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เฉลยคําถามทายบทที่ 4 
ความสัมพันธทางเศรษฐศาสตร และ ฟงกชันทางพีชคณิต 

(Economic Relationships and Algebraic Functions) 

1. จงอธิบายความสัมพันธทางเศรษฐศาสตร พรอมยกตัวอยางประกอบ 
ตอบ ความสัมพันธทางเศรษฐศาสตร (economic relationships) จะเริ่มพิจารณาจากความสัมพันธ
อยางงายซึ่งประกอบดวยตัวแปรตาม 1 ตัว และอิสระ 1 ตัว จากนั้นก็จะเริ่มมีความสัมพันธที่
ซับซอนขึ้นโดยอาจจะประกอบดวยตัวแปรตาม 1 ตัวและตัวแปรอิสระ มากกวา 1 ตัว และสุดทาย
จะเปนความสัมพันธแบบเกี่ยวเนื่องโดยจะมีชุดสมการที่ประกอบดวยตัวแปรตามหลายตัว(เทากับ
จํานวนสมการที่สรางขึ้น) และตัวแปรอิสระหลายตัวซ่ึงจะมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันตัวอยาง
ความสัมพันธทางเศรษฐศาสตร เชน 

1) Production Function 
ชาวนาปลูกขาวในที่ดินแปลงหนึ่ง เขาจะสามารถทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้นไดโดยการใสปุย  เขาจะมี
ผลผลิตสูงสุดจากการใสปุยที่ 70 ถังตอไรถาใสปุย 5-6 กิโลกรัม ตอไร ถาชาวนาทานนี้ใสปุยมาก
เกินไปเชนใสขนาด 7 กิโลกรัมตอไร จะทําใหตนขาวบางสวนตายไปเนื่องจากไดรับปุยมากเกินไป
ทําใหผลผลิตตอไรลดลง ความสัมพันธของปจจัยเขา (input) และปจจัยออก (output) เรียกวา 
production function โดยมีตัวแปรอิสระ (independent variable) คือปุยและตัวแปรตามคือ 
(dependent variable) คือผลผลิต 

2) Consumption Function 
สมมติวา ชายคนหนึ่ง มีรายได 100,000 บาทตอป เขาตองเสียภาษีจํานวน 20,000บาท เก็บออมไว
จํานวน 30,000 บาท ที่เหลือจํานวน 50,000 บาท เขานําไปใชเพื่อการบริโภค เชน เปนคาอาหาร คา
เสื้อผา คาการศึกษาของบุตร และคาใชจาย อ่ืน ๆ อะไรจะเกิดขึ้น ถารายไดของชายคนนี้ลดลงเหลือ 
70,000 บาท ตอป อาจเปนไปไดวาหลังจากหักภาษี และเก็บออมแลว เขาจะเหลือเงินสําหรับใชเพื่อ
การบริโภคเพียง 40,000บาท และในทางกลับกัน ถาชายผูนี้มีรายไดสูงขึ้นเปน 160,000 บาทตอป 
หลังจากหักภาษีและเก็บออมไวสวนหนึ่งแลวเขาจะมีเงินสําหรับใชจายเปน 70,000 บาทจาก
ความสัมพันธของรายไดกับคาใชจายของชายคนนี้ consumption function โดยเราเรียกตัวรายไดวา
เปนตัวแปรอิสระ(independent variable) และการบริโภค เปนตัวแปรตาม (dependent variable) 
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3) Demand Function 
สมมติวาแมบานผูหนึ่งซื้อมันฝร่ังไวบริโภค ภายในครัวเรือนทุกสัปดาหโดยปริมาณการซื้อของ
แมบานผูนี้ขึ้นอยูกับราคามันฝร่ังเพียงอยางเดียว โดยไมตองคํานึงถึงตัวแปรตัวอ่ืน ๆ ดวยกฎ
เกี่ยวกับอุปสงค ที่วาราคาสูงขึ้นจะซื้อปริมาณนอยลง และในทางกลับกันถาราคาลดลงก็จะซื้อมาก
ขึ้น สมมติวาเราทําการเก็บขอมูลพฤติกรรมการซื้อมันฝร่ังของแมบาน ผูนี้เปนจํานวนหลาย ๆ 
สัปดาห โดยทําการบันทึก ราคามันฝร่ังที่สัมพันธกับปริมาณซื้อของแมบาน ปริมาณความตองการ
ซ้ือขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงของราคา ดังนั้นเราจะเรียกปริมาณวาเปนตัวแปรตาม (dependent 
variable) สําหรับระดับราคาจะเปนตัวกําหนดปริมาณซื้อ จึงจะเรียกวา ตัวแปรอิสระ (independent 
variable) 
 
2. จงอธิบายถึงการใชสัญลักษณและยกตวัอยางการใชสัญลักษณ 
ตอบ  ในการอธิบายความหมายของตัวแปรตาง ๆ เราอาจจะใชสัญลักษณแทน ตัวแปรเพื่อใช
เรียกตวัแปรที่เรากําลังพิจารณา เชน จากตวัอยาง Production Function 
 ให Y   =  ปริมาณของขาวที่เก็บเกี่ยวไดมีหนวยเปนถังตอไร 
       X   =  ปริมาณปุยที่ใชมีหนวยเปนกิโลกรัมตอไร 
หรือ จากตัวอยาง    Consumption Function 
  ให C    =  ปริมาณการใชจายเพื่อการบริโภค มีหนวยเปน บาทตอป 
       Y    =  รายไดตอป มีหนวยเปน บาทตอป 
หรือ จากตัวอยาง    Demand Function 
 ให Q = ปริมาณมันฝรั่ง มีหนวยเปน กิโลกรัม 
       P = ราคามันฝรั่ง มีหนวยเปน บาทตอ กิโลกรัม 
ในการเขียนสัญลักษณบางครั้งเราอาจจะเขียนตัวหอย (subscripts) เพื่อบงบอกถึงชุดของตัวแปร 
เชน ราคาของแอปเปล ราคากลวย และราคาของแเครอท เราอาจเขียนแทนดวย Pa ,Pb และ Pc 
ตามลําดับและสัญลักษณตัวหอย (subscripts) และยังสามารถ แสดงถึงความหมายเฉพาะของสิง่ของ
ไดดวย เชน Mi หมายถึง มูลคาการนําเขาสุทธิ เปนรายได  (net imports) โดยสัญลักษณ i หมายถึง 
เดือน ตาง ๆ เชน i = 1,2,3,….,12 โดย 1 หมายถึง เดือนมกราคม 2 หมายถึง เดือนกุมภาพันธ เปน
เชนนี้เร่ือยไป ดังนั้น M5  หมายถึง มูลคาของการนําเขาสุทธิ ของเดือนพฤษภาคม เปนตน 
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3. ลักษณะความแตกตางของตัวแปรตอเนื่องและตัวแปรไมตอเนื่องคืออะไร อธิบายให
เขาใจพรอมยกตัวอยางประกอบ 

ตอบ ตัวแปรตอเนื่องคือ ตัวแปรที่สามารถหาคาไดทุกคาของตัวเลข สวนตัวแปรไมตอเนื่องเปน 
ตัวแปรที่มีคาที่เปนเลขจํานวนเต็มเทานั้น เชนกราฟแสดงความตอเนื่องและไมตอเนื่องดังนี้ 

ลักษณะของกราฟตอไปนี้แสดงใหเห็นความตอเนื่องของฟงกชัน 
 Y                   Y         Y  
 
 
 
 0    X 0                             X   0                             X
 กราฟตอไปนี้เปนตัวอยางของกราฟที่ไมตอเนื่อง คือ จะขาดเปนชวง ๆ หรือ มีการกระโดด 
อาจจะเปนดานแนวดิ่ง หรือ แนวนอน ก็ได 
 Y             Y                Y   
 
 
 
  0                     X  0                      X    0               X  
 
 
ในการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรนั่น บอยคร้ังที่พบวาฟงกชันความสัมพันธของตัวแปร เปน
ความสัมพันธแบบไมตอเนื่อง แตเนื่องจากการวิเคราะหตองอาศัยความสัมพันธที่เปนแบบตอเนื่อง 
(continuous) จึงเห็นไดบอย ๆ วามีการสมมติใหตัวแปรที่วานี้มีความสัมพันธเปนแบบตอเนื่องได 
เชน การที่จะแสดงความสัมพันธของรายไดขึ้นอยูกับจํานวนสมาชิก ในครัวเรือน จะพบวาตัวแปร
รายได เปนตัวแปรตอเนื่อง สวนตัวแปรจํานวนสมาชิก จะเปนไดเฉพาะจํานวนเต็ม0,1,2,3,…ซ่ึง
แสดงถึงวาเปนตัวแปรที่ไมตอเนื่อง ดังนั้นความสัมพันธดังกลาวจึงควรจะเปนความสัมพันธแบบ
ไมตอเนื่อง แตดวยเหตุผลของการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร จะมีการสมมติให ตัวแปรขนาดของ
จํานวน สมาชิกในครัวเรือน เปนตัวแปรลักษณะตอเนื่อง 
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4. ขอจํากัดของการนําเสนอขอมูลดวยกราฟมีอะไรบางนักศึกษาจะมีวิธีแกไขอยางไร 
หรือไมจงอธบิาย 

ตอบ การแสดงความสัมพันธของตัวแปรในรูปกราฟมีขอจํากัดทางดานมิติ เพราะจะตองใช 1 มิติ 
สําหรับตัวแปร 1  ตัว ดังนั้นถาแสดงกราฟรูป 2 มิติ ก็จะสามารถแสดงความสัมพันธไดเพียง 2 ตัว
แปรเทานั้น ถามีความสัมพันธของตัวแปร 3 ตัวตองใชกราฟ 3 มิติ ซ่ึงแมวาในปจจุบันจะมี
โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสรางไดแตการอานคาและการตีความก็จะมีความยุงยากพอควรทีเดียว 
ยิ่งถามีตัวแปรที่มีความสัมพันธกันมากกวา  3 ตัว เชน 4 ตัว หรือ มากกวา ก็เปนการยากที่จะสราง
รูปกราฟ 4 มิติหรือมากกวาโดยเฉพาะการอานคาตีความก็ไมรูวาจะอานอยางไร และขอจํากัดอีก
อยางของรูปกราฟคือ รูปกราฟสามารถแสดงความสัมพันธที่เฉพาะเจาะจงเทานั้นไมสามารถแสดง
ความสัมพันธในลักษณะที่เปนสมการทั่วไปได 
 


