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แนวข้อสอบ ภาค ก ท้องถ่ิน   
 

      ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
      เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถ 
ท่ีต้องการตามระดับต าแหน่ง ดังต่อไปน้ี 
 
1.1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
 

     เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ในเรื่องดังต่อไปน้ี 
(1) ความสามารถในการสรุปความหรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว 
(2) ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือ

สังคม เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 หรือแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ เป็นต้น 

(3) ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปล่ียนแปลงท่ีน่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือ
สมมติฐาน 

(4) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอ่ืน เช่น สรุปเหตุผลเก่ียวกับตัวเลข 
 และข้อมูลต่างๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เป็นต้น 
         (5) ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงค า ข้อความ หรือรูปภาพ 
 
 
 ข้อสังเกต :  จุดท่ีแตกต่างในการสอบปีก่อนๆ และปีน้ี (พ.ศ.2564) มีสองจุดในเน้ือหาตาม 
หลักสูตรท่ีสอบ คือ ประเด็นแรก ในข้อท่ี 2. ท่ีเห็นในหน้าน้ีคือตัวเต็มๆแบบปีก่อนๆ แต่ปีน้ี ได้ตัด
เอาส่วนข้อความท่ีว่า เช่น …. ออกไป ดังน้ัน เราก็อนุมานได้ว่า คงคล้ายแบบเดิม ปีน้ี แจ้งไว้แค่ว่า  
(2) ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม 
 
 
          แต่ประเด็นท่ีน่าสนใจมากกว่าน้ันคือ เมื่อก่อน ไม่มีข้อ 5 เพิ่งปรากฏเข้ามาในการสอบปีน้ี 
(5) ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงค า ข้อความ หรือรูปภาพ 
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1.2 วิชาความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
 

      เป็นการทดสอบความพื้นฐานท่ีเก่ียวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการในเรื่องดังต่อไปน้ี 
3.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
3.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
3.3 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
3.4 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
3.5 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
3.6 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
3.7 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
3.8 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
3.9 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
3.10 พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
3.11 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 
1.3 วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
 

     เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุป
ความ การตีความ การขยายความจากข้อความส้ันๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษา
ในรูปแบบต่างๆจากค าหรือกลุ่มค า ประโยคหรือข้อความส้ันๆ การเรียงข้อความ การสะกดค า การ
แต่งประโยค และค าศัพท์ 
 
 
1.4 วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
     

     เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐาน ทางการอ่าน การสรุปความ  
การตีความ การใช้ศัพท์ ส านวน โครงสร้างประโยคท่ีเหมาะสมท้ังในเชิงความหมายและบริบท 
และความเข้าใจสาระส าคัญของข้อความในระดับเบ้ืองต้น 



3 

 

แนวข้อสอบ ภาค ก สอบสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ในการน้ีทางเราได้รวบรวมแนวข้อสอบจริงที่เคยออกครั้งก่อนๆมาให้ศึกษากัน 
พร้อมอัพเดตเน้ือหาข้อมูลใหม่ๆที่ทันสมัยเพ่ือใช้สอบในปี พ.ศ. 2564 
 

    อธิบดีกรมควบคุมโรคแจงกรณีฉีดวัคซีนโควิด19 ไม่ได้น้อย แต่เป็นไปตามปริมาณตาม 
    แผนการฉีด ย้ าตั้งแต่ ต.ค.เป็นต้นไป ตัวเลขจ านวนการฉีดจะมากข้ึน เหตุวัคซีนทยอย 
    ส่งมอบไทย ล่าสุดตัวเลขจองฉีดวัคซีนผ่าน “หมอพร้อม”เกินกว่า 10 ล้านคนแล้ว    
    (ข้อความน้ีใช้ตอบค าถามข้อ 1 – 2)  
 

1.  จากข้อความน้ีสามารถสรุปได้อย่างไร  
     ก.  อธิบดีกรมควบคุมโรคไม่แน่ใจในปริมาณการฉีดวัคซีน 
     ข.  การจองวัคซีนผ่าน “หมอพร้อม” มีจ านวนมากข้ึนตามล าดับ 
     ค.  เดือนตุลาคม เป็นต้นไปจะมีการจองเพ่ือฉีดวัคซีนโควิด19 เป็นจ านวนมาก 
     ง.  วัคซีนโควิด19 ทยอยส่งมอบให้ประเทศไทย และจะมีการเพ่ิมจ านวนการฉีดมากข้ึน 
 
2.  จากข้อความน้ีหมอพร้อมหมายถึงข้อใด 
     ก.  แพทย์ที่ท าการรักษามีความพร้อม     ข.  หมอพร้อมที่จะฉีดวัคซีน 
     ค.  เป็นแอพพริเคช่ันในการจองฉีดวัคซีน    ง.  รายงานความพร้อมฉีดวัคซีน 
 
3.  “สังคมในยุคปัจจุบัน ข้อมูล ข่าวสาร จากสื่อโซเชียลมีเดียมีบทบาทต่อผู้คนเป็นอย่างมาก   
     อย่างไรก็ดี ข่าวสารที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์น้ัน ไม่ใช่ข่าวสารหรือข้อมูลที่ถูกต้องไปเสีย    
     ทั้งหมด บางครั้งมีการปล่อยเฟคนิวส์ในรูปแบบต่างๆด้วยจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน ผู้ใช้    
     สื่อโซเชียลจึงจ าเป็นต้องมีสติในการพิจารณาข้อมูลใดๆอย่างถ่ีถ้วน”  ข้อใดไม่ถูกต้อง 
     ก.  ข้อมูลที่เรารับจากสื่อโซเชียลอาจเป็นข้อมูลที่เกิดจากการสร้างเรื่องที่ไม่จริง 
     ข.  คนที่ชอบปล่อยข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์มักมีจุดประสงค์เพ่ือสร้างความแตกแยก  
     ค.  ข่าวสารที่เผยแพร่ตามสื่อออนไลน์มีทั้งข่าวที่เป็นเรื่องจริงและข่าวสารอันเป็นเท็จ 
     ง.   การรับข้อมูลในสังคมปัจจุบันควรพิจารณาเน้ือหาและความเป็นไปได้ในข้อมูลน้ันๆ 
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     การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทยข้ึนอยู่กับการส่งออกและการท่องเที่ยว หากประเทศหลัก 
     ในโลกสามารถฉีดวัคซีนได้ภายในครึ่งปีแรก จะท าให้เศรษฐกิจในประเทศเหล่าน้ันเริ่ม 
     ฟ้ืนตัวได้ตั้งแต่ไตรมาส 3 น่ันหมายถึงการส่งออกและการท่องเที่ยวของประเทศไทยจะ    
     เริ่มฟ้ืนตัวได้ในครึ่งปีหลังของปี แต่หากสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ในประเทศ  
     ไทยยังไม่คลี่คลาย จะท าให้การท่องเที่ยวในปี 2564 ฟ้ืนตัวล่าช้าออกไปกว่าที่คาดการณ์  
     รายได้จากการท่องเที่ยวจะยังคงไม่กลับไปสู่ระดับเดิมก่อนโควิดจนกว่าการระบาดสิ้นสุด  
 

    4.  จากข้อความดังกล่าวมาน้ันสรุปได้ตามข้อใด 
        ก. การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทยต้องประเมินจากสถานการณ์การระบาดของโควิด19 
        ข. การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทยข้ึนอยู่กับประเทศหลักในโลกฉีดวัคซีนได้ดีอย่างไร 
        ค. การท่องเที่ยวของไทยในปี 2564 จะไม่ฟ้ืนตัว เพราะการระบาดยังไม่สิ้นสุดลง 
        ง. รายได้ของไทยมาจากการส่งออกและการท่องเที่ยวท าให้ในปี 2564 เศรษฐกิจ 
           ของไทยทรุดตัวหนักเพราะการส่งออกและการท่องเที่ยวไทยขาดรายได้อย่างมาก  
 
     5. ประเทศหลักในโลกในบทอ่านน้ี หมายถึงข้อใด 
        ก.  สหรัฐอเมริกา รัสเซีย และจีน  ข.   ประเทศส าคัญที่ผลิตวัคซีน19 
        ค.  ประเทศใหญ่ๆที่เป็นคู่ค้าของไทย  ง.   ประเทศที่มีผู้ติดเช้ือเป็นจ านวนมาก 
 
     6. จากบทความที่อ่านน้ีผู้เขียนได้เน้นน้ าหนักของความหวังส าหรับผู้ประกอบธุรกิจ 
        ด้านการส่งออกและการท่องเที่ยวในประเทศไทยข้ึนอยู่กับข้อใด 
        ก.  วัคซีนและเศรษฐกิจของประเทศหลักในโลก 
        ข.  ความสามารถในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 
        ค.  ประสิทธิภาพของวัคซีนในประเทศต่างๆที่ฉีดให้กับนักท่องเที่ยว 
        ง.  มาตรการของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19  
  
   
        เฉลยข้อสอบ  1. ง   2. ค    3. ข    4. ก   5.  ค    6.  ข 
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        ข้อ 3 ที่ไม่ถูกต้อง ก็เพราะว่า การเผยแพร่เฟคนิวส์ อาจด้วยจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน  
ไม่ได้แปลว่าต้องเผยแพร่เพราะไม่หวังดีเท่าน้ัน บางคนปล่อยเฟคนิวส์เพียงเพราะความสนุก
หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่ได้มีจุดประสงค์อื่นใด นอกเหนือจากความสนุกส่วนบุคคลน่ันเอง 
 
 
  แนวข้อสอบส่วนของความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง    
  เศรษฐกิจหรือสังคม ในช่วงปีน้ีก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของคณะรัฐมนตรี  เรื่องแต่งตั้งกรรมการ 
  ชุดต่างๆเพ่ือด าเนินการด้านสังคม มาตรการทางสังคมเกี่ยวกับโควิด19น่ันเอง เพราะไม่ใช่ 
  แค่สังคม การเมือง แต่เรื่องเหล่าน้ียังผูกติดกับความหวังในด้านเศรษฐกิจไทยด้วย 
 
 
 
7.  ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศฉบับที่ 20 เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิด19   
    ระลอกที่ 3 ในช่วงหลังสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ข้อใดไม่ถูกต้อง 
    ก. การห้ามการด าเนินการหรือจัดกิจกรรมหรือที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค 
    ข. การปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคทั่วราชอาณาจักรช่ัวคราว 
    ค. ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ านวนรวมกันมากกว่าสิบห้าคน 
    ง. ก าหนดพ้ืนที่สถานการณ์เพ่ือการบังคับใช้มาตรการพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและพ้ืนที่ควบคุม 
 
8.  ข้อใดคือวัคซีนประเภทที่มีไวรัสเป็นพาหะ กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันสร้างแอนติบอดี้  
    ก. แอสต้า เซเนก้า    ข.  ซิโนแวค 
    ค. ไฟเซอร์      ง.   โมเดอร์นา 
 
9. ใครได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะท างานพิจารณาการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือ 
    ไวรัสโคโรนา  2019 
   ก. นายอนุทิน ชาญวีระกุญ   ข. นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร   
   ค. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน    ง. นพ.โสภณ เมฆธน 
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10.  บุคคลตามข้อใดไม่ได้เป็นคณะท างานพิจารณาการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือ 
      ไวรัสโคโรนา 2019 
      ก. นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร    ข. นพ.โสภณ เมฆธน 
      ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ง. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
11. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความพอเพียง หมายถึงข้อใด 
     ก.  พอประมาณ ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป 
     ข.  ไม่จ าเป็นต้องมีมาก หากไม่สามารถสรรหาได้ตามน้ัน 
     ค.  ไม่ควรโลภ หรือต้องการจะเป็นคนรวย ให้อยู่อย่างประหยัด  
     ง.  ความรู้จักยับย้ังช่ังใจ ไม่สรรหาสิ่งของที่มูลค่าเกินความจ าเป็นของตนเอง 
 
12. แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใดที่ควรน ามาใช้ในสถานการณ์การแพร่ 
     ระบาดของโรคโควิด19 มากที่สุด 
     ก.  พอประมาณ     ข.  มีเหตุผล 
     ค.  มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว    ง.   ถูกทุกข้อ 
 
13.  ในการพัฒนาวัคซีนโควิด19 มีบริษัทจากประเทศต่างๆน าเสนอวัคซีนของตนเองเพ่ือใช้ 
      ในประเทศอื่นๆ ดังน้ัน แนวโน้มที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลน้ี คือข้อใด 
      ก.  ประเทศไทยก็จะผลิตวัคซีนน าเสนอประเทศอื่นๆได้ 
      ข.  ประเทศไทยก็จะมีทางเลือกในการน าเข้าวัคซีนเพ่ิมมากข้ึน 
      ค.  ประเทศไทยจะมีโอกาสได้รับวัคซีนจากประเทศต่างๆอย่างทั่วถึง  
      ง.   ประเทศไทยจะได้รับสัญญาในการซื้อวัคซีนจากต่างประเทศในราคาที่ถูกลง 
 
14.  แนวโน้มประเทศใดในเอเชียที่จะมีการแพร่ระบาดโรควิด19 อย่างรวดเร็วมีผู้ติดเช้ือ 
      สูงสุดในทวีปจนไม่สามารถหยุดย้ังได้ และมีคนเสียชีวิตเพ่ิมมากข้ึนในแต่ละวัน 
      ก.  ประเทศอินโดนีเซีย    ข.  ประเทศจีน 
      ค.  ประเทศอินเดีย    ง.  ประเทศสหรัฐอเมริกา 



7 

 

15.  หากในประเทศไทยสามารถฉีดวัคซีนโควิด19 ได้มากข้ึน สมมติฐานที่เกี่ยวกับเรื่อง 
      ดังกล่าวตามข้อมูลที่ให้มาน้ีข้อใดมีความเป็นไปได้มากที่สุด 
      ก.  อัตราการเสียชีวิตของคนไทยจากโรคโควิด19 จะลดน้อยลง 
      ข.  เศรษฐกิจไทยจะกลับมาฟ้ืนตัวได้อย่างรวดเร็ว ปัญหาการว่างงานจะน้อยลง 
      ค.  รัฐบาลจะสามารถประหยัดงบประมาณในการป้องกันโรคโควิด19ได้มากกว่าเดิม 
      ง.  แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จะมีภาระในการท างานน้อยลงกว่าช่วงก่อนน้ัน 
 
16.  หากคนไทยทุกคนร่วมมือร่วมใจในการช่วยกันยับย้ังการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 
      จะท าให้โอกาสในการเปิดสอบราชการเกิดข้ึนได้เร็ว จากข้อความน้ีสรุปได้ว่า 
      ก.  ก าหนดวันเปิดสอบราชการข้ึนอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 
      ข.  คนไทยทุกคนจ าเป็นต้องร่วมมือยับย้ังการแพร่ระบาดเพ่ือให้การเปิดสอบราชการ 
          เกิดข้ึนได้เร็วตามก าหนด 
      ค.  การเปิดสอบราชการจ าเป็นต้องพ่ึงพาความร่วมมือร่วมใจของคนไทยในการหยุดการ 
          แพร่ระบาดของโรคโควิด19 
      ง.  อันที่จริงก าหนดการเปิดสอบราชการไม่ได้ข้ึนอยู่กับความร่วมมือของคนไทยหรือการ 
          แพร่ระบาดของโรคโควิด19 ข้อความน้ีเป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่าน้ัน 
 
17.  ถ้าประเทศจีน ผลิตวัคซีนได้มากข้ึน ประเทศไทยจะเลือกซื้อวัคซีนจากจีน 
      ประเทศไทย ไม่เลือกซื้อวัคซีนจากจีน สรุปได้ว่า 
      ก.  ประเทศจีนผลิตวัคซีนไม่มีคุณภาพ  ข.  ประเทศจีนผลิตวัคซีนได้น้อยลง 
      ค.  ประเทศไทยเลือกซื้อวัคซีนจากที่อื่นๆ ง.   สรุปแน่นอนไม่ได้ 
 
18.  ทุกคนที่ได้รับวัคซีน จะไม่เสียชีวิตจากโควิด19 ฉันได้รับการฉีดวัคซีน ดังน้ัน สรุปได้ว่า 
      ก. ฉันไม่ได้ป่วยด้วยโรคโควิด19   ข.  ฉันจะเสียชีวิตจากโควิด19 
      ค. ฉันไมเ่สียชีวิตจากโรคโควิด19  ง.  ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 
 
7. ค  8. ก  9. ข   10. ค  11. ก  12. ง   13. ข   14. ค  15. ก  16.  ก  17. ง  18. ค   
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    เกร็ดค าแนะน า   
 
ผู้อ่านรู้หรือไม่ว่า ตามทฤษฏีด้านการศึกษาแล้ว วิชาความสามารถทั่วไปข้ึนอยู่กับ

ศักยภาพของสมอง หรือระดับไอคิวด้วย คนที่มีไอคิวสูง หรือสมองส่วนการคิดสังเคราะห์
ข้อมูลได้ดี ประเมินค่าได้ จะสามารถตอบค าถามเหล่าน้ีได้ดี คนที่มีไอคิวระดับรองๆลงมา 
อาจจะตอบข้อค าถามเหล่าน้ีได้แบบไม่แน่ใจ ยกตัวอย่างเช่น ข้อ 13 เป็นการหาแนวโน้ม 
ความน่าจะเป็นจากข้อมูล คนที่ไอคิวสูง จะมองช้อยส์ในข้อน้ี มีค าตอบถูกแค่ข้อเดียวชัด  
ไม่สามารถมองเป็นข้ออื่นๆได้เลย แต่คนที่มีระดับไอคิวลดหลั่นกันลงมาจะมองไม่ออกว่า 
ข้อไหนถูกหรือไม่แน่ใจ จะมองเห็นข้อที่น่าจะถูกอยู่สองข้อหรือสามข้อ ก็ยังลังเลอยู่บ้าง  
 
 อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากเรื่องไอคิวแล้ว การพยายามฝึกฝนความสามารถใน 
ด้านน้ี ก็ช่วยให้ท าข้อสอบเหล่าน้ีได้ดีข้ึน ลองสังเกตเหตุผลและแนวทางการตอบข้อสอบ  
 
13.  ในการพัฒนาวัคซีนโควิด19 มีบริษัทจากประเทศต่างๆน าเสนอวัคซีนของตนเองเพ่ือใช้ 
      ในประเทศอื่นๆ ดังน้ัน แนวโน้มที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลน้ี คือข้อใด 
      ก.  ประเทศไทยก็จะผลิตวัคซีนน าเสนอประเทศอื่นๆได้ 
      ข.  ประเทศไทยก็จะมีทางเลือกในการน าเข้าวัคซีนเพ่ิมมากข้ึน 
      ค.  ประเทศไทยจะได้รับวัคซีนจากประเทศต่างๆทุกประเทศอย่างทั่วถึง  
      ง.   ประเทศไทยจะได้รับสัญญาในการซื้อวัคซีนจากต่างประเทศในราคาที่ถูกลง 
 
      -  ไม่มีการพูดถึงเรื่องไทยจะผลิตวัคซีน ก ยังไงก็ไม่ถูก 
      -  ไม่มีการพูดถึงราคาของวัคซีนเลย ยังไงข้อ ง ก็ไม่ถูกเช่นกัน 
      -  มีการพูดถึงประเทศต่างๆผลิตวัคซีนของตนเพ่ือใช้ในประเทศอื่น แปลว่าจะส่งให้หรือ  
จะขายให้ประเทศอื่นๆ ดังน้ัน ประเทศต่างๆที่รอซื้อวัคซีน รวมไปถึงไทยด้วย ก็จะมีตัวเลือก
มากข้ึนน่ันเอง มีบริษัทต่างๆให้ได้เลือกพิจารณาตามความเหมาะสม ตอบ ข / ส่วนข้อ ค น้ัน
จะมีค าที่บังคับไม่ให้ข้อน้ีเป็นค าตอบที่ถูก น่ันคือค าว่า “อย่างทั่วถึง” ค าน้ีบังคับให้ข้อความน้ี
ไม่อาจเป็นข้อความที่ถูกต้องได้ตามหลักการตอบข้อสอบราชการ เพราะค าว่าทั่วถึงวัดไม่ได้  
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14.  แนวโน้มประเทศใดในเอเชียที่จะมีการแพร่ระบาดโรควิด19 อย่างรวดเร็วมีผู้ติดเช้ือ 
      สูงสุดในทวีปจนไม่สามารถหยุดย้ังได้ และมีคนเสียชีวิตเพ่ิมมากข้ึนในแต่ละวัน 
      ก.  ประเทศอินโดนีเซีย    ข.  ประเทศจีน 
      ค.  ประเทศอินเดีย    ง.  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
 ข้อน้ี นอกจากการอ่านข้อความในโจทย์แล้ว ผู้สอบจ าเป็นจะต้องมีความรอบรู้ด้วย 
ติดตาม ข้อมูล ข่าวสาร สถานการณ์ต่างๆ ข่าวการแพร่ระบาดแบบรวดเร็วซึ่งลุกลามมาก 
แทบจะหยุดย้ังไม่ได้ เกิดข้ึนที่ประเทศอินเดีย เพราะวิถีชีวิตและแนวทางการใช้ชีวิตของ 
คนอินเดียสุ่มเสี่ยงต่อการแพรเ่ช้ือกันอย่างรวดเร็ว และการสาธารณสุขก็ยังไม่ดี ผู้คนต่าง 
ใช้ชีวิตอย่างเบียดเสียดแออัดยัดเยียด ตัวเลือกเท่าที่มี 4 ตัวน้ัน ค เป็นค าตอบที่มีแนวโน้ม  
ได้คะแนนมากที่สุด โจทย์ถามถึง “เอเชีย” แสดงว่าจงใจหลอก ให้ผู้สอบบางคนเผลอไปคิด 
ว่าเป็นสหรัฐอเมริกา (เพราะสูงสุดอันดับ 1 ของโลก) เราต้องตัด ง ทิ้งไปเลย และคิดเฉพาะ  
ในเอเชียตามโจทย์ที่ให้มาจึงเป็น ค. อินเดีย ติดเกินกว่า 32 ล้านคน เป็นอันดับสองของโลก 
 
 
        ชาวอินเดียลงไปอาบน้ า ดื่มน้ า คงคา 
        เบียดเสียดกันซะขนาดน้ีจะเหลือหรือ 
        ไม่รอดหรอก การแพร่เช้ือรวดเร็วแน่ 
 
 
 
หากติดตามข้อมูลข่าวสารจะเห็นเลยว่า 
ในอินเดียน้ัน ไม่สามารถหยุดย้ังได้แล้ว 
 
 
     ที่ประเทศไทยเอง ยอดรวมสะสม ของเราก็ติดเช้ือทะลุเกิน 1 ล้าน 2 แสนคนไปแล้ว 
เสียชีวิตเกิน 10,000 คน ทั้งมีผู้ติดเช้ือรายวันสูงเกิน 2 หม่ืนคน ต่อวัน ก็ยังเคยมีมาแล้ว  
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19.  13   11   15   14   10   16   15   9   ............ 
     ก.  8    ข.  12   ค.  17   ง.  19 
 
20.  ตอนน้ีพ่อมีอายุเป็น 3 เท่าของลูก แต่เมื่อ 10 ปี ที่แล้ว ลูกมีอายุ 1 ใน 7 ของพ่อ  
      ตอนน้ีลูกมีอายุกี่ปี 
      ก.  10 ปี   ข.  15  ปี  ค.  18  ปี  ง.  21 ปี 
 
21.  ร้อยละ 12 ของ  25  ต่างจากร้อยละ  10  ของ  50  อยู่เป็นจ านวนเท่าใด 
      ก.  1   ข.  2   ค.  3   ง.  5 
 
22.  ประกาศป้ายราคาสินค้าชนิดหน่ึง 1200 บาท และมีส่วนลดให้ 20 %  หากซื้อสินค้า 
      ชนิดน้ันด้วยธนบัตร ฉบับละ 1,000 บาท จะได้รับเงินทอนกี่บาท 
      ก.  พอดี   ข.  20 บาท  ค.  40 บาท  ง.  60 บาท 
 
23.  ไก่ หมู  งู  สุนัข  อยู่รวมกัน นับหัวได้ 15 หัว  ไก่มีขารวมกันมากกว่า หมูมีขารวมกัน 
      อยู่ 4 ขา  สุนัขนับหางรวมกันได้ 3 หาง ดังน้ัน มีงูทั้งหมดกี่ตัว 
      ก.  1  ตัว  ข.  2 ตัว  ค.  3  ตัว  ง.  5  ตัว 
 
24.  ปักเสาเป็นแนวเส้นตรง ระยะทางระหว่างเสาต้นแรก ถึงต้นสุดท้าย 24 เมตร โดยมี  
      ระยะห่างระหว่างเสาต้นละ 3 เมตร จะต้องใช้เสาทั้งหมดกี่ต้น 
      ก. 6 ต้น   ข.  7 ต้น  ค.  8  ต้น  ง.  9 ต้น 
 
25.  การที่เราไม่แยแส ต่อข้อมูลอันเป็นเท็จซึ่งมุ่งให้ร้ายโจมตีบุคคลสาธารณะ น่ันแปลว่าเรา 
      มีสติในการพิจารณาข้อมูลข่าวสารอย่างดี ข้อใดสามารถใช้แทนค าที่ขีดเส้นใต้ได้ 
      ก.  ไม่หว่ันใจ     ข.    ไม่เอาความ 
      ค.  ไม่เพิกเฉย     ง.    ไม่สนใจ 
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26.  แก้ว  กิ่ง  เพชร  เลือกซื้อขนมมารับประทานคนละ 2 ชนิด ไม่ซ้ ากัน ข้อใดถูกต้อง 
      -  ขนมที่ทั้งสามคนซื้อได้แก่ ขนมขบเคี้ยว  สาคู   ฝอยทอง  ขนมเบื้อง  ถ่ัวอบ 
      -  แก้วไม่ได้ซื้อสาคูและถ่ัวอบ        -  กิ่งซื้อขนมเหมือนแก้วหน่ึงชนิด 
      -  เพชรไม่ได้ซื้อขนมเหมือนแก้วและกิ่ง         -  มีคนซื้อขนมเบื้องเพียงคนเดียว 
      -  เพชรไม่ได้ซื้อขนมเบื้อง           -  ช่ือคนซื้อไม่ได้เรียงตามช่ือขนม  
 

 

      ก.  แก้วซื้อ ฝอยทอง และ สาคู        ข.  กิ่ง ซื้อ ขนมขบเคี้ยว และ ถ่ัวอบ 
      ค.  เพชร ซื้อ สาคูและถ่ัวอบ        ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง 
 
27.  ค าใด มีความสัมพันธ์กับกลุ่มค าต่อไปน้ี มากที่สุด  เห็นใจ  เมตตา   สงสาร 
      ก.  ไว้ใจ         ข.   ห่วงใย               ค.  รักใคร่  ง.   เข้าใจ 
 
28.   
           รูปถัดไป คือข้อใด 
 

ก.                                                     ข. 
 

ค.        ง. 
 
 
29.          +    +                    +                 =  ? 
 
 
     ก.                                                     ข.  
 
 
     ค.                                                     ง. 
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30.     
        ถ้าพับรูปน้ีตามรอยจะมองเห็นรูปใด 
 
 
 
 
 
 

ก.                                               ข. 
 
 

 
ค.         ง.    

 
 
 
19. ค   20. ข  21. ข  22. ค  23. ก  24. ง   25. ง   26. ค   27. ข  28. ง  29. ง  30.  ก 
 
 

ผู้อ่านได้ลองศึกษาแนวทางของข้อสอบ ภาค ก ท้องถ่ิน ในส่วนที่คนส่วนใหญ่กังวลกัน
มากที่สุดไปแล้วคือส่วนของ “ความสามารถทั่วไปด้านเหตุและผล” (เต็ม 30 คะแนน) 
ลองตรวจสอบดูว่า 30 คะแนน ที่ได้อุ่นเครื่องกันไป ท าได้สักกี่คะแนน หากท าได้ดีเกินกว่า 
25 คะแนน ก็พออุ่นใจ เพราะวิชากฎหมายและเร่ืองอื่น สามารถอ่านเน้ือหาเพ่ิมเติมได้ง่าย 
เน้ือหาตรงตัวกว่าเรื่อง “ความสามารถทั่วไป” ดังน้ัน ลองมาฝึกท าข้อสอบกันได้เลยนะครับ 

 
 
 
  

D C B 

A 

 

A B 

C D 
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แนวข้อสอบ ภาค ก  สอบท้องถิ่น 
 
ข้อ 1 – 30  การสรุปความหรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว 
 

           แม้ว่าปะการังจะสามารถจับปลาและสัตว์เล็กๆ ขนาดแพลงตอนได้โดยใช้เข็มพิษท่ีอยู่บน
หนวดของมัน แต่ส่วนใหญ่แล้วปะการังจะได้รับสารอาหารจากสาหร่ายเซลล์เดียวท่ีสังเคราะห์แสง
ได้ท่ีเรียกว่าซูแซนทาลา น่ันท าให้ปะการังท้ังหลายมีการด ารงชีวิตท่ีข้ึนตรงต่อแสงอาทิตย์และจะ
เจริญเติบโตได้ในน้ าทะเลใสต้ืนๆ โดยปรกติแล้วจะอาศัยอยู่บริเวณท่ีมีความลึกน้อยกว่า 60 เมตร 
 

1. จากข้อความน้ีสามารถสรุปได้อย่างไร 
   ก. ปะการังสามารถจับปลาและสัตว์เล็กๆได้ 
   ข. ปะการังส่วนใหญ่รับสารอาหารจากสาหร่ายท่ีสังเคราะห์แสง 
   ค. ปะการังมักอาศัยอยู่ในน าทะเลใสต้ืนๆเพราะต้องสังเคราะห์แสง 
   ง. ปะการังจะไม่อาศัยอยู่บริเวณน้ าทะเลท่ีมีความลึกมากกว่า 60 เมตร 
 
2. เพราะเหตุใดปะการังจึงต้องอาศัยอยู่ในน้ าทะเลใสต้ืนๆ  
   ก. เพราะปะการังต้องสังเคราะห์แสงเช่นเดียวกับสาหร่าย 
   ข. เพราะน้ าลึกปะการังจะไม่สามารถจับปลาและสัตว์เล็กๆได้ 
   ค. เพราะปะการังส่วนใหญ๋ไม่ได้จับปลาและสัตว์เล็กๆโดยใช้เข็มพิษท่ีอยู่บนหนวดของปะการัง 
   ง. เพราะปะการังต้องรับสารอาหารจากสาหร่ายเซลล์เดียวท่ีมักอาศัยในน้ าใสต้ืนท่ีมีแสงส่องถึง 
 
3. การออกก าลังกายโดยการวิ่งเพื่อสุขภาพเริ่มเป็นท่ีนิยมอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน จึงมีธุรกิจท่ี  
   เก่ียวกับการจัดกิจกรรมงานวิ่งมากมาย รวมถึงอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกับการออกก าลังกายด้วยการวิ่ง  
   เช่น เส้ือผ้า รองเท้า นาฬิกา หรืออ่ืนๆท่ีสามารถท าธุรกิจได้ผลก าไรเป็นท่ีน่าพอใจ  
   จากข้อความน้ีสามารถสรุปได้อย่างไร  
   ก. การออกก าลังกายด้วยการวิ่งช่วยให้สุขภาพดี 
   ข. ความนิยมการวิ่งจึงท าให้เกิดธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการวิ่ง 
   ค. การวิ่งจ าเป็นต้องมีอุปกรณ์ท่ีช่วยสนับสนุนในการวิ่งท่ีดี 
   ง. ธุรกิจจากการวิ่งสามารถท าผลก าไรได้อย่างน่าพึงพอใจ 
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      ในช่วงท่ี COVID-19 ระบาดแบบน้ี การเปล่ียนมาใช้น้ ายาซักผ้าหรือผงซักฟอกสูตรแอนต้ี
แบคทีเรียแทนการใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูตรธรรมดา สามารถช่วยให้เราห่างไกลจากเช้ือโรคและ   ส่ิง
ปนเป้ือนได้ ทว่าถ้าหากใครอยากบอกลาเช้ือไวรัสโคโรนาอย่างมีประสิทธิภาพต้องอย่าลืมซักด้วย
น้ าร้อนอุณหภูมิ 60-90 องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย 25 นาทีด้วย 
 

4. จากข้อความน้ีสามารถสรุปได้อย่างไร  
    ก. การใช้น้ ายาซักผ้าช่วยฆ่าเช้ือไวรัสโคโรนาได้ 
    ข. การซักผ้าด้วยน้ าร้อนท่ีมีอุณหภูมิสูงดีกว่าการซักผ้าธรรมดา 
    ค. การซักผ้าเป็นเวลาอย่างน้อย 25 นาที จะช่วยก าจัดเช้ือโรคได้อย่างดี 
    ง. การใช้น้ ายาซักผ้าสูตรแอนต้ีแบคทีเรียและซักด้วยน้ าร้อนจะช่วยฆ่าเช้ือโรคได้อย่าง 
       มีประสิทธิภาพมากกว่าผงซักฟอกท่ัวไป 
 
5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องจากข้อความข้างต้น 
   ก. น้ ายาซักผ้าสูตรแอนต้ีแบคทีเรียสามารถช่วยลดส่ิงปนเป้ือนได้ดี 
   ข. การซักผ้าด้วยน้ าร้อนเป็นเวลาอย่างน้อย 25 นาที ดีกว่าซักด้วยน้ าธรรมดา 
   ค. การระบาดของไวรัสโคโรนาท าให้ผู้คนควรหันมาใช้ผงซักฟอกแอนต้ีแบคทีเรีย 
   ง. ไม่มีข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง 
 
 
6.  การโคจรรอบดวงอาทิตย์ของโลก ปรากฏการณ์ท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม  
     ในด้าน แสง อุณหภูมิ และการหาอาหาร แตกต่างกันในช่วงกลางวันและกลางคืน ส่ิงมีชีวิต     
     บนโลกรวมถึงมนุษย์ ใช้จังหวะการโคจรรอบดวงอาทิตย์ของโลกให้เกิดประโยชน์ในแต่ละวัน  
     ท าให้เกิดการปรับตัว ปรับพฤติกรรม เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการในแต่ละวันแต่ละคืน 
     ข้อความน้ีสามารถสรุปได้อย่างไร 
     ก. การโคจรรอบดวงอาทิตย์ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมของโลก 
     ข. ส่ิงมีชีวิตบนโลกต้องใช้ประโยชน์จากการโคจรรอบดวงอาทิตย์ 
     ค. มนุษย์ สัตว์และพืชต้องปรับพฤติกรรมเน่ืองจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ 
     ง.  จังหวะการโคจรรอบดวงอาทิตย์ของโลกสัมพันธ์กับการปรับตัวของส่ิงมีชีวิต 
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           นักกีฬาจะเล่นได้ดีท่ีสุดในตอนเย็น แต่ส าหรับนักกีฬาท่ีเป็นคนต่ืนเช้า ช่วงเวลาท่ีจะเล่น   
 ได้ดีท่ีสุดคือตอนกลางวัน นักกีฬาท่ีไม่ต่ืนเช้ามากหรือไม่นอนดึกมากก็จะเล่นได้ดีท่ีสุดในตอนบ่าย   
 ส่วนนักกีฬาท่ีเป็นคนกลางคืนจะเล่นได้ดีท่ีสุดในตอนเย็นและทุกคนเล่นได้แย่ท่ีสุดตอน 7  โมงเช้า   
 คนท่ีนอนดึกต่ืนสาย ถ้าให้วิ่งในตอนเช้า ถึงจะพยายามแค่ไหนก็ยังวิ่งช้ากว่าวิ่งตอนเย็น 26% 
 
7.  ข้อใดสรุปได้ถูกต้องท่ีสุดจากบทอ่านน้ี 
    ก. นักกีฬาทุกคนจะเล่นได้ดีตอนเย็น 
    ข. นักกีฬาทุกคนจะเล่นได้ไม่ดีตอนเจ็ดโมงเช้า 
    ค. นักกีฬาท่ีนอนดึกมากจะเล่นได้ดีตอนช่วงสาย 
    ง. นักกีฬาท่ีต่ืนสายจะไม่สามารถวิ่งตอนเช้าได้ดี 
 
8.  จากบทอ่านข้างต้น ถ้าเป็นนักกีฬาท่ีนอนช่วงสามส่ีทุ่มและต่ืนประมาณเจ็ดโมงครึ่ง ข้อใด 
     กล่าวได้ถูกต้องส าหรับนักกีฬาคนดังกล่าวน้ี 

ก. เล่นกีฬาได้ดีท่ีสุดในตอนเช้า   ข.  เล่นกีฬาได้ดีท่ีสุดในตอนกลางวัน 
ค. เล่นกีฬาได้ดีท่ีสุดในตอนบ่าย  ง.  เล่นกีฬาได้ดีท่ีสุดในตอนเย็น 

 
9.  ข่าวลวงมักถูกสร้างมาเพ่ือโจมตีว่าร้ายคนดี ดังน้ัน คนดีต้องไม่หว่ันไหวกับกระแสข่าวลวง 
    ข้อใดกล่าวสรุปได้ถูกต้องจากข้อความข้างต้นน้ี 
    ก.  ข่าวลวงทุกข่าวถูกสร้างมาเพื่อให้ร้ายป้ายสีคนดี  
    ข.  คนดีๆมากมายต้องทนทุกข์กับข่าวลวงท่ีคนไม่ดีสร้างมาใส่ร้าย 
    ค.  เมื่อมีข่าวท่ีไม่มีมูลความจริง คนดีๆต้องหนักแน่นในการรับข่าวสาร 
    ง   การไม่หวั่นไหวต่อข่าวใดๆ เป็นคุณสมบัติท่ีส าคัญของคนดีในปัจจุบัน 
 
10.  โชคในแก้วแหวนเงินทองใดท่ีว่าดี ยศใดท่ีว่าสูงศักด์ิ ก็หาได้เทียบกับการมีสุขภาพกาย 
      และสุขภาพจิตท่ีดีได้เลย  ข้อความใดสรุปได้ถูกต้องจากค ากล่าวน้ี  
      ก.  ความไม่มีโรคคือลาภอันประเสริฐ 
      ข.  คนเราไม่จ าเป็นต้องมีเงินทอง ทรัพย์สมบัติมากมาย 
      ค.  สุขภาพกาย สุขภาพจิต ควรจะมาคู่กับการได้ลาภ ยศ สรรเสริญ จึงถือว่าดีจริง 
      ง.  ไม่มีข้อใดสรุปได้ถูกต้อง  
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11.  จากกระแสข่าวท่ีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ลงมติเห็นชอบในการประกาศใช้ร่าง 
       พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในช่วงต้นเดือนท่ีผ่านมา จึงท าให้ 
       ประชาชนต่างเริ่มมีความต่ืนตัวในการใช้โซเชียลมีเดียและอินเตอร์เน็ตกันเป็นจ านวนมาก  
       ข้อความน้ีสรุปได้อย่างไร 

ก. ทุกคนเล่นโซเชียลมีเดียเพราะมีการประกาศพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง 
    ปลอดภัยในไซเบอร์ 
ข. ประชาชนเริ่มตระหนักในการเล่นโซเชียลมีเดียหรือใช้อินเทอร์เน็ตเพราะรัฐบาลได้ 
    ให้ความส าคัญเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
ค. ประชาชนต่ืนกลัวการสูญเสียข้อมูลของตนเองจากการใช้โซเชียลมีเดียและอินเทอร์เน็ต 
ง.  สามารถสรุปได้ตามข้อความท้ังหมดท่ีกล่าวมา  

 
   อาการปวดท้องกระเพาะอาหารจะ ปวดท้องบริเวณใต้ล้ินป่ีเหนือสะดือ เช่น แสบร้อน,   
   แน่นอึดอัดท้องหลังรับประทานอาหาร, อ่ิมเร็วกว่าปกติ บางรายอาจมีเรอหรือคล่ืนไส้ 
   อาเจียนร่วมด้วย อาจมีอาการของโรคกรดไหลย้อน ได้แก่ เรอเปรี้ยว แสบร้อนหน้าอก 
   ร่วมด้วยได้ การรักษาท่ีส าคัญท่ีสุดของโรคกระเพาะคือการป้องกันไม่ให้เกิดโรคกระเพาะ 
   น่ันเอง การรักษาต้องข้ึนอยู่กับสาเหตุของโรคท่ีพบ ซ่ึงจ าเป็นต้องตรวจวินิจฉัยก่อนเพื่อ 
   ให้ทราบว่าผู้ป่วยเป็นโรคกระเพาะจากสาเหตุใด    
 
 12.  ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง 
       ก. โรคกระเพาะอาหารเกิดข้ึนได้กับทุกคน 
       ข. โรคกระเพาอาหารจะปวดท้องบริเวณสะดือข้ึนมาถึงทรวงอกเพราะมีกรดไหลย้อน 
          จากกระเพาะอาหาร 
       ค. โรคกระเพาอาหารไม่มีวิธีรักษาท่ีแน่นอน เพราะสาเหตุการเกิดโรคน้ันแตกต่างกันไป 
       ง.  โรคกระเพาะอาหารเป็นอาการปวดท้องท่ีมีสาเหตุหลายอย่างซ่ึงต้องรักษาให้สอดคล้อง 
           กับสาเหตุของการเกิดโรคในแต่ละบุคคล 
 
13.  จากข้อความท่ีอ่านมาน้ี ข้อใดกล่าวถูกต้องส าหรับการรักษาโรคกระเพาะท่ีดีท่ีสุด 
      ก.  ยารับประทาน    ข.   การป้องกันไม่ให้เกิดโรค 
      ค.  ทานยาหรือฉีดยาให้หายขาด       ง.   ควรไปปรึกษาแพทย์โดยตรง 
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          การลอยกระทง เป็นประเพณีท่ีมีมาแต่โบราณ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่า ปฏิบัติกัน
มาแต่เมื่อไร เพียงแต่ท้องถ่ินแต่ละแห่ง ก็มีจุดประสงค์และความเช่ือในการลอยกระทงแตกต่างกัน 
เช่น ในเรื่องเก่ียวกับพระพุทธศาสนา ก็จะเป็นการบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ , 
บูชารอยพระพุทธบาท ณ หาดทรายริมฝ่ังแม่น้ านัมมทา โดยปัจจุบันคือแม่น้ าเนรพุททาในอินเดีย 
หรือต้อนรับพระพุทธเจ้า ในวันเสด็จกลับจากเทวโลก เมื่อครั้งไปโปรดพระพุทธมารดา  
 
          นอกจากน้ี ลอยกระทงยังมีวัตถุประสงค์ เพื่อบูชาพระอุปคุตเถระท่ีบ าเพ็ญบริกรรมคาถา
ในท้องทะเลลึก หรือสะดือทะเล บางแห่งก็ลอยกระทง เพื่อบูชาเทพเจ้าตามความเช่ือของตน บาง
แห่งก็เพื่อแสดงความขอบคุณพระแม่คงคา ซ่ึงเป็นแหล่งน้ าให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ต่างๆ รวมท้ัง
ขอขมาท่ีได้ท้ิงส่ิงปฏิกูลลงไป ส่วนบางท้องท่ีท าเพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษท่ีล่วงลับหรือเพื่อสะเดาะ 
เคราะห์ ลอยทุกข์โศกโรคภัยต่างๆ และส่วนใหญ่ก็จะอธิษฐานขอส่ิงท่ีตนปรารถนาไปด้วย 
 
14.  ข้อความใดเหมาะสมในการสรุปบทอ่านน้ีท่ีสุด 
      ก.  การลอยกระทงเป็นพระเพณีในทุกท้องถ่ิน 
      ข.  การจัดงานในการลอยกระทงในบางท้องท่ี 
      ค.  ความเช่ือและวัตถุประสงค์ของการลอยกระทง 
      ง.  ความหมายของประเพณีวันลอยกระทงในไทย 
 
15.  ข้อใดไม่กล่าวถึงในบทอ่านน้ี 
      ก.  การขอขมาแม่น้ า    ข.   การขอโชคลาภ 
      ค.  การบูชาเทพเทวดา   ง.   การจัดงานลอยกระทง 
 
16.  ผู้อ่านสามารถสรุปเรื่องราวความเช่ือจากบทอ่านน้ีได้ตามข้อใด 
      ก. การบูชาพระเกศแก้วจุฬามณี ไม่ใช่ความเช่ือท่ีมีพื้นฐานจากศาสนา 
      ข. ความเช่ือในการขอบคุณพระแม่คงคาเป็นความเช่ือท่ีได้รับการยอมรับมากท่ีสุด 
      ค. ทุกแห่งเช่ือว่าการลอยกระทงช่วยสะเดาะห์เคราะห์ และท าให้ค าอธิษฐานเป็นจริงได้ 
      ง.  การลอยกระทงมีความเช่ือท่ีหลากหลายตามวัฒนธรรม ท้ังเก่ียวกับพระพุทธศาสนา 
          เทพเจ้า ส่ิงศักด์ิสิทธิ์ เรื่องราวของบรรพบุรุษ โชคลาภ เคราะห์กรรมและวาสนา  
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     วิกฤติโควิด 19 ครั้งน้ีอาจกล่าวได้ว่าเป็น “วิกฤติท่ีไม่เหมือนวิกฤติใดในอดีต (This time is 
really different)” โดยรูปแบบของการเกิดต่างจากวิกฤติอ่ืนในอดีต เริ่มต้นจากการแพร่ระบาด
อย่างรวดเร็วของไวรัสโควิด 19 กลายเป็นมหาวิกฤติทางสาธารณสุขโลก ภาครัฐในหลายประเทศ
ต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์ครั้งใหญ่ (Great Lockdown) เพื่อจ ากัดการแพร่ระบาด  ส่งผลกระทบ
ต่อการใช้ชีวิตของผู้คนและท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ท่ัวโลกหยุดชะงักพร้อม
กัน (global simultaneous shocks) กิจกรรมการผลิตท่ีหยุดชะงักพร้อมกับรายได้และก าลังซ้ือท่ี
ลดลงรุนแรงท าให้ลุกลามเป็นวิกฤติทางเศรษฐกิจท่ัวโลก ซ่ึงในครั้งน้ีมีลักษณะพิเศษคือเป็นวิกฤติคู่
ท้ังด้านอุปทานและอุปสงค์พร้อมกัน (twin supply-demand shocks)   
 
          กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ประเมินว่า
เศรษฐกิจโลกปี 2563 จะหดตัวท่ีร้อยละ 3 โดยจะต่ าสุดในไตรมาสท่ี 2 และเลวร้ายท่ีสุดนับแต่ 
Great Depression ในคริสต์ทศวรรษ 1930 และถือเป็นครั้งแรกท่ีท้ังประเทศเศรษฐกิจหลักและ
ประเทศก าลังพัฒนาเข้าสู่ภาวะถดถอยพร้อมกัน ประเมินมูลค่าความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลก   
ในปี 2563 และ 2564 ไว้สูงถึงกว่า 9 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. ซ่ึงใหญ่กว่าเศรษฐกิจของญ่ีปุ่นและ
เยอรมนีรวมกัน ขณะท่ีองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ประเมินว่า
ปริมาณการค้าโลกจะหายไปถึง 1 ใน 3 เทียบกับปีก่อน จนถึงปัจจุบันเหล่านักวิชาการยังกังวลว่า 
หากสถานการณ์ยืดเยื้อท าให้ธุรกิจและครัวเรือนขาดสภาพคล่องรุนแรงจนถึงข้ันเกิดปัญหาผิดนัด
ช าระหน้ีในวงกว้าง อาจมีความเส่ียงท่ีจะกลายเป็นวิกฤติการเงินร่วมด้วย หรือเป็น “triple 
economic shock”  ซ่ึงไม่เคยเกิดข้ึนในประวัติศาสตร์โลก และคงไม่มีใครอยากให้เกิดข้ึน  
 
17.  ข้อใดเหมาะสมท่ีสุดในการต้ังเป็นช่ือเรื่องบทอ่านน้ี 
      ก.  โควิด-19 กับการหดตัวของเศรษฐกิจ 
      ข.  ภาวะเศรษฐกิจโลกภายหลังการระบาดของโรคโควิด-19 
      ค.  การประมาณการสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปี 2563 - 2564 
      ง.   ความเส่ียงของวิกฤติเศรษฐกิจโลกเมื่อเกิดโรคโควิด-19 ระบาด 
 
18.  มาตรการใดท่ีส่งผลกระทบต่อการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 
      ก. การประกาศล๊อกดาวน์ของรัฐบาล      ข. การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
      ค. การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน              ง. การหยุดชะงักของกิจกรรมการผลิตสินค้า 
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19.  triple economic shock  น่าจะเก่ียวข้องกับเรื่องใดมากท่ีสุด 
      ก. วิกฤติทางการจับจ่ายใช้สอย 
      ข. วิกฤติการปิดตัวของโรงงานและบริษัท 
      ค. วิกฤติการซ้ือขายสินค้าในตลาดแต่ละแห่ง 
      ง.  วกิฤติทางการเงินและการช าระหน้ีสินหรือบัตรเครดิต 
 
20.  วิกฤติคู่ท้ังด้านอุปทานและอุปสงค์พร้อมกัน (twin supply-demand shocks) สรุปได้ข้อใด 
      ก.  ทุกประเทศต่างไม่สามารถจ าหน่ายสินค้าได้เหมือนแต่ก่อน 
      ข.  ผู้ซ้ือก็ไม่มีก าลังซ้ือ เงินไม่พอ ผู้ขายก็ไม่สามารถผลิตสินค้าออกมาได้ 
      ค.  การขายสินค้าไม่สอดคล้องกันระหว่างความต้องการซ้ือและความต้องการขาย 
      ง.  สินค้าท่ีขายผลิตออกมาได้น้อยมากเพราะกิจกรรมการผลิตต้องหยุดลง การซ้ือจึงน้อยลง 
 
21.  คนท่ีเพิ่งหัดขับรถใหม่ๆมักเป็นกังวลทุกครั้งเวลาต้องขับรถออกถนนใหญ่ จะไปไหนก็ไม่ค่อย 
      มั่นใจเส้นทางและการเข้าเลน ตอนจะถอยจอดท่ีไหนขาดความคล่องแคล่วต้องเล็งแล้วเล็งอีก 
      กว่าจะส าเร็จ เรื่องเหล่าน้ีเป็นธรรมดาของคนขับมือใหม่ท่ีต้องพบเจอเสมอ เพราะการขับรถ  
      ให้เก่งน้ันต้องใช้เวลาและประสบการณ์บนท้องถนนท่ีพบเจอส่ังสมจนเกิดเป็นความเช่ียวชาญ 
      ในการขับข่ี  ข้อความน้ีสอดคล้องกับข้อใดมากท่ีสุด 
      ก. คนท่ีเพิ่งหัดขับรถใหม่มักจะไม่ระมัดระวังในการขับข่ี 
      ข. คนท่ีขับรถใหม่ทุกคนจะกังวลและไม่มีความมั่นใจในการออกไปถนนใหญ่ 
      ค. คนขับรถใหม่ต้องใช้เวลาและมีประสบการณ์ขับข่ีจริงบนถนนจึงจะขับข่ีได้คล่องแคล่ว 
      ง. คนขับรถใหม่ต้องใช้เวลาอย่างยาวนานในการขับข่ีอย่างมั่นใจ ท้ังการเข้าเลน การถอยจอด  
         ตลอดจนการขับข่ีบนท้องถนน 
 
22.   การวางแผนครอบครัวไปจนถึงการดูแลลูก การศึกษาและจิตวิทยาเด็กให้มีความรู้และ          
       มีสุขภาพกายใจเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างครอบครัวอย่างแข็งแรง ข้อความน้ีสรุปได้อย่างไร  

ก. วางแผนครอบครัวดีช่วยท าให้ครอบครัวอบอุ่น มีความสุข  
ข. สุขภาพกายและใจของลูกมีความส าคัญต่อพัฒนาการเด็ก 
ค. การศึกษาและจิตวิทยาเป็นพื้นฐานส าคัญของการสร้างครอบครัว 
ง. การวางแผนครอบครัวจ าเป็นต้องอาศัยการศึกษาและจิตวิทยาเด็ก 
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23.  ข้าราชการส่วนท้องถ่ินท่ีปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภทจะถูก 
      เรียกช่ือ แตกต่างกันไปตามกฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ันๆ ข้าราชการ    
      ส่วนท้องถ่ินท่ีปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรียกว่า ข้าราชการองค์การบริหาร  
      ส่วนจังหวัด ปฏิบัติงานในเทศบาล เรียกว่าพนักงานเทศบาล  ข้าราชการส่วนท้องถ่ินท่ี 
      ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบล เรียกว่า พนักงานส่วนต าบล และข้าราชการส่วน  
      ท้องถ่ินท่ีปฏิบัติงานในเมืองพัทยา เรียกว่าพนักงานเมืองพัทยา ซ่ึงเป็นการเรียกช่ือเจ้าหน้าท่ี 
      ของรัฐตามกฎหมายจัดต้ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประเภทน้ันๆท าให้มีผู้เข้าใจผิดว่า  
      พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบลและพนักงานเมืองพัทยาไม่ใช่ข้าราชการ ซ่ึงตาม 
      ข้อเท็จจริงแล้วเจ้าหน้าท่ีรัฐดังกล่าว มีฐานะเป็นข้าราชการ เช่นเดียวกัน 
 
     ข้อใดสรุปได้ไม่ถูกต้องจากข้อความข้างต้นน้ี 
     ก.  ข้าราชการส่วนท้องถ่ินมีการเรียกประเภทแตกต่างกันออกไป 
     ข.  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติงานให้กับจังหวัดโดยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา  
          ของผู้ว่าราชการจังหวัด 
     ค.  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานเมืองพัทยาเป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีการแต่งต้ังและสอบเข้า  
          ไปในแบบของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
     ง.  ข้าราชการส่วนท้องถ่ินท่ีมีการเรียกช่ือประเภทแตกต่างกันไปเพราะมีพระราชบัญญัติของ 
         แต่ละส่วนท่ีบัญญัติไว้แตกต่างกันไป 
 
24.  สังคมไทย หมายถึง ชนทุกกลุ่มท่ีด ารงชีวิตอยู่ร่วมกัน โดยมีวัฒนธรรมไทยเป็นพื้นฐานในการ   
      ด าเนินชีวิต สังคมไทยมิได้เน้นเฉพาะชนเช้ือชาติไทยเท่าน้ัน แต่รวมถึงชนกลุ่มน้อยอ่ืนๆ ซ่ึง 
      อาจมีเช้ือชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมบางอย่างแตกต่างกัน แต่ทุกกลุ่มยึดถือวัฒนธรรมไทย 
      เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิตร่วมกัน 
      ข้อใดต่อไปน้ีสามารถสรุปเน้ือหาท่ีอ่านน้ีได้ชัดเจนท่ีสุด 
      ก. ความหมายของการรวมกลุ่มกันเป็นสังคมไทย 
      ข. ลักษณะของสังคมไทยและความแตกต่างทางกลุ่มชน 
      ค. วัฒนธรรมและพื้นฐานของการด าเนินชีวิตในสังคมไทย 
      ง. สังคมไทยมีความแตกต่างกันในวัฒนธรรม เช้ือชาติ ศาสนา  
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25. ยุคปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ยาลดความอ้วนท่ีโฆษณาเกินจริงว่ากินแล้วท าให้หุ่นดี 
     น้ าหนักลด ซ่ึงท าให้ประชาชนบางคนหลงเช่ือแบบผิดๆ จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมา 
     ท้ังๆท่ีจริงๆแล้ว การลดน้ าหนักเพื่อแก้ปัญหาโรคอ้วนท่ีดีท่ีสุด ควรเน้นวิธีการทางธรรมชาติ     
     ซ่ึงเป็นวิธีท่ีเหมาะสมกับทุกคน คือ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการกินด้วยการควบคุมปริมาณ 
     และชนิดของอาหารควบคู่กับการออกก าลังกาย ข้อใดสรุปได้ถูกต้องและครอบคลุมมากท่ีสุด 
     ก. การลดความอ้วนท่ีดีท่ีสุดคือควบคุมอาหารและออกก าลังกาย 
     ข. ยาลดความอ้วนในปัจจุบันไม่ได้ผลิตตามกระบวนการท่ีเหมาะสม ท าให้ส่งผลต่อสุภาพ 
     ค. การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการกินและควบคุมปริมาณอาหาร ช่วยลดปัญหาจากการใช้ 
        ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 
     ง. ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยาลดความอ้วน ในยุคปัจจุบันได้โฆษณาเกินจริง ท าให้ประชาชน 
        บางคนหลงเช่ือแบบผิดๆ 
 
 

  ใช้ข้อมูลต่อไปน้ีตอบค าถามข้อ 26 – 30  
 

          จากการศึกษาวิจัยท่ีผ่านมาพบว่า มีองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นจ านวนไม่น้อยท่ี
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและวิถีชีวิตของชุมชนท้องถ่ิน จนเป็นท่ียอมรับของ
ผู้ปกครองและชุมชน ซ่ึงปัจจัยความส าเร็จท่ีส าคัญคือ ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และเห็นความส าคัญของการศึกษา มีการบริหารงานอย่างต่อเน่ือง และมีบุคลากร
ท่ีมีความรู้ความสามารถทางการศึกษา อย่างไรก็ตามก็ยังพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วน
หน่ึงยังมีปัญหาการบริหารจัดการศึกษา เช่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขาดความรู้ความ
เข้าใจด้านการศึกษา ไม่เห็นความส าคัญของการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษาไม่เพียงพอ ขาดการ
นิเทศ ก ากับติดตามและประเมินผลการศึกษา ขาดความชัดเจนในเรื่องความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
ของบุคลากรในส านักงาน/กองการศึกษาและขาดความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณ เป็นต้น 
นอกจากน้ียังมีปัญหาในการถ่ายโอนสถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรื่องความล่าช้าในการถ่าย
โอนอันเน่ืองมาจากมีข้ันตอนมากและซับซ้อน แนวนโยบายการถ่ายโอนไม่ชัดเจน ขาดกสนเตรียม
ความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ขาดการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินความพร้อม บุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการถ่ายโอน รวมท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนหน่ึงยังขาด
บุคลากรท่ีมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ด้านการศึกษา 
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           เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกในการกระจายอ านาจทางการศึกษาสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแล้ว จะเห็นได้ว่ามีท้ังจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ดังน้ี 
 

ด้านจุดแข็ง 
         อปท.หลายแห่งมีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะสนับสนุนการศึกษาในท้องถ่ิน ประกอบกับ อปท.
มีพื้นท่ีขนาดเล็กและมีโรงเรียนท่ีอยู่ในความดูแลไม่มาก จึงสามารถสนับสนุนการศึกษาได้อย่าง
เต็มท่ี อปท.สามารถจัดหลักสูตรการเรียนการสอนท่ียืดหยุ่นเหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้องการท่ีหลากหลาย และวิถีชีวิตของท้องถ่ินได้ดีกว่า เน่ืองจากมีความใกล้ชิดกับประชาชนใน
พื้นท่ี และอปท.สามารถมีจุดเน้นด้านการศึกษาท่ีเฉพาะเจาะจงได้ท้ังในเชิงกลุ่มเป้าหมายและใน
เชิงเนื้อหา รวมท้ังจุดเน้นในเชิงรูปแบบการจัดการศึกษาซ่ึงสามารถก าหนดรูปแบบท่ีเหมาะสมกับ
เน้ือหาและกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน สามารถสร้างเอกลักษณ์และริเริ่มนวัตกรรมทางการศึกษาได้ 
นอกจาก อปท.ยังมีพันธะกับประชาชนสูงท้ังพันธะทางสังคมและการเมือง 
  

ด้านจุดอ่อน 
        ผู้บริหาร อปท.สมาชิกสภาท้องถ่ินและบุคลากรท้องถ่ินส่วนหน่ึงยังไม่เห็นความส าคัญของ
การศึกษาและไม่เข้าในในบทบาทหน้าท่ีด้านการศึกษา และมักจะขาดความต่อเน่ืองของนโยบาย
การศึกษา เมื่อมีการเปล่ียนผู้บริหาร อปท.ส่วนหน่ึงท่ีรับถ่ายโอนสถานศึกษายังขาดบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ด้านการศึกษา เน่ืองจากอยู่ในช่วงเริ่มแรกของการถ่ายโอน 
อปท.ส่วนหน่ึงยังมีปัญหาขาดแคลนศึกษานิเทศก์ และขาดการนิเทศอย่างเป็นระบบ นอกจากน้ี
สถานศึกษาของ อปท.ยังมีคุณภาพและมารฐานการศึกษาไม่ทัดเทียมกัน เน่ืองจาก อปท.มี
ศักยภาพและความพร้อมแตกต่างกัน ซ่ึงส่วนใหญ่ยังมีทรัพยากรจ ากัด 
 
        ด้านโอกาส 
        นโยบายกระจายอ านาจการจัดการศึกษา ซ่ึงได้ก าหนดไว้ในกฎหมายส าคัญหลายฉบับ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และ
พระราชบัญญัติการศึกษาก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดการศึกษาและได้รับการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษาเพิ่มเติม 
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         อุปสรรค 
         กฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเป็นอุปสรรค ซ่ึงท าให้การบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินขาดความคล่องตัว การแทรกแซงการศึกษาโดยการเมือง ไม่ว่าจะเป็นการบริหารหรือ
ระบบจัดซ้ือ จัดจ้าง และการหาประโยชน์จากการศึกษา ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าท่ีด้านการศึกษาของ อปท.และบทบาทของประชาชนต่อการจัดการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษายังไม่สามารถมี
บทบาทเท่าท่ีควรในการประสานส่งเสริม การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
         ดังน้ัน การกระจายอ านาจทางการศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะประสบผลส าเร็จ
ได้จึงจ าเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเพื่อสร้างความพร้อมให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการจัดการศึกษาและรับถ่ายโอนสถานศึกษา เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินสามารถจัดการศึกษาเพิ่มมากข้ึนท้ังทางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตามความพร้อมเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถ่ิน เพื่อให้เด็ก
เยาวชนและประชาชนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงสอดคล้องกับความต้องการท่ี
หลากหลายและวิถีชีวิตของท้องถ่ิน โดยหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการส่งเสริมการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอันได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมท้ังส านักงาน
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน
และภาวะคุมคามท่ีเป็นอุปสรรค และใช้จุดแข็งและโอกาสท่ีมีอยู่เพื่อการผลักดันให้การกระจาย
อ านาจทางการศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ท่ีก าหนดไว้ใน
กฎหมายดังกล่าวข้างต้น ซ่ึงจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างย่ังยืน 
 
26.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับบทความน้ี 
      ก. การจัดการศึกษาต้องอาศัยการกระจายอ านาจท่ีมีประสิทธิภาพ 
      ข. การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถพัฒนายกระดับคุณภาพได้ 
      ค. การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีปัญหาและอุปสรรคมากมายเกินไป 
      ง. การจัดการศึกษาต้องอาศัยความเป็นเอกภาพตามแนวนโยบายของท้องถ่ินเพื่อให้เกิด 
         ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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27.  ข้อใดไม่ใช่ปัญหาของการจัดการศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีกล่าวไว้ในบทความน้ี 
      ก. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่เห็นความส าคัญของการศึกษา 
      ข. บุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอต่อความต้องการพัฒนาการศึกษา 
      ค. สถานศึกษาและบุคลากรยังขาดการนิเทศอย่างเป็นระบบ  
      ง.  ผู้ปกครองและนักเรียนยังขาดความร่วมมือและขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้  
 
28.  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีข้อได้เปรียบใดในการจัดการศึกษา 
      ก. การกระจายอ านาจให้สามารถด าเนินการจัดการศึกษาได้เต็มตามศักยภาพ  
      ข. มีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมาจากการเลือกต้ังของราษฏรในท้องถ่ิน 
      ค. มีโอกาสในการคัดเลือกและเสาะหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพมากกว่าส่วนราชการอ่ืนๆ  
         ท่ีจัดการศึกษา 
      ง. มีนักเรียนและผู้ปกครองให้ความสนใจในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
         มากกว่าการจัดการศึกษาในสังกัดอ่ืนๆ  
 
29.  การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมีมาตรฐานท่ีไม่ด้อยไปกว่า 
      การศึกษาในโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพราะเหตุใด 
      ก.  เพราะมีงบประมาณและการสนับสนุนท่ีมากกว่ากระทรวงศึกษาธิการ 
      ข.  เพราะมีความร่วมมือจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
      ค.  เพราะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามกีารตระหนักในหน้าท่ีมากกว่า  
      ง.  เพราะนักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนการสอน และได้รับความร่วมมือจาก 
          ผู้ปกครองมากกว่า 
 
30.  ปัญหาท่ีท าให้การจัดการศึกษาไม่สามารถเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรจาก 
      ท่ีกล่าวมา ท่านคิดว่าปัญหาใดแก้ไขได้ยากท่ีสุด 
      ก. สมาชิกสภาท้องถ่ินไม่เห็นความส าคัญกับการจัดการศึกษา 
      ข. การขาดความต่อเน่ืองของนโยบายทางการศึกษา 
      ค. ปัญหาการขาดแคลนศึกษานิเทศก์ และการนิเทศอย่างท่ัวถึง 
      ง. กฏหมาย ระเบียบ ท่ีสามารถแทรกแซงการศึกษาโดยฝ่ายการเมือง 
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แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
31.  ข้อใดคือเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืนตามหลักธรรมาภิบาล 
      ก.  ยุทธศาสตร์ชาติ   ข.   วิสัยทัศน์ของประเทศไทย 
      ค.  แผนพัฒนาประเทศ   ง.    เป้าประสงค์ตามแผนปฎิรูปประเทศ 
 
32.   ยุทธศาสตร์ชาติ เกิดจากข้อใด 
     ก.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา 65 
     ข.  นโยบายการบริหารงานของรัฐบาล 
     ค.  การก าหนดแผนพัฒนาประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
     ง.  เกิดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติบัญญัติให้มียุทธศาสตร์ประเทศ 
 
33.  การเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายต้องมีความสอดคล้องกับข้อใด 
     ก.  รัฐธรรมนูญ    ข.   ยุทธศาสต์ชาติ 
     ค.   นโยบายการปฏิรูป   ง.   มติสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
34.   การวางกรอบปฏิรูปเพื่อการพัฒนาตามภาระงานของส่วนราชการต่างๆต้องท าให้ 
       สอดคล้องกับข้อใด 
      ก.  รัฐธรรมนูญ         ข.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
      ค.  ยุทธศาสตร์ชาติ        ง.  นโยบายรัฐบาล 
 
35.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับยุทธศาสตร์ชาติ 
     ก.   ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี   ข.  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 15 ปี 
     ค.   ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 4 ปี  ง.  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 5 ปี 
 
36.   ข้อใดคือคติพจน์ประจ าชาติตามวิสัยทัศน์ประเทศไทยท่ีเป็นยุทธศาสตร์ชาติ 
      ก.   พัฒนา  มั่นคง   ยั่งยืน  ข.  มั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน 
      ค.   มั่นคง   ร่ ารวย   ยั่งยืน   ค.  พัฒนา  มั่นคง   ยั่งยืน  
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37. การบริหารประเทศท่ีต่อเน่ืองและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดอง 
     และความสามัคคี สอดคล้องกับข้อใดในยุทธศาสตร์ชาติ 
     ก.  ความมั่นคง      ข.  ความมั่งค่ัง 
     ค.  ความยั่งยืน      ง.  ความเจริญงอกงาม 
 
38.  ความหมายของการท่ีไม่มีประชาชนท่ีอยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความ  
      เข้มแข็ง สอดคล้องกับข้อใด 
     ก.  ความพอเพียง     ข.  ความมั่นคง 
     ค.  ความมั่งค่ัง     ง.  ความยั่งยืน  
 
39. เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูงสามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและภายนอก 
     ประเทศ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ใด 
      ก.  ความมั่นคง    ข.  ความมั่งค่ัง   
      ค.  ความยั่งยืน    ง.  ความยิ่งใหญ่ 
 
40.  ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       จะน าไปสู่ข้อใด 
    ก.  ความมั่งค่ัง     ข.   ความสงบสุข 
    ค.  ความมั่นคง    ง.   ความยั่งยืน 
 
41.  ข้อใดหมายถึง กรอบเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  
    ก.   MOU     ข.   SDGs 
    ค.   3Rs8Cs    ง.    NDGs  
 
42.  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วยก่ียุทธศาสตร์  
   ก.  4  ยุทธศาสตร์    ข.  5  ยุทธศาสตร์ 
   ค.  6  ยุทธศาสตร์    ง.  7  ยุทธศาสตร์  
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43.  ข้อใดไม่ใช่ ยุทธศาสตร์ชาติ  
    ก.  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน    
    ข.  การสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
    ค.  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
    ง.  การสร้างศักยภาพในการลงทุนทางเศรษฐกิจระดับอาเซียน 
 
44.  ต่อยอดอดีต  ปรับปัจจุบัน  สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต เป็นยุทธศาสตร์ชาติด้านใด 
     ก.  ด้านความมั่นคง    
     ข.  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
     ค.  ด้านการพัฒนาพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
     ง.   ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
 
45.  การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติด้านท่ีเท่าใด 
     ก.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านท่ี 1   ข.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านท่ี 2 
     ค.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านท่ี 3   ง.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านท่ี 4 
 
46. การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังด้านสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม     
     ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันท้ังภายในและภายนอก 
     ประเทศอย่างบูรณาการ เป็นยุทธศาสตร์ชาติด้านใด 
    ก.  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    ข.  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    ค.  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
    ง.  การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 
47.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงมีเป้าหมายส าคัญในภาพรวมระยะ ๒๐ ปีท่ีเป็นรูปธรรม 
      ชัดเจน คือ 
     ก.  ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข  ข.  ประเทศชาติมั่นคง เศรษฐกิจเข้มแข็ง 
     ค.  ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมั่งค่ัง   ง.   ประเทศชาติมั่งคง เศรษฐกิจมั่งค่ัง 
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48.  การประเมินผลเพื่อเป็นไปตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติท่ีวางไว้ตามข้อใด 
     ก.  วัตถุประสงค์    ข.  จุดมุ่งหมาย 
     ค.  ตัวช้ีวัด     ง.   ตัวบ่งช้ี 
 
49.  ข้อใดไม่ใช่ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
      ก.  การเกษตรสร้างมูลค่า   ข.  อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
      ค.  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  ง.  เช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ 
 
50.  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์์มีเป้าหมายตามข้อใด 
      ก.  คนไทยอยู่ดีมีสุข มีสุขภาวะท่ีดี มีความรู้ในศตวรรษท่ี 21  
      ข.  คนไทยมีความรู้ท้ังทางวิชาการ ทางโลก ทางธรรมและเทคโนโลยี 
      ค.  คนไทยมีศักยภาพในการแข่งขันท้ังเศรษฐกิจระดับเล็กและมหภาค 
      ง.  คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 
51. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปัจจุบันเริ่มปี 2560 เป็นฉบับท่ีเท่าไร 
      ก. ฉบับท่ี 9             ข. ฉบับท่ี 10   
      ค. ฉบับท่ี 11         ง. ฉบับท่ี 12 
 
52.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นแผนระยะก่ีปี 
      ก. ระยะ 4 ปี    ข.  ระยะ 5 ปี 
      ค. ระยะ 10 ปี    ง.  ระยะ 20 ปี 
 
53. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปัจจุบันเป็นแผนท่ีมีก่ียุทธศาสตร์ 
      ก. 4 ยุทธศาสตร์    ข.  6 ยุทธศาสตร์ 
      ค. 8 ยุทธศาสตร์    ง.  10 ยุทธศาสตร์  
 
54.   ข้อใดไม่สัมพันธ์กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
      ก.   วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข.   เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579          
      ค.   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         ง.   นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียน 



29 

 

55.  ข้อใดถูกต้องเก่ียวกับการผลักดันการขับเคล่ือนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
     ก.  ปรับโครงสร้างให้ประเทศไทยก้าวสู่ไทยแลน์ 4.0 
     ข.  มุ่งให้เกิดความรุ่งเรืองจนเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าของภูมิภาค 
     ค.  สร้างยุทธศาสตร์เชิงรุกสังคมผู้ประกอบการส่งเสริมให้ลงทุนในต่างประเทศจริงจัง 
     ง.  ถูกทุกข้อ 
 
56.  Sustainable Development Goals: SDGs ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ คือข้อใด 
    ก.  เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  ข.  เป้าหมายการพัฒนาท่ีเหมาะสม 
    ค.  เป้าหมายการพัฒนาท่ีคงทน  ง.  เป้าหมายการพัฒนาท่ีท าได้จริง 
 
57. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับปัจจุบันมุ่งเน้นข้อใด 
    ก.  การยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจรากฐาน 
    ข.  การน าความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม 
    ค.  การพัฒนาการศึกษาและปรับวิถีการด ารงชีวิตคนไทย 
    ง.  การให้ความรู้ท่ีหลากหลายสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษท่ี 21  
 
58.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อเน่ืองมา 
      เริ่มต้ังแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ีเท่าไร 
     ก.  ฉบับท่ี 4    ข.  ฉบับท่ี 6 
     ค.  ฉบับท่ี 9    ง.  ฉบับท่ี 10  
 
59.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ ได้กล่าวถึง GMS หมายถึงข้อใด 
     ก. กลุ่มความร่วมมือในอาเซียน  ข.  กลุ่มประเทศในอนุภาคลุ่มน้ าโขง 
     ค. กลุ่มประเทศชายแดนใต้  ง.  ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 
 
60.  การลงทุนขนาดใหญ่ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก คือข้อใด  
     ก.  EEC     ข.  AEC   
     ค.  RCEP     ง.  APEC 
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61.   ข้อใดไม่ใช่นโยบายเพื่อกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลในปัจจุบัน 
        ก.   โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจแถวพื้นท่ีภาคตะวันออก 
        ข.   โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามจังหวัดชายแดนท่ีมีศักยภาพ 
        ค.   โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเมืองต้นแบบลักษณะ Smart  City    
        ง.   โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนในกรุงเทพมหานคร  
 
62.   ข้อใดไม่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางของรัฐบาลในปี 2564  
       ก.   พัฒนาสนามบินอู่ตะเภา   ข.   พัฒนาการคมนาคมในภาคอีสาน 
       ค.   พัฒนาระบบรถไฟรางคู่   ง.   พัฒนาระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน 
 
63.   ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคในการก้าวสู่เศรษฐกิจแบบประเทศไทย ๔.๐ มากท่ีสุด คือข้อใด 
      ก.   การสนับสนุนของภาคประชาชน  ข.   งบประมาณในการลงทุน 
      ค.   การส่ือสารตกลงกับกลุ่มต่างประเทศ  ง.   บุคลากรและแรงงานท่ีมีคุณภาพ 
 
64.  ข้อใดไม่ใช่แนวทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2564 
      ก.  โครงการคนละครึ่ง    ข.  โครงการประชานิยม 
      ค.  การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ง.  นวัตกรรมและความพอเพียง 
 
65.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ การด ารงชีวิต บนทางสายกลาง 
     ก. 2 ห่วง 3 เงื่อนไข    ข.  3  ห่วง  2 เงื่อนไข 
     ค. 4 ห่วง 5 เงื่อนไข    ง.  5  ห่วง  4 เงื่อนไข 
 
66.  เงื่อนไขหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้อใดกล่าวถูกต้อง 
      ก.  ความรู้ คู่คุณธรรม    ข.  ความซ่ือสัตย์ สุจริต 
      ค.  ความพอเพียง ทางสายกลาง   ง.  ความพอประมาณ ความพอดี 
 
67. สัดส่วนการแบ่งพื้นท่ี ตามแนวทฤษฎีใหม่สอดคล้องกับข้อใดต่อไปน้ี 
     ก.   30:30: 20:20                   ข.   30:30: 25:15                       
     ค.   30: 30: 30:10                   ง.   25:25: 25:25 
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68.  นโยบายด้านเศรษฐกิจใดท่ีช่วยให้นายโจ ไบเดน คว้าชัยชนะในการเลือกต้ังประธานาธิบดี 
      สหรัฐอเมริกาเหนือประธานาธิบดีคนก่อนนายโดนัล ทรัมป์ 
      ก.  สนับสนุน 1 ล้านธุรกิจขนาดเล็กเกิดใหม่ 
      ข.  ประกาศสร้างงาน 10 ล้านต าแหน่งใน 10 เดือน 
      ค.  มุ่งเพิ่มการจัดเก็บภาษีผู้มีรายได้สูงและสนับสนุนการเพิ่มค่าแรงข้ันต่ า 
      ง.  มุ่งตัดลดภาษีเงินได้ และให้เงินลดหย่อนภาษีแก่บริษัทต่างๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจ 
          ให้ธุรกิจต่างๆ คงการจ้างงานต่อไป 
 
69.  แนวโน้มหรือความเปล่ียนแปลงท่ีน่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐานหลังจากท่ีได้ 
      ทราบผลการเลือกต้ังประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในช่วงเดือนพฤศจกิายน 2563 แล้ว 
      ซ่ึงนายโจไบเดนได้คะแนนน าเหนือกว่าโดนัล ทรัมป์ ข้อใดกล่าวถูกต้องมากท่ีสุด 

ก. อดีตประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป์ ผู้แพ้เลือกต้ังจะปลุกระดมประชาชนให้ก่อม๊อบ 
ข. ประธานาธิบดีคนใหม่โจ ไบเดน จะสามารถบริหารงานได้ดีกว่าประธานาธิบดีคนก่อน  
ค. ผลการเลือกต้ังจะช่วยส่งผลดีต่อประเทศไทย ซ่ึงเป็นประเทศคู่ค้ากับท้ังสหรัฐและจีน 
ง. ประเทศต่างๆในโลกจะกลับมาสู่ความสงบสุขด้วยนโยบายไม่แทรกแซงประเทศอ่ืนๆ  

 
70.  ความเปล่ียนแปลงและสมมติฐานท่ีน่าจะเป็นในการลงสมัครรับเลือกต้ังสภาท้องถ่ินและ 
      ผู้บริหารท้องถ่ินของประเทศไทยในช่วงเดือนธันวาคม 2563 จนถึงต้นปี 2564 มีทิศทาง 
      ท่ีเก่ียวข้องประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในลักษณะใด เพราะเหตุใด 
      ก.  เหมือนเดิมท่ีผ่านมา เพราะประชาชนไม่ให้ความร่วมมอืและความสนใจน้อย 
      ข.  ประชาชนเบ่ือหน่ายการเมืองท้ังในระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ เพราะต้อง 
           ให้ความสนใจกับเรื่องปากท้องจึงอาจไม่ได้รับกระแสผู้ไปออกเสียงเลือกต้ังดีเท่าท่ีควร  
      ค.  จะมีการกระตือรืนร้นในระดับปกติของช่วงอดีต เน่ืองจากทางผู้บริหารท้องถ่ินแต่ละแห่ง 
           หรือสมาชิกสภาท้องถ่ิน ต่างรู้กันอยู่แล้วว่าฝ่ายใด บุคคลใดจะได้รับเลือกต้ังเป็นผู้ชนะไป 
      ง.  ประชาชนจะให้ความสนใจในการออกเสียง ลงคะแนนเป็นจ านวนมาก เพราะปัจจุบัน 
          สังคมดิจิตัลท าให้เกิดการกระตือรือร้น และต้องการมีส่วนร่วมทางการเมือง การพัฒนา 
          สังคมและประเทศชาติของคนจ านวนมากกว่าในอดีต 
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เฉลยค าตอบ พร้อมอธิบายดี เพิ่มเติมในข้อที่น่าสนใจ 
 
ข้อ 1 – 30  การสรุปความหรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว 
 

           แม้ว่าปะการังจะสามารถจับปลาและสัตว์เล็กๆ ขนาดแพลงตอนได้โดยใช้เข็มพิษท่ีอยู่บน
หนวดของมัน แต่ส่วนใหญ่แล้วปะการังจะได้รับสารอาหารจากสาหร่ายเซลล์เดียวท่ีสังเคราะห์แสง
ได้ท่ีเรียกว่าซูแซนทาลา น่ันท าให้ปะการังท้ังหลายมีการด ารงชีวิตท่ีข้ึนตรงต่อแสงอาทิตย์และจะ
เจริญเติบโตได้ในน้ าทะเลใสต้ืนๆ โดยปรกติแล้วจะอาศัยอยู่บริเวณท่ีมีความลึกน้อยกว่า 60 เมตร 
 

1.  ข   ปะการังชอบอยู่น้ าต้ืนๆใสๆ เพราะต้องรับสารอาหารจากสาหร่ายท่ีสังเคราะห์แสง 
         ซ่ึงสาหร่ายพวกน้ี สังเคราะห์แสง จึงไม่อาจอยู่ในน้ าลึกๆท่ีมืดๆได้ อาหารอยู่ท่ีไหน 
         ผู้บริโภคก็ย่อมอยู่ท่ีน่ัน น่ีคือสาระส าคัญ (ปะการังก็ต้องอยู่ใกล้ๆท่ีมีสาหร่ายเยอะๆ)  
 
2. เพราะเหตุใดปะการังจึงต้องอาศัยอยู่ในน้ าทะเลใสต้ืนๆ  
   ก. เพราะปะการังต้องสังเคราะห์แสงเช่นเดียวกับสาหร่าย 
   ข. เพราะน้ าลึกปะการังจะไม่สามารถจับปลาและสัตว์เล็กๆได้ 
   ค. เพราะปะการังส่วนใหญ๋ไม่ได้จับปลาและสัตว์เล็กๆโดยใช้เข็มพิษท่ีอยู่บนหนวดของปะการัง 
   ง. เพราะปะการังต้องรับสารอาหารจากสาหร่ายเซลล์เดียวท่ีมักอาศัยในน้ าใสต้ืนท่ีมีแสงส่องถึง 
 
  (ดูค าอธิบายเดียวกันกับข้อ 1 : น้ าลึกไม่ค่อยมีสาหร่าย ปะการังจะไปอยู่ท าไมน่ีน่ันกันเพราะว่า 
   ตัวเองต้องอาศัยสาหร่ายเหล่าน้ี โดยสาหร่ายมีมากในน้ าใสต้ืนๆเพราะมันต้องใช้แสงด ารงชีวิต)  
 
 
3. การออกก าลังกายโดยการวิ่งเพื่อสุขภาพเริ่มเป็นท่ีนิยมอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน จึงมีธุรกิจท่ี  
   เก่ียวกับการจัดกิจกรรมงานวิ่งมากมาย รวมถึงอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกับการออกก าลังกายด้วยการวิ่ง  
   เช่น เส้ือผ้า รองเท้า นาฬิกา หรืออ่ืนๆท่ีสามารถท าธุรกิจได้ผลก าไรเป็นท่ีน่าพอใจ  
   จากข้อความน้ีสามารถสรุปได้อย่างไร  
   ข. ความนิยมการวิ่งจึงท าให้เกิดธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการวิ่ง  (คนวิ่งเยอะ ก็มีคนขายของเพิ่ม 
      ข้ึนเยอะตามล าดับ ธุรกิจด้านน้ีก็ขยายตัวเพิ่มเติม ถ้าคนวิ่งไม่เยอะ ก็ขายของไม่ค่อยได้)  
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      ในช่วงท่ี COVID-19 ระบาดแบบน้ี การเปล่ียนมาใช้น้ ายาซักผ้าหรือผงซักฟอกสูตรแอนต้ี
แบคทีเรียแทนการใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูตรธรรมดา สามารถช่วยให้เราห่างไกลจากเช้ือโรคและ   ส่ิง
ปนเป้ือนได้ ทว่าถ้าหากใครอยากบอกลาเช้ือไวรัสโคโรนาอย่างมีประสิทธิภาพต้องอย่าลืมซักด้วย
น้ าร้อนอุณหภูมิ 60-90 องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย 25 นาทีด้วย 
 

4. จากข้อความน้ีสามารถสรุปได้อย่างไร  
    ง.  การใช้น้ ายาซักผ้าสูตรแอนต้ีแบคทีเรียและซักด้วยน้ าร้อนจะช่วยฆ่าเช้ือโรคได้อย่าง 
        มีประสิทธิภาพมากกว่าผงซักฟอกท่ัวไป 
 
5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องจากข้อความข้างต้น 
    ก. น้ ายาซักผ้าสูตรแอนต้ีแบคทีเรียสามารถช่วยลดส่ิงปนเป้ือนได้ดี 
    ข. การซักผ้าด้วยน้ าร้อนเป็นเวลาอย่างน้อย 25 นาที ดีกว่าซักด้วยน้ าธรรมดา 
    ค. การระบาดของไวรัสโคโรนาท าให้ผู้คนควรหันมาใช้ผงซักฟอกแอนต้ีแบคทีเรีย 
    ง. ไม่มีข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง 
 
 ข้อน้ีระวังดีๆ เป็นข้อสอบจงใจหลอก คือ จงใจเอาข้อ ง มาใส่ เพื่อให้คนเริ่มลังเล 
 หมายถึง สมมติว่าข้อ ง  เป็นข้อความอ่ืนๆท่ีไม่ใช่ข้อความตามช้อยส์น้ี ผู้สอบก็จะ 
         ใช้กระบวนการตัดสินใจ “ครั้งเดียว” เพราะจะรู้แน่นอนว่า ข้อ ก ข ค ง ต้องมีข้อ 
         ใดข้อหน่ึงได้คะแนน ตัดเลยเลือกมา 1 ข้อ มันจะต้องมี 1 ข้อแหล่ะน่าท่ีไม่ถูกต้อง 
         (หมายถึงข้อมูลไม่ถูกต้อง เพราะค าถาม ถามว่า “ข้อใดไม่ถูกต้อง) และชัวร์ๆละน่า 
         ข้ออ่ืนๆอีก 3 ข้อไม่ใช่แน่นอน แต่การวางตัวเลือกโดยท่ีมี ง ในแบบน้ี ท าให้ผู้สอบ 
         ต้องตัดสินใจถึง 2 ช้ัน หรือเพิ่มระดับความลังเล กล่าวคือ  ช้ันแรก ต้องคิดก่อนว่า 
         จากสามข้อน้ัน เหลือข้อไหนท่ีไม่ถูก … พอเลือกได้แล้ว (สมมติว่าเลือกข้อ ค เนาะ) 
         มันก็ต้องมาลังเลอีกช้ันว่า “เฮ้ย ค ไม่ถูกแน่เหรอ หรือว่า ต้องตอบ ง กันแน่) คือว่า 
         การตัดสินใจมันจะยากข้ึน มากกว่าการมีช้อยส์ครบเป็นข้อความแบบ 4 ข้อ น่ันเอง 
         ถ้าช้อยส์ครบ 4 ข้อ จะตัดสินใจครั้งเดียวว่า 4 ข้อน้ันแหล่ะข้อใดข้อหน่ึงท่ีไม่ถูกต้อง 
         แต่ช้อยส์แบบน้ี ต้องตัดสินใจ 2 ครั้ง ครั้งแรก 3 ข้อน้ันต้องมีข้อใดข้อหน่ึงไม่ถูกต้อง 
         แล้วมาตัดสินใจครั้งท่ี 2 เอ หรือว่า มันจะไม่ถูกเลยท้ังสามข้อ (น่ีคือ กลไกหลอกล่อ) 
         สรุป เฉลย  ค เพราะการระบาดไม่ได้ท าให้ควรหันมาใช้ในบทความน้ีไม่ได้พูดถึงเลย 
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6.  การโคจรรอบดวงอาทิตย์ของโลก ปรากฏการณ์ท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม  
     ในด้าน แสง อุณหภูมิ และการหาอาหาร แตกต่างกันในช่วงกลางวันและกลางคืน ส่ิงมีชีวิต     
     บนโลกรวมถึงมนุษย์ ใช้จังหวะการโคจรรอบดวงอาทิตย์ของโลกให้เกิดประโยชน์ในแต่ละวัน  
     ท าให้เกิดการปรับตัว ปรับพฤติกรรม เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการในแต่ละวันแต่ละคืน 
     ข้อความน้ีสามารถสรุปได้อย่างไร 
     ก. การโคจรรอบดวงอาทิตย์ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมของโลก 
     ข. ส่ิงมีชีวิตบนโลกต้องใช้ประโยชน์จากการโคจรรอบดวงอาทิตย์ 
     ค. มนุษย์ สัตว์และพืชต้องปรับพฤติกรรมเน่ืองจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ 
     ง.  จังหวะการโคจรรอบดวงอาทิตย์ของโลกสัมพันธ์กับการปรับตัวของส่ิงมีชีวิต 
 
  ส่ิงมีชีวิตจะปรับตัวสัมพันธ์กับการหมุนของโลก ถ้าโลกหมุนมาสู่เวลากลางคืน 
  คนก็ต้องปรับตัวด้วยการนอนไง เพราะคนไม่สามารถมองเห็นชัดในท่ีมืด ขณะ  
          ท่ีสัตว์บางชนิด ออกหาเหยื่อเพราะเขามองได้ดีในท่ีมืด พอรุ่งเช้าคนก็ต้องปรับ 
          พฤติกรรมให้ไปใช้ชีวิต ไปท างาน ไปหาอาหารการกิน น่ีคือแก่นสาระของบทน้ี  
 
 
           นักกีฬาจะเล่นได้ดีท่ีสุดในตอนเย็น แต่ส าหรับนักกีฬาท่ีเป็นคนต่ืนเช้า ช่วงเวลาท่ีจะเล่น   
 ได้ดีท่ีสุดคือตอนกลางวัน นักกีฬาท่ีไม่ต่ืนเช้ามากหรือไม่นอนดึกมากก็จะเล่นได้ดีท่ีสุดในตอนบ่าย   
 ส่วนนักกีฬาท่ีเป็นคนกลางคืนจะเล่นได้ดีท่ีสุดในตอนเย็นและทุกคนเล่นได้แย่ท่ีสุดตอน 7  โมงเช้า   
 คนท่ีนอนดึกต่ืนสาย ถ้าให้วิ่งในตอนเช้า ถึงจะพยายามแค่ไหนก็ยังวิ่งช้ากว่าวิ่งตอนเย็น 26% 
 
7.  ข้อใดสรุปได้ถูกต้องท่ีสุดจากบทอ่านน้ี 
    ก. นักกีฬาทุกคนจะเล่นได้ดีตอนเย็น  (ไม่ใช่แน่นอน ไม่ใช่ทุกคน)  
    ข. นักกีฬาทุกคนจะเล่นได้ไม่ดีตอนเจ็ดโมงเช้า  (ไม่ใช่แน่นอน ไม่ใช่ทุกคน)  
    ค. นักกีฬาท่ีนอนดึกมากจะเล่นได้ดีตอนช่วงสาย (ไม่ใช่ นอนดึกมาก จะเล่นดีตอนเย็นๆ)  
    ง. นักกีฬาท่ีต่ืนสายจะไม่สามารถวิ่งตอนเช้าได้ดี  (ข้อน้ี ใช่ คนนอนดึกต่ืนสาย ถ้าให้วิ่งใน 
       ตอนเช้า สุดความพยายามอย่างไร ก็ไม่สามารถวิ่งได้ดีกว่าปกติท่ีตนเองเคยท าได้เพราะ  
       ประสิทธิภาพจะลดลงไปราวๆ 26 %)  
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8.  จากบทอ่านข้างต้น ถ้าเป็นนักกีฬาท่ีนอนช่วงสามส่ีทุ่มและต่ืนประมาณเจ็ดโมงครึ่ง ข้อใด 
     กล่าวได้ถูกต้องส าหรับนักกีฬาคนดังกล่าวน้ี 
     ก.  เล่นกีฬาได้ดีท่ีสุดในตอนเช้า   ข.  เล่นกีฬาได้ดีท่ีสุดในตอนกลางวัน 
     ค.  เล่นกีฬาได้ดีท่ีสุดในตอนบ่าย  ง.  เล่นกีฬาได้ดีท่ีสุดในตอนเย็น 
 

     ข้อน้ี หมายถึง นักกีฬาท่ีไม่ต่ืนเช้ามากหรือไม่นอนดึกมากก็จะเล่นได้ดีท่ีสุดในตอนบ่าย   
     เข้านอนตอนสามส่ีทุ่ม ถือว่าไม่ดึกมาก ต่ืนตอนเจ็ดโมงครึ่ง ก็ไม่ต่ืนเช้ามากตะวังโด่งละ  
 
 
9.  ข่าวลวงมักถูกสร้างมาเพ่ือโจมตีว่าร้ายคนดี ดังน้ัน คนดีต้องไม่หว่ันไหวกับกระแสข่าวลวง 
    ข้อใดกล่าวสรุปได้ถูกต้องจากข้อความข้างต้นน้ี 
    ก.  ข่าวลวงทุกข่าวถูกสร้างมาเพื่อให้ร้ายป้ายสีคนดี  (ข่าวลวง “มัก” ถูกสร้างมา ค าน้ีไม่ได้ 
         แปลว่าทุกต้องจะถูกสร้างมาเพื่อใส่ร้ายป้ายสี แต่อาจสร้างมาเพื่อแก้ตัว เอาตัวรอดก็ได้)  
    ข.  คนดีๆมากมายต้องทนทุกข์กับข่าวลวงท่ีคนไม่ดีสร้างมาใส่ร้าย (โค๊ะ น่ีก็เว่อร์ไปละเนาะ)  
    ค.  เมื่อมีข่าวท่ีไม่มีมูลความจริง คนดีๆต้องหนักแน่นในการรับข่าวสาร  (เฉลยข้อน้ี)  
    ง   การไม่หวั่นไหวต่อข่าวใดๆ เป็นคุณสมบัติท่ีส าคัญของคนดีในปัจจุบัน 
        (การไม่หวั่นไหวต่อข่าวใดๆ ไม่ใช่คุณสมบัติส าคัญของคนดี ถ้าสมมติว่า มีข่าวกราดยิง 
         คนตายมากมาย ข่าวภัยธรรมชาติมีคนตายเป็นเบือ ไม่ได้แปลว่าคนดีต้องไม่หวั่นไหว 
         ชิลล์ๆ ไม่สะเทือนใจ ฉันหนักแน่น อย่างน้ีไม่ใช่นะ ข้อน้ีจึงไม่ถูกต้อง)  
 
 

10.  โชคในแก้วแหวนเงินทองใดท่ีว่าดี ยศใดท่ีว่าสูงศักด์ิ ก็หาได้เทียบกับการมีสุขภาพกาย 
      และสุขภาพจิตท่ีดีได้เลย  ข้อความใดสรุปได้ถูกต้องจากค ากล่าวน้ี  
      ก.  ความไม่มีโรคคือลาภอันประเสริฐ  (เฉลยข้อน้ี)  
      ข.  คนเราไม่จ าเป็นต้องมีเงินทอง ทรัพย์สมบัติมากมาย 
      ค.  สุขภาพกาย สุขภาพจิต ควรจะมาคู่กับการได้ลาภ ยศ สรรเสริญ จึงถือว่าดีจริง 
      ง.  ไม่มีข้อใดสรุปได้ถูกต้อง  
 

      ระวัง หลายคนอาจอยากตอบ ข้อ ค ไม่ใช่นะ ในบทความน้ี ไม่ได้พูดถึงว่าสุขภาพกาย - จิต  
      ต้องได้พร้อมกันกับลาภ ยศ ต่างๆ เขาพูดถึงแค่ว่าการท่ีมีสุขภาพ กายจิตดี ดีกว่ามีเงินทอง 
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11.  จากกระแสข่าวท่ีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ลงมติเห็นชอบในการประกาศใช้ร่าง 
       พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในช่วงต้นเดือนท่ีผ่านมา จึงท าให้ 
       ประชาชนต่างเริ่มมีความต่ืนตัวในการใช้โซเชียลมีเดียและอินเตอร์เน็ตกันเป็นจ านวนมาก  
       ข้อความน้ีสรุปได้อย่างไร 

ก. ทุกคนเล่นโซเชียลมีเดียเพราะมีการประกาศพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง 
    ปลอดภัยในไซเบอร์  (ไม่ใช่ทุกคนท่ีเล่นโซเชียลเพราะประกาศ พ.ร.บ.) 
ข. ประชาชนเริ่มตระหนักในการเล่นโซเชียลมีเดียหรือใช้อินเทอร์เน็ตเพราะรัฐบาลได้ 
    ให้ความส าคัญเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
ค. ประชาชนต่ืนกลัวการสูญเสียข้อมูลของตนเองจากการใช้โซเชียลมีเดียและอินเทอร์เน็ต 
    (ไม่ได้ต่ืนกลัวอะไรหรอก แต่ในบทความพูดถึงการ “ต่ืนตัว” ให้ความสนใจน่ันเอง)  
ง.  สามารถสรุปได้ตามข้อความท้ังหมดท่ีกล่าวมา  

 
 
   อาการปวดท้องกระเพาะอาหารจะปวดท้องบริเวณใต้ล้ินป่ีเหนือสะดือ เช่น แสบร้อน,   
   แน่นอึดอัดท้องหลังรับประทานอาหาร, อ่ิมเร็วกว่าปกติ บางรายอาจมีเรอหรือคล่ืนไส้ 
   อาเจียนร่วมด้วย อาจมีอาการของโรคกรดไหลย้อน ได้แก่ เรอเปรี้ยว แสบร้อนหน้าอก 
   ร่วมด้วยได้ การรักษาท่ีส าคัญท่ีสุดของโรคกระเพาะคือการป้องกันไม่ให้เกิดโรคกระเพาะ  
   น่ันเอง การรักษาต้องข้ึนอยู่กับสาเหตุของโรคท่ีพบ ซ่ึงจ าเป็นต้องตรวจวินิจฉัยก่อนเพื่อ 
   ให้ทราบว่าผู้ป่วยเป็นโรคกระเพาะจากสาเหตุใด  (ท่ีขีดเส้นใต้ ใช้ตอบค าถามข้อ 13)  
 
 12.  ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง   (ข้อน้ีมีค าตอบท่ีน่าสนใจแค่ ค ง  ส่วน ก ข ตัดได้เลย ไม่เข้าเลย) 
       ค. โรคกระเพาอาหารไม่มีวิธีรักษาท่ีแน่นอน เพราะสาเหตุการเกิดโรคน้ันแตกต่างกันไป 
          (ผิดเพราะ มีวิธีรักษาแน่นอน จะกินยา จะท าอะไรก็ว่าไป แต่ต้องรู้สาเหตุของโรคก่อน) 
       ง.  โรคกระเพาะอาหารเป็นอาการปวดท้องท่ีมีสาเหตุหลายอย่างซ่ึงต้องรักษาให้สอดคล้อง 
           กับสาเหตุของการเกิดโรคในแต่ละบุคคล  (ข้อน้ีคือการสรุปบทความจากตรงน้ี)  
 
13.  จากข้อความท่ีอ่านมาน้ี ข้อใดกล่าวถูกต้องส าหรับการรักษาโรคกระเพาะท่ีดีท่ีสุด 
      ก.  ยารับประทาน    ข.   การป้องกันไม่ให้เกิดโรค 
      ค.  ทานยาหรือฉีดยาให้หายขาด       ง.   ควรไปปรึกษาแพทย์โดยตรง 
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          การลอยกระทง เป็นประเพณีท่ีมีมาแต่โบราณ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่า ปฏิบัติกัน
มาแต่เมื่อไร เพียงแต่ท้องถ่ินแต่ละแห่ง ก็มีจุดประสงค์และความเช่ือในการลอยกระทงแตกต่างกัน 
เช่น ในเรื่องเก่ียวกับพระพุทธศาสนา ก็จะเป็นการบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ , 
บูชารอยพระพุทธบาท ณ หาดทรายริมฝ่ังแม่น้ านัมมทา โดยปัจจุบันคือแม่น้ าเนรพุททาในอินเดีย 
หรือต้อนรับพระพุทธเจ้า ในวันเสด็จกลับจากเทวโลก เมื่อครั้งไปโปรดพระพุทธมารดา  
 
          นอกจากน้ี ลอยกระทงยังมีวัตถุประสงค์ เพื่อบูชาพระอุปคุตเถระท่ีบ าเพ็ญบริกรรมคาถา
ในท้องทะเลลึก หรือสะดือทะเล บางแห่งก็ลอยกระทง เพื่อบูชาเทพเจ้าตามความเช่ือของตน บาง
แห่งก็เพื่อแสดงความขอบคุณพระแม่คงคา ซ่ึงเป็นแหล่งน้ าให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ต่างๆ รวมท้ัง
ขอขมาท่ีได้ท้ิงส่ิงปฏิกูลลงไป ส่วนบางท้องท่ีท าเพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษท่ีล่วงลับหรือเพื่อสะเดาะ 
เคราะห์ ลอยทุกข์โศกโรคภัยต่างๆ และส่วนใหญ่ก็จะอธิษฐานขอส่ิงท่ีตนปรารถนาไปด้วย 
 
14.  ข้อความใดเหมาะสมในการสรุปบทอ่านน้ีท่ีสุด 
      ก.  การลอยกระทงเป็นพระเพณีในทุกท้องถ่ิน 
      ข.  การจัดงานในการลอยกระทงในบางท้องท่ี 
      ค.  ความเช่ือและวัตถุประสงค์ของการลอยกระทง  
          (บทความท่อนแรกพูดถึงความเช่ือ ท่อนท่ีสองจะเน้นถึงวัตถุประสงค์ 
      ง.  ความหมายของประเพณีวันลอยกระทงในไทย 
 
 

15.  ข้อใดไม่กล่าวถึงในบทอ่านน้ี 
      ก.  การขอขมาแม่น้ า    ข.   การขอโชคลาภ 
      ค.  การบูชาเทพเทวดา   ง.   การจัดงานลอยกระทง 
 

      ใช้ท่ีขีดเส้นใต้ตอบค าถามข้อน้ี  ไม่มีการพูดถึงเก่ียวกับการจัดงานลอยกระทง  
 
 

16.  ผู้อ่านสามารถสรุปเรื่องราวความเช่ือจากบทอ่านน้ีได้ตามข้อใด 
      ง.  การลอยกระทงมีความเช่ือท่ีหลากหลายตามวัฒนธรรม ท้ังเก่ียวกับพระพุทธศาสนา 
          เทพเจ้า ส่ิงศักด์ิสิทธิ์ เรื่องราวของบรรพบุรุษ โชคลาภ เคราะห์กรรมและวาสนา  
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     วิกฤติโควิด 19 ครั้งน้ีอาจกล่าวได้ว่าเป็น “วิกฤติท่ีไม่เหมือนวิกฤติใดในอดีต (This time is 
really different)” โดยรูปแบบของการเกิดต่างจากวิกฤติอ่ืนในอดีต เริ่มต้นจากการแพร่ระบาด
อย่างรวดเร็วของไวรัสโควิด 19 กลายเป็นมหาวิกฤติทางสาธารณสุขโลก ภาครัฐในหลายประเทศ
ต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์ครั้งใหญ่ (Great Lockdown) เพื่อจ ากัดการแพร่ระบาด ส่งผลกระทบ
ต่อการใช้ชีวิตของผู้คนและท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ท่ัวโลกหยุดชะงักพร้อม
กัน (global simultaneous shocks) กิจกรรมการผลิตท่ีหยุดชะงักพร้อมกับรายได้และก าลังซ้ือ
ท่ีลดลงรุนแรงท าให้ลุกลามเป็นวิกฤติทางเศรษฐกิจท่ัวโลก ซ่ึงในครั้งน้ีมีลักษณะพิเศษคือเป็นวิกฤติ
คู่ท้ังด้านอุปทานและอุปสงค์พร้อมกัน (twin supply-demand shocks)   
 
          กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ประเมินว่า
เศรษฐกิจโลกปี 2563 จะหดตัวท่ีร้อยละ 3 โดยจะต่ าสุดในไตรมาสท่ี 2 และเลวร้ายท่ีสุดนับแต่ 
Great Depression ในคริสต์ทศวรรษ 1930 และถือเป็นครั้งแรกท่ีท้ังประเทศเศรษฐกิจหลักและ
ประเทศก าลังพัฒนาเข้าสู่ภาวะถดถอยพร้อมกัน ประเมินมูลค่าความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลก   
ในปี 2563 และ 2564 ไว้สูงถึงกว่า 9 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. ซ่ึงใหญ่กว่าเศรษฐกิจของญ่ีปุ่นและ
เยอรมนีรวมกัน ขณะท่ีองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ประเมินว่า
ปริมาณการค้าโลกจะหายไปถึง 1 ใน 3 เทียบกับปีก่อน จนถึงปัจจุบันเหล่านักวิชาการยังกังวลว่า 
หากสถานการณ์ยืดเยื้อท าให้ธุรกิจและครัวเรือนขาดสภาพคล่องรุนแรงจนถึงข้ันเกิดปัญหาผิดนัด
ช าระหน้ีในวงกว้าง อาจมีความเส่ียงท่ีจะกลายเป็นวิกฤติการเงินร่วมด้วย หรือเป็น “triple 
economic shock”  ซ่ึงไม่เคยเกิดข้ึนในประวัติศาสตร์โลก และคงไม่มีใครอยากให้เกิดข้ึน  
 
17.  ข้อใดเหมาะสมท่ีสุดในการต้ังเป็นช่ือเรื่องบทอ่านน้ี 
      ก.  โควิด-19 กับการหดตัวของเศรษฐกิจ 
      ข.  ภาวะเศรษฐกิจโลกภายหลังการระบาดของโรคโควิด-19 
      ค.  การประมาณการสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปี 2563 - 2564 
      ง.   ความเส่ียงของวิกฤติเศรษฐกิจโลกเมื่อเกิดโรคโควิด-19 ระบาด 
 
18.  มาตรการใดท่ีส่งผลกระทบต่อการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ (ใช้ค าตอบจากท่ีขีดเส้นใต้น้ัน)  
      ก. การประกาศล๊อกดาวน์ของรัฐบาล      ข. การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
      ค. การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน              ง. การหยุดชะงักของกิจกรรมการผลิตสินค้า 
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19.  triple economic shock  น่าจะเก่ียวข้องกับเรื่องใดมากท่ีสุด 
      ง.  วกิฤติทางการเงินและการช าระหน้ีสินหรือบัตรเครดิต 
 
      ใช้ค าตอบจากท่อนน้ี “จนถึงปัจจุบันเหล่านักวิชาการยังกังวลว่า หากสถานการณ์ยืดเยื้อท า
ให้ธุรกิจและครัวเรือนขาดสภาพคล่องรุนแรงจนถึงข้ันเกิดปัญหาผิดนัดช าระหน้ีในวงกว้าง อาจมี
ความเส่ียงท่ีจะกลายเป็นวิกฤติการเงินร่วมด้วย หรือเป็น “triple economic shock”  ซ่ึงไม่
เคยเกิดข้ึนในประวัติศาสตร์โลก”  (เป็นเรื่องเงินๆทองๆ หมุนเงินจ่ายหน้ีไม่ทัน ประมาณน้ัน)  
 
 

 
20.  วิกฤติคู่ท้ังด้านอุปทานและอุปสงค์พร้อมกัน (twin supply-demand shocks) สรุปได้ข้อใด 
      ข.  ผู้ซ้ือก็ไม่มีก าลังซ้ือ เงินไม่พอ ผู้ขายก็ไม่สามารถผลิตสินค้าออกมาได้ 
 
     “กิจกรรมการผลิตท่ีหยุดชะงักพร้อมกับรายได้และก าลังซ้ือท่ีลดลงรุนแรงท าให้ลุกลามเป็น 
      วิกฤติทางเศรษฐกิจท่ัวโลก ซ่ึงในครั้งน้ีมีลักษณะพิเศษคือเป็นวิกฤติคู่ท้ังด้านอุปทานและ 
      อุปสงค์พร้อมกัน (twin supply-demand shocks)” 
 
  กิจกรรมการผลิต หยุดชะงัก =  คนผลิตของมาขายไม่ได้มาก 
  รายได้และก าลังซ้ือท่ีลดลง   =  คนซ้ือไม่มีก าลังซ้ือ ไม่อยากซ้ือ  
 
 

 
21.  คนท่ีเพิ่งหัดขับรถใหม่ๆมักเป็นกังวลทุกครั้งเวลาต้องขับรถออกถนนใหญ่ จะไปไหนก็ไม่ค่อย 
      มั่นใจเส้นทางและการเข้าเลน ตอนจะถอยจอดท่ีไหนขาดความคล่องแคล่วต้องเล็งแล้วเล็งอีก 
      กว่าจะส าเร็จ เรื่องเหล่าน้ีเป็นธรรมดาของคนขับมือใหม่ท่ีต้องพบเจอเสมอ เพราะการขับรถ 
      ให้เก่งน้ันต้องใช้เวลาและประสบการณ์บนท้องถนนท่ีพบเจอส่ังสมจนเกิดเป็นความเช่ียวชาญ 
      ในการขับข่ี  ข้อความน้ีสอดคล้องกับข้อใดมากท่ีสุด 
      ง. คนขับรถใหม่ต้องใช้เวลาอย่างยาวนานในการขับข่ีอย่างมั่นใจ ท้ังการเข้าเลน การถอยจอด  
         ตลอดจนการขับข่ีบนท้องถนน 
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22.   การวางแผนครอบครัวไปจนถึงการดูแลลูก การศึกษาและจิตวิทยาเด็กให้มีความรู้และ          
       มีสุขภาพกายใจเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างครอบครัวอย่างแข็งแรง ข้อความน้ีสรุปได้อย่างไร 

ก.  วางแผนครอบครัวดีช่วยท าให้ครอบครัวอบอุ่น มีความสุข  
       ข.  สุขภาพกายและใจของลูกมีความส าคัญต่อพัฒนาการเด็ก 
       ค.  การศึกษาและจิตวิทยาเป็นพื้นฐานส าคัญของการสร้างครอบครัว 
       ง.  การวางแผนครอบครัวจ าเป็นต้องอาศัยการศึกษาและจิตวิทยาเด็ก 
 
23.  ข้าราชการส่วนท้องถ่ินท่ีปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภทจะถูก 
      เรียกช่ือ แตกต่างกันไปตามกฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ันๆ ข้าราชการ    
      ส่วนท้องถ่ินท่ีปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรียกว่า ข้าราชการองค์การบริหาร  
      ส่วนจังหวัด ปฏิบัติงานในเทศบาล เรียกว่าพนักงานเทศบาล  ข้าราชการส่วนท้องถ่ินท่ี 
      ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบล เรียกว่า พนักงานส่วนต าบล และข้าราชการส่วน  
      ท้องถ่ินท่ีปฏิบัติงานในเมืองพัทยา เรียกว่าพนักงานเมืองพัทยา ซ่ึงเป็นการเรียกช่ือเจ้าหน้าท่ี 
      ของรัฐตามกฎหมายจัดต้ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประเภทน้ันๆท าให้มีผู้เข้าใจผิดว่า  
      พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบลและพนักงานเมืองพัทยาไม่ใช่ข้าราชการ ซ่ึงตาม 
      ข้อเท็จจริงแล้วเจ้าหน้าท่ีรัฐดังกล่าว มีฐานะเป็นข้าราชการ เช่นเดียวกัน  (สรุปไม่ถูกต้องคือ) 
 
     ก.  ข้าราชการส่วนท้องถ่ินมีการเรียกประเภทแตกต่างกันออกไป 
     ข.  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติงานให้กับจังหวัดโดยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา 
          ของผู้ว่าราชการจังหวัด 
     ค.  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานเมืองพัทยาเป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีการแต่งต้ังและสอบเข้า  
          ไปในแบบของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
     ง.  ข้าราชการส่วนท้องถ่ินท่ีมีการเรียกช่ือประเภทแตกต่างกันไปเพราะมีพระราชบัญญัติของ 
         แต่ละส่วนท่ีบัญญัติไว้แตกต่างกันไป 
 

         ข้อ ข ผิด (ซ่ึงผู้สอบต้องใช้ความรู้ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินช่วยร่วมด้วยในข้อน้ี)  
         ข้าราชการ อบจ ปฏิบัติงานใน “อบจ” หรือ ส านักงานของ อบจ ไม่ได้ปฏิบัติงานในส่วน 
         งานของจังหวัด (ส านักงานจังหวัด) ดังน้ัน ผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาน่ันเอง 
         ผู้บังคับบัญชาต้องเป็น “นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด”  ผิดเป้งๆตรงท่ีขีดเส้นใต้ไว้น้ี 
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24.  สังคมไทย หมายถึง ชนทุกกลุ่มท่ีด ารงชีวิตอยู่ร่วมกัน โดยมีวัฒนธรรมไทยเป็นพื้นฐานในการ   
      ด าเนินชีวิต สังคมไทยมิได้เน้นเฉพาะชนเช้ือชาติไทยเท่าน้ัน แต่รวมถึงชนกลุ่มน้อยอ่ืนๆ ซ่ึง 
      อาจมีเช้ือชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมบางอย่างแตกต่างกัน แต่ทุกกลุ่มยึดถือวัฒนธรรมไทย 
      เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิตร่วมกัน 
      ข้อใดต่อไปน้ีสามารถสรุปเน้ือหาท่ีอ่านน้ีได้ชัดเจนท่ีสุด 
      ก. ความหมายของการรวมกลุ่มกันเป็นสังคมไทย 
      ข. ลักษณะของสังคมไทยและความแตกต่างทางกลุ่มชน 
      ค. วัฒนธรรมและพื้นฐานของการด าเนินชีวิตในสังคมไทย 
      ง. สังคมไทยมีความแตกต่างกันในวัฒนธรรม เช้ือชาติ ศาสนา 
 
  ข้อน้ีระวังนิดหน่ึง เพราะหลายคนอาจมีแนวคิดเห็นแตกต่างได้ หลายคนน่าจะ  
 อยากตอบข้อ ง แต่ว่าไม่ใช่สรุปส าคัญ เหตุผลเพราะประโยคส าคัญอยู่ท่อนแรกสุดเลย 
         สังคมไทย “หมายถึง” ….  น่ีคือการข้ึนมา แสดงบทอ่านท้ังหมดท่ีตามมาน้ันจึงกล่าวถึง 
         “ความหมายของสังคมไทย” การรวมกลุ่มกันหลากหลายรวมกันเป็น “สังคมไทย”  
  
 
25. ยุคปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ยาลดความอ้วนท่ีโฆษณาเกินจริงว่ากินแล้วท าให้หุ่นดี 
     น้ าหนักลด ซ่ึงท าให้ประชาชนบางคนหลงเช่ือแบบผิดๆ จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมา 
     ท้ังๆท่ีจริงๆแล้ว การลดน้ าหนักเพื่อแก้ปัญหาโรคอ้วนท่ีดีท่ีสุด ควรเน้นวิธีการทางธรรมชาติ     
     ซ่ึงเป็นวิธีท่ีเหมาะสมกับทุกคน คือ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการกินด้วยการควบคุมปริมาณ 
     และชนิดของอาหารควบคู่กับการออกก าลังกาย ข้อใดสรุปได้ถูกต้องและครอบคลุมมากท่ีสุด 
     ก. การลดความอ้วนท่ีดีท่ีสุดคือควบคุมอาหารและออกก าลังกาย 
     ข. ยาลดความอ้วนในปัจจุบันไม่ได้ผลิตตามกระบวนการท่ีเหมาะสม ท าให้ส่งผลต่อสุภาพ 
     ค. การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการกินและควบคุมปริมาณอาหาร ช่วยลดปัญหาจากการใช้ 
        ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 
     ง. ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยาลดความอ้วน ในยุคปัจจุบันได้โฆษณาเกินจริง ท าให้ประชาชน 
        บางคนหลงเช่ือแบบผิดๆ 
 
        เน้นว่า โฆษณาโอเว่อร์ / เน้นเรื่องมีคนเช่ือแบบผิดๆ ท่ีถูกต้องออกก าลังกายและคุมอาหาร 
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  ใช้ข้อมูลต่อไปน้ีตอบค าถามข้อ 26 – 30  
 

          จากการศึกษาวิจัยท่ีผ่านมาพบว่า มีองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นจ านวนไม่น้อยท่ี
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและวิถีชีวิตของชุมชนท้องถ่ิน จนเป็นท่ียอมรับของ
ผู้ปกครองและชุมชน ซ่ึงปัจจัยความส าเร็จท่ีส าคัญคือ ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และเห็นความส าคัญของการศึกษา มีการบริหารงานอย่างต่อเน่ือง และมีบุคลากร
ท่ีมีความรู้ความสามารถทางการศึกษา อย่างไรก็ตามก็ยังพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วน
หน่ึงยังมีปัญหาการบริหารจัดการศึกษา เช่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขาดความรู้ความ
เข้าใจด้านการศึกษา ไม่เห็นความส าคัญของการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษาไม่เพียงพอ ขาดการ
นิเทศ ก ากับติดตามและประเมินผลการศึกษา ขาดความชัดเจนในเรื่องความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
ของบุคลากรในส านักงาน/กองการศึกษาและขาดความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณ เป็นต้น 
นอกจากน้ียังมีปัญหาในการถ่ายโอนสถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรื่องความล่าช้าในการถ่าย
โอนอันเน่ืองมาจากมีข้ันตอนมากและซับซ้อน แนวนโยบายการถ่ายโอนไม่ชัดเจน ขาดกสนเตรียม
ความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ขาดการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินความพร้อม บุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการถ่ายโอน รวมท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนหน่ึงยังขาด
บุคลากรท่ีมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ด้านการศึกษา 
           เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกในการกระจายอ านาจทางการศึกษาสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแล้ว จะเห็นได้ว่ามีท้ังจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ดังน้ี 
 

ด้านจุดแข็ง 
         อปท.หลายแห่งมีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะสนับสนุนการศึกษาในท้องถ่ิน ประกอบกับ อปท.
มีพื้นท่ีขนาดเล็กและมีโรงเรียนท่ีอยู่ในความดูแลไม่มาก จึงสามารถสนับสนุนการศึกษาได้อย่าง
เต็มท่ี อปท.สามารถจัดหลักสูตรการเรียนการสอนท่ียืดหยุ่นเหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้องการท่ีหลากหลาย และวิถีชีวิตของท้องถ่ินได้ดีกว่า เน่ืองจากมีความใกล้ชิดกับประชาชนใน
พื้นท่ี และอปท.สามารถมีจุดเน้นด้านการศึกษาท่ีเฉพาะเจาะจงได้ท้ังในเชิงกลุ่มเป้าหมายและใน
เชิงเนื้อหา รวมท้ังจุดเน้นในเชิงรูปแบบการจัดการศึกษาซ่ึงสามารถก าหนดรูปแบบท่ีเหมาะสมกับ
เน้ือหาและกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน สามารถสร้างเอกลักษณ์และริเริ่มนวัตกรรมทางการศึกษาได้ 
นอกจาก อปท.ยังมีพันธะกับประชาชนสูงท้ังพันธะทางสังคมและการเมือง 



43 

 

         ด้านจุดอ่อน 
        ผู้บริหาร อปท.สมาชิกสภาท้องถ่ินและบุคลากรท้องถ่ินส่วนหน่ึงยังไม่เห็นความส าคัญของ
การศึกษาและไม่เข้าในในบทบาทหน้าท่ีด้านการศึกษา และมักจะขาดความต่อเน่ืองของนโยบาย
การศึกษา เมื่อมีการเปล่ียนผู้บริหาร อปท.ส่วนหน่ึงท่ีรับถ่ายโอนสถานศึกษายังขาดบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ด้านการศึกษา เน่ืองจากอยู่ในช่วงเริ่มแรกของการถ่ายโอน 
อปท.ส่วนหน่ึงยังมีปัญหาขาดแคลนศึกษานิเทศก์ และขาดการนิเทศอย่างเป็นระบบ นอกจากน้ี
สถานศึกษาของ อปท.ยังมีคุณภาพและมารฐานการศึกษาไม่ทัดเทียมกัน เน่ืองจาก อปท.มี
ศักยภาพและความพร้อมแตกต่างกัน ซ่ึงส่วนใหญ่ยังมีทรัพยากรจ ากัด 
 
        ด้านโอกาส 
        นโยบายกระจายอ านาจการจัดการศึกษา ซ่ึงได้ก าหนดไว้ในกฎหมายส าคัญหลายฉบับ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และ
พระราชบัญญัติการศึกษาก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดการศึกษาและได้รับการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษาเพิ่มเติม 
  
         อุปสรรค 
         กฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเป็นอุปสรรค ซ่ึงท าให้การบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินขาดความคล่องตัว การแทรกแซงการศึกษาโดยการเมือง ไม่ว่าจะเป็นการบริหารหรือ
ระบบจัดซ้ือ จัดจ้าง และการหาประโยชน์จากการศึกษา ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าท่ีด้านการศึกษาของ อปท.และบทบาทของประชาชนต่อการจัดการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษายังไม่สามารถมี
บทบาทเท่าท่ีควรในการประสานส่งเสริม การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
         ดังน้ัน การกระจายอ านาจทางการศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะประสบผลส าเร็จ
ได้จึงจ าเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเพื่อสร้างความพร้อมให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการจัดการศึกษาและรับถ่ายโอนสถานศึกษา เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินสามารถจัดการศึกษาเพิ่มมากข้ึนท้ังทางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตามความพร้อมเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถ่ิน เพื่อให้เด็ก
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เยาวชนและประชาชนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงสอดคล้องกับความต้องการท่ี
หลากหลายและวิถีชีวิตของท้องถ่ิน โดยหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการส่งเสริมการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอันได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมท้ังส านักงาน
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน
และภาวะคุมคามท่ีเป็นอุปสรรค และใช้จุดแข็งและโอกาสท่ีมีอยู่เพื่อการผลักดันให้การกระจาย
อ านาจทางการศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ท่ีก าหนดไว้ใน
กฎหมายดังกล่าวข้างต้น ซ่ึงจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างย่ังยืน 
 
26.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับบทความน้ี 
      ก. การจัดการศึกษาต้องอาศัยการกระจายอ านาจท่ีมีประสิทธิภาพ 
      ข. การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถพัฒนายกระดับคุณภาพได้ 
      ค. การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีปัญหาและอุปสรรคมากมายเกินไป 
      ง. การจัดการศึกษาต้องอาศัยความเป็นเอกภาพตามแนวนโยบายของท้องถ่ินเพื่อให้เกิด 
         ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
27.  ข้อใดไม่ใช่ปัญหาของการจัดการศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีกล่าวไว้ในบทความน้ี 
      ก. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่เห็นความส าคัญของการศึกษา 
      ข. บุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอต่อความต้องการพัฒนาการศึกษา 
      ค. สถานศึกษาและบุคลากรยังขาดการนิเทศอย่างเป็นระบบ  
      ง.  ผู้ปกครองและนักเรียนยังขาดความร่วมมือและขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้  
 
28.  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีข้อได้เปรียบใดในการจัดการศึกษา 
      ก. การกระจายอ านาจให้สามารถด าเนินการจัดการศึกษาได้เต็มตามศักยภาพ  
      ข. มีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมาจากการเลือกต้ังของราษฏรในท้องถ่ิน 
      ค. มีโอกาสในการคัดเลือกและเสาะหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพมากกว่าส่วนราชการอ่ืนๆ  
         ท่ีจัดการศึกษา 
      ง. มีนักเรียนและผู้ปกครองให้ความสนใจในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
         มากกว่าการจัดการศึกษาในสังกัดอ่ืนๆ  
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29.  การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมีมาตรฐานท่ีไม่ด้อยไปกว่า  
      การศึกษาในโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพราะเหตุใด 
      ก.  เพราะมีงบประมาณและการสนับสนุนท่ีมากกว่ากระทรวงศึกษาธิการ 
      ข.  เพราะมีความร่วมมือจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
      ค.  เพราะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามกีารตระหนักในหน้าท่ีมากกว่า  
      ง.  เพราะนักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนการสอน และได้รับความร่วมมือจาก 
          ผู้ปกครองมากกว่า 
 
      ข้อ 28 – 29 ใช้ประเด็นเรื่อง ด้านโอกาสในการเป็นข้อมูลตอบค าถามสองข้อน้ี  
      ข้อความส าคัญก็คือ “…ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดการศึกษาและได้รับการ
จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษาเพิ่มเติม..” 
 
 
30.  ปัญหาท่ีท าให้การจัดการศึกษาไม่สามารถเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรจาก 
      ท่ีกล่าวมา ท่านคิดว่าปัญหาใดแก้ไขได้ยากท่ีสุด 
      ก. สมาชิกสภาท้องถ่ินไม่เห็นความส าคัญกับการจัดการศึกษา 
      ข. การขาดความต่อเน่ืองของนโยบายทางการศึกษา 
      ค. ปัญหาการขาดแคลนศึกษานิเทศก์ และการนิเทศอย่างท่ัวถึง 
      ง. กฏหมาย ระเบียบ ท่ีสามารถแทรกแซงการศึกษาโดยฝ่ายการเมือง 
 
         ตอบ ง.  เพราะชัดเจนว่า เป็นเน้ือหาท่ีอยู่ในหัวข้อเรื่อง “อุปสรรค” 
         กฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเป็นอุปสรรค ซ่ึงท าให้การบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินขาดความคล่องตัว การแทรกแซงการศึกษาโดยการเมือง ไม่ว่าจะเป็นการบริหารหรือ
ระบบจัดซ้ือ จัดจ้าง และการหาประโยชน์จากการศึกษา  
 
 ข้อมูลท่อนน้ีแก้ไขได้ยากท่ีสุด คือการแทรกแซงกัน เกิดจากลักษณะของกฏหมายและ
ระเบียบท่ีเขียนตราเอาไว้ท าให้ไม่สามารถหลุดพ้นจากสภาวะน้ีไปได้ และในข้อเท็จจริงไม่มีใคร  
ท าได้ มีแต่เพ้อฝันว่าให้ท า (ทุกคนรู้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหน แต่ไม่มีทางแก้ไขได้ในความเป็นจริง)  
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31.  ข้อใดคือเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืนตามหลักธรรมาภิบาล 
      ก.  ยุทธศาสตร์ชาติ   ข.   วิสัยทัศน์ของประเทศไทย 
      ค.  แผนพัฒนาประเทศ   ง.    เป้าประสงค์ตามแผนปฎิรูปประเทศ 
 
32.   ยุทธศาสตร์ชาติ เกิดจากข้อใด 
     ก.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา 65 
     ข.  นโยบายการบริหารงานของรัฐบาล 
     ค.  การก าหนดแผนพัฒนาประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
     ง.  เกิดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติบัญญัติให้มียุทธศาสตร์ประเทศ 
 
33.  การเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายต้องมีความสอดคล้องกับข้อใด 
     ก.  รัฐธรรมนูญ    ข.   ยุทธศาสต์ชาติ 
     ค.   นโยบายการปฏิรูป   ง.   มติสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
34.   การวางกรอบปฏิรูปเพื่อการพัฒนาตามภาระงานของส่วนราชการต่างๆต้องท าให้ 
       สอดคล้องกับข้อใด 
      ก.  รัฐธรรมนูญ         ข.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
      ค.  ยุทธศาสตร์ชาติ        ง.  นโยบายรัฐบาล 
 
35.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับยุทธศาสตร์ชาติ    
     ก.   ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี   ข.  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 15 ปี 
     ค.   ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 4 ปี  ง.  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 5 ปี 
 
       ยุทธศาสตร์ชาติ เกิดจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในมาตรา 65 ได้
ตราเอาไว้โดยสรุปแบบภาษาท่ัวไปว่า “ประเทศไทยต้องมีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็น
เป้าหมายในการพัฒนาประเทศ ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  และเวลาทางราชการ 
จะท าอะไรต่างๆนานา ต้องยึดเอายุทธศาสตร์ชาติเป็นตัวส าคัญหรือต้องท าให้สอดคล้องน่ันเอง  
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเสนอร่างงบประมาณอะไรๆ หรือการวางกรอบปฏิรูปพัฒนาต่างๆ เป็นต้น  
ดังน้ัน “ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ.2561 – 2580” (ระวัง พ.ศ. เป็นข้อสอบด้วยนะ) 
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36.   ข้อใดคือคติพจน์ประจ าชาติตามวิสัยทัศน์ประเทศไทยท่ีเป็นยุทธศาสตร์ชาติ 
      ก.   พัฒนา  มั่นคง   ยั่งยืน  ข.  มั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน 
      ค.   มั่นคง   ร่ ารวย   ยั่งยืน   ค.  พัฒนา  มั่นคง   ยั่งยืน  
 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2580 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
37. การบริหารประเทศท่ีต่อเน่ืองและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดอง 
     และความสามัคคี สอดคล้องกับข้อใดในยุทธศาสตร์ชาติ 
     ก.  ความมั่นคง      ข.  ความมั่งค่ัง 
     ค.  ความยั่งยืน      ง.  ความเจริญงอกงาม 
 
38.  ความหมายของการท่ีไม่มีประชาชนท่ีอยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความ  
      เข้มแข็ง สอดคล้องกับข้อใด 
     ก.  ความพอเพียง     ข.  ความมั่นคง 
     ค.  ความมั่งค่ัง     ง.  ความยั่งยืน  
 
39. เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูงสามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและภายนอก 
     ประเทศ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ใด 
      ก.  ความมั่นคง    ข.  ความมั่งค่ัง   
      ค.  ความยั่งยืน    ง.  ความยิ่งใหญ่ 
 
40.  ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       จะน าไปสู่ข้อใด 
    ก.  ความมั่งค่ัง     ข.   ความสงบสุข 
    ค.  ความมั่นคง    ง.   ความยั่งยืน 
 

41.  ข้อใดหมายถึง กรอบเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  
       ข.   SDGs   ย่อมาจาก  Sustainable Development Goals  เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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42.  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วยก่ียุทธศาสตร์   ตอบ    ค.  6  ยุทธศาสตร์  
    
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน (หรือ 6 ยุทธศาสตร์)  
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม   

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
43.  ข้อใดไม่ใช่ ยุทธศาสตร์ชาติ  
    ก.  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน    
    ข.  การสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
    ค.  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
    ง.  การสร้างศักยภาพในการลงทุนทางเศรษฐกิจระดับอาเซียน  (ไม่มีในท้ัง 6 ข้อน้ัน)  
 
44.  ต่อยอดอดีต  ปรับปัจจุบัน  สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต เป็นยุทธศาสตร์ชาติด้านใด 
     ก.  ด้านความมั่นคง    
     ข.  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
     ค.  ด้านการพัฒนาพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
     ง.   ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
 
45.  การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติด้านท่ีเท่าใด 
     ก.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านท่ี 1   ข.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านท่ี 2 
     ค.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านท่ี 3   ง.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านท่ี 4 
 
     ยุทธศาสตร์ท่ี 3 มีการกล่าวถึงการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมี
คุณภาพ มีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติ ปัญญา พัฒนาการต่างๆ มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
ทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสามด้วยเป็นเรื่องของการจัดการศึกษาต้ังแต่เด็กๆท้ังน้ันเลย 
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46. การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังด้านสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม     
     ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันท้ังภายในและภายนอก 
     ประเทศอย่างบูรณาการ เป็นยุทธศาสตร์ชาติด้านใด 
    ก.  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    ข.  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    ค.  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
    ง.  การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 
 

47.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงมีเป้าหมายส าคัญในภาพรวมระยะ ๒๐ ปีท่ีเป็นรูปธรรม 
      ชัดเจน คือ   ตอบ   ก.  ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข  
 
 

48.  การประเมินผลเพื่อเป็นไปตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติท่ีวางไว้ตามข้อใด 
     ก.  วัตถุประสงค์    ข.  จุดมุ่งหมาย 
     ค.  ตัวช้ีวัด     ง.   ตัวบ่งช้ี 
 

     มีการจัดท าเป้าหมาย แล้วก็ให้ดูท่ี “ตัวช้ีวัด” ว่าจะสามารถท าได้ตามน้ันหรือไม่  
 
 
49.  ข้อใดไม่ใช่ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
      ก.  การเกษตรสร้างมูลค่า   ข.  อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
      ค.  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  ง.  เช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ 
 
      ประเด็นท่ี 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มี 5 เรื่อง ได้แก่ 
      4.1 เกษตรสร้างมูลค่า 
      4.2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต   สังเกตว่า ไม่มีเรื่องอุตสาหกรรม 
      4.3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเท่ียว  การท่องเท่ียว เรื่องน้ีมีแต่แทรก 
      4.4 โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก  ในหัวข้อท่ี 4.2 และ 4.3 น่ันเอง 
      4.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
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50.  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์์มีเป้าหมายตามข้อใด 
      ก.  คนไทยอยู่ดีมีสุข มีสุขภาวะท่ีดี มีความรู้ในศตวรรษท่ี 21  
      ข.  คนไทยมีความรู้ท้ังทางวิชาการ ทางโลก ทางธรรมและเทคโนโลยี 
      ค.  คนไทยมีศักยภาพในการแข่งขันท้ังเศรษฐกิจระดับเล็กและมหภาค 
      ง.  คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 
      เป้าหมายของยุทธศาสตร์ดังกล่าวน้ี มี 2 ข้อ  
      1. คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
      2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
   
      ดังน้ัน ค าตอบข้อ 50 จึงเป็น ง น่ันเอง (คัดเลือกมาใช้ในข้อสอบ 1 ข้อจาก 2 ข้อ) 
 
 
 

51. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปัจจุบันเริ่มปี 2560 เป็นฉบับท่ีเท่าไร 
      ก. ฉบับท่ี 9             ข. ฉบับท่ี 10   
      ค. ฉบับท่ี 11         ง. ฉบับท่ี 12 
 
52.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นแผนระยะก่ีปี 
      ก. ระยะ 4 ปี    ข.  ระยะ 5 ปี 
      ค. ระยะ 10 ปี    ง.  ระยะ 20 ปี 
 
53. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปัจจุบันเป็นแผนท่ีมีก่ียุทธศาสตร์ 
      ก. 4 ยุทธศาสตร์    ข.  6 ยุทธศาสตร์ 
      ค. 8 ยุทธศาสตร์    ง.  10 ยุทธศาสตร์  
 
 
      แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564  
      จึงนับเป็นระยะ 5 ปี โดยมี 10 ยุทธศาสตร์ (ระหว่างอย่าสับสนกับยุทธศาสตร์ชาติ)  
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54.   ข้อใดไม่สัมพันธ์กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
      ก.   วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ข.   เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579          
      ค.   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         ง.   นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียน 
 

      ข้อ ง  ไม่ได้ถูกกล่าวถึงในแผนพัฒนาฯ ดังกล่าวน้ี (ฉบับท่ี 12) 
 
        เกร็ดข้อมูลควรรู้  
 
      ท าไมข้อ ข จึงวางเป้าหมายไว้ท่ี 2579  น่ันเป็นเพราะว่า ตอนท่ีร่างแผนพัฒนาฯ น้ี 
      ช่วงน้ันยังมีการ “ร่าง” ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  พ.ศ. 2560 – 2579 กันอยู่ 
      เป้าหมายในตอนน้ันก็เลยเป็น 2579 เวลาท าแผน ท าอะไรออกมา ประกาศใช้กันใน 
      ช่วง พ.ศ. 2559 - 2560 จึงมักอ้างอิงระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 เพราะคิดกัน 
      ว่าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะดังกล่าวน้ีจะเป็นแบบน้ัน ต้ังใจจะประกาศใช้ในปี 2560  
      แต่เอาเข้าจริงๆ อ้าว ไม่เหมือนท่ีคุยกันไว้น่ีนา กล่าวคือตัวร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
      ได้เผยแพร่กันมา ตอนแรกว่า 2560 – 2579 ซ่ึงคิดว่าน่าจะได้ประกาศใช้ปี 2560  
      ท าไม่ทันเสร็จ … มาเสร็จจริงๆ ประกาศใช้จริงในปี 2561 น่ีเลย ดังน้ัน ยุทธศาสตร์ 
      ชาติก็เลยกลายเป็น ช้ิงงง ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 ไปซะงั้น มีเงิบกันนิดๆ 
 
 ดังน้ัน แผนฯ อะไรก็ตามน้ี ของส่วนราชการใดๆท่ีเริ่มประกาศใช้กันในปี 2559 ก็ดี 
 หรือช่วงปี 2560 ก็ดี ทุกแผนฯจะอ้างอิงถึงปีสุดท้าย 2579 กันหมด เพราะตอนน้ัน 
         ไม่มีใครคิดว่ายุทธศาสตร์ชาติจะกลายมาเป็น 2561 – 2580 เข้าใจหรือยังตัวเลขน้ี 
 
 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ ต้องอ้างอิงยุทธศาสตร์ชาติเป็นท่ีต้ัง แต่แผนการศึกษาแห่งชาติ 
         ประกาศใช้ก่อนในปี 2560 (ขณะท่ียุทธศาสตร์ชาติ ยังเป็นร่างฯ อยู่ตอนน้ัน ยังไม่ได้ใช้) 
 ก็เลยเป็นแบบทางการคือ  แผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 
        ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 
 

             เข้าใจหรือยังว่าท าไม ตัวเลขมันเหล่ือมๆกันอยู่ 1 ปี โอเคเนาะ  
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55.  ข้อใดถูกต้องเก่ียวกับการผลักดันการขับเคล่ือนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ 
     ก.  ปรับโครงสร้างให้ประเทศไทยก้าวสู่ไทยแลน์ 4.0 
     ข.  มุ่งให้เกิดความรุ่งเรืองจนเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าของภูมิภาค 
     ค.  สร้างยุทธศาสตร์เชิงรุกสังคมผู้ประกอบการส่งเสริมให้ลงทุนในต่างประเทศจริงจัง 
     ง.  ถูกทุกข้อ 
 
56.  Sustainable Development Goals: SDGs ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ คือข้อใด 
    ก.  เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  ข.  เป้าหมายการพัฒนาท่ีเหมาะสม 
    ค.  เป้าหมายการพัฒนาท่ีคงทน  ง.  เป้าหมายการพัฒนาท่ีท าได้จริง 
 
57. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับปัจจุบันมุ่งเน้นข้อใด 
    ก.  การยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจรากฐาน 
    ข.  การน าความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม 
    ค.  การพัฒนาการศึกษาและปรับวิถีการด ารงชีวิตคนไทย 
    ง.  การให้ความรู้ท่ีหลากหลายสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษท่ี 21  
 
58.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อเน่ืองมา 
      เริ่มต้ังแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ีเท่าไร 
     ก.  ฉบับท่ี 4    ข.  ฉบับท่ี 6 
     ค.  ฉบับท่ี 9    ง.  ฉบับท่ี 10  
 
59.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ ได้กล่าวถึง GMS หมายถึงข้อใด 
     ก. กลุ่มความร่วมมือในอาเซียน  ข.  กลุ่มประเทศในอนุภาคลุ่มน้ าโขง 
     ค. กลุ่มประเทศชายแดนใต้  ง.  ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 
 
60.  การลงทุนขนาดใหญ่ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก คือข้อใด  
     ก.  EEC     ข.  AEC   
     ค.  RCEP     ง.  APEC 
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61.   ข้อใดไม่ใช่นโยบายเพื่อกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลในปัจจุบัน 
        ก.   โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจแถวพื้นท่ีภาคตะวันออก 
        ข.   โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามจังหวัดชายแดนท่ีมีศักยภาพ 
        ค.   โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเมืองต้นแบบลักษณะ Smart  City    
        ง.   โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนในกรุงเทพมหานคร  
 
62.   ข้อใดไม่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางของรัฐบาลในปี 2564  
       ก.   พัฒนาสนามบินอู่ตะเภา   ข.   พัฒนาการคมนาคมในภาคอีสาน 
       ค.   พัฒนาระบบรถไฟรางคู่   ง.   พัฒนาระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน 
     

    
     รถไฟฟ้าใต้ดิน รัฐบาลยังไม่ได้ให้ความส าคัญอะไรมาก (คือโอเคอยู่แล้ว เป็นเรื่องภายใน กทม)  
     รัฐบาลเองก็ไม่ได้ไปก้าวก่ายอะไรมากนัก แต่ถ้าเป็นเรื่องรถไฟ ในยุคน้ี จะมีท่ีรัฐบาลเร่งๆท ามี  
 

 ท าโมโนเรล (ครั้งแรกในประเทศไทย) แล้วก็พวกรถไฟความเร็วสูงต่างๆ รถไฟฟ้า 
 รถรางคู่ เป็นต้น แต่ยังไม่ใช่จุดเน้นในเรื่องของ “รถไฟฟ้าใต้ดิน หรือ MRT น่ันเอง 
 
 
 

63.   ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคในการก้าวสู่เศรษฐกิจแบบประเทศไทย ๔.๐ มากท่ีสุด คือข้อใด 
      ก.  การสนับสนุนของภาคประชาชน  ข.   งบประมาณในการลงทุน 
      ค.  การส่ือสารตกลงกับกลุ่มต่างประเทศ  ง.   บุคลากรและแรงงานท่ีมีคุณภาพ 
 
      อันน้ี ห้ามคิดเอง ตอบเองว่า เอ น่าจะแบบน้ัน แบบน้ี  ต้องตอบตามเอกสารราชการนะ 
      ซ่ึงในยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ได้กล่าวไว้ชัดเจนว่า เอ่อนะ 
      ปัญหาของเรามีเรื่องโน่น น่ี น่ัน หลายข้อ ซ่ึงหน่ึงในท่ีเขียนไว้ คือ คุณภาพของคนน่ันเอง 
      ภาษาทางการหน่อยก็จะประมาณว่า “บุคลากรและแรงงาน ทรัพยากรมนุษย์ของเราน้ี 
      ยังไม่มีคุณภาพท่ีดีพอ โดยเฉพาะเรื่องภาษาอังกฤษ” เขาก็เลยส่งเสริมให้สอน ให้เร่งท า 
      เรื่องการศึกษาให้มีคุณภาพ ตามแบบศตวรรษท่ี 21 ไง เพื่อพัฒนาคนให้จุดอ่อนน้ีลดลง 
      เขาก็เลยส่งเสริมให้คนมุ่งเรียนสายอาชีวะจะได้มีทักษะจบมาท างานได้เลยตามตลาดงาน 
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64.  ข้อใดไม่ใช่แนวทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2564 
      ก.  โครงการคนละครึ่ง    ข.  โครงการประชานิยม 
      ค.  การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ง.  นวัตกรรมและความพอเพียง 
 
65.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ การด ารงชีวิต บนทางสายกลาง 
     ก. 2 ห่วง 3 เงื่อนไข    ข.  3  ห่วง  2 เงื่อนไข 
     ค. 4 ห่วง 5 เงื่อนไข    ง.  5  ห่วง  4 เงื่อนไข 
 
66.  เงื่อนไขหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้อใดกล่าวถูกต้อง 
      ก.  ความรู้ คู่คุณธรรม    ข.  ความซ่ือสัตย์ สุจริต 
      ค.  ความพอเพียง ทางสายกลาง   ง.  ความพอประมาณ ความพอดี 
 
67. สัดส่วนการแบ่งพื้นท่ี ตามแนวทฤษฎีใหม่สอดคล้องกับข้อใดต่อไปน้ี 
     ก.   30:30: 20:20                   ข.   30:30: 25:15                       
     ค.   30: 30: 30:10                   ง.   25:25: 25:25 
 
 

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือ การด ารงชีวิตบนทางสายกลาง ประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 
1. ความพอประมาณ = ความพอดี ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป 
2. ความมีเหตุผล = การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 
3. มีภูมิคุ้มกันท่ีดี = เตรียมพร้อมรับการเปล่ียนแปลงและผลกระทบต่างๆ 
4. เงื่อนไขความรู้ = ความรอบรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ประกอบการวางแผนและการปฏิบัติ 
5. เงื่อนไขคุณธรรม=มีความตระหนักในคุณธรรม ซ่ือสัตย์ สุจริต ความเพียร  

 

เกษตรทฤษฎีใหม่  แบ่งเป็น 3 ข้ันตอน คือ    การแบ่งพ้ืนท่ี  30 : 30 : 30 : 10 
ข้ันท่ี 1 มีความพอเพียงโดยเล้ียงตัวเองได้    1. ร้อยละ 30 ขุดสระ เก็บน้ า 
ข้ันท่ี 2 รวมพลังในรูปสหกรณ์หรือกลุ่ม      2. ร้อยละ 30 ปลูกข้าว ท านา 
ข้ันท่ี 3 สร้างเครือข่าย ขยายกิจกรรมให้หลากหลาย   3. ร้อยละ 30 ปลูกพืชไร่ พืชสวน 

  4. ร้อยละ 10 ท่ีอยู่อาศัย ลานบ้าน  
      เล้ียงสัตว์ เพาะเห็ด 
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68.  นโยบายด้านเศรษฐกิจใดท่ีช่วยให้นายโจ ไบเดน คว้าชัยชนะเหนือนายโดนัล ทรัมป์ 
      ก.  สนับสนุน 1 ล้านธุรกิจขนาดเล็กเกิดใหม่ 
      ข.  ประกาศสร้างงาน 10 ล้านต าแหน่งใน 10 เดือน 
      ค.  มุ่งเพ่ิมการจัดเก็บภาษีผู้มีรายได้สูงและสนับสนุนการเพ่ิมค่าแรงขั้นต่ า 
      ง.  มุ่งตัดลดภาษีเงินได้ และให้เงินลดหย่อนภาษีแก่บริษัทต่างๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจ 
          ให้ธุรกิจต่างๆ คงการจ้างงานต่อไป 
 
          ช้อยส์ท้ัง 4 ตัวน้ีนะ … มองปราดเดียวรู้เลยว่า “ตอบอะไร” ไม่ต้องคิดเยอะเลย  
          เป็นแค่การวัดความรู้ ถ้าเป็นผู้สอบจ านวนไม่น้อยท่ีไม่ได้ติดตามข่าวข้อน้ีจะยาก 
          นโยบายมีหลายด้านท่ีแต่ละฝ่ายชูกันข้ึนมาน าเสนอ แต่ในข้อน้ีถาม “เศรษฐกิจ” 
          ก็มีไม่มาก เปรียบเทียบนโยบายสองฝ่ัง ข้ออ่ืนๆ (ก ข ง) เป็นนโยบายของ ทรัมป์ 
          ในช้อยส์มีแค่ข้อเดียวท่ีเป็นนโยบายของนายโจ ไบเดน ตามโจทย์ คือ ข้อ ค. น่ีไง 
 
 
      เทียบนโยบายด้านเศรษฐกิจ  
 

      ทรัมป์ : ประกาศสร้างงาน 10 ล้านต าแหน่งใน 10 เดือน และสร้าง 1 ล้านธุรกิจขนาดเล็ก 
      เกิดใหม่ มุ่งตัดลดภาษีเงินได้ และให้เงินลดหย่อนภาษีแก่บริษัทต่างๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ 
      ธุรกิจต่างๆ คงการจ้างงานต่อไป 
  

      ไบเดน :  มุ่งเพ่ิมการจัดเก็บภาษีผู้มีรายได้สูง เพ่ือน าไปลงทุนด้านบริการสาธารณะ          
      การข้ึนภาษีจะกระทบกลุ่มประชากรท่ีมีรายได้เกิน 400,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีเท่าน้ัน 
      สนับสนุนการเพ่ิมค่าแรงขั้นต่ าเป็น 15 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 466 บาท) ต่อช่ัวโมง  
      จากอัตราปัจจุบันท่ี 7.25 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 225 บาท) ต่อช่ัวโมง 
 
 
  น่ันแปลว่าอะไร ก็แปลว่า บางคนอาจคิดว่าน่ีคือข้อสอบวิเคราะห์  
  เอ อะไรนะ น่าจะได้คะแนนจากประชาชน คิดกันหัวแตก แท้จริง 
  เหล่ียมข้อสอบข้อน้ี เขาไม่ได้ให้วิเคราะห์ลึก เขาแค่ถามวิเคราะห์ 
  พื้นๆว่า อะไรของทรัมป์ อะไรของไบเดน แต่ถ้าเราไม่รู้ข้อมูลก็จบ 
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69.  แนวโน้มหรือความเปล่ียนแปลงท่ีน่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐานหลังจากท่ีได้ 
      ทราบผลการเลือกต้ังประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในช่วงเดือนพฤศจกิายน 2563 แล้ว 
      ซ่ึงนายโจไบเดนได้คะแนนน าเหนือกว่าโดนัล ทรัมป์ ข้อใดกล่าวถูกต้องมากท่ีสุด 
      ก. อดีตประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป์ ผู้แพ้เลือกต้ังจะปลุกระดมประชาชนให้ก่อม๊อบ 
      ข. ประธานาธิบดีคนใหม่โจ ไบเดน จะสามารถบริหารงานได้ดีกว่าประธานาธิบดีคนก่อน  
      ค. ผลการเลือกต้ังจะช่วยส่งผลดีต่อประเทศไทย ซ่ึงเป็นประเทศคู่ค้ากับท้ังสหรัฐและจีน 
      ง. ประเทศต่างๆในโลกจะกลับมาสู่ความสงบสุขด้วยนโยบายไม่แทรกแซงประเทศอ่ืนๆ  
 
 

      การตอบข้อสอบข้อน้ี ต้องใช้การสังเคราะห์ข้อมูลร่วมด้วย  
 

ก. ข.  ง. เป็นค าตอบไม่ใช่เชิงวิชาการและถูกล๊อคข้อมูลมากเกินไป คือเหตุการณ์น้ันมัน 
จะต้องเกิดแน่ๆ (แต่ท่ีจริงมันเกิดก็ได้ ไม่เกิดก็ได้ ใน ข้อ ก) ยิ่งข้อ ข ไม่สามารถวัดได้เลย 
ง. ยิ่งชัดเจนว่าไม่ใช่  โลกและประเทศต่างๆจะกลับมาสงบสุขเพราะนโยบายของอเมริกา 
เน่ียนะ ไม่ใช่เลย ข้อท่ีเหมาะสมท่ีสุดในตัวเลือก จึงต้องเป็นข้อ ค. เพราะมีนโยบายของ 
นายโจ ไบเดน ท่ีเก่ียวข้องกับประเทศในเอเชียจะได้รับผลดี เน่ืองจากทางฝ่ังนายทรัมป์ 
จะกีดกันจีน (แถมยังไปทะเลาะกับประเทศอ่ืนๆท่ีเข้ากับจีน) อย่างไทย ก็โดนหนักเนาะ  
อะไรท่ีเราจะท ากับจีน อเมริการู้ น่ีจัดหนักเราเลย ท าเป็นแกล้งตัดสิทธิ์ โน่น น่ี น่ัน เรา  
 
           แล้วไทยเรา ท าการค้าขาย ท าอะไรกับท้ังจีน และอเมริกาไง 
           จะมาบีบบังคับให้เราต้องเลือกข้าง มันก็ไม่ใช่ ถูกปะละเนาะ  
 
 
 แต่นโยบายของนาย “โจ ไบเดน” ได้กล่าวไว้ชัดเจนเรื่องเก่ียวกับเศรษฐกิจกับจีน 
 คือถ้าเขาได้เป็นประธานาธิบดี เขาจะใช้มาตรการแนวทางลดความขัดแย้งในด้าน 
   เศรษฐกิจกับจีน และยังให้ความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าของจีน และประเทศอ่ืนๆ 
   ซ่ึงไทยก็อยู่ในข่ายน้ัน ดังน้ัน นักวิเคราะห์จึงเห็นภาพชัดเจน นายทรัปม์ได้เป็นต่อ 
   หุ้นในประเทศต่างๆอาจได้รับแรงกดดันต่อไป แต่ถ้านายไบเดน ได้รับเลือกต้ังน้ัน  
   การคาดการณ์หุ้นในประเทศต่างๆจะมีทิศทางการตอบสนองในเชิงบวกท่ีมากข้ึน 
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70.  ความเปล่ียนแปลงและสมมติฐานท่ีน่าจะเป็นในการลงสมัครรับเลือกต้ังสภาท้องถ่ินและ  
      ผู้บริหารท้องถ่ินของประเทศไทยในช่วงเดือนธันวาคม 2563 จนถึงต้นปี 2564 มีทิศทาง 
      ท่ีเก่ียวข้องประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในลักษณะใด เพราะเหตุใด 
      ก.  เหมือนเดิมท่ีผ่านมา เพราะประชาชนไม่ให้ความร่วมมอืและความสนใจน้อย 
      ข.  ประชาชนเบ่ือหน่ายการเมืองท้ังในระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ เพราะต้อง 
           ให้ความสนใจกับเรื่องปากท้องจึงอาจไม่ได้รับกระแสผู้ไปออกเสียงเลือกต้ังดีเท่าท่ีควร  
      ค.  จะมีการกระตือรืนร้นในระดับปกติของช่วงอดีต เน่ืองจากทางผู้บริหารท้องถ่ินแต่ละแห่ง 
           หรือสมาชิกสภาท้องถ่ิน ต่างรู้กันอยู่แล้วว่าฝ่ายใด บุคคลใดจะได้รับเลือกต้ังเป็นผู้ชนะไป 
      ง.  ประชาชนจะให้ความสนใจในการออกเสียง ลงคะแนนเป็นจ านวนมาก เพราะปัจจุบัน 
          สังคมดิจิตัลท าให้เกิดการกระตือรือร้น และต้องการมีส่วนร่วมทางการเมือง การพัฒนา  
          สังคมและประเทศชาติของคนจ านวนมากกว่าในอดีต 
 
 ข้อน้ีวิเคราะห์สถานการณ์ในไทย เก่ียวกับข่าวสาร ท้องถ่ินโดยตรง  
 การเลือกต้ังท้องถ่ินจะเกิดข้ึนราวๆเดือนธันวาคม (เริ่มท่ี อบจ ก่อน) แล้วก็ต้นปี  
 
 ตอบ ข้อ ง.  เป็นค าตอบเชิงวิชาการท่ีเหมาะสมท่ีสุด  

ก. ไม่ใช่แน่นอน ทุกคนวันน้ีประชาชนสนใจการเลือกต้ังมากข้ึน 
ข และ ค ก็เป็นภาษาท่ีไม่เหมาะจะน ามาใช้เป็นค าตอบทางราชการ 
ข้อ ง เป็นแนวโน้ม คนไทยจะออกมาลงคะแนนเยอะพอสมควร อีกท้ังยังเป็นภาษาทาง 
ราชการท่ีเหมาะสมท่ีสุดในตัวเลือก ดูได้ตรงไหน เทียบเคียงว่าคนไทยจะออกมาอย่างมาก 
เพราะการเลือกต้ัง ส.ส. ครั้งท่ีผ่านมา ก็ออกมาเยอะ การเลือกต้ังของอเมริกาล่าสุดคนทาง 
อเมริกาก็ออกมาเลือกต้ังเยอะเป็นประวัติกาล จนท าให้นายโจ ไบเดน ได้รับคะแนนเสียงท่ี 
เยอะท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีการเลือกต้ังประธานาธิบดีในสหรัฐอเมริกา (ท่ีได้เยอะ เพราะคนมาลง 
คะแนนเลือกต้ังกันเยอะไง คือสมัยก่อนไม่ได้มาเยอะกันขนาดน้ี) เน่ืองจากปัจจุบันกระแส 
ของโซเชียลท าให้คนต่ืนตัวมากข้ึน รวมไปถึงสถานการณ์ในประเทศไทยก็ไม่ต่างกันเท่าไร 

 
 
      ชุดข้อสอบในข้อ 71 – 120  จะเป็นข้อสอบพวกการคิด ตัวเลข เหตุผล อุปมาอุปไมย 
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ความสามารถด้านตัวเลข การคิด เหตุผล 
  
71.        5           10           16           23           ................. 
 

          ก.  28                        ข.  30                      ค.  31                      ง.  33 
 
72.        2           5           4            8             6              11           .... ....... 
 

          ก.  6                          ข.  7                        ค.  8                        ง.  12 
 
73.       50      44      39       35      32    .............    
 

          ก.  24          ข.   25               ค.   29     ง.  30  
 
74.       1        2        6        15      31     .............   
 

         ก.  38                   ข.   45               ค.   56     ง.  72  
 
75.      1     14     5     12     9     10    13    ………..  
 

         ก.   8                    ข.   9        ค.   12     ง.  15  
 
76.     2      3     4      9     8     27    16   ……..  
 

         ก.   32          ข.   45        ค.   64     ง.  81  
 
77.    10     19    13    22    16    25   19  …………. 
 

        ก.   20                    ข.   22        ค.   28     ง.  32  
 
78.    1    3    8    18    35    ..........    
 

      ก.  42                   ข.   61        ค.    75     ง.  82  
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79.      4     9     19    39     79        ……….     
 

      ก.   99            ข.   129        ค.   149     ง. 159  
 
80.    2    8    18    32     50    ……….     
 

      ก.  68            ข.   72        ค.   80     ง.  92 
 
81.  สุนัข  เป็ด  และงู  ถ้านับหัวรวมกันได้  12  หัว และปรากฏว่า หัวเป็ดรวมกับหัวงูเป็น   
      สองเท่าของหัวสุนัข  แต่ถ้านับขาจะได้ขาสุนัขเท่ากับขาเป็ดรวมกับขาง ู ดังน้ัน งูมีก่ีตัว 
 

      ก.  0  ตัว                ข.  1  ตัว                    ค.  2 ตัว                  ง.  4  ตัว 
 
82.  หมู  วัว  ไก่  ห่าน  นับขารวมกันได้  96  ขา  ขาหมูเท่ากับขาไก่  ขาวัวและขาห่านรวมกัน    
      ถ้าขาวัวเท่ากับขาไก่ แต่เป็นครึ่งหน่ึงของขาห่าน สัตว์ท้ัง 4 ชนิดมีก่ีตัว  
 

      ก.  25   ตัว              ข.  30   ตัว                 ค.  33  ตัว               ง.  36  ตัว 
 
83.  สุนัข  แมว  และนก  นับขารวมกันได้  200  ขา   สัตว์ท้ัง  3  ชนิด  มีจ านวนตัวเท่ากัน    
      อยากทราบว่ามีอย่างละก่ีตัว  
 

      ก.  10  ตัว                ข.  12 ตัว                  ค.  20 ตัว                ง.  25  ตัว 
 
84.  10%  ของนักเรียนหญิงเท่ากับ  5%  ของนักเรียนชาย  ถ้านักเรียนชายมี  300  คน   
      อยากทราบว่านักเรียนหญิงมีก่ีคน  
 

      ก.  120  คน              ข.  130  คน               ค.  140  คน             ง.  150  คน 
 
85.  30%  ของ  1 ช่ัวโมง  เท่ากับก่ีนาที 
 

      ก.  20  นาที               ข.  19  นาที               ค.  18  นาที            ง.  17  นาที 
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86.     30%  ของ  40 %  ของ  1200  เท่ากับเท่าไร 
 

         ก.  144                         ข.  158                    ค.  168                   ง.  172  
 
87.   เมื่อ  5  ปีก่อน  แดงอายุ 10  ปี  อีก  8  ปีข้างหน้าแดงจะมีอายุก่ีปี 
 

        ก.  18  ปี                        ข.  23  ปี                  ค.  25  ปี               ง.  28  ปี 
  
88.  ปัจจุบัน ปิติ  มานะ  มานี อายุรวมกัน  50  ปี  เมื่อ  3  ปีก่อน  อายุปิติมากกว่ามานะ 
      อยู่  4  ปี  อีก  4  ปีข้างหน้า อายุมานะ มากกว่ามานี  1  ปี ปัจจุบัน มานะอายุก่ีปี 
 

       ก.  19  ปี                          ข.  20 ปี                  ค.  22  ปี               ง.  24 ปี 
 
89.   ปักเสาตามแนวถนนในหมู่บ้าน  เสาแต่ละต้นห่างกัน  2  เมตร   และระยะทางจากเสา  
       ต้นแรกถึงต้นสุดท้ายยาว  80  เมตร  จงหาว่ามีเสาท้ังหมดก่ีต้น  
 

      ก.  39    ต้น       ข.  40  ต้น  ค.  41  ต้น        ง. 80 ต้น 
 
90.    ในห้องเรียนมีนักเรียน 24 คน  เป่ายิ้งฉุบกันและกัน ให้ครบทุกคน จะมีการเป่ายิ้งฉุบ 
        รวมท้ังหมดก่ีครั้ง  
 

        ก.   23  ครั้ง       ข.  240   ครั้ง             ค.  276   ครั้ง       ง.  552  ครั้ง 
 
 
    แนะน าแนวทางการเตรียมสอบ  
 
 

จุดเริ่มต้นของการพบกัน อาจเป็นไฟล์ชุดน้ี เราสร้างออกมาให้ “ประหยัด” เพื่อให้คนอีก 
จ านวนไม่น้อย มีโอกาสเข้าถึงงานของเรา ได้ศึกษา ได้อ่าน ได้อะไร เมื่อเห็นแล้วจะรู้ได้ดี 
ว่างานของเรา “ประมาณไหน” จึงสามารถตัดสินใจซ้ือผลงานอ่ืนตามมาได้เพราะมีข้อมูล 
มากพอแล้ว ในการศึกษางานขายประหยัดในเบ้ืองต้น เกินกว่าร้อยหน้าท่ีได้อ่านจริงๆจังๆ 
การซ้ือประหยัดแบบน้ี ช่วยให้คนมากมาย ได้เห็นงานก่อน แล้วจึงตัดสินใจซ้ือตัวอ่ืนๆด้วย 
แนะน าต าราของเราประมาณ 3 เล่ม (ต่อการสอบครั้งหน่ึง) ส าหรับสอบท้องถ่ินในแต่ละปี 
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   เฉลยค าตอบและวิธีคิด 
 
 71.       5           10           16           23           ................. 
 

          อนุกรม ระดับง่ายๆ ไม่ยาก  เป็นแบบข้ึนทีละ 5 , 6 , 7 , 8 ,  ไปเรื่อยๆ  
          ดังน้ัน จากจุด 13  ไปอีกจ านวนหน่ึง ต้องข้ึนอีก 8 จึงได้เป็น  23 + 8  =  31 
          เฉลย    ค.  31   
 
 
72.        2           5           4            8             6              11           .... ....... 
 

          อนุกรม ระดับง่ายๆ ไม่ยาก  ข้ึน 3 ลด 1  แล้วก็  ข้ึน 4  ลด  2  จากน้ัน ข้ึน 5 
          น่ันแปลว่า จาก  11  ต้องลดลง 3  (ข้ึน 5 ลด 3)  จะได้เป็น  11 – 3   =  8   
          เฉลย    ค.  8    
 
 
73.       50      44      39       35      32    .............    
 

          อนุกรม แบบลดลง  ทีละ  -6 ,  -5  ,  -4  ,  -3    
          ดังน้ัน จาก  32  ต้องลดลง  -2   ได้  32 – 2  =  30  
          เฉลย   ง.  30  
 
 
74.       1        2        6        15      31     .............    
 

         สังเกตความต่างระหว่างแต่ละจ านวนจะเป็น  1 ,  4  ,  9 ,  16    
         ดูแล้วน่าจะมีลักษณะของการยกก าลังแล้วสิ   ได้ว่าเพิ่มข้ึนแบบมีความต่างยกก าลังสอง    
         1 ไป 2 เป็น 1 ยกก าลัง 2  /  2  ไป 6 เป็น 2 ยกก าลัง 2  /  6 ไป 15 เป็น 3 ยกก าลัง 2              
         15 ไป 31  เป็น 4  ยกก าลัง 2 /  31  ไปหาอีกตัว ต้องเป็น 5 ยกก าลัง 2  (ค่าความต่าง) 
         5  ยกก าลัง 2  =  25  จะได้ว่าค่าความต่างเป็น 25  น่ันแปลว่า  31 + 25  =  56   
         เฉลย    ค.   56     
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75.      1     14     5     12     9     10    13    ………..  
 

 น่ีเองท่ีคนส่วนใหญ่คิดไม่ออก  มองตัวเลขอย่างไรก็ งง อ่ะ  เพราะอาจลืมตระหนักถึง 
         อนุกรม 2 ชุดซ้อนกันก็ได้นะ  โดยลองคิดแบบน้ีดู คือ ให้แยกเป็นสองชุดท่ีสลับกันอยู่ 
 

        1             5              9            13   
        เห็นหรือยังว่าเขาแยกระบบ 
        1     14     5     12     9     10    13    …….  เป็นรูปแบบ “อนุกรมสองชุด” 

ชุดแรก      1    5    9    13  
               14           12             10          …….. ชุดท่ีสอง  14   12   10   …….. 
 
    - 2             -2            -2 
 

ระบบของชุดแรก คือ เพิ่มข้ึนทีละ 4    ส่วนระบบของชุดท่ีสอง คือ ลดลงทีละ 2 
ค าตอบท่ีเราต้องการหามันอยู่ในชุดท่ีสอง แสดงว่าจาก 10  ต้องลดลง 2  ตอบ 8 
เฉลย   ก.   8   
 
 

76.     2     3     4     9     8     27    16   ……..   มองไม่ออก ลองสันนิษฐานดูว่าสองชุดไหม 
 

        2             4              8            16   
        ช้ิงงง … เป็นไง ลองแยกดูแล้ว 
        2      3     4      9      8     27    16    …….  “อนุกรมสองชุด” จริงๆด้วยสิ 

ชุดแรก      2    4    8    16  
                3            9             27          ……..  ชุดท่ีสอง   3   9   27   …….. 
 
    x 3            x 3            x 3 
 
ระบบของชุดแรก คือ เพิ่มข้ึนโดยคูณ 2   /  ชุดท่ีสองเพิ่มข้ึนโดยคูณ 3  ตอบ  27 x 3 = 81 
เฉลย  ง.  81 
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77.    10     19    13    22    16    25   19   ………….. 
 

        มาแนวแปลกๆ แบบน้ีอีกแล้วสิ  ลองสันนิษฐานดูว่า สองระบบหรือเปล่า  
 
      10            13             16           19    ชุดแรก 
      10     19    13    22     16    25    19     ……….. 
              19            22            25            …………   ชุดท่ีสอง 
 

น่ันไงว่าแล้ว อนุกรมสองชุดจริงๆด้วยสินะ  ชุดบน  10  13   16  19  เพิ่มข้ึนทีละ 3 
ชุดล่าง  (ชุดท่ีสอง)  19   22    25   …….  ก็เพิ่มข้ึนทีละ  3    ดังน้ัน  25 + 3 = 28 
เฉลย   ค.   28      
 

         หมายเหตุ   :   ข้อน้ี ถ้ามองดีๆ อาจไม่ต้องใช้วิธีแยกสองระบบก็ได้ หากสามารถคิดได้ 
         หรือเห็นว่าเพิ่มข้ึน  9 แล้วลดลง  6  ไปเรื่อยๆ ก็ได้ค าตอบท่ีถูกเช่นกัน 
 แต่การแยกเป็นสองระบบน่าจะช่วยให้หาค าตอบได้ง่ายกว่าน่ันเองสินะ 

  
 
78.    1    3    8    18    35    ..........   ข้อน้ีดูช่วงห่างระหว่างเทอม คือ  2   5   10   17   
 

       คือ  จาก  1  ไปหา  3    ห่างกันอยู่  2     /    จาก  3  ไปหา  8    ห่างกันอยู่  5 
             จาก  8  ไปหา  18    ห่างกันอยู่  10     /    จาก  18  ไปหา  35   ห่างกันอยู่  17 
 
 ระบบคือ ความต่างๆ เป็น ยกก าลังสองแล้วบวกหน่ึง 
 1 ยกก าลังสอง ได้  1  บวกอีก 1 ก็เป็น  2   =  ผลต่างเทอมแรก  (จาก 1 ไปหา 3) 
         2 ยกก าลังสอง ได้  4  บวกอีก 1 ก็เป็น  5   =  ผลต่างเทอมท่ีสอง  (จาก 3 ไปหา 8)  
  3 ยกก าลังสอง ได้  9  บวกอีก 1 ก็เป็น  10   =  ผลต่างเทอมท่ีสาม  (จาก 8 ไปหา 18) 
         4 ยกก าลังสอง ได้  16  บวกอีก 1 ก็เป็น  17   =  ผลต่างเทอมท่ีส่ี  (จาก 18 ไปหา 35) 
         5 ยกก าลังสอง ได้  25  บวกอีก 1 ก็เป็น  26   =  ผลต่าง  (จาก 35 เพื่อไปหาค าตอบ)   
 จะได้ว่า   35 + 26 = 61   จึงเป็น   1    3    8     18    35    61 
         เฉลย  ข.   61         
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79.      4     9     19    39     79        ……….     
 

        อนุกรมแบบยาก ต้องพิจารณาให้ดีจะเห็นการใช้เครื่องหมายมากกว่าหน่ึงตัว 
        คือ ต้องเอาตัวหน้าไป คูณ 2 แล้วบวก 1  จะได้เป็นตัวถัดไป ดังน้ี  
 

4 X 2  +  1 =   9 
9 X 2  +  1 =   19 
19 X 2  +  1 =   39    เฉลย  ง. 159  
39 X 2  +  1 =   79 
79 X 2  +  1 =   159 
 

 
80.    2    8    18    32    50    ……….     
 

        ใช้เครื่องหมายสองขยักเช่นกัน คือ ไล่ระดับยกก าลังสอง แล้วคูณสอง 
        1  ยกก าลังสอง  ได้  1  แล้วน าไปคูณสอง   =  2 
        2  ยกก าลังสอง  ได้  4  แล้วน าไปคูณสอง   =  8 
        3  ยกก าลังสอง  ได้  9  แล้วน าไปคูณสอง  =  18 
        4  ยกก าลังสอง  ได้  16  แล้วน าไปคูณสอง  =  32    เฉลย  ข.  72 
        5  ยกก าลังสอง  ได้  25  แล้วน าไปคูณสอง  =  50 
        6  ยกก าลังสอง  ได้  36  แล้วน าไปคูณสอง   =  72 
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81.  สุนัข  เป็ด  และงู  ถ้านับหัวรวมกันได้  12  หัว และปรากฏว่า หัวเป็ดรวมกับหัวงูเป็น   
      สองเท่าของหัวสุนัข  แต่ถ้านับขาจะได้ขาสุนัขเท่ากับขาเป็ดรวมกับขางู  ดังน้ัน งูมีก่ีตัว 
 
      การมีจ านวนหัวมากเป็นเท่าตัวจากสามชนิดในบรรดาหัวท้ังหมด 12 หัว โอกาส คือ 
      ต้องเป็น  4  และ  8  มีแบบน้ีเท่าน้ัน เป็นแบบอ่ืนไม่ได้แล้ว ตามเงื่อนไข    
 
 น่ันคือ  เรารู้แล้วว่า  สุนัขมี  4  หัว หรือ  4  ตัวน่ันเอง 

ประเด็นอยู่ท่ี  งู และ เป็ด รวม  8 หัว  (8 ตัว) 
 

ขาสุนัข  คิดได้  4  ตัว รวมเป็น  16  ขา  เท่าขาเป็ดรวมกับงู   โดยงูไม่มีขา  
แสดงว่าท้ังหมดคือขาเป็ด ขาเป็ดต้องเป็น 16  ขา  น่ันก็แปลว่า มีเป็ด 8 ตัว   
 
 ด้วยเหตุน้ี  หัวเป็ดรวมกับหัวงู  8  หัว  คิดดังน้ี = เป็น เป็ด 8 ตัว  งู 0 ตัว 

ข้อสอบน้ีเป็นข้อสอบจริง ท่ีจงใจออกมาหลอกผู้สอบ ลวงจิตให้ไม่กล้าตอบ 
หรือใครท่ีคิดถูกแล้ว ก็จะเริ่มลังเล ว่า เอ๋ เราคิดถูกหรือเปล่า ผิดแน่ๆเลยน่ี 
อะไรประมาณน้ัน  สรุป  เงื่อนไขการคิดตามโจทย์คือ  “ไม่มีงู” อยู่จริงในน้ี 
 
เฉลย   ก.  0   ตัว  
 
 

 82.  หมู  วัว  ไก่  ห่าน  นับขารวมกันได้  96  ขา  ขาหมูเท่ากับขาไก่  ขาวัวและขาห่านรวมกัน    
       ถ้าขาวัวเท่ากับขาไก่ แต่เป็นครึ่งหน่ึงของขาห่าน สัตว์ท้ัง 4 ชนิดมีก่ีตัว 
 
 ขาแบ่งเป็นสองกลุ่มเท่าๆกัน  คือ  หมู  48  ขา  /  ไก่  วัว  ห่าน  รวมกัน  48  ขา 
 ขาวัวเท่าขาไก่  เป็นครึ่งหน่ึงของขาห่าน  แบ่งเป็นส่ีส่วน  48 หาร  4  จะได้  12  
 ขาห่าน  24  ขา แล้วขาวัวเท่าขาไก่แต่เป็นครึ่งหน่ึงของขาห่าน  คือ วัว 12 ขา ไก่ 12 ขา 
 วัว 12  ขา   ไก่  12  ขา   ห่าน  24  ขา  หมู  48  ขา รวมท้ังหมด  96 ขา ตรงเงื่อนไข 
  จะได้ว่า  วัว  3  ตัว   ไก่  6  ตัว  ห่าน  12  ตัว  หมู  12  ตัว  รวมเป็น   33   ตัว 
         เฉลย   ค.  33  ตัว              
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83.  สุนัข  แมว  และนก  นับขารวมกันได้  200  ขา   สัตว์ท้ัง  3  ชนิด  มีจ านวนตัวเท่ากัน    
      อยากทราบว่ามีอย่างละก่ีตัว  
 

      ก.  10  ตัว                ข.  12 ตัว                  ค.  20 ตัว                ง.  25  ตัว 
 
     กรณีเจอโจทย์แบบน้ี แนะน าให้น าค าตอบในช้อยส์ มาลองเทียบดู 
     ถ้า  10  ตัว  จะได้   40  ขา  +   40  ขา  +  20  ขา   รวม   100  ขา  (ไม่ถูก) 
     ถ้า  12  ตัว  จะได้   48  ขา  +   48  ขา  +  24  ขา   รวม   120  ขา  (ไม่ถูก) 
     ถ้า  20  ตัว  จะได้   80  ขา  +   80  ขา  +  40  ขา   รวม   200  ขา  (ถูก) 
     ถ้า  25  ตัว  จะได้  100  ขา  +  100  ขา  +  50  ขา  รวม   150  ขา  (ไม่ถูก) 
 
 เฉลย  ค.  20  ตัว 
 
 
84.  10%  ของนักเรียนหญิงเท่ากับ  5%  ของนักเรียนชาย  ถ้านักเรียนชายมี  300  คน   
      อยากทราบว่านักเรียนหญิงมีก่ีคน  
 
      5 %  ของ  300    (5 x 300)  ÷ 100    =   15   [  ของ =  คูณ  ]  
      10 %  คูณนักเรียนหญิง   =  15           [  ให้  ญ แทนค่า เป็น  นักเรียนหญิง  ] 
 
      (10 x ญ) ÷ 100  =  15 
       10 x ญ   =  1500 
              ญ   =  1500 ÷ 10  เฉลย  ง.  150  คน  
      ญ   =  150  
 
85.  30%  ของ  1 ช่ัวโมง  เท่ากับก่ีนาที 
 
      1  ช่ัวโมง เท่ากับ  60  นาที   
      (30 x 60)  ÷  100  =    18      เฉลย   ค.  18  นาที 
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86.     30%  ของ  40 %  ของ  1200  เท่ากับเท่าไร 
 
 ต้องคิดจาก 40%  ของ  1200  ก่อน 

40 x 1200  ÷ 100 =   480 
       เฉลย   ก.  144 
จากน้ันคิด 30%  ของ  480  
30 x 480  ÷ 100   =   144  

 
 

 
87.   เมื่อ  5  ปีก่อน  แดงอายุ  10  ปี  อีก  8  ปีข้างหน้าแดงจะมีอายุก่ีปี 
 

       ปัจจุบัน แดงต้องมีอายุ  15 ปี เพราะเมื่อ 5 ปีท่ีแล้ว เขาอายุ  10  ปี 
       ดังน้ัน  อีก  8  ปีข้างหน้าแดงจะมีอายุ  15 + 8  =  23  ปี 
    
          เฉลย   ข.  23  ปี    
 
 
88.  ปัจจุบัน ปิติ  มานะ  มานี  อายุรวมกัน  50  ปี  เมื่อ  3  ปีก่อนอายุปิติมากกว่ามานะ 
      อยู่ 4  ปี  อีก  4  ปีข้างหน้า อายุมานะ  มากกว่ามานี  1  ปี ปัจจุบัน มานะอายุก่ีปี 
 

ก าหนดให้ปัจจุบัน  มานะ  มีอายุ  x  ปี         ระดับความต่างของอายุ ไม่เปล่ียนไป 
         ปิติ  อายุ  x + 4  และมานี  อายุ   x – 1  ปี          ไม่ว่าจะก่ีปี ผ่านไปความต่างเท่าเดิม 
              แก่กว่า 4 ปี ผ่านไปก่ีปี ก็แก่กว่า 4 ปี 
                                                                      
          ปิติ  มานะ  มานี อายุรวมกัน 50  ปี  ได้สูตร   x + ( x + 4 ) +  (x – 1)   =  50  ปี      
                                                                                               x  =  19  ปี     
            19 + (19 + 4) + (19 – 1)     =  50  ปี  
             เฉลย  ก.  19   ปี  
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89.   ปักเสาตามแนวถนนในหมู่บ้าน  เสาแต่ละต้นห่างกัน  2  เมตร   และระยะทางจากเสา  
       ต้นแรกถึงต้นสุดท้ายยาว  80  เมตร  จงหาว่ามีเสาท้ังหมดก่ีต้น  
 

ระยะทางท้ังหมด               =  80  เมตร 
                   ระยะท่ีเท่ากันระหว่างเสา    =    2  เมตร 
       สูตรจ านวนเสาท้ังหมด  =  ระยะทางท้ังหมด  ÷  ระยะห่างท่ีเท่ากันระหว่างเสา  +  1   
                                    =  80 ÷ 2  +  1   =  41    
 
 เฉลย    ค.  41  ต้น  
 
 
90.    ในห้องเรียนมีนักเรียน 24 คน  เป่ายิ้งฉุบกันและกัน ให้ครบทุกคน จะมีการเป่ายิ้งฉุบ 
        รวมท้ังหมดก่ีครั้ง  
 
        ใช้สูตร  n – 1  เป็นพื้นฐาน  เพื่อดูว่าจะได้เป่ายิ้งฉุบคนละก่ีครั้ง 
        24 – 1 =  23 ครั้ง    หน่ึงคนได้เป่ายิ้งฉุบ  23  ครั้ง 
        ดังน้ัน  24 x  23  =   552  ครั้ง   
 
 แต่การค านวณแบบน้ีต้องหารสองอีกที  

เพราะการเป่ายิ้งฉุบ 1 ครั้ง เป็นกระบวนการของคนสองคน ไม่ใช่คนเดียว 
552 ÷ 2  =  276  ครั้ง  
 
รวมต้องเป่ายิ้งฉุบท้ังหมด  276  ครั้ง จึงจะท าให้ทุกคนได้เป่ายิ้งฉุบคนละ 23 ครั้ง  
 
เฉลย   ค.  276   ครั้ง  
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การพิจารณาหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงค า ข้อความ 
 
   อุปมาอุปไมย 

 
        โจทย์ในแบบท่ีเป็นอุปมาอุปไมย มีวัตถุประสงค์ในการวัดความสามารถในการ

วิเคราะห์และพิจารณาความสันพันธ์ระหว่างคู่ค าต่างๆว่ามีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กันใน
ลักษณะใด และน าความสัมพันธ์ท่ีค้นพบไปในการพิจารณาค าตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุด  
 
  เช่น    ผู้ป่วย  :  ยา     ……...  :  ………. 
          ก.  ความอ้วน :  หิว  ข.  ความเหน่ือย : การพักผ่อน 
          ค.  เฮโรอีน  :  ลงแดง  ง.  เภสัชกร :  ร้านขายยา 
 
          เฉลย  ข.  ความเหน่ือย :  การพักผ่อน 
 

ความสัมพันธ์ตามข้อตัวอย่างน้ี เป็นลักษณะของการบ าบัดหรือแก้ 
ป่วย ต้องแก้ (บ าบัด) ด้วยยา  ความเหน่ือย แก้ได้ด้วยการพักผ่อน 

       
 
       บางข้อ คู่ความสัมพันธ์อาจแสดงทิศทางของความสัมพันธ์ เช่น  ขนาดใหญ่ : ขนาดเล็ก,   
       ส่วนย่อย : ส่วนรวม,  จ านวนมาก :  จ านวนน้อย หรือต าแหน่งจัดเรียงของส่ิงใดๆ ฯลฯ  

หลักการพิจารณาคู่สัมพันธ์ในค าตอบท่ีถูกต้องมีทิศทางเดียวกับคู่ความสัมพันธ์ในโจทย์ 
 
       เช่น  ปืนใหญ่ : ปืนเล็ก      …………  :  …………… 
             ก. มีด : ดาบ            ข. หอก : ลูกดอก 

               ค. ประตู : หน้าต่าง   ง. ภูเขา : จอมปลวก 
  
     เฉลย   ข.  หอก :  ลูกดอก 
 

   ในโจทย์เป็นความสัมพันธ์ แบบอาวุธขนาดใหญ่ :  อาวุธขนาดเล็ก  
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แพทย์ : โรงพยาบาล ..............  : ………….. 
 

       ก. ศาล : ทนายความ   ข. รักษาโรค : คนป่วย 
       ค. ทนายความ : ศาล   ง. พยาบาล : กระทรวงสาธารสุข 
 
       เฉลย  ค.  ทนายความ  :  ศาล  

 
         โจทย์แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในทิศทาง  แบบส่วนย่อย : ส่วนท้ังหมด 
         (แพทย์ เป็นองค์ประกอบหน่ึงของโรงพยาบาล)  
         ทนายความ เป็นองค์ประกอบในศาล ซ่ึงข้อ ก ไม่ถูก เพราะว่ากลับด้านกัน 
 
 
 ตัวอย่างแนวข้อสอบจริง 
 
 เครื่องยนต์ : น้ ามัน         ..........?...... : ……?....... 
 ก. ไฟ : เบนซิน     ข. คน : อาหาร 
 ค. เช้ือโรค : ของเสีย    ค. เครื่องบิน : ใบพัด 
 
 ตอบ ข. คน : อาหาร    เพราะเครื่องยนต์ ใช้น้ ามันเป็นพลังงานในการขับเคล่ือน 

คน กินอาหารเพื่อเป็นพลังงานแก่ร่ายกาย  
 
 
นักหนังสือพิมพ์ : เครื่องพิมพ์ดีด        ..........?...... : ……?....... 
ก. ช่างไม้ : ไม้     ข. กวี : ธรรมชาติ 
ค. ช่างไฟ : ไขควง    ง. จราจร : ถนน 
 
 ตอบ ค. ช่างไฟ : ไขควง  เพราะนักหนังสือพิมพ์ ใช้เครื่องพิมพ์ดีดเป็นเครื่องมือท างาน  

 ช่างไฟ ใช้ไขควงเป็นเครื่องมือท างาน 
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     การหาข้อสรุป         หาข้อสรุปจากข้อความ 
 

         ต้องใช้หลักของตรรกศาสตร์  ไม่ใช่การคิดแบบความรู้สึกนึกคิด หลายท่าน
อาจเห็นการถกเถียงกันในค าเฉลย เพราะบางคนน้ันคิดด้วยวิธีคิดของตนเองแล้วเชื่อว่า
น่ันคิดถูก  (แต่จริงๆคือผิด) แล้วก็พยายามแสดงเหตุผลตนเอง แต่มีท่ีเฉลยถูกกว่า 
 

วิธีท าแบ่งข้อความเป็นสองท่อน    หน้า     หลัง 
       ถ้าข้อสรุป  ตกตรงตามข้อความหน้า  จะสรุปได้ตามน้ัน 

ถ้าข้อสรุป  ตกตรงตามข้อความหลัง  จะสรุปไม่ได้    
 
 
 
คนช่ือนกทุกคนเป็นคนดี     น้องของฉันช่ือนก 
   หน้า           หลัง     
 
[  คนช่ือนก  เป็นข้อความหน้า  ]       [  เป็นคนดี   เป็นข้อความหลัง  ] 
ข้อความสรุป ตรงข้อความหน้า  แสดงว่าสรุปได้  ตอบ  น้องของฉันเป็นคนดี  
 
 
 
คนช่ือนกทุกคนเป็นคนดี     น้องของฉันเป็นคนดี     
   หน้า           หลัง     
 
ก.  น้องของฉันช่ือนก   ข.  น้องของฉันอาจช่ือนก 
ค.  น้องของฉันไม่ได้ช่ือนก  ง.  สรุปแน่นอนไม่ได้  
 
ข้อความสรุป ตรงข้อความหลัง  อันน้ีจะสรุปไม่ได้  ตอบ  สรุปแน่นอนไม่ได้ 
ถ้าคิดเองด้วยความคิด หลายคนอาจอยากตอบ ข  ซ่ึงไม่ถูกตามหลักวิธีคิดนะ 
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      การลงแบบปฎิเสธ 
 
        หากมีลักษณะปฎิเสธ ถ้าข้อความตรงด้านหน้าจะสรุปไม่ได้   
        แต่ถ้าข้อความลงด้านหลังจะสรุปได้ แต่ต้องสรุปเป็นรูปแบบปฎิเสธ   
 
 
 คนจนทุกคนเป็นคนยากล าบาก   ฉันไม่ใช่คนจน   ดังน้ัน สรุปว่า 
   หน้า                  หลัง                  
 
   ปฎิเสธ  :  ตกด้านหน้าแบบน้ี  สรุปไม่ได้     ตอบ  สรุปแน่นอนไม่ได้  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  แต่ถ้าตกลงด้านหลังจะสรุปได้ แต่ต้องสรุปเป็นปฎิเสธ  เช่น 
 
 
 
คนจนทุกคนเป็นคนยากล าบาก   ฉันไม่ใช่คนยากล าบาก  ดังน้ัน สรุปว่า 
  หน้า                 หลัง 
 
ปฎิเสธ  :  ตกด้านหลังแบบน้ี  สรุปได้  แต่สรุปเป็นปฎิเสธ  ตอบ  ฉันไม่ใช่คนจน  
 
 
 
ตัวอย่างเพิ่มเติม  ถ้าเป็นปฎิเสธ ตกด้านหน้า สรุปไม่ได้  ตกด้านหลังสรุปได้ แบบปฎิเสธ 
 
  แมวทุกตัวล้วนมีสีด า   ฉันไม่ใช่แมว      สรุปว่า  =  สรุปแน่นอนไม่ได้ 
  แมวทุกตัวล้วนมีสีด า   ฉันไม่มีสีด าในตัว    สรุปว่า  =  ฉันไม่ใช่แมว  
  รถสีชมพูทุกคันต้องมีสีฟ้า รถฉันไม่ได้มีสีฟ้า    สรุปว่า  =  รถฉันไม่ใช่สีชมพู 
  รถสีชมพูทุกคันต้องมีสีฟ้า  รถเธอไม่ใช่รถสีชมพู   สรุปว่า  =  สรุปแน่นอนไม่ได้  
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ตัวอย่างข้อสอบจริงท่ีเคยออก 
 
91.  คน : อาหาร   ->   …………..  :  ……………. 
    ก.   ต้นไม้   ปุ๋ย   ข.   ดิน   หญ้า 
    ค.   น้ า   ราก   ง.    ใบ   ก่ิง 
  
92. เต้าเจี้ยว : ถ่ัวเหลือง   ->   …………..  :  ……………. 
    ก.   ข้าว   เกลือ       ข.   น้ าเช่ือม   น้ าตาล 
    ค.   นม   ขนม       ง.   น้ าปลา   ซีอ๊ิว 
  
93.  สะใภ้ : พี่     -> …………..  :  ……………. 
    ก.   ย่า   ปู่       ข.  อา   เขย 
    ค.   ลุง   พ่อ    ง.  ป้า   หลาน 
  
94.  ธุรกิจ : ค้าขาย   -> …………..  :  ……………. 
    ก.   ครู   นักเรียน   ข.  ศิลปิน   นักแสดง 
    ค.   แพทย์   พยาบาล      ง.  ช านาญ   เช่ียวชาญ 
  
95. ผู้ว่าราชการจังหวัด  : 7  -> …………..  :  ……………. 
     ก. นายอ าเภอ : 6     ข. เจ้าพนักงานปกครอง  : 3         
     ค. เจ้าหน้าท่ีทะเบียน :5       ง. ปลัดจังหวัด : 3 
 
96.  ข้าวหลาม : ไม้ไผ่ -> …………..  :  ……………. 
     ก.  ร า : ข้าวเปลือก   ข.  ถ่าน : ไม้ 
     ค.  พวงมาลัย : รถยนต์  ง.  ด้าย : เทียนไข 
 
97. กีฬา : พระ  ->     กติกา : ………………… 
    ก.วัด                ข. ศีล           ค. ข้อก าหนด               ง. ธรรม 
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98. รุ้งกินน้ า : เขียว  ->   ธงชาติไทย  :  …………………. 
   ก. ขาว             ข. แดง                   ค. น้ าเงิน                ง. เหลือง  
 
99.   ป่วย : โรงพยาบาล  ->  …………..  :  ……………. 
   ก.  แจ้งความ : ยาม     ข.  เรียน : วัด 
   ค.  บวช : โบสถ์     ง.  หิว : ภัตตาคาร 
 
100. แสง:เสียง  -> ……………. : …………….. 
     ก. จักรยาน : จักรยานยนต์        ข. เครื่องบิน : รถยนต์       
     ค. เดินเท้า : วิ่ง          ง. วิ่ง :  จักรยาน 
 
101. ราชสีห์ : สิงโต    -> …………..  :  ……………. 
    ก. พยัคฆ์ : เสือโคร่ง                      ข. นก : วายุภักษ์ 
    ค. ช้าง : คชสาร                           ง. มังกร : งู 
 
102. คน : กวน      -> …………..  :  ……………. 
     ก. สุนัข : เช่ือง                             ข. ป้ิง : ย่าง 
     ค. แมว : นอนหวด                        ง. ทอด : ผัด 
 
103. รถเมล์ : โรงเรียน   ->  …………..  :  ……………. 
     ก. เบาะท่ีน่ัง   :  ห้องเรียน                  ข.  เท้า :  ร่างกาย 
     ค. พนักงานขับรถ :  ผู้อ านวยการ             ง.  ผู้โดยสาร  :  บุคลากร 
 
104. ดอกหญ้า : ดอกฟ้า   ->    กระต่าย  :  ……………. 
     ก. กระรอก                                     ข. ดวงจันทร์ 
     ค. ดวงดาว                                  ง. ดวงอาทิตย์ 
 
  ข้อสอบการคิดท่ีปรากฏในหน้าเหล่าน้ี ล้วนรวบรวมมาจากข้อสอบจริง 
  ซ่ึงเคยออกสอบสังกัดองกรค์ปกครองส่วนท้องถ่ินในปีท่ีผ่านๆมาท้ังสิ้น 
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105. บาท  :  สตางค์  :  -> …………..  :  ……………. 
    ก.  ขีด :  กิโลกรัม                         ข. เมตร : เซนติเมตร 
    ค.  นาที : วินาที                          ง. เดือน : วัน 
 
106. ไข่แดง : ไข่ไก่ -> …………..  :  ……………. 
     ก. ใยแมงมุม : แมงมุม                  ข. กะลา : มะพร้าว 
     ค. นิวเคลียส : เซลล์                    ง. ซัง : ข้าวโพด 
 
107.   ……. : ปุ๋ย  ->   การขาย : ………… 
     ก.  พืช : การโฆษณา   ข.  ขยะมูลฝอย : ตลาด 
     ค.  ข้าวโพด : ผู้ซ้ือ    ง.  อินทรีย์ : ปากกา 
 
108.    ………… : รถยนต์  ->   ปรอท :  ………… 
     ก.  ถนน : องศา         ข.  เครื่องยนต์ : เทอร์โมมิเตอร์ 
     ค.  เบาะ : อุณหภูมิ    ง.  สัญญาณไฟ : จราจร 
 
109. ความระมัดระวัง : อุบัติเหตุ  ->  สุขอนามัย  :  ……………. 
     ก.  โรคภัย     ข.   ความอันตราย 
     ค.  โรงพยาบาล                    ง.   การเสียชีวิต 
 
110. ถ่ี  :  ห่าง  ->  ละเอียด :  ……………. 
     ก.  ป่น     ข.  ละออง   
     ค.  หยาบ     ง.   ไกล  
 
 
 
 เฉลย  91.ก  92.ข  93.ก  94. ข  95. ค  96. ง  97. ข  98. ค  99. ง  100. ข 
 101. ก  102. ข  103. ค  104. ก  105. ข  106. ค  107. ก  108. ข  109. ก 110. ค 
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111.  ปลาวาฬทุกตัวเล้ียงลูกด้วยน้ านม  ช้างเป็นปลาวาฬ ฉะน้ัน 
     ก. ช้างไม่ใช่ปลาวาฬ     ข. ช้างเล้ียงลูกด้วยน้ านม 
     ค. ช้างไม่ได้เล้ียงลูกด้วยน้ านม   ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 
 
112.  ธนบัตรทุกฉบับมีเลขอารบิก กระดาษใบน้ีมีเลขอารบิก ฉะน้ัน 
     ก.  กระดาษใบน้ีเป็นธนบัตร   ข.  กระดาษใบน้ีไม่ใช่ธนบัตร 
     ค.  กระดาษใบน้ีอาจเป็นธนบัตร  ง.  ยังสรุปแน่นอนไม่ได้  
 
113.  คนข้ีเหร่ทุกคนสนใจฉัน  ภรรยาของฉันไม่ได้เป็นคนข่ีเหร่ ฉะน้ัน 
     ก.  ภรรยาของฉันสวย   ข.  ภรรยาของฉันไม่สนใจฉัน 
     ค.  ภรรยาของฉันสนใจฉัน   ง.  ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 
 
114.  สัตว์ท่ีค ารามเสียงดังทุกตัวจะกลัวหนู เสือไม่ได้กลัวหนู ฉะน้ัน 
      ก. เสือเป็นสัตว์ท่ีค ารามเสียงดัง  ข.  เสือไม่ได้เป็นสัตว์ท่ีค ารามเสียงดัง 
      ค. หนูไม่กลัวเสือ    ง.  ยังสรุปแน่นอนไม่ได้  
 
115.  ฉันรักพ่อมากกว่าพี่รักพ่อ พี่รักพ่อมากกว่าน้องรักพ่อ  ฉะน้ัน 
     ก. ฉันรักพ่อมากกว่าน้องรักพ่อ  ข. พี่รักพ่อมากกว่าน้องรักพ่อ 
     ค. พี่รักพ่อมากกว่าฉัน   ง. ฉันรักพ่อมากกว่าพี่ 

  
       116.  ด าสูงกว่าแดง แต่แดงสูงกว่าเขียว ฉะน้ัน 

   ก. ด าสูงกว่าเขียว     ข. เขียวสูงกว่าแดง 
   ค. เขียวสูงกว่าด า     ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 

 
117. งูจงอางมีพิษมากกว่างูเห่า  งูดินมีพิษมากกว่างูเห่า  ฉะน้ัน 
   ก. งูจงอางมีพิษมากกว่างูดิน   ข. งูจงอางมีพิษมากกว่างูเห่าและงูดิน 
   ค. งูจงอางและงูดินมีพิษมากกว่างูเห่า  ง. งูดินมีพิษมากกว่างูจงอาง 
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118.  คนจีนในเมืองไทยหลายคนร่ ารวย คนร่ ารวยเป็นคนใจบุญ ฉะน้ัน 
    ก. คนร่ ารวยบางคนเป็นคนจีน   ข. คนจีนหลายคนในเมืองไทยใจบุญ  
    ค. คนร่ ารวยบางคนใจบุญ    ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 
 
119.  คนท างานออฟฟิศบางคนขับรถยนต์มาท างาน ฉันไม่ได้ท างานออฟฟิศ ฉะน้ัน 
     ก. ฉันขับรถยนต์มาท างาน   ข.  ฉันไม่ได้ขับรถยนต์มาท างาน 
     ค. คนขับรถยนต์มาท างานไม่ใช่ฉัน  ง.  ยังสรุปแน่นอนไม่ได้  
 
120.  เด็กท่ีชอบเทนนิสบางคนก็ชอบฟุตบอล เด็กท่ีชอบแบดมินตันบางคนก็ชอบเทนนิส  
       เด็กท่ีชอบฟุตบอลทุกคนต่างก็ชอบเทนนิส ไม่มีเด็กท่ีชอบแบดมินตันและฟุตบอล 
      ก. เด็กท่ีชอบเทนนิสบางคนชอบแบดมินตัน แต่ทุกคนชอบฟุตบอล 
      ข. เด็กท่ีชอบเทนนิสบางคนชอบแบดมินตัน และบางคนชอบฟุตบอล 
      ค. เด็กท่ีชอบเทนนิสทุกคนชอบแบดมินตัน และบางคนชอบฟุตบอล 
      ง. เด็กท่ีชอบเทนนิสทุกคนชอบฟุตบอล และบางคนชอบแบดมินตัน 
 
111. ข  112. ง  113. ง  114. ข  115. ก  116. ก  117. ค  118. ข  119.  ง   120. ข 
 
ข้อ 120 เป็นข้อสอบจริง สรุปความ เหตุผล ตรรกะ ซ่ึงต้องขออธิบายวิธีคิดแยกข้อ  
ก.  ไม่ถูก เพราะ เด็กท่ีชอบเทนนิสบางคนชอบแบดมินตัน แต่ทุกคนชอบฟุตบอล 
    แสดงว่าเด็กท่ีชอบเทนนิส (ซ่ึงบางคนชอบแบดมินตันด้วย) ก็ชอบฟุตบอลน่ันเอง 
    ข้อความน้ีก็เลยผิด เพราะในโจทย์บอกว่า “ไม่มีเด็กท่ีชอบแบดมินตันและฟุตบอล” 
    คือถ้าชอบแบดมินตันแล้วจะไม่ชอบฟุตบอล ถ้าชอบฟุตบอลก็จะไม่ชอบแบดมินตัน 
 

ข.  อันน้ีได้ บางคนท่ีเล่นเทนนิสก็ไปตีแบดด้วย บางคนเล่นเทนนิสก็ไปเตะบอลด้วย 
    ข้อน้ีไม่มีอะไรขัดแย้งกับโจทย์ จึงเป็นค าตอบท่ีถูกต้อง (เฉลย ข้อ ข)  
 

ค.  ชอบเทนนิส ต้องเล่นแบด (ชอบ) ทุกคนเลย ดังน้ัน คุณจะมาชอบฟุตบอลได้ยังไง 
     เมื่อโจทย์ระบุว่า “ถ้าเธอเป็นคนท่ีชอบตีแบดแล้ว เธอจะไม่ชอบฟุตบอล” ค. ไม่ถูก 
 

ง.   ใครท่ีตีเทนนิสต้องเตะบอลด้วย เมื่อทุกคนเตะบอล จะไม่เล่นแบด (เพราะเงื่อนไข 
     ในโจทย์คือ ต้องไม่มีการเตะบอล และเล่นแบดในตัวคนๆน้ัน)  ดังน้ันข้อ ง. จึงไม่ถูก  





1 

 

เอกสารอ่านรวมข้อสอบ 

ประกอบการติวออนไลน์ 
 

ภาค ก เสริมเพิ่มเติมความรู้ 

“นักพัฒนาชุมชน” (อทป) 

เป็นแนวข้อสอบพร้อมเฉลย 
 
 

ต าราข้อสอบที่ผู้สอบ อปท ควรอ่าน 
เพ่ือสร้างพ้ืนฐานเกี่ยวกับแนวข้อสอบจริง 

 

 

 

  สถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทย 


