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- 22 -                           เตรียมสอบ TGAT : การคิดอย่างมีเหตุผล & สมรรถนะการท างาน ฉบับเร่งรัด 

   
ตัวอยา่ง : พ่อมีอายุ มากกว่าแม่ 3 ปี, แม่มีอายุมากกวา่ลูก 22 ปี, ยา่มีอายุมากกว่าพอ่ 18 ปี, ยา่มอีายุ
มากกว่าหลานกี่ปี 
 [1] 43 ปี     [2] 48 ปี 

[3] 53 ปี     [4] 58 ปี 
[5] ไมส่ามารถสรุปได ้
ตอบ [1]  ให้พ่ออายุ D ปี    

  ดังน้ันแม่อายุ = D – 3 ปี 

  ดังน้ัน ลูกอายุ = (D – 3) – 22 ปี = D – 25 ปี 

  และ ยา่มีอายุ = D + 18 ปี 

  หาผลต่างของย่า กับ หลาน = (D + 18) – (D – 25) = 18 + 25 = 43 ปี 

 
ตัวอยา่ง : ปี 2564 ประเทศไทยมีผลผลติมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ที่ 536.8 พันล้านดอลลารส์หรัฐ 
ซึ่งเติบโตเพียง 1.6% ซึ่งต ่าทีสุ่ดในประเทศกลุ่มอาเซียน จงหาว่า GDP ของประเทศไทยในปี ค.ศ.2019 
เป็นเท่าใด 
 [1] 8.55 พนัลา้นดอลลารส์หรฐั  [2] 528 พนัลา้นดอลลารส์หรฐั 

[3] 529 พนัลา้นดอลลลารส์หรฐั  [4] 544 พนัลา้นดอลลารส์หรฐั 
[5] 545 พนัลา้นดอลลารส์หรฐั 
ตอบ [2]   

โจทย์ถาม GDP ปี 2563 (ค.ศ. 2019) โดยให้ข้อมูล GDP ของปี 2564 ซึ่งต้องโตขึ้นมาจากปี 2563 ท่ี 

1.6% นั่นเอง ถา้วาดภาพง่ายๆ ก็จะได้ว่า  

   
  แน่นอน GDP ปี 64 ต้องน้อยกว่าปี 64 ค าตอบจึงตัดตัวเลือก [4] กับ [5] ท้ิงไปได้เลย 

 ให้เราหาอัตราส่วนของ GDP ทีโ่ตขึ้นของป ี64 : 63 จะได้วา่ 

  









GDP ปี 64 100 1.6

GDP ปี 63 100
536.8 101.6

GDP ปี 63 100
536.8 100

GDP ปี 63= 528.3
101.6
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ตัวอยา่ง : โรงเรียนแห่งหน่ึงมีอตัราส่วนนักเรียนชาย : นักเรียนหญิง เป็น 4 : 5 ถา้หากมีนักเรียนทัง้หมด 
270 คนจะมีนักเรียนชายกีค่น 
 [1] 111 คน    [2] 111 คน 

[3] 120 คน    [4] 125 คน 
[5] ขอ้มลูไมเ่พียงพอ จึงไมส่ามารถสรุปได ้

ตอบ [3]  ถ้านักเรียนชาย = B คน เขียนสัดส่วนของ นกัเรยีนชาย : นกัเรยีนหญงิ ได ้   

     






 

จ านวนนักเรียนชาย 4

จ านวนนักเรียนหญิง 5
B 4

จ านวนนักเรียนหญิง 5
B 5 5B

จ านวนนักเรียนหญิง
4 4

 

  จากน้ันก็ต้ังสมการ หาจ านวนนักเรียนชาย จากจ านวนนักเรียนท้ังหมด 

   







  

นักเรียนชาย+นักเรียนหญิง 270

5B
B+ 270

4
9B

270
4

4
B 270 120 คน

9

  

 
ตัวอยา่ง : บริษัท กู๋เกิง้ จ ากดั มียอดขาย 100 ล้านบาท ปรากฏว่าไดก้ าไร 20% ของยอดขาย บริษัทนี้จะมี
ต้นทุนกับค่าใช้จ่ายคดิเป็นกีเ่ท่าของก าไร 
 [1] 2 เทา่     [2] 4 เทา่ 

[3] 10 เทา่    [4] 20 เทา่ 
[5] 80 เทา่ 
ตอบ [2]  ยอดขาย 100 ล้านบาท ได้ก าไร 20% ของยอดขาย  

    น่ันคือ ก าไร = 20% x 100 ล้านบาท = 20 ล้านบาท 

    แสดงว่า ต้นทุน+ค่าใช้จา่ย = 80 ล้านบาท 

    ดังน้ัน (ต้นทุน+ค่าใช้จา่ย) : ก าไร = 80 ลา้น : 20 ลา้น คือ 4 เท่า น่ันเอง 
 
Tip & Technic : การที่จะท าคะแนนส่วนน้ีได้ดี  

 นักเรียนควรอ่านโจทย์ให้ด ีและอ่านข้อมูลให้ตัวเลือกให้ด ี
 ถ้าเป็นการคิดค านวณให้ใช้กระดาษทด  
 ถ้าเป็นข้อมูลที่สัมพันธ์กันให้วาดแผนภาพประกอบ  
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 นักเรียนควรอ่านโจทย์ให้ด ีและอ่านข้อมูลให้ตัวเลือกให้ด ี
 ถ้าเป็นการคิดค านวณให้ใช้กระดาษทด  
 ถ้าเป็นข้อมูลที่สัมพันธ์กันให้วาดแผนภาพประกอบ  
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- 26 -                           เตรียมสอบ TGAT : การคิดอย่างมีเหตุผล & สมรรถนะการท างาน ฉบับเร่งรัด 

 
ข้อ 12) รถยนตค์นัหน่ึงมีน ้ามันเต็มถงั มีอตัราสิน้เปลืองน ้ามันขณะวิง่ทางไกลเฉลี่ย 17 กโิลเมตรตอ่ลิตร 
ถา้โทน่ีขับรถจากจังหวดัยโสธรไปยงัจังหวดัอุบลราชธานี ดว้ยระยะทาง 102 กิโลเมตร เม่ือถงึจุดหมายจึง
แวะเติมน ้ามันใหเ้ต็มถงัทันที โดยน ้ามันราคาลติรละ 37.5 บาท จงหาว่าเขาตอ้งจ่ายค่าน ้ามันกี่บาท 

[1] 188 บาท     [2] 206 บาท 
[3] 225 บาท     [4] 244 บาท 
[5] 265 บาท 

 
ข้อ 13) เม่ือน ากระเบือ้งสี่เหลีย่มจัตุรัส 9 แผ่นมาวางเรียงกนัดังรูป จะมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกี่รูป 

         
[1] 9 รูป      [2] 10 รูป    
[3] 12 รูป     [4] 14 รูป 
[5] 15 รูป 
 

ข้อ 14) จากขอ้มูลแผนภมิูแทง่ ข้อใดสรุปได้ถกูต้อง 

         
[1] ชิดชนกมีน า้หนกัมากกวา่คนที่มีน า้หนกัต ่าสดุอยู ่4 กิโลกรมั      
[2] มีคนท่ีน า้หนกัเบากวา่คา่เฉลีย่ 2 คน    
[3] จกัรกฤษนา่จะเป็นคนท่ีตวัเตีย้ที่สดุ      
[4] คนท่ีมีน า้หนกัเบาที่สดุ กบัคนท่ีมีน า้หนกัมากที่สดุ น า้หนกัรวมกนัได ้102 กิโลกรมั 
[5] คนท่ีมีหนกัมากเป็นอนัดบัสอง กบัคนท่ีมีน า้หนกัเบาเป็นอนัดบัสอง มีน า้หนกัตา่งกนั 10 กิโลกรมั 
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ข้อ 15) ประยุทธเ์ป็น รปภ. ไดรั้บค่าจ้างในวันธรรมดาวันละ 400 บาท ถา้ท างานในวนัหยุดจะได้เพิ่มเป็น 
1.5 เท่าของวนัธรรมดา ปกตปิระยุทธท์ างานสัปดาหล์ะ 6 วัน (คือ จนัทร ์ถงึ เสาร)์ โดยในเดอืน
พฤศจิกายนของปีนี้เร่ิมตน้เดอืนด้วยวนัศุกร ์จงหาว่าเดือนพฤศจิกายนปีนี้ เขาจะได้รับคา่จ้างเท่าใด 

[1] 11,200 บาท    [2] 11,400 บาท 
[3] 11,600 บาท    [4] 11,800 บาท 
[5] 12,000 บาท 

 
ข้อ 16) จงหาพืน้ที่แรเงา (ก าหนดให้แต่ละช่องตารางมีขนาด 2 x 2 นิว้) 

         
[1] 34 ตารางนิว้    [2] 36 ตารางนิว้ 
[3] 40 ตารางนิว้    [4] 42 ตารางนิว้ 
[5] 46 ตารางนิว้ 

 
ข้อ 17) จงหาเลขในล าดับถดัไปของอนุกรมต่อไปนี ้
 1 3 7 15 31 ___ 

[1] 61     [2] 63 
[3] 74     [4] 80 
[5] 127 

 
ข้อ 18) จากอนุกรมตอ่ไปนี้ จงหาว่า A กับ B มีค่าต่างกนัเทา่ใด 
 3 4 9 8 27 16 A B 

[1] 39     [2] 41 
[3] 43     [4] 47 
[5] 49 
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ข้อ 12) รถยนตค์นัหน่ึงมีน ้ามันเต็มถงั มีอตัราสิน้เปลืองน ้ามันขณะวิง่ทางไกลเฉลี่ย 17 กโิลเมตรตอ่ลิตร 
ถา้โทน่ีขับรถจากจังหวดัยโสธรไปยงัจังหวดัอุบลราชธานี ดว้ยระยะทาง 102 กิโลเมตร เม่ือถงึจุดหมายจึง
แวะเติมน ้ามันใหเ้ต็มถงัทันที โดยน ้ามันราคาลติรละ 37.5 บาท จงหาว่าเขาตอ้งจ่ายค่าน ้ามันกี่บาท 

[1] 188 บาท     [2] 206 บาท 
[3] 225 บาท     [4] 244 บาท 
[5] 265 บาท 

 
ข้อ 13) เม่ือน ากระเบือ้งสี่เหลีย่มจัตุรัส 9 แผ่นมาวางเรียงกนัดังรูป จะมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกี่รูป 

         
[1] 9 รูป      [2] 10 รูป    
[3] 12 รูป     [4] 14 รูป 
[5] 15 รูป 
 

ข้อ 14) จากขอ้มูลแผนภมิูแทง่ ข้อใดสรุปได้ถกูต้อง 

         
[1] ชิดชนกมีน า้หนกัมากกวา่คนที่มีน า้หนกัต ่าสดุอยู ่4 กิโลกรมั      
[2] มีคนท่ีน า้หนกัเบากวา่คา่เฉลีย่ 2 คน    
[3] จกัรกฤษนา่จะเป็นคนท่ีตวัเตีย้ที่สดุ      
[4] คนท่ีมีน า้หนกัเบาที่สดุ กบัคนท่ีมีน า้หนกัมากที่สดุ น า้หนกัรวมกนัได ้102 กิโลกรมั 
[5] คนท่ีมีหนกัมากเป็นอนัดบัสอง กบัคนท่ีมีน า้หนกัเบาเป็นอนัดบัสอง มีน า้หนกัตา่งกนั 10 กิโลกรมั 
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ข้อ 15) ประยุทธเ์ป็น รปภ. ไดรั้บค่าจ้างในวันธรรมดาวันละ 400 บาท ถา้ท างานในวนัหยุดจะได้เพิ่มเป็น 
1.5 เท่าของวนัธรรมดา ปกตปิระยุทธท์ างานสัปดาหล์ะ 6 วัน (คือ จนัทร ์ถงึ เสาร)์ โดยในเดอืน
พฤศจิกายนของปีนี้เร่ิมตน้เดอืนด้วยวนัศุกร ์จงหาว่าเดือนพฤศจิกายนปีนี้ เขาจะได้รับคา่จ้างเท่าใด 

[1] 11,200 บาท    [2] 11,400 บาท 
[3] 11,600 บาท    [4] 11,800 บาท 
[5] 12,000 บาท 

 
ข้อ 16) จงหาพืน้ที่แรเงา (ก าหนดให้แต่ละช่องตารางมีขนาด 2 x 2 นิว้) 

         
[1] 34 ตารางนิว้    [2] 36 ตารางนิว้ 
[3] 40 ตารางนิว้    [4] 42 ตารางนิว้ 
[5] 46 ตารางนิว้ 

 
ข้อ 17) จงหาเลขในล าดับถดัไปของอนุกรมต่อไปนี ้
 1 3 7 15 31 ___ 

[1] 61     [2] 63 
[3] 74     [4] 80 
[5] 127 

 
ข้อ 18) จากอนุกรมตอ่ไปนี้ จงหาว่า A กับ B มีค่าต่างกนัเทา่ใด 
 3 4 9 8 27 16 A B 

[1] 39     [2] 41 
[3] 43     [4] 47 
[5] 49 
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นับรวมเงินรางวัล = 100,000 + 50,000 + (25,000 x 2) + (12,500 x 4)  

                  = 250,000 บาท 

จะสังเกตว่ารางวลัทั้งหมด คือ 8 รางวัล ซึ่งเท่ากับจ านวนผู้เข้ามาถึงรอบก่อนรองชนะเลิศน่ันเอง 

11) ตอบ [4] 

หาปริมาตรน้ า 30 ไร่ท่ีความสูง 1.5 เมตร  

โดย 1 ไร่ = 1,600 ตร.ม.  

ดังน้ัน 30 ไร ่= 30 x 1,600 

ปริมาตรท่ีรับน้ า = 30 x 1,600 x 1.5  

                 = 72,000 ลบ.ม. 

12) ตอบ [3] 

เริ่มจากหาวา่ ระยะทาง 102 กม. นั้นใช้น้ ามันเท่าใด (จากที่มีอยู่เต็มถัง) 

    ใช้น้ ามัน = 102  17 = 6 ลิตร 

เม่ือทราบแล้วก็มาคูณราคาเพื่อเติมกลับให้เต็มถัง 

    ค่าน้ ามัน = 6 x 37.5 = 225 บาท 

13) ตอบ [4] 

จ านวนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสท้ังหมด = (จ านวนสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1 x 1) +  

                                        (จ านวนสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 2  x 2) +  

                                        (จ านวนสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 3 x 3) 

         
    จ านวนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1 x 1  มีท้ังหมด 9 รูป 

    จ านวนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2 x 2 มีท้ังหมด 4 รูป 

    จ านวนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 3 x 3 มีท้ังหมด 1 รูป 

จ านวนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสท้ังหมด = 9 + 4 + 1 = 14 รูป 

14) ตอบ [5] 

พิจารณาทีละตัวเลือก 
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ตัวเลือก [1] ผิด เพราะชดิชนก หนัก 44 กก. สว่นคนน้ าหนักน้อยสุดคือ จักรกฤษ 

    ผลต่าง = 44 – 38 = 6 กก.  

ตัวเลือก [2] ผิด เพราะค่าเฉลีย่ = (40 + 54 + 38 + 44 + 50)  5 = 45.2 กก. 

    แต่มีคนท่ีเบากว่าค่าเฉลี่ย 3 คน 

ตัวเลือก [3] ผิด  เพราะเป็นข้อมูลน้ าหนัก ไม่ใช่ ความสูง จงึตอบไม่ได้ 

 

ตัวเลือก [4] ผิด  เพราะคนหนักสุด รวมคนเบาสุด = 54 + 38 = 92 กก. 

 

ตัวเลือก [5] ถูก  เพราะหนักอันดับ 2 คือ ปกป้อง กับ เบาอันดับ 2 คือ กนกพร  

    ผลต่าง = 50 – 40 = 10 กิโลกรัม 

15) ตอบ [2] 

เริ่มจากวาดปฏิทินของเดือนพฤศจิกายน ที่เริ่มต้นเดือนด้วยวันศุกร์ 

จะเห็นวา่ มีวันท างานท่ีเป็นวันธรรมดา 21 วัน และท่ีเป็นวันหยดุอีก 5 วัน 

         
ค่าแรงที่ประยุทธ์ได้รับในวันธรรมดา = 400 x 21 = 8,400 บาท 

ค่าแรงที่ได้รับจากการท างานในวันเสาร์ = 400 x 1.5 x 5 = 3,000 บาท 

ดังน้ันค่าแรงในเดือนพฤศจิกายน = 8,400 + 3,000 = 11,400 บาท 

16) ตอบ [1]          พื้นท่ีแรเงาประกอบด้วยพื้นท่ีสามเหลี่ยม 4 รปู  

         

 พื้นท่ีสามเหลี่ยม a = 
1

2 6
2
   = 6 ตารางน้ิว 

 พื้นท่ีสามเหลี่ยม b = 
1

4 6
2
  = 12 ตารางนิ้ว 

 พื้นท่ีสามเหลี่ยม c = 
1

2 4
2
   = 4 ตารางน้ิว 

 พื้นท่ีสามเหลี่ยม d = 
1

6 4
2
   = 12 ตารางนิ้ว 

 พื้นท่ีแรเงาท้ังหมด = 6 + 12 + 4 + 12 = 34 ตารางนิ้ว 
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สรุปหลักและแนวข้อสอบ ความสามารถทางมิตสัิมพนัธ ์ 
 ขอ้สอบความสามารถทางมติิสมัพนัธป์ระกอบดว้ย 
1) แบบพับกลอ่ง : ใหข้อ้มลูเป็นแผน่คลีท่ี่มีลวดลายมา เมื่อน าไปพบัแลว้กลอ่งที่ไดจ้ะมีลวดลายอยา่งไร หรอือาจจะ
มีแผน่คลีใ่หแ้ลว้ถามวา่เมื่อพบัแลว้ไดรู้ปทรงอะไร (หรอืกลบักนั ใหรู้ปทรงมา แลว้ถามวา่ เมื่อท าเป็นแผน่คลีแ่ลว้จะได้
ออกมาอยา่งไร) 

ก่อนอื่นเราตอ้งเช่ือมโยงภาพกลอ่งที่เป็น 3 มิติ กบัแผน่คลีข่องกลอ่งก่อน 
รูปทรงสามมิต ิ รูปคลี ่

กลอ่งสีเ่หลีย่มมมุฉาก 

       
          

 เทคนิคการท าโจทยป์ระเภทนีค้ือ จินตนาการเหมือนกลอ่ง เป็นคน โดยก าหนดดา้นตา่งๆ ลงไป (ในหอ้งสอบ
หลายคนก็จะใชก้ารเขียนลงไปบนยางลบเพื่อใหเ้ห็นภาพชดัเจนขึน้) 

 
 และจะสงัเกตวา่ เรามองเห็นไดแ้คท่ีละ 3 ดา้น ไมว่า่จะพลกิไปพลกิมาแบบใดก็ตาม ดงันัน้โจทยจ์ะเป็น
ลกัษณะถามวา่จะไดก้ลอ่งแบบใด หรอืแบบใดไมใ่ช่กลอ่งทีเ่กิดจากแผน่คลี ่เป็นตน้ 
 
ตัวอยา่ง : จากแบบคลีท่ีก่ าหนดให้ เม่ือพบัเป็นกลอ่งจะไดรู้ปใด 

     
 

[1]     [2]   

[3]     [4]    
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[5]   
ตอบ [4]  น าแผ่นคลี่ท่ีได้จากโจทย์มาระบุด้านลงไป  

    
จากน้ันน าไปเทียบกับตัวเลือกตามท่ีโจทย์ให้มา  

   
 
ตัวอยา่ง : ภาพในขอ้ใดไม่ใชก่ล่องที่เกิดจากแบบคลี่ทีก่ าหนดให ้

    
 

[1]     [2]   

[3]     [4]   

[5]  
ตอบ [3]  น าแผ่นคลี่ท่ีได้จากโจทย์มาระบุด้านลงไป 
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สรุปหลักและแนวข้อสอบ ความสามารถทางมิตสัิมพนัธ ์ 
 ขอ้สอบความสามารถทางมติิสมัพนัธป์ระกอบดว้ย 
1) แบบพับกลอ่ง : ใหข้อ้มลูเป็นแผน่คลีท่ี่มีลวดลายมา เมื่อน าไปพบัแลว้กลอ่งที่ไดจ้ะมีลวดลายอยา่งไร หรอือาจจะ
มีแผน่คลีใ่หแ้ลว้ถามวา่เมื่อพบัแลว้ไดรู้ปทรงอะไร (หรอืกลบักนั ใหรู้ปทรงมา แลว้ถามวา่ เมื่อท าเป็นแผน่คลีแ่ลว้จะได้
ออกมาอยา่งไร) 

ก่อนอื่นเราตอ้งเช่ือมโยงภาพกลอ่งที่เป็น 3 มิติ กบัแผน่คลีข่องกลอ่งก่อน 
รูปทรงสามมิต ิ รูปคลี ่

กลอ่งสีเ่หลีย่มมมุฉาก 

       
          

 เทคนิคการท าโจทยป์ระเภทนีค้ือ จินตนาการเหมือนกลอ่ง เป็นคน โดยก าหนดดา้นตา่งๆ ลงไป (ในหอ้งสอบ
หลายคนก็จะใชก้ารเขียนลงไปบนยางลบเพื่อใหเ้ห็นภาพชดัเจนขึน้) 

 
 และจะสงัเกตวา่ เรามองเห็นไดแ้คท่ีละ 3 ดา้น ไมว่า่จะพลกิไปพลกิมาแบบใดก็ตาม ดงันัน้โจทยจ์ะเป็น
ลกัษณะถามวา่จะไดก้ลอ่งแบบใด หรอืแบบใดไมใ่ช่กลอ่งทีเ่กิดจากแผน่คลี ่เป็นตน้ 
 
ตัวอยา่ง : จากแบบคลีท่ีก่ าหนดให้ เม่ือพบัเป็นกลอ่งจะไดรู้ปใด 

     
 

[1]     [2]   

[3]     [4]    
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[5]   
ตอบ [4]  น าแผ่นคลี่ท่ีได้จากโจทย์มาระบุด้านลงไป  

    
จากน้ันน าไปเทียบกับตัวเลือกตามท่ีโจทย์ให้มา  

   
 
ตัวอยา่ง : ภาพในขอ้ใดไม่ใชก่ล่องที่เกิดจากแบบคลี่ทีก่ าหนดให ้

    
 

[1]     [2]   

[3]     [4]   

[5]  
ตอบ [3]  น าแผ่นคลี่ท่ีได้จากโจทย์มาระบุด้านลงไป 

Untitled-1   47 27/9/2565 BE   16:18



- 42 -                           เตรียมสอบ TGAT : การคิดอย่างมีเหตุผล & สมรรถนะการท างาน ฉบับเร่งรัด 

    
จากน้ันน าไปเทียบกับตัวเลือกตามท่ีโจทย์ให้มา 

  
 
ตัวอยา่ง : จากแบบคลีท่ีก่ าหนดให้ เม่ือพบัเป็นกลอ่งจะไดรู้ปใด 

 
 

[1]     [2]   

[3]     [4]   

[5]  
ตอบ [2]  น าแผ่นคลี่ท่ีได้มาก าหนดระบุว่าแต่ละด้านคืออะไร  

    
จากน้ันน าไปตรวจสอบกับตัวเลือกแต่ละตัวตามท่ีโจทย์ให้มา จะได ้
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ตัวอยา่ง : ภาพในขอ้ใดไม่ใชก่ล่องที่เกิดจากแบบคลี่ทีก่ าหนดให้  

 
 

[1]     [2]   

[3]     [4]   

[5]  
ตอบ [5]   

น าแผ่นคลี่ท่ีได้มาก าหนดระบุว่าแต่ละด้านคืออะไร  

   
จากน้ันน าไปตรวจสอบกับตัวเลือกแต่ละตัวตามท่ีโจทย์ให้มา จะได้ 
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 โจทย์ข้อน้ี หมุนจาก “หน้า + ซา้ย” ไปสู่ “ซ้าย + หลัง”  

    หรือหมุน 90 องศา นั่นเอง 

 
ตัวอยา่ง : จงหารูปถดัไป 

    
 

[1]    [2]    [3]   

 [4]    [5]  
ตอบ [3]   

ให้ก าหนดด้านลงไปท่ีรูปทรงท่ีโจทย์ให้มา แล้วดูว่าการหมุนจากอะไรไปสู่อะไร 

    
 โจทย์ข้อน้ี หมุนจาก “หน้า + ซา้ย” ไปสู่ “หลงั + ขวา” 

   หรือหมุน 180 องศา นั่นเอง 
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4) แบบประกอบภาพ : เป็นการน าชิน้สว่นตา่งๆ มาประกอบกนัเป็นภาพใหญ่ หรอืน าภาพใหญ่มาหั่นออกเป็นสว่นๆ 
แลว้ถามวา่ สว่นประกอบยอ่ยคืออะไร  
ตัวอยา่ง : ภาพที่จะน ามาประกอบกันคือภาพใด 

     
 

[1]     [2]  

[3]     [4]   

[5]  
ตอบ [1]   

ข้อน้ีเป็นการตัดแบ่งรูปหลักออกมาเป็น 2 รูป 

   
โจทย์ต้องการหารูปด้านขวามือท่ีถูกแบ่งออกมา ซึ่งตรงกับตัวเลือก [1] 
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 โจทย์ข้อน้ี หมุนจาก “หน้า + ซา้ย” ไปสู่ “ซ้าย + หลัง”  

    หรือหมุน 90 องศา นั่นเอง 

 
ตัวอยา่ง : จงหารูปถดัไป 

    
 

[1]    [2]    [3]   

 [4]    [5]  
ตอบ [3]   

ให้ก าหนดด้านลงไปท่ีรูปทรงท่ีโจทย์ให้มา แล้วดูว่าการหมุนจากอะไรไปสู่อะไร 

    
 โจทย์ข้อน้ี หมุนจาก “หน้า + ซา้ย” ไปสู่ “หลงั + ขวา” 

   หรือหมุน 180 องศา นั่นเอง 
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4) แบบประกอบภาพ : เป็นการน าชิน้สว่นตา่งๆ มาประกอบกนัเป็นภาพใหญ่ หรอืน าภาพใหญ่มาหั่นออกเป็นสว่นๆ 
แลว้ถามวา่ สว่นประกอบยอ่ยคืออะไร  
ตัวอยา่ง : ภาพที่จะน ามาประกอบกันคือภาพใด 

     
 

[1]     [2]  

[3]     [4]   

[5]  
ตอบ [1]   

ข้อน้ีเป็นการตัดแบ่งรูปหลักออกมาเป็น 2 รูป 

   
โจทย์ต้องการหารูปด้านขวามือท่ีถูกแบ่งออกมา ซึ่งตรงกับตัวเลือก [1] 
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สรุปหลักและแนวข้อสอบ การสร้างคุณค่า และนวัตกรรม 
 ส าหรบัขอบเขตเนือ้หาของการสรา้งคณุคา่ และ นวตักรรมนัน้ประกอบดว้ย 3 ขอบเขต ไดแ้ก ่
 

1.1 การคิดเชิงวิเคราะห ์ 
(Analytical thinking) 

 ความเขา้ใจในการก าหนดวิธีการรวบรวมประเด็น เหตกุารณท์ีเ่กิดขึน้  
 มีหลกัการในการสรุปผลการวิเคราะหแ์ละแยกแยะขอ้มลูที่ไดร้บั
ออกเป็นปัจจยัยอ่ย ๆ เช่น สาเหต ุผลลพัธ ์ผลกระทบ ขอ้เสนอแนะ 
และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

1.2 การแกไ้ขปัญหาอยา่งมืออาชีพ 
(Professional problem solving) 

 ความสามารถในการวิเคราะหปั์ญหา  
 ลงมือจดัการกบัปัญหานัน้ ๆ อยา่งมี ขอ้มลู มีหลกัการ  
 สามารถน าความเช่ียวชาญ หรอืแนวคิดในสายวิชาชีพมาประยกุตใ์ช้
ในการ แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 

1.3 ความคิดเชิงนวตักรรม 
(Innovative thinking) 

 การน าเสนอความคดิสรา้งสรรคท์างเลอืก สนิคา้และบรกิารรูปแบบ
ใหม ่ 

 การปรบัเปลีย่น กลยทุธ ์นโยบาย และรูปแบบการด าเนินงานให้
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม  

 การพดูจงูใจผูอ้ื่น น าเสนอความคิดและรูปแบบของสนิคา้ บรกิาร 
และวิธีการด าเนินงานรูปแบบใหม่ 

  
สิ่งทีค่วรรู้เกี่ยวกับ การคิดเชิงวิเคราะห ์และ นวัตกรรม 

 Analytical Thinking คือ ความสามารถในแจกแจงองคป์ระกอบตา่งๆ ของปัญหา ออกเป็นประเด็นยอ่ยๆ ใน
หลายๆแงม่มุ รวมทัง้การหาความสมัพนัธร์ะหวา่งองคป์ระกอบเหลา่นัน้ แลว้น ามาวเิคราะหเ์พื่อหาสาเหตทุี่
แทจ้รงิของสิง่ที่เกิดขึน้ไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

Tips :  วิเคราะห์ (Analysis) จะตรงกันข้ามกับ สังเคราะห ์(Synthesis)  

 วิเคราะห์ จะหมายถงึ แตกย่อยออกมาพิจารณาเป็นส่วนๆ  
 สังเคราะห์ จะหมายถึง การรวบรวมเข้ามา เช่น สงัเคราะห์แสง ก็คือ รวบรวมแสง, น้ า, ธาตุอาหาร มาเป็น 
แป้งและพลังงานใหพ้ชื เป็นต้น 

 นวตักรรม (Innovation) คือ  สิง่ใหม ่(เป็นไดท้ัง้ วตัถสุิง่ของ หรอื ขัน้ตอนวิธีการ) ที่ถกูสรา้งขึน้มา มีคณุคา่ทาง
เศรษฐกิจสงู ง่าย ๆ คือ ประโยชนส์งูจรงิ หรอื ขายไดจ้รงิๆ  

 Innovation = สิ่งใหม่ + มีคณุค่าทางเศรษฐกิจ .   

มีค าอกีหลายค าที่เราตอ้งรู ้
o Idea = ความคิด = สิง่ที่เรานกึขึน้มา  
o Creativity = ความคดิสรา้งสรรค ์= ความคิดที่พเิศษ 
o Inventing = สิง่ประดษิฐ์ = สิง่ทีถ่กูสรา้งขึน้มาใหม ่มคีวามกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยีมากกวา่เดิม 
o Inventor = นกัประดษิฐ์ = คนทีส่รา้งสิง่ประดษิฐ์ (ซึง่สิง่ประดิษฐ์นัน้อาจจะไมใ่ช่นวตักรรมก็ได)้ 
o Innovator = นกัสรา้งนวตักรรม = ผูท้ี่สรา้งนวตักรรม 
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 ท าไม นวัตกรรม จึงสร้างยาก ? 
o เป็นสิง่ใหม ่จึงไมม่ใีครเคยท ามาก่อน มกัจะลม้เหลวเยอะมากกวา่จะประสบความส าเรจ็ 
o ไมม่ีกระบวนการสรา้งที่ชดัเจน ยากจะค านวณผลตอบแทน (อาจจะสญูเปลา่ก็ได)้ 
o ลกูคา้ หรอื ผูใ้ชง้าน ไมเ่คยบอกวา่นี่คือสิง่ที่เขาตอ้งการ แบบตรงๆ จนกวา่จะสรา้งขึน้มา  
o อาจจะตอ้งใชเ้ทคโนโลยีขัน้สงู ตน้ทนุจึงสงูมาก 
o ใชเ้วลานาน ลม้เหลวง่าย 
o ตอ้งทดสอบหลายอยา่ง 
o คุม้คา่ยาก 

 
 

 ประเภทของนวัตกรรม แบง่ง่าย ๆ ได ้2 ประเภท 
Increamental Innovation Breakthrough Innovation 

นวตักรรมทีต่อ่ยอดจากของเดิมขึน้มาทีละเลก็ละนอ้ย 
อยา่งตอ่เนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนาน 

นวตักรรมแบบกา้วกระโดด ไมเ่คยมีมาก่อน หรอื
ดีกวา่ของเกา่มากๆ 

ตวัอยา่ง เช่น การพฒันาวคัซีนปอ้งกนั COVID  
(มีการตอ่ยอดการพฒันาจากวคัซีนที่เคยมีอยูแ่ลว้ ทัง้
เทคโนโลยีผลติวคัซีนแบบดัง้เดิม, ทัง้พฒันาจากแนวคิด
ใหม่ๆ  เช่น mRNA, Virus vector เป็นตน้) 
 

 

ตวัอยา่งเช่น การสรา้ง iPad  
(ซึง่โลกยงัไมม่ีผลติภณัฑท์ี่ดเีช่นนีม้าก่อน เป็น
อปุกรณท์ี่ใชง้านง่าย แทบไมต่อ้งเรยีนรู ้จึงเป็น
อปุกรณท์ี่ไดร้บัความนิยมอยา่งรวดเรว็) 
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 แนวคดิ Design Thinking คือ กระบวนการออกแบบที่เรยีนรูจ้ากผูใ้ชง้านเป็นศนูยก์ลาง โดยสงัเกตและ
สมัภาษณ ์แลว้น าความคิดที่ไดม้าระดมสมองเพื่อสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑห์รอืบรกิารท่ีช่วยแกไ้ขปัญหานัน้ได ้
จากนัน้สรา้งตน้แบบเพื่อทดลองความคิดและน าไปทดสอบกบัผูใ้ชจ้รงิ 
 

 
{ Cr: thinkdesignconvert.com } 
 

Empathy = เห็นอกเห็นใจ ใสใ่จ เปิดใจรบัฟังปัญหา ไมต่ีกรอบ หรอืตดัสนิปัญหาดว้ยมมุมองของเราฝ่ายเดียว 
Define = นิยามวา่ อะไรกนัแนค่อื สิง่ที่ลกูคา้อยากได ้แตบ่อกออกมาไมไ่ด ้น าขอ้มลูมาตัง้ถามอยา่งรอบดา้น 
Ideate = ระดมความคิด หรอืใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร ์เพือ่หาค าตอบที่ดีที่สดุใหล้กูคา้ 
Prototype = ตน้แบบ ที่เกิดจากการระดมความคิด มาสรา้งเป็นรูปธรรม 
Test = ทดสอบตน้แบบ  
 

 หลักคิดส าหรับการสร้างนวตักรรม ไดแ้ก่ 
1. นวตักรรมต้องสร้างจากประสบการณ ์: กระบวนสรา้งนวตักรรมไมไ่ดโ้ฟกสัไปที่ตวัสนิคา้ แตพุ่ง่

ความสนใจไปท่ีผูใ้ชส้นิคา้ โฟกสัขา้มไปที่พฤตกิรรม, กิจกรรม, ความตอ้งการ และแรงจงูใจของลกูคา้
มากกวา่สิง่ที่ลกูคา้ใช ้ 

   
 ตวัอยา่งเช่น เราไมโ่ฟกสัไปท่ีการผลติรองเทา้วิ่งที่ดีที่สดุ แตเ่ราจะสรา้งประสบการณใ์นการวิ่งใหน้กัวิ่งได้
ประทบัใจที่สดุ  
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2. นวตักรรมเป็นกระบวนการที่ไม่เป็นเสน้ตรง : มกัจะท าซ า้ไปซ า้มาและเป็นเช่นนีห้ลายๆ รอบ จะไม่

มีล  าดบัขัน้ตอนเป็นเสน้ตรง และก็ไมท่ราบดว้ยวา่จะตอ้งท าก่ีรอบจึงจะส าเรจ็ 

    
   { Cr: interaction-design.org } 
 

 เคร่ืองมือ Value Proposition Canvas เป็นการแสดงภาพรวมวา่ คณุคา่ที่เราน าเสนอ (Value Proposition) 
นัน้ มนับรรจบกบัสิง่ที่ลกูคา้ ตอ้งการหรอืไม่  

   
 จะเห็นวา่มี 2 ฝ่ัง คือ ฝ่ังซา้ยเป็นมมุมองที่ตวัเราพจิารณา กบั ฝ่ังขวาเป็นมมุมองของลกูคา้  

 
 แนวคดิ Value Innovation คือ ความพยายามสรา้งคณุคา่ (Value) ใหส้งูสดุ ขณะท่ีลดตน้ทนุ (Cost) ลงมาให้
มากที่สดุจนท าใหรู้ส้กึวา่ คุม้คา่มากๆ ที่จะซือ้ผลติภณัฑ/์บรกิาร นัน้ๆ  

   

Cost
(ตน้ทุน)

Buyer Value
(คุณค่าท่ีลกูค้าไดร้บั)

หาทางลดตน้ทุนในการผลิต/บริการลง 
จนท  าใหลู้กคา้เอื้อมมือซือ้หาไม่ยาก

หาทางเพ่ิมคุณค่าในสินคา้/บริการมากขึน้ 
จนท  าใหลู้กคา้รูสึ้ก วา้ว!!!

 
1. การเพิ่มคุณค่า ท าไดโ้ดย การหาทางสรา้ง (Create) สิง่ใหม ่หรอื เพิ่มเตมิ (Raise) คณุประโยชน์

บางอยา่ง 
2. การลดต้นทุน ท าไดโ้ดยก าจดั (Eliminate) สิง่ที่ไมจ่ าเป็น หรอื ลด (Reduce) สิง่ทีจ่  าเป็นใหต้  ่าที่สดุ 
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สรุปหลักและแนวข้อสอบ การเป็นพลเมืองทีม่ีส่วนร่วมของสังคม 
4.1 การมุง่เนน้การบรกิารสงัคม 
(Service orientation) 

 การคิด และท าสิง่ตา่ง ๆ โดยมีความตอ้งการของสงัคมและผูม้ีสว่น
ไดส้ว่นเสยีอยูใ่นใจเสมอ  

 มุง่เนน้การศกึษา และท าความเขา้ใจความตอ้งการตา่ง ๆ  
 แสดงถงึความมุง่มั่นตอ้งการชว่ยเหลือผูอ้ื่นอยา่งแทจ้รงิ พรอ้ม
พฒันาและ รกัษาความสมัพนัธท์ีด่ีอยา่งยั่งยืน 

4.2 จิตส านกึและรบัผิดชอบตอ่
สิง่แวดลอ้ม  
(Environmental responsibility) 

 การมจิีตส านกึ ตระหนกัใหค้วามส าคญั มีความรบัผิดชอบตอ่สงัคม
และสิง่แวดลอ้ม  

 มีความมุง่มั่นและทุม่เทท่ีจะอนรุกัษ์ และรกัษาสิง่แวดลอ้ม สงัคม 
และชมุชนใหน้า่อยู ่ 

 เขา้ไปมีสว่นรว่มในการปฏิบตังิาน หรอืรว่มกิจกรรมตา่ง ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบัสงัคม และสิง่แวดลอ้มขององคก์รอยา่งเตม็ที่ 

4.3 การสรา้งสรรคเ์พื่อประโยชนข์อง
ทอ้งถ่ิน (Creating local benefits) 

 ความสามารถในการคิดคน้ ออกแบบ และสรา้งสรรคส์ิง่ใหม ่ๆ ที่
แปลกและแตกตา่งไปจากเดิม  

 การมุง่เนน้พฒันาและสรา้งสรรคส์ิง่ใหม ่ๆ ที่เป็นประโยชนใ์นระยะ
ยาว และยั่งยืนใหแ้ก่ประชาชน พืน้ท่ี หรอืทอ้งถ่ินท่ีรบัผิดชอบอยา่ง
เป็นรูปธรรม 

  
สิ่งทีค่วรรู้เกี่ยวกับ การเป็นพลเมืองทีม่ีส่วนร่วมของสังคม 

 จิตใจให้บริการ (Service Mind) คือ ความตอ้งการท่ีจะใหบ้รกิารเป็นอยา่งดี และประทบัใจ ซึง่แสดงออกดว้ย  
o การยิม้แยม้ มีภาษากายที่แสดงความชว่ยเหลอืเอือ้เฟ้ือ 
o มีการใชค้  าพดูที่สภุาพ น า้เสยีงเห็นอกเห็นใจ 
o รบัฟังก่อน แลว้จงึใหก้ารชว่ยเหลอื 
o บรกิารอยา่งเต็มความสามารถ ใหค้  าแนะน า/ขอ้มลู ระหวา่งการบรกิาร 
o รกัษาความเป็นสว่นตวั เคารพความแตกตา่งหลากหลายทางสงัคม 
o หากไมส่ามารถบรกิารได ้ก็แนะน าทางออกที่ดีแก่ผูใ้ชบ้รกิาร (แมว้า่จะตอ้งใชบ้รกิารกบัคูแ่ขง่ขนัก็ตาม) 
o ติดตามผลการใหบ้รกิาร หรอืจดจ าผูใ้ชบ้รกิารได ้
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 ความยั่งยนื (Sustainbility) คือ การด าเนินการที่ท าไปแลว้ไมส่รา้งความเดือดรอ้นในระยะยาว ซึง่ความยั่งยืน
มกัจะใชก้บัการพฒันา โดยมี 3 มมุมองที่ตอ้งค านงึถึง คือ  

o ดา้น Economic (พฒันาแลว้ตอ้งรายไดด้ี)  
o ดา้น Social (พฒันาแลว้ตอ้งท าใหส้งัคมดีขึน้)  
o ดา้น Environment (พฒันาแลว้ตอ้งดตีอ่สิง่แวดลอ้ม) 

 
 
 

 ความเท่าเทียม (Equality) กบั ความเสมอภาค (Equity) 
o ความเทา่เทียม คือ การจดัสรรใหม้ีปรมิาณเทา่กนั ไมแ่ตกตา่ง (แตอ่าจจะไมด่ีที่สดุ) 
o ความเสมอภาค คือ การจดัสรรใหเ้กิดความเป็นธรรม ลดความเหลือ่มล า้/ไดเ้ปรยีบ-เสยีเปรยีบ  
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ลักษณะข้อสอบ 
 จะเป็นตวัเลอืกที่สอบถามความรูท้ั่วไป (เก่ียวกบัสิง่แวดลอ้ม) มีสถานการณท์ี่วดัทศันคติ และจิตส านกึที่มี
ตอ่ชมุชน สงัคม ทอ้งถ่ินของนกัเรยีนเอง รวมทัง้วดัวา่มคีวามคิดสรา้งสรรคท์ี่มมีมุมองรอบดา้น หรอืการท่ีมีแนว
ทางการแกไ้ขปัญหาทีเ่กิดขึน้ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ (มีความเป็นไปไดจ้รงิ, สอดคลอ้งกบับรบิทของสงัคม) 
ลกัษณะที่มคี  าตอบเดียว 
 
ตัวอยา่ง (มีเพียงค าตอบเดียวที่ดีสุด) : เม่ือนักเรียนได้ล่องเรือไปด าน ้าร่วมกับนักทอ่งเที่ยวต่างๆ ปรากฏว่า
มีนักท่องเที่ยวคนหน่ึงได้โรยอาหารเพื่อให้ปลาว่ายเข้ามาหาจะได้ถา่ยรูป แต่นักเรียนจ าไดว้่าทางอุทยาน
แห่งชาติเคยมีประกาศห้ามไว้ และบนเรือก็แจ้งใหนั้กท่องเทีย่วทราบ นักเรียนควรท าอยา่งไร 

[1] ถ่ายคลปิเก็บไวแ้ลว้น ามาโพสตใ์น Social Media เพื่อเป็นอทุาหรณว์า่สิง่นีไ้มค่วรท า 
[2] ถ่ายคลปิเก็บไวเ้มื่อขึน้ฝ่ังแลว้ก็น าไปแจง้ทางอทุยานฯ ใหด้  าเนนิการกบัผูก้ระท าผิด 
[3] เขา้ไปเตือนนกัทอ่งเที่ยวทา่นนัน้วา่ท าผิดกฎอทุยานฯ และสง่ผลเสยีตอ่สิง่แวดลอ้ม 
[4] นิ่งเฉยไว ้เพราะอาหารที่โรยก็เลก็นอ้ย และไมม่คีนอื่นๆ ท าตาม 
ตอบ  กรณีดังกลา่วถือเป็นความผิดชัดเจน ดังนั้น เม่ือพบเจอเราควรตักเตือน หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ท่ีอยู่

ใกล้ให้มาด าเนินการทันที เพื่อท าให้แหล่งท่องเที่ยวน้ันยังคงสวยงามตามธรรมชาติ สัตว์น้ าไม่ถูกรบกวน ตัวเลือก 

[3] จงึดีท่ีสุด 

 
ตัวอยา่ง (มี 2 ค าตอบทีด่ีทีสุ่ด) : นักเรียนอาศัยอยูก่ับคุณยายอายุ 70 ปีดว้ยกนั 2 คน คุณยายก็ความจ าไม่
ค่อยดชี่วยเหลือตัวเองไม่คอ่ยสะดวกนัก ท าให้นักเรียนต้องท าหน้าที่ดูแลท่านอยา่งใกล้ชดิ ต่อมาพบว่า
นักเรียนตดิโควิด คุณยายเองก็จัดอยูก่ลุ่มเสี่ยง นักเรียนควรแก้ไขสถานการณนี์อ้ยา่งไร 

[1] กกัตวัที่บา้น ดแูลคณุยายโดยปอ้งกนัการตดิเชือ้ทีต่วัคณุยายอยา่งใกลชิ้ด      
[2] ขอความช่วยเหลอืเพื่อนบา้นใหด้แูลคณุยายในชว่งที่นกัเรยีนตอ้งไปกกัตวั 
[3] กกัตวันอกบา้น แลว้แวะมาดแูลคณุยายเป็นระยะๆ โดยใชเ้วลาใหส้ัน้ท่ีสดุ 
[4] รบีขอค าปรกึษาจากสายดว่นโควิด เพื่อดแูลคณุยายในช่วงที่นกัเรยีนตอ้งกกัตวั 
ตอบ  เม่ือติดโควิดเราต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการกักตัว และรักษาตัวตามค าแนะน าของ

แพทย์ แต่เม่ือต้องมีภาระดูแลคณุยาย เราควรให้ผู้ท่ีปลอดเชื้อดแูล ซึ่งควรติดต่อหน่วยงานสาธารณสุขท่ีรับผิดชอบ

โดยตรง เพื่อจะได้ประสานงานกบัหน่วยงาน/องค์กรที่จะจัดการสถานการณ์นี้ร่วมกับเรา 

   ตัวเลือก [1] 0 คะแนน 

   ตัวเลือก [2] 0.5 คะแนน 

   ตัวเลือก [3] 0 คะแนน 

   ตัวเลือก [4] 1 คะแนน  

 
ตัวอยา่ง (มีค าตอบที่มีคะแนนลดหลั่นกันไป) : นักเรียนพบวา่บริษัทแห่งหน่ึงได้น าขยะมาทิง้ไว้ในบริเวณ
ท้ายหมู่บ้านของนักเรียน แม้จะอยูใ่นบริเวณที่ดนิของบริษัท แต่มันมักจะส่งกลิน่เหม็น และท าให้
ทัศนียภาพของหมู่บ้านไม่น่าด ูเม่ือนักเรียนพบเหตุการณแ์บบนี้ควรจะจัดการอยา่งไรให้ดทีี่สุด 

[1] ท าจดหมายถงึบรษัิทดงักลา่ววา่ไดก้่อความเดือดรอ้นร าคาญใหก้บันกัเรยีน ใหด้  าเนินการแกไ้ขเสยี  
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[2] ถ่ายคลปิเก็บไว ้แลว้น าไปเผยแพรใ่น Social Media และสง่ใหส้ือ่มวลชนรบัรู ้
[3] แจง้ใหผู้ใ้หญ่บา้นไปเจรจากบับรษัิทดงักลา่วใหจ้ดัการขยะใหเ้รยีบรอ้ย 
[4] ถ่ายภาพ หรอืคลปิวิดีโอเก็บไว ้แลว้น าไปเป็นหลกัฐานแจง้รอ้งเรยีนกบัเทศบาล 
ตอบ  กรณีท่ีมีการสร้างความเดือดร้อนร าคาญให้กับชุมชน นักเรียนจะต้องด าเนินการผ่านหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง และเพื่อให้การด าเนินการอย่างรวดเร็วควรมีหลักฐานประกอบไปด้วย (หากด าเนินการกับหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบแล้วไม่มีความคืบหน้า/แก้ไขไม่เรียบร้อย ก็ค่อยใช้กลไกอ่ืนเพิ่ม เช่น ใช้สื่อมวลชน/พลังทางสังคมช่วยกัน) 

   ตัวเลือก [1] 0.25 คะแนน 

   ตัวเลือก [2] 0.75 คะแนน 

   ตัวเลือก [3] 0.5 คะแนน 

   ตัวเลือก [4] 1 คะแนน  
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