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ñ.	¤ÇามหมาÂ	¤ÇามสÓ¤Ñญ	¢ÍงÇิªาเศรษฐศาสตร์

	 ๑.๑	 ความหมายของเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในด้านต่างๆ	 นับตั้งแต่การเลือกใช

ทรัพยากร	การตัดสินใจซื้อสินคาไปบริโภค	การเลือกที่จะประกอบอาชีพ	และการปฏิบัติตอบุคคล

ตางๆ	 ที่อยูในสังคม	 ไม่ว่าจะเป็นสังคมเดียวกันหรือต่างสังคมกัน	 เศรษฐศาสตร์ถือเป็นวิชาหนึ่ง

ของสังคมศาสตร์	ที่ศึกษาปัญหาต่างๆ	ในส่วนที่เกี่ยวข้องและที่เกิดขึ้นในสังคม	อันเป็นผลมาจาก

การที่ประชากรจ�านวนมากเข้ามาอาศัยอยู่รวมกันในสังคม	 และมีการกระท�ากิจกรรมต่างๆ	 ทาง

เศรษฐกิจร่วมกัน

	 โดยทั่วไปกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์เกิดข้ึนจากความต้องการ	 ซึ่งในเบื้องต้นอาจ

เป็นความต้องการบริโภคสิ่งจ�าเป็นพ้ืนฐานเพื่อการยังชีพ	 เช่น	 อาหาร	 เครื่องนุ่งห่ม	 ที่อยู่อาศัย	

และยารักษาโรค	ต่อมาความต้องการก็เพิ่มมากขึ้นและไม่จ�ากัด	มนุษย์จึงจ�าเป็นต้องมีการจัดสรร

ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัดในสังคมมาผลิตสินค้าและบริการเพื่อสนองความต้องการอันไม่จ�ากัด

ของมนุษย์

	 การท่ีทรัพยากรมีจ�านวนจ�ากัด	 ครัวเรือนและสังคมจึงต้องมีการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ

อยู่เสมอ	นับตั้งแต่การที่จะแบ่งงานให้คนในครัวเรือนว่าใครจะเป็นผู้ท�าอาหาร	ใครเป็นผู้ท�าหน้าที่

ในการซักรีด	 ใครเป็นผู้ท�าความสะอาดบ้าน	 เนื่องจากในครัวเรือนมีคนจ�านวนจ�ากัดและแต่ละคน

มีเวลา	มีความเต็มใจที่จะท�างานแตกต่างกัน

	 ส�าหรับในสังคมนั้นก็เช่นเดียวกันกับครัวเรือน

ซ่ึงในสังคมก็มีทรัพยากร	 อันได้แก่	 ที่ดิน	 โรงงาน	

เครื่องจักรและอุปกรณ์	 และแรงงานท่ีจ�ากัด	 จึงต้อง

มีการตัดสินใจในการแบ่งงานกันในสังคมว่าใครจะ

เป็นผู้ผลิตอะไรแล้วน�าไปแจกจ่าย	 ดังนั้น	 การบริหาร

จัดการเกี่ยวกับทรัพยากรจึงเป็นเรื่องที่มีความส�าคัญ	

เนือ่งจากทรพัยากรเป็นส่ิงทีห่ายากและมจี�านวนจ�ากดั	

เป็นเหตใุห้ไม่สามารถผลติสนิค้าและบรกิารตอบสนอง

ความต้องการของผู ้คนในสังคมได้ทุกชนิดและใน

ปริมาณที่เพียงพอ	 	

	 ดังนั้น	จึงอาจกล่าวได้ว่า	เศรษฐศาสตร์เป็นวิชา

ทีศ่กึษาเกีย่วกบัมนษุย์และสังคม	ในการเลือกใช้วิธีการ

ความรูจากวิชาเศรษฐศาสตรจะชวยใหผูบริโภค
สามารถตดัสนิใจเลอืกบรโิภคไดอยางชาญฉลาด

๒



ในการน�าเอาทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ�ากัดมาผลิตสินค้าและบริการเพื่อสนองความต้องการ	 และ

หาทางที่จะจ�าแนกแจกจ่ายสินค้าและบริการไปยังประชาชนในสังคม	 เพื่อให้มีการกินดีอยู่ดีและมี

ความเป็นธรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต

	 ๑.๒	ความสําคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์
	 เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในชีวิตประจ�าวันของทุกคน	ไม่ว่าจะอยู่ใน

ฐานะผู้ผลติ	ผู้บริโภค	หรอืผูบ้รหิารประเทศกต็าม	เช่น	การตดัสินใจของประชาชนว่าจะเลือกท�างาน

อะไร	 จะเลือกซื้อสินค้าและบริการอย่างไรจึงจะได้รับความพอใจสูงสุด	 จะเลือกใช้วิธีการเก็บออม

และใช้เงินออมไปลงทุนอย่างไร	 จึงจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนคุ้มค่า	 คนในสังคมจะมีการติดต่อ

สัมพันธ์กันในเรื่องการซ้ือขายสินค้ากันอย่างไรจึงจะเกิดความเป็นธรรม	 หรือในระบบเศรษฐกิจ

โดยรวมของประเทศ	 จะท�าอย่างไรให้เศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัว	 ประชากรจะมีงานท�า	

มีรายได้	และไม่เกิดภาวะเงินเฟ้อ	เงินฝด	เป็นต้น

	 ความส�าคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์	สรุปได้ดังนี้

๑)	ช่วยในการตัดสินใจของประชาชน	 เศรษฐศาสตร์มีความส�าคัญเกี่ยวข้องกับ
บุคคล	 และเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�าวันมากที่สุด	 โดยบุคคลจะต้องพยายามหาค�าตอบ

จากปัญหาเศรษฐกิจต่างๆ	อยู่เสมอ	 	

à¾×èÍ¤ÇÒÁÊØ¢¢Í§¤ÃÍº¤ÃÑÇ àÃÒ¨ÐµŒÍ§ÇÒ§á¼¹
áÅÐµÑ´ÊÔ¹ã¨Ç‹Ò ¨ÐãªŒÃÒÂä´Œà»š¹¤‹ÒÍÒËÒÃ 

¤‹ÒàÊ×éÍ¼ŒÒ ¤‹Òà´Ô¹·Ò§ ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂà¾×èÍ¡ÒÃ
·‹Í§à·ÕèÂÇã¹áµ‹ÅÐà´×Í¹à·‹ÒäÃ ̈ ÐàÅ×Í¡à¡çº
ÍÍÁà§Ô¹à¾×èÍäÇŒãªŒ¨‹ÒÂã¹ÂÒÁà¡ÉÕÂ³ÍÒÂØ
·íÒ§Ò¹ ËÃ×ÍäÇŒà»š¹·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒàÅ‹ÒàÃÕÂ¹

¢Í§ºØµÃã¹Í¹Ò¤µÍÂ‹Ò§äÃ

 àÃÒ¨ÐàÅ×Í¡ÍÐäÃ´Õ¹Ð ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃÁÕÃÒÂä´ŒÊÙ§¡Ñº
¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ´ÙáÅÃÑ¡ÉÒÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ
ãËŒÊÐÍÒ´ à¾ÃÒÐ¶ŒÒÁÕ¡ÒÃÍÍ¡¡®ËÁÒÂ
ãËŒâÃ§§Ò¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ·Ø¡áË‹§µŒÍ§
¡íÒ¨Ñ́ ÁÅ¾ÔÉã¹âÃ§§Ò¹ ¡ç̈ ÐÊ‹§¼Å·íÒãËŒ
µŒ¹·Ø¹¡ÒÃ¼ÅÔµÊÔ¹¤ŒÒÊÙ§¢Öé¹ ¡íÒäÃ¡ç̈ Ð
ä Œ́¹ŒÍÂÅ§ ËÃ×ÍàÃÒ¨Ð ‹̈ÒÂ¤‹Ò Œ̈Ò§áÃ§§Ò¹
ãËŒ¹ŒÍÂÅ§ ËÃ×Í¨Ð¢Öé¹ÃÒ¤ÒÊÔ¹¤ŒÒ

	 ในครอบครัวการตัดสนิใจในการบริหารรายรับ-

รายจ่ายและการออมของผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัว	

จะต้องใช้ความรู้ของวิชาเศรษฐศาสตร์มาช่วยในการ

ตัดสินใจในการบริหารรายรับ-รายจ่ายและเงินออม

ที่มีอยู่อย่างจ�ากัด	 เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิก

ในครอบครัว

	 ในภาคการผลิต	 ผู้ผลิตจะต้องมีการตัดสินใจ

อยู่ตลอดเวลา	 เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของธุรกิจ	 ลด

ต้นทนุการผลติ	เพือ่เพิม่ก�าไรและไม่ท�าลายสิง่แวดล้อม

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี	 และต้อง

แข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจ	 ความรู้จากการศึกษาวิชา

เศรษฐศาสตร์จะช่วยท�าให้ผู ้ผลิตสามารถน�ามาใช้

ในการบริหารธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จ

à¾×èÍ¤ÇÒÁÊØ¢¢Í§¤ÃÍº¤ÃÑÇ àÃÒ¨ÐµŒÍ§ÇÒ§á¼¹
áÅÐµÑ´ÊÔ¹ã¨Ç‹Ò ¨ÐãªŒÃÒÂä´Œà»š¹¤‹ÒÍÒËÒÃ 

¤‹ÒàÊ×éÍ¼ŒÒ ¤‹Òà´Ô¹·Ò§ ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂà¾×èÍ¡ÒÃ

¢Í§ºØµÃã¹Í¹Ò¤µÍÂ‹Ò§äÃ
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	 ๒)	ช่วยสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับนโยบายของรัฐ	 ความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์จะช่วยให้ประชาชนมีความรูแ้ละความเข้าใจในการด�าเนนินโยบายทางด้านเศรษฐกจิ

ของรัฐ	เช่น

	 เมือ่ประชาชนเกิดความเข้าใจ	ก็ย่อมจะให้ความร่วมมอื	ซึง่จะช่วยผลกัดนัให้นโยบาย

ของรัฐบาลประสบความส�าเร็จ	ส่งผลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี

	 ๓)	ช่วยสร้างองค์ความรู้ในการบริหารงาน	 ผู้บริหารระดับต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็น
ระดับหน่วยธุรกิจ	 หรือระดับประเทศ	 ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์จะช่วยในการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง

ของเหตุการณ์และปัญหาทางเศรษฐกิจ	ช่วยให้ผู้บริหารงานในภาครัฐและเอกชนสามารถตัดสินใจ

ได้อย่างมีหลักเกณฑ์และมีเหตุผล	โดยเฉพาะการบริหารธุรกิจของภาคเอกชนที่มีเป้าหมายส�าคัญ	

คือ	การแสวงหาก�าไรจากธุรกิจนั้นๆ	โดยการบริหารจัดการต้นทุนให้มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด	ซึ่งความ

รู้ทางวิชาเศรษฐศาสตร์จะช่วยในการบริหารรายรับและต้นทุนได้อย่างเหมาะสม

	 ๔)	ช่วยสร้างผลประโยชน์ให้เกิดกับประเทศชาติ	 ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์จะ		
ช่วยรกัษาผลประโยชน์ของชาตใินเศรษฐกจิระหว่างประเทศได้เป็นอย่างด	ีโดยเฉพาะในปัจจบุนัซึง่

เป็นยุคโลกาภวิตัน์ทีมี่การเปิดเสรทีางการค้าอย่างกว้างขวาง	ความเข้าใจในเรือ่งการค้า	การลงทนุ	

จะช่วยให้มีการวางแผนเศรษฐกิจและการค้ากับต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ประเทศชาติ	

ก็จะได้รับประโยชน์	ประชาชนจะมีงานท�า	มีรายได้สูงขึ้น	และช่วยให้มาตรฐานการครองชีพสูงขึ้น

ตามไปด้วย	 	

	 ดังนั้น	กล่าวได้ว่าการศึกษาเศรษฐศาสตร์จะช่วยในการตัดสินใจของประชาชนในเชิง

เหตผุลทางเศรษฐกจิได้อย่างเหมาะสม	ช่วยสร้างความเข้าใจในนโยบายทางเศรษฐกจิของรัฐ	สร้าง

องค์ความรูท้างเศรษฐศาสตร์ให้กบัผูบ้รหิารในองค์กร	และช่วยสร้างผลประโยชน์ให้เกดิกบัประเทศ

•	 ท�าไม	รัฐบาลต้องกู้ยืมเงินจากต่างประเทศมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
•	 	ท�าไม	ในภาวะเศรษฐกิจตกต�่า	รัฐบาลจึงกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการจ่ายเงินให้บุคคล	
หลายกลุ่มที่มีรายได้ต�่า	เพื่อให้น�าเงินออกมาจับจ่ายใช้สอย

•	 	ท�าไม	รัฐบาลจึงต้องเลือกให้มีภาวะเงินเฟ้อแทนการที่จะท�าให้เกิดปัญหาการว่างงาน
ในประเทศ

•	 	ท�าไม	รฐับาลจึงต้องเข้าไปแทรกแซงการท�างานของกลไกราคาและการท�างานในระบบ
ตลาด	เช่น	เข้าไปประกันราคาสนิค้าเกษตร	การรับจ�าน�าสนิค้าเกษตร	การควบคุมราคา
และมาตรฐานสินค้า	
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ò.	¢Íº¢‹าÂ	เป‡าหมาÂ	¢ÍงการศÖกษาÇิªาเศรษฐศาสตร์

	 ๒.๑	ขอบขายของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์
	 ขอบข่ายของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์		สามารถจ�าแนกได้	๒	ลักษณะ	คือ	จ�าแนกตาม

เนื้อหาของวิชาเศรษฐศาสตร์		และจ�าแนกตามการวิเคราะห์ปัญหา	ดังนี้

๑)	จ�าแนกตามเนื้อหาของวิชาเศรษฐศาสตร	์สามารถจ�าแนกได้	ดังนี้
๑.๑)	 เศรษฐศาสตร์จุลภาค	(microeconomics)	เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมทาง

เศรษฐกิจในส่วนย่อย	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจทั้งระบบ	 เกี่ยวกับการบริโภค	 การเป็น

เจ้าของทรัพย์สินและพฤติกรรมขององค์กรธุรกิจหรือผู้ผลิต	 การศึกษาถึงการจัดสรรทรัพยากรใน

การผลติสนิค้าและบรกิาร	การก�าหนดราคาสนิค้า	การกระจายสินค้าจากผูผ้ลิตไปยังผูบ้รโิภค	โดยที่

เศรษฐศาสตร์จุลภาคเป็นการศึกษาเก่ียวข้องโดยตรงกับเรือ่งของราคาและหน่วยผลิต	(หน่วยธุรกจิ)

๑.๒)	เศรษฐศาสตร์มหภาค	(macroeconomics)	เป็นการศึกษาถงึพฤติกรรมทาง

เศรษฐกิจส่วนรวม	เกี่ยวกับเรื่องรายได้และรายจ่ายประชาชาติ	การจ้างงาน	การออม	การลงทุน	

การเงิน	 การค้ากับต่างประเทศ	 และการพัฒนาเศรษฐกิจ	 เป็นต้น	 เป็นการศึกษาปัญหาต่างๆ	ที่

กว้างกว่าเศรษฐกจิจลุภาค	เพราะไม่เพยีงแต่ศึกษาปัญหาทีก่ระทบถงึเฉพาะบคุคลหรอืหน่วยธรุกจิ

แห่งใดแห่งหนึ่งเท่านั้น	 แต่จะศึกษาปัญหาท่ีกระทบถึงหน่วยการผลิต	 และอุตสาหกรรมทั้งหมด	

การศึกษาโดยส่วนรวมนี้จะได้ศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อรายได้ประชาชน	 รวมทั้งค้นหา

เครื่องมือต่างๆ	เพื่อช่วยให้การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

๒)	จ�าแนกตามการวิเคราะห์ปญหา	สามารถจ�าแนกได้	ดังนี้
๒.๑)	เศรษฐศาสตร์ตามความเป็นจริงหรือเศรษฐศาสตร์พรรณนา	 (positive	 or

descriptive	 economics)	 เป็นการมุ่งอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้น	 เรื่องที่เป็นอยู่	 และเรื่องที่จะเกิดขึ้น

ว่าเป็นอย่างไร	จากผลทีบ่คุคลหรือสงัคมตดัสนิใจเลือก

การกระท�าอย่างใดอย่างหนึ่งลงไป	นั่นคือการแสดงถึง

ความสัมพันธ ์ของสาเหตุกับผลลัพธ ์ที่ เกิดขึ้นใน

แต่ละพฤติกรรม	 เช่น	 การอธิบายถึงสาเหตุของการ

เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต�่า	 ซึ่งมีพื้นฐานปัญหาจาก

ภาวะเศรษฐกิจภายนอกประเทศ	 ท�าให้ไม่สามารถ

ส่งสินค้าไปยังต่างประเทศได้ตามเป้าหมาย	จึงต้องลด

ปริมาณการผลิตลง	 ลดการจ้างงาน	 ส่งผลให้อัตรา

การขยายตัวทางเศรษฐกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจร วมกัน 
ผูประกอบการจะตองรวมกนัตดัสนิใจในการผลติ
สินคาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด

๕



	 ๒.๒)	เศรษฐศาสตร์ทีค่วรจะเป็นหรอืเศรษฐศาสตร์นโยบาย	(normative	or	policy		

economics)	เป็นการมุง่กล่าวถงึสิง่ทีค่วรจะมหีรอืควรจะเป็น	โดยอาจจะเกดิขึน้หรอืไม่เป็นไปตาม	

ที่คาดหมายไว้ก็ได	้เช่น	ประเทศไทยควรจะน�ากฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีมรดกมาใช้	

เพื่อท่ีจะท�าให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้น	 ซึ่งค�าพูดดังกล่าวจะเป็นจริงหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่ากฎหมายที่ดิน	

และสิ่งปลูกสร้าง	และกฎหมายมรดกจะผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร	และจะประกาศ	

ออกมาบังคับใช้ได้หรือไม่	 ถ้ามีผู้คัดค้านและไม่เห็นด้วยจ�านวนมาก	 การผ่านกฎหมายดังกล่าว	

ออกมาบังคับใช้ก็มีโอกาสเป็นไปได้ยาก

	 ๒.๒	เป้าหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์
	 เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีความส�าคัญ	 โดยเฉพาะในปัจจุบันและอนาคตที่จ�านวนประชากร	

ของประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ	แต่ทรัพยากรที่มีจ�านวนจ�ากัดได้ถูกใช้ไปอย่างรวดเร็ว	การน�า	

เอาหลักการทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการจัดการทรัพยากรจึงเป็นเรื่องที่มีความจ�าเป็น		

ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภค	ผู้ประกอบการผลิต	และผู้บริหารในองค์กรของรัฐ	ดังนั้น	เป้าหมายของวิชา	

เศรษฐศาสตร์จึงมุ่งเน้นการให้ความรู้แก่บุคคลกลุ่มดังกล่าวข้างต้น	ดังนี้

เป้าหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์

ผู้บริโภค  

ช่วยท�าให้ผู้บริโภครู้จักการตัดสินใจเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัดในการบริโภคและใช้ในทางท่ีดี

ที่สุด	เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในอนาคต	รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ	และ

สามารถปรับตัวภายใต้ความผันผวนทางเศรษฐกิจได้

ผู้ประกอบการผลิต 

ช่วยท�าให้ผูป้ระกอบการมคีวามรู้ความสามารถในการวางแผนการผลติ	การพยากรณ์การผลติเพือ่สนอง

ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง	 ในขณะเดียวกันก็มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ปัจจัย	

การผลิต	เพื่อจะท�าให้ต้นทุนการผลิตต�า่ที่สุด	และสามารถแข่งขันได้กับธุรกิจอื่นๆ	ได้

ผู้บริหารในองค์กรของรัฐ  

ช่วยให้ผู้บรหิารในองค์กรของรัฐมคีวามรู้ความเข้าใจในเรือ่งการจดัสรรทรพัยากรอย่างเหมาะสม	มคีวาม

สามารถในการวางนโยบายเพือ่สร้างความเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิ	รูจ้กัใช้นโยบายและมาตรการต่างๆ	

เพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ	รวมทั้งการสร้างโครงการต่างๆ	เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้สามารถแข่งขันกับ

ต่างประเทศได้
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๓.	ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์
	 ในปัจจุบันประเทศต่างๆ	มักจะประสบปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจทีค่ล้ายคลึงกัน	เนื่องจาก

ความไม่พอดีกันระหว่างความต้องการของมนุษย์และสิ่งที่จะมาตอบสนองความต้องการ	 โดยใน	

ระยะแรกๆ	 มนุษย์มีความต้องการเพียงปัจจัยขั้นพ้ืนฐานในการด�ารงชีวิต	 ที่เรียกว่า	 ปัจจัยสี	่	

อันได้แก่	 อาหาร	 ที่อยู่อาศัย	 เครื่องนุ่งห่ม	 และยารักษาโรค	 ต่อมาเมื่อได้รับปัจจัยพื้นฐานแล้ว	

มนุษย์ยังมีความต้องการอื่นๆ	ตามมาอีกมากมายไม่มีวันจบสิ้น	สิ่งที่มนุษย์น�ามาตอบสนองความ

ต้องการ	คอื	สนิค้า	และบรกิาร	ซึง่สร้างขึน้มาจากทรพัยากรในโลกท่ีมอียูอ่ย่างจ�ากัด	ในหลายกรณี	

ก็ไม่สามารถผลิตสินค้าเพื่อสนองความต้องการได้หมด	จึงเกิดปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์

	 จากปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจทั้งสามประการข้างต้น	 ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ	 กับสังคม

มากมาย	 เป็นต้นว่า	 การตัดสินใจเลือกผลิตสินค้าชนิดหนึ่งออกมาจนล้นตลาด	 ท�าให้ราคาสินค้า

ชนิดนั้นลดลงจนเป็นที่เดือดร้อนของผู้ผลิต	ขณะเดียวกันก็ท�าให้สินค้าบางชนิดขาดแคลน	จนเกิด

ผลกระทบต่อผู้บริโภค	 หรือการเลือกใช้วิธีการผลิตที่ไม่เหมาะสมกับประชากรของประเทศ	 เช่น		

การเลือกใช้วิธีการผลิตโดยน�าเครื่องจักรมาใช้แทนแรงงาน	 ท�าให้เกิดปัญหาการว่างงานและการ	

กระจายรายได้ทีไ่ม่เหมาะสม	 และในทีส่ดุกข็ยายขอบเขตกว้างขวางซึง่เป็นปัญหาสงัคมเพิม่มากขึน้	

หรือการผลิตสินค้าเพื่อสนองความต้องการของคนกลุ่มน้อยบางกลุ่ม	 โดยละเลยการผลิตเพื่อคน

หมู่มาก	ก็อาจเกิดปัญหาความไม่เป็นธรรมทางสังคมได้เช่นกัน

ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์

What 

จะผลิตสินค้าอะไร	 เน่ืองจากทรัพยากรมีจ�ากัด	 ท�าให้ไม่สามารถผลิตสินค้าและบริการได้ทุกชนิด	

เพ่ือสนองความต้องการของสงัคมได้หมด	จงึต้องเลอืกว่าจะผลติสนิค้าและบรกิารประเภทใดบ้าง	จ�านวน

เท่าไร	เช่น	ถ้าเลือกผลิตข้าวมากก็จะสามารถผลิตข้าวโพดได้น้อย	เนื่องจากที่ดินที่ใช้เพาะปลูกมีจ�ากัด

How

จะผลติอย่างไร	จะใช้วธิกีารผลติแบบใด	ต้องใช้ปัจจยัการผลติอะไรบ้าง	จงึจะท�าให้เสยีต้นทุนการผลติต�า่		

และมีประสิทธิภาพมากที่สุด	 เช่น	 ในการผลิตกระแสไฟฟ้า	 ต้องพิจารณาว่าจะผลิตกระแสไฟฟ้าจาก

พลังงานน�้า	น�้ามัน	หรือแก๊สธรรมชาต	ิหรือจากพลังงานนิวเคลียร์	และมีวิธีการผลิตอย่างไร

For whom 

จะผลิตเพื่อใคร	 เมื่อมีการผลิตสินค้าและบริการได้มาแล้ว	 ใครจะเป็นผู้ใช้และจะจ�าแนกแจกจ่ายสินค้า

ไปยังผู้ใช้อย่างไร

??
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ทรัพยากรการผลิต

ทุน 

เป็นสินค้าทุน	 เช่น	 เครื่องจักร	 อุปกรณ์โรงงาน	 รถยนต	์ ผลตอบแทน	 ซึ่งผลตอบแทนจากการใช้ทุน	

คือ	ดอกเบี้ย

ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ 

เป็นทรพัยากรทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาติ	เช่น	ทีด่นิ	แร่ธาต	ุป่าไม้	แม่น�า้	ประเทศทีม่ทีีด่นิและทรพัยากร

อุดมสมบูรณ์จะได้เปรียบเพราะสามารถน�ามาใช้ในการผลิต	ซึ่งผลตอบแทนจากการใช้ที่ดิน	คือ	ค่าเช่า

แรงงาน 

เป็นประชากรในวัยท�างาน	 เป็นผู้ใช้แรงงานและก�าลังความคิด	 ในการผลิตสินค้าและบริการ	 ซึ่งได้รับ	

ค่าตอบแทนเป็นค่าจ้าง

ผู้ประกอบการ

เป็นผูร้วบรวมปัจจยัการผลติเพือ่ท�าการผลติให้ได้ผลผลติตามวตัถปุระสงค์	เป็นผูย้อมรบัความเสีย่งจาก

การผลิตและบริหารจัดการในองค์กรให้เจริญเติบโต	ซึ่งผลตอบแทนที่ได้รับ	คือ	ก�าไร

๔.	กิจกรรมทางด้านเศรษฐศาสตร์
	 ในกระบวนการทางด้านเศรษฐศาสตร์	เริม่ต้นจากการท�างานของคนในสงัคมเพือ่ผลติสนิค้า

และบรกิารแล้วน�าไปซือ้ขายแลกเปลีย่นกันเพือ่การบรโิภค	และผลจากการท�างานของคนในสงัคม	

กจ็ะได้รบัผลตอบแทนจากการท�างานทัง้ในรปูของค่าจ้าง	ค่าเช่า	ดอกเบีย้	และก�าไร	ดงันัน้	กจิกรรม

ต่างๆ	ทางเศรษฐศาสตร์ทีเ่กดิขึน้ในทกุสงัคม	จงึเป็นเร่ืองเกีย่วกบัการผลิต	การบริโภค	การกระจาย	

รายได้	และการแลกเปลี่ยน

	 ๔.๑	การผลิต
	 การผลิต	หมายถึง	การสร้างอรรถประโยชน์ของปัจจัยการผลิตต่างๆ	ขึ้นมาใหม่	เพื่อก่อให้	

เกิดสินค้าและบริการต่างๆ	 ที่จะน�าไปสนองความต้องการของมนุษย์	 รวมไปถึงการผลิตสินค้า	

ขึน้มาใหม่	การเกบ็รกัษาสนิค้าเพ่ือท�าให้มคีณุภาพดขีึน้	การเคลือ่นย้ายสนิค้าไปสูผู่บ้รโิภค	นอกจากนี	้

การบริการในด้านต่างๆ	เช่น	บริการตัดผม	บริการทางการแพทย์	ก็จัดว่าเป็นการผลิตเช่นเดียวกัน

	 ในการด�าเนินการผลิตจะมีหน่วยการผลิตเป็นผู้ด�าเนินการ	ซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบ	ทั้งหน่วย

การผลิตแบบเอกชนคนเดียวเป็นเจ้าของ	 แบบห้างหุ้นส่วน	 แบบบริษัทจ�ากัด	 แบบสหกรณ์	 และ

หน่วยการผลิตแบบรัฐวิสาหกิจ

	 หน่วยการผลิตจะใช้ทรัพยากรต่างๆ	 ท่ีมีอยู่มาท�าการผลิต	 ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์ได้แบ่ง

ทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิต	ออกเป็น	๔	ประเภท	ดังนี้
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การบริโภคเปนกิจกรรมทางเศรษฐศาสตร
ที่ผู บริโภคจะตองคํานึงถึงความจําเปน และ
ประโยชนใชสอยเปนหลักสําคัญ

	 ๔.๒	การบริโภค	
	 การบริโภค	 หมายถึง	 การใช้ประโยชน์จากสิ่งของและบริการเพื่อสนองความต้องการของ

มนุษย์	 เช่น	 เมื่อหิวก็รับประทานอาหาร	 เม่ือปวดฟันจากฟันผุ	 ก็ไปหาทันตแพทย์เพื่อถอนฟัน	

ดังนั้น	 การบริโภคอาหารและการถอนฟันจึงถือว่า

เป็นการบริโภค	เพราะท�าให้ผูบ้รโิภคเกดิความพงึพอใจ	

และเป็นการตอบสนองความจ�าเป็นและความต้องการ

ขั้นพื้นฐานของมนุษย์

	 นักเศรษฐศาสตร์ได้ให้ความสนใจในเรื่องการ

แสวงหาความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิต

ของสินค้าและบริการท่ีระบบเศรษฐกิจผลิตขึ้น	 กับ

ความพอใจจากการบริโภคสินค้าและบริการนั้นโดย

สมาชิกของสังคม	และจะจ�าแนกแจกจ่ายสินค้าที่ผลิต

และจัดสรรผลผลิตท้ังหมดให้กับคนในประเทศและ

ต่างประเทศอย่างไรจึงจะก่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้น	

	 ตามหลักทั่วไปประชากรมีความต้องการอย่าง

ไม่จ�ากัด	 แต่สินค้าและบริการที่จะใช้บ�าบัดความต้องการและทรัพยากรท่ีใช้ผลิตมีจ�านวนจ�ากัด

ไม่เพยีงพอสนองความต้องการของทกุคนในสงัคมได้หมด	และบคุคลต่างๆ	ในสงัคมกมี็รายได้จ�ากดั	

ไม่เพียงพอที่จะซื้อหาสินค้าใช้บริโภคได้ทุกชนิด	ด้วยเหตุนี้	ผู้บริโภคจึงมักจะมีการจัดล�าดับความ

ต้องการ	 และเลือกซ้ือสินค้าตามรายได้ท่ีมีอยู่	 โดยค�านึงถึงความพอใจสูงสุด	 ภายใต้รายได้และ

ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัด

	 เนื่องจากผู้ผลิตสินค้าและบริการเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์จะต้องพยายามผลิต

สินค้าให้ตรงกับความต้องการและรสนิยมของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด	 และมีการกระจายสินค้า

สู่ผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดด้วย	เพื่อให้ธุรกิจสามารถสร้างรายได้และท�าก�าไรสูงขึ้น	

	 อย่างไรกต็ามในบางกรณีเม่ือผลติสนิค้าและบรกิารออกมาแล้ว	กจ็ะต้องท�าการประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนได้รบัรูถ้งึคุณลกัษณะและรปูแบบของสนิค้า	เพือ่จะจงูใจให้ผูบ้รโิภคเลอืกซือ้สนิค้าและ

บรกิารของตนให้มากกว่าผูผ้ลติรายอืน่	โดยการโฆษณาผ่านสือ่ต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นสือ่วทิย	ุโทรทศัน์	

สื่อสิ่งพิมพ์	สื่ออิเล็กทรอนิกส์	และสื่อบุคคล

	 ในการโฆษณาสนิค้าบางอย่างอาจมีการโฆษณาเกนิจรงิ	ในลกัษณะของการโอ้อวดสรรพคณุ

ของสนิค้ามากกว่าประโยชน์ทีจ่ะได้รบัจรงิ	ท�าให้ผูบ้รโิภคหลงเชือ่	และอยูใ่นฐานะทีเ่สยีเปรยีบจาก

การบรโิภคสนิค้า	เนือ่งจากขาดความรูเ้กีย่วกบัคุณภาพ	ราคาสินค้า	และภาวะของตลาดในขณะนัน้

๙



	 ๔.๓	การกระจายรายได้
	 การกระจายรายได	้ หมายถึง	 การกระจายรายได้ระหว่างเจ้าของปัจจัยการผลิตทุกประเภท	

อันได้แก่	 ที่ดิน	 แรงงาน	 ทุน	 และผู้ประกอบการ	 ซึ่งท�างานร่วมกันในการผลิตสินค้าและบริการ		

โดยเจ้าของปัจจัยการผลติเหล่านัน้จะได้รบัรายได้เป็นค่าเช่า	ค่าจ้าง	ดอกเบีย้และก�าไร	การกระจาย	

รายได้ดังกล่าว	เรียกว่า	การกระจายรายได้ตามหน้าที่ในการผลิต

	 นอกจากนี้ยังมีการกระจายรายได้ตามขนาด	 เป็นการกระจายความถี่ทางสถิติของจ�านวน	

ผู้มีรายได้ในกลุ่มรายได้ต่างๆ	 การกระจายรายได้ประเภทนี้แสดงให้เห็นความเหลื่อมล�้าของฐานะ

ทางเศรษฐกิจและสังคมของประชากร	 ซ่ึงรัฐสามารถน�าไปใช้เป็นมาตรการในการแก้ปัญหาการ	

กระจายรายได้ที่แตกต่างกันได้

	 ๔.๔	การแลกเปลี่ยน
	 การแลกเปลีย่น	หมายถงึ	กระบวนการทีเ่กดิจากบคุคลทัง้สองฝ่ายมีความสมัครใจร่วมกนัใน

การด�าเนนิกจิกรรมทางเศรษฐกจิระหว่างกนั	โดยมบีคุคลหนึง่เป็นผู้ครอบครองทรพัย์สนิและบรกิาร	

มคีวามเตม็ใจและต้องการมอบสิง่ของทีต่นครอบครองอยู่ให้บคุคลอืน่เพือ่ให้ได้ส่ิงของทีบ่คุคลผูน้ัน้

เป็นเจ้าของด้วยความเต็มใจ	โดยมีสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน	เช่น	เงิน	สิ่งของ	เป็นต้น

	 ตัวอย่างเช่น	สมศักดิ์เป็นพ่อค้าขายข้าวสาร	สมใจเป็นคนขายผัก	สมศักดิ์ซื้อผักจากสมใจ

ไปประกอบอาหาร	และสมใจซื้อข้าวสารจากสมศักดิ์มาไว้บริโภคในครัวเรือน	ซึ่งสมใจและสมศักดิ์

สามารถซือ้ขายกัน	โดยการน�าสนิค้าของตนมาแลกเปล่ียนกนั	โดยมมูีลค่าตามแต่จะตกลงกนั	หรอื

จะใช้เงินตราเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนก็ได้	เป็นต้น

๑	 สิทธิที่จะได้รับฟังข่าวสาร	 รวมท้ังค�าพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้า

และบริการ	เพื่อมิให้หลงผิดในการซื้อโดยไม่เป็นธรรม

๒	 สิทธิที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือบริการโดยความสมัครใจและปราศจากการชักจูงอันไม่เป็นธรรม

๓	 สิทธิท่ีจะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ	 ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและ

ทรัพย์สิน	ในกรณีที่ใช้ตามค�าแนะน�าตามสภาพของสินค้าหรือบริการ

๔	 สิทธิที่จะไดร้ับความเป็นธรรมในการท�าสญัญา	โดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ

๕	 สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย	 ซึ่งเป็นสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง	

และชดใช้ค่าเสียหาย	เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค

จึงได้มีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๒๒	(แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	๔	พ.ศ.	๒๕๖๒)	เพื่อ

คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมจากการบริโภคสินค้า	ดังนี้
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