คานา
หนังสือคูํมือเตรียมสอบภาคความรู๎ความสามารถทั่วไปเลํมนี้ เรียบเรียงโดยผู๎ที่สอบผําน
ภาคความรู๎ความสามารถทั่วไป หรือ ภาค ก. ที่สอบผํานทั้ง 3 ระดับ ได๎แกํ ระดับ 1 (ปวช.) ระดับ
2 (ปวส.) และระดั บ 3 (ปริ ญ ญาตรี ) เป็ น หนั ง สื อ เลํ ม แรกและเลํ ม เดี ย วก็ ไ ด๎ ที่ เ รี ย บเรี ย งจาก
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 จากที่เคยได๎สัมผัสและพูดคุย พบวําคนที่สอบผํานภาค ก. แล๎วก็มักจะสอบ
ผํานตลอด ตํางจากคนที่สอบไมํผําน สอบกี่ทีก็ไมํผําน ทําไมจึงเป็นเชํนนั้น
ผู๎เรียบเรียงกลําวไว๎อยํางนําสนใจวํา คนที่จะสอบผํานนั้น อย่าจาข้อสอบ เพราะข๎อสอบที่
อํานในหนังสือไมํมีทางที่จะไปปรากฏในตอนเข๎าห๎องสอบอยํางแนํนอน มีวิธีเดียวคือต้องทาความ
เข้าใจ “วิธีคิด” หรือ “วิธีการ” นาไปลงมือทาในวันสอบจริง เทํานั้นถึงจะสอบผํานได๎
ความสําเร็จไมํเคยรอคอยใคร
ขอบคุณที่ตัดสินใจซื้อหนังสือเลํมนี้ กล๎าตัดสินใจทําในสิ่งที่ไมํเหมือนคนสํวนใหญํ เพราะ
จํา นวนคนที่ ประสบความสํ าเร็จ มีแ นวโน๎ มเป็น ไปตามกฎของพาเรโต๎ และหวัง เป็ นอยํา งยิ่ ง วํ า
หนังสือเลํมนี้จะมีสํวนชํวยให๎ผู๎อํานทุกคนประสบความสําเร็จในการสอบภาค ก. หนํวยงานราชการ
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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
แตํเนื่องจากการสอบภาคความรู๎ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) นั้นมีผู๎เข๎าสอบจํานวนมาก
และยากที่จะวัดความสามารถของผู๎เข๎ าสอบทุกคนให๎ครบทั้ง 7 ด๎า น จึง ได๎นําเฉพาะด๎านที่ มี
ความสําคัญ1เพียง 3 ด๎านที่สามารถใช๎วัดผลโดยวิธีการสอบข๎อเขียนมาเพื่อความเหมาะสมและ
สามารถวัดผลผู๎สอบได๎ทุกคน
ถ๎าเรานําหลักสูตรและวิธีการสอบแขํงขันภาค ก. ตามประกาศรับสมัครสอบ มาแบํงตาม
ความสามารถทางสมองของมนุษย๑ทฤษฎี ของเทอร๑สโตนออกเป็น 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 เพราะยากที่จะวัดความสามารถของผูเ๎ ข๎าสอบได๎
ครบทุกคน เชํน ด๎านความสามารถด๎านความจํา Memory Factor ต๎องแจกข๎อสอบให๎ผู๎สอบอํานบทความ แล๎วดําเนินการเก็บ
ข๎อสอบ แล๎วทดสอบวําผมเข๎าสอบจําอะไรได๎บ๎างในบทความที่ให๎อําน

2. การคิดหาความสัมพันธ๑เชื่อมโยงของคํา ข๎อความ และการหาข๎อยุติหรือข๎อสรุปอยําง
สมเหตุสมผลจากข๎อความ สัญลักษณ๑ สถานการณ๑ หรือแบบจําลอง จัดอยูํในกลุํม ความสามารถ
ด้านเหตุผล Reasoning factor
3. การเลือกใช๎คําหรือกลุํมคํา การเรียงข๎อความ การเขียนประโยคได๎ถูกต๎องตามหลัก
ภาษา และการอํานและการทําความเข๎าใจบทความ หรือข๎อความ การสรุปความ การตีความ จัด
อยูํในกลุํมความสามารถด้านภาษา Verbal Factor
และตั้ง แตํปี 2557 สํานักงาน ก.พ. ได๎บรรจุวิ ชาภาษาอัง กฤษเข๎าไปในหลักสูตร ทําให๎
หนํวยงานที่เปิดสอบภาค ก. ที่อิงหลักเกณฑ๑การสอบของ ก.พ. ต๎องสอบภาษาอังกฤษด๎วย จึงทําให๎
วิชาภาษาอังกฤษเป็นด๎านที่ 4
ในหนังสือเลํมนี้เราจะนําความสามารถทั้งหมด 4 ด๎าน ข๎างต๎นมาใช๎ในการศึกษาและฝึกทํา
ข๎อสอบเพื่อที่ผู๎อํานจะได๎ทําความเข๎าใจได๎โดยงําย และไมํเขวออกนอกเส๎นทางเพื่อโอกาสในการ
สอบผํานมากที่สุด และจากความสามารถทั้ง 4 ด๎านทําให๎เราพอเข๎าใจได๎วํา การสอบภาคความรู๎
ความสามารถทั่ ว ไป (ภาค ก.) นั้ น ก็ เ พื่ อ วั ด ความสามารถทางสมองของผู๎ ที่ เ ตรี ย มตั ว จะเป็ น
ข๎าราชการนั้นเอง

ความหมายของการสอบ ภาค ก.
ผู๎เรียบเรียงเชื่อวําเหตุผลหนึ่งที่ผู๎สอบไมํสนใจอํานหนังสือ ก็คือเกิดความสงสัย วําสอบแล๎ว
นําไปใช๎อยํางไร หรือ ได๎อะไรจากการสอบภาค ก. เพราะความสงสัยนี่เองเลยทําให๎ผู๎สอบไมํ มี
เปูาหมาย หรือหมดกําลังใจในการอํานหนังสือ
การสอบเข๎ารับราชการโดยวิธีการสอบแขํงขันนั้นผู๎สอบต๎องสอบทั้งหมด 3 ภาค คือภาค
ความรู๎ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู๎ความสามารถเฉพาะตําแหนํง (ภาค ข.) และภาค
ความรู๎ความสามารถที่ใช๎เฉพาะตําแหนํง (ภาค ค.) และโดยปกติการสอบภาคความรู๎ความสามารถ
ทั่วไป ก.พ. จะเป็นผู๎ดําเนินการสอบ เหมือนที่ผู๎อํานกําลังอํานเพื่อเตรียมตัวในตอนนี้นั้นเอง สํวน
การสอบภาค ข. และภาค ค. หนํวยงานราชการที่ต๎องการบุคลากรมาทํางานในตําแหนํงตํางๆ จะ
เปิดสอบเอง เชํน กรมการปกครองต๎ องการเจ๎าพนักงานปกครอง (ปลัดอําเภอ) ก็จะดําเนินการ
สอบภาค ข. และภาค ค. เอง หรือกรมการพัฒนาชุมชน ต๎องการบุคลากรมาทํางานในตําแหนํง
นักพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ก็จะดําเนินการสอบทั้งภาค ข. และภาค ค.
สํวนการนํา หนังสือรับรองผลการสอบผํานภาค ก. ไปใช๎นั้น หลังจากที่เราได๎รับหนังสือ
รับรองผลการสอบภาค ก. แล๎วนั้น ให๎เรารอฟังขําวประกาศรับสมัครสอบภาคความรู๎ความสามารถ
เฉพาะตําแหนํง (ภาค ข.) โดยในประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเข๎ารับราชการนั้นก็จะมีคุณสมบัติ
อยูํข๎อหนึ่ง คือ ผู๎ที่สมัครสอบได๎นั้นต๎องเป็นผู๎ที่สอบผํานภาคความรู๎ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ของ ก.พ. และต๎องเป็นผู๎ที่ได๎รับวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนํงด๎วย เชํน ถ๎าจะสมัครสอบ
ตําแหนํงเจ๎าพนักงานปกครอง (ปลัดอําเภอ) นอกจากจะมีหนังสือรับรองผลสอบภาค ก. แล๎วต๎องมี
วุฒิทางรัฐศาสตร๑ รัฐประศาสนศาสตร๑ หรือกฎหมาย (นิติศาสตร๑) หรือถ๎าจะสมัครสอบในตําแหนํง
นักพัฒนาชุมชน ก็ต๎องมีหนังสือรับรองผลสอบภาค ก. และต๎องมีวุฒิปริญญาตรี สาขาใดก็ได๎เพราะ
รับผู๎จบทุกสาขา
ตัวอยํางเชํน นาย ก. จบปริญญาตรีสาขาการเงินการบัญชี และมีหนังสือรับรองผลการ
สอบ ภาค ก. ถ๎าจะสมัครสอบตําแหนํงเจ๎าพนักงานปกครอง (ปลัดอําเภอ) และนักพัฒนาชุมชน ก็
สามารถสมัครได๎เพียงตําแหนํงเดียวเทํานั้นคือตําแหนํงนักพัฒนาชุมชน แตํถ๎านาย ก. จบปริญญา
ตรีสาขารัฐศาสตร๑ และมีหนังสือรับรองผลการสอบ ภาค ก. ถ๎าจะสมัครสอบตําแหนํงเจ๎าพนักงาน
ปกครอง (ปลัดอําเภอ) และนักพัฒนาชุมชน ก็สามารถสมัครได๎ทั้ง 2 ตําแหนํงนั้นเอง

_______ว.วิชาการ : คู่มือเตรียมสอบภาค ก. หน่วยงานราชการ (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 วําหนังสือที่เราพิมพ๑นั้นใช๎คําได๎รัดกุมตาม
หลักภาษาทางราชการหรือไมํ และกํากวม ผิดหลักภาษาไทยหรือไมํ
2. ความรู๎ในการสรุปความ การอํานและการทําความเข๎าใจบทความ หรือข๎อความ ก็จะ
นํามาใช๎เ วลาที่ มีห นัง สือ รับ เข๎ ามาจากภายนอก เชํ น ข๎อ สั่ ง การของหั วหน๎า สํว นราชการ หรื อ
หลักเกณฑ๑และแนวทางการปฏิบัติตํางๆ บางครั้งหนังสือมีความยาวถึง 10 หน๎ากระดาษ หลังจาก
ที่อํานเสร็จแล๎วเราต๎องสรุปให๎ได๎วํา เนื้อหาในหนังสือที่แจ๎งมาสรุปวําอยํางไร หรือให๎เราดําเนินการ
อยํางไร
3. ความรู๎ในการหาข๎อยุติหรือข๎อสรุปอยํางสมเหตุสมผล บางครั้ง ในงานราชการก็จะมี
ปัญหาให๎คิด หรือให๎เราแก๎ปัญหาอยูํตลอดเวลา อยํางเวลาเข๎ารํวมการประชุมก็มักจะมีข๎อถกเถียง
กันในงาน ก็มีความจําเป็นที่จะต๎องใช๎เหตุผล หรือหาข๎อยุติ ในเรื่องนั้นๆ ให๎ได๎ การฝึกใช๎เหตุผลจึง
มีความสําคัญมากในการทํางานราชการ และเพื่อแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนให๎ประชาชนด๎วย
4. ความรู๎ในการประยุกต๑ใช๎ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร๑ หรือการแก๎ปัญ หาเชิง
ปริมาณ และข๎อมูลตํางๆ มีความจําเป็นเพราะงานราชการก็เหมือนงานทั่ว ไป ต๎องมีตัวเลขให๎
คํานวณ เชํน การคํานวณรายได๎ร ายจํายเงิ นงบประมาณ การคํา นวณเงิน เดือ น การเลื่อ นขั้ น
เงินเดือน
จากตัวอยํางที่ยกมาให๎เป็นกรณีศึกษากัน ก็พอที่จะทําให๎ผู๎อํานหนัง สือสอบภาคความรู๎
ความสามารถทั่วไป ได๎เข๎าใจวําการสอบเข๎ารับราชการไมํวําจะเป็น ภาค ก. ภาค ข. หรือภาค ค.
ล๎วนมีความสําคัญทั้งสิ้นและเป็นเครื่องบงชี้ได๎วําผู๎ที่จะรับราชการได๎นั้นจะต๎องเป็นผู๎ที่มีความรู๎
ความสามารถครบถ๎วนอยํางแท๎จริง

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

สารบัญ
หน๎า
คํานํา
ทําไมต๎องสอบภาค ก.
ความหมายของการสอบภาค ก.
ความรู๎ในการสอบภาค ก. นําไปใช๎ในงานราชการได๎อยํางไร
1. อนุกรม

9

2. คณิตศาสตร๑ทั่วไป
3. โอเปอร๑เรต

29
51

4. ตาราง

59

5. อุปมาอุปไมย

77

6. เงื่อนไขสัญลักษณ๑
7. เงื่อนไขทางภาษา
8. สดมภ๑

107
121
131

9. การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ
10. ข๎อมูลเพียงพอ

139
157

11. การเรียงประโยค

163

12. การใช๎คํา
13. บทความสั้น

175
199

14. ภาษาอังกฤษ

217

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตลิ ิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 __________________________________________________________

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

อนุกรม

9

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตลิ ิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 __________________________________________________________

อนุกรม (series) คือการหาความสัมพันธ๑ของตัวเลขที่ให๎มา และต๎องมีความสัมพันธ๑ใน
ลักษณะไปในทิศทางเดียวกันและคําตอบของอนุกรมคือตัวถัดไปหรือตัวสุดท๎าย ซึ่งวิธีในการหา
อนุกรมจะไมํตายตัวขึ้นอยูํกับความสัมพันธ๑ของกลุมํ ตัวเลขนั้นๆ

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
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12
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16
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20
+4
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