เอกสารประกอบการเรี ยนวิชา เศรษฐศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

เอกสารความรู้
ความหมายของตลาดในทางเศรษฐศาสตร์
ตลาด ในวิชาเศรษฐศาสตร์ และของชาวบ้านทัว่ ไป มีความหมายต่างกัน
ตลาดชาวบ้ าน หมายถึง สถานที่จดั ไว้เพื่อให้ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายมาพบปะตกลงซื้ อขายแลกเปลี่ยนสิ นค้า
เช่น ตลาดนัดสวนจตุจกั ร ตลาดศาลายา ตลาดผ้าสาเพ็ง และศูนย์การค้าต่างๆ
เศรษฐศาสตร์ ตลาดไม่จาเป็ นต้องมีสถานที่ทาการซื้ อขาย แต่มีความหมายเป็ นนามธรรม หมายถึ ง
การตกลงซื้ อขายสิ นค้าและบริ การ รวมทั้งปั จจัยการผลิต
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ หมายถึ ง การซื้ อขายหลัก ทรั พ ย์ ในปั จ จุ บ ัน การคมนาคมและการสื่ อสาร
เจริ ญก้ า วหน้ า มาก การเก็ บ รั ก ษาสิ นค้ า และการจัด มาตรฐานสิ นค้า ท าได้ เรี ยนร้ อ ยและมี
ประสิ ทธิ ภาพ ดั้งนั้นไม่จาเป็ นว่าผูซ้ ้ื อและผูข้ ายจะต้องมาพบกันและเห็นสิ นค้าทั้งหมดก่อนตกลงใจ
ซื้ อ การซื้ อขายจึงอาจเกิ ดขึ้นได้ท้ งั ที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายอยูค่ นละมุมโลก การซื้ อขายโดยวิธีน้ ี จึงสะดวก
และรวดเร็ ว ด้วยเหตุน้ ีตลาดสิ นค้าและบริ การบางอย่างจึงขยายขอบเขตได้กว้างขวางทัว่ โลก
ในการศึกาเกี่ ยวกับการกาหนดราคาและผลผลิ ตในตลาด นักเศรษฐศาสตร์ ได้แบ่งตลาด
ออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆได้แก่
1. ตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์ (Perfectly competitive market)
2. ตลาดที่มีการแข่งขันไม่สมบูรณ์ ( Imperfectly competitive market) ซึ่ งมีการแบ่งได้
3 ประเภทย่อยดังนี้
ก) ตลาดที่มีการผูกขาดอย่างแท้จริ ง( Pure Monopoly)
ข) ตลาดที่มีผขู ้ าย น้อยราย ( Oligopoly)
ค) ตลาดกึ่งแข่งขัน กึ่งผูกขาด ( Monopolistic competition)
การแบ่งประเภทของตลาดพิจารณาจากลักษณะและเงื่ อนไขต่างๆที่ สาคัญคือ จานวนผูผ้ ลิ ต หรื อ
ผูข้ าย ความยาก ง่ายในการหาสิ นค้าอื่นมาทดแทน และความยากง่ายในการเข้า ออกจากการผลิต
ลักษณะของตลาดแข่ งขันสมบูรณ์ (Characteristic of Perfectly competitive market)
ข้อสมมติสาหรับตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์มีดงั ต่อไปนี้
1. ผูข้ ายและผูซ้ ้ื อมีมากราย ทาให้การซื้ อขายของแต่ละรายมีจานวนน้อยเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
จานวนซื่ อขายของทั้งตลาด ด้วยเหตุน้ ี การเปลี่ยนแปลงปริ มาณซื้ อ ขาย ของผูซ้ ้ื อและผูข้ าย
รายใด รายหนึ่ งจึงไม่กระทบกระเทือนราคาตลาด กล่าวอีกนัยหนึ่ ง ไม่ทาให้อุปทานและ
อุปสงค์ของตลาดเปลี่ยนแปลง
2. สิ นค้ามี ล ักษณะและคุ ณภาพใกล้เคี ยงกันมาก (homogenous product) หมายความว่าใน
สายตาของผูซ้ ้ื อเห็นว่าสิ นค้าดังกล่าวของผูข้ ายแต่ละรายไม่แตกต่างกัน จะซื้ อ จากผูข้ ายคน
ใด คนหนึ่งได้
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ตราบใดที่ขายตามราคาตลาด การสมมติให้สินค้ามีลกั ษณะและมาตรฐานเหมือนกันก็เพื่อตัดปั ญหา
ไม่ให้มีปัจจัยอื่นๆยกเว้นราคาเพียงอย่างเดียวที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ
3. ผู ้ผ ลิ ต สามารถเลิ ก ล้ม กิ จ กรรมได้ง่ า ย(free exit) และผู ้ผ ลิ ต รายใหม่ มี สิ ท ธิ์ ที่ จ ะเข้า
ดาเนินการผลิตแข่งขันเมื่อไรก็ได้โดนเสรี ปราศจากการกีดขวาง (free entry)
4. สิ นค้าสามารถโยกย้ายได้เต็มที่ (free mobility) หมายความว่า สิ นค้าสามารถเคลื่อนย้าย
ไปยังที่ต่างๆได้สะดวก และไม่เสี ยค่าใช้จ่ายมากจนถึงกับมีผลต่อราคาสิ นค้า
5. มีความรอบรู ้ในสภาพการณ์ของตลาดอย่างสมบูรณ์ (perfect knowledge) หมายความว่า
ผูซ้ ้ื อ และผูข้ ายจะต้อ งติ ดตามเหตุ ก ารณ์ และความเคลื่ อ นไหวในตลาดตลอดเวลา เพื่ อว่า มี ก าร
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจะได้ทราบทันทีและปฏิบตั ิได้ถูกต้อง
ตลาดที่มีลกั ษณะครบถ้วนตามข้อสมมติขา้ วต้นนี้ หาไม่ได้ในความเป็ นจริ งเท่าที่มีอยูก่ ็เป็ น
เพียงตลาดที่ ใกล้การแข่งขันเท่านั้น ซึ่ งได้แก่ ตลาดผลผลิ ตการเกษตรบางอย่างเช่ น ข้าว ข้าวโพด
มันสาปะหลัง เป็ นต้น เมื่อไม่มีจริ ง...ทาไมจึงสนใจศึกษา.. คาตอบคือ ตลาดนี้ ถือเป็ นแบบจาลองที่
สร้างขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของสภาพตลาดทัว่ ๆไป ดังนั้นแบบจาลองนี้ จึงต้องมีสภาพเป็ นกลางๆ ไม่
ยุง่ ยากซับซ้อนเกินไป และสามารถนาไปใช้กบั กรณี ทวั่ ไปได้
ตลาดแข่ งขั น ไม่ ส มบู รณ์ ตลาดในสภาพความเป็ นจริ ง เป็ นตลาดที่ แข่ งขัน ไม่ ส มบู รณ์
เนื่องจาก
1. จานวนผูซ้ ้ื อและผูข้ ายในตลาดมักมี จานวนไม่มากพอ จึงอาจทาให้เกิ ดอิทธิ พลเหนื อ
ราคาสิ นค้า
2. ความพยายามของผ้ผลิตสิ นค้าแต่ละยี่ห้อในการโฆษณาชี้ ชวนให้เห็ นว่าสิ นค้าของตน
เหนือกว่าสิ นค้ายีห่ อ้ อื่น จะเป็ นผลให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความรู ้สึกว่าสิ นค้าแต่ละยีห่ อ้ นั้นแตกต่างกัน
3. ความเข้าออกจากอุตสาหกรรมในความเป็ นจริ งมิ ได้เป็ นโดยเสรี อาจถู กขัดขวางด้วย
เทคนิคหรื อทุนมหาศาล
4. การโยกย้ายปัจจัยการผลิตมิได้เป็ นไปโดยเสรี
ประเภทของตลาดแข่ งขันไม่ สมบูรณ์ พิจารณาจากจานวนผูซ้ ้ื อและจานวนผูข้ ายเป็ นเกณฑ์
1. ตลาดผูกขาด เป็ นตลาดที่ มีผูข้ ายเพี ยงรายเดี ยวท าการผลิ ตสิ นค้าที่ ไม่มี สินค้าอื่ นมา
ทดแทนได้ ลักษณะการผูดขาดแบ่งเป็ น
- การผูกขาดโดยกฏหมาย เกิดจากระเบียบกฎเกณฑ์เช่ น การให้สัมปทานเหมืองแร่ แก่
ผูผ้ ลิต
- การผูกขาดโดยธรรมชาติ เกิ ดจากลักษณะการผลิ ตนั้นเองเช่ นต้องใช้เงิ นทุนจานวน
มากทาให้ผูผ้ ลิ ตอื่นไม่สามารถหาเงิ นมาลงทุ นได้ หรื อเข้ามาแข่งขันได้ท้ งั ๆที่ ไม่มีขอ้ ห้ามในการ
ผลิตแข่ง
2. ตลาดทีม่ ีผ้ ขู ายน้ อยราย(Oligopoly) หมายถึงตลาดที่มีผขู ้ ายมากกว่าหนึ่งราย แต่มี
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ไม่มากพอที่จะทาให้ผผู ้ ลิตแต่ละรายไม่มีอิทธิ พลต่อการกาหนดราคาขายในตลาดได้ เมื่อผูผ้ ลิตราย
ใดรายหนึ่ งเปลี่ยนแปลงราคาและจานวนผลผลิตจะมีผลกระทบกระเทือนต่อคู่แข่งขันและมักจะมี
การกระทาโดยโต้ตอบ
ตลาดที่มีผูข้ ายน้อยรายเกิ ดจาก การผลิ ตที่ จาเป็ นต้องมี ขนาดใหญ่ เพื่ อลดต้นทุ น
การผลิ ต ส่ วนใหญ่ จึงเป็ นอุ ตสาหกรรมหนักเช่ น ซี เมนต์ รถยนต์ เหล็กกล้า เครื่ องจักร สาหรั บ
ตลาดกึ่งแข่งขัน กึ่ งผูกขาดมักเป็ นอุตสาหกรรมโดยทัว่ ไป การศึกษาเกี่ ยวกับการกาหนดราคาและ
ปริ มาณผลผลิตของตลาด 2 ชนิด อาศัยแนวคิดจากทฤษฎีการแข่งขันสมบูรณ์และการผูดขาดแท้จริ ง
ตลาดที่มีผขู ้ ายน้อยรายแบ่งเป็ น 2 แบบ
1. ผู ้ผ ลิ ต แต่ ล ะรายผลิ ต สิ นค้ า เหมื อ นกั น ทุ ก ประการ(homogeneous) เรี ยกว่ า Pure
oligopoly ถึงแม้วา่ สิ นค้สจะไม่ต่างกันก็จริ ง เช่น ซี เมนต์ สังกะสี น้ ามันเบนซิ น แต่การแข่งขันของ
ผูผ้ ลิ ตแต่ ล ะรายโยไม่ ใช้ราคา นั้น คื อความแตกต่ างทางด้า นบริ ก ารอื่ น ๆ ก็ มี ผ ลท าให้ เกิ ดความ
แตกต่างบ้างไม่มากก็นอ้ ยในสายตาของผูซ้ ้ื อ
2. ผู ้ผ ลิ ต แต่ ล ะรายผลิ ต สิ นค้ า แตกต่ า งกั น แต่ ส ามารถใช้ แ ทนกั น ได้ ดี ที่ เรี ยกว่ า
differentialed oligopoly เช่นรถยนต์ พิมพ์ดีด บุหรี่ สบู่ เครื่ งอใช้ไฟฟ้ า เป็ นต้น ตลาดที่มีผขู ้ ายน้อย
รายทั้ง 2 แบบจาเป็ นต้องมีสิ่งกีดขวางไม่ให้ผผู ้ ลิตใหม่เข้ามาทาการผลิตแข่งขันได้สะดวก มิฉะนั้น
จานวนผูผ้ ลิตจะเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆตราบเท่าที่กาไรเกินปกติ จนในที่สุดไม่สามารถดารงสภาพตลาดที่มี
ผูข้ ายน้อยรายไว้ได้
การแข่ งขันโดยไม่ ใช้ ราคา(Non-price Competition)
ผูผ้ ลิ ตในตลาดที่ มีผูข้ ายน้อยรายไม่นิยมแข่งขันกันในด้านราคา แต่จะแข่งขันกัน
ในด้านคุณภาพของสิ นค้าและการจาหน่ายสิ นค้าซึ่ งการแข่งขัน 2 ลักษณะถือว่าเป็ นการแข่งขันโดย
ไม่ใช้ราคา เหตุผลในเรื่ องนี้มี 3 ประการ
1. การลดราคาสิ นค้าไม่ช่วยให้ผขู ้ ายน้อยรายสามารถขายสิ นค้าเพิ่มขึ้นได้มากนัก
เพราะคู่แข่งอื่นสามารถโต้ตอบการลดราคาได้ทนั ที ทาให้ส่วนที่ควรขายได้มากขึ้ นถู กแบ่งเฉลี่ ย
ระหว่างผูผ้ ลิตต่างๆและยังเลี่ยงต่อการถูกตัดราคาอีกด้วย ซึ่ งจะเกิดผลเสี ยแก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทุกคนใน
ที่สุด
2. ผูข้ ายน้อยรายส่ วนมากเชื่ อว่า การแข่งขันโดยไม่ข้ ึนราคาสามารถเอาชนะคู่
แข่งขันได้ถาวรกว่า เพราะการเลียนแบบคุณภาพสิ นค้า และการจาหน่ายสิ นค้าต้องใช้เวลานานและ
ทาได้ไม่สมบูรณ์ ซึ่ งตรงข้ามกับกับการลดราคาสิ นค้า คู่แข่งขันทาตามได้ทนั ที
3. เนื่องจากผูข้ ายน้อยรายเป็ นผูผ้ ลิตรายใหญ่ มีจานวนผลผลิตและฐานะการเงิน
สู งมากสามารถทุ่มโฆษณาสิ นค้าและพัฒนาคุณภาพของสิ นค้า

3

เอกสารประกอบการเรี ยนวิชา เศรษฐศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

การแข่งขันโดยไม่ ใช้ราคาเป็ นที่ นิยมของผูผ้ ลิ ตในตลาดที่ มี ผูข้ ายน้อยรายและ
ตลาดกึ่ งแข่งขัน กึ่ งผูกขาด แต่มีมากกว่าในตลาดที่ มีผูข้ ายน้อยราย เพราะผูข้ ายในตลาดที่มีผูข้ าย
น้อยรายผลิตสิ นค้าเป็ นจานวนมากกว่า มีทรัพยากรการเงินมากกว่า ดังนั้นจึงสามารถทาได้มากกว่า
การรวมกลุ่มคาร์ เทล (cartel) คือการผูกขายที่เกิดขึ้นเมื่อผูผ้ ลิ ตน้อยรายและกลุ่มผูผ้ ลิ ตนั้น
ทาการตกลงกันในการกาหนดราคาสิ นค้าและปริ มาณการผลิต โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะทากาไรรวม
ของกลุ่มผูผ้ ลิต
ตลาดกึง่ แข่ งขัน กึง่ ผูกขาด (Monopolistic Competition)
นอกจากตลาดที่มีผูข้ ายน้อยรายแล้ว ตลาดอีกชนิ ดหนึ่ งซึ่ งมีสภาพใกล้ความเป็ น
จริ ง คือตลาดกึ่งแข่งขัน กึ่งผูกขาด ตลาดชนิ ดนี้ มีลกั ษณะหลายประการเหมือนตลาดที่มีการแข่งขัน
จริ ง(Pure competition) ซึ่ งได้แก่
1. จานวนผูข้ ายมีมากราย
2. ปราศจากสิ่ งกีดขวางสาหรับผูผ้ ลิตใหม่จะเข้ามาทาการผลิตแข่งขัน
3. ขาดการรวมหัวกันระหว่างผูซ้ ้ื อหรื อผูข้ าย
ลักษณะที่ แตกต่างจากตลาดที่มีการแข่งขันแท้จริ งมีเพียงประการเดี ยวคือ สิ นค้าของ
ผูผ้ ลิตแต่ละคนแตกต่างกัน ซึ่ งความแตกต่างนี้ อาจเป็ นได้ท้ งั แตกต่างจริ ง อันเกิดจากความแตกต่าง
กัน เช่น ผงซักฟอก ยาสี ฟัน ซึ่ งแท้จริ งแล้วก็เหมือนกันทุกยี่ห้อ แต่ผูบ้ ริ โภครู ้สึกว่าไม่เหมือนกัน
ลักษณะเช่ นนี้ ทาให้ผูผ้ ลิ ตแต่ละรายในตลาดกึ่ งแข่งขันกึ่ งผูกขาดมีอานาจผูกขาดอยู่บา้ งในสิ นค้า
ของตน ยิ่งผูผ้ ลิ ตสามารถทาให้สินค้าของตน แตกต่างจากของผูผ้ ลิ ตอื่นได้มากเพียงไร อานาจ
ผูกขาดก็มีมากขึ้ นเท่านั้น สิ่ งหนึ่ งที่ควรระลึ กไว้คือ แม้สินค้าจะแตกต่างจากผูผ้ ลิ ตอื่นเพียงใด แต่
สิ นค้าของผูอ้ ื่นก็สามารถใช้แทนกันได้
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