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เศรษฐศาสตรเ์พือการจดัการ  
(Managerial  Economics)

ผศ.นันทวรรณ    ช่างคิด

เศรษฐศาสตรเ์พือการจดัการ  
(Managerial  Economics) 

• เศรษฐศาสตร ์( Economics)  ศาสตรที์ว่าดว้ยการ
เลือกใชท้รพัยากรทีมีจํากดัและหายากในการผลิต
สินคา้และบรกิารใหมี้ประสิทธิภาพสงูสดุ  รวมถึงการ
กระจายสินคา้และบรกิารเพือใหเ้กิดความเป็นธรรม
และความอย ู่ดีกินดีในปัจจบุนัและอนาคต

• Choice Allocation         Production           Distribuion         

Well  being

 การจดัการองค์กรและจดัสรรทรัพยากรทมีีอยู่อย่าง  
จาํกัด  เพือให้องค์กรประสบความสําเร็จตามวตัถุประสงค์ที
ต้องการ

การจัดการ  (Management)

     เ ศร ษฐ ศ า สต ร์ เ พื อ ก า ร จัด ก า ร    ศึ ก ษ า ก า ร นํ า หลั ก
เศรษฐศาสตร์ไปใช้ในการตัดสินใจจัดการธุรกิจ  หัวใจของ
เศรษฐศาสตร์เพือการจัดการคือทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคที
หน่วยธุรกิจนํามาตดัสินใจ  เลือกการใช้ทรัยพากรทีมีอย่างจาํกัด
อย่างดีทีสุด
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     เศรษฐศาสตร์เพอืการจัดการ   เป็นวชิาทีนําเศรษ
ศาสตร์จุลภาคมาประยุกต์ใช้ด้วยการเลือกใช้เทคนิคเชิง
ปริมาณในการวเิคราะห์  เป็นต้นว่าโปรแกรมเส้นตรง,การ
วเิคราะห์แบบถดถอย   

     เศรษฐศาสตร์เพอืการจัดการ   การนําทฤษฎี
เศรษฐศาสตรมาประยุกต์ใช้ในทางธุรกจิเพอืประกอบการ
ตัดสินใจทีถูกต้อง   

• การตลาด
  ความยืดหยุ่นของอุปสงค์
ต่อราคา

การเงิน
•งบประมาณ

•จุดคุม้ทุน

•ตน้ทุนคา่เสียโอกาส

•มูลคา่เพิมทางเศรษฐศาสตร์

•เศรษฐศาสตร์การจัดการ

•โปรแกรมเส้นตรง

•การพยากรณ์ด้วยการวิเคราะห์

เชิงถดถอย

•กลยทุธ์
•ชนิดของการแข่งขนั

•การวิเคราะห์โครงสร้าง,การดาํเนินงาน,

 ลกัษณะของการแข่งขนั

•การบัญชีเพือการจัดการ
•ตน้ทุน

•การวิเคราะห์จุดคุม้ทุน

•การวิเคราะห์ตน้ทุนส่วนเพิม

•ตน้ทุนค่าเสียโอกาส

เศรษฐศาสตร์เพือการ
จดัการ

ความสาํคญั

• การจดัการเป็นเรอืงทีสําคญัสําหรบัองคก์รธรุกิจทกุประเภท
• การจดัการเป็นเรอืงทีกวา้งครอบคลมุปัญหาการดําเนนิงาน

ทางธรุกิจทกุเรอืง
• การจดัการบคุคล  การเงิน  การลงทนุ  การขาย  และการ

บรหิารงานทวัไปขององคก์ร
• การตดัสินใจเพือแกปั้ญหาทีเกิดขึนใหบ้รรลตุามเป้าหมาย

ขององคก์รทีไดว้างไวใ้หดี้ทีสดุภายใตส้ถานการณที์เป็นอย ู่
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เหตผุลทีตอ้งมีการจดัการ
• สภาพการดําเนินการธรุกิจมีการแขง่ขนัระหว่างองคก์รธรุกจิดว้ยกนัมาก

ขนึ
• เทคโนโลยีการผลติ  การจําหน่าย  จ่ายแจก  และการลงทนุไดมี้การ

พฒันาเปลียนแปลงอยา่งรวดเรว็
• องคก์รธรุกิจยงัตอ้งเผชิญกบัผลกระทบจากสภาวะแวดลอ้มของตลาด
• นโยบายทางเศรษฐกิจของรฐั
• อตัราดอกเบียในตลาดการเงิน
• การบรหิารการเงิน
• นโยบายภาษี
• อตัราแรงงานขนัตําย่อมมีผลต่อตน้ทนุการผลติ

• เศรษฐศาสตรก์ารจดัการนนัก็เป็นส่วนหนึงของเครอืงมือการ
วิเคราะหปั์ญหารการจดัการ   โดยเนน้วิธีการจดัสรรใช้
ทรยัากรอย่างมีประสิทธิภาพใหไ้ดป้ระโยชนส์งูสดุต่อสงัคม
รวมทงัหมด  โดยผ่านกลไกราคาและกระบวนการตลาด

• เศรษฐศาสตรก์ารจดัการ  ม ุ่งเนน้ศึกษาวิธีการจดัสรร
ทรพัยากร  สําหรบัองคก์รใดองคก์รหนึงทีเป็นเจา้ของ
ทรพัยากรนนั ๆ   ใหไ้ดป้ระสิทธิภาพสงูสดุเพือใหบ้รรล ุ
เป้าหมายและนโยบายการดําเนินกิจการขององคก์รทีไดว้าง
ไว้

เศรษฐศาสตรก์ารจดัการ

• คํานึงถึงผลทีไดจ้ากการใชท้รพัยากรนนัไปว่าจะค ุม้หรอืไม?่
• การใชท้รพัยากรนนัจะใหป้ระโยชนส์งูสดุต่อองคก์รอยา่งไร?
• หลกัเศรษฐศาสตรที์นํามาใชเ้พือการจดัการส่วนใหญ่จึงเป็น

เรอืงเศรษฐศาสตรจ์ลุภาคทีเนน้พฤติกรรมทางเศรษฐกิจ
หน่วยย่อยๆ ในระบบเศรษฐกิจ

• ทฤษฎีเศรษฐศาสตรเ์กียวกบัพฤติกรรมผ ูบ้รโิภค  ราคา  
โครงสรา้งตลาด  และการแข่งขนัระหว่างองคก์รธรุกิจ
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  ปัจจยัสาํคญัทีส่งผลตอ่ธุรกจิในการไดรั้บผลตอบแทน
จากลงทุนทีน่าพอใจ

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  (econmicis of a business)

  ปัจจยัสาํคญัทีสุดไดแ้ก ่

  การแขง่ขนัของธุรกจิ

  เทคโนโลยี

  ลูกคา้

ความหมายของเศรษฐศาสตรธ์รุกิจ

• เป็นวิชาทีว่าดว้ยการนาํเอาแนวความคิดในทางเศรษฐศาสตรแ์ละ
แบบจาํลองต่างๆ  มาใชแ้กปั้ญหาในการจัดการทางธรุกิจ

• เศรษฐศาสตร์ทางธรุกิจ  เป็นการนาํเอาทฤษฎีในทางเศรษฐศาสตร์
มาใชเ้ป็นหลักในการบริหารธรุกิจ

• เป็นการนาํเอาเครืองมือและเทคนคิของการวิเคราะหท์าง
เศรษฐศาสตร์มาใชวิ้เคราะหแ์ละแกปั้ญหาในทางธรุกิจ

Land
Labour
Capital
Entrepreneurship  
and  management skills

Resources

Need  and  wants 
of  the  poulation

SUPPLY Demand
ภาพที 1.3  อุปทาน,อุปสงค์และการขาดแคลน
ทีมา : Keat  and  (4) Ypung (2000)
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     การเปลียนแปลงทางเศรษฐกจิ

competiotion
technology
customers

ขนัที  1 ขนัที  2 ขนัที  3 ขนัที  4

ต้นทุนเพิม
การจัดการ
ต้นทุน

การจัดการ
รายรับ

รายรับเพมิ

     ภาพ 1.2 ภาพแสดงขนัการเปลียนแปลงทงัสีขนัตอน

ทีมา : Keat  and  young  (2000)

 ตน้ทุน,มูลค่าสูงสุดทีสูญเสียไปเนืองจากนาํปัจจยัการผลิต
ทงัหมดไปเลือกผลิตสินคา้และบริการในทางเลือกอืน

ตน้ทุนค่าเสียโอกาส  (Opportunity  Cost)

ตารางที 1.1 การเลอืกผลติข้าวกบัปืน

แผนการผลิต จาํนวนขา้ว จาํนวนปืน

A 100 20

B 90 25

C 70 30

D 50 40

E 40 45
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ภาพที1.4 แสดงตน้ทุนค่าเสียโอกฃาสดว้ย  เส้นเป็นไปไดใ้นการผลิต  

(PPC;Production  Possibility Curve)

ปืน

ขา้ว1000

E

A
PPC

40
xx x

x

x

     what  goods and  services  should  be  
produced and in  what guantities ?

How  shold  these  goods and  services be 
produced?

For  whom should these goods  and  services 
be produced?

ปัญหาพืนฐานทางเศรษฐกจิ

กระบวนการแก้ปัญหาพนืฐานทางเศรษฐกจิ                                                                                          

กระบวนการตลาด ใช้กลไกราคา

กระบวนการใช้คําสัง ใช้อํานาจรัฐ

กระบวนการตาม

จารีตประเพณี

ใช้ความเคยชินตาม

แบบแผนจารีตประเพณี
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ตารางที  1.2  ปัญหาพนืทีฐานทางเศรษฐกิจ

ปัญหาของประเทศ

• WHAT
• HOW
• FOW  WHOM

ปัญหาระดบัธุรกจิ,ผูผ้ลิต

• การตัดสินใจเลือกสินค้าทีจะผลิต

• การตัดสินใจใชข้งบประมาณ,เงินทุน,
วิธีการ,การจ้างงาน

• การตัดสินใจเรืองส่วนแบ่งตลาด

ปัญหาเศรษฐศาสตรก์ารจดัการ

• ทางเลือกขอ้เสนอการใชท้รพัยากรในองคก์รเพือแกไ้ข
ปัญหาทีเกิดขึน

• หลกัเกณฑป์ระเมินทางเลือกการใชท้รพัยากรซึง
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายและนโยบายการดําเนินกิจการ
ขององคก์ร

• วิธีการวิเคราะหป์ระเมินผลทางเลือกการใชท้รพัยากร
ตามเกณฑที์กําหนดไว้

ปัญหาเศรษฐศาสตรก์ารจดัการทีตอ้งใชก้ารตดัสินเพือ
การจดัสรรทรพัยากรภายในองคก์ร

• การตดัสินใจเกียวกบัจํานวนผลติสินคา้และบริการว่าจะผลติ
อย่างไร ?  ใชปั้จจยัการปัจจยัการผลติอย่างไร? บริหารการ
ผลติอย่างไรเพือใหไ้ดต้น้ทนุการผลติตําสดุ?

• การตดัสินใจเกียวกบัอปุสงคส์ินคา้และบริการ  เพือจะหาปัจจยัที
ผลต่ออปุสงคส์ินคา้และบริการ  และผลกรทะบทีมีผลต่อกําไร
ขององคก์ร  สินคา้และบริการจะมีวิธีการกําหนดราคาอย่างไร  
การโฆษณามีผลอปุสงคอ์ย่างไร  รปูแบบและโครงสรา้งการ
แข่งขนัในตลาดมีลกัษณะอย่างไร

• การตดัสินใจเกียวกบัวิสยัสามารถ  (Capacity) การผลติ
สินคา้และบริการ  องคก์รลงทนุเพือขยายกําลงัการผลติหรือไม่  
การระดมเงินลงทนุมาจากการเพิมทนุหรือเป็นการก ูเ้งิน  ควรจะ
เช่าเครืองจกัร  โรงงานหรือเป็นการซอืขาด  ปัญหาการตดัสินใจ
เหลา่นีเป็นเรืองระยะยาว  ซงึแตกต่างกบัสองเรืองขา้งตน้เป็น
เรืองการตดัสินใจระยะสนั
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รปูที 1.1 เศรษฐศาสตรก์ารจดัการและการแกปั้ญหา
องคก์รธรุกิจ

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
(องคก์รธรุกิจ)

ปัญหาการจดัการ

เลือกตดัสินใจเพือ
แกปั้ญหาการจดัการ

วิธีการวิเคราะห์
เชิงปรมิาณวิธีการเศรษฐศาสตร์

การจดัการ

ทฤษฎีเศรษฐศาสตรอ์งคก์รธรุกิจ

• ทฤษฎีทีอธิบายพฤติกรรมสว่นย่อยของระบบเศรษฐกิจ  หรือ
เรียกว่าเศรษฐศาสตรจ์ลุภาค

• องคก์รธรุกิจจัดเป็นส่วนย่อยส่วนหนงึในระบบเศรษฐกิจ
• หนา้ทีผลิตจาํหนา่ยสนิคา้สาํหรับตลาดสินคา้  และเป็นผูท้ีซือใช ้

ทรัพยากรในตลาดปัจจัยการผลติ
• ปัญหาการจัดการในองคก์ารสว่นใหญ่เป็นปัญหาทีเนน้เฉพาะ

เศรษฐศาสตร์สว่นย่อยเทา่นนั

ทฤษฎีองคก์รธรุกิจ

• ทฤษฎีพฤติกรรมผ ูบ้รโิภค เพือกําหนดอปุสงคสํ์าหรบัสินคา้
และบรกิาร

• มีทฤษฎีการผลิตซึงอธิบายลกัษณะการผลิต  ตน้ทนุการผลิต  
การประหยดัจากขนาดการผลติ  รวมทงัการว่าจา้งปัจจยั
การผลิตอีกดว้ย

• ทฤษฎีการลงทนุซงึนํามาใชเ้พือช่วยการตดัสินใจคดัเลือก
โครงการลงทนุ  รปูแบบแหล่งเงินทนุ
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องคก์รธรุกิจ (Firm)

• องคก์รธรุกิจหมายถึง  หนว่ยกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีทาํการผลติ
จาํหนา่ย  แลกเปลียนให ้ หรือจ่ายแจกสินคา้หรือบริการผูบ้ริโภค
คนใดคนหนงึหรือกลุ่มใด  โดยมีเป้าหมายวัตถปุระสงคก์ารดาํเนนิ
กิจการอย่างชัดเจน

กาํไร : เป้าหมายหลกัขององคก์รธรุกิจ

• ผลกาํไรทีสะทอ้นถึงผลการดาํเนนิกิจการอย่างแทจ้ริงทไีดม้ีการใช ้
ทรัพยากรภายในองคก์รในชวงเวลาหนงึ

• ค่าใชจ่้าย  ในทางเศรษฐศาสตร์  ค่าเสียโอกาส  (Opportunity
Cost)

• องคก์รธรุกิจมุ่งดาํเนนิกิจการผลติ  จาํหนา่ย  แลกเปลยีนสินคา้
และบริการในตลาด  เพือแสวงหาผลกาํไรทางเศรษฐศาสตร์ใหม้าก
ทีสดุภายใตข้อ้กาํหนดขอบเขตทรัพยากร  โครงสรา้งลาด  การ
แขง่ขนัระหว่างผูผ้ลิตจาํหนา่ย  ความตอ้งการ   ประสทิธภิาพการ
ดาํเนนิการของผูป้ระกอบหรือผูจั้ดการองคก์ร

บทบาทของธรุกิจในระบบเศรษฐกิจ
• มีบทบาทและหนา้ทีสาํคญัในการดําเนินการจดัสรรทรพัยากรให้

หมนุเวียนกระจายออกไปส ู่หน่วยเศรษฐกิจอืนๆ  โดยการจดัหานํา
ทรพัยากรมาใชใ้นการผลิตสนิคา้  และบรกิารและจําหน่ายสินคา้และ
บรกิารทีไดผ้ลิตขนึมา  ไปส ู่ครวัเรอืนหรอืหน่วยบรโิภคอืนในระบบ
เศรษฐกิจเองและต่างประเทศ

• บทบาทแรกเป็นผ ูแ้ทนจําหน่ายแจกสนิคา้และบรกิารในตลาดสินคา้
บรโิภค  ทําหนา้ทีเป็นผ ูจ้ดัหาสินคา้และบรกิารส ู่ตลาด

• อีกบทบาทหนึงคือเป็นผ ูผ้ลิตซงึตอ้งมีการซอืหาทรพัยากรเพือ
นํามาใชผ้ลิตสินคา้และบรกิาร

• ปัจจยัการผลิตทีสําคญัไดแ้ก ่ แรงงาน  เครอืงจกัร  เงินทนุ  ทีดิน  
และเทคโนโลยี
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รปูที 1.2  บทบาทขององคก์รธรุกิจ ในระบบเศรษฐกิจ

ตลาดปัจจยั
การผลิต

องคก์รธรุกิจ
ครวัเรอืน

ตลาดสินคา้
และบริการรายได้

รายได้

รายจ่าย

ค่าใช้จ่าย

แขนงของวิชาเศรษฐศาสตร์
• ทฤษฎีจลุศาสตร ์ (Micro-economics)
• ทฤษฎีมหเศรษฐศาสตร(์Macro-economics)
• เศรษฐศาสตรแ์ขนงอืน
• วิชาเศรษฐศาสตรก์ารเกษตร(Agricultural-economics)
• เศรษฐศาสตรป์ระชาชาติ(Mulitinational-economics)
• เศรษฐศาสตรเ์ฉพาะทอ้งถิน(Unban  and  regionnal economics)
• เศรษฐศาสตรเ์ปรยีบเทียบ(Comparative economics Systems)
• เศรษฐศาสตรค์ณติศาสตร(์Mathematical-economics)
• เศรษฐมิติ(Econometive)
• เศรษฐศาสตรเ์พือการจดัการ(Managerial-economics)

เศรษฐศาสตรส์มยัเก่ากบัเศรษฐศาสตรเ์พือการจดั

• เศรษฐศาสตรเ์พือการจดัการ(Managerial-economics)
• เนือหาทีเกียวขอ้งกบัการวิเคราะหเ์ศรษฐกิจ  โดยการนําเอาทฤษฎี

ทางเศรษฐศาสตรม์าใชวิ้เคราะหก์ารดําเนินงานของธรุกิจ  เพือเป็น
แนวทางในการจดัการ  โดยวิธีการเปรยีบเทียบทางเลอืกทาง
เศรษฐศาสตรห์ลายๆทาง

• เศรษฐศาสตรธ์รุกิจจึงม ุ่งเนน้ถึงการใชท้ฤษฎีจลุศาสตร์
• เกียวขอ้งกบัขอ้มลูของผลิตภณัฑป์ระชาชาติเบืองตน้  (Gross  National  

Product. GNP)
• ระดบัการว่าจา้งแรงงานโดยทวัไป
• ดชันีราคาผ ูบ้รโิภค (Consumer  Price  Index.CPI)
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การจดัหมวดหมู่ของการศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาตรส์มยัเก่า

ทฤษฎี ขอบเขต ความสําคญั
จลุเศษรฐศาสตรซึ์งเนน้ถึงผ ูบ้ริโภค
และธรุกิจ
มหเศษรฐศาสตรซึ์งเนน้ถึงการ
รวมกนัของหน่วยเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจระดับชาติ

เศรษฐศาสตรก์ารเกษตร)
เศรษฐศาสตร ์เปรียบเทียบ)
เศรษฐศาสตรส์ถิติ
การพัฒนาเศรษฐกิจ
การค้าต่างประเทศ
องค์การอตุสาหกรรม
เศรษฐศาสตรแ์รงงาน
การเงินการธนาคาร
การคลงัสาธารณะ
นโยบายความมันคงของประเทศ
เศรษฐศาสตรเ์ฉพาะท้องถิน
เศรษฐศาสตรซึ์งเนน้หนกัในเรือง
สวัสดิภาพของประชาชน

เศรษฐศาสตรเ์ชิงหลกัการณ ์ 
Normative-economics)  เนน้ถึงการตัง

สมมติุฐาน  และนํามาหาเหตผุล
พรอ้มขอ้สรปุเพือใหบ้รรลถึุง

เป้าหมายเฉพาะอย่างทีกําหนดไว ้ 
เศรษฐศาสตรที์เห็นจริงซึงเนน้ถึง

การพรรณา  (Descriptive-economics) 
)

คือการบรรยายถึงลกัษณะของระบบ
เศรษฐกิจทีไม่ได้กําหนดวิธีการ

ดําเนินงาน  อาจมีการตังสมมติฐาน
หาความสมัพันธ์ของตัวแปรต่างๆ  

แต่มิได้พิจารณาว่าผลทีได้จะ
เหมาะสมหรือไม่  ประการใด

การบริหารธรุกิจ
ปัญหาทจีะตอ้งตดัสนิใจ

ทางแกปั้ญหาทเีหมาะสมทสีดุ
(Optimun Solutions) ของธรุกิจ

เศรษฐศาสตรท์างธรุกิจ
เครืองมือและเทคนคิของการวิเคราะห์

การนาํเอาทฤษฎีเศรษฐศษสตรม์ใชแ้กปั้ญหาทางธรุกิจ

ศาสตรใ์นการตดัสนิใจ 
 (Decision  Science)

เครืองมือและเทคนคิของการวิเคราะห์

เศรษศาตรด์งัเดมิ
(Traditionnal  economics)

ทฤษฎีและวิธีการ

แสดงถึงบทบาททางเศรษฐศาสตร์
เพือการจดัการในการตดัสินใจทางธรุกิจ

ปัญหาทีเกิดขึนในเศรษฐกิจและนโยบายธรุกิจ

• การไม่สามารถสนองความตอ้งการของผ ูบ้รโิภคไดอ้ย่าง
เพียงพอการแข่งขนั

• เนืองจากทรยัพากรบางอย่างเป็นของหายาก  จึงมีการออก
กฏขอ้บงัคบัในการจดัสรรคขนึ

• การแข่งขนั
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• กาํไรทางเศรษฐศาสตร ์(Economic Profit)
• กาํไรทางเศรษฐศาสตร ์ คือ  ผลตอบแทนจากการดาํเนนิงานของ

ธรุกิจ  หลังจากหักตน้ทนุตา่งๆ  ทางเศรษฐศาสตร ์ ทังตน้ทนุที
มองเห็นได ้(Explicit  Cost)  ออกแลว้

ทฤษฎีกาํไรสงูสดุ

กาํไรทางธรุกิจและกาํไรทางเศรษฐศาสตร์

• วตัถปุระสงค์ของธรุกิจมีอยู่  2  ประการดว้ยกนัคือ
1.การสนองความตอ้งการของสงัคมโดยการจัดหา

สินคา้และบริการใหเ้พียงพอ
2.การแสวงหากาํไร  โดยใหม้ีความเสียงภยันอ้ยทสีดุ

กาํไรและการแขง่ขนั

• กําไรปกติ  (Normal  Profit)
• กําไรเกินปกติ  (Supermal  Profit)
• กําไรปกติ  คือ ผลตอบแทนจากการดําเนินงานทีหนว่ยธรุกิจ

จําเป็นตอ้งไดร้บัในระยะยาวเพือทีจะจงูใจใหห้น่วยธรุกิจ
ยงัคงดําเนินการผลิตต่อไปในอตุสาหกรรม    กําไรปกตินไีด้
คํานวณรวมไวใ้นตน้ทนุทงัหมดแลว้  กําไรปกติเป้นส่วนหนึง
ของตน้ทนุแอบแฝง  

• กําไรเกนปกติคือ  กําไรทีไม่ไดร้บัเมือราคาขายสินคา้สงูกว่า
ตน้ทนุเฉลีย
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