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แนวขอสอบ เร่ือง อปุมาอุปไมย 
 

 
 

ขอ 1  กลองใสดินสอ : ปากกา     ?  :  ? 
  ก. ดินสอ  : ยางลบ    ข. สมุด : กระดาษ 
  ค. กระเปาสตางค : เงิน   ง. สมุด : กระเปา 
  ตอบ  ค. กระเปาสตางค : เงิน 
  แนวคิด กลองใสดินสอใสอุปกรณ ปากกา 
    เชนเดียวกับกระเปาสตางค ใสเงิน 

ขอ 2  หองนอน : เตียง  ?  :  ? 
  ก. เกาอี้ : โตะ     ข. มหาสมุทร : แมนํ้า 
  ค. แจกัน : โตะ    ง. ตู : เส้ือผา 
  ตอบ  ง. ตู : เส้ือผา 
  แนวคิด เตียง วางไวในหองนอน 
    เส้ือผา ใสไวในตู 

ขอ 3  แจกัน : ดอกไม   ?  :  ? 
  ก. ตูไปรษณีย : จดหมาย   ข. เกสร : ผีเส้ือ 
  ค. ผูหญิง : เส้ือผา    ง. ทิชชู : ไมจ้ิมฟน 

  ตอบ  ก. ตูไปรษณีย : จดหมาย 
  แนวคิด ดอกไมใสไวในแจกัน 
    เชนเดียวกับ จดหมายใสในตูไปรษณีย 

ขอ 4  ขวดนํ้า : แกวนํ้า  ?  :  ? 
  ก. ดอกไม : เกสร    ข. หมอขาว : จาน 
  ค. เส้ือ : สตรี     ง. หมี : สวนสัตว 
  ตอบ  ข. หมอขาว : จาน 
  แนวคิด  แกวนํ้าเปนภาชนะใสนํ้า  
    เชนเดียวกับจานเปนภาชนะใส 
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ขอ 5  ถุงเทา : รองเทา   ?  :  ? 
  ก. ชอนสอม : ตะเกียบ   ข. ถวย : ชอน 
  ค. หลอด : แกวนํ้า    ง. ที่คาดผม : แวนตา 
  ตอบ  ก. ชอนสอม : ตะเกียบ 
  แนวคิด ถุงเทา  กับรองเทาใชกับสวมใสเทาทั้งคู 
    ชอนสอม กบัตะเกียบ ใชตักและคีบอาหาร 

ขอ 6  เทียนไข : ตะเกียง   ?  :  ? 
  ก. เส้ือผา : ผูหญิง    ข. ไฟฉาย : ลูกเสือ 
  ค. โรงเรียน : มหาวิทยาลัย   ง. ประภาคาร : เรือเดินสมุทร 
  ตอบ  ค. โรงเรียน : มหาวิทยาลัย  
  แนวคิด เทียนไข และตะเกียง ใหแสงสวาง 
    โรงเรียนและมหาวิทยาลัยใหความรู  

ขอ 7  มนุษย : ลําไส    ?  :  ? 
  ก. ไมโครโฟน : ขาตั้ง    ข. โตะ : เกาอี้ 
  ค. ตนไม : ลําตน    ง. คอมพิวเตอร : เมนบอรด 

  ตอบ  ง. คอมพิวเตอร : เมนบอรด 
  แนวคิด ลําไสเปนสวนหน่ึงของรางกายมนุษย 
    เมนบอรดเปนสวนหน่ึงของคอมพิวเตอร 

ขอ 8  โรงแรม : นักทองเที่ยว  ?  :  ? 
  ก. เตียง : หองนอน    ข. เตน : ลูกเสือ 
  ค. หุบเขา : ทะเล    ง. บาน : วัด 

  ตอบ  ข. เตน : ลูกเสือ 
  แนวคิด นักทองเที่ยว พักที่โรงแรม 
    ลูกเสือพักที่เตน 

ขอ 9  ตํารวจ : โจร    ?  :  ? 
  ก. ผูพพิากษา : ศาล    ข. ปปส. : ผูรํ่ารวยผิดปกติ 
  ค. แมว : สุนัข     ง. ครู : นักเรียน 

  ตอบ  ข. ปปส. : ผูรํ่ารวยผิดปกติ 
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ความสามารถทางดานเหตุผล 
การสรุปเหตผุลตามหลักตรรกศาสตร แบงได  5  ประเภท 

1. การสรุปเหตผุลแบบมีเงื่อนไข 

 ขอความที่โจทยกําหนดมา คําถาม คําตอบ 

 เหต ุ ผล เหต ุ ผล 

กรณีที่ 1 ถาฝนตก แลวแดดออก วันน้ีฝนตก ดังน้ัน วันน้ีแดดออก 
 

 เหต ุ ผล ไมใช (ผล) ไมใช (เหตุ) 

กรณีที่ 2 ถาฝนตก แลวแดดออก 
วันนี้แดดไมออก 

ดังน้ัน 
วันน้ีฝนไมตก 

 
 เหต ุ ผล ผล สรุปไมได 

กรณีที่ 3 ถาฝนตก แลวแดดออก วันนี้แดดออก สรุปแนนอนไมได 
 

 เหต ุ ผล ไมใช (เหตุ) สรุปไมได 

กรณีที่ 4 ถาฝนตก แลวแดดออก วันนี้ฝนไมตก สรุปแนนอนไมได 
 
 

1. ถาฝนตกแลว  แดดจะออก  วันน้ีฝนตก  ฉะนั้น 
1)    วันน้ีแดดไมออก    2)    วันน้ีแดดออก    
3)    วันน้ี  ฟารอง    4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบ 2 

2. ในนาตองมีขาว  ที่ของฉันไมมีขาว  ฉะนัน้ 
1)    ขาวตายหมด    2)    นาของฉันไมมีขาว    
3)    ที่ของฉนัไมใชนา    4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบ 3 

3. เสมาไปโรงเรียน  เสมาจะไดรับความรู  แตเสมาไมไดไปโรงเรียน  ฉะนั้น 
1)    เสมาโง     2)    เสมาขี้เกียจ    
3)    เสมาไมไดรับความรู   4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบ 4 

4. หากรัฐบาลขึน้ราคาน้ํามัน  เรไรจะเลิกใชรถยนต  เรไรเลิกใชรถยนต  ฉะนั้น 
1)    รัฐบาลขึน้ราคาน้ํามัน   2)    รัฐบาลไมขึ้นราคาน้ํามัน   
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3)    รัฐบาลอาจจะขึ้นราคาน้ํามัน  4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบ 4 

5. ฤดูมรสุมทําใหฝนตกหนัก  ฝนตกหนักทาํใหนํ้าทวม  แตวันน้ีนํ้าไมทวม 
1)    วันน้ีไมใชฤดูฝน    2)    วันน้ีไมใชฤดูมรสุม    
3)    วันน้ีไมมีฝน    4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบ 2 

2. การสรุปเหตผุลแบบเชงิบงัคับ 

6. นกทุกตวับินได  หนูเปนนก  ขอสรุปใดเปนจริง 
1)    หนูบินไมได    2)    หนูบินได    
3)    หนูไมใชนก    4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบ 2 

7. สุนัขเปนสตัวที่มีเขา  เจาปุยเปนสุนัข  ขอสรุปใดเปนจริง 
1)    เจาปุยมีเขา    2)    เจาปุยไมมีเขา    
3)    เจาปุยเหาได    4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบ 1 

8. นักวิทยาศาสตรทุกคนฉลาด  อะตอมฉลาด  ขอสรุปใดเปนจริง 
1)    อะตอมเปนนักวิทยาศาสตร  2)    อะตอมเปนนักฟสิกส    
3)    อะตอมไมไดเปนนักวทิยาศาสตร 4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบ 4 

9. ตํารวจบางคน  ด่ืมสุรา  ปรีชาเปนตํารวจ  จะสรุปไดวา 
1)    ปรีชาด่ืมสุรา   2)    ปรีชาไมด่ืมสุรา    
3)    ปรีชาด่ืมสุราหรือไมด่ืมสุรา  4)    ถูกทั้งขอ 1  และ 2 
ตอบ 3 

3. การสรุปเหตผุลแบบเปรยีบเทียบ 

10. แดงสูงกวาดํา  ดําสูงกวาขาว  ขาวสูงเทากับเขียว  ใครสูงที่สุด 
1)    แดง    2)    เขียว    
3)    ดํา     4)    ขาว 
ตอบ 1 

11. สมพรแกกวาสมศรี  สมโชคออนกวาโชคดี  โชคดีออนกวาสมศรี  ใครอายุนอยที่สุด 
1)    สมพร    2)    สมศรี    
3)    สมโชค    4)    โชคดี 
ตอบ 3 

4. การสรุปเหตผุลแบบเลือกอยางใดอยางหนึ่ง 
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12. เที่ยงนี้  เขากนิขาวหรือกินกวยเตี๋ยว  แตเขาไมกินขาว  ฉะนั้น 
1)    เขากินกวยเตี๋ยว   2)    เขาไมกินกวยเตี๋ยว    
3)    เขาไมกิน    4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบ 1 

13. ตอนเชา  ฉันด่ืมชาหรือกาแฟทุกวัน  เชาน้ีฉันไมไดด่ืมชา 
1)    ฉันด่ืมนํ้าสม   2)    ฉันด่ืมกาแฟ    
3)    ฉันไมไดด่ืมกาแฟ   4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบ 2 

5. การสรุปเหตผุลแบบสรุปไมได 

14. พอเปนครู  แมเปนแพทย  ฉะน้ันลูกมีอาชีพอะไร 
1)    ครู     2)    ตํารวจ    
3)    แพทย    4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบ 4 

15. พอเปนคนขยนั  แมเปนคนประหยัด  ฉะนั้นลูกจะเปนอยางไร 
1)    ขยัน    2)    ประหยดั    
3)    ขยันและประหยัด   4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบ 4  

 
 

แบบทดสอบ 
1. ในการสอบวชิาภาษาไทย  มีนักเรียนเขาสอบ  10  คน  ไดคะแนนดังน้ี  10,  13,  17,  12,  10,  13,  

11,  19,  20  และ  12  คาเฉลี่ยของนักเรียนกลุมน้ีเปนเทาไร 

ก. 15.6               ข.   15.3    
ค. 13.8                  ง.   13.7 

2. ชั่งนํ้าหนักนักเรียนกลุมหน่ึงไดคานํ้าหนักดังน้ี 42, 48, 51, 55, 40, 38, 41, 44, 42, 55  กิโลกรมั 
คาเฉลี่ยของนักเรียนกลุมน้ีเปนเทาไร 

ก. 44.7                       ข.   45.6    
ค. 48.5                    ง.   50.0 

3. ถา  13   เปนคาเฉลี่ยของ  8,  9,  12,  18  และ  x  แลว  x  มีคาเปนเทาไร 
ก.15                          ข.   16     
ค.   17                        ง.    18 
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4. ผลการสอบปลายภาคของอนันตทั้งหมด  5  วิชา   โดยใน  4  วิชา   ปรากกวาเขาสอบไดคะแนน
ดังน้ี  79 , 87 , 92  และ  96  คะแนน   ถาเขาตองการไดคะแนนรวมเฉลี่ยทุกวิชาเทากับ  90  
คะแนน   เขาจะตองสอบวชิาที่  5   ใหไดก่ีคะแนน 

ก. 79  คะแนน    ข.   87  คะแนน   
ค. 92  คะแนน    ง.   96  คะแนน 

5. ความสูงของนักเรียนนายรอยตํารวจจํานวน 9 คน โดยมีหนวยเปนเซนติเมตร และมีขอมูลดังตอไปน้ี   
175 , 173  , 172 , 176 , 177 , 178 , 174 , 173, 172   อยากทราบวา ความสูงของนักเรียนนาย
รอย  มีคามัธยฐาน (Median) เทาไร 

ก. 172.50 เซนติเมตร   ข.  173.63 เซนติเมตร  

ค.   174.0 เซนติเมตร   ง.   175.5 เซนติเมตร 

6. ความสูงของนักเรียนนายรอยตํารวจจํานวน 10 คน โดยมีหนวยเปนเซนติเมตร และมีขอมูล
ดังตอไปน้ี  175 , 173 , 179 , 172 , 176 , 177 , 178 , 174 , 173, 172   อยากทราบวา ความสูง
ของนักเรียนนายรอยมีคามัธยฐาน (Median) เทาไร 

ก.  172.50 เซนติเมตร   ข.   173.63 เซนติเมตร  
ค.  174.50 เซนติเมตร   ง.   175.63 เซนติเมตร 

7. กําหนดชุดขอมูลมีคาสังเกต   1 , 2 , 3 , 1 , 2 , 3 , 4 , 1 , 2 , 5  ฐานนิยมของขอมูลชุดดังกลาวคือ 
ก. 1     ข.   2    
ค. 3     ง.   ทั้ง 1 และ 2 

8. กําหนดชุดขอมูลมีคาสังเกต 1 , 2 , 3 , 1 , 2 , 3 ,   4 , 1 , 2 , 5  พิสัยของขอมูลชดุดังกลาวคือ 
ก. 1                               ข.    2    
ค. 3                          ง.   4 
 

9. ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของ 12,16,20 มีคาตางกันอยูเทาใด 
ก. 236     ข.   214    
ค.  156     ง.  124        
        

10. จงหา  ห.ร.ม.  ของ  216,  180  และ  60 
ก. 12     ข.  18    
ค.  36     ง.  180 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

ง ข ง ง ค ค ง ง ก ก 
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การคํานวณหาพ้ืนที่และปริมาตร 

1. พ.ท. ∆ สูงฐาน××=
2
1

 

2. พ.ท. ∆   เม่ือกําหนดดานทั้ง  3  ให 

A,  B,  C  เปนดานทั้ง  3  และ  
2

CBAD ++
=  

พ.ท. ∆ ( )( )( )CDBDADD −−−=  

3. พ.ท. □ จัตุรัส  ( )มเสนทแยงมุ
2
1

  หรือ  ดานดาน ××=  

4. พ.ท. □ ผืนผา  ยาวกวาง×=  

5. พ.ท. □ คางหมู  ( ) ูขนานผลบวกดานคสูง
2
1

  ××=  

6. พ.ท. □ ขนมเปยกปูน  ( ) นทแยงมุมผลบวกของเส
2
1

 ×=  

7. พ.ท. □ ดานขนาน   สูงฐาน×=  

8. พ.ท. □ ดานไมเทา  ( ) ( ) นกิ่งผลบวกของเสมเสนทแยงมุ
2
1

  ××=  

9. พ.ท. วงกลม  2rπ=  
10. เสนรอบวงของวงกลม  rπ2=  

11. พ.ท. ผิวทรงกลม  2rπ4=  

12. พ.ท. วงแหวน  รัศมีวงใน  r ,รัศมีวงนอก2R ==⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −= Rr ;2π  

13. ปริมาตรทรงกลม  3rπ
4
3

=  

14. ปริมาตรทรงกระบอก  h2rπ=  

15. ปริมาตรกรวยเหลี่ยม  สูงพื้นท่ีฐาน
3
1

  ××=  

16. ปริมาตรทรงเหลี่ยมลูกเตา  3ดาน  =  
17. ปริมาตรทรงเหลี่ยมผืนผา  สูงยาวกวาง  ××=  

18. ผลบวกของมุมภายในรูปหลายเหลี่ยม  ( ) จํานวนมุม2-n180  == n;  

19. มุมภายในหนึ่งมุมของรูปหลายเหลี่ยมดานเทา  
( )
n

2-n180
  =  

 
 



      10     

16. วงกลมหนึ่งมีเสนรอบวงยาว 22 น้ิวจะปจจุบันลงในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสไดพอดี สี่เหลี่ยมนั้นมีพ้ืนที่ก่ี

ตารางนิ้ว 

1)    36      2)    49    
3)    64      4)    81 

วิธีทํา  สูตร เสนรอบวงของวงกลม   r2π=  และ 
7

22=π  

   r2π22 =  

   r
7

22222 ××=  

   72r =  

พ.ท.□จัตุรัส
 

( )มเสนทแยงมุ
2
1  หรือ  ดานดาน ××=  

  4977 =×=  
 

17. สี่เหลี่ยมผืนผา  ABCD  มีพ้ืนที่  80  ตารางฟุต   ถาดาน  DE =  
4
1 DC   แลวสามเหลี่ยม  ADE   

จะมีพ้ืนที่ก่ีตารางฟุต 

วิธีทํา เน่ืองจาก ดาน  DE  =  
4
1 DC  แสดงวาดาน  DC  แบงออกเปน  4  สวน 

 และ    สี่เหลี่ยมผืนผา  ABCD  มีพ้ืนที่  80  ตารางฟุต แบงออกเปน  4  สวน 
   จึงไดสวนละ  20  ตารางฟุต  สามเหลี่ยม  ADE  จึงมีพ้ืนที ่ 10  ตารางฟุต 
1) 8     D             E   C 

2) 10 

3) 12     A    B 

4) 14 

18. สระรูปวงกลมเสนผาศูนยกลาง  56  ฟุต  ถาขอบสระมีทางเดินกวาง  7  ฟุต  เทากันตลอดทางเดินมี

พ้ืนที่เทาใด 

1)  1,320  ตารางฟุต  
2)  1,348  ตารางฟุต  
3)  1,364  ตารางฟุต  
4)  1,386    ตารางฟุต 
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วิธีทํา สระมีเสนผาศนูยกลาง   56   ฟุต  ดังน้ัน  รัศมี(r)   =   28   ฟุต 
 ทางเดินกวาง   7   ฟุต       ดังน้ัน    รัศมี(R)   =   28  +  7  =  35  ฟุต 

 พ.ท.วงกลม 2Rπ= 2rπ−  

  ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −= 2r2Rπ  

  ( ) ( ) ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −= 228235

7
22

 ( ) 1,3867841,225
7

22 =−=  

 

19. สระนํ้ากวาง 5 เมตร ยาว 8 เมตร และลกึ 3 เมตร มีนํ้าต่ํากวาขอบสระ 1 เมตร อยากทราบวามีนํ้าอยู
เปนปริมาตรเทาเทาไร 

1)  60    
2)  80    
3)  100    
4)  120 

 
 

วิธีทํา ปริมาตรทรงเหลี่ยมผืนผา สูงยาวกวาง  ××=  

    802      8          5     =××=  
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การวิเคราะหสรุปเหตุผลทางโอเปอรเรต (Operate) 
 

1. Operate  แบบตัวเลข 
 

1.  2  *  3 =   7 
  4  *  5 =   21 
  3  *  4 =   ? 

ก. 11  ข.  12  ค.  13  ง.  14  < หนายกกาํลังสองแลวนํามาบวกกับหลัง> 
 

2.  2  *  3 =   11 
  4  *  5 =   29 
  3  *  4 =   ? 
 ก.   17  ข.  18  ค.  19  ง.  20  < หลังยกกําลังสองแลวนํามาบวกกับหนา> 
 

3. 2  *  3 =   15 
  4  *  5 =   45 
  3  *  4 =   ? 
 ก.  22  ข.  24  ค.  26  ง.  28  < หนาบวกกับหลังแลวนํามาคูณกับหลัง>  
 

2. Operate  แบบตัวแปร 
 

4.  2  *  3 =   7 
 A  *  5 =   21 
 3  *  4 =   13 

 ก.   3  ข.  4  ค.  5  ง.  6  < หนายกกาํลังสองแลวนํามาบวกกับหลัง> 

 
5.  2  *  3 =   11 

  4  *  A =   29 
  3  *  4 =   19 
 ก.   3  ข.  4  ค.  5  ง.  6  < หลังยกกําลังสองแลวนํามาบวกกับหนา> 
 

6.  2  *  A =   15 
 4  *  5 =   45 
 3  *  4 =   28 

 ก.   3  ข.  4  ค.  5  ง.  6  < หนาบวกกับหลังแลวนํามาคูณกับหลัง> 
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ตาราง  กราฟ  และแผนภูมิ 
เทคนิคการทําขอสอบแบบตาราง 

1. ใหยุบตวัเลขใหเหลือเพียง  2  หรือ  3  หลัก 

2. ถาโจทยถามมากกวาหรือนอยกวาใหนําเลขมาลบกันกอนแลวคอยคํานวณตวัเลข 

3. ถาโจทยใหหาชวงระหวางป  และมีคําวาโดยเฉลี่ย  ใหหารดวยจํานวนป 

4. สูตรการคํานวณ  ใหดูในเรื่องรอยละเปอรเซ็นต 

คําสั่ง  ในขอสอบจะประกอบดวยขอมูลชุดหน่ึงในรูปขอตารางและในแตละขอจะมีคําถามกับตวัเลือก  1 – 4  
มาใหใหศึกษาขอมูลที่กําหนดแลวนําความรูที่ไดจากขอมูลดังกลาวมาพิจารณาตอบคําถาม 

ตารางที่  1  พ้ืนที่เพาะปลูกชนิดตางๆ แยกตามภาคป  2552 
                         หนวย  :  ไร 

ภาค ขาวโพด ยาสูบ ถ่ัวเขียว ขาวจาว 

เหนือ 28,862 38,438 32,882 99,990 
กลาง 34,280 42,495 28,889 126,440 
ใต 28,975 32,735 36,250 94,123 

ตะวันออกเฉยีงเหนือ 27,364 31,295 33,330 94,789 
 

1. ภาคใตมีพ้ืนทีเ่พาะปลูกยาสบูคิดเปนก่ีเปอรเซ็นตของพื้นที่เพาะปลกูขาวจาว 

1.  27 %     2.  35 %    
3.  42 %     4.  63 % 

2. ภาคใดมีพ้ืนที่การเพาะปลูกของพืชทุกชนิดรวมกันนอยที่สุด 

1.  ภาคเหนือ     2.  ภาคกลาง   
3.  ภาคใต     4.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3. พ้ืนที่การเพาะปลูกขาวจาวมากกวาพ้ืนทีก่ารเพาะปลูกถั่วเขียวอยูรอยละเทาใด 

1.  รอยละ  97         2.  รอยละ  117   
3.  รอยละ  217     4.  รอยละ  317 

4. พ้ืนที่การเพาะปลูกของภาคเหนือนอยกวาพ้ืนที่การเพาะปลูกของภาคกลางอยูรอยละเทาใด 

1.  รอยละ  13     2.  รอยละ  17   
3.  รอยละ  24                4.  รอยละ  32 

5. พ้ืนที่การเพาะปลูกขาวจาวของภาคเหนือรวมภาคใตคิดเปนรอยละเทาใดของภาคกลาง 

1.  รอยละ  65           2.  รอยละ  82   
3.  รอยละ  154     4.  รอยละ  215 
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แนวขอสอบการอานขอความ – สรุปความ – ตีความ 
 

บทความสัน้ 
1. นอกจากการเจรจาระหวางรัฐทั้งสองรัฐ  ซ่ึงเปนการติดตอระหวางรัฐเปนสวนใหญแลวการติดตอกัน

แบบหลายฝายพรอมกันก็มีมากขึ้น  ในรูปแบบของการประชุมนานาชาติเพ่ือตกลงกัน  ในปญหา

เฉพาะอยาง 

ขอความน้ีตีความอยางไร 

ก. ปจจุบันการตดิตอระหวางรฐัมีมากขึ้น 

ข. การเจรจาแบบหลายฝายนัน้ปญหาตองเก่ียวของกับทกุฝาย 

ค. การแกปญหาโดยการเจรจาแบบหลายฝายไดรับความนิยมมากขึ้น 

ง. วัตถุประสงคของการเจรจาแบบรับแบบหลายฝายตางกัน 

2. ความสับสนหรือไมเขาใจความหมายของคํา  ทําใหเลอืกใชคําผิดความหมายส่ือกันไมเขาใจ  เชนคํา

วาประชากร  ประชาชน  ประชาคม  แมจะมีความใกลเคียงกันแตหากใชผิดที่ก็ผดิความ 

ขอความขางตนสรุปไดอยางไร 

ก. คําวาประชากร  ประชาชน  ประชาคม  มีความหมายเหมือนกัน 

ข. คําที่มีความหมายเหมือนกันมักทําใหเกิดความสับสนและเขาใจความหมายไมตรงกัน 

ค. การใชคําที่มีความหมายใกลเคียงกันตองใชในที่เดียวกัน  จึงไมสับสน 

ง. การใชคําที่มีความหมายใกลเคียงกันหากไมเขาใจความหมายของคําทําใหสื่อกันไมเขาใจ 

3. การเก็บภาษอีากรน้ันเปนมาตรการสําคญัของรัฐบาลในการลดชองวางความเหลื่อมล้ําของคนจนและ

คนรวย 

ขอความน้ีตีความวาอยางไร 

ก. ความเหลื่อมล้าํของคนจนและคนรวยสามารถขจัดไดดวยวธิีการเก็บภาษีอากร 

ข. มาตรการสําคญัที่สุดของการเก็บภาษีอากรคือลดชองวางของฐานะในชนชั้นที่แตกตางกัน 

ค. การลดชองวางความเหลื่อมล้ําระหวางคนจนและคนรวยเปนมาตรการสําคัญของรัฐบาล 

ง. การเก็บภาษอีากรชวยใหชองวางระหวางชนชั้นที่ตางกันลดนอยลง 

 
“ อยาคิดวามนุษยเปนสวนหนึ่งและเปนสวนหนึ่งซ่ึงมีความหมายมากตอความยัง่ยืน  หรือลมสลาย

ของธรรมชาตจิงคิดวามนุษยไมเพียงเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติเทาน้ัน  แตมนุษยเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับ
ธรรมชาตทิั้งหมดดวย ” 

4. ขอใดเปนสาระสําคัญของขอความขางตน 

ก.  เราคือธรรมชาติ  และธรรมชาติ  คือเรา 
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 ข.  เรากับธรรมชาติเปนสวนหนึ่งของโลกทั้งหมด 
 ค.  เราเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติและมีผลตอธรรมชาต ิ
 ง.  เราเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติเทาน้ัน 

5. ขอใดอนุมานไดจากขอความขางตน 

ก.  การทําลายธรรมชาตเิทากับเปนการทําลายมนุษยเอง 
 ข.  การดํารงอยูและวิถชีีวติของมนุษยมีผลตอธรรมชาติมาก 
 ค.  ธรรมชาตไิมสามารถอยูไดอยางยั่งยืนหากปราศจากมนุษย 
 ง.  การทําลายของมนุษยแทจริงก็คือการทําลายธรรมชาติน่ันเอง 

6. ภาวะสังคมไทยในปจจุบันยงัเปดโอกาสใหคนพิการนอยมาก  ทั้งน้ีเพราะการเผยแพรความรูความ

เขาใจจากหนวยงานของภาครัฐบาลไปสูสาธารณชนยังไมกวางขวางเพียงพอ 

 สาระสําคัญของขอความน้ีคือขอใด 

ก. ทางเลือกและโอกาสของคนพิการ 

ข. สาเหตุที่คนพิการดอยโอกาส 

ค. การแกไขปญหาสังคมของรัฐบาล 

ง. การเผยแพรความรูความเขาใจจากหนวยงานของภาครัฐบาล 

7. ระบบคุณธรรมถูกนํามาใชในการบริหารงานบุคคลของระบบราชการไทยมาเปนเวลานานถึง 60 – 70 

ป แลว  แตการบริหารงานบุคคลตามหลักของระบบคุณธรรมก็ยังดําเนินไปอยางไมสมบูรณเรียบรอย  

ขอความน้ีสรุปไดวาอยางไร 

ก. ระบบคุณธรรมลมเหลวในการบริหารงานบุคคลของระบบราชการไทย 

ข. ระบบคุณธรรมไมเหมาะสมกับการบริหารงานบุคคลในระบบราชการไทย 

ค. การบริหารงานบุคคลในระบบราชการไทยตองใชระบบคุณธรรมใหมากขึ้น 

ง. การบริหารงานบุคคลในระบบราชการไทยยังไมเปนไปตามระบบคุณธรรมที่แทจริง 

8. จากการคนควาหลักฐานทางประวัตศิาสตรพบวาสตรีกรีซโบราณนิยมใชเคร่ืองสาํอางที่มีสารตะกั่ว

ผสมอยูและไดกัดผิวสตรียโุรปมาไมนอยกวาสามพันป  การกลาวถึงพิษของสารตะก่ัวที่ผสมอยูใน

เคร่ืองสําอางนี้มีมาตั้งแตสมัยกรีซโบราณ  ขอความน้ีตีความไดอยางไร 

ก. สตรีในสมัยโบราณไมไดตระหนักถึงพิษภัยของสารตะกัว่ 

ข. สตรีในสมัยโบราณรักสวยรกังามเหมือนสตรีในปจจุบนั 

ค. สตรีในปจจุบนัเลิกใชเคร่ืองสําอางที่มีสารตะกัว่ 

ง. สตรีไดรับอันตรายจากการใชเคร่ืองสําอางมานานแลว 
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แนวขอสอบ Microsoft  Word 
 
1. ไฟลงานที่ Save ดวยMicrosoft Word มีนามสกุลดังขอใด 
 ก.   docx     ข.   Xls    

ค.   .jpg     ง.   Ppt 
 ตอบ  ก. docx 
 
2 โปรแกรม  Microsoft Word  เหมาะสําหรับงานประเภทใด  

ก.  งานออกแบบกราฟฟก                 ข.  งานคํานวณ 
ค.  งานเอกสาร             ง.  งานประมวลผลคํา 
ตอบ ค.  งานเอกสาร 
 

3.                   แถบน้ีเรียกวา  
      ก.  Menu Bar     ข.  Status bar 

ค.  Formatting Toolbar      ง.  Title Bar 
ตอบ ง. Title Bar 
 

4.                         แถบน้ีเรียกวา  
ก.  Menu Bar                  ข.  Format Bar                                                     
ค.  Status Bar                      ง.  Formula Bar 
ตอบ ก.  Menu Bar  
 

5. ปุมใดแสดงถึงการแทรกเชิงอรรถ 
ก.        ข. 
 
ค.       ง. 
 
ตอบ  ก.   
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6. สัญลักษณใดหมายถึงการเปลี่ยนขนาดกระดาษ  
 

ก.                             ข.    
 
ค.        ง.     
 
ตอบ  ค.     
 

7. สัญลักษณใดหมายถึงการแทรกรูปภาพ 
 
 ก.         ข.    
 
 ค.         ง.    

 
ตอบ ก.      

 
8. เม่ือเปดเอกสารเกาและปรับแกแลวตองการบันทึกเปนเอกสารช่ือใหมน้ัน มีข้ันตอนอยางไร  

ก. คําส่ัง  File      Save     ช่ืองานใหม 
ข. คําส่ัง  File      Save  as    ช่ืองานใหม 

 ค. คําส่ัง  Insert     Save     ช่ืองานใหม 
ง. คําส่ัง  Insert     Save  as   ช่ืองานใหม  
ตอบ ข. คําส่ัง  File     Save  as    ช่ืองานใหม 

 
9. Bring to Front มีความหมายในลักษณะใด 

ก. นําภาพท่ีเลือกไปวางไวหนาสุด    
ข. นําภาพท่ีเลือกไวไปวางหนาขอความ 

 ค. นําภาพท่ีเลือกวางไวหลังขอความ 
ง. นําภาพท่ีเลือกไปวางไวหลังสุด 
ตอบ ก. นําภาพท่ีเลือกไปวางไวหนาสุด 
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10. ขอใดเปนความสามารถของโปรแกรม Microsoft  Word 
 ก. สามารถแทรกรูปภาพ กราฟ หรือผังองคกรลงในเอกสารได 

ข. สามารถสรางตารางการคํานวณลงในเอกสารได 
 ค. สามารถนําเสนอขอมูลในรูปแบบตางๆ ได 

ง.  ถูกทุกขอ 
ตอบ ก. สามารถแทรกรูปภาพ กราฟ หรือผังองคกรลงในเอกสารได 

 
11. ในการลบตัวอักษรที่อยูดานหลัง Cursor ตองใชปุมใดในการลบตัวอักษร 
 ก.SPACE  BAR       ข. SPACE  BAR 
 ค.DELETE     ง. NUM LOCK 

ตอบ ค.DELETE 
 
12. เม่ือตองการเรียกคืนขอมูลท่ีทําการลบ หรือแกไขไปแลวน้ัน ใหทําอยางไร  
 ก. แกไข > เลิกทํา (Undo) หรือ กด Ctrl + U  

ข. แกไข > เลิกทํา (Undo) หรือ กด Ctrl + Z 
 ค. ไฟล > ใหม (New) หรือ กด  Ctrl + N 

ง. ไฟล > ใหม (New) หรือ กด  Ctrl + V 
ตอบ ข. แกไข > เลิกทํา (Undo) หรือ กด Ctrl + Z 

 
13. เม่ือตองการส่ังพิมพเอกสาร ตองกดปุมใด 
 ก. Ctrl + P     ข.  Ctrl + V 

ค. Ctrl + C     ง.  Ctrl + A    
 ตอบ  ก. Ctrl + P 
 
14. ในโปรแกรม Microsoft   Word หากตองการวางแนวกระดาษในแนวนอนตองเลือกใช ข้ันตอนใน
ขอใด 
 ก. Page Setup  Layout  Landscape 
 ข. Page Setup  Layout  Vertical 

ค. Page Setup  Margins  Landscape 
 ง. Page Setup  Margins  Vertical 

ตอบ ค. Page Setup  Margins  Landscape 
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15.การผสานเซลล ตองใชคําส่ังใดใน Microsoft Word 
 ก. Merge Cells    ข. Spite Cells 
 ค. Mere and Center    ง. Cell Formatting 
 ตอบ ก. Merge Cells 
  
 16. Merge  Cells น้ันตองใชข้ันตอนอยางไร  

ก. คลิกคอลมันท่ีตองการ      คลิกเมาสขวา    เลือกคําส่ังผสานเซลล 
ข. คลิกคอลมันท่ีตองการ      คลิกเมาสซาย    เลือกคําส่ังผสานเซลล 

 ค. เลือกกลุมคอลัมนท่ีตองการ    คลิกเมาสขวา    เลือกคําส่ังผสานเซลล 
ง. กรอกจํานวนคอลัมนท่ีตองการ   คลิกเมาสซาย    เลือกคําส่ังผสานเซลล  
ตอบ ค. เลือกกลุมคอลัมนท่ีตองการ   คลิกเมาสขวา  เลือกคําส่ังผสานเซลล 

 
16. Status Bar หมายความถึงขอใดใน Microsoft Word 
 ก. แถบสถานะ     ข. แถบคําส่ัง 
 ค. แถบเคร่ืองมือ    ง. แถบเมนู 
 ตอบ ก. แถบสถานะ 
 
17. คําส่ัง Margin รวมการทํางานใดอยูดวย  
 ก.  กําหนดระยะของกระดาษ   ข. กําหนดระยะเย็บกระดาษ  
 ค. กําหนดการวางแนวกระดาษ  ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
 
18. หากตองการเปลี่ยนรูปแบบขอมูลอักษรในตารางใหเปนอักษรชนิด Cordia New มีข้ันตอน 
อยางไร 

ก. คลิกท่ีมุมซายลางของตาราง   เลือกคําส่ังเปลี่ยนรูปแบบอักษร 
ข. คลิกท่ีมุมซายบนของตาราง    เลือกคาํส่ังเปลี่ยนรูปแบบอักษร 
ค. คลิกท่ีมุมขวาบนของตาราง     เลือกคําส่ังเปลี่ยนรูปแบบอักษร 
ง. คลิกท่ีมุมซายบนของตาราง     เลือกคําส่ังเปลี่ยนรูปแบบอักษร 
ตอบ ง. คลิกท่ีมุมซายบนของตาราง       เลือกคําส่ังเปลี่ยนรูปแบบอักษร 
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84.การสอบถามขอมูลจากฐานขอมูล เรียกวา 
 (1) Query   (2) Questioning  
 (3) Asking   (4) ถูกทุกขอ 
 ตอบ 1 
 การสอบถาม (Query) หมายถึง  การรองขอสารสนเทศหรือการสืบคนสารสนเทศที่ตองการ
จากระบบฐานขอมูล ซึ่งการใช Query ใน dBase สามารถกระทําไดทั้งการใชเมนู หรือการปอน
คําส่ังเขาไปเอง 
 
85.โปรแกรมที่ดูแลฐานขอมูลที่นิยมใชงาน ไดแก 
 (1) Auto CAD   (2) Access  
 (3) FrontPage   (4) Excel 
 ตอบ 2 
 ซอฟตแวรฐานขอมูล  หมายถึง โปรแกรมท่ีทําหนาที่ควบคุมโครงสรางของฐานขอมูลและ
การเขาถึงขอมูล  ซึ่งโปรแกรมที่นิยมใชกันมากในปจจุบัน เชน dBase, Access, 
Paradox,Oracle, Sybase, Informix เปนตน 
 
86.รูปแบบฐานขอมูลที่เปนที่นิยมใช คือ 
 (1) Relational Database    (2) Hierarchical Database  
 (3) Network Database    (4) Structural Database 
 ตอบ 1 
 โครงสรางฐานขอมูลแบบสัมพันธ (Relational Database) ที่ประกอบดวยตาราง แถว และ
คอลัมน ถือวาเปนโครงสรางที่นิยมใชกันมากที่สุดในปจจุบัน เนื่องจากมีลักษณะที่งายตอการใช
งานมากกวารูปแบบอื่น ๆ 
 
87.ในการกําหนดรหัสผาน (Password) ควรจะ   
 (1) ใชชื่อเลนตัวเอง         (2) ใชเบอรโทรศัพท         
 (3) เปล่ียนรหัสบอย ๆ            (4) ถูกทุกขอ 
 ตอบ 3  
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 การกําหนดรหัสผาน (Password)  สําหรับการทํางานในระบบเครือขายนั้น ก็เพื่อตรวจสอบ
วาผูใชรายใดบางที่มีสิทธิจะเขาไปในระบบเครือขาย และโดยปกติจะมีการเปล่ียนรหัสผานอยู
เสมอ ๆทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของระบบ 
 
88.ในการสรางฐานขอมูลตองมีกระบวนการ .... เพื่อชวยลดความซ้ําซอนของขอมูล 
 (1) Decomplexing   (2) Normalization  
 (3) Decomplication   (4) Duplication 
 ตอบ 2  
 Normalizing คือ กระบวนการของการลดความซ้ําซอนของขอมูลในแตละแฟมขอมูลโดยจะ
มีการออกแบบแตละแฟม และกําหนดกติกาการเชื่อมโยงกัน 
 
89.ชุดของคําส่ังที่เขียนเรียงลําดับข้ึนมาเพื่อใหคอมพิวเตอรดําเนินงานตามวัตถุประสงคที่
ตองการ เรียกวา 
 (1) ซอฟตแวร  (2) ฮารดแวร  
 (3) โปรแกรม  (4) สารสนเทศ 
 ตอบ 3 
 โปรแกรม คือ ชุดของคําส่ังที่เขียนเรียงลําดับข้ึนมาเพื่อใหเครื่องคอมพิวเตอรดําเนินงาน
ตามวัตถุประสงคที่ตองการ 
 
90.แผนภูมิแบบมีโครงสราง (Structure Chart)  กิจกรรมงานที่จะทําหนึ่งกิจกรรม เรียกวา 
 (1) Task   (2) Top Down  
 (3) Module   (4) Problem 
 ตอบ 1  
 แผนภูมิแบบมีโครงสราง  (Structure Chart)  คือ แผนภูมิที่ใชแสดงทิศทางในการแกไข
ปญหาโดยจะปรากฏในรูปแบบของลําดับข้ันของการแกปญหาจากบนลงลาง (Top Down) ซึ่ง
ภายในแผนภูมินี้จะแบงออกเปนโมดุล  โดยที่แตละโมดุลนั้นจะหมายถึง กิจกรรมงานที่จะทําหนึ่ง
กิจกรรม (Task) 
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แนวขอสอบความรูทั่วไปเก่ียวกับการประปานครหลวง 
 
1. ยุทธศาสตรการบริหารการประปานครหลวง ประกอบดวยยุทธศาสตรกี่ดาน 
 ก. 3 ดาน     ข. 4 ดาน 
 ค. 5 ดาน     ง. 6 ดาน 
ตอบ ง. 6 ดาน 

ยุทธศาสตรการบริหารการประปานครหลวง ฉบบัที่ 3 (2555 - 2559) 
  1. ยุทธศาสตรดานผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder Strategic)  
  2. ยุทธศาสตรดานการเงิน (Financial Strategic)  
         3. ยุทธศาสตรดานลูกคา (Customer Strategic)  
         4. ยุทธศาสตรดานกระบวนการภายใน (Internal Process Strategic)  
  5. ยุทธศาสตรดานการเรียนรูและพัฒนาองคกร (Learning and Growth Strategic)  
         6. ยุทธศาสตรดานธรรมาภิบาล (Corporate Governance Strategic)  
 
2. การยกระดับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสรางขีดความสามารถองคกรเปนยุทธศาสตรดานใดของการประปานครหลวง 
 ก. ยุทธศาสตรดานธรรมาภิบาล   

ข. ยุทธศาสตรดานการเรียนรูและพัฒนาองคกร 
ค. ยุทธศาสตรดานลูกคา 
ง. ยุทธศาสตรดานกระบวนการภายใน 

ตอบ ข. ยุทธศาสตรดานการเรียนรูและพัฒนาองคกร 
     ยุทธศาสตรดานการเรียนรูและพัฒนาองคกร (Learning and Growth Strategic) 
ยกระดับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อสรางขีดความสามารถองคกร 
 
3. ใหบริการน้ําประปาที่สะอาด อยางทั่วถึง เพียงพอ สรางความนาเชื่อถือ และไดรับการยอมรับ
ในระดับสากล เปนยุทธศาสตรดานใด 
 ก. ยุทธศาสตรดานธรรมาภิบาล   

ข. ยุทธศาสตรดานการเรียนรูและพัฒนาองคกร 
ค. ยุทธศาสตรดานลูกคา 
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ง. ยุทธศาสตรดานกระบวนการภายใน 
ตอบ ค. ยุทธศาสตรดานลูกคา 

ยุทธศาสตรดานลูกคา (Customer Strategic) ใหบริการน้ําประปาที่สะอาด อยางทั่วถึง 
เพียงพอ สรางความนาเชื่อถอื และไดรับการยอมรับในระดับสากล 
 
4. ผลิตและสงน้ําดวยมาตรฐานสูงอยางมั่นคง เพียงพอ และย่ังยืน โดยมุงเนนลูกคา การตลาด 
และการบริการท่ีเปนเลิศ ดวยการบรหิารจัดการกระบวนการอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล เปนยุทธศาสตรดานใด 
 ก. ยุทธศาสตรดานธรรมาภิบาล   

ข. ยุทธศาสตรดานการเรียนรูและพัฒนาองคกร 
ค. ยุทธศาสตรดานลูกคา 
ง. ยุทธศาสตรดานกระบวนการภายใน 

ตอบ ง. ยุทธศาสตรดานกระบวนการภายใน 
ยุทธศาสตรดานกระบวนการภายใน (Internal Process Strategic) ผลิตและสงน้ําดวย

มาตรฐานสูงอยางมั่นคง เพียงพอ และย่ังยืน โดยมุงเนนลูกคา การตลาด และการบริการท่ีเปน
เลิศ ดวยการบริหารจัดการกระบวนการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
5. ขอใดไมใชสวนประกอบหลักของตราสัญลักษณการประปานครหลวง  
 ก. สัญลักษณพระแมธรณี   ข. ชื่อการประปานครหลวง 
 ค. เสนน้ํา     ง. ทองทะเล 
ตอบ ง. ทองทะเล 
  ตราสัญลักษณของการประปานครหลวง ประกอบดวยสวนประกอบหลัก 3 สวน ไดแก 
สัญลักษณพระแมธรณี ชื่อการประปานครหลวง และเสนน้ํา  
 
6. สวนประกอบหลักของตราสัญลักษณการประปานครหลวงใดที่มีความหมายถึงความเอื้ออารี
ของ กปน. และใหความหมายถึงธุรกิจประปา  
 ก. สัญลักษณพระแมธรณี   ข. ชื่อการประปานครหลวง 
 ค. เสนน้ํา     ง. ทองทะเล 
ตอบ ก. สัญลักษณพระแมธรณี 
 



      24     

ส่ังซื้อไดท่ี 
www.SheetRam.com 

 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422, 

085-9679080,085-9993722,085-9993740 
 

 
แจงการโอนเงิน พรอมช่ือ และอเีมลลที ่

  LINE ID :  sheetram 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422,085-9679080, 

085-9993722,085-9993740 
 

 
 


