ขอสอบกระบวนวิชา EC 103 เศรษฐศาสตรทั่วไป

-------------------------------------------------------------------------------------☞คําสั่ง ใหนักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว
1. วิชาเศรษฐศาสตรเปน
(1) วิชาที่ศึกษาถึงวิธีการใชทรัพยากรที่มีจํากัดเพื่อตอบสนองความตองการของมนุษยที่มีไมจํากัด
(2) วิชาที่ศึกษาถึงวิธีการใชทรัพยากรที่มีไมจํากัดเพื่อตอบสนองความตองการของมนุษยที่มีจํากัด
(3) วิชาที่ศึกษาถึงความตองการของมนุษยที่มีจํากัด
(4) ถูกทุกขอ
ตอบ 1 หนา 3 วิชาเศรษฐศาสตรเปนแขนงหนึ่งในสาขาสังคมศาสตรที่ศึกษาถึงพฤติกรรมของมนุษย
และสังคมในการเลือกใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด เพื่อผลิตสินคาและบริการเพื่อตอบสนอง
ความตองการของมนุษยที่มีอยูอยางไมจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. การศึกษาเศรษฐศาสตรมหภาค (Macroeconomics) เปนการศึกษา
(1) การใชจายของบุคคล
(2) พฤติกรรมทางเศรษฐกิจโดยสวนรวม
(3) พฤติกรรมในการบริโภคของเอกชน
(4) พฤติกรรมในการลงทุนของรัฐบาลทั่วโลก
ตอบ 2 หนา 4 เศรษฐศาสตรมหภาคเปนการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวมทั้งประเทศ
เชน รายไดประชาชาติ การลงทุน การคาระหวางประเทศ เปนตน
3. วิชาเศรษฐศาสตรมีประโยชนตอนักศึกษาคือ
(1) ทําใหรูจักเลือกบริโภคโดยไดรับความพอใจสูงสุด
(2) ทําใหรูจักใชจายเงินอยางคุมคา
(3) ทําใหเขาใจถึงภาวะทางเศรษฐกิจ
(4) ถูกทุกขอ
ตอบ 4 (เอกสารชุดที่ 1 หนา 2 – 3) วิชาเศรษฐศาสตรจะมีประโยชนตอนักศึกษา คือ ทําใหนักศึกษา
รูจักใชเหตุผลในการตัดสินใจที่จะดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หรือการดําเนินชีวิตเพื่อใหไดรับ
ความพึงพอใจสูงสุด นอกจากนี้ยังชวยใหเขาใจภาวะเศรษฐกิจและความเปนไปของประเทศและ
ของโลกไดแจมชัดขึ้น
4. ในวิชาเศรษฐศาสตร “การกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของและบริการสําหรับบําบัดความตองการ” คือ
(1) ความตองการ (Want) (2) การทํางาน (Work)
(3) ความมั่งคั่ง (Wealth)
(4) สวัสดิการ (Welfare)
ตอบ 2 (เอกสารชุดที่ 1 หนา 2) การทํางานหรือการผลิต (Work) เปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งสินคา
หรือบริการ เพื่อใชบําบัดความตองการของมนุษย
5. ปญหาพื้นฐานที่สําคัญทางเศรษฐกิจ ไดแก
(1) จะขายสินคาอยางไรใหไดกําไรสูงสุด
(2) จะขายสินคาอยางไรใหขาดทุนนอยที่สุด
(3) จะผลิตสินคาอะไร ผลิตอยางไร และผลิตเพื่อใคร (4) จะผลิตสินคาอะไรใหไดกําไรสูงสุด
ตอบ 3 หนา 3 ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เปนปญหาที่เกิดขึ้นในทุกระบบเศรษฐกิจ ซึ่งปญหาเหลานี้
ไดแก จะผลิตอะไร (What), จะผลิตอยางไร (How) และจะผลิตสินคาเพื่อใคร (For Whom)
6. ปญหาจะผลิตอะไร (What) เกิดจาก
(2) ตองเลือกผลิตเฉพาะที่จาํ เปน
ÂÂÂ

(3) ทรัพยากรมีมาก

หมายเหตุ ระบุหนาหนังสือ เลขพิมพ 42153

ÂÂÂ

(1) ทรัพยากรมีจํากัด
(4) ถูกทั้งขอ 1 และขอ 2

และเอกสารประกอบคําบรรยายชุดที่ 1, 2
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ตอบ 4 (เอกสารชุดที่ 1 หนา 7) ปญหาวาจะผลิตอะไร เกิดขึ้นเนื่องจากประเทศมีทรัพยากรอยูอยาง
จํากัด แตผูบริโภคมีความตองการสินคาและบริการมากมายหลายชนิด ฉะนั้นเมื่อจะเริ่มทํา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ก็จะตองคิดวาควรจะผลิตอะไร โดยจะเลือกผลิตสินคาที่จําเปนกอน
7. ทรัพยากร (Resources) ไดแก (1) จํานวนประชาชนและคุณภาพของประชาชน
(2) ปาไม ปะการัง พลังงาน
(3) เครื่องจักร โรงงาน วัฒนธรรม ประเพณี
(4) ถูกทุกขอ
ตอบ 4 (เอกสารชุดที่ 1 หนา 7) ทรัพยากรแบงออกเปน 2 ประเภทคือ
1. ทรัพยากรมนุษย หมายถึง จํานวนประชาชนและคุณภาพของประชาชน ซึ่งทรัพยากรมนุษย
เปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาเศรษฐกิจ
2. ทรัพยากรที่ไมใชมนุษย ไดแก ทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เชน ปาไม แรธาตุ ฯลฯ
และทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้น เชน เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณตาง ๆ ฯลฯ
8. เศรษฐทรัพย (Economic Goods) เปนสิ่งที่
(1) มีประโยชน ใชบําบัดความตองการของมนุษยได
(2) มีอยูตามธรรมชาติเปนจํานวนมาก
(3) มีราคาซื้อขาย (4) ถูกทั้งขอ 1 และขอ 3
ตอบ 4 (เอกสารชุดที่ 1 หนา 5) สินคาทางเศรษฐกิจหรือเศรษฐทรัพยมีลักษณะที่สําคัญคือ
1. เปนสิ่งที่มีประโยชน สนองความตองการของมนุษยได 2. มีจํานวนจํากัด จึงเปนสิ่ง
ที่มีราคา 3. สามารถถือเปนเจาของได 4. สามารถนํามาแลกเปลี่ยนกันได
9. สินคาทางเศรษฐกิจ ไดแก
(2) น้ําที่บรรจุขวดขาย
(3) ทองรูปพรรณ
ตอบ 4 ดูคําอธิบายขอ 8. ประกอบ

(1) น้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ
(4) ถูกทั้งขอ 2 และขอ 3

10. สินคาไดเปลา (Free Goods) ไดแก
(1) สิ่งที่สามารถบําบัดความตองการได
(2) สิ่งที่ขาดแคลนเมื่อเทียบกับความตองการ
(3) สิ่งที่มีอยูเ ปนจํานวนมากตามธรรมชาติ
(4) ถูกทั้งขอ 1 และขอ 3
ตอบ 4 (เอกสารชุดที่ 1 หนา 5) สินคาไดเปลาหรือทรัพยเสรีเปนสิ่งที่มีอยูเปนจํานวนมากตามธรรมชาติ และสามารถบําบัดความตองการของมนุษยได เชน อากาศ น้ําในแหลงน้ําตาง ๆ เปนตน
11. การบริการ (Services)
(1) เปนสิ่งที่มีประโยชน
(2) เปนสิ่งที่ขาดแคลนเมื่อเทียบกับความตองการ (3) เปนสิ่งที่ทาํ การซื้อขายกันได (4) ถูกทุกขอ
ตอบ 4 (เอกสารชุดที่ 1 หนา 5) การบริการมีลักษณะที่สําคัญคือ เปนสิ่งที่มีประโยชน เปนสิ่งที่
ขาดแคลนเมื่อเทียบกับความตองการ และเปนสิ่งที่สามารถทําการซื้อขายแลกเปลี่ยนได ดังนั้น
บริการก็จัดวาเปนสินคาทางเศรษฐกิจหรือเศรษฐทรัพยดวย
12. เครื่องจักร โรงงาน จัดเปน
(1) สินคาสําหรับผูบริโภค
(2) สินคาสําหรับผูผลิต
(3) สินคาถาวร
(4) ถูกทั้งขอ 2 และขอ 3
ตอบ 4 หนา 4 เครื่องจักร โรงงาน ถือไดวาเปนสินคาถาวรเพราะมีอายุการใชงานนาน และยังจัดวา
เปนสินคาสําหรับผูผลิตหรือปจจัยการผลิตที่เรียกวา “สินคาประเภททุน” อีกดวย
13. สินคาสําหรับผูผลิต
(1) ในวิชาเศรษฐศาสตรเรียกวาปจจัยการผลิต (Factors of Production)

(2) สามารถบําบัดความตองการของผูบริโภคไดโดยตรง
(3) เปนสิ่งที่ไมสามารถครอบครองเปนเจาของ แตสามารถนํามาซื้อขายแลกเปลี่ยนได
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(4) ถูกทุกขอ

ตอบ 1 (เอกสารชุดที่ 1 หนา 6) สินคาสําหรับผูผลิตในวิชาเศรษฐศาสตรเรียกวา “ปจจัยการผลิต” ซึ่ง
หมายถึงสินคาหรือบริการที่ใชในการผลิตสินคาทางเศรษฐกิจ แตไมสามารถบําบัดความตองการ
ของผูบริโภคไดโดยตรง
14. แรงงาน (Labor) ในวิชาเศรษฐศาสตรหมายถึง
(1) ผลที่เกิดจากการใชแรงกายและความคิดของมนุษย
(2) ผลที่เกิดจากการใชแรงกายของมนุษย
(3) ผลที่เกิดจากการใชแรงกายของมนุษยและสัตว
(4) ผลที่เกิดจากการใชแรงกายของสัตว
ตอบ 1 หนา 4 แรงงานเปนปจจัยการผลิตที่ไมมีตัวตน ทั้งนี้เพราะผูที่ทํางานจะใชกําลังกายและกําลัง
สมองในการผลิตสินคาและบริการ ซึ่งผลตอบแทนของปจจัยแรงงานเราเรียกวา “คาจาง” (Wage)
15. สินคาประเภททุน (Capital Goods) ไดแก
(1) เครื่องมือ เครื่องจักร โรงงาน
(2) เงินทุน
(3) เงิน ทองคํา
(4) ถูกทั้งขอ 2 และขอ 3
ตอบ 1 (ดูคําอธิบายขอ 12. ประกอบ) สวนเงินทุนนั้น ไมถือวาเปนสินคาประเภททุน เปนแตเพียง
สื่อกลางที่ทําใหไดปจจัยการผลิตตาง ๆ มา
16. ปญหาทางเศรษฐกิจขอใดที่ควรไดรับการพิจารณาเปนอันดับแรก
(1) ปญหาวาจะผลิตอะไร
(2) ปญหาวาจะผลิตอยางไร
(3) ปญหาวาจะผลิตเพื่อใคร
(4) ปญหาวาจะผลิตเมื่อไร
ตอบ 1 (เอกสารชุดที่ 1 หนา 7) ปญหาวาจะผลิตอะไร จํานวนเทาใด (What) เปนปญหาที่ตองคํานึงถึง
เปนอันดับแรก กอนที่จะเริ่มดําเนินการทางดานกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
17. ขอเสียของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม (Socialist Economic System) คือ
(1) เปนระบบที่ไมจํากัดเสรีภาพสวนบุคคล
(2) เกิดความไมเทาเทียมกันในการประกอบอาชีพ
(3) ประชาชนขาดแรงจูงใจในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
(4) ประชาชนไมมีสิทธิในทรัพยสิน
ตอบ 3 (เอกสารชุดที่ 1 หนา 8) ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม เปนระบบที่จํากัดเสรีภาพสวนบุคคล
ทั้งนี้เพื่อใหประโยชนตกอยูกับสังคมสวนรวม ซึ่งจะทําใหประชาชนขาดแรงจูงใจในการดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพราะรัฐบาลจะเปนผูเลือกทํากิจกรรมที่สําคัญเสียเอง
18. จุดมุงหมายหรือเปาหมายของเจาของปจจัยการผลิต (Factor Owner) คือ
(1) ความพอใจสูงสุด (2) กําไรสูงสุด
(3) รายไดสูงสุด
(4) ถูกทั้งขอ 2 และขอ 3
ตอบ 3 (เอกสารชุดที่ 1 หนา 9) เจาของปจจัยการผลิต มีหนาที่นําปจจัยการผลิตที่ตนเองมีอยูไปให
ผูผลิต โดยมีเปาหมายที่สําคัญคือ ตองการที่จะไดรับรายไดหรือผลตอบแทนสูงสุด (Maximize
Gain) ซึ่งเจาของปจจัยการผลิตจะไดรับผลตอบแทนในรูปของคาเชา คาจาง ดอกเบี้ย และกําไร
19. การหายาก (Scarcity) เกิดขึ้นในสังคมเนื่องจาก
(1) ความตองการมีมาก
(2) ความตองการมีนอย
(3) เทคโนโลยีมีไมเพียงพอ
(4) ทรัพยากรมีมาก
ตอบ 1 หนา 3 เนื่องจากทรัพยากรบนโลกมีอยูอยางจํากัด แตความตองการของมนุษยมีอยูอยางไม
จํากัด จึงทําใหเกิดความไมสมดุลระหวางทรัพยากรกับความตองการ อันเปนสาเหตุที่ทําใหเกิด
ความขาดแคลน (Scarcity) ในสินคาและบริการ
20. เปาหมายของผูบริโภคคือ

(1) ตองการมีเงินมาก ๆ เพื่อซื้อสินคา
(3) ตองการความพอใจสูงสุดจากการบริโภค
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(2) ตองการซื้อสินคามากที่สุด
(4) ตองการใหสินคามีราคาถูกที่สุด
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ตอบ 3 หนา 5 กลุมของคนในสังคมจะประกอบดวยกลุมใหญ 2 กลุมคือ 1. ผูบริโภคซึ่งมีเปา–
หมายเพื่อแสวงหาความพอใจสูงสุดจากการบริโภค 2. ผูผลิต ซึ่งมีเปาหมายเพื่อแสวงหากําไร
สูงสุด
21. การที่จะบริหารประเทศใหมีทั้งความมั่งคั่งและไมเกิดความวุนวายนั้น จะตองนําความรูจากวิชาใดมาใช
(1) เศรษฐศาสตรกับนิติศาสตร
(2) เศรษฐศาสตรกับรัฐศาสตร
(3) รัฐศาสตรกับนิติศาสตร
(4) นิติศาสตรกับสังคมวิทยา
ตอบ 2 (EC 111 หนา 13) เศรษฐศาสตรนับวามีความสัมพันธกันอยางใกลชิดกับรัฐศาสตรการ
ปกครอง เพราะการปกครองใหประเทศมีความมั่งคั่งและความมั่นคง จะตองมีความเจริญ
กาวหนาทางเศรษฐกิจเปนรากฐานควบคูไปกับความมั่นคงทางการเมือง จึงจะทําใหเศรษฐกิจ
เจริญเติบโตและมีเสถียรภาพ
22. วิชาเศรษฐศาสตรเปนวิชาที่กลาวถึงเรื่องใด
(1) ความตองการของมนุษย การทํางาน
(2) ความมั่งคั่ง สวัสดิการ
(3) ความมั่งคั่ง การกินดีอยูดี
(4) ถูกทุกขอ
ตอบ 4 (เอกสารชุดที่ 1 หนา 1) เศรษฐศาสตรเปนวิชาในกลุมสังคมศาสตร ทั้งนี้เนื่องจากเปนวิชา
ที่ศึกษาถึงพฤติกรรมของมนุษยใน 4 เรื่องใหญ ๆ ไดแก 1. ความตองการของมนุษย
2. การทํางาน 3. ความมั่งคั่ง 4. สวัสดิการหรือความกินดีอยูดี
23. การศึกษาวิชาเศรษฐศาสตรตองใชความเขาใจดวยการคิดหาเหตุผล โดยอาศัยเครื่องมือตาง ๆ ไดแก
(1) การใชวิธีการบรรยาย
(2) การใชกราฟ และความรูทางคณิตศาสตร
(3) การใชเศรษฐมิติ
(4) ถูกทุกขอ
ตอบ 4 (เอกสารชุดที่ 1 หนา 3 – 4) การศึกษาวิชาเศรษฐศาสตรตองใชความเปนเหตุเปนผลในการ
วิเคราะหปญหาทางเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถใชวิธีการศึกษาไดหลายวิธี ไดแก 1. วิธีบรรยาย
2. การใชกราฟ 3. ความรูทางคณิตศาสตร 4. การใชเศรษฐมิติ
24. ทรัพยากรขอใดที่มีความสําคัญที่สุด
(1) ทรัพยากรมนุษย
(2) ปาไม ที่ดิน
ตอบ 1 ดูคําอธิบายขอ 7. ประกอบ

(3) เครื่องมือ เครื่องจักร

(4) ถูกทุกขอ

25. การเลี้ยงสัตวจัดเปน
(1) การผลิตขั้นแรก (Primary Production)
(2) การผลิตขั้นที่สอง (Secondary Production)
(3) การผลิตขั้นที่สาม (Tertiary Production) (4) ผิดทุกขอ
ตอบ 1 (เอกสารชุดที่ 1 หนา 13) การเลี้ยงสัตวจัดเปนการผลิตขั้นแรก ซึ่งเปนการผลิตที่ใชทรัพยากร
ธรรมชาติ เปนปจจัยการผลิตที่สําคัญ
26. นายทองดีเปนเศรษฐีในจังหวัดนนทบุรี มีที่นาหลายรอยไรและเขาทํานาในที่ดินของเขาเอง กรณีนี้จัดวา
นายทองดีเปนบุคคลใดในระบบเศรษฐกิจ
(1) ผูบริโภค
(2) ผูผลิต
(3) เจาของปจจัยการผลิต
(4) ถูกทุกขอ

ตอบ 4 หนา 5 จากรูปวงจรทางเศรษฐกิจจะเห็นวาบุคคลในระบบเศรษฐกิจจะมีหลายหนาที่ โดยอาจ
เปนทั้งผูผลิต เจาของปจจัยการผลิต และผูบริโภคดวยก็ได
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27. ประโยชนเกิดจาก
(1) การเปลี่ยนรูป การเปลี่ยนเวลาใช
(2) การเปลี่ยนมือเจาของ การเปลี่ยนสถานที่ (3) ถูกทั้งขอ 1 และขอ 2 (4) ผิดทุกขอ
ตอบ 3 หนา 67 การผลิตทําใหเกิดสิ่งที่มีประโยชน เพราะการผลิตเปนการเปลี่ยนสภาพของปจจัยการ
ผลิต (Input) เปนผลผลิต (Output) โดยขบวนการเปลี่ยนแปลงอาจจะเปนการเปลี่ยน–แปลง
สภาพ, สถานที่, เจาของ, หรือเวลาก็ได
28. การจัดประเภทการผลิตตามลักษณะการประกอบการนั้น ในกรณีของการประกอบการแบบหางหุนสวน
(Partnership) ขอใดตอไปนี้เปนจริง
(1) สามารถดําเนินการไดอยางอิสระ
(2) สามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว ทันตอเหตุการณ
(3) การขยายกิจการทําไดงาย เพราะสามารถหาแหลงเงินทุนไดงาย
(4) ถูกทุกขอ
ตอบ 3 (เอกสารชุดที่ 1 หนา 14) ขอดีของการประกอบการแบบหางหุนสวนคือ มีเงินทุนมาก
จึงสามารถขยายกิจการไดงาย สวนขอเสียคือ การดําเนินงานอาจลาชาไมทันตอเหตุการณ
เพราะจะตองขอความเห็นชอบจากหุนสวนกอน
29. การผลิตประเภทใดที่ไมไดมีจุดมุงหวังวาจะตองไดกําไรเปนเกณฑ
(1) รัฐวิสาหกิจ
(2) การประกอบการโดยคนเพียงคนเดียว
(3) บริษัทจํากัด
(4) หางหุนสวน
ตอบ 1 (เอกสารชุดที่ 1 หนา 15 – 16) การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจนั้นมีจุดมุงหมายคือ
1. เพื่อใหบริการแกประชาชน 2. ดําเนินการโดยไมไดหวังผลกําไรเปนเกณฑ แตเพื่อ
สงเคราะหชวยเหลือประชาชนที่มีรายไดนอย 3. เพื่อความมั่นคงของประเทศ
30. การผลิต การบริโภค การจําแนกแจกจายสินคาและบริการ เปน
(1) กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
(2) เศรษฐศาสตร
(3) เศรษฐกิจ
(4) ระบบเศรษฐกิจ
ตอบ 1 (เอกสารชุดที่ 1 หนา 4) กิจกรรมทางเศรษฐกิจคือ กิจกรรมที่ดําเนินการผลิต การจําแนก
แจกจาย การบริโภค
31. ในเรื่องกฎแหงการลดนอยถอยลงของอรรถประโยชนเพิ่ม (Law of Diminishing Marginal Utility)
ขอใดตอไปนี้ไมเปนจริง
(1) กฎนี้เปนเรื่องของความรูสึกนึกคิดของแตละบุคคล
(2) กฎนี้เปนการศึกษา
เกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการภายใตรายไดอันไมจํากัดของผูบริโภค
(3) สินคาที่ไดรับเพิ่มขึ้นทีละหนวยจะตองมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ (4) ถูกทุกขอ
ตอบ 2 หนา 48, (คําบรรยาย) กฎแหงการลดนอยถอยลงของอรรถประโยชนเพิ่ม จะเปนจริง
ก็ตอเมื่อ 1. สินคาที่ผูบริโภคไดรับเพิ่มขึ้นจะตองมีคุณสมบัติที่เหมือนกัน
2. งบประมาณที่มีอยูตองเทาเดิม 3. รสนิยมในการบริโภคตองไมเปลี่ยนแปลง
4. ผูบริโภคจะตองไดรับสินคาเพิ่มขึ้นทีละหนวยตอเนื่องกันในชวงเวลานั้น ๆ
32. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (Capitalism) มีลักษณะที่สําคัญคือ
(1) มีการใชระบบราคา (Price System) เปนเครื่องมือในการตัดสินปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
(2) มีกําไรเปนเครื่องจูงใจในการประกอบการ
(3) เปนระบบเศรษฐกิจที่มีการวางแผน

(4) ถูกทั้งขอ 1 และขอ 2
ตอบ 4 หนา 6 ระบบทุนนิยมหรือระบบเสรีนิยม เปนระบบที่ประชาชนมีเสรีภาพในการทํากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจสูงสุด ประชาชนมีสิทธิที่จะผลิตและบริโภคไดตราบเทาที่เปนการกระทําที่ไมผิด
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กฎหมาย โดยใชกลไกตลาดหรือกลไกราคาเปนตัวตัดสินวาจะผลิตอะไร อยางไร เพื่อใคร และมี
กําไรเปนสิ่งจูงใจใหมีการประกอบการ
33. การเปลี่ยนแปลงของราคาสินคาชนิดนั้น ๆ ทําใหเกิด
(1) การเปลี่ยนแปลงปริมาณซื้อ (Change in Quantity Demanded)
(2) การเปลี่ยนแปลงปริมาณขาย (Change in Quantity Supplied)
(3) เหตุการณที่เรียกวา “Move along the curve”
(4) ถูกทุกขอ
ตอบ 4 หนา 16, 19 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณซื้อและปริมาณขายที่เกิดขึ้นนั้น เนื่องมาจากราคา
สินคาชนิดนั้นเปลี่ยนแปลงไป โดยกําหนดใหปจจัยตัวอื่น ๆ คงที่ และจะทําใหเกิดเหตุการณที่
เรียกวา “Move along the curve” ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงบนเสนอุปสงคและอุปทานเสนเดิม
34. เสนอุปสงค (Demand Curve) คือ
(1) เสนที่แสดงความสัมพันธระหวางราคากับปริมาณซื้อ
(2) เสนที่แสดงความสัมพันธระหวางราคากับปริมาณขาย
(3) เสนที่แสดงความสัมพันธระหวางปริมาณของสินคาสองชนิด
(4) เสนที่แสดงความสัมพันธระหวางราคาของสินคาสองชนิด
ตอบ 1 หนา 13 เสนอุปสงค คือ เสนที่แสดงความสัมพันธระหวางปริมาณเสนอซื้อสินคากับราคาสินคา
โดยเสนอุปสงคจะมีลักษณะทอดลงจากซายไปขวา และ Slope จะมีคาเปนลบ
¾

ขอ 35 - 40 จากรูป ใหนักศึกษาตอบคําถาม
P (บาท)
15
10
5
0

4

8 12 14

Q (กิโลกรัม)

35. ปริมาณดุลยภาพคือ
(1) 4 กิโลกรัม
(2) 8 กิโลกรัม
(3) 10 กิโลกรัม
(4) 12 กิโลกรัม
ตอบ 2 หนา 21 จุดดุลยภาพ (ที่จุด E) เกิดจากเสนอุปสงค (D) ตัดกับเสนอุปทาน (S) ณ จุด E จะ
แสดงราคาดุลยภาพ (แกนตั้ง) = 10 บาท และปริมาณดุลยภาพ (แกนนอน) = 8 กิโลกรัม
36. ราคาดุลยภาพ (Equilibrium Price) คือ
(1) 5 บาท
(2) 10 บาท
ตอบ 2 ดูคําอธิบายขอ 35. ประกอบ

(3) 15 บาท

37. อุปสงคสวนเกิน (Excess Demand) มีคาเทากับ
(1) 4 กิโลกรัม
(2) 8 กิโลกรัม
(3) 10 กิโลกรัม

(4) 20 บาท

(4) 12 กิโลกรัม

ตอบ 2 หนา 21 อุปสงคสวนเกิน จะเกิดขึ้น ณ ระดับราคาที่ต่ํากวาราคาดุลยภาพ จากรูป ที่ระดับ
ราคา 5 บาท มีปริมาณเสนอซื้อ = 12 กิโลกรัม, ปริมาณเสนอขาย = 4 กิโลกรัม ดังนั้นจะมี
อุปสงคสวนเกินเทากับ 8 กิโลกรัม (12 – 4 = 8)
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38. อุปทานสวนเกิน (Excess Supply) มีคาเทากับ
(1) 4 กิโลกรัม
(2) 8 กิโลกรัม
(3) 10 กิโลกรัม
(4) 14 กิโลกรัม
ตอบ 3 หนา 21 อุปทานสวนเกิน จะเกิดขึ้น ณ ระดับราคาที่สูงกวาราคาดุลยภาพ จากรูป ที่ระดับราคา
15 บาท มีปริมาณเสนอซื้อ = 4 กิโลกรัม, ปริมาณเสนอขาย = 14 กิโลกรัม ดังนั้นจะมีอุปทาน
สวนเกินเทากับ 10 กิโลกรัม (14 - 4 = 10)
39. จุดดุลยภาพคือ
(1) จุด A, B
(2) จุด C, F
ตอบ 3 ดูคําอธิบายขอ 35. ประกอบ

(3) จุด E

40. ภาวะดุลยภาพเกิดขึ้น ณ ระดับที่
(1) ราคาเทากับ 10 บาท ปริมาณซื้อและปริมาณขายเทากับ 2 กิโลกรัม
(2) ราคาเทากับ 10 บาท ปริมาณซื้อและปริมาณขายเทากับ 8 กิโลกรัม
(3) ราคาเทากับ 30 บาท ปริมาณซื้อและปริมาณขายเทากับ 4 กิโลกรัม
(4) ราคาเทากับ 30 บาท ปริมาณซื้อและปริมาณขายเทากับ 14 กิโลกรัม
ตอบ 2 ดูคําอธิบายขอ 35. ประกอบ

(4) ถูกทุกขอ

