
           กลุ่ม สอบ ก.พ. 58   
           https://www.facebook.com/groups/1376304652668837/                                                                                                                                         
 

              จัดท ำโดย...  oMaCkEyo 
              https://www.facebook.com/mackey.nakub 

 

1 

เงื่อนไขภาษา 

 
 เงื่อนไขภำษำ เป็นเรื่องของกำรใช้เหตุผลเพื่อวิเครำะห์หำควำมสัมพันธ์ของเงื่อนไข จะบอกว่ำเป็นเรื่องที่ยำกก็ไม่ใช่ซะทีเดียวเพรำะ
ไม่มีสูตรหรือกำรค ำนวณที่ซับซ้อนอะไร เพียงแต่อำจจะเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลำในกำรท ำพอสมควร ขึ้นอยู่กับจ ำนวนและควำมซับซ้อนของ
เงื่อนไข ดังนั้นควำมยำกคือข้อจ ำกัดเรื่องเวลำในกำรท ำข้อสอบ ถ้ำเผลอท ำเพลินใช้เวลำนำนเกินไปอำจจะท ำให้เหลือเวลำไปท ำเรื่องอื่น ๆ ไม่
พอ ดังนั้นเรื่องนี้ถ้ำพิจำรณำแล้วว่ำ เง่ือนไขมีควำมซับซ้อนมำก หรือเง่ือนไขเยอะ ควรจะเก็บไว้ท ำเป็นล ำดับสุดท้ำยโดยใช้เวลำที่เหลื อ
ทั้งหมด จะได้ท ำอย่ำงสบำยใจไม่ต้องกังวลเรื่องเวลำ เพรำะกำรที่เรำท ำข้อสอบแล้วยังต้องกังวลเรื่องเวลำจะยิ่งท ำให้เรำไม่มีสมำธิในกำรท ำ
ข้อสอบ ก.พ. เรื่องนี้มีทั้งหมด 5 ข้อ 12.5 คะแนน  
 
วิธีการตอบค าถาม 
 วิธีกำรตอบจะเหมือนกับเรื่องเง่ือนไขสัญลักษณ์ โจทย์จะให้ข้อสรุปมำ 2 ข้อ แล้วให้เรำพิจำรณำเปรียบเทียบกับเง่ือนไข เพื่อหำ
ค ำตอบของข้อสรุปทั้ง 2 ข้อ ว่ำเป็น จริง หรือ เท็จ หรือ ไม่แน่ชัด จำกนั้นก็เลือกค ำตอบดังนี ้
 ตอบ 1. หรือ ก. ถ้ำข้อสรุปท้ังสอง จริง 
 ตอบ 2. หรือ ข.  ถ้ำข้อสรุปท้ังสอง  เท็จ 
 ตอบ 3. หรือ ค.  ถ้ำข้อสรุปท้ังสอง  ไม่แน่ชัด 
 ตอบ 4. หรือ ง.  ถ้ำข้อสรุปท้ังสอง  แตกต่างกัน  เช่น จริงกับเท็จ หรอื จริงกับไม่แน่ชัด หรือ เท็จกับไมแ่น่ชัด ฯลฯ 
 
วิธีการและขัน้ตอนในการแก้ปัญหาโจทย์ 
ขั้นที่ 1 อ่ำนเงื่อนไขแล้วระบุว่ำเงื่อนไขทั้งหมดเกี่ยวกับอะไรให้ข้อมูลอะไรมำบ้ำงเพื่อจะก ำหนด ประเภทข้อมูล, จ ำนวนข้อมูลในแตล่ะ
 ประเภท  ว่ำมีจ ำนวนเท่ำใด และมีอะไรบ้ำง 
ขั้นที่ 2  เอำประเภทที่ไดจ้ำกขั้นที่ 1 มำสรำ้งตำรำง 2 มิติ โดยใช้จ ำนวนของข้อมูลเป็นหัวข้อในคอลัมน์ และใช้ประเภทของข้อมูล เป็น
 หัวข้อใน แต่ละแถว หรือจะสลับกันก็ได้แล้วแต่ควำมถนัด หรืออำจจะเลือกประเภทข้อมูลหลักตำมที่ข้อสรุปต้องกำรถำมมำเป็น
 หัวข้อในคอลัมน์ หรือแถวเลยก็ได ้
ขั้นที่ 3  พิจำรณำว่ำเงื่อนไขใดมีข้อมลูเพียงพอหรือแน่ชัด ที่สำมำรถน ำมำใส่ลงในตำรำงได้ให้ท ำเง่ือนไขน้ันก่อน และเมื่อเงื่อนไขใดถูก
 น ำมำใช้ แล้วก็ให้ขีดทิ้งไว้เพื่อกันกำรเกิดควำมสับสน 
ขั้นที่ 4  พิจำรณำเงื่อนไขที่เหลือใส่ลงไปในตำรำงตำมเง่ือนไข และไม่ขดักับเงือ่นไขอ่ืน ๆ โดยปกติมักจะเป็นช่องว่ำงที่เหลืออยู่ใน บำงครั้ง
 ตำรำง 1 ช่องก็มีโอกำสที่จะมีข้อมลูมำกกว่ำหนึ่งข้อมูล หรือไม่มีข้อมลูเลยก็ได้ เนื่องจำกควำมไม่ชัดเจนของเงื่อนไข 
ขั้นที่ 5  เปรียบเทยีบข้อสรุปในแต่ล่ะข้อเทยีบกับตำรำงที่สร้ำงขึ้นมำ ว่ำเป็น จริง หรือ เท็จ หรือ ไม่แน่ชัด เพื่อจะไดเ้ลือกค ำตอบ ตำม
 วิธีกำรตอบ ได้อยำ่งถูกต้อง 
 
หมายเหตุ เงื่อนไขใดถูกน ำมำใช้และใส่ข้อมลูลงในตำรำงแล้วก็ให้ขดีเส้นทับไว้เพื่อป้องกันควำมสับสน 
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ตัวอย่างโจทย์ 
- ในกำรเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งหนึ่ง มีผูส้มัครรับเลือกตั้ง จ ำนวน 4 คน แต่ละคนสังกัดพรรคกำรเมืองกันคนละพรรคดังนี ้พรรคสังคมไทย 
  พัฒนำชำติไทย มำตุภมู ิและแหลมทอง 
- ผู้สมัครรับเลือกตั้งท้ัง 4 คน มีอำชีพเดิม และอำยตุ่ำงกัน แต่ละคนมีชื่อดังนี ้อนุชิต วิวัฒน์ กนก และอำรมณ ์
- อำชีพของผู้สมัครแต่ละคน คือ ทนำยควำม ข้ำรำชกำรบ ำนำญ อำจำรย์มหำวิทยำลยั และนักธุรกิจ 
- มีผู้สมัครรับเลือกตั้งคนหนึ่งที่จบกำรศึกษำระดับปรญิญำเอก อีกคนหนึ่งจบปริญญำโท และอีก 2 คนจบกำรศึกษำในระดับเดียวกัน 
- ผู้สมัครของพรรคมำตุภูมมิีอำชีพเดิมเป็นทนำยควำม สว่นผู้สมัครของพรรคสังคมไทยส่งผู้ที่เปน็ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
- วิวัฒน์จบกำรศึกษำระดับปริญญำตร ีและไม่สังกัดพรรคสังคมไทยและไม่เคยเป็นทนำยควำม 
- พรรคพัฒนำชำติไทยส่งอนุชิตลงสมัครรับเลือกตั้ง 
- กนกมีอำยุ 42 ปี และไม่ได้สังกัดพรรคสังคมไทย ในขณะที่อำรมณม์ีอำย ุ65 ปี 
- คนท่ีจบกำรศึกษำระดับปรญิญำเอกมีอำยุเพียง 40 ปี 
- ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนักธรุกิจจบกำรศึกษำระดับปรญิญำตร ี
 
 
ข้อ 1)  ข้อสรุปที ่1 อนุชิตสังกัดพรรคพัฒนำชำติไทย 
 ข้อสรุปที ่2 อำรมณไ์มไ่ด้จบปริญญำเอก 
ข้อ 2) ข้อสรุปที ่1 พรรคมำตุภูมไิมไ่ดส้่งกนกลงเลือกตั้ง 
 ข้อสรุปที ่2 คนท่ีเป็นนักธุรกิจ คืออนุชิต 
ข้อ 3) ข้อสรุปที ่1 ผู้สมคัรพรรคสังคมไทยอำยุมำกกว่ำผูส้มัครพรรคมำตุภมูิ 
 ข้อสรุปที ่2 อำจำรย์มหำวิทยำลยั คือวิวัฒน ์
ข้อ 4) ข้อสรุปที ่1 วิวัฒน์มีอำยุมำกกว่ำกนก 
 ข้อสรุปที ่2 อำรมณจ์บกำรศึกษำระดับปรญิญำโท 
ข้อ 5) ข้อสรุปที ่1 อนุชิตจบกำรศึกษำสูงกว่ำกนก 
 ข้อสรุปที ่2 วิวัฒน์มีอำยุ 42 ปี 
 
วิธีท า 
ขั้นที่ 1 ก ำหนดประเภทของข้อมูลได้ดังนี ้
- ช่ือ ได้แก่ อนุชิต, วิวัฒน์, กนก, อำรมณ ์
- พรรค ได้แก่ พรรคสังคมไทย, พฒันำชำติไทย, มำตุภูมิ, แหลมทอง 
- อำชีพ ได้แก่ ทนำยควำม, ข้ำรำชกำรบ ำนำญ, อำจำรย์มหำวิทยำลัย, นักธุรกิจ 
- กำรศึกษำ ได้แก่ ปรญิญำเอก, ปริญญำโท, ปริญญำตรี 2 คน 
- อำยุ ได้แก่ 40, 42, 65, ไม่ทรำบอำยุ 1 คน แต่ต่ำงจำกคนอ่ืน 
 
ขั้นที่ 2  จำกข้อสรุปจะเห็นว่ำข้อสรุปเน้นถำมเกี่ยวกับบุคคล ดังนั้นจะใช้ช่ือเป็นหัวข้อหลักในคอลัมน์ และประเภทอ่ืน ๆ เป็นหัวข้อในแต่ละ
 แถว สร้ำงตำรำงไดด้ังนี ้
 

 อนุชิต วิวัฒน์ กนก อารมณ ์
พรรค     
อาชีพ     
การศึกษา     
อาย ุ     
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ขั้นที่ 3  พิจำรณำเงื่อนไขที่สำมำรถใส่ข้อมลูลงในตำรำงได้ทันที มีดังน้ี 
- วิวัฒน์จบกำรศึกษำระดับปริญญำตร ีและไม่สังกัดพรรคสังคมไทยและไม่เคยเป็นทนำยควำม 
- พรรคพัฒนำชำติไทยส่งอนุชิตลงสมัครรับเลือกตั้ง 
- กนกมีอำยุ 42 ปี และไม่ได้สังกัดพรรคสังคมไทย ในขณะทีอ่ำรมณม์ีอำย ุ65 ปี 
 

 อนุชิต วิวัฒน์ กนก อารมณ ์
พรรค พัฒนำชำติไทย    
อาชีพ     
การศึกษา  ปริญญำตร ี   
อาย ุ   42 65 

 
ขั้นที่ 4  พิจำรณำเงื่อนไขที่เหลือและใส่ข้อมูลลงในตำรำง 
- คนท่ีจบกำรศึกษำระดับปรญิญำเอกมีอำยุเพียง 40 ปี  
 จำกเงื่อนไขนี้จะเห็นว่ำช่องอำยุเหลือเพียงแค่ 2 ช่อง ช่องหนึ่งเป็นช่องที่มีกำรศึกษำระดับปรญิญำตรี ซึ่งไม่ตรงกับเง่ือนไขเพรำะ
เงื่อนไขก ำหนดว่ำกำรศึกษำระดับปริญญำเอก ดังนั้นสำมำรถใส่ข้อมลูไดเ้พียงช่องเดียว และช่องที่เหลอืไม่ทรำบอำยุท่ีแน่นอนแต่ทรำบวำ่
แตกต่ำงจำกคนอ่ืนตำมที่เงือ่นไขก ำหนดไว ้
 

 อนุชิต วิวัฒน์ กนก อารมณ ์
พรรค พัฒนำชำติไทย    
อาชีพ     
การศึกษา ปริญญำเอก ปริญญำตร ี   
อาย ุ 40 ต่ำงจำกคนอ่ืน 42 65 

 
- ผู้สมัครของพรรคมำตุภูมมิีอำชีพเดิมเป็นทนำยควำม ส่วนผู้สมัครของพรรคสังคมไทยส่งผู้ที่เป็นข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
- วิวัฒน์จบกำรศึกษำระดับปริญญำตร ีและไม่สังกัดพรรคสังคมไทยและไม่เคยเป็นทนำยควำม 
 จำกสองเง่ือนไขน้ีจะเห็นว่ำ เนื่องจำกวิวัฒน์ไม่สังกัดพรรคสังคมไทย ประกอบกับข้อมูลในตำรำง ก็เหลือ 2 พรรค คือ มำตภุูมิ และ 
แหลมทอง แต่จำกเง่ือนไขผู้สมัครของพรรคมำตภุูมิต้องเป็นทนำยควำม แต่วิวัฒน์ไมเ่คยเป็นทนำยควำม ดังนั้นก็เหลือพรรคเดียวคือแหลม
ทอง 
 

 อนุชิต วิวัฒน์ กนก อารมณ ์
พรรค พัฒนำชำติไทย แหลมทอง   
อาชีพ     
การศึกษา ปริญญำเอก ปริญญำตร ี   
อาย ุ 40 ต่ำงจำกคนอ่ืน 42 65 

 
- กนกมีอำยุ 42 ปี และไม่ได้สังกัดพรรคสังคมไทย ในขณะที่อำรมณม์ีอำย ุ65 ปี 
 เหลืออีกแค่ 2 พรรค คือ สังคมไทยและมำตุภมูิ แต่เงื่อนไขคือ กนกไม่ไดส้ังกัดพรรคสังคมไทย ดังนั้นกต็้องเป็นพรรคมำตุภมูิ ช่องที่
เหลืออีกช่องก็จะเป็นพรรคสังคมไทย 
 

 อนุชิต วิวัฒน์ กนก อารมณ ์
พรรค พัฒนำชำติไทย แหลมทอง มำตุภมู ิ สังคมไทย 
อาชีพ     
การศึกษา ปริญญำเอก ปริญญำตร ี   
อาย ุ 40 ต่ำงจำกคนอ่ืน 42 65 
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- ผู้สมัครของพรรคมำตุภูมมิีอำชีพเดิมเป็นทนำยควำม ส่วนผู้สมัครของพรรคสังคมไทยส่งผู้ที่เป็นข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
 

 อนุชิต วิวัฒน์ กนก อารมณ ์
พรรค พัฒนำชำติไทย แหลมทอง มำตุภมู ิ สังคมไทย 
อาชีพ   ทนำยควำม ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
การศึกษา ปริญญำเอก ปริญญำตร ี   
อาย ุ 40 ต่ำงจำกคนอ่ืน 42 65 

 
- ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนักธรุกิจจบกำรศึกษำระดับปรญิญำตรี 
 มีช่องว่ำงอำชีพท่ีตรงกับกำรศึกษำระดับปริญญำตรีเพียงช่องเดียว ช่องที่เหลือก็ต้องเป็นอำชีพท่ีเหลือ คือ อำจำรย์มหำวิทยำลัย 
ช่องกำรศึกษำท่ีเหลืออีก 2 ช่องแต่ล่ะช่องก็มีควำมเป็นไปได้อยู่ 2 อย่ำง คือ ปริญญำตรีหรือปริญญำโท แต่จะต้องไมต่รงกันท้ัง 2 คน ดังนั้น
เรำจะแบ่งเป็น 2 กรณี ซ้ำยกับขวำ 
 

 อนุชิต วิวัฒน์ กนก อารมณ ์
พรรค พัฒนำชำติไทย แหลมทอง มำตุภมู ิ สังคมไทย 
อาชีพ อำจำรย ์ นักธุรกิจ ทนำยควำม ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
การศึกษา ปริญญำเอก ปริญญำตร ี ป.ตร ี ป.โท ป.โท ป.ตร ี
อาย ุ 40 ต่ำงจำกคนอ่ืน 42 65 

 
ขั้นที่ 5  พิจำรณำข้อสรุป และตอบค ำถำม โดยใช้ข้อมูลในตำรำง 
 

 อนุชิต วิวัฒน์ กนก อารมณ ์
พรรค พัฒนำชำติไทย แหลมทอง มำตุภมู ิ สังคมไทย 
อาชีพ อำจำรย ์ นักธุรกิจ ทนำยควำม ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
การศึกษา ปริญญำเอก ปริญญำตร ี ป.ตร ี ป.โท ป.โท ป.ตร ี
อาย ุ 40 ต่ำงจำกคนอ่ืน 42 65 

 
ข้อ 1)  ข้อสรุปที ่1 อนุชิตสังกัดพรรคพัฒนำชำติไทย จริง 
 ข้อสรุปที ่2 อำรมณไ์มไ่ด้จบปริญญำเอก  จริง 
ตอบ 1. ข้อสรุปทั้งสอง จริง 
 
ข้อ 2) ข้อสรุปที ่1 พรรคมำตุภูมไิมไ่ดส้่งกนกลงเลือกตั้ง เท็จ 
 ข้อสรุปที ่2 คนท่ีเป็นนักธุรกิจ คืออนุชิต  เท็จ 
ตอบ 2. ข้อสรุปทั้งสอง เท็จ 
 
ข้อ 3) ข้อสรุปที ่1 ผู้สมคัรพรรคสังคมไทยอำยุมำกกว่ำผูส้มัครพรรคมำตุภมูิ จริง 
 ข้อสรุปที ่2 อำจำรย์มหำวิทยำลยั คือวิวัฒน ์  เท็จ 
ตอบ 4. ข้อสรุปทั้งสอง แตกต่างกัน   
 
ข้อ 4) ข้อสรุปที ่1 วิวัฒน์มีอำยุมำกกว่ำกนก  ไม่แน่ชัด 
 ข้อสรุปที ่2 อำรมณจ์บกำรศึกษำระดับปรญิญำโท ไม่แน่ชัด 
ตอบ 3. ข้อสรุปทั้งสอง ไม่แน่ชัด 
 
 
 



           กลุ่ม สอบ ก.พ. 58   
           https://www.facebook.com/groups/1376304652668837/                                                                                                                                         
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ข้อ 5) ข้อสรุปที ่1 อนุชิตจบกำรศึกษำสูงกว่ำกนก จริง 
 ข้อสรุปที ่2 วิวัฒน์มีอำยุ 42 ปี   เท็จ 
ตอบ 4. ข้อสรุปทั้งสอง แตกต่างกัน   
 
 


