บทที่ 1
ความรู้ทวั่ ไปด้านเศรษฐศาสตร์
และ ความรู ้พ้นื ฐานทางเศรษฐกิจ
ความหมายและทีม่ าของวิชาเศรษฐศาสตร์
ความหมายของเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ หมายถึง วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดสารรทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัด เพื่อตอบสนองความ
ต้องการต่าง ๆ ของมนุษย์ที่มีอยูอ่ ย่างไม่จากัด
ที่มาของเศรษฐศาสตร์
1. บิดาแห่งวิชาเศรษฐศาสตร์ คือ อาดัม สมิธ (ADAM SMITH) ชาวสก๊อตแลนด์ ผูเ้ ขียนหนังสื อ “THE
WEALTH OF NATIONS” และเสนอนโยบายเสรี นิยม (LAISSEZ FAIRE) ที่เห็นว่ารัฐบาลควรเข้ามา
แทรกแซงระบบเศรษฐกิจให้นอ้ ยที่สุด
2. บิ ดาแห่ งวิชาเศรษฐศาสตร์ มหภาค คือ จอห์ น เมนาร์ ต เคนส์ (JOHN MAAYNARD KEYNES)
ผูเ้ ขียนหนังสื อ “THE GENERAL THEORY OF EMPLOYMENT, INTEREST AND MONEY” และ
เสนอแนวคิดที่วา่ รัฐบาลควรเข้ามาแทรกแซงระบบเศรษฐกิจมากขึ้น
แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์จุลภาค (MICROECONOMICS) เป็ นแขนงวิชาที่ศึกษาเศรษฐศาสตร์ ในระดับหน่วยย่อย
ตัวอย่างการศึกษา พฤติกรรมของตลาด, กลไกราคา , ทฤษฏีราคา
เศรษฐศาสตร์ มหภาค (MACROECONOMICS) เป็ นแขนงวิชาที่ศึกษาเศรษศาสตร์ ในระดับส่ วนรวม
หรื อระดับประเทศ
ตัวอย่างการศึกษา ทฤษฏีรายได้ประชาชาติ , ภาวะการจ้างงานของประเทศ
ทฤษฏี เศรษฐศาสตร์ จุลภาคและมหภาคอาจแตกต่างกัน เนื่ องจากมุ่งไปที่ การศึ กษาผลกระทบที มีต่อ
ปั จเจกบุคคลและต่อส่ วนรวม จึงไม่จาเป็ นต้องสอดคล้องกัน
แนวทางการศึกษาเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ที่เป็ นจริ งและเศรษฐศาสตร์ที่ควรเป็ น
เศรษฐศาสตร์ตามที่เป็ นจริ ง (POSITIVE ECONOMICS) เป็ นการศึกษาแง่ขอ้ เท็จจริ งทางเศรษฐกิจ
เศรษฐศาสตร์ ที่ควรจะเป็ น (NORMATIVE ECONOMICS) เป็ นการศึ กษาแง่ ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ
เศรษฐกิจ
การศึกษาเศรษฐศาสตร์ ในปั จจุบนั ใช้วชิ าคณิ ตศาสตร์ และสถิติศาสตร์ เข้ามาช่วยอธิ บาย
ปั ญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
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การที่ ท รั พยากรมี จากัดเมื่ อเที ย บกับ ความต้องการของมนุ ษ ย์ที่ มี อยู่อย่า งไม่จากัด ทาให้เกิ ดปั ญหา
พื้นฐานเศรษฐกิจที่สาคัญคือ “ปั ญหาการขาดแคลน” ซึ่ งก่อให้เกิดปั ญหาการจัดระบบผลิต (ปั ญหาการ
จัดสรรหาทรัพยากร)
สาระสาคัญของการจัดระบบการผลิตหรื อปั ญหาการจัดสรรทรัพยากร คือจะผลิ ตอะไร อย่างไร และ
เพื่อใคร (WHAT, HOW, FOR WHOM)
1. จะผลิตอะไร : ควรผลิตสิ นค้า-บริ การอะไร ในปริ มาณเท่าใด
2. จะผลิตอย่างไร : โดยใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด
3. จะผลิตเพื่อใคร : จะกระจายสิ นค้าบริ การไปให้ใคร
นอกจากนี้ ปั ญหาสาคัญเกี่ ยวเนื่ องกับปั ญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ คือ ปั ญหาประชากรปั ญหา
ประชากรที่สาคัญคือ ความไม่สมดุลระหว่างจานวนประชากรและทรัพยากร
บิดาวิชาประชากรศาสตร์ คือ โทมัส โรเบิรต์ มัสธัส (THOMAS ROBERT MALTHAS) ได้สรุ ปว่า
ประชากรมีการเพิ่มเป็ นอัตราก้าวหน้าเรขาคณิ ต (1, 2, 4, 8,16, 32, …)
อาหารที่มนุษย์ผลิตได้เพิ่มเป็ นอัตราเรขาคณิ ต (1, 2, 3, 4, 5, 6, …)
เมื่อประชากรเพิ่มมากกว่าอาหารที่ผลิตได้ มนุษย์จะเกิดการอดอาหาร
มนุษย์จะไม่อดอยากถ้าหาทางคุมกาเนิ ด หรื อมีตวั ยับยั้งธรรมชาติที่บนั่ ทอนชี วิตมนุ ษย์ เช่น โรคระบาด
ภัยสงคราม
คาทานายของมัสธัสปั จจุบนั ไม่เป็ นจริ ง เนื่ องจากมนุ ษย์มีความสามารถในการผลิ ตอาหารได้มากขึ้น
โดยเฉพาะเมื่อผ่านการปฏิวตั เขียว (GREEN REVOLUTION) คือ ความก้าวหน้าในการปรับปรุ งการ
ผลิตให้ได้ผลผลิตเกษตรต่อไร่ มากขึ้นเช่น โดยการปรับปรุ งพันธุ์พืช ใช้ปุ๋ยหรื อยาฆ่าแมลง
โครงสร้างของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจประกอบด้วยกระบวนการสาคัญๆ 4 ประการคือ
 การผลิต(Production) หมายถึงการนาทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัดมาทาการแปรรู ปเป็ นสิ นค้า
และบริ การต่างๆเพื่อบาบัดความต้องการของมนุษย์ หรื ออาจกล่าวได้อีกอย่างว่าการผลิตเป็ น
การสร้างอรรถประโยชน์ หรื อประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่ผบู ้ ริ โภค
 การบริ โภค(Consumption) หมายถึงการใช้ประโยชน์จากสิ นค้าและบริ การเพื่อสนองความ
ต้องการของมนุษย์โดยลักษณะการบริ โภคจาแนกได้ดงั นี้
- การบริ โภคแบบสิ้ นเปลืองหมดไปทันที
- การบริ โภคที่สามารถบริ โภคได้หลายครั้ง
 การกระจายรายได้(Income Distibution) หมายถึงการแบ่งปั นผลผลิตระหว่างเจ้าของปั จจัยการ
ผลิตต่างๆที่มีส่วนร่ วมในการผลิต
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 การแลกเปลี่ยน(Exchange) ในทางเศรษฐศาสตร์หมายถึงการเปลี่ยนกรรมสิ ทธิในความเป็ น
เจ้าของสิ นค้าและบริ การ
หน่วยงานที่มีอยูใ่ นระบบเศรษฐกิจ ที่ทาหน้าที่ต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 3 หน่วย คือ
1. ครัวเรื อน household มีหน้าที่เป็ นผูบ้ ริ โภค ผูผ้ ลิต หรื อหรื อเจ้าของการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรื อทั้งหมด
2. หน่วยธุ รกิจ business มีหน้าที่นาปัจจัยการผลิตมาผลิตเป็ นสิ นค้าสาเร็ จรู ป ประกอบด้วยผูผ้ ลิตและ
ผูข้ าย
3. รัฐบาล government มีหน้าที่และสัมพันธ์กบั หน่วยอื่น ๆ ในระบบเศรษฐกิจ เช่น เก็บภาษีการค้า
เป็ นผู้
คุม้ ครองภัยอันตราย และตัดสิ นข้อพิพาทระหว่างสมาชิกในระบบเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยงั เป็ นเจ้าของ
ปัจจัยการผลิต และผูบ้ ริ โภคด้วย
จุดมุ่งหมายของบุคคลในระบบเศรษฐกิจ
ในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบการค้า Commercial economic activities ของบุคคลในระบบ
เศรษฐกิจมีดงั นี้
1. จุดมุ่งหมายของผูบ้ ริ โภค ในทางเศรษฐศาสตร์ ถือว่าผูบ้ ริ โภคมีเหตุผลทางเศรษฐกิจ Economic
rationality และมีความต้องการที่จะได้รับความพอใจสู งสุ ด maximum satisfaction ในการบริ โภค
2. จุดมุ่งหมายของเจ้าของปั จจัยการผลิต มุ่งที่จะได้รับผลตอบแทนสุ ทธิ สูงสุ ด Maximum net gain จาก
การขายปัจจัยการผลิตของตน
3. จุดมุ่งหมายของผูผ้ ลิต มีจุดมุ่งหมายที่จะได้รับกาไรสู งสุ ด Maximum profit
4.จุดมุ่งหมายของรัฐบาล มุ่งหวังให้สังคมส่ วนรวมอยูด่ ีกินดี Well being ได้รับสวัสดิการสู งสุ ด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ Economic activities
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็ นการประกอบอาชีพของมนุษย์เพื่อแสวงหาสิ่ งจาเป็ นในการดารง
ชีวติ สามารถแบ่งความเป็ นมาของกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ 2 ระยะคือ
1. กิจกรรมเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตัวเอง หรื อแบบยังชีพ Subsistence economic activities เป็ นระบบ
เศรษฐกิจง่าย ๆ ผลิตเพื่อบริ โภค ไม่ได้จาหน่าย มีระบบการแลกเปลี่ยนสิ่ งของกับสิ่ งของ Barter
System
2. กิจกรรมเศรษฐกิจแบบการค้า Commercial economic activities เป็ นสังคมที่ซบั ซ้อนในปัจจุบนั มี
การแบ่งอาชีกนั ทาตามความถนัด มีการซื้ อขายโดยใช้สื่อกลางในการซื้ อขาย
นักเศรษฐศาสตร์ แบ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
1. การผลิต Production : การสร้างหรื อเพิ่มอรรถประโยชน์ของสิ นค้าและบริ การ
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- ปั จจัยการผลิต ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ แรงงาน ทุน (เงิน เครื่ องจักร เทคโนโลยี) และ
ผูป้ ระกอบการ
การผลิตสมัยใหม่ มีการแบ่งงานกันทา Division of Labor
ข้ อดีของการแบ่ งงานกันทา
- บรรจุคนทางานได้ตามความถนัด
-นาเครื่ องจักรมาใช้ได้เป็ นส่ วน
- เกิดความชานาญ
- ผลผลิตต่อคนมากกว่า

ข้ อเสี ยของการแบ่ งงานกันทา
- อาจเกิดความเบื่อหน่าย
- ไม่มีโอกาสเรี ยนรู้งานอื่น
- ไม่สามารถโยกย้ายทางานแทนกันได้เมื่อจาเป็ น

2. การบริ โภค Consumption การครอบครองสิ นค้าและบริ การเพื่อบาบัดความต้องการ
3. การจาแนกแจกแจงหรื อการวิภาครายได้ Distributions แบ่งสรรสิ นค้าไปสู่ ผบู ้ ริ โภค หรื อแบ่งสรร
รายได้แก่ผเู ้ ป็ นเจ้าของปั จจัยการผลิต
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บทที่ 2
อุปสงค์ และ อุปทาน
อุปสงค์
อุปสงค์ (demand) หมายถึ งปริ มาณความต้องการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ งที่ผบู ้ ริ โภคมี
ความเต็มใจที่จะซื้ อ และสามารถซื้ อหามาได้ในขณะใดขณะหนึ่ ง ณ ระดับราคาต่างๆที่ตลาดกาหนดมา
ให้ จากความหมายดังกล่าว จะเห็ นได้วา่ อุปสงค์ที่มีประสิ ทธิ ผล (effective demand) ประกอบด้วย 3
ส่ วนที่สาคัญ คือ
1.ความต้ องการซื้อ (wants) ลาดับแรกผูบ้ ริ โภคจะต้องมีความอยากได้ในสิ นค้าหรื อบริ การเหล่านั้นก่อน
อย่างไรก็ตาม การมีแต่ความต้องการไม่ถือว่าเป็ นอุปสงค์ เพราะอุปสงค์จะต้องเป็ นความต้องการที่
สามารถซื้ อได้และเกิดการซื้ อขายขึ้นจริ งๆ
2. ความเต็มใจที่จะจ่ าย (willingness to pay) คือการที่ผบู้ ริ โภคมีความยินดีที่จะยอมเสี ยสละเงินหรื อ
ทรั พ ย์สิ นที่ ตนมี อยู่เพื่อแลกเปลี่ ย นกับสิ นค้าหรื อบริ ก ารต่า งๆเหล่ า นั้นมาเพื่อใช้ในการบ าบัดความ
ต้องการของตน
3. ความสามารถที่จะซื้อ (purchasing power or ability to pay) ถือว่าเป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญ
คือไม่วา่ บุคคลนั้นจะมีความอยากได้หรื อความต้องการในสิ นค้าหรื อบริ การมากน้อยเพียงใดก็ตาม ถ้า
ปราศจากความสามารถที่จะซื้ อหรื อจัดหามาแล้วการซื้ อขายจริ งๆจะไม่เกิดขึ้น นัน่ คือ จะเป็ นแต่เพียง
ความต้องการที่มีแนวโน้มจะซื้ อ (potential demand) เท่านั้น ซึ่ งความสามารถที่จะซื้ อโดยปกติจะถูก
กาหนดจากขนาดของทรัพย์สินหรื อรายได้ที่บุคคลนั้นมีหรื อหามาได้ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดี ย วกัน กล่ า วคื อ ถ้า มี ร ายได้ห รื อ ทรั พ ย์สิ น มากความสามารถ ที่ จ ะซื้ อ จะมี สู ง ถ้า มี น้อยก็ จ ะมี
ความสามารถซื้ อต่า
กฎของอุปสงค์ ( Law of Demand)
กฎของอุปสงค์ (Law of Demand) กล่าวว่า ภายใต้ขอ้ สมมติวา่ ปั จจัยตัวอื่นๆที่มีผลต่ออุปสงค์มีค่าคงที่
(other-things being equal) ปริ มาณอุปสงค์ของสิ นค้าชนิดใดชนิดหนึ่ งจะมี ความสัมพันธ์ในทิศทาง
ตรงกันข้าม (ผกผัน) กับระดับราคาของสิ นค้าชนิดนั้น (inverse relation) กล่าวคือ เมื่อราคาลดลง
ปริ มาณอุปสงค์จะเพิ่มขึ้น และเมื่อราคาสู งขึ้นปริ มาณอุปสงค์จะลดลง ลักษณะทัว่ ไปของเส้นอุปสงค์จึง
เป็ นเส้นทอดลงจากซ้ายไปขวา (สิ นค้าปกติ)

P
P

Qd
Qd
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ตารางที่ 2.1 ตารางอุปสงค์ (Demand Schedule) : เป็ นตารางที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคาสิ นค้า
และปริ มาณความต้องการซื้ อ
ราคา

ปริ มาณ

10

2

9

5

8

8

7

10

6

15

5

20

ราคา

เส้นอุปสงค์

ปริ มาณ

O

ภาพที่ 2.1 แสดงลักษณะของเส้นอุปสงค์

เส้นอุปสงค์ (Demand Curve) : เป็ นเส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคาสิ นค้าและปริ มาณความ
ต้องการซื้ อสิ นค้า โดยสร้างมาจากตารางอุปสงค์
เส้นอุปสงค์ เป็ นเส้นลาดลงจากซ้ายไปขวามีค่าความชันเป็ นลบ เนื่องจากความสัมพันธ์
ของอุปสงค์เป็ นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับราคา
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เมื่อนาข้อมูลจากตารางที่ 21.1 มา Plot graph จะได้เส้นอุปสงค์ ในภาพที่ 2.1 ซึ่ง แสดงเส้นอุปสงค์ต่อ
ราคา
อุปสงค์ส่วนบุคคล (individual demand) และอุปสงค์ตลาด (market demand)
เป็ นเส้นอุปสงค์ที่แสดงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคคนเดี500ยว แต่ถา้ นาอุปสงค์ส่วนบุคคลมารวมกัน จะได้อุป
400
สงค์ตลาดซึ่ งหมายถึงอุปสงค์ของผูบ้ ริ โภคทั้งหมด 300
200

ปั จจัยกาหนดปริ มาณอุปสงค์
100
ปั จจัยที่กาหนดอุปสงค์ของสิ นค้านอกจากราคาของสิ น0ค้าแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีก ดังนี้
1 5 9
1. รายได้ ของผู้บริโภค ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้และปริ มาณการเสนอซื้ อสิ นค้าขึ้นอยูก่ บั ชนิดของ
สิ นค้า ในกรณี สินค้าปกติ (Normal Goods) และสิ นค้าฟุ่ มเฟื อย (Superior Goods) รายได้และปริ มาณ
การเสนอซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ส่ วนในสิ นค้าด้อยคุณภาพ
(Inferior Goods) รายได้และปริ มาณการเสนอซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคจะมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
ตรงกันข้าม
2.ระดับราคาสิ นค้ าชนิดอืน่ ปริ มาณการเสนอซื้ อสิ นค้าถูกกาหนดโดยราคาสิ นค้าชนิดอื่นด้วย เนื่องจาก
สิ นค้าที่ซ้ื อขายในตลาดมีความสัมพันธ์กนั กล่าวคือ สิ นค้าบางชนิดสามารถใช้แทนกันได้ (Substitute
goods) หรื อสิ นค้าบางชนิ ดต้องใช้ร่วมกัน (complementary goods) ดังนั้น การที่ผบู ้ ริ โภคจะซื้ อสิ นค้า
ชนิดใดชนิดหนึ่งปริ มาณเท่าใดต้องพิจารณาถึงราคาของสิ นค้าชนิดอื่นที่สัมพันธ์กนั ด้วย
3.รสนิยมของผู้บริโภค รสนิ ยมของบุคคลโดยทัว่ ไปจะแตกต่างกันไปตาม อายุ อาชีพ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ระดับการศึกษา และบุคลิกส่ วนตัว นอกจากนี้ยงั เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ยุคสมัย นอกจากนี้
ความนิยมในแต่ละสิ นค้ายังเปลี่ยนแปลงได้เร็ วช้าแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั สิ นค้าที่พิจารณา
4.การคาดคะเนเหตุการณ์ ในอนาคต การคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ทาให้อุปสงค์
ของสิ นค้าเปลี่ยนแปลงไป ขึ้นอยูก่ บั การคาดคะเนของผูบ้ ริ โภคแต่ละคน
5.ขนาดและโครงสร้ างของประชากร โดยปกติถา้ จานวนประชากรเพิม่ ขึ้นอุปสงค์ของสิ นค้าแทบทุก
ชนิดย่อมเพิ่มขึ้น แต่ท้ งั นี้ข้ ึนอยูก่ บั ลักษณะโครงสร้างประชากรด้วย ลักษณะโครงสร้างประชากรมีผล
ให้อุปสงค์ของสิ นค้าบางชนิ ดเพิ่มขึ้นและบางชนิดลดลง
ปัจจัยอืน่ ๆ การที่ผบู ้ ริ โภคจะมีอุปสงค์ต่อสิ นค้ายังขึ้นอยูก่ บั อีกหลายปั จจัย เช่น อุปนิสัยในการใช้จ่าย
ลักษณะการจัดเก็บภาษีของรัฐ อัตราดอกเบี้ย เป็ นต้น
การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์
การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์มี 2 ประเภทคือ
1. การเปลี่ยนแปลงภายในเส้นอุปสงค์ เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่กาหนดให้การตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภคขึ้นกับราคาสิ นค้าเพียงอย่างเดียวโดยจะมีเส้นอุปสงค์เกิดขึ้นเพียงเส้นเดียว
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ราคา

B
P2

A

P2
P1

P1
O

Q2

ปริ มาณ

Q1

ภาพที่ 2.2 แสดงการเปลี่ยนแปลงภายในเส้นอุปสงค์

2. การเปลี่ยนแปลงภายนอกเส้นอุปสงค์ เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่กาหนดให้การตัดสิ นใจซื้ อของผูซ้ ้ื อมิได้
ขึ้นกับราคาสิ นค้าเพียงอย่างเดียวแต่ยงั ขึ้นกับปั จจัยอื่นๆ เช่น รายได้ รสนิยม แฟชัน่ ฯลฯ โดยจะมีเส้นอุป
สงค์เกิดขึ้นใหม่ซ่ ึ งอาจอยูท่ างซ้ายหรื อขวาของเส้นเดิม
กรณี เพิ่มขึ้น
ราคา

A

B

P

ปริ มาณ
O

Q1

Q2

ภาพที่ 2.3 แสดงการเปลี่ยนแปลงภายนอกเส้นอุปสงค์ กรณี เพิ่มขึ้น

จากภาพ การเปลี่ยนแปลงกรณี เพิ่มขึ้นอุปสงค์เดิมอยูท่ ี่จุด A ได้ยา้ ยไปที่จุด B ซึ่ งอยูท่ างขวาของเส้นเดิม
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กรณี ลดลง
ราคา

B

A

P

O

ปริ มาณ
Q2

Q1

ภาพที่ 2.4 แสดงการเปลี่ยนแปลงภายนอกเส้นอุปสงค์ กรณี ลดลง

จากกราฟการเปลี่ยนแปลงกรณี ลดลง เส้นอุปสงค์จะขยับมาทางซ้ายของเส้นเดิม โดยเดิมอุปสงค์อยูท่ ี่จุด
A และเคลื่อนมาที่จุด B
อุปทาน
อุปทาน( Supply) คือ ปริ มาณสิ นค้าที่ผผู ้ ลิตเสนอขาย ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง ปั จจัยหลักที่กาหนดปริ มาณ
อุ ป ทานคื อราคาตลาดและต้นทุ นการผลิ ต จากกฏอุ ป ทาน กล่ า วว่า โดยทัว่ ไปปริ ม าณอุ ป ทานจะมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับระดับราคา กล่าวคือ เมื่อระดับราคาสิ นค้าเพิ่มขึ้น ผูข้ ายจะยินดีเสนอ
ขายสิ นค้าในปริ มาณที่เพิ่มขึ้น
แม้ว่า โดยทัว่ ไปเส้ นกราฟอุ ป ทานจะมี ลกั ษณะชันขึ้ น อย่า งไรก็ตาม มี บ างกรณี ที่ เส้ นกราฟ
อุปทานไม่เป็ นไปตามลักษณะดังกล่าว ตัวอย่างของข้อยกเว้นนี้ ได้แก่ เส้นกราฟอุปทานของแรงงานที่มี
ลักษณะของการโน้มกลับ กล่าวคือ เมื่ออัตราค่าแรงเพิ่มขึ้น แรงงานก็พร้อมจะทางานเป็ นจานวนชัว่ โมง
ที่มากขึ้น แต่เมื่ออัตราค่าแรงขึ้นถึงจุดที่สูงมากๆ ปริ มาณอุปสงค์ของแรงงานจะลดลง
กฎของอุปทาน( Law of Supply)
กฎของอุปทานกล่าวว่า ภายใต้ขอ้ สมมติว่าปั จจัยตัวอื่นๆที่มีผลต่ออุปทานมีค่าคงที่ ปริ มาณ
อุปทานของสิ นค้าชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ งจะเปลี่ ยนแปลงไปในทิศทางเดี ยวกันกับราคาของสิ นค้าชนิ ดนั้น
กล่าวคือ เมื่อราคาสิ นค้าสู งขึ้นปริ มาณอุปทานจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากผูผ้ ลิตมีความต้องการที่จะเสนอขาย
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มากขึ้น เพราะคาดการณ์วา่ จะได้กาไรสู งขึ้น ในทางกลับกัน เมื่อราคาสิ นค้าลดลงปริ มาณอุปทานจะ
น้อยลง เนื่องจากคาดการณ์วา่ กาไรที่ได้จะลดลง ลักษณะทัว่ ไปของเส้นอุปทานจึงเป็ นเส้นที่มีลกั ษณะที่
ลากเฉี ยงขึ้นจากซ้ายไปขวา

P
P

Qs
Qs

ตารางที่ 2.2 ตารางอุปทาน (Supply Schedule) : เป็ นตารางที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคาสิ นค้าและ
ปริ มาณความต้องการขาย
ราคา

ปริ มาณขาย

10

26

9

23

8

20

7

14

6

8

5

3

ราคา
เส้นอุปทาน

ปริ มาณ
O

ภาพที่ 2.5 แสดงลักษณะของเส้นอุปทาน
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การเปลีย่ นของอุปทาน
การเปลี่ยนแปลงของอุปทานมีอยูด่ ว้ ยกัน 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. การเปลี่ยนแปลงภายในเส้ น อุปทาน การเปลี่ยนแปลงปริ มาณอุปทานเป็ นการเปลี่ ยนแปลง ของ
อุปทานอันเนื่องมาจากราคาของสิ นค้าหรื อบริ การนั้นเปลี่ยนไป ซึ่ งผลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะ
เป็ นไปตามกฎของอุปทานที่วา่ ปริ มาณอุปทานจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลง
ของราคา คื อเมื่อราคาของสิ นค้าหรื อบริ การสู งขึ้นปริ มาณอุปทานจะเพิ่มขึ้น เมื่อราคาลดลงปริ มาณ
อุปทานจะลดลง ซึ่ งถ้าพิจารณาจากกราฟการเปลี่ยนแปลงของอุปทานดังกล่าวจะเป็ นการเปลี่ยนแปลง
ในลักษณะของการเคลื่อนไหวอยูภ่ ายในเส้นอุปทานเส้นเดิม จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
ราคา

Supply
B

P2
A
P
C
P1
O

Q1

Q

ปริ มาณ
Q2

ภาพที่ 2.6 แสดงลักษณะของเส้นอุปทาน

2. การเปลี่ยนแปลงภายนอกเส้ นอุปทาน การเปลี่ยนแปลงอุปทานเป็ นการเปลี่ยนแปลงของอุปทานอัน
เนื่องมาจากปั จจัยอื่นๆที่ไม่ใช่ราคาของสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆเปลี่ยนแปลง (ราคาคงที่) ซึ่ งปั จจัยต่างๆ
เหล่านี้ ได้แก่ เทคโนโลยีการผลิ ต ราคาปั จจัยการผลิต ฯลฯ สาหรับกรณี น้ ี ถา้ พิจารณาจากกราฟการ
เปลี่ยนแปลงของอุปทานดังกล่าวจะเป็ นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการเคลื่อนย้ายเส้นอุปทานไป
ทั้งเส้นจากเส้นเดิมไปสู่ เส้นใหม่ โดยถ้าเส้นอุปทานเคลื่อนย้ายไปทางขวาของเส้นเดิมแสดงว่าอุปทาน
เพิ่มขึ้น ถ้าเคลื่อนย้ายไปทางซ้ายแสดงว่าอุปทานลดลง
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อุปทานเพิม่ ขึน้

ราคา

S1

S2

P

ปริ มาณ
O

Q1

Q2

ภาพที่ 2.7 แสดงการเปลี่ยนแปลงของอุปทานกรณี เพิ่มขึ้น

อุปทานลดลง
ราคา

S2
S1
B

A

P

ปริ มาณ

O
Q2

Q1

ภาพที่ 2.8 แสดงการเปลี่ยนแปลงของอุปทานกรณี ลดลง
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บทที่ 3
ภาวะดุลยภาพ และการเปลี่ยนแปลงภาวะดุลยภาพ
ราคาและราคาดุลยภาพ
ในระบบเศรษฐกิจแบบเสรี นิยมหรื อทุนนิยมนักเศรษฐศาสตร์ เชื่ อว่าราคาของสิ นค้าและบริ การจะถูก
กาหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของตลาด เนื่องจากอุปสงค์จะแสดงถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการ
ซื้ อสิ นค้าชนิดหนึ่งเป็ นปริ มาณเท่าใดในแต่ละระดับราคา ส่ วนอุปทานจะเป็ นการแสดงถึง พฤติกรรม
ของผูผ้ ลิตในการขายสิ นค้าชนิดนั้นเป็ นปริ มาณเท่าใดในแต่ละระดับราคา โดยปกติแล้ว ปริ มาณความ
ต้องการซื้ อหรื ออุปสงค์ในสิ นค้าไม่จาเป็ นจะต้องเท่ากับปริ มาณความต้องการเสนอขายหรื อ อุปทานใน
สิ นค้า ณ ขณะใด พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของราคาสิ นค้าจะเป็ นไปตามกฎของอุปสงค์และอุปทาน
ดังนี้
ถ้าอุปสงค์ของสิ นค้าชนิดใดชนิ ดหนึ่ งมีปริ มาณมากกว่าอุปทานของสิ นค้าชนิ ดนั้น ราคาสิ นค้า
นั้นจะมีแนวโน้มสู งขึ้น และเมื่อราคาสิ นค้าสู งขึ้นจะทาให้อุปทานเพิ่มขึ้น อุปสงค์ลดลง ตรงกันข้าม ถ้า
อุปสงค์มีปริ มาณน้อยกว่าอุปทาน ราคาสิ นค้านั้นจะมีแนวโน้มลดลง และเมื่อราคาสิ นค้าลดลงจะทาให้
อุปทานลดลง อุปสงค์เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานของสิ นค้าจะเคลื่อนไหว สลับ
ไปมาอย่างนี้ เรื่ อยไป จนกระทัง่ เข้าสู่ ดุลยภาพของตลาด ณ จุดที่ปริ มาณอุปสงค์เท่ากับปริ มาณอุปทาน
เราเรี ยกระดับราคาดังกล่าวว่า ราคาดุลยภาพ (equilibrium price)
ตารางที่ 3.1 แสดงอุปสงค์และอุปทาน
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ภาพที่ 3.1 แสดงอุปสงค์และอุปทานของสิ นค้า

จากตารางและภาพ ราคาดุลยภาพเท่ากับ 14 บาท ปริ มาณดุลยภาพเท่ากับ 70 หน่วย (ปริ มาณอุปสงค์
เท่ากับปริ มาณอุปทาน)
ระดับราคาที่อยูเ่ หนือราคาดุลยภาพจะทาให้เกิดภาวะสิ นค้าล้นตลาด (excess supply or surplus)
เนื่ องจากระดับราคาดังกล่ าวสู งกว่าที่ ควรจะเป็ น ทาให้ผูผ้ ลิ ตมีความต้องการที่จะเสนอขายมาก แต่
ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการซื้ อน้อย เกิดความไม่สมดุล ณ ระดับราคาดังกล่าว ถ้าผูผ้ ลิตมีความต้องการที่จะ
ขายก็จะต้องลดราคาลงมา เพื่อกระตุน้ หรื อจูงใจผูบ้ ริ โภคให้ตดั สิ นใจซื้ อ (มีความต้องการซื้ อ) มากขึ้น
โดยสรุ ป ราคาจะมีแนวโน้มลดลงจากเดิมจนเข้าสู่ ราคาดุลยภาพ ในทางกลับกัน ถ้าราคาอยูต่ ่ากว่าราคา
ดุลยภาพจะทาให้เกิดภาวะสิ นค้าขาดตลาด (excess demand or shortage) ซึ่ งราคาดังกล่าว ต่ากว่าที่ควร
จะเป็ น ทาให้ผผู ้ ลิตมีความต้องการที่จะเสนอขายน้อย แต่ผบู ้ ริ โภคกลับมีความต้องการซื้ อมาก เกิดความ
ไม่สมดุล เมื่อผูบ้ ริ โภคมีความต้องการซื้ อมาก (อุปสงค์เพิ่ม) ส่ งผลให้ราคาสิ นค้ามีแนวโน้มสู งขึ้น เพื่อ
จูงใจให้ผผู ้ ลิตเสนอขายสิ นค้ามากขึ้น ในที่สุดราคาจะมีแนวโน้มเข้าสู่ ราคาดุลยภาพ
กล่ าวโดยสรุ ป ระดับราคาที่ อยู่สูง กว่า หรื อต่ ากว่าราคาดุ ลยภาพจะเป็ นระดับ ราคาที่ ไ ม่ มี
เสถียรภาพ ราคาที่อยูส่ ู งกว่าราคาดุลยภาพจะมีแนวโน้มลดลงมา ส่ วนราคาที่อยูต่ ่ากว่าราคาดุลยภาพ จะ
มีแนวโน้มสู งขึ้น จนในที่สุดเข้าสู่ ดุลยภาพของตลาด ซึ่ งเป็ นระดับราคาที่ค่อนข้างจะมีเสถียรภาพ เป็ น
ระดับราคา ณ จุดที่อุปสงค์เท่ากับอุปทาน (เส้นอุปสงค์ตดั กับเส้นอุปทาน)
จากการที่เราได้ทาการศึกษาเรื่ องของอุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพของตลาดมาแล้ว ต่อไปเรา
จะศึกษาบทบาทของรัฐบาลที่เข้าไปแทรกแซงตลาดโดยใช้นโยบายการควบคุมราคา ซึ่ งมีผลกระทบต่อ
ดุลยภาพของตลาด
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การเปลีย่ นแปลงราคาดุลยภาพ แบ่งได้ 8 ประการคือ
1. อุปสงค์ คงที่ อุปทานเพิม่ ขึน้
ราคา

S
D

S1

P
P1
ปริ มาณ
O

Q

Q1

2. อุปสงค์ คงที่ อุปทานลดลง
ราคา

S1

S

P1
P2
D
ปริ มาณ
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Q1

O

Q

3. อุปทานคงที่ อุปสงค์ เพิม่ ขึน้ 1
ราคา
S
P1

P

D1
D

ปริ มาณ
O

Q

Q1

4. อุปทานคงที่ อุปสงค์ ลดลง
ราคา
S

P

P1
D
D1

ปริ มาณ

O

Q1

Q
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5. อุปสงค์ เพิม่ ขึน้ อุปทานเพิม่ ขึน้
ราคา
S
S1
P
P1

D1
D

O

ปริ มาณ

Q1

Q

6. อุปสงค์ ลดลงอุปทานลดลง
S1

ราคา

S

P
P1
D
D1
O

Q1

Q

ปริ มาณ
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7. อุปสงค์ เพิม่ ขึน้ อุปทานลดลง
S1

ราคา

S
P1
P

D1
D
ปริ มาณ

o

Q

Q1

8.อุปสงค์ ลดลงอุปทานเพิม่ ขึน้
ราคา

S

S1
P

D

P1
D1
O

Q

ปริ มาณ

Q1

การประยุกต์ อุปสงค์ และอุปทานในการแก้ ไขปั ญหาเศรษฐกิจ
1. การแทรกแซงราคาเพื่อช่วยเหลือผูบ้ ริ โภคโดยการกาหนดราคาขั้นสู งและมีการนาสิ นค้าเข้าจาก
ต่างประเทศเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งการกาหนดราคาขั้นสู งเป็ นการกาหนดราคาให้
ต่าราคาที่ซ้ื อขายในท้องตลาด เมื่อมีการกาหนดราคาขั้นสู งจะทาให้เกิดปั ญหาดังนี้
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 สิ นค้าขาดตลาด
 ตลาดมืด(Black Market)
แนวทางการแก้ไข
 การจัดหาสิ นค้ามาให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในประเทศ
 การปั นส่ วนสิ นค้า(Rationing)

การแทรกแซงราคาของรัฐบาล กรณี การใช้นโยบายนาเข้าสิ นค้า
จากกราฟ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเส้นอุปสงค์ และเส้นอุปทานของตลาด ภาวะดุลย
ภาพของตลาด จะอยู่ ณ ราคาดุ ลยภาพ Pe และ ปริ มาณดุลยภาพ Qe ณ ระดับราคาดุลยภาพ
นี้ รัฐบาลเห็นว่าเป็ นราคาที่สูงจนเกินไป ทาให้ผบู ้ ริ โภคได้รับความเดือดร้อน จึงทาให้รัฐบาลกาหนด
ราคาขั้นสู ง อยู่ ณ ระดับราคาที่ P1 ซึ่ งเป็ นระดับราคาที่ต่ากว่าราคาดุ ลยภาพ ทาให้ผบู้ ริ โภคต้องการ
สิ นค้าเพิ่มมากขึ้น จาก Qe เป็ น Q2 ในขณะระดับราคาที่ OP1 ผูข้ ายจาหน่ ายสิ นค้าลดต่ าลง
จาก Qe เป็ น Q1 ทาให้เกิดอุปสงค์ส่วนเกิน (Excess Demand) จานวน Q1Q2 รัฐบาลกาหนดราคาได้
เพี ย งอย่างเดี ยวในตลาดแต่ ไม่ ส ามารถที่ จะบัง คับ ผูข้ ายนาสิ นค้า ออกจาหน่ า ยเท่ ากับ ปริ ม าณที่ ผูซ้ ้ื อ
ต้องการได้ ถ้าปล่อยให้เกิดปรากฏการณ์เช่นนี้ ทาให้เกิดตลาดมืด (Black Market) และจะส่ งผลให้การ
กาหนดราคาขั้นสู งไม่ได้ผล
เพื่อให้การกาหนดราคาขั้นสู งของรัฐบาลได้ผล สามารถทาได้ดว้ ยการเพิ่มอุปทาน
เท่ากับ หรื อการนาเข้าสิ นค้าจากต่างประเทศ เท่ากับ Q1Q2 ส่ งผลให้เส้นอุปทานเปลี่ยนแปลงจากเส้น S
เป็ นเส้น S1 เท่ากับอุปสงค์ที่เพิ่มสู งขึ้น ดังนั้น ณ ระดับราคาที่รัฐบาลประกันที่ OP1 และปริ มาณที่
OQ2 จึงเป็ นภาวะดุลยภาพใหม่ ที่อุปสงค์เท่ากับอุปทานพอดี
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การแทรกแซงราคาของรัฐบาล กรณี การปั นส่ วนสิ นค้า
จากกราฟ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเส้นอุปสงค์ และเส้นอุปทานของตลาด ภาวะดุลย
ภาพของตลาด จะอยู่ ณ ราคาดุ ลยภาพ Pe และ ปริ มาณดุลยภาพ Qe ณ ระดับราคาดุลยภาพ
นี้ รัฐบาลเห็นว่าเป็ นราคาที่สูงจนเกินไป ทาให้ผบู ้ ริ โภคได้รับความเดือดร้อน จึงทาให้รัฐบาลกาหนด
ราคาขั้นสู ง อยู่ ณ ระดับราคาที่ P1 ซึ่ งเป็ นระดับราคาที่ต่ากว่าราคาดุ ลยภาพ ทาให้ผบู้ ริ โภคต้องการ
สิ นค้าเพิ่มมากขึ้น จาก Qe เป็ น Q2 ในขณะระดับราคาที่ OP1 ผูข้ ายจาหน่ ายสิ นค้าลดต่ าลง
จาก Qe เป็ น Q1 ทาให้เกิดอุปสงค์ส่วนเกิน (Excess Demand) จานวน Q1Q2 รัฐบาลใช้มาตรการ
การปั นส่ วนสิ นค้า หรื อวิธีการแจกคูปองเท่ากับจานวนสิ นค้าที่มีอยู่ในตลาด คือเท่ากับ OQ1 ทาให้อุป
สงค์ลดลงจากเส้น D เป็ นเส้น D1 ซึ่ งเป็ นการลดอุปสงค์ส่วนเกิ นให้หมดไป ทาให้อุปสงค์เท่ากับ
อุปทานพอดี ณ ระดับราคา OP1 ซึ่ งเป็ นระดับราคาประกัน แต่ในความเป็ นจริ งการปั นส่ วนสิ นค้ามักจะ
ทาให้เกิดตลาดมืด (Black Market) เพราะสิ นค้ามีไม่เพียงพอกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
2. การแทรกแซงราคาเพื่อช่วยเหลื อผูผ้ ลิตโดยการกาหนดราคาขั้นต่าและมีการนามาตรการการให้เงิ น
อุดหนุ น หรื อการลดปริ มาณการผลิตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผูผ้ ลิ ต ซึ่ งการกาหนดราคาขั้นต่ า
เป็ นการกาหนดราคาให้สูงกว่าราคาที่ ซ้ื อขายในท้องตลาด เมื่ อมี การกาหนดราคาขั้นต่ าจะทาให้เกิ ด
ปัญหาสิ นค้าล้นตลาด
แนวทางการแก้ไขเมื่อมีการกาหนดราคาขั้นต่า
 การรับซื้ อสิ นค้าส่ วนเกิน
 รัฐบาลทาหน้าที่พ่อค้าคนกลางรับซื้ อสิ นค้าทั้งหมดจากเกษตรกร
ความหมายและลักษณะการกาหนดราคาขั้นต่า
การกาหนดราคาขั้นต่าหมายถึง การกาหนดราคาไว้เพื่อช่วยเหลือผูผ้ ลิต ราคาขั้นต่าที่รัฐบาล
กาหนดจะต้องสู งกว่าราคาเดิม
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ราคา
ราคา

S

P1
P
D

o
รา
คา

Q1

Q

ปริ มาณ
ราคา

Q2

เมื่อมีการกาหนดราคาขั้นต่าจะทาให้ระดับราคาสิ นค้าสู งขึ้นผูข้ ายจะมีความต้องการขายมากขึ้นใน
ขณะที่ผซู ้ ้ื อมีความต้องซื้ อลดลง
3.การลดปริ มาณการผลิต จะทาให้เส้นอุปทานเลื่อนมาทางซ้าย ซึ่ งจะส่ งผลให้ราคาสิ นค้าสู งขึ้น ป็ นการ
ช่วยให้ผบู ้ ริ โภคขายผลผลิตได้ราคาสู งขึ้น
S1

ราคา

S

P1

P

ปริ มาณ
O
Q1

Q
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บทที่ 4
ความยืดหยุน่ ของอุปสงค์และอุปทาน
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ แบ่ งได้ 3 ประเภทคือ
1. ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ ต่อราคา (Elasticity of price demand: Edx) หมายถึง เมื่อราคา สิ นค้า X
เปลี่ยนแปลงไป 1 เปอร์ เซ็นต์ จะมีผลกระทบต่อปริ มาณซื้ อสิ นค้า X เปลี่ยนแปลงไปเท่าใด สามารถ
หาค่าความยืดหยุน่ ได้จาก

ค่า Edx ที่ได้จะมีค่าเป็ น ลบ เสมอ เป็ นไปตามกฎของอุปสงค์ (Law of Demand) เมื่อมีการ
เปรี ยบเทียบค่า Edx จะใช้เฉพาะตัวเลขที่แสดงค่า Edx เท่านั้น โดยไม่นาเครื่ องหมายลบมาเปรี ยบเทียบ
หรื อ นาค่าสมบูรณ์ของ Edx มาพิจารณาเปรี ยบเทียบ เช่น ส้ม มีค่า Ed = -2 ขณะที่ เสื้ อ มีค่า Ed = -0.8
หมายความว่า ส้ม เป็ นสิ นค้าที่มีความยืดหยุน่ ของอุปสงค์ต่อราคามากกว่าเสื้ อ เป็ นต้นโดยความยืดหยุน่
ของอุปสงค์จะวัดได้ 5 ค่า
โดยค่าความยืดหยุน่ วัดได้ 5 ค่าคือ
1. อุปสงค์ไม่ยดื หยุน่ เลย (Ep=O)
ราคา

0

ปริ มาณ
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2. อุปสงค์มีความยืดหยุน่ น้อย (Ep<1)
ราคา

ปริ มาณ

3. อุปสงค์มีค่าคงที่ (Ep=1)
ราคา

0

ปริ มาณ

4. อุปสงค์มีความยืดหยุน่ มาก (Ep>1)
ราคา

0

ปริ มาณ

5. อุปสงค์มีความยืดหยุน่ สมบูรณ์ (Ep = ∞)
ราคา

ปริ มาณ
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2. ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ ต่อรายได้ (Income elasticity of demand : Ey)
หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงปริ มาณซื้ อสิ นค้า ต่อการเปลี่ยนแปลงรายได้ของผูบ้ ริ โภค (รายได้สุทธิ
ส่ วนบุคคล) คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์หรื อร้อยละ โดยกาหนดให้ปัจจัยชนิดอื่นคงที่

ค่า EdY ที่คานวณได้ มี 2 ลักษณะ คือ ค่าบวกและค่าลบ
ถ้า Ey เป็ นบวก แสดงว่าเป็ นสิ นค้าปกติ (Normal goods) หมายถึง เมื่อผูบ้ ริ โภคมีรายได้เพิ่มขึ้น ความ
ต้องการซื้ อสิ นค้าชนิดนี้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย
ถ้า Ey เป็ นลบ แสดงว่าเป็ นสิ นค้าด้อยคุณภาพ (Inferior goods) หมายถึง เมื่อผูบ้ ริ โภคมีรายได้เพิม่ ขึ้น
ความต้องการซื้ อสิ นค้าชนิ ดนี้ลดลง
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Ey = 0.06 หมายความว่า ถ้ารายได้ของผูบ้ ริ โภคเพิ่มขึ้น 1 เปอร์ เซ็นต์ ผูบ้ ริ โภคจะซื้ อ สิ นค้าปกติ
เพิ่มขึ้น 0.06 เปอร์ เซ็นต์
2. ผูบ้ ริ โภคมีรายได้ ช่วง 5,000 – 10,000 บาท

Ey = 0.09 หมายความว่า ถ้ารายได้ของผูบ้ ริ โภคเพิ่มขึ้น 1 เปอร์ เซ็นต์ ผูบ้ ริ โภคจะซื้ อ สิ นค้าปกติ
เพิ่มขึ้น 0.09 เปอร์ เซ็นต์
3. ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ ต่อราคาสิ นค้ าชนิดอืน่ (Cross Elasticity of Demand : Ec )
หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของปริ มาณเสนอซื้ อสิ นค้าชนิดหนึ่ง ซึ่ งตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ของราคาสิ นค้าอีกชนิหนึ่ง โดยกาหนดให้ปัจจัยชนิดอื่นคงที่

ค่า Ec ที่คานวณได้ มี 2 ลักษณะ คือ ค่าบวกและค่าลบ
ถ้า Ec เป็ นบวก แสดงว่าเป็ นสิ นค้าที่ใช้ทดแทนกัน ( Substitution goods)
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ถ้า Ec เป็ นลบ แสดงว่าเป็ นสิ นค้าที่ใช้ประกอบกับ (Complementary goods)

Ec = 0.25 หมายความว่า ถ้าราคาสิ นค้า Y เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1 เปอร์ เซ็นต์ ทาให้ปริ มาณซื้ อสิ นค้า
X ลดลง 0.25 เปอร์ เซ็นต์ แสดงว่า สิ นค้า X และ สิ นค้า Y เป็ นสิ นค้าที่ใช้ประกอบกัน

Ec = 0.42 หมายความว่า ถ้าราคาสิ นค้า Y เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1 เปอร์ เซ็นต์ ทาให้ปริ มาณซื้ อสิ นค้า
X ลดลง 0.42 เปอร์ เซ็นต์ แสดงว่า สิ นค้า X และ สิ นค้า Y เป็ นสิ นค้าทดแทนกัน
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ความยืดหยุ่นของอุปทาน (Elasticity of Supply)
ความยืดหยุ่นของอุปทาน (Elasticity of Supply) หมายถึง เปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงปริ มาณ
ความต้องการขายสิ นค้าต่อเปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงราคาสิ นค้า ค่าความยืดหยุน่ ที่คานวณได้จะมี
เครื่ องหมายเป็ นบวกเนื่องจากราคาและปริ มาณความต้องการขายมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน การ
คานวณค่าความยืดหยุน่ ของอุปทานทาได้ดงั นี้
ความยืดหยุ่นของอุปทานต่ อราคา (Es) = % การเปลีย่ นแปลงของปริมาณความต้ องการขาย
% การเปลีย่ นแปลงของราคา
ก. สู ตรความยืดหยุ่นของอุปทานแบบจุด (Point elasticity of Demand)
Es =

Q  Q1
P
Qs P
 1
 หรื อ 2
P2  P1
Q1
P Q

โดยที่ : Es = ค่าความยืดหยุน่ ของอุปทานต่อราคา
Q1 = ปริ มาณความต้องการขาย ณ ระดับราคาเดิม
Q2 = ปริ มาณความต้องการขาย ณ ระดับราคาใหม่
P1 = ราคาสิ นค้าเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
P2 = ราคาสิ นค้าหลังการเปลี่ยนแปลง
ค่ าความยืดหยุ่นของอุปทานแบบช่ วง
Es =

Q2  Q1 P1  P2

P2  P1 Q1  Q2
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ลักษณะความยืดหยุ่นของอุปทาน
สามารถแบ่งลักษณะของอุปทานตามระดับความยืดหยุน่ ของอุปทานได้ดงั รู ปที่ 3.2

ปัจจัยทีก่ าหนดค่ าความยืดหยุ่นของอุปทาน
ความยากง่ ายและเวลาทีใ่ ช้ ในการผลิต สิ นค้าที่สามารถผลิตได้ง่ายและใช้เวลาในการผลิตสั้น
อุปทานของสิ นค้ามีค่าความยืดหยุน่ สู ง
ปริมาณสิ นค้ าคงคลัง สิ นค้าที่มีสินค้าคงคลังสารองมาก อุปทานของสิ นค้าจะมีความยืดหยุน่ สู ง
ความหายากของปัจจัยการผลิต ถ้าปั จจัยที่ใช้ในการผลิตสิ นค้ามีจานวนจากัดและหายาก ต้องใช้
เวลาในการหาปั จจัยการผลิตนาน อุปทานของสิ นค้าชนิดนั้นจะมีความยืดหยุน่ ต่า
ระยะเวลา ถ้าระยะเวลานานความยืดหยุน่ ของอุปทานจะมากเพราะผูผ้ ลิตสามารถเปลี่ยนแปลง
การใช้ปัจจัยการผลิตได้ทุกชนิด แม้แต่เทคโนโลยีและเครื่ องมือเครื่ องจักรต่างๆ ประโยชน์ ของค่ าความ
หยืดหยุ่นของอุปสงค์ และ ความหยืดหยุ่นของอุปทาน
1. ในการวางนโยบายหรื อมาตรการของรัฐ เช่น การจัดเก็บภาษีจากสิ นค้า รัฐจะต้องรู ้วา่ สิ นค้านั้นมี
ความหยืดหยุน่ เท่าไร เพื่อจะได้ทราบว่าภาระภาษีจะตกไปบุคคลกลุ่มใด
2. ช่วยให้หน่วยุรกิจสามารถดาเนินกลยุทธทางด้านราคาได้อย่างถูกต้องว่าสิ นค้าชนิดใดควรตั้งราคา
สิ นค้าไว้สูงหรื อต่าเพียงใด ควรเพิ่มหรื อลดราคาสิ นค้า จึงจะทาให้รายได้รวมกาไรของธุ รกิจจะเพิ่มขึ้น
3. นามาใช้ประกอบการพยากรณ์แนวโน้มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
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บทที่ 5
พฤติกรรมการบริ โภค
มี 2 ทฤษฎีคือ
1. ทฤษฏีอรรถประโยชน์
2. ทฤษฎีความพอใจ
1. อรรถประโยชน์ (Utility) หมายถึง ความสามารถของสิ นค้าและบริ การในการสร้างความพอใจ
ให้กบั ผูบ้ ริ โภค
ข้อสมมุติฐานของทฤษฎีอรรถประโยชน์ มี 3 ประการ
ก. ความพอใจของผูบ้ ริ โภคสามารถวัดออกมาเป็ นตัวเลขได้
ข. กาหนดให้การบริ โภคสิ นค้า เกิดกับสิ นค้าเพียง 1 ชนิด แต่บริ โภคได้หลาย
หน่วย
ค. ระยะเวลาในการบริ โภคต้องต่อเนื่องกัน
อรรถประโยชน์เพิ่ม (Margiral Utility) หมายถึง ความพอใจที่ผบู้ ริ โภคได้รับจากการบริ โภค
สิ นค้าทีละ
หน่วย โดยอรรถประโยชน์เพิ่มจะมากที่สุดในสิ นค้าหน่วยแรก จากนั้นจะลดลงเรื่ อย ๆ ตามลาดับ
จนถึงศูนย์ และคิดค่าลบในที่สุด ชื่อเรี ยกว่า Law of Diminishing Marginal Utility
จานวน
1
2
3
4
5

MU
10
8
5
0
-4

TU
10
18
23
23
19
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MU

เส้น อรรถประโยชน์เพิ่ม(MU)

O

จานวน

ดุลยภาพการบริ โภคตามทฤษฎีอรรถประโยชน์ หมายถึง ภาวะที่ผบู้ ริ โภคได้รับความพอใจ
สู งสุ ด จากการบริ โภคสิ นค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง รวมทั้งความพอใจสู งสุ ดจากการจ่ายเงินจานวนจากัดใน
การซื้ อสิ นค้า
MU ของเงินที่ใช้ซ้ื อสิ นค้า X =
อรรถประโยชน์รวม (Total Utility) หมายถึง ความพอใจรวมทั้งหมดที่ผบู้ ริ โภคได้รับจากการ
บริ โภคสิ นค้าตั้งแต่หน่วยแรกถึงหน่วยที่กาลังพิจารณา
จานวน
1
2
3
4
5

MU
10
8
5
0
-4

TU
10
18
23
23
19

เศรษฐศาสตร์ทวั่ ไป 30

TU

เส้นอรรถประโยชน์รวม

จานวน
O

ข้ อควรจา
1. MU และ TU จะเท่าในการบริ โภคสิ นค้าหน่วยแรก
2. MU จะมากที่สุดในการบริ โภคสิ นค้าหน่วยแรกจากนั้นจะลดลงเรื่ อยๆตามลาดับ กระทัง่ ถึง
ศูนย์ และในที่สุดจะติดค่าลบ
3. เมื่อ MU เท่ากับศูนย์ TU จะมีค่าสู งสุ ด ณ จุดนี้เรี ยกว่าดุลยภาพการบริ โภคตามทฤษฎี
อรรถประโยชน์
ถ้าต้องมีการบริ โภคสิ นค้าหลายชนิดดุลยภาพของผูบ้ ริ โภค หมายถึง ความพอใจสู งสุ ดของผูบ้ ริ โภคที่
ตัดสิ นใจเลือกบริ โภคสิ นค้าและบริ การภายใต้งบประมาณหรื อรายได้จากัด
กรณี สินค้าราคาเท่ากัน ดุลยภาพของผูบ้ ริ โภค คือ MUx = MUy = MUz
ถ้าราคาสิ นค้าไม่เท่ากัน
ดุลยภาพของผูบ้ ริ โภค คือ

=

=

=……………..
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จานวน
ที่ซ้ื อ

กระโปรง 200 บาท

MU x

1
2
3
4

800
600
400
200

กางเกง 300 บาท

MUy
4
3
2
1

900
600
400
300

ซื้ อกระโปรง 2 ตัว (400 บาท )
ซื้ อกางเกง 1 ตัว (300 บาท)
ซื้ อเสื้ อ 4 ตัว (400 บาท )

เสื้ อ 100 บรท

MUz
3
2
1.33
1

600
500
400
300

6
5
4
3

รวมใช้เงินทั้งสิ้ น 1,100 บาท

2. ทฤษฎีความพอใจ
ทฤษฎีความพอใจเท่ากัน จะเน้นทฤษฎีที่ศึกษาพฤติกรรมในการบริ โภคที่มีขอ้ สมมุติฐานดังนี้
ก. ความพอใจของผูบ้ ริ โภคไม่สามารถวัดออกมาเป็ นตัวเลขได้ จะบอกได้แต่เพียงว่า
มากกว่าหรื อว่าน้อยกว่า
ข. กาหนดให้การบริ โภคสิ นค้าเกิดกับสิ นค้า 2 ชนิด
ค. ระยะเวลาในการบริ โภคต้องต่อเนื่ องกัน
โดยมีเครื่ องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ 2 ชนิ ดคือ
2.1 เส้นความพอใจเท่ากัน (Indifference Curve – IC)
หมายถึง เส้นที่แสดงสัดส่ วนของการบริ โภคสิ นค้า 2 ชนิดที่สร้างความพอใจให้กบั
ผูบ้ ริ โภคเท่ากัน
แผนการบริ โภค
A
B
C
D
E
F

สิ นค้า X
0
1
2
3
4
5

สิ นค้า Y
15
10
6
3
1
0

ระดับความพอใจ
S
S
S
S
S
S
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สิ นค้า Y

เส้นความพอใจเท่ากัน

สิ นค้า X
O
ลักษณะของเส้ นความพอใจ
1. ทุกจุดของการบริ โภคในเส้นความพอใจแต่ละเส้นจะให้ความพอใจเท่ากัน
2. เส้นความพอใจที่อยูห่ ่างจากจุดกาเนิ ด จะให้ความพอใจมากกว่าเส้นความพอใจที่
อยูใ่ กล้จุดกาเนิด
3. เส้นความพอใจแต่ละเส้นจะตัดกันไม่ได้
2.2 เส้นงบประมาณ หรื อเส้นราคา (Budget line หรื อ Price line – BL) หมายถึง เส้นที่แสดง
ระดับการบริ โภคสิ นค้า 2 ชนิด โดยใช้งบประมาณเท่ากัน
แผนการบริ โภค
A
B
C
D
E

สิ นค้า X
4
3
2
1
0

สิ นค้า Y
0
5
10
15
20

งบประมาณ
40
40
40
40
40

กาหนดให้ สิ นค้า A ราคาหน่วยละ 10 บาท สิ นค้า B ราคาหน่วยละ 2 บาท
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สิ นค้า Y

สิ นค้า X
O
ลักษณะของเส้ นงบประมาณ จะเป็ นเส้นตรงทอดลงจากซ้ายไปขวา
การเปลีย่ นแปลงของเส้ นงบประมาณ
1. รายได้เปลี่ยนแปลง
สิ นค้า Y

ลด

O

เพิ่ม

สิ นค้า X
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2. ราคาสิ นค้าเปลี่ยนแปลง
สิ นค้า Y

ราคาสิ นค้า X ลดลง ราคาสิ นค้า Y คงที่

สิ นค้า X

O

สิ นค้า Y

ราคาสิ นค้า X สูงขึ้นราคาสิ นค้า Y คงที่

O

สิ นค้า X
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สิ นค้า Y

ราคาสิ นค้า Y ลดลงราคาสิ นค้า X คงที่

สิ นค้า X

O

สิ นค้า Y

ราคาสิ นค้า Y สูงขึ้นราคาสิ นค้า X คงที่

O

สิ นค้า X
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ดุลยภาพการบริ โภคตามทฤษฎีความพอใจเท่ากัน
จุดที่เหมาะสมที่สุดในการบริ โภคตามทฤษฎีความพอใจเท่ากันคือ จุดที่เส้น IC
สัมผัสกับเส้น BL เป็ นจุดที่เหมาะสมที่สุดเพราะ เป็ นจุดที่ผบู ้ ริ โภคจะได้รับความพอใจมากที่สุด แต่
เสี ยเงินน้อยที่สุด
สิ นค้า Y

B1
1
O B2

R

F
K

IC2
ICO1

L
M

O
O

L2

ICO0
O
L1

สิ นค้า X

1
O
จากกราฟ เส้น BL = 5,000 แสดงว่าผูบ้ ริ โภคมีรายได้ 5,000 บาท ถ้าผูบ้ ริ โภคบริ โภคที่จุด K
จะได้รับความพอใจ IC1 แต่ถา้ บริ โภคที่จุด F หรื อ M จะได้รับความพอใจ IC0 ดังนั้นถ้าต้องการ
ความพอใจ IC0 ควรบริ โภคที่จุด L เพราะจะใช้งบประมาณน้อยกว่า และถ้าต้องการIC1 ควรบริ โภคที่
จุด K และทั้งจุด L และ K คือจุดที่เส้น IC สัมผัสกับเส้น BL สาหรับที่จุด R เป็ นเส้นเป็ นไปไม่ได้
ในการบริ โภค เพราะงบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริ โภค
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บทที่ 6
ทฤษฎี
การผลิต
การผลิต
การผลิตในระยะสั้ น หมายถึง ระยะเวลาในการผลิตที่ผผู ้ ลิตไม่สามารถเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรื อลดการ
ใช้ปัจจัยการผลิตบางชนิ ดได้ ดังนั้นการผลิตในระยะสั้นจึงเป็ นการผสมผสานปั จจัยการผลิต 2 ชนิดคือ
ปั จจัยคงที่กบั ปั จจัยแปรผัน ซึ้ งในระยะแรกของการผสมผสานปั จจัยการผลิต 2 ชนิดจะเป็ นไปอย่าง
เหมาะสม ผลติรวมจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่เพิ่ม แต่ถา้ เพิ่มปั จจัยแปรผันเข้าไปอีกเรื่ อย ๆ ผลผลิตรวมที่ได้
จะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง โดยการผลิตในระยะสั้นจะมีองค์ประกอบที่สาคัญ 3 ประการคือ
1. ผลผลิตรวม (Total Product – TP) หมายถึง ผลผลิตรวมทั้งหมดที่ได้รับจากการใช้
ปั จจัยแปรผันทางานร่ วมกับปั จจััยคงที่ ลักษณะของเส้น TP คล้ายรู ประฆังคว่า เพราะการเพิม่ ปั จจัย
แปรผันในหน่วยแรก ๆ
เพื่อทางานร่ วมกับปั จจัยคงที่น้ นั มีสัดส่ วนพอเข้ากันผลผลิตจึงเพิ่มขึ้น แต่เมื่อเพิ่มปั จจัยแปรผันถึงจุด
หนึ่งแล้ว ผลผลิตรวมจะเพิ่มขึ้นในอัตราลด และถ้ายิง่ เพิ่มปั จจัยแปรผันเข้าไปอีก ผลผลิตรวมจะลดลง
2. ผลผลิตเฉลี่ย (Average Product – AP) หมายถึง ผลผลิตที่ได้รับต่อหนึ่งหน่วยของ
ปัจจัยแปรผัน

ผลผลิตเฉลี่ย

=

AP

=

3.ผลผลิตส่ วนเพิ่ม (Marginal Product – MP) หมายถึง ผลผลิตรวมทั้งหมดที่เพิ่มขึ้น
เมื่อเพิ่มปั จจัยแปรผัน 1 หน่วย
MP
=
ปริ มาณการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตรวม
จานวนปั จจัยแปรผัน
MP
=
TP
Q
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ปัจจัยคงที่
ที่ดิน
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ปัจจัยแปรผัน
จานวนชาวนา
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ผลผลิตรวม
TP
0
5
12
21
32
40
42
42
40
36

ผลผลิตเฉลี่ย
AP
0
5
6
7
8
8
7
6
5
4

2

3

ผลผลิตเพิ่ม
MP
0
5
7
9
11
8
2
0
-2
-4

1
2
3

TP,AP,MP
1

TP

AP

O

ปริ มาณผลผลิต
MP
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การผลิตในระยะสั้ นจะแบ่ งการผลิตออกเป็ น 3 ขั้น
ขั้นที่ 1 นับตั้งแต่เริ่ มใช้ปัจจัยแปรผันหน่วยที่ 1 ถึงหน่วยที่ 5 ซึ่ งตรงกับระดับ AP มีค่าสู งสุ ด
และ AP มีค่าเท่ากับ MP ซึ่งในช่วงที่ 1 นี้ TP เพิ่มขึ้น AP เพิ่ม และ MP ก็เพิ่มขึ้น
ขั้นที่ 2 นับจากจุดสิ้ นสุ ดช่วงที่ 1 ไปจนถึงจุดที่ MP มีค่าเท่ากับศูนย์ (0) ซึ่ ง ณ จุดนี้ TP จะมี
ค่าสู งสุ ด เราจึงเรี ยกการผลิตในขั้นที่ 2 นี้วา่ ดุลยภาพการผลิตในระยะสั้ น
ขั้นที่ 3 นับจากจุดนี้ MP = 0 เป็ นต้นไป ซึ่ งในช่วงที่ 3 นี้ผลผลิตทุกชนิดจะลดลงโดยเฉพาะ
MP ลดลงจนติดค่าลบ (-) ซึ่ งการผลิตในขั้นนี้ผผู ้ ลิตไม่ควรขยายการผลิตมาโดยเด็ดขาด
ข้ อควรจา
ก. AP และ MP จะเท่ากัน ณ จุดสู งสุ ดของ AP
ข. MP = 0 TP มีค่าสู งสุ ด
ค. ถ้า MP
AP โดย MP > AP
และถ้า MP
AP โดย AP > MP
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