ขอสอบประะมวลความรู
คณะบริหารรธุรกิจ
คําชี้แจง

ภาคเรียนทที่ 1

ปการรศึกษา 2557
มหาวิทยาาลัยหาดใหญ

1. ขอสออบมี 100 ขอ
2. ใหนกศึ
กั กษาเขียนคคําตอบลงในกกระดาษคําตออบแบบเลือกตตอบ
3. ไมอนุนญาตใหนําขอสอบออกจาากหองสอบ

1. ขอใดกลลาวถูกตองเกี่ยวกับสวนปรระกอบของกาาร
สื่อสารใในองคกรที่มีประสิทธิภาพพ
ก. sendder – receiver – communication channnel
ข. sendder – receiver – symbols
ค. sendder – receiver – communication channnel sym
mbols
ง. sendder – receiver – communication channnel sym
mbols - inforrmation
จ. sendder – receiver – communication channnel –
infoormation
2. ขอใดกลลาวผิดเกี่ยวกัับการสรางคววามสัมพันธททีี่ดีกับ
เพื่อนรววมงานในองคคการ
ก. การรสรางความเชืชื่อมั่นใหกบั เพืพื่อนรวมงาน
ข. การรเอาใจใสสารรทุกขสุขดิบของเพื่อนรวมงงาน
มิน
ค. การรพยายามสอบบถามถึงขอมูลผลการประเ
ล
การรปฏิบัติงานขอองเพื่อนรวมงงาน
ง. การรพยายามยอมรับขอแตกตางระหว
า
างบุคคล
ของงเพื่อนรวมงาน
จ. การรปรับตัวเองใหหเขาไดกับเพืพื่อนรวมงาน
3. ขอใดไมมใชคณ
ุ ลักษณ
ณะเชิงพฤติกรรมที
ร ่ดี ในการ
ทํางานเปปนทีม
ก. เขาใใจ เปดเผย
ข. จริงงใจ ยอมรับฟงความคิดเห็น
ค. ไวใใจ รูจักตนเองง

4.

5.

6.

7.

ง. ปลอยวาง ลดความมขัดแยง
จ. พัฒนาาตนเอง เขาใจจกลุม
การโนมนาวใจ จะสัมฤฤทธิ์ผลเมื่อใด
ก. ผูรับสารมีการเปลีย่ ยนแปลงพฤติกรรม
ข. ผูรับสารแสดงการยยอมรับขอเสนนอของผูโนม
นาวใจจ
ค. ผูรับสารประจักษคุ ณคาในการเปปลี่ยนแปลง
ง. ผูรับสารไมคัดคานขขอเสนอของผูโนมนาวใจ
จ. ผูรับสารไมมีโตแยงงขอเสนอของงผูโนมนาวใจจ
ณ ติของกการเปนผูสงสารที
ส ่ ดี
ขอใดคือคุณสมบั
ก. ความสสดใส ราเริง
ข. ความนนาเชื่อถือ
ค. ความซืซื่อสัตย
ง. ความรัรับผิดชอบ
จ. การตรรงตอเวลา
ขอใดไมใชชคณ
ุ ลักษณะขของทีมงาน (Teamwork) ที่ดี
ก. วัตถุประสงครวมกั ัน
อ่
ข. การสือสารทางวาจ
า
ค. ความรรวมมือของสมมาชิก
ง. ความสสามารถของปปจเจกบุคคล
จ. ความสสัมพันธของสสมาชิก
ขอใดกลาวถู
ว กตองที่สุด
ก. บรรยาากาศของการททํางานเปนทีมจะตองมีความ
ขึงขังจริ
จ งจัง

ข. สมาชิกในทีมตองใหความสําคัญกับความคิด
ของหัวหนาทีมกอน
ค. การตัดสินใจของทีมถือวาสมาชิกทุกคนตอง
รวมกันรับผิดชอบ
ง. มีการกําหนดบทบาท หนาที่ความรับผิดชอบ
ของสมาชิกในทีมไวพอสังเขป
จ. มุงประโยชนของสมาชิกในทีมงานเปนหลัก
8. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับทักษะทีจ่ ําเปนในการ
ปฏิบัติงาน
ก. พนักงานระดับสูง เนนทักษะทางดานมนุษย
สัมพันธมาก ทักษะดานแนวความคิดนอย
ข. พนักงานระดับกลาง เนนทักษะทางดาน
แนวความคิด และทักษะดานเทคนิคนอย
ค. พนักงานระดับลาง เนนทักษะทางดาน
แนวความคิด และทักษะดานเทคนิคมาก
ง. พนักงานระดับสูง เนนทักษะทางดานมนุษย
สัมพันธนอย
จ. พนักงานทุกระดับ ควรมีทกั ษะทางดานมนุษย
สัมพันธ
9. ขอใดไมใชประโยชนของการมีมนุษยสัมพันธใน
การทํางาน
ก. เกิดความเขาใจอันดีระหวางเพื่อนรวมงาน
ข. เกิดความพึงพอใจในงานที่ทาํ
ค. เกิดความสําเร็จในงานที่ทํา
ง. ทําใหสามารถเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงไดเร็ว
ยิ่งขึ้น
จ. ทําใหเกิดความรักสามัคคี กลมเกลียวในทีมงาน
10. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับการวิเคราะหงาน (Job
Analysis)
ก. เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากการ
ดําเนินการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเสร็จสิ้น
ข. เปนกระบวนการในการประเมินผลโครงการ
พัฒนาบุคลากร

ค. ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหงาน นําไปใชในการ
กําหนด Job Standard และการประเมินคางาน
ง. เอกสารที่ไดจากการวิเคราะหงาน คือ Job
Evalution และ Job Specification
จ. องคการอาจจัดใหมี หรือไมมีการวิเคราะหงาน
เกิดขึ้นได แลวแตนโยบายขององคการ
11. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับหลักในการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย (Human Resource Planning)
ก. จํานวนทรัพยากรบุคคลที่ระบุควรคํานึงถึง
อัตราสวนที่สวยงาม หรือแสดงใหเห็นวาเปน
แผน ทรัพยากรมนุษยที่ประหยัด
ข. ควรพยายามบรรจุพนักงานประจําเขาใหม
ตลอดเวลา เพือ่ ใหเพียงพอกับความตองการ
ค. หากมีตําแหนงงานวางควรพิจารณาจาก
บุคคลภายนอกองคการกอน เพื่อความ
หลากหลายของ บุคคลที่จะเขาสูองคการ
ง. ตองนําการฝกอบรมและพัฒนามาใชเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่มอี ยูเดิมใหมีความทันสมัย
พรอมรับการเปลี่ยนแปลง และทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
จ. ในกรณีที่มีคนลนงาน ควรใชวิธีการลดคนงาน
ทันที เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางปริมาณคน
และปริมาณงาน
12. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือก
บุคลากร (Selection)
ก. ตอนรับผูสมัคร--> ทดสอบผูสมัคร -->
สัมภาษณขนั้ ตน --> ตรวจสอบประวัติ
ข. กรอกใบสมัคร --> สัมภาษณ --> ตัดสินใจโดย
หัวหนางาน --> ตรวจสุขภาพ
ค. ตอนรับผูสมัคร--> ทดสอบผูสมัคร -->
สัมภาษณขนั้ ตน --> รับเขาปฏิบัติงาน
ง. กรอกใบสมัคร--> สัมภาษณ --> ตรวจสุขภาพ -> ตัดสินใจโดยหัวหนางาน

จ. สัมภาษณขนั้ ตน--> กรอกใบสมัคร -->
ตรวจสอบประวัติ --> ทดสอบผูสมัคร
13. ขอใดไมใชประโยชนของการฝกอบรม
ก. ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ข. ชวยลดระยะเวลาการเรียนรูงาน
ค. ชวยใหเกิดการแขงขันในการทํางานภายใน
องคการ
ง. ชวยลดภาระหนาที่ของหัวหนางาน
จ. ชวยกระตุนบุคลากรใหปฏิบัติงานเพื่อ
ความกาวหนาของตน
14. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับการฝกอบรม (Training)
ก. แมจะไมมีความจําเปนในการฝกอบรมเกิดขึ้น ก็
สามารถจัดฝกอบรมได
ข. โครงการฝกอบรมจะตองสรางขึ้นโดยการ
คํานึงถึงความจําเปนในการฝกอบรมที่วิเคราะห
ได
ค. ในการจัดทําโครงการในการฝกอบรม เมื่อ
วิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรมแลว
สามารถจัดไดทันที
ง. การติดตามผลโครงการฝกอบรม เปนขั้นตอนที่
เกิดขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นการฝกอบรมทันที
จ. กระบวนการในการติดตอประสานงานในการ
จัดฝกอบรม เชน วิทยากร สถานที่ อาหาร
ยานพาหนะ อยูในขัน้ ตอนการประเมินผล
โครงการฝกอบรม
15. ขอใดไมเกี่ยวของกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ก. คุณคาการทํางานของพนักงาน
ข. ชวงระยะเวลา
ค. มาตรฐานของงาน
ง. คําพรรณาลักษณะงาน
จ. การจัดสภาพแวดลอมในที่ทาํ งาน
16. ขอใดกลาวถูกตอง
ก. ผลการประเมินแตละครั้งจะตองนําไปบันทึกลง

ในทะเบียนประวัติของพนักงานทุกครั้ง
ข. ผลการประเมินที่ไดไมตองแจงใหกับพนักงานผู
ถูกประเมินไดรับทราบ
ค. การเปลี่ยนแปลงตําแหนง ไมไดนําขอมูลจาก
การประเมินผลการปฏิบัติงานมาใชประกอบการ
พิจารณา
ง. ขอมูลที่ไดจากการประเมินผลการปฏิบัติงานไม
สามารถนําไปใชในการจัดฝกอบรมใหกับ
พนักงานไดเนือ่ งจากเปนความลับขององคการ
จ. ทุกขอกลาวถูกตอง
17. ขอใดไมใชขอพิจารณาที่สําคัญในการโอน/ยาย/
เลื่อนตําแหนง
ก. ความรู
ข. ความสามารถ
ค. มนุษยสัมพันธ
ง. อาวุโส
จ. ความสัมพันธสวนตัว
18. ขอใดกลาวผิดเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการ
เปลี่ยนแปลงตําแหนง
ก. เพื่อความสามัคคีของบุคลากรภายในองคการ
ข. เพื่อเปนการลงโทษผูฝาฝนกฎระเบียบของ
องคการ
ค. เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินงานขององคการ
ง. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน
จ. เพื่อใหสอดคลองกับโครงสรางองคการที่
เปลี่ยนแปลงไป
19. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับการเลื่อนตําแหนง
ก. อํานาจ หนาที่เปลี่ยน คาตอบแทนไมเปลี่ยน
ข. ความรับผิดชอบเปลี่ยน อํานาจ หนาทีไ่ มเปลี่ยน
ค. อํานาจ หนาที่ไมเปลี่ยน คาตอบแทน เปลี่ยน
ง. ความรับผิดชอบไมเปลี่ยน คาตอบแทนไม
เปลี่ยน
จ. อํานาจหนาที่เปลี่ยน ความรับผิดชอบเปลี่ยน

20. เจาหนาทีเ่ ช็ดกระจกตึกใบหยกทาวเวอร ไดรับ
เงินเดือน 100,000 บาท เนื่องจากเปนงานที่มีความ
ยาก และความเสี่ยงสูง ซึ่งตองอาศัยความรู ความ
ชํานาญ ทักษะและประสบการณสูงมาก กรณีนี้เปน
ผลมาจากกระบวนการใด
ก. Change of Position
ข. Recruitment
ค. Job Evaluation
ง. Job Analysis
จ. Performance Appraisal
21. ผูที่เกี่ยวของโดยตรงในการกําหนดคาตอบแทนการ
ทํางานมีกลุมใดบาง
ก. รัฐ นายจาง สมาคมนายจาง
ข. นายจาง ลูกจาง รัฐ
ค. รัฐ ลูกจาง สหภาพแรงงาน
ง. สหภาพแรงงาน สมาคมนายจาง ลูกจาง
จ. ไมมีขอใดถูก
22. ขอใดไมเปนคาตอบแทนในรูปประโยชนและบริการ
ก. จายเงินคาลวงเวลา
ข. รถประจําตําแหนง
ค. บานพักพนักงาน
ง. คาจางรายวัน
จ. คาเลาเรียนบุตร
23. ขอใดเปนประโยชนและบริการที่กฎหมายบังคับให
มี
ก. บํานาญ
ข. โบนัส
ค. คาลวงเวลา
ง. ที่พักอาศัย
จ. รถรับสงพนักงาน
24. ขอใดกลาวถูกตอง
ก. งานใดมีคาความยากของงานนอย คาตอบแทนที่
จะไดรับก็จะสูง

ข. งานใดตองใชความรับผิดชอบสูง คาตอบแทนที่
ไดจะไมสูง
ค. กฎหมายไมมีอิทธิพลตอการกําหนดวาพนักงาน
จะไดคาตอบแทนสูงหรือต่ํา
ง. องคการตองกําหนดอัตราคาจางใหอยูใ นระดับ
เดียวกับธุรกิจในประเภทเดียวกัน
จ. องคการตองกําหนดอัตราคาตอบแทนในระดับที่
สูง ถึงแมวาองคการจะมีศักยภาพในการจาย
คาตอบแทนต่าํ เพื่อภาพลักษณที่ดีขององคการ
25. การรักษาความปลอดภัยในการทํางาน ขอใดถูกที่สุด
ก. การควบคุมวิธีการทํางานใหมีความปลอดภัย
มากที่สุด
ข. การควบคุมดูแลอุปกรณและวิธีปฎิบัตใิ หอยูใ น
สภาพที่ไมทําใหเกิดการสูญเสียตอชีวิตและ
ทรัพยสิน
ค. การควบคุมดูแลอุปกรณใหอยูใ นสภาพที่ไมทํา
ใหเกิดการสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสิน
ง. การดูแลวิธีปฏิบัติงานใหเกิดความปลอดภัยมาก
ที่สุด
จ. การปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
26. ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง คือขอใด
ก. เอกสารสัญญาที่นายจางและลูกจางไดตกลงกัน
ข. เอกสารสัญญาที่นายจางและลูกจางหรือสหภาพ
แรงงานไดตกลงกัน
ค. ขอตกลงที่นายจางกับสหภาพไดตกลงกัน
ง. ขอตกลงที่นายจางกับลูกจางไดตกลงกัน
จ. กฎหมายคุม ครองแรงงาน
27. “ไตรภาคี” ประกอบดวยกลุมใดบาง
ก. นายจาง ลูกจาง เจาของกิจการ
ข. นายจาง ลูกจาง รัฐบาล
ค. ลูกจาง รัฐบาล ผูถือหุน
ง. นายจาง ผูถ ือหุน รัฐบาล
จ. นายจาง ลูกจาง สหภาพแรงงาน

28. ปจจุบันผูใชแรงงานหญิงมีสิทธิลาคลอดตาม
กฎหมายสูงสุดไดกวี่ ัน
ก. 90 วัน
ข. 60 วัน
ค. 45 วัน
ง. ไมเกิน 4 เดือน
จ. อยูระหวาง 45-90 วัน แลวแตผูบังคับบัญชา
อนุมัติ
29. ผูใชแรงงานหญิงสามารถเบิกคาแรงในชวงลาคลอด
ไดเทาใด
ก. เทากับคาแรง 90 วัน
ข. เทากับคาแรงตามจํานวนวันที่ลาคลอด
ค. เทากับคาแรงตามจํานวนวันที่ลาคลอด แตไม
เกิน 40 วัน
ง. เทากับคาแรงตามจํานวนวันที่ลาคลอด แตไม
เกิน 45 วัน
จ. ในชวงลาคลอดไมวาจะลากี่วันก็ตามสามารถ
เบิกคาแรงไดเต็มเวลา
30. ขอใดถูกตอง
ก. บริษัทสามารถเลิกจางพนักงานได ถามีการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในองคการ
ข. บริษัทสามารถบังคับใหบุคลากรลาออกจาก
องคการไดทันทีที่บริษัทตองการ
ค. บริษัทสามารถบังคับใหบุคลากรลาออกจาก
องคการโดยจายเงินทดแทน
ง. พนักงานสามารถลาออกจากองคการไดทันทีที่
เขาตองการ
จ. บริษัทเลิกจางพนักงานไดทุกคนถึงแมจะไม
จายเงินชดเชยใหก็ตาม
31. ขอใดใหความหมายคําวาการตลาด (Marketing)ได
ถูกตองมากทีส่ ุด

ก. การปรับกระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพ เพื่อ
สรางผลกําไรใหไดมากที่สดุ
ข. กระบวนการวางแผน 4 Ps เพื่อสนองความ
ตองการของลูกคาและบรรลุวัตถุประสงคของ
ธุรกิจ
ค. การนําสินคาจากผูผลิตไปยังผูบริโภคใหทนั เวลา
ง. การทําธุรกิจเพื่อตองการผลตอบแทน
จ. การสงเสริมการตลาดเพื่อใหขายสินคาไดมาก
ที่สุด
32. สินคา House Brand ที่มีอยูอยากมากมายในประเทศ
ไทย มักจะเกิดกับสินคาประเภทใด
ก. Convenience Goods
ข. Specialty Goods
ค. Shopping Goods
ง. Unsought Goods
จ. Material and part
33. สิ่งแวดลอมมหภาค ขอใดสงผลดีตอผูประกอบการ
คอนโดมิเนียมใจกลางเมือง
ก. โครงสรางอายุประชากรเปลี่ยนแปลงเขาสูส ังคม
ผูสูงอายุ
ข. แรงงานตางดาวเขามาทํางานในเมืองหลวงมาก
ขึ้น
ค. ผูคนแยกกันอยูหรือหยารางมีแนวโนมสูงขึ้น
ง. อัตราดอกเบี้ยเงินกูสําหรับลูกคารายยอยสูงขึ้น
จ. สภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นสงผลใหอํานาจซื้อของ
ผูบริโภคสูงขึ้น
34. รุงนภาขายตางหูคูละ 100 บาท แตลูกคามักตอรอง
ราคา ดังนั้นรุงนภา จึงลดราคาตางหูลงเหลือคูละ 99

บาท การตั้งราคาตางหูคูละ 99 บาท นั้นเปนการใช
กลยุทธการตั้งราคาแบบใด
ก. การตั้งราคาเพือ่ เจาะตลาด
ข. การตั้งราคาลอใจ
ค. การตั้งราคาตามแนวภูมิศาสตร
ง. การตั้งราคาแบบจิตวิทยา
จ. การตั้งราคาแบบหลายราคา
35. 7-Eleven, Jiffy, Family Mart เปนรานคาปลีก
ประเภทใด
ก. Wholesaler
ข. Convenience store
ค. Franchise
ง. Department store
จ. Super market
36. กลยุทธการดําเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบตอ
สังคมเรียกวาอะไร
ก. IMC
ข. CRM
ค. CIA
ง. CSAR
จ. CSR
37. การบริหารตองคํานึงถึงหลักประสิทธิภาพ
(Efficiency)และประสิทธิผล (Effectiveness)
ในสวนของหลักประสิทธิภาพ หมายถึงขอใด
ก. พิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์วาเปนไปตามแผน
หรือไม
ข. พิจารณาถึงปจจัยที่ใชไปในการผลิตสินคา
ค. พิจารณาถึงผลสําเร็จที่ธุรกิจจะไดรับ
ง. พิจารณาถึงผลที่ไดรับเปรียบเทียบกับตนทุน
ที่เสียไป

จ. พิจารณาปริมาณ และผลผลิตของธุรกิจ
38. ขอใด ไมใช Management Functions
ก. Organizing
ข. Planning
ค. Controlling
ง. Operating
จ. Directing
39. ขอใดจัดเปนแผนระยะยาว
ก. แผนกลยุทธ
ข. แผนประจําป
ค. โครงการ
ง. แผนงาน
จ. แผนปฏิบัติการ
40. บริษัท ยูนิลีเวอร จํากัด แบงงานเปนฝายอาหาร ฝาย
เวชภัณฑยา และฝายเครื่องสําอาง เปนการแบงงาน
แบบใด
ก. แบงตามวัตถุประสงค
ข. แบงตามกระบวนการในการปฏิบัติงาน
ค. แบงตามลักษณะลูกคา
ง. แบงตามผลิตภัณฑ
จ. แบงตามลักษณะพืน้ ที่
41. การแนะนําใหพนักงานใหมไดรูจักกฎ ระเบียบ การ
ปฏิบัติตน ตลอดจนหัวหนางานในองคการที่
พนักงานเหลานี้ตองเขาปฏิบัติงาน คือรายละเอียด
ของงานใด
ก. Placement & Orientation
ข. Recruitment
ค. Job analysis
ง. Compensation
จ. Performance appraisal
42. เมื่อกลาวถึงการสั่งการซึ่งมีสวนที่เกีย่ วของกับ ผูนํา
การจูงใจ และการสื่อสาร สําหรับการจูงใจนั้นหาก

ผูนําไดแสดงความมั่นใจใหกบั พนักงานวาเขาจะได
เปนพนักงานประจําหลังจากการผานการประเมิน 1
ป นักศึกษาคิดวาเปนการตอบสนองความตองการ
ขั้นใดตามทฤษฎีAbraham Maslow
ก. Physiological
ข. Safety
ค. Social / Love
ง. Esteem
จ. Self-actualization
43. ขอใดเปนกระบวนการทํางานตามระเบียบวิธีทาง
สถิติ
ก. เก็บรวบรวมขอมูล นําเสนอขอมูลและ
ตีความหมายของขอมูล
ข. เก็บรวบรวมขอมูล นําเสนอขอมูล และวิเคราะห
ขอมูล
ค. เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล ตีความหมาย
ของขอมูลและนําเสนอขอมูล
ง. เก็บรวบรวมขอมูล ตีความหมายของขอมูล
จ. เก็บรวบรวมขอมูล กระจายขอมูล และสงขอมูล
44. ขอใดถูกตองที่สุด
ก. เราประมาณคาสถิติจากพารามิเตอร
ข. การแสดงขอมูลดวยรูปกราฟแผนภูมแิ ทงเปน
เรื่องการตีความหมายขอมูล
ค. โรงเรียนบานโคกสวางมีครูที่เปนหญิง 10 คน
และชาย 12 คน เปนขอมูลเชิงปริมาณ
ง. จํานวนขอมูลในกลุมตัวอยางมีจํานวนมากกวา
จํานวนขอมูลในประชากร
จ. ประชากรเปนสวนหนึ่งของกลุมตัวอยาง
45. จากขอความทีก่ ลาววา “โดยเฉลี่ยแลวคนไทยวัย
ทํางานเสียคาใชจายในการเดินทางไปทํางานวันละ
50 บาท” ในทีน่ ี้ประชากร หมายถึง
ก. คนไทยวัยทํางาน
ข. คนไทยทั้งหมด

ค. 35 บาท
ง. คาใชจายในการเดินทางไปทํางาน
จ. คนไทยที่กาํ ลังทํางาน
46. " คาหรือตัวเลขที่ใชอธิบายลักษณะของประชากร"
เรียกตามขอใด
ก. คาสถิติ
ข. คาจากการสังเกต
ค. คาที่เปนไปได
ง. พารามิเตอร
จ. โอกาสความนาจะเปน
47. ขอมูลใดที่ไมใชขอมูลจําแนกตามปริมาณ
ก. คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานของ
นักเรียนแตละคน
ข. รายไดของบิดาของนักเรียนแตละคนในหอง ม.
5/1
ค. เบอรเสื้อที่นักเรียนสวนใหญในหอง ม. 5/2 ใส
ง. จํานวนคูสายโทรศัพทของแตละบานในเขต
เทศบาลตําบลสีสุข
จ. เพศชายสวนใหญตองการเรียนตอในระดับ
ปริญญาโท
48. สนใจสํารวจวุฒิการศึกษาของนักโทษในเรือนจํา
จังหวัดแสนสุข เปนการเก็บรวบรวมขอมูลลักษณะ
ใด
ก. เชิงปริมาณ
ข. เชิงคุณภาพ
ค. ตามกาลเวลา
ง. ตามภูมิศาสตร
จ. ตามความชอบ

49. นักศึกษาชั้นปที่1 ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ มี 1,200
คน มีอายุเฉลี่ย 20 ป ถาคิดอายุเฉลี่ยเฉพาะนักศึกษา

ชั้นปที่1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
จํานวน 120 คน พบวา มีอายุเฉลี่ย 20.2 ป
จงพิจารณาขอความตอไปนี้
1) กลุมตัวอยางตอไปนี้คือ นักศึกษาชั้นปที่1 ของ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ
2) คาพารามิเตอร คือ 20 ป
3) คาสถิติ คือ 20.2 ป
จากขอความดังกลาว ขอใดถูกตอง
ก. 1) กับ 3)
ข. 2) กับ 3)
ค. 1) กับ 2)
ง. 1), 2) และ 3)
จ. 1)
50. ขอความใดไมอยูในรูปของสถิติ
ก. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เขาสอบ O-NET
กําหนดเวลา 3 ชั่วโมง
ข. เนื่องจากภาวะน้ํามันแพงปริมาณการขายรถยนต
ของบริษัทจึงลดลง 60 %
ค. ภาวะเงินเฟอของประเทศไทยปนี้สูงขึ้นจากปที่
แลว 10 %
ง. รัฐบาลพยายามปรับปรุงการเก็บภาษีเพื่อใหได
มากกวาปที่แลวอยางนอย 30 %
จ. ราคาน้ํามันสูงขึ้นอยางตอเนือ่ งโดยเฉลี่ยปละ
2%
จงพิจารณาขอความตอไปนีแ้ ลวตอบคําถามขอ 15. และ
16.
“โรงงานแหงหนึ่ง มีคนงานทั้งหมด 200 คน จากการ
สอบถามเดียวกับรายไดของคนงาน ปรากฏวา คนงาน
ทั้งหมดมีรายไดเฉลี่ยคนละ 5,200 บาทตอเดือน แตถาสุม
คนงานเพียง 80 คน พบวา จะมีรายไดเฉลี่ยคนละ 5,000
บาทตอเดือน”

51. ความหมายของ “ประชากร” คือขอใด
ก. รายไดเฉลี่ยคนละ 5,000 บาท
ข. รายไดเฉลี่ยคนละ 5,200 บาท
ค. คนงาน 200 คน
ง. คนงาน 80 คน
จ. โรงงานแหงหนึ่ง
52. คําวา “คาสถิติ” หมายถึงขอใด
ก. 5,000 บาท
ข. 5,200 บาท
ค. 200 คน
ง. 80 คน
จ. 1 แหง
53. ความหมาย ของ Vision และ Mission แตกตางกัน
อยางไร
ก. Vision เปนขอความที่บรรยายวา “ในปจจุบนั
บริษัทดําเนินธุรกิจเปนอะไร” สวน
Mission เปนขอความที่บรรยายวา “บริษัท
ปรารถนาอยากจะเปนอยางไรในอนาคต”
ข. Vision เปนขอความที่บรรยายวา “ตัวชี้ที่บริษัท
ตองการใหประสบผลสําเร็จ” สวน
Mission เปนขอความที่บรรยายวา “บริษัท
ปรารถนาอยากจะเปนอยางไรในอนาคต”
ค. Vision เปนขอความที่บรรยายวา “บริษัท
ปรารถนาอยากจะเปนอยางไรในอนาคต”
สวน Mission เปนขอความทีบ่ รรยายวา “ใน
ปจจุบันบริษัทดําเนินธุรกิจเปนอะไร”
ง. Vision เปนขอความที่บรรยายวา “ในปจจุบนั
บริษัทดําเนินธุรกิจเปนอะไร” สวน
Mission เปนขอความที่บรรยายวา “ตัวชี้ที่
บริษัทตองการใหประสบผลสําเร็จ”
จ. Vision เปนขอความที่บรรยายวา “การกําหนด
ถึงสิ่งที่บริษัทเสนอใหกับสังคม” สวน

Mission เปนขอความที่บรรยายวา “ตัวชี้ที่
บริษัทตองการใหประสบผลสําเร็จ”
54. ขอใดเปนเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายนอกทางสังคม (social
environmental)
ก. Value Chain
ข. McKinsey 7 – S
ค. 5 Forces Analysis
ง. STEP Analysis
จ. Functional Analysis
55. การวิเคราะหกจิ กรรมหลัก(primary activities) และ
กิจกรรมสนับสนุน(support activities) ขององคกร
เปนการวิเคราะหโดยใชเครื่องมือตัวใด
ก. Value Chain
ข. McKinsey 7 – S
ค. 5 Forces Analysis
ง. STEP Analysis
จ. Functional Analysis
56. ขอใดคือ ความหมายของกลยุทธ SO
ก. การใชประโยชนจากโอกาสที่เกิดขึ้นเพื่อ
ปรับปรุงอุปสรรค
ข. การใชประโยชนจากโอกาสที่เกิดขึ้นเพื่อ
ปรับปรุงจุดออน
ค. การใชจุดแข็งที่มีอยูเพื่อสรางความไดเปรียบจาก
โอกาสที่เอื้ออํานวย
ง. การใชจดุ แข็งของบริษทั เพื่อหาทางหลีกเลี่ยง
อุปสรรค
จ. การกําจัดจุดออนและเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรค

57. ขอใด ไมใช ตําแหนงผลิตภัณฑตามเครื่องมือ BCG
Matrix

ก.question mark
ข. cash cow
ค. star
ง. dogs
จ. cats
58. ขอใด ไมใช องคประกอบพืน้ ฐานของการจัดการกลยุทธ
(Basic Model of Strategic Management)
ก. การประเมินผลและการควบคุม
ข. การตรวจสอบสภาพแวดลอม
ค. การจัดทํากลยุทธ
ง. การปฏิบัติตามกลยุทธ
จ. การบรรลุวัตถุประสงค
59. ขอใด ไมใช ขัน้ ตอนของกระบวนการควบคุมกลยุทธ
ก. การวิเคราะหสภาพแวดลอม
ข. กําหนดสิ่งที่จะวัด
ค. กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ง. วัดการปฏิบัติงานจริง
จ. ปฏิบัติการแกไขใหถูกตอง
60. ขอใดกลาวไดถูกตอง
ก. กลยุทธการเติบโตเปนกลยุทธที่ผูบริหารสวน
ใหญเลือกนอยที่สุด
ข. กลยุทธการเติบโตเปนกลยุทธในเชิงรับ
ค. กลยุทธการคงที่มักจะใชในระยะยาว
ง. กลยุทธการหดตัวเปนกลยุทธปองกันตัว
จ. กลยุทธการหดตัวใชเมื่อบริษัทมองเห็นวา
สถานการณในอนาคตไมมอี ะไรเปลี่ยนแปลง
61. ขอใด ไมใช สภาพแวดลอมภายนอกองคการ
ก. กฎหมายการปองกันสิ่งแวดลอม
ข. วัฒนธรรมองคการ
ค. การควบคุมคาจางและราคา
ง. การเติบโตของอุตสาหกรรม
จ. สหภาพแรงงาน

62. “คารฟูร บริษัทคาปลีกยักษใหญจากฝรั่งเศส ได
ประกาศขายกิจการใน 3 ประเทศคือ ไทย สิงคโปร
และมาเลเซีย เพื่อหันไปโฟกัสในตลาดอื่นเชนจีน ที่
มีการเติบโตที่ดีกวา” จงวิเคราะหกลยุทธของคารฟูร
ก. กลยุทธการเติบโตแบบการเชี่ยวชาญธุรกิจ
ข. กลยุทธการคงที่แบบทํากําไร
ค. กลยุทธการเติบโตแบบการกระจายธุรกิจ
ง. กลยุทธการหดตัวแบบการเลิกกิจการ/ขายทิ้ง
จ. กลยุทธการหดตัวแบบการเลิกดําเนินงาน
63. บุคคลบรรลุนิติภาวะเมื่ออายุเทาไหร
ก. 15 ปบริบูรณ
ข. 18 ปบริบูรณ
ค. 20 ปบริบูรณ
ง. 25 ปบริบูรณ
จ. 30 ปบริบูรณ
64. ผูเยาวเมื่ออายุครบ 15 ปบริบูรณสามารถดําเนินการ
สิ่งใดไดดว ยตนเอง
ก. ซื้อที่ดิน
ข. ทําพินัยกรรม
ค. สมรส
ง. ซื้อรถยนต
จ. ซื้อบาน
65. ผูเยาวจะใชสทิ ธิทํากิจการใดๆ ที่กอใหเกิดผลผูกพัน
กันทางกฎหมายจะตองไดรบั ความยินยอมจากผูใด
ก. ผูดูแล
ข. ผูพิทักษ
ค. ผูอนุบาล
ง. ผูแทนโดยชอบธรรม
จ. ผูพิทักษสันติราษฎร

66. ขอใดไมใชผูหยอนความสามารถ
ก. นาย ก. อายุ 17 ปบริบูรณ

ข. นาย ข. กายพิการแขน ขาขาด
ค. นาย ค. ติดสุรายาเมา จนไมสามารถจัดการงาน
ของตนเองได
ง. นาย ง. อายุ 17 ป แตไดทําการสมรสแลว
จ. นาย จ. สติฟน เฟอนไมสมประกอบ
67. เตย อายุ 16 ป และกุง อายุ 15 ป ลักลอบไดเสียกัน
กุงทองแลวคลอดลูกเปนผูชาย เตยอยากใหลูกเปน
ลูกที่ถูกตองตามกฎหมาย เตยจึงไปจดทะเบียนรับ
เด็ ก เป น บุ ต รได เช น นี้ เต ย สามารถทํ า ได ห รื อ ไม
เพราะอะไร
ก. ก.ทําไมได เพราะเตยยังเปนผูเยาว ไมเหมาะสม
ที่จะเปนพอของเด็กได
ข. ข.ทําได เพราะเปนกิจการที่ผูเยาวสามารถทําได
เองเฉพาะตัว
ค. ค.ทําได เพราะเปนกิจการที่เปนประโยชนแก
ผูเยาวฝายเดียว ไมมีทางเสีย
ง. ง.ทําได เพราะเปนกิจการสมควรแหงฐานานุรูป
และเปนการจําเปนเพื่อการเลี้ยงชีพตามสมควร
จ. ทําไมได เพราะเตยยังไมจดทะเบียนสมรส
68. แบบในการทํ า สั ญ ญาซื้ อ ขายอสั ง หาริ ม ทรั พ ย คื อ
อะไร
ก. ทําเปนหนังสือ
ข. หลักฐานเปนหนังสือ
ค. ทํ า เป น หนั ง สื อ และลงลายมื อ ชื่ อ ผู รั บ ผิ ด เป น
สําคัญ
ง. ทํ า เป น หนั ง สื อ และจดทะเบี ย นต อ พนั ก งาน
เจาหนาที่
จ. จดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่

69. การซื้ อ ขายสิ่ ง ใดที่ ไ ม ต อ งทํ า ตามแบบที่ ก ฎหมาย
กําหนด

ก. รถจักรยานยนต
ข. ชาง
ค. แพ
ง. บาน
จ. ที่ดิน
70. การซื้ อ ขายสั งหาริ ม ทรั พ ยส มบู รณ เ มื่ อดํ า เนิ น การ
อยางไร
ก. จดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่
ข. จดทะเบียนการโอน
ค. ทําเปนหนังสือ
ง. ลงลายมือชื่อผูขาย
จ. สงมอบใหแกผูซื้อ
71. ทรัพยสินสิ่งใดที่สามารถดําเนินการซื้อขายได
ก. วัดและที่ธรณีสงฆ
ข. ที่ชายตลิ่ง
ค. ที่ดินมีโฉนด
ง. ปาสงวน
จ. ยาเสพติด
72. นายมะเฟองตกลงกับนายมะนาววา หากนายมะนาว
สอบผาน Exit-Exam จะดําเนินการซื้อรถยนตใหนาย
มะนาว 1 คั น จากกรณี ตั ว อยา งเปน สั ญ ญาซื้ อ ขาย
รูปแบบใด
ก. สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด
ข. สัญญาซื้อขายมีเงื่อนไขบังคับกอน
ค. สัญญาซื้อขายมีเงื่อนไขบังคับหลัง
ง. สัญญาซื้อขายมีเงื่อนเวลาเริ่มตน
จ. สัญญาซื้อขายมีเงื่อนเวลาสิ้นสุด
73. การเชาอสังหาริมทรัพย หามดําเนินการเชาเกินกวากี่
ป
ก. 15 ป
ข. 20 ป
ค. 25 ป
ง. 30 ป

จ. 50 ป
74. ผลของการไมดําเนินการทําตามแบบที่กฎหมาย
กําหนดในการเชาอสังหาริมทรัพย คืออะไร
ก. ตกเปนโมฆะ
ข. ตกเปนโมฆียะ
ค. ไมสามารถฟองรองบังคับคดีได
ง. มีความสมบูรณ
จ. มีความสมบูรณจนกวาจะถูกบอกเลิก
75. ผูใหเชาซื้อสามารถยกเลิกสัญญาเชาซื้อกับผูเชาซื้อ
ไดอยางไร
ก. ผูเชาซื้อเอาทรัพยสินมาคืน
ข. ผูเชาซื้อผิดนัดชําระเงิน 2 คราวติดตอกัน
ค. ผูเชาซื้อผิดนัดชําระเงินเพียง 1 คราว
ง. ผูเชาซื้อไมวางมัดจํา
จ. ผูเชาซื้อไมวางเงินประกัน
76. นายจางไมสามารถไลลูกจางออกไดในกรณีใดบาง
ก. ลูกจางจงใจขัดคําสั่งของนายจางอันชอบดวย
กฎหมาย
ข. ลูกจางละเลยไมนําพาตอคําสั่งอันชอบดวย
กฎหมายของนายจางเปนอาจิณ
ค. ลูกจางละทิ้งการงานไป
ง. ลูกจางทํารายนายจาง
จ. ลูกจางละเลยตอคําสั่งอันไมชอบดวยกฎหมาย
77. ลูกจางมีสิทธิในขอใด
ก. ทํางานใหคนอื่นไดถาตัวเองยินยอม
ข. ทํางานรวมกับคนอื่นไดถานายจางไมยินยอม
ค. ใหคนอื่นทํางานแทนไดถาตัวเองยินยอม
ง. ใหคนอื่นทํางานแทนไดถานายจางยินยอม
จ. ถูกเฉพาะขอ ก. และ ง.

78. นายร่ํารวย ไดจางนายแสนจนมาเปนพนักงานขับรถ
สงผลไม ซึ่งทุกวันนายแสนจนจะตองดําเนินการขับ

รถจากอําเภอหาดใหญเพื่อไปสงผลไมที่อําเภอขน
อม ในวันเกิดเหตุระหวางทีน่ ายแสนจนปฏิบัติหนาที่
นายแสนจนไดขับรถไปเฉี่ยวชนรถจักรยานยนตของ
ชาวบานละแวกอําเภอสิชล อยากทราบวานายร่ํารวย
ในฐานะของนายจางจะตองรวมรับผิดในการกระทํา
ของนายแสนจนหรือไม
ก. ตองรวมรับผิด เพราะเหตุเกิดระหวางที่นายแสน
จนปฏิบัติหนาที่
ข. ต อ งร ว มรั บ ผิ ด เพราะนายแสนจนเป น ลู ก จ า ง
ของนายร่ํารวย
ค. ไมตองรับผิด เพราะนายแสนจนประมาทในการ
ขับรถ
ง. ไมตองรับผิด เพราะนายจางไมตองรวมผิดใน
การกระทําที่เกิดขึ้นระหวางปฏิบัติหนาที่
จ. ถูกเฉพาะขอ ก. และ ข.
79. ขอใดแบบในการทําสัญญากูยืมเงิน
ก. ทําเปนหนังสือ
ข. ทําหลักฐานเปนหนังสือ
ค. ทําเปนหนังสือและลงลายมือชื่อฝายผูรับผิดเปน
สําคัญ
ง. ทําเปนหนังสือและลงลายมือชื่อเจาหนี้เปน
สําคัญ
จ. ทําเปนหนังสือและขดทะเบียนตอพนักงาน
เจาหนาที่
80. การกูยืมเงินเปนจํานวนเทาใดจึงตองดําเนินการทํา
เปนหนังสือและลงลายชื่อฝายผูรับผิดเปนสําคัญ
ก. กวา 50 บาทขึน้ ไป
ข. กวา 1,000 บาทขึ้นไป
ค. กวา 2,000 บาทขึ้นไป
ง. กวา 5,000 บาทขึ้นไป
จ. กวา 10,000 บาทขึ้นไป
81. ตามหลักกฎหมายผูค้ําประกันจะตองดําเนินการ
ชําระหนีใ้ หแกลูกหนี้เมื่อใด

ก. เมื่อลูกหนี้ผิดนัดไมชําระหนี้
ข. เมื่อถึงกําหนดชําระหนี้
ค. เมื่อลูกหนี้บอกกลาวใหชําระหนี้
ง. เมื่อเจาหนี้บอกกลาวใหชาํ ระหนี้
จ. ไมมีขอถูก
82. ขอใดตอไปนีไ้ มถูกตอง
ก. ในหนี้ 1 ราย สามารถมีผูค้ําประกันไดหลายคน
ข. ผูค้ําประกันตองผูกพันตนตอเจาหนีเ้ มื่อลูกหนี้
ไมชําระหนี้
ค. สัญญาค้ําประกันตองมีหลักฐานเปนหนังสือลง
ลายมือชื่อผูค้ําประกันเปนสําคัญ
ง. ลูกหนี้สามารถเปนผูค้ําประกันได
จ. ผูค้ําประกันจะตองชําระหนี้เมื่อลูกหนี้ผิดนัดไม
ชําระหนี้
83. สิ่งใดตอไปนีไ้ มสามารถนํามาทําการจํานองได
ก. รถยนต
ข. บาน
ค. ที่ดิน
ง. แหวนเพชร
จ. เรือมีระวางตั้งแตหาตันขึ้นไป
84. ขอใดตอไปนีถ้ ูกตอง
ก. นายหลอนําทีด่ ินมาจํานํากับนางสวย
ข. นางสวยนําที่ดนิ มาจํานองกับนายหลอโดย
ดําเนินการจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่เปน
ที่เรียบรอย
ค. นายหลอนําทีด่ ินมาจํานองกับนางสวยโดย
ดําเนินการทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอ
พนักงานเจาหนาที่เปนที่เรียบรอย
ง. นายหลอนําทีด่ ินมาจํานองกับนางสวย โดย
ดําเนินการทําหลักฐานเปนหนังสือ
จ. นางสวยนําที่ดนิ มาจํานองกับนายหลอ โดย
ดําเนินการทําหนังสือและลงลายมือชื่อนางสวย

ไวเปนทีเ่ รียบรอย
85. การบังคับจํานองตองดําเนินการโดยวิธีการใด
ก. ขายทอดตลาด
ข. ขายในโรงรับจํานํา
ค. ขาย ณ สํานักงานที่ดิน
ง. ขายผานระบบอินเตอรเน็ต
จ. ใหเจาของทรัพยสินดําเนินการซื้อทรัพยสินกลับ
86. การจํานําสมบูรณเมื่อใด
ก. เมื่อทําเปนหนังสือสัญญาตอหนาเจาหนี้
ข. เมื่อลูกหนี้ดําเนินการสงมอบทรัพยสินที่จาํ นํา
ใหแกเจาหนี้
ค. เมื่อลูกหนี้ดําเนินการจดทะเบียนการโอน
ทรัพยสินใหแกเจาหนี้
ง. เมื่อลูกหนี้ดําเนินการบอกกลาวแกเจาหนี้
จ. ถูกทุกขอ
87. เรื่องการเปนตัวแทน ขอใดตอไปนี้ถูกตอง
a. นายขาวใหนายดําไปจดทะเบียนสมรสแทนตน
ข. ข.นายขาวใหนายดําดําเนินการสอบปลายภาค
แทนตน
ค. นายขาวใหนายดําไปจดทะเบียนรับรองบุตร
แทนตน
ง. นายขาวใหนายดําซื้อขายรถยนตแทนตน
จ. นายขาวใหนายดําแสดงละครแทนตน
88. ขอใดตอไปนีก้ ลาวไมถูกตอง
ก. นายหนา คือ คนกลางที่มีหนาที่เพียงชี้ชองหรือ
จัดการใหคูสัญญาของตนไดเขาทําสัญญากับ
บุคคลภายนอก
ข. สัญญานายหนาตกลงดวยวาจาก็มีผลสมบูรณ
ค. นายหนาตองไดรับบําเหน็จเปนคาตอบแทน
เสมอ
ง. นายหนาตองทําหนาที่โดยสุจริต
จ. นายหนาสามารถบอกเลิกการเปนนายหนาได
เมื่อไมประสงคจะรับทําการเปนนายหนาตอไป

89. ขอใดไมใชองคประกอบของหางหุนสวน
ก. มีบุคคล 2 คนขึ้นไปนําหุน มารวมกัน
ข. ทํากิจการรวมกัน
ค. แบงกําไรจากกิจการที่ทํา
ง. หุนสวนทุกคนรับผิดในหนีท้ ั้งปวงอยางไมจํากัด
จ. หุนที่นํามารวมกัน คือ เงินตราเทานั้น
90. ผูเปนหุนสวนไมสามารถนําสิ่งใดมาลงหุนได
ก. นาย ก. นําเงิน 1,000,000 บาทมาลงหุน
ข. นาย ข. นําทีด่ นิ ที่เปนทรัพยมรดกของตนมาลง
หุน
ค. นาย ค. นําสรอยคอทองคําของภรรยามาลงหุน
ง. นาย ง. นําความรูความสามารถของตนมาลงหุน
จ. นาย จ. ไมมีทรัพยสินแตนําแรงกายมาลงหุน
91. ขอใดตอไปนีก้ ลาวไมถูกตอง
ก. ผูเปนหุนสวนสามารถประกอบการคาแขงกับ
หางได
ข. ผูเปนหุนสวนไมสามารถชักนําบุคคลอื่นเขามา
เปนหุนสวนได
ค. ผูเปนหุนสวนตองดําเนินการใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของหาง
ง. หลังเลิกกิจการหางหุนสวนตองมีการชําระบัญชี
เสมอ
จ. ผูเปนหุนสวนตองมีการสงมอบสวนลงหุนเสมอ
92. ขอใดตอไปนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรจุลภาค
ก. ปริมาณซื้อไวนจะมีมากหรือนอยแคไหนขึ้นอยู
กับราคาของไวน
ข. การใชจายของภาครัฐสงผลกระทบตอภาวการณ
จางงานของประเทศ
ค. ปจจุบันนี้คาเงินบาทของเรามีคามากกวาหรือ
นอยกวาในป พ.ศ. 2530
ง. นักศึกษาคิดวาระบบเศรษฐกิจทุนนิยมดีกวา
สังคมนิยมหรือไม
จ. การลดอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดายอมสงผล

กระทบตอการใชจายของประชาชน
93. ขอความใดถูกตอง
ก. ปริมาณเสนอซื้อและปริมาณเสนอขายจะเปนตัว
ปรับ ราคาสินคาที่ไมสมดุลใหเขาสูสมดุล
ข. ราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย จะเปนตัวปรับ
ปริมาณสินคาที่ไมสมดุลใหเขาสูสมดุล
ค. อุปสงคสวนเกินและอุปทานสวนเกินจะเปนตัว
ปรับ ราคาสินคาที่ไมสมดุลใหเขาสูสมดุล
ง. อุปสงคสวนเกินจะเปนตัวปรับราคาสินคาที่ไม
สมดุลและอุปทานสวนเกินจะเปนตัวปรับปริมาณ
สินคาที่ไมสมดุลใหเขาสูสมดุล
จ. รัฐบาลตองเปนผูกําหนดราคาสินคาใหมคี วาม
ยุติธรรม
94. ภาวะดุลยภาพของตลาดเกิดขึ้นเมื่อใด
ก. จํานวนผูซื้อเทากับจํานวนผูขาย
ข. ราคาซื้อเทากับราคาขาย
ค. อุปสงคสวนเกินและอุปทานสวนเกินมีคาเทากัน
ศูนย
ง. ผูซื้อสามารถซื้อสินคาไดครบตามที่ตองการ
จ. ผูขายสามารถขายสินคาไดในราคาตลาด
95. หากราคาสินคาและบริการทีซ่ ื้อขายกันในตลาดสูง
กวาราคาดุลยภาพมีผลทําใหราคาสินคาในตลาดเปน
อยางไร
ก. เกิดอุปทานสวนเกิน
ข. เกิดอุปสงคสวนเกิน
ค. สินคาขาดตลาด
ง. เกิดดุลยภาพ
จ. เกิดภาวะเงินเฟอ
96. ในกรณีใดที่ผลิตภัณฑภายในประเทศเบื้องตนจะมี
คาเทากับผลิตภัณฑประชาชาติเบื้องตน
ก. มีการคาระหวางประเทศ
ข. ไมมีภาครัฐบาล
ค. มีระบบเศรษฐกิจแบบปด

ง. ใชอัตราแลกเปลี่ยนคงที่
จ. ไมมีเงินโอนของภาคธุรกิจ
97. การจัดทํางบประมาณขาดดุล หมายความวารัฐบาล
จะตองทําให
ก. รายไดเทากับรายจาย
ข. รายไดมากกวารายจาย
ค. รายไดนอยกวารายจาย
ง. มูลคาการสงออกเทากับมูลคาการนําเขา
จ. หนี้สาธารณะเทากับศูนย
98. ผลของการลดคาเงินบาทจะแกไขดุลการคาขาดดุล
ไดอยางไร
ก. ทําใหสินคาเขามีแนวโนมเพิ่มขึ้น
ข. ทําใหราคาสินคาเขาแพงขึ้น
ค. ทําใหสินคาออกมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
ง. ทําใหราคาสินคาออกลดลง
จ. ทําใหเงินไหลเขาประเทศเขานอยลง
99. ขอใดตอไปนี้เปนลักษณะของประเทศกําลังพัฒนา
ก. มีการกระจายรายไดที่ไมเปนธรรม
ข. มีสถาบันการเงินที่ทันสมัย
ค. มีความเจริญทางเศรษฐกิจ
ง. มีสถานบันการเมืองที่มั่นคง
จ. ประชาชนมีความสามารถในการออมสูง
100. A: ___________________?
B: Not so good.
a. How are you going?
b. How old are you?
c. How do you go there?
d. How far is it?
e. How long does it take?
101. Linda: Fred. This is my close friend, Paula.
Fred: __________________.

a. I don’t understand.

a. Medium, please.

b. It’s so bad.

b. Fish and Chips, please.

c. F-R-E-D.

c. Thank you.

d. It’s right.

d. Here we go.

e. Nice to meet you.

e. I see.

102. A: What do you do?

106. He went out _________ it was raining hard.

B: ___________________.
a. I’m very well, thank you.

a. although

b. I’m from England.

c. and

c. I’m a Marketing Manager.

d. so

d. I’m twenty-one years old.

e. therefore

e. I’m so so.
103. A: _______________________?

b. otherwise

107. Let’s go to the cinema, ___________?
a. are we

B: Just turn right on this corner. And, you can see

b. do we

a. How much is the Pharmacy?

d. will we

b. How many Pharmacies are there in this city?

e. will you

it.

c. How do I work at the Pharmacy?

c. shall we

108. My parents love ________ yoga on the beach.

d. How do I buy the Pharmacy?

a. going

e. How do I get to the Pharmacy?

b. playing

104. A: I’ve forgotten my dictionary
B: _____________________. I’ll lend you mine.
a. Don’t worry.
b. It’s great to hear that.
c. I’ve no idea.
d. Thank you.
e. It’s terrible.
105. A: What would you like?
B: _______________________.

c. having
d. using
e. doing
109. When you drive a car, you _______ fasten your
seat belt.
a. has to
b. have to
c. do not have to
d. must

e. must not
110. When we were 10 years old, we ________ at this
school.

114. When you are looking for a new job, your
information like education and job experiences
should be written on the __________ .

a. study

a. advertisement

b. studies

b. dictionary

c. studied

c. handbook

d. are studying

d. notebook

e. will study

e. resume

111. Most of the books __________ in USA.
a. is printed

115. Songkran __________ is held on 13th April every
year in Thailand.

b. are printed

a. Activity

c. is printing

b. Event

d. will print

c. Festival

e. shall print

d. Fair

112. In Thai culture, before you get into your Thai
friend’s house, you should ________ your shoes.
a. turn off

e. Museum
116. I feel headache. I think I should take some
________ and go to bed.

b. drive off

a. medicine

c. get off

b. magazine

d. switch off

c. melon

e. take off

d. magnet

113. I’m really __________. Get me a glass of water,
please.
a. hungry

e. machine
117. Their friends are going to Chiang Mai next
holiday. They are going for_______ there.

b. thirsty

a. sunbathing

c. starving

b. watching the whales
c. visiting the temples

d. interesting

d. taking the planes

e. surprising

e. ski jumping

118. If you want to see the dentist, you should make

128. คนงาน 20 คน ทํางานคนละ 8 ชั่วโมง ได
ผลิตภัณฑรวมกัน 80 กิโลกรัม จะไดคาผลิตภาพ

a/an _________ in an advance.

(Productivity) เทาใด

a. appointment
b. competition

ก. 0.5 กม./คน/ชม

c. protest

ข. 50 กม./คน/ชม

d. management

ค. 10 กม./คน/ชม

e. organization

ง.

จ. 0.1 กม./คน/ชม

119. Mike is ___________ to mushrooms. He never
eats mushrooms.

5 กม./คน/ชม

129. บริษัทแหงหนึง่ ตองใชวัสดุประมาณ 1,000

a. favorable

กิโลกรัมตอป ซึ่งตองซื้อจากตางประเทศมี

b. allergic

คาใชจายครั้งละ 1,000 บาท คาเก็บรักษาวัสดุ 5

c. enjoyed

บาทตอกิโลกรัมตอป ราคาวัสดุกิโลกรัมละ 120

d. interested

บาท จงคํานวณ หาปริมาณการสั่งซื้อวัสดุตอครั้ง
ก. 602.45 กิโลกรัมตอครั้ง

e. fascinated

ข. 622.45 กิโลกรัมตอครั้ง

126. ขอใดคือความหมายของ การผลิต
ก. การสรางมูลคาในรูปของสินคาและบริการ

ค. 612.45 กิโลกรัมตอครั้ง

ข. การใชวัตถุดิบสําหรับกระบวนการทํางาน

ง. 632.45 กิโลกรัมตอครั้ง

ค. การแปรรู ป สิ น ค า กระบวนการสร า ง

จ. 652.45 กิโลกรัมตอครั้ง

มูลคาเพิ่มใหแกสิ่งของ
ง. การทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
จ. การบริหารจัดการกระบวนการทํางาน
127. ขอใดคือความหมายของ การจัดการดําเนินงาน

130.

7-Eleven , TOP Supermarket เปนการวาง
แผนผังแบบใด
ก. V. Retail Layout
ข. Office Layout

ก. การใชทรัพยากรที่มีอยูใหคุมคา

ค. Warehouse Layout

ข. การทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย

ง. Product-oriented Layout

ค. การแปรรู ป หรื อ แปรสภาพป จ จั ย นํ า เข า

จ. Cell Layout

ออกมาใหเปนปจจัยนําออก
ง. การควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านให ถู ก ต อ งตาม
วิธีการที่กําหนดไว
จ. การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด

131. ลักษณะของการบัญชีบริหารตรงกับขอใด
ก. ผูใชขอมูลเปนบุคคลภายใน ไมเนนการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง

ประเมินขอมูลในอนาคต และรายงาน
ภาพรวมของหนวยงาน
ข. ผูใชขอมูลเปนบุคคลภายใน ไมเนนการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ประเมินขอมูลในอนาคต และรายงาน
ภาพรวมของหนวยงานยอยในกิจการ
ค. ผูใชขอมูลเปนบุคคลภายใน ไมเนนการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ขอมูลแสดงกิจกรรมในอดีต และรายงาน
ภาพรวมของหนวยงานยอยในกิจการ
ง. ผูใชขอมูลเปนบุคคลภายนอก เนนการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ขอมูลแสดงกิจกรรมในอดีต และรายงาน
ภาพรวมของหนวยงานยอยในกิจการ
จ. ผูใชขอมูลเปนบุคคลภายนอก ไมเนนการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ขอมูลแสดง กิจกรรมในอดีต และ
รายงานภาพรวมของหนวยงานยอยใน
กิจการ
132. ศูนยความรับผิดชอบ ไดแกศนู ยใดบาง
ก. ศูนยรายได ศูนยตนทุน
ข. ศูนยรายได ศูนยตนทุน ศูนยกําไร
ค. ศูนยตนทุน ศูนยกําไร
ง. ศูนยรายได ศูนยตนทุน ศูนยกําไร ศูนย
ลงทุน
จ. ศูนยกําไร ศูนยลงทุน

133.

ตนทุนตอไปนี้ ขอใดจัดเปนตนทุนผลิตภัณฑ
ก. วัตถุดิบทางตรง คาแรงงานทางตรง และ
คาใชจายในการผลิต

ข. ตนทุนการผลิต คาใชจา ยในการขาย และ
คาใชจายในการบริหาร
ค. ตนทุนการผลิต และคาใชจา ยในการขาย
ง. วัตถุดิบทางตรง คาแรงงานทางตรง
คาใชจายในการผลิต และคาใชจายในการ
บริหาร
จ. ตนทุนการผลิต คาแรงงานทางตรง
คาใชจายในการขาย และคาใชจายในการ
บริหาร
134. กฎหมายกําหนดใหบริษทั หรือหางหุน สวนนิติ
บุคคลจะตองยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
เงินไดนิติบุคคล เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
ภายในเมื่อใด
ก. 3 เดือน นับแตวันสุดทายของรอบระยะเวลา
บัญชี
ข. 5 เดือน นับแตวันสุดทายของรอบ
ระยะเวลาบัญชี
ค. 90 วัน นับแตวันสุดทายของรอบ
ระยะเวลาบัญชี
ง. 150 วัน นับแตวันสุดทายของรอบ
ระยะเวลาบัญชี
จ. 180 วัน นับแตวันสุดทายของรอบ
ระยะเวลาบัญชี
135. การเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลอัตราสูงสุดใน
ปจจุบันคืออัตราเทาใด
ก. อัตรารอยละ 20
ข. อัตรารอยละ 25
ค. อัตรารอยละ 30
ง. อัตรารอยละ 35
จ. อัตรารอยละ 40
136. ภาษีมูลคาเพิ่มที่ตองชําระ มีวิธีการคํานวณ

อยางไร
ก. ภาษีขาย – ตนทุนขาย
ข. ภาษีซื้อ – ตนทุนขาย
ค. ภาษีขาย – ภาษีซื้อ
ง. ภาษีซื้อ – ภาษีขาย
จ. ภาษีขาย + ภาษีซื้อ
137. รอบปภาษีเงินไดบุคคลธรรมดากําหนดไวใน
ชวงเวลาใด
ก. 1 ม.ค. – 31 มี.ค ของทุกป
ข. 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของทุกป
ค. 1 ม.ค. – 31 พ.ค. ของทุกป
ง. 1 ม.ค. – 28 ก.พ. ของทุกป
จ. 1 มิ.ย. – 31 ธ.ค. ของทุกป
138. ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาครึ่งปตองใชแบบแสดง
รายการใดในการยื่นเสียภาษี
ก. ภ.ง.ด. 90
ข. ภ.ง.ด. 91
ค. ภ.ง.ด. 92
ง. ภ.ง.ด. 93
จ. ภ.ง.ด. 94
139. ชื่อบัญชีตอไปนี้ รายการใดไมอยูในหมวดสินทรัพย
ก. ที่ดิน
ข. อาคาร
ค. อุปกรณสํานักงาน
ง. ทุน
จ. เงินสด
140. ขอใดคือสมการบัญชี
ก. สินทรัพย = หนี้สิน+รายได
ข. หนี้สิน = สวนของเจาของ + สินทรัพย
ค. สวนของเจาของ = สินทรัพย + หนี้สิน
ง. สินทรัพย = หนี้สิน+สวนของเจาของ+
รายได-คาใชจา ย
จ. รายได = สินทรัพย+สวนของเจาของ-หนี้สิน

141. นายสมชายนําเงินสด 50,000 บาทและที่ดิน
1,000,000 บาทมาลงทุน บันทึกบัญชีอยางไร
ก. เดบิท เงินสด 50,000 บาท
เครดิต ทุน-นายสมชาย 1,000,000 บาท
ข. เดบิท เงินสด 50,000 บาท ที่ดิน 1,000,000
บาท
ค. เครดิต ทุน-นายสมชาย 1,000,000 บาท
เดบิท ที่ดิน 1,000,000 บาท
เครดิต ทุน-นายสมชาย 1,000,000 บาท
ง. เดบิท ทุน-นายสมชาย 1,050,000 บาท
เครดิต เงินสด 50,000 บาท ที่ดิน 1,000,000
บาท
จ. เดบิท เงินสด 50,000 บาท ที่ดิน 1,000,000
บาท เครดิต ทุน-นายสมชาย 1,050,000 บาท
142. การปรับปรุงรายไดคางรับสามารถบันทึกบัญชีได
อยางไร
ก. เดบิท รายไดคางรับ เครดิต รายได
ข. เดบิท รายได เครดิต รายไดคางรับ
ค. เดบิท รายไดรับลวงหนา เครดิต รายได
ง. เดบิท รายได เครดิต รายไดรับลวงหนา
จ. เดบิท รายไดคางรับ เครดิต เงินสด
143. รายไดคาบริการรับลวงหนาจํานวน 36,000 บาท
เปนรายไดของระยะเวลา 1 ป รับมาเมื่อวันที่ 1
กันยายน 2555 ใหปรับปรุงบัญชีตอไปนี้ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555
ก. เดบิท รายไดคาบริการ 36,000 บาทเครดิต
รายไดคาบริการรับลวงหนา 36,000 บาท
ข. เดบิท รายไดคาบริการ 12,000 บาทเครดิต
รายไดคาบริการรับลวงหนา 12,000 บาท
ค. เดบิท รายไดคาบริการรับลวงหนา 12,000
บาทเครดิต รายไดคาบริการ 12,000 บาท
ง. เดบิท รายไดคาบริการ 24,000 บาท
ข. เครดิต รายไดคาบริการรับลวงหนา 24,000

บาท
ก. เดบิท รายไดคาบริการรับลวงหนา 24,000
บาทเครดิต รายไดคาบริการ 24,000 บาท
144. งบใดตอไปนีเ้ ปนงบแสดงผลการดําเนินงานของ
กิจการ
ก. งบแสดงฐานะทางการเงิน
ข. งบกําไรขาดทุน
ค. งบลงทุน
ง. งบประมาณเงินสด
จ. งบกระแสเงินสด
145. การคํานวณหาอัตรารอยละของงบกําไรขาดทุน
นิยมใชรายการใดเปนเกณฑ
ก. กําไรสุทธิ
ข. ตนทุนขาย
ค. ยอดขาย
ง. กําไรขั้นตน
จ. คาใชจายในการดําเนินงาน
146. ขอใดไมถือเปนสินทรัพยหมุนเวียน
ก. เงินสด
ข. เจาหนีก้ ารคา
ค. ตั๋วเงินรับ
ง. เงินฝากออมทรัพย
จ. ตั๋วสัญญาใชเงิน

ค. 731.30บาท
ง. 620.90 บาท
จ. 331.10 บาท
148. ออกหุนกู 10 ลานบาท มูลคาที่ตราไวหนุ ละ 100
บาท อัตรา ดอกเบี้ย 10% ตอป อายุ 5 ป ขายในราคา
ตามมูลคา ตนทุนของหุนกูห ลังภาษีเทากับเทาไร
ก. 7%
ข. งบกําไรขาดท
ข. 8%
ค. 9%
ง. 10%
จ. 11%

147. ฝากเงิน 1,000บาท เปนเวลา 5 ป อัตราดอกเบี้ย
ทบตน 10% ตอป หากถอนเงินตอนสิ้นปท3ี่ จะ
ไดรับเงินเปนจํานวนเทาไร
(PVIF,10%,3 = 0.7313) (PVIF,10%,5 =0.6209)
(FVIF,10%,3 = 1.3310) (FVIF,10%,5 = 1.6105)
ก. 1,610.50บาท
ข. 1,331.00 บาท
149. พยากรณยอดขายของเดือน ม.ค. ปถัดไป
เดือน

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

