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บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักการและเหตุผล
ตามที่พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ระบุไว้ในมาตรา 5(7)
กำหนดวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาให้ดำเนินการหรือจัดให้มีการศึกษาวิจัย และ
พัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาสนองความต้องการทางด้านกำลังแรงงานและการยกระดับความสามารถ
ของคนไทย นั้นถือเป็นภารกิจสำคัญอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ตามรายงานของเวทีการประชุมเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF)
เมื่อปี 2016 ที่เมืองดาวอส ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อผู้นำเศรษฐกิจโลกได้เห็นตรงกันแล้วว่าโลกกำลังก้าว
เข้าสู่ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 แล้ว (4th Industrial Revolution) ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ด้านต่างๆ ที่สำคัญ 4-5 ด้านได้แก่ (1) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) (2) ระบบการทำงานแบบ
อัตโนมัติ (Automation) (3) อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things: IOT) และ (4) คลาวด์คอมพิวติ้ง
(Cloud Computing) ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้จะทำให้ระบบการทำงานในอุตสาหกรรมและการบริการต่างๆ มี
ความ “ฉลาดขึ้น” และ “ไม่ต้องการคน” ในการทำงานอีกต่อไป โรงงาน สายพานการผลิต คอมพิวเตอร์ และ
ระบบการให้บริการต่างๆ จะสามารถทำเองคิดเองได้แทบทั้งหมด
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งนี้ แตกต่างจากครั้งที่ 3 เมื่อ 40 ปีก่อนในยุคที่เกิดคอมพิวเตอร์ขึ้น ยุคนั้น
คนยังเป็นที่ต้องการอยู่ ที่สำคัญบริษัทกลับต้องการคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์เป็น คนที่มีทักษะขั้นสูงในการ
“ทำงานร่วมกับเทคโนโลยี” จึงก่อให้เกิดกระแสการปรับตัวของระบบการศึกษาและการฝึกอบรมอย่ าง
กว้างขวางไปทั่วโลกเพื่อให้คนสามารถทำงานร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 3.0 แต่การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี 4.0 ครั้งนี้ต่างไปมาก เทคโนโลยีไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อ “ทำงานร่วมกับคน” (Compliment)
อีกต่อไปแล้ว แต่ถูกออกแบบเพื่อให้มา “ทำงานแทนคน” (Replace) ด้วยเหตุนี้ จากการประเมินของที่ประชุม
เวที เ ศรษฐกิ จ โลกพบว่ า ในเวลา 10 ปี ข ้ า งหน้ า อาชี พ กว่ า 65% ที ่ ม ี อ ยู ่ ใ นปั จจุบ ั นจะหายไปจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนี้ และจะมีอาชีพใหม่ที่ยังไม่เคยมีอยู่เลยในปัจจุบันเข้ามาแทนที่
สอดคล้องกับการวิเคราะห์ขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ที่
ทำนายว่ากลุ่มทักษะที่จะไม่เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานอีกต่อไปในอนาคตคือกลุ่มทักษะที่เรียกว่าทักษะการ
ใช้แรงแบบซ้ำๆ (Routine Manual) และทักษะทางปัญญาซ้ำๆ (Routine Cognitive) เนื่องจากทักษะทั้ง 2
ประเภทนี้จะถูกแทนที่ด้วย Automation และ AI ตามลำดับ ซึ่งทั้งสองเทคโนโลยีดังกล่าวมีแนวโน้มที่ถูกลง
และเป็นที่คุ้นเคยของประชาชนทั่วไปมากขึ้นหากมองกลับมาที่ธนาคารในบ้านเราทุกวันนี้ก็จะเห็นตัวอย่าง
รูปธรรมที่ชัดเจนมาก สาขาเริ่มปิดตัว ที่ยังมีอยู่ก็เริ่มมีคนน้อยลง มีตู้อัตโนมัติมากขึ้น ลูกค้าสามารถทำธุรกรรม
แทบจะ 70 - 80% ของธนาคารได้ด้วยตนเองผ่าน Smart Phone หรือหากโทรไป Call Center ก็ต้องโต้ตอบ
กับคอมพิวเตอร์ ที่ฟังเสียงเราออกและโต้ตอบได้ด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ฉลาดมากขึ้นทุกวันๆ

-2ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 นี้ จึงเป็นยุคที่ระบบการศึกษาจำเป็นต้องปรับตัวอย่างมากทั้งด้ าน
ความเร็วและมิติในการปรับตัว ตัวอย่างทิศทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
(Education Reform for Disruptive Technology) ที่ระบบการศึกษาในระดับนานาชาติได้เริ่มดำเนินการไป
แล้วได้แก่ (1) การเปลี่ยนหลัก สูตรและการประเมินแบบเน้นเนื้อหา (Content-based Curriculum and
Assessment) สู ่ ก ารเน้ น ฐานสมรรถนะ (Competency-based) (2) การส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาทั ก ษะแห่ ง
ศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะเชิงพฤติกรรม (Non-cognitive) เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์
รวมทั้งการ พัฒนาคุณลักษณะ (Character) (2) การส่งเสริมการกระจายอำนาจสู่พื้นที่และสถานศึกษาเพื่อให้
การจัดการศึกษาสอดคล้องต่อความต้องการกำลังคนในพื้นที่อย่างแท้จริง (Job-based Education) (3) การ
ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครูเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และการประเมินผล
ผู้เรียนเพื่อการพัฒนาแบบต่อเนื่อง Formative Assessment (4) การใช้ ICT ในการเรียนรู้และการประกอบ
อาชีพ โดยบางประเทศสนับสนุนให้มีการบรรจุการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม (Coding) เข้าไปในหลักสูตร
ตั้งแต่ประถมศึกษาเทียบเท่ากับเป็นอีกภาษาหนึ่งที่เด็กทุกคนต้องเรียนรู้และใช้งานเป็น และ (5) ลดความ
เหลื่อมล้ำ
ช่องว่างทักษะเยาวชนไทยสูงต่อเนื่องซึ่งเป็นอุปสรรคขวาง Thailand 4.0 ในจังหวัดที่มีระดับการ
พัฒนาเทียบเท่าเศรษฐกิจ 2.0 และกำลังพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจ 3.0 พบปัญหาช่องว่างทักษะสูงที่สุด 3 อันดับ
แรก คือ 1) ทักษะการใช้ภ าษาต่างประเทศอื่นๆ 2) ทักษะการใช้ ภ าษาอังกฤษ 3) การใช้คอมพิว เตอร์
อินเตอร์เน็ต ช่องว่างทักษะนี้เป็นความแตกต่างระหว่างระดับทักษะที่นายจ้างคาดหวังกับระดับทักษะที่ลูกจ้าง
มีอยู่จริง สำหรับจังหวัดที่เทียบเท่าเศรษฐกิจ 3.0 และ กำลังพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจ 4.0 พบปัญหาช่องว่างทักษะ
เพิ่มขึ้นทุกประเด็น หากไม่นับปัญหาด้านภาษาต่างประเทศแล้ ว ประเด็นที่มีช่องว่างทักษะสูงที่สุด 3 อันดับ
แรก คือ 1) ความรู้เฉพาะตามตำแหน่งงานที่ทำ 2) การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน 3) ความสามารถในการ
เรียนรู้ด้าน World Economic Forum (WEF) รายงานดัชนีการพัฒนาทุนมนุษย์ปี 2559 ว่า เยาวชนไทยอายุ
ระหว่าง 15-24 ปี มีความหลากหลายทางทักษะอยู่ในอันดับท้ายๆ ของการจัดอันดับ คือ อันดับที่ 106 จาก
130 ประเทศ
รัฐบาลมีนโยบาย Thailand 4.0 ต้องการแรงงานรุ่นใหม่ที่มีความพร้อมเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจฐานความรู้
แต่แรงงานกลุ่มนี้กลับ ขาดทักษะพื้นฐานและขาดอุปนิ สัยที่ดีของคนทำงาน จึงไม่ตรงความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ขณะที่ระบบการศึกษาไทยถูกวางรากฐานเพื่อตอบสนองการเติบโตของเศรษฐกิ จ 2.0 ส่งผลให้
ผู้เรียนที่จบออกมาไม่สามารถปรับตัวกับโลกการทำงานในภาวะปัจจุบัน จึงยิ่งทำให้เกิดช่องว่างทางทักษะขึ้น
ประเทศไทย 4.0 ในโลกที่มีก ารแข่งขันสูง และการพัฒนาสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ ปี 2020 ทักษะทำซ้ำเป็น
ประจำจะหมดโอกาสในการทำงาน ขณะที่ 1 ใน 3 ของทักษะซึ่งเป็นที่ต้องการในปัจจุบันจะยิ่งล้าสมัย ร้อยละ
65 ของงานใน 10 ปีข้างหน้ายัง ไม่เ กิด ระบบการศึ กษาไทยในปัจจุบั น พร้ อ มที่จ ะพัฒ นานั กเรี ยนให้ มี
ความสามารถและทักษะแห่งอนาคตแล้วหรือยัง แม้ข้อมูลข้างต้นจะบอกสถานการณ์ปัญหาคร่าวๆ ได้ แต่
ปัจจุบันประเทศไทยยังขาดข้อมูลเชิงลึกรอบด้านเพื่อวางแผนกำลังคน

-3องค์กร Youth Truth ของสหรัฐอเมริกาสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จำนวน 165,000 คน ช่วงปี 2010 - 2011 และ 2014 - 2015 พบว่า มีนักเรียนถึงร้อยละ 55 ที่คิดว่าตนเอง
ไม่มีความพร้อมเพียงพอในการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย และการประกอบอาชีพในอนาคต ขณะที่นักเรียน
มากกว่าร้อยละ 50 บอกว่าโรงเรียนไม่ได้ช่วยแนะแนวให้รู้ว่าอาชีพอะไรเหมาะกับความสามารถและความถนัด
ของตนเอง
จากที ่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว ่ า การประเมิ น ความพร้ อ มของเด็ ก และเยาวชนในการเข้ า สู่
ตลาดแรงงาน (Career Readiness) จะเป็นเครื่องมือช่วยให้นักเรียนทราบระดับความพร้อมและสามารถ
ค้นหาอาชีพที่ตนเองต้องการ ช่วยให้เกิดแรงจูงใจในการศึกษาเล่าเรียน ลดอัตราการออกกลางคัน ลดการ
ทำงานไม่ตรงกับวุฒิการศึกษา นอกจากนี้แล้ว Career Readiness Survey จะให้ข้อมูลแก่หน่วยงานในระดับ
พื้นที่และระดับประเทศ ที่สามารถนำไปใช้ กำหนดแผนยุทธศาสตร์และบูรณาการความร่ว มมือระหว่ าง
หน่วยงานเพื่อปรับ ทิศทางการศึกษาให้ส อดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน จึงอาจกล่าวได้ว่า
Career Readiness Survey เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ส่งเสริมให้การจัดการศึกษามีความเท่าเทียมและยั่งยืนในการ
สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่ ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักรายได้ปานกลางได้ในที่สุด
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.2.1 เพื่อพัฒนาเครื่องมือการสำรวจสถานะความพร้อมของเด็กและเยาวชนในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของไทย
1.2.2 เพื่อพัฒ นาต้น แบบ (Prototype) ระบบประเมิน ความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานแบบ
ออนไลน์พร้อมทั้งระบบฐานข้อมูลที่พร้อมรองรับข้อมูลรายจังหวัดทั่วประเทศต่อไป
1.2.3 เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลสถานะความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นใน 5 จังหวัดให้พร้อมนำเสนอสู่สาธารณะ
1.2.4 เพื่อพัฒนาเครือข่ายการวิจัย สำหรับการเก็บข้อมูล นิเทศ-ติดตาม และให้คำปรึกษาสำหรับ
รองรับการขยายผลการเก็บข้อมูลทั่วประเทศภายในปี 2564 ต่อไป
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.3.1 ทำให้ได้เครื่องมือการสำรวจสถานะความพร้อมเด็กและเยาวชนในการเข้าสู่ตลาดแรงงานที่มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของไทย
1.3.2 ทำให้มีพัฒนาต้นแบบ (Prototype) ระบบประเมินความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานแบบ
ออนไลน์พร้อมทั้งระบบฐานข้อมูลที่พร้อมรองรับข้อมูลรายจังหวัดทั่วประเทศต่อไป
1.3.3 ทำให้ทราบถึง สถานะความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานของนักเรียนระดับ มัธยมศึกษา
ตอนต้นใน 5 จังหวัดให้พร้อมนำเสนอสู่สาธารณะ
1.3.4 มีการพัฒนาเครือข่ายการวิจัย สำหรับการเก็บข้อมูล นิเทศ-ติดตาม และให้คำปรึก ษาสำหรับ
รองรับการขยายผลการเก็บข้อมูลทั่วประเทศภายในปี 2564 ต่อไป
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บทที่ 2
สถานการณ์ปัจจุบันและผลการทบทวนวรรณกรรม
2.1 การประเมินความพร้อมของการทำงานโดยใช้ช่องว่างทักษะ
ความพร้อมทำงานของผู้จบใหม่และแรงงานจะสะท้อนออกมาทักษะที่มี หากทักษะที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
ต่อการทำงานตามที่นายจ้างคาดหวัง หรือตามที่ตลาดแรงงานต้องการจากอาชีพนั้น ก็จะเกิดปัญหาด้าน
ช่องว่างทักษะ (Skill Gap) ขึ้น ซึ่งช่องว่างทักษะนี้เป็นภาพสะท้อนของความพร้อมในการทำงานของแรงงาน
แรงงานที่มีช่องว่างทักษะต่ำจึงหมายถึงผู้ที่มีความพร้อมในการทำงานสูง
เนื้อหาในส่วนนี้จะเป็นการสรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการประเมินความพร้อมในการทำงาน
จากนั้นจะเป็นผลการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับความไม่พร้อมของแรงงานโดยประเมินจากปัญหาการขาดแคลน
แรงงานและปัญหาช่องว่างทักษะในประเทศไทย สถานการณ์ด้านความต้องการกำลังคนและปัญหาช่อ งว่าง
ทักษะในสหรัฐอเมริกา สถานการณ์ด้านความต้องการกำลังคนและปัญหาช่องว่างทักษะในสหราชอาณาจักร
และสถานการณ์ด้านความต้องการกำลังคนและปัญหาช่องว่างทักษะในสหภาพยุโรปตามลำดับ
2.1.1 การประเมินความพร้อมในการทำงานของผู้จบใหม่และแรงงาน
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินปัญหาคุณสมบัติแรงงานไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานในต่างประเทศพบว่า แนวทางที่ใช้มี 3 แนวทางด้วยกัน คือ 1) การสำรวจด้าน
ทักษะ (Skills Survey) 2) การศึกษาช่องว่างของทักษะแรงงาน (Skills Gap) และ 3) การศึกษาการไม่เข้ากัน
ของนายจ้างและแรงงาน (Labor Market Skills Mismatch) โดยมีรายละเอียดัดงนี้
2.1.1.1 การสำรวจด้านทักษะ (Skills Survey)
ในการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในส่วนของ Skills Survey พบว่า การประเมินเป็นการ
เก็บข้อมูลด้านทักษะความชำนาญนั้น ส่วนใหญ่จะมีจุดประสงค์หลักที่ใกล้ เคียงกัน คือ การหาคุณลักษณะที่
เหมาะสมของแรงงานในหน่วยงานนั้น ๆ และคุณลักษณะของแรงงานที่นายจ้างต้องการ ซึ่งงานวิจัยในประเทศ
ต่างๆ ก็จะมีผลการวิจัยที่แตกต่างกันตามธรรมชาติของลักษณะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ทำการศึกษา
อีกทั้งยังมีการนำการสำรวจด้านทักษะของวั ยรุ่นหรือผู้ใหญ่ไปประยุกต์ใช้ในการหาทางแก้ไขปัญหาความ
เหลื่อมล้ำด้านทักษะของแรงงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาให้แรงงานในตลาดเป็นแรงงานที่มีทักษะ
(Skilled Labor) รายละเอียดตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 2.1 ถึง 2.3
ข้อสังเกตที่สำคัญจากการเก็บข้อมูลศึกษาเหล่านี้พบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นจะไม่ได้อยู่ในขั้นตอน
การแปลผล หากแต่เกิดขึ้นในส่วนของต้นทาง คือการลงพื้นที่สัมภาษณ์ถึงแม้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีจะทันสมัย
และการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเป็นเรื่องปกติแล้วนั้น แต่ผลตอบรับจากการทำแบบสอบถามผ่านทาง
ออนไลน์ (Online Questionnaire) และการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์นั้นยังคงเป็นเส้นทางที่ได้รับการตอบ
รับไม่ดีเท่าที่ควร ตัวอย่างเช่น ประเทศแคนนาดาที่มีประชากรของนายจ้างที่เป็นบริษัทไม่แสวงหาผลกำไรอยู่

-5ถึง 34,000 ราย แต่เมื่อทำการเก็บข้อมูลจริงนั้นสามารถเก็บได้เพียง 1,570 รายเท่านั้น จึงสรุปได้ว่าช่องทางใน
การเก็บแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ที่ดีที่สุดนั้นจะเป็นช่องทางการลงพื้นที่สัมภาษณ์โดยใช้บุคคลในการทำ
การสัมภาษณ์ หรือจัดให้มีศูนย์ทดสอบแล้วเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้ามาร่วมทดสอบ จนกว่าระบบประเมินจะ
ได้รับการยอมรับมากพอจนสามารถดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามาทดแบบทดสอบด้วยตนเอง
ตารางที ่ 2.1 สรุ ป การสำรวจ Toward a Labor Force Strategy for Canada’s Voluntary &
Non-profit Sector
Toward a Labor Force Strategy for Canada’s Voluntary &
Non-profit Sector
โครงสร้าง
Canada
- เพื่อให้ทราบความต้อ งการของนายจ้างเกี่ยวกั บความสามารถของ
ลูกจ้างที่ต้องการ
- เพื่อให้ทราบคุณลักษณะของลูกจ้างที่ทำงานในหน่วยงานนั้นๆ และ
วัตถุประสงค์
แง่มุมเกี่ยวกับงานที่ทำ
- เพื่อให้ทราบถึงความรู้สึกของลูกจ้างต่องานที่ทำและแผนงานต่าง ๆ
เช่น ชอบหรือไม่ชอบ และความคาดหวังในอนาคต
- นายจ้ า งจากบริ ษ ั ท ที ่ ไ ม่ แ สวงหากำไรที ่ ม ี พ นั ก งานที ่ ต ้ อ งจ่ า ย
กลุ่มเป้าหมาย
ค่าตอบแทนอย่างน้อย 1 คน
- ลูกจ้างที่ถูกจ้างและได้รับเงินจากบริษัทไม่แสวงหากำไร
- นายจ้างจำนวน 1,570 ราย
จำนวนประชากร
- ลูกจ้างจำนวน 2,873 คน
- คำถามในส่วนของนายจ้างจะเป็นในด้า นของคุณลักษณะและสภาพ
ทั่วไปขององค์กรและนายจ้างรวมถึงความต้องการของนายจ้างเกี่ยวกับ
ความสามารถของลูกจ้างที่ต้องการ
- คำถามของลูกจ้างจะเป็นในส่วนของคุณลักษณะของตัวลูกจ้างเช่น
ประเด็นในแบบสอบถาม
ระดับการศึกษา เชื้อชาติ ประวัติการทำงาน เหตุผลที่ออกจากงานและ
เลือกงานปัจจุบัน ระยะเวลาในการทำงานทั้งในอดีตและปัจจุบัน
เงินเดือน และอื่นๆ รวมถึงทักษะด้านต่างๆ ที่คิดว่าเป็นที่ต้องการของ
บริษัทในปัจจุบันและอนาคต และเหตุผลที่ทำให้อยากเปลี่ยนงานใหม่
- Online Questionnaire
เครื่องมือในการสำรวจ
- Telephone interview
ลักษณะคำถาม
1.Rating Scale
-
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โครงสร้าง
2.Open Ended
Question
3. Close Ended
Question

Toward a Labor Force Strategy for Canada’s Voluntary &
Non-profit Sector
Canada
/
วิธีวิเคราะห์

1. Margin of Error
2. Mean
3. Median
4. Statistic Significant
5. Percentage

/
/
/
/
/

-7ตารางที่ 2.2 สรุปการสำรวจ UK Commission’s Employer Skills Survey 2013: UK Results
UK Commission’s Employer Skills Survey 2013: UK Results
โครงสร้าง
United Kingdom
- เพื่อศึกษาความท้าทายด้านทักษะที่นายจ้างจะต้องเจอทั้งในส่วนของ
พนักงานปัจจุบันสำนักงานใหม่
- ศึกษาระดับและวิสัยของการลงทุนด้านการอบรมฝึกหัดพนักงาน
วัตถุประสงค์
- ศึกษาการสมัครงานของวัยรุ่น นักเรียนที่กำลังจำจบการศึกษา และดู
ความสัมพันธ์ระหว่างความท้าทายด้านทักษะ
- ศึกษากิจกรรมการฝึกอบรมและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
กลุ่มเป้าหมาย
สถานประกอบการในสหราชอาณาจักรที่มีพนักงานอย่างน้อยสองคน
- นายจ้างจำนวน 40,040 ราย ในการสัมภาษณ์หลัก
จำนวนประชากร
- นายจ้างจำนวน 9,230 ราย ในการสัมภาษณ์ติดตามผลการลงทุนฝึก
พนักงาน
- ประสบการณ์ของนายจ้างด้านการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ
- ความท้าทายด้านทักษะภายในองค์กร
ประเด็นในแบบสอบถาม - การฝึกอบรมและการพัฒนาแรงงาน
- การรับสมัครแรงงานจบใหม่
- การฝึกฝนการทำงานให้มีศักยภาพสูง กลยุทธ์ด้านสินค้าและการตลาด
เครื่องมือในการสำรวจ
Telephone Interview
ลักษณะคำถาม
1.Rating Scale
2.Open Ended
/
Question
3. Close Ended
Question
วิธีวิเคราะห์
1. Margin of Error
2. Mean
3. Median
4. Statistic Significant
5. Percentage
/

-8ตารางที่ 2.3 สรุปการสำรวจ Employer Insights: skills survey 2015
Employer Insights: skills survey 2015
โครงสร้าง
United Kingdom
- เพื่อให้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ อุปสรรคในการสมัครงาน การ
วัตถุประสงค์
จัดการปัญหาความเหลื่อมล้ำของทักษะ และกลยุ ทธ์ด้านเทคโนโลยี
สามารถเปลี่ยนแปลงระบบธุรกิจด้วยวิธีใด
- นายจ้างขนาดใหญ่ที่มีลูกจ้างมากกว่า 250 คน
กลุ่มเป้าหมาย
- นายจ้างธุรกิจ SMEs ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 – 249 คน
จำนวนประชากร
นายจ้างจำนวน 1,658 ราย
- การนำเทคโนโลยีมาใช้
- การจ้างงาน
ประเด็นในแบบสอบถาม - ความเหลื่อมล้ำด้านทักษะท่ามกลางผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
- การฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
- การรับสมัครผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมาร่วมงาน
เครื่องมือในการสำรวจ
Telephone Interview
ลักษณะคำถาม
1.Rating Scale
2.Open Ended
/
Question
3. Close Ended
Question
วิธีวิเคราะห์
1. Margin of Error
2. Mean
3. Median
4. Statistic Significant
5. Percentage
/

-92.1.1.2 การศึกษาช่องว่างของทักษะแรงงาน (Skills Gap)
จากงานวิ จ ั ย ที ่ ศ ึ ก ษาด้ า นช่ อ งว่ า งทั ก ษะ (Skill Gaps) จะมี ส ่ ว นที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น โดย
กลุ่มเป้าหมายของการศึกษานั้นจะเป็นกลุ่มขององค์กรทางธุรกิจและกลุ่มของนักเรียนและสถาบันการศึกษา
เพื่อที่จะเก็บข้อมูลและเปรียบเทียบถึงทักษะที่มีของเด็กนักเรียน และทักษะที่ต้องใช้ในส่ วนของการทำงาน
และทำการสรุปว่าทักษะด้านใดที่ควรทำการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในขณะที่มีงานวิจัยที่
ทำการวิเคราะห์ในส่วนของแรงงานและผู้ประกอบการในธุรกิจ เช่น อัญมณี ดังที่แสดงไว้ในตารางที่ 2.4
ตารางที่ 2.3 ตัวอย่างของงานศึกษาที่เกี่ยวข้อง
The Skills Gap as Observed
between IS Graduates and the The Impact of the Skills Gap on
ชือ่ เรื่อง
Systems Development Industry – A the Recruitment of MIS Graduates
South African Experience
Elsje Scott, Robert Alger, Simon Andrew Aken and Michael D.
ผู้เขียน
Pequeno and Nicky Sessions
Michalisin
ปี
2002
2007
- เพื่อวัดระดับทักษะของนักเรียนที่
- ศึกษาปัญหาที่ หลักสูตร Management
สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท
Information System (MIS) มีการสมัคร
- เพื่อระบุและเปรียบเทียบว่าทักษะใดมี
เรียนที่น้อยลง เพื่อเสนอข้อเสนอแนะในการ
วัตถุประสงค์ ความโดดเด่นที่สุดและเป็นทักษะที่บริษัท แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ต้องการจากนักเรียนมากที่สุด
- ตรวจสอบว่านักเรียนนั้นได้รับการฝึกฝน
ทักษะโดยตรงจากมหาวิทยาลัยหรือไม่
- บริษัทที่ทำด้านการพัฒนาเช่น การเงิน - บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก จำนวน
การศึกษา และเทคโนโลยีติดต่อสื่อสาร
500 ราย
กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 39 คน
- นักเรียนชั้นปีที่ 3 จำนวน 151 คน
- นักเรียนห้องเรียนดี จำนวน 74 คน
- เก็บแบบสอบถาม Online กับบริษัท
- เก็บแบบสอบถามผ่านทางออนไลน์
วิธีการศึกษา - เก็บแบบสอบถามแบบกระดาษแก่
(Online)
นักเรียน
จากการศึกษาพบว่าจะมีความแตกต่างใน
สถาบันที่มีการเปิดสอนหลักสูตร MIS นั้น
ผลการศึกษา ด้านของทักษะที่บริษัทต้องการและทักษะที่ ควรต้องมีการพบกับผู้ประกอบการ เพื่อ
นักเรียนมีในบางด้าน และพบว่ามี
เขียนหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของ
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ชือ่ เรื่อง

The Skills Gap as Observed
between IS Graduates and the
Systems Development Industry – A
South African Experience
ความสัมพันธ์เกิดขึ้นระหว่างทักษะและ
เทคโนโลยีที่บริษัทต้องการและนักเรียนมี
ความมั่นคงด้านความรู้เป็นสิ่งสำคัญที่ยัง
ขาดอยู่ในบทเรียนของหลักสูตร IS

The Impact of the Skills Gap on
the Recruitment of MIS Graduates
ผู้ประกอบการและเป็นการเพิ่มความ
ได้เปรียบในการแข่งขันที่ทำให้
ผู้ประกอบการเหล่านั้นจะมองหานักศึกษา
จบใหม่มาทำงานจากสถาบันนั้นๆ ผลที่
ตามมาคือเมื่อผนวกการตลาดและการ
ส่งเสริมการขายที่เหมาะสมของสถาบันและ
ความต้องการของผู้ประกอบการที่ตรงกับ
หลักสูตร ก็จะทำให้แนวโน้มการมาสมัคร
เรียนนั้นเพิ่มสูงขึ้น

- 11 2.1.1.3 การศึกษาการไม่เข้ากันของนายจ้างและแรงงาน (Labor Market Mismatch)
จากงานวิจัยที่ศึกษาด้านการไม่เข้ากันของงานและแรงงานในตลาดแรงงาน (Labor Market
Mismatch) จะพบว่า งานส่วนใหญ่นั้นจะมีผลการศึกษาไปในทิศทางเดียวกันโดยกล่าวว่า อัตราการว่างงานที่
เพิ่มสูงขึ้นนั้นจะเกิดขึ้นจากปัจจัยด้านระดับการศึกษาเป็นหลัก โดยพบว่ากลุ่มแรงงานที่มีการศึกษาสูงกว่าโดย
เปรียบเทียบนั้นจะมีอัตราการว่างงานที่สูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ และการทำการเก็บข้อมูลนั้นจะมีความแตกต่าง
กันไปแล้วแต่บริบทของงานวิจัย ที่ในบางงานวิจัยจะทำการเก็บเฉพาะข้อมูลปฐมภูมิของผู้ที่ถูกจ้างงาน แต่
งานวิจัยบางชิ้นก็จะมีการใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ โดยจะเลือกใช้ทั้งอัตราการจ้างงาน และ
อัตราการว่างงาน เพื่อให้เห็นภาพรวมของตลาดแรงงานที่กำลังทำการศึกษา ดังที่สังเคราะห์จากงานต่างๆ ดังนี้
รายละเอียดตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 2.5
ตารางที่ 2.5 ตัวอย่างการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
Educational mismatches versus
Mismatch in the Spanish Labor
skill mismatches: effect on wages,
ชื่อเรื่อง
Market.
job satisfaction and on- the- job
Overeducation?
search
ผู้เขียน
Alfonso Alba-Ramírez
Jim Allen and Rolf van der Valden
ปี
1993
2001
เพื่ออธิบายกลไกของการจับคู่งาน โดยการ เพื่อทดสอบสมมติฐานตามทฤษฎีที่กล่าวว่า
เปรียบเทียบการประเมินการสำเร็จ
ระดับการศึกษามีผลกระทบมากต่อค่าจ้าง
วัตถุประสงค์
การศึกษาและระดับการศึกษาที่บริษัท
และผลผลิตอื่นๆ ในตลาดแรงงาน
ต้องการ
แรงงานที่ถูกจ้างงานประมาณ 20,000 ราย กลุ่มผู้จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาจำนวน
ที่ถูกเก็บข้อมูลโดยหน่วยงาน The Lining 2,723 คน ผู้ซึ่งถูกจ้างงานอย่างน้อย 12
กลุ่มตัวอย่าง
and Working Conditions Survey
ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(ECVT)
- Ordinary Least Square
ใช้ logistic regression analyze ในการ
วิธีการศึกษา
- Multinomial Logit Estimates
วิเคราะห์ข้อมูลภายใต้แบบจำลองที่กำหนด
ผลการวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่า แรงงานที่มี
ผลที่ได้กล่าวว่า ระดับการศึกษาส่ง
ระดับการศึกษาสูงกว่าจะมีประสบการณ์ที่ ผลกระทบโดยตรงต่ออัตราค่าจ้าง ในขณะที่
น้อยและมีการฝึกงานน้อยลง แต่มีเงินเดือน ระดับความสามารถนั้นไม่ได้เป็นตัวแปรที่
ผลการศึกษา ที่มากกว่าแรงงานกลุ่มอื่นๆ
ส่งผลกระทบต่อระดับค่าจ้าง แต่ยังเป็นตัว
ทำนายแนวโน้มที่สำคัญในส่วนของความพึง
พอใจและการหางานมากกว่าระดับ
การศึกษา

- 12 2.2 ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและปัญหาช่องว่างทักษะในประเทศไทย
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศจะมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับทักษะของแรงงานว่าสอดคล้อง
กับ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ หรือไม่ ข้อมูล ที่จะนำเสนอเป็นการสรุปมาจากการสำรวจของ Enterprise
Surveys จัดทำโดยธนาคารโลก โดยทำการสำรวจข้อมูลของธุรกิจในภาคการผลิตและภาคบริการ จาก 135
ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศในกลุ่มอาเซียนหลายประเทศ โดยมีกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้นกว่า 1.3 แสนราย
จัดว่าเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจในระดับนานาชาติที่มีความครอบคลุมมากที่สุดชุดหนึ่ง
รูปที่ 2.1 เป็นการเปรียบเทียบสัดส่วนของแรงงานไร้ฝีมือ (Unskilled Labor) เทียบกับการจ้างงาน
ทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่างในภาคการผลิตของประเทศในอาเซียน 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย กัมพูชา
เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์
รูปที่ 2.1 สัดส่วนการใช้แรงงานไร้ฝีมือในอุตสาหกรรมการผลิตในอาเซียน
สัดส่วนการใช้แรงงานไร้ฝีมือในอุตสาหกรรมการผลิตในเขตอาเซียน
ฟิลิปปินส์ (2009)

10.40%

อินโดนีเซีย (2009)

20.40%

เวียดนาม (2009)

20.80%

กัมพูชา (2007)

25.70%

มาเลเซีย (2007)
ไทย (2006)
ที่มา

65.00%
83.50%

รวบรวมจาก Enterprise Surveys (www.enterprisesurveys.org)

จากรูปจะเห็นว่าใน 6 ประเทศ ประเทศไทยมีสัดส่วนของแรงงานไร้ฝีมือตามนิยามที่ใช้ในการ
สำรวจมากที่สุดคิดเป็น 83.5% ของแรงงานทั้งหมดจากธุรกิจที่ทำการสำรวจ สูงกว่ามาเลเซีย 0.3 เท่า สูง
กว่ากัมพูชา 3.2 เท่า สูงกว่าเวียดนามและอินโดนีเซีย 4 เท่า และสูงกว่าฟิลิปปินส์ถึง 8 เท่า
แม้ว่าประเทศไทยมีคนจบการศึกษาในระดับสูงและมีแรงงานฝีมือเป็นจำนวนมาก แต่ในการประเมิน
ครั้งนี้ แรงงานไร้ฝีมือหมายถึงแรงงานที่ มีทักษะน้อยกว่าที่ควรจะมีในตำแหน่งงานหรือวุฒิที่ได้รับ กล่าวอีก
นัยหนึ่งคือแรงงานที่มีปัญหาช่องว่างทักษะนั่นเอง

- 13 การที่เลือกให้ผู้ บ ริห ารหรือตัว แทนเป็นผู้ประเมิน เพราะในแต่ล ะประเทศ และแต่ล ะธุรกิจมี
โครงสร้างและระดับในการพัฒนาที่แตกต่างกัน หากใช้เกณฑ์มาตรฐาน เช่น ระดับการศึกษามาเป็นตัววัดผลที่
ได้จะไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล เพราะข้อมูลนี้ต้องการนำไปใช้ในการวางแผนพั ฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและบริการ จึงต้องดูว่าแรงงานที่ไม่สามารถทำงานได้ตามที่
คาดหวังมีอยู่มากน้อยแค่ไหน ไม่ใช่การนับจำนวนแรงงานโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานของการแบ่งแรงงานออกเป็น
แรงงานไร้ฝีมือ และแรงงานฝีมือเหมือนที่ใช้ในการเก็บข้อมูลทางสถิติหน่วยงานอื่น
ดังนั้น ตัวเลข 0.3 เท่า 3.2 เท่า 4 เท่า และ 8.2 เท่า จึงเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดปัญหาเชิงโครงสร้าง
ตลาดแรงงานของประเทศ ปัญหานี้เกิดจากสาเหตุสองประการที่เกี่ยวข้องกัน
สาเหตุแรก คือ การมุ่งสร้างคนในระดับปริญญาตรีโดยไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ ว่าในช่วงที่ประเทศกำลังเปลี่ยนผ่านจากประเทศกำลังพัฒนาไปสู่ประเทศพัฒนานั้น จำเป็นจะต้อง
มีการผลิตแรงงานฝีมือในระดับปฏิบัติการเพื่อป้อนภาคส่วนต่างๆ ของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้การ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตในระดับธุรกิจสามารถเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่นที่สุด
จำนวนผู้ที่จบปริญญาตรีที่เพิ่มขึ้นมาหนึ่งคน ก็คือการลดลงของแรงงานในระดับปฏิบัติการหนึ่งคน
ด้วยเช่นกัน ในภาพรวมของประเทศ ต้นทุนในการผลิตแรงงานระดับปริญญาตรี จึงไม่ได้มีแค่ค่าใช้จ่ายใน
การเรียน แต่ยังรวมไปถึงโอกาสที่ธุ รกิจต้องเสียไปเนื่องจากขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือเข้ามาช่วยงาน นั่น
หมายความว่า หากจะแก้ปัญหานี้ได้ รัฐบาลจะต้องมีการประเมินอยู่ เสมอว่า จะผลิตแรงงานระดับปริญญา
ตรีกี่คน ระดับอาชีวะกี่คน จึงจะเหมาะสม ไม่ใช่การปั่นใบปริญญาเพื่อรักษาคะแนนเสียงทางการเมือง
เหมือนที่ผ่านมา
สาเหตุที่สอง คือ ระบบการศึกษาที่ยังไม่สามารถตอบโจทย์ในภาคปฏิบัติได้ดีพอ เพราะการจะ
ทำงานได้ดีนั้น มีแค่ประสบการณ์ด้านการใช้เครื่องมือเครื่องจักรเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ จะต้องเสริมด้วย
ความสามารถด้านกระบวนการคิด และทัศนคติในการทำงานที่ถู กต้อง หากสิ่งเหล่านี้ขาดหายไป ก็จะทำให้
เกิดปัญหาไม่สามารถทำงานได้เต็มที่เมื่อต้องก้าวเข้าสู่โลกของงาน
ประเด็นที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่เชื่อมโยงกับปัญหาช่องว่างทักษะ คือ การขับเคลื่อนประเทศไทย
ไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 จะส่งผลอย่างไรต่อปัญหาช่องว่างทักษะ
จากตารางที่ 4.6 แสดงสั ด ส่ ว นทั ก ษะที ่ ม ี ป ั ญ หาในพื ้ น ที ่ ต ่ า ง ๆ โดยใช้ ข ้ อ มู ล จากการสำรวจ
ผู้ประกอบการในพื้นที่ 14 จังหวัด และจังหวัดตราด จำนวนรวม 1,880 รายให้เป็นตัวแทนของเศรษฐกิจ
2.0/3.0 โดยเศรษฐกิจยุค 2.0 หมายถึงยุคอุตสาหกรรมเบา หรือในช่วงประเทศกำลังพัฒ นาจากการทำ
เกษตรกรรมเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมเบา ส่วนเศรษฐกิจยุค 3.0 คือยุคอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งเป็นยุคปัจจุบันของ
ประเทศไทยนั่นเอง ซึ่งในที่นี้จะให้พื้นที่จังหวัดภูเก็ต และเชียงใหม่เป็นตัวแทนของพื้นที่เศรษฐกิจยุค 3.0 โดย

- 14 ใช้ข้อมูลการสำรวจผู้ประกอบการ จำนวนรวม 1,579 ราย และสุดท้ายคือ เศรษฐกิจยุค 4.0 ซึ่งเป็นเป้าหมาย
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่จะยกระดับเศรษฐกิจไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง ด้วยการนำนวัตกรรมต่าง ๆ
เข้ามาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยจะใช้ข้อมูลจากสหราชอาณาจักรและประเทศแคนนาดามาเป็นตัวแทนของ
ประเทศที่มีรายได้สูง
ตารางที่ 2.6 แสดงสัดส่วนทักษะที่มีปัญหาในพื้นที่ต่าง ๆ
Economy 2.0/3.0

Economy 3.0

Economy 4.0

14 จังหวัด

ตราด

ภูเก็ต

เชียงใหม่

สหราช
อาณาจักร

แคนนาดา

2559

2559

2559

2558

2558

2556

การสื่อสารด้วยการพูด

7.8%

17.2%

61.0%

60.0%

34.0%

46.0%

การสื่อสารด้วยการเขียน

10.0%

20.4%

53.0%

50.0%

32.0%

41.0%

การใช้ภาษาอังกฤษ

54.1%

47.8%

78.0%

81.8%

-

-

การใช้ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ

65.7%

52.2%

81.4%

83.3%

14.0%

-

ความสามารถในการอ่าน

9.7%

19.1%

52.3%

50.0%

28.0%

41.0%

ความสามารถในการคำนวณ

16.5%

13.2%

41.4%

37.5%

24.0%

22.0%

การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละ
อินเตอร์เน็ต

19.8%

27.0%

43.2%

45.5%

18.0%

28.0%

ก า ร จ ั ด ก า ร งา น ที ่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย

7.5%

10.5%

44.7%

40.0%

-

-

ความสามารถในการเรี ย นรู้
งาน

8.2%

9.0%

72.6%

75.0%

-

27.0%

การทำงานเป็นทีม

7.8%

9.2%

70.8%

69.2%

31.0%

37.0%

ความรู ้ เ ฉพาะตามตำแหน่ ง
งานที่ทำ

5.0%

8.7%

75.3%

76.5%

66.0%

-

ประเด็นที่มีปัญหา

- 15 Economy 2.0/3.0

Economy 3.0

Economy 4.0

14 จังหวัด

ตราด

ภูเก็ต

เชียงใหม่

สหราช
อาณาจักร

แคนนาดา

2559

2559

2559

2558

2558

2556

การวางแผนการทำงาน

8.3%

12.5%

64.5%

66.7%

37.0%

-

การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
งาน

10.6%

13.1%

72.8%

68.8%

33.0%

71.0%

จำนวนผู ้ ป ระกอบการที่
สำรวจ

1,202

678

455

1,124

91,000

1,300

ประเด็นที่มีปัญหา

ที่มา เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว (2559)

จากตารางที่ 2.6 จะเห็นได้ว่า ทักษะที่มีปัญหาสูงสุดของพื้ นที่เศรษฐกิจ 2.0/3.0 ได้แก่ การใช้
ภาษาต่างประเทศอื่น การใช้ภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ตามลำดับ ในขณะที่ทักษะ
ที่มีปัญหาสูงสุดของพื้นที่เศรษฐกิจ 3.0 ได้แก่ การใช้ภาษาต่างประเทศอื่น การใช้ภาษาอังกฤษ และความรู้
เฉพาะตามตำแหน่งงานที่ทำ โดยเมื่อพิจารณาพื้นที่เศรษฐกิจ 2.0 และ 3.0 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทำการสำรวจ
ภายในประเทศไทยนั ้ น จะพบว่ า ปั ญ หาที ่ พ บคล้ า ยคลึ ง กั น โดยจะมี ป ั ญ หามากในทั ก ษะการใช้
ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ และการใช้ภาษาอังกฤษ อีกทั้งเมื่อพิจารณาปัญหาในพื้นที่ เศรษฐกิจ 3.0 แล้ว จะ
พบว่ามีปัญหาที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นเมื่อเทียบกับพื้นที่เศรษฐกิจ 2.0 แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยมีปัญหา
เรื่องทักษะแรงงานอยู่แล้วเป็นทุนเดิมจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมเบา ไป
ยังเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมหนัก และเมื่อต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจ 4.0 ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
ปัญหาแรงงานจึงยิ่งเป็นปัญหาหลักที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างยิ่ง และสำหรับพื้นที่เศรษฐกิจ 4.0 จะพบว่า
ทักษะที่มีปัญหาสูงสุดจะเป็นทักษะการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน , ความรู้เฉพาะตามตำแหน่งงานที่ทำ และ
การสื่อสารด้วยการพูด ตามลำดับ
การไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 จำเป็นต้องมีการเตรียมกำลังคนให้เหมาะสม หากเราจำกัดขอบเขตของการ
วิเคราะห์ไว้เฉพาะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตลาดแรงงาน วิธีหนึ่งที่ช่วยให้เห็นภาพเบื้องต้นคือการใช้ข้อมูล
โครงสร้างตลาดแรงงานของประเทศที่ เข้าใกล้ยุค 4.0 มากกว่าประเทศไทยมาเป็ นตัวอย่างในการฉายภาพ
อนาคต

- 16 ข้อมูลจาก Human Capital Report 2016 ซึ่งจัดทำโดย World Economic Forum มีข้อมูลหลาย
อย่างที่สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ได้ แต่ข้อมูลที่น่าสนใจ คือ สัดส่วนของแรงงานฝีมือของประเทศ
เหล่านี้ ซึ่งในที่นี้จะเลือกมาเพียง 4 ประเทศ ได้แก่ สวีเดน เยอรมนี สิงคโปร์ และฟินแลนด์ รายละเอียด
ตามที่แสดงไว้ในรูปที่ 2.2
รูปที่ 2.2 สัดส่วนของแรงงานฝีมือเมื่อเทียบกับผู้มีงานทำทั้งหมดของประเทศ
54.9%
49.2%

48.1%
43.3%

45.0%

14.4%

ที่มา คำนวณจาก Human Capital Report 2016 จัดทำโดย World Economic Forum

จากรูปจะพบว่า สัดส่วนแรงงานฝีมื อของประเทศเหล่านี้อยู่ระหว่างร้ อยละ 43 ถึง 55 ของผู้มีงาน
ทำทั้งหมด ถ้านำตัวเลขของ 4 ประเทศมาเฉลี่ยจะพบว่าสัดส่วนแรงงานฝีมือมีค่าประมาณร้อยละ 48 เมื่อ
เทียบกับประเทศไทยที่มีสัดส่วนของแรงงานฝีมือมีเพียงร้อยละ 14.4 จะเห็นได้ว่าประเทศไทยยังมีสัดส่วนที่ต่ำ
มาก
จากข้อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ที่จัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่าในปี
2559 จำนวนผู้มีงานทำมีประมาณ 37.98 ล้านคน หาก 14.4% ของผู้มีงานทำเป็นแรงงงานฝีมือ แสดงว่า
ในตอนนี้ประเทศไทยมีแรงงานฝีมือราว 5.47 ล้านคน
ถ้านำค่าเฉลี่ยของสัดส่วนแรงงานฝีมือของ 4 ประเทศมาเป็นฐานในการคิด เงื่อนไขหนึ่งที่จะทำให้เรา
สามารถไปสู่ยุค 4.0 ได้ คือแรงงานประมาณร้อยละ 48 ประเทศไทยจะต้องมีแรงงานฝีมือ คิดเป็น จำนวนราว
18.28 ล้านคน นั่นหมายความว่า ต้องมีการยกระดับทักษะของแรงงานไทยอีก 12.81 ล้านคนให้กลายเป็น
แรงงานฝีมือ

- 17 มองในทางกลับกัน ถ้าแรงงาน 12.81 ล้านคน ไม่ได้รับการยกระดับฝีมือเพื่อให้สามารถทำงานในยุค
ไทยแลนด์ 4.0 ได้ แรงงานเหล่านี้ก็เสี่ยงจะตกงาน อาจต้องย้ายไปทำงานอื่น หรือทำงานเดิมแต่มีโอกาสใน
การก้าวหน้าน้อยลง
การปรับทักษะของแรงงานให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศเป็นเรื่องใหญ่ ประเทศที่จริงจัง
กับการก้าวไปสู่ยุค 4.0 ต่างให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก จากการศึกษาแนวทางของประเทศเยอรมนี
ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร อินเดีย และฟิลิปปินส์ แม้ว่าประเทศเหล่านี้มีความแตกต่างกันในระดับการ
พัฒนา โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ตำแหน่งที่ตั้งเชิงภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรม แต่กลับพบว่ามีแนวทางในการ
ทำงานที ่ เ หมื อ นกั น คื อ การสร้ า งระบบนิ เ วศน์ ท ี ่ เ อื ้ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาทั ก ษะของแรงงาน ( Skill
Development Ecosystem)
หัว ใจสำคัญของระบบนิเวศน์น ี้ คือ โมเดล 3 ประสาน ที่เกิดจากการร่ว มมื อร ะหว่ างภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยภาครัฐเป็นแม่งานทำหน้าที่ประสานงานดึงภาคเอกชนและภาค
ประชาชนเข้ามาร่วมกันคิดว่าต้องยกระดับหรือเพิ่มทักษะใดบ้าง โดยแต่ละอุตสาหกรรมจะมีคณะที่ปรึกษาซึ่ง
มาจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนั้น เพื่อช่วยกันประเมินว่า แรงงานในแต่ละระดับ แต่ละตำแหน่งงานของ
อุตสาหกรรมนั้น ต้องพัฒ นาทักษะอะไรบ้าง และแนวทางไหนถึงจะเหมาะสมที่ส ุด โดยต้องพิจารณา
ลักษณะเฉพาะในเชิงพื้นที่ควบคู่กันไปด้วย
ข้อมูลที่ได้มาจะถูกส่งต่อไปยังผู้รับผิดชอบสามกลุ่มด้วยกัน กลุ่มแรก คือ หน่วยงานด้านแรงงาน เช่น
กระทรวงแรงงาน เป็นผู้รับผิดชอบในการยกระดับแรงงานที่อยู่ในตลาดแรงงาน กลุ่มที่สอง คือ หน่วยงาน
ด้านการศึกษา เช่น กระทรวงศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการผลิตคนรุ่นใหม่เข้ามาป้อนตลาดแรงงาน กลุ่มที่
สาม คือ ภาคประชาสังคม เป็นกำลังเสริมในการเผยแพร่ให้สังคมและชุมชนเห็นความสำคัญของการยกระดับ
ทักษะของแรงงาน รวมถึงให้ความช่วยเหลือกับหน่วยงานสองกลุ่มข้างต้นตามที่ได้รับการร้องขอ
2.3 สถานการณ์ด้านความต้องการกำลังคนและปัญหาช่องว่างทักษะในสหรัฐอเมริกา
2.3.1 สถานการณ์ด้านความต้องการกำลังคน
สถานการณ์ความต้องการแรงงานในสหรัฐฯ แตกต่างกันในแต่ละเมือง ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรม
หลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่นั้นคืออุตสาหกรรมอะไร เช่น ในช่วงปีค.ศ.2013-2015 สถานการณ์
ความต้องการกำลังคนในนิวยอร์ก ในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสุขภาพต้องการกำลั งแรงงานในกลุ่ม
ทักษะระดับกลาง (Middle-skill jobs) ที่จบสายอาชีพและได้รับการอบรมความรู้ที่สูงกว่าระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ไม่ได้ต้องการคนที่จบปริญญาตรี (QCEW (2018)) วอชิงตัน ฮิวสตันและแดลลัส ต้องการแรงงาน
ทักษะระดับกลางที่มีทักษะเกี่ยวกับ เทคโนโลยีและวิศวกรรม การค้า และธุรกิจและการเงิน เป็นจำนวนไม่ต่ำ
กว่า 5,000 คน ในกลุ่มเมืองบอสตัน ชิคาโก้ นิวยอร์ก และซีแอตเทิล ขาดแคลนแรงงานทักษะระดับกลาง
โดยประมาณอย่างต่ำ 2,000 คน (JPMORGAN CHASE & Co.(2013)) ในภาพรวมกลุ่มแรงงานที่ขาดแคลน
และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในอุตสาหกรรมของสหรัฐฯเรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ แรงงานที่มีทักษะ

- 18 ด้านการผลิต (เช่น ช่างเทคนิค ช่างฝีมือ ผู้จัดจำหน่าย ผู้ควบคุมเครื่องจักร) แรงงานที่เป็นผู้สนับสนุนการผลิต
(วิศวกรตำแหน่งต่าง ๆ) แรงงานไร้ทักษะในกระบวนการผลิต และแรงงานที่ทำหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด
(Institute, 2011)
ในปัจจุบันนี้ สหรัฐขาดแคลนแรงงานแบ่งเป็น 3 กลุ่มทักษะ ได้แก่ กลุ่มแรกคือทักษะที่
จำเป็นขั้นพื้นฐานของแรงงาน โดยครอบคลุมทั้งทักษะด้านความรู้ (Hard skill) และทักษะทางความคิด (Soft
skill) กลุ่มที่มีความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การสื่อ สารเบื้องต้น การอ่าน ทักษะการทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น และทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน กลุ่มที่ 2 คือแรงงานที่มีทักษะเฉพาะทาง และกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่
ต้องการมากที่ส ุด คือ แรงงานกลุ่มที่มีความรู้และทัก ษะด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และ
คณิตศาสตร์ (STEM) โดยต้องการแรงงานทั้ง 3 กลุ่มทักษะ ประมาณ 3.5 ล้านตำแหน่ง แต่มีถึง 2 ล้าน
ตำแหน่งที่ย ังขาดแคลนแรงงานอยู่ ซึ่งผลจากการขาดแคลนแรงงานที่เกิดขึ้นจะขัดขวางการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของอเมริกา เนื่องจากแรงงานยังขาดแคลนและไม่สอดคล้องตามความต้องการทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีระบบการผลิตอัตโนมัติและเทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่ก็ยังไม่สามารถช่วยแก้ปัญหา
ดังกล่าวได้ เนื่องจากแรงงานที่มีความสามารถและมีทักษะรองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ยังขาดแคลนอยู่
(Business Roundtable, 2017)
สาเหตุที่ทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานหลักๆ เกิดจากคุณสมบัติของแรงงานไม่เป็นไปตามที่
นายจ้างต้องการ และส่วนหนึ่งมาจากมีกลุ่มแรงงานจะเกษียณอายุจำนวนมาก ทำให้นายจ้างต้องรับคนงาน
ใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานเข้ามาแทน ซึ่งทักษะแรงงานกลุ่มที่รับใหม่ก็ยังไม่เป็นไปตามที่ นายจ้างคาดหวัง
(Institute, 2011)
2.3.2 ปัญหาช่องว่างทักษะ
ช่องว่างทักษะ คือ ความแตกต่างระหว่างทักษะของกำลังคนที่นายจ้างต้องการกับทักษะของ
กำลังคนที่มีอยู่ ซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งทั้งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและต่อแรงงาน ตัวอย่างของการ
เกิดปัญหาช่องว่างทักษะในประเทศต่าง ๆ เช่น
ในสหรัฐฯ ช่วงปี 2012 - 2015 มีกำลังคนมากกว่า 11 ล้านคนที่ไม่มีงานทำ และมีประมาณ
ล้านคนที่ทำงานต่ำกว่าระดับ การศึกษาที่จบหรือระดับที่ควรจะเป็น ซึ่งอาจจะเกิดจากนายจ้างเองไม่ ได้
ฝึกอบรมทักษะให้กับคนงานระหว่างการทำงาน หรือจากสถาบันการศึกษาผลิตคนไม่สอดคล้องตามความ
ต้องการของนายจ้าง JPMORGAN CHASE & Co.(2013) ได้วิเคราะห์การเกิดช่องว่างทักษะ พบว่าเกิดช่องว่าง
ทักษะระดับกลาง หรือก็คือผู้ที่จบระดับสายอาชีพและได้รับการอบรมทักษะตามที่นายจ้างต้องการ ซึ่งจะแยก
พิจารณาตามเมือง เนื่องจากเศรษฐกิจของสหรัฐฯมีความหลากหลายและไม่สามารถประเมินช่องว่างทักษะทั้ง
ประเทศได้ โดยพบว่า 3 เมืองหลักขาดแคลนกำลั งคนทักษะระดับกลาง นั่นคือ ทักษะของกำลังคนที่มีอยู่ใน

- 19 เมืองดังกล่าวไม่เป็นไปตามทักษะที่นายจ้างต้องการ ได้แก่ วอชิงตัน มีช่องว่างทักษะรวมคิดเป็น 6,404 คน
และทักษะด้านธุรกิจและการเงินเกิดปัญหารุนแรงที่สุด ฮิวสตันมีช่องว่างทักษะรวมคิดเป็น 5,135 คน และ
ทักษะด้านการค้า ธุรกิจและการเงินเกิดปัญหารุนแรงที่สุด แดลลัส มีช่องว่างทักษะรวมคิดเป็น 4,549 คน และ
ทักษะด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม การค้า ธุรกิจและการเงินเกิดปัญหารุนแรงที่สุด แซนแฟรนซิสโกขาด
แคลนทักษะด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม และไมเอมีขาดแคลนด้านธุรกิจและการเงิน ถ้าเมื องที่เกิดช่องว่าง
ทักษะไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และถ้านายจ้างไม่สามารถจ้างงานตามที่
ต้องการได้จะทำให้ผลิตที่ได้ไม่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อรายได้และกำไรของอุตสาหกรรมด้วย
เมื่อพิจารณาเฉพาะเมืองใหญ่อย่างนิวยอร์ก ซึ่งเผชิญกับปัญหาช่องว่า งทักษะ โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสุขภาพ ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และยังลดโอกาสของผู้ที่หางานทำในนิวยอร์กไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคนอีกด้วย ข้อมูลจาก JPMORGAN CHASE &
Co.(2014) พบว่าในปีค.ศ. 2013 ผู้มีงานทำที่อยู่ในกลุ่มทักษะระดับกลาง มีจำนวน 1 ล้านคน และมีค่าจ้าง
รายชั่วโมงเฉลี่ยประมาณ 31.88 $ ในแต่ละปีจะรับคนงานกลุ่มทักษะระดับกลางปีละ 44,000 คน แต่มีคนงาน
ถึง 46 %จากจำนวนที่รับขาดใบรับรองตามที่นายจ้างต้องการ
ปั ญ หาช่ อ งว่ า งของทั ก ษะนั ้ น นั บ เป็ น ปั ญ หาที ่ ส ำคั ญ ต่ อ ตลาดแรงงานของ ประเทศ
สหรัฐอเมริกาเป็นอันมาก ปัญหาดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการผลิต และการเจริญเติบโตของ
ประเทศ โดยข้อมูลจาก Business Roundtable พบว่าสถานประกอบการมากกว่าร้อยละ 52 พบว่าแรงงาน
ในสถานประกอบการนั้นมีปัญหาขาดแคลนทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานที่มีทักษะ
ความรู ้ ท างด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ ศ วกรรม และคณิ ต ศาสตร์ ทั ้ ง นี ้ ง านศึ ก ษาของ Deloitte
Development LLC & The Manufacturing Institute (2011) พบว่า แม้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีอัตรา
ว่างงานที่สูงมาก ก็ไม่ช่วยให้สถานประกอบการสามารถค้นหาแรงงานที่มีทักษะเหมาะสมกับงานได้ เนื่องจาก
แรงงานที่ว่างงานนั้นกลับไม่มีทักษะที่เพียงพอ หรือไม่มีทักษะตามที่สถานประกอบการต้องการ นอกจากนี้
ปัญหาดังกล่าวยังมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงได้อีกในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทักษะที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิต และสิ่งสำคัญในการแก้ไขปัญหาในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น คือปัจจุบันสถานประกอบการส่วนใหญ่ยังคง
ใช้วิธีเดิมๆ เป็นระยะเวลานานในการแก้ไขปัญหาช่องว่างทักษะ ซึ่งวิธีดังกล่าวเริ่มไม่ได้ผลในแง่ปฏิบัติ แล้ว จึง
จำเป็นที่จะต้องศึกษาหาวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยเครื่องมือใหม่มาเป็นหลักในการช่วยบริหารจัดการในการแก้ไข
ปัญหา ซึ่งอาศัยสถานประกอบการเพียงฝ่ายเดียวจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ทั้งหมด
ปัญหาช่องว่างของทักษะในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักด้วยกัน
ได้แก่ ( Business Roundtable, 2017)

- 20 1. การขาดแคลนทักษะที่จำเป็นขั้นพื้นฐานของแรงงาน โดยครอบคลุมทั้งทักษะด้านความรู้
(Hard skill) และทักษะทางความคิด (Soft skill) ของแรงงาน
2. การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะเฉพาะทาง
3. การขาดแคลนแรงงานที่ มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และ
คณิตศาสตร์ (STEM)
ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับตลาดแรงงานนั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก 4 ฝ่าย
ด้วยกัน ทั้งแรงงาน สถานศึกษา สถานประกอบการ ตลอดจนรัฐในฐานะผู้ออกนโยบายซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่
สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงาน ทั้งนี้เป็นการยากหากอาศัยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการแก้ไขปัญหา
จำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกหน่วยงาน ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการสร้างทักษะที่ถูกต้อง เหมาะสมกับ
แรงงาน ซึ่งในการแก้ไขปัญหานั้น อาจใช้มาตรการต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดความร่วมมือที่
ดีต่อกัน เช่นมาตรการด้านภาษีแก่สถานประกอบการให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา นอกจากนี้รัฐควรเป็น
ตัวกลางในการออกนโยบายการสนับสนุน ตลอดจนช่วยในการรวบรวมข้อมูลของตลาดแรงทั้งจากสถาน
ประกอบการในฐานะของผู้ที่กำหนดความต้องการแรงงาน และข้อมูลจากสภาศึ กษาซึ่งเป็นแหล่งผลิตแรงงาน
ไปสู่แรงงาน เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และเกิดการตัดสินใจในการฝึกฝนทักษะที่ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
ปัจจุบันมีหน่วยงานมากมายในประเทศสหรัฐอเมริกาที่คอยดูแล รวบรวมข้อมูล และวัดระดับ
ความพร้อมของแรงงานที่เข้าทำงานในตลาดแรงงาน โดยหน่วยงายจะรวบรวมข้อมูลทางสถิติด้านต่างๆ มา
เป็นตัวชี้วัดความพร้อมของแรงงานโดยรวม อาทิเช่น คะแนนสอบของนักเรียนในการทดสอบระดับรัฐ สัดส่วน
ของผู ้ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ ใบประกาศคุ ณ วุ ฒ ิ จ าก The General Education Development (GED) เป็ น ต้ น ซึ ่ ง จะมี
หน่วยงานคอยกำดับดูแลหลายหน่วยงานด้วยกัน เช่น The College and Career Readiness and Success
Center the American Institutes for Research ที่รวบรวมข้อมูลและแสดงสถิติความพร้อมในการทำงาน
ของแรงงานที่เข้าสูงตลาด โดยใช้สถิติของสถานศึกษาเป็นหลั กในการชี้วัด นอกจากนี้ยังมีหน่วยงาน U.S.
Chamber of Commerce Foundation , U.S. Department of Education เป็นต้น
4.3.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน
-

การร่วมมือสร้างทักษะแรงงานระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษา

โดยความร่วมมือดังกล่าวอาจจะเริ่มจากสถานประกอบการ หรือสถานศึกษาก็ได้ ความ
ร่วมมือดังกล่าวจะช่วยในการสื่อสารความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ และการ
สร้างทักษะแรงงานที่เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานของสถานศึกษา ทั้งนี้สถานประกอบการ
อาจมีบ ทบาทในการรับ ผู้เรียนเข้าฝึกงานที่ส ถานประกอบการ ซึ่งวิธ ีดังกล่าวนั้นสถาน

- 21 ประกอบการกว่าร้อยละ 70 นิยมใช้วิธีนี้ในการแก้ปัญหา และมีความเห็นว่าสามารถแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนทักษะได้ดีที่สุด โดยอาจกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาก็
ได้และการสนับสนุนด้านอื่น ๆ แก่สถานศึกษา เช่น การออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมต่อการ
ทำงานร่วมกับสถานศึกษา การเข้าไปอบรมให้ความรู้โดยตรงกับผู้เรียน เป็นต้น
-

การส่งเสริมให้มใี บประกาศนียบัตร หรือใบรับรองคุณสมบัติทักษะด้านต่าง ๆ

จุดประสงค์หลักของการการส่งเสริมให้มีใบประกาศนียบัตร หรือใบรับรองคุณสมบัติทักษะ
ด้านต่าง ๆ นั้นเพื่อให้แรงงานให้ความสำคัญในการอบรมความรู้พิเศษเพิ่มเติมจากเดิมที่มี
โดยใช้ใบประกาศนียบัตร หรื อใบรับรองคุณสมบัติเป็นหลักฐานในการรับรองความรู้เฉพาะ
ด้านที่สถานประกอบการต้องการ ทั้งนี้หลักสูตรการเรียนนั้นอาจเป็นหลักสูตรที่ออกแบบ
ร่วมกับสถานประกอบการ หรืออาจได้รับการสนับสนุนจากสถานประกอบการเอง ทั้งนี้สถาน
ประกอบการเองต้องให้ความสำคัญ ใบประกาศนียบัตร หรือใบรับรองคุณสมบัติทักษะด้าน
ต่าง ๆ ด้วย เพื่อให้สิ่งดังกล่าวเป็นสื่อกลางในการแสดงทักษะ และความสามารถของแรงงาน
หรือเป็นตัวกลางข้อมูลระหว่างแรงงานและสถานประกอบการ ทั้งนี้การจะวิธีนี้เป็นที่ยอมรับ
ได้ การฝึกอบรมเพื่อให้ได้ใบประกาศนียบัตร หรือใบรับรองคุณสมบัตินั้นจะต้องมีมาตรฐานที่
ชัดเจน และเป็นกลาง สามารถที่จะสะท้อนความสามารถของแรงงานได้จริง ถึงจะเป็นผล
โดยแรงงานจะเข้าเรียนรู้เพื่อให้ได้ทักษะเพิ่มเติมตามที่สถานประกอบต้องการ และเป็น
แรงจูงใจให้แรงงานพัฒนาทักษะตนเองเพื่อให้ได้งาน ในขณะเดียวกันสถานประกอบการก็จะ
ได้ประโยชน์จากการทีไ่ ด้รับแรงงานที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการเข้าทำงาน
-

การเพิ่มทักษะแรงงานโดยการสนับสนุนของสถานประการเอง

เป็นวิธีที่นิยมเป็นอย่างมากสำหรับสถานประกอบการส่วนใหญ่ โดยสถานประกอบการนั้นจะ
เพิ่มทักษะแรงงานให้ตรงกับความต้องการ โดยการอบรมด้วยหลักสูตรของสถานประกอบการ
เอง การอบรมภายในสถานประกอบการ และการแนะนำโดยแรงงานที่มีประสบการณ์ เป็น
ต้น แต่ทั้งนี้พบว่าทักษะบางอย่างนั้ นไม่ส ามารถ หรือยากที่สร้างทักษะดังกล่าวที่ส ถาน
ประกอบการต้องการให้กับแรงงานที่มีอยู่ในสถานประกอบการได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะ
ทางความคิด เช่น ทักษะในการแก้ไขปัญหา เป็นต้น (Deloitte Development LLC & The
Manufacturing Institute, 2011)
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2.4.1 สถานการณ์ด้านความต้องการกำลังคน
จากการสำรวจข้ อ มู ล ของ The Employer Perspectives Survey 2016 พบว่ า สถาน
ประกอบการกว่าร้อยละ 48 ประสบความสำเร็จในการรับสมัครแรงงานที่มีคุณสมบัติตรงตามต้องการเข้า
ทำงานในสถานประกอบการ ซึ่งเป็น สัดส่ว นที่เพิ่ม ขึ ้นเมื่ อเทีย บกับ ข้ อมูล ในปี ก่ อน ทั้งนี้พบว่ามี ส ถาน
ประกอบการเพียงร้อยละ 5 เท่ านั้นที่ไม่สามารถรับสมัครพนักงานที่มีความสามารถตามที่กำหนดบรรจุลง
ตำแหน่งงานได้ นอกจากนี้ข้อมูล จาก British Chambers of Commerce Quarterly Economic Survey
2018 เมื่อเทียบระหว่างภาคการผลิต และภาคบริการแล้ว พบว่าภาคการผลิตประสบปัญหาในการรับสมุคร
แรงงานเข้าทำงานในสถานประกอบการมากกว่า โดยภาคการผลิตนั้นส่วนใหญ่จะเผชิญปัญหาขาดแคลน
แรงงานมีฝีมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ในขณะที่ภาคบริการจะขาดแคลนแรงงานประเภทผู้จัดการ ผู้บริการ
และจากข้ อ มู ล การสำรวจจาก CBI / Pearson Education and Skills Survey 2017 พบว่ า ใน
อนาคตอีก ประมาณ 3-5 ปีข้างหน้า ภาคธุรกิจที่ต้องการบุคลากรที่มีทักษะระดับกึ่งฝีมือขึ้นไปมากที่สุดได้แก่
ภาคก่อสร้าง ภาคบริการ และภาคค้าปลีกและการขนส่งกระจายสินค้า ตามลำดับ โดยแรงงานที่มีความ
ต้องการสูงสุดโดยเฉลี่ย ได้แก่ แรงงานระดับหัวหน้างาน/ผู้จัดการ แรงงานฝีมือ และแรงงานกึ่งฝีมือ ตามลำดับ
ซึ่งสถานประกอบการกว่าร้อยละ 61 นั้นไม่มั่นใจว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาทักษะของแรงงานได้ในอนาคต 3-5
ปีข้างหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการผลิต และภาคก่อสร้างกว่าร้อยละ 49 ไม่มั่นใจว่าจะสามารถหา
แรงงานมีฝีมือเข้ามาทำงานในสถานประกอบการได้ในอนาคต และในส่วนของภาคธุรกิจดิจิตอลนั้นพบว่ากว่า
ร้อยละ 50 นั้นประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะสูง (Study International Staff , 2018)
จากตารางที่ 2.7 นั้นจะเห็นว่า จำนวนของนักเรียนที่เข้าศึกษามหาวิทยาลัยในสาขาต่าง ๆ
นั้นไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก โดยจะเห็นได้ชัดเจนว่าอุตสาหกรรมที่ใช้
ความรู้ด้านสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) นั้นมีจำนวนผู้เข้าเรียนน้อยมาก
เมื ่ อ เที ย บกั บ จำนวนที ่ ต ลาดแรงงานต้ อ งการ โดยเฉพาะอย่ า งยิ ่ ง ในอุ ต สาหกรรมกิ จ กรรมทางวิ ช าชี พ
วิทยาศาสตร์ และเทคนิค ซึ่งคาดว่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด โดยคาดว่าจะมีความ
ต้องการแรงงานในอุ ตสาหกรรมส่ว นเพิ่ มสูง ขึ้นเป็น 142,000 คนต่อปี ในปี 2023 ในขณะเดียวกั น ใน
อุตสาหกรรมศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการนั้นกลับมีผู้เข้าเรียนสูงกว่าจำนวนแรงงานที่ตลาดต้องการ
เป็นจำนวนมาก (Study International Staff , 2018)
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โดยเฉลี่ยในแต่ละสาขา
อุตสาหกรรม

ความต้องการ
แรงงานโดย
เฉลี่ยต่อปี

จำนวนของผู้เข้า
เรียน

ความแตกต่าง
(ร้อยละ)

กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค

72,000

21,970

-69.49%

การก่อสร้าง

28,000

9,310

-66.75%

การศึกษา

50,000

16,745

-66.51%

กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์

133,000

64,115

-51.79%

การผลิต

59,000

34,020

-42.34%

ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

44,000

26,100

-40.68%

กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย

94,000

79,095

-15.86%

ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
19,000
50,340
164.95%
ที่มา : ONS average industry vacancies 2018 and HESA full-time, first degree university
enrolments 2017. Source: Bidwells
2.4.2 ปัญหาช่องว่างทักษะ
สหราชอาณาจักรเป็นอีกแห่งที่ประสบปัญหาช่องว่างของทักษะแรงงานมาเป็นระยะเวลานาน
เช่นกัน ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวนั้น มีส าเหตุจากพัฒ นารูปแบบอุตสาหกรรมไปสู่แนวคิดการผลิตแบบใหม่ ที่
ผสมผสานกับระหว่างการผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และความเป็นดิจิตอล หรือที่เรียกกันว่า การปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ประกอบกับ การถอนตัว ออกจากสหภาพยุโ รปของสหราชอาณาจั กร หลังการลง
ประชามติในวันที่ 23 มิถุนายน 2016 ส่งผลให้ปัญหาให้ปัญหาด้านแรงงานของสหราชอาณาจักรทวีความ
รุนแรงยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันยังไม่มีใดหน่วยงานในสหราชอาณาจักรรับผิดชอบเรื่องการสำรวจลักษณะและขนาด
ของปัญหาช่องว่างทักษะโดยตรง (The Edge Foundation , 2018)
นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยสำคัญที่ก่อนให้เกิดปัญหาช่องว่างทักษะสูงสุดจากการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการ ได้แก่ (The Edge Foundation , 2018)
1. การแข่งขันของสถานประกอบการในการคัดเลือกแรงงานที่มีคุณสมบัติดี มีประสิทธิภาพ
ในการทำงาน ร้อยละ 62
2. การขาดแคลนแรงงานคุณสมบัติที่เหมาะสม ร้อยละ 55
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นำไปต่อยอดในการทำงานได้ ร้อยละ 50
4. การแนะแนวทางการศึกษานั้นไม่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
ร้อยละ 49
5. การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้า งธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้ต่อทักษะที่สถานประกอบการต้องการ
เปลี่ย นแปลงไป แต่ส ถานศึก ษานั ้น ไม่ ไ ด้ มี การเปลี ่ยนแปลงหลั กสู ตรการศึ ก ษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ร้อยละ 35
6. แรงงานที่มีความสามารถย้ายออกไปทำงานที่ประเทศอื่น ร้อยละ 26
7. การเข้าถึงแรงงานที่มีทักษะความสามารถเป็นไปได้ยากร้อยละ 12
8. ปัจจัยอื่น ๆ ร้อยละ 9
2.4.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน
การให้ความร่วมมือในการสื่อสารข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ
และสถานศึกษา
สหราชอาณาจั ก รประสบปั ญ หาการขาดแคลนแรงงานในภาคก่ อ สร้ า งเป็ น อั น มาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพวิศวกร ดังนั้นแล้วสถานประกอบการควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
กับสถานศึกษา เพื่อผลักดันให้นักเรียนเข้าศึกษาทางด้านสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) ให้มากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านปริมาณ และด้านคุณภาพ เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน อีกทั้งสร้างความเข้าใจถึงบทบาทอาชีพ
ข้อมูล หน้าที่ในการทำงาน ทักษะที่จำเป็น ต่ อการทำงาน สามารถทำให้นักเรีย นเ ห็ น
ความสำคัญของอาชีพดังกล่าวต่อสังคมและตลาดแรงงาน
การเพิ่มบุคลากรในการสอนทางด้านสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และ
คณิตศาสตร์ (STEM)
การเพื่อบุคลาทางการสอนในสาขาที่ต้องการสนับสนุนมีความจำเป็นอย่างมากต่อการผลิต
บุคลากรที่มีคุณภาพ ซึ่งบุคลากรทางการสอนดังกล่ าวควรที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้
ความสามารถสู ง เพื ่ อ ให้ ก ารสอนดำเนิ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยพบว่ า ในสถาน
ประกอบการที่ทำงานเกี่ยวข้องทางด้านสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และ
คณิตศาสตร์ พบปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะตรงตามความต้องการประมาณร้อยละ
97 และในภาคการเงิน พบว่าสถานประกอบการจำนวนร้อยละ 96 เผชิญปัญหาดังกล่าว
เช่นกัน (Study International Staff , 2018)
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การแก้ไขปัญหาโดยเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกคนเข้าทำงานให้มีความหลายหลาก
และสามารถค้นหาแรงงานที่มีทักษะตามที่สถานประกอบการต้องการได้
เนื่องจากปัจจุบันนั้นสถานประกอบการส่วนใหญ่ค่อนข้างให้ความสำคัญกับทักษะทาง
ความคิด (Soft skill) เป็นอันมาก แตกต่างจากแต่เดิมที่ให้ความสำคัญเฉพาะทักษะด้าน
ความรู้ (Hard skill) จึงทำให้สถานประกอบการนั้นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการในการรับสมัคร
แรงงานใหม่ โดยจะเพิ่มกระบวนการในการทดสอบทักษะทางความคิด เพื่อให้ได้แรงงานที่
มีทักษะตามที่สถานประกอบการต้องการ วิธีดังกล่าวค่อนข้างเป็นที่นิยมกว่าร้อยละ 74
ของสถานประกอบการในสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นประเทศที่สามารถลดปัญหาช่องว่างของ
ทั ก ษะแรงงานได้ ด ี ท ี ่ ส ุด ในปี พ.ศ. 2560 (QS Intelligence Unit, 2018) โดยมี ส ถาน
ประกอบการในในสหราชอาณาจักรเพียงร้อยละ 18 เท่านั้นที่ใช้วิธีการรับสมัครแรงงาน
แบบเดียว (The Edge Foundation , 2018)
การสร้างมาตรการป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป
ของสหราชอาณาจักร
การถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรนั้น ส่งผลให้ต่อการกำหนดระเบียบ
ควบคุมคนเข้าเมือง แต่จะมีการวางกรอบกำหนดเงื่อนใขให้ประชากรของทั้งสองฝ่าย เคลื่อนย้ายผ่านแดนกัน
ได้ เพื่อศึกษาเล่าเรียนและทำงาน โดยสหราชอาณาจักรนั้นเป็นประเทศที่มีการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีจำนวน
มาก รวมถึงผู้ที่ย้ายเข้ามาศึกษาต่อ จึงทำให้ชาวสหราชอาณาจักรที่มีความคิดแบบอนุรักษ์นิ ยมไม่พอใจใน
ประเด็นดังกล่าว นำมาสู่การลงประชามติเพื่อของแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป ซึ่งหากเกิดการถอนตัวเกิดขึ้น
แล้วมีแนวโน้มที่แรงงานจำนวนมากจะย้ายออกจาก สหราชอาณาจักรโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานที่มีฝีมือ มี
ระดับทักษะสูง ( Bryson, Green , Collinson , & Sevinc, 2018) เนื่องจากปัจจุบันสหราชอาณาจักรมีกำลัง
แรงงานทั้งหมด 32 ล้านคน เป็นผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหภาพยุโรป 2.4 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 8 ของ
จำนวนแรงงานทั้งหมด ซึ่งภาคอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มที่แรงงานจะย้ายออกจากสหราชอาณาจักรสูดสุดได้แก่
อุตสาหกรรมเทคโนโลยี อุตสาหกรรมการบริการและกฎหมาย และอุต สาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
ตามลำดับ (KPMG, 2017) นอกจากนี้แล้วอาจะส่งผลให้มีจำนวนผู้เข้ามาศึกษาในสหราชอาณาจักรลดลง ซึ่ง
จะส่งผลลบต่อตลาดแรงงานอย่างชัดเจน
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2.5.1 สถานการณ์ด้านความต้องการกำลังคน
ยุโรปมีแนวทางในการเตรียมกำลังคนให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันและอนาคต จึงมีความต้องการกำลังคนที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ยุโรป
สามารถแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ได้ โดยทักษะที่เป็นที่ต้องการและคาดว่าจะต้องการเพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่องใน
อนาคตคือ e-skill และทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
(Computer science) แต่จำนวนผู้ที่จบการศึกษาและเข้าทำงานที่เกี่ยวข้องกับทักษะดังกล่าวยังมีจำนวนไม่
เพียงพอ ซึ่งจะทำให้เกิดช่องว่างทักษะ e-skill ตามมา (EMERALDINSIGHT, 2013)
ผลจากการขาดแคลนทักษะและช่องว่างทักษะ ทำให้ยุโรปมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศใน
ภูมิภาคอื่น ๆ น้อยลง และผลผลิตที่ได้ลดลงในอุตสาหกรรมที่ประสบปัญหาขาดแคลนทักษะ จากข้อมูลในปี
2013 พบว่ายังขาดกำลังคนที่มีทักษะไม่เป็นไปตามที่นายจ้างต้ องการคิดเป็น 40% โดยประมาณ (Cedefop,
2015) ประเทศที่มีแนวโน้มของการขาดแคลนทักษะที่นายจ้างต้องการรุนแรงมากขึ้นในช่วงปี 2006-2014
ได้แก่ ออสเตรีย บัลแกเรีย เยอรมนี และกรีซ (ManpowerGroup, 2014) โดยภาพรวมยุโรปต้องการกำลังคน
ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทักษะด้านเทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสาร และคาดการณ์ว่า ในปี 2020 มีความ
ต้องการกำลังคนที่เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ โดยประมาณ 900,000 คน โดยเป็นกลุ่มคนที่มีการศึกษาด้านวิชาชีพ
ขั้นสูง เน้นศึกษาด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และการพัฒนาแอปพลิเคชัน ด้านสุขภาพในงานบริการด้าน
สุขภาพ ด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและช่างเทคนิคควบคุมกระบวนการผลิต และด้านการศึกษา ทั้งใน
มหาวิทยาลัยและครูผู้เชี่ยวชาญในโรงเรียน นอกจากความต้องการกำลังคนที่มีทักษะสูงดังกล่าวแล้ว ยัง
ต้องการกำลังคนกลุ่มไร้ทักษะที่ทำงานในอุตสาหกรรม ก่อสร้าง และการท่องเที่ยว เพิ่ มขึ้นด้วย (European
Commission,2014)
2.5.2 ปัญหาช่องว่างทักษะ
ข้อมูลจาก OCDE พบว่าปัจจุบันกำลังคนไม่ต่ำกว่า 80 ล้านคนในยุโรปที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่
นายจ้างต้องการ นั่นคือ จะมีคนงานทั้งที่มีคุ ณสมบัติเกินและต่ำกว่าที่นายจ้างต้องการ ซึ่งเกิดขึ้นกับคนงาน
ร้อยละ 42 ในประเทศกรีซ ร้อยละ 41 ในโปรตุเกส และร้อยละ 37 ในเยอรมนี ทักษะที่เป็นที่ต้องการของ
นายจ้างมากที่สุด คือ กลุ่มงานที่มีทักษะสูง โดยเฉพาะ ผู้จัดการ กลุ่มงานสุขภาพ ครูอาจารย์ และกลุ่มงาน
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยพบว่าประเทศฟินแลนด์ เนเธอร์แลนด์ และสวีเดน ขาด
แคลนแรงงานกลุ่มทักษะสูงดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 95 ประเทศฮังการี โรมาเนีย และบัลแกเรีย ต้องการ
แรงงานทักษะระดับกลางคิดเป็นร้อยละ 40 ซึ่งผลกระทบจากการขาดแคลนทักษะนี้ทำให้ผู้ประกอบการเผชิญ
กับปัญหาเรื่องการจ้างคนที่มีคุณสมบัติต่ำกว่าที่ต้องการ ทำให้นายจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายและเวลาเพื่อฝึกทักษะ
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(EURACTIV, 2019)
ข้อมูลแสดงช่องว่างทักษะที่เกิดขึ้นปัจจุบัน แบ่งเป็นภูมิภาคในยุโรป โดยจะคิดเป็นคะแนนความสำคัญ
ของทักษะที่นายจ้างให้ เทียบกับคะแนนความพึงพอใจที่ได้จากการทำงานของแรงงานที่ได้รับการจ้างงาน ใน
ยุโรปตะวันตะวันตก เกิดปัญหาช่องว่างทักษะรุนแรง ในหลายกลุ่มทักษะ เช่น ทักษะด้านการสื่อสาร มีคะแนน
ความสำคัญที่ 95 คะแนน แต่นายจ้างประเมินความพึงพอใจจากการทำงานของคนงานที่ 69 คะแนน ทักษะ
ด้านการแก้ปัญหา มีคะแนนความสำคัญ 96 แต่มีคะแนนความพึงพอใจ 75 คะแนน ทักษะด้านการทำงานเป็น
ทีม มีคะแนนความสำคัญ 95 คะแนน แต่ประเมินความพึงพอใจ 82 คะแนน ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์
คะแนนความสำคัญ 77 แต่มีคะแนนความพึงพอใจ 69 คะแนน และทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล คะแนน
ความสำคัญ 85 แต่มีคะแนนความพึงพอใจ 78 คะแนน ในยุโรปตะวันออก เกิดปัญหาช่องว่างทักษะรุนแรง ใน
หลายกลุ่มทักษะ เช่น ทักษะด้านการแก้ ปัญหา มีคะแนนความสำคัญ 96 แต่มีคะแนนความพึง พอใจ 73
คะแนน ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล คะแนนความสำคัญ 89 แต่มีคะแนนความพึงพอใจ 72 คะแนน ทักษะ
ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ คะแนนความสำคัญ 86 แต่มีคะแนนความพึงพอใจ 71 คะแนน ทักษะด้านการ
ทำงานเป็นทีม มีคะแนนความสำคัญ 94 คะแนน แต่ประเมินความพึงพอใจ 83 คะแนน ทักษะด้านการเจรจา
ต่อรอง มีคะแนนความสำคัญ 74 คะแนน แต่ประเมินความพึงพอใจ 64 คะแนน และทักษะด้านการสื่อสาร มี
คะแนนความสำคัญ 92 คะแนน แต่ประเมินความพึงพอใจเพียง 83 คะแนน
สาเหตุที่ทำให้เกิดช่องว่างทักษะในยุโรปมาจาก เด็กจบใหม่หรือกำลังคนที่มีอยู่ไม่ได้รับการฝึกฝนและ
เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับทักษะที่ผู้ประกอบการต้องการ ซึ่งประกอบกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่เข้า
มาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจ้างงาน ทำให้ทักษะของกำลังคนที่มีอยู่ไม่เ พียงพอหรือไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการกำลังคนที่มีทักษะสูงขึ้น นั่นคือยิ่งมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีมากขึน้ ก็มีแนวโน้มที่จะเกิดช่องว่าง
ทักษะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย (QS INTELLIGENCEUNIT, 2018)
2.5.3 แนวทางการแก้ไขปัญหา
ยุโรปมีการแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนทักษะและช่องว่างทักษะอย่างต่อเนื่อง มีแนวทางดังนี้
- การร่วมมือกัน พัฒ นาทักษะของแรงงาน จากทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันส่งเสริมและพัฒ นา
กำลังคน เพื่อพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ e-skills ตามที่นายจ้างต้องการ ที่ผ่านมามีการทำงานร่วมกัน
ของรัฐบาล นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญ สถาบันการศึกษที่เป็นพันธมิตร อุตสาหกรรม และองค์กร
เอกชน เพื่อหาวิธีการใหม่ ๆ ในการใช้เทคโนโลยีสำหรับผลักดันและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยมี
การพัฒนาทักษะกำลังคนควบคู่ไปด้วย มีการเปลี่ยนแปลงและบูรณาการนโยบายการศึกษาและ ICT
ให้สอดคล้องกันมากขึ้น เพื่อให้คนงานมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน IT เพิ่มขึ้น
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และทำให้คุณภาพของการสอนทักษะ ICT ให้กับกำลังคนทุกประเทศในยุโรปอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน
(EMERALDINSIGHT, 2013)
- ตั้งแต่หลังปี 2007 ยุโรปได้แก้ไขปัญหาช่องว่างทักษะที่เกิดขึ้น โดยมี การลงทุนในการปรั บปรุง
ขอบข่ายของสถาบัน ซึ่งควบคุ มความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาและการทำงานให้ส อดคล้ องกัน
รวมถึงพัฒนาทักษะในระดับท้องถิ่น มีการใช้รูปแบบทางอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยรวบรวมข้อมูล
ทักษะของผู้สมัครงาน เพื่อจัดหางานให้ตรงกับตำแหน่งงานที่ว่างอยู่ มี การพัฒนาและออกแบบใหม่
หลักสูตรการฝึกอบรมงาน ให้สอดคล้องตามความต้องการแรงงานในแต่ละภาคส่วนและในแต่ละกลุ่ม
อาชีพที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ (Cedefop, 2015)
- อีกแนวทางหนึ่งคือ การให้ข้อมูลที่ชัดเจนครบถ้วนเกี่ยวกับอาชีพหรืองานต่าง ๆ การสร้างระบบข้อมูล
ที่เชื่อถือได้สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนสามารถช่วยลดปัญหาในอนาคตได้ และข้อมูลต่าง ๆ ยังช่วย
เป็นแนวทางการศึกษาเพิ่มเติมให้กับกำลังคนที่ต้องการจะพัฒนาทักษะด้วย (EURACTIV, 2019)
2.6 การประเมินความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
CSAI (2018) ให้ความหมายของผู้ที่มีความในการเข้าสู่ตลาดแรงงานว่า เป็นผู้ที่สามารถหางานทำ
สามารถรักษาตำแหน่งงานที่ทำ และสามารถพัฒนาตนเองเพื่อเติบโตในสายงานได้ Hooker and Brand
(2009) ให้ ความหมายของผู้ที่มี ความพร้ อมในการเข้ าสู่ตลาดแรงงานว่าหมายถึง ความพร้อมที่จะสำเร็จ
หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับหน่วยกิตโดยไม่ต้องได้รับการแก้ไข และมีคุณสมบัติสำคัญ 3 ประการ คือ
1) มีทักษะด้านวิชาการที่เพียงพอสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในบริบ ทของการทำงานได้ 2) วุฒิภาวะและ
คุณลักษณะที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน และ 3) มีความพร้อมในการเรียนรู้ เพิ่มเติมเพื่อให้
สามารถพัฒนาตนเองได้ภายหลังจากการได้งานทำแล้ว1
สำหรับตัวบ่งชี้เบื้องต้นที่ใช้ประเมินความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงงาน Ashley M. Cromwell,
Katie Larsen McClarty, and Sarah J. Larson (2013) ได้เสนอตัวบ่งชี้ระดับ ความพร้อมในการทำงานที่
ระดับมัธยมและโรงเรียนมัธยมที่ทำนายความสำเร็ จ แบ่งออกเป็นสามหมวดหมู่ : คะแนนการประเมิน (เช่น
คะแนนสอบ SAT) ความแม่นยำของหลักสูตร และตัวบ่งชี้เพิ่มเติม (เช่น การเข้าร่วมหรือมีส่วนผลของนักเรียน)
ที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จ ความรู้เกี่ยวกับตัวชี้วัดเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ดูแลระบบนักการศึกษาและ
นักเรียนที่ทำงานเพื่อพิจารณาว่ านักเรียนมีความก้าวหน้าต่อการประสบความสำเร็จในแรงบันดาลใจจากการ
เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และพร้อมเข้าสู่การทำงานหรือไม่ นายจ้างต้องพิจารณาเองว่ามีความจำเป็น
ที่จะรับลูกจ้างที่มีการศึกษา และ/หรือความพร้อมในการทำงานขนาดไหน โดยต้องพิจารณางานที่จะให้ลูกจ้าง
ทำว่าเป็นงานที่ต้องการแรงงานฝีมือระดับใด มีความชำนาญเฉพาะทางหรือไม่ นอกเหนือจากการศึกษาที่สูง

Hooker, S., & Brand, B. (2009). Success at every step: How 23 programs support youth on the path to
college and beyond. Washington, DC: American Youth Policy Forum.
1

- 29 ความพร้อมทางด้านอาชีพก็เป็นหนึ่งในทักษะที่จะส่งสัญญาณให้นายจ้างรับรู้ และมีโอกาสเข้าสู่ตลาดแรงงาน
มากขึ้น
ตารางที่ 2.8 ตัวบ่งชี้ความพร้อมในการทำงานและการเข้าสู่วิทยาลัย
Postsecondary Indicators

Late High School Indicators

Graducation

SAT and ACT scores

Cumulative GPA

AP exam scores

Immediate and continuous
enrollment

Core curriculum
Course grades/GPA

Transfer from a two-year to a fourBehavior
year institution
Motivation
Credits earned
Contextual knowledge
FYGPA

Earlier Indicator
EXPLORE,PLAN,ReadiStep,
and PSAT/NMSQT scores
Course rigor
Course grades/GPA
Attendance
Behavior
Motivation

Grades in entry-level, creditbearing courses
Course placement

ที่มา : Cromwell, McClarty and Larson (2013)
2.6.2 ความพร้อมในด้านอาชีพและตลาดแรงงาน
สำหรับแรงงานที่มีความพร้อมในด้านอาชีพ หรือได้รับหลักสูตรในโรงเรียนที่ส่งเสริมความพร้อมทาง
อาชี พ โดยเฉพาะหลั ก สู ต ร College and Career Readiness (CCR) จาก Communities in Schools
(2015) และ CIS (2014) หลักสูตร CCR ในโรงเรียน ทำให้โรงเรียน PK-12 มีผู้ประสานงานเว็บไซต์เพื่อช่วยใน
การสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับธุรกิจในท้องถิ่นหน่วยงานชุมชนและอาสาสมัครเพื่อช่วยโรงเรียนในการ
ประชุม CCR ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของนักเรียน
จากการศึกษาของ Kaylin and Staff (2012) พบว่า การทำงานในช่วงวัยรุ่นยังสามารถจัดให้ มีการ
ฝึกอบรมสายอาชีพและช่วยให้คนหนุ่มสาวพัฒนาทักษะที่อ่อนนุ่มเช่น การตรงต่อเวลา ความน่าเชื่อถือ และ
การทำงานเป็นทีมที่นายจ้างให้ความสำคัญ นอกจากนี้ผู้สนับสนุนงานเยาวชนยังเน้ นย้ำว่า หัวหน้างานและ
เพื่อนร่วมงานในสภาพแวดล้อมที่มีโครงสร้างและมีประสิทธิผล ในระยะสั้ นวัยรุ่นหลายคนเรียนรู้เกี่ยวกับการ
ทำงานโดยการทำงาน แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ว่ า ความพร้ อ มในด้ า นอาชี พ ทำให้ แ รงงานมี ส ั ญ ญาณที ่ จ ะเข้ า สู่

- 30 ตลาดแรงงานได้ง่าย นอกเหนือจากการมอบทักษะที่จำเป็นต่ ออาชีพให้แก่เยาวชนงานเหล่านี้ยังสามารถ
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะที่อ่อนนุ่มเช่นความน่าเชื่ อถือความน่าเชื่อถือและความตรงต่อเวลา งานที่ดีสามารถ
ปรับปรุงโอกาสการจ้างงานในอนาคตโดยช่วยให้เยาวชนพัฒนาเครือข่ายเพื่อนร่วมงานที่สามารถช่วยในการนำ
ทางโอกาสการจ้างงานและใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง สอดคล้องกับมุมมองเชิงบวกนี้มากขึ้น วัยรุ่นและผู้ปกครองส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นที่ดีต่อการจ้างงานวัยรุ่น เยาวชนสนุกกับการทำงานและผู้ปกครองเชื่อว่าประสบการณ์การ
ทำงานในช่วงต้นสามารถให้ทักษะที่สำคัญแก่บุตรหลานได้
2.6.3 แนวทางการประเมินความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
แนวทางการประเมินความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ถูกพัฒนาขึ้นมาควบคู่กับวิธีการในการ
เตรียมความพร้อมในการทำงานของผู้เรียนสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 แนวทางหลัก คือ 1) ประเมินจาก
คะแนนสอบหรือเกรดเฉลี่ยสะสมจากหลักสูตรที่ใช้ในสถานศึกษา 2) ประเมินจากคะแนนสอบหรือเกรดเฉลี่ย
สะสมที่ได้จากการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบทวิภาคีหรือทวิศึกษา และ 3) การประเมินจากผลการฝึกงานหรือ
การทำงานจริ ง (Rowan-Kenyon et al., 2017; CSAI, 2018; Susman, 2019) แต่ ล ะแนวทางมี วี ก าร
ประเมิน วัตถุประสงค์ และข้อจำกัดแตกต่างกันไป รายละเอียดตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 2.9
ตารางที่ 2.9 การประเมินความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
แนวทางในการประเมิน
วัตถุประสงค์ในการประเมิน
ข้อจำกัดในการประเมิน
ประเมิ น จากคะแนนสอบหรื อ เพื่อประเมิน ทั กษะทางวิ ช าการ สมมติฐานของการประเมินแบบนี้
เกรดเฉลี่ยสะสมจากหลักสูตรที่ใช้ ตามทีก่ ำหนดไว้ในหลักสูตร
คือ หลักสูตรได้รับการออกแบบ
ในสถานศึกษา
มาให้สอดคล้องกับโลกของการ
ทำงาน และการจัดการเรียนการ
สอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึง่
ในความเป็นจริงแล้ว หลักสูตรใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนใหญ่
เป็นการเตรียมนักเรียนเพื่อการ
เรียนในขั้นทีส่ ูงขึน้ มากกว่าที่จะ
เตรียมนักเรียนเพื่อให้มีความ
พร้อมในการทำงานภายหลักจาก
การจบการศึกษาในแต่ละช่วงชั้น
จึงทำให้ผลการประเมินที่ได้กับไม่
สอดคล้องกับระดับความพร้อมใน
การเข้าสู่ตลาดแรงงาน

- 31 แนวทางในการประเมิน
วัตถุประสงค์ในการประเมิน
ประเมิ น จากคะแนนสอบหรื อ เพื่ อประเมินทักษะด้านวิช าการ
เกรดเฉลี ่ ย สะสมที่ ไ ด้ จ ากการ และทักษะด้านการทำงานควบคู่
จัดการเรี ย นรู้ด้วยระบบทวิภาคี กัน
หรือทวิศึกษา

ข้อจำกัดในการประเมิน
การจัดการหลักสูตรทวิภาคีและ
ทวิศึกษาให้ประสบความสำเร็จ
สถานศึกษาทีจ่ ัดการศึกษาใน
ลักษณะนี้จะต้องมีความพร้อม
ด้านบุคลากร สถานที่ อุปกรณ์
และทรัพยากรในการจัดการ
เรียนรู้ ที่มีความทันสมัย
สอดคล้องกับสภาพของ
ตลาดแรงงานในขณะนั้น รวมถึง
เป็นการจัดการศึกษาที่สอดคล้อง
กับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในแต่ละพื้นที่ และ
ผู้เรียนทราบถึงศักยภาพของ
ตนเองว่าเหมาะสมในการเรียน
ด้านใด ควรประกอบอาชีพอะไร

การประเมิ น จากผลการฝึ ก งาน เพื่อประเมินทักษะของผู้เรียนใน
หรือการทำงานจริง
บริ บ ทของการทำงานจริ ง ว่ า
ผู้เรียนมีความพร้อมในแต่ละด้าน
มากน้อยเพียงใด

การประเมิ น จะมี ค วามแม่ น ยำ
เพี ย งใดขึ ้ น อยู่ ก ั บ ปั จ จั ย หลาย
ประการ ได้แก่ ระยะเวลาในการ
ฝึกงาน/ทำงาน นานเพียงพอที่จะ
สร้างทักษะการทำงานให้ผู้เรียน
ได้ หั ว ข้ อ ที ่ ป ระเมิ น สามารถ
สะท้ อ นความสามารถในการ
ทำงานได้ จ ริ ง มี เ กณฑ์ ใ นการ
ประเมิ น ที ่ เ หมาะสม และผู้
ประเมินมีความรู้ความชำนาญใน
เรื่องนัน้ เป็นอย่างดี

- 32 สำหรั บ เครื่องมือในการประเมิน ความพร้อมในการเข้า สู่ตลาดแรงงานในต่างประเทศจะมีความ
แตกต่างกัน ทั้งในรู ป แบบของการประเมิน สิ่งที่ประเมิ นแล้ว เชื่ อว่าจะสะท้อนความพร้ อมในการเข้ า สู่
ตลาดแรงงาน และหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของประเทศ สหรัฐอเมริกา การ
ประเมินจะให้ความสำคัญกับทักษะพื้นฐานที่ต้องใช้ในการทำงาน โดยหัวข้อที่ประเมินจะครอบคลุมทักษะเชิง
ปริมาณเพื่อการทำงาน ทักษะด้านการสื่อสาร และทักษะด้านทำความเข้าใจข้อมูลและการตีความ สำหรับ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ จะเป็นการประเมินความถนัดและความเข้าใจของผู้เรียนเกี่ยวกับการทำงานโดยใช้
คำถามที่ให้ผู้เรียนประเมินตนเองว่ามีความสนใจ/ความถนัด/ความเข้าใจในลักษณะงานและอาชีพมากน้อย
เพียงใด ในประเทศฝรั่งเศส การประเมินจะครอบคลุมทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและคุณลักษณะส่ วน
บุคคลที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงาน ได้แก่ ทักษะเชิงปริมาณเพื่อการทำงาน ทักษะด้านการสื่อสาร
การใช้เหตุผล บุคลิกภาพ และแรงจูงใจในการทำงาน ส่วนในกรณีของประเทศบราซิลนั้น การประเมินจะ
จำกัดเฉพาะทักษะที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร แต่มักถูกนำไปใช้อ้างอิงเพื่อประเมินความพร้อมในการทำงาน ซึ่ง
ประกอบไปด้วย คณิตศาสตร์ ภาษาสเปนและภาษาต่างประเทศ ความรู้รอบตัวด้านสังคมศาสตร์ และการ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน รายละเอียดตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 2.10
ประเด็นสำคัญจากการเปรียบเทียบระบบของประเทศเหล่านี้ก็คือ การประเมินความพร้อมในการ
ทำงานนั้น ไม่ได้เป็นการประเมินเพียงมิติเดียว แต่ต้องประเมิน ในหลายมิติควบคู่กับ ไป โดยใช้วิธีการที่
เหมาะสมกับแต่ละมิติ เช่น การประเมินทัศนคติด้วยการให้ผู้เรียนประเมินตนเอง หรือการประเมินความรู้
พื้นที่ฐาน ซึ่งต้องใช้แบบทอดสอบในการประเมินเป็นต้น
ตารางที่ 2.10 ตัวอย่างเครื่องมือสำหรับการประเมินความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ประเทศ
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
สหรัฐอเมริกา ACT National Career
Readiness
Certificate/WorkKeys

เนเธอร์แลนด์ Beroepskeuzetest and
Studiekeuzetest

สิ่งทีป่ ระเมิน
หัวข้อที่ประเมิน
ประเมินทักษะพื้นฐานที่ตอ้ ง 1. ทั ก ษะเชิ ง ปริ ม าณเพื่ อ
ใช้ในการทำงาน
การทำงาน
2. ทักษะด้านการสื่อสาร
3. ทั ก ษะด้ า นทำความ
เข้ า ใจข้ อ มู ล และการ
ตีความ
ประเมินความถนัดและ
เป็ น คำถามที ่ ใ ห้ ผ ู ้ เ รี ย น
ความเข้าใจของผู้เรียน
ประเมิ น ตนเองว่ า มี ค วาม
เกี่ยวกับการทำงาน
สนใจ/ความถนั ด /ความ
เข้ า ใจในลั ก ษณะงานและ
อาชีพมากน้อยเพียงใด
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ฝรั่งเศส

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
SHL

บราซิล

Vestibular exam

สิ่งทีป่ ระเมิน
ประเมินทักษะที่เกี่ยวข้อง
กับการทำงานและ
คุณลักษณะส่วนบุคคลที่
ส่งผลต่อความสำเร็จในการ
ทำงาน

หัวข้อที่ประเมิน
1. ทั ก ษะเชิ ง ปริ ม าณเพื่ อ
การทำงาน
2. ทักษะด้านการสื่อสาร
3. การใช้เหตุผล
4. บุคลิกภาพ
5. แรงจูงใจในการทำงาน
ประเมินทักษะที่เกี่ยวข้อง 1. คณิตศาสตร์
กั บ หลั ก สู ต ร แต่ ม ั ก ถู ก 2. ภาษา
นำไปใช้อ้างอิงเพื่อประเมิน 3. ความรู้รอบตัวด้าน
ความพร้อมในการทำงาน
สังคมศาสตร์
4. การประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์ใน
ชีวิตประจำวัน

2.7 กรณีศึกษาของการพัฒนากลไกเพื่อเตรียมและประเมินความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
2.7.1 การจัดตั้ง Career Institute
จากงานศึกษาของ Mary and Rivera (2012) Career Institute เป็นกลไกที่ชุมชนโรงเรียนได้สร้าง
การพัฒนาอาชีพของนักเรียนและความต้องการความพร้อมของวิทยาลัยในขณะเดียวกันก็เข้าร่วมกับการ
พัฒ นาด้านวิชาการ สถาบัน อาชีพประกอบด้ว ยองค์กรในโรงเรียนที่ช่วยให้นักเรี ยนระดับ มัธยมศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับการพิจารณาส่วนบุคคลสังคมและวิชาการกับวิทยาลัยและอาชีพ กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วง
ระหว่างโปรแกรมการให้คำปรึกษาของโรงเรียน ในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพนี้นักวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจาก
ความคิดเห็นการสังเกตและการสำรวจของนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษา (เกรด 6-9) ตลอด 2 ปี (2551-2552,
2552-2553) ผลการวิจัยพบว่าหลังจากเข้าร่วมในกิจกรรม Career Institute นักเรียนจะเชื่อมโยงชิ้นส่ วน
สำคัญของการพัฒนาตนเอง / สังคมเข้ากับการพัฒนาทางวิชาการและอาชีพ นักเรียนแสดงให้เห็นถึงความรู้สึก
ที่เป็นไปได้ที่ขยายและขยายที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ เฉพาะเจาะจงมากขึ้นและเป็นจริงเกี่ยวกับอาชี พและ
เป้าหมายวิทยาลัยของพวกเขา และมีความคิดไตร่ตรองเกี่ยวกับวิทยาลัยและโอกาสในการทำงานมากขึ้น
อาจารย์ที่ปรึกษาเชื่อว่าสถาบันอาชีพช่วยให้นักเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัยและมีเป้าหมายใน
อาชีพ การศึกษาครั้งนี้นำเสนอมุมมองที่ชัดเจนว่าโรงเรียนหนึ่งแห่งช่วยนักเรียนระดับ มัธยมศึกษา ให้มองเห็น
อนาคตด้วยเงื่อนไขและเป้าหมายการทำงานและนำเสนอรูปแบบของการทำงานร่วมกันเพื่อช่วยให้โรงเรียนอื่น
ๆ มองเห็นวิธีการสร้างเส้นทางที่ส่งเสริมและอำนวยความสะดวก Career Institute (CI) ซึ่งเป็นโปรแกรมทั่ว
ทั้งโรงเรียนที่ออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนระดับกลางมีโอกาสที่จะสำรวจความสนใจและความสามารถของพวก
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Evans and Burke (1992) สรุปว่าการเข้าร่วมในโปรแกรมการศึกษาอาชีพ หรือ CI มีผลกระทบเล็กน้อยต่อ
การปฏิบัติงานของนักเรียน ในอีก meta-analysis ที่ตรวจสอบผลกระทบของการให้ความรู้ด้านอาชี พ ที่
เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมโรงเรียนของนักเรียนที่สร้างที่ได้รับการที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเ รียน
Kenny et al, (2006) รายงานว่าการมีส่วนร่วมในโปรแกรมการศึกษาด้านอาชีพมีส่วนทำให้ความรู้สึกผูกพัน
ของนักเรียนเพิ่มขึ้น (เช่นการเป็นเจ้าของและการให้คุณค่า) ดังนั้นการสนับสนุนจึงมีอยู่สำหรับคุณค่าของการ
แทรกแซงที่เกี่ยวข้องกับอาชีพเป็นวิธีการเพิ่มการมีส่วนร่ วมของนักเรียนและความสำเร็จในโรงเรียน การวิจัย
กับวัยรุ่นได้แสดงให้เห็นว่าการให้ความรู้การพัฒนาอาชีพสามารถมีผลกระทบเชิงบวกต่อปัจจัยหลายประการที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยและความพร้อมด้านอาชีพของนักเรียนเช่นการวางแผนอาชีพและการสำรวจ O'Brien,
Dukstein, Jackson, Tomlinson และ Kamatuka (1999) การตัดสินใจด้านอาชีพ O'Brien, Bikos, Epstein,
Flores, & Dukstein (2000) และความรู ้ ด ้ า นอาชี พ Baker (2002) อ้ า งอิ ง จาก O’Brien et al (1999)
หลังจากเข้าร่วมในชุดชั้นเรียนที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 เพิ่มความตระหนักใน
โอกาสอาชีพสอนพวกเขาถึงวิธีการสำรวจอาชีพและดำเนินการวิจัยด้านอาชีพนักเรียนรายงานการเพิ่มขึ้นอย่าง
มีนัยสำคัญในระดับการรับรู้ ความสามารถในการสำรวจและวางแผนอาชีพในอนาคต ประสิทธิผลของการ
แทรกแซงอาชีพในการพัฒนาประเภทของทักษะความรู้และความตระหนักในตนเองที่ สามารถเพิ่มอาชีพและ
ความพร้อมของนักเรียนวิทยาลัย เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบที่สำคัญที่การแทรกแซงการพัฒนาอาชีพสามารถมี
ผลต่อการพัฒนานักศึกษาโดยรวมถึงทักษะด้านวิชาการและการได้รับความรู้ควรมีความพยายามมากขึ้นในการ
ให้การแทรกแซงประเภทนี้แก่นักเรียนระดับ มัธยมศึกษาทุกคน การทำงานร่วมกันนักการศึกษาและผู้ดูแล
ระบบสามารถอำนวยความสะดวกความสามารถของนักเรียนในการบรรลุผลทางวิชาการในขณะเดียวกันก็เข้า
ร่วมในการพัฒนาทางสังคม Gysbers & Henderson (2006)
2.7.2 การจัดตั้ง Citizen Schools (CS)
Citizen Schools (CS) จากงานศึกษาของ Sarah and Brand (2010) แสดงให้เห็นถึงความสำคัญ
ของการเริ่มต้นในช่วงต้นของการสร้างความเป็นเอกลักษณ์วิทยาลัยไปและให้เยาวชนที่มีโอกาสการเรียนรู้การ
ประยุกต์ใช้และการสัมผัสกับวิทยาลัยและอาชีพ โปรแกรมนี้รวมถึงการฝึกงานซึ่งเป็นโครงการการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ที่นำโดยอาสาสมัครผู้ใหญ่และได้รับการสนับสนุนโดยเจ้าหน้าที่ของนักการศึกษามืออาชีพรวมถึง
การทัศนศึกษาตามสถานที่ต่าง ๆ เช่นมหาวิทยาลัยพิพิธภัณฑ์และศูนย์ธรรมชาติ ด้วยการส่ งเสริมการมีส่วน
ร่วมอย่างแข็งขันในชุมชนให้เวลามากขึ้นในการเรียนรู้และส่งเสริมการเชื่อมต่อกับพี่เลี้ยงผู้ใหญ่ที่ให้การ
สนับสนุนในบทบาทที่หลากหลาย CS มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความเกี่ยวข้องของประสบการณ์ในโรงเรียนและ
เพิ่มความผูกพันและความสำเร็จของนักเรียน จุดสูงสุดของประสบการณ์ CS คือ Eighth Grade Academy
ซึ่งเน้นการเปลี่ยนไปเรียนมัธยมและให้ข้อมูลต้นวิทยาลัย ผู้เข้าร่วมเยี่ยมชมหลายวิทยาลัยตลอดทั้งปีที่ 8 เกรดและพวกเขามักจะมีโอกาสที่จะใช้วันหยุดสุดสัปดาห์ในมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา CS คนอื่น ๆ จากทั่วรัฐ
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ในวัยหนุ่มสาวโดยเฉพาะ ในเขตโรงเรี ยนที่มีทางเลือกโรงเรียนมัธยมเช่นบอสตันโปรแกรมนี้ยังมุ่งเน้นไปที่การ
ช่วยเหลือนักเรียนในการประเมินคุณภาพของทางเลื อกของโรงเรียนมัธยมและเตรียมความพร้อมให้พวกเขา
เลือกหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา แบบจำลอง CS ตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญของการตัดสินใจก่อนที่นักเรียน
จะเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมและมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่นักเรียนและครอบครัวเพื่ออำนวย
ความสะดวกในการลงทะเบียนวิทยาลัย
2.7.3 การทำงานในช่วงวัยเรียนภายในสถานศึกษา
จากการศึกษาของ Kaylin and Staff (2012) พบว่า การเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่ม าจาก
ครอบครัวที่มีเศรษฐานะไม่สูงนัก เป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากนักเรียนเหล่านี้มีโ อกาสที่จะออกกลางคัน
อย่างไรก็ตาม การออกแบบแนวทางในการช่วยเหลือ จะต้องมีทั้งวิธีการประเมินเพื่อระบุระดับความพร้อมใน
แต่ละด้านของการก้าวไปสู่โลกของการทำงาน รวมถึงการเปิด โอกาสให้นักเรียนเหล่านี้ได้เริ่มต้นนำตัวเองเข้า
ไปสู่โลกของงานตั้งแต่ช่วงวั ยเรียน โดยอาจจัดเป็นกิจกรรมหลักหลักสูตรเสริม เพื่อให้นักเรียนทราบว่าโลก
ของงานที่จะต้องเผชิญเป็นอย่างไร ด้วยเหตุนี้ การประเมินความพร้อมจะต้องประเมินเฉพาะทักษะที่
จำเป็นต้องใช้ในการทำงานที่จะเกิดขึ้นเท่านั้น เนื่องจากงานส่วนใหญ่ที่นักเรียนผู้ออกกลางคันไปทำเกือบ
ทั้งหมดเป็นงานสำหรับแรงงานไร้ฝีมือ (Unskilled Labor) และมีลักษณะงานที่คล้ายคลึงกัน คือ เป็นการที่มี
รูปแบบการทำงานซ้ำ ๆ กัน เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ทักษะการอ่ านและการ
สื่อสาร รวมถึงทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ไม่สูงนัก วิธีการประเมินความพร้อมในประเด็นเหล่านี้ จึง
ไม่ใช้ระบบประเมินสำหรับการประเมินผู้ที่จะไปทำงานในกลุ่มของแรงงานกึ่ งฝีมือหรือฝีมือ ที่มีความซับซ้อน
และประเมิ น ทั ก ษะในหลายมิ ต ิ ซึ ่ ง ยั ง ไม่ จ ำเป็ น ต่อ การทำงานที่ น ัก เรี ย นกลุ ่ม นี ้ ก ำลั ง จะเข้ า ไปทำงาน
(Excessive Evaluation)
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แนวคิดการพัฒนาระบบต้นแบบ (Prototype)
ระบบประเมินความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานแบบออนไลน์
3.1 การกำหนดขอบเขตของหัวข้อในการประเมินเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของประทศไทย
โดยสาระสำคัญแล้ว ระบบจะถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อประเมินความพร้อมการเข้าสู่การทำงาน (Career
Readiness) ของเยาวชนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและไม่ได้รับโอกาสศึกษาต่อ จึงต้องเข้าสู่
ตลาดแรงงาน โดยประเมินลักษณะเฉพาะตัวของผู้รับการประเมินและทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงาน
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ของสำนักงาน
สถิติแห่งชาติ พบว่ าแรงงานอายุ 16-18 ปีประมาณร้อยละ 78 ทำงานอยู่ในภาคเกษตรกรรม ธุรกิจค้าส่ง
ธุรกิจค้า ธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมและภัตตาคาร ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจขนส่ง โดยหากพิจารณาจากตำแหน่ง
งานที่ทำ จะเป็น ตำแหน่งงานที่ใช้ทักษะไม่ส ูงนัก เป็นงานสำหรับ แรงงานไร้ฝ ีมือเป็นหลัก (Unskilled
Labour) ซึ่งตามนิยามของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ลักษณะของงานที่แรงงานไร้ฝีมือทำจะเป็น
“งานที่ไม่ต้องใช้ความรู้ความสามารถมาก เพียงได้รับคำแนะนำเล็กน้อยก็สามารถทำได้” ระบบการประเมิน
ความพร้อมในการทำงานจึงต้องนำเอาข้อเท็จจริงเหล่านี้มาพิจารณาควบคู่กันไปด้วย
ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในบทที่ 2 ว่า ตัวบ่งชี้หนึ่งของระดับ ความพร้อมในการเข้าสู่ ตลาดแรงงาน คือ
ช่องว่างทักษะ ผู้ที่มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานย่อมเป็นผู้ที่มีทักษะสอดคล้องกับความคาดหวังของ
นายจ้างหรือตลาดแรงงาน ด้วยเหตุนี้ เราจึงสามารถใช้ช่องว่างทักษะมาเป็นข้อมูลประกอบในการกำหนด
ขอบเขตของการประเมินด้วยเช่นกัน รูปที่ 3.1 เป็นระดับช่วงว่างทักษะของแรงงานไร้ฝีมือในประเทศไทยใน
ปี 2557 เปรียบเทียบกับปี 2560 โดยเป็นการประเมินใน 3 ด้านด้วยกัน คือ ความรู้ของผู้ทำงาน (มี 4 ข้อ)
ทักษะของผู้ทำงาน (มี 6 ข้อ) และคุณลักษณะของผู้ทำงาน (มี 8 ข้อ) ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในกรณีของทักษะของผู้
ทำงาน ช่องว่างทักษะทั้ง 6 ข้อ ในปี 2560 มีค่าลดลงจากปี 2557 เล็กน้อย และประเด็นที่เป็นปัญหามาที่สุด
4 อันดับแรก คือ การใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้คณิตศาสตร์และการ
คำนวณ และการสื่อสาร ด้วยเหตุนี้ กรอบการประเมินด้านทักษะที่จำเป็นต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานในครั้งนี้
จึงมุ่งจะประเมิน 4 ประเด็นนี้เป็นหลัก โดยเป็นการประเมินด้วยแบบทดสอบออกแบบมาเพื่อประเมิน ระดับ
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ทักษะเหล่านี้ในบริบทของการทำงานในภาคเกษตรกรรม ธุรกิจค้าส่ง ธุรกิจค้า
ธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมและภัตตาคาร ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจขนส่ง
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ที่มา คณะผู้วิจัยคำนวณจากข้อมูลในฐานข้อมูล PMANP กระทรวงแรงงาน
อย่างก็ตาม Mannix (2009) และ Wentz (2012) การประเมินทักษะเพียงอย่างเดียวโดยไม่ประเมิน
คุณลักษณะควบคู่กันไปด้วยจะทำให้ผลการประเมินไม่สามารถสะท้อนระดับความพร้อมที่ครอบคลุมทุกมิติ
ซึ่งความเห็นนี้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบการประเมินเสริมในสหรัฐอเมริกาในประเด็ดด้านคุณลักษณะแล้ว
นำผลดังกล่าวมาใช้ประเมินร่วมกั บผลการทดสอบในระบบ WorkKeys เพื่อประเมินความพร้อมในภาพรวม
ของนักเรียน ซึ่งเป็นเหตุผลเดียวกับที่ ระบบ SHL ของฝรั่งเศสใช้เป็ นพื้นฐานในการกำหนดแนวทางการ
ประเมินนักเรียนของตนเอง
ด้วยเหตุนี้ ขอบเขตของหัวข้อในการประเมินเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของประทศไทย จะครอบคลุม
ทั้งประเด็นด้านทักษะและคุ ณลักษณะเฉพาะตั วตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ข้างต้น อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดของ
ระบบการประเมินที่พัฒนาขึ้นมาคือ 1) ระบบยังมีข อบเขตการประเมินเฉพาะทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการ
ทำงาน ยั งไม่ได้ป ระเมิน ความทัก ษะเฉพาะของอาชีพ และ 2) ไม่ส ามารถประเมินทักษะในเชิงปฏิบัติ
เนื่องจากเป็นการประเมินด้วยการทำแบบทดสอบ ซึ่งหากจะประเมินทักษะเชิงปฏิบัติก็จะต้องมีศูนย์ประเมิน
ทักษะ (Practical Skills Testing Center)
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3.2 รูปแบบการวัดความพร้อมการเข้าสู่การทำงาน
การประเมินความพร้อมในการทำงาน เริ่มด้วยการศึกษาเครื่องมือประเมินความพร้อมในต่างประเทศ
ได้แก่ WorkKeys และ National Associations of Colleges and Employers (NACE) รวมถึงระบบการ
ประเมินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเป็นต้นแบบ เพื่อทำการพัฒนาระบบที่จะใช้กับเยาวชนในระดับมัธยมศึ กษา
ตอนต้นในประเทศไทย ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า การประเมินจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การประเมิน
เพื่อให้ผู้รับการประเมินรู้จักตนเองดีขึ้น และการประเมินทักษะพื้ นฐานที่จำเป็นต่อการทำงาน ระบบการ
ประเมินที่จัดทำขึ้นก็จะใช้แนวทางเดียวกัน ตารางที่ 3.1 แสดงแหล่งที่มาของตัวอย่างแบบประเมินและ
ประเด็นการประเมินที่นำมาปรับใช้กับบริบทของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 3.1 แหล่งข้อมูลที่นำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ
เอกสาร/ข้อมูล

ผู้เขียน /

ปี

สำนักพิมพ์
Career Readiness Preparation: Basic Skills for the Workplace

McGraw-Hill

2011

Career Readiness Preparation: Reading for Information

McGraw-Hill

2011

Career Readiness Preparation: Locating Information

McGraw-Hill

2011

Mometrix

2019

WorkKeys: Study Guide and Practice Test

Trivium

2019

WorkKeys: Locating Information Practice

iPlace

2009

WorkKeys: Applied Math Practice

iPlace

2009

The Essential Work Skills Workbook

WPA

2010

The Practical Life Skills Workbook

WPA

2009

The Communication Skills Workbook

WPA

2008

Jossey-Bass

2009

Wentz

2012

WorkKeys: Practice Questions

Life Skills Activities for Secondary Students with Special Needs
Soft Skills Training: A Workbook to Develop Skills

- 39 3.2.1 การประเมินเพื่อให้ผู้รับการประเมินรู้จักตนเอง เป็นแบบประเมินที่ต้องทำโดยผู้รับ การประเมิน
และครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษา โดยทั้ง 2 คนจะตอบแบบสอบถามชุดเดียวกัน แล้วระบบจะแสดงผลที่ผู้รับ
การประเมินได้ประเมินตนเองเอาไว้มาเทียบกับผลที่ครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาประเมินให้ผู้รับการประเมิน
ทราบ ประเด็ น ที ่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น มี ด ั ง นี้ (รายละเอี ย ดของแบบประเมิ น สามารถดู ไ ด้ จ ากภาคผนวก
ที่ 1)
• ลักษณะการบริหารจัดการชีวิตและการทำงาน
• วิธีการที่ใช้แก้ปัญหา
• การบริหารเวลา
• รูปแบบการฟังและการสื่อสาร
• การรับมือกับความกดดันในการทำงาน
• การรักษาความสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อน
• การบริหารเงิน
• การทำงานร่วมกับผู้คนที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกัน
• ลักษณะของความเป็นผู้นำ
3.2.2 การประเมินทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานในระดับของแรงงานไร้ฝีมือ (ซึ่งสามารถ
พัฒนาเป็นแรงงานกึ่งฝี มือได้หากมีทักษะเหล่านี้ในระดับที่สูงพอ) โดยรูป แบบการประเมินเป็นข้อสอบวัด
ความรู้แบบเลือกตอบจากตัวเลือกที่กำหนดให้หรือให้เติมคำในช่องว่าง ระดับความยากของข้อสอบมี 4 ระดับ
ด้วยกัน คือ ง่าย ปานกลาง ยาก และยากมาก ระบบจะเลือกสุ่มข้อสอบแบบ Adaptive เริ่มจากการสุ่ม
เลือกข้อสอบระดับง่ายที่สุดจากคลังข้อสอบก่อน หากผู้รับการประเมินสามารถตอบถูกติดต่อกันได้ตามจำนวน
ข้อที่กำหนดไว้ ระบบก็จะสุ่มเลือกข้อสอบระดับปานกลางขึ้ นมาถามต่อ หากยังสามารถทำได้ ก็จะสุ่ม
ข้อสอบระดับยากและยากที่สุดมาให้ทำ แล้วจึงนำคะแนนที่ได้ไปคำนวณเป็นผลคะแนนการสอบ เพื่อจัดระดับ
ทักษะของผู้เข้ารับการประเมิน โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ Bronze (มีทักษะน้อยที่สุด) Silver Gold และ
Platinum (มีทักษะสูงที่สุด) ข้อสอบที่ใช้สอบทั้งหมดมีประมาณ 100 ข้อ จากคลังคำถามจำนวนประมาณ
500 ข้อ ใช้เวลาสอบประมาณ 3 ชั่วโมง โดยสามารถแยกทำทีละส่วนได้ ไม่จำเป็นต้องทำครั้งเดียวทั้งหมด
ตารางที่ 3.2 แสดงตัวอย่างของการกระจายตัวของคำถาม โดยเนื้อหาที่ใช้ทดสอบจะครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
3.2.2.1 ทักษะเชิงปริมาณและการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยข้อสอบ 2 ชุด (รายละเอียด
ตามทีแสดงไว้ในภาคผนวกที่ 2)

- 40 o ข้อสอบวัดการคำนวณที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์ที่เจอในการทำงาน
o ข้อสอบวัดทักษะเชิงปริมาณ เป็นการดูข้อมูลในรูปของตัวเลข ตาราง และ
แผนภูมิ เพื่อ วิเคราะห์ และตอบคำถาม
3.2.2.2 ทักษะด้านการอ่าน การเขียน การฟัง และการสื่อสารในการทำงาน ประกอบด้วย
ข้อสอบ 2 ชุด ข้อสอบบางข้อจะเป็นคลิปเสียงเกี่ยวกันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการ
ทำงาน เพื่อให้ฟังและจับใจความ
o ข้อสอบวัดทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการสื่อสารภาษาไทย
o ข้อสอบวัดทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการสื่อสารภาษาอังกฤษ
3.2.2.3 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยข้อสอบ 1 ชุด เป็นข้อสอบวัด
ทักษะด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ทั้งนี้ ข้อสอบต้อง
รองรับการทำงานกับมัลติมีเดีย คำถามและคำตอบจะประกอบด้วย รูปภาพ คลิป
เสียง หรือคลิปวิดีโอ
3.2.3 ระบบการทำข้อสอบ เป็นโปรแกรมที่โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดไปใช้ในห้องคอมพิวเตอร์
ของโรงเรียนได้ โดยในการสอบผู้คุมสอบจะเป็นต้องเป็นผู้ Log in ก่อน เพื่อยืนยันตัวตนของผู้เข้ารับการ
ประเมิน

- 41 ตารางที่ 3.2 ตัวอย่างการกำหนดหัวข้อจำแนกตามระดับความยากของการประเมินด้านการคำนวณ
หมวด
เนื้อหา
1. เกษตรกรรม

2. ค้าขาย

3. ท่องเที่ยว/
โรงแรม

4. อาหาร/
ภัตตาคาร

5. ขนส่ง

6. ประกอบ
กิจการส่วนตัว

7. รับจ้างทั่วไป

- การวัด 3 ข้อ
- พื้นที่และปริมาตร 7 ข้อ
- ค.ร.น./ห.ร.ม. 3 ข้อ
- สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 2 ข้อ
- สถิติ 4 ข้อ
- อัตราส่วน/ร้อยละ 8 ข้อ
- สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 3 ข้อ
-เวลา 5 ข้อ
-หน่วยเงิน 5 ข้อ
-ค.ร.น./ห.ร.ม. 3 ข้อ
-อัตราส่วน/ร้อยละ2 ข้อ
- การชั่ง/การตวง/การวัด 4 ข้อ
- อัตราส่วน/ร้อยละ 5 ข้อ
- พื้นที่และปริมาตร 2 ข้อ
-ความน่าจะเป็น 2 ข้อ
-สถิติ 2 ข้อ
- สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 3 ข้อ
-ค.ร.น./ห.ร.ม. 2 ข้อ
- เศษส่วน/ทศนิยม 3 ข้อ
- อัตราส่วน/ร้อยละ 2 ข้อ
- คู่อันดับและกราฟ 3 ข้อ
- อัตราส่วน/ร้อยละ 4 ข้อ
- สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 3 ข้อ
- สถิติ 2 ข้อ
-การแปรผัน 3 ข้อ
- เศษส่วน/ทศนิยม 5 ข้อ
-สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 4 ข้อ
- อัตราส่วน/ร้อยละ 2 ข้อ
- สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 2 ข้อ
- การแปรผัน 1 ข้อ
- เศษส่วน/ทศนิยม 1 ข้อ
รวม

Bronze
5

ระดับความยาก/จำนวนข้อ
Silver
Gold Platinum
4
4
2

รวม
15

4

4

3

4

15

5

8

2

-

15

8

5

1

1

15

2

5

2

1

10

3

7

5

-

15

5

4

2

4

15

32

37

19

12

100
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1.) ผู้เชี่ยวชาญ
- เพิ่ม ลบ แก้ไข ป้อนเนื้อหาข้อสอบวัดความรู้
- เพิ่ม ลบ แก้ไข ป้อนเนื้อหาแบบประเมิน
- ดูรายงานคะแนนในภาพรวม แยกตามภูมิภาค และแยกรายบุคคล
2.) ผู้เข้ารับการประเมิน เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ปีที่ 3
- ทำข้อสอบวัดความรู้ทำแบบประเมิน
- ดูรายงานคะแนนของตนเอง สามารถพิมพ์ และสามารถแชร์ผ่าน Social Media ได้
3.) ผู้ดูแลระบบ
- เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ พร้อมกำหนดหมวดหมู่ แบบทดสอบวัดความรู้ที่
รับผิดชอบ
- เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลผู้เข้ารับการประเมิน
- เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลหมวดหมู่
3.4 หน้าจอ User Interface
1.) หน้า Log-In เข้าสู่ระบบ (ระบบตรวจสอบว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ ผู้เข้ารับการประเมิน หรือ ผู้ดูแล
ระบบ) ส่วนสำหรับผู้ดูแลระบบ ประกอบด้วยเมนู 3 เมนู สำหรับ 3 หน้าจอ
2.) หน้าจอบริหารจัดการข้อมูลผู้เชี่ยวชาญสำหรับเพิ่ม ลบ แก้ไข ผู้เชี่ยวชาญ โดยสำหรับผู้เชี่ยวชาญ
แต่ละคน จะสามารถเลือกหมวดหมู่ที่รับผิดชอบได้ โดยเลือกได้หลายหมวดหมู่ เช่น แบบประเมิน ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ ความรู้ด้านการสื่อสาร ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.) หน้าจอบริหารจัดการข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินสำหรับเพิ่ม ลบ แก้ไข ผู้เข้ารับการประเมิน
สามารถเลือกหมวดหมู่ที่รับผิดชอบได้ (เช่น แบบประเมินความรู้ทางคณิตศาสตร์ ความรู้ด้านการสื่อสาร
ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) โดยเลือกได้หลายหมวดหมู่ (โดย default คือเลือกทุกหมวดหมู่)
4.) หน้าจอบริหารจัดการข้อมูลหมวดหมู่สำหรับเพิ่ม ลบ แก้ไขชื่อหมวดหมู่ ส่วนสำหรับผู้เชี่ยวชาญ
ประกอบด้วยเมนู 3 เมนู สำหรับ 3 หน้าจอ
5.) หน้าจอบริหารจัดการข้อสอบวัดความรู้และแบบประเมิน
- แสดงรายการแบบประเมิน และข้อสอบแยกตามหมวดหมู่
- มีฟังก์ชั่น สำหรับเพิ่มหรือลบ แบบประเมิน/ชุดข้อสอบ
- มีปมุ่ ให้คลิกเข้าไปจัดการแต่ละแบบประเมิน/ชุดข้อสอบ

- 43 6.) หน้าจัดการแบบประเมิน/ชุดข้อสอบ
- แสดงรายการคำถาม มีปุ่มให้คลิกเข้าไปแก้ไขแต่ละคำถามได้
- มีฟังก์ชั่น สำหรับเพิ่มหรือลบ คำถาม
- ในการสร้างคำถาม สามารถ upload multimedia ได้
- หากเป็นคำถามแบบประเมิน โดยเลือกได้ว่าเป็นแบบตัวเลือก 2 3 4 หรือ 5 ตัวเลือก
- หากเป็นคำถามข้อสอบ เป็นแบบ 4 ตัวเลือกเท่านั้น
- หากเป็นคำถามข้อสอบ สามารถเลือกได้ว่าเป็นคำถามระดับความยากใด (มี 3 ระดับ)
- หากเป็นคำตอบสำหรับข้อสอบ สามารถเลือก upload multimedia ได้
7.) หน้าจอรายงานสำหรับดูรายงานคะแนนของผู้เข้ารับการประเมินในภาพรวม กรองตามภูมิภาค
และกรองรายบุคคลส่วนสำหรับผู้เข้ารับการประเมิน ประกอบด้วยเมนู 2 เมนู สำหรับ 3 หน้าจอ
8.) หน้าจอหลักให้คลิกเลือกชุดข้อสอบที่ต้องการทำ (จะแสดงเฉพาะชุดที่ผู้เข้ารับการประเมินยังไม่ได้
ทำ)
9.) หน้าจอทำข้อสอบอาจจะแสดงข้อสอบทีละข้อ หรือออกแบบรูปแบบการ navigate ตามความ
เหมาะสม
10.) หน้าจอแสดงรายงานแสดงคะแนนของตนเอง สามารถพิมพ์ใบแสดงผล และสามารถแชร์ผ่าน
Social Media ได้
3.5 ความก้าวหน้าของโครงการ
3.5.1 ทบทวนวรรณกรรมและวิเคราะห์รายละเอียดของระบบประเมินความพร้อมในการทำงานใน
ต่างประเทศแล้ว
3.5.2 วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของแรงงานอายุ 15-17 ปีที่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้ว
3.5.3 แบบประเมินเพื่อการรู้จักตนเอง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
5.4 การออกข้อสอบเพื่อประเมินทักษะ มีคลังคำถามแล้วประมาณ 300 ข้อ คาดว่าจะสามารถทำ
คลังคำถามครบ 500 ข้อได้ภายในเดือนมกราคม 2563
5.5 ระบบที่จะนำมาใช้อยู่ระหว่างการดำเนินการ คาดว่าจะสามารถนำต้นแบบไปทดลองเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นในจังหวัดเป้าหมายได้ภายในมกราคม 2563 และจะได้นำผลมาทำ Psychometric test ด้วย
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แบบประเมินด้านคุณลักษณะ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อความที่เป็นจริงตามสภาพของท่าน
1. เพศ

 ชาย

 หญิง

2. อายุ ....................ปี
3. ระดับการศึกษา

.................................................... 4. เกรดเฉลี่ย

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อกระบวนการตัดสินใจ
คำชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย ✓ ที่ตรงกับบุคลิกภาพหรือความคิดเห็น ของท่านมากที่สุ ด
Problem-Solving Style Scale
ระดับบุคลิกภาพ
เหมือนท่าน
มาก

1. มุ่งเน้นแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นจริงที่ทำให้เกิดปัญหา
2. ใส่ใจกับข้อมูลและรายละเอียด
3. มองหาค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ทันที
4. มองหาวิธีการแก้ปัญหาในทางปฏิบัติ
5. มองปัญหาอย่างสมจริง
6. พึ่งพาประสบการณ์และวิธีการทั่วไปในการแก้ปัญหา
7. ชอบรวบรวมข้อเท็จจริงให้ได้มากที่สุด
8. พยายามที่จะแก้ปัญหาตามความรู้สึกหรือสัญชาตญาณ
9. มองภาพกว้าง ไม่มองรายละเอียดปลีกย่อย
10. ทำในสิ่งที่รู้สึกว่าถูกต้อง

ค่อนข้าง
เหมือนท่าน

เหมือนท่าน
เล็กน้อย

ไม่เหมือน
ท่าน
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เหมือนท่าน
มาก

11. มักจะมองหาวิธีการใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหา
เหล่านั้น
12. พึ่งพาความรู้สึกภายในเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกต้อง
13. มุ่งเน้นไปที่ความหมายของปัญหากับทุกส่วนที่
เกี่ยวข้อง
14. เห็นคุณค่าของข้อมูลเกี่ยวกับข้อเท็จจริง
15. ดูปัญหาอย่างมีเหตุผล
16. วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและจัดให้เป็นระเบียบ
17. ต้องการค้นหาคำตอบที่เหมาะสม
18. วิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นกลาง
19. ใส่ใจทุกรายละเอียดของปัญหา
20. ลังเลที่จะใช้อารมณ์ให้กับปัญหา
21. มุง่ เน้นที่ปัญหา ไม่ใช่สนใจบุคคล / กลุ่ม
22. พยายามเอาใจคนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในปัญหา
23. คิดถึงคนที่เกี่ยวข้องมากที่สุด
24. พยายามเข้าใจว่าคนอื่นรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับวิธี
แก้ปัญหาของตนเอง
25. ต้องการทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง
26. ใช้อารมณ์ของตนเองเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหา
27. พยายามหาทางออกให้สอดคล้องกับคนอื่น

ค่อนข้าง
เหมือนท่าน

เหมือนท่าน
เล็กน้อย

ไม่เหมือน
ท่าน
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เหมือนท่าน
มาก

ค่อนข้าง
เหมือนท่าน

เหมือนท่าน
เล็กน้อย

ไม่เหมือน
ท่าน

28. ไม่วิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เหตุผล

Money Management Style Scale
ระดับบุคลิกภาพ
เหมือนท่าน
มาก

Style 1
1. ซื้ออะไรก็ตามที่ทำให้ตนเองมีความสุข
2. มักจะซื้อของขวัญให้คนอื่น
3. มีความยากลำบากในการจัดสรรเงิน
4. เป็นเรื่องยากที่จะประหยัดเงิน
5. ซื้อของตามแรงกระตุ้น
6. มักจะใช้จ่ายเกินเงินที่ได้รับ
7. มักจะเป็นหนี้
8. ไม่กลัวที่จะใช้จ่ายเงินทั้งหมดที่ตนเองมี
9. ไม่ซอ้ื ของขวัญราคาสูงเกินไป
10. รู้สึกตื่นเต้นกับการซื้อของ
Style 2
11. ชอบที่จะถือเงินของตนเอง
12. ยอดเยี่ยมในการประหยัดเงิน

ค่อนข้าง
เหมือนท่าน

เหมือนท่าน
เล็กน้อย

ไม่เหมือน
ท่าน
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เหมือนท่าน
มาก

13. มีเงินใช้ที่ตนเองต้องการ
14. ไม่ซื้อของที่ไม่จำเป็น
15. ซื้อเฉพาะสิ่งที่ตนเองต้องการ
16. มุ่งเน้นไปที่ความมั่นคงทางการเงิน
17. ชอบความปลอดภัยของการมีเงินอยู่ในธนาคาร
18. มักจะจ่ายเงินสดสำหรับการซื้อของ
19. ไม่ค่อยมีหนี้บัตรเครดิต
20. ออมเงินอย่างน้อย 10 % ของเงินเดือนทุก ๆ เดือน
Style 3
21. กังวลเกี่ยวกับการเงินของตนเอง
22. การควบคุมเงินขึ้นอยู่กับตนเอง
23. ตรวจสอบยอดคงเหลือในบัญชีการเงินของตนเอง
บ่อยครั้ง
24. มักจะคิดเกี่ยวกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับเงินของตนเอง
25. หากมีเงินมากขึ้น จะช่วยหยุดกังวลได้
26. มีความกังวลว่าจะไม่มีเงินออมเพื่อการเกษียณที่
เพียงพอ
27. ใช้เงินในการลงทุนที่ปลอดภัย
28. ชอบที่จะวางมือบนเงินของตนเองได้อย่างง่ายดาย
29. มีกังวลเมื่อทำการซื้อของครั้งใหญ่

ค่อนข้าง
เหมือนท่าน

เหมือนท่าน
เล็กน้อย

ไม่เหมือน
ท่าน
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เหมือนท่าน
มาก

30. มีอารมณ์กังวลเกี่ยวกับการเงิน
Style 4
31. ต้องการมีความมั่งคั่งที่ยิ่งใหญ่
32. เชื่อว่าความมั่งคั่งจะมาพร้อมกับอำนาจและสถานะ
33. ใช้เวลามากในการจัดการเงิน
34. มักจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงเพื่อการลงทุนที่ดีที่สุด
35. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์การเงินส่วนบุคคล
36. ชอบที่จะอวดความมั่งคั่งของตนเองเป็นครั้งคราว
37. คิดว่าการมีเงินจำนวนมากทำให้คนเชิดชู
38. หมกมุ่นอยู่กับการติดตามเงินของตนเอง
39. ความคุ้มค่าของตนเองมาจากพอร์ตการลงทุน
40. มักจะเปลี่ยนการลงทุนเพื่อรับผลตอบแทนที่ดีที่สุด
Style 5
41. สนุกกับการเสี่ยงกับเงิน
42. แข่งขันเพื่อให้ได้เงินมา
43. รีบเร่งจากประสบการณ์ที่เข้มข้น
44. พยายามหารายได้ด้วยการเล่นลอตเตอรี่
45. มีความก้าวหน้าจากความไม่แน่นอน
46. มักล้มละลายไปกับเงินของตนเอง
47. มีความสุขในการเสี่ยง

ค่อนข้าง
เหมือนท่าน

เหมือนท่าน
เล็กน้อย

ไม่เหมือน
ท่าน

- 50 ระดับบุคลิกภาพ
เหมือนท่าน
มาก

ค่อนข้าง
เหมือนท่าน

เหมือนท่าน
เล็กน้อย

ไม่เหมือน
ท่าน

48. คนอื่นพูดว่าท่านก้าวร้าวเกินไปในการลงทุน
49. ถ้าท่านเสียเงิน ท่านเชื่อว่าต่อไปจะมีเงินมากขึ้น
50. ท่านถูกกระตุ้นด้วยความหลากหลายและการ
เปลี่ยนแปลง

Time Management Skills Scale
ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย
การวางแผนเป้าหมาย
1. ท่านมีเป้าหมายระยะสั้นของท่าน และบันทึก
ไว้เสมอ
2. ท่านไม่ค่อยเขียนแผนสำหรับอนาคต
3. ท่านใช้การวางแผนเป้าหมายเพื่อตัดสินใจว่า
จะทำงานอย่างไร
4. ท่านเครียดเกี่ยวกับการกำหนดเวลา
5. ท่านพูดว่า "ใช่" แล้วก็เสียใจ
6. ก่อนทีท่ ่านจะทำภารกิจ ท่านจะต้องแน่ใจว่า
ผลลัพธ์นั้นคุ้มค่ากับเวลา
7. ท่านมักจะวางแผนและทำเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ที่ไม่สามารถบรรลุได้

ไม่เห็นด้วย

- 51 ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย
8. ท่านรับภาระงานมากกว่าที่ท่านจะมีเวลา
ทำงาน
การจัดลำดับความสำคัญ
9. ท่านใช้อีเมล แม้ว่าท่านจะรู้ว่าสิ่งนี้ไม่สำคัญ
10. ทำงานโดยเริ่มจากสิ่งที่ท่านตัดสินใจมีลำดับ
ความสำคัญสูงสุด
11. ท่านรู้ว่าท่านใช้เวลากับงานที่ทำไปมากแค่
ไหน
12. ท่านวิเคราะห์งานใหม่ตามความสำคัญของ
งานแล้วจัดลำดับความสำคัญ
13. ท่านเก็บรายการ "สิ่งที่ต้องทำ" ตามลำดับ
ความสำคัญ
14. ท่านพูดคุยกับคู่สมรส / หุ้นส่วน / หัวหน้า
ของท่านเกี่ยวกับลำดับความสำคัญของงานที่
ท่านได้รับ
15. ท่านเกลียดที่จะมอบหมายงาน แม้ว่าท่านรู้
ว่าท่านไม่สามารถทำงานให้เสร็จได้
16. ท่านทำงานในโครงการที่จะให้ผลลัพธ์ที่ดี
ที่สุด
การผัดวันประกันพรุ่ง
17. ท่านทำโครงการส่วนใหญ่เสร็จในนาที
สุดท้าย
18. ท่านเลิกทำงานที่อาจยากเกินไป

ไม่เห็นด้วย

- 52 ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย
19. ท่านมักจะทิ้งสิ่งต่าง ๆ เพราะท่านกลัวว่าจะ
ทำผิดพลาด
20. ท่านมีปัญหาในการกำหนดเวลาประชุมให้
ท่าน
21. ท่านภูมิใจในความจริงที่ว่าท่านมักจะทำงาน
ให้เสร็จในนาทีสุดท้าย
22. ท่านพยายามโทรกลับและใช้อีเมลภายใน 24
ชั่วโมง
23. ท่านไม่ค่อยได้ขอเวลาเพิ่มเพื่อทำงานให้เสร็จ
24. ท่านมักจะต้องกลับบ้านเพื่อทำงานให้เสร็จ
การจัดตารางเวลา
25. มีคนพูดว่าท่านไม่ค่อยมีเวลา
26. ท่านมีแผนรายวันที่ท่านจะพกพาไปด้วย
27. ท่านมีระบบจัดเก็บเอกสารส่วนตัว
28. ท่านจัดสรรเวลาเพื่อวางแผนงานของท่าน
29. ท่านตรวจสอบรายการสิ่งที่ต้องทำอย่าง
สม่ำเสมอเพื่อหางานใหม่
30. ท่านมีเวลาในตารางเพื่อจัดการกับเหตุการณ์
ที่ไม่คาดคิด
31. ท่านรู้สึกงง หากไม่มีนาฬิกา
32. ท่านมักจะมาช้า

ไม่เห็นด้วย

- 53 Self-Awareness Scale
ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย
การรับรู้อารมณ์
1. ท่านสามารถรับรู้และยอมรับความรู้สึกของ
ท่าน
2. ท่านไม่สามารถระงับความรู้สึกของท่านได้
3. ท่านเข้าใจว่าอารมณ์ของท่านส่งผลกระทบต่อ
คนอื่น
4. ท่านสามารถรับอารมณ์ได้มาก
5. อารมณ์ของท่านมักจะส่งผลเสียต่อการ
แสดงออกของท่าน
6. ท่านรู้ว่าท่านกำลังมีอารมณ์แบบไหน
7. ท่านเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างอารมณ์และ
ความคิดของท่าน
8. อารมณ์ของท่านมักจะช่วยให้ท่านเข้าใจ
สถานการณ์ได้ดีขึ้น
9. ท่านไม่สามารถเปลี่ยนอารมณ์ได้ทันที
10. เป็นสิ่งสำคัญสำหรับท่านที่จะต้องเข้าใจ
อารมณ์ของท่าน
ความรู้ของตนเอง
11. ท่านรู้ข้อจำกัดของท่าน
12. ท่านมีอารมณ์ขันที่ดี

ไม่เห็นด้วย

- 54 ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย
13. ท่านไม่ชอบที่จะสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้น
ในชีวิตของท่าน
14. ท่านชอบที่จะเป็นผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
15. ท่านเปิดรับข้อเสนอแนะจากผู้อื่น
16. ท่านสามารถอธิบายจุดแข็งของท่านได้
17. ท่านสามารถอธิบายจุดอ่อนของท่านได้
18. การพัฒนาตนเองนั้นไม่สำคัญสำหรับท่าน
19. ท่านชอบที่จะได้รับมุมมองที่แตกต่างจากคน
อื่น
20. ท่านเรียนรู้จากประสบการณ์ของท่านและไม่
ทำผิดพลาดซ้ำๆ
ความมั่นใจในตนเอง
21. ท่านเชื่อว่าท่านมีความสามารถ
22. คนอื่นบอกว่าท่านมีบุคลิกที่ดี
23. ท่านชอบตัวเอง
24. ความสามารถของท่านเปรียบเทียบอย่าง
เหมาะสมกับความสามารถของผู้อื่น
25. ท่านถูกข่มขู่ง่าย ๆ
26. ท่านจะออกหาสิ่งที่ถูกต้อง
27. ท่านมีปัญหาในการตัดสินใจภายใต้แรง
กดดัน
28. ท่านมั่นใจในตัวเองมาก

ไม่เห็นด้วย

- 55 ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย
29. ท่านอาจไม่เป็นที่นิยม
30. ท่านจะพูดเกี่ยวกับความอยุติธรรมในโลก
ท่านมีประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ในปีที่ผ่านมา ...
31. ท่านเปลี่ยนประเภทของงานที่ท่านทำ
32. เวลาทำงานของท่านเปลี่ยนไป
33. ความรับผิดชอบในการทำงานของท่าน
เพิ่มขึ้น
34. ท่านออกจากงานของท่าน
35. ท่านต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ในที่ทำงาน
36. ท่านมีปัญหากับหัวหน้างานของท่าน
37. ท่านต้องพลาดงานที่เข้ามามากมาย
38. ท่านประสบกับการเลิกจ้างหรือเลิกจ้าง
39. ท่านย้ายที่อยู่อาศัยของท่าน
40. ท่านแต่งงานแล้ว
41. ท่านหย่าร้างหรือแยกทางกัน
42. สมาชิกในครอบครัวประสบปัญหาสุขภาพ
43. การเปลี่ยนแปลงในครอบครัวของท่าน
เปลี่ยนไป (การเกิดการรับบุตรบุญธรรม ฯลฯ )
44. ประสบปัญหากับญาติทางกฎหมายของท่าน
45. ประสบการณ์การตายของสมาชิกใน
ครอบครัวหรือเพื่อน

ไม่เห็นด้วย

- 56 ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย
46. ท่านมีปัญหากับพฤติกรรมลูก ๆ ของท่าน
47. ท่านเปลี่ยนสถานที่เคารพบูชาหรือความเชื่อ
ทางศาสนา
48. ท่านสูญเสียสถานที่อยู่อาศัย
49. ท่านไม่สามารถไปพักผ่อนวันหยุดปีนี้
50. ท่านเริ่มเรียนหรือเรียนจบ
51. ท่านประสบปัญหาสุขภาพที่สำคัญ
52. ท่านมีปัญหาทางเพศ
53. ท่านทำการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่ส่งผล
กระทบต่ออนาคตของท่าน
54. ท่านพัฒนาหรือสูญเสียความสัมพันธ์ส่วนตัว
ที่ใกล้ชิด
55. ท่านประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์
56. ท่านประสบปัญหาทางกฎหมาย
57. ท่านเพิ่มงานอดิเรกหรือกิจกรรมทางสังคม
ราคาแพง
58. ท่านได้ทำการซื้อครั้งใหญ่
59. ท่านจดจำนองใหม่
60. ท่านประสบความสูญเสียทางธุรกิจ
61. ท่านประสบความสูญเสียทางการเงิน
62. ท่านพบการสูญเสียทรัพย์สินความเสียหาย
หรือการโจรกรรม

ไม่เห็นด้วย

- 57 Leadership Style Scale
ระดับความคิดเห็น
เหมือนท่านมาก
เมื่อเป็นผู้นำ
1. สนับสนุนให้พวกเขาตัดสินใจด้วย
ตนเอง
2. คาดหวังให้พวกเขาทำสิ่งต่าง ๆ ที่
ท่านพูด
3. ให้คำแนะนำที่ชัดเจนในยามฉุกเฉิน
4. ให้ความคาดหวังที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่ง
ที่ต้องทำ
5. สนุกกับการบอกผู้คนว่าจะทำ
อย่างไร
6. ชอบบอกผู้ร่วมงานว่าต้องทำอะไร
7. ต้องการให้ผู้ร่วมงานทำตาม
คำแนะนำอย่างเด็ดขาด
8. ไม่ใช้งานจากผู้ร่วมงาน
9. ไม่ไว้ใจให้ผู้ร่วมงานทำสิ่งต่างๆ
10. ดำเนินการตามหนังสือเสมอ
11. ขอบคุณข้อเสนอแนะจาก
ผู้ร่วมงาน
12. รักผู้ร่วมงาน
13. ต้องการให้ผู้ร่วมงานรู้สึกว่าท่าน
ควบคุมชะตากรรมของพวกเขาได้

ค่อนข้างเหมือนท่าน

ไม่เหมือนท่าน

- 58 ระดับความคิดเห็น
เหมือนท่านมาก
14. ฟังความกังวลหรือข้อเสนอแนะ
15. เชื่อว่าผู้ร่วมงานมีความสำคัญพอ
ๆ กับความสำเร็จของงาน
16. ชอบที่จะให้คำแนะนำแก่ผู้ร่วมงาน
17. พยายามสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัว
เสมอ
18. ชอบให้ผู้ร่วมงานช่วยท่านในการ
ตัดสินใจ
19. อนุญาตให้ผู้ร่วมงานช่วยในการ
สร้างเป้าหมาย
20. ทำงานเคียงข้างกับผู้ร่วมงาน
เพื่อให้งานเสร็จ
21. ปล่อยให้ผู้ร่วมงานอยู่ตามลำพัง
เพื่อทำงาน
22. ให้อิสระผู้ร่วมงานเท่าที่จะทำได้
23. มอบหมายงานให้กับผู้ร่วมงานตาม
ต้องการ
24. ให้ผู้ร่วมงานกำหนดทิศทางของ
โครงการ
25. อนุญาตให้ผู้ร่วมงานตัดสินใจเอง
26. เสนอแนวทางให้น้อยที่สุด
27. ใช้วิธีการต่างคนต่างทำเพื่อทำงาน
ให้เสร็จ

ค่อนข้างเหมือนท่าน

ไม่เหมือนท่าน

- 59 ระดับความคิดเห็น
เหมือนท่านมาก
28. ชอบมอบอำนาจให้ผู้ร่วมงาน
29. เชื่อว่าผู้ร่วมงานต้องการเป็น
เจ้าของงาน
30. ตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นและก้าวเข้า
มาเฉพาะในกรณีที่ท่านต้องการ
31. ทำตัวให้มีเสน่ห์หรือมีเสน่ห์มาก
ที่สุด
32. สามารถกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานอย่าง
ง่ายดายและรวดเร็ว
33. สร้างแรงบันดาลใจผู้ร่วมงานด้วย
วิสัยทัศน์ของท่าน
34. มอบหมายความรับผิดชอบให้
ผู้ร่วมงาน จากนั้นให้คำปรึกษาพวกเขา
35. แสดงความกระตือรือร้นมากที่สุด
สำหรับงานเท่าที่จะทำได้
36. ท่านขับเคลื่อนผู้คนให้แสดงผ่าน
พลังงานของท่าน
37. ต้องการพูดคุยว่าความพยายาม
ของผู้ร่วมงานจะมีส่วนร่วมอย่างไร
38. ชอบแบ่งปันพลังให้กับผู้ร่วมงาน
39. ชอบใช้เวลาสื่อสารกับผู้ร่วมงาน
เป็นเวลานาน

ค่อนข้างเหมือนท่าน

ไม่เหมือนท่าน

- 60 ระดับความคิดเห็น
เหมือนท่านมาก
40. ทำงานเพื่อรับอารมณ์และความ
กังวลของผู้ร่วมงาน
41. ให้การยกย่องผู้ร่วมทางมากที่สุด
42. ให้ข้อเสนอแนะในเชิงบวกจำนวน
มาก
43. สร้างสภาพแวดล้อมที่ผู้ร่วมงาน
รู้สึกชื่นชม
44. วางใจในการตัดสินใจของตนเอง
45. รู้จักการมีส่วนร่วมและผลลัพธ์
46. ฟังสิ่งทีผ่ ู้ร่วมงานพูดอย่างแข็งขัน
47. มีทยี่ ืนขึ้นสำหรับผู้ร่วมงาน
48. ต้องการให้ผู้ร่วมงานแสดง
พฤติกรรม
49. รู้จักการมีส่วนร่วมในที่สาธารณะ
50. แจ้งให้ผู้ร่วมงานทราบถึง
พัฒนาการในการทำงาน

ค่อนข้างเหมือนท่าน

ไม่เหมือนท่าน

- 61 Work Stress Scale
ระดับบุคลิกภาพ
เหมือนท่าน
มาก

1. ท่านมักจะต้องทำงานที่บ้านให้เสร็จตนเอง
2. งานมักจะรบกวนชีวิตส่วนตัวของท่าน
3. ท่านไม่มีทรัพยากรที่จะทำตามงานได้รับมอบหมาย
ทั้งหมด
4. หัวหน้างานของท่านให้งานที่มอบหมายมากเกินไป
5. ท่านรู้สึกเหมือนงานของท่านไม่สิ้นสุด
6. บางครั้งปริมาณงานที่ท่านมีเป็นไปไม่ได้ที่คน ๆ หนึ่งจะ
ทำได้
7. ท่านมักจะทำงานในช่วงเวลาอาหารกลางวันของท่าน
8. มาตรฐานในการปฏิบัติงานของท่านสูงเกินไป
9. คนอื่นทีท่ ่านทำงานด้วยไม่เข้าใจเกี่ยวกับสิ่งทีท่ ่านทำ
10. หัวหน้างานของท่านให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ไม่สมบูรณ์
11. เจ้านายของท่านมักไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร
12. ท่านมักจะไม่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่หัวหน้าของท่าน
คาดหวัง
13. ท่านมักจะไม่แน่ใจว่าหน้าที่ของท่านคืออะไร
14. ท่านไม่มีกำหนดส่งงานที่เสร็จสมบูรณ์
15. ท่านไม่แน่ใจว่าใครเป็นหัวหน้างานของท่าน
16. ท่านไม่แน่ใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบประจำวันของ
งานของท่าน

ค่อนข้าง
เหมือนท่าน

เหมือนท่าน
เล็กน้อย

ไม่เหมือน
ท่าน
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เหมือนท่าน
มาก

17. ท่านมักจะมีงานน้อยเกินไปที่จะทำ
18. สถานการณ์การทำงานของท่านทำให้ท่านทำกิจวัตร
ประจำวันมากเกินไป
19. ท่านรู้สึกว่าทักษะของท่านไม่ได้ถูกใช้งาน
20. ท่านมักจะทำงานให้กับหัวหน้ามากกว่าหนึ่งคน
21. งานท้าทายเกินไปสำหรับท่าน
22. ท่านรู้สึกมีคุณสมบัติที่ดีมากเกินไปสำหรับงานที่ท่าน
ทำ
23. ท่านมักจะรู้สึกไม่พอใจในที่ทำงาน
24. ท่านมักจะรู้สึกเบื่อที่ทำงาน
25. ท่านมักจะหวังว่าท่านจะมีเวลาอยู่กับครอบครัวและ
เพื่อนมากขึ้น
26. ท่านมักจะหวังว่าท่านจะมีเวลามากขึ้นในการใช้งาน
อดิเรกที่ท่านโปรดปราน
27. ท่านไม่ได้มีอำนาจในการดำเนินการความรับผิดชอบ
บางอย่าง
28. ท่านไม่สามารถสื่อสารกับครอบครัวและเพื่อน ๆ ได้ดี
29. ท่านไม่สามารถดูแลครอบครัวของท่านได้เพราะงาน
ของท่าน
30. ท่านไม่สามารถควบคุมวิธีการทำงานของท่านได้
31. ท่านมักจะได้รับมอบหมายงานทีท่ ่านไม่ต้องการ

ค่อนข้าง
เหมือนท่าน

เหมือนท่าน
เล็กน้อย

ไม่เหมือน
ท่าน
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เหมือนท่าน
มาก

ค่อนข้าง
เหมือนท่าน

เหมือนท่าน
เล็กน้อย

ไม่เหมือน
ท่าน

32. ท่านต้องทำสิ่งที่ขัดต่อการตัดสินใจที่ดีที่สุดของท่าน

Cultural Competency Scale
ระดับความคิดเห็น
ถูกต้องที่สุด
1. ท่านพิจารณาวิธีที่ผู้คนจาก
วัฒนธรรมที่แตกต่างดูสิ่งต่าง ๆ (เช่น
เวลาคนเดียวครอบครัว ฯลฯ )
2. ท่านพยายามทำความรู้จักกับผู้คน
จากหลากหลายวัฒนธรรม
3. ท่านยอมรับและเคารพความ
แตกต่างในคนที่แตกต่างจากท่าน
4. ท่านตระหนักดีว่าความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อความคิด
พฤติกรรมและการสื่อสารอย่างไร
5. ท่านยอมรับว่าสถานการณ์โลก
เปลี่ยนแปลงสังคมได้
6. ท่านไม่ได้เป็นคนตายตัวทีย่ ึดตาม
วัฒนธรรมเท่านั้น
7. ท่านสนใจที่จะรู้ว่าคนอื่นมอง
วัฒนธรรมของท่านอย่างไร

บางส่วนถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง
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ถูกต้องที่สุด
8. ท่านสนใจที่จะอ่านเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมอื่น
9. ท่านสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมที่แตกต่างจากของท่านเอง
10. ท่านสนใจที่จะเยี่ยมชมประเทศอื่น
ๆ
11. ท่านชอบที่จะแบ่งปันความรู้และ
ประสบการณ์ของท่านกับผู้คนจาก
วัฒนธรรมอื่น ๆ
12. ท่านต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม
เกี่ยวกับบรรทัดฐานทางวัฒนธรรม
ทัศนคติ และความเชื่อที่หลากหลาย
13. ท่านสามารถสื่อสารกับผู้คนจาก
วัฒนธรรมที่แตกต่างจากท่านได้
14. ท่านรู้ว่าการกระทำของท่านส่งผล
กระทบต่อผู้คนจากวัฒนธรรมอื่น ๆ
อย่างไร
15. ท่านสนุกกับการสร้างเพื่อนกับ
ผู้คนที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
16. ท่านยินดีที่จะปรับพฤติกรรมของ
ท่านเพื่อให้สอดคล้องกับบรรทัดฐาน
ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
17. ท่านรู้และสามารถใช้รูปแบบการ
สื่อสารอวัจนภาษาที่หลากหลายในการ

บางส่วนถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง
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ถูกต้องที่สุด
โต้ตอบกับผู้คนจากวัฒนธรรมที่
แตกต่างจากของท่าน
18. ท่านมีความยืดหยุ่นและเคารพ
มุมมองของผู้อื่นแม้ว่าพวกเขาจะ
แตกต่างจากของท่านเอง
19. ท่านชอบที่จะสร้างความสัมพันธ์ใน
การทำงานกับผู้คนจากวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน
20. ท่านสนใจที่จะเรียนรู้ภาษาอื่น
เพื่อให้ท่านสามารถโต้ตอบได้ดีขึ้น
21. ท่านจะเข้าร่วมเวิร์คช็อปเพื่อ
เรียนรู้เกี่ยวกับความเชื่อของวัฒนธรรม
ที่แตกต่าง
22. ท่านรู้สึกสะดวกสบายมากใน
สถานการณ์ข้ามวัฒนธรรม
23. ท่านสนุกกับการทำงานกับผู้คน
ที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกต่าง
24. ท่านสนุกกับการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมหรือเทศกาลที่แตกต่าง
กัน

บางส่วนถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

- 66 Organizational Style Scale วงกลมในส่วนคิดว่าเป็นนิสัยของท่าน
จินตนาการ

แตกหัก

อารมณ์

มีระเบียบ

ความคิดที่มุ่งเน้น

วิชาการ

อุปถัมภ์

ระมัดระวัง

กระตือรือร้น

แน่วแน่

ไว้วางใจ

รับผิดชอบ

ผู้รับความเสี่ยง

สืบสวน

อบอุ่น

ที่มุ่งเน้น

จินตนาการ

เชิงคิดคณิตศาสตร์

เงียบสงบ

คงเส้นคงวา

ปรับตัวได้

หวงแหน

ชอบร่วมมือ

ถูกต้อง

ความคิดสร้างสรรค์

ตรรกะ

สงสาร

จริงจัง

คล่องตัว

เครื่องมือแก้ปัญหา

เอาใจใส่

ตรงเวลา

นวัตกรรม

วิเคราะห์

รู้สึกไว

ทายได้

นักคิดดั้งเดิม

การแข่งขัน

มีความสงสาร

มักจัดการ

ชอบผจญภัย

ทั่วถึง

ผู้ฟังที่เอาใจใส่

สมเหตุสมผล

กระปรี้กระเปร่า

เป็นระบบ

ชอบรักษา

มีระเบียบวินัย

ใช้งานง่าย

เป็นความจริง

ใจกว้าง

เก็บรายละเอียดเชิงลึก

อยากรู้อยากเห็น

มีเหตุผล

ชอบดูแล

น่าเชื่อถือ

โดยธรรมชาติ

ทะเยอทะยาน

เอาใจใส่

ซื่อสัตย์

Work-Leisure Balance scale
ระดับบุคลิกภาพ
เหมือนท่าน
มาก

1. ท่านชอบงานของท่านดีกว่ากิจกรรมยามว่าง
2. ชีวิตของท่านหมุนรอบงานของท่าน
3. ท่านมีชีวิตอยู่กินและหายใจกับงานของท่าน

ค่อนข้าง
เหมือนท่าน

เหมือนท่าน
เล็กน้อย

ไม่เหมือน
ท่าน
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เหมือนท่าน
มาก

4. การทำงานมีความสำคัญมากกว่าสิ่งอื่น ๆ ส่วนใหญ่ใน
ชีวิตของท่าน
5. ความพึงพอใจส่วนใหญ่ของท่านมาจากกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับงาน
6. ท่านถูกผลักดันให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน
7. ท่านรู้สึกกดดันที่จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
8. ท่านทำงานมากกว่าชั่วโมงคนส่วนใหญ่
9. ท่านอยากทำงานมากกว่าหยุดพักร้อน
10. ท่านทำงานบ้านกับท่านในวันหยุดสุดสัปดาห์และตอน
กลางคืน
11. ท่านมักจะเหนื่อยเกินกว่าที่จะกินเมื่อท่านกลับถึงบ้าน
จากที่ทำงาน
12. ท่านใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำงาน
13. ท่านมักจะไม่หยุดพักกลางวัน
14. เพื่อนของท่านส่วนใหญ่เป็นเพื่อนร่วมธุรกิจ / เพื่อน
ร่วมงาน
15. ท่านผลักดันตัวเองให้ตรงตามกำหนดเวลา
16. ท่านจริงจังกับงานของท่าน
17. ท่านกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมมากกว่าคนส่วน
ใหญ่
18. ท่านมุ่งเน้นผลลัพธ์

ค่อนข้าง
เหมือนท่าน

เหมือนท่าน
เล็กน้อย

ไม่เหมือน
ท่าน
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เหมือนท่าน
มาก

19. ท่านมักจะเบื่อง่ายกว่าคนส่วนใหญ่
20. ท่านเจริญเติบโตในกิจกรรมที่ต้องการความสนใจและ
ความตั้งใจอย่างเต็มที่
21. ท่านทำงานและเล่นอย่างหนัก
22. ท่านถูกขับเคลื่อนด้วยความรู้สึกว่าไม่มีเวลา
23. ท่านรู้สึกว่าท่านไม่สามารถบรรลุสิ่งที่ท่านต้องการใน
เวลาที่ท่านมี
24. ท่านรู้สึกผิดเมื่อต้องใช้เวลาเพื่อสนุกสนาน
25. ท่านใจร้อนมาก
26. ท่านรู้สึกท้อแท้เมื่อไม่ได้อยู่ในการควบคุมทั้งหมด
27. ท่านตั้งเป้าหมายระยะยาวและทำงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย
28. ท่านวางแผนเวลาได้ดี
29. ท่านมีปัญหาในการค้นหากิจกรรมยามว่าง
30. ท่านรู้สึกผิดเมื่อท่านผ่อนคลาย
31. กิจกรรมยามว่างของท่านเกี่ยวข้องกับงานของท่าน
32. ท่านอ่านนิตยสารและหนังสือเกี่ยวกับงานในเวลาว่าง
33. เมื่อท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมสันทนาการท่านกำลัง
แข่งขันและคาดว่าจะชนะหรือดีที่สุด
34. ท่านต้องการเวลาพักผ่อนน้อยกว่าคนส่วนใหญ่

ค่อนข้าง
เหมือนท่าน

เหมือนท่าน
เล็กน้อย

ไม่เหมือน
ท่าน
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เหมือนท่าน
มาก

ค่อนข้าง
เหมือนท่าน

เหมือนท่าน
เล็กน้อย

ไม่เหมือน
ท่าน

35. ท่านออกกำลังกายด้วยเหตุผลด้านสุขภาพมากกว่า
ความเพลิดเพลิน

Active Listening Scale
ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย
เมื่อท่านกำลังพูดคุยกับบุคคลอื่น ...
1. ท่านพยายามที่จะเข้าใจสิ่งที่คนอื่นพูด
2. ท่านเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นตลอดเวลา
3. ท่านพยายามอ่านใจคนอื่น
4. ท่านใช้ดุลยพินิจของบุคคล
5. ท่านฟังความรู้สึกและเนื้อหา
6. ท่านขอคำชี้แจงหากท่านไม่เข้าใจบางสิ่ง
7. ท่านไม่เห็นด้วยกับบุคคลอื่นตลอดเวลา
8. ท่านเห็นด้วยกับสิ่งที่คนอื่นพูดแม้ว่าท่านจะไม่
9. ท่านพยายามอย่างหนักเพื่อพิสูจน์ว่าท่านพูด
ถูก
10. ท่านสบตาอย่างเหมาะสม
11. ท่านอยากได้ยินสิ่งที่ท่านต้องการจะได้ยิน

ไม่เห็นด้วย
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เห็นด้วย
12. ท่านวางแผนการตอบสนองขณะที่อีกฝ่าย
กำลังพูด
13. ท่านมักจะถอดความสิ่งที่คนอื่นพูด
14. ท่านฟังด้วยความตั้งใจเต็มที่
15. ท่านไม่ต้องกังวลกับความรู้สึกของคนอื่น
16. ท่านมักจะพบว่าตัวเองโกหก
17. ท่านพยายามเข้าใจความหมายพื้นฐานของ
คำพูด
18. ท่านรับฟังจนเสร็จในประโยคของบุคคลอื่น
19. ท่านคิดถึงสิ่งอื่นในขณะที่คนนั้นกำลังพูดอยู่
20. ท่านกระโดดเข้ามาและให้คำแนะนำก่อนที่
คนนั้นจะหยุดพูด
21. ท่านเริ่มสร้างเรื่องตลก
22. ท่านถามคำถามเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
23. ท่านตัดสินคน ๆ นั้นล่วงหน้า
24. ท่านให้ความมั่นใจและสนับสนุนบุคคลอื่น
25. ท่านพยายามที่จะแก้ปัญหาของคนอื่นเพื่อ
พวกเขา
26. ท่านรู้สึกว้าวุ่นใจง่าย
27. ท่านมุ่งเน้นเฉพาะจุดและปิดส่วนที่เหลือของ
การสนทนา

ไม่เห็นด้วย

- 71 ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

28. ท่านใส่ใจภาษากายของบุคคลนั้นและ
น้ำเสียง
29. ท่านคิดว่าฝันกลางวัน
30. ท่านดูเหมือนจะเข้าใจตำแหน่งของผู้อื่น
อย่างชัดเจน
31. ท่านมักจะขัดจังหวะบุคคลอื่น
32. ท่านให้คนอื่นรู้ว่าได้ยินสิ่งที่พูด

Nonverbal Communication Scale
ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย
เมื่อพูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวทันที (คู่สมรส, เด็ก, คู่, ฯลฯ ), ท่าน ...
1. รักษาสายตาที่มั่นคงในขณะที่พูด
2. หาวหรือแสดงสัญญาณอื่น ๆ ของความเบื่อ
3. แสดงการแสดงออกทางสีหน้าว่างเปล่า
4. ทักทายพวกเขาอย่างอบอุ่นเสมอ
5. พยักหน้าของท่านเพื่อยืนยันสิ่งที่คนพูด
6. มักพบว่าตัวเองหันหน้าหนีเพราะสิ่งรบกวน
7. กลอกตาของท่านมาก
8. มีท่าทางผ่อนคลาย

ไม่เห็นด้วย

- 72 ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย
9. มักจะเอนตัวไปทางผู้อื่นเพื่อแสดงความสนใจ
10. มักจะข้ามแขนของท่านข้ามหน้าอกของท่าน
11. กลองเป็นจังหวะหรือแตะนิ้วของท่าน
12. พบว่าตัวเองกำกำปั้นของท่าน
13. หาตัวเองดูที่นาฬิกาหรือนาฬิกา
14. ใช้ท่าทางมือเยอะ ๆ
15. ยืนสูงและตรง
16. สัมผัสทางกายภาพที่เหมาะสม (ตบหลัง,
แขนสัมผัส)
เมื่อพูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวของท่าน (พี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายาย) ท่าน ...
17. รักษาสายตาที่มั่นคงในขณะที่พูด
18. หาวหรือแสดงสัญญาณอื่น ๆ ของความเบื่อ
19. แสดงการแสดงออกทางสีหน้าว่างเปล่า
20. ทักทายพวกเขาอย่างอบอุ่นเสมอ
21. พยักหน้าของท่านเพื่อยืนยันสิ่งที่คนพูด
22. มักพบว่าตัวเองหันหน้าหนีเพราะสิ่งรบกวน
23. กลอกตาของท่านมาก
24. มีท่าทางผ่อนคลาย
25. มักจะเอนตัวไปทางผู้อื่นเพื่อแสดงความ
สนใจ
26. มักจะข้ามแขนของท่านข้ามหน้าอกของท่าน

ไม่เห็นด้วย

- 73 ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

27. กลองเป็นจังหวะหรือแตะนิ้วของท่าน
28. พบว่าตัวเองกำกำปั้นของท่าน
29. หาตัวเองดูที่นาฬิกาหรือนาฬิกา
30. ใช้ท่าทางมือเยอะ ๆ
31. ยืนสูงและตรง
32. สัมผัสทางกายภาพที่เหมาะสม (ตบหลัง,
แขนสัมผัส)
เมื่อพูดคุยกับสมาชิกในชุมชนของท่าน (กลุ่มสนับสนุนบ้านของการเคารพบูชาครูเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อนบ้าน
ฯลฯ ) ท่าน ...
33. รักษาสายตาที่มั่นคงในขณะที่พูด
34. หาวหรือแสดงสัญญาณอื่น ๆ ของความเบื่อ
35. แสดงการแสดงออกทางสีหน้าว่างเปล่า
36. ทักทายพวกเขาอย่างอบอุ่นเสมอ
37. พยักหน้าของท่านเพื่อยืนยันสิ่งที่คนพูด
38. มักพบว่าตัวเองหันหน้าหนีเพราะสิ่งรบกวน
39. กลอกตาของท่านมาก
40. มีท่าทางผ่อนคลาย
41. มักจะเอนตัวไปทางผู้อื่นเพื่อแสดงความ
สนใจ
42. มักจะข้ามแขนของท่านข้ามหน้าอกของท่าน
43. กลองเป็นจังหวะหรือแตะนิ้วของท่าน

- 74 ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย
44. พบว่าตัวเองกำกำปั้นของท่าน
45. หาตัวเองดูที่นาฬิกาหรือนาฬิกา
46. ใช้ท่าทางมือเยอะ ๆ
47. ยืนสูงและตรง
48. สัมผัสทางกายภาพที่เหมาะสม (ตบหลัง,
แขนสัมผัส)
เมื่อพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานหรือพนักงาน ท่าน ...
49. รักษาสายตาที่มนั่ คงในขณะที่พูด
50. หาวหรือแสดงสัญญาณอื่น ๆ ของความเบื่อ
51. แสดงการแสดงออกทางสีหน้าว่างเปล่า
52. ทักทายพวกเขาอย่างอบอุ่นเสมอ
53. พยักหน้าของท่านเพื่อยืนยันสิ่งที่คนพูด
54. มักพบว่าตัวเองหันหน้าหนีเพราะสิ่งรบกวน
55. กลอกตาของท่านมาก
56. มีท่าทางผ่อนคลาย
57. มักจะเอนตัวไปทางผู้อื่นเพื่อแสดงความ
สนใจ
58. มักจะข้ามแขนของท่านข้ามหน้าอกของท่าน
59. กลองเป็นจังหวะหรือแตะนิ้วของท่าน
60. พบว่าตัวเองกำกำปั้นของท่าน
61. หาตัวเองดูที่นาฬิกาหรือนาฬิกา

ไม่เห็นด้วย

- 75 ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

62. ใช้ท่าทางมือเยอะ ๆ
63. ยืนสูงและตรง
64. สัมผัสทางกายภาพที่เหมาะสม (ตบหลัง,
แขนสัมผัส)

Communication Skills Scale
ระดับความคิดเห็น
ถูกต้องที่สุด
1. ท่านส่งข้อความที่ชัดเจนถึงคนอื่น ๆ
2. เมื่อการสนทนาเปลี่ยนไปเป็น
ความรู้สึกท่านมักจะเปลี่ยนหัวข้อ
3. ท่านกลัวที่จะทำร้ายความรู้สึกของ
คนอื่น
4. ท่านเก่งในการอ่านข้อความที่ไม่ใช่
คำพูด
5. ท่านรู้วิธีส่งข้อความที่ผู้คนสามารถ
เข้าใจได้
6. ท่านไม่ชอบที่จะพูดคุยเกี่ยวกับ
ปัญหาที่ละเอียดอ่อน
7. ท่านไม่กลัวที่จะแสดงความคิดเห็นที่
แตกต่าง

บางส่วนถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

- 76 ระดับความคิดเห็น
ถูกต้องที่สุด
8. ท่านเสร็จประโยคของคนอื่นเพื่อ
พวกเขา
9. ผู้คนมักจะไม่ได้สิ่งที่ท่านพูดกับพวก
เขา
10. อารมณ์ของท่านมักจะตรงกับ
คำพูดของท่าน
11. ถ้าท่านต้องการท่านจะยืนหยัดเพื่อ
ตนเอง
12. ท่านปล่อยให้คนอื่นพูดโดยไม่
ขัดจังหวะพวกเขา
13. ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น
อย่างชัดเจน
14. ท่านมีปัญหาในการแสดงความรู้สึก
ของท่าน
15. ท่านไม่แน่วแน่เท่าที่จะทำได้
16. ท่านถามคำถามเมื่อท่านไม่เข้าใจ
17. ท่านมีปัญหาในการแสดงความรู้สึก
18. บ่อยครั้งที่ท่านโกรธเมื่อพูดคุยกับ
คนอื่น
19. ท่านมีปัญหาในการถามสิ่งที่ท่าน
ต้องการ
20. ท่านมักจะแสร้งฟัง แม้ว่าใจของ
ท่านจะไม่จดจ่อ

บางส่วนถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

- 77 ระดับความคิดเห็น
ถูกต้องที่สุด
21. ท่านตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าผู้คน
เข้าใจท่าน
22. ท่านสามารถตรวจจับอารมณ์
ความรู้สึกของผู้อื่นได้
23. ท่านจะแสดงความคิดเห็นที่
แตกต่างจากกลุ่ม
24. ท่านไม่ค่อยได้ข้อสรุป
25. ท่านใช้คำสั่ง "ท่าน" เพื่อส่งคำ
วิจารณ์ถึงผู้อื่น
26. ท่านเสียใจถ้าคนอื่นไม่เห็นด้วยกับ
ท่าน
27. ท่านไม่ชอบที่จะโกรธคนอื่น
28. ท่านมีปัญหาในการอ่านระหว่าง
บรรทัด
29. ท่านจะขอคำติชมเกี่ยวกับข้อความ
ที่ท่านสื่อสาร
30. ท่านมักจะส่งเสียงแม้จะไม่รู้ตัวใน
เวลานั้น
31. ท่านไม่ค่อยถามคำถามดังนั้นท่าน
จะไม่ดูไม่ฉลาด
32. ท่านพยายามคิดว่าตัวเองอยู่ใน
เหตุการณ์กับผู้พูดเสมอ

บางส่วนถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

- 78 ระดับความคิดเห็น
ถูกต้องที่สุด
33. ท่านสื่อสารโดยไม่ใช้คำพูดเพื่อให้
ตรงกับสิ่งที่ท่านพูด
34. ท่านพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์
ทางอารมณ์
35. ท่านไม่ลังเลที่จะบอกคนอื่นว่าท่าน
รู้สึกอย่างไร
36. ท่านเสียสมาธิได้ง่าย
37. ท่านต้องทำซ้ำสิ่งที่ท่านพูด
38. ท่านมักจะเปลี่ยนเรื่องเมื่อพูดคุย
หัวข้อที่งี่เง่า
39. ท่านจะไม่ยอมรับว่าท่านโกรธใคร
ซักคน
40. ท่านกำลังคิดถึงสิ่งที่ท่านจะพูดใน
ขณะที่ผู้คนกำลังพูดกับท่าน
41. ท่านพูดเพื่อตัวเองเท่านั้นไม่ใช่ทุก
คน
42. ท่านสามารถแก้ปัญหาโดยไม่ได้รับ
อารมณ์
43. ท่านไม่สามารถแสดงความคิดเห็น
ของท่านหากคนอื่นไม่แบ่งปัน
44. ท่านฟังการสนทนาบ้างเล็กน้อย

บางส่วนถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

- 79 ระดับความคิดเห็น
เหมือนท่าน
VALUING DIVERSITY
1. ท่านตระหนักถึงความสำคัญของความ
หลากหลายในหมู่ผู้คน
2. ท่านเห็นคุณค่าความหลากหลายเป็น
ทรัพยากรที่มีค่า
3. ท่านสนุกกับการอยู่กับคนที่แตกต่างจากท่าน
4. ท่านยอมรับความแตกต่างในแต่ละคน
5. ท่านทำงานได้ดีกับคนที่แตกต่างจากท่าน
6. ท่านสนุกกับการช่วยเหลือผู้คนที่แตกต่างจาก
ท่าน
7. ท่านภูมิใจในมรดกทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมของท่าน
8. ท่านทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อลดอคติเมื่อมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่แตกต่างจากท่าน
9. ท่านไม่ค่อยถือตนเองกับผู้คนจากวัฒนธรรม
อื่น ๆ
10. ท่านเชื่อว่าความหลากหลายเป็นสิ่งจำเป็นใน
ชีวิต
11. ท่านสามารถทำงานกับผู้คนที่แตกต่างจาก
ท่านเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
12. ท่านเชื่อในคุณค่าที่เท่าเทียมกันของทุกคน
INTUITIVENESS

ไม่เหมือนท่าน

- 80 ระดับความคิดเห็น
เหมือนท่าน
1. ท่านรู้สึกลางสังหรณ์เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตของท่าน
2. ท่านสามารถรู้สึกได้อย่างง่ายดายว่าความรู้สึก
ของคนอื่นเป็นอย่างไร
3. บางครั้งท่านรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ก่อนที่จะ
เกิดขึ้น
4. บางครั้งท่านรู้สึกถึงความรู้สึกทางกายภาพที่
แจ้งเตือนท่านเมื่อมีสิ่งผิดปกติ
5. ท่านตัดสินใจหลายอย่างตามลางสังหรณ์
6. ท่านตระหนักถึงเวลาที่สัญชาตญาณของท่าน
พูดกับท่าน
7. บางครั้งท่านสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิด
อะไรขึ้นในอนาคต
8. ท่านมักจะได้รับข้อมูลที่เข้าใจง่ายผ่าน
ความรู้สึกทางกายภาพเช่นปมในท้องของท่าน
หรือผมที่ยืนอยู่บนคอของท่าน
9. ท่านมักจะรู้สิ่งต่าง ๆ แต่ไม่รู้ว่าท่านรู้ได้
อย่างไร
10. ท่านมักจะได้รับรู้อย่างฉับพลันของความ
เข้าใจ (ช่วงเวลา aha)
11. ท่านมักจะรู้สึกรีบเร่งเข้าใจอย่างฉับพลัน
12. ท่านมักรู้สึกว่าเคยทำอะไรมาก่อน
EMPATHY

ไม่เหมือนท่าน

- 81 ระดับความคิดเห็น
เหมือนท่าน
1. ท่านช่วยให้บุคคลนั้นระบุความรู้สึกที่กำลัง
ประสบอยู่
2. ท่านสนิทสนมกับสิ่งที่บุคคลนั้นอาจพูดเพียง
ครึ่งเดียว
3. ท่านปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่บุคคลนั้นอาจพูด
เป็นนัย
4. ท่านได้รับการปรับให้เข้ากับสิ่งที่ข้อความที่
ซ่อนอยู่เบื้องหลังสิ่งที่ถูกกล่าวถึง
5. ท่านมักจะพยายามอ่านความรุนแรงของ
อารมณ์ของบุคคลอื่น
6. ท่านรู้ภาษากายของบุคคลนั้น
7. ท่านตระหนักถึงปฏิกิริยาของร่างกายของท่าน
เองระหว่างการสนทนา
8. ท่านมักจะช่วยให้ผู้คนเล่าเรื่องราวของพวก
เขา
9. ท่านผูกพันกับคนส่วนใหญ่อย่างรวดเร็ว
10. ท่านเข้าใจมุมมองของคนอื่นดี
11. ท่านมักจะถอดความกลับไปหาคนที่ท่านได้
ยิน
12. ท่านสามารถสัมผัสโลกของบุคคลราวกับว่า
ท่านเป็นอีกคน

Negotiation Process-Style Scale

ไม่เหมือนท่าน

- 82 ระดับความคิดเห็น
เหมือนท่านมาก
ในกระบวนการเจรจากับบุคคลอื่น
1. ท่านชอบที่จะพูดคุยเกี่ยวกับปัญหา
2. ท่านใช้ทักษะการโน้มน้าวด้วยวาจา
ที่ได้รับการพัฒนาอย่างสูง
3. ท่านชอบที่จะพูดมากขึ้นแล้วฟัง
4. ท่านได้รับอิทธิพลจากความรู้สึกของ
ท่าน
5. ท่านเชื่อในความรู้สึกของลำไส้
มากกว่าตรรกะ
6. ท่านข้ามจากหัวข้อหนึ่งไปยังอีก
หัวข้อหนึ่งบ่อยๆ
7. ท่านเบื่ออย่างรวดเร็วโดยมี
รายละเอียดมากเกินไป
8. ท่านใช้ข้อเท็จจริงและตรรกะ
มากมาย
9. ท่านสามารถก้าวร้าวได้ถ้าต้องการ
10. ท่านมีเป้าหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
สิ่งที่ท่านต้องการ
11. ท่านใช้รายละเอียดและ
กระบวนการเพื่อผลประโยชน์ของท่าน
12. ท่านยังคงจดจ่ออยู่กับผลลัพธ์ที่ได้
13. ท่านให้คุณค่ารายละเอียดตราบใด
ที่พวกเขาเกี่ยวข้อง

ค่อนข้างเหมือนท่าน

ไม่เหมือนท่าน

- 83 ระดับความคิดเห็น
เหมือนท่านมาก
14. ท่านเห็นว่าการเจรจาเป็นเกมที่จะ
ชนะ
15. ท่านสามารถข่มขู่ได้มาก
16. ท่านเชื่อว่าการเตรียมการเป็น
กุญแจสำคัญในการเจรจา
17. ท่านพร้อมที่จะปกป้องความเชื่อ
ของท่าน
18. ท่านเก่งในการฟังและปรับขนาด
ผู้อื่น
19. ท่านอยู่ในการติดตาม
20. ท่านสามารถสำรองความเชื่อของ
ท่านได้
21. ท่านต้องการไปที่บรรทัดล่าง
โดยเร็วที่สุด
22. ท่านได้รับคำแนะนำจากอารมณ์
ของท่าน
23. ท่านจะรอการช่วยเหลือจากคนอื่น
24. ท่านชอบฟังบุคคลอื่น
25. ท่านไม่สะดวกที่จะพูดถึง
กระบวนการนี้
26. ท่านสนใจรายละเอียดที่น้อยที่สุด
27. ท่านจะเจรจาตามระบบค่าของ
ท่าน

ค่อนข้างเหมือนท่าน

ไม่เหมือนท่าน

- 84 ระดับความคิดเห็น
เหมือนท่านมาก

ค่อนข้างเหมือนท่าน

ไม่เหมือนท่าน

28. ท่านกังวลเกี่ยวกับกระบวนการ
มากกว่าการชนะ

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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ภาคผนวกที่ 2
แบบประเมินด้านทักษะเชิงปริมาณและข้อมูล

- 86 วิชาคณิตศาสตร์
หมวด1 เกษตรกรรม
การวัด 3 ข้อ
ข้อ1.1 (B) พื้นที่ 2,000 ตารางวามีค่าเท่ากับกี่ไร่
ก. 1 ไร่
ข. 2 ไร่
ข้อ1.2 (B) พื้นที่ 5 ไร่ คิดเป็นกี่งาน
ก. 10 งาน
ข. 20 งาน
ข้อ1.3 (B) ข้าวสาร 3 กระสอบหนักกี่กิโลกรัม
ก. 100 กิโลกรัม
ข. 200 กิโลกรัม

ค. 3 ไร่

ค. 30 งาน

ค. 300 กิโลกรัม

ง. 4 ไร่

ง. 40 งาน

ง. 400 กิโลกรัม

จ. 5 ไร่

จ. 50 งาน

จ. 500 กิโลกรัม

พื้นที่และปริมาตร 7 ข้อ
ข้อ1.4 (B) จงหาพื้นที่ของแปลงนาที่มีความยาวด้านละ 5 เมตร
ก.10 เมตร
ข. 10 ตารางเมตร
ค. 25 เมตร
ง. 25 ตารางเมตร

จ. 30 ตารางเมตร

ข้อ1.5 (B) จงหาพื้นทีเ่ พาะปลูกมันสำปะหลังมีความกว้าง 5 วา ความยาว 12 วา
ก.60 ตารางวา ข. 70 ตารางวา
ค. 80 ตารางวา
ง.90 ตารางวา

จ. 100 ตารางวา

ข้อ1.6 (A) บ่อเลี้ยงกุ้งกว้าง 10 เมตรยาว 20 เมตร ลึก 1.5 เมตร ค่าแรงขุดบ่อ 100 ลูกบาศก์เมตรแรก ลูกบาศก์เมตรละ 20
บาท เกินจากนี้ค่าแรงลูกบาศก์เมตรละ 25 บาท เขาต้องจ่ายค่าแรงขุดบ่อเป็นเงินทั้งสิ้นเท่าใด
ก. 6,000 บาท
ข. 6,500 บาท
ค. 7,000 บาท
ง. 7,500 บาท
จ. 8,000 บาท
ข้อ1.7 (E) ที่ดินแปลงหนึ่งมีเนื้อที่ 3 ไร่ 16 ตารางวา ปลูกบ้านไว้หนึ่งหลังใช้พื้นที่ 40×32 เมตร ที่เหลือจ้างช่างปูหญ้าทั้งหมด
เสียค่าจ้างตารางเมตรละ 5 บาท จะต้องจ่ายค่าปูหญ้าเท่าไร
ก. 15,325 บาท
ข. 15,975 บาท
ค. 15,975 บาท
ง. 17,920 บาท
จ. 18,500 บาท
ข้อ1.8 (I) เมล็ดพืช ปริมาตร 2,750 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะต้องภาชนะตวงเมล็ดพืชเป็นรูปทรงกระบอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง
10 เซนติเมตร และมีความสูง 7 เซนติเมตร ตวงกี่ครั้งจึงจะหมด
ก. 1 ครั้ง
ข. 2 ครั้ง
ค. 3ครั้ง
ง. 4 ครั้ง
จ. 5 ครั้ง
ข้อ1.9 (I) ต้องการขุดบ่อเลี้ยงปลาทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้มีปริมาตร 10,080 ลูกบาศก์เมตร ถ้าบ่อน้ำมีความลึก 70 เมตร ต้องขุด
บ่อให้มีความกว้างด้านละเท่าใด
ก. 10 เมตร
ข. 12 เมตร
ค. 13เมตร
ง. 14 เมตร
จ. 15เมตร

- 87 ข้อ1.10 (A) ต้องการขุดบ่อเลี้ยงปลาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้มีความกว้าง 2 เมตร ยาว 5 เมตร ถ้าสูบน้ำใส่ 50,000 ลิตร ระดับน้ำ
ในสระจะสูงขึ้นกี่เมตร
ก. 5 เมตร
ข. 8 เมตร
ค. 10 เมตร
ง. 12 เมตร
จ. 15 เมตร
ค.ร.น./ห.ร.ม. 3 ข้อ
ข้อ1.11 (I) ที่นาแปลงหนึ่งกว้าง 75 เซนติเมตร ยาว 125 เซนติเมตร ต้องการแบ่งที่นาย่อยๆเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดเพื่อปลูกพืชแต่ละชนิดในแต่ละแปลง โดยไม่ให้เหลือเศษ จะสามารถแบ่งได้กี่แปลง
ก. 10 แปลง
ข.12 แปลง
ค. 13 แปลง
ง. 14 แปลง
จ. 15 แปลง
ข้อ1.12 (I) สวนผลไม้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 14 เมตร ยาว 16 เมตร ถ้าต้องการปลูกผลไม้รอบๆสวน ให้ห่างเท่าๆกันและห่าง
กันมากที่สุดเท่าที่จะห่างได้ จะต้องใช้ต้นไม้ทั้งหมดกี่ต้น
ก. 15 ต้น
ข.30 ต้น
ค. 35 ต้น
ง. 40 ต้น
จ. 45 ต้น
ข้อ1.13 (A) เกษตรกรมีที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 210 เมตร ยาว 330 เมตร เขาต้องการแบ่งที่ดินเป็นแปลงย่อย ๆ รูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส เท่า ๆ กัน เพื่อปลูกพืชแต่ละชนิดในแต่ละแปลง โดยแบ่งให้แต่ละแปลงมีพื้นที่มากที่สุด ได้กี่แปลง แปลงละกี่
ตารางวา
ก. 30 แปลง แปลงละ 5 ตารางวา
ข. 30 แปลง แปลงละ 45 ตารางวา
ค. 77 แปลง แปลงละ 7 ตารางวา
ง.77 แปลง แปลงละ 30 ตารางวา
จ. 80 แปลง แปลงละ 8.5 ตารางวา
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 2 ข้อ
ข้อ1.14 (A) เกษตรกรรายหนึ่งปลูกมันสำปะหลังและอ้อยในแปลงเกษตรของตนเองโดยในปีนี้มีรายได้ 379,600 บาท ถ้าเขา
ปลูกมันสำปะหลัง 95 ตัน ราคาตันละ 2,500 บาท อ้อยราคาตันละ 812 บาท อยากทราบว่าผลิตผลิตอ้อยในปีนี้ได้กี่ตัน
ก. 105 ตัน
ข.150 ตัน
ค. 175 ตัน
ง. 199 ตัน
จ. 210 ตัน
ข้อ1.15 (E) สวนผลไม้แห่งหนึ่งปลูกผลไม้ไว้ทั้งหมด 396 ต้น โดยปลูกเป็นแถว บางแถวมีต้นไม้ 15 ต้น บางแถวมีต้นไม้ 17
ต้น ถ้านับจำนวนแถวจะได้ทั้งหมด 24 แถว จงหาว่าแถวที่มีต้นไม้ 17 ต้นมีทั้งหมดกี่แถว
ก. 6 แถว
ข.7 แถว
ค. 10 แถว
ง. 15 แถว
จ. 18 แถว
หมวด2 ค้าขาย
สถิติ 4 ข้อ
ข้อ 2.1(B) เก็บรวบรวมข้อมูลยอดขายในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งจำนวน 5 วันได้ข้อมูลนี้ 1200, 5600, 3200, 4500 และ 8500
ตามลำดับยอดขายเฉลี่ยของร้านสะดวกซื้อแห่งนี้เป็นเท่าใด
ก. 4,000 บาท
ข. 4,600 บาท
ค. 5,000 บาท
ง. 5,500 บาท
จ. 5,700
บาท

- 88 ข้อ 2.2 (B) เก็บรวบรวมข้อมูลยอดขายในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งจำนวน 5 วันได้ข้อมูลนี้ 2200, 1600, 2200, 4500 และ
3500 ตามลำดับ ข้อใดกล่าวผิด
ก.ค่าเฉลี่ยของข้อมูลดังกล่าวคือ 2800
ข. ฐานนิยมน้อยกว่าค่าเฉลี่ย
ค.มัธยฐานเท่ากับฐานนิยม
ง. มัธยฐานมากกว่าค่าเฉลี่ย
จ.ฐานนิยมคือ 2200
ข้อ 2.3 (B) เก็บข้อมูลยอดขายเครื่องปรับอากาศของร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแห่งหนึ่งในรอบ 1 ปี ข้อมูลดังตารางด้านล่าง
มัธยฐานของข้อมูลดังกล่าวตรงกับข้อใด
ยอดขาย
(เครื่อง)
จำนวนเดือน
ก.9 เครื่อง

8
2
ข. 10 เครื่อง

9

10

3

3
ค.11 เครื่อง

12

15

1
1
ง.12 เครื่อง

25
2
จ.13 เครื่อง

ข้อ 2.4 (I) ร้านจำหน่ายเครื่องปรับอากาศแห่งหนึ่ง ค่าเฉลี่ยยอดขายเครื่องปรับอากาศในรอบ 5 วันเป็น 3 เครื่อง ค่า x จาก
ตารางด้านล่างตรงกับข้อใด

ก.1 เครื่อง

วัน
จันทร์
ยอดขาย
2
(หน่วย : เครื่อง)
ข. 2 เครื่อง

อังคาร
3
ค. 3 เครื่อง

พุธ
x

พฤหัสบดี
4
ง. 4 เครื่อง

ศุกร์
1
จ. 5 เครื่อง

อัตราส่วน/ร้อยละ 6 ข้อ
ข้อ 2.5 (B) แดงขายมังคุดได้ 750 กิโลกรัม ดำขายมังคุดได้ 1,250 กิโลกรัม อัตราส่วนอย่างต่ำของ จำนวนมังคุดที่นายแดง
และนายดำขายได้ ตรงกับข้อใด
ก. 3 : 5
ข. 5 : 4
ค. 5 : 7
ง. 6 : 9
จ. 7 : 11
ข้อ 2.6 (I) แม่ค้าซื้อปากกาในราคาขายส่งในราคา 5.50 บาทต่อแท่ง นำไปขายปลีกในราคา 9 บาทต่อแท่ง จงหาอัตราส่วนทุน
ต่อกำไร
ก. 11: 18
ข. 11 : 7
ค. 13 : 15
ง. 16 :19
จ. 13 : 11
ข้อ 2.7 (I) อัตราส่วนยอดขายทุเรียนต่อมังคุดเป็น 7 : 2 อัตราส่วนยอดขาย มังคุดต่อลำไยเป็น 5 : 3 อัตราส่วนยอดขายทุเรียน
ต่อลำไยตรงกับข้อใด
ก. 7: 3
ข. 11 : 9
ค. 13 : 15
ง. 25 : 11
จ. 35 : 6
ข้อ 2.8 (I) แม่ค้าซื้อขนมเค้กในราคาขายส่งในราคาชิ้นละ 7.5 บาท นำไปขายปลีกในราคาชิ้นละ 10 บาท แม่ค้าได้กำไรกี่
เปอร์เซ็นต์
ก. 30%
ข. 33.33%
ค. 35.33%
ง. 43.33%
จ. 55.75%

- 89 ข้อ 2.9 (A) รถยนต์มือสองคันหนึ่งปิดราคาไว้ 450,000 บาท แต่ขายจริงลดให้ผู้ซื้อ 15% ถ้ารถคันนี้ราคาทุนคือ 360,000 บาท
เขาจะได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์
ก. 1.75%
ข. 3.5%
ค. 6.25%
ง. 9.5%
จ. 10.75%
ข้อ 2.10 (A) ซื้อรองเท้ามือสองมา 2 คู่ ๆ ในราคาคู่ละ 20 และ 15 บาทตามลำดับ คู่แรกขายไปได้กำไร 15 % คู่ที่สอง
ขาดทุน 20% รวมขายสินค้าทั้งสองคู่ได้กำไร หรือขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์
ก.ขาดทุน 5%
ข.ขาดทุน 10%
ค.ได้กำไร 5%
ง. ได้กำไร 10%
จ.เท่าทุน
ข้อ 2.11 (A) หม้อหุงข้าวไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่ง ถ้าขายราคาตามป้ายจะได้กำไร 24% แต่ถ้ามีผู้มาซื้อจะลดราคาให้ผู้ซื้อ 390 บาท ซึ่ง
จะได้กำไร เพียง 20% เดิมปิดราคาหม้อหุงข้าวไฟฟ้าไว้เท่าใด
ก. 1,520 บาท
ข. 1,230 บาท
ค. 2,418 บาท
ง. 3,500 บาท
จ. 4,000 บาท
ข้อ 2.12 (E) ซื้อลองกองคละขนาดมาราคากิโลกรัมละ 20 บาท นำมาขายเอากำไร 10% ต่อมาลองกองขึ้นราคา 25% เขาจึง
ขายเอากำไรเพียง 5% ดังนั้นเขาต้องปิดราคาเพิ่มขึ้นจากป้ายกี่เปอร์เซ็นต์
ก.

425
22

%

ข.

125
22

%

ค.

125
11

%

ง.

325
12

%

จ.

525
15

%

สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 3 ข้อ
ข้อ 2.13 (E) ผสมน้ำตาลทรายขาว 2 ชนิด ราคากิโลกรัมละ 22 บาท และ 25 บาท ในอัตราส่วน ชนิดที่1 : ชนิดที่2 เท่าใด จึง
จะขายกาแฟผสมกิโลกรัมละ 27 บาท แล้วยังได้กำไรอีก 20%
ก. 3 : 1
ข. 5 : 1
ค. 3 : 5
ง. 2 : 7
จ. 5 : 9
ข้อ 2.14 (E) ซื้อส้มโอทองดีมาสองขนาด ขนาดใหญ่ 25 กิโลกรัม ขนาดกลาง 20 กิโลกรัม เป็นเงิน 2,750 บาท ขายขนาด
ใหญ่ ได้กำไร 20% และขายขนาดกลาง ได้กำไร 25% รวมเป็นกำไรทั้งสิน 605 บาท ส้มโอทั้งสองชนิดนี้ราคากิโลกรัมละกี่
บาท
ก. ขนาดใหญ่ 40 บาท ขนาดกลาง 30 บาท
ข. ขนาดใหญ่ 45 บาท ขนาดกลาง 35 บาท
ค. ขนาดใหญ่ 65 บาท ขนาดกลาง 55 บาท
ง. ขนาดใหญ่ 66 บาท ขนาดกลาง 55 บาท
จ. ขนาดใหญ่ 75 บาท ขนาดกลาง 60 บาท
ข้อ 2.15 (E) กุหลาบซือ้ ปูม้าขนาดกลาง ราคากิโลกรัมละ 200 บาท และปูม้าขนาดใหญ่ราคากิโลกรัมละ 250 บาทคิดเป็นเงิน
9,500 บาท เมื่อนำมารวมกันและขายไป กิโลกรัมละ 300 บาท ได้เงิน 12,000 บาท จงหาว่ากุหลาบซือ้ ปูม้าอย่างละกีก่ ิโลกรัม
ก. ขนาดกลาง 10 กิโลกรัม ขนาดใหญ่ 30 กิโลกรัม
ข. ขนาดกลาง 15 กิโลกรัม ขนาดใหญ่ 30 กิโลกรัม
ค. ขนาดกลาง 25 กิโลกรัม ขนาดใหญ่ 30 กิโลกรัม
ง. ขนาดกลาง 20 กิโลกรัม ขนาดใหญ่ 35 กิโลกรัม
จ. ขนาดใหญ่ 25 กิโลกรัม ขนาดกลาง 40 กิโลกรัม
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เวลา 5 ข้อ
ข้อ3.1 (B) เวลาในประเทศเกาหลีใต้เร็วกว่าเวลาในประเทศไทยประมาณ 2 ชั่วโมง หากเวลาในประเทศไทยเป็น 8.15 น. ตรง
กับเวลาในประเทศเกาหลีใต้กี่นาฬิกา
ก. 6.15 น.
ข. 10.15 น.
ค. 11..45 น.
ง. 12.00 น.
จ.12.15 น.
ข้อ3.2 (B) เวลาในประเทศฝรั่งเศสช้ากว่าเวลาในประเทศไทยประมาณ 6 ชั่วโมง หากเวลาในประเทศไทยเป็น 02.55 น. ตรง
กับเวลาในประเทศฝรั่งเศสกี่นาฬิกา
ก. 5.55 น.
ข. 6.55 น.
ค. 7.55 น.
ง. 8.55 น.
จ. 9.55 น.
ข้อ3.3 (I) เวลาในประเทศเบลเยี่ยมช้ากว่าเวลาในประเทศไทยประมาณ 6 ชั่วโมง เวลาในประเทศออสเตรเลียเร็วกว่าเวลาใน
ประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง หากเวลาในประเทศเบลเยี่ยม 01.20 น. ตรงกับเวลาในประเทศออสเตรเลียกี่นาฬิกา
ก. 7.20 น.
ข. 8.20 น.
ค. 9.20 น.
ง. 10.20 น.
จ. 11.20 น.
ข้อ3.4 (I) เวลาในประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าเวลาในประเทศไทยประมาณ 2 ชั่วโมง หากนายสมชายต้องการเดินทางโดยสายการบิน
แห่งหนึ่งที่บินตรงไปยัง กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นใช้เวลาในการบิน 6 ชั่วโมง ถ้าเครื่องบินโดยสารสายการบินดังกล่าวออก
เดินทางจากประเทศไทยเวลา 06.45 น. จะถึง กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในเวลาเท่าใด
ก. 12.45 น.
ข. 13.45 น.
ค. 14.45 น.
ง. 15.45 น.
จ. 16.45 น.
ข้อ3.5 (A) เวลาในประเทศรัสเซียช้ากว่าเวลาในประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง เวลาในประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าเวลาในประเทศ
ไทยประมาณ 2 ชั่วโมง หากสมหญิงต้องการเดินทางโดยสายการบินแห่งหนึ่งที่บินตรงจากรัสเซีย ไปยัง กรุงโตเกียว ประเทศ
ญี่ปุ่น โดยเครื่องบินใช้เวลาในการบินประมาณ 12 ชั่วโมงจึงมาถึงประเทศญีปุ่นเวลาประมาณ 18.10 น. อยากทราบว่า
เครื่องบินโดยสารสายการบินดังกล่าวออกเดินทางจากประเทศรัสเซียตอนกี่นาฬิกา
ก. 12.10 น.
ข. 13.10 น.
ค. 14.10 น.
ง. 15.10 น.
จ. 16.10 น.
หน่วยเงิน 5 ข้อ
ข้อ3.6 (B) ถ้าสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 1 ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยประมาณ 30.20 บาท หากมีเงิน 8,003 บาท สามารถ
แลกเงินดอลลาร์สหรัฐได้เท่าใด
ก.145 ดอลลาร์สหรัฐ
ข. 265 ดอลลาร์สหรัฐ ค. 345 ดอลลาร์สหรัฐ ง. 555 ดอลลาร์สหรัฐ จ. 675 ดอลลาร์
สหรัฐ
ข้อ3.7 (B) ถ้าสกุลเงินญี่ปุน 2 เยน คิดเป็นเงินไทยประมาณ 0.56 บาท หากมีเงิน 420 บาท สามารถแลกญี่ปุ่นได้เท่าใด
ก. 117.6 เยน
ข. 512 เยน
ค. 816.67 เยน
ง. 1,200 เยน
จ. 1,500 เยน
ข้อ3.8 (I) ถ้าสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 100 ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยประมาณ 3,020 บาท และสกุลเงินญี่ปุ่น 100 เยน คิด
เป็นเงินไทยประมาณ 28 บาท 1 ดอลลาร์สหรัฐมากกว่า 50 เยนประมาณกี่บาทเมื่อคิดเป็นเงินไทย
ก. 2,992 บาท ข. 1432.20 บาท
ค. 897.33 บาท
ง. 56.20 บาท
จ. 16.20 บาท
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30.20 บาท สมศรีมีเงิน 150 ยูโร กับอีก 120 ดอลลาร์สหรัฐ สมศรีสามารถและเงินคืนเป็นเงินไทยได้กี่บาท
ก. 3,624 บาท ข. 4,998 บาท
ค. 8,622 บาท
ง. 9,860 บาท
จ. 1,005 บาท
ข้อ3.10 (A) ถ้าสกุลเงินหยวนจีน 1 หยวนจีน คิดเป็นเงินไทยประมาณ 4.30 บาทและสกุลเงินฮ่องกง 1 ดอลลาร์ฮ่องกง คิดเป็น
เงินไทยประมาณ 3.86 บาท ไพลิน มีเงิน 250 หยวน กับอีก 300 ดอลลาร์ฮ่องกง สมศรีสามารถและเงินคืนเป็นเงินไทยจาก
สกุลเงินใดมากกว่ากัน และมากกว่ากันกี่บาท
ก. สกุลเงินหยวนจีน, 83 บาท
ข. สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง, 83 บาท
ค. ก. สกุลเงินหยวนจีน, 103 บาท
ง. สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง, 150 บาท
จ. สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง, 178 บาท
ค.ร.น./ห.ร.ม. 3 ข้อ
ข้อ3.11 (I) กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน 180 คน มาเลเซีย 90 คน อินโดนนีเซีย 120 คน มาจัดทำกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ โดยจัดกลุ่มให้มีนักท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่มมากที่สุดกี่คนแต่ละกลุ่มเป็นนักท่องเที่ยวมาจากประเทศเดียวกัน จะจัดได้
จำนวนกี่กลุ่มๆละกี่คน
ก. กลุ่มละ 15 คน จำนวน 28 กลุ่ม
ข. กลุ่มละ 25 คน จำนวน 15 กลุ่ม
ค. กลุ่มละ 30 คน จำนวน 13 กลุ่ม
ง. กลุ่มละ 35 คน จำนวน 18 กลุ่ม
จ. กลุ่มละ 50 คน จำนวน 18 กลุ่ม
ข้อ3.12 (I) มีผู้มาสมัครทำกิจกรรมแข่งขันแรลลี่การกุศลเส้นทาง กรุงเทพมหานคร – ชลบุรี โดยผู้สมัครใช้รถกระบะลงแข่ง 38
คัน ใช้รถยนต์ลงแข่ง 18 คัน ใช้รถบิ๊กไบค์ลงแข่ง 24 คัน โดยผู้สมัครที่มีรถกระบะ 2 ราย เสียสละไม่เข้าร่วมแข่งขันแต่จะเป็น
จิตรอาสาบรรทุกเครื่องดื่มและอุปกรณ์ให้แก่ผู้ร่วมแข่งขัน โดยการแข่งขันจะแบ่งออกแป็นทีมให้มีสมาชิกมากที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ ทีมเดียวกันเป็นรถชนิดเดียวกันจะจัดได้ทีมละกี่คันและจำนวนกี่ทีม
ก. ทีมละ 6 คน จำนวน 18 ทีม
ข. ทีมละ 6 คน จำนวน 13 ทีม
ค. ทีมละ 7 คน จำนวน 12 ทีม
ง. ทีมละ 8 คน จำนวน 28 ทีม
จ. ทีมละ 8 คน จำนวน 28 ทีม
ข้อ3.13 (B) กำหนดสมการการแปรผันระหว่างจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีน(Y) (หน่วย : แสนคน) แปรผันตรงกับดัชนีความ
เชื่อมั่นของผู้บริโภคชาวจีน (X) โดยมีสมการการแปรผันเป็น Y=2.5X ถ้าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคชาวจีนเป็น 130 จง
ประมาณจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีน
ก. 325 แสนคน
ข. 395 แสนคน
ค. 435 แสนคน
ง. 450 แสนคน
จ. 550 แสนคน
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ข้อ3.14 (I) กำหนดราคาเข้าพักโรงแรมแห่งหนึ่งได้ข้อมูลดังตาราง
จำนวนคืนที่เข้าพัก
1
2
3
ราคาต่อคืน
1,500
1,350
1,200
ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. หากเข้าพักเพียงคืนเดียวจะจ่ายแพงที่สุด
ข. ถ้าเข้าพักจำนวน 2 คืนจะได้รับส่วนลด 10%
ค. หากเข้าพัก 10 คืนต้องจ่ายค่าที่พักทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน 9,000 บาท
ง.หากเข้าพัก 10 คืนต้องจ่ายค่าที่พักคืนละ 900 บาท
จ. ถูกทุกข้อ

4
1,050

5 คืนขึ้นไป
900

ข้อ3.15 (I) ราคาเข้าพักโรงแรมแห่งหนึ่งได้ข้อมูลดังตาราง
จำนวนคืนที่เข้าพัก
1
2
3
4
5 คืนขึ้นไป
ราคาต่อคืน
1,500
1,350
1,200
1,050
900
โดยลูกค้าจะต้องเสียภาษี 3% ของราคาเข้าพักทั้งหมด หากนายแดงเข้าพัก 3 คืน นายดำเข้าพัก 5 คืน นายดำมีค่าใช้จ่ายใน
การเข้าพักมากกว่านายแดงกี่บาท
ก. 309 บาท
ข. 927 บาท
ค. 1,236 บาท
ง. 1,545 บาท
จ. 2,172 บาท
หมวด4 อาหาร/ภัตตาคาร
การชั่ง การตวง การวัด 4 ข้อ
ข้อ4.1 (B) 3 ช้อนโต๊ะ เท่ากับกี่ช้อนชา
ก. 6 ช้อนชา
ข. 9 ช้อนชา
ข้อ4.2 (B) 5,000 มิลลิลิตร เท่ากับกี่ลิตร
ก. 5 ลิตร
ข. 50 ลิตร

ค. 10 ช้อนชา
ค. 500 ลิตร

ง. 12 ช้อนชา
ง. 5,000 ลิตร

จ. 15 ช้อนชา
จ. 50,000 ลิตร

ข้อ4.3 (I) ข้าวสาร 4 กระสอบ ถ้าหุงข้าววันละ 2 กิโลกรัม ต้องหุงกี่วันจึงจะหมด (1 กระสอบเท่ากับ 100 กิโลกรัม)
ก. 60 วัน
ข. 90 วัน
ค. 100 วัน
ง. 200 วัน
จ. 250 วัน
ข้อ4.4 (I) น้ำดื่มบรรจุขวดขนาด 0.75 ลิตร เทใส่แก้วน้ำได้ 3 แก้ว อยากทราบว่าแก้วน้ำ 1 แก้วบรรจุได้กี่มิลลิลิตร
ก. 100 มิลลิลิตร
ข.150 มิลลิลิตร
ค. 180 มิลลิลิตร
ง. 200 มิลลิลิตร
จ. 250 มิลลิลิตร
อัตราส่วน/ร้อยละ 5 ข้อ
ข้อ4.5 (B) หากสูตรสำหรับการทำซาลาเปา 16 ลูก จะต้อง ใช้แป้งสาลี 380 กรัม ถ้าต้องการจะทำซาลาเปา 24 ลูกจะต้องใช้
แป้งสาลีทั้งหมดกี่กรัม
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ข.475 กรัม

ค. 500 กรัม

ง.550 กรัม

จ.570 กรัม

ข้อ4.6 (B) ในการทำวุ้นกะทิสูตรหนึ่ง จะต้องใช้ผงวุ้น 1 ช้อนชาต่อน้ำกะทิ 1.5 ถ้วยตวง ถ้าในการทำวุ้นกะทิครั้งหนึ่งใช้กะทิ 6
ถ้วยตวง จะใช้ผงวุ้นเพิ่มขึ้นจากเดิมกี่ช้อนชา
ก. 3 ช้อนชา
ข. 4 ช้อนชา
ค. 5.5 ช้อนชา
ง. 6 ช้อนชา
จ. 7.5 ช้อนชา
ข้อ4.7 (I) ในการทำขนมไข่ หากต้องใช้อัตราส่วนแป้งต่อไข่ไก่เป็น 25 : 0.2 ถ้าใช้แป้งสาลี 1,250 กรัม จะต้องซื้อไข่ไก่เป็นเงิน
กี่บาทหากจะไข่ไก่ราคาฟองละ 3 บาท
ก.15 บาท
ข.30 บาท
ค. 45 บาท
ง.50 บาท
จ.55 บาท
ข้อ4.8 (A) น้ำเชื่อมเกิดจากน้ำผสมกับน้ำตาล น้ำเชื่อม 50 ลิตร เป็นน้ำตาล 60% ถ้าเติมน้ำลงไปอีก 30 ลิตรจะเหลือส่วนที่
เป็นน้ำตาลร้อยละเท่าใด
ก. 30%
ข.35.5% บาท
ค. 37.5%
ง.40.75%
จ.55.3%
ข้อ4.9 (E) น้ำเกลือเกิดจากน้ำผสมกับเกลือ ต้องใช้น้ำเกลือเข้มข้น 45 % จำนวนกี่ลิตร ที่จะเติมลงไปในน้ำเกลือเข้มข้น
12% ปริมาตร 50 ลิตรจึงจะได้น้ำเกลือเข้มข้น 20%
ก.10 ลิตร
ข. 12 ลิตร
ค. 14 ลิตร
ง.16 ลิตร
จ. 20 ลิตร
พื้นที่ผิวและปริมาตร 2 ข้อ
ข้อ4.10 (B) ถังไอศครีมทรงกระบอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 เซ็นติเมตร มีความสูง 18 เซ็นติเมตร จงหาปริมาตรไอศครีมที่
22

บรรจุในถัง (กำหนดให้ π ≈ )
7
ก. 1,986 ลบ.ซม. ข. 2,500 ลบ.ซม.

ค. 2,772 ลบ.ซม.

ง. 2,800 ลบ.ซม.

จ. 3,000 ลบ.ซม.

ข้อ4.11 (I) ถังไอศครีมทรงกระบอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 เซ็นติเมตร มีความสูง 24 เซ็นติเมตร ตักไอศครีมใส่โคนไอศครีมที่
เป็นทรงกรวยที่มีปริมาตร 12 ลูกบาศก์เซ็นติเมตร ได้กี่ชิ้น (กำหนดให้ π ≈
ก. 44 ชิ้น
ข.108 ชิ้น
ค. 234 ชิ้น

22
7

)
ง.308 ชิ้น

จ.414 ชิ้น

ความน่าจะเป็น 2 ข้อ
ข้อ4.12 (B) ร้านจำหน่ายอาหารฟาสต์ฟู้ด (Fast food) จำหน่ายอาหารเป็นเซตโดยเมนูอาหารฟาสต์ฟู้ด (Fast food) ทั้งหมด
4 เซต แตละเซ็ตจะสามารถทานคู่กับเครื่องดื่ม ได้แก่ น้ำเปล่า โค้ก สไปรท์ ชามะนาว และน้ำส้มตามลำดับ จำนวนผลลัพธ์
(Sample Space) ที่เป็นไปได้ทั้งหมดจากการเลือกเซตอาหารคู่กับเครื่องดื่ม
ก. 12
ข. 15
ค. 17
ง. 18
จ. 20
ข้อ4.13 (I) ร้านจำหน่ายอาหารฟาสต์ฟู้ด (Fast food) จำหน่ายอาหารเป็นเซตโดยเมนูอาหารฟาสต์ฟู้ด (Fast food) ทั้งหมด
3 เซต ได้แก่ เซต A, B และ C แต่ละเซ็ตจะสามารถทานคู่กับเครื่องดื่ม ได้แก่ น้ำเปล่า โค้ก สไปรท์ ชามะนาว และน้ำส้ม
ตามลำดับ ความน่าจะเป็นที่ลูกค้าจะไม่เลือกเซตอาหารที่ทานคู่กับน้ำเปล่า
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2
3

ข.

4
7

ค.

3
4

ง.

3
5

จ.

5
7

สถิติ 2 ข้อ
ข้อ4.14 (B) ภัตตาคารแห่งหนึ่งพบว่ายอดขายเฉลี่ยในรอบ 15 วัน 3,000 บาท อยากทราบว่า ผลรวมยอดขายทั้งหมดเป็น
เท่าใด
ก. 30,000 บาท
ข. 35,000 บาท
ค. 40,000 บาท
ง. 45,000 บาท
จ. 50,000 บาท
ข้อ4.15 (B) เก็บข้อมูลยอดจำหน่ายอาหาร 4 ชนิดในหนึ่งวันที่ผ่านมา ได้ข้อมูลดังตาราง
รายการ
หัวปลาหม้อไฟ
ผัดผักบุ้งไฟแดง
ยำสามกรอบ
แกงส้มชะอมทอด
อาหาร
ไข่
ยอดสั่งซื้อ
40
35
25
30
(ครั้ง)
ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ค่ากลางที่เหมาะกับข้อมูลดังกล่าวคือค่าเฉลี่ย
ข. ค่ากลางที่เหมาะกับข้อมูลดังกล่าวคือมัธยฐาน
ง. ค่ากลางที่เหมาะกับข้อมูลดังกล่าวคือฐานนิยม
ง. ฐานนิยมเท่ากับมัธยฐาน
จ.ถูกทุกข้อ
หมวด5 ขนส่ง
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 3 ข้อ
ข้อ5.1 (A) นายธงทิวสั่งซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าจากร้านจำหน่าย 2 ร้าน ได้แก่ร้าน A และ ร้าน B โดยสั่งซื้อตู้เย็นจากร้านจำหน่าย
เครื่องใช้ไฟฟ้า ร้าน A และเครื่องซักผ้าจากร้าน B พนักงานจากทั้งสองร้านจะต้องมาส่งของที่บ้านนายธงทิว ซึ่งบ้านนายธงทิว
อยู่กึ่งกลางระหว่างร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าสองร้านพอดี ซึ่งอัตราเร็วของรถบรรทุกสินค้าจาก ร้าน A ใช้เวลาเดินทาง
มากกว่า ร้าน B 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถ้าร้าน A ใช้เวลาเดินทาง 15 นาที ถ้าร้าน B ใช้เวลาเดินทาง 25 นาที จงหา
อัตราเร็วของรถบรรทุกสินค้าทั้งสองคัน
ก. 40 และ 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ข. 45 และ 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ค. 60 และ 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ง. 75 และ 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ง. 80 และ 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ข้อ5.2 (A) ร้านเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่งมีรถบรรทุกเฟอร์นิเจอร์สองคัน คันเก่าและคันใหม่ ซึ่งจะบรรทุกสินค้าจากโรงงานไปส่งยัง
ศูนย์กระจายสินค้า 2 จังหวัด คนใหม่จะวิ่งด้วยความเร็ว 52 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วไปส่งยังศูนย์กระจายสินค้าทางภาคใต้ คัน
เก่าวิ่งด้วยความเร็ว 44 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และใช้เวลาวิ่งนานกว่าคันใหม่ 1 ชั่วโมงไปยังศูนย์กระจายสินค้าทางภาคเหนือ ซึ่ง
อยู่ไกลกว่าศูนย์กระจายสินค้าทางใต้ 4 กิโลเมตร จงหาว่ารถบรรทุกเฟอร์นิเจอร์คันใหม่วิ่งระยะทางเท่าใด
ก. 260 กิโลเมตร ข.264 กิโลเมตร
ค.300 กิโลเมตร
ง.350 กิโลเมตร
จ.400 กิโลเมตร
ข้อ5.3 (I) รถบรรทุกน้ำมันต้องนำน้ำมันจากแหล่งผลิต ไปส่งให้กับปั้มน้ำมันโดยรถวิ่งด้วยความเร็ว 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หาก
ระยะทางจากแหล่งผลิตถึงปัม้ น้ำมัน 250 กิโลเมตร นานเท่าใดจึงจะไปถึง
ก. 5 ชั่วโมง
ข. 6 ชั่วโมง
ค. 7 ชั่วโมง
ง. 8 ชั่วโมง
จ. 9 ชั่วโมง
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ข้อ5.4 (I) โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่งมีรถบรรทุกเฟอร์นิเจอร์มีรถออกไปส่งสินค้าในกรุงเทพฯ โดยจะส่งสินค้าทุกๆ 60
นาที และส่งสินค้าแถวปริมณฑล ทุก ๆ 75 นาที รถบรรทุกเฟอร์นิเจอร์ทั้งสองเส้นทางจะออกขนส่งสินค้าพร้อมๆกันเที่ยวแรก
เวลา 9.00 น.จงหาเวลาที่รถส่งเฟอร์นิเจอร์ทั้งสองเส้นทางจะออกเดินทางพร้อมๆ กัน
ก. 10.00 น.
ข. 11.00 น.
ค. 12.00 น.
ง. 13.00 น.
จ. 14.00 น.
ข้อ5.5 (I) โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่งมีรถบรรทุกเฟอร์นิเจอร์มีรถออกไปส่งสินค้าในกรุงเทพฯ โดยจะส่งสินค้าทุกๆ 75
นาที และส่งสินค้าแถวปริมณฑล ทุก ๆ 50 นาที รถบรรทุกเฟอร์นิเจอร์ทั้งสองเส้นทางจะออกขนส่งสินค้าพร้อมๆกัน เที่ยวแรก
เวลา 8.30 น.จงหาเวลาที่รถส่งเฟอร์นิเจอร์ทั้งสองเส้นทางจะออกเดินทางพร้อมๆ กัน
ก. 10.00 น.
ข. 11.00 น.
ค. 12.00 น.
ง. 13.00 น.
จ. 14.00 น.
เศษส่วน/ทศนิยม 3 ข้อ
ข้อ5.6 (I) พ่อค้ามีข้าวอยู่ 60 กระสอบ ที่จะต้องขนย้ายจากโรงสีไปยังร้านค้าปลีก โดยจะต้องนำใส่รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง ซึง่
1

เป็นรถรับจ้างเที่ยวละ ของจำนวนกระสอบข้าวสารทั้งหมด ถ้าเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคิดค่าจ้างเที่ยวละ 80 บาท
4
พ่อค้ารายนี้ต้องเสียค่าขนส่งเท่าใด
ก. 320 บาท
ข.350 บาทน
ค.420 บาท
ง.450 บาท
จ.520 บาท
ข้อ5.7 (E) ลำไยเมื่อนำไปอบแห้งจะสูญเสียน้ำไปคิดเป็นน้ำหนัก

3
5

ของน้ำหนักลำไยสด โรงงานผลิตลำไยอบแห้งแห่งหนึ่งผลิต
1

ลำไยอบแห้ง บรรจุกล่องๆละ 1 กิโลกรัม (รวมน้ำหนักกล่อง) โดยกล่องเปล่าหนัก กิโลกรัม ถ้าหากโรงงานซื้อลำไยสด 900
10
กิโลกรัมมาอบแห้งแล้วบรรจุกล่องให้ทุกกล่องได้น้ำหนัก 1 กิโลกรัมพอดีโรงงานแห่งนี้จะผลิตลำไยอบแห้งได้กี่กล่อง
ก. 220 กล่อง
ข.320 กล่อง
ค. 400 กล่อง
ง.450 กล่อง
จ.520 กล่อง
ข้อ5.8 (B) ทางบริษัทแห่งหนึ่งต้องเสียค่ารถบรรทุกเพื่อขนส่งสินค้าไปยังศูนย์กระจายสินค้าต่างจังหวัดเป็นเงิน 3,000 บาท
และต้องจ่ายค่ารับรองพนักงานขับรถบรรทุกอีก
รวมเป็นจำนวนเงินเท่าใด
ก. 3,000 บาท
ข. 3,200 บาท

1
15

ของค่ารถบรรทุกขนส่งสินค้า บริษัทต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า
ค. 3,900 บาท

ง. 4,500 บาท

จ. 5,000 บาท

อัตราส่วน/ร้อยละ 2 ข้อ
ข้อ5.9(B) บริษัทผลิตเครื่องสำอางค์ มีคลังเก็บสินค้าเพื่อสต๊อกสินค้า โดยบริษัทมีนโยบายสต๊อกสินค้าไว้สัปดาห์ละ 25%
ของยอดสั่งซื้อจากร้านค้าปลีก หากในสัปดาห์นี้บริษัทมียอดสั่งซื้อจากร้านค้าปลีก 1,840 ชิ้น บริษัทต้องสต๊อกสินค้า จำนวน
เท่าใด
ก. 220 ชิ้น
ข. 290 ชิ้น
ค. 350 ชิ้น
ง. 420 ชิ้น
จ. 460 ชิ้น
ข้อ5.10 (I) โรงงานผลิตแป้งสาลีอเนกประสงค์ ซึ่งสินค้าของทางโรงงานมีแป้งสาลีอเนกประสงค์ 2 ชนิด โดยบริษัทมีนโยบายส
ต๊อกสินค้าไว้ในคลังสินค้าต่อสัปดาห์ ชนิดแรก 20% และชนิดที่สอง 30% ของยอดสั่งซื้อจากร้านค้าปลีกทั้งหมด ถ้าหากใน

- 96 สัปดาห์นี้บริษัทมียอดสั่งซื้อแป้งสาลีอเนกประสงค์จากร้านค้าปลีกชนิดแรก 1,500 กิโลกรัม ชนิดที่สอง 1,800 กิโลกรัม บริษัท
ต้องสต๊อกสินค้าทั้งสองชนิดรวมกันจำนวนเท่าใด
ก. 300 กิโลกรัม
ข. 480 กิโลกรัม
ค. 600 กิโลกรัม
ง. 840 กิโลกรัม
จ. 880 กิโลกรัม

หมวด6 ธุรกิจส่วนตัว
คู่อันดับและกราฟ 3 ข้อ
ข้อ6.1 (I) ถ้าความสัมพันธ์ระหว่างรายจ่าย(x)และยอดขาย(y) ของบริษัทแห่งหนึ่งได้ข้อมูลดังตาราง สมการแสดงความสัมพันธ์
ของรายจ่ายและยอดขายดังกล่าวตรงกับข้อใด
รายจ่าย(x)
0
1
2
3
4
(หน่วย : 1,000 บาท)
ยอดขาย(y)
1
4
7
10
13
(หน่วย : 1,000 บาท)
ก. y=3x
-5

ข. y-1 = 3x

ค. y=5x -4

ง. y+2 =3x-1

จ. y=2x

ข้อ6.2 (A) ถ้าความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนพนักงานขาย(x)และกำไรที่เพิ่มขึ้น(y) ของบริษัทแห่งหนึ่งได้ข้อมูลดังตาราง
จำนวนพนักงานขาย
(x)
(หน่วย : หมื่นบาท)
กำไรที่เพิ่มขึ้น(y)
(หน่วย : หมื่นบาท)
ค่าของ a ตรงกับข้อใด
ก. 62

2

4

6

8

10

.....

16

1

3

7

15

31

.....

a

ข.128

ค. 255

ง. 278

จ. 332

ข้อ6.3 (I) สมการความสัมพันธ์ระหว่างราคาที่ดินแปลงหนึ่งที่เพิ่มขึ้น(y)(หน่วย:พันบาท) และจำนวนปี(x) คือ y+2=5x ถ้านาย
ดำซื้อที่ดินแปลงนี้ไว้จำนวน 12 ปี ราคาที่ดินแปลงนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงินเท่าใด
ก. 35,000 บาท ข.39,000 บาท
ค.45,000 บาท
ง.55,000 บาท
จ.58,000 บาท
อัตราส่วน/ร้อยละ 4 ข้อ
ข้อ6.4 (B) ถ้ามีคนงาน 35 คน ทางบริษัทต้องจ่ายค่าสวัสดิการณ์ 175,000 บาท ถ้าบริษัทลดจำนวนคนงานลง 5 คน ทาง
บริษัทต้องจ่ายค่าสวัสดิการณ์คนงานจำนวนเงินเท่าใด
ก. 150,000 บาท ข. 159,000 บาท
ค.165,000 บาท
ง.175,000 บาท
จ.188,500 บาท

- 97 ข้อ6.5 (B) บริษัทแห่งหนึ่งในปีแรกยังไม่มีการลงทุนค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์จึงมีผลประกอบการในปีนั้น 7,500,000 บาท ใน
ปีต่อมาบริษัทลงทุนค่าโฆษณาทำให้มีผลประกอบการในปีที่สอง 10,125,000 บาท การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทำให้บริษัทมี
กำไรเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีแรก
ก. 6%
ข.12%
ค.25%
ง.27%
จ. 35%
ข้อ 6.6 (I) นายใจดีเป็นเจ้าของกิจการอะไหล่รถยนต์ โดยในแต่ละเดือน เขาจะมีรายได้จากการจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ ต่อ
การติดตั้งอะไหล่รถยนต์เป็นอัตราส่วน 5 : 1 ถ้าในเดือนนี้เขามีรายได้ 162,000 บาท แสดงว่าเขามีรายได้จากการติดตั้งอะไหล่
รถยนต์เป็นจำนวนเงินเท่าใด
ก. 27,000 บาท ข. 39,000 บาท
ค. 45,000 บาท
ง. 55,000 บาท
จ. 58,000 บาท
ข้อ 6.7 (A) โรงละครจำนวน 720 ที่นั่งแบ่งออกเป็น 3 โซนคือ โซน A โซน B และ โซน C ตามลำดับ ถ้าอัตราส่วนจำนวนที่นั่ง
โซน A ต่อ โซน B เป็น 1 : 10 อัตราส่วน ที่นั่งโซน B ต่อโซน C เป็น 2 : 5 อยากทราบว่าโซน B มีจำนวนที่นั่งกี่ที่
ก. 100 ที่นั่ง
ข. 150 ที่นั่ง
ค.200 ที่นั่ง
ง. 350 ที่นั่ง
จ. 400 ที่นั่ง

สมการเชิงตัวแปรเดียว 3 ข้อ
ข้อ6.8 (I) บริษัทแห่งหนึ่งต้องจ่ายสวัสดิการแก่พนักงานได้แก่ค่าชุดพนักงาน ค่ารถรับส่ง ค่าจัดเลี้ยงปีใหม่ ค่ารักษาพยาบาล
รวมแล้วเป็นจำนวนเงิน 565,440 บาทต่อปี หากบริษัทจ่ายค่าชุดพนักงานและค่ารถรับส่งเป็นจำนวนเงินเท่ากัน ค่าจัดเลี้ยงปี
1

ใหม่ค่าจัดเลี้ยงปีใหม่เป็น
ของค่าชุดพนักงาน ค่ารักษาพยาบาลเป็น 2 เท่าของค่ารถรับส่งรวมกับชุดพนักงาน อยากทราบ
5
ว่า บริษัทจ่ายค่า ชุดพนักงานและค่ารถรับส่งรวมกันเท่าใด
ก. 155,080 บาท ข.182,400 บาท
ค.205,520 บาท
ง.375,000 บาท
จ.458,000 บาท
ข้อ6.9 (A) ผู้ประกอบกิจการพิพิธภัณฑ์หุ่นเหล็กเก็บค่าเข้าชมในอัตรา ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 40 บาท ในวันที่ผ่านมามีเด็กและ
ผู้ใหญ่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ทั้งหมด 100 คนในจำนวนนี้มีเด็กเข้าชมฟรี 20 คน ผู้ใหญ่ทุกคนจ่ายค่าเข้าชมหุ่นเหล็ก หากในวันที่
ผ่านมาได้ค่าเข้าชมทั้งหมด 3,500 บาท จงหาว่ามีเด็กเข้าชมพิพิธภัณฑ์หุ่นเหล็กกี่คน
ก. 40 คน
ข. 50 คน
ค. 60 คน
ง. 70 คน
จ. 80 คน
ข้อ6.10(I) นายทองดีเป็นเจ้าของอาคารพาณิชย์ 5 หลัง 3 หลังแรกได้รับค่าเช่าเดือนละ 15,000 บาท หากทุกๆเดือนนายทอง
ดีได้รับค่าเช่า 65,000 บาท อีก 2 หลังที่เหลือได้รับค่าเช่าเดือนละเท่าใด
ก. 10,000 บาท
ข. 20,000 บาท
ค. 39,000 บาท
ง. 40,000 บาท
จ. 50,000 บาท
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ข้อ6.11 (A) นายสุขใจเป็นเจ้าของร้านกาแฟสดสองสาขายอดขายในวันที่ผ่านมา โดยสาขาแรกมียอดขายมากกว่าสาขาที่สองอยู่
7,000 บาท ถ้าค่าเฉลี่ยของยอดขายร้านกาแฟสดทั้งสองสาขาไม่เกิน 19,000 บาท สาขาที่สองขายได้มากที่สุดกี่บาท
ก. 13,000 บาท ข.13,500 บาท
ค.14,500 บาท
ง.15,500 บาท
จ.15,800 บาท
ข้อ6.12 (A) มาลีเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยสามสาขา โดยในเดือนนี้สาขาแรกมีผลประกอบการมากกว่าร้านที่สองอยู่ 10,000
บาท สาขาที่สามมีผลประกอบการ 1.5 เท่าของสาขาแรก ถ้าค่าเฉลี่ยของผลประกอบการทั้งสามสาขาไม่เกิน 475,000 บาท
สาขาที่สองขายได้มากที่สุดกี่บาท
ก. 200,500 บาท ข.203,000 บาท
ค.244,500 บาท
ง.355,500 บาท
จ.400,000 บาท
การแปรผัน 3 ข้อ
ข้อ6.13 (I) ร้านอาหารแห่งหนึ่งพบว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นผันแปรตรงกับจำนวนพนักงานขายและค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ต่างๆในแต่ละเดือน ถ้าร้านอาหารมีพนักงานขาย 15 คน และจ่ายค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์เดือนละ 100,000 บาท จะมี
รายได้เพิ่มขึ้น 300,000 บาท ถ้ารับพนักงานขายเพิ่มขึ้นจากเดิม 5 คนและจ่ายค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์เท่าเดิมร้านอาหารจะมี
รายได้ที่เพิ่มขึ้นเท่าใด
ก. 300,000 บาท
ข. 300,200 บาท
ค. 390,000 บาท
ง. 400,000 บาท
จ. 500,000 บาท
ข้อ6.14 (I) ห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งหนึ่งพบว่ามีผลประกอบการในปีที่ผ่านมาจะแปรผันตรงกับค่าใช้จ่าย ถ้าผลประกอบการ
600,000 บาท บริษัทจะมีค่าใช้จ่าย 300,000 บาท สมการการแปรผันคะหว่างค่าใช้จ่ายกับผลประกอบการตรงกับข้อใด
ก. Y=2X
ข. Y=3.5X
ค. Y=3X
ง. Y=5X
จ. Y=6.7X
ข้อ6.15 (B) กำหนดให้ดัชนีราคาทุเรียน(X) แปรผกผันกับดัชนีผลผลิตทุเรียน (Y) สมการการแปรผันของดัชนีราคาทุเรียนและ
ดัชนีผลผลิตทุเรียนตรงกับข้อใด (เมื่อกำหนดให้ K คือค่าคงที่)
1
ก. 𝑌 = 𝑋
ข. 𝑌 = 𝐾𝑋
ค. 𝑌 = 𝑋 + 1
ง. Y = K1 X
จ. Y = kx

หมวด7 รับจ้างทั่วไป
เศษส่วน/ทศนิยม 5 ข้อ
ข้อ7.1 (B) นาย เอ มีอาชีพรับจ้างถางหญ้าในสวนผลไม้ให้กับนายจ้างซึ่งสวนผลไม้มีพื้นที่ทั้งหมด 150 ตารางวา ถ้าวันแรกนาย
3

แดงทำได้
ของพื้นที่ทั้งหมด วันที่ 2 นายเอต้องถางหญ้ากี่ตารางวา
5
ก.30 ตารางวา
ข. 60 ตารางวา
ค. 90 ตารางวา
ง. 110 ตารางวา

จ.120 ตารางวา

- 99 ข้อ7.2 (B) กนก ใช้เวลาในการตรวจสอบคุณภาพสินค้า 0.75 นาทีต่อสินค้าหนึ่งชิ้น ถ้าสินค้า 40 ชิ้นจะใช้เวลาในการ
ตรวจสอบสินค้าที่นาที
ก. 10 นาที
ข. 20 นาที
ค. 30 นาที
ง. 40 นาที
จ. 50 นาที
ข้อ7.3 (B) สมร สามารถทอผ้าไหมได้นาทีละ 0.06 เมตร ถ้าต้องการจะทอผ้าให้ได้ 1 เมตรต้องใช้เวลากี่นาที
ก. 10.33 นาที
ข. 11.11 นาที
ค. 12.67 นาที
ง. 15.47 นาที
จ. 16.67 นาที
1

ข้อ7.4 (I) มีคนงาน 3 คน คนแรกสามารถผลิตสินค้าได้ 24 ชิ้น คนที่สอง ผลิตสินค้าได้ ของจำนวนสินค้าที่คนแรกผลิตได้
1

3

คนที่สามผลิตได้ ของจำนวนสินค้าที่คนที่สองผลิตได้ ทั้งสามคนผลิตสินค้าได้รวมกันกี่ชิ้น
2
ก. 30 ชิ้น
ข. 36 ชิ้น
ค. 46 ชิ้น
ง. 48 ชิ้น

จ. 50 ชิ้น

1

ข้อ7.5 (A) มีคนงาน 3 คน คนแรกสามารถผลิตสินค้าได้ 72 ชิ้น คนที่สอง ผลิตสินค้าได้ ของจำนวนสินค้าที่คนแรกผลิตได้
3

3

คนที่สามผลิตได้ ของต่างระหว่างคนแรกและคนที่สองผลิตได้ ทั้งสามคนผลิตสินค้าได้รวมกันกี่ชิ้น
4
ก. 130 ชิ้น
ข. 132 ชิ้น
ค. 140 ชิ้น
ง. 145 ชิ้น

จ. 155 ชิ้น

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 4 ข้อ
ข้อ7.6 (B) บริษัท เอ จ่ายค่าแรงพนักงานมากกว่าบริษัท บี 1,290 บาทต่อเดือน ถ้าบริษัท เอ จ่ายค่าแรงพนักงาน 12,300
บาทต่อเดือน บริษัท บี จ่ายค่าแรงพนักงานเดือนละเท่าไร
ก. 8,090 บาท ข. 9,010 บาท
ค. 11,010 บาท
ง. 11,545 บาท
จ. 12,450 บาท
ข้อ7.7 (B) ถ้านายดำใช้เวลาในการแพ็คสินค้าเป็น 3 เท่าของเวลาที่ใช้ในการจัดเรียงสินค้า ถ้านายดำใช้เวลาในการจัดเรียง
สินค้า บนชั้นวาง 1 ชั่วโมง 30 นาที นายดำจะใช้เวลาในการแพ็คสินค้ากี่นาที
ก. 90 นาที
ข. 180 นาที
ค. 270 นาที
ง. 300 นาที
จ. 350 นาที
ข้อ7.8 (I) นายทองดีเป็นลูกจ้างรายวันจะได้รับเงินค่าแรง 400 บาทต่อวัน (เวลาทำงานปกติ 8.30-17.30) และ ค่าล่วงเวลา
(OT) ชั่วโมงละ 70 บาท (หลัง 17.30 น.) ในการทำงานวันหนึ่งถ้านายทองดีได้รับเงิน 540 บาท อยากทราบว่านายทองดี
ทำงานหลังเวลาปกติเวลากี่ชั่วโมง
ก. 2 ชั่วโมง
ข. 3 ชั่วโมง
ค. 4 ชั่วโมง
ง. 5 ชั่วโมง
จ. 6 ชั่วโมง
ข้อ7.9 (I) นายบุญมา เป็นลูกจ้างรายวันโดยบริษัทจะให้ค่าแรงปกติ (8.30-16.30 น.) และ ค่าทำงานนอกเวลาปกติ(OT)
ชั่วโมงละ 80 บาท (หลัง 16.30 น.) ในการทำงานวันหนึ่งถ้านายบุญมา ได้รับเงินค่าแรงปกติและค่าทำงานนอกเวลาปกติ เป็น
เงิน 590 บาท โดยในวันดังกล่าวนายบุญมา ทำงานนอกเวลาปกติ 3 ชั่วโมง อยากทราบว่านายบุญมา ได้ค่าแรงปกติวันละกี่
บาท
ก. 300 บาท
ข. 350 บาท
ค. 380 บาท
ง. 400 บาท
จ. 450 บาท
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อัตราส่วน/ร้อยละ 4 ข้อ
ข้อ7.10 (I) อัตราส่วนในการผลิตสินค้านายแดงและนายดำในหนึ่งชั่วโมงเป็น 2 : 3 สินค้าได้ทั้งหมด 30 ชิ้นอยากทราบว่านาย
ดำผลิตสินค้าได้กี่ชิ้น
ก. 10 ชิ้น
ข. 12 ชิ้น
ค. 16 ชิ้น
ง. 18 ชิ้น
จ. 20 ชิ้น
ข้อ7.11 (A) นาย เอ นายบี นายซี ช่วยกันทำงานในสถานประกอบการแห่งหนึ่งได้ค่าจ้างรวมกัน 23,100 บาท ถ้านาย เอ
ได้รับค่าจ้างเป็นร้อยละ 150 ของส่วนแบ่งที่นาย บี ได้รับ แต่เมื่อนำไปเทียบกับส่วนแบ่งของนายซี นายเอจะได้รับคิดเป็นร้อย
ละ 80 ของส่วนที่นายซี ได้รับ นายเอ ได้รับค่าจ้างกี่บาท
ก. 5,280 บาท
ข. 7,920 บาท
ค. 12,500 บาท
ง. 15,276 บาท
จ. 15,550 บาท
สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 2 ข้อ
ข้อ7.12 (E) ถ้าคนงานอายุไม่เกิน 50 ปี 8 คน และคนงานอายุเกิน 50 ปี 2 คน ทำงาน 6 วัน ได้งานเท่ากับ คนงานอายุไม่
เกิน 50 ปี 6 คน และคนงานอายุเกิน 50 ปี 8 คนทำงาน 4 วัน จงหาว่าถ้าคนงานอายุไม่เกิน 50 ปี 6 คน และคนงานอายุเกิน
50 ปี 8 คน ทำงานจำนวนเดียวกันนั้นกี่วันจึงจะสำเร็จ
ก. 3 วัน
ข. 4 วัน
ค. 7 วัน
ง. 8 วัน
จ. 9 วัน
ข้อ7.13 (E) ถ้าผู้ใหญ่ 3 คนกับเด็ก 4 คน จะปูกระเบื้องอาคารแห่งหนึ่งเสร็จใน 14 วัน ถ้าผู้ใหญ่ 2 คนกับเด็ก 4 คน จะปู
กระเบื้องอาคารแห่งหนึ่งเสร็จใน 15 วัน ถ้าผู้ใหญ่ 6 คนกับเด็ก 5 คนจะปูกระเบื้องอาคารแห่งหนึ่งเสร็จในกี่วัน
ก. 8 วัน

ข. 10 วัน

ค. 12 วัน

ง. 16 วัน

จ. 18 วัน

การแปรผัน 1 ข้อ
ข้อ7.14 (E) คนงาน 10 คน สร้างบ้าน 3 หลัง เสร็จในเวลา 15 วัน ถ้าคนงาน 5 คน สร้างบ้าน 2 หลัง จะเสร็จในเวลา กี่วัน
ก. 20 วัน
ข. 25 วัน
ค. 30 วัน
ง. 40 วัน
จ. 45 วัน
เศษส่วนทศนิยม 1 ข้อ
ข้อ7.15 (E) นายรวยเป็นพนักงาน part time ในโรงงานแห่งหนึ่งได้รับค่าแรงรายวัน โดยค่าแรงในช่วงเวลาปกติของวันจันทร์
ถึงวันศุกร์ (เวลา 9.00-17.00 น.) วันละ 350 บาท ได้รับค่าการทำงานหลังเวลางานปกติ (OT) ซึ่งมี 2 ช่วงเวลาคือช่วงเย็นวัน
จันทร์ถึงวันศุกร์ (หลังเวลา 17.00 น.) และอีกช่วงหนึ่งคือวันเสาร์และวันอาทิตย์ โดยได้รับค่า OT ช่วงเย็นหลังเวลางานปกติ
1

ชั่วโมงละ
ของค่าแรงในช่วงเวลางานปกติ ค่าแรง OT วันเสาร์และวันอาทิตย์วันละ 2 เท่าของค่าแรงในช่วงเวลาปกติ
5
หากนายรวยทำงานวันพฤหัสบดีถึงวันอาทิตย์ โดยทำงานทั้งในช่วงเวลาปกติและทำ OT ทั้งสองช่วงเวลา โดยทำ OT ช่วงเย็น
วันพฤหัสบดีถึงวันศุกร์ วันละ 1 ชั่วโมงและทำทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์อยากทราบว่าเขาจะได้รับค่าแรงรวมกันกี่บาท
ก. 1,500 บาท
ข. 1,860 บาท
ค. 2,050 บาท
ง. 2,240บาท
จ. 2,500 บาท
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ข้อสอบด้านการตีความข้อมูล
ข้อ 1. (B) กำนันจนขายสินค้าเกษตรได้เงินทั้งหมด 250,000 บาท ดังแผนภูมิวงกลมต่อไปนี้ จงหาว่ารายได้จากสินค้า
เกษตรทีน่ ้อยที่สุด คือข้อใด

ก. อ้อย

ข. มันสำปะหลัง

ค. ข้าวโพด

ง. ถั่วเขียว

จ. เงาะ

ข้อ 2 (B) กำนันจนขายสินค้าเกษตรได้เงินทั้งหมด 250,000 บาท ดังแผนภูมิวงกลมต่อไปนี้ จงหาว่ารายได้จากสินค้าข้าวหอม
มะลิเป็นเงินเท่าใด

ก. 65,000 บาท

ข. 67,500 บาท

ค. 70,000 บาท

ง. 72,500 บาท จ. 75,000 บาท
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ข้อ 3. (I) กำนันจนขายสินค้าเกษตรได้เงินทั้งหมด 250,000 บาท ดังแผนภูมิวงกลมต่อไปนี้ จงหาว่ารายได้จากสินค้า
ข้าวหอมมะลิมากกว่ารายได้จากถั่วเขียวเป็นเงินเท่าใด

ก. 45,000 บาท

ข. 50,000 บาท

ค. 55,000 บาท

ง. 60,000 บาท

จ. 65,000 บาท

ข้อ 4. (I) กำนันจนขายสินค้าเกษตรได้เงินทั้งหมด 250,000 บาท ดังแผนภูมิวงกลมต่อไปนี้ จงหาว่ารายได้จากสินค้า
มันสำปะหลังเป็นกี่เท่าของรายได้จากถั่วเขียว

ก. 5 เท่า

ข. 4 เท่า

ค. 3 เท่า

ง. 2 เท่า

จ. 1 เท่า

,
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ข้อ 5. (B) กำนันจนขายสินค้าเกษตรได้เงินทั้งหมด 250,000 บาท ดังแผนภูมิวงกลมต่อไปนี้ จงหาว่ารายได้จากสินค้าถั่ว
เขียวเป็นเงินเท่าใด

ก. 15,000 บาท

ข. 17,500 บาท

ค. 20,000 บาท

ง. 22,500 บาท

จ. 25,000 บาท

ข้อ 6. (A) กำนันจนขายสินค้าเกษตรได้เงินทั้งหมด 250,000 บาท ดังแผนภูมิวงกลมต่อไปนี้ จงหาว่ารายได้จากสินค้า
ข้าวหอมมะลิคิดเป็นมุมที่จุดศูนย์กลางกี่องศา

ก. 115 องศา
จ. 105 องศา

ข. 113 องศา

ค. 110 องศา

ง. 108 องศา
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ข้อ 7. (I) กำนันจนขายสินค้าเกษตรได้เงินทั้งหมด 250,000 บาท ดังแผนภูมิวงกลมต่อไปนี้ จงหาว่ารายได้จากสินค้า
ข้าวโพดมากกว่าเงาะเป็นเงินเท่าใด

ก. 45,000 บาท

ข. 50,000 บาท

ค. 55,000 บาท

ง. 60,000 บาท

จ. 65,000 บาท

ข้อ 8. (B) กำนันจนขายสินค้าเกษตรได้เงินทั้งหมด 250,000 บาท ดังแผนภูมิวงกลมต่อไปนี้ จงหาว่ารายได้จากสินค้าน้อย
ที่สุดเป็นสินค้าประเภทใด

ก. เงาะ

ข. ถั่วเขียว

ค. อ้อย

ง. ข้าวโพด

จ. ข้าวหอมมะลิ

- 105 -

ข้อ 9. (A) กำนันจนขายสินค้าเกษตรได้เงินทั้งหมด 250,000 บาท ดังแผนภูมิวงกลมต่อไปนี้ จงหาว่ารายได้จากสินค้า
ข้าวโพด ถั่วเขียว และเงาะรวมเป็นเงินเท่าใด

ก. 100,000 บาท

ข. 111,500 บาท

ค. 150,000 บาท

ง. 95,000 บาท

จ. 105,000 บาท

ข้อ 10. (E) กำนันจนขายสินค้าเกษตรได้เงินทั้งหมด 250,000 บาท ดังแผนภูมิวงกลมต่อไปนี้ จงหาว่ารายได้จากสินค้า
ข้าวโพด ถั่วเขียว และเงาะรวมกันคิดเป็นมุมที่จุดศูนย์กลางกี่องศา

ก. 114 องศา

ข. 124 องศา

ค. 134 องศา

ง. 144 องศา

จ. 154 องศา
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ข้อ 11. (B) แผนภูมิรูปภาพแสดงยอดขายหนังสือออนไลน์ของร้านนายเอประจำเดือนธันวาคมจำแนกตามหมวด จงหาว่า
หมวดท่องเที่ยวมียอดขายมากกว่าหมวดการเงินการลงทุนกี่เล่ม

ก. 200 เล่ม

ข. 400 เล่ม

ค. 600 เล่ม

ง. 800 เล่ม

จ. 1,000 เล่ม

ข้อ 12. (B) แผนภูมิรูปภาพแสดงยอดขายหนังสือออนไลน์ของร้านนายเอประจำเดือนธันวาคมจำแนกตามหมวด จงหาว่า
ขายหนังสือได้ทั้งหมดกี่เล่ม
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ก. 4,000 เล่ม

ข. 4,200 เล่ม

ค. 3,800 เล่ม

ง. 4,400 เล่ม

จ. 3,600 เล่ม

ข้อ 13. (B) แผนภูมิรูปภาพแสดงยอดขายหนังสือออนไลน์ของร้านนายเอประจำเดือนธันวาคมจำแนกตามหมวด จงหาว่า
หนังสือหมวดใดมียอดขายมากที่สุด และน้อยที่สุด

ก. (แม่และเด็ก,การเงินการลงทุน)
ง. (แม่และเด็ก,ท่องเที่ยว)

ข. (ท่องเที่ยว,วรรณกรรม)
ค. (แม่และเด็ก,วรรณกรรม)
จ. (อาหารและสุขภาพ,การเงินการลงทุน)

- 108 ข้อ 14. (B) แผนภูมิรูปภาพแสดงยอดขายหนังสือออนไลน์ของร้านนายเอประจำเดือนธันวาคมจำแนกตามหมวด จงหา
ยอดขายหนังสือวรรณกรรมและหนังสือท่องเที่ยวมีจำนวนเท่าใด

ก. 1,200 เล่ม
ข. 1,400 เล่ม
ค. 1,600 เล่ม
ง. 1,800 เล่ม
จ. 2,000 เล่ม
ข้อ 15. (B) แผนภูมิรูปภาพแสดงยอดขายหนังสือออนไลน์ของร้านนายเอประจำเดือนธันวาคมจำแนกตามหมวด จงหาว่า
ขายหนังสือวรรณกรรมได้ทั้งหมดกี่เล่ม

ก. 200 เล่ม

ข. 400 เล่ม

ค. 600 เล่ม

ง. 800 เล่ม

จ. 1,000 เล่ม
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ข้อ 16. (A) แผนภูมิรูปภาพแสดงยอดขายหนังสือออนไลน์ของร้านนายเอประจำเดือนธันวาคมจำแนกตามหมวด จงหาว่า
ยอดขายหนังสืออาหารและสุขภาพมากกว่าหนังสือการเงินและการลงทุนกีเ่ ปอร์เซ็นต์

ก. 25%

ข. 50%

ค. 75%

ง. 100 %

จ. 125 %

ข้อ 17. (A) แผนภูมริ ูปภาพแสดงยอดขายหนังสือออนไลน์ของร้านนายเอประจำเดือนธันวาคมจำแนกตามหมวด ถ้าหนังสือ
ทุกเล่มราคา 120 บาท จงหาว่าขายหนังสือทั้งหมดได้เงินกี่บาท

- 110 ก. 450,000 บาท

ข. 530,000 บาท

ค. 500,000 บาท

ง. 480,000 บาท

จ. 550,000 บาท

ข้อ 18. (A) แผนภูมิรูปภาพแสดงยอดขายหนังสือออนไลน์ของร้านนายเอประจำเดือนธันวาคมจำแนกตามหมวด จงหาว่า
ยอดขายหนังสือการเงินและการลงทุนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายหนังสือทั้งหมด

ก. 25%

ข. 20%

ค. 5%

ง. 10 %

จ. 15 %

ข้อ 19. (I) แผนภูมริ ูปภาพแสดงยอดขายหนังสือออนไลน์ของร้านนายเอประจำเดือนธันวาคมจำแนกตามหมวด ถ้าหนังสือ
ทุกเล่มราคา 120 บาท ยอดขายหนังสืออาหารและสุขภาพมากกว่าหนังสือการเงินและการลงทุนกีบ่ าท
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ก. 10,000 บาท

ข. 24,000 บาท

ค. 15,000 บาท

ง. 48,000 บาท

จ. 12,000 บาท

ข้อ 20. (A) แผนภูมิรูปภาพแสดงยอดขายหนังสือออนไลน์ของร้านนายเอประจำเดือนธันวาคมจำแนกตามหมวด จงหาว่า
ยอดขายหนังสือแม่และเด็กคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายหนังสือทั้งหมด

ก. 20%

ข. 30%

ค. 60%

ง. 50 %

จ. 40 %

- 112 ข้อ 21. (A) แผนภูมิรูปภาพแสดงปริมาณยอดขายส้มที่ส่งออกไปขายต่างประเทศ จงหาว่าจากปี พ.ศ.2557 ถึง ปี พ.ศ.2561
ขายส้มได้เฉลี่ยปีละกี่ตัน

= 2,000 ตัน
ก. 13,200 ตัน

ข.12,200 ตัน

ค. 13,000 ตัน

ง. 11,200 ตัน

จ. 12,000 ตัน

ข้อ 22. (B) แผนภูมิรูปภาพแสดงปริมาณยอดขายส้มที่ส่งออกไปขายต่างประเทศ จงหาว่าจากปี พ.ศ.2561 ส่งออกมากกว่า
ปี พ.ศ.2559 กี่ตัน

= 2,000 ตัน
ก. 2,000 ตัน

ข.3,000 ตัน

ค. 4,000 ตัน

ง. 5,000 ตัน

จ. 6,000 ตัน
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ข้อ 23. (B) แผนภูมิรูปภาพแสดงปริมาณยอดขายส้มที่ส่งออกไปขายต่างประเทศ จงหาว่าจากปี พ.ศ.2558 ขายส้มได้กี่ตัน

= 2,000 ตัน
ก. 9,000 ตัน

ข.4,500 ตัน

ค. 5,000 ตัน

ง. 10,000 ตัน

จ. 8,000 ตัน

ข้อ 24. (B) แผนภูมิรูปภาพแสดงปริมาณยอดขายส้มที่ส่งออกไปขายต่างประเทศ จงหาว่าจากปี พ.ศ.2558 ส่งออกน้อยกว่า
ปี พ.ศ.2557 กี่ตัน

= 2,000 ตัน
ก. 2,000 ตัน

ข.3,000 ตัน

ค. 4,000 ตัน

ง. 5,000 ตัน

จ. 6,000 ตัน

- 114 ข้อ 25. (B) แผนภูมิรูปภาพแสดงปริมาณยอดขายส้มที่ส่งออกไปขายต่างประเทศ ถ้าปี พ.ศ.2562 ขายส้มได้ 19,000 ตัน จะ
ใช้สัญลักษณ์รูปส้มในแผนภูมิรูปภาพกี่ใบ

= 2,000 ตัน
ก. 19 ใบ

ข. 20 ใบ

ค. 9

1
2

ใบ

ง. 8

1
2

ใบ

จ. 18 ใบ

ข้อ 26. (A) แผนภูมิรูปภาพแสดงปริมาณยอดขายส้มที่ส่งออกไปขายต่างประเทศ จงหาว่าจากปี พ.ศ.2561 ส่งออกมากกว่า
ปี พ.ศ.2559 กีเ่ ปอร์เซ็นต์

= 2,000 ตัน
ก. 25%

ข. 50%

ค. 75%

ง. 100 %

จ. 125 %

- 115 ข้อ 27. (A) แผนภูมิรูปภาพแสดงปริมาณยอดขายส้มที่ส่งออกไปขายต่างประเทศ ถ้าส้มราคาตันละ 30,000 บาท จงหาว่า
จาก ปี พ.ศ.2561 ขายส้มได้มากกว่าปี พ.ศ.2560 กี่บาท

= 2,000 ตัน
ก. 40 ล้านบาท

ข. 50 ล้านบาท

ค. 30 ล้านบาท

ง. 45 ล้านบาท

จ. 60 ล้านบาท

ข้อ 28. (I) แผนภูมิรูปภาพแสดงปริมาณยอดขายส้มที่ส่งออกไปขายต่างประเทศ จงหาว่าจากปี พ.ศ.2557 ถึง ปี พ.ศ.2561
ขายส้มได้ทั้งหมดกี่ตัน

= 2,000 ตัน
ก. 58,000 ตัน

ข.53,000 ตัน

ค. 63,000 ตัน

ง. 51,000 ตัน

จ. 61,000 ตัน
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ข้อ 29. (B) แผนภูมิรูปภาพแสดงปริมาณยอดขายส้มที่ส่งออกไปขายต่างประเทศ ถ้าปี พ.ศ.2556 ขายส้มได้ 12,000 ตัน จะ
ใช้สัญลักษณ์รูปส้มในแผนภูมิรูปภาพกี่ใบ

= 2,000 ตัน
ก. 9 ใบ

ข. 6 ใบ

ค. 12 ใบ

ง. 24 ใบ

จ. 18 ใบ

ข้อ 30. (B) แผนภูมิรูปภาพแสดงปริมาณยอดขายส้มที่ส่งออกไปขายต่างประเทศ ถ้าส้มราคาตันละ 30,000 บาท จงหาว่า
จาก ปี พ.ศ.2561 ขายส้มได้กี่บาท

= 2,000 ตัน
ก. 400 ล้านบาท

ข. 550 ล้านบาท

ค. 500 ล้านบาท

ง. 450 ล้านบาท

จ. 600 ล้านบาท
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ข้อ 31. (I) ตารางแสดงจำนวนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เข้าพักโรงแรมไทอินน์ในแต่ละสาขาทั่วประเทศ จงหาว่าโดยเฉลี่ย
แล้วโรงแรมไทอินน์สาขาภาคใดมีปริมาณนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเข้าพักน้อยที่สุด
สาขา
ปี
ภาคเหนือ
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ก. สาขาภาคเหนือ
ง. สาขาภาคตะวันออก

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

154

181

163

165

173

151

235
322
256

272
318
262

288
410
295

ข. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ. สาขาภาคใต้

ค. สาขาภาคกลาง

ข้อ 32. (I) ตารางแสดงจำนวนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เข้าพักโรงแรมไทอินน์ในแต่ละสาขาทั่วประเทศ จงหาว่าปริมาณ
นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียรวมทุกภาคในปี 2561 สูงกว่าปี 2559 กีค่ น
สาขา
ปี
ภาคเหนือ
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ก. 155 คน

ข. 145 คน

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

154

181

163

165

173

151

235
322
256

272
318
262

288
410
295

ง. 185 คน

จ. 175 คน

ค. 165 คน

- 118 ข้อ 33. (A) ตารางแสดงจำนวนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เข้าพักโรงแรมไทอินน์ในแต่ละสาขาทั่วประเทศ จงหาว่าปริมาณ
นักท่องเที่ยวที่พักในโรงแรมไทอินน์ภาคตะวันออก ปี 2561 สูงกว่านักท่องเที่ยวที่พักในโรงแรมไทอินน์ภาคใต้ปี 2559 กีค่ น
สาขา
ปี
ภาคเหนือ
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ก. 154 คน

ข. 39 คน

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

154

181

163

165

173

151

235
322
256

272
318
262

288
410
295

ค. 27 คน

ง. 88 คน

จ. 175 คน

ข้อ 34. (I) ตารางแสดงจำนวนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เข้าพักโรงแรมไทอินน์ในแต่ละสาขาทั่วประเทศ จงหาว่าค่าเฉลี่ยของ
นักท่องเที่ยวในภาคตะวันออก สูงกว่าค่าเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกี่คน
สาขา
ปี
ภาคเหนือ
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ก. 184 คน

ข. 187 คน

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

154

181

163

165

173

151

235
322
256

272
318
262

288
410
295

ค. 194 คน

ง. 85 คน

จ. 79 คน

- 119 ข้อ 35. (B) ตารางแสดงจำนวนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เข้าพักโรงแรมไทอินน์ในแต่ละสาขาทั่วประเทศ จงหาว่าข้อใดกล่าว
ถูกต้อง
สาขา
ปี
ภาคเหนือ
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต้

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

154

181

163

165

173

151

235
322
256

272
318
262

288
410
295

ก. ภาคเหนือมีนักท่องเที่ยวรัสเซียเข้าพักเฉลี่ย 160 คน
ข. ปี 2561 มีนักท่องเที่ยวรัสเซียเข้าพักน้อยกว่าปี
2560
ค. ปี 2561 มีนักท่องเที่ยวรัสเซียเข้าพักเพิ่มขึ้นทุกภาคจากปี 2559 ง. ภาคใต้มนี ักท่องเที่ยวรัสเซียเข้าพักเฉลี่ย 261 คน
จ. ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวรัสเซียเข้าพักเพิ่มขึ้นทุกภาคจากปี 2559 ยกเว้นภาคตะวันออก
ข้อ 36. (I) ตารางแสดงจำนวนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เข้าพักโรงแรมไทอินน์ในแต่ละสาขาทั่วประเทศ จงหาว่าโดยเฉลี่ย
แล้วโรงแรมไทอินน์สาขาภาคใดมีปริมาณนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเข้าพักมากที่สุด
สาขา
ปี
ภาคเหนือ
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ก. สาขาภาคเหนือ
ง. สาขาภาคตะวันออก

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

154

181

163

165

173

151

235
322
256

272
318
262

288
410
295

ข. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ. สาขาภาคใต้

ค. สาขาภาคกลาง
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ข้อ 37 (I) แผนภูมิแท่งแสดงยอดเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำน้ำอุ่นของร้านค้าแห่งหนึ่งในแต่ละไตรมาส จงหาว่าร้านค้า
แห่งนี้มียอดขายเครื่องปรับอากาศเฉลี่ยไตรมาสละกี่เครื่อง

ก.40 เครือ่ ง

ข. 45 เครือ่ ง

ค. 50 เครื่อง

ง. 55 เครื่อง

จ. 60 เครื่อง

ข้อ 38. (B) แผนภูมิแท่งแสดงยอดเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำน้ำอุ่นของร้านค้าแห่งหนึ่งในแต่ละไตรมาส จงหาว่า
ร้านค้าแห่งนี้มียอดขายเครื่องทำน้ำอุ่นทั้งหมดกี่เครื่อง

ก.90 เครื่อง

ข. 80 เครื่อง

ค. 100 เครื่อง

ง. 85 เครื่อง

จ. 120 เครื่อง

- 121 ข้อ 39. (B) แผนภูมิแท่งแสดงยอดเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำน้ำอุ่นของร้านค้าแห่งหนึ่งในแต่ละไตรมาส จงหาว่าไตรมาสที่
2 มียอดขายมากกว่าไตรมาสที่ 1 กี่เครื่อง

ก.6 เครือ่ ง

ข. 7 เครื่อง

ค. 8 เครื่อง

ง. 9 เครื่อง

จ. 10 เครื่อง

ข้อ 40. (A) แผนภูมิแท่งแสดงยอดเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำน้ำอุ่นของร้านค้าแห่งหนึ่งในแต่ละไตรมาส จงหาว่า
ร้านค้าแห่งนี้มียอดขายเครื่องทำน้ำอุ่นในไตรมาสที่ 2 ลดลงกี่เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1

ก. 30.50 %

ข. 31.25 %

ค. 32.50 %

ง. 33.25 %

จ. 34.50 %

- 122 ข้อ 41. (B) แผนภูมิแท่งแสดงยอดเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำน้ำอุ่นของร้านค้าแห่งหนึ่งในแต่ละไตรมาส จงหาว่าไตรมาส
ใดมียอดขายมากที่สุด และน้อยที่สุดตามลำดับ

ก.ไตรมาสที่ 1 และ 2

ข. ไตรมาสที่ 2 และ 3

ง. ไตรมาสที่ 2 และ 4

จ. ไตรมาสที่ 1 และ 3

ค. ไตรมาสที่ 4 และ 3

ข้อ 42. (A) แผนภูมิแท่งแสดงยอดเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำน้ำอุ่นของร้านค้าแห่งหนึ่งในแต่ละไตรมาส จงหาว่า
ร้านค้าแห่งนี้มียอดขายเครื่องทำน้ำอุ่นในไตรมาสที่ 4 เพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3

ก. 200 %

ข. 210 %

ค. 220 %

ง. 230 %

จ. 240 %

- 123 ข้อ 43 (I) แผนภูมิแท่งแสดงยอดเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำน้ำอุ่นของร้านค้าแห่งหนึ่งในแต่ละไตรมาส จงหาว่ายอดขาย
เครื่องทำน้ำอุ่นคิดเป็นร้อยละเท่าใดของยอดขายเครื่องปรับอากาศ

ก. ร้อยละ 100

ข. ร้อยละ 50

ค. ร้อยละ 75

ง. ร้อยละ 25

จ. ร้อยละ 65

ข้อ 44 (B) แผนภูมิแท่งแสดงยอดเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำน้ำอุ่นของร้านค้าแห่งหนึ่งในแต่ละไตรมาส จงหาว่าร้านค้า
แห่งนี้มียอดขายเครื่องปรับอากาศทั้งหมดกี่เครื่อง

ก.90 เครื่อง

ข. 180 เครื่อง

ค. 100 เครื่อง

ง. 120 เครื่อง

จ. 160 เครื่อง

- 124 ข้อ 45 (B) กราฟเส้นแสดงผลิตภัณฑ์กระป๋องของโรงงานแห่งหนึ่งที่ส่งออกไปยังประเทศต่างๆ จงหาว่าโรงงานแห่งนี้ขาย
สับปะรดกระป่องทั้งหมดกี่กระป๋อง

ก. 65 ล้านกระป๋อง
กระป๋อง

ข. 67 ล้านกระป๋อง

ค. 70 ล้านกระป๋อง

ง. 72 ล้านกระป๋อง

จ. 75 ล้าน

ข้อ 46 (B) กราฟเส้นแสดงผลิตภัณฑ์กระป๋องของโรงงานแห่งหนึ่งที่ส่งออกไปยังประเทศต่างๆ จงหาว่าโรงงานแห่งนี้ส่งออก
สับปะรดกระป่องให้ประเทศใดมากที่สุด

ก. ญี่ปุ่น

ข. จีน

ค. เกาหลีใต้

ง. รัสเซีย

จ. ไต้หวัน
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ข้อ 47 (E) กราฟเส้นแสดงผลิตภัณฑ์กระป๋องของโรงงานแห่งหนึ่งที่ส่งออกไปยังประเทศต่างๆ จงหาว่าโรงงานแห่งนี้ขาย
ผลิตภัณฑ์กระป่องให้ประเทศใดมากที่สุด

ก. ญี่ปุ่น

ข. จีน

ค. เกาหลีใต้

ง. รัสเซีย

จ. ไต้หวัน

- 126 ข้อ 48. (B) กราฟเส้นแสดงผลิตภัณฑ์กระป๋องของโรงงานแห่งหนึ่งที่ส่งออกไปยังประเทศต่างๆ จงหาว่าโรงงานแห่งนี้ส่งออก
เงาะกระป่องให้ประเทศใดน้อยที่สุด

ก. ญี่ปุ่น

ข. จีน

ค. เกาหลีใต้

ง. รัสเซีย

จ. ไต้หวัน

ข้อ 49 (B) กราฟเส้นแสดงผลิตภัณฑ์กระป๋องของโรงงานแห่งหนึ่งที่ส่งออกไปยังประเทศต่างๆ จงหาว่าโรงงานแห่งนี้ขาย
เงาะกระป่องทั้งหมดกี่กระป๋อง

ก. 65 ล้านกระป๋อง
กระป๋อง

ข. 67 ล้านกระป๋อง

ค. 70 ล้านกระป๋อง

ง. 72 ล้านกระป๋อง

จ. 75 ล้าน

- 127 ข้อ 50 (B) กราฟเส้นแสดงผลิตภัณฑ์กระป๋องของโรงงานแห่งหนึ่งที่ส่งออกไปยังประเทศต่างๆ จงหาว่าประเทศใดมียอดซื้อ
เงาะกระป๋องและสับปะรดกระป๋องใกล้เคียงกันที่สุด

ก. ญี่ปุ่น

ข. จีน

ค. เกาหลีใต้

ง. รัสเซีย

จ. ไต้หวัน

- 128 ข้อ 51. (B) กราฟเส้นแสดงผลิตภัณฑ์กระป๋องของโรงงานแห่งหนึ่งที่ส่งออกไปยังประเทศต่างๆ จงหาว่าโรงงานแห่งนี้ขาย
ผลิตภัณฑ์กระป่องให้ประเทศใดน้อยที่สุด

ก. ญี่ปุ่น

ข. จีน

ค. เกาหลีใต้

ง. รัสเซีย

จ. ไต้หวัน

ข้อ 52. (B) กราฟเส้นแสดงผลิตภัณฑ์กระป๋องของโรงงานแห่งหนึ่งที่ส่งออกไปยังประเทศต่างๆ จงหาว่าประเทศใดมียอดซื้อ
เงาะกระป๋องและสับปะรดกระป๋องต่างกันมากที่สุด

ก. ญี่ปุ่น

ข. จีน

ค. เกาหลีใต้

ง. รัสเซีย

จ. ไต้หวัน

- 129 ข้อ 53. (A) กราฟเส้นแสดงผลิตภัณฑ์กระป๋องของโรงงานแห่งหนึ่งที่ส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ถ้าสับปะรดกระป๋อง ราคา
50 บาท จงหาว่าโรงงานแห่งนี้ขายสับปะรดกระป่องได้เงินเท่าใด

ก. 4,750 ล้านบาท
บาท

ข. 3,750 ล้านบาท

ค. 3,690 ล้านบาท

ง. 4,690 ล้านบาท

จ. 4,690 ล้าน

ข้อ 54. (A) กราฟเส้นแสดงผลิตภัณฑ์กระป๋องของโรงงานแห่งหนึ่งที่ส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ถ้าเงาะกระป๋องราคา 70
บาท จงหาว่าโรงงานแห่งนี้ขายเงาะกระป่องได้เงินเท่าใด

ก. 4,750 ล้านบาท
บาท

ข. 3,750 ล้านบาท

ค. 3,690 ล้านบาท

ง. 4,690 ล้านบาท

จ. 4,690 ล้าน

- 130 ข้อ 55. (I) แผนภูมิวงกลมแสดงประเภทของอาหารที่ร้านขายข้าวแกงแห่งหนึ่งขายอาหารได้ใน 1 วัน จงหาว่าร้านข้าวแกง
ขายไข่พะโล้ได้กจี่ าน

ก. 42 จาน

ข. 38 จาน

ค. 40 จาน

ง. 36 จาน

จ. 40 จาน

ข้อ 56. (I) แผนภูมิวงกลมแสดงประเภทของอาหารที่ร้านขายข้าวแกงแห่งหนึ่งขายอาหารได้ใน 1 วัน จงหาว่าร้านข้าวแกง
ขายปลาหมึกผัดไข่เค็มได้กี่เปอร์เซ็นต์

ก. 25%

ข. 28%

ค. 30%

ง. 23 %

จ. 18 %

- 131 ข้อ 57. (A) แผนภูมิวงกลมแสดงประเภทของอาหารที่ร้านขายข้าวแกงแห่งหนึ่งขายอาหารได้ใน 1 วัน จงหาว่าร้านข้าวแกง
ขายอาหารได้ทั้งหมดกี่จาน

ก. 420 จาน
จาน

ข. 380 จาน

ค. 400 จาน

ง. 350 จาน

จ. 250

ข้อ 58. (I) แผนภูมิวงกลมแสดงประเภทของอาหารที่ร้านขายข้าวแกงแห่งหนึ่งขายอาหารได้ใน 1 วัน จงหาว่าร้านข้าวแกง
ขายหมูก้อนทอดข้าวโพดได้กี่จาน

ก. 47 จาน

ข. 56 จาน

ค. 65 จาน

ง. 77 จาน

จ. 89 จาน

- 132 ข้อ 59. (A) แผนภูมิวงกลมแสดงประเภทของอาหารที่ร้านขายข้าวแกงแห่งหนึ่งขายอาหารได้ใน 1 วัน จงหาว่าร้านข้าวแกง
ขายปลาหมึกผัดไข่เค็มมากกว่าไข่พะโล้กี่จาน

ก. 47 จาน

ข. 56 จาน

ค. 65 จาน

ง. 77 จาน

จ. 89 จาน

ข้อ 60. (I) แผนภูมิวงกลมแสดงประเภทของอาหารที่ร้านขายข้าวแกงแห่งหนึ่งขายอาหารได้ใน 1 วัน จงหาว่าร้านข้าวแกง
ขายปลาหมึกผัดไข่เค็มและไข่พะโล้รวมกันกี่เปอร์เซ็นต์

ก. 50%

ข. 45%

ค. 30%

ง. 40 %

จ. 35 %

- 133 ข้อ 61. (A) แผนภูมิวงกลมแสดงประเภทของอาหารที่ร้านขายข้าวแกงแห่งหนึ่งขายอาหารได้ใน 1 วัน ถ้าอาหารราคา
จานละ 30 บาทเท่ากันทุกชนิด จงหาว่าขายหมูก้อนทอดได้กี่บาท

ก. 2,100 บาท

ข. 2,220 บาท

ค. 2,310 บาท

ง. 2,430 บาท

จ. 2,560 บาท

ข้อ 62. (E) แผนภูมิวงกลมแสดงประเภทของอาหารที่ร้านขายข้าวแกงแห่งหนึ่งขายอาหารได้ใน 1 วัน ถ้าอาหารราคาจานละ
30 บาทเท่ากันทุกชนิด จงหาว่าขายปลาหมึกผัดไข่เค็มมากกว่าพะแนงหมูได้กี่บาท

ก. 2,100 บาท

ข. 2,220 บาท

ค. 2,310 บาท

ง. 2,430 บาท

จ. 2,560

- 134 ข้อ 63. (A) แผนภูมิวงกลมแสดงประเภทของอาหารที่ร้านขายข้าวแกงแห่งหนึ่งขายอาหารได้ใน 1 วัน จงหาว่าแกงส้มผัก
รวมกุ้งคิดเป็นมุมที่จุดศูนย์กลางกี่องศา

ก. 84 องศา

ข. 36 องศา

ค. 48 องศา

ง. 72 องศา

จ. 60 องศา

ข้อ 64. (A) แผนภูมิวงกลมแสดงประเภทของอาหารที่ร้านขายข้าวแกงแห่งหนึ่งขายอาหารได้ใน 1 วัน ถ้าอาหารราคาจานละ
30 บาทเท่ากันทุกชนิด จงหาว่าร้านอาหารแห่งนี้ใน 1 วัน ขายอาหารได้ทั้งหมดกี่บาท

- 135 ก. 10,500 บาท
บาท

ข. 10,000 บาท

ค. 9,500 บาท

ง. 11,500 บาท

จ. 12,000

ข้อ 65. (A) แผนภูมิวงกลมแสดงประเภทของอาหารที่ร้านขายข้าวแกงแห่งหนึ่งขายอาหารได้ใน 1 วัน จงหาว่าผลรวมของ
ปลาหมึกผัดไข่เค็มและหมูก้อนทอดข้าวโพดคิดเป็นมุมที่จุดศูนย์กลางกี่องศา

ก. 180 องศา

ข. 90 องศา

ค. 135 องศา

ง. 160 องศา

จ. 225 องศา

- 136 ข้อ 66. (A) แผนภูมิวงกลมแสดงประเภทของอาหารที่ร้านขายข้าวแกงแห่งหนึ่งขายอาหารได้ใน 1 วัน ถ้าอาหารราคาจานละ
30 บาทเท่ากันทุกชนิด จงหาว่าขายปลาหมึกผัดไข่เค็มและไข่พะโล้ได้กี่บาท

ก. 3,200 บาท

ข. 6,200 บาท

ค. 5,200 บาท

ง. 2,200 บาท

จ. 4,200 บาท

ข้อ 67. (A) แผนภูมิแท่งส่วนประกอบแสดงจำนวนสมาชิกใหม่ของร้านขายสินค้าสุขภาพและความงามแห่งหนึ่ง จงหาว่าใน
เดือนมกราคมถึงมีนาคม ร้านค้าแห่งนี้มีจำนวนสมาชิกใหม่กี่คน

- 137 ก. 300 คน

ข. 310 คน

ค. 320 คน

ง. 330 คน

จ.340 คน

ข้อ 68. (B) แผนภูมิแท่งส่วนประกอบแสดงจำนวนสมาชิกใหม่ของร้านขายสินค้าสุขภาพและความงามแห่งหนึ่ง จงหาว่า
ร้านค้าแห่งนี้มีจำนวนสมาชิกใหม่ผู้ชายมากกว่าผู้หญิงในเดือนใด

ก. มกราคม

ข. กุมภาพันธ์

ค. มีนาคม

ง. เมษายน

จ. พฤษภาคม

- 138 ข้อ 69. (B) แผนภูมิแท่งส่วนประกอบแสดงจำนวนสมาชิกใหม่ของร้านขายสินค้าสุขภาพและความงามแห่งหนึ่ง จงหาว่าใน
เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม ร้านค้าแห่งนี้มีจำนวนสมาชิกใหม่ผู้หญิงกี่คน

ก. 300 คน

ข. 210 คน

ค. 220 คน

ง. 280 คน

จ.240 คน

ข้อ 70. (B) แผนภูมิแท่งส่วนประกอบแสดงจำนวนสมาชิกใหม่ของร้านขายสินค้าสุขภาพและความงามแห่งหนึ่ง จงหาว่า
ร้านค้าแห่งนี้มีจำนวนสมาชิกใหม่ผู้หญิงต่ำที่สุดในเดือนใด

ก. มกราคม

ข. กุมภาพันธ์

ค. มีนาคม

ง. เมษายน

จ. พฤษภาคม
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ข้อ 71. (E) แผนภูมิแท่งส่วนประกอบแสดงจำนวนสมาชิกใหม่ของร้านขายสินค้าสุขภาพและความงามแห่งหนึ่ง จงหาว่าใน
เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม ร้านค้าแห่งนี้มีจำนวนสมาชิกใหม่ผู้หญิงคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของสมาชิกใหม่ทั้งหมด

ก. ร้อยละ 60.67

ข. ร้อยละ 49.45

ค. ร้อยละ 55.45

ง. ร้อยละ 56.67

จ.ร้อยละ 54.90

- 140 ข้อ 72. (B) แผนภูมิแท่งส่วนประกอบแสดงจำนวนสมาชิกใหม่ของร้านขายสินค้าสุขภาพและความงามแห่งหนึ่ง จงหาว่า
ร้านค้าแห่งนี้มีจำนวนสมาชิกใหม่ผู้ชายสูงที่สุดในเดือนใด

ก. มกราคม

ข. กุมภาพันธ์

ค. มีนาคม

ง. เมษายน

จ. พฤษภาคม

ข้อ 73. (E) แผนภูมิแท่งส่วนประกอบแสดงจำนวนสมาชิกใหม่ของร้านขายสินค้าสุขภาพและความงามแห่งหนึ่ง จงหาว่าใน
เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม ร้านค้าแห่งนี้มีจำนวนสมาชิกใหม่ผู้ชายคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของสมาชิกใหม่ทั้งหมด

- 141 ก. ร้อยละ 39.33

ข. ร้อยละ 50.55

ค. ร้อยละ 45.10

ง. ร้อยละ 44.55

จ.ร้อยละ 43.33

ข้อ 74. (B) แผนภูมิแท่งส่วนประกอบแสดงจำนวนสมาชิกใหม่ของร้านขายสินค้าสุขภาพและความงามแห่งหนึ่ง จงหาว่า
ร้านค้าแห่งนี้มีจำนวนสมาชิกใหม่สูงที่สุดในเดือนใด

ก. มกราคม

ข. กุมภาพันธ์

ค. มีนาคม

ง. เมษายน

จ. พฤษภาคม

- 142 ข้อ 75. (I) แผนภูมิแท่งส่วนประกอบแสดงจำนวนสมาชิกใหม่ของร้านขายสินค้าสุขภาพและความงามแห่งหนึ่ง จงหาว่า
ร้านค้าแห่งนี้มีจำนวนสมาชิกใหม่ผู้ชายในเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมกี่คน

ก. 220 คน

ข. 230 คน

ค. 260 คน

ง. 250 คน

จ.240 คน

ข้อ 76. (B) แผนภูมิแท่งส่วนประกอบแสดงจำนวนสมาชิกใหม่ของร้านขายสินค้าสุขภาพและความงามแห่งหนึ่ง จงหาว่า
ร้านค้าแห่งนี้มีจำนวนสมาชิกใหม่ผู้หญิงสูงที่สุดในเดือนใด

ก. มกราคม

ข. กุมภาพันธ์

ค. มีนาคม

ง. เมษายน

จ. พฤษภาคม
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ข้อ 77. (A) แผนภูมิแท่งส่วนประกอบแสดงจำนวนสมาชิกใหม่ของร้านขายสินค้าสุขภาพและความงามแห่งหนึ่ง จงหาว่า
ร้านค้าแห่งนี้มีจำนวนสมาชิกใหม่ผู้ชายในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคมกีเ่ ปอร์เซ็นต์

ก. 50%
150 %

ข. 75%

ค. 100%

ง. 200 %

จ.

- 144 ข้อ 78. (B) แผนภูมิแท่งส่วนประกอบแสดงจำนวนสมาชิกใหม่ของร้านขายสินค้าสุขภาพและความงามแห่งหนึ่ง จงหาว่า
ร้านค้าแห่งนี้มีจำนวนสมาชิกใหม่ผู้ชายเท่ากับผู้หญิงในเดือนใด

ก. มกราคม

ข. กุมภาพันธ์

ค. มีนาคม

ง. เมษายน

จ. พฤษภาคม

ข้อ 79. (B) ตารางแสดงราคาค่าขนส่งสินค้าของบริษัทต่างๆจำแนกตามขนาดกล่อง ถ้าจะส่งสินค้าขนาดกล่อง S ควรใช้
บริการบริษัทขนส่งใดที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
ขนาดกล่อง
บริษัท
Cur Express
นครขนส่ง
ABC Logistic
BKK Express
CHL
ก. Cur Express

Mini

S

M

L

XL

35
40
45
30
35

65
75
75
70
70

90
100
85
95
80

175
165
150
160
180

200
180
190
250
220

ข. นครขนส่ง

ค . ABC Logistic

ง. BKK Express

จ. CHL

- 145 ข้อ 80. (A) ตารางแสดงราคาค่าขนส่งสินค้าของบริษัทต่างๆจำแนกตามขนาดกล่อง ถ้าจะส่งสินค้าขนาดกล่อง Mini ขนาด
กล่อง S และขนาดกล่อง M อย่างละ 1 กล่อง ควรใช้บริการบริษัทขนส่งใดที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
ขนาดกล่อง
บริษัท
Cur Express
นครขนส่ง
ABC Logistic
BKK Express
CHL
ก. Cur Express

Mini

S

M

L

XL

35
40
45
30
35

65
75
75
70
70

90
100
85
95
80

175
165
150
160
180

200
180
190
250
220

ข. นครขนส่ง

ค . ABC Logistic

ง. BKK Express

จ. CHL

ข้อ 81. (A) ตารางแสดงราคาค่าขนส่งสินค้าของบริษัทต่างๆจำแนกตามขนาดกล่อง ถ้าจะส่งสินค้าขนาดกล่องทุกขนาดๆละ
1 กล่อง ควรใช้บริการบริษัทขนส่งใดที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
ขนาดกล่อง
บริษัท
Cur Express
นครขนส่ง
ABC Logistic
BKK Express
CHL
ก. Cur Express

Mini

S

M

L

XL

35
40
45
30
35

65
75
75
70
70

90
100
85
95
80

175
165
150
160
180

200
180
190
250
220

ข. นครขนส่ง

ค . ABC Logistic

ง. BKK Express

จ. CHL

- 146 ข้อ 82. (E) ตารางแสดงราคาค่าขนส่งสินค้าของบริษัทต่างๆจำแนกตามขนาดกล่อง ถ้าจะส่งสินค้าขนาดกล่อง Mini จำนวน
1 กล่อง ขนาดกล่อง M จำนวน 3 กล่อง และขนาดกล่อง XL จำนวน 5 กล่อง ควรใช้บริการบริษัทขนส่งใดที่เสียค่าใช้จ่าย
น้อยที่สุด
ขนาดกล่อง
บริษัท
Cur Express
นครขนส่ง
ABC Logistic
BKK Express
CHL
ก. Cur Express

Mini

S

M

L

XL

35
40
45
30
35

65
75
75
70
70

90
100
85
95
80

175
165
150
160
180

200
180
190
250
220

ข. นครขนส่ง

ค . ABC Logistic

ง. BKK Express

จ. CHL

ข้อ 83. (A) ตารางแสดงราคาค่าขนส่งสินค้าของบริษัทต่างๆจำแนกตามขนาดกล่อง ถ้าจะส่งสินค้าขนาดกล่อง L และขนาด
กล่อง XL อย่างละ 1 กล่อง บริษัทขนส่งใดเสียค่าใช้จ่ายมากที่สุด
ขนาดกล่อง
บริษัท
Cur Express
นครขนส่ง
ABC Logistic
BKK Express
CHL
ก. Cur Express

Mini

S

M

L

XL

35
40
45
30
35

65
75
75
70
70

90
100
85
95
80

175
165
150
160
180

200
180
190
250
220

ข. นครขนส่ง

ค . ABC Logistic

ง. BKK Express

จ. CHL

- 147 ข้อ 84. (A) ตารางแสดงราคาค่าขนส่งสินค้าของบริษัทต่างๆจำแนกตามขนาดกล่อง ถ้าจะส่งสินค้าขนาดกล่อง M จำนวน 2
กล่อง บริษัทนครขนส่งมีค่าส่งสินค้ามากกว่าบริษัท CHL กี่บาท
ขนาดกล่อง
บริษัท
Cur Express
นครขนส่ง
ABC Logistic
BKK Express
CHL
ก. 30 บาท

Mini

S

M

L

XL

35
40
45
30
35

65
75
75
70
70

90
100
85
95
80

175
165
150
160
180

200
180
190
250
220

ข. 20 บาท

ค . 40 บาท

ง. 60 บาท

จ. 50 บาท

ข้อ 85. (B) กราฟเส้นแสดงยอดขายเครื่องดื่มบำรุงกำลังของร้านค้าแห่งหนึ่ง จงหาว่าเครื่องดื่มลิโป้มียอดขายมากที่สุดในวัน
ใด

ก. วันจันทร์

ข. วันอังคาร

ค. วันพุธ

ง. วันพฤหัสบดี

จ. วันศุกร์

- 148 ข้อ 86. (A) กราฟเส้นแสดงยอดขายเครื่องดื่มบำรุงกำลังของร้านค้าแห่งหนึ่ง ถ้าเครื่องดื่มบำรุงกำลัง ราคากระป๋องละ 15
บาท จงหาว่าร้านค้าแห่งนี้ขายเครื่องดื่มวัวแดงได้เงินเท่าใด

ก. 1,750 บาท
บาท

ข. 1,775 บาท

ค. 1,825 บาท

ง. 1,850 บาท

จ. 1,875

ข้อ 87. (B) กราฟเส้นแสดงยอดขายเครื่องดื่มบำรุงกำลังของร้านค้าแห่งหนึ่ง จงหาว่าเครื่องดื่มวัวแดงมียอดขายน้อยที่สุดใน
วันใด

- 149 ก. วันจันทร์

ข. วันอังคาร

ค. วันพุธ

ง. วันพฤหัสบดี

จ. วันศุกร์

ข้อ 88. (B) กราฟเส้นแสดงยอดขายเครื่องดื่มบำรุงกำลังของร้านค้าแห่งหนึ่ง จงหาว่าร้านค้าแห่งนี้ขายเครื่องดื่มบำรุงกำลัง
ยี่ห้อใดได้มากที่สุด

ก. M16

ข. วัวแดง

ค. คาราบูม

ง. ลิโป้

จ. โอชิ

- 150 ข้อ 89. (B) กราฟเส้นแสดงยอดขายเครื่องดื่มบำรุงกำลังของร้านค้าแห่งหนึ่ง จงหาวันใดที่เครื่องดื่มบำรุงกำลังอย่างน้อย 2
ชนิด มียอดขายเท่ากัน

ก. วันจันทร์

ข. วันอังคาร

ค. วันพุธ

ง. วันพฤหัสบดี

จ. วันศุกร์

ข้อ 90. (A) กราฟเส้นแสดงยอดขายเครื่องดื่มบำรุงกำลังของร้านค้าแห่งหนึ่ง ถ้าเครื่องดื่มบำรุงกำลัง ราคากระป๋องละ 15
บาท จงหาว่าในวันจันทร์ร้านค้าแห่งนี้ขายเครื่องดื่มบำรุงกำลังได้เงินเท่าใด

ก. 1,125 บาท

ข. 1,150 บาท

ค. 1,200 บาท

ง. 1,225 บาท

จ. 1,100 บาท

- 151 ข้อ 91. (B) กราฟเส้นแสดงยอดขายเครื่องดื่มบำรุงกำลังของร้านค้าแห่งหนึ่ง จงหาว่าวันใดมียอดขายเครื่องดื่มบำรุงกำลัง
มากที่สุด

ก. วันจันทร์

ข. วันอังคาร

ค. วันพุธ

ง. วันพฤหัสบดี

จ. วันศุกร์

ข้อ 92. (B) กราฟเส้นแสดงยอดขายเครื่องดื่มบำรุงกำลังของร้านค้าแห่งหนึ่ง จงหาว่าร้านค้าแห่งนี้ขายเครื่องดื่มบำรุงกำลัง
ยี่ห้อใดได้น้อยที่สุด

ก. M16

ข. วัวแดง

ค. คาราบูม

ง. ลิโป้

จ. โอชิ
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ข้อ 93. (B) แผนภูมิแท่งแสดงยอดขายปลาสวยงามของร้านแห่งหนึ่ง จงหาว่าเดือนใดมียอดขายปลาทองสูงที่สุด

ก. มกราคม

ข. กุมภาพันธ์

ค. มีนาคม

ง. เมษายน

จ. พฤษภาคม

ข้อ 94. (B) แผนภูมิแท่งแสดงยอดขายปลาสวยงามของร้านแห่งหนึ่ง จงหาว่าในเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม ปลาชนิดใดมี
ยอดขายสูงที่สุด

ก. ปลากัด

ข. ปลาทอง

ค. ปลาหางนกยูง

ง. ปลาหมอสี

จ. ปลาออสก้า

- 153 ข้อ 95. (B) แผนภูมิแท่งแสดงยอดขายปลาสวยงามของร้านแห่งหนึ่ง จงหาว่าเดือนใดมียอดขายปลาหางนกยูงน้อยที่สุด

ก. มกราคม

ข. กุมภาพันธ์

ค. มีนาคม

ง. เมษายน

จ. พฤษภาคม

ข้อ 96. (B) แผนภูมิแท่งแสดงยอดขายปลาสวยงามของร้านแห่งหนึ่ง จงหาว่าในเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม ปลาชนิดใดมี
ยอดขายน้อยที่สุด

ก. ปลากัด

ข. ปลาทอง

ค. ปลาหางนกยูง

ง. ปลาหมอสี

จ. ปลาออสก้า

- 154 ข้อ 97. (B) แผนภูมิแท่งแสดงยอดขายปลาสวยงามของร้านแห่งหนึ่ง จงหาว่าเดือนใดยอดขายปลากัดและปลาออสก้าเท่ากัน

ก. มกราคม

ข. กุมภาพันธ์

ค. มีนาคม

ง. เมษายน

จ. พฤษภาคม

ข้อ 98. (A) แผนภูมิแท่งแสดงยอดขายปลาสวยงามของร้านแห่งหนึ่ง ถ้าปลาสวยงามทุกชนิดราคา 100 บาท จงหาว่าในเดือน
กุมภาพันธ์มียอดขายทั้งหมดกี่บาท

ก. 27,000 บาท
บาท

ข. 25,000 บาท

ค. 26,000 บาท

ง. 24,000 บาท

จ. 23,000

- 155 ข้อ 99. (B) แผนภูมิแท่งแสดงยอดขายปลาสวยงามของร้านแห่งหนึ่ง จงหาว่าเดือนใดที่ยอดขายปลาหางนกยูงสูงกว่า
ยอดขายปลาทอง

ก. มกราคม

ข. กุมภาพันธ์

ค. มีนาคม

ง. เมษายน

จ. พฤษภาคม

- 156 ข้อ 100. (A) แผนภูมิแท่งแสดงยอดขายปลาสวยงามของร้านแห่งหนึ่ง ถ้าปลาสวยงามทุกชนิดราคา 100 บาท จงหาว่าในเดือน
พฤษภาคมมียอดขายทั้งหมดกี่บาท

ก. 27,000 บาท

ข. 25,000 บาท

ค. 26,000 บาท

ง. 24,000 บาท

จ. 23,000 บาท

