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1. ขอใดคือสาเหตุที่มนุษยตองอยูรวมกันเปนสังคม
1) ตองการเอาชนะธรรมชาติ
2) การมีธรรมชาติแตกตางจากสัตวอื่น
3) การตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐาน
4) ตองการมีอํานาจเหนือสังคมกลุมอื่น
2. สังคมมีความสําคัญอยางไร
1) สังคมชวยใหมนุษยดํารงชีวิตอยูไดยาวนาน
2) สังคมทําใหมนุษยแตกตางจากสัตวอื่นเพราะสามารถทํา
หนาที่อบรมสมาชิกใหมได
3) สังคมทําหนาที่ผลิตสมาชิกใหมพรอมกับถายทอดระเบียบ
แบบแผนการดํารงชีวิตรวมกัน
4) สังคมชวยใหมนุษยมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมตาง ๆ กัน
3. ขอใดไมใชลักษณะของวัฒนธรรม
1) เกิดจากการดํารงชีวิตของมนุษย
2) เกิดจากสัญชาตญาณของมนุษย
3) เปนสมบัติของคนในสังคม
4) เปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได
4. วัฒนธรรมใดไมถูกตอง
1) วัฒนธรรมเปนสมบัติเฉพาะของคนชั่วรุนหนึ่ง
2) วัฒนธรรมที่มนุษยสรางขึ้นมีทั้งคุณและโทษ
3) วัฒนธรรมเปนเครื่องมือชวยในการปรับตัวของมนุษย
4) วัฒนธรรมทีไ่ มสามารถตอบสนองความตองการจะหมดไป
5. “หนาที่ในการใหความปลอดภัย ดูแลทํานุบํารุงสมาชิก
ถายทอดวัฒนธรรม อบรมใหสมาชิกเรียนรูหลักศีลธรรม
ระเบียบแบบแผน วิธีปฏิบัติ และคานิยมของสังคม”
ขอความที่กลาวมาทั้งหมดเปนหนาที่หลักของสถาบันใด
1) สถาบันครอบครัว
2) สถาบันการศึกษา
3) สถาบันศาสนา
4) สถาบันการเมืองการปกครอง
6. การที่เด็กผูหญิงเลนเปนหมอรักษาคนไข เด็กผูชายเลนเปน
ตํารวจจับ ผูราย คืออะไร
1) การเรียนรูบรรทัดฐาน
2) การกระทําตามสถาบัน
3) การทําตามคานิยม
4) การเรียนรูบทบาท
7. แบบแผนของสังคมที่เกี่ยวของกับความดี ความชัว่ เรียกวา
อะไร
1) คานิยม
2) ความเชื่อ
3) ประเพณี
4) จารีต
8. ขอใดไมใชลักษณะจําเปนของคานิยม
1) เปนของสังคม ไมใชของสวนบุคคล
2) กําหนดการประพฤติปฏิบัติของบุคคล
3) เปนสิ่งที่บุคคลในสังคมปรารถนาอยากใหเกิด

หรือมีครอบครอง
4) เปนสิ่งที่มีความถูกตองนาพึงปรารถนา
9. การซุบซิบนินทาหรือการหลีกเลี่ยงไมยอมคบคาสมาคมดวยเปน
การลงโทษของบรรทัดฐานแบบใด
1) วิถีชาวบาน
2) การปองปราม
3) วินัยทางสังคม
4) จารีต
10. ขอใดไมใชความแตกตางระหวางชุมชนชนบทกับเมืองของไทย
ในปจจุบัน
1) ลักษณะการประกอบอาชีพ
2) รูปแบบความสัมพันธในชุมชน
3) การเคลื่อนที่ทางสังคม
4) จํานวนบุคคลในครอบครัว
11. ปจจัยพื้นฐานใดที่มีอิทธิพลตอวิวฒ
ั นาการของสังคมไทย
1) โครงสรางทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางภูมิภาค
สถาบันศาสนา
2) โครงสรางประชากร โครงสรางเศรษฐกิจ ความกาวหนา
ทางเทคโนโลยี
3) ความกาวหนาทางเทคโนโลยี โครงสรางประชากร
ลักษณะทางภูมิภาค
4) สถาบันศาสนา โครงสรางทางเศรษฐกิจ ความกาวหนา
ทางเทคโนโลยี
12. สภาวะเรือนกระจกโลกเกิดจากสารใดมากที่สุด
1) สารตะกั่ว
2) กาซซัลเฟอรไดออกไซด
3) กาซคลอโรฟลูออโรคารบอน
4) กาซคารบอนไดออกไซด
13. ขอใดคือลักษณะเดนที่สุดของพุทธศาสนา
1) การไมเชื่อเรื่องพระเจา
2) การสอนเรื่องกรรมในอดีต
3) การสอนใหมนุษยพึ่งพาตนเอง
4) การสอนใหรักและเมตตากัน
14. ขอใดเปนความเขาใจ “เรื่องกรรม” ในพระพุทธศาสนาได
อยางถูกตอง
1) เสือนอนกิน
2) ตามบุญตามกรรม
3) ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน
4) ถึงคราวดีก็ดีเอง
15. ขอใดเปนเอกลักษณของพระพุทธศาสนา
1) กรรม
2) ภาวนา
3) อนัตตา
4) นรก – สวรรค
16. คําสอนของพระพุทธศาสนาที่วา “ชีวิตเปนทุกข” หมายถึง
ขอใด
1) ชีวิตมนุษยนาหดหู
2) ไมควรจริงจังกับชีวิตมากไป
3) ความทุกขเปนขอเท็จจริงของชีวิต
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4) ความทุกขเปนเรื่องที่ควรหลีกเลี่ยง
17. ไตรสิกขา พัฒนามาจากอะไร
1) ไตรลักษณ
2) เบญจศีล
3) เบญจธรรม
4) มรรค 8
18. ความเมตตาตามคําสอนของพุทธศาสนาหมายความวาอยางไร
1) ไมโกรธ แมจะถูกดาวาอยางเสียหาย
2) ชวยคนชราขามถนนทั้งที่กําลังรีบไปทํางาน
3) เห็นใจวาเพื่อนมนุษยตางก็มีชีวิตที่แตกตางกันไป
4) บริจาคเงินเขากองทุนเลีย้ งอาหารกลางวันแกผูยากไร
19. หลักธรรมคําสอนในพุทธศาสนาคูใดที่มุงสอนให
พุทธศาสนิกชนมีความเสียสละและกระทํากิจการไดสําเร็จ
1) สังคหวัตถุ 4 อิทธิบาท 4
2) สังคหวัตถุ 4 พรหมวิหาร 4
3) อิทธิบาท 4 พรหมวิหาร 4
4) อิทธิบาท 4 กุลจิรัฏฐิติธรรม 4
20. ขอใดถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนา
1) อัฏฐบริขาร ใชสําหรับบวชพระครั้งแรก บวชนานไป
ใชของอื่นทดแทนไดบางอยาง
2) มรรค 8 คือทางของพระอริยะที่มุงสูนิพพาน
3) น้ําปานะ 8 เปนเครื่องดื่มที่พระเณรฉันในตอนเย็นได
4) ศีล 8 คือศีลทั่วไป แตผูปฏิบัติเครงครัดจะไปรักษาที่วัด
21. เหตุผลสําคัญที่สุดที่ศาสนาคริสตไดรับการยอมรับวาเปน
“ศาสนาแหงความรัก” คือขอใด
1) พระเปนเจาทรงรักมนุษย
2) พระเยซูทรงสอนเรื่องความรัก
3) ความรักใครผูกพันเพราะอาศัยพิธีกรรม
4) มนุษยทุกคนเปนบุตรของพระเจา จึงควรรักกันเหมือนพี่นอง
22. ขอใดแสดงถึงการมีอํานาจอธิปไตย
1) ประชาชนเลือกรัฐบาลเอง
2) มีสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง
3) อํานาจสูงสุดมาจากประชาชน
4) ประเทศเปนเอกราช
23. ความเปนประชาธิปไตย หมายถึงอะไร
1) ประชาชนมีสวนรวมในทางการเมือง
2) อํานาจอธิปไตยมีฐานะสูงสุด
3) ประชาชนเปนใหญในแผนดิน
4) อํานาจอธิปไตยเปนอิสระ
24. ขอใดตรงกับลักษณะการปกครองแบบรัฐสภา
1) รัฐสภาใชอํานาจนิติบัญญัติและบริหาร
2) สมาชิกรัฐสภาตองไมเปนผูบริหาร
3) นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
4) คณะรัฐมนตรีตองไดรับความไววางใจจากรัฐสภา
25. ขอใดไมใชลักษณะเมืองลูกหลวงในสมัยสุโขทัย

1) เปนเมืองหนาดาน
2) มีขุนนางเปนเจาเมือง
3) อยูลอมรอบเมืองหลวงทั้ง 4 ทิศ
4) หางจากเมืองหลวงเดินดวยเทา 2 วัน
26. ขอใดคือผลของการปฏิรูปการปกครองในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
1) อํานาจทางการเมืองขึ้นกับสถาบันกษัตริย
2) ขาหลวงเทศาภิบาลมีอํานาจในการ “กินเมือง”
3) มณฑลเทศาภิบาลมีอิสระในการปกครองตนเอง
4) พระมหากษัตริยถายโอนอํานาจการปกครองใหกับ
เสนาบดีสภา
27. กิจกรรมใดเปนการเริ่มวางรากฐานการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยในประเทศไทย
1) การจัดตั้งรัฐมนตรีสภา 2) การจัดตั้งสุขาภิบาล
3) การเลิกทาส
4) การจัดตั้งเมืองดุสิตธานี
28. การเมืองการปกครองของไทย ในชวงระหวาง พ.ศ. 24802514 มีลักษณะเชนไร
1) ฝายการเมืองบริหารตามระบอบประชาธิปไตย
2) ฝายทหารมีบทบาทในระบบอํานาจนิยม
3) ขาราชการพลเรือนควบคุมการบริหารราชการ
4) กลุมนักธุรกิจการเมืองมีบทบาทบริหารประเทศ
29. ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวาหาหมื่นคนเขาชื่อกันรอง
ขอให ดําเนินการตาง ๆ ดังตอไปนี้ได ยกเวนขอใด
1) เสนอถอดถอนขาราชการประจําในระดับสูง
2) เสนอถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองระดับสูง
3) เสนอรางพระราชบัญญัติในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ
ของชนชาวไทย
4) เสนอแกไขรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ
ของชนชาวไทย
30. พระราชอํานาจอันสําคัญของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลปจจุบัน ในฐานะประมุขของประเทศตามระบอบ
ประชาธิปไตยคือ อะไร
1) ทรงเปนจอมทัพไทย
2) ทรงแตงตั้งทูตานุทูตไปประจําในตางประเทศ
3) ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ
4) ทรงใชอํานาจอธิปไตยโดยตรง
31. การเลือกตั้งแบบใดเปนการสงเสริมพรรคการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยใหเขมแข็ง
1) แบบแบงเขตเบอรเดียว โดยใหพรรคการเมืองสงผูสมัคร
รับเลือกตั้งไดเขตละหนึ่งคน
2) แบบแบงเขตเรียงเบอร โดยใหพรรคการเมืองสงผูสมัคร
รับเลือกตั้งเขตละ 1 – 3 คน
3) แบบรวมเขต โดยใหพรรคการเมืองสงผูสมัครรับเลือกตั้ง
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ไดเขตละหลายคน
4) แบบบัญชีรายชื่อ โดยใหพรรคการเมืองจัดทําบัญชีรายชื่อ
ผูสมัครรับเลือกตั้งพรรคละ 1 บัญชี
32. ขอใดไมใชลักษณะทัว่ ไปของกฎหมาย
1) ขอบังคับซึง่ มาจากบุคคลหรือกลุมบุคคลผูมีอํานาจสูงสุด
ในบานเมือง
2) ขอบังคับซึง่ มีวัตถุประสงคในการกลอมเกลาจิตใจ และมี
บทลงโทษเมื่อคิดที่จะฝาฝน
3) ขอบังคับซึง่ ถาผูใดไมประพฤติตามยอมไดรับผลรายอยาง
ใดอยางหนึ่ง
4) ขอบังคับซึง่ ใชควบคุมการกระทําของมนุษย ไมครอบคลุม
ถึงการกระทําของสัตว
33. กฎหมายประเภทใดอยูในลําดับศักดิ์ต่ําที่สุด
1) ประมวลกฎหมาย
2) พระราชกฤษฎีกา
3) พระราชบัญญัติ
4) พระราชกําหนด
34. ขอใดถือวาเปนสินสวนตัวภายหลังการสมรส
1) ดอกผลของสินสวนตัว
2) ทรัพยสินที่คูสมรสฝายใดฝายหนึ่งไดมาระหวางสมรส
3) ทรัพยสินที่คูสมรสฝายใดฝายหนึ่งไดรับมรดก
4) เงินสินสอดที่ฝายชายมอบใหฝายหญิง
35. นายดําขโมยโทรศัพทเคลื่อนที่ของนายแดงไปใช ตอมานายดํา
เปลี่ยนใจ
แอบนํามาคืนใหนายแดง นายดํามีความผิดหรือไม
1) ผิดฐานพยายามลักทรัพย ตองรับโทษสองในสาม
2) ผิดฐานลักทรัพย ตองรับโทษตามกฎหมาย
3) ไมผิดฐานลักทรัพย เพราะไดนํามาคืนแลว
4) ไมผิดฐานพยายามลักทรัพย เพราะแกไขเพื่อลบลาง
ความผิดแลว
36. อิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีผลอยางไร
1) ภาคตะวันออกและภาคใตฝงตะวันตกมีฝน
2) ภาคตะวันออกและภาคใตฝงตะวันออกมีฝน
3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนาวเย็น และภาคใตฝง
ตะวันออกมีฝน
4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนาวเย็น และภาคใตฝง
ตะวันตกมีฝน
37. แนวทางการพัฒนาที่จะใหเกิดผลยั่งยืนตองคํานึงขอใดเปน
สําคัญ
1) รูปแบบการกระจายรายได
2) ระบบการเมืองการปกครอง
3) ระบบสารสนเทศ
4) ระบบนิเวศวิทยา
38. ขอใดคือ แนวทางปฏิบัติตาม “ทฤษฎีใหมของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว”

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

1) พัฒนาทรัพยากรดิน น้ําและปาไมใหสามารถทําการ
เกษตรแบบยั่งยืน
2) ใชเทคโนโลยีสมัยใหมที่เกษตรกรสามารถดําเนินการไดเอง
3) จัดแบงที่ดินทํากินเปนสัดสวน เพื่อใหเกษตรกรมีรายได
ตลอดป
4) ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมของทองถิ่น
ระบบการเกษตรที่เรียกวา “การเกษตรแบบผสมผสาน” คือ
ขอใด
1) การปลูกพืชหลายชนิดหมุนเวียนตามฤดูกาล
2) การปลูกพืชหลายชนิดในเวลาเดียวกัน
3) การทําไร ทํานา และทําสวนในบริเวณเดียวกัน
4) การปลูกพืช เลี้ยงสัตว ทําประมงในพื้นที่เดียวกัน
ปรากฏการณ เอล นิโญ มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมขอใด
มากที่สุด
1) กระแสน้ําของโลก
2) ระบบลมสินคา
3) ความผันแปรของภูมิอากาศ
4) คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ขอใดคือขอจํากัดของการใชพลังงานแสงอาทิตยและ
พลังงานลม
1) การลงทุนสูง
2) ขาดวิศวกรที่มีความรูดานนี้
3) รัฐบาลไมใหการสนับสนุน
4) ความไมแนนอนของธรรมชาติ
ขอใดเปนการจัดการดานสภาพแวดลอมอยางถูกวิธี
1) การเวนคืนที่ดินเพื่อทําที่ทิ้งขยะ
2) การปลูกปายูคาลิปตัสเพื่อรักษาหนาดิน
3) การบําบัดน้ําเสียในโรงงานอุตสาหกรรมกอนปลอย
ลงแมน้ํา
4) การขุดหลุมเพื่อฝงกากสารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรม
เปาหมายสําคัญของเทคโนโลยีในการแยกขยะคืออะไร
1) สามารถนําขยะบางประเภทกลับมาใชใหม
2) ชวยใหการทําลายขยะในเขตชุมชนไดเร็วขึ้น
3) ประหยัดเวลาและแรงงานพนักงานเก็บขยะ
4) เพื่อปองกันมลพิษที่เกิดจากการเผาขยะ
วิธีการใดเปนการแกไขปญหาดินชะลางพังทลาย
1) การปฏิรูปที่ดินและการปรับปรุงที่ดินโดยการชลประทาน
2) การปลูกพืชสลับแถว และปรับปรุงพันธุพืชชนิดที่ปลูก
บนที่สูง
3) การปองกันการแพรกระจายของวัชพืชและปลูกพืชคลุมดิน
4) การทําไรพืชลมลุกและประกาศเปนเขตอุทยานแหงชาติ
ขอใดคือตัวเรงการแพรกระจายของดินเค็ม
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1) การปลูกปาทดแทน
2) การทํานากุงในเขตปาชายเลน
3) การปรับปรุงพันธุพืชที่ทนตอดินเค็ม
4) การสรางอางเก็บน้ําหรือเขื่อนเพื่อการชลประทาน
46. ปญหาความแหงแลงโดยทั่วไปของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งยาก ตอการแกไขมีมูลเหตุสําคัญมาจากอะไร
1) ลักษณะโครงสรางทางธรณีวิทยา
2) หินดานและลักษณะหินในภูมิภาค
3) ระยะทางหางไกลจากทะเล
4) ลักษณะการเปนที่ราบสูงดานอับลม
47. ขอใดไมเกี่ยวกับปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
1) นายสุขกําลังตัดสินใจวาจะปลูกขาวโพดดีหรือปลูก
ถั่วลิสงดีในดินของตน
2) นายดีตัดสินใจไปซื้อสินคาทีห่ างสรรพสินคาแทน
การซื้อที่รานขายปลีกขางบาน
3) นายทองรับตัดเย็บเสื้อผาอยูกับบานแทนการเปดรานตัดเสื้อ
4) นายแยมตกลงขายสมโอใหนายจอมเพราะไมตอราคา
48. ขอใดไมใชเศรษฐศาสตรจุลภาค
1) ศึกษาพฤติกรรมของเจาของรถบรรทุกรับจางวิ่ง
ระหวางจังหวัด
2) ศึกษาพฤติกรรมกรรมการนั่งรถยนตรับจางของ
คนกรุงเทพมหานคร
3) ศึกษาสภาวะและการเปลี่ยนแปลงของระดับราคา
สินคาหมวดอาหาร
4) ศึกษาสภาวะการผลิตและตลาดขาวเปลือกในประเทศ
49. ขอใดไมถือวาเปนการผลิต
1) การขายของในรานชําขางบาน
2) การสงน้ําอัดลมไปจําหนายในตางจังหวัด
3) การวาดลายดอกไมบนจานกระเบื้อง
4) การเขาอบรมวิธีใชเครื่องคอมพิวเตอร
50. การใชจายอุปโภคบริโภคขึ้นอยูกบั ปจจัยขอใดนอยทีส่ ุด
1) ทรัพยสินของผูบริโภค
2) การโฆษณา
3) การเลียนแบบตามแฟชั่น
4) ตนทุนการผลิต
51. ขอใดคือผลของการที่รัฐบาลประกาศใหราคาน้ํามันลอยตัว
1) ทําใหราคาน้ํามันมีเสถียรภาพมากขึ้น
2) ทําใหผูขายสามารถกําหนดราคาน้ํามันไดเอง
3) ทําใหราคาน้ํามันปรับตัวขึ้นลงได
4) ทําใหผูบริโภคปรับการซื้อน้ํามันใหสอดคลองกับ
ราคาน้ํามันได
52. การที่ราคาสูงกวาราคาดุลยภาพจะสงผลอยางไร เพราะเหตุใด

1) ราคาลดลง เพราะเกิดอุปทานสวนเกิน
2) ราคาดุลยภาพลด เพราะเกิดอุปทานสวนเกิน
3) ราคาเพิ่ม เพราะเกิดอุปสงคสว นเกิน
4) ราคาดุลยภาพเพิ่ม เพราะเกิดอุปสงคสวนเกิน
53. ผลิตภัณฑประชาชาติ (GNP) คือขอใด
1) มูลคา ณ ราคาตลาดของสินคาและบริการที่ผลิตขึ้น
ในประเทศในรอบหนึ่งป
2) มูลคา ณ ราคาตลาดของสินคาและบริการที่ผลิตขึ้นดวย
ทรัพยากรไทยในรอบหนึ่งป
3) มูลคา ณ ราคาตลาดของสินคาและบริการขั้นสุดทายที่ผลิต
ขึ้นดวยทรัพยากรไทยในรอบหนึ่งป
4) มูลคา ณ ราคาคงที่ของสินคาและบริการขั้นสุดทายที่ผลิต
ขึ้นในประเทศในรอบหนึ่งป
54. จุดมุงหมายที่สําคัญที่สุดของการพัฒนาเศรษฐกิจคืออะไร
1) การดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ
2) การยกระดับรายไดตอหัว
3) การกระจายความเจริญออกสูช นบท
4) การกระจายรายไดอยางยุติธรรม
55. ขอใดที่เกี่ยวของกับระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ของไทย
1) รัฐควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศโดยตรง
2) อัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวไดอยางเสรี
3) กําหนดอัตราแลกเปลี่ยนคงที่เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร
สหรัฐ
4) อัตราแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงกับเงินตราสกุลสําคัญ ๆ
หลายสกุล
56. ยอดดุลการชําระเงินสามารถดูไดจากดุลบัญชีใด
1) บัญชีเดินสะพัด
2) บัญชีทุนเคลื่อนยาย
3) บัญชีเงินโอน
4) บัญชีทุนสํารองระหวางประเทศ
57. สมาชิกของ NAFTA ประกอบดวยประเทศใด
1) บราซิล เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา
2) แคนาดา เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา
3) บราซิล แคนาดา อารเจนตินา
4) เม็กซิโก ชิลีสหรัฐอเมริกา
58. ปจจัยใดเปนสาเหตุหนึ่งทําใหเกิดภาวะเงินเฟอ
1) อุปทานของสินคามีมากเกินไป
2) ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจมีมากเกินไป
3) การสั่งสินคาเขามีมากเกินไป
4) อัตราดอกเบี้ยในทองตลาดสูงเกินไป
59. ระบบสังคมนิยมกับระบบทุนนิยม มีขอแตกตางกันในเรื่องใด
1) ระบบสังคมนิยมเนนในเรื่องเศรษฐกิจมากกวาระบบ
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ทุนนิยม
2) ระบบสังคมนิยม รัฐบาลเปนผูดําเนินการในเรื่องเศรษฐกิจ
ทุกเรื่อง
3) ระบบสังคมนิยม ประชาชนจะไดรับความเปนธรรมใน
เรื่องราคาสินคามากกวาในระบบทุนนิยม
4) ระบบสังคมนิยม ประชาชนจะไมมีความแตกตางกันใน
เรื่องฐานะความเปนอยู
60. ขอใดเปนผลที่เกิดจากความบกพรองของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทยในรอบยี่สิบปที่ผานมา
1) สัดสวนของเงินทุนจากตางประเทศตอเงินลงทุนทั้งหมด
ลดลงเพราะสงเสริมการลงทุนเพื่อทดแทนการนําเขามาก
เกินไป
2) รายไดของประชาชนในเขตชนบทเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง
เพราะมุงเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมมากเกินไป
3) มีการนําเทคโนโลยีระดับสูงเขามาใชมากเปนสาเหตุของ
การขาดดุลบัญชีเดินสะพัด
4) มีการวางงานเพิ่มขึ้นในภาคเกษตรกรรมเพราะเกษตรกร
ไมมีที่ดินทํากิน
61. ขอใดแสดงวาระบบเศรษฐกิจเปนระบบเศรษฐกิจแบบเปด
มากที่สุด
1) มูลคาการสงออกลบดวยมูลคาการลงทุนจากตางประเทศ
เปนสัดสวนที่สูงเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑประชาชาติ
2) มูลคาการนําเขาบวกดวยมูลคาการกูยืมเปนสัดสวนที่สูง
เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑประชาชาติ
3) มูลคาการลงทุนจากตางประเทศบวกกับมูลคาการนําเขา
เปนสัดสวนที่สูงเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑประชาชาติ
4) มูลคาการสงออกบวกมูลคาการนําเขาเปนสัดสวนที่สูงเมื่อ
เทียบกับผลิตภัณฑประชาชาติ
62. ในป พ.ศ. 2539 – 2540 ประเทศไทยโดนโจมตีคาเงินบาทอยาง
รุนแรง ธนาคารแหงประเทศไทยไดใชมาตรการปกปองคาเงินบาท
จึงทําใหเกิดผลอยางไร
1) คาเงินบาทลดลง
2) ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดมากขึ้น
3) ทุนสํารองระหวางประเทศลดลง
4) ธนาคารพาณิชยมีปญหาหนี้เสียมากขึ้น
63. ปจจัยขอใดทีส่ ําคัญนอยที่สุดในการสงเสริมใหอยุธยามีความ
รุงเรือง ทางการคากับนานาชาติ
1) คุมลําน้ําที่เปนเสนทางคมนาคม
2) มีการจางชาวตางชาติมารับราชการ
3) มีที่ราบลุมอุดมสมบูรณจึงปลูกขาวไดผลดี
4) อยูใกลทะเลเหมาะแกการเปนเมืองทาไดสะดวก
64. ผลกระทบที่สําคัญประการหนึ่งของสนธิสัญญาเบาวริง
คือขอใด

1) การสงขาวออกลดนอยลง
2) สงเสริมใหเกิดการคาในระบบเสรี
3) สงเสริมการคาในระบบผูกขาด
4) สงเสริมการพัฒนาหัตถกรรมพื้นบาน
65. ขอใดเปนผลของสนธิสัญญาเบาวริ่ง
1) หนานนอยชาวเชียงใหมเปนคนในบังคับอังกฤษตองขึ้น
ศาลอังกฤษ เมื่อทะเลาะกับเจาเมืองเชียงใหม
2) ผาและเครื่องปนดินเผาเปนสินคาหัตถกรรมที่ตางประเทศ
ตองการมากขึ้น
3) มีการเกณฑไพรเขามาทํางานมากขึ้น เพื่อผลผลิต
โดยเฉพาะการปลูกออยทําน้ําตาล
4) อังกฤษเปนชาติเดียวที่สามารถซื้อน้ําตาลและพริกไทยจาก
กรมพระคลังสินคาได
66. การปฏิรูปการคลังของไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการดําเนินการ
หลายประการยกเวนขอใด
1) การจัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน
2) การจัดทํางบประมาณแผนดิน
3) การกําหนดอัตราเงินเดือนประจําแกขาราชการ
4) การจัดเก็บภาษีขาเขา – ขาออก ใหสอดคลองกับความ
จําเปนของประเทศ
67. ขั้นตอนแรกของการเลิกระบบไพร คือขอใด
1) การประกาศลดเงินคาราชการ
2) การประกาศใชพระราชบัญญัติจายเงินคาจาง
3) การประกาศใชพระราชบัญญัติการเกณฑทหาร
4) การประกาศรับสมัครไพรเขาเปนทหารในกรมทหารหนา
68. ขอใดนับวาเปนการผลิตคนเพื่อเขารับราชการในสมัยรัชกาลที่5
1) การตั้งกรมศึกษาธิการ
2) การออกพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
3) การปรับปรุงระเบียบบริหารงานในกรมพระสุรัสวดี
4) การตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง
69. คําสอนของศาสนาหรือลัทธิใดใหความสําคัญแกแนวความคิด
เรื่อง การบูชาบรรพบุรุษและความกตัญูมากเปนพิเศษ
1) พราหมณ
2) ขงจื๊อ
3) พุทธ
4) อิสลาม
70. “สัตยาเคราะห” คืออะไร
1) วิธีตอตานอังกฤษของชาวอินเดีย
2) วิธีตอสูเพื่อเอกราชของชาวอินเดีย นําโดยมหาตมะ คานธี
3) แนวคิดเบื้องหลังขบวนการชาตินิยมของอินเดีย
4) แนวคิดเบื้องหลังการรวมตัวของชาวอินเดียทั้งฮินดู
และมุสลิม
71. นับแตไดรับเอกราชเปนตนมา ศรีลังกาตองเผชิญกับปญหา
ภายในที่ สําคัญที่สุดเรื่องใด
1) ความยากจน
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2) การขาดเสถียรภาพทางการเมือง
3) การตอสูเรียกรองเอกราชของชาวทมิฬ
4) ความขัดแยงระหวางผูนับถือศาสนาพุทธและอิสลาม
72. งานชิ้นใดถือวาเปนงานเริ่มตน งานสถาปตยกรรมและเปน
งานเพื่อ พิธีกรรมทางศาสนาของมนุษย
1) อนุสาวรียหินในประเทศอังกฤษ
2) งานปนรูปเปลือยของอารยธรรมกรีก
3) ภาพสลักนูนต่ําของชนชาติอัสซีเรียน
4) ปรามิดซึ่งเปนที่เก็บภาพปนของเทพเจาของชาวอียิปต
โบราณ
73. เหตุการณใดถือเปนการปฏิวัติเกษตรกรรมในยุโรป
1) การแบงสรรที่ดินทางการเกษตรใหแกชาวนา เพื่อใหเกิด
ความเปนธรรม
2) การใชเครื่องจักรแทนแรงงานคนและสัตวในพืน้ ที่ทาง
การเกษตร
3) การลอมรั้วที่ดินและการใชที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
4) การพัฒนาระบบการชลประทานโดยการสรางเขื่อน
ขนาดใหญ
74. ขอใดถูกตอง
1) การใชเทคนิคและเครื่องทุนแรงใหม ๆ ในการเพาะปลูก
สงผลใหเกิดการประดิษฐเครื่องจักรกลเปนครั้งแรก
2) อุตสาหกรรมทอผาเปนตัวการสําคัญของการคิดประดิษฐ
ตาง ๆ ซึ่งนําไปสูการเริ่มตนการปฏิวัติอุตสาหกรรม
3) อุตสาหกรรมถานหินเริ่มขึ้นพรอม ๆ กับการคิดประดิษฐ
เครื่องจักรไอน้ํา
4) พลังน้ําที่ไดนํามาใชเปนครั้งแรกกับเครื่องทอผาเปนผลให
ลดการใชแรงงานผูหญิงและเด็ก
75. แนวคิดใดของจอหน ล็อค ที่ถือวาเปนรากฐานของระบอบ
ประชาธิปไตยสมัยใหม
1) เจตจํานงรวมของประชาชน คือ อํานาจสูงสุดในการ
ปกครอง
2) การแบงแยกอํานาจในการปกครองเปนการตรวจสอบและ
ถวงดุลอํานาจทางการเมือง
3) หลักของการปกครอง คือกฎหมายที่ใหความเสมอภาคแก
ทุกชนชั้น
4) ประชาชนมีสิทธิตามธรรมชาติ และรัฐบาลมีอํานาจภายใน
ขอบเขตทีป่ ระชาชนมอบให
76. เหตุการณใดมีความสัมพันธกับขอความตอไปนี้
“มนุษยทั้งปวงยอมเสมอกันโดยกําเนิด และพระผูสรางได
มอบสิทธิบางประการอันจะโอนใหแกบุคคลอื่นมิได ใน
บรรดาสิทธิเหลานี้คือ ชีวิต เสรีภาพ และการแสวงหา
ความสุข”

1) การปฏิวัติในอังกฤษ ค.ศ. 1688
2) การปฏิวัติในอเมริกา ค.ศ. 1776
3) การปฏิวัติในฝรั่งเศส ค.ศ. 1789
4) การปฏิวัติในรุสเซีย ค.ศ. 1917
77. ผลกระทบของการปฏิวัติใหญในฝรั่งเศสในระยะแรกมี
หลายประการ ยกเวนขอใด
1) การลมสลายของระบอบกษัตริยในยุโรป
2) ลัทธิชาตินิยมซึ่งมีพื้นฐานบนสิทธิเสรีภาพของประชาชน
3) ประมวลกฎหมายที่ย้ําเรื่องเสรีภาพ เสมอภาค และ
รับรองสิทธิของพลเมือง
4) การรวมมือกันระหวางประเทศในยุโรปเพื่อตอตาน
การขยายอํานาจของประเทศอืน่
78. ขอใดเปนผลมาจากสงครามโลกครั้งที่ 1
1) ยุโรปเริ่มตนสูญเสียสถานภาพการเปนผูนําโลก
2) เลโอ ตอลสตอย เกิดแรงบันดาลใจเขียนเรื่อง
“สงครามและสันติภาพ” จนไดรางวัลโนเบล
3) สหรัฐอเมริกาเขามามีสวนสําคัญในการรักษาสันติภาพ
ของโลก
4) เยอรมนีสญ
ู เสียระบอบกษัตริยและถูกแบงออกเปน
2 ประเทศ
79. เปาหมายหลักในการกอตั้งองคการสหประชาชาติตรงกับขอใด
1) สรางสันติภาพในประเทศตาง ๆ
2) ปองกันไมใหเกิดสงครามโลกอีก
3) ประสานผลประโยชนของรัฐในประชาคมโลก
4) พัฒนาความสัมพันธระหวางภูมิภาคตาง ๆ ในโลก
80. ขอใดไมใชลักษณะของสงครามเย็น
1) การขัดแยงดานอุดมการณระหวางสหรัฐอเมริกากับ
สหภาพโซเวียต
2) การขยายอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต
เขาไปในดินแดนตาง ๆ
3) การที่สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตใชตัวแทนทํา
สงคราม
4) การสูรบกันระหวางสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียต

