
EC 211 389 

 

 

 

 

 

 
ก่อนปี ค.ศ. 1930 นักเศรษฐศาสตรก์ าหนดลกัษณะของตลาดเป็น 2 แบบ คอื ตลาด

แข่งขนัอย่างสมบูรณ์ (perfect competition) และตลาดผูกขาดสมบูรณ์ (pure monopoly) นัก
เศรษฐศาสตรส์ านักคลาสสคิ หรอืนีโอคลาสสกิ (Neoclassic) มกัจะตัง้ขอ้สมมุตวิ่า ตลาดมกีาร
แขง่ขนัอยา่งสมบรูณ์ ในความเป็นจรงิมบีรษิทัจ านวนน้อยทีม่ลีกัษณะแข่งขนัอย่างสมบูรณ์หรอื
มลีกัษณะของการผูกขาดอย่างสมบูรณ์ ซึง่เป็นกรณีปลายสุด(extreme case) ของลกัษณะของ
ตลาดทีเ่ป็นจรงิอาจจะมลีกัษณะของทัง้สองตลาดร่วมกนัอยู่ แต่อย่างไรกต็ามการศกึษาตลาดที่
มกีารแขง่ขนัอยา่งสมบรูณ์นี้เป็นเครือ่งมอืทีม่ปีระโยชน์ในการวเิคราะหท์างเศรษฐกจิ 

ในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1920 ถงึปี 1930 ไดม้กีารเปลีย่นแนวความคดิเกี่ยวกบัลกัษณะ
ของตลาดเพื่อศกึษาถงึตลาดทีป่รากฏในความเป็นจรงิ ซึง่เป็นผลงานของนักเศรษฐศาสตร์  2 
ท่าน คอื นักเศรษฐศาสตรช์าวองักฤษชื่อ Joan Robinson และนักเศรษฐศาสตรช์าวอเมรกินั
ชื่อ E.H. Chamberlin นกัเศรษฐศาสตรท์ัง้ 2 ท่าน มคีวามเชื่อว่าตลาดในความเป็นจรงิของโลก 
คือตลาดที่อยู่กึ่งกลางระหว่างตลาดที่มีการแข่งขนัอย่างสมบูรณ์และตลาดที่มกีารผูกขาด
สมบูรณ์  Joan Robinson เรยีกตลาดแบบนี้ว่าตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์ (Imperfect 
Competition)  ส่วน Edward Chamberlin เรยีกตลาดแบบนี้ว่าตลาดกึ่งแข่งขนักึ่งผูกขาด 
(Monopolistic Competition) โดยตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์ (Incomplete Competition) แบ่ง
ออกเป็น 3 กรณ ีคอื 

(1)   ตลาดกึง่แขง่ขนักึง่ผกูขาด (Monopolistic Competition) 
(2)   ตลาดผูข้ายน้อยราย (Oligopoly) 
(3)   ตลาดทีม่ผีูข้าย 2 ราย (Duopoly)  

ในบทนี้จะพจิารณาตลาดกึ่งแข่งขนักึ่งผูกขาด และบทต่อไปก็จะพจิารณาถงึตลาด
ผูข้ายน้อยราย (Oligopoly) 

 

บทท่ี  9 
การก าหนดราคาและผลผลิตในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 

(Price and Output Under Monopolistic Competition) 
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ลกัษณะของตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 

โดยทัว่ไปแลว้ตลาดกึ่งแข่งขนักึ่งผูกขาด มลีกัษณะคลา้ยตลาดแข่งขนัอย่างสมบูรณ์
ยกเวน้อยา่งเดยีวเท่านัน้คอื สมมตุฐิานเกีย่วกบัลกัษณะของสนิคา้ในตลาดกึ่งแข่งขนักึ่งผูกขาด
จะมคีวามแตกต่างกนั (differentiated product)  ในขณะทีใ่นตลาดแข่งขนัอย่างสมบูรณ์ สนิคา้
มลีกัษณะเหมอืนกนั ดงันัน้ ลกัษณะของตลาดกึง่แขง่ขนักึ่งผกูขาด จงึประกอบดว้ย 

(1)   มผีูซ้ ือ้ผูข้ายจ านวนมาก 

(2)   สนิคา้ของผูข้ายถูกท าใหม้ลีกัษณะแตกต่างกนั (differentiated product) ความ
แตกต่างของสนิคา้อาจอยูใ่นรปูของการบรรจหุบีห่อ หรอืเครือ่งหมายการคา้ ในบางครัง้สนิคา้ที่
ผลติจากโรงงานเดยีวกนั ส่วนผสมเหมอืนกนั แต่น ามาเสนอขายภายใต้เครื่องหมายการคา้ที่
แตกต่างกนั หรอืสถานทีต่่างกนั ท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามรูส้กึว่าสนิคา้ 2  ชนิดมคีวามแตกต่างกนั
โดยทัว่ไปแลว้ สนิคา้ของผูผ้ลติในตลาดกึ่งแข่งขนักึ่งผูกขาด สามารถใชส้นิคา้ทีท่ดแทนไดบ้า้ง
แต่การทดแทนนัน้ไม่สมบูรณ์  ดว้ยเหตุนี้ จงึท าใหผู้ข้ายในตลาดกึ่งแข่งขนักึ่งผูกขาด มอี านาจ
ในการผกูขาดการขายสนิคา้ไดบ้า้ง 

(3)   การเขา้และออกจากการด าเนินการผลติเป็นไปไดโ้ดยเสรี เมื่อไดร้บัก าไรเกนิ
ปกต ิจะท าใหผู้ผ้ลติเขา้มาผลติแขง่ขนัเพิม่ขึน้ และถา้หากการด าเนินการผลติขาดทุนกส็ามารถ
ออกไปจากการด าเนินการผลติ 

จากลกัษณะของตลาดดงักล่าว จงึมอีงคก์ารธุรกจิจ านวนมากทีข่ายสนิคา้ทีแ่ตกต่าง
กนั แต่มคีวามเกี่ยวพนักนัอย่างใกล้ชดิ และมผีู้ประกอบการอื่นเขา้มาด าเนินการผลติไดเ้สรี
ตวัอย่างเช่น รถยนต์เป็นสนิคา้ประเภทเดยีวกนั แต่มหีลายยีห่อ้ โดยผูผ้ลติแต่ละรายมกีาร
ผกูขาด ใชเ้ครื่องหมายยีห่อ้ของตน หรอืสนิคา้ประเภทบรกิาร โรงแรม เป็นต้น การทีส่นิคา้แต่
ละยีห่อ้สามารถใชท้ดแทนกนัได ้ ดงันัน้ จงึอาจเป็นไปไดว้่า การด าเนินการแข่งขนักนั อาจมใิช่
เป็นไปทางดา้นราคา เช่น อาจใชว้ธิกีารโฆษณา เป็นตน้ 

ในการพจิารณาถงึอุตสาหกรรมหมายถงึ การรวมเอาหน่วยผลติต่าง ๆ ทีผ่ลติสนิคา้ที่
ใกลเ้คยีงกนั ท าไดโ้ดยธุรกจิแต่ละรายมคีวามสมัพนัธก์นัอย่างใกลช้ดิ จะมารวมกนัเป็นกลุ่ม 
แล้วผลติสนิค้าที่แตกต่างกนั แต่ก็สามารถทดแทนกนัได้ โดยถือว่า เป็นกลุ่มผลติภณัฑ ์
product group) 
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ในการพจิารณาตลาดกึง่แขง่ขนักึง่ผกูขาด จะพจิารณาผูผ้ลติคนใดคนหนึ่งแทนผูผ้ลติ
ทัง้หมดในตลาด โดยสมมุตวิ่า ทัง้เสน้อุปสงค์ และเสน้ต้นทุนของทุก ๆ หน่วยผลติในกลุ่ม
ผลติภณัฑเ์หมอืนกนั เสน้อุปสงคส์ าหรบัสนิคา้ของผูผ้ลติจะทอดลงจากซา้ยไปขวา ม ี  Slope
เป็นลบ และมคีวามยดืหยุน่มาก ทัง้นี้เพราะไมส่ามารถจะน าสนิค้าอื่นมาทดแทนไดส้มบูรณ์และ
ดงัไดพ้จิารณาจากตลาดผกูขาดแลว้ว่า ผูผ้ลติทีเ่ผชญิกบัเสน้อุปสงคท์ีล่ดลงจากซา้ยไปขวา จะ
ไม่มเีสน้อุปทาน (supply) ทัง้นี้เพราะ ณ ระดบัราคาใดราคาหนึ่ง ผูผ้ลติอาจจะเสนอขายสนิคา้
ปรมิาณต่าง ๆ กนั หรอื ณ ผลผลติจ านวนหนึ่ง ผูผ้ลติอาจเสนอขายสนิคา้ในราคาต่าง ๆ กนั
ทัง้นี้ขึน้อยูล่กัษณะและต าแหน่งของเสน้อุปสงค์ ดงันัน้จงึไม่มเีสน้อุปทานของสนิคา้ในตลาดกึ่ง
แขง่ขนักึง่ผกูขาด 

ลกัษณะของเส้นอปุสงคใ์นตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 

Edward Chamberlin มคีวามเหน็ว่า เส้นอุปสงคข์องผู้ขายในตลาดกึ่งแข่งขนักึ่ง
ผูกขาดม ี2 ชนิด คอื เสน้อุปสงคข์องผูข้ายแต่ละรายโดยคาดว่าหรอืเชื่อว่าผูข้ายรายอื่น ๆ จะ
คงราคาขายของตนไวค้งเดมิ และเส้นอุปสงคซ์ึ่งผู้ขายแต่ละรายมองเหน็ในเมื่อผู้ขายทุกราย
ปฏบิตัใินดา้นราคาเหมอืนกนั 
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รปูท่ี  9 – 1  เส้นอปุสงค ์  2 ชนิด ภายใต้ตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมุติในอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าชนิดหนึ่ งออกขายมีผู้ผลิตจ านวนมากใน
อุตสาหกรรมผลติสนิคา้ชนิดนี้ แต่ผูผ้ลติแต่ละรายผลติสนิคา้นี้และใชย้ีห่อ้ของของตนต่างหาก
ผูผ้ลติรายหนึ่งในกลุ่มของผูผ้ลติสนิค้าชนิดนี้อาจเปลี่ยนแปลงราคาสนิคา้ของตน โดยเชื่อว่า
ผูผ้ลติรายอื่น ๆ ยงัคงราคาสนิคา้ของตนไวค้งเดมิ ดงันัน้ผูผ้ลติรายนี้จงึมคีวามเชื่อว่าอุปสงค์
ส าหรบัสนิค้าของเขามคีวามยดืหยุ่นมาก โดยผู้ผลติรายนี้เชื่อว่าถ้าเขาลดราคาสนิค้าลงนิด
หน่อย เขาจะสามารถแย่งลูกต้าจากคู่แข่งขนัไดจ้ านวนมาก เพราะผูผ้ลติรายอื่นไมไดล้ดราคา
ตาม ตรงกนัขา้มถ้าผูผ้ลติรายนี้ขึน้ราคาสนิคา้ของตนเอง โดยผูผ้ลติรายอื่น ๆ ไม่ขึน้ราคาตาม
ผู้ผลติรายนี้จะเสยีตลาดให้แก่ผู้แข่งขนัจ านวนมาก ดงันัน้เส้นอุปสงค์ที่แสดงความสมัพนัธ์
ระหว่างราคาและปรมิาณซือ้สนิคา้ของผูข้ายรายหน่ึง โดยสมมตุวิ่าผูข้ายรายอื่นไม่เปลีย่นแปลง
ราคาสนิคา้ของตน แสดงดว้ยเสน้ dd ในรปูที ่9 – 1 

ถ้าผูผ้ลติรายนี้คาดว่าผูผ้ลติรายอื่น ๆ จะมปีฏกิริยิาต่อการลดราคาสนิคา้ของผูผ้ลติ
  

  P1 

 0 

  P2 

 d1 
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 A  

  ราคา , รายรบั , ตน้ทุน 
        ฿/Unit   

 Q3  Q2  Q1 
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รายน้ี จงึไมส่ามารถจะแยง่ลกูคา้จากผูผ้ลติรายอื่น ๆ มาได ้ แต่อย่างไรกต็าม การลดราคาของ
ผู้ผลติแต่ละรายจะท าให้ปรมิาณสนิค้าที่ขายได้ของผู้ผลติแต่ละรายจะเพิม่ขึ้น เส้นอุปสงค์ที่
ผูผ้ลติแต่ละรายมองเหน็ เมื่อผูผ้ลติทุกรายปฏบิตัใินดา้นราคาเหมอืน แสดงดว้ยเสน้ DD ในรปู
ที ่9 – 1 ซึง่เสน้อุปสงค์ DD นี้ จะแสดงถงึปรมิาณซือ้จรงิ ๆ หรอืปรมิาณสนิคา้ทีข่ายไดจ้รงิ ๆ
ณ แต่ละระดบัราคา หลงัจากทีไ่ดม้กีารปรบัปรุงราคาของผูผ้ลติต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม ดงันัน้
เสน้ DD จงึอาจเรยีกไดว้่าเป็นเสน้ส่วนการตลาด (proportional demand curve) โดยเสน้ DD
จะมคีวามยดืหยุน่น้อยกว่าเสน้ dd 

จากรปูที ่9 – 1 เมื่อผูผ้ลติเพยีงรายเดยีวลดราคาสนิคา้จาก OP1 บาทต่อหน่วยเป็น
OP2 บาทต่อหน่วย ท าใหป้รมิาณซือ้เพิม่ขึน้จาก OQ1 หน่วยเป็น OQ2 หน่วย โดยจะมกีาร
เคลื่อนยา้ยไปตามเสน้อุปสงค์ dd จากจุด A ไปยงัจุด B ถาัผู้ผลติรายอื่น ๆ ทัง้หมดใน
อุตสาหกรรมเดยีวกนัลดราคาสนิค้าตามด้วย ผู้ผลติรายนี้จะสามารถขายสนิค้าเพิ่มขึ้นจาก 
OQ1 หน่วย เป็นเพยีง OQ3 หน่วย นัน่คอืจะเลื่อนจากจุด A ไปยงัจุด C บนเสน้อุปสงค์ DD 
เสน้อุปสงค์ dd จะเปลีย่นเคลื่อนยา้ยไป ถ้าหากว่าผูผ้ลติรายอื่น ๆ ซึง่เป็นคู่แข่งเปลีย่นแปลง
ราคาสมมุตผิูผ้ลติรายอื่น ๆ เปลีย่นแปลงลดราคาสนิคา้ลงมา จะมผีลท าให้ปรมิาณซือ้ หรอื
ปรมิาณสนิคา้ทีข่ายไดข้องผูผ้ลติรายนี้ลดต ่าลงในแต่ละระดบัราคาสนิคา้ ท าใหเ้สน้ dd ลดลง
เป็นเสน้d1d1  ดงันัน้ดุลยภาพของราคาจะอยูท่ี ่ณ จดุตดักนัของเสน้ d1d1 และเสน้ DD  

ดลุยภาพของราคาและผลผลิตในระยะสัน้ (Equilibrium price and output in 
the short – run) 

สมมตุวิ่า ผูผ้ลติทัง้หมดในตลาดกึ่งแข่งขนักึ่งผูกขาดมตี้นทุนการผลติและฟงัก์ชัน่อุป
สงคเ์หมอืนกนั ดงันัน้หน่วยผลติทีจ่ะพจิารณานี้จะเป็นหน่วยผลติตวัแทน(representative firm) 
ผูผ้กูขาดทุกคน 
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รปูท่ี 9 – 2   การก าหนดราคาและปริมาณผลิตในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากรปูที ่9 – 2 ก. ณ ระดบัราคาตลาด OP บาทต่อหน่วย และผลติสนิคา้จ านวน OQ
หน่วย  สมมุตวิ่าผูผ้ลติเชื่อว่าการเปลีย่นแปลงราคาใด ๆ จะไม่ท าใหคู้่แข่งขนัในกลุ่มการผลติ
ลดราคาตาม ดงันัน้เสน้ dd จงึเป็นเสน้อุปสงคท์ีพ่จิารณา และเสน้รายรบัเพิม่คอืเสน้ mr  ผูผ้ลติ
จะท าการผลติใหไ้ดก้ าไรสูงสุดตรงจุดที่ MC = MR (หรอืเสน้ mr ในรปู) ทีจุ่ด E1 โดยผลติ
ปรมิาณ OQ1 หน่วย และขายในราคาหน่วยละ OP1 บาท แต่เนื่องจากทุกหน่วยผลติในกลุ่ม
การผลติเผชญิกบัสถานการณ์เดยีวกนั ดงันัน้ทุก ๆ บรษิทัจะปฏบิตัเิหมอืนกนัโดยลดราคา
สนิคา้ลงจาก OP บาทต่อหน่วย เป็น OP1 บาทต่อหน่วย ท าใหป้รมิาณสนิคา้ทีข่ายไดจ้รงิ ๆ
เป็นไปตามเสน้ DD ทีจุ่ด C  นัน่คอืแต่ละหน่วยผลติจะสามารถขายผลผลติไดจ้ านวน OQ1

หน่วย แทนทีจ่ะขายไดป้รมิาณ OQ1 หน่วย และจากการทีทุ่ก ๆ หน่วยผลติลดราคาสนิคา้ลง
มาเป็น OP1 บาทต่อหน่วย ท าใหเ้สน้อุปสงค์ dd เคลื่อนยา้ยเปลีย่นเป็นเสน้ d1d1 และตดักบั
เสน้ DD ทีจุ่ด C ณ ระดบัราคา OP1 บาทต่อหน่วย โดยเสน้ d1d1 จะแสดงใหเ้หน็ถงึปรมิาณ
สนิคา้ทีผู่ซ้ ือ้ต้องการซือ้ ณ ระดบัราคาต่าง ๆ กนั  โดยทีร่าคาสนิคา้ของหน่วยผลติ  อื่น ๆ ใน
กลุ่มการผลติคงทีท่ี ่OP1 บาทต่อหน่วย  ผลลพัธจ์ะแสดงในรปูที่ 9 – 2 ข. เสน้อุปสงค์ d1d1 จะ
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ตดักบัเสน้อุปสงค์ DD ทีจุ่ด C โดยทุก ๆ หน่วยจะตัง้ราคาสนิคา้เท่ากบั OP1 บาทต่อหน่วย
โดยปรมิาณขายของหน่วยผลติเท่ากบั OQ1 หน่วย หน่วยผลติตวัแทนนี้จะพยายามทีจ่ะหา
ก าไรสงูสุดโดยใชเ้สน้อุปสงคเ์สน้ใหม่ d1d1 และเสน้รายรบัเพิม่ทีส่อดคลอ้งกบัเสน้อุปสงค์ d1d1

คอื mr1 จุดก าหนดปรมิาณผลติทีจ่ะไดก้ าไรสูงสุดอยู่ที่ MC = mr1 ทีจุ่ด E2  หน่วยผลติจะผลติ
ปรมิาณ OQ2 หน่วย และตัง้ราคาหน่วยละ OP2 บาทต่อหน่วย  ดงันัน้หน่วยผลติจะลดราคาลง
จาก OP1 บาทต่อหน่วยเป็น OP2 บาทต่อหน่วย และคาดว่าจะขายผลผลติไดจ้ านวน OQ2

หน่วย   โดยถ้าหน่วยผลติอื่นไม่เปลี่ยนแปลงราคาจาก OP2 บาทต่อหน่วย หรอืมกีาร
เคลื่อนไหวภายในเสน้ (move along) ของเสน้อุปสงค์ d1d1  จากจุด C เป็นจุด F เมื่อหน่วย
ผลตินี้ลดราคาลง โดยทีห่น่วยผลติอื่น ๆ ในกลุ่มการผลติยงัคงราคาสนิคา้คงทีท่ี่ OP2 บาทต่อ
หน่วย และเนื่องจากทุกหน่วยผลติมลีกัษณะมลีกัษณะอุปสงคแ์ละต้นทุนเหมอืนกนักบัหน่วย
ผลติตวัแทนนี้  นัน่คอืทุก ๆหน่วยผลติจะเปลีย่นแปลงลดราคาสนิคา้จาก OP1 บาทต่อหน่วย 
เป็น OP2 บาทต่อหน่วยเพื่อให้ไดร้บัก าไรสูงสุด จงึท าใหป้รมิาณสนิคา้ทีข่ายไดจ้รงิ ๆ จะ
พจิารณาไปตามเสน้อุปสงคD์D คอืขายได ้ปรมิาณ OQ2หน่วย และการทีทุ่ก ๆ หน่วยผลติลด
ราคาสนิคา้เป็น OP2  บาทต่อหน่วย ท าใหเ้สน้อุปสงค์ d1d1  เคลื่อนยา้ยเป็นเสน้  d2d2  ซึง่เสน้
d2d2 นี้จะแสดงใหเ้หน็ถงึปรมิาณซือ้ ณ ระดบัราคาต่าง ๆ กนั โดยทีร่าคาสนิคา้ของหน่วยผลติ
อื่นๆ คงที ่ที ่OP1 บาทต่อหน่วย  เสน้อุปสงค ์d2d2 จะเคลื่อนไปตดักบัเสน้อุปสงค์ DD ณระดบั
ราคา OP2 บาทต่อหน่วย  ผลลพัธน์ี้จะแสดงในรปูที่ 9 – 2  ค. ถ้าเสน้รายรบัเพิม่ที่สอดคลอ้ง
กบัเสน้อุปสงค์ d2d2คอื mr2 ตดักบัเสน้ MC ณ จุด E3 ราคาและปรมิาณผลติทีจ่ะใหก้ าไรสูงสุด
อยูท่ี ่OP2 บาทต่อหน่วย และปรมิาณผลติ OQ2 หน่วย แต่ละหน่วยผลติจะไม่มสีิง่จงูใจใหต้้อง
เปลีย่นแปลงราคาจาก OP2 บาทต่อหน่วย โดยเสน้อุปสงค์ d2d2  ตดักบัเสน้อุปสงค์ DD ณ จุด
G  ผูผ้ลติแต่ละรายจะบรรลุถงึดุลยภาพในระยะสัน้ ณ จุดที ่MC = MR โดยราคาจะอยู่ ณ จุดที่
เสน้ dd  ตดักบัเสน้ DD  ซึง่ในทีน่ี้ คอื จุดที ่ MC = mr2  ณ จุด E2 และเสน้d2d2 ตดักบัเสน้DD
ทีจ่ดุ G  

อยา่งไรกต็าม ถา้สมมตุขิบวนการปรบัเขา้สู่ดุลยภาพในระยะสัน้ในรปูที่ 9 – 2 ข. และ
พจิารณาต่อไปในรปูที่ 9 – 2 ค. ยงัไม่ไดอ้ยู่ ณ จุดที ่ MC =  MR ตรงจุดทีเ่สน้ dd  ตดักบัเสน้
DD ก็จะมขีบวนการเปลี่ยนแปลงราคาต่อไป จนกระทัง่ถึงจุดที่หน่วยผลติไม่มสีิง่จูงใจให้
เปลีย่นแปลงราคาต่อไปอกี 
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ดลุยภาพระยะสัน้ในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 

จากการก าหนดราคาและปรมิาณผลติทีไ่ดก้ าไรสูงสุดของผูผ้ลติในตลาดกึ่งแข่งขนักึ่ง
ผูกขาดอยู่ ณ จุดที่  MC =  MR  โดยราคาจะอยู่ ณ จุดทีเ่สน้ dd ตดักบัเสน้ DD  ถ้าพจิารณา
ดุลยภาพในระยะสัน้ของตลาดกึง่แขง่ขนักึง่ผกูขาดพจิารณาไดด้งัรปูที ่9 – 3  

รปูท่ี  9 – 3  ดลุยภาพระยะสัน้ในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากรูปที ่ 9 – 3  สมมุตทิุกหน่วยผลติในกลุ่มการผลติ มตี้นทุนและเสน้อุปสงค์
เหมอืนกนั ดุลยภาพหน่วยผลติในระยะสัน้จะอยู่ ณ จุดที ่ MC = MR  ณ จุดทีเ่สน้ dd  ตดักบั
เสน้ DD  โดยผลติปรมิาณ  OQ   หน่วย และขายในราคาหน่วยละ OP บาท   และแต่ละหน่วย
ผลติจะไดร้บัก าไรเกนิปกตทิัง้หมดเท่ากบั พืน้ทีส่ ีเ่หลีย่ม  PABC บาท 

ดุลยภาพในระยะสัน้ของหน่วยผลติในตลาดกึง่แข่งขนักึ่งผูกขาด อาจจะไม่ไดร้บัก าไร
เกนิปกตกิไ็ด้ โดยหน่วยผลติจะยงัคงด าเนินการผลติต่อไปในระยะสัน้  ถ้าราคาต่อหน่วยของ
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สนิคา้อยูส่งูกว่าตน้ทุนผนัแปรเฉลีย่ (AVC)  

ดลุยภาพของราคาและผลลิตในระยะยาว 

ในระยะยาวหน่วยผลติสามารถทีจ่ะเปลีย่นแปลงขนาดของโรงงานและสามารถเขา้มา
ในอุตสาหกรรม เมือ่ไดร้บัก าไรเกนิปกต ิและสามารถออกจากอุตสาหกรรม เมือ่เกดิการขาดทุน
ดุลยภาพในระยะยาวของหน่วยผลติในตลาดกึ่งแข่งขนักึ่งผูกขาดจะอยู่ ณ จุดทีทุ่กหน่วยผลติ
ในกลุ่มการผลติมกี าไรเกนิปกตเิท่ากบัศูนย์ (zero economic profits)  ซึง่จุดนัน้จะอยู่ตรงจุดที่
เสน้ต้นทุนเฉลีย่ในระยะยาว (LAC) สมัผสักบัเสน้อุปสงค์ dd ทีเ่สน้อุปสงค์ dd ตดักบัเสน้อุป
สงค ์DD ดงัรปูที ่9 – 4  

รปูท่ี  9 – 4   ดลุยระยะยาวภาพของหน่วยผลิตในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากรปูที ่9 – 4 แสดงดุลยภาพระยะยาวของราคาและผลผลติของหน่วยผลติตวัแทน
โดยทุกหน่วยผลติในกลุ่มการผลติไดร้บัเพยีงก าไรปกติ (normal profit) เท่านัน้ และจะไม่มี
หน่วยผลติใหมเ่ขา้มาผลติแขง่ขนั หรอือกไปจากการด าเนินการผลติ 
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ถ้าหน่วยผลติในระยะยาวมดีุลยภาพเริม่แรกอยู่ ณ ระดบัราคาที่ท าให้หน่วยผลติ
ไดร้บัก าไรเกนิปกต ิ จะมกีารปรบัตวัทีท่ าให้บรรลุต าแหน่งดุลยภาพระยะยาวได้ ซึง่สามารถ
พจิารณาได ้ดงัรปูที ่9 – 5  

รปูท่ี  9 – 5   การปรบัตวัเข้าสู่ดลุยภาพระยะยาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากรปูที ่9 – 5 เสน้อุปสงคเ์ริม่แรก คอื d1d1 และ D1D1  เสน้ LAC เป็นเสน้ต้นทุน
เฉลีย่ระยะยาว  เริม่แรกหน่วยผลติตวัแทนและหน่วยผลติอื่น ๆ ในกลุ่มการผลติไดร้บัก าไรเกนิ
ปกต ิ จงึเป็นสิง่ที่ดงึดูดใหห้น่วยผลติรายใหม่ให้เขา้มาผลติสนิค้าในกลุ่มการผลติเพิม่มากขึน้
ส่วนแบ่งการตลาดของหน่วยผลติลดลง ท าใหเ้ส้นอุปสงค์ D1D1 เคลื่อนยา้ยไปทางซ้ายมอื
เพราะว่าส่วนของตลาดจะถูกแบ่งระหว่างหน่วยผลติต่าง ๆ ทีม่จี านวนเพิม่มากขึน้ เสน้อุปสงค์
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ทีแ่สดงส่วนแบ่งการตลาดจะลดลงไปเรือ่ย ๆ จากการทีม่หีน่วยผลติเขา้มาผลติมากขึน้จากการ
ทีม่กี าไรเกนิปกตเิป็นสิง่จงูใจ  จนท าใหเ้สน้ D1D1 ลดลงไปสู่เสน้ D2D2 และไปตดักบัเสน้ d1d1 
ทีจุ่ด B และเสน้อุปสงค์ D2D2 จะสมัผสักบัเสน้ต้นทุนเฉลีย่ระยะยาว(LAC) ท าใหแ้ต่ละหน่วย
ผลติไดร้บัเพยีงก าไรปกต(ิnormal profit) เท่านัน้  ดุลยภาพทีจุ่ด B จะเป็นเพยีงดุลยภาพ
ชัว่คราวเท่านัน้  อยา่งไรกต็าม หน่วยผลติแต่ละรายจะคดิว่าเสน้ d1d1  เป็นเสน้อุปสงคข์องเขา 
และคดิว่าจะไดร้บัก าไรมากขึน้ถ้าลดราคาสนิคา้ลง เมื่อผู้ผลติทุกรายลดราคาสนิคา้ลงจะมผีล
ท าใหเ้สน้อุปสงค์ d1d1  ลดลงเป็นเสน้ d2d2  ไปตามเสน้  D2D2  ท าใหจุ้ดดุลยภาพเปลีย่นเป็น
จดุ C โดยผูผ้ลติแต่ละรายขาดทุนทัง้หมดเท่ากบัพืน้ทีส่ ีเ่หลีย่ม P1GFC บาท ท าใหผู้ผ้ลติแต่ละ
รายพยายามก าจดัการขาดทุนโดยลดราคาสนิคา้ลงจาก OP1 บาทต่อหน่วย เป็นOP2 บาทต่อ
หน่วย โดยคาดว่าผูผ้ลติรายอื่น ๆ จะไม่เปลีย่นแปลงราคา โดยพจิารณาไปตามเสน้ d2d2  ถงึ
จุด E  โดยคาดว่าจะขายไดเ้ท่ากบั  OQ2 หน่วย ซึง่ท าใหห้น่วยผลติทีไ่ดร้บัก าไรปกติ แต่
เนื่องจากทุกหน่วยผลติจะลดราคาด้วย จะท าใหเ้สน้อุปสงค์ d2d2 เลื่อนลงไปตามเสน้D2D2  
เป็นเสน้ d3d3  ท าใหป้รมิาณสนิคา้ทีข่ายไดจ้รงิ ๆ ณ ระดบัราคา OP1 บาทต่อหน่วย อยู่ทีจุ่ด H 
โดยขายไดจ้รงิ ๆ ปรมิาณ OQ4 หน่วย แทนทีจ่ะเป็น OQ2 หน่วย อย่างไรกต็าม ดุลยภาพทีจุ่ด 
H  จะท าใหห้น่วยผลติแต่ละรายขาดทุน ซึง่มผีลใหห้น่วยผลติบางรายต้องออกไปจากกลุ่มการ
ผลติ ท าใหเ้สน้อุปสงคท์ีแ่สดงส่วนแบ่งการตลาดเพิม่ขึน้ ทัง้นี้เพราะว่าส่วนของตลาดจะถูกแบ่ง
ระหว่างหน่วยผลติต่าง ๆ ทีม่จี านวนน้อยลง  การออกไปของหน่วยผลติจะมอียู่จนกระทัง่เสน้
อุปสงคท์ีแ่สดงส่วนแบ่งการตลาดเคลื่อนยา้ยออกไปทางขวามอื เป็นเสน้ D2D2พรอ้ม ๆ กบัเสน้
อุปสงคท์ีค่าดไว้ (เสน้อุปสงค์ dd)  หรอืเสน้อุปสงคข์องผูผ้ลติแต่ละคน จะเลื่อนไปทางขวามอื 
เป็นเสน้ d2d2 โดยไดดุ้ลยภาพระยะยาวทีจุ่ด E ซึง่เสน้ d2d2  สมัผสักบัเสน้ LACณ จุดทีเ่สน้ 
d2d2  ตดักบัเสน้ D1D1    
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