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บทที่ 6
ทฤษฏกีารผลติ



ประเภทของหน่วยผลติ/กจิการ

• กจิการเจา้ของคนเดยีว

• หา้งหุน้สว่น

• บรษิทั จ ากดั/บรษิทั (มหาชน) จ ากดั

• รฐัวสิาหกจิ



การเตบิโตของกจิการ

ท าไมกจิการถงึตอ้งการเตบิโต

• เพือ่ลดตน้ทุนเฉลีย่และไดป้ระโยชนจ์ากการประหยดัตอ่ขนาด

• เพือ่กระจายความเสีย่ง การผลติสนิคา้คา้หลากหลายเพือ่ประกนัความอยูร่อดใน
ระยะยาว

• เพือ่เพิม่ก าไรและสว่นแบ่งตลาดและอาจเพิม่อ านาจในการผูกขาด



การผลติ
• การผลติ คอื กระบวนการในการแปรรปูปัจจยัการผลติตา่งๆ ใหเ้ป็น
ผลผลติ (สนิคา้และบรกิาร) 

• การแปรรปูปัจจยัการผลติตา่งๆ ใหเ้ป็นผลผลติเรยีกวา่ “วธิกีารผลติ”

• การผลติสนิคา้ใดๆ อาจมหีลายวธิ/ีแบบ และการผลติแตล่ะวธิี
หมายถงึ สว่นผสมอนัแตกตา่งกนัของการใชปั้จจยัการผลติ

• ความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัการผลติและสนิคา้และบรกิารสามารถ
แสดงดว้ยฟังกช์นัการผลติ (Production function) 



• ฟังกช์นัการผลติ (Production function)
Qx = f(a1 , a2 ,a3)

โดยที่ Qx หมายถงึ ผลผลติสนิคา้ x
a1 , a2 ,a3 ปัจจยัการผลติ

ดงัน้ัน ถา้ผลผลติสนิคา้ x เป็นฟังกช์ ัน่ของปัจจยัการผลติ คอื 
แรงงาน และทุน สามารถเขยีนฟังกช์ ัน่การผลติไดเ้ป็น

Qx = f(L , K)
โดยที ่ L หมายถงึ จ านวนแรงงาน

K หมายถงึ จ านวนทุน



การวเิคราะหก์ารผลติในระยะสัน้ (short run)
และการผลติในระยะยาว (long run) 

• การผลติในระยะสัน้ เป็นการผลติทีใ่ชท้ัง้ปัจจยัการผลติแปรผนัและปัจจยัการ
ผลติคงที ่โดยปัจจยัแปรผนั หมายถงึ ปัจจยัทีม่ปีรมิาณการใชแ้ปรผนัตาม
ปรมิาณผลผลติ สว่นปัจจยัคงที ่หมายถงึ ปัจจยัทีม่ปีรมิาณคงทีไ่ม่แปรผนัตาม
ปรมิาณผลผลติ

• ในระยะสัน้ มปัีจจยัการผลติอยา่งนอ้ยหน่ึงชนิดทีค่งที ่(fixed) โดยปกตจิะ
หมายถงึทุน เพราะเราไม่สามารถสรา้งโรงงานหรอืซือ้เคร ือ่งจกัรใหม่ไดใ้นช ัว่
ขา้มคนื แตส่ามารถจา้งแรงงานใหม่หรอืซือ้วตัถดุบิอืน่ๆ ไดจ้งึเรยีกปัจจยัเหลา่นี้

วา่ปัจจยัแปรผนั (variable factors) 
• การผลติในระยะยาว หมายถงึ การผลติทีผู่ผ้ลติสามารถเปลีย่นแปลงปัจจยัการ
ผลติทุกอยา่งใหม้จี านวนตามตอ้งการได ้



การผลติในระยะสัน้
• กฎวา่ดว้ยการลดนอ้ยถอยลงของผลผลติสว่นเพิม่ (Law of diminishing

returns)

• ในระยะสัน้  เมือ่กจิการใชปั้จจยัแปรผนัเพิม่ขึน้ จะเผชญิกบัการลดนอ้ยถอย
ลงของผลผลติเพิม่ เมือ่ใชแ้รงงานเป็นปัจจยัแปรผนัเพยีงชนิดเดยีว และ
ก าหนดใหป้รมิาณทุนและความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยคีงที ่แรงงานทุก
หน่วยเหมอืนกนัหมด (homogenous) สามารถแสดงไดด้ว้ยตาราง 



• ผลผลติรวม (Total product) หมายถงึ
ผลผลติทัง้หมดทีผ่ลติไดภ้ายในระยะเวลาที่

ก าหนด

• ผลผลติเฉลีย่ (Average product) หมายถงึ 
ผลผลติเฉลีย่ตอ่แรงงานหน่ึงคน AP = TP/L

• ผลผลติส่วนเพิม่ (Marginal product)
หมายถงึ ผลผลติทีไ่ดร้บัเพิม่ขึน้จากการเพิม่
แรงงานอกี 1 หน่วย MP = ΔTP/ ΔL

• กฎว่าดว้ยการลดนอ้ยถอยลงของผลผลติส่วน
เพิม่ กล่าวว่า เมือ่ปัจจยัแปรผนัถูกใชเ้พิม่ขึน้
รว่มกบัตน้ทุนคงที ่(ทีด่นิและทุน) อย่างตอ่เน่ือง
ตามล าดบั ทัง้ผลผลติเฉลีย่และผลผลติส่วน
เพิม่จะลดลงในทีสุ่ด





การผลติในระยะยาว

ในระยะยาวปัจจยัการผลติทุกชนิด
สามารถปรบัเปลีย่นได ้กจิการสามารถ
เลอืกสว่นผสมของปัจจยัการผลติ ใน
ทีนี่ค้อืทุนและแรงงานในการผลติสนิคา้
จ านวนหน่ึงๆ 



เสน้ผลผลติเทา่กนั (Isoquants)
เสน้กราฟทีแ่สดงถงึสว่นผสมตา่งๆ ของทุนและแรงงานทีต่อ้งการในการผลติสนิคา้จ านวน
ทีก่ าหนด ดว้ยเทคนิคการผลติทีด่ทีีส่ดุขณะน้ัน ถา้ตอ้งการเพิม่ผลผลติ จะตอ้งเพิม่
ปัจจยัการผลติอยา่งนอ้ยหน่ึงชนิดดว้ย 



• เสน้ผลผลติเท่ากนัแตล่ะเสน้จะมรีะดบัผลผลติของตน และกลุม่ของเสน้ผลผลติ
เท่ากนัหลายเสน้เรยีกวา่ isoquant map

• ถา้ปัจจยัทุนคงที ่และแรงงานเปลีย่นแปลงได ้จะสามารถสรา้งเสน้ผลผลติรวมได ้



เสน้ตน้ทุนเท่ากนั(Isocost)

• แสดงถงึสว่นผสมทีห่ลากหลายของทุนและแรงงานทีก่จิการสามารถซือ้
ไดด้ว้ยงบประมาณจ านวนหน่ึง 





สว่นผสมของการผลติ
• ถา้น าเสน้ผลผลติเท่ากนัและเสน้ตน้ทุนการผลติเท่ากนัมาพจิารณารว่มกนัก็จะ
สามารถก าหนดกระบวนการผลติทีม่ตีน้ทุนต า่สดุ (the least-cost process
of production) ซ ึง่จะเกดิขึน้เมือ่เสน้ผลผลติเท่ากนัสมัผสักบัเสน้ตน้ทุนเท่ากนั 



ผลไดต้อ่ขนาด (Return to scale)

• ผลไดต้อ่ขนาดเพิม่ขึน้ (increasing returns to scale) จะเกดิขึน้เมือ่เพิม่
ปัจจยัการผลติแลว้ทาใหผ้ลผลติเพิม่ขึน้ในสดัสว่นทีม่ากกวา่

• ผลไดต้อ่ขนาดคงที ่(constant returns to scale) จะเกดิขึน้ถา้เพิม่ปัจจยั
การผลติแลว้นาไปสูก่ารเพิม่ขึน้ของผลผลติในสดัสว่นทีเ่ท่ากนั

• ผลไดต้อ่ขนาดลดลง (decreasing returns to scale) จะเกดิขึน้เมือ่เพิม่
ปัจจยัการผลติแลว้ทาใหผ้ลผลติเพิม่ขึน้ในสดัสว่นทีน่อ้ยกวา่



ตน้ทนุการผลติ

ตน้ทุนการผลติ หมายถงึ จ านวนทัง้หมดทีจ่า่ยโดยกจิการเพือ่ใหไ้ดปั้จจยั
การผลติทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติ 

ตน้ทุนชดัแจง้ และตน้ทุนแฝง

• ตน้ทุนชดัแจง้ (Explicit cost) หมายถงึ คา่ตอบแทนปัจจยัการผลติตา่งๆ 
ทีจ่า่ยเป็นตวัเงนิ อาจม/ีไม่มหีลกัฐานการรบัและจา่ยเงนิเพือ่บนัทกึบญัชี

• ตน้ทุนแฝง (Implicit cost) หมายถงึ ตน้ทุนทีเ่กดิจากการใชปั้จจยัการ
ผลติโดยไม่มกีารจา่ยคา่ตอบแทนเป็นตวัเงนิหรอืจา่ยต า่กวา่ราคาตลาด



ตน้ทนุการผลติ

ตน้ทุนเศรษฐศาสตร ์(economic cost) และตน้ทุนบญัช ี(accounting cost)

• ตน้ทุนเศรษฐศาสตร ์หมายถงึ คา่ตอบแทนปัจจยัการผลติทัง้หมดซึง่รวม “ก าไร
ปกต ิ(normal profit)”ทีผู่ป้ระกอบการไดร้บัเขา้ไปดว้ย ไม่วา่คา่ตอบแทนจะ
จา่ยเป็นตวัเงนิหรอืสิง่ของหรอืมไิดม้กีารจา่ย - เป็นการวดัตน้ทุนคา่เสยีโอกาส

• ตน้ทุนทางบญัช ีหมายถงึ ตน้ทุนทีร่วมเฉพาะตน้ทุนชดัแจง้สว่นทีม่หีลกัฐาน
การรบัและจา่ยเงนิทีส่ามารถบนัทกึลงบญัชไีด ้ทีจ่า่ยไปเพือ่ปัจจยัการผลติ



• ตน้ทุนการผลติในระยะสัน้ ประกอบดว้ย
ตน้ทุนคงทีแ่ละตน้ทุนแปรผนั 

• ตน้ทุนคงที ่คอื คา่ตอบแทนทีจ่า่ยใหปั้จจยั
คงทีจ่งึไม่เปลีย่นแปลงตามปรมิาณผลผลติ 
ตน้ทุนแปรผนั คอื คา่ตอบแทนทีจ่า่ยให ้
ปัจจยัแปรผนั จงึแปรผนัตามปรมิาณ
ผลผลติ 

• ตน้ทุนรวม (total cost: TC) คอืตน้ทุน
ทัง้หมดในการผลติสนิคา้ชนิดใดชนิดหน่ึง 
สามารถแบ่งออกเป็นตน้ทุนคงทีร่วม 
(total fixed cost: TFC) และตน้ทุนแปร
ผนัรวม (total variable cost: TVC) 
ดงัน้ัน

TC = TFC + TVC

• ตน้ทุนรวมเฉลีย่ (average total cost: 
ATC หรอื AC) คอื ตน้ทุนเฉลีย่ตอ่หน่วย 
ไดจ้ากตน้ทุนรวมหารดว้ยผลผลติทัง้หมด 

ATC = AFC + AVC

• ตน้ทุนสว่นเพิม่ (marginal cost: MC)
คอืตน้ทุนรวมทีเ่ปลีย่นไปเน่ืองจากผลผลติ
ทีเ่พิม่ขึน้หรอืลด 1 หน่วย สามารถเขยีน
ไดว้า่

MC= ∆TC/∆Q

• ตน้ทุนระยะยาว ประกอบดว้ย ตน้ทุนแปร
ผนัอย่างเดยีว







ตน้ทนุการผลติเฉลีย่ระยะยาวและการประหยดัตอ่ขนาด
• เสน้ตน้ทุนการผลติเฉลีย่ระยะยาว

(LRAC) เป็นเสน้ทีห่่อหุม้เสน้ตน้ทุน
เฉลีย่ระยะสัน้ (SRAC) และแสดงถงึ
ตน้ทุนการผลติต า่สดุของระดบั
ผลผลติตา่งๆ  โดยทีทุ่กจดุเหนือเสน้ 
LRAC เป็นระดบัตน้ทุนทีเ่ป็นไปได ้

• จากรปู กอ่น q* เสน้ LRAC ลดลง 
แสดงวา่กจิการก าลงัไดป้ระโยชนจ์าก
การประหยดัตอ่ขนาด 

• หลงั q* เสน้ LRAC เพิม่ขึน้ แสดงวา่
กจิการก าลงัเผชญิกบัการไม่ประหยดั
ตอ่ขนาด



การประหยดัตอ่ขนาด (Economies of scale)

ถา้กจิการขยายขนาดขึน้ เป็นไปไดว้า่จะสามารถลดตน้ทุนการผลติได ้เรยีกวา่เกดิการ
ประหยดัตอ่ขนาด ซึง่อาจมทีีม่าจาก

• ทางดา้นเทคนิค เชน่ การแบ่งงานกนัท าเกดิความเชีย่วชาญ การวจิยัและพฒันามาก
ขึน้ 

• ทางดา้นการตลาด เชน่ การซือ้คร ัง้ละจ านวนมากอาจไดส้ว่นลด ตน้ทุนการจดัการ 
การโฆษณาตอ่หน่วยสนิคา้ลดลง

• ทางดา้นการเงนิ เชน่ ไดร้บัเงือ่นไขทีด่ขีึน้เมือ่ขนาดกจิการใหญข่ึน้



การไม่ประหยดัตอ่ขนาด (Diseconomies of scale)

ถา้กจิการขยายขนาดขึน้ เป็นไปไดว้า่จะตน้ทุนการผลติอาจเพิม่ขึน้ได ้เรยีกวา่เกดิการ
ไม่ประหยดัตอ่ขนาด ซึง่อาจมทีีม่าจาก

• ทางดา้นการบรหิาร เชน่ ทมีใหญข่ึน้ ท าใหย้ากในการตดัสนิใจ ยากล าบากในการ
ท างานวางแผน การตลาดการผลติและอืน่ๆ รว่มกนั ตน้ทุนจงึเพิม่ขึน้

• ทางดา้นแรงงาน แรงงานอาจรูส้กึแปลกแยกจากการการบรหิาร ท าใหข้าดแรงจงูใจใน
การท างาน จรยิธรรมต ่า คณุภาพการท างานต ่าลง 



รายรบัและก าไร

• รายรบัจากการผลติ คอื รายไดท้ีผู่ผ้ลติไดร้บัจากการขายผลผลติ

• รายรบัรวม (Total revenue, TR) คอื ราคาตอ่หน่วยคณูดว้ยปรมิาณขาย

TR = P*Q

• รายรบัเฉลีย่ (Average revenue, AR) คอื รายรบัรวมหารดว้ยปรมิาณขาย 

AR = TR/Q

• รายรบัสว่นเพิม่ (Marginal revenue, MR) คอื อตัราสว่นระหวา่งสว่น
เปลีย่นของรายรบัรวมและสว่นเปลีย่นของปรมิาณขาย

MR =
∆TR

∆Q



ปริมาณ
สินค้า

ราคา/รายรับ
เฉลี่ย

รายรับ
รวม

รายรับ
ส่วนเพิ่ม

1 30 30 30
2 25 50 20
3 20 60 10
4 15 60 0
5 10 50 -10
6 5 30 -20





ก าไร

• ก าไรทางบญัช ีหมายถงึ ผลตา่งระหวา่งรายรบัรวมกบัตน้ทุนทางบญัชี

• ก าไรทางเศรษฐศาสตร ์หมายถงึ ผลตา่งระหวา่งรายรบัรวมกบัตน้ทุนทาง
เศรษฐศาสตร ์

• ถา้ก าไรทางเศรษฐศาสตรเ์ท่ากบัศนูย ์การผลติมเีพยีงก าไรปกติ

• ถา้ก าไรทางเศรษฐศาสตรม์ากกวา่ศนูย ์การผลติมกี าไรเกนิปกต ิถอืเป็นก าไร
แทจ้รงิ/ก าไรเชงิเศรษฐศาสตร ์ดงึดดูใหก้จิการเดมิขยายกจิการ/ดงึดดูผูผ้ลติราย
ใหม่ๆ

• ก าไรทางเศรษฐศาสตรน์อ้ยกวา่ศนูย ์การผลติน้ันขาดทุน ถา้ขาดทุนนอ้ยกวา่
เท่ากบัตน้ทุนคงทีร่วม ผูผ้ลติจะรอดสูถานการณ ์แตถ่า้ขาดทุนมากกวา่ตน้ทุนคงที่

รวมก็มแีนวโนม้จะเลกิกจิการ ในระยะยาว ถา้แกปั้ญหาได ้ก็จะด าเนินการตอ่ไป



การแสวงหาก าไรสงูสดุ

• ผูผ้ลติจะพยายามผลติสนิคา้ในระดบัทีท่ า
ใหไ้ดร้บัก าไรสงูสดุ 

• ซึง่ภาวะดงักลา่วจะเกดิดลุยภาพภายใต ้
เงือ่นไขก าไรสงูสดุ คอื ตน้ทุนสว่นเพิม่ 
(Marginal cost: MC) เท่ากบัรายรบั
สว่นเพิม่ (Marginal Revenue: MR) 

MC = MR




