
ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัวิชาเศรษฐศาสตร์ 
 

 ความหมาย 
   ความหมายตามแนวตะวนัตก 
 วิชาเศรษฐศาสตร์มีช่ือเป็นภาษาอังกฤษว่า “economic” ซ่ึงมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า 
“oikonomikos”  แปลว่า การบริหารจดัการของครัวเรือน ดงันั้น วิชาเศรษฐศาสตร์จึงมีต้นก าเนิดมาจาก
การศึกษาเก่ียวกบัการบริหารจดัการกิจกรรมของครัวเรือน (household management) 
 ในชีวติประจ าวนัทุก ๆ คนมีเร่ืองท่ีจะตอ้งตดัสินใจในการใชจ่้ายส่ิงต่าง ๆ อยูต่ลอดเวลา จึงมีปัจจยั
หลายประการท่ีเขา้มามีบทบาทเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจ เช่น ราคาของสินคา้ เงินท่ีมีอยู ่รสนิยมและความ
พึงพอใจ เป็นตน้ แมใ้นระดบัครอบครัวและระดบัประเทศ การตดัสินใจในการใชจ่้ายจะตอ้งค านึงถึงรายได้
รวมวา่เป็นอยา่งไร และมีก าลงัในการใชจ่้ายมากนอ้ยเพียงใด 
 ในด้านการบริหารราย รับ และรายจ่ายน้ี รวมเรียกว่า  “การบริหารงบประมาณ” ซ่ึงวิชา
เศรษฐศาสตร์จะว่าดว้ยการศึกษาถึงปัญหาและวิธีการบริหารงบประมาณของประชาชน ทั้งในระดบับุคคล 
ระดับครอบครัวและระดับประเทศ ทั้งน้ีเพื่อให้การใช้จ่ายและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไปอย่าง
ประหยดัและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งดีท่ีสุด ดงันั้น วิชาเศรษฐศาสตร์จึงศึกษาถึงวิธีการจะ
ตอบสนองความตอ้งการท่ีไม่ส้ินสุดของมนุษย ์ดว้ยทรัพยากรอนัมีอยูอ่ยา่งจ ากดั ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 
       ความหมายตามแนวพุทธศาสตร์ 
 ส าหรับความหมายของเศรษฐศาสตร์แนวพุทธศาสตร์ หมายถึง ศาสตร์ท่ีจะน าเอาทรัพยากรท่ีมีอยู่
อย่างจ ากดัมาก่อให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตท่ีถูกตอ้ง (สัมมามรรค) เพื่อน าไปบรรเทาหรือแกไ้ข
ปัญหาชีวติ และน ามาซ่ึงความสงบสุข มัน่คงของบุคคลและสังคมโดยทัว่กนั 
 เศรษฐศาสตร์ท่ีศึกษาและแพร่หลายในปัจจุบนั ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนรากฐานของวตัถุนิยม อาศยั
วตัถุนิยมเป็นเป้าหมายของชีวิตและเป็นเคร่ืองวดัความเจริญกา้วหนา้ของสังคม ใชค้วามเห็นแก่ตวั (ตณัหา) 
เป็นตวัการในการตดัสินใจในกิจกรรมเศรษฐกิจมีผลท าให้สมาชิกในสังคมตกเป็นทาสตณัหา อนัท าให้เกิด
การเบียดเบียนต่อกนัลุกลามไปใหญ่ ส่วนเศรษฐศาสตร์แนวพุทธศาสตร์ตั้งอยู่บนรากฐานของการพฒันา
คุณภาพชีวิต อาศยัวตัถุเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคุณภาพชีวิต และสังคม ใช้ความ       ไม่เห็นแก่ตวั (อโล
ภะ) และปัญญาในการตดัสินใจในกิจกรรมเศรษฐกิจ 
 ดงันั้นเพื่อความเขา้ใจมากข้ึนจึงพอสรุปเปรียบเทียบ แนวคิดของตะวนัตกและแนวคิดพุทธศาสตร์ 
ตามตารางท่ี 1 ดงัน้ี 

 
 
 



ตาราง ที ่1 
แสดงการเปรียบระหว่างเศรษฐศาสตร์แนวตะวนัตกกบัแนวพุทธ 

 
ประเภท เศรษฐศาสตร์แนวตะวนัตก เศรษฐศาสตร์แนวพุทธศาสตร์ 
การผลิต
และการ
แบ่งปัน
ผลผลิต 
 
 
 
 
 
 
การตลาด 
 
 
 
การบริโภค 

- การผลิตของเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมถือ
หลกัการใช้ปัจจยัการผลิตเพื่อจะไดก้ าไร
สูงสุด โดยไม่ค  านึงถึงปัญหาอ่ืน เช่น การ
เอารัดเอาเปรียบและส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ 

- การผลิตเพื่อแสวงหาก าไรสูงสุด สามารถ
ท าใหส้ังคมเดือดร้อน 

 
 
 
 
- ผูบ้ริโภคต้องการซ้ือสินค้าราคาถูก แต่
ผูผ้ลิตตอ้งการจ าหน่ายในราคาแพง ๆ ท า
ใหมี้การกดราคาปัจจยัการผลิต  

 
- เศรษฐศาสตร์ นีโอคลาสสิก ถือวา่ สินคา้
มีจุดมุ่งหมาย เพื่อสนองความต้องการ 
ของผู ้บ ริโภค ถือว่าการบริโภค เ ป็น
จุดมุ่งหมายของชีวติ 

- ผูบ้ริโภคมุ่งหาความพอใจในการบริโภค
มากกวา่มุ่งถึงประโยชน์ของสินคา้ 

- เกิดการบริโภคอยา่งฟุ่มเฟือย 
- เกิดปัญหาการเผาผลาญทรัพยากรท่ีมีอยู่
อยา่งจ ากดั 

- การผลิตมุ่งการแปรสภาพส่ิงหน่ึงให้
เป็นอีกส่ิงหน่ึงอันได้แก่ สินค้า และ
บริการโดยไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อ การ
ด ารงชีวิต โดยค านึงถึง ประโยชน์ต่อ
ร่างกาย จิตใจ และสภาพแวดลอ้ม 

- มุ่งใหส้มาชิกด ารงชีวิตดว้ยหลกัสมชีวิตา 
คือ เล้ียงชีพตามสมควร แก่ก าลงัทรัพยท่ี์
หามาได้ ไม่ ฟุ่มเฟือย ไม่ให้เดือดร้อน
ผูอ่ื้น 

 
- เนน้ความฉลาดในการซ้ือขาย โดยผูข้าย
ไม่คา้ก าไรเกินควร ผูบ้ริโภค ซ้ือสินคา้
ในราคาท่ีเหมาะสม ยกเวน้สินคา้ท่ีเป็น
อาวธุ ชีวติมนุษย ์ สัตว ์น ้าเมา และยาพิษ 

 
- ถือว่าการบริโภคเป็นเคร่ืองมือ การ
ด ารงชีวิต พัฒนาและสร้างความสุข
ใหแ้ก่ชีวติ 

- รู้จกัประมาณในการบริโภค 
- ผูบ้ริโภครู้จกัประโยชน์ของสินค้าท่ีมี
ประโยชน์ต่อร่างกายจิตใจ และการ
ด ารงชีวติทั้งระดบับุคคลและสังคม 

 -รู้จกัประหยดัทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่
อยา่งจ ากดั 

 
 
 
 



ตาราง ที ่1 
แสดงการเปรียบระหว่างเศรษฐศาสตร์แนวตะวนัตกกบัแนวพุทธ 

 
ประเภท เศรษฐศาสตร์แนวตะวนัตก เศรษฐศาสตร์แนวพุทธศาสตร์ 
การคลงัของ 
รัฐบาล 
 
 
 
 
 
 
การพฒันา
เศรษฐกิจ 
 
 
 
 

- รัฐบาลคอยก ากบัดูแลและวางกฎระเบียบ
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัด
ผลประโยชน์ของภาคเอกชน 

- สร้างความมัง่คัง่และมัน่คง ของประเทศ
โดยหารายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการของรัฐบาล 

- ก่อหน้ีสาธารณะและนโยบายการคลงั 
 
- มุ่งพฒันาเศรษฐกิจโดยเอาปริมาณสินคา้
บริการเป็นเคร่ืองวดั 

- มีการผลิตสินคา้ท่ีท าลายมนุษย ์เช่น อาวุธ 
อาหารท่ีมีสารเป็นพิษต่อร่างกาย 

- คนตกเป็นทาสวัตถุ  ก่ออาชญากรรม    
โรคจิต 

- ถือว่าเงินเป็นเคร่ืองมือในการด าเนิน
ชีวติเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ 

- การด าเนินกิจกรรมทางการเงินของ
รัฐบาล เพื่อเป็นเคร่ืองมือส่งเสริมพฒันา
คุณภาพชีวติในสังคม 

 
 
 
- ไม่มุ่งพฒันาวตัถุเป็นแกนกลาง  
- เน้นการพัฒนาคนให้ รู้จักการผลิต    
การบริโภค การตลาดท่ีถูกท านองคลอง
ธรรม สัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติ 

 
ประเภทของสินค้าและบริการ 
 ปัจจยัการผลิต หมายถึง ทรัพยากรท่ีใช้เพื่อการผลิตเป็นสินคา้และบริการ  ในความหมายทาง
เศรษฐศาสตร์แบ่งปัจจยัการผลิตเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี  

1. ทีด่ิน (Land) ซ่ึงใชเ้ป็นท่ีของอาคารโรงงานท่ีท าการผลิต รวมถึงทรัพยากรท่ีอยูใ่นดิน โดย
ผลตอบแทนของท่ีดินไดแ้ก่ ค่าเช่า (Rent)  
  2.  แรงงาน (Labour) หมายถึง ความคิดและก าลงักายของมนุษยไ์ดน้ าไปใชใ้นการผลิต โดยมี
ผลตอบแทนคือ ค่าจ้าง (Wage or Salary)  
  3.  ทุน ( Capital) ในความหมายทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง ส่ิงก่อสร้าง และเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการผลิต นอกจากน้ีทุนยงัแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ      

เงินทุน (Money Capital) หมายถึงปริมาณเงินตราท่ีเจา้ของเงินน าไปซ้ือวตัถุดิบ จ่ายค่าจา้ง ค่าเช่า 
และดอกเบ้ีย  



  สินค้าประเภททุน (Capital Goods) หมายถึง ส่ิงก่อสร้าง รวมถึงเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการ
ผลิตเป็นตน้ ผลตอบแทนจากเงินทุน คือ ดอกเบีย้ (Interest)  

4.  ผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) หมาย ถึง บุคคลท่ีสามารถน าปัจจยัการผลิตต่าง ๆ มา
ด าเนินการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพท่ีสุด โดยอาศยัหลกัการบริหารท่ีดี การตดัสินใจจากขอ้มูลหรือจากเกณฑ์
มาตรฐานอยา่งรอบคอบ รวมถึงความรับผดิชอบ ผลตอบแทน คือ ก าไร (Profit)  

 

ลกัษณะของวชิาเศรษฐศาสตร์ มีลกัษณะ ดังนี้ 
  1. เป็นวชิาหน่ึงของสังคมศาสตร์ 
  2. เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัวชิาอ่ืน ๆ ในสังคมศาสตร์ เช่น ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
  3. ส่วนใหญ่ เป็นเร่ืองเก่ียวกบัชีวติ ความเป็นอยูป่ระจ าวนัของมนุษย ์
  4. ขอ้มูลส่วนใหญ่ แสดงออกในรูปของปริมาณ หรือตวัเลขต่างๆ แต่บางเร่ืองก็ไม่อาจวดัออกมาเป็น
ปริมาณ หรือตวัเลขได ้เช่น ความชอบ ความพอใจ เป็นตน้ 
 
 ความเป็นมาของวชิาเศรษฐศาสตร์ 
     วชิาเศรษฐศาสตร์มีทีม่าจากเหตุผล 2 ประการ คือ  

1. ทรัพยากรมีจ ากดั คือ ส่ิงท่ีจะน ามาผลิตสินคา้และบริการเพื่อจ าหน่ายจ่ายแจกให้กบัผูบ้ริโภค 
ซ่ึงรวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษยแ์ละทรัพยากรท่ีเป็นทุน เช่น เคร่ืองจกัร เทคนิคการผลิต 
เงินทุนมีจ ากดั 

2. ความตอ้งการมีไม่จ  ากดั  คือ ความตอ้งการมนุษยท่ี์จะกิน ใชท้รัพยากร เพื่อสนองความตอ้งการ
ของตนมีไม่จ  ากดั 

   ความส าคัญ 
 วชิาเศรษฐศาสตร์มีความส าคัญดังนี้ 

1. เศรษฐศาสตร์จะช่วยให้การจดัสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพสูงสุดและยุติธรรม เพื่อสนอง
ความตอ้งการของสังคมส่วนรวม 

2. เศรษฐศาสตร์เป็นเคร่ืองมือหรือวิธีการท่ีจะช่วยให้เขา้ใจเหตุการณ์และปัญหาเศรษฐกิจใน
ชีวติประจ าวนั รวมทั้งการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจดว้ย 

3. เศรษฐศาสตร์จะใหค้วามรู้พื้นฐานอนัเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพสาขาต่าง ๆ 
4. เศรษฐศาสตร์ช่วยใหป้ระชากรของประเทศเป็นคนมีคุณภาพ รู้จกัการผลิตและการบริโภค และ

มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซ่ึงจะช่วยในการพฒันาประเทศ 
 



ประเภทของวชิาเศรษฐศาสตร์ 
 ในการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ สามารถจ าแนกขอบเขตไดเ้ป็น 2 แขนงวิชา คือ เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
(Microeconomics) และเศรษฐศาสตร์มหภาค (Macroeconomics) 
   เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Microeconomics) 
  เป็นแขนงวชิาเศรษฐศาสตร์ท่ีพิจารณาปัญหาและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมในระดบัหน่วย
ยอ่ย (Individual unit) เป็นส าคญั เนน้ศึกษาถึงการตดัสินใจทางธุรกิจของหน่วยผลิต (firm) หน่วยใดหน่วย
หน่ึง หรืออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง หรือศึกษาถึงพฤติกรรมของครัวเรือน (household) หน่ึง ๆ ใน
ฐานะท่ีเป็นผูบ้ริโภค 
  โดยรากศพัทแ์ลว้ Microeconomics มาจากภาษากรีกวา่ Mikros แปลวา่ “เล็ก” (Small) รวมกบั ค าวา่ 
economics ถึงแมว้า่วิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาคจะพิจารณาปัญหาจากจุดเล็กๆหรือส่วนย่อย ก็ตาม แต่วิชาน้ีก็
มิไดศึ้กษาเฉพาะปัญหาเล็ก ๆ ตามท่ีเขา้ใจกนัทัว่ไป ในทางตรงกนัขา้มวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาคจะให้ความ
สนใจต่อปัญหาท่ีใหญ่และจดัเป็นปัญหาส าคญัๆ ในระบบเศรษฐกิจ โดยเนน้การพิจารณาเก่ียวกบัพฤติกรรม
ในการตดัสินเลือก (Choice) ของหน่วยเศรษฐกิจ(economic unit) ซ่ึงถือเป็นการศึกษาในระดบัพื้นฐาน เพื่อ
น าความรู้น้ีไปประกอบการพิจารณาปัญหาอ่ืนๆ ในทางเศรษฐศาสตร์ ดงันั้นจึงสรุปวา่เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
มุ่งศึกษาเร่ืองต่อไปน้ีคือ 
  - ศึกษาพฤติกรรมของมนุษยใ์นด้านความพอใจ ความชอบของบุคคลท่ีมีต่อสินคา้และบริการ 
การเลือก การบริโภค เป็นตน้ 
  -  ศึกษาพฤติกรรมของผูผ้ลิตในดา้นการตั้งราคา การคิดตน้ทุนการผลิต การจ าหน่าย จ่ายแจก
สินคา้และบริการ กลไกราคาและการใชร้ะบบราคาเพื่อจดัสรรสินคา้ บริการ และทรัพยากรอ่ืนๆ 
  โดยทัว่ไป  เน้ือหาหลกัของวิชาเศรษฐศาสตร์จะมุ่งศึกษาในเร่ืองของการจดัสรรทรัพยากร   ท่ีขาด
แคลน (allocation of scarce resources) ซ่ึงเป็นหัวใจและขอบเขตหลกัของวิชาเศรษฐศาสตร์ แต่วิชา
เศรษฐศาสตร์จุลภาค มุ่งศึกษาดา้นพฤติกรรมของตลาดและกลไกราคา(price mechanism) ซ่ึงเป็นการศึกษา
ในประเด็นย่อย ๆ ควบคู่กันไป บางคร้ังจึงนิยมเรียกทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคว่า ทฤษฎีราคา (Price 
Theory) 
  เศรษฐศาสตร์มหภาค  (Macroeconomics) 
  เป็นแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ท่ีพิจารณาปัญหาและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจในระดบัส่วนรวมหรือ
ระดบัประเทศ เช่น ศึกษาถึงภาวการณ์ผลิตและราคาสินคา้โดยรวมของประเทศ ภาวการณ์วา่งงานและความ
ผนัผวนต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งนโยบายหรือมาตรการท่ีสามารถน ามาใชเ้พื่อแกไ้ขปัญหา
ของเศรษฐกิจส่วนรวมได ้ 
    โดยรากศัพท์แล้ว Macroeconomics มาจากภาษากรีกว่า Makros แปลว่า “ใหญ่” รวมกับค าว่า 
(large)รวมกบัค าว่าeconomics เน้ือหาหลกัของวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาคจึงมุ่งศึกษาในเร่ืองของเศรษฐกิจ
ส่วนรวม เช่น ภาวการณ์ผลิตของประเทศ ภาวการณ์วา่จา้งแรงงาน ภาวะค่าครองชีพ รายไดร้วมของประเทศ 



วฎัจกัรธุรกิจ (business cycles) และความผนัผวนของราคาสินคา้ทัว่ๆไป เป็นตน้ ประเด็นเหล่าน้ี บางคร้ัง
เรียกทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาควา่ ทฤษฎีรายไดป้ระชาชาติ (National Income Theory) เพราะเป็นสาขาท่ี
มุ่งเนน้ในเร่ืองภาวะรายไดร้วม (aggregate income) ของประชาชนทั้งประเทศ 
  ในปัจจุบนัน้ี นกัวชิาการนิยมศึกษาเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคควบคู่กนัไปจะเห็นไดว้า่ มีการ
น าผลการวิเคราะห์ทางดา้นเศรษฐศาสตร์จุลภาคมาประยุกตใ์ชท้ฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคมากข้ึน ก็เพราะ
ระบบเศรษฐกิจส่วนรวม ย่อมมีองค์ประกอบท่ีเป็นเศรษฐกิจหน่วยย่อยๆ ร่วมกนั ดงันั้น การศึกษาปัญหา
ทางดา้นเศรษฐกิจของสังคมหน่ึง ๆ จึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาทั้งระบบเศรษฐกิจท่ีเป็นส่วนรวม และพฤติกรรม
ของแต่ละบุคคลหรือแต่ละหน่วยผลิตซ่ึงเป็นเศรษฐกิจหน่วยยอ่ยๆ เพราะเศรษฐกิจหน่วยยอ่ยน้ีก็มีอิทธิพล
อยา่งส าคญัต่อพฤติกรรมและความเป็นไปของเศรษฐกิจในระดบัประเทศหรือระดบัส่วนรวมของสังคม 
 
ประโยชน์ในการศึกษาวชิาเศรษฐศาสตร์   
  ประโยชน์ในฐานะผู้บริโภค 
   - รู้จกัใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัในการบริโภคและใชใ้นทางท่ีก่อให้เกิดประโยชน์หรือความ
พอใจสูงสุดแก่ตน 
   - สามารถจ าแนกชนิดของสินคา้หรือบริการท่ีมีประโยชน์ และสามารถใชบ้  าบดัความตอ้งการของ
ตนเองและคนในครอบครัวไดด้ว้ยราคาท่ีประหยดัท่ีสุด 
   - สามารถประมาณการค่าใชจ่้ายและการก าหนดแผนการบริโภค การออมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
   - สามารถคาดคะเนสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไดอ้ยา่งมีเหตุผล 
  ในฐานะผู้ผลติและเป็นเจ้าของปัจจัยการผลติ 
 -  ช่วยใหเ้กิดความส านึกในคุณค่าของทรัพยากรวา่ควรใชใ้หเ้ป็นประโยชน์หรือใหไ้ดผ้ลตอบแทน
สูงสุด 
 -  ช่วยให้สามารถจดัสรรหรือแจกจ่ายสินคา้และบริการท่ีผลิตได้นั้นไปยงัผูท่ี้สมควรไดรั้บมาก
ท่ีสุด และตรงตามความตอ้งการของบุคคลเหล่านั้น 
 -  ช่วยให้คาดคะเนความตอ้งการในวตัถุดิบและปัจจยัการผลิตอ่ืนๆ ไดถู้กตอ้ง สามารถคาดคะเน
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคในสินคา้ท่ีตนผลิตดว้ย 
 -  ช่วยใหป้ระหยดัค่าใชจ่้ายหรือลดตน้ทุนการผลิต ท าใหก้ารด าเนินธุรกิจของตนเป็นไปดว้ยดี 
  ในฐานะผู้ก าหนดนโยบายเศรษฐกจิ (ผู้บริหาร) ของประเทศ 
 - สามารถเขา้ใจปัญหาดา้นต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ 
 - ล าดบัความส าคญัโครงการ ตามความจ าเป็นและความตอ้งการประชาชนและประเทศชาติ 
 - จดัสรรทรัพยากรเพื่อใหบ้ริการแก่ทุกๆ ฝ่ายอยา่งทัว่ถึงเท่าท่ีสามารถจะท าได ้
 - สามารถวางนโยบายทางเศรษฐกิจ เพื่อความมัง่คัง่และความมัน่คงของประเทศได ้
 



ค าศัพท์ทีน่่ารู้ทางเศรษฐศาสตร์ 
 1.  ความต้องการทางเศรษฐศาสตร์ 
 คือ ความอยากหรือความปรารถนาท่ีจะไดส่ิ้งต่าง ๆ มาบริโภค หรือท าความพอใจให้กบัตนความ
ตอ้งการส่ิงต่าง ๆ ดงักล่าว นบัเป็นกลไกส าคญัเบ้ืองตน้ท่ีก่อให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจตามมาอีก
มากมาย 
 2.  ความต้องการของมนุษย์มีลกัษณะ ดังนี้ 
 1) ความตอ้งการทัว่ไปไม่มีท่ีส้ินสุด 
 2) ความตอ้งการส่ิงของเฉพาะชนิดย่อมมีท่ีส้ินสุด เช่น เม่ือหิวขา้วมีความตอ้งการกินขา้ว เม่ือได้
ขา้วมากินหมดจานแลว้ เราอาจอ่ิมพอดี ความตอ้งการส่ิงของเฉพาะชนิดจะลดนอ้ยลงเป็นล าดบั     เม่ือเราได้
ส่ิงของชนิดนั้นมาบ าบดัความตอ้งการมากหน่วยข้ึนเร่ือย ๆ 
 3) ของท่ีใชบ้  าบดัความตอ้งการอาจเปล่ียนทดแทนกนัได ้เช่น เม่ือเราตอ้งการซ้ือเน้ือสุกรมาปรุง
อาหาร แต่บงัเอิญเน้ือสุกรในตลาดไม่มีขาย เราก็อาจซ้ือเน้ือโคมาปรุงอาหารแทนได ้การท่ีมนุษยเ์ราสามารถ
บ าบดัความตอ้งการดว้ยส่ิงของท่ีใชท้ดแทนกนัได ้เช่นน้ี ท าให้เกิดกฎส าคญั คือ กฎแห่งการทดแทนกนั ซ่ึง
เป็นกฎท่ีจะช่วยป้องกนัการคา้ขายแบบผกูขาดไดเ้ป็นอยา่งดี 
 4) ความตอ้งการอาจจะกลายเป็นนิสัยได ้ความตอ้งการในของบางส่ิงนั้น ถา้ไดรั้บการบ าบดั 
ทุกคร้ังบ่อยๆ เขา้ อาจเกิดความตอ้งการในส่ิงนั้นต่อๆไปอาจเป็นนิสัยได ้ เช่น การติดบุหร่ี ติดเหลา้ 
 5) ความตอ้งการของบางอยา่งจะไปเก่ียวพนักบัความตอ้งการของอยา่งอ่ืนดว้ย เช่น เม่ือตอ้งการไม้
ตีปิงปอง ก็ตอ้งการมีลูกปิงปองดว้ยประกอบกนัไป เป็นตน้ 
 3. ทรัพย์ทางเศรษฐศาสตร์ 
  ทรัพย ์ คือ ส่ิงต่างๆ ท่ีจะใชบ้  าบดัความตอ้งการมนุษยไ์ด ้ไม่วา่ส่ิงนั้นๆ จะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตน
ก็ตาม 
 3.1. ประเภทของทรัพย์ 
 ทรัพยอ์าจแบ่งไดเ้ป็นหลายประเภท แลว้แต่วา่จะใชอ้ะไรเป็นเกณฑ์ ประเภทของทรัพยแ์บ่งได ้
ดงัน้ี 
 ก. เกณฑ์ปริมาณทีม่ีอยู่ของทรัพย์  แบ่งทรัพยไ์ดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
 1) ทรัพยเ์สรี คือ ทรัพยท่ี์มีอยูต่ามธรรมชาติเป็นจ านวนมากมายเกิดความตอ้งการของมนุษย ์
บริโภคไดโ้ดยไม่ตอ้งซ้ือหรือน าส่ิงใดไปแลกเปล่ียนทรัพยช์นิดน้ี เช่น อากาศ แสงแดด น ้ าตามแม่น ้ าล า
คลอง ฯลฯ  
 2) เศรษฐทรัพย ์คือ ทรัพยสิ์นท่ีมีอยูเ่ป็นจ านวนจ ากดั ไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของมนุษย์
โดยทัว่ไป ผูใ้ดตอ้งการจะบริโภคทรัพยป์ระเภทน้ี จะตอ้งน าทรัพยช์นิดอ่ืนหรือเงินไปแลกเปล่ียน ซ้ือหา จึง
จะไดม้า 



 ลกัษณะส าคญัของเศรษฐทรัพยต์อ้งเป็นทรัพยท่ี์สามารถเขา้ยึดถือเป็นเจา้ของไดแ้ละเป็น
ทรัพยท่ี์สามารถเปล่ียนมือกนัได ้คือ อาจน าไปซ้ือขายแลกเปล่ียน เช่า หรือโอนความเป็นเจา้ของกนัได ้ซ่ึง
ลกัษณะของเศรษฐทรัพยเ์ช่นน้ีเองท่ีท าใหเ้ศรษฐทรัพยมี์มูลค่าแห่งการแลกเปล่ียน 
 ข. เกณฑ์การน าทรัพย์ไปบ าบัดความต้องการหรือใช้ประโยชน์  แบ่งทรัพยเ์ป็น 2 ประเภท  
 1) สินคา้ผูบ้ริโภค คือ สินคา้หรือทรัพยท่ี์ถูกน ามาบ าบดัความตอ้งการของผูบ้ริโภคโดยตรง 
เช่น ขา้ว น ้าตาล น ้าปลา ผลไม ้
 2) สินคา้ส าหรับผูผ้ลิต  คือ  สินคา้หรือทรัพยท่ี์ถูกน าไปใชเ้ป็นปัจจยัในการผลิตสินคา้ชนิด
อ่ืนต่อไปอีก เช่น วตัถุดิบ เคร่ืองจกัรและโรงงานท่ีใชไ้ปเพื่อการผลิตสินคา้และบริการ เป็นตน้ 
 ค. เกณฑ์คุณลกัษณะของทรัพย์ แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท 
 1) สินคา้คงทนหมายถึง สินคา้ท่ีสามารถน ามาบริโภคไดห้ลายๆ คร้ัง โดยการเปล่ียนแปลง
ลักษณะสภาพของตวัสินค้าน้อยมาก เช่น เส้ือผา้ รถยนต์ เคร่ืองจกัร โทรศพัท์ เคร่ืองมือ ตู้เย็น พดัลม 
หนงัสือ เป็นตน้ 
 2) สินคา้ไม่คงทน หมายถึง สินคา้ท่ีสามารถบริโภคไดเ้พียงคร้ังเดียวก็หมดลกัษณะ 
สภาพไปจากเดิมโดยส้ินเชิง ไม่สามารถจะน าจ านวนเดิมช้ินเดิมมาบริโภคในลักษณะเดิมได้อีก สินค้า
ประเภทน้ีมีหลายชนิด เช่น อาหาร น ้ามนัเช้ือเพลิง ยารักษาโรค เป็นตน้ 
  4.  หน่วยเศรษฐกจิ 
 หน่วยเศรษฐกิจ หมายถึง ผูป้ระกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจซ่ึงตามปกติจะมีจ านวนมากมาย    ใน
สังคมเศรษฐกิจ ซ่ึงหน่วยเศรษฐกิจแบ่งตามหนา้ท่ีทางเศรษฐกิจได ้2 ประเภท คือ 
 1) หน่วยครัวเรือนซ่ึงประกอบดว้ยสมาชิกทั้งมวลในสังคมท าหน้าท่ีเป็นผูบ้ริโภค และเจา้ของ
ปัจจยัการผลิต เช่น บิดาของนกัเรียนท าหนา้ท่ีทั้งผูบ้ริโภคและเจา้ของปัจจยัการผลิต 
 2) หน่วยผลิตหรือหน่วยธุรกิจ หน่วยธุรกิจท าหน้าท่ีผลิตสินคา้และบริการโดยการจดัหาปัจจยั
การผลิตมาจากหน่วยครัวเรือนและท าหนา้ท่ีจ  าหน่ายผลผลิตแก่หน่วยครัวเรือนเพื่อการบริโภคดว้ย 
 5. วงจรเศรษฐกจิ 
 วงจรเศรษฐกิจ คือ วงจรแห่งความสัมพนัธ์กนัระหว่างหน่วยครัวเรือนกบัหน่วยผลิต ซ่ึงเกิดจาก
การท่ีหน่วยผลิตตอ้งจดัหาปัจจยัการผลิตมาจากหน่วยครัวเรือนและจ าหน่ายจ่ายแจกสินคา้และบริการท่ีผลิต
ไดไ้ปใหแ้ก่หน่วยครัวเรือนดว้ย ซ่ึงวงจรเศรษฐกิจอาจแบ่งได ้3 แบบใหญ่ๆ คือ 
 1) วงจรเศรษฐกิจแบบการแลกเปล่ียนสินคา้โดยตรง 
 2) วงจรเศรษฐกิจแบบใชเ้งินเป็นส่ือกลางการแลกเปล่ียน 
 3) วงจรเศรษฐกิจแบบมีคนกลาง 
 
 
 



สรุป  
 เศรษฐศาสตร์ทางตะวนัตกเป็นการเสนอขอ้เท็จจริงตามหลกัวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยไม่น าเอาจริยธรรม 
ค่านิยม หรือ ความคิดทางสังคมเขา้พิจารณาร่วมดว้ย แต่เศรษฐศาสตร์แนวพุทธศาสตร์ เป็นการวิเคราะห์ท่ี
ค านึงถึงเป้าหมายทางสังคมท่ีปรารถนาของสังคมหรือไม่เพียงใดและควรเขา้ไปแกไ้ขอย่างไร เพื่อก าหนด
แนวทางท่ีถูกท่ีควร การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์แบบน้ีตรงกนัขา้มกบัการวิเคราะห์ เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป 
เพราะน าเอาจริยธรรม ค่านิยม และแนวความคิดทางสังคมเขา้มาพิจารณาร่วมดว้ย 
 ในการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมของมนุษย์ในลักษณะท่ีเป็นส่วนรวม
(เศรษฐศาสตร์มหาภาค) และในลักษณะส่วนย่อย(เศรษฐศาสตร์จุลภาค) เพื่อสะดวกในการศึกษาและ
วเิคราะห์สภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากน้ีการศึกษาวชิาเศรษฐศาสตร์ยงัมีประโยชน์ต่อบุคคลและ
องคก์รต่างๆ เช่น ผูบ้ริโภค ผูผ้ลิต รัฐบาล ในการจดัสรรทรัพยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 วิชาเศรษฐศาสตร์เขา้มามีบทบาทในการบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัในการผลิตสินคา้
และบริการเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ ท่ีมีอยู่อย่างไม่จ  ากัด การจ าแนกทรัพยากรในทาง
เศรษฐศาสตร์ ส่วนใหญ่ใช้หลกัเกณฑ์ว่าทรัพยากรชนิดนั้นมีอยู่ตามธรรมชาติและทรัพยากรชนิดนั้นมี
กรรมสิทธ์ิหรือไม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระบบเศรษฐกจิ และปัญหาพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ 
 

ระบบเศรษฐกจิ 
ความหมายและองค์ประกอบของระบบเศรษฐกจิ 

 ระบบเศรษฐกิจ (Economic System)   กลุ่มชนท่ีรวมกนัเป็นกลุ่มสถาบนัทางเศรษฐกิจ   ท่ีมีแนว
ปฏิบติัคลา้ยๆ กนั   มาประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายใตร้ะเบียบกฎเกณฑ์เดียวกนั   ลกัษณะการด าเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของแต่ละสังคม   เพื่อตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกในสังคม   และตอบปัญหา
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ วา่จะผลิตสินคา้อะไร ผลิตอยา่งไร และผลิตเพื่อใคร   และจะจ าแนกแจกจ่ายอยา่งไร 
จึงจะไปถึงผูบ้ริโภคสินคา้และบริการนั้นอยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 องค์ประกอบของระบบเศรษฐกจิ 

หน่วยเศรษฐกจิ 
 หน่วยเศรษฐกิจ หมายถึง หน่วยงานท่ีมีอยู่ในแต่ละระบบเศรษฐกิจ ท าหน้าท่ีต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในระบบเศรษฐกิจนั้นๆ ซ่ึงหน่วยเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจแบบทุนนิยม หรือแบบสังคมนิยม 
ยอ่มประกอบดว้ยหน่วยใหญ่ 3 หน่วย คือ 
 1. หน่วยครัวเรือน (Household) 
 ครัวเรือน หมายถึง หน่วยเศรษฐกิจท่ีประกอบดว้ยบุคคลเพียงหน่ึงคนหรือมากกวา่หน่ึงคนอาศยั
อยู่ใตห้ลังคาเดียวกนั มีการตดัสินใจร่วมกนัในการใช้ทรัพยากรหรือปัจจยัทางด้านการเงิน เพื่อให้เกิด
ผลประโยชน์และสวสัดิภาพแก่กลุ่มตนมากท่ีสุด 
 2. หน่วยธุรกจิ (Business) 
 1) ธุรกิจ หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีท าหน้าท่ีเอาปัจจยัการผลิตต่างๆ มาผลิตเป็นสินค้า
ส าเร็จรูปและการบริการ แลว้น าไปขายให้แก่ผูบ้ริโภคในหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น องค์การรัฐบาลหน่วยธุรกิจ
ดว้ยกนัเอง หน่วยครัวเรือน  
 2) หน่วยธุรกิจ ประกอบดว้ยสมาชิกใหญ่ๆ 2  กลุ่ม คือ 
 ก. ผูผ้ลิต (Producers) 
 ข. ผูข้าย  (Sellers) 
 บุคคลทั้ง 2 กลุ่มน้ีอาจท าหนา้ท่ีทั้งผูผ้ลิตและผูข้ายในขณะเดียวกนัก็ได ้  
 3) เป้าหมายหลกัของหน่วยธุรกิจ ไดแ้ก่ การแสวงหาก าไรสูงสุดจากการประกอบการของตน โดย
อาจท าไดห้ลายวธีิ เช่น 
 ก. พยายามขายใหไ้ดม้ากท่ีสุด  
 ข. การขยายส่วนแบ่งของตลาด (Market Share) ใหม้ากข้ึน 



 ค. การกระท าท่ีจะช่วยใหสิ้นคา้ของตนเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคมากกวา่สินคา้ของผูข้าย
รายอ่ืนๆ 
  หน่วยเศรษฐกิจทั้ง 2 หน่วย คือ หน่วยครัวเรือนและหน่วยธุรกิจ จะท าหนา้ท่ีสัมพนัธ์กนัจน
เกิดเป็นวงจรในระบบเศรษฐกิจดงัรูปท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
    รูปที ่1 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยครัวเรือนและหน่วยผลิต 
 

 3.  หน่วยรัฐบาล (Government agency) 
 1)  ความหมายขององคก์ารรัฐบาล หมายถึง หน่วยงานของรัฐและส่วนราชการต่างๆ ท่ีจดัข้ึนเพื่อ
การด าเนินการของรัฐบาล และสถาบนัท่ีรัฐบาลจดัตั้งข้ึนเพื่อประกอบกิจการต่างๆ ก็ถือว่าเป็นหน่วยใน
องคก์ารรัฐบาลดว้ย 
 2) เป้าหมายขององคก์ารรัฐบาล คือ มีหนา้ท่ีสัมพนัธ์กบัหน่วยอ่ืนๆในระบบเศรษฐกิจท่ีส าคญั คือ  
 ก. เป็นผูบ้ริโภคและเจา้ของปัจจยัการผลิต  
 ข. เรียกเก็บภาษีจากหน่วยครัวเรือนและหน่วยธุรกิจ 
 ค. ใหค้วามคุม้ครองป้องกนัภยนัตรายทางเศรษฐกิจ 
 ง. ตดัสินขอ้พิพาทต่างๆ ระหวา่งสมาชิกในหน่วยเศรษฐกิจต่างๆ 
 โดยสรุปบุคคลต่างๆ ท่ีอยู่ในแต่ละหน่วยของระบบเศรษฐกิจจะมีหน้าท่ีแตกต่างกันซ่ึงอาจจะ
แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 
 1. เป็นผูบ้ริโภค (Consumer) มีหนา้ท่ีเลือกการบริโภค เลือกใชสิ้นคา้และบริการ ตามความตอ้งการ
หรือความพอใจของตน ผูบ้ริโภคอาจเป็นบุคคล หา้งหุน้ส่วน มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐบาล 
 2. เป็นผูผ้ลิต (Producer) มีหน้าท่ีน าเอาปัจจยัการผลิตมาใช้หรือผลิตสินคา้และบริการเพื่อสนอง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ผูผ้ลิตอาจเป็นภาคเอกชน ซ่ึงไดแ้ก่บุคคล บริษทั หา้งหุน้ส่วน เป็นตน้ 
 3. เป็นเจา้ของปัจจยัการผลิต (Owner of factor of production) มีหนา้ท่ีน าปัจจยัการผลิตท่ีตนน ามา
เสนอขายให้แก่ผูผ้ลิต ไดแ้ก่ แรงงาน ท่ีดิน ทุน แลว้น าผลตอบแทนท่ีไดรั้บไปซ้ือสินคา้และบริการ หรือใช้
ปัจจยัการผลิตเองโดยตรง ผูท่ี้เป็นเจา้ของปัจจยัการผลิตอาจเป็นภาคเอกชนหรือรัฐบาลก็ได ้
 

การจ่ายส าหรับสินคา้และบริการ 

หน่วยครัวเรือน หน่วยผลิต 

(ธุรกิจ) 

สินคา้และบริการ 

บริการปัจจยัการผลิต 

ค่าจา้ง ค่าเช่า ดอกเบ้ีย และ ก าไร 
ค่าตอบแทนต่อบริการของปัจจยัการผลิต 



ระบบเศรษฐกจิแบบต่างๆ  
 ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ ในโลกนั้น แบ่งตามหน้าท่ีการตดัสินใจทางเศรษฐกิจ ว่าอ านาจการ
ตดัสินใจข้ึนอยู่กบักลุ่มใด  ระหว่างเอกชนกบัรัฐ  หรือผสมผสานระหว่างเอกชนและรัฐ   ปัจจุบนัระบบ
เศรษฐกิจของโลกแบ่งตามลกัษณะลทัธินิยม    ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการเมืองการปกครองของประเทศนั้นๆ   
 สามารถแบ่งได ้4 ระบบ   ดงัน้ี 
 1.    ระบบทุนนิยมหรือเสรีนิยม (Capitalist economic system)   เป็นระบบเศรษฐกิจท่ีถือว่า
กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอยา่งยิง่ การเป็นเจา้ของปัจจยัและการลงทุนในการผลิตเป็นกรรมสิทธ์ิของ
เอกชน   และยอมให้ผูป้ระกอบการมีโอกาสแข่งขันในทางเศรษฐกิจ  เพื่อให้ได้มาซ่ึงผลก าไร หรือ
ผลประโยชน์ตามความสามารถและความปรารถนาของแต่ละบุคคล   ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมีช่ือเรียก
ต่างๆ กนั เช่น ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี (Free Economy)  ระบบธุรกิจเอกชน  (Private Enterprise) ระบบ
ตลาดแท ้(Market System)   ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมน้ีเราจดัอยูใ่นระบบเศรษฐกิจแบบไม่มีการวางแผน    
เพราะการตดัสินใจท่ีจะผลิตอะไร ผลิตอย่างไร และผลิตเพื่อใคร ตกอยู่ใตอิ้ทธิพลของกลไกราคาทั้งส้ิน  
โดยเช่ือวา่ การแข่งขนัทางเศรษฐกิจโดยเสรี เป็นวธีิท่ีดีท่ีสุดในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  รวมถึงในการ
ก าหนดปริมาณและคุณภาพของผลผลิตใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค  
 2.    ระบบสังคมนิยม  (Socialist economic system)  หมายถึง ระบบเศรษฐกิจท่ีรัฐเขา้ไปเป็นเจา้ของ
ปัจจยัการผลิตในภาคอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน  เสรีภาพในการผลิตของเอกชนถูกจ ากดัลงไป  รัฐจะเป็นผู ้
วางแผนและควบคุมการผลิต  โดยเป็นผูก้  าหนดว่าจะผลิตอะไร  จ  านวนมากน้อยเท่าไร  และจะแบ่งสรร
ให้แก่ผูใ้ด  มิใช่เพื่อมุ่งผลทางดา้นก าไร  ประเทศเหล่าน้ีจะโอนกิจการธนาคาร และกิจการท่ีใช้ทรัพยากร
เป็นวตัถุดิบ  เช่น  ป่าไม ้ น ้ ามนั  เหมืองแร่ เป็นตน้ รัฐท่ีใช้ระบบเศรษฐกิจแบบน้ีส่วนมากจึงตอ้งเป็นรัฐ
สวสัดิการ (Welfare state)   เพื่อเป็นหลกัประกนัการกินดีอยูดี่ของประชาชน  

3.    ระบบคอมมิวนิสต์  (Communist economic system)   เป็นระบบเศรษฐกิจท่ีทรัพยสิ์นทุกอยา่ง
เป็นของรัฐ   เอกชนไม่มีสิทธ์ิเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นใดๆ รัฐเขา้ควบคุมการผลิตเองโดยสมบูรณ์   การท่ีจะ
ผลิตอะไร ผลิตอยา่งไร และผลิตเพื่อใครบา้งนั้น   รัฐเป็นผูว้างแผนและด าเนินการทั้งส้ิน  
 4.    ระบบเศรษฐกิจแบบผสม (Mixed economic system)   หมายถึง ระบบเศรษฐกิจท่ีรัฐมีส่วนใน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศหลายประการ  เช่น เขา้แทรกแซงหรือควบคุมกิจกรรมเศรษฐกิจบางอยา่ง   
ตลอดจนด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเสียเอง  แต่กิจกรรมส่วนใหญ่ยงัเป็นของเอกชนอยู ่ ในระบบน้ีรัฐบาล
และเอกชนตอ้งรับผิดชอบร่วมกนั  ในการตดัสินปัญหาวา่จะผลิตอะไร ผลิตอยา่งไร และผลิตเพื่อใคร  โดย
พยายามก าหนดขอบเขตของรัฐบาลในการควบคุม ส่งเสริม ช่วยเหลือในดา้นต่างๆ   เช่น  การไฟฟ้า  การ
ประปา  การขนส่ง  การศึกษา การป้องกนัประเทศ เป็นตน้   

 
 



ลกัษณะส าคัญของระบบเศรษฐกจิแบบต่างๆ 
 

 

ลกัษณะส าคัญ 
ระบบเศรษฐกจิ 

ทุนนิยม สังคมนิยม คอมมิวนิสต์ แบบผสม 
 

ผูด้  าเนิน
กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ 
 
การด าเนิน
กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
เจา้ของปัจจยั
การผลิต 

 

   เอกชน 
 
 
 
    โดยเอกชนอยา่ง
เดียวทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    เอกชนคือผูเ้ป็น
เจ้าของ   โดยท่ีมี
กฎหมายรับรอง 

 

   รัฐบาล > เอกชน 
 
 
 
    รัฐบาลด า เ นิน
กิ จ ก ร ร ม ข น า ด
ใหญ่ ท่ี ส่ งผล ต่อ
ประชาชนมากๆ       
    เอกชนมีสิทธิท า
ธุรกิจท่ีขนาดเล็กๆ 
 
 
 
 
 
    รัฐเป็นเจ้าของ
ส่วนใหญ่  (ปัจจยั
การผลิตท่ีส าคญั) 

 

    รัฐบาล 
 
 
 
    รัฐบาลด า เ นิน
กิจกรรมทั้ งหมด
โดยท่ีเอกชนไม่มี
สิทธิใดๆ 
 
 
 
 
 
 
 
    รัฐเป็นเจ้าของ
ทั้งหมด 
 

 

   เอกชน + รัฐบาล 
 
 
 
   ทุนนิยมผสมกับ 
สังคมนิยม โดยท่ี
เ อ ก ช น ด า เ นิ น
ธุรกิจส่วนใหญ่   
    รัฐบาลด า เ นิน
กิจกรรมบางอย่าง
เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน  และ
รัฐบาลกับเอกชน
ร่วมทุนกนัได ้
 
    เอกชนคือผูเ้ป็น
เจา้ของส่วนใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ลกัษณะส าคัญ 
ระบบเศรษฐกจิ 

ทุนนิยม สังคมนิยม คอมมิวนิสต์ แบบผสม 
 

การวางแผน
เศรษฐกิจ  
 
 
 
 
 
 
 
สวสัดิการ และ
ประกนัสังคม  
โดยรัฐบาล 

 

   ไม่มีการวางแผน  
ราคาสินค้า  และ
บริการถูกก าหนด
โ ด ย ก ล ไ ก แ ห่ ง
ราคา   ( อุปสงค์ -
อุปทาน) 
 
 
 
    รัฐบาลไม่มีการ
จดัใหป้ระชาชน 

 

    รัฐบาลวางแผน
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ส่ ว น
ใหญ่ของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
    มีการจัดให้กับ
ประชาชน 

 

    รัฐบาลวางแผน
และควบคุมระบบ
เศรษฐกิจทั้ งหมด
ของประเทศ 
 
 
 
 
 
    มี ก า ร จัด ส ร ร
ให้กับประชาชน  
รวมถึงการจดัสรร
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค 
อาหาร เคร่ืองใช้
และอ่ืนๆ   

 

    ส่วนมากไม่มี 
การวางแผน  ราคา
ถู ก ก า หนด โ ด ย
กลไกแห่งราคา แต่
บางคร้ังรัฐบาลก็
แทรกแซง   เพื่ อ
ผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม 
 
    มีการจัดให้กับ
ประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อดี ข้อเสีย ของระบบเศรษฐกจิแบบต่างๆ 
 
 

ระบบเศรษฐกจิ 
ลกัษณะ 

ข้อดี ข้อเสีย 

ทุนนิยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
สังคมนิยม 
 
 
 
 
 
 
คอมมิวนิสต์ 
 
 
 
 
 

- ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพใน
การประกอบธุรกิจ และเป็นเจ้าของ
ปัจจยัการผลิต 
- สินค้าและบริการมีคุณภาพดี การ
แข่งขนัในการผลิตท าให้สินค้าราคา
ไม่แพง 
รัฐไม่ตอ้งจดัสรรงบประมาณมาท า
ธุรกิจ 
 
- ประชาชนได้ประโยชน์จากสินคา้
และบริการของรัฐ 
- การกระจายรายไดข้องประชาชนดี 
เพราะรายไดส่้วนใหญ่เป็นของรัฐ 
- ประชาชนไดรั้บประกนัสังคมและ
สวสัดิการ 
 
- เอกชนไม่ต้อง รับผิดชอบด้าน
เศรษฐกิจเลย 
- ปั จ จัย ก า รผ ลิต  ท รัพย ากร ถู ก
ควบคุมจากรัฐ ท าให้ไม่ถูกท าลาย ไม่
ถูกใชอ้ยา่งฟุ่มเฟือย 
 

- รายได้ส่วนใหญ่ตกแก่นายทุน 
และการกระจายรายไดไ้ม่ดี 
- นายทุนอาจรวมหัวกันขายสินค้า
ราคาแพง และกกัตุนสินคา้ 
มีการใชป้ระโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งฟุ่มเฟือย  
และส่ิงแวดลอ้มเส่ือมโทรม 
 
 
- เอกชนถูกจ ากดัสิทธิและเสรีภาพ
ในการประกอบธุรกิจบางส่วน 
- รัฐต้องจัดสรรงบประมาณมาท า
ธุรกิจ และมกัไม่ไดก้  าไร หรือขาดทุน 
กิจกรรมการผลิตสินคา้และบริการ
คุณภาพต ่า 
 
- เอกชนไม่มีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ
เลย 
สินคา้และบริการนอ้ยดอ้ยคุณภาพ 
ผลผลิตต ่า  เพราะขาดแรงจูงใจ 
(ก าไร) และไม่มีการแข่งขนัในการท า
ธุรกิจ 

 
 
 
 
 



 

ระบบเศรษฐกจิ 
ลกัษณะ 

ข้อดี ข้อเสีย 
 

แบบผสม 
 

- ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพทาง
เศรษฐกิจ 
- สินคา้  บริการราคาไม่แพง 
- ประชาชนได้รับสวสัดิการจากรัฐ  
และสาธารณูปโภคราคายอ่มเยา 
เอกชนมีแรงจูงใจ (ก าไร) ในการท า
ธุรกิจ 

 

- รัฐต้องจัดสรรงบประมาณมาท า
ธุรกิจ  และมกัไม่ไดก้  าไรหรือขาดทุน 
และคุณภาพต ่า 
บางคร้ังรัฐบาลอาจเขา้ไปแทรกแซง
เศรษฐกิจได ้

 
โดยแทจ้ริงแล้ว ไม่อาจแบ่งได้ว่าประเทศใดด าเนินระบบเศรษฐกิจแบบใดโดยสมบูรณ์  เพราะ

ระบบเศรษฐกิจของโลกทั้ง 4 แบบท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น  เกิดจากการผสมผสานระหวา่งการด าเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ 2 แบบ คือ ระบบวางแผน กบั ระบบท่ีไม่วางแผน   

เราอาจท าความเขา้ใจโดยลากเส้นข้ึนมาเส้นหน่ึง  ให้ปลายสุดดา้นซ้ายแทนระบบเศรษฐกิจแบบ
วางแผน   ขวาสุดแทนระบบท่ีไม่วางแผน หรือทุนนิยมอยา่งสมบูรณ์  ซ่ึงระบบเศรษฐกิจของประเทศใดจะ
อยูค่่อนไปทางใด   ข้ึนอยูก่บัความเขม้ขน้ของการใชก้ลไกราคาหรือการวางแผน  ดงัน้ี 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบวางแผน 

100 เปอร์เซ็นต ์
ระบบทุนนิยม 

100 เปอร์เซ็นต ์

คิวบา 
รัสเซีย 
จีน 

อินเดีย 
กลุ่มประเทศ
อาหรับ 

กลุ่มประเทศ
อเมริกากลาง
และใต ้
กลุ่มประเทศ
แอฟริกา
ตะวนัตก 

องักฤษ 

อิตาลี 
กลุ่มประเทศ
สแกนดิเนเวยี 

สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา 
ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ 
ญ่ีปุ่น 



ระบบเศรษฐกจิของประเทศไทย 
ตามท่ีไดพ้ิจารณาจะเห็นว่า  ประเทศประชาธิปไตยท่ีก าลงัพฒันาส่วนมากใช้ระบบเศรษฐกิจแบบ

ผสม  (Mixed economic system)   ค่อนไปทางทุนนิยม  รวมถึงประเทศไทยดว้ย  โดยท่ีทั้งรับบาลและ
เอกชนมีสิทธิเป็นเจา้ของทั้งทรัพยากร และปัจจยัการผลิตต่างๆ เอกชนยงัคงมีแรงจูงใจในการผลิต  โดย
อาศัยกลไกราคา  และโดยการควบคุมจากรัฐบาล   เพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวม   ในส่วนท่ีรัฐเขา้ไปด าเนินการบางอยา่ง  เช่น   

1. ด าเนินการเก่ียวกบัการป้องกนัประเทศและความมัน่คงของประเทศ  เช่น กิจกรรมดา้นทหาร 
ต ารวจ ศาล เป็นตน้ 

2. ด าเนินการดา้นเศรษฐกิจพื้นฐาน เช่น สร้างสนามบิน ถนน รถไฟ  เป็นตน้ 
3. ควบคุมการด าเนินการด้านการศึกษา และการสาธารณสุข  เช่น  จดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

จดัการดา้นการแพทย ์ เป็นตน้ 
4. ด าเนินกิจการสาธารณูปโภค  เช่น  การรถไฟ  การไฟฟ้า  การประปา  เป็นตน้ 

 

ปัญหาพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ 
 เป็นปัญหาอนัเน่ืองมาจากความตอ้งการของมนุษยท่ี์มีอยูไ่ม่จ  ากดั  แต่ทรัพยากรและปัจจยัการผลิต
เพื่อตอบสนองความตอ้งการนั้นมีอยู่จ  ากดั  จึงเกิดปัญหาในการเลือกใช้ และจดัสรรแบ่งทรัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพและคุม้ค่ามากท่ีสุด  จึงเกิดปัญหาพื้นฐาน 3 ประการ 

1. จะผลิตอะไร (What to Produce)  คือ  จะผลิตสินคา้และบริการอะไร  ปริมาณเท่าไหร่  มี
ความจ าเป็นมากนอ้ยแค่ไหน  จึงจะเพียงพอแก่การบริโภค 

2. จะผลติอย่างไร (How to Produce)  คือ  การน าปัจจยัการผลิตท่ีมี  มาผลิตอยา่งมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  คือตน้ทุนต ่า ไดผ้ลผลิตสูง 

3. จะผลิตเพื่อใคร  (For Whom to Produce)  คือ  เม่ือผลิตสินคา้และบริการแลว้จะสนองความ
ตอ้งการของใคร  หรือจดัสรรทรัพยากรแก่ใครบา้ง 

 

ปัญหาพื้นฐานทั้งสามน้ี  ภาษาองักฤษเรียกโดยย่อว่า What, How, For Whom  ซ่ึงจดัว่าเป็น
เศรษฐกิจมูลฐานร่วมกนัทุกสังคม  และทุกระบบเศรษฐกิจมีหนา้ท่ีตอ้งแกปั้ญหาเหล่าน้ี  แต่การแกปั้ญหานั้น
มีวธีิการแตกต่างกนัออกไป 

 
 
 
 



ตัวอย่าง    ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจในต าบลมะขามสูง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัพิษณุโลก  กลุ่ม
แม่บา้นมะขามสูงรวมกลุ่มกนัเพื่อผลิตสินคา้จ าหน่าย  จากทรัพยากร (ตน้กลว้ย)  ท่ีมีอยูทุ่กบา้น เป็นพืชท่ี
ปลูกง่าย  และดูแลไม่ยาก  สามารถน าทุกส่วนมาใชป้ระโยชน์ได ้ จึงท าใหก้ลุ่มแม่บา้นตดัสินใจก่อนวา่  

จะผลติอะไร (What to Produce)   : กลว้ยอบน ้าผึ้ง  (จากทรัพยากรท่ีมีอยูทุ่กบา้น) 
                                                                    ปริมาณ 10 กิโลกรัม / สัปดาห์ 
จะผลติอย่างไร (How to Produce)  : น ากลว้ยท่ีทุกบา้นปลูกไว ้และผลผลิตลน้   

     ตลาดมาผลิตเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน    
    โดยใชภู้มิปัญญาพื้นบา้นในการผลิต 

 จะผลติเพือ่ใคร  (For Whom to Produce) : ผลิตเพื่อวางจ าหน่ายโดยตรงแก่ผูบ้ริโภคท่ี 
     ตลาดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑใ์นตวัจงัหวดั 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 

 
 

                                           อดัม สมธิ   (Adam Smith) 
 

อดัม สมิธ (Adam Smith)   มีชีวติอยูใ่นช่วง 5 มิถุนายน  
พ.ศ. 2266 - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2333  เป็นท่ีรู้จกัในฐานะเจา้ของ 
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ลทัธิเสรีนิยม  ท่ีประณามสมาคมอาชีพยโุรป 
ยคุคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 (พ.ศ. 2244 - พ.ศ. 2343)  เขามีความเช่ือ 
ในสิทธ์ิของบุคคล     ท่ีสามารถใชอิ้ทธิพลของตนเองสร้างความ 
เจริญกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจของตนไดอ้ยา่งเสรี  โดยไม่ตอ้งเป็น 
หุ่นเชิดของสมาคมอาชีพหรือของรัฐ ทฤษฎีของสมิธมีผลกระทบ 
ต่อระบบเศรษฐกิจเดิมของยุโรป  ท าให้ยุโรปส่วนใหญ่เปล่ียนแปลงเขา้สู่ระบบการคา้เสรี  ท่ี
ยอมให้ผู ้ประกอบการรวมตัวกันได้    อดัม สมิธได้รับการยกย่องเป็น  “บิดาแห่ง
เศรษฐศาสตร์” 
 

ผลงานส าคัญ 
-     หนงัสือความมัง่คัง่ของประชาชาติ (The Wealth of Nations)  
-     ทฤษฎีวา่ดว้ยศีลธรรมเร้าอารมณ์ (The Theory of Moral Sentiments) 
-     การสอบสวนธรรมชาติและสาเหตุแห่งความมัง่คัง่ของประชาชาติ (An Inquiry 

Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations) 
-     ความเรียงต่างๆ วา่ดว้ยเร่ืองของปรัชญา (Essays on Philosophical Subjects) 
-     Lectures on Jurisprudence 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/5_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2266
http://th.wikipedia.org/wiki/17_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2333
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2244
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2343
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%86_%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Lectures_on_Jurisprudence&action=edit&redlink=1


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  คาร์ล ไฮน์ริช มาร์กซ   (Karl Heinrich Marx)   
 

คาร์ล ไฮน์ริช มาร์กซ (Karl Heinrich Marx)  มีชีวติอยูใ่น 
ช่วง  5  พฤษภาคม พ.ศ. 2361 – มีนาคม พ.ศ. 2426  เป็นท่ีรู้จกั 
ในฐานะนกัคิด   นกัปรัชญา  นกัเศรษฐศาสตร์การเมือง   และนกั  
ปฏิวติั ท่ีมีอิทธิพลอยา่งสูงชาวเยอรมนั ทั้งยงัเป็นเร่ียวแรงส าคญั 
ในการจดัตั้งกลุ่มช่ือ กลุ่มกรรมกรนานาชาติ  หรือ International   
Workingmen's    Association    งานเขียนของเขาเป็นแกนหลกั 
ในการเคล่ือนไหวตามแนวทางลทัธิคอมมิวนิสต ์     สังคมนิยม    
ลทัธิเลนิน   และลทัธิมาร์กซ   เช่นท่ีปรากฏในบทวิพากษ์สังคมกระฎุมพีและการเหยียดเชื้อ
ชาติ และการวิพากษ์ระบบทุนนิยม   แนวคิดหลกัของเขาวางอยู่บนความเขา้ใจเก่ียวกับ 
แรงงาน  

 

ผลงานส าคัญ 

-     ความอบัจนของปรัชญา (The Poverty of Philosophy) 
-     ค  าประกาศเจตนาคอมมิวนิสต ์(The Communist Manifesto) 
-     การปฏิวติัของหลุยส์โบนาปาร์ต (The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte) 
-     Contribution to the Critique of Hegel's "Philosophy of Right” 

 

                 กระฎุมพ ี คือ  ชนชั้นกลาง  หรือ  
                ประชาชนทัว่ไป  ถา้จะกล่าวตาม 

               การแบ่งชนชั้น ก็อาจหมายถึงไพร่      
                   ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึงผูใ้ชแ้รงงาน 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/5_%E0%B8%9E.%E0%B8%84.
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2361
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2426
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Workingmen%27s_Association
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Workingmen%27s_Association
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%8B
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Poverty_of_Philosophy
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Eighteenth_Brumaire_of_Louis_Bonaparte


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 โรเบิร์ต โอเวน   (Robert Owen) 
 

โรเบิร์ต โอเวน  (Robert Owen)  นกัเศรษฐศาสตร์และ 
นกัปฏิรูปทางสังคมชาวองักฤษ เขาเป็นท่ีรู้จกัมากท่ีสุดในฐานะ   
“บิดาแห่งขบวนการสหกรณ์”    และยงัถูกขนานนามในฐานะ 
อ่ืนๆ  อีกเช่น “นักประกอบการหัตถอุตสาหกรรม” “นักสังคม 
นิยม” และ“นักอุดมการณ์” 

ช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต ่าและการวา่งงาน ชนชั้นแรงงานไดรั้บค่าจา้งต ่า โอเวนเสนอ
ให้จดัตั้งชุมชนเล็กๆ ข้ึน เป็นหมู่บา้นสหกรณ์ ในรูปสหกรณ์ผูผ้ลิตโดยถือหลักการการ
ร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในชุมชน มีการผลิตท่ีพอกบัความตอ้งการของสมาชิก มีเหลือ
ขายและพอเพียงท่ีจะเสียภาษีให้แก่รัฐบาลกลางดว้ย นอกจากน้ีโอเวนเช่ือว่า เงินตราเป็น
เคร่ืองมือก่อให้เกิดการคา้ก าไรท่ีไม่ยุติธรรม ราคาซ้ือขายท่ีเท่ากบัตน้ทุนเท่านั้นเป็นราคา
ยุติธรรม  การยกเลิกเงินตราโดยใชบ้ตัรแทนเงินตรา ในการแลกเปล่ียนซ้ือขายผลผลิตจาก
ผลงานของตนเองท่ีร้านสหกรณ์  เป็นการสร้างความร่วมมือช่วยเหลือกนั  
 
  

ป๋วย   อึง้ภากรณ์ 
 

ป๋วย  อึง้ภากรณ์   เป็นนกัเศรษฐศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงของ 
ประเทศไทย เคยเป็นผูบ้ริหารธนาคารแห่งประเทศไทย สมาชิก 
ขบวนการเสรีไทย และอธิการบดีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ได ้
รับรางวลัแมกไซไซ   สาขาบริการสาธารณะ  ในปี  พ.ศ.  2508  
 และเป็นเจา้ของขอ้เขียน   "คุณภาพชีวิต  ปฏิทินแห่งความหวงั   
จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน" 

http://th.wikipedia.org/wiki/??�???????????�???????????�?????�
http://th.wikipedia.org/wiki/??�??�?????�????????�?????�??�??�????????�??�?????�??�???
http://th.wikipedia.org/wiki/??�??�?????�??�????????�???????????�??�???
http://th.wikipedia.org/wiki/?????????????????�?????????????????�????????????????????�?????�
http://th.wikipedia.org/wiki/????????�???????????�?????�??�??�??�??�
http://th.wikipedia.org/wiki/??�.???._2508
http://th.wikipedia.org/wiki/??�?????�????????�??�???????????�_??�??�?????�?????�??�?????�??�??�????????????????????�_??�?????�??�???????????�???????????�?????�?????�??�??�?????�??�?????�?????�
http://th.wikipedia.org/wiki/??�?????�????????�??�???????????�_??�??�?????�?????�??�?????�??�??�????????????????????�_??�?????�??�???????????�???????????�?????�?????�??�??�?????�??�?????�?????�


อุปสงค์ อุปทาน และราคาดุลยภาพ 

 
อปุสงค์  (Demand) 
 อุปสงค์คืออะไร? 
 อุปสงค ์ (Demand)  คือ  ปริมาณความตอ้งการในสินคา้และบริการท่ีระดบัราคาต่างๆ              ชัว่
ระยะเวลาหน่ึง  อุปสงคเ์ปล่ียนแปลงไดต้าม  กฎของอุปสงค์ 
 กฎของอุปสงค์ (Law of Demand) 
 ราคาสินคา้เป็นตวัก าหนดอุปสงค ์ ซ่ึงอุปสงคน์ั้นแปรผกผนัตามราคาสินคา้ 
 
 
 
 
 
 
 พิจารณาตารางแสดงราคามะม่วงระดบัต่างๆ  ท่ีมีผลต่อปริมาณอุปสงค ์(หรือปริมาณซ้ือ) 
 

ราคา ต่อ กก. (บาท) ปริมาณอุปสงค ์(กก.) 
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4 
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2 
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ราคาสูง                    อุปสงค์ต ่า  
 ราคาสูงท าใหค้วามตอ้งการสินคา้ต ่า   เม่ือเวลาผา่นไปผูผ้ลิตจะลดราคาสินคา้ลงเพื่อใหข้ายออก 
ราคาต ่า                    อุปสงค์สูง  
ราคาต ่าท าใหค้วามตอ้งการสินคา้สูง  เม่ือเวลาผา่นไปผูผ้ลิตจะเพิ่มราคาสินคา้ข้ึนใหไ้ดก้ าไรมากๆ 

    อุปสงค ์  =   ประสงค ์
    ประสงค ์=    ตอ้งการ 
    ออ้! อุปสงคคื์อปริมาณ     
    ความต้องการซ้ือ 



 จากตารางขา้งตน้สามารถน ามาเขียนในรูปกราฟได ้ ดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

จากเส้นอุปสงค ์ DD  จะไดว้า่ 
ท่ีจุด  P    ราคาขาย              5 บาท   ปริมาณความตอ้งการซ้ือของผูบ้ริโภคมีปริมาณ  6 กิโลกรัม 
แต่ท่ีจุด  Q   ราคาลดลงเหลือ 4 บาท   ปริมาณความตอ้งการซ้ือจะเพิ่มข้ึนเป็น                8 กิโลกรัม  
ซ่ึงเป็นไปตามกฎของอุปสงค์ท่ีราคาเป็นตวัก าหนดปริมาณซ้ือ   เราเรียกการเปล่ียนแปลงเช่นน้ีว่า การ
เปลีย่นแปลงปริมาณซ้ือ (Changes in the Quantity Demand) 
 
 การเปล่ียนแปลงอีกรูปแบบหน่ึงท่ีนักเรียนจะได้เรียน  นั่นคือ  การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์  
(Changes in Demand)   ซ่ึงมีปัจจยัอ่ืนๆ นอกเหนือจากราคาท่ีท าให้รูปกราฟของเส้นอุปสงคย์า้ยออกไปจาก
เส้นเดิมทั้งเส้น   ปัจจยัเหล่าน้ี ไดแ้ก่ 

- รายไดข้องผูบ้ริโภค 
- ความจ าเป็นของสินคา้นัน่ๆ 
- ราคาสินคา้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  หรือท่ีใชท้ดแทนกนัได ้
- รสนิยม สมยันิยม หรือการศึกษาของผูบ้ริโภค 
- การคาดคะเนราคา หรือเก็งก าไร 
- การเปล่ียนแปลงจ านวนประชากร 

เป็นตน้ 
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ท าใหรู้ปกราฟทั้งเส้นยา้ยออกไปจากท่ีเดิม 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 ให ้D   เป็นเส้นอุปสงคเ์ส้นเดิม   จากระดบัราคา P เท่ากนั   จะเห็นไดว้า่   Q1 > Q > Q2 
ดงันั้นจึงเรียก   เส้น D1   ท่ียา้ยไปทาง ขวา   ของเส้นเดิม   วา่   อุปสงค์เพ่ิมขึน้   
และ                    เส้น D2    ท่ียา้ยไปทาง ซ้าย   ของเส้นเดิม   วา่   อุปสงค์ลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 Q = ปริมาณซ้ือ (กก.) 

P = ราคา (บาท) 

P 

Q2 Q Q1 

D2 

D1 
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     -   การเปลีย่นแปลงปริมาณซ้ือ  เกิดจากราคาสินคา้เปล่ียนแปลง  เส้นกราฟ 
                          อุปสงคไ์ม่เปล่ียนท่ี 
      -   การเปลีย่นแปลงของอุปสงค์   เกิดจากปัจจยัอ่ืนท่ีไม่ใช่ราคาสินคา้   
                          เส้นกราฟอุปสงคข์ยบัเปล่ียนท่ีไปทั้งเส้น          
    

      อุปสงคข์องผูบ้ริโภคคนใดคนหน่ึงส าหรับสินคา้ชนิด 
หน่ึง เรียกวา่ อุปสงค์ส่วนบุคคล  และเม่ือรวมอุปสงคส่์วน 
บุคคลของผูบ้ริโภคส าหรับสินคา้ชนิดหน่ึงเขา้ดว้ยกนั  ผลรวม 
ท่ีได ้ เรียกวา่  อุปสงค์ตลาด ส าหรับสินคา้ชนิดนั้น 

 



อปุทาน  (Supply) 
อุปทานคืออะไร? 

 อุปทาน  (Supply)  คือ ปริมาณสินค้าและบริการในระดับราคาต่างๆ  ในช่วงระยะเวลาหน่ึง  
อุปทานเปล่ียนแปลงไดต้าม  กฎของอุปทาน 
 กฎของอุปทาน (Law of Supply) 
 ราคาสินคา้เป็นตวัก าหนดอุปทาน  ซ่ึงอุปทานนั้นแปรผนัตามราคาสินคา้ 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาตารางแสดงราคามะม่วงระดบัต่างๆ  ท่ีมีผลต่อปริมาณอุปทาน (หรือปริมาณขาย) 
 

ราคา ต่อ กก. (บาท) ปริมาณอุปทาน (กก.) 
5 
4 
3 
2 
1 

14 
12 
10 
8 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาสูง                    อุปทานสูง  
 ราคาสูงผูผ้ลิตจะผลิตสินคา้มาก  เม่ือเวลาผา่นไปผูผ้ลิตจะลดราคาลงในท่ีสุดเพื่อใหข้ายออก   
ราคาต ่า                    อุปทานต ่า  
ราคาต ่าผูผ้ลิตจะผลิตสินคา้นอ้ย  เม่ือเวลาผา่นไปผูผ้ลิตจะเพิ่มราคาสินคา้ข้ึนใหไ้ดก้ าไรมากๆ 

       ทฤษฎีอุปสงค ์– อุปทาน บางคร้ังเรียกวา่ กลไกแห่งราคา  
(Price-Merchanism)  เพราะอุปสงค ์– อุปทาน ข้ึนอยูก่บั 
ราคาของสินคา้และราคาของสินคา้ก็ข้ึนอยูก่บัอุปสงค ์– อุปทาน  

 



จากตารางขา้งตน้สามารถน ามาเขียนในรูปกราฟได ้ ดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากเส้นอุปทาน SS   จะไดว้า่ 
ท่ีจุด    P    ราคาขาย            5 บาท   ปริมาณสินคา้ท่ีผูผ้ลิตผลิตออกมาขายมี     14 กิโลกรัม แต่ 
ท่ีจุด    Q   ราคาลดลงเป็น 4 บาท   ปริมาณสินคา้ท่ีผูผ้ลิตผลิตออกมาขายก็ลดลงเหลือ      8 กิโลกรัม  
ซ่ึงเป็นไปตามกฎของอุปทานท่ีราคาเป็นตวัก าหนดปริมาณขาย   เราเรียกการเปล่ียนแปลงเช่นน้ีว่า การ
เปลีย่นแปลงปริมาณขาย   (Changes in the Quantity Supply) 
 

การเปล่ียนแปลงอีกรูปแบบหน่ึงท่ีนักเรียนจะได้เรียน นั่นคือ  การเปลี่ยนแปลงของอุปทาน 
(Changes in Supply)   ซ่ึงมีปัจจยัอ่ืนๆ นอกเหนือจากราคาท่ีท าให้รูปกราฟของเส้นอุปทานยา้ยออกไปจาก
เส้นเดิมทั้งเส้น   ปัจจยัเหล่าน้ี ไดแ้ก่ 

- ราคาวตัถุดิบ 
- ฤดูกาลองผลผลิต 
- เทคนิคในการผลิต 
- ราคาสินคา้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  หรือท่ีใชท้ดแทนกนัได ้
- การคาดคะเนราคา หรือเก็งก าไร 
- การเปล่ียนแปลงจ านวนคู่แข่งในตลาด 

เป็นตน้ 
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ท าใหรู้ปกราฟทั้งเส้นยา้ยออกไปจากท่ีเดิม 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 ให ้S   เป็นเส้นอุปทานเส้นเดิม   จากระดบัราคา P เท่ากนั   จะเห็นไดว้า่   Q1 > Q > Q2 
ดงันั้นจึงเรียก   เส้น S1   ท่ียา้ยไปทาง ขวา   ของเส้นเดิม   วา่   อุปทานเพ่ิมขึน้   
และ                    เส้น S2    ท่ียา้ยไปทาง ซ้าย   ของเส้นเดิม   วา่   อุปทานลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 Q = ปริมาณขาย (กก.) 

P = ราคา (บาท) 

P 

Q2 Q Q1 

S2 

S1 
S 

 

       อุปทานของผูผ้ลิตสินคา้ชนิดเดียวกนัทุกๆ รายในตลาด 
มารวมกนั  เรียกวา่  อุปทานตลาด 

 

    อุปทานก็มีการเปล่ียนแปลง 2 แบบ  คลา้ยกบัอุปสงค ์
                -   การเปลีย่นแปลงปริมาณขาย เกิดจากราคาสินคา้เปล่ียนแปลง  เส้นกราฟ 
                          อุปทานไม่เปล่ียนท่ี 
      -   การเปลีย่นแปลงของอุปทาน   เกิดจากปัจจยัอ่ืนท่ีไม่ใช่ราคาสินคา้   
                          เส้นกราฟอุปทานขยบัเปล่ียนท่ีไปทั้งเส้น          
    



ภาวะดุลยภาพ 
 ประกอบไปดว้ย 
 ราคาดุลยภาพ   (Equilibrium Price) หรือราคาตลาด   คือ ราคาสินคา้และบริการท่ีผูบ้ริโภคพอใจจะ
ซ้ือ และผูผ้ลิตพอใจจะขายให้   กล่าวคือระดบัราคาท่ีมีปริมาณซ้ือ (อุปสงค์)   และปริมาณขาย (อุปทาน) 
เท่ากนั 
 ปริมาณดุลยภาพ  (Equilibrium Quantity)   คือปริมาณสินคา้และบริการท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ
เท่ากบัท่ีผูผ้ลิตตอ้งการขาย   กล่าวคือ ไม่มีสินคา้ขาดหรือเกิน 
 
 พิจารณาตารางต่อไปน้ี 

ราคา ต่อ กก. (บาท) ปริมาณอุปสงค ์(กก.) ปริมาณอุทาน (กก.) 
5 
4 
3 
2 
1 

6 
8 
10 
12 
14 

14 
12 
10 
8 
6 

 
 ดงันั้นจากตาราง   ราคาดุลยภาพ   เท่ากบั   3    บาท ต่อ กิโลกรัม 
    ปริมาณดุลยภาพ   เท่ากบั  10   กิโลกรัม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดุลยภาพ 



เม่ือน าตารางดงักล่าวมาเขียนในรูปกราฟ  ไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดงันั้นจากกราฟ    ราคาดุลยภาพ   เท่ากบั   3    บาท ต่อ กิโลกรัม 

    ปริมาณดุลยภาพ   เท่ากบั  10   กิโลกรัม 
 
 พิจารณากราฟ 

-   เหนือจุดตัดของเส้นอุปสงค์ – อุปทาน   พบว่าราคาเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ  ดงันั้นผูผ้ลิตจึงผลิตสินคา้
มากข้ึน (ดูเส้นอุปทาน)    ขณะท่ีในระดบัราคานั้นความตอ้งการสินคา้ลดลง เพราะสินคา้แพงข้ึน (ดูเส้นอุป
สงค)์  ท าให ้ ปริมาณสินค้าล้นตลาด หรืออุปทานส่วนเกนิ หรืออุปสงค์ส่วนขาด 

-   ใต้จุดตัดของเส้นอุปสงค ์– อุปทาน   พบวา่ราคาลดลงเร่ือยๆ  ดงันั้นผูผ้ลิตจึงลดปริมาณการผลิต
สินคา้ (ดูเส้นอุปทาน)   ในขณะท่ีในระดบัราคานั้นความตอ้งการสินคา้เพิ่มข้ึน เพราะสินคา้ถูกลง (ดูเส้นอุป
สงค)์  ท าให ้ ปริมาณสินค้าขาดตลาด หรืออุปทานส่วนขาด หรืออุปสงค์ส่วนเกนิ 
 
 ประโยชน์ของทฤษฎอีุปสงค์ – อุปทาน และภาวะดุลยภาพ 

1. เพื่อก าหนดปริมาณการผลิต  ไม่มีผลผลิตขาดหรือเกินความตอ้งการ 
2. เพื่อก าหนดราคาผลผลิต  เป็นราคาท่ีขายได ้เป็นท่ีพอใจของผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค  มีก าไรสูงสุด 
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 การเปลีย่นแปลงของภาวะดุลยภาพ 
 

 ลองพิจารณากราฟอุสงค ์– อุปทานท่ีเปล่ียนแปลง 4 แบบ   ต่อไปน้ี 
 
 
 

อุปสงค์เปลีย่น อุปทานคงที ่   อุปทานเปลีย่น อุปสงค์คงที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุปสงค์และอุปทานเปลีย่น   อุปสงค์และอุปทานเปลีย่น   ในทศิทาง 

ในทศิทางเดียวกนั  ในอตัราส่วนเท่าๆ กนั                 ตรงกนัข้าม  ในอตัราส่วนเท่าๆ กนั 
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ปริมาณสินคา้ 

 

ราคา  

0 

D 

ดุลยภาพใหม่ 

ดุลยภาพเดิม 

ดุลยภาพใหม่ 

S 
S1 

S2 
D2 

D1 

 -   ราคาดุลยภาพและปริมาณดุลยภาพใหม่ 
      เกิดตรงจุดท่ีอุปสงคเ์ส้นใหม่  (D1,D2)     
      ตดักบัอุปทานเส้นเดิม  (S1,S2)   
 

 -   ราคาดุลยภาพและปริมาณดุลยภาพใหม่ 
      เกิดตรงจุดท่ีอุปทานเส้นใหม่  (S1,S2)   
      ตดักบัอุปสงคเ์ส้นเดิม  (D1,D2)     
 

 -   จุดตดัของเส้น D1 ,S1  อุปสงคแ์ละอุปทานเพิ่มข้ึน 
      ราคาดุลยภาพคงเดิม  ปริมาณดุลยภาพเพิ่มข้ึน     
-   จุดตดัของเส้น D2 ,S2  อุปสงคแ์ละอุปทานลดลง 
      ราคาดุลยภาพคงเดิม  ปริมาณดุลยภาพลดลง     
 

 -   จุดตดัของเส้น D1 ,S2   อุปสงคเ์พิ่ม   อุปทานลด 
      ราคาดุลยภาพสูงข้ึน  ปริมาณดุลยภาพคงเดิม     
-   จุดตดัของเส้น D2 ,S1    อุปสงคล์ด    อุปทานเพิ่ม 
      ราคาดุลยภาพลดลง   ปริมาณดุลยภาพคงเดิม   
 



การแทรกแซงราคาของรัฐบาลโดยการควบคุมราคาสินค้า 
การก าหนดราคาข้ันสูง  (ก าหนดเพดานราคา) 
คือ   การออกกฎหมายไม่ใหซ้ื้อขายสินคา้หรือบริการ  เกินกวา่ราคาท่ีก าหนด   ราคาขั้นสูงท่ีก าหนด

จะอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ราคาดุลยภาพ   เพื่อช่วยเหลือผูบ้ริโภคไม่ใหซ้ื้อสินคา้และบริการราคาสูงเกินไป 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 การก าหนดราคาขั้นต ่า   (ก าหนดราคาพื้น  หรือประกนัราคาสินคา้) 
 คือ  การท่ีรัฐบาลใหผู้บ้ริโภคซ้ือสินคา้ตามราคาท่ีก าหนด   โดยราคาสินคา้ขั้นต ่าจะสูงกวา่ราคาดุลย
ภาพในขณะนั้น   เพื่อช่วยเหลือผูผ้ลิตใหข้ายสินคา้และบริการในราคาไม่ต ่าจนเกินไป 
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                       การก าหนดราคาสินคา้ขั้นต ่ามกัท าในสินคา้ 
                      เกษตรกรรม  เพราะปริมาณผลผลิตข้ึนอยูก่บั 
          ฤดูกาล จึงออกสู่ตลาดในเวลาใกลเ้คียงกนั และตอ้ง 
       รีบจ าหน่าย เพราะเน่าเสียง่าย   ดงันั้นรัฐบาลจึงช่วย 
        ใหข้ายผลผลิตไดใ้นราคาท่ีสูงข้ึน 

 
      นอกจากการควบคุมราคา
สินคา้ ซ่ึงไดแ้ก่ การก าหนดราคา
ขั้นสูง และก าหนดราคาขั้นต ่ า  
รัฐบาลมีวิธีการแทรกแซงราคา
วธีิอ่ืน เช่น การเก็บภาษี เป็นตน้ 



การผลติ 
การผลติ 
 ความหมายของการผลติ 
   การน าเอาปัจจยัการผลิตต่างๆ อนัไดแ้ก่ ท่ีดิน แรงงาน ทุนวตัถุดิบและผูป้ระกอบการการผลิต ไปผา่น
กระบวนการผลิตหรือกรรมวิธีในการผลิต จนกระทัง่ออกเป็นสินคา้และบริการส าเร็จรูปเพื่อสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค เช่น อาหาร เส้ือผา้ ยารักษาโรค บริการขนส่ง เป็นตน้ กรรมวิธีในการผลิตเป็นการเพิ่ม
มูลค่าหรือประโยชน์ในการใช้สอยให้กบัตวัสินคา้และบริการท าให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจข้ึนมาใหม่  
ท าให้สินคา้และบริการมีมูลค่าเพิ่มมากข้ึนเป็นการเพิ่มประโยชน์ให้กบัตวัสินคา้ซ่ึงสามารถบ าบดัความ
ตอ้งการของมนุษยไ์ด ้เช่น การน าผืนผา้มาท าเป็นเส้ือผา้ส าเร็จรูป  การน าขา้วเปลือกมาสีเป็นขา้วสารท าให้
ขา้วเปลือกมีประโยชน์ใชส้อยมากข้ึน เป็นตน้ 
 ความส าคัญของการผลติ 
 การผลิตมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจมาก เพราะถ้าไม่มีการผลิตเกิดข้ึนผูบ้ริโภคจะตอ้งได้รับ
ความเดือดร้อนในการด ารงชีวิตอย่างมากมายเพราะไม่มีสินคา้และบริการตอบสนองความตอ้งการ เราจะ
เห็นไดว้า่การผลิตเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริโภคอย่างใกลชิ้ดเพราะการบริโภคเป็นเป้าหมายสูงสุด
ของการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยทัว่ไปผูผ้ลิตจะตดัสินใจผลิตสินคา้และบริการชนิดใดบา้งนั้น
ข้ึนอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ความถนัดและช านาญในการผลิต ปริมาณและคุณภาพของทรัพยากรหรือ      
ปัจจยัการผลิตท่ีมีอยู ่และนโยบายเก่ียวกบัการผลิต เป็นตน้ ซ่ึงมีผลท าให้แต่ละสังคม แต่ละระบบเศรษฐกิจ 
หรือแต่ละประเภทท าการผลิตสินคา้แตกต่างกนัออกไป แต่การผลิตสินคา้และบริการต่างๆ นั้นเกิดข้ึนเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคทั้งส้ิน 

ล าดับขั้นการผลติ  
แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 
1.  การผลิตขั้นปฐมภูมิเป็นการผลิตแบบดั้ งเดิมของมนุษย์ โดยการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้

ประโยชน์โดยตรง การผลิตจะไม่สลบัซบัซอ้น ไดแ้ก่ การเพาะปลูก การเล้ียงสัตว ์การประมง  เป็นตน้ 
2.   การผลิตขั้นทุติยภูมิ เป็นการผลิตท่ีน าผลผลิตจากการผลิตขั้นปฐมภูมิมาแปรรูป ให้เกิดประโยชน์

ข้ึนใหม่ ไดแ้ก่ การท าอุตสาหกรรมแปรรูปต่างๆ  
3.   การผลิตขั้นตติยภูมิ เป็นการผลิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการ การอ านวยความสะดวก เช่น  การ

ขนส่ง การธนาคาร การคา้ การประกนัภยั 
         เราจะเห็นไดว้า่ประเทศท่ีมีความกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจ การผลิตส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตขั้นทุติยภูมิ 
และตติยภูมิ แต่ประเทศท่ีไม่มีความเจริญทางเศรษฐกิจการผลิตส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตขั้นปฐมภูมิ 
 
 
 



รูปแบบของการผลติ หรือ การเพิม่อรรถประโยชน์  
 อรรถประโยชน์ (Utility) หมายถึง ความสามารถในการบ าบดัความตอ้งการท่ีมีอยู่ในตวัสินคา้ท่ีท า
การผลิต (Production) เป็นการสร้างหรือเพิ่มอรรถประโยชน์ของสินคา้และบริการ ซ่ึงเป็นประโยชน์      ทาง
เศรษฐศาสตร์ ซ่ึงสามารถท าไดด้งัน้ี 
 1. การเปล่ียนแปลงรูป (Form  Utility) คือ การเปล่ียนแปลงรูปร่างสินคา้ เป็นการน าเอาวตัถุดิบหรือ
ปัจจยัการผลิตมาเปล่ียนแปลงรูป เพื่อให้เกิดสินคา้และบริการชนิดใหม่ โดยใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรหรือ
เทคโนโลยีการผลิต เช่น การน าข้าวเปลือกมาสีเป็นขา้วสาร น าแผ่นเหล็กมาท าตู ้น าผา้มาตดัเส้ือ น าถั่ว
เหลืองมาสกดัเป็นน ้ามนั การแปรรูปจากยางพาราเป็นยางรถยนต ์เป็นตน้ 
 2. การเปล่ียนสถานท่ี (Place Utility) คือการเปล่ียนสถานท่ีเป็นการขนส่งสินคา้หรือวตัถุดิบ เกิดจาก
การขนยา้ยสินคา้แห่งหน่ึงไปยงัอีกแห่งหน่ึง เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการผลิตสินคา้และบริการ หรือบ าบดั
ความตอ้งการให้ผูบ้ริโภคมากข้ึนอย่างทัว่ถึง เช่น ขนส่งแร่จากในเหมืองมาในเมือง ขนส่งน ้ ามนัจากโรง
กลัน่ไปยงัภูมิภาคต่างๆ การส่งออ้ยไปยงัโรงงานผลิตน ้ าตาล การขนส่งยางดิบไปยงัโรงงานผลิตยาง พ่อคา้
ขายส่ง ส่งสินคา้ไปยงัร้านคา้ปลีก เป็นตน้ ท าใหผู้บ้ริโภคสามารถซ้ือสินคา้ไดส้ะดวก 
 3. การเปล่ียนแปลงดา้นเวลา (Time Utility) เป็นการสร้างความพอใจให้แก่ผูบ้ริโภคอนัเน่ืองจาก
การแปรรูปปัจจยัการผลิต หรือสินคา้และบริการให้มีอายุการใช้งานไดน้านข้ึน หรือ การเก็บรักษาส่ิงของ
เอาไวใ้ห้ผูบ้ริโภคไดบ้ริโภคตามเวลาท่ีตอ้งการ สินคา้บางชนิดอาจบริโภคไดเ้ฉพาะบางฤดูกาล  หรืออาจ
กล่าวไดว้า่การผลิตสินคา้และบริการสอดคลอ้งกบัฤดูกาล เช่น ผลไมน้ ามาผลิตเป็นผลไมก้ระป๋อง หรือใน
ฤดูหนาวมีการผลิตเส้ือกนัหนาว หรือเคร่ืองท าน ้ าอุ่นมากข้ึน หรือในฤดูฝนมีการผลิตร่มเพิ่มข้ึน ให้เพียงพอ
กบัความตอ้งการท่ีสูงข้ึนในขณะนั้น ๆ  

4. การเปล่ียนกรรมสิทธ์ิ (Possession  Utility) สินคา้บางชนิดจะมีการเปล่ียนกรรมสิทธ์ิหลายทอด
กว่าจะถึงผูบ้ริโภค คือ กรรมสิทธ์ิจะเปล่ียนจากผูผ้ลิตไปยงัพ่อคา้ขายส่งจะส่งต่อไปยงัพ่อคา้ขายปลีกและ 
พอ่คา้ขายปลีกจะกระจายไปยงัผูบ้ริโภคหรือผูท้  าหนา้ท่ีเป็นนายหนา้ขายสินคา้ เช่น รถยนต ์ท่ีดิน เป็นตน้ 
 5. การให้บริการ(Services Utility) เป็นการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือความพอใจ               
อนัเน่ืองจากการให้บริการโดยตรงแก่ผูบ้ริโภค เช่น การให้บริการทางการแพทย ์การบริการของบริษทั      
น าเท่ียว การธนาคาร การศึกษา การขนส่ง การประกนัภยั การบริการของร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม      เป็น
ตน้  
 
 
 
 
 
 



ปัจจัยการผลติ (Factor of production) 
 ปัจจยัการผลิต หมายถึง ส่ิงต่างๆ ท่ีผูผ้ลิตน ามาผ่านกระบวนการผลิตเกิดเป็นสินคา้และบริการเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ซ่ึงสามารถแบ่งปัจจยัการผลิตออกได ้4 อยา่ง คือ 
 1. ทีด่ินและทรัพยากร (land and natural resources) หมายถึง ปัจจยัการผลิตทุกชนิดท่ีเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติ เช่น ท่ีดิน แร่ธาตุต่างๆ ป่าไม ้เป็นตน้ ท่ีดินก่อให้เกิดการผลิตอยา่งอ่ืนอีกดว้ย เช่น ใชต้ั้งโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือสถานท่ีผลิตอ่ืนๆ ผลตอบแทนจากการใช้ท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติ เรียกว่า ค่าเช่า 
(Rent) 
 2. แรงงานหรือทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การใช้แรงกายบุคคล หรือก าลงัความคิดเพื่อก่อให้เกิด
ผลผลิตข้ึน หรือการท างานทุกชนิดก่อใหเ้กิดผลผลิต แรงงานในฐานะการผลิตแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ   

  1. แรงงานท่ีไม่มีทกัษะ เป็นแรงงานท่ีท างานโดยใชก้ าลงัเพียงอยา่งเดียวในการท างานโดยไม่ตอ้ง
มีความรู้และรับการฝึกฝนทกัษะความช านาญเป็นพิเศษ เช่น งานแบกหาม งานขุดดิน ขนดิน เป็นต้น 
แรงงานประเภทน้ีเป็นแรงงานท่ีหาไดง่้าย เพราะบุคคลทัว่ไปสามารถท างานประเภทน้ีได ้    

 2. แรงงานก่ึงทกัษะ เป็นแรงงานท่ีตอ้งฝึกฝน หรือมีความรู้บา้งเล็กน้อยจึงจะท างานได้ เช่น      
ช่างไม ้พวกช่างก่ออิฐถือปูน และช่างเคร่ืองยนต ์แรงงานประเภทน้ีจ าเป็นตอ้งผา่นการฝึกอบรมมาบา้งจึงจะ
ท างานไดดี้ แต่ไม่ตอ้งใชเ้วลาในการฝึกฝนนานนกั 
 3. แรงงานท่ีมีทกัษะ เป็นแรงงานท่ีไดรั้บการศึกษา ตอ้งมีฝีมือในการท างานเป็นพิเศษ ได้แก่    
ช่างแกะสลกั ช่างป้ัน และช่างเจียรนยัเพชรพลอย แรงงานประเภทน้ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการฝึกหัดอบรมเป็น
ระยะเวลานานจึงจะสามารถท างานประเภทน้ีได ้และมีแรงงานอีกประเภทท่ีตอ้งใช้ความรู้ความสามารถ
ระดบัสูงในการท างาน  แรงงานประเภทน้ีส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานทางเทคนิคและวิชาการ ได้แก่ แพทย ์ 
พยาบาล  วิศวกร  นกักฎหมาย  และนกับญัชี  แรงงานประเภทน้ีตอ้งไดรั้บการศึกษาในระดบัสูงซ่ึงตอ้งใช้
ระยะเวลานาน ผลตอบแทนท่ีแรงงานไดรั้บจะอยูใ่นรูปของค่าจา้งหรือค่าแรง (Wage) 
 3. ทุน หมายถึง ส่ิงท่ีมนุษยใ์ชใ้นการผลิตสินคา้และบริการต่าง ๆ โดยตรง เช่น เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์ทุกชนิดท่ีใชใ้นการผลิต รวมถึงอาคาร โรงงาน และส่ิงก่อสร้างทุกชนิดท่ีสร้างเพื่อใชป้ระโยชน์
ในการผลิต โดยทัว่ไปทุนแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท 

    1. ทุนแทจ้ริง คือ ส่ิงท่ีใชผ้ลิตสินคา้และบริการโดยตรง เช่น 
- ทุนทางเกษตรกรรม ไดแ้ก่ เคร่ืองมือเคร่ืองใชท้างการเกษตร ปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงศตัรูพืช  

      - ทุนทางอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ อาคารโรงงาน วตัถุดิบ เคร่ืองจกัร รถยนต ์เป็นตน้ 
      - ทุนทางพาณิชยกรรม ได้แก่ เคร่ืองส านักงาน อาคารพาณิชย ์ร้านคา้ อุปกรณ์อ านวยความ

สะดวก เป็นตน้ 
 
 



     2. เงินทุน คือ ส่ือกลางท่ีน าไปซ้ือทุนแทจ้ริงเพื่อน ามาผลิตสินคา้อีกต่อหน่ึงในทางเศรษฐศาสตร์ 
เงินทุนจึงไม่ใช่ทุนท่ีแทจ้ริง เพราะไม่สามารถผลิตสินคา้โดยตรง 

  ทุนท่ีใชใ้นการผลิต ซ่ึงอาจอยูใ่นรูปเงินทุน ( money capital) ท่ีใชใ้นการด าเนินการหรือในอยูรู่ป
ของสินทรัพยป์ระเภททุน (capital goods) ถือเป็นปัจจยัการผลิตก็ได ้ซ่ึงทุนเหล่าน้ีมีผลตอบแทนจากการใช้
คือ  ดอกเบีย้ (interest) 
 4. ผู้ประกอบการ หมายถึง ผูท่ี้น าเอาท่ีดินทุน แรงงาน มาด าเนินการผลิตสินคา้และบริการ  เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ผูป้ระกอบการถือเป็นปัจจยัการผลิตท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะเป็นผูริ้เร่ิมท า
การผลิตโดยรวมปัจจยัทั้ง 3 ชนิดเขา้ดว้ยกนัเพื่อผลิตเป็นสินคา้และบริการ ผูป้ระกอบการมีความแตกต่าง
จากแรงงานธรรมดาในแง่ท่ีว่า ผูป้ระกอบการท าหน้าท่ีเก่ียวกับการตดัสินใจ และวางนโยบายต่างๆใน     
การผลิต ซ่ึงผลตอบแทนของผูป้ระกอบการก็คือ ก าไร (profit) 

สรุป ผูเ้ป็นเจา้ของปัจจยัการผลิตจะไดรั้บผลตอบแทนจากการผลิตในรูปแบบต่างๆ ดงัตารางท่ี 6 
                                                             ตารางที ่6 

                             แสดงผลตอบปัจจยัการผลิต 
 

 ผลตอบแทนท่ีเจา้ของปัจจยัการผลิตไดรั้บในรูปแบบต่าง ๆ ขา้งตน้ เรียกวา่ “รายได้” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยการผลติ ผลตอบแทน 
1.  ท่ีดิน ค่าเช่า 
2.  แรงงาน ค่าจา้ง เงินเดือน โบนสั 
3.  ทุน ดอกเบ้ีย  ผลก าไร 
4.  ผูป้ระกอบการ ผลก าไร  เงินเดือน 

รายได้  = ค่าเช่า + ค่าจ้าง + ดอกเบีย้ + ก าไร 



หน่วยธุรกจิ 
 หน่วยธุรกิจ หมายถึง หน่วยเศรษฐกิจท่ีท าหนา้ท่ีในการผลิตสินคา้และบริการโดยน าเอาปัจจยัการผลิต
มาผสมผสานกนัก่อให้เกิดเป็นสินคา้และบริการ โดยมีจุดมุ่งหมาย คือก าไรสูงสุด หน่วยธุรกิจแบ่งเป็น 4 
ประเภท คือ ธุรกิจเจา้ของคนเดียว หา้งหุน้ส่วน บริษทัจ ากดั และสหกรณ์ 
  องค์กรธุรกจิทีม่ีเจ้าของคนเดียว 
 กิจการท่ีมีเจา้ของคนเดียวมีลกัษณะส าคญัคือ การตดัสินใจข้ึนท่ีบุคคลเดียว การบริหารอิสระและ
คล่องตวั ผลก าไรเป็นของคนเดียว  

ข้อดี 
 -  จดัตั้งกิจการไดง่้ายไม่มีความยุง่ยากทางกฎหมาย 
 -  มีอิสระเตม็ท่ีในการด าเนินการเพราะบริหารดว้ยตนเอง 
 -  รายไดต้กกบัเจา้ของแต่เพียงผูเ้ดียว 

 ข้อเสีย 
-  เจา้ของตอ้งรับภาระหน้ีสินไม่จ  ากดั ถา้หน้ีสินมูลค่าสูงกวา่กิจการ เจา้หน้ีสามารถเรียกร้อง ให้

น าสินทรัพยอ่ื์นๆ มาช าระหน้ีได ้เจา้ของถูกฟ้องร้องใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลายไดถ้า้ไม่สามารถช าระหน้ี 
-  ความสามารถในการหาเงินทุนมีจ ากดั กูจ้ากสถาบนัการเงินไดน้อ้ย 
-  ขาดความต่อเน่ืองในการด าเนินกิจการ องคก์รธุรกิจอาจไม่สามารถด าเนินต่อไปได ้ถา้เจา้ของ

ตาย พิการหรือกลายเป็นบุคคลลม้ละลาย เป็นตน้ 
-  เป็นการยากท่ีจะดูแลส่วนต่างๆ ไดท้ัว่ถึงเพราะเจา้ของตอ้งด าเนินการทุกอยา่งเพียงคนเดียวและ

เจา้ของอาจขาดความช านาญเฉพาะดา้นท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ 
 

 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
           1. ห้างหุ้นส่วนจ ากดัคือ กิจการท่ีประกอบดว้ยหุ้นส่วนตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ในห้างหุ้นส่วนจ ากดั       
มีหุ้นอยู ่2 ประเภท คือ หุ้นประเภทรับผิดชอบหน้ีสินจ ากดัและประเภทท่ีรับผิดชอบหน้ีสินไม่จ  ากดั โดยท่ี
หุ้นส่วนท่ีไม่จ  ากดัความรับผิดในหน้ีสินทั้งหมด จึงมีอ านาจตดัสินใจมากกว่าหุ้นส่วนท่ีรับผิดชอบหน้ีสิน
จ ากดั 

2. หา้งหุน้ส่วนสามญั หุน้ส่วนทุกคนรับผดิชอบหน้ีสินไม่จ  ากดั 
   ข้อดี 
     -  จดัตั้งกิจการไดง่้าย จะจดหรือไม่จดทะเบียนก็ได ้ถา้จดจะเรียกวา่หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล 
     -  มีขอ้ไดเ้ปรียบในการด าเนินการบริหารมีมากวา่โดยเจา้ของเพียงคนเดียวเพราะหุ้นส่วนสามารถ
ใชค้วามช านาญเฉพาะดา้นท่ีแตกต่างกนัเพื่อประโยชน์ในการบริหารธุรกิจ 
    -  มีความสามารถในการจดัหาทุนเพิ่มข้ึน สามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินได้มากข้ึนและ
สามารถระดมทุนจากหุน้ส่วน 



   ข้อเสีย 
  -  หุ้นส่วนแต่ละคนตอ้งรับภาระหน้ีสินไม่จ  ากดั แมว้า่หน้ีสินจะเกิดจากการด าเนินงานผิดพลาด 
หรือความฉอ้ฉลของหุน้ส่วนคนใดคนหน่ึง 
  -  ขาดความต่อเน่ืองในการด าเนินกิจการ องคก์รธุรกิจอาจไม่สามารถด าเนินต่อไปได ้ถา้หุ้นส่วน
ตาย หรือถอนตวัจากกิจการหรือเกิดขอ้ขดัแยง้ระหวา่งหุ้นส่วน 
  -  ขนาดของกิจการไม่สามารถขยายใหญ่เกินก าลงัทรัพยสิ์น(ส่วนของเจา้ของท่ีหุ้นส่วนทุกคน
น ามาลง) นอกจากจะเพิ่มจ านวนผูเ้ขา้มาร่วมเป็นหุน้ส่วน  
 
 บริษัทจ ากดั 

 1. บริษทัจ ากดั เป็นหน่วยธุรกิจท่ีมีบุคคลตั้งแต่ 7 คนข้ึนไปถือหุ้น โดยมีความรับผิดชอบจ ากดัตาม
จ านวนหุน้ท่ีตนถือ  

2. หุ้นของบริษทัจ ากัดประกอบด้วยหุ้นบุริมสิทธ์ิเป็นหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นได้รับ เงินปันผลในอตัราท่ี
ก าหนดไวแ้น่นอน และรับก่อนผูถื้อหุ้นสามญั แต่ไม่มีสิทธ์ิออกเสียงในการด าเนินงานของบริษทัและ      
หุน้สามญัเป็นหุน้ท่ีไม่ไดก้  าหนดเงินปันผลในอตัราท่ีแน่นอน ส่วนหุน้กูเ้ป็นเงินทุนท่ีกูย้มื จึงเขา้ลกัษณะของ 
“เจา้หน้ี”   
 ข้อดี 
 -  จ  ากดัความรับผดิชอบในภาระหน้ีสินของผูถื้อหุน้เน่ืองจากบริษทัถือเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
ท่ีแยกจากบุคคลท่ีเป็นเจา้ของหรือผูถื้อหุน้ 
 -  มีความต่อเน่ืองของกิจการเน่ืองจากการด าเนินการของบริษทัไม่ข้ึนอยูก่บัผูถื้อหุ้น หุ้นสามารถ
โอนใหก้บับุคคลอ่ืนไดถ้า้เจา้ของหุน้ตาย 
 -  สามารถในการจดัหาทุนไดห้ลายทาง เช่น ออกหุ้นสามญัและ/หรือหุ้นกูข้ายให้กบัประชาชน 
หรือสามารถกูเ้งินจากสถาบนัการเงินมากข้ึน สามารถขยายกิจการและลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ได ้
 -  สามารถจา้งบุคคลากรท่ีมีคุณภาพมาท างาน เน่ืองจากบริษทัมีความต่อเน่ืองของกิจการ มีความ
มัน่คงและสามารถใหเ้งินเดือนและสวสัดิการท่ีดีกวา่หา้งหุน้ส่วน 
 ข้อเสีย 
 -  การด าเนินการถูกจ ากดัภายใตก้ฎหมายหลายฉบบั 

-  เสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราท่ีสูง 
 -  ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัให้กบัผูถื้อหุ้นหรือสาธารณชนในกรณีบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์ 
 

 บรรษัท  
1.  บรรษทัคลา้ยบริษทั แต่จดัตั้งข้ึนโดยกฎหมายพิเศษ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันา  



2.  ผูถื้อหุ้นของบรรษทัส่วนใหญ่เป็นภาคเอกชน แต่ก็มีกระทรวงการคลงัถือหุ้นรวมอยู่ดว้ย จึง
ค่อนขา้งมีความมัน่คง ตวัอยา่ง บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 

สหกรณ์ 
   สหกรณ์เป็นหน่วยธุรกิจท่ีตั้งโดยบุคคลตั้งแต่ 10 คนข้ึนไป มีการจดทะเบียนตามกฎหมาย โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อช่วยเหลือสมาชิก ( ผูถื้อหุน้ ) 
  ข้อดี 
 -  มีนโยบายการลงคะแนนเสียง คือ สมาชิกมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียงเท่านั้น (ไม่วา่จะถือหุ้น 
จ านวนเท่าใด ) และจะลงคะแนนเสียงแทนกนัไม่ได ้ 
 -  แบ่งผลก าไร ( เงินปันผล ) ตามมูลค่าสินคา้ท่ีสมาชิกซ้ือจากสหกรณ์ในรอบ 1 ปี  
 ข้อเสีย 
   - การด าเนินงานไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ เพราะผูบ้ริหารไดรั้บผลตอบแทนต ่า และไม่มีแรงจูงใจ
แข่งขนักบัธุรกิจประเภทอ่ืน  
   สหกรณ์แห่งแรกของไทย คือ สหกรณ์วดัจนัทร์ไม่จ  ากดัสินใช้จงัหวดัพิษณุโลก จดัเป็นสหกรณ์
การเกษตรจดัตั้งสมยัรัชกาลท่ี 6 และปัจจุบนัประเทศไทยมีสหกรณ์การเกษตรมากท่ีสุด  
 
ต้นทุนการผลติ 
 การวิเคราะห์เร่ืองตน้ทุนการผลิตมีรากฐานมาจากการวิเคราะห์เร่ืองการผลิต ทั้งน้ีเพราะในการผลิต
สินคา้ ผูผ้ลิตได้รวบรวมปัจจยัการผลิตมาจากเจา้ของปัจจยัการผลิตมาใช้ในการผลิต ดงันั้นจึงตอ้งจ่าย
ค่าตอบแทนให้กบัเจา้ของปัจจยัการผลิตท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการผลิต ดงันั้นจึงตอ้งจ่ายค่าตอบแทนให้กบั
เจา้ของปัจจยัการผลิตในรูปของ ค่าเช่า ค่าจา้ง ดอกเบ้ีย และก าไร ซ่ึงค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีจ่ายให้กบัเจา้ของปัจจยั
การผลิตรวม เรียกวา่ ตน้ทุนการผลิต 
         ลกัษณะของต้นทุน ในทางเศรษฐศาสตร์ 
 ไดจ้  าแนกตน้ทุนออกเป็น 
              1. ต้นทุนชัดแจ้งและต้นทุนแฝง 
                 -  ตน้ทุนชัดแจง้ (Explicit cost) คือค่าตอบแทนปัจจยัการผลิตต่างๆท่ีจ่ายเป็นตวัเงินอาจไม่มี 
หลกัฐานการรับ จ่ายเงินเพื่อบนัทึกบญัชี 
                  -  ตน้ทุนแฝงหรือทุนไม่ชดัแจง้หรือตน้ทุนประเมิน คือตน้ทุนท่ีเกิดจากการใช้ปัจจยัการผลิตท่ี
เป็นกรรมสิทธ์ิส่วนตวัของผูป้ระกอบการ โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นตวัเงินหรือจ่ายค่าตอบแทน   เป็น
ตวัเงินแต่ต ่ากวา่ราคาตลาด เช่นใชท่ี้ดินของตนเองปลูกขา้วโดยใชแ้รงงานตนเองและใชเ้มล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีเก็บ
ไวเ้พาะปลูก เป็นตน้ 
 



 2. ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์และต้นทุนทางบัญชี 
    -  ตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์(economic  cost) คือ ค่าตอบแทนปัจจยัการผลิตทั้งหมดรวมก าไรปกติ 
ท่ีผูป้ระกอบการไดรั้บทั้งท่ีจ่ายเป็นตวัเงินหรือเป็นส่ิงของหรือท่ีไม่ไดจ่้าย สรุปแลว้ตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์
ประกอบดว้ยตน้ทุนชดัแจง้และตน้ทุนแฝง 

    -  ตน้ทุนทางบญัชี คือตน้ทุนท่ีรวมเฉพาะ ตน้ทุนชดัแจง้ส่วนท่ีมีหลกัฐานการรับ - จ่ายเงินท่ี
สามารถบนัทึกบญัชีได ้และอาจรวมตน้ทุนแฝงบางรายการท่ีอาจประเมินมูลค่าไดต้ามกฎหมายภาษีเงินได้
นิติบุคคลอนุญาตไว ้(ตน้ทุนทางบญัชีจึงเป็นตน้ทุนท่ีค านวณข้ึนโดยมีจุดประสงคเ์พื่อการเสียภาษี) 

3. ค่าเสียโอกาส (Opportunity cost) คือมูลค่าของทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในบรรดาทางเลือกทั้ง หลายท่ี
ตอ้งสละไป เม่ือมีการตดัสินใจเลือกทางใดทางหน่ึงในการใชท้รัพยากร ซ่ึงการตดัสินใจเลือกใชท้รัพยากร
ทุกคร้ังจะมีค่าเสียโอกาส หากว่ามีค่าเสียโอกาสต ่าถือว่าเป็นการเลือกใชท้รัพยากรท่ีเหมาะสม ถา้มีค่าเสีย
โอกาสสูงถือวา่การเลือกใชท้รัพยากรไม่เหมาะสม เช่น หากเราเรียนจบปริญญาตรีจะเลือกประกอบอาชีพใด
อาชีพหน่ึง โดยน าทางเลือกมาประเมินมูลค่าเป็นตวัเงิน 

ตัวอย่าง 
   1. ถา้จะท างานบริษทัมีรายไดต้ลอดชีพรวม                          30  ลา้นบาท 

2.  ถา้ท างานรัฐบาลมีรายไดต้ลอดชีพ                                    20  ลา้นบาท 
3. ถา้เรียนต่อปริญญาโทและท างานเอกชนมีรายไดร้วม      80  ลา้นบาท  

  ถา้เลือกทางท่ี 1หรือ 2  ค่าเสียโอกาสเท่ากบั 80 ลา้นบาท ถา้เลือกทางท่ี 3 ค่าเสียโอกาสเท่ากบั  
30 ลา้นบาท.... คิดว่าทางเลอืกใดเหมาะสมทีสุ่ด 
 จากตวัอย่างทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือทางเลือกท่ี3 เพราะมีค่าเสียโอกาสต ่าสุด ทางเลือกท่ี
เหมาะสมรองลงมาคือทางเลือกขอ้ท่ี1ทางเลือกท่ีเหมาะสมน้อยท่ีสุดคือขอ้ท่ี2เพราะส่วนต่างค่าเสียโอกาส
กบัมูลค่าของทางเลือกน้ีมีค่าสูงท่ีสุด จะเห็นว่า ถา้ใช้ปัจจยัการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจสูง จะมี  
ต้นทุนค่าเสียโอกาสต ่า ซ่ึงเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีเป็นตวัเงินรวมถึงประโยชน์ต่างๆ ท่ีสามารถ
ประเมินเป็นตวัเงินออกมาได ้เช่น ความพอใจ ความสะดวกสบาย ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
 ปัจจยัการผลิตแต่ละชนิดสามารถน าไปใช้ผลิตสินคา้ไดห้ลายชนิด ถ้าน าปัจจยัการผลิตไปใช้ใน  
การผลิตสินคา้ชนิดหน่ึง ก็จะหมดโอกาสท่ีจะน าปัจจยัการผลิตชนิดนั้นไปใชใ้นการผลิตสินคา้ชนิดอ่ืนอีก        
เพราะฉะนั้นเจา้ของปัจจยัการผลิตจะตอ้งน าปัจจยัการผลิตไปใช้ในทางท่ีมีผลตอบแทนสูงสุด โดยยอม
เสียสละผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากปัจจยัการผลิตท่ีน าไปใชใ้นทางอ่ืน เราเรียกผลตอบแทนสูงสุดท่ีเจา้ของ
ปัจจยัการผลิตตอ้งเสียสละไป เน่ืองจากการน าปัจจยัการผลิตไปใชใ้นการผลิตสินคา้ชนิดหน่ึงว่าตน้ทุนค่า
เสียโอกาส 
 
 
 



 4. ต้นทุนของสังคม  (social cost) 
  ตน้ทุนของสังคม คือ ตน้ทุนทุกชนิดท่ีเกิดจากการผลิตสินคา้และบริการชนิดใดชนิดหน่ึงท่ีสังคม

ตอ้งรับภาระ ตน้ทุนของสังคมประกอบดว้ย 
 1. ตน้ทุนท่ีมีผลกระทบภายนอก (externalities)หมายถึงผลกระทบท่ีเกิดจากกิจกรรมใดๆ         อนั

ส่งผลต่อบุคคลอ่ืนโดยไม่มีการจ่ายเงินชดเชยผลกระทบดงักล่าวแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ 
 - ผลกระทบภายนอกท่ีเป็นบวก (external economices) เช่น การท าไร่ดอกทานตะวนัเพื่อผลิต
เมล็ดขาย  ท าให้เกิดการท าฟาร์มเล้ียงผึ้ ง ได้ทั้ งน ้ าผึ้ ง และผึ้ งช่วยผสมเกสร ทั้งยงัได้ผลผลิตจากเมล็ด
ทานตะวนัและไดอ้าชีพเสริมโดยใหค้นไปท่องเท่ียวถ่ายภาพ 
 - ผลกระทบภายนอกท่ีเป็นลบ (external diseconomices) เช่น การสร้างคอมโดมิเนียมและใช้
หน้าต่างกระจกติดฟิล์มแห่งหน่ึงก่อให้เกิดแสงสะทอ้นต่ออาคารฝ่ังตรงขา้มเป็นเหตุให้เกิดความร้อนสูง
ผดิปกติในตวัอาคาร จดัเป็นผลกระทบภายนอกท่ีเป็นลบ 

2. ตน้ทุนและประโยชน์เอกชน (private cost and benefit) ตน้ทุนเอกชน คือตน้ทุนท่ีหน่วยผลิต
เป็นผูรั้บโดยตรง ไดแ้ก่ค่าตอบท่ีจ่ายใหปั้จจยัการผลิต เช่น ค่าจา้ง ค่าเช่า ดอกเบ้ีย ค่าวตัถุดิบ ส่วนประโยชน์
เอกชนคือรายรับของหน่วยผลิตจากการขายผลผลิต โดยสรุปตน้ทุนเอกชนเกิดจากการซ้ือขายปัจจยัการผลิต 
ส่วนประโยชน์เอกชนเกิดจากการซ้ือขายผลผลิต ทั้ง 2 อยา่งมีการซ้ือขายในตลาด 

3. ตน้ทุนและประโยชน์สังคม (social cost and benefit) ตน้ทุนสังคม คือผลรวมตน้ทุนเอกชน
และผลกระทบภายนอกท่ีเป็นลบ ส่วนประโยชน์สังคม (social  benefit) คือผลรวมของประโยชน์เอกชนและ
ผลกระทบภายนอกท่ีเป็นบวก 

โดยสรุปเศรษฐศาสตร์ ใหค้วามสนใจตน้ทุนสังคมเพราะผลกระทบภายนอกท่ีเป็นลบมกัจะสร้าง
ปัญหาต่อสังคมส่วนรวมและกลไกตลาดซ่ึงเก่ียวกบัการซ้ือขายปัจจยัการผลิตและผลผลิตนั้นไม่สามารถ
แกปั้ญหาน้ีได ้เน่ืองจากผูท่ี้เสียหายจากการถูกผลกระทบภายนอกท่ีเป็นลบอยู่วงนอกการซ้ือขาย จึงอาศยั
กฎหมายแกปั้ญหาน้ี แต่เศรษฐศาสตร์มีส่วนแกไ้ขโดยช่วยวางหลกัเกณฑ์และประเมินมูลค่าความเสียหายท่ี
เกิดจากผลกระทบภายนอกเพื่อก าหนดค่าชดเชยท่ีเหมาะสมได ้
 5. การผลติและต้นทุน 
  การผลิตเศรษฐศาสตร์แบ่งออกเป็น 2 ระยะ  คือ 
 1. การผลิตระยะสั้ น(Short-run production) คือ การผลิตท่ีใช้ทั้ งปัจจยัการผลิตคงท่ี(fixed 
factors) คือ ปัจจยัท่ีมีปริมาณคงท่ีไม่แปรผกผนัตามปริมาณผลผลิตไม่ว่าปริมาณผลผลิตจะเป็นเป็นเท่าไร 
ปัจจยัทุกชนิดเป็นปัจจยัคงท่ีไดท้ราบเท่าท่ีมีจ  านวนเท่าเดิม เช่น โรงงาน เคร่ืองจกัร เป็นตน้ และปัจจยัการ
ผลิตผนัแปร (variable factors) คือ ปัจจยัท่ีแปรผกผนัตามปริมาณผลผลิตและเป็นปัจจยัท่ีผูผ้ลิตสามารถ
ปรับเปล่ียนไดทุ้กเวลา 
 2. การผลิตระยะยาว (long-run production) คือการผลิตท่ีผูผ้ลิตสามารถเปล่ียนแปลงปัจจยั    
การผลิตทุกชนิดตามความตอ้งการได ้เช่น การเปล่ียนแปลงโรงงานหรือกิจการ(scale of plant) นั้นเอง เราจะ



เห็นได้ว่าในระยะยาวปัจจยัทุกชนิดเป็นปัจจยัแปรผนัจะไม่มีปัจจยัคงท่ีเพราะปัจจยัคงท่ีกลายสภาพเป็น
ปัจจยัแปรผนัไปทนัท่ีเม่ือมีการเปล่ียนแปลงปริมาณหรือขนาดของมนั 
  3. ตน้ทุนระยะสั้นและตน้ทุนระยะยาว 
 เน่ืองจากการผลิตระยะสั้นประกอบด้วยปัจจยัคงท่ีและปัจจยัแปรผนั ส่วนการผลิตระยะยาว
ประกอบดว้ยปัจจยัคงท่ี ดงันั้นจึงอธิบายไดด้งัน้ี 

- ตน้ทุนคงท่ี (fixed cost) เป็นค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้ปัจจยัคงท่ี (คือปัจจยัท่ีมีปริมาณคงท่ี ไม่
แปรผนัไปตามปริมาณผลผลิต เช่น อาคารโรงงาน เคร่ืองจกัร ท่ีดิน ค่าเช่าท่ีดิน ดอกเบ้ีย) ตน้ทุนคงท่ีจึงไม่มี
การเปล่ียนแปลงไปตามปริมาณผลผลิต เน่ืองจากปัจจยัการผลิตทุกอยา่งอาจเป็นปัจจยัคงท่ีไดต้ราบเท่าท่ีมี
จ  านวนเท่าเดิมไม่แปรผนัไปตามปริมาณการผลผลิต  

             - ตน้ทุนแปรผนั (variable cost) คือค่าตอบแทนท่ีใชจ่้ายให้ปัจจยัแปรผนั จะแปรผนัตาม
ปริมาณผลผลิต ไดแ้ก่ เงินเดือนและค่าจา้งพนกังาน ค่าวตัถุดิบ ค่าซ่อมเคร่ืองจกัร ค่าน ้าไฟ โทรศพัท ์ฯลฯ 

 

 เทคโนโลยกีบัการผลติสินค้าและบริการ 
 ความหมายของเทคโนโลย ี
         เทคโนโลย ี(Technology) หมายถึง ความรู้และการถ่ายทอดความรู้ในการใชท้รัพยากรเพื่อการผลิต
สินคา้และบริการต่างๆ โดยเฉพาะความรู้และความช านาญ วิธีการท่ีเกิดประโยชน์กบัการผลิต การกระจาย
ผลผลิต เช่น ความรู้ในการใชท้รัพยากร ความช านาญในการผลิต วธีิการบริหารการตลาด เป็นตน้ 
             ลกัษณะของเทคโนโลย ี
 เทคโนโลย ีสามารถจ าแนกได ้2 ลกัษณะ คือ 
         - เทคโนโลยีท่ีแฝงอยู่ในรูปของความรู้และวิทยากร ท่ีเราเรียกว่าทรัพยากรมนุษย์ (human 
resources) หรือทุนมนุษย ์(human capital) หมายถึงความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่ในตวัมนุษย ์โดยท่ีความรู้
ความสามารถในตวัมนุษย์จะมีมากน้อยเพียงใดในแต่ละสังคมนั้นก็ข้ึนอยู่กับปริมาณและคุณภาพของ
ประชากร ซ่ึงเช่ือกนัวา่สามารถพฒันาไดด้ว้ยการให้การศึกษา ฝึกอบรม ส่งผลให้มีการเลือกใชเ้ทคนิคและ
วิธีการใหม่ๆ ท่ีท าให้การปฏิบติังานเป็นไปดว้ยความง่าย รวดเร็ว ประหยดัและมีประสิทธิภาพสูงข้ึนกว่า
วธีิการท างานเดิมๆ  
         - เทคโนโลยีท่ีแฝงมากบั เคร่ืองจกัร อุปกรณ์การผลิตต่างๆ ท่ีเรียกวา่ สินคา้ทุน (capital goods) 
หมายถึงความสามารถในการผลิต เช่น ความสามารถในการท างาน ความสามารถในการประหยดัเวลา ซ่ึงมี
ผลท าใหก้ารท างานบางอยา่งง่ายกวา่การท างานดว้ยมือเปล่า เป็นตน้ 
 
 
 
 



 เทคโนโลยกีบัความสามารถในการผลติ  
 แมว้่าเทคโนโลยีจะเป็นส่ิงท่ีมีอยู่ในทุกกิจกรรมแล้ว แต่ท่ีสนใจกนัมากคงเป็นเทคโนโลยีใน
กิจกรรมการผลิต ทั้งน้ีเพราะแต่ละสังคม แต่ละประเทศต่างใหค้วามสนใจกบัการใชท้รัพยากรหรือปัจจยัการ
ผลิตท่ีมีอยู่จ  ากัดก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการพฒันาขีดความสามารถในการผลิตหรือการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต ซ่ึงในปัจจุบนัเราจะเห็นวา่ส่ิงท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงก็คือ ความรู้ความช านาญในการ
น าทรัพยากรหรือปัจจยัการผลิตท่ีมีอยูจ่  ากดันั้นไปใชใ้น      การผลิตมีมากนอ้ยเพียงใด ดงันั้นการพฒันาขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยีของแต่ละสังคมจึงท าให้ความ สามารถในการผลิตเปล่ียนแปลงไปด้วย 
กล่าวคือ สังคมท่ีมีความรู้ความช านาญในการผลิตดีกวา่ จะไดรั้บผลผลิตมากกวา่ หรือพดูง่ายๆวา่ “สังคมท่ีมี
ระดบัเทคโนโลยีสูงกว่าจะเป็นสังคมท่ีผลิตไดม้ากกว่า” ทั้งๆ ท่ีใช้ทรัพยากรในปริมาณและคุณภาพท่ีเท่า
เทียมกนั 
 ประโยชน์จากการน าเทคโนโลยมีาใช้เพือ่การเพิม่ผลผลติ 

-  การน าเทคโนโลยีมาใชเ้พื่อการผลิตสินคา้และบริการช่วยให้สินคา้และบริการมีคุณภาพได้
มาตรฐานตามแบบสากล กล่าวคือ มีการก าหนดระดบัคุณภาพ จดัท ามาตรฐาน ควบคุมกระบวนการผลิต 
ตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ และการประกนัคุณภาพการใชง้านของสินคา้ 

- การน าเทคโนโลยมีาใชเ้พื่อการผลิตสินคา้และบริการช่วยใหเ้กิดความปลอดภยั                   ใน
กระบวนการท างาน ท าใหพ้นกังานไดผ้ลงานท่ีมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพในการท างานท่ีสูง 

-  การน าเทคโนโลยีมาใชเ้พื่อการผลิตสินคา้และบริการช่วยให้หน่วยธุรกิจหรือรัฐบาลมีผล
ก าไรเพิ่มข้ึนจากการประกอบการ ท าใหภ้าคการผลิตเกิดความมัน่คง อตัราการวา่งงานลดลง 
  -  การน าเทคโนโลยีมาใชเ้พื่อการผลิตสินคา้และบริการช่วยให้ผูผ้ลิตลดตน้ทุนการผลิตลง
สามารถผลิตสินคา้ออกมาขายในราคาท่ีต ่ากวา่ผูผ้ลิตรายอ่ืนๆ ท าใหเ้พิ่มความสามารถในการแขง็ขนั 
 ผลกระทบทีเ่กดิจากการใช้เทคโนโลยี 
 - เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากการขยายตวัการผลิต ท าให้เกิดกากหรือของเสียจาก
การผลิต เกิดปัญหาภาวะมลพิษธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 - เกิดผลกระทบต่อดุลการคา้ กล่าวคือ ในยุคของการแข่งขนัเพื่อแยง่ชิงตลาด ผูผ้ลิตแต่ละราย
ต่างเร่งเพิ่มผลผลิตโดยการน าเทคโนโลยมีาใช ้
 - เกิดผลกระทบต่อการบริโภคนิยม กล่าวคือ ผูบ้ริโภคได้รับประโยชน์สินค้าและบริการ          
มีคุณภาพสูง ราคาถูก มีสินคา้ให้เลือกมากข้ึน แต่ในขณะเดียวกนัจะเกิดผลกระทบต่อการใชจ่้ายท่ีฟุ่มเฟือย
ของผูบ้ริโภค ท่ีใชส้อยเกินพอดี 
 - เกิดผลกระทบต่อการจา้งงาน กล่าวคือ การน าเทคโนโลยีมาใชแ้ทนแรงงานคน ท าให้แรงงาน
จ านวนหน่ึงถูกเลิกจา้งและไม่มีรายได ้ 
 
 



สรุป  
 การผลิต  หมายถึง  การน าเอาปัจจยัการผลิตผ่านกระบวนการผลิตออกมาเป็นผลผลิตในเร่ืองของ
ระยะเวลาในการผลิตแบ่งเป็นการผลิตในระยะสั้นและการผลิตในระยะยาว การผลิตในระยะสั้นเป็นการ
ผลิตในช่วงเวลาท่ีผูผ้ลิตไม่สามารถเปล่ียนแปลงปัจจยัการผลิตบางอยา่งได ้ จึงมีปัจจยัคงท่ีและปัจจยัผนัแปร  
ส่วนการผลิตในระยะยาวเป็นการผลิตในช่วงเวลาท่ียาวนานท่ีผูผ้ลิตสามารถเปล่ียนแปลงปัจจยัการผลิตได้
ทุกชนิด  จึงมีเฉพาะปัจจยัผนัแปรเท่านั้น  ในการศึกษาการผลิตในระยะสั้ นเป็นการผลิตเพื่อให้ได้จ  านวนท่ี
เหมาะสมทั้งปัจจยัการผลิตและผลผลิต  เพราะการเลือกใช้ปัจจยัการผลิตในปริมาณท่ีแตกต่างกนัจะท าให้
ผลผลิตท่ีได้รับแตกต่างกัน  การเลือกใช้ปัจจัยท่ีเหมาะสมจะท าให้ประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด โดยดู
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการผลิตและผลผลิตดว้ยเส้นผลผลิตรวม  ผลผลิตเฉล่ีย  และผลผลิตเพิ่ม และมี
การแบ่งระยะเวลาการผลิตท่ีเหมาะสมเป็น 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 เป็นระยะท่ีเพิ่มปัจจยัผนัแปรเขา้ไปในปัจจยั
คงท่ี  ผลผลิตรวมและผลผลิตเฉล่ียจะเพิ่มข้ึนเสมอ  ระยะท่ี 2  เป็นระยะท่ีเม่ือเพิ่มปัจจยัผนัแปรเขา้ไปในปัจจยั
คงท่ีแลว้  ผลผลิตรวมจะเพิ่มข้ึน  แต่เพิ่มในอตัราท่ีลดลงไปเร่ือย ๆ จนไปถึงจุด ๆ หน่ึงท่ีผลผลิตรวมสูงสุด  
ส่วนผลผลิตเฉล่ียจะลดลงเร่ือย ๆ  ส าหรับผลผลิตเพิ่มจะลดลงไปจนมีค่าเป็นศูนย ์ระยะท่ี 3 เป็นระยะท่ี
ผลผลิตรวมและผลผลิตเฉล่ียจะลดลงส่วนผลผลิตเพิ่มจะมีค่าติดลบ 

 หน่วยการผลิต ประกอบดว้ย หน่วยครัวเรือน หน่วยธุรกิจ หน่วยรัฐบาล ซ่ึงเป็นหน่วยท่ีมีบทบาท
ในการผลิตสินคา้และบริการโดยเฉพาะหน่วยครัวเรือนและหน่วยธุรกิจท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดในกระบวนการ
ผลิตสินคา้และบริการมากท่ีสุด ซ่ึงหน่วยธุรกิจประกอบดว้ย ร้าน ห้างหุ้นส่วน บริษทัจ ากดัห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคล  
 


