
บทที่ 1 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น 



เศรษฐศาสตร์ คืออะไร
ท าไมจึงเป็นเร่ืองใกล้ตัว

และมีความส าคญั



ลืมตาต่ืนมาตอนเช้า เราจะลุกไปโรงเรียน หรือนอนต่ออกีซักหน่อย



เราจะไปโรงเรียนด้วยรถประจ าทางหรือรถแท็กซ่ี



เข้ามหาวทิยาลยั เราจะเลือกเรียนคณะที่เราชอบ หรือคณะที่
คุณพ่อคุณแม่อยากให้เราเรียน



ตอนนีห้มูแพง กนิไก่ กนิปลาดกีว่า



“ทุกคนต้องตดัสินใจเลือก (Make A Choice) อยู่ตลอดเวลา”



อดมั สมิธ (Adam Smith)

บิดาแห่งวชิาเศรษฐศาสตร์โลก

ผู้ เขียนหนงัสือเลม่หนึง่ช่ือ 
“The Wealth of Nations” 



ระบบเศรษฐกจิกบัการจดัสรรทรพัยากรในประเทศ



เศรษฐศาสตร ์

ในทางเศรษฐศาสตรเ์ป็นผลจากความไม่สมดุลระหว่างความตอ้งการกบัจ านวน

ทรพัยากร หรอืสนิคา้และบรกิาร

ปัญหาความขาดแคลน (Scarcity)01

ดว้ยเพราะความไม่สมดุลระหว่างทรพัยากรกบัความตอ้งการ เราจงึตอ้ง “ตดัสนิใจเลอืก” 

เพือ่ใหไ้ดส้ิง่ทีต่อบสนองความตอ้งการของเรามากทีส่ดุ และเมือ่ไดต้ดัสนิใจเลอืกแลว้

แน่นอนว่าย่อมมสีิง่ทีเ่ราไม่ไดเ้ลอืก เราเรยีกสิง่น้ันวา่ คา่เสยีโอกาส

การเลอืก (Choice)02

สิง่ทีม่มูีลค่าสงูสดุทีเ่ราไม่ไดเ้ลอืก

03

เป็นปัญหาที่เกิดขึน้ในทุกสังคมและทุกระบบเศรษฐกิจ เพื่อตัดสินใจเลือกว่าจะจดั

ทรพัยากรทีม่อียู่ในลกัษณะใด ไดแ้ก ่ผลติอะไร (What) ผลติอย่างไร (How) 

ผลติเพือ่ใคร (For Whom)

ปัญหาพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ04

การศึกษาเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู ่
จ ากัด เพื่อผลิตสินค้าและบริการต่างๆ เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของมนุษยท่ี์มีอยูอ่ยา่งไม่
จ ากดั ใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด

คา่เสยีโอกาส (Opportunity cost)



01

02
จะผลติสนิคา้อยา่งไรเพือ่ใหไ้ด ้

ประสทิธภิาพมากทีส่ดุ

03

ปัญหาพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ

ผลิตอะไร (What to produce) 

ปัญหาในการตดัสินใจวา่จะผลิตสินคา้และ          
บริการชนิดใดบา้งจ านวนเท่าไร ภายใต้
ปัจจยัการผลิตท่ีมีอยู่

ผลิตอยา่งไร  (How to produce)

ผลิตเพื่อใคร  (For Whom to produce)

กระจายสินคา้และจ่ายผลตอบแทนจากการ
ผลิตใหใ้ครบา้ง



12

ข้าวโพด 30 ไร่ และถั่วเหลือง 10 ไร่

ทีด่นิ
• ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน

• น ้าฝน

แรงงาน
• แรงงานทัว่ไป
• แรงงานท่ีมี
ความรู้
ความสามารถ

ทุน
เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ

ผูป้ระกอบการ/ผูจ้ดัการ

ทรัพยากร

ขา้ว

ผลติอะไร

ผลติอย่างไร

ผลติเพ่ือใคร

• ประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากร
• ต้นทุนต า่

(เท่าไหร่)

• สัดส่วนผลผลติที่
ตรงความต้องการ
ของสังคม

• กระจายสินค้า และ
บริการอย่างเป็นธรรม

AEC 200 : บทน ำและหลกัทฤษฎทีีส่ ำคญั







ต้นทุนค่าเสียโอกาส
ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆ

https://simplereconomics.wordpress.com/2014/06/14/nofreelunch/


ยกตวัอย่างเช่น กลางวนัของวนัหน่ึง เรามีเงินพอท่ีจะซ้ือขา้วเท่ียงไดเ้พียง 1 อยา่ง แต่วา่มี
ใหเ้ราเลือกระหวา่ง 1. ขา้วแกง และ 2. ก๋วยเต๋ียว เราจะตดัสินใจระหวา่ง 2 อยา่งน้ีอยา่งไร?













ขอบข่ายของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์

(รายบุคคล ครอบครัว หรือกลุ่มบุคคล)

ศึกษาต้นทุนการผลิต การก าหนดราคาสนิค้า และผลก าไรของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์

เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Micro – economics)

ของหน่วยเศรษฐกิจเล็กๆ หรือระดบัย่อยๆในสังคม

นายจ้าง ผู้ประกอบการ ห้างร้าน บริษัท คนงาน และผู้บริโภค

ศึกษารายได้และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันของผู้ใช้แรงงาน

เป็นการศกึษากิจกรรมทางเศรษฐกจิ



อลัเฟรด มาร์แชลล์
(Alfred Marshall)

Principle of Economics

วชิาเศรษฐศาสตร์ไว้ในหนังสือ



ขอบข่ายของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์

ซึ่งมีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ของประเทศ

ศึกษาเร่ืองงบประมาณแผ่นดนิ รายได้ประชาชาต ิปัญหาการว่างงาน

เศรษฐศาสตร์มหภาค (Macro – economics)

โดยส่วนรวมหรือระดบัประเทศ

ไม่เน้นพฤตกิรรมของบุคคลหรือของกลุ่มบุคคล

ดุลการค้าและมูลค่าการค้ากับต่างประเทศของไทยในรอบปี

เป็นการศกึษากิจกรรมทางเศรษฐกจิ



จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์
(John Maynard Keynes)



ผูบ้รหิารองคก์รของรฐั

เป้าหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์

ผูผ้ลติหรอืผูป้ระกอบการ

ผูบ้รโิภคประโยชนต่์อบคุคล 3 กลุ่ม



กิจกรรมทางเศรษฐศาสตร์



มี 4 กิจกรรม

2.การบริโภค

กจิกรรมทางเศรษฐศาสตร์

1.การผลติ

3.การกระจาย

4.การแลกเปลี่ยน



คือ

โดยใช้แรงงาน (ทั้งแรงกายและสมอง) ร่วมกบัปัจจัย
การผลติอ่ืนๆ

การผลติ

การท าให้เกดิสินค้าหรือบริการเพ่ือสนองความ
ต้องการของมนุษย์

ทีด่นิ เคร่ืองจกัร วตัถุดบิ ฯลฯ



2 รูปแบบ

การผลติด้านบริการ (Services) คือ การให้ความ
สะดวกสบายและความพงึพอใจแก่ผู้บริโภคในด้าน
ต่างๆ

ประเภทของการผลติ

การผลติสินค้า (Goods) ผลผลติมีรูปร่างและจับต้องได้



4 ประเภท

2. แรงงาน (Labour)

4. ผู้ประกอบการ (Entrepreneur)

ทรัพยากรในการผลิต หรือปัจจัยการผลิต

1. ที่ดิน (Land)

3. ทุน (Capital)
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ถ้า เกษตรกรตดัสินใจปลูกข้าว

ข้าว ผู้บริโภค

โรงงานแปรรูปก๋วยเตีย๋วเส้นก๋วยเตีย๋ว

สินค้า

ทีด่นิ
• ความอุดมสมบูรณ์ของดนิ
• น า้
• อากาศ

แรงงาน
• แรงงานทั่วไป
• แรงงานทีม่คีวามรู้ความสามารถ
เสาะหาเทคโนโลยเีพ่ือปรับปรุงและ
พฒันา

ทุน
เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ

ผู้ประกอบการ/ผู้จัดการ

ทรัพยากร

ก๋วยเตีย๋ว ร้านก๋วยเตีย๋ว



ข้าว

เส้นก๋วยเต๋ียว

ก๋วยเต๋ียว

ผูบ้ริโภค

สินค้าและบริการ

ส/ค ขั้นต้น

ส/ค ขั้นกลาง

ส/ค ขั้นสุดท้าย

ข้าว

ผูบ้ริโภค

ข้าว

ผูบ้ริโภค

ขา้วผดั

ส/ค ขั้นกลาง

ส/ค ขั้นสุดท้าย

ปัจจัยการผลติ (ทีด่นิ แรงงาน ทุน การประกอบการ)



แบ่งการผลติในประเทศออกเป็น 11 ประเภท

2. การเหมืองแร่และย่อยหิน

4. การก่อสร้าง

ประเภทของการผลติ

1. การเกษตรกรรม

3. การอุตสาหกรรม

5. การไฟฟ้าและการประปา



แบ่งการผลติในประเทศออกเป็น 11 ประเภท

7. การค้าส่งและค้าปลกี

9. ทีอ่ยู่อาศัย

ประเภทของการผลติ

6. การขนส่งและการคมนาคม

8. การธนาคาร การประกนัภัย

10. การบริหารราชการและป้องกนัประเทศ

11. การบริการ

ต่อ



หมายถึง

การกนิอาหารและเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงั 
การใช้เส้ือผ้าการใช้รถยนต์ 

การบริโภค

การใช้ประโยชน์จากสินค้าหรือบริการเพ่ือสนอง
ความต้องการของมนุษย์

การฟังการแสดงดนตรี การชมภาพยนตร์



หมายถึง

การกนิอาหารและเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงั 
การใช้เส้ือผ้าการใช้รถยนต์ 

การบริโภค

การใช้ประโยชน์จากสินค้าหรือบริการเพ่ือสนอง
ความต้องการของมนุษย์

การฟังการแสดงดนตรี การชมภาพยนตร์



หลักปฏิบัติ

2.ความประหยดั ควรจับจ่ายซ้ือสินค้าและ
บริการโดยค านึงถึงหลกัประหยดั

หลกัเกณฑ์เลือกการบริโภค

1.ความจ าเป็น ควรเลือกบริโภคสินค้าหรือบริการที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวติ

3.ความมีประโยชน์ ควรเลือกบริโภคสินค้า
หรือบริการโดยพจิารณาถึงประโยชน์ที่ได้รับ
อย่างมีเหตุมีผล



ดังนี้
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

1. พระราชบัญญตัิคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซ่ึง
แก้ไขเพิม่เติมพ.ศ. 2541

สิทธิผู้บริโภค หมายถึง สิทธิของประชาชนที่
จะซ้ือและบริโภคสินค้าทีมี่คุณภาพ เป็น
ประโยชน์ และมีราคาเหมาะสม ไม่ถูกผู้ผลติ

หรือขายเอาเปรียบหรือค้าก าไรเกนิควร



ดังนี้
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ผู้บริโภคมีสิทธิทีจ่ะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 
5 ประการดังนี้ต่อ

1.     สิทธิทีจ่ะได้รับข่าวสารรวมทั้งค าพรรณนาคุณภาพที่
ถูกต้องและเพยีงพอเกีย่วกบัสินค้าหรือบริการ

2. สิทธิทีจ่ะได้อสิระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ

3. สิทธิทีจ่ะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ

4. สิทธิทีจ่ะได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญา.

5.  สิทธิทีจ่ะได้การพจิารณาและชดเชยความเสียหาย



คือ
การกระจายรายได้

การแบ่งสรรรายได้ทีเ่กดิขึน้จากการผลติไปยงัผู้มีส่วนร่วม
ในการผลติสินค้าหรือบริการ (หรือเจ้าของปัจจัยการผลติ)

ปัจจัยการผลติ ผลตอบแทนที่เจ้าของปัจจัยการผลติจะได้รับ
1. ที่ดนิ ค่าเช่า
2. แรงงาน ค่าจ้าง
3. ทุน ดอกเบีย้
4. ผู้ประกอบการ ก าไร



คือ
การแลกเปลีย่น

การเปลีย่นกรรมสิทธ์ิการเป็นเจ้าของสินค้าส่ิงของและ
บริการโดยอาจจะน ามาแลกเปลีย่นกนัโดยตรงหรือโดยอ้อม
หรือวิธีการใดกไ็ด้



3 ประเภท

2.การแลกเปลีย่นโดยใช้เงินเป็นส่ือกลาง
เรียกว่า Money System

ววิฒันาการของการแลกเปลีย่น

1. การแลกเปลีย่นโดยใช้ของแลก 
เรียกว่า Barter System

3.การแลกเปลีย่นโดยใช้เครดติ
เรียกว่า Credit System



ดงันี้

2. สถาบันการเงนิ อ่ืนๆ

4. ตลาด

สถาบันที่ท าหน้าทีเ่กีย่วกบัการแลกเปลีย่น

1. ธนาคาร

3. ผู้ค้าคนกลาง


