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ความหมาย 
และลักษณะของการผลิต 

การผลิต 

หมายถึง กระบวนการแปลงสภาพของทรัพยากร
หรือปัจจัยการผลิต ได้แก่ ที่ดิน ทุน แรงงาน และ
ผู้ประกอบการ ให้ออกมาเป็นสินค้าและบรกิาร เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการ ของมนุษย์ ซึ่งผลผลิตท่ี
ได้อาจอยู่ในรูปของสินค้า (Goods) หรือ บริการ 
(Services) ที่จับต้องได้  

การผลิต (Production) 

จุดมุ่งหมายที่แท้จรงิของการผลิต  
คือ การแสวงหาก าไรสูงสุด (Profit Maximization) 
แม้ว่าผู้ผลิตจะมีจุดมุ่งหมายร่วมหรือยุทธวิธีทาง
ธุรกิจหลายอย่าง 

ฟังก์ชันการผลิต 
(Production Function) 

ฟังก์ชันการผลิต 
คือ การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการ
ผลิตต่าง ๆ กับจ านวนผลผลิต ท่ีผู้ผลิตผลิตได้
จากการใช้ปัจจัยการผลิตจ านวนหน่ึง ภายใต้
เทคโนโลยีการผลิตที่มีอยู่  

ฟังก์ชัน 
 𝑓(X1 , X2 , X3 ,…, Xn ) = Q 



ความหมาย 
และลักษณะของการผลิต 

ความหมายของการผลิต 
ในระยะส้ันและระยะยาว 

การผลิตในทางเศรษฐศาสตร์จึงแบ่งการ
วิเคราะห์การผลิตออกเปน็ 2 กรณี ดังน้ี 

หมายถึง เป็นการผลิตในช่วงระยะเวลาท่ีผู้ผลิต
ไม่สามารถเปล่ียนแปลงการใช้ ปัจจัยการผลิต
บางชนิดได้ตามความต้องการ ดังน้ันการผลิต
ในระยะส้ันประกอบด้วยปัจจัยคงท่ีและ ปัจจัย
ผันแปร  

การผลิตในระยะส้ัน 1 
(Short Run Production) 

หมายถึง เป็นการผลิตในช่วงระยะเวลาที่ผู้ผลิต
สามารถเปล่ียนแปลง การใช้ปัจจัยการผลิตทุก
ชนิดได้ตามความต้องการ ดังน้ัน การผลิตใน
ระยะยาว ปัจจัยการผลิต จะมีประเภทเดียวคือ 
ปัจจัยผันแปร ปัจจัยที่ เคยเป็นปัจจัยคงที่ใน
ระยะส้ัน 

การผลิตในระยะยาว 2 
(Long Run Production) 

ปัจจัยคงที่  
(Fixed Factors) 

ที่ ดิน เครื่องจักร 
อาคาร โรงงาน 
เปน็ต้น 

ปัจจัยผันแปร 
(Variable Factors) 

แรงงาน วัตถุดิบ 
ค่าน้าและค่าไฟ 
เปน็ต้น 



การวิเคราะห์การผลิตในระยะสั้น 

เปน็การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจ านวน
ผลผลิตกับปัจจัยการผลิต ซึ่งปัจจัยการ
ผลิตในระยะส้ันประกอบด้วยปจัจัยคงท่ีและ
ปัจจัยผันแปรถ้าก าหนดให้ปัจจัยการผลิต  
2 ชนิด คือ 

กฎว่าด้วยการใช้ปัจจัยการผลิต 
ท่ีมีสัดส่วนไม่คงที่ 

ปัจจัยทุน (K)  
เปน็ปจัจัยคงท่ี  

แรงงาน (L) 
เปน็ปจัจัยผันแปร 

ฟังก์ชัน 
 𝑓(L) = Q 

เน่ืองจากในระยะส้ัน ปัจจัยทุน 
(K) ไม่สามารถเปล่ียนแปลง
จ านวนได้ 

เมื่อปจัจัยคงที่ท างานรว่มกับปัจจัยผันแปรที่
เพ่ิมข้ึนท่ีละหน่วย โดยก าหนดให้เทคโนโลยี
การผลิตไม่ เปล่ียนแปลง พบว่าจ านวน
ผลผลิตรวม (Total Product: TP) ที่ได้รบั 
ในช่วงแรกจะเพ่ิมข้ึนเรือ่ย ๆ จนระดับจ านวน
ผลผลิตรวมสูงสุด จากน้ันผลผลิตรวมจะ
ลดลง 

ผลผลิตประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์
การผลิตในระยะส้ันประกอบด้วยผลผลิต
รวมผลผลิตเฉล่ีย 



การวิเคราะห์การผลิตในระยะสั้น 
กฎว่าด้วยการใช้ปัจจัยการผลิต 

ท่ีมีสัดส่วนไม่คงที่ 

 ตารางการเปล่ียนแปลง 
ของจ านวนผลผลิตมันส าปะหลัง 

ตัวอย่าง 

เส้นผลผลิตชนิดต่าง ๆ  
และการแบ่งช่วงการผลิต 



การวิเคราะห์การผลิตในระยะสั้น 

ความสัมพันธข์องผลผลิตรวม  
ผลผลิตเฉล่ีย และผลผลิตหน่อยสุดท้าย 

ผลผลิตรวม 1 
(Total Product: TP) 

หมายถึง จ านวนผลผลิตท้ังหมดท่ีได้
จากการใช้ปัจจัย ผันแปรจ านวนหน่ึง ๆ 
ร่วมกับปัจจัยคงท่ีท่ีมีอยู่ในขณะน้ัน 
(Marginal Product) 

ผลผลิตเฉล่ีย 2 
(Average Product: AP) 

หมายถึง ผลผลิตท่ีได้รับต่อหน่ึงหน่วยของ
ปัจจัย ผันแปร ซึ่งหาได้โดยการน าจ านวน
ผลผลิตรวมที่ได้รบัหารด้วยจ านวนปัจจัยผัน
แปรท่ีใช้ ผลผลิตเฉล่ีย จะบอกว่าปจัจัยผันแปร
แต่ละหน่วยโดยเฉล่ียแล้วก่อให้เกิดผลผลิต
เท่าใด 

ผลผลิตหน่วยสุดท้าย 3 
(Marginal Product: MP) 

หมายถึง จ านวนผลผลิตรวมที่เปล่ียนแปลงไป 
เม่ือเพ่ิมการใช้ปัจจัยผันแปรเข้าไปท่ีละหน่ึง
หน่วย กล่าวคือ ผลผลิตหน่วยสุดท้ายจะบอก
ให้ทราบว่า เมื่อผู้ผลิตเปล่ียนแปลงปัจจัย 
ผันแปรไปจากเดิม 1 หน่วย จะท าให้จ านวน
ผลผลิตเพ่ิมข้ึนเท่าใด 



การวิเคราะห์การผลิตในระยะสั้น 

ความสัมพันธข์องผลผลิตรวม  
ผลผลิตเฉล่ีย และผลผลิตหน่อยสุดท้าย 

ความสัมพันธร์ะหว่างผลผลิตรวม 
(TP) ผลผลิตเฉล่ีย (AP) และผลผลิต
หน่วยสุดท้าย (MP) 

4 

เปน็ช่วงแรกของการใช้ปจัจัยผันแปรในช่วง
ที่ผลผลิตเฉล่ีย (AP) มีค่าเพ่ิมข้ึน เรือ่ย ๆ 
และส้ินสุดตรงท่ีผลผลิตเฉล่ียมีค่าสูงสุด ใน
ข้ันน้ีผลผลิตรวม (TP) จะเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ี
เพ่ิมข้ึน และ เพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีลดลง 

ข้ันท่ี 1 (Stage I) 

เปน็ช่วงของการเพ่ิมการใช้ปัจจัยผันแปรเข้า
ไปแล้ว ท าให้ผลผลิตเฉล่ียเริ่มลดลง และ
ส้ินสุดตรงท่ีผลผลิตรวมสูงสุด น่ันคือค่าของ
ผลผลิตหน่วยสุดท้ายมีค่าเป็นศูนย์ (MP= 0) 
เหมาะส าหรับผู้ผลิตจะใช้ปัจจัยผันแปร
รว่มกับปัจจัยคงที่  

ข้ันท่ี 2 (Stage Il) 

เปน็ช่วงของการเพ่ิมการใช้ปัจจัยผันแปรเข้า
ไปแล้ว ท าให้ผลผลิตหน่วย สุดท้ายลดลง 
และมีค่าติดลบ แสดงว่ามีการใช้ปัจจัย 
ผันแปรมากเกินไปเมื่อเทียบกับปัจจัยคงที่ 
เม่ือมีการใช้ปัจจัยผันแปรเพ่ิมข้ึน ผลผลิต
รวมลดลง 

ข้ันท่ี 3 (Stage II) 



การวิเคราะห์การผลิตในระยะยาว 

ใช้ทฤษฎีเส้นผลผลิตเท่ากัน และเส้นต้นทุน
เท่ากัน เน่ืองผู้ผลิตสามารถเปล่ียนแปลง
ปัจจัยการผลิตทุกชนิดได้ตามต้องการ และ
มีปจัจัยผันแปรเพียงชนิดเดียว 

ผู้ผลิตท่ีต้องการก าไรสูงสุดจะเลือกส่วนผสม 
ของปัจจัยการผลิตที่สามารถผลิตสินค้าได้
จ านวนมากที่สุด ภายใต้งบประมาณหรือ
ต้นทุนท่ีมีอยู่ 

เส้นผลผลิตเท่ากัน 
(Isoquant Curve: IQ) 

หมายถึง เส้นที่แสดงส่วนผสมต่าง ๆ ของปัจจัย
การผลิต สองชนิดท่ีท าให้ได้ผลผลิตในจ านวนท่ี
เท่ากัน 

ตัวอย่าง 

ตารางส่วนผสมต่าง ๆ ของการใช้ปัจจัย L และ
ปัจจัย R ในการผลิตสินค้าจ านวน 100 หน่อย 

ไม่ว่าผู้ผลิตจะเลือกผลิตสินค้าโดยใช้ปัจจัยการ
ผลิตท้ังสองชนิดบนเส้นผลผลิตเท่ากัน ย่อมท าให้
ผู้ผลิตผลิตสินค้าได้ในจ านวนท่ีเท่ากันตลอด  



การวิเคราะห์การผลิตในระยะยาว 

เส้นผลผลิตเท่ากัน 
(Isoquant Curve: IQ) 

คุณสมบัติของเส้นผลผลิตเท่ากัน  

เส้นผลผลิตเท่ากันเป็นเส้นที่ทอดลงจาก
ซ้ายมาขวาหรือมีความชันเป็นลบ และ
โค้งเว้าเข้าหาจุดก าเนิด 

1 

เส้นผลผลิตเท่ากันมีได้หลายเส้น 2 

อัตราการใช้ปัจจัยการผลิตทดแทนกัน  
(Marginal Rate of Technical 
Substitution: MRTS) 

หมายถึง จ านวนปัจจัยการผลิตชนิดหน่ึงที่
ผู้ผลิตสามารถใช้ ลดลงเมื่อมีการใช้ปัจจัย
การผลิตอีกชนิดหน่ึงเพ่ิมข้ึนหน่ึงหน่วย โดยท่ี
ผลผลิตยังคงเท่าเดิม 

เส้นผลผลิตเท่ากันตัดกันไม่ได้ 3 

สมการ 
= MRTSLK 

-△K 

△L 

ตัวอย่าง 

เส้นผลผลิตเท่ากัน 



การวิเคราะห์การผลิตในระยะยาว 

 เส้นต้นทุนเท่ากัน 
(Isocost Curve หรอื Isocost Line) 

คือ เส้นที่แสดงการเลือกซื้อปัจจัยการผลิต 
2 ชนิด ในอัตราส่วนต่าง ๆ โดยก าหนดให้ราคา
ของปัจจัยการผลิตสองชนิดที่สามารถซื้อได้
ด้วยเงินทุนท่ีเท่ากัน 

เส้นต้นทุนเท่ากัน จึงเป็นเส้นที่บอกให้ทราบว่า 
ณ  จุ ดที่ ปั จ จั ยการผ ลิต ถูกน า เ ข้ ามา ใน
กระบวนการผลิต ผู้ผลิตจะเสียต้นทุนเท่าไร 
ส าหรบัค่าใช้จ่ายในการซ้ือปจัจัยการผลิตน้ัน 

สมการ 
ต้นทุน = TC L • PL + K • PK 

เส้นต้นทุนเท่ากัน 



การวิเคราะห์การผลิตในระยะยาว 

 เส้นต้นทุนเท่ากัน 
(Isocost Curve หรอื Isocost Line) 

ลักษณะของเส้นต้นทุนเท่ากัน 

เปน็เส้นตรงทอดลงจากซ้ายไปขวา 1 

มีส่วนตัดแกนต้ังและแกนนอนเท่ากับ
ต้นทุนหารด้วยราคาของปัจจัยการผลิต
ในแกนต้ังและ แกนนอน ตามล าดับ 

2 

ความชัน (Slope) ของเส้นต้นทุนเท่ากันมี
ค่าเท่ากับราคาของปัจจัยการผลิตใน
แกนนอน หารด้วยราคาของปัจจัยการ
ผลิตในแกนต้ัง 

3 

สมการ 

= ความชันของเส้นต้นทุนเท่ากัน 
PL 

PK 

โดยท่ี PL คือ   ราคาปจัจัย   L 

PK คือ   ราคาปจัจัย   K 



ดุลยภาพของการผลิต 

คือ เส้นจุดที่มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม 
ที่สุด ผู้ผลิตเสียต้นทุนการผลิตต่าที่สุด ได้รับ
ผลผลิตมากที่สุด กล่าวคือ การใช้ปัจจัยการ
ผลิตที่เหมาะสมที่สุดโดยเสียต้นทุนการผลิต
ต่าสุดอยู่ ณ จุดที่เส้นผลผลิตเท่ากันสัมผัสกับ
เส้นต้นทุนเท่ากันพอดี และค่าความชันของจุด
น้ีจะเท่ากัน คือ 

ดุลยภาพของการผลิต  

ดุลยภาพของการผลิต 
(Productions Equilibrium) 

สมการ 
= MRTSLK = 

-△K 

△L 

PL 

PK 



ดุลยภาพของการผลิต 

กฎผลได้ต่อขนาด 
คือ ผลผลิตที่ได้รับจากการขยายขนาดของ
การใช้ปัจจัยการผลิตเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีสูงกว่า 
เท่ากัน หรอืต่ากว่าอัตราการเพ่ิมข้ึนของปัจจัย 
การผลิต  

ผลได้ต่อขนาดเพ่ิมข้ึน 1 
(Increasing Returns to Scale) 

เปน็ลักษณะท่ีผู้ผลิตได้รบัผลผลิต เพ่ิมข้ึน
ในอัตราท่ีสูงกว่าอัตราการเพ่ิมข้ึนของ
ปจัจัยการผลิตทุกชนิดท่ีใช้ 

ผลได้ต่อขนาดคงท่ี 2 
(Constant Returns to Scale) 

อาจเกิดจากประสิทธิภาพที่มาจากผล 
ของการแบ่งงานกันท าได้เพ่ิมจนถึง
จุด สู ง สุดแ ล้ว  และไ ม่สามารถ เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิตได้อีก 

ผลได้ต่อขนาดลดลง 3 
(Decreasing Returns to Scale) 

เป็นลักษณะท่ีผู้ผลิตได้รบัผลผลิตเพ่ิมข้ึน
ในอัตราท่ีต่ากว่าอัตราการเพ่ิมข้ึนของ
ปัจจัยการผลิตทุกชนิดที่ใช้ ซึ่งเกิดจาก
ปัญหาความยุ่งยาก อันเน่ืองมาจากการ
ผลิตท่ีมีขนาดใหญ่มากเกินไป 


