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บทที่ 1 
โครงสรางของแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร 

(The Anatomy of an Economic Model) 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อศึกษาถึงความหมายของแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร ชนิดของตัวแปรทาง 

เศรษฐศาสตรอยางกวาง ๆ ประเภทความสัมพันธของแบบจําลองเศรษฐศาสตร 
ความหมายของสภาพนิ่ง และสภาพเคลื่อนไหว ตลอดจนขั้นตอนในการสราง 
แบบจําลอง 
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บทที่ 1 
โครงสรางของแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร 

(The Anatomy of an Economic Model) 
 
ความหมายของแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร 
 หมายถึง ชุดของความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ โดยความสัมพันธที่เกิดขึ้นจะตองมี
โครงสรางทางทฤษฎีเปนสวนประกอบที่สําคัญ ซ่ึงในความเปนจริงแลวเราไมสามารถที่จะนําสิ่งที่
เกิดขึ้นจริง ๆ มาเขียนเปนสมการใหครบถวนได เนื่องจากมีตัวแปรมากเกินไป ดังนั้นเราจึง
จําเปนตองทําการคัดเลือกตัวแปรที่เห็นวามีความสําคัญจริง ๆ มาเปนตัวแทนแลวทําการสราง
แบบจําลอง เพื่ออธิบายเหตุการณหรือปรากฏการณที่เราตองการทราบ โดยตองอยูภายใตกรอบ
แนวคิด ทฤษฎี และ สมมุติฐานทางเศรษฐศาสตร 
 
ชนิดของตัวแปรทางเศรษฐศาสตร ( Types of Economic Variables) 
 1. Stocks and Flows 
 ตัวแปรที่เปนแบบ Stocks จะเปนตัวแปรที่ไมมีเวลาเขามาเกี่ยวของ คือเปนมูลคา ณ เวลาใด
เวลาหนึ่ง สวนตัวแปร Flows จะเปนตัวแปรที่มีเวลาเขามาเกี่ยวของดวย ซ่ึงตัวแปรลักษณะนี้จะ
หมายถึง มูลคา ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ตัวแปรในลักษณะดังกลาว เชน ปริมาณน้ําในเขื่อนถาวัด
เปนความสูงของระดับน้ําในเวลาใดเวลาหนึ่งของวัน จะถือวาเปนตัวแปร Stocks แตถาวัดปริมาณ
น้ําที่ไหลผานประตูเขื่อน คิดเปนลูกบาศกเมตรตอวินาที ก็จะเปนตัวแปร Flows 
 
 2. ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ( Exogenous and endogenous Variables) 
 ตัวแปรอิสระ คือตัวแปรที่มูลคาของตัวแปรถูกกําหนดมาจากภายนอกแบบจําลอง หรือเปน
ตัวแปรที่มูลคาของตัวแปรไมไดถูกทําใหเปลี่ยนแปลงจากมูลคาอื่นของตัวแปรในแบบจําลอง 
ภายใตความสัมพันธของแบบจําลอง ดังนั้นตองเขาใจวาการใหความหมายวาตัวแปรใดเปนตัวแปร
อิสระ หรือตัวแปรใดเปนตัวแปรตามนั้น ตองอยูภายใตความสัมพันธของแบบจําลอง นั่นคือถาเรา
สรางแบบจําลองระบบเศรษฐกิจทั้งระบบจะพบวาตัวแปรตาง ๆ สวนใหญจะเปนตัวแปรตาม 
เพราะจากพฤติกรรมความสัมพันธทางเศรษฐกิจของตัวแปรแลว ตัวแปรตัวหนึ่งมักจะถูกอธิบาย
ดวยตัวแปรอื่นๆ เมื่อเราสรางความสัมพันธทั้งระบบจึงเปนไปไดวาตัวแปรตาง ๆ มักจะถูกอธิบาย
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ดวยตัวแปรอื่น ๆ ภายในระบบ แตถาสรางแบบจําลองที่ตองการทราบความสัมพันธของตัวแปร
เปาหมายเพียงตัวแปรเดียว นอกนั้นจะเปนตัวแปรอิสระทั้งหมด 
 
ประเภทความสัมพันธของแบบจําลองเศรษฐศาสตร  
(Types of Relationships Involved in Economic Models) 
 ประเภทความสัมพันธของแบบจําลองทางเศรษฐศาสตรแบงออกเปน 4 ประเภท คือ 

1. การนิยาม ( Definitional หรือ Identities) 
การนิยาม หมายถึงการอธิบายตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งในเทอมของตัวแปรอื่น อาจจะ

เปนตัวแปรอื่นตัวเดียวหรือหลายตัวก็ได ตัวอยางที่ไมใชทางเศรษฐศาสตร เชน การวัด
ความยาวของสิ่งของ อาจจะวัดเปนฟุตหรือเปนนิ้ว โดยใชสัญลักษณ F แทนฟุต และ I 
แทนนิ้ว ก็จะไดความสัมพันธในลักษณะการนิยามวา  
   F = 12I 
ในทางเศรษฐศาสตรอาจจะนิยามความสัมพันธของกําไร (P) วาเกิดจากรายรับทั้งหมด 
(TR) ลบดวยรายจายทั้งหมด (TC) ดวย 
   P = TR – TC 
 
2.   ความสัมพันธทางพฤติกรรม (Behavioral Relations)  

เปนลักษณะที่บอกใหทราบถึงความสัมพันธของเหตุการณ 2 อยาง โดยเหตุการณ
หนึ่งจะเปนตัวกระตุน ใหอีกเหตุการณหนึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลง หรือเกิดจากการที่ตัวแปร
ตัวหนึ่งเปลี่ยนแปลงแลวไปมีผลทําใหตัวแปรตัวอ่ืนเปลี่ยนแปลงไปดวยโดยผาน
กระบวนการตัดสินใจดวยคนหรือกลุมบุคคลทั้งนี้อาจจะโดยทางตรงหรือทางออมก็ได 
 ตัวอยางเชน ทางดานอุปทานของตลาด พบวาผูผลิตในตลาดแขงขันสมบูรณจะถูก
กระตุนใหตัดสินใจผลิตสินคาในระดับตาง ๆ ดวยราคาสินคาในทองตลาด ถาราคาสินคา
สูงขึ้นก็จะผลิตสินคาออกมาจําหนายมากขึ้น เพราะไดรับกําไรมากนั่นเอง ในลักษณะนี้จะ
ไดสมการอุปทานที่บงบอกถึงพฤติกรรมของผูผลิต สามารถสรางฟงกชันความสัมพันธ
ทางพฤติกรรมไดดังนี้ 
  Y =  f ( x ) 
 มูลคาของ Y ถูกกําหนดขึ้นโดยมูลคาของ x โดยผานกระบวนการการตอบสนอง
ของพฤติกรรมมนุษยบางอยาง 
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3.    ความสัมพันธทางเทคโนโลยี ( Technological Relations ) 
ความสัมพันธ ลักษณะนี้จะไมมีการตัดสินใจเขามาเกี่ ยวของแตอาจจะมี

ความสัมพันธทางดานกายภาพเขามาเกี่ยวของ  เชน ทฤษฎีสัมพันธภาพของไอสไตล ที่พูด
เกี่ยวกับพลังงาน (e) มวลสาร (m) และความเร็วของแสง (c) โดยมีความสัมพันธคือ           
e = mc2 จะเห็นไดวาความสัมพันธลักษณะนี้ไมไดมีกระบวนการในการตัดสินใจเขามา
เกี่ยวของดวยเลย 

 
4.  เงื่อนไขดุลยภาพ ( Equilibrium Conditions) 

การที่เราตองการไดคาของตัวแปรตามในระดับที่เราพอใจนั้นจะเกิดในจุดที่เรา
เรียกวา จุดดุลยภาพ ซ่ึงจุดที่เกิดดุลยภาพไดก็ตองมีเงื่อนไข โดยเงื่อนไขที่ทําใหเกิดดุลย
ภาพไดนั้นประกอบดวย 

1. จํานวนตัวแปรที่ เราเลือกมาไวในแบบจําลองในจํานวนที่ เหมาะสม 
หมายความวา ถาเราสรางแบบจําลองขึ้นมา พิจารณาแลววาพอเพียงที่จะตอบ
ปญหาได  ก็ เทากับวาเขาสูดุลยภาพแลว  ถาเราเพิ่มหรือลดตัวแปรใน
แบบจําลองที่เราสรางขึ้นก็หมายความวาคาคําตอบที่เราไดก็ตองเปลี่ยนไป 
ดุลยภาพก็จะตองเปลี่ยนไปดวย 

2. ตัวแปรที่เลือกเขามาใชในแบบจําลองนั้นจะตองมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน 
นั่นคือ เมื่อเราสรางความสัมพันธในลักษณะกลุมสมการขึ้นมาก็จะทําใหกลุม
สมการนั้นเปนสมการเกี่ยวเนื่องดวยที่จะใหคําตอบในระดับที่พึงพอใจได 

3. ในการที่ตัวแปรตางๆมีความสัมพันธกันนั้นจะมีการปรับตัวเขาหากัน
จนกระทั่งไมมีการเปลี่ยนแปลงภายในอีกตอไป นั่นคือจะเกิดดุลยภาพขึ้น 

 
ขั้นตอนในการสรางแบบจําลอง ( Steps in Modeling) 

ขั้นตอนในการแบบจําลอง คือ 
ขั้นตอนที่ 1 : ตั้งประเด็นปญหา (Specify the real problem) เปนขั้นตอนของการ
กําหนดปญหาและเลือกวิธีการที่จะใชในการศึกษาปญหา โดยขั้นตอนนี้มีส่ิงที่
พิจารณาดังนี้คือ 
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1. จะสรางแบบจําลองเพื่ออะไร มีใครเคยสรางแบบจําลองนี้แลวหรือยัง 
การสรางแบบจําลองใหมนี้มีความแตกตางจากแบบจําลองที่มีอยูแลว
อยางไร 

2. ในการสรางแบบจําลองนั้น มีรูปแบบในการสรางอยู 2 ลักษณะคือ 
แบบจําลองภายใตความเสี่ยงหรือความไมแนนอน กับแบบจําลองที่
ไมคํานึงถึงความเสี่ยง 

3. ในการสรางแบบจําลองเพื่อตอบปญหานั้น ถึงแมวาจะเปนปญหา
เดียวกันแตถาผูสรางเปนคนตางสาขากัน  ก็จะไดคําตอบที่ไม
เหมือนกัน 

 
ขั้นตอนที่ 2  : กําหนดแนวคิด ทฤษฏี และตัวแปร (Set up a model) โดยขั้นตอนที่ 
2 นี้มีส่ิงที่ตองพิจารณา คือ  

1. ทําการทบทวนวรรณกรรมเพื่อกําหนดแนวคิด ทฤษฏี ที่จะนํามาใช
เปนแนวทางในการตอบปญหา 

2. ทําการกําหนดตัวแปรที่คิดวามีความสัมพันธกับปญหา 
3. ทําการกําหนดสมมติฐานใหกับแบบจําลอง 
4. พิจารณาวาตัวแปรใดบางที่สามารถควบคุมได 
5. หาความสัมพันธของตัวแปรตางๆ  
6. ยอมรับขอบเขตหรือขอจํากัดของแบบจําลอง 

 
ขั้นตอนที่ 3 : สรางสมการทางคณิตศาสตร (Formulate the mathematical 
problem)  โดยการนําตัวแปรที่ไดจากขอ 2 มาหาความสัมพันธทางคณิตศาสตร 
เชน การวาดกราฟความสัมพันธ การกําหนดรูปแบบของสมการวาควรเปนเชนไร 
 
ขั้นตอนที่ 4 : ตรวจสอบและประมวลผล (Solve the mathematical problem) ทํา
การเก็บขอมูลของตัวแปรตางๆ จากขอที่ 2 พรอมทั้งคํานวณหาคาพารามิเตอร
ตางๆ โดยใชเทคนิคทางเศรษฐมิติที่เหมาะสม 
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ขั้นตอนที่ 5 : แปลผลการคํานวณ (Interpret the solution) เมื่อไดคาพารามิเตอร
ตางๆ จากขอที่ 4 ตองทําการอานผลที่ไดจากการคํานวณวาเปนอยางไร เพื่อใหผูที่
ไมรูสามารถทําความเขาใจได 
 
ขั้นตอนที่ 6 : ทดสอบสมมติฐาน (Test Hypothesis) เมื่อไดตามขั้นตอนที่ 5 ตอง
ทําการเปรียบเทียบผลที่ไดวามีความถูกตองมากนอยเพียงใด ถาถูกตองแลวก็ไม
ตองเสียเวลาทําใหมอีก 
 
ขั้นตอนที่ 7 : รายงานผล (Write a report) เปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุดเพราะตองทํา
การรายงานผลตั้งแตขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 6 เพื่อใหผูที่ตองการทราบคําตอบ
สามารถเขาใจได 
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