
แนวขอ้สอบวชิา เศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
1.       การสร้างความสมดุลของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเนน้ใหเ้กิดกบัสิ งใดมากที สุด  

ก.  ความสมดุลระหวา่งมนุษยก์บัสิ งแวดลอ้ม             

ข.  ความสมดุลระหวา่งสินคา้ต่างประเทศกบัสินคา้ไทย  

ค.  ความสมดุลระหวา่งอุตสาหกรรมกบัเกษตรกรรม  

ง.  ความสมดุลของความเจริญทางเทคโนโลยกีบั ภูมิปัญญาไทย  

ตอบ  ง.  ความสมดุลของความเจริญทางเทคโนโลยกีบั ภูมิปัญญาไทย  
 
 
2.       จุดกาํเนิดของแนวคิดทฤษฎีใหม่ของหลกัการเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ1นในพื1นที จงัหวดัใด  

ก.  จงัหวดัสระบุรี                                                           ข.  จงัหวดัเชียงใหม่  

ค.  จงัหวดักาฬสินธ์                                                       ง.  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  
ตอบ  ก.  จงัหวดัสระบุรี  
 
 
3.       สาเหตุใดจึงตอ้งมีการประกาศใชเ้ศรษฐกิจพอเพียง  
ก.  สินคา้เกษตรมีราคาสูง                                             ข.  เศรษฐกิจมีการขยายตวัสูงขึ1น  

ค.  ปริมาณสินคา้ในการบริโภคมากเกินไป               ง.  เกิดภาวะขาดแคลนสินคา้อุปโภคบริโภค  

ตอบ   ก.  สินคา้เกษตรมีราคาสูง  
 
 
4.       แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัแรกในปีพ.ศ. 2504 เป็นตน้มาไทยมีการเนน้หนกัในการ 
พฒันาในดา้นใด  

ก.  การทหาร                                                                    ข.  การเกษตร  

ค.  อุตสาหกรรม                                                              ง.  ดา้นการบริการ  

ตอบ  ข.  การเกษตร  
 
 
5.       แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติของไทยเนน้การพฒันาในดา้นใดเป็นสาํคญั  

ก.  เนน้การส่งออก                                                         ข.  เนน้การออม  

ค.  โครงสร้างพื1นฐาน                                                   ง.  เนน้การกระจายรายได ้ 

ตอบ  ข.  เนน้การออม  
 
 
 
 
 
6.       ความอ่อนแอของเศรษฐกิจไทยมีสาเหตุมาจาก ปัจจยัในดา้นใดมากที สุด  



ก.  ความอ่อนแอทางวฒันธรรม                                   ข.  การพึ งพิงการส่งออกมากเกินไป  

ค. การกีดกนัทางการคา้ระหวา่งประเทศ                   ง.  ความนิยมสินคา้จากต่างประเทศ  

ตอบ  ง.  ความนิยมสินคา้จากต่างประเทศ  
 
 
7.       ขอ้ใดต่อไปนี1ไม่ใช่หลกัการพึ งพอตนเองตาม แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง  
ก.  การพึ งตนเองทางดา้นสงัคม                                  ข.  การพึ งตนเองทางดา้นจิตใจ  

ค.  การพึ งตนเองทางดา้นเศรษฐกิจ                            ง.  การพึ งตนเองทางดา้นการเมืองการปกครอง  
ตอบ  ง.  การพึ งตนเองทางดา้นการเมืองการปกครอง  
 
 
8.       แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมใหป้ระชาชน ดาํเนินชีวติในลกัษณะใด  

ก.  ดาํเนินชีวติในลกัษณะใด                                       ข.  ดาํเนินชีวติอยา่งเคร่งครัด  

ค.  ดาํเนินชีวติทางสายกลางยดึความพอดี                 ง.  ดาํเนินชีวติเพื อสร้างความสะดวกสบายตนเอง  
ตอบ   ค.  ดาํเนินชีวติทางสายกลางยดึความพอดี  
 
 
9.       หลกัการใดไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง  
ก.  การพึ งตนเองเป็นสาํคญั                                         ข.  การสร้างนิสยันิยมไทย  

ค.  การบริการดินและนํ1 าอยา่งเหมาะสม                    ง.  การลงทุนขนาดใหญ่เพื อการผลิตสินคา้  
ตอบ  ง.  การลงทุนขนาดใหญ่เพื อการผลิตสินคา้  
 
 
10.   ความพอเพียงทางเทคโนโลยตีามหลกัการเศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายวา่อยา่งไร  

ก.   การใชเ้ทคโนโลยแีบบผสมผสาน                        ข.  การไม่ใชเ้ทคโนโลยใีนการผลิต  

ค.  การใชเ้ทคโนโลยขีั1นสูงเพื อการผลิต                   ง.  การใชภู้มิปัญญาทอ้งถิ นเพื อการผลิต  

ตอบ  ก.   การใชเ้ทคโนโลยแีบบผสมผสาน  
 
 
11.   ความพอเพียงดา้นสงัคมตามหลกัการเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงสิ งใด  

ก.  สงัคมเขม้แขง็                                                            ข.  สงัคมมีหลากหลาย  

ค.  คนในสงัคมมีความเป็นอยูที่ ดี                                ง.  คนในสงัคมไม่ตอ้งการความช่วยเหลือจากใคร  

ตอบ  ค.  คนในสงัคมมีความเป็นอยูที่ ดี  
 
 
 
 
 
12.   การสร้างความพอเพียงดา้นจิตใจของประชาชนหน่วยทางสงัคมใดที มีบทบาทสาํคญัที สุดในการสร้างความ
พอเพียง  



ก.  ศาสนา                                                                        ข.  การปกครอง  
ค.  ทางการศึกษา                                                             ง.  สถาบนัครอบครัว  

ตอบ ก.  ศาสนา  
 
 
13.   คุณธรรมดา้นใดที มีความสาํคญักบัหลกัเศรษฐกิจ พอเพียงมากที สุด  

ก.  เป็นคนมีศีลธรรม                                                      ข.  มีความละอายต่อบาป  

ค.  เป็นผูมี้ความโอบออ้มอารี                                        ง.  มีความซื อสตัย ์ขยนัหมั นเพียร  

ตอบ  ง.  มีความซื อสตัย ์ขยนัหมั นเพียร  
 
 
14.   แนวทฤษฎีใหม่ใหค้วามสาํคญักบัการจดัการทรัพยากรใดมากที สุด  

ก.  มนุษย ์                                                                         ข.  ทรัพยากรนํ1 า  
ค.  ทรัพยากรดิน                                                             ง.  ทรัพยากรป่าไม ้ 

ตอบ   ค.  ทรัพยากรดิน  
 
 
15.   ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาํริขององค ์ดาํเนินชีวติแบบใด  

ก.  ดาํเนินชีวติที พอเพียง                                              ข.  ตามยถากรรม  

ค.  ดาํเนินชีวติตามปกติ                                                 ง.  ดาํเนินชีวติอยา่งฟุ่ มเฟือย  

ตอบ  ก.  ดาํเนินชีวติที พอเพียง  
 
 
16.   การทดลองเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ครั1 งแรกที จงัหวดัใด  

ก.  จงัหวดักาฬสินธ์ุ                                                       ข.  จงัหวดัฉะเชิงเซา  
ค.  จงัหวดัสระบุรี                                                           ง.  จงัหวดัสุราษฎธ์านี  

ตอบ   ค.  จงัหวดัสระบุรี  
 
 
17.   เนื1อที ในการทาํการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่จะตอ้งมีเนื1อที ประมาณกี ไร่  

ก.  ประมาณ 5 ไร่                                                            ข.  ประมาณ 10 ไร่  

ค.  ประมาณ 20 ไร่                                                          ง.  ประมาณ 30 ไร่  

ตอบ  ข.  ประมาณ 10 ไร่  
 
 
 
 
18.   ทฤษฎีใหม่และการดาํเนินชีวติตามหลกัเศรษฐกิจ พอเพียงมุ่งแกไ้ขปัญหาในดา้นใดในสงัคมเป็นสาํคญั  

ก.  ความยากจน                                                               ข.  ปัญหาการก่อการร้าย  

ค.  ปัญหาความขดัแยง้ทางสงัคม                                 ง.  ปัญหาความแตกแยกของประชาชน  



ตอบ  ก.  ความยากจน  
 
 
19.   หลกัการของทฤษฎีใหม่มีทั1งหมดจาํนวนกี ขั1น  

ก.  2 ขั1น                                                                            ข.  3 ขั1น  

ค.  4 ขั1น                                                                            ง.  5 ขั1น  

ตอบ  ข.  3 ขั1น  
 
 
20.   พื1นที ส่วนที  2 ในทฤษฎีเนน้ใหป้ระชาชนปลูกขา้วเพื อวตัถุประสงคใ์ด  

ก.  ไวจ้าํหน่ายในทอ้งถิ น                                              ข.  แลกเปลี ยนกบัสินคา้ชนิดอื น  

ค.  เพื อใชบ้ริโภคภายในครอบครัว                            ง.  เพื อส่งไปยงัต่างประเทศเพื อจาํหน่าย  

ตอบ  ค.  เพื อใชบ้ริโภคภายในครอบครัว  
 
 
21.   ทฤษฎีใหม่ในขั1นที  2 เป็นการสร้างความเขม้แขง็ ใหแ้ก่ระดบัใด  

ก.  ระดบับุคคล                                                                ข.  ระดบัครอบครัว  

ค.  ระดบัสงัคมหรือชุมชน                                            ง.  สร้างความเขม้แขง็ใหก้บัญาติพี นอ้ง  

ตอบ  ค.  ระดบัสงัคมหรือชุมชน  
 
 
22.   การประยกุตใ์ชท้ฤษฎีใหม่สาํหรับเศรษฐกิจพอเพียงใชไ้ดผ้ลการสภาพพื1นที ภาคใดมากที สุด  

ก.  ภาคเหนือ                                                                   ข.  ภาคกลาง  

ค.  ภาคอีสาน                                                                   ง.  ภาคใต ้ 

ตอบ   ข.  ภาคกลาง  
 
 
23.   ทฤษฎีใหม่กบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียงตอ้งการพฒันาความเป็นอยูข่องประชาชนในระดบัใดมากที สุด  

ก.  ประชาชนที มีฐานะยากจน                                     ข.  ประชาชนที มีฐานะค่อนขา้งรํ ารวย  

ค.  ประชาชนที มีฐานะค่อนขา้งยากจน                     ง.  ประชาชนที มีฐานะระดบัปานกลาง  

ตอบ  ง.  ประชาชนที มีฐานะระดบัปานกลาง  
 
 
 
 
24.   การสร้างความพอเพียงในการดาํเนินชีวติตามทฤษฎีใหม่ใครมีบทบาทมากที สุด  

ก.  ผูน้าํทางศาสนา                                                         ข.  สถาบนัการศึกษา  
ค.  ทุกคนในทอ้งถิ น                                                      ง.  ผูน้าํทอ้งถิ น  

ตอบ  ง.  ผูน้าํทอ้งถิ น  
 
 



25.   เศรษฐกิจแบบฟองสบู่เริ มปรากฏในประเทศไทยเมื อใด  

ก.  ปี พ.ศ. 2537                                                               ข.  ปี พ.ศ. 2538  

ค.  ปี พ.ศ. 2539                                                               ง.  ปี พ.ศ. 2540  

ตอบ  ง.  ปี พ.ศ. 2540  
 
 
26.   ปัญหาเศรษฐกิจแบบฟองสบู่ของไทยมีสาเหตุมาจากปัจจยัใดมากที สุด  

ก.  การขยายตวัทางดา้นเกษตรกรรม                             

ข.  การขยายตวัทางดา้นอุตสาหกรรม  

ค.  การขยายตวัของการลงทุนจากนกัลงทุนต่างชาติ     

ง.  การขยายตวัทางดา้นการลงทุนดา้น อสงัหาริมทรัพย ์ 

ตอบ  ง.  การขยายตวัทางดา้นการลงทุนดา้น อสงัหาริมทรัพย ์ 
 
 
27.   เศรษฐกิจแบบฟองสบู่เกิดขึ1นในสมยัรัฐบาลชุดใด  

ก.  พลเอกสุจินดา คราประยรู                                       ข.  รัฐบาลชุด นายชวน หลีกภยั  

ค.  รัฐบาลชุด นายบรรหาร ศิลปอาชา                        ง.  รัฐบาลชุด นายธานินทร์ กรัยวเิชียร  

ตอบ   ข.  รัฐบาลชุด นายชวน หลีกภยั  
 
 
28.   การประกาศลอยตวัค่าเงินบาทเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดใด  

ก.  นายสมชาย วงคส์วสัดิ>                                              ข.  พนัตาํรวจโททกัษิณ ชินวตัร  

ค.  พลเอกเชาวลิต ยงใจยทุธ                                        ง.  นายชวน หลีกภยั  

ตอบ  ค.  พลเอกเชาวลิต ยงใจยทุธ  
 
 
29.   ก่อนเกิดวกิฤติเศรษฐกิจไทยรัฐบาลไดน้าํค่าเงินบาทไปผกูยดึติดกบัค่าเงินของประเทศใด  

ก.  องักฤษ                                                                        ข.  ฝรั งเศส  

ค.  สหรัฐอเมริกา                                                            ง.  แคนนาดา  
ตอบ   ค.  สหรัฐอเมริกา  
 
 
 
 
30.   การแกปั้ญหาวกิฤติของไทยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมใหป้ระชาชนหนัมาประกอบอาชีพใด  

ก.  รับจา้ง                                                                         ข.  การทาํการเกษตร  

ค.  การทาํธุรกิจส่วนตวั                                                  ง.  ลูกจา้งบริษทัเอกชน  

ตอบ   ข.  การทาํการเกษตร  


