
แบบฝึกหัด 
 

1. ข้อดีของธุรกิจแบบเจ้าของคนเดียวคือข้อใด 
ก. เมื่อเจ้าของกิจการเสียชีวิตสามารถเลิกกิจการได้ง่าย        ข. การขยายกิจการท าไดย้ากเนื่องจากเงินทุนจ ากัด 
ค. รับภาระหนีส้ินร่วมกัน  ง. ได้รับผลก าไรแต่เพียงผูเ้ดียว จ. ความลับรั่วไหลได้ง่าย 

2. ห้างหุ้นส่วนจัดตั้งจากบุคคลในองค์กรตั้งแต่กี่คนข้ึนไป     
     ก. 1  คนขึ้นไป  ข.  2  คนขึ้นไป ค. 5  คนขึ้นไป  ง. 10 คนขึ้น    จ. 20 คนขึ้นไป 
3. ธุรกิจแบบหุ้นส่วนแบ่งออกเป็นกี่ประเภท 

ก. 1 ประเภท   ข. 2 ประเภท ค. 3 ประเภท ง. 4 ประเภท จ. 5 ประเภท 
4. ข้อไดต่อไปนี้กล่าว ไม่ถูกต้อง 

ก. เรียกหุ้นส่วนท่ีมีอ านาจจดัการว่า "หุ้นส่วนผู้จดัการ" 
ข. ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่ต้องจดทะเบยีนพาณิชย ์
ค. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิตบิุคคลต้องจดทะเบียนพาณิชย ์
ง.  ห้างหุ้นส่วนสามญัต้องจดทะเบียนพาณิชย ์
จ.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดต้องจดทะเบียนพาณิชย ์

5. ข้อใดกล่าวได้ ถูกต้อง เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนสามัญ 
ก. ต้องจดทะเบียนพาณิชย ์
ข. ใช้ค าน าหน้าว่า ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
ค. มีหุ้นส่วนประเภทไม่จ ากัดความรบัผิดเท่านั้น 
ง. มีหุ้นส่วนประเภทจ ากัดความรับผดิเท่าน้ัน 
จ. หุ้นส่วนแตล่ะคนมีอ านาจในการจดัการไม่เท่าเทียมกัน 

6. ธุรกิจประเภทใดมีความน่าเชื่อถือสูงที่สุด 
ก. ห้างหุ้นส่วนสามัญ ข. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด   ค. ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ง. หุ้นส่วนผู้จัดการ จ. ธุรกิจเจ้าของคนเดยีว 

7. บริษัทจ ากัดจัดตั้งข้ึนโดยบุคคลตั้งแต่กี่คนข้ึนไป 
ก. 3  คนขึ้นไป  ข. 5 คนขึ้นไป ค. 7 คนขึ้นไป ง. 9  คนขึ้นไป จ. 12 คนขึ้นไป 

8. บริษัทมหาชนตั้งข้ึนโดยบุคคลตั้งแต่กี่คนข้ึนไป 
ก. 5 คนขึ้นไป  ข. 10 คนขึ้นไป ค. 15 คนขึ้นไป ง. 20 คนขึ้นไป จ. 25 คนขึ้นไป 

9. ข้อใดเป็นข้อดีของบริษัทจ ากัด 
ก. มีกฎเกณฑ์ในการบังคับมาก ข. สามารถระดมทุนไดม้าก   ค. มคีวามมั่นคงน้อยกว่ากิจการเจ้าของคนเดียว  
ง. ไม่สามารถเพิ่มทุนได ้  จ. เมื่อมีการเปลีย่นแปลงบางประการจะต้องแจ้งต่อส านักงานพาณชิย์จังหวัด 

10. ข้อใดต่อไปนี้กล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับระบบสหกรณ์  
ก. การซื้อขายหุ้นเป็นลักษณะปิด  1 คนซื้อหุ้นไดเ้พียง 1 หุ้น 
ข. เกิดจากกลุม่บุคคลที่มีความต้องการคล้ายคลึงกัน 
ค. จัดตั้งจากผู้ที่บรรลุนิตภิาวะตั้งแต่  10  คนขึ้นไป 
ง. ระดมทุนโดยการจ าหน่ายหุ้นให้กับสมาชิก 
จ. สมาชิก 1  คนออกเสียงไดเ้พียง 1  เสียงเท่าน้ัน 
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11. ข้อใดต่อไปนีไ้ม่ใช้ประเภทของสหกรณ ์
 ก. สหกรณ์การเกษตร ข. สหกรณ์ประมง ค. สหกรณ์การกีฬา ง. สหกรณร์้านค้า จ. สหกรณ์ออมทรัพย ์
12. ผู้ประกอบการที่ดคีวรมลีักษณะอย่างไร 
     ก. ท าทุกอย่างเพื่อให้ได้ก าไร   ข. นึกถึงประโยชนส์่วนตนเป็นใหญ่     ค. ซื่อสัตว์สุจริต       
     ง. นึกถึงตนเองและพวงพ้องเป็นท่ีตั้ง จ. ทุจริตเป็นท่ีตั้ง 
13. รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีรัฐเป็นเจ้าของและรวมถึงนิติบุคคลต่างๆ ท่ีมีส่วนราชการร่วมถือหุ้นไม่น้อยกว่า รอ้ยละเท่าใด 

ก. ร้อยละ  30  ข. ร้อยละ  40   ค. ร้อยละ 50 ง. ร้อยละ 60 จ. ร้อยละ 70 
14. ข้อใดต่อไปนี้ คือรัฐวสิาหกิจทีเ่ป็นนิติบุคคล 

ก. ธนาคารออมสิน ข. ส านักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาล  ค. โรงงานยาสูบ 
ง. บริษัทไปรษณยี์ไทย จ. บริษัท กสท.โทรคมนาคม  จ ากัด(มหาชน) 

15.  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่บทบาทขององค์กรธุรกิจ 
ก. ยกมาตรฐานการครองชีพให้สูงขึ้น ข. ส่งเสรมิสินค้าน าเข้า ค. พัฒนาสินค้าของตนให้เหนือกวา่คู้แข่ง 
ง. ท าให้เกิดการจ้างแรงงาน จ. ท าให้คุณภาพชีวิตสูงขึ้น 

16. ข้อใดต่อไปนีไ้ม่ใช่ปัจจัยการผลิต 
ก. ที่ดิน ข. ทุน  ค. แรงงาน ง. ผู้ประกอบการ  จ. ผู้บริโภค 

17. ข้อใดคือคุณสมบัติของผู้ประกอบการทุกข้อ 
 ก. ถือประโยชน์ส่วนตัว,ความรอบรู,้ซื่อสัตยส์ุจรติ 
 ข. ความสามารถในการบริหาร, ขยันหมั่นเพียร,ท าในสิ่งท่ีคิด 
 ค. ซื่อสัตยส์ุจรติ ,ขยันหมั่นเพียร,ความรอบรู้ในงาน 
 ง. ความเชื่อมั่น, ความรอบรู,้ท าในสิ่งท่ีคิด 
 จ. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา  
18. ข้อใดคือปัจจัยเสี่ยงภายนอกในการด าเนินธรุกิจ 
 ก. การวางแผนเกี่ยวกับผลติภณัฑ ์  ข. การก าหนดราคาเพื่อการแข่งขนั 
 ค. การเลือกช่องทางจัดจ าหน่ายที่เหมาะสม ง. สภาพสังคม ,การตกงาน ,ภัยธรรมชาต ิ
 จ. นโยบายการส่งเสริมการขาย 
19. ข้อใดไม่ใช่ระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
 ก. ระบบทุนนิยม    ข. ระบบพ่อปกครองลูก 
 ค. ระบบสังคมนิยม    ง. ระบบเสรีนิยม 
 จ. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม 
20.ข้อใดต่อไปนี้ให้ความหมายของค าว่าระบบเสรีนิยมได้ถูกต้อง 
 ก. เอกชนมีเสรภีาพในการประกอบอาชีพ 
 ข. รัฐบาลเป็นเจ้าของทรัพยส์ินและปจัจัยการผลติทุกอย่าง 
 ค. รัฐบาลเป็นผู้วางแผนการผลิต 
 ง. เอกชนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตบางชนิด 
 จ. ไม่มีข้อใดถูกเลย 
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21. ข้อใดคือระบบการตลาดที่มีการแข่งขันแบบสมบรูณ ์
 ก. ผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดมีมาก   ข. สินค้าและมาตรฐานใกลเ้คียงกนั 
 ค. ผู้ผลิตหรือผู้ขายรายเดียว   ง. ตลาดที่มผีู้ขายน้อยราย 
 จ. ข้อ  ก   และข้อ  ข  ถูกต้อง 
22. กิจการใดต่อไปนี้ท่ีไมต่้องจดทะเบยีนพาณิชย ์

ก. กิจการหาบเร่แผงลอย    ข. กิจการกระทรวง  ทบวง  กรม 
ค. กิจการเจ้าของคนเดียว    ง. ห้างหุ้นส่วน 
จ. ข้อ  ก และ ข้อ ข ถูกต้อง 

23.เมื่อต้องการเลิกกจิการ  ต้องยนืค าขอจดท าเบียนเลิกกิจการภายในกี่วัน   
ก. 7 วันนับตั้งแต่วันที่เลิกกิจการ   ข. 15 วันนับตั้งแต่วันที่เลิกกิจการ 
ค. 30 วันนับตั้งแต่วันที่เลิกกจิการ   ง. 45 วันนับตั้งแต่วันที่เลิกกิจการ 
จ. 90 วันนับตั้งแต่วันที่เลิกกจิการ 

24. ค่าธรรมเนียมในการขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน มคี่าธรรมเนียมขั้นต่ า 1,000  บาท แต่ไม่เกิน เท่าใด 
 ก. 2,500  บาท ข. 5,000  บาท  ค. 7,000  บาท ง. 10,000  บาท    จ. 12,000  บาท 

25. ค่าจดทะเบียนในการขอเลิกกจิการมีจ านวนเงินเท่าใด 
ก. 400  บาท  ข. 800  บาท           ค. 1,000  บาท  ง. 1,500 บาท      จ. 2,000  บาท 
26. บุคคลใดต่อไปนี่ท่ี ไม่ต้องเสีย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ก. บุคคลธรรมดา    ข. ผู้ถึงแก่ความตามในระหว่างปี 
ค.  กองมรดกที่ยังไมไ่ด้แบ่ง   ง. ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
จ.  ห้างหุ้นส่วนสามัญ 

27. ในการหักค่าลดหย่อนส่วนบุคคล หักลดหย่อนผูม้ีเงินได้และคู่สมรถได้ เท่าใด 
ก. คนละ 15,000  บาท    ข. คนละ  30,000 บาท 
ค. คนละ  35,000 บาท    ง. คนละ  40,000 บาท 
จ. ไม่มีข้อถูก 

28. การหักค่าลดหย่อนบุตรไดค้นละ เท่าใดและไม่เกินก่ีคน 
ก. คนละ 15,000  บาท  ไม่เกิน 3 คน  ข. คนละ 15,000  บาท  ไม่เกิน 4 คน 
ค. คนละ  30,000 บาท  ไม่เกิน 3 คน  ง. คนละ  30,000 บาท  ไม่เกิน 4 คน 
จ. คนละ  35,000 บาท  ไม่เกิน 3 คน 

29. ผู้มเีงินได้บุคคลธรรมดาสามารถหักค่าลดหย่อนบุตรได้   เว้นแต่ ข้อใดต่อไปนี้ 
ก. บุตรศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา  ข. คนไร้ความสามารถ 
ค. บุตรอยู่ในการอุปการะ    ง. บุตรที่มีเงินได้เป็นของตนเองตั้งแต่ 15,000  บาทขึ้นไป  
จ. บุตรผู้เยาว์ท่ีอายไุม่ถึง 20  ปีบริบูรณ ์

30. ในการยื่นภาษีเงินได้ จะต้องยืน่ช าระให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 
ก. วันท่ี  31 มกราคมของปีถัดไป   ข. วันท่ี  28 หรือ  29 กุมภาพันธ์ของปีถัดไป 
ค.  วันท่ี 31 มีนาคม  ของปีถัดไป   ง. วันท่ี 30 เมษายน ของปีถัดไป 
จ. วันท่ี  1 พฤษภาคม  ของปีถัดไป 
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31. ธุรกิจหมายถึงข้อใด 

   ก. การจัดตั้งองค์กรหรือกิจการ     ข. กระบวนการน าทรัพยากรธรรมชาติผา่นกรรมวิธีการผลติ 

   ค. ความต้องการซื้อของผู้บริโภค     ง. การด าเนินงานโดยกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการคลา้ยคลึงกัน 

   จ. กิจการการโอนย้ายสินค้าและบริการ 

32. ข้อใดเป็นความส าคัญของธุรกจิ 

ก. สร้างความเจรญิก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี ข. เพิ่มผลประโยชน์หรือก าไร 

ค. เพื่อสร้างความมั่นคงให้กิจการ  ง. เพื่อพัฒนาผลิตภณัฑ์และธรุกิจ 

จ. เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

33. องค์ประกอบธุรกิจข้อใดเป็นหวัใจส าคัญในการด าเนินธุรกิจ 

   ก. การเงิน  ข. การผลติ    ค. การตลาด ง. การค้าปลีก    จ. การค้าส่ง 

34. กลุ่มบุคคลที่มีความส าคัญมากต่อธุรกิจคือข้อใด 

   ก. ผู้ขาย  ข. รัฐบาล     ค. ผู้ซื้อ ง. ลูกจ้าง    จ. ผูล้งทุน 

35. การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงท าสัญญาร่วมลงทุนร่วมกันตรงกับรูปแบบข้อใด 

ก. กิจการเจ้าของคนเดยีว ข. ห้างหุ้นส่วน ค. บริษัท  ง. สหกรณ์  จ. รัฐวิสาหกิจ 

36. “ชาวเรือออกทะเลหาปลา” จัดเป็นลักษณะประกอบการข้อใด 

ก. การผลติสินค้า ข. การก่อสร้าง ค. การผลิตวัตถดุิบ ง. การเกษตรกรรม   จ. การคมนาคมและการขนส่ง 

37. ข้อใดคือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

    ก. กรมสรรพากร ข. กรมสรรพสามิต     ค. กรมประชาสัมพันธ์     ง. ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 

    จ. ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

38. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการประกอบธุรกิจแบบเจ้าของคนเดียว 

ก. นางสาววันดีขายข้าวมันไก่                            ข. นายฝันดีขายไก่ย่างห้าดาว 

ค. นางสาวแอนขายก๋วยเตีย๋วชายสี่บะหมีเ่กี๊ยว            ง. จุ๋มขายก๋วยเตี๋ยวลูกช้ินแชมป์ 

จ. ธนากรเป็นเจา้ของร้านเซเว่น อเีลฟเว่น 

39. ข้อเสียของการประกอบการโดยห้างหุ้นส่วนสามญั 

     ก. รับผิดชอบในหนี้สินไม่จ ากัด                   ข. รับผิดชอบในหนี้จ ากัด     ค. การเจริญเติบโตของธุรกิจไมม่ีขอบเขต            

 ง. การตัดสินใจง่าย     จ.การเพิ่มเงินลงทุนท าได้ง่าย 

40. ความหมายของการประกอบการข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก. บุคคลที่จัดตั้งองค์กรธุรกิจ โดยยอมรับความเสีย่งภัยเพื่อหวังผลก าไร 

ข. การจัดตั้งองค์กรหรือกิจการเพื่อด าเนินการผลติ การจ าหนา่ย และการให้บริการ โดยน าปัจจัยต่างๆมาลงทุน 

ค. การกระท ากิจกรรมของมนุษยอ์ย่างต่อเนื่องกัน เกี่ยวกับการผลิต การจ าหน่าย 

ง. ผู้ที่มีความคิดที่จะด าเนินธุรกิจโดยการก่อตั้งธุรกจิขึ้นมา 

จ. กลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคลร่วมมอืกันท างานในการผลิต 
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41. คุณสมบตัิของผู้ประกอบการที่ส าคัญที่สดุคือข้อใด 

ก. ความชอบธุรกิจ     ข. ความรู้ในธุรกิจ       ค. ความตั้งใจท่ีจะท า       ง. มีภาวะผู้น า จ. มีการพัฒนาตนเอง 

42. ข้อใดจัดเป็นจรรยาบรรณต่อลูกค้า 

ก. ต้องเปิดเผยข้อมูล ตรงไปตรงมา ข. ไม่น าเสนอข่าวสารที่ไมเ่ป็นความจริงส าหรับสินค้า 

ค. ธุรกิจขนาดใหญไ่มเ่อาเปรยีบธรุกิจขนาดเล็ก ง. ละเว้นการประกอบธุรกิจท่ีท าให้สังคมเสื่อม 

จ. ยึดหลักปรองดองยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 

43. “การขายตดัราคา” ขัดกับจรรยาบรรณของผู้ประกอบการข้อใด 

 ก. จรรยาบรรณต่อผู้ถือหุ้น   ข. จรรยาบรรณต่อลูกค้า ค. จรรยาบรรณต่อคู่แข่งขัน  ง. จรรยาบรรณต่อพนักงาน 

 จ. จรรยาบรรณต่อรัฐบาล 

44. “กาแฟลดน้ าหนักเพรียว สามารถลดน้ าหนักได้ 5 กิโลกรมั ภายใน 1 สัปดาห์” ขัดกับจรรยาบรรณของผู้ประกอบการข้อใด 

     ก. จรรยาบรรณต่อผู้ถือหุ้น  ข. จรรยาบรรณต่อลูกค้า   ค. จรรยาบรรณต่อคู่แข่งขัน ง. จรรยาบรรณต่อพนักงาน 

 จ. จรรยาบรรณต่อรัฐบาล 

45. ผู้ประกอบการที่มคีวามสามารถในการคัดเลือกพนักงานไดเ้หมาะสมกับต าแหน่งงาน คือข้อใด 

ก. นายกล้าส าเร็จการศึกษาด้านช่างกลท างานต าแหน่งบัญชี                                

ข. นายด า ส าเร็จการศึกษาด้านบญัชีท างานต าแหน่งพิมพ์ดีด 

ค. นางสาวลิ้นจี่ ส าเรจ็การศึกษาดา้นเลขานุการท างานต าแหน่งหน้าห้องผู้อ านวยการ      

ง. นางสาวมะยม ส าเรจ็การศึกษาด้านคหกรรมท างานต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีธุรการ 

จ. นางสาวน้ าผึ้ง ส าเร็จการศึกษาด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท างานต าแหน่งบัญช ี

46. สถาบันที่มีคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปท างานร่วมกันโดยมีวัตถุประสงคเ์ดียวกันมีความหมายตรงกับข้อใด 

ก. การจัดการ  ข. การจัดองค์การ  ค. องค์การ ง. สถาบัน จ. การบริการ 

47. การน าวัตถดุิบหรือทรัพยากรธรรมชาตมิาแปรสภาพตรงกับข้อใด 

ก. หน้าท่ีผลิต ข. หน้าท่ีผลิตภัณฑ ์ ค. หน้าท่ีการจัดจ าหน่าย ง. หน้าท่ีการกระจายรายได ้ จ. หน้าท่ีการตลาด 

48. ข้อใดไม่ใช่บทบาทขององค์กรธุรกิจ 

ก. ยกมาตรฐานการครองชีพ ข. น าเทคโนโลยีใหม่พัฒนาผลิตภณัฑ ์

ค. ช่วยเหลือสังคม ง. เศรษฐกิจเติบโตเจริญก้าวหน้า 

จ. มีความสามารถในการบริหารงาน 

49. โครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพส าหรับธุรกิจขนาดเล็กคือข้อใด 

ก. โครงสรา้งแบ่งตามหน้าท่ี ข. โครงสรา้งแบ่งตามสายผลิตภัณฑ์ 

ค. โครงสร้างแบบสายงานหลัก ง. โครงสร้างแบบสายการบังคับบญัชา 

จ. โครงสร้างแบบแมททริกซ ์

50. การบรหิาร (Administration) ที่เป็นระดับการก าหนดนโยบายมักนิยมใช้ส าหรับการบริหารงานประเภทใด 

ก. ธุรกิจเอกชน  ข. หน่วยงานราชการ ค. วัด ง. มูลนิธ ิ  จ. สมาคม 
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51. ผู้ที่ท าหน้าท่ีในการบริหารจัดการแบ่งออกได้เป็นกีร่ะดับ 

ก. 5 ระดับ  ข. 4 ระดับ ค. 3 ระดับ  ง. 2 ระดับ จ. 1 ระดับ 

52. โครงสร้างองค์กรแบ่งออกเป็นกี่ลักษณะ 

ก. 1 ลักษณะ  ข. 2 ลักษณะ ค. 3 ลักษณะ  ง. 4 ลักษณะ จ. 5 ลักษณะ 

53. การห้ามสูบบุหรี่ขณะปฏิบตัิงานในโรงงานอุตสาหกรรม คือข้อใด                                                              

ก.  Authority  ข.  Power ค.  Rules  ง. Accountability  จ. Security 

54. การก าหนดทางในการด าเนินงานและกิจกรรมล่วงหน้าตามเป้าหมายขององค์การคือข้อใด  

 ก. Planning  ข. Organizing ค. Directing  ง. Staffing จ. Controlling 

55. ข้อใดต่อไปนี้ คือ สิทธิที่จะออกค าสั่งในการบริหารงาน  

 ก. กฎ  ข. อ านาจ  ค. อ านาจหน้าท่ี ง. อ านาจบารม ี จ. ภาระหน้าท่ี 

56. ข้อใดต่อไปนี้เป็น “จริยธรรมของผู้ประกอบการที่มตี่อสิ่งแวดลอ้ม” 

 ก. การบ าบัดน้ าเสียก่อนการปล่อยลงสู่แม่น้ าล าคลอง  ข. การให้ความร่วมมือในการแข่งขันในทางที่เป็นประโยชน ์

 ค. การปฏิบัตติามข้อก าหนดของกฎหมาย   ง. การเอาใจใส่ในสวัสดิการของบคุลากรในองค์กร 

 จ. การละเว้นการติดสินบนเจ้าพนกังานเพื่ออ านวยความสะดวก 

57. ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริยธรรมของผู้ประกอบการ 

 ก. มีความอดทนและขยัน   ข. มีความมุ่งมั่นในการท างาน 

 ค. มีความรับผิดชอบต่อสังคม  ง. มีเหตุผลในการตัดสินใจ 

 จ. มีความคิดรวบยอดทีด่ีเยี่ยม 

58. ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริยธรรมของนักธุรกิจต่อคู่แข่งขัน 

ก. จ าหน่ายสินคา้ที่มีคณุภาพกว่าคู่แข่งขันในราคาแพง             ข. จ าหน่ายสินค้าท่ีด้อยคณุภาพกว่าคู่แข่งขันในราคาแพง 

ค. ละเว้นการให้ความร่วมมือในการท าธุรกิจ                         ง. ละเว้นการกลั่นแกล้ง ให้ร้ายป้ายสี  คู่แข่งขัน 

จ. เปิดเผยข้อมลูของคู่แข่งขัน 

59. ขายสินคา้และบริการในราคาที่ยุติธรรม เป็นจรยิธรรมของใคร 

 ก. จริยธรรมของนักธุรกิจต่อคู่แข่งขัน   ข. จริยธรรมของนักธุรกิจต่อลูกค้า 

ค. จริยธรรมของนักธุรกิจต่อพนักงาน   ง. จริยธรรมของนักธุรกิจต่อสังคม 

 จ. จริยธรรมของนักธุรกิจต่อผู้ประกอบธุรกิจ 

60. “แผนธุรกิจ” หมายถึงอะไร  

 ก. การก าหนดแนวทางในการด าเนินงานทางการตลาด 

 ข. เครื่องมือท่ีผู้ประกอบการใช้ก าหนดขั้นตอนวางแผนการด าเนินธรุกิจอย่างมีระบบ 

 ค. สิ่งที่ท าให้ผู้อ่านมองเห็นลักษณะของโครงการโดยรวมภายในเวลาจ ากัด 

 ง. เป็นการตรวจสอบความสามารถ ความพร้อมของกิจการในด้านตา่งๆ 

 จ. แนวคิดหลักขององค์การเพื่อก าหนดแผนระยะยาวท่ีชัดเจนของธุรกิจ 
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61. การพบข้อผดิพลาดน าไปแกไ้ขปรับปรุงได้ตรงกับลักษณะการจดัท าแผนธุรกิจข้อใด 

 ก. เป็นเครื่องมือควบคุมการท างานให้มีประสิทธิภาพ  ข. เป็นเครื่องมือในการแสวงหาเงนิทุนจากแหล่งเงินทุน 

 ค. มีเป้าหมายการด าเนินงานชัดเจน    ง. แผนธุรกิจสามารถวัดผลส าเร็จได้ 

 จ. แนวทางหรือรายละเอียดในการด าเนินงาน 

62. “ภายใน 1 เดือน จ าหน่ายได้ 300,000 บาท” ตรงกับวัตถุประสงค์ข้อใด 

 ก. วัตถุประสงคต์้องสามารถวัดผลได ้   ข. วัตถุประสงคต์้องเป็นที่ยอมรับของสังคม 

 ค. วัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีสิ่งจูงใจ   ง. วัตถุประสงคไ์ม่ควรมากเกินไป 

 จ. วัตถุประสงค์ที่ดีต้องมีความยืดหยุ่น 

63. สว่นส าคัญทีสุ่ดของแผนธุรกิจคือข้อใด 

 ก. บทสรุปของผู้บริหาร ข. แนวคิดธุรกิจ ค. กลุ่มตลาดเป้าหมาย ง. การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด 

 จ. แผนการตลาด 

64. “ผู้บรโิภครักษ์สุขภาพ” จดัเปน็สถานการณ์ข้อใดของผลติภณัฑ์เพื่อสุขภาพ 

 ก. จุดแข็ง  ข. จุดอ่อน ค. โอกาส  ง. อุปสรรค จ. กลยุทธ์ทางการตลาด 

65. ข้อใดจัดเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 

 ก. ผลิตภัณฑ ์ ข. การเงิน ค. โครงสร้างองค์การ ง. แนวโน้มเศรษฐกิจ จ. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหาร 

66. “คู่แข่งขันเพิ่มมากข้ึน”จัดเปน็การวิเคราะห์ SWOT ข้อใด 

 ก. จุดแข็ง   ข. จุดอ่อน ค. โอกาส  ง. อุปสรรค จ. สิ่งแวดล้อม 

67. กลยุทธ์ด้านผลิตภณัฑต์รงกับข้อใด 

 ก. จัดท าขวดนมเด็กเป็นรูปตัวการต์ูน ข. ซื้อแชมพูแถมครีมนวด  ค. จ าหน่ายสินค้าทางเว็ปไซต ์

 ง. สินค้าราคาถูกทุกวัน จ. พนักงานขายอธิบายรายละเอียดผลติภณัฑ ์

68. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจดัตั้งบริษัทจ ากัด 

 ก. เป็นลักษณะการประกอบการซึง่มีผู้ถือหุ้นต่ ากว่า 100 คนและไม่เกิน 7 คน 

 ข. แต่ละคนถือหุ้นมากน้อยเท่าใดก็ได้  แต่ต้องไม่น้อยกว่า 2 หุ้น 

 ค. ต้องมีการท าหนังสือบริคณห์สนธิ 

 ง. ผู้เริ่มก่อการและผู้เข้าช่ือซื้อหุ้นให้ช าระเงินค่าหุ้นมาอย่างน้อย 25% ของมูลค่าหุ้น 

 จ. เมื่อไดร้ับช าระค่าหุ้นครบตามจ านวนแล้ว ต้องจดทะเบยีนภายใน 90 วัน 

69. ข้อใดต่อไปนี้เป็นความหมายของภาษีอากร 

 ก. สิ่งทีร่ัฐบาลบังคับเก็บจากราษฎร เพื่อใช้เป็นประโยชน์ส่วนรวม 

 ข. เป็นภาษีที่จัดเก็บจากประชาชนคิดเป็นร้อยละ 30 ของรายได ้

 ค. เป็นการรายงานภาษีอากรต่อเจ้าพนักงานก่อนวันที่ 30 กันยายนของทุกปี 

 ง. เป็นภาษีธุรกิจเฉพาะ 

 จ. เป็นการประกอบกิจการซื้อขายและบริการ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
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70. กิจการใดต่อไปนี้ท่ีได้รับการยกเว้นภาษีมลูค่าเพิ่ม 

 ก. กิจการขายสินค้าและบริการไมเ่กิน 1 ล้านบาทต่อป ี  ข. กิจการขายสินคา้และบริการไมเ่กิน 1.8 ล้านบาทต่อปี 

 ค. กิจการขายสินค้าและบริการไมเ่กิน 2 ล้านบาทต่อป ี  ง. กิจการขายสินค้าและบริการไม่เกิน 2.5 ล้านบาทต่อป ี

 จ. กิจการขายสินค้าและบริการไมเ่กิน 3 ล้านบาทต่อป ี

71. การจ้างแรงงานต้องท าอย่างไรจึงจะสมบูรณ ์

 ก. ท าสัญญาจ้างโดยลงลายมือช่ือเป็นส าคัญ  ข. เมื่อท าสัญญาแล้วต้องติดอากรแสตมป์ใหเ้รียบร้อย 

 ค. เข้าใจถูกต้องตรงกันและตกลงด้วยวาจา  ง. ต้องมีการยกเลิกสัญญาก่อนการเลิกจา้ง 1 ช่วงระยะเวลาการจ่ายค่าจ้าง 

 จ. ท าสัญญาโดยก าหนดระยะเวลาให้ชัดเจน 

72. ร้านรามค้าปลีก มียอดซื้อสินค้าประจ าเดือนมิถุนายน 2548 จ านวน 50,000 บาท ยอดขายสินค้า 70,000 บาท  

อัตราภาษมีูลค่าเพิ่ม 7 % ดังนั้นร้านรามค้าปลีกจะต้องช าระเงินภาษีมูลค่าเพิม่ หรือได้รับคืนเงินภาษจี านวนเท่าใด 

 ก. ช าระเพิ่ม 1,350 บาท  ข. ช าระเพิ่ม 1,400 บาท ค. ช าระเพิ่ม 1,450 บาท 

 ง. ได้รับคืน 1,350 บาท  จ. ได้รับคืน 1,400 บาท 

73. ร้านเสรมิสวยชลดาจ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลืองและคา่ใช้จ่ายต่างๆที่เสียภาษมีูลค่าเพิ่มเป็นเงิน 65,000 บาท รายได้คา่บริการมี

จ านวน 45,000 บาท อัตราภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ดังนั้นร้านเสรมิสวยชลดาจะต้องช าระเงินภาษมีูลค่าเพิ่มหรือได้รับคืนเงินภาษี

จ านวนเท่าใด 

 ก. ช าระเพิ่ม 1,400 บาท    ข. ช าระเพิ่ม 1.410 บาท ค. ช าระเพิ่ม 1,420 บาท   ง. ได้รบัคืน 1,400 บาท   จ. ไดร้ับคืน 1,410 บาท 

74. เงินได้พึงประเมิน มาตรา 40 (1) คือข้อใด 

 ก. เงินเดือน และค่าจ้างแรงงาน ข. ค่าธรรมเนยีม ค. ค่านายหนา้ ง. ค่าส่วนลด จ. ดอกเบี้ยพันธบัตร 

75. ภาษีมลูค่าเพิม่ ตรงกับข้อใด 

 ก. VET  ข. VAT  ค. TAX  ง. TEX  จ. VAX 

76. ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เวลาท างานปกติในหนึง่สัปดาหไ์ม่เกินก่ีช่ัวโมง 

 ก. 32 ช่ัวโมง  ข. 36 ช่ัวโมง ค. 42 ช่ัวโมง ง. 46 ช่ัวโมง จ. 48 ช่ัวโมง 

77. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจ้างแรงงานเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี 

 ก. แจ้งการจ้างแรงงานต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 15 วัน ข. จัดท าบันทึกสภาพการจ้างไว้ ณ สถานประกอบการ 

 ค. แจ้งการเลิกจา้งต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 7 วัน ง. แจ้งการเลิกจ้างต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 15 วัน  

     จ. แจ้งต่อพนักงานตรวจแรงงานทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง 

78. ข้อใดเป็นความหมายของความพอเพียง 

 ก. แนวทางการด าเนินชีวิตโดยเนน้ความอดทน ความเพียร และความรอบคอบ 

 ข. การตัดสินใจในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีอยู่ในระดับพอเพียง 

 ค. ความพอประมาณ ความมีเหตผุล รวมถึงมีพฤติกรรมคุ้มกันท่ีด ี

 ง. ความพอดี ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป 

 จ. การเตรียมความพร้อมเพื่อรับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
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79. นักเรียนออมเงินด้วยการฝากธนาคารทุกเดือนตรงกับข้อใด 

 ก. ความพอเพียง ข. ความพอประมาณ ค. ความมีเหตุผล ง. การมีภูมิคุม้กันท่ีดี     จ. ความรอบคอบ 

80. นักเรียนจัดท า”โครงการจ าหน่ายขนมปังปิ้ง” โดยเลือกขนมปังที่มีคุณภาพมาจ าหน่าย ตรงกับการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงข้อใด 

 ก. ความพอประมาณ ข. ความมีเหตุผล ค. การมีภมูิคุ้มกันท่ีด ี ง. การมีคุณธรรม  จ. การมีความรู ้

 

 

 


