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--------------------------------------------------------------------------------------☞คําสั่ง ใหนักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว
1. นักเศรษฐศาสตรคนสําคัญที่วางรากฐานใหกับวิชาเศรษฐศาสตรและเปนผูเขียนตํารา The Wealth of
Nations คือ
(1) อดัม สมิธ
(2) อัลเฟรด มารแชลล
(3) จอหน เมยนารด เคนส
(4) จอหน สจวต มิลล
(5) พอล เอ แซมมวลสัน
ตอบ 1 หนา 10 Adam Smith เปนนักเศรษฐศาสตรของกลุมคลาสสิก และเปนผูเขียนหนังสือ
เศรษฐศาสตรเลมแรก ชื่อวา “The Wealth of Nations”
2. ขอใดเปนคุณสมบัติของ Economic Goods ที่เดนชัด
(1) มีจํานวนนอย
(2) มีคุณภาพดี
(3) มีคามาก
(4) มีประโยชนมาก
(5) มีมูลคาในการซื้อขายแลกเปลี่ยน
ตอบ 5 หนา 8 เศรษฐทรัพยหรือสินคาและบริการทางเศรษฐกิจ ไดแก สินคาและบริการที่ใชบําบัด
ความตองการของมนุษย แตมีอยูจํากัด เมื่อมนุษยตองการใชก็จะตองซื้อหามา หรือตองมี
คาตอบแทนใหจึงจะไดมา
3. ลัทธิเศรษฐกิจขอใดที่เนนเรื่องการแบงงานกันทํา (Division of Labor)
(1) ลัทธิพาณิชยนิยม
(2) ลัทธิสังคมนิยม
(3) ลัทธิคอมมิวนิสต
(4) ลัทธิเสรีนิยม
(5) ลัทธิประชาธิปไตย
ตอบ 4 หนา 49 ลัทธิเสรีนิยมหรือลัทธิคลาสสิก โดยอดัม สมิธ ไดกลาวถึงเรื่องการแบงงานกันทําวา
เปนวิธีการหนึ่งที่จะทําใหไดผลผลิตเพิ่มขึ้น ทําใหเกิดความชํานาญงานเฉพาะอยาง ชวยใหการ
ทํางานมีระบบ และทําใหสามารถคํานวณผลงานออกมาเปนคาจางไดยุติธรรมยิ่งขึ้น (ดู EC 214
หนา 7 ประกอบ)
4. ขอใดเปนเรื่องราวทางดาน Macroeconomics
(1) ดุลการคา
(2) ความเติบโตทางเศรษฐกิจ
(3) รายไดประชาชาติ
(4) นโยบายการเงิน การคลัง
(5) ถูกทุกขอ
ตอบ 5 หนา 14 – 15 เศรษฐศาสตรมหภาค (Macroeconomics) เปนการศึกษาถึงกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจสวนรวม เชน ศึกษาถึงผลผลิตรวมของประเทศ อัตราการจางงานของประเทศ การเงิน
และการธนาคาร การคาระหวางประเทศ เปนตน
5. ปญหาเศรษฐกิจดานจุลภาคคือปญหาในขอใด
(1) ปญหาที่วาจะผลิตอะไร ผลิตอยางไร ผลิตเพื่อใคร ?
(2) ปญหาการเงินและการธนาคาร
(3) ปญหาการขาดแคลนทุนสํารองระหวางประเทศ
(4) ปญหาเศรษฐกิจหดตัวและการวางงาน
(5) ถูกทุกขอ
ตอบ 1 หนา 43 – 44 ปญหาขั้นพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ไดแก จะผลิตอะไร (What) ผลิตอยางไร
(How) และผลิตเพื่อใคร (For Whom) ซึ่งจะเกิดขึ้นกับทุกระบบเศรษฐกิจ
6. ขอตอไปนี้ขอใดถูก
(1) Stocks คือตัวแปรที่สามารถวัดขนาดหรือจํานวนได ณ จุดหนึ่งของเวลา
(2) Flows คือตัวแปรที่ไมอาจวัดคาหรือจํานวนไดเลย
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(3) Dynamics Analysis คือการวิเคราะหที่ไมไดคํานึงถึงมิติของเวลา
(4) กลไกตลาดจะทํางานไดดีที่สุดเมื่อรัฐสามารถเขาควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดทั้งหมดและครบวงจร
(5) ตามลัทธิพาณิชยนิยม การแบงงานกันทํา คือรากฐานสําคัญที่จะกอใหเกิดความมั่งคั่งแกประชาชาติ
ตอบ 1 หนา 26 ตัวแปรคงเหลือ (Stock Variable) เปนจํานวนที่สามารถวัดได ณ จุดใดจุดหนึ่งของ
เวลา โดยจะตองมีการเนนทั้งจํานวนและจุดของเวลาใหชัดเจน
7. ระบบเศรษฐกิจในขอใดที่กลไกราคามีบทบาทมากที่สุด
(1) ระบบผสม
(2) ระบบทุนนิยม
(3) ระบบสังคมนิยม
(4) ระบบสังคมดั้งเดิม
(5) ระบบที่มีเงินเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
ตอบ 2 หนา 56 – 58 ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เปนระบบเศรษฐกิจที่เอกชนเปนเจาของปจจัยการ
ผลิต โดยรัฐบาลจะไมเขาไปแทรกแซง การผลิตสินคาจะมีกลไกราคาเปนตัวกําหนดวาจะผลิต
อะไร ผลิตอยางไร และผลิตเพื่อใคร
8. ระบบเศรษฐกิจของประเทศสิงคโปรควรจัดอยูในระบบใด
(1) ทุนนิยมรอยเปอรเซ็นต
(2) ผสม
(3) สังคมนิยม
(4) มีการวางแผนอยางเต็มที่
(5) ถูกขอ 1 และ 4
ตอบ 2 หนา 60, 62 ระบบเศรษฐกิจแบบผสม เปนระบบเศรษฐกิจที่มีทั้งรัฐบาลและเอกชนรวมกัน
รับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ปจจุบันประเทศเสรีประชาธิปไตยสวนใหญจะ
เปนระบบเศรษฐกิจแบบผสม เชน ไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร ฟลิปปนส เปนตน
9. จุดออนของระบบเศรษฐกิจที่คอนไปทางทุนนิยมคือ (1) ความไมเทาเทียมในการกระจายรายได
(2) การใชทรัพยากรสิ้นเปลืองมาก
(3) เกิดการแขงขันมากจนเกินขอบเขตที่เหมาะสม
(4) ถูกทุกขอ
(5) ถูกเฉพาะขอ 1 กับ 2
ตอบ 5 หนา 58 – 59 ขอบกพรองของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม คือ 1. กอใหเกิดความไมเทา
เทียมกันในรายได 2. มีการใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลือง
10. การที่เสน PPC ของปนกับเนยเปนเสนโคงออกจากจุดกําเนิด แสดงวาการผลิตอยูในภาวะที่
(1) ตนทุนคาเสียโอกาสเพิ่มขึ้น
(2) ตนทุนคาเสียโอกาสลดลง
(3) ตนทุนคาเสียโอกาสคงที่
(4) ตนทุนคาเสียโอกาสเพิ่มขึ้นและลดลงสลับกัน
(5) ไมอาจสรุปได
ตอบ 1 หนา 69 – 70 อธิบายโดยใชภาพประกอบดังนี้ :ปน
จากรูป ถาเพิ่มการผลิตเนยขึ้นทีละหนวย จะ
15
เสียโอกาสในการผลิตปนเพิ่มขึ้น
14
10
หรือตองลดการผลิตปนลงเรื่อย ๆ
5
หรือลดลงในอัตราที่เพิ่มขึ้น
0
เนย
1 2 3 4
11. การที่เสน PPC ของปนกับเนยเปนเสนโคงออกจากจุดกําเนิด หมายความวาในการผลิตเนยเพิ่มขึ้นแตละ
หนวยจะตอง ……
(1) ลดการผลิตปนลงในอัตราที่เทากัน
(2) เพิ่มการผลิตปนในอัตราที่เทากัน (3) ลดการผลิตปนลงในอัตราที่เพิ่มขึ้น
(4) ลดการผลิตปนลงในอัตราที่ลดลง (5) ไมอาจสรุปไดเนื่องจากขอมูลไมเพียงพอ
ตอบ 3 ดูคําอธิบายขอ 10. ประกอบ
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12. ตามทฤษฎีประชากรของทานโรเบิรต มัลทัส อัตราเพิ่มของประชากรมนุษยจะเพิ่มแบบอัตรา
(1) กาวหนาเลขคณิต
(2) กาวหนาเรขาคณิต
(3) กาวหนาฮารโมนิค
(4) ถอยหลัง
(5) คงที่
ตอบ 2 หนา 70 โทมัส โรเบิรต มัลทัส ไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวางอาหารกับประชากร โดยสรุป
ไดวา อาหารที่ผลิตไดจะเพิ่มขึ้นเปนอัตรากาวหนาเลขคณิต สวนจํานวนประชากรจะเพิ่มขึ้นเปน
อัตรากาวหนาเรขาคณิต
13. การวิเคราะหที่มุงใหคาํ ตอบวาสิ่งนั้นสิ่งนี้คืออะไร โดยไมสอดใสดุลยพินิจสวนบุคคลหรือความเห็นสวนตัว
เปนการวิเคราะหแบบใด
(1) Positive Economics
(2) Normative Economics
(3) Welfare Economics
(4) Quantitative Economics (5) Deductive Economics
ตอบ 1 หนา 22 เศรษฐศาสตรวิเคราะห (Positive Economic) เปนการวิเคราะหพฤติกรรมทาง
เศรษฐกิจ โดยไมคาํ นึงถึงเปาหมายทางสังคม แตมุงที่จะอธิบายแตเพียงวาสิ่งนั้นคืออะไร เปน
อยางไร มากกวาที่จะอธิบายวาสิ่งนั้นควรเปนอยางไร
14. ขอดีของการแบงงานกันทําตามแนวคิดของทาน Adam Smith คือ
(1) ทําใหเกิดความชํานาญเฉพาะดาน (2) ยกระดับผลิตภาพของปจจัยการผลิตใหสูงขึ้น
(3) ผลผลิตจะเพิ่มมากขึ้น
(4) ถูกทุกขอ
(5) ถูกเฉพาะขอ 1 กับ 3
ตอบ 5 ดูคําอธิบายขอ 3. ประกอบ
15. ผูถือหุนประเภทใดที่ไดรับผลตอบแทนในรูปอัตราดอกเบี้ย
(1) หุนทุน
(2) หุนกู
(3) หุนสามัญ
(4) หุนบุริมสิทธิ์
(5) หุนวอรแรน
ตอบ 2 หนา 91 ผูถือหุนกูจะไมมีสิทธิเขารวมการดําเนินงานของบริษัท มีฐานะเปนเพียงเจาหนี้ และ
มีสิทธิไดรับผลตอบแทนเปนอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่แนนอนเสมอ ไมวาบริษัทจะมีกาํ ไรหรือ
ขาดทุนก็ตาม
16. ขอตอไปนี้ขอใดไมใชแนวคิดของลัทธิพาณิชยนิยม
(1) สงเสริมระบบการคาโดยรัฐ
(2) หนุนใหรัฐเขาควบคุมกลไกทางเศรษฐกิจ
(3) หนุนใหรัฐทําการคาแบบเกินดุล
(4) เชื่อวาโลหะมีคาเปนที่มาของความมั่งคั่ง
(5) สงเสริมใหมีการแบงงานกันทําตามความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ตอบ 5 หนา 10 ลัทธิพาณิชยนิยมจะเนนเรื่องการมีดุลการคาเกินดุล โดยพยายามสงสินคาออกไปขาย
มากกวาที่จะสั่งสินคาเขามา เพราะเชื่อวาจะทําใหมีโลหะทองคําและเงินไหลเขาประเทศเปน
จํานวนมาก ซึ่งจะทําใหประเทศเกิดความมั่งคั่ง สวนลัทธิเสรีนิยมจะเนนเรื่องการแบงงานกันทํา
ตามความชํานาญเฉพาะอยาง
17. ขอความในขอใดเปนเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรจุลภาค
(1) ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค
(2) ทฤษฎีหนวยผลิต
(3) ปญหาเกี่ยวกับการกําหนดขึ้นของราคาถั่วเหลือง
(4) ปญหาเกี่ยวกับความยืดหยุนของอุปสงคกับการผลักภาระภาษีของหนวยผลิต (5) ถูกทุกขอ
ตอบ 5 หนา 14 เศรษฐศาสตรจุลภาคเปนการศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจในสวนยอยของระบบ
เศรษฐกิจ ซึ่งสวนใหญมักจะเกี่ยวของกับเรื่องของราคาและธุรกิจ เชน การศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมผูบริโภค การกําหนดราคา การกําหนดจํานวนผลผลิตของหนวยธุรกิจ เปนตน
นักเศรษฐศาสตรบางทานจึงเรียกวา “ทฤษฎีราคา” หรือ “ทฤษฎีของหนวยธุรกิจ”
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18. กลไกราคาจะถูกนําไปใชนอยที่สุดในระบบเศรษฐกิจขอใด
(1) Capitalism
(2) Socialism (3) Planned Economy (4) Unplanned Economy (5) Mixed Economy
ตอบ 2 หนา 59 ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม (Socialism) รัฐบาลจะเขาถือกรรมสิทธิ์ในปจจัยการ
ผลิตทั้งหมด โดยรัฐบาลจะเปนผูวางแผนและดําเนินการทางดานกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ทั้งในเรื่องการผลิตและการจําหนายจายแจกผลผลิต โดยที่กลไกราคาจะไมมีบทบาทเลย
19. การรวมธุรกิจในแนว Vertical Integration คือ การรวม ……
(1) ธุรกิจที่ใชปจจัยการผลิตอยางเดียวกัน เขาไวดวยกัน
(2) ธุรกิจที่ผลิตสินคาอยางเดียวกัน เขาไวดวยกัน
(3) ธุรกิจที่รวมตั้งแตการผลิตวัตถุดิบไปจนถึงสินคาสําเร็จรูป เขาไวดวยกัน
(4) ธุรกิจที่อยูในกลุมตระกูลเดียวกัน เขาไวดวยกัน
(5) ธุรกิจที่อยูในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน เขาไวดวยกัน
ตอบ 3 หนา 110 Vertical Integration เปนการรวมธุรกิจในทางดิ่ง ซึ่งเปนการรวมวิธีการผลิต
สินคาตาง ๆ เขาดวยกัน โดยอาจรวมตั้งแตขั้นผลิตวัตถุดิบไปจนกระทั่งถึงขั้นผลิตเปน
สินคาสําเร็จรูป
20. ตลาดของสินคาใดจะกวางขวางหรือแคบ ขึ้นอยูกับ
(1) การคมนาคม
(2) ธรรมชาติของสินคา (3) นโยบายของรัฐ
(4) ถูกทุกขอ
(5) ถูกเฉพาะขอ 1 กับ 3
ตอบ 4 หนา 124 – 125 ขนาดของตลาดจะแคบหรือกวางยอมขึ้นอยูกับการคมนาคม ลักษณะของ
สินคาหรือธรรมชาติของสินคา นโยบายของรัฐบาล และความตองการสินคาของผูบริโภค
21. คํากลาวที่วา สินคานี้ตลาดเปนของผูขาย หมายความวา
(1) ผูขายสามารถกําหนดราคาสินคาไดมากกวาผูซื้อ (2) สินคามีจาํ นวนนอยไมเพียงพอกับความตองการ
(3) ตลาดดังกลาวมีผูขายเปนจํานวนมาก
(4) ถูกทุกขอ
(5) ถูกเฉพาะขอ 1 กับ 2
ตอบ 5 หนา 122 ตลาดเปนของผูขาย หมายถึง การที่สินคาและบริการมีปริมาณนอยจนกระทั่งผูขาย
สามารถขึ้นราคาใหสูงขึ้นไดตามความพอใจ
22. ตลาดในขอใดที่ผูขายไมมีอิทธิพลในการกําหนดราคา
(1) ตลาดผูขายนอยราย
(2) ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด
(3) ตลาดแขงขันสมบูรณ
(4) ตลาดผูขายสองราย
(5) ตลาดผูกขาด
ตอบ 3 หนา 129 เนื่องจากในตลาดแขงขันสมบูรณ ผูซ้ือและผูขายจะมีจํานวนมาก จนทําใหผูซ้ือหรือ
ผูขายคนใดคนหนึ่งไมมีอิทธิพลในการกําหนดราคา ดังนั้นราคาสินคาในตลาดนี้จึงถูกกําหนดขึ้น
โดยอุปสงคและอุปทานอยางแทจริง
23. สาเหตุสําคัญที่ทําใหสินคาในตลาดแขงขันสมบูรณมีราคาเทากันหมด เพราะวา
(1) สินคาของทุกหนวยผลิตเหมือนกันหมดในสายตาผูซ้ือ
(2) ผูซื้อมีความรูอยางสมบูรณตอภาวะตลาด
(3) ผูซื้อผูขายมีจํานวนมาก
(4) ผูซื้อผูขายทุกรายในตลาดเปนรายยอยหมด
(5) ถูกทุกขอ
ตอบ 2 หนา 130 ในตลาดแขงขันสมบูรณ ผูซื้อและผูขายจะตองมีการติดตอกันอยางใกลชิด เพราะถา
ผูขายรายใดเปลี่ยนแปลงราคาสินคาของตนในตลาด ผูซื้อและผูขายคนอื่น ๆ จะทราบทันที
เพราะราคาสินคาในตลาดแขงขันสมบูรณจะมีอยูเพียงราคาเดียว ไมวาจะทําการซื้อขาย ณ
สวนใดของตลาด
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24. Law of Diminishing Marginal Utility เปนกฎที่แสดงถึงความเกี่ยวของระหวาง
(1) ปริมาณสินคากับราคา
(2) ราคากับปริมาณเสนอขาย
(3) ปริมาณสินคากับความพอใจ
(4) ราคากับความพอใจ
(5) ความพอใจกับรายรับรวม
ตอบ 3 หนา 143 ทฤษฎีวาดวยการลดลงของอรรถประโยชนเพิ่ม อธิบายวา เมื่อบุคคลไดรับสินคาหรือ
บริการมาบําบัดความตองการเพิ่มขึ้นทีละหนวย ๆ อรรถประโยชนเพิ่ม (MU) ของสินคาหรือ
บริการหนวยที่ไดรับเพิ่มขึ้นจะลดนอยถอยลงตามลําดับ
25. ในชวงที่ MU ลดลง แตยังเปนบวกนั้น TU จะมีลักษณะเปนเชนใด
(1) ลดลงดวย
(2) ลดลงในอัตราที่ลดลง
(3) ลดลงในอัตราที่เพิ่มขึ้น
(4) เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง (5) เพิ่มขึ้นในอัตราที่เพิ่มขึ้น
ตอบ 4 หนา 144 ในขณะที่ MU ลดลง แตยังมีคาเปนบวกนั้น TU จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามจํานวนของ
สินคาที่บริโภคมากขึ้น แตจะเปนการเพิ่มในอัตราที่ลดลง จนเมื่อ TU มีคามากที่สุด MU จะมี
คาเทากับ 0 หลังจากนั้น TU จะเริ่มลดลงตาม MU และ ณ จุดนี้ MU จะเริ่มมีคาเปนลบ
(MU = อรรถประโยชนเพิ่ม, TU = อรรถประโยชนรวม)
26. ถา MUX/PX > MUY/PY และกําหนดวา ราคา X กับ Y คงที่ ผูบริโภคจะทําอยางไรจึงจะไดรับความ
พอใจสูงสุด
(1) ซื้อ X และ Y ลดลง
(2) ซื้อ X และ Y เพิ่มขึ้น
(3) ซื้อ X เพิ่ม และ Y ลดลง
(4) ซื้อ X ลดลง และ Y เพิ่มขึ้น (5) ซื้อ X เทากับซื้อ Y เพิ่มขึ้น
ตอบ 4 หนา 150 จากโจทย MUX/PX > MUY/PY (โดยที่ราคาสินคาทั้ง 2 ชนิดคงที่) ถาจะให
ผูบริโภคไดรับความพอใจสูงสุด ตองลดการบริโภคสินคา X ลง และซื้อสินคา Y ใหมากขึ้น
เพื่อให MU ของเงินหนวยสุดทายที่ใชซื้อสินคา X เทากับ MU ของเงินหนวยสุดทายที่ใช
ซื้อสินคา Y
27. ในการบริโภคสินคา X และ Y ถา PX = PY ดุลยภาพของผูบริโภคจะเกิดขึ้นตามขอใด
(1) MUX = 1/MUY
(2) MUX = PX
(3) MUY = PY
(4) MUX = TUY
(5) MUX = MUY
ตอบ 5 หนา 148 – 149 ในกรณีที่ผูบริโภคมีรายไดจํากัด ตองการซื้อสินคา 2 ชนิด โดยที่ราคาของ
สินคาทั้งสองชนิดเทากัน ผูบริโภคจะไดรับความพอใจสูงสุด เมื่อ MUX = MUY และเงินที่มีอยู
หมดพอดี
28. ถาสินคา 2 ชนิดทดแทนกันได แตไมสมบูรณ เสน IC จะมีลักษณะเปนเสน ……
(1) ตรงทอดลงจากซายไปขวา
(2) หักเปนมุมฉาก
(3) โคงออกจากจุดกําเนิด
(4) เวาเขาหาจุดกําเนิด
(5) ทอดขึ้นจากซายไปขวา
ตอบ 4 หนา 154 เสนความพอใจเทากัน (IC) จะเวาเขาหาจุดกําเนิดมากหรือนอยเพียงใดนั้น
ยอมขึ้นอยูกับอัตราเพิ่มของการทดแทนกันระหวางสินคา 2 ชนิด กลาวคือ ถาสินคา 2 ชนิด
ทดแทนกันไดแตไมสมบูรณ หรือทดแทนกันไดนอยเพียงใด เสน IC จะเวาเขาหาจุดกําเนิดมาก
เทานั้น แตถาสินคา 2 ชนิดทดแทนกันไดอยางสมบูรณ เสน IC จะมีลักษณะเปนเสนตรง
29. สวนเกินของผูบริโภคจะเพิ่มขึ้น ถา
(1) ราคาสินคาสูงขึ้น
(2) ราคาสินคาลดลง
(3) รายไดของผูบริโภคสูงขึ้น
(4) รายไดของผูบริโภคลดลง
(5) รสนิยมของผูบริโภคเปลี่ยนแปลง
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หนา 147 สวนเกินของผูบริโภคกับราคาสินคาจะมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม คือ
ถาราคาสินคาลดลง สวนเกินของผูบริโภคจะเพิ่มขึ้น

30. ผูบริโภคจะใชเงินจํานวนหนึ่งซื้อสินคา A, B และ C ซึ่งราคาของสินคาทั้งสามชนิดไมเทากันใหไดรับความ
พอใจสูงสุด เมื่อซื้อสินคาทั้งสามชนิดไปจนกระทั่ง
(1) MUA = MUB = MUC
(2) MUA = PA, MUB = MUC = PC
(3) MUA/PA = MUB/PB = MUC/PC
(4) เงินที่มีอยูหมดพอดี
(5) ถูกเฉพาะขอ 3 กับ 4
ตอบ 5 หนา 149 ผูบริโภคจะไดรับความพอใจสูงสุดจากการซื้อสินคา 3 ชนิด โดยที่ราคาของสินคาทั้ง
สามชนิดไมเทากัน ก็ตอเมื่ออรรถประโยชนเพิ่ม (MU) ของสินคาทั้ง 3 ชนิดหารดวยราคาของ
สินคาชนิดนั้น ๆ แลวมีคาเทากัน นั่นคือ MUA/PA = MUB/PB = MUC/PC และเงินที่มีอยู
หมดพอดี
31. เสนความพอใจเทากัน คือ เสนที่แสดงใหทราบถึงองคประกอบตาง ๆ ของ
(1) สินคา 2 ชนิดที่ใหความพอใจเทากัน
(2) สินคา 2 ชนิดที่ใหความพอใจเทากัน และเสียคาใชจายเทากัน
(3) สินคา 2 ชนิดที่ใหความพอใจเทากัน และไดความพอใจสูงสุด
(4) ความพอใจจากสินคา 2 ชนิดที่เทากัน
(5) ถูกทุกขอ
ตอบ 1 หนา 153 เสนความพอใจเทากัน (IC) คือ เสนที่แสดงใหทราบถึงองคประกอบตาง ๆ ของ
สินคา 2 ชนิดที่ใหความพอใจเทากัน ถึงแมวาสวนประกอบของสินคาทั้ง 2 ชนิดจะมีสัดสวน
ที่แตกตางกันก็ตาม
Â

ขอ 32 – 33
ถาผูบริโภคมีเงิน 20 บาท ราคาสินคา X และ Y เทากับ 2 และ 4 บาทตอหนวยตามลําดับ
จํานวนสินคา

MUX

MUY

1
2
3
4
5

8
4
3
2
1

16
14
12
8
4

32. ผูบริโภคจะตองซื้อ X และ Y อยางไร จึงจะไดรับความพอใจสูงสุด
(1) X = 4, Y = 3
(2) X = 2, Y = 4
(3) X = 5, Y = 2
(4) X = 5, Y = 2.5
(5) X = 5, Y = 1
ตอบ 2 หนา 149 – 150 จากโจทย PX = 2 บาทตอหนวย, PY = 4 บาทตอหนวย และผูบริโภคมีเงิน
20 บาท
จํานวนสินคา MUX MUY MUX/PX MUY/PY จากตาราง ความพอใจสูงสุดจะอยู
ที่ MUX/PX = MUY/PY = 2
1
8
16
4
4
ดังนั้นผูบริโภคจะซื้อสินคา X =
2
2
4
14
3.5
2 หนวย, ซื้อสินคา Y = 4 หนวย
3
3
12
1.5
3
4
2
8
1
จึงจะไดรับความพอใจสูงสุด และ
2
5
1
4
0.5
1
เงินที่มีอยู 20 บาทก็หมดพอดี
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33. ณ จุดที่ไดรับความพอใจสูงสุด ความพอใจทั้งหมดที่ไดรับเทากับ ……
(1) 59 Utils
(2) 62 Utils
(3) 48 Utils
(4) 69 Utils
(5) 34 Utils
ตอบ 2 หนา 149 – 150 จุดที่ไดรับความพอใจสูงสุดคือ MUX/PX = MUY/PY = 2 ความพอใจ
ทั้งหมด (TU) มาจากผลรวมของ MU ที่ไดจากการบริโภคสินคา 2 ชนิด นั่นคือจากการบริโภค
สินคา X = 8 + 4 = 12 และจากการบริโภคสินคา Y = 16 + 14 + 12 + 8 = 50 ฉะนั้น TU
ที่ไดรับจากการบริโภคสินคา X และ Y จะเทากับ 12 + 50 = 62 หนวย #
34. ฟงกชั่นอุปสงค คือ ฟงกชั่นที่แสดงถึงความสัมพันธระหวาง
(1) เสนอุปสงคกับเสนอุปทาน
(2) ปริมาณเสนอซื้อกับปจจัยตาง ๆ ที่เปนตัวกําหนดปริมาณเสนอซื้อ
(3) ราคาสินคากับตนทุนการผลิต (4) ราคาสินคา ตนทุน และกําไร (5) ถูกทุกขอ
ตอบ 2 หนา 170 ฟงกชั่นอุปสงคจะแสดงใหเห็นวาปริมาณซื้อของสินคาชนิดหนึ่ง ขึ้นอยูกับปจจัยตาง
ๆ ที่เปนตัวกําหนดปริมาณซื้อ
35. ขอตอไปนี้ขอใดที่ไมมีผลทําใหเสนอุปสงคของปลาทูเปลี่ยนแปลง
(1) ราคาปลาทู
(2) รสนิยมในการบริโภคปลาทู
(3) รายไดของผูบริโภคปลาทู
(4) จํานวนผูบริโภคปลาทู
(5) ราคาของปลาชนิดอื่นที่บริโภคทดแทนปลาทูได
ตอบ 1 หนา 172 – 173 ถาราคาปลาทูเปลี่ยนแปลงไปอยางเดียว โดยใหปจจัยอื่น ๆ คงที่ จะทําให
ปริมาณซื้อปลาทูเคลื่อนที่อยูบนเสนอุปสงคเสนเดิม (Move Along the Curve)
36. “Law of Demand” คือ กฎที่วาดวยความเกี่ยวของกันระหวาง
(1) ราคาผลผลิตกับตนทุน
(2) ปริมาณเสนอซื้อกับตนทุน
(3) ปริมาณเสนอซื้อกับราคา
(4) ราคากับกําไร
(5) ถูกทุกขอ
ตอบ 3 หนา 170 กฎวาดวยอุปสงค (Law of Demand) จะอธิบายความสัมพันธระหวางราคากับ
ปริมาณซื้อของสินคาชนิดหนึ่ง โดยสมมติใหปจจัยตัวอื่น ๆ อยูคงที่
37. ถา X กับ Y เปนสินคาใชทดแทนกัน เมื่อราคาของสินคา X ลดลง โดยปจจัยอื่น ๆ คงที่ ขอตอไปนี้ขอใด
ถูกตองที่สุด
(1) ปริมาณเสนอซื้อสินคา X เพิ่มขึ้น
(2) เสนอุปสงคของสินคา X ไมเปลี่ยนแปลง
(3) ปริมาณเสนอซื้อสินคา Y ลดลง
(4) เสนอุปสงคของสินคา Y จะลดลงไปทางซายของเสนเดิม
(5) ถูกทุกขอ
ตอบ 3 หนา 175 ในกรณีที่สินคา 2 ชนิดเปนสินคาที่ใชทดแทนกันได เมื่อราคาสินคาชนิดหนึ่งสูงขึ้น
หรือลดลง จะมีผลทําใหปริมาณเสนอซื้อของสินคาอีกชนิดหนึ่งสูงขึ้นหรือลดลงตามลําดับ จาก
โจทย เมื่อราคาสินคา X ลดลง จะทําใหมีการซื้อสินคา X เพิ่มขึ้น สงผลใหปริมาณเสนอซื้อ
สินคา Y ลดลง
38. ขอตอไปนี้ขอใดจัดวาเปนสินคา “Inferior Goods”
(1) ราคาลดลง เสนอซื้อจํานวนเทาเดิม
(2) ราคาสูงขึ้น เสนอซื้อจํานวนเพิ่มขึ้น
(3) รายไดสูงขึ้น เสนอซื้อจํานวนลดลง
(4) รายไดสูงขึ้น เสนอซื้อจํานวนเทาเดิม
(5) รายไดและราคาสินคาเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงขามกัน
ตอบ 3 หนา 175 สินคาดอยคุณภาพ (Inferior Goods) ความสัมพันธระหวางรายไดกับปริมาณเสนอ
ซื้อสินคาดอยคุณภาพจะเปนไปในทางตรงกันขาม กลาวคือ ถารายไดของผูบริโภคสูงขึ้น
ปริมาณเสนอซื้อสินคาประเภทนี้จะลดลง
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39. เหตุที่ทําใหเสนอุปสงคทอดลงจากซายไปขวา เพราะ
(1) ราคาสินคากับปริมาณเสนอซื้อแปรผันไปทางเดียวกัน
(2) ปริมาณเสนอซื้อกับเสนอขายแปรผันไปทางเดียวกัน
(3) ปริมาณเสนอซื้อกับเสนอขายแปรผันไปในทางกลับกัน
(4) ราคากับปริมาณเสนอซื้อแปรผันในทางกลับกัน
(5) กําหนดใหปจจัยอื่น ๆ คงที่
ตอบ 4 หนา 172 เสนอุปสงคจะมีลักษณะทอดลงจากซายไปขวา หรือมีความชันเปนลบ ทั้งนี้เพราะ
ราคาสินคากับปริมาณซื้อเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันขาม
40. ถาอุปสงคยืดหยุนมาก เมื่อราคาสินคาสูงขึ้นรายรับรวม (TR) จะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร
(1) สูงขึ้น
(2) ลดลง
(3) คงเดิม
(4) ลดลงแลวกลับสูงขึ้น
(5) สูงขึ้นแลวกลับลดลง
ตอบ 2 หนา 206 ถาอุปสงคของสินคาที่ขายมีความยืดหยุนมากกวา 1 (Ed > 1) เมื่อราคาสินคา
สูงขึ้น รายรับทั้งหมด (TR) ของผูขายจะลดลง แตเมื่อราคาลดลง รายรับของผูขายจะเพิ่มขึ้น
41. ถาอุปสงคของสินคา X มีความยืดหยุน = –2 เมื่อราคาลดลง 3% ปริมาณเสนอซื้อสินคา X จะ
(1) เพิ่มขึ้น 6%
(2) ลดลง 6%
(3) เพิ่มขึ้น 5%
(4) ลดลง 5%
(5) ไมอาจสรุปเนื่องจากขอมูลไมเพียงพอ
ตอบ 1 หนา 200 ความยืดหยุนของอุปสงคตอราคา = อัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณซื้อ (X)
อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคา (X)
ปริมาณซื้อสินคา (X)
–2 =
–3%
ปริมาณซื้อสินคา X เพิ่มขึ้น = –2 × (–3%) = 6%
42. ถาราคาสินคา X = 2 บาท ปริมาณเสนอซื้อ = 10 ก.ก.
ถาราคาสินคา X = 4 บาท ปริมาณเสนอซื้อ = 8 ก.ก.
จงหาความยืดหยุน (Ed) ณ ราคา 2 บาท
(1) –2
(2) –0.5
(3) +2
(4) +0.5
ตอบ ไมมีขอถูก หนา 202 Ed = Q1 – Q2 × P
P1 – P2 Q
2 = 2 × 2 = –1
Ed = 102 –– 48 × 10
–2 10
5
Ed = –0.2 #

(5) –2.5

43. ความยืดหยุนของอุปสงคตอรายได คือ ตัวที่บอกใหรูวาเมื่อ …… เปลี่ยนแปลงไปแลวจะสงผลทําให ……
เปลี่ยนแปลงไปเทาไร ? (จงเติมขอความที่ขาดไป)
(1) รายได, รายรับรวม
(2) รายได, ปริมาณเสนอซื้อ
(3) ราคา, รายได
(4) ราคา, รายรับรวม
(5) รายได, ปริมาณเสนอขาย
ตอบ 2 หนา 212 ความยืดหยุนของอุปสงคตอรายไดจะแสดงใหเห็นถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณเสนอซื้อของสินคาชนิดหนึ่ง ซึ่งตอบสนองตออัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได โดย
สมมติใหส่ิงอื่น ๆ คงที่

