บทที่ 7
การบริโภค
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง

ตระหนักถึงการที่ผบู ้ ริ โภคได้เปรี ยบและเสี ยเปรี ยบในการเลือกบริ โภคสิ นค้าและ
บริ การจากการใช้เทคโนโลยีและการแข่งขัน
1. บอกความหมายและปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการบริ โภค
2. ระบุวธิ ี การพิจารณาการเลือกซื้ อสิ นค้า
3. อธิบายผลดีของพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
4. อธิบายความหมายและความสาคัญของตลาดได้
5. เปรี ยบเทียบลักษณะของตลาด 2 ประเภทได้
เนื้อหา
1. ความหมาย การบริ โภค
- ปั จจัยกาหนดการบริ โภค
- วิธีการพิจารณา เลือกซื้ อสิ นค้า
- สิ ทธิคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
- พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
2. ตลาด
ความหมายและความสาคัญของตลาด
ประเภทของตลาด
- ตลาดที่มีการแข่งขันโดยสมบูรณ์
- ตลาดที่มีการแข่งขันไม่สมบูรณ์
- ระบบการตลาด
การบริโภค (consumption)
หมายถึงการกินหรื อการใช้สินค้าและบริ การเพื่อสนองตอบความ
ต้องการของมนุษย์
ผูบ้ ริ โภคต้องเผชิ ญกับการที่มีทรัพยากรจากัดและต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์
สู งสุ ด ในการบริ โภคสิ นค้าสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคได้รับคือความพอใจในสิ นค้านั้นๆเรี ยกทางเศรษฐศาสตร์
ว่า “อรรถประโยชน์” ซึ่งหมายถึงความสามารถในการบาบัดความต้องการที่มีอยูใ่ นตัวสิ นค้า เรา
เรี ยกอรรถประโยชน์ที่ผบู ้ ริ โภคได้รับจากบริ โภคสิ นค้าจานวนต่างๆกันว่า อรรถประโยชน์ รวม เมื่อ
ผูบ้ ริ โภคสิ นค้าเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆแต่ละหน่วยสิ นค้าเพิ่มขึ้นย่อมมีอรรถประโยชน์ที่แตกต่างกัน เราเรี ยก
อรรถประโยชน์ที่เกิดจากแต่ละหน่วยของสิ นค้าที่บริ โภคขึ้นว่า
อรรถประโยชน์ หน่ วยสุ ดท้ าย
อรรถประโยชน์หน่วยสุ ดท้ายคือค่าที่บอกให้รู้วา่ เมื่อปริ มาณการบริ โภคสิ นค้าเปลี่ยนแปลงไป 1
หน่วย อรรถประโยชน์รวมจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใด ในการบริ โภคสิ นค้า

ลักษณะของสิ นค้ าเพื่อการบริโภคแบ่ งได้ 2 ประเภท
1. สิ นค้ าคงทน มีอายุการใช้งานนาน เช่น รถยนต์ บ้าน โทรทัศน์
2. สิ นค้ าไม่ คงทน เป็ นสิ นค้าใช้แล้วสิ้ นเปลือง เช่น สบุ่ ยาสี ฟัน อาหาร
ปัจจัยทีก่ าหนดการบริโภค
1. รายได้ ถ้ามีรายได้นอ้ ยการใช้จ่ายในการบริ โภคย่อมต่า ถ้ารายได้สูงขึ้นผูบ้ ริ โภคจะใช้จ่าย
มากขึ้น ซื้ อสิ นค้าที่มีคุณภาพดีข้ ึน
2. ราคาสิ นค้า หากคาดคะเนว่าราคาสิ นค้าในอนาคตจะสู งขึ้นผูบ้ ริ โภคจะรี บซื้ อสิ นค้านั้นมา
กักตุน ส่ วนของรายได้ที่นาไปใช้จ่ายจะสู งขึ้น
3. รสนิยม รสนิยมผูบ้ ริ โภคย่อมแตกต่างกัน และมีการเอาอย่างกันในการบริ โภคจึงมีการใช้
จ่ายสิ นค้าฟุ่ มเฟื่ อย
4. ระบบเงินผ่อน เป็ นการเพิ่มโอกาสในการบริ โภคเพราะไม่ตอ้ งชาระเงินครั้งเดียว และผูม้ ี
รายได้นอ้ ยสามารถซื้ อสิ นค้าที่มีราคาแพงได้
ปัจจัยทีก่ าหนดความยืดหยุ่นของความต้ องการของผู้บริ โภค
1. ความสามารถในการหาสิ นค้ ามาใช้ ทดแทน สิ นค้าชนิดใดที่สามารถใช้สินค้าอื่นทดแทนได้
ง่ายหลายชนิดในปริ มาณมากสิ นค้านั้นจะมีความยืดหยุน่ สู ง
2. ความจาเป็ นของสิ นค้ าต่ อการดารงชีพ สิ นค้าชนิดใดที่จาเป็ นต่อการดารงชีพจะมีความ
ยืดหยุน่ ของอุปสงค์ต่าเพราะผูบ้ ริ โภคไม่อาจลดการบริ โภคสิ นค้าชนิดนี้ลง
3. อายุการใช้ งานของสิ นค้ า สิ นค้าชนิดใดที่มีอายุการใช้งานนาน จะมีความยืดหยุน่ ของอุป
สงค์ต่า เพราะไม่ซ้ื อสิ นค้าชนิ ดนั้นบ่อย
4. สั ดส่ วนของรายได้ ทใี่ ช้ ซื้อสิ นค้ าชนิดนั้นต่ อรายได้ ท้งั หมด
ถ้าค่าใช้จ่ายส่ วนใหญ่เป็ น
ค่าอาหาร การเปลี่ยนแปลงราคาอาหารจะกระทบกระเทือนต่ออุปสงค์ในอาหาร
5. ระยะเวลา ยิง่ ระยะเวลายาวนานเพียงใดผูบ้ ริ โภคจะมีโอกาสปรับปริ มาณการซื้ อสิ นค้ามาก
ขึ้นเพราะจะมีสินค้าชนิ ดใหม่ๆมากชนิดที่จะใช้แทนสิ นค้าที่มีอยูเ่ ดิม
วิธีการพิจารณาในการเลือกซื้อสิ นค้ า
1. ความจาเป็ น ประโยชน์การใช้สอย
2. มาตรฐานของสิ นค้า คุณภาพของสิ นค้า เช่นมี อย. มอก. ISO
3. ปริ มาณของสิ นค้าเมื่อเทียบกับสิ นค้าชนิดเดี่ยวกัน
4. ราคาสิ นค้าต่อหน่วย
5. ระยะเวลาในการการรับประกันสิ นค้า
6. อายุการใช้งาน
7. อะไหล่ วัสดุที่ใช้ซ่อมแซม
8. ภาชนะ หี บห่อ

9. วัน เดือนปี ที่ผลิต และวันหมดอายุ
10. บริ การหลังการขาย
สิ ทธิค้ ุมครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติค้ ุมครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
มาตรา 4 ผูบ้ ริ โภคมีสิทธิได้รับความคุม้ ครองดังต่อไปนี้
(1)สิ ทธิ ที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคาพรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การ
(2) สิ ทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสิ นค้าหรื อบริ การ
(3) สิ ทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรื อบริ การ(3 ทวิ)* สิ ทธิที่จะได้รับความเป็ น
ธรรมในการทาสัญญา
(4) สิ ทธิ ที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสี ยหายทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ หรื อ
พระราชบัญญัติน้ ีบญั ญัติไว้
มีการตราพระราชบัญญัติค้ ุมครองผู้บริ โภค พ.ศ. 2541 ฉบับ(2)โดยมีการเปลีย่ นแปลงดังนี้
มาตรา 3 ให้ยกเลิกบทนิยามคาว่า “ผูบ้ ริ โภค” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
พ.ศ.2522และให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้แทน
“ผูบ้ ริ โภค” หมายความว่า ผูซ้ ้ื อหรื อผูไ้ ด้รับบริ การจากผูป้ ระกอบธุ รกิจหรื อผูซ้ ่ ึ งได้รับการ
เสนอหรื อการชักชวนจากผูป้ ระกอบธุ รกิจเพื่อให้ซ้ื อสิ นค้าหรื อรับบริ การ และหมายความรวมถึง
ผูใ้ ช้สินค้าหรื อผูไ้ ด้รับบริ การจากผูป้ ระกอบธุ รกิจโดยชอบ แม้มิได้เป็ นผูเ้ สี ยค่าตอบแทนก็ตาม”
มาตรา 4 ให้เพิ่มบทนิยามคาว่า “สัญญา” ระหว่างบทนิยมคาว่า “ฉลาก” และคาว่า “คณะกรรมการ”
ในมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคพ.ศ.2522ดังต่อไปนี้
“สัญญา” หมายความว่า ความตกลงกันระหว่างผูบ้ ริ โภคแลผูป้ ระกอบธุ รกิจเพื่อซื้ อและขาย
สิ นค้าหรื อให้และบริ การ”
มาตรา 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็ น (3 ทวิ) ของมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ.
2522 “(3ทวิ)สิ ทธิที่จะได้รับความเป็ นธรรมในการทาสัญญา”
มาตรา 6 ให้ยกเลิกความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 และให้ใช้
ความต่อไปนี้ แทน
“มาตรา 9 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรี ยกว่า “คณะกรรมการคุม้ ครอง
มาตรา 11 ให้ยกเลิกความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน
“มาตรา31ฉลากของสิ นค้าที่ควบคุมฉลากจะต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1)ใช้ขอ้ ความที่ตรงต่อความจริ งและไม่มีขอ้ ความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดใน
สาระสาคัญเกี่ยวกับสิ นค้า
(2)ต้องระบุขอ้ ความดังต่อไปนี้
(ก)ชื่อหรื อเครื่ องหมายการค้าของผูผ้ ลิตหรื อของผูน้ าเข้าเพื่อขายแล้วแต่กรณี

(ข)สถานที่ผลิตหรื อสถานที่ประกอบธุ รกิจนาเข้าแล้วแต่กรณี
(ค)ระบุขอ้ ความที่แสดงให้เข้าใจได้วา่ สิ นค้านั้นคืออะไร
ในกรณี ที่เป็ นสิ นค้า
นาเข้าให้ระบุชื่อประเทศที่ผลิตด้วย
(3) ต้องระบุขอ้ ความอันจาเป็ น ได้แก่ ราคา ปริ มาณ วิธีใช้ ข้อแนะนา คาเดือน วัน เดือน ปี
ที่หมดอายุในกรณี เป็ นสิ นค้าที่หมดอายุได้ หรื อกรณี อื่น เพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภค ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากกาหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
ให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิตเพื่อขายหรื อผูส้ ั่งหรื อผูน้ าเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
ซึ่ งสิ นค้าที่ควบคุมฉลาก แล้วแต่กรณี เป็ นผูจ้ ดั ทาฉลากก่อนขายและฉลากนั้นต้องมีขอ้ ความ
ดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ในการนี้ ข้อความตามวรรคหนึ่ง (2) และ (3) ต้องจัดทาตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา 14 ให้ยกเลิกความในมาตร 47 และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
พ.ศ.2522และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา 47 ผูใ้ ดโดยเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกาเนิด สภาพ คุณภาพ ปริ มาณ
หรื อสาระสาคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การไม่วา่ จะเป็ นของตนเองหรื อผูอ้ ื่น
โฆษณาหรื อใช้ฉลากหรื อใช้ฉลากที่มีขอ้ ความอันเป็ นเท็จหรื อข้อความที่รู้หรื อควรรู ้อยูแ่ ล้วา่
อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินห้า
หมื่นบาทหรื อทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าผูก้ ระทาความผิดตามวรรคหนึ่งกระผิดซ้ าอีก ผูก้ ระทาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรื อปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 48 ผูใ้ ดโฆษณาโดยใช้ขอ้ ความตามมาตรา 22 (3) หรื อ (4) หรื อข้อความตามที่
กาหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 22 (5) หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 23 มาตรา
24 มาตรา 25 หรื อมาตรา 26 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรื อปรับไม่เกินสามหมื่น
บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ”
“มาตรา 52 ผูใ้ ดขายสิ นค้าที่ควบคุมฉลากตามมาตรา 30 โดยไม่มีฉลากหรื อมีฉลากแต่ฉลาก
หรื อการแสดงฉลากนั้นไม่ถูกต้อง หรื อขายสิ นค้าที่มีฉลากที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากสัง่ เลิก
ใช้ตามมาตรา 33 ทั้งนี้ โดยรู ้หรื อควรรู ้อยูแ่ ล้วว่าการไม่มีฉลากหรื อการแสดงฉลากงกล่าวนั้น
ไม่ถูกต้องตามกฎหมายต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรื อ
ทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทาตามวรรคหนึ่งเป็ นการกระทาของผูผ้ ลิตเพื่อขายหรื อผูส้ ั่งหรื อ
นาเข้าในราชอาณาจักรเพื่อขาย ผูก้ ระทาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
ที่มา: นราทิพย์ ชุติวงศ์,ชลลดา จามรกุล. “พื้นฐานเศรษฐศาสตร์ จุลภาค” พิมพ์ครั้งที่ 3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2539.
รัตนา สายคณิต, ชลลดา จามรกุล. “หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น” เยียร์ บคุ๊ พับลิชเชอร์,2537.
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