
บทที่  4  
การวิเคราะหประสิทธิภาพการผลิต 

 
 
 

 

4.1 การวิเคราะหเก่ียวกับประสิทธิภาพ 
 การวิเคราะหประสิทธิภาพเปนการวิเคราะหเชิงทฤษฎี (normative analysis) อาทิเชน 
การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ หมายถึง การที่ใครคนใดคนหนึ่งในสังคมมีความเปนอยูที่ดี
ขึ้น (better off) จะมีผลทําใหคนอ่ืนในสังคมเลวลง (worse off) แสดงวาการจัดสรรทรัพยากร
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ความหมายอีกอยางหน่ึงของคําวาประสิทธิภาพก็คือการลดปริมาณ
ของเสียที่เกิดขึ้นขณะทําการผลิต ซึ่งจะมีผลทําใหปริมาณการผลิตเพ่ิมขึ้น การผลิตที่เพ่ิมขึ้นจะมี
ผลทําใหผูบริโภคไดบริโภคมากขึ้นโดยไมทําใหคนอ่ืนตองบริโภคลดลง นั่นคือการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิตจะทําใหใครคนใดคนหนึ่งในสังคมดีขึ้นโดยไมทําใหคนอ่ืนตองเลวลง 
 ความหมายอีกอยางหนึ่งของคําวาประสิทธิภาพ ก็คือความพอใจที่เพ่ิมขึ้นจากการ
แลกเปลี่ยนสินคาและบริการกับผูอ่ืน ตัวอยางเชน นาย A สะสมนาฬิกาไวเปนจํานวนมาก นายB 
สะสมปากกาไวเปนจํานวนมาก นาย A มีความตองการปากกา แตนาย B ตองการนาฬิกา ดังน้ัน
ถานาย A นํานาฬิกาไปแลกปากกาจากนาย B จะมีผลทําใหความพอใจของนาย A และนาย B 
เพ่ิมขึ้น 
 
 เง่ือนไขของการเกิดประสิทธิภาพ 
 การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือผลิตสินคาและบริการจะเกิดประสิทธิภาพหรือไม ใหพิจารณา
จากผลประโยชน (benefits) และตนทุน (costs) จากการผลิตสินคาชนิดน้ันๆ โดยการพิจารณา
ผลประโยชนรวมที่สังคมไดรับ (total social benefit) แลวคํานวณหาผลประโยชนสวนเพิ่มของ
สังคม (marginal social benefit) ซึ่งหมายถึง จํานวนเงินสูงสุดที่ประชาชนยินดีจาย เพ่ือที่จะ
บริโภคสินคาเพ่ิมขึ้นหน่ึงหนวย เชน marginal social benefit ของขาวหน่ึงจานเทากับ 2 บาท 
ผูบริโภคยินดียกเลิกที่จะนําเงิน 2 บาทไปซื้อสินคาชนิดอ่ืน เน่ืองจากตองการนําเงิน 2 บาท มา
ซื้อขาว 1 จาน การกระทําเชนน้ีไมทําใหผูบริโภคคนนั้นดีขึ้น (better off)หรือเลวลง (worse off) 
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แตถาหากวาผูบริโภครายนี้ สามารถซื้อขาวได 1 จานโดยจายเงินนอยกวา 2 บาท ผูบริโภครายนี้
จะรูสึกวาตัวเองดีขึ้น คาของ marginal social benefit จะลดลง เม่ือการบริโภคสินคาชนิดน้ัน
เพ่ิมขึ้น 
 สําหรับมูลคาของทรัพยากรที่จะนําไปผลิตสินคาและบริการเพ่ือสังคม จะเรียกวา  
total social cost ซึ่งจะนําไปใชในการคํานวณหาคา marginal social cost หรือจํานวนเงิน
ต่ําสุดที่จะตองจายใหกับเจาของปจจัยการผลิตในการนําปจจัยการผลิตไปผลิตสินคาและบริการ
เพ่ิมขึ้นหน่ึงหนวย สมมติวา marginal social cost ของขาว 1 จานเทากับ 1 บาท เงินจํานวนนี้
เปนเงินที่จะตองจายใหกับเจาของปจจัยการผลิต ซึ่งจะไมทําใหเจาของปจจัยการผลิตรูสึกวา
ตัวเองเลวลง แตถาเจาของปจจัยการผลิตไดรับเงินมากกวาหน่ึงบาท เจาของปจจัยการผลิตจะ
รูสึกวาตัวเองดีขึ้น 
 

Q* 
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ราคา 

ปริมาณการผลิต 
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รูปที่ 4.1 
แสดง marginal social cost และ marginal social benefit 
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 จากรูปที่ 4.1   MSC  มีความชันเปนบวก และ  MSB  มีความชันเปนลบ จุดตัดของ 
MSC และ  MSB แสดงวาราคาสินคาเทากับ  P* ปริมาณสินคาเทากับ Q* และที่ปริมาณการผลิต 
Q* คาของ TSB – TSC  มีคาสูงสุด ปริมาณการผลิต Q1 ไมเหมาะสมเนื่องจาก MSB  >  MSC 
ปริมาณการผลิต Q2 ไมเหมาะสมเนื่องจาก  MSC  >  MSB  ดังน้ัน เง่ือนไขที่จะทําใหการจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อผลิตสินคาและบริการมีประสิทธิภาพสูงสุด คือ 
     MSB     =     MSC 
 

การจัดสรรทรัพยากรโดยกลไกตลาด 
 ตลาดที่มีการแขงขันอยางสมบูรณ (perfectly competitive market) เปนตลาดที่ทําให
การจัดสรรทรัพยากรเพื่อผลิตสินคาและบริการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  เน่ืองจาก marginal 
social benefit เทากับ marginal social cost ตลาดที่มีการแขงขันอยางสมบูรณจะเกิดขึ้นไดตองมี
เง่ือนไขตอไปน้ี 

1. ปจจัยการผลิตทุกอยางเปนของเอกชน 
2. การแลกเปลี่ยนสินคาและบริการเกิดขึ้นในตลาดซึ่งมีผูซื้อและผูขายเปนจํานวนมาก 
3. ผูซื้อแตละราย ผูขายแตละราย ไมมีผลตอราคา และปริมาณสินคาในตลาด 
4. ผูซื้อและผูขายทุกคนรูขอมูลขาวสารของตลาด 
5. ปจจัยการผลิตทุกชนิดเคลื่อนยายไดอยางเสรี 

 นอกจากนี้ผูซื้อและผูขายตางก็แสวงหาประโยชนสูงสุดจากการแลกเปลี่ยนซื้อขาย
สินคาและบริการ ราคาสินคาเกิดจากกลไกตลาด ไมมีผูหน่ึงผูใดมีอิทธิพลที่จะกําหนดราคาสินคา 
ผูบริโภคจะเปลี่ยนแปลงปริมาณสินคาจนกวาราคาจะเทากับผลประโยชนสวนเพ่ิม (marginal 
benefit : MB)  
   P     =     MB     =     MSB 
 ผูขายหรือผูผลิตตองการกําไรสูงสุด ดังน้ันผูผลิตจะผลิตสินคาจนกระทั่งราคาเทากับ 
ตนทุนสวนเพ่ิม (marginal cost : MC)  
   P     =     MC     =     MSC 
ดังนั้นในตลาดที่มีการแขงขันอยางสมบูรณ การจัดสรรทรัพยากรเพื่อผลิตสินคาและบริการอยางมี
ประสิทธิภาพตองอยูภายใตเง่ือนไขนี้คือ 
   P     =     MC     =     MC     =     MSB     =     MSC 
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  MB คือ  ผลประโยชนสวนเพ่ิมที่เกิดกับผูบริโภค 
  MC คือ  ตนทุนสวนเพ่ิมของการผลิตสินคา 
  MSB คือ  ผลประโยชนสวนเพ่ิมของสังคม 
  MSC คือ  ตนทุนสวนเพ่ิมของสังคม 
 
 การแทรกแซงตลาดทําใหการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ 
 การแทรกแซงจากภาครัฐบาลอาทิ เชน การเก็บภาษีสินคา เปนการบิดเบือนกลไก
ตลาด หรือการผลิตสินคาสาธารณะของภาครัฐบาล โดยที่สินคาสาธารณะเปนประโยชนกับทุกคน
ในสังคมและไมสามารถตั้งราคาสินคาโดยอาศัยกลไกตลาดได นอกจากน้ีตลาดซึ่งมีผูผลิตเพียง
รายเดียว (monopolist) ผูผลิตเปนผูกําหนดราคาสินคาโดยใชหลักเกณฑ รายรับสวนเพิ่ม 
(marginal revenue) เทากับตนทุนสวนเพ่ิม (marginal cost) 
 

B 

C 
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MR 

D=MB 

pm 
pc 

ราคา 

ปริมาณสินคา 
0 

A 

MC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.2 
การจัดสรรทรัพยากรกรณีการผูกขาด 

 
 จากรูปที่  MC  ตัดกับ MR ที่จุด C ราคาสินคาเทากับ Pm ปริมาณสินคาเทากับ Qm จะ
เห็นไดวา marginal benefit มากกวา marginal cost เทากับพ้ืนที่ ABC ซึ่งความแตกตางระหวาง 
marginal benefit กับ marginal cost จะหมดไป เม่ือผูผลิตตั้งราคาเทากับ Pc และปริมาณผลผลิต
เทากับ Qc  
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 การเก็บภาษีทําใหการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ 
 การเก็บภาษีจากสินคาที่ผลิตโดยภาคเอกชน เปนการโอนทรัพยากรของภาคเอกชนมา
สูภาครัฐบาล การจัดเก็บภาษีทําใหตนทุนการผลิตของผูผลิตเพ่ิมสูงขึ้น ปริมาณการผลิตลด
นอยลง การจัดเก็บภาษีจากรายไดอาจจะมีผลทําใหคนทํางานตองการทํางานใหนอยลง และ
พักผอนเพ่ิมขึ้นเนื่องจากเม่ือทํางานมากขึ้นมีรายไดสูงขึ้นอาจจะตองเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้น 
 
 

Q2     Q1 

D = MB 

E  

S  = MSC = MC 
S /  = MC + T > MSC 

E / 

P2 

P1 

ราคา 

ปริมาณ 
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รูปที่ 4.3 
การจัดเก็บภาษีกับผลกระทบตอการจัดสรรทรัพยากร 

 
 จากรูปที่ 4.3 อุปสงคและอุปทาน ตัดกันที่จุด E ราคาสินคาเทากัน P1 ปริมาณสินคา

เทากับ Q1 เม่ือมีการเก็บภาษีตอหนวยของสินคาทําใหเสนอุปทานยายจาก S ไปเปน S′ ซึ่ง MC 

+ ภาษี (T) มีคามากกวา MSC ที่จุด E′ ราคาสินคาสูงขึ้นเปน P2  ปริมาณสินคาลดลงเหลือ Q2 

และที่จุด E′ MC + T มีคาสูงกวา MSC 
 

4.2 การประเมินคาประโยชนและตนทุนของสินคาสาธารณะ 
 การประเมินผลประโยชนหรือนโยบายของภาครัฐบาลทําไดโดยการหาคาการ

เปลี่ยนแปลงของสวนเกินผูบริโภคในกรณีของสินคาสาธารณะ ผลรวมของประโยชนสวนเพ่ิม (Σ 
MB) คือ ประโยชนสวนเพ่ิมของสังคมจากการผลิตสินคาสาธารณะของรัฐบาล 

    b (q)  =     Σ MB 
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 b (q)   คือ ผลประโยชนรวมที่สังคมไดรับ 
      q        คือ  ขนาดของสินคาสาธารณะ 
 

q1       q2 

C 

b 

a 

d 
MB (q2) 

MB (q1) 

ผลประโยชนสวนเพิ่ม 

ขนาดของสินคาสาธารณะ 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.4 
Marginal Benefit จากสินคาสาธารณะ 

 
 จากรูปที่ 4.4 พ้ืนที่ oabq1 คือผลประโยชนรวมจากการผลิตสินคาสาธารณะในปริมาณ q1 

ให  B(q1)    = พ้ืนที่  oabq1   
   B(q2)    = พ้ืนที่  oacq2 
 

ผลประโยชนที่เพ่ิมขึ้นเทากับ  B(q2) – B(q1)  
  B(q2) – B(q1)    = q1bcq2 
       = q1dcq2 + bcd 
 โดยที่        q1dcq2    = MB(q2) [q2 – q1] 

           bcd    = 2
1 [MB(q1) – MB(q2)] [q2 – q1]  

 การคํานวณหาคาผลประโยชนสวนเพ่ิมอาจจะคํานวณไดจาก สมการ marginal benefit ดังนี้  

    MB(q)     =     α – βq 

 α      คือ  จุดตัดของเสน MB กับแกนตั้ง 

 – β    คือ  ความชันของเสน MB 
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ดังนั้น  MB(q1)     =     α – βq1  

    MB (q2)     =     α – βq2 

พ้ืนที่ q1dcq2      = (α – βq2) (q2 – q1)   

พ้ืนที่        bcd      = [α – βq1 – (α– βq2)] (q2 – q1) 2
1  

         = 2
1  β (q2 – q1)

2 

 
 ในการคํานวณหาคาตนทุนของการผลิตสินคาสาธารณะจําเปนตองรูตนทุนสวนเพ่ิม 
(marginal cost) ของการผลิตสินคาสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
        (ก)      (ข) 

MC 

ขนาดของสินคา 
0 

MC 

ขนาดของสินคา 
0 

รูปที่ 4.5 
ตนทนุการผลติเฉลี่ยของการผลติสนิคาสาธารณะ 

 
 รูปที่ 4.5 (ก)  เปนลักษณะโดยทั่วไปของเสน MC  การลดลงของเสน MC แสดงถึง 
increasing returns to scale จนกระทั่ง MC ต่ําสุด หลังจากน้ัน MC เพ่ิมขึ้นเปนลักษณะของ 
decreasing returns to scale สําหรับรูปที่ 2 (ข) แสดงถึง increasing returns to scale ในชวงที่ 
MC ลดลง หลังจากน้ัน MC มีคาคงที่ ซึ่งเปนลักษณะของ constant returns to scale และ MC 
เพ่ิมขึ้นเปนลักษณะของ decreasing returns to scale การเขียนเสน MC ซึ่งเปนที่นิยมนําเสน 
MC ชวงที่ขนานกับแกนนอนมาใชแทนเสน MC ดังรูปที่ 4.6 
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รูปที่ 4.6 

MC 

ขนาดสินคาสาธารณะ 
0 q1 

b a 

MC 

ตนทนุการผลติสินคาสาธารณะ 
 
 จากรูปที่ 4.6 ตนทุนรวมของการผลิตสินคาสาธารณะเกิดจากการนาํเสน MC มารวมกนั 
เชนการผลิตสินคาสาธารณะในปริมาณ q1 ใชตนทุนเทากับพ้ืนที่  oabq1 

 การหาขนาดของสินคาสาธารณะที่เหมาะสม เกิดจากการเทากันของ Σ MB และ Σ 
MC  เขียนเปนสมการไดดังนี้ 

   b(q)    =   Σ MB     =    Σ MC    =     C (q) 

สมมติวา   MB   =   α – βq    และ    MC    =    γ   
ดังนั้นการหาขนาดของสินคาสาธารณะจึงหาไดจาก 

          α  – βq     =    γ 

       q    =   β
γ−α

  

ตัวอยางเชน สมมติวาสมการอุปสงคของจํานวนชั่วโมงการสอนของโรงเรียนรัฐบาลในชุมชนแหง
หน่ึงคือ     MB   =   10,000 – 1,000 q   
และสมมติให MC เทากับ  4,000  โดยที่  q   คือจํานวนชั่วโมงการสอนตอวัน 
               MB   = MC 
   10,000 – 1,000 q   =        4,000 
      q =        6 
ดังนั้นจํานวนชั่วโมงการสอนตอวันที่เหมาะสมคือ 6 ชั่วโมง 
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4.3  การตั้งราคาสินคาสาธารณะ 
 จากการท่ีรัฐบาลผลิตสินคาสาธารณะ และกลไกราคาไมสามารถทํางานได รัฐบาลจึงใช
วิธีกําหนดคาธรรมเนียม โดยใชวิธีการตางๆ ตอไปน้ี 
 
 Marginal Cost Pricing 
 หมายถึงการกําหนดคาธรรมเนียมใหเทากับตนทุนสวนเพ่ิม (marginal cost) เน่ืองจาก
จะทําใหการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ยกตัวอยางเชน มหาวิทยาลัยของรัฐ
เก็บคาธรรมเนียมจากนักศึกษาแตละคณะ โดยพิจารณาจากการตัดกันของเสน MC กับเสน
อุปสงคดังรูป 
 

D 

Q 

    P 

0 

MC 

Qm 
0 

MC 

Qh 

D 

Q 

    P  
 
 Pm 

 
Ph  

 
 
 
         ภาควิชาดนตรี    ภาควิชาประวัติศาสตร 

รูปที่ 4.7 
การตั้งราคาสินคาเทากับตนทุนสวนเพิ่ม 

 
 จากรูปที่ 4.7 ภาควิชาดนตรี มีตนทุนการผลิต สูงกวาภาควิชาประวัติศาสตร ดังน้ัน
นักศึกษาภาควิชาดนตรี สมควรที่จะเสียคาธรรมเนียมสูงกวานักศึกษาภาควิชาประวัติศาสตร ถา
เสนอุปสงคของทั้งสองภาควิชาเหมือนกัน เน่ืองจาก Pm  >  Ph ดังนั้น Qm <  Qh 
 ปญหาของ marginal pricing ก็คือกิจการที่มีลักษณะเปน increasing return to scale 
การกําหนดราคาใหเทากับ marginal cost จะทําใหรัฐบาลขาดทุน ดังรูปที่ 4.8 
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     Price 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4.8 

การตั้งราคาสินคากับปญหาขาดทนุ 
 

 ลักษณะของ increasing return to scale ก็คือ เม่ือเพ่ิมปริมาณการผลิตใหมาก ตนทุน
เฉลี่ยตอหนวยจะลดลง ใหเสนอุปสงคขนานกับแกนนอน ซึ่งเปนลักษณะของการแขงขันอยาง
สมบูรณ ทําให P = AR  = MR ราคาสินคาเทากับ P1 ปริมาณสินคา Q1

 แตตนทุนการผลิตเฉลี่ย
เทากับ 0A ทําใหรัฐบาลขาดทุนเทากับพ้ืนที่ ABCP1 รัฐบาลอาจจะตองนําเงินรายไดจากภาษี
อากรเขามาชวยเหลือกิจการของรัฐบาลที่ขาดทุน 
 

 ทฤษฎีการกระจายรายได (Redistributing Income in Theory) 
 การกระจายรายไดทําไดสองวิธีคือ การโอนรายไดจากคนรวยไปใหกับคนยากจน และ
การโอนสินคาและบริการจากคนรวยไปใหคนยากจน 
 

 Utilitarian Model of Redistribution 
 เปนแนวคิดตั้งแตศตวรรษที่ 19 กลาววาการที่คนหรือส่ิงของจะมีคาก็ตอเม่ือนําไปใช
แลวทําใหเกิดประโยชนกับผูใช  ยิ่งใหผลประโยชนมากเทาใดของสิ่งน้ันก็จะมีคาเพ่ิมขึ้น 
ผลประโยชนวัดออกมาในรูปของ social welfare function ซึ่งก็คือการนําอรรถประโยชนของแตละ
บุคคลมารวมกัน 

   W   =    )m(u 1
n

1i
1∑

=
โดยที่  W  คือ  สวัสดิการของสังคม 
  u1   คือ  อรรถประโยชนของคนที่  i 
  m1 คือ รายไดในรูปตัวเงินของคนที่ i 
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P1 
D, MR, AR 

Q1

C 

LRAC 

 



 

  กรณีของคนสองคน A และ B  จะใช MUA และ MUB จากรูปที่ 4.9  แกนตั้งคือ 
marginal utility แกนนอนคือรายได วัดจากซายไปขวาเปนรายไดของ A วัดจากขวามาซายคือ
รายไดของ B   
 
 MUA MUB 

0            
2
m             0 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.9 
 

A และ B มี MU ที่เหมือนกัน เสน MUA และ MUB มีความชันและจุดตัดกับแกนตั้งเทากัน คน
ทั้งสองนี้เห็นคุณคาของรายไดที่เพ่ิมขึ้นแตละบาทเหมือนกันในการที่จะทําใหสวัสดิการสังคมมี
คาสูงสุด จะตองทําใหผลรวมของอรรถประโยชนของคนทั้งสองสูงที่สุด สมมติวารายไดของ

สังคมทั้งหมดเทากับ m การที่ A และ B มีรายไดเทากันคือ  จะทําใหสวัสดิการสังคมสูงสุด 

อรรถประโยชนทั้งหมดของ A คือพ้ืนที่ใตเสน MUA จากศูนยถึง   อรรถประโยชนทั้งหมด

ของ B คือพ้ืนที่ใตเสน MUB จาก 0 มาทางซายมือจนถึงจุด  สมมติวาการกระจายรายไดไม

เทาเทียมกันเชน A มีรายได  ของรายไดทั้งหมด นั่นคือ m  ในขณะที่   B  มีรายไดเพียง   

  ของรายไดทั้งหมดน่ันคือ m  ดังรูปที่ 4.10 

2
m

2
m

2
m

4
3

4
3

4
1

4
1
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MUA MUB 

0            
2
m            

4
m3            0 

a 

b 

c 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.10 
การกระจายรายไดไมเทาเทยีมกัน 

 

จะเห็นไดวาผลรวมของอรรถประโยชนทั้งหมดของคนทั้งสอง จะมีคานอยกวากรณีการกระจาย
รายไดมีความเทาเทียมกัน สวัสดิการที่ลดลงมีคาเทากับพ้ืนที่ abc 
 กรณีที่คนสองคนมีแนวความคิดและรสนิยมไมเหมือนกัน แตละคนจะใหความสําคัญ
กับเงินที่เพ่ิมขึ้นแตละบาท แตกตางกัน ดังรูปที่ 4.11 A ใหความสําคัญกับรายไดหนวยแรก ๆ 
ที่เพ่ิมขึ้นสูงมาก 
 
 

MUA MUB 

0          m*     m**                                                    0 

a 

b c 

d 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.11 
การกระจายรายไดทีเ่หมาะสมกรณีนิสัยของคนแตกตางกัน 

 

หลังจากน้ันคุณคาของรายไดที่เพ่ิมขึ้นจะลดลงอยางรวดเร็วในขณะที่ B ใหความสําคัญกับรายได
ที่เพ่ิมขึ้นหนวยแรก ๆ คอนขางต่ําแตคุณคาของเงินที่เพ่ิมขึ้นจะไมลดลงมาก  การกระจายรายได 
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ที่เหมาะสมจะอยูที่จุด m* นั่นคือรายได m* บาท เปนของ A และรายได m – m* เปนของ B จะทํา
ให marginal utility ของแตละคนเทากัน สมมติตอไปวาถาให A มีรายได 0m** ซึ่งไมเหมาะสม
เน่ืองจากท่ีจุด m** marginal utility ของ A เทากับศูนย รายไดของ A ที่เพ่ิมจาก m* ถึง m** ทําให
อรรถประโยชนรวมของ A เพ่ิมขึ้นเทากับพ้ืนที่ abc ซึ่งจะมีผลทําให B สูญเสียอรรถประโยชนคิด
เปนพ้ืนที่ abcd ซึ่งมีคาสูงกวาพ้ืนที่ abc ซึ่งจะมีผลทําใหสวัสดิการสังคมลดลงเทากับพ้ืนที่ acd  
 กรณีที่อรรถประโยชนของคนสองคนเหมือนกันทุกประการ   อรรถประโยชนของคนคน
หน่ึงจะสามารถทดแทนอรรถประโยชนของอีกคนหน่ึงได   อัตราการทดแทนกันของ
อรรถประโยชนของคนทั้งสองจะมีคาเทากับ  – 1  
 

4.4   Theory of Clubs 
 The Economics of Local Governments  
 การรวมตัวกันเปนชมรม หรือสมาคม เพ่ือทํากิจกรรมที่จะเปนประโยชนกับสมาชิกของ
ชมรม เชน ชาวนารวมตัวกันจัดตั้งสหกรณ ชวยเหลือกันในการขนสงผลผลิตไปขายยังตลาดชวย
ใหตนทุนการขนสงลดลง หรือชวยเหลือกันในการซื้อปุย ยาปราบศัตรูพืช จะชวยใหตนทุนการ
ผลิตของสมาชิกในชมรมลดลง สมาชิกในชมรมอาจจะชวยกันผลิตสินคาสาธารณะ แทนรัฐบาล 
 

 Clubs and Club Goods 
 ลักษณะของ club goods  

1. ผูที่เขามาเปนสมาชิกของ club เขามาดวยความสมัครใจ และในกรณีที่เกิดความ
ไมพอใจในการดําเนินกิจกรรมของ club ก็สามารถลาออกไปก็ได โดยไมมีการลงโทษใด ๆ 

2. เม่ือจํานวนสมาชิกของ club เพ่ิมขึ้น อาจจะเกิดความไมสะดวกในการเขารับ
บริการสินคาของ club แตการที่จํานวนสมาชิกเพ่ิมขึ้นจะทําให club มีรายไดเพ่ิมขึ้น ยกตัวอยาง
เชน การใชสระวายน้ํา เม่ือจํานวนสมาชิกเพ่ิมขึ้น คาธรรมเนียมที่เก็บจากสมาชิกตอคนอาจจะ
ลดลง  เปนตน 

3. เน่ืองจากสินคาของ club ไมใช pure public goods ดังน้ันเม่ือสมาชิกของ club 
เห็นวา จํานวนสมาชิกมากเกินไป ทําใหเกิดความแออัด จึงออกไปตั้ง club แหงใหม และจํากัด
จํานวนสมาชิกใหมีความเหมาะสมกับปริมาณสินคา club 

4. Club สามารถเลือกใหบริการสินคาเฉพาะสมาชิกของ club เทาน้ัน ลักษณะเชนนี้
เรียกวา “exclusion mechanism” 
 
EC 344  37 



 

5. Club ตัดสินใจเกี่ยวกับปริมาณสินคาที่ผลิต จํานวนสมาชิกที่เหมาะสมเนื่องจาก 
club เล็งเห็นวาเม่ือจํานวนสมาชิกเพ่ิมขึ้น ผลประโยชนจากการใชสินคาบริการตอสมาชิก 1 
คนจะลดลง 

6. Club มีรายไดจากการเก็บคาธรรมเนียมจากสมาชิก และสามารถปองกันคนอื่นที่
ไมใชสมาชิกของ club เขามาใชบริการสินคาของ club ไดจึงสามารถลดภาระของรัฐบาลในการ
ผลิตสินคาสาธารณะ  
 

 A Club Model 
กําหนดใหชมรมวายนํ้า รสนิยมของสมาชิกในชมรมเหมือนกัน ตนทุนในการสรางสระ

วายน้ําเทากับ F 
 

F 
 2 
 
F     
 3 
 
F 
n* 

2       3                  n* 

MB 

MC 

จํานวนสมาชิก 
0 

MB, MC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.12 
จํานวนสมาชกิที่เหมาะสม 

 

 เน่ืองจากตนทุนรวมเทากับ F ถามีสมาชิกเพียง 1 คน สมาชิก 1 คน ตองรับผิดชอบ

ตนทุนทั้งหมด เม่ือมีสมาชิก 2 คน คาใชจายที่แตละคนตองรับผิดชอบเทากับ  ดังนั้นเม่ือ

สมาชิก n คน สมาชิกแตละคนรับผิดชอบคาใชจาย เทากับ   จากรูปจะเห็นไดวาเสน MB มี

ลักษณะลาดลงจากซายมาขวา แสดงวาเม่ือจํานวนสมาชิกเพ่ิมขึ้น MB มีคาลดลง สาํหรับเสน MC 
มีลักษณะเพิ่มขึ้นที่จุดตัดของ MB และ MC จะไดจํานวนสมาชิกที่เหมาะสมเทากับ n* 

2
F

n
F
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Optimal Quantity of the Club Good 
 
 

x1*    x2* 

C(n2) 

B(n2) 

C (n1) 
B (n1) 

ขนาดของ Club Goods 
0 

TB, TC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4.13 

ขนาดของสนิคาที่เหมาะสม 
 

 ขนาดของสินคาที่เหมาะสม สมมติจํานวนสมาชิกเทากับ n และให total cost มีลักษณะ
เปนเสนตรงเชน C (n1) ,  C(n2)  หมายถึงตนทุนตอสมาชิกจํานวน n1 และ n2 คนตามลาํดับ B(n1) 
และ B (n2) หมายถึง benefit ตอจํานวนสมาชิก n1 และ n2 ตามลําดับ จํานวนสินคาที่เหมาะสมจะ
เกิดจากการเทากันของ   MB   และ   MC   จากรูปเม่ือจํานวนสมาชิกเทากับ n1 จํานวนสินคาที่

เหมาะสมกับ  และเม่ือจํานวนสมาชิกเทากับ  n2 จํานวนสมาชิกที่เหมาะสมเทากับ   *
1X *

2X
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Optimal Membership Size 

B(X1) 

  n1*   n2* 
C(X1) 

C( X2 ) 

B( X2 ) 

TB, TC 

จํานวนสมาชิก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.14 
จํานวนสมาชกิที่ทําใหประโยชนสทุธสิูงสดุ 

 

 จากรูป  แกนตั้งแสดง total benefit (TB) และ total cots (TC) แกนนอนแสดงจํานวน
สมาชิก  X  คือ จํานวนสินคาสาธารณะที่สมาชิกของ club ใชรวมกัน B(X1) คือผลประโยชนตอ
สมาชิก 1 คน โดยท่ีขนาดของสินคา X1  B(X2) คือผลประโยชนตอสมาชิก 1 คน โดยที่ขนาดของ
สินคาคือ  X2

 ในทํานองเดียวกัน C(X1) และ C(X2) คือตนทุนตอสมาชิก 1 คน จะเห็นไดวา  

B(X1) – C (X1) มีคาสูงสุดเม่ือจํานวนสมาชิกคือ  และ B (X2) – C (X2) สูงสุดเม่ือสมาชิก 

เทากับ  

*
1n

*
2n

 

Simultaneous Solution 
 ชุมชนแหงหน่ึงตองการกําหนดขนาดของที่ดินที่จะจัดสรรใหเปนสวนสาธารณะ ถา
ขนาดของชุมชนใหญขึ้นจะทําใหสมาชิกเสียคาธรรมเนียมลดลง แตในขณะเดียวกันเม่ือชุมชนมี
ขนาดใหญขึ้นความแออัดจากการใชสวนสาธารณะจะเพิ่มขึ้น จึงตองทําการวิเคราะหวาจํานวน
สมาชิกที่เหมาะสมสมควรจะเปนเทาใด ซึ่งจะหาไดจากการเทากันของคาสมาชิกตอคนกับ 
marginal cost  ความหมายของ Simultaneous หมายถึงการเปลี่ยนจํานวนสมาชิกของชมรม 
ดังนั้นขนาดของสินคาสาธารณะจะตองมีการเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับจํานวนสมาชิก 
(Anderson 2003 page 563-577) 
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แบบทดสอบ 
 

4.1 กําหนดให marginal benefit (MB) จากการผลิตขาวโพดเทากับ $2.5 ให marginal private 
cost (MPC) จากการผลิตขาวโพด คือ MPC = 2 + 0.1Q ให marginal damage (MD) จาก
การผลิตขาวโพดคือ MD   =   0.05Q 
ก. จงคํานวณคาของ privately optimal output และ socially optimal output 
ข. สมมติให MB เพ่ิมขึ้นเปน $3 จะมีผลกระทบตอคําตอบในขอ ก. อยางไร 
ค. สมมติให MD = 0.075 คําตอบในขอ ก. จะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร 

4.2 กําหนดให marginal benefit จากการติดตั้งเคร่ืองบัดบัดนํ้าเสียคือ  
   MB   =   0.9 – 0.03A 
 และให marginal cost ของการติดตั้งเคร่ืองบําบัดนํ้าเสีย คือ 
   MC   =   0.3  +  0.09A 

ก. จงหาขนาดที่เหมาะสมของเครื่องบําบัดนํ้าเสีย 
ข. ถาสมการ marginal cost เปลี่ยนแปลงเปน  

   MC   =   0.25 + 0.06 A 
  คําตอบในขอ ก.  จะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร 
 หมายเหตุ  :  A  หมายถึง จํานวน หรือ ขนาดของเคร่ืองบําบัดนํ้าเสีย  
4.3 กําหนดให marginal benefit (MB) จากการผลิตขาวโพดเทากับ 2.5 และ marginal cost 

(MC) ของการผลิตขาวโพดเขียนเปนสมการไดดังนี้ 
   MC   =   2 + 0.1 Q 
 Q  คือ ปริมาณขาวโพด (หนวย : ตัน) 
 การผลิตขาวโพดทําใหเกิดมลภาวะเปนพิษ เขียนเปนสมการไดดังนี้ 
   MD   =   0.05 Q 
 MD คือ ความสูญเสียสวนเพ่ิมจากมลภาวะเปนพิษ 

ก. จงหาปริมาณการผลิตขาวโพดที่เหมาะสมโดยใหพิจารณาทั้ง privately optimal output 
และ socially optimal output 

ข. คําตอบในขอ ก.   จะเปลี่ยนแปลงไปอยางไรเม่ือ MB = 3.0 
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4.4 จากการศึกษาของรัฐบาลพบวา ผลประโยชนสวนเพิ่มจากการควบคุมการผลิต methane 
จากวัว เขียนเปนสมการดังนี้ 

   MB   =   100 – R 
 R  คือ จํานวนเปอรเซนตการผลิตที่ลดลง  
 ตนทุนสวนเพิ่มที่เกิดกับชาวนาอันเน่ืองมาจากการลดปริมาณ methane (เกิดจากการให

อาหารคุณภาพดีขึ้น) เขียนเปนสมการดังนี้ 
   MC   =   20 + R 

ก. ปริมาณที่เหมาะสมของการลดลงของ methane เทากับเทาใด จึงจะทําใหสังคมไดรับ
ประโยชนสูงสุด 

ข. รัฐบาลตองการเก็บคาธรรมเนียมจาก methane ที่เกิดขึ้นคาธรรมเนียมที่จัดเก็บควรจะ
เทากับเทาใด 

ค. สมมติวามีชาวนาสองราย ซึ่งมีตนทุนการทําให methane ลดลงดังนี้ 

   MC1   =    20 + 3
2  R1 

   MC1   =   20 + 2 R2 
4.5 กําหนดใหสังคมแหงหน่ึงมีคนสองคน สมการอุปสงคของการควบคุมปริมาณยุงคือ 
   qA   =    100 – P 
   qB   =   200 – P 

ก. ถาการควบคุมปริมาณยุงเปนสินคาสาธารณะ ซึ่งมีลักษณะเปน nonexclusive goods 
(เปนประโยชนกับทุกคน) การควบคุมยุงควรจะเทากับเทาใดจึงจะเหมาะสมถา
กําหนดใหตนทุนสวนเพ่ิมของการควบคุมยุงเทากับ   $50 

ข. ถาใหการควบคุมปริมาณยุง เปนของภาคเอกชน และใหถือวาเปนสินคาเอกชน ปริมาณ
การควบคุมยุงควรจะเทากับเทาใด 

4.6 กําหนดใหตนทุนสวนเพ่ิมจากการใหบริการของรัฐบาล คือ 

  MC  =  100 – 2Q  และใหสมการตนทุนรวมเฉลี่ย  (ATC) คือ ATC  =  100 - Q 2
3

ก. ถาจํานวนการใหบริการของรัฐ (Q) ที่เหมาะสมเทากับ 20 จงหาคาของตนทุนสวนเพ่ิม 
และตนทุนรวมเฉลี่ย 

ข. จงคํานวณรายรับของรัฐบาลเม่ือรัฐบาลตั้งราคา (P) เทากับตนทุนสวนเพ่ิม (MC) 
ค. จงหาคาของตนทุนรวมเพ่ือ Q   =   20 
ง. รัฐบาลขาดทุนเทาใด เม่ือตั้งราคาโดยให  P   =   MC 
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4.7 จงหาคาของ return to scale จากฟงกชั่นการผลิตตอไปน้ี 

ก.   Q   =    40 8.0L  2.0K  

ข.   Q   =    40 9.0L  15.0K  

ค.   Q   =    40 7.0L  25.0K  
4.8 สมการอุปสงคของตลาดที่มีตอสินคาของผูผูกขาดคือ 
   P   =    120 – 0.02 Q 
 P  คือ ราคาสินคา  (บาท / หนวย) 
 Q  คือ ปริมาณการผลิตตอสัปดาห 
 สมการตนทุนการผลิตคือ    C  =   60 Q + 25,000 
 ผูผูกขาดรายนี้ตองการกําไรสูงสุด 

ก. จงหาปริมาณการผลิต ราคาสินคา และผลกําไรตอสัปดาห 
ข. สมมติเก็บภาษี จากผูผลิต 14 บาท/หนวย ของสินคาชนิดน้ี ปริมาณการผลิต ราคา

สินคา และผลกําไรจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร 
4.9 ตารางแสดงราคา และปริมาณสินคา ของผูผูกขาดรายหน่ึง ซึ่งมีตนทุนสวนเพิ่ม (marginal 

cost) คงที่ เทากับ $ 10 เปนดังนี้ 
ราคา (P) ปริมาณ (Q)  TR = PQ    MR 
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ก. จงหาคา marginal revenue (MR) 
ข. ราคาสินคา และปริมาณการผลิตที่จะทําใหผูผลิตไดรับกําไรสูงสุดมีคาเทากับเทาใด 
ค. จงหาราคา และปริมาณสินคา กรณีการแขงขันอยางสมบูรณ 
ง. เปรียบเทียบ consumer surplus ของคําตอบในขอ ข.   กับขอ  ค. 
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