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บทนี้จะเป็นการกล่าวน าเพื่อให้เข้าใจความหมายของวชิาเศรษฐศาสตร์ ปญัหา
พื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นและการแก้ไขปญัหาทางเศรษฐกิจ แขนงวชิาเศรษฐศาสตร์
การศกึษาทฤษฎเีศรษฐศาสตร์  วธิกีารสรา้งทฤษฎเีศรษฐศาสตร์  และวธิกีารพจิารณาปญัหา
หรอืความสมัพนัธจ์ากปรากฏการณ์ทางเศรษฐกจิ 

ความหมายของเศรษฐศาสตร ์

เศรษฐศาสตร ์(Economics) เป็นค ามาจากภาษากรกี “Qikosnomous”   โดย  Oikos
แปลว่า บา้น(house)  และ  Nomos  แปลว่า กฎเกณฑ ์(law)  ดงันัน้เศรษฐศาสตรแ์ต่เดมิจงึ
หมายถงึศาสตรท์ีเ่กี่ยวกบัการจดัการบา้นเรอืน   นอกจากนี้กไ็ดม้ผีูใ้หค้วามหมายหลายอย่าง
นักเศรษฐศาสตร์แต่ละยุคแต่ละสมยัต่างก็ให้ความหมายวิชาเศรษฐศาสตร์แตกต่างกันไป
เศรษฐศาสตรจ์งึเป็นวชิาทีไ่มม่ผีูใ้ดใหค้ านิยามไวอ้ย่างสมบูรณ์และชดัแจง้  ค านิยามทีใ่ชก้นัอยู่
โดยทัว่ไปคอื เศรษฐศาสตร์ เป็นวชิาที่เกี่ยวกบัการเลอืกใช้หรอืการจดัการทรพัยากรที่มอียู่
อย่างจ ากดัเพื่อผลติสนิค้าและบรกิารให้มอีรรถประโยชน์และให้มปีระสทิธภิาพมากที่สุดเพื่อ
สนองความต้องการที่ไม่จ ากดัของมนุษย์  รวมทัง้การกระจายสนิค้าและบรกิารเพื่ออุปโภค
บรโิภคในปจัจบุนัและอนาคต 

ปัญหาทางเศรษฐกิจ 

เนื่องจากความตอ้งการของมนุษยม์ไีม่จ ากดัเมื่อเปรยีบเทยีบกบัจ านวนทรพัยากรทีม่ ี
อยู ่ สิง่ทีบ่ าบดัความตอ้งการของมนุษยค์อืสนิคา้และบรกิาร ซึง่แบ่งออกไดเ้ป็น  2 ประเภท คอื
เศรษฐทรพัย ์ (Economic Goods) และสนิคา้เปล่าหรอืสนิคา้และบรกิารทีไ่ม่มรีาคาหรอืสนิคา้
เสร(ีFree Goods) 

 

บทท่ี 1 
บทน ำ 

(Introduction) 
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เศรษฐทรพัย(์Economic Goods) เป็นสนิคา้ทีม่รีาคาหรอืมมีลูค่า การทีม่รีาคากพ็ราะ
สนิคา้และบรกิารนัน้สามารถก่อใหเ้กดิอรรถประโยชน์(Utility) แก่ผูบ้รโิภค และในขณะเดยีวกนั
สนิคา้และบรกิารมอียูอ่ยา่งจ ากดั   

ส าหรบัสนิค้าเสร ีหรอื สนิค้าและบรกิารที่ไม่มรีาคา(Free Goods) เป็นสนิค้าและ
บรกิารทีส่ามารถจะใหอ้รรถประโยชน์ (Utility) หรอืความพอใจ หรอืบ าบดัความต้องการของ
ผูบ้รโิภคไดเ้ช่นเดยีวกบัเศรษฐทรพัย์ (Economic Goods) แต่เนื่องจากสนิคา้และบรกิารนี้มอียู่
ไม่จ ากดัจ านวนผูบ้รโิภคจงึสามารถน าเอาสนิคา้และบรกิารมาบ าบดัความต้องการโดยไม่ต้อง
จา่ยเงนิซือ้หา 

จากการทีท่รพัยากรกรผลติมอียู่อย่างจ ากดั จงึเกดิปญัหาการจดัสรรทรพัยากรทีม่อียู่
อย่างจ ากัดส าหรบัการผลิตสินค้า ซึ่งเป็นปญัหาเศรษฐกิจขัน้มูลฐานที่ทุกสงัคมต้องเผชิญ
ปญัหาเศรษฐกจิขัน้มลูฐานไดแ้ก่ (1) จะเลอืกผลติเศรษฐทรพัยอ์ะไร จ านวนเท่าใด และเมื่อใด
หรอืทีเ่รยีกว่า What to produce? (2) จะผลติอย่างไรจงึจะไดส้นิคา้ทีม่คีุณภาพดแีละมตี้นทุน
ต ่า หรอื ปญัหา How to produce? (3) จะจ าหน่ายสนิคา้เหล่านี้ใหแ้ก่ใคร อย่างไร หรอืที่
เรยีกว่า For Whom to produce?  ปญัหาดงักล่าวน้ีเป็นปญัหาของเศรษฐศาสตรจ์ุลภาคเพราะ
เป็นเรือ่งเฉพาะอยา่ง 

การแก้ปญัหาเศรษฐกจิขัน้มูลฐานของแต่ละสงัคมมวีธิกีารต่าง ๆ กนั เช่น การ
แก้ปญัหาโดยอาศยัขนบธรรมเนียมประเพณี (Custom and Tradition) หรอืโดยหน่วยงาน
บรหิารกลาง (Central Direction) หรอืโดยกลไกของราคา (Price Mechanism) หรอืการ
แกป้ญัหาเศรษฐกจิโดยอาศยัวธิผีสม (Mixed Economy) 

การแก้ปญัหาเศรษฐกจิขัน้มลูฐานโดยอาศยัขนบธรรมเนียมประเพณี(Custom and 
Tradition) หรอื Traditional Economic System มกัใช้ในสงัคมที่ไม่ค่อยเจรญินักซึ่งจะ
แกป้ญัหาการผลติและการกระจายผลผลติ โดยอาศยัความเชื่อของสงัคมทีถ่อืปฏบิตักินัมาตาม
ประเพณเีพื่อบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกจิ เทคโนโลยเีป็นแบบโบราณเก่าแก่มกีารเปลีย่นแปลง 
อยา่งเชื่องชา้ การด าเนินการผลติและการแบ่งปนัสนิคา้จะอาศยัแบบแผนเดมิซึง่เป็นเกณฑแ์ละ
เป็นทีเ่ขา้ใจของทุกคนในสงัคม 

การแกป้ญัหาเศรษฐกจิขัน้มลูฐานโดยอาศยัหน่วยงานบรหิารกลาง(Central Direction
หรอื Command Economic System) เป็นการแก้ปญัหาทางเศรษฐกจิของระบบเศรษฐกจิ
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สงัคมนิยมบงัคบั หรอื ระบบเศรษฐกจิคอมมวินิสต์  วธิแีกป้ญัหาเศรษฐกจิโดยระบบสัง่การหรอื
โดยหน่วยงานกลางเป็นผูต้ดัสนิใจในการเลอืกว่า จะผลติอะไร จะผลติอย่างไร และจะแจกจ่าย
ผลผลติไปอยา่งไร 

การแก้ปญัหาทางเศรษฐกจิโดยอาศยักลไกของตลาด (Price Mechanism หรอื 
Market Economic System) ระบบนี้เน้นหนักถงึความเป็นเจา้ของโดยเอกชน โดยเอกชนจะ
แสวงหาประโยชน์ของตนเองมากที่สุดโดยอาศยักลไกราคา หน่วยเศรษฐกจิแต่ละหน่วยจะ
ตดัสนิใจจะเลอืกผลติอะไรและใช้นโยบายใดจงึจะดทีีสุ่ด  กลไกของราคาจะท าหน้าที่ในการ
จดัสรรทรพัยากรเพื่อใช้ในการผลติจะมแีนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งมผีลกระตุ้นให้องค์การผลติน า
ทรพัยากรไปใชใ้นการผลติสนิคา้เพิม่ขึน้เพื่อหวงัก าไรมากขึน้ จงึอาจกล่าวไดว้่าผูบ้รโิภคนัน่เอง
เป็นผู้พิจารณาให้ผลติสนิค้า โดยให้ผู้ผลติจดัสรรทรพัยากรมาผลิตสนิค้าตามที่ผู้บรโิภค
ตอ้งการ 

แขนงวิชาเศรษฐศาสตร ์

แขนงวชิาเศรษฐศาสตรไ์ดร้บัการแบ่งแยกออกเป็นภาคใหญ่ ๆ  และแต่ละภาคกแ็บ่ง
ออกเป็นแขนงหรอืสาขาย่อย  โดยนักเศรษฐศาสตรส์ านักคลาสสคิไดแ้บ่งวชิาเศรษฐศาสตร์
ออกเป็น  4  แขนงทีส่ าคญั คอื 

1.  การผลติ (Production) กล่าวถงึการสรา้งอรรถประโยชน์ใหเ้กดิขึน้แก่สนิคา้และ
บรกิาร 

2.  การบรโิภค (Consumption) กล่าวถงึการแสวงหาความพอใจหรอือรรถประโยชน์
จากสนิคา้และบรกิาร 

3.  การแลกเปลีย่น (Exchange) กล่าวถงึการเปลีย่นความเป็นเจา้ของในสนิคา้และ
บรกิาร 

4.  การกระจายรายได้ (Distribution) กล่าวถงึการกระจายรายไดไ้ปสู่เจา้ของปจัจยั
การผลติในรปูต่าง ๆ 

นกัเศรษฐศาสตรป์จัจบุนัไดแ้ยกการศกึษาวชิาเศรษฐศาสตรอ์อกเป็น 2 แขนงใหญ่ ๆ 
คอื 
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1.  เศรษฐศาสตรจ์ลุภาค (Microeconomics)  

ซึง่ศกึษาถงึพฤตกิรรมในทางเศรษฐกจิของหน่วยเศรษฐกจิเลก็ ๆ  ทีร่วมอยู่ในสงัคม  
เช่น การศกึษาเกีย่วกบัพฤตกิรรมของบุคคลในสงัคมในการบรโิภค  การผลติ  การเป็นเจา้ของ 
ทรพัยส์นิ  การจดัสรรทรพัยากรที่มอียู่เพื่อใช้ในการผลติ  การกระจายสนิค้าจากผู้ผลติไปยงั
ผูบ้รโิภค ตลอดจนศกึษาถงึอทิธพิลทีเ่ป็นตวัก าหนดราคาสนิคา้  ดงันัน้การศกึษาเศรษฐศาสตร์
จุลภาค  ซึง่ศกึษาเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการก่อตัง้ราคาสนิค้าในตลาดต่าง ๆ  จงึเรยีกอกีชื่อว่า  
ทฤษฎรีาคาและวภิาคกรรม 

2.  เศรษฐศาสตรม์หภาค (Macroeconomics)  

ซึง่ศกึษาเรื่องราวทางเศรษฐกจิส่วนรวมทัง้ระบบเศรษฐกจิ โดยศกึษาถงึอทิธพิลทีม่ ี
ต่อรายได้ประชาชาติ การจา้งท างาน และค้นหาเครื่องมอืต่าง ๆ เพื่อช่วยให้การรกัษา
เสถยีรภาพทางเศรษฐกจิมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

เหตุทีแ่ยกการศกึษาทฤษฎเีศรษฐศาสตรอ์อกเป็น  2 แขนง เพราะสิง่ทีเ่กดิขึน้และ
เป็นความจรงิส าหรบัส่วนย่อยนัน้ไม่จ าเป็นว่าจะเกดิขึน้และเป็นจรงิส าหรบัส่วนรวม  จงึเกิด
ความขดัแยง้ระหว่างส่วนย่อยกบัส่วนใหญ่ (Fallacy of Composition)  เช่น  ชาวนาคนหนึ่งคน
ใดปลกูขา้วไดม้ากขึน้ รายไดข้องเขาจะมากขึน้  แต่ถ้าชาวนาทุกคนปลูกขา้วไดม้ากขึน้ รายได้
ของชาวนาแต่ละคนอาจจะไมม่ากขึน้ 

การศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร ์

วธิกีารศกึษาทฤษฎเีศรษฐศาสตรม์ ี 2 ทางดว้ยกนั คอื 

1.  เศรษฐศาสตร์ตามท่ีเป็นจริง(Positive Economics หรือ Scientific 
Economics)   

เป็นการศกึษาเศรษฐกจิที่แทจ้รงิและความสมัพนัธ์ของเหตุการณ์ทางเศรษฐกจิตาม
ความเป็นจรงิ  การศึกษาแบบ Positive Economics พยายามที่จะหาแบบจ าลองทาง
เศรษฐศาสตร ์ในการอธบิายหรอืท านายเหตุการณ์ และเชื่อมโยงหาความสมัพนัธข์องความจรงิ
ทีส่งัเกตุเหน็ได้ โดยไม่พจิารณาว่า ด ีหรอื เลว อย่างไร โดย Positive Economics พยายาม
ตอบปญัหาเพยีงว่าอะไรเป็นอะไร (What is?) 
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2.   เศรษฐศาสตรเ์ชิงหลกัการ (Normative Economics)   

เป็นการศกึษาเพื่อหาเป้าหมายทางเศรษฐกจิ (economic goal) และสรา้งนโยบาย
ทางเศรษฐกจิ (economic policy) ทีจ่ะใหบ้รรลุเป้าหมายทีส่งัคมนัน้ตอ้งการ   

ดงันัน้ Normative Economics จะพยายามศกึษาเพื่อให้ทราบว่าสิง่นัน้ควรจะเป็น
อย่างไร (What ought to be?)  เนื่องจากนโยบายทางเศรษฐกจิอาจจะสนับสนุนคนบางกลุ่ม
และอาจจะไม่สนับสนุนคนบางกลุ่ม  ดงันัน้นโยบายทางเศรษฐกิจที่ดี  จะต้องอาศยัความรู้
เกีย่วกบัเงือ่นไขทางเศรษฐกจิและความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรทางเศรษฐกจิต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
และจะต้องพจิารณาถงึความยุตธิรรม (equity)  ในการกระจายรายได้ (income distribution) 
ซึง่อยูบ่นพืน้ฐานของคุณค่าและศลีธรรม 

วิธีสร้างทฤษฎีเศรษฐศาสตร ์

วธิสีรา้งทฤษฎเีศรษฐศาสตรแ์บ่งออกเป็น 

1.   วิธีการอนุมาน (Deductive Method)    

เป็นการสรา้งทฤษฎเีศรษฐศาสตรจ์ากขอ้สมมุตฐิาน  และวธิกีารให้เหตุผลตามแบบ
ตรรกวทิยากล่าวคอื  จากขอ้สมมตุฐิานทีต่ ัง้ขึน้ แลว้ใชว้ธิกีารใหเ้หตุผลทางตรรกวทิยาเขา้ช่วย
เพื่อสรุปผลออกมาเป็นขอ้ความสัน้ ๆ แลว้น าไปทดสอบกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ ถ้าสอดคลอ้งกนัก็
ยอมรบัเป็นกฎหรอืทฤษฎี  เช่น สมมุตใิหร้ายได้  รสนิยม ราคาสนิคา้ชนิดอื่น และปจัจยัอื่น ๆ 
ทีก่ าหนดอุปสงคค์งที่   ถ้าราคาสนิคา้ชนิดนัน้เปลีย่นแปลงจะสามารถสรุปออกมาไดว้่า  ราคา
สนิคา้และปรมิาณความต้องการสนิคา้จะเปลีย่นแปลงในทศิทางตรงกนัขา้ม และกจ็ะไดก้ฎของ
อุปสงค ์(Law of Demand) 

2.   วิธีการอปุมาน(Inductive Method)    

เป็นการสรา้งทฤษฎเีศรษฐศาสตรโ์ดยการสงัเกตุขอ้เทจ็จรงิทีเ่กิดขึน้ซ ้า ๆ  แลว้น ามา
ตัง้เป็นกฎ  เช่น กฎของเกรแชม (Greshm’s Law) เกี่ยวกบักฎเงนิเลวไล่เงนิดอีอกไปจาก
ระบบการหมุนเวยีน  ซึง่กฎนี้ไดข้อ้เทจ็จรงิมาจากการศกึษาจากประวตัศิาสตร์  การสอบถาม  
หรอืวธิกีารทางสถติ ิ

 

 



                                                                                                                   EC 211 
  
6 

3.   วิธีการทางเศรษฐคณิตศาสตร ์(Quantitative Economics)   

เป็นการน าความรูท้างทฤษฎเีศรษฐศาสตร์  คณิตเศรษฐศาสตร ์  คณิตสถติ ิและ
เศรษฐมติ ิ มาใชร้ว่มกนัเพื่อสรา้งเป็นกฎ และทฤษฎทีางเศรษฐศาสตร ์

4. วิธีการโมเดล (Model)    

เป็นการสร้างแบบจ าลองทางเศรษฐกิจขึ้นเพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรทาง
เศรษฐกจิ โดยการใชค้วามรูท้างสถติเิศรษฐศาสตร ์และคณติศาสตรเ์ขา้ช่วย 

วิธีการวิเคราะหค์วามสมัพนัธข์องปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ 

ในการศึกษาเศรษฐศาสตร์จุลภาค หรือเศรษฐศาสตร์มหภาค จะต้องทราบ
ความสมัพนัธต่์าง ๆ  ของปรากฏการณ์ทางเศรษฐกจิ ซึง่วธิกีารวเิคราะหแ์บ่งออกเป็น 

1.   การวิเคราะหด์ลุยภาพบางส่วน (Partial Equilibrium Analysis)    

เป็นการวเิคราะหป์รากฏการณ์ทางเศรษฐกจิโดยการก าหนดว่าปรากฏการณ์ที่ก าลงั
ศึกษาอยู่ไม่มีอิทธิพลต่อปรากฏการณ์อื่นที่อยู่นอกขอบเขตการศึกษา  และถึงแม้ว่า
ปรากฏการณ์ที่ก าลังที่ก าลังศึกษาอยู่จะเปลี่ยนแปลงก็จะไม่มีผลให้ปรากฏการณ์อื่น
เปลีย่นแปลง 

2.   การวิเคราะห์ดลุยภาพทุกส่วน หรือ การวิเคราะห์ดลุยภาพทัว่ไป(General 
Equilibrium Analysis) 

เป็นการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางเศรษฐศาสตร์ทัง้หมด  โดยพิจารณาว่า
ปรากฏการณ์อื่นอยู่ใต้อิทธิพลหรือมีอิทธิพลต่อปรากฏการณ์ที่ก าลังศึกษาอยู่แสดงว่า
ปรากฏการณ์ทัง้หมดมคีวามสมัพนัธห์รอืมอีทิธพิลต่อกนั 

3.    การวิเคราะหส์ภาพน่ิง (Static Analysis) 

เป็นการวเิคราะห์ภาวะเศรษฐกิจในขณะใดขณะหนึ่งเท่านัน้เพื่อให้ทราบว่าท าไม
ภาวะเศรษฐกจิจงึเป็นเช่นนัน้ เช่น พจิารณาราคาดุลยภาพและปรมิาณดุลยภาพ เป็นต้น 
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4.    การวิเคราะหส์ภาพเคล่ือนไหว (Dynamic Analysis) 

เป็นการศกึษาการเปลีย่นแปลงของภาวะเศรษฐกจิในชัว่ระยะเวลาหนึ่งๆ ทีก่ าหนดไว ้
เช่น  ศกึษาว่า ราคาและปรมิาณของสนิคา้ชนิดหนึ่งเปลีย่นแปลงอย่างไรภายในระยะเวลาของ
การปรบัตวัจากดุลยภาพหนึ่งไปยงัจดุอื่น เป็นตน้ 

 




