
 

บทที่ 7 

ตลาดแขงขันสมบูรณ 

 
1. ความหมายของตลาด  

คําวา ตลาด (market) โดยทั่วไปหมายถึง สถานที่ที่ผูซื้อและผูขายมาพบปะติดตอซ้ือ
ขายหรือแลกเปลี่ยนสินคากันซ่ึงกันและกัน  เชน  ตลาดพาหุรัด  ตลาดมหานาค  และตลาดบางแค 
เปนตน  แตในทางเศรษฐศาสตร  ตลาด หมายถึง สภาวการณที่ผูซื้อและผูขายมีการตกลงซื้อ
ขายหรือแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการรวมทั้งปจจัยการผลิต  โดยที่ผูซื้อและผูขายไมจําเปนตอง
มาพบปะกัน การตกลงซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนอาจเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลก  โดยเฉพาะในปจจุบัน
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีดานการสื่อสารมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว  ผูซื้อและ  ผูขาย
สามารถซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินคาและบริการรวมทั้งปจจัยการผลิต โดยผานเครื่องมือสื่อสาร
ตางๆไดอยางรวดเร็ว  เชน   โทรศัพท  แฟลกซ  คอมพิวเตอร เปนตน ดังน้ัน ตลาดใน
ความหมายทางเศรษฐศาสตรจึงไมจําเปนตองมีสถานที่ ตราบใดก็ตามที่มีการตกลงซื้อขายหรือ
แลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการรวมทั้งปจจัยการผลิตเกิดขึ้น  เม่ือน้ันเราถือวา เกิดตลาดขึ้นแลว 

2. ประเภทของตลาด 

เราสามารถแบงประเภทของตลาดออกไดหลายลักษณะขึ้นอยูกับจุดประสงคของการ
แบง กลาวคือ 

1.1  การแบงตลาดตามวัตถุประสงคของการใชสินคา 

การแบงตลาดตามวัตถุประสงคของการใช สามารถแบงออกไดเปนตลาดสินคา     
ผูบริโภค และตลาดสินคาผูผลิต ตลาดสินคาผูบริโภค เปนตลาดที่ผูซื้อซ้ือสินคาหรือบริการทุก
ชนิดไปบริโภคโดยตรง  ขณะที่ตลาดสินคาผูผลิต  ผูซื้อจะซ้ือสินคาหรือบริการนั้นไปผลิตตออีก
ทอดหนึ่ง 
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1.2  การแบงตามลักษณะของสินคา  

การแบงตลาดตามลักษณะนี้ แบงออกไดเปนตลาดเปนสินคาเกษตรกรรม และ
ตลาดสินคาอุตสาหกรรม  ตลาดสินคาเกษตรกรรม เปนตลาดที่มีการซื้อขายสินคาหรือบริการ
ดานเกษตรกรรมทุกชนิดไมวาจะซื้อไปเพ่ือบริโภคหรือนําไปผลิตตอ สวนตลาดสินคาอุตสาห-
กรรม เปนตลาดที่มีการซื้อขายสินคาหรือบริการทางดานอุตสาหกรรมทุกชนิด ไมวาจะซื้อไป
เพ่ือบริโภคหรือนําไปผลิตตอก็ตาม                                          

1.3  การแบงตามระยะเวลาที่ทําการซื้อขาย 

การแบงตลาดตามระยะเวลาที่ทําการซื้อขาย  สามารถแบงออกไดเปนตลาดซื้อขาย
ทันที (spot market)  และตลาดซื้อขายลวงหนา (forward market)  ตลาดซื้อขายทันที เปน
ตลาดที่มีการซื้อขายสินคาหรือบริการและสงมอบสินคาหรือบริการทันทีตามราคาซื้อขายใน
ปจจุบัน สวนตลาดซื้อขายลวงหนา เปนตลาดที่มีการซื้อขายสินคาหรือบริการโดยทําสัญญาสง
มอบสินคาหรือบริการในอนาคตตามราคาซื้อขายที่ตกลงกันไวลวงหนา                      

1.4  การแบงตามลักษณะของการแขงขัน   

การแบงตลาดตามลักษณะของการแขงขัน เปนการพิจารณาทางดานเศรษฐศาสตร
ซึ่งจะแบงออกเปนตลาดแขงขันสมบูรณ (perfectly competitive market) และตลาดแขงขันไม
สมบูรณ (imperfectly competitive market)  สําหรับตลาดแขงขันไมสมบูรณ ยังแบงยอย
ออกเปน 1) ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาดหรือตลาดผูขายมากราย (monopolistic competition)        
2) ตลาดผูขายนอยราย (oligopoly) และ 3) ตลาดผูกขาด (monopoly) หรือตลาดผูกขาดอยาง   
แทจริง (pure monopoly) 

3.  ลักษณะที่สําคัญของตลาดแขงขันสมบูรณ   

ตลาดแขงขันสมบูรณ มีลักษณะที่สําคัญดังน้ี 

3.1  มีผูซื้อและผูขายจํานวนมาก (The number of  Sellers and Buyers is large)   

ผูซื้อและผูขายในตลาดมีจํานวนมากจนกระทั่งปริมาณการซื้อขายของผูซื้อผูขาย 
แตละรายเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการซื้อขายทั้งตลาดคิดเปนสัดสวนที่นอย  ดังนั้น  ผูซื้อ
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และผูขายแตละรายจึงไมมีอิทธิพลตอการกําหนดราคาสินคาหรือบริการในตลาด ราคาสินคา
หรือบริการจะถูกกําหนดโดยอุปสงคและอุปทานของตลาด ซึ่งเรียกวา ราคาตลาด (price 
market) ซึ่งผูซื้อและผูขายแตละรายยอมรับ (price taker) ณ ราคาตลาดนี้ผูซื้อและผูขาย
สามารถซื้อขายสินคาหรือบริการดังกลาวไดอยางไมจํากัดจํานวนโดยไมกระทบกระเทือนตอ
ราคาตลาด 

3.2  สินคามีลักษณะเหมือนกันทุกประการ (The Products is Homogeneous)     

สินคาในตลาดมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ    ไมวาผูซื้อจะซ้ือสินคาจากผูขาย
รายใดก็ตาม ก็จะไมรูสึกถึงความแตกตางในรูปราง  ลักษณะ  คุณภาพหรือบริการที่ไดรับจาก  
ผูขาย ดังน้ัน ราคาสินคาจึงเปนตัวแปรเดียวที่ทําใหผูซื้อใชในการตัดสินใจวาจะซื้อสินคาหรือไม 
นั่นหมายความวา หากผูขายรายใดขายสินคาสูงกวาราคาตลาด ผูซื้อก็จะหันไปซื้อสินคาจาก   
ผูขายรายอ่ืนแทน เพราะผูขายรายอื่นขายสินคาในราคาตลาด และสินคาของผูขายแตละรายมี
ลักษณะเหมือนกันสามารถใชทดแทนกันไดอยางสมบูรณ 

3.3  ผูซื้อผูขายตางมีความรอบรูในสภาพการณของตลาดเปนอยางดี (Perfect  
Knowledge)    

ผูซื้อและผูขายตางรูถึงความเคลื่อนไหวของราคาและลักษณะของสินคาในตลาด
เปนอยางดี   หากผูซื้อหรือผูขายรายใดเสนอซื้อหรือขายสินคาในราคาที่แตกตางจากราคาตลาด 
ผูซื้อหรือผูขายรายอื่นๆก็จะทราบทันทีซึ่งก็จะไมมีผูซื้อรายใดยอมซื้อสินคาในราคาที่สูงกวา
ราคาตลาด ขณะเดียวกันก็ไมมีผูขายรายใดยอมขายสินคาในราคาที่ต่ํากวาราคาตลาด ดังนั้น ใน
ตลาดลักษณะเชนนี้ ผูซื้อผูขายแตละรายจึงไมมีโอกาสกําหนดราคาสินคาใหแตกตางไปจาก
ราคาตลาดได 

3.4  หนวยธุรกิจเขาและออกจากการแขงขันไดโดยเสรี (Free Entry and Free 
Exit) 

ผูผลิตรายใหมสามารถเขามาแขงขันในตลาดไดโดยไมมีขอกีดขวางใดๆ เม่ือเห็นวา
การดําเนินธุรกิจดังกลาวจะทําใหตนไดรับผลตอบแทนสูง ในขณะเดียวกันก็สามารถเลิกลม    
กิจการไดเม่ือตนตองประสบกับภาวะการขาดทุนจากการผลิต    
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3.5  หนวยธุรกิจสามารถโยกยายสินคาและปจจัยการผลิตได โดยเสรี              
(Free  Mobility of Products and Resources)    

ผูผลิตสามารถโยกยายสินคาตลอดจนปจจัยการผลิตจากสวนหนึ่งของตลาดไปยัง
อีกสวนหนึ่งของตลาดไดโดยสะดวกและไมเสียคาใชจายใดๆ ตราบใดที่การเคลื่อนยายดังกลาว 
ทําใหผูผลิตไดรับผลตอบแทนที่สูงกวา 

จากลักษณะของตลาดแขงขันสมบูรณขางตน จะพบวาในโลกแหงความเปนจริง   
ไมมีตลาดสินคาใดที่มีลักษณะครบถวนทั้ง 5 ประการดังกลาว ตลาดแขงขันสมบูรณจึงเปนเพียง
ตลาดในอุดมคติ (ideal market) อยางไรก็ตาม   พอจะยกตัวอยางตลาดสินคาที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกับตลาดแขงขันสมบูรณไดบาง ตลาดดังกลาวไดแก ตลาดหุน และตลาดสินคา
เกษตรกรรมบางชนิด เชน ขาว ผัก และผลไมตางๆ  เปนตน          

4.  เสนอุปสงคในทัศนะของหนวยธุรกิจในตลาดแขงขัน 

เสนอุปสงคในทัศนะของหนวยธุรกิจหรือผูผลิต หมายถึง เสนที่แสดงปริมาณสินคาหรือ
บริการที่ผูบริโภคตองการซื้อจากหนวยธุรกิจหรือผูผลิตหนึ่ง ๆ  ณ  ราคาตลาดในขณะนั้น 

จากลักษณะของตลาดแขงขันสมบูรณ  ผูซื้อและผูขายมีจํานวนมาก ปริมาณการซื้อขาย
ของผูซื้อผูขายแตละรายเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการซื้อขายทั้งตลาดเปนสัดสวนที่นอย ผูซื้อ
และผูขายแตละรายจึงไมมีอิทธิพลในการกําหนดราคาสินคาหรือบริการในตลาด  ราคาสินคา
หรือบริการจะถูกกําหนดโดยอุปสงคและอุปทานของตลาด (ราคาตลาด) ซึ่งผูซื้อและผูขายแตละ
รายตองนํามาใชเปนราคาซื้อและราคาขายสินคาหรือบริการของตน  ดังนั้น หากพิจารณา
ลักษณะของเสนอุปสงคที่หนวยธุรกิจแตละรายเผชิญอยู จะมีลักษณะเปนเสนตรงขนานกับแกน
นอน ซึ่งหมายความวา ณ ราคาตลาดในขณะนั้น หนวยธุรกิจแตละรายสามารถขายสินคาหรือ
บริการไดในปริมาณไมจํากัดจํานวนโดยไมจําเปนตองลดราคาลง แตหากหนวยธุรกิจรายใดขาย
สินคาหรือบริการในราคาที่สูงกวาราคาตลาด หนวยธุรกิจรายนั้นก็จะขายสินคาหรือบริการไมได
เลย เน่ืองจากผูบริโภคจะหันไปซื้อสินคาหรือบริการจากหนวยธุรกิจรายอ่ืนในราคาตลาดแทน 
(ทั้งนี้เพราะในตลาดแขงขันสมบูรณผูซื้อผูขายมีจํานวนมากและตางมีความรอบรูในสภาพการณ
ของตลาดเปนอยางดี และสินคาที่ซื้อขายในตลาดมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ) ดังรูปที่ 7.1  
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       ราคา                                                       ราคา   รายรับ 

                                             S1

                                                                                                                               

                                                                                                                                        

                                                                

         

                                                                  

           

            (ก)  ตลาด                                             (ข) หนวยธุรกิจ      

รูปที่ 7.1 เสนอุปสงคในทัศนะของหนวยธุรกิจ                    

จากรูปที่ 7.1 (ก) ราคาตลาด OP1 ถูกกําหนดจากเสนอุปสงคและอุปทานของตลาด S1 
และ D1 ตามลําดับ หนวยธุรกิจแตละรายในตลาดแขงขันสมบูรณจะใชราคานี้ขายสินคาหรือ
บริการใหผูบริโภคอยางไมจํากัดจํานวน เสนอุปสงคที่หนวยธุรกิจเผชิญอยูจึงมีลักษณะเปน
เสนตรงขนานกับแกนนอน  ในที่นี้คือ d1  ดังรูปที่ 7.1 (ข) หากหนวยธุรกิจรายใดขายสินคาหรือ
บริการสูงกวา OP1 หนวยธุรกิจรายนั้นจะขายสินคาหรือบริการไมไดเลย และก็ไมมีเหตุผลที่
หนวยธุรกิจรายนั้นจะขายสินคาหรือบริการต่ํากวา OP1 เน่ืองจาก ณ ราคาดังกลาวเขาก็
สามารถขายสินคาหรือบริการไดอยางไมจํากัดจํานวน อยางไรก็ตาม หากอุปสงคและ/หรือ    
อุปทานของตลาดเปลี่ยนแปลงไป ราคาตลาดก็อาจเปลี่ยนแปลงไปดวย  เชน อุปสงคของตลาด
สูงขึ้น  เสนอุปสงคตลาดจะเคลื่อนยายจาก D1 ไปเปน D2 ตัดกับเสนอุปทานตลาด S1 ณ ราคา
ตลาดที่สูงขึ้นเปน OP2 เสนอุปสงคของหนวยธุรกิจก็จะเลื่อนขึ้นจาก d1 เปน d2 ดวย อยางไรก็
ตาม เสนอุปสงคของหนวยธุรกิจนี้นอกจากจะแสดงถึงอุปสงคของผูซื้อที่มีตอผูผลิตหรือผูขาย  
แตละรายแลว ยังแสดงถึงรายรับเฉลี่ย (AR) และรายรับเพ่ิม (MR) ของผูขายอีกดวย ทั้งน้ี
เน่ืองจากในตลาดแขงขันสมบูรณหนวยธุรกิจสามารถขายสินคาหรือบริการในแตละหนวยไดใน
ราคาตลาดที่คงที่ตลอด รายรับทั้งหมด (TR) จึงเทากับราคาสินคาหรือบริการ (P)   คูณดวย

จํานวนสินคาหรือบริการที่ขายได (q) [TR = Pq] ดังน้ัน รายรับเฉลี่ย (AR) จึงเทากับ TR/q 

หรือ Pq/q ซึ่งเทากับ P [AR = TR/q = Pq/q]  สวนรายรับเพ่ิม (MR)  หรือ  dTR/dq  ซึ่งมีคา

P2 

P1 

2D

d2=AR2=MR2 

 

D1 

d1=AR1=MR1 

ปริมาณสินคาหรือบริการ   O     O ปริมาณสินคาหรือบริการ 
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เทากับ Pdq/dq + qdP/dq หรือ P  เชนกัน [MR = dTR/dq = Pdq/dq + qdP/dq = P] ดังน้ัน
ในตลาดแขงขันสมบูรณ เสนอุปสงคของหนวยธุรกิจจึงมีลักษณะเปนเสนตรงขนานกับแกนนอน 
ณ ราคาตลาดขณะนั้น และเปนเสนเดียวกันกับรายรับเฉลี่ย (AR) และรายรับเพ่ิม (MR) ของ
หนวยธุรกิจดวย  

5.  ดุลยภาพของหนวยธุรกิจและอุตสาหกรรม 

5.1  ดุลยภาพในระยะสั้นของหนวยธุรกิจและอุตสาหกรรม 

ดุลยภาพของหนวยธุรกิจ หมายถึง สถานการณที่หนวยธุรกิจไมมีแนวโนมที่จะ
เปลี่ยนแปลงนโยบายอีกตอไป ปริมาณการผลิตในขณะนั้นจึงเปนปริมาณการผลิตที่ดีที่สุด หาก
หนวยธุรกิจไดรับกําไรก็จะเปนกําไรสูงที่สุด และหากขาดทุนก็จะเปนการขาดทุนนอยที่สุด 
สําหรับดุลยภาพของอุตสาหกรรม หมายถึง สถานการณที่หนวยธุรกิจตางๆในอุตสาหกรรมไมมี
แนวโนมที่จะเคลื่อนไหวตอไปอีก ปริมาณการผลิตทั้งหมดของอุตสาหกรรมจึงเปนปริมาณการ
ผลิตที่เหมาะสมที่สุด 

ดุลยภาพในระยะสั้นของหนวยธุรกิจ เกิดจากการที่หนวยธุรกิจตางๆในอุตสาห-
กรรมมุงแสวงหากําไรสูงสุดหรือขาดทุนนอยที่สุด (ในกรณีที่หลีกเลี่ยงไมได) โดยหนวยธุรกิจจะ
พยายามปรับปริมาณการผลิตดวยการเปลี่ยนแปลงปจจัยผันแปร ภายใตปจจัยคงที่ที่มีอยูใน
ขณะนั้นใหอยูในระดับที่เหมาะสม  เม่ือหนวยธุรกิจตางๆเขาสูดุลยภาพแลว  จะไมมีหนวยธุรกิจ
ใดๆเขา-ออกจากการแขงขันตอไปอีก  ปริมาณการผลิตของหนวยธุรกิจและจํานวนหนวยธุรกิจ
ที่มีอยูในอุตสาหกรรมหรือในตลาดขณะนั้นจึงเปนระดับที่เหมาะสม ซึ่งหมายความวาอุตสาห-
กรรมก็จะเขาสูดุลยภาพดวย  

อยางไรก็ตาม เม่ือหนวยธุรกิจเขาสูดุลยภาพในระยะสั้นแลว บางหนวยอาจไดกําไร
เกินปกติ  แตบางหนวยอาจไดเพียงกําไรปกติ ในขณะที่บางหนวยอาจขาดทุนจากการผลิต 
แมวาราคาสินคาหรือบริการที่หนวยธุรกิจแตละรายขายไดจะมีราคาเทากันก็ตาม  ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ตนทุนการผลิตของหนวยธุรกิจแตละรายแตกตางกัน   

1) กรณีที่หนวยธุรกิจไดกําไรเกินปกติ 

จากการศึกษาในบทที่ 6 ปริมาณการผลิตที่เหมาะสมที่สุดที่จะทําใหหนวยธุรกิจ
ไดรับกําไรเกินปกติจะอยู ณ ระดับที่เสนรายรับทั้งหมดอยูเหนือเสนตนทุนทั้งหมด (TR > TC) 
ตามแนวดิ่งมากที่สุด ในกรณีนี้เสนรายรับเฉลี่ยจะอยูเหนือเสนตนทุนเฉลี่ย (AR > AC) ดวย 
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และ ณ ปริมาณการผลิตที่เหมาะสมนี้รายรับเพ่ิมจะเทากับตนทุนเพ่ิมในระยะสั้น (MR = SMC)  
ดวย 

    ราคา                                        ราคา  ตนทุน  รายรับ 

                                            S                                               

 

                                                                                                a                   

                                                                                                   

                                                        

                                                               

P1

SMC 

D 

 

                          (ก) อุตสาหกรรม                             (ข)  หนวยธุรกิจ 

รูปที่ 7.2  ดุลยภาพในระยะสั้นของหนวยธุรกิจและอุตสาหกรรม 
กรณีหนวยธุรกิจไดกําไรเกินปกติ   

 

จากรูปที่ 7.2  หนวยธุรกิจที่แสวงหากําไรสูงสุดหรือขาดทุนนอยที่สุด จะทําการผลิตที่
จุด a ซึ่งเปนจุดที่ MR = SMC ปริมาณการผลิตที่เหมาะสมที่สุดจะเทากับ Oq1  ณ ระดับราคา
สินคาหรือบริการที่ขายไดเทากับ OP1 ในขณะที่ตนทุนเฉล่ียเทากับ Oc ซึ่งหมายความวา  ณ 
ปริมาณการผลิต Oq1 นี้   รายรับเฉลี่ยมากกวาตนทุนเฉลี่ย (AR > AC)  เทากับ P1c  หรือ ab   
ซึ่งก็คือกําไรเฉลี่ยสวนเกินหรือกําไรเกินปกติ (excess profit) ของหนวยธุรกิจ   ดังน้ัน  เรา
สามารถหากําไรสวนเกินทั้งหมดของหนวยธุรกิจไดดังนี้ 

กําไรทั้งหมด     =     รายรับทั้งหมด  -  ตนทุนทั้งหมด  

                                                    =     TR   -   TC 

                                                    =      (OP1 x Oq1) – (Oc x Oq1) 

                                                    =      พ้ืนที่  OP1aq1  -  พ้ืนที่  Ocbq1

P1

 
 

c
d=AR=MR 

 b 

AC 

   O                            ปริมาณสินคาหรือบริการ   O                           q1                 ปริมาณสินคาหรือบริการ 
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                                                    =      พ้ืนที่  cP1ab                    

2) กรณีที่หนวยธุรกิจไดกําไรปกติ 

หนวยธุรกิจบางหนวยอาจมีตนทุนการผลิตเทากับรายรับจากการผลิตพอดี ในกรณี
นี้เสน TR จะสัมผัสกับเสน TC ณ จุดที่ MR = SMC และ AR = AC ดวย หนวยธุรกิจจะไดเพียง
กําไรปกติ (normal profit) เทานั้น 

 

          ราคา                                 ราคา  ตนทุน  รายรับ                  

                                                                                                                      

                                                                                                  a 

                          
d=AR=MR   P1 

 

 

                                             O               ปริมาณสินค

                                   (ก)  อุตสาหกรรม                        (ข)  หนวยธุรกิจ  

                 รูปที่ 7.3  ดุลยภาพในระยะสั้นของหนวยธุรกิจและอุตสาหกรรม                      
กรณีหนวยธุรกิจไดกําไรปกติ 

จากรูปที่ 7.3 หนวยธุรกิจจะทําการผลิตที่จุด a ซึ่งเปนจุดที่ MR = SMC ปริมาณการ
ผลิตที่เหมาะสมที่สุดจะเทากับ Oq1   ณ ระดับราคาสินคาหรือบริการที่ขายไดเทากับ OP1 ซึ่ง
เทากับตนทุนเฉลี่ย (AC) พอดี ซึ่งหมายความวา AR = AC หนวยธุรกิจจะไมไดรับกําไรเฉลี่ย
สวนเกินจากตนทุนเฉลี่ย เน่ืองจากรายรับทั้งหมดจากการผลิตเทากับตนทุนการผลิตทั้งหมด
พอดี  หนวยธุรกิจจะไดรับเพียงกําไรปกติ และเราเรียกจุดที่รายรับเทากับตนทุนการผลิตหรือจุด 
a นี้วา จุดคุมทุนจากการผลิต (break – even point)  

 

                                                   
าหรือบริการ O                       q1       ปริมาณสินคาหรือบริการ 

  P1 
a 

SMC 

AC 
D 

S 
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                             กําไรทั้งหมด     =     รายรับทั้งหมด  -  ตนทุนทั้งหมด 

                                                    =     TR  -  TC 

                                                    =      (OP1 x Oq1)  -  (OP1 x Oq1) 

                                                    =      พ้ืนที่  OP1aq1  -  พ้ืนที่  OP1aq1 

                                                    =      0 

3) กรณีที่หนวยธุรกิจขาดทุน พิจารณาได 2 ลักษณะคือ                            

(1)  หนวยธุรกิจขาดทุน แตยังทําการผลิตตอไปได 

         หากเสนตนทุนการผลิตทั้งหมดของหนวยธุรกิจอยูสูงกวาเสนรายรับจากการ
ผลิตทั้งหมด หรือ TC อยูสูงกวาเสน TR  หนวยธุรกิจจะขาดทุนจากการผลิต (loss) ปริมาณการ
ผลิตที่เหมาะสมที่สุดที่จะทําใหหนวยธุรกิจขาดทุนนอยที่สุด (loss minimization) จะอยู ณ 
ระดับที่เสน TR อยูต่ํากวาเสน TC (TR<TC) ตามแนวดิ่งนอยที่สุด   ซึ่งเปนปริมาณการผลิตที่ 
MR = SMC และ ณ ปริมาณการผลิตในระดับนี้ AR < AC ดวย 
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                                                                                                Pa                                          
                                                                                                   

              
          O                                ปริมาณสินคาหรือบริการ O                    q1             ปริมาณสินคาหรือบริการ 

  

                      (ก)  อุตสาหกรรม                                  (ข) หนวยธุรกิจ                       (ก)  อุตสาหกรรม                                  (ข) หนวยธุรกิจ 

รูปที่ 7.4  ดุลยภาพในระยะสั้นของหนวยธุรกิจและอุตสาหกรรม     รูปที่ 7.4  ดุลยภาพในระยะสั้นของหนวยธุรกิจและอุตสาหกรรม     

1             ปริมาณสินคาหรือบริการ 

P1 

                     
กรณีหนวยธุรกิจขาดทุน แตยังทําการผลิตตอไป 

จากรูปที่ 7.4 หนวยธุรกิจจะทําการผลิตที่จุด a ซึ่งเปนจุดที่ MR = SMC ปริมาณการ
ผลิตที่เหมาะสมเทากับ Oq1   ณ ระดับราคาสินคาหรือบริการที่ขายไดเทากับ  OP1  ในกรณีนี้ 
AR < AC หนวยธุรกิจจะขาดทุนเฉลี่ยเทากับชวงหางตามแนวดิ่งระหวาง AR กับ AC  ณ ทุกๆ
ปริมาณการผลิต ซึ่งสวนที่ขาดทุนี้ก็คือสวนหนึ่งของตนทุนคงที่เฉลี่ย (AFC) ในที่นี้ก็คือชวง ab 

หรือ P1c  ดังนั้น หนวยธุรกิจจะขาดทุนทั้งหมดเทากับพื้นที่  P1cba (P1c x Oq1)  

                             ขาดทุนทั้งหมด    =     รายรับทั้งหมด  -  ตนทุนทั้งหมด 

                                                      =     TR  -   TC                           

                                                      =     (OP1 x Oq1)  -  (Oc x Oq1) 

                                                      =      พ้ืนที่  OP1aq1  -  พ้ืนที่  Ocbq1   

                                                      =      พ้ืนที่  P1cba 

ณ  สถานการณที่หนวยธุรกิจเผชิญอยูนี้  หนวยธุรกิจยังไมสมควรที่จะหยุดการผลิต  
เพราะถาหยุดการผลิตหนวยธุรกิจจะขาดทุนเทากับตนทุนคงที่ทั้งหมด (TFC) ซึ่งเทากับพ้ืนที่  

 dcbe (dc x Oq1)  ดังน้ัน หนวยธุรกิจยังสามารถทนทําการผลิตตอไปไดเพ่ือลดลดสวน

    c 

 

AC 
AVC 

  SMC 

 
  e 

ราคา

d=AR=MR  

      b 

  d 

 ราคา ตนทุน รายรับ 

P1

S 

      

     

D 
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ขาดทุนใหลดนอยลงเทากับพ้ืนที่  P1cba  (P1c x Oq1) ทั้งน้ีเน่ืองจาก  ณ  ปริมาณการผลิต 
Oq1 ราคาสินคาหรือบริการยังอยูสูงกวาตนทุนผันแปรเฉลี่ย (OP1 >Od) หนวยธุรกิจยังไดรับ
กําไรเฉลี่ยสวนเกินจากตนทุนผันแปรเฉลี่ยซึ่งสามารถนําไปชดเชยสวนขาดทุนในตนทุนคงที่ได
บางสวน     

(2) หนวยธุรกิจขาดทุน  และสมควรหยุดการผลิต 

กรณีที่หนวยธุรกิจขาดทุน และสมควรหยุดการผลิต พิจารณาไดดังนี้  

 

    ราคา                                          ราคา  ตนทุน  รายรับ 
                                                                                                             
                                                     S                                         

                                                                                                
      P1                                                                                                         
 
                                                     

                       

AC 
AVC c 

 a 

 b 

  e 
d 
P1 

SMC 

D=AR=MR 

  O ปริมาณสินคาหรือบริการ O        q1                 ปริมาณสินคาหรือบริการ 

 (ก)  อุตสาหกรรม                                  (ข)  หนวยธุรกิจ 

รูปที่ 7.5  ดุลยภาพในระยะสั้นของหนวยธุรกิจและอุตสาหกรรม                                  
กรณีหนวยธุรกิจขาดทุน  และสมควรหยดุการผลิต                                            

จากรูปที่ 7.5 หากราคาสินคาหรือบริการที่หนวยธุรกิจขายไดอยูต่ํากวาตนทุนผันแปร
เฉลี่ย  (OP1  <  Od) เม่ือนั้นหนวยธุรกิจสมควรหยุดการผลิต เพราะการหยุดการผลิตจะทําให
หนวยธุรกิจขาดทุนนอยกวากรณีทําการผลิตตอไป กลาวคือ ถาหยุดการผลิตหนวยธุรกิจจะ

ขาดทุนเทากับตนทุนคงที่ทั้งหมด(TFC) หรือเทากับพ้ืนที่ dcbe(dcx Oq1)  แตถาหนวยธุรกิจ

ยังทําการผลิตตอไป จะทําใหขาดทุนมากขึ้นเทากับพื้นที่    P1cba (ab x Oq1)  ทั้งน้ีเน่ืองจาก
การผลิตสินคาหรือบริการจํานวน Oq1 นี้จะมีตนทุนผันแปรเฉลี่ยสูงกวาราคาที่ขายได  นอกจาก
หนวยธุรกิจจะขาดทุนเทากับตนทุนคงที่ทั้งหมดแลว  ยังขาดทุนในสวนของตนทุนผันแปร     

ทั้งหมด (TVC) ซึ่งเทากับพื้นที่  P1dea (P1d x Oq1)  
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                     ขาดทุนทั้งหมด    =    รายรับทั้งหมด  -   ตนทุนทั้งหมด 

=    TR  -   TC 

                                    =    พ้ืนที่  OP1aq1  -  พ้ืนที่  Ocbq1  

                           =    พ้ืนที่  P1cba  

                      =     พ้ืนที่  dcbe  +  พ้ืนที่  P1dea 

             =     TFC  +  TVC 

ดังนั้น  ในกรณีที่หนวยธุรกิจมีตนทุนการผลิตสูงกวารายรับจากการผลิต หนวยธุรกิจ
ควรจะทําการผลิตตอไป ตราบเทาที่ราคาสินคาหรือบริการยังอยูสูงกวาตนทุนผันแปรเฉลี่ย  แต
เม่ือใดก็ตามที่ราคาสินคาหรือบริการเทากับตนทุนผันแปรเฉลี่ย หนวยธุรกิจสมควรหยุดทําการ
ผลิต ในที่นี้คือปริมาณการผลิต ณ จุด e ซึ่งเราเรียกจุด e หรือจุดที่หนวยธุรกิจสมควรหยุดการ
ผลิตนี้วา  จุดหยุดการผลิต (shut  down  point)     

กลาวโดยสรุป เม่ือหนวยธุรกิจและอุตสาหกรรมเขาสูดุลยภาพในระยะสั้นแลว ไมวา
หนวยธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้นจะไดรับกําไรเกินปกติ กําไรปกติ หรือขาดทุนในระยะสั้นก็ตาม 

จะพบวา  MR = SMC = P = AR ≥ AVC 

5.2  ดุลยภาพในระยะยาวของหนวยธุรกิจและอุตสาหกรรม 

ในระยะยาว ปจจัยทุกชนิดสามารถเปลี่ยนแปลงได ดังน้ัน หนวยธุรกิจในอุตสาห-
กรรมสามารถปรับปริมาณการผลิตโดยการเปลี่ยนแปลงปจจัยคงที่หรือปรับขนาดของโรงงานให
อยูในระดับที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันหนวยธุรกิจตางๆ ที่อยูนอกอุตสาหกรรมก็สามารถเขา
มาทําการแขงขันได หากเห็นวาหนวยธุรกิจเดิมในอุตสาหกรรมสามารถทํากําไรไดจากการ
ดําเนินกิจการ และขณะเดียวกันหากหนวยธุรกิจในอุตสาหกรรมขาดทุนจากการผลิต ก็สามารถ
เลิกการผลิตหรือออกจากอุตสาหกรรมไปได  การปรับปริมาณการผลิตและการเขา–ออกของ
หนวยธุรกิจตางๆ จะสิ้นสุดลงเมื่อหนวยธุรกิจไดรับกําไรปกติ ซึ่งเปนปริมาณการผลิต ณ จุดที่ 
MR = LMC  ปริมาณการผลิตของหนวยธุรกิจและจํานวนหนวยธุรกิจที่มีอยูในอุตสาหกรรมใน
ขณะน้ันจึงอยูในระดับที่เหมาะสมที่สุด และจะไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นอีกหากอุปสงค
และ/หรืออุปทานของตลาดไมเปลี่ยนแปลง เราเรียกสถานการณที่เกิดขึ้นนี้วา หนวยธุรกิจและ
อุตสาหกรรมเขาสูดุลยภาพของการผลิตในระยะยาว 
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1) การปรับปริมาณการผลิตในระยะยาว  เม่ือหนวยธุรกิจไดกําไรเกินปกติในระยะ
สั้น 

กรณีที่หนวยธุรกิจในอุตสาหกรรมไดรับกําไรเกินปกติในระยะสั้น  กําไร       
ดังกลาวจะจูงใจใหหนวยธุรกิจขยายการผลิตออกไป ในขณะเดียวกันหนวยธุรกิจอ่ืนๆ ที่อยูนอก
อุตสาหกรรมก็จะเขามาทําการแขงขันมากขึ้น   ปริมาณสินคาหรือบริการในอุตสาหกรรมจะมาก
ขึ้นจนระดับราคาสินคาหรือบริการลดลงมาเทากับจุดต่ําสุดของตนทุนเฉลี่ยในระยะยาว  กําไร
เกินปกติจะหมดไป  หนวยธุรกิจและอุตสาหกรรมจะเขาสูดุลยภาพ และจะไดรับเพียงกําไรปกติ 

 

      ราคา                              ราคา  ตนทุน  รายรับ                 

                                         S1                                                                                            

                                                 S2                                                                                                  

                                                                                       

 

P1

        

 

 

                         (ก)  อุตสาหกรรม                                (ข)  หนวยธุรกิจ   

               รูปที่ 7.6 ดุลยภาพในระยะยาวของหนวยธุรกิจและอุตสาหกรรม กรณีที่หนวยธุรกิจได
กําไรเกินปกติในระยะสั้น 

จากรูปที่ 7.6 สมมุติในระยะสั้น หนวยธุรกิจไดกําไรเกินปกติ กําไรดังกลาวจะจูงใจให
หนวยธุรกิจขยายการผลิตสินคาหรือบริการออกไปจนถึงระดับ Oq1ณ ระดับราคาสินคาหรือ
บริการในตลาดขณะนั้นเทากับ OP1  ขณะเดียวกันกําไรเกินปกติดังกลาวนี้ก็จะจูงใจใหหนวย
ธุรกิจอ่ืนๆที่อยูนอกอุตสาหกรรมเขามาทําการแขงขันเพ่ิมขึ้นดวย  ปริมาณสินคาหรือบริการที่
ผลิตขึ้นในอุตสาหกรรมจะมากขึ้น  เสนอุปทานของตลาดจะเคลื่อนยายไปทางขวาจากเสน S1 
ไปเปนเสน S2  ระดับราคาสินคาหรือบริการในตลาดจะลดลงจาก OP1 เปน OP2 และมาสัมผัส

  P1 

  P2 

 

           LAC 
               d1=AR1=MR1 

              d2=AR2=MR2 

               

      e1 

2    e

 E1 

E2 

SAC 

SMC 

LMC 

P2

 Q1     Q2   O O   q1   q2 
ปริมาณสินคาหรือบริการ ปริมาณสินคาหรือบริการ 
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กับจุดต่ําสุดของเสนตนทุนเฉลี่ยในระยะยาว (LAC) พอดี ปริมาณการผลิตของหนวยธุรกิจ
ขณะน้ีจะลดลงเปน Oq2 ซึ่งเปนปริมาณการผลิต ณ ระดับที่  MR2 = SMC = LMC  และ AR2 = 
SAC = LAC ดวย กําไรเกินปกติของหนวยธุรกิจจะหมดไปเหลือเพียงกําไรปกติ ใน
ขณะเดียวกันการเขามาของหนวยธุรกิจนอกอุตสาหกรรมก็จะสิ้นสุดลง  ดังน้ัน ปริมาณการผลิต
ของหนวยธุรกิจและจํานวนหนวยธุรกิจที่มีอยูในอุตสาหกรรมขณะนั้นจึงอยูในระดับที่เหมาะสม 
หนวยธุรกิจและอุตสาหกรรมก็จะเขาสูดุลยภาพของการผลิตในระยะยาว 

2) การปรับปริมาณการผลิตในระยะยาว  เม่ือหนวยธุรกิจขาดทุนในระยะสั้น 

สําหรับกรณีที่หนวยธุรกิจขาดทุนในระยะสั้นและยังทนทําการผลิตตอไป  ใน
ระยะยาวหนวยธุรกิจสามารถเลิกการผลิตหรือออกจากการแขงขันไปไดโดยไมจําเปนตองทนทํา
การผลิตตอไปเพื่อลดสวนขาดทุนของตนทุนคงที่ เน่ืองจากในระยะยาว หนวยธุรกิจไมมีตนทุน
คงที่ การออกจากการแขงขันของหนวยธุรกิจจะทําใหปริมาณสินคาหรือบริการในตลาดลดลง 
ราคาสินคาหรือบริการจะปรับตัวสูงขึ้นจนกระทั่งเทากับตนทุนการผลิตเฉลี่ยในระยะยาว  หนวย
ธุรกิจและอุตสาหกรรมก็จะเขาสูดุลยภาพ   

 

                                                     

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                 

                                                                                                         

 

 

 

 

                   (ก)  อุตสาหกรรม                                  (ข)  หนวยธุรกิจ   

 

รูปที่ 7.7  ดุลยภาพในระยะยาวของหนวยธุรกิจและอุตสาหกรรม                                 
กรณีที่หนวยธุรกิจขาดทุนในระยะสั้น 

ปริมาณสินคาหรือบริการ 

 

d2=AR2=MR2 

d1=AR1=MR1 

 

 SAC 
SMC 
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 E2 
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ราคา ราคา ตนทุน รายรับ 

O Q2  Q1 
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  LAC 
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O   q1q2 ปริมาณสินคาหรือบริการ 
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จากรูปที่ 7.7  ในระยะสั้นหากหนวยธุรกิจขาดทุนจากการผลิตสินคาหรือบริการหนวย
ธุรกิจก็จะลดปริมาณการผลิตลงจนถึงระดับ Oq1 ณ ระดับราคาสินคาหรือบริการในขณะนั้น  
เทากับ OP1 ซึ่งก็ยังขาดทุนอยู ในระยะยาวหนวยธุรกิจก็อาจจะออกจากการดําเนินธุรกิจไป
เน่ืองจากไมตองทนทําการผลิตตอไปเพื่อลดสวนขาดทุนในตนทุนคงที่  (เนื่องจากในระยะยาว
หนวยธุรกิจไมมีตนทุนคงที่) ปริมาณสินคาหรือบริการในอุตสาห-กรรมจะลดลง เสนอุปทานของ
ตลาดจะเคลื่อนยายไปทางซายจากเสน S1 ไปเปนเสน S2 ระดับราคาสินคาหรือบริการในตลาด
จะสูงขึ้นจาก OP1 เปน OP2 จนมาสัมผัสกับจุดต่ําสุดของเสนตนทุนเฉลี่ยในระยะยาว (LAC) 
หนวยธุรกิจจะไดกําไรปกติ โดยมีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นเปน Oq2  ซึ่งเปนปริมาณการผลิต ณ 
ระดับที่ MR2 = SMC = LMC และ AR2 = SAC = LAC ดวย  ณ ขณะนี้หนวยธุรกิจและอุตสาห-
กรรมจะเขาสูดุลยภาพ ไมมีหนวยธุรกิจใดๆออกจากการแขงขันเนื่องจากการผลิตไดรับกําไร
ปกติ ปริมาณการผลิตของหนวยธุรกิจและจํานวนหนวยธุรกิจในอุตสาหกรรมขณะนั้น จึงเปน
ระดับที่เหมาะสมที่สุด 

กลาวโดยสรุป เม่ือหนวยธุรกิจและอุตสาหกรรมเขาสูดุลยภาพในระยะยาวแลว ไมวา
หนวยธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้นจะไดรับกําไรเกินปกติ หรือขาดทุนในระยะสั้นก็ตาม จะพบวา 
MR = SMC = LMC = P = AR = SAC = LAC 

6.  เสนอุปทานของหนวยธุรกิจและอุตสาหกรรม 

6.1  เสนอุปทานในระยะสั้นของหนวยธุรกิจและอุตสาหกรรม 

จากการวิเคราะหดุลยภาพในระยะสั้นของหนวยธุรกิจหน่ึงๆ ทําใหเราทราบวา  ณ 
ระดับราคาสินคาหรือบริการหนึ่งๆที่กําหนดขึ้นในตลาด  หนวยธุรกิจจะทําการผลิตสินคาหรือ
บริการออกมาขายเปนจํานวนเทาใด จึงจะไดรับกําไรสูงสุดหรือขาดทุนนอยที่สุด   และหาก
ราคาสินคาหรือบริการเปลี่ยนแปลงไป  ก็จะทราบปริมาณการผลิตที่หนวยธุรกิจนําออกมาเสนอ
ขาย  โดยที่ความสัมพันธระหวางราคากับปริมาณสินคาหรือบริการที่หนวยธุรกิจนําออกมาเสนอ
ขาย ณ ระดับตางๆ จะปรากฏอยูบนเสน SMC ดังน้ัน เสน SMC ก็คือเสนอุปทานในระยะสั้น
ของหนวยธุรกิจ และเม่ือเรานําเสน SMC ของทุกหนวยธุรกิจมารวมกัน ก็จะไดเสนอุปทานใน
ระยะสั้นของอุตสาหกรรม 
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           O                                     ปริมาณสินคาหรือบริการ                 O                      q1         q2   q3  q4  q5  ปริมาณสินคาหรือบริการ 

 

รูปที่ 7.8 เสนอุปทานในระยะสั้นของหนวยธุรกิจ                                          

จากรูปที่ 7.8  ถาระดับราคาสินคาหรือบริการอยู OP1  ปริมาณการผลิตที่เหมาะสม
ที่สุดคือ Oq1 ซึ่งจะเห็นวาเปนปริมาณการผลิต ณ จุดที่ MR1 = SMC  โดยความสัมพันธระหวาง 
OP1 กับ Oq1 แสดงดวยจุด e1  ตอมาหากอุปสงคของตลาดสูงขึ้น ราคาสินคาหรือบริการก็จะ
เพ่ิมขึ้นเปน OP2 , OP3 , … OP5 ปริมาณการผลิตก็จะเพ่ิมขึ้นเปน Oq2 , Oq3 , … Oq5  

ตามลําดับ ทําใหเราสามารถหาความสัมพันธระหวางราคากับปริมาณการผลิต ณ จุดตางๆ ได 
ในที่นี้คือจุด  e1 , e2 , …  e5  และเม่ือเราเชื่อมจุด e1 , e2 , … e5 เขาดวยกัน เราก็จะไดเสน
อุปทานในระยะสั้นของหนวยธุรกิจ ซึ่งจะเห็นวาจุด e1 , e2 , … , e5 ดังกลาวนี้ เปนจุดที่อยูบน
เสน SMC ดังนั้นเสน SMC กับเสนอุปทานในระยะสั้นจึงเปนเสนเดียวกัน 

อยางไรก็ตาม หากระดับราคาสินคาหรือบริการอยูต่ํากวาตนทุนผันแปรเฉลี่ย (P < 
AVC) หนวยธุรกิจจะไมทําการผลิต  ดังน้ัน จุด e1 จึงไมมีโอกาสที่จะอยูบนเสนอุปทานของ
หนวยธุรกิจได เม่ือเปนเชนนี้เราจึงกลาวไดวา  เสนอุปทานในระยะสั้นของหนวยธุรกิจก็คือ  เสน 
SMC ตั้งแตจุดต่ําสุดของ AVC เปนตนไป 

        สําหรับเสนอุปทานในระยะสั้นของอุตสาหกรรม  หาไดจากการรวมเสนอุปทานในระยะสั้น
ของทุกๆ หนวยธุรกิจในอุตสาหกรรมเขาดวยกัน ซึ่งก็คือเสนอุปทานของตลาดนั่นเอง  
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ราคา ราคา ราคา 
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  O                 ปริมาณเสนอขาย   O                   ปริมาณเสนอขาย O                  ปริมาณเสนอขาย 

     (ก) หนวยธุรกิจที่ 1                 (ข) หนวยธุรกิจที่ 2                    (ค) อุตสาหกรรม          

 

รูปที่ 7.9  เสนอุปทานในระยะสั้นของอุตสาหกรรม 

จากรูปที่ 7.9  สมมุติใหหนวยธุรกิจในอุตสาหกรรมมีเพียง 2 หนวย  และเสน SMC1 
และ SMC2  เปนเสนอุปทานในระยะสั้นของหนวยธุรกิจทั้งสองแสดงดวยรูปที่ 7.9 (ก) และ 7.9 
(ข)  เม่ือรวมเสน SMC1 และ SMC2 ของหนวยธุรกิจที่ 1 และ 2  ณ  ระดับราคาสินคาหรือ
บริการหนึ่งๆ ตามแนวนอนเขาดวยกัน เราก็จะไดเสนอุปทานในระยะสั้นของอุตสาหกรรม  
แสดงดวยรูปที่ 7.9 (ค) 

6.2  เสนอุปทานในระยะยาวของหนวยธุรกิจและอุตสาหกรรม 

ในระยะยาว เม่ือหนวยธุรกิจและอุตสาหกรรมเขาสูดุลยภาพแลว หนวยธุรกิจตางๆ
ในอุตสาหกรรมจะไดเพียงกําไรปกติ  อยางไรก็ตาม ดุลยภาพที่เกิดขึ้นอาจเปลี่ยนแปลงไปได
หากอุปสงคและ/หรืออุปทานของตลาดเปลี่ยนแปลงไป  หนวยธุรกิจและอุตสาหกรรมก็จะปรับ
ปริมาณการผลิตและจํานวนหนวยธุรกิจในอุตสาหกรรมจนเขาสูดุลยภาพใหมอีกการปรับ
ปริมาณการผลิตและจํานวนหนวยธุรกิจอาจสงผลกระทบตอการประหยัดภายนอก (external 
economies) และการไมประหยัดภายนอก (external diseconomies)  ซึ่งจะสงผลกระทบตอ
ตนทุนการผลิตของหนวยธุรกิจและอุตสาหกรรมใหเปลี่ยนแปลงไป เสนอุปทานในระยะยาวของ
หนวยธุรกิจและอุตสาหกรรมก็จะมีลักษณะที่แตกตางกันซ่ึงสามารถพิจารณาไดดังนี้ 
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1) กรณีอุตสาหกรรมตนทุนคงที่ (Constant Cost  Industry) 

อุตสาหกรรมตนทุนคงที่  หมายถึง อุตสาหกรรมซึ่งเม่ือขยายการผลิตแลว จะ
ไมกระทบตอราคาปจจัยการผลิต  ตนทุนการผลิตเฉลี่ยของหนวยธุรกิจจึงไมเปลี่ยนแปลง  เสน
อุปทานของหนวยธุรกิจและอุตสาหกรรมจะมีลักษณะเปนเสนตรงขนานกับแกนนอน ณ  ระดับ
ราคาสินคาหรือบริการในตลาดขณะนั้น 

 

 

 

 

  P
P2 

1 d1=AR1=MR1 

 

                          

ราคา ราคา ตนทุน รายรับ 

P2 

P1 

S1 

S2 

LSI 

D2 D1 

E1 E2   e1 e2 
LAC1 LAC2 

LSF 

d2=AR2=MR2 

   O                      Q1          Q2ปริมาณสินคาหรือบริการ O              q1              q2 ปริมาณสินคาหรือบริการ 

                  (ก)  อุตสาหกรรม                                      (ข) หนวยธุรกิจ   

 

รูปที่ 7.10 เสนอุปทานในระยะยาวของหนวยธรุกิจและอุตสาหกรรม                             
กรณีอุตสาหกรรมตนทุนคงที่ 

 

จากรูปที่ 7.10  สมมุติใหดุลยภาพในระยะยาวเริ่มแรกของหนวยธุรกิจและอุตสาหกรรม
อยูที่จุด e1 และ E1  ณ  ปริมาณการผลิตของหนวยธุรกิจและอุตสาหกรรมเปน Oq1 และ OQ1 
ตามลําดับ  ตอมาอุปสงคของตลาดสูงขึ้น เสนอุปสงคจะเคลื่อนยายไปทางขวาจากเสน D1 ไป
เปนเสน D2  ระดับราคาสินคาหรือบริการจะสูงขึ้นจาก OP1  เปน OP2 หนวยธุรกิจตางๆ ใน   
อุตสาหกรรมที่เคยไดรับกําไรปกติจะไดรับกําไรเกินปกติขึ้นมา  ทําใหหนวยธุรกิจดังกลาวขยาย
การผลิตมากขึ้น ในขณะเดียวกันหนวยธุรกิจที่อยูนอกอุตสาหกรรมก็จะเขามาทําการแขงขัน
มากขึ้น  ปริมาณสินคาหรือบริการในอุตสาหกรรมจะมากขึ้น  เสนอุปทานจะเคลื่อนยายไป
ทางขวาจากเสน S1  เปนเสน S2 ระดับราคาสินคาหรือบริการในตลาดจะปรับตัวลดลงเรื่อยๆ 
จนกลับมาอยูที่ OP1  ดังเดิม  หนวยธุรกิจและอุตสาหกรรมจะเขาสูดุลยภาพใหม ณ จุด e2 และ 
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E2 ตามลําดับ และไดเพียงกําไรปกติ ในกรณีนี้จะเห็นวา การขยายปริมาณการผลิตของหนวย
ธุรกิจและการเขามาของหนวยธุรกิจอ่ืนๆนอกอุตสาหกรรมจะไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคา
ของปจจัยการผลิต ดังนั้น ตนทุนการผลิตของหนวยธุรกิจและอุตสาหกรรมจะไมเปลี่ยนแปลง 
และเม่ือเราเชื่อมจุด e1 , e2  เขาดวยกันก็จะไดเสนอุปทานในระยะยาวของหนวยธุรกิจซ่ึงแสดง
ดวยเสน  LSF  ในทํานองเดียวกัน เม่ือเชื่อมจุด E1 , E2 ก็จะไดเสนอุปทานในระยะยาวของอุต
สาห-กรรมซึ่งแสดงดวยเสน LSI  โดยที่เสนอุปทานทั้งสองจะมีลักษณะเปนเสนตรงขนานกับ
แกนนอน ดังรูปที่  7.10 

2) กรณีอุตสาหกรรมตนทุนเพิ่มขึ้น  (Increasing Cost  Industry)  

อุตสาหกรรมตนทุนเพิ่มขึ้น  หมายถึง อุตสาหกรรมซึ่งเม่ือขยายการผลิต
ออกไปแลว  ตนทุนการผลิตเฉลี่ยของหนวยธุรกิจจะเพ่ิมขึ้น  เน่ืองจากการแยงซ้ือปจจัยการ
ผลิตของหนวยธุรกิจตางๆในอุตสาหกรรม  ทําใหเกิดการไมประหยัดภายนอก เสนตนทุนเฉลี่ย
ของหนวยธุรกิจจะเคลื่อนยายสูงขึ้น  ทําใหเสนอุปทานของหนวยธุรกิจและอุตสาหกรรมมี
ลักษณะลาดขึ้นจากซายไปขวา หรือมีความชันเปนบวก 
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              O                          Q1                 Q2  ปริมาณสินคาหรือบริการO               q1                   q2   ปริมาณสินคาหรือบริการ                  O                          Q

                         (ก)  อุตสาหกรรม                                 (ข) หนวยธุรกิจ                            (ก)  อุตสาหกรรม                                 (ข) หนวยธุรกิจ   

รูปที่ 7.11 เสนอุปทานในระยะยาวของหนวยธรุกิจและอุตสาหกรรม                             
กรณีอุตสาหกรรมตนทุนเพิม่ขึ้น                                           
รูปที่ 7.11 เสนอุปทานในระยะยาวของหนวยธรุกิจและอุตสาหกรรม                             
กรณีอุตสาหกรรมตนทุนเพิม่ขึ้น                                           

จากรูปที่ 7.11 ดุลยภาพเดิมของหนวยธุรกิจและอุตสาหกรรมอยูที่จุด e1 และ E1 
ตามลําดับ ตอมาอุปสงคของตลาดเพิ่มขึ้น เสนอุปสงคจะเคลื่อนยายสูงขึ้นจากเสน D1 เปนเสน 
D2 ระดับราคาสินคาหรือบริการในตลาดสูงขึ้นจาก OP1 เปน OP3 หนวยธุรกิจที่เคยไดกําไรปกติ
จะไดรับกําไรเกินปกติ จึงพากันขยายการผลิตออกไป  ในขณะเดียวกัน หนวยธุรกิจอ่ืนที่อยูนอก
อุตสาหกรรมก็จะเขามาทําการแขงขันมากขึ้น ปริมาณสินคาหรือบริการในอุตสาหกรรมจะมาก
ขึ้น เสนอุปทานของสินคาหรือบริการจะเคลื่อนยายไปทางขวาจากเสน S1 เปนเสน S2 จุดดุลย
ภาพใหมจะเคลื่อนยายมาอยูที่ E2  ณ ระดับราคาและปริมาณการผลิต OP2 และ OQ2 
ตามลําดับ  ซึ่งจะเห็นไดวาการขยายปริมาณการผลิตของอุตสาหกรรมจะทําใหหนวยธุรกิจตางๆ
แยงกันซื้อปจจัยการผลิต   ราคาปจจัยการผลิตจะสูงขึ้น  เกิดการไมประหยัดภายนอกของ
หนวยธุรกิจ หนวยธุรกิจจะมีตนทุนการผลิตเฉลี่ยสูงขึ้น เสน LAC1  จะเคลื่อนยายสูงขึ้นเปนเสน 
LAC2 และมาสัมผัสกับราคา OP2 ณ จุดดุลยภาพใหมที่  e2 ปริมาณการผลิตของหนวยธุรกิจจะ
เทากับ Oq2  และเมื่อเราเชื่อมจุด e1 และ e2 เขาดวยกัน  เราจะไดเสนอุปทานในระยะยาวของ
หนวยธุรกิจ ซึ่งแสดงดวยเสน LSF ในทํานองเดียวกันเม่ือเชื่อมจุด E1 และ  E2 ก็จะไดเสน
อุปทานในระยะยาวของอุตสาหกรรม  ซึ่งแสดงดวยเสน LSI  โดยเสนอุปทานทั้งสองจะมีความ
ชันเปนบวก  ซึ่งหมายความวา  ถาราคาสินคาหรือบริการสูงขึ้น  หนวยธุรกิจและอุตสาหกรรม
จะนําสินคาหรือบริการออกมาขายในตลาดมากขึ้น 

จากรูปที่ 7.11 ดุลยภาพเดิมของหนวยธุรกิจและอุตสาหกรรมอยูที่จุด e

1                 Q2  ปริมาณสินคาหรือบริการO               q1                   q2   ปริมาณสินคาหรือบริการ    

e2 

ราคา ราคา ตนทุน รายรับ 

P1 

P LSI
  E

LAC d
2 

P3 

S1 

 
 E2 1 

D2 

1 

S2 

P1 

  P3 

P2  e1 

LAC2 

1 

 LSF 

2=AR2=MR2 

d1=AR1=MR1 

D

1 และ E1 
ตามลําดับ ตอมาอุปสงคของตลาดเพิ่มขึ้น เสนอุปสงคจะเคลื่อนยายสูงขึ้นจากเสน D1 เปนเสน 
D2 ระดับราคาสินคาหรือบริการในตลาดสูงขึ้นจาก OP1 เปน OP3 หนวยธุรกิจที่เคยไดกําไรปกติ
จะไดรับกําไรเกินปกติ จึงพากันขยายการผลิตออกไป  ในขณะเดียวกัน หนวยธุรกิจอ่ืนที่อยูนอก
อุตสาหกรรมก็จะเขามาทําการแขงขันมากขึ้น ปริมาณสินคาหรือบริการในอุตสาหกรรมจะมาก
ขึ้น เสนอุปทานของสินคาหรือบริการจะเคลื่อนยายไปทางขวาจากเสน S1 เปนเสน S2 จุดดุลย
ภาพใหมจะเคลื่อนยายมาอยูที่ E2  ณ ระดับราคาและปริมาณการผลิต OP2 และ OQ2 
ตามลําดับ  ซึ่งจะเห็นไดวาการขยายปริมาณการผลิตของอุตสาหกรรมจะทําใหหนวยธุรกิจตางๆ
แยงกันซื้อปจจัยการผลิต   ราคาปจจัยการผลิตจะสูงขึ้น  เกิดการไมประหยัดภายนอกของ
หนวยธุรกิจ หนวยธุรกิจจะมีตนทุนการผลิตเฉลี่ยสูงขึ้น เสน LAC1  จะเคลื่อนยายสูงขึ้นเปนเสน 
LAC2 และมาสัมผัสกับราคา OP2 ณ จุดดุลยภาพใหมที่  e2 ปริมาณการผลิตของหนวยธุรกิจจะ
เทากับ Oq2  และเมื่อเราเชื่อมจุด e1 และ e2 เขาดวยกัน  เราจะไดเสนอุปทานในระยะยาวของ
หนวยธุรกิจ ซึ่งแสดงดวยเสน LSF ในทํานองเดียวกันเม่ือเชื่อมจุด E1 และ  E2 ก็จะไดเสน
อุปทานในระยะยาวของอุตสาหกรรม  ซึ่งแสดงดวยเสน LSI  โดยเสนอุปทานทั้งสองจะมีความ
ชันเปนบวก  ซึ่งหมายความวา  ถาราคาสินคาหรือบริการสูงขึ้น  หนวยธุรกิจและอุตสาหกรรม
จะนําสินคาหรือบริการออกมาขายในตลาดมากขึ้น 
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3) กรณีอุตสาหกรรมตนทุนลดลง (Decreasing Cost Industry)  

อุตสาหกรรมตนทุนลดลง  หมายถึง อุตสาหกรรมซึ่งเม่ือขยายการผลิตออกไป
แลว ตนทุนการผลิตเฉลี่ยของหนวยธุรกิจจะลดลง  อันเนื่องจากการประหยัดภายนอก เสน   
ตนทุนเฉลี่ยของหนวยธุรกิจจะเคลื่อนยายต่ําลง  ทําใหเสนอุปทานของหนวยธุรกิจและ
อุตสาหกรรมมีลักษณะลาดลงจากซายไปขวา หรือมีความชันเปนลบ 

 

                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                              

                                                                                                               

                                                              

                                                 

                         P3 

P1 

P2

                O                 Q1                Q2  ปริมาณสินคาหรือบริการ O         q1                 q2 ปริมาณสินคาหรือบริการ    

                       (ก)  อุตสาหกรรม                                      (ข) หนวยธุรกิจ   

รูปที่ 7.12  เสนอุปทานในระยะยาวของหนวยธรุกิจและอุตสาหกรรม                            
กรณีอุตสาหกรรมตนทุนลดลง 

จากรูปที่ 7.12 ดุลยภาพเดิมของหนวยธุรกิจและอุตสาหกรรมอยูที่จุด e1 และ E1 
ตามลําดับ ตอมาอุปสงคของตลาดเพิ่มขึ้น เสนอุปสงคจะเคลื่อนยายสูงขึ้นจากเสน D1 เปนเสน 
D2 ระดับราคาสินคาหรือบริการจะสูงขึ้นจาก OP1 เปน OP3 หนวยธุรกิจที่เคยไดกําไรปกติจะ
ไดรับกําไรเกินปกติขึ้นมา จึงขยายการผลิตมากขึ้น  ในขณะเดียวกัน หนวยธุรกิจอ่ืนที่อยูนอกอุต
สาห-กรรมก็จะเขามาทําการแขงขันมากขึ้น ปริมาณสินคาหรือบริการในอุตสาหกรรมจะมากขึ้น 
เสนอุปทานของสินคาหรือบริการจะเคลื่อนยายไปทางขวาจาก เสน S1 เปนเสน S2 จุดดุลยภาพ
ใหมจะเคลื่อนยายมาอยูที่ E2  ณ ระดับราคาและปริมาณการผลิต OP2 และ OQ2 ตามลําดับ   
ซึ่งจะเห็นไดวาการขยายปริมาณการผลิตของอุตสาหกรรมจะกอใหเกิดประหยัดภายนอกของ
หนวยธุรกิจ หนวยธุรกิจสามารถซื้อปจจัยการผลิตไดในราคาที่ถูกลง ดังน้ันตนทุนการผลิตเฉลี่ย
จะลดลง  เสน LAC1  จะเคลื่อนยายต่ําลงมาเปนเสน LAC2 และมาสัมผัสกับราคา OP2 ณ จุด

LSI  D2 

   S2 

LAC1 
LAC2  e1 

e2 

LSF 

d1=AR1=MR1

d2=AR2=MR2

 

   S1 ราคา ราคา ตนทุน รายรับ 
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 E

P3 

1 

2

P
P
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ดุลยภาพใหมที่  e2 ปริมาณการผลิตของหนวยธุรกิจจะเทากับ Oq2   เม่ือเราเชื่อมจุด e1 และ e2 
เขาดวยกัน  เราจะไดเสนอุปทานในระยะยาวของหนวยธุรกิจ ซึ่งแสดงดวยเสน LSF  ในทํานอง
เดียวกันเม่ือเชื่อมจุด E1 และ  E2 ก็จะไดเสนอุปทานในระยะยาวของอุตสาหกรรม  ซึ่งแสดงดวย
เสน LSI  โดยเสนอุปทานทั้งสองจะมีความชันเปนลบ  ซึ่งหมายความวา  ถาราคาสินคาหรือ
บริการสูงขึ้น  หนวยธุรกิจและอุตสาหกรรมจะนําสินคาหรือบริการออกมาขายในจํานวนที่ลดลง 
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แบบฝกหัดบทที่ 7 

ขอ1  แนวคําถามอัตนัยเพ่ือทบทวนความเขาใจ 

1. คําวา “ ตลาด “ ในทางเศรษฐศาสตร หมายความวาอะไร จงอธิบาย 

2. ลักษณะที่สําคัญของตลาดแขงขันสมบูรณ มีอะไรบาง จงอธิบาย 

3. เพราะเหตุใด เสนอุปสงคของหนวยธุรกิจในตลาดแขงขันสมบูรณจึงมีลักษณะเปนเสนตรง
ขนานกับแกนนอน และเปนเสนเดียวกันกับเสน AR และ MR จงอธิบาย 

4. ในตลาดแขงขันสมบูรณ หนวยธุรกิจสามารถขาดทุนจากการผลิตไดหรือไม จงอธิบาย 

5. จุดหยุดการผลิต (shut down point) ของหนวยธุรกิจในตลาดแขงขันสมบูรณอยูที่จุดใด  

    และเพราะเหตุใด จงอธิบายพรอมเขียนรูปประกอบ 

6. จงแสดงใหเห็นวา เสน SMC ตั้งแตจุดต่ําสุดของ AVC เปนตนไป คือเสนอุปทานในระยะสั้น
ของหนวยธุรกิจในตลาดแขงขันสมบูรณ (ใหเขียนรูปประกอบคําอธิบาย) 

7. ดุลยภาพในระยะสั้นของหนวยธุรกิจในตลาดแขงขันสมบูรณคืออะไร เกิดขึ้นไดอยางไร    
จงอธิบาย  

8. เสนอุปทานในระยะสั้นของตลาดคือเสนใด หาไดอยางไร จงอธิบาย 

9. เพราะเหตุใด เสนอุปทานในระยะยาวของหนวยธุรกิจจึงมีลักษณะลาดลงจากซายไป 

      ขวาหรือมีความชันเปนลบ จงอธิบายพรอมเขียนรูปประกอบ 

 

ขอ 2  จงทําเครื่องหมายถูก (  ⁄   ) ใน (   )  หนาขอที่นักศึกษาเห็นวาถูก หรือทําเครื่องหมาย   

          ( Χ  )  ใน (  )  หนาขอที่นักศึกษาเห็นวาผิด  

(     ) 1.  ตลาดในทางเศรษฐศาสตรนั้นจะตองมีสถานที่ใหผูซื้อและผูขายมาตกลงซื้อขายสินคา 

(     ) 2.  การแบงตลาดตามระยะเวลาแบงเปนตลาดซื้อขายลวงหนาและตลาดซื้อขายทันที 

(     ) 3.  สินคาไมคงทนเปนสินคาที่ใชสนองความตองการไดในระยะเวลาสั้น ๆ หรือครั้งเดียว
หมดไป 
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(     ) 4.  ในตลาดแขงขันสมบูรณนั้นอาจมีผูขายรายใดรายหนึ่งเปนผูนําในตลาดก็ได 

(     ) 5.  เสนอุปสงคในทัศนะของหนวยธุรกิจในตลาดแขงขันสมบูรณมีลักษณะเปนเสนตรง
ขนานกับแกนปริมาณ 

(     ) 6.  การรวมกลุมเปนสมาคมผูผลิตและกลุมผูบริโภคเปนลักษณะที่สําคัญของตลาดแขงขัน
สมบูรณ 

(     ) 7.  ลักษณะของตลาดแขงขันสมบูรณ คือ ไมมีใครมีอิทธิพลในตลาด ทุกคนฉลาดรู     
เทาทัน สินคาและปจจัยการผลิตโยกยายได สินคาที่ขายเหมือนกัน การเขาออกนั้น
เสรี 

(     ) 8.  ผูผลิตในตลาดแขงขันสมบูรณยอมรับราคาที่กําหนดมาจากตลาด (price taker) 

(     ) 9.  ในตลาดแขงขันสมบูรณ เสน MR และ P จะเปนเสนเดียวกัน  

(     ) 10. ดุลยภาพในระยะสั้นของหนวยธุรกิจในตลาดแขงขันสมบูรณจะอยูที่จุด MR =MC 
และ MC กําลังเพ่ิมขึ้น 

 

ขอ 3  จงเติมคําลงในชองวางใหไดใจความสมบูรณ 

1. จุดหยุดการผลิต (shut down point) ของหนวยธุรกิจในตลาดแขงขันสมบูรณจะอยู ณ จุด 
ต่ําสุดของเสน....................................................... 

2. เสน SMC ที่อยูเหนือจุดต่ําสุดของเสน AVC ขึ้นไปเปนเสน..................ของหนวยธุรกิจ 

3. ดุลยภาพของหนวยธุรกิจในตลาดแขงขันสมบูรณจะเกิดขึ้นเม่ือ........................................... 

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

4. ในตลาดแขงขันสมบูรณแมหนวยธุรกิจจะประสบการขาดทุนแตก็ยังทําการผลิตตอไปถา
................................................................................................................................. 

5. ในตลาดแขงขันสมบูรณแมหนวยธุรกิจจะมีกําไรปกติเม่ือ P = MR = AR =……………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

6. เง่ือนไขที่หนวยธุรกิจในตลาดแขงขันสมบูรณปดกิจการ คือ............................................. 

..................................................................................................................................... 
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7. เสนตนทุนหนวยสุดทายจะผานจุดต่ําสุดของเสนตนทุน.......................และเสนตนทุน 

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

8. อุตสาหกรรมตนทุนคงที่ (constant cost industry ) หมายความวา...................................... 

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

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

9. เสนอุปทานอุตสาหกรรมที่มีตนทุนเพ่ิมขึ้น (increasing cost industry) จะมีลักษณะ
............................................................................................................................ 

10. การที่หนวยธุรกิจตองยอมรับราคาที่ตลาดกําหนดทําใหเสนอุปสงคของธุรกิจมีลักษณะเปน
เสน...................................................................................................................... 

 

ขอ 4  จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว 

1. ในขณะที่ตนทุนเฉลี่ย (ATC) ลดลง ตนทุนหนวยสุดทาย (MC) จะเปนตามขอใด 

(1)  ลดลง  (2)  มีคาเปนศูนย (3) เพ่ิมขึ้น 

(4)  มีคาต่ําสุด           (5)  มีคาสูงสุด 

2. ในขณะที่ตนทุนหนวยสุดทาย (MC) เพ่ิมขึ้น ตนทุนเฉลี่ย (ATC) จะเปนตามขอใด 

(1) เพ่ิมขึ้นอยูเหนือ MC  (2)  เพ่ิมขึ้นอยูต่ํากวา MC   

(3) มีคาต่ําสุด                 (4)  มีคาเทากับ MC 

(5) ลดลงอยูต่ํากวา MC 

3. เสนตนทุนในขอใดผานจุดต่ําสุดของเสนตนทุนผันแปรเฉลี่ย (AVC) และเสนตนทุนเฉลี่ย 
(AC) 

  (1) เสน MC   (2) เสน AFC  (3) เสน TFC 

  (4) เสน TC  (5) เสน TVC 
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4. ลักษณะของตลาดแขงขันสมบูรณในขอใดสงผลใหเสนอุปสงคของหนวยธุรกิจขนานกับแกน
ปริมาณ 

(1) มีผูซื้อและผูขายจํานวนมาก 

(2) สินคามีลักษณะเหมือนกันทุกประการ   

(3)  ผูซื้อและผูขายตางมีความรอบรูในสถานการณตลาดเปนอยางดี 

(4) การเขาออกตลาดเสรี 

(5) ขอ(1) (2) และ (3) ถูก 

5. ตลาดในขอใดเสนอุปสงคของหนวยธุรกิจขนานกับแกนปริมาณ 

  (1) ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด  (2) ตลาดผูกขาด 

  (3) ตลาดแขงขันสมบูรณ  (4) ตลาดผูขายนอยราย 

  (5) ตลาดผูซื้อมากราย 

6. Price Taker เกิดขึ้นกับตลาดประเภทใด 

  (1) ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด  (2) ตลาดผูกขาด 

 (3) ตลาดแขงขันสมบูรณ  (4) ตลาดผูขายนอยราย 

 (5) ถูกทุกขอ 

7. ดุลยภาพการผลิตตามขอใดที่หนวยธุรกิจในตลาดแขงขันสมบูรณมีกําไรปกติ 

  (1)  MC = MR = P = AR = AC 

(2)  MC = MR = P = AR = AVC 

(3)  MC = MR = P = AR = AFC 

(4)  MC = MR < P = AR = AC  

(5)  MC = MR < P = AR = AVC 
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8. ขอใดเปนจุดคุมทุน (break –event point) ของหนวยธุรกิจในตลาดแขงขันสมบูรณ 

  (1)  MC = MR = P = AR = AC 

(2)  MC = MR = P = AR = AVC 

(3)  MC = MR = P = AR = AFC 

(4)  MC = MR < P = AR = AC  

(5)  MC = MR < P = AR = AVC 

9. สถานการณในขอใดหนวยธุรกิจในตลาดแขงขันสมบูรณควรปดกิจการ 

  (1)  MC = MR = P = AR = AC 

(2)  MC = MR = P = AR = AVC 

(3)  MC = MR = P = AR = AFC 

(4)  MC = MR < P = AR = AC  

(5)  MC = MR < P = AR = AVC 

10. เสนอุปทานของหนวยธุรกิจในตลาดแขงขันคือขอใด 

(1)  เสน AVC ที่เพ่ิมขึ้น  (2)  เสน AC ที่เพ่ิมขึ้น  

(3)  เสน MC ที่อยูเหนือจุดต่ําสุดของเสน AVC ขึ้นไป 

(4)  เสน MC ที่อยูเหนือจุดต่ําสุดของเสน AC ขึ้นไป 

(5) เสน MC ที่อยูระหวางเสนAC และเสน AVC  

11. การผลิตสินคา ณ จุดใดที่ทําใหหนวยธุรกิจในตลาดแขงขันสมบูรณไดรับกําไรสูงสุดหรือ
ขาดทุนนอยสุด 

  (1)  จุดที่ MR = MC และ MC กําลังเพ่ิมขึ้น   

(2)  จุดที่ TC = TR  (3)   จุดที่ AC = AR 

(4)  จุดที่ MR = P = AR = d (5) จุดที่ MR = AR =P = AC 
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12. ขอใดเปนดุลยภาพระยะสั้นของหนวยธุรกิจในตลาดแขงขันสมบูรณ 

  (1) MC = MR < P < AVC (2) MC = MR > P > AVC 

(3) MC = MR = P < AVC (4) MC = MR = P ≥ AVC 

(5) MC = MR = P = AVC 

13. สถานการณในขอใดถูกตอง เม่ือหนวยธุรกิจและอุตสาหกรรมในตลาดแขงขันสมบูรณอยูใน
ดุลยภาพระยะยาว 

  (1) หนวยธุรกิจทุกหนวยในอุตสาหกรรมไดรับกําไรปกติ 

  (2) หนวยธุรกิจทุกหนวยในอุตสาหกรรมมีตนทุนเทากัน 

  (3) SMC = MR = AR = SAC = LAC = LMC 

(4) ขอ (1) (2) และ(3) ถูก (5) ขอ (1)  และ(2) ถูก 

14. เสนอุปทานในระยะยาวของหนวยธุรกิจในตลาดแขงขันสมบูรณจะมีลักษณะตามขอใด 

(1) ขนานกับแกนปริมาณ (2) ลดลงจากซายไปขวา 

(3) ลาดขึ้นจากซายไปขวา (4) อาจเปนไดทั้ง สามกรณีขางตน 

(5) ตั้งฉากกับแกนปริมาณ 

15. ตลาดในขอใดโครงสรางตลาดแขงขันมากที่สุด 

(1) ตลาดรถยนต  (2) ตลาดหุน  (3) ตลาดบุหรี่ 

(4) ตลาดโทรศัพทมือถือ (5) ตลาดเครื่องดื่มนํ้าอัดลม 

16. โครงสรางตลาดในขอใดที่สามารถหาเสนอุปทานของหนวยธุรกิจและอุตสาหกรรมได 
  (1) ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด  (2) ตลาดผูกขาด 

  (3) ตลาดแขงขันสมบูรณ  (4) ตลาดผูขายนอยราย 

(5) ถูกทุกขอ 
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จงใชรูปกราฟตอไปน้ีตอบคําถามขอ 17 - 25  

  

d4=P4=AR4=MR4 

A 

 C 

MC 

O 

B 

D 

P 

E AC 

AVC 
d3=P3=AR3=MR3 

d2=P2=AR2=MR2 

d1=P1=AR1=MR1 

Q 

 

 

 

 

 

 

 

17. จุดใดเปนดุลยภาพของหนวยธุรกิจในระยะสั้น 

(1)  จุด B (2)  จุด C (3)  จุด D (4)  จุด E  

(5) ถูกทุกขอ 

18. จุดใดเปนจุดปดกิจการ 
(1)  จุด A (2)  จุด B (3)  จุด C (4)  จุด D  

(5)  ไมมีขอขอ 

19. ราคาระดับใดหนวยธุรกิจขาดทุนตนทุนคงที่บางสวน 

(1)   P1  (2)  P2  (3)  P3  (4)  P4

(5) ถูกทุกขอ 

20. ณ ระดับราคา P3 ผลประกอบการของหนวยธุรกิจเปนอยางไร 

(1) ขาดทุนตนทุนคงที่ทั้งหมด  (2) ขาดทุนตนทุนผันแปรทั้งหมด 

(3) มีกําไรปกติ    (4) มีกําไรเกินปกติ 

(5) มีกําไรเหนือตนทุนผันแปรแตไมคุมคาเชาและดอกเบี้ย 
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21. ราคาระดับใดหนวยธุรกิจมีกําไรเกินปกติ 
(1)   P1  (2)  P2  (3)  P3  (4)  P4

(5) ถูกทุกขอ 

22. เสนอุปทานของหนวยธุรกิจ คือ เสนใด 

(1) เสน MC ที่เร่ิมตนตั้งแตจุด B ขึ้นไป  

(2) เสนราคาที่ขนานกับแกนปริมาณ 

(3) ทุกๆจุดบนเสน AVC  (4) ทุก ๆ จุดบนเสน AC 

 (5) ทุกๆจุดบนเสน MC 

23. จุดใดไมเปนจุดดุลยภาพของหนวยธุรกิจในระยะสั้น 

(1)  จุด A (2)  จุด B (3)  จุด C (4)  จุด D (5) จุดE 

24. จุดคุมทุนคือจุดใด 

(1)  จุด A (2)  จุด B (3)  จุด C (4)  จุด D (5) จุดE 

25. ราคาระดับใดอาจจูงใจใหมีผูประกอบการรายใหมเขาสูอุตสาหกรรม 

(1)   P1  (2)  P2  (3)  P3  (4)  P4

(5)  ไมมีขอถูก 
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