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คํานํา 

 
  จากประสบการณในการสอนวิชาเศรษฐศาสตรมามากกวา 10 ป พบวานักศึกษาที่เรียนวิชา
เศรษฐศาสตรเปนวิชาเลือก จะมองไมเห็นภาพ และเขาไมถึงเน้ือหาที่เรียน รวมท้ังกลาววาวิชาเศรษฐศาสตรเปน
เร่ืองที่ยากตอการทําความเขาใจ ผูเขียนไดประมวลความรูและประสบการณมาออกแบบการเรียนการสอนวิชา
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน โดยการนําเสนอเน้ือหาจะเนนใหนักศึกษาไดฝกคิดวิเคราะหและปฏิบัติกิจกรรมตาม
หัวขอตางๆ ที่ศึกษา เพ่ือสรางการมีสวนรวมในการเรียน สอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยที่สรุปวาวิธีการเรียนโดย
การปฏิบัติมีประสิทธิผลสูงกวาการอานหรือการฟง เปนผลใหผูเรียนเขาถึงและเขาใจวิชาเศรษฐศาสตรมากข้ึน 
นอกจากน้ีการนําเสนอเนื้อหาจะหลีกเล่ียงการใชกราฟหรือการคํานวณท่ีซับซอน สวนนักศึกษาที่สนใจการอธิบาย
ในเชิงลึกทั้งในแงทฤษฎี หรือการอธิบายโดยใชกราฟและการคํานวณน้ัน สามารถศึกษาเพ่ิมเติมไดในตํารา วิชา
เศรษฐศาสตรจุลภาค และเศรษฐศาสตรมหภาค ซ่ึงมีอยูโดยทั่วไป 
  เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน จัดเปนวิชาเศรษฐศาสตรเบื้องตน สําหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนเปนวิชาเลือกเสรี โดยแบงเน้ือหาออกเปน 2 สวน คือ เศรษฐศาสตรจุลภาค จะกลาวถึงภาพรวมของวิชา
เศรษฐศาสตร อุปสงค อุปทาน ดุลยภาพตลาด กลไกตลาด ความยืดหยุน การประยุกตอุปสงคและอุปทาน ตนทุน 
รายรับ กําไร และตลาดสินคาหรือบริการ สวนที่ 2 คือ เศรษฐศาสตรมหภาค จะกลาวถึงวงจรเศรษฐกิจ บัญชีรายได
ประชาชาติ การคลังสาธารณะ ระบบการเงิน สถาบันการเงิน ตลาดการเงิน การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
นโยบายการคลัง นโยบายการเงิน และการเงินระหวางประเทศ 
  ผูเขียนใชเวลาในการเรียบเรียงอยูหลายปดวยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ท่ีใหความ
อนุเคราะห จัดพิมพต้ังแตตนฉบับ จนสําเร็จลุลวงเปนรูปเลม ขาพเจาใครขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิที่กรุณา     
รับเปนผูอานผลงานวิชาการ (ภายนอก) และผูชวยศาสตราจารยธมกร  ธาราศรีสุทธิ  ที่กรุณาชวยอานผลงาน
วิชาการ (ภายใน) ไดใหคําแนะนําและขอเสนอแนะตางๆ ที่เปนประโยชนอยางย่ิง รวมท้ังขอขอบพระคุณคณาจารย
ผูประสิทธิ์ ประสาทวิชา และผูมีพระคุณทุกๆ ทานมา ณ โอกาสน้ี หากมีขอผิดพลาดประการใด ขาพเจาขอนอมรับ
และนําขอผิดพลาดไปปรับปรุงแกไขในโอกาสตอไป หากมีขอเสนอแนะประการใดกรุณาแจงทาง e-Mail: 
channarong.c@bu.ac.th จักขอขอบพระคุณอยางย่ิง 
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