ข้ อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สั งคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
หน่ วยที่ 3 รับ-จ่าย ต้องเรี ยนรู ้

จานวน 20 ข้อ

จงกา  ทับตัวอักษร ตรงกับตัวเลือกทีต่ ้ องการลงในกระดาษคาตอบ
1. ข้อใดไม่ ใช่ อาชีพที่สุจริ ต
ก. นักมายากล
ข. นักล้วงกระเป๋ า
ค. หมอนวดแผนโบราณ
ง. พนักงานขับรถโดยสาร
2. ใครไม่ได้ประกอบอาชีพบริ การ
ก. นุย้ เป็ นพยาบาล
ข. เด่นขับรถแท็กซี่
ค. อ๊อดทาสวนผลไม้
ง. เอกเป็ นช่างซ่อมรองเท้า
3. หลักสาคัญที่จะควบคุมรายจ่ายในครอบครัว
คือข้อใด
ก. ซื้ อเท่าที่มีเงินอยู่
ข. ไม่ซ้ื อของราคาแพง
ค. ซื้ อของทุกสิ่ งที่ตอ้ งการ
ง. ไม่ซ้ื อของที่ไม่จาเป็ น
4. เงินที่เหลือจากการใช้จ่ายแล้วนาไปฝาก
ธนาคารเอาไว้ เรี ยกว่าเงินอะไร
ก. เงินออม
ข. เงินเดือน
ค. เงินค่าจ้าง
ง. เงินรายรับ

5. ข้อใดไม่ ใช่ หลักสาคัญของการประกอบ
อาชีพ
ก. เป็ นอาชีพสุ จริ ต
ข. เป็ นอาชีพที่ได้เงินเดือนสู ง
ค. เป็ นอาชีพที่ไม่ผดิ กฎหมาย
ง. เป็ นอาชีพที่ไม่ขดั ต่อศีลธรรม
6. เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นพระราชดาริ
ของพระมหากษัตริ ยอ์ งค์ใด
ก. รัชกาลที่ 4
ข. รัชกาลที่ 5
ค. รัชกาลที่ 7
ง. รัชกาลที่ 9
7. ข้อใดไม่ ใช่ ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์
ในการทาสวนมะพร้าว
ก. ค่าจ้างคนงาน
ข. เจ้าของสวนมะพร้าว
ค. ผลมะพร้าวที่จาหน่าย
ง. ที่ดินที่ใช้ปลูกมะพร้าว
8. ผูท้ ี่มาซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ
เรี ยกว่าอะไร
ก. ผูบ้ ริ โภค
ข. ผูผ้ ลิต
ค. ผูจ้ าหน่าย
ง. ผูป้ ระกอบการ
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9. การใช้จ่ายอย่างประหยัด ก่อให้เกิดผลดี
อย่างไร
ก. จิตใจสงบ
ข. มีสุขภาพดี
ค. ไม่มีโรคภัย
ง. ไม่เป็ นหนี้สิน
10. ข้อใดไม่ ใช่ การนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในชีวติ ประจาวัน
ก. ตรงเวลา
ข. ไม่ฟุ่มเฟื อย
ค. ประหยัด
ง. อดออม
11. ใครปฏิบตั ิตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ก. ไก่ชอบซื้ อสิ นค้าราคาแพง
ข. ปลาปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง
ค. แมวชอบไปเที่ยวต่างประเทศ
ง. กุง้ ไปรับประทานอาหารที่
ภัตตาคารเป็ นประจา
12. ผูบ้ ริ โภคที่ฉลาดควรปฏิบตั ิตามข้อใด
ก. ผูกไมตรี กบั พ่อค้าแม่คา้
ข. ต่อรองราคาให้ได้มากที่สุด
ค. เปรี ยบเทียบคุณภาพและราคา
หลายๆ ยีห่ อ้ ก่อนซื้ อ
ง. นาสิ นค้าไปลองใช้ก่อน
ค่อยจ่ายเงินทีหลัง
13. ข้อใดเป็ นคุณธรรมของผูผ้ ลิต
ก. ไม่หลอกหลวงผูซ้ ้ื อสิ นค้า
ข. ขายสิ นค้าให้ได้กาไรมากที่สุด
ค. พูดจาไพเราะกับผูซ้ ้ื อสิ นค้า
ง. ให้ผซู้ ้ื อเลือกสิ นค้าได้ตามสบาย

14. เมื่อตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ก่อนจ่ายเงิน
ผูซ้ ้ื อสิ นค้าควรปฏิบตั ิตามข้อใด
ก. เลือกสี ของสิ นค้าที่ถูกใจ
ข. ตรวจสอบคุณภาพของสิ นค้า
ค. ให้ผขู ้ ายบรรจุสินค้าใส่ หีบห่อ
ง. สอบถามวิธีใช้สินค้ากับผูข้ าย
15. การเปิ ดโรงเรี ยนฝึ กสอนสุ นขั จะได้รายได้
จากข้อใด
ก. สิ นค้า
ข. ผลผลิต
ค. การบริ โภค
ง. การให้บริ การ
16. ข้อใดไม่ได้หมายถึงรายรับหรื อรายได้
ก. ค่าจ้าง
ข. เงินเดือน
ค. เงินที่นาไปซื้ อสิ่ งของ
ง. กาไรที่ได้จากการขายสิ นค้า
17. ผูท้ ี่มีเงินได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดมีหน้าที่
ตามข้อใด
ก. เสี ยภาษี
ข. รับราชการทหาร
ค. แจ้งต่อเจ้าหน้าที่รัฐ
ง. ขึ้นทะเบียนราษฎรได้
18. ข้อใดไม่ได้มาจากเงินภาษีของประชาชน
ก. เงินเดือนของข้าราชการ
ข. เงินเดือนของพนักงานบริ ษทั
ค. งบประมาณในการสร้างถนน
ง. ค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงานรัฐ
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19. เงินสมทบที่ธนาคารจ่ายให้แก่ผนู ้ าเงินออม
มาฝากไว้กบั ธนาคาร เรี ยกว่าอะไร
ก. เงินทุน
ข. เงินช่วย
ค. ดอกเบี้ย
ง. เงินสงเคราะห์

20. ข้อใดเป็ นการใช้เงินเพื่อแลกเปลี่ยนสิ นค้า
ก. จ่ายค่าเรี ยนพิเศษ
ข. จ่ายค่ารถโดยสาร
ค. จ่ายค่าตัดผม
ง. จ่ายค่าอาหาร
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