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สาระส าคญั 
1. เศรษฐศาสตรเ์ป็นวชิาทีว่่าด้วยการจดัสรรทรพัยากรที่มอียู่อย่างจ ากดัไป

ใชใ้นทางเลอืกเพื่อใหป้ระชาชนเกดิความพอใจมากทีสุ่ด 
2. เนื่องจากทรพัยากรธรรมชาตมิจี ากดั ขณะทีค่วามต้องการของมนุษยม์ไีม่

จ ากดั จงึท าให้เกดิปญัหาพื้นฐานทางเศรษฐกจิ คอื แต่ละสงัคมจะเลอืก
ผลติสนิคา้อะไร  ผลติอยา่งไร  และผลติใหก้บัคนกลุ่มใด 

3. การแก้ไขปญัหาพื้นฐานทางเศรษฐกจิของแต่ละประเทศจะท าได้อย่างไร
นัน้ ขึน้อยู่กบัว่าแต่ละประเทศจะอยู่ในระบบเศรษฐกจิแบบใด  ระบบ
เศรษฐกจิโดยทัว่ไปม ี3 ระบบ คอื ระบบเศรษฐกจิแบบไม่มกีารวางแผน 
หรอืระบบเศรษฐกจิแบบเสร ี ระบบเศรษฐกจิที่มกีารวางแผนอย่างเตม็ที่ 
หรอืระบบเศรษฐกจิแบบสงัคมนิยม  และระบบเศรษฐกจิแบบผสม 

4. ประเทศที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบเสรี  จะแก้ไขปญัหาพื้นฐานทาง
เศรษฐกจิโดยปล่อยให้กลไกตลาดท างานเต็มที่ ขณะที่ประเทศในระบบ

บทท่ี 1 
ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเศรษฐศาสตร ์
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เศรษฐกจิแบบสงัคมนิยมจะมหีน่วยงานวางแผนของรฐัท าหน้าทีว่างแผน
แก้ไขปญัหาพื้นฐานทางเศรษฐกจิ  ส่วนประเทศที่มรีะบบเศรษฐกจิแบบ
ผสม จะใชว้ธิผีสมผสานระหว่างสองวธิแีรก 

5. วงจรเศรษฐกิจอย่างง่าย เป็นการแสดงให้เห็นการท างานของระบบ
เศรษฐกจิโดยรวมโดยสมมตวิ่าไม่มรีฐับาลและอยู่ในระบบเศรษฐกจิ-แบบ
ปิด ใหม้หีน่วยเศรษฐกจิเพยีง  2  ส่วน คอื หน่วยธุรกจิซึง่จะซือ้ปจัจยัการ
ผลติจากครวัเรอืนมาผลติสนิค้าและบรกิารแลว้ขายให้กบัครวัเรอืน  และ
หน่วยครวัเรอืนซึง่เป็นผูบ้รโิภค และเป็นเจา้ของปจัจยัการผลติ คอื ทีด่นิ 
แรงงาน  ทุน  ผู้ประกอบการ  โดยได้ร ับผลตอบแทนในรูป  ค่าเช่า  
ค่าจา้ง  ดอกเบีย้ และก าไร  ตามล าดบั 

6. การวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร ์อาจมรีปูแบบการวเิคราะห์ไดห้ลายอย่าง  
เช่น  การวเิคราะหเ์ศรษฐศาสตรท์ีเ่ป็นจรงิ และเศรษฐศาสตรท์ีค่วรจะเป็น  
การวเิคราะหส์ภาพสถติย ์สภาพสถติยเ์ปรยีบเทยีบและสภาพพลวตั  การ
วเิคราะหเ์ฉพาะส่วนและการวเิคราะหค์ลุมทุกส่วน  เป็นตน้ 

7. ขอ้สมมตฐิานทางเศรษฐศาสตรท์ี่ใช้กนัทัว่ไป ได้แก่ 1) มนุษยท์ี่น ามาใช้
ในการวเิคราะห์จะต้องตดัสนิใจอย่างมเีหตุผลทางเศรษฐกิจ คอืถ้าเป็น
ผู้บรโิภคจะต้องการความพอใจมากที่สุดจากการใช้เงนิซื้อสนิค้าแต่ละ
ชนิด  ถา้เป็นผูผ้ลติยอ่มตอ้งการก าไรสงูสุดจากการด าเนินธุรกจิ 2) สิง่อื่น 
ๆ นอกเหนือจากทีก่ าลงัพจิารณาอยูก่ าหนดใหค้งที ่

8. การศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนคือ  
เศรษฐศาสตรจ์ลุภาค และเศรษฐศาสตรม์หภาค 

 
จดุประสงค ์
 เมื่อนักศึกษาอ่านบทที่ 1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถอธบิายประเด็นต่าง ๆ 
ต่อไปนี้ได ้

1. อธบิายความหมาย และลกัษณะทัว่ไปของเศรษฐศาสตร ์
2. อธบิายปญัหาพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ 
3. อธบิายถงึระบบเศรษฐกจิและแนวทางแก้ไขปญัหาพื้นฐานทางเศรษฐกจิ

ของแต่ละระบบเศรษฐกจิ 



 3 EC 103 

4. อธบิายการท างานของระบบเศรษฐกจิโดยใชว้งจรเศรษฐกจิอยา่งงา่ย 
5. กล่าวถงึรปูแบบการวเิคราะหท์างเศรษฐศาสตรโ์ดยสรปุ 
6. อธบิายขอ้สมมตฐิานทางเศรษฐศาสตร ์
7. อธบิายความแตกต่างของเศรษฐศาสตรจ์ลุภาค และเศรษฐศาสตรม์หภาค 

 
 ในบทน้ีจะไดก้ล่าวถงึความหมายและลกัษณะทัว่ไปของเศรษฐศาสตร ์ ปญัหาพื้นฐาน
ทางเศรษฐศาสตร์ระบบเศรษฐกิจกบัการแก้ไขปญัหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ วงจรเศรษฐกิจ
อย่างง่าย รปูแบบการวเิคราะหท์างเศรษฐศาสตร ์ขอ้สมมตทิางเศรษฐศาสตร์ และทฤษฏทีาง
เศรษฐศาสตร ์
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1.1 ความหมายและลกัษณะทัว่ไปของเศรษฐศาสตร ์

 เศรษฐศาสตร ์  เป็นวชิาทีว่่าดว้ยการจดัสรรทรพัยากรที่มอียู่อย่างจ ากดัไปใช้ใน
ทางเลอืกต่าง ๆ เพื่อใหป้ระชาชนเกดิความพอใจมากทีสุ่ดทัง้นี้เนื่องจากทรพัยากรธรรมชาตมิี
จ ากดัขณะทีค่วามตอ้งการของมนุษยม์ไีมจ่ ากดั  วชิาเศรษฐศาสตรจ์งึต้องจดัสรรทรพัยากรที่มี
อย่างจ ากดัไปผลติสนิค้าต่าง ๆ  เพื่อสนองความต้องการของมนุษยซ์ึง่มอียู่อย่างไม่จ ากดัให้
ไดร้บัความพอใจสงูสุด 

 ความต้องการของมนุษย์  หมายถึง ความต้องการสนิค้า บรกิารและความ
สะดวกสบาย  ความต้องการนี้จะแตกต่างกนัตามแต่ละบุคคล ระยะทางและสถานที่ ความ
ตอ้งการของมนุษยเ์พื่อใหเ้กดิความพอใจมกัจะมมีากกว่าสนิคา้และบรกิารทีม่อียู่ 

 ทรพัยากรทางเศรษฐศาสตร ์ หมายถงึ  ปจัจยัการผลติที่ก่อให้เกดิการผลติสนิค้า
และบรกิารต่าง ๆ ไดแ้ก่  ทีด่นิ  แรงงาน  ทุน  และผูป้ระกอบการ  ท่ีดินจะรวมไปถงึปุ๋ ยในดนิ  
สภาพภมูอิากาศ  ปา่ไม ้ แรธ่าตุ  ตลอดจนทรพัยากรธรรมชาตต่ิาง  ๆ ผูท้ีเ่ป็นเจา้ของทีด่นิจะ
ไดร้บัผลตอบแทนในรปู  ค่าเช่า  แรงงาน  จะรวมไปถงึความสามารถของมนุษยท์ัง้ร่างกาย
และจิตใจซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อการผลิตสินค้าและบริการ  แรงงานแบ่งอาจออกเป็น  3  
ประเภท  คอื  แรงงานมทีกัษะแรงงานถึงทกัษะ และแรงงานไรท้กัษะ  แรงงานที่ท างานจะ
ได้รบัค่าจ้างเป็นผลตอบแทน  ทุนหมายถึง  เครื่องมอื  เครื่องจกัร  โรงงาน  สิ่งประดษิฐ ์ 
เสน้ทางคมนาคมขนส่ง  ชลประทาน  ตลอดจนเครอืขา่ยการสื่อสารต่าง ๆ  ในความหมายทาง
เศรษฐศาสตร ์ เงนิมใิช่ทุน  เนื่องจากเงนิไม่สามารถผลติสนิค้าชนิดใดได้เลย เงนิเป็นเพยีง
สื่อกลางทีจ่ะก่อใหเ้กดิความสะดวกในการแลกเปลีย่นสนิคา้และบรกิารเท่านัน้ ผูท้ีเ่ป็นเจา้ของ
ทุนจะไดร้บัผลตอบแทนในรปูดอกเบีย้  ผูป้ระกอบการ หมายถงึผูท้ีท่ าหน้าทีใ่นการจดัหาทุน  
รบัการเสี่ยงภยั  ท าหน้าที่ตดัสนิใจและรบัผลตอบแทนในรูปของก าไรหรอืขาดทุนจากการ
ประกอบกจิกรรมทางเศรษฐกจิ   

 โดยปกตทิรพัยากรหรอืปจัจยัการผลติแต่ละชนิดสามารถเลอืกน าไปใช้ประโยชน์ได้
หลายทาง เช่นที่ดินแปลงหนึ่ งอาจใช้ส าหรับสร้างโรงงานอุตสาหกรรม บ้าน  ถนน  
สวนสาธารณะ หรอื สวนผลไม ้ แรงงานคนหนึ่งอาจจะท างานเป็นคนท าความสะอาด  ท างาน
ก่อสรา้ง  กรรมกรขนสนิค้าที่ท่าเรอืหรอืท างานบรกิารอื่น ๆ  นักศกึษาคนหนึ่งอาจได้รบัการ
อบรมใหเ้ป็นนักบญัช ี นักเศรษฐศาสตร ์หรอืทนายความ  รถแทรกเตอรค์นัหนึ่งอาจถูกใชใ้น
การก่อสรา้งถนนหรอืเขื่อน  เหลก็อาจถูกน าไปใช้ในการผลติรถยนต์หรอืสะพาน  เนื่องจาก
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ทรพัยากรมปีรมิาณจ ากดั (Scarcity of resources) จงึก่อใหเ้กดิราคาขึน้ อากาศทัว่ไปอาจเป็น
ของฟรสี าหรบัการหายใจทัว่ ๆ ไป แต่อากาศบรสิุทธิข์องเครื่องช่วยหายใจหรอืเครื่องฟอก
อากาศจะไมใ่ช่ของฟรอีกีต่อไป   

 จากการที่ทรพัยากรโดยทัว่ไปมอียู่อย่างจ ากดั  จงึท าให้ปรมิาณสนิค้าและบรกิารที่
ผลิตได้ในแต่ละสงัคมมจี านวนจ ากัดไปด้วยขณะเดียวกันทรพัยากรแต่ละชนิดยงัสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ไดห้ลายทาง  ดงันัน้สงัคมจงึต้องตดัสนิใจเลอืกว่าควรจะผลติสนิค้าชนิดใด
และไม่ควรผลติสนิค้าใด ในระยะสัน้สงัคมสามารถท าได้เพยีงพอใจในสิง่ที่เขาต้องการ  ถ้า
ความต้องการของมนุษยม์จี ากดัขณะที่ทรพัยากรมไีม่จ ากดั  ก็จะไม่เกดิการขาดแคลน วชิา
เศรษฐศาสตรจ์งึไมม่คีวามจ าเป็นอกีต่อไป 

 แมว้่าเมื่อเวลาผ่านไปจ านวนแรงงานและความช านาญของแรงงานเพิม่สูงขึน้ มกีาร
ค้นพบทรัพยากรธรรมชาติและมีการคิดค้นเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ  ขึ้นมีผลท าให้
ความสามารถในการผลติสนิคา้และบรกิารเพิม่สูงขึน้ด้วย แต่ความต้องการของมนุษยก์ย็งัคง
เพิม่สงูขึน้เช่นเดยีวกนั ท าใหค้วามขาดแคลนยงัคงมอียู่  ความขาดแคลนดงักล่าวจงึก่อใหเ้กิด
ปญัหาพืน้ฐานของทุกระบบเศรษฐกจิ 

 

1.2 ปัญหาพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ 

 จากปญัหาที่ว่ามนุษยม์คีวามต้องการไม่จ ากดัเมื่อเทยีบกบัจ านวนทรพัยากรที่มอียู่
อย่างจ ากดัดงักล่าวขา้งต้นท าใหทุ้ก ๆ ประเทศมปีญัหาพื้นฐานทางเศรษฐกจิที่เหมอืนกนัคอื  
ประเทศจะจดัสรรทรพัยากรทีม่อียู่อย่างจ ากดันัน้  ไปผลติสนิคา้อะไร (What to produce) จะ
ผลติอย่างไร (How to produce) จะผลติเพื่อใคร (For whom to produce) การแก้ปญัหา
พืน้ฐานทางเศรษฐกจิเหล่านี้ แต่ละประเทศจะมวีธิกีารแก้ไขทีแ่ตกต่างกนัไป ตามรปูแบบของ
ระบบเศรษฐกจิของประเทศนัน้ ๆ 
 

1.3 ระบบเศรษฐกิจ 

 ระบบเศรษฐกจิ  (Economic System)  หมายถงึ กลุ่มชนทีร่วมกนัเป็นกลุ่มสถาบนั
ทางเศรษฐกจิ (Economic System)  ที่มแีนวปฏบิตัคิลา้ย ๆ  กนั มาประกอบกจิกรรมทาง
เศรษฐกจิ (Economic Activity) เพื่อบ าบดัความต้องการของผูบ้รโิภค แนวปฏบิตัทิีค่ลา้ยคลงึ
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กนัน้ีจะเป็นกฏเกณฑแ์ละนโยบายทีห่น่วยเศรษฐกจิในสงัคมยดึถอืเป็นแนวปฏบิตั ิเราสามารถ
จ าแนกระบบเศรษฐกจิออกไดเ้ป็น 3  ระบบ คอื 

 1.  ระบบเศรษฐกิจท่ีไม่มีการวางแผน  (Unplanned  Economy)  หรอืบางแห่ง
เรยีกว่าระบบเศรษฐกจิเอกชน  (Private enterprise economy ) เป็นระบบเศรษฐกจิทีเ่อกชน
เป็นเจา้ของปจัจยัการผลติ  มอีสิระในการด าเนินการผลติและการบรโิภค ไม่มบีุคคลใดบุคคล
หนึ่งเขา้มาวางแผนก าหนดว่าจะผลติอะไร  ผลติอย่างไร  และผลติเพื่อใคร กลไก-ราคาจะเป็น
ตวัก าหนดทัง้สิน้  ระบบเศรษฐกจิแบบน้ีนิยมเรยีกว่าระบบเศรษฐกจิแบบทุนนิยม (capitalism) 
หรอืระบบเศรษฐกจิแบบเสร ี

 2.  ระบบเศรษฐกิจท่ีมีการวางแผนเต็มท่ี (Planned  Economy ) หรอืบางแห่ง
เรยีกระบบสงัคมนิยมภาคบงัคบั (Authoritarian socialism) เป็นระบบที่มกีารวางแผนจาก
ส่วนกลาง รฐับาลเป็นเจ้าของปจัจยัการผลติ และเป็นผู้ก าหนดว่าจะผลติอะไร ผลติอย่างไร  
ผลติเพื่อใคร ระบบเศรษฐกจิทีม่กีารวางแผนเตม็ที่นี้เรยีกอกีอย่างหนึ่งว่าระบบเศรษฐกจิแบบ
สงัคมนิยม 
 3.  ระบบเศรษฐกิจแบบผสม  (Semi-Planned  Economy ) หรือบางแห่งเรียกวา่ Mixed 
Economy เป็นระบบท่ีรัฐบาลและเอกชนรับผิดชอบร่วมกันในการตดัสินใจว่าจะผลิตอะไร  
อย่างไร  และแบ่งปันผลผลิตกนัอย่างไร  ระบบน้ีรัฐบาลจะเขา้ด าเนินการวางแผนในกิจกรรม
เศรษฐกิจบางประการเท่านั้น โดยทัว่ ๆ ไปจะปล่อยให้เอกชนด าเนินการโดยการท างานของอาศยั
กลไกราคา หรือกลไกตลาด 
 
1.4 การแก้ไขปัญหาพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ 

 ประเทศต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบเศรษฐกจิที่แตกต่างกนัจะมวีธิกีารแก้ไขปญัหาพื้นฐาน
ทางเศรษฐกจิทีแ่ตกต่างกนั ดงัต่อไปนี้ 

 1.  ระบบเศรษฐกิจท่ีไม่มีการวางแผน  หรือระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  จะ
แกไ้ขปญัหาพืน้ฐานทางเศรษฐกจิโดยปล่อยใหก้ลไกตลาดท างาน  กล่าวคอื ในระบบเศรษฐกจิ
แบบทุนนิยม  ราคาสนิค้าจะถูกก าหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของตลาด เมื่อใดก็ตามที่อุป
สงคข์องสนิคา้ชนิดใดชนิดหนึ่งมมีากกว่าอุปทานของสนิคา้ชนิดนัน้ ราคาสนิคา้กจ็ะสูงขึน้หรอื
อาจกล่าวได้ว่าเมื่อสงัคมมคีวามต้องการสนิค้าชนิดใดมากก็จะท าให้ราคาสนิค้านัน้สูง  เมื่อ
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ราคาสนิค้าสูง ผู้ผลติซึ่งต้องการก าไรสูงสุดก็จะแบ่งทรพัยากรไปผลติสินค้าที่ให้ราคาสูงนัน้
เพิม่ขึน้ เมื่ออุปทานของสนิค้ามากขึน้  ราคาก็จะลดลง  ผู้ผลติก็จะลดการผลติลงการที่ระบบ
เศรษฐกจิปล่อยให้กลไกตลาดท างานจะช่วยตอบปญัหาว่าควรผลติสนิค้าอะไร  นัน่คอืผลติ
สนิคา้ทีส่งัคมต้องการซึง่บอกผ่านทางราคาทีสู่งขึน้ ท าให้ผูผ้ลติมองเหน็ก าไรทีจ่ะไดร้บัจงึหนั
ไปผลติสนิคา้นัน้มากขึน้  เท่ากบัว่าเป็นการตอบสนองความต้องการของชุมชน  ก่อใหเ้กดิการ
จดัสรรทรพัยากรที่มอียู่อย่างจ ากดั  ไปผลติสนิค้าที่ประชาชนมคีวามต้องการ  ท าให้สงัคม
ไดร้บัความพอใจสงูสุด  นบัว่าเป็นการจดัสรรทรพัยากรทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสุด   

 ส าหรบัปญัหาทีว่่าจะผลติสนิคา้อย่างไรนัน้  ระบบเศรษฐกจิแบบเสรกีย็งัคงปล่อยให้
กลไกราคาท างาน กล่าวคอืผูผ้ลติจะเลอืกวธิกีารผลติทีท่ าใหต้วัเขาเสยีต้นทุนต ่าสุด นัน่คอืถ้า
สงัคมใดมแีรงงานจ านวนมากยอ่มมผีลใหอ้ตัราค่าจา้งต ่ากจ็ะเลอืกใชว้ธิกีารผลติโดยเน้นการใช้
แรงงานเป็นหลกั  แต่ถ้ามแีรงงานจ านวนน้อย  อัตราค่าจา้งแรงงานสูง ก็จะเลอืกวธิกีารผลติ
โดยใชเ้ครือ่งจกัรมากกว่าแรงงานเพื่อลดตน้ทุนการผลติของผูผ้ลติ ขณะเดยีวกนักจ็ะก่อใหเ้กดิ
การใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ      

 ส่วนปญัหาทีว่่าผลติแลว้จะจ าแนกแจกจ่ายใหก้บัใคร ระบบเศรษฐกจิแบบเสรจีะปล่อย
ให้กลไกราคาเป็นตวัตดัสนิคอืถ้าผู้ใดมอี านาจซื้อหรอืมเีงนิก็จะได้สนิค้านัน้ไป ซึ่งจุดนี้เป็น 
ขอ้ดอ้ยของระบบเศรษฐกจิแบบเสรทีีก่่อใหเ้กดิความไมเ่สมอภาคทางเศรษฐกจิ 

 2.  ระบบเศรษฐกิจท่ีมีการวางแผนเตม็ท่ีหรือระบบสงัคมนิยม เนื่องจากรฐับาล
เป็นเจ้าของปจัจยัการผลิตทัง้หมดของประเทศ มีหน่วยงานกลางส าหรบัการวางแผนว่า
ประเทศควรจะผลติสนิคา้อะไรบา้ง จ านวนเท่าไร ใชว้ธิกีารผลติแบบใด ผลติแลว้จดัสรรสนิคา้
เหล่านัน้ใหก้ลุ่มใดบา้ง ดงันัน้รฐับาลจงึเป็นผูก้ าหนดวธิกีารแก้ไขปญัหาพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ
ทัง้สามประการ 

 3. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม  เป็นระบบเศรษฐกิจที่มีลกัษณะผสมผสานระหว่าง
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมกับระบบเศรษฐกิจแบบสงัคมนิยมดังนัน้ในการแก้ไขปญัหา
พืน้ฐานบางประการรฐับาลกจ็ะปล่อยใหก้ลไกราคาหรอืระบบตลาดท างานอย่างเตม็ที ่ บางครัง้
เมื่อปล่อยให้กลไกตลาดท างานแลว้มผีลกระทบต่อคนบางกลุ่มรฐับาลก็จะเขา้แทรกแซง เช่น 
ในกรณีสนิค้าเกษตร หากปีใดผลผลติออกมามากกว่าความต้องการซือ้จะมผีลให้ราคาสนิค้า
เกษตรตกต ่ามาก  เกษตรกรได้รบัความเดือดร้อน  รฐับาลจะเข้าแทรกแซงตลาดโดยการ
ประกนัราคาขัน้ต ่า หรอืบางครัง้หากต้องการช่วยเหลอืผู้บรโิภคไม่ให้ซื้อสนิค้าในราคาที่สูง
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เกินไปรฐับาลก็จะประกนัราคาขัน้สูง  บางกรณีรฐับาลก็จะเข้าไปควบคุมหรอืผลติเอง  เช่น  
สนิคา้หรอืบรกิารประเภททีม่ตีน้ทุนสงูมากหาเอกชนมาลงทุนไดย้าก  แต่เป็นสิง่จ าเป็นส าหรบั
ประชาชน  เช่น  สาธารณูปโภคทัง้หลาย  รฐับาลก็จะเขา้มาลงทุนเอง  หรอืกรณีของสนิค้า
บางอยา่งทีร่ฐับาลตอ้งการควบคุมปรมิาณหรอืคุณภาพเนื่องจากเป็นอนัตรายส าหรบัประชาชน  
รฐับาลกจ็ะเขา้มาด าเนินการเอง  เช่น  การผลติบุหรี ่ สุรา  เป็นตน้ 

 

1.5 วงจรเศรษฐกิจอย่างง่าย 

 เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึการท างานของระบบเศรษฐกจิส่วนรวมโดยใชว้งจรเศรษฐกจิอย่าง
งา่ย คอื สมมตใิหม้หีน่วยเศรษฐกจิเพยีง 2 ส่วน  คอื ส่วนของผูบ้รโิภค หรอืครวัเรอืนกบัส่วน
ของผู้ผลิตหรอืหน่วยธุรกิจ ทัง้สองฝ่ายท าหน้าที่ซึ่งมคีวามสมัพนัธ์กันและหมุนเวียนอยู่ใน
ระบบเศรษฐกจิจนเกดิเป็นวงจรเศรษฐกจิของประเทศ  ดงันี้ 

 1.  ตลาดปัจจยัการผลิต (Factor market) ความสมัพนัธร์ะหว่างครวัเรอืนกบัหน่วย
ธุรกจิ มดีงันี้ 

 1) ครวัเรอืนเป็นเจา้ของปจัจยัการผลติคอื ทีด่นิ แรงงาน ทุน และผู้ประกอบการ 
โดยจะเสนอขายปจัจยัเหล่าน้ีใหแ้ก่หน่วยธุรกจิ เพื่อสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ตนเอง 
 

 2)  หน่วยธุรกจิจะจ่ายค่าเช่า ค่าจา้ง ดอกเบี้ย และ ก าไร ให้แก่ครวัเรอืน สิง่
เหล่านี้จะเป็นตน้ทุนการผลติของหน่วยธุรกจิซึง่จะกลายเป็นรายไดข้องครวัเรอืน 

 2.  ตลาดสินค้า (Product market) หน่วยธุรกจิและครวัเรอืนมคีวามสมัพนัธก์นัดงันี้ 

 1)  หน่วยธุรกจิจะรวบรวมซือ้ปจัจยัการผลติเพื่อผลติสนิคา้และบรกิาร แลว้ขาย
ใหก้บัครวัเรอืน 

 2)  ครวัเรอืนจะซือ้สนิคา้เพื่อการบรโิภค โดยค่าใชจ้่ายของครวัเรอืนจะก่อใหเ้กดิ
รายไดข้องหน่วยธุรกจิดงัรปู 1.2 
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1.6    รปูแบบการวิเคราะหท์างเศรษฐศาสตร ์
 ในการศึกษาวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ค าตอบที่ได้จากการศกึษาจะเป็นอย่างไร
ย่อมขึ้นอยู่กับรูปแบบของการวิเคราะห์ที่ ใช้รูปแบบของการวิเคราะห์ปญัหาในทาง
เศรษฐศาสตรส์ามารถแยกออกไดเ้ป็นประเภทต่าง  ดงันี้ 

 1. เศรษฐศาสตรท่ี์เป็นจริง  และเศรษฐศาสตรท่ี์ควรจะเป็น 
 1) เศรษฐศาสตรท่ี์เป็นจริง (Positive Economics) เป็นการศกึษาพฤตกิรรม
ของหน่วยเศรษฐกจิและการท างานของระบบเศรษฐกจิในความเป็นจรงิ  หรอืสภาพที่เป็นอยู่
ว่าก าลงัเกดิอะไรขึน้ เกดิขึน้ได้อย่างไร โดยไม่ใช้ความคดิเห็นส่วนบุคคล (What it is) เช่น
การศกึษาว่าถ้าหาก รฐับาลยื่นมอืเขา้มาช่วยเหลอืเกษตรกรโดยการใช้นโยบายประกนัราคา
ขัน้ต ่า ใครจะเป็นผู้ได้รบัประโยชน์  ใครจะเป็นผู้เสียผลประโยชน์  และจะเกิดผลกระทบ
อะไรบา้ง  นัน่คอื  เศรษฐศาสตรท์ีเ่ป็นจรงิ จะเป็นการศกึษาในลกัษณะของการเรยีนรูว้่า  เรื่อง
นัน้ ๆ เป็นเช่นไร 
 2)  เศรษฐศาสตรท่ี์ควรจะเป็น (Normative Economics) เป็นการวเิคราะหผ์ล
ทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินกจิกรรมทางเศรษฐกจินัน้ ๆ ว่าเป็นสิง่ทีถู่กต้องหรอืไม่ ควรปรบัปรุง
อย่างไร โดยใชค้วามคดิเหน็ส่วนตวัเขา้มาเกี่ยวขอ้ง (What it ought to be) เช่นการศกึษาว่า

หน่วยธุรกิจ 

รายได ้(ค่าเช่า ค่าจา้ง ดอกเบ้ีย ก าไร) 

สินคา้และบริการ 

ค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้และบริการ 

ปัจจยัการผลิต  (ท่ีดิน แรงงาน ทุน ผูป้ระกอบการ) 

ครัวเรือน 

ตลาดปัจจัยการผลติ 

ตลาดสินค้าและบริการ 

รูป  1.2 วงจรเศรษฐกจิอย่างง่าย 
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รฐับาลควรประกันราคาขัน้ต ่าสนิค้าเกษตรหรอืไม่ เป็นต้น  การศกึษาเศรษฐศาสตรท์ีค่วรจะ
เป็น  จะเป็นการศกึษาในลกัษณะของการเรยีนรูว้่า เรือ่งนัน้ ๆ ควรเป็นเช่นไร 
 2.  การวิเคราะหส์ภาพสถิตย ์สภาพสถิตยเ์ปรียบเทียบและ สภาพพลวตั 
 1) การวิเคราะห์สภาพสถิตย ์(Static Analysis) เป็นการวเิคราะห์สภาพการณ์
ทีเ่ป็นอยู่ในขณะใดขณะหนึ่ง  โดยไม่น าเวลาเขา้มาเกี่ยวขอ้ง ไม่พจิารณาถงึการเปลีย่นแปลง
ทัง้ก่อนและหลงัสภาพดุลยภาพนัน้  การวเิคราะห์แบบนี้เป็นการวเิคราะหท์ี่ไม่น าเวลาเขา้มา
เป็นตวัแปรในแบบจ าลอง  เป็นการศกึษาแต่เพยีงว่าตวัแปร  ณ จุดดุลยภาพมคี่าเท่าใด  โดย
ไม่ค านึงว่าก่อนจะปรบัตวัเข้าสู่ดุลยภาพ  มกีารเปลี่ยนแปลงมาอย่างไร  เข้าสู่ดุลยภาพได้
อย่างไร และใช้เวลานานเท่าไร  ถ้ามกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรอืตวัแปรบางประการ จะมี
แนวทางปรบัตวัอยา่งไร 

 2) การวิเคราะห์สภาพสถิตย์เปรียบเทียบ (Comparative Static) เป็นการ
วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบดุลยภาพ ณ จุดเดมิกบัดุลยภาพ ณ จุด ใหม่  เมื่อเกดิการเปลี่ยนแปลง
เงือ่นไขทางเศรษฐกจิขึน้  ในการวเิคราะห์ทฤษฎพีืน้ฐานทางเศรษฐศาสตรท์ัว่ ๆไปจะเป็นการ
วเิคราะหใ์นลกัษณะดงักล่าวนี้  โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อต้องการวเิคราะห์ผลที่เกดิขึน้จากการ
เปลีย่นแปลงนโยบายใด นโยบายหน่ึง 
 3) การวิเคราะห์สภาพพลวตั (Dynamic Analysis) เป็นการวเิคราะห์ลกัษณะ
การเปลีย่นแปลง  แนวทางการเปลีย่นแปลง  ตลอดจนระยะเวลาการเปลีย่นแปลง  ก่อนทีจ่ะ
เขา้สู่ดุลยภาพหนึ่ง ๆ  เป็นการวเิคราะห์ทีน่ าเอาเรื่องของเวลาเขา้บรรจุไวใ้นแบบจ าลองของ
การวเิคราะห์ดว้ย โดยการศกึษาความสมัพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ ทัง้ภายในช่วงเวลาเดยีวกนั
และในช่วงเวลาที่แตกต่างกนั โดยศกึษาว่าตัวแปรในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งถูกกระทบจากตวั
แปรในช่วงเวลาก่อนอย่างไร  และจะมผีลเชื่อมต่อไปยงัตัวแปรเหล่านัน้ในช่วงเวลาถัดไป
อยา่งไร 
 3.  การวิเคราะหเ์ฉพาะส่วนและการวิเคราะหค์ลมุทุกส่วน 
 1) การวิเคราะหเ์ฉพาะส่วน (Partial Analysis) เป็นการวเิคราะหเ์ฉพาะเรื่องที่
เราสนใจ โดยตดัความเกี่ยวพนัธก์บัตวัแปรอื่น ๆ เป็นการวเิคราะหท์ี่องิอยู่กบัสมมตฐิานว่าสิง่
อื่น ๆ คงที ่ตวัอย่างเช่น  ศกึษาผลทีเ่กดิขึน้กบัปรมิาณความต้องการซือ้สนิคา้เมื่อราคาสนิคา้
ชนิดนัน้เปลีย่นแปลงไป โดยก าหนดใหป้จัจยัอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไม่ว่าจะเป็นรายได ้ ราคาสนิคา้
ชนิดอื่น รสนิยมหรอืค่าใชจ้า่ยในการโฆษณา คงที ่
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 2)  การวิเคราะหท์ุกส่วน (General Analysis) เป็นการวเิคราะหท์ีน่ าเอาตวัแปร
ทุกตัวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนัน้ๆมาพจิารณาร่วมด้วยพร้อมๆกัน  ตัวอย่างเช่น ในเรื่องของ
การศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับปริมาณความต้องการซื้อสินค้าเมื่อราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงไป 
ขณะเดยีวกนัปจัจยัอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งก็เปลีย่นแปลงไปด้วย การวเิคราะห์คลุมทุกส่วนนี้ เป็น
เรื่องที่ยุ่งยากเพราะมตีวัแปรเขา้มาเกี่ยวขอ้งมากมาย จงึจ าเป็นต้องอาศยัคณิตศาสตรข์ ัน้สูง
เขา้ช่วยในการวเิคราะห ์ แต่อยา่งไรกต็ามการวเิคราะหแ์บบนี้เป็นการวเิคราะหท์ี่สอดคลอ้งกบั
สภาพความเป็นจรงิ เพราะปจัจยัต่าง ๆ  มคีวามเกี่ยวพนัซึง่กนัและกนัทัง้สิน้  การน าปจัจยัที่
เกีย่วขอ้งทุกตวัเขา้มาพจิารณาพรอ้ม ๆ  กนั  จงึเป็นสิง่ทีถู่กตอ้งกบัความเป็นจรงิ 
 

1.7  ข้อสมมติฐานทางเศรษฐศาสตร ์ (Economic assumptions) 
 ข้อสมมติมีบทบาทส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้เราสามารถก าหนดแบบจ าลองทาง
เศรษฐศาสตร์ขึ้นได้ ขณะเดยีวกนัข้อสมมติก็มผีลท าให้แบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์ที่ได้มี
ลักษณะแคบลง  ในการน าทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับความเป็นจริงจึง
จ าเป็นตอ้งศกึษาใหร้อบคอบเสยีก่อนว่าทฤษฎนีัน้ ๆ มรีากฐานอยู่บนขอ้สมมตใิดบา้งเพื่อมใิห้
เกิดความผดิพลาดในการอธิบายปญัหาหรอืวางนโยบาย ขณะเดียวกันก็ต้องระวงัมใิห้ข้อ
สมมตกิวา้งเกนิไปจนไมอ่าจสรปุได ้หรอืแคบเกนิไปจนไม่สามารถน าไปใชก้บัสภาพความเป็น
จรงิได ้ ขอ้สมมตทิางเศรษฐศาสตรท์ีใ่ชก้นัทัว่ไป ได้แก่   
 1) มนุษย์จะด าเนินการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลทางเศรษฐกิจ (Economic 
rationality) ทุก ๆ หน่วยเศรษฐกจิจะพยายามท าใหต้นไดร้บัผลสูงสุดจากเป้าหมายทีก่ าหนด
ไว ้เช่น  ผูบ้รโิภคจะแสวงหาความพอใจสงูสุด  ผูผ้ลติตอ้งการก าไรสงูสุด เป็นตน้ 
 2)  ส่ิงอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีก าลงัพิจารณาอยู่ ก าหนดให้คงท่ี (Ceteris 
paribus) ขอ้สมมตนิี้เป็นขอ้สมมตทิีจ่ าเป็นต่อการสรุปความสมัพนัธข์องตวัแปรทีเ่ราต้องการ
ศกึษาโดยเฉพาะ ทัง้นี้เพราะการศกึษาพฤตกิรรมทางเศรษฐกจิจะต้องเกี่ยวขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม
ทีไ่มส่ามารถควบคุมได ้จงึตอ้งมกีารสมมตขิึน้ 
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1.8 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร ์

 ในการศกึษาทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรส์ามารถแบ่งเนื้อหาการศกึษาออกไดเ้ป็น 2 ส่วน 
คอื  

 1) เศรษฐศาสตรจ์ลุภาค (Micro economics) เป็นการศกึษาพฤตกิรรมของหน่วย
เศรษฐศาสตรต่์าง ๆ ในระบบเศรษฐกจิ เช่น  ผูบ้รโิภค ผูผ้ลติ เจา้ของปจัจยัการผลติ ฯลฯทัง้
ในฐานะของบุคคลหรอืกลุ่มของบุคคลซึ่งมพีฤติกรรมเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคล
สูงสุดหรอืความพอใจสูงสุด ภายใต้ข้อจ ากดับางประการ เช่น รายได้ รสนิยม สภาพตลาด 
ราคาสนิค้า ราคาปจัจยัการผลติ อตัราภาษ ีนโยบายของรฐั ฯลฯ ดงันัน้การศกึษาในส่วนนี้จงึ
เป็นการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบัพฤติกรรมการตดัสนิใจของผู้บรโิภค เจ้าของปจัจยัการ
ผลติและหน่วยธุรกจิหน่วยใดหน่วยหน่ึง หรอืบรษิทัใดบรษิทัหน่ึงนัน่เอง 
 

          2)  เศรษฐศาสตรม์หภาค  (Macro economics) เป็นการศกึษาพฤตกิรรมมวลรวม
ของประเทศหรอืของระบบเศรษฐกจิทัง้ระบบ  เช่น รายไดป้ระชาชาต ิระดบัราคาสนิคา้  การ
จา้งงาน  ภาวะการเงนิของประเทศ การเตบิโตทางเศรษฐกจิ เป็นตน้ ดงันัน้การศกึษาในส่วนนี้
จงึเป็นการศกึษาพฤตกิรรมส่วนรวมทีท่ าให้เกดิผลกระทบต่อเศรษฐกจิส่วนรวม เช่น  ทฤษฎี
การก าหนดรายได้ประชาชาติ  ผลติภณัฑป์ระชาชาตแิละการจา้งงาน ทฤษฎีอตัราดอกเบี้ย 
ทฤษฎีการบรโิภค ทฤษฎีการลงทุน และทฤษฎีเงนิเฟ้อ เป็นต้น และศึกษาแนวทางการใช้
นโยบายเศรษฐกจิเพื่อแกป้ญัหาเศรษฐกจิส่วนรวม หรอืเพื่อกระตุน้เศรษฐกจิส่วนรวม   
 

 อาจกล่าวได้ว่าเศรษฐศาสตร์มหภาคเป็นการศึกษาถึงระบบเศรษฐกิจโดยรวม 
ในขณะทีเ่ศรษฐศาสตรจ์ลุภาคมุง่ศกึษาทีห่น่วยใดหน่วยหน่ึงของระบบเศรษฐกจิ 
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ค าถามท้ายบท 
 

จงเลือกค าตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุเพียงค าตอบเดียว 

1.  ปญัหาพืน้ฐานทางเศรษฐกจิของประเทศต่าง ๆ เกดิขึน้เน่ืองจากเหตุผลใด 

     1.  แรงงานในระดบัสงูมไีมเ่พยีงพอ 

     2.  เงนิทุนมจี ากดั 

     3.  รฐับาลมนีโยบายเศรษฐกจิทีไ่มช่ดัเจน 

     4.  ทรพัยากรมจี ากดัเมือ่เทยีบกบัความตอ้งการของคนในประเทศ 

     5.  สภาวะการเปลีย่นแปลงของสิง่แวดลอ้ม 

2.  ประเทศไทยอยูใ่นระบบเศรษฐกจิแบบใด 

     1.  เสร ี

     2.  สงัคมนิยม 

     3.  ทุนนิยม 

     4.  มกีารวางแผน 

     5.  ผสม 

3.  ปจัจยัการผลติในทางเศรษฐศาสตร ์ไดแ้ก่ขอ้ใด 

     1.  ทีด่นิ  แรงงาน  ทุน 

     2.  เงนิ  วสัดุอุปกรณ์  คน 

     3.  ทีด่นิ  แรงงาน  ทุน  ผูป้ระกอบการ 

     4.  เทคโนโลย ี เงนิทุน 

     5.  ไมม่ขีอ้ใดถูก 
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4.  ระบบเศรษฐกจิแบบเสรแีกไ้ขปญัหาพืน้ฐานทางเศรษฐกจิไดอ้ยา่งไร 

     1.  วางแผนการผลติและจ าหน่ายล่วงหน้า 

     2.  ปล่อยใหก้ลไกตลาดท างาน 

     3.  จดัสรรงบประมาณทีเ่ป็นธรรม 

     4.  ออกกฎหมาย 

     5.  จดัตัง้หน่วยงานแกไ้ขปญัหาโดยเฉพาะ 

5.  ขอ้ใดจดัว่าเป็นการศกึษาเศรษฐศาสตรจ์ลุภาค 

     1.  การก าหนดเป้าหมายการเตบิโตทางเศรษฐกจิ 

     2.  การเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ 

     3.  การก าหนดราคาและปรมิาณการผลติของบรษิทั B เพื่อใหไ้ดร้บัก าไรสงูสุด 

     4.  การก าหนดมาตรการเพื่อกระตุน้เศรษฐกจิของภาครฐั 

     5.  การก าหนดนโยบายการศกึษาของรฐั   
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เฉลยค าถามท้ายบท 
 
ลกัษณะค าถามค าตอบในบทท่ี  1 
 

ค าถามท่ี 1. ปญัหาพืน้ฐานทางเศรษฐกจิของประเทศต่าง ๆ เกดิขึน้เน่ืองจากเหตุผลใด 

แนวตอบท่ี 1.  ขอ้4 เนื่องจากทรพัยากรมจี ากดัเมื่อเทยีบกบัความต้องการของคนในประเทศ
ซึง่มไีมจ่ ากดัจงึก่อใหเ้กดิปญัหาพืน้ฐานของทุกประเทศว่าประเทศควรจดัสรร
ทรพัยากรไปผลติสนิคา้อะไรอย่างไรใหก้บัคนกลุ่มใดเพื่อใหค้นในสงัคมพอใจ
มากทีสุ่ด 

 

ค าถามท่ี 2.  ประเทศไทยอยูใ่นระบบเศรษฐกจิแบบใด 

แนวตอบท่ี 2. ขอ้ 5 ประเทศไทยอยูใ่นระบบเศรษฐกจิแบบผสม ดงัจะเหน็ไดว้่ากจิกรรมทาง
เศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่รฐับาลจะปล่อยให้ภาคเอกชนด าเนินการแต่หาก
ด าเนินการแล้วกจิกรรมมปีญัหา คอื ท าให้คนบางกลุ่มเดอืดรอ้นรฐับาลก็จะ
เข้าไปแทรกแซง เช่น นโยบายประกนัราคาขัน้ต ่า เพื่อช่วยเหลอืเกษตรกร  
หรอื นโยบายประกนัราคา ขัน้สงูเพื่อช่วยเหลอืผูบ้รโิภค เป็นตน้ 

 

ค าถามท่ี  3.  ปจัจยัการผลติในทางเศรษฐศาสตร ์ไดแ้ก่ขอ้ใด 
แนวตอบท่ี  3.  ขอ้ 3  ทีด่นิ  แรงงาน  ทุน  และผูป้ระกอบการ 
 

ค าถามท่ี 4.  ระบบเศรษฐกจิแบบเสรแีกไ้ขปญัหาพืน้ฐานทางเศรษฐกจิไดอ้ยา่งไร 

แนวตอบท่ี 4.  ขอ้ 2 ปล่อยให้กลไกตลาดท างาน เน่ืองจากระบบเศรษฐกิจแบบเสร ีปจัจยั
การผลิตทุกชนิดเป็นของภาคเอกชน  การตัดสินใจด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจรฐับาลจะไม่เข้าแทรกแซงภาคเอกชนจะด าเนินการโดยให้กลไก
ตลาดท างานโดยเสร ี
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ค าถามท่ี 5.  ขอ้ใดจดัว่าเป็นการศกึษาเศรษฐศาสตรจ์ลุภาค 

แนวตอบท่ี  5.  ขอ้ 3 เนื่องจากเศรษฐศาสตรจ์ุลภาคเป็นการศกึษาเกี่ยวกบัการตดัสนิใจของ
ผูบ้รโิภคคนใดคนหนึ่ง หรอืผู้ผลติรายใดรายหนึ่งถ้าเป็นเรื่องของประเทศจะ
เป็นการศกึษาเศรษฐศาสตรม์หภาค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


