
บทท่ี 1 

บทน ำ (Introduction) 
 

 การออกแบบทางวิศวกรรม วิศวกรผู้ออกแบบส่วนมากจะมุ่งหวังให้โครงงานเหล่านั้นเป็น

โครงงานที่มีประสิทธิภาพ และให้ผลงานดีเด่นในทางวิศวกรรม  โดยยึดหลักวิชาการประยุกต์ทฤษฎี

ทางวิทยาศาสตร์ให้สามารถเกิดผลผลิตและบริการต่างๆ อย่างไรก็ตาม  ผลงานออกแบบทาง

วิศวกรรมที่ดีเด่นหลายๆ อย่างเช่น การออกแบบโครงสร้างของสิ่งก่อสร้าง  การออกแบบเครื่องจักร

หรือการออกแบบกระบวนการผลิต  แม้จะพบว่าเป็นการออกแบบที่ดีในเชิงวิศวกรรม  แต่บ่อยครั้งก็

จะพบอีกว่างานออกแบบต่างๆ เหล่านั้นไม่เป็นผลดีในเชิงเศรษฐศาสตร์ซึ่งหมายความว่าไม่ประหยัด

นั่นเอง ในปัจจุบันนี้เนื่องจากความจ ากัดของทรัพยากร เช่น วัสดุ แรงงาน ทรัพย์สิน  รวมทั้งเวลาฯลฯ 

ท าให้การออกแบบทางวิศวกรรมมีข้อจ ากัดสูงขึ้น  การออกแบบเพ่ือมุ่งหวังผลงานดีเด่นเชิงวิศวกรรม

ด้านเดียวท าได้ยากขึ้น การพิจารณาเชิงเศรษฐศาสตร์ในด้านคุณค่าของผลงานเปรียบเทียบกับ

ค่าใช้จ่ายจึงมีบทบาทมากข้ึน  ดังนั้นการออกแบบทางด้านวิศวกรรมต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ และ

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการศึกษาเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering 

Economy) จะช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์โครงการทางวิศวกรรม  โดยการ

รวบรวมข้อมูลเปรียบเทียบเชิงปริมาณและคุณสมบัติอ่ืนๆ เพ่ือช่วยให้การตัดสินใจต่างๆ เป็นไปอย่าง

มีหลักเกณฑ์และมาตรการที่ถูกต้อง  

 

ควำมหมำยของประสิทธภิำพ  
 

 ประสิทธิภำพเชิงวิศวกรรม  (Engineering Efficiency)  เป็นค่าของอัตราส่วนของ

ผลงานที่ได้ต่อหน่วยของงานหรือพลังงานที่ใช้ไป  ในระบบการผลิต (Production System)  ที่เป็นที่

ยอมรับกันทั่วไป คือ แนวคิดของ  IPO (Input – Process – Output)  ในการผลิตสินค้าหรือบริการ

ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพจะมีกระบวนการ  ดังนี้   
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ภาพที่ 1.1  ระบบการผลิต 

 

 ประสิทธิภำพ (Efficiency )  =   ผลงำนที่ได้ ( Output )   x 100 %     (1.1) 

                         งำนที่ใช้ ( Input )  

 

 ประสิทธิภำพเชิงวิศวกรรม  (Engineering Efficiency)     

      % 100    
Input

Output
 Eff(Eng.)       (1.2) 

 

 ประสิทธิภำพเชิงเศรษฐศำสตร์ (Economic Efficiency)  เป็นการเปรียบเทียบผลที่ได้

กับสิ่งที่ใช้ไปในเชิงเศรษฐศาสตร์เรามักเปรียบเทียบเป็นค่าของจ านวนเงินที่เป็นรายได้และจ านวนเงิน

ที่เป็นค่าใช้จ่าย   

 จากภาพองค์กรเริ่มตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า กระบวนการผลิตและผลผลิต  ที่ออกมาในรูปของ

ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพเพ่ือส่งมอบให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภคต่อไป 

ระบบการผลติ 

ข้อมูลย้อนกลับ 

- คน 

- วตัถุดิบ 

- เคร่ืองจกัร 
- วิธีการ 
- เงิน 
- พลงังาน 
- ขอ้มูล 
- เทคโนโลย ี

ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ ผลผลิต 

ผลิตภณัฑ ์

บริการ 

- ส่ิงสนบัสนุน 
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 แนวความคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพและคุณภาพในระบบธุรกิจ (Business System)  นั้น  

จะเริ่มตั้ งแต่   ผู้ จ าหน่ าย (Suppliers)  ระบบการผลิต (Production System)  จนถึงลูกค้ า 

(Customers)  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.2  ระบบธุรกิจ 

 

 ประสิทธิภำพ (Efficiency )  =      จ ำนวนเงินรำยได้ (Revenue)   x 100 %  (1.3) 

                          จ ำนวนเงินลงทุน (Cost)  

 

 ประสิทธิภำพเชิงเศรษฐศำสตร์ (Economic Efficiency )     

      % 100    
Cost

Revenue
 Eff(Econ.)      (1.4) 

 

ตัวอย่างที่ 1.1   กระบวนการผลิตหนึ่ง  มีปัจจัยน าเข้าเป็นโลหะชนิดหนึ่ง  20  กิโลกรัม  และผลผลิต  

15  กิโลกรัม  ถ้าปัจจัยน าเข้ากิโลกรัมละ  10 บาท  และผลผลิตกิโลกรัมละ  30  บาท  จงหา

ประสิทธิภาพเชิงวิศวกรรมศาสตร์และประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ 

   ระบบธุรกจิ 

 

 

ระบบการผลิต 

ผูจ้  าหน่าย 

ข้อมูลย้อนกลับ 

- คน 
- วตัถุดิบ 
- เคร่ืองจกัร 
- วิธีการ 
- เงิน 
- พลงังาน 
- ขอ้มูล 
- เทคโนโลย ี

ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ ผลผลิต 

ผลิตภณัฑ ์

บริการ 
ลูกคา้ 

- ส่ิงสนบัสนุน 
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 ค่าจากโจทย์ 

 In put  = 20 กิโลกรัม  

 Out put = 15 กิโลกรัม 

 In put  = 10 บาทต่อกิโลกรัม 

 Out put = 30 บาทต่อกิโลกรัม 

 Eff (Eng.) =  ? % 

 Eff (Econ.) = ? % 

 

 หาประสิทธิภาพทางวิศวกรรม  (Engineering Efficiency )     

  

จากสมการ 1.2   % 100    
Input

Output
 Eff(Eng.)       

 

แทนค่าสมการ 1.2  % 100    
 kgs20
 kgs15

 Eff(Eng.)   =  75.00 %   

ประสิทธิภาพทางวิศวกรรม  (Engineering Efficiency )   =  75.00 %   

  

 หาประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Efficiency )     

  

จากสมการ 1.4   % 100    
Cost

Revenue
 Eff(Econ.)       

 

แทนค่าสมการ 1.4  % 100    
฿/kg 10  kgs 20

฿/kg 30  kgs 15
 Eff (Econ.) 




  =  225.00 %  

ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Efficiency )    =  225.00 %  
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เศรษฐศำสตร์วิศวกรรม  
 

 การเปรียบเทียบโดยใช้ค่าประสิทธิภาพวัดคุณค่าของผลงานด้านวิศวกรรมทั้งในเชิง

วิศวกรรมและเชิงเศรษฐศาสตร์ดังกล่าวมาแล้วนั้น  จะช่วยให้สามารถตัดสินใจได้ถูกต้องส าหรับ

โครงงานวิศวกรรมที่ต้องการตัดสินใจเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเป็นงานส่วนซึ่งจะช่วยให้สามารถ

วิเคราะห์โครงงานทางวิศวกรรมเพ่ือก าหนดคุณค่าหรือผลได้ในลักษณะต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบกับส่วน

เสียหรือค่าใช้จ่ายที่ต้องลงทุนไปเพ่ือการได้มาซึ่งผลได้นั้นๆ  

 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์มีความมุ่งหมายเพ่ือการประหยัดทรัพยากร และเพ่ือการ

รักษาทรัพยากรเหล่านั้นไว้ใช้อนาคตเพราะว่าในขณะที่อัตราการเกิดของคนเพ่ิมขึ้น สภาวะสังคมมี

ความซับซ้อนมากข้ึนท าให้ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีอยู่เท่าเดิมเกิดความจ ากัด  จึงเกิดเป็นความจ าเป็น

ที่จะต้องรู้จักใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดและสงวนทรัพยากรบางส่วนไว้เพ่ือใช้ประโยชน์

อย่างเดียวกัน  หรือในลักษณะอ่ืนที่ให้ประโยชน์มากขึ้น วิศวกรผู้ซึ่งมีหน้าที่ในการประยุกต์ความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สนองความต้องการของมนุษยชาติก็ย่อมมีจิตส านึกในการประหยัด

ทรัพยากรมากกว่าบุคคลทั่วไป เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมจึงมีบทบาทสูงขึ้นในส่วนของงานวิเคราะห์ทาง

วิศวกรรม 

 

กำรตัดสินใจของฝ่ำยจัดกำร  
 

 องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาก่อนการตัดสินใจแบ่งเป็น 5 อย่างดังนี้  

1. องค์ประกอบของวัตถุประสงค์ เป้าหมายและนโยบาย  

2. องค์ประกอบทางวิชาการ   

3. องค์ประกอบทางเศรษฐศาสตร์        

4. องค์ประกอบทางสังคม สิ่งแวดล้อม  

5. องค์ประกอบทางการเมือง 
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กำรวิเครำะห์เชิงเศรษฐศำสตร์  
 

 ส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์แนวปฏิบัติซึ่งก าหนดเพ่ือใช้เปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกแนว

ทางการแก้ปัญหาของระบบก็คือ การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์  การวิเคราะห์ในแนวนี้เกี่ยวเนื่องในเชิง

เศรษฐศาสตร์จึงไม่พ้นในเรื่องการวิเคราะห์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์อ่ืนๆ โดยมีจ านวนเงินเป็น

หน่วยเปรียบเทียบ  ถ้าจะพิจารณาแนวปฏิบัติที่ก าหนดให้ดีแล้วจะพบว่ามีอยู่สองลักษณะคือ ลักษณะที่

เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจส าหรับด าเนินการในปัจจุบันและส าหรับการด าเนินการในอนาคต  ส่วนมากท่ี

จะกล่าวถึงจะอยู่ในลักษณะที่สอง กล่าวคือ แนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่ก าหนดมักจะเป็นการก าหนดการ

ด าเนินงานในอนาคต  โดยมีค่าใช้จ่ายและผลได้ต่างๆ เป็นการคาดคะเนส าหรับอนาคตทั้งสิ้น   

 

อุปสงค์และอุปทำน  
 

 อุปสงค์ ( Demand ) และอุปทาน ( Supply) เป็นเรื่องพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งแสดง

พฤติกรรมของผู้บริโภค ( ผู้ซื้อ ) กับผู้ผลิต ( ผู้ขาย) ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา  

 โดยปรกตินอกเหนือจากองค์ประกอบอ่ืนๆ ของการตลาด  ราคาเป็นองค์ประกอบส าคัญใน

การจูงใจให้เกิดอุปสงค์ หมายความว่า ปริมาณสินค้าซึ่งผู้บริโภคจะซื้อนั้นขึ้นอยู่กับราคา  ถ้า

องค์ประกอบอ่ืนๆ ของการตลาดไม่เปลี่ยนแปลง ราคาสินค้าสูงขึ้นจ านวนสินค้านั้นจะขายได้ลด

น้อยลง และถ้าลดราคาสินค้าลงความต้องการสินค้านั้นจะมีมากข้ึน  

 

รำคำ  เงินเฟ้อและเงินฝืด 
 

รำคำ คือ ค่าวัดความพอใจของการแลกเปลี่ยน ดังนั้นผลิตผลและงานบริการทุกอย่างจะต้อง

มีราคา เราถือค่าแรงงานมีอัตราแรงงานเป็นราคาและมีราคาของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นเกณฑ์ส าหรับ

การซื้อขายแลกเปลี่ยนตามสกุลของเงินตราที่ตั้งขึ้นเป็นสื่อของการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายโดยทั่วไป 

เงินเฟ้อ หมายถึง ภาวะที่ราคาของสินค้าและบริการสูงขึ้น ภาวะของเงินเฟ้อเป็นผลีต่อลูกหนี้

และผู้ค้าก าไรและเป็นผลเสียของเจ้าหนี้และผู้มีรายได้คงที่   โดยทั่วไปเศรษฐกิจของประเทศที่ก าลัง
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พัฒนา เมื่อคนมีงานท าในอัตราสูง ค่าจ้างแรงงานก็จะสูงตามแล้วก็จะท าให้ราคาผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

สูงขึ้นไปด้วย   เงินก็จะเริ่มเฟ้อในอัตราที่สูงขึ้น 

เงินฝืด หมายถึง  ภาวะที่ราคาของสินค้าและบริการลดลงและมีผลในทางตรงกันข้ามกับเงิน

เฟ้อ คือ ผู้ได้ประโยชน์จากเงินฝืดจะถือได้ว่าคือพวกเจ้าหนี้และผู้มีรายได้แน่นอน 
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ปัญหำท้ำยบท  
 

1.1 ความหมายของประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐศาสตร์และเชิงวิศวกรรมต่างกันอย่างไร  

1.2 ในการตัดสินใจของฝ่ายจัดการ จะน าองค์ประกอบอะไรมาวิเคราะห์เพ่ือช่วยในการตัดสินใจ  

1.3 ขั้นตอนในการแก้ปัญหาของระบบมีอะไรบ้าง  

1.4 ราคาและพฤติกรรมของการบริโภคสัมพันธ์กับทฤษฎีทางอุปสงค์และอุปทานอย่างไร  

1.5 ถ้าราคาสูงขึ้นปริมาณความต้องการของสินค้าจะลดลงจริงเสมอไปหรือไม่เพราะเหตุใด 

 


