
แนวขอสอบ การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ 

1.วันนี้อากาศเย็นจัด เพราะลมพัดแรง แตอากาศไมเย็น ฉะนั้น 
ก. อากาศอบอุน 
ข. อากาศรอน 
ค. ลมพัดไมแรง 
ง. ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบขอ ค. ลมพัดไมแรง 
จากสมมุติฐานที่วา 
1. วันนี้อากาศเย็นจัด 
2. เพราะลมพัดแรง 
เมื่อสรุปวาอากาศไมเย็น แสดงวาลมพัดไมแรงเปนลักษณะสมเหตุสมผลเปนไปไดที่โจทยสรุปวาอากาศไมเย็น 
แสดงวาอากาศไมอบอุนและไมรอน (อากาศไมรอน) เพราะไมมีในสมมุติฐาน เมื่อลมพัดแรงอากาศก็ตองเย็น
จัด 
  
2.ถาวันนี้ฝนตกฉันจะไมไปดูหนัง แตฝนไมตก ฉะนั้น 
ก. ฉันจะอยูบาน 
ข. ฉันจะไปดูหนัง 
ค. ฉันจะไมไปดูหนงั 
ง. ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบขอ ง. ยังสรุปแนนอนไมได 
สมมุติฐานที่วา 
1. วันนี้ฝนตกฉันจะไมไปดูหนัง 
2. แตฝนไมตก 
พิจารณาเหตุผลแตละขอ ฉันจะอยูบานในสมุติฐานไมระบุวา ฉันจะอยูบานหรือฉันไมอยูบานถาฝนไมตก มีแต
บอกวาถาฝนตกจะไมไปดูหนัง แตไมมีสมมุติฐานวาถาฝนไมตก ฉันจะไปดูหนังหรือฉันจะไมไปดูหนงั 
  
3.ดําสูงกวาแดง แตแดงสูงกวาเขียว ฉะนั้น 
ก. ดําสูงกวาแดง 
ข. แดงเตี้ยกวาดํา 
ค. เขียวสูงกวาดํา 
ง. ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบขอ ก. ดําสูงกวาแดง 
จากสมมุติฐานที่วา 
1. ดําสูงกวาแดง 
2. แตแดงสูงกวาเขียว 
พิจารณาคําตอบ ในเมื่อดําสูงกวาแดง แตเขียวต่ํากวาแดง เพราะแดงต่ํากวาดํา 
สรุปวาดําสูงกวาเขียว ดําสูงกวาแดงอยูแลวและแดงก็สูงกวาเขียว แสดงวาเขียวเตี้ยที่สุด เตี้ยกวาดําและแดง 
และที่สรุปวา แดงเตี้ยกวาดํา ก็ไมระบุในสมมุติฐานเชนกัน คําตอบสุดทาย คือ ดําสูงกวาเขียวเปนคําตอบที่ถูก
ตอ 
  
4.คนนับถือศาสนาใดๆ เลย จะเปนคนเถื่อน สุดานับถือศาสนาอิสลาม ฉะนั้น 



ก. สุดาไมใชคอมมิวนิสต 
ข. สุดานิยมคอมมิวนิสต 
ค. สุดาเปนคนเถื่อน 
ง. ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบขอ ง. ยังสรุปแนนอนไมได 
จากสมมุติฐานที่วา 
1. คนไมนับถือศาสนาใดๆ เลยจะเปนคนเถื่อน 
2.สุดานับถือศาสนาอิสลาม 
พิจารณาคําตอบแตละขอ สุดาไมใชคอมมิวนิสต หรือสุดานิยมคอมมิวนิสต ไมมีระบุในสมมุตติที่วาสุดาเปนคน
เถื่อนก็เปนได ผูไมนับถือศาสนาจึงเปนคนเถื่อนและท่ีวาสุดาไมใชคนเถื่อนก็ไมระบุในสมมุติฐานวาผูนับถือ
ศาสนาจะไมใชคนเถื่อน สรุปขอนี้ตองตอบขอ ง . คือสรุปแนนอนไมได 
  
5.คนจีนในเมืองไทยหลายคนร่ํารวย คนร่ํารวยเปนคนใจบุญ ฉะนัน้ 
ก. คนร่ํารวยบางคนเปนคนจีน 
ข. คนจีนบางคนใจบุญ ฉะนั้น 
ค. คนร่ํารวยบางคนใจบุญ 
ง. ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบขอ ก. คนร่ํารวยบางคนเปนคนจีน 
จากสมมุติฐานที่วา 
1. คนจีนในเมืองไทยหลายคนร่ํารวย 
2.คนร่ํารวยเปนคนใจบุญ 
แสดงวาคนจีนบางคนก็ไมร่ํารวย ที่วาคนร่ํารวยเปนคนใจบุญ และยังมีคนร่ํารวย บางคนเปนคนจีน ฉะนั้น สรุป
ไดวาคนจีนที่ร่ํารวยบางคนเปนคนจีน ซึ่งตรงสมมุติฐานที่วาคนจีนในเมืองไทยหลายคนร่ํารวย แตไมระบุวาตอง
เปนคนใจบุญทุกคน 
  
6.สัตวเลือดอุนเทานั้นที่เลี้ยงลูกดวยน้ํานม ชางไมใชสัตวเลือดอุน ฉะนัน้ 
ก. ชางเปนสัตวบกที่โตที่สุด 
ข. ชางเลี้ยงลูกดวยน้ํานม 
ค. ชางไมไดเลี้ยงลูกดวยน้ํานม 
ง. ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบขอ ง. ยังสรุปแนนอนไมได 
จากสมมุติฐานที่วา 1. สัตวเลอืดอุนเทานั้นเลี้ยงลูกดวยน้ํานม 
ชางไมใชสัตวเลือดอุนแตในสมมุติฐานไมระบุวาชางเลี้ยงลูกดวยน้ํานม หรือชางไมไดเลี้ยงลูกดวยน้ํานมและ
ไมไดบอกวาชางเปนสัตวบกที่โตที่สุด และไมไดบอกวาชางฉลาดกวาวัวและสมมุติฐานบอกชัดเจนวา 
สัตวเลือดอุนเทานั้น จึงไมไดหมายถึงสัตวเลือดไมอุน สรุปคําตอบขอ ง. ยังสรุปแนนอนไมได 
  
7.นกทุกชนิดบินได กระจอกเทศบินไมไดฉะนั้น 
ก. นกกระจอกเทศไมใชนก 
ข. กระจอกเทศเปนชื่อนก 
ค. เดิมกระจอกเทศบินได 
ง. ยังสรุปแนนอนไมได 



ตอบขอ ง. ยังสรุปแนนอนไมได 
สมมุติฐานระบุไววา 
1. นกทุกชนิดบินได 
2.กระจอกเทศบินไมได 
เมื่อพิจารณาจากขอสรุป ก. นกกระจอกเทศไมใชนก กับขอ ข . กระจอกเทศเปนชื่อนก ไมมีในสมมุติฐาน ถา
สมมุติฐานบอกวากระจอกเทศเปนนกชนิดหนึ่ง เชนนี้กระจอกเทศก็จะบินได เมื่อเปนไปตามสมมุติฐานขอ ก. 
สวนขอ ค. ในสรุปนั้นก็ไมมีบอกไวในสมมุติฐาน ดังนั้น จึงสรุปตามขอ ง. ยังสรุปแนนอนไมได ขอ ง. จึงเปน
คําตอบที่ถูกตองขออ่ืนไมใชคําตอบ 
  
8.นกทุกชนิดออกลูกเปนไขกอน กระจอกเทศออกลูกเปนไขเชนกัน ฉะนัน้ 
ก. กระจอกเทศเปนนก 
ข. กระจอกเทศบินไมได 
ค. กระจอกเทศเปนชื่อนก 
ง. ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบขอ ง. ยังสรุปแนนอนไมได 
สมมุติฐานที่วา 
1. นกทุกชนิดออกลูกเปนไขกอน 
2.กระจอกเทศออกลูกเปนไขเชนกนั 
เมื่อพิจารณาขอสรุปจะไดดังนี้ ถาสมมุติฐานระบุวากระจอกเทศเปนนกชนิดหนึ่ง กระจอกเทศก็ออกลูกเปนไข
กอน ซึ่งจะเปนไปตามสมมุติฐาน ขอ ก. ขอ ข. และขอ ค. ไมระบุชัดในสมมุติฐาน จึงไมใชขอสรุปที่ถูกตอง 
  
9.สัตวที่มีปกทุกชนิดเรียกวา สัตวปก ไกมีปก ฉะนัน้ 
ก. ไกเปนสัตวเลี้ยง 
ข. ไกเปนสัตวปก 
ค. ไกบินไมได 
ง. ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบขอ ข. ไกเปนสัตวปก 
สมมุติฐานที่ระบุไววา 
1. สัตวที่มีปกทุกชนิดเรียกวาสัตวปก 
2.ไกมีปก 
ฉะนั้น จึงสรุปไดชัดวาไกเปนสัตวปกตามขอสรุปขอ ข . สวนขอสรุปขอ ก. ขอ ค. และขอ ง. ไมจําเปนตองใช 
จึงไมใชคําตอบ เพราะไมระบุไวในสมมุติฐาน ดังนั้น ขอ ข. จึงเปนคําตอบท่ีถูกตอง 
  
10.ถารัฐบาลไมขึ้นภาษีฟุมเฟอย แดงซื้อโทรทัศน แดงไมซื้อโทรทัศน ฉะนัน้ 
ก. แดงไมซื้อโทรทัศนเพราะไมมีเงนิ 
ข. โทรทัศนขาดตลาด 
ค. รัฐบาลขึ้นภาษีของฟุมเฟอย 
ง. ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบขอ ค. รัฐบาลขึ้นภาษีของฟุมเฟอย 
จากสมมุติฐานที่ระบุไววา 
1. ถารัฐบาลไมขึ้นภาษีฟุมเฟอย 



2.แดงจะซื้อโทรทัศน แดงไมซื้อโทรทัศน 
จากสมมุติฐานที่สรุปวา แดงไมซื้อโทรทัศนก็แสดงชัดวารัฐบาลไดขึ้นภาษีฟุมเฟอยเพราะโทรทัศนเปนของ
ฟุมเฟอย แดงจึงไมซื้อโทรทัศน สาเหตุจากขอ ค. ซึ่งสอดคลองกับขอสมมุติฐาน ขอที่ ก. ขอ ข. และขอ ง. ไม
ระบุในสมมุติฐาน สรุปขอ ค. จึงเปนคําตอบท่ีถูกตอง 
  
11.มีเลขจํานวนหนึ่ง ซึ่งหารดวยเลข 3 ลงตัวพอดี ถา X หารเลขจํานวนนั้นลงตัว ฉะนั้น 
ก. x คือเลข 3 
ข. X ทีคามากกวา 3 
ค. x มีคานอยกวา 3 
ง. ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบขอ ง. ยังสรุปแนนอนไมได 
จากสมมุติฐานที่ระบุไววา 
1. มีเลขจํานวนหนึ่ง ซึ่งหารดวย 3 ลงตัวพอดี 
2.ถา x หารเลขจํานวนนั้นลงตวั 
ขอสรุป x คือเลข 3 เพราะ x หารเลขจํานวนนั้นลงตัว จึงสอดคลองกับสมมุติฐานขอ ก. สวนขออื่นไมใช
คําตอบ 
  
12.เลขสองหลัก หลักหนวยเปนเลข 3 หลักสิบเปนเลขค่ี เมื่อหารดวย 3 ลงตัวพอดี เลขนั้นคอื 
ก. เลข 33 
ข. เลข 39 
ค. เลข 35 
ง. ยังสรุปไมได 
ตอบขอ ก. เลข 33 
จากสมมุติฐานที่กําหนดไววา 
1. เลขสองหลัก หลักหนวยที่กําหนดไววา 
2.หารดวย 3 ลงตัวพอดี 
สรุปขอ ก. จะเขากับหลักเกณฑในสมมุติฐานทั้งสองขอ สวนขอ ข. และขอ ง. ไมเขาเกณฑตามสมมุติฐาน สรุป
ขอ ก. เปนคําตอบที่ถูก ขออื่นไมใชคําตอบ 
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