
 

บทที่ 6 

ทฤษฎีตนทุนการผลิต รายรับและกําไรจากการผลิต 

 
1. ทฤษฎีตนทุนการผลิต 

การที่ผูผลิตจะตัดสินใจทําการผลิตสินคาหรือบริการเปนจํานวนเทาใดจากปจจัยการ
ผลิตที่มีอยูในขณะน้ันจึงจะไดรับกําไรสูงสุดหรือขาดทุนนอยที่สุด ผูผลิตจะตองนําตนทุนการ
ผลิต และรายรับจากการผลิตมาเปรียบเทียบกัน การศึกษาทฤษฎีตนทุนการผลิต รายรับจาก
และกําไรจากการผลิต จึงเปนการศึกษาทางดานอุปทานของสินคาหรือบริการซึ่งเปนการ
พิจารณาทางดานพฤติกรรมของผูผลิตเชนเดียวกันกับทฤษฎีการผลิตซึ่งตองอาศัยความรู
ทางดานทฤษฎีการผลิตเปนพ้ืนฐานในการวิเคราะห 

1.1 ความหมายของตนทุนชนิดตางๆ  

1.  ตนทุนคาเสียโอกาส (Opportunity Cost)  

ดวยเหตุที่ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจมีสาเหตุมาจากทรัพยากรมีจํากัด แต
ความตองการของมนุษยมีไมจํากัด ดังน้ัน การที่จะนําทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไปผลิตสินคา
หรือบริการชนิดหนึ่ง ยอมหมายถึงจํานวนสินคาหรือบริการชนิดอ่ืนที่ใชทรัพยากรจํานวน
เดียวกันหายไปจากสังคม  เชน การที่ผูผลิตใชทรัพยากรจํานวนหนึ่งผลิตสินคา A ก็หมายถึง
สินคา B, C , D , ….ที่ผลิตโดยใชทรัพยากรจํานวนเดียวกันหายไปจากสังคม  การที่นักศึกษา
ใชเวลาในการอานหนังสือเตรียมสอบ ก็จะทําใหหมดโอกาสที่จะใชเวลาดังกลาวไปดูภาพยนตร
หรือเที่ยวเตร  หรือการใชเวลาในการศึกษาเลาเรียนก็หมดโอกาสที่จะใชเวลานั้นทํางานหา
รายได   เปนตน  การตัดสินใจเลือกใชทรัพยากรในทางใดทางหนึ่งจึงทําใหเกิดตนทุนในการ
เลือกเกิดขึ้น   ตนทุนดังกลาวนี้เราเรียกวา ตนทุนคาเสียโอกาส (opportunity cost) ดังนั้น 
ตนทุนคาเสียโอกาสจึงหมายถึง มูลคาสูงสุดของผลประโยชนที่ควรจะไดรับ แตไมไดรับเน่ืองจาก
นําทรัพยากรไปใชในทางเลือกอ่ืนแลว 
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2. ตนทุนทางบัญชี และตนทุนทางเศรษฐศาสตร (Accounting Cost and 
Economic Cost) 

(ก)  ตนทุนทางบัญชี (Accounting Cost)  

ตนทุนทางบัญชี (accounting cost)    หมายถึง   คาใชจายตางๆที่เกิดขึ้นใน
การผลิตสินคาหรือบริการที่ผูผลิตไดจายออกไปจริงๆ เชน คาวัตถุดิบ คาน้ํา คาไฟฟา เปนตน 
โดยคาใชจายดังกลาวผูผลิตสามารถบันทึกลงในบัญชีรายจายของธุรกิจซ่ึงเปนตนทุนที่มองเห็น
ได (explicit cost) 

(ข) ตนทุนทางเศรษฐศาสตร (Economic Cost) 

ตนทุนทางเศรษฐศาสตร (economic cost) หมายถึง ผลรวมของคาใชจายใน
การผลิตสินคาหรือบริการที่จายออกไปจริงๆ หรือตนทุนที่มองเห็นได (explicit cost) กับ
คาใชจายที่ไมไดจายออกไปจริงๆ หรือตนทุนที่มองไมเห็น (implicit cost)  

ตนทุนที่มองไมเห็น เปนคาใชจายที่เกิดจากการที่ผูผลิตนําปจจัยการผลิตของ
ตนเองมาใชในการผลิตสินคาหรือบริการ ดังนั้น จึงตองมีการประเมินคาใชจายเหลานี้ออกมา
เปนตัวเงินในรูปของตนทุนคาเสียโอกาส (opportunity cost)  เชน นายดํานําแรงงานและเงินทุน
ของตัวเองมาใชในการผลิต ตนทุนคาเสียโอกาสของแรงงานคือ คาจางหรือเงินเดือนถานายดํา
ไปรับจางหรือทํางานที่อ่ืน สวนตนทุนคาเสียโอกาสของเงินทุนคือ ดอกเบี้ยถานายดํานําเงินทุน
ไปฝากธนาคาร เปนตน 

ดังนั้น  ตนทุนทางบัญชี    =    ตนทุนที่มองเห็นได 

ตนทุนทางเศรษฐศาสตร   =    ตนทุนที่มองเห็นได + ตนทุนที่มองไมเห็น  

เม่ือเปรียบเทียบตนทุนทางบัญชีและตนทุนทางเศรษฐศาสตรแลวจะพบวา   
ตนทุนทางเศรษฐศาสตรมีคาสูงกวาตนทุนทางบัญชี  ดังน้ันกําไรทางเศรษฐศาสตรจึงต่ํากวา
กําไรทางบัญชี 

3.  ตนทุนทางตรง และตนทุนทางออม (Direct  Cost  and Indirect Cost)  

(ก)  ตนทุนทางตรง (Direct Cost)  

ตนทุนทางตรง (direct cost)  หมายถึง  คาใชจายตางๆที่เกิดจากการผลิต    
สินคาหรือบริการโดยตรงเชน คาวัตถุดิบ คาน้ํา คาไฟฟา เปนตน  

 EC 111                         166 



 

(ข) ตนทุนทางออม (Indirect Cost) 

ตนทุนทางออม (indirect cost)  หมายถึง  คาใชจายตาง ๆ ที่มิไดเกิดขึ้นจาก
การผลิตสินคาหรือบริการโดยตรง เชน คาโสหุยหรือคาวิ่งเตนตางๆ เปนตน 

4.  ตนทุนเอกชน และตนทุนสังคม (Private Cost and Social Cost) 

(ก) ตนทุนเอกชน (Private Cost) 

ตนทุนเอกชน (private cost) หมายถึง  คาใชจายในการผลิตสินคาหรือบริการ
ทั้งหมดของผูผลิตที่เกิดขึ้นภายในหนวยธุรกิจ ซึ่งเราเรียกอีกอยางหนึ่งวา ตนทุนภายใน 
(internal cost) 

ตนทุนเอกชน    =    ตนทุนภายใน 

(ข) ตนทุนสังคม (Social  Cost) 

ตนทุนสังคม (social  cost) หมายถึง  ผลรวมของคาใชจายในการผลิตสินคา
หรือบริการทั้งหมดของผูผลิตทั้งที่เกิดขึ้นภายในหนวยธุรกิจเองและภายนอกหนวยธุรกิจ   ซึ่งก็
คือผลรวมของตนทุนภายใน (internal cost) กับตนทุนภายนอก (external cost) ที่เกิดขึ้น 

ตนทุนภายนอก เปนตนทุนที่เกิดขึ้นจากการที่ผูผลิตมุงแสวงหากําไรสูงสุดจาก
การผลิต  โดยพยายามลดตนทุนการผลิตภายในหนวยธุรกิจใหต่ําที่สุด  เชน  การปลอยนํ้าเสีย
หรือควันพิษออกสูสภาพแวดลอมของโรงงานอุตสาหกรรม โดยมิไดติดตั้งเครื่องกรองน้ําเสีย
หรือเครื่องกรองอากาศเสียกอนปลอยออกสูสภาพแวดลอม ทําใหน้ําเนาเสีย  สัตวน้ําในแมน้ํา 
ลําคลองตาย  ประชาชนในบริเวณใกลเคียงไดรับผลกระทบจากน้ําเนาเสียและควันพิษ         
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในทางลบดังกลาวนี้   เราเรียกวา ตนทุนภายนอก (external cost)  

ตนทุนสังคม    =     ตนทุนภายใน  +  ตนทุนภายนอก 

อยางไรก็ตาม  ในการผลิตสินคาหรือบริการของผูผลิตเพ่ือใหไดกําไรสูงสุด     
ผูผลิตจะคํานึงถึงตนทุนภายในหรือตนทุนเอกชนเทานั้น ดังน้ัน การวิเคราะหตนทุนการผลิตใน
ที่นี้ จะพิจารณาเฉพาะตนทุนเอกชน  ซึ่งประกอบดวยตนทุนที่มองเห็นได (explicit cost) และ
ตนทุนมองไมเห็น (implicit  cost)  โดยจะแยกการพิจารณาออกเปนตนทุนการผลิตในระยะสั้น 
และตนทุนการผลิตในระยะยาว 
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1.2 การวิเคราะหตนทุนการผลิตในระยะสั้น  

การวิเคราะหตนทุนการผลิตในระยะสั้น (the  short - run cost analysis) อยูภายใต
เง่ือนไขวา ปจจัยการผลิตบางชนิดเปลี่ยนแปลงไมได ดังน้ัน ในระยะสั้น หนวยธุรกิจจึงมีการใช
ปจจัยการผลิต  2 ชนิดคือ ปจจัยคงที่ (fixed factor) และปจจัยผันแปร (variable factor)  ตนทนุ
การผลิตจึงประกอบดวย ตนทุนคงที่ (fixed cost) และตนทุนผันแปร (variable cost)  และ
โดยทั่วไปเม่ือเรากลาวถึงตนทุนการผลิตในระยะสั้น เรามักจะละคําวา ระยะสั้นเอาไว เชนตนทุน
คงที่ในระยะสั้นเราก็จะกลาววา ตนทุนคงที่  แตถาเปนตนทุนการผลิตในระยะยาว โดยทั่วไปเรา
จะระบุลงไปเลยวา เปนตนทุนการผลิตในระยะยาว  อยางไรก็ตาม ทั้งตนทุนการผลิตในระยะสั้น
และตนทุนการผลิตในระยะยาวสามารถแบงออกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี้ 

1.  ประเภทของตนทุนการผลิตในระยะสั้น 

(ก)  ตนทุนคงที่ทั้งหมด (Total Fixed Cost : TFC)  

ตนทุนคงที่ทั้งหมด (total fixed cost ) หมายถึง  คาใชจายที่เกิดจากการใช
ปจจัยคงที่ทั้งหมด ซึ่งจะไมเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิตไมวาผูผลิตจะทําการผลิต
หรือไมผลิตก็ตามจะมีจํานวนคงที่เสมอ  เชน  คาเชาที่ดิน  คากอสรางอาคาร  คาเครื่องมือ     
เครื่องจักร  เปนตน 

(ข)  ตนทุนผันแปรทั้งหมด (Total Variable Cost : TVC)  

ตนทุนผันแปรทั้งหมด (total variable cost) หมายถึง คาใชจายที่เกิดจากการ
ใชปจจัยผันแปรทั้งหมด ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิต ถาผลิตมากก็จะเสีย
คาใชจายมาก ถาผลิตนอยก็จะเสียคาใชจายนอย และถาไมผลิตเลยก็จะไมเสียคาใชจายเลย 
เชน คาวัตถุดิบ  คาน้ํา  คาไฟฟา  เปนตน 

(ค)  ตนทุนทั้งหมด (Total Cost : TC) 

ตนทุนทั้งหมด  (total cost) หมายถึง  คาใชจายที่เกิดจากการใชปจจัยการผลิต
ทุกชนิด  ซึ่งในระยะสั้นประกอบดวยตนทุนคงที่ทั้งหมดและตนทุนผันแปรทั้งหมด    โดยจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิต 

TC     =      TFC + TVC 
 
 

 EC 111                         168 



 

(ง)  ตนทุนคงที่เฉลี่ย (Average Fixed  Cost : AFC) 

ตนทุนคงที่เฉลี่ย (average fixed  cost) หมายถึง ตนทุนคงที่ทั้งหมดเฉลี่ยตอ 1 
หนวยของผลผลิต หาไดจากการนําตนทุนคงที่ทั้งหมดหารดวยปริมาณผลผลิตทั้งหมด ตนทุน
คงที่เฉลี่ยจะมีคาลดลงเรื่อยๆ เม่ือขยายการผลิตออกไป 

AFC    =      TFC
                                                 Q 

       (จ)  ตนทุนผันแปรเฉลี่ย (Average Variable Cost : AVC) 

ตนทุนผันแปรเฉลี่ย (average variable cost) หมายถึง ตนทุนผันแปรทั้งหมด
เฉลี่ยตอ 1 หนวยของผลผลิต หาไดจากการนําตนทุนผันแปรทั้งหมดหารดวยปริมาณ  ผลผลิต
ทั้งหมด ตนทุนผันแปรเฉลี่ยจะมีคาลดลงในระยะแรกจนถึงระดับหนึ่งของปริมาณการผลิต    
หลังจากนั้นจะเพ่ิมขึ้นเม่ือขยายการผลิตออกไป 

AVC =     TVC
                                                     Q   

         (ฉ)  ตนทุนเฉลี่ย (Average Cost : AC) 

ตนทุนเฉลี่ย (average cost)  หมายถึง  ตนทุนทั้งหมดเฉลี่ยตอ 1 หนวยของ
ผลผลิต หาไดจากการนําตนทุนทั้งหมดหารดวยปริมาณผลผลิตทั้งหมด ซึ่งจะมีคาเทากับผลรวม
ของตนทุนคงที่เฉลี่ยกับตนทุนผันแปรเฉลี่ย  ตนทุนเฉลี่ยจะมีคาลดลงในระยะแรกจนถึงระดับ
หนึ่งของปริมาณการผลิต หลังจากนั้นจะเพ่ิมขึ้นเม่ือขยายการผลิตออกไป 
    AC     =       TC
                                                            Q 
                                                  =       TFC + TVC
                                                                 Q 
                                                  =       AFC + AVC 

 

 (ช)  ตนทุนเพิ่มหรือตนทุนหนวยสุดทาย (Marginal Cost : MC) 

ตนทุนเพ่ิม (marginal cost) หมายถึง ตนทุนทั้งหมดที่เปลี่ยนแปลงไป   เม่ือ
ผลิตผล ผลิตเพ่ิมขึ้น 1 หนวย หาไดจากการนําตนทุนทั้งหมดที่เปลี่ยนแปลงไปหารดวยปริมาณ
ผลผลิตทั้งหมดที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในระยะสั้นตนทุนเพ่ิมก็คือตนทุนผันแปรแตละหนวยที่

EC 111  169 



 

เปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งจะมีคาลดลงในระยะแรกจนถึงระดับหน่ึงของปริมาณการผลิต  หลังจากนั้น
จะเพ่ิมขึ้นเม่ือขยายการผลิตออกไป 

    MC      =       ΔTC  

                                                   ΔQ 

                                        =       Δ(TFC + TVC)

                                                          ΔQ 

     =      O + ΔTVC

                                                     ΔQ 

               =       ΔTVC     

                                       ΔQ 

โดยกําหนดให 

ΔTVC =        การเปลี่ยนแปลงของตนทุนผันแปรทั้งหมด 

ΔQ =        การเปลี่ยนแปลงของปริมาณผลผลิตทั้งหมด 

ดังนั้น      MC   ก็คือ    คาความชันของเสน TC และ TVC 

2.  ลักษณะของเสนตนทุนประเภทตางๆ 
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   ตารางที่ 6.1  ตนทุนประเภทตางๆ 
 

ป ริ ม า
ณการ
ผลิต 
(Q) 

ต น ทุ น
ค ง ที่
ทั้งหมด 
(TFC) 

ตนทุน 
ผันแปร 
ทั้งหมด 
(TVC) 

ตนทุน 
ทั้งหมด 
(TC) 

ต น ทุ น
ค ง ที่
เฉลี่ย 
(AFC) 

ตนทุนผัน
แปรเฉลี่ย 
(AVC) 

ตนทุน 
เฉลี่ย 
(AC) 

ต น ทุ น
เพ่ิม 
(MC) 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

6 
6 
6 
6 
6 
6 

0 
7 
9 
18 
35 
66 

6 
13 
15 
24 
41 
72 

- 
6 
3 
2 
1.50 
1.20 

- 
7 
4.50 
6 
8.75 
13.20 

- 
13 
7.50 
8 
10.25 
14.40 

- 
7 
2 
9 
17 
31 

 
 

 TC 

TVC 

TFC 

  ตนทุน 

ปริมาณผลผลติ 
 

    O 

 
 

   
  

   
 
 
 
 

รูปที่ 6.1  ตนทุนคงที่ทั้งหมด (TFC)  ตนทุนผันแปรทั้งหมด (TVC)  
และตนทุนทั้งหมด (TC) 
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 ตนทุน 

     ปริมาณผลผลติ 

  AFC 

AVC 

AC 

MC 

 O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.2  ตนทุนคงที่เฉลี่ย (AFC) ตนทุนผันแปรเฉลี่ย (AVC)                                     
ตนทุนเฉลี่ย (AC) และตนทนุเพิ่ม (MC) 

 

จากตารางที่ 6.1  เราสามารถนํามาเขียนเปนเสนตนทุนประเภทตาง ๆ  ไดดังรูปที่ 6.1 
และรูปที่ 6.2  โดยใหแกนตั้งแสดงตนทุนการผลิต สวนแกนนอนแสดงปริมาณผลผลิต ซึ่ง
สามารถอธิบายลักษณะของเสนตนทุนประเภทตางๆ ไดดังนี้ 

(ก) เสนตนทุนคงที่ทั้งหมด (TFC)  

เสนตนทุนคงที่ทั้งหมด   (TFC)  จะมีลักษณะเปนเสนตรงขนานกับแกนนอน    
เน่ืองจากตนทุนคงที่ทั้งหมดมีจํานวนคงที่ตลอดไมวาผูผลิตหรือหนวยธุรกิจจะทําการผลิต
หรือไมผลิตก็ตาม 

(ข)  เสนตนทุนผันแปรทั้งหมด (TVC)  

เสนตนทุนผันแปรทั้งหมด (TVC)  จะออกจากจุดกําเนิด (origin)   เน่ืองจากเมื่อยัง
ไมมีการผลิต จะไมมีคาใชจายประเภทนี้เกิดขึ้น  และเมื่อเร่ิมทําการผลิตคาใชจายประเภท
ตนทุนผันแปรจะเพ่ิมขึ้นแตจะเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ลดลง สังเกตไดจากเสน TVC  มีความลาดชัน
ลดลงเรื่อยๆ  (MC มีคาลดลง)  ทั้งน้ีเน่ืองจากปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกวาตนทุนผัน
แปรที่เพ่ิมขึ้นจนถึงปริมาณการผลิตระดับหน่ึง ตนทุนผันแปรทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่เพ่ิมขึ้น  
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เสน TVC จะมีความลาดชันสูงขึ้น (MC มีคาเพิ่มขึ้น) เน่ืองจากปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นในอัตราที่
นอยกวาตนทุนผันแปรที่เพ่ิมขึ้น 

(ค)  เสนตนทุนทั้งหมด (TC)  

เสนตนทุนทั้งหมด (TC) มีลักษณะเหมือนกับเสน TVC แตจะอยูสูงกวา TFC และ  
TVC ทั้งนี้เน่ืองจาก TC = TFC + TVC และชวงหางตามแนวดิ่งระหวางเสน TC กับ  TVC ณ 
ทุกๆ ระดับปริมาณการผลิตก็คือคาของ TFC   

การหาเสน TC สามารถหาได 2 วิธีคือ วิธีแรกหาไดโดยการรวมเสน TFC และ 
TVC เขาดวยกัน และอีกวิธีหน่ึงหาไดจากการวิเคราะหดุลยภาพของผูผลิต ณ จุดที่เสนผลผลิต
เทากัน (isoquant curve) สัมผัสกับเสนตนทุนเทากัน (isocost curve) ซึ่งพิจารณาไดดังรูปที่ 
6.3  
 
 ปจจัย Y                                                 ตนทุน      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expansion Path 

E1

        E/
1    E2  E3 

 
    O 

N1

Y1

 
N3

N2

E/
3 

      M1      M2     M3 ปจจัย X O 

      OQ2

  ปริมาณผลผลิต  Q1          Q2   Q3

TC 

OQ3

 OQ1

 
 
C/

3

C/
2

C/
1

                               (ก)                                              (ข)                                               

รูปที่ 6.3  การหาเสน TC  จากการวิเคราะหดุลยภาพของผูผลิต 

 
        จากรูปที่ 6.3 (ก) ในระยะสั้น  สมมุติให Y เปนปจจัยคงที่  และ X เปนปจจัยผันแปร      
ผูผลิตไมสามารถเลือกสวนผสมของการใชปจจัย X และปจจัย Y มากกวาหรือนอยกวา OY1 ได 
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แมสวนผสมของการใชปจจัย 2 ชนิด จะอยู ณ จุดต่ําสุดของตนทุนการผลิตก็ตาม  การผลิต
สินคาจํานวน OQ1  ผูผลิตสามารถผลิตไดที่จุด E/

1 เพียงจุดเดียว  โดยตนทุนต่ําสุดในขณะนั้น
คือ OC/

1 ซึ่งจะเห็นวาปจจัยคงที่มีขนาดใหญมากเกินไปสําหรับปริมาณการผลิต OQ1  สวน
ปริมาณการผลิต OQ2  ผูผลิตสามารถผลิตไดดวยตนทุนการผลิตที่ต่ําที่สุดหรือ OC/

2 ในที่นี้ก็คือ
จุด E2 เนื่องจากเสนตนทุนคงที่หรือ OY1 ตัดกับเสนผลผลิตเทากันตรงสวนผสมของการใช
ปจจัย X และปจจัย Y ที่เสียตนทุนการผลิตต่ําที่สุดพอดี   แสดงใหเห็นวาปริมาณการผลิต OQ2 
เปนปริมาณการผลิตที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการใชปจจัยการผลิตทั้ง 2 ชนิดที่มีอยูในขณะนั้น   
สําหรับปริมาณการผลิต OQ3 ผูผลิตไมสามารถทําการผลิตที่จุด  E3 ได  แตสามารถทําการผลิต
ที่จุด E/

3 ซึ่งเสียตนทุนการผลิตต่ําสุดในขณะนั้นเทากับ OC/
3   ไดเทานั้น  ซึ่งจะเห็นวาในกรณีนี้

ปจจัยคงที่มีขนาดเล็กเกินไป และเม่ือเชื่อมจุดความสัมพันธระหวางปริมาณการผลิตและตนทุน
การผลิตในแตละระดับ เม่ือปจจัย Y ไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดแลว   เราจะไดเสนตนทุน      
ทั้งหมดในระยะสั้น หรือเสน TC  ดังรูป 6.3 (ข)  

(ง)  เสนตนทุนคงที่เฉลี่ย  (AFC) 

เสนตนทุนคงที่เฉลี่ย (AFC)  มีลักษณะลาดลงจากซายไปขวาหรือมีความชันเปนลบ
เม่ือขยายการผลิตออกไป คาของ AFC จะลดลงเรื่อยๆ ทั้งน้ีเนื่องจาก TFC มีคาคงที่ ขณะที่
ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ลักษณะของเสน AFC นี้ เราเรียกวา Rectangular Hyperbola 
ซึ่งมีคุณสมบัติคือ พ้ืนที่ภายใตเสน AFC จะมีคาเทากันตลอดทุกๆ จุดบน AFC   

(จ)  เสนตนทุนผันแปรเฉลี่ย (AVC) 

เสนตนทุนผันแปรเฉลี่ย   (AVC) มีลักษณะเปนรูปตัวยู  (U – Shape)   กลาวคือ   
ในระยะแรกเมื่อขยายการผลิตออกไป เสน AVC จะลดลงเรื่อยๆ จนถึงจุดต่ําสุด ณ ปริมาณการ
ผลิตระดับหนึ่ง หลังจากนั้นเสน AVC จะเพ่ิมสูงขึ้นเม่ือปริมาณการผลิตเพ่ิมขึ้น  ลักษณะของ
เสน AVC  จะมีความสัมพันธในทางตรงกันขามเสนผลผลิตเฉลี่ย (average product : AP) ซึ่ง
สามารถพิสูจนไดดังนี้ 

 AVC = 
Q

TVC
       

โดยสมมุติให   X  =  จํานวนปจจัยผันแปรที่ใช  ,  Px   =   ราคาตอหนวยของ
ปจจัย X    
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 AVC = 
Q

XPx        

  =         
MP

1
Px         (เพราะวา  Q  =  AP) 

และจากการศึกษาทฤษฎีการผลิตที่ผานมาจะพบวา  คาของ AP จะมีคาเพิ่มขึ้น
เร่ือยๆ ในระยะแรกจนถึงจุดสูงสุด ณ ปริมาณการใชปจจัยผันแปรระดับหนึ่ง หลังจากนั้นจะ
คอยๆ ลดลงเม่ือมีการใชปจจัยผันแปรเพิ่มขึ้น ดังน้ัน คาของ AVC จึงมีคาลดลงในระยะแรก  
จนถึงจุดต่ําสุด ณ ปริมาณการผลิตระดับหน่ึง หลังจากนั้นจึงคอยๆ เพ่ิมสูงขึ้นเม่ือปริมาณการ
ผลิตเพ่ิมขึ้น  และ ณ ปริมาณการใชปจจัยการผลิตที่ทําให AP มีคาสูงที่สุดจะเปนระดับเดียวกัน
กับปริมาณการผลิตที่ทําให AVC มีคาต่ําสุด ดังรูปที่ 6.4  

 (ฉ)  เสนตนทุนเฉลี่ย (AC) 

เน่ืองจากเสนตนทุนเฉลี่ย (AC) คือผลรวมของเสน AFC กับ AVC ตลอดทุกๆ 
ระดับปริมาณการผลิต ดังนั้นเสน  AC จึงตองอยูเหนือเสน AVC และเสน AFC  แตจุดต่ําสุดของ  
AC จะอยู ณ ปริมาณการผลิตที่สูงกวาจุดต่ําสุดของ AVC และชวงหางของ AC กับ AVC  ก็คือ 
AFC  ลักษณะของเสน AC จะเหมือนเสน AVC ทุกประการ กลาวคือ ในระยะแรก AC จะมีคา
ลดลง  เนื่องจาก AFC และ AVC  ตางมีคาลดลง หรือแมกระทั่ง AVC มีคาเพิ่มขึ้นก็ตาม  แต
การเพิ่มขึ้นของ AVC มีคานอยกวาการลดลงของ AFC   AC ก็ยังมีคาลดลง   แตเม่ือใดก็ตามที่
การเพิ่มขึ้นของ AVC มีคามากกวาการลดลงของ AFC  AC  จะมีคาเพิ่มขึ้น   ดังนั้นปริมาณการ
ผลิต ณ จุดที่ AC มีคาต่ําสุด  จึงเปนปริมาณการผลิตที่มีอัตราเหมาะสมที่สุด (Optimum Rate 
of Output)  พิจารณาจากรูปที่ 6.2 

(ช)  เสนตนทุนเพิ่มหรือตนทุนหนวยสุดทาย (MC)  

เสนตนทุนเพ่ิม (MC) มีลักษณะคลายกับเสน AC และ AVC กลาวคือ ในระยะแรก
จะมีคาลดลง จนถึงจุดต่ําสุด ณ ปริมาณการผลิตระดับหนึ่ง  หลังจากนั้นจะมีคาเพิ่มขึ้นเม่ือ
ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น  และ MC จะมีคาเทากับ AC และ AVC ณ จุดต่ําสุดของ ACและ AVC 
(เสน MC จะตัดกับเสน AC และ AVC ณ จุดต่ําสุดของเสน AC และ AVC) นอกจากนี้ลักษณะ
ของเสน MC ยังมีความสัมพันธในทางตรงกันขามกับเสนผลผลิตเพิ่ม (marginal product : MP)  
ซึ่งสามารถพิสูจนไดดังนี้ 
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ดังน้ัน เม่ือ MP เพ่ิมขึ้น  MC จะลดลง  และถา MP ลดลง  MC จะเพ่ิมขึ้น   และ
ปริมาณการใชปจจัยการผลิตที่ทําให MP มีคาสูงสุดก็จะเปนระดับเดียวกันกับปริมาณการผลิต
เดียวที่ทําให MC มีคาต่ําสุดดวย ดังรูปที่ 6.4  
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                  ปริมาณผลผลิต 

           O 

 
AP 

 
MP            ปจจัยการผลติ     

              
ตนทุน 

 (ก) เสน AP กับ MP 

 (ข) เสน AVC กับ MC 
   MC AVC 

                                  O                                                ปริมาณผลผลิต   
  

รูปที่ 6.4  ความสัมพันธระหวาง AVC กับ AP และ MC กับ MP 
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1.3 การวิเคราะหตนทุนการผลิตในระยะยาว  

สําหรับการวิเคราะหตนทุนการผลิตในระยะยาว (the long - run cost analysis) จะ
อยูภายใตเง่ือนไขวาปจจัยทุกชนิดสามารถเปลี่ยนแปลงได  ดังน้ันในระยะยาวจึงมีแตตนทุน  
ผันแปรเพียงชนิดเดียว ทั้งน้ีเน่ืองจากในระยะยาวผูผลิตสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดของโรงงาน
ใหมีความเหมาะสมกับปริมาณการผลิตในระดับหน่ึงๆ โดยจะเลือกขนาดของโรงงานที่ทําใหเสีย   
ตนทุนการผลิตเฉลี่ยต่ําสุดตรงระดับปริมาณการผลิตน้ันเสมอ  ซึ่งแตกตางกับการผลิตในระยะ
สั้น  ผูผลิตไมสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดของโรงงานได จึงจําเปนตองใชขนาดของโรงงานที่มีอยู
ในขณะน้ันผลิตสินคาหรือบริการตามปริมาณการผลิตที่ตองการ  ดังน้ัน  เสนตนทุนการผลิตใน
ระยะยาวจึงแสดงใหเห็นถึงคาใชจายที่ต่ําที่สุด ณ ทุกๆ ระดับปริมาณการผลิตนั้นเสมอ 

1.  ตนทุนทั้งหมดในระยะยาว (Long - Run Total Cost : LTC) 

ตนทุนทั้งหมดในระยะยาว (long - run total cost)  หมายถึง คาใชจายทั้งหมด
ที่เกิดจากการใชปจจัยผันแปรเพื่อผลิตสินคาหรือบริการจํานวนหนึ่ง   เสน  LTC มีลักษณะ
คลายกับเสน STC  กลาวคือ ในระยะแรกจนถึงระดับหน่ึงของปริมาณการผลิต LTC จะเพ่ิมขึ้น
ในอัตราที่ลดลง เนื่องจากปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกวาตนทุนที่เพ่ิมขึ้น หลังจากนั้น 
LTC จะเพ่ิมขึ้นในอัตราที่เพ่ิมขึ้น  เนื่องจากปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นในอัตราที่นอยกวาตนทุนที่
เพ่ิมขึ้น   เสน  LTC  จึงลาดชันกวาในระยะแรก ดังรูปที่ 6.5 
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      ปจจัย Y                                                     ตนทุน    

N3  
 C 

 E1

  E2

  E3
N2

N1 

    O                M1          M2            M3  ปจจัยX O                Q1                    Q2 Q3 ปริมาณผลผลิต      

OQ3

OQ2

C2

C1 

C3

LTC 

OQ1

(ก) (ข) 

รูปที่ 6.5  การหาเสน  LTC จากเสนแนวทางการขยายการผลิต 

จากรูปที่  6.5 เสน   OC   คือเสนแนวทางการขยายการผลิต  (expansion  path)    ซึ่ง
เปนเสนที่เชื่อมจุดดุลยภาพของการผลิตที่ทําใหผูผลิตเสียคาใชจายหรือตนทุนการผลิตต่ําที่สุด 
จุด  E1  ,  E2  และ  E3  เปนจุดที่แสดงสวนผสมของการใชปจจัย X และปจจัย Y ที่เสียตนทุน
การผลิตต่ําสุดเทากับ OC1 , OC2 และ OC3 ณ ระดับปริมาณการผลิต OQ1 , OQ2 และ  OQ3  
ตามลําดับ     เม่ือเชื่อมจุดความสัมพันธระหวางตนทุนการผลิตและปริมาณผลผลิตระดับตางๆ
แลว จะไดเสนตนทุนการผลิตในระยะยาวหรือ  LTC  อยางไรก็ตาม การหาเสน  LTC  นอกจาก
จะหาจากเสนแนวทางการขยายการผลิตแลว  เรายังสามารถหาไดจากทางเดินของจุดๆหนึ่งบน
เสน  STC ขนาดตางๆ ที่มีการใชสวนผสมของปจจัยคงที่และปจจัยผันแปร ณ ปริมาณการผลิต
ที่เสียตนทุนการผลิตต่ําสุดดวย  ดังรูปที่ 6.6 
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                                ตนทุน 

ปริมาณผลผลติ O 

    P 
Q 

R 
 STC1

                 STC3  T   
                         LTC        
  STC2 

 

 
 

รูปที่ 6.6  เสน  LTC และความสัมพันธระหวางเสน LTC กับเสน  STC ขนาดตางๆ 

จากรูปที่ 6.6  สมมุติใหผูผลิตมีปจจัยคงที่อยู 3 ขนาด  คือ  OY1 , OY2   และ  OY3 แต
ละขนาดเมื่อนํามาใชรวมกับปจจัยผันแปร  จะกอใหเกิดปริมาณการผลิตระดับหน่ึงที่ทําใหผูผลิต
เสียตนทุนการผลิตต่ําสุดบนเสน STC1 , STC2 และ  STC3  ตามลําดับ  และเมื่อเราลากเสน
เชื่อมจุดที่มีการใชสวนผสมของปจจัยคงที่ขนาดตางๆ รวมกับปจจัยผันแปรตรงระดับปริมาณ
การผลิตที่เสียตนทุนต่ําสุด บนเสน STC1 , STC2 และ STC3  เขาดวยกันแลว เสนที่ไดคือเสน 
LTC หรือเสน OPQR  ซึ่งจะมีลักษณะเปนเสนโคงกระโดดเปนชวงๆ   อยางไรก็ตาม  ถาปจจัย
คงที่สามารถเปลี่ยนแปลงไดอยางตอเน่ือง  เสน  LTC  ก็จะมีลักษณะเปนเสนโคงตอเน่ืองกัน ใน
ที่นี้คือเสน OT  ซึ่งเราอาจกลาวไดอีกอยางหนึ่งวา  เสน  LTC  ก็คือเสนที่แสดงแนวทางเดิน
ของจุดๆหนึ่งบนเสน STC ของโรงงานขนาดตางๆ ที่ตอเน่ืองกัน 

2.  ตนทุนเฉลี่ยในระยะยาว (Long - Run  Average Cost : LAC) 

ตนทุนเฉลี่ยในระยะยาว  (long - run  average cost) หมายถึง  ตนทุนทั้งหมดใน 
ระยะยาวเฉลี่ยตอ 1 หนวยของผลผลิต 

   LAC =  
Q

LTC
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จากรูปที่ 6.6  STC1 , STC2  และ  STC3  เปนเสนตนทุนทั้งหมดในระยะสั้นที่มีการใช
ปจจัยคงที่ขนาดตางๆที่มีอยูในขณะนั้นรวมกับปจจัยผันแปร   และจากเสนตนทุนทั้งหมดใน
ระยะสั้นน้ี  เราสามารถนํามาสรางเสน SAC1 , SAC2 และ  SAC3  ได ตามลําดับ ดังรูปที่ 6.7 
   
                   ตนทุน 

 LAC 

 SAC3SAC2 

 SAC1

 
   A 

  B 

 O              Q1               Q
/
2     Q2      Q3              ปริมาณผลผลติ 

C 

            

รูปที่ 6.7  เสน LAC และความสัมพันธระหวางเสน LAC กับเสน SAC ขนาดตางๆ 

จากรูปที่ 6.7  เสน  LAC  จะมีลักษณะเปนรูปตัวยู (U – Shape)  กลาวคือ ในระยะแรก
เม่ือขยายการผลิตออกไป  ตนทุนเฉลี่ยจะลดลงจนถึงจุดต่ําสุด (จุด C) ณ ปริมาณการผลิตระดับ
หน่ึง  (OQ3) เน่ืองจากมีการประหยัดตอขนาด (economies of scale)  เกิดขึ้นในหนวยธุรกิจ  
ขนาดของโรงงานที่เหมาะสมที่สุด (Optimum Scale of Plant) คือโรงงานขนาดที่ 3 หรือ SAC3  
และระดับปริมาณการผลิตที่มีอัตราเหมาะสมที่สุด (Optimum Rate of Output) ก็คือ  OQ3  
หลังจากนั้นหากผูผลิตยังคงขยายการผลิตออกไปอีก  จะเกิดการไมประหยัดตอขนาด 
(diseconomies of scale)  เกิดขึ้น   เสน  LAC จะเพ่ิมสูงขึ้น  
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จากรูปที่ 6.7  ถาผูผลิตผลิตสินคาหรือบริการนอยกวา OQ1  เขาจะเลือกใชโรงงาน
ขนาดที่ 1 (SAC1)  เนื่องจากเสียตนทุนการผลิตต่ําสุด  แตถาเขาผลิตสินคาหรือบริการอยู
ในชวง  Q1 – Q2  เขาควรเลือกใชโรงงานขนาดที่ 2  (SAC2)  เชน  ณ  ปริมาณการผลิตที่ OQ/

2  
ถาใชโรงงานขนาดที่ 1 (SAC1) หรือโรงงานขนาดที่ 3  (SAC3) จะเสียตนทุนการผลิตเทากับ  
AQ/

2  แตถาใชโรงงานขนาดที่ 2 (SAC2) จะเสียตนทุนการผลิตเพียง BQ/
2  ซึ่งต่ํากวาการใช

โรงงานขนาดที่ 1 และขนาดที่ 3  และถาทําการผลิตมากกวา  OQ2   โรงงานขนาดที่ 3  จะเปน
ขนาดของโรงงานที่เหมาะสมที่สุด  ซึ่งจะเห็นไดวา  ในระยะยาวผูผลิตสามารถเลือกขนาดของ
โรงงานขนาดตางๆ ที่เหมาะสม ณ ระดับปริมาณการผลิตตางๆ ที่ทําใหเขาเสียตนทุนการผลิต
ต่ําสุดเสมอ ซึ่งในระยะสั้นผูผลิตไมสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดของโรงงานที่ทําการผลิตไดเม่ือ
ตองการขยายการผลิตออกไปเกินระดับหน่ึง ทําใหเขาตองเสียคาใชจายหรือตนทุนการผลิต
เฉลี่ยสูงขึ้นจากการใชขนาดใชโรงงานที่มีอยูในขณะนั้น   ดังน้ัน  เสน LAC จึงเปนเสนที่ลาก
สัมผัสสวนต่ําสุดของ SAC ในแตละระดับปริมาณการผลิต หรือเปนเสนที่แสดงตนทุนเฉลี่ย
ต่ําสุดสําหรับทุกๆ ระดับปริมาณการผลิตซึ่งจะมีลักษณะเปนเสนโคงกระโดดเปนชวงๆ   
อยางไรก็ตาม หากผูผลิตสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดของโรงงานไดอยางตอเน่ือง  เสน  LAC ก็
จะมีลักษณะเปนเสนโคงที่ตอเน่ืองกัน ดังรูปที่ 6.8 
 

ตนทุน 

     

                   O                                                                ปริมาณผลผลิต 

รูปที่ 6.8  เสน LAC ที่มีลักษณะเปนเสนโคงอยางตอเน่ือง  
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ในทํานองเดียวกัน เสน LAC ก็คือเสนที่แสดงแนวทางเดินของจุดๆหนึ่งบนเสน  SAC  
ของโรงงานขนาดตางๆ ที่ตอเน่ืองกัน 

เม่ือนํารูปที่ 6.6  และ 6.7 มาพิจารณารวมกัน จะพบวาการเลือกขนาดของโรงงานที่
เหมาะสม ณ ปริมาณการผลิตในแตละระดับเพ่ือใหเสียตนทุนการผลิตต่ําสุด  ไมวาจะพิจารณา
ทางดานตนทุนทั้งหมด (TC) หรือตนทุนเฉลี่ย (AC)  ก็สอดคลองกัน  ดังรูปที่ 6.9 
 

   P 
Q 

 R  STC1

      STC2      

        O          Q0     Q1           Q2       Q3               ปริมาณผลผลติ 

SAC3 SAC2 

 SAC1

LTC 

L A C 

STC3 

(ข) ความสัมพนัธ 
     ระหวาง SAC  
     กับ LAC 

(ก) ความสัมพันธ  
     ระหวาง STC  
     กับ LTC 

ตนทุน 

ตนทุน 

           O            Q0 Q1           Q2      Q3                    ปริมาณผลผลติ         

รูปที่ 6.9 ขนาดของโรงงานที่เหมาะสม พิจารณาจากความสัมพันธระหวาง 
                   STC กับ LTC และ SAC กับ LAC  
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3.  ตนทุนเพิ่มหรือตนทุนหนวยสุดทายในระยะยาว (Long–Run Marginal Cost: LMC) 

ตนทุนเพ่ิมในระยะยาว (long – run marginal cost) หมายถึง ตนทุนทั้งหมดใน
ระยะ ยาวที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อผลิตผลผลิตเพ่ิมขึ้น 1 หนวย เน่ืองจากในระยะยาวมีเฉพาะ    
ตนทุนผันแปรเทานั้น ดังน้ัน  ตนทุนเพ่ิมในระยะยาวจึงหมายถึง ตนทุนผันแปรทั้งหมดที่
เปลี่ยนแปลงไป เม่ือผลิตผลผลิตเพ่ิมขึ้น 1 หนวย 

   LMC = 
Q

LTC

Δ
Δ

 

   = 
Q

LTVC

Δ
Δ

   (เพราะวา  TFC = 0) 

การหาเสนตนทุนเพ่ิมในระยะยาว จะใชวิธีการเชนเดียวกันกับการหาเสน  LTC  
และ  LAC  กลาวคือ เสน  LMC  ก็คือเสนที่แสดงแนวทางเดินของจุด 
 
 

     LAC 

        
SAC3SAC2 

        SAC1

    O         Q0       Q1                         Q2    Q3                                           

 SMC2 

 
SMC1

LMC SMC3

 

      

 
รูปที่ 6.10  เสน LMC และความสัมพันธระหวางเสน LMC กับเสน SMC ขนาดตางๆ 
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จากรูปที่  6.9 (ก) และ (ข)   ปริมาณการผลิตที่นอยกวา  OQ0        STC1  จะมีคามาก 
กวา LTC  (STC1 > LTC)  ดังน้ัน  SAC1 จะมากกวา  LAC ดวย (SAC1 > LAC)  และ ณ 
ปริมาณการผลิต OQ0   STC1 จะเทากับ LTC (STC1 = LTC)  ดังน้ัน SAC1จะเทากับ LAC 
ดวย (SAC1 = LAC)  ซึ่งหมายความวา  กอนถึงปริมาณการผลิต OQ0   STC1  และ LTC  ตาง
มีคาเพิ่มขึ้น  แต LTC เพ่ิมขึ้นในอัตราที่มากกวา STC1  มิฉะน้ัน  LTC  จะขยับขึ้นมาเทากับ 
STC1 ณ  ระดับปริมาณการผลิต  OQ0 มิได  ดังน้ัน ณ ปริมาณการผลิตกอนถึง OQ0  LMC 
จะตองมีคาสูงกวา SMC1 (LMC > SMC1)  เน่ืองจาก LMC คือสวนเปลี่ยนแปลงของเสน LTC 
และ SMC1 คือสวนเปลี่ยนแปลงของเสน  STC1 และ ณ ปริมาณการผลิต  OQ0   STC1  จะ
สัมผัสกับ LTC พอดี  ดังน้ัน  SMC1 จะเทากับ LMC ดวย (SMC1 = LMC)  สําหรับปริมาณการ
ผลิตในชวง Q0 – Q1   STC1 จะมากกวา LTC (STC1 > LTC)  ดังน้ัน  SAC1 จะมากกวา LAC 
ดวย (SAC1 > LAC) ดวย ซึ่งหมายความวา SMC1 จะมากกวา LMC ดวย (SMC1 > LMC) 
มิฉะนั้น STC1 จะมากกวา LTC มิได และจากความสัมพันธดังกลาวจะเห็นไดวา ณ ปริมาณการ
ผลิตที่ STC ของแตละโรงงานสัมผัสกับ LTC (STC = LTC) จะเปนปริมาณการผลิตเดียวกันกับ 
SAC ของแตละโรงงานสัมผัสกับ LAC พอดี (SAC = LAC)   ซึ่งหมายความวา SMC จะเทากับ 
LMC ณ ปริมาณการผลิตน้ันดวย (SMC = LMC)  และหากเราเปลี่ยนแปลงขนาดของโรงงาน
อยางตอเน่ือง เราก็จะไดความสัมพันธระหวาง SMC กับ LMC ณ ปริมาณการผลิตที่ SAC 
สัมผัสกับ LAC เสมอ ดังรูปที่ 6.10    

4. การประหยัดและการไมประหยัดภายในของหนวยธุรกิจ  การประหยัดและการไม
ประหยัดภายนอกของหนวยธุรกิจ 

การที่เสน LAC มีลักษณะเปนรูปตัวยู (U-Shape)  กลาวคือ ในระยะแรกของการ
ผลิตเสน LAC จะมีคาลดลงจนถึงจุดต่ําสุด ณ ปริมาณการผลิตระดับหน่ึง  หลังจากนั้นเสน LAC 
จะมีคาเพิ่มขึ้นเ ม่ือขยายการผลิตออกไป ที่ เปนดังนี้ เพราะเกิดการประหยัดตอขนาด 
(economies of scale) และการไมประหยัดตอขนาด (diseconomies of scale) เกิดขึ้นภายใน
หนวยธุรกิจ 

ปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดการประหยัดตอขนาด   ไดแก       

1) เม่ือหนวยธุรกิจมีขนาดใหญขึ้นจากการขยายการผลิตออกไป ทําใหมีการใช  
แรงงานจํานวนมาก ดังน้ันโอกาสในการแบงงานกันทําภายในหนวยธุรกิจจึงอาจเกิดขึ้นได การ
แบงงานกันทําดังกลาวจะทําใหแรงงานเกิดความชํานาญเฉพาะอยาง ผลผลิตจะเพิ่มขึ้น  ตนทุน
เฉลี่ยจะลดลง                                                                                                   
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2) เม่ือหนวยธุรกิจมีขนาดใหญขึ้น ปริมาณการผลิตจะมาก  ดังน้ันหากนํา    
เครื่องมือเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงมาใชในการผลิต  ประสิทธิภาพการผลิตยอม
สูงขึ้น  ตนทุนเฉลี่ยจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตที่ยังนอยอยู   

3) การที่หนวยธุรกิจมีขนาดใหญขึ้นและผลิตผลผลิตจํานวนมากๆ ทําใหสามารถ
ซื้อปจจัยการผลิตคราวละมากๆ  ซึ่งจะทําใหสามารถประหยัดตนทุนการผลิตลงได  เชน  
สามารถซื้อไดในราคาถูกลดตนทุนการขนสงตอหนวย  เปนตน  ตนทุนเฉลี่ยจะลดลง 

4) ผูผลิตสามารถกูยืมเงินดวยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ําลง  เนื่องจากกิจการมีขนาดใหญ
เปนที่เชื่อถือของสถาบันการเงิน ทําใหตนทุนเฉลี่ยลดลง 

สําหรับปจจัยที่กอใหเกิดการไมประหยัดตอขนาด  ตัวอยางเชน  การที่กิจการมี
ขนาดใหญมากเกินไป ปริมาณงานมากและซับซอนขึ้น ทําใหการดูแลไมทั่วถึง  ตองเพ่ิมการจาง
งาน คาใชจายในการบริหารการจัดการตลอดจนการตลาดจึงเพ่ิมสูงขึ้นตามไปดวย  สงผล
กระทบตอตนทุนการผลิตใหเพ่ิมขึ้น   ผลจากการระหยัดตอขนาดและการไมประหยัดตอขนาด  
ทําใหเสน  LAC มีลักษณะลดลงในระยะแรกจนถึงจุดต่ําสุด ณ ปริมาณการผลิตระดับหน่ึง    
หลังจากนั้นจะเพ่ิมขึ้นเม่ือขยายการผลิตออกไปอีก         

การประหยัดและการไมประหยัดตอขนาดดังกลาว  เปนผลมาจากการดําเนินงาน
ของหนวยธุรกิจเอง  ซึ่งบางครั้งเราเรียกวา การประหยัดภายใน (internal economies) และการ
ไมประหยัดภายใน (internal  diseconomies)  อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของตนทุนเฉลี่ย
ในระยะยาวอาจเกิดขึ้นจากปจจัยภายนอก  ซึ่งจะทําใหเสน  LAC เคลื่อนยายออกมาจาก
ตําแหนงเดิมทั้งเสน เราเรียกวา การประหยัดภายนอก (external economies)  และการไม
ประหยัดภายนอก (external diseconomies)   ตัวอยางเชน  การคนควา วิจัยเทคโนโลยีใหมๆ 
ที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกอุตสาหกรรม ทําใหเกิดผลิตภัณฑใหมๆ ที่มีคุณภาพและตนทุนต่ําลง 
และหนวยธุรกิจสามารถนําผลิตภัณฑมาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตสินคาหรือบริการได  กรณีนี้
จะทําใหเสน LAC เคลื่อนยายต่ําลงมาจากตําแหนงเดิมทั้งเสน  การประหยัดในลักษณะนี้เรา
เรียกวา การประหยัดภายนอก  ในทางตรงกันขามการไมประหยัดภายนอก  จะทําใหเสน LAC  
เคลื่อนยายสูงขึ้นจากตําแหนงเดิมทั้งเสน   ตัวอยางเชน  การที่หนวยธุรกิจทั้งในและนอก
อุตสาหกรรมแขงขันกันแยงซ้ือปจจัยการผลิต ทําใหราคาปจจัยการผลิตสูงขึ้น สงผลใหตนทุน
ของหนวยธุรกิจที่ใชปจจัยน้ันในการผลิตสินคาสูงขึ้นตาม  เสน LAC จะเคลื่อนยายสูงขึ้นจาก
ตําแหนงเดิมทั้งเสน  ดังรูปที่ 6.11 
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  ตนทุน 

                    O                                                             ปริมาณผลผลติ 
 

   LAC2

              LAC0

                      
            LAC1

รูปที่ 6.11  การเคลื่อนยายของเสน LAC เม่ือเกิดการประหยัดภายนอก                                 
และการไมประหยัดภายนอก 
 

จากรูปที่ 6.11  การประหยัดภายนอกของหนวยธุรกิจ  จะทําใหเสนตนทุนเฉลี่ยในระยะ
ยาวเคลื่อนยายต่ําลงมาจากตําแหนงเดิมทั้งเสนจากเสน  LAC0  เปนเสน  LAC1  และการไม
ประหยัดภายนอก  ทําใหเสน  LAC0  เคลื่อนยายสูงขึ้นเปนเสน LAC2  

2.  รายรับจากการผลิต 

2.1  ความหมายของรายรับจากการผลิต  

รายรับจากการผลิต  หมายถึง  รายไดที่ผูผลิตหรือหนวยธุรกิจไดรับจากการขาย
ผลผลิตจํานวนตางๆ ณ ราคาตลาดในขณะนั้น    
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2.2  ประเภทของรายรับจากการผลิต 

1)  รายรับทั้งหมด (Total Revenue : TR)   

รายรับทั้งหมด (total revenue) หมายถึง รายรับที่เกิดจากการขายผลผลิตได
ทั้งหมด หาไดจากนําราคาผลผลิตเฉลี่ยตอหนวย (P) คูณจํานวนผลผลิตที่ขายได (Q) 

TR    =     P x Q 

2)  รายรับเฉลี่ย (Average Revenue : AR) 

รายรับเฉลี่ย (average revenue) หมายถึง รายรับทั้งหมดเฉลี่ยตอ 1 หนวยของ
ผลผลิตที่ขายได ซึ่งมีคาเทากับราคาผลผลิตเฉลี่ยตอหนวย (P) 

AR     =     
Q

TR
     =     

Q

QP×
     =     P   

3)  รายรับเพ่ิม (Marginal Revenue : MR)  

รายรับเพ่ิม (marginal revenue) หมายถึง รายรับทั้งหมดที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อ
จํานวนผลผลิตที่ขายไดเปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย 

             MR      = ΔTR     =      คาความชันของเสน TR 

                               ΔQ 

โดยกําหนดให  

       ΔTR      = การเปลี่ยนแปลงของรายรับทั้งหมด 

             ΔQ = การเปลี่ยนแปลงของจํานวนผลผลิตที่ขายได 

2.3  ความสัมพันธระหวางรายรับทั้งหมด   รายรับเฉลี่ย และรายรับเพิ่ม 

1)  กรณีที่ราคาผลผลิตเฉลี่ยตอหนวยไมเทากัน   

ความสัมพันธระหวางรายรับทั้งหมด (TR) รายรับเฉลี่ย (AR) และรายรับเพ่ิม (MR) 
พิจารณาไดจากตารางที่ 6.2 และรูปที่ 6.12 ดังนี้ 
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ตารางที่ 6.2  การหาคา TR, AR และ MR (กรณีราคาผลผลิตเฉลี่ยตอหนวยไมเทากัน) 

 
Q 
(หนวย) 

P 
(บาท/หนวย) 

TR = P x Q 
(บาท) 

AR = 
Q

TR
 = P 

(บาท/หนวย) 

MR =  
Q

TR

Δ
Δ

 

(บาท/หนวย) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

10 
18 
24 
28 
30 
30 
28 
24 
18 
10 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

10 
8 
6 
4 
2 
0 
-2 
-4 
-6 
-8 
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รูปที่ 6.12  เสนรายรับประเภทตางๆ (กรณีที่ราคาผลผลิตเฉลี่ยตอหนวยไมเทากัน) 
 

จากตารางที่ 6.2 และรูปที่ 6.12 สามารถสรุปความสัมพันธระหวาง TR , AR และ 
MR ไดดังนี้ 

(1) TR มีลักษณะเปนเสนโคงคว่ําออกจากจุดกําเนิด (origin)  แต AR  และ MR  
เปนเสนตรงมีความชันเปนลบ 

(2) TR มีคาสูงที่สุด เม่ือ MR เทากับศูนย 

(3) TR มีคาเพิ่มขึ้น MR จะลดลงแตมีคามากกวาศูนย และเม่ือ TR มีคาลดลง MR 
จะลดลงดวยแตมีคานอยกวาศูนยหรือมีคาติดลบ 

(4) AR และ MR  จะลดลงเรื่อยๆ  เม่ือขายผลผลิตไดมากขึ้น แต  MR  จะมีคา
นอยกวา AR ทุกๆระดับปริมาณผลผลิตที่ขายได และ MR จะมีความชันเปน 2 เทาของ AR  ซึ่ง
สามารถพิสูจนไดจากสมการของอุปสงค ดังนี้ 
                                     จากสมการอุปสงค 

                  Q         =      a1 – a2P 
                 a2P        =      a1 – Q 

                  P          =    
2

1
a

a
 –  

2a

Q1
      AR   …………..(1) 

    O                                   6             ปริมาณผลผลติ 

รายรับ 
30 

 10 

 20 

MR 

AR 
 TR 
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            P x Q         =      
2

1
a

Qa
 –  

2

2

a

Q1
           TR   

 

             
Q

TR

∂
∂

         =      
2

1
a

a
 –  

2a

Q2
                   MR  ………….(2) 

 

จากสมการที่ (1) และสมการที่ (2)  จะพบวาความชันของเสน AR มีคาเทากับ –
1/a2  สวนความชันของเสน MR มีคาเทากับ –2/a2 ซึ่งจะเห็นไดวาความชันของเสน MR มีคา
เปน 2 เทาของความชันของเสน AR   

ดังน้ันจึงสรุปไดวาในกรณีที่ AR  และ MR เปนเสนตรงและมีความชันเปนลบ MR 
จะมีความชันเปน 2 เทาของ AR 

2)  กรณีที่ราคาผลผลิตเฉลี่ยตอหนวยเทากัน   

ความสัมพันธระหวางรายรับทั้งหมด (TR)  รายรับเฉลี่ย (AR)  และรายรับเพ่ิม 
(MR)  พิจารณาไดจากตารางที่ 6.3  และรูปที่  6.13 ดังนี้ 
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ตารางที่ 6.3 การหาคา TR, AR และ MR (กรณีราคาผลผลิตเฉลี่ยตอหนวยเทากัน) 

 
Q 
 (หนวย) 

P 
(บาท/หนวย) 

TR = PxQ 
(บาท) 

AR = TR = P 
   Q 
(บาท/หนวย) 

MR = ΔTR

          ΔQ 
(บาท/หนวย) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

 
                                รายรับ                         TR 

10 

         O                                          ปริมาณผลผลิต 

AR = MR = P 

 
 
 
  
 
  
 

       
รูปท่ี 6.13  เสนรายรับประเภทตางๆ (กรณีที่ราคาผลผลิตเฉลี่ยตอหนวยเทากัน  

 

จากตารางที่ 6.3 และรูปที่ 6.13 สามารถสรุปความสัมพันธระหวาง TR , AR และ 
MR ไดดังนี ้
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(1) TR มีลักษณะเปนเสนตรงมีความชันเปนบวกออกจากจุดกําเนิด  (origin)     
แต AR  และ MR  เปนเสนตรงขนานกับแกนนอน 

(2) TR มีคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ เม่ือขายผลผลิตไดมากขึ้น   แต AR และ MR จะมีคา  
คงที่และมีคาเทากับราคาผลผลิตเฉลี่ยตอหนวยทุกๆระดับปริมาณผลผลิตที่ขายได ซึ่งสามารถ
พิสูจนไดดังนี้ 
                                              

 AR     =     
Q

TR
 

  =    
Q

QP×
 

  =  P 

 MR     = 
Q

TR

Δ
Δ

             
dQ

dTR
 

 MR     =   
dQ

QdP×
  

  = 
dQ

PdQ
  

  = P 

ดังนั้น    AR = MR = P 

3.  กําไรจากการผลิต 

3.1  ความหมายของกําไร 

กําไร (profit) หมายถึง ผลตางระหวางรายรับทั้งหมดที่ไดรับจากการขายผลผลิตกับ
ตนทุนการผลิตทั้งหมด 

กําไร      =      รายรับทั้งหมด (TR)  –  ตนทุนการผลิตทั้งหมด (TC) 

3.2  ประเภทของกําไร 

1) กําไรปกติ (Normal Profit)   กําไรเกินปกติ (Excess Profit)  และขาดทุน 
(Loss)  

EC 111  193 



 

ในทางเศรษฐศาสตร กําไรปกติ (normal   profit) จะหมายถึงผลตอบแทนของ      
ผูผลิตหรือหนวยธุรกิจที่ควรจะไดจากการนําปจจัยการผลิตของตนเองมาใชในการผลิตสินคา
หรือบริการซึ่งประเมินออกมาในรูปของตนทุนคาเสียโอกาส (opportunity cost) ซึ่งกําไรปกตินี้
จะถูกรวมอยูในตนทุนการผลิตดวย ดังนั้นถารายรับทั้งหมด (TR) เทากับตนทุนการผลิตทั้งหมด 
(TC)  ก็หมายความวาผูผลิตจะไดรับเพียงกําไรปกติหรือคุมทุน และถารายรับทั้งหมดมากกวา
ตนทุนการผลิตทั้งหมด ผูผลิตก็จะไดรับกําไรเกินปกติ (excess profit) แตถารายรับทั้งหมดนอย
กวาตนทุนการผลิตทั้งหมด ผูผลิตก็จะขาดทุน (loss) จากการผลิต 

TR – TC    =     0                      กําไรปกติ 

TR – TC    >     0                      กําไรเกินปกติ 

TR – TC    <     0                      ขาดทุน 

2) กําไรสูงสุด  (Profit  Maximization)  และขาดทุนนอยที่สุด   (Loss 
Minimization) 

ในการประกอบธุรกิจ เปาหมายของผูผลิตก็คือ กําไรสูงสุด (profit maximization)
จากการดําเนินกิจการ ซึ่งกําไรสูงสุดนี้อาจเปนกําไรเกินปกติ หรือกําไรปกติก็ได หรือขาดทุน
นอยที่สุด (loss minimization) หากไมสามารถหลีกเลี่ยงได ขึ้นอยูกับความสัมพันธของ TR และ 
TC   

ในกรณีที่ผูผลิตไดรับกําไรเกินปกติ  ปริมาณการผลิตที่ทําใหผูผลิตไดรับกําไรเกิน
ปกติจะอยู ณ ระดับที่รายรับทั้งหมดมีคามากกวาตนทุนการผลิตทั้งหมด (เสน TR อยูเหนือเสน 
TC ตามแนวดิ่งมากที่สุด)  ดังรูปที่ 6.14 และตารางที่ 6.4 
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                                                                         ปริมาณผลผลิต 
 
                                 
 
 
                                   

                                                                                                       
 
                            O                      Q*                  กําไร   ปริมาณผลผลิต 
               

TC 

  ปริมาณผลผลิต Q* 

     Q* 

(ก) ความ 
      สัมพันธ 
      ของเสน  
     TR กับ TC 

MC (ข) ความสัมพันธ   
        ของเสน MR 
        กับ MC 

กําไรปกติ 

(ค) กําไรเกิน 

กําไร 

     ปกติ 

    O 

   O 

ตนทุน 
รายรับ 

MR 

ตนทุน 
รายรับ 

รูปที่ 6.14  ความสัมพันธระหวางรายรับ ตนทุน และกําไรเกินปกติ 
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เม่ือพิจารณารูปที่  6.14   จะพบวา ปริมาณผลผลิตที่ทําใหผูผลิตไดรับกําไรสูงสุด 
คือ ปริมาณผลผลิตที่  OQ* และกําไรสูงสุดที่ผูผลิตไดรับน้ีเปนกําไรเกินปกติ  ณ ปริมาณการ
ผลิตดังกลาว ความชันของเสน TR จะเทากับความชันของเสน TC พอดี 

คาความชันของเสน TR =    
Q

TR

Δ
Δ

 =    คาของ MR 

คาความชันของเสน TC =    
Q

TC

Δ
Δ

 =    คาของ MC 

 

ดังนั้น   จึงกลาวไดอีกอยางหนึ่งวากําไรสูงสุด ในที่นี้คือ กําไรเกินปกติของผูผลิตจะ
อยู ณ ระดับปริมาณผลผลิตที่คาของ MR = MC ดวย 
 

ตารางที่ 6.4  การหากําไรสูงสุดจากการผลิตสินคาหรือบริการ กรณีกําไรเกินปกติ   

                     (เม่ือ TR เปนเสนโคงคว่ํา และ MR มีความชันเปนลบ) 
 
Q 
(หนวย) 

TR  
(บาท) 

MR 
(บาท/หนวย) 

TC 
(บาท) 

MC 
(บาท/หนวย) 

กําไร/ขาดทุน 
(บาท) 

0 0 - 5 - -5 
1 40 40 50 45 -10 
2 75 35 62 12 13 
3 105 30 77 15 28 
4 130 25 94 17 36 
5 150 20 114 20 36 
6 165 15 140 26 25 
7 175 10 175 35 0 
8 180 5 221 46 -41 
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จากตารางที่ 6.4 จะเห็นวากําไรสูงสุดที่หนวยธุรกิจไดรับจากการผลิตจะอยู ณ 
ระดับปริมาณการผลิต (Q) เทากับ 5 หนวย ซึ่ง ณ ระดับปริมาณการผลิตน้ี   TR>TC (150 
บาท>114 บาท) และ MR=MC (20 บาท=20 บาท) ดวย และกําไรที่ไดรับจากการผลิตน้ีเปน
กําไรเกินปกติ ซึ่งมีคาเทากับ 36 บาท 

และในกรณีที่ผูผลิตไดรับเพียงกําไรปกติ   ปริมาณการผลิตที่ทําใหผูผลิตไดรับกําไร
ปกติผลิตจะอยู  ณ ระดับท่ีรายรับทั้งหมดเทากับตนทุนการผลิตทั้งหมดพอดี (เสน TR สัมผัส
กับเสน TC) ซ่ึง ณ ปริมาณผลผลิตระดับน้ี คาของ MR = MC ดวย ดังรูปท่ี 6.15 และตารางที่ 
6.5 
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                             ตนทุน     
                             รายรับ 
                              
 
 
                                  
 
 
                                     
 
 
 
 
                                                                           
 
                                                                                              
                                                                                                    
 
                                                                            ปริมาณผลผลิต 
                            กําไร 
 
 
                                   

                                                                                                       
 
                                    O                             Q*                        ปริมาณผลผลิต 
               

 TC 

TR 

  ปริมาณผลผลิต Q* 

   Q* 

(ก) ความ 
      สัมพันธ 
      ของเสน  
     TR กับ TC 

MC (ข) ความสัมพันธ  
ของเสน MR
กับ MC 

 กําไร 

กําไรปกติ 

 O 

   O 

    MR 

ตนทุน 
รายรับ 

  (ค) กําไร 

       ปกต ิ

รูปที่ 6.15  ความสัมพันธระหวางรายรับ ตนทุน และกําไรปกติ                     
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ตารางที่ 6.5   การหากําไรสูงสุดจากการผลิตสินคาหรือบริการ กรณีกําไรปกติ 
                  (เม่ือ TR เปนเสนโคงคว่ํา และ MR มีความชันเปนลบ) 
 
Q 
(หนวย) 

TR  
(บาท) 

MR 
(บาท/หนวย) 

TC 
(บาท) 

MC 
(บาท/หนวย) 

กําไร/ขาดทุน 
(บาท) 

0 0 - 8 - -8 
1 40 40 68 60 -28 
2 75 35 98 30 -23 
3 105 30 119 21 -14 
4 130 25 130 11 0 
5 150 20 150 20 0 
6 165 15 177 27 -12 
7 175 10 216 39 -41 
8 180 5 257 41 -77 
 

จากรูปที่  6.15  และตารางที่  6.5   จะเห็นวากําไรสูงสุดที่หนวยธุรกิจไดรับจาก
การผลิตจะอยู ณ ระดับปริมาณการผลิต OQ*

  หรือ 5 หนวย ซึ่ง ณ ระดับปริมาณการผลิตน้ี   
TR=TC (150 บาท=150 บาท) และ MR=MC (20 บาท=20 บาท) ดวย และกําไรที่ไดรบัจากการ
ผลิตนี้เปนกําไรปกติ ซึ่งมีคาเทากับ 0 บาท 
        สําหรับกรณีที่ผูผลิตขาดทุนจากการดําเนินกิจการ  ปริมาณผลผลิตที่ทําใหผูผลิตขาดทุน
นอยที่สุด (loss minimization)  ก็จะอยู ณ ระดับที่รายรับท้ังหมดอยูต่ํากวาตนทุนการผลิต    
ทั้งหมดนอยที่สุด (เสน TR อยูต่ํากวาเสน TC ตามแนวดิ่งนอยที่สุด)  และ MR = MC ดวย    
ดังรูปที่ 6.16 และตารางที่ 6.6 
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                             ตนทุน     
                             รายรับ 
 
 
                                  
 
 
                                     
 
 
                              
                              
                                                                           
 
                                                                                              
 
 
                                 
 
 
 
 
                                   

                                                                                                       

TC 

  ปริมาณผลผลิต Q* 

   Q* 

TR (ก) ความ 
      สัมพันธ 
      ของเสน  
      TR กับ TC 

MC  (ข)  ความสมัพันธ   

        ของเสน MR 

        กับ MC 

    O 

   O 

 กําไรปกติ 
   (ค) ขาดทุน 

         นอย
ี่

ตนทุน 
รายรับ 

MR 

ตนทุน 
รายรับ 

   O                        Q*                  ปริมาณการผลิต 

    กําไร 

 
  
 

รูปที่ 6.16  ความสัมพันธระหวางรายรับ ตนทุน และขาดทุนนอยที่สุด 
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ตารางที่ 6.6 การหากําไรสูงสุดจากการผลิตสินคาหรือบริการ กรณีขาดทุนนอยที่สุด  

                (เม่ือ TR เปนเสนโคงคว่ํา และ MR มีความชันเปนลบ) 
 
Q 
(หนวย) 

TR  
(บาท) 

MR 
(บาท/หนวย) 

TC 
(บาท) 

MC 
(บาท/หนวย) 

กําไร/ขาดทุน 
(บาท) 

0 0 - 15 - -15 
1 40 40 72 57 -32 
2 75 35 113 41 -38 
3 105 30 130 17 -25 
4 130 25 148 18 -18 
5 150 20 168 20 -18 
6 165 15 192 24 -27 
7 175 10 223 31 -48 
8 180 5 270 47 -90 
 

จากรูปที่  6.16  และตารางที่  6.6   จะเห็นไดวาการขาดทุนนอยที่สุดหากหนวย
ธุรกิจหลีกเลี่ยงไมไดจะอยู ณ ระดับปริมาณการผลิต OQ*

  หรือ 5 หนวย ซึ่ง ณ ระดับปริมาณ
การผลิตน้ี   TR<TC (150 บาท <168 บาท) และ MR=MC (20 บาท=20 บาท) ดวย และการ
ขาดทุนที่ไดรับจากการผลิตนี้เปนการขาดทุนนอยที่สุด ซึ่งมีคาเทากับ 18บาท 
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แบบฝกหัดบทที่ 6 

ขอ1  จงกาเครื่องหมาย  / ใน (    ) หนาขอความที่กลาวถูก หรือ ทําเครื่องหมาย X  
         ใน (    ) หนาขอความที่กลาวผิด 

(     ) 1. ตนทุนการผลิตสินคาเกษตรจะมีตนทุนที่ไมชัดแจงสูงกวาตนทุนการผลิต    
           สินคาอุตสาหกรรม 

(     ) 2. เม่ือปริมาณการผลิตเพ่ิมสูงขึ้น ตนทุนคงที่เฉลี่ย (AFC) จะลดลงเร่ือยๆ  

(     ) 3. ชวงที่ผลไดตอขนาดเพิ่มข้ึน ตนทุนเฉลี่ยตอหนวย (AC) จะสูงขึ้นดวย 

(     ) 4. ตนทุนภายนอก (external cost) คือ มูลคาความเสียหายที่เกิดจากการกระทํา 
            ของหนวยผลิตหน่ึงไปกระทบหนวยผลิตอีกหนวยหน่ึงใหมีคาใชจายมากขึ้น 

(     ) 5. เสนตนทุนคงที่ทั้งหมด (TFC) มีลักษณะเปนเสนตรงขนานกับแกนปริมาณ   

(     ) 6. เสนตนทุนผันแปรเฉลี่ย (AVC) มีลักษณะเปนรูปตัวยู ( U - shape) 

(     ) 7. การเพิ่มข้ึนในอัตราที่ลดลงของเสน STCในระยะแรก และเพ่ิมข้ึนในอัตราที่ 
           เพ่ิมข้ึนในระยะหลังเปนผลสืบเน่ืองมาจากกฎการลดลงของผลได 

(     ) 8. ชวงหางในแนวตั้งระหวางเสน TC และ TVC คือ ตนทุนคงที่ทั้งหมด 

(     ) 9. ตนทุนหนวยสุดทาย (marginal cost) คือ ตนทุนทั้งหมดที่เปลี่ยนแปลงไปเม่ือ 
           ปริมาณการผลิตเปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย 

(     ) 10. กําไร (profit) คือ ผลตางระหวางรายรับจากการขาย(total revenue : TR) กับ 
              คาใชจายในการผลิต (total cost :TC) 

ขอ 2  จงเติมคําลงในชองวางใหไดใจความสมบูรณ 

(1)   ตนทุนทางเศรษฐศาสตรตางกับตนทุนทางบัญชีก็เพราะวา ตนทุนทางเศรษฐศาสตรจะคิด
มูลคาของปจจัยการผลิตทั้งหมดที่ใชในการผลิตซ่ึงประกอบดวยตนทุน......................และ
ตนทุน........................................ตนทุนทางบัญชีจะคิดเฉพาะมูลคาปจจัยการผลิตที่ซ้ือ
มาซ่ึงเรียกวา ตนทุน....................................................... 
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(2)   ในกรณีที่หนวยผลิตนําปจจัยการผลิตที่ เปนของตนเองมาใชในการผลิตสินคาน้ัน       
แนวความคิดเกี่ยวกับตนทุนในทางเศรษฐศาสตรจะตองประเมินโดยใชหลักตนทุน............ 

 ...................................................................................................................................... 

(3)  ตนทุนที่ไมเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิต เรียกวา..............................ตนทุนที่
เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิตเรียกวา................................. 

(4)  เสนรายรับรวม (TR) ในกรณีที่หนวยผลิตอยูในตลาดแขงขัน เสน TR จะมีลักษณะ
................................................................................................แตในกรณีที่หนวยผลิตมี
อํานาจในการกําหนดราคาเสน TR จะมีลักษณะเปนเสน......................... 

(5)  ตนทุนคาเสียโอกาส (opporturnity cost) หมายถึง..................................................... 
 .............................................................................................................................. 

ขอ3  จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว 

1. ตนทุนในขอใดเปนตนทุนที่ชัดแจง (explicit cost) 
(1) การนําที่ดินของตนเองมาใชในการผลิต 
(2) เก็บเมล็ดพันธุไวเพาะปลูกปถัดไป 
(3) การใชแรงงานครอบครัวในการผลิต 
(4) การใชปุยคอกในฟารมของตนเองมาใชในแปลงผัก 
(5) การซ้ือยาปราบศัตรูพืชของเกษตรกรดวยเงินเช่ือ 

2. ตนทุนในขอใดมีลักษณะเปน  U – Shape 
(1) ตนทุนคงที่เฉลี่ย  (AFC) 
(2) ตนทุนผันแปรเฉลี่ย  (AVC) 
(3) ตนทุนทั้งหมดเฉลี่ย  (AC) 
(4) ตนทุนทั้งหมด  (TC) 
(5) ขอ (2) และ (3) ถูก 

3. ตนทุนในขอใดจะลดลงอยางตอเน่ืองเม่ือปริมาณการผลิตเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ 
(1) ตนทุนผันแปรทั้งหมด  (TVC) 
(2) ตนทุนคงที่เฉลี่ย  (AFC) 
(3) ตนทุนหนวยสุดทาย  (MC) 
(4) ตนทุนภายใน  (Internal  cost) 
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(5) ตนทุนผันแปรเฉลี่ย  (AVC) 

4. ตนทุนหนวยสุดทายในระยะสั้น (SMC) จะมีคาเทากับเทาใด 

      (1)  ΔTC /Δ  Q  (2) TFC / Q  (3) AC / Q 

      (4) Δ TVC /Δ Q            (5) ขอ  (1) และ (4) ถูก 

5. ผลตางระหวางตนทุนทางเศรษฐศาสตรกับตนทุนทางบัญชี คือ ขอใด 
(1) ตนทุนภายนอก (external cost) 
(2) ตนทุนภายใน (internal cost) 
(3) ตนทุนทางสังคม (social cost) 
(4) ตนทุนไมชัดแจง (implicit cost) 
(5) ตนทุนที่ชัดแจง (explicit cost) 

6. ขอใดเปนตนทุนคงที่ 
(1) คาเชาที่ดิน  (2) คากอสรางอาคาร 
(3) คาเครื่องจักร  (4) คาสัมปทาน  ( 5) ถูกทุกขอ 

7. ขอใดเปนตนทุนผันแปร 
(1) คาแรงงาน  (2) คาวัตถุดิบ 
(3) คากระแสไฟฟา   (4) คาอุปกรณการผลิต 
(5) ถูกทุกขอ 

8. สมการตนทุนในขอใดถูกตองที่สุด 
     (1) AC = TFC + TVC/Q (2) MC = (TFC +TVC) /Q 

 (3)  TC = TFC + TVC      (4) AVC = TVC /Δ Q 
  (5) TVC = Q + TFC 

9. ขอใดเปนตนทุนไมชัดแจง 
(1) คาดอกเบี้ยเงินกู  (2) คาแรงงานในครอบครัว 
(3) คายาปราบศัตรูพืช  (4) คาปุยเคมี 
(5) คานํ้ามันเชื้อเพลิง 

10. เม่ือกลาวถึงแนวความคิดเกี่ยวกับตนทุนขอใดไมถูกตอง 
  (1) ตนทุนทางเศรษฐศาสตรและตนทุนทางบัญชีจะมีคาเทากันเสมอ 
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  (2) ตนทุนทางเศรษฐศาสตรประกอบดวยตนทุนที่ชัดแจงและตนทุนไมชัดแจง  
 (3) ตนทุนทางเศรษฐศาสตร คือ ผลประโยชนสูงสุดที่ตองเสียสละไปเน่ืองจากไดนํา

ทรัพยากรไปใชอีกทางเลือกหน่ึง 
 (4) ตนทุนทางสังคมประกอบดวยตนทุนเอกชนและตนทุนภายนอก 
 (5) ตนทุนภายนอก หมายถึง มูลคาความเสียหายที่หนวยเศรษฐกิจหน่ึงกระทําไป

กระทบหนวยเศรษฐกิจอ่ืนๆใหมีคาใชจายมากขึ้นหรือไดรับความพึงพอใจ  
นอยลง 

จงใชขอมูลในตารางตอไปน้ีตอบคําถาม ขอ 11 – 14 
Q TVC TC AFC AVC AC MC 
0 0 6 - - - - 
1 7 13 6 7 13 7 
2 9  3 4.50 7.50 2 
3 18 24 2 6 8  
4 35 41 1.5 8.75  17 
5 66 72 1.2 13.20 14.40 31 

 
11. ตนทุนคงที่ทั้งหมดมีคาเทาใด 

      (1)  3 (2)  4  (3)   5  (4)   6  (5)   7 
12. ตนทุนหนวยสุดทายของการผลิตสินคาหนวยที่สาม (Q=3)มีคาเทาใด 

      (1)  7 (2)  8  (3)   9  (4)   10  (5)   11 
      13.  ตนทุนทั้งหมดของการผลิตสินคาหนวยที่สอง (Q=2) มีคาเทาใด 

      (1)  13 (2)  14  (3)   15  (4)   16  (5)   17 
      14.  ตนทุนทั้งหมดเฉลี่ยของการผลิตสินคาหนวยที่สี่ (Q=4) มีคาเทาใด 

      (1)  18.50   (2)  10.25 (3)   11.50 (4)   12  (5)   13.50 
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