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2 เตรียมพร้อมสอบ TGAT 3 สมรรถนะการทำางาน 

TGAT 3

การคุิดเชิิงวัิเคุราะห์์ (Analytical Thinking) 
คือื คืวามสามารถในการทำคืวามเข้า้ใจเรื�องราวหรอืสถานการณ์ต์่า่งๆ ได้อ้ย่า่งชััด้เจนและคืรบถว้น 

เพื่ื�อให้สามารถวเิคืราะห์และแย่กแย่ะให้เห็นองค์ืประกอบต่่างๆ ได้้อย่่างมหีลกัการ เช่ัน สาเหต่ ุผลที�เกดิ้ข้้�น 

รวมทั�งผลกระทบ ไม่ว่าทางต่รงและทางอ้อม ข้้อเสนอแนะที�สอด้คืล้อง และผ้้ที�เกี�ย่วข้้อง

ห์ลักการคิุดเชิิงวัิเคุราะห์์ (ต่-เข้้า-ชิ่าง-ใชิ้) 

 1. ต่คุวัามได้ คืือ วิเคืราะห์ข้้อมล้ที�กำหนด้ให้เพื่ื�อให้เข้้าใจถ้งสิ�งที�ข้้อม้ลไม่ได้้กำหนด้ไว้โด้ย่ต่รง

 2. เข้า้ใจบริบที่เน้�อห์า คือื วเิคืราะหห์าข้อบเข้ต่ข้องเรื�องที�จะต่อ้งแจกแจงและแย่กองคืป์ระกอบ 

และร้้ถ้งสาเหตุ่

 3. ชิ่างสังเกต คืือ สังเกต่และจับประเด้็นได้้ว่า ใคืร ทำอะไร ที�ไหน เมื�อไร อย่่างไร และทำไม

 4. ใช้ิเห์ตผุลเกง่ คือื หาคืวามสมัพื่นัธ์์เชังิเหต่ผุล แย่กคืวามจรงิและเทจ็ หรอืเรยี่งลำด้บัข้ั�นต่อน

การแก้ไข้ปััญห์าอย่่างม้ออาชิ่พ (Professional Problem Solving) 
คืือ คืวามสามารถในการรับร้้ปัญหาหรือเล็งเห็นปัญหา สามารถวิเคืราะห์เพื่ื�อจัด้การกับปัญหานั�น

ได้้อย่่างเป็นระบบและมีหลักการด้้วย่วิธ์ีต่่างๆ ทั�งย่ังสามารถนำคืวามร้้ คืวามเชัี�ย่วชัาญ หรือแนวคิืด้ที�

สอด้คืล้องกับหลักวิชัาชัีพื่มาประยุ่กต่์ใชั้ในการต่ัด้สินใจและการแก้ไข้ปัญหาได้้อย่่างมืออาชัีพื่

ห์ลักการแก้ไข้ปััญห์าอย่่างม้ออาชิพ่ (คุิดได้ และเล้อกเปั็น)

 1. คิุดห์าวิัธีแ่กป้ัญัห์าได ้คือื หาวิธ์กีารแก้ปญัหาได้อ้ย่า่งสมเหตุ่สมผลต่ามแนวคิืด้และหลักการ

วิชัาชัีพื่

 2. เลอ้กวิัธีแ่ก้ปััญห์าเป็ัน คือื เลือกใช้ัวธิ์แีก้ปัญหาที�มปีระสทิธ์ภิาพื่ส้งสดุ้ เหมาะสมกับสถานการณ์์

คุวัามคุิดเชิิงนวััตกรรม (Innovative Thinking) 
คืือ คืวามสามารถในการนำเสนอคืวามคิืด้สร้างสรรคื์ เพื่ื�อสร้างนวัต่กรรมทางเลือก รวมทั�งสินคื้า

และบรกิารใหม่ที�แต่กต่่างไปจากเด้มิ สามารถนำเสนอคืวามคืดิ้เพื่ื�อรองรบักบัสถานการณ์์ มคีืวามย่ดื้หยุ่น่ 

สามารถปรับเปลี�ย่นกลยุ่ทธ์์ นโย่บาย่ และการด้ำเนินงานให้มีประสิทธ์ิภาพื่เหมาะสมกับปัจจัย่และ

สถานการณ์์ต่่างๆ ซ้ึ่�งรวมถ้งการใชั้เหตุ่ผลเพืื่�อจ้งใจให้ผ้้อื�นปฏิิบัต่ิต่ามสิ�งที�นำเสนอนั�น

ห์ลักการคุิดเชิิงนวััตกรรม (คุิดให์ม่ และได้ปัระโย่ชิน์)

 1. คุิดให์ม่ คืือ ต่้องแก้ปัญหาได้้ด้้วย่วิธ์ีที�แต่กต่่าง

 2. ได้ปัระโย่ชิน์ คืือ ต่้องทำได้้จริง และเกิด้ประโย่ชัน์ส้งสุด้
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ส่วนที่ 1 การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม 3
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ตัวัอย่่างข้้อสอบ

ข้วญัใจ เป็นนกัเรีย่นชัั�น ม.6 ซ้ึ่�งคืรอบคืรัวทำสวนเงาะ เมื�อมโีคืวดิ้-19 เธ์อจง้ต่อ้งเรีย่นออนไลน์ที�บา้น 

และได้ช้ัว่ย่งานคืรอบคืรวัไปด้ว้ย่ ปนีี�น�ำทา่ด้ ีฝนฟ้า้ต่กต่อ้งต่ามฤด้ก้าล ชัาวสวนได้ผ้ลผลติ่เงาะจำนวนมาก 

ส่งผลให้ราคืาเงาะหน้าสวนลด้ลงจากเด้มิข้าย่ได้้กโิลกรัมละ 20 บาท เหลอืเพื่ยี่งกโิลกรัมละ 10 บาท ชัาวสวน

ข้้างเคืีย่งได้้นำเงาะบางส่วนมาแปรร้ปเป็นเงาะในน�ำเชัื�อม ถ้านักเรีย่นเป็นข้วัญใจ นักเรีย่นจะทำอย่่างไร

 ก. ข้าย่เงาะกิโลกรัมละ 20 บาทต่ามเด้ิม

 ข้. ข้าย่เงาะกิโลกรัมละ 8 บาท เพื่ื�อต่ัด้ราคืา

 คุ. นำเงาะบางส่วนมาแปรร้ปเป็นเงาะในน�ำเชัื�อมเหมือนชัาวสวนข้้างเคืีย่ง

 ง. นำเงาะบางส่วนมาแปรร้ป โด้ย่ให้แต่กต่่างจากชัาวสวนข้้างเคืีย่ง 

วัิธี่ห์าคุำตอบ

 1. ห์ลักการคุิดเชิิงวิัเคุราะห์์ (ต่-เข้้า-ชิ่าง-ใชิ้) มีด้ังนี�

y	สถานการณ์ป์ัญหาคืือผลผลิต่เงาะล้นต่ลาด้ (ต่คุวัาม)

y	ชัาวสวนข้าย่เงาะหน้าสวนได้้น้อย่กว่าปริมาณ์รับซึ่ื�อ (เข้้าใจ) 

y	ข้อบเข้ต่ประเด็้นปญัหาม ี2 ประเด้น็ คือื ข้าย่เงาะออก และข้าย่ใหไ้ด้ร้าคืาด้ ี(ชิา่งสังเกต) 

สังเกต่ได้้ว่าชัาวสวนข้้างเคืีย่งนำเงาะบางส่วนมาแปรร้ปเป็นเงาะในน�ำเชัื�อม 

y	ซึ่้�งอนุมานได้้ว่าข้าย่ได้้ราคืาด้ีกว่าราคืาข้าย่เงาะหน้าสวน (ใชิ้เห์ตุผล) 

  จากสิ�งที�กำหนด้ให้ จ้งสามารถวิเคืราะห์คืวามสัมพื่ันธ์์ระหว่างเหตุ่และผลต่ามลำด้ับได้้ว่า 

ผลผลิต่ล้น  ราคืาต่กต่�ำ  แปรร้ปผลผลิต่ ทั�งนี�การแก้ปัญหาต่้องหลีกเลี�ย่งการกลับ

เข้้าส้ว่งจรเด้ิม

 2. ห์ลักการแก้ไข้ปััญห์าอย่่างม้ออาชิ่พ (คุิดได้-เล้อกเป็ัน) เมื�อเราทราบจากหลักการคืิด้เชัิง

วิเคืราะห์แล้วว่า ปัญหาคืืออะไร อุปสรรคื หรือสิ�งที�คืวรหลีกเลี�ย่งคืืออะไร จ้งต่้องนำหลัก

การแก้ปัญญาอย่่างมืออาชัีพื่มาใชั้ จะเห็นว่า (คิุดได้) จากต่ัวเลือกทั�ง 4 ข้้อ ต่ัวเลือกเป็นวิธ์ี

แก้ปัญหาได้้ (เล้อกเป็ัน) 

y	ข้้อ ก เป็นวิธ์ีที�แทบจะไม่ช่ัวย่แก้ปัญหาเลย่

y	ข้อ้ ข้ อาจแก้ปญัหาได้เ้พีื่ย่งส่วนเดี้ย่ว คือื การข้าย่ผลผลิต่ แต่ไ่ม่ได้แ้ก้ปญัหาเรื�องราคืาข้าย่ 

y	จ้งเหลือต่ัวเลือกข้้อ คื และ ง

 3. ห์ลักการคิุดเชิิงนวััตกรรม (คุิดให์ม่-ได้ปัระโย่ชิน์) เมื�อเราทราบแล้วว่า ต่ัวเลือกในข้้อใด้มี

แนวโน้มที�จะเป็นคืำต่อบแล้ว ถา้มีมากกว่า 1 ข้อ้ ให้นำหลักการคิืด้เชิังนวัต่กรรมมาวิเคืราะห์ 

จากกรณ์ีนี�เราเหลือต่ัวเลือก 2 ข้้อ คืือ ข้้อ คื และ ง เมื�อนำหลักการคืิด้เชัิงนวัต่กรรมจะได้้ว่า  

ข้้อ คื ไม่ใชั่การคืิด้เชัิงนวัต่กรรม เพื่ราะไม่ใชั่การต่่อย่อด้หรือคืิด้คื้นข้้�นใหม่ แต่่เป็นการลอก

เลีย่นแบบ ซึ่้�งที�สุด้แล้วอาจวนกลับเข้้าส้่วงจรเด้ิมได้้อีก ในข้ณ์ะที�ข้้อ ง สอด้คืล้องกับหลัก

การคืิด้เชัิงนวัต่กรรม คืือสามารถแก้ปัญหาได้้ด้้วย่วิธ์ีที�แต่กต่่างและเกิด้ประโย่ชัน์ส้งสุด้

ดังนั�น จึงคุวัรตอบข้้อ ง

ตัวอย่างหนังสือ
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TGAT 3

การคุิดคุะแนน
สำหรบัข้้อสอบการสร้างคุืณ์ค่ืาและนวัต่กรรมนั�น ต่วัเลอืกทกุต่วัเลอืกมคีืะแนน แต่่มากน้อย่แต่กต่่าง 

กันไป ข้้�นอย่้่กับคืวามถ้กต่้องข้องคืำต่อบ ซึ่้�งพื่ิจารณ์าจากคืวามสมบ้รณ์์ข้องคืำต่อบต่ามหลักการข้้างต่้น 

โด้ย่เกณ์ฑ์์คืะแนนมีด้ังนี�

จากต่ัวอย่่าง จะเห็นว่า 

y	ข้้อ ก แทบไม่ชั่วย่แก้ปัญหาเลย่ จ้งเป็นต่ัวเลือกที�มีคืะแนนต่�ำที�สุด้ คืือ 0.25 คืะแนน

y	ข้้อ ข้ ชั่วย่แก้ปัญหาได้้เพีื่ย่งส่วนเด้ีย่ว จ้งเป็นต่ัวเลือกที�ได้้คืะแนนคืร้�งเด้ีย่วจากคืะแนนเต่็ม คืือ 

0.50 คืะแนน 

y	ข้้อ คื เป็นต่ัวเลือกที�สามารถแก้ปัญหาได้้ทั�งสองส่วน แต่่เป็นการเลีย่นแบบคืนอื�น แสด้งว่าข้าด้

หลักคืิด้เชัิงนวัต่กรรม จ้งเป็นต่ัวเลือกที�ได้้คืะแนน 0.75 คืะแนน

y	ข้้อ ง เป็นต่ัวเลือกที�สามารถแก้ปัญหาได้้ทั�งสองส่วน และต่รงต่ามหลักการคืิด้วิเคืราะห์ จ้งเป็น

ต่ัวเลือกที�ได้้คืะแนนเต่็ม คืือ 1 คืะแนน

ด้ังนั�นการให้คืะแนนจ้งเป็นด้ังนี�

โคุรงสร้างและแนวัที่างออกข้้อสอบ  
ข้้อสอบการสร้างคืุณ์ค่ืาและนวัต่กรรม 1 ชัุด้ มี 15 ข้้อ มีแนวทางออกข้้อสอบ ด้ังนี�

 1. การวัเิคุราะห์ช์ิั�นเดย่่วัจากข้อ้มลูท่ี่�ไดร้บัจากโจที่ย่ ์หมาย่ถง้ การวเิคืราะหข์้อ้มล้จากข้อ้มล้ที�

กำหนด้ให้เท่านั�น ไม่วา่จะเป็นข้อ้มล้เชิังคุืณ์ภาพื่หรือเชิังปริมาณ์ รวมถง้ข้อ้เท็จจริงจากข้อ้มล้

ที�กำหนด้ให้ และสิ�งที�อาจสามารถอนุมานหรือสรุปได้้จากข้้อม้ลที�กำหนด้ให้

 ข้้อ  คุำตอบ  คุะแนน

 ก.  ข้าย่เงาะกิโลกรัมละ 20 บาทต่ามเดิ้ม   0.25

 ข้.  ข้าย่เงาะกิโลกรัมละ 8 บาทเพืื่�อต่ัด้ราคืา   0.50

 คุ.  นำเงาะบางส่วนมาแปรร้ปเป็นเงาะในน�ำเชัื�อมเหมือนชัาวสวนข้้างเคีืย่ง 0.75

 ง.  นำเงาะบางส่วนมาแปรร้ป โด้ย่ให้แต่กต่่างจากชัาวสวนข้้างเคืีย่ง  1.00

 เน้�อห์าคุำตอบ คุะแนน

 ตัวัเล้อกซึ่ึ�งเป็ันคุำตอบที่่�ถููกต้องที่่�สุด (คืรบประเด้็นและต่รงหลักการ) 1

 ตัวัเล้อกซึ่ึ�งเป็ันคุำตอบที่่�ใกล้เคุ่ย่งคุำตอบที่่�ถููกต้องที่่�สุด (ไม่ต่รงหลักการ) 0.75

 ตัวัเล้อกซึ่ึ�งเป็ันคุำตอบที่่�แก้ปััญห์าได้เพ่ย่งบางส่วัน (ไม่คืรบประเด้็น) 0.50

 ตัวัเล้อกที่่�ซึ่ึ�งเปั็นคุำตอบที่่�ถููกต้องน้อย่ที่่�สุด (ไม่คืรบประเด้็นและไม่ต่รงหลักการ) 0.25ตัวอย่างหนังสือ



Examination

แนวข้้อสอบการสร้างคุุณคุ่า
และนวัตกรรม

ชุุดที่่� 1

ตัวอย่างหนังสือ
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TGAT 3

คุำอธิิบาย	 ข้้อสอบ	1	ชุุด	มี	ี15	ข้้อ	แบบปรนััย	4	ตััวเลืือก	ให้้นัักเรียนัเลืือกตัอบตััวเลืือกเดียว	เกณฑ์์ 

การให้้คะแนันั	คือ	คะแนันัจะลืดห้ลืั�นัตัามีความีถููกตั้องข้องคำตัอบ	ตัั�งแตั่	0.25-1	คะแนันั

 1. ปรชุ่าเป็นคุนเท้ี่าแบน มกัพบคุวามลำบากในการหารองเท้ี่าที่่�พอดกั่บลักษณะเท้ี่ามาสวมใส่ เข้า

จึงึตั�งใจึจึะผลิตรองเท้ี่าเพ่�อสุข้ภาพสำหรับคุนที่่�มลั่กษณะเท้ี่าแบนแบบเข้าโดยเฉพาะ เข้าใชุ้เวลา

ในการคุ้นคุว้าและคุิดคุ้นนานถึึง 6 เด่อน จึนในที่่�สุดก็สามารถึสร้างรองเที่้าต้นแบบข้ึ�นมาได้ 1 

รุ่น ถึ้านักเร่ยนเป็นปร่ชุา นักเรย่นจึะที่ำอย่างไรในลำดับถึัดไป

 ก.	 นัำรองเท้้าตั้นัแบบไปให้้ผูู้้คนัท้ั�วไปท้ดลืองสวมีใส่

 ข้.	 นัำรองเท้้าตั้นัแบบไปวิจัยร่วมีกับมีห้าวิท้ยาลืัยชุื�อดัง

 คุ.	 นัำรองเท้้าตั้นัแบบไปข้อความีเห้็นัจากคนัท้ี�มีีลืักษณะเท้้าแบนัแบบเข้า

 ง.	 นัำรองเท้้าตั้นัแบบไปให้้โรงงานัผู้ลิืตั	2,000	คู่	เพื่ื�อจำห้นั่ายท้ั�งในัแลืะตั่างประเท้ศ

 2. ต้นกล้ากบัต้นน�ำเป็นนักเรย่นชุั�นมธัิยมศึึกษาปีท่ี่� 6 และเป็นเพ่�อนรกักนั ต้นน�ำร้้ว่าต้นกล้าม่คุวามร้้  

เร่�องแท็ี่บเล็ตเป็นอย่างด่ จึึงสอบถึามข้อคุวามชุ่วยเหล่อจึากต้นกล้า ให้ชุ่วยแนะนำแท็ี่บเล็ต

สำหรับเร่ยนออนไลน์ที่่�ไม่แพงจึนเกินไปให้ที่่ ถึ้านักเร่ยนเป็นต้นกล้า นักเร่ยนจึะที่ำอย่างไรใน

ลำดับถึัดไป

 ก.	 ปฏิิเสธการชุ่วยเห้ลืือ	เพื่ราะเชุื�อว่าในัอนัาคตัจะได้กลืับไปเรียนัท้ี�โรงเรียนัตัามีปกตัิ

 ข้.	 แนัะนัำแท็้บเลื็ตัรุ่นัท้ี�มีีสเปกพื่อดีแลืะราคาถููกท้ี�สุดให้้ตั้นันั�ำ	

 คุ.	 ห้าข้้อมีูลืแท้็บเลื็ตัท้ี�เห้มีาะกับการเรียนัออนัไลืนั์	จำนัวนั	3	รุ่นั	ให้้ตั้นันั�ำเลืือกเอง

 ง.	 สอบถูามีตั้นันั�ำว่าตั้องการแท้็บเลื็ตัราคาสูงสุดไมี่เกินัเท้่าไร

 3. รสรนิไดก้ารบา้นเก่�ยวกบัโคุวดิ-19 โดยใหคุ้้นคุวา้อาการลองโคุวดิสำหรบัผ้ท้ี่่�หายจึากการตดิเชุ่�อ

โคุวิด-19 ซึึ่�งม่ที่ั�งอาการที่่�แสดงออกภายนอก และไม่แสดงออก แต่ละคุนจึะม่อาการที่ั�งเหม่อน

และแตกต่างกันไป รสรินคุวรที่ำอย่างไร

 ก.	 ห้าข้้อมีูลืในัอินัเท้อร์เนั็ตั

 ข้.	 สอบถูามีคนัใกล้ืชุิดท้ี�เคยตัิดโควิด-19

 คุ.	 สังเกตัอาการคนัใกลื้ชุิดท้ี�เคยตัิดโควิด-19

 ง.	 ถููกทุ้กข้้อ

 4. รฐับาลมห่นา้ที่่�ดแ้ลประชุาชุนในที่กุๆ ดา้น รวมทัี่�งดา้นราคุาสนิคุา้อปุโภคุและบรโิภคุ ปรากฏวา่

ปริมาณเน่�อหม้ในตลาดม่น้อยกว่าคุวามต้องการบริโภคุภายในประเที่ศึ ที่ำให้ราคุาข้ายเน่�อหม้

ภายในประเที่ศึที่ั�งราคุาข้ายหนา้ฟารม์และราคุาข้ายหนา้เข้ย่งเพิ�มสง้ข้ึ�นอย่างตอ่เน่�อง ประชุาชุน

ผ้บ้ริโภคุเน่�อหมไ้ด้รบัคุวามเดอ่ดร้อน ถึา้นกัเรย่นเป็นรฐับาล นกัเรย่นจึะที่ำอย่างไรเป็นลำดับแรก

 ก.	 แท้รกแซงราคาเนัื�อห้มีูไมี่ให้้เป็นัไปตัามีกลืไกตัลืาด	

 ข้.	 นัำเข้้าเนัื�อห้มีูจากตั่างประเท้ศให้้เพื่ียงพื่อกับความีตั้องการบริโภคภายในัประเท้ศ	

 คุ.	 ตัรวจสอบห้าสาเห้ตัุข้องปัญห้าท้ี�ท้ำให้้ราคาเนัื�อห้มีูเพื่ิ�มีสูงข้้�นั	

 ง.	 สำรวจความีต้ัองการบริโภคเนัื�อห้มีูข้องประชุาชุนั	แลืะปริมีาณเนัื�อห้มีูภายในัประเท้ศ

ตัวอย่างหนังสือ
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 5. สต่ฟเป็นเจ้ึาข้องบริษัที่ผลิตสมาร์ตโฟน โดยสมาร์ตโฟนรุ่นหลังๆ รวมถึึงรุ่นล่าสุดข้องเข้า 

ไม่คุ่อยเป็นที่่�นิยมข้องผ้้บริโภคุ สวนที่างกับคุวามนิยมข้องสมาร์ตโฟนแบรนด์คุ้่แข้่ง ถึ้าสต่ฟมา

ข้อคุำปรึกษานักเรย่นว่า จึะที่ำอย่างไรให้สมาร์ตโฟนรุ่นต่อไปข้องเข้ากลับมาเป็นที่่�นิยมในกลุ่ม 

ผ้้บริโภคุอ่กคุรั�ง โดยนักเรย่นเป็นที่่�ปรึกษาธิุรกิจึที่่�ม่ชุ่�อเส่ยง นักเร่ยนจึะแนะนำอย่างไร

 ก.	 แนัะนัำให้้สตัีฟไปห้าท้ี�ปรก้ษาคนัอื�นัเพื่ราะกลืัวเสียชุื�อเสียง

 ข้.	 แนัะนัำให้้สตัีฟสำรวจตัลืาดแลืะผู้ลืิตัสมีาร์ท้โฟนัให้้ตัรงความีตั้องการข้องกลืุ่มีเป้าห้มีาย	

 คุ.	 แนัะนัำให้้สตัีฟผู้ลิืตัสมีาร์ตัโฟนัรุ่นัให้มี่ท้ี�ท้ันัสมีัยท้ี�สุดออกมีาข้ายแท้นัรุ่นัเดิมีโดยเร็ว

 ง.	 แนัะนัำให้้สตัีฟผู้ลิืตัสมีาร์ตัโฟนัแบบเดียวกับสมีาร์ตัโฟนัข้องคู่แข้่งซ้�งกำลัืงเป็นัท้ี�นัิยมี

 6. คุนรุ่นใหม่ม่คุวามต้องการชุ่วยเผยแพร่วัฒนธิรรมไที่ยด้านต่างๆ ให้เป็นที่่�ร้้จึักแพร่หลายใน 

ตา่งประเที่ศึ มะลิเป็นนักร้องไที่ยท่ี่�ได้รบัเชิุญให้ไปแสดงคุอนเสิรต์ในต่างประเที่ศึ 2 คุรั�ง คุรั�งแรก

เธิอนำข้้าวเหน่ยวถึั�วดำข้ึ�นไปกินบนเวที่่ข้ณะอย้่ระหว่างการแสดง ที่ำให้เกิดกระแสคุวามนิยม

บริโภคุข้้าวเหน่ยวถึั�วดำที่ั�งในประเที่ศึและต่างประเที่ศึ ถึ้านักเร่ยนเป็นมะลิ ในการแสดงคุรั�ง 

ถึัดไป นักเร่ยนจึะที่ำอย่างไร

 ก.	 นัำข้้าวเห้นัียวถูั�วดำข้้�นัไปรับประท้านับนัเวท้ีข้ณะท้ำการแสดงอีกครั�ง

 ข้.	 นัำข้้าวเห้นัียวมีะมี่วงข้้�นัไปรับประท้านับนัเวท้ีข้ณะท้ำการแสดง

 คุ.	 นัำอาห้ารไท้ยท้ี�แตักตั่างจากครั�งแรกข้้�นัไปรับประท้านับนัเวท้ีข้ณะท้ำการแสดง

 ง.	 นัำวัฒนัธรรมีไท้ยด้านัอื�นัๆ	ข้้�นัไปโชุว์บนัเวท้ีข้ณะท้ำการแสดง	

 7. แกว้ตาเปน็นกัการเมอ่งที่อ้งถึิ�น ตอ้งการแกปั้ญหาคุวามเหล่�อมล�ำในการเข้า้ถึงึบรกิารสาธิารณะ

ข้องคุนพิการในท้ี่องถึิ�นที่่�ตนด้แลให้ตรงจึุดที่่�สุด ถึ้านักเร่ยนเป็นแก้วตา คุวรที่ำอย่างไรในลำดับ

ถึัดไป

 ก.	 สำรวจปัญห้าการเข้้าถูง้บริการสาธารณะข้องคนัพื่ิการจากประชุาชุนัในัพื่ื�นัท้ี�ท้้องถูิ�นัข้องตันั	

 ข้.	 สอบถูามีแลืะศ้กษาปัญห้าการเข้้าถู้งบริการสาธารณะจากคนัพื่ิการในัพื่ื�นัท้ี�ท้้องถูิ�นัข้องตันั	

 คุ.	 สังเกตัแลืะเฝ้้าตัิดตัามีปัญห้าการเข้้าถู้งบริการสาธารณะข้องคนัพื่ิการในัพื่ื�นัท้ี�ท้้องถูิ�นัข้องตันั	

 ง.	 ไปศก้ษาดูงานัปญัห้าแลืะการแก้ปญัห้าการเข้า้ถูง้บริการสาธารณะข้องคนัพิื่การในัท้อ้งถูิ�นัอื�นัๆ

 8. สาวติรเ่คุยเป็นพนกังานบริษทัี่ ชุว่งโคุวิด-19 ระบาด ที่ำให้เธิอตอ้งตกงาน ดว้ยเงนิเกบ็ที่่�มจ่ึำกดั

เธิอจึึงกลับมาอย้่บ้าน การระบาดข้องโคุวิด-19 ยังที่ำให้คุนในชุุมชุนหลายคุนต้อง Work from 

Home แต่ร้านอาหารในชุุมชุนม่น้อย การสั�งดิลิเวอร่ (Delivery) ก็ม่คุ่าใชุ้จึ่ายส้งกว่าการซึ่่�อ 

รับประที่านที่่�ร้าน 40-50% เพ่�อนบ้านบริเวณใกล้เคุ่ยงจึึงที่ำข้้าวกล่องข้าย ถึ้านักเร่ยนเป็น

สาวิตร ่นักเรย่นจึะที่ำอย่างไร

 ก.	 ห้าสมีัครงานัประจำจากในัอินัเท้อร์เน็ัตัแลืะออกไปห้างานัข้้างนัอก

 ข้.	 อยู่บ้านัอ่านัห้นัังสือเตัรียมีสอบเพืื่�อรอสมีัครสอบแข้่งข้ันังานัราชุการ

 คุ.	 เปิดร้านัข้ายอาห้ารท้ี�แตักตั่างจากเพื่ื�อนับ้านัเพื่ื�อสร้างรายได้ในัระห้ว่างนัี�

 ง.	 ท้ำข้้าวกลื่องข้ายเห้มีือนัเพืื่�อนับ้านัเพืื่�อสร้างรายได้ระห้ว่างห้างานัประจำ

ตัวอย่างหนังสือ
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TGAT 3

เฉลยแนวข้้อสอบการสร้างคุุณคุ่าและนวัตกรรม ชุุดท่ี่� 1
 1. ตอบข้้อ คุ	 เพื่ราะ	เป็นัข้้อท้ี�ได้คะแนันัมีากท้ี�สุด	ส่วนัตััวเลืือกอื�นัจะได้คะแนันัแตักตั่างกันัไปดังนัี�

  2. ตอบข้้อ ง	 เพื่ราะ	เป็นัข้้อท้ี�ได้คะแนันัมีากท้ี�สุด	ส่วนัตััวเลืือกอื�นัจะได้คะแนันัแตักตั่างกันัไปดังนัี�

 ข้้อ คุำตอบ คุะแนน

 ก.		 นัำรองเท้้าตั้นัแบบไปให้้ผูู้้คนัท้ั�วไปท้ดลืองสวมีใส่			 0.75

 ข้.		 นัำรองเท้้าตั้นัแบบไปวิจัยร่วมีกับมีห้าวิท้ยาลัืยชุื�อดัง	 0.25

 คุ.		 นัำรองเท้้าตั้นัแบบไปข้อความีเห้็นัจากคนัท้ี�มีีลืักษณะเท้้าแบนัแบบเข้า	 1.00

 ง.		 นัำรองเท้้าตั้นัแบบไปให้้โรงงานัผู้ลืิตั	2,000	คู่	เพื่ื�อจำห้นั่ายท้ั�งในัแลืะตั่างประเท้ศ	 0.50

A

 ข้้อ คุำตอบ คุะแนน

 ก.		 ปฏิิเสธการชุ่วยเห้ลืือ	เพื่ราะเชุื�อว่าในัอนัาคตัจะได้กลืับไปเรียนัท้ี�โรงเรียนัตัามีปกตัิ	 0.25

 ข้.		 แนัะนัำแท้็บเลื็ตัรุ่นัท้ี�มีีสเปกพื่อดีแลืะราคาถููกท้ี�สุดให้้ตั้นันั�ำ	 0.50

 คุ.		 ห้าข้้อมีูลืแท้็บเลื็ตัท้ี�เห้มีาะกับการเรียนัออนัไลืนั์	จำนัวนั	3	รุ่นั	ให้้ตั้นันั�ำเลืือกเอง	 0.75

 ง.		 สอบถูามีตั้นันั�ำว่าต้ัองการแท้็บเล็ืตัราคาสูงสุดไมี่เกินัเท้่าไร	 1.00

 3. ตอบข้้อ ง	 เพื่ราะ	เป็นัข้้อท้ี�ได้คะแนันัมีากท้ี�สุด	ส่วนัตััวเลืือกอื�นัจะได้คะแนันัแตักตั่างกันัไปดังนัี�

 ข้้อ คุำตอบ คุะแนน

 ก.		 ห้าข้้อมีูลืในัอินัเท้อร์เน็ัตั	 	 0.75

 ข้.		 สอบถูามีคนัใกลื้ชุิดท้ี�เคยตัิดโควิด-19	 	 0.50

 คุ.		 สังเกตัอาการคนัใกลื้ชุิดท้ี�เคยตัิดโควิด-19	 	 0.25

 ง.		 ถููกทุ้กข้้อ	 	 1.00

 4. ตอบข้้อ คุ	 เพื่ราะ	เป็นัข้้อท้ี�ได้คะแนันัมีากท้ี�สุด	ส่วนัตััวเลืือกอื�นัจะได้คะแนันัแตักตั่างกันัไปดังนัี�

 ข้้อ คุำตอบ คุะแนน

 ก.		 แท้รกแซงราคาเนัื�อห้มีูไมี่ให้้เป็นัไปตัามีกลืไกตัลืาด	 0.25

 ข้.		 นัำเข้้าเนัื�อห้มีูจากตั่างประเท้ศให้้เพื่ียงพื่อกับความีตั้องการบริโภคภายในัประเท้ศ	 0.50

 คุ.		 ตัรวจสอบห้าสาเห้ตัุข้องปัญห้าท้ี�ท้ำให้้ราคาเนัื�อห้มีูเพื่ิ�มีสูงข้้�นั	 1.00

 ง.		 สำรวจความีตั้องการบริโภคเนัื�อห้มูีข้องประชุาชุนั		 0.75
	 	 แลืะปริมีาณเนัื�อห้มีูภายในัประเท้ศ

ตัวอย่างหนังสือ
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TGAT 3

การระบุปััญหา (Identifying Problems)
 คืือ การทำคืวามเข้้าใจปััญหา วิเคืราะห์เงื่ื�อนไข้หรือข้้อจำกัดข้องื่สถานการณ์์ เพื่ื�อกำหนดข้อบเข้ต

ข้องื่ปััญหา และนำไปัส่�การสร้างื่สรรคื์ชิ้ิ�นงื่าน สิ�งื่ปัระดิษฐ์์ หรือวิธีีการในการแก้ปััญหาอย่�างื่แตกต�างื่ 

ปัระกอบด้วย่ การทำคืวามเข้้าใจสถานการณ์์ การระบุปััญหา รวมถึงื่คืวามเข้้าใจข้อบเข้ตข้องื่ปััญหาและ

ผลกระทบที�เกี�ย่วข้้องื่

หลัักการระบุปััญหา (เข้าใจ-เข้าถึึง-เปั้าหมาย) 

 1. เข้าใจว่าปััญหาอะไร คืือ วิเคืราะห์ข้้อม่ลหรือสถานการณ์ท์ี�กำหนดให้เพื่ื�อระบุปััญหา

 2. เข้าถึึงผู้้้เผู้ชิิญปััญหา คืือ วิเคืราะห์ข้้อม่ลหรือสถานการณ์์ที�กำหนดให้ว�าเปั็นปััญหาข้องื่ใคืร

บ้างื่

 3. เปัา้หมายในการแก้ไขปัญัหา คือื วเิคืราะหป์ัญัหาใหเ้หน็เป้ัาหมาย่ เพื่ื�อนำไปัส่�แนวทางื่แกไ้ข้

การแส่วงหาที่างออก (Generating and Selecting Solutions)
 คืือ การคื้นหาคืำตอบโดย่พิื่จารณ์าทางื่เลือกที�เหมาะสมที�สุด ปัระกอบด้วย่ การสร้างื่ทางื่เลือกใน

การแก้ไข้ปััญหา และการระบุทางื่เลือกที�มีคืวามเหมาะสม ซึ่ึ�งื่มีคืวามคืล้าย่คืลึงื่กับหลักการแก้ไข้ปััญหา

อย่�างื่มืออาชิ้ีพื่ คืือ คืิดได้ และเลือกเปั็น

หลัักการแส่วงหาที่างออก (ส่ร้าง-เลัือก) 

 1. ส่ร้างแลัะหาที่างเลืัอก คืือ วิเคืราะห์ปััญหาแล้วหาทางื่แก้ไข้ ไม�ว�าจะใชิ้้วิธีีใดก็ตาม

 2. เลืัอกที่างที่่�เหมาะส่ม คือื ใช้ิ้ข้้อมล่ที�กำหนดให้เป็ันเกณ์ฑ์์ในการพื่จิารณ์าตวัเลอืกที�เหมาะสม 

ที�สุด

การนำที่างออกไปัแก้ปััญหา (Implementation)
คือื การนำตัวเลือกที�เหมาะสมที�ได้จากขั้�นตอนการแสวงื่หาทางื่ออก ไปัส่�การปัฏิบัิตใิห้เกิดผลสัมฤทธีิ�

ตามเป้ัาหมาย่ หรือในการแก้ปัญัหา ปัระกอบด้วย่ การดำเนินการตามแผนที�กำหนดไว้ และการปัรับเปัลี�ย่น

แผนเพืื่�อนำไปัส่�การแก้ไข้สถานการณ์์ได้ตามคืวามเหมาะสม 

หลัักการนำที่างออกไปัแก้ปััญหา (ปัฏิิบัติิ แลัะปัรับเปัลั่�ยน)

 1. ปัฏิบิัติิ คืือ พื่ิจารณ์าทางื่เลือกว�าต้องื่ทำอะไรบ้างื่ หรือนำส่�การปัฏิิบัติอย่�างื่ไร 

 2. ปัรับเปัลั่�ยน คืือ  พื่ิจารณ์าสถานการณ์์และปัรับเปัลี�ย่นแนวทางื่ปัฏิิบัติให้มีคืวามเหมาะสม

ตัวอย่างหนังสือ
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การปัระเมินที่างออกเพืื่�อการพัื่ฒนาปัรับปัรุง (Evaluation)
 คืือ การปัระเมินหรือกระบวนการในการตัดสินคืุณ์คื�าจากการนำทางื่เลือกที�เหมาะสมไปัใชิ้้ใน 

การแก้ปััญหาให้เกิดผลสัมฤทธีิ�ตามเปั้าหมาย่ ปัระกอบด้วย่ การรวบรวมข้้อม่ลจากการลองื่ใช้ิ้ และการ

สรุปัผลจากการนำไปัลองื่ใชิ้้

หลัักการปัระเมินที่างออกเพื่ื�อการพัื่ฒนาปัรับปัรุง (ติรงจุด แลัะครบปัระเด็น)

 1. ติรงจดุ คือื กรอบการปัระเมนิตอ้งื่ตรงื่จดุ คือื เปัน็เรื�องื่ที�มคีืวามเกี�ย่วข้อ้งื่ เชิ้ื�อมโย่งื่ สอดคืลอ้งื่

กับปัระเด็นปััญหา เปั้าหมาย่ และทางื่ออก สามารถวัดผลได้

 2. ครบปัระเดน็ คือื กรอบการปัระเมนินอกจากจะตอ้งื่ตรงื่จดุแลว้ ย่งัื่ตอ้งื่คืรบถว้นทกุปัระเดน็

ที�เกี�ย่วข้้องื่ที�สามารถปัระเมินได้ ส�วนเรื�องื่ที�ไม�เกี�ย่วข้้องื่ไม�คืวรนำมาปัระเมิน

ติัวอย่างข้อส่อบ

 1. ถึ้าจะเข้าใจปััญหาน่� นักเร่ยนติ้องหาข้อม้ลัอะไรเพื่ิ�มเติิม (หลัายคำติอบ)

 ก. ปัระมาณ์การคื�าใช้ิ้จ�าย่สำหรับทำเสื�อองื่คื์กร

 ข. คืวามเห็นข้องื่ภาคืเอกชิ้นที�ให้การสนับสนุนองื่คื์กร

 ค. คืวามต้องื่การงื่บปัระมาณ์ข้องื่ฝ่่าย่ต�างื่ๆ ในองื่คื์กร

 ง. ฐ์านะทางื่การเงื่ินข้องื่สมาชิ้ิกภาย่ในองื่คื์กร

วิธี่หาคำติอบของคำถึามที่่� 1

ใชิห้ลัักการระบุปัญัหา (เข้าใจ-เข้าถึงึ-เป้ัาหมาย) จากสถานการณ์จ์ะเห็นว�า ปัญัหาคือืต้องื่การทำ

เสื�อองื่คื์กร เปั็นปััญหาข้องื่ฝ่่าย่การเงื่ินที�ต้องื่จัดสรรงื่บปัระมาณ์ โดย่แต�ละฝ่่าย่และสมาชิิ้กในชิ้มรมได้รับ

ผลจากปััญหาด้วย่ โดย่มีเปั้าหมาย่เพื่ื�อให้สามารถจัดทำเสื�อให้ได้ 

ดังื่นั�น ข้้อม่ลที�คืวรร่้ คืือ ข้้อม่ลเกี�ย่วกับการเงื่ิน พื่ิจารณ์าจากตัวเลือก ได้แก� สถานะทางื่การเงื่ิน

ข้องื่องื่คื์กรและสมาชิ้ิก และคื�าเสื�อ

ดังนั�น จึงควรติอบข้อ ก, ค แลัะ ง (ฝ่นคืำตอบทั�งื่ 3 ข้้อ)

เหติุการณ์์ "เส่ื�อองค์กร"

องื่ค์ืกรการกศุลแห�งื่หนึ�งื่ ไดรั้บงื่บปัระมาณ์สนบัสนนุจากภาคืเอกชิ้น ปันีี�ไดจ้ดักจิกรรมรณ์รงื่คื์

ให้ปัระชิ้าชิ้นเห็นคืวามสำคืัญข้องื่การอนุรักษ์ทรัพื่ย่ากรธีรรมชิ้าติและสิ�งื่แวดล้อม นักเรีย่นในฐ์านะ

หัวหน้าฝ่่าย่การเงื่ินมีหน้าที�ด่แลด้านการเงื่ินและการจัดสรรงื่บปัระมาณ์

ในการปัระชิุ้มจัดสรรงื่บปัระมาณ์ข้องื่กิจกรรมในคืรั�งื่นี� มีสมาชิิ้กบางื่ส�วนเสนอและให้เหตุผล

ถึงื่คืวามจำเป็ันที�จะต้องื่มีเสื�อองื่ค์ืกร เพืื่�อแสดงื่ถึงื่คืวามเป็ันน�ำหนึ�งื่ใจเดีย่วกัน และปัระชิ้าสัมพื่ันธี์

องื่คื์กรให้เป็ันที�รับร่้ จึงื่เสนอฝ่่าย่การเงิื่นจัดสรรงื่บปัระมาณ์สำหรับจัดทำเสื�อ นักเรีย่นได้ชิ้ี�แจงื่ว�า  

ปัีก�อนๆ ไม�เคืย่มีงื่บปัระมาณ์ในส�วนนี� ดังื่นั�นในปัีนี�จึงื่ต้องื่จัดเตรีย่มงื่บปัระมาณ์ในส�วนนี�ไว้ให้ 

ตัวอย่างหนังสือ



70 เตรียมพร้อมสอบ TGAT 3 สมรรถนะการทำางาน 

TGAT 3

  2. ในความเห็นของนักเร่ยน แนวที่างแก้ปััญหาที่่�เหมาะส่มที่่�สุ่ดควรเปั็นข้อใด (คำติอบเด่ยว)

 ก. ทำแผนงื่บปัระมาณ์ใหม� โดย่หักงื่บปัระมาณ์จากฝ่่าย่ต�างื่ๆ เท�าๆ กันมาเป็ันคื�าใช้ิ้จ�าย่ใน 

การทำเสื�อ

 ข. ชิ้ี�แจงื่กับสมาชิ้ิกองื่ค์ืกรว�าในปัีนี�ทำแผนงื่บปัระมาณ์เอาไว้แล้วไม�สามารถแก้ไข้เปัลี�ย่นแปัลงื่ได้

 ค. จัดสรรงื่บปัระมาณ์บางื่ส�วนสำหรับทำเสื�อ โดย่หักจากฝ่่าย่ต�างื่ๆ ตามสมัคืรใจ และให้ชิ้�วย่กัน

หางื่บเพื่ิ�ม

 ง. ปัระชิุ้มวางื่แผนจัดสรรงื่บปัระมาณ์ใหม�เพื่ื�อให้สามารถบรรลุเปั้าหมาย่ข้องื่ทุกกิจกรรม

วิธี่หาคำติอบของคำถึามที่่� 2

ใชิ้หลัักการแส่วงหาที่างออก (ส่ร้าง-เลัือก) เราทราบจากหลักการระบุปััญหาแล้วว�าจะต้องื่นำ

ไปัส่�เป้ัาหมาย่คืือจัดทำเสื�อให้ได้ จึงื่นำมาพิื่จารณ์าต�อในข้ั�นนี� จากตัวเลือกได้สร้างื่ทางื่เลือกให้เราแล้ว  

ซึึ่�งื่จะเห็นว�าตวัเลอืกแต�ละข้อ้ล้วนเปัน็ทางื่ออกข้องื่ปัญัหา แต�ข้อ้ ข้ ไม�เหมาะสมที�สดุ เพื่ราะไม�ใชิ้�ทางื่ออก

ที�นำไปัส่�เปั้าหมาย่ ส�วนข้้อ ก และ ข้้อ คื แก้ปััญหาได้เพื่ีย่งื่ส�วนหนึ�งื่หรือไม�คืรบทั�งื่หมดหรือเพื่ิ�มปััญหาใน 

ส�วนอื�น จึงื่ไม�ใชิ้�ทางื่เลือกที�เหมาะสมที�สุด จะเห็นว�า ข้้อ งื่ สามารถแก้ปััญหาได้ทั�งื่หมดโดย่ไม�สร้างื่ปััญหา

ใหม�ด้วย่ จึงื่เปั็นทางื่เลือกที�เหมาะสมที�สุด

ดังนั�น จึงควรติอบข้อ ง

  3. ฝ่า่ยการเงินไดส้่ำรวจราคาค่าเส่ื�อองคก์ร พื่บวา่ราคาไม่เกนิติวัลัะ 180 บาที่ แลัะต้ิองใชิทั้ี่�งหมด 40 

ติวั เปัน็เงนิ 7,200 บาที่ แติท่ี่างชิมรมส่ามารถึหางบปัระมาณ์ไดเ้พ่ื่ยง 2,000 บาที่ โดยนำมาจาก

งบปัระมาณ์ค่าส่วัส่ดิการแลัะอุปักรณ์์ในงาน ส่่วนงบปัระมาณ์ที่่�ขาดอ่ก 5,200 บาที่ ให้ส่มาชิิก

ในชิมรมชิ่วยกันหาผู้้้ส่นับส่นุนมาเพื่ิ�มเติิม เมื�อใกลั้ถึึงวันงานฝ่่ายกิจกรรมแจ้งว่า งบปัระมาณ์ที่่�

จัดให้ไม่เพื่่ยงพื่อกับแผู้นที่่�วางไว้ จึงขอปัรึกษากับฝ่่ายการเงินเพื่ื�อหาที่างแก้ไข นักเร่ยนจะแก้

ปััญหาน่�อย่างไร (คำติอบเด่ยว)

 ก. ตัดงื่บปัระมาณ์จากฝ่่าย่ปัระชิ้าสัมพื่ันธี์ที�ย่ังื่ไม�ได้ใชิ้้มาใชิ้้ก�อนเพื่ื�อแก้ปััญหาเฉพื่าะหน้า

 ข. เรี�ย่ไรเงื่นิจากสมาชิิ้กชิ้มรมทุกคืนตามกำลังื่ทรพัื่ย่แ์ต�ละคืน เพืื่�อใหเ้กดิการมสี�วนร�วมอย่�างื่เตม็ใจ

 ค. ทำหนังื่สือข้องื่บสนับสนุนจากบริษัทห้างื่ร้าน และให้สมาชิิ้กเดินถือกล�องื่รับบริจาคือย่�างื่ถ่ก

กฎหมาย่

 ง. ปัระชิุ้มหารือปััญหาและข้อคืวามร�วมมือกับทุกฝ่่าย่ เพื่ื�อลดคื�าใชิ้้จ�าย่ไม�จำเปั็นและเกลี�ย่เงื่ิน 

มาใชิ้้

วิธี่หาคำติอบของคำถึามที่่� 3

ใชิห้ลัักการนำที่างออกไปัแกปั้ัญหา (ปัฏิบัิติ-ิปัรบัเปัลั่�ยน) จะเหน็ว�าตวัเลอืกข้อ้ งื่ สามารถทำไดจ้รงิื่ 

และทำไดเ้ลย่ คือื การลดคื�าใชิ้จ้�าย่ที�ไม�จำเปัน็เพื่ื�อเกลี�ย่เงื่นิส�วนนั�นมาใชิ้ ้ถงึื่แมจ้ะข้ดักับข้อ้มล่ในตอนแรก 

แต�อย่�าลมืว�าหลกัการนำทางื่ออกไปัแกป้ัญัหาสามารถปัรบัเปัลี�ย่นใหเ้กดิคืวามเหมาะสมตามสถานการณ์ไ์ด้

ดังนั�น จึงควรติอบข้อ ง

ตัวอย่างหนังสือ
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  4. นักเร่ยนจะใชิ้ปััจจัยใดในการปัระเมินผู้ลัการแก้ปััญหาในครั�งน่� (หลัายคำติอบ)

 ก. คืวามตระหนักร่้ข้องื่คืนในองื่คื์กรเกี�ย่วกับวิสัย่ทัศน์และพื่ันธีกิจข้องื่องื่คื์กร

 ข. การดำเนินกิจกรรมในคืรั�งื่นี�มีงื่บปัระมาณ์ที�เพื่ีย่งื่พื่อ สามารถสำเร็จลุล�วงื่ไปัได้ด้วย่ดี

 ค. คืวามรักและคืวามสามัคืคืีข้องื่คืนในองื่คื์กรทำให้งื่านสำเร็จลุล�วงื่ไปัได้อย่�างื่ราบรื�น

 ง. คืวามพื่ึงื่พื่อใจข้องื่สมาชิ้ิกในองื่คื์กรต�อการจัดสรรงื่บปัระมาณ์ที�ได้รับในแต�ละส�วน

วิธี่หาคำติอบของคำถึามที่่� 4

ใชิ้หลัักการปัระเมินที่างออกเพื่ื�อการพื่ัฒนาปัรับปัรุง (ติรงจุด-ครบปัระเด็น) จากสถานการณ์์จะ

เห็นว�าปัระเด็นปััญหาคืืองื่บปัระมาณ์ไม�พื่อ เปั้าหมาย่คืือต้องื่ทำให้มีงื่บเพื่ีย่งื่พื่อ และทางื่ออกหรือทางื่

แก้ปััญหา คืือ การลดราย่จ�าย่ไม�จำเปั็นเพื่ื�อเกลี�ย่งื่บปัระมาณ์ไปัใชิ้้ให้เพื่ีย่งื่พื่อ กรอบการปัระเมินจึงื่ต้องื่

เกี�ย่วข้้องื่กับสิ�งื่เหล�านี� และต้องื่คืรบปัระเด็น จากตัวเลือกจะเห็นว�า ข้้อ ก และ คื ไม�เกี�ย่วข้้องื่กับปัระเด็น

ในคืรั�งื่นี�เลย่ ส�วนข้้อ ข้ และ งื่ มีคืวามเกี�ย่วข้้องื่ เพื่ราะเปั็นการวัดผลข้องื่แนวทางื่ที�นำส่�การปัฏิิบัติเพืื่�อ

แก้ปััญหา

ดังนั�น จึงควรติอบข้อ ข แลัะ ง (ฝ่นคืำตอบทั�งื่ 2 ข้้อ)

การคิดคะแนน
สำหรับข้้อสอบการแก้ไข้ปััญหาที�ซึ่ับซึ่้อนนั�น จะมีการคืิดคืะแนน 2 ร่ปัแบบ ตามลักษณ์ะการตอบ

ซึ่ึ�งื่มี 2 ร่ปัแบบเชิ้�นกัน คืือ 

y	แบบที่่� 1 ขอ้ส่อบ 1 ขอ้ มห่ลัายคำติอบ จะเป็ันข้อ้สอบลำดับที� 1 และ 4 ข้องื่แต�ละสถานการณ์์ 

โดย่นักเรีย่นจะต้องื่ฝ่นคืำตอบอย่�างื่น้อย่ 1 คืำตอบเสมอ ตัวเลือกแต�ละข้้อจะมีคืะแนนเท�ากัน 

คืือ 0.25 คืะแนน ดังื่นั�น ข้้อสอบ 1 ข้้อจะมีคืะแนนเต็ม 1 คืะแนน ซึึ่�งื่จะได้คืะแนนต�อเมื�อฝ่น 

คืำตอบที�ถก่ และไม�ฝ่นคืำตอบที�ผดิ ถา้ไม�ฝ่นคืำตอบในข้อ้ที�ถก่ หรือไปัฝ่นคืำตอบในข้อ้ที�ผดิ กจ็ะ

ไม�ได้คืะแนนสำหรับคืำตอบนั�น แต�ถ้าไม�ฝ่นคืำตอบเลย่ ก็จะไม�ได้คืะแนนเลย่ โดย่จะได้คืะแนน

เต็มก็ต�อเมื�อตอบถ่กตามร่ปัแบบ (Pattern) ข้องื่คืำเฉลย่เท�านั�น ทั�งื่นี�ร่ปัแบบข้องื่คืำตอบแต�ละ

ข้้อจะแตกต�างื่กันออกไปั โดย่มีคืำตอบที�ถ่กตั�งื่แต� 1-4 ข้้อ

ตัวอย่างหนังสือ
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TGAT 3

 ติัวอย่างการให้คะแนน กรณ์่ส่มมติิว่า ข้อ ก แลัะ ข คือ คำติอบที่่�ถึ้กติ้อง

 ตัวอย่�างื่การให้คืะแนนกรณี์ข้องื่ผ่้ตอบคืนที� 15 ถ้าไม�ฝ่นคืำตอบเลย่ จะถือว�านักเรีย่นไม�ได้ทำ

ข้้อสอบข้้อนั�น และคืะแนนจะเปั็น 0 ถึงื่แม้จะไม�ได้ฝ่นข้้อที�ไม�ต้องื่ฝ่นก็จะไม�ได้คืะแนนส�วนนั�น

ด้วย่

y	แบบที่่� 2 ข้อส่อบ 1 ข้อม่คำติอบเด่ยว หมาย่ถึงื่ให้เลือกตอบเพีื่ย่งื่ข้้อเดีย่ว แต�ตัวเลือกจะมี

คืะแนนลดหลั�นกันไปัตามคืวามถ่กต้องื่ข้องื่คืำตอบ โดย่มีคืะแนนตั�งื่แต� 0.25-1 คืะแนน

 ข้อ ก ข ค ง คะแนนที่่�ได้

 เฉลัย ถึก้ (ติ้องฝ่น) ถึ้ก (ติ้องฝ่น) ผู้ิด (ไม่ติ้องฝ่น) ผิู้ด (ไม่ติ้องฝ่น) 

 ผ่้ตอบคืนที� 1  ฝ่น (0.25)  ฝ่น (0.25)  ไม�ฝ่น (0.25)  ไม�ฝ่น (0.25) 1

 ผ่้ตอบคืนที� 2  ฝ่น (0.25)  ฝ่น (0.25)  ฝ่น (0.25)  ไม�ฝ่น (0.25) 0.75

 ผ่้ตอบคืนที� 3  ฝ่น (0.25)  ไม�ฝ่น (0.25)  ไม�ฝ่น (0.25)  ไม�ฝ่น (0.25) 0.75

 ผ่้ตอบคืนที� 4  ไม�ฝ่น (0.25)  ฝ่น (0.25)  ไม�ฝ่น (0.25)  ไม�ฝ่น (0.25) 0.75

 ผ่้ตอบคืนที� 5  ฝ่น (0.25)  ฝ่น (0.25)  ฝ่น (0.25)  ฝ่น (0.25) 0.50

 ผ่ต้อบคืนที� 6  ฝ่น (0.25)  ไม�ฝ่น (0.25)  ฝ่น (0.25)  ไม�ฝ่น (0.25) 0.50

 ผ่้ตอบคืนที� 7  ฝ่น (0.25)  ไม�ฝ่น (0.25)  ไม�ฝ่น (0.25)  ฝ่น (0.25) 0.50

 ผ่ต้อบคืนที� 8  ไม�ฝ่น (0.25)  ฝ่น (0.25)  ฝ่น (0.25)  ไม�ฝ่น (0.25) 0.50

 ผ่้ตอบคืนที� 9  ไม�ฝ่น (0.25)  ฝ่น (0.25)  ไม�ฝ่น (0.25)  ฝ่น (0.25) 0.50

 ผ่้ตอบคืนที� 10  ฝ่น (0.25)  ไม�ฝ่น (0.25)  ฝ่น (0.25)  ฝ่น (0.25) 0.25

 ผ่้ตอบคืนที� 11  ไม�ฝ่น (0.25)  ฝ่น (0.25)  ฝ่น (0.25)  ฝ่น (0.25) 0.25

 ผ่้ตอบคืนที� 12  ไม�ฝ่น (0.25)  ไม�ฝ่น (0.25)   ฝ่น (0.25)  ไม�ฝ่น (0.25) 0.25

 ผ่้ตอบคืนที� 13  ไม�ฝ่น (0.25)  ไม�ฝ่น (0.25)  ไม�ฝ่น (0.25)  ฝ่น (0.25) 0.25

 ผ่้ตอบคืนที� 14  ไม�ฝ่น (0.25)  ไม�ฝ่น (0.25)  ฝ่น (0.25)  ฝ่น (0.25) 0

 ผ่้ตอบคืนที� 15  ไม�ฝ่น (0.25)   ไม�ฝ่น (0.25)  ไม�ฝ่น (0.25)  ไม�ฝ่น (0.25) 0

ตัวอย่างหนังสือ



Examination

แนวข้้อสอบ
การแก้ไข้ปััญหาที่่�ซัับซั้อน

ชุุดที่่� 1

ตัวอย่างหนังสือ
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TGAT 3

คำอธิิบาย	 ข้้อสอบ	1	ชุุด	มีี	15	ข้้อ	แบบปรนััย	4	ตััวเลืือก	คำถามีข้้อที่ี�	2	แลืะ	3	ข้องแต่ัลืะสถานัการณ์์	

ให้้นัักเรียนัเลืือกตัอบตััวเลืือกเดียว	 คะแนันัจะลืดห้ลืั�นัตัามีความีถูกตั้องข้องคำตัอบ	 ตัั�งแตั่	

0.25-1	คะแนันั	ส่วนัคำถามีข้้อที่ี�	1	แลืะ	4	ข้องแตั่ลืะสถานัการณ์์	ให้้นัักเรียนัเลืือกตัอบได้

ห้ลืายตััวเลืือก	ห้ากตัอบถูกที่ั�งห้มีดจะมีีคะแนันัเตั็มีข้้อลืะ	1	คะแนันั

อ่านเหตุการณ์ต่อไปัน้่ ตอบค�าถามข้้อที่่� 1-4

 1. ถ้าจะเข้้าใจปััญหาน่้ คุณต้องหาข้้อมูลอะไรเพิ่ิ�มเติม

 ก.	 ความีตั้องการบริโภคเนัื�อห้มีูที่ี�แที่้จริง

 ข้.	 ปริมีาณ์เนัื�อห้มีูในัตัลืาดแลืะในัสตั็อกที่ี�พร้อมีจำห้นั่าย

 ค.	 ปริมีาณ์สุกรเลืี�ยงที่ี�มีีอยู่ที่ั�วประเที่ศ

 ง.	 ราคาข้ายเนัื�อสุกรภายในัประเที่ศ

 2. ข้้อใดคือแนวที่างแก้ปััญหาที่่�เหมาะสมที่่�สุด

 ก.	 สั�งนัำเข้้าเนัื�อห้มูีปริมีาณ์มีากโดยเร็ว	เพื�อแก้ปัญห้าให้้เร็วที่ี�สุด

 ข้.	 ชุี�แจงตั่อที่ี�ประชุุมีว่าไมี่สามีารถนัำเข้้าได้เนัื�องจากไมี่ที่ราบอุปสงค์แลืะอุปที่านัที่ี�แที่้จริง

 ค.	 สำรวจความีตั้องการบริโภคเนัื�อห้มีู	แลืะนัำเข้้าเนัื�อห้มีูให้้เที่่ากับความีตั้องการ

 ง.	 ตัรวจสอบปริมีาณ์เนัื�อห้มีูในัตัลืาด	แลืะความีตั้องการบริโภคเนัื�อห้มีู	เพื�อนัำเข้้าเที่่าที่ี�จำเป็นั

เหตุการณ์ “หมูแพิ่ง”

ประเที่ศ	A	กำลืงัประสบปญัห้าเนัื�อห้มีรูาคาแพง	โดยราคาข้ายสงูข้้�นักวา่เที่า่ตัวั	ที่ำให้ป้ระชุาชุนั

ได้รับความีเดือดร้อนัมีาก	นัายกรัฐมีนัตัรีจ้งเรียกประชุมุีคณ์ะรัฐมีนัตัรี	 เพื�อห้ารือการแก้ปัญห้า	 คุณ์

ในัฐานัะรัฐมีนัตัรีว่าการกระที่รวงพาณิ์ชุย์	มีีห้นั้าที่ี�กำกับดูแลืการนัำเข้้า-ส่งออก	รวมีที่ั�งควบคุมีแลืะ

กำห้นัดราคาอาห้ารไมี่ให้้สูงเกินัไป

ในัการประชุมุีครั�งนัี�	มีขี้อ้เสนัอให้น้ัำเข้า้เนัื�อห้มูีจากต่ัางประเที่ศ	โดยให้เ้ห้ตุัผลืแลืะความีจำเป็นั

เพื�อเพิ�มีปริมีาณ์เนัื�อห้มีใูห้เ้พยีงพอกบัความีตัอ้งการบรโิภคข้องประชุาชุนั	ราคาเนัื�อห้มีก็ูจะลืดลืงเอง

นัายกรัฐมีนัตัรีจ้งมีอบห้มีายให้้กระที่รวงพาณ์ิชุย์ไปนัำเข้้าเนัื�อห้มีู	 คุณ์ได้ชีุ�แจงว่าการนัำเข้้าเนัื�อห้มีู

สามีารถที่ำได้แตั่ตั้องนัำเข้้าในัปริมีาณ์ที่ี�เห้มีาะสมี

ตัวอย่างหนังสือ
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 3. ข้้าราชุการกระที่รวงพิ่าณิชุย์ได้ลงพ้ืิ่นท่ี่�สำรวจปัริมาณเนื้อหมูที่่�ม่ในตลาดรวมที่ั้งในสต็อกข้อง 

ผูู้้ข้ายด้วย พิ่บว่าม่ปัริมาณเนื้อหมูที่่�ม่ไม่เพิ่่ยงพิ่อต่อความต้องการข้องผูู้้บริโภคจริง แต่ปัริมาณ

เน้ือหมทู่ี่�มอ่ยูใ่นสตอ็กน้ันมจ่ำนวนมาก หากนำออกมาจำหน่ายจะชุว่ยให้ปัรมิาณเนือ้หมูใกลเ้คย่ง

กบัความตอ้งการข้องผูู้บ้รโิภค นอกจากน่ย้งัลงพ้ืิ่นที่่�สำรวจปัรมิาณหมเูล่ย้งในฟารม์ที่ั�วปัระเที่ศ 

พิ่บว่าม่จำนวนไม่มาก คาดการณ์ว่าต่อให้หมูแต่ละรุ่นออกสู่ตลาด จะน้อยกว่าความต้องการ

บริโภคในชุ่วงเวลาเด่ยวกันถึง 2 เที่่า คุณจะแก้ปััญหาน่้อย่างไร

 ก.	 นัำเข้้าเนัื�อห้มีูจากตั่างประเที่ศตัามีเดิมี	แลืะส่งเสริมีให้้เกษตัรกรเลืี�ยงห้มีูเพิ�มีข้้�นั

 ข้.	 แจ้งไปยังนัายกรัฐมีนัตัรีว่าห้มีูเพียงพอกับความีตั้องการ	แลืะไมี่ตั้องที่ำอะไรแลื้ว

 ค.	 ข้อความีร่วมีมีือผู้ข้ายนัำเนัื�อห้มีูในัสตั็อกออกสู่ตัลืาด	แลืะส่งเสริมีการเลืี�ยงห้มีู

 ง.	 ออกมีาตัรการห้้ามีกักตัุนัเนัื�อห้มีูในัสตั็อก	นัำเข้้าเนัื�อห้มีูเที่่าที่ี�จำเป็นั	แลืะส่งเสริมีการเลืี�ยงห้มีู

 4. คุณจะใชุ้ปััจจัยใดในการปัระเมินผู้ลการแก้ปััญหาในครั้งน่้ 

 ก.	 ความีสนัใจข้องประชุาชุนัตั่อการดำเนัินัการแก้ปัญห้าข้องรัฐบาลื

 ข้.	 ราคาเนัื�อห้มูีลืดลืงมีาอยู่ในัระดับที่ี�ผู้บริโภคพอใจ

 ค.	 มีีปริมีาณ์ห้มูีเลืี�ยงเพียงพอตั่อความีตั้องการบริโภคเนัื�อห้มีูในัอนัาคตั

 ง.	 ความีสามีัคคีร่วมีแรงร่วมีใจข้องข้้าราชุการแลืะรัฐมีนัตัรีในัการแก้ปัญห้า

อ่านเหตุการณ์ต่อไปัน่้ ตอบคำถามข้้อที่่� 5-8

 5. นักเร่ยนคิดว่าปััญหาน่้ม่ใครเปั็นผูู้้ที่่�เก่�ยวข้้องกับปััญหาบ้าง

 ก.	 ป้าแดง	 ข้.	 ธุุรกิจข้องป้าแดง

 ค.	 ลืูกจ้างข้องป้าแดง	 ง.	 ลืูกสาวข้องป้าแดง

 6. ในความเห็นข้องนักเร่ยน แนวที่างแก้ปััญหาที่่�เหมาะสมที่่�สุดควรเปั็นข้้อใด 

 ก.	 ข้้�นัค่าแรงให้ล้ืูกจ้าง	450	บาที่ตั่อวันั	ตัามีที่ี�ลูืกจ้างร้องข้อ

 ข้.	 ที่ำความีเข้้าใจกับลืูกจ้างว่าสภาพกิจการตัอนันัี�ไมี่สามีารถข้้�นัค่าจ้างให้้ได้

 ค.	 ห้ารือกับลูืกจ้าง	อธิุบายปัญห้าข้องนัายจ้าง	แลืะข้้�นัค่าจ้างให้ต้ัามีความีเห้มีาะสมี

 ง.	 ข้้�นัค่าแรงให้ล้ืูกจ้างตัามีที่ี�ร้องข้อ	แลืะห้าชุ่องที่างเพิ�มีรายได้ให้้กิจการ

เหตุการณ์ “ค่าแรงถูก”

ป้าแดงประกอบธุุรกิจส่วนัตััว	โดยมีีลืูกจ้างรายวันั	5	คนั	จ่ายค่าจ้างให้้วันัลืะ	350	บาที่	ที่ำงานั

จันัที่ร์ถง้เสาร์	ปีนัี�เศรษฐกิจตักตั�ำ	ค่าครองชุีพสูงข้้�นั	ลืูกจ้างข้องป้าแดงจ้งเรียกร้องข้อข้้�นัค่าจ้างเป็นั

วนััลืะ	450	บาที่	เพื�อให้ส้อดคลือ้งกบัคา่ครองชุพีแลืะเปน็ัข้วญักำลืงัใจให้ล้ืกูจา้งในัการที่ำงานั	ปา้แดง

จ้งให้้ลืูกสาวซึ่้�งมีหี้นั้าที่ี�ดูแลืเรื�องงบประมีาณ์ไปพิจารณ์าว่าควรจะข้้�นัค่าแรงให้้ลืูกจ้างเที่่าใด	ลืูกสาว

ป้าแดงได้ชุี�แจงกับลืูกจ้างทุี่กคนัว่าสภาพเศรษฐกิจแบบนัี�ก็เดือดร้อนักันัห้มีด	กิจการก็มีีรายได้ลืดลืง

เชุ่นักันั	แตั่ก็รับปากว่าจะข้้�นัค่าแรงให้้โดยตั้องไมี่กระที่บตั่อกิจการด้วย

ตัวอย่างหนังสือ
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เฉลยแนวข้้อสอบการแก้ไข้ปััญหาท่ี่�ซัับซ้ัอน ชุุดท่ี่� 1A

 1.	สรุปความีจากบที่ความีแลืะโจที่ย์ไดว้า่	ปญัห้า	คือ	เนัื�อห้มูีราคาแพงเพราะอุปสงค์มีากกว่าอปุที่านั	เป้าห้มีาย
คอืนัำเข้า้เนัื�อห้มีเูพื�อแกป้ญัห้าโดยนัำเข้า้ในัปรมิีาณ์ที่ี�เห้มีาะสมี	ห้มีายความีว่าจะมีากเกินัไปห้รอืนัอ้ยเกินัไป
ก็ไมี่ได้	ดังนัั�นั	จง้ตั้องรู้ถง้อุปสงค์	อุปที่านั	ซึ่้�งรวมีที่ั�งอุปที่านัที่ี�จะเกิดข้้�นัในัอนัาคตัด้วย	ดังนัั�นั	คำตัอบที่ี�จะได้
คะแนันัเต็ัมี	1	คะแนันั	ตั้องเลืือกระบายดังนัี�

  ข้้อ ก ข้้อ ข้ ข้้อ ค ข้้อ ง
  (0.25 คะแนน) (0.25 คะแนน) (0.25 คะแนน) (0.25 คะแนน)

 คำตอบที่่�ถูกต้อง    

  ข้้อ ก ข้้อ ข้ ข้้อ ค ข้้อ ง
  (0.25 คะแนน) (0.25 คะแนน) (0.25 คะแนน) (0.25 คะแนน)

 คำตอบที่่�ถูกต้อง    

	 	 *ห้ากไมี่ได้ตัอบดังนัี�คะแนันัจะได้เฉลืี�ยตัามีข้้อ

 2. ตอบข้้อ ง	 เพราะ	เป็นัข้้อที่ี�ได้คะแนันัมีากทีี่�สุด	ส่วนัตััวเลืือกอื�นัจะได้คะแนันัแตักต่ัางกันัไปดังนัี�

 3. ตอบข้้อ ง เพราะ	เป็นัข้้อที่ี�ได้คะแนันัมีากทีี่�สุด	ส่วนัตััวเลืือกอื�นัจะได้คะแนันัแตักต่ัางกันัไปดังนัี�

 ข้้อ คำตอบ คะแนน

 ก.		 นัำเข้้าเนัื�อห้มีูจากตั่างประเที่ศตัามีเดิมี	แลืะส่งเสริมีให้้เกษตัรกรเลืี�ยงห้มีูเพิ�มีข้้�นั	 0.50

 ข้.		 แจ้งไปยังนัายกรัฐมีนัตัรีว่าห้มีูเพียงพอกับความีตั้องการ	แลืะไมี่ตั้องที่ำอะไรแลื้ว	 0.25

 ค.		 ข้อความีร่วมีมีือผู้ข้ายนัำเนัื�อห้มีูในัสตั็อกออกสู่ตัลืาด	แลืะส่งเสริมีการเลืี�ยงห้มีู	 0.75

 ง.		 ออกมีาตัรการห้้ามีกักตัุนัเนัื�อห้มูีในัสต็ัอก	นัำเข้้าเนัื�อห้มีูเที่่าที่ี�จำเป็นั	 1.00
	 	 แลืะส่งเสริมีการเลืี�ยงห้มีู

 4.	จากตััวเลืือกพิจารณ์าได้ว่า	 ข้้อ	 ข้	 แลืะ	 ค	 เป็นัการวัดผลืข้องแนัวที่างทีี่�นัำไปสู่การปฏิบัติั	 ส่วนัข้้ออื�นั 
ไมี่เกี�ยวข้้อง	ดังนัั�นั	คำตัอบที่ี�จะได้คะแนันัเตั็มี	1	คะแนันั	ตั้องเลืือกระบายดังนัี�

 ข้้อ คำตอบ คะแนน

 ก.		 สั�งนัำเข้้าเนัื�อห้มีูปริมีาณ์มีากโดยเร็ว	เพื�อแก้ปัญห้าให้้เร็วที่ี�สุด	 0.50

 ข้.		 ชุี�แจงตั่อที่ี�ประชุมุีว่าไมี่สามีารถนัำเข้้าได้เนัื�องจากไมี่ที่ราบอุปสงค์	 0.25
	 	 แลืะอุปที่านัที่ี�แที่้จริง	 	

 ค.		 สำรวจความีตั้องการบริโภคเนัื�อห้มูี	แลืะนัำเข้้าเนัื�อห้มีูให้้เที่่ากับความีตั้องการ	 0.75

 ง.		 ตัรวจสอบปริมีาณ์เนัื�อห้มีูในัตัลืาด	แลืะความีต้ัองการบริโภคเนัื�อห้มีู	 1.00
	 	 เพื�อนัำเข้้าเที่่าที่ี�จำเป็นั	 	

ตัวอย่างหนังสือ




