
ใครๆ ก็็บอก็ว่่าวิ่ชาเศรษฐศาสตร์ยาก็?

สวั่สดีีครับ ผู้้�อ่านทุุก็คน :) 

“พ่ี่�จิิน จิินตวััฒน์ จัินทร์์ผ่่องใส” นะครั์บ พ่ี่�เป็็นคนหน่�งท่�เคยคิดว่ัา “ทำำ�ไมเศรษฐศ�สตร์มันถึึง

ย�กขน�ดน้�” เพี่ร์าะตอนท่�พ่ี่�เป็็นนักศ่ึกษาและเลอืกเร่์ยนวิัชาเศึร์ษฐศึาสตร์์ คอ่นข้้างตั�งใจิอ่านหนงัสือ

อย่างมาก อ่านข้้ามวัันข้้ามคืนหลายสัป็ดาห์ แต่ผ่ลป็ร์ากฏว่ัา คะแนนผ่ลสอบย่อยข้องพ่ี่�ติด 3 อันดับ 

(จิากท้าย) วิันาท่นั�นก็ร้้์ส่กตัวัข่้�นมาทันท่เลยว่ัา “เศรษฐศาสตร์มัันยากอะ ยอมัรับเลย” ซ่ึ่�งควัามยากนั�น

เกิดจิากการ์เร่์ยนผิ่ดวิัธ่ี ร์วัมไป็ถ่ึงคำาศัึพี่ท์เฉพี่าะในวิัชาเศึร์ษฐศึาสตร์์อ่านแล้วัเข้้าใจิยากมาก

กลับกันในตอนท่�ใกล้จิบการ์ศ่ึกษา พ่ี่�ไม่ได้เข้้าเร่์ยนในวิัชาเศึร์ษฐศึาสตร์์เลยสักวิัชา และใช้เวัลา

อ่านหนังสือก่อนสอบเพ่ี่ยง 2-3 วัันเท่านั�น แต่กลับได้เกร์ดเฉล่�ยในวิัชาเศึร์ษฐศึาสตร์์ท่�น่าพ่ี่งพี่อใจิ

ท่�สุด! ทำาให้ร้้์ว่ัาปั็ญหาข้องการ์เร่์ยนนั�นอย่้ตร์งไหน จ่ิงสร้์างแฟนเพี่จิ “Mr. Econ เสดีสาดีภาษาคน” 

ข่้�นมา แล้วัเริ์�มสอนวัิชาเศึร์ษฐศึาสตร์์ในร้์ป็แบบภาษาคน คือศึัพี่ท์อะไร์ยากๆ ถ้ึกแทนด้วัยคำาพ้ี่ดท่�

เข้้าใจิง่ายทั�งหมด และสั�งสมป็ร์ะสบการ์ณ์์การ์สอนวิัชาเศึร์ษฐศึาสตร์์ทั�งในป็ร์ะเทศึ และต่างป็ร์ะเทศึ 

จินกลั�นกร์องวิัชาเศึร์ษฐศึาสตร์์ท่�ใคร์ๆ ว่ัายากออกมาให้เข้้าใจิง่ายสุดๆ นอกจิากเนื�อหาท่�อ่านเข้้าใจิ

ง่ายแล้วั ในบางบทเร่์ยนท่�ซัึ่บซ้ึ่อนและต้องใช้เทคนิคเข้้าช่วัยก็ม่คลิป็วิัด่โออธิีบาย แค่เพ่ี่ยงสแกน  

QR Code ก็สามาร์ถึไป็ด้ได้แบบ Unlimited และม่แนวัข้้อสอบท่�แต่ละมหาวิัทยาลัยใช้สอบกันจิริ์งๆ 

ให้ได้ทดลองทำา พี่ร้์อมเฉลยผ่่านคลิป็วิัด่โอท่�จิะทำาให้ทุกคนเข้้าใจิอย่างถ่ึองแท้อ่กด้วัย 

หวัังว่ัาหนังสือเล่มน่�จิะม่ป็ร์ะโยชน์แก่ทุกคน ตักตวังควัามร้้์ไป็ให้มากท่�สุดเท่าท่�จิะทำาได้นะครั์บ 

ข้อบคุณ์ครั์บ 

เชื่่�อเถอะว่่า อ่านหนังสืือเล่่มน้�จบ 

“เศรษฐศาสืตร์ท้ี่�เคยว่่ายาก จะดููน่ารักน่าเรียนขึ้้�นมาอย่างแน่นอน”

- Mr. Econ -

คำ�นำ�นักเขียน
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บทนำ� 9

01

บทนำำ�

01 ภาครัฐบาล
แที่รกแซังตลาดอย่างไร

ใหั�เกิดป็ระสิที่ธิุภาพส้งสุด

ภาคครัว่เรือน
บ่ริโภคอย่างไร

ใหั�ได�รับ่ควิามสุขึ้ส้งสุด 
หัร่อเร่ยกว่ิา อรรถ้ป็ระโยชน์

ภาคธุุรกิ็จ
ผู้ลิตป็ริมาณ์เท่ี่าไร
ใหั�ได�กำาไรส้งสุด

เศรษฐศาสตร์จุลภาค เป็็นการศ้กษาเก่�ยวิกับ่การตัดสินใจุส่วินบุ่คคลขึ้องภาคเศรษฐกิจุ

ม�ทำ�คว�มร้้จัก
เศรษฐศ�สตร์จุลภ�คกันก่อน

Mr. Econ

เศรษฐศาสตร์จุุลภาค แตกต่างจุากเศรษฐศาสตร์มหภาคท่ี่�จะศึกษาใน 

ภาพกว้้างของระบบเศรษฐกิจ ไม่ว่้าจะเป็็นการบริโภคมว้ลรว้มหรือการบริโภคของ 
ท้ี่�งป็ระเที่ศ การลงทุี่นมว้ลรว้มหรอืการลงทุี่นของท้ี่�งป็ระเที่ศ เป็็นต้น ท้ี่�งน่�การศึกษา
ที่ฤษฎ่ีเศรษฐศาสตรเ์ป็็นการศึกษาถึึงพฤติกรรมของผู้้้บรโิภคและผู้้้ผู้ลิต ซึึ่�งแน่นอน
ว่้าผู้้้อ่านทุี่กคนต้องเคยเป็็นท้ี่�งผู้้้ซืึ่� อและผู้้้ขายมาก่อน ด้ังน้�นคว้ามหมายของ
เศรษฐศาสตรจุ์ลภาคก็คือ ศาสตรท่์ี่�ศึกษาเก่�ยว้ก้บการต้ดัสินใจในการซืึ่�อและขายของ
ต้ว้เรา 

หากต้องการศึกษาที่ฤษฎ่ีเศรษฐศาสตรจุ์ลภาคให้เข้าใจอย่างถ่ึองแท้ี่ ให้ลองนำา
ต้ว้เองเข้าไป็อย่้ในบที่เรย่นเหล่าน้�น เช่่น ที่ฤษฎ่ีของอุป็สงค์ ให้สมมติว่้าคุณคือผู้้้บรโิภค
คนหนึ�งท่ี่�กำาล้งต้ดัสินใจซืึ่�อสินค้า รบ้ป็ระก้นอย่างแน่นอนเลยว่้าจะที่ำาให้ผู้้้อ่านทุี่กคน
เข้าใจที่ฤษฎ่ีที่างเศรษฐศาสตรม์ากขึ�นอย่างแน่นอน (เอาห้ว้ใจเป็็นป็ระก้น)
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เพร�ะโลกนี้มีทรัพย�กรจำ�กัด
จึงเกิดวิช�เศรษฐศ�สตร์

ทุกอย่างบนโลกล้วันม่จิำากัด แต่ควัามต้องการ์ข้องมนุษย์นั�นม่ไม่จิำากัด จ่ิงทำาให้เกิดสิ�งท่�เร่์ยกว่ัา 
“ควัามข้าดแคลน (Scarcity)” เช่น เวัลาในแต่ละวัันข้องคนเร์าม่จิำากัดเพ่ี่ยง 24 ชั�วัโมง ทำาให้มนุษย์ 
ไม่สามาร์ถึทำาทุกอย่างท่�อยากจิะทำาได้ ท้ายท่�สุดมนุษย์ต้องเกิดการ์เลือก (Choose) ก่อให้เกิด ต้นทุน
ค่าเส่ยโอกาส (Opportunity Cost) นั�นเอง

ต้นทุนค่าเส่ยโอกาส (Opportunity Cost) คือ ทางเลือกท่�เร์าไม่ได้เลือกท่�ม่ม้ลค่าส้งท่�สุด 
ขีีดีเส�นใต� 10 เส�น เน�นว่่าต�องเป็็นมู้ลค่าส้งสุดีทีุ�ไมู่ไดี�เลือก็

ตััวอย่่าง
ตั�มม่ทางเลือกท่�จิะทำากิจิกร์ร์มในวัันเสาร์์ ดังน่�
1. ออกไป็ข้ายโมเดลร์ถึถัึงท่�ตลาดสำาเพ็ี่ง คาดว่ัาได้รั์บผ่ลตอบแทน 600 บาท
2. ช่วัยคุณ์แม่ทำางานบ้าน คาดว่ัาคุณ์แม่จิะให้ค่าข้นม 400 บาท
3. นอนพัี่กผ่่อนอย่้บ้าน ไม่ได้รั์บผ่ลตอบแทนใดๆ แต่หากป็ร์ะเมินคุณ์ค่าควัามพี่อใจิเป็็น   

ม้ลค่าทางเศึร์ษฐกิจิอย่้ท่� 100 บาท
ดัีงนั�นมีูทุางเลือก็ทัุ�งหมูดี 3 ทุางเลือก็ แบ่งเป็็น 2 กร์ณ่์ ดังน่�
• ก็รณีีทีุ� 1 : ถ้ึาตั�มเป็็นคนท่�ม่ควัามสมเหตุสมผ่ล (Rationality)
   - ควัร์เลือกทางเลือกท่� (1) ออกไป็ข้ายโมเดลร์ถึถัึง
   - ได้รั์บผ่ลตอบแทนส้งท่�สุดคือ 600 บาท
  - หมายควัามวั่า ต้นทุนค่าเส่ยโอกาสข้องตั�มคือ 400 บาท หร์ือคือทางเลือกท่� (2)  

ช่วัยคุณ์แม่ทำางานบ้าน เนื�องจิากเป็็นทางเลือกท่�ม่ม้ลค่าส้งท่�สุดท่�ตั�มไม่ได้เลือกนั�นเอง
• ก็รณีีทีุ� 2 : ถ้ึาตั�มเป็็นคนท่�ไม่ม่ควัามสมเหตุสมผ่ล (Irrationality)
   - ตัดสินใจิเลือกทางเลือกท่� (2) ช่วัยคุณ์แม่ทำางานบ้าน หรื์อทางเลือกท่� (3) นอนอย่้บ้าน
  - ต้นทุนค่าเส่ยโอกาสจิะกลายเป็็นทางเลือกท่� (1) ออกไป็ข้ายโมเดลร์ถึถัึง ท่�ม่ม้ลค่า  

600 บาททันท่
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ทุุก็จุุดีบนเส�น PPC คือ จุุดีทีุ�มีูป็ระสิทุธิิภาพในก็ารผู้ลิตส้งทีุ�สุดี
ภายใต�ทุรัพยาก็รทีุ�มีูอย่้อย่างจุำากั็ดี

ตััวอย่่าง
ป็อนด์ม่เวัลาในการ์ทำางาน (Working Hours) 16 ชั�วัโมง กล่าวัคือ เวัลาข้องคนเร์าม่  

24 ชั�วัโมงเท่ากัน ถ้ึาหักลบเวัลาในการ์นอน 8 ชั�วัโมง และกำาหนดให้นำาเวัลาท่�เหลือจิาก 
การ์นอนทั�งหมดมาใช้ในการ์ทำางาน ก็จิะเหลือเวัลาท่�ใช้ในการ์ทำางานทั�งหมด 16 ชั�วัโมง

สมูมูติให�ป็อนด์ีผู้ลิตสินค�าไดี� 2 ชนิดี ได้แก่ 
1. มะพี่ร้์าวั โดยป็อนด์ปี็นเก็บล้กมะพี่ร้์าวัในสวันหน้าบ้าน 
2. ป็ลา โดยป็อนด์ออกไป็จัิบป็ลาท่�ริ์มแม่นำ�าเจ้ิาพี่ร์ะยา

จุุดีก็ารผู้ลิต
จุำานว่นมูะพร�าว่
ทีุ�ผู้ลิตไดี� (ผู้ล)

จุำานว่นป็ลา
ทีุ�ผู้ลิตไดี� (ตัว่)

เว่ลาทีุ�ป็อนด์ี
ใช�ในก็ารผู้ลิต

A 0 30 16

B 20 25 16

C 40 0 16

D 25 10 20

E 40 30 14

ตารางแสดีงจุำานว่นผู้ลผู้ลิตทีุ�ป็อนด์ีผู้ลิตไดี�ภายใต�เว่ลาทัุ�งหมูดี 16 ชั�ว่โมูง

เส้นควัามเป็็นไป็ได้ในการ์ผ่ลิต หรื์อเส้น PPC เป็็นการ์นำาแนวัคิดเรื์�อง “ต้นทุนค่าเส่ยโอกาส”  
มาศ่ึกษาในมุมมองข้องควัามข้าดแคลนทรั์พี่ยากร์ในการ์ผ่ลิต โดยทรั์พี่ยากร์ในการ์ผ่ลิตป็ร์ะกอบด้วัย 
เวัลา วััตถุึดิบท่�ใช้ในการ์ผ่ลิต และปั็จิจัิยการ์ผ่ลิต (แร์งงาน ทุน ท่�ดิน ผ้้่ป็ร์ะกอบการ์)

เส้นคว�มเป็นไปได้ในก�รผลิต
(Production Possibility Curve: PPC)
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ก็ราฟเส�นคว่ามเป็็นไป็ไดี�ในก็ารผู้ลิิตบอก็อะไรเราบ�าง?
จิากกร์าฟ เส้นโค้ง AC ม่ชื�อว่ัา “เส�นคว่ามเป็็นไป็ไดี�ในก็ารผู้ลิิต (Production Possibility 

Curve: PPC)” เป็็นเส้นท่�แสดงถ่ึงส่วันผ่สม (Combination) ข้องจิำานวันป็ลาและจิำานวัน
มะพี่ร้์าวัท่�ป็อนด์ผ่ลิตได้ส้งท่�สุดภายใต้ทรั์พี่ยากร์ท่�ม่อย่างจิำากัด ณ์ ช่วังเวัลาหน่�ง ซ่ึ่�งทรั์พี่ยากร์
ในตัวัอย่างน่�หมายถ่ึงเวัลาในการ์ทำางานข้องป็อนด์นั�นเอง

จุุดีก็ารผู้ลิิต A ค่้อันดับ (0, 30) กล่าวัคือ ป็อนด์ใช้เวัลาในการ์ทำางานทั�งหมด 16 ชั�วัโมง 
จัิบป็ลาเพ่ี่ยงอย่างเด่ยวั และจัิบป็ลาได้ 30 ตัวั และเก็บมะพี่ร้์าวัไม่ได้เลยแม้แต่ล้กเด่ยวั 

จุุดีก็ารผู้ลิิต B ค่้อันดับ (20, 25) กล่าวัคือ ป็อนด์ใช้เวัลาในการ์ทำางาน 16 ชั�วัโมง  
เก็บมะพี่ร้์าวัและจัิบป็ลา โดยเก็บมะพี่ร้์าวัได้ 20 ล้ก และจัิบป็ลาได้ 25 ตัวั

จุุดีก็ารผู้ลิิต C ค่้อันดับ (40, 0) กล่าวัคือ ป็อนด์ใช้เวัลาในการ์ทำางานทั�งหมด 16 ชั�วัโมง 
เก็บมะพี่ร้์าวัเพ่ี่ยงอย่างเด่ยวั โดยเก็บมะพี่ร้์าวัได้ 40 ล้ก และจัิบป็ลาไม่ได้เลยสักตัวัเด่ยวั

ก็ราฟแสดีงเส�นคว่ามเป็็นไป็ไดี�ในก็ารผู้ลิิต (PPC) ของป็อนด์ี

จุาก็ก็ราฟ
จิุด E ป็อนด์ม่เวัลาจิำากัด 16 ชม. จิ่งทำาให้ผ่ลิตไม่ได้
จุิด D ป็อนด์ม่เวัลาจิำากัด 16 ชม. แต่ใช้เพ่ี่ยง 14 ชม. 
ในการ์ผ่ลิต จิ่งผ่ลิตได้ไม่เต็มป็ร์ะสิทธีิภาพี่

10 20 30 40 50

10

20

30

40

50

จิำานวันป็ลา

จิำานวันมะพี่ร์้าวั

A (0, 30) E (40, 30)

B (20, 25)

D (25, 10)

C (40, 0)
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ทุุกจุุดบนเส้้น PPC ล้้วนเป็็นจุุดทุ่�ด่ทุ่�สุ้ดในการผลิ้ตแล้้ว แต่ทุ้�งน่� ข้ึ้�นอยู่่่ก้บว่า 
 

เราต้องการจุะผลิ้ตสิ้นค้้าชนิดไหนมากกว่าก้น 
• ถ้้าป็อนด์ต้องการผลิ้ตป็ล้าจุำานวนส่้งทุ่�สุ้ดทุ่�ป็อนด์ส้ามารถ้ผลิ้ตได้ในเวล้าจุำาก้ด  

          ป็อนด์ค้วรเลื้อกการผลิ้ตทุ่�จุุด A 
• ถ้้าป็อนด์ต้องการผลิ้ตมะพรา้วจุำานวนส่้งทุ่�สุ้ดทุ่�ป็อนด์ส้ามารถ้ผลิ้ตได้ในเวล้า 

           จุำาก้ด ป็อนด์ค้วรเลื้อกการผลิ้ตทุ่�จุุด C 
• ถ้้าป็อนด์ต้องการผลิ้ตทุ้�งส้องอยู่่าง ค้วรเลื้อกจุุดการผลิ้ตทุ่�อยู่่่ระหว่างจุุด A  

           แล้ะจุุด C บนเส้้น PPC เช่น จุุดการผลิ้ต B

ณ จุุด E แม้ว่าจุะได้ผล้ผลิ้ตมากกว่าทุุกจุุดบนเส้้น PPC แต่ป็อนด์ไม่ส้ามารถ้ 
ผลิ้ตได้ เนื�องจุากม่ทุรพ้ยู่ากรไม่เพ่ยู่งพอ  ทุรพ้ยู่ากรในทุ่�น่� คื้อ เวล้าทุ่�ใช้ในการทุำางาน
ขึ้องป็อนด์ทุ่�ม่อยู่่่จุำาก้ด (แค่้ 16 ช้�วโมง) ซ้ึ่�งหากป็อนด์ต้องการผล้ผลิ้ตทุ่�เหนือกว่า

 

เส้้น PPC ป็อนด์ต้องม่ทุรพ้ยู่ากรมากกว่าน่� เช่น ม่เวล้าในการทุำางานเพิ�มข้ึ้�นเป็็น 20 ช้�วโมง

แล้้วจุดุไหนคืือจุดุท่ี่�ด่ท่ี่�สุุดในการผลิ้ต?

กรณ่ีจุดุการผลิ้ตอยู่่�เหนือเสุ้น PPC เป็็นจุดุท่ี่�ผลิ้ตไม่�ได้
เพราะม่่ที่รัพยู่ากรไม่�เพ่ยู่งพอล้�ะ?

ทุ่�จุุด D ป็อนด์ส้ามารถ้ผลิ้ตได้ส้บายู่ๆ แต่!!! จุะเป็็นการผลิ้ตทุ่�ใช้ทุรพ้ยู่ากรทุ่�ม่อยู่่่
ไม่เกิดป็ระสิ้ทุธิิภาพส่้งสุ้ด 

ต้วอยู่่าง การนำาเวล้าทุ่�ใช้ในการทุำางาน 16 ช้�วโมง ไป็ใช้ในกิจุกรรมอื�นๆ นอกเหนือ
จุากการทุำางาน เช่น แอบหล้้บ หรอืแอบเล่้นโทุรศ้ัพท์ุมือถื้อ ซ้ึ่�งกิจุกรรมอื�นๆ เหล่้าน่�  

ไม่ก่อให้เกิดผล้ผลิ้ต ทุ้ายู่ทุ่�สุ้ดจุะทุำาให้เกิดการผลิ้ตทุ่�ไม่ม่ป็ระสิ้ทุธิิภาพ แล้ะม่จุุด 

การผลิ้ตอยู่่่ตำากว่าเส้้น PPC น้�นเอง

กรณ่ีจุุดการผลิ้ตอยู่่�ใต้เสุ้น PPC เป็็นจุุดท่ี่�ผลิ้ตได้แต�ไม่�เกิด
ป็ระสิุที่ธิิภาพสุ่งท่ี่�สุุด เนื�องจุากยัู่งคืงม่่ที่รัพยู่ากรเหลื้ออยู่่� 

หรือเกิดจุากการใช้้ที่รัพยู่ากรไม่�เต็ม่ท่ี่� (หากใช้้ที่รัพยู่ากร
อยู่�างเต็ม่ท่ี่�จุะสุาม่ารถผลิ้ตได้ผล้ผลิ้ตบนเสุ้น PPC)
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คือ การ์ร์วัมควัามต้องการ์ซืึ่�อข้องทั�งสังคม ณ์ ร์ะดับร์าคาเด่ยวักัน หรื์อเร่์ยกได้ว่ัาเป็็นการ์ร์วัมกัน
ตามแกนนอน

เส้นอุปสงค์ตล�ด (Market Demand)

ตัว่อย่าง ณ์ ร์ะดับร์าคา 5 บาท จิะม่ 
ควัามต้องการ์ซืึ่�อส้มโอข้องนายแดง 10 ผ่ล 
ข้องนายดำา 5 ผ่ล และข้องนายข้าวั 15 ผ่ล 
ดังนั�น ณ์ ร์ะดบัร์าคา 5 บาท จิะม่อปุ็สงคต์ลาด
ท่� 30 ผ่ล (คำานวัณ์จิาก 10 + 5 + 15 = 30)  
เส้นอุป็สงค์ตลาดหาได้จิากการ์นำาเส้นอุป็สงค์
ข้องแต่ละคนมาบวักร์วัมกันตามแกนนอน 
หรื์อแกนป็ริ์มาณ์

คว�มยืดหยุ่นของอุปสงค์
(Elasticity of Demand: Ed)

ก่่อนจะไปรู้้�จกั่ความยืืดหย่่ืนของอ่ปสงค์ อยืาก่ให�ทุ่ก่คนด้
คลิิปสรู้ป่วิธีีก่ารู้จำาส้ตรู้สัก่นิด จะช่่วยืให�เข�าใจความหมายื

ของความยืืดหย่่ืนแต่ลิะช่นิดได�งา่ยืข้�นมาก่ๆ

เทคนิค
ก�รจำำ�สูตรคว�มยืดหยุ่น

25 37.5 50 62.5 75 100

1

2
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5

ร์าคา (P)

ป็ร์ิมาณ์ (Q)

เส้นอุป็สงค์ตลาด
(Market Demand: D)

87.5 112.5

Scan เลย
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ตัว่อย่าง  
EP = -1.35 หมายควัามว่ัา เมื�อร์าคาเป็ล่�ยนแป็ลง 1% จิะส่งผ่ลให้ควัามต้องการ์ซืึ่�อสินค้า

เป็ล่�ยนแป็ลงไป็ 1.35% ในทิศึทางตร์งกันข้้าม
EP = -0.25 หมายควัามว่ัา เมื�อร์าคาเป็ล่�ยนแป็ลง 1% จิะส่งผ่ลให้ควัามต้องการ์ซืึ่�อสินค้า

เป็ล่�ยนแป็ลงไป็ 0.25% ในทิศึทางตร์งกันข้้าม

ทำาควัามเข้้าใจิง่ายๆ คือ เมืู�อราคาเป็ลี�ยนแป็ลงไป็ เราจุะป็รับเป็ลี�ยนก็ารบริโภคมูาก็หรือน�อย
เพียงใดี ถ้ึาเร์าป็รั์บเป็ล่�ยนการ์บริ์โภคได้ง่าย แสดงว่ัาเร์าม่ควัามยืดหยุ่นส้ง

ตัว่อย่าง หากร์าคาข้องนำ�าอัดลมเพิี่�มข่้�นจิาก 10 บาท/ข้วัด เป็็น 20 บาท/ข้วัด (ป็รั์บเพิี่�มข่้�น 
100%) เร์าจิะลดการ์บริ์โภคนำ�าอัดลมลงอย่างมาก และหันไป็บริ์โภคสินค้าอื�นๆ ทดแทน เป็รียบเทีุยบ
กั็บราคายาสำาหรับโรคเบาหว่าน หากร์าคาป็รั์บข่้�นจิาก 10 บาท/เม็ด เป็็น 20 บาท/เม็ด (ป็รั์บเพิี่�มข่้�น 
100% เช่นกัน) ผ้้่ป่็วัยโร์คเบาหวัานไม่สามาร์ถึลดการ์บริ์โภคยาได้ เนื�องจิากไม่ม่สินค้าอื�นๆ ทดแทน 
ดังนั�นนำ�าอัดลมเป็็นสินค้าท่�ม่ควัามยืดหยุ่นต่อร์าคาส้งกว่ัายาสำาหรั์บโร์คเบาหวัาน

1. คว�มยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อร�ค�
(Price Elasticity of Demand: EP)

นิยามู

เมูื�อราคาเป็ลี�ยนแป็ลง 1% จิะส่งผ่ลใหค้ว่ามูต�องก็ารซื�อสินค�าเป็ลี�ยนแป็ลงไป็ ... %

EP = 
%∆Q
%∆P

            ก�รคำ�นวณห�ค่�คว�มยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อร�ค�

Graph Tips

เมื�อราค้าเพิ�มข้ึ้�น เราจุะล้ดการบรโิภค้อยู่่างไร
• หากล้ดการบรโิภค้ได้มาก 
   แส้ดงว่าม่ค้วามยืู่ดหยุู่่นส่้ง
• หากล้ดการบรโิภค้ได้น้อยู่
   แส้ดงว่าม่ค้วามยืู่ดหยุู่่นตำา

Q2 Q1

P1

P2

ร์าคา (P)

ป็ริ์มาณ์ (Q)
Demand
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B
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2
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โดยค่าคว่ามูยืดีหยุ่นขีองอุป็สงค์ต่อราคาจุะมีูค่าเป็็นลบเสมูอ เนื�องจิากร์าคากับป็ริ์มาณ์ 
ม่ควัามสัมพัี่นธ์ีในทิศึทางตร์งกันข้้าม ตามกฎข้องอุป็สงค์ (Law of Demand)

ก็ารวิ่เคราะห์ค่าคว่ามูยืดีหยุ่นขีองอุป็สงค์ต่อราคา
1. ค่าคว่ามูยืดีหยุ่นต่อราคาน�อยก็ว่่า 1 (EP < 1)
“เมื�อร์าคาเป็ล่�ยนแป็ลง 1% แต่ป็ริ์มาณ์การ์บริ์โภคป็รั์บเป็ล่�ยนได้น้อยกว่ัา 1%” เร่์ยกว่ัา สินค�า

จุำาเป็็น (Necessity Goods) กล่าวัคือ ไม่ว่ัาร์าคาสินค้าจิะป็รั์บเป็ล่�ยนไป็มากแค่ไหน แต่ป็ริ์มาณ์ 
การ์บริ์โภคจิะป็รั์บเป็ล่�ยนเพ่ี่ยงนิดเด่ยวัหรื์อไม่ป็รั์บเป็ล่�ยนเลย เนื�องจิากเป็็นสินค้าจิำาเป็็นท่�เร์ายังต้อง
บริ์โภคอย่้ เช่น นำ�ามัน ไฟฟ้า นำ�าป็ร์ะป็า

2. ค่าคว่ามูยืดีหยุ่นต่อราคามูาก็ก็ว่่า 1 (EP > 1)
“เมื�อร์าคาเป็ล่�ยนแป็ลง 1% แต่ป็ริ์มาณ์การ์บริ์โภคป็รั์บเป็ล่�ยนได้มากกว่ัา 1%” เร่์ยกว่ัา สินค�า

ฟุ�มูเฟือย (Luxury Goods) กล่าวัคือ แม้ว่ัาร์าคาสินค้าจิะป็ร์ับตัวัส้งข่้�นเพ่ี่ยงนิดเด่ยวั แต่ป็ริ์มาณ์ 
การ์บริ์โภคจิะป็รั์บเป็ล่�ยนลดลงอย่างมาก หร์ืออาจิป็ร์ับเป็ล่�ยนไป็บร์ิโภคสินค้าอื�นๆ ทดแทน เช่น  
ตั�วัเข้้าสวันสนุก กร์ะเป๋็าแบร์นด์เนม ตั�วัล่องเรื์อสำาร์าญ

ก็ารคำานว่ณีคว่ามูยืดีหยุ่นแบบช่ว่ง

EP = 
∆Q
∆P  × P1 + P2

Q1 + Q2

ก็ารคำานว่ณีคว่ามูยืดีหยุ่นแบบจุุดี

EP = 
∆Q
∆P  × P1

Q1

สิ่่�งสิ่ำ�คััญ! 
เวัลาด้ค่าควัามยืดหยุ่นข้องอุป็สงค์ต่อร์าคาเพืี่�อวิัเคร์าะห์ว่ัาเป็็นสินค้าป็ร์ะเภทใด ให�วิ่เคราะห์

จุาก็ค่าตัว่เลขีนั�นโดียไมู่ต�องสนใจุเครื�องหมูาย เช่น ค่าควัามยืดหยุ่นเท่ากับ -2 ถึือวั่าเป็็น
สินค้าฟุ่มเฟือย (ด้แค่เลข้ 2 เท่านั�น ไม่ต้องสนใจิเครื์�องหมายลบ)
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Mr. Econ

แนวข้�อสอบนี�มีริะดั้บความยากเท่ิากับข้�อสอบริะดั้บป็ริิญญาตุรีิ
ข้องแตุ่ละมหาวิทิยาลัยในป็ริะเทิศไทิยตุลอด้ 7 ปี็ทีิ�ผู่้านมา หากทิำา
แนวข้�อสอบนี�ได้�เกิน 80% รัิบริองได้�เลยว่า ทุิกคนจะมีความเข้�าใจเนื�อหา
เศริษฐศาสตุร์ิจุลภาคในเกณฑ์์ดี้มาก เนื�องจากข้�อสอบเหล่านี�คริอบคลุม
เนื�อหาและใจความสำาคัญข้องวิช่าเศริษฐศาสตุร์ิจุลภาคทัิ�งหมด้

แนวข้อสอบปรนัย ความยากระดับปริญญาตรี

ถ้�าริาคาสินค�า X ลด้ลง ข้ณะทีิ�ความตุ�องการิบริิโภคสินค�า Y เพิึ�มขึ้�น ดั้งนั�นเริาจึงสรุิป็ได้�ว่า
อย่างไริ

ก. สินค�า X และสินค�า Y เป็็นสินค�าทิด้แทินกัน (Substitute Goods)
ข้. สินค�า X และสินค�า Y เป็็นสินค�าด้�อย (Inferior Goods)
ค. สินค�า X และสินค�า Y เป็็นสินค�าป็ริะกอบกัน (Complementary Goods)
ง. สินค�า X และสินค�า Y เป็็นสินค�าป็กติุ (Normal Goods)

1. 

แนวข้้อสอบ
PART 01

08
ป็อนด์้มีพึฤติุกริริมช่อบดื้�มกาแฟิและรัิบป็ริะทิานข้นมปั็งในทุิกเช่�า ตุ่อมาริาคากาแฟิป็รัิบตัุวส้งขึ้�น 
ทิำาให�ป็อนด้ล์ด้ป็ริิมาณการิบริิโภคข้นมป็งัด้�วย จากเหตุุการิณดั์้งกล่าวสามาริถ้สริปุ็ได้�ว่าอยา่งไริ

ก. ค่าความยืด้หยุ่นไข้ว�ข้องกาแฟิตุ่อข้นมปั็งมีค่าเป็็นบวก และทัิ�งค่้เป็็นสินค�าฟุิ�มเฟืิอย  
 (Luxury Goods)
ข้. ค่าความยืด้หยุ่นไข้ว�ข้องกาแฟิตุ่อข้นมป็ังมีค่าเป็็นบวก และทัิ�งค่้เป็็นสินค�าทิด้แทินกัน  
 (Substitute Goods)
ค. ค่าความยืด้หยุ่นไข้ว�ข้องกาแฟิตุ่อข้นมปั็งมีค่าเป็็นลบ และทัิ�งค่้เป็็นสินค�าด้�อย (Inferior  
 Goods)
ง. ค่าความยืด้หยุ่นไข้ว�ข้องกาแฟิตุ่อข้นมปั็งมีค่าเป็็นลบ และทัิ�งค่้เป็็นสินค�าป็ริะกอบกัน  
 (Complementary Goods)

2. 
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ตัิ�มเพิ�งสำาเร็ิจการิศึกษาในุสาข้าวิ่ชาการิเงินุ จากมหาวิ่ทย์าลััย์ฮอกว่อติส์ แลัะได้ริบัการิเสนุองานุ
จากบริิษัทชื�อดัง 3 บริิษัท ดังนีุ�

บริิษัท รัิกนุำ�ารัิกปลัา จำากัด เสนุอติำาแหนุ่ง : พนัุกงานุบัญชีได้รัิบเงินุเดือนุ 30,000 บาท/เดือนุ
บริิษัท ทักสิ จำากัด เสนุอติำาแหนุ่ง : หัว่หนุ้าทีมการิติลัาดได้รัิบเงินุเดือนุ 45,000 บาท/เดือนุ
บริิษัท นุาฬิิกาเพื�อนุยื์มไป จำากัด เสนุอติำาแหนุ่ง : หัว่หนุ้างานุรัิกษาคืว่ามปลัอดภัย์ได้รัิบ 

เงินุเดือนุ 40,000 บาท/เดือนุ
กำาหนุดให้ ตัิ�มสนุใจแต่ิเพีย์งเงินุเดือนุที�ได้ริับในุแต่ิลัะเดือนุเท่านัุ�นุ หากตัิ�มเลืัอกทำางานุที�

บริิษัท รัิกนุำ�ารัิกปลัา จำากัด แลัะบริิษัท ทักสิ จำากัด ตัิ�มจะมีต้ินุทุนุค่ืาเสีย์โอกาส (Opportunity 
Cost) เป็นุมูลัค่ืาเท่าไริ (ติามลัำาดับ)

ก. ตัิ�มจะสูญเสีย์โอกาสเป็นุพนัุกงานุบริิษัท ทักสิ จำากัด มูลัค่ืา 45,000 บาท ตัิ�มจะสูญเสีย์ 
   โอกาสเป็นุพนัุกงานุบริิษัท รัิกนุำ�ารัิกปลัา จำากัด มูลัค่ืา 30,000 บาท
ข้. ตัิ�มจะสูญเสีย์โอกาสเป็นุพนุักงานุบริิษัท ทักสิ จำากัด แลัะบริิษัท นุาฬิิกาเพื�อนุย์ืมไป      
   จำากัด มูลัค่ืา 75,000 บาท ตัิ�มจะสูญเสีย์โอกาสเป็นุพนัุกงานุบริิษัท รัิกนุำ�ารัิกปลัา จำากัด  
   แลัะบริิษัท นุาฬิิกาเพื�อนุยื์มไป จำากัด มูลัค่ืา 70,000 บาท
คื. ตัิ�มจะสูญเสีย์โอกาสเป็นุพนัุกงานุบริิษัท ทักสิ จำากัด มูลัค่ืา 45,000 บาท ตัิ�มจะสูญเสีย์ 
   โอกาสเป็นุพนัุกงานุบริิษัท นุาฬิิกาเพื�อนุยื์มไป จำากัด มูลัค่ืา 40,000 บาท
ง. ไม่มีข้้อใดถู้กต้ิอง

3. 

ถ้้าปริะชาชนุมีคืว่ามต้ิองการิซืึ่�อสินุค้ืาเท่าเดิม ข้ณะที�ริาคืาสินุค้ืาปรัิบตัิว่สูงขึ้�นุ ค่ืาคืว่ามยื์ดหยุ่์นุ
ต่ิอริาคืาจะมีค่ืาเท่าไริ

ก. ค่ืาคืว่ามยื์ดหยุ่์นุต่ิอริาคืามีค่ืาเท่ากับ 0 
ข้. ค่ืาคืว่ามยื์ดหยุ่์นุต่ิอริาคืามีค่ืาเท่ากับ 1
คื. ค่ืาคืว่ามยื์ดหยุ่์นุต่ิอริาคืามีค่ืานุ้อย์กว่่า 1
ง. ค่ืาคืว่ามยื์ดหยุ่์นุต่ิอริาคืามีค่ืามหาศาลั

สมมติิให้ปริิมาณคืว่ามต้ิองการิบริิโภคืสินุค้ืา X เพิ�มขึ้�นุเท่ากับ 1% เมื�อริะดับริาคืาสินุค้ืาลัดลัง 2% 
จงคืำานุว่ณหาค่ืาคืว่ามยื์ดหยุ่์นุต่ิอริาคืา

ก. ค่ืาคืว่ามยื์ดหยุ่์นุต่ิอริาคืาเท่ากับ 0.25
ข้. ค่ืาคืว่ามยื์ดหยุ่์นุต่ิอริาคืาเท่ากับ 0.5
คื. ค่ืาคืว่ามยื์ดหยุ่์นุต่ิอริาคืาเท่ากับ 4
ง. ค่ืาคืว่ามยื์ดหยุ่์นุต่ิอริาคืาเท่ากับ 2

4. 

5. 
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แนวข้อสอบอัตนัย ความยากระดับปริญญาตรี

โริงงานุผัลิัติปลัากริะป�องแห่งหนึุ�งมีข้้อมูลัฟัิงก์ชันุการิผัลิัติดังแสดงในุติาริาง1. 

1.1  จงคืำานุว่ณแลัะเติิมช่องว่่างในุติาริางให้คืริบถ้้ว่นุ

Mr. Econ

แนุว่ข้้อสอบนีุ�มีริะดับคืว่ามย์ากเท่ากับข้้อสอบริะดับปริิญญาติรีิ
ข้องแต่ิลัะมหาวิ่ทย์าลััย์ในุปริะเทศไทย์ติลัอด 7 ปีที�ผ่ัานุมา หากทำาได้
เกินุ 80% ริบัริองไดเ้ลัย์ว่่า ทกุคืนุจะมคีืว่ามเข้้าใจเนืุ�อหาเศริษฐศาสติริ์
จุลัภาคืในุเกณฑ์์ดีมาก เนืุ�องจากแนุว่ข้้อสอบคืริอบคืลุัมเนืุ�อหาแลัะ
ใจคืว่ามสำาคัืญข้องวิ่ชาเศริษฐศาสติร์ิจุลัภาคืทั�งหมด

ปริีมาณ
เคร่ี�องจักรี

ปริีมาณ
แรีงงาน่

ผลผลิตัรีวม
(TP)

ผลผลิตัส่วน่เพิึ�ม
(MP)

ผลผลิตัเฉลี�ย
(AP)

1 1 45

1 2 50

1 3 132

1 4 40

1 5 187

1 6 190

1 7 180
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1.2  โริงงานุผัลิัติปลัากริะป�องดังกล่ัาว่ปริะสบกับ Law of Diminishing of Marginal Product  
      หรืิอไม่ ถ้้าเกิด เริิ�มตัิ�งแต่ิช่ว่งปริิมาณแริงงานุคืนุที�เท่าไริจนุกริะทั�งถึ้งคืนุที�เท่าไริ

1.3 “ปกติิแล้ัว่หนุ่ว่ย์ผัลิัติจะจ้างแริงงานุที�มีคืว่ามรู้ิคืว่ามสามาริถ้สูงก่อนุ จึงทำาให้ช่ว่งแริกๆ  
    ข้องการิจ้างแริงงานุได้รัิบผัลัผัลิัติส่ว่นุเพิ�มมากกว่่าการิจ้างงานุในุคืนุหลัังๆ” จากปริะโย์คื 
      ดังกล่ัาว่จริิงหรืิอไม่ เพริาะเหตุิใด

โริงงานุผัลิัตินุำ�าติาลัแห่งหนึุ�งมีข้้อมูลัฟัิงก์ชันุต้ินุทุนุจากการิผัลิัติดังแสดงในุติาริาง จงคืำานุว่ณ
แลัะเติิมติาริางให้คืริบถ้้ว่นุ

2. 

ปริีมาณการีผลิตั 
(ตััน่)

TFC TVC TC AFC AVC AC MC

0 100 - - - -

1 90 100 90 190 90

2 135

3 80

4 60

5 470

6 450
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