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1. การรวมกลุมในลักษณะใดเรียกวาสังคม
1) มีประชากรจํานวนหนึ่งทั้งหญิงและชาย
2) มีวิถีชีวิตเปนของตนเอง
3) มีคนสวนใหญพูดภาษาเดียวกัน
4) มีการปกครองเปนของตนเอง
2. ขอใดมีความถูกตองและสมบูรณที่สุด
1) โครงสรางสังคมประกอบดวยผูมีอํานาจตามลําดับชั้น
ทางสังคม
2) โครงสรางสังคมประกอบดวยสายงานการบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น
3) โครงสรางสังคมประกอบดวยประชากรทุกเพศ ทุกวัย
ทุกอาชีพ
4) โครงสรางสังคมประกอบดวยกลุมบุคคลตาง ๆ ทีม่ ีการ
จัดระเบียบ มีสถานภาพ และบทบาทชัดเจน
3. กลุมของบรรทัดฐานซึ่งสังคมไดกําหนดไวเพื่อใชเปนหลักในการ
กระทํากิจกรรมตาง ๆ ของสมาชิกในสังคม รวมทั้งเพื่อแกปญหา

พืน้ ฐานและการดํารงอยูของสังคม คืออะไร
1) โครงสรางทางสังคม
2) การจัดระเบียบทางสังคม
3) สถาบันทางสังคม
4) การควบคุมทางสังคม
4. บรรทัดฐานในขอใดที่แตกตางไปจากขออื่น
1) นายชาตรีนายธนาคารแหงหนึ่งเปดเผยยอดหนี้สินลูกคา
ตอสื่อมวลชน
2) อาจารยสมศักดิ์บอกสาเหตุการทําโทษเด็กหญิงสมศรี
กับเพื่อนครู
3) นายแพทยประสงคใหสัมภาษณถึงรายชื่อผูปวยโรคเอดส
ของโรงพยาบาล
4) ทนายสมพงษเปดเผยสํานวนการฟองของลูกความให
ทนายคูความอีกฝาย
5. สังคมไทยในปจจุบันเปนสังคมแบบใด
1) เจาขุนมูลนาย
2) กระจายอํานาจ
3) ไมมีการแบงชนชั้น
4) พหุวัฒนธรรม
6. ขอใดคือการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
1) สตรีมีสถานภาพสูงขึ้น
2) เยาวชนมีความเปนชาตินิยมมากขึ้น
3) ผูนํามีวิสัยทัศนกวางขวางขึ้น
4) ประชาชนมีความเชื่อในเรื่องไสยศาสตรนอยลง
7. ปญหาสังคมไทยโดยรวมจะสงผลกระทบถึงขอใดมากที่สุด
1) คุณภาพของเยาวชนทางรางกายและจิตใจ
2) คุณภาพของสิ่งแวดลอมทางกายภาพและชีวภาพ
3) คุณภาพของระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
4) คุณภาพของประชากรโดยเฉพาะในวัยแรงงาน
8. สถานภาพทางสังคมเปนตัวบงชี้อะไรมากที่สุด

1) ความเสมอภาค
2) สิทธิและหนาที่
3) ภาระและความรับผิดชอบ 4) อํานาจหนาที่
9. ขอใดเปนเกณฑที่กําหนดโครงสรางการแบงชนชั้นใน
สังคมไทย
1) ประเพณี
2) เชื้อชาติ
3) อาชีพ
4) ศาสนา
10. ขอใดเปนลักษณะเฉพาะของชุมชนเมืองของไทย
1) ประชากรพึ่งพากันนอย
2) ประชากรมีรายไดใกลเคียงกัน
3) ชุมชนเมืองเปนศูนยกลางการปกครอง
4) ชุมชนเมืองเปนตัวกําหนดโครงสรางทางเศรษฐกิจ
11. ขอใดไมใชองคประกอบของปญหาสังคม
1) เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นกับคนสวนใหญ
2) คนสวนใหญรูสึกวาไดรับผลกระทบ
3) เปนสิ่งที่สามารถรวมกันแกไขได
4) คนในสังคมรับรูและตองการแกไข
12. ขอใดคือความหมายที่ถูกตองที่สุดของศีลในพระพุทธศาสนา
1) ความเครงครัดสํารวมระวัง
2) การงดเวนความชั่วทุกอยาง
3) การไมเบียดเบียนตนเองและผูอ ื่น
4) ขอหามไมใหลวงเกินผูอื่น
13. การใชแรงงานเด็กอยางทารุณเขาขายความผิดขอใดตามหลักคํา
สอนของพุทธศาสนา
1) ไมเคารพศีลขอปาณาติปาตา 2) การเอารัดเอาเปรียบ
3) ปราศจากมนุษยธรรม
4) ไมมีมโนธรรม
14. โมกษะในศาสนาฮินดูหมายถึงอะไร
1) การที่จิตหลุดพนจากกิเลส
2) ความหลุดพนจากชีวิตที่เปนทุกขในโลกนี้
3) การไดเกิดในสวรรคอันเปนบรมสุข
4) วิญญาณบริสุทธิ์ไมเวียนวายตายเกิด
15. ขอใดคือเปาหมายชีวิตตามอุดมคติของศาสนาคริสต
1) การมีชีวิตนิรันดรในดินแดนของพระเจา
2) การไดกลับมาเกิดเปนมนุษยในชาติตอไป
3) การมีชีวิตสงบสุขในโลกนี้
4) การไดเขาถึงพระเจา
16. เรื่องใดไมใชหลักคําสอนที่ศาสนาพุทธ พราหมณ ฮินดู
อิสลาม และคริสตมีรวมกัน
1) นรก - สวรรค
2) ที่มาของโลกมนุษย
3) การเสียสละ
4) จุดหมายปลายทางของชีวิต
17. การที่ศาสนาอิสลามหามมุสลิมสักการะบูชาสิ่งอื่นนอกจาก
อัลลอฮฺ หมายความวาอยางไร
1) มุสลิมไมควรเชื่อถือสิ่งที่งมงาย
2) มุสลิมไมควรเปลี่ยนศาสนางาย ๆ จนเกินไป
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3) มุสลิมไมควรนับถือสิ่งอื่นใหเสมอพระเจาของตน
4) มุสลิมไมควรมีจิตใจไปนับถือสิ่งอื่นที่เปนความเท็จ
18. การที่อดีตผูนําเกาหลีใตถูกดําเนินคดีขอหารับสินบน ขอหากระทํา
การ อันเปนกบฎตอประเทศชาติฯลฯเปนการยืนยันถึงหลักการ ที่
สําคัญของ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในขอใดมาก
ที่สุด
1) หลักการควบคุม และจํากัดอํานาจรัฐ
2) หลักนิติธรรม เพื่อความเสมอภาค
3) หลักอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน
4) หลักสิทธิเสรีภาพ
19. ถึงแมวาพระมหากษัตริยในสมัยอยุธยาทรงมีอํานาจลนพนแต
อํานาจของพระองคถูกจํากัดโดยขอใด
1) กฎมณเฑียรบาล
2) ความเปนเทวราชา
3) หลักธรรมทางศาสนา 4) อํานาจของรัฐอืน่
20. พระมหากษัตริยพระองคแรกที่ทรงดื่มน้ําพิพัฒนสัตยา และ
สาบานตนวา จะซื่อสัตยตอพสกนิกรคือพระองคใด
1) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
2) พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
3) พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
4) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
21. ขอใดไมใชสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
1) การตื่นตัวทางการเมืองของชนชั้นกลาง
2) พระบรมวงศานุวงศทรงไดรับการศึกษาสมัยใหมจาก
ประเทศในยุโรปมากขึ้น
3) วิธีการของรัฐบาลในการลดรายจายที่ไมจําเปนของประเทศ
เพื่อแกปญหาเศรษฐกิจ
4) เกิดการขัดแยงแตกแยกกันในดานความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงกองทัพระหวางกลุมผูมีอํานาจ
22. ผูใดมีสิทธิเสนอรางพระราชบัญญัติเพื่อแกไขปรับปรุง
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสงฆ
1) กรมการศาสนา
2) มหาเถรสมาคม
3) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
4) ฆราวาสและพระสงฆเสนอรวมกัน
23. ขอใดถือเปนรัฐบาลในองคประกอบของรัฐ
1) คณะบุคคลที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน
2) คณะบุคคลที่มีความชอบธรรมทางการเมือง
3) คณะบุคคลที่มาจากการแตงตั้งโดยรัฐสภา
4) คณะบุคคลที่ไดอํานาจมาโดยการปฏิวัติ
24. หัวใจสําคัญของประชาธิปไตยอยูท ี่ประเด็นใด
1) ประชาชนมีอํานาจตัดสินใจ
2) มีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด
3) รัฐสภาเปนผูออกกฎหมาย

4) รัฐบาลบริหารประเทศเพื่อประโยชนของประชาชน
25. ระบบรัฐสภาและระบบประธานาธิบดีมีความแตกตางกันใน
เรื่องใด
1) ที่มาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
2) ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา
3) ที่มาของฝายบริหาร
4) ที่มาของฝายตุลาการ
26. เผด็จการอํานาจนิยมแตกตางจากเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยมใน
ขอใด
1) มีผูปกครองคนเดียว ผูปกครองเปนกลุมเล็ก
2) ควบคุมโดยใชกําลังทหารบังคับ ควบคุมในทางเศรษฐกิจ
และสังคม
3) เนนความสําคัญของผูนํา เนนความสําคัญของรัฐ
4) รวมอํานาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ รวมอํานาจ
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
27. การปฏิรูปการปกครองในรัชกาลที่ 5 เกิดจากสาเหตุใด
นอยที่สุด
1) ความเสื่อมของระบบมูลนายไพร
2) เหตุการณวุนวายภายในประเทศ
3) โครงสรางการปกครองเดิมลาสมัย
4) การคุกคามจากจักรวรรดินิยมตะวันตก
28. วิกฤตการณ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 กอใหเกิดผลดานการเมืองที่
สําคัญหลายประการยกเวนขอใด
1) กลุมอาชีพตาง ๆ เคลื่อนไหวเรียกรองสิทธิประโยชนและ
เสรีภาพ
2) มีการเลือกตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยตามที่ระบุใน
รัฐธรรมนูญใหม
3) ทําใหมีการรางรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2517
4) ทหารและกองทัพลดบทบาทการเขามาเกี่ยวของกับ
การเมืองจนถึงปจจุบัน
29. กิจกรรมทางการเมืองใดที่ฝายบริหารในระบอบประชาธิปไตย
ไมสามารถกระทําได
1) บัญญัติกฎหมาย 2) ยกเลิกกฎหมาย
3) บังคับใชกฎหมาย 4) วินิจฉัยการขัดกันของกฎหมาย
30. พระราชบัญญัติและพระราชกําหนดมีความคลายกันในเรื่องใด
1) เปนกฎหมายที่ตราขึ้นโดยฝายบริหาร
2) เปนระเบียบขอบังคับใชควบคุมการประพฤติปฏิบัติ
ของประชาชน
3) กอนที่จะประกาศใชตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจาก
รัฐสภากอน
4) เปนกฎหมายที่มีลําดับความสําคัญเทียบไดกับประมวล
กฎหมาย
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31. ที่มาของกฎหมายตราสามดวง คือขอใด
1) กฎหมายที่ใชอยูสมัยอยุธยา ซึ่งมีรากฐานมาจากกฎหมาย
สมัยสุโขทัย
2) กฎหมายที่ใชอยูสมัยอยุธยา ซึ่งมีรากฐานมาจากคัมภีร
พระธรรมศาสตร
3) กฎหมายที่ใชอยูสมัยกรุงธนบุรี ซึ่งมีรากฐานมาจาก
กฎหมายสมัยสุโขทัย
4) กฎหมายที่ใชอยูสมัยกรุงธนบุรี ซึ่งมีรากฐานมาจากคัมภีร
ใบลานโบราณ
32. บุคคลที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมทางแพงคือขอใด
1) พนักงานบังคับคดี
2) พนักงานสอบสวน
3) พนักงานคุมประพฤติ
4) พนักงานอายัดทรัพย
33. ศาลปกครองทําหนาที่ในการตัดสินขอพิพาทระหวางใคร และ
ในเรื่องใด
1) ขอพิพาททีเ่ กิดขึ้นระหวางรัฐบาลกับฝายคานในเรื่อง
เกี่ยวกับนโยบายของรัฐวาเหมาะสมหรือไม
2) ขอพิพาททีเ่ กิดขึ้นระหวางรัฐบาลกับฝายคานในเรื่อง
เกี่ยวกับการกระทําที่ไมเปนไปตามบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญ
3) ขอพิพาททีเ่ กิดขึ้นระหวางประชาชนกับเจาหนาที่ของรัฐ
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4) ขอพิพาททีเ่ กิดขึ้นระหวางประชาชนกับเจาหนาที่ของรัฐ
เกี่ยวกับการใชอํานาจในการปฏิบัติราชการ
34. กลุมกฎหมายในขอใดจัดอยูในประเภทกฎหมายมหาชน
1) กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง กฎหมายวาดวยครอบครัว
ประมวลกฎหมายอาญา
2) รัฐธรรมนูญ ประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง
3) รัฐธรรมนูญ กฎหมายวาดวยมรดก กฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา
4) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย ประมวลกฎหมายที่ดิน
35. กฎหมายบัญญัติวา " ผูใดเอาทรัพยของผูอื่นหรือที่ผูอื่นเปนเจาของ
รวมอยู ดวยไปโดยทุจริต ผูนั้นกระทําความผิดฐานลักทรัพย ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสามปและปรับไมเกินหกพันบาท"
กฎหมายดังกลาวจัดอยูในประเภทใด
1) กฎหมายสารบัญญัติ
2) กฎหมายสบัญญัติ
3) กฎหมายวิธีสารบัญญัติ 4) กฎหมายวิธีสบัญญัติ
36. ปญหาของทรัพยากรน้ําในประเทศไทยเกิดจากสาเหตุสําคัญ
ขอใด
1) มีปริมาณน้ําฝนไมเพียงพอ
2) การกระจายของฝนไมสม่ําเสมอ
3) พื้นดินไมสามารถเก็บน้ําไวได

4) อุณหภูมิสูงน้ําระเหยเร็ว
37. ขอใดคือการใชประโยชนจากทรัพยากรในทองถิ่น
1) การสรางฝายกั้นน้ําดวยคอนกรีตในจังหวัดพะเยา
2) การปลูกบานดวยไมสนในจังหวัดภูเก็ต
3) การสรางพระอุโบสถดวยหินออนในจังหวัดสระบุรี
4) การใชถังไมมะขามหมักเหลาองุนในจังหวัดเลย
38. ที่ตั้งและรูปรางของประเทศไทยเอือ้ ประโยชนตอการพัฒนา
เปนศูนยกลางของภูมิภาคอยางไร
1) มีพรมแดนติดตอกับหลายประเทศในภูมิภาคทําใหมี
แรงงานราคาถูกหลั่งไหลเขามา
2) มีพรมแดนติดตอกับหลายประเทศในภูมิภาคทําใหอิทธิพล
ของพายุไตฝุนไมสรางความเสียหายมากนัก
3) มีรูปรางคลายขวานชวยใหสามารถพัฒนาเศรษฐกิจรวมกับ
ประเทศเพือ่ นบานไดทุกดาน
4) มีสวนที่แคบที่สุดคือ คอคอดกระที่เหมาะสําหรับเปน
เสนทางเดินเรือระหวางประเทศที่สั้นที่สุด
39. ลักษณะภูมิประเทศคูใดเกิดจากการทับถม
1) เนินตะกอนรูปพัด สันทราย
2) คันดินธรรมชาติ เนินเขา
3) ที่ราบลูกฟูก ที่ราบสูงเชิงเขา
4) กุด ดินดอนสามเหลี่ยม
40. จังหวัดจันทบุรีและตราดมีลักษณะภูมิอากาศอยางไร
1) ฝนตกในฤดูรอน ฤดูหนาวแหงแลง
2) บางเดือนฝนนอยกวา 60 มม. พืชเมืองรอนไมผลัดใบ
3) อุณหภูมิฤดูรอนคอนขางสูง พืชผลัดใบกอนฤดูรอน
4) สภาพอากาศคอนขางรอน มีลมทะเลตลอดป
41. ขอใดเปนปจจัยที่กอใหเกิดผลเสียตอทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
นอยที่สุด
1) การเพิ่มขึ้นของประชากร
2) การใชเทคโนโลยี
3) โรคภัย
4) การบริโภค
42. ความรวมมือของประชาชนในขอใดนาจะมีผลตอการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมไดมากที่สุด
1) ลดการอุปโภคบริโภคใหนอยลง
2) กําจัดขยะดวยตนเอง
3) ปลูกปาเพิ่มขึ้น
4) ทําความสะอาดชุมชนของตนเอง
43. การเพิ่มพื้นที่ปาไมที่สอดคลองกับสภาพแวดลอมของแตละ
ทองถิ่นใชวิธีใดจึงจะเหมาะสมทีส่ ุด
1) ปลอยใหปาฟนฟูขึ้นเอง
2) ระดมประชาชนชวยกันปลูกทุกป
3) คัดเลือกพันธุไมทองถิ่นเปนกลาไมปลูกปา
4) ออกกฎหมายใหทุกทองถิ่นปลูกปา
44. ประโยชนของการทํานาขั้นบันไดคือขอใด
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1) ชวยอนุรักษดินและน้ํา
2) ทําใหผลผลิตตอไรสูงขึ้น
3) มีการสะสมธาตุอาหารในดินมากขึ้น
4) เพิ่มพื้นที่เพาะปลูก
45. การสรางอางเก็บน้ําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย ทําใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมใดขึ้น
1) การแพรกระจายของดินกรด
2) การแพรกระจายของดินเค็ม
3) การแพรกระจายของแมลงศัตรูพืช
4) การแพรระบาดของโรค เลปโตสไปโรซีส
46. อุตสาหกรรมใดเหมาะสมที่จะจัดตั้งในภาคใตหรือภาค
ตะวันออก
1) อุตสาหกรรมผลิตแรดีบุก
2) อุตสาหกรรมปโตรเคมี
3) อุตสาหกรรมผลิตน้ําตาลทราย
4) อุตสาหกรรมผลิตแปงมันสําปะหลัง
47. ขอใดไมใชวิธีแกปญหาทรัพยากรน้ําของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในระยะยาว
1) พัฒนาเกษตรกรรมเพื่อยังชีพ
2) พัฒนาแหลงน้ําผิวดิน
3) สงเสริมการปลูกพืชสวน
4) สรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก
48. วิชาเศรษฐศาสตรมีความสําคัญและเปนประโยชนตอ
หนวยงานรัฐบาลอยางไร
1) วิเคราะหความตองการของผูบริโภคเพื่อกําหนดการผลิต
ในปริมาณที่เหมาะสม
2) วิเคราะหปญ
 หาทางเศรษฐกิจเพื่อใชกําหนดนโยบายทาง
เศรษฐกิจที่เหมาะสม
3) วิเคราะหปญ
 หาทางเศรษฐกิจใหประชาชนทราบเพื่อให
ประชาชนรวมมือตอสวนรวม
4) วิเคราะหปญ
 หาเศรษฐกิจเพื่อกําหนดแนวทางการจัดบริการ
สาธารณูปโภคใหเหมาะสม
49. คําวา “การกระจายรายไดใหเทาเทียมกัน” หมายความวา แต
ละครัวเรือนในประเทศควรจะเปนอยางไร
1) ควรจะมีรายไดเฉลีย่ เทากัน
2) ควรจะมีรายไดเทากัน
3) ควรจะมีรายไดใกลเคียงกัน
4) ควรจะมีการกินดีอยูดีใกลเคียงกัน
50. ในปที่แลว นายประกอบมีรายรับจากแหลงตาง ๆ ดังนี้ คือ
ขายรถเกา 500,000 บาท ดอกเบี้ยเงินฝาก 200,000 คาเชาที่ดิน
100,000 บาท เงินคาขายหุนธนาคารพาณิชย 50,000 บาท และ
กําไรจากกิจการที่ทําอยู 80,000 บาท ใหคํานวณหา
ผลตอบแทนที่ไดรับในฐานะเปนเจาของปจจัยการผลิต

1) 930,000 บาท
2) 430,000 บาท
3) 380,000 บาท
4) 350,000 บาท
51. การจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ จะทํา
ให เกิดผลอยางไร
1) ผูผลิตเสียตนทุนในการผลิตต่ําสุด
2) ผูบริโภคซื้อสินคาไดในราคาถูกที่สุด
3) สังคมไดรับสวัสดิการสูงสุด
4) รัฐบาลเก็บภาษีไดมากที่สุด
52. ครูที่สอนหนังสือนักเรียน ประกอบกิจกรรมเศรษฐกิจใด
1) ผลิตนักเรียนใหมีความรู
2) บริโภคเพราะมีความพอใจ
3) ผลิตบริการใหนักเรียน
4) ลงทุนโดยสละเวลาเพื่ออนาคตของนักเรียน
53. คาใชจายในการบริโภคของนาย ก. จะขึ้นอยูกับปจจัยใด
มากที่สุด
1) วงเงินสินเชื่อตามบัตรเครดิตที่นาย ก. ไดรับจากธนาคาร
พาณิชย
2) เงินเดือนทีน่ าย ก. ไดรับจากการประกอบอาชีพรองเพลง
3) ที่ดินยานสุขุมวิทที่นาย ก. ไดรับมรดกจากคุณยาย
4) รายไดที่นาย ก. คาดวาจะไดรับจากการจําหนายเทปเพลง
54. ขอใดแสดงถึง การทํางานของกลไกราคา
1) การลดลงของราคาสินคาเมื่อเกิดอุปสงคสวนเกิน
2) การลดลงของราคาสินคาเมื่อเกิดอุปทานสวนเกิน
3) การลดลงของปริมาณการผลิตเมื่อเกิดอุปสงคสวนเกิน
4) การลดลงของราคาและปริมาณการผลิตพรอม ๆ กันเมื่อ
เกิดอุปสงคสวนเกิน
55. รายการใดไมรวมอยูในรายไดประชาชาติของไทย
1) วิศวกรไทยไดรับคาจางตอบแทนการควบคุมงานกอสราง
ในประเทศซาอุดิอารเบียจากบริษัทรับเหมาของชาวญี่ปุน
2) เจาของที่ดนิ บนเกาะภูเก็ตไดรบั คาเชาจากการใหเชาที่ดิน
เพื่อสรางสนามกอลฟจากนักลงทุนชาวยุโรป
3) บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับดอกเบี้ย
จากการเปดบัญชีเงินฝากในประเทศสวิสเซอรแลนด
4) นักธุรกิจไทยจายเงินสวนหนึง่ จากผลกําไรเพื่ออุดหนุน
พรรคการเมืองไทยที่สนับสนุนการลงทุนในประเทศจีน
56. ถาในป 2539 ประเทศไทยขาดดุลการคา 200,000 ลานบาท
แตมีดุลบริการและดุลบริจาคเกินดุล 30,000 ลานบาท ในขณะที่
มีดุลบัญชีทุนเกินดุล 250,000 ลานบาท ขอใดแสดงฐานะของ
บัญชีเดินสะพัดไดถูกตอง
1) ขาดดุล 200,000 ลานบาท
2) ขาดดุล 170,000 ลานบาท
3) เกินดุล 80,000 ลานบาท
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4) เกินดุล 50,000 ลานบาท
57. ประเทศไทยจะไดรับผลขอใดจากการเขาเปนสมาชิก
อาฟตา (AFTA)
1) ทําการคากับประเทศสมาชิกไดมากขึ้น
2) ใชอัตราภาษีศุลกากรอัตราเดียวกันกับประเทศสมาชิก
3) สามารถโยกยายแรงงานระหวางประเทศสมาชิกได
อยางเสรี
4) รวมกําหนดนโยบายเศรษฐกิจและการขนสงกับประเทศ
สมาชิก
58. การเก็บภาษีในขอใดลดปญหาความไมเทาเทียมกันของการ
กระจายรายได
1) เก็บภาษีการขายในอัตราเทาเทียมกัน
2) เก็บภาษีบํารุงทองที่ในอัตราเทาเทียมกัน
3) เก็บภาษีกําไรในอัตรากาวหนา
4) เก็บภาษีศุลกากรขาเขาในอัตรากาวหนา
59. สาเหตุขอใดทําใหภาวะเศรษฐกิจไทยสัมพันธกับภาวะ
เศรษฐกิจโลกเปนอยางมาก
1) เงินลงทุนในประเทศสวนใหญเปนเงินลงทุนของชาว
ตางประเทศ
2) ประเทศไทยเปนสมาชิกของแกตต ( GATT ) ซึ่งสงเสริม
ระบบการคาเสรี
3) ประเทศไทยเปนศูนยกลางทางการคา และการเงินของ
ภูมิภาคอินโดจีน
4) มูลคาการคาตางประเทศในผลิตภัณฑประชาชาติคิดเปน
สัดสวนคอนขางสูง
60. มาตรการใดชวยลดอุปสงครวมในระบบเศรษฐกิจ
1) ธนาคารแหงประเทศไทยลดอัตราเงินสํารองของธนาคาร
พาณิชย
2) ธนาคารพาณิชยซื้อหลักทรัพยจากธนาคารแหง
ประเทศไทย
3) ธนาคารแหงประเทศไทยซื้อหลักทรัพยจากประชาชน
4) รัฐบาลลดอัตราภาษีที่เรียกเก็บจากเงินไดบุคคลธรรมดา
61. ขอใดแสดงใหเห็นถึงการแกปญหาความยากจนระยะยาว
ในชนบทที่ดีที่สุด
1) สนับสนุนใหแรงงานชนบทไปทํางานในภาคอุตสาหกรรม
2) นําเครื่องมือเครื่องใชในการทํานาทําสวนไปมอบให
เกษตรกร
3) ใหการศึกษาแกเด็ก เยาวชน และผูดอยโอกาส
4) ชวยเหลือทางดานการตลาดใหสามารถจําหนายผลผลิตได
62. ขอใดไมใชบทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจแบบผสม
1) รัฐบาลเปนผูกํากับเศรษฐกิจใหเกิดความเปนธรรมในสังคม
2) รัฐบาลเปนผูคุมครองสวัสดิภาพของประชาชน
3) รัฐบาลมีเปาหมายที่จะขจัดการแบงชนชั้นทางสังคม

4) รัฐบาลเปนผูกําหนดใหมีการวางแผนเศรษฐกิจและสังคม
แบบชี้นํา
63. ขอใดมิใชผลที่เกิดจากการมีระบบเจาภาษีนายอากร
1) ชนชั้นสูงของไทยเปนนายทุนรุนแรกอยางมีประสิทธิภาพ
2) ชาวจีนมีโอกาสเปนนายทุนรุนแรกในสังคมไทย
3) รัฐบาลลดภาระการจัดเก็บภาษี
4) รัฐบาลควบคุมการจัดเก็บภาษีไดไมทั่วถึง
64. การพัฒนาทางสังคมในสมัยรัชกาลที่ 6 ในลักษณะใดที่เกิด
ประโยชนสูงสุด
1) กําหนดเกณฑการเขาเรียนหนังสือสําหรับเด็กไทย
2) ยกเลิกการเกณฑแรงงานเปลี่ยนเปนระบบเกณฑทหาร
3) สงเสริมความรูสึกชาตินิยมผานทางงานวรรณกรรม
4) สนับสนุนบทบาทและความสําคัญของกลุมเสือปา
65. ขอมูลในขอใดตอไปนี้ที่ไมถูกตอง
1) มูลนายและขุนนางมีศักดินาตั้งแต 400 ไรขึ้นไป
2) สนธิสัญญาเบอรนียเปนสนธิสญ
ั ญาที่ไทยเสียเปรียบ
อังกฤษมาก
3) ไทยเสียดินแดนใหฝรั่งเศสครั้งแรกในรัชกาลที่ 4
4) การลดเวลาเขารับราชการของไพรเหลือปละ 3 เดือน
เริ่มในรัชกาลที่ 2
66. ปญหาเศรษฐกิจการคลังที่เกิดขึ้นในรัชกาลที่ 7 เกิดจากสาเหตุ
สําคัญที่สุดในขอใด
1) ขาราชการมีจํานวนมากเกินไป
2) ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก
3) รัฐบาลใชจายอยางฟุมเฟอย
4) งบประมาณดานการปองกันประเทศสูงเกินไป
67. นับแตสมัยเมอิจิเปนตนมา การปฏิรูปดานใดของญี่ปุน
ไดมีสวนสําคัญที่สุดที่ทําใหญี่ปุนมีความเจริญกาวหนา
ทัดเทียม ประเทศตะวันตก
1) การปฏิรูปดานการศึกษา และ เทคโนโลยี
2) การปฏิรูปดานการเมือง และ การปกครอง
3) การปฏิรูประบบเศรษฐกิจ และ การคลัง
4) การปฏิรูปดานการทหาร และ การตางประเทศ
68. ลักษณะเดนของเอเชียตะวันออกเฉียงใตคืออะไร
1) เปนภูมิภาคซึ่งมีวัฒนธรรมของตนเองอันหลากหลาย
2) เปนศูนยกลางการคาเครื่องเทศที่สําคัญที่สุดของโลก
3) เปนภูมิภาคที่สามารถผสมผสานวัฒนธรรมหลักจาก
ภายนอก
4) เปนภูมิภาคของความขัดแยงทางการเมืองระหวางประเทศ
69. การวิพากษวิจารณและการแสดงออกของมารติน ลูเธอร ใน
คริสตศตวรรษที่ 16 มีความสําคัญอยางไร
1) เปนการทาทายอํานาจของคริสตจักรที่เปนผูนําทางปญญา
2) เปนการเปดโปงการประพฤติมิชอบในราชสํานัก
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3) เปนการตอตานอํานาจของผูปกครองรัฐเยอรมัน
4) เปนการโจมตีการใชชีวิตหรูหราฟุมเฟอยและชนชั้น
ขุนนาง
70. ตั้งแตสมัยโบราณ ระดับความเจริญของโลกตะวันตก และ
ตะวันออกไมไดแตกตางกันมากนัก แตเหตุการณใด ทําใหโลก
ตะวันตกพัฒนาไปอยางกาวไกลจนสามารถยึดดินแดนทาง
ตะวันออก เปนอาณานิคมได
1) การพัฒนาอาวุธและประชาธิปไตย
2) การปฏิวัติเกษตรกรรมและการคา
3) การปฏิวัติทางวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม
4) การสํารวจทางทะเลและการพัฒนาคมนาคมขนสง
71. ความกาวหนาทางเทคโนโลยีมีผลดีตอมนุษยชาติอยางไร
1) ใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนมากกวาเดิม
2) ชะลอความเสื่อมโทรมของรางกายไดดีขึ้น
3) มีสิ่งอํานวยความสะดวกมากขึน้
4) บรรเทาภาวะสงคราม
72. ในสังคมที่มีหลายเชื้อชาติและหลายกลุมศาสนา วิธกี ารที่
ทําใหสมาชิกของทุกกลุมอยูรวมกันไดโดยสันติคือวิธใี ด
1) การสงเสริมใหแตละกลุมรักษาเอกลักษณของกลุม ตนไว
2) การใหการศึกษาขั้นพื้นฐานแกทุกกลุมเชื้อชาติและศาสนา
3) การกําหนดเขตแดนใหแตละกลุมอยูอยางเปนสัดเปนสวน
4) การใหคนทุกกลุมใชภาษารวมกัน
73. ขอใดแสดงใหเห็นวาประเทศไทยมีสวนเกี่ยวของกับ
สงครามเย็น
1) การระงับความสัมพันธทางการทูตกับสหภาพโซเวียต
2) การรวมกอตั้งสนธิสัญญาปองกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต
3) การเขาเปนสมาชิกขององคการสหประชาชาติ
4) การเขาเปนสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออก
เฉียงใต
74. การเปลี่ยนแปลงนโยบายตางประเทศของไทยจากการฝกใฝ
เพียงคายเดียวมาสูความเปนอิสระนั้นเห็นไดชัดจากกรณีใด
1) การสรางมิตรภาพกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
2) การรวมเปนสมาชิกสมาคมอาเซียน (ASEAN)
3) การเรงพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศและขยายตลาด
ตางประเทศ
4) การเสนอหลักการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA)
75. วัฒนธรรมไทยในปจจุบันไดรับการสงเสริมดวยวิธีการอยางไร
1) สงเสริมใหคนไทยทั่วประเทศรักษาวัฒนธรรมแบบเดียวกัน
2) สงเสริมวัฒนธรรมไทยใหเปนสากลมากขึ้น
3) สงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นของชุมชนแตละแหงอยางทั่วถึง
4) สงเสริมวัฒนธรรมของชาติและวัฒนธรรมทองถิ่นอยาง
กวางขวาง

76. ปญหาระหวางอินเดียกับปากีสถานดานใดที่ทําใหประเทศ
มหาอํานาจตาง ๆ กังวลใจมากที่สุด
1) การแยงชิงดินแดนแควนแคชเมียร
2) การแขงขันกันพัฒนาอาวุธนิวเคลียร
3) การแกงแยงกันเปนผูนํากลุมประเทศโลกที่สาม
4) การแยงชิงกันมีอํานาจเหนือบังคลาเทศ
77. ขอใดมิใชผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป
1) นําไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมและนําเศรษฐกิจ
เขาสูระบบตลาดโลก
2) เกิดชนชั้นกลาง เกิดลัทธิจักรวรรดินิยมที่นําไปสู
การขัดแยงระหวางประเทศตอมา
3) เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตผูคน และเกิดแนวคิดใหม
ทางวัฒนธรรมและภูมิปญญา
4) เกิดการขยายตัวการคาแบบพาณิชยนิยมและการปกครอง
แบบสาธารณรัฐ
78. ขอใดคือผลของการปฏิวัติอันรุงโรจนของอังกฤษ
1) เปนการเริ่มตนของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
ในอังกฤษ
2) เปนการเริ่มตนการปกครองแบบมีสภาขุนนางและ
สภาสามัญ
3) เปนการประกาศวาการบริหารประเทศของกษัตริยตอง
ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา
4) เปนการยอมรับสถานะที่เทาเทียมกันระหวางนิกาย
แองกลิคันและนิกายโรมันคาทอลิก
79. การปฏิวัติใหญของฝรั่งเศสอาจหลีกเลี่ยงได ดวยเงื่อนไขขอใด
มากที่สุด
1) การใหสิทธิแกฐานันดรทั้งสามใหไดเขาประชุมรวมกัน
ตั้งแตเริ่มแรก
2) พระเจาหลุยสที่ 16 ทรงยินยอมเสด็จกลับมาประทับยัง
กรุงปารีสตามคําเรียกรองของประชาชน
3) ประชาชนสามารถวิพากษวิจารณความอยุติธรรมทางสังคม
และการขาดขันติธรรมทางศาสนา
4) ฐานันดรที่ 1 และที่ 2 สนับสนุนใหมีการปรับปรุงระบบ
การจัดเก็บภาษี
80. คําแถลง 14 ประการ ของประธานาธิบดีวูดโรว วิลสัน
มีความสําคัญอยางไรในประวัติศาสตรโลก
1) เปนแนวทางในการเจรจาสันติภาพหลังสงครามโลกครั้งที่1
2) เปนหลักปฏิบัติของสหรัฐอเมริกาในดานความสัมพันธกับ
สหภาพโซเวียตหลังสงครามโลกครั้งที่ 1
3) เปนพื้นฐานของการกอตั้งสหประชาชาติหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2
4) เปนนโยบายที่ทําใหสหรัฐอเมริกากาวมาสูความเปน
มหาอํานาจหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

