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แนวข้อสอบเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

1. ความอ่อนแอของเศรษฐกิจไทยมีสาเหตุมาจาก ปัจจยัในดา้นใดมากท่ีสุด  

     ก. ความอ่อนแอทางวฒันธรรม    ข. การพึ่งพิงการส่งออกมากเกินไป  

     ค. การกีดกนัทางการคา้ระหวา่งประเทศ   ง. ความนิยมสินคา้จากต่างประเทศ  

ค ำตอบ ง. ความนิยมสินคา้จากต่างประเทศ  

 

2. การสร้างความสมดุลของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเนน้ใหเ้กิดกบัส่ิงใดมากท่ีสุด  

     ก. ความสมดุลระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม  

     ข. ความสมดุลระหวา่งสินคา้ต่างประเทศกบัสินคา้ไทย  

     ค. ความสมดุลระหวา่งอุตสาหกรรมกบัเกษตรกรรม  

     ง. ความสมดุลของความเจริญทางเทคโนโลยกีบั ภูมิปัญญาไทย  

ค ำตอบ ง. ความสมดุลของความเจริญทางเทคโนโลยกีบั ภูมิปัญญาไทย  

 

3. สาเหตุใดจึงตอ้งมีการประกาศใชเ้ศรษฐกิจพอเพียง  

     ก. สินคา้เกษตรมีราคาสูง     ข. เศรษฐกิจมีการขยายตวัสูงข้ึน  

     ค. ปริมาณสินคา้ในการบริโภคมากเกินไป   ง. เกิดภาวะขาดแคลนสินคา้อุปโภคบริโภค  

ค ำตอบ ก. สินคา้เกษตรมีราคาสูง  

 

4. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัแรกในปีพ.ศ. 2504 เป็นตน้มาไทยมีการเนน้หนกัในการ พฒันา

ในดา้นใด  

     ก. การทหาร       ข. การเกษตร  

     ค. อุตสาหกรรม      ง. ดา้นการบริการ  

ค ำตอบ ข. การเกษตร  
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5. จุดก าเนิดของแนวคิดทฤษฎีใหม่ของหลกัการเศรษฐกิจพอเพียงเกิดข้ึนในพื้นท่ีจงัหวดัใด  

     ก. จงัหวดัสระบุรี      ข. จงัหวดัเชียงใหม่  

     ค. จงัหวดักาฬสินธ์      ง. จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

ค ำตอบ ก. จงัหวดัสระบุรี  

6. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทยเนน้การพฒันาในดา้นใดเป็นส าคญั  

     ก. เนน้การส่งออก      ข. เนน้การออม  

     ค. โครงสร้างพื้นฐาน      ง. เนน้การกระจายรายได ้ 

ค ำตอบ ข. เนน้การออม  
 

7. ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ใช่หลกัการพึ่งพอตนเองตาม แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง  

     ก. การพึ่งตนเองทางดา้นสังคม    ข. การพึ่งตนเองทางดา้นจิตใจ  

     ค. การพึ่งตนเองทางดา้นเศรษฐกิจ    ง. การพึ่งตนเองทางดา้นการเมืองการปกครอง  

ค ำตอบ ง. การพึ่งตนเองทางดา้นการเมืองการปกครอง  
 

8. หลกัการใดไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง  

     ก. การพึ่งตนเองเป็นส าคญั     ข. การสร้างนิสัยนิยมไทย  

     ค. การบริการดินและน ้าอยา่งเหมาะสม    ง. การลงทุนขนาดใหญ่เพื่อการผลิตสินคา้  

ค ำตอบ ง. การลงทุนขนาดใหญ่เพื่อการผลิตสินคา้  
 

9. แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมใหป้ระชาชน ด าเนินชีวติในลกัษณะใด  

     ก. ด าเนินชีวิตในลกัษณะใด     ข. ด าเนินชีวติอยา่งเคร่งครัด  

     ค. ด าเนินชีวติทางสายกลางยดึความพอดี   ง. ด าเนินชีวติเพื่อสร้างความสะดวกสบายตนเอง  

ค ำตอบ ค. ด าเนินชีวิตทางสายกลางยดึความพอดี  
 

10. ความพอเพียงทางเทคโนโลยตีามหลกัการเศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายวา่อยา่งไร  

     ก. การใชเ้ทคโนโลยแีบบผสมผสาน    ข. การไม่ใชเ้ทคโนโลยใีนการผลิต  

     ค. การใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูงเพื่อการผลิต    ง. การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อการผลิต  

ค ำตอบ ก. การใชเ้ทคโนโลยแีบบผสมผสาน  
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11. ความพอเพียงดา้นสังคมตามหลกัการเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงส่ิงใด  

     ก. สังคมเขม้แขง็     ข. สังคมมีหลากหลาย  

     ค. คนในสังคมมีความเป็นอยูท่ี่ดี   ง. คนในสังคมไม่ตอ้งการความช่วยเหลือจากใคร  

ค ำตอบ ค. คนในสังคมมีความเป็นอยูท่ี่ดี  

12. การสร้างความพอเพียงดา้นจิตใจของประชาชนหน่วยทางสังคมใดท่ีมีบทบาทส าคญัท่ีสุดในการสร้างความ

พอเพียง  

     ก. ศาสนา      ข. การปกครอง  

     ค. ทางการศึกษา     ง. สถาบนัครอบครัว  

ค ำตอบ ก. ศาสนา  

 

13. คุณธรรมดา้นใดท่ีมีความส าคญักบัหลกัเศรษฐกิจ พอเพียงมากท่ีสุด  

     ก. เป็นคนมีศีลธรรม     ข. มีความละอายต่อบาป  

     ค. เป็นผูมี้ความโอบออ้มอารี    ง. มีความซ่ือสัตย ์ขยนัหมัน่เพียร  

ค ำตอบ ง. มีความซ่ือสัตย ์ขยนัหมัน่เพียร  

 

14. หลกัการใดไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง  

     ก. การพึ่งตนเองเป็นส าคญั    ข. การสร้างนิสัยนิยมไทย  

     ค. การบริการดินและน ้าอยา่งเหมาะสม   ง. การลงทุนขนาดใหญ่เพื่อการผลิตสินคา้  

ค ำตอบ ง. การลงทุนขนาดใหญ่เพื่อการผลิตสินคา้  

 

15. แนวทฤษฎีใหม่ใหค้วามส าคญักบัการจดัการทรัพยากรใดมากท่ีสุด  

     ก. มนุษย ์     ข. ทรัพยากรน ้า  

     ค. ทรัพยากรดิน     ง. ทรัพยากรป่าไม ้ 

ค ำตอบ ค. ทรัพยากรดิน  
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16. ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริขององค ์ด าเนินชีวิตแบบใด  

     ก. ด าเนินชีวิตท่ีพอเพียง    ข. ตามยถากรรม  

     ค. ด าเนินชีวติตามปกติ    ง. ด าเนินชีวติอยา่งฟุ่มเฟือย  

ค ำตอบ ก. ด าเนินชีวติท่ีพอเพียง  

 

17. การทดลองเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่คร้ังแรกท่ีจงัหวดัใด  

     ก. จงัหวดักาฬสินธ์ุ     ข. จงัหวดัฉะเชิงเซา  

     ค. จงัหวดัสระบุรี     ง. จงัหวดัสุราษฎธ์านี  

ค ำตอบ ค. จงัหวดัสระบุรี  

 

18. เน้ือท่ีในการท าการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่จะตอ้งมีเน้ือท่ีประมาณก่ีไร่  

     ก. ประมาณ 5 ไร่     ข. ประมาณ 10 ไร่  

     ค. ประมาณ 20 ไร่     ง. ประมาณ 30 ไร่  

ค ำตอบ ข. ประมาณ 10 ไร่  

 

19. ทฤษฎีใหม่และการด าเนินชีวติตามหลกัเศรษฐกิจ พอเพียงมุ่งแกไ้ขปัญหาในดา้นใดในสังคมเป็นส าคญั  

     ก. ความยากจน     ข. ปัญหาการก่อการร้าย  

     ค. ปัญหาความขดัแยง้ทางสังคม   ง. ปัญหาความแตกแยกของประชาชน  

ค าตอบ ก. ความยากจน  

 

20. หลกัการของทฤษฎีใหม่มีทั้งหมดจ านวนก่ีขั้น  

     ก. 2 ขั้น      ข. 3 ขั้น  

     ค. 4 ขั้น      ง. 5 ขั้น  

ค ำตอบ ข. 3 ขั้น  
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21. พื้นท่ีส่วนท่ี 2 ในทฤษฎีเนน้ใหป้ระชาชนปลูกขา้วเพื่อวตัถุประสงคใ์ด  

     ก. ไวจ้  าหน่ายในทอ้งถ่ิน    ข. แลกเปล่ียนกบัสินคา้ชนิดอ่ืน  

     ค. เพื่อใชบ้ริโภคภายในครอบครัว   ง. เพื่อส่งไปยงัต่างประเทศเพื่อจ าหน่าย  

ค ำตอบ ค. เพื่อใชบ้ริโภคภายในครอบครัว  

 

22. ทฤษฎีใหม่ในขั้นท่ี 2 เป็นการสร้างความเขม้แขง็ ให้แก่ระดบัใด  

     ก. ระดบับุคคล     ข. ระดบัครอบครัว  

     ค. ระดบัสังคมหรือชุมชน    ง. สร้างความเขม้แขง็ใหก้บัญาติพี่นอ้ง  

ค ำตอบ ค. ระดบัสังคมหรือชุมชน  

 

23. เศรษฐกิจแบบฟองสบู่เร่ิมปรากฏในประเทศไทยเม่ือใด  

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

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

ค ำตอบ ง. ปี พ.ศ. 2540  

 

24. ปัญหาเศรษฐกิจแบบฟองสบู่ของไทยมีสาเหตุมาจากปัจจยัใดมากท่ีสุด  

     ก. การขยายตวัทางดา้นเกษตรกรรม  

     ข. การขยายตวัทางดา้นอุตสาหกรรม  

     ค. การขยายตวัของการลงทุนจากนกัลงทุนต่างชาติ  

     ง. การขยายตวัทางดา้นการลงทุนดา้น อสังหาริมทรัพย  ์ 

ค ำตอบ ง. การขยายตวัทางดา้นการลงทุนดา้น อสังหาริมทรัพย ์ 

 

25. ก่อนเกิดวกิฤติเศรษฐกิจไทยรัฐบาลไดน้ าค่าเงินบาทไปผกูยดึติดกบัค่าเงินของประเทศใด  

     ก. องักฤษ      ข. ฝร่ังเศส  

     ค. สหรัฐอเมริกา     ง. แคนนาดา  

ค ำตอบ ค. สหรัฐอเมริกา  
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26. การแกปั้ญหาวกิฤติของไทยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมใหป้ระชาชนหนัมาประกอบอาชีพใด  

     ก. รับจา้ง      ข. การท าการเกษตร  

     ค. การท าธุรกิจส่วนตวั    ง. ลูกจา้งบริษทัเอกชน  

ค ำตอบ ข. การท าการเกษตร  

 

27. เศรษฐกิจแบบฟองสบู่เกิดข้ึนในสมยัรัฐบาลชุดใด  

     ก. พลเอกสุจินดา คราประยรู    ข. รัฐบาลชุด นายชวน หลีกภยั  

     ค. รัฐบาลชุด นายบรรหาร ศิลปอาชา   ง. รัฐบาลชุด นายธานินทร์ กรัยวเิชียร  

ค ำตอบ ข. รัฐบาลชุด นายชวน หลีกภยั  

 

28. การประกาศลอยตวัค่าเงินบาทเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดใด  

     ก. นายสมชาย วงคส์วสัด์ิ    ข. พนัต ารวจโททกัษิณ ชินวตัร  

     ค. พลเอกเชาวลิต ยงใจยทุธ    ง. นายชวน หลีกภยั  

ค ำตอบ ค. พลเอกเชาวลิต ยงใจยทุธ  


