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ในปั จจุบนั มีการประยุกต์หลักวิชาการทางด้ านเศรษฐศาสตร์ เข้ าใช้ ในการบริ หารจัดการธุรกิจมากขึ ้น เนื่องจาก
เป็ นศาสตร์ แขนงหนึง่ ที่มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันและมีมมุ มองในมิติที่คล้ ายคลึงกันในเรื่ องการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจํากัด เพื่อนํามาผลิตสินค้ าและบริ การให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ดังจะเห็นได้ จากทฤษฎีหรื อแนวคิดต่างๆที่มีอยู่ในทาง
เศรษฐศาสตร์ จุลภาค อาทิ ทฤษฎีที่เกี่ ยวข้ องกับพฤติกรรมผู้บริ โภค การผลิต และต้ นทุนการผลิต เป็ นต้ น ซึ่งก็มีอยู่ใน
ศาสตร์ ของการบริ หารจัดการทางธุรกิจ อย่างไรก็ ตาม ในแง่ของเนื ้อหาสาระทางทฤษฎีแล้ วก็ อาจมีบางส่วนที่มีความ
แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอธิ บายทฤษฎีหรื อแนวคิดต่างๆในทางเศรษฐศาสตร์ นนมั
ั ้ กนิยมนําเอาเทคนิคในทาง
คณิตศาสตร์ เข้ ามาเป็ นส่วนสําคัญในการนําเสนอและขยายความเนื ้อหาสาระของหลักการต่างๆทางทฤษฎีอยู่เสมอใน
เกือบทุกเรื่ อง (ซึ่งมีทงที
ั ้ ่จําเป็ นและไม่จําเป็ นก็ได้ ) จึงทําให้ เกิดความยุ่งยากในการนําเอาหลักการต่างๆไปปรับใช้ ในทาง
ปฏิบตั ิสําหรับผู้ที่มีปัญหาหรื อข้ อจํากัดในการเรื่ องของการทําความเข้ าใจเทคนิคทางคณิตศาสตร์ ซึ่งนํามาอธิบายทฤษฎี
หรื อแนวคิดนัน้ ๆ
เศรษฐศาสตร์ การจัดการ (Managerial Economics) เป็ นสาขาวิชาทางเศรษฐศาสตร์ แขนงหนึ่งที่มีคุณค่า
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ ในการบริ หารจัดการธุรกิจได้ เป็ นอย่างดี และก็ได้ มีหนังสือเศรษฐศาสตร์ การจัดการออกมาวาง
จําหน่ายเป็ นจํานวนมาก แต่กระนันก็
้ ตาม หนังสือส่วนใหญ่ที่มีอยูก่ ็มกั จะอธิบายทฤษฎีหรื อแนวคิดในทางเศรษฐศาสตร์ ที่
เกี่ยวข้ องกับการจัดการทางธุรกิจด้ วยเทคนิคหรื อวิธีการทางคณิตศาสตร์ มาใช้ เป็ นหลักเกือบทังหมดในการนํ
้
าเสนอเนื ้อหา
สาระที่ มี อ ยู่ดัง เช่ น หนังสือ เศรษฐศาสตร์ อื่ น ๆ ทํ า ให้ ห นังสือ ที่ มี อ ยู่ถูกตี ก รอบให้ กับ เฉพาะผู้อ่า นที่ ต้ อ งมีพื น้ ฐานทาง
คณิตศาสตร์ มากพอสมควร นอกจากนี ้ การยกตัวอย่างโดยใช้ ข้อมูลเชิงประจักษ์ ก็ค่อนข้ างกว้ างขวางซึ่งยากต่อการนําไป
ประยุกต์ใช้
หนังสือ Managerial Economics: Concepts and Principles เป็ นหนังสือเล่มหนึ่งที่มีแนวทางในการนําเสนอ
เนื ้อหาสาระของหลักการต่างๆของวิชาเศรษฐศาสตร์ การจัดการที่อาจจะแตกต่างไปจากหนังสือเล่มอื่นๆที่มีอยู่ โดยหนังสือ
เล่มนี ้แต่งโดย Donald N. Stengel แห่ง California State University, Fresno, USA. ซึ่งได้ อธิบายเนื ้อหาของทฤษฎีหรื อ
แนวคิดที่เกี่ยวข้ องด้ วยการใช้ คณิตศาสตร์ เท่าที่จําเป็ น ทําให้ เป็ นจุดเด่นของหนังสือเล่มนี ้ โดยหนังสือฉบับนี ้มีจํานวน
ทังสิ
้ ้น 162 หน้ า จําแนกออกเป็ น 8 บท ในบทแรกเป็ นบทนําว่าด้ วยเรื่ องเศรษฐศาสตร์ การจัดการ รวมถึงคํานิยามต่างๆ

เช่นเดียวกับหนังสือทัว่ ไป สําหรับบทที่ 2 ได้ กล่าวถึงเครื่ องมือหลักในทางเศรษฐศาสตร์ ที่มีความสัมพันธ์ ในการวัดหรื อ
วิเคราะห์ปรากฏการณ์ต่างๆในทางธุรกิจ อาทิ Marginal Analysis กฎการปิ ดกิจการ (The Shutdown Rule) สมการ
รายรับ ต้ นทุน และกําไร เป็ นต้ น
ในบทที่ 3 เป็ นบทที่ว่าด้ วยทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับผู้บริ โภค อาทิ ปั จจัยที่กําหนดอุปสงค์ ความยืดหยุ่นของอุปสงค์
การสร้ างความแตกต่างของราคาสินค้ า เป็ นต้ น แต่ที่เ ป็ นจุดเด่น ก็ คือ มีการอธิ บายว่า ทฤษฎีที่ มีอยู่นีส้ ามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ ได้ จริ งหรื อไม่ โดยผู้แต่งมีการยกตัวอย่างและเหตุผลมาสนับสนุนให้ ผ้ อู า่ นเห็นภาพได้ อย่างชัดเจน
ส่วนบทที่ 4 ได้ กล่าวถึงหลักการต่างๆทางด้ านต้ นทุน อาทิ การวิเคราะห์ขนาดการผลิตและต้ นทุนเฉลี่ยระยะยาว
ของธุรกิจ การวิเคราะห์เรื่ องการผลิตในกรณีที่ธุรกิจมีสินค้ าและบริ การหลายชนิด ซึ่งได้ ใช้ ถ้อยคําสํานวนในการอธิบาย
หลักการเอาไว้ ได้ อย่างน่าสนใจ รวมถึงคําอธิบายเกี่ยวกับผลิตภาพ (Productivity) และ Learning Curve ด้ วย ในบทที่ 5
ถัดมานัน้ ได้ ให้ คําอธิบายถึงเหตุผลของการขยายธุรกิจของผู้ประกอบการ ทังการขยายกิ
้
จการทังแนวดิ
้
่งและแนวราบ การ
จูงใจพนักงาน และการขยายกิ จการในมุมมองของการนําเอาหลักการของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) มาปรับใช้
นอกจากนี ้ ยังมีการเปรี ยบเทียบให้ เห็นความแตกต่างระหว่างการเป็ นองค์กรที่เน้ น Cost Center หรื อ Profit Center
บทที่ 6 ได้ กล่าวถึงสมมติฐานของแบบจําลองในการเป็ นตลาดแข่งขันที่สมบูรณ์ (Perfect Competition Model)
การดําเนินงานระยะสันและระยะยาวในตลาดแข่
้
งขันสมบูรณ์ การอธิบายการเปลีย่ นแปลงของอุปสงค์และอุปทานด้ วยการ
ใช้ กราฟ การวิเคราะห์ดลุ ยภาพของตลาด และให้ คําอธิบายว่า ทําไมการแข่งขันสมบูรณ์ในตลาดจึงเป็ นสิง่ ที่คาดหวัง
อย่างไรก็ตาม ในความเป็ นจริ งตลาดแข่งขันสมบูรณ์ปกติจะไม่เกิดขึ ้น ดังนัน้ ในบทที่ 7 ผู้แต่งจึงได้ นําเอาแนวคิด
เรื่ องตลาดผูกขาด (Monopoly) ตลาดผู้ขายน้ อยรายและการรวมตัวกันของผู้ผลิต (Oligopoly and Cartels) เข้ ามาอธิบาย
ปรากฏการณ์ตา่ งๆในการแข่งขันทางธุรกิจและโครงสร้ างของตลาด
สําหรับบทสุดท้ ายคือบทที่ 8 นัน้ แสดงให้ เห็นความเป็ นพิเศษและสะท้ อนให้ เห็นถึงคุณค่าของหนังสือเล่มนี ้
กล่าวคือ มีการอธิ บายให้ เห็นถึงกลยุทธ์ ขององค์ กรในตลาดที่มีการแข่งขันสูง การกล่าวถึงผลกระทบภายนอกในทาง
เศรษฐศาสตร์ (Externalities) ผ่านมุมมองด้ านทรัพย์สนิ ทางปั ญญา (Property Rights) และการผูกขาดโดยธรรมชาติของ
ธุรกิจ (Natural Monopoly)
หนังสือเล่มนี ้ หากผู้อา่ นเปิ ดเพียงผ่านๆก็จะพบว่ามีสตู รคณิตศาสตร์ ต่างๆที่นํามาใช้ ประกอบการอธิบายเนื ้อหา
สาระที่ไม่มากนักเมื่อเปรี ยบเทียบกับหนังสือเศรษฐศาสตร์ การจัดการเล่มอื่นๆ อันเป็ นจุดเด่นของหนังสือเล่มนี ้ ซึ่งผู้ที่มี
เพียง

พื ้นฐานความรู้ ทางคณิตศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ บ้างก็สามารถที่จะทําความเข้ าใจได้ ไม่ยากนัก รวมถึง

ทฤษฎีตา่ งๆซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นเศรษฐศาสตร์ จลุ ภาคที่นํามาอธิบาย ก็มีการนําเฉพาะประเด็นแนวคิดหลักๆที่เกี่ยวข้ องกับการ
จัดการทางธุรกิจมานําเสนอควบคู่ไปกับแนวคิดต่างๆทางธุรกิจซึ่งผู้แต่งมีการผสมผสานศาสตร์ ทงสองแขนงในการนํ
ั้
ามา

วิเคราะห์และอธิ บายปรากฏการณ์ในโลกความเป็ นจริ งทางธุรกิจได้ อย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ ซึ่งแตกต่างจากหนังสือ
เศรษฐศาสตร์ การจัดการที่มีอยูท่ วั่ ไป ซึง่ มักจะให้ ความสําคัญกับการอธิบายเนื ้อหาสาระทางทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ เสีย
เป็ นส่วนใหญ่ อันเกิดเป็ นข้ อจํากัดในการนําไปประยุกต์ใช้ ในการดําเนินธุรกิจจริ งที่ต้องใช้ องค์ความรู้ ทังสองควบคู
้
่ก ัน
หนังสือเล่มนี ้จึงรวบรวมแนวคิดที่สาํ คัญในศาสตร์ ทงสองแขนงได้
ั้
อย่างลงตัว
อย่างไรก็ดี ดูเหมือนว่าหนังสือเล่มนี ้จะมีความเหมาะสมกับผู้ที่มีความรู้ขนพื
ั ้ ้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ มากกว่าที่จะ
เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการในระดับสูงให้ กบั ผู้ที่มีองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ ในระดับขันกลางอยู
้
่ก่อนแล้ ว เนื่องจากเป็ น
การกล่าวถึงทฤษฎีต่างๆในเชิงประยุกต์ใช้ กบั สถานการณ์ต่างๆทางธุรกิจ นอกจากนี ้ หลักการต่างๆที่นํามาอธิ บายก็เป็ น
เพียงบางส่วนของเนื ้อหาสาระทางทฤษฎีในเรื่ องนัน้ ซึ่งหากผู้อ่านที่ต้องการความรู้ เพิ่มเติมในเรื่ องดังกล่าว ก็คงจะต้ อง
แสวงหาหนังสือหรื อตําราที่เกี่ยวข้ องในการศึกษาทําความเข้ าใจต่อไป กระนันก็
้ ตาม หนังสือเล่มนี ้ก็น่าที่จะเป็ นประโยชน์
ในการเพิ่มพูนองค์ความรู้ ทางด้ านเศรษฐศาสตร์ และสามารถนําไปใช้ เพื่อปรับปรุ งองค์กรและการตัดสินใจทางธุรกิจของ
ผู้เกี่ยวข้ องทังในระดั
้
บปฏิบตั ิการและระดับผู้จดั การได้ อย่างเหมาะสมมากขึ ้น
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