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ส่วนที่ 1 
รายละเอียดชุดวิชา 
 
 

1.1  ค าอธิบายชุดวิชา 

 การประยุกต์ใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจโดยค านึงถึงสภาพแวดล้อม 
ภายในและภายนอกทั้งทางด้านการวิเคราะห์อุปสงค์ การประมาณอุปสงค์ การพยากรณ์ การวิเคราะห์ การผลิต 
การวิเคราะห์ต้นทุน รายรับและก าไร การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดและการก าหนดราคาขายทั้งทางด้าน
ทฤษฎีและปฏิบัติ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน หลักการวิเคราะห์เพ่ือตัดสินใจลงทุน  
การวิเคราะห์โปรแกรมแบบเส้นตรงและอ่ืนๆ การวางแผน การบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่  ตลอดจนการใช้
กลยุทธ์ด้านต่างๆ  เพ่ือพัฒนาธุรกิจและสร้างความพร้อมทางด้านการแข่งขัน ความสามารถน าระบบ
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการจัดการทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการวิเคราะห์นโยบาย
ทางเศรษฐกิจเพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ 
 

1.2  วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือให้มีความสามารถในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ 
    2. เพ่ือน าหลักการทางเศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจทั้งทางด้านการผลิต ต้นทุนการผลิต  
การวางแผนก าไร ตลอดจนกลยุทธ์ในการตั้งราคาสินค้าและการแข่งขัน 
 3. เพ่ือให้มีความสามารถในการประมาณการและการพยากรณ์ทางธุรกิจ 
 4. เพ่ือให้มีความสามารถในการวิเคราะห์นโยบายทางเศรษฐกิจและน ามาปรับกลยุทธ์ เพ่ือตัดสินใจ
ทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1.3  รายชื่อหน่วยการสอน 
ประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์มีเนื้อหารวม 15 หน่วย ดังนี้ 
 หน่วยที่ 1  แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์ 
 หน่วยที่ 2  พฤติกรรมผู้บริโภค อุปสงค์และการวิเคราะห์อุปสงค์       
 หน่วยที่ 3  การประมาณการและการพยากรณ์อุปสงค์   
 หน่วยที่ 4  การวิเคราะห์การผลิต 

หน่วยที่ 5  การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต  
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หน่วยที่ 6  โครงสร้างตลาดและการก าหนดราคาขาย 
หน่วยที่ 7  การก าหนดราคาสินค้าในทางปฏิบัติและการแข่งขันที่ไม่ใช้ราคา 
หน่วยที่ 8  การวิเคราะห์โปรแกรมแบบเส้นตรงเพ่ือการจัดการ 
หน่วยที่ 9  การวิเคราะห์การเงิน 
หน่วยที่ 10  การตัดสินใจภายใต้สภาวะความเสี่ยงและความไม่แน่นอน 
หน่วยที่ 11 กลยุทธ์และการจัดการธุรกิจประยุกต์ 
หน่วยที่ 12 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
หน่วยที่ 13 การวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคเพ่ือการจัดการธุรกิจ  
หน่วยที่ 14 จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 
หน่วยที่ 15 บทบาทของภาครัฐต่อการจัดการธุรกิจ 

 

1.4  โครงสร้างเนื้อหาชุดวิชา 
 

    เล่มที่ 1   
        หน่วยท่ี 1  แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์ 
        หน่วยท่ี 2  พฤติกรรมผู้บริโภคอุปสงค์และการวิเคราะห์อุปสงค์  
           หน่วยท่ี 3  การประมาณการและการพยากรณ์อุปสงค์   
        หน่วยท่ี 4  การวิเคราะห์การผลิต     

    หน่วยท่ี 5  การวิเคราะห์ต้นทนุการผลิต  
        หน่วยท่ี 6  โครงสร้างตลาดและการก าหนดราคาขาย 
        หน่วยท่ี 7  การก าหนดราคาสนิค้าในทางปฏิบัติและการแข่งขัน 

      ที่ไม่ใช้ราคา 

        หน่วยท่ี 8  การวิเคราะห์โปรแกรมแบบเส้นตรงเพื่อการจัดการ 

 

 
 

        เล่มที่ 2   

          หน่วยท่ี 9  การวิเคราะห์การเงิน 
        หน่วยท่ี 10  การตัดสินใจภายใต้สภาวะความเสี่ยงและความไม่แน่นอน 

    หน่วยท่ี 11 กลยุทธ์และการจดัการธุรกิจประยุกต ์
        หน่วยท่ี 12 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
        หน่วยท่ี 13 การวิเคราะหเ์ศรษฐกิจมหภาคเพื่อการจัดการธุรกิจ  
           หน่วยท่ี 14 จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 
        หน่วยท่ี 15 บทบาทของภาครัฐต่อการจัดการธุรกิจ 

ประมวลสาระ
ชุดวิชา 

เศรษฐศาสตร์ 
การจัดการ 

และการประยุกต์ 
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ส่วนที่ 2 
สื่อการศึกษาประจ าชุดวิชา 
 
 

2.1  ประมวลสาระ 

 ประมวลสาระชุดวิชามีเนื้อหาทั้งหมด 15 หน่วย มีค่า 6 หน่วยกิต  

 

2.2  แนวการศึกษา 

แนวการศึกษาประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน หลังเรียน และแนวตอบ 

ส่วนที่ 2 สรุปสาระสังเขปหรือประเด็นหลักของแต่ละเรื่อง หรือเสนอปัญหาเพ่ือให้นักศึกษาได้ปฏิบัติ
กิจกรรมที่ก าหนดและได้ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งวิทยาการ เช่น เอกสาร ต ารา บทความ หรือสื่ออ่ืนๆ 

ส่วนที่ 3  แนวตอบกิจกรรมและแนวตอบแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน 
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ส่วนที่ 3 
วิธีการศึกษา 
 
 

3.1  การเตรียมตัวของนกัศึกษา 

 3.1.1 ประมวลกิจกรรมที่ต้องท า 
  -  นักศึกษามีเวลาศึกษาตลอดภาคการศึกษาที่ 1/2558 ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558 
     จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2559 
  -  ควรใช้เวลา 14 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการศึกษาชุดวิชานี้ โดยศึกษาจากประมวลสาระ 
     และท ากิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ในแนวการศึกษา 
  -  เข้ารับการสัมมนาเสริม 2 ครั้งๆ ละ 2 วัน ดังนี้ 
     ครั้งที่ 1 วันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2558 
     ครั้งที่ 2 วันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2558 
  -  ท ากิจกรรมตามที่ก าหนด (ในข้อ 3.3) 
  -  ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 

 3.1.2 จัดท าตารางการศึกษาตลอดภาคการศึกษา 
 

3.2  การด าเนินการศึกษา 

 ในการศึกษาชุดวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์ นักศึกษาควรด าเนินกิจกรรม 
ดังนี้ 

 3.2.1 ศึกษาด้วยตนเอง 
  1) ศึกษาและด าเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมการศึกษา 
  2) ศึกษาแนวการศึกษา ศึกษาแผนผังแนวคิด ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
      แต่ละหน่วยและศึกษาสาระสังเขป 
  3) ศึกษาประมวลสาระ ศึกษาแผนหน่วย แผนตอน เน้นการศึกษาเพ่ือให้วัตถุประสงค์ของ
แต่ละตอน 
  4) ศึกษาเอกสารประกอบที่ก าหนดแหล่งวิทยาการในแต่ละหน่วย 
  5) ท ากิจกรรมประจ าหน่วยในแนวการศึกษา 
  6) ท าแบบประเมินผลหลังเรียนแล้วตรวจค าตอบจากแนวตอบ 
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 3.2.2 ศึกษาค้นคว้าท ากิจกรรมตามที่ก าหนด 
ศึกษางานที่ก าหนดให้ท าในแผนกิจกรรมการศึกษาข้อ 3.3 และส่งงานตามก าหนด 

 3.2.3 สัมมนาเสริม 
1) นักศึกษาต้องเข้ารับการสัมมนาเสริม 2 ครั้ง รวม 4 วัน 

  2) เตรียมศึกษาประเด็นเนื้อหาสาระก่อนเข้ารับการสัมมนาเสริม  
  3) ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
  4) เตรียมสื่อเสนอผลงาน เช่น Power Point หรือแผ่นทึบ 

 3.2.4 การประเมินผล 
  1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของแต่ละหน่วย 
  2) ประเมินผลตนเองจากกิจกรรมประจ าหน่วย 
  3) ประเมินจากการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในการสัมมนา 
  4) ประเมินจากค าตอบจากงานที่ก าหนดให้ท า 
  5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในวันสัมมนาเสริมวันสุดท้าย 
  6) ประเมินจากรายงานฉบับสมบูรณ์ 
  7) ประเมินจากการสอบไล่ 
 
 

3.3 งานที่ก าหนดให้ท า 

กิจกรรมที่ 1 

ข้อ 1. จงอธิบายความหมายและบทบาทของเศรษฐศาสตร์การจัดการ ขอบเขตเนื้อหาของการศึกษา
เศรษฐศาสตร์การจัดการเป็นอย่างไร พร้อมทั้งอธิบายสาระสังเขปของเนื้อหาเหล่านั้น 

ข้อ 2. ถ้าท่านเป็นฝ่ายบริหารในบริษัทจ าหน่ายรถยนต์นั่งในประเทศไทย ท่านคิดว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็น
ตัวก าหนดอุปสงค์ จงอธิบายและเขียนฟังก์ชันของอุปสงค์ 

ข้อ 3. การประมาณการอุปสงค์ (Demand Estimation) คืออะไร ท าไมจึงต้องประมาณการ 

ข้อ 4. การประมาณการอุปสงค์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแตกต่างกันอย่างไร การประมาณการแต่ละวิธีมี
แนวทางและข้ันตอนหลักๆอย่างไรบ้าง 

ข้อ 5. ฟังก์ชันอุปสงค์ของน้ าผลไม้กล่องของบริษัทแห่งหนึ่งเป็นดังนี้ 
  Q = 2,500 - 100 P + 0.01 NOS + 0.002 Ad 
  โดยมี Q คือ อุปสงค์ของน้ าผลไม้เป็นจ านวนกล่องต่อวัน 
  P  คือ  ราคาของน้ าผลไม้ต่อกล่อง 
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  NOS คือ จ านวนนิสิต 
  Ad  คือ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา 

  5.1 จงหาอุปสงค์ของน้ าผลไม้ เมื่อราคาน้ าผลไม้กล่องละ 20 บาท จ านวนนิสิต 5,000 คน 
และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา 50,000 บาท 

  5.2 จงหารายรับของบริษัทที่จ าหน่ายน้ าผลไมก้ล่อง 
 

ข้อ 6. ถ้าฟังก์ชันของอุปสงค์และอุปทานของสินค้าชนิดหนึ่ง เป็นดังนี้ 
  QD = 100 - 10 P 
  QS =  40 P 
 จงหาราคาดุลยภาพและปริมาณดุลยภาพของสินค้าชนิดนี้ พร้อมวาดรูปประกอบ 
ข้อ 7. จงอธิบายและวาดรูปแสดงลักษณะเส้นต้นทุนที่พบมากในหน่วยธุรกิจ โดยแบ่งเป็นรูปของกลุ่มต้นทุน
รวม และกลุ่มต้นทุนสวนเพิ่ม  
 

ข้อ 8. จากการศึกษาถึงต้นทุนการผลิตและรายรับในกาแฟกระป๋องของบริษัทแห่งหนึ่ง เป็นดังนี้ 
 TR = 2,000 Q - 2.5 Q2 
 TC = 10,000 + 200 Q + 0.5 Q2 
 จงค านวณหาจ านวนผลิตที่เหมาะสมเมื่อมุ่งหวังก าไรสูงสุด ราคาและก าไรของบริษัทแห่งนี้ 
 

ข้อ 9. การที่รัฐบาลต้องการเพิ่มค่าจ้างแรงงานเป็นวันละ 300 บาท ท าให้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของ
ธุรกิจต่างๆ อย่างมาก ถ้าท่านเป็นผู้บริหาร ท่านจะมีวิธีการบริหารต้นทุนการผลิตอย่างไร จงอธิบายพร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ 
 

ข้อ 10. จงอธิบายสรุปและวาดรูปประกอบการตั้งราคาสินค้าในตลาดประเภทต่างๆ 
 

ข้อ 11. การก าหนดราคาสินค้าหลายระดับท าได้ภายใต้เงื่อนไขอะไร มีกี่ประเภท อะไรบ้าง จงอธิบายพร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ 

ข้อ 12. การแข่งขันที่ไม่ใช่ราคาคืออะไร จงยกตัวอย่างธุรกิจในปัจจุบันพร้อมรูปแบบของการรณรงค์เพ่ือ
ส่งเสริมการขาย 

ข้อ 13. ตัวแบบโปรแกรมเชิงเส้นตรงจะน าไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจในกรณีใด มีเทคนิคในการหา
ค าตอบที่เหมาะสมกี่แนวทางและแต่ละแนวทางมีหลักในการน ามาใช้อย่างไร 
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กิจกรรมที่ 2 

ข้อ 1. หลักเกณฑ์การตัดสินใจลงทุนแบบไม่ค านึงถึงมูลค่าของเงินในอนาคต และแบบค านึงถึงเวลา 
มีแนวคิดแตกต่างกันอย่างไร และหลักเกณฑ์แต่ละประเภทมีเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจที่ส าคัญอะไรบ้าง 

ข้อ 2. ประสบการจ์ากปัญหามหาอุทกภัยในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2554  ซึ่งท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมจ านวน
ถึง 68 จังหวัด มีผู้เสียชีวิตกว่า 600 คน บ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรม และโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
เสียหาย รวมประมาณ 1.35 ล้านล้านบาท จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ให้ท่านตอบค าถามต่อไปนี้ 

2.1 ภาคธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ควรมีการปรับตัวและรองรับการ
เปลี่ยนแปลงครั้งนี้อย่างไรบ้าง ทั้งด้านการผลิต การแสวงหาปัจจัยการผลิต การตลาดและ
การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค 

2.2 ท่านคิดว่าในอนาคตรัฐบาลควรมีวิธีการลดความเสี่ยงได้อย่างไร 
2.3 ภาคเอกชนจะมีวิธีการลดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนได้อย่างไร 
2.4 ธุรกิจควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอย่างไร เพ่ือให้

กระทบต่อลูกค้าน้อยที่สุด 

ข้อ 3. การบริการเชิงกลยุทธ์คืออะไร มีกระบวนการและข้ันตอนอะไรบ้าง 

ข้อ 4. จงระบุองค์กรธุรกิจที่นักศึกษาคุ้นเคย 1 แห่ง และลองท าการวิเคราะห์องค์กรธุรกิจนั้นด้วยตัวแบบ 
SWOT และ Five Forces Model 

ข้อ 5. เพราะเหตุใดรัฐบาลจึงต้องเข้าไปแทรกแซงการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคเอกชน และการ
เข้าไปแทรกแซง ก่อให้เกิดผลดีและผลเสีย อย่างไรบ้างจงอธิบาย 

ข้อ 6. รัฐบาลควรมีหลักการส่งเสริม ก ากับและควบคุมธุรกิจอย่างไร ควรมีหลักธรรมาภิบาลในการส่งเสริม 
ก ากับและควบคุมอย่างไรบ้าง จงอธิบายและยกตัวอย่าง 

ข้อ 7. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ เช่น กิจการไฟฟ้า ประปา เพื่อสร้างประสิทธิภาพการผลิตและ
การตลาด ท่านเห็นด้วยหรือไม่ จงวิจารณ์ทั้งส่วนดีและส่วนเสีย 

ข้อ 8. การด าเนินนโยบายของรัฐด้านการเงินและการคลังจะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจอย่างไร จงอธิบายและ
ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของนโยบายกับการตัดสินใจทางธุรกิจ 

 



9 

 

3.4 การส่งงาน 

 ให้น าส่งอาจารย์ ณ ศูนย์สัมมนาเสริมตามก าหนด ดังนี้ 

  กิจกรรมที่ 1  วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558 

  กิจกรรมที่ 2  วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2558 

  

3.5 การเตรียมเสนอผลงาน 

 นักศึกษาต้องเตรียมเสนอรายงานกิจกรรมที่ 1  ในการสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 และกิจกรรมที่ 2  
ในการสัมมนาเสริมครั้งท่ี 2  โดยนักศึกษาจะต้องเตรียมการ ดังนี้ 

  1) แบ่งงานรับผิดชอบในกลุ่ม (อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้ประสานในการจัดกลุ่ม) 

  2)  เตรียมประเด็นที่จะน าเสนอต่อชั้นสัมมนา  

  3)  เตรียมสื่อประกอบการน าเสนอรายงาน  

  4)  เตรียมตอบข้อซักถามจากเพ่ือนๆ และอาจารย์ที่เข้าร่วมการสัมมนา 

 นักศึกษามีเวลาน าเสนอผลงานและอภิปรายคนละ 5 - 7 นาที ควรน าเสนอโดยใช้สื่อประกอบ 
ไม่ควรน าเสนอโดยวิธีอ่าน  
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ส่วนที่ 4 
การสัมมนาเสริม 
 

 
 การสัมมนาเสริมเป็นกิจกรรมที่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องมาร่วมเพ่ือรับฟังสรุปประเด็น 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และน าเสนอผลงานที่ศึกษาเพ่ือเสริมความรู้และสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน 

 ส าหรับชุดวิชาการจัดการและการประยุกต์ ก าหนดให้มีการสัมมนา ดังนี้ 

  วันที่ ครั้งที่ 1  วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2558 
    ครั้งที่ 2  วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 26 - 27 ธันวาคม 2558 

  สถานที่  ศูนย์บริการการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดส าหรับภาคการศึกษาที่ 1/2558 

ตารางสัมมนาเสริม 

ครั้งที ่ วัน เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น. 

1 

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558 สรุปเนื้อหา หน่วยที่ 1 - 5 

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2558 สรุปเนื้อหา หน่วยที่ 6 - 8 

เสนอรายงาน อภิปรายซักถามปัญหากิจกรรมที่ 1 

2 

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2558 สรุปเนื้อหาหน่วยที่ 9 - 12 

วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2558 สรุปเนื้อหาหน่วยที่ 13 - 15 

เสนอรายงาน อภิปรายซักถามปัญหากิจกรรมที่ 2 

 

หมายเหตุ :   เนื่องจากเนื้อหาวิชามีมาก วิทยากรจะอธิบายสาระส าคัญหรือส่วนที่อาจเข้าใจได้ยากเท่านั้น  
จะไม่อธิบายทุกเรื่อง นักศึกษาจะต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือมาก่อนเพื่อให้สามารถมีส่วนร่วม 
ในการสัมมนาด้วย 
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ส่วนที่ 5 
การประเมินผลการศึกษา 
 

 
 การประเมินผลชุดวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์ ประเมินจากการเข้าร่วมสัมมนา 
งานที่ก าหนดให้ท า และประเมินจากการสอบประจ าภาค  

1.1 การประเมินจากการเข้าร่วมสัมมนา     10  คะแนน 

 พิจารณาจากการมีส่วนร่วมในการสัมมนา 

1.2 ประเมินจากงานที่ก าหนดให้ท า      30  คะแนน 

ก) ประเมินจากกิจกรรมที่ 1   และ 2      20  คะแนน 
( พิจารณาจากความตั้งใจในการท างาน ความถูกต้องชัดเจน ในการตอบค าถาม 
และการส่งงานตรงเวลา ) 

ข) ประเมินจากรายงานที่ศึกษา      10  คะแนน 

 1.3 การประเมินจากการสอบไล่ประจ าภาค    60  คะแนน 

 ประเมินจากความสมบูรณ์และความถูกต้องของค าตอบข้อสอบอัตนัย โดยใช้เวลาในการสอบ 
3 ชั่วโมง 
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ส่วนที่ 6 
หนังสอื/บทความทีค่วรอ่านประกอบ 
 
ตามบรรณานุกรมของแต่หน่วย 
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รายงานการสัมมนาเสริม 

 
ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์ 

 
เรื่อง 

 
 
 
 

จัดท าโดย 
 
 
 

ชื่อ - สกุล ..................................................................... 
รหัสประจ าตัว................................................................ 

 
 
 
 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
 
 
 
 
 

สถานที่สัมมนาเสริม.......................................................... 

วันที่...............เดือน...............................พ.ศ..................... 

 


