 2.แนะนาํเอกสารและตาํราอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง สาํหรับอ่านเพิม่เติม 

 3.แนะนาํกิจกรรมการเรียนการสอน การวดัผลและการประเมินผล 
 4. บรรยายโดยใชเ้อกสารและยกตวัอยา่งการแข่งขนัในตลาดผูแ้ข่งขนันอ้ยราย 
 5. ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา และร่วมกนัวเิคราะห์จุดดุลยภาพในตลาดผูแ้ข่งขนันอ้ยราย 
 6. ตอบคาํถามและส่งงานคาํถามทา้ยบท 

 7. จดัทาํรายงานคน้ควา้นอกชั้นเรียน พร้อมนาํเสนอหนา้ชั้นเรียน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1.เอกสารประกอบการสอน 

 2.เอกสาร ตาํรา และบทความท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.เอกสารตวัอยา่งกรณีศึกษาในปัจจุบนั 

 4.ชุดแผน่ใสสรุปคาํบรรยาย 
 

การวดัและประเมินผล 
 1.สงัเกตจากเขา้ชั้นเรียน ความสนใจในการเรียน 

 2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน 

 3.การตอบคาํถาม การวิเคราะห์กรณีศึกษาในชั้นเรียน 

 4.การตอบคาํถามทา้ยบท 

 5. รายงานการคน้ควา้นอกชั้นเรียนและการนาํเสนอ 



 

บทที ่9 
ตลาดผู้แข่งขนัน้อยราย (Oligopoly Market) 

 

 ตลาดผูข้ายน้อยราย (Oligopoly) เป็นตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์ท่ีมีลกัษณะอยู่ระหว่าง
ตลาดผูกขาดและตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผูกขาด หน่วยธุรกิจในตลาดผูข้ายน้อยรายอาจผลิตสินคา้ท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยกนั (Identical Product) และแข่งขนักนัทางดา้นราคา หรืออาจผลิตสินคา้ท่ีมีลกัษณะ
แตกต่างกนั (Differentiated Product) และแข่งขนักนัทางดา้นคุณภาพผลิตภณัฑแ์ละการตลาด 

 ตลาดผูแ้ข่งขนันอ้ยราย หมายถึง ตลาดท่ีประกอบดว้ยผูข้ายตั้งแต่ 2 รายข้ึนไป ถา้มีเพียง
สองรายจะเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ตลาดผูข้ายสองราย (Duopoly) แต่ไม่ว่าจะมีผูผ้ลิตก่ีรายก็ตาม 

ปริมาณสินคา้ของผูผ้ลิตแต่ละรายจะมีสัดส่วนค่อนขา้งมาก เม่ือเปรียบเทียบกบัสินคา้ทั้งหมดใน
ตลาด สินคา้อาจมีลกัษณะเหมือนหรือแตกต่างกนัได ้แต่เง่ือนไขในการเขา้สู่ตลาดของผูผ้ลิตราย
ใหม่ไม่สามารถเขา้สู่ตลาดไดโ้ดยง่าย ในความเป็นจริงตลาดผูแ้ข่งขนันอ้ยรายมกัเกิดจากการผลิตท่ี
มีการลดตน้ทุนของกิจการขนาดใหญ่ เพื่อใหเ้กิดการประหยดัต่อขนาด (Economic of Scale) ทาํให้
ผูผ้ลิตรายยอ่ยไม่สามารถเขา้สู่ตลาดได ้ธุรกิจในตลาดน้ีจึงเป็นธุรกิจท่ีมีการลงทุนสูง เช่น ธุรกิจผลิต
รถยนต ์ธุรกิจผลิตเคร่ืองบิน โรงกลัน่นํ้ ามนั ห้างสรรพสินคา้ โรงงานปูนซีเมนต ์ เครือข่ายมือถือ 
สถานีโทรทศัน์ เป็นตน้ 

 

9.1  ลกัษณะของตลาดผู้ขายน้อยราย (Characteristic of Oligopoly) 

 1) มีผูผ้ลิตจาํนวนนอ้ย 
 2) สินคา้อาจมีลกัษณะคลา้ยกนัหรือมีลกัษณะต่างกนัแต่สามารถทดแทนได ้

 3) ส่วนแบ่งการตลาดของผูผ้ลิตแต่ละรายมีสดัส่วนสูง 
 4) เกิดการประหยดัต่อขนาด 

 5) มีการกีดกนัการเขา้สู่ตลาดของผูผ้ลิตรายใหม่ค่อนขา้งสูง 
 6) ผูผ้ลิตแต่ละรายมีปฏิกิริยาโตต้อบการกระทาํซ่ึงกนัและกนัอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

 7) มีการกาํหนดราคาแบบการรวมตวักนัในตลาด 

 เน่ืองจากตลาดแข่งขนันอ้ยรายประกอบไปดว้ยผูแ้ข่งขนัจาํนวนไม่มาก โดยทัว่ไปผูผ้ลิต
จึงผลิตสินคา้น้อยกว่าขนาดการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นระดบัผลผลิตท่ีนอ้ยกว่าระดบัตํ่าสุด
ของเส้นตน้ทุนเฉล่ียระยะสั้นและระยะยาว หน่วยธุรกิจแต่ละรายมีส่วนแบ่งตลาดมาก และมีความ
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ข้ึนอยู่ซ่ึงกนัและกนั (Interdependence) ทาํให้การเปล่ียนแปลงการผลิตของผูผ้ลิตแต่ละราย ส่งผล
กระทบต่ออุปสงค ์อุปทานราคา และกาํไรของผูผ้ลิตรายอ่ืนในตลาด การแข่งขนัระหว่างผูแ้ข่งขนั
จึงมีความรุนแรง เม่ือผูข้ายรายหน่ึงมีการเปล่ียนแปลงราคาหรือจาํนวนผลผลิต จะกระทบต่อคู่
แข่งขนัรายอ่ืนในตลาดทนัที ผูข้ายรายอ่ืนจะมีการตอบโต ้ดงันั้นการตดัสินใจเปล่ียนการผลิตแต่ละ
คร้ังจึงตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบและการโตต้อบของผูผ้ลิตรายอ่ืนในตลาด เช่น ธุรกิจป๊ัมนํ้ ามนัใน
ชุมชนหน่ึง มีป๊ัมทั้งหมด 3 ป๊ัม หากรายหน่ึงลดราคา ส่วนแบ่งตลาดจะเพ่ิมข้ึนและกาํไรจะมากข้ึน 

ทาํใหร้ายอ่ืนตอ้งลดราคาแข่งเช่นเดียวกนั 

 ตลาดผูแ้ข่งขนันอ้ยรายสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 รูปแบบ คือ ตลาดผูแ้ข่งขนันอ้ยรายท่ี
สินคา้เหมือนกนั และตลาดผูแ้ข่งขนันอ้ยรายท่ีสินคา้ต่างกนั 

 1) ตลาดผูแ้ข่งขนันอ้ยรายท่ีสินคา้เหมือนกนั (Homogeneous Oligopoly) เป็นตลาดท่ี
ผูข้ายมีการขายสินคา้ท่ีเหมือนกนั (Homogeneous Product) หรือไม่มีความแตกต่างในมุมมอง
ผูบ้ริโภค เรียกว่า ตลาดผูข้ายน้อยรายท่ีแทจ้ริง (Pure Oligopoly) เช่น แก๊สหุงตม้ ป๊ัมนํ้ ามนั 

เคร่ืองด่ืมชาเขียว เบียร์ เป็นตน้ ในตลาดผูแ้ข่งขนันอ้ยรายท่ีสินคา้เหมือนกนัน้ี ผูแ้ข่งขนัจะดาํเนินกล
ยทุธ์การแข่งขนัโดยไม่ใชร้าคาเป็นหลกั (Non-Price Competition) แต่จะแข่งขนักนัท่ีความแตกต่าง
ในดา้นบริการ การโฆษณาหรือส่งเสริมการขายเป็นหลกั เพื่อให้เกิดความแตกต่างของสินคา้ใน
มุมมองผูบ้ริโภค สาเหตุท่ีผูผ้ลิตในตลาดผูแ้ข่งขนันอ้ยรายไม่นิยมใชก้ลยุทธ์การแข่งขนัดา้นราคา 
เน่ืองจากการแข่งขนักนัลดราคา มกัโตต้อบกนัดว้ยการลดราคา ทาํให้ผลกาํไรรวมของทั้งคู่ลดลง
และการลดราคายิง่ทาํใหมี้ผลเสียต่อภาพลกัษณ์ของสินคา้อีกดว้ย 
 2) ตลาดผูแ้ข่งขนันอ้ยรายท่ีสินคา้แตกต่างกนั (Differentiated Oligopoly) เป็นตลาดท่ี
ผูผ้ลิตมีการขายสินคา้ท่ีแตกต่างกันในมุมมองของผูบ้ริโภค แต่สามารถใช้ทดแทนกันได้ เช่น 

รถยนต ์เคร่ืองปรับอากาศ เป็นตน้ ในตลาดผูแ้ข่งขนันอ้ยรายท่ีสินคา้แตกต่างกนัน้ี จะนิยมใชก้าร
แข่งขนัโดยใชร้าคาเป็นหลกั 

 

9.2  การกําหนดราคาและจํานวนผลผลิตในตลาดผู้ขายน้อยราย (Determination Of 

Prices and Outputs Under Oligopoly) 

 การกาํหนดราคาและปริมาณผลผลิตในตลาดผูข้ายน้อยรายมีลกัษณะเหมือนกบัตลาด
ผูกขาด เน่ืองจากตลาดทั้งสองมีเส้นอุปสงคค์วามชนัเป็นลบ ลาดลงจากซ้ายไปขวาเช่นเดียวกนั 

ผูผ้ลิตจะกาํหนดราคาและปริมาณผลผลิตท่ีระดบัตน้ทุนส่วนเพ่ิมเท่ากบัรายรับส่วนเพ่ิม ซ่ึงเป็น
ระดบัท่ีไดรั้บกาํไรสูงสุด  
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 นอกจากกาํไรสูงสุดการกาํหนดราคาและปริมาณผลผลิตในตลาดผูข้ายนอ้ยราย ผูข้ายจะ
กาํหนดโดยการพิจารณาการโตต้อบของผูผ้ลิตรายอ่ืนในตลาด ผูผ้ลิตแต่ละรายจะทราบอุปสงคท่ี์
ชดัเจนในตลาด ทาํใหส้ามารถกาํหนดราคาและปริมาณผลผลิตได ้แต่ในตลาดผูข้ายนอ้ยรายท่ีผูผ้ลิต
ไม่ทราบอุปสงคท่ี์ชดัเจนจะไม่สามารถกาํหนดราคาหรือปริมาณผลผลิตได ้นอกจากน้ีในทางปฏิบติั
ผูข้ายในตลาดผูแ้ข่งขนันอ้ยรายยงัมีการรวมตวักนักาํหนดราคา หรือตั้งราคาตามผูผ้ลิตรายใหญ่ ทาํ
ให้ผูข้ายไม่สามารถได้รับกาํไรสูงสุดทุกคร้ัง ดังนั้นการกาํหนดราคาและจาํนวนผลผลิตจึงไม่
สามารถกาํหนดไดแ้น่นอนในตลาดผูกขาดน้อยราย เช่น ถา้ผูผ้ลิตรายหน่ึงลดราคาสินคา้ของตน 

ปริมาณการขายท่ีจะเปล่ียนแปลงไปจะข้ึนอยู่กบัการกระทาํโตต้อบของผูผ้ลิตอ่ืน คือ ปริมาณการ
ขายจะเพิ่มข้ึนมากถา้ผูผ้ลิตอ่ืนขายในราคาเดิม แต่ถา้ผูผ้ลิตลดราคาตามลงมาปริมาณขายจะไม่เพิ่ม
มากนกั  และปริมาณขายจะลดลงกว่าเดิมถา้ผูผ้ลิตอ่ืนทาํการตดัราคา เม่ือผูผ้ลิตแต่ละรายไม่มีอิสระ
ในการกาํหนดราคา ในทางปฏิบติัผูผ้ลิตมกัจะรวมหวักนัในการกาํหนดราคาสินคา้หรือตั้งราคาตาม
ผูน้าํ (Price Leader) ทาํใหใ้นตลาดไม่มีการแข่งขนัในเร่ืองราคา เพราะการแข่งขนัลดราคาจะทาํลาย
ประโยชน์ของผูผ้ลิตทุกราย ทั้ งการรวมหัวกันกําหนดราคาสินค้าอาจเป็นทางการ (Formal 

Collusion) หรือไม่เป็นทางการ (Informal Collusion) 

ตวัอยา่ง ตลาดผูข้ายนอ้ยราย อุตสาหกรรมหนงัสือพิมพใ์นประเทศไทย 
 ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัภาษาไทยมี จาํนวน 16 ราย อยูใ่น
รูปแบบบริษทัจาํกดั (มหาชน) 6 ราย บริษทั จาํกดั 10 ราย ออกหนงัสือพิมพจ์าํนวน 25 รายช่ือ มี
มูลค่าของสินทรัพยใ์นอุตสาหกรรมหนงัสือพิมพอ์ยูท่ี่ประมาณ 17,752 ลา้นบาท ผูป้ระกอบการใน
อุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์มีจ ํานวนน้อย จึงส่งผลให้มูลค่าสินทรัพย์รวมของอุตสาหกรรม
หนงัสือพิมพต่์อ (GDP) มีสดัส่วนท่ีนอ้ยลงไปดว้ย 
 สาเหตุท่ีผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมมีจาํนวนน้อย เน่ืองจากอุตสาหกรรมตอ้งลงทุน
สูง ผูป้ระกอบการท่ีจะอยูไ่ดต้อ้งอาศยัปัจจยัภายใน คือ การวางแผนท่ีดี ผูบ้ริหารตอ้งมีวิสยัทศัน์และ
วิธีการระดมทุนจาํนวนมาก จึงทาํให้ผูป้ระกอบการมีแนวโนม้เป็นบริษทัจาํกดั (มหาชน) มากข้ึน 

ซ่ึงปัจจุบนัสดัส่วนบริษทัจาํกดั ต่อบริษทัจาํกดั (มหาชน) อยูท่ี่ 62 เปอร์เซ็นต ์และจากการสัมภาษณ์
มีหลายบริษทัท่ีเป็นผูป้ระกอบการขนาดกลางและกาํลงัมีโครงการท่ีจะเขา้สู่ตลาดหลกัทรัพย ์เพื่อ
ระดมทุนในการดาํเนินกิจการแข่งขนักบัผูป้ระกอบการรายใหญ่ในตลาดดา้นต่าง ๆ เช่น พฤติกรรม
การแข่งขนัดา้นราคา 
 เป็นการตั้งราคาท่ีเน้นการขายสินคา้ในราคาตํ่า เพื่อการกระจายข่าวสารสู่ผูอ่้านอย่าง
กวา้งขวาง ถึงแมจ้ะไม่มีสงครามการตดัราคาอย่างดุเดือด แต่การตั้งราคาตํ่ากว่าทุนในระยะเวลาท่ี
นานเปรียบเสมือนสงครามเยน็ดา้นราคาของอุตสาหกรรมหนงัสือพิมพไ์ทย และเป็นอุปสรรคของ
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ผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีตอ้งการเขา้สู่ตลาด นอกจากน้ียงัมีการตั้งราคาเชิงซอ้นในรูปแบบของการ
ขายใหส้มาชิกและลูกคา้ทัว่ไป โดยสมาชิกจะไดร้าคาท่ีตํ่ากวา่การซ้ือปลีกทัว่ไป นอกจากน้ีมีการตั้ง
ราคาเลือกปฏิบัติในรูปแบบของการขายหนังสือพิมพ์แต่ละประเภทในราคาท่ีต่างกัน เช่น 

หนงัสือพิมพแ์นวเศรษฐกิจและแนวกีฬา จาํหน่ายในราคาสูงกวา่หนงัสือพิมพข่์าวชุมชน 

 เน่ืองจากพฤติกรรมของหน่วยผลิตในตลาดผูข้ายน้อยรายมีหลายลกัษณะ จึงทาํให้มี
แบบจาํลองหลายแบบท่ีพยายามอธิบายพฤติกรรมเหล่านั้น ในบทน้ีจะกล่าวถึงแบบจาํลองท่ีมีความ
เหมาะสมสาํหรับวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาคในระดบัเบ้ืองตน้เท่านั้น 

 

9.3  แบบจาํลองอุปสงค์หักงอ (Kinked Demand Curve) 

 แบบจาํลองเส้นอุปสงคห์กังอคิดคน้โดย พอล สวีซี (Pual M.Sweezy) อธิบายถึงราคาตาม
ลกัษณะความยดืหยุน่ ท่ีสามารถพบไดใ้นแบบจาํลองของตลาดผูข้ายนอ้ยรายหลายแบบ ราคาสินคา้
ในตลาดถูกกาํหนดตายตวั (Price Rigidity) ไม่เปล่ียนแปลงง่ายตามการเปล่ียนแปลงของอุปสงค ์

และอุปทานเป็นตวักาํหนดของราคา แบบจาํลองอุปสงคห์ักงอเป็นแบบจาํลองท่ีมีขอ้สมมติฐานว่า 
ราคาสินคา้ในตลาดผูข้ายนอ้ยรายจะไม่เปล่ียนแปลงตามการเปล่ียนแปลงของอุปสงคแ์ละอุปทาน
เพียงอยา่งเดียว โดยจะมีการเปล่ียนแปลงตามการตอบโตก้นัของผูข้าย  
 อุปสงค์ของตลาดผูข้ายน้อยรายสามารถอธิบายได้ด้วย เส้นอุปสงค์หักงอ (Kinked 

Demand Curve) ท่ีเป็นลกัษณะเส้นตรงและมีการหักงอ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการตอบโตก้นัของผูข้าย ถา้
ผูผ้ลิตรายหน่ึงลดราคาสินคา้ ผูผ้ลิตรายอ่ืนในตลาดจะลดราคาเช่นกนั แต่ถา้ผูผ้ลิตรายหน่ึงข้ึนราคา 
ผูผ้ลิตรายอ่ืนจะไม่ข้ึนราคาตาม ทาํใหเ้ส้นอุปสงคมี์ความยดืหยุน่ไม่เท่ากนั มีความแตกต่างระหว่าง
การข้ึนราคาและการลดราคา ดงัภาพประกอบท่ี 9.1 
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ภาพประกอบที ่9.1 เสน้อุปสงคห์กังอ 
 9.3.1 สมมุติฐานของเส้นอุปสงค์ทีมี่การหักงอ 
  เส้นอุปสงคห์ักงอเกิดจากการแข่งขนัของผูข้ายในตลาดผูข้ายนอ้ยราย ท่ีผูข้ายราย
หน่ึงมีการเปล่ียนระดบัราคาของสินคา้ ทาํใหผู้ข้ายอีกรายตอ้งมีการโตต้อบกนัทางดา้นราคาเช่นกนั 

ภายใตส้มมุติฐาน ดงัน้ี 

  1) เม่ือผูผ้ลิตรายหน่ึงลดราคา ผูผ้ลิตรายอ่ืนในตลาดจะลดราคาเช่นกนั ทาํใหส่้วน
แบ่งการตลาดของผูผ้ลิตแต่ละรายคงท่ี เสน้อุปสงคช่์วง PD จะมีความยดืหยุน่นอ้ย (Inelastic) 

  2) เม่ือผูผ้ลิตรายหน่ึงข้ึนราคา ผูผ้ลิตรายอ่ืนในตลาดจะไม่ข้ึนราคาตาม ทาํใหส่้วน
แบ่งการตลาดลดลงอยา่งมากทนัที เสน้อุปสงคช่์วง AP จะมีความยดืหยุน่มาก (Elastic) 

  3) ในการแข่งขนัท่ีไม่มีการโตต้อบกนั ราคาจะอยู่ท่ีจุด P เป็นจุดท่ีเส้นอุปสงคจ์ะ
ไม่มีความยดืหยุน่ (Perfectly Inelastic) 

 เส้นอุปสงคห์ักมุมจึงเกิดจากผูผ้ลิตแต่ละรายแข่งขนักนัดว้ยราคา ถา้ผูผ้ลิตรายหน่ึงลด
ราคาสินคา้ของตนเพ่ือให้ขายสินคา้ไดเ้พิ่มข้ึน แต่ปรากฏว่าผูผ้ลิตรายอ่ืนกลบัลดราคาดว้ย ทาํให้
ปริมาณการขายเพิ่มไม่มากนัก ในขณะเดียวกันถา้ผูผ้ลิตรายใดรายหน่ึงเพิ่มราคาสินคา้ โดยมี
ความหวงัวา่ถา้ส่วนแบ่งตลาดเท่าเดิมทาํใหร้ายไดข้องตนเพิ่มข้ึน แต่ผูข้ายรายอ่ืนไม่ข้ึนราคาตามจะ
ทาํให้ปริมาณขายของตนลดลง จากการเพิ่มหรือลดราคาจะมีผลทาํให้เส้นอุปสงค์หักมุมตาม
ภาพประกอบท่ี 9.2 

A 

P P 

ราคา 

0 ปริมาณ 

D 

ยดืหยุน่มาก 

ยดืหยุน่นอ้ย 
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ภาพประกอบที ่9.2 เสน้อุปสงคห์กังอ 
 

 จากภาพประกอบท่ี 9.2 ใหเ้ส้น AD เป็นเส้นอุปสงคสิ์นคา้ในตลาดผูข้ายนอ้ยราย ราคาท่ี
ผูผ้ลิตแต่ละรายเสนอขายในทอ้งตลาดเท่ากบั P0 (จุด P) ถา้ผูผ้ลิตรายใดรายหน่ึงลดราคาจาก P0 เป็น 

P1 เพื่อท่ีจะขายสินคา้ให้เพิ่มจาก Q0 เป็น Q3 แต่ปรากฏว่าผูผ้ลิตรายอ่ืนลดราคาตาม ทาํให้ปริมาณ
ขายของตนเพิ่มเพียง Q2 ส่วนท่ีเหลือจะถูกเฉล่ียไปยงัผูผ้ลิตรายอ่ืนท่ีลดราคาดว้ย ในทางตรงกนัขา้ม
ถา้ผูผ้ลิตรายหน่ึงข้ึนราคาสินคา้จาก P0 เป็น P2 ผูผ้ลิตรายอ่ืนไม่ข้ึนราคาตาม ทาํใหป้ริมาณขายของ
ตนจะลดลงอยา่งเตม็ท่ีเท่ากบั Q1 ดงันั้นเส้นอุปสงคข์องผูผ้ลิตจึงเป็นเส้นหักมุม ในการหาเส้น MR 

กห็าเช่นกนั แบ่งไดเ้ป็น 2 ช่วง ดงัภาพประกอบท่ี 9.3 

 

 ปริมาณ 

ราคา 

A 

P 

B 

P2 

P0 

P1 

0 Q1 Q0 Q2 Q3 

D 

D’ 
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ภาพประกอบที ่9 3 ดุลยภาพของผูผ้ลิตในตลาดผูแ้ข่งขนันอ้ยราย 
 

 จากภาพประกอบท่ี 9.3 จะเห็นไดว้่าเส้นอุปสงค ์มีการหักมุมท่ีจุด P ซ่ึงเป็น ระดบัราคา
สินคา้ในตลาด การท่ีเส้นอุปสงคห์ักมุม ทาํให้เส้นรายรับส่วนเพิ่มเกิดการขาดตอน ณ ระดบัราคา
ตลาดเช่นกนั คือท่ี จุด B และ จุด C เสน้รายรับส่วนเพิ่มจึงแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ AB และ CM อยา่งไร
กต็ามผูผ้ลิตยงัคงผลิตท่ีตน้ทุนส่วนเพิ่มเท่ากบัรายรับส่วนเพิ่ม (MC = MR) โดยท่ีถา้ตน้ทุนส่วนเพิ่ม
ตดักบัรายรับส่วนเพ่ิมในช่วงท่ีรายรับส่วนเพิ่มขาดตอน จะแสดงถึงตน้ทุนปกติของผูผ้ลิต แต่ถา้
ตน้ทุนเพิ่มตดักบัรายรับเพิ่มในช่วงท่ีรายรับส่วนเพิ่มไม่ขาดตอน ในช่วง AB แสดงถึง ตน้ทุนท่ีสูง
เกินปกติ หรือถา้ตน้ทุนส่วนเพ่ิมตดักบัรายรับส่วนเพิ่ม ในช่วง CM แสดงถึง ตน้ทุนท่ีตํ่ากว่าปกติ 

ดงันั้นผูผ้ลิตจึงสามารถปรับเปล่ียนตน้ทุนได ้ตราบใดท่ียงัคงทาํให้ตน้ทุนส่วนเพิ่มตดัรายรับส่วน
เพิ่มอยูใ่นช่วงท่ีขาดตอน ผูผ้ลิตจะไดก้าํไรสูงสุดตามเดิม ทาํใหใ้นระยะสั้น ผูผ้ลิตในตลาดผูแ้ข่งขนั
นอ้ยรายไดรั้บกาํไรเกินปกติ กาํไรปกติ หรือขาดทุนไดเ้ช่นกนั ข้ึนอยูก่บัเส้นตน้ทุนเฉล่ียของผูผ้ลิต
แต่ละราย เม่ือเทียบกบัระดบัราคาตลาด ดงันั้นผูผ้ลิตจะตั้งราคาท่ีจุด B ตรงท่ีอุปสงคน์ั้นหักงอ 
ผูผ้ลิตจะไดรั้บกาํไรส่วนเกิน กาํไรปกติ ในระยะสั้นซ่ึงเป็นราคาท่ีมากกว่าตน้ทุนผนัแปรเฉล่ียของ
สินคา้ และในตาํแหน่งหักมุมของอุปสงค ์ไม่ว่าตน้ทุนจะเพิ่มหรือลดจะไม่ส่งผลมาถึงการกาํหนด
ราคาสินคา้ท่ีอยู ่ณ จุดอุปสงคห์กัมุม แต่ในระยะยาวผูผ้ลิตสามารถปรับเปล่ียนขนาดของกิจการตาม
ตอ้งการได ้

ราคา ตน้ทุน 

ปริมาณ 
M, MR Q0 0 

P0 

A P 

B 

C 

D = AR 

MC 

AC 
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 9.3.2 ดุลยภาพระยะส้ันของผู้ผลติในตลาดผู้ขายน้อยราย 
  ดุลยภาพระยะสั้ นเกิดข้ึนท่ีระดบัราคาและปริมาณผลผลิตเพื่อให้ไดก้าํไรสูงสุด 

(MC = MR) แต่เน่ืองจากเส้นอุปสงคเ์ป็นเส้นหกัมุม ณ ราคาตลาดขณะนั้น ทาํให้เส้นรายรับส่วน
เพิ่มขาดตอน และเส้นตน้ทุนจะตดักบัเส้นรายรับส่วนเพิ่ม ในช่วงท่ีขาดตอน ดงันั้นราคาขายและ
ปริมาณผลผลิต จึงค่อนขา้งคงท่ี ณ ระดบัท่ีเสน้อุปสงคห์กัมุม ดงัภาพประกอบท่ี 9.4 

ภาพประกอบที ่9.4 ดุลยภาพระยะสั้นของผูผ้ลิตในตลาดผูข้ายนอ้ยรายกรณีไดก้าํไรสูงสุด 

 จากภาพประกอบท่ี 9.4 จะเห็นไดว้่า เส้นอุปสงคห์กัมุม ณ จุด P ระดบัราคา P0 และเส้น 

MR ขาดตอนในช่วง BC ผูผ้ลิตจะไดรั้บกาํไรสูงสุดเม่ือกาํหนดปริมาณผลผลิต ณ ระดบัท่ี ตน้ทุน
ส่วนเพิ่มเท่ากบัรายรับส่วนเพิ่ม ในช่วงท่ีรายรับส่วนเพิ่มขาดตอน ปริมาณผลผลิตคือ Q0 และราคา
ขายคือ P0 ซ่ึงเป็นระดบัราคา ณ จุดหักมุมพอดี และจากภาพเส้นตน้ทุนเฉล่ียอยู่ต ํ่ากว่าราคา ทาํให้
ผูผ้ลิตไดก้าํไรเกินกวา่ปกติในระยะสั้น 

 แบบจาํลองอุปสงคห์ักงอไดรั้บความนิยมมากในอดีต แต่ในระยะต่อมาความนิยมกลบั
ลดลงเน่ืองจากไดรั้บการวิจารณ์จุดอ่อนหลายอยา่ง ทฤษฎีเส้นอุปสงคห์กังอแมว้่าจะสามารถอธิบาย
ได้ว่าราคาตลาดค่อนขา้งคงท่ี แต่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าระดับราคาท่ีคงท่ีถูกกาํหนดข้ึนมาได้
อยา่งไร พร้อมกบัขอ้สมมติท่ีว่าถา้ผูผ้ลิตรายหน่ึงมีการข้ึนราคา ผูผ้ลิตรายอ่ืนจะไม่ข้ึนราคาตาม แต่
ถา้ผูผ้ลิตรายหน่ึงมีการลดราคาผูผ้ลิตรายอ่ืนจะลดราคาตาม ซ่ึงเป็นขอ้สมมติฐานท่ีไม่ถูกตอ้งเสมอ

 ราคา  รายรับ  

ปริมาณ 
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ไป จึงมีผูว้ิจารณ์ว่าแบบจาํลองเส้นอุปสงค์หักงอไม่ค่อยสอดคล้องกับความเป็นจริง ทาํให้มี
การศึกษาแบบจาํลองอ่ืนท่ีสามารถอธิบายพฤติกรรมของผูผ้ลิตในตลาดผูข้ายนอ้ยรายไดดี้กวา่ 
 

ตวัอย่าง จากภาพประกอบท่ี 9.5 เป็นจุดดุลยภาพการผลิตสินคา้ชนิดหน่ึงของบริษทั สยามเอ็นจิ
เนียร่ิง เซนเตอร์ จาํกดั ในตลาดผูแ้ข่งขนันอ้ยราย สามารถวิเคราะห์ดุลยภาพของผูผ้ลิต ไดด้งัน้ี 

 

ภาพประกอบที ่9.5 ดุลยภาพการผลิตสินคา้ในตลาดผูแ้ข่งขนันอ้ยราย 
 จากภาพประกอบท่ี 9.5 เป็นการวิเคราะห์ดุลยภาพในตลาดผูข้ายน้อยราย สังเกตไดจ้าก 

เสน้อุปสงคห์กังอของตลาดผูข้ายนอ้ยราย จุดดุลยภาพคือจุด B เกิดข้ึนท่ี (MC = MR) ราคาต่อหน่วย
เท่ากบั 40 บาท รายรับรวมเท่ากบั 64,000 บาท ตน้ทุนต่อหน่วย (ATC) เท่ากบั 38 บาท ตน้ทุนรวม
เท่ากบั 60,800 บาท ตน้ทุนแปรผนัต่อหน่วย (AVC) เท่ากบั 30 บาท ตน้ทุนแปรผนัรวม 48,000 บาท 

ตน้ทุนคงท่ีต่อหน่วย (ATC – AVC = AFC) เท่ากบั 8 บาท ตน้ทุนคงท่ีรวม 12,800 บาท 

เพราะฉะนั้น บริษทั สยามเอน็จิเนียร่ิง เซนเตอร์ จาํกดั มีกาํไร ณ จุดดุลยภาพ เท่ากบั 12,800 บาท 

B 
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ตวัอยา่ง จากภาพประกอบท่ี 9.6 สามารถวิเคราะห์จุดดุลยภาพของบริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล 
จาํกดั ในตลาดผูแ้ข่งขนันอ้ยราย ไดด้งัน้ี 

ภาพประกอบที ่9 6 ดุลยภาพในตลาดผูแ้ข่งขนันอ้ยรายของบริษทั บางกอก จาํกดั 

 

 จากภาพประกอบท่ี 9.6 กรณีเป็นการวิเคราะห์ดุลยภาพในตลาดผูข้ายนอ้ยราย สังเกตได้
จาก เส้นอุปสงคข์องตลาดผูข้ายนอ้ยราย จุดดุลยภาพคือจุด B ราคาต่อหน่วยเท่ากบั 50 บาท รายรับ
รวมเท่ากบั 100,000 บาท ตน้ทุนต่อหน่วยคือเส้น ATC เท่ากบั 30 บาท ตน้ทุนรวมเท่ากบั 60,000 

บาท ตน้ทุนแปรผนัต่อหน่วยคือเส้น AVC เท่ากบั 10 บาท ตน้ทุนแปรผนัรวม 20,000 บาท ตน้ทุน
คงท่ีต่อหน่วยเท่ากบั 20 บาท ตน้ทุนคงท่ีรวม 40,000 บาท เพราะฉะนั้น บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิ
ทอล จาํกดั มี กาํไร เท่ากบั 40,000 บาท 

 

ตวัอยา่ง จากภาพประกอบท่ี 9.7 สามารถวิเคราะห์จุดดุลยภาพของบริษทั ยกิูจงั อินเตอร์เนชัน่แนล 
จาํกดั ในตลาดผูแ้ข่งขนันอ้ยราย ไดด้งัน้ี 
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ภาพประกอบที ่9.7 ดุลยภาพในตลาดผูแ้ข่งขนันอ้ยรายของบริษทั ยกิูจงั จาํกดั 

 จากภาพประกอบท่ี 9.7 กรณีเป็นการวิเคราะห์ดุลยภาพในตลาดผูข้ายนอ้ยราย สังเกตได้
จาก เส้นอุปสงคข์องตลาดผูข้ายนอ้ยราย จุดดุลยภาพคือจุด B ราคาต่อหน่วยเท่ากบั 70 บาท รายรับ
รวมเท่ากบั 133,000 บาท ตน้ทุนต่อหน่วยคือเส้น ATC เท่ากบั 35 บาท ตน้ทุนรวมเท่ากบั 66,500 

บาท ตน้ทุนแปรผนัต่อหน่วยคือเส้น AVC เท่ากบั 15 บาท ตน้ทุนแปรผนัรวม 28,500 บาท ตน้ทุน
คงท่ีต่อหน่วยเท่ากบั 20 บาท ตน้ทุนคงท่ีรวม 38,000 บาท เพราะฉะนั้น บริษทั ยกิูจงั อินเตอร์เนชัน่
แนล จาํกดั มี กาํไร เท่ากบั 38,000 บาท 

 เน่ืองจากตลาดผูข้ายน้อยรายนั้นมีลกัษณะสินคา้ท่ีมีทั้ งสินคา้ท่ีเหมือนกันและต่างกัน 

ผูผ้ลิตในตลาดน้ีอาจมีการรวมตวักนัหรือแข่งขนัก็ได ้พฤติกรรมของผูผ้ลิตรายหน่ึงจึงสามารถ
กระทบผูผ้ลิตรายอ่ืนได ้ทาํให้รูปแบบการกาํหนดราคาในตลาดน้ีมีความซบัซอ้น เส้นอุปสงคข์อง
ผูข้ายนอ้ยรายไม่สามารถกาํหนดไดแ้น่นอน ข้ึนอยูก่บัการโตต้อบของผูผ้ลิตรายอ่ืนในตลาด ตลาด
ผูข้ายนอ้ยรายจึงมีการกาํหนดราคาในรูปแบบอ่ืน ในทางปฏิบติัผูผ้ลิตในตลาดผูข้ายนอ้ยรายมกัจะ
ไม่แข่งขนักนัในดา้นราคาสินคา้ ผูผ้ลิตอาจมีการร่วมมือกนัเพื่อใหผู้ผ้ลิตแต่ละรายไดก้าํไรมากท่ีสุด 

และไม่มีผูผ้ลิตรายใหม่เขา้มาในตลาดได ้ดว้ยแบบจาํลองคูโน (Cournot Model) วิธีการตั้งราคาตาม
ผูน้าํ (Price Leadership) หรือการรวมตวักนักาํหนดราคา (Collusion) มีรายละเอียดดงัน้ี 
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9.4  แบบจาํลองคูโน (Cournot Model)  

 แบบจาํลองคูโนเป็นแบบจาํลองท่ีใชอ้ธิบายตลาดผูข้ายนอ้ยราย ช่ือแบบจาํลองน้ีมาจาก
ช่ือของนกัเศรษฐศาสตร์ชาวฝร่ังเศส (Augustin Cournot) ท่ีไดเ้สนอรูปแบบการวิเคราะห์ข้ึนในปี 

ค.ศ. 1838 โดยใหค้วามสาํคญักบัปฏิกิริยาโตต้อบของผูแ้ข่งขนัในตลาดเป็นหลกั แบบจาํลองคูโน มี
สมมติฐานดงัน้ี 

 1) มีผูผ้ลิตสองราย 
 2) ผูผ้ลิตทั้งสองรายตอ้งการกาํไรสูงสุด 

 3) การเปล่ียนแปลงปริมาณการผลิตของผูผ้ลิตทั้งสองมีผลกระทบต่อกนั 

 4) สินคา้ของผูผ้ลิตทั้งสอง มีลกัษณะเหมือนกนั 

 แบบจาํลองคูโน กาํหนดให้มีผูผ้ลิตทั้งสองเป็นผูผู้กขาดท่ีตอ้งการทาํกาํไรสูงสุดโดย
พิจารณาจากส่วนแบ่งท่ีเหลือในตลาด ดุลยภาพของแบบจาํลองน้ีจะเขา้สู่จุดท่ีมีเสถียรภาพ โดย
หน่วยผลิตทั้งสองรายจะขายสินคา้ไดใ้นปริมาณท่ีเท่ากนั ราคาดุลยภาพของตลาดน้ีจะตํ่ากว่าระดบั
ราคาในตลาดผกูขาด แต่จะสูงกว่าระดบัราคาในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ ในส่วนของปริมาณการผลิต
จะพบวา่ปริมาณการผลิตของตลาดน้ีจะมากกวา่ตลาดผกูขาด ดงัภาพประกอบท่ี 9.8 

 

ภาพประกอบที ่9.8 แบบจาํลองของดูโน 

ราคา รายรับ ตน้ทุน 
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 จากภาพประกอบท่ี 9.8 กาํหนดให้เส้นอุปสงคแ์ละเส้นรายรับเพิ่มมีความชนัเป็นลบ ให้
เส้นตน้ทุนเฉล่ียระยะยาว เส้นตน้ทุนเพิ่มและเส้นอุปทานของอุตสาหกรรมในตลาดระยะยาวเป็น
เส้นตรงขนานกบัแกนนอน ดุลยภาพในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์จะเกิดข้ึน ณ ระดบัราคาเท่ากบั P1 

และปริมาณเท่ากับ Q1 ขณะท่ีดุลยภาพในตลาดผูกขาดจะเกิดข้ึน ณ ระดับราคาเท่ากับ P2 และ
ปริมาณเท่ากบั Q2 แต่ดุลยภาพในแบบจาํลองของคูโนจะเกิดข้ึน ณ ระดบัปริมาณเท่ากบั Q3 โดย

ท่ี 1
2

3

Q
Q   ซ่ึงส่วนแบ่งตลาดของผูผ้ลิตทั้งสองรายจะเท่ากนั และผูผ้ลิตทั้งคู่จะกาํหนดราคา ณ 

ระดบั P3 

 

ตวัอย่างการวิเคราะห์ของแบบจาํลอง คูโน เช่น ผูผ้ลิตแต่ละรายในตลาดตั้งสมมติฐานว่า ปริมาณ
การผลิตของคู่แข่งขนัมีจาํนวนท่ีคงท่ีท่ีจาํนวนใดจาํนวนหน่ึง แลว้ดาํเนินการผลิตของตนภายใตก้าร
โตต้อบของผูผ้ลิตรายอ่ืน สามารถวิเคราะห์ตามแบบของคูโน ไดด้งัน้ี 

ภาพประกอบที ่9.9 การกาํหนดปริมาณการผลิตในแบบจาํลองของคูโน 

 

 จากภาพประกอบท่ี 9.9 เส้น D1 คือเส้นอุปสงคข์องตลาด เร่ิมแรกผูผ้ลิตรายท่ีหน่ึงคาดว่า
ผูผ้ลิตรายท่ีสองไม่ผลิตสินคา้ออกจาํหน่ายเลย เส้นอุปสงคข์องตลาดซ่ึงเท่ากบั D1 จึงเป็นเส้นอุป
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สงคข์องผูผ้ลิตรายท่ีหน่ึงดว้ย และ ตน้ทุนหน่วยสุดทา้ยของผูผ้ลิตรายท่ีหน่ึงมีค่าคงท่ีดว้ย ปริมาณ
การผลิตท่ีทาํกาํไรสูงสุดแก่ผูผ้ลิตรายท่ีหน่ึงจะอยู ่ณ จุดท่ี MC = MR1 ซ่ึงเท่ากบั 500 หน่วย 
 จากนั้น ถา้ผูผ้ลิตรายท่ีหน่ึงคาดว่าผูผ้ลิตรายท่ีสองจะผลิตสินคา้ออกจาํหน่าย 500 หน่วย
เช่นกนั เสน้อุปสงคข์องผูผ้ลิตรายท่ีหน่ึงจะเล่ือนระดบัตํ่าลงเปล่ียนจากเสน้ D1 เป็น D2 และจุดผลิตก็
จะเปล่ียนไปอยู ่ณ จุดท่ี MC = MR2 ซ่ึงเท่ากบั 250 หน่วย ทาํใหป้ริมาณการผลิตท่ีทาํกาํไรสูงสุด
ใหแ้ก่ผูผ้ลิตรายหน่ึงในกรณีน้ีจะลดลงตามลาํดบัของการคาดคะเนถึงปริมาณการผลิตของผูผ้ลิตราย
ท่ีสอง 
ตวัอยา่ง กาํหนดใหเ้สน้อุปสงคแ์ละเสน้รายรับเพ่ิมสาํหรับร้านขายคุกก้ีแห่งหน่ึง มีตน้ทุนเฉล่ียระยะ
ยาว เส้นตน้ทุนเพ่ิมและเส้นอุปทานของอุตสาหกรรมในระยะยาวคงท่ี ดุลยภาพในตลาดแข่งขนั
สมบรูณ์จะเกิดข้ึน ณ ระดบัราคาเท่ากบั 100 บาท และปริมาณเท่ากบั 1,200 กล่อง ขณะท่ีดุลยภาพ
ในตลาดผกูขาดจะเกิดข้ึน ณ ระดบัราคาเท่ากนั และปริมาณเท่ากบั 900 กล่อง สามารถวาดกราฟ
และวิเคราะห์จุดดุลยภาพแบบจาํลองของคูโน ไดด้งัน้ี 

 

ภาพประกอบที ่9.10 ดุลยภาพในแบบจาํลองของดูโน 

 

 ดุลยภาพในแบบจาํลองของ Cournot จะเกิดข้ึน ณ ระดบัปริมาณเท่ากบั 800 = 
2(1,200)

3
  

ซ่ึงส่วนแบ่งตลาดของผูผ้ลิตทั้งสองรายจะเท่ากนั และผูผ้ลิตทั้งคู่จะกาํหนดราคา ณ ระดบั 110 บาท 
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9.5  แบบการตั้งราคาตามผู้นํา (Price Leadership) 

 แบบจาํลองการตั้งราคาตามผูน้าํเป็นแบบจาํลองท่ีเกิดข้ึนจากการกาํหนดราคาเพ่ือให้
ไดรั้บกาํไรสูงสุด ร่วมกนั ภายใตก้ารกาํหนดราคาตามผูน้าํ (Price Leadership) ซ่ึงผูน้าํน้ีอาจเป็นผูท่ี้
มีตน้ทุนการผลิตตํ่าสุด (Low Cost Firm) หรือ เป็นผูผ้ลิตรายใหญ่ (Dominant Firm) เม่ือในตลาด
ผูข้ายนอ้ยรายมีผูผ้ลิตท่ีมีอาํนาจสูงกว่ารายอ่ืน ซ่ึงถูกเรียกว่า ผูน้าํ ผูน้าํในตลาดผูข้ายนอ้ยรายจะเป็น
ผูก้าํหนดราคาและปริมาณการผลิตของตน แลว้ผูผ้ลิตรายอ่ืนจะตอบรับกบัราคาและผลผลิตนั้น โดย
ผูน้าํจะกาํหนดราคาข้ึนดว้ยตนเองและกาํหนดอุปสงคข์องตนจากอุปสงคข์องตลาดหักดว้ยอุปสงค์
ของผูต้ามทั้งหมด โดยแบบจาํลองการตั้งราคาตามผูน้าํ มีสมมติฐานดงัน้ี 

 1) ตลาดจะตอ้งประกอบดว้ยผูผ้ลิตรายใหญ่และผูผ้ลิตรายเลก็ 

 2) ผูผ้ลิตรายใหญ่ซ่ึงเป็นผูน้าํราคาตอ้งการกาํไรสูงสุด และเป็นผูค้วบคุมราคา 
 3) ผูผ้ลิตรายเลก็จะไม่รวมตวัแข่งขนัราคากบัผูน้าํ 
เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาการแข่งขนัราคาท่ีจะเกิดข้ึน การตั้งราคาตามผูผ้ลิตรายใหญ่อาจทาํใหผู้ผ้ลิตบาง
รายไม่ไดรั้บกาํไรสูงสุด เน่ืองจากตน้ทุนของผูผ้ลิตแต่ละรายไม่เท่ากนั ทาํใหก้ารตั้งราคาลกัษณะน้ี
ผูผ้ลิตจะไดรั้บกาํไรมากหรือนอ้ยจึงข้ึนอยูก่บัตน้ทุนของผูผ้ลิตแต่ละรายซ่ึงในทางปฏิบติัมีรูปแบบ 

ดงัน้ี 

 นโยบายการเป็นผูน้าํราคา เป็นวิธีการท่ีง่ายท่ีสุดในการขจดัปัญหาการกระทบกระทัง่กนั
ระหวา่งหน่วยธุรกิจ และเป็นท่ีใชอ้ยูโ่ดยทัว่ไป 

 ผูน้าํราคาโดยผูผ้ลิตรายใหญ่ (Price Leadership by Dominant Firm) 

 ผูน้าํราคาโดยผูผ้ลิตท่ีมีตน้ทุนตํ่า (Price Leadership by Low Cost Firm) 

 

 ตัวอย่าง การตั้ งราคาตามผูน้ํา เช่น บริษัทผูน้ําผลิตรถจักรยานยนต์ และบริษัทผลิต
รถจกัรยานยนตร์ายเลก็ มีปริมาณผลผลิตต่อราคาเป็นดงัน้ี 

 

ตารางที ่9.1 การตั้งราคาของผูต้ามตลาด 

ราคา ผลผลิต 

10,000 0 

20,000 100 

30,000 200 
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ตารางที ่9.2 การตั้งราคาของผูน้าํตลาด 

ราคา ผลผลิต 

10,000 400 

20,000 200 

30,000 0 

 

 สามารถสร้างภาพประกอบท่ี 9.11 หน่วยผลิตรายเลก็และหน่วยผลิตผูน้าํ พร้อมวิเคราะห์
จุดดุลยภาพตามแบบจาํลองการตั้งราคาตามผูน้าํ ไดด้งัน้ี 

 

ภาพประกอบที ่9.11 อุปสงคข์องตลาดและอุปทานของผูผ้ลิตรายเลก็และผูน้าํ 
 จากภาพประกอบท่ี 9.11 (ก) แสดงอุปสงคข์องตลาดและอุปทานรวมของบรรดาหน่วย
ผลิตรายเลก็ภาพประกอบท่ี 9.11 (ข) แสดงอุปสงคร์ายรับและตน้ทุนส่วนเพิ่มของผูน้าํเส้นอุปสงค์
ของผูน้าํ คือเส้น FBC ซ่ึงเท่ากบัผลต่างระหว่างอุปสงคข์องตลาด (เส้น D) กบัปริมาณอุปทานท่ี
หน่วยผลิตรายเลก็รวมกนั (เส้น SS = ∑MC) ณ ระดบัราคาต่าง ๆ ท่ีเส้น MC ตดักบั MR ของผูน้าํ 
ผูน้าํจะผลิตสินคา้ออกขายเท่ากบั 200 หน่วย และตั้งราคาท่ีหน่วยละ 20,000 บาท ในขณะท่ีหน่วย
ผลิตรายเลก็ ๆ จะขายในราคาน้ีดว้ย โดยผลิตออกขายทั้งส้ิน 100 หน่วย ซ่ึงปริมาณการผลิตทั้งหมด
ในตลาดจะเท่ากบัปริมาณซ้ือในระดบัราคาจะเท่ากบั 300 หน่วย 
 

  
 

 
   

 

ราคา (บาท) ราคา (บาท) 

ผลผลิต ผลผลิต 

A B 

D 

F 

A 

B 

C 

MR 

MC 
S

S MC

400 300 20100 0 

10,000 

20,000 

30,000 

40,000 40,000 

400 300 200 100 0 

10,000 

20,000 

30,000 

(ก) ผูต้ามตลาด (ข) ผูน้าํตลาด 
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9.6  แบบจาํลองการรวมตวักนั (The Collusion) 

 แบบจาํลองการรวมตวักนักาํหนดราคาเป็นแบบจาํลองท่ีมีสมมุติฐานว่า ผูผ้ลิตแต่ละราย
จะกระทาํตนเหมือนกบัหน่วยธุรกิจเพียงหน่วยเดียวในตลาด เกิดข้ึนเม่ือหน่วยธุรกิจทุกรายตกลง
ร่วมมือกนัในการดาํเนินนโยบายเดียวกนั เพื่อลดปริมาณการผลิต และเพ่ิมราคาสินคา้ จะทาํใหก้าํไร
รวมของกลุ่มสูงสุด ดงันั้น ปริมาณการผลิตทั้งหมดจะเกิดข้ึนเม่ือรายรับส่วนเพิ่มของกลุ่มเท่ากบั
ตน้ทุนส่วนเพ่ิมของกลุ่ม และผูผ้ลิตหน่วยแต่ละรายจะไดรั้บการจดัสรรโควตา้การผลิตตามขอ้ตกลง 
โดยขายสินคา้ในราคาท่ีกลุ่มไดก้าํหนดไว ้การกระทาํดงักล่าวน้ีเปรียบเสมือนพฤติกรรมของผูผ้ลิต
ในตลาดผกูขาด การรวมกลุ่มธุรกิจเพ่ือกาํหนดราคาและปริมาณการผลิต เรียกว่า คาร์เทล (Cartel) 

ผูผ้ลิตเหล่าน้ีจึงทาํขอ้ตกลงโดยลดการผลิตและเพ่ิมราคาขาย ทาํให้ผูผ้ลิตแต่ละรายไดรั้บกาํไรมาก
ข้ึน 

 ตลาดผูข้ายน้อยรายแต่ละรายมีอาํนาจใกลเ้คียงกนั จึงเกิดการรวมตวักนัของผูผ้ลิตเขา้
ดว้ยกนัในตลาด เพ่ือตกลงราคาร่วมกนั อาจเป็นการรวมตวักนัอย่างเปิดเผย (Formal Collusion) 

หรือเป็นการรวมตวักนัอยา่งไม่เปิดเผย (Informal Collusion) แต่มีจุดประสงคเ์ดียวกนัคือ ตั้งราคาท่ี
ทาํให้ผูผ้ลิตได้รับกาํไรรวมสูงสุด ท่ีปริมาณผลผลิตรวมทั้งกลุ่ม ณ จุดท่ีตน้ทุนเพ่ิมของทั้งกลุ่ม
เท่ากบัรายไดเ้พ่ิมของทั้งกลุ่ม ผูผ้ลิตแต่ละรายจะแบ่งสัดส่วนการผลิตตามขอ้ตกลง และขายสินคา้
ในราคาท่ีกาํหนดข้ึน 

 ตวัอย่าง เช่น อุตสาหกรรมนํ้ ามนัเป็นตลาดผูแ้ข่งขนัน้อยรายประกอบดว้ยหน่วยธุรกิจ
จาํนวน 15 ราย แต่ละรายมีกาํลงัการผลิต 10 ลา้นบาร์เรล ปริมาณการผลิตทั้งหมดเท่ากบั 150 ลา้น
บาร์เรล ดงันั้น การกาํหนดราคานํ้ามนัจะเป็นไปตามกลไกตลาด ดงัภาพประกอบท่ี 9.12 

 

ราคา 

ปริมาณ (ลา้นบาร์เรลล)์ 

S = MC 

 MR 
D 

 150  120 0 

 10 

 20 
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ภาพประกอบที ่9.12 การกาํหนดราคานํ้ามนัในตลาด 

 จากภาพประกอบท่ี 9.12 ราคานํ้ ามนัในตลาดโลก เท่ากบั 10 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ณ 

ระดบัราคาดงักล่าว หน่วยธุรกิจแต่ละรายจะผลิตนํ้ ามนั 10 ลา้นบาร์เรลต่อวนั หากหน่วยธุรกิจ
ตดัสินใจรวมกลุ่มเพ่ือลดกาํลงัการผลิตนํ้ามนัลง โดย มีขอ้ตกลงวา่ใหห้น่วยธุรกิจแต่ละราย ลดกาํลงั
การผลิตของตนลงร้อยละ 20 หรือลดลงรายละ 2 ลา้นบาร์เรลต่อวนั เปรียบเหมือนกบัตลาดผกูขาด 

และเส้นอุปทาน (S) ของตลาด คือผลรวมของเส้นตน้ทุนส่วนเพิ่มของหน่วยธุรกิจทั้ง 15 ราย ราคา
นํ้ามนัเท่ากบั 20 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล หน่วยธุรกิจแต่ละรายจะมีกาํไรเพ่ิมข้ึน 

 รูปแบบการรวมตวักนักาํหนดราคาจะประสบความสาํเร็จได ้โดยมีเง่ือนไข คือ อุปสงค์
ของสินคา้จะตอ้งไม่มีความยืดหยุ่น ถา้เป็นสินคา้ท่ีทดแทนไดง่้ายผูบ้ริโภคจะหันไปบริโภคสินคา้
อ่ืนทดแทน และ สมาชิกแต่ละรายจึงตอ้งทาํตามขอ้ตกลงอยา่งเขม้งวด 

ตวัอยา่ง เช่น บริษทั Jame และบริษทั Sam มีการตกลงท่ีจะรวมกลุ่มกนักาํหนดราคาสินคา้ของตน 

ซ่ึงบริษทั Jame มีการผลิตสินคา้ประมาณ 170.57 หน่วย และบริษทั Sam มีการผลิตสินคา้ประมาณ 

284.29 หน่วย ซ่ึงตกลงราคาขายรวมกนัเท่ากบั 545.14 บาทต่อหน่วย ทั้งสองบริษทัตอ้งการใหไ้ด้
กาํไรสูงสุด คือ MC = MR สามารถวาดกราฟพร้อมวิเคราะห์ตามแบบจาํลองการรวมตวักนั ไดด้งัน้ี 

  

 
  

 

ภาพประกอบที ่9.13 แบบจาํลองการรวมตวักนั 

 จากภาพประกอบท่ี 9.13 บริษทั Jame และบริษทั Sam กรณีท่ีมีการร่วมมือกนั แสดงถึง
ตน้ทุนการผลิตของบริษทั Jame และบริษทั Sam โดยท่ี MCJ และ MCS เป็นเส้นตน้ทุนส่วนเพิ่มของ
หน่วยผลิตบริษทั Jame และบริษทั Sam  ผลรวมของ MCJ และ MCS ตามแนวนอนคือเส้น MCT ซ่ึง

J 

C 
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P P 

170.5 284.29 
0 
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MR 
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Q 

ผูผ้ลิต Jame  ผูผ้ลิต Sam การรวมตวักนั 
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เป็นตน้ทุนส่วนเพิ่มของกลุ่ม เส้น DC คือเส้นอุปสงคข์องตลาด เส้น MR เป็นรายรับของกลุ่มผูผ้ลิต 

เพ่ือให้มีกาํไรสูงสุด กลุ่มผูผ้ลิตจะผลิตสินคา้ในปริมาณ 454.86 หน่วย และขายในราคาหน่วยละ 
545.14 หน่วย ปริมาณการผลิตน้ีถูกจดัสรรใหส้มาชิกผลิตตามประสิทธิภาพของแต่ละราย ปริมาณ
ของแต่ละรายจะตรงกบัระดบัท่ี MC เท่ากบัระดบั MR ของกลุ่ม นัน่คือ  หน่วยผลิตบริษทั Jame จะ
ผลิต 170.57 หน่วย และหน่วยผลิตบริษทั Sam จะผลิต 284.29 หน่วย โดยท่ีผลรวมของทั้งสองราย 
น้ีจะเท่ากบั 454.86 หน่วย ซ่ึงเป็นผลผลิตรวมของกลุ่มพอดี 

 

9.7  การวเิคราะห์ตลาดผู้ขายน้อยรายกรณกีาํไร 
 การวิเคราะห์ตลาดผูข้ายนอ้ยรายสามารถวิเคราะห์ได ้4 ลกัษณะ โดยท่ีผูผ้ลิตจะทาํการ
ผลิต ณ จุดดุลยภาพ ตน้ทุนส่วนเพ่ิมตดักบัรายรับส่วนเพ่ิม (MC=MR) มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 9.7.1 กรณกีาํไรเกนิปกติ 
  ในตลาดผูข้ายนอ้ยราย ผูผ้ลิตมีอิทธิพลในการกาํหนดราคาจึงทาํให้ผูผ้ลิตสามารถ
มีกาํไรเกินปกติไดด้งัภาพประกอบท่ี 9.14 

 

 

ภาพประกอบที ่9.14 ดุลยภาพกรณีกาํไรเกินปกติ ในตลาดผูข้ายนอ้ยราย 
 

 

MC 

AC 

D = AR 

MR 

Q 
ปริมาณ 
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P0 

ราคา ตน้ทุน 
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 จากภาพประกอบท่ี 9.14 จุดดุลยภาพหรือปริมาณสินคา้ท่ีเหมาะสมอยูท่ี่ตน้ทุนส่วนเพิ่ม
เท่ากบัรายรับส่วนเพิ่ม (MR = MC) ซ่ึงปริมาณท่ีผลิต คือ Q ผูผ้ลิตจะมีรายรับเฉล่ีย เท่ากบั P0 และมี
ตน้ทุนเฉล่ีย เท่ากบั P1 ซ่ึงจะทาํใหผู้ผ้ลิตมีกาํไรทั้งหมด (P0 - P1) x Q 

ตวัอยา่ง กรณีกาํไรเกินปกติ เช่น โรงงาน ABC ผลิตช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือจาํหน่ายต่อให้กบั 

โรงงาน FC จากกราฟสามารถจงวิเคราะห์กาํไร และตน้ทุนต่อหน่วย ดงัน้ี 

 

ภาพประกอบที ่9.15 ดุลยภาพของโรงงาน ABC ในตลาดผูข้ายนอ้ยราย 
 

 จากภาพประกอบท่ี 9.15 จุดดุลยภาพหรือปริมาณสินคา้ท่ีเหมาะสมอยูท่ี่ตน้ทุนส่วนเพิ่ม
เท่ากบัรายรับส่วนเพิ่ม (MR = MC) ซ่ึงปริมาณท่ีผลิต คือ 1,500 หน่วย ผูผ้ลิตจะมี รายรับเฉล่ีย 
เท่ากบั 30 บาทต่อหน่วย และมีตน้ทุนเฉล่ีย เท่ากบั 20 บาทต่อหน่วย ซ่ึงจะทาํให้ผูผ้ลิตมีกาํไร
ทั้งหมด (30 - 20) x 1,500 ราคาต่อหน่วย = 30 บาท รายรับรวม = 45,000 ตน้ทุนต่อหน่วย = 20 

บาท ตน้ทุนรวม = 30,000 กาํไร = 15,000 บาท 
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 ในกรณีน้ีจะเห็นไดว้่าผูผ้ลิตมีรายรับรวมสูงกว่าตน้ทุนรวม ซ่ึงพิจารณา ณ จุดเส้นรายรับ
ส่วนเพ่ิมตดักบัรายรับส่วนเพ่ิม ค่ารายรับเฉล่ียอยู่สูงกว่าค่าตน้ทุนเฉล่ีย แสดงว่าผูผ้ลิตมีกาํไรเกิน
ปกติ ในระยะสั้นผูผ้ลิตในตลาดท่ีมีผูข้ายนอ้ยจึงสามารถมีกาํไรเกินปกติได ้ 

 9.7.2 กรณกีาํไรปกติ 
  ในตลาดผูข้ายนอ้ยราย กรณีท่ีการแข่งขนักนั หรือมีผูข้ายมากข้ึนในระยะยาวอาจ
ทาํใหผู้ผ้ลิตไดรั้บกาํไรปกติ ดงัภาพประกอบท่ี 9.16 

 

ภาพประกอบที ่9.16 ดุลยภาพในตลาดผูข้ายนอ้ยราย กรณีไดรั้บกาํไรปกติ 

 

 จากภาพประกอบท่ี 9.16 ปริมาณสินคา้ท่ีเหมาะสมอยู่จุดดุลยภาพท่ี รายรับเฉล่ียและ
รายรับรวม เท่ากบัตน้ทุนเฉล่ียและตน้ทุนรวม ผูผ้ลิตจะมีปริมาณท่ีผลิต คือ Q มีรายรับเฉล่ีย เท่ากบั
ตน้ทุนเฉล่ียและเท่ากบัราคา ทาํใหผู้ผ้ลิตมีกาํไรต่อหน่วยเท่ากบัศูนย ์มีเพียงกาํไรปกติเท่านั้น 

 ตวัอยา่ง ดุลยภาพในตลาดผูข้ายนอ้ยรายกรณีกาํไรปกติ เช่น โรงงาน ไทยไทย ผลิตเตารีด 

จากกราฟขา้งตน้ สามารถวิเคราะห์ตน้ทุนต่อหน่วย และกาํไร ไดด้งัน้ี 
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ภาพประกอบที ่9.17 ดุลยภาพในตลาดผูข้ายนอ้ยราย กรณีกาํไรปกติ 

 

 จากภาพประกอบท่ี 9.17 ปริมาณสินคา้ท่ีเหมาะสมอยูท่ี่ตน้ทุนส่วนเพิ่มเท่ากบัรายรับส่วน
เพ่ิม (MR = MC) ซ่ึงเป็นจุดดุลยภาพท่ีรายรับเฉล่ียและรายรับรวม เท่ากบัตน้ทุนเฉล่ียและตน้ทุน
รวม ผูผ้ลิตจะมีปริมาณท่ีผลิต คือ 2,000 หน่วย มีรายรับเฉล่ีย เท่ากบั 200 บาทต่อหน่วย มีตน้ทุน
เฉล่ียเท่ากบั 200 บาทต่อหน่วย รายรับรวม = 400,000 ตน้ทุนรวม = 400,000 ทาํใหผู้ผ้ลิตมีกาํไรต่อ
หน่วยเท่ากบัศูนย ์มีเพียงกาํไรปกติเท่านั้น 

 

MR 

D = AR 

ราคา ตน้ทุน 

ปริมา
2,000 

200 

0 
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9.8  การวเิคราะห์ตลาดผู้ขายน้อยราย กรณขีาดทุน 

 9.8.1 กรณขีาดทุน แต่ทาํการผลติต่อ 
  ผูผ้ลิตในตลาดผูข้ายนอ้ยราย มีโอกาสพบกบัการขาดทุนในระยะสั้นได ้ 

ดงัภาพประกอบท่ี 9.18 

ภาพประกอบที ่9.18 ดุลยภาพในตลาดผูข้ายนอ้ยราย กรณีขาดทุนแต่ทาํการผลิตต่อ 
 

 จากภาพประกอบท่ี 9.18 ปริมาณสินคา้ท่ีเหมาะสมอยูท่ี่ตน้ทุนส่วนเพิ่มเท่ากบัรายรับส่วน
เพ่ิม (MR = MC) ซ่ึงเป็นการผลิตระดบัดุลยภาพ รายรับเฉล่ียและรายรับรวมนอ้ยกว่า ตน้ทุนเฉล่ีย
และตน้ทุนรวม ปริมาณท่ีผลิต เท่ากบั Q โดยท่ีผูผ้ลิตมี รายรับเฉล่ียเท่ากบั P0 และมีตน้ทุนเฉล่ีย 
เท่ากบั P1 จะทาํใหผู้ผ้ลิตพบกบัการขาดทุนหน่วยละ P1 – P0 และขาดทุนรวมเท่ากบั (P1 – P0) x Q 

ทั้งหมดเท่า x Q 

 ตวัอยา่ง ดุลยภาพในตลาดผูข้ายนอ้ยราย กรณีขาดทุน แต่ทาํการผลิตต่อ เช่น โรงงาน UD 

ทาํการผลิตอุปกรณ์กลอ้งถ่ายภาพ ดงัภาพประกอบท่ี 9.19 สามารถพิจารณาตน้ทุนต่อหน่วย และมี
ผลขาดทุนหรือกาํไร ไดด้งัน้ี 

 

ราคา ตน้ทุน รายรับ 

ปริมาณ 

ATC 

MC 

D = AR 

Q 

P1 

P0 

0 

AVC 
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ภาพประกอบที ่9.19 ดุลยภาพในตลาดผูข้ายนอ้ยราย กรณีขาดทุนแต่ทาํการผลิตต่อ 
 

 จากภาพประกอบท่ี 9.19 ปริมาณสินคา้ท่ีเหมาะสมอยูท่ี่ตน้ทุนส่วนเพิ่มเท่ากบัรายรับส่วน
เพ่ิม (MR = MC) ซ่ึงเป็นการผลิตระดบัดุลยภาพ รายรับเฉล่ียและรายรับรวมนอ้ยกว่า ตน้ทุนเฉล่ีย
และตน้ทุนรวม ปริมาณท่ีผลิต เท่ากบั 2,000 หน่วย โดยท่ีผูผ้ลิตมี รายรับเฉล่ีย เท่ากบั 50 บาทต่อ
หน่วย และมีตน้ทุนเฉล่ีย เท่ากบั 70 บาทต่อหน่วย จะทาํใหผู้ผ้ลิต พบกบัการขาดทุนหน่วยละ 70 – 

50 และขาดทุนรวม ทั้งหมดเท่ากบั (70 - 50) x 2,000 

  ราคาต่อหน่วย = 50 บาท รายรับรวม  = 100,000 บาท 

  ตน้ทุนต่อหน่วย = 70 บาท ตน้ทุนรวม  = 140,000 บาท 

  ตน้ทุนแปรผนั = 40 บาท ตน้ทุนแปรผนัรวม = 80,000 บาท 

  ตน้ทุนคงท่ี = 30 บาท ตน้ทุนคงท่ีรวม  = 60,000 บาท 

  ขาดทุนรวม = 40,000 บาท 

50 

AVC 

MC 
ATC 

MR 

D = AR 

ราค

ปริมาณ 
2,000  

70 

0 
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 9.8.2 กรณีจุดปิดกิจการ (Loss) 

  เม่ือผูผ้ลิตพบกบัการขาดทุนถึงระดบัหน่ึง อาจเป็นเพราะตน้ทุนท่ีปรับสูงข้ึน หรือ
การแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึน ผูผ้ลิตรายนั้นกต็อ้งปิดกิจการ ซ่ึงเป็นระดบัท่ีเรียกวา่ จุดปิดกิจการ  
ดงัภาพประกอบท่ี 9.20 

ภาพประกอบที ่9.20 จุดยติุการผลิตในตลาดขายนอ้ยราย 
 

 จากภาพประกอบท่ี 9.20 ปริมาณสินคา้ท่ีเหมาะสมอยูท่ี่ตน้ทุนส่วนเพิ่มเท่ากบัรายรับส่วน
เพ่ิม (MR = MC) ณ จุดดุลยภาพผูผ้ลิตจะผลิตท่ีปริมาณ Q ซ่ึงมีรายรับเฉล่ีย เท่ากบั P0 และมีตน้ทุน
เฉล่ีย เท่ากบั P1 โดยท่ีมีตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย เท่ากบั P0 เช่นกนั จึงเป็นจุดปิดกิจการ ซ่ึงขาดทุนรวม
เท่ากบั (P1 – P0) x Q  

 ตวัอยา่ง จุดดุลยภาพกรณีปิดกิจการ เช่น บริษทั NKVC เป็นบริษทันอ้งใหม่ท่ีนาํเขา้
นํ้ ามนัดิบรายย่อยของไทย เร่ิมเปิดกิจการไดเ้พียง 2 ปีแต่ก็ตอ้งประสบกบัปัญหาภาวะเศรษฐกิจ
ตกตํ่าในปัจจุบนั ดงัภาพประกอบท่ี 9.21 สามารถวิเคราะห์ตน้ทุน, กาํไรหรือขาดทุน ไดด้งัน้ี 

A 

ราคา ตน้ทุน รายรับ 
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AC 
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MR 

ปริมาณ 
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ภาพประกอบที ่9.21 จุดยติุการผลิตของบริษทัในตลาดผูข้ายนอ้ยราย 
 

 จากภาพประกอบท่ี 9.21 ปริมาณสินคา้ท่ีเหมาะสมอยู่ท่ีจุดดุลยภาพ ผูผ้ลิตจะผลิตท่ี
ปริมาณ 2,000 หน่วย ซ่ึงมีรายรับเฉล่ีย เท่ากบั 200 บาท ต่อหน่วย และมีตน้ทุนเฉล่ีย เท่ากบั 250 

บาทต่อหน่วย โดยท่ีมีตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย เท่ากบั 200 บาท เช่นกนั จึงเป็นจุดปิดกิจการ ซ่ึงขาดทุน
รวมเท่ากบั (250 –200) x 2,000  

 ราคาต่อหน่วย = 200 บาท รายรับรวม  = 400,000 บาท 

 ตน้ทุนต่อหน่วย = 250 บาท ตน้ทุนรวม  = 500,000 บาท 

 ตน้ทุนแปรผนั  = 200 บาท ตน้ทุนแปรผนัรวม = 400,000 บาท 

 ตน้ทุนคงท่ี = 50 บาท ตน้ทุนคงท่ีรวม  = 100,000 บาท 

 ขาดทุนรวม = 100,000 บาท ปิดกิจการ 
 

MR 

ราคา ตน้ทุน รายรับ 

D = AR 

AVC 

ATC 
MC 

ปริมาณ 

250 

200 

 

0    2,000  
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ตวัอยา่ง เช่น บริษทั CRV เป็นบริษทัท่ีผลิตนํ้ ามนัรายใหม่ของไทยโดยทาํการสาํรวจและทาํการขดุ
เจาะเอง และมีค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการผลิตสูงมาก 

 ดงัภาพประกอบท่ี 9.22 สามารถพิจารณาวา่ตน้ทุน, กาํไรหรือขาดทุน ไดด้งัน้ี 

 

ภาพประกอบที ่9.22 จุดยติุการผลิตของบริษทั 

 จากภาพประกอบท่ี 9.22 ปริมาณสินคา้ท่ีเหมาะสมอยู่ท่ีจุดดุลยภาพ ผูผ้ลิตจะผลิตท่ี 

ปริมาณ 4,000 หน่วย ซ่ึงมีรายรับเฉล่ีย เท่ากบั 80 บาท ต่อหน่วย และมีตน้ทุนเฉล่ีย เท่ากบั 100 บาท
ต่อหน่วย โดยท่ีมีตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย เท่ากบั 80 บาท เช่นกนั จึงเป็นจุดปิดกิจการ ซ่ึงขาดทุนรวม
เท่ากบั (100 –80) x 4,000 

 ราคาต่อหน่วย = 80 บาท  รายรับรวม  = 320,000 บาท 

 ตน้ทุนต่อหน่วย = 100 บาท  ตน้ทุนรวม  = 400,000 บาท 

 ตน้ทุนแปรผนั = 80 บาท  ตน้ทุนแปรผนัรวม = 320,000 บาท 

 ตน้ทุนคงท่ี  = 20 บาท  ตน้ทุนคงท่ีรวม  = 80,000 บาท 

 ขาดทุนรวม = 80,000 บาท 

D = AR 

MC 

ATC 

AVC 

MR 

ราคา รายรับ ตน้ทุน 
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9.9  ข้อดแีละข้อเสียของตลาดผู้แข่งขนัน้อยราย 
 ขอ้ดี 

 1) มีการแบ่งปันสดัส่วนทางการตลาดนอ้ยหรือมีผูท่ี้ขายสินคา้ชนิดเดียวกนันอ้ยรายทาํให้
มีโอกาสขายมาก 

 2) เป็นธุรกิจท่ียงัไม่เป็นท่ีนิยมทาํขายกนั ทาํใหไ้ม่มีการแข่งขนักนัมากนกั 

 3) ไม่มีการแข่งขนักนัในเร่ืองของราคา เพราะการแข่งขนัลดราคาจะทาํลายผลประโยชน์
ของผูผ้ลิตดว้ยกนั 

 4) มีการตั้งราคาท่ีมุ่งใหไ้ดรั้บกาํไรสูงสุด 

 5) ลูกคา้สามารถต่อรองราคาสินคา้ไดบ้า้งตามความตอ้งการของตนเอง 
 6) ผูข้ายจาํนวนนอ้ยมีอิทธิพลต่อตลาดสูง สินคา้และบริการสามารถทดแทนกนัไดอ้ยา่งดี 

ทาํใหผู้ข้ายแต่ละรายตอ้งสนใจท่ีจะแข่งขนัในดา้นบริการเพ่ือดึงดูดผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นโอกาสทองของ
ผูบ้ริโภค 

 7) มีโอกาสเกิดการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑสู์ง เพราะผูข้ายแต่ละรายมีส่วนแบ่งตลาด
มาก มีกาํไรมาก ขณะเดียวกนัก็ตอ้งการแข่งขนัเพ่ือช่วงชิงตลาดในอนาคต หรือกา้วไปขา้งหนา้
เหนือคู่แข่ง สงัคมจึงไดป้ระโยชน์ในเร่ืองของการวิจยัและพฒันาจากตลาดประเภทน้ี 

 ขอ้เสีย 
 1) ตลาดยงัสามารถมีผูผ้ลิตรายใหม่เขา้มาทาํการผลิตแข่งขนัได ้ถา้จาํนวนผูผ้ลิตเพ่ิมข้ึน
เร่ือยๆทาํใหไ้ม่สามารถดาํรงสภาพตลาดท่ีมีผูข้ายนอ้ยรายไวไ้ด ้

 2) ถ้าหากว่าผูข้ายรายใดเปล่ียนราคาหรือนโยบายการผลิตและการขายก็จะ
กระทบกระเทือนต่อผูผ้ลิตรายอ่ืนๆ  

 3) ถา้ผูผ้ลิตรายใดลดราคาสินคา้ ผูผ้ลิตอ่ืนจะลดตาม ทาํใหจ้าํนวนขายไม่เพิ่มข้ึนมากนกั
เพราะจาํนวนขายท่ีเพิ่มข้ึนจะถูกเฉล่ียระหว่างผูผ้ลิตทั้งหมดในตลาด ถา้ผูผ้ลิตคนใดข้ึนราคาสินคา้ 
ผูผ้ลิตอ่ืนจะไม่ข้ึนตาม ทาํใหจ้าํนวนขายลดลง 
 4) การดาํเนินงานของหน่วยธุรกิจแต่ละรายมีผลกระทบต่อผูผ้ลิตรายอ่ืนมาก 

 5) ผูผ้ลิตรายใหม่อาจถูกกีดกนัหรือมีอุปสรรคต่อการเขา้สู่ตลาด 

 6) การกาํหนดราคาและจาํนวนผลผลิตยุง่ยากไม่สามารถกาํหนดไดแ้น่นอนทาํให้ไม่มี
มาตรฐาน 

 7) ผูผ้ลิตแต่ละรายขาดอิสระในการกาํหนดราคา 
 8) การมีผูข้ายนอ้ยและมีอาํนาจตลาดสูง อาจทาํให้ราคาสินคา้และบริการสูงจากการท่ี
ผูผ้ลิตแต่ละรายมีอาํนาจผกูขาดอยูใ่นระดบัหน่ึง 
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 9) หากผูผ้ลิตในตลาดสามารถร่วมมือกนัไดท่ี้จะไม่แข่งขนัในดา้นราคา และเม่ือการ
ร่วมมือกนันั้นมีความใกลชิ้ดกนัมาก ผูข้ายนอ้ยรายก็จะยึดถือตามนโยบายของกลุ่มผูข้ายในตลาด 

โดยมีจุดหมายเพ่ือให้ผลประโยชน์ของกลุ่มสูงสุด ซ่ึงหมายความว่าพฤติกรรมในการกาํหนดราคา
หรือปริมาณการจาํหน่ายของผูข้ายนอ้ยราย จะเป็นเช่นเดียวกนักบักรณีของตลาดผกูขาด 

 

9.10  สรุปตลาดผู้ขายน้อยราย 
 ตลาดผูข้ายนอ้ยรายเป็นตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์ท่ีมีลกัษณะอยูร่ะหว่างตลาด ผกูขาดและ
ตลาดผูข้ายมากราย หน่วยธุรกิจในตลาดผูข้ายน้อยรายอาจผลิตสินคา้ท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัและ
แข่งขนักนัทางดา้นราคา หรืออาจผลิตสินคา้ท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัและแข่งขนักนัทางดา้นราคา 
คุณภาพผลิตภณัฑแ์ละการตลาด การกาํหนดราคาและปริมาณผลผลิตในตลาดผูข้ายนอ้ยราย ผูข้าย
จะกาํหนดโดยการพิจารณาการโตต้อบของผูผ้ลิตรายอ่ืนในตลาด ผูผ้ลิตในตลาดผกูขาดจะทราบอุป
สงคท่ี์ชดัเจนในตลาด ทาํให้สามารถทาํการกาํหนดราคาและปริมาณผลผลิตได ้แต่ในตลาดผูข้าย
นอ้ยรายท่ีผูผ้ลิตไม่ทราบอุปสงคท่ี์ชดัเจน จึงไม่สามารถกาํหนดราคาหรือปริมาณผลผลิตได ้ส่วน
การกาํหนดราคาและปริมาณผลผลิตในตลาดผูข้ายน้อยราย ผูข้ายจะกาํหนดโดยการพิจารณาการ
โตต้อบ ของผูผ้ลิตรายอ่ืนในตลาด สําหรับแบบจาํลองแบบในตลาดผูข้ายน้อยรายสามารถแบ่ง
ออกเป็น 4 แบบ ดงัน้ี แบบจาํลองอุปสงคห์กังอ แบบจาํลองคูโน แบบจาํลองการตั้งราคาตามผูน้าํ 
และแบบจาํลองการรวมตวักนักาํหนดราคา ตลาดผูข้ายน้อยรายมีขอ้ดี คือ ผูข้ายจาํนวนน้อยมี
อิทธิพลต่อตลาดสูง สินคา้และบริการสามารถทดแทนกนัไดอ้ยา่งดี ทาํใหผู้ข้ายแต่ละรายตอ้งสนใจ
ท่ีจะแข่งขนัในดา้นบริการเพ่ือดึงดูดผูบ้ริโภค ขอ้เสีย คือ หากผูผ้ลิตในตลาดสามารถร่วมมือกนัไดท่ี้
จะไม่แข่งขนัในดา้นราคา และเม่ือการร่วมมือกนันั้นมีความใกลชิ้ดกนัมาก จะเป็นเช่นเดียวกนักบั
กรณีของตลาดผกูขาด 

 

คาํถามทบทวน 

 

 1. จงอธิบายลกัษณะของตลาดผูแ้ข่งขนันอ้ยราย 
 2. ตลาดผูแ้ข่งขนันอ้ยรายสามารถแบ่งออกเป็นก่ีรูปแบบ อะไรบา้ง 
 3. เหตุใดเสน้อุปสงคใ์นแบบจาํลองอุปสงคห์กังอจึงหกังอ 
 4. ดุลยภาพในตลาดผูข้ายนอ้ยรายเป็นอยา่งไร จงยกตวัอยา่ง 
 5. ยกตวัอยา่งขอ้ดีและขอ้เสียของตลาดผูแ้ข่งขนันอ้ยราย 
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แผนการสอนประจําบทที ่10 

เร่ือง ตลาดกึง่แข่งขนักึง่ผูกขาด 

 

หัวข้อเนือ้หาประจาํบท 

 ลกัษณะของตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 

 อุปสงคข์องตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 

 การกาํหนดราคาในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 

 ดุลยภาพระยะสั้นในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 

 ดุลยภาพระยะยาวในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 

 การกาํหนดราคาของตลาดต่างๆ ในทางปฏิบติั 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

 เม่ือศึกษาบทน้ีแลว้ ผูศึ้กษาสามารถ 

 1. อธิบายลกัษณะตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 

 2. สามารถเขา้ใจอุปสงคข์องตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 

 3.สามารถอธิบายดุลยภาพระยะสั้นและดุลยภาพระยะยาวในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 

 4. สามารถวิเคราะห์ดุลยภาพในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 

 5. สามารถอธิบายการกาํหนดราคาของตลาดต่างๆ ในทางปฏิบติั 

 6. อภิปรายและตอบคาํถามได ้

 

วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจาํบท 

 1.แนะนาํเน้ือหารายวิชาในบท 

 2.แนะนาํเอกสารและตาํราอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง สาํหรับอ่านเพิม่เติม 

 3.แนะนาํกิจกรรมการเรียนการสอน การวดัผลและการประเมินผล 
 4. บรรยายโดยใชเ้อกสารและยกตวัอยา่งการแข่งขนัในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 

 5. ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา และร่วมกนัวเิคราะห์จุดดุลยภาพในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 

 6. ร่วมกนัวิเคราะห์การกาํหนดราคาของตลาดต่างๆ ในทางปฏิบติั 

 7. ตอบคาํถามและส่งงานคาํถามทา้ยบท 

 8. จดัทาํรายงานคน้ควา้นอกชั้นเรียน พร้อมนาํเสนอหนา้ชั้นเรียน 
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ส่ือการเรียนการสอน 

 1.เอกสารประกอบการสอน 

 2.เอกสาร ตาํรา และบทความท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.เอกสารตวัอยา่งกรณีศึกษาในปัจจุบนั 

 4.ชุดแผน่ใสสรุปคาํบรรยาย 
 

การวดัและประเมินผล 
 1.สงัเกตจากเขา้ชั้นเรียน ความสนใจในการเรียน 

 2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน 

 3.การตอบคาํถาม การวิเคราะห์กรณีศึกษาในชั้นเรียน 

 4.การตอบคาํถามทา้ยบท 

 5. รายงานการคน้ควา้นอกชั้นเรียนและการนาํเสนอ 
	
 



 

บทที ่10 

ตลาดกึง่แข่งขนักึง่ผูกขาด (Monopolistic Competition Market) 

 

 จรินทร์ (2550) กล่าวว่า ตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด หมายถึง ตลาดท่ีมีผูข้ายสินคา้จาํนวน
ค่อนขา้งมาก สินคา้มีลกัษณะต่างกนั ส่วนใหญ่เป็นการแข่งขนัท่ีไม่ใช่ราคา 
 ประเจิด (2550) กล่าวว่า ผูผ้ลิตท่ีอยู่ในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผูกขาดเป็นผูผ้ลิตท่ีมีขนาดเล็ก
เม่ือเทียบกบัตลาด ผูผ้ลิตรายใหม่เขา้มาแสวงหากาํไรไดง่้าย และสามารถหาสินคา้อ่ืนทดแทนไดง่้าย 
ผูผ้ลิตท่ีอยู่ในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผูกขาดพยายามมีอาํนาจในตลาด โดยการทาํให้สินคา้มีความ
แตกต่างจากผูผ้ลิตรายอ่ืน จากการผลิตส่ิงใหม่ท่ีแตกต่างดว้ยการสร้างเอกลกัษณ์  

 ตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผูกขาดเป็นตลาดท่ีอยู่ระหว่างตลาดผูข้ายน้อยรายและตลาดแข่งขนั
สมบูรณ์ เน่ืองจาก ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์และตลาดผกูขาดมีลกัษณะไม่สอดคลอ้งกบัความจริง ทาํให้
มีผูท่ี้พยายามจะอธิบายลกัษณะตลาดให้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน ซ่ึงเป็นตลาดมีผูผ้ลิตหรือผูข้ายเป็น
จาํนวนมาก แต่ไม่มากเท่าตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ ไม่สามารถตั้งเกณฑไ์ดว้า่ มีผูข้ายจาํนวนเท่าไหร่ข้ึน
ไปจึงเรียกว่าผูข้ายจาํนวนมาก เง่ือนไขตลาดก่ึงแข่งขนั ก่ึงผูกขาดจึงข้ึนอยู่กบัส่วนแบ่งการตลาด
(Market Share) การมีอิทธิพลต่อราคาในตลาด ความสามารถในการรวมตวักนักาํหนดราคา สินคา้มี
ลกัษณะแตกต่างกนั การทดแทนกนั และอุปสรรคในการเขา้สู่ตลาด 

 สรุปไดว้่าตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาดจึงเป็นตลาดท่ีมีสภาพใกลค้วามเป็นจริง คือ มีจาํนวน
ผูผ้ลิตมาก ผูผ้ลิตรายใหม่เขา้มาทาํการผลิตได ้ไม่มีการรวมตวักนัของผูซ้ื้อหรือผูข้าย และสินคา้มี
ความแตกต่างกนัในมุมมองของผูบ้ริโภค ทาํใหก้ารแข่งขนัในตลาดเป็นการแข่งขนัทาํใหสิ้นคา้ของ
ตนแตกต่างจากผูผ้ลิตรายอ่ืน เพื่อสร้างอาํนาจผกูขาด แต่อย่างไรก็ตามผูผ้ลิตในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึง
ผกูขาดจะไม่สามารถตั้งราคาสินคา้สูงกว่าผูผ้ลิตรายอ่ืนได ้เพราะจะทาํให้ผูบ้ริโภคหันไปบริโภค
สินคา้ของผูผ้ลิตรายอ่ืนท่ีสามารถใชท้ดแทนกนัได ้

 

10.1  ลกัษณะของตลาดกึง่แข่งขนักึง่ผูกขาด  

 ตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาดมีผูผ้ลิตจาํนวนมาก การเพิ่มหรือลดปริมาณการผลิตของผูผ้ลิต
รายหน่ึงจะไม่สร้างผลกระทบต่อปริมาณสินคา้ในตลาด ทาํให้ผูผ้ลิตไม่มีอิทธิพลเหนือราคาตลาด 

ไม่สามารถกาํหนดปริมาณหรือราคาได ้สินคา้ในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาดมีความแตกต่างกนั แต่
สามารถทดแทนกันได้ ผูผ้ลิตแต่ละรายจึงพยายามสร้างความแตกต่างของสินคา้ทางกายภาพ 
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ทางการบริการ หรือความรู้สึกของผูบ้ริโภค ผูผ้ลิตมีอาํนาจในการตั้งราคาสินคา้ไดใ้นระดบัหน่ึง แต่
ถา้ระดับราคาสินคา้สูงเกินไป ผูบ้ริโภคจะหันไปซ้ือสินคา้ของผูผ้ลิตรายอ่ืนทดแทนทนัที เช่น 

เส้ือผา้สาํเร็จรูป ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย เป็นตน้ ตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด มีลกัษณะท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

 1) จาํนวนผูผ้ลิตมีมาก แต่ไม่เท่ากบัตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ ผูผ้ลิตแต่ละรายผลิตสินคา้เป็น
สัดส่วนนอ้ยของตลาด และพฤติกรรมของผูผ้ลิตแต่ละรายเป็นอิสระจากกนั การกระทาํของผูผ้ลิต
รายหน่ึงไม่มีผลต่อผูผ้ลิตรายอ่ืนในตลาด  

 2) ผูผ้ลิตใหม่เขา้สู่ตลาดแข่งขนัไดโ้ดยง่าย การเขา้และออกจากตลาดเป็นไปโดยเสรี โดย
ถา้หน่วยผลิตท่ีดาํเนินการผลิตอยู่ไดรั้บกาํไรเกินปกติ จะมีหน่วยผลิตใหม่เขา้มาดาํเนินการผลิต
แข่งขนั แต่ถา้ขาดทุนหน่วยผลิตกจ็ะออกไปจากตลาด 

 3) มีการแข่งขนักนัอย่างเสรี ส่วนใหญ่ใชก้ารแข่งขนัท่ีไม่ใช่ราคา โดยการโฆษณา และ
ส่งเสริมการขายรูปแบบต่างๆ  

 4) ผูผ้ลิตและผูซ้ื้อในระบบเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่ไม่ไดมี้ความรอบรู้เก่ียวกบัภาวะตลาด
อยา่งสมบูรณ์ 

 5) สินคา้มีความแตกต่างกนัในมุมมองของผูบ้ริโภค แต่สามารถใชท้ดแทนกนัได ้ความ
แตกต่างน้ีเกิดจากความรู้สึกของผูบ้ริโภคมากกว่าท่ีจะเป็นความแตกต่าง โดยแทจ้ริงในคุณสมบติั
ของสินคา้ความแตกต่างสินคา้ในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาดแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประการ คือ 
 1) คุณภาพของสินคา้ (Product quality) 

 2) บริการ (Service) 

 3) ท่ีตั้ง (Location) 

 4) การโฆษณาและการบรรจุหีบห่อ (Advertising and packaging) 

 

10.2  เส้นอุปสงค์ของตลาดกึง่แข่งขนักึง่ผูกขาด 

 เน่ืองจากตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด เป็นตลาดท่ีใกลเ้คียงสภาพความเป็นจริงมากท่ีสุด เส้น
อุปสงค์ของผูผ้ลิตในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผูกขาดมีลักษณะเอียงลงจากซ้ายไปขวา และเป็นเส้น
ค่อนขา้งลาด เพราะผูผ้ลิตแต่ละรายตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนัจากผูผ้ลิตจาํนวนมากท่ีผลิตสินคา้
คลา้ยกนั ผูผ้ลิตมีจาํนวนค่อนขา้งมาก มีผูผ้ลิตรายใหม่เขา้สู่ตลาดอยา่งต่อเน่ือง โดยผูผ้ลิตรายใหม่จะ
พยายามสร้างความแตกต่างของสินคา้ของตนในตลาด ทาํใหสิ้นคา้ตนเองมีความไดเ้ปรียบผูผ้ลิตราย
อ่ืน จนตลาดเขา้สู่สภาวะอ่ิมตวั หรือเขา้สู่ตลาดการแข่งขนัสมบูรณ์ จะทาํให้ผูผ้ลิตรายใหม่เขา้สู่
ตลาดลดลง โดยมีเสน้อุปสงคข์องตลาด ดงัภาพประกอบท่ี 10.1  
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ภาพประกอบที ่10.1 เสน้อุปสงคข์องตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 

 

 จากภาพประกอบท่ี 10.1 แสดงให้เห็นว่า เส้นอุปสงคท่ี์ผูผ้ลิตเผชิญมีลกัษณะลาดเอียงลง
จากซา้ยมาขวา ซ่ึงแสดงถึงราคาของผูผ้ลิตท่ีไม่คงท่ี ความหมายว่า ถา้ผูข้ายกาํหนดราคาผลผลิตแพง
ข้ึนจะทาํให้ผูบ้ริโภคซ้ือผลผลิตน้อยลง และในทางกลบักนัถา้กาํหนดราคาผลผลิตถูกลงจะทาํให้
ผูบ้ริโภคซ้ือผลผลิตมากข้ึน เสน้อุปสงคท่ี์ผูผ้ลิตเผชิญน้ีเป็นเส้นเดียวกบัเส้นรายรับเฉล่ีย (d=AR) แต่
เน่ืองจากราคาผลผลิตคงท่ีรายรับส่วนเพ่ิมจึงมีค่านอ้ยกว่ารายรับเฉล่ีย ณ ทุกระดบัผลผลิต (MR

AR) 

 ในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด เส้นอุปสงคข์องผูผ้ลิตจะมีความลาดเอียงมากว่าเส้นอุปสงค์
ตลาด อุปสงคท่ี์ผูผ้ลิตเผชิญมีความยืดหยุน่ต่อราคามากกว่าอุปสงคต์ลาด สามารถอธิบายไดว้่า หาก
เปรียบเทียบความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้โดยรวมในตลาด กบัความตอ้งการสินคา้ของ
ผูผ้ลิตรายหน่ึงในตลาด จะพบว่าผูบ้ริโภคมีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้ราย
หน่ึง มากกวา่การเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้โดยรวมทั้งตลาด  

 ในความเป็นจริง เน่ืองจากผูผ้ลิตแต่ละรายในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผูกขาด ไม่รู้ลกัษณะท่ี
แน่นอนของเส้นอุปสงค์ต่อสินคา้ท่ีตนผลิตได้ การเปล่ียนแปลงปริมาณการผลิตของตนไม่มี
ผลกระทบต่อผูผ้ลิตรายอ่ืน ดงันั้นเส้นอุปสงคข์องผูผ้ลิตแต่ละรายจึงเป็นเส้นท่ีค่อนขา้งลาด แต่ถา้
ผูผ้ลิตทุกรายในกลุ่มไดด้าํเนินนโยบายอย่างเดียวกนัพร้อมกนั ผูผ้ลิตแต่ละรายก็ไม่อาจหลีกเล่ียง
ผลกระทบระหวา่งกนัได ้ทาํใหเ้สน้อุปสงคข์องผูผ้ลิตแต่ละรายจะแตกต่างกนัไป 

ราคา 

ปริมาณ 

 D 
MR 
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10.3  การกาํหนดราคาในตลาดกึง่แข่งขนักึง่ผูกขาด  

 การกาํหนดราคาของผูผ้ลิตในระยะสั้น ผูผ้ลิตแต่ละรายสามารถตั้งราคาใหแ้ตกต่างไปจาก
ราคาตลาดได ้ผูผ้ลิตในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาดจะทาํการผลิตโดยแสวงหากาํไรสูงสุด โดยทาํการ
ผลิตจนกระทั้งรายรับเพิ่มเท่ากบัตน้ทุนเพิ่ม (MR=MC) ซ่ึงเป็นระดบัราคาท่ีจุดดุลยภาพ 

ในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาดเส้นรายรับเพิ่มจะไม่เท่ากบัราคาเพราะผูผ้ลิตสามารถควบคุมราคา จาก
การกาํหนดจาํนวนผลผลิต ทาํใหเ้สน้รายรับเพิ่มตํ่ากวา่เสน้อุปสงค ์ดงัภาพประกอบท่ี 10.2  

 

 

ภาพประกอบที ่10.2 ดุลยภาพในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 

 

 จากภาพประกอบท่ี 10.2 แสดงใหเ้ห็นว่า ในระยะสั้นผูผ้ลิตในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด
จะไดรั้บกาํไรเกินปกติ โดยผลิตท่ีปริมาณ Q0 ซ่ึงเป็นปริมาณท่ี ตน้ทุนรวม (MC) = รายรับรวม (MR) 

และตั้งราคาอยูร่ะดบั P0ซ่ึงจะไดรั้บกาํไรเกินปกติ เท่ากบั PABC สาํหรับระยะยาวผูผ้ลิตในตลาดก่ึง
แข่งขนัก่ึงผกูขาด จะไดรั้บกาํไรปกติเท่านั้น 

 สินค้าในตลาดก่ึงแข่งขันก่ึงผูกขาด ซ่ึงเป็นสินค้าท่ีมีผูผ้ลิตมาก สินค้ามีลักษณะไม่
เหมือนกนั อาจจะแตกต่างดา้นคุณภาพ หีบห่อ การโฆษณา แต่สามารถใชท้ดแทนกนัได ้เหตุผลท่ี
เป็นเช่นน้ีเพราะผูผ้ลิตแต่ละรายตอ้งการให้สินคา้ของตนแตกต่างจากผูผ้ลิตรายอ่ืน ทาํให้ตนมี
อาํนาจต่อรองดา้นราคาและมีส่วนแบ่งในตลาดเพ่ิมข้ึน ถึงแมจ้ะมีผูผ้ลิตมากแต่สินคา้แตกต่างกนัใน
มุมมองของผูบ้ริโภคจึงทาํให้ผูข้ายมีอาํนาจต่อรองบา้ง เรียกลกัษณะของตลาดสินคา้ประเภทน้ีว่า 
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ตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด เน่ืองจากสินคา้ในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาดไม่เหมือนกนัทุกประการ จึง
ไม่สามารถวิเคราะห์ดุลยภาพของตลาดได ้สามารถวิเคราะห์ไดเ้ฉพาะหน่วยธุรกิจ 
 นอกจากน้ีความแตกต่างของสินคา้ของผูผ้ลิตแต่ละรายยงัสามารถแตกต่างเน่ืองจากตวั
ของสินคา้เอง เช่น สินคา้บางชนิดมีลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการคา้ บรรจุภณัฑ์ หรือเป็นจากความ
แตกต่างดา้นสถานท่ีในการขายสินคา้นั้น ไม่ว่าจะแตกต่างในดา้นใดก็ตาม จะมีผลใหผู้ข้ายมีอาํนาจ
ผกูขาดไม่มากก็นอ้ย ผูข้ายสามารถคิดราคาไดสู้งกว่าคู่แข่งโดยไม่ตอ้งสูญเสียตลาดไป เพราะผูซ้ื้อ
ติดใจ สี กล่ิน หรือทาํเลท่ีตั้ง เป็นตน้ 

 ลกัษณะของการกาํหนดราคาในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 

 1) สินคา้ของผูข้ายมีความแตกต่างกนั เช่น รูปแบบของผลิตภณัฑต่์างกนั หรือ การบรรจุ
หีบห่อแตกต่างกนั จะสามารถกาํหนดราคาไดแ้ตกต่างกนั โดยผูผ้ลิตท่ีผลิตไดแ้ปลกใหม่หรือมีความ
พิเศษของสินคา้จะสามารถกาํหนดราคาขายไดใ้นราคาสูง 
 2) ถา้มีผูซ้ื้อผูข้ายจาํนวนมากราย และผูข้ายแต่ละรายสามารถควบคุมราคาสินคา้ไดบ้า้ง 
ราคากจ็ะถูก เพราะมีผูซ้ื้อเยอะผลิตเท่าไหร่กข็ายหมด 

 3) การแข่งขนัทางดา้นการขาย จะอาศยัการโฆษณาส่งเสริมการขายก็สามารถกาํหนดตวั
สินคา้ไดเ้หมือนกนั 

 การวิเคราะห์ถึงการกําหนดราคาและปริมาณผลผลิตในตลาดก่ึงแข่งขันก่ึงผูกขาด 

แบ่งเป็นสองกรณีใหญ่ๆ คือ การวิเคราะห์ในระยะสั้นและระยะยาว และมีขอ้สมมติว่าหน่วยผลิตแต่
ละแห่งพยายามแสวงหากาํไรสูงสุด 

 

10.4  ดุลยภาพระยะส้ันในตลาดกึง่แข่งขนักึง่ผูกขาด 

 ตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด มีหน่วยผลิตอยูเ่ป็นจาํนวนมาก สินคา้มีลกัษณะแตกต่างกนับา้ง 
อาจจะเป็นความแตกต่างกนัของการมีสีสัน การบรรจุหีบห่อ การใชต้รายี่ห้อ ก็ตาม จึงทาํให้หน่วย
ผลิตสามารถจาํหน่ายสินคา้ประเภทเดียวกนัในราคาท่ีแตกต่างกนัได ้ในระยะสั้นจึงทาํใหผู้ผ้ลิตหนา้
ใหม่ไม่สามารถเขา้มาทาํการประกอบธุรกิจแข่งขนัในตลาดได ้ดุลยภาพของผูผ้ลิตตลาดก่ึงแข่งขนั
ก่ึงผกูขาดในระยะสั้น ผูผ้ลิตจะเลือกทาํการผลิตท่ีตน้ทุนเพิ่มเท่ากบัรายรับเพิ่ม (MC=MR) เส้นอุป
สงค์ของผูผ้ลิตจะเป็นเส้นตรง ความชันเป็นลบ ลาดลงจากซ้ายไปขวา เน่ืองจากสินคา้ในตลาด
สามารถใชท้ดแทนกนัได ้เส้นอุปสงคข์องผูผ้ลิตแต่ละรายในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาดจึงคลา้ยกบั
เส้นอุปสงคข์องตลาดผูผู้กขาดแทจ้ริง คือ เป็นเส้นลาดจากซ้ายไปขวา แต่มีความยืดหยุ่นมากกว่า
เพราะสินคา้ใชท้ดแทนกนัไดดี้ และเส้นรายไดส่้วนเพิ่มจะอยู่ใตเ้ส้นอุปสงค ์(ซ่ึงก็เป็นเส้นเดียวกบั
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เสน้รายไดเ้ฉล่ีย) ดุลยภาพของผูผ้ลิตในระยะสั้นอาจทาํใหผู้ผ้ลิตขาดทุน ไดรั้บกาํไรปกติ หรือไดรั้บ
กาํไรเกินปกติได ้

 เน่ืองจากในระยะสั้นผูผ้ลิตมีทั้งตน้ทุนคงท่ีและตน้ทุนแปรผนั ดงันั้น แมว้่าผูผ้ลิตขาดทุน
แต่ถา้ราคาสินคา้ท่ีขายไดม้ากกว่าตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย (P > AVC) ผูผ้ลิตจะยงัคงผลิตต่อไปเพื่อ
นาํเอาเงินส่วนต่างระหว่างรายรับรวมกบัตน้ทุนแปรผนัรวม หรือกาํไรจากตน้ทุนแปรผนัเฉล่ียไป
ชดเชยกบัตน้ทุนคงท่ีท่ีมีอยู ่สามารถพิจารณาในแต่ละกรณีได ้ดงัน้ี 

 10.4.1 กรณกีาํไรเกนิปกติ  
  เป็นระดบัผลผลิตท่ีทาํใหไ้ดรั้บกาํไรสูงสุดท่ี เส้นอุปสงคอ์ยูสู่งกว่าเส้นตน้ทุนเฉล่ีย 
แสดงถึงผูผ้ลิตสามารถขายผลผลิตไดใ้นราคาท่ีสูงกว่าตน้ทุนเฉล่ีย ( P > AC ) หรือมีรายรับเฉล่ียสูง
กว่าตน้ทุนเฉล่ีย (AR > AC) โดยไดรั้บกาํไรเฉล่ียเท่ากบัระยะห่าง PD และกาํไรรวมเท่ากบัพื้นท่ี 

PBCD ทาํใหผู้ผ้ลิตไดก้าํไรเกินปกติ ดงัภาพประกอบท่ี 10.3  

 

 

ภาพประกอบที ่10 3 ดุลยภาพกรณีกาํไรเกินปกติ 
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 10.4.2 กรณกีาํไรปกติ  
  เป็นระดบัผลผลิตท่ีทาํให้กาํไรสูงสุดท่ี เส้นอุปสงคส์ัมผสักบัเส้นตน้ทุนเฉล่ีย ซ่ึง
แสดงว่า ณ ระดบัผลผลิตดงักล่าวผูผ้ลิตสามารถขายผลผลิตไดใ้นราคาท่ีเท่ากบัตน้ทุนเฉล่ีย (P = 

AC) หรือมีรายรับเฉล่ียเท่ากบัตน้ทุนเฉล่ีย (AR = AC) ทาํใหผู้ผ้ลิตไดก้าํไรปกติ ดงัภาพประกอบท่ี 

10.4  

 

ภาพประกอบที ่10.4 ดุลยภาพกรณีกาํไรปกติ 

 

 10.4.3 กรณขีาดทุน  

  เป็นระดบัผลผลิตท่ีทาํให้กาํไรสูงสุดท่ี เส้นอุปสงคอ์ยู่ต ํ่ากว่าเส้นตน้ทุนเฉล่ีย ซ่ึง
แสดงว่า ผูผ้ลิตขายผลผลิตในราคาตํ่ากว่าตน้ทุนเฉล่ีย (P < AC) หรือมีรายรับเฉล่ียตํ่ากว่าตน้ทุน
เฉล่ีย (AR < AC) ดงันั้นผูผ้ลิตจึงประสบกบัการขาดทุน อยา่งไรกต็ามแมว้า่จะขาดทุนแต่ผูผ้ลิตรายน้ี
จะผลิตต่อไปเพราะผูผ้ลิตยงัมีกาํไรจากตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย ซ่ึงสามารถนาํไปชดเชยกบัตน้ทุนคงท่ี
บางส่วน จนกระทัง่เม่ือราคาหรือรายรับเฉล่ียตํ่ากว่าตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย ซ่ึงเรียกว่า จุดปิดกิจการ 
(Shut down point) ดงัภาพประกอบท่ี10.5 
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ภาพประกอบที ่10.5 ดุลยภาพกรณีขาดทุน 

 

 จากภาพประกอบท่ี 10.5 แสดงใหเ้ห็นว่า ดงันั้นในระยะสั้น ผูผ้ลิตแต่ละรายจะพยายาม
สร้างความแตกต่างให้กบัสินคา้ของตน โดยการพฒันาตวัผลิตภณัฑเ์พื่อให้เกิดความแตกต่างอย่าง
แทจ้ริงทางกายภาพ การโฆษณา การใชบ้รรจุภณัฑ ์หรือความแตกต่างในการรับรู้ของผูบ้ริโภค การ
สร้างความแตกต่างน้ีแมว้่าจะทาํให้มีตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึน แต่ผูผ้ลิตจะไดรั้บรายรับเพิ่มดว้ยเช่นกนั การ
นาํสินคา้ท่ีมีความแตกต่างออกสู่ตลาดจะมีผลทาํให้อุปสงคมี์ความยืดหยุ่นต่อราคานอ้ยลงชัว่คราว 
ซ่ึงเกิดผลดี คือ ผูผ้ลิตสามารถขายผลผลิตไดใ้นราคาท่ีสูงข้ึนและทาํใหผู้ผ้ลิตไดรั้บกาํไรเกินปกติ 

 

10.5  ดุลยภาพระยะยาวในตลาดกึง่แข่งขนักึง่ผูกขาด 

 เง่ือนไขดุลยภาพระยะยาวในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผูกขาดเกิดข้ึนท่ี ตน้ทุนส่วนเพ่ิมเท่ากบั
รายรับส่วนเพิ่ม (MC=MR) เช่นเดียวกบัทุกตลาด แต่ผูผ้ลิตในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผูกขาดจะไดรั้บ
เพียงกาํไรปกติเท่านั้น จากลกัษณะของตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผูกขาดท่ีมีลกัษณะเหมือนกับตลาด
แข่งขนัสมบูรณ์ คือ ผูผ้ลิตรายใหม่สามารถเขา้มาทาํการผลิตแข่งขนัโดยปราศจากส่ิงกีดขวางนั้น ถา้
ตลาดมีกาํไรเกินปกติ ผูผ้ลิตรายใหม่จะเขา้มาในตลาดทนัที แต่ถา้เกิดการขาดทุน ผูผ้ลิตรายนั้นจะ
ออกตลาดเช่นกนั ตลาดมีกาํไรเกินปกติในระยะสั้น เป็นจุดท่ีเสน้อุปสงคอ์ยูสู่งกวา่ตน้ทุนเฉล่ีย กาํไร
เกินปกติน้ีจะจูงใจใหผู้ผ้ลิตรายใหม่เขา้สู่ตลาด ผูผ้ลิตรายใหม่จะผลิตสินคา้ท่ีสามารถทดแทนได ้ทาํ

ราคา รายรับ ตน้ทุน 
MC AC AVC 

D = AR 

MR 

Q 0 
ผลผลิต 
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ใหส่้วนแบ่งการตลาดของผูผ้ลิตรายเดิมลดลง โดยผูผ้ลิตรายใหม่จะเขา้สู่ตลาดจนกาํไรส่วนเกินหมด
ไป ทาํให้เส้นอุปสงคเ์คล่ือนท่ีไปทางซา้ย จนเส้นอุปสงคมี์ความชนัเดียวกนักบัเส้นตน้ทุนเฉล่ีย ซ่ึง
เป็นจุดดุลยภาพระยะยาว ส่งผลใหเ้ส้นอุปสงคท่ี์ผูผ้ลิตแต่ละรายเผชิญขยบัลดตํ่าลง จนกระทัง่กาํไร
ส่วนเกินเป็นศูนย ์ในท่ีสุดผูผ้ลิตไดรั้บเพียงกาํไรปกติ การเขา้มาผลิตแข่งขนัของผูผ้ลิตใหม่ ก็จะ
ส้ินสุดลง ผูผ้ลิตก็จะอยู่ในดุลยภาพระยะยาว ดงัภาพ ส่วนผูผ้ลิตรายใดท่ีไดรั้บกาํไรปกติเม่ือกาํไร
ลดลง  อาจทําให้ผู ้ผลิตรายนั้ นขาดทุนถ้าหากไม่สามารถปรับลดต้นทุนการผลิตลงได้ดัง
ภาพประกอบท่ี 10.6  

 

 

ภาพประกอบที ่10.6 ดุลยภาพระยะยาวในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 

 

 ในทางกลบักนั ถา้เสน้อุปสงคอ์ยูต่ ํ่ากวา่เสน้ตน้ทุนเฉล่ีย ผูผ้ลิตจะขาดทุน ทาํใหผู้ผ้ลิตตอ้ง
ออกจากตลาด ทาํใหเ้ส้นอุปสงคเ์คล่ือนท่ีไปทางขวา ซ่ึงทาํใหจ้าํนวนผูผ้ลิตในตลาดลดลง ผูผ้ลิตใน
ตลาดท่ีเหลือแต่ละรายมีส่วนแบ่งตลาดมากข้ึน ทาํให้ผูผ้ลิตท่ีผลิตอยู่มีกาํไรเพิ่มข้ึน จนกระทั้งเส้น
อุปสงคมี์ความชนัเดียวกบัเสน้ตน้ทุนเฉล่ีย ทาํใหผู้ผ้ลิตไดรั้บกาํไรปกติ ดงัภาพประกอบท่ี 10.7  

ราคา 

D2 
D1 

LMC LAC 

d1 

d2 

MR1 

Q1          Q2 

   P1 

   P2 

    0 
ปริมาณ 
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ภาพประกอบที ่10.7 ดุลยภาพระยะยาวของผูผ้ลิตในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 

 

 จากภาพประกอบท่ี 10.7 แสดงให้เห็นว่า ดุลยภาพในระยะยาวของผูผ้ลิตจะอยู ่ณ จุดท่ี 

ตน้ทุนเฉล่ีย (MC) = รายรับเฉล่ีย (MR) หรือจุดดุลยภาพคือ จุด E ปริมาณผลผลิตคือ Q และราคา
ขายคือ P จะเห็นไดว้่าเส้นตน้ทุนเฉล่ียในระยะยาวตน้ทุนเฉล่ีย (AC) เท่ากบั ราคา (P) หรือรายรับ
เฉล่ียพอดี แสดงว่า ผูผ้ลิตไดรั้บเพียงกาํไรปกติเหมือนกบัตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ในระยะยาว แต่มีขอ้
แตกต่างจากตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ คือ ในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาดเสน้อุปสงคส์มัผสักบัเสน้ ตน้ทุน
เฉล่ีย (AC) ก่อนถึงจุดตํ่าสุด ส่วนตลาดแข่งขนัสมบูรณ์จะสมัผสัจุดตํ่าสุดของเส้น ตน้ทุนเฉล่ีย (AC) 

พอดี ทาํใหร้าคาดุลยภาพของตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาดสูงกว่าตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ และผลิตสินคา้
นอ้ยกวา่ท่ีควร ทาํใหใ้นตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาดมีการใชท้รัพยากรไม่เตม็ท่ี 

 สรุปไดว้า่ การผลิตในระยะยาวของผูผ้ลิตในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาดจะมีการปรับตวัใน
ลกัษณะดงักล่าวไปเร่ือย ๆ ซ่ึงจะมีทั้งการเขา้และการออกจากตลาด จนในท่ีสุดเม่ือผูผ้ลิตทุกรายใน
ตลาดไดรั้บเพียงกาํไรปกติเท่านั้น จะไม่มีการเขา้และออกจากตลาดอีกต่อไป ทาํให้เกิดดุลยภาพใน
ระยะยาวของผูผ้ลิตแต่ละรายในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงตลาดก่ึง
แข่งขนัก่ึงผูกขาด ยงัคงมีอาํนาจทางการตลาด ในบางคร้ังการผลิตสินคา้บางชนิดผูผ้ลิตรายใหม่
อาจจะเขา้มาผลิตแข่งขนัไดย้าก เพราะการผลิตสินคา้ชนิดนั้นอาจตอ้งใชเ้งินลงทุนเป็นจาํนวนมาก
หรือสินคา้ชนิดนั้นติดตลาดเป็นท่ีนิยมอยา่งมากของผูบ้ริโภค ถึงแมจ้ะมีผูผ้ลิตสินคา้รายอ่ืนท่ีมาผลิต

E 

Q 0 

P 

ราคา 

ปริมาณ

LMC 

LAC 

MR 
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สินคา้ลกัษณะเดียวกนัมาแข่งขนั ก็ไม่อาจแย่งลูกคา้ส่วนน้ีไปได ้เช่น สินคา้ยากท่ีจะเลียนแบบได้
เหมือน แมจ้ะใหเ้วลาเพียงใดกต็ามหรือตอ้งลงทุนเป็นเงินจาํนวนมากซ่ึงเกินกาํลงัความสามารถของ
ผูผ้ลิตรายใหม่ หรือผูบ้ริโภคติดใจสินคา้หน่ึงอย่างมัน่คง จนผูผ้ลิตรายใหม่ยากท่ีจะแย่งลูกคา้ได้
สาํเร็จ เป็นตน้ ในกรณีเช่นน้ี ผูผ้ลิตอาจจะยงัคงมีกาํไรเกินปกติในระยะยาว ทาํให้ผูผ้ลิตบางรายตั้ง
ราคาอยูสู่งกว่าตน้ทุนเพิ่ม จึงทาํให้เกิดการไม่มีประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรการผลิต  และการ
ผลิตท่ีไม่ประหยดัต่อขนาด เหมือนกับในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ การผลิตในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึง
ผูกขาดจึงไม่มีประสิทธิภาพเท่ากบัตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ เปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรมไข่ไก่ของ
ไทยไดส่้วนหน่ึงเท่านั้น การปล่อยให้อุตสาหกรรมไข่ไก่ของไทยเป็นไปตามกลไกตลาดแข่งขนั
สมบูรณ์ในอุดมคติจึงเป็นความเส่ียงท่ีจะเกิดผลกระทบอยา่งมากต่อเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่ขนาดกลาง
และขนาดเลก็  

  

10.6  การตั้งราคารูปแบบอืน่ๆ 
 เน่ืองจากตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด สินคา้มีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัในมุมมองของผูบ้ริโภค 

ผูผ้ลิตจึงสามารถตั้งราคาในทางปฏิบติัไดอี้กหลายรูปแบบ ดงัน้ี 

 1) การตั้งราคาตามราคาตลาด ( Market pricing) 

 เป็นการตั้งราคาตามราคาของตลาดอยูท่ี่เท่าไร ผูผ้ลิตจะพยายามลดตน้ทุนการผลิตของตน 

หรือผลิตใหมี้ประสิทธิภาพดีข้ึนเพื่อใหไ้ดก้าํไรท่ีสูงข้ึน ถา้ราคาตลาดสูงกว่าตน้ทุนการผลิต ผูผ้ลิตก็
ไม่สามารถอยูไ่ดอ้าจตอ้งออกจากระบบการผลิต และหากมีกาํไรผูผ้ลิตรายใหม่ๆก็อยากเขา้มา อาจ
ตอ้งมีการปรับเปล่ียนราคาตามตลาด ซ่ึงทาํใหเ้สีย Menu Cost ในการปรับเปล่ียนราคาของสินคา้  
 2) การตั้งราคาตามตน้ทุน (Cost-plus pricing) 

 ผูผ้ลิตจะคิดตน้ทุนทั้งหมดและบวกกาํไรท่ีตอ้งการ ราคาขายท่ีตั้งนั้นตอ้งไม่สูงกว่าราคาท่ี
ขายอยูใ่นตลาด ถา้อยูสู่งกว่าราคาตลาด ผูผ้ลิตตอ้งหาหนทาง คือ เพิ่มปริมาณผลผลิต เพื่อใหต้น้ทุน
รวมเฉล่ียต่อหน่วยถูกลง ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ลดอตัราผลกาํไรท่ีตอ้งการ สร้างความ
แตกต่างไดไ้ม่ตอ้งเทียบกบัคนอ่ืน 

 3) การตั้งราคาสินคา้ใหแ้ตกต่างกนั (Price discrimination) 

 ผูผ้ลิตจะตอ้งทาํการปรับปรุงคุณสมบติั เพื่อให้มีขอ้แตกต่างจากสินคา้อ่ืนในตลาด แลว้
แยกตลาดในการกาํหนดราคาซ่ึงเป็นการนาํเร่ืองความยดืหยุน่มาใช ้ ตั้งราคาสูงในตลาดท่ีมี Ed สูง 
เพื่อใหร้ายรับรวมมากข้ึน แต่ตอ้งแบ่งตลาดใหดี้เพราะมีการขนสินคา้ขา้มตลาด เช่น สินคา้ 
แบรนดเ์นมทั้งหลาย 
 4) การตั้งราคาตามรุ่นหรือรูปแบบของสินคา้ (Multiple model pricing) 
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 วิธีการน้ีใชก้บัสินคา้ท่ีมีความทนัสมยั จากการออกรุ่นใหม่ๆ โดยราคาของสินคา้ท่ีตกรุ่นก็
จะมีราคาท่ีตํ่ากวา่สินคา้ท่ีออกใหม่สินคา้เหล่าน้ีทาํใหป้ระหยดัต่อขนาดได ้

 5) การตั้งราคาเพ่ือสร้างค่านิยม (Prestige pricing) 

 การตั้งราคาลกัษณะน้ีอาจไม่สมัพนัธ์กบัตน้ทุนการผลิต เป็นการตั้งราคาโดยอาศยัช่ือเสียง
และเอกลกัษณ์ของสินคา้ อาศยัการโฆษณาเป็นสาํคญั ส่วนใหญ่เป็นสินคา้ท่ีแสดงถึงรสนิยมของผู ้
ซ้ือสินคา้และบริการนั้นๆ สินคา้เหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็นสินคา้ท่ีฟุ่ มเฟือย 
 6) การตั้งราคาตามประเพณีนิยม (Customary pricing)  

 เป็นการตั้งราคาตามการรับรู้และเคยชินของคนทัว่ไป เช่น นวดแผนไทย ชัว่โมงละ 200 

บาท ถ่ายเอกสารแผน่ละ50 สตางค ์

 7) การตั้งราคาแบบอ่ืนๆ 

 ตั้งราคาตามกลยุทธ์ทางการตลาดและทางจิตวิทยา เช่น การตั้งราคาเพื่อทุ่มตลาด 

(Dumping Pricing) การตั้งราคาแบบเจาะตลาด (Penetration Pricing) เป็นตน้ 

 

10.7  สรุป 

 ตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผูกขาดเป็นตลาดท่ีอยู่ระหว่างตลาดผูข้ายน้อยรายและตลาดแข่งขนั
สมบูรณ์ เกิดข้ึนเน่ืองจากตลาดแข่งขนัสมบูรณ์และตลาดผกูขาดไม่สอดคลอ้งกบัความจริง ตลาดก่ึง
แข่งขนัก่ึงผกูขาดเป็นตลาดท่ีมีจาํนวนผูข้ายมาก ผูผ้ลิตรายใหม่สามารถเขา้มาทาํการผลิตไดง่้าย โดย
ผูผ้ลิตในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาดไม่สามารถตั้งราคาสินคา้สูงกว่าของผูผ้ลิตรายอ่ืนได ้เพราะจะทาํ
ให้ผูบ้ริโภคหันไปบริโภคสินคา้ท่ีสามารถใชท้ดแทนกนัได ้ ซ่ึงตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผูกขาดนั้นมี
ลกัษณะท่ีสาํคญัคือ มีจาํนวนผูข้ายมากแต่ไม่เท่ากบัตลาดแข่งขนัสมบูรณ์และผูผ้ลิตรายใหม่เขา้สู่
ตลาดแข่งขนัไดโ้ดยง่ายการเขา้และออกจากการดาํเนินการผลิตเป็นไปไดอ้ยา่งเสรี โดยท่ีผูผ้ลิตและ
ผูซ้ื้อส่วนใหญ่ไม่ไดมี้ความรู้เก่ียวกบัภาวะตลาด อยา่งสมบูรณ์ และสินคา้สามารถทดแทนกนัได้
ส่วนหน่ึง เส้นอุปสงคข์องตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาดมีลกัษณะเอียงลงจากซา้ยไปขวา และเป็นเส้น
ค่อนขา้งลาด เพราะผูผ้ลิตแต่ละรายตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนัจากผูผ้ลิตจาํนวนมากท่ีผลิตสินคา้
คลา้ยกนั ซ่ึงการกาํหนดราคาในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาดนั้น กาํหนดไดจ้ากการผลิตระยะสั้นจะทาํ
การผลิตโดยหากาํไรสูงสุด และการผลิตระยะยาวจะไดรั้บกาํไรปกติเท่านั้น ในการกาํหนดราคาของ
ตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด ผูผ้ลิตยงัสามารถตั้งราคาตามราคาตลาด ตามตน้ทุน ตามสินคา้ท่ีแตกต่าง
กนั ตามรูปแบบของสินคา้ ตามค่านิยมและประเพณีนิยม ไดต้ามความตอ้งการของผูผ้ลิตอีกดว้ย 
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คาํถามทบทวน 

 

 1. ตลาดก่ึงแข่งขนัผกูขาดมีลกัษณะอยา่งไร 
 2. จงอธิบายอุปสงคใ์นตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 

 3. กลยทุธ์การกาํหนดราคาในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาดเป็นอยา่งไร จงยกตวัอยา่ง 
 4. ดุลยภาพระยะสั้นและดุลยภาพระยะยาวในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาดเป็นอยา่งไร 
 5. จงยกตวัอยา่งธุรกิจในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด บอกถึงขอ้ดีขอ้เสีย 



บรรณานุกรม 

 

จรินทร์  เทศวานิช.  (2550).  หลกัเศรษศาสตร์เบีอ้งต้น 1.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
ณรงคศ์กัด์ิ  ธนวิบูลยช์ยั.  (2551).  เศรษศาสตร์จุลภาค.  กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง. 
เดช  กาญจนางกรู.  (2551).  จุลเศรษฐศาสตร์.  กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพโ์อเดียนสโตร์. 
บริษทั สาํนกัพิมพไ์ทยวฒันาพานิช จาํกดั. 

ประเจิด  สินทรัพย.์  (2550).  ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์จุลภาคในเชิงคณติศาสตร์วเิคราะห์.  กรุงเทพฯ:  

ประยรู  เถลิงศรีและพิจิตร  ชาญโกเวทย.์  (2551).  หลกัเศรษศาสตร์.  พิมพค์ร้ังท่ี 4.  กรุงเทพฯ: โรง
พิมพช์วนพิมพ.์ 

พรพิมล  สนัติมณีรัตน์.  (2545).  เศรษฐศาสตร์จุลภาค.  กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
Robin  Bade,MichaelParkin.  (2550).  เศรษฐศาสตร์จุลภาค.  กรุงเทพฯ: บริษทั เพยีร์สนัเอด็ดูเคชัน่ 

อินโดไชน่า จาํกดั. 

 




	ปกหน้า
	ปก
	คำนำ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	สารบัญภาพ
	แผนบริหารการสอน
	บทที่1
	บทที่2
	บทที่3
	บทที่4
	บทที่5
	บทที่6
	บทที่7
	บทที่8
	บทที่9
	บทที่10
	บรรณานุกรม
	ปกหลัง

