ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Scholastic Management Aptitude Requirement Test Center at Thammasat University

ตัวอย่างข้อสอบ
SMART for Graduate Level (SMART-II)
ส่วนที่ 1 การเลือกใช้ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาเชิ งคณิ ตศาตร์
ส่วนที่ 2 การอ่านเชิ งวิ เคราะห์

ใช้เวลา 30 นาที
ใช้เวลา 30 นาที

กรุณาอ่านคําแนะนําในการสอบและปฏิบตั ิ ตามอย่างเคร่งครัด
ข้อปฏิ บตั ิ ในการทําตัวอย่างข้อสอบ
(1) ห้าม ผูเ้ ข้าสอบเปิดหรือลงมือทําข้อสอบแต่ละส่วนจนกว่าเจ้าหน้าทีจ่ ะประกาศให้เริม่ ลงมือทําข้อสอบ
(2) ห้าม ย้อนกลับมาทําข้อสอบในส่วนก่อนเมือ่ หมดเวลาสําหรับทําข้อสอบในส่วนนัน้ แล้ว
(3) ห้าม ผูเ้ ข้าสอบวางสิง่ ของหรือเอกสารใดๆ ไว้บนโต๊ะ ยกเว้น ดินสอ ยางลบ และบัตรประชาชน
(4) ห้าม ผูเ้ ข้าสอบใช้เครือ่ งคํานวณ ไม้บรรทัด โทรศัพท์มอื ถือ และอุปกรณ์สอ่ื สารใดๆ ตลอดเวลาการสอบ
และ ห้ามวางไว้บนโต๊ะสอบโดยเด็ดขาด
(5) ห้าม ผูเ้ ข้าสอบออกนอกห้องสอบก่อนหมดเวลาไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
(6) อนุญาตให้ ทดเลขหรือขีดเขียนลงในกระดาษคําถามได้ (ไม่มผี ลต่อคะแนน)
(7) การทําข้อสอบให้ใช้ดนิ สอ 2B หรือ BB เท่านัน้
(8) ระบายข้อมูลของท่าน รวมทัง้ ชุดข้อสอบ และเลขทีข่ อ้ สอบ ลงในกระดาษคําตอบให้ครบถ้วน และลงลายมือ
ชื่อในกระดาษคําตอบ
(9) หากท่านไม่ปฏิบตั ติ าม ข้อ (1) ถึง ข้อ (8) ข้อสอบของท่านจะไม่ได้รบั การตรวจ และจะถือว่าการสอบของท่าน
ในครัง้ นี้เป็ นโมฆะทันที โดยศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่าธรรมเนียมการสอบ

เกณฑ์การประเมินผลสอบ
ตอบถูกได้
8 หน่วย
ตอบผิดติดลบ
3 หน่วย
ไม่ตอบ หรือตอบมากกว่า 1 ข้อ ได้
0 หน่วย
ศูนย์ฯ จะแปลงผลสอบของท่าน ให้เป็ น SMART Score ตามเกณฑ์ทศ่ี นู ย์ฯ กําหนด

ข้อสอบฉบับนี้เป็ นสมบัตแิ ละลิขสิทธิของศู
์ นย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ห้าม คัดลอก ดัดแปลง พิมพ์ หรือจําหน่ายข้อความใดๆ ทัง้ สิน้ มิฉะนัน้ ศูนย์ฯ จะดําเนินคดีทางกฎหมาย

ข้อสอบ SMART for Graduate Level (SMART-II)
ประกอบด้วยข้อสอบ 2 ส่วนได้แก่
ส่วนที่ 1
การเลือกใช้ขอ้ มูลเพือ่ แก้ปญั หาเชิงคณิตศาสตร์
ส่วนที่ 2
การอ่านเชิงวิเคราะห์
ส่วนที่ 1 การเลือกใช้ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาเชิ งคณิ ตศาสตร์
ข้อสอบในส่วนนี้เป็ นข้อสอบทีป่ ระเมินความสามารถในเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยมุ่งเน้นในการ
ประเมินความสามารถในการเลือกใช้ขอ้ มูลสําหรับการหาคําตอบอย่างมีประสิทธิภาพและความสามารถหาคําตอบ
ได้อย่างถูกต้อง เป็ นการวัดทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์และการวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างมีเหตุผล โดยข้อสอบใน
ส่วนนี้จะประกอบด้วยคําถามของข้อสอบและข้อมูลประกอบการหาคําตอบ 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 โดยใน
ส่วนแรกจะถามถึงความเป็ นไปได้ทจ่ี ะเลือกตัดข้อมูลทีไ่ ม่จาํ เป็ นในการหาคําตอบทีถ่ ูกต้องและในส่วนที่ 2 จะถาม
ถึงคําตอบทีถ่ ูกต้อง

ส่วนที่ 2 การอ่านเชิ งวิ เคราะห์
ทักษะทีจ่ ําเป็ นอย่างยิง่ สําหรับผูเ้ รียนในระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านการบริหารธุรกิจสาขาต่างๆ คือ
ความสามารถในการทําความเข้าใจจากการอ่านและความสามารถในการวิเคราะห์ เนื่องด้วยผูเ้ รียนต้องเตรียม
ตัวสําหรับการอ่านตํารา บทความ หรือเอกสารประกอบ เพื่อทําความเข้าใจก่อนการเรียนและเพื่อใช้ในการ
ถกเถียงแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน แสดงความเห็นในการทํากิจกรรมกลุ่มประกอบการศึกษาการวิเคราะห์
กรณีศกึ ษา การอ่านเพือ่ เขียนรายงานทางวิชาการ การเขียนรายงานทางบริหารธุรกิจ การสอบและการอ่านเพือ่
วิเคราะห์ขอ้ มูลสําหรับการทําภาคนิพนธ์เพือ่ สําเร็จการศึกษา
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ส่วนที่ 1 การเลือกใช้ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาเชิ งคณิ ตศาสตร์
ข้อ 1 ถึง ข้อ 20
ให้เลือกคําตอบที่ดีที่สดุ เพียงคําตอบเดียวและระบายลงในกระดาษคําตอบเท่านัน้ และไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคํานวณ
คําถาม ร้านอาหารบุฟเฟต์คดิ ค่าบริการผูใ้ หญ่คนละ 500 บาท และเด็กคนละ 200 บาท จงหารายได้เฉลีย่ ต่อคน
ข้อมูลประกอบชุดที่ 1

อัตราส่วนลูกค้าผูใ้ หญ่ต่อเด็กเท่ากับ 3 ต่อ 2

ข้อมูลประกอบชุดที่ 2

มีลกู ค้าผูใ้ หญ่มาใช้บริการ 80 คน

ข้อ 1.

จากข้อมูลข้างต้น ท่านสามารถตัดข้อมูลชุดใดได้บา้ ง โดยทีย่ งั คงสามารถหาคําตอบทีถ่ กู ต้องได้
(1) ตัดข้อมูลชุดที่ 1 ได้ชุดเดียวเท่านัน้
(3) ตัดข้อมูลชุดที่ 1 หรือ ชุดที่ 2 ชุดใดชุดหนึ่งได้
(2) ตัดข้อมูลชุดที่ 2 ได้ชุดเดียวเท่านัน้
(4) ไม่สามารถตัดข้อมูลชุดใดชุดหนึ่งได้เลย

ข้อ 2.

จากข้อมูลข้างต้น ตัวเลือกใดคือคําตอบทีถ่ กู ต้องทีส่ ดุ
(1) 350 บาท
(2) 375 บาท

(3) 380 บาท
(4) 400 บาท

คําถาม ผลรวมของจํานวนเต็มบวก N จํานวนทีอ่ ยูต่ ดิ กัน เท่ากับ 45 จงหาค่าของ N
ข้อมูลประกอบชุดที่ 1

N เป็ นจํานวนคู่

ข้อมูลประกอบชุดที่ 2

N>3

ข้อ 3.

จากข้อมูลข้างต้น ท่านสามารถตัดข้อมูลชุดใดได้บา้ ง โดยทีย่ งั คงสามารถหาคําตอบทีถ่ กู ต้องได้
(1) ตัดข้อมูลชุดที่ 1 ได้ชุดเดียวเท่านัน้
(3) ตัดข้อมูลชุดที่ 1 หรือ ชุดที่ 2 ชุดใดชุดหนึ่งได้
(2) ตัดข้อมูลชุดที่ 2 ได้ชุดเดียวเท่านัน้
(4) ไม่สามารถตัดข้อมูลชุดใดชุดหนึ่งได้เลย

ข้อ 4.

จากข้อมูลข้างต้น ตัวเลือกใดคือคําตอบทีถ่ กู ต้องทีส่ ดุ
(1) 4
(2) 6

ตัวอย่างข้อสอบ SMART-II

(3) 8
(4) 10
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คําถาม ในเมืองหนึ่งมีประชากรทัง้ สิน้ 20,000 คน 5% เรียนจบปริญญาเอก ครึง่ หนึ่งของทีเ่ หลือเรียนจบปริญญาโท
ในเมืองนี้มคี นเรียนจบปริญญาตรีกค่ี น
ข้อมูลประกอบชุดที่ 1

ในเมืองนี้มคี นไม่เรียนหนังสือ 8,000 คน

ข้อมูลประกอบชุดที่ 2

มีคนทีเ่ รียนหนังสือจบอย่างตํ่าปริญญาตรี 12,000 คน

ข้อ 5.

จากข้อมูลข้างต้น ท่านสามารถตัดข้อมูลชุดใดได้บา้ ง โดยทีย่ งั คงสามารถหาคําตอบทีถ่ กู ต้องได้
(1) ตัดข้อมูลชุดที่ 1 ได้ชุดเดียวเท่านัน้
(3) ตัดข้อมูลชุดที่ 1 หรือ ชุดที่ 2 ชุดใดชุดหนึ่งได้
(2) ตัดข้อมูลชุดที่ 2 ได้ชุดเดียวเท่านัน้
(4) ไม่สามารถตัดข้อมูลชุดใดชุดหนึ่งได้เลย

ข้อ 6.

จากข้อมูลข้างต้น ตัวเลือกใดคือคําตอบทีถ่ กู ต้องทีส่ ดุ
(1) 500 คน
(2) 1,000 คน

(3) 1,500 คน
(4) 2,000 คน

คําถาม กําหนดให้ขอ้ มูลชุดหนึ่ง คือ 10, 3, x, 6, 6 แล้ว x จะมีคา่ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้
ข้อมูลประกอบชุดที่ 1

ค่าเฉลีย่ เลขคณิตของข้อมูลชุดนี้มคี า่ เท่ากับมัธยฐาน

ข้อมูลประกอบชุดที่ 2

ผลรวมของข้อมูลมีคา่ เท่ากับ 6 เท่าของ x

ข้อ 7.

จากข้อมูลข้างต้น ท่านสามารถตัดข้อมูลชุดใดได้บา้ ง โดยทีย่ งั คงสามารถหาคําตอบทีถ่ กู ต้องได้
(1) ตัดข้อมูลชุดที่ 1 ได้ชุดเดียวเท่านัน้
(3) ตัดข้อมูลชุดที่ 1 หรือ ชุดที่ 2 ชุดใดชุดหนึ่งได้
(2) ตัดข้อมูลชุดที่ 2 ได้ชุดเดียวเท่านัน้
(4) ไม่สามารถตัดข้อมูลชุดใดชุดหนึ่งได้เลย

ข้อ 8.

จากข้อมูลข้างต้น ตัวเลือกใดคือคําตอบทีถ่ กู ต้องทีส่ ดุ
(1) 3
(2) 4

ตัวอย่างข้อสอบ SMART-II

(3) 5
(4) 6
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คําถาม ถ้า BD = 10 สีเ่ หลีย่ ม ABCD จะมีพน้ื ทีเ่ ท่ากับเท่าใด

รูปนี้ไม่ตรงตามอัตราส่วนจริง

ข้อมูลประกอบชุดที่ 1

BC = 6

ข้อมูลประกอบชุดที่ 2

AD = DC/2

ข้อ 9.

จากข้อมูลข้างต้น ท่านสามารถตัดข้อมูลชุดใดได้บา้ ง โดยทีย่ งั คงสามารถหาคําตอบทีถ่ กู ต้องได้
(1) ตัดข้อมูลชุดที่ 1 ได้ชุดเดียวเท่านัน้
(3) ตัดข้อมูลชุดที่ 1 หรือ ชุดที่ 2 ชุดใดชุดหนึ่งได้
(2) ตัดข้อมูลชุดที่ 2 ได้ชุดเดียวเท่านัน้
(4) ไม่สามารถตัดข้อมูลชุดใดชุดหนึ่งได้เลย

ข้อ 10. จากข้อมูลข้างต้น ตัวเลือกใดคือคําตอบทีถ่ กู ต้องทีส่ ดุ
(1) 40
(2) 42

(3) 44
(4) 46

คําถาม นายนํ้าอร่อยต้องการผสมเครื่องดื่มใหม่ในร้าน โดยผสมกาแฟและโกโก้ กาแฟมีความเข้มข้น 60% โกโก้ม ี
ความเข้มข้น 80% นําส่วนผสมทัง้ สองรวมกันจะมีความเข้มข้นกี่ %
ข้อมูลประกอบชุดที่ 1

กาแฟและโกโก้มจี าํ นวนรวม 12 ลิตร

ข้อมูลประกอบชุดที่ 2

กาแฟมี 8 ลิตร และโกโก้ม ี 4 ลิตร

ข้อ 11. จากข้อมูลข้างต้น ท่านสามารถตัดข้อมูลชุดใดได้บา้ ง โดยทีย่ งั คงสามารถหาคําตอบทีถ่ กู ต้องได้
(1) ตัดข้อมูลชุดที่ 1 ได้ชุดเดียวเท่านัน้
(3) ตัดข้อมูลชุดที่ 1 หรือ ชุดที่ 2 ชุดใดชุดหนึ่งได้
(2) ตัดข้อมูลชุดที่ 2 ได้ชุดเดียวเท่านัน้
(4) ไม่สามารถตัดข้อมูลชุดใดชุดหนึ่งได้เลย
ข้อ 12. จากข้อมูลข้างต้น ตัวเลือกใดคือคําตอบทีถ่ กู ต้องทีส่ ดุ
(1) 60%
(2) 66.67%

ตัวอย่างข้อสอบ SMART-II

(3) 68.72%
(4) 70%
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คําถาม นักศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ จะต้องลงทะเบียนวิชาเลือกอย่างน้อย 1 วิชา และในภาคการศึกษานี้ม ี
วิชาเลือกให้เลือก 2 วิชา ซึง่ มีนกั ศีกษาทีล่ งทะเบียนวิชาภาวะผูน้ ํา จํานวน 93 คน และลงทะเบียนวิชา
ธรรมาภิบาล จํานวน 58 คน อยากทราบว่า มีนกั ศึกษาทีล่ งทะเบียนทัง้ 2 วิชาทัง้ หมดกีค่ น
ข้อมูลประกอบชุดที่ 1

มีนกั ศึกษาทีเ่ ลือกวิชาภาวะผูน้ ําเพียงอย่างเดียวมากกว่าเลือกวิชาธรรมาภิบาลเพียง
อย่างเดียว 1 เท่า

ข้อมูลประกอบชุดที่ 2.

มีนกั ศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจทัง้ สิน้ 128 คน

ข้อ 13. จากข้อมูลข้างต้น ท่านสามารถตัดข้อมูลชุดใดได้บา้ ง โดยทีย่ งั คงสามารถหาคําตอบทีถ่ กู ต้องได้
(1) ตัดข้อมูลชุดที่ 1 ได้ชุดเดียวเท่านัน้
(3) ตัดข้อมูลชุดที่ 1 หรือ ชุดที่ 2 ชุดใดชุดหนึ่งได้
(2) ตัดข้อมูลชุดที่ 2 ได้ชุดเดียวเท่านัน้
(4) ไม่สามารถตัดข้อมูลชุดใดชุดหนึ่งได้เลย
ข้อ 14. จากข้อมูลข้างต้น ตัวเลือกใดคือคําตอบทีถ่ กู ต้องทีส่ ดุ
(1) 21 คน
(2) 23 คน

(3) 25 คน
(4) 27 คน

คําถาม ถ้าเลข 3 จํานวน คือ X + 2 , Y และ X + 4 มีผลรวมเท่ากับ 6 อยากทราบว่า ในเลข 3 จํานวนนี้ มีจาํ นวน
เฉพาะอยูท่ งั ้ หมดกีต่ วั
ข้อมูลประกอบชุดที่ 1.

ค่าเฉลีย่ ของเลข 3 จํานวนนี้ คือ 2
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ข้อมูลประกอบชุดที่ 2.

ข้อ 15. จากข้อมูลข้างต้น ท่านสามารถตัดข้อมูลชุดใดได้บา้ ง โดยทีย่ งั คงสามารถหาคําตอบทีถ่ กู ต้องได้
(1) ตัดข้อมูลชุดที่ 1 ได้ชุดเดียวเท่านัน้
(3) ตัดข้อมูลชุดที่ 1 หรือ ชุดที่ 2 ชุดใดชุดหนึ่งได้
(2) ตัดข้อมูลชุดที่ 2 ได้ชุดเดียวเท่านัน้
(4) ไม่สามารถตัดข้อมูลชุดใดชุดหนึ่งได้เลย
ข้อ 16. จากข้อมูลข้างต้น ตัวเลือกใดคือคําตอบทีถ่ กู ต้องทีส่ ดุ
(1) 1 จํานวน
(2) 2 จํานวน

ตัวอย่างข้อสอบ SMART-II

(3) 3 จํานวน
(4) ไม่มเี ลขจํานวนเฉพาะเลย
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111
คําถาม บริษทั PineApple มีเครือ่ ง j-Pad อยูใ่ นคลังสินค้าทัง้ สิน้ 150 เครือ่ ง สามารถขายได้เท่ากันทุกวัน และก็มกี าร
สังซื
่ อ้ เข้ามาเติมในคลังสินค้าทุกวันด้วยปริมาณคงที่ อยากทราบว่าบริษทั จะขาย j-Pad หมดจากคลังสินค้า
ภายในระยะเวลากีว่ นั
ข้อมูลประกอบชุดที่ 1.

บริษทั สังซื
่ อ้ j-Pad เข้ามาเติมวันละ1 ใน 3 ของจํานวนเครือ่ งทีข่ ายได้

ข้อมูลประกอบชุดที่ 2.

บริษทั ขาย j-Pad มากกว่าซือ้ เข้ามาเติมอยู่ 10 เครือ่ งต่อวัน

ข้อ 17. จากข้อมูลข้างต้น ท่านสามารถตัดข้อมูลชุดใดได้บา้ ง โดยทีย่ งั คงสามารถหาคําตอบทีถ่ กู ต้องได้
(1) ตัดข้อมูลชุดที่ 1 ได้ชุดเดียวเท่านัน้
(3) ตัดข้อมูลชุดที่ 1 หรือ ชุดที่ 2 ชุดใดชุดหนึ่งได้
(2) ตัดข้อมูลชุดที่ 2 ได้ชุดเดียวเท่านัน้
(4) ไม่สามารถตัดข้อมูลชุดใดชุดหนึ่งได้เลย
ข้อ 18. จากข้อมูลข้างต้น ตัวเลือกใดคือคําตอบทีถ่ กู ต้องทีส่ ดุ
(1) 3
(2) 5

(3) 15
(4) 50

คําถาม ตูมตามเป็ นพนักงานขายเครือ่ งกรองนํ้า โดยมีรายได้เป็ นเงินเดือนประจําเดือนละ 10,000 บาท นอกจากนี้ ถ้า
เขาสามารถขายเครือ่ งกรองนํ้าได้มากกว่า X เครือ่ ง เขาจะได้รบั ค่าคอมมิสชันจากการขายเครื
่
อ่ งกรองนํ้าส่วน
ทีเ่ กิน X เครือ่ งนัน้ อีกเครือ่ งละ Y บาท กําหนดให้ X > 0 จงหาว่าตูมตามมีรายได้ทงั ้ หมดในเดือนมกราคม
ทัง้ หมดเท่าไร
ข้อมูลประกอบชุดที่ 1

ถ้าในเดือนมกราคม ตูมตามขายเครือ่ งกรองนํ้าได้น้อยกว่าทีเ่ ขาขายได้จริง 3 เครือ่ ง
เขาจะมีรายได้ลดลง 6,000 บาท

ข้อมูลประกอบชุดที่ 2

ถ้าตูมตามขายเครือ่ งกรองนํ้าได้ 10 เครือ่ งในเดือนมกราคม รายได้ของเขาทัง้ หมด
จะมากกว่า 40,000 บาท

ข้อ 19. จากข้อมูลข้างต้น ท่านสามารถตัดข้อมูลชุดใดได้บา้ ง โดยทีย่ งั คงสามารถหาคําตอบทีถ่ กู ต้องได้
(1) ตัดข้อมูลชุดที่ 1 ได้ชุดเดียวเท่านัน้
(3) ตัดข้อมูลชุดที่ 1 หรือ ชุดที่ 2 ชุดใดชุดหนึ่งได้
(2) ตัดข้อมูลชุดที่ 2 ได้ชุดเดียวเท่านัน้
(4) ไม่สามารถตัดข้อมูลชุดใดชุดหนึ่งได้เลย
ข้อ 20. จากข้อมูลข้างต้น ตัวเลือกใดคือคําตอบทีถ่ กู ต้องทีส่ ดุ
(1) 12,000 บาท
(2) 16,000 บาท

(3) 18,000 บาท
(4) 24,000 บาท

ส่วนที่ 1 สิ้นสุดที่หน้ านี้ ห้ามเปิดหรือทําข้อสอบส่วนที่ 2 ก่อนได้รบั อนุญาตโดยเด็ดขาด
ตัวอย่างข้อสอบ SMART-II
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ส่วนที่ 2 การอ่านเชิ งวิ เคราะห์
ข้อ 21 ถึง ข้อ 40
ให้เลือกคําตอบที่ดีที่สดุ เพียงคําตอบเดียวและระบายลงในกระดาษคําตอบเท่านัน้
บทความนี้ ใช้ตอบคําถามข้อ 21 ถึง ข้อ 26
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงานเปิ ดบ้านหรือโอเพนเฮาส์ (Open House) เพื่อให้นกั เรียน-นักศึกษา
ได้มโี อกาสทําความรูจ้ กั กับวิทยาศาสตร์ และกระตุน้ ให้สนใจงานวิจยั กันมากขึน้ รวมทัง้ ได้จดั การอภิปรายเรื่อง “ผลงานวิจยั
ไทย-สู่ภาคอุตสาหกรรม” เพื่อชี้ให้เห็นว่างานวิจยั ไม่ได้ทําไว้เก็บขึน้ หิ้ง แต่สามารถนํ าไปต่อยอดและสร้างประโยชน์ให้
ภาคอุตสาหกรรมได้เป็ นอย่างมาก ซึ่งจะช่วยเพิม่ ศักยภาพในกระบวนการผลิตให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ โดยมีนักวิจยั
จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหิดลหลายสาขาร่วมการอภิปราย
รศ.ดร.ประหยัด โภคฐิตยิ ุกต์ อาจารย์และนักวิจยั จากภาควิชาชีววิทยา ซึ่งกําลังวิจยั เรื่องไบโอดีเซลโดยได้รบั ทุน
จากบริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า การนํางานวิจยั ไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมได้นนั ้ นักวิจยั ต้องมองไปข้างหน้าอย่าง
เป็ นขัน้ ตอนว่างานวิจยั สามารถนําไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บา้ ง และมองถึงความต้องการของตลาดด้วย เช่น ขณะนี้โลก
กําลังอยู่ในภาวะขาดแคลนนํ้ามันเชือ้ เพลิง ซึง่ ไม่แน่วา่ อาจจะหมดไปในอีก 50 ปี ขา้ งหน้า พลังงานทดแทนจึงเป็ นสิง่ จําเป็ น
ซึง่ พืชพลังงาน ทัง้ สบู่ดาํ ปาล์ม หรือสาหร่ายก็ให้น้ํามันได้เหมือนกัน อีกทัง้ เชือ้ เพลิงยังจําเป็ นในภาคอุตสาหกรรมด้วย ซึ่ง
ภาคอุตสาหกรรมต้องการความร่วมมือจากนักวิจยั และห้องวิจยั ของภาครัฐ
ด้าน ผศ.ดร.เติมศักดิ ์ ศรีคริ นิ ทร์ อาจารย์และนักวิจยั จากหน่ วยสร้างเสริมศักยภาพการวิจยั ทางด้านนาโนศาสตร์
และนาโนเทคโนโลยี ภาควิชาฟิ สกิ ส์ กล่าวว่า นาโนเทคโนโลยีหรือวิศวกรรมโมเลกุล เป็ นการศึกษาโครงสร้างและการจัด
ระเบียบของโมเลกุล ซึ่งจะทําให้เราเข้าใจองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ต่างๆ และสามารถผลิตเองได้จากองค์ความรูข้ องเรา
เอง และไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นบริษทั ใหญ่โตก็สามารถทําได้หากมีองค์ความรู้ บริษทั เล็กๆ ในบางประเทศเขาผลิตสินค้าคุณภาพ
ดีจากวัตถุดบิ ทีร่ าคาไม่แพง ก็สามารถขายและสร้างกําไรให้กบั บริษทั ได้ เพราะเขาใส่ความรูเ้ ข้าไปในผลิตภัณฑ์ ซึง่ ประเทศ
ไทยยังขาดตรงจุดนี้อยู่ และอาจได้รบั ผลกระทบจากประเทศจีนทีเ่ รียกว่า ไชน่าเอฟเฟ็ ค นันคื
่ อ สินค้าในประเทศจีนขายได้
ราคาถูกกว่าที่ผลิตในไทย เพราะไทยเราเป็ นแรงงานผลิตให้บริษทั ต่างชาติหรือซื้อเทคโนโลยีจากต่างชาติ ขณะที่จนี เขา
พัฒนาเทคโนโลยีจนสามารถผลิตสินค้าทีม่ ตี น้ ทุนตํ่าเองได้
ผศ.ดร.เติมศักดิ ์ กล่าวเพิม่ เติมว่า การเลือกโจทย์ในการทําวิจยั เมื่อเริม่ แรกก็เป็ นสิง่ สําคัญที่จะทําให้งานวิจยั ไปสู่
ภาคอุตสาหกรรมได้ ซึง่ ต้องมองให้ออกว่าสิง่ มีอยูใ่ นปจั จุบนั เราจะสามารถพัฒนาต่อได้อย่างไร หรืออาจจะพัฒนาเทคโนโลยี
ทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ต่อไปในอนาคต วิทยาศาสตร์มอี ะไรให้คน้ หาอีกมากและนําไปประยุกต์ได้หลากหลาย เพียงแต่ตอ้ งสนใจ
และมองหาโอกาส
รศ.ดร.ประหยัด เสริมว่า หากภาคเอกชนและนักวิจยั มีวสิ ยั ทัศน์ตรงกันก็เกิดความร่วมมือและดําเนินการไปพร้อม
กัน ต่างฝา่ ยต่างเอือ้ ประโยชน์ต่อกัน นักวิจยั ได้ทุน ได้ทาํ งานวิจยั เอกชนก็ได้ใช้ประโยชน์จากงานวิจยั
ข้อ 21. การจัดอภิปรายเรือ่ ง “ผลงานวิจยั ไทย-สูภ่ าคอุตสาหกรรม” มีวตั ถุประสงค์อย่างไร
(1) เพือ่ แสดงให้เห็นว่างานวิจยั ก็มปี ระโยชน์ในเชิงปฏิบตั ิ
(2) เพือ่ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการทํางานวิจยั ของนักวิจยั คนไทย
(3) เพือ่ แสดงให้เห็นว่านักวิจยั สามารถนําผลงานวิจยั มาสอนให้กบั นักศึกษาได้
(4) เพือ่ แสดงให้เห็นว่างานวิจยั จะมีประโยชน์มากน้อยเพียงใดขึน้ อยูก่ บั ความสนใจของคน
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ข้อ 22. ท่านคิดว่าเพราะเหตุใดงานดังกล่าวจึงเรียกว่าเป็ นงานเปิดบ้านหรือโอเพนเฮาส์ (ย่อหน้าที่ 1)
(1) เป็ นการอุปมาให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรือ่ งยาก ทุกคนสามารถเข้าใจได้ ถ้าเปิ ดใจรับอย่างจริงจัง
(2) เป็ นการอุปมาให้เห็นว่าเป็ นการเปิดให้คนรูจ้ กั กับนักวิทยาศาสตร์และนักวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์ทส่ี าํ คัญ
(3) เป็ นการอุปมาให้เห็นว่าเป็ นการเปิดให้คนรูจ้ กั กับวิทยาศาสตร์และสนใจงานวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์มากขึน้
(4) เป็ นการอุปมาให้เห็นว่านักวิจยั วิทยาศาสตร์มคี วามยินดีให้ผทู้ ส่ี นใจนําผลงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้
ประโยชน์ในทางปฏิบตั ิ
ข้อ 23. เพราะเหตุใด รศ.ดร.ประหยัด โภคฐิตยิ กุ ต์ จึงกล่าวถึงสบูด่ าํ ในย่อหน้าที่ 2
(1) เพือ่ ยกตัวอย่างให้เห็นว่านักวิจยั ควรทํางานวิจยั โดยคํานึงความต้องการของตลาดทีจ่ ะนําไปใช้จริงด้วย
(2) เพือ่ ยกตัวอย่างให้เห็นว่าสบู่ดาํ เป็ นพืชทีม่ ปี ระโยชน์ นักวิจยั ควรศึกษาว่าสบูด่ าํ ใช้เป็ นพลังงานทดแทนได้
หรือไม่
(3) เพือ่ ยกตัวอย่างและเปรียบเทียบให้เห็นว่าสบูด่ าํ ปาล์ม หรือสาหร่ายก็ให้น้ํามันได้เหมือนกัน จึงสามารถใช้
แทนกันได้
(4) เพือ่ ยกตัวอย่างให้เห็นว่าเขากําลังทํางานวิจยั เรื่องไบโอดีเซล ซึง่ ศึกษาเกีย่ วกับพืชพลังงาน ซึง่ สอดคล้องกับ
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อ 24. เพราะเหตุใด ผศ.ดร.เติมศักดิ ์ ศรีคริ นิ ทร์ จึงกล่าวถึงนาโนเทคโนโลยีหรือวิศวกรรมโมเลกุล ในย่อหน้าที่ 3
(1) เพือ่ ยกตัวอย่างให้เห็นว่าผลงานวิจยั ด้านนาโนเทคโนโลยีสามารถขายและทํากําไรได้
(2) เพือ่ ยกตัวอย่างให้เห็นว่าประเทศไทยสามารถผลิตสินค้าทีท่ าํ จากนาโนเทคโนโลยีได้เองแล้ว
(3) เพือ่ ยกตัวอย่างให้เห็นว่าถ้าผูผ้ ลิตรูจ้ กั องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ก็จะสามารถนําความรูน้ นั ้ ไปใช้ในการปรับ
การผลิตได้
(4) เพือ่ ยกตัวอย่างให้เห็นว่าการวิจยั ด้านนาโนเทคโนโลยีเป็ นเรื่องทีส่ าํ คัญ เพราะจะทําให้ประเทศไทยมีศกั ยภาพ
ในการแข่งขันมากขึน้
ข้อ 25. ข้อใดต่อไปนี้น่าจะช่วยลดปญั หาของ “ไชน่าเอฟเฟ็ค” (ย่อหน้าที่ 3) ให้น้อยลง
(1) บริษทั ก. จ้างแรงงานพม่าในการผลิตเพื่อลดต้นทุนค่าแรงงาน เนื่องจากเป็ นแรงงานทีไ่ ม่มที กั ษะในการผลิต
ทําให้สามารถจ้างได้ดว้ ยค่าจ้างทีถ่ กู กว่าแรงงานคนไทย
(2) บริษทั ข. ไม่ทาํ การผลิตให้กบั บริษทั ผูว้ า่ จ้างทีม่ าจากประเทศจีนและไม่ซอ้ื วัตถุดบิ จากประเทศจีน
(3) บริษทั ค. รับจ้างบริษทั ไนกี้ ซึง่ เป็ นบริษทั ต่างประเทศในการผลิตรองเท้ากีฬาตามรูปแบบทีไ่ นกีก้ าํ หนดและ
ติดตราไนกี้
(4) บริษทั ง. ใช้วตั ถุดบิ ท้องถิน่ ซึง่ หาได้งา่ ยและมีราคาถูก แต่คุณภาพเทียบเท่าวัตถุดบิ จากต่างประเทศในการ
ผลิตสินค้า
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ข้อ 26. จากบทความข้างต้น สามารถสรุปใจความสําคัญได้วา่
(1) นักวิจยั มักถูกมองว่า ทํางานวิจยั ขึน้ หิง้ ขณะทีภ่ าคอุตสาหกรรมต้องการงานวิจยั เพือ่ เพิม่ ความสามารถใน
การแข่งขันในตลาดโลก เมือ่ ทัง้ สองฝา่ ยหันหน้าเข้าหากัน งานวิจยั ก็สร้างประโยชน์ให้กบั ประเทศได้
(2) ภาคอุตสาหกรรมไทยจําเป็ นต้องพัฒนาตนเองอย่างมาก เพือ่ แข่งขันในตลาดโลก แผนการหนึ่งในการแข่งขัน
คือ การเพิม่ ศักยภาพในกระบวนการผลิต โดยใช้ผลงานวิจยั ของนักวิจยั ไทย และพยายามลดการใช้
เทคโนโลยีจากต่างประเทศทีม่ รี าคาแพง
(3) นักวิจยั ทางด้านวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีผลงานวิจยั เป็ นจํานวนมาก ทีไ่ ด้รบั การยอมรับจาก
ภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากผลงานวิจยั ทีไ่ ด้สามารถนําไปใช้ได้จริงในภาคอุตสาหกรรมทําให้ภาคอุตสาหกรรม
ไทยสามารถแข่งในเวทีโลกได้
(4) งานวิจยั ของนักวิจยั ไทยในปจั จุบนั ยังคงเน้นด้านวิชาการมากจนเกินไป หากมุง่ เน้นด้านประโยชน์ต่อ
ภาคอุตสาหกรรมให้มากขึน้ ก็จะทําให้ได้รบั การยอมรับจากภาคอุตสาหกรรมมากขึน้ เงินสนับสนุนงานวิจยั
จากภาคอุตสาหกรรมก็จะมากขึน้ การพัฒนางานวิจยั ก็จะทําได้อย่างต่อเนื่องและทัดเทียมงานวิจยั ในระดับ
โลกได้
บทความนี้ ใช้ตอบคําถามข้อ 27 ถึง ข้อ 32
เงิน 1 ดอลลาร์สหรัฐ ทีเ่ คยแลกได้ 45 บาท เมื่อปี 2544 แต่ 6 ปี ผ่านไป แลกได้เพียง 32-33 บาท ค่าเงินทีห่ ายไป
กว่า 10 บาท อย่างนี้จะไม่ให้ผคู้ า้ ขายหรือผูม้ รี ายได้เป็ นเงินดอลลาร์สหรัฐเกิดอาการ “สะดุง้ ” ได้อย่างไร เพราะหากเคยมี
รายได้ปีหนึ่ง 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อแลกมาเป็ นเงินบาท จะได้เงินถึง 4,500 ล้านบาท แต่วนั นี้เหลือเพียง 3,300 ล้าน
บาทเท่านัน้ หายไปถึง 1,200 ล้านบาท
นี่คอื ความจริงทีเ่ กิดขึน้ จากเงินในกระเป๋าของหลายคนหายไปเพราะ “เงินบาทแข็งค่า” แต่กม็ อี กี หลายคนทีร่ สู้ กึ
ยินดี เพราะจ่ายบาทน้อยลงเพือ่ ซือ้ ดอลลาร์สหรัฐ เช่น กลุม่ ทีไ่ ปเรียนต่อต่างประเทศ กลุม่ ทีเ่ ดินทางไปต่างประเทศ และกลุ่ม
ทีต่ อ้ งซือ้ วัตถุดบิ เครือ่ งจักร ข้าวของเครือ่ งใช้จากต่างประเทศ
“เงินบาทแข็งค่า” จึงมีทงั ้ ได้และเสีย หากไม่พอดีกบั ความต้องการของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ปญั หาก็จะเกิดขึ้น
โดยเฉพาะผูส้ ง่ ออกของไทย ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบไปเต็มๆ
เมื่อภาคส่งออกตกทีน่ งั ่ ลําบาก ย่อมส่งผลกระทบทุกคนในประเทศ เนื่องจากไทยพึง่ พิงรายได้กว่า 60% จากการ
ส่งออก คิดเป็ นสัดส่วนถึง 68% ของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในรูปของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือจีดพี ี ตัวเลข
กว่า 20% ที่หายไปกับเงินบาททีแ่ ข็งค่าขึน้ ทําให้มูลค่าการส่งออกที่คาดว่าปี 2550 จะได้กว่า 4 ล้านล้านบาท หายไปนับ
แสนล้านบาท เป็ นตัวเลขทีส่ ง่ ผลต่อรายได้รวมของประเทศลดลงทันที
ปญั หาที่เกิดขึ้น คือบาทแข็งค่าจนเกินสมดุล เมื่อเทียบกับค่าเงินสกุลต่างประเทศ โดยเฉพาะย่านเอเชียที่เป็ น
ประเทศคู่แข่งทางการค้าของไทย เช่น ค่าเงินเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เทียบกับ 30 ธันวาคม 2548 บาทแข็งค่ากว่าเงิน
หยวนของจีน เมือ่ เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยบาทแข็งขึน้ 16.6% ส่วนหยวนแข็งขึน้ 3.1%
เมือ่ รายได้เงินดอลลาร์สหรัฐแลกกลับมาเป็ นเงินบาทได้น้อยลง การแข่งขันกับประเทศคูแ่ ข่งในเรื่องราคาย่อมทําได้
ยาก เมือ่ นับรวมเรือ่ งต้นทุนอื่นๆ โดยเฉพาะค่าแรงของจีนและเวียดนามถูกกว่า ไทยจึงตกเป็ นฝา่ ยเสียเปรียบ
สาเหตุของค่าเงินบาททีแ่ ข็งค่าในขณะนี้ มี 3 ปจั จัยคือ ปจั จัยนอกประเทศ ปจั จัยภายใน และการเก็งกําไรค่าเงิน
ของบรรดาพ่อค้าหัวใส โดยเฉพาะความต่างของอัตราแลกเปลีย่ นระหว่างตลาดออนชอร์กบั ตลาดออฟชอร์
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ปจั จัยภายนอก ได้แก่ ความไม่สมดุลของเศรษฐกิจโลกอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ในปี 2549 ทีท่ าํ ให้เงินบาทแข็งค่า
ขึน้ มาก มีสาเหตุมาจากประเทศในภูมภิ าคเอเชียเกินดุลบัญชีเดินสะพัดมาก และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ขณะที่
สหรัฐอเมริกาขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอย่างมาก โดยในปี 2549 เอเชียมีตวั เลขเกินดุลบัญชีเดินสะพัดรวม 456,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนสหรัฐอเมริกาขาดดุล 861,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เมือ่ เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเสียสมดุล ประชาชนไม่มคี วามเชื่อมันในการบริ
่
โภค จนเศรษฐกิจชะลอตัว ยิง่ มาเจอกับ
ปญั หา “ซับไพรม์โลน” ทําให้เงินดอลลาร์อ่อนตัวต่อเนื่อง การคาดการณ์วา่ เศรษฐกิจเอเชียจะเติบโตต่อเนื่อง ขณะทีอ่ กี ฝาก
หนึ่งของโลกเข้าสูว่ กิ ฤต ทําให้เงินทุนไหลเข้าเอเชีย ค่าเงินในกลุม่ ประเทศเอเชีย รวมทัง้ ไทยจึงแข็งค่าขึน้
ปจั จัยภายใน ได้แก่ การเกินดุลบัญชีเดินสะพัดอย่างต่อเนื่องของไทย และการเคลื่อนย้ายเงินทุนทัง้ ในรูปของเงิน
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ในส่วนของดุลบัญชีเดินสะพัดส่วนหนึ่งมาจากมูลค่าการส่งออก
ของไทยในอัตราเติบโตต่ อเนื่อง เป็ น ส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิน ดุลการค้า และเมื่อรวมกับดุลบริก าร ทําให้ไทยเกินดุลบัญ ชี
เดินสะพัดอย่างต่อเนื่อง ตัง้ แต่ปี 2549 ที่เกินดุล 3,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และค่าเงินบาทแข็งค่าขึน้ เมื่อเทียบกับปี 2548
ทีข่ าดดุลบัญชีเดินสะพัด 7,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ปจั จัยสุดท้าย ได้แ ก่ ออนชอร์-ออฟชอร์ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่ต่างประเทศ (ออฟชอร์) และตลาดอัตรา
แลกเปลี่ย นในประเทศ (ออนชอร์) ตลาดที่แ ตกต่ า งกัน ออฟชอร์แ ข็ง ค่ า กว่า ตลาดออนชอร์ เพราะเงิน บาทในตลาด
ต่างประเทศมีน้อย เป็ นสาเหตุหนึ่งทีท่ าํ ให้เกิดภาวะค่าเงินบาทแข็งค่ามากยิง่ ขึน้ และจากอัตราทีไ่ ม่เท่ากัน ทําให้นกั เก็งกําไร
เห็นช่องทางในการนํ าเงินไปแลกที่ต่างประเทศ (ออฟชอร์) ที่บาทแข็งกว่า และกลับมาในประเทศไทย (ออนชอร์) แลก
กลับมาอีกครัง้ เมือ่ เห็นช่องทางกําไรมาก ยิง่ ทําให้ “เงินบาท” เป็ นทีต่ อ้ งการมาก
ข้อ 27. จากบทความข้างต้น เพราะเหตุใด “ซับไพรม์โลน” จึงส่งผลต่อประเทศเอเชีย
(1) เพราะเป็ นตัวแปรหนึ่งทีส่ ง่ ผลให้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวลง
(2) เพราะตะกร้าเงินของประเทศเอเชียเงินยึดเงินดอลลาร์สหรัฐเป็ นหลัก
(3) เพราะทําให้สนิ ค้าทีส่ ง่ ไปขายทีป่ ระเทศสหรัฐมีราคาถูกลงกว่าทีค่ วรจะเป็ น
(4) เพราะทําให้เศรษฐกิจของสหรัฐเสียสมดุล การนําเข้าสินค้าจากประเทศเอเชียจึงลดลงด้วย
ข้อ 28. เพราะเหตุใดในบทความข้างต้นจึงกล่าวว่าเมื่อภาคส่งออกได้รบั ผลกระทบ ทุกคนในประเทศก็ได้รบั ผลกระทบด้วย
(1) เพราะรายได้รวมของประเทศจะลดลง
(2) เพราะผลิตภัณฑ์ในประเทศจะมีราคาสูงขึน้
(3) เพราะประเทศไทยเป็ นประเทศทีเ่ น้นการส่งออกมากกว่าการนําเข้า
(4) เป็ นข้อผิดพลาดในการเขียนบทความ เพราะทุกคนไม่ได้ทาํ อาชีพส่งออก
ข้อ 29. วัตถุประสงค์หลักของบทความข้างต้นคือข้อใด
(1) เพือ่ อธิบายถึงปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อการแข็งค่าของเงินบาท
(2) เพือ่ แสดงให้เห็นว่าปญั หาค่าบาทแข็งทําให้เกิดเครือ่ งมือในการทํากําไร
(3) เพือ่ อธิบายว่าธุรกิจภาคส่งออกได้รบั ผลกระทบจากปญั หาค่าบาทแข็งมากทีส่ ดุ
(4) เพือ่ อธิบายว่าธนาคารแห่งประเทศไทยดําเนินการแก้ปญั หาค่าเงินบาทไม่ได้ผล
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ข้อ 30. จากบทความข้างต้น ผูใ้ ดต่อไปนี้น่าจะได้รบั ผลกระทบในเชิงลบจากปญั หาเงินบาทแข็งค่ามากทีส่ ดุ
(1) นางสาวสุดา ซึง่ กําลังเดินทางไปศึกษาต่อทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกา
(2) บริษทั ออโต้ จํากัด ซึง่ กําลังสังซื
่ อ้ เครือ่ งจักรจากประเทศสหรัฐอเมริกา
(3) บริษทั เอจี จํากัด ซึง่ กําลังส่งออกผ้าไหมไปขายทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกา
(4) นายอุดม ซึง่ ได้รบั ค่าเช่าอาคารย่านอโศกจากผูเ้ ช่าซึง่ เป็ นสาขาของบริษทั ในสหรัฐอเมริกา
ข้อ 31. จากบทความข้างต้น ข้อใดต่อไปนี้ทน่ี ่าจะส่งผลให้เกิดการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดน้อยทีส่ ดุ
(1) การขยายตัวของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
(2) ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศเพิม่ ขึน้
(3) ประเทศไทยมีรายได้จากการให้บริการแก่ต่างประเทศเพิม่ ขึน้
(4) มูลค่าการส่งออกของประเทศไทยมีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข้อ 32. เพราะเหตุใด ผูท้ ม่ี รี ายได้เป็ นเงินดอลลาร์สหรัฐจึงเกิดอาการ “สะดุง้ ”
(1) เพราะรายได้ทแ่ี ปลงเป็ นเงินบาทลดลงอย่างมาก
(2) เพราะต้นทุนในการแข่งขันเพิม่ ขึน้ ทําให้เสียเปรียบทางการค้า
(3) เพราะเป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากปญั หา “ซับไพรม์โลน” โดยตรง
(4) เพราะสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐทีเ่ สียสมดุล ทําให้รายได้มคี วามไม่แน่นอน
ข้อ 33. นายสมาสชน บ่นว่าในโลกนี้มแี ต่ความไม่ยุตธิ รรม นักการเมืองที่ทําความผิด เช่น รับสินบน จนรํ่ารวย เมื่อถูก
ฟ้องร้อง ส่วนใหญ่จะพบว่าคดีถูกยกฟ้อง แต่ถา้ เป็ นคนธรรมดา ส่วนใหญ่จะต้องรับผิด แสดงให้เห็นว่า เงินซื้อได้
เกือบทุกอย่าง คนมีเงินทีท่ าํ ผิดกฎหมายจะสามารถหลบเลีย่ งความผิดได้มากกว่าคนทีไ่ ม่มเี งิน
ข้อใดต่อไปนี้ถา้ เป็ นจริงจะทําให้คาํ กล่าวของนายสมาสชนน่าเชื่อถือมากทีส่ ดุ
(1) อัยการไม่กล้าทีจ่ ะฟ้องคดีทเ่ี กีย่ วข้องกับการเมืองเนื่องจากกลัวถูกโยกย้าย
(2) ในปจั จุบนั นี้ ปริมาณอาชญากรรมทีก่ ่อโดยคนรํ่ารวยและคนจนมีจาํ นวนมากขึน้
(3) คนไม่มเี งินทีท่ าํ ผิดมักจะขอใช้ทนายขอแรง เนื่องจากไม่มเี งินทีจ่ ะไปจ้างทนายส่วนตัว
(4) อัตราของคนมีเงินทีท่ าํ ผิดกฎหมายไม่ได้มากกว่าอัตราของคนไม่มเี งินทีท่ าํ ผิดกฎหมาย
ข้อ 34. งบประมาณที่รฐั บาลใช้จ่ายเพื่อการศึกษาไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ กบั นักเรียน นิสติ และนักศึกษาอย่างแท้จริง
ทัง้ นี้ งบประมาณเพื่อการศึกษาเพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 150 ในระหว่างปี 2531-2550 ในขณะทีค่ ะแนนจากการทดสอบ
มาตรฐานของนักเรียน นิสติ และนักศึกษานัน้ ลดลงเกือบทุกปีในช่วงเวลาดังกล่าว
การให้เหตุผลข้างต้นขึน้ อยูก่ บั สมมติฐานข้อใด
(1) สัดส่วนประชากรทีเ่ ป็ นนักเรียน นิสติ และนักศึกษาไม่ได้เพิม่ ขึน้ มากมายนักในช่วงปี 2531-2550
(2) ครุศาสตรบัณฑิตและศึกษาศาสตรบัณฑิตทีเ่ ลือกประกอบวิชาชีพครูหลังจบการศึกษามีจาํ นวนลดลง
ระหว่างปี 2531-2550
(3) คะแนนการทดสอบมาตรฐานของนักเรียน นิสติ และนักศึกษาเป็ นมาตรวัดความมีประสิทธิผลของการใช้จา่ ย
งบประมาณเพือ่ การศึกษาทีด่ ี
(4) เงินงบประมาณทีร่ ฐั บาลใช้จา่ ยเพือ่ การศึกษาในช่วงปี 2531-2550 นัน้ จะมีประโยชน์มากกว่า
หากนําไปใช้จา่ ยเพือ่ การสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม
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ข้อ 35. รัฐบาลได้กําหนดโควต้าการขายอ้อยให้กบั โรงงานผลิตนํ้ ามันแก๊สโซฮอล เพื่อป้องกันไม่ให้เกษตรกรผูป้ ลูกอ้อย
ขายอ้อยให้กบั โรงงานผลิตนํ้ามันแก๊สโซฮอลในปริมาณทีม่ ากเกินไป เนื่องจากขณะนี้น้ําตาลในประเทศขาดแคลน
รัฐบาลต้องการให้เกษตรกรขายอ้อยให้กบั โรงงานนํ้ าตาลในราคาควบคุมมากกว่า อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์
บางส่วนเห็นว่า ถ้ารัฐบาลยกเลิกโควต้าดังกล่าว และยอมให้เกษตรกรขายอ้อยให้กบั โรงงานผลิตนํ้ามันแก๊สโซฮอล
ในราคาตลาด เกษตรกรก็จะมีกําไรมากขึน้ แต่โฆษกรัฐบาลกล่าวว่า เนื่องจากโรงงานผลิตนํ้าตาลทัง้ หมดตัง้ อยูใ่ น
เขตชนบท การยกเลิกโควต้าการขายอ้อยให้ก บั โรงงานผลิตนํ้ ามันแก๊ สโซฮอลจะทําให้นโยบายของรัฐบาลที่
ต้องการลดอัตราการว่างงานในเขตชนบทไม่ประสบผลสําเร็จ
ข้อใดต่อไปนี้ถา้ เป็ นจริง จะทําให้คาํ กล่าวของโฆษกรัฐบาลมีความน่าเชื่อถือน้อยลง
(1) เกษตรกรผูป้ ลูกอ้อยในชนบทมีจาํ นวนมากกว่าคนงานทีท่ าํ งานในโรงงานผลิตนํ้าตาล
(2) รัฐบาลจะมีนโยบายให้เกษตรกรผูป้ ลูกอ้อยสามารถกูเ้ งินจากธนาคารโดยไม่ตอ้ งมีสนิ ทรัพย์ค้าํ ประกัน
(3) การขายอ้อยมีกําไรน้อยหรือไม่มกี าํ ไรทําให้เกษตรกรละถิน่ ฐานและเข้ามาหางานทําในเมืองหลวงมากขึน้
(4) การทีโ่ รงงานผลิตนํ้าตาลซือ้ อ้อยในราคาควบคุม จะทําให้โรงงานสามารถผลิตนํ้าตาลได้เพียงพอกับ
ความต้องการของประเทศและยังเหลือส่งออกนอกประเทศอีกด้วย
ข้อ 36. ผลิตภัณฑ์อาหารญี่ปุ่นสําเร็จรูปของซีพวี างจําหน่ ายมากมายที่ร้านมินิมาร์ทของซีพี แต่ถ้าไปซื้อหาผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวที่หา้ งสรรพสินค้าประเภทพรีเมีย่ ม ราคาจะแพงกว่า เนื่องจากมีวางจําหน่ ายในปริมาณน้อย นี่จงึ เป็ น
สาเหตุ ห ลัก ที่ทํา ให้ร าคาขายของผลิต ภัณ ฑ์ อ าหารญี่ปุ่ น สํา เร็จ รูป ของซีพีท่ีว างจํา หน่ า ยในห้า งสรรพสิน ค้า
ประเภทพรีเมีย่ มสูงกว่าราคาขายของผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันทีว่ างจําหน่ายทีร่ า้ นมินิมาร์ทของซีพี
ข้อใดต่อไปนี้หากเป็ นจริง จะทําให้ขอ้ สรุปข้างต้นมีความน่าเชื่อถือน้อยลง
(1) ห้างสรรพสินค้าประเภทพรีเมีย่ มจะเก็บค่าจัดจําหน่ายจากผูฝ้ ากขายสินค้าในอัตราทีค่ อ่ นข้างสูง
(2) ผูบ้ ริโภคทีไ่ ปซือ้ ของทีห่ า้ งสรรพสินค้าประเภทพรีเมีย่ มจะเป็ นผูท้ ม่ี ฐี านะดี นิยมซือ้ สินค้าทีม่ คี ุณภาพดี
(3) เมือ่ ใดก็ตามทีอ่ ุปสงค์มมี ากกว่าอุปทาน ราคาของสินค้าจะสูงขึน้ ซึง่ เป็ นไปตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
(4) ผลิตภัณฑ์อาหารญีป่ นุ่ สําเร็จรูปของซีพเี ป็ นผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นคูแ่ ข่งหลักกับร้านฟูจแิ ละร้านโออิชซิ ง่ึ มีสาขาหลัก
อยูใ่ นห้างสรรพสินค้าประเภทพรีเมีย่ ม
ข้อ 37. เนื่องจากในสถานการณ์ปจั จุบนั ผูบ้ ริโภคสนใจเรื่องสุขภาพมากขึน้ ร้านอาหาร “ชีวจิต” จึงสังซื
่ อ้ นํ้านมข้าวกล้อง
มาขายและยกเลิกการสังซื
่ อ้ นํ้าอัดลม อย่างไรก็ตาม เมือ่ เวลาผ่านไป 1 ปี คุณอรทัยซึง่ เป็ นเจ้าของร้านต้องการทีจ่ ะ
สังซื
่ อ้ นํ้าอัดลมมาขายเช่นเดิม เพราะดูเหมือนว่านํ้านมข้าวกล้องไม่ได้ขายดีอย่างทีค่ าด แต่นกั บัญชีของร้านกล่าว
ว่า ยอดขายนํ้านมข้าวกล้องในปีปจั จุบนั สูงกว่ายอดขายในปีทผ่ี า่ นมาถึง 30%
ข้อใดต่อไปนี้หากเป็ นจริง จะสนับสนุนคํากล่าวของนักบัญชีได้ดที ส่ี ดุ
(1) ร้านอาหาร “ชีวจิต” ได้กาํ ไรจากการขายเครือ่ งดื่มมากกว่าการขายอาหาร
(2) ยอดขายอาหารของร้านอาหาร “ชีวจิต” ในปีปจั จุบนั เพิม่ ขึน้ จากยอดขายในปี ทแ่ี ล้วมากกว่า 30%
(3) ยอดขายอาหารและเครือ่ งดื่มโดยรวมของร้านอาหาร “ชีวจิต” ในปีปจั จุบนั เพิม่ ขึน้ จากยอดขายรวมในปีทแ่ี ล้ว
น้อยกว่า 30%
(4) นํ้านมข้าวกล้องเป็ นเครือ่ งดื่มทีม่ ผี ลการวิจยั รองรับว่าเป็ นเครือ่ งดื่มทีม่ ปี ระโยชน์ต่อร่างกาย จึงคาดว่า
ผูบ้ ริโภคจะหันมานิยมดื่มกันมากขึน้
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ข้อ 38. ถ้าหล่มอินทรียวัตถุใต้ทอ้ งนํ้าหรือในดินทีเ่ ปียกซึง่ มีแบคทีเรียกลุม่ มีเทนฟอร์มเมอร์อาศัยอยูส่ ะสมเป็ นเวลานานก็จะ
ระเบิด ทําให้เกิดก๊าซชีวภาพทีจ่ ะมาผสมกับความกดดันของนํ้าและอากาศ ถ้าก๊าซชีวภาพผสมกับความกดดันของนํ้า
และอากาศ จะทําให้เกิดความดันก๊าซในผิวทราย ถ้ามีความดันก๊าซในผิวทราย จะทําให้ก๊าซหลุดออกมาและพุง่ ขึน้ เมือ่
โผล่พน้ นํ้าทีเ่ รียกกันว่าบัง้ ไฟพญานาค
ถ้าข้อความข้างต้นถูกต้อง ข้อความใดต่อไปนี้จะถูกต้อง
(1) ถ้าไม่ได้เกิดการระเบิดทีท่ าํ ให้ก๊าซชีวภาพมาผสมกับความกดดันของนํ้าและอากาศ ก็จะไม่เกิดความดันก๊าซ
ในผิวทราย
(2) ถ้าเกิดปรากฏการณ์ทเ่ี รียกกันว่าบัง้ ไฟพญานาค แสดงว่า เกิดการระเบิดทีท่ าํ ให้ก๊าซชีวภาพมาผสมกับความ
กดดันของนํ้าและอากาศ
(3) ถ้าไม่ได้เกิดปรากฏการณ์ทเ่ี รียกกันว่าบัง้ ไฟพญานาค แสดงว่าไม่ได้เกิดการระเบิดทีท่ าํ ให้ก๊าซชีวภาพมาผสม
กับความกดดันของนํ้าและอากาศ
(4) ถ้าหล่มอินทรียวัตถุใต้ทอ้ งนํ้าหรือในดินทีเ่ ปียกซึง่ มีแบคทีเรียกลุม่ มีเทนฟอร์มเมอร์อาศัยอยูส่ ะสมเป็ นเวลาไม่
นานนัก ก็จะไม่เกิดปรากฏการณ์ทเ่ี รียกกันว่าบัง้ ไฟพญานาค
ข้อ 39. ผูท้ เ่ี ป็ นสมาชิกเครือ่ งสําอาง “มิสที” จะสามารถซือ้ เครือ่ งสําอางในราคาทีถ่ กู กว่าราคาทีข่ ายคนทัวไปประมาณ
่
25%
บริษทั เครื่องสําอาง “มิสที” รับสมัครสมาชิกผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ ผ่านสาว “มิสที” และผ่านทางอินเทอร์เน็ต
ผูจ้ ดั การฝา่ ยขายแถลงว่า ในปีน้ีสาว “มิสที” สามารถหาสมาชิกได้ถงึ 70% ของผูบ้ ริโภคทีส่ าว “มิสที” ไปติดต่อ ซึง่
เป็ นอัตราทีส่ งู มากเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง บริษทั จึงควรเพิม่ โบนัสให้แก่สาว “มิสที” อย่างไรก็ตาม ผูจ้ ดั การฝา่ ย
ประชาสัมพันธ์โต้แย้งว่า อัตรา 70% แสดงให้เห็นว่า สาว “มิสที” ไม่ได้ใช้ความพยายามในการหาสมาชิกเท่าทีค่ วร
ข้อใดต่อไปนี้หากเป็ นจริง จะสนับสนุนคําโต้แย้งของผูจ้ ดั การฝา่ ยประชาสัมพันธ์
(1) สมาชิกมากกว่า 65% ทีส่ าว “มิสที” หามาได้ในปีน้ี เคยเป็ นสมาชิกเครือ่ งสําอาง “มิสที” ในอดีต
(2) การสมัครสมาชิกผ่านทางอินเตอร์เน็ตก็สามารถหาสมาชิกได้เพิม่ ขึน้ 70% ซึง่ ถือว่าประสบผลสําเร็จ
(3) ข่าววงในแจ้งว่า บริษทั เครือ่ งสําอาง “บีบเี กาหลี” ซึง่ เป็ นคูแ่ ข่งทีส่ าํ คัญของเครือ่ งสําอาง “มิสที” สามารถหา
สมาชิกได้ถงึ 80% ของจํานวนการติดต่อทัง้ สิน้
(4) ฝา่ ยประชาสัมพันธ์ดแู ลการโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต ดังนัน้ การทีม่ สี มาชิกสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ตน้อยแต่
สมัครกับสาว “มิสที” มากกว่า ทําให้ผลงานของฝา่ ยประชาสัมพันธ์ดดู อ้ ย
ข้อ 40. ในเดือนกันยายนปีน้ีมคี นเข้าเยีย่ มชมสวนสัตว์เชียงใหม่เพิม่ ขึน้ 20% เมือ่ เทียบกับเดือนกันยายนของปีทแ่ี ล้ว
ผูอ้ าํ นวยการสวนสัตว์จงึ กล่าวว่า ในปีน้ีรายได้คา่ เข้าชมสวนสัตว์จะเพิม่ มากกว่ารายได้คา่ เข้าชมในปีทผ่ี า่ นมา
ข้อใดต่อไปนี้หากเป็ นจริง จะทําให้ขอ้ สรุปของผูอ้ าํ นวยการสวนสัตว์มคี วามน่าเชื่อถือมากทีส่ ดุ
(1) ในเดือนกันยายนปีน้ี สวนสัตว์เชียงใหม่ได้นําลูกหมีแพนด้า “หลินปิ ง” ออกมาให้ประชาชนเยีย่ มชม
(2) ในเดือนกันยายนปีน้ี สวนสัตว์เชียงใหม่มรี ายได้จากการขายอาหารและของทีร่ ะลึกมากทีส่ ดุ เท่าทีเ่ คยขายมา
(3) โดยทัวไปแล้
่
ว รายได้คา่ เข้าชมสวนสัตว์ทเ่ี ก็บได้ในเดือนกันยายนของทุกปีจะเป็ นตัวชีว้ ดั ทีด่ ถี งึ รายได้คา่ เข้า
ชมสวนสัตว์ทเ่ี ก็บในเดือนอื่นๆ ของปี
(4) โดยทัวไปแล้
่
ว รายได้คา่ เข้าชมสวนสัตว์ทเ่ี ก็บได้ในเดือนกันยายนของทุกปีจะสูงทีส่ ดุ เมือ่ เปรียบเทียบกับ
รายได้คา่ เข้าชมสวนสัตว์ทเ่ี ก็บได้ในเดือนอื่นๆ ของปี

ส่วนที่ 2 สิ้นสุดที่หน้ านี้ ห้ามย้อนกลับไปทําข้อสอบส่วนก่อนหน้ าโดยเด็ดขาด
ตัวอย่างข้อสอบ SMART-II
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รับสมัคร
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วันที่ 5 มีนาคม 25559
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1. คณะพาณิ
ณชยศาสตร์และการบั
ล
ญชี มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์
ธ
ษ บณ
ั ฑิต สาขขาวิชาบริหารธธุรกิจ (Ph.D.)
- โครงงการปรัชญาดุษฎี
- โครงงการปริญญาโทททางบริหารธุรกิ
ร จ (MBA)
- โครงงการปริญญาโททบริหารธุรกิจ เน้นการบริหารทรัพยากรมนุนุ ษย์และองค์กาาร (MBA-HRM
M)
- โครงงการปริญญาโทททางการบัญชี (MAP)
- โครงงการปริญญาโททธุรกิจอสังหาริริมทรัพย์ (MRE)
- โครงงการปริญญาโททสาขาวิชาระบบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการร (MSMIS)
- โครงงการปริญญาโทททางการตลาดด หลักสูตรนานนาชาติ (MIM)
2. คณะเศรษ
ษฐศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยธรรรมศาสตร์
- หลักสูตรเศรษฐศาสสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE)
(
ศูนย์ทดสสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิ ทยาลัยธรรมศาสสตร์ (SMARTT Center)
อาคารธธรรมศาสตร์ 60
6 ปี ชัน้ 3 เลขขที่ 2 ถ.พระจันั ทร์ แขวงพรระบรมมหาราาชวัง เขตพระะนคร กรุงเทพ
พฯ 10200
โทร. 0-22224-9730 แลละ 0-2226-45111แฟกซ์ 0-22225-2111
Website: www.smart.tb
w
s.tu.ac.th Em
mail: smart.tbbs@tu.ac.th

ข้อสอบฉบั
ส
บนี้เป็
เ นสมบัตและลิ
แิ ขสิทธิของศู
ข์ นย์ทดสอบทั
ด
กษะด้านการจัดการแห่
ด
งมหหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ห้าม คัดลอก ดัดดแปลง พิมพ์
ม หรือจําหน่
ห ายข้อคววามใดๆ ทังสิ
ง้ น้ มิฉะนันัน้ ศูนย์ฯ จะะดําเนินคดีทางกฎหมา
ท
าย

เฉลยแบบทดลองสอบ SMART-II
ส่วนที่ 1 คณิ ตศาสตร์ (1-20)
ข้อ 1. ตอบ (2)
ข้อ 2. ตอบ (3)
ข้อ 3. ตอบ (4)
ข้อ 4. ตอบ (3)
ข้อ 5. ตอบ (1)
ข้อ 6. ตอบ (3)
ข้อ 7. ตอบ (3)
ข้อ 8. ตอบ (3)
ข้อ 9. ตอบ (4)
ข้อ 10. ตอบ (1)
ข้อ 11. ตอบ (1)
ข้อ 12. ตอบ (2)
ข้อ 13. ตอบ (3)
ข้อ 14. ตอบ (2)
ข้อ 15. ตอบ (1)
ข้อ 16. ตอบ (2)
ข้อ 17. ตอบ (1)
ข้อ 18. ตอบ (3)
ข้อ 19. ตอบ (4)
ข้อ 20. ตอบ (2)

เฉลยตัวอย่างข้อสอบ SMART-II

ส่วนที่ 2 การอ่าน (21-40)
ข้อ 21. ตอบ (1)
ข้อ 22. ตอบ (3)
ข้อ 23. ตอบ (1)
ข้อ 24. ตอบ (3)
ข้อ 25. ตอบ (4)
ข้อ 26. ตอบ (1)
ข้อ 27. ตอบ (1)
ข้อ 28. ตอบ (1)
ข้อ 29. ตอบ (1)
ข้อ 30. ตอบ (3)
ข้อ 31. ตอบ (1)
ข้อ 32. ตอบ (1)
ข้อ 33. ตอบ (4)
ข้อ 34. ตอบ (3)
ข้อ 35. ตอบ (3)
ข้อ 36. ตอบ (1)
ข้อ 37. ตอบ (3)
ข้อ 38. ตอบ (3)
ข้อ 39. ตอบ (1)
ข้อ 40. ตอบ (3)

