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ในบทที่ 9 ได้พจิารณาการจ้างปจัจยัที่จะทําให้ได้กําไรสูงสุดในตลาดประเภท

ต่างๆ บทน้ีจะเป็นการพจิารณาผลตอบแทนทีจ่่ายใหแ้ก่เจา้ของปจัจยัการผลติทีม่สีว่นใน

การผลติในรปูของคา่เชา่ คา่จา้ง ดอกเบีย้ และกาํไร 

ค่าเช่า (Rent) 

ค่าเช่า ในความหมายทัว่ไปหมายถงึ การทีเ่จา้ของทรพัย์สนิอย่างใดอย่างหน่ึง

ใหบุ้คคลอื่นใดใชห้รอืไดร้บัประโยชน์ในทรพัยส์นินัน้ภายในระยะเวลาอนัจาํกดั และผูเ้ช่า

ตกลงใหเ้ชา่เพือ่การนัน้ 

      ส่วนค่าเช่า ในความหมายทางเศรษฐศาสตร ์ในความหหมายเดมิ หมายถงึ ค่า

เชา่ทีไ่ดร้บัจากการใหเ้ชา่ทีด่นิซึง่เป็นปจัจยัการผลติชนิดหน่ึง 

ต่อมานักเศรษฐศาสตร์ได้ขยายความค่าเช่าให้กว้างขวางออกไปจากเดิมให้

หมายรวมถงึผลไดจ้ากปจัจยัการผลติอื่นๆ ดว้ย เช่น ค่าเช่าในค่าจา้ง ค่าเช่าในกําไร ค่า

เช่าในดอกเบี้ย ดงันัน้เมื่อกล่าวถงึค่าเช่าในทางเศรษฐศาสตรจ์งึมกัหมายถงึ ค่าเช่าทาง

เศรษฐกจิ (Economic rent) 

ค่าเช่าทางเศรษฐกิจ (Economic rent)  

      ค่าเชา่ทางเศรษฐกจิ (Economic rent) หมายถงึ ราคาหรอืรายไดข้องปจัจยัการ

ผลติอย่างหน่ึงอย่างใดทีใ่ช่ในการผลติ ซึง่ไดเ้กนิกว่าราคาหรอืรายไดข้ ัน้ตํ่าสุดทีช่กัจูงให้

นําเอาปจัจยัในการผล ิตเข ้ามาใช้ หรอือาจกล่าวได้ว่าเป็นรายได้ส่วนที่เก ินกว่า

รายได้ข ัน้ตํ่าสุด (minimum supply price) ซึง่ผูเ้ป็นเจา้ของปจัจยัการผลติไดร้บัเมื่อนํา

ปจัจยันัน้ไปใหใ้ชใ้นการผลติ 

บทท่ี  10 
การวิภาคกรรมรายได้ 

(Distribution of Income) 
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      ราคาหรอืรายไดข้ ัน้ตํ่าสดุทีจ่ะชกัจงูใหป้จัจยัแต่ละชนิดมโีอกาสเขา้มาในการผลติ 

(minimum supply price) อาจเรยีกไดอ้กีวา่เป็นสว่นไดจ้ากการโอน (Transfer earnings) 

ซึ่งเป็นเงนิค่าตอบแทนปจัจยัการผลติ ซึ่งจะต้องมจีํานวนมากพอที่จะไม่ทําให้เจ้าของ

ปจัจยัการผลติโยกย้ายปจัจยัการผลิตไปใช้ที่อื่น ดงันัน้ถ้าปจัจยัการผลติใดมลีกัษณะ

เฉพาะเจาะจง รายไดข้ ัน้ตํ่าของปจัจยัจะมน้ีอย เพราะว่าโอกาสทีจ่ะเปลีย่นไปใชง้านอื่น

แทบจะไมม่ ี

      นักเศรษฐศาสตร์สมยัก่อนมคีวามเชื่อว่า ค่าเช่าทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นได้ก็

เฉพาะกรณีทีป่จัจยัการผลติมอุีปทาน (Supply) คงที ่หรอือุปทานไมม่คีวามยดืหยุ่นอย่าง

สมบรูณ์ (Perfectly Inelastic) ซึง่กรณทีัว่ไป หมายถงึ อุปทานของทีด่นิ ทัง้น้ีเพราะทีด่นิมี

จาํนวนจาํกดั แต่นกัเศรษฐศาสตรป์จัจุบนัมคีวามเหน็วา่ ค่าเชา่ทางเศรษฐกจิสามารถทีจ่ะ

เกดิแก่ปจัจยัการผลติทุกชนิดถา้หากว่าปจัจยัชนิดนัน้มรีายไดเ้กนิกว่า minimum sypply 

price ของปจัจยัแลว้ จาํนวนทีเ่กนิไปกวา่นัน้ยอ่มเป็นคา่เชา่ทางเศรษฐกจิทัง้นัน้ 

รปูท่ี 10 – 1   ค่าเช่าทางเศรษฐกิจ (Economic Rent) 

                     

       

จากรูปที ่10 – 1  เสน้ D แสดงอุปทานของปจัจยัการผลติ ซึ่งแสดงถงึจํานวน

ปจัจยัที่ผู้ผลิตต้องการจะเสนอซื้อ ณ ระดบัราคาปจัจยัระดบัต่างๆ กนั เส้น S แสดง

อุปทานของปจัจยัการผลติซึง่แสดงถงึจํานวนปจัจยัทีเ่จา้ของปจัจยัจะเสนอขาย ณ ระดบั

ราคาทีเ่ป็นผลตอบแทนของปจัจยัระดบัต่างๆ กนั หรอืจะแสดงราคาขัน้ตํ่าสดุของปจัจยัที่
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เจา้ของปจัจยัคดิว่าควรจะไดร้บัจงึจะเสนอขายปจัจยันัน้ใหก้บัผูผ้ลติ เช่นจากรูป ปจัจยั

จาํนวน OF หน่วย รายไดข้ ัน้ตํ่าสดุทีเ่จา้ของปจัจยัจะตอ้งไดเ้พื่อเสนอขายปจัจยัจํานวนน้ี

เทา่กบั OG บาทต่อหน่วย 

      ราคาของปจัจยักําหนดจากอุปสงค์ของปจัจยัและอุปทานของปจัจยั ซึ่งเท่ากบั  

OA บาทต่อหน่วย การใชป้จัจยัจํานวน OF หน่วย จะทําใหไ้ดร้ายไดเ้กนิกว่ารายไดข้ ัน้

ตํ่าสุด เท่ากบั AG บาทต่อหน่วยและในการจา้งปจัจยัจํานวน OFหน่วย จะไดค้่าเช่าทาง

เศรษฐกจิทัง้หมดเท่ากบัพืน้ที ่CGH บาท ดงันัน้ในการใชป้จัจยัจํานวน OB หน่วย จะ

ทาํใหไ้ดร้บัคา่เชา่ทางเศรษฐกจิทัง้หมดเทา่กบัพืน้ที ่ AEC บาท 

      ค่าเช่าทางเศรษฐกจิจะเกดิขึน้ไดก้ต่็อเมื่อปจัจยัชนิดนัน้ มคี่าความยดืหยุ่นของ  

อุปทานน้อยกว่าอฟิินิตี้ หรอืมคีวามยดืหยุ่นน้อยกว่า Perfectly elastic เท่านัน้ ถ้าปจัจยั

นัน้มคี่าความยืดหยุ่นของอุปทานเท่ากบัอินฟินิตี้ หรอืมคีวามยืดหยุ่นเป็น Perfectly 

elastic จะไม่มคี่าเช่าทางเศรษฐกจิเกดิขึน้ ทัง้น้ีเพราะราคาต่อหน่วยของปจัจยัจะเท่ากบั

ราคาขัน้ตํ่าสดุทีเ่จา้ของปจัจยัจะตอ้งไดร้บั (minimum supply price) พอด ีดงัจะพจิารณา

ไดจ้ากรปูที ่10 – 2  

 

 

 

 

 

รปูท่ี   10  –  2   ค่าเช่าทางเศรษฐกิจไม่เกิดขึน้เม่ืออปุทานมีความยืดหยุ่น

เป็น Perfectly Elastic 
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      จากรูปที ่10 – 2  เสน้อุปทานของปจัจยั (S) ม ีES = ∞  แสดงว่าแมจ้ะมกีาร

ผลติและมกีารซือ้ปจัจยัในการผลติเพิม่กจ็ะไม่ทําใหร้าคาปจัจยัเพิม่ และเจา้ของปจัจยัจะ

ไม่นําปจัจยัมาเสนอขายถ้าไม่ได้รบัผลตอบแทนขัน้ตํ่าสุดเท่ากบั OA บาทต่อหน่วย ณ 

ระดบัราคาปจัจยัทีต่ลาดกําหนดนัน้ เจา้ของปจัจยัจะนําปจัจยัมาเสนอขายอย่างไม่จํากดั

จาํนวน ณ ระดบัการใชป้จัจยัจาํนวน OB หน่วย ราคาตลาดของปจัจยัจะเท่ากบัราคาหรอื

รายไดข้ ัน้ตํ่าสดุของปจัจยัพอด ีจงึไมเ่กดิคา่เชา่ทางเศรษฐกจิ 

 

ค่าเช่าทางเศรษฐกิจท่ีแท้จริง (Pure Economic Rent) 

      สําหรบัปจัจยัที่อุปทานมีความยืดหยุ่นเท่ากบัศูนย์ หรือมีความยืดหยุ่นเป็น 

Perfectly Inelastic จะพบว่ารายได้ข ัน้ตํ่าสุดของปจัจยั (minimum supply price) จะ

เท่ากบัศูนยจ์งึทําใหค้่าเช่าทางเศรษฐกจิทีไ่ดร้บั เรยีกว่า ค่าเช่าทางเศรษฐกิจทีแ่ท้จริง 

(Pure Economic Rent) 

 

รปูท่ี  10 – 3  ค่าเช่าทางเศรษฐกิจท่ีแท้จริง (Pure Economic Rent) 
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จากรปูที ่10 – 3  อุปทานของปจัจยั (S) มคีวามยดืหยุ่นเท่ากบัศนูย ์ซึง่ลกัษณะ

เช่นน้ีจะเป็นลกัษณะของอุปทานของทีด่นิ เพราะทีด่นิเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิ

จงึมจีํานวนจํากดัไม่สามารถเพิม่หรอืลดจํานวนทีด่นิตามราคาหรอืค่าเช่าได ้เมื่ออุปทาน

ของปจัจยัไม่มคีวามยดืหยุ่นอย่างสมบูรณ์ รายไดข้ ัน้ตํ่าสุดของปจัจยั (minimum supply 

price) เท่ากบัศูนย ์ ทัง้น้ีเพราะถ้าไม่มอุีปสงคส์ําหรบัปจัจยัหรอือุปสงคข์องปจัจยัมน้ีอย

กวา่      อุปทานของปจัจยักจ็ะไมม่ผีลตอบแทนของปจัจยั 

         ดงันัน้อาจสรุปได้ว่า ค่าเช่าทางเศรษฐกิจที่แท้จรงิของปจัจยัจะเกิดขึ้นได้ก็

ต่อเมื่อ minimum supply price ของปจัจยันัน้เท่ากบัศูนย์ ในกรณีน้ีไม่ว่าปจัจยันัน้จะ

ราคาเท่าใดกต็าม ผลตอบแทนทีไ่ดน้ัน้ย่อมเป็นค่าเช่าทางเศรษฐกจิทัง้หมด ซึง่จากรูปที ่

10 – 3  คา่เชา่ทางเศรษฐกจิทีแ่ทจ้รงิเทา่กบัพืน้ที ่OAEB บาท 

 

รายได้คล้ายค่าเช่า หรือก่ึงค่าเช่า (Quasi - rent)  

         อย่างไรก็ตาม มีปจัจยัการผลิตบางประเภทที่ในระยะสัน้อุปทานไม่มีความ

ยดืหยุ่นเลย แต่ในระยะยาวปจัจยันัน้จะมคีวามยดืหยุ่นตามปกต ิปจัจยัเหล่าน้ีส่วนมาก

ไดแ้ก่ ปจัจยัประเภททุน ในระยะสัน้ค่าเชา่ทางเศรษฐกจิทีแ่ทจ้รงิอาจเกดิขึน้แก่เครือ่งจกัร 

เครือ่งมอืในการผลติทีเ่ป็นสนิคา้ลงทุนถาวร ซึง่มกัจะมรีาคาตลอดจนค่าตดิตัง้ค่อนขา้งสงู 

ต้องใชเ้วลานานพอควรในการเพิม่อุปทาน ดงันัน้อุปทานจงึมคีวามยดืหยุ่นเท่ากบัศูนย ์
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เมื่อมคีวามต้องการสนิค้าเพิม่ขึน้ ผู้ผลติไม่สามารถหาเครื่องจกัรเพิม่ขึน้ได้ จงึต้องใช้

เครื่องจกัรทีม่อียู่นัน้ผลติสนิคา้เพิม่ขึน้ โดยถ้าตราบใดทีร่ายไดเ้พิม่จากการใชเ้ครื่องจกัร

เดิมยงัสูงกว่าต้นทุนผนัแปร และสามารถชดเชยให้ปจัจยัคงที่บางส่วนได้ ก็ควรจะใช้

เครือ่งจกัรนัน้ผลติสนิคา้เพิม่ขึน้ ดงันัน้รายไดส้ว่นทีเ่ครือ่งจกัรเดมิสามารถทาํใหเ้พิม่ขึน้ใน

ระยะสัน้น้ี จงึเป็นรายไดส้่วนเกนิหรอืค่าเช่าทางเศรษฐกจิทีแ่ทจ้รงิทัง้หมด แต่เรยีกเสยี

ใหม่ว่า รายได้คล้ายค่าเช่า หรอืกึ่งค่าเช่า (Quasi - rent) ทัง้น้ีเพราะเครื่องจกัรเดมิม ี

minimum supply price เทา่กบัศนูยน์ัน่เอง ค่าเชา่ทางเศรษฐกจิทีแ่ทจ้รงิน้ีจะมอียู่ในระยะ

สัน้เท่านัน้ เพราะว่าในระยะยาวสามารถเพิม่อุปทาน (Supply) เครื่องจกัรใหพ้อกบัความ

ตอ้งการได ้

 

ทฤษฎีท่ีใช้กาํหนดอตัราค่าเช่าของท่ีดิน 

         ทฤษฎีที่ใชอ้ธบิายการกําหนดอตัราค่าเช่าของที่ดนิมอียู่ 2 ทฤษฎี คอื ทฤษฎี

ผลผลติเพิม่ทีค่ดิเป็นรายได ้(Marginal Revenue Product Theory) และหลกัผลไดท้ีเ่กดิ

จากความแตกต่างกนัของทีด่นิ (Differential Returns) 

         ทฤษฎีผลผลิตเพิม่ทีคิ่ดเป็นรายได้ (Marginal Revenue Product Theory) 

อธบิายให้เห็นว่าอตัราค่าเช่าของที่ดนิถูกกําหนดจากอุปสงค์ของที่ดนิและอุปทานของ

ทีด่นิ โดยทีอุ่ปทานของทีด่นิจะมคีวามยดืหยุ่นเท่ากบัศูนย ์(Perfectly Inelastic) สว่นอุป

สงค์ของที่ดนิจะมากน้อยเพยีงใดขึ้นอยู่กบัผลผลติเพิม่ที่คดิเป็นรายได้ (MRP) ดงันัน้

อัตราค่าเช่าจะสูงหรือตํ่าเพียงใดจึงขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงการเสนอขอเช่าที่ดิน 

(Demand ของทีด่นิ) เพยีงอยา่งเดยีว ดงัแสดงดว้ยรปูที ่ 10 – 4  

 

 

รปูท่ี  10  –  4   การกาํหนดอตัราค่าเช่า 
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ค่าเช่าอนัเกิดจากหลกัผลได้ทีเ่กิดจากความแตกต่างกนัของทีดิ่น 

(Differential Returns) 

         การกําหนดอัตราค่าเช่า โดยหลักผลได้ที่เกิดจากความต่างกันของที่ดิน 

(Differential Returns) เกดิขึน้จากแนวความคดิของ David Ricardo ซึง่อธบิายวา่ ค่าเชา่

เกดิจากความหายากหรอืความขาดแคลนของทีด่นิ ในสมยัโบราณมนุษย์สามารถเลอืก

ครอบครองทีด่นิทีอุ่ดมสมบรูณ์ไดท้ัว่ถงึกนั ตน้ทุนการผลติจงึเท่ากนั ขายในราคาเดยีวกนั 

ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากทีด่นิเท่ากนั ดงันัน้ค่าเช่าจงึไม่ม ีต่อมาประชากรเพิม่ขึน้ ทีด่นิที่

อุดมสมบรูณ์ถูกครอบครองหมด จงึตอ้งทาํการเพาะปลกูในทีด่นิประเภททีม่คีุณภาพตํ่าลง

มา และมตีน้ทุนการผลติสงูกว่าทีด่นิประเภทแรก จงึตอ้งขายผลผลติในราคาทีส่งูกว่า ทํา

ให้ผูผ้ลติในที่ดนิที่อุดมสมบูรณ์ขายสนิค้าในราคาที่สูงนัน้เช่นกนั ดงันัน้ผูผ้ลติในที่ดนิที่

อุดมสมบรูณ์ยอ่มไดป้ระโยชน์พเิศษทีม่ไิดเ้กดิจากแรงงานหรอืทุนของตนเลย 

 

 

 

 

รปูท่ี 10 – 5  ค่าเช่าอนัเกิดจากหลกัผลได้ท่ีเกิดจากความต่างกนัของท่ีดิน 
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จากรูปที่ 10 – 5  สมมติตลาดผลผลิตเป็นตลาดแข่งขนัอย่างสมบูรณ์ ถ้าใน

ตลาดแรกใชท้ีด่นิแปลงแรกทีม่คีวามอุดมสมบูรณ์ ในระยะยาวผูผ้ลติจะไดเ้พยีงกําไรปกต ิ

(normal profit) เท่านัน้ ต่อมาทีด่นิทีอุ่ดมสมบูรณ์หมดไป จงึต้องใชท้ีด่นิแปลงทีส่องซึ่ง

อุดมสมบรูณ์น้อยกว่า ราคาสนิคา้จงึตอ้งสงูกวา่แปลงแรก เพราะตน้ทุนในการผลติสงูกว่า 

ทีด่นิแปลงแรกกจ็ะไดส้ว่นเกนิขึน้ ซึง่ถอืวา่เป็นคา่เชา่ (ดงัพืน้ทีท่ีแ่รเงา) 

         ขอ้บกพร่องของทฤษฎขีอง Ricardo คอืไม่ไดนํ้าเอาค่าเสยีโอกาส (Opprtunity 

Cost) ทีจ่ะเอาทีด่นิไปใชผ้ลติอยา่งอื่น นอกจากเพาะปลกูมาพจิารณาเลย 

 

ค่าจ้าง (Wages) 

         ค่าจา้งเป็นผลตอบแทนของแรงงานทีผู่ผ้ลตินําไปใชใ้นการผลติ โดยกําหนดขึน้

จากอุปสงคแ์ละอุปทานของแรงงาน 

         อุปสงค์ของแรงงาน (Demand for Labour) แสดงถึงจํานวนแรงงานที่ผู้ผลติ

ตอ้งการ ณ ระดบัอตัราค่าจา้งต่างๆ กนั ถา้ค่าจา้งแรงงานสงู ความตอ้งการแรงงานกจ็ะมี

น้อย และถา้คา่จา้งแรงงานตํ่า ความตอ้งการแรงงานกจ็ะมาก เสน้อุปสงคข์องแรงงานจงึมี

ลกัษณะทอดลงจากซา้ยไปขวา ม ีslope เป็นลบ 
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         ส่วนอุปทานของแรงงาน (Supply of Labour) แสดงถงึจํานวนแรงงานที่ผูเ้ป็น

เจา้ของแรงงานจะเสนอขาย ณ ระดบัอตัราค่าจา้งต่างๆ กนั ถา้ค่าจา้งแรงงานสงู คนงาน

จะเสนอขายแรงงานมากขึน้ และถา้ค่าจา้งแรงงานตํ่า คนงานจะเสนอขายแรงงานน้อยลง 

จงึทําใหเ้สน้อุปทานของแรงงานมลีกัษณะทอดขึน้จากซา้ยไปขวา ม ีslope เป็นบวก ใน

บางกรณีการขึ้นค่าจ้างแรงงานเพื่อให้อุปทานของแรงงานเพิ่มขึ้นไม่เป็นผล ในกรณี

พจิารณาถงึคนงานเพยีงคนเดยีว ถ้าคนงานน้ีมรีายไดเ้พยีงพอดํารงชพีอย่างสบายแลว้  

การทีค่่าจา้งเพิม่ขึน้แทนทีค่นงานจะทํางานเพิม่ขึน้ เขาอาจจะลดชัว่โมงทํางานลง จงึทํา

ใหเ้สน้อุปทานแรงงานในกรณน้ีีมลีกัษณะวกกลบั (Backward Bending Supply Curve)  

         ก่อนทีจ่ะมกีารแซกแซงของรฐับาลหรอืสหภาพแรงงาน คา่จา้งถูกกาํหนดขึน้จาก

อุปสงคแ์ละอุปทานของแรงงาน ดงัแสดงดว้ยรปูที ่10 – 6  

รปูท่ี 10 – 6  การกาํหนดอตัราค่าจ้าง 

                            

จากรูปที ่10 – 6  ตรงจุดุลยภาพจะไดว้่า ปรมิาณแรงงานทีธุ่รกจิต้องการ 

(Demand for Labour)  จะเท่ากบัปรมิาณแรงงานทีค่นงานจะเสนอขายแรงงาน 

(Supply of Labour) จํานวน ON1 คน ณ ระดบัอตัราค่าจา้งเท่ากบั OW1 บาทต่อคน 

ถ้าอตัราค่าจา้งเพิม่ขึน้เป็น OW2 บาทต่อคน จะมผีูต้้องการเสนอขายแรงงานมากกว่า

จาํนวนความต้องการแรงงาน หรอืเกดิอุปทานของแรงงานส่วนเกนิเท่ากบั N2N2′ คน  
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ทําใหอ้ตัราค่าจา้งแรงงานลดลง ปรมิาณความต้องการแรงงานจะเพิม่ขึน้ ทําใหอ้ตัรา

ค่าจา้งกลบัเขา้สู่ดุลยภาพตามเดมิ แต่ถ้าอตัราค่าจา้ง OW2 บาทต่อคนนี้ เป็นอตัรา

ค่าจา้งขัน้ตํ่าซึ่งรฐับาลไดเ้ขา้มาแซกแซงตามคําเรยีกรอ้งของสหภาพแรงงานจะมผีล

ทาํใหเ้กดิการว่างงานจาํนวน N1N2′ คน และรายไดข้องคนงานจะเพิม่ขึน้หรอืลดลงจะ

ขึน้อยู่กบัความยดืหยุ่นของอุปสงค์ของแรงงาน ถ้าอุปสงค์ของแรงงานมคีวามยดืหยุ่น

มากจะมผีลทําใหร้ายไดข้องคนงานลดลงและมคีนงานบางส่วนต้องว่างงาน แต่ถ้า    

อุปสงค์ของแรงงานมคีวามยดืหยุ่นน้อยจะทําใหร้ายไดข้องแรงงานเพิม่ขึน้ แต่จะมี

คนงานบางส่วนต้องว่างงานเช่นกนั จะเหน็ว่าจะกําหนดอตัราค่าจา้งขัน้ตํ่าจะทําให้

คนงานบางคนต้องว่างงาน 

 

การแบ่งปันรายได้ให้แก่เจ้าของปัจจยัการผลิต 

         ในการวเิคราะห์ราคาปจัจยัการผลติทุกชนิดทีม่สี่วนร่วมในการผลติสนิคา้ชนิด

ชนิดหน่ึงพรอ้มๆ กนัไม่สามารถพจิารณาใหเ้หน็ไดด้ว้ยกราฟ จงึต้องสมมตปิจัจยัเพยีง 

2 ชนิด และใหอ้กีชนิดหน่ึงคงที ่เช่นใหท้ีด่นิเป็นปจัจยัคงที ่และแรงงานเป็นปจัจยัแปร

ผนั เป็นต้น 

         ถ้าพจิารณาแรงงานในขณะใดขณะหนึ่ง อุปทานของแรงงานจะมคีวาม

ยดืหยุ ่นเท่ากบัศูนย์ (Perfectly Inelastic) ดงัแสดงดว้ยรูปที ่10 – 7  ทัง้นี้เพราะ

ประชากรในขณะใดขณะหน่ึงจะมจีาํนวนแรงงานทีค่งที ่

 

รปูท่ี  10  –  7  การแบง่ปันผลตอบแทนของปัจจยั 
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         จากรปูที ่10 – 7  จะแสดงใหเ้หน็ว่าผลตอบแทนทีจ่่ายใหแ้ก่ค่าจา้งแรงงานหรอื

ค่าเช่าที่ดินมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นของอุปสงค์ของแรงงาน 

ผลตอบแทนทีจ่่ายใหแ้ก่แรงงาน จํานวน OB คนทีใ่ชใ้นการผลติจะเท่ากบัพืน้ที ่OWEB 

บาท และผลตอบแทนทีจ่่ายใหแ้ก่ทีด่นิทีม่สีว่นในการผลติเท่ากบัพืน้ที ่WAE บาท จะเหน็

ได้ว่า ถ้าอุปสงค์สําหรบัแรงงานมคีวามยดืหยุ่นมาก การแบ่งปนัผลตอบแทนจะตกแก่

แรงงานมากกวา่ทีด่นิ 

 

ดอกเบีย้ (Interest) 

         ดอกเบี้ยเป็นตอบแทนของปจัจยัทุนที่เป็นตวัเงนิ (Money Capital) ซึ่งเป็น

เงนิทุนทีเ่กดิจากการเสยีสละไม่บรโิภคของผูบ้รโิภคทีม่รีายไดซ้ึง่กค็อืเงนิออม (Saving) 

และจะกลายเป็นเงนิทุนทีบุ่คคลอื่นกูเ้พือ่นําไปใช ้

         ทฤษฎทีีใ่ชอ้ธบิายในเรือ่งการกาํหนดอตัราดอกเบีย้ทีส่าํคญัม ี3 ทฤษฎคีอื 

1. ทฤษฎคีวามพอใจดา้นเวลา (Time Preference Theory)  

2. ทฤษฎคีวามพอใจสภาพคลอ่ง (Liquidity Preference Theory) และ 

3. ทฤษฎปีรมิาณเงนิกู ้(Loanable Fund Theory) 

1. ทฤษฎีความพอใจด้านเวลา (Time Preference Theory)  
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เป็นทฤษฎขีองนกัเศรษฐศาสตรส์าํนกั Classic โดยพจิารณาว่าผูม้เีงนิไดช้อบที่

จะได้รบัความพอใจในปจัจุบนัมากกว่าในอนาคต ดงันัน้การที่ผู้บรโิภคหรอืผู้มเีงนิได้

จะต้องเสยีสละการบรโิภคในปจัจุบนัใหผู้อ้ื่นกูไ้ปลงทุนจงึควรไดร้บัผลตอบแทนจากการ

เสยีสละในการบรโิภคในปจัจุบนัเป็นอตัราดอกเบีย้ นัน่คอื อตัราดอกเบีย้เป็นผลตอบแทน

ใหแ้ก่ผูม้รีายไดห้รอืผูบ้รโิภคในการเสยีสละการบรโิภคในปจัจุบนั และอตัราดอกเบีย้จะถูก

กาํหนดจากความตอ้งการลงทุน (Investment) และความสมคัรใจทีจ่ะออม (Saving) 

         2.  ทฤษฎีความพอใจสภาพคล่อง (Liquidity Preference Theory)  

เป็นทฤษฎีของ Keynes ซึ่งกล่าวว่า อตัราดอกเบี้ยถูกกําหนดขึ้นจากความ

ต้องการถือเงนิ (Demand for Money) และปรมิาณเงนิ (Supply of Money) ในระบบ

เศรษฐกจิในขณะใดขณะหน่ึง Keynes ไดแ้บง่ความตอ้งการถอืเงนิเป็น 3 อยา่งคอื 

         1.   ความตอ้งการถอืเงนิไวเ้พื่อใชจ้่ายประจําวนั (Transaction Motives : M1) 

ซึง่จะมากน้อยเพยีงใดขึน้อยูก่บัรายได ้และความถีแ่ต่ละครัง้ทีจ่ะไดร้บัรายได ้

         2.   ความตอ้งการถอืเงนิไวเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน (Precautionary Motives : M2) ซึง่

ขึน้อยูก่บัรายไดแ้ละนิสยัของเจา้ของรายได ้

         3.   ความตอ้งการถอืเงนิไวเ้พือ่เกง็กาํไร (Speculative Motives : M3) ซึง่ขึน้อยู่

กบัอตัราดอกเบีย้ และการคาดคะเนอตัราดอกเบีย้ในปจัจุบนัและอนาคต ถา้อตัราดอกเบีย้

สงู ความตอ้งการถอืเงนิไวเ้พือ่เกง็กาํไรจะน้อย และถา้อตัราดอกเบีย้ตํ่า ความตอ้งการถอื

เงนิไวเ้พือ่เกง็กาํไรจะมาก 

         สาํหรบัปรมิาณเงนิ (Money Supply) ในขณะใดขณะหน่ึงในระบบเศรษฐกจิจะ

คงทีโ่ดยปรมิาณเงนิจะประกอบดว้ยธนบตัร เหรยีญกษาปณ์ และเงนิฝากเผือ่เรยีก 

         อตัราดอกเบี้ยถูกกําหนดขึน้จากความตอ้งการถอืเงนิและปรมิาณเงนิ ดงัแสดง

ดว้ยรปูที ่10 – 8  

รปูท่ี 10 – 8  อตัราดอกเบีย้ดลุยภาพ 
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         จากรูปที ่10 – 8  เสน้ Md คอืเสน้ความต้องการถอืเงนิซึ่งประกอบด้วย M1 + 

M2 + M3 เสน้ MS คอืเสน้อุปทานของเงนิซึ่งในขณะใดขณะหน่ึงคงทีไ่ม่ขึน้อยู่กบัอตัรา

ดอกเบี้ยจงึมลีกัษณะตัง้ฉากกบัแกนนอน อตัราดอกเบี้ยที่ทําใหอุ้ปสงค์และอุปทานของ

เงนิเทา่กนัเทา่กบั Or1 บาท 

อตัราดอกเบี้ยจะสูงหรอืตํ่าเพยีงใดจะขึน้อยู่กบัอุปสงค์และอุปทานของเงนิ ดงั

แสดงดว้ยรปูที ่10 – 9  

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 10  –  9   การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ดลุยภาพ 
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2. ทฤษฎีปริมาณเงินกู้ (Loanable Fund Theory)  

ทฤษฎีปริมาณเงินกู้กล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยจะถูกกําหนดโดยอุปสงค์ที่มีต่อ

ปรมิาณเงนิกู้ (Demand for Loanable Fund) และปรมิาณเงนิที่จะมใีห้กู้ (Supply of 

Loanable Fund) 

         ความต้องการขอกู้เงนิ หรอื Demand for Loanable Fund จะถูกกําหนด

ด ้วยอตัราดอกเบี้ย และอัตราผลตอบแทนของเงินลงทุนหน่วยที่เพิ่ม (Marginal 

Efficiency of Capital : MEC)  หน่วยธุรกิจจะกู ้ก ็ต่อเมื่ออย่างน้อยที่สุดแล้วอตัรา

ดอกเบี้ยจะต้องเท่ากบั MEC โดย MEC มแีนวโน้มทีจ่ะลดลงเมื่อผูผ้ลติขยายการลงทุน

ออกไป ถ้าอตัราดอกเบี้ยสูง ความต้องการขอกู้เงนิจะลดลง และเมื่ออตัราดอกเบี้ยตํ่า 

ความตอ้งการขอกูเ้งนิจะมากขึน้ 

         สว่นอุปทานของเงนิกูห้รอื Supply of Loanable Fund จะหมายถงึ จํานวนเงนิ

ออมซึ่งพร้อมจะใหกู้ ้ยมืไดใ้นระยะเวลาหนึ่งๆ ณ ระดบัอตัราดอกเบี้ยต่างๆ กนั เมื่อ

อตัราดอกเบี้ยสูงขึน้ อุปทานของเงนิกูจ้ะเพิม่ขึน้ และเมื่ออตัราดอกเบีย้ตํ่า อุปทานของ

เงนิกูจ้ะน้อย 

         อัตราดอกเบี้ยตามทฤษฎีปริมาณเงินกู้จะถูกกําหนดจาก Demand for 

Loanable Fund และ Supply of Loanable Fund ดงัแสดงดว้ยรปูที ่10 – 10 
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รปูท่ี 10 – 10    อตัราดอกเบีย้ตามทฤษฎีปริมาณเงินกู้ 
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