
 มคอ. 3 
 

  
 

รายละเอยีดของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะเศรษฐศาสตร์   

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  

EC335เศรษฐศาสตร์องคก์รอุตสาหกรรม 
Industrial Organization 

2. จ านวนหน่วยกติ   
3 หน่วยกิต (3-0-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  
หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต      

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 
ผศ. ดร. คมกริช ถาวรวนัชยั 

5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
ภาคการเรียนท่ี 1/2558นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 EC201เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน    

หอ้ง 71003อาคาร 7มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  

วนัท่ี 18พค.2558 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1. ใหน้กัศึกษามีความรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมของหน่วยผลิตในโครงสร้างของตลาดแบบต่างๆ  
2. ใหน้กัศึกษามีความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทฤษฎีเกม และการประยกุต์ 
3. ใหน้กัศึกษามีความรู้เก่ียวกบัการกระจุกตวัของอุตสาหกรรม 
4. ใหน้กัศึกษามีความรู้และการวเิคราะห์เก่ียวกบัตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ ตลาดผกูขาด 

ตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด และตลาดผูข้ายนอ้ยราย 
5. ใหน้กัศึกษามีความรู้เก่ียวกบัการควบรวมกิจการในแนวด่ิงและแนวราบ 
6. ใหน้กัศึกษามีความรู้เก่ียวกบัการควบคุมโดยรัฐและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

 
2 วตัถุประสงค์ของรายวชิา 

1. สามารถอธิบายสาระส าคญัของเน้ือหาในแต่ละบทได้ 
2. สามารถถ่ายทอดความรู้ ความเขา้ใจในแต่ละหวัขอ้ท่ีศึกษาได ้
3. สามารถน าความรู้ความเขา้ใจจากการศึกษาไปประยกุตใ์ชใ้นสภาพความเป็นจริงได้ 
4. สามารถน าความรู้ความเขา้ใจจากการศึกษาวชิาน้ีเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อไปได้ 

 

 
 

 

(2)  
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1 บทที ่1 บทน า 
1.1 
แนวความคิดของเศรษฐศาสตร์วา่ดว้ยอง
คก์รอุตสาหกรรม  
1.2 
เศรษฐศาสตร์วา่ดว้ยองคก์รอุตสาหกรร
มกบัการคา้ระหวา่งประเทศ 
1.3 
ประเด็นท่ีศึกษาในวชิาเศรษฐศาสตร์วา่ด้
วยองคก์รอุตสาหกรรม  
  
1.4 ขอบเขตของหนงัสือเล่มน้ี  

3 บรรยายและท าแบบฝึกหดั ผศ. ดร. คมกริช 
ถาวรวนัชยั 
 

2 บทที ่2 
แนวความคิดพืน้ฐานเกีย่วกบัทฤษฎเีกม 
2.1 ความเป็นมาของทฤษฎีเกม  
2.2 เกมรูปแบบปกติ(Normal Form 
Games) 
 2.2.1 ดุลยภาพของเกม  
2.3 เกมรูปแบบขยาย(Extensive Form 
Games)     
 2.3.1 
การแสดงเกมรูปแบบขยายใหอ้ยูใ่นรูปแ
บบปกติ  
 2.3.2 SubgameและSubgame 

3 บรรยายและท าแบบฝึกหดั ผศ. ดร. คมกริช 
ถาวรวนัชยั 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

Perfect Equilibrium   
2.4 เกมและกลยทุธ์แบบผสม(Games and 
Mixed Strategy) 
 

3-4 บทที ่3 เทคโนโลย ีต้นทุนการผลติ 
และอุปสงค์ 
3.1 เทคโนโลย ีและตน้ทุนการผลิต
 3.1.1 
ฟังกช์นัการผลิต(Production Function)
   
 3.1.2 ฟังกช์นัตน้ทุน(Cost 
Function) 
 3.1.3 
ความเช่ือมโยงระหวา่งฟังกช์นัการผลิต
กบัฟังกช์นัตน้ทุน  
3.2 ฟังกช์นัอุปสงค(์Demand Function)
  
 3.2.1 
อุปสงคท่ี์มีความยดืหยุน่คงท่ี(Constant-
Elasticity Demand) 
 3.2.2 
ส่วนเกินของผูบ้ริโภค(Consumer 
Surplus)   
3.3 
ภาคผนวกแสดงการหาค่าความยดืหยุน่ข
องอุปสงคโ์ดยวธีิเรขาคณิต 

6 บรรยายและท าแบบฝึกหดั ผศ. ดร. คมกริช 
ถาวรวนัชยั 
 

5 บทที ่4 การแข่งขันโดยสมบูรณ์(Perfect 3 บรรยายและท าแบบฝึกหดั ผศ. ดร. คมกริช 



5 
 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

Competition) 
4.1 
พฤติกรรมของผูผ้ลิตท่ีมีผลตอบแทนต่อ
ขนาดคงท่ี  
4.2 
พฤติกรรมของผูผ้ลิตท่ีมีผลตอบแทนต่อ
ขนาดเพิ่มข้ึน  
4.3 
การตั้งราคาโดยพิจารณาจากตน้ทุนหน่วย
สุดทา้ยและสวสัดิการของสังคม  
 

ถาวรวนัชยั 
 

6 บทที ่5 การผูกขาด(Monopoly) 
5.1 
การแสวงหาก าไรสูงสุดของผูผ้กูขาด
  
5.2 
ผลของการผกูขาดต่อสวสัดิการของสังค
ม    
5.3 
การตั้งราคาแตกต่างกนัในตลาดผกูขาด 
5.4 คาร์เทล 
และผูผ้กูขาดท่ีมีหลายโรงงาน(Cartel 
and Multiplant Monopoly) 
5.4.1 คาร์เทล(Cartel)  
5.4.2 
ผูผ้กูขาดท่ีมีหลายโรงงาน(Multiplant 
Monopoly)   

  ผศ. ดร. คมกริช 
ถาวรวนัชยั 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

5.5 
ผูผ้กูขาดท่ีขายสินคา้ประเภทคงทน(Dur
able-Goods Monopoly) 
5.5.1 
กรณีท่ีเส้นอุปสงคมี์ความชนัเป็นลบ
    
5.5.2 
กรณีท่ีเส้นอุปสงคเ์ป็นเส้นท่ีไม่ต่อเน่ืองกั
น 

7 บทที ่6 
ตลาดผู้ขายน้อยรายทีสิ่นค้ามีลกัษณะเห
มือนกนัทุกประการ 
6.1 แบบจ าลองของ Cournot (Cournot 
Model)     
 6.1.1 กรณีท่ีมีผูผ้ลิต 2 ราย 
 6.1.2 กรณีท่ีมีผูผ้ลิต N ราย
 6.1.3 ดุลยภาพของ 
Cournotและสวสัดิการของสังคม 
  
6.2 แบบจ าลองของ Stackelberg 
(Stackelberg Model)   
6.3 แบบจ าลองของ Bertrand  
 6.3.1 ดุลยภาพตามแบบจ าลอง 
Bertrand    
6.4 
การคา้ระหวา่งประเทศกรณีท่ีสินคา้มีลกั
ษณะเหมือนกนัทุกประการ 

  ผศ. ดร. คมกริช 
ถาวรวนัชยั 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

8 สอบกลางภาค    
9 บทที ่7 

ตลาดผู้ขายน้อยรายทีสิ่นค้ามีลกัษณะแต
กต่างกนั 
7.1 
แบบจ าลองอยา่งง่ายส าหรับสินคา้ท่ีมีลกั
ษณะแตกต่างกนั   
 7.1.1 
การแข่งขนัดา้นปริมาณกรณีท่ีสินคา้มีลั
กษณะแตกต่างกนั  7.1.2 
การแข่งขนัดา้นราคากรณีท่ีสินคา้มีลกัษ
ณะแตกต่างกนั 
 7.1.3 
เปรียบเทียบดุลยภาพตามแบบจ าลอง 
Cournotกบัแบบจ าลอง Bertrand  
7.1.4 
การแข่งขนัดา้นราคาตามแบบจ าลอง 
Stackelberg   
7.2 แบบจ าลองท าเลท่ีตั้ง (Location 
Model) 7.2.1 แบบจ าลอง Hotelling 
 7.2.2 
ท าเลท่ีตั้งท่ีมีลกัษณะเป็นวงกลม(Circular 
Approach) 

3 บรรยาย และท าแบบฝึกหดั ผศ. ดร. คมกริช 
ถาวรวนัชยั 
 

10 บทที ่8 การกระจุกตัว การควบกจิการ 
และอุปสรรคของการเข้ามาแข่งขัน 
8.1 
การวดัระดบัการกระจุกตวัของอุตสาหก

6 บรรยาย  และท าแบบฝึกหดั ผศ. ดร. คมกริช 
ถาวรวนัชยั 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

รรม(Concentration Measures) 
 8.1.1 อตัราส่วนการกระจุกตวั 4 
ราย(Four-Firm Concentration Ratio) 
 8.1.2 ดชันี Herfindahl – 
Hirshman (IHH)    
8.2 การควบกิจการ(Mergers) 
  
 8.2.1 
การควบกิจการตามแนวนอน(Horizonta
l Mergers)  
 8.2.2 
การควบกิจการตามแนวด่ิง(Vertical 
Mergers)  
8.3 อุปสรรคของการเขา้สู่ตลาด(Entry 
Barrier)     

8.3.1 
ตน้ทุนจมท าใหเ้กิดอุปสรรคขอ
งการเขา้มาแข่งขนั(Sunk 
CostGenerate Entry Barriers)
  

8.4 
การป้องกนัการเขา้มาแข่งขนัของผูผ้ลิต
รายใหม่(Entry Deterrence)  
 8.4.1 
การก าหนดปริมาณการผลิตภายใตแ้บบ
จ าลอง Bain-Sylos 
 8.4.2 Judo Economics  
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

 8.4.3 การเขา้มาแข่งขนับางส่วน 
8.5 
ตลาดท่ีมีผูผ้ลิตรายใหม่สามารถเขา้มาแข่ง
ขนัได(้Contestable Market) 
 

11 บทที ่9 การวจัิยและพฒันา(Research 
and Development) 
9.1 
การจ าแนกชนิดของการประดิษฐคิดคน้
ประเภท Process Innovation 
9.2 การแข่งขนัในการประดิษฐคิดคน้ 
 9.2.1 
ดุลยภาพของการแข่งขนัในการประดิษฐ
คิดคน้   
 9.2.2 
ระดบัท่ีเหมาะสมของค่าใชจ่้ายในการวจิั
ยและพฒันา  
 9.2.3 
ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะคน้พบ(Expected 
Date of Discovery) 
9.3 
รัฐบาลและการแข่งขนัในการคน้ควา้วจิ ั
ยระหวา่งประเทศ  
 9.3.1 
การช่วยเหลือของรัฐบาลในการพฒันาผ
ลิตภณัฑใ์หม ่  
 9.3.2 

6 บรรยาย  และท าแบบฝึกหดั ผศ. ดร. คมกริช 
ถาวรวนัชยั 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

การช่วยเหลือของรัฐบาลในการพฒันาข
บวนการผลิตใหม่  
9.4 ภาคผนวกทางคณิตศาสตร์ 

12 บทที ่10 การโฆษณา(Advertising) 
10.1โฆษณาท่ีชกัจูงใหซ้ื้อสินคา้(Persua
sive Advertising)  
 10.1.1 
การแสวงหาก าไรสูงสุดของผูผ้กูขาดจา
กการโฆษณา  10.1.2 
ระดบัของการโฆษณาท่ีเหมาะสม 
   
10.2 
การโฆษณาเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร(Informat
ive Advertising) 

 บรรยาย  และท าแบบฝึกหดั ผศ. ดร. คมกริช 
ถาวรวนัชยั 
 

13 บทที ่11 กลยุทธ์ทางการตลาด: 
Bundling Tying และ Dealerships 
11.1 Bundling และ Tying 
 11.1.1 Bundling 
ท าใหไ้ดก้  าไรมากข้ึนไดอ้ยา่งไร 
  
11.2.2 Tying 
ท าใหไ้ดก้  าไรมากข้ึนไดอ้ยา่งไร 
   
 11.1.3 Tying แบบผสม 
  
11.2 ตลาดของต าราเรียนมือสอง(Used 
Textbook Market)   

 บรรยาย  และท าแบบฝึกหดั ผศ. ดร. คมกริช 
ถาวรวนัชยั 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

 11.2.1 
การตดัสินใจของผูผ้ลิตใน Period ท่ี 2
    
 11.2.2 ก าไรของผูผ้ลิต 
 11.2.3 
สวสัดิการของสังคมในตลาดต าราเรียน
    
11.3 
ผูผ้ลิตกบัตวัแทนจ าหน่าย(Manufacturer 
and Dealer)  
 11.3.1 
พฤติกรรมของผูผ้ลิตและตวัแทนจ าหน่าย 

14 บทที ่12 กลยุทธ์ในการก าหนดราคาแบบ 
Two-Part Tariff และ Peak-Load 
Pricing 
12.1 Two-Part Tariff  
 12.1.1 
ผูบ้ริโภคท่ีไปใชบ้ริการคลบั  
             12.1.2 
กรณีท่ีไม่เก็บค่าสมาชิกรายปี  
            12.1.3 
กรณีท่ีเก็บค่าสมาชิกรายปีอยา่งเดียว
   
 12.1.4 
กรณีท่ีเก็บค่าสมาชิกรายปีและค่าบริการ
ต่อคร้ัง(Two-Part Tariff) 

 บรรยาย  และท าแบบฝึกหดั ผศ. ดร. คมกริช 
ถาวรวนัชยั 
 

15 บทที ่13 การตรวจสอบการท างาน  บรรยาย  และท าแบบฝึกหดั ผศ. ดร. คมกริช 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

และการจ่ายค่าตอบแทน 
13.1 ปัญหาระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้ง( 
Principle-Agent Problem )  
13.2 
แรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ภายใตภ้าวะค
วามแน่นอน   
13.3 
แรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ภายใตภ้าวะค
วามไม่แน่นอน   
13.4 การท างานโดยใชที้มผูท้  างาน
 13.4.1 
ระดบัความพยายามกรณีท่ีมีการรวมตวั
กนั   13.4.2 
ระดบัความพยายามกรณีท่ีไม่มีการรวม
ตวักนั   
13.5 
การแข่งขนัและการจ่ายเงินชดเชยส าหรั
บการบริหารงาน  
 13.5.1 
การจ่ายค่าตอบแทนใหก้บัผูจ้ดัการ
    
 13.5.2 ระดบัการตดัสินใจท่ีมี 2 
ขั้นตอน     
13.6 
ท าไมผูบ้ริหารจึงไดค้่าตอบแทนสูงกวา่
คนงาน 

ถาวรวนัชยั 
 

16 13.5    
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

การแข่งขนัและการจ่ายเงินชดเชยส าหรั
บการบริหารงาน  
 13.5.1 
การจ่ายค่าตอบแทนใหก้บัผูจ้ดัการ
    
 13.5.2 ระดบัการตดัสินใจท่ีมี 2 
ขั้นตอน     
13.6 
ท าไมผูบ้ริหารจึงไดค้่าตอบแทนสูงกวา่
คนงาน 

 
1. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
กจิกรรม

ที ่ 
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วธีิการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลาการ
ประเมิน 

(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการประ
เมินผล 

 

1  

1. การเขา้ชั้นเรียนและแบบฝึกหดั 
2.สอบกลางภาค 
3.สอบปลายภาค 

1-16 
8 

16 

10% 
40% 
50% 

 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
1. ต าราและเอกสาร 

- Gibbons, R. (1992), Game Theory for Applied Economists, Princeton, N.J.: Princeton 
University Press. 

- Rasmusen, E. (1989), Game and Information: An Introduction to Game Theory, 
Oxford: Blackwell. 
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- Shy, Oz (1995), Industrial Organization: Theory and Application, The MIT Press. 
- Tirole, J. 1988. The Theory of Industrial Organization. Cambridge, Mass.: MIT 

Press. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
- 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
http://lpn.nfe.go.th/web_lpn8/index.htm 
http://en.wikipedia.org/wiki/Price_elasticity_of_demand 
http://en.wikipedia.org/wiki/Income_elasticity_of_demand 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cross_elasticity_of_demand 
http://msci.chandra.ac.th/econ/Elasticity.ppt 
http://econ.tu.ac.th/archan/SUPACHAI/ec210_2_46/presentC3.ppt 
http://www.college-cram.com/study/economics/presentations/634 
http://lpn.nfe.go.th/web_lpn8/index.htm 
http://www.investopedia.com/university/economics/economics3.asp 
http://www.answers.com/topic/supply-and-demand 
http://kr.mnsu.edu/~renner/supdem.htm 
http://wps.prenhall.com/bp_ayers_micro_1/0,,487008-,00.utf8.html 
http://ingrimayne.com/econ/DemandSupply/OverviewSD.html 
http://www.csuchico.edu/~fshockley/syllabi/ch3.html/ 
http://schools-wikipedia.org/wp/s/Supply_and_demand.htm 
http://msci.chandra.ac.th/econ/ch2dseq.doc 
http://en.wikipedia.org/wiki/Production_function 
http://en.wikipedia.org/wiki/Production_function 
http://cepa.newschool.edu/het/essays/product/prodfunc.htm 
http://ingrimayne.com/econ/TheFirm/ProductionFunct.html 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cobb-Douglas_function 
http://www.humboldt.edu/~microeco/product.htm 
http://www.ses.wsu.edu/people/faculty/rosenman/web198/prod.htm 

http://lpn.nfe.go.th/web_lpn8/index.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Price_elasticity_of_demand
http://en.wikipedia.org/wiki/Income_elasticity_of_demand
http://en.wikipedia.org/wiki/Cross_elasticity_of_demand
http://msci.chandra.ac.th/econ/Elasticity.ppt
http://econ.tu.ac.th/archan/SUPACHAI/ec210_2_46/presentC3.ppt
http://www.college-cram.com/study/economics/presentations/634
http://lpn.nfe.go.th/web_lpn8/index.htm
http://www.investopedia.com/university/economics/economics3.asp
http://www.answers.com/topic/supply-and-demand
http://kr.mnsu.edu/~renner/supdem.htm
http://wps.prenhall.com/bp_ayers_micro_1/0,,487008-,00.utf8.html
http://ingrimayne.com/econ/DemandSupply/OverviewSD.html
http://www.csuchico.edu/~fshockley/syllabi/ch3.html/
http://schools-wikipedia.org/wp/s/Supply_and_demand.htm
http://msci.chandra.ac.th/econ/ch2dseq.doc
http://en.wikipedia.org/wiki/Production_function
http://en.wikipedia.org/wiki/Production_function
http://cepa.newschool.edu/het/essays/product/prodfunc.htm
http://ingrimayne.com/econ/TheFirm/ProductionFunct.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Cobb-Douglas_function
http://www.humboldt.edu/~microeco/product.htm
http://www.ses.wsu.edu/people/faculty/rosenman/web198/prod.htm
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http://www.unc.edu/depts/econ/byrns_web/ModMicro/MM07_Production/Interm_MICRO_07.pdf 
http://william-king.www.drexel.edu/top/prin/txt/ch/dimret4.html 
 

http://www.unc.edu/depts/econ/byrns_web/ModMicro/MM07_Production/Interm_MICRO_07.pdf
http://william-king.www.drexel.edu/top/prin/txt/ch/dimret4.html

