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บทที ่4  ทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค 
(Theory  of  Consumer  Behavior) 

 
ทฤษฎีอธิบายพฤตกิรรมผู้บริโภคประกอบด้วย 
1. ทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utility Theory) เป็นทฤษฎีท่ีถือว่าความพอใจของผู้บริโภค

สามารถวดัได้ ถือเป็น Cardinal Theory  
2. ทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากนั (Indifference Curve Theory) เป็นทฤษฎีท่ีถือว่าความ

พอใจของผู้บริโภคไม่สามารถวดัได้ จะบอกได้เพียงว่ามีความพอใจมากกว่าหรือน้อยกว่า ถือเป็น  
Ordinary Theory 
 

4.1 ทฤษฎอีรรถประโยชน์ 

อรรถประโยชน์ (Utility) หมายถึงความพอใจท่ีผู้บริโภคได้รับจากการอปุโภคบริโภคสินค้า
และบริการ โดยความพอใจท่ีได้รับจากการบริโภคสินค้าและบริการสามารถวดัเป็นหน่วย เรียกว่า 
util  

เศรษฐทรัพย์ (Economic goods) ทุกชนิดย่อมมีอรรถประโยชน์ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความ
ต้องการในสินค้านัน่คือ สินค้าชนิดเดียวกันจ านวนเท่ากันอาจให้ประโยชน์ต่างกันได้ กรณีเวลา
ตา่งกนั หรือผู้บริโภคตา่งกนั  

 

4.2 ความหมายของอรรถประโยชน์เพิม่และอรรถประโยชน์รวม 

อรรถประโยชน์เพิ่ม (Marginal Utility: MU) หมายถึงความพอใจท่ีผู้บริโภคได้รับเพิ่มขึน้
จากการบริโภคสินค้าเพิ่มขึน้ 1 หนว่ย นัน่คือ 

              
 

 อรรถประโยชน์รวม(Total Utility: TU) หมายถึงผลรวมของอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม (MU) 
ท่ีผู้บริโภคได้รับจากการบริโภคสินค้า ตัง้แตห่นว่ยแรกจนถึงหนว่ยท่ีก าลงัพิจารณานัน่คือ 

    ∑   
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4.2.1 ความสมัพนัธร์ะหว่าง TU และ MU  
จากรูปท่ี 4.2-1 สามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าอรรถประโยชน์รวม (MU) และ

อรรถประโยชน์สว่นเพิ่ม (TU) ได้ดงันี ้

• เม่ือ MU > 0  ,คา่ TU จะมีคา่เพิ่มขึน้ (TU ↑ )            

• เม่ือ MU = 0  , TU จะมีคา่มากท่ีสดุ (max  TU) 

• ตอ่จากนัน้คา่ของ TU จะลดลง (TU  ↓) เม่ือ MU < 0   

 
รูปท่ี 4.2-1 เส้นอรรถประโยชน์รวม 

 

4.3 กฏการลดน้อยลงอรรถประโยชน์ส่วนเพิม่ 

เม่ือผู้บริโภคได้รับสินค้าหรือบริการเพิ่มขึน้ๆท่ีละหนว่ยอรรถประโยชน์  ส่วนเพิ่มของสินค้า
และบริการหน่วยท่ีเพิ่มนัน้จะลดลงตามล าดบั เช่น การด่ืมน า้ อรรถประโยชน์จะลดน้อยลงเร่ือยๆ
เม่ือด่ืมน า้เพิ่มขึน้ทีละแก้ว ตรงข้ามกับผู้ ท่ีอยู่ในทะเลทรายท่ีกระหายน า้ จะรู้สึกว่าน า้หนึ่งแก้วมี
คณุคา่มาก ซึง่แสดงวา่ MU ของน า้ลดลงเม่ือมีน า้จ านวนแก้วเพิ่มขึน้  
 

4.4 ดุลยภาพของผู้บริโภค (Consumer Equilibrium) 

ดลุยภาพของผู้บริโภคนัน้ เป็นการพิจารณาว่าผู้บริโภคจะใช้จ่ายเงินรายได้ท่ีมีอยู่จ ากดัใน
การซือ้สินค้าและบริการชนิดตา่งๆ อยา่งไร  จงึจะได้รับความพอใจสงูสดุ (Maximize Utility)  

 
4.4.1 เง่ือนไขการบริโภคท่ีเหมาะสมท่ีสดุภายใต้รายได้จ ากดั 

โดยแบง่ได้เป็น 3 กรณี ได้แก่ 

0 Q

MU = 0

TU

TU,MU
max TU
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กรณีท่ีผู้ บริโภคมีรายได้ไม่จ ากัดและสินค้าทุกชนิดมีราคาเท่ากัน เน่ืองจากผู้ บริโภค
แสวงหา max TU  ดงันัน้ผู้บริโภคจะเลือกซือ้สินค้าจนถึงหน่วยท่ี MU = 0 แล้วก็หยดุซือ้สินค้าชนิด
นัน้ จากนัน้ก็ซือ้สินค้าตวัตอ่ไปโดยใช้หลกัการเดมิ จงึกลา่วได้วา่  

max TU เม่ือ MUa = MUb = ………= 0 
กรณีท่ีผู้บริโภคมีรายได้จ ากดัและสินค้าทกุชนิดราคาเท่ากนั ผู้บริโภคจะมีการตดัสินใจซือ้

สินค้าท่ีให้ MU สงูสดุก่อนจนถึงหน่วยท่ี MU ของสินค้านัน้เท่ากบั MU ของหน่วยแรกของสินค้าท่ี
สองไปเร่ือยๆจนหมดรายได้ท่ีมีอยู ่นัน่คือ 
  max TU  เม่ือ MUa = MUb  = ……… = MUn = k  

กรณีท่ีผู้บริโภคมีรายได้จ ากดัและสินค้าทกุชนิดราคาไม่เท่ากนั เน่ืองจากในความเป็นจริง
สินค้าแต่ละชนิดมีราคาไม่เท่ากัน จึงต้องมีการปรับให้ราคาสินค้าทุกชนิดมีค่าเท่ากับ 1 โดยการ
หาร MU ด้วยราคาของสินค้านัน้ๆ จะได้ 
  max TU  เม่ือ MUa/Pa = MUb/Pb = ……… = MUn / Pn  = k 

จากรูปท่ี 4.4-1 สดัส่วนการบริโภคสินค้า a จ านวน Q1 หน่วย และ b จ านวน Q1 หน่วย ดี
ท่ีสดุ เง่ือนไขนีคื้อ   Mua  =  Mub  
 

 
รูปท่ี 4.4-1 เส้นอรรถประโยชน์รวมและอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มของสินค้า a, b 

 
 

4.4.2 ข้อโต้แย้งทฤษฎีอรรถประโยชน์ 

• ในการซือ้สินค้าและบริการผู้บริโภคไม่ได้สนใจถึง MU ของสินค้าแตล่ะชนิด  ท าให้ไม่เกิด
ดลุยภาพ 

• ผู้บริโภคมกัซือ้สินค้าตามความเคยชิน  ไมไ่ด้ค านงึถึง MU 

• ความพอใจของผู้บริโภคไมส่ามารถวดัเป็นหนว่ยได้ 
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4.5 ทฤษฎเีส้นความพอใจเท่ากนั (Indifference Curve Theory) 

เส้นความพอใจเทา่กนั (เส้นIC) คือเส้นท่ีแสดงสดัส่วนของสินค้าสองชนิดท่ีแตกตา่งกนัแต่
ให้ความพอใจแก่ผู้บริโภคเทา่กนั 

รูปท่ี 4.5-1 แสดงให้เห็นวา่ทกุจดุ (A, B, C) บนเส้น IC ให้ความพอใจเทา่กนัแก่ผู้ ซือ้ 

 
 

รูปท่ี 4.5-1 เส้นความพอใจเทา่กนั 
 

4.5.1 แผนภาพเส้นความพอใจเท่ากนั (Indifference Map) 
เส้น IC ของผู้บริโภคคนหนึ่งๆ มีได้หลายเส้นเพราะความพอใจของผู้บริโภคมีหลายระดบั 

โดยเส้นท่ีอยูเ่หนือกวา่ยอ่มให้ความพอใจมากกว่า 
 

 
รูปท่ี 4.5-2 แผนภาพเส้นความพอใจเทา่กนั 
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4.5.2 คณุสมบติัของเส้นความพอใจเท่ากนั 
 เส้นความพอใจเทา่กนัมีคณุสมบตัท่ีิส าคญั 4 ประการ คือ 

1. เป็นเส้นโค้งทอดลงจากซ้ายมาขวา หรือมีคา่ความชนัเป็นลบ (Negative slope) แสดงถึง
ผู้บริโภคท่ีได้รับสินค้าอยา่งหนึง่ลดลง แล้วเขาต้องเพิ่มการบริโภคสินค้าอีกอย่างหนึ่งเพ่ือชดเชยให้
ได้รับความพอใจเทา่เดมิ 

2. เป็นเส้นโค้งเว้าเข้าหาจุดก าเนิด (origin) แสดงถึงการทดแทนของสินค้า 2 อย่างได้ไม่
สมบรูณ์  

3. เส้นความพอใจเทา่กนัตดักนัไมไ่ด้ เน่ืองจากแตล่ะเส้น IC มีความพอใจในระดบัท่ีแตกตา่ง
กนั เส้นท่ีมีความพอใจมากยอ่มอยู่สงูกว่าเส้นท่ีมีความพอใจน้อยกว่า และทกุๆจดุบนเส้นเดียวกนั
แสดงถงึความพอใจระดบัเดียวกนั 

4. เป็นเส้นท่ีตอ่เน่ืองไมข่าดตอน 
 

4.6 อัตราส่วนเพิ่มของการทดแทนกันของสินค้า 2 ชนิด (Marginal Rate of Substitution: 
MRS)  

อตัราสว่นเพิ่มการทดแทนกนัของสินค้า: MRS หมายถึงการลดลงของสินค้าชนิดหนึ่ง เม่ือ
ผู้บริโภคได้รับสินค้าอีกชนิดหนึง่เพิ่มขึน้หนึง่หน่วย โดยรักษาระดบัความพอใจให้คงเดมิ 

สมมตุิให้ x และ y เป็นสินค้า 2 ชนิดนัน้ ถ้าผู้บริโภคได้รับสินค้า x เพิ่มขึน้ 1 หน่วย  โดย
ได้รับสินค้า y  ลดลง  คา่ MRSxy    =  -dY/dX     คือคา่  slope  ของเส้น IC  

ในทางกลบักนั ถ้าผู้บริโภคได้รับสินค้า y เพิ่มขึน้ 1 หน่วย  โดยบริโภคสินค้า x ลดลง  คา่ 
MRSyx  =   -dX/dY  
  

4.7 กฎการลดน้อยถอยลงของอัตราส่วนเพิ่มของ การทดแทนกันของสินค้า 2 ชนิด (Law of 
Diminishing Marginal Rate of Substitution)  

การลดน้อยถอยลงของอัตราส่วนเพิ่มของการทดแทนกันของสินค้า หมายถึงการลดลง
ของสินค้าชนิดหนึง่ เม่ือได้บริโภคสินค้าอีกชนิดหนึง่เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย โดยรักษาระดบัความพอใจให้
เทา่เดมิ 

เม่ือผู้บริโภคได้รับสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งเพิ่มขึน้ท่ีละหน่วย (สินค้า  x)  ค่า MRSxy 
(หมายถึง เพิ่ม X แต่ลด Y) จะมีค่าลดลงเร่ือยๆ เน่ืองจากสินค้าทัง้สองชนิดทดแทนกันได้ไม่
สมบรูณ์ ซึง่เป็นเหตผุลท่ีอธิบายวา่ท าไมเส้น IC จงึโค้งเข้าหาจดุก าเนิด 
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ข้อยกเว้น  
1. กรณีสินค้า 2 ชนิดทดแทนกนัได้สมบรูณ์ เส้น IC จะเป็นเส้นตรงลาดลงจากซ้ายมาขวาดงัรูปท่ี 
4.5-1 แสดงให้เห็นว่าคา่ MRSxy และ MRSyx มีคา่คงท่ี (เส้น IC ท ามมุ 45 องศากบัแกน X) เช่น 
สบูย่ี่ห้อ 1 กบัย่ีห้อ 2 
 

 
รูปท่ี 4.5-1 เส้นความพอใจเทา่กนั กรณีสินค้า 2 ชนิดทดแทนกนัได้สมบรูณ์ 

 
2. สินค้า 2 ชนิดใช้ประกอบกนั เช่น รถยนต์กบัน า้มนั หลอดไฟกบัไฟฟ้า ดงัรูปท่ี 4.5-2 คา่ MRSxy 
เทา่กบั α ในชว่งท่ี IC ตัง้ฉากกบัแกน X และคา่ MRSxy เทา่กบั 0 ในชว่ง IC ขนานกบัแกน X 

 
รูปท่ี 4.5-2 เส้นความพอใจเทา่กนั กรณีสินค้า 2 ชนิดใช้ประกอบกนั 

 

4.8 เส้นงบประมาณ (Budget Line)  

เส้นงบประมาณ (Budget Line) คือเส้นท่ีแสดงให้เห็นถึงจ านวนต่างๆของสินค้า 2 ชนิด 
ซึง่สามารถซือ้ได้ด้วยเงินจ านวนหนึง่ท่ีก าหนดให้ ณ ราคาตลาดขณะนัน้ 

รูปท่ี 4.8-1 แสดงเส้นงบประมาณหนึ่งๆ ส าหรับซือ้สินค้า x และ y โดยรายจ่ายในการซือ้
สินค้าคือ X(Px) + Y(Py) 

โดยมีความชนัของเส้นงบประมาณเป็นลบ (slope = -Px/Py) แสดงถึง ราคาสัมพทัธ์ 
(Relative price) ของสินค้า X เม่ือเทียบกบัสินค้า Y 
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รูปท่ี 4.8-1 เส้นงบประมาณหรือเส้นราคา 

 
4.8.1 การเปล่ียนแปลงเส้นงบประมาณ  
 การเปล่ียนแปลงเส้นงบประมาณหรือรายได้มี 2 กรณีคือ 
 1) รายได้เปล่ียน , ราคาสินค้า x และ y คงท่ี  

รูปท่ี 4.8-2 แสดงให้เห็นเส้นรายได้ท่ีเปล่ียนไป เม่ือรายได้เพิ่มขึน้ ก็สามารถซือ้สินค้า x 
และ y ได้เพิ่มขึน้ ตรงข้ามกบักรณีท่ีรายได้ลดลง ผู้บริโภคยอ่มซือ้สินค้าทัง้ 2 ชนิดได้น้อยลง 

 
รูปท่ี 4.8-2 เส้นรายได้ท่ีเปล่ียนแปลง 

 
2) รายได้คงท่ี, ราคาเปล่ียน 
 2.1) รายได้คงท่ี, ราคาสินค้า x เปล่ียน, ราคา y คงท่ี  
สมมตใิห้รายได้และราคาสินค้า y คงท่ี เม่ือราคาสินค้า x เพิ่มขึน้ จะท าให้ปริมาณสินค้า x 

ท่ีซือ้ได้ลดลงและหนัไปซือ้สินค้า y เพิ่มขึน้ ในแง่ผลการทดแทนจะพบว่าผู้บริโภคได้รับความพอใจ
เท่าเดิม แตใ่นผลทางรายได้ ผู้บริโภคซือ้สินค้าทัง้ 2 ชนิดได้น้อยลงด้วยเงินเท่าเดิมแสดงว่ารายได้
ท่ีแท้จริงของผู้บริโภคลดลงและความพอใจของผู้บริโภคก็ลดลง 
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กรณีท่ีสินค้า x มีราคาถกูลง จะท าให้ปริมาณสินค้า x ท่ีซือ้ได้เพิ่มขึน้และลดปริมาณการ
ซือ้สินค้า y ลง ในแง่ผลทางรายได้จะพบว่าผู้บริโภคสามารถซือ้สินค้าทัง้ 2 ชนิดได้ปริมาณมากขึน้
ด้วยจ านวนเงินเทา่เดมิ หมายความวา่รายได้ท่ีแท้จริงของผู้บริโภคเพิ่มขึน้และความพอใจก็เพิ่มขึน้
เชน่กนั ดงัรูปท่ี 4.8-3  

 
รูปท่ี 4.8-3 เส้นรายได้และราคาสินค้า y คงท่ี ราคาสินค้า x เปล่ียนแปลง 

 
2.2) รายได้คงท่ี, ราคาสินค้า y เปล่ียน, ราคา x คงท่ี 
กรณีนีก็้เช่นเดียวกบัข้อ 2.1 นัน่คือ เม่ือราคาสินค้า y เพิ่มขึน้ ส่งผลให้รายได้ท่ีแท้จริงของ

ผู้บริโภคลดลงและความพอใจของผู้บริโภคก็ลดลง แต่รายได้ท่ีแท้จริงของผู้บริโภคเพิ่มขึน้และ
ความพอใจก็เพิ่มขึน้ในกรณีท่ีราคาสินค้า y ลดลง 

 
รูปท่ี 4.8-4 เส้นรายได้และราคาสินค้า x คงท่ี ราคาสินค้า y เปล่ียนแปลง 
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4.9 ดุลยภาพของผู้บริโภค 

ดลุยภาพของผู้บริโภค คือจุดท่ีการบริโภคท่ีผู้บริโภคได้รับความพอใจสูงสุด นัน่คือดลุย
ภาพของผู้บริโภคจะเกิดขึน้เม่ือผู้บริโภคใช้เงินท่ีมีอยู่จ ากัดซือ้สินค้า 2 ชนิด  โดยท าให้เขาได้รับ
ความพอใจสงูสดุ 

รูปท่ี 4.9-1 จดุสมัผสัระหว่างเส้น IC เส้นใดเส้นหนึ่งกับเส้นงบประมาณ เรียกว่า จดุดลุย
ภาพ (จุด E) แสดงให้เห็นว่าจ านวนสินค้าทัง้ 2 ชนิดซึ่งซือ้ด้วยเงินจ านวนท่ีก าหนดให้จะท าให้
ผู้บริโภคได้รับความพอใจสงูสดุ 

 

 
รูปท่ี 4.9-1 จดุดลุยภาพของผู้บริโภค 

4.10 การเปลีย่นแปลงภาวะดุลยภาพ 

4.10.1 ดลุยภาพเปล่ียนแปลงเม่ือรายได้ท่ีแท้จริงเปล่ียน 
รายได้ท่ีแท้จริงเปล่ียนแปลงได้จาก 2 กรณี คือ ตวัเงินเปล่ียนแปลงโดยท่ีราคาสินค้าคงท่ี 

และตวัเงินคงท่ีแตร่าคาสินค้าเปล่ียนแปลง 
รูปท่ี 4.10-1 แสดงให้เห็นว่าเส้นงบประมาณเปล่ียนแปลง โดยเส้นใหม่จะขยบัสูงขึน้จาก

เส้นเดิมในระยะทางท่ีเท่ากนัตลอดเส้น จุดดลุยภาพเปล่ียนจาก E1 ไป จุด E2 แสดงถึงรายได้ท่ี
แท้จริงเพิ่มขึน้  

 
รูปท่ี 4.10-1 การเปล่ียนแปลงดลุยภาพผู้บริโภคเม่ือรายได้แท้จริงเปล่ียน 

สินคา้ y

E1
IC1

IC2

ICC

0 สินคา้ x

E2
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4.10.2 ดลุยภาพเปล่ียนแปลงเม่ือราคาสินค้าชนิดหน่ึงเปล่ียน อีกชนิดหน่ึงคงท่ี 

กรณีท่ีราคาสินค้าหนึง่เปล่ียนไป (รูปท่ี 4.10-2) ดลุยภาพของผู้บริโภคจะมีการเปล่ียนจาก 
E1 เป็น E2 เชน่ราคาสินค้า x ลดลง หมายความว่าผู้บริโภคสามารถซือ้สินค้า x ได้เพิ่มมากขึน้ เส้น
เช่ือมระหวา่ง E1E2 เรียกวา่ Price-consumption curve, PCC 

 
รูปท่ี 4.10-2 การเปล่ียนแปลงดลุยภาพผู้บริโภคเม่ือราคาสินค้าชิน้หนึง่เปล่ียน 

 


