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ค�าน�า

 วิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ เป็นวิชาที่ทำาการประยุกต์วิชาทางเศรษฐศาสตร์ ทั้งเศรษฐศาสตร์
จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค และสาขาวิชาการอ่ืนๆ เพื่อนำามาใช้ในการตัดสินใจ เพื่อให้กิจการ 
บรรลุเป้าหมาย โดยเน้นเศรษฐศาสตร์นโยบาย โดยในตำาราเล่มน้ี จะประกอบไปด้วย การวิเคราะห์  
การประมาณค่า การพยากรณ์อุปสงค์และการพยากรณ์เศรษฐกิจ การประมาณและการพยากรณ์ต้นทุน 
ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดผู้ขายน้อยราย และตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด การกำาหนดราคา
สินค้า การประเมินโครงการทั้งมีและไม่มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน นอกจากนี้ยังเพิ่มการวิเคราะห์
โปรแกรมเชิงเส้น ตลอดจนได้ทำาการอธิบายถึงแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ใหม่ เช่น เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 
เป็นต้น และตวัอย่างโดยเพิม่เตมิในตอนท้ายในแต่ละบทเพือ่เป็นแนวทางในการพัฒนาความคดิให้นกัศกึษา
สนใจที่จะทำาการศึกษาเพิ่มเติมเรื่องอื่นๆ เน่ืองจากการแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์การจัดการและแนวคิด 
ทางเศรษฐศาสตร์อื่นๆ มีความเกี่ยวข้องกัน

 ในตำาราเล่มนี้ คำาศัพท์ต่างๆ ผู้เขียนอิงตามพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถาน และหากคำาศัพท์
บางคำาไม่มีในพจนานุกรมดังกล่าว ผู้เขียนได้ทำาการเขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษดังกล่าว และผู้เขียน 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ตำารา วิชาเศรษฐศาสตร์เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจในการศึกษาวิชาดังกล่าว

 ผูเ้ขยีนขอขอบคณุ ผศ.ดร.ไพรชั กาญจนการณุ คณบดคีณะเศรษฐศาสตร์ รศ.ดร.ศศเิพญ็ พวงสายใจ 
และรศ.ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ ในการให้คำาแนะนำาและสนับสนุนหนังสือในการเขียนตำาราเล่มนี้ และ 
ขอขอบคุณ คุณแพรวนภา ศรีวรรณตัน บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ที่ช่วยในการตรวจสอบ
บรรณานุกรม ตลอดจน คณาจารย์ผู้ประเมิน บรรณาธิการ เจ้าหน้าที่คณะเศรษฐศาสตร์และเจ้าหน้าที่ 
สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือในการเขียนตำาราเล่มนี้

กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมษายน 2563
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รูปที่	4.13  ส่วนผสมของปัจจัยการผลิตอันเหมาะสม
รูปที่	4.14	 การเปลี่ยนส่วนผสมที่เสียต้นทุนตำ่าที่สุดกรณีเงินต้นทุนเปลี่ยนแปลงไป
รูปที่	4.15	 การเปลีย่นส่วนผสมทีเ่สยีต้นทุนตำา่ทีส่ดุ กรณรีาคาปัจจยัการผลติเปลีย่นแปลงไป
รูปที่	4.16  เส้นแนวขยายการผลิต ต้นทุนทั้งหมด ต้นทุนเฉลี่ยและต้นทุนหน่วยท้ายสุด 
 ระยะยาว
รูปที่	4.17 เส้นต้นทุนเฉลี่ยระยะยาว และเส้นต้นทุนหน่วยท้ายสุดระยะยาว
รูปที่	4.18  ผลได้ต่อขนาด
รูปที่	4.19	 เส้นการเรียนรู้

รูปที่	5.1 การประมาณค่านอกช่วงข้อมูลที่มีแบบง่าย
รูปที่	5.2	 การประมาณด้วยวิธีเกรเดียนต์ (Gradient)
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รูปที่	5.3  วิธีเกรเดียนต์ (Gradient) จากการสำารวจข้อมูลเพิ่มขึ้น
รูปที่	5.4	 การประมาณค่าด้วยวิธีวิเคราะห์สมการถดถอยโดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลา
รูปที่	5.5  ประมาณค่าต้นทุนด้วยเทคนิคทางวิศวกรรม
รูปที่	5.6  ต้นทุนเฉลี่ยรวมระยะยาวจากเทคนิคทางวิศวกรรม
รูปที่	5.7  การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
รูปที่	5.8		 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน

รูปที่	6.1  ดุลยภาพของตลาดแข่งขันสมบูรณ์
รูปที่	6.2  ตัวอย่างการกำาหนดจำานวนการผลิตที่เหมาะสมตามแนวคิดของเส้นรวม
รูปที่	6.3  ตัวอย่างการกำาหนดจำานวนการผลิตที่เหมาะสมตามแนวคิดของเส้นหน่วย
 ท้ายสุด
รูปที่	6.4  การกำาหนดปริมาณผลผลิตของกิจการในระยะสั้น
รูปที่	6.5  การกำาหนดปรมิาณผลผลติกรณรีาคาตำา่กว่าจดุตำา่สดุของเส้นต้นทนุแปรผนัเฉลีย่
รูปที่	6.6	 การกำาหนดปรมิาณผลผลติกรณรีาคาเท่ากบัจุดตำา่สดุของเส้นต้นทนุแปรผนัเฉลีย่
รูปที่	6.7	 การกำาหนดปรมิาณผลผลติกรณรีาคาสูงกว่าจุดตำา่สดุของเส้นต้นทนุแปรผนัเฉล่ีย
รูปที่	6.8	 การกำาหนดปริมาณผลผลิตกรณีราคาเท่ากับจุดตำ่าสุดของเส้นต้นทุนเฉลี่ย
รูปที่	6.9	 การกำาหนดปริมาณผลผลิตกรณีราคาสูงกว่าจุดตำ่าสุดของเส้นต้นทุนเฉลี่ย
รูปที่	6.10  เส้นอุปทานของกิจการในตลาดแข่งขันสมบูรณ์
รูปที่	6.11	 การกำาหนดปริมาณผลผลิตของกิจการในระยะยาว
รูปที่	6.12	 อุปสงค์ของผู้ผูกขาด
รูปที่	6.13  กรณีตลาดผูกขาดที่ไม่มีการควบคุม
รูปที่	6.14  กรณีตลาดผูกขาดที่รัฐบาลเข้ามาควบคุมราคาแบบราคายุติธรรมตำ่ากว่า 
 ราคาในอุดมคติ
รูปที่	6.15  กรณีตลาดผูกขาดที่รัฐบาลเข้ามาควบคุมราคาแบบราคายุติธรรมสูงกว่า 
 ราคาในอุดมคติ
รูปที่	6.16 ดุลยภาพในระยะยาวของผู้ผลิต
รูปที่	6.17 กรณีผู้ผูกขาดที่มีหลายโรงงาน
รูปที่	6.18	 การตั้งราคาแบบเลือกปฏิบัติระดับที่ 1
รูปที่	6.19	 การตั้งราคาแบบเลือกปฏิบัติระดับที่ 2
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รูปที่	6.20  การตั้งราคาแบบเลือกปฏิบัติระดับที่ 3

รูปที่	7.1	 อุปสงค์หักงอ
รูปที่	7.2  ดุลยภาพระยะสั้นของอุปสงค์หักงอ
รูปที่	7.3  คาร์เทล (Cartel) ที่ทำากำาไรร่วมสูงสุด
รูปที่	7.4	 คาร์เทล (Cartel) ที่แบ่งตลาดกัน
รูปที่	7.5	 คาร์เทล (Cartel) ที่แบ่งตลาดโดยการตกลงเรื่องโควตา
รูปที่	7.6	 ผู้ผลิตรายใหญ่เป็นผู้นำาทางด้านราคา
รูปที่	7.7 ผู้ผลิตที่มีต้นทุนการผลิตตำ่าเป็นผู้นำาทางด้านราคา
รูปที่	7.8  ดุลยภาพในระยะสั้นของผู้ผลิตตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด
รูปที่	7.9	 ดุลยภาพในระยะยาวของผู้ผลิตตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด

รูปที่	8.1	 เส้นความเป็นไปได้จากการขยายการผลิตของเทคนิคการผลิตทั้ง 4
รูปที่	8.2	 ดุลยภาพของการหาส่วนผสมปัจจัยการผลิต
รูปที่	8.3  ดุลยภาพของการหาส่วนผสมปัจจัยการผลิตเมื่อมีข้อจำากัดปัจจัยทุนและ 
 แรงงาน
รูปที่	8.4	 ข้อจำากัดวัสดุในการผลิต
รูปที่	8.5	 ข้อจำากัดเวลาในการผลิต
รูปที่	8.6	 ข้อจำากัดปั๊มนำ้า
รูปที่	8.7	 ข้อมูลกิจการนำ้าตกจำาลอง
รูปที่	8.8  โซลเวอร์ (Solver) กิจการนำ้าตกจำาลอง
รูปที่	8.9	 ผลลัพธ์โซลเวอร์ (Solver Results)
รูปที่	8.10	 ผลการแก้ปัญหาโปรแกรมเชิงเส้นกิจการนำ้าตกจำาลอง

รูปที่	9.1	 กรณีการผลิตสินค้าร่วมกันในสัดส่วนที่ผันแปร
รูปที่	9.2	 การกำาหนดราคาโอนกรณีไม่มีตลาดภายนอก
รูปที่	9.3	 การกำาหนดราคาโอนกรณีตลาดภายนอกเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์
รูปที่	9.4	 การกำาหนดราคาโอนกรณีตลาดภายนอกเป็นตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์
รูปที่	9.5  การกำาหนดช่วงของอัตราส่วนเพิ่ม
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รูปที่	10.1  ตัวอย่างการคำานวณอัตราผลประโยชน์ของโครงการ (IRR)
รูปที่	10.2	 ต้นไม้ในการตัดสินใจ (Decision Trees) ของร้านกาแฟ
รูปที่	10.3	 เส้นโค้งปรกติ
รูปที่	10.4	 เส้นโค้งปรกติมาตรฐาน
รูปที่	10.5  ค่ามาตรฐานกรณีเครื่องชงกาแฟขนาดใหญ่
รูปที่	10.6  ค่ามาตรฐานกรณีเครื่องชงกาแฟขนาดเล็ก
รูปที่	10.7  อรรถประโยชน์ของเงิน
รูปที่	10.8  การกลัวการสูญเสีย (loss aversion)
รูปที่	10.9  ดุลยภาพของสินค้าสาธารณะ
รูปที่	10.10	 ดุลยภาพการจัดสรรทรัพยากรทางสังคม
รูปที่	10.11  แผนที่ผลกระทบ (Impact Mapping)
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ตารางที่	1.1 รายรับรวม (TR) รายรับหน่วยท้ายสุด (MR) และรายรับเฉลี่ย (AR)

ตารางที่	2.1 อรรถประโยชน์หน่วยท้ายสุดของสินค้าที่ 1 และ 2
ตารางที่	2.2 อุปสงค์ส่วนบุคคลต่อหมูทอด
ตารางที่	2.3 อุปสงค์ตลาดของหมูทอด
ตารางที่	2.4 ความยืดหยุ่นอุปสงค์ต่อราคา รายรับรวม และรายรับหน่วยท้ายสุด
ตารางที่	2.5 ความสัมพันธ์ระหว่างความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคากับรายได้รวม
ตารางที่	2.6 ตัวอย่างการคำานวณอุปสงค์ต่อราคา
ตารางที่	2.7 ตัวอย่างการคำานวณอุปสงค์ต่อรายได้
ตารางที่	2.8	 ตัวอย่างการคำานวณอุปสงค์ต่อราคาสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตารางที่	2.9	 อรรถประโยชน์รวมสินค้า A และ B

ตารางที่	3.1 การประมาณอุปสงค์ โดยการสัมภาษณ์
ตารางที่	3.2	 การประมาณอุปสงค์โดยการจำาลองสถานการณ์
ตารางที่	3.3	 การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)
ตารางที่	3.4	 การประมาณค่าด้วยวิธีการถดถอยโดยทั่วไป
ตารางที่	3.5	 ข้อมูลปริมาณการจำาหน่ายนำ้ามันดีเซล (ล้านลิตร)
ตารางที่	3.6	 การพยากรณ์โดยวิธีอัตราส่วนเทียบกับค่าแนวโน้ม (Ratio to Trend)
ตารางที่	3.7 การพยากรณ์ด้วยวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages) 3 เดือน
ตารางที่	3.8 การพยากรณ์ด้วยวิธีการปรับเรียบแบบเอกซ์โพเนนเชียล 
 (Exponential Smoothing)
ตารางที่	3.9 ปัจจัยฤดูกาล (Seasonal Factors)
ตารางที่	3.10 Adjusted R2 ของแต่ละแบบจำาลอง
ตารางที่	3.11 ค่าสัมประสิทธิ์ แบบจำาลองเอกซ์โพเนนเชียล (Exponential)
ตารางที่	3.12 ผลการพยากรณ์ด้วยวิธีการแยกส่วนประกอบของความผันแปรใน 
 อนกุรมเวลา
ตารางที่	3.13 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริงต่อหัวในหน่วยเงินดอลลาร์  
 (GDP per Capita: USD at 2010 Price)
ตารางที่	3.14	 สรุปนโยบายการเงินและเครื่องมือกับภาวะเศรษฐกิจ
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ตารางที่	3.15  สรุปนโยบายการคลังและเครื่องมือกับภาวะเศรษฐกิจ
ตารางที่	3.16	 ปริมาณการบริโภคและระดับราคาโคเนื้อ
ตารางที่	3.17	 อัตราค่าบริการและจำานวนชั่วโมงการใช้บริการของธุรกิจให้คำาปรึกษา
ตารางที่	3.18 ราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 3 เฉลี่ยรายเดือน ตลาดกลางยางพารา
 อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
ตารางที่	3.19  ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านเรือน (GWh)

ตารางที่	4.1	 ตัวอย่างข้อมูลการผลิต
ตารางที่	4.2  ระดับการจ้างแรงงานที่เหมาะสมที่สุด
ตารางที่	4.3  ผลผลิตเท่ากัน
ตารางที่	4.4	 ผลผลิตและปัจจัยการผลิตบริษัทผลิตอลูมิเนียม
ตารางที่	4.5  ต้นทุนรวมและผลผลิต

ตารางที่	5.1  วิธีเกรเดียนต์ (Gradient) จากการสำารวจข้อมูลเพิ่มขึ้น
ตารางที่	5.2	 ต้นทุนแปรผันรวมและปริมาณการผลิตของโรงงานผลิตขนมปัง
ตารางที่	5.3	 ข้อมูลตัวอย่างการประมาณค่าด้วยเทคนิคทางวิศวกรรม
ตารางที่	5.4	 การประมาณค่าด้วยเทคนิคทางวิศวกรรม
ตารางที่	5.5	 กำาลังผลิตของแต่ละขนาดของกิจการ จากงานของ STIGLER (1958)
ตารางที่	5.6	 กำาลงัผลิตของแต่ละขนาดของกจิการ จากงานของ ROGERS, R.P.(1993)
ตารางที่	5.7  ข้อมูลการประมาณเส้นต้นทุนเฉลี่ยรวมจากการเรียนรู้
ตารางที่	5.8  การประมาณเส้นต้นทุนเฉลี่ยรวมจากการเรียนรู้
ตารางที่	5.9  ผลกำาไรของโรงงานทั้ง 3 กรณี
ตารางที่	5.10 ข้อมูลบริษัทผลิตเครื่องคิดเลข
ตารางที่	5.11  ผลการประมาณค่าบริษัทเดินรถโดยสารแห่งหนึ่ง

ตารางที่	6.1		 ตัวอย่างการกำาหนดจำานวนการผลติทีเ่หมาะสมตามแนวคดิของเส้นรวม
ตารางที่	6.2  ตัวอย่างการกำาหนดจำานวนการผลิตท่ีเหมาะสมตามแนวคิดของเส้น 
 หน่วยท้ายสุด
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ตารางที่	7.1  ตัวอย่างเมทริกซ์ของผลตอบแทนกลยุทธ์นำา
ตารางที่	7.2  ตัวอย่างเมทริกซ์ของผลตอบแทนสมดุลแบบแนช
ตารางที่	7.3  ตัวอย่างเมทริกซ์ของผลตอบแทนความลำาบากใจของนักโทษ 
 (Prisoner’s Dilemma)
ตารางที่	7.4		 ตัวอย่างการแข่งขันทางด้านราคากรณีความลำาบากใจของนักโทษ 
 (Prisoner’s Dilemma)
ตารางที่	7.5  ตัวอย่างกรณีการคุกคาม
ตารางที่	7.6	 ตัวอย่างกรณีการขัดขวางการเข้ามาในตลาด
ตารางที่	7.7  ตัวอย่างกรณีการขัดขวางการเข้ามาในตลาดโดยขยายการผลิต
ตารางที่	7.8 กำาไรของบริษัท A และ B
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 ในบทนีจ้ะทำาการอธบิายถงึความหมายของเศรษฐศาสตร์การจดัการ และความสมัพนัธ์กบั
สาขาวิชาการต่างๆ ขัน้ตอนการตัดสนิใจ เป้าหมายของกจิการ เศรษฐศาสตร์การจดัการกบัโครงสร้าง
เศรษฐกิจ นโยบายของรัฐและกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนเทคนิคในการกำาหนดมูลค่าที่เหมาะสม

1.1 ความหมายของเศรษฐศาสตร์การจัดการ และความสัมพันธ์กับ 
 สาขาวิชาการต่างๆ  
 (Definition of Managerial Economics and the Relationship with Various Fields)

	 1.1.1	 ความหมายของเศรษฐศาสตร์การจดัการ	(Definition	of	Managerial	
Economics)	

 เศรษฐศาสตร์การจัดการ (Managerial Economics) เป็นวิชาที่ทำาการประยุกต์วิชา 
ทางเศรษฐศาสตร์ ทัง้เศรษฐศาสตร์จลุภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค และสาขาวชิาการอืน่ๆ เพือ่นำามา
ใช้ในการตัดสินใจภายในกิจการ เพื่อให้กิจการบรรลุเป้าหมายท่ีได้ตั้งไว้ เช่น กิจการตั้งเป้าหมาย 
ไว้เพื่อมีต้นทุนการผลิตตำ่าสุด เป็นต้น โดยที่เศรษฐศาสตร์การจัดการจะเน้นการศึกษาแบบ
เศรษฐศาสตร์นโยบาย (Normative Economics) กล่าวคอืเป็นการศกึษาเพือ่หาแนวทางทีจ่ะทำาให้
กิจการได้ตามเป้าหมาย โดยจะต้องมีความเข้าใจเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ (Positive Economics) 
ด้วย โดยเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์และเศรษฐศาสตร์นโยบายมีความหมายดังต่อไปนี้

  1.	 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ (Economic Analysis or Positive Economics) 
เป็นการศึกษาเพื่อเข้าใจในปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยหมายถึง  
ท้ังการวเิคราะห์สิง่ทีเ่ป็นในอดตี ปัจจบุนั และทีค่าดว่าจะเกดิในอนาคต กล่าวคือ เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
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เป็นการอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้น เช่น ปัญหาวิกฤตซับไพร์ม เกิดจากสาเหตุใด และมีผลกระทบอย่างไร
ต่อระบบเศรษฐกิจ เป็นต้น

	 	 2.	 เศรษฐศาสตร์นโยบาย	 (Economic Policy or Normative Economics) 
เป็นการศึกษาเพื่อควบคุมเศรษฐกิจให้เป็นตามที่ต้องการและเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ กล่าวคือ 
เศรษฐศาสตร์นโยบายเป็นการให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา เช่น รัฐบาลต้องแก้ไขอย่างไร  
จากปัญหาวิกฤตซับไพร์ม เป็นต้น

  เศรษฐศาสตร์การจัดการช่วยให้ผู้บริหารได้รู้ถึงผลของระบบเศรษฐกิจว่าจะมี 
ผลกระทบต่อกิจการอย่างไร และช่วยผู้บริหารในการเลือกวิธีทางที่จะช่วยในการตัดสินใจทางด้าน
การจัดการ การบริหาร อย่างไร ให้สอดคล้องกับปัญหาที่กำาลังเกิดขึ้นได้ เช่น ปัญหาการตัดสินใจ
เลอืกชนิดสนิค้าทีจ่ะผลติ การกำาหนดจำานวนการผลติ การเลอืกใช้เทคนคิการผลติ การตัง้ราคาสนิค้า
เป็นต้น

	 1.1.2	 ความสัมพันธ์กับสาขาวิชาการต่างๆ	 (The	 Relationship	 with	
Various	Fields)

 เศรษฐศาสตร์การจัดการมีความสัมพันธ์กับสาขาวิชาต่างๆ โดยที่เศรษฐศาสตร์การจัดการ 
มคีวามเกีย่วข้องกบัเศรษฐศาสตร์จลุภาคเป็นสำาคญั เนือ่งจากเศรษฐศาสตร์จลุภาคเป็นการศกึษาถงึ
พฤตกิรรมของหน่วยทางเศรษฐกจิต่างๆ เช่น ผูบ้ริโภค ผูผ้ลติ เจ้าของปัจจยัการผลติ ในการตดัสนิใจ
เกี่ยวกับปัญหาทางเศรษฐกิจต่างๆ เช่น การกำาหนดราคาสินค้าแต่ละชนิด ต้นทุนในการผลิตสินค้า 
เป็นต้น 

 อย่างไรก็ตาม เศรษฐศาสตร์การจัดการก็ยังเกี่ยวข้องกับวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาคด้วย 
เนือ่งจากเศรษฐศาสตร์มหภาคเป็นการศกึษาถงึพฤตกิรรมทางเศรษฐกจิของระบบเศรษฐกจิในภาพรวม 
เช่น รายได้ประชาชาติ อัตราดอกเบี้ย ระดับราคาของสินค้าและบริการโดยทั่วไป เป็นต้น ตลอดจน 
โครงสร้างเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐ กฎระเบียบต่างๆ และบทบาทเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อกิจการด้วย ดังนั้นจึงจำาเป็นจะต้องมีความเข้าใจในเศรษฐศาสตร์มหภาค 
ประกอบไปด้วย เพื่อนำามากำาหนดทิศทางและการตัดสินใจของธุรกิจหรือกิจการได้อย่างเหมาะสม 

 นอกจากนี ้เศรษฐศาสตร์การจดัการยังเกีย่วข้องกบัสาขาวชิาอืน่ๆ เช่น เศรษฐมติ ิคณติศาสตร์
และสถิติ โดยนำามาใช้ในการประมาณค่า เช่น ประมาณค่าอุปสงค์ของสินค้า หรือประมาณการ 
ต้นทุนการผลิต เป็นต้น และเศรษฐศาสตร์การจัดการยังเก่ียวข้องกับการบริหาร การจัดการ และ
การตลาดด้วย เนือ่งจากเศรษฐศาสตร์การจดัการเป็นวชิาทีจ่ะนำาความรูท้างเศรษฐศาสตร์และ สาขา
วิชาอื่นๆ เพื่อนำามาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ จึงย่อมจะเกี่ยวข้องกับวิชาต่างๆ ในสาขา
วิชาบริหารธุรกิจด้วย
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 ดังน้ันจะเห็นได้ว่าเศรษฐศาสตร์การจัดการ จึงจำาเป็นจะต้องนำาความรู้จากหลากหลาย 
สาขาวิชาเข้ามาใช้ประกอบร่วมด้วยกัน

1.2 ขั้นตอนการตัดสินใจ 
 (Decision Process)

 การที่ผู้บริหารจะต้องทำาการตัดสินใจ ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ซ่ึงบางครั้งปัญหาอาจม ี
ความซับซ้อน ดังนั้นผู้บริหารควรมีขั้นตอนในการตัดสินใจ เพื่อแก้ไขให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด โดยขั้นตอนการตัดสินใจ มีดังต่อไปนี้

	 1.2.1	 ก�าหนดปัญหา	(Define	the	Problem)

 ขั้นตอนแรกในการตัดสินใจ คือ ผู้บริหารจะต้องทราบว่า จำาเป็นจะต้องทำาการตัดสินใจ 
เรื่องอะไร และสาเหตุมาจากอะไร หรือก็คือผู้บริหารจะต้องทราบปัญหาก่อนว่าปัญหาท่ีต้องแก้ไข
คือปัญหาอะไร เช่น ผู้บริหารกำาลังตัดสินใจว่าจะผลิตชิ้นส่วนที่จำาเป็นในการผลิตสินค้าเอง หรือจะ
สั่งซื้อจากผู้ผลิตวัตถุดิบ เป็นต้น

	 1.2.2	 ก�าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์	(Determine	the	Objective)	

 ขั้นตอนที่สอง คือ ผู้บริหารที่ตัดสินใจจะต้องทราบเป้าหมายขององค์กรว่าต้องการอะไร 
เช่น ถ้าหากเป็นบริษัทอาจต้องการกำาไรสูงสุด เมื่อกำาหนดให้แคบมากขึ้น คือ ต้องการลดต้นทุน 
ให้ตำา่ทีสุ่ดเป็นต้น เมือ่ผูบ้รหิารทราบเป้าหมายแล้วจะได้ทำาการตดัสนิใจจะได้นำาพาองค์กรหรอืธรุกจิ
ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

	 1.2.3	 ส�ารวจทางเลือกในการแก้ไขปัญหา	(Explore	the	Alternatives)	

 ขัน้ตอนทีส่าม คอื เมือ่กำาหนดปัญหาและเป้าหมายแล้วกต้็องสำารวจว่ามทีางเลอืกอะไรบ้าง
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากแต่ละปัญหาอาจจะมีหลายทางเลือกจึงจำาเป็นต้องเลือกทางที่จะ
ทำาให้บรรลุเป้าหมายที่เหมาะสมมากที่สุด

	 1.2.4	 ท�านายผลทีจ่ะเกดิขึน้ของแต่ละทางเลอืก	(Predict	the	Consequence)	

 ขั้นตอนที่สี่ คือ ผู้บริหารที่ทำาการตัดสินใจจะต้องทำาการคำานวณผลลัพธ์สุทธิในแต่ละทาง
เลือก ซึ่งวิธีการจะแตกต่างไปแล้วแต่ละกรณี บางครั้งอาจจะทำาการคำานวณแบบธรรมดา บางครั้ง
อาจจะต้องทำาการหาความสัมพันธ์ของตัวแปรก่อนจึงจะทำาการคาดการณ์ผลได้
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	 1.2.5	 ท�าการตัดสินใจเลือกทางเลือก	(Make	a	Choice)	

 ขั้นตอนที่ห้า คือ เมื่อผู้บริหารได้ผลลัพธ์แต่ละทางเลือกแล้ว ผู้บริหารท่ีทำาการตัดสินใจ 
ต้องทำาการตัดสินใจเลือกว่าทางเลือกใดจึงจะเหมาะสมที่สุด 

	 1.2.6	 การวิเคราะห์สภาพไว	(Sensitivity	Analysis)	

 ขั้นตอนที่หก คือ เมื่อทำาการตัดสินใจเลือกทางเลือกแล้ว แต่เนื่องจากทางเลือกที่เลือกนั้น
อาจจะมผีลลพัธ์ต่างๆ กนัไปขึน้อยูก่บัปัจจยัต่างๆ ดงันัน้จงึจะต้องพจิารณาต่อไปว่าหากเงือ่นไขหรอื
ปัจจัยบางอย่างที่ตั้งไว้เปลี่ยนแปลงแล้วจะมีผลต่อผลลัพธ์อย่างไรบ้าง

1.3 เป้าหมายของกิจการ 
 (The Goal of the Business)

 เนื่องจากแต่ละกิจการหรือธุรกิจ จะมีลักษณะเป้าหมาย และขอบเขตจำากัดที่เผชิญอยู่  
แตกต่างกนัออกไป เช่น กจิการหรอืองค์กรเอกชนทัว่ๆ ไป ซึง่เป้าหมายหลกั คอื ผลกำาไร ซึง่เป้าหมาย
จะไม่เหมือนกับกิจการที่ไม่หวังผลกำาไร โดยในที่นี้จะเน้นกิจการเอกชนทั่วไปที่มีเป้าหมายหลัก คือ 
กำาไรสูงสุด โดยที่รายรับ ต้นทุนและกำาไร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	 1.3.1	 รายรับ	(Revenue)	

 รายรบั ซึง่ประกอบไปด้วย รายรับรวม (Total Revenue) รายรบัเฉลีย่ (Average Revenue) 
และรายรับหน่วยท้ายสุด (Marginal Revenue) มีความหมายและการคำานวณดังต่อไปนี้

  1.	 รายรับรวม	(Total Revenue: TR) คือ รายรับทั้งหมดที่กิจการหรือผู้ผลิตได้
รบัจากการขายสนิค้าและบรกิารของตนตามราคาตลาด ซึง่คอื ราคาสนิค้าต่อหน่วย คณูด้วยปรมิาณ
ผลผลิตที่ขายได้ ซึ่งสามารถเขียนได้ดังต่อไปนี้

  TR = P x Q

โดยที่  TR = รายรับรวม

 P   = ราคาสินค้าต่อหน่วย

 Q  = ปริมาณที่ขายได้

	 	 2.	 รายรบัเฉลีย่	(Average Revenue: AR) คอื รายรบัต่อหน่วยทีผู่ผ้ลติได้รบัจาก
การขายสินค้าและบริการของตน ซึ่งเท่ากับราคาสินค้าต่อหน่วย โดยคำานวณได้ โดยการหารรายรับ
ทั้งหมดด้วยปริมาณขาย ดังนี้
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	 	 3.	 รายรับหน่วยท้ายสุด (Marginal Revenue: MR) คือ รายรับที่เปลี่ยนแปลง
ไปเมื่อเพิ่มปริมาณที่ขายได้ 1 หน่วย โดยคำานวณได้จาก การเปลี่ยนแปลงของรายรับรวม (ΔTR) 
หารด้วย การเปลีย่นแปลงของปริมาณทีข่ายได้ (ΔQ) หรอืในกรณข้ีอมลูต่อเนือ่งแล้ว การเปลีย่นแปลง
ของรายรับรวม (dTR)  หารด้วย การเปลี่ยนแปลงของปริมาณที่ขายได้ (dQ) ดังนี้

   

	 1.3.2	 ต้นทุน	(Cost)	

 ต้นทุน ซ่ึงประกอบไปด้วย ต้นทุนรวม (Total Cost) ซึ่งคือต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ 
(Economic Cost)  ต้นทุนเฉลี่ย (Average Cost) และต้นทุนหน่วยท้ายสุด (Marginal Cost)  
มีความหมายและการคำานวณดังต่อไปนี้

	 	 1.	 ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Cost) หรือต้นทุนรวม (Total Cost: 
TC) คือ ต้นทุนทั้งที่จ่ายจริงและไม่ได้จ่ายจริงเป็นตัวเงิน ซึ่งต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ประกอบไปด้วย 
   • ต้นทุนจ่ายจริง (Explicit Cost) หรือต้นทุนทางการบัญชี (Accounting 
Cost) คือ ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงและมีการจ่ายจริงทั้งที่เป็นตัวเงินหรือสิ่งของ เช่น ค่าจ้าง ค่าวัตถุดิบ 
เป็นต้น 

   • ต้นทุนไม่ได้จ่ายจริง (Implicit Cost) คือ ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่มีการ
จ่ายออกไปจริงๆ เป็นตัวเงินหรือสิ่งของ โดยประเมินด้วยต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) 
เช่น นำาตึกแถวที่เคยให้เช่ามาทำาเป็นร้านอาหาร เป็นต้น 

  ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์อาจแบ่งออกเป็น ต้นทุนคงที่รวม (Total Fixed Cost) 
และ ต้นทุนแปรผันรวม (Total Variable Cost) ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการผลิต โดยที่

   • ต้นทุนคงที่รวม (Total Fixed Cost: TFC) คือ ต้นทุนรวมที่ไม่เปลี่ยนแปลง
ตามปริมาณการผลิต ซึ่งเกิดขึ้นในระยะเวลาการผลิตแบบระยะเวลาสั้น แต่ถ้าระยะเวลาการผลิต
เป็นระยะเวลายาวแล้วต้นทุนคงที่รวมก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงไป จึงกลายเป็นต้นทุนแปรผัน

   • ต้นทุนแปรผันรวม (Total Variable Cost: TVC) คือ ต้นทุนรวมที่
เปลี่ยนแปลงตามปริมาณการผลิต ซึ่งเกิดขึ้นในระยะเวลาการผลิตระยะสั้นและยาว

ตัว
อย่
าง



บทที่ 1 บทนำ�

7

	 	 2.	 ต้นทุนเฉลี่ย (Average Cost: AC) คือ ต้นทุนต่อหน่วยที่ผู้ผลิตต้องเผชิญจาก
การขายสินค้าและบริการของตน โดยคำานวณได้ โดยการหารต้นทุนท้ังหมดด้วยปริมาณผลผลิต  
ดังนั้นต้นทุนเฉลี่ยสามารถคำานวณได้ดังนี้

	 	

	 	 3.	 ต้นทุนหน่วยท้ายสุด (Marginal Cost: MC) คือ ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไป 
เมือ่เพิม่ปรมิาณผลผลติ 1 หน่วย โดยคำานวณได้จาก การเปลีย่นแปลงของต้นทนุรวม (ΔTC) หารด้วย 
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณผลผลิต (ΔQ) หรือในกรณีข้อมูลต่อเนื่องแล้ว การเปลี่ยนแปลงของ
ต้นทุนรวม (dTC) หารด้วย การเปลี่ยนแปลงของปริมาณผลผลิต (dQ) ดังนั้นต้นทุนหน่วยท้ายสุด
สามารถคำานวณได้ดังนี้

   

 1.3.3	 ก�าไร	(Profit)	

 กำาไร คอื ผลต่างระหว่างรายรบัรวม (TR) กบัต้นทนุทางเศรษฐศาสตร์ (TC) ซึง่กำาไรแบ่งเป็น

	 	 1.	 ก�าไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit) คือกรณีที่รายรับรวม มากกว่า
ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ (TR > TC)

	 	 2.	 ก�าไรปรกติ (Normal Profit) คือกรณีท่ีรายรับรวม เท่ากับต้นทุนทาง
เศรษฐศาสตร์ (TR = TC)

	 	 3.	 ขาดทุน	 (Economic Loss) คือกรณีที่รายรับรวม น้อยกว่าต้นทุนทาง
เศรษฐศาสตร์ (TR < TC)

	 1.3.4	 ทฤษฎีของก�าไร	(Theories	of	Profit)

 กำาไรทางเศรษฐศาสตร์ มหีลายทฤษฎทีีอ่ธบิายถงึการทำาให้เกดิกำาไรทางเศรษฐศาสตร์ของ
ธุรกิจไว้ด้วยกัน 5 ทฤษฎีดังนี้คือ

	 	 1.	 ทฤษฎีก�าไรที่เกิดขึ้นจากผลกระทบ (Frictional Theory of Economic 
Profits) ทฤษฎีนี้เชื่อว่ากำาไรเป็นผลมาจากสิ่งที่เกิดข้ึนช่ัวครั้งช่ัวคราวจากการเปลี่ยนแปลงท่ีไม่ได ้
มกีารคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าในด้านอปุสงค์และต้นทนุ เช่น การเปลีย่นแปลงนโยบายของรฐับาล เป็นต้น 
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ทำาให้เกิดกำาไรหรือขาดทุนขึ้นได้ แต่ในระยะยาวแล้วกิจการจะได้แค่เพียงกำาไรปรกติเท่านั้น เช่น  
ช่วงเดือนสิงหาคม 2559 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองบังคับการตำารวจท่องเท่ียว และ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ ซึ่งจะมีผลกระทบทำาให้จำานวนนักท่องเที่ยวลดลง 
ซึ่งมีผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวได้ เป็นต้น 

	 	 2.		ทฤษฎีก�าไรท่ีเกิดจากการผูกขาด (Monopoly Theory of Economic 
Profits) ตามทฤษฎีนีก้ารเกดิกำาไรทางเศรษฐศาสตร์ เนือ่งจากกจิการนัน้ๆ ทำาการผลติจนเป็นกจิการ
ขนาดใหญ่ เงนิทนุมาก หรอืกจิการมลีขิสทิธิใ์นการผลติสนิค้า หรอืกจิการได้รบัการสมัปทาน จงึทำาให้
กิจการเกดิอำานาจในการผกูขาดในสนิค้านัน้ จงึทำาให้เกดิกำาไรเกดิขึน้เนือ่งจากอำานาจในการผกูขาดนัน้

	 	 3.	 ทฤษฎกี�าไรทีเ่กิดจากการน�านวตักรรมมาใช้ในกจิการ (Innovation Theory 
of Economic Profits) เมื่อกิจการหนึ่งมีวิธีการผลิตใหม่หรือมีนวัตกรรมใหม่ๆ ย่อยทำาให้ได้กำาไร
ทางเศรษฐศาสตร์ได้ แต่เมื่อกิจการอื่นๆ ได้ทำาการปรับปรุงวิธีการแบบเดียวกัน ย่อมจะทำาให้กำาไร
ของกิจการแรกลดลง ซึ่งกำาไรประเภทนี้เป็นแบบเดียวกับกำาไรที่เกิดขึ้นจากผลกระทบ นั่นเอง

	 	 4.	 ทฤษฎีก�าไรที่ เป ็นส ่วนตอบแทนความสามารถในการด�าเนินธุรกิจ 
(Compensatory Theory of Economic Profits) คอื ทฤษฎนีีเ้ชือ่ว่าเมือ่กจิการสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคได้ และยังคงความมีประสิทธิภาพในการดำาเนินการต่างๆ ของกิจการได้
อย่างดีแล้ว ก็จะทำาให้กิจการนั้นมีกำาไรทางเศรษฐศาสตร์เกิดขึ้นได้

	 	 5.		ทฤษฎกี�าไรภายใต้ความเสีย่ง (Risk-bearing Theory of Economic Profits) 
คือ ทฤษฎีนี้เชื่อว่า กิจการที่มีความเสี่ยงมากย่อมจะได้รับผลประโยชน์มากด้วย (High Risk High 
Return) เช่น การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

1.4 เศรษฐศาสตร์การจัดการกับโครงสร้างเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐ 
 และกฎระเบียบต่างๆ 

 (Managerial Economics with Economy Structure, Government Policies, and  
 Other Regulations)

 เนื่องจากเศรษฐศาสตร์การจัดการเป็นวิชาท่ีทำาการประยุกต์วิชาทางเศรษฐศาสตร์เพื่อ 
นำามาใช้ในการตัดสินใจ เพื่อให้กิจการบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ดังนั้นกิจการจำาเป็นจะต้องเข้าใจ
โครงสร้างเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐและกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งโครงสร้างเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐจะ
แตกต่างกนัตามระบบเศรษฐกจิ ซึง่ระบบเศรษฐกจิ หมายถึง หน่วยเศรษฐกจิท่ีรวมตวัเป็นกลุม่สถาบัน
ทางเศรษฐกิจ และดำาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายใต้ระเบียบข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรม และกฎหมายอันเดียวกัน โดยแบ่งออกเป็น 3 ระบบด้วยกันคือ
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	 	 1.	 ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (Capitalism) หรือระบบตลาด (Market 
System) โดยมีลักษณะสำาคัญคือหน่วยเศรษฐกิจมีกรรมสิทธิ์และเสรีภาพในปัจจัยการผลิตของตน 
ภาคธุรกิจเน้นกำาไรสูงสุดส่วนภาคครัวเรือนเน้นความพอใจมากที่สุด โดยระบบเศรษฐกิจแบบนี้  
มีการใช้กลไกราคาในการแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ คือ ปัญหา
ผลิตอะไร(What) ปัญหาผลิตอย่างไร (How) และปัญหาผลิตเพื่อใคร (For whom))

	 	 2.	 ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม (Centralized Planning Economy) ระบบ
เศรษฐกจิแบบน้ีรฐับาลเป็นเจ้าของปัจจัยการผลติอาจทัง้หมดหรอืเกอืบทัง้หมด ดงันัน้หน่วยเศรษฐกจิ
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในปัจจัยการผลิต และไม่มีสิทธิในการเลือกอาชีพ โดยการแก้ปัญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจต่างๆ รัฐบาลเป็นผู้กำาหนดทั้งหมด 

	 	 3.	 ระบบเศรษฐกิจแบบผสม (Mixed Economy) ระบบเศรษฐกิจแบบนี้เป็น
ระบบเศรษฐกจิทีผ่สมระหว่างระบบเศรษฐกจิแบบทนุนยิมและแบบสงัคมนยิมเข้าด้วยกนั โดยทัง้รฐั
และเอกชนมีส่วนในการแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดยหน่วยเศรษฐกิจทั้งภาครัฐและเอกชนมี
กรรมสิทธิ์ในปัจจัยการผลิต มีสิทธิในการเลือกอาชีพ และกลไกราคามีบทบาทในการจัดสรรปัจจัย
การผลิตตลอดจนสินค้าและบริการ แต่รัฐบาลจะเข้ามามีบทบาทในการตัดสินปัญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจบางอย่าง หรือบางสินค้าและบริการที่กระทบต่อคนในสังคมส่วนรวม เช่น ไฟฟ้า ประปา 
เป็นต้น ดงัน้ันการแก้ไขปัญหาพืน้ฐานทางเศรษฐกจิใช้ทัง้กลไกราคาและการวางแผนจากรฐับาลหรอื
หน่วยงานกลาง

  นอกจากโครงสร้างเศรษฐกิจแล้ว นโยบายของรัฐและกฎระเบียบต่างๆ ก็เป็นสิ่ง
ที่กิจการจะต้องพิจารณาด้วย เช่น นโยบายการค้าระหว่างประเทศ ซ่ึงโดยท่ัวไปจะเน้นเรื่อง ภาษี 
อุปสรรคทางการค้าทั้งทางด้านภาษีและไม่ใช่ภาษี และความปลอดภัยของสินค้า เป็นต้น และยัง 
เชื่อมโยงกับการเมือง และสังคมด้วย เช่น การก่อวินาศกรรมโดยกลุ่มก่อการร้ายท่ีเกิดข้ึนในปี  
ค.ศ. 2001 หรือที่รู้จักกันว่าเหตุการณ์ 9/11 โดยเกิดจากความขัดแย้งทางศาสนากับความมั่นคง
ทางการเมอืง ซึง่ผลกระทบจากการก่อวนิาศกรรมทำาให้เกดิความไม่มัน่คงของประเทศสหรฐัอเมรกิา
แล้วยงักระทบไปยงัประเทศต่างๆ ทัง้ทางด้านเศรษฐกจิและสงัคม เป็นต้น และจากการเปลีย่นแปลง
ของเทคโนโลยีต่างๆ ในปัจจุบัน เช่น ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence: AI) สกลุเงนิดิจทิลั (Cryptocurrency) เป็นต้น ซึง่กจิการจะต้องทำาความเข้าใจ ทำาการ
ปรับตัวให้ทัน และนำามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกิจการ เช่น บริษัทชั้นนำาของประเทศไทย 
ส่วนใหญ่ได้เริ่มนำาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจแล้ว เป็นต้น 

ตัว
อย่
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1.5 เทคนิคในการก�าหนดมูลค่าที่เหมาะสม 
 (Techniques to Determine Value)

 เทคนิคในการกำาหนดมลูค่าทีเ่หมาะสม ขึน้อยูก่บัเป้าหมายทีก่จิการต้องการ เช่น กำาไรสงูสดุ 
รายรับรวมสูงสุด หรือ ต้นทุนการผลิตตำ่าสุด เป็นต้น ซึ่งการคำานวณหาจุดสูงสุด และจุดตำ่าสุด โดย
ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์เข้าช่วยในการวิเคราะห์ โดยแบ่งออกเป็น 3 กรณีคือ

	 1.5.1	 กรณีหาจุดสูงสุด	(ต�่าสุด)	เมื่อมีตัวแปรอิสระเพียง	1	ตัวแปร	

  1.	 กรณีจุดสูงสุด ในกรณีที่ตัวแปรอิสระมีเพียงตัวแปรเดียว เช่น y = f(x) โดย
กรณีหาจุดสงูสุด เชน่ กรณกีารคำานวณหากำาไรสงูสดุ โดยทีก่ำาไรขึน้อยู่กบัปริมาณผลผลติ (π = f(q)) 
ดังรูปที่ 1.1

                           (ก.)                                                          (ข.)

รูปที่	1.1 จุดสูงสุด กรณีตัวแปรอิสระ 1 ตัวแปร

  จากรูปที่ 1.1 จะเห็นได้ว่า ในรูป (ก.) จุดสูงสุดคือจุด A โดย ณ จุด A นั้นจะมีค่า 

ความชัน (Slope) เท่ากับศูนย์  ซึ่งจะเป็นเง่ือนไขแรก (First Order Condition:  

FOC) ในการคำานวณหาค่าสูงสุด แต่อย่างไรก็ตาม จะต้องทำาการพิจารณาเงื่อนไขที่สอง (Second 
Order Condition: SOC) ด้วย เพื่อจะได้แน่ใจว่าจุดนั้นเป็นจุดสูงสุด ไม่ใช่จุดตำ่าสุดหรือ จุดอานม้า 

ตัว
อย่
าง
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(Saddle Point) ดงัรูป (ข.) เนือ่งจากรูป (ข.) ณ จดุ A ซึง่เป็นจดุอานม้า และมคีวามชนัเท่ากบัศนูย์ด้วย  

ซึ่งเงื่อนไขที่สองของกรณีจุดสูงสุด คือ การเปลี่ยนแปลงของค่าความชันจะต้องลดลง  

  หากสมมตุว่ิาตวัแปรตามคอื y และตวัแปรอสิระคอื x แล้วค่าสงูสดุของ y เกดิขึน้โดยมี

  • เงื่อนไขในการคำานวณหาค่าสูงสุดในกรณีทั่วไป ดังนี้

เงื่อนไขแรก	(First	Order	Condition:	FOC) คือ    

เงื่อนไขที่สอง	(Second	Order	Condition:	SOC) คือ  

  2.	 กรณีจุดต�่าสุด	 เช่น กรณีการคำานวณหาต้นทุนตำ่าสุด โดยท่ีต้นทุนข้ึนอยู่กับ
ปริมาณผลผลิต (C = f(q)) ดังรูปที่ 1.2

                    (ก.)      (ข.)                  

รูปที่	1.2 จุดตำ่าสุด กรณีตัวแปรอิสระ 1 ตัวแปร

 

ตัว
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 จากรูปที่ 1.2 จะเห็นได้ว่า ในรูป (ก.) จุดตำ่าสุดคือจุด B โดย ณ จุด B นั้นจะมีค่าความชัน 

(Slope) เท่ากับศูนย์  ซึ่งจะเป็นเงื่อนไขแรก (FOC) ในการคำานวณหาค่าตำ่าสุด  

แต่อย่างไรก็ตาม จะต้องทำาการพิจารณาเงื่อนไขที่สอง (SOC) ด้วย เพื่อจะได้แน่ใจว่าจุดนั้นเป็นจุด
ตำ่าสุด ไม่ใช่จุดสูงสุดหรือ จุดอานม้า (Saddle Point) ดังรูป (ข.) เนื่องจากรูป (ข.) ณ จุด B ซึ่งเป็น
จุดอานม้า และมีความชันเท่ากับศูนย์ด้วย ซึ่งเงื่อนไขที่สองของกรณีจุดตำ่าสุด คือ การเปลี่ยนแปลง 

ของค่าความชันจะต้องเพิ่มขึ้น  

  หากสมมตุว่ิาตวัแปรตามคอื y และตวัแปรอสิระคอื x แล้วค่าตำา่สดุของ y เกดิขึน้โดยมี
  • เงื่อนไขในการคำานวณหาค่าตำ่าสุดในกรณีทั่วไป ดังนี้

เงื่อนไขแรก	(FOC) คือ    

เงื่อนไขที่สอง	(SOC) คือ 

	 1.5.2	 กรณีจุดสูงสุด	(ต�่าสุด)	เมื่อมีตัวแปรอิสระหลายตัวแปร

	 	 1.	 กรณีจุดสูงสุด	กรณีนี้เป็นกรณีที่ตัวแปรอิสระมีหลายตัวแปร เช่น y = f(x1, 
x2, …, xn) โดยที่ y คือตัวแปรตาม และ x1, x2, …, xn เป็นตัวแปรอิสระแล้ว 

  • เงื่อนไขในการคำานวณหาค่าสูงสุดในกรณีมีตัวแปรอิสระหลายตัว ซึ่งค่าสูงสุด
ของ y เกิดขึ้นเมื่อ 

เงื่อนไขแรก	(FOC)	คือ  

เงื่อนไขที่สอง	(SOC) คือ   

ตัว
อย่
าง
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	 	 2.	 กรณีจุดต�่าสุด กรณีนี้เป็นกรณีที่ตัวแปรอิสระมีหลายตัวแปร เช่น y = f(x1, 
x2, …, xn) โดยที่ y คือตัวแปรตาม และ x1, x2, …, xn เป็นตัวแปรอิสระแล้ว 

  • เงื่อนไขในการคำานวณหาค่าตำ่าสุดในกรณีมีตัวแปรอิสระหลายตัว ซึ่งค่าตำ่าสุด
ของ y เกิดขึ้นเมื่อ 

เงื่อนไขแรก	(FOC) คือ    

เงื่อนไขที่สอง	(SOC) คือ   

ตัวอย่าง จงหา x ที่ทำาให้ y สูงที่สุด จากฟังก์ชัน y = 100 + 12x - x3

เงื่อนไขแรก	(FOC)	 dy/dx = 12 – 3x2  = 0

  3x2  = 12   

  x2  = 12/3 = 4

  x = ±2 

เงื่อนไขที่สอง	(SOC)	 	 d2y/dx2 = -6x 

 ถ้า x = 2 แล้ว d2y/dx2 = -6(2) = -12 < 0   

 ถ้า x = -2 แล้ว d2y/dx2 = -6(-2) = 12 > 0

 จะเห็นได้ว่า d2y/dx2 < 0 กรณี x = 2 แสดงว่าที่ x = 2 ทำาให้ y สูงที่สุด

พิสูจน์ แทน x ในฟังก์ชัน y = 100 + 12x - x3

 กรณี x = 2 → y = 100 + 12(2) - (2)3 = 100 + 24 - 8 = 116

 กรณี x = -2 → y = 100 + 12(-2) - (-2)3 = 100 - 24 - 8 = 84
ตัว
อย่
าง
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	 1.5.3	 กรณีจุดสูงสุด	(ต�่าสุด)	เมื่อมีข้อจ�ากัด  

 กรณีนี้เป็นกรณีที่มีตัวแปรอิสระหลายตัวแปร และมีข้อจำากัดด้วย โดยการหาจุดสูงสุด  
(ตำ่าสุด) ใช้สมการลากรองช์ (Lagrange Equation) ในการหาคำาตอบ

 หากต้องการหาค่า x1, x2 ,..., xn ที่จะทำาให้สมการวัตถุประสงค์ ซึ่งคือ f(x1, x2, .., xn) มีค่า
สูงสุด (ตำ่าสุด) ภายใต้สมการข้อจำากัด 1 ข้อจำากัด คือ g(x1, x2, …, xn) = C โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

	 	 1.	 สร้างสมการลากรองช์ (L) โดยกำาหนดให้เท่ากับ สมการวัตถุประสงค์  
บวกด้วยตัวคูณลากรองช์ (Lagrange Multiplier: λ) คูณด้วยสมการข้อจำากัด ดังต่อไปนี้

  
 	 	 2.	 เงื่อนไขแรก (First Order Condition: FOC) ของทั้งกรณีจุดสูงสุด (ตำ่าสุด) 
คือ การทำาอนุพันธ์ย่อย (Partial Derivative) ของสมการลากรองช์ (L) โดยคำานึงถึงตัวแปรอิสระ 
(x) แต่ละตัวและตัวคูณลากรองช์ (λ) แล้วกำาหนดให้เท่ากับ 0 จากนั้นทำาการแก้สมการหาค่า x1, x2, 
…, xn ดังต่อไปนี้

 

 

 

 

	 	 ตัว
อย่
าง
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	 	 3.	 เงื่อนไขที่สอง (Second Order Condition: SOC) เพื่อทำาการตรวจสอบว่า
เป็นค่าสูงสุด หรอืจดุตำา่สดุ โดยใช้เมทรกิซ์บอเดอร์เฮกเซยีน (the Bordered Hassian matrix) ดงันี้

  

โดยที่    และ    เช่น  

  • กรณีจุดสูงสุด เงื่อนไขที่สอง (SOC) คือ

    

  • กรณีจุดตำ่าสุด เงื่อนไขที่สอง (SOC) คือ

    ตัว
อย่
าง
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ตัวอย่าง จงหาค่า x1 และ x2 ที่ให้ y =  มากท่ีสุด ภายใต ้
ข้อจำากัด   

 วิธีท�า สร้างสมการลากรองช์ (Lagrange Equation) ดังนี้

    

เงื่อนไขแรก	(FOC)	

   (1.1)

   (1.2)

    (1.3)

จากสมการที่ (1.1) และ (1.2) จะได้ว่า 

     

  (1.4)

  

แทนค่า x1 ในสมการที่ (1.3)

 

  

แทนค่า x2 ในสมการที่ (1.4) จะได้ว่า x1 = 0 และ λ = 2

ตัว
อย่
าง



บทที่ 1 บทนำ�

17

เงื่อนไขที่สอง	(SOC)

 

 จากผลของเมทริกซ์บอเดอร์เฮกเซียน (the Bordered Hassian matrix) นั้น  

ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่สองของจุดสูงสุด 

 ดังนั้นแสดงว่าที่ x1 = 0 x2 = 1 และ λ = 2 จะทำาให้ 

มีค่ามากที่สุด ภายใต้ข้อจำากัด x1 + x2 = 1 โดย y = -(0)2 +2(0) – (1)2 +4(1) + 5 = 8 ตัว
อย่
าง
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กล่องแนวคิด 1.1: ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)

 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่างๆ ดังนั้นกิจการจึงมีความจำาเป็นท่ีจะต้อง
ทำาความเข้าใจและปรับตัวเพื่อพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโลยีต่างๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence: AI) ซึ่งเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งในวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวข้องกับ  
วิธีการทำาให้คอมพิวเตอร์ มีความสามารถที่คล้ายมนุษย์หรือสามารถเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ได้ 
โดยเป็นซอฟต์แวร์ (Software) ต่างๆ ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะให้มีความสามารถในการคิด
เองได้ หรือมีปัญญา แต่ปัญญานี้เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างให้คอมพิวเตอร์ เช่น หุ่นยนต์ช่วยงานต่างๆ 
เป็นต้น โดยปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาแทนในงานทีเ่ป็นงานแบบกจิวตัร (Routine) ซึง่จะช่วยผูบ้รหิาร
ในการทำางานดังกล่าวแทน แต่อาจจะมีผลกระทบต่อลูกจ้างท่ีทำางานประเภทดังกล่าวได้ แต่การมี
ปัญญาประดิษฐ์ทำาให้เกิดอาชีพใหม่ขึ้นมาด้วย เช่น ดาต้าไซเอินทิส (Data Scientist) เป็นต้น 

 ประเทศต่างๆ ได้พยายามปรบัตัว เช่น ประเทศฝรัง่เศส ได้ลงทุนสนบัสนนุและพฒันาปัญญา
ประดิษฐ์ มีสร้างศูนย์วิจัย เป็นต้น หรือในประเทศไทยได้มีการปรับตัวในเรื่องนี้ เช่น หุ่นยนต์ดินสอ 
ที่เป็นพนักงานเสิร์ฟในร้าน MK ได้ถูกพัฒนาเป็นหุ่นยนต์ดูแลผู้ป่วย เป็นต้น 

 โดยสิ่งที่ผู้บริหารและผู้จัดการของกิจการควรทำาในการนำาปัญญาประดิษฐ์มาใช้ มีดังนี้

1. ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการควบคุมการทำางานและประสานงานแทน เพื่อให้ผู้บริหาร 
มีเวลาไปทำางานอย่างอื่นมากขึ้น เช่น การออกแบบและคิดอย่างสร้างสรรค์ เป็นต้น

2. ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการให้ข้อมูลแล้วผู้บริหารทำาการตัดสินใจมากขึ้น

3. ใช้ปัญญาประดิษฐ์เป็นผู้ช่วยแก่ผู้บริหารในการให้คำาแนะนำาแก่ผู้บริหาร

4. เมื่อใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการทำางานบางอย่างให้แล้วผู้บริหารและผู้จัดการควรทำาการ
สร้างเครือข่ายทางสังคม การพัฒนาและการทำางานร่วมกันของบุคลากรให้มากขึ้นตัว
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 ส่วนกจิการหรอืหน่วยธรุกจิควรเริม่ทำาการเปลีย่นแปลงเพือ่นำาปัญญาประดษิฐ์มาใช้ดงัต่อไปนี้

1. ควรเริ่มทดลองใช้ปัญญาประดิษฐ์ในองค์กร

2. ควรเปลี่ยนตัวชี้วัดความสำาเร็จในการทำางานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

3. ควรมกีารพฒันาความสามารถของคนในองค์กรเพือ่ทีจ่ะได้สามารถใช้ปัญญาประดษิฐ์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ที่มา: เดอะวายเอเบลิครวิ. (2561). เตรยีมพร้อมรบัมอื AI สไตล์นานาชาต.ิ ค้นจาก https://www.theviable.
co/prepare-for-the-age-of-ai/.

 ทีชทอล์กไทย. (2559). 5 แนวทางที่ AI จะมาเปลี่ยนการบริหารจัดการทั่วโลก และ 3 ข้อแนะน�าส�าหรับ
องค์กรปรบัตวัรบั AI. ค้นจาก https://www.techtalkthai.com/hbr-on-5-ai-will-change-the-management-
and-3-things-organizations-should-do/.

 มายด์พีเฮชพี. (2560). AI (เอไอ) คืออะไร - ปัญญา ประดิษฐ์ วิธีการท�าให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถ

คล้ายมนุษย์. ค้นจาก http://mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/4025-what-is-ai.html.

ตัว
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แบบฝึกหัดบทที่ 1

1. เศรษฐศาสตร์การจัดการมีความสัมพันธ์กับสาขาวิชาอื่นๆ อย่างไร

2. หากในอนาคตมกีารใช้สกลุเงินดจิทิลั (Cryptocurrency) มากขึน้ ดงันัน้กจิการควรจะมกีารปรบัตวั 
อย่างไรในอนาคต

3. จงหา x และ y ที่ทำาให้ U = (x+2)(y+1) มากที่สุด ภายใต้ข้อจำากัด 4x+6y=130 

4. หากกิจการมีรายรับรวม (TR) และต้นทุนรวม (TC) ดังต่อไปนี้

  TR = 4Q

  TC = 0.04Q3 – 0.9Q2 + 10Q +5 

4.1 ให้คำานวณหาระดับผลผลิต (Q) ที่ทำาให้กิจการได้กำาไรสูงที่สุด 

4.2 ให้คำานวณหาระดับกำาไรที่สูงสุด ณ ระดับผลผลิตที่ได้ในข้อ 4.1

5. หากนาย A ซึ่งเคยทำางานบริษัทส่งออกผลไม้และได้เงินเดือนปีละ 300,000 บาทได้ลาออกมา
เปิดร้านถ่ายเอกสารโดยนำาตึกแถวที่เคยให้เช่าปีละ 200,000 บาท มาทำาร้านถ่ายเอกสาร โดย
มต้ีนทนุปีแรกได้แก่ เครือ่งถ่ายเอกสาร ค่าจ้างแรงงานและค่าวสัดตุ่างๆ ในการทำาร้านถ่ายเอกสาร
เท่ากับ 1,000,000 บาท จากข้อมูลดังกล่าวให้ตอบคำาถามต่อไปนี้

5.1 ต้นทุนทางบัญชีในกิจการร้านถ่ายเอกสารนี้เท่ากับเท่าใด

5.2 ต้นทุนไม่ได้จ่ายจริงในกิจการนี้เท่ากับเท่าใด

5.3 นาย A จะต้องมีรายได้ปีแรกเท่าใดจึงจะคุ้มทุนพอดีตัว
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6. ถ้าบริษทัหน่ึงมรีายรับรวม (TR) รายรับหน่วยท้ายสดุ (MR) และรายรบัเฉลีย่ (AR) ดงัตารางท่ี 1.1

ตารางที่	1.1 รายรับรวม (TR) รายรับหน่วยท้ายสุด (MR) และรายรับเฉลี่ย (AR)

Q รายรับรวม	(TR) รายรับหน่วยท้ายสุด	
(MR)

รายรับเฉลี่ย	(AR)

0 0 - 0

1 499 499 499

2 984 485 492

3 1437 479

4 1840 403

5 335 435

6 2424 404

7 2569 145 367

8 23

9 2475 -117 275

10 2200

  
6.1  ให้คำานวณหารายรับรวม (TR) รายรับหน่วยท้ายสุด (MR) และรายรับเฉลี่ย (AR) ในตาราง

ที่ 1.1 ให้สมบูรณ์

6.2 ให้วาดกราฟเส้นรายรับรวม (TR) รายรับหน่วยท้ายสุด (MR) และรายรับเฉลี่ย (AR) โดย
ต้องระวังว่ารายรับหน่วยท้ายสุด (MR) จะอยู่ระหว่างปริมาณเช่น รายรับหน่วยท้ายสุด 
(MR) หน่วยแรกจะอยู่ ณ ปริมาณผลผลิต (Q) เท่ากับ 0.5 พร้อมอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างทั้งสามเส้น

6.3 ที่ระดับปริมาณผลผลิตเท่าใดที่จะทำาให้บริษัทได้รับกำาไรสูงสุด

ตัว
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