
 

บทที่ 8 

ตลาดแขงขันไมสมบูรณ 

 
ตลาดแขงขันไมสมบูรณออกเปน 3 ประเภทใหญๆคือตลาดผูกขาด (nonopoly) หรือ

ตลาดผูกขาดอยางแทจริง (pure monopoly) ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาดหรือตลาดผูขายมากราย 
(monopolistic competition)    ตลาดผูขายนอยราย (oligopoly)การกําหนดราคาและปริมาณ
การผลิตของตลาดทั้งสามประเภทดังกลาวขางตนจะมีลักษณะที่แตกตางกันกับการกําหนดราคา
และปริมาณการผลิตในตลาดแขงขันสมบูรณตามอํานาจของการผูกขาดวามีมากนอยเพียงใด 

1. ตลาดผูกขาดหรือตลาดผูกขาดอยางแทจริง 

1.1  ตลาดผูกขาดมีลักษณะที่สําคัญดังน้ี 

1) มีหนวยธุรกิจเพียงรายเดียว (Single Firm) 

การที่ตลาดประเภทนี้มีหนวยธุรกิจเพียงรายเดียว ปริมาณสินคาหรือบริการที่
หนวยธุรกิจในตลาดผูกขาดนําออกมาเสนอขายจึงจะเปนปริมาณเดียวกันกับปริมาณสินคาหรือ
บริการทั้งหมดของตลาด เสนอุปสงคของผูผูกขาดจึงเปนเสนเดียวกันกับเสนอุปสงคของตลาด
หรืออุตสาหกรรม  ดังน้ัน การวิเคราะหดุลยภาพของหนวยธุรกิจจึงเปนการวิเคราะหดุลยภาพ
ของอุตสาหกรรมดวย   

2) สินคาไมมีใครเหมือน (Unique) 

สินคาหรือบริการที่ผลิตขึ้นหาสินคาหรือบริการอ่ืนทดแทนไดยาก  หนวยธุรกิจ
ในตลาดผูกขาดหรือผูผูกขาดจึงมีอํานาจในการกําหนดราคาสินคาหรือบริการ (price maker) ใน
ตลาดได กลาวคือหากผูผูกขาดขึ้นราคาสินคาหรือบริการ เขาก็ยังขายสินคาหรือบริการไดแม
จํานวนที่ขายไดจะลดนอยลงก็ตาม แตกตางกับผูผลิตในตลาดแขงขันสมบูรณ หากผูผลิตขึ้น
ราคาสินคาหรือบริการใหสูงกวาราคาตลาด เขาจะขายไมไดเลย เพราะผูบริโภคจะหันไปซื้อ   
สินคาหรือบริการจากผูผลิตรายอื่นแทน เน่ืองจากสินคาหรือบริการของผูผลิตรายอ่ืนสามารถใช
ทดแทนกันไดอยางสมบูรณและขายในราคาตลาด ในทางตรงกันขาม หากผูผูกขาดลดราคาสินคา          
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หรือบริการลง เขาก็จะขายไดมากขึ้น ซึ่งแตกตางกับผูผลิตในตลาดแขงขันสมบูรณจะไมมีการ
ลดราคาสินคาหรือบริการเพื่อใหขายสินคาหรือบริการไดในจํานวนมากขึ้น ทั้งน้ีเน่ืองจาก ณ 
ราคาตลาดที่เปนอยูในขณะนั้น ผูผลิตก็สามารถขายสินคาหรือบริการไดอยางไมจํากัดจํานวน 

3) หนวยธุรกิจรายอ่ืนไมสามารถเขามาทําการแขงขันได (No Entry) 

หนวยธุรกิจหรือผูผลิตรายใหมไมสามารถเขามาทําการแขงขันในตลาดได 
เน่ืองจากมีอุปสรรคหรือขอกีดขวางตางๆ ทั้งน้ีหากหนวยธุรกิจสามารถเขามาทําการแขงขันใน
ตลาดได ลักษณะของการผูกขาดที่แทจริงก็จะหมดไป 

1.2  ปจจัยที่กอใหเกิดการผูกขาด 

ปจจัยที่ทําใหผูผลิตในตลาดผูกขาดสามารถเขาทําการผูกขาดการผลิตสินคาหรือ
บริการชนิดนั้นได ไดแก          

1) การเปนเจาของปจจัยการผลิตหรือความสามารถในการครอบครองปจจัยการ
ผลิตแตเพียงผูเดียว ทําใหผูผลิตสามารถผูกขาดการผลิตสินคาที่ใชปจจัยการผลิตชนิดนั้นได  
ตัวอยางการผูกขาดในลักษณะนี้ เชน  บริษัทอลูมิเนียมแหงสหรัฐอเมริกา  เปนผูผูกขาดการ
ผลิตอลูมิเนียมรายเดียวของประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากเปนเจาของแหลงผลิตแรบอกไซค
ซึ่งเปนวัตถุดิบในการผลิตอลูมิเนียมบริษัทเดียวในประเทศ   เปนตน 

2) การประหยัดตอขนาด (economies of scale) การผลิตสินคาหรือบริการบาง
ชนิด หนวยธุรกิจตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก และเม่ือขยายการผลิตออกไป ตนทุนเฉลี่ยตอ
หนวยจะลดลง เน่ืองจากมีการประหยัดตอขนาดเกิดขึ้น  การผลิตในลักษณะนี้ หนวยธุรกิจที่มี
ขนาดใหญเทานั้นที่สามารถเขามาทําการผูกขาดได เน่ืองจากมีเงินทุนจํานวนมากและมีการผลิต
ขนาดใหญ ขณะที่หนวยธุรกิจขนาดเล็กไมสามารถเขามาทําการแขงขัน เน่ืองจากมีเงินทุนไม
เพียงพอและมีการผลิตขนาดเล็ก การผูกขาดในลักษณะนี้ เรียกวา การผูกขาดโดยธรรมชาติ 
(natural monopoly) ตัวอยางการผูกขาดในลักษณะนี้ ไดแก กิจการไฟฟา ประปา และ
สาธารณูปโภคอ่ืนๆ   

3) ขอจํากัดทางดานกฎหมาย  หมายถึง การที่กฎหมายคุมครองผูที่คิดคน
เทคโนโลยีการผลิตสินคาหรือบริการ สิ่งประดิษฐใหมๆขึ้น โดยการใหสัมปทาน สิทธิบัตร 
ลิขสิทธิ์  ใบอนุญาต หรือเครื่องหมายการคา ฯลฯ แกผูคิดคนสิ่งดังกลาว  เพ่ือคุมครองสินคา
หรือบริการ สิ่งประดิษฐของตนมิใหบุคคลอื่นมาลอกเลียนแบบ ตัวอยางการผูกขาดในลักษณะนี้ 
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เชน การใหสัมปทานแกเอกชนเขามาขุดเจาะ สํารวจแหลงแร  หรือการใหสิทธิบัตรแกผูที่
ประดิษฐคิดคนเครื่องสีขาวที่มีประสิทธิภาพสูงชนิดใหมขึ้นมาใชในการเกษตร  เปนตน 

1.3  เสนอุปสงคในทัศนะของผูผูกขาด 

จากการที่ผูผูกขาดเปนหนวยธุรกิจรายเดียวในการผลิตสินคาหรือบริการในตลาด  
ทําใหเสนอุปสงคของผูผูกขาดกับเสนอุปสงคของตลาดเปนเสนเดียวกัน และเสนอุปสงคดังกลาว
มีลักษณะลาดลงจากซายไปขวา เน่ืองจากผูผูกขาดตองเผชิญกับการแขงขันทางออมกับหนวย
ธุรกิจอ่ืนที่ผลิตหรือขายสินคาหรือบริการแตกตางจากตน  หากผูผูกขาดตองการขายสินคาหรือ
บริการของตนใหไดจํานวนมากก็จําเปนตองลดราคาลงเพื่อแยงอํานาจซื้อของผูบริโภคที่มีอยู
อยางจํากัดจากการซื้อสินคาหรือบริการชนิดอ่ืนใหนอยลงและหันมาซื้อสินคาหรือบริการของ    
ผูผูกขาดมากขึ้น  ในทางตรงกันขามถาตองการขายสินคาหรือบริการใหไดในราคาสูง ก็ตอง
ยอมรับปริมาณซื้อที่ลดลง อยางไรก็ตาม สินคาหรือบริการของผูผูกขาด เปนสินคาหรือบริการที่
หาสินคาหรือบริการอ่ืนทดแทนไดยากหรือทดแทนไมไดเลย  เสนอุปสงคของผูผูกขาดจึงมีความ
ยืดหยุนนอยหรือมีความชันมาก 

 

 

 

                            

                                              

 

                                 O       Q2Q1           ปริมาณสินคาหรือบริการ 

      P2

      P1 

d=D=AR 

ราคา 

รูปที่ 8.1 เสนอุปสงคในทัศนะของผูผูกขาดและเสนอุปสงคของตลาด 

จากรูปที่ 8.1 เสนอุปสงคของผูผูกขาดและเสนอุปสงคของตลาดเปนเสนเดียวกัน มี
ลักษณะลาดลงจากซายไปขวาหรือมีความชันเปนลบ ณ ระดับราคาสินคาหรือบริการ OP1 
ปริมาณซื้อจะเทากับ OQ1  แตถาระดับราคาสูงขึ้นเปน OP2 ปริมาณซื้อจะลดลงเปน OQ2 แสดง
ใหเห็นวา ผูผูกขาดแมจะมีอํานาจในการผูกขาด แตมิไดหมายความวาเขาจะสามารถควบคุมทั้ง
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ราคาและปริมาณการขายไดพรอมๆกัน กลาวคือ ถาตองการขายสินคาหรือบริการใหไดจํานวน
มาก ก็ตองยอมลดราคาลง ในทางตรงกันขาม ถาตองการขายใหไดราคาสูง ก็ตองยอมลด
ปริมาณการขายใหนอยลง  อยางไรก็ตาม เสนอุปสงคและเสนรายรับเฉลี่ย (AR) ก็ยังคงเปนเสน
เดียวกัน สวนเสนรายรับเพ่ิม (MR) จะเปนคนละเสนกับเสนอุปสงคหรือรายรับเฉลี่ย แตจะมี
ลักษณะลาดลงจากซายไปขวาเชนเดียวกันและมีความชันเปน 2 เทาของเสน AR  

1.4  ดุลยภาพของผูผูกขาด                                      

1) ดุลยภาพในระยะสั้นของผูผูกขาด 

ดุลยภาพในระยะสั้นของผูผูกขาด จะเกิดขึ้น ณ ปริมาณการผลิตที่ MR   =  
SMC  (เสน MR ตัดกับ เสน SMC โดยจุดตัดดังกลาวจะอยู ณ ระดับที่ต่ํากวาราคาสินคาหรือ
บริการ) ปริมาณการผลิต ณ ระดับน้ีจะทําใหผูผูกขาดไดรับกําไรสูงที่สุดหรือขาดทุนนอยที่สุด
หากหลีกเลี่ยงไมได ดังน้ัน ในระยะสั้น ผูผูกขาดอาจไดรับกําไรเกินปกติ กําไรปกติ หรือขาดทุน
ก็ได ขึ้นอยูกับตนทุนการผลิตและรายรับจากการผลิต หากตนทุนการผลิตเฉลี่ย (AC) ต่ํากวา
รายรับเฉลี่ย (AR)  ผูผูกขาดจะไดรับกําไรเกินปกติ และหากตนทุนการผลิตเฉลี่ยเทากับรายรับ
เฉลี่ย ผูผูกขาดจะไดรับกําไรปกติ  แตหากตนทุนการผลิตเฉลี่ยสูงกวารายรับเฉลี่ย ผูผูกขาดจะ
ขาดทุนจากการผลิตซ่ึงผูผูกขาดจะตัดสินใจทําการผลิตตอก็ตอเม่ือราคาสินคาหรือบริการอยูสูง
กวาตนทุนผันแปรเฉลี่ย (AVC) เทานั้น 

 

                          ราคา   ตนทุน  รายรับ 

                                                                               

                                                                                     

                                                           

SMC 

 

 

 

                                        (ก) กรณีผูผูกขาดไดกําไรเกินปกติ 

SAC 

    O          q1   MR             ปริมาณสินคาหรือบริการ 

1P
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c  b 

d=D=AR 
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                          ราคา   ตนทุน  รายรับ 

                                                                               

                                                                                      

                                                           

 

                                                                                 

SMC 

 SAC 

 

                                          (ข) กรณีผูผูกขาดไดกําไรปกติ 

 

 

 

                                                                               

                                                                                     

                                                           

 

                                                                                 

    

                                           

                                 (ค) กรณีผูผูกขาดขาดทุน แตยังทําการผลิตตอไป 

 

 

 

    O        q1   MR           ปริมาณสินคาหรือบริการ 

         

1

d=D=AR 

   a   P
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     SAC 

    O        q1   MR            ปริมาณสินคาหรือบริการ 

d=D=AR 

 

ราคา ตนทุน รายรับ 

c   b 

 
SAVC 

 e d  
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   SMC 
   SAC 

     O       q1     MR            ปริมาณสินคาหรือบริการ 

ราคา ตนทุน รายรับ 

 

                           (ง) กรณีผูผูกขาดขาดทุน และสมควรหยุดการผลิต 

รูปที่ 8.2  ดุลยภาพในระยะสั้นของผูผูกขาด 

ผูผูกขาดที่แสวงหากําไรสูงสุดหรือขาดทุนนอยที่สุดจะทําการผลิต ณ จุดที่ MR = SMC 
(จุดตัดของ MR = SMC จะอยูต่ํากวาระดับราคาสินคาหรือบริการ ในที่นี้คือ OP1 เสมอ)  ในรูปที่ 
8.2 (ก) แสดงดุลยภาพในระยะสั้นของผูผูกขาด กรณีผูผูกขาดไดรับกําไรเกินปกติ  ปริมาณการ
ผลิตที่เหมาะสมจะเทากับ Oq1  ณ ระดับราคาสินคาหรือบริการเทากับ OP1  ขณะที่ตนทุนเฉลี่ย
เทากับ Oc  จะเห็นวารายรับเฉลี่ยหรือราคาเฉลี่ยที่ขายไดสูงกวาตนทุนเฉลี่ย ผูผูกขาดจะไดรับ

กําไรเฉลี่ยสวนเกินเทากับ ab หรือไดรับกําไรสวนเกินทั้งหมดเทากับพ้ืนที่  cP1ab (ab x 
Oq1)  ในรูปที่ 8.2 (ข) รายรับเฉลี่ยและตนทุนเฉลี่ยเทากันพอดี ผูผูกขาดไมไดรับกําไรเฉลี่ย
สวนเกินหรือไดรับเพียงกําไรปกติเทานั้น  สวนในรูปที่ 8.2 (ค) รายรับเฉลี่ยต่ํากวาตนทุนเฉลี่ย 
ผูผูกขาดจะขาดทุนจากการผลิต แตยังสามารถทนทําการผลิตตอไดเพ่ือลดสวนขาดทุนของ

ตนทุนคงที่ใหเหลือเทากับพ้ืนที่  P1cba (P1c x Oq1) ในกรณีนี้จะเห็นวาราคาสินคาหรือ
บริการหรือ OP1 จะมีคามากกวาตนทุนผันแปรเฉลี่ยหรือ Od สําหรับรูปที่ 8.2 (ง) ผูผูกขาด
สมควรหยุดทําการผลิต เพราะถายังทําการผลิตตอไปจะขาดทุนมากขึ้นนอกเหนือจากตนทุน

คงที่ [พ้ืนที่ dcbe (dc x Oq1)] แลว ยังขาดทุนในสวนของตนทุนผันแปร (พ้ืนที่  P1dea 

(P1d x Oq1) ดวยรวมแลวเทากับพื้นที่  P1cba (P1c x Oq1) 

กลาวโดยสรุป เม่ือผูผูกขาดเขาสูดุลยภาพในระยะสั้นแลว ไมวาผูผูกขาดจะไดรับกําไร

เกินปกติ กําไรปกติ หรือขาดทุนในระยะสั้นก็ตาม จะพบวา MR = SMC < P = AR ≥AVC 

P1

        

    a 

R 

c   b 
 SAVC 

  d   e 

d=D=A
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2) ดุลยภาพในระยะยาวของผูผูกขาด 

ในระยะยาวผูผูกขาดสามารถปรับปริมาณการผลิตไดโดยการเปลี่ยนแปลง
ปจจัยคงที่หรือขนาดของโรงงานใหอยูในระดับที่เหมาะสมกับปริมาณการผลิตเพื่อใหไดรับกําไร
สูงสุด ปริมาณการผลิตที่เหมาะสมจะอยู  ณ จุดที่ MR = SMC = LMC      

 

                 ราคา ตนทุน รายรับ  

                             

                                                                                

                                                                                           

                                                                                                         

                                                                                                  

                                                                               

                                                                                                  

รูปที่ 8.3  ดุลยภาพในระยะยาวของผูผูกขาด                         

จากรูปที่ 8.3  ดุลยภาพในระยะสั้นของผูผูกขาดจะอยู ณ จุดที่  MR = SMC1  ปริมาณ
การผลิตที่เหมาะสมจะเทากับ Oq1  ณ ระดับราคา OP1 ผูผูกขาดจะใชโรงงานขนาดที่ 1 หรือ 

SAC1 ทําการผลิตสินคาหรือบริการ และจะมีกําไรสวนเกินเทากับพ้ืนที่  c1P1a1b1 สําหรับใน
ระยะยาวผูผูกขาดสามารถปรับปริมาณการผลิตใหม โดยเลือกใชโรงงานขนาดที่ 2 ที่มีตนทุน
เฉลี่ยต่ํากวาโรงงานขนาดที่ 1 ในระยะสั้นได ในที่นี้คือโรงงานขนาดที่ 2 หรือ SAC2    ดุลยภาพ
การผลิตของผูผูกขาดในระยะยาวจะอยู ณ จุดที่ MR = SMC2 = LMC ปริมาณการผลิตที่

เหมาะสมจะเทากับ Oq2 ณ ระดับราคา OP2 และผูผูกขาดจะไดรับกําไรสวนเกินเทากับพื้นที่   

 

 

 

SAC1    

P1 

P2

 c1 
2 

SMC1 

2 

 a1 

   a

 c

SMC
2 

1 

2 

       O               q1

 b
 b

 q2         MR            ปริมาณสินคาหรือบริการ 

 SAC2 

LMC 
LAC 

d=DR=AR 
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c2P2a2b2 ซึ่งเปนกําไรที่มากที่สุดที่ผูผูกขาดสามารถทําไดในขณะน้ัน  ดังน้ัน  ในระยะยาวผู
ผูกขาดจึงมีแนวโนมไดกําไรเกินปกติ 

กลาวโดยสรุป เม่ือผูผูกขาดเขาสูดุลยภาพในระยะยาวแลว จะพบวา MR = SMC = 

LMC < P = AR ≥ SAC = LAC 

1.5  เสนอุปทานของผูผูกขาด 

ในตลาดแขงขันสมบูรณ  เราสามารถหาเสนอุปทานในระยะสั้นของหนวยธุรกิจได
ซึ่งก็คือ เสน SMC ตั้งแตจุดต่ําสุดของเสน AVC เปนตนไป แตในตลาดผูกขาด เราไมสามารถ
หาเสนอุปทานในระยะสั้นของผูผูกขาดได ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้ 

 

                                                               

                                                                   SMC 

                                P1                 a  

 

                                                                     

                                                                        d=D=AR 

                                          

     

  ราคา ตนทนุ รายรับ 

  e 

            O            q1    MR           ปริมาณสินคาหรือบริการ 

รูปที่ 8.4  การหาเสนอุปทานในระยะสั้นของผูผูกขาด 

จากรูปที่ 8.4  ผูผูกขาดจะทําการผลิตที่จุด e ซึ่งเปนจุดที่ MR = SMC ปริมาณการผลิต
ที่เหมาะสมที่สุดจะเทากับ Oq1  ณ ระดับราคา OP1  โดยความสัมพันธระหวางราคากับปริมาณ
การผลิตแสดงดวยจุด  a   ซึ่งมิไดอยูบนเสน   SMC   เหมือนในตลาดแขงขันสมบูรณ แตจะอยู
บนเสน AR    แตเราอาจกลาวไดวาจุด  a เปนจุดหนึ่งบนเสนอุปทานของสินคาหรือบริการได 
และการที่จะหาเสนอุปทานของผูผูกขาดตลอดทั้งเสนไดก็ตอเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงในอุปสงค
ของตลาด ดังรูปที่ 8.5 
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ราคา   ตนทุน  รายรับ                                ราคา   ตนทุน   รายรับ 

                                       SMC                                                                           

 

             

 

                                                                                                                                      

 

                                                 

           

 

             รูปที่ 8.5  ความสัมพันธระหวางราคาและปริมาณการผลิตสินคาหรือบริการบนเสน 
AR ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามเสนอุปสงคของตลาด 

จากรูปที่ 8.5 (ก)  ผูผูกขาดอาจผลิตสินคาหรือบริการจํานวนไมเทากัน ณ ระดับราคา
เดียวกันก็ได  ถาอุปสงคของตลาดเปลี่ยนแปลงไป เชน ณ ระดับราคา OP1 ผูผูกขาดอาจจะผลิต
สินคาหรือบริการที่ระดับ Oq1 ถาอุปสงคของตลาดเปนเสน D1 หรืออาจผลิตที่ระดับ Oq2 ถา  
อุปสงคของตลาดเปนเสน D2  

ในทํานองเดียวกัน รูปที่ 8.5 (ข) ผูผูกขาดอาจกําหนดราคาสินคาหรือบริการไวแตกตาง
กัน ณ ปริมาณการผลิตที่เทากัน เชน ปริมาณการผลิตที่ Oq1 ณ ระดับราคา OP1 หรือ OP2  
ขึ้นอยูกับเสนอุปสงคจะเปนเสน D1 หรือ D2 ตามลําดับ 

จากความสัมพันธระหวางราคาและปริมาณการผลิตขางตนจะเห็นวาจุดความสัมพันธ
ระหวางราคากับปริมาณการผลิตบนเสน AR จะมีความสัมพันธที่ไมแนนอน ดังน้ัน เราจึงไม
สามารถหาเสนอุปทานในระยะสั้นและในระยะยาวของผูผูกขาดได 

              d1=D1=AR1 
  d2=D2=AR2 

   P 1  P1

            O       q1       q2      ปริมาณสินคาหรือบริการ     O                q1        ปริมาณสินคาหรือบริการ

SMC 

 P2

 d1=D1=AR1 
d2=D2=AR2 

1            MR2    

 

     MR     MR1            MR2       

(ก) ระดับราคาเดียวกัน แตปริมาณ
การผลิตแตกตางกัน 

(ข) ปริมาณการผลิตเดียวกนั        
แตราคาแตกตางกัน 
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1.6  การควบคุมผูผูกขาด 

แมในสายตาของผูบริโภคจะมีทัศนคติที่ไมดีตอผูผูกขาด เน่ืองจากผูผูกขาดมีอํานาจ
ในการกําหนดราคาหรือปริมาณสินคาหรือบริการแตเพียงผูเดียว และโดยสวนใหญผูผูกขาด
มักจะตั้งราคาสินคาหรือบริการไวสูงๆโดยจํากัดปริมาณการผลิตใหนอยลงเพื่อใหไดรับกําไร
สวนเกินจากการผลิตมากขึ้น  อยางไรก็ตาม การผูกขาดอาจกอใหเกิดผลดีตอระบบเศรษฐกิจได  
หากเปนการผูกขาดโดยธรรมชาติ (natural monopoly) กลาวคือ เม่ือมีการผลิตสินคาหรือ
บริการจํานวนมากขึ้น   ตนทุนเฉล่ียจะลดลง แตโดยทั่วไปการผูกขาดโดยธรรมชาติผูผูกขาดก็
ยังคงตั้งราคาสินคาหรือบริการ ณ จุดที่  MR = MC  ซึ่งจะเห็นวา  ราคาสินคาหรือบริการก็
ยังคงสูงกวาตนทุนเฉลี่ย (P > AC)  ซึ่งผูผูกขาดยังคงไดรับกําไรสวนเกินจากการผลิตสินคาหรือ
บริการ และหากราคาที่ตั้งไวสูงเกินกวาตนทุนเฉลี่ยมากๆก็จะเปนการเอารัดเอาเปรียบผูบริโภค
มากเกินไป ดังน้ัน รัฐบาลจึงตองเขามาควบคุมดูแลการผูกขาดโดยธรรมชาติ โดยอาจเขามา
ควบคุมในดานของการกําหนดราคาและปริมาณการผลิตสินคาหรือบริการของผูผูกขาด หรือการ
ควบคุมโดยการจัดเก็บภาษีจากผูผูกขาด  การควบคุมผูผูกขาดในลักษณะนี้ เราเรียกวา  การ
ผูกขาดภายใตขอบังคับ (regulated monopoly) 

1) การกําหนดราคาและปริมาณการผลิตของผูผูกขาด 

การกําหนดราคาและปริมาณการผลิตของผูผูกขาด  เปนการควบคุมผูผูกขาด
โดยตรง  โดยรัฐบาลจะกําหนดราคาและปริมาณการผลิตสินคาหรือบริการใหแกผูผูกขาดขาย 

และผลิตในตลาดดังกลาว 
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                      ราคา  ตนทุน  รายรับ 

                                                                            

                                                                                  

                                                                                                

                                                                      

                                                                      d=D=AR   

 
                             O              q1    MR q/

2q2          ปริมาณสินคาหรือบริการ 

                  รูปที่ 8.6 การควบคุมผูผูกขาด โดยรัฐบาลกําหนดราคา                           
และปริมาณการผลิตของผูผูกขาด                 

จากรูปที่ 8.6  หากรัฐบาลปลอยใหผูผูกขาดมีอิสระในการกําหนดราคาและปริมาณการ
ผลิต ผูผูกขาดจะทําการผลิตที่จุด e ซึ่งเปนจุดที่ MR = SMC = LMC  ปริมาณการผลิตที่
เหมาะสมจะเทากับ Oq1 ณ ระดับราคา OP1 ผูผูกขาดจะไดรับกําไรเฉลี่ยสวนเกินเทากับ ab 

หรือกําไรเกินปกติเทากับพ้ืนที่  cP1ab  และเม่ือรัฐบาลเขามาควบคุมโดยใหผูผูกขาดทําการ
ผลิตที่จุด f  ณ ระดับราคา OP2 และปริมาณการผลิต  Oq2 ซึ่งจะเห็นวาระดับราคา OP2 จะอยู
ต่ํากวา OP1 ในขณะที่ปริมาณการผลิต Oq2 จะมากกวา Oq1 ซึ่งหมายความวาผูบริโภคจะไดรับ
ประโยชนมากขึ้น เน่ืองจากสามารถซื้อสินคาหรือบริการไดในราคาที่ถูกลง และไดรับสินคาหรือ
บริการจํานวนมากขึ้น ในขณะที่ผูผูกขาดยังคงไดรับกําไรปกติเน่ืองจากราคาควบคุมเทากับ
ตนทุนเฉลี่ยในระยะยาว (OP2 = LAC) พอดี กําไรปกติดังกลาวจึงเปนกําไรที่เพียงพอสําหรับให
ผูผูกขาดดําเนินกิจการตอไปได  และเราเรียกราคา OP2 ที่ทําใหผูผูกขาดไดรับเพียงกําไรปกตินี้
วา ราคายุติธรรม (fair price) 

อยางไรก็ตาม  แมราคาควบคุม ณ ระดับ  OP2 จะเปนราคายุติธรรมสําหรับผูบริโภค 
แตก็ไมกอใหเกิดสวัสดิการสูงสุดของสังคม เนื่องจาก ณ ปริมาณการผลิตดังกลาว ระดับราคา 

สินคาหรือบริการไมเทากับตนทุนเพ่ิม (P ≠ MC) ดังน้ันหากรัฐบาลตองการใหสังคมไดรับ   
สวัสดิการสูงสุด รัฐบาลตองควบคุมผูผูกขาดใหทําการผลิตที่จุด g  ณ ระดับราคา OP/

2  และ
ปริมาณการผลิต Oq/

2  ซึ่งปริมาณการผลิตดังกลาว P = MC  

 g 

SMC LMC 
P1

2

 a 
S CA   LAC 

P

 C 

2′P  
 f

 b 

 
e 
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2) การจัดเก็บภาษีจากผูผูกขาด    

การจัดเก็บภาษีจากผูผูกขาด  เปนการควบคุมผูผูกขาดทางออมของรัฐบาล 
โดยรัฐ-บาลจัดเก็บภาษีจากผูผูกขาด ในขณะเดียวกันก็ปลอยใหผูผูกขาดกําหนดราคาหรื
อปริมาณการผลิตไดโดยอิสระ 

  

                              ราคา   ตนทุน  รายรับ                                 

                                           

                                  P1                                                     

                                                    
                                                               

                                                                            d=D=AR 

                                          
                                   O            q2q1    MR               ปริมาณสินคาหรือบริการ  

AC2 

   P2 

     e1 

    e2 

 a2 

MC2  MC1 

b1 

a1 

 b2 

  c1 

  c2 

AC1 

รูปที่ 8.7  การควบคุมผูผูกขาด โดยรัฐบาลจัดเก็บภาษีจากผูผูกขาด                              

จากรูปที่ 8.7  กอนที่รัฐบาลจะจัดเก็บภาษี ผูผูกขาดจะทําการผลิตที่จุด e1 ซึ่งเปนจุดที่ 
MR = MC1 ปริมาณการผลิตที่เหมาะสมจะเทากับ Oq1 ณ ระดับราคา OP1 ผูผูกขาดจะไดรับ

กําไรเกินปกติเทากับพ้ืนที่  c1P1a1b1  เม่ือรัฐบาลเขามาควบคุมผูผูกขาดโดยการจัดเก็บภาษี
ตอหนวยจากผูผูกขาด ตนทุนเพ่ิมและตนทุนเฉลี่ยของผูผูกขาดจะเพิ่มขึ้น เสน MC1 และ AC1 
จะเคลื่อนยายสูงขึ้น (โดยขนานกับเสนเดิม) เปนเสน MC2 และ AC2 ตามลําดับ จุดการผลิตจะ
เคลื่อนยายมาอยูที่จุด e2 (MR = MC2)  ปริมาณการผลิตที่เหมาะสมจะลดลงจาก Oq1 เปน Oq2 
ขณะที่ระดับราคาสินคาหรือบริการจะสูงขึ้นจาก OP1 เปน OP2 และกําไรสวนเกินของผูผูกขาด

จะลดลงเปนพื้นที่  c2P2a2b2 ดังน้ัน จะเห็นไดวาการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลจะทําใหกําไร
สวนเกินของผูผูกขาดลดนอยลง ในขณะเดียวกันผูบริโภคจะตองรับภาระภาษีสวนหนึ่งในรูปของ
ราคาสินคาหรือบริการที่สูงขึ้น อยางไรก็ตาม ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บจากผูผูกขาดในที่สุดก็จะถูก
นํามาใชจายในการผลิตสินคาสาธารณะกระจายกลับคืนสูผูบริโภคในภายหลัง 
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2.  ตลาดกึ่งแขงขันก่ึงผูกขาดหรือตลาดผูขายมากราย 

2.1  ลักษณะที่สําคัญของตลาดกึ่งแขงขันก่ึงผูกขาด 

ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาดมีลักษณะที่สําคัญดังน้ี 

1) มีหนวยธุรกิจจํานวนมาก ปริมาณสินคาหรือบริการที่หนวยธุรกิจแตละรายนํา
ออกมาเสนอขายในตลาดคิดเปนสัดสวนที่นอยเม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณเสนอขายของตลาด 

2) สินคาหรือบริการที่ขายมีลักษณะแตกตางกัน (differentiated product)  ใน
สายตาของผูบริโภค ความแตกตางกันนี้อาจจะอยูในรูปของคุณภาพของสินคาหรือบริการ การ
บรรจุหีบหอ  เครื่องหมายการคา  ฯลฯ แตสามารถใชทดแทนกันได  ดังน้ันหากหนวยธุรกิจ  
รายใดตั้งราคาสินคาหรือบริการไวสูงกวาหนวยธุรกิจอ่ืน ก็อาจทําใหปริมาณขายของตนลดลงได 

3) การเขาและออกจากการแขงขันเปนไปโดยเสรี (free entry and free exit) ไมมี
ปญหาหรืออุปสรรคใดๆ ในการเขาและออกจากการแขงขัน 

ตัวอยางของสินคาที่ทําการผลิตในตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด  เชน  สบู  ยาสีฟน   
เครื่องใชไฟฟา  รานตัดผม  รานเสริมสวย  โรงแรม  และภัตตาคาร เปนตน 

2.2  เสนอุปสงคในทัศนะของหนวยธุรกิจ 

จากการที่สินคาหรือบริการในตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาดมีลักษณะที่แตกตางกัน    
ทําใหหนวยธุรกิจมีอํานาจในการกําหนดราคาหรือปริมาณสินคาหรือบริการไดบาง เสนอุปสงค
ในทัศนะของหนวยธุรกิจแตละรายจึงมีลักษณะลาดลงจากซายไปขวาหรือมีความชันเปนลบ (แต
จะมีความชันนอยกวาเสนอุปสงคของผูผูกขาด) ความชันของเสนอุปสงคของหนวยธุรกิจแตละ
รายจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับความนิยมในตัวสินคาหรือบริการของผูบริโภคที่มีตอหนวยธุรกิจ
รายน้ันๆวามากนอยเพียงใด หากสินคาหรือบริการเปนที่นิยมมาก เสนอุปสงคก็จะมีความชัน
มากหรือมีความยืดหยุนนอย แตหากสินคาหรือบริการไดรับความนิยมนอย เสนอุปสงคก็จะมี
ความชันนอยหรือความยืดหยุนมาก สวนเสนรายรับเฉลี่ย (AR)   ก็จะเปนเสนเดียวกันกับเสน
อุปสงค  สําหรับเสนรายรับเพ่ิม (MR)  จะมีความชันเปน  2 เทาของเสนอุปสงคหรือเสนรายรับ
เฉลี่ยเชนเดียวกันกับตลาดผูกขาด 
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                                ราคา 

 

 

                                                                      
                                                                        d2=AR2 

                                                            d1=AR1

                                 O                                  ปริมาณสินคาหรือบริการ 

รูปที่ 8.8  เสนอุปสงคในทศันะของหนวยธุรกิจ                                                        
กรณีที่ความยดืหยุนของเสนอุปสงคแตกตางกัน 

จากรูปที่ 8.9 แสดงเสนอุปสงคในทัศนะของหนวยธุรกิจในตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด 
เสนอุปสงค d1 มีความยืดหยุนนอยกวาเสนอุปสงค d2 แสดงใหเห็นวา สินคาหรือบริการของ
หนวยธุรกิจที่เผชิญกับเสนอุปสงค d1 จะเปนที่นิยมของผูบริโภคมากกวาสินคาหรือบริการของ
หนวยธุรกิจที่เผชิญกับเสนอุปสงค d2   

และจากการที่หนวยธุรกิจในตลาดมีจํานวนมาก สวนแบงตลาด (market share) ของ
หนวยธุรกิจแตละรายจึงมีสัดสวนที่นอยเม่ือเปรียบเทียบกับตลาด แตจะมีสัดสวนที่แตกตางกัน
ไปขึ้นอยูกับ  

1) ความนิยมในตัวสินคาหรือบริการของผูบริโภค กลาวคือ หากสินคาหรือบริการ
ของหนวยธุรกิจรายใดเปนที่นิยมของผูบริโภคมาก ก็จะไดรับสวนแบงตลาดเปนสัดสวนที่
มากกวา แตหากไมไดรับความนิยมหรือไดรับความนิยมนอย ก็จะไดรับสวนแบงตลาดนอยดวย    

2) จํานวนหนวยธุรกิจในตลาด การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหนวยธุรกิจในตลาดจะ
สงผลใหสวนแบงตลาดของหนวยธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป กลาวคือ หากจํานวนหนวยธุรกิจใน
ตลาดมีมาก สวนแบงตลาดของแตละหนวยธุรกิจจะนอย แตหากจํานวนหนวยธุรกิจในตลาดมี
นอย สวนแบงตลาดของแตละหนวยธุรกิจก็จะมีมากขึ้น 
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                                      O                                  ปริมาณสินคาหรือบริการ 

          ราคา 

         O                                 ปริมาณสินคาหรือบริการ 

  d1นิยมมาก 
 d2 นิยมนอย 

(ก) ความนิยมในตวั 
      สินคาหรือบริการ 

       d400 
 d100 

    ราคา 

  (ข) จํานวนหนวยธุรกิจ 

 

รูปที่ 8.9 เสนอุปสงคในทศันะของหนวยธุรกิจ                                                        
กรณีที่สวนแบงตลาดแตกตางกัน 

         

จากรูปที่ 8.9 (ก)  d1 เปนเสนอุปสงคของหนวยธุรกิจที่ไดรับความนิยมในตัวสินคาหรือ
บริการจากผูบริโภคมากกวา d2 ดังน้ัน สวนแบงตลาดของหนวยธุรกิจที่เผชิญกับเสนอุปสงค d1 
จึงมีมากกวาเสนอุปสงค d2   เสนอุปสงค d1 จึงอยูสูงกวาเสนอุปสงค  d2  และในรูปที่  8.9 (ข)  
d400  และ  d100    เปนเสนอุปสงคของหนวยธุรกิจในตลาดที่มีจํานวนหนวยธุรกิจในตลาด 400 
ราย และ 100 ราย ตามลําดับ  ซึ่งจะเห็นวายิ่งหนวยธุรกิจในตลาดมีจํานวนมากขึ้น  สวนแบง
ตลาดของหนวยธุรกิจแตละรายก็จะลดนอยลง  เสนอุปสงคจะลดต่ําลงมากกวากรณีที่หนวย
ธุรกิจในตลาดมีจํานวนนอยกวา  เสนอุปสงค d100 จึงอยูสูงกวาเสนอุปสงค d400 
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        สําหรับเสนอุปสงคของตลาดหรืออุตสาหกรรมในตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาดเราไมสามารถ
หาได เนื่องจากในตลาดเชนนี้ผลิตสินคาหรือบริการที่แตกตางกัน ดังน้ัน เราจึงไมสามารถรวม
เอาหนวยธุรกิจที่ผลิตสินคาหรือบริการที่เหมือนๆ กันในตลาดเขาเปนอุตสาหกรรมได อยางไรก็
ดี เราจะเรียกหนวยธุรกิจที่ผลิตสินคาหรือบริการที่แตกตางกันรวมกันน้ีวา กลุมผลิตภัณฑ 
(product group)  

2.3  ดุลยภาพของหนวยธุรกิจและกลุมผลิตภัณฑ 

การวิเคราะหดุลยภาพของหนวยธุรกิจและกลุมผลิตภัณฑ จะใชแบบจําลองของ 
เอ็ดเวิรด เอช แชมเบอรลิน (Edward H. Chambelin) มาใชอธิบาย โดยมีขอสมมุติวา 1) เสน 
อุปสงคและเสนตนทุนของหนวยธุรกิจแตละรายมีลักษณะที่เหมือนกัน  2) สวนแบงตลาดของ
หนวยธุรกิจแตละรายมีสัดสวนที่เทากัน  3) หนวยธุรกิจแตละรายแขงขันกันโดยใชนโยบายดาน
ราคา และ 4) เสนอุปสงคของหนวยธุรกิจมีอยู 2 ลักษณะคือ เสนอุปสงคที่คาดการณ (หนวย
ธุรกิจจะคาดการณวาหากตนลดหรือขึ้นราคาสินคาหรือบริการ หนวยธุรกิจรายอ่ืนจะไมปฏิบัติ
ตาม)  และเสนอุปสงคที่เปนจริง (หากตนลดหรือขึ้นราคาสินคาหรือบริการ  หนวยธุรกิจรายอ่ืน
จะปฏิบัติตาม) ดังรูปที่ 8.11 

       ราคา 

                           O             q2   q
/
2   q    q/

1   q1    ปรมิาณสินคาหรือบริการ 

  d1 
  d/

1 

P 

P2 

P1 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8.10 เสนอุปสงคของหนวยธุรกิจ ตามแนวคิดของ                                                   
Edward H. Chamberin   
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จากรูปที่ 8.10  d1  เปนเสนอุปสงคที่คาดการณของหนวยธุรกิจ และ d/
1 เปนเสน      

อุปสงคที่เปนจริงของหนวยธุรกิจ ซึ่งมีความชันมากกวา d1 สมมุติเดิมราคาและปริมาณสินคา
หรือบริการอยูที่ OP และ Oq  ตามลําดับ   ตอมาหนวยธุรกิจรายนี้ลดราคาสินคาหรือบริการลง
เปน OP1 โดยคิดวาหนวยธุรกิจรายอ่ืนมิไดลดราคาตาม เขาจะขายสินคาหรือบริการไดมากขึ้น
เปน Oq1  แตเน่ืองจากหนวยธุรกิจรายอ่ืนตางก็ลดราคาลงเหมือนกัน ดังน้ัน ปริมาณสินคาหรือ
บริการที่หนวยธุรกิจรายนี้ขายไดจริงจึงมีเพียง Oq/

1   ในทํานองเดียวกัน หากหนวยธุรกิจรายนี้
ขึ้นราคาสินคาหรือบริการเปน OP2 โดยคิดวาหนวยธุรกิจรายอ่ืนมิไดขึ้นราคาตาม ปริมาณสินคา
หรือบริการที่เขาคิดวาจะขายไดจะลดลงเปน Oq2 แตเน่ืองจากหนวยธุรกิจรายอ่ืนตางก็ขึ้นราคา
เหมือนกัน ดังน้ัน ปริมาณสินคาหรือบริการที่หนวยธุรกิจรายนี้ขายไดจริงจึงเปน Oq/

2  ซึ่งจะ
เห็นวา ปริมาณสินคาหรือบริการที่หนวยธุรกิจรายนี้ขายไดเพ่ิมขึ้นหรือลดลงตามเสนอุปสงค d1 
จะมีมากกวาเสนอุปสงค d/

1 เสมอ 

1) ดุลยภาพในระยะสั้นของหนวยธุรกิจและกลุมผลิตภัณฑ 

จากการที่หนวยธุรกิจในตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาดตางผลิตสินคาหรือบริการที่
แตกตางกันในสายตาของผูบริโภคแตสามารถใชทดแทนกันได  ดังน้ัน หนวยธุรกิจจึงมีอํานาจ
ในการกําหนดราคาหรือปริมาณการผลิตของสินคาหรือบริการไดบาง   และหนวยธุรกิจจะไดรับ
กําไรหรือขาดทุนขึ้นอยูกับอุปสงคและตนทุนการผลิตของหนวยธุรกิจรายนั้นๆ ดุลยภาพในระยะ
สั้นของหนวยธุรกิจจึงอาจไดรับกําไรเกินปกติ กําไรปกติ หรือขาดทุนจากการผลิตก็ไดแลวแต
กรณี เม่ือหนวยธุรกิจตางๆเขาสูดุลยภาพในระยะสั้นแลว ปริมาณการผลิตของหนวยธุรกิจและ
จํานวนหนวยธุรกิจขณะนั้นจะอยูในระดับที่เหมาะสม ซึ่งหมายความวากลุมผลิตภัณฑก็จะเขาสู
ดุลยภาพดวย 
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                              ราคา  ตนทุน  รายรับ 

                                                                     SMC 

                                                                             SAC      

                                                                        

                  

                                                                                                  

                                 O               q1       MR1       ปริมาณสินคาหรือบริการ          

 

รูปที่ 8.11  ดุลยภาพในระยะสั้นของหนวยธุรกิจในตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด                   
กรณีไดรับกําไรเกินปกต ิ

 

จากรูปที่ 8.11  หนวยธุรกิจในตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาดที่แสวงหากําไรสูงสุดหรือ
ขาดทุนนอยที่สุดจะทําการผลิต ณ จุดที่ MR =  SMC ปริมาณการผลิตที่เหมาะสมจะเทากับ 
Oq1  ณ ระดับราคา OP1 เน่ืองจาก ณ ปริมาณการผลิตดังกลาว รายรับเฉลี่ยมีมากกวาตนทุน

เฉลี่ย  ดังน้ัน หนวยธุรกิจจึงไดรับกําไรเกินปกติเทากับพ้ืนที่  cP1ab ในทํานองเดียวกันหาก
รายรับเฉลี่ยเทากับตนทุนเฉลี่ย หนวยธุรกิจจะไดรับเพียงกําไรปกติ แตหากรายรับเฉลี่ยนอย
กวาตนทุนเฉลี่ยหนวยธุรกิจก็จะขาดทุนจากการผลิต  

กลาวโดยสรุป เม่ือหนวยธุรกิจและกลุมผลิตภัณฑเขาสูดุลยภาพในระยะสั้นแลว ไมวา
หนวยธุรกิจจะไดรับกําไรเกินปกติ กําไรปกติ หรือขาดทุนในระยะสั้นก็ตาม จะพบวา MR = 

SMC < P = AR ≥ AVC 

2) ดุลยภาพในระยะยาวของหนวยธุรกิจและกลุมผลิตภัณฑ 

ในระยะยาว หนวยธุรกิจในตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด จะพยายามปรับปริมาณ
การผลิตจนไดรับเพียงกําไรปกติ  กลาวคือ หากหนวยธุรกิจรายใดไดรับกําไรเกินปกติ ก็จะ
ดึงดูดใหหนวยธุรกิจรายอ่ืนเขามาทําการแขงขันมากขึ้น (โดยจะทําการผลิตสินคาหรือบริการที่
แตกตางจากหนวยธุรกิจรายเดิม)  สวนแบงตลาดของหนวยธุรกิจรายเดิมจะลดนอยลง 
ขณะเดียวกันหนวยธุรกิจในตลาดมีแนวโนมที่จะลดราคาสินคาหรือบริการลงเพื่อดึงดูดผูบริโภค

         P1
     a 

b  c 

d/
1d =AR/

1 1=AR1 
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ใหมาซื้อสินคาหรือบริการของตนมากขึ้น  เสนอุปสงค d1 จะเคลื่อนยายต่ําลงจนในที่สุดมาสัมผสั
กับเสน LAC กําไรสวนเกินของหนวยธุรกิจจะหมดไป  ในทางตรงกันขาม  หากหนวยธุรกิจราย
ใดขาดทุนและเลิกกิจการหรือออกจากการแขงขันไป หนวยธุรกิจที่เหลือจะไดรับสวนแบงตลาด
มากขึ้น  และจะมีแนวโนมเพิ่มราคาสินคาหรือบริการใหสูงขึ้น  เสนอุปสงค d1 จะเคลื่อนยาย
สูงขึ้นจนมาสัมผัสกับเสน LAC หนวยธุรกิจในตลาดก็จะไดรับกําไรปกติ เม่ือหนวยธุรกิจตางๆใน
ตลาดตางไดรับเพียงกําไรปกติ ก็จะไมมีหนวยธุรกิจใดๆ เขา-ออกจากการแขงขันตอไปอีก 
ปริมาณการผลิตของหนวยธุรกิจและจํานวนหนวยธุรกิจในขณะนั้นจึงอยูในระดับที่เหมาะสม ซึ่ง
หมายความวา กลุมผลิตภัณฑก็จะเขาสูดุลยภาพในระยะยาวดวย 

 

 

                              

                                                                                         

                                                       

                                                                   

                                                                                            

                                                                                                                                                          O                q1         MR1    ปริมาณสินคาหรือบริการ 

 LMC 
   LAC 

 

    รูปที่ 8.12  ดุลยภาพในระยะยาวของหนวยธุรกิจในตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด 

จากรูปที่ 8.12  ในระยะยาว หนวยธุรกิจที่แสวงหากําไรสูงสุดหรือขาดทุนนอยที่สุดจะ
ทําการผลิต ณ จุดที่ MR = SMC = LMC ปริมาณการผลิตที่เหมาะสมจะเทากับ Oq1 ณ ระดับ
ราคา OP1 หนวยธุรกิจจะไดรับเพียงกําไรปกติ เนื่องจากราคาเฉลี่ยหรือรายรับเฉลี่ยเทากับ   
ตนทุนเฉลี่ยจากการผลิตสินคาหรือบริการ (AR = SAC = LAC) พอดี อยางไรก็ตาม ปริมาณ
การผลิตที่เหมาะสมจะอยู ณ ระดับที่ต่ํากวาจุดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดหรือจุดต่ําสุดของ LAC 

 SAC 
SMC 

d/
1=AR/

1  

ราคา ตนทุน รายรับ 

P1 

d1=AR1  
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กลาวโดยสรุป เม่ือหนวยธุรกิจและกลุมผลิตภัณฑเขาสูดุลยภาพในระยะยาวแลว ไมวา
หนวยธุรกิจจะไดรับกําไรเกินปกติ กําไรปกติ หรือขาดทุนในระยะสั้นก็ตาม จะพบวา MR = 
SMC = LMC < P = AR = SAC = LAC 

2.4  เสนอุปทานของหนวยธุรกิจและกลุมผลิตภัณฑ 

เชนเดียวกันกับตลาดผูกขาด เราไมสามารถหาเสนอุปทานในระยะสั้นและระยะยาว
ของหนวยธุรกิจได  เนื่องจากเสนอุปสงคของหนวยธุรกิจในตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาดมีลักษณะ
ที่แตกตางกันตามลักษณะของสินคาหรือบริการและสวนแบงตลาดของหนวยธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลงไป จุดความสัมพันธระหวางราคาและปริมาณการผลิตบนเสน AR  จึงมีลักษณะที่
ไมแนนอนขึ้นอยูกับลักษณะของเสนอุปสงคที่หนวยธุรกิจน้ันเผชิญอยู  ขณะเดียวกันการ
รวมกลุมของหนวยธุรกิจในรูปของอุตสาหกรรมไมสามารถเกิดขึ้นได เน่ืองจากหนวยธุรกิจผลิต
สินคาหรือบริการแตกตางกัน ซึ่งเราเรียกวา เปนกลุมของผลิตภัณฑ ดังน้ัน เราจึงไมสามารถหา
เสน     อุปทานของอุตสาหกรรมหรือกลุมผลิตภัณฑไดเชนเดียวกันกับตลาดผูกขาด 

3.  ตลาดผูขายนอยราย 

3.1  ลักษณะที่สําคัญของตลาดผูขายนอยราย 

ตลาดผูขายนอยรายมีลักษณะที่สําคัญ ดังนี้ 

1) มีหนวยธุรกิจจํานวนนอย ปริมาณสินคาหรือบริการของหนวยธุรกิจแตละรายมี
สัดสวนที่สูงเม่ือเปรียบเทียบกับตลาด  ดังน้ัน การดําเนินนโยบายของหนวยธุรกิจหรือผูขายแต
ละรายจึงมีผลกระทบซึ่งกันและกัน  กลาวคือ หากหนวยธุรกิจรายใดมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย
การผลิตและราคาสินคาหรือบริการก็จะสงผลกระทบตอหนวยธุรกิจรายอ่ืนในตลาด ทําใหหนวย
ธุรกิจรายอ่ืนในตลาดตองปรับเปลี่ยนนโยบายการผลิต การกําหนดราคาสินคาหรือบริการเพื่อ
ความอยูรอด 

2) สินคาหรือบริการที่ซื้อขายอาจมีลักษณะเหมือนกัน ซึ่งเราเรียกตลาดลักษณะนี้
วา ตลาดผูขายนอยรายที่แทจริง (pure oligopoly) หรืออาจจะแตกตางกัน แตสามารถใช
ทดแทนกันได ซึ่งเราเรียกวา ตลาดผูขายนอยรายที่แตกตางกัน (differentiated oligopoly) 
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3) หนวยธุรกิจบางรายอาจดําเนินนโยบายอิสระ แตบางรายอาจพยายามรวมตัว
กันกับหนวยธุรกิจรายอ่ืนเพื่อแสวงหากําไรสูงสุดรวมกัน 

4) การเขาและออกจากการแขงขันมีอุปสรรค เน่ืองจากมีขอจํากัดในดานของ   
เงินทุน  กฎหมาย  และการใชนโยบายของกลุมในการดําเนินนโยบายการผลิตของหนวยธุรกิจ
เดิม 

ตัวอยางของสินคาหรือบริการที่ทําการผลิตในตลาดผูขายนอยราย เชน  น้ําอัดลม     
ไมโล-โอวัลติน  โทรศัพทมือถือ  ฟลมถายรูป  และปูนซีเมนต  เปนตน 

3.2  การดําเนินนโยบายของหนวยธุรกิจ 

จากลักษณะที่สําคัญของตลาดผูขายนอยรายขางตนจะเห็นวา โครงสรางของตลาด
ผูขายนอยรายมีลักษณะที่ซับซอนขึ้นอยูกับการดําเนินนโยบายของหนวยธุรกิจแตละราย ดังน้ัน      
การวิเคราะหดุลยภาพของหนวยธุรกิจในตลาดดังกลาวจึงไมอาจกําหนดเปนรูปแบบที่แนนอน
ตายตัวไดเหมือนในตลาดอื่นๆที่ผานมา  การศึกษานโยบายของหนวยธุรกิจ  จึงตองแยกศึกษา
พฤติกรรมของหนวยธุรกิจเปนกรณีๆไป ซึ่งสามารถพิจารณาไดดังนี้ 

1) การดําเนินนโยบายอิสระ 
การดําเนินนโยบายอิสระของหนวยธุรกิจในตลาดผูขายนอยรายเพื่อแสวงหา

กําไรสูงสุด  อาจกระทําไดโดยการที่หนวยธุรกิจพยายามรักษาระดับราคาของสินคาหรือบริการ
ที่ขายไดใหอยูในระดับที่คงที่  หรืออาจจะดําเนินนโยบายโดยการปรับปรุงสินคาของตนใหมี
ลักษณะที่แตกตางจากหนวยธุรกิจรายอ่ืน หรืออาจจะกระทําโดยการสงเสริมการขาย เชน การ
โฆษณา และแจกของแถม เปนตน  

แบบจําลองที่ใชอธิบายพฤติกรรมของหนวยธุรกิจในตลาดผูขายนอยรายที่
ไดรับการกลาวอางเสมอๆ คือ แบบจําลองของเสนอุปสงคหักงอ (Kinked Demand Curve 
Model)  ซึ่งใชอธิบายพฤติกรรมของหนวยธุรกิจในตลาดผูขายนอยรายในการพยายามรักษา
ระดับราคาสินคาหรือบริการใหคงที่ อธิบายโดยนักเศรษฐศาสตรชาวอิตาเลียน ชื่อ พอล สวิสซี่
(Paul Sweezy)                         
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                       O                      q1  g=MR12            ปริมาณสินคาหรือบริการ 

 

รูปที่ 8.13  แบบจําลองเสนอุปสงคหักงอ 

จากรูปที่ 8.13   กําหนดให d1d1  และ d2d2  เปนเสนอุปสงคของหนวยธุรกิจรายที่ 1 
และที่ 2 ที่เผชิญอยู  โดยหนวยธุรกิจทั้งสองจะดําเนินนโยบายตรึงราคาไวที่ระดับ OP1  เพ่ือ
รักษาปริมาณขายของตนไวที่ระดับ  Oq1  ทั้งน้ีเน่ืองจากหากหนวยธุรกิจรายแรกลดราคาลงจาก 
OP1 เปน OP2 หนวยธุรกิจรายที่ 2 ก็จะลดราคาลงตาม  เปนผลใหปริมาณขายที่หนวยธุรกิจ 
รายแรกคาดวาจะขายไดมากขึ้นเปน P2b  แตขายไดเพียง P2a  (เน่ืองจากราคาสินคาหรือ
บริการของหนวยธุรกิจรายที่ 2 ก็มีราคาลดลงเหมือนกัน) เสนอุปสงคในชวงที่อยูต่ํากวาราคา 
OP1 จึงเปนไปตามเสน Ed2  ซึ่งมีความยืดหยุนนอย   ในทางตรงกันขาม หากหนวยธุรกิจรายที่ 
2  ขึ้นราคาสินคาหรือบริการจาก OP1 เปน OP3 แตหนวยธุรกิจรายแรกไมไดขึ้นราคาตาม  
ปริมาณขายของหนวยธุรกิจรายที่ 2 จะขายไดนอยลงกวาที่คาดคิดไวคือจาก P3d  เปน P3c  
ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบริโภคจะหันไปซ้ือสินคาหรือบริการจากหนวยธุรกิจรายแรกมากขึ้นเนื่องจากมี
ราคาถูกกวา  ปริมาณขายของหนวยธุรกิจรายที่ 2 จึงลดลงไปมาก  เสนอุปสงคในชวงที่สูงกวา
ราคา OP1 จึงเปนไปตามเสน d1E ซึ่งมีความยืดหยุนมาก  ดังน้ัน เสนอุปสงคของหนวยธุรกิจใน
ตลาดผูขายนอยรายตลอดทั้งเสนจึงเปนเสน d1Ed2  หรือ AR12 โดยมีสวนหักงอตรงจุด E หรือ 
ณ  ระดับราคาสินคาหรือบริการ OP1    และจากการที่เสนอุปสงคมีลักษณะหักงอ ทําใหเสน  
รายรับเพ่ิม (MR)  หักงอตามไปดวย    ดังน้ัน   เสนรายรับเพ่ิมตลอดทั้งเสนก็คือ เสน d1efg 

     

   P2 

E 

 a b 

 

   ราคา ตนทนุ รายรับ 

c      d

1 

d1 

MC     P

  e 

 f 
d2=AR12
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หรือ MR12 โดยจะเห็นวา เสน MR12 จะขาดตอนในชวงแนวตั้งของ ef  และจากการศึกษาที่ผาน
มา  หนวยธุรกิจที่แสวงหากําไรสูงสุดหรือขาดทุนนอยที่สุดจะทําการผลิต  ณ จุดที่ MR = MC 
ดังน้ัน MC จะตัดกับ MR ในชวงที่ MR ขาดตอนดวย  ปริมาณการผลิตที่เหมาะสมจะเทากับ 
Oq1 ตรงระดับราคา OP1 และไมวาเสน MC  จะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร  ก็จะไมมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงในระดับราคาและปริมาณการผลิต OP1 และ Oq1 ใหเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  
ระดับราคาสินคาหรือบริการในตลาดจึงมีแนวโนมคงที่ ณ ระดับ OP1  หนวยธุรกิจจะไมมีการ
เปลี่ยนแปลงราคาสินคาหรือบริการในทางลดลงหรือเพ่ิมขึ้น  ทั้งน้ีเน่ืองจากการลดลงของราคา
สินคาหรือบริการ จะทําใหปริมาณขายเพิ่มขึ้นนอยกวาที่คาดคิดไว ในขณะที่การเพิ่มขึ้นของ
ราคาจะทําใหปริมาณขายลดลงมากกวาที่คาดคิดไวเชนกัน   รายรับรวมของผูขายจะลดนอยลง
กวาเดิม 

สําหรับดุลยภาพของหนวยธุรกิจ ในระยะสั้น หนวยธุรกิจอาจไดรับกําไรเกินปกติ กําไร
ปกติ หรือขาดทุนก็ไดขึ้นอยูกับตนทุนการผลิตของหนวยธุรกิจ สวนในระยะยาว หนวยธรุกจิอาจ
ไดรับกําไรเกินปกติ อยางไรก็ตาม หากตนทุนการผลิตเทากับรายรับจากการขายสินคาหรือ
บริการพอดี หนวยธุรกิจก็จะไดรับเพียงกําไรปกติ  

2) การดําเนินนโยบายแบบรวมตัวกัน 

การรวมตัวกันของหนวยธุรกิจในตลาดผูขายนอยราย มี 2 ลักษณะคือ การ
รวมตัวกันอยางเปนทางการ กับการรวมตัวกันอยางไมเปนทางการ 

(ก) การรวมตัวกันอยางเปนทางการ   

การรวมตัวกันอยางเปนทางการสวนใหญจะอยูในรูปแบบของคารเทล (Cartel) 
กลาวคือ จะมีการจัดตั้งองคกรกลางขึ้นมาทําหนาที่กําหนดนโยบายการผลิต  การตั้งราคา และ
การจัดสรรโควตาการผลิตระหวางสมาชิกภายในกลุม โดยมีจุดมุงหมายเพื่อแสวงหากําไรสูงสุด
รวมกันและเพ่ือเพ่ิมอํานาจการตอรองของกลุมผูผลิตใหมากกวาผูบริโภค  ปริมาณการผลิตของ
กลุมจะเปนปริมาณการผลิตที่ทําใหรายรับเพ่ิมของกลุม (MRT) เทากับตนทุนเพิ่มของกลุม 
(MCT)  โดยหนวยธุรกิจแตละรายจะไดรับการจัดสรรโควตาการผลิตในปริมาณการผลิตที่ทําให
ตนทุนเพ่ิมของแตละหนวยเทากัน (MC1 = MC2) ขณะเดียวกันก็กําหนดใหหนวยธุรกิจทุกราย
ขายสินคาหรือบริการในราคาเดียวกัน 
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 ราคา   ตนทุน                  ราคา   ตนทุน                       ราคา   ตนทุน 

                                                                                                                                                                      

                                                                                     

  

                                                                                                                                               

PT PT    PT

    MC

   D 

T=MC1+MC2 

 

         (ก) หนวยธุรกิจรายที่ 1     (ข)  หนวยธุรกิจรายที่ 2           (ค)  กลุมผูผลิต 

 

รูปที่ 8.14  การกําหนดราคา  ปริมาณการผลิต                                                          
และการจัดสรรโควตาการผลิตของคารเทล 

 

จากรูปที่ 8.14  สมมุติใหมีหนวยธุรกิจ 2 รายในตลาดผูขายนอยราย   ผลิตสินคาหรือ
บริการชนิดเดียวกัน   แตมีตนทุนการผลิตตางกัน แสดงดวยเสน MC1 , AC1 ในรูปที่ 8.14 (ก) 
และเสน MC2 , AC2 ในรูปที่ 8.14 (ข) และ D คือ เสนอุปสงคของกลุม MRT คือ เสนรายรับเพ่ิม
ของกลุม ขณะที่ MCT  คือ เสนตนทุนเพ่ิมของกลุมที่เกิดจากการรวมเสน MC1 และ MC2 ของ
หนวยธุรกิจทั้งสองเขาดวยกันตามแนวนอน  ปริมาณการผลิตที่เหมาะสมของกลุม คือ ปริมาณ
การผลิตที่ทําให MRT = MCT  ซึ่งเทากับ OQT  ณ ระดับราคา OPT  โดยกลุมหรือองคกรกลาง
จะจัดสรรโควตาการผลิตใหแกหนวยธุรกิจรายที่ 1 จํานวน Oq1 และรายที่ 2 จํานวน Oq2  ซึ่ง
เปนปริมาณการผลิตที่ MC1 = MC2 = MCT = MRT 

อยางไรก็ตาม  แมวาการรวมกลุมในลักษณะนี้จะทําใหสมาชิกภายในกลุมลดการแขงขนั
กันเองและขัดขวางการเขามาแขงขันของหนวยธุรกิจรายอ่ืน แตก็มีปญหาอุปสรรคมากมายอัน
จะนําไปสูการขัดแยงระหวางสมาชิกภายในกลุมและในที่สุดอาจทําใหการรวมกลุมประสบความ
ลมเหลว ทั้งน้ีเน่ืองจากตนทุนการผลิตของสมาชิกแตละหนวยการผลิตแตกตางกัน  ขณะที่ตอง
ขายสินคาหรือบริการในราคาที่เทากัน กําไรที่ไดรับจึงแตกตางกัน ทําใหเกิดการไดเปรียบ
เสียเปรียบ หรือเกิดความไมพอใจระหวางสมาชิกภายในกลุม  ดังน้ัน จึงพบเสมอวา อาจมี
หนวยธุรกิจบางรายไมปฏิบัติตามนโยบายของกลุม  เชน  ไมขายสินคาตามราคาที่กลุมกําหนด

 
            O          q1     ปริมาณสินคาหรือบริการ  O           q2       ปริมาณสินคาหรือบริการ O                        QT      ปริมาณสินคาหรือบริการ 

    MC1      MC2 

AC1 

  AC2 
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ไวแตแอบลดราคาขายลงเพื่อตองการขายสินคาใหไดมากขึ้นหรือผลิตสินคาเกินโควตาที่ไดรับ
การ  จัดสรร  เปนตน 

(ข)  การรวมตัวอยางไมเปนทางการ     

ในบางประเทศมีกฎหมายหามการรวมตัว  การรวมตัวสวนใหญจึงเปนการ
รวมตัวกันอยางไมเปนทางการ  รูปแบบของการรวมตัวจึงไมเครงคัดเทารูปแบบแรก  กลาวคือ 
จะมีลักษณะของการปฏิบัติตามนโยบายในบางเรื่อง ในขณะเดียวกันก็ใหอิสระแกสมาชิก
ตัดสินใจการดําเนินนโยบายดานอ่ืนๆ  รูปแบบของการรวมตัวสวนใหญจะเปนลักษณะของการ
เปนผูนําดานราคาอันเนื่องมาจากการมีตนทุนการผลิตต่ํา  หรือการเปนผูนําดานราคาอัน
เน่ืองมาจากการเปนผูผลิตรายใหญ  ซึ่งทําใหหนวยธุรกิจอ่ืนๆที่มีตนทุนการผลิตสูงกวา หรือมี
ขนาดการผลิตเล็กกวาตองยอมกําหนดราคาขายตามผูนําดานราคาโดยปริยาย 

สําหรับการรวมตัวกันอยางไมเปนทางการของหนวยธุรกิจในตลาดผูขายนอย
รายในที่นี้จะอธิบายโดยใชแบบจําลองการเปนผูนําทางดานราคา (Price Leadership Model) 
อันเนื่องมาจากการเปนผูผลิตรายใหญ โดยในแบบจําลองนี้จะมีลักษณะที่สําคัญคือ มีหนวย
ธุรกิจรายใหญในตลาดแตเพียงผูเดียว และมีหนวยธุรกิจรายเล็กๆอีกหลายราย หนวยธุรกิจราย
ใหญจะเปนผูนําทางดานราคา กลาวคือเปนผูกําหนดราคาสินคาหรือบริการในตลาด ขณะที่
หนวยธุรกิจรายเล็กๆจะกําหนดราคาตาม ขณะเดียวกันหนวยธุรกิจรายใหญจะใหอิสระแกหนวย
ธุรกิจรายเล็กผลิตและขายสินคาหรือบริการในจํานวนเทาใดก็ได ณ ราคาสินคาหรือบริการที่
หนวยธุรกิจรายใหญกําหนดขึ้น      หนวยธุรกิจรายใหญจะผลิตและขายสินคาหรือบริการใน
สวนที่ยังขาดอยูหรือเทากับปริมาณความตองการซื้อสินคาหรือบริการในตลาดที่เหลืออยูใน 
ขณะนั้น 

เสนอุปสงคในทัศนะของหนวยธุรกิจรายเล็กๆ ที่เผชิญอยูจะมีลักษณะเปนตรง
ขนานกับแกนนอนและเปนเสนเดียวกันกับเสนรายรับเฉลี่ย (AR) และเสนรายรับเพ่ิม (MR) ทัง้น้ี
เน่ืองจากหนวยธุรกิจรายเล็กๆสามารถขายสินคาหรือบริการไดในปริมาณเทาใดก็ไดที่ตองการ 
ณ ราคาที่หนวยธุรกิจรายใหญกําหนดขึ้น  สวนเสนอุปทานของหนวยธุรกิจรายเล็กๆหรือเสน
ตนทุนเพิ่ม (MC) หาไดจากการรวมเสนตนทุนเพิ่มของหนวยธุรกิจรายเล็ก ๆ ทุกรายเขาดวยกนั
ตามแนวนอน เสนตนทุนเพ่ิมของหนวยธุรกิจรายเล็กๆนี้ จะแสดงใหเห็นถึงปริมาณสินคาหรือ
บริการที่หนวยธุรกิจรายเล็กๆผลิตและนําออกมาเสนอขาย ณ ราคาตางๆกันของสินคาหรือ
บริการ โดยหนวยธุรกิจรายเล็กๆจะตัดสินใจผลิตสินคาหรือบริการ ณ จุดที่รายรับเพ่ิมเทากับ
ตนทุนเพิ่มของหนวยธุรกิจรายใหญ  
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สวนเสนอุปสงคของหนวยธุรกิจรายใหญหาไดจากการนําปริมาณสินคาหรือ
บริการที่หนวยธุรกิจรายเล็กๆ ผลิตขึ้นมาหักออกจากอุปสงคของตลาดทั้งหมด ณ ระดับราคา
ตางๆกันของสินคาหรือบริการ 

 

 

 

 

 

 

          PP

*
B 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8.15  แบบจําลองการเปนผูนําทางดานราคาอันเนื่องมาจากการเปนผูผลิตรายใหญ 

 

จากรูปที่ 8.15 กําหนดให  ∑MCS เปนสนอุปทานของหนวยธุรกิจรายเล็กๆ   MCB 

เปนเสนตนทุนเพิ่มของหนวยธุรกิจรายใหญ  และ D เปนเสนอุปสงคของตลาด 

การหาเสนอุปสงคในทัศนะของหนวยธุรกิจรายใหญสามารถหาไดดังนี้  สมมุติหนวย
ธุรกิจรายใหญกําหนดราคาขายสินคาหรือบริการไวที่ OP3 เสนอุปสงคในทัศนะของหนวยธุรกิจ

รายเล็กๆ คือเสน dS จะตัดกับเสนอุปทานของหนวยธุรกิจรายเล็กๆซึ่งก็คือ ∑MCS ณ จุด A3  
ดังน้ันปริมาณสินคาหรือบริการที่หนวยธุรกิจรายเล็กๆผลิตและนําออกขายรวมกันจะเทากับ 
OQS1 หรือ P3A3  ซึ่งเทากับปริมาณความตองการซื้อของทั้งตลาดหรืออุปสงคของตลาดพอดี  
ปริมาณสินคาหรือบริการที่หนวยธุรกิจรายใหญผลิตและนําออกขายจึงเทากับศูนย ซึ่ง

               O     Q*
BB                 Q*

S QS1             ปริมาณสินคาหรือบริการ 

    ราคา 

D 

 ∑MCS

   dS     P3 

         A3 

B2               P2 

 P1 

 P0 

C2
D2  

 B1 
C1 

      

B0 

C0  D0 

 MCB 

dB 

 MRB 
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ในการแสวงหากําไรสูงสุดจากการผลิตของหนวยธุรกิจรายใหญ หนวยธุรกิจรายใหญจะ
ทําการผลิตสินคาหรือบริการ ณ จุดที่  MRB = MCB ปริมาณสินคาหรือบริการที่หนวยธุรกิจราย
ใหญผลิตจึงเทากับ OQ

263

หมายความวาไมมีอุปสงคสําหรับหนวยธุรกิจรายใหญเลย สมมุติตอไปวา หนวยธุรกิจรายใหญ
กําหนดราคาใหมที่ OP2 ซึ่งต่ํากวา OP3 ปริมาณสินคาหรือบริการที่หนวยธุรกิจรายเล็กผลิตและ
ขายจึงเทากับ P2BB2  แต ณ ระดับราคา OP2 นี้ อุปสงคของตลาดจะเทากับ P2C2 ดังนั้น ปริมาณ
สินคาหรือบริการที่เหลือสําหรับใหหนวยธุรกิจรายใหญผลิตและขายจึงเทากับ B2B C2 หรือเทากับ 
P2D2 ในทํานองเดียวกัน  เราสามารถหาไดวา P1D1 และ P0D0 ก็คืออุปสงคของหนวยธุรกิจราย
ใหญ ณ ระดับราคา OP1 และ OP0  ตามลําดับนั่นเอง  และเมื่อเราเชื่อมจุด P3 , D2 , D1 , และ 
D0 เขาดวยกัน  เราก็จะไดเสนอุปสงคในทัศนะของหนวยธุรกิจรายใหญ ในที่นี้คือเสน dB และ
เม่ือเราไดเสนอุปสงคในทัศนะของหนวยธุรกิจรายใหญแลว ตอไปเราก็สามารถหาเสนรายรับ
เพ่ิมของหนวยธุรกิจรายใหญได ซึ่งก็คือเสน MR

B

BB  

B

*
B  และขายในราคา OP*

BB ซึ่ง ณ ระดับราคา OP*
B นี้ หนวยธุรกิจราย

เล็กๆก็จะผลิตและนําสินคาหรือบริการออกมาขายเทากับ OQ
B

*
S  เม่ือนําปริมาณสินคาหรือ

บริการจํานวน OQ*
B + OQ*

S จะเทากับอุปสงคของตลาดพอดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และสามารถสรุปเปรียบเทียบลักษณะของตลาดประเภทตางๆ ไดดังตารางที่ 8.1 
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ตารางที่ 8.1  สรุปเปรียบเทียบลักษณะของตลาดประเภทตาง ๆ 

 

ประเภทของตลาด 

ลักษณะของตลาด 

ตลาดแขงขันสมบูรณ ตลาดกึ่งแขงขันผูกขาด ตลาดผูขายนอยราย ตลาดผูกขาด 

1.  จํานวนหนวยธุรกิจ มีหนวยธุรกิจจํานวนมาก แต
ละรายผลิตสินคาหรือบริการ
เ ป น สั ด ส ว นที่ น อ ย  เ มื่ อ
เปรียบเทียบกับตลาด 

มีหนวยธุรกิจจํานวนมาก แตนอย
กวาตลาดแขงขันสมบูรณ แตละ
รายผลิตสินคาหรือบริการจํานวน
นอย เมื่อเปรียบเทียบกับตลาด 

มีหนวยธุรกิจจํานวนนอย แตไม
อาจระบุไดวามีจํานวนกี่ราย แตละ
รายผลิตสินคาหรือบริการเปน  
สัดสวนที่มาก เมื่อเปรียบเทียบกับ
ตลาด  การดําเนินนโยบายของ
หนวยธุรกิจแตละรายมีผลกระทบ
ซึ่งกันและกัน 

มีหนวยธุรกิจ 1 ราย 

2. ลักษณะของสินคา
หรือบริการ 

เ ห มื อ น กั น ทุ ก ป ร ะ ก า ร 
ทดแทนกันไดอยางสมบูรณ 

แตกตางกันในสายตาของผูบริโภค เหมือนกันหรือแตกตางกัน แตกตางกันอยางสิ้นเชิง 
หาสินคาหรือบริการอื่น
ทดแทนไดยาก 

3. อุปสรรคในการเขา-
ออกจากตลาด 

ไมมี ไมมี มี มีมาก 
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ตาราง 8.1  (ตอ) 

 

ประเภทของตลาด 

ลักษณะของตลาด 

ตลาดแขงขันสมบูรณ ตลาดกึ่งแขงขันผูกขาด ตลาดผูขายนอยราย ตลาดผูกขาด 

4. การกําหนดราคา 
สินคาหรือบริการ 

ไมมีอํานาจในการกําหนด
ราคา ราคาของสินคาหรือ
บริการถูกกําหนดโดยอุปสงค
และอุปทานของตลาด 

มีอํานาจในการกําหนดราคาไดบาง มี เชน ในบางหนวยธุรกิจที่เปน  
ผูนําทางดานราคาอันเนื่องมาจาก
การเปนผูผ ลิตรายใหญหรือมี  
ตนทุนการผลิตต่ํา 

เปนผูกําหนดราคา 

5 .  ลั กษณะของ เส น  
อุปสงค 

เปนเสนตรงขนานกับแกน
นอน  หรือมีความยืดหยุน
อยางสมบูรณ และเปนเสน
เดียวกันกับเสน AR, MR 
และ P 

เปนเสนลาดลงจากซายไปขวา 
หรือมีความชันเปนลบ แตมีความ
ยื ด ห ยุ น ค อ น ข า ง สู ง  เ มื่ อ
เปรียบเทียบกับตลาดผูขาย ผูขาย
นอยรายและตลาดผูกขาด และเปน
เสนเดียวกันกับเสน AR และ P แต
เปนคนละเสนกับ MR โดย MR จะ
มีความชันเปน 2 เทาของ AR 

เปนเสนลาดลงจากซายไปขวา
หรือมีความชันเปนลบ แตมีความ
ยืดหยุนนอยกวา เมื่อเปรียบเทียบ
กับตลาดกึ่งแขงขันผูกขาด หรือ
อาจเปนเสนอุปสงคหักงอ และ
เปนเสนเดียวกันกับเสน AR และ 
P แตเปนคนละเสนกับ MR โดย 
MR จะมีความชันเปน 2 เทาของ 
AR 

เปนเสนลาดลงจากซายไป
ขวาหรือมีความชันเปนลบ 
แตมีความยืดหยุนนอยกวา 
เมื่อเปรียบเทียบกับตลาด
กึ่งแขงขันกึ่งผูกขาดและ
ตลาดผูขายนอยราย และ
เปนเสนเดียวกันกับเสน 
AR และ P แตเปนคนละ
เสนกับ MR จะมีความชัน
เปน 2 เทาของ AR 



 

 

ตาราง 8.1  (ตอ) 

 

ประเภทของตลาด 

ลักษณะของตลาด 

ตลาดแขงขันสมบูรณ ตลาดกึ่งแขงขันผูกขาด ตลาดผูขายนอยราย ตลาดผูกขาด 

6. ระดับราคาสินคา
หรือบริการ 

ต่ําที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
ตลาดประเภทตาง ๆ 

สูงกวาตลาดแขงขันสมบูรณ แต 
ต่ํากวาตลาดผูขายนอยรายและ
ตลาดผูกขาด 

สูงกวาตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด 
แตต่ํากวาตลาดผูกขาด 

สูงกวาตลาดผูขายนอยราย 

7. ดุลยภาพในระยะสั้น ผลิต ณ จุดที่ MR = SMC 
และจะหยุดการผลิตเมื่อราคา
สินค าหรื อบริการต่ํ ากว า 
AVC หนวยธุรกิจอาจไดรับ
กําไรเกินปกติ กําไรปกติหรือ
ขาดทุนจากการผลิตก็ได 
     MR=SMC=P=AR>AVC 

ผลิต ณ จุดที่ MR = SMC หนวย 
ธุรกิจอาจไดรับกําไรเกินปกติ กําไร
ปกติ หรือขาดทุนจากการผลิตก็ได 
       MR=SMC< P= AR>AVC  

เ ห มื อ น ใ น ต ล า ด กึ่ ง แ ข ง ขั น  
กึ่งผูกขาด 

เหมือนในตลาดกึ่งแขนขัน 
กึ่งผูกขาด 

 

 EC 111     
                                                                                    
  

266 



267 

 

 

 

ตาราง 8.1 8.1  (ตอ) 

 

ประเภทของตลาด 

ลักษณะของตลาด 

ตลาดแขงขันสมบูรณ ตลาดกึ่งแขงขันผูกขาด ตลาดผูขายนอยราย ตลาดผูกขาด 

8. ดุลยภาพในระยะ
ยาว 

ผ ลิ ต  ณ  จุ ด ที่ 
MR=SMC=LMC ซึ่งเปนจุด
ต่ําสุดของ LAC หนวย ธุรกิจ
จะไดรับเพียงกําไรปกติ 
     MR=SMC=LMC=P=AR 
=SAC=LAC 

ผ ลิ ต  ณ  จุ ด ที่  MR=SMC=LMC 
กอนถึงจุดต่ําสุดของ LAC  
หนวยธุรกิจจะไดรับเพียงกําไรปกติ  
       MR=SMC=LMC<P=AR= 
SAC=LAC 

ผลิต  ณ  จุดที่  MR=SMC=LMC 
กอนถึงจุดต่ําสุดของ LAC    
หนวยธุรกิจอาจจะไดรับกําไรเกิน
ปกติ 
      MR=SMC=LMC<P=AR 
>SAC=LAC 

ผลิต ณ จุดที่ MR=SMC= 
LMC กอนถึงจุดต่ําสุดของ 
LAC หนวยธุรกิจมี
แนวโนมไดรับกําไรเกิน
ปกติ 
     MR=SMC=LMC<P= 
AR>SAC=LAC 
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แบบฝกหัดบทที่ 8 

ขอ1  แนวคําถามอัตนัยเพ่ือทบทวนความเขาใจ 

1. เพราะเหตุใด เสนอุปสงคของผูผูกขาดจึงเปนเสนเดียวกันกับเสนอุปสงคของตลาด          
จงอธิบาย 

2. ปจจัยที่กอใหเกิดการผูกขาดมีอะไรบาง จงอธิบาย 

3. เสนอุปสงคของหนวยธุรกิจในตลาดผูกขาดแตกตางกับเสนอุปสงคของหนวยธุรกิจใน  
ตลาดแขงขันสมบูรณอยางไร จงอธิบายพรอมเขียนรูปประกอบ 

4. จงอธิบายดุลยภาพในระยะยาวของผูผูกขาด พรอมเขียนรูปประกอบคําอธิบาย 

5. เสนอุปทานของผูผูกขาดมีหรือไม และเพราะเหตุใด  จงอธิบายพรอมเขียนรูประกอบ 

6. การผูกขาดภายใตขอบังคับ (regulated monopoly) มีลักษณะอยางไร จงอธิบายพรอม
เขียนรูปประกอบ 

7. จงอธิบายโดยเปรียบเทียบผลของตลาดผูกขาดกับตลาดแขงขันสมบูรณตอระบบเศรษฐกิจ
มาพอสังเขป 

8. ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาดมีลักษณะอยางไร จงอธิบาย 

9. เสนอุปสงคในทัศนะของหนวยธุรกิจในตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาดมีลักษณะอยางไร         
จงอธิบายพรอมเขียนรูปประกอบ 

10. เพราะเหตุใด เม่ือหนวยธุรกิจในตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาดลดหรือเพ่ิมราคาสินคา ปริมาณ
สินคาที่ขายไดจึงเพ่ิมขึ้นหรือลดลงนอยกวาที่คาดคิด จงอธิบาย 

11. เพราะเหตุใด เราจึงไมสามารถหาเสนอุปสงคของตลาดหรืออุตสาหกรรมในตลาดกึ่งแขงขัน
กึ่งผูกขาดได จงอธิบาย 

12. เพราะเหตุใด เสนอุปสงคของหนวยธุรกิจในตลาดผูขายนอยรายจึงมีลักษณะเปนเสนหักงอ  
จงอธิบาย 

13. เพราะเหตุใด หนวยธุรกิจในตลาดผูขายนอยรายจึงพยายามรักษาระดับราคาสินคาใหคงที่ 
จงอธิบาย 
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14. การรวมตัวกันของหนวยธุรกิจในตลาดผูขายนอยรายในลักษณะ Cartel มีลักษณะอยางไร 
จงอธิบายพรอมเขียนรูปประกอบ 

15. การรวมตัวกันของหนวยธุรกิจในตลาดผูขายนอยรายในแบบจําลองการเปนผูนําทางดาน
ราคา (Price Leadership Model) มีลักษณะอยางไร จงอธิบายพรอมเขียนรูปประกอบ 

 

ขอ 2  จงทําเครื่องหมายถูก (  ⁄   ) ใน (   )  หนาขอที่นักศึกษาเห็นวาถูก หรือทําเครื่องหมาย  

( Χ  )  ใน (  )  หนาขอที่นักศึกษาเห็นวาผิด  

(     ) 1. ตลาดผูกขาดมีหนวยธุรกิจเพียงรายเดียวในตลาด 

(     ) 2. เสนอุปสงคของหนวยธุรกิจในตลาดผูกขาดมีลักษณะเปนเสนตรงขนานกับแกน 

 ปริมาณ 

(     ) 3. เสนรายรับหนวยสุดทาย (MR) ของผูผูกขาดจะชันกวารายรับเฉลี่ย (AR) 

(     ) 4. Price Maker หมายถึง การที่หนวยธุรกิจมีอํานาจในการกําหนดปริมาณการผลิต 

 เพ่ือใหหนวยธุรกิจมีกําไรมากสุด 

(     ) 5. เสน MC ที่อยูเหนือ AVC ขึ้นไป คือ เสนอุปทานของผูผูกขาด 

(     ) 6. การควบคุมการผูกขาดโดยตรงของรัฐบาลโดยการกําหนดปริมาณการผลิต ณ ราคา 

 ยุติธรรม (fair price) 

(     ) 7. การเก็บภาษีตอหนวยจะทําใหตนทุนผันแปรของหนวยธุรกิจสูงขึ้น 

 (     ) 8. การเก็บภาษีจากผูผูกขาดเปนการควบคุมการผูกขาดทางออม 

 (     ) 9. การผูกขาดเนื่องจากการลงทุนที่ตองใชเงินลงทุนจํานวนมหาศาล เรียกวาการผูกขาด 

  ตามธรรมชาติ(natural monopoly) 

(     ) 10. การใหสัมปทานของรัฐบาลในการดําเนินกิจการแกหนวยธุรกิจเปนมูลเหตุที่ทําให 

   เกิดการผูกขาด 
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ขอ3  จงเติมคําลงในชองวางใหไดใจความสมบูรณ 

 1. สาเหตุที่เสนรายรับหนวยสุดทาย(MR) ชันเปนสองเทาของเสนรายรับเฉลี่ย(AR) 
เพราะวา................................................................................................................................ 

2. มูลเหตุที่ทําใหเกิดการผูกขาดไดแก 

(1)........................................................................................................................................... 
(2)........................................................................................................................................... 
(3)........................................................................................................................................... 
(4)........................................................................................................................................... 

 3. ดุลยภาพในระยะสั้นของหนวยธุรกิจในตลาดผูกขาดจะเกิดขึ้นเม่ือ............. ……… 

...............................................................................................................................................
 4.  การควบคุมการผูกขาดภายใตขอบังคับ รัฐบาลจะกําหนดปริมาณการผลิตที่จุด.... 

........................................................................ซึ่งผูผูกขาดจะมีกําไรปกติเทานั้น 

 5.  การควบคุมการผูกขาดโดยออมนั้น รัฐบาลเขามาแทรกแซงโดย.............................. 

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

 6.  ราคาที่รัฐบาลกําหนดเพื่อใหผูผูกขาดผลิตสินคามากกวาจุดที่ผูผลิตกําหนดเองโดย
อิสระ เรียกวา.......................................................................................................................... 

 7.  การเก็บภาษีตอหนวยจากผูผูกขาดจะสงผลใหการผลิต............................ราคา   
สินคาจะ................................................................................................................................ 

 8   การกําหนดปริมาณการผลิตของผูผูกขาดเปนการเอารัดเอาเปรียบสังคม แสดงวา  
ผูผลิตกําหนดปริมาณการผลิตที่จุด................................................................เทากับ............... 

..........................................................และ..........................................................มากกวา....... 

...........................................................ผลประกอบการมีกําไร................................................. 
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ขอ 4  จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว 

1.  ขอใดเปนลักษณะของตลาดผูกขาดโดยสมบูรณ (pure monopoly) 

(1) มีผูผลิตเพียงรายเดียว (2) สินคาที่ขายไมมีสินคาอ่ืนแทนได 

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

 2.  ถาผลประกอบการในระยะสั้น ผูผูกขาดไดรับกําไรเกินปกติ ในระยะยาวจะเกิดผล 

      ตามขอใด 

(1) ผูผูกขาดยังคงผลิต ณ จุดเดิม   

(2)  มีผูประกอบการรายใหมเขามาแขงขัน 

(3)  รัฐบาลเขามาแทรกแซง         

(4)  ผูผูกขาดจะปรับปริมาณการผลิตใหเหมาะสมและมีกําไรมากขึ้น 

(5)   ผูบริโภคจะรวมกลุมเพ่ือตอรองราคา 

 3.  ขอใดเปนดุลยภาพการผลิตของผูผูกขาดในระยะสั้น 

  (1)  MC = MR  = AR = P  > AV C 

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

(3)  MC = MR < P = AR  > AVC 

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

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

 4. ดุลยภาพการผลิตของผูผูกขาดในขอใดผลประกอบการมีกําไรเกินปกติ 

  (1)  MC = MR  < P = AR > AC (2)  MC = MR  = P = AR > AC 

(3)  MC = MR = P = AVC  (4)  MC = MR = P = AFC  

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

 

 EC 111    272 



 

 5.  ดุลยภาพการผลิตของผูผูกขาดในขอใดผลประกอบการมีกําไรปกติ 

  (1)  MC = MR  < P = AR > AC (2)  MC = MR  = P = AR > AC 

(3)  MC = MR = P = AVC  (4)  MC = MR = P = AFC  

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

 6.  ดุลยภาพการผลิตของผูผูกขาดในขอใดผูผูกขาดควรปดกิจการ 

  (1)  MC = MR  < P = AR < AVC (2)  MC = MR < P = AR < AC 

(3)  MC = MR < P = AR > AC  (4)  MC = MR = P = AR <AVC  

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

 7. ขอใดเปนดุลยภาพการผลิตของผูผูกขาดในระยะยาว 

  (1)  MR = SMC = LMC = P = AR = SAC = LAC 

(2)  MR = SMC = LMC < P = AR = SAC = LAC 

(3)  MR = SMC = LMC  < P = AR > SAC = LAC 

(4)  MR = SMC = LMC  = P < AR = SAC = LAC 

(5)  MR = SMC = LMC  > P = AR > SAVC = LAC 

 8. สาเหตุในขอใดทําใหเกิดการผูกขาดโดยธรรมชาติ 

  (1)  การผลิตสินคาที่ตองใชเงินลงทุนจํานวนมหาศาล 

(2)  ผูผลิตรายหนึ่งครอบครองทรัพยากรที่จําเปนตอการผลิตทั้งหมด 

(3)  ผูผลิตไดรับการคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 

(4)  การผลิตสินคาที่ตองการแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญสูงมาก 

(5)  การผลิตสินคาที่ตองพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติ 

 9. เม่ือกลาวถึงเสนอุปทานของผูผูกขาดในระยะสั้น ขอใดถูกตองที่สุด 

  (1)  เสน SMC ตลอดทั้งเสน 

(2)  เสน SMC ที่อยูเหนือจุดต่ําสุดของเสน AVC 
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(3)  เสน SMC ที่อยูเหนือจุดต่ําสุดของเสน AC 

(4)  เสน SMC ที่อยูระหวางจุดต่ําสุดของเสน AVC และจุดต่ําสุดของเสน AC 

(5)  ไมสามารถหาเสนอุปทานของผูผูกขาดได 

10.  การที่เสน MR ในตลาดผูกขาดมีระดับต่ํากวาเสน AR เปนเพราะสาเหตุตามขอใด 

 (1)  ผูผูกขาดจะขายสินคาไดเพ่ิมขึ้นก็ตอเม่ือตองลดราคาสินคาใหต่ําลง 

  (2)  สินคาที่ผูผูกขาดผลิตมีความยืดหยุนต่ํา 

(3)  ผูผูกขาดเปนผูผลิตรายเดียวในตลาด 

(4)  สินคาของผูผูกขาดไมมีสินคาอ่ืนแทนได 

(5) ถูกทุกขอ 
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