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คําสั่ง

ใหนักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว

1. ปจจุบันประเทศใดไมมีปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
(1) ไทย
(2) สหรัฐอเมริกา
(3) ญี่ปุน
(4) บรูไน
(5) ผิดทุกขอ
ตอบ 5 หนา 41 ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ไดแก ผลิตอะไร (What) ผลิตอยางไร (How) และ
ผลิตเพื่อใคร (For Whom) ซึ่งจะเกิดขึ้นกับทุกระบบเศรษฐกิจ
2. การกําหนดวาใครจะเปนผูผลิตสินคาอะไร อยางไร และแจกจายใหกับใครโดยหนวยงานวางแผนกลาง
มักจะเกิดขึ้นในประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบใด
(1) เสรีนิยม
(2) สังคมนิยม
(3) ทุนนิยม
(4) ประชาธิปไตย
(5) ผสม
ตอบ 2 หนา 49 ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมรัฐบาลจะเปนผูวางแผนวาจะผลิตอะไร ผลิตเทาใด
ผลิตอยางไร และผลิตเพื่อใคร เพราะกรรมสิทธิ์ในปจจัยการผลิตทั้งหมดหรือสวนใหญเปน ของ
รัฐบาล
3. เรื่องใดจัดวาเปนการศึกษาเศรษฐศาสตรมหภาค
(1) พฤติกรรมการบริโภคของชาวเมืองหลวง
(2) ราคาขาวในตลาดโลก
(3) การตัดสินใจลงทุนของชาวตางชาติ
(4) การลงทุนภายในประเทศ
(5) การประกันราคายางพารา
ตอบ 4 หนา 7 เศรษฐศาสตรมหภาค เปนการศึกษาถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจสวนรวม ซึ่งเปนเรื่องที่จะ
กระทบกระเทือนถึงบุคคล หนวยการผลิต และอุตสาหกรรมทั้งหมดของประเทศ เชน ศึกษาถึง
ผลิตผลรวม อัตราการจางงาน การเงินและการธนาคาร เปนตน
4. รายไดประชาชาติมีความสําคัญอยางไร
(1) ใชวัดขนาดของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
(2) ใชวัดฐานะทางการเงินของประเทศ
(3) ใชวัดระดับการจางงานของประเทศ
(4) ใชวัดอํานาจซื้อของภาคเอกชนในประเทศ
(5) ใชวัดความสามารถในการบริหารของรัฐบาล
ตอบ 1 หนา 65, 75 รายไดประชาชาติ เปนตัวเลขดัชนีที่ใชวัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ
ดังนั้นจึงถือวาเปนเครื่องมือสําคัญที่ใชในการเปรียบเทียบฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ
ในระยะเวลาตาง ๆ กัน และใชเปรียบเทียบฐานะทางเศรษฐกิจกับประเทศตาง ๆ ดวย
5. Liquidity Trap จะเกิดขึ้นในกรณีใด
(1) คนนําเงินที่มีอยูทั้งหมดไปซื้อหลักทรัพย
(2) อัตราดอกเบี้ยและราคาหลักทรัพยสูงสุด
(3) อัตราดอกเบี้ยและราคาหลักทรัพยต่ําสุด
(4) อัตราดอกเบี้ยต่ําสุดและราคาหลักทรัพยสูงสุด (5) คนจะนําเงินที่มอี ยูทั้งหมดไปฝากธนาคาร
ตอบ 4 หนา 245 กับดักความปรารถนาที่จะถือเงิน (Liquidity Trap) เปนสภาวะที่อัตราดอกเบี้ย
ต่ําสุด และราคาหลักทรัพยสูงสุด ซึ่งผูถือเงินเพื่อเก็งกําไรจะถือเงินไวจนกวาอัตราดอกเบี้ย
จะเปลี่ยนแปลง ในกรณีนี้เสนความปรารถนาที่จะถือเงินจะเปนเสนตรงขนานกับแกนนอน
6. จากสมการการบริโภค C = a + bY ตัว a ในสมการดังกลาว หมายถึงอะไร
(1) MPC
(2) MPS
(4) การบริโภคที่ขึ้นอยูกับรายได
(5) ระดับการบริโภคเมื่อไมมีรายได

(3) APC
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ตอบ 5 หนา 107 ตัว a ในสมการดังกลาว หมายถึง การใชจายเพื่อการบริโภคโดยอิสระ
(Autonomous Consumption) ซึ่งไมข้ึนอยูกับรายได หรือเปนการใชจายเพื่อการบริโภค
ในขณะที่ไมมีรายได
7. การใชจายเพื่อการลงทุนมีความสําคัญในการเปลี่ยนแปลงรายไดประชาชาติในระยะสั้น เนื่องจากการทํางาน
ของคาใด
(1) MEC
(2) MPC
(3) ตัวเรง
(4) ตัวทวี
(5) อัตราดอกเบี้ย
ตอบ 4 หนา 156 การใชจายเพื่อการลงทุนในระยะสั้นจะเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ดังนั้นถาการลงทุน
เปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย จะมีผลทําใหรายไดประชาชาติเปลี่ยนแปลงไปมากกวา 1 หนวย สวน
จะมากกวา 1 หนวยเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับการทํางานของตัวทวี
8. ในระบบเศรษฐกิจแบบปด อุปสงครวมของประเทศจะประกอบดวยอะไรบาง
(1) C + I
(2) C + I + G
(3) C + I + G + X
(4) C + I + G + X – M
(5) C + I + G + T + X – M
ตอบ 2 หนา 153 องคประกอบของรายไดประชาชาติในระบบเศรษฐกิจแบบปด ไดแก การใชจาย เพื่อ
การบริโภค (C) การใชจายเพื่อการลงทุน (I) และการใชจายของรัฐบาล (G)
9. ทฤษฎีใดที่อธิบายถึงความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงระดับการใชจายเพื่อการบริโภคกับการ
เปลี่ยนแปลงระดับการลงทุน
(1) ทฤษฎีวาดวยตัวทวี
(2) ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค
(3) ทฤษฎีวาดวยตัวเรง
(4) ทฤษฎีการลงทุน
(5) ทฤษฎีของเคนส
ตอบ 3 หนา 166 การทํางานของตัวเรง จะแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงระดับ
การใชจายเพื่อการบริโภคกับการเปลี่ยนแปลงระดับการลงทุน ซึ่งมีสูตร คือ
ตัวเรง (A) = ∆∆CI
10. รัฐบาลสามารถใชนโยบายการเงินในการแกไขภาวะเศรษฐกิจตกต่ําไดอยางไรบาง
(1) เพิ่มอัตราภาษี
(2) ใชนโยบายงบประมาณขาดดุล
(3) ลดอัตรารับชวงซื้อลดตั๋วเงิน
(4) ประกาศขายหลักทรัพยรัฐบาล
(5) เพิ่มอัตราเงินสดสํารองตามกฎหมาย
ตอบ 3 หนา 191 – 192 ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา อํานาจซื้อของประชาชนจะนอยกวาปริมาณสินคา
และบริการ ซึ่งอาจผลักดันใหราคาสินคาโดยทั่วไปตกต่ําลงจนเกิดภาวะเงินฝดขึ้นได ในกรณีนี้ถา
ธนาคารกลางลดอัตรารับชวงซื้อลดตั๋วเงินก็จะทําใหประชาชนสามารถกูเงินไดมากขึ้น และมี
อํานาจซื้อสูงขึ้นได
11. โรงรับจํานําถือวาเปนสถาบันการเงินในตลาดใด
(1) ตลาดเงินในระบบ (2) ตลาดเงินนอกระบบ
(3) ตลาดทุนในระบบ
(4) ตลาดทุนนอกระบบ
(5) ตลาดซื้อขายลวงหนา
ตอบ 1 หนา 255, 263 ตลาดเงินในระบบ หมายถึง แหลงการเงินที่ใหกูยืมในระยะสั้น ซึ่งเปน
ลักษณะของการกูยืมทางออม โดยดําเนินการผานสถาบันการเงินตาง ๆ เชน ธนาคารพาณิชย
บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย โรงรับจํานํา เปนตน
12. ผลิตภัณฑในประเทศเบื้องตน (GDP) ของประเทศไทย จะแสดงใหเห็นถึงการผลิตของคนกลุมใด
(1) คนไทยในประเทศ
(2) คนไทยในตางประเทศ
(3) คนตางชาติในประเทศไทย

(4) ถูกเฉพาะขอ 1 และขอ 2

(5) ถูกเฉพาะขอ 1 และขอ 3
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ตอบ 5 หนา 66 ผลิตภัณฑในประเทศเบื้องตน (GDP) คือ มูลคารวมของสินคาและบริการขั้นสุดทาย
ที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ (ไมคํานึงถึงสัญชาติของผูผลิต) ซึ่งคิดตามราคาตลาดในระยะเวลา 1 ป
13. ดัชนีที่เราใชวัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ไดแกขอใด
(1) จํานวนประชากร
(2) จํานวนใบอนุญาตกอสรางอาคาร
(3) รายไดที่แทจริงตอหัวของประชากรในประเทศ
(4) คาใชจายที่กินทุน
(5) ดัชนีราคาสินคาผูบริโภค
ตอบ 3 หนา 8 ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ คือ การที่มีการลงทุน มีการผลิตและมีการบริโภค
สินคาและบริการเพิ่มมากขึ้น อันเปนการแสดงถึงความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู
อยางจํากัด เพื่อใหประชากรมีความอยูดีกินดี ซึ่งเราสามารถวัดไดจากตัวเลขรายไดประชาชาติที่
แทจริง และรายไดที่แทจริงตอหัวของประชากรในประเทศนั้น ๆ
14. ปจจุบันรัฐบาลไทยกําลังเนนเปาหมายทางเศรษฐกิจ ขอใดเปนอันดับตน
(1) การเติบโตทางเศรษฐกิจ
(2) การมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
(3) ความยุติธรรมทางเศรษฐกิจ
(4) การมีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ
(5) การหลุดพนจากวัฏจักรทางเศรษฐกิจ
ตอบ 1 (ดูคําอธิบายขอ 13. ประกอบ) ในปจจุบันรัฐบาลไดกระตุนเศรษฐกิจโดยใชมาตรการตาง ๆ
เชน การสงเสริมการลงทุน, การใชจายเงินงบประมาณที่กูจากญี่ปุนตามโครงการมิยาซาวาแพลน
จํานวน 53,000 ลานบาท เพื่อใหเกิดการจางงาน, การลดภาษีมูลคาเพิ่มจาก 10% เปน 7%
เพื่อเพิ่มอํานาจซื้อของประชาชน เปนตน
15. DPI แตกตางจาก PI เทากับเทาไร
(1) จํานวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
(2) จํานวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
(3) รายไดสุทธิจากตางประเทศ
(4) จํานวนเงินโอน
(5) ผิดทุกขอ
ตอบ 2 หนา 68, 70 รายไดสวนบุคคลสุทธิ (DPI) เปนรายไดของบุคคลที่สามารถนําไปใชจายเพื่อซื้อ
สินคาและบริการไดจริง ๆ หลังจากไดหักภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาออกแลว สวนรายไดสวน–
บุคคล (PI) ถือวาเปนรายไดที่ยังไมพนภาระภาษี เปนเพียงรายไดที่ตกมาถึงมือบุคคลเทานั้น
16. ตัวรั่วไหล (Leakage) ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ไดแกขอใด
(1) การใชจายของประชาชนในประเทศ (2) การลงทุนของภาคเอกชน
(3) การใชจายของรัฐบาล
(4) การสงสินคาออก
(5) การเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ตอบ 5 หนา 153 ตัวรั่วไหลในระบบเศรษฐกิจ จะมีความสัมพันธในทางตรงกันขามกับรายได
ประชาชาติ ไดแก การออม (S) การจัดเก็บภาษีของรัฐบาล (T) และการนําสินคาเขา (M)
17. เราเรียกภาวะเศรษฐกิจที่ปริมาณเงินทีม่ ีอยูไ มเพียงพอกับความตองการกูยืมในขณะที่การลงทุนกําลัง
ขยายตัว วาอยางไร
(1) ภาวะเงินฝด
(2) ภาวะเงินเฟอ
(3) ภาวะเงินตึง
(4) ภาวะถดถอย
(5) ภาวะตกต่ํา
ตอบ 3 หนา 181 ภาวะเงินตึง เปนภาวะทางเศรษฐกิจที่ปริมาณเงินที่มีอยูไ มเพียงพอกับความตองการ
ในการกูยืม โดยมักจะเกิดขึ้นในขณะที่การลงทุนกําลังขยายตัว ถือวาเปนภาวะที่ไมสงผลดีตอ

เศรษฐกิจของประเทศ เพราะจะทําใหการลงทุนตองชะงักงัน เกิดการลมละลายของธุรกิจ
ขนาดเล็กและทําใหการผลิต การจางงาน และรายไดของคนทั่วไปลดลง
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18. ภาวการณแบบใดที่มีผลดีตอระบบเศรษฐกิจ
(1) ภาวะเงินเฟออยางออน
(2) ภาวะเงินเฟออยางปานกลาง
(3) ภาวะเงินฝด
(4) ภาวะการวางงาน
(5) ภาวะถดถอย
ตอบ 1 หนา 174 ภาวะเงินเฟออยางออน เปนภาวะที่ระดับราคาสินคาโดยทั่วไปสูงขึ้นประมาณ
รอยละ 1 – 5 ตอป ภาวะเงินเฟอระดับนี้จะไมมีผลเสียตอเศรษฐกิจของประเทศ แตกลับเปน
ผลดี เพราะในระยะที่ราคาสินคาเริ่มสูงขึ้น จะจูงใจใหผูผลิตขยายการลงทุนมากขึ้น และยัง
สงผลใหมีการใชปจจัยการผลิตตาง ๆ มากขึ้นดวย
19. ขอใดถือวาเปนเงินโอนภาคเอกชน
(1) เงินบําเหน็จบํานาญ
(2) เงินเดือนพนักงานบริษัท
(3) เงินประจําตําแหนง
(4) เงินมรดก
(5) เงินงบประมาณ
ตอบ 4 หนา 69 เงินโอนสวนบุคคล ไดแก เงินที่ธุรกิจหรือบุคคลตาง ๆ บริจาคเพื่อการกุศล โดย
มิไดหวังผลกําไร รวมทั้งทรัพยสินที่ยกใหกันระหวางบุคคล เชน บิดายกมรดกใหบุตร เปนตน
20. ในการเปรียบเทียบฐานะทางเศรษฐกิจกับประเทศอื่น ๆ เราควรใชดัชนีตัวใด (1) GDP
(2) GNP
(3) NI
(4) DPI
(5) Per Capita
Income
ตอบ 5 หนา 72 รายไดเฉลี่ยตอคนตอป (Per Capita Income) สามารถนําไปเปรียบเทียบฐานะทาง
เศรษฐกิจกับประเทศอื่นได ซึ่งไดจาก
Per Capita Income = รายไดประชาชาติ (NI)
จํานวนประชากรทั้งหมด
21. ถารายไดประชาชาติในป 2540 เทากับ 150,000 ลานบาท และดัชนีราคาของป 2540 เทากับ 150
รายไดประชาชาติที่แทจริงจะเปนเทาใด
(1) 10,000 ลานบาท
(2) 100,000 ลานบาท (3) 1,000,000 ลานบาท (4) 15,000 ลานบาท (5) 150,000 ลานบาท
รายไดประชาชาติเปนตัวเงิน × ดัชนีราคาปฐาน
ตอบ 2 หนา 73 รายไดประชาชาติที่แทจริง =
ดัชนีราคาปีเดียวกัน
× 100
= 100,000 ลานบาท
รายไดประชาชาติที่แทจริง = 150,000
150
22. รายไดประเภทใดที่นํามานับรวมในรายไดประชาชาติ
(1) เงินสงเคราะหคนพิการ
(2) รายไดจากการคายาเสพยติด
(3) เงินรางวัลที่ไดรับจากการถูกสลากกินแบงรัฐบาล
(4) เงินกําไรจากการรับเหมากอสราง
(5) ถูกเฉพาะขอ 3 และขอ 4
ตอบ 4 หนา 86 – 88 รายไดที่จะนํามาคํานวณในรายไดประชาชาติ จะตองเปนรายไดที่ไดรับจากการ
นําปจจัยการผลิตไปรวมในการผลิตสินคาและบริการ อันไดแก แรงงาน ที่ดิน ทุน และการ
ประกอบการ ฉะนั้น NI = คาจาง + คาเชา + ดอกเบี้ย + กําไร
23. ตามทฤษฎีของเคนส เสน 45 องศา ที่อยูระหวางแกนรายไดประชาชาติและแกนคาใชจายรวม คือเสนอะไร
(1) อุปสงครวม
(2) อุปทานรวม
(3) เสนการออม

(4) เสนการลงทุน
(5) เสนการใชจายเพื่อการบริโภค
ตอบ 2 หนา 147 เสนอุปทานรวมจะทํามุม 45 องศา กับแกนนอน ซึ่งแสดงวาทุก ๆ จุดบนเสน
อุปทานรวม ผลผลิตรวมจะมีมูลคาเทากับรายจายรวม
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24. การลดภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีเงินไดสวนบุคคลของรัฐบาล เปนนโยบายประเภทใด
(1) เปนนโยบายการเงินเพื่อกระตุนอุปสงครวมของประเทศ
(2) เปนนโยบายการเงินเพื่อกระตุนการลงทุนภายในประเทศ
(3) เปนนโยบายการคลังเพื่อกระตุนอุปสงครวมของประเทศ
(4) เปนนโยบายการคลังเพื่อกระตุนการลงทุนผลิตสินคาเพื่อการสงออก
(5) เปนนโยบายใหกําลังใจแกประชาชนในยามเศรษฐกิจฝดเคือง
ตอบ 3 หนา 364 การลดภาษีอากรเพื่อกระตุนอุปสงครวมของประเทศ ดวยวิธีการใหประชาชนมีการ
จับจายใชสอยเพิ่มมากขึ้น ถือวาเปนเครื่องมือหนึ่งของนโยบายการคลัง
25. ขอใดแสดงใหเห็นถึงการเกิดภาวะเงินเฟอ
(1) การกักตุนสินคาทั่วไป
(2) การประกาศลดคาเงินบาท
(3) การประกาศลดภาษี
(4) การเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาผูบริโภค (5) การขาดดุลงบประมาณ
ตอบ 4 หนา 174 ภาวะเงินเฟอ เปนภาวะที่ระดับราคาสินคาโดยทั่วไปเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว
ซึ่งดูไดจากดัชนีราคาผูบริโภค
26. ธนาคารพาณิชยในประเทศไทย มีการดําเนินงานในระบบใด
(1) ธนาคารอิสระ
(2) ธนาคารสาขา
(3) ธนาคารกลุม
(4) ธนาคารลูกโซ
(5) ถูกทั้งขอ 3 และขอ 4
ตอบ 2 หนา 267 ระบบธนาคารสาขา เปนระบบธนาคารที่มีสาขาตั้งแต 2 แหงขึ้นไป กระจายการ
ดําเนินงานอยูทั้งในและนอกประเทศ เชน ธนาคารพาณิชยในประเทศไทย
27. การสรางเงินฝากในระบบเศรษฐกิจโดยการใหกูยมื นัน้ เปนหนาที่ที่สําคัญของใคร
(1) รัฐบาล
(2) ธนาคารกลาง
(3) ธนาคารพาณิชย
(4) นักธุรกิจ
(5) นักการเมือง
ตอบ 3 หนา 269 หนาที่หลักของธนาคารพาณิชยก็คือ การสรางเงินฝาก ซึ่งธนาคารจะนําเงินดังกลาว
ไปดําเนินการ 3 ทางดวยกัน คือ ใหลูกคากูยืมและรับซื้อลดตั๋วเงิน ลงทุนในหลักทรัพยรัฐบาล
และลงทุนในอสังหาริมทรัพยตาง ๆ
28. โดยปกติการออกธนบัตรในประเทศไทยเปนหนาที่ของหนวยงานใด
(1) กระทรวงการคลัง
(2) สํานักนายกรัฐมนตรี
(3) สํานักงบประมาณ
(4) สํานักงานกรรมาธิการดานการเงิน (5) ธนาคารแหงประเทศไทย
ตอบ 5 หนา 280 ธนาคารกลาง หรือธนาคารแหงประเทศไทย จะมีหนาที่ออกธนบัตร เพื่อจะได
ควบคุมปริมาณธนบัตรที่ใชหมุนเวียนใหพอดีกับความตองการของธุรกิจ และประชาชนทั่วไป
29. ภาษีของไทยประเภทใดที่จัดเก็บในอัตรากาวหนา
(1) ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
(2) ภาษีมูลคาเพิ่ม
(3) ภาษีรานคา
(4) ภาษีบํารุงทองที่
(5) ภาษีสรรพสามิต
ตอบ 1 หนา 325 – 326 อัตราภาษีกาวหนา เปนอัตราภาษีที่สูงขึ้นเมื่อฐานภาษีหรือรายไดเพิ่มขึ้น เชน
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่ประเทศไทยจัดเก็บอยู ซึ่งถือไดวาเปนอัตราภาษีที่ใหความ เปนธรรม
แกสังคมอยางดีเยี่ยม

30. การเกิดภาวะเงินเฟอ เปนปญหาที่เกิดขึ้นในตลาดใด
(2) ตลาดทุน
(3) ตลาดสินคา
(4) ตลาดแรงงาน
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(1) ตลาดเงิน
(5) ตลาดหลักทรัพย

ตอบ 3 หนา 176 การขาดเสถียรภาพในตลาดสินคา หมายถึง การเกิดความไมสมดุลระหวาง
ความตองการซื้อสินคากับปริมาณสินคาที่ผลิตได ซึ่งจะสงผลใหระดับราคาสินคาและบริการ
โดยทั่วไปสูงขึ้นอยางรวดเร็ว จนกอใหเกิดภาวะเงินเฟอในที่สุด
31. คาใดที่แสดงใหเห็นวารายไดเพิ่มขึ้น 1 หนวย จะมีการใชจายเพื่อการบริโภคเพิ่มขึ้นจํานวนหนึ่ง
(1) MPC
(2) MPM
(3) MPI
(4) APC
(5) APS
ตอบ 1 หนา 109 ความโนมเอียงที่จะใชจายอุปโภคหรือบริโภคเมื่อรายไดเพิ่มขึ้น 1 หนวย (MPC)
เปนอัตราสวนระหวางการเปลี่ยนแปลงของการใชจายในการบริโภค กับการเปลี่ยนแปลงของ
รายได ซึ่งมีสูตร คือ MPC = ∆∆CY
32. การคํานวณรายไดประชาชาติวิธีใดทําใหเกิดการนับซ้ําไดงายที่สุด
(1) ดานรายได
(2) ดานรายจาย
(3) ดานการลงทุน
(4) ดานการบริโภค
(5) ดานการผลิตโดยใชมูลคาผลผลิตขั้นสุดทาย
ตอบ 5 หนา 82 การเก็บตัวเลขรายไดประชาชาติเฉพาะสวนที่เปนผลิตผลขั้นสุดทายจะทําไดยาก และ
มักเกิดการนับซ้ําไดงาย ดังนั้นเพื่อขจัดปญหานี้จึงใชวิธีการคํานวณโดยคิดเพียงมูลคา
ที่
เพิ่มขึ้นจากการผลิตในแตละขั้นเทานั้น
33. จากสมการการบริโภค C = 3,000 + 0.8Y ถาคนในประเทศมีการใชจายเพื่อการบริโภคเพิ่มขึ้น
10,000 ลานบาท จะทําใหรายไดประชาชาติเปลี่ยนแปลงไปอยางไร
(1) เพิ่มขึ้น 10,000 ลานบาท
(2) ลดลง 10,000 ลานบาท (3) เพิ่มขึ้น 50,000 ลานบาท
(4) ลดลง 50,000 ลานบาท
(5) ไมเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการผลิตมิไดเปลี่ยนแปลง
ตอบ 3 หนา 107, 158 สูตร ∆Y
= K.∆C
1 × 10,000 = 1 × 10,000 = 1 × 10,000
∆Y =
1 − MPC
1 − 0.8
0.2
∴ รายไดประชาชาติเพิ่มขึ้น
= 50,000 ลานบาท
34. ขอใดเปน “ตัวกระตุน” (Injection) ในระบบเศรษฐกิจ (1) การออมและการบริโภคของภาคเอกชน
(2) การลงทุนและการเก็บภาษี
(3) การใชจายทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ
(4) การสงออกและการนําเขา
(5) การใชจายของรัฐและการเก็บภาษี
ตอบ 3 หนา 153 ตัวกระตุน จะมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงใน
รายไดประชาชาติ ซึ่งไดแก การใชจายเพื่อการลงทุนของเอกชน (I) การใชจายของรัฐบาล (G)
และการสงสินคาออก (X)
35. บุคคลกลุมใดเปนผูที่ไดรับผลดีจากการเกิดภาวะเงินเฟอ
(1) เจาหนี้
(2) ลูกหนี้
(3) รัฐบาล
(4) ขาราชการ
(5) ผิดทุกขอ
ตอบ 2 หนา 178 ลูกหนี้โดยทั่วไป จะไดรับประโยชนจากภาวะเงินเฟอ เพราะลูกหนี้จะมีรายได
เปนตัวเงินสูงขึ้น จึงอยูในฐานะที่จะชําระหนี้ได
36. ถาเงินสํารองตามกฎหมายและเงินสดที่ธนาคารเก็บไวจายใหแกลูกคารวมกันเทากับ 25% เมื่อมีผูถอนเงิน
ออกจากระบบธนาคารเพื่อไปลงทุน 100 ลานบาท จะมีผลใหระบบธนาคารตองหดเครดิตไปเทาใด

(1) 25 ลานบาท
(4) 125 ลานบาท

(2) 100 ลานบาท
(5) 400 ลานบาท
EC 112 page 7

= R%∆+PL%
100 × 100
∆D
= − 25
∴ ธนาคารทั้งระบบตองหดเครดิตเปนเงิน 400 ลานบาท

ตอบ 5 หนา 301

สูตร

∆D

(3) 500 ลานบาท

100
= −25%
= –400

37. ถาสมการการลงทุน I = 200 + 0.1Y และ MPC = 0.8 ผลการทํางานของตัวคูณในกรณีที่มีการลงทุน
แบบอิสระเพิ่มขึ้น 300 ลานบาท จะทําใหรายไดประชาชาติเปลี่ยนแปลงไปอยางไร
(1) เพิ่มขึ้น 200 ลานบาท
(2) เพิ่มขึ้น 300 ลานบาท
(3) เพิ่มขึ้น 1,000 ลานบาท
(4) เพิ่มขึ้น 1,500 ลานบาท
(5) ลดลง 1,000 ลานบาท
ตอบ 4 หนา 198 สูตร
∆Y
= K.∆I
1 × 300 = 1 × 300
= 1 − MPC
1 − 0.8
1 × 300
= 1,500 ลานบาท
∴ รายไดประชาชาติเพิ่มขึ้น
= 0.2
38. ธนบัตรของไทยจัดอยูในระบบเงินตรามาตราใด
(1) มาตราปริวรรตทองคํา
(2) มาตราเนื้อทองคํา
(3) มาตราทวิธาตุ
(4) มาตรากระดาษแท
(5) มาตรากระดาษที่นาํ มาขึ้นเปนโลหะไมได
ตอบ 5 หนา 231 มาตรากระดาษชนิดที่นํามาขึ้นเปนโลหะไมได คือ มาตราที่กําหนดวาการออกธนบัตร
ตองมีโลหะหนุนหลังอยูบาง เชน มีทุนสํารองเงินตราเปนเงินตราตางประเทศหรือทองคํา เปนตน
และกําหนดใหคาของเงินตราเทียบเทากับทองคํา แตจะนําธนบัตรมาขึ้นเปนทองคําไมได
39. งบประมาณแบบใดที่รัฐบาลนํามาใชในชวงภาวะเศรษฐกิจถดถอย
(1) งบประมาณสมดุล
(2) งบประมาณเกินดุล
(3) งบประมาณขาดดุล
(4) งบประมาณคงที่
(5) งบประมาณเพิ่มเติม
ตอบ 3 หนา 374 เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือตกต่ํา จะพบวา ประชาชนมีอํานาจซื้อต่ํา รัฐบาล
ควรใชนโยบายการคลังเพื่อเพิ่มอํานาจซื้อใหกับประชาชน โดยการลดอัตราภาษีอากรใหต่ําลง
และเพิ่มการใชจายของรัฐบาลใหสูงขึ้น กลาวคือ การมีงบประมาณแบบขาดดุลนั่นเอง
40. รายไดประชาชาติประเภทใดที่สามารถวัดอํานาจซื้อของคนในประเทศได
(2) GNP
(3) NNP
(4) NI
ตอบ 5 (ดูคําอธิบายในขอ 15. ประกอบ)

(1) GDP
(5) DPI

41. รายไดสุทธิจากตางประเทศทําใหมูลคาของ GNP แตกตางไปจากรายไดประชาชาติประเภทใด
(1) GDP
(2) NNP
(3) NI
(4) PI
(5) DPI
ตอบ 1 หนา 66 GNP = GDP + F (จากสมการนี้ F หมายถึง รายไดสุทธิจากตางประเทศ ซึ่งเปน
รายไดที่ทําใหคา GNP สูงกวาคา GDP)
42. ถาหากคาใชจายในการลงทุนโดยอิสระเพิ่มขึ้น 100 ลานบาท ในขณะที่ MPS = 0.2 และ MPI = 0.1
ผลจากการทํางานของตัวทวีทําใหรายไดประชาชาติเปลี่ยนแปลงไปอยางไร

(1) ไมเปลี่ยนแปลง
(4) เพิ่มขึ้น 25 ลานบาท

(2) เพิ่มขึ้น 100 ลานบาท
(5) เพิ่มขึ้น 1,000 ลานบาท

(3) เพิ่มขึ้น 500 ลานบาท

