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ตวัอย่างข้อสอบ 
SMART for Graduate Level (SMART-II) 

 

ส่วนท่ี 1  การเลือกใช้ข้อมลูเพ่ือแก้ปัญหาเชิงคณิตศาตร ์ ใช้เวลา 30 นาที   
ส่วนท่ี 2  การอ่านเชิงวิเคราะห ์ ใช้เวลา 30 นาที 

 
 

 
 

    ข้อปฏิบติัในการทาํตวัอย่างข้อสอบ 
(1) ห้าม ผูเ้ขา้สอบเปิดหรอืลงมอืทาํขอ้สอบแต่ละสว่นจนกวา่เจา้หน้าทีจ่ะประกาศใหเ้ริม่ลงมอืทาํขอ้สอบ  
(2) ห้าม  ยอ้นกลบัมาทาํขอ้สอบในสว่นก่อนเมือ่หมดเวลาสาํหรบัทาํขอ้สอบในสว่นนัน้แลว้ 
(3) ห้าม ผูเ้ขา้สอบวางสิง่ของหรอืเอกสารใดๆ ไวบ้นโต๊ะ ยกเว้น ดนิสอ ยางลบ และบตัรประชาชน 
(4) ห้าม ผูเ้ขา้สอบใชเ้ครือ่งคาํนวณ ไมบ้รรทดั โทรศพัทม์อืถอื และอุปกรณ์สือ่สารใดๆ ตลอดเวลาการสอบ  

และ ห้ามวางไวบ้นโต๊ะสอบโดยเดด็ขาด 
(5) ห้าม ผูเ้ขา้สอบออกนอกหอ้งสอบก่อนหมดเวลาไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
(6) อนุญาตให้ ทดเลขหรอืขดีเขยีนลงในกระดาษคาํถามได ้(ไมม่ผีลต่อคะแนน) 
(7) การทาํขอ้สอบใหใ้ชด้นิสอ 2B หรอื BB เทา่นัน้ 
(8) ระบายขอ้มลูของทา่น รวมทัง้ชุดขอ้สอบ และเลขทีข่อ้สอบ ลงในกระดาษคาํตอบใหค้รบถว้น และลงลายมอื

ชื่อในกระดาษคาํตอบ 
(9) หากทา่นไมป่ฏบิตัติาม ขอ้ (1) ถงึ ขอ้ (8)  ขอ้สอบของทา่นจะไมไ่ดร้บัการตรวจ และจะถอืวา่การสอบของทา่น    

ในครัง้น้ีเป็นโมฆะทนัท ีโดยศนูยฯ์ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ธรรมเนียมการสอบ 
 
 

เกณฑก์ารประเมินผลสอบ 
   ตอบถกูได ้     8  หน่วย 
   ตอบผดิตดิลบ     3  หน่วย 
   ไมต่อบ หรอืตอบมากกวา่ 1 ขอ้ ได ้   0  หน่วย 

ศนูยฯ์ จะแปลงผลสอบของทา่น ใหเ้ป็น SMART Score ตามเกณฑท์ีศ่นูยฯ์ กาํหนด 

  ขอ้สอบฉบบัน้ีเป็นสมบตัแิละลขิสทิธิข์องศนูยท์ดสอบทกัษะดา้นการจดัการแหง่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
  ห้าม คดัลอก ดดัแปลง พมิพ ์หรอืจาํหน่ายขอ้ความใดๆ ทัง้สิน้  มฉิะนัน้ศนูยฯ์ จะดาํเนินคดทีางกฎหมาย 

กรณุาอ่านคาํแนะนําในการสอบและปฏิบติัตามอย่างเคร่งครดั 



 

 

 

 
 
 

ข้อสอบ SMART for Graduate Level (SMART-II) 
 
 

ประกอบดว้ยขอ้สอบ 2 สว่นไดแ้ก่ 
สว่นที ่1 การเลอืกใชข้อ้มลูเพือ่แกป้ญัหาเชงิคณติศาสตร ์
สว่นที ่2 การอา่นเชงิวเิคราะห ์
 
ส่วนท่ี 1   การเลือกใช้ข้อมลูเพ่ือแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร ์
 
 ขอ้สอบในส่วนน้ีเป็นขอ้สอบทีป่ระเมนิความสามารถในเชงิปรมิาณ (Quantitative) โดยมุ่งเน้นในการ
ประเมนิความสามารถในการเลอืกใชข้อ้มลูสาํหรบัการหาคาํตอบอยา่งมปีระสทิธภิาพและความสามารถหาคาํตอบ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เป็นการวดัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรแ์ละการวเิคราะหข์อ้มลูอย่างมเีหตุผล   โดยขอ้สอบใน
สว่นน้ีจะประกอบดว้ยคําถามของขอ้สอบและขอ้มลูประกอบการหาคําตอบ 2 ชุด คอื ชุดที ่1 และชุดที ่2 โดยใน
สว่นแรกจะถามถงึความเป็นไปไดท้ีจ่ะเลอืกตดัขอ้มลูทีไ่มจ่าํเป็นในการหาคาํตอบทีถู่กตอ้งและในสว่นที ่2 จะถาม
ถงึคาํตอบทีถู่กตอ้ง 
 
 
ส่วนท่ี 2   การอ่านเชิงวิเคราะห ์
 
 ทกัษะทีจ่ําเป็นอย่างยิง่สาํหรบัผูเ้รยีนในระดบับณัฑติศกึษาทางดา้นการบรหิารธุรกจิสาขาต่างๆ   คอื 
ความสามารถในการทําความเขา้ใจจากการอ่านและความสามารถในการวเิคราะห ์เน่ืองดว้ยผูเ้รยีนตอ้งเตรยีม
ตวัสําหรบัการอ่านตํารา บทความ หรอืเอกสารประกอบ เพื่อทําความเขา้ใจก่อนการเรยีนและเพื่อใชใ้นการ
ถกเถยีงแสดงความคดิเหน็ในหอ้งเรยีน แสดงความเหน็ในการทาํกจิกรรมกลุ่มประกอบการศกึษาการวเิคราะห์
กรณศีกึษา การอ่านเพือ่เขยีนรายงานทางวชิาการ การเขยีนรายงานทางบรหิารธุรกจิ การสอบและการอ่านเพือ่
วเิคราะหข์อ้มลูสาํหรบัการทาํภาคนิพนธเ์พือ่สาํเรจ็การศกึษา 
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ส่วนท่ี 1 การเลือกใช้ข้อมลูเพ่ือแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร ์

ข้อ 1 ถึง ข้อ 20 

ให้เลือกคาํตอบท่ีดีท่ีสดุเพียงคาํตอบเดียวและระบายลงในกระดาษคาํตอบเท่านัน้ และไม่อนุญาตให้ใช้เคร่ืองคาํนวณ 

 
คาํถาม รา้นอาหารบุฟเฟตค์ดิคา่บรกิารผูใ้หญ่คนละ 500 บาท และเดก็คนละ 200 บาท จงหารายไดเ้ฉลีย่ต่อคน 
 
ขอ้มลูประกอบชุดที ่1 อตัราสว่นลกูคา้ผูใ้หญ่ต่อเดก็เท่ากบั 3 ต่อ 2  

ขอ้มลูประกอบชุดที ่2 มลีกูคา้ผูใ้หญ่มาใชบ้รกิาร 80 คน 

 
ขอ้ 1. จากขอ้มลูขา้งตน้ ทา่นสามารถตดัขอ้มลูชุดใดไดบ้า้ง โดยทีย่งัคงสามารถหาคาํตอบทีถ่กูตอ้งได ้

 (1)   ตดัขอ้มลูชุดที ่1 ไดชุ้ดเดยีวเทา่นัน้  (3)   ตดัขอ้มลูชุดที ่1 หรอื ชุดที ่2 ชุดใดชุดหน่ึงได ้
(2)   ตดัขอ้มลูชุดที ่2 ไดชุ้ดเดยีวเทา่นัน้  (4)   ไมส่ามารถตดัขอ้มลูชุดใดชุดหน่ึงไดเ้ลย 

 
ขอ้ 2. จากขอ้มลูขา้งตน้ ตวัเลอืกใดคอืคาํตอบทีถ่กูตอ้งทีส่ดุ 
 (1)   350 บาท     (3)   380 บาท 

(2)   375 บาท     (4)   400 บาท 
 
 
 
คาํถาม ผลรวมของจาํนวนเตม็บวก N จาํนวนทีอ่ยูต่ดิกนั เทา่กบั 45 จงหาคา่ของ N 
 

ขอ้มลูประกอบชุดที ่1 N เป็นจาํนวนคู ่

ขอ้มลูประกอบชุดที ่2 N > 3 

 
ขอ้ 3. จากขอ้มลูขา้งตน้ ทา่นสามารถตดัขอ้มลูชุดใดไดบ้า้ง โดยทีย่งัคงสามารถหาคาํตอบทีถ่กูตอ้งได ้

 (1)   ตดัขอ้มลูชุดที ่1 ไดชุ้ดเดยีวเทา่นัน้  (3)   ตดัขอ้มลูชุดที ่1 หรอื ชุดที ่2 ชุดใดชุดหน่ึงได ้
(2)   ตดัขอ้มลูชุดที ่2 ไดชุ้ดเดยีวเทา่นัน้  (4)   ไมส่ามารถตดัขอ้มลูชุดใดชุดหน่ึงไดเ้ลย 

 
ขอ้ 4. จากขอ้มลูขา้งตน้ ตวัเลอืกใดคอืคาํตอบทีถ่กูตอ้งทีส่ดุ 
 (1)   4      (3)   8 

(2)   6      (4)   10 
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คาํถาม ในเมอืงหน่ึงมปีระชากรทัง้สิน้ 20,000 คน 5% เรยีนจบปรญิญาเอก ครึง่หน่ึงของทีเ่หลอืเรยีนจบปรญิญาโท  
ในเมอืงน้ีมคีนเรยีนจบปรญิญาตรกีีค่น 

 
ขอ้มลูประกอบชุดที ่1 ในเมอืงน้ีมคีนไมเ่รยีนหนงัสอื 8,000 คน  

ขอ้มลูประกอบชุดที ่2 มคีนทีเ่รยีนหนงัสอืจบอยา่งตํ่าปรญิญาตร ี12,000 คน  

 
ขอ้ 5. จากขอ้มลูขา้งตน้ ทา่นสามารถตดัขอ้มลูชุดใดไดบ้า้ง โดยทีย่งัคงสามารถหาคาํตอบทีถ่กูตอ้งได ้

 (1)   ตดัขอ้มลูชุดที ่1 ไดชุ้ดเดยีวเทา่นัน้  (3)   ตดัขอ้มลูชุดที ่1 หรอื ชุดที ่2 ชุดใดชุดหน่ึงได ้
(2)   ตดัขอ้มลูชุดที ่2 ไดชุ้ดเดยีวเทา่นัน้  (4)   ไมส่ามารถตดัขอ้มลูชุดใดชุดหน่ึงไดเ้ลย 

 
ขอ้ 6. จากขอ้มลูขา้งตน้ ตวัเลอืกใดคอืคาํตอบทีถ่กูตอ้งทีส่ดุ 
 (1)     500 คน     (3)   1,500 คน 

(2)   1,000 คน     (4)   2,000 คน 
 
 
 
คาํถาม กาํหนดใหข้อ้มลูชุดหน่ึง คอื 10, 3, x, 6, 6 แลว้ x จะมคีา่เทา่กบัขอ้ใดต่อไปน้ี 
 
ขอ้มลูประกอบชุดที ่1  คา่เฉลีย่เลขคณิตของขอ้มลูชุดน้ีมคีา่เทา่กบัมธัยฐาน 

ขอ้มลูประกอบชุดที ่2  ผลรวมของขอ้มลูมคีา่เทา่กบั 6 เทา่ของ x 

 
ขอ้ 7. จากขอ้มลูขา้งตน้ ทา่นสามารถตดัขอ้มลูชุดใดไดบ้า้ง โดยทีย่งัคงสามารถหาคาํตอบทีถ่กูตอ้งได ้

 (1)   ตดัขอ้มลูชุดที ่1 ไดชุ้ดเดยีวเทา่นัน้  (3)   ตดัขอ้มลูชุดที ่1 หรอื ชุดที ่2 ชุดใดชุดหน่ึงได ้
(2)   ตดัขอ้มลูชุดที ่2 ไดชุ้ดเดยีวเทา่นัน้  (4)   ไมส่ามารถตดัขอ้มลูชุดใดชุดหน่ึงไดเ้ลย 

 
ขอ้ 8. จากขอ้มลูขา้งตน้ ตวัเลอืกใดคอืคาํตอบทีถ่กูตอ้งทีส่ดุ 
 (1)   3      (3)   5 

(2)   4      (4)   6 
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คาํถาม ถา้ BD = 10 สีเ่หลีย่ม ABCD จะมพีืน้ทีเ่ทา่กบัเทา่ใด  
 

 
 
ขอ้มลูประกอบชุดที ่1 BC = 6 

ขอ้มลูประกอบชุดที ่2 AD = DC/2 

 
ขอ้ 9. จากขอ้มลูขา้งตน้ ทา่นสามารถตดัขอ้มลูชุดใดไดบ้า้ง โดยทีย่งัคงสามารถหาคาํตอบทีถ่กูตอ้งได ้

 (1)   ตดัขอ้มลูชุดที ่1 ไดชุ้ดเดยีวเทา่นัน้  (3)   ตดัขอ้มลูชุดที ่1 หรอื ชุดที ่2 ชุดใดชุดหน่ึงได ้
(2)   ตดัขอ้มลูชุดที ่2 ไดชุ้ดเดยีวเทา่นัน้  (4)   ไมส่ามารถตดัขอ้มลูชุดใดชุดหน่ึงไดเ้ลย 

 
ขอ้ 10. จากขอ้มลูขา้งตน้ ตวัเลอืกใดคอืคาํตอบทีถ่กูตอ้งทีส่ดุ 
 (1)   40      (3)   44 

(2)   42      (4)   46 
 
 
 
คาํถาม  นายน้ําอรอ่ยตอ้งการผสมเครื่องดื่มใหมใ่นรา้น โดยผสมกาแฟและโกโก ้กาแฟมคีวามเขม้ขน้ 60% โกโกม้ี

ความเขม้ขน้ 80% นําสว่นผสมทัง้สองรวมกนัจะมคีวามเขม้ขน้กี ่% 
 

ขอ้มลูประกอบชุดที ่1  กาแฟและโกโกม้จีาํนวนรวม 12 ลติร 

ขอ้มลูประกอบชุดที ่2  กาแฟม ี8 ลติร และโกโกม้ ี4 ลติร 

 

ขอ้ 11. จากขอ้มลูขา้งตน้ ทา่นสามารถตดัขอ้มลูชุดใดไดบ้า้ง โดยทีย่งัคงสามารถหาคาํตอบทีถ่กูตอ้งได ้
 (1)   ตดัขอ้มลูชุดที ่1 ไดชุ้ดเดยีวเทา่นัน้  (3)   ตดัขอ้มลูชุดที ่1 หรอื ชุดที ่2 ชุดใดชุดหน่ึงได ้

(2)   ตดัขอ้มลูชุดที ่2 ไดชุ้ดเดยีวเทา่นัน้  (4)   ไมส่ามารถตดัขอ้มลูชุดใดชุดหน่ึงไดเ้ลย 
 
ขอ้ 12. จากขอ้มลูขา้งตน้ ตวัเลอืกใดคอืคาํตอบทีถ่กูตอ้งทีส่ดุ 
 (1)   60%     (3)   68.72% 

(2)   66.67%     (4)   70% 
 

รปูน้ีไมต่รงตามอตัราสว่นจรงิ 
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คาํถาม นกัศกึษาปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ จะตอ้งลงทะเบยีนวชิาเลอืกอยา่งน้อย 1 วชิา และในภาคการศกึษาน้ีม ี
วชิาเลอืกใหเ้ลอืก 2 วชิา ซึง่มนีกัศกีษาทีล่งทะเบยีนวชิาภาวะผูนํ้า จาํนวน 93 คน และลงทะเบยีนวชิา 
ธรรมาภบิาล จาํนวน 58 คน อยากทราบวา่ มนีกัศกึษาทีล่งทะเบยีนทัง้ 2 วชิาทัง้หมดกีค่น 

 
ขอ้มลูประกอบชุดที ่1  มนีกัศกึษาทีเ่ลอืกวชิาภาวะผูนํ้าเพยีงอยา่งเดยีวมากกว่าเลอืกวชิาธรรมาภบิาลเพยีง 

อยา่งเดยีว 1 เท่า 
 

ขอ้มลูประกอบชุดที ่2.  มนีกัศกึษาปรญิญาโทบรหิารธุรกจิทัง้สิน้ 128 คน 
 
ขอ้ 13. จากขอ้มลูขา้งตน้ ทา่นสามารถตดัขอ้มลูชุดใดไดบ้า้ง โดยทีย่งัคงสามารถหาคาํตอบทีถ่กูตอ้งได ้

 (1)   ตดัขอ้มลูชุดที ่1 ไดชุ้ดเดยีวเทา่นัน้  (3)   ตดัขอ้มลูชุดที ่1 หรอื ชุดที ่2 ชุดใดชุดหน่ึงได ้
(2)   ตดัขอ้มลูชุดที ่2 ไดชุ้ดเดยีวเทา่นัน้  (4)   ไมส่ามารถตดัขอ้มลูชุดใดชุดหน่ึงไดเ้ลย 

 
ขอ้ 14. จากขอ้มลูขา้งตน้ ตวัเลอืกใดคอืคาํตอบทีถ่กูตอ้งทีส่ดุ 
 (1)   21 คน     (3)   25 คน 

(2)  23 คน     (4)   27 คน 
   
 
        
คาํถาม ถา้เลข 3 จาํนวน คอื X + 2 , Y และ X + 4 มผีลรวมเทา่กบั 6 อยากทราบวา่ ในเลข 3 จาํนวนน้ี มจีาํนวน 

เฉพาะอยูท่ ัง้หมดกีต่วั 
 

ขอ้มลูประกอบชุดที ่1.  คา่เฉลีย่ของเลข 3 จาํนวนน้ี คอื 2 
 

ขอ้มลูประกอบชุดที ่2.   
0

y
96x2x3


       

 
ขอ้ 15. จากขอ้มลูขา้งตน้ ทา่นสามารถตดัขอ้มลูชุดใดไดบ้า้ง โดยทีย่งัคงสามารถหาคาํตอบทีถ่กูตอ้งได ้

 (1)   ตดัขอ้มลูชุดที ่1 ไดชุ้ดเดยีวเทา่นัน้  (3)   ตดัขอ้มลูชุดที ่1 หรอื ชุดที ่2 ชุดใดชุดหน่ึงได ้
(2)   ตดัขอ้มลูชุดที ่2 ไดชุ้ดเดยีวเทา่นัน้  (4)   ไมส่ามารถตดัขอ้มลูชุดใดชุดหน่ึงไดเ้ลย 

 
ขอ้ 16. จากขอ้มลูขา้งตน้ ตวัเลอืกใดคอืคาํตอบทีถ่กูตอ้งทีส่ดุ 
 (1)   1 จาํนวน     (3)   3 จาํนวน 

(2)   2 จาํนวน     (4)   ไมม่เีลขจาํนวนเฉพาะเลย 
 
 
 



1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
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คาํถาม บรษิทั PineApple มเีครือ่ง j-Pad อยูใ่นคลงัสนิคา้ทัง้สิน้ 150 เครือ่ง สามารถขายไดเ้ทา่กนัทุกวนั และกม็กีาร
สัง่ซือ้เขา้มาเตมิในคลงัสนิคา้ทุกวนัดว้ยปรมิาณคงที ่อยากทราบวา่บรษิทัจะขาย j-Pad หมดจากคลงัสนิคา้
ภายในระยะเวลากีว่นั 

 
ขอ้มลูประกอบชุดที ่1.  บรษิทัสัง่ซือ้ j-Pad เขา้มาเตมิวนัละ1 ใน 3 ของจาํนวนเครือ่งทีข่ายได ้

ขอ้มลูประกอบชุดที ่2.  บรษิทัขาย j-Pad มากกวา่ซือ้เขา้มาเตมิอยู ่10 เครือ่งต่อวนั 

 
ขอ้ 17. จากขอ้มลูขา้งตน้ ทา่นสามารถตดัขอ้มลูชุดใดไดบ้า้ง โดยทีย่งัคงสามารถหาคาํตอบทีถ่กูตอ้งได ้

 (1)   ตดัขอ้มลูชุดที ่1 ไดชุ้ดเดยีวเทา่นัน้  (3)   ตดัขอ้มลูชุดที ่1 หรอื ชุดที ่2 ชุดใดชุดหน่ึงได ้
(2)   ตดัขอ้มลูชุดที ่2 ไดชุ้ดเดยีวเทา่นัน้  (4)   ไมส่ามารถตดัขอ้มลูชุดใดชุดหน่ึงไดเ้ลย 

 
ขอ้ 18. จากขอ้มลูขา้งตน้ ตวัเลอืกใดคอืคาํตอบทีถ่กูตอ้งทีส่ดุ 
 (1)   3      (3)   15 

(2)   5      (4)   50 
 
 
 
คาํถาม ตมูตามเป็นพนกังานขายเครือ่งกรองน้ํา โดยมรีายไดเ้ป็นเงนิเดอืนประจาํเดอืนละ 10,000 บาท นอกจากน้ี ถา้
 เขาสามารถขายเครือ่งกรองน้ําไดม้ากกวา่ X เครือ่ง เขาจะไดร้บัคา่คอมมสิชัน่จากการขายเครือ่งกรองน้ําสว่น
 ทีเ่กนิ X เครือ่งนัน้อกีเครือ่งละ Y บาท กาํหนดให ้X > 0 จงหาวา่ตมูตามมรีายไดท้ัง้หมดในเดอืนมกราคม
 ทัง้หมดเทา่ไร 
 
ขอ้มลูประกอบชุดที ่1 ถา้ในเดอืนมกราคม ตมูตามขายเครือ่งกรองน้ําไดน้้อยกวา่ทีเ่ขาขายไดจ้รงิ 3 เครือ่ง  
   เขาจะมรีายไดล้ดลง 6,000 บาท 
 

ขอ้มลูประกอบชุดที ่2 ถา้ตมูตามขายเครือ่งกรองน้ําได ้10 เครือ่งในเดอืนมกราคม รายไดข้องเขาทัง้หมด 
   จะมากกวา่ 40,000 บาท 
 
ขอ้ 19. จากขอ้มลูขา้งตน้ ทา่นสามารถตดัขอ้มลูชุดใดไดบ้า้ง โดยทีย่งัคงสามารถหาคาํตอบทีถ่กูตอ้งได ้

 (1)   ตดัขอ้มลูชุดที ่1 ไดชุ้ดเดยีวเทา่นัน้  (3)   ตดัขอ้มลูชุดที ่1 หรอื ชุดที ่2 ชุดใดชุดหน่ึงได ้
(2)   ตดัขอ้มลูชุดที ่2 ไดชุ้ดเดยีวเทา่นัน้  (4)   ไมส่ามารถตดัขอ้มลูชุดใดชุดหน่ึงไดเ้ลย 

 
ขอ้ 20. จากขอ้มลูขา้งตน้ ตวัเลอืกใดคอืคาํตอบทีถ่กูตอ้งทีส่ดุ 
 (1)   12,000 บาท     (3)   18,000 บาท 

(2)   16,000 บาท     (4)   24,000 บาท 
 
 

ส่วนท่ี 1 ส้ินสดุท่ีหน้าน้ี ห้ามเปิดหรือทาํข้อสอบส่วนท่ี 2 ก่อนได้รบัอนุญาตโดยเดด็ขาด 
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ส่วนท่ี 2 การอ่านเชิงวิเคราะห ์
ข้อ 21 ถึง ข้อ 40 

ให้เลือกคาํตอบท่ีดีท่ีสดุเพียงคาํตอบเดียวและระบายลงในกระดาษคาํตอบเท่านัน้ 
 
 

บทความน้ีใช้ตอบคาํถามข้อ 21 ถึง ข้อ 26 
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิลจดังานเปิดบา้นหรอืโอเพนเฮาส ์(Open House) เพื่อใหน้กัเรยีน-นกัศกึษา

ไดม้โีอกาสทาํความรูจ้กักบัวทิยาศาสตร ์และกระตุน้ใหส้นใจงานวจิยักนัมากขึน้ รวมทัง้ไดจ้ดัการอภปิรายเรื่อง “ผลงานวจิยั
ไทย-สู่ภาคอุตสาหกรรม” เพื่อชี้ให้เหน็ว่างานวจิยัไม่ไดท้ําไวเ้ก็บขึน้หิ้ง แต่สามารถนําไปต่อยอดและสรา้งประโยชน์ให้
ภาคอุตสาหกรรมไดเ้ป็นอย่างมาก ซึ่งจะช่วยเพิม่ศกัยภาพในกระบวนการผลติใหส้ามารถแขง่ขนัในตลาดได ้โดยมนีักวจิยั
จาก คณะวทิยาศาสตร ์มหดิลหลายสาขารว่มการอภปิราย 

รศ.ดร.ประหยดั โภคฐติยิุกต์ อาจารยแ์ละนักวจิยัจากภาควชิาชวีวทิยา ซึ่งกําลงัวจิยัเรื่องไบโอดเีซลโดยไดร้บัทุน
จากบรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) กลา่ววา่ การนํางานวจิยัไปใชใ้นภาคอุตสาหกรรมไดน้ัน้ นกัวจิยัตอ้งมองไปขา้งหน้าอยา่ง
เป็นขัน้ตอนว่างานวจิยัสามารถนําไปใชป้ระโยชน์อยา่งไรไดบ้า้ง และมองถงึความตอ้งการของตลาดดว้ย เช่น ขณะน้ีโลก
กําลงัอยู่ในภาวะขาดแคลนน้ํามนัเชือ้เพลงิ ซึง่ไมแ่น่วา่อาจจะหมดไปในอกี 50 ปีขา้งหน้า พลงังานทดแทนจงึเป็นสิง่จาํเป็น 
ซึง่พชืพลงังาน ทัง้สบู่ดาํ ปาลม์ หรอืสาหร่ายกใ็หน้ํ้ามนัไดเ้หมอืนกนั อกีทัง้เชือ้เพลงิยงัจําเป็นในภาคอุตสาหกรรมดว้ย ซึ่ง
ภาคอุตสาหกรรมตอ้งการความรว่มมอืจากนกัวจิยัและหอ้งวจิยัของภาครฐั 

ดา้น ผศ.ดร.เตมิศกัดิ ์ศรคีรินิทร ์อาจารยแ์ละนักวจิยัจากหน่วยสรา้งเสรมิศกัยภาพการวจิยัทางดา้นนาโนศาสตร์
และนาโนเทคโนโลย ีภาควชิาฟิสกิส ์กล่าวว่า นาโนเทคโนโลยหีรอืวศิวกรรมโมเลกุล เป็นการศกึษาโครงสรา้งและการจดั
ระเบยีบของโมเลกุล ซึ่งจะทําใหเ้ราเขา้ใจองคป์ระกอบของผลติภณัฑต่์างๆ และสามารถผลติเองไดจ้ากองคค์วามรูข้องเรา
เอง และไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นบรษิทัใหญ่โตกส็ามารถทาํไดห้ากมอีงคค์วามรู ้บรษิทัเลก็ๆ ในบางประเทศเขาผลติสนิคา้คุณภาพ
ดจีากวตัถุดบิทีร่าคาไมแ่พง กส็ามารถขายและสรา้งกําไรใหก้บับรษิทัได ้เพราะเขาใสค่วามรูเ้ขา้ไปในผลติภณัฑ ์ซึง่ประเทศ
ไทยยงัขาดตรงจุดน้ีอยู ่และอาจไดร้บัผลกระทบจากประเทศจนีทีเ่รยีกวา่ ไชน่าเอฟเฟ็ค นัน่คอื สนิคา้ในประเทศจนีขายได้
ราคาถูกกว่าที่ผลติในไทย เพราะไทยเราเป็นแรงงานผลติให้บรษิทัต่างชาตหิรอืซื้อเทคโนโลยจีากต่างชาต ิขณะที่จนีเขา
พฒันาเทคโนโลยจีนสามารถผลติสนิคา้ทีม่ตีน้ทุนตํ่าเองได ้

ผศ.ดร.เตมิศกัดิ ์กล่าวเพิม่เตมิว่า การเลอืกโจทยใ์นการทําวจิยัเมื่อเริม่แรกกเ็ป็นสิง่สาํคญัที่จะทําใหง้านวจิยัไปสู่
ภาคอุตสาหกรรมได ้ซึง่ตอ้งมองใหอ้อกวา่สิง่มอียูใ่นปจัจุบนัเราจะสามารถพฒันาต่อไดอ้ยา่งไร หรอือาจจะพฒันาเทคโนโลยี
ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต วทิยาศาสตรม์อีะไรใหค้น้หาอกีมากและนําไปประยุกตไ์ดห้ลากหลาย เพยีงแต่ตอ้งสนใจ
และมองหาโอกาส 

รศ.ดร.ประหยดั เสรมิวา่ หากภาคเอกชนและนกัวจิยัมวีสิยัทศัน์ตรงกนักเ็กดิความรว่มมอืและดําเนินการไปพรอ้ม
กนั ต่างฝา่ยต่างเอือ้ประโยชน์ต่อกนั นกัวจิยัไดทุ้น ไดท้าํงานวจิยั เอกชนกไ็ดใ้ชป้ระโยชน์จากงานวจิยั 
 
ขอ้ 21. การจดัอภปิรายเรือ่ง “ผลงานวจิยัไทย-สูภ่าคอุตสาหกรรม” มวีตัถุประสงคอ์ยา่งไร 

(1) เพือ่แสดงใหเ้หน็วา่งานวจิยักม็ปีระโยชน์ในเชงิปฏบิตั ิ
(2) เพือ่แสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพในการทาํงานวจิยัของนกัวจิยัคนไทย 
(3) เพือ่แสดงใหเ้หน็วา่นกัวจิยัสามารถนําผลงานวจิยัมาสอนใหก้บันกัศกึษาได ้
(4) เพือ่แสดงใหเ้หน็วา่งานวจิยัจะมปีระโยชน์มากน้อยเพยีงใดขึน้อยูก่บัความสนใจของคน 

 
  



             

ตวัอย่างข้อสอบ SMART-II        9    

 
ขอ้ 22. ทา่นคดิวา่เพราะเหตุใดงานดงักลา่วจงึเรยีกวา่เป็นงานเปิดบา้นหรอืโอเพนเฮาส ์(ยอ่หน้าที ่1) 

(1) เป็นการอุปมาใหเ้หน็วา่วทิยาศาสตรไ์มใ่ชเ่รือ่งยาก ทุกคนสามารถเขา้ใจได ้ถา้เปิดใจรบัอยา่งจรงิจงั 
(2) เป็นการอุปมาใหเ้หน็วา่เป็นการเปิดใหค้นรูจ้กักบันกัวทิยาศาสตรแ์ละนกัวจิยัดา้นวทิยาศาสตรท์ีส่าํคญั 
(3) เป็นการอุปมาใหเ้หน็วา่เป็นการเปิดใหค้นรูจ้กักบัวทิยาศาสตรแ์ละสนใจงานวจิยัดา้นวทิยาศาสตรม์ากขึน้ 
(4) เป็นการอุปมาใหเ้หน็วา่นกัวจิยัวทิยาศาสตรม์คีวามยนิดใีหผู้ท้ีส่นใจนําผลงานวจิยัทางวทิยาศาสตรไ์ปใช้

ประโยชน์ในทางปฏบิตั ิ
 
ขอ้ 23. เพราะเหตุใด รศ.ดร.ประหยดั โภคฐติยิกุต ์จงึกลา่วถงึสบูด่าํ ในยอ่หน้าที ่2 

(1) เพือ่ยกตวัอยา่งใหเ้หน็วา่นกัวจิยัควรทาํงานวจิยัโดยคาํนึงความตอ้งการของตลาดทีจ่ะนําไปใชจ้รงิดว้ย 
(2) เพือ่ยกตวัอยา่งใหเ้หน็วา่สบู่ดาํเป็นพชืทีม่ปีระโยชน์ นกัวจิยัควรศกึษาวา่สบูด่าํใชเ้ป็นพลงังานทดแทนได้

หรอืไม ่
(3) เพือ่ยกตวัอยา่งและเปรยีบเทยีบใหเ้หน็วา่สบูด่าํ ปาลม์ หรอืสาหรา่ยกใ็หน้ํ้ามนัไดเ้หมอืนกนั จงึสามารถใช้

แทนกนัได ้
(4) เพือ่ยกตวัอยา่งใหเ้หน็วา่เขากาํลงัทาํงานวจิยัเรื่องไบโอดเีซล ซึง่ศกึษาเกีย่วกบัพชืพลงังาน ซึง่สอดคลอ้งกบั

หลกัการของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 
ขอ้ 24. เพราะเหตุใด ผศ.ดร.เตมิศกัดิ ์ศรคีรินิทร ์จงึกลา่วถงึนาโนเทคโนโลยหีรอืวศิวกรรมโมเลกุล ในยอ่หน้าที ่3 

(1) เพือ่ยกตวัอยา่งใหเ้หน็วา่ผลงานวจิยัดา้นนาโนเทคโนโลยสีามารถขายและทาํกาํไรได ้
(2) เพือ่ยกตวัอยา่งใหเ้หน็วา่ประเทศไทยสามารถผลติสนิคา้ทีท่าํจากนาโนเทคโนโลยไีดเ้องแลว้ 
(3) เพือ่ยกตวัอยา่งใหเ้หน็วา่ถา้ผูผ้ลติรูจ้กัองคป์ระกอบของผลติภณัฑ ์กจ็ะสามารถนําความรูน้ัน้ไปใชใ้นการปรบั

การผลติได ้
(4) เพือ่ยกตวัอยา่งใหเ้หน็วา่การวจิยัดา้นนาโนเทคโนโลยเีป็นเรื่องทีส่าํคญั เพราะจะทาํใหป้ระเทศไทยมศีกัยภาพ

ในการแขง่ขนัมากขึน้ 
 
ขอ้ 25. ขอ้ใดต่อไปน้ีน่าจะชว่ยลดปญัหาของ “ไชน่าเอฟเฟ็ค” (ยอ่หน้าที ่3) ใหน้้อยลง 

(1) บรษิทั ก. จา้งแรงงานพมา่ในการผลติเพื่อลดตน้ทุนคา่แรงงาน เน่ืองจากเป็นแรงงานทีไ่มม่ทีกัษะในการผลติ
ทาํใหส้ามารถจา้งไดด้ว้ยคา่จา้งทีถ่กูกวา่แรงงานคนไทย 

(2) บรษิทั ข. ไมท่าํการผลติใหก้บับรษิทัผูว้า่จา้งทีม่าจากประเทศจนีและไมซ่ือ้วตัถุดบิจากประเทศจนี 
(3) บรษิทั ค. รบัจา้งบรษิทัไนกี ้ซึง่เป็นบรษิทัต่างประเทศในการผลติรองเทา้กฬีาตามรปูแบบทีไ่นกีก้าํหนดและ

ตดิตราไนกี ้
(4) บรษิทั ง. ใชว้ตัถุดบิทอ้งถิน่ซึง่หาไดง้า่ยและมรีาคาถกู แต่คุณภาพเทยีบเทา่วตัถุดบิจากต่างประเทศในการ

ผลติสนิคา้ 
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ขอ้ 26. จากบทความขา้งตน้ สามารถสรปุใจความสาํคญัไดว้า่ 

(1) นกัวจิยัมกัถกูมองวา่ ทาํงานวจิยัขึน้หิง้ ขณะทีภ่าคอุตสาหกรรมตอ้งการงานวจิยั เพือ่เพิม่ความสามารถใน
การแขง่ขนัในตลาดโลก เมือ่ทัง้สองฝา่ยหนัหน้าเขา้หากนั งานวจิยักส็รา้งประโยชน์ใหก้บัประเทศได ้

(2) ภาคอุตสาหกรรมไทยจาํเป็นตอ้งพฒันาตนเองอยา่งมาก เพือ่แขง่ขนัในตลาดโลก แผนการหน่ึงในการแขง่ขนั 
คอื การเพิม่ศกัยภาพในกระบวนการผลติ โดยใชผ้ลงานวจิยัของนกัวจิยัไทย และพยายามลดการใช้
เทคโนโลยจีากต่างประเทศทีม่รีาคาแพง 

(3) นกัวจิยัทางดา้นวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล มผีลงานวจิยัเป็นจาํนวนมาก ทีไ่ดร้บัการยอมรบัจาก
ภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจากผลงานวจิยัทีไ่ดส้ามารถนําไปใชไ้ดจ้รงิในภาคอุตสาหกรรมทาํใหภ้าคอุตสาหกรรม
ไทยสามารถแขง่ในเวทโีลกได ้

(4) งานวจิยัของนกัวจิยัไทยในปจัจุบนั ยงัคงเน้นดา้นวชิาการมากจนเกนิไป หากมุง่เน้นดา้นประโยชน์ต่อ
ภาคอุตสาหกรรมใหม้ากขึน้ กจ็ะทาํใหไ้ดร้บัการยอมรบัจากภาคอุตสาหกรรมมากขึน้ เงนิสนบัสนุนงานวจิยั
จากภาคอุตสาหกรรมกจ็ะมากขึน้ การพฒันางานวจิยักจ็ะทาํไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและทดัเทยีมงานวจิยัในระดบั
โลกได ้

 
บทความน้ีใช้ตอบคาํถามข้อ 27 ถึง ข้อ 32 

เงนิ 1 ดอลลารส์หรฐั ทีเ่คยแลกได ้45 บาท เมื่อปี 2544 แต่ 6 ปีผ่านไป แลกไดเ้พยีง 32-33 บาท ค่าเงนิทีห่ายไป
กว่า 10 บาท อย่างน้ีจะไม่ใหผู้ค้า้ขายหรอืผูม้รีายไดเ้ป็นเงนิดอลลารส์หรฐัเกดิอาการ “สะดุง้” ไดอ้ยา่งไร เพราะหากเคยมี
รายไดปี้หน่ึง 100 ลา้นดอลลารส์หรฐั เมื่อแลกมาเป็นเงนิบาท จะไดเ้งนิถงึ 4,500 ลา้นบาท แต่วนัน้ีเหลอืเพยีง 3,300 ลา้น
บาทเทา่นัน้ หายไปถงึ 1,200 ลา้นบาท  

น่ีคอืความจรงิทีเ่กดิขึน้ จากเงนิในกระเป๋าของหลายคนหายไปเพราะ “เงนิบาทแขง็ค่า” แต่กม็อีกีหลายคนทีรู่ส้กึ
ยนิด ีเพราะจา่ยบาทน้อยลงเพือ่ซือ้ดอลลารส์หรฐั เชน่ กลุม่ทีไ่ปเรยีนต่อต่างประเทศ กลุม่ทีเ่ดนิทางไปต่างประเทศ และกลุ่ม
ทีต่อ้งซือ้วตัถุดบิ เครือ่งจกัร ขา้วของเครือ่งใชจ้ากต่างประเทศ  

 “เงนิบาทแขง็ค่า” จงึมทีัง้ได้และเสยี หากไม่พอดกีบัความต้องการของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ปญัหาก็จะเกิดขึ้น
โดยเฉพาะผูส้ง่ออกของไทย ทีไ่ดร้บัผลกระทบไปเตม็ๆ  

เมื่อภาคสง่ออกตกทีน่ัง่ลําบาก ย่อมสง่ผลกระทบทุกคนในประเทศ เน่ืองจากไทยพึง่พงิรายไดก้ว่า 60% จากการ
สง่ออก คดิเป็นสดัสว่นถงึ 68% ของอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิในรปูของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ หรอืจดีพี ีตวัเลข
กว่า 20% ที่หายไปกบัเงนิบาททีแ่ขง็ค่าขึน้ ทําใหมู้ลค่าการสง่ออกที่คาดว่าปี 2550 จะไดก้ว่า 4 ลา้นลา้นบาท หายไปนับ
แสนลา้นบาท เป็นตวัเลขทีส่ง่ผลต่อรายไดร้วมของประเทศลดลงทนัท ี 

ปญัหาที่เกิดขึ้น คอืบาทแขง็ค่าจนเกินสมดุล เมื่อเทยีบกบัค่าเงนิสกุลต่างประเทศ โดยเฉพาะย่านเอเชยีที่เป็น
ประเทศคู่แขง่ทางการคา้ของไทย เช่น ค่าเงนิเมื่อวนัที ่15 ธนัวาคม 2551 เทยีบกบั 30 ธนัวาคม 2548 บาทแขง็ค่ากวา่เงนิ
หยวนของจนี เมือ่เทยีบกบัดอลลารส์หรฐั โดยบาทแขง็ขึน้ 16.6% สว่นหยวนแขง็ขึน้ 3.1%  

เมือ่รายไดเ้งนิดอลลารส์หรฐัแลกกลบัมาเป็นเงนิบาทไดน้้อยลง การแขง่ขนักบัประเทศคูแ่ขง่ในเรื่องราคายอ่มทาํได้
ยาก เมือ่นบัรวมเรือ่งตน้ทุนอื่นๆ โดยเฉพาะคา่แรงของจนีและเวยีดนามถกูกวา่ ไทยจงึตกเป็นฝา่ยเสยีเปรยีบ  

สาเหตุของค่าเงนิบาททีแ่ขง็ค่าในขณะน้ี ม ี3 ปจัจยัคอื ปจัจยันอกประเทศ ปจัจยัภายใน และการเกง็กําไรค่าเงนิ
ของบรรดาพอ่คา้หวัใส โดยเฉพาะความต่างของอตัราแลกเปลีย่นระหวา่งตลาดออนชอรก์บัตลาดออฟชอร ์ 
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ปจัจยัภายนอก ไดแ้ก่ ความไมส่มดุลของเศรษฐกจิโลกอนัเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในปี 2549 ทีท่าํใหเ้งนิบาทแขง็ค่า

ขึน้มาก มสีาเหตุมาจากประเทศในภูมภิาคเอเชยีเกนิดุลบญัชเีดนิสะพดัมาก และอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิสงู ขณะที่
สหรฐัอเมรกิาขาดดุลบญัชเีดนิสะพดัอย่างมาก โดยในปี 2549 เอเชียมตีวัเลขเกินดุลบญัชีเดนิสะพดัรวม 456,000 ล้าน
ดอลลารส์หรฐั สว่นสหรฐัอเมรกิาขาดดุล 861,000 ลา้นดอลลารส์หรฐั  

เมือ่เศรษฐกจิสหรฐัอเมรกิาเสยีสมดุล ประชาชนไมม่คีวามเชื่อมัน่ในการบรโิภค จนเศรษฐกจิชะลอตวั ยิง่มาเจอกบั
ปญัหา “ซบัไพรมโ์ลน” ทาํใหเ้งนิดอลลารอ่์อนตวัต่อเน่ือง การคาดการณ์วา่เศรษฐกจิเอเชยีจะเตบิโตต่อเน่ือง ขณะทีอ่กีฝาก
หน่ึงของโลกเขา้สูว่กิฤต ทาํใหเ้งนิทุนไหลเขา้เอเชยี คา่เงนิในกลุม่ประเทศเอเชยี รวมทัง้ไทยจงึแขง็คา่ขึน้  

ปจัจยัภายใน ไดแ้ก่ การเกนิดุลบญัชเีดนิสะพดัอย่างต่อเน่ืองของไทย และการเคลื่อนยา้ยเงนิทุนทัง้ในรปูของเงนิ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และเงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์ ในสว่นของดุลบญัชเีดนิสะพดัสว่นหน่ึงมาจากมลูค่าการสง่ออก
ของไทยในอตัราเติบโตต่อเน่ือง เป็นส่วนหน่ึงที่ทําให้เกินดุลการค้า และเมื่อรวมกบัดุลบรกิาร ทําให้ไทยเกินดุลบญัชี
เดนิสะพดัอย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่ปี 2549 ที่เกนิดุล 3,200 ลา้นดอลลารส์หรฐั และค่าเงนิบาทแขง็ค่าขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2548   
ทีข่าดดุลบญัชเีดนิสะพดั 7,900 ลา้นดอลลารส์หรฐั  

ปจัจยัสุดท้าย ได้แก่ ออนชอร์-ออฟชอร์ อตัราแลกเปลี่ยนเงนิบาทที่ต่างประเทศ (ออฟชอร์) และตลาดอตัรา
แลกเปลี่ยนในประเทศ (ออนชอร์) ตลาดที่แตกต่างกัน ออฟชอร์แข็งค่ากว่าตลาดออนชอร์ เพราะเงินบาทในตลาด
ต่างประเทศมน้ีอย เป็นสาเหตุหน่ึงทีท่าํใหเ้กดิภาวะคา่เงนิบาทแขง็คา่มากยิง่ขึน้ และจากอตัราทีไ่มเ่ทา่กนั ทาํใหน้กัเกง็กําไร
เห็นช่องทางในการนําเงนิไปแลกที่ต่างประเทศ (ออฟชอร์) ที่บาทแขง็กว่า และกลบัมาในประเทศไทย (ออนชอร์) แลก
กลบัมาอกีครัง้ เมือ่เหน็ชอ่งทางกาํไรมาก ยิง่ทาํให ้“เงนิบาท” เป็นทีต่อ้งการมาก  
 
ขอ้ 27. จากบทความขา้งตน้ เพราะเหตุใด “ซบัไพรมโ์ลน” จงึสง่ผลต่อประเทศเอเชยี 

(1) เพราะเป็นตวัแปรหน่ึงทีส่ง่ผลใหเ้งนิดอลลารส์หรฐัอ่อนตวัลง 
(2) เพราะตะกรา้เงนิของประเทศเอเชยีเงนิยดึเงนิดอลลารส์หรฐัเป็นหลกั 
(3) เพราะทาํใหส้นิคา้ทีส่ง่ไปขายทีป่ระเทศสหรฐัมรีาคาถกูลงกวา่ทีค่วรจะเป็น 
(4) เพราะทาํใหเ้ศรษฐกจิของสหรฐัเสยีสมดุล การนําเขา้สนิคา้จากประเทศเอเชยีจงึลดลงดว้ย 

 
ขอ้ 28. เพราะเหตุใดในบทความขา้งตน้จงึกลา่ววา่เมื่อภาคสง่ออกไดร้บัผลกระทบ ทุกคนในประเทศกไ็ดร้บัผลกระทบดว้ย 

(1) เพราะรายไดร้วมของประเทศจะลดลง 
(2) เพราะผลติภณัฑใ์นประเทศจะมรีาคาสงูขึน้ 
(3) เพราะประเทศไทยเป็นประเทศทีเ่น้นการสง่ออกมากกวา่การนําเขา้ 
(4) เป็นขอ้ผดิพลาดในการเขยีนบทความ เพราะทุกคนไมไ่ดท้าํอาชพีสง่ออก 

 
ขอ้ 29. วตัถุประสงคห์ลกัของบทความขา้งตน้คอืขอ้ใด 

(1) เพือ่อธบิายถงึปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการแขง็คา่ของเงนิบาท 
(2) เพือ่แสดงใหเ้หน็วา่ปญัหาคา่บาทแขง็ทาํใหเ้กดิเครือ่งมอืในการทาํกาํไร 
(3) เพือ่อธบิายวา่ธุรกจิภาคสง่ออกไดร้บัผลกระทบจากปญัหาคา่บาทแขง็มากทีส่ดุ 
(4) เพือ่อธบิายวา่ธนาคารแหง่ประเทศไทยดาํเนินการแกป้ญัหาคา่เงนิบาทไมไ่ดผ้ล 
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ขอ้ 30. จากบทความขา้งตน้ ผูใ้ดต่อไปน้ีน่าจะไดร้บัผลกระทบในเชงิลบจากปญัหาเงนิบาทแขง็คา่มากทีส่ดุ 
(1) นางสาวสดุา ซึง่กาํลงัเดนิทางไปศกึษาต่อทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิา 
(2) บรษิทัออโต ้จาํกดั ซึง่กาํลงัสัง่ซือ้เครือ่งจกัรจากประเทศสหรฐัอเมรกิา 
(3) บรษิทั เอจ ีจาํกดั ซึง่กาํลงัสง่ออกผา้ไหมไปขายทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิา 
(4) นายอุดม ซึง่ไดร้บัคา่เชา่อาคารยา่นอโศกจากผูเ้ชา่ซึง่เป็นสาขาของบรษิทัในสหรฐัอเมรกิา 

 
ขอ้ 31. จากบทความขา้งตน้ ขอ้ใดต่อไปน้ีทีน่่าจะสง่ผลใหเ้กดิการเกนิดุลบญัชเีดนิสะพดัน้อยทีส่ดุ 

(1) การขยายตวัของการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์
(2) ประเทศไทยมกีารสง่ออกสนิคา้ไปยงัต่างประเทศเพิม่ขึน้ 
(3) ประเทศไทยมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารแก่ต่างประเทศเพิม่ขึน้ 
(4) มลูคา่การสง่ออกของประเทศไทยมอีตัราการเตบิโตอยา่งต่อเน่ือง 

 
ขอ้ 32. เพราะเหตุใด ผูท้ีม่รีายไดเ้ป็นเงนิดอลลารส์หรฐัจงึเกดิอาการ “สะดุง้” 

(1) เพราะรายไดท้ีแ่ปลงเป็นเงนิบาทลดลงอยา่งมาก 
(2) เพราะตน้ทุนในการแขง่ขนัเพิม่ขึน้ ทาํใหเ้สยีเปรยีบทางการคา้ 
(3) เพราะเป็นผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากปญัหา “ซบัไพรมโ์ลน” โดยตรง 
(4) เพราะสภาพเศรษฐกจิของสหรฐัทีเ่สยีสมดุล ทาํใหร้ายไดม้คีวามไมแ่น่นอน 

 
ขอ้ 33. นายสมาสชน บ่นว่าในโลกน้ีมแีต่ความไม่ยุตธิรรม นักการเมอืงที่ทําความผดิ เช่น รบัสนิบน จนรํ่ารวย เมื่อถูก

ฟ้องรอ้ง สว่นใหญ่จะพบว่าคดถีูกยกฟ้อง แต่ถา้เป็นคนธรรมดา สว่นใหญ่จะตอ้งรบัผดิ แสดงใหเ้หน็ว่า เงนิซื้อได้
เกอืบทุกอยา่ง คนมเีงนิทีท่าํผดิกฎหมายจะสามารถหลบเลีย่งความผดิไดม้ากกวา่คนทีไ่มม่เีงนิ 

 

 ขอ้ใดต่อไปน้ีถา้เป็นจรงิจะทาํใหค้าํกลา่วของนายสมาสชนน่าเชื่อถอืมากทีส่ดุ 
(1) อยัการไมก่ลา้ทีจ่ะฟ้องคดทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการเมอืงเน่ืองจากกลวัถกูโยกยา้ย 
(2) ในปจัจุบนัน้ี ปรมิาณอาชญากรรมทีก่่อโดยคนรํ่ารวยและคนจนมจีาํนวนมากขึน้ 
(3) คนไมม่เีงนิทีท่าํผดิมกัจะขอใชท้นายขอแรง เน่ืองจากไมม่เีงนิทีจ่ะไปจา้งทนายสว่นตวั 
(4) อตัราของคนมเีงนิทีท่าํผดิกฎหมายไมไ่ดม้ากกวา่อตัราของคนไมม่เีงนิทีท่าํผดิกฎหมาย 

 
ขอ้ 34. งบประมาณที่รฐับาลใช้จ่ายเพื่อการศกึษาไม่ได้ก่อให้เกดิประโยชน์กบันักเรยีน นิสติ และนักศกึษาอย่างแท้จรงิ 

ทัง้น้ี งบประมาณเพื่อการศกึษาเพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 150 ในระหวา่งปี 2531-2550 ในขณะทีค่ะแนนจากการทดสอบ
มาตรฐานของนกัเรยีน นิสติ และนกัศกึษานัน้ลดลงเกอืบทุกปีในชว่งเวลาดงักลา่ว 

 

การใหเ้หตุผลขา้งตน้ขึน้อยูก่บัสมมตฐิานขอ้ใด 
(1) สดัสว่นประชากรทีเ่ป็นนกัเรยีน นิสติ และนกัศกึษาไมไ่ดเ้พิม่ขึน้มากมายนกัในชว่งปี 2531-2550 
(2) ครศุาสตรบณัฑติและศกึษาศาสตรบณัฑติทีเ่ลอืกประกอบวชิาชพีครหูลงัจบการศกึษามจีาํนวนลดลง 

ระหวา่งปี 2531-2550 
(3) คะแนนการทดสอบมาตรฐานของนกัเรยีน นิสติ และนกัศกึษาเป็นมาตรวดัความมปีระสทิธผิลของการใชจ้า่ย

งบประมาณเพือ่การศกึษาทีด่ ี
(4) เงนิงบประมาณทีร่ฐับาลใชจ้า่ยเพือ่การศกึษาในชว่งปี 2531-2550 นัน้ จะมปีระโยชน์มากกวา่ 

หากนําไปใชจ้า่ยเพือ่การสาธารณสขุและสวสัดกิารสงัคม 
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ขอ้ 35. รฐับาลได้กําหนดโควต้าการขายอ้อยใหก้บัโรงงานผลติน้ํามนัแก๊สโซฮอล เพื่อป้องกนัไม่ให้เกษตรกรผูป้ลูกอ้อย
ขายออ้ยใหก้บัโรงงานผลติน้ํามนัแก๊สโซฮอลในปรมิาณทีม่ากเกนิไป เน่ืองจากขณะน้ีน้ําตาลในประเทศขาดแคลน 
รฐับาลต้องการให้เกษตรกรขายอ้อยให้กบัโรงงานน้ําตาลในราคาควบคุมมากกว่า อย่างไรก็ตาม นักวเิคราะห์
บางสว่นเหน็วา่ ถา้รฐับาลยกเลกิโควตา้ดงักลา่ว และยอมใหเ้กษตรกรขายออ้ยใหก้บัโรงงานผลติน้ํามนัแก๊สโซฮอล
ในราคาตลาด เกษตรกรกจ็ะมกีําไรมากขึน้ แต่โฆษกรฐับาลกล่าววา่ เน่ืองจากโรงงานผลติน้ําตาลทัง้หมดตัง้อยูใ่น
เขตชนบท การยกเลิกโควต้าการขายอ้อยให้กบัโรงงานผลิตน้ํามนัแก๊สโซฮอลจะทําให้นโยบายของรฐับาลที่
ตอ้งการลดอตัราการวา่งงานในเขตชนบทไมป่ระสบผลสาํเรจ็ 

 
  ขอ้ใดต่อไปน้ีถา้เป็นจรงิ จะทาํใหค้าํกลา่วของโฆษกรฐับาลมคีวามน่าเชื่อถอืน้อยลง 

(1) เกษตรกรผูป้ลกูออ้ยในชนบทมจีาํนวนมากกวา่คนงานทีท่าํงานในโรงงานผลติน้ําตาล 
(2) รฐับาลจะมนีโยบายใหเ้กษตรกรผูป้ลกูออ้ยสามารถกูเ้งนิจากธนาคารโดยไมต่อ้งมสีนิทรพัยค์ํ้าประกนั 
(3) การขายออ้ยมกีําไรน้อยหรอืไมม่กีาํไรทาํใหเ้กษตรกรละถิน่ฐานและเขา้มาหางานทาํในเมอืงหลวงมากขึน้ 
(4) การทีโ่รงงานผลติน้ําตาลซือ้ออ้ยในราคาควบคุม จะทาํใหโ้รงงานสามารถผลติน้ําตาลไดเ้พยีงพอกบั 

ความตอ้งการของประเทศและยงัเหลอืสง่ออกนอกประเทศอกีดว้ย 
 
ขอ้ 36. ผลติภณัฑ์อาหารญี่ปุ่นสําเรจ็รูปของซีพวีางจําหน่ายมากมายที่ร้านมนิิมาร์ทของซพี ีแต่ถ้าไปซื้อหาผลติภณัฑ์

ดงักล่าวที่หา้งสรรพสนิคา้ประเภทพรเีมีย่ม ราคาจะแพงกว่า เน่ืองจากมวีางจําหน่ายในปรมิาณน้อย น่ีจงึเป็น
สาเหตุหลักที่ทําให้ราคาขายของผลิตภัณฑ์อาหารญี่ปุ่นสําเร็จรูปของซีพีที่วางจําหน่ายในห้างสรรพสินค้า
ประเภทพรเีมีย่มสงูกวา่ราคาขายของผลติภณัฑป์ระเภทเดยีวกนัทีว่างจาํหน่ายทีร่า้นมนิิมารท์ของซพี ี

  

ขอ้ใดต่อไปน้ีหากเป็นจรงิ จะทาํใหข้อ้สรปุขา้งตน้มคีวามน่าเชื่อถอืน้อยลง   
(1) หา้งสรรพสนิคา้ประเภทพรเีมีย่มจะเกบ็คา่จดัจาํหน่ายจากผูฝ้ากขายสนิคา้ในอตัราทีค่อ่นขา้งสงู 
(2) ผูบ้รโิภคทีไ่ปซือ้ของทีห่า้งสรรพสนิคา้ประเภทพรเีมีย่มจะเป็นผูท้ีม่ฐีานะด ีนิยมซือ้สนิคา้ทีม่คีุณภาพด ี
(3) เมือ่ใดกต็ามทีอุ่ปสงคม์มีากกวา่อุปทาน ราคาของสนิคา้จะสงูขึน้ ซึง่เป็นไปตามทฤษฎทีางเศรษฐศาสตร ์
(4) ผลติภณัฑอ์าหารญีปุ่น่สาํเรจ็รปูของซพีเีป็นผลติภณัฑท์ีเ่ป็นคูแ่ขง่หลกักบัรา้นฟูจแิละรา้นโออชิซิึง่มสีาขาหลกั

อยูใ่นหา้งสรรพสนิคา้ประเภทพรเีมีย่ม 
 
ขอ้ 37. เน่ืองจากในสถานการณ์ปจัจุบนั ผูบ้รโิภคสนใจเรื่องสขุภาพมากขึน้ รา้นอาหาร “ชวีจติ” จงึสัง่ซือ้น้ํานมขา้วกลอ้ง

มาขายและยกเลกิการสัง่ซือ้น้ําอดัลม อยา่งไรกต็าม เมือ่เวลาผา่นไป 1 ปี คุณอรทยัซึง่เป็นเจา้ของรา้นตอ้งการทีจ่ะ
สัง่ซือ้น้ําอดัลมมาขายเช่นเดมิ เพราะดเูหมอืนวา่น้ํานมขา้วกลอ้งไมไ่ดข้ายดอียา่งทีค่าด แต่นกับญัชขีองรา้นกล่าว
วา่ ยอดขายน้ํานมขา้วกลอ้งในปีปจัจุบนัสงูกวา่ยอดขายในปีทีผ่า่นมาถงึ 30%  

 

 ขอ้ใดต่อไปน้ีหากเป็นจรงิ จะสนบัสนุนคาํกลา่วของนกับญัชไีดด้ทีีส่ดุ  
(1) รา้นอาหาร “ชวีจติ” ไดก้าํไรจากการขายเครือ่งดื่มมากกวา่การขายอาหาร 
(2) ยอดขายอาหารของรา้นอาหาร “ชวีจติ” ในปีปจัจุบนัเพิม่ขึน้จากยอดขายในปีทีแ่ลว้มากกวา่ 30% 
(3) ยอดขายอาหารและเครือ่งดื่มโดยรวมของรา้นอาหาร “ชวีจติ” ในปีปจัจุบนัเพิม่ขึน้จากยอดขายรวมในปีทีแ่ลว้

น้อยกวา่ 30% 
(4) น้ํานมขา้วกลอ้งเป็นเครือ่งดื่มทีม่ผีลการวจิยัรองรบัวา่เป็นเครือ่งดื่มทีม่ปีระโยชน์ต่อรา่งกาย จงึคาดวา่

ผูบ้รโิภคจะหนัมานิยมดื่มกนัมากขึน้ 
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ขอ้ 38. ถา้หลม่อนิทรยีวตัถุใตท้อ้งน้ําหรอืในดนิทีเ่ปียกซึง่มแีบคทเีรยีกลุม่มเีทนฟอรม์เมอรอ์าศยัอยูส่ะสมเป็นเวลานานกจ็ะ
ระเบดิ ทาํใหเ้กดิก๊าซชวีภาพทีจ่ะมาผสมกบัความกดดนัของน้ําและอากาศ ถา้ก๊าซชวีภาพผสมกบัความกดดนัของน้ํา
และอากาศ จะทาํใหเ้กดิความดนัก๊าซในผวิทราย ถา้มคีวามดนัก๊าซในผวิทราย จะทาํใหก๊้าซหลุดออกมาและพุง่ขึน้เมือ่
โผลพ่น้น้ําทีเ่รยีกกนัวา่บัง้ไฟพญานาค 

 

 ถา้ขอ้ความขา้งตน้ถกูตอ้ง ขอ้ความใดต่อไปน้ีจะถกูตอ้ง  
(1) ถา้ไมไ่ดเ้กดิการระเบดิทีท่าํใหก๊้าซชวีภาพมาผสมกบัความกดดนัของน้ําและอากาศ กจ็ะไมเ่กดิความดนัก๊าซ

ในผวิทราย 
(2) ถา้เกดิปรากฏการณ์ทีเ่รยีกกนัวา่บัง้ไฟพญานาค แสดงวา่ เกดิการระเบดิทีท่าํใหก๊้าซชวีภาพมาผสมกบัความ

กดดนัของน้ําและอากาศ 
(3) ถา้ไมไ่ดเ้กดิปรากฏการณ์ทีเ่รยีกกนัวา่บัง้ไฟพญานาค แสดงวา่ไมไ่ดเ้กดิการระเบดิทีท่าํใหก๊้าซชวีภาพมาผสม

กบัความกดดนัของน้ําและอากาศ 
(4) ถา้หลม่อนิทรยีวตัถุใตท้อ้งน้ําหรอืในดนิทีเ่ปียกซึง่มแีบคทเีรยีกลุม่มเีทนฟอรม์เมอรอ์าศยัอยูส่ะสมเป็นเวลาไม่

นานนกั กจ็ะไมเ่กดิปรากฏการณ์ทีเ่รยีกกนัวา่บัง้ไฟพญานาค 
 
ขอ้ 39. ผูท้ีเ่ป็นสมาชกิเครือ่งสาํอาง “มสิท”ี จะสามารถซือ้เครือ่งสาํอางในราคาทีถ่กูกวา่ราคาทีข่ายคนทัว่ไปประมาณ 25% 

บรษิทัเครื่องสาํอาง “มสิท”ี รบัสมคัรสมาชกิผ่าน 2 ช่องทาง ไดแ้ก่ ผ่านสาว “มสิท”ี และผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต 
ผูจ้ดัการฝา่ยขายแถลงวา่ ในปีน้ีสาว “มสิท”ี สามารถหาสมาชกิไดถ้งึ 70% ของผูบ้รโิภคทีส่าว “มสิท”ี ไปตดิต่อ ซึง่
เป็นอตัราทีส่งูมากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัคู่แขง่ บรษิทัจงึควรเพิม่โบนสัใหแ้ก่สาว “มสิท”ี อยา่งไรกต็าม ผูจ้ดัการฝา่ย
ประชาสมัพนัธโ์ตแ้ยง้วา่ อตัรา 70% แสดงใหเ้หน็วา่ สาว “มสิท”ี ไมไ่ดใ้ชค้วามพยายามในการหาสมาชกิเทา่ทีค่วร 

 

 ขอ้ใดต่อไปน้ีหากเป็นจรงิ จะสนบัสนุนคาํโตแ้ยง้ของผูจ้ดัการฝา่ยประชาสมัพนัธ ์
(1) สมาชกิมากกวา่ 65% ทีส่าว “มสิท”ี หามาไดใ้นปีน้ี เคยเป็นสมาชกิเครือ่งสาํอาง “มสิท”ี ในอดตี 
(2) การสมคัรสมาชกิผา่นทางอนิเตอรเ์น็ตกส็ามารถหาสมาชกิไดเ้พิม่ขึน้ 70% ซึง่ถอืวา่ประสบผลสาํเรจ็ 
(3) ขา่ววงในแจง้วา่ บรษิทัเครือ่งสาํอาง “บบีเีกาหล”ี ซึง่เป็นคูแ่ขง่ทีส่าํคญัของเครือ่งสาํอาง “มสิท”ี สามารถหา

สมาชกิไดถ้งึ 80% ของจาํนวนการตดิต่อทัง้สิน้ 
(4) ฝา่ยประชาสมัพนัธด์แูลการโฆษณาทางอนิเตอรเ์น็ต ดงันัน้การทีม่สีมาชกิสมคัรผา่นทางอนิเตอรเ์น็ตน้อยแต่

สมคัรกบัสาว “มสิท”ี มากกวา่ ทาํใหผ้ลงานของฝา่ยประชาสมัพนัธด์ดูอ้ย 
 
ขอ้ 40. ในเดอืนกนัยายนปีน้ีมคีนเขา้เยีย่มชมสวนสตัวเ์ชยีงใหมเ่พิม่ขึน้ 20% เมือ่เทยีบกบัเดอืนกนัยายนของปีทีแ่ลว้ 

ผูอ้าํนวยการสวนสตัวจ์งึกลา่ววา่ ในปีน้ีรายไดค้า่เขา้ชมสวนสตัวจ์ะเพิม่มากกวา่รายไดค้า่เขา้ชมในปีทีผ่า่นมา 
 

 ขอ้ใดต่อไปน้ีหากเป็นจรงิ จะทาํใหข้อ้สรปุของผูอ้าํนวยการสวนสตัวม์คีวามน่าเชื่อถอืมากทีส่ดุ 
(1) ในเดอืนกนัยายนปีน้ี สวนสตัวเ์ชยีงใหมไ่ดนํ้าลกูหมแีพนดา้ “หลนิปิง” ออกมาใหป้ระชาชนเยีย่มชม 
(2) ในเดอืนกนัยายนปีน้ี สวนสตัวเ์ชยีงใหมม่รีายไดจ้ากการขายอาหารและของทีร่ะลกึมากทีส่ดุเทา่ทีเ่คยขายมา 
(3) โดยทัว่ไปแลว้ รายไดค้า่เขา้ชมสวนสตัวท์ีเ่กบ็ไดใ้นเดอืนกนัยายนของทุกปีจะเป็นตวัชีว้ดัทีด่ถีงึรายไดค้า่เขา้

ชมสวนสตัวท์ีเ่กบ็ในเดอืนอื่นๆ ของปี 
(4) โดยทัว่ไปแลว้ รายไดค้า่เขา้ชมสวนสตัวท์ีเ่กบ็ไดใ้นเดอืนกนัยายนของทุกปีจะสงูทีส่ดุเมือ่เปรยีบเทยีบกบั

รายไดค้า่เขา้ชมสวนสตัวท์ีเ่กบ็ไดใ้นเดอืนอื่นๆ ของปี 

ส่วนท่ี 2 ส้ินสดุท่ีหน้าน้ี ห้ามย้อนกลบัไปทาํข้อสอบส่วนก่อนหน้าโดยเดด็ขาด 
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  เฉลยตวัอย่างข้อสอบ SMART-II 

 

 

เฉลยแบบทดลองสอบ SMART-II 
 

ส่วนท่ี 1 คณิตศาสตร ์(1-20)  ส่วนท่ี 2 การอ่าน (21-40) 
ขอ้ 1. ตอบ (2)   ขอ้ 21. ตอบ (1) 
ขอ้ 2. ตอบ (3)  ขอ้ 22. ตอบ (3) 
ขอ้ 3. ตอบ (4)   ขอ้ 23. ตอบ (1) 
ขอ้ 4. ตอบ (3)  ขอ้ 24. ตอบ (3) 
ขอ้ 5. ตอบ (1)  ขอ้ 25. ตอบ (4) 
ขอ้ 6. ตอบ (3)  ขอ้ 26. ตอบ (1) 
ขอ้ 7. ตอบ (3)  ขอ้ 27. ตอบ (1) 
ขอ้ 8. ตอบ (3)   ขอ้ 28. ตอบ (1) 
ขอ้ 9. ตอบ (4)   ขอ้ 29. ตอบ (1) 
ขอ้ 10. ตอบ (1)  ขอ้ 30. ตอบ (3) 
ขอ้ 11. ตอบ (1)  ขอ้ 31. ตอบ (1) 
ขอ้ 12. ตอบ (2)  ขอ้ 32. ตอบ (1) 
ขอ้ 13. ตอบ (3)  ขอ้ 33. ตอบ (4) 
ขอ้ 14. ตอบ (2)  ขอ้ 34. ตอบ (3) 
ขอ้ 15. ตอบ (1)  ขอ้ 35. ตอบ (3) 
ขอ้ 16. ตอบ (2)  ขอ้ 36. ตอบ (1) 
ขอ้ 17. ตอบ (1)  ขอ้ 37. ตอบ (3) 
ขอ้ 18. ตอบ (3)  ขอ้ 38. ตอบ (3) 
ขอ้ 19. ตอบ (4)  ขอ้ 39. ตอบ (1) 
ขอ้ 20. ตอบ (2)  ขอ้ 40. ตอบ (3) 

 
    
    
    
    
 


