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เฉลยคําถามทายบทที่ 1 
โครงสรางของแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร 

(The Anatomy of an Economic Model) 
 

1. จงอธิบายความหมายของแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร  และชนิดของตัวแปรทาง
เศรษฐศาสตรวามีอะไรบาง 

 
ตอบ ความหมายของแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร (The Meaning of an Economic Model)  
 แบบจําลอง หมายถึงชุดของความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ โดยความสัมพันธที่เกิดขึ้น
จะตองมีโครงสรางทางทฤษฎีเปนสวนประกอบที่สําคัญ ซ่ึงในความเปนจริงแลวเราไมสามารถที่จะ
นําสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ๆ มาเขียนเปนสมการที่มีตัวแปรใหครบถวนได เนื่องจากมีตัวแปรมากมาย
เกินไป ดังนั้นเราจึงจําเปนตองทําการคัดเลือกตัวแปรที่เห็นวามีความสําคัญจริง ๆ มาเปนตัวแทน
เพื่อสรางแบบจําลอง เพื่ออธิบายเหตุการณหรือปรากฏการณที่เราตองการทราบ โดยตองอยูภายใต
กรอบแนวคิดทางทฤษฎี และสมมติฐานทางเศรษฐศาสตร 

 
ชนิดของตัวแปรทางเศรษฐศาสตร (Types of Economic Variables) 

Stocks and Flows 
 ในการอธิบายถึงแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร เราจะพูดถึงความแตกตางของตัวแปรทาง
เศรษฐศาสตร ส่ิงแรก คือ ความแตกตางทางดาน Stocks และ Flows โดยตัวแปรที่เปนแบบ Stocks 
จะเปนตัวแปรที่ไมมีเวลาเขามาเกี่ยวของคือเปนมูลคา ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง สวนตัวแปร Flows นั้น
จะเปนตัวแปรที่มีเวลาเขามาเกี่ยวของดวยซ่ึงตัวแปรลักษณะนี้จะหมายถึงมูลคา ณ ชวงเวลาใดเวลา
หนึ่ง ตัวอยางของตัวแปรในลักษณะดังกลาว เชน ปริมาณน้ําในเขื่อนถาวัดเปนความสูงของระดับ
น้ําในเวลาใดเวลาหนึ่งของวัน จะถือวาเปนตัวแปร Stocks แตถาวัดถึงปริมาณน้ําที่ไหลผานบาน
ประตูเขื่อน คิดเปนลูกบาศกเมตรตอวินาที ก็จะเปนตัวแปร Flows 
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ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม (Exogenous and endogenous variables) 

 ในการสรางแบบจําลองนั้น เราจําเปนตองรูจักตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม วาเปนเชนไร 
มีความสัมพันธกันอยางไร ตัวแปรอิสระคือตัวแปรที่มูลคาของตัวแปรถูกกําหนดมาจากภายนอก
แบบจําลอง หรือเปนตัวแปรที่มูลคาของตัวแปรไมไดถูกทําใหเปลี่ยนแปลงจากมูลคาของตัวแปร
อ่ืนในแบบจําลอง ภายใตความสัมพันธของแบบจําลอง  ดังนั้นนักศึกษาตองเขาใจวาการให
ความหมายวาตัวแปรใดเปนตัวแปรอิสระ  ตัวแปรใดเปนตัวแปรตามนั้น  ตองอยูภายใต
ความสัมพันธของแบบจําลอง นั่นคือถาเราสรางแบบจําลองระบบเศรษฐกิจทั้งระบบ นักศึกษาจะ
พบวาตัวแปรตาง ๆ สวนใหญจะกลายเปนตัวแปรตาม เพราะจากพฤติกรรมความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจของตัวแปรแลวตัวแปรตัวหนึ่งมักจะถูกอธิบายดวยตัวแปรอื่น  ๆ  เมื่อเราสราง
ความสัมพันธของทั้งระบบจึงเปนไปไดวาตัวแปรตาง ๆ มักจะถูกอธิบายดวยตัวแปรอื่น ๆ ภายใน
ระบบ แตถาเราสรางแบบจําลองที่ตองการทราบความสัมพันธของตัวแปรเปาหมายเพียงตัวแปร
เดียว เราจะมีตัวแปรตามเพียงตัวแปรเดียว นอกนั้นจะเปนตัวแปรอิสระทั้งหมด  โดยทั่วไปเราจะ
สรางแบบจําลองที่มีขนาดอยูระหวางแบบจําลองดังกลาวทั้งสองขางตน โดยเริ่มจากแบบจําลอง
อยางงายที่มีตัวแปรตามไมกี่ตัวแลวคอย ๆ ขยายความสัมพันธของแบบจําลอง ซ่ึงหมายถึงตัวแปร
ตามอาจจะเพิ่มมากขึ้น ตามความซับซอน ของตัวแบบจําลองที่มีมากขึ้น 
 
2. จงอธิบายความสัมพันธของแบบจําลองเศรษฐศาสตร วามีก่ีประเภทอะไรบาง 
ตอบ ประเภทความสัมพันธของแบบจําลองเศรษฐศาสตร แบงออกเปน 4 ประเภท คือ   

1) การนิยาม (Definitional หรือ  Identities) หมายถึงการอธิบายตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งใน
เทอมของตัวแปรอื่น อาจจะเปนตัวแปรอื่นตัวเดียวหรือหลายตัวก็ได ตัวอยางที่ไมใช
ทางเศรษฐศาสตร เชน การวัดความยาวของสิ่งของเราอาจจะวัดเปนฟุตหรือเปนนิ้ว 
โดยใชสัญลักษณ F แทนฟุต และ I แทนนิ้ว ก็จะได ความสัมพันธในลักษณะการ
นิยามวา   F  = 12I ในความหมายทางเศรษฐศาสตรจุลภาค อาจจะนิยาม 
ความสัมพันธของกําไร (P) วาเกิดจากผลตางของรายรับทั้งหมด (TR) กับรายจาย
ทั้งหมด (TC) นั่นคือ P   =    TR   - TC โดยความสัมพันธขางตนสามารถตีความไดวา 
กําไร เกิดจากรายไดลบดวยรายจาย 

 
 



EC 473 
 
 

111

2) ความสัมพันธทางพฤติกรรม (Behavioral Relations) ความสัมพันธทางพฤติกรรม 
เปนลักษณะที่บอกใหทราบถึงความสัมพันธของเหตุการณ  2 อยาง โดยเหตุการณ
หนึ่งจะเปนตัวกระตุน ใหอีกเหตุการณหนึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลง หรือพูดอยางงาย ๆ 
วาเกิดจากการที่ตัวแปรตัวหนึ่งเปลี่ยนแปลงแลวไปมีผลทําใหตัวแแปรตัวอ่ืน
เปลี่ยนแปลงไป โดยผานกระบวนการตัดสินใจดวยคนหรือกลุมบุคคลทั้งนี้อาจจะ
โดยทางตรงหรือทางออมก็ได เชนในการตัดสินใจซื้อส้ินคาของคนนั้น ขึ้นอยูกับ
อะไรบาง อาจจะขึ้นอยูกับราคาของสินคานั้น นั่นคือ พฤติกรรมในการซื้อสินคาของ
คนขึ้นอยูกับราคาสินคา และภายใตพฤติกรรมนั้นก็มีการตัดสินใจเลือกซื้อในปริมาณ
ที่พอใจของคนรวมอยูดวย 

ตัวอยางอื่น เชนทางดานอุปทานของตลาด เราพบวาผูผลิตในตลาดแขงขัน
สมบูรณจะถูกกระตุนใหตัดสินใจผลิตสินคาในระดับตาง ๆ ดวยราคาสินคาใน
ทองตลาด ถาราคาสินคาสูงขึ้นเขาก็ยินดีที่จะผลิตออกมาจําหนายมากขึ้น เพราะเขามี
ส่ิงที่คํานึงถึงอยูในใจ นั่นคือ การที่จะไดรับกําไรมากขึ้น และในลักษณะนี้จะได
สมการอุปทานที่บงบอกถึงพฤติกรรมของผูผลิตนั่นเอง เราสามารถสรางฟงกชัน 
ความสัมพันธทางพฤติกรรมไดดังนี้ Y  = f (x) 

มูลคาของ Y ถูกกําหนดขึ้นโดยมูลคาของ x โดยผานขบวนการการ
ตอบสนองของพฤติกรรมมนุษยบางอยาง 

3) ความสัมพันธทางเทคโนโลยี  (Technological  Relations) ลักษณะความสัมพันธทาง
เศรษฐศาสตร นอกจากความสัมพันธทางพฤติกรรมแลวก็มี ความสัมพันธทาง
เทคโนโลยี นั่นคือ ในความสัมพันธลักษณะนี้จะไมมีการตัดสินใจเขามาเกี่ยวของแต
อาจจะมีความสัมพันธทางดานกายภาพ (Physical science) เขามาเกี่ยวของ เชน ทฤษฎี
สัมพันธภาพของไอสไตล  ที่พูดเกี่ยวกับ พลังงาน (e) มวลสาร (m) และความเร็วของ
แสง (C) โดยมีความสัมพันธคือ  e  = mc2  จะเห็นไดวาความสัมพันธลักษณะนี้ไมได
มีกระบวนการในการตัดสินใจเขามาเกี่ยวของดวยเลย 

4) เงื่อนไขดุลยภาพ  (Equilibrium  Conditions)  การที่เราตองการไดคาของตัวแปรตาม
ในระดับที่เราพอใจนั้นจะเกิดขึ้นในจุดที่เราเรียกวา มีดุลยภาพ ซ่ึงจุดที่จะเกิดดุลยภาพ
ไดก็ตองมีเงื่อนไข โดยเงื่อนไขที่ทําใหเกิดดุลยภาพไดนั้นประกอบดวย 

ก)  ดุลยภาพจะเกิดขึ้นเมื่อเรามีจํานวนตัวแปรที่เราเลือกมาไวในแบบจําลองใน
จํานวนที่เหมาะสม  หมายความวา ถาเราสรางแบบจําลองขึ้นมาและพิจารณา
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แลววาพอเพียงที่จะตอบปญหาของเราไดก็เทากับเราเขาสูดุลยภาพแลว ถาเรา
เพิ่มตัวแปรหรือลดตัวแปรในแบบจําลองที่เราสรางขึ้นก็หมายความวาคา
คําตอบที่เราไดจะตองเปลี่ยนไป นั่นคือดุลยภาพก็ตองเปลี่ยนไปดวย 

ข)  ในบรรดาตัวแปรที่เราเลือกเขามาใชในแบบจําลองนั้นจะตองมีความสัมพันธ
ซ่ึงกันและกัน นั่นคือ เมื่อเราสรางความสัมพันธในลักษณะกลุมสมการขึ้นมา
ก็จะทําใหกลุมสมการนั้นเปนสมการเกี่ยวเนื่อง (Simultaneous) ดวยที่จะให
คําตอบในระดับที่พึงพอใจได 

ค)  ในการที่ตัวแปรตาง ๆ มีความสัมพันธกันนั้นจะมีการปรับตัวเขาหากัน
จนกระทั่งไมมีการเปลี่ยนแปลงภายในอีกตอไป นั่นคือจะเกิดดุลยภาพขึ้น 

 
3. จงอธิบายถึงความแตกตางของแบบจําลองทางดาน Static และดาน Dynamic 
ตอบ สภาพนิ่งและสภาพเคลื่อนไหว (Static and Dynamics) 
 ในการวิเคราะหปญหาทางเศรษฐกิจนั้น สามารถแบงการวิเคราะหได 3 รูปแบบ คือ การ
วิเคราะหในสภาพนิ่ง (Static analysis) การวิเคราะหสภาพนิ่งเปรียบเทียบ (comparative static 
analysis) และการวิเคราะหสภาพเคลื่อนไหว (Dynamic analysis) โดยการวิเคราะหสภาพนิ่งนั้น
เปนการวิเคราะหหาดุลยภาพของคาตัวแปรตามในสภาวะใดสภาวะหนึ่งหรือเวลาใดเวลาหนึ่ง 
สําหรับการวิเคราะหสภาพนิ่งเปรียบเทียบนั้น เปนการวิเคราะหหาดุลยภาพ 2 ดุลยภาพ โดยอาจจะ
เปนการเปรียบเทียบของดุลยภาพ 2 จุด ที่มีเงื่อนไขตางกัน หรือเวลาตางกัน 2 จุดเวลาก็ได สวนการ
วิเคราะหสภาพเคลื่อนไหวเปนการวิเคราะหหาความมีดุลยภาพของตัวแปรตามวามีหรือไมเมื่อมี
เวลาเขามาเกี่ยวของ และขณะเดียวกันถาแบบจําลองมีดุลยภาพก็จะพิจารณาตอไปวาที่ดุลยภาพนั้น
มีเสถียรภาพหรือไม 
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4. จงอธิบายถึงขั้นตอน ในการสรางแบบจําลอง 
ตอบ ขั้นตอนในการสรางแบบจําลอง (Steps in Modeling) มี 7 ขั้นตอนคือ 

ขั้นตอนที่ 1 เปนขั้นการกําหนดปญหา ( Specify the real problem) และเลือกวิธีการที่
จะใชในการศึกษาปญหา โดยขั้นตอนนี้ส่ิงที่พิจารณาไดแก 

1) เราสรางแบบจําลองเพื่ออะไร เพื่อตอบคําถามที่ตองการทราบใชหรือไม ถาใชเคยมี
ใครสรางแบบจําลองเพื่อตอบปญหานี้หรือยัง ถามีแลวทําไมจึงตองสรางใหม การ
สรางใหมนี้มีความแตกตาง จากแบบจําลองที่มีอยูแลวอยางไร 

2) ในการสรางแบบจําลองนั้น มีรูปแบบในการสรางอยู 2 ลักษณะคือ แบบจําลองภายใต
ความเสี่ยงหรือความไมแนนอน กับแบบจําลองที่ไมคํานึงถึงความเสี่ยง (Stochastic 
and Deterministic) 

3) ในการสรางแบบจําลองเพื่อตอบปญหานั้น ถึงแมวาจะเปนปญหาเดียวกันแตถาผูสราง
เปนคนตางสาขากันเชนนักเศรษฐศาสตร กับนักวิชาการเกษตร ถึงแมจะกําลัง
พิจารณาปญหาทางดานการเกษตรเหมือนกัน แตการสรางแบบจําลองอาจจะตางกัน 
ทั้งนี้อาจจะเกิดจากเปาหมายคนละอยางกัน ประกอบกับพื้นฐานความรูที่ตางกัน ตัว
แปรที่ใชอาจจะไมเหมือนกัน 

ขั้นตอนที่  2   เปนขั้นการสรางแบบจําลอง (Set up a model)โดยขั้นตอนที่ 2 นี้ มีส่ิงที่
ตองพิจารณาดําเนินการคือ 

1) ทําการทบทวนวรรณกรรมเพื่อกําหนดแนวคิด ทฤษฎี ที่จะนํามาใชเปนแนวทางใน
การตอบประเด็นปญหา 

2) ทําการกําหนดตัวแปรที่คิดวามีความสําคัญและเกี่ยวของกับเปาหมายหรือปญหาที่
ตองการตอบ 

3) ทําการกําหนดสมมติฐานใหกับแบบจําลอง 
4) พิจารณาวาตัวแปรแตละตัวที่กําหนดในขอ (2) มีตัวใดบางที่สามารถควบคุมได ตัว

ใดบาง ที่ควบคุมไมได 
5) หาความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ ที่กําหนดขึ้นมา 
6) ยอมรับขอบเขตหรือขอจํากัดของแบบจําลอง 
ดังนั้นในขั้นตอนที่ 2 นี้จะเปนขั้นตอนเกี่ยวกับการตัดสินใจวามีตัวแปรใดบางที่ควร

นํามาใชในแบบจําลอง ตัวแปรใดบางที่จะตองคัดออก 
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ขั้นตอนที่  3  การสรางความสัมพันธทางคณิตศาสตร (formulate the mathematical 
problem)โดยการนําตัวแปรตาง ๆ ที่กําหนดจากขั้นตอนที่ 2 มาหาความสัมพันธทางคณิตศาสตร 
เชน การวาดกราฟความสัมพันธ การกําหนดรูปแบบของสมการวาควรเปนเชนไร เชน เปนสมการ
แบบเสนตรงหรือไม เปนสมการกําลังหนึ่งหรือมากกวา ซ่ึงความสัมพันธที่ไดนี้จะจัดทําเปนสมการ
โครงสราง (structured form) โดยสมการโครงสรางที่ไดนี้อาจจะจัดทําขึ้นโดยอาศัยผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานชวยในการจัดทําดวยก็ได 

ขั้นตอนที่ 4 ทําการคํานวณหาคาพารามิเตอรตาง ๆ (solve the mathematical problem)
ในขั้นนี้จะทําการเก็บรวบรวมขอมูล (data) ของตัวแปรตาง ๆ ที่กําหนดจากขั้นที่ 2 พรอมทั้งทําการ
คํานวณหาคาพารามิเตอรตาง ๆ โดยใชเทคนิควิธีการทางเศรษฐมิติ ที่เหมาะสม เชนอาจจะเปน 
simple regression, multiple regression หรือ two stage least square (2SLS) กรณีเปนสมการ
เกี่ยวเนื่อง (simultaneous equations) 

ขั้นตอนที่ 5 การอานผล (interpret the solution) เมื่อไดคาพารามิเตอรตาง ๆ จาก
ขั้นตอนที่ 4 แลว ตองทําการอานผลที่ไดจากการคํานวณวาเปนอยางไร เพื่อใหผูที่ไมมีความรูทาง
คณิตศาสตรสามารถ เขาใจได โดยการอานผลหรือแปลผลนี้อาจจะ อานออกมาในรูปเชิงปริมาณ 
คือตัวเลข หรือเชิงคุณภาพก็ได 

ขั้นตอนที่ 6 เปรียบเทียบผลที่ได (compare with reality) เมื่อไดตามขั้นตอนที่ 5 แลว
จะตองทําการเปรียบเทียบผลที่ไดกับความเปนจริงวามีความถูกตองมากนอยเพียงไร ซ่ึงการที่จะนํา
ความเปนจริงมาเปรียบเทียบกับผลที่ไดจากการคํานวณนั้นคงเปนไปไมได เพราะถาเปนไปไดแลว 
หมายความวา คําตอบจากความเปนจริงมีอยูแลว เราคงไมตองเสียเวลาสรางแบบจําลองขึ้นมาเพื่อ
หาคําตอบ ดังนั้นการเปรียบเทียบกับความเปนจริงในที่นี้ จะอาศัยหลักวิชาทางสถิติเขาชวย โดย 

1) ทําการทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไววาตรงกับความเปนจริงหรือไม 
2) ถาตรงกับความเปนจริงดวยระดับความเชื่อมั่นเทาไร เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปได

หรือไม 
ขั้นตอนที่ 7  การเขียนรายงาน (write a report) จะเปนขั้นตอนที่กลาวไดวามี

ความสําคัญที่สุด เพราะการที่เร่ิมขั้นตอนที่ 1 คือ กําหนดปญหาที่ตองการทราบ กําหนดตัวแปร ใน
ขั้นตอนที่ 2 สรางความสัมพันธทางคณิตศาสตร ในขั้นตอนที่ 3 ตลอดจนเลือกวิธีจะใชหาคําตอบ
ไดแลว ในขั้นตอนที่ 4 แปลผลและหาความนาเชื่อถือในขั้นตอนที่ 5 และ 6 ตามลําดับแลวไมทํา
การเขียนรายงาน เพื่อตอบคําถามใหผูที่ตองการทราบคําตอบในปญหานี้ ก็เทากับวาเปนการทํางาน
ที่เปลาประโยชนเสียทั้งเงินและเสียทั้งเวลา  


