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เน้ือหา 
 1. การจ าแนกประเภทของตลาดทีม่กีารแข่งขนัไมส่มบรูณ์ 
 2. ลกัษณะของตลาดผกูขาดและดุลยภาพของผูผ้ลติในตลาดผกูขาด 
 3. ลกัษณะของตลาดกึง่แขง่ขนักึง่ผกูขาดและดุลยภาพของผูผ้ลติในตลาดกึง่แขง่ขนั

กึง่ผกูขาด 
 4. ลกัษณะของตลาดผูข้ายน้อยรายและดุลยภาพของผูผ้ลติในตลาดผูข้ายน้อยราย 

สาระส าคญั 
1. ตลาดแขง่ขนัไมส่มบรูณ์แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทยอ่ยคอื ตลาดผกูขาด ตลาดกึง่แขง่ขนั

กึง่ผกูขาด และตลาดผูข้ายน้อยราย 
2. ตลาดผกูขาดซึง่มผีูข้ายเพยีงรายเดยีว ในระยะสัน้อาจขาดทุน ไดก้ าไรเกนิปกต ิหรอื

ก าไรเกนิปกตกิไ็ด้ 
3. ตลาดกึง่แขง่ขนักึ่งผกูขาดมผีูผ้ลติ/ขายจ านวนมากและไมม่กีารกดีกนัการเขา้มา

แขง่ขนัท าใหใ้นระยะยาวผูผ้ลติในตลาดนี้จะไดร้บัเพยีงก าไรปกตเิท่านัน้ ส่วนในระยะ
สัน้อาจไดก้ าไรเกนิปกต ิก าไรปกต ิหรอืขาดทุนกไ็ด้ 

4. เสน้อุปสงคข์องผูผ้ลติในตลาดผูข้ายน้อยรายจะมลีกัษณะเป็นเสน้หกัมุม ณ ราคา
ตลาด และเสน้ MR จะขาดตอนตรงช่วงอุปสงคห์กัมุมนี้ 

จดุประสงค ์
1. สามารถอธบิายความหมายของตลาดแขง่ขนัไมส่มบรูณ์และจ าแนกความแตกต่าง

ระหว่างตลาดผกูขาด ตลาดกึ่งแขง่ขนักึง่ผกูขาดและตลาดผูข้ายน้อยรายได้ 
2. สามารถวเิคราะหด์ุลยภาพของผูผ้ลติในตลาดผกูขาดได้ 
3. สามารถวเิคราะหด์ุลยภาพของผูผ้ลติในตลาดกึง่แขง่ขนักึง่ผกูขาดได้ 
4. สามารถวเิคราะหด์ุลยภาพของผูผ้ลติในตลาดผูข้ายน้อยรายได้ 

บทที ่8 
ดุลยภาพของผู้ผลิตในตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ 

(Imperfectly Competitive Market) 
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ประเภทของตลาดแข่งขนัไม่สมบรูณ์ 

 ตลาดทีม่กีารแข่งขนัไมส่มบูรณ์ อาจแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทยอ่ย คอื 

1. ตลาดผกูขาด(Monopoly) 
2. ตลาดกึง่แขง่ขนักึ่งผกูขาด(Monopolistic Competition) 
3. ตลาดผูข้ายน้อยราย(Oligopoly) 

ตลาดผกูขาด (Monopoly) 
ลกัษณะของตลาดผกูขาด   
ตลาดผกูขาดมลีกัษณะส าคญัดงันี้คอื 
1) มผีูผ้ลติ/ขายเพยีงรายเดยีว 
2) ไมม่สีนิคา้อื่นทีส่ามารถทดแทนไดใ้กลเ้คยีง 
3) ผูผ้กูขาดมอี านาจก าหนดราคาและปรมิาณขาย 
4) สามารถกดีกนัไมใ่หม้คีู่แขง่ได ้
สาเหตท่ีุท าให้เกิดการผกูขาด 
1) ผูผ้ลติหลายรายรวมตวักนัเป็นบรษิทัเดยีว 
2) ไดส้ทิธผิกูขาดตามกฎหมาย เช่นกจิการสาธารณูปโภค โรงงานยาสบู 
3) ตอ้งท าการผลติขนาดใหญ่และลงทุนสงูมากจงึจะมปีระสทิธภิาพ ท าใหใ้นทอ้งถิน่

หนึ่งหรอืในประเทศหนึ่งมกีจิการประเภทน้ีไดเ้พยีงกจิการใหญ่กจิการเดยีว และ
ไมม่กีจิการรายยอ่ยแขง่ขนัได้ 

4) เป็นเจา้ของทรพัยากรหรอืวตัถุดบิในการผลติส าคญัเพยีงผูเ้ดยีว 
5) ไดล้ขิสทิธิห์รอืสทิธบิตัรจากการคดิคน้ ผูอ้ื่นลอกเลยีนไมไ่ด ้

 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนท่ี 1 
 ระบุกจิการทีเ่ป็นผูผ้กูขาดมา 5 กจิการและตรวจสอบว่าเพราะเหตุใดกจิการเหล่านี้
จงึมอี านาจผกูขาด 
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ดลุยภาพของหน่วยธรุกิจในตลาดผกูขาด 

 ดุลยภาพของผูผ้ลติหรอืหน่วยธุรกจิในตลาดผูกขาด กค็อืภาวะทีผู่้ผลติไดก้ าไรสูงสุด 
(หรอืขาดทุนน้อยทีสุ่ด) โดยเงือ่นไขส าคญัทีจ่ะท าใหผู้ผ้ลติอยูใ่นภาวะดุลยภาพกค็อื ผูผ้ลติต้อง
ก าหนดราคาและปรมิาณผลติ ณ ระดบัที่ รายรับหน่วยสุดท้าย(MR)=ต้นทุนหน่วยสุดท้าย
(MC) 

 การวเิคราะหภ์าวะดุลยภาพในทีน่ี้จะแยกพจิารณาเป็น 2 กรณี เช่นเดยีวกบักรณีการ
วเิคราะหด์ุลยภาพในตลาดทีม่กีารแขง่ขนัโดยสมบรูณ์ คอื 

(ก) กรณดีุลยภาพในระยะสัน้ 
(ข) กรณดีุลยภาพในระยะยาว 

ดลุยภาพของผูผ้กูขาดในระยะสัน้ 

 เนื่องจากการวเิคราะหภ์าวะดุลยภาพของผูผ้ลติเป็นการวเิคราะหส์ถานการณ์ทีผู่ผ้ลติ
จะไดก้ าไรสงูสุด ดงันัน้การวเิคราะหจ์งึต้องเกี่ยวขอ้งกบัรายรบัและต้นทุน แต่ลกัษณะของเสน้
ต้นทุนในตลาดผูกขาดนัน้ ไม่แตกต่างจากเส้นต้นทุนในตลาดที่มกีารแข่งขนัโดยสมบูรณ์ซึ่ง
ศกึษาไปแลว้ ดงันัน้ สิง่ทีจ่ะตอ้งพจิารณาก่อนจะวเิคราะหภ์าวะดุลยภาพในตลาดผูกขาด กค็อื
ลกัษณะของเส้นต้นทุนที่ส าคญัที่เกี่ยวข้องกบัการวเิคราะห์ อนัได้แก่เส้นรายรบัเฉลี่ย (AR) 
และเสน้รายรบัหน่วยสุดทา้ย (MR) 

 ในตลาดผูกขาด ผู้ผลิตจ าเป็นจะต้องลดราคาลงถ้าหากต้องการจะขายสนิค้าให้ได้
จ านวนมากขึ้น เส้นอุปสงค์ของผู้ผลติจะเป็นเส้นเดยีวกนักบัเส้นรายรบัเฉลี่ย (AR) และมี
ลกัษณะทอดลงจากซ้ายไปขวา ส่วนเส้นรายรบัหน่วยสุดทา้ย (MR)นัน้จะทอดลงจากซ้ายไป
ขวาเช่นเดยีวกนั แต่จะอยูใ่ตเ้สน้ AR โดยมคี่าความชนั (slope) เป็น 2 เท่าของเสน้ AR 

 ตวัอย่างจากตารางและรปูต่อไปนี้ จะแสดงถงึการค านวณค่ารายรบัรวม รายรบัเฉลี่ย 
และรายรบัหน่วยสุดทา้ย ตลอดจนลกัษณะของเสน้รายรบัเฉลีย่และรายรบัหน่วยสุดทา้ย ซึง่จะ
น าไปใชใ้นการวเิคราะหภ์าวะดุลยภาพต่อไป  
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ตารางที ่1 
อุปสงค์ รายรับรวม(TR) รายรับเฉลีย่(AR) และรายรับหน่วยสุดท้าย(MR) 

ในตลาดผูกขาด 
 

ราคา(P) ปริมาณ(Q) TR(PxQ) AR=
Q
TR  MR=

Q
TR


  

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

10 
18 
24 
28 
30 
30 
28 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 

10 
8 
6 
4 
2 
0 
-2 

 
เส้นรายรับเฉลีย่(AR)และรายรับหน่วยสุดท้าย(MR) ในตลาดผูกขาด 

    
ในระยะสัน้  หน่วยธุรกจิทีเ่ป็นผูผ้กูขาดอาจอยูใ่นสถานการณ์ได ้3 แบบคอื 

 1.ไดก้ าไรเกนิปกต ิ
2.ไดก้ าไรปกต ิ
3.ขาดทุน  

ปริมาณผลิต 

ราคา รายรับ 

0 

AR, D 
MR 
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กรณีมีก าไรเกินปกติ 

 หน่วยธุรกจิในตลาดผูกขาด มโีอกาสจะไดก้ าไรเกนิปกต ิซึง่กค็อืรายรบัรวม (TR) สูง
กว่าตน้ทุนรวม (TC)  

 
ดุลยภาพในกรณกี าไรเกนิปกติ 

        
 จากรปู  ปรมิาณผลติทีเ่หมาะสมอยู ่ณ ระดบัที ่MR=MC ดงันัน้ผลติ =OQ 
ณ ระดบัการผลติ OQ นี้ รายรบัเฉลีย่(AR)=AQ ตน้ทุนเฉลีย่(AC)=BQ 
 ดงันัน้ ก าไรต่อหน่วย =AB  ก าไรทัง้หมด = AB x OQ = AB x CB = พืน้ทีส่ ีเ่หลีย่ม 
PABC              

กรณีก าไรปกติ 

 แม้จะเป็นหน่วยธุรกิจในตลาดผูกขาด แต่ก็มโีอกาสที่จะได้ก าไรเพยีงแค่ก าไรปกต ิ
(ก าไรทางเศรษฐศาสตร ์=0)เท่านัน้ ซึง่อาจเนื่องจากประสทิธภิาพการผลติที่ต ่า ท าใหต้้นทุน
ต่อหน่วยสงูเกนิไป 

 

 

 

 

ปริมาณผลิต 

ราคา รายรับ 

O 

AR 
MR 

AC 

MC 

  Q 

A 

B 

P 

C 
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ดุลยภาพในกรณกี าไรปกติ 

 
จากรปู  ปรมิาณผลติทีเ่หมาะสมอยูท่ี่ ณ ระดบัการผลติที ่MR=MC ดงันัน้ผลติ =OQ 

  ทีก่ารผลติ OQ นี้ รายรบัเฉลีย่(AR)=AQ ตน้ทุนเฉลีย่(AC)=AQ 
  รายรบัเฉลีย่ = ตน้ทุนเฉลีย่ ดงันัน้ก าไร =0 (มเีพยีงก าไรปกต)ิ 

กรณีขาดทุน 
 หน่วยธุรกจิมโีอกาสทีจ่ะขาดทุนไดแ้มว้่าจะเป็นธุรกจิผูกขาด ซึง่โดยทัว่ไปเป็นเพราะ
ตน้ทุนต่อหน่วยทีสู่งเกนิไปเป็นส าคญั 
 

ดลุยภาพในกรณีขาดทุน 

      

ปริมาณผลิต 

ราคา รายรับ 

O 

AR 
MR 

AC MC 

  Q 

A P 

ปริมาณผลิต 

ราคา รายรับ 

O 

AR MR 

AC MC 

  Q 

A 

B 

P 
C 
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จากรปู  ปรมิาณผลติทีเ่หมาะสมอยู่ ณ ระดบัการผลติที ่MR=MC ดงันัน้ผลติ =OQ 
   ทีร่ะดบัการผลติ OQ นี้  รายรบัเฉลีย่(AR)=AQ ตน้ทุนเฉลีย่(AC)=BQ 
 ดงันัน้ ขาดทุนต่อหน่วย = BA ขาดทุนทัง้หมด = BA x OQ = BA x PA = พืน้ที่
สีเ่หลีย่ม PCBA 

ดลุยภาพของผูผ้กูขาดในระยะยาว 

 ในระยะยาว มคีวามเป็นไปไดส้งูทีผู่ผ้กูขาดจะได้ก าไรเกนิปกต ิแต่กเ็ป็นไปไดว้่าจะ
ก าไรปกตหิรอืขาดทุนเช่นกนั 
 

ดุลยภาพกรณกี าไรเกินปกติในระยะยาว 

 
       

จากรปู  ปรมิาณผลติทีเ่หมาะสมอยู่ ณ ระดบัที ่MR=LMC ดงันัน้ผลติ =OQ 
  ทีป่รมิาณผลติ OQ  รายรบัเฉลีย่(AR)=AQ ตน้ทุนเฉลีย่(LAC)=BQ 
  ดงันัน้ ก าไรต่อหน่วย = AB ก าไรทัง้หมด = AB x OQ = AB x CB  
= พืน้ทีส่ ีเ่หลีย่ม PABC 
 

 
 
 

ปริมาณผลิต 

ราคา รายรับ 

O 

AR 
MR 

LAC LMC 

  Q 

A 

B 

P 

C 

กิจกรรมการเรียนท่ี 2 
 เขยีนรปูกราฟวเิคราะหด์ุลยภาพของกจิการผกูขาดในระยะสัน้และระยะยาว 
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ตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด (Monopolistic Competition) 

      ลกัษณะของตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด  

1) มผีูข้ายจ านวนมาก แต่ละรายเป็นเพยีงส่วนยอ่ยของตลาด 
2) สนิคา้แตกต่างกนั แต่ใชแ้ทนกนัได้ 
3) ไมม่อุีปสรรคกดีกนัการเขา้มาแขง่ขนั 
4) ผูซ้ือ้และผูข้ายมคีวามรอบรูใ้นภาวะตลาดค่อนขา้งด ี
5) ผูข้ายบางรายสามารถท าใหผู้บ้รโิภคพอใจสนิคา้ของเขาเป็นพเิศษ เช่นดว้ยการ  
    โฆษณา ท าใหเ้กดิอ านาจผกูขาดไดร้ะดบัหนึ่ง 

 เส้นอปุสงคต่์อสินค้าของผูข้ายแต่ละรายในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 

 ลกัษณะคลา้ยเสน้อุปสงคห์รอืเสน้รายรบัเฉลีย่ (AR) และเสน้รายรบัหน่วยสุดทา้ย 
(MR)ในตลาดผกูขาด แต่มคีวามลาดมากกว่า เพราะอุปสงคต่์อสนิคา้ในตลาดกึง่แข่งขนักึง่
ผกูขาด มคีวามยดืหยุน่ต่อราคามากกว่า 
 

เส้นอุปสงค์ของหน่วยธุรกจิในตลาดกึง่แข่งขันกึง่ผูกขาด 

         

 ดลุยภาพในระยะสัน้  ผูผ้ลติ/ขายสนิคา้ในตลาดกึ่งแขง่ขนักึง่ผกูขาดอาจอยูใ่น
สถานการณ์ได ้3 แบบคอื 
 1.ก าไรเกนิปกต ิ

2.ก าไรปกต ิ
3.ขาดทุน  

ปริมาณผลิต 

ราคา รายรับ 

0 

AR, D 

MR 
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กรณีมีก าไรเกินปกติ 

 หน่วยธุรกจิในตลาดกึง่แข่งขนักึง่ผกูขาดทีท่ าการผลติอยา่งมปีระสทิธภิาพและตน้ทุน
เฉลีย่ต ่า จะมโีอกาสไดก้ าไรเกนิปกต ิซึง่กค็อืรายรบัรวมสงูกว่าต้นทุนรวม 

ดลุยภาพกรณีก าไรเกินปกติ 

 
 จากรปู ปรมิาณผลติทีเ่หมาะสมอยู่ ณ ระดบัที ่MR=MC ดงันัน้ผลติ =OQ 
  ทีป่รมิาณผลติ OQ   รายรบัเฉลีย่(AR)=AQ ตน้ทุนเฉลีย่(AC)=BQ 

  ดงันัน้ ก าไรต่อหน่วย =AB ก าไรทัง้หมด  = AB x OQ 

              = AB x CB  

              = พืน้ทีส่ ีเ่หลีย่ม PABC 
2.กรณีก าไรปกติ 

 หน่วยธุรกจิในตลาดกึง่แขง่ขนักึง่ผกูขาดอาจท าการผลติและไดก้ าไรทางเศรษฐศาสตร์
เท่ากบั  0  หรอืไดเ้พยีงก าไรปกตเิท่านัน้ในระยะสัน้ 
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ดลุยภาพในกรณีก าไรปกติ 

 
จากรปู  ปรมิาณผลติทีเ่หมาะสมอยู่ ณ ระดบัที ่MR=MC ดงันัน้ผลติ =OQ 

  ทีป่รมิาณผลติ OQ   รายรบัเฉลีย่(AR)=AQ ตน้ทุนเฉลีย่(AC)=AQ 
  รายรบัเฉลีย่ = ตน้ทุนเฉลีย่ ดงันัน้ก าไร =0 (มเีพยีงก าไรปกต)ิ 

 กรณีขาดทุน 

 หน่วยธุรกิจในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด มีโอกาสที่จะขาดทุนได้ในระยะ สัน้ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้ประสทิธภิาพในการผลติต ่า ท าใหต้้นทุนต่อหน่วยสูงเกนิไปเมื่อเทยีบกบั
ราคาสนิคา้ทีข่ายได ้ 
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ดลุยภาพในกรณีขาดทุน 

  
จากรปู  ปรมิาณผลติทีเ่หมาะสมอยู่ ณ ระดบัที ่MR=MC ดงันัน้ผลติ =OQ 

  ทีป่รมิาณผลติ OQ     รายรบัเฉลีย่(AR)=AQ  ตน้ทุนเฉลีย่(AC)=BQ 
  ดงันัน้ ขาดทุนต่อหน่วย =BA ขาดทุนทัง้หมด = BA x OQ = BA x PA  
                   = พืน้ทีส่ ีเ่หลีย่ม PCBA 
 
ดลุยภาพในระยะยาว 

 ในระยะยาว หน่วยธุรกิจที่ผลิต/ขายในตลาดกึ่งแข่งขนักึ่งผูกขาดจะมแีต่ก าไรปกติ
เท่านัน้ เพราะถ้าเกดิก าไรเกนิปกต ิ จะดงึดูดใจใหม้ผีูเ้ขา้ผลติแข่งขนัมากขึน้ ท าให้ราคาและ
ก าไรลดลง จนเหลอืแต่ก าไรปกต ิ
 ในทางกลบักนัถ้าหน่วยธุรกจิในตลาดนี้เกดิการขาดทุน  ผูผ้ลติบางรายที่มปีระสทิธภิาพ
ต ่ากว่ารายอื่น ๆ จะไม่สามารถทนการขาดทุนไดแ้ละต้องเลกิกจิการไปก่อน ท าใหผ้ลผลติใน
ตลาดมน้ีอยลง ราคาสงูขึน้ การขาดทุนลดลงจนหมดไปเหลอืแต่ก าไรปกต ิ
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ดลุยภาพในระยะยาว 

 
จากรปู  ปรมิาณผลติทีเ่หมาะสมอยู่ ณ ระดบัที ่MR=LMC ดงันัน้ผลติ =OQ 

  ทีป่รมิาณผลติ OQ  รายรบัเฉลีย่(AR)=AQ    ตน้ทุนเฉลีย่(LAC)=AQ 
  รายรบัเฉลีย่ = ตน้ทุนเฉลีย่ ดงันัน้ก าไร =0 (มเีพยีงก าไรปกต)ิ 
 

 

ตลาดผูข้ายน้อยราย(Oligopoly) 

ลกัษณะของตลาด  ตลาดผูข้ายน้อยรายมลีกัษณะทีส่ าคญัดงันี้ 

 1.มผีูข้ายจ านวนน้อย 

 2.สนิคา้แตกต่างกนั แต่ใชท้ดแทนกนัไดด้ ี

 3.กดีกนัไมใ่หม้ผีูเ้ขา้มาแข่งขนัได ้

 4.มกัแขง่ขนักนัในดา้นอื่นมากกว่าดา้นราคา (non-price competition) เช่นแขง่ขนั
ดา้นโฆษณา ดา้นคุณภาพ ดา้นบรกิาร 

 

กิจกรรมการเรียนท่ี 3 
 เขยีนรปูกราฟวเิคราะหด์ุลยภาพของกจิการในตลาดกึง่แขง่ขนักึง่ผกูขาดในระยะ
สัน้และระยะยาว 

ปริมาณผลิต 

ราคา รายรับ 

O 

AR 

MR 

LAC 
LMC 

  Q 

A P 



 173 EC 103 

เส้นอปุสงค ์หรือ เส้นรายรบัเฉล่ีย (AR)  
 เสน้อุปสงคใ์นตลาดผูข้ายน้อยรายจะมลีกัษณะเป็นเสน้อุปสงคห์กัมมุ (Kinked 
Demand Curve) โดยจะหกัมมุ ณ ราคาตลาดขณะนัน้ 
 

เส้นอุปสงค์ในตลาดผู้ขายน้อยราย 

 
สาเหตท่ีุเส้นอปุสงคห์กัมมุ   

 ในช่วงเหนือราคาตลาด เส้นอุปสงค์จะมลีกัษณะค่อนข้างลาด  ซึ่งแสดงว่าอุปสงค์
ในช่วงนี้มคีวามยดืหยุ่นต่อราคามาก เนื่องจากถ้าผูผ้ลติรายใดขึน้ราคาขายสูงกว่าราคาตลาด 
คู่แข่งจะไม่ขึน้ราคาตาม ท าให้ปรมิาณขาย(ของผู้ผลติที่ขึ้นราคา)ลดลงมาก รายรบัรวมของ
ผูผ้ลตินัน้จะลดลง ดงันัน้ผูผ้ลติในตลาดประเภทนี้จะไมก่ลา้ขึน้ราคาใหส้งูกว่าราคาตลาด 

 ส่วนในช่วงใต้ราคาตลาดนัน้ เส้นอุปสงค์จะมลีกัษณะค่อนขา้งชนั ซึง่แสดงว่าอุปสงค์
ในช่วงนี้มคีวามยดืหยุ่นต่อราคาน้อย เนื่องจากถ้าผูผ้ลติรายใดลดราคาขายต ่ากว่าราคาตลาด 
คู่แขง่จะลดราคาตาม ท าใหป้รมิาณขาย(ของผูผ้ลติทีล่ดราคาก่อนรายอื่น)เพิม่ขึน้เพยีงเลก็น้อย 
รายรบัรวมของผูผ้ลติรายนัน้จะลดลง ดงันัน้ผู้ผลติในตลาดประเภทนี้จะไม่กล้าลดราคาให้ต ่า
กว่าราคาตลาด  
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ราคา,รายรับ 
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เส้นอปุสงคช่์วงเหนือราคาตลาด 

 
 จากรปู ถา้หน่วยธุรกจิขึน้ราคาจาก OP เป็น OP1 จะท าใหป้รมิาณขายลดลงมาก จาก 
OQ จาก OQ1  จงึไมม่หีน่วยธุรกจิรายใดทีอ่ยากขึน้ราคาสงูกว่าราคาตลาด 

เส้นอปุสงคช่์วงใต้ราคาตลาด 

 
 จากรปู ถา้หน่วยธุรกจิลดราคาจาก OP เป็น OP2 ปรมิาณขายจะเพิม่ขึน้เพยีงเลก็น้อย
จาก OQ เป็น OQ2 จงึไมม่ผีูข้ายรายใดอยากลดราคาต ่ากว่าราคาตลาด 

ดงันัน้จงึอาจสรุปได้ว่าหน่วยธุรกจิทีผ่ลติ/ขายในตลาดผูข้ายน้อยราย จะไม่พยายาม
เปลีย่นแปลงราคาไปจากราคาตลาด 

 

P 
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เส้น MR ในตลาดผูข้ายน้อยราย 
 ผลจากการที่เส้นรายรบัเฉลี่ย (AR) เป็นเส้นหกัมุม ณ ราคาตลาด ท าใหเ้ส้นรายรบั
หน่วยสุดทา้ย (MR) จะขาดตอนตรงช่วงหกัมมุนัน้  

 

เส้น MR ในตลาดผูข้ายน้อยราย 

 
ดลุยภาพในตลาดผูข้ายน้อยราย 

 เงือ่นไขทีจ่ะท าใหห้น่วยธุรกจิในตลาดผูข้ายน้อยรายอยู่ในภาวะดุลยภาพ กค็อืจะต้อง
ท าการผลติ ณ ระดบัที่ต้นทุนหน่วยสุดท้าย(MC) เท่ากบัรายรบัหน่วยสุดท้าย(MR) และ
เนื่องจากว่าหน่วยธุรกจิจะก าหนดราคาไม่แตกต่างไปจากราคาตลาดในขณะนัน้ MC จงึต้อง
เท่ากบั MR  ตรงช่วงที่ MR ขาดตอนเสมอ ซึ่งจะท าให้ราคา(ดูจาก AR)อยู่ที่ราคาตลาด
ขณะนัน้พอด ี

 แมว้่ากจิการทีท่ าการผลติในตลาดนี้มกัมแีนวโน้มทีจ่ะไดก้ าไรเกนิปกต ิแต่กเ็ป็นไปได้
ทีจ่ะมเีพยีงก าไรปกตหิรอือาจขาดทุนได ้

1.กรณีมีก าไรเกินปกติ 
 หน่วยธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยราย จะได้รบัก าไรเกนิปกตถิ้า ณ ระดบัการผลติดุลย
ภาพนัน้ รายรบัเฉลีย่ (และรายรบัรวม) รวมมคี่ามากกว่าตน้ทุนเฉลีย่(และตน้ทุนรวม) 
 

ปริมาณผลิต 
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กรณีได้ก าไรเกินปกติ 

        
 จากรปู ปรมิาณผลติทีเ่หมาะสมอยูท่ี่ MR=MC ดงันัน้ผลติ =OQ 
  ทีป่รมิาณผลติ OQ   รายรบัเฉลีย่(AR)=AQ    ตน้ทุนเฉลีย่(AC)=BQ 
  ดงันัน้ ก าไรต่อหน่วย = AB  ก าไรทัง้หมด  = AB x OQ  = AB x PA   

       = พืน้ทีส่ ีเ่หลีย่ม PABC 
2.กรณีก าไรปกติ 

 หน่วยธุรกจิในตลาดผูข้ายน้อยราย จะไดก้ าไรเพยีงแค่ก าไรปกต ิถ้าหาก ณ การผลติ
ระดบัดุลยภาพนัน้ รายรบัเฉลีย่(และรายรบัรวม) เท่ากบัตน้ทุนเฉลีย่(และตน้ทุนรวม) พอด ี

ดลุยภาพในกรณีก าไรปกติ 
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 จากรปู ปรมิาณผลติทีเ่หมาะสมอยูท่ี่ MR=MC ดงันัน้ผลติ =OQ 
  ทีป่รมิาณผลติ OQ    รายรบัเฉลีย่(AR)=AQ    ตน้ทุนเฉลีย่(AC)=AQ 
  ดงันัน้ก าไรต่อหน่วย = 0   มเีพยีงก าไรปกต ิ

3.กรณีขาดทุน 

 หน่วยธุรกจิในตลาดทีม่ผีูข้ายน้อยรายอาจประสบปญัหาการขาดทุน ถ้าหาก ณ ระดบั
การผลติดุลยภาพนัน้ รายรบัเฉลีย่(และรายรบัรวม)ต ่ากว่าตน้ทุนเฉลีย่(และตน้ทุนรวม) 

 
กรณีขาดทุน 

 
จากรปู  ปรมิาณผลติทีเ่หมาะสมอยูท่ีM่R=MC  ดงันัน้ผลติ =OQ 

  ทีป่รมิาณผลติ OQ  รายรบัเฉลีย่(AR)=AQ   ตน้ทุนเฉลีย่(AC)=BQ 
  ดงันัน้จงึขาดทุนต่อหน่วย = BA และขาดทุนทัง้หมด = BA x OQ   
= BA x PA = พืน้ทีส่ ีเ่หลีย่ม PCBA 

พฤติกรรมการก าหนดราคาตลาด 

 เนื่องจากมผีูข้ายจ านวนน้อย การแข่งขนัดา้นราคาจะส่งผลกระทบทางลบต่อผูข้ายทุก
ราย ท าให้หน่วยธุรกิจในตลาดที่มผีู้ขายน้อยรายไม่นิยมแข่งขนักนัด้านราคา และมกัใช้วิธี
ต่อไปนี้ในการก าหนดราคาตลาด ซึง่ทุกหน่วยธุรกจิในตลาดจะใชเ้ป็นหลกัในการตดัสนิใจ 
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1) ถ้าหน่วยธุรกจิในตลาดผูข้ายน้อยรายมขีนาดใกลเ้คยีงกนั การก าหนดราคาตลาดมกั
นิยมใช้วธิรีวมหวักนัตกลงราคา (Collusion) หรอืรวมหวักนัผูกขาด ทัง้โดยเปิดเผย
และไม่เปิดเผย ซึ่งนอกจากตกลงกนัเรื่องราคาแล้ว จ าเป็นจะต้องตกลงเรื่องจ ากัด
ปรมิาณผลติดว้ย เพื่อใหร้าคาอยูใ่นระดบัสงูได้ 

2) ถ้าหน่วยธุรกจิบางรายในตลาดมขีนาดใหญ่กว่า หรอืมสี่วนแบ่งตลาดมากกว่ารายอื่น
อยา่งชดัแจง้ การก าหนดราคาตลาดมกัเป็นแบบตัง้ราคาตามผูน้ า โดยการทีผู่ข้ายราย
ย่อยจะถอืว่าผูผ้ลติรายใหญ่นัน้เป็นผูน้ าดา้นราคา(Price Leader) ถ้ารายใหญ่ตัง้ราคา
อยา่งไร รายยอ่ยกจ็ะตัง้ราคาตามนัน้ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการเรียนท่ี 4 
 เขยีนรปูกราฟวเิคราะหด์ุลยภาพของกจิการในตลาดผูข้ายน้อยราย 
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ค าถามท้ายบท 
1. ในตลาดผกูขาด ถา้ราคา = 100 บาท จะมผีูซ้ือ้ 100 หน่วย รายรบัเฉลีย่ (AR) ในกรณีนี้ 

จะมคี่าเท่าใด 
  (ก) 1         (ข) 10         (ค)   100          (ง)  ขอ้มลูไมเ่พยีงพอ 
2.  ขอ้ใดถูกตอ้งเกีย่วกบัลกัษณะของเสน้รายรบัเฉลีย่ (AR)        
 (ก)  เสน้ AR ในตลาดผกูขาดเป็นเสน้หกัมมุ (Kinked Demand Curve)               
 (ข)  เสน้ AR ในตลาดแขง่ขนัสมบรูณ์เป็นเสน้ทอดลงจากซา้ยไปขวา 
 (ค)  เสน้ AR ในตลาดผูข้ายน้อยรายเป็นเสน้ทอดลงจากซา้ยไปขวา 
 (ง)  ไมม่ขีอ้ถูก 
3. เงือ่นไขทีผู่ผ้ลติในตลาดแขง่ขนัสมบูรณ์จะไดก้ าไรสงูสุดคอืขอ้ใด 
 (ก)  รายรบัเฉลีย่ (AR) = รายรบัเพิม่ (MR) 
 (ข)  รายรบัเฉลีย่ (AR) = ตน้ทุนเพิม่ (MC) 
 (ค)  รายรบัเพิม่ (MR) = ตน้ทุนเฉลีย่ (AC) 
 (ง)  รายรบัเพิม่ (MR) = ตน้ทุนเพิม่ (MC) 
4. เงือ่นไขทีผู่ผ้ลติในตลาดกึง่แขง่ขนักึง่ผกูขาดจะไดก้ าไรสงูสุดคอืขอ้ใด 
 (ก)  รายรบัเฉลีย่ (AR) = รายรบัเพิม่ (MR) 
 (ข)  รายรบัเฉลีย่ (AR) = ตน้ทุนเพิม่ (MC) 
 (ค)  รายรบัเพิม่ (MR) = ตน้ทุนเฉลีย่ (AC) 
 (ง)  รายรบัเพิม่ (MR) = ตน้ทุนเพิม่ (MC) 
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เฉลยค าถามท้ายบทท่ี  5 - 8 
 
เฉลยค าถามทา้ยบทที ่5 
1. ตอบขอ้ (ง)    2. ตอบขอ้ (ค)    3. ตอบขอ้ (ก)    4. ตอบขอ้ (ง)    5. ตอบขอ้ (ง) 
 
เฉลยค าถามทา้ยบทที ่6 
1. ตอบขอ้ (ค)    2. ตอบขอ้ (ง)    3. ตอบขอ้ (ค)     
 
เฉลยค าถามทา้ยบทที ่7 
1. ตอบขอ้ (ง)    2. ตอบขอ้ (ง)     
 
เฉลยค าถามทา้ยบทที ่8 
1. ตอบขอ้ (ค)    2. ตอบขอ้ (ง)    3. ตอบขอ้ (ง)    4. ตอบขอ้ (ง)     
 
 


