ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับวิชาเศรษฐศาสตร์
ความหมาย
ความหมายตามแนวตะวันตก
วิช าเศรษฐศาสตร์ มี ชื่ อเป็ นภาษาอัง กฤษว่า “economic” ซึ่ งมี ร ากศัพ ท์ม าจากภาษากรี ก ว่า
“oikonomikos” แปลว่า การบริ หารจัดการของครั วเรื อน ดัง นั้น วิชาเศรษฐศาสตร์ จึง มี ต้นก าเนิ ดมาจาก
การศึกษาเกี่ยวกับการบริ หารจัดการกิจกรรมของครัวเรื อน (household management)
ในชีวติ ประจาวันทุก ๆ คนมีเรื่ องที่จะต้องตัดสิ นใจในการใช้จ่ายสิ่ งต่าง ๆ อยูต่ ลอดเวลา จึงมีปัจจัย
หลายประการที่เข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องในการตัดสิ นใจ เช่น ราคาของสิ นค้า เงินที่มีอยู่ รสนิ ยมและความ
พึงพอใจ เป็ นต้น แม้ในระดับครอบครัวและระดับประเทศ การตัดสิ นใจในการใช้จ่ายจะต้องคานึ งถึงรายได้
รวมว่าเป็ นอย่างไร และมีกาลังในการใช้จ่ายมากน้อยเพียงใด
ในด้ า นการบริ หารรายรั บ และรายจ่ า ยนี้ รวมเรี ยกว่ า “การบริ หารงบประมาณ” ซึ่ งวิ ช า
เศรษฐศาสตร์ จะว่าด้วยการศึกษาถึ งปั ญหาและวิธีการบริ หารงบประมาณของประชาชน ทั้งในระดับบุคคล
ระดับ ครอบครั ว และระดับ ประเทศ ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ ก ารใช้จ่ า ยและการดาเนิ น กิ จกรรมต่ า งๆ เป็ นไปอย่า ง
ประหยัดและสอดคล้องกับเป้ าหมายที่กาหนดไว้อย่างดีที่สุด ดังนั้น วิชาเศรษฐศาสตร์ จึงศึกษาถึ งวิธีการจะ
ตอบสนองความต้องการที่ไม่สิ้นสุ ดของมนุษย์ ด้วยทรัพยากรอันมีอยูอ่ ย่างจากัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
ความหมายตามแนวพุทธศาสตร์
สาหรับความหมายของเศรษฐศาสตร์แนวพุทธศาสตร์ หมายถึง ศาสตร์ ที่จะนาเอาทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจากัดมาก่อให้เกิ ดประโยชน์ในการดาเนิ นชี วิตที่ถูกต้อง (สัมมามรรค) เพื่อนาไปบรรเทาหรื อแก้ไข
ปั ญหาชีวติ และนามาซึ่ งความสงบสุ ข มัน่ คงของบุคคลและสังคมโดยทัว่ กัน
เศรษฐศาสตร์ ที่ศึกษาและแพร่ หลายในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่ต้ งั อยู่บนรากฐานของวัตถุนิยม อาศัย
วัตถุนิยมเป็ นเป้ าหมายของชี วิตและเป็ นเครื่ องวัดความเจริ ญก้าวหน้าของสังคม ใช้ความเห็นแก่ตวั (ตัณหา)
เป็ นตัวการในการตัดสิ นใจในกิจกรรมเศรษฐกิจมีผลทาให้สมาชิ กในสังคมตกเป็ นทาสตัณหา อันทาให้เกิด
การเบียดเบียนต่อกันลุ กลามไปใหญ่ ส่ วนเศรษฐศาสตร์ แนวพุทธศาสตร์ ต้ งั อยู่บนรากฐานของการพัฒนา
คุณภาพชี วิต อาศัยวัตถุเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาคุ ณภาพชี วิต และสังคม ใช้ความ ไม่เห็นแก่ตวั (อโล
ภะ) และปั ญญาในการตัดสิ นใจในกิจกรรมเศรษฐกิจ
ดังนั้นเพื่อความเข้าใจมากขึ้นจึงพอสรุ ปเปรี ยบเทียบ แนวคิดของตะวันตกและแนวคิดพุทธศาสตร์
ตามตารางที่ 1 ดังนี้

ตาราง ที่ 1
แสดงการเปรียบระหว่ างเศรษฐศาสตร์ แนวตะวันตกกับแนวพุทธ
ประเภท
การผลิต
และการ
แบ่งปั น
ผลผลิต

การตลาด

เศรษฐศาสตร์ แนวตะวันตก
- การผลิ ต ของเศรษฐศาสตร์ ทุ น นิ ย มถื อ
หลักการใช้ปัจจัยการผลิ ตเพื่อจะได้กาไร
สู งสุ ด โดยไม่คานึ งถึงปั ญหาอื่น เช่น การ
เอารัดเอาเปรี ยบและสิ่ งแวดล้อมเป็ นพิษ
- การผลิตเพื่อแสวงหากาไรสู งสุ ด สามารถ
ทาให้สังคมเดือดร้อน

เศรษฐศาสตร์ แนวพุทธศาสตร์
- การผลิ ต มุ่ ง การแปรสภาพสิ่ ง หนึ่ ง ให้
เป็ นอี ก สิ่ ง หนึ่ งอัน ได้ แ ก่ สิ น ค้า และ
บริ ก ารโดยไม่ เ ป็ นพิ ษ เป็ นภัย ต่ อ การ
ด ารงชี วิ ต โดยค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ ต่ อ
ร่ างกาย จิตใจ และสภาพแวดล้อม
- มุ่งให้สมาชิ กดารงชีวิตด้วยหลักสมชีวิตา
คือ เลี้ ยงชี พตามสมควร แก่กาลังทรัพย์ที่
หามาได้ ไม่ ฟุ่ มเฟื อย ไม่ ใ ห้ เ ดื อ ดร้ อ น
ผูอ้ ื่น

- ผูบ้ ริ โ ภคต้อ งการซื้ อ สิ น ค้า ราคาถู ก แต่ - เน้นความฉลาดในการซื้ อขาย โดยผูข้ าย
ผูผ้ ลิตต้องการจาหน่ ายในราคาแพง ๆ ทา ไม่คา้ กาไรเกิ นควร ผูบ้ ริ โภค ซื้ อสิ นค้า
ให้มีการกดราคาปัจจัยการผลิต
ในราคาที่เหมาะสม ยกเว้นสิ นค้าที่เป็ น
อาวุธ ชีวติ มนุษย์ สัตว์ น้ าเมา และยาพิษ
การบริ โภค - เศรษฐศาสตร์ นี โอคลาสสิ ก ถือว่า สิ นค้า
มี จุ ด มุ่ ง หมาย เพื่ อ สนองความต้อ งการ - ถื อ ว่ า การบริ โภคเป็ นเครื่ องมื อ การ
ของผู ้ บ ริ โภค ถื อ ว่ า การบริ โภค เป็ น ด ารงชี วิ ต พัฒ นาและสร้ า งความสุ ข
จุดมุ่งหมายของชีวติ
ให้แก่ชีวติ
- ผูบ้ ริ โภคมุ่งหาความพอใจในการบริ โภค - รู้จกั ประมาณในการบริ โภค
มากกว่ามุ่งถึงประโยชน์ของสิ นค้า
- ผูบ้ ริ โภครู้ จกั ประโยชน์ของสิ นค้าที่ มี
- เกิดการบริ โภคอย่างฟุ่ มเฟื อย
ประโยชน์ ต่ อ ร่ า งกายจิ ต ใจ และการ
- เกิ ดปั ญหาการเผาผลาญทรัพยากรที่มีอยู่ ดารงชีวติ ทั้งระดับบุคคลและสังคม
อย่างจากัด
-รู ้จกั ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
อย่างจากัด

ตาราง ที่ 1
แสดงการเปรียบระหว่ างเศรษฐศาสตร์ แนวตะวันตกกับแนวพุทธ
ประเภท
เศรษฐศาสตร์ แนวตะวันตก
การคลังของ - รัฐบาลคอยกากับดูแลและวางกฎระเบียบ
รัฐบาล
เพื่ อ ป้ องกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการขั ด
ผลประโยชน์ของภาคเอกชน
- สร้ างความมัง่ คัง่ และมัน่ คง ของประเทศ
โดยหารายได้เ พื่ อ เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ดาเนินการของรัฐบาล
- ก่อหนี้สาธารณะและนโยบายการคลัง

เศรษฐศาสตร์ แนวพุทธศาสตร์
- ถื อ ว่า เงิ น เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการด าเนิ น
ชีวติ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
- การด าเนิ น กิ จ กรรมทางการเงิ น ของ
รัฐบาล เพื่อเป็ นเครื่ องมือส่ งเสริ มพัฒนา
คุณภาพชีวติ ในสังคม

การพัฒนา - มุ่งพัฒนาเศรษฐกิ จโดยเอาปริ มาณสิ นค้า
เศรษฐกิจ บริ การเป็ นเครื่ องวัด
- มีการผลิตสิ นค้าที่ทาลายมนุ ษย์ เช่น อาวุธ
อาหารที่มีสารเป็ นพิษต่อร่ างกาย
- คนตกเป็ นทาสวัต ถุ ก่ อ อาชญากรรม
โรคจิต

- ไม่มุ่งพัฒนาวัตถุเป็ นแกนกลาง
- เน้ น การพัฒ นาคนให้ รู้ จ ั ก การผลิ ต
การบริ โภค การตลาดที่ถูกทานองคลอง
ธรรม สัมพันธ์กบั คุณภาพชีวติ

ประเภทของสิ นค้ าและบริการ
ปั จจัยการผลิต หมายถึ ง ทรัพยากรที่ใช้เพื่อการผลิ ตเป็ นสิ นค้าและบริ การ ในความหมายทาง
เศรษฐศาสตร์ แบ่งปั จจัยการผลิตเป็ น 4 ประเภท ดังนี้
1. ทีด่ ิน (Land) ซึ่ งใช้เป็ นที่ของอาคารโรงงานที่ทาการผลิต รวมถึงทรัพยากรที่อยูใ่ นดิน โดย
ผลตอบแทนของที่ดินได้แก่ ค่ าเช่ า (Rent)
2. แรงงาน (Labour) หมายถึง ความคิดและกาลังกายของมนุษย์ได้นาไปใช้ในการผลิต โดยมี
ผลตอบแทนคือ ค่ าจ้ าง (Wage or Salary)
3. ทุน ( Capital) ในความหมายทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง สิ่ งก่อสร้าง และเครื่ องจักรเครื่ องมือที่
ใช้ในการผลิต นอกจากนี้ทุนยังแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
เงินทุน (Money Capital) หมายถึงปริ มาณเงินตราที่เจ้าของเงินนาไปซื้ อวัตถุดิบ จ่ายค่าจ้าง ค่าเช่า
และดอกเบี้ย

สิ นค้ าประเภททุน (Capital Goods) หมายถึง สิ่ งก่อสร้าง รวมถึงเครื่ องมือเครื่ องจักรที่ใช้ในการ
ผลิตเป็ นต้น ผลตอบแทนจากเงินทุน คือ ดอกเบีย้ (Interest)
4. ผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) หมาย ถึง บุคคลที่สามารถนาปั จจัยการผลิตต่าง ๆ มา
ดาเนินการผลิตให้มีประสิ ทธิภาพที่สุด โดยอาศัยหลักการบริ หารที่ดี การตัดสิ นใจจากข้อมูลหรื อจากเกณฑ์
มาตรฐานอย่างรอบคอบ รวมถึงความรับผิดชอบ ผลตอบแทน คือ กาไร (Profit)

ลักษณะของวิชาเศรษฐศาสตร์ มีลกั ษณะ ดังนี้
1. เป็ นวิชาหนึ่งของสังคมศาสตร์
2. เกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั วิชาอื่น ๆ ในสังคมศาสตร์ เช่น ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์
3. ส่ วนใหญ่ เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับชีวติ ความเป็ นอยูป่ ระจาวันของมนุษย์
4. ข้อมูลส่ วนใหญ่ แสดงออกในรู ปของปริ มาณ หรื อตัวเลขต่างๆ แต่บางเรื่ องก็ไม่อาจวัดออกมาเป็ น
ปริ มาณ หรื อตัวเลขได้ เช่น ความชอบ ความพอใจ เป็ นต้น
ความเป็ นมาของวิชาเศรษฐศาสตร์
วิชาเศรษฐศาสตร์ มีทมี่ าจากเหตุผล 2 ประการ คือ
1. ทรัพยากรมีจากัด คือ สิ่ งที่จะนามาผลิ ตสิ นค้าและบริ การเพื่อจาหน่ ายจ่ายแจกให้กบั ผูบ้ ริ โภค
ซึ่ งรวมทั้งทรั พยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุ ษย์และทรั พยากรที่เป็ นทุ น เช่ น เครื่ องจักร เทคนิ คการผลิ ต
เงินทุนมีจากัด
2. ความต้องการมีไม่จากัด คือ ความต้องการมนุษย์ที่จะกิน ใช้ทรัพยากร เพื่อสนองความต้องการ
ของตนมีไม่จากัด
ความสาคัญ
วิชาเศรษฐศาสตร์ มีความสาคัญดังนี้
1. เศรษฐศาสตร์ จะช่ วยให้การจัดสรรทรั พยากรมี ประสิ ท ธิ ภาพสู งสุ ดและยุติธรรม เพื่อสนอง
ความต้องการของสังคมส่ วนรวม
2. เศรษฐศาสตร์ เป็ นเครื่ องมื อหรื อวิธีการที่ จะช่ วยให้เข้าใจเหตุ การณ์ และปั ญหาเศรษฐกิ จใน
ชีวติ ประจาวัน รวมทั้งการแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจด้วย
3. เศรษฐศาสตร์ จะให้ความรู ้พ้นื ฐานอันเป็ นประโยชน์ในการประกอบอาชีพสาขาต่าง ๆ
4. เศรษฐศาสตร์ ช่วยให้ประชากรของประเทศเป็ นคนมีคุณภาพ รู ้จกั การผลิตและการบริ โภค และ
มีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่ งจะช่วยในการพัฒนาประเทศ

ประเภทของวิชาเศรษฐศาสตร์
ในการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ สามารถจาแนกขอบเขตได้เป็ น 2 แขนงวิชา คือ เศรษฐศาสตร์ จุลภาค
(Microeconomics) และเศรษฐศาสตร์มหภาค (Macroeconomics)
เศรษฐศาสตร์ จุลภาค (Microeconomics)
เป็ นแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ที่พิจารณาปั ญหาและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมในระดับหน่วย
ย่อย (Individual unit) เป็ นสาคัญ เน้นศึกษาถึงการตัดสิ นใจทางธุ รกิจของหน่วยผลิต (firm) หน่วยใดหน่วย
หนึ่ง หรื ออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ ง หรื อศึกษาถึงพฤติกรรมของครัวเรื อน (household) หนึ่ง ๆ ใน
ฐานะที่เป็ นผูบ้ ริ โภค
โดยรากศัพท์แล้ว Microeconomics มาจากภาษากรี กว่า Mikros แปลว่า “เล็ก” (Small) รวมกับ คาว่า
economics ถึงแม้วา่ วิชาเศรษฐศาสตร์ จุลภาคจะพิจารณาปั ญหาจากจุดเล็กๆหรื อส่ วนย่อย ก็ตาม แต่วิชานี้ ก็
มิได้ศึกษาเฉพาะปั ญหาเล็ก ๆ ตามที่เข้าใจกันทัว่ ไป ในทางตรงกันข้ามวิชาเศรษฐศาสตร์ จุลภาคจะให้ความ
สนใจต่อปั ญหาที่ใหญ่และจัดเป็ นปั ญหาสาคัญๆ ในระบบเศรษฐกิจ โดยเน้นการพิจารณาเกี่ยวกับพฤติกรรม
ในการตัดสิ นเลือก (Choice) ของหน่วยเศรษฐกิจ(economic unit) ซึ่ งถือเป็ นการศึกษาในระดับพื้นฐาน เพื่อ
นาความรู ้น้ ีไปประกอบการพิจารณาปั ญหาอื่นๆ ในทางเศรษฐศาสตร์ ดังนั้นจึงสรุ ปว่าเศรษฐศาสตร์ จุลภาค
มุ่งศึกษาเรื่ องต่อไปนี้คือ
- ศึกษาพฤติ กรรมของมนุ ษย์ในด้านความพอใจ ความชอบของบุคคลที่ มีต่อสิ นค้าและบริ การ
การเลือก การบริ โภค เป็ นต้น
- ศึ กษาพฤติกรรมของผูผ้ ลิ ตในด้านการตั้งราคา การคิดต้นทุ นการผลิ ต การจาหน่ าย จ่ายแจก
สิ นค้าและบริ การ กลไกราคาและการใช้ระบบราคาเพื่อจัดสรรสิ นค้า บริ การ และทรัพยากรอื่นๆ
โดยทัว่ ไป เนื้ อหาหลักของวิชาเศรษฐศาสตร์ จะมุ่งศึกษาในเรื่ องของการจัดสรรทรัพยากร ที่ขาด
แคลน (allocation of scarce resources) ซึ่ งเป็ นหัวใจและขอบเขตหลักของวิชาเศรษฐศาสตร์ แต่วิชา
เศรษฐศาสตร์ จุลภาค มุ่งศึกษาด้านพฤติกรรมของตลาดและกลไกราคา(price mechanism) ซึ่ งเป็ นการศึกษา
ในประเด็ นย่อ ย ๆ ควบคู่ ก ัน ไป บางครั้ งจึ ง นิ ย มเรี ย กทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ จุล ภาคว่า ทฤษฎี ราคา (Price
Theory)
เศรษฐศาสตร์ มหภาค (Macroeconomics)
เป็ นแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่พิจารณาปั ญหาและพฤติกรรมทางเศรษฐกิ จในระดับส่ วนรวมหรื อ
ระดับประเทศ เช่น ศึกษาถึงภาวการณ์ผลิตและราคาสิ นค้าโดยรวมของประเทศ ภาวการณ์วา่ งงานและความ
ผันผวนต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งนโยบายหรื อมาตรการที่สามารถนามาใช้เพื่อแก้ไขปั ญหา
ของเศรษฐกิจส่ วนรวมได้
โดยรากศัพ ท์แ ล้ว Macroeconomics มาจากภาษากรี ก ว่ า Makros แปลว่ า “ใหญ่ ” รวมกับ ค าว่ า
(large)รวมกับคาว่าeconomics เนื้ อหาหลักของวิชาเศรษฐศาสตร์ มหภาคจึงมุ่งศึกษาในเรื่ องของเศรษฐกิ จ
ส่ วนรวม เช่น ภาวการณ์ผลิตของประเทศ ภาวการณ์วา่ จ้างแรงงาน ภาวะค่าครองชี พ รายได้รวมของประเทศ

วัฎจักรธุ รกิ จ (business cycles) และความผันผวนของราคาสิ นค้าทัว่ ๆไป เป็ นต้น ประเด็นเหล่านี้ บางครั้ง
เรี ยกทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ มหภาคว่า ทฤษฎีรายได้ประชาชาติ (National Income Theory) เพราะเป็ นสาขาที่
มุ่งเน้นในเรื่ องภาวะรายได้รวม (aggregate income) ของประชาชนทั้งประเทศ
ในปั จจุบนั นี้ นักวิชาการนิยมศึกษาเศรษฐศาสตร์ จุลภาคและมหภาคควบคู่กนั ไปจะเห็นได้วา่ มีการ
นาผลการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ จุลภาคมาประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ มหภาคมากขึ้น ก็เพราะ
ระบบเศรษฐกิ จส่ วนรวม ย่อมมีองค์ประกอบที่เป็ นเศรษฐกิ จหน่ วยย่อยๆ ร่ วมกัน ดังนั้น การศึกษาปั ญหา
ทางด้านเศรษฐกิจของสังคมหนึ่ง ๆ จึงจาเป็ นต้องพิจารณาทั้งระบบเศรษฐกิจที่เป็ นส่ วนรวม และพฤติกรรม
ของแต่ละบุคคลหรื อแต่ละหน่วยผลิตซึ่ งเป็ นเศรษฐกิ จหน่วยย่อยๆ เพราะเศรษฐกิจหน่วยย่อยนี้ ก็มีอิทธิ พล
อย่างสาคัญต่อพฤติกรรมและความเป็ นไปของเศรษฐกิจในระดับประเทศหรื อระดับส่ วนรวมของสังคม
ประโยชน์ ในการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์
ประโยชน์ ในฐานะผู้บริโภค
- รู ้จกั ใช้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัดในการบริ โภคและใช้ในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์หรื อความ
พอใจสู งสุ ดแก่ตน
- สามารถจาแนกชนิดของสิ นค้าหรื อบริ การที่มีประโยชน์ และสามารถใช้บาบัดความต้องการของ
ตนเองและคนในครอบครัวได้ดว้ ยราคาที่ประหยัดที่สุด
- สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายและการกาหนดแผนการบริ โภค การออมได้อย่างเหมาะสม
- สามารถคาดคะเนสถานการณ์ทางเศรษฐกิจได้อย่างมีเหตุผล
ในฐานะผู้ผลิตและเป็ นเจ้ าของปัจจัยการผลิต
- ช่วยให้เกิดความสานึกในคุณค่าของทรัพยากรว่าควรใช้ให้เป็ นประโยชน์หรื อให้ได้ผลตอบแทน
สู งสุ ด
- ช่ วยให้สามารถจัดสรรหรื อแจกจ่ายสิ นค้าและบริ การที่ผลิ ตได้น้ นั ไปยังผูท้ ี่ สมควรได้รับมาก
ที่สุด และตรงตามความต้องการของบุคคลเหล่านั้น
- ช่วยให้คาดคะเนความต้องการในวัตถุ ดิบและปั จจัยการผลิ ตอื่นๆ ได้ถูกต้อง สามารถคาดคะเน
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคในสิ นค้าที่ตนผลิตด้วย
- ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายหรื อลดต้นทุนการผลิต ทาให้การดาเนินธุ รกิจของตนเป็ นไปด้วยดี
ในฐานะผู้กาหนดนโยบายเศรษฐกิจ (ผู้บริหาร) ของประเทศ
- สามารถเข้าใจปั ญหาด้านต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ
- ลาดับความสาคัญโครงการ ตามความจาเป็ นและความต้องการประชาชนและประเทศชาติ
- จัดสรรทรัพยากรเพื่อให้บริ การแก่ทุกๆ ฝ่ ายอย่างทัว่ ถึงเท่าที่สามารถจะทาได้
- สามารถวางนโยบายทางเศรษฐกิจ เพื่อความมัง่ คัง่ และความมัน่ คงของประเทศได้

คาศัพท์ ทนี่ ่ ารู้ ทางเศรษฐศาสตร์
1. ความต้ องการทางเศรษฐศาสตร์
คือ ความอยากหรื อความปรารถนาที่จะได้สิ่งต่าง ๆ มาบริ โภค หรื อทาความพอใจให้กบั ตนความ
ต้องการสิ่ งต่าง ๆ ดังกล่าว นับเป็ นกลไกสาคัญเบื้องต้นที่ก่อให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจตามมาอีก
มากมาย
2. ความต้ องการของมนุษย์ มีลกั ษณะ ดังนี้
1) ความต้องการทัว่ ไปไม่มีที่สิ้นสุ ด
2) ความต้องการสิ่ งของเฉพาะชนิ ดย่อมมีที่สิ้นสุ ด เช่ น เมื่อหิ วข้าวมีความต้องการกินข้าว เมื่อได้
ข้าวมากินหมดจานแล้ว เราอาจอิ่มพอดี ความต้องการสิ่ งของเฉพาะชนิดจะลดน้อยลงเป็ นลาดับ เมื่อเราได้
สิ่ งของชนิดนั้นมาบาบัดความต้องการมากหน่วยขึ้นเรื่ อย ๆ
3) ของที่ใช้บาบัดความต้องการอาจเปลี่ยนทดแทนกันได้ เช่น เมื่อเราต้องการซื้ อเนื้ อสุ กรมาปรุ ง
อาหาร แต่บงั เอิญเนื้อสุ กรในตลาดไม่มีขาย เราก็อาจซื้ อเนื้อโคมาปรุ งอาหารแทนได้ การที่มนุ ษย์เราสามารถ
บาบัดความต้องการด้วยสิ่ งของที่ใช้ทดแทนกันได้ เช่นนี้ ทาให้เกิดกฎสาคัญ คือ กฎแห่ งการทดแทนกัน ซึ่ ง
เป็ นกฎที่จะช่วยป้ องกันการค้าขายแบบผูกขาดได้เป็ นอย่างดี
4) ความต้องการอาจจะกลายเป็ นนิสัยได้ ความต้องการในของบางสิ่ งนั้น ถ้าได้รับการบาบัด
ทุกครั้งบ่อยๆ เข้า อาจเกิดความต้องการในสิ่ งนั้นต่อๆไปอาจเป็ นนิสัยได้ เช่น การติดบุหรี่ ติดเหล้า
5) ความต้องการของบางอย่างจะไปเกี่ยวพันกับความต้องการของอย่างอื่นด้วย เช่น เมื่อต้องการไม้
ตีปิงปอง ก็ตอ้ งการมีลูกปิ งปองด้วยประกอบกันไป เป็ นต้น
3. ทรัพย์ทางเศรษฐศาสตร์
ทรัพย์ คือ สิ่ งต่างๆ ที่จะใช้บาบัดความต้องการมนุ ษย์ได้ ไม่วา่ สิ่ งนั้นๆ จะมีตวั ตนหรื อไม่มีตวั ตน
ก็ตาม
3.1. ประเภทของทรัพย์
ทรัพย์อาจแบ่งได้เป็ นหลายประเภท แล้วแต่วา่ จะใช้อะไรเป็ นเกณฑ์ ประเภทของทรัพย์แบ่งได้
ดังนี้
ก. เกณฑ์ ปริมาณทีม่ ีอยู่ของทรัพย์ แบ่งทรัพย์ได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1) ทรัพย์เสรี คือ ทรัพย์ที่มีอยูต่ ามธรรมชาติเป็ นจานวนมากมายเกิดความต้องการของมนุ ษย์
บริ โภคได้โดยไม่ตอ้ งซื้ อหรื อนาสิ่ งใดไปแลกเปลี่ ยนทรั พย์ชนิ ดนี้ เช่ น อากาศ แสงแดด น้ าตามแม่น้ าลา
คลอง ฯลฯ
2) เศรษฐทรัพย์ คือ ทรัพย์สินที่มีอยูเ่ ป็ นจานวนจากัด ไม่เพียงพอกับความต้องการของมนุ ษย์
โดยทัว่ ไป ผูใ้ ดต้องการจะบริ โภคทรัพย์ประเภทนี้ จะต้องนาทรัพย์ชนิ ดอื่นหรื อเงินไปแลกเปลี่ยน ซื้ อหา จึง
จะได้มา

ลักษณะสาคัญของเศรษฐทรัพย์ตอ้ งเป็ นทรัพย์ที่สามารถเข้ายึดถื อเป็ นเจ้าของได้และเป็ น
ทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนมือกันได้ คือ อาจนาไปซื้ อขายแลกเปลี่ ยน เช่า หรื อโอนความเป็ นเจ้าของกันได้ ซึ่ ง
ลักษณะของเศรษฐทรัพย์เช่นนี้เองที่ทาให้เศรษฐทรัพย์มีมูลค่าแห่งการแลกเปลี่ยน
ข. เกณฑ์ การนาทรัพย์ไปบาบัดความต้ องการหรือใช้ ประโยชน์ แบ่งทรัพย์เป็ น 2 ประเภท
1) สิ นค้าผูบ้ ริ โภค คือ สิ นค้าหรื อทรัพย์ที่ถูกนามาบาบัดความต้องการของผูบ้ ริ โภคโดยตรง
เช่น ข้าว น้ าตาล น้ าปลา ผลไม้
2) สิ นค้าสาหรับผูผ้ ลิต คือ สิ นค้าหรื อทรั พย์ที่ถูกนาไปใช้เป็ นปั จจัยในการผลิตสิ นค้าชนิ ด
อื่นต่อไปอีก เช่น วัตถุดิบ เครื่ องจักรและโรงงานที่ใช้ไปเพื่อการผลิตสิ นค้าและบริ การ เป็ นต้น
ค. เกณฑ์ คุณลักษณะของทรัพย์ แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท
1) สิ นค้าคงทนหมายถึ ง สิ นค้าที่สามารถนามาบริ โภคได้หลายๆ ครั้ง โดยการเปลี่ยนแปลง
ลัก ษณะสภาพของตัวสิ นค้า น้อยมาก เช่ น เสื้ อผ้า รถยนต์ เครื่ องจัก ร โทรศัพ ท์ เครื่ องมื อ ตู ้เย็น พัดลม
หนังสื อ เป็ นต้น
2) สิ นค้าไม่คงทน หมายถึง สิ นค้าที่สามารถบริ โภคได้เพียงครั้งเดียวก็หมดลักษณะ
สภาพไปจากเดิ มโดยสิ้ นเชิ ง ไม่ส ามารถจะนาจานวนเดิ ม ชิ้ นเดิ มมาบริ โภคในลักษณะเดิ มได้อีก สิ นค้า
ประเภทนี้มีหลายชนิด เช่น อาหาร น้ ามันเชื้อเพลิง ยารักษาโรค เป็ นต้น
4. หน่ วยเศรษฐกิจ
หน่ วยเศรษฐกิ จ หมายถึ ง ผูป้ ระกอบกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จซึ่ งตามปกติจะมีจานวนมากมาย ใน
สังคมเศรษฐกิจ ซึ่ งหน่วยเศรษฐกิจแบ่งตามหน้าที่ทางเศรษฐกิจได้ 2 ประเภท คือ
1) หน่ วยครัวเรื อนซึ่ งประกอบด้วยสมาชิ กทั้งมวลในสังคมทาหน้าที่เป็ นผูบ้ ริ โภค และเจ้าของ
ปั จจัยการผลิต เช่น บิดาของนักเรี ยนทาหน้าที่ท้ งั ผูบ้ ริ โภคและเจ้าของปั จจัยการผลิต
2) หน่วยผลิ ตหรื อหน่วยธุ รกิจ หน่ วยธุ รกิ จทาหน้าที่ผลิ ตสิ นค้าและบริ การโดยการจัดหาปั จจัย
การผลิตมาจากหน่วยครัวเรื อนและทาหน้าที่จาหน่ายผลผลิตแก่หน่วยครัวเรื อนเพื่อการบริ โภคด้วย
5. วงจรเศรษฐกิจ
วงจรเศรษฐกิ จ คือ วงจรแห่ งความสัมพันธ์กนั ระหว่างหน่ วยครัวเรื อนกับหน่ วยผลิ ต ซึ่ งเกิ ดจาก
การที่หน่วยผลิตต้องจัดหาปั จจัยการผลิตมาจากหน่วยครัวเรื อนและจาหน่ายจ่ายแจกสิ นค้าและบริ การที่ผลิต
ได้ไปให้แก่หน่วยครัวเรื อนด้วย ซึ่ งวงจรเศรษฐกิจอาจแบ่งได้ 3 แบบใหญ่ๆ คือ
1) วงจรเศรษฐกิจแบบการแลกเปลี่ยนสิ นค้าโดยตรง
2) วงจรเศรษฐกิจแบบใช้เงินเป็ นสื่ อกลางการแลกเปลี่ยน
3) วงจรเศรษฐกิจแบบมีคนกลาง

สรุ ป
เศรษฐศาสตร์ ทางตะวันตกเป็ นการเสนอข้อเท็จจริ งตามหลักวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยไม่นาเอาจริ ยธรรม
ค่านิ ยม หรื อ ความคิดทางสังคมเข้าพิจารณาร่ วมด้วย แต่เศรษฐศาสตร์ แนวพุทธศาสตร์ เป็ นการวิเคราะห์ที่
คานึ งถึงเป้ าหมายทางสังคมที่ปรารถนาของสังคมหรื อไม่เพียงใดและควรเข้าไปแก้ไขอย่างไร เพื่อกาหนด
แนวทางที่ ถูกที่ ควร การวิเคราะห์ เศรษฐศาสตร์ แบบนี้ ตรงกันข้ามกับการวิเคราะห์ เศรษฐศาสตร์ ทวั่ ไป
เพราะนาเอาจริ ยธรรม ค่านิยม และแนวความคิดทางสังคมเข้ามาพิจารณาร่ วมด้วย
ในการศึ ก ษาวิช าเศรษฐศาสตร์ เป็ นการศึ ก ษาถึ งพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ใ นลัก ษณะที่ เ ป็ นส่ ว นรวม
(เศรษฐศาสตร์ ม หาภาค) และในลักษณะส่ วนย่อย(เศรษฐศาสตร์ จุล ภาค) เพื่อสะดวกในการศึ ก ษาและ
วิเคราะห์สภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้การศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ ยงั มีประโยชน์ต่อบุคคลและ
องค์กรต่างๆ เช่น ผูบ้ ริ โภค ผูผ้ ลิต รัฐบาล ในการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
วิชาเศรษฐศาสตร์ เข้ามามีบทบาทในการบริ หารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดในการผลิ ตสิ นค้า
และบริ การเพื่ อ สนองความต้อ งการของมนุ ษ ย์ ที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งไม่ จ ากัด การจ าแนกทรั พ ยากรในทาง
เศรษฐศาสตร์ ส่ วนใหญ่ ใช้หลัก เกณฑ์ว่าทรั พ ยากรชนิ ดนั้นมี อยู่ตามธรรมชาติ และทรั พ ยากรชนิ ดนั้นมี
กรรมสิ ทธิ์ หรื อไม่

ระบบเศรษฐกิจ และปัญหาพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจ
ความหมายและองค์ ประกอบของระบบเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิ จ (Economic System) กลุ่มชนที่รวมกันเป็ นกลุ่มสถาบันทางเศรษฐกิ จ ที่มีแนว
ปฏิบตั ิคล้ายๆ กัน มาประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์เดียวกัน ลักษณะการดาเนิ น
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของแต่ละสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิ กในสังคม และตอบปั ญหา
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ ว่าจะผลิตสิ นค้าอะไร ผลิตอย่างไร และผลิตเพื่อใคร และจะจาแนกแจกจ่ายอย่างไร
จึงจะไปถึงผูบ้ ริ โภคสิ นค้าและบริ การนั้นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด
องค์ ประกอบของระบบเศรษฐกิจ
หน่ วยเศรษฐกิจ
หน่ วยเศรษฐกิ จ หมายถึ ง หน่ วยงานที่ มีอยู่ในแต่ละระบบเศรษฐกิ จ ทาหน้าที่ ต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจนั้นๆ ซึ่ งหน่วยเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็ นเศรษฐกิจแบบทุนนิ ยม หรื อแบบสังคมนิ ยม
ย่อมประกอบด้วยหน่วยใหญ่ 3 หน่วย คือ
1. หน่ วยครัวเรือน (Household)
ครัวเรื อน หมายถึง หน่วยเศรษฐกิจที่ประกอบด้วยบุคคลเพียงหนึ่ งคนหรื อมากกว่าหนึ่ งคนอาศัย
อยู่ใ ต้หลังคาเดี ย วกัน มี ก ารตัดสิ นใจร่ วมกันในการใช้ท รั พ ยากรหรื อปั จจัย ทางด้า นการเงิ น เพื่ อให้เกิ ด
ผลประโยชน์และสวัสดิภาพแก่กลุ่มตนมากที่สุด
2. หน่ วยธุรกิจ (Business)
1) ธุ รกิ จ หมายถึ ง บุ คคลหรื อกลุ่ มบุ ค คลที่ ทาหน้าที่ เอาปั จจัยการผลิ ตต่า งๆ มาผลิ ตเป็ นสิ นค้า
สาเร็ จรู ปและการบริ การ แล้วนาไปขายให้แก่ผบู ้ ริ โภคในหน่ วยงานอื่นๆ เช่ น องค์การรัฐบาลหน่ วยธุ รกิ จ
ด้วยกันเอง หน่วยครัวเรื อน
2) หน่วยธุ รกิจ ประกอบด้วยสมาชิกใหญ่ๆ 2 กลุ่ม คือ
ก. ผูผ้ ลิต (Producers)
ข. ผูข้ าย (Sellers)
บุคคลทั้ง 2 กลุ่มนี้อาจทาหน้าที่ท้ งั ผูผ้ ลิตและผูข้ ายในขณะเดียวกันก็ได้
3) เป้ าหมายหลักของหน่วยธุ รกิจ ได้แก่ การแสวงหากาไรสู งสุ ดจากการประกอบการของตน โดย
อาจทาได้หลายวิธี เช่น
ก. พยายามขายให้ได้มากที่สุด
ข. การขยายส่ วนแบ่งของตลาด (Market Share) ให้มากขึ้น

ค. การกระทาที่จะช่วยให้สินค้าของตนเป็ นที่ตอ้ งการของผูบ้ ริ โภคมากกว่าสิ นค้าของผูข้ าย
รายอื่นๆ
หน่วยเศรษฐกิจทั้ง 2 หน่วย คือ หน่วยครัวเรื อนและหน่วยธุ รกิจ จะทาหน้าที่สัมพันธ์กนั จน
เกิดเป็ นวงจรในระบบเศรษฐกิจดังรู ปที่ 1
การจ่ายสาหรับสิ นค้าและบริ การ
หน่วยครัวเรื อน

สิ นค้าและบริ การ

หน่วยผลิต
(ธุรกิจ)

บริ การปั จจัยการผลิต
ค่าจ้าง ค่าเช่า ดอกเบี้ย และ กาไร
ค่าตอบแทนต่
ารของปั
จจัวยยครั
การผลิ
รู ปที่ 1 แสดงความสั
มพันอบริ
ธ์รกะหว่
างหน่
วเรืตอนและหน่วยผลิต

3. หน่ วยรัฐบาล (Government agency)
1) ความหมายขององค์การรัฐบาล หมายถึง หน่วยงานของรัฐและส่ วนราชการต่างๆ ที่จดั ขึ้นเพื่อ
การดาเนิ นการของรัฐบาล และสถาบันที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้ นเพื่อประกอบกิ จการต่างๆ ก็ถือว่าเป็ นหน่ วยใน
องค์การรัฐบาลด้วย
2) เป้ าหมายขององค์การรัฐบาล คือ มีหน้าที่สัมพันธ์กบั หน่วยอื่นๆในระบบเศรษฐกิจที่สาคัญ คือ
ก. เป็ นผูบ้ ริ โภคและเจ้าของปัจจัยการผลิต
ข. เรี ยกเก็บภาษีจากหน่วยครัวเรื อนและหน่วยธุ รกิจ
ค. ให้ความคุม้ ครองป้ องกันภยันตรายทางเศรษฐกิจ
ง. ตัดสิ นข้อพิพาทต่างๆ ระหว่างสมาชิกในหน่วยเศรษฐกิจต่างๆ
โดยสรุ ป บุ ค คลต่ า งๆ ที่ อยู่ใ นแต่ ล ะหน่ วยของระบบเศรษฐกิ จ จะมี ห น้า ที่ แตกต่ า งกันซึ่ งอาจจะ
แบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ
1. เป็ นผูบ้ ริ โภค (Consumer) มีหน้าที่เลือกการบริ โภค เลือกใช้สินค้าและบริ การ ตามความต้องการ
หรื อความพอใจของตน ผูบ้ ริ โภคอาจเป็ นบุคคล ห้างหุ น้ ส่ วน มูลนิธิหรื อหน่วยงานของรัฐบาล
2. เป็ นผูผ้ ลิต (Producer) มีหน้าที่นาเอาปั จจัยการผลิตมาใช้หรื อผลิตสิ นค้าและบริ การเพื่อสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค ผูผ้ ลิตอาจเป็ นภาคเอกชน ซึ่ งได้แก่บุคคล บริ ษทั ห้างหุ น้ ส่ วน เป็ นต้น
3. เป็ นเจ้าของปั จจัยการผลิต (Owner of factor of production) มีหน้าที่นาปั จจัยการผลิตที่ ตนนามา
เสนอขายให้แก่ผผู ้ ลิต ได้แก่ แรงงาน ที่ดิน ทุน แล้วนาผลตอบแทนที่ได้รับไปซื้ อสิ นค้าและบริ การ หรื อใช้
ปั จจัยการผลิตเองโดยตรง ผูท้ ี่เป็ นเจ้าของปั จจัยการผลิตอาจเป็ นภาคเอกชนหรื อรัฐบาลก็ได้

ระบบเศรษฐกิจแบบต่ างๆ
ระบบเศรษฐกิ จแบบต่า งๆ ในโลกนั้น แบ่งตามหน้า ที่ การตัดสิ นใจทางเศรษฐกิ จ ว่า อานาจการ
ตัดสิ นใจขึ้นอยู่กบั กลุ่มใด ระหว่างเอกชนกับรั ฐ หรื อผสมผสานระหว่างเอกชนและรั ฐ ปั จจุ บนั ระบบ
เศรษฐกิจของโลกแบ่งตามลักษณะลัทธิ นิยม ซึ่ งสอดคล้องกับการเมืองการปกครองของประเทศนั้นๆ
สามารถแบ่งได้ 4 ระบบ ดังนี้
1.
ระบบทุนนิยมหรื อเสรี นิยม (Capitalist economic system) เป็ นระบบเศรษฐกิ จที่ถือว่า
กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิง่ การเป็ นเจ้าของปั จจัยและการลงทุนในการผลิตเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของ
เอกชน และยอมให้ ผูป้ ระกอบการมี โ อกาสแข่ ง ขัน ในทางเศรษฐกิ จ เพื่ อ ให้ ไ ด้ม าซึ่ งผลก าไร หรื อ
ผลประโยชน์ตามความสามารถและความปรารถนาของแต่ละบุคคล ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิ ยมมีชื่อเรี ยก
ต่างๆ กัน เช่น ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี (Free Economy) ระบบธุ รกิจเอกชน (Private Enterprise) ระบบ
ตลาดแท้ (Market System) ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนี้เราจัดอยูใ่ นระบบเศรษฐกิจแบบไม่มีการวางแผน
เพราะการตัดสิ นใจที่ จะผลิ ตอะไร ผลิ ตอย่างไร และผลิ ตเพื่อใคร ตกอยู่ใต้อิทธิ พลของกลไกราคาทั้งสิ้ น
โดยเชื่อว่า การแข่งขันทางเศรษฐกิจโดยเสรี เป็ นวิธีที่ดีที่สุดในการเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพการผลิต รวมถึงในการ
กาหนดปริ มาณและคุณภาพของผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
2. ระบบสั งคมนิยม (Socialist economic system) หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่รัฐเข้าไปเป็ นเจ้าของ
ปั จจัยการผลิ ตในภาคอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน เสรี ภาพในการผลิ ตของเอกชนถูกจากัดลงไป รัฐจะเป็ นผู ้
วางแผนและควบคุ มการผลิ ต โดยเป็ นผูก้ าหนดว่าจะผลิ ตอะไร จานวนมากน้อยเท่าไร และจะแบ่งสรร
ให้แก่ผใู ้ ด มิใช่ เพื่อมุ่งผลทางด้านกาไร ประเทศเหล่านี้ จะโอนกิ จการธนาคาร และกิ จการที่ใช้ทรัพยากร
เป็ นวัตถุ ดิบ เช่ น ป่ าไม้ น้ ามัน เหมื องแร่ เป็ นต้น รั ฐที่ใช้ระบบเศรษฐกิ จแบบนี้ ส่วนมากจึงต้องเป็ นรั ฐ
สวัสดิการ (Welfare state) เพื่อเป็ นหลักประกันการกินดีอยูด่ ีของประชาชน
3. ระบบคอมมิวนิสต์ (Communist economic system) เป็ นระบบเศรษฐกิจที่ทรัพย์สินทุกอย่าง
เป็ นของรัฐ เอกชนไม่มีสิทธิ์ เป็ นเจ้าของทรัพย์สินใดๆ รัฐเข้าควบคุมการผลิตเองโดยสมบูรณ์ การที่จะ
ผลิตอะไร ผลิตอย่างไร และผลิตเพื่อใครบ้างนั้น รัฐเป็ นผูว้ างแผนและดาเนินการทั้งสิ้ น
4. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม (Mixed economic system) หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่รัฐมีส่วนใน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศหลายประการ เช่น เข้าแทรกแซงหรื อควบคุมกิจกรรมเศรษฐกิจบางอย่าง
ตลอดจนดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเสี ยเอง แต่กิจกรรมส่ วนใหญ่ยงั เป็ นของเอกชนอยู่ ในระบบนี้ รัฐบาล
และเอกชนต้องรับผิดชอบร่ วมกัน ในการตัดสิ นปั ญหาว่าจะผลิตอะไร ผลิตอย่างไร และผลิตเพื่อใคร โดย
พยายามกาหนดขอบเขตของรัฐบาลในการควบคุ ม ส่ งเสริ ม ช่ วยเหลื อในด้านต่างๆ เช่ น การไฟฟ้ า การ
ประปา การขนส่ ง การศึกษา การป้ องกันประเทศ เป็ นต้น

ลักษณะสาคัญของระบบเศรษฐกิจแบบต่ างๆ
ลักษณะสาคัญ
ผูด้ าเนิน
กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ

ทุนนิยม
เอกชน

ระบบเศรษฐกิจ
สั งคมนิยม
คอมมิวนิสต์
รัฐบาล > เอกชน

รัฐบาล

แบบผสม
เอกชน + รัฐบาล

การดาเนิน
กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ

โดยเอกชนอย่าง รั ฐ บาลด าเนิ น รั ฐ บาลด าเนิ น
เดียวทั้งหมด
กิ จ ก ร ร ม ข น า ด กิ จ กรรมทั้ ง หมด
ใ หญ่ ที่ ส่ งผล ต่ อ โดยที่ เ อกชนไม่ มี
ประชาชนมากๆ สิ ทธิใดๆ
เอกชนมีสิทธิ ทา
ธุ รกิจที่ขนาดเล็กๆ

ทุนนิ ยมผสมกับ
สังคมนิ ยม โดยที่
เ อ ก ช น ด า เ นิ น
ธุ รกิจส่ วนใหญ่
รั ฐ บาลด าเนิ น
กิ จกรรมบางอย่า ง
เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน และ
รั ฐ บาลกับ เอกชน
ร่ วมทุนกันได้

เจ้าของปั จจัย
การผลิต

เอกชนคือผูเ้ ป็ น รั ฐ เป็ นเจ้า ของ รั ฐ เป็ นเจ้า ของ เอกชนคือผูเ้ ป็ น
เจ้า ของ โดยที่ มี ส่ วนใหญ่ (ปั จจัย ทั้งหมด
เจ้าของส่ วนใหญ่
กฎหมายรับรอง การผลิตที่สาคัญ)

ลักษณะสาคัญ
การวางแผน
เศรษฐกิจ

ทุนนิยม

ระบบเศรษฐกิจ
สั งคมนิยม
คอมมิวนิสต์

ไม่มีการวางแผน รัฐบาลวางแผน รัฐบาลวางแผน
ราคาสิ นค้ า และ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ส่ ว น และควบคุ มระบบ
บริ ก ารถู ก ก าหนด ใหญ่ของประเทศ เศรษฐกิ จ ทั้ง หมด
โ ด ย ก ล ไ ก แ ห่ ง
ของประเทศ
ราคา (อุ ป สงค์ อุปทาน)

แบบผสม
ส่ วนมากไม่มี
การวางแผน ราคา
ถู ก ก า ห น ด โ ด ย
กลไกแห่งราคา แต่
บางครั้ งรั ฐ บาลก็
แทรกแซง เพื่ อ
ผลประโยชน์ ของ
ส่ วนรวม

สวัสดิการ และ
รั ฐบาลไม่มีการ มี ก ารจัด ให้ ก ั บ มี ก า ร จั ด ส ร ร มี ก ารจัด ให้ ก ั บ
ประกันสังคม จัดให้ประชาชน ประชาชน
ให้ ก ั บ ประชาชน ประชาชน
โดยรัฐบาล
รวมถึงการจัดสรร
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค
อาหาร เครื่ องใช้
และอื่นๆ

ข้ อดี ข้ อเสี ย ของระบบเศรษฐกิจแบบต่ างๆ
ระบบเศรษฐกิจ
ทุนนิยม

สั งคมนิยม

คอมมิวนิสต์

ลักษณะ
ข้ อดี
- ประชาชนมี สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพใน
การประกอบธุ รกิ จ และเป็ นเจ้าของ
ปัจจัยการผลิต
- สิ นค้าและบริ การมีคุณภาพดี การ
แข่ ง ขันในการผลิ ตท าให้สิ นค้า ราคา
ไม่แพง
รัฐไม่ตอ้ งจัดสรรงบประมาณมาทา
ธุ รกิจ

ข้ อเสี ย
- รายได้ ส่ วนใหญ่ ต กแก่ น ายทุ น
และการกระจายรายได้ไม่ดี
- นายทุ น อาจรวมหัว กันขายสิ นค้า
ราคาแพง และกักตุนสิ นค้า
มีการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่ มเฟื อย
และสิ่ งแวดล้อมเสื่ อมโทรม

- ประชาชนได้ประโยชน์จากสิ นค้า
และบริ การของรัฐ
- การกระจายรายได้ของประชาชนดี
เพราะรายได้ส่วนใหญ่เป็ นของรัฐ
- ประชาชนได้รับประกันสังคมและ
สวัสดิการ

- เอกชนถู กจากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพ
ในการประกอบธุ รกิจบางส่ วน
- รั ฐ ต้อ งจัด สรรงบประมาณมาท า
ธุ รกิจ และมักไม่ได้กาไร หรื อขาดทุน
กิจกรรมการผลิตสิ นค้าและบริ การ
คุณภาพต่า

- เอกชนไม่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบด้ า น
เศรษฐกิจเลย
- ปั จ จั ย ก าร ผ ลิ ต ท รั พย า กร ถู ก
ควบคุ มจากรัฐ ทาให้ไม่ถูกทาลาย ไม่
ถูกใช้อย่างฟุ่ มเฟื อย

- เอกชนไม่มีเสรี ภาพทางเศรษฐกิ จ
เลย
สิ นค้าและบริ การน้อยด้อยคุณภาพ
ผลผลิตต่า เพราะขาดแรงจูงใจ
(กาไร) และไม่มีการแข่งขันในการทา
ธุ รกิจ

ระบบเศรษฐกิจ
แบบผสม

ลักษณะ
ข้ อดี

ข้ อเสี ย

- ประชาชนมี สิทธิ และเสรี ภาพทาง
เศรษฐกิจ
- สิ นค้า บริ การราคาไม่แพง
- ประชาชนได้รับ สวัส ดิ ก ารจากรั ฐ
และสาธารณูปโภคราคาย่อมเยา
เอกชนมีแรงจูงใจ (กาไร) ในการทา
ธุ รกิจ

- รั ฐ ต้อ งจัด สรรงบประมาณมาท า
ธุ รกิจ และมักไม่ได้กาไรหรื อขาดทุน
และคุณภาพต่า
บางครั้งรัฐบาลอาจเข้าไปแทรกแซง
เศรษฐกิจได้

โดยแท้จริ งแล้ว ไม่ อาจแบ่งได้ว่าประเทศใดดาเนิ นระบบเศรษฐกิ จแบบใดโดยสมบูรณ์ เพราะ
ระบบเศรษฐกิจของโลกทั้ง 4 แบบที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เกิดจากการผสมผสานระหว่างการดาเนิ นกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ 2 แบบ คือ ระบบวางแผน กับ ระบบที่ไม่ วางแผน
เราอาจทาความเข้าใจโดยลากเส้นขึ้นมาเส้นหนึ่ ง ให้ปลายสุ ดด้านซ้ายแทนระบบเศรษฐกิ จแบบ
วางแผน ขวาสุ ดแทนระบบที่ไม่วางแผน หรื อทุนนิ ยมอย่างสมบูรณ์ ซึ่ งระบบเศรษฐกิจของประเทศใดจะ
อยูค่ ่อนไปทางใด ขึ้นอยูก่ บั ความเข้มข้นของการใช้กลไกราคาหรื อการวางแผน ดังนี้
ระบบวางแผน
100 เปอร์เซ็นต์
คิวบา
รัสเซีย
จีน

ระบบทุนนิยม
100 เปอร์เซ็นต์
อินเดีย
กลุ่มประเทศ
อาหรับ

กลุ่มประเทศ
อเมริ กากลาง
และใต้
กลุ่มประเทศ
แอฟริ กา
ตะวันตก

อังกฤษ
อิตาลี
กลุ่มประเทศ
สแกนดิเนเวีย

สหรัฐอเมริ กา
แคนาดา
ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์
ญี่ปุ่น

ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
ตามที่ได้พิจารณาจะเห็ นว่า ประเทศประชาธิ ปไตยที่กาลังพัฒนาส่ วนมากใช้ระบบเศรษฐกิ จแบบ
ผสม (Mixed economic system) ค่อนไปทางทุ นนิ ยม รวมถึ งประเทศไทยด้วย โดยที่ ท้ งั รับบาลและ
เอกชนมีสิทธิ เป็ นเจ้าของทั้งทรัพยากร และปั จจัยการผลิ ตต่างๆ เอกชนยังคงมีแรงจูงใจในการผลิ ต โดย
อาศัย กลไกราคา และโดยการควบคุ ม จากรั ฐบาล เพื่ อแก้ปั ญ หาพื้ นฐานทางเศรษฐกิ จ และคุ ้ม ครอง
ผลประโยชน์ของสังคมส่ วนรวม ในส่ วนที่รัฐเข้าไปดาเนินการบางอย่าง เช่น
1. ดาเนิ นการเกี่ยวกับการป้ องกันประเทศและความมัน่ คงของประเทศ เช่น กิจกรรมด้านทหาร
ตารวจ ศาล เป็ นต้น
2. ดาเนินการด้านเศรษฐกิจพื้นฐาน เช่น สร้างสนามบิน ถนน รถไฟ เป็ นต้น
3. ควบคุ ม การด าเนิ นการด้า นการศึ ก ษา และการสาธารณสุ ข เช่ น จัดการศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน
จัดการด้านการแพทย์ เป็ นต้น
4. ดาเนินกิจการสาธารณูปโภค เช่น การรถไฟ การไฟฟ้ า การประปา เป็ นต้น

ปัญหาพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ
เป็ นปั ญหาอันเนื่ องมาจากความต้องการของมนุ ษย์ที่มีอยูไ่ ม่จากัด แต่ทรัพยากรและปั จจัยการผลิ ต
เพื่อตอบสนองความต้องการนั้นมี อยู่จากัด จึ งเกิ ดปั ญหาในการเลื อกใช้ และจัดสรรแบ่งทรั พยากรให้มี
ประสิ ทธิ ภาพและคุม้ ค่ามากที่สุด จึงเกิดปั ญหาพื้นฐาน 3 ประการ
1. จะผลิตอะไร (What to Produce) คื อ จะผลิ ตสิ นค้าและบริ การอะไร ปริ มาณเท่าไหร่ มี
ความจาเป็ นมากน้อยแค่ไหน จึงจะเพียงพอแก่การบริ โภค
2. จะผลิตอย่ างไร (How to Produce) คือ การนาปั จจัยการผลิตที่มี มาผลิตอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สู งสุ ด คือต้นทุนต่า ได้ผลผลิตสู ง
3. จะผลิตเพื่อใคร (For Whom to Produce) คือ เมื่อผลิตสิ นค้าและบริ การแล้วจะสนองความ
ต้องการของใคร หรื อจัดสรรทรัพยากรแก่ใครบ้าง
ปั ญหาพื้นฐานทั้งสามนี้ ภาษาอังกฤษเรี ยกโดยย่อว่า What, How, For Whom ซึ่ งจัดว่าเป็ น
เศรษฐกิจมูลฐานร่ วมกันทุกสังคม และทุกระบบเศรษฐกิจมีหน้าที่ตอ้ งแก้ปัญหาเหล่านี้ แต่การแก้ปัญหานั้น
มีวธิ ี การแตกต่างกันออกไป

ตัวอย่ าง ปั ญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิ จในตาบลมะขามสู ง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก กลุ่ ม
แม่บา้ นมะขามสู งรวมกลุ่มกันเพื่อผลิ ตสิ นค้าจาหน่าย จากทรัพยากร (ต้นกล้วย) ที่มีอยูท่ ุกบ้าน เป็ นพืชที่
ปลูกง่าย และดูแลไม่ยาก สามารถนาทุกส่ วนมาใช้ประโยชน์ได้ จึงทาให้กลุ่มแม่บา้ นตัดสิ นใจก่อนว่า
จะผลิตอะไร (What to Produce) : กล้วยอบน้ าผึ้ง (จากทรัพยากรที่มีอยูท่ ุกบ้าน)
ปริ มาณ 10 กิโลกรัม / สัปดาห์
จะผลิตอย่างไร (How to Produce) : นากล้วยที่ทุกบ้านปลูกไว้ และผลผลิตล้น
ตลาดมาผลิตเป็ นอุตสาหกรรมในครัวเรื อน
โดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการผลิต
จะผลิตเพือ่ ใคร (For Whom to Produce) : ผลิตเพื่อวางจาหน่ายโดยตรงแก่ผบู ้ ริ โภคที่
ตลาดหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในตัวจังหวัด

อดัม สมิธ (Adam Smith)
อดัม สมิธ (Adam Smith) มีชีวติ อยูใ่ นช่วง 5 มิถุนายน
พ.ศ. 2266 - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2333 เป็ นที่รู้จกั ในฐานะเจ้าของ
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ลทั ธิเสรี นิยม ที่ประณามสมาคมอาชีพยุโรป
ยุคคริ สต์ศตวรรษที่ 18 (พ.ศ. 2244 - พ.ศ. 2343) เขามีความเชื่อ
ในสิ ทธิ์ ของบุคคล ที่สามารถใช้อิทธิพลของตนเองสร้างความ
เจริ ญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของตนได้อย่างเสรี โดยไม่ตอ้ งเป็ น
หุ่นเชิดของสมาคมอาชีพหรื อของรัฐ ทฤษฎีของสมิธมีผลกระทบ
ต่อระบบเศรษฐกิจเดิมของยุโรป ทาให้ยุโรปส่ วนใหญ่เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ ระบบการค้าเสรี ที่
ยอมให้ ผู้ป ระกอบการรวมตัว กั น ได้ อดั ม สมิ ธ ได้ รั บ การยกย่ อ งเป็ น “บิ ด าแห่ ง
เศรษฐศาสตร์ ”
ผลงานสาคัญ
- หนังสื อความมัง่ คัง่ ของประชาชาติ (The Wealth of Nations)
- ทฤษฎีวา่ ด้วยศีลธรรมเร้าอารมณ์ (The Theory of Moral Sentiments)
- การสอบสวนธรรมชาติและสาเหตุแห่ งความมัง่ คัง่ ของประชาชาติ (An Inquiry
Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations)
- ความเรี ยงต่างๆ ว่าด้วยเรื่ องของปรัชญา (Essays on Philosophical Subjects)
- Lectures on Jurisprudence

คาร์ ล ไฮน์ ริช มาร์ กซ (Karl Heinrich Marx)
คาร์ ล ไฮน์ ริช มาร์ กซ (Karl Heinrich Marx) มีชีวติ อยูใ่ น
ช่วง 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2361 – มีนาคม พ.ศ. 2426 เป็ นที่รู้จกั
ในฐานะนักคิด นักปรัชญา นักเศรษฐศาสตร์การเมือง และนัก
ปฏิวตั ิ ที่มีอิทธิ พลอย่างสู งชาวเยอรมัน ทั้งยังเป็ นเรี่ ยวแรงสาคัญ
ในการจัดตั้งกลุ่มชื่อ กลุ่มกรรมกรนานาชาติ หรื อ International
Workingmen's Association งานเขียนของเขาเป็ นแกนหลัก
ในการเคลื่อนไหวตามแนวทางลัทธิคอมมิวนิสต์ สังคมนิยม
ลัทธิ เลนิน และลัทธิ มาร์ กซ เช่นที่ปรากฏในบทวิ พากษ์ สังคมกระฎุมพี และการเหยี ยดเชื ้อ
ชาติ และการวิ พากษ์ ระบบทุนนิ ยม แนวคิดหลักของเขาวางอยู่บนความเข้าใจเกี่ ยวกับ
แรงงาน
ผลงานสาคัญ
- ความอับจนของปรัชญา (The Poverty of Philosophy)
- คาประกาศเจตนาคอมมิวนิสต์ (The Communist Manifesto)
- การปฏิวตั ิของหลุยส์โบนาปาร์ต (The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte)
- Contribution to the Critique of Hegel's "Philosophy of Right”

กระฎมพี
ุ คือ ชนชั้นกลาง หรื อ
ประชาชนทัว่ ไป ถ้าจะกล่าวตาม
การแบ่งชนชั้น ก็อาจหมายถึงไพร่
ซึ่ งในที่น้ ีหมายถึงผูใ้ ช้แรงงาน

โรเบิร์ต โอเวน (Robert Owen)
โรเบิร์ต โอเวน (Robert Owen) นักเศรษฐศาสตร์และ
นักปฏิรูปทางสังคมชาวอังกฤษ เขาเป็ นที่รู้จกั มากที่สุดในฐานะ
“บิดาแห่ งขบวนการสหกรณ์ ” และยังถูกขนานนามในฐานะ
อื่นๆ อีกเช่น “นักประกอบการหัตถอุตสาหกรรม” “นักสังคม
นิยม” และ“นักอุดมการณ์ ”
ช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่าและการว่างงาน ชนชั้นแรงงานได้รับค่าจ้างต่า โอเวนเสนอ
ให้จดั ตั้งชุ มชนเล็กๆ ขึ้ น เป็ นหมู่บา้ นสหกรณ์ ในรู ปสหกรณ์ ผูผ้ ลิ ตโดยถื อหลักการการ
ร่ วมมือช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในชุมชน มีการผลิตที่พอกับความต้องการของสมาชิ ก มีเหลือ
ขายและพอเพียงที่ จะเสี ยภาษีให้แก่ รัฐบาลกลางด้วย นอกจากนี้ โอเวนเชื่ อว่า เงิ นตราเป็ น
เครื่ องมือก่อให้เกิ ดการค้ากาไรที่ไม่ยุติธรรม ราคาซื้ อขายที่เท่ากับต้นทุนเท่านั้นเป็ นราคา
ยุติธรรม การยกเลิกเงินตราโดยใช้บตั รแทนเงินตรา ในการแลกเปลี่ยนซื้ อขายผลผลิ ตจาก
ผลงานของตนเองที่ร้านสหกรณ์ เป็ นการสร้างความร่ วมมือช่วยเหลือกัน

ป๋ วย อึง้ ภากรณ์
ป๋ วย อึง้ ภากรณ์ เป็ นนักเศรษฐศาสตร์ ที่มีชื่อเสี ยงของ
ประเทศไทย เคยเป็ นผูบ้ ริ หารธนาคารแห่งประเทศไทย สมาชิก
ขบวนการเสรี ไทย และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้
รับรางวัลแมกไซไซ สาขาบริ การสาธารณะ ในปี พ.ศ. 2508
และเป็ นเจ้าของข้อเขียน "คุณภาพชี วิต ปฏิ ทินแห่ งความหวัง
จากครรภ์ มารดาถึงเชิ งตะกอน"

อุปสงค์ อุปทาน และราคาดุลยภาพ
อุปสงค์ (Demand)
อุปสงค์ คืออะไร?
อุปสงค์ (Demand) คือ ปริ มาณความต้องการในสิ นค้าและบริ การที่ระดับราคาต่างๆ
ระยะเวลาหนึ่ง อุปสงค์เปลี่ยนแปลงได้ตาม กฎของอุปสงค์
กฎของอุปสงค์ (Law of Demand)
ราคาสิ นค้าเป็ นตัวกาหนดอุปสงค์ ซึ่ งอุปสงค์น้ นั แปรผกผันตามราคาสิ นค้า
ราคาสู ง
อุปสงค์ ต่า
ราคาสู งทาให้ความต้องการสิ นค้าต่า เมื่อเวลาผ่านไปผูผ้ ลิตจะลดราคาสิ นค้าลงเพื่อให้ขายออก
ราคาต่า
อุปสงค์ สูง
ราคาต่าทาให้ความต้องการสิ นค้าสู ง เมื่อเวลาผ่านไปผูผ้ ลิตจะเพิ่มราคาสิ นค้าขึ้นให้ได้กาไรมากๆ
พิจารณาตารางแสดงราคามะม่วงระดับต่างๆ ที่มีผลต่อปริ มาณอุปสงค์ (หรื อปริ มาณซื้ อ)
ราคา ต่อ กก. (บาท)
5
4
3
2
1

ปริ มาณอุปสงค์ (กก.)
6
8
10
12
14

อุปสงค์ = ประสงค์
ประสงค์ = ต้องการ
อ้อ! อุปสงค์คือปริ มาณ
ความต้ องการซื้อ

ชัว่

จากตารางข้างต้นสามารถนามาเขียนในรู ปกราฟได้ ดังต่อไปนี้
P = ราคา (บาท)
6
5

D

P

4

Q

3

R

2

S

D

1

T

0
6

8

10

12

14

Q = ปริ มาณซื้ อ

(กก.)

จากเส้นอุปสงค์ DD จะได้วา่
ที่จุด P ราคาขาย
5 บาท ปริ มาณความต้องการซื้ อของผูบ้ ริ โภคมีปริ มาณ 6 กิโลกรัม
แต่ที่จุด Q ราคาลดลงเหลือ 4 บาท ปริ มาณความต้องการซื้ อจะเพิม่ ขึ้นเป็ น
8 กิโลกรัม
ซึ่ ง เป็ นไปตามกฎของอุ ปสงค์ที่ราคาเป็ นตัวก าหนดปริ มาณซื้ อ เราเรี ยกการเปลี่ ยนแปลงเช่ นนี้ ว่า การ
เปลีย่ นแปลงปริมาณซื้อ (Changes in the Quantity Demand)
การเปลี่ ย นแปลงอี ก รู ป แบบหนึ่ ง ที่ นัก เรี ย นจะได้เ รี ย น นั่นคื อ การเปลี่ ย นแปลงของอุ ป สงค์
(Changes in Demand) ซึ่งมีปัจจัยอื่นๆ นอกเหนือจากราคาที่ทาให้รูปกราฟของเส้นอุ ปสงค์ยา้ ยออกไปจาก
เส้นเดิมทั้งเส้น ปั จจัยเหล่านี้ ได้แก่
- รายได้ของผูบ้ ริ โภค
- ความจาเป็ นของสิ นค้านัน่ ๆ
- ราคาสิ นค้าอื่นที่เกี่ยวข้อง หรื อที่ใช้ทดแทนกันได้
- รสนิยม สมัยนิยม หรื อการศึกษาของผูบ้ ริ โภค
- การคาดคะเนราคา หรื อเก็งกาไร
- การเปลี่ยนแปลงจานวนประชากร
เป็ นต้น

ทาให้รูปกราฟทั้งเส้นย้ายออกไปจากที่เดิม
P = ราคา (บาท)
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Q = ปริ มาณซื้ อ (กก.)

ให้ D เป็ นเส้นอุปสงค์เส้นเดิม จากระดับราคา P เท่ากัน จะเห็นได้วา่ Q1 > Q > Q2
ดังนั้นจึงเรี ยก เส้น D1 ที่ยา้ ยไปทาง ขวา ของเส้นเดิม ว่า อุปสงค์ เพิ่มขึน้
และ
เส้น D2 ที่ยา้ ยไปทาง ซ้ าย ของเส้นเดิม ว่า อุปสงค์ ลดลง

- การเปลีย่ นแปลงปริมาณซื้อ เกิดจากราคาสิ นค้าเปลี่ยนแปลง เส้นกราฟ
อุปสงค์ไม่เปลี่ยนที่
- การเปลีย่ นแปลงของอุปสงค์ เกิดจากปั จจัยอื่นที่ไม่ใช่ราคาสิ นค้า
เส้นกราฟอุปสงค์ขยับเปลี่ยนที่ไปทั้งเส้น

อุปสงค์ของผูบ้ ริ โภคคนใดคนหนึ่งสาหรับสิ นค้าชนิด
หนึ่ง เรี ยกว่า อุปสงค์ ส่วนบุคคล และเมื่อรวมอุปสงค์ส่วน
บุคคลของผูบ้ ริ โภคสาหรับสิ นค้าชนิดหนึ่งเข้าด้วยกัน ผลรวม
ที่ได้ เรี ยกว่า อุปสงค์ ตลาด สาหรับสิ นค้าชนิดนั้น

อุปทาน (Supply)
อุปทานคืออะไร?
อุ ป ทาน (Supply) คื อ ปริ ม าณสิ น ค้า และบริ ก ารในระดับ ราคาต่ า งๆ ในช่ ว งระยะเวลาหนึ่ ง
อุปทานเปลี่ยนแปลงได้ตาม กฎของอุปทาน
กฎของอุปทาน (Law of Supply)
ราคาสิ นค้าเป็ นตัวกาหนดอุปทาน ซึ่ งอุปทานนั้นแปรผันตามราคาสิ นค้า
ราคาสู ง
อุปทานสู ง
ราคาสู งผูผ้ ลิตจะผลิตสิ นค้ามาก เมื่อเวลาผ่านไปผูผ้ ลิตจะลดราคาลงในที่สุดเพื่อให้ขายออก
ราคาต่า
อุปทานต่า
ราคาต่าผูผ้ ลิตจะผลิตสิ นค้าน้อย เมื่อเวลาผ่านไปผูผ้ ลิตจะเพิ่มราคาสิ นค้าขึ้นให้ได้กาไรมากๆ
พิจารณาตารางแสดงราคามะม่วงระดับต่างๆ ที่มีผลต่อปริ มาณอุปทาน (หรื อปริ มาณขาย)
ราคา ต่อ กก. (บาท)
5
4
3
2
1

ปริ มาณอุปทาน (กก.)
14
12
10
8
6

ทฤษฎีอุปสงค์ – อุปทาน บางครั้งเรี ยกว่า กลไกแห่ งราคา
(Price-Merchanism) เพราะอุปสงค์ – อุปทาน ขึ้นอยูก่ บั
ราคาของสิ นค้าและราคาของสิ นค้าก็ข้ ึนอยูก่ บั อุปสงค์ – อุปทาน

จากตารางข้างต้นสามารถนามาเขียนในรู ปกราฟได้ ดังต่อไปนี้
P = ราคา (บาท)
6

S

5

P

4

Q

3
2
1

R

S

S
T

0
6

8

10

12

14

Q = ปริ มาณขาย

(กก.)

จากเส้นอุปทาน SS จะได้วา่
ที่จุด P ราคาขาย
5 บาท ปริ มาณสิ นค้าที่ผผู ้ ลิตผลิตออกมาขายมี 14 กิโลกรัม แต่
ที่จุด Q ราคาลดลงเป็ น 4 บาท ปริ มาณสิ นค้าที่ผผู ้ ลิตผลิตออกมาขายก็ลดลงเหลือ 8 กิโลกรัม
ซึ่ งเป็ นไปตามกฎของอุ ปทานที่ ราคาเป็ นตัวกาหนดปริ มาณขาย เราเรี ยกการเปลี่ ยนแปลงเช่ นนี้ ว่า การ
เปลีย่ นแปลงปริมาณขาย (Changes in the Quantity Supply)
การเปลี่ ย นแปลงอี ก รู ป แบบหนึ่ ง ที่ นัก เรี ย นจะได้เ รี ย น นั่น คื อ การเปลี่ ย นแปลงของอุ ป ทาน
(Changes in Supply) ซึ่ งมีปัจจัยอื่นๆ นอกเหนือจากราคาที่ทาให้รูปกราฟของเส้นอุปทานย้ายออกไปจาก
เส้นเดิมทั้งเส้น ปั จจัยเหล่านี้ ได้แก่
- ราคาวัตถุดิบ
- ฤดูกาลองผลผลิต
- เทคนิคในการผลิต
- ราคาสิ นค้าอื่นที่เกี่ยวข้อง หรื อที่ใช้ทดแทนกันได้
- การคาดคะเนราคา หรื อเก็งกาไร
- การเปลี่ยนแปลงจานวนคู่แข่งในตลาด
เป็ นต้น

ทาให้รูปกราฟทั้งเส้นย้ายออกไปจากที่เดิม
P = ราคา (บาท)

S2
S
S1
P

0

Q2

Q

Q1

Q = ปริ มาณขาย (กก.)

ให้ S เป็ นเส้นอุปทานเส้นเดิม จากระดับราคา P เท่ากัน จะเห็นได้วา่ Q1 > Q > Q2
ดังนั้นจึงเรี ยก เส้น S1 ที่ยา้ ยไปทาง ขวา ของเส้นเดิม ว่า อุปทานเพิ่มขึน้
และ
เส้น S2 ที่ยา้ ยไปทาง ซ้ าย ของเส้นเดิม ว่า อุปทานลดลง

อุปทานก็มีการเปลี่ยนแปลง 2 แบบ คล้ายกับอุปสงค์
- การเปลีย่ นแปลงปริมาณขาย เกิดจากราคาสิ นค้าเปลี่ยนแปลง เส้นกราฟ
อุปทานไม่เปลี่ยนที่
- การเปลีย่ นแปลงของอุปทาน เกิดจากปั จจัยอื่นที่ไม่ใช่ราคาสิ นค้า
เส้นกราฟอุปทานขยับเปลี่ยนที่ไปทั้งเส้น

อุปทานของผูผ้ ลิตสิ นค้าชนิดเดียวกันทุกๆ รายในตลาด
มารวมกัน เรี ยกว่า อุปทานตลาด

ภาวะดุลยภาพ
ประกอบไปด้วย
ราคาดุลยภาพ (Equilibrium Price) หรื อราคาตลาด คือ ราคาสิ นค้าและบริ การที่ผบู้ ริ โภคพอใจจะ
ซื้ อ และผูผ้ ลิ ตพอใจจะขายให้ กล่ าวคือระดับราคาที่มีปริ มาณซื้ อ (อุปสงค์) และปริ มาณขาย (อุ ปทาน)
เท่ากัน
ปริ มาณดุ ลยภาพ (Equilibrium Quantity) คือปริ มาณสิ นค้าและบริ การที่ ผูบ้ ริ โภคต้องการซื้ อ
เท่ากับที่ผผู ้ ลิตต้องการขาย กล่าวคือ ไม่มีสินค้าขาดหรื อเกิน
พิจารณาตารางต่อไปนี้
ราคา ต่อ กก. (บาท)
5
4
3
2
1

ปริ มาณอุปสงค์ (กก.)
6
8
10
12
14

ปริ มาณอุทาน (กก.)
14
12
10
8
6

ดังนั้นจากตาราง ราคาดุลยภาพ เท่ากับ 3 บาท ต่อ กิโลกรัม
ปริ มาณดุลยภาพ เท่ากับ 10 กิโลกรัม

ดุลยภาพ

เมื่อนาตารางดังกล่าวมาเขียนในรู ปกราฟ ได้ดงั นี้
P = ราคา (บาท)
6
5

D

S

4

ดุลยภาพ

3
2

D

S

1
0
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Q = ปริ มาณสิ นค้า

(กก.)

ดังนั้นจากกราฟ ราคาดุลยภาพ เท่ากับ 3 บาท ต่อ กิโลกรัม
ปริ มาณดุลยภาพ เท่ากับ 10 กิโลกรัม
พิจารณากราฟ
- เหนือจุดตัดของเส้นอุปสงค์ – อุปทาน พบว่าราคาเพิ่มสู งขึ้นเรื่ อยๆ ดังนั้นผูผ้ ลิตจึงผลิ ตสิ นค้า
มากขึ้น (ดูเส้นอุปทาน) ขณะที่ในระดับราคานั้นความต้องการสิ นค้าลดลง เพราะสิ นค้าแพงขึ้น (ดูเส้นอุป
สงค์) ทาให้ ปริมาณสิ นค้ าล้นตลาด หรื ออุปทานส่ วนเกิน หรื ออุปสงค์ ส่วนขาด
- ใต้ จุดตัดของเส้นอุปสงค์ – อุปทาน พบว่าราคาลดลงเรื่ อยๆ ดังนั้นผูผ้ ลิตจึงลดปริ มาณการผลิต
สิ นค้า (ดูเส้นอุปทาน) ในขณะที่ในระดับราคานั้นความต้องการสิ นค้าเพิ่มขึ้น เพราะสิ นค้าถูกลง (ดูเส้นอุป
สงค์) ทาให้ ปริมาณสิ นค้ าขาดตลาด หรื ออุปทานส่ วนขาด หรื ออุปสงค์ ส่วนเกิน
ประโยชน์ ของทฤษฎีอุปสงค์ – อุปทาน และภาวะดุลยภาพ
1. เพื่อกาหนดปริ มาณการผลิต ไม่มีผลผลิตขาดหรื อเกินความต้องการ
2. เพื่อกาหนดราคาผลผลิต เป็ นราคาที่ขายได้ เป็ นที่พอใจของผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค มีกาไรสู งสุ ด

การเปลีย่ นแปลงของภาวะดุลยภาพ
ลองพิจารณากราฟอุสงค์ – อุปทานที่เปลี่ยนแปลง 4 แบบ ต่อไปนี้

ราคา

อุปสงค์ เปลีย่ น อุปทานคงที่

D1
D
D2

ราคา

อุปทานเปลีย่ น อุปสงค์ คงที่
D

S

S2
S
S1
ดุลยภาพใหม่
ดุลยภาพเดิม
ดุลยภาพใหม่

ดุลยภาพใหม่
ดุลยภาพเดิม
ดุลยภาพใหม่

0

ปริ มาณสิ นค้า

- ราคาดุลยภาพและปริ มาณดุลยภาพใหม่
เกิดตรงจุดที่อุปสงค์เส้นใหม่ (D1,D2)
ตัดกับอุปทานเส้นเดิม (S1,S2)

ราคา

อุปสงค์ และอุปทานเปลีย่ น
ในทิศทางเดียวกัน ในอัตราส่ วนเท่าๆ กัน

D
D1
D2

0

- ราคาดุลยภาพและปริ มาณดุลยภาพใหม่
เกิดตรงจุดที่อุปทานเส้นใหม่ (S1,S2)
ตัดกับอุปสงค์เส้นเดิม (D1,D2)

ราคา

0
ปริ มาณสิ นค้า

อุปสงค์ และอุปทานเปลีย่ น ในทิศทาง
ตรงกันข้ าม ในอัตราส่ วนเท่าๆ กัน

D
D1
D2

S2
S
S1
ดุลยภาพใหม่
ดุลยภาพเดิม
ดุลยภาพใหม่

0

ปริ มาณสิ นค้า

S2
S
S1

ดุลยภาพใหม่
ดุลยภาพเดิม
ดุลยภาพใหม่

ปริ มาณสิ นค้า

- จุดตัดของเส้น D1 ,S1 อุปสงค์และอุปทานเพิ่มขึ้น - จุดตัดของเส้น D1 ,S2 อุปสงค์เพิ่ม อุปทานลด
ราคาดุลยภาพคงเดิม ปริ มาณดุลยภาพเพิ่มขึ้น
ราคาดุลยภาพสู งขึ้น ปริ มาณดุลยภาพคงเดิม
- จุดตัดของเส้น D2 ,S2 อุปสงค์และอุปทานลดลง
- จุดตัดของเส้น D2 ,S1 อุปสงค์ลด อุปทานเพิ่ม
ราคาดุลยภาพคงเดิม ปริ มาณดุลยภาพลดลง
ราคาดุลยภาพลดลง ปริ มาณดุลยภาพคงเดิม

การแทรกแซงราคาของรัฐบาลโดยการควบคุมราคาสิ นค้ า
การกาหนดราคาขั้นสู ง (กาหนดเพดานราคา)
คือ การออกกฎหมายไม่ให้ซ้ื อขายสิ นค้าหรื อบริ การ เกินกว่าราคาที่กาหนด ราคาขั้นสู งที่กาหนด
จะอยูใ่ นระดับต่ากว่าราคาดุลยภาพ เพื่อช่วยเหลือผูบ้ ริ โภคไม่ให้ซ้ื อสิ นค้าและบริ การราคาสู งเกินไป
P = ราคา
6

นักเรี ยนลองพิจารณากราฟ
เมื่อกาหนดราคาขั้นสู ง
จะเห็นว่า อาจเกิดปั ญหา
สิ นค้าขาดแคลน

5

S

D

4

Pตลาด 3

รัฐบาลเห็นว่าราคานี้ สูงเกินไป

2

ระดับราคาที่กาหนดขึ้นมาใหม่

Pขั้นสูง

1
0

S

ปริ มาณสิ นค้าที่ขาดแคลน
6

8

10

12

D
14

Qสินค้าที่ตอ้ งการที่ Q = ปริ มาณ
ระดับราคา Pขั้นสูง
สิ นค้า

Qสินค้าที่นา
ออกขาย

การกาหนดราคาขั้นต่า (กาหนดราคาพื้น หรื อประกันราคาสิ นค้า)
คือ การที่รัฐบาลให้ผบู ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าตามราคาที่กาหนด โดยราคาสิ นค้าขั้นต่าจะสู งกว่าราคาดุลย
ภาพในขณะนั้น เพื่อช่วยเหลือผูผ้ ลิตให้ขายสิ นค้าและบริ การในราคาไม่ต่าจนเกินไป
P = ราคา
6
5

นักเรี ยนลองพิจารณากราฟ
เมื่อกาหนดราคาขั้นต่า
จะเห็นว่า อาจเกิดปั ญหา
สิ นค้าล้นตลาด

ปริ มาณสิ นค้าที่ลน้ ตลาด

D

ระดับราคาที่กาหนดขึ้นมาใหม่

4

รัฐบาลเห็นว่าราคานี้ ต่าเกินไป

Pตลาด 3
Pขั้นสูง

S

2
1
0

S

D
6

8

10

Qสินค้าที่ตอ้ งการที่
ระดับราคา Pขั้นสูง

การกาหนดราคาสิ นค้าขั้นต่ามักทาในสิ นค้า
เกษตรกรรม เพราะปริ มาณผลผลิตขึ้นอยูก่ บั
ฤดูกาล จึงออกสู่ ตลาดในเวลาใกล้เคียงกัน และต้อง
รี บจาหน่าย เพราะเน่าเสี ยง่าย ดังนั้นรัฐบาลจึงช่วย
ให้ขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้น

12

Qสินค้าที่นา
ออกขาย

14

Q = ปริ มาณ

สิ นค้า

นอกจากการควบคุ ม ราคา
สิ นค้า ซึ่ งได้แก่ การกาหนดราคา
ขั้น สู ง และก าหนดราคาขั้น ต่ า
รัฐบาลมี วิธี การแทรกแซงราคา
วิธีอื่น เช่น การเก็บภาษี เป็ นต้น

การผลิต
การผลิต
ความหมายของการผลิต
การนาเอาปั จจัยการผลิตต่างๆ อันได้แก่ ที่ดิน แรงงาน ทุนวัตถุดิบและผูป้ ระกอบการการผลิต ไปผ่าน
กระบวนการผลิ ตหรื อกรรมวิธีในการผลิ ต จนกระทัง่ ออกเป็ นสิ นค้าและบริ การสาเร็ จรู ปเพื่อสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค เช่น อาหาร เสื้ อผ้า ยารักษาโรค บริ การขนส่ ง เป็ นต้น กรรมวิธีในการผลิตเป็ นการเพิ่ม
มูลค่าหรื อประโยชน์ในการใช้สอยให้กบั ตัวสิ นค้าและบริ การทาให้เกิ ดประโยชน์ทางเศรษฐกิ จขึ้นมาใหม่
ทาให้สินค้าและบริ การมี มูลค่าเพิ่มมากขึ้ นเป็ นการเพิ่มประโยชน์ให้กบั ตัวสิ นค้าซึ่ งสามารถบาบัดความ
ต้องการของมนุ ษย์ได้ เช่น การนาผืนผ้ามาทาเป็ นเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป การนาข้าวเปลือกมาสี เป็ นข้าวสารทาให้
ข้าวเปลือกมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น เป็ นต้น
ความสาคัญของการผลิต
การผลิ ตมี ความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิ จมาก เพราะถ้าไม่มีการผลิ ตเกิ ดขึ้ นผูบ้ ริ โภคจะต้องได้รับ
ความเดื อดร้ อนในการดารงชี วิตอย่างมากมายเพราะไม่มีสินค้าและบริ การตอบสนองความต้องการ เราจะ
เห็นได้วา่ การผลิ ตเป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริ โภคอย่างใกล้ชิดเพราะการบริ โภคเป็ นเป้ าหมายสู งสุ ด
ของการดาเนิ นกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ โดยทัว่ ไปผูผ้ ลิ ตจะตัดสิ นใจผลิ ตสิ นค้าและบริ การชนิ ดใดบ้างนั้น
ขึ้ น อยู่ก ับ ปั จ จัย ต่ า งๆ เช่ น ความถนัด และช านาญในการผลิ ต ปริ ม าณและคุ ณ ภาพของทรั พ ยากรหรื อ
ปั จจัยการผลิตที่มีอยู่ และนโยบายเกี่ยวกับการผลิต เป็ นต้น ซึ่ งมีผลทาให้แต่ละสังคม แต่ละระบบเศรษฐกิจ
หรื อแต่ละประเภททาการผลิตสิ นค้าแตกต่างกันออกไป แต่การผลิ ตสิ นค้าและบริ การต่างๆ นั้นเกิดขึ้นเพื่อ
ตอบสนองความต้องการผูบ้ ริ โภคทั้งสิ้ น
ลาดับขั้นการผลิต
แบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอน คือ
1. การผลิ ตขั้นปฐมภู มิ เ ป็ นการผลิ ตแบบดั้ง เดิ ม ของมนุ ษ ย์ โดยการนาทรั พ ยากรธรรมชาติ ม าใช้
ประโยชน์โดยตรง การผลิตจะไม่สลับซับซ้อน ได้แก่ การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การประมง เป็ นต้น
2. การผลิตขั้นทุติยภูมิ เป็ นการผลิ ตที่นาผลผลิตจากการผลิตขั้นปฐมภูมิมาแปรรู ป ให้เกิดประโยชน์
ขึ้นใหม่ ได้แก่ การทาอุตสาหกรรมแปรรู ปต่างๆ
3. การผลิตขั้นตติยภูมิ เป็ นการผลิ ตที่เกี่ ยวข้องกับการให้บริ การ การอานวยความสะดวก เช่ น การ
ขนส่ ง การธนาคาร การค้า การประกันภัย
เราจะเห็นได้วา่ ประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ การผลิตส่ วนใหญ่จะเป็ นการผลิตขั้นทุติยภูมิ
และตติยภูมิ แต่ประเทศที่ไม่มีความเจริ ญทางเศรษฐกิจการผลิตส่ วนใหญ่จะเป็ นการผลิตขั้นปฐมภูมิ

รู ปแบบของการผลิต หรือ การเพิม่ อรรถประโยชน์
อรรถประโยชน์ (Utility) หมายถึ ง ความสามารถในการบาบัดความต้องการที่มีอยู่ในตัวสิ นค้าที่ทา
การผลิต (Production) เป็ นการสร้างหรื อเพิ่มอรรถประโยชน์ของสิ นค้าและบริ การ ซึ่งเป็ นประโยชน์ ทาง
เศรษฐศาสตร์ ซึ่ งสามารถทาได้ดงั นี้
1. การเปลี่ยนแปลงรู ป (Form Utility) คือ การเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างสิ นค้า เป็ นการนาเอาวัตถุดิบหรื อ
ปั จจัยการผลิ ตมาเปลี่ ยนแปลงรู ป เพื่อให้เกิ ดสิ นค้าและบริ การชนิ ดใหม่ โดยใช้เครื่ องมือ เครื่ องจักรหรื อ
เทคโนโลยีการผลิ ต เช่ น การนาข้าวเปลื อกมาสี เป็ นข้าวสาร นาแผ่นเหล็กมาทาตู ้ นาผ้ามาตัดเสื้ อ นาถั่ว
เหลืองมาสกัดเป็ นน้ ามัน การแปรรู ปจากยางพาราเป็ นยางรถยนต์ เป็ นต้น
2. การเปลี่ยนสถานที่ (Place Utility) คือการเปลี่ยนสถานที่เป็ นการขนส่ งสิ นค้าหรื อวัตถุดิบ เกิดจาก
การขนย้ายสิ นค้าแห่ งหนึ่ งไปยังอีกแห่ งหนึ่ ง เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการผลิ ตสิ นค้าและบริ การ หรื อบาบัด
ความต้องการให้ผบู ้ ริ โภคมากขึ้นอย่างทัว่ ถึ ง เช่ น ขนส่ งแร่ จากในเหมืองมาในเมือง ขนส่ งน้ ามันจากโรง
กลัน่ ไปยังภูมิภาคต่างๆ การส่ งอ้อยไปยังโรงงานผลิตน้ าตาล การขนส่ งยางดิบไปยังโรงงานผลิตยาง พ่อค้า
ขายส่ ง ส่ งสิ นค้าไปยังร้านค้าปลีก เป็ นต้น ทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถซื้ อสิ นค้าได้สะดวก
3. การเปลี่ยนแปลงด้านเวลา (Time Utility) เป็ นการสร้างความพอใจให้แก่ผบู ้ ริ โภคอันเนื่ องจาก
การแปรรู ปปั จจัยการผลิต หรื อสิ นค้าและบริ การให้มีอายุการใช้งานได้นานขึ้น หรื อ การเก็บรักษาสิ่ งของ
เอาไว้ให้ผบู้ ริ โภคได้บริ โภคตามเวลาที่ตอ้ งการ สิ นค้า บางชนิ ดอาจบริ โภคได้เฉพาะบางฤดูกาล หรื ออาจ
กล่าวได้วา่ การผลิตสิ นค้าและบริ การสอดคล้องกับฤดูกาล เช่น ผลไม้นามาผลิตเป็ นผลไม้กระป๋ อง หรื อใน
ฤดูหนาวมีการผลิตเสื้ อกันหนาว หรื อเครื่ องทาน้ าอุ่นมากขึ้น หรื อในฤดูฝนมีการผลิตร่ มเพิ่มขึ้น ให้เพียงพอ
กับความต้องการที่สูงขึ้นในขณะนั้น ๆ
4. การเปลี่ยนกรรมสิ ทธิ์ (Possession Utility) สิ นค้าบางชนิ ดจะมีการเปลี่ยนกรรมสิ ทธิ์ หลายทอด
กว่าจะถึ งผูบ้ ริ โภค คือ กรรมสิ ทธิ์ จะเปลี่ ยนจากผูผ้ ลิ ตไปยังพ่อค้าขายส่ งจะส่ งต่อไปยังพ่อค้าขายปลี กและ
พ่อค้าขายปลีกจะกระจายไปยังผูบ้ ริ โภคหรื อผูท้ าหน้าที่เป็ นนายหน้าขายสิ นค้า เช่น รถยนต์ ที่ดิน เป็ นต้น
5. การให้ บ ริ ก าร(Services Utility) เป็ นการสร้ า งประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ หรื อ ความพอใจ
อันเนื่ องจากการให้บริ การโดยตรงแก่ ผูบ้ ริ โภค เช่ น การให้บริ การทางการแพทย์ การบริ การของบริ ษ ทั
นาเที่ยว การธนาคาร การศึกษา การขนส่ ง การประกันภัย การบริ การของร้านอาหาร ธุ รกิจโรงแรม เป็ น
ต้น

ปัจจัยการผลิต (Factor of production)
ปั จจัยการผลิ ต หมายถึ ง สิ่ งต่างๆ ที่ผูผ้ ลิ ตนามาผ่านกระบวนการผลิ ตเกิ ดเป็ นสิ นค้าและบริ การเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค ซึ่งสามารถแบ่งปั จจัยการผลิตออกได้ 4 อย่าง คือ
1. ทีด่ ินและทรัพยากร (land and natural resources) หมายถึง ปั จจัยการผลิตทุกชนิ ดที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ เช่ น ที่ดิน แร่ ธาตุต่างๆ ป่ าไม้ เป็ นต้น ที่ดินก่อให้เกิ ดการผลิ ตอย่างอื่นอีกด้วย เช่น ใช้ต้ งั โรงงาน
อุตสาหกรรม หรื อสถานที่ผลิตอื่นๆ ผลตอบแทนจากการใช้ที่ดินและทรั พยากรธรรมชาติ เรี ยกว่า ค่าเช่ า
(Rent)
2. แรงงานหรื อทรั พยากรมนุ ษย์ หมายถึ ง การใช้แรงกายบุคคล หรื อกาลังความคิดเพื่อก่อให้เกิ ด
ผลผลิตขึ้น หรื อการทางานทุกชนิดก่อให้เกิดผลผลิต แรงงานในฐานะการผลิตแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท คือ
1. แรงงานที่ไม่มีทกั ษะ เป็ นแรงงานที่ทางานโดยใช้กาลังเพียงอย่างเดียวในการทางานโดยไม่ตอ้ ง
มี ความรู ้ และรั บ การฝึ กฝนทักษะความชานาญเป็ นพิเศษ เช่ น งานแบกหาม งานขุดดิ น ขนดิ น เป็ นต้น
แรงงานประเภทนี้เป็ นแรงงานที่หาได้ง่าย เพราะบุคคลทัว่ ไปสามารถทางานประเภทนี้ได้
2. แรงงานกึ่ งทักษะ เป็ นแรงงานที่ ตอ้ งฝึ กฝน หรื อมี ความรู ้ บา้ งเล็กน้อยจึ งจะทางานได้ เช่ น
ช่างไม้ พวกช่างก่ออิฐถือปูน และช่างเครื่ องยนต์ แรงงานประเภทนี้ จาเป็ นต้องผ่านการฝึ กอบรมมาบ้างจึงจะ
ทางานได้ดี แต่ไม่ตอ้ งใช้เวลาในการฝึ กฝนนานนัก
3. แรงงานที่ มีทกั ษะ เป็ นแรงงานที่ได้รับการศึ กษา ต้องมี ฝีมื อในการทางานเป็ นพิเศษ ได้แก่
ช่างแกะสลัก ช่างปั้ น และช่ างเจียรนัยเพชรพลอย แรงงานประเภทนี้ จาเป็ นต้องได้รับการฝึ กหัดอบรมเป็ น
ระยะเวลานานจึงจะสามารถทางานประเภทนี้ ได้ และมีแรงงานอีกประเภทที่ตอ้ งใช้ความรู้ความสามารถ
ระดับสู งในการทางาน แรงงานประเภทนี้ ส่วนใหญ่จะเป็ นแรงงานทางเทคนิ คและวิชาการ ได้แก่ แพทย์
พยาบาล วิศวกร นักกฎหมาย และนักบัญชี แรงงานประเภทนี้ ตอ้ งได้รับการศึกษาในระดับสู งซึ่ งต้องใช้
ระยะเวลานาน ผลตอบแทนที่แรงงานได้รับจะอยูใ่ นรู ปของค่าจ้างหรื อค่าแรง (Wage)
3. ทุน หมายถึง สิ่ งที่มนุษย์ใช้ในการผลิตสิ นค้าและบริ การต่าง ๆ โดยตรง เช่น เครื่ องมือ เครื่ องจักร
และอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในการผลิต รวมถึงอาคาร โรงงาน และสิ่ งก่อสร้างทุกชนิ ดที่สร้างเพื่อใช้ประโยชน์
ในการผลิต โดยทัว่ ไปทุนแบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภท
1. ทุนแท้จริ ง คือ สิ่ งที่ใช้ผลิตสิ นค้าและบริ การโดยตรง เช่น
- ทุนทางเกษตรกรรม ได้แก่ เครื่ องมือเครื่ องใช้ทางการเกษตร ปุ๋ ยเคมียาฆ่าแมลงศัตรู พืช
- ทุนทางอุตสาหกรรม ได้แก่ อาคารโรงงาน วัตถุดิบ เครื่ องจักร รถยนต์ เป็ นต้น
- ทุนทางพาณิ ชยกรรม ได้แก่ เครื่ องสานักงาน อาคารพาณิ ชย์ ร้ านค้า อุ ปกรณ์ อานวยความ
สะดวก เป็ นต้น

2. เงินทุน คือ สื่ อกลางที่นาไปซื้ อทุนแท้จริ งเพื่อนามาผลิตสิ นค้าอีกต่อหนึ่ งในทางเศรษฐศาสตร์
เงินทุนจึงไม่ใช่ทุนที่แท้จริ ง เพราะไม่สามารถผลิตสิ นค้าโดยตรง
ทุนที่ใช้ในการผลิต ซึ่ งอาจอยูใ่ นรู ปเงินทุน ( money capital) ที่ใช้ในการดาเนินการหรื อในอยูร่ ู ป
ของสิ นทรัพย์ประเภททุน (capital goods) ถือเป็ นปั จจัยการผลิตก็ได้ ซึ่ งทุนเหล่านี้ มีผลตอบแทนจากการใช้
คือ ดอกเบีย้ (interest)
4. ผู้ประกอบการ หมายถึ ง ผูท้ ี่นาเอาที่ดินทุน แรงงาน มาดาเนิ นการผลิ ตสิ นค้าและบริ ก าร เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค ผูป้ ระกอบการถือเป็ นปั จจัยการผลิตที่สาคัญที่สุด เพราะเป็ นผูร้ ิ เริ่ มทา
การผลิ ตโดยรวมปั จจัยทั้ง 3 ชนิดเข้าด้วยกันเพื่อผลิ ตเป็ นสิ นค้าและบริ การ ผูป้ ระกอบการมีความแตกต่าง
จากแรงงานธรรมดาในแง่ ที่ ว่า ผูป้ ระกอบการท าหน้า ที่ เกี่ ย วกับการตัดสิ นใจ และวางนโยบายต่ างๆใน
การผลิต ซึ่ งผลตอบแทนของผูป้ ระกอบการก็คือ กาไร (profit)
สรุ ป ผูเ้ ป็ นเจ้าของปัจจัยการผลิตจะได้รับผลตอบแทนจากการผลิตในรู ปแบบต่างๆ ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6
แสดงผลตอบปัจจัยการผลิต
ปัจจัยการผลิต
ผลตอบแทน
1. ที่ดิน
ค่าเช่า
2. แรงงาน
ค่าจ้าง เงินเดือน โบนัส
3. ทุน
ดอกเบี้ย ผลกาไร
4. ผูป้ ระกอบการ
ผลกาไร เงินเดือน
ผลตอบแทนที่เจ้าของปั จจัยการผลิตได้รับในรู ปแบบต่าง ๆ ข้างต้น เรี ยกว่า “รายได้ ”
รายได้ = ค่ าเช่ า + ค่ าจ้ าง + ดอกเบีย้ + กาไร

หน่ วยธุรกิจ
หน่วยธุ รกิจ หมายถึง หน่วยเศรษฐกิจที่ทาหน้าที่ในการผลิตสิ นค้าและบริ การโดยนาเอาปั จจัยการผลิต
มาผสมผสานกันก่อให้เกิ ดเป็ นสิ นค้าและบริ การ โดยมีจุดมุ่งหมาย คือกาไรสู งสุ ด หน่ วยธุ รกิ จแบ่งเป็ น 4
ประเภท คือ ธุ รกิจเจ้าของคนเดียว ห้างหุ น้ ส่ วน บริ ษทั จากัด และสหกรณ์
องค์ กรธุรกิจทีม่ ีเจ้ าของคนเดียว
กิจการที่มีเจ้าของคนเดียวมีลกั ษณะสาคัญคือ การตัดสิ นใจขึ้นที่บุคคลเดียว การบริ หารอิสระและ
คล่องตัว ผลกาไรเป็ นของคนเดียว
ข้ อดี
- จัดตั้งกิจการได้ง่ายไม่มีความยุง่ ยากทางกฎหมาย
- มีอิสระเต็มที่ในการดาเนินการเพราะบริ หารด้วยตนเอง
- รายได้ตกกับเจ้าของแต่เพียงผูเ้ ดียว
ข้ อเสี ย
- เจ้าของต้องรับภาระหนี้ สินไม่จากัด ถ้าหนี้ สินมูลค่าสู งกว่ากิจการ เจ้าหนี้ สามารถเรี ยกร้อง ให้
นาสิ นทรัพย์อื่นๆ มาชาระหนี้ได้ เจ้าของถูกฟ้ องร้องให้เป็ นบุคคลล้มละลายได้ถา้ ไม่สามารถชาระหนี้
- ความสามารถในการหาเงินทุนมีจากัด กูจ้ ากสถาบันการเงินได้นอ้ ย
- ขาดความต่อเนื่ องในการดาเนิ นกิจการ องค์กรธุ รกิจอาจไม่สามารถดาเนิ นต่อไปได้ ถ้าเจ้าของ
ตาย พิการหรื อกลายเป็ นบุคคลล้มละลาย เป็ นต้น
- เป็ นการยากที่จะดูแลส่ วนต่างๆ ได้ทวั่ ถึงเพราะเจ้าของต้องดาเนินการทุกอย่างเพียงคนเดียวและ
เจ้าของอาจขาดความชานาญเฉพาะด้านที่จาเป็ นต่อการดาเนินธุ รกิจ
ห้ างหุ้นส่ วนจากัด
1. ห้างหุ ้นส่ วนจากัดคือ กิ จการที่ประกอบด้วยหุ ้นส่ วนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ในห้างหุ ้นส่ วนจากัด
มีหุ้นอยู่ 2 ประเภท คือ หุ ้นประเภทรับผิดชอบหนี้ สินจากัดและประเภทที่รับผิดชอบหนี้ สินไม่จากัด โดยที่
หุ ้นส่ วนที่ไม่จากัดความรับผิดในหนี้ สินทั้งหมด จึงมีอานาจตัดสิ นใจมากกว่าหุ ้นส่ วนที่รับผิดชอบหนี้ สิน
จากัด
2. ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญ หุ น้ ส่ วนทุกคนรับผิดชอบหนี้สินไม่จากัด
ข้ อดี
- จัดตั้งกิจการได้ง่าย จะจดหรื อไม่จดทะเบียนก็ได้ ถ้าจดจะเรี ยกว่าห้างหุ น้ ส่ วนสามัญนิติบุคคล
- มีขอ้ ได้เปรี ยบในการดาเนินการบริ หารมีมากว่าโดยเจ้าของเพียงคนเดียวเพราะหุ ้นส่ วนสามารถ
ใช้ความชานาญเฉพาะด้านที่แตกต่างกันเพื่อประโยชน์ในการบริ หารธุ รกิจ
- มี ค วามสามารถในการจัด หาทุ นเพิ่ ม ขึ้ น สามารถกู้เ งิ นจากสถาบันการเงิ น ได้ม ากขึ้ นและ
สามารถระดมทุนจากหุ น้ ส่ วน

ข้ อเสี ย
- หุ ้นส่ วนแต่ละคนต้องรับภาระหนี้ สินไม่จากัด แม้วา่ หนี้ สินจะเกิ ดจากการดาเนิ นงานผิดพลาด
หรื อความฉ้อฉลของหุ น้ ส่ วนคนใดคนหนึ่ง
- ขาดความต่อเนื่องในการดาเนินกิจการ องค์กรธุ รกิจอาจไม่สามารถดาเนิ นต่อไปได้ ถ้าหุ ้นส่ วน
ตาย หรื อถอนตัวจากกิจการหรื อเกิดข้อขัดแย้งระหว่างหุ ้นส่ วน
- ขนาดของกิ จการไม่สามารถขยายใหญ่เกิ นกาลังทรั พย์สิน(ส่ วนของเจ้าของที่ หุ้นส่ วนทุ กคน
นามาลง) นอกจากจะเพิ่มจานวนผูเ้ ข้ามาร่ วมเป็ นหุ น้ ส่ วน
บริษัทจากัด
1. บริ ษทั จากัด เป็ นหน่วยธุ รกิจที่มีบุคคลตั้งแต่ 7 คนขึ้นไปถือหุ ้น โดยมีความรับผิดชอบจากัดตาม
จานวนหุน้ ที่ตนถือ
2. หุ ้นของบริ ษ ทั จากัด ประกอบด้วยหุ ้นบุ ริม สิ ท ธิ์ เป็ นหุ ้นที่ ผูถ้ ื อหุ ้นได้รับ เงิ นปั นผลในอัตราที่
กาหนดไว้แน่ นอน และรับก่ อนผูถ้ ื อหุ ้นสามัญ แต่ไม่มีสิทธิ์ ออกเสี ยงในการดาเนิ นงานของบริ ษทั และ
หุ น้ สามัญเป็ นหุ น้ ที่ไม่ได้กาหนดเงินปั นผลในอัตราที่แน่นอน ส่ วนหุ น้ กูเ้ ป็ นเงินทุนที่กยู้ มื จึงเข้าลักษณะของ
“เจ้าหนี้”
ข้ อดี
- จากัดความรับผิดชอบในภาระหนี้สินของผูถ้ ือหุ น้ เนื่องจากบริ ษทั ถือเป็ นนิ ติบุคคลตามกฎหมาย
ที่แยกจากบุคคลที่เป็ นเจ้าของหรื อผูถ้ ือหุน้
- มีความต่อเนื่ องของกิจการเนื่ องจากการดาเนิ นการของบริ ษทั ไม่ข้ ึนอยูก่ บั ผูถ้ ือหุ ้น หุ ้นสามารถ
โอนให้กบั บุคคลอื่นได้ถา้ เจ้าของหุ น้ ตาย
- สามารถในการจัดหาทุนได้หลายทาง เช่ น ออกหุ ้นสามัญและ/หรื อหุ ้นกูข้ ายให้กบั ประชาชน
หรื อสามารถกูเ้ งินจากสถาบันการเงินมากขึ้น สามารถขยายกิจการและลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ได้
- สามารถจ้างบุคคลากรที่มีคุณภาพมาทางาน เนื่ องจากบริ ษทั มีความต่อเนื่ องของกิจการ มีความ
มัน่ คงและสามารถให้เงินเดือนและสวัสดิการที่ดีกว่าห้างหุ น้ ส่ วน
ข้ อเสี ย
- การดาเนินการถูกจากัดภายใต้กฎหมายหลายฉบับ
- เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราที่สูง
- ต้องเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นหรื อสาธารณชนในกรณี บริ ษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์
บรรษัท
1. บรรษัทคล้ายบริ ษทั แต่จดั ตั้งขึ้นโดยกฎหมายพิเศษ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

2. ผูถ้ ื อหุ ้นของบรรษัทส่ วนใหญ่เป็ นภาคเอกชน แต่ก็มีกระทรวงการคลังถื อหุ ้นรวมอยู่ดว้ ย จึง
ค่อนข้างมีความมัน่ คง ตัวอย่าง บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สหกรณ์
สหกรณ์เป็ นหน่วยธุ รกิจที่ต้ งั โดยบุคคลตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป มีการจดทะเบียนตามกฎหมาย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสมาชิก ( ผูถ้ ือหุน้ )
ข้ อดี
- มีนโยบายการลงคะแนนเสี ยง คือ สมาชิกมีสิทธิ ออกเสี ยงคนละ 1 เสี ยงเท่านั้น (ไม่วา่ จะถือหุ ้น
จานวนเท่าใด ) และจะลงคะแนนเสี ยงแทนกันไม่ได้
- แบ่งผลกาไร ( เงินปั นผล ) ตามมูลค่าสิ นค้าที่สมาชิกซื้ อจากสหกรณ์ในรอบ 1 ปี
ข้ อเสี ย
- การดาเนินงานไม่ค่อยมีประสิ ทธิ ภาพ เพราะผูบ้ ริ หารได้รับผลตอบแทนต่า และไม่มีแรงจูงใจ
แข่งขันกับธุ รกิจประเภทอื่น
สหกรณ์ แห่ งแรกของไทย คือ สหกรณ์ วดั จันทร์ ไม่จากัดสิ นใช้จงั หวัดพิษณุ โลก จัดเป็ นสหกรณ์
การเกษตรจัดตั้งสมัยรัชกาลที่ 6 และปัจจุบนั ประเทศไทยมีสหกรณ์การเกษตรมากที่สุด
ต้ นทุนการผลิต
การวิเคราะห์เรื่ องต้นทุนการผลิ ตมีรากฐานมาจากการวิเคราะห์เรื่ องการผลิต ทั้งนี้ เพราะในการผลิ ต
สิ นค้า ผูผ้ ลิ ตได้รวบรวมปั จจัย การผลิ ต มาจากเจ้า ของปั จจัย การผลิ ตมาใช้ในการผลิ ต ดัง นั้นจึ ง ต้องจ่ า ย
ค่าตอบแทนให้กบั เจ้าของปั จจัยการผลิ ตที่เข้ามามีส่วนร่ วมในการผลิต ดังนั้นจึงต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กบั
เจ้าของปัจจัยการผลิตในรู ปของ ค่าเช่า ค่าจ้าง ดอกเบี้ย และกาไร ซึ่ งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ่ายให้กบั เจ้าของปั จจัย
การผลิตรวม เรี ยกว่า ต้นทุนการผลิต
ลักษณะของต้ นทุน ในทางเศรษฐศาสตร์
ได้จาแนกต้นทุนออกเป็ น
1. ต้ นทุนชั ดแจ้ งและต้ นทุนแฝง
- ต้นทุนชัดแจ้ง (Explicit cost) คื อค่าตอบแทนปั จจัยการผลิ ตต่างๆที่จ่ายเป็ นตัวเงิ นอาจไม่มี
หลักฐานการรับ จ่ายเงินเพื่อบันทึกบัญชี
- ต้นทุนแฝงหรื อทุนไม่ชดั แจ้งหรื อต้นทุ นประเมิ น คื อต้นทุนที่ เกิ ดจากการใช้ปัจจัยการผลิตที่
เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ส่วนตัวของผูป้ ระกอบการ โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็ นตัวเงินหรื อจ่ายค่าตอบแทน เป็ น
ตัวเงินแต่ต่ากว่าราคาตลาด เช่นใช้ที่ดินของตนเองปลูกข้าวโดยใช้แรงงานตนเองและใช้เมล็ดพันธุ์ขา้ วที่เก็บ
ไว้เพาะปลูก เป็ นต้น

2. ต้ นทุนทางเศรษฐศาสตร์ และต้ นทุนทางบัญชี
- ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ (economic cost) คือ ค่าตอบแทนปั จจัยการผลิตทั้งหมดรวมกาไรปกติ
ที่ผปู ้ ระกอบการได้รับทั้งที่จ่ายเป็ นตัวเงินหรื อเป็ นสิ่ งของหรื อที่ไม่ได้จ่าย สรุ ปแล้วต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์
ประกอบด้วยต้นทุนชัดแจ้งและต้นทุนแฝง
- ต้นทุนทางบัญชี คือต้นทุนที่รวมเฉพาะ ต้นทุนชัดแจ้งส่ วนที่มีหลักฐานการรับ - จ่ายเงิ นที่
สามารถบันทึกบัญชี ได้ และอาจรวมต้นทุนแฝงบางรายการที่อาจประเมินมูลค่าได้ตามกฎหมายภาษีเงินได้
นิติบุคคลอนุญาตไว้ (ต้นทุนทางบัญชีจึงเป็ นต้นทุนที่คานวณขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อการเสี ยภาษี)
3. ค่ าเสี ยโอกาส (Opportunity cost) คือมูลค่าของทางเลือกที่ดีที่สุดในบรรดาทางเลือกทั้ง หลายที่
ต้องสละไป เมื่อมีการตัดสิ นใจเลือกทางใดทางหนึ่ งในการใช้ทรัพยากร ซึ่ งการตัดสิ นใจเลือกใช้ทรัพยากร
ทุกครั้งจะมีค่าเสี ยโอกาส หากว่ามีค่าเสี ยโอกาสต่าถื อว่าเป็ นการเลื อกใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม ถ้ามีค่าเสี ย
โอกาสสู งถือว่าการเลือกใช้ทรัพยากรไม่เหมาะสม เช่น หากเราเรี ยนจบปริ ญญาตรี จะเลือกประกอบอาชี พใด
อาชีพหนึ่ง โดยนาทางเลือกมาประเมินมูลค่าเป็ นตัวเงิน
ตัวอย่าง
1. ถ้าจะทางานบริ ษทั มีรายได้ตลอดชีพรวม
30 ล้านบาท
2. ถ้าทางานรัฐบาลมีรายได้ตลอดชีพ
20 ล้านบาท
3. ถ้าเรี ยนต่อปริ ญญาโทและทางานเอกชนมีรายได้รวม 80 ล้านบาท
ถ้าเลือกทางที่ 1หรื อ 2 ค่าเสี ยโอกาสเท่ากับ 80 ล้านบาท ถ้าเลือกทางที่ 3 ค่าเสี ยโอกาสเท่ากับ
30 ล้านบาท.... คิดว่ าทางเลือกใดเหมาะสมทีส่ ุ ด
จากตัวอย่า งทางเลื อกที่ เหมาะสมที่ สุดคื อทางเลื อกที่ 3 เพราะมี ค่ า เสี ย โอกาสต่ า สุ ด ทางเลื อกที่
เหมาะสมรองลงมาคือทางเลือกข้อที่ 1ทางเลื อกที่เหมาะสมน้อยที่สุดคือข้อที่2เพราะส่ วนต่างค่าเสี ยโอกาส
กับมูลค่าของทางเลือกนี้ มีค่าสู งที่สุด จะเห็ นว่า ถ้าใช้ปัจจัยการผลิ ตที่มีประสิ ทธิ ภาพเชิ งเศรษฐกิจสู ง จะมี
ต้นทุ นค่ า เสี ย โอกาสต่ า ซึ่ ง เป็ นประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จที่ เป็ นตัวเงิ นรวมถึ ง ประโยชน์ ต่า งๆ ที่ ส ามารถ
ประเมินเป็ นตัวเงินออกมาได้ เช่น ความพอใจ ความสะดวกสบาย ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ปั จจัยการผลิ ตแต่ละชนิ ดสามารถนาไปใช้ผลิ ตสิ นค้าได้หลายชนิ ด ถ้านาปั จจัยการผลิ ตไปใช้ใน
การผลิ ตสิ นค้าชนิ ดหนึ่ ง ก็จะหมดโอกาสที่จะนาปั จจัยการผลิตชนิ ดนั้นไปใช้ในการผลิตสิ นค้าชนิ ดอื่นอีก
เพราะฉะนั้นเจ้าของปั จจัยการผลิ ตจะต้องนาปั จจัยการผลิ ตไปใช้ในทางที่มีผลตอบแทนสู งสุ ด โดยยอม
เสี ยสละผลตอบแทนที่จะได้รับจากปั จจัยการผลิตที่นาไปใช้ในทางอื่น เราเรี ยกผลตอบแทนสู งสุ ดที่เจ้าของ
ปั จจัยการผลิตต้องเสี ยสละไป เนื่องจากการนาปั จจัยการผลิตไปใช้ในการผลิ ตสิ นค้าชนิ ดหนึ่ งว่าต้นทุนค่า
เสี ยโอกาส

4. ต้ นทุนของสั งคม (social cost)
ต้นทุนของสังคม คือ ต้นทุนทุกชนิดที่เกิดจากการผลิตสิ นค้าและบริ การชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ งที่สังคม
ต้องรับภาระ ต้นทุนของสังคมประกอบด้วย
1. ต้นทุนที่มีผลกระทบภายนอก (externalities)หมายถึงผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมใดๆ
อัน
ส่ งผลต่อบุคคลอื่นโดยไม่มีการจ่ายเงินชดเชยผลกระทบดังกล่าวแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ
- ผลกระทบภายนอกที่เป็ นบวก (external economices) เช่น การทาไร่ ดอกทานตะวันเพื่อผลิต
เมล็ ดขาย ท าให้เกิ ดการท าฟาร์ ม เลี้ ย งผึ้ง ได้ท้ งั น้ า ผึ้ง และผึ้ง ช่ วยผสมเกสร ทั้ง ยัง ได้ผ ลผลิ ตจากเมล็ ด
ทานตะวันและได้อาชีพเสริ มโดยให้คนไปท่องเที่ยวถ่ายภาพ
- ผลกระทบภายนอกที่เป็ นลบ (external diseconomices) เช่น การสร้างคอมโดมิเนียมและใช้
หน้าต่างกระจกติดฟิ ล์มแห่ งหนึ่ งก่อให้เกิ ดแสงสะท้อนต่ออาคารฝั่ งตรงข้ามเป็ นเหตุให้เกิ ดความร้ อนสู ง
ผิดปกติในตัวอาคาร จัดเป็ นผลกระทบภายนอกที่เป็ นลบ
2. ต้นทุนและประโยชน์เอกชน (private cost and benefit) ต้นทุนเอกชน คือต้นทุนที่หน่วยผลิ ต
เป็ นผูร้ ับโดยตรง ได้แก่ค่าตอบที่จ่ายให้ปัจจัยการผลิต เช่น ค่าจ้าง ค่าเช่า ดอกเบี้ย ค่าวัตถุดิบ ส่ วนประโยชน์
เอกชนคือรายรับของหน่วยผลิตจากการขายผลผลิต โดยสรุ ปต้นทุนเอกชนเกิดจากการซื้ อขายปั จจัยการผลิต
ส่ วนประโยชน์เอกชนเกิดจากการซื้ อขายผลผลิต ทั้ง 2 อย่างมีการซื้ อขายในตลาด
3. ต้นทุนและประโยชน์สังคม (social cost and benefit) ต้นทุนสังคม คือผลรวมต้นทุนเอกชน
และผลกระทบภายนอกที่เป็ นลบ ส่ วนประโยชน์สังคม (social benefit) คือผลรวมของประโยชน์เอกชนและ
ผลกระทบภายนอกที่เป็ นบวก
โดยสรุ ปเศรษฐศาสตร์ ให้ความสนใจต้นทุนสังคมเพราะผลกระทบภายนอกที่เป็ นลบมักจะสร้าง
ปั ญหาต่อสังคมส่ วนรวมและกลไกตลาดซึ่ งเกี่ ยวกับการซื้ อขายปั จจัยการผลิ ตและผลผลิ ตนั้นไม่สามารถ
แก้ปัญหานี้ ได้ เนื่ องจากผูท้ ี่เสี ยหายจากการถูกผลกระทบภายนอกที่เป็ นลบอยู่วงนอกการซื้ อขาย จึงอาศัย
กฎหมายแก้ปัญหานี้ แต่เศรษฐศาสตร์ มีส่วนแก้ไขโดยช่วยวางหลักเกณฑ์และประเมินมูลค่าความเสี ยหายที่
เกิดจากผลกระทบภายนอกเพื่อกาหนดค่าชดเชยที่เหมาะสมได้
5. การผลิตและต้ นทุน
การผลิตเศรษฐศาสตร์ แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ คือ
1. การผลิ ต ระยะสั้ น (Short-run production) คื อ การผลิ ตที่ ใ ช้ท้ งั ปั จจัย การผลิ ต คงที่ (fixed
factors) คือ ปั จจัยที่มีปริ มาณคงที่ไม่แปรผกผันตามปริ มาณผลผลิ ตไม่ว่าปริ มาณผลผลิ ตจะเป็ นเป็ นเท่าไร
ปั จจัยทุกชนิ ดเป็ นปั จจัยคงที่ได้ทราบเท่าที่มีจานวนเท่าเดิ ม เช่ น โรงงาน เครื่ องจักร เป็ นต้น และปั จจัยการ
ผลิตผันแปร (variable factors) คือ ปั จจัยที่แปรผกผันตามปริ มาณผลผลิ ตและเป็ นปั จจัยที่ผผู้ ลิตสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ทุกเวลา
2. การผลิตระยะยาว (long-run production) คือการผลิ ตที่ผูผ้ ลิตสามารถเปลี่ ยนแปลงปั จจัย
การผลิตทุกชนิดตามความต้องการได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงโรงงานหรื อกิจการ(scale of plant) นั้นเอง เราจะ

เห็ นได้ว่าในระยะยาวปั จจัยทุ กชนิ ดเป็ นปั จจัยแปรผันจะไม่มีปัจจัยคงที่ เพราะปั จจัยคงที่ กลายสภาพเป็ น
ปัจจัยแปรผันไปทันที่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปริ มาณหรื อขนาดของมัน
3. ต้นทุนระยะสั้นและต้นทุนระยะยาว
เนื่ องจากการผลิ ตระยะสั้นประกอบด้วยปั จจัยคงที่และปั จจัยแปรผัน ส่ วนการผลิ ตระยะยาว
ประกอบด้วยปั จจัยคงที่ ดังนั้นจึงอธิ บายได้ดงั นี้
- ต้นทุนคงที่ (fixed cost) เป็ นค่าตอบแทนที่จ่ายให้ปัจจัยคงที่ (คือปั จจัยที่มีปริ มาณคงที่ ไม่
แปรผันไปตามปริ มาณผลผลิต เช่น อาคารโรงงาน เครื่ องจักร ที่ดิน ค่าเช่าที่ดิน ดอกเบี้ย) ต้นทุนคงที่จึงไม่มี
การเปลี่ยนแปลงไปตามปริ มาณผลผลิต เนื่ องจากปั จจัยการผลิตทุกอย่างอาจเป็ นปั จจัยคงที่ได้ตราบเท่าที่มี
จานวนเท่าเดิมไม่แปรผันไปตามปริ มาณการผลผลิต
- ต้นทุนแปรผัน (variable cost) คือค่าตอบแทนที่ใช้จ่ายให้ปัจจัยแปรผัน จะแปรผันตาม
ปริ มาณผลผลิต ได้แก่ เงินเดือนและค่าจ้างพนักงาน ค่าวัตถุดิบ ค่าซ่อมเครื่ องจักร ค่าน้ าไฟ โทรศัพท์ ฯลฯ

เทคโนโลยีกบั การผลิตสิ นค้ าและบริการ
ความหมายของเทคโนโลยี
เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง ความรู ้และการถ่ายทอดความรู ้ในการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิต
สิ นค้าและบริ การต่างๆ โดยเฉพาะความรู ้และความชานาญ วิธีการที่เกิดประโยชน์กบั การผลิต การกระจาย
ผลผลิต เช่น ความรู ้ในการใช้ทรัพยากร ความชานาญในการผลิต วิธีการบริ หารการตลาด เป็ นต้น
ลักษณะของเทคโนโลยี
เทคโนโลยี สามารถจาแนกได้ 2 ลักษณะ คือ
- เทคโนโลยีที่ แฝงอยู่ใ นรู ป ของความรู ้ และวิท ยากร ที่ เราเรี ย กว่า ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (human
resources) หรื อทุนมนุ ษย์ (human capital) หมายถึ งความรู ้ ความสามารถที่มีอยู่ในตัวมนุ ษย์ โดยที่ความรู ้
ความสามารถในตัวมนุ ษ ย์จะมี ม ากน้อยเพี ย งใดในแต่ ล ะสั ง คมนั้นก็ ข้ ึ นอยู่ก ับ ปริ ม าณและคุ ณภาพของ
ประชากร ซึ่ งเชื่ อกันว่าสามารถพัฒนาได้ดว้ ยการให้การศึกษา ฝึ กอบรม ส่ งผลให้มีการเลือกใช้เทคนิ คและ
วิธีการใหม่ๆ ที่ทาให้การปฏิ บตั ิงานเป็ นไปด้วยความง่าย รวดเร็ ว ประหยัดและมีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้นกว่า
วิธีการทางานเดิมๆ
- เทคโนโลยีที่แฝงมากับ เครื่ องจักร อุปกรณ์การผลิตต่างๆ ที่เรี ยกว่า สิ นค้าทุน (capital goods)
หมายถึงความสามารถในการผลิต เช่น ความสามารถในการทางาน ความสามารถในการประหยัดเวลา ซึ่ งมี
ผลทาให้การทางานบางอย่างง่ายกว่าการทางานด้วยมือเปล่า เป็ นต้น

เทคโนโลยีกบั ความสามารถในการผลิต
แม้ว่าเทคโนโลยีจะเป็ นสิ่ งที่ มี อยู่ในทุ กกิ จกรรมแล้ว แต่ที่ส นใจกันมากคงเป็ นเทคโนโลยีใ น
กิจกรรมการผลิต ทั้งนี้เพราะแต่ละสังคม แต่ละประเทศต่างให้ความสนใจกับการใช้ทรัพยากรหรื อปั จจัยการ
ผลิ ต ที่ มี อ ยู่จ ากัด ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด โดยการพัฒ นาขี ด ความสามารถในการผลิ ต หรื อ การเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการผลิต ซึ่ งในปั จจุบนั เราจะเห็นว่าสิ่ งที่สาคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ความรู ้ความชานาญในการ
นาทรัพยากรหรื อปั จจัยการผลิตที่มีอยูจ่ ากัดนั้นไปใช้ใน การผลิตมีมากน้อยเพียงใด ดังนั้นการพัฒนาขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยีข องแต่ ล ะสั ง คมจึ ง ท าให้ค วาม สามารถในการผลิ ตเปลี่ ย นแปลงไปด้ว ย
กล่าวคือ สังคมที่มีความรู ้ความชานาญในการผลิตดีกว่า จะได้รับผลผลิตมากกว่า หรื อพูดง่ายๆว่า “สังคมที่มี
ระดับเทคโนโลยีสูงกว่าจะเป็ นสังคมที่ผลิ ตได้มากกว่า” ทั้งๆ ที่ใช้ทรั พยากรในปริ มาณและคุ ณภาพที่เท่า
เทียมกัน
ประโยชน์ จากการนาเทคโนโลยีมาใช้ เพือ่ การเพิม่ ผลผลิต
- การนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการผลิตสิ นค้าและบริ การช่วยให้สินค้าและบริ การมีคุณภาพได้
มาตรฐานตามแบบสากล กล่าวคือ มีการกาหนดระดับคุ ณภาพ จัดทามาตรฐาน ควบคุ มกระบวนการผลิ ต
ตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ และการประกันคุณภาพการใช้งานของสิ นค้า
- การนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการผลิตสิ นค้าและบริ การช่วยให้เกิดความปลอดภัย
ใน
กระบวนการทางาน ทาให้พนักงานได้ผลงานที่มีคุณภาพ มีประสิ ทธิภาพในการทางานที่สูง
- การนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการผลิ ตสิ นค้าและบริ การช่วยให้หน่ วยธุ รกิ จหรื อรัฐบาลมีผล
กาไรเพิ่มขึ้นจากการประกอบการ ทาให้ภาคการผลิตเกิดความมัน่ คง อัตราการว่างงานลดลง
- การนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการผลิ ตสิ นค้าและบริ การช่วยให้ผผู ้ ลิ ตลดต้นทุนการผลิ ตลง
สามารถผลิตสิ นค้าออกมาขายในราคาที่ต่ากว่าผูผ้ ลิตรายอื่นๆ ทาให้เพิม่ ความสามารถในการแข็งขัน
ผลกระทบทีเ่ กิดจากการใช้ เทคโนโลยี
- เกิ ดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม เนื่ องจากการขยายตัวการผลิ ต ทาให้เกิดกากหรื อของเสี ยจาก
การผลิต เกิดปั ญหาภาวะมลพิษธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
- เกิดผลกระทบต่อดุลการค้า กล่าวคือ ในยุคของการแข่งขันเพื่อแย่งชิ งตลาด ผูผ้ ลิตแต่ละราย
ต่างเร่ งเพิ่มผลผลิตโดยการนาเทคโนโลยีมาใช้
- เกิ ดผลกระทบต่ อการบริ โภคนิ ยม กล่ า วคื อ ผูบ้ ริ โภคได้รับ ประโยชน์สิ นค้าและบริ การ
มีคุณภาพสู ง ราคาถูก มีสินค้าให้เลือกมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันจะเกิดผลกระทบต่อการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟื อย
ของผูบ้ ริ โภค ที่ใช้สอยเกินพอดี
- เกิดผลกระทบต่อการจ้างงาน กล่าวคือ การนาเทคโนโลยีมาใช้แทนแรงงานคน ทาให้แรงงาน
จานวนหนึ่งถูกเลิกจ้างและไม่มีรายได้

สรุ ป
การผลิ ต หมายถึ ง การนาเอาปั จจัยการผลิ ตผ่านกระบวนการผลิตออกมาเป็ นผลผลิตในเรื่ องของ
ระยะเวลาในการผลิ ตแบ่งเป็ นการผลิ ตในระยะสั้นและการผลิ ตในระยะยาว การผลิ ตในระยะสั้นเป็ นการ
ผลิตในช่วงเวลาที่ผผู ้ ลิตไม่สามารถเปลี่ยนแปลงปั จจัยการผลิตบางอย่างได้ จึงมีปัจจัยคงที่และปั จจัยผันแปร
ส่ วนการผลิตในระยะยาวเป็ นการผลิ ตในช่วงเวลาที่ยาวนานที่ผผู ้ ลิ ตสามารถเปลี่ยนแปลงปั จจัยการผลิตได้
ทุ กชนิ ด จึ งมี เฉพาะปั จจัยผันแปรเท่านั้น ในการศึ กษาการผลิ ตในระยะสั้นเป็ นการผลิ ตเพื่อให้ได้จานวนที่
เหมาะสมทั้งปั จจัยการผลิ ตและผลผลิ ต เพราะการเลื อกใช้ปัจจัยการผลิ ตในปริ มาณที่แตกต่างกันจะทาให้
ผลผลิ ตที่ ได้รั บแตกต่ างกัน การเลื อกใช้ ปั จจัยที่ เหมาะสมจะท าให้ ประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตสู งสุ ด โดยดู
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการผลิตและผลผลิตด้วยเส้นผลผลิตรวม ผลผลิตเฉลี่ย และผลผลิตเพิ่ม และมี
การแบ่งระยะเวลาการผลิตที่เหมาะสมเป็ น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็ นระยะที่เพิ่มปั จจัยผันแปรเข้าไปในปั จจัย
คงที่ ผลผลิตรวมและผลผลิตเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นเสมอ ระยะที่ 2 เป็ นระยะที่เมื่อเพิ่มปั จจัยผันแปรเข้าไปในปั จจัย
คงที่แล้ว ผลผลิตรวมจะเพิ่มขึ้น แต่เพิ่มในอัตราที่ลดลงไปเรื่ อย ๆ จนไปถึ งจุด ๆ หนึ่ งที่ผลผลิตรวมสู งสุ ด
ส่ วนผลผลิ ตเฉลี่ ยจะลดลงเรื่ อย ๆ สาหรั บผลผลิ ตเพิ่มจะลดลงไปจนมี ค่าเป็ นศูนย์ ระยะที่ 3 เป็ นระยะที่
ผลผลิตรวมและผลผลิตเฉลี่ยจะลดลงส่ วนผลผลิตเพิ่มจะมีค่าติดลบ
หน่ วยการผลิ ต ประกอบด้วย หน่ วยครัวเรื อน หน่ วยธุ รกิ จ หน่วยรัฐบาล ซึ่ งเป็ นหน่ วยที่มีบทบาท
ในการผลิตสิ นค้าและบริ การโดยเฉพาะหน่วยครัวเรื อนและหน่วยธุ รกิจที่มีบทบาทมากที่สุดในกระบวนการ
ผลิตสิ นค้าและบริ การมากที่สุด ซึ่ งหน่วยธุ รกิจประกอบด้วย ร้าน ห้างหุ ้นส่ วน บริ ษทั จากัดห้างหุ ้นส่ วนนิ ติ
บุคคล

