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หนังสือคํูมือเตรียมสอบภาคความรู๎ความสามารถท่ัวไปเลํมนี้ เรียบเรียงโดยผ๎ูท่ีสอบผําน
ภาคความรู๎ความสามารถท่ัวไป หรือ ภาค ก. ท่ีสอบผํานท้ัง 3 ระดับ ได๎แกํ ระดับ 1 (ปวช.) ระดับ 
2 (ปวส.) และระดับ 3 (ปริญญาตรี) เป็นหนังสือเลํมแรกและเลํมเดียวก็ได๎ท่ีเรียบเรียงจาก
ประสบการณ๑จริงของผ๎ูเคยผํานสนามสอบ เพราะหนังสือภาคความรู๎ความสามารถโดยท่ัวไปมักจะ
เขียนจากนักวิชาการ ท่ีไมํได๎มีประสบการณ๑ในการเข๎าสอบโดยตรง 

ผ๎ูเรียบเรียงเคยสอบท้ังในสํวนของการสอบของหนํวยงานราชการท่ีเปิดสอบให๎ผ๎ูสอบต๎อง
สอบ ภาค ก. และ ภาค ข. ในวันเดียวกัน หรือต๎องสอบภาค ก. กํอนอยํางการสอบความรู๎
ความสามารถท่ัวไป จากท่ีเคยได๎สัมผัสและพูดคุย พบวําคนท่ีสอบผํานภาค ก. แล๎วก็มักจะสอบ
ผํานตลอด ตํางจากคนท่ีสอบไมํผําน สอบกี่ทีก็ไมํผําน ทําไมจึงเป็นเชํนนั้น 

ผ๎ูเรียบเรียงกลําวไว๎อยํางนําสนใจวํา คนท่ีจะสอบผํานนั้นอย่าจ าข้อสอบ เพราะข๎อสอบท่ี
อํานในหนังสือไมํมีทางท่ีจะไปปรากฏในตอนเข๎าห๎องสอบอยํางแนํนอน มีวิธีเดียวคือต้องท าความ
เข้าใจ “วิธีคิด” หรือ “วิธีการ” น าไปลงมือท าในวันสอบจริง เทํานั้นถึงจะสอบผํานได๎ 

ความสําเร็จไมํเคยรอคอยใคร 

ขอบคุณท่ีตัดสินใจซื้อหนังสือเลํมนี้ กล๎าตัดสินใจทําในส่ิงท่ีไมํเหมือนคนสํวนใหญํ เพราะ
จํานวนคนท่ีประสบความสําเร็จมีแนวโน๎มเป็นไปตามกฎของพาเรโต๎และหวังเป็นอยํางยิ่งวํา 
หนังสือเลํมนี้จะมีสํวนชํวยให๎ผ๎ูอํานทุกคนประสบความสําเร็จในการสอบภาค ก. หนํวยงานราชการ 
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ท าไมต้องสอบภาค ก. 

การสอบวิชาความรู๎ความสามารถท่ัวไป (Aptitude Test) หรือท่ีเรียกกันติดปากวําการ
สอบ ภาค ก. เป็นการวัดความสามารถทางสมองของผ๎ูสอบ ซึ่งการวัดความรู๎ความสามารถท่ัวไปนี้
มีทฤษฎีในการวัดผลมากมายไมํวําจะเป็น ทฤษฎีของกิลฟอร๑ด ทฤษฎีของการ๑ดเนอร๑ แตํทฤษฎีท่ี
นักวัดผลท่ัวโลกหรือในประเทศไทยยอมรับคือทฤษฎีของเทอร๑สโตน ท่ีแบํงความสามารถทางสมอง
ของมนุษย๑ออกเป็น 7 องค๑ประกอบ หรือท่ีเรียกกันวํา ทฤษฎีองค๑ประกอบเป็นกลํุมของเชาวน๑
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

แตํเนื่องจากการสอบภาคความรู๎ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) นั้นมีผ๎ูเข๎าสอบจํานวนมาก
และยากท่ีจะวัดความสามารถของผ๎ูเข๎าสอบทุกคนให๎ครบท้ัง 7 ด๎าน จึงได๎นําเฉพาะด๎านท่ีมี
ความสําคัญ1เพียง 3 ด๎านท่ีสามารถใช๎วัดผลโดยวิธีการสอบข๎อเขียนมาเพื่อความเหมาะสมและ
สามารถวัดผลผ๎ูสอบได๎ทุกคน 

ถ๎าเรานําหลักสูตรและวิธีการสอบแขํงขันภาค ก. ตามประกาศรับสมัครสอบ มาแบํงตาม
ความสามารถทางสมองของมนุษย๑ทฤษฎีของเทอร๑สโตนออกเป็น 3 ด๎าน เพื่อให๎งํายตํอการทํา
ความเขา๎ใจเนื้อหา สามารถแบํงได๎ดังนี้ 

1. การประยุกต๑ใช๎ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร๑ การวิเคราะห๑หาความสัมพันธ๑ของ
จํานวนหรือปริมาณ และการแก๎ปัญหาเชิงปริมาณ และข๎อมูลตํางๆ จัดอยูํในกลํุมความสามารถ
ด้านตัวเลข Number factor  

1
 ดา๎นที่ไมํได๎ใช๎ในการวัดผล คือ ความสามารถด๎านการสงัเกตรับร๎ู Perception Factor ความสามารถด๎านความคลํองแคลํวใน

การใช๎คํา Word Fluency Factor และความสามารถด๎านความจํา Memory Factor เพราะยากที่จะวดัความสามารถของผูเ๎ข๎าสอบได๎
ครบทุกคน เชํน ด๎านความสามารถด๎านความจํา Memory Factor ต๎องแจกข๎อสอบให๎ผู๎สอบอํานบทความ แล๎วดําเนินการเก็บ
ข๎อสอบ แล๎วทดสอบวําผมเข๎าสอบจาํอะไรได๎บ๎างในบทความที่ให๎อําน 



2. การคิดหาความสัมพันธ๑เช่ือมโยงของคํา ข๎อความ และการหาข๎อยุติหรือข๎อสรุปอยําง
สมเหตุสมผลจากข๎อความ สัญลักษณ๑ สถานการณ๑ หรือแบบจําลอง จัดอยูํในกลํุมความสามารถ
ด้านเหตุผล Reasoning factor  

3. การเลือกใช๎คําหรือกลํุมคํา การเรียงข๎อความ การเขียนประโยคได๎ถูกต๎องตามหลัก
ภาษา และการอํานและการทําความเข๎าใจบทความ หรือข๎อความ การสรุปความ การตีความ จัด
อยูํในกลํุมความสามารถด้านภาษา Verbal Factor 

และต้ังแตํปี 2557 สํานักงาน ก.พ. ได๎บรรจุวิชาภาษาอังกฤษเข๎าไปในหลักสูตร ทําให๎
หนํวยงานท่ีเปิดสอบภาค ก. ท่ีอิงหลักเกณฑ๑การสอบของ ก.พ. ต๎องสอบภาษาอังกฤษด๎วย จึงทําให๎
วิชาภาษาอังกฤษเป็นด๎านท่ี 4  

ในหนังสือเลํมนี้เราจะนําความสามารถท้ังหมด 4 ด๎าน ข๎างต๎นมาใช๎ในการศึกษาและฝึกทํา
ข๎อสอบเพื่อท่ีผ๎ูอํานจะได๎ทําความเข๎าใจได๎โดยงําย และไมํเขวออกนอกเส๎นทางเพื่อโอกาสในการ
สอบผํานมากท่ีสุด และจากความสามารถท้ัง 4 ด๎านทําให๎เราพอเข๎าใจได๎วํา การสอบภาคความรู๎
ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) นั้นก็เพื่อวัดความสามารถทางสมองของผ๎ูท่ีเตรียมตัวจะเป็น
ข๎าราชการนั้นเอง 



ความหมายของการสอบ ภาค ก. 

ผ๎ูเรียบเรียงเช่ือวําเหตุผลหนึ่งท่ีผ๎ูสอบไมํสนใจอํานหนังสือ ก็คือเกิดความสงสัยวําสอบแล๎ว
นําไปใช๎อยํางไร หรือได๎อะไรจากการสอบภาค ก. เพราะความสงสัยนี่เองเลยทําให๎ผ๎ูสอบไมํมี
เปูาหมาย หรือหมดกําลังใจในการอํานหนังสือ 

การสอบเข๎ารับราชการโดยวิธีการสอบแขํงขันนั้นผ๎ูสอบต๎องสอบท้ังหมด 3 ภาค คือภาค
ความรู๎ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ภาคความรู๎ความสามารถเฉพาะตําแหนํง (ภาค ข.) และภาค
ความรู๎ความสามารถท่ีใช๎เฉพาะตําแหนํง (ภาค ค.) และโดยปกติการสอบภาคความรู๎ความสามารถ
ท่ัวไป ก.พ. จะเป็นผ๎ูดําเนินการสอบ เหมือนท่ีผ๎ูอํานกําลังอํานเพื่อเตรียมตัวในตอนนี้นั้นเอง สํวน
การสอบภาค ข. และภาค ค. หนํวยงานราชการท่ีต๎องการบุคลากรมาทํางานในตําแหนํงตํางๆ จะ
เปิดสอบเอง เชํน กรมการปกครองต๎องการเจ๎าพนักงานปกครอง (ปลัดอําเภอ) ก็จะดําเนินการ
สอบภาค ข. และภาค ค. เอง หรือกรมการพัฒนาชุมชน ต๎องการบุคลากรมาทํางานในตําแหนํง
นักพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ก็จะดําเนินการสอบท้ังภาค ข. และภาค ค. 

สํวนการนําหนังสือรับรองผลการสอบผํานภาค ก. ไปใช๎นั้น หลังจากท่ีเราได๎รับหนังสือ
รับรองผลการสอบภาค ก. แล๎วนั้น ใหเ๎รารอฟังขําวประกาศรับสมัครสอบภาคความรู๎ความสามารถ
เฉพาะตําแหนํง (ภาค ข.) โดยในประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเข๎ารับราชการนั้นก็จะมีคุณสมบัติ
อยูํข๎อหนึ่งคือ ผ๎ูท่ีสมัครสอบได๎นั้นต๎องเป็นผ๎ูท่ีสอบผํานภาคความรู๎ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) 
ของ ก.พ. และต๎องเป็นผ๎ูท่ีได๎รับวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนํงด๎วย เชํน ถ๎าจะสมัครสอบ
ตําแหนํงเจ๎าพนักงานปกครอง (ปลัดอําเภอ) นอกจากจะมีหนังสือรับรองผลสอบภาค ก. แล๎วต๎องมี
วุฒิทางรัฐศาสตร๑ รัฐประศาสนศาสตร๑ หรือกฎหมาย (นิติศาสตร๑) หรือถ๎าจะสมัครสอบในตําแหนํง 
นักพัฒนาชุมชน ก็ต๎องมีหนังสือรับรองผลสอบภาค ก. และต๎องมีวุฒิปริญญาตรี สาขาใดก็ได๎เพราะ
รับผ๎ูจบทุกสาขา 

ตัวอยํางเชํน นาย ก. จบปริญญาตรีสาขาการเงินการบัญชี และมีหนังสือรับรองผลการ
สอบ ภาค ก. ถ๎าจะสมัครสอบตําแหนํงเจ๎าพนักงานปกครอง (ปลัดอําเภอ) และนักพัฒนาชุมชน ก็
สามารถสมัครได๎เพียงตําแหนํงเดียวเทํานั้นคือตําแหนํงนักพัฒนาชุมชน แตํถ๎านาย ก. จบปริญญา
ตรีสาขารัฐศาสตร๑ และมีหนังสือรับรองผลการสอบ ภาค ก. ถ๎าจะสมัครสอบตําแหนํงเจ๎าพนักงาน
ปกครอง (ปลัดอําเภอ) และนักพัฒนาชุมชน ก็สามารถสมัครได๎ท้ัง 2 ตําแหนํงนั้นเอง 



_______ว.วิชาการ : คู่มือเตรียมสอบภาค ก. หน่วยงานราชการ (วิชาความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ) 

ความรู้ในการสอบภาค ก. น าไปใช้ในงานราชการได้อย่างไร 

ทํานท่ีกําลังอํานหนังสือสอบภาคความรู๎ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) หรือสอบผํานจนได๎
หนังสือรับรองจาก ก.พ. ไปแล๎ว อาจสงสัยวําความรู๎ท่ีได๎จากการสอบภาค ก. สามารถนําไปใช๎ใน
การทํางานราชการอยํางไร 

ทุกคําถามล๎วนมีคําตอบ ถ๎าไมํสามารถนําไปใช๎ได๎ สํานักงาน ก.พ. จะเปิดสอบทําไมลํะ 
ทุกอยํางท่ีอยูํในภาคความรู๎ความสามารถท่ัวไป นําไปใช๎ในงานราชการหมดเลย ขอ

ยกตัวอยํางพอสังเขป ดังนี้ 

1. ความรู๎ในการเลือกใช๎คําหรือกลํุมคํา หรือการเขียนประโยคได๎ถูกต๎องตามหลักภาษา ก็
จะนํามาใช๎กับการรํางและพิมพ๑หนังสือราชการ เชํน พิมพ๑หนังสือจากอําเภอ สํงไปยังจังหวัด ก็ต๎อง
นําความรู๎เรื่องการใช๎คํา หรือการเขียนประโยคมาใช๎ด๎วย วําหนังสือท่ีเราพิมพ๑นั้นใช๎คําได๎รัดกุมตาม
หลักภาษาทางราชการหรือไมํ และกํากวม ผิดหลักภาษาไทยหรือไมํ 

2. ความรู๎ในการสรุปความ การอํานและการทําความเข๎าใจบทความ หรือข๎อความ ก็จะ
นํามาใช๎เวลาท่ีมีหนังสือรับเข๎ามาจากภายนอก เชํน ข๎อส่ังการของหัวหน๎าสํวนราชการ หรือ
หลักเกณฑ๑และแนวทางการปฏิบัติตํางๆ บางครั้งหนังสือมีความยาวถึง 10 หน๎ากระดาษ หลังจาก
ท่ีอํานเสร็จแล๎วเราต๎องสรุปให๎ได๎วํา เนื้อหาในหนังสือท่ีแจ๎งมาสรุปวําอยํางไร หรือให๎เราดําเนินการ
อยํางไร  

3. ความรู๎ในการหาข๎อยุติหรือข๎อสรุปอยํางสมเหตุสมผล บางครั้งในงานราชการก็จะมี
ปัญหาให๎คิด หรือให๎เราแก๎ปัญหาอยูํตลอดเวลา อยํางเวลาเข๎ารํวมการประชุมก็มักจะมีข๎อถกเถียง
กันในงาน ก็มีความจําเป็นท่ีจะต๎องใช๎เหตุผล หรือหาข๎อยุติ ในเรื่องนั้นๆ ให๎ได๎ การฝึกใช๎เหตุผลจึง
มีความสําคัญมากในการทํางานราชการ และเพื่อแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนให๎ประชาชนด๎วย 

4. ความรู๎ในการประยุกต๑ใช๎ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร๑  หรือการแก๎ปัญหาเชิง
ปริมาณ และข๎อมูลตํางๆ มีความจําเป็นเพราะงานราชการก็เหมือนงานท่ัวไป ต๎องมีตัวเลขให๎
คํานวณ เชํน การคํานวณรายได๎รายจํายเงินงบประมาณ การคํานวณเงินเดือน การเล่ือนขั้ น
เงินเดือน 

จากตัวอยํางท่ียกมาให๎เป็นกรณีศึกษากัน ก็พอท่ีจะทําให๎ผ๎ูอํานหนังสือสอบภาคความรู๎
ความสามารถท่ัวไป ได๎เข๎าใจวําการสอบเข๎ารับราชการไมํวําจะเป็น ภาค ก. ภาค ข. หรือภาค ค. 
ล๎วนมีความสําคัญท้ังส้ินและเป็นเครื่องบงช้ีได๎วําผ๎ูท่ีจะรับราชการได๎นั้นจะต๎องเป็นผ๎ูท่ีมีความรู๎
ความสามารถครบถ๎วนอยํางแท๎จริง 





_______ว.วิชาการ : คู่มือเตรียมสอบภาค ก. หน่วยงานราชการ (วิชาความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ) 

สารบญั 
หน๎า 

คํานํา 

ทําไมต๎องสอบภาค ก. 

ความหมายของการสอบภาค ก. 

ความรู๎ในการสอบภาค ก. นําไปใช๎ในงานราชการได๎อยํางไร 

1. อนุกรม 9 

2. คณิตศาสตร๑ทั่วไป 29 

3. โอเปอร๑เรต 51 

4. ตาราง 59 

5. อุปมาอุปไมย 77 

6. เงื่อนไขสัญลักษณ๑ 107 

7. เงื่อนไขทางภาษา 121 

8. สดมภ๑ 131 

9. การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ 139 

10. ข๎อมูลเพียงพอ 157 

11. การเรียงประโยค 163 

12. การใช๎คํา 175 

13. บทความส้ัน 199 

14. ภาษาอังกฤษ 217 
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อนุกรม 



สงวนลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัตลิิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 __________________________________________________________ 
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 อนุกรม (series) คือการหาความสัมพันธ๑ของตัวเลขท่ีให๎มา และต๎องมีความสัมพันธ๑ใน
ลักษณะไปในทิศทางเดียวกันและคําตอบของอนุกรมคือตัวถัดไปหรือตัวสุดท๎าย ซึ่งวิธีในการหา
อนุกรมจะไมํตายตัวขึ้นอยูํกับความสัมพันธ๑ของกลํุมตัวเลขนั้นๆ  

  วิธีคิดหรือเชาวน์ปัญญา 

 วิธีคิดในการทําข๎อสอบอนุกรมนั้นเมื่อเราเห็นข๎อสอบหรือแบบทดสอบต๎องคิดหรือลําดับ
ความคิดกํอนเลยวําเป็นอนุกรมแบบใด เพิ่มข้ึนแบบคงท่ี เพิ่มข้ึนสลับตัว เลขยกกําลัง หรือรูปแบบ
อื่นๆ หรือไมํ คนท่ีทําข๎อสอบอนุกรมได๎เร็วพอเห็นข๎อสอบเขาจะคิดในหัวทันทีเลยวําเป็นอนุกรมใน
รูปแบบใด เมื่อเป็นเชํนนี้ เราจึงต๎องมาศึกษาและจํารูปแบบอนุกรมท้ัง 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 
 

13 
 

16     

 +3  +3  +3  +3      

และในการเพิ่มขึ้นนั้นข๎อสอบอาจเพิ่มจํานวนมากหรือน๎อยไมํเทํากัน และการเว๎นระยะหํางอาจจะ
ไมํเทํากันแตํเป็นการเพิ่มขึ้นในสัดสํวนท่ีเทํากันตลอดไป ดังตัวอยํางตํอไปนี้ 

4 8 12 16 …             
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12 
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 +4  +4  +4  +4      

 

5 10 15 20 …             
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