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พระครูปรุ มิ านุรกั ษ (ประสิทธิ์ ธุรสิทโฺ ธ), ผศ.ดร.
คณบดีคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บริษัทธุรกิจในปจจุบัน จะมีหนาที่และรูปแบบสัมพันธกับหนวยธุรกิจอื่นๆ อยาง
หลากหลาย บุคคลเปนลูกคาของบริษทั เมือ่ ซือ้ สินคาและบริการจากบริษทั , บุคคลเปนลูกจาง ของ
บริษัทเมื่อทำงานในบริษัท, บุคคลเปนพนักงานทำการลงทุนในบริษัท เมื่อซื้อพันธบัตร หรือ
หนุ สามัญของบริษทั ซึง่ การกระทำกิจกรรมตางๆ ถือวาเปนสวนหนึง่ ของโครงสราง ขององคกรที่
เรียกวา “บริษทั ” (firm) กิจกรรมหลากหลายดังกลาวจะถูกจัดการภายในองคกร บริษทั ทัง้ นี้
เพือ่ สรางสินทรัพยใหแกผเู ปนเจาของบริษทั มากยิง่ ขึน้ ในการศึกษาพฤติกรรม ของบริษทั กอนอืน่
ตองสมมุตวิ า กิจกรรมของบริษทั มีวตั ถุประสงคเพือ่ สรางสินทรัพยเพิม่ ใหแก ผเู ปนลูกจางและ
เจาของมากทีส่ ดุ

 
บริษทั ธุรกิจในปจจุบนั เปนบริษทั นิตบิ คุ คล ไดรบั การรับรองโดยกฎหมายของรัฐ ซึง่ ขอ
บังคับของกฎหมายสวนใหญจะกำหนดขอหามและขออนุญาตของบริษทั แตโดยทัว่ ไป บริษทั หมาย
ถึงองคกรธุรกิจทีร่ วมตัวทำการผลิตสินคาและบริการเพือ่ ขายหากำไร บริษทั ทำการจางแรงงาน,
เชาหรือซือ้ ปจจัยทุนเครือ่ งจักร, และปจจัยการผลิตอืน่ ๆ ผสมผสาน กับทักษะในการ จัดการรอง
รับภาระความเสีย่ งเพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค เมือ่ บริษทั ใดบริษทั หนึง่ สามารถยืนหยัด และรอดพน
ไดจนกลายเปนองคกรธุรกิจ บริษทั ทีบ่ รรลุฐานะดังกลาว ไดอยางนอยตองมี ประสิทธิภาพในการ
ผลิตและขายสินคาหรือบริการ ดังนัน้ องคกรธุรกิจ หรือบริษทั จึงเปนสวนหนึง่ ของตลาดและมี
สวนสำคัญในการนำสินคา และบริการ มาเสนอขายดวยราคาทีน่ อ ยทีส่ ดุ ใหแก ผบู ริโภค
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ตามนัยทางเศรษฐศาสตร การปรากฏของบริษทั เกิดขึน้ เพราะวาเพือ่ เสนอขายสินคา และ
บริการใหแกผบู ริโภค ดวยตนทุนทีน่ อ ยกวาทีผ่ บู ริโภคนำไปผลิตเอง ผบู ริโภคบางราย อาจผลิต
ไอศกรีมเอง แตผบู ริโภคสวนใหญซอื้ จากรานสะดวกซือ้ หรือซือ้ จากผแู ทนจำหนายสาขา บริษทั
อาจจางเจาหนาทีบ่ ริษทั เปนนิตกิ ร หรือเปนผทู ำบัญชีของบริษทั หรืออาจซือ้ บริการดาน ดังกลาว
จากบริษทั อืน่ ๆ
ผบู ริโภคบางรายเลือกทำการกำจัดปลวกและตัดแตงสวนตนไมดว ยตนเอง แตบางราย
อาจใชบริการจากบุคคลผมู อี าชีพทางดานนัน้ ๆ บริษทั บางแหงใชวธิ กี ารซือ้ รถยนตเปนของบริษทั
เพือ่ สงสินคา แตบางแหงอาจใชวธิ วี า จางรถยนตหรือเชารถยนตจากบริษทั อืน่ ๆ เพือ่ ขนสงสินคา
แมวา การดำเนินกิจกรรมของบริษทั อาจชวยบงบอกภารกิจของบริษทั และอธิบายลักษณะการรวม
ตัวเปนองคกรของบริษทั แตโดยทัว่ ไปบริษทั ตางๆ จะรวมตัวเปนองคกร เพือ่ ทำกิจกรรมการผลิต
สิง่ ใดสิง่ หนึง่ ตามโครงสรางบริษทั ของตนโดยอาศัยและรักษาสัมพันธกบั ตลาดเพือ่ ซือ้ วัตถุดบิ มา
ทำการผลิตสินคาและบริการ ดวยเหตุผลดังกลาว ทำใหคำถามทีถ่ ามวา "ทำไมบริษทั จึงเกิดขึน้ "
เปลีย่ นเปนอะไรเปนตัวกำหนดใหบริษทั เลือกทำการ หรือเลือกซือ้ สินคาและบริการ เพือ่ นำไป
ใชในกระบวนการผลิต
ในกรณีทสี่ มมุตใิ หกจิ กรรมการผลิตเกิดขึน้ ภายนอกบริษทั โดยกิจกรรมนัน้ สอดคลองกับ
ตลาด ถาเปนเชนบุคคลตางๆ ในสังคมจำตองตกลงทำสัญญาซือ้ ขายสินคาและบริการ ระหวาง
กัน เปนผลทำใหกิจกรรมการผลิตตางๆ จะอยูในรูปของอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (cottage
industry) กิจกรรมการผลิต และโรงงาน ไมจำเปนตองใชผจู ดั การ ไมจำเปนตองมีลกู จาง เปน
อุตสาหกรรมในครอบครัว ไมตอ งการสรางผลิตภัณฑใหม และไมตอ งการความรวมมือชวยเหลือ
จากองคกรหรือหนวยงานอืน่ ๆ แตการผลิตในปจจุบนั เปนการผลิตทีท่ นั สมัย มีการรวมตัว และ
จัดรูปแบบองคกรการผลิตในรูปของบริษทั ธุรกิจ บางบริษทั มีลกู จางคนงานนอย บางบริษทั มีลกู จาง
และคนงานจำนวนมาก แตละบริษทั อาจครอบครองวัตถุดบิ บางสวนทีใ่ ชในกระบวนการผลิตสำหรับ
วัตถุดบิ สวนอืน่ ๆ บริษทั จำเปนตองจัดซือ้ หาจากตลาด
ในกรณีทกี่ ารจัดซือ้ วัตถุดบิ จากตลาด บริษทั ตองหวังสรางผลประโยชนสว นตนมากทีส่ ดุ
บริษทั ตองตัดสินใจโดยทำการเปรียบเทียบ ตนทุนทีซ่ อื้ วัตถุดบิ จากตลาด และตนทุนทีเ่ กิดจาก การ
ผลิตดวยตนเอง เมือ่ บริษทั เลือกซือ้ วัตถุดบิ จากตลาด บริษทั ตองรับภาระตนทุนของธุรกรรม
(transaction cost) ซึง่ ตนทุนเหลานีเ้ กิดขึน้ เพราะเหตุผลสีป่ ระการ ดังนี้
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๑. การติดตามควบคุมคุณภาพของผลผลิตหรือการใหบริการตางๆ เปนสิง่ ทีม่ ตี น ทุนสูง
๒. ราคาของการเจรจา และตารางการสงมอบสินคาและบริการมีตน ทุนสูง
๓. การติดตามและควบคุมใหเปนไปตามสัญญามีตน ทุนสูง
๔. การบังคับใหเปนไปตามสัญญา เชน การฟองรองศาลบังคับคดีมตี น ทุนสูง
เมือ่ บริษทั ทำการผลิตสินคาและบริการเองภายในบริษทั ตนทุนทีเ่ กิดขึน้ กับบริษทั คือ
ตนทุนคาจัดการ (managerial cost) ซึง่ ตนทุนคาจัดการจะประกอบดวย ตนทุนในการควบคุม
การผลิตเพือ่ รักษาคุณภาพ, ตนทุนรักษาสัญญาและตนทุนในการผสานกิจกรรมการผลิตภายใน
บริษทั
บริษทั จะทำการเปรียบเทียบระหวางตนทุนทีซ่ อื้ วัตถุดบิ หรือบริการจากตลาด และตนทุน
คาจัดการเมือ่ ตัดสินใจทำการผลิตเองภายในบริษทั ถาราคาทีซ่ อื้ จากตลาดนอยกวาผลิตเอง บริษทั
จะตัดสินใจซือ้ จากตลาด แตถา บริษทั ผลิตเองมีตน ทุนนอยกวา บริษทั จะทำการผลิตดวยตนเอง

  ⌧
วัตถุประสงคของบริษทั ประการหนึง่ คือ การสรางหรือแสวงหาผลกำไรสูงสุด ให
แก เจาของบริษทั ผลกำไรสูงสุดหมายถึงการสรางสินทรัพยมากทีส่ ดุ
ผถู อื หนุ (Shareholder) คือ บุคคลผเู ปนเจาของผลกำไรของบริษทั ซึง่ ผลกำไรนี้
หมายถึง รายไดสว นทีเ่ หลือหลังจากจายคาใชจา ยอืน่ ๆ แลว รายไดของผถู อื หนุ มีผลทำใหผถู อื หนุ
สามารถซือ้ สินคาและบริการไดมากขึน้ หรือกลาวไดวา กรอบจำกัดของงบประมาณของผบู ริโภค
ถูกขยายตัว ซึง่ เมือ่ รายไดมากขึน้ ผถู อื หนุ ยอมยินดีและพอใจ สำหรับวัตถุประสงคอนื่ ๆ ของบริษทั
เชน การขยายยอดจำหนาย, เพิม่ การจางงาน หรือเพิม่ อัตราการเติบโต แมจะทำใหรายไดของ
ผถู อื หนุ เพิม่ ขึน้ แตรายไดจะเพิม่ ขึน้ ไมเทากับวัตถุประสงค จากผลกำไรสูงสุด

⌫     
การจัดการบริษทั เพือ่ ผลกำไรสูงสุด เกีย่ วของกับการกำหนดอัตราการผลิตทีเ่ หมาะสม ซึง่
หลักเกณฑที่ใชกำหนดอัตราการผลิตที่เหมาะสม คือ รายไดเพิ่มหนวยสุดทาย (Marginal
revenue) เทากับตนทุนเพิม่ หนวยสุดทาย (Marginal cost) โดยมีวธิ กี ารพิจารณาดังนี้
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กำหนดใหอตั ราผลผลิตของบริษทั คือ Q รายไดรวมทีเ่ กิดจากอัตราการผลิต Q หนวย
คือ R(Q) และตนทุนทีใ่ ชทำการผลิต Q หนวย คือ C(Q) ตนทุนรวมและรายไดรวมตางขึน้ อยู
กับอัตราการผลิต ดังนัน้ ผลกำไรจึงขึน้ อยกู บั อัตราการผลิตดวย ¶ (Q) และสามารถเขียนสมการ
กำไรได ดังนี้
(๑)
¶ (Q) = R(Q) - C(Q)
ถาเจาของบริษทั หรือผถู อื หนุ มีวตั ถุประสงคหากำไรสูงสุด ดังนัน้ คาของสมการ (๑) ตอง
มากทีส่ ดุ ซึง่ จำเปนตองหาระดับอัตราการผลิต ซึง่ พอดีทำใหประโยชนเพิม่ หนวยสุดทาย ของบริษทั
ทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นของรายไดรวมเทากับตนทุนเพิม่ หนวยสุดทายทีเ่ กิดจากการ เปลีย่ นแปลงของ
ตนทุนรวม รายไดเพิม่ หนวยสุดทายของบริษทั ทีร่ ะดับอัตราการผลิต คือ ∆R (Q) / ∆Q ซึง่ การ
เปลีย่ นแปลงของรายไดหารดวยการเปลีย่ นแปลงของปริมาณการผลิต คือ ความชันของรายไดรวม
ณ อัตราการผลิตทีก่ ำหนด ในขณะเดียวกันตนทุนเพิม่ หนวยสุดทาย คือ การเปลีย่ นแปลงของ
ตนทุนรวม หารดวยการเปลีย่ นแปลงของปริมาณการผลิต
ซึง่ ก็คอื ความชันของ
เสนตนทุนรวม ณ อัตราการผลิตทีก่ ำหนด
ถาผลกำไรตอหนวยเปลีย่ นไปเพียงเล็กนอยเทากับการเปลีย่ นแปลงของ
∆R (Q) ∆C(Q)
−
∆Q
∆Q

จะได

(๒)

ผลกำไรมากทีส่ ดุ เมือ่ กำไรตอหนวยเทากับศูนย หรือรายไดเพิม่ หนวยสุดทายเทากับ ตน
ทุนเพิม่ หนวยสุดทาย แสดงวา บริษทั จะเพิม่ การผลิตตอไปเรือ่ ยๆ จนกระทัง่ อัตราการผลิตนัน้ ทำให
รายไดเพิม่ หนวยสุดทายเทากับตนทุนเพิม่ หนวยสุดทาย ซึง่ จะได
MR = MC
(๓)
ในการจัดการบริษทั ผจู ดั การตองคิดเสมอวา การเพิม่ อัตราการผลิตทำใหผลกำไร เพิม่
ขึน้ หรือลดลง ซึง่ การพิจารณากระทำไดดว ยการเปรียบเทียบ การเพิม่ ขึน้ ของรายไดรวม และการ
เพิม่ ขึน้ ของตนทุนรวมซึง่ เกิดจากอัตราการผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ ถาการเพิม่ ขึน้ ของรายไดรวม มากกวา
การเพิม่ ขึน้ ของตนทุนรวม แสดงการผลิตเพิม่ ขึน้ ทำใหมกี ำไรมากขึน้ ผจู ดั การโรงงาน จะทำการ

∆C (Q) /
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ผลิตมากขึน้ แตอยางไรก็ตาม การผลิตมากขึน้ นัน้ เมือ่ ถึงระดับหนึง่ ตนทุนรวม จะเทากับรายได
รวม หมายถึงระดับการผลิตเพิม่ อยใู นสถานะเทาทุน การผลิตเพิม่ ไมทำใหบริษทั ไดประโยชน ดัง
นัน้ บริษทั จะไมทำการผลิตเพิม่ เนือ่ งจากถาทำการผลิตเพิม่ จะมีผลทำให ตนทุนรวมมากกวาราย
ไดรวม หมายถึง ผลกำไรของบริษทั นอยลง เงือ่ นไข รายไดรวมเทากับตนทุนรวม จะเปนตัวบงบอก
ใหผจู ดั การบริษทั ตัดสินใจเกีย่ วกับปริมาณการผลิต และบริษทั จะไดรบั กำไรมากทีส่ ดุ ตอเมือ่ การ
ผลิตหนวยตอไปทำใหเสนตนทุนเพิม่ หนวยสุดทายสูงกวา เสนรายไดเพิม่ หนวยสุดทาย ดังตัวอยาง
ผลกำไรสูงสุด ดังนี้
สมมติบริษทั แหงหนึง่ สามารถขายผลผลิตตามราคาตลาดหนวยละ 10 บาท โดยมี
จำนวนขาย Q หนวย ดังนัน้ รายไดรวมของบริษทั
R(Q) = 10Q
ถาฟงกชนั่ การผลิตมีตน ทุนดังนี้
C(Q) = 10 + 5Q + 0.1Q2
1
∆Q( Q ) = {10
2 1
2
} รายไดของบริษทั เพิม่ ขึน้ 10
)∆}ษQทั )ผลิ+ต0.1
(
)
MC
C(+
Q 5+(เมื
Q∆อ่+
Qบริ
Q
+
∆
Q
−
10
−
5Q
−
0.1Q
เพิม่ ขึน้ 1 หนวย เมือ่ นำออกขาย จะทำให
∆Q
∆Q
บาท ดังนัน้ รายไดเพิม่ ของบริษทั เทากับ
MR = 10
เมือ่ ผลิตเพิม่ ขึน้ ∆Q หนวย ตนทุนรวมจะเพิม่
เมือ่ ∆Q เขาสศู นู ย 0.1

2

จึงมีคา นอยมาก จะได

จะได
= {10 + 5Q + 5 ∆Q + 0.1(Q 2 + 2Q∆Q + ∆Q 2 )− 10 − 5Q − 0.1Q 2 }
= {5 ∆Q + 0.2Q.∆Q + 0.1∆Q 2 }

1
∆Q

1
∆Q
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MC(Q) = 5 + 0.2Q
เมือ่ บริษทั แสวงหาผลกำไรสูงสุด MR

= MC

แทนคาจะได

= 5+0.2Q

10

0.2Q = 5
Q

= 5/0.2 = 25

Q

= 25 หนวย

ผลผลิตทีก่ ำไรสูงสุด

= 25 หนวย
Q

= R(Q) - C(Q)

Q

= 10(Q) - (10+5Q+0.1Q2)
= 10 x 25 - (10+5x25+0.1x252)
= 250-10-125-62.5

ผลกำไรสูงสุด

= 52.50 บาท

บริษทั ไดรบั กำไร 52.50 บาท ตอระยะเวลาทีท่ ำการผลิต โดยทำการผลิตจำนวน 25
หนวย การผลิตจำนวนอืน่ ๆ นอกเหนือ 25 หนวย อัตราผลกำไรของบริษทั จะไมมากทีส่ ดุ

MC( Q )
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ผจู ดั การบริษทั ตองทำงานหนักเพือ่ แสวงหากำไรสูงสุด ในฐานะเปนผจู ดั การ บุคคล อาจ
ไมตอ งทำงานหนักและสามารถหาเวลาพักผอนมาก ๆ แตถา ผจู ดั การไมขยันหรือทำงานหนัก จะเปน
ตัวอยางใหลกู จางทำตามมีการทำงานนอยลง พักผอนมากขึน้ ผลกำไรสูงสุดของบริษทั ลดนอย
ลง ฝายจัดการและคนงานของบริษทั มีความเปนอยสู บายมากขึน้ แตผลทำใหผเู ปนเจาของบริษทั
มีความเปนอยแู ยลง ดังนัน้ ในการกำหนดผลประโยชนของฝายเจาของ ฝายจัดการ และฝายลูกจาง
จะตองประสานสัมพันธซงึ่ กันและกัน
โดยสวนใหญ ผลผลิตทีผ่ ลิตขึน้ ภายในโรงงานของบริษทั เปนผลของการทำงานเปนทีม
รวมกันของฝายลูกจางและฝายผจู ดั การ การรวมตัวเปนทีมดำเนินตอเนือ่ งไปเมือ่ ผลผลิต จากการ
รวมกันทำการผลิตมากกวาผลรวมของผลผลิต ซึง่ เกิดจากการทำงานโดยอิสระ การรวมกันเปน
ทีมในการผลิต ทำใหสดั สวนการใชเทคโนโลยี ซึง่ เปนผลของการทำความตกลงรวมกันมีประสิทธิ
ภาพมากยิง่ ขึน้
การผลิตทีร่ วมตัวกันทำเปนทีม จะเพิม่ ผลผลิตไดมากการกระทำเปนสวนบุคคล แตใน
ขณะเดียวกัน การทำงานเปนทีมมีตน ทุนซึง่ เกิดจากการทำงานนอยกวาคาด เชนการทำการผลิต
ไมเสร็จสิน้ ตามสัญญา สมาชิกของกลมุ ไมอาจรับภาระทำการผลิตเปนรายบุคคล ตนทุนของสมาชิก
ทีท่ ำไมสำเร็จจะกระจายไปยังสมาชิกของกลมุ ทุกคน ในกรณีทกี่ ารผลิตกระทำ โดยบุคคลเพียง
คนเดียว ตนทุนทีท่ ำใหผลผลิตชะลอตัวตองรับภาระโดยบุคคลทีเ่ ปนผทู ำใหเกิดการชะลอตัวนัน้
พฤติกรรมทีท่ ำใหการผลิตชะลอตัว มีผลทำใหผลผลิตและผลกำไรของบริษทั ลดลง ดวย
สาเหตุดงั กลาว ผถู อื หนุ เจาของบริษทั พยายามควบคุมการทำงานของฝายจัดการ และ คนงาน
เพือ่ ขจัดการชะลอการผลิต ถาเกิดเหตุการณชะลอการผลิต เจาของโรงงานจะเขมงวดฝายจัดการ
ฝายจัดการจะเขมงวดควบคุมคนงานทีท่ ำการผลิต โดยมีการกำหนดบทลงโทษ ตอทีมการผลิต เมือ่
ผลผลิตชะลอตัวลง และฝายจัดการคนพบสาเหตุสำหรับทีมการผลิต ทีไ่ มมี ปญหาปริมาณการ
ผลิต สมาชิกของทีมจะไดประโยชนมคี วามเปนอยดู ขี นึ้ ฝายจัดการจะคอย ควบคุมแรงงานทีท่ ำให
ผลผลิตลดลง ซึง่ ถือวาเปนความผิดจนถูกไลออก ฝายจัดการสามารถ ควบคุมและลดความเสีย
หายได แตไมสามารถขจัดออกไดหมดสิน้ อยางไรก็ตามบริษทั พยายาม กระจายตนทุนของความ
เสียหายจากการผลิตไปใหแกผมู สี ว นทุกคน เชน การใชสญ
ั ญาใหโบนัสแกลกู จาง เมือ่ บริษทั มี
รายไดนอ ย-กำไรนอย เงินโบนัสของลูกจางทีมการผลิตจะนอยลงเชนกัน
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การควบคุมการผลิตชะลอตัว นอกจากใชมาตรการดานเงินสวนแบงของผลกำไรแลว
ยังมีการทำสัญญาเพือ่ สรางพฤติกรรมผลกำไรสูงสุด

 
บริษทั แตละแหงจะมีสว นประกอบหลาย ๆ สวน การตกลงทำสัญญาในแตละสวน เพือ่
กำหนดความสัมพันธของสวนตาง ๆ เหลานีจ้ งึ ถือเปนเรือ่ งจำเปน การทำสัญญาจึงเปนสิง่ บงบอก
พฤติกรรมของบริษทั ในการสรางผลกำไร การทำสัญญาในเรือ่ งตาง ๆ ของบริษทั เชน สัญญา
และระเบียบในการจางงาน, สัญญาหนีส้ นิ , สัญญากับลูกจาง และสัญญาอืน่ ๆ ทุกประเภท จะแสดง
ใหเห็นแนวทางการสรางกำไรสูงสุดของบริษทั


โครงสรางของบริษทั ประกอบดวย องคประกอบ ๒ สวน คือ
๑. Principal กลมุ นายจาง หรือผถู อื หนุ
กลมุ นายจางเปนกลมุ ผรู เิ ริม่ โครงการ และเปนผวู า จาง ผแู ทนหรือหนวยงาน
๒. Agent ผแู ทน, ลูกจางหรือ หนวยงาน
ผแู ทน, ลูกจาง หรือหนวยงาน คือ บุคคล หรือกลมุ บุคคลทีท่ ำงานตามคำสัง่ หรือตาม
ความรับผิดชอบตอสิง่ ทีก่ ลมุ นายจางมอบหมาย
ในทางปฏิบตั วิ ตั ถุประสงคของกลมุ นายจางและลูกจางจะแตกตางกัน ซึง่ เปนสาเหตุ ทำให
ตนทุนของบริษทั สูงขึน้ ตัวอยางตนทุนในการติดตามควบคุมการทำงานของลูกจาง หรือ ตนทุน
ในการสืบคนสาเหตุของปญหา และตนทุนทีเ่ กิดขึน้ โดยไมคาดฝน เชนตนทุนทีเ่ กิดในชวง การ
กอสรางไมสามารถสืบหาสาเหตุได


ผถู อื หนุ บริษทั แตละราย มีศกั ยภาพในการเปนเจานายของบริษทั ถาผถู อื หนุ แตละราย เปน
เจานายและพยายามทำหนาทีเ่ ปนผจู ดั การบริษทั กิจกรรมการผลิตของบริษทั แหงนัน้ คงตองประสบ
ปญหาวนุ วาย ในปจจุบนั บริษทั พยายามหลีกเลีย่ งปญหาความวนุ วายดังกลาว โดยเจาของบริษทั
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ไดทำสัญญาวาจางบุคคลหรือกลมุ บุคคลมาทำหนาทีจ่ ดั การงานในบริษทั เชนงานในการรวบรวม
กิจกรรมทำการผลิต เลือกวิธกี ารหรือกำหนดการลงทุนในอนาคต สัมฤทธิผ์ ลของการดำเนินกิจกรรม
ของบริษทั คือ การทีผ่ ถู อื หนุ ของบริษทั ไดสรางโครงสราง ในการควบคุมดูแลบริษทั โดยผถู อื หนุ
จะโอนอำนาจกิจกรรมในการควบคุมบางสวนในเวลาจำกัด ไปใหแกตวั แทนหรือผจู ดั การใหอำนาจ
แกผอู นื่ เปนผลใหเกิดการแยกกันระหวาง ความเปนเจาของและการควบคุม

   
เจาของผถู อื หนุ เปนผรู วบรวมทุน และทำการลงทุนในบริษทั แตอำนาจการควบคุมเงิน
ทุนทีล่ งทุนในบริษทั ถูกมอบอำนาจไปใหแกลกู จางทีเ่ ปนผจู ดั การ การแลกอำนาจการควบคุม จึง
ตองมีขอ แลกเปลีย่ น กับเปาหมายวัตถุประสงคของการลงทุนและผลของการลงทุนทีค่ าดวา จะได
รับ ฝายเจาของบริษทั จะตัดสินใจทำการลงทุนตัง้ บริษทั ในขณะทีผ่ จู ดั การจะกำหนด แผนและ
คาดการณถงึ ผลทีจ่ ะไดรบั อีกทัง้ กำหนดถึงภาพรวมจูงใจใหผถู อื หนุ ตัดสินใจลงทุนในการควบคุม
บริษทั ผถู อื หนุ ของบริษทั จะเลือกคณะกรรมการบริหาร (Board of Directors) ซึง่ จะทำหนาที่
ควบคุมดูแลอำนาจการจัดการทีม่ อบใหแกผจู ดั การในระยะทีก่ ำหนด
คณะกรรมการบริหารโดยทัว่ ไปจะประกอบดวยบุคคลภายในและบุคคลภายนอกซึง่ หมาย
ถึง ผทู ที่ ำงานภายในบริษทั และผไู มไดทำงานใหแกบริษทั บุคคลภายนอกสวนใหญเปนบุคคล ผู
มีความ เชีย่ วชาญหรือมีประสบการณ หรือทำหนาทีท่ างดานวิชาการหรือเปนผถู อื หนุ รายใหญของ
บริษทั กรรมการบุคคลภายใน คือ ผจู ดั การทีค่ ณะกรรมการตองมีปฏิสมั พันธอยางสม่ำเสมอ เชน
ประธานกรรมการบริษทั Chief Executive Officer (CEO) ของบริษทั
ผจู ดั การจะนำเสนอผลตอบแทนจากการลงทุนทีค่ าดวาจะไดรบั เปนประจำอยางนอย ๓
เดือนตอครัง้ ถาการดำเนินการของผจู ดั การมีความผิดพลาดไมเปนไปตามทีค่ าดการณ ผจู ดั การ
สูงสุดอาจถูกปลดออกจากตำแหนง


๑. ผลกำไรสูงสุด
ในการดำเนินงานของบริษทั ผถู อื หนุ บริษทั หรือเจาของ หรือนายจาง จะมีรายไดซงึ่ เปน
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รายไดสว นทีเ่ หลือหลังจากจายคาใชจา ยอืน่ ๆ แลว ซึง่ รายไดสว นนีก้ ค็ อื กำไร (profit) ผเู ปน
เจาของกิจการยอมมีความยินดีตอ ผลกำไรมากทีส่ ดุ พฤติกรรมของผถู อื หนุ หรือเจาของบริษทั มีความ
มัน่ คงและสอดคลองสมมุตฐิ านผลกำไรสูงสุด
๒. ความพึงพอใจของคณะทำงาน
เมือ่ ความเปนเจาของและการควบคุมบริษทั ถูกแยกออกจากกัน อาจเปนผลทำใหการ
ดำเนินการของผจู ดั การสนองตอบตอความพึงพอใจ ของคณะทำงานมากกวาตอบสนองตอเจาของ
กิจการ เนือ่ งในการติดตามควบคุมของฝายเจาของบริษทั เปนกิจกรรมทีม่ คี า ใชจา ย ดังนัน้ การ
ควบคุมจึงไมอาจไดผลเต็มที่ ซึง่ เปนผลดีตอ คณะผจู ดั การ แตเปนผลเสียตอเจาของกิจการ โดย
คณะผจู ดั การอาจทำงานตามความสะดวกสบาย และอรรถประโยชนของกลมุ ตน เชน จัดการ
เพิม่ คณะทำงานในกลมุ ของผจู ดั การมากขึน้ โดยการสรางผลกำไรใหแกเจาของกิจการ แลกเปลีย่ น
กับการเพิม่ จำนวนบุคคลในคณะทำงานมากขึน้ ซึง่ โดยทัว่ ไปการทำงานของผจู ดั การจะไมทำเต็ม
ที่ ๑๐๐ เปอรเซ็นต เพือ่ ประโยชนของเจาของกิจการ การแลกเปลีย่ นระหวางผลกำไร และจำนวน
ของคณะทำงานฝายจัดการสามารถไดดว ยรูปดังนี้

รูปที่ 4-1 แสดงการแลกเปลีย่ นระหวางกำไรและฝายจัดการ

องคกรธุรกิจและการจัดการ

257

ในรูปแกนระนาบแทนจำนวนชัว่ โมงการทำงานของฝายจัดการตอระยะเวลา แกนดิง่
แทนจำนวนผลกำไรตอระยะเวลา การเพิม่ จำนวนเจาหนาทีฝ่ า ยจัดการจากจุด O ถึง S2 แสดง
ใหเห็นวาผลกำไรสูงขึน้ และบรรลุระดับกำไรสูงสุด มีเสนอรรถประโยชนของผจู ดั การ I, II และ
III อรรถประโยชนของผจู ดั การสูงสุด เมือ่ การจางงานบุคคลทำงานคือ S1 โดยผลกำไรคือ P0
และอรรถประโยชนของผจู ดั การคือ II โดยมีดลุ ยภาพทีจ่ ดุ E ถาความเปนเจาของ และการควบ
คุมเปนสวนเดียวกัน การกำหนดฝายจัดการจะอยทู ี่ S2 และไดผลกำไร P1 (สูงสุด) แตถา เลือก
จางคณะทำงาน S1 แสดงวาฝายจัดการสรางความพอใจใหแกตน โดยจางคนทำงาน ในขนาด
ทีเ่ หมาะสมตอคณะทำงานสูงสุด ซึง่ การกำหนดดังกลาวของฝายจัดการเปนไปได ตอเมือ่ ขาวสาร
ระหวางเจาของกิจการผถู อื หนุ ตองไมสมบูรณ และบริษทั ตองมีอำนาจเหนือตลาด บางประการ*
๓. ยอดขายสูงสุด
วัตถุประสงคของบริษทั อีกประการหนึง่ คือการมียอดขายสูงสุด ซึง่ การสรางยอดขายสูง
สุด อาจเปนเรือ่ งของการสรางชือ่ เสียงของผจู ดั การบริษทั ตามปกติผเู ปนเจาของหรือผถู อื หนุ
จะกำหนดใหผจู ดั การสรางผลกำไรเปนอัตราผลกำไรตอการลงทุนตามตองการ และผจู ดั การจะ
กำหนดปริมาณผลผลิตจำนวนมาก โดยทีอ่ ตั ราผลกำไรตอบแทนของการลงทุนเทากับความตอง
การของเจาของบริษทั
๔. การเติบโตของบริษทั
วัตถุประสงคของบริษทั อีกประการหนึง่ คือ การสรางอัตราการเติบโตของบริษทั สูงสุด
ทำใหรายไดจากการขายผลผลิตของบริษทั เพิม่ ขึน้ การเติบโตของบริษทั เปนผลทำใหบริษทั ตาง ๆ
รวมตัวซึง่ กันและกันโดยเฉพาะอยางยิง่ เมือ่ เงินเดือนของผจู ดั การขึน้ อยกู บั อัตราการเติบโตของ
บริษทั แตการขยายการเติบโตของบริษทั มีผลกระทบตอผลกำไรของบริษทั แตในกรณีทผี่ ลกำไร
ต่ำเกินไป อาจเปนสาเหตุใหผถู อื หนุ บางกลมุ พยายามเขาซือ้ กิจการ และ ควบคุมบริษทั และตอ
จากนัน้ จะปลดหรือไลออกคณะผจู ดั การบริษทั ทัง้ หมด

* Oliver E. Williamson, The Economics of Discretionary Behavior, Englewood Clifs,
N.J.; Pretice-Hall, 1964.

สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต

258

๕. พฤติกรรมความพอใจ
วัตถุประสงคของบริษทั อีกประการหนึง่ คือ กำหนดระดับความพอใจของบริษทั ซึง่ เปน
ระดับมาตรฐานการทำงานระดับต่ำ เปนระดับผลงานทีถ่ อื วาเปนความพอใจของบริษทั แลว เชน
การกำหนดอัตราผลกำไรระดับต่ำ เมือ่ อัตราผลกำไรดังกลาวประสบผลสัมฤทธิ์ การทำงาน ของ
บริษทั จะมีลกั ษณะเนือยลง ซึง่ เรียกวา ความเนือยจากภายใน (internal slack)

    
บริษทั ไมหวังผลกำไร หมายถึงบริษทั ทีด่ ำเนินการตามวัตถุประสงคสงิ่ ใดสิง่ หนึง่ ของ บุคคล
เชน มูลนิธหิ รือกองทุนของบุคคล การดำเนินการทีไ่ มหวังผลกำไร ไมใชวา จะไมมรี ายได หรือไม
มีกำไร สถานทีศ่ าสนาหรือมหาวิทยาลัยบางแหงมีรายไดมากกวาบริษทั ทีแ่ สวงหากำไร ดวยซ้ำไป
แตรายไดหรือผลกำไรทีบ่ ริษทั ไมหวังผลไดรบั ไมอาจกระจายสินทรัพยดงั กลาวในรูป ของเงินปน
ผล เงินรายไดทงั้ หมดจะอยแู ละเปนของบริษทั ไมหวังผลกำไรทัง้ หมด


G. Stigler and K. Boulding, “Reading in Price Theary”, Homewood Ill,; Irwin, 1952.
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Brace Jovanovich, 1967.

