
ข้อสอบศรษฐกิจพอเพียงข้อสอบภาคกทุกกระทรวงพร้อมเฉลย 

ค ำสัง่ ให้ใชเ้มำส์คลิกในวงกลมหน้ำตวัเลือกท่ีเห็นว่ำถูกตอ้งท่ีสุดเพียงตวัเลือกเดียว 
1. ขอ้ใดอธิบำยถึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไดถู้กตอ้งท่ีสุด 
     ก.  แนวคิดน้ีใชไ้ดเ้ฉพำะเกษตรกรเท่ำนั้น 
     ข.  ควำมพอเพียง คือ กำรรู้จกัคิด พอใจกบัส่ิงท่ีตนมีอยู ่
     ค.  ควำมพอเพียง หมำยถึง พออยู ่พอกิน พอใช ้และไม่พึ่งพำผูอ่ื้น 
     ง . ควำมพอเพียง คือ กำรพอมี พอกินส ำหรับตนเอง และครอบครัว 
2. ขอ้ใดต่อไปน้ี ควรยดึถือเป็นแบบอยำ่งในกำรด ำรงชีวิตตำมหลกักำรเศรษฐกิจพอเพียงในช่วงภำวะ
เศรษฐกิจของประเทศตกต ่ำ 
     ก.  นิตยำ สัง่จองรถยนตรุ่์นใหม่ท่ีน ำเขำ้มำจำกยโุรป 
     ข.  จนัทิมำ นัง่รถประจ ำทำงมำท ำงำนแทนกำรขบัรถส่วนตวั 
     ค.  สำวิตรี เดินทำงไปพกัผอ่นต่ำงประเทศเป็นประจ ำทุกเดือน 
     ง.  พรรณทิภำ สัง่ซ้ือเคร่ืองส ำอำงของต่ำงประเทศทำงอินเตอร์เน็ต 
3. นำยสมศกัด์ิ อำย ุ๔๕ ปี ถูกบริษทัจำ้งให้ออกจำกงำน พร้อมทั้งให้เงินสดจ ำนวนหน่ึง ถำ้นกัเรียนเป็น
สมศกัด์ิ จะท ำอยำ่งไรจึงจะไดช่ื้อว่ำด ำเนินชีวิตตำมหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
     ก.  เปิดร้ำนขำยของช ำ 
     ข.  น ำเงินไปลงทุนในตลำดหุ้น 
     ค.  น ำเงินไปซ้ือรถใหม่ป้ำยแดง 
     ง.  น ำเงินไปฝำกธนำคำรเพื่อกินดอกเบ้ีย 
4. ทฤษฎีใหม่ หมำยถึงอะไร 
     ก.  หลกักำรบริหำรประเทศแบบใหม่ 
     ข.  หลกักำรบริหำรเศรษฐกิจแบบใหม่ 
     ค.  หลกักำรบริหำรจดักำรท่ีดิน และน ้ำเพื่อกำรเกษตร 
     ง.  หลกักำรบริหำรจดักำรดำ้นอุตสำหกรรมกำรเกษตร 
5. หลกักำรของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีส ำคญัท่ีสุด คืออะไร 
     ก.  กำรจดักำร 
     ข.  กำรพึ่งตนเอง 
     ค.  กำรวมกลุ่มของชำวบำ้น 
     ง.  ควำมเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่และควำมสำมคัคี 
 
6. ตำมหลกัทฤษฎีใหม่ ขั้นตอนสุดทำ้ย คืออะไร 
     ก.  กำรด ำเนินธุรกิจชุมชน 



      ข.  กำรผลิตท่ีพึ่งพำตนเอง 
     ค.  กำรด ำเนินธุรกิจระดบัชำติ 
     ง.  กำรรวมกลุ่มกนัเป็นสหกรณ์ 
7. ขอ้ใด มิใช่ กำรจดัแบ่งพื้นท่ีกำรเกษตรตำมวิธีกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ 
     ก.  สระน ้ำ 
     ข.  พื้นท่ีอยูอ่ำศยั 
     ค.  พื้นท่ีอุตสำหกรรม 
     ง.  พื้นท่ีท ำไร่ท ำสวน 
8. อตัรำส่วนกำรแบ่งพื้นท่ีกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ คือขอ้ใด 
     ก.  ๑๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๓๐ 
     ข.  ๓๐ : ๑๐ : ๓๐ : ๓๐  
     ค.  ๓๐ : ๓๐ : ๑๐ : ๓๐  
     ง.  ๓๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๑๐ 
9. นกัเรียนสำมำรถน ำหลกักำรเศรษฐกิจพอเพียงมำใชใ้นกำรเรียนยำ่งไร 
     ก.  เนน้กำรพึ่งพำตนเองเป็นส ำคญั 
     ข.  ไม่ท ำควำมเดือดร้อนให้บุคคลอ่ืน 
     ค.  ปฏิบติัตนในลกัษณะกำรพออยูพ่อกิน 
     ง.  ถูกทุกขอ้ 
10. ตำมหลกัเศรษฐกิจพอเพียง กำรด ำเนินชีวิต และกำรพฒันำประเทศ ควรยดึหลกัใด 
     ก.  อิทธิบำท ๔ 
     ข.  สงัคหวตัถุ ๔ 
     ค.  ทำงสำยกลำง 
     ง.  หิริ - โอตตปัปะ 
11. ในกำรด ำรงชีวิต นกัเรียนตอ้งด ำเนินกำรอยำ่งไรจึงจะเหมำะสม และดีท่ีสุด 
     ก.  กำรพึ่งตนเอง 
     ข.  กำรพึ่งบิดำมำรดำ 
     ค.  กำรให้ผูอ่ื้นช่วยเหลือ 
     ง.  คอยพระเจำ้ประทำนให ้
 
12. ส่ิงใดเป็นเป้ำหมำยส ำคญัของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ก.  ควำมหรูหรำ 
     ข.  ควำมฟุ่ มเฟือย 



     ค.  ควำมอยูดี่กินดี 
     ง.  ควำมเป็นเอกภำพ 
13. เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญำในกำรด ำรงชีวิตของคนกลุ่มใด 
     ก.  นกัเรียน 
     ข.  เกษตรกร 
     ค.  ขำ้รำชกำร 
     ง.  ทุกกลุ่มอำชีพ 
14. แนวควำมคิดเก่ียวกบัระบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพระรำชด ำริในพระมหำกษตัริยพ์ระองคใ์ด 
     ก.  พระบำทสมเดจ็พระปกเกลำ้เจำ้อยูห่วั 
     ข.  พระบำทสมเดจ็พระจุลจอมเกลำ้เจำ้อยูห่วั 
     ค.  พระบำทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช 
     ง.  พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช 
15. กำรผลิตและกำรบริโภคในขอ้ใดเป็นไปตำมแนวทำงพระรำชด ำริ "เศรษฐกิจพอเพียง" มำกท่ีสุด 
     ก.  กำรผลิต กำรบริโภคสินคำ้ และบริกำรท่ีผลิตข้ึนจำกทรัพยำกรในประเทศ 
     ข.  กำรผลิตสินคำ้และบริกำรให้เพียงพอแก่กำรบริโภคของประชำชนในประเทศ 
     ค.  กำรบริโภคสินคำ้ และบริกำรเฉพำะท่ีผลิตในประเทศและเท่ำท่ีมีอยูใ่นประเทศ 
     ง.  กำรผลิตเฉพำะสินคำ้เกษตรกรรมออกจ ำหน่ำยให้เพียงพอแก่กำรบริโภคในประเทศ 
16. ขอ้ใด มิใช่ หลกักำรของระบบเศรษฐกิจพอเพียง 
     ก.  กำรพึ่งตนเอง 
     ข.  กำรอยูอ่ยำ่งสนัโดษ 
     ค.  กำรรวมกลุ่มของชำวบำ้น 
     ง.  ควำมสำมคัคี และเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่
17. แนวทำงปฏิบติัตนตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ขอ้ใดท่ีนกัเรียนควรยดึเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิต 
     ก.  ประกอบอำชีพดว้ยควำมสุจริต 
     ข.  น ำทรัพยำกรมำใชอ้ยำ่งรู้คุณค่ำ 
     ค.  ใชค้วำมรู้ในกำรพฒันำภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน 
     ง.มีควำมประหยดั ลดควำมฟุ่ มเฟือยในกำรด ำรงชีวิต 
 
18. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไดก้ ำหนดไวใ้นแผนพฒันำเศรษฐกิจ และสงัคมแห่งชำติฉบบัใด 
     ก.  ฉบบัท่ี ๖ 
     ข.  ฉบบัท่ี ๗  
     ค.  ฉบบัท่ี ๘ 
     ง.  ฉบบัท่ี ๑๐ 



19. เศรษฐกิจพอเพียงเป็นระบบเศรษฐกิจท่ียดึหลกัตรงกบัส ำนวนไทยในขอ้ใด 
     ก.  น ้ำข้ึนให้รีบตกั 
     ข.  ชำ้ๆ ไดพ้ร้ำเล่มงำม 
     ค.  ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน 
     ง.  เงินคืองำนบนัดำลสุข 
20. กำรเกษตรกรรมวิธีใดท่ีสนบัสนุนแนวคิดทฤษฎีใหม่มำกท่ีสุด 
     ก.  กำรปลูกพืชหมุนเวียน 
     ข.  กำรเล้ียงปลำในกระชงั 
     ค.  กำรปลูกพืชแบบขั้นบนัได 
     ง.  กำรเกษตรแบบผสมผสำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

เฉลย     

  1.   ค 2.  ข 3.   ก 4.   ค 5.   ข 6.   ก 7.   ค 8.   ง 9.   ง 10.   ค 
 11.   ก 12.   ค 13,   ง 14.   ง 15.   ก 16.   ข 17.   ง 18.   ง 19.   ค 20.   ง 

 


