
แนวขอสอบ ศอ.บต.  

1. สํานักงานคืออะไร 

ก. องคการ  ข. รัฐวิสาหกิจ 

ค. บริษัท  ง. สถานที่ทําการบริหารงาน 

คําตอบ ง. สถานที่ทําการบริหารงาน 

2. พนักงานปฏิบัติงานคืออะไร  

ก. กรรมกร   ข. ภารโรง 

ค. เสมียนพนักงาน  ง. หัวหนาแผนกงาน 

คําตอบ ค. เสมียนพนักงาน 

3. สํานักงานมีบทบาทตอผูบริหารในดานใดบาง 

ก. การบังคับบัญชา   ข. การประสานงาน 

ค. การควบคุมงาน   ง. ถูกหมดทุกขอ 

คําตอบ ง. ถูกหมดทุกขอ 

4. การจัดการคือ การดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวโดยอาศัยปจจัยตางๆ อันไดแก 

คน เงิน วัสดุ เปนอุปกรณในการปฏิบัติงาน เปนคําพูดของ 

ก. ศาสตราจารยฮาโรล คูนส   ข. ศาสตราจารย ปเตอร เอฟ. ดรัคเซอร 

ค. ศาสตราจารยสมศักดิ์ ชูโต   ง. ศาสตราจารย บุญสม มาติน 

คําตอบ ก. ศาสตราจารย ฮาโรล คูนส 

5. การจัดการเปนอะไร 

ก. ศิลปะ    ข. วิทยาศาสตร 

ค. ศิลปะและวิทยาศาสตร  ง. ผิดหมดทุกขอ 

คําตอบ ค. ศิลปะและวิทยาศาสตร 

6. นโยบายคืออะไร 

ก. แนวทางถือปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย   ข. วัตถุประสงคขององคการ 

ค. โครงการตางๆขององคการ    ง. การกําหนดรายละเอียดของงาน 

คําตอบ ก. แนวทางถือปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย 

7. DirectingManager หมายถึง 

ก. ผูถือหุน   ข. กรรมการดําเนินงาน 

ค. ผูอํานวยการ   ง. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน 

คําตอบ ข. กรรมการดําเนินงาน 

 



8. OfficeStaff หมายถึง 

ก. กรรมกร   ข. กรรมการ 

ค. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน  ง. ที่ปรึกษา 

คําตอบ ค. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน 

9. การจัดวางแผนภูมิโครงสรางของการจัดระเบียบงานที่เปนพื้นฐานโดยทั่วไปมีกี่แบบ 

ก. 2 แบบ  ข. 3 แบบ 

ค. 4 แบบ  ง. 5 แบบ 

คําตอบ ค. 4 แบบ 

10. ConventionalChart เปนลักษณะการเขียนผังงานที่มีลักษณะ 

ก. จากบนลงมาลาง  ข. จากซายไปขวา 

ค. เปนวงกลม   ง. ผิดหมดทุกขอ 

คําตอบ ก. จากบนลงมาลาง 

11. LineOrganization Structure เปนโครงสรางการจัดตั้งแบบ 

ก. สายงานหลัก     ข. หนาที่งานเฉพาะ 

ค. สายงานหลักและสายงานที่ปรึกษา  ง. คณะกรรมการ 

คําตอบ ก. สายงานหลัก 

12. งานสํานักงานคืออะไร 

ก. งานทะเบียน    ข. งานคํานวณ 

ค. งานเก็บคนเอกสาร   ง. ถูกหมดทุกขอ 

คําตอบ ก. งานทะเบียน 

13. ทานเปนนักเรียนพาณิชยการสามารถพิมพดีดไดนาทีละ 30 คํานับวาทานมี 

ก. ความรู    ข. ความสามารถทั่วไป 

ค. ความสามารถพิเศษ   ง. ผิดหมดทุกขอ 

คําตอบ ก. ความรู 

14. ไฟฟาในบานของทานดับเพราะฟวสขาดทานตอฟวสไฟฟาไดไฟสวางนับวาทานมี 

ก. ความรู   ข. ความสามารถทั่วไป 

ค. ความสามารถพิเศษ  ง. ความสามารถทางสมอง 

คําตอบ ข. ความสามารถทั่วไป 

 

 



 
15. ทานสามารถรองเพลงไดไพเราะจับใจผูฟงเหมือนกับดารานักรอง สุเทพวงศกําแหง ดาวใจ  

ไพจิตร นับวาทานมี 

ก. ความสามารถทั่วไป   ข. ความสามารถแหงสมอง 

ค. ความสามารถพิเศษ   ง. ความสนใจและนิสัย 

คําตอบ ค. ความสามารถพิเศษ 

16. บุคคลจําแนกออกไดก่ีพวก อะไรบาง 

ก. พวกชอบติตอพวกเห็นแกตัว พวกกาวราว และพวกเปนโรคจิต 

ข. พวกชอบสังคมพวกไมชอบสังคม พวกแอนตี้สังคม 

ค. พวกชอบผูนําพวกชอบเปนผูตาม พวกแบบขอไปที และพวกโอบออมอารี 

ง. ถูกหมดทุกขอ 

คําตอบ ง. ถูกหมดทุกขอ 

17. วิธีศึกษาบุคคลศึกษาจากอะไร 

ก. ฐานะเศรษฐกิจ   ข. ความรู 

ค. ความสามารถท่ัวไปและพิเศษ  ง. ผิดทุกขอ 

คําตอบ ง. ผิดทุกขอ 

18. บุคลิกลักษณะของบุคคลที่ไมดีคือ 

ก. การขาดความสังเกต   ข. ขาดความริเริ่ม 

ค. การนอนหลับทับสิทธิ์   ง. ถูกหมดทุกขอ 

คําตอบ ง. ถูกหมดทุกขอ 

19. ทานอยากเปนมิตรกับผูอื่นเปนอะไร 

ก. ความสัมพันธกับผูอื่น   ข. ทัศนคติตอผูอ่ืน 

ค. อํานาจและความเปนผูนํา  ง. ผิดหมดทุกขอ 

คําตอบ ก. ความสัมพันธกับผูอื่น 

20. การที่ทานชอบแกปญหาตางๆดีกวายกเลิกนั้นเปนอะไร 

ก. ความสัมพันธกับผูอื่น   ข. นิสัยและทัศนคติ 

ค. อํานาจและความเปนผูนํา  ง. ถูกหมดทุกขอ 

คําตอบ ค. อํานาจและความเปนผู 


