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บทที่ 4 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
(Theory of Consumer Behavior)
ทฤษฎีอธิบายพฤติกรรมผู้บริโภคประกอบด้ วย
1. ทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utility Theory) เป็ นทฤษฎีที่ถือว่าความพอใจของผู้บริ โภค
สามารถวัดได้ ถือเป็ น Cardinal Theory
2. ทฤษฎีเส้ นความพอใจเท่ากัน (Indifference Curve Theory) เป็ นทฤษฎีที่ถือว่าความ
พอใจของผู้บริ โภคไม่สามารถวัดได้ จะบอกได้ เพียงว่ามีความพอใจมากกว่าหรื อน้ อยกว่า ถือเป็ น
Ordinary Theory
4.1 ทฤษฎีอรรถประโยชน์
อรรถประโยชน์ (Utility) หมายถึงความพอใจที่ผ้ บู ริ โภคได้ รับจากการอุปโภคบริ โภคสินค้ า
และบริ การ โดยความพอใจที่ได้ รับจากการบริ โภคสินค้ าและบริ การสามารถวัดเป็ นหน่วย เรี ยกว่า
util
เศรษฐทรั พย์ (Economic goods) ทุกชนิดย่อมมีอรรถประโยชน์ ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กับความ
ต้ องการในสินค้ านัน่ คือ สินค้ าชนิดเดียวกันจานวนเท่ากันอาจให้ ประโยชน์ต่างกันได้ กรณีเวลา
ต่างกัน หรื อผู้บริโภคต่างกัน
4.2 ความหมายของอรรถประโยชน์ เพิม่ และอรรถประโยชน์ รวม
อรรถประโยชน์เพิ่ม (Marginal Utility: MU) หมายถึงความพอใจที่ผ้ บู ริ โภคได้ รับเพิ่มขึ ้น
จากการบริโภคสินค้ าเพิ่มขึ ้น 1 หน่วย นัน่ คือ

อรรถประโยชน์รวม(Total Utility: TU) หมายถึงผลรวมของอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม (MU)
ที่ผ้ บู ริโภคได้ รับจากการบริโภคสินค้ า ตังแต่
้ หน่วยแรกจนถึงหน่วยที่กาลังพิจารณานัน่ คือ
∑
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4.2.1 ความสัมพันธ์ระหว่าง TU และ MU
จากรู ป ที่ 4.2-1 สามารถหาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งค่า อรรถประโยชน์ ร วม (MU) และ
อรรถประโยชน์สว่ นเพิ่ม (TU) ได้ ดงั นี ้
• เมื่อ MU > 0 ,ค่า TU จะมีคา่ เพิ่มขึ ้น (TU ↑ )
• เมื่อ MU = 0 , TU จะมีคา่ มากที่สดุ (max TU)
• ต่อจากนันค่
้ าของ TU จะลดลง (TU ↓) เมื่อ MU < 0

TU,MU
max TU

TU

MU = 0
Q

0
รู ปที่ 4.2-1 เส้ นอรรถประโยชน์รวม
4.3 กฏการลดน้ อยลงอรรถประโยชน์ ส่วนเพิม่

เมื่อผู้บริโภคได้ รับสินค้ าหรื อบริการเพิ่มขึ ้นๆที่ละหน่วยอรรถประโยชน์ ส่วนเพิ่มของสินค้ า
และบริ การหน่วยที่เพิ่มนันจะลดลงตามล
้
าดับ เช่น การดื่มน ้า อรรถประโยชน์จะลดน้ อยลงเรื่ อยๆ
เมื่อดื่มน ้าเพิ่มขึ ้นทีละแก้ ว ตรงข้ ามกับผู้ที่อยู่ในทะเลทรายที่กระหายน ้า จะรู้ สึกว่าน ้าหนึ่งแก้ วมี
คุณค่ามาก ซึง่ แสดงว่า MU ของน ้าลดลงเมื่อมีน ้าจานวนแก้ วเพิ่มขึ ้น
4.4 ดุลยภาพของผู้บริโภค (Consumer Equilibrium)
ดุลยภาพของผู้บริโภคนัน้ เป็ นการพิจารณาว่าผู้บริ โภคจะใช้ จ่ายเงินรายได้ ที่มีอยู่จากัดใน
การซื ้อสินค้ าและบริการชนิดต่างๆ อย่างไร จึงจะได้ รับความพอใจสูงสุด (Maximize Utility)
4.4.1 เงื่อนไขการบริ โภคที่เหมาะสมที่สดุ ภายใต้รายได้จากัด
โดยแบ่งได้ เป็ น 3 กรณี ได้ แก่
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กรณี ที่ ผ้ ูบ ริ โ ภคมี ร ายได้ ไ ม่จ ากัด และสิ น ค้ าทุก ชนิ ดมี ร าคาเท่า กัน เนื่ องจากผู้บ ริ โ ภค
แสวงหา max TU ดังนันผู
้ ้ บริโภคจะเลือกซื ้อสินค้ าจนถึงหน่วยที่ MU = 0 แล้ วก็หยุดซื ้อสินค้ าชนิด
นัน้ จากนันก็
้ ซื ้อสินค้ าตัวต่อไปโดยใช้ หลักการเดิม จึงกล่าวได้ วา่
max TU เมื่อ MUa = MUb = ………= 0
กรณีที่ผ้ บู ริโภคมีรายได้ จากัดและสินค้ าทุกชนิดราคาเท่ากัน ผู้บริ โภคจะมีการตัดสินใจซื ้อ
สินค้ าที่ให้ MU สูงสุดก่อนจนถึงหน่วยที่ MU ของสินค้ านันเท่
้ ากับ MU ของหน่วยแรกของสินค้ าที่
สองไปเรื่ อยๆจนหมดรายได้ ที่มีอยู่ นัน่ คือ
max TU เมื่อ MUa = MUb = ……… = MUn = k
กรณีที่ผ้ บู ริโภคมีรายได้ จากัดและสินค้ าทุกชนิดราคาไม่เท่ากัน เนื่องจากในความเป็ นจริ ง
สินค้ าแต่ละชนิดมีราคาไม่เท่ากัน จึงต้ องมีการปรับให้ ราคาสินค้ าทุกชนิดมีค่าเท่ากับ 1 โดยการ
หาร MU ด้ วยราคาของสินค้ านันๆ
้ จะได้
max TU เมื่อ MUa/Pa = MUb/Pb = ……… = MUn / Pn = k
จากรูปที่ 4.4-1 สัดส่วนการบริ โภคสินค้ า a จานวน Q1 หน่วย และ b จานวน Q1 หน่วย ดี
ที่สดุ เงื่อนไขนี ้คือ Mua = Mub

รู ปที่ 4.4-1 เส้ นอรรถประโยชน์รวมและอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มของสินค้ า a, b

4.4.2 ข้อโต้แย้งทฤษฎีอรรถประโยชน์
• ในการซื ้อสินค้ าและบริ การผู้บริ โภคไม่ได้ สนใจถึง MU ของสินค้ าแต่ละชนิด ทาให้ ไม่เกิด
ดุลยภาพ
• ผู้บริโภคมักซื ้อสินค้ าตามความเคยชิน ไม่ได้ คานึงถึง MU
• ความพอใจของผู้บริโภคไม่สามารถวัดเป็ นหน่วยได้
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4.5 ทฤษฎีเส้ นความพอใจเท่ากัน (Indifference Curve Theory)
เส้ นความพอใจเท่ากัน (เส้ นIC) คือเส้ นที่แสดงสัดส่วนของสินค้ าสองชนิดที่แตกต่างกันแต่
ให้ ความพอใจแก่ผ้ บู ริโภคเท่ากัน
รูปที่ 4.5-1 แสดงให้ เห็นว่าทุกจุด (A, B, C) บนเส้ น IC ให้ ความพอใจเท่ากันแก่ผ้ ซู ื ้อ

สินค้า y
A

10
6
4
0

B
1

2

C

IC

3

สินค้า x

รู ปที่ 4.5-1 เส้ นความพอใจเท่ากัน
4.5.1 แผนภาพเส้นความพอใจเท่ากัน (Indifference Map)
เส้ น IC ของผู้บริ โภคคนหนึ่งๆ มีได้ หลายเส้ นเพราะความพอใจของผู้บริ โภคมีหลายระดับ
โดยเส้ นที่อยูเ่ หนือกว่าย่อมให้ ความพอใจมากกว่า

รู ปที่ 4.5-2 แผนภาพเส้ นความพอใจเท่ากัน
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4.5.2 คุณสมบัติของเส้นความพอใจเท่ากัน
เส้ นความพอใจเท่ากันมีคณ
ุ สมบัตทิ ี่สาคัญ 4 ประการ คือ
1. เป็ นเส้ นโค้ งทอดลงจากซ้ ายมาขวา หรื อมีคา่ ความชันเป็ นลบ (Negative slope) แสดงถึง
ผู้บริโภคที่ได้ รับสินค้ าอย่างหนึง่ ลดลง แล้ วเขาต้ องเพิ่มการบริ โภคสินค้ าอีกอย่างหนึ่งเพื่อชดเชยให้
ได้ รับความพอใจเท่าเดิม
2. เป็ นเส้ น โค้ ง เว้ าเข้ าหาจุดกาเนิด (origin) แสดงถึงการทดแทนของสินค้ า 2 อย่างได้ ไ ม่
สมบูรณ์
3. เส้ นความพอใจเท่ากันตัดกันไม่ได้ เนื่องจากแต่ละเส้ น IC มีความพอใจในระดับที่แตกต่าง
กัน เส้ นที่มีความพอใจมากย่อมอยู่สงู กว่าเส้ นที่มีความพอใจน้ อยกว่า และทุกๆจุดบนเส้ นเดียวกัน
แสดงถึงความพอใจระดับเดียวกัน
4. เป็ นเส้ นที่ตอ่ เนื่องไม่ขาดตอน
4.6 อัตราส่ วนเพิ่ม ของการทดแทนกันของสิ นค้ า 2 ชนิ ด (Marginal Rate of Substitution:
MRS)
อัตราส่วนเพิ่มการทดแทนกันของสินค้ า: MRS หมายถึงการลดลงของสินค้ าชนิดหนึ่ง เมื่อ
ผู้บริโภคได้ รับสินค้ าอีกชนิดหนึง่ เพิ่มขึ ้นหนึง่ หน่วย โดยรักษาระดับความพอใจให้ คงเดิม
สมมุติให้ x และ y เป็ นสินค้ า 2 ชนิดนัน้ ถ้ าผู้บริ โภคได้ รับสินค้ า x เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย โดย
ได้ รับสินค้ า y ลดลง ค่า MRSxy = -dY/dX คือค่า slope ของเส้ น IC
ในทางกลับกัน ถ้ าผู้บริ โภคได้ รับสินค้ า y เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย โดยบริ โภคสินค้ า x ลดลง ค่า
MRSyx = -dX/dY
4.7 กฎการลดน้ อ ยถอยลงของอัต ราส่ วนเพิ่มของ การทดแทนกันของสิ นค้ า 2 ชนิ ด (Law of
Diminishing Marginal Rate of Substitution)
การลดน้ อยถอยลงของอัตราส่วนเพิ่มของการทดแทนกันของสินค้ า หมายถึงการลดลง
ของสินค้ าชนิดหนึง่ เมื่อได้ บริโภคสินค้ าอีกชนิดหนึง่ เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย โดยรักษาระดับความพอใจให้
เท่าเดิม
เมื่อผู้บริ โภคได้ รับสินค้ าชนิดใดชนิดหนึ่งเพิ่มขึ ้นที่ละหน่วย (สินค้ า x) ค่า MRSxy
(หมายถึง เพิ่ม X แต่ล ด Y) จะมีค่าลดลงเรื่ อยๆ เนื่องจากสินค้ าทัง้ สองชนิดทดแทนกันได้ ไ ม่
สมบูรณ์ ซึง่ เป็ นเหตุผลที่อธิบายว่าทาไมเส้ น IC จึงโค้ งเข้ าหาจุดกาเนิด
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ข้ อยกเว้ น
1. กรณีสินค้ า 2 ชนิดทดแทนกันได้ สมบูรณ์ เส้ น IC จะเป็ นเส้ นตรงลาดลงจากซ้ ายมาขวาดังรูปที่
4.5-1 แสดงให้ เห็นว่าค่า MRSxy และ MRSyx มีคา่ คงที่ (เส้ น IC ทามุม 45 องศากับแกน X) เช่น
สบูย่ ี่ห้อ 1 กับยี่ห้อ 2

รู ปที่ 4.5-1 เส้ นความพอใจเท่ากัน กรณีสินค้ า 2 ชนิดทดแทนกันได้ สมบูรณ์
2. สินค้ า 2 ชนิดใช้ ประกอบกัน เช่น รถยนต์กบั น ้ามัน หลอดไฟกับไฟฟ้า ดังรูปที่ 4.5-2 ค่า MRSxy
เท่ากับ α ในช่วงที่ IC ตังฉากกั
้
บแกน X และค่า MRSxy เท่ากับ 0 ในช่วง IC ขนานกับแกน X

รู ปที่ 4.5-2 เส้ นความพอใจเท่ากัน กรณีสินค้ า 2 ชนิดใช้ ประกอบกัน
4.8 เส้ นงบประมาณ (Budget Line)
เส้ นงบประมาณ (Budget Line) คือเส้ นที่แสดงให้ เห็นถึงจานวนต่างๆของสินค้ า 2 ชนิด
ซึง่ สามารถซื ้อได้ ด้วยเงินจานวนหนึง่ ที่กาหนดให้ ณ ราคาตลาดขณะนัน้
รูปที่ 4.8-1 แสดงเส้ นงบประมาณหนึ่งๆ สาหรับซื ้อสินค้ า x และ y โดยรายจ่ายในการซื ้อ
สินค้ าคือ X(Px) + Y(Py)
โดยมีความชันของเส้ นงบประมาณเป็ นลบ (slope = -Px/Py) แสดงถึง ราคาสัมพัทธ์
(Relative price) ของสินค้ า X เมื่อเทียบกับสินค้ า Y
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รู ปที่ 4.8-1 เส้ นงบประมาณหรื อเส้ นราคา
4.8.1 การเปลี่ยนแปลงเส้นงบประมาณ
การเปลี่ยนแปลงเส้ นงบประมาณหรื อรายได้ มี 2 กรณีคือ
1) รายได้ เปลี่ยน , ราคาสินค้ า x และ y คงที่
รู ปที่ 4.8-2 แสดงให้ เห็นเส้ นรายได้ ที่เปลี่ยนไป เมื่อรายได้ เพิ่มขึ ้น ก็สามารถซือ้ สินค้ า x
และ y ได้ เพิ่มขึ ้น ตรงข้ ามกับกรณีที่รายได้ ลดลง ผู้บริโภคย่อมซื ้อสินค้ าทัง้ 2 ชนิดได้ น้อยลง

รู ปที่ 4.8-2 เส้ นรายได้ ที่เปลี่ยนแปลง
2) รายได้ คงที่, ราคาเปลี่ยน
2.1) รายได้ คงที่, ราคาสินค้ า x เปลี่ยน, ราคา y คงที่
สมมติให้ รายได้ และราคาสินค้ า y คงที่ เมื่อราคาสินค้ า x เพิ่มขึ ้น จะทาให้ ปริ มาณสินค้ า x
ที่ซื ้อได้ ลดลงและหันไปซื ้อสินค้ า y เพิ่มขึ ้น ในแง่ผลการทดแทนจะพบว่าผู้บริ โภคได้ รับความพอใจ
เท่าเดิม แต่ในผลทางรายได้ ผู้บริ โภคซื ้อสินค้ าทัง้ 2 ชนิดได้ น้อยลงด้ วยเงินเท่าเดิมแสดงว่ารายได้
ที่แท้ จริงของผู้บริโภคลดลงและความพอใจของผู้บริโภคก็ลดลง
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กรณีที่สินค้ า x มีราคาถูกลง จะทาให้ ปริ มาณสินค้ า x ที่ซื ้อได้ เพิ่มขึ ้นและลดปริ มาณการ
ซื ้อสินค้ า y ลง ในแง่ผลทางรายได้ จะพบว่าผู้บริ โภคสามารถซื ้อสินค้ าทัง้ 2 ชนิดได้ ปริ มาณมากขึ ้น
ด้ วยจานวนเงินเท่าเดิม หมายความว่ารายได้ ที่แท้ จริงของผู้บริ โภคเพิ่มขึ ้นและความพอใจก็เพิ่มขึ ้น
เช่นกัน ดังรูปที่ 4.8-3

รู ปที่ 4.8-3 เส้ นรายได้ และราคาสินค้ า y คงที่ ราคาสินค้ า x เปลี่ยนแปลง
2.2) รายได้ คงที่, ราคาสินค้ า y เปลี่ยน, ราคา x คงที่
กรณีนี ้ก็เช่นเดียวกับข้ อ 2.1 นัน่ คือ เมื่อราคาสินค้ า y เพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ รายได้ ที่แท้ จริ งของ
ผู้บริ โภคลดลงและความพอใจของผู้บริ โภคก็ลดลง แต่รายได้ ที่แท้ จริ งของผู้บริ โภคเพิ่มขึน้ และ
ความพอใจก็เพิ่มขึ ้นในกรณีที่ราคาสินค้ า y ลดลง

รู ปที่ 4.8-4 เส้ นรายได้ และราคาสินค้ า x คงที่ ราคาสินค้ า y เปลี่ยนแปลง
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4.9 ดุลยภาพของผู้บริโภค
ดุลยภาพของผู้บริ โภค คือจุดที่การบริ โภคที่ผ้ ูบริ โภคได้ รับความพอใจสูงสุด นัน่ คือดุลย
ภาพของผู้บริ โภคจะเกิดขึ ้นเมื่อผู้บริ โภคใช้ เงินที่มีอยู่จากัดซือ้ สินค้ า 2 ชนิด โดยทาให้ เขาได้ รับ
ความพอใจสูงสุด
รูปที่ 4.9-1 จุดสัมผัสระหว่างเส้ น IC เส้ นใดเส้ นหนึ่งกับเส้ นงบประมาณ เรี ยกว่า จุดดุลย
ภาพ (จุด E) แสดงให้ เห็นว่าจานวนสินค้ าทัง้ 2 ชนิดซึ่งซือ้ ด้ วยเงินจานวนที่กาหนดให้ จะทาให้
ผู้บริโภคได้ รับความพอใจสูงสุด

รู ปที่ 4.9-1 จุดดุลยภาพของผู้บริโภค
4.10 การเปลีย่ นแปลงภาวะดุลยภาพ
4.10.1 ดุลยภาพเปลี่ยนแปลงเมื่อรายได้ที่แท้ จริ งเปลี่ยน
รายได้ ที่แท้ จริ งเปลี่ยนแปลงได้ จาก 2 กรณี คือ ตัวเงินเปลี่ยนแปลงโดยที่ราคาสินค้ าคงที่
และตัวเงินคงที่แต่ราคาสินค้ าเปลี่ยนแปลง
รูปที่ 4.10-1 แสดงให้ เห็นว่าเส้ นงบประมาณเปลี่ยนแปลง โดยเส้ นใหม่จะขยับสูงขึ ้นจาก
เส้ นเดิมในระยะทางที่เท่ากันตลอดเส้ น จุดดุลยภาพเปลี่ยนจาก E1 ไป จุด E2 แสดงถึงรายได้ ที่
แท้ จริงเพิ่มขึ ้น
สินค้า y
ICC
E2
E1

IC2
IC1

0
สินค้า x
รู ปที่ 4.10-1 การเปลี่ยนแปลงดุลยภาพผู้บริโภคเมื่อรายได้ แท้ จริงเปลี่ยน
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4.10.2 ดุลยภาพเปลี่ยนแปลงเมื่อราคาสิ นค้าชนิ ดหนึ่ งเปลี่ยน อีกชนิ ดหนึ่ งคงที่
กรณีที่ราคาสินค้ าหนึง่ เปลี่ยนไป (รูปที่ 4.10-2) ดุลยภาพของผู้บริ โภคจะมีการเปลี่ยนจาก
E1 เป็ น E2 เช่นราคาสินค้ า x ลดลง หมายความว่าผู้บริ โภคสามารถซื ้อสินค้ า x ได้ เพิ่มมากขึ ้น เส้ น
เชื่อมระหว่าง E1E2 เรี ยกว่า Price-consumption curve, PCC

รู ปที่ 4.10-2 การเปลี่ยนแปลงดุลยภาพผู้บริโภคเมื่อราคาสินค้ าชิ ้นหนึง่ เปลี่ยน
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