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โดย

ครูพิมพพ์ชิชา สุนจริัตน์
กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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หมายถึง กลุ่มของสถาบันทางเศรษฐกิจที่เกิดจาก
หน่วยเศรษฐกิจเล็กๆ หลายหน่วยรวมตัวกัน โดย
มีข้อปฏิบัติ กฎเกณฑ์ ระเบียบและนโยบายที่
คล้ายคลึงกันใช้เป็นแบบแผนให้สถาบันทาง
เศรษฐกิจยึดถือเป็นแนวทางในการด าเนิน
กิจการ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ทางเศรษฐกิจ 

ระบบเศรษฐกจิ



การแกป้ัญหาพืน้ฐาน

ผลิตอะไร
3

เลือกผลิตสินค้าที่มีความต้องการมาก

ราคาสินค้าสูง

เปรียบเทียบกับต้นทุนการผลิต

มีก าไร

ผลิต



การแก้ปัญหาพื้นฐาน (ต่อ)

ผลิตอยา่งไร 4

• ผู้ผลิตต้องการก าไรสูงสุด

• แต่ไม่สามารถตั้งราคาได้ตามต้องการ

• ลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้ได้ก าไรเพิ่มขึ้น

• มองราคาปัจจัยการผลิต และวิธีการผลิต



การแก้ปัญหาพื้นฐาน (ต่อ)

ผลิตเพือ่ใคร 5

• ความสามารถในการจา่ยของบคุคล

รายไดม้าก จ่ายไดม้าก

รายไดน้อ้ย จ่ายไดน้อ้ย

การเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต

ราคาของปัจจัยการผลิต



ระบบเศรษฐกจิ

แบ่งได้ 3 ระบบใหญ่ ๆ คือ

ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (Capitalism)

ระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนจากส่วนกลาง (Central 

Planning System)

ระบบเศรษฐกิจแบบผสม

(Mixed Economy)
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การจ าแนกระบบเศรษฐกจิพจิารณาจาก
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1. กรรมสิทธิในทรัพย์สิน

2. การแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

3. การจัดสรรทรัพยากร



ระบบเศรษฐกจิแบบทนุนิยม  (Capitalism)

ระบบเศรษฐกจิแบบเสรีนิยม (Free - Enterprise System) หรือ ระบบ
ตลาด (Market System)

ลักษณะส าคัญ

 กรรมสิทธิในทรัพยากรเป็นของเอกชน

 เสรีภาพในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

 มีก าไรเป็นเครื่องจูงใจ

 รัฐบาลจะไม่เข้าแทรกแซงโดยไม่จ าเป็น

 ระบบราคา  : แก้ปัญหาพื้นฐาน
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ข้อดี :ระบบทุนนิยม

มีแรงจงูใจในการผลิต

มีการปรับปรุงเทคนิคการผลติใหม้ปีระสทิธภิาพ เพื่อลด

ต้นทุนการผลติ

มีการจดัสรรทรัพยากรทีม่ปีระสทิธภิาพ และ

มีเทคโนโลยทีีท่นัสมยั
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ข้อเสีย :ระบบทุนนิยม

การกระจายผลผลิตหรอืกระจายรายได้
ไม่เทา่เทยีมกนั

อาจเกดิการผกูขาดขึน้ไดใ้นระบบเศรษฐกจิ
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เป้าหมาย :ระบบทุนนิยม

ความกา้วหน้าทางเศรษฐกจิ

ความมปีระสทิธภิาพทางเศรษฐกจิ
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ระบบเศรษฐกจิแบบวางแผนจากสว่นกลาง
(Central Planning System)

ลักษณะส าคัญ : รัฐเปน็เจา้ของปจัจยัการผลติ

ต่างๆ รวมถงึแรงงาน

การแกป้ัญหาพืน้ฐาน : รัฐบาลเปน็ผูก้ าหนด

นโยบาย
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ข้อดี : ข้อเสีย

ข้อดี
ก่อให้เกิดความเสมอภาค : การบริโภค การมีรายได้ การมีงาน
ท า

มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

ข้อเสยี
ขาดเสรีภาพในทางเศรษฐกิจ

ประชาชนขาดแรงจูงใจในการแสวงหารายได้

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างช้าๆ
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เป้าหมาย : แบบวางแผนจากส่วนกลาง

ความเป็นธรรมทางเศรษฐกจิ

ความมเีสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ
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ระบบเศรษฐกจิแบบผสม (Mixed Economy)

การแกป้ัญหาพืน้ฐาน

 กลไกราคาและการวางแผนจากส่วนกลาง
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ทุนนิยมวางแผน

แบบผสม



บุคคลในระบบเศรษฐกจิ

1. หน่วยครวัเรอืน (household) 

2. หน่วยธรุกจิ (firm or business) 

3. หน่วยรฐับาล (government agency) 

แต่ละหนว่ยมอีงค์ประกอบ หน้าที่ และเป้าหมาย
แตกต่างกนัดงันี้ 
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1. ครัวเรอืน (HOUSEHOLD) หมายถงึ กลุ่ม
คนที่อยูใ่นครอบครวัเดยีวกันเปน็เจา้ของ
ปัจจัยการผลติ โดยมีการตัดสินใจรว่มกัน
เกี่ยวกับการขายปัจจยัการผลติและซื้อ
สินค้าและบรกิารตา่งๆ เพื่อบรโิภค

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.thebangkokcondo.com/images/activities20050611_04.jpg&imgrefurl=http://www.thebangkokcondo.com/activities20050611.html&h=240&w=360&sz=24&hl=th&start=156&tbnid=tpBKNatfKq1-VM:&tbnh=81&tbnw=121&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%26start%3D140%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dth%26sa%3DN


2. ธุรกิจ (BUSINESS) หมายถึง ผู้ที่ท าหน้าที่ตัดสินใจ
ซื้อปัจจัยการผลิตมาเพื่อท าการผลิตเป็นสินค้าและ
บริการ และขายสินค้าบริการท่ีผลิตขึ้นให้กับผู้บริโภค
ในหน่วยเศรษฐกิจอื่น



3. รัฐบาล (GOVERNMENT) หมายถึง คณะ
รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในทาง
การเมือง และควบคุมดูแลการด าเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของธุรกิจและครัวเรือน

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www2.nesac.go.th/France/picture/07.jpg&imgrefurl=http://www2.nesac.go.th/France/&h=368&w=500&sz=102&hl=th&start=6&tbnid=HG8qMiAPtFuhCM:&tbnh=96&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2590%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dth%26sa%3DN


บุคคลในระบบเศรษฐกจิในแตล่ะหนว่ยเศรษฐกจิ

 ผู้ผลิต คือ ผู้ที่ก่อให้เกิดสินค้าหรือบริการ
ขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค 

 เจ้าของปจัจัยการผลติ คือ บุคคลผู้เป็น
เจ้าของที่ดิน แรงงาน ทุน และ
ความสามารถในการประกอบการ 

 ผู้บริโภค คือผู้ที่ต้องการสินค้าและบริการ
มาอุปโภคบริโภค
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 การประกอบการโดยบุคคลคนเดยีวเปน็เจา้ของ 
(single proprietorship)

เป็นการประกอบการขนาดเล็กมีเจ้าของคนเดียวซึ่ง
บริหารงานเองทั้งหมด จึงเป็นผู้รับก าไรและภาวะ
ขาดทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมดเพียงผู้เดียว
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ประเภทขององค์การธรุกิจ



ห้างหุ้นส่วนสามญั (ordinary partnership)

การประกอบการที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้น
ไปร่วมทุนกันจัดตั้งข้ึน โดยผู้ถือหุ้นทุกคน
ต้องรับผิดชอบในหนี้สินทั้งหมดโดยไม่
จ ากัดจ านวน การก่อตั้งอาจจะจดหรือไม่
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลก็ได้ 
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ห้างหุน้ส่วนจ ากดั (limited partnership)

การประกอบการที่บุคคลตั้งแต่ 2 
คนข้ึนไปร่วมทุนกันจัดต้ังขึ้น และ
มีการจดทะเบียนการก่อต้ังเป็นนิติ
บุคคล โดยมีทั้งผู้ถือหุ้นจ ากัดความ
รับผิดชอบและไม่จ ากัดความ
รับผิดชอบ

24



บริษัทจ ากัด (corporation)

 การประกอบการที่มีบุคคลตั้งแต่ 7 
คนขึ้นไปร่วมทุนกัน ก่อตั้งขึ้น โดย
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะรับผิดชอบใน
หนี้สินจ ากัดไม่เกินมูลค่าที่ตนถือ
อยู่เฉพาะส่วนที่ยัง ช าระค่าหุ้นไม่
ครบเท่านั้น
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สหกรณ ์(co-operative)

การประกอบการที่ตั้งขึ้นด้วยความ
ร่วมมือเพื่อช่วยเหลือกันระหว่างบุคคล
ที่เป็นสมาชิก ทั้งในเรื่องเกี่ยวกับการ
ผลิต การบริโภค การเงิน และอื่นๆ ผู้
เป็นสมาชิก จะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในกฎ
ข้อบังคับของสหกรณ์ 
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รัฐวสิาหกจิ (state enterprise)

 การประกอบการท่ีรัฐบาลเป็น
ผูด้  าเนินการหรือเป็นผูถื้อหุน้ราใหห  ่
(รัฐบาลถือหุน้หนกิจการเกินกว าร้อใละ 
50) ไดแ้ก  การไฟฟ้า การประปา การ
ไปรษณีใโ์ทรเลข องคก์ารโทรศพัท ์การ
รถไฟ ฯลฯ
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วงจรเศรษฐกิจ

มีการได้หรือให้อะไรแก่กันในการ
ด าเนินกิจการต่างๆ ถ้าหน่วย
เศรษฐกิจใดเกิดการหยุดชะงักก็จะไม่
เกิดการหมุนเวียน ตัวอย่างวงจร
เศรษฐกิจหรือกระแสการหมุนเวียน
ในระบบเศรษฐกิจ 2 ลักษณะใหญ่ๆ 
คือ
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กรณีไมม่รีฐับาล สมมติว่าระบบเศรษฐกิจมี
เพียง 2 หน่วยเศรษฐกิจย่อย คือ หน่วย
ครัวเรือน และหน่วยธุรกิจ และใช้เงินเป็น
สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนโดยผ่านตลาด
สินค้าและบริการและตลาดปัจจัยการผลิต
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กรณีที่มีรฐับาล การหมุนเวียนทาง
เศรษฐกิจที่มีรัฐบาล ส าหรับ
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยครัวเรือน
และหน่วยธุรกิจยังคงเหมือนเดิม 
เพียงแต่ว่ามีรัฐบาลเพิ่มเข้ามา 
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สรุปท้ายบท

ระบบเศรษฐกิจ หมายถึง กลุ่มบุคคลของสังคม
ที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มของสถาบันทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งยึดถือแนวปฏิบัติแนวทาง
เดียวกันในการประกอบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ เพื่อให้สามารถบ าบัด ความ
ต้องการให้แก่บุคคลต่างๆที่อยู่ร่วมกันใน
สังคมนั้นให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

33



ประเภทของระบบเศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือ
ทุนนิยม 
ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ 
ระบบเศรษฐกิจแบบผสม
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ระบบเศรษฐกิจ ได้แก่ 
กิจกรรมด้านการผลิต การบริโภค 
และการจ าหน่ายจ่ายแจก 
หน่วยเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ 
หน่วยครัวเรือน (ผู้บริโภค) 
หน่วยธุรกิจหรือผู้ผลิต 
และหน่วยรัฐบาล
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บุคคลที่ด าเนินกิจกรรมเศรษฐกิจต่างก็
ท าหน้าที่ทางเศรษฐกิจในฐานะที่เป็น
ผู้บริโภค ผู้ผลิต และเจ้าของปัจจัยการผลิต 
โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน ประสานงาน
และเกื้อหนุนกันและกันในลักษณะ
หมุนเวียนเปลี่ยนมือเป็นวงจรในระบบ
เศรษฐกิจ ซึ่งเราเรียกว่าวงจรเศรษฐกิจ
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ความหมายของการผลติ
คือ การผลิต เป็นกระบวนการเพิ่ม
คุณค่าหรือประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
(ECONOMIC UTILITY) ให้กับปัจจัย
การผลิตต่างๆ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย์ให้เกิดประโยชน์
มากที่สุด
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การผลิตกับการสร้างอรรถประโยชน์

อรรถประโยชน์ (utility) หมายถึง
ความพอใจที่ผู้บริโภคได้รับจากการ
บริโภคสินค้าหรือบริการชนิดใด
ชนิดหนึ่ง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือ
เป็นวิสัยความสามารถของสินค้า
และบริการที่จะตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย์ 
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การสรา้งอรรถประโยชน์แบง่ออกเปน็ 

ทางด้านการแปรรูป (form utility) 
ทางด้านสถานที่ (place utility) 
ทางด้านเวลา (time utility)
ทางด้านกรรมสิทธิ์ (possession utility) 
ทางด้านบริการ (service utility)  
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ปัจจัยการผลติปัจจัยการผลิต (factors of production) หมายถึงสิ่งต่างๆ
ที่ผู้ผลิตน ามาผ่านกระบวนการผลิต ขึ้นเป็นสินค้า
หรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
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ผลตอบแทนของปจัจยัการผลิต

ผู้ที่ถือครองทีด่นิและให้ผูอ้ื่นเชา่ - ค่าเชา่ (rent) 
แรงงาน - ค่าจ้างหรอืเงนิเดอืน (wage or salary) 
ทุน - ดอกเบีย้ (interest) 
ผู้ประกอบการ - ก าไร (profit) 
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ปัจจัยการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์ 4 ชนิด
ดังกล่าว ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

ปัจจยัคงที ่(fixed factor) หมายถึง ปัจจัยการผลิต
ประเภทที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามปริมาณการผลิต 

เช่น ที่ดิน อาคาร โรงงาน
ปัจจยัผนัแปร (variable factor) หมายถึง ปัจจัยการ
ผลิตประเภทที่แปรเปลี่ยนตามปริมาณการผลิต 

เช่น วัตถุดิบต่างๆ  ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า 
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ต้นทุนการผลิต

ต้นทุนคงที่ (fixed cost) หมายถึงค่าใช้จ่ายหรือรายจ่าย
ในการผลิตที่เกิดจากการใช้ปัจจัยคงที่ เป็นค่าใช้จ่าย
ที่ตายตัวไม่เปลี่ยนแปลงตามปริมาณการผลิต เช่น 
การลงทุนซื้อท่ีดิน ค่าก่อสร้าง
ต้นทุนผนัแปร (variable cost) หมายถึงค่าใช้จ่ายหรือ
รายจ่ายในการผลิตที่เกิดจากการใช้ปัจจัยผันแปร 
ขึ้นอยูก่ับ ปริมาณของผลผลิต  เช่น ค่าแรง
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สามารถแบ่งต้นทุนการผลิตออกเป็นต้นทุนทางบัญชี
กับต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งทั้ง 2 ประเภทมี

 ต้นทุนทางบัญชี (business cost) 
หมายถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น
เนื่องจากการผลิตซึ่งคิดเฉพาะ
รายจ่ายที่เห็นชัดเจน มีการจ่าย
เกิดขึ้นจริงๆ (explicit cost)  เช่น 
เงินเดือน
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ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร ์(economic cost)

 หมายถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น
เนื่องจากการผลิต ทั้งรายจ่ายที่
เห็นชัดเจนว่ามีการจ่ายจริงและ
รายจ่ายที่มองไม่เห็นชัดเจน
หรือไม่ต้อง จ่ายจริง (implicit cost) 
เช่น การประเมินราคา
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ระยะเวลาที่ใชใ้นการผลิต

ระยะสั้น (short run)
ระยะยาว (long run)
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การผลิตขนาดใหญ่

เป็นการผลติทีไ่ดผ้ลผลติคราวละจ านวน
มาก เช่นเฟอร์นิเจอร์

เป็นการผลติทีใ่ช้ปจัจยัทนุ ได้แก่ 
เครื่องจักร

การผลติขนาดใหญม่ลีกัษณะของการ
ประหยดั

ซื้อคราวละมากๆต้นทุนจะต่ า 
การผลติขนาดใหญจ่ะประสบกบัปญัหา
การแสวงหาตลาด
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ล าดบัขั้นในการผลติ

การผลติขั้นแรกหรือขั้นปฐมภูมิ (primary 
production) เช นการเพาะปลูก

การผลติขั้นทีส่องหรือขั้นทุตยิภูม ิ(secondary 
production) เช น เขา้สู อุตสาหกรมแปรรูป 

การผลติขั้นทีส่ามหรือขั้นตตยิภูม ิ(tertiary 
production) เช น การขนส ง
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 การเกษตร แบ่งเป็น 4 สาขาย่อย คือ 
กสิกรรม ปศุสัตว์ ประมง และป่าไม้ 
 การอุตสาหกรรม 
 การเหมืองแร่และย่อยหิน 
 การก่อสร้าง 
 การไฟฟ้าและการประปา 

49แบ่งการผลติของประเทศไทยออกเปน็สาขาการผลติตา่งๆดงันี้ 



การค้าส่งและการค้าปลีก 
การธนาคาร การประกันภัย และธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ 

ที่อยู่อาศัย 
การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ 
การบริการ
การคมนาคมและการขนส่ง 
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สรุปท้ายบท

ปัจจัยการผลิตแบ่งออกเป็น 4 ชนิด 
ได้แก่ 
- ที่ดิน        ค่าเช่า 
- แรงงาน ค่าจ้าง
- ทุน ดอกเบี้ย 
- ผู้ประกอบการ ก าไร
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52

• ปัจจัยการผลิต แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
1. ปัจจัยคงที่
2. ปัจจัยผันแปร 



อรรถประโยชน์แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 
1.  อรรถประโยชน์จากการแปรรูป 
2.  อรรถประโยชน์จากการเปลี่ยนสถานที่ 

3.  อรรถประโยชน์ทางด้านเวลา
4.  อรรถประโยชน์ทางด้านกรรมสิทธิ์ และ
5.  อรรถประโยชน์ทางด้านบริการ
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ต้นทุนการผลิต คือ ค่าใช้จ่ายในปัจจัยการผลิต
ที่ใช้ในกระบวนการผลิต แบ่งออกเป็น
1. ต้นทุนคงที่ เช่น คชจ.ในการก่อสร้าง
2. ต้นทุนผันแปร เช่น ค่าแรงงาน

ประเภทของการใช้จ่าย
1. ปัจจัยคงที่ เช่น ที่ดิน  อาคาร
2. ปัจจัยผันแปร เช่น วัตถุดิบต่างๆ ค่าน้ า ค่า
ไฟฟ้า ผลิตมากจ่ายมาก
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ระยะเวลาการผลิต ได้แก่ 
ระยะสั้น และระยะยาว 
ล าดับขั้นของการผลิต ได้แก่ 
การผลิตขั้นปฐมภูมิ (ขั้นแรก) 
การผลิตขั้นทุติยภูมิ (ขั้นที่สอง) 
และการผลิตขั้นตติยภูมิ (ขั้นที่สาม)
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