คานา
หนังสือคูํมือเตรียมสอบภาคความรู๎ความสามารถทั่วไปเลํมนี้ เรียบเรียงโดยผู๎ที่สอบผําน
ภาคความรู๎ความสามารถทั่วไป หรือ ภาค ก. ที่สอบผํานทั้ง 3 ระดับ คือระดับ 1 (ปวช.) ระดับ 2
(ปวส.) และระดั บ 3 (ปริ ญ ญาตรี ) คงเป็ น หนั ง สื อ เลํ มแรกและเลํ ม เดี ย วก็ไ ด๎ ที่เ รี ย บเรี ยงจาก
ประสบการณ๑จริงของผู๎เคยผํานสนามสอบ เพราะหนังสือภาคความรู๎ความสามารถโดยทั่วไปมักจะ
เขียนจากนักวิชาการ ที่ไมํได๎มีประสบการณ๑ในการเข๎าสอบโดยตรง
ผู๎เรียบเรียงเคยสอบทั้งในสํวนของการสอบของหนํวยงานราชการที่เปิดสอบให๎ผู๎สอบต๎อง
สอบ ภาค ก. และ ภาค ข. ในวั น เดี ย วกั น หรื อ ต๎ อ งสอบภาค ก. กํ อ นอยํ า งการสอบความรู๎
ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. จากที่เคยได๎สัมผัสและพูดคุย พบวําคนที่สอบผํานภาค ก.
แล๎วก็มักจะสอบผํานตลอด ตํางจากคนที่สอบไมํผําน สอบกี่ทีก็ไมํผําน ทําไมจึงเป็นเชํนนั้น
ผู๎เรียบเรียงกลําวไว๎อยํางนําสนใจวํา คนที่จะสอบผํานนั้น อย่าจาข้อสอบ เพราะข๎อสอบที่
อํานในหนังสือไมํมีทางที่จะไปปรากฏในตอนเข๎าห๎องสอบอยํางแนํนอน มีวิธีเดียวคือต้องทาความ
เข้าใจ “วิธีคิด” หรือ “วิธีการ” นาไปลงมือทาในวันสอบจริง เทํานั้นถึงจะสอบผํานได๎
ความสําเร็จไมํเคยรอคอยใคร
ขอบคุณที่ตัดสินใจซื้อหนังสือเลํมนี้ กล๎าตัดสินใจทําในสิ่งที่ไมํเหมือนคนสํวนใหญํ เพราะ
จํานวนคนที่ ป ระสบความสํ าเร็ จ มีแ นวโน๎ มเป็ น ไปตามกฎของพาเรโต๎ และหวังเป็ นอยํา งยิ่งวํ า
หนังสือเลํมนี้จะมีสํวนชํวยให๎ผู๎อํานทุกคนประสบความสําเร็จในการสอบภาคความรู๎ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก.) ในปีนี้
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ทาไมต้องสอบภาค ก.
การสอบวิชาความรู๎ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) หรือที่เรียกกันติดปากวําการ
สอบ ภาค ก. เป็นการวัดความสามารถทางสมองของผู๎สอบ ซึ่งการวัดความรู๎ความสามารถทั่วไปนี้
มีทฤษฎีในการวัดผลมากมายไมํวําจะเป็น ทฤษฎีของกิลฟอร๑ด ทฤษฎีของการ๑ดเนอร๑ แตํทฤษฎีที่
นักวัดผลทั่วโลกหรือในประเทศไทยยอมรับคือทฤษฎีของเทอร๑สโตน ที่แบํงความสามารถทางสมอง
ของมนุษย๑ออกเป็น 7 องค๑ประกอบ หรือที่เรียกกันวํา ทฤษฎีองค๑ประกอบเป็นกลุํมของเชาวน๑
ปัญญา หรือ Group Factor Theory of Intelligence ดังนี้
1. ความสามารถด๎านตัวเลข Number factor
2. ความสามารถด๎านเหตุผล Reasoning factor
3. ความสามารถด๎านมิติสัมพันธ๑ Space Factor
4. ความสามารถด๎านภาษา Verbal Factor
5. ความสามารถด๎านการสังเกตรับรู๎ Perception Factor
6. ความสามารถด๎านความคลํองแคลํวในการใช๎คํา Word Fluency Factor
7. ความสามารถด๎านความจํา Memory Factor
แตํเนื่องจากการสอบภาคความรู๎ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. นั้นมีผู๎เข๎าสอบจํานวนมาก
และยากที่จะวัดความสามารถของผู๎เข๎าสอบทุกคนให๎ครบทั้ง 7 ด๎าน จึงได๎นําเฉพาะด๎านที่มี
ความสําคัญ1เพียง 3 ด๎านที่สามารถใช๎วัดผลโดยวิธีการสอบข๎อเขียนมาเพื่อความเหมาะสมและ
สามารถวัดผลผู๎สอบได๎ทุกคน
ถ๎าเรานําหลักสูตรและวิธีการสอบแขํงขันของ ก.พ. ตามประกาศรับสมัครสอบ มาแบํง
ตามความสามารถทางสมองของมนุษย๑ทฤษฎีของเทอร๑สโตนออกเป็น 3 ด๎าน เพื่อให๎งํายตํอการทํา
ความเข๎าใจเนื้อหา สามารถแบํงได๎ดังนี้
1. การประยุกต๑ใช๎ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร๑ การวิเคราะห๑หาความสัมพันธ๑ของ
จํานวนหรือปริมาณ และการแก๎ปัญหาเชิงปริมาณ และข๎อมูลตํางๆ จัดอยูํในกลุํม ความสามารถ
ด้านตัวเลข Number factor

1

ด๎านที่ไมํได๎ใช๎ในการวัดผล คือ ความสามารถด๎านการสังเกตรับรู๎ Perception Factor ความสามารถด๎านความคลํองแคลํวใน
การใช๎คํา Word Fluency Factor และความสามารถด๎านความจํา Memory Factor เพราะยากที่จะวัดความสามารถของผู๎เข๎าสอบได๎
ครบทุกคน เชํน ด๎านความสามารถด๎านความจํา Memory Factor ต๎องแจกข๎อสอบให๎ผู๎สอบอํานบทความ แล๎วดําเนินการเก็บ
ข๎อสอบ แล๎วทดสอบวําผมเข๎าสอบจําอะไรได๎บ๎างในบทความที่ให๎อําน

4

___________________ว.วิชาการ : คูม่ ือเตรียมสอบ ก.พ. 2564 (วิชาความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ)

ความรู้ในการสอบภาค ก. นาไปใช้ในงานราชการได้อย่างไร
ทํานที่กําลังอํานหนังสือสอบภาคความรู๎ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) หรือสอบผํานจนได๎
หนังสือรับรองจาก ก.พ. ไปแล๎ว อาจสงสัยวําความรู๎ที่ได๎จากการสอบภาค ก. สามารถนําไปใช๎ใน
การทํางานราชการอยํางไร
ทุกคําถามล๎วนมีคําตอบ ถ๎าไมํสามารถนําไปใช๎ได๎ สํานักงาน ก.พ. จะเปิดสอบทําไมลํะ
ทุกอยํางที่อยูํในภาคความรู๎ความสามารถทั่วไป นําไปใช๎ในงานราชการหมดเลย ขอ
ยกตัวอยํางพอสังเขป ดังนี้
1. ความรู๎ในการเลือกใช๎คําหรือกลุํมคํา หรือการเขียนประโยคได๎ถูกต๎องตามหลักภาษา ก็
จะนํามาใช๎กับการรํางและพิมพ๑หนังสือราชการ เชํน พิมพ๑หนังสือจากอําเภอ สํงไปยังจังหวัด ก็ต๎อง
นําความรู๎เรื่องการใช๎คํา หรือการเขียนประโยคมาใช๎ด๎วย วําหนังสือที่เราพิมพ๑นั้นใช๎คําได๎รัดกุม ตาม
หลักภาษาทางราชการหรือไมํ และกํากวม ผิดหลักภาษาไทยหรือไมํ
2. ความรู๎ในการสรุปความ การอํานและการทําความเข๎าใจบทความ หรือข๎อความ ก็จะ
นํามาใช๎เวลาที่มีห นั งสื อรั บ เข๎ามาจากภายนอก เชํน ข๎อสั่ งการของหั ว หน๎าสํ ว นราชการ หรื อ
หลักเกณฑ๑และแนวทางการปฏิบัติตํางๆ บางครั้ง หนังสือมีความยาวถึง 10 หน๎ากระดาษ หลังจาก
ที่อํานเสร็จแล๎วเราต๎องสรุปให๎ได๎วํา เนื้อหาในหนังสือที่แจ๎งมาสรุปวําอยํางไร หรือให๎เราดําเนินการ
อยํางไร
3. ความรู๎ในการหาข๎อยุติหรือข๎อสรุปอยํางสมเหตุสมผล บางครั้งในงานราชการก็จะมี
ปัญหาให๎คิด หรือให๎เราแก๎ปัญหาอยูํตลอดเวลา อยํางเวลาเข๎ารํวมการประชุมก็มักจะมีข๎อถกเถียง
กันในงาน ก็มีความจําเป็นที่จะต๎องใช๎เหตุผล หรือหาข๎อยุติ ในเรื่องนั้นๆ ให๎ได๎ การฝึกใช๎เหตุผลจึง
มีความสําคัญมากในการทํางานราชการ และเพื่อแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนให๎ประชาชนด๎วย
4. ความรู๎ในการประยุกต๑ใช๎ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร๑ หรือการแก๎ปัญหาเชิง
ปริมาณ และข๎อมูลตํางๆ มีความจําเป็น เพราะงานราชการก็เหมือนงานทั่ว ไป ต๎องมีตัว เลขให๎
คํานวณ เชํน การคํานวณรายได๎ร ายจํ ายเงิน งบประมาณ การคํา นวณเงิน เดือน การเลื่ อนขั้ น
เงินเดือน
จากตัวอยํางที่ยกมาให๎เป็นกรณีศึกษากัน ก็พอที่จะทําให๎ผู๎อํานหนังสือสอบภาคความรู๎
ความสามารถทั่วไป ได๎เข๎าใจวําการสอบเข๎ารับราชการไมํวําจะเป็น ภาค ก. ภาค ข. หรือภาค ค.
ล๎วนมีความสําคัญทั้งสิ้นและเป็นเครื่องบงชี้ได๎วําผู๎ที่จะรับราชการได๎นั้นจะต๎องเป็นผู๎ที่มีความรู๎
ความสามารถครบถ๎วนอยํางแท๎จริง
7
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อนุกรม (series) คือการหาความสัมพันธ๑ของตัวเลขที่ให๎มา และต๎องมีความสัมพันธ๑ใน
ลักษณะไปในทิศทางเดียวกันและคําตอบของอนุกรมคือตัวถัดไปหรือตัวสุดท๎าย ซึ่งวิธีในการหา
อนุกรมจะไมํตายตัวขึ้นอยูํกับความสัมพันธ๑ของกลุํมตัวเลขนั้นๆ

วิธีคิดหรือเชาวน์ปัญญา
วิธีคิดในการทําข๎อสอบอนุกรมนั้นเมื่อเราเห็นข๎อสอบหรือแบบทดสอบต๎องคิดหรือลําดับ
ความคิดกํอนเลยวําเป็นอนุกรมแบบใด เพิ่มขึ้นแบบคงที่ เพิ่มขึ้นสลับตัว เลขยกกําลัง หรือรูปแบบ
อื่นๆ หรือไมํ คนที่ทําข๎อสอบอนุกรมได๎เร็วพอเห็นข๎อสอบเขาจะคิดในหัวทันทีเลยวําเป็นอนุกรมใน
รูปแบบใด เมื่อเป็นเชํนนี้ เราจึงต๎องมาศึกษาและจํารูปแบบอนุกรมทั้ง 9 รูปแบบ ดังนี้
 รูปแบบที่ 1 (เพิ่มขึ้น/ลดลงแบบคงที่)
4 7 10 13 …
คําตอบคือ 16 มาจากการเพิ่มขึ้นครั้งละ 3 คือ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4

7

10

+3

13

+3

16

+3

+3

และในการเพิ่มขึ้นนั้นข๎อสอบอาจเพิ่มจํานวนมากหรือน๎อยไมํเทํากัน และการเว๎นระยะหํางอาจจะ
ไมํเทํากันแตํเป็นการเพิ่มขึ้นในสัดสํวนที่เทํากันตลอดไป ดังตัวอยํางตํอไปนี้
4 8 12 16 …
4

8
+4

12
+4

16
+4

20
+4

5 10 15 20 …
5

10
+5

15
+5

20
+5

25
+5
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การประยุกต๑ใช๎ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร๑ เป็นการวัดความรู๎ทางคณิตศาสตร๑
เบื้องต๎น ซึ่งในการสอบภาคความรู๎ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. นั้น มักออกข๎อสอบ โจทย๑ปัญหา
(Problem) และคณิตศาสตร๑เหตุผล
โจทย์ปัญหา (Problem) คือ การวัดความสามารถในการแก๎ปัญหาคณิตศาสตร๑ทั่วไป
อยํางงําย ไมํต๎องใช๎ศาสตร๑ชั้นสูงทางคณิตศาสตร๑2 เน๎นที่การฝึกคิดรวบยอดหรือแก๎ปัญหาเป็นหลัก
โดยการตีความหมายของโจทย๑ให๎เป็นสัญลักษณ๑ทางคณิตศาสตร๑ (บวก ลบ คูณ หาร) จากนั้นก็
คํานวณเพื่อหาคําตอบ3 หรือการหาคําตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร๑ที่ถามเป็นเรื่องราวของคน
สัตว๑ สิ่งของ สถานการณ๑ แล๎วหาคําตอบ เชํน ขาวมีอายุ 10 ปี อีก 5 ปีเขาจะมีอายุเป็น 3 เทําของ
อายุปัจจุบันของดํา และอีก 5 ปีดําจะมีอายุเทําใด
คณิตศาสตร์เหตุผล คือ การวัดความเข๎าใจทางคณิตศาสตร๑โดยไมํได๎มุํงเน๎นการคํานวณ
ตัวเลข แตํจะเน๎นที่วิธีการหรือหลักการแปลความ การตีความ การเปรียบเทียบ การขยายความ
การคิดรวบยอด ตลอดจนความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ เชํน (A+5) จะเป็นลบในกรณีใด

วิธีคิดหรือเชาวน์ปัญญา
การทําข๎อสอบคณิตศาสตร๑ทั่วไปนั้นแบํงวิธีคิดหรือแนวคิดได๎ 2 แบบ คือ
1. จําสูตรให๎ได๎แล๎วทําตามสูตร
2. ถ๎าจําสูตรไมํได๎ให๎นําคําตอบ (1-4) มาแทนคํา เพราะในคําตอบทั้ง 4 ตัวเลือกจะมีข๎อ
ที่ถูกต๎องอยูํแล๎วจะทําให๎เราทําข๎อสอบได๎รวดเร็วและถูกต๎อง
หมายเหตุ: วิธีแรกจะมีในหนังสือทั่วๆ ไป คือ คิดตามหลักคณิตศาสตร๑ทั้งหมด แตํลอง
คิดดูวําถ๎าเวลาสอบจริงแล๎วเราจําสูตรไมํได๎ จะทําอยํางไร? แนะนําวิธีที่ 2
1. โจทย์ปัญหา (Problem) เชาวน๑ปัญญาในการแก๎ปัญหานั้นให๎นําคําตอบ (1-4) มา
แทนคํา เพราะในคําตอบทั้ง 4 ตัวเลือกจะมีข๎อที่ถูกต๎องอยูํแล๎วจะทําให๎เราทําข๎อสอบได๎รวดเร็ว
และถูกต๎อง
ตัวอย่าง
ขาวมีอายุ 10 ปี อีก 5 ปีเขาจะมีอายุเป็น 3 เทําของอายุปัจจุบันของดํา และอีก 5 ปีดําจะ
มีอายุเทําใด
2

เหตุผลที่ ก.พ. ไมํอนุญาตให๎นําเครื่องคํานวณเข๎าห๎องสอบเพราะเป็นการทดสอบที่เราสามารถแก๎ปัญหาได๎โดย
ใช๎สมองเพียงอยํางเดียว
3
ข๎อสอบที่ ก.พ. มักออกข๎อสอบเกี่ยวกับโจทย๑ปัญหา คือร๎อยละหรือเปอร๑เซ็นต๑ (%)
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ขั้นตอนที่ 2 ให้ยุบตัวเลขให้เหลือ 3 ตัว หรือ 2 ตัว
ภาค

ข้าวโพด

ยาสูบ

ถั่วเขียว

ข้าว

เหนือ

29

38

33

100

กลาง

34

42

29

126

ใต้

29

33

36

94

ตะวันออกเฉียงเหนือ 27

31

33

95

ขั้นตอนที่ 3 ให้รวมจานวนข้อมูล
ภาค

ข้าวโพด

ยาสูบ

ถั่วเขียว

ข้าว

รวม

เหนือ

29

38

33

100

200

กลาง

34

42

29

126

231

ใต้

29

33

36

94

192

ตะวันออกเฉียงเหนือ 27

31

33

95

186

144

131

415

809

รวม

119

ขั้นตอนที่ 4 หาคาตอบ
ข๎อ 1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ปลูกยาสูบคิดเป็นกี่เปอร๑เซ็นต๑ของพื้นที่เพาะปลูกข๎าว
1. 64
2. 50
3. 33
4. 21
อันดับแรกต๎องรู๎กํอนวําอะไรคือสิ่งที่ให๎หา อะไรคือฐาน โดยพิจารณาจากโจทย๑ที่ให๎มา
จากตัวอยํางตามข๎อนี้ ถามหายาสูบเพื่อเปรียบเทียบกับข๎าว ดังนั้นยาสูบคือสิ่งที่หา ฐานคือข๎าว
(ฐานคือสิ่งที่อยูํเฉยๆ นิ่งๆ เพื่อนําสิ่งที่ต๎องการหามาเปรียบเทียบ)
เป็นการถามหาร้อยละธรรมดา
ร๎อยละ

หา
ฐาน

ร๎อยละ

(ตอบ 3.)
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Part I

: Conversation (ประโยคสนทนา)
ข๎อสอบในสํวนนี้จะเป็นการจําลองการสนทนาในสถานการณ๑ตํางๆ ระหวํางบุคคล 2 คน
และเว๎นชํองวํางให๎เราตอบเสมือนเป็นบุคคลในสถานการณ๑สนทนานั้น ในการทําข๎อสอบในสํวนนี้
ให๎ สั งเกตประโยคกํอนหน๎ า และประโยคในบรรทัดถัดไปวําโดยรวมหมายความวํายังไง จึงจะ
สามารถตํอประโยคสนทนาได๎อยํางสมบูรณ๑ ตัวอยํางเชํน
Interview the job
A : Please tell me about yourself briefly.
B : My name is Janny I have
A : What

2

1

Ramkhamhaeng University.

?

B : I want to get a good job that can give me security and permanent income.
1.

A : graduate
B : graduate in
C : graduated from
D : graduate with
เฉลย A : ชํวยเลําเรื่องราวเกี่ยวกับตัวคุณยํอๆ หนํอย
B : ดิฉันชื่อเจนนี่ ได๎รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง
A : graduate = เรียนจบ
B : graduate in = จบการศึกษา สาขา.....
C : graduated from = จบการศึกษา จาก.....
D : graduate with = ได๎รับปริญญาพร๎อมกับ

ข้อนี้จึงตอบ C

2.

A : What do you know about our company?
B : What is your aim in life?
C : What are your weaknesses.
D : What are your future plans?
เฉลย A : คุณมีแผนการอะไรในอนาคตบ๎าง
B : ดิฉันอยากมีงานดีๆ ทํางานซึ่งมีความปลอดภัย และรายได๎แนํนอน
A : What do you know about our company? = คุณรู๎อะไรเกี่ยวกับบริษัทเราบ๎าง
B : What is your aim in life? = คุณมีเปูาหมายอะไรในชีวิตของคุณ
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