


 การอ่านเป็นทักษะท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาหาความรู้  และพัฒนาชีวิต
นอกจากจะท าให้เกิดความรู้แล้ว   ยังก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน  และ
ส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    ได้แนวคิดในการด าเนินชีวิต   การอ่านจึงเป็น
หัวใจของการศึกษาทุกระดับ   และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เรื่องต่าง ๆ 
การอ่านท่ีดีมีประสิทธิภาพ   จะต้องอ่านแล้วจับใจความได้ สรุปสาระส าคัญของเรื่องท่ี
อ่านได้   แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี2  จัดท า
ขึ้นเพื่อเป็นส่ือในการจัดการเรียนรู้กระบวนการอ่านจับใจความส าคัญ ด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ KWL Plus ซึ่งครูจะได้น าไปใช้ในการสอนโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้   
มากกว่ายึดแบบเรียนเป็นหลัก   ผู้จัดท าได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแบบเรียนของ
นักเรียน   ตามเนื้อหาสาระการอ่านจับใจความส าคัญ  และเป็นไปตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551   
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความส าคัญเล่มนี้
จะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้  ใฝ่เรียนและมีนิสัยรักการอ่าน
มากยิ่งขึ้น 
 

ก 

จิราวดี   สินวงศ์ 

ค ำน ำ 



          แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
KWL Plus   ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มี
ท้ังหมดจ านวน 6 เล่ม  ดังนี้ 
 แบบฝึกเล่มท่ี ๑  พื้นฐานการอ่านจับใจความส าคัญ 
 แบบฝึกเล่มท่ี ๒  หลักและกลวิธีการอ่านจับใจความส าคัญ 
 แบบฝึกเล่มท่ี ๓  การอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน  
 แบบฝึกเล่มท่ี ๔  การอ่านจับใจความส าคัญจากข่าว   
 แบบฝึกเล่มท่ี 5  การอ่านจับใจความส าคัญจากสารคดี 
 แบบฝึกเล่มท่ี 6  การอ่านจับใจความส าคัญจากบทความ 
  การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ KWL Plus ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
           1.   แบบฝึกเล่มนี้เป็นแบบฝึกเล่มท่ี 2 เรื่องหลักและกลวิธีการอ่านจับใจความ
ส าคัญ มีแบบฝึกท้ังหมด 3 แบบฝึก 
          2.   ขั้นตอนการใช้แบบฝึก 
 2.1  นักเรียนศึกษาท าความเข้าใจกับ จุดประสงค์ของแบบฝึก
 2.2   นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 2.3   นักเรียนท าตาราง KWL Plus Chart 
 2.4  นักเรียนศึกษาใบความรู้หลักและกลวิธีการอ่านจับใจความ
ส าคัญ  
 2.5   นักเรียนท ากิจกรรมในแบบฝึกท้ังสามแบบฝึก 
 2.6   นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 2.7   นักเรียนร่วมตรวจค าตอบกับเฉลยในภาคผนวก 
 2.๘   ครูและนักเรียนร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียน 
จากการท ากิจกรรมในแบบฝึกและแบบทดสอบ 

ข 

ค ำช้ีแจง 
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         มาตรฐาน  ท ๑.๑     ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้
ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน 
  

สาระที่ 1 การอ่าน 

ตัวชี้วัด 

         ท1.1 ม.2/2   จับใจความส าคัญ สรุปความ  และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องท่ีอ่าน 
  ท1.1 ม.2/3   เขียนแผนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจ ในบทเรียนต่าง ๆ ท่ีอ่าน 
  ท1.1 ม.2/8   มีมารยาทในการอ่าน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 

 1.   นักเรียนสามารถอธิบายหลักและกลวิธีการอ่านจับใจความส าคัญได้ 
 2.   นักเรียนสามารถจ าแนกใจความส าคัญและส่วนขยายใจความได้ 
 3.   นักเรียนสามารถเขียนแผนผังความคิดสรุปเรื่องท่ีอ่านได้ 

 1.   การอ่านจับใจความส าคัญ 
 2.   หลักและกลวิธีการอ่านจับใจความส าคัญ 

สาระ/มาตรฐานการเรียนรู/้ตวัช้ีวัด 
จุดประสงคก์ารเรยีนรู้/สาระการเรียนรู้ 
 



แบบทดสอบกอ่นเรยีน 
หลักและกลวิธีการอ่านจับใจความส าคญั 

ค าสั่ง ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย (x) ทับตัวอักษร ก ข ค หรือ ง  ท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียง
ค าตอบเดียว   (10 คะแนน) 
 

๑.   บุคคลในข้อใดไม่มีพื้นฐานในการอ่านจับใจความส าคัญ 
      ก.   ผ้ึงได้ฉายาว่า หนอนหนังสือ เพราะชอบอ่านหนังสือทุกประเภท 
   ข.   ในการอ่านหนังสือทุกครั้งบุ้งจะต้องศึกษาส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในหนังสือ
ก่อนเสมอ 
 ค.   นิ่มไม่ชอบวิทยาศาสตร์ เมื่ออ่านเรื่องเอกภพกาแล็กซี่และระบบสุริยะจึงอ่านไม่
ค่อยเข้าใจ 
 ง.   ปุณณ์อ่านเรื่องลูกอีสานได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจ เพราะเคยอยู่กับยายท่ีจังหวัด
ยโสธรมาก่อน 
 

๒.   บุคคลในข้อใดสามารถอ่านจับใจความส าคัญเรื่องแม่ศรีเรือนได้ง่ายท่ีสุด 
 ก.   ต๋ิมชอบเล่นหม้อข้าวหม้อแกง 
 ข.   อุ้มชอบท าอาหารและขนมไทย 
 ค.   พริมได้รับการสอนเรื่องการบ้านการเรือนจากคุณย่า 
 ง.   ปู่กับย่าของนิดชอบเล่าเรื่องสมัยเด็ก ๆ ของท่านให้ฟัง 
 

๓.   ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของการอ่านจับใจความส าคัญ 
 ก.   เมื่ออ่านแล้วสามารถสรุปหรือย่อเรื่องได้ 
 ข.   เมื่ออ่านแล้วสามารถจ าค าประพันธ์ชนิดต่าง ๆ ได้ 
 ค.   เมื่ออ่านแล้วสามารถปฏิบัติตามค าส่ังและค าแนะน าได้ 
 ง.   เมื่ออ่านแล้วสามารถคาดการณ์ และหาความจริงแสดงข้อคิดเห็นได้ 
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4.   หากนักเรียนอ่านหนังสือเรื่องผีตาโขน แล้วเกิดความไม่เข้าใจ นักเรียนควรค้น
ข้อมูลจากหนังสือเล่มใดเพิ่มเติม 
 ก.   พลังศรัทธา 
 ข.   ประเพณี 4 ภาค 
 ค.   ความเช่ือและไสยศาสตร์ 
 ง.   เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน 
 

5.   ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดเป็นใจความส าคัญ 
1)เม่ือเกิดบาดแผลขึ้นการล้างท าความสะอาดแผลจะท าให้แผลหายเร็วและลด
อาการอักเสบจากการติดเชื้อได้  2)กรณีบาดแผลเล็กแต่ลึกการท าความสะอาด
ส าคัญมาก  3)บาดแผลเล็กลึกเช่นตะปูต าต้องท าความสะอาดลึกลงไป  4)บางคร้ัง
ปากแผลปิดแต่ข้างในยังไม่หายอาจอักเสบหรือเป็นบาดทะยักได้ 
 ก.   ส่วนท่ี 1  
 ข.   ส่วนท่ี 2  
 ค.   ส่วนท่ี 3  
 ง.   ส่วนท่ี 4 
 

6.   ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดเป็นใจความส าคัญ 
 1)หนังสือสูตรแห่งความส าเร็จในชีวิตมีกลาดเกลื่อนตลาด  2)ทุกเล่มมีสูตรส าเร็จมี
แผนที่แห่งความส าเร็จมากมายหลายสูตร  3)แต่มีสักก่ีคนที่สามารถเจริญรอยตาม
แผนที่เหล่านั้นได้  4)เพราะความส าเร็จในชีวิตเกิดจากหลายปัจจัยและปัจจัยที่ยาก
ที่สุดก็คือใจ 
 ก.   ส่วนท่ี 1  
 ข.   ส่วนท่ี 2  
 ค.   ส่วนท่ี 3  
 ง.   ส่วนท่ี 4 
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7.   ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดเป็นใจความส าคัญ  
1)ข้าวกล้องเป็นสุดยอดข้าว ให้คุณค่าอาหารมากที่สุดในบรรดาข้าวทั้งหลาย    
2) ข้าวกล้องคือข้าวที่กะเทาะเอาเปลือกนอกออกเพียงชั้น เดียว เมล็ดข้าวจึงมี
เปลือกหุ้มเมล็ดติดอยู่ 3) ข้าวกล้องที่ดีต้องมีเมล็ดเต็มสมบูรณ์ดีทุกเม็ด จมูกข้าว
อยู่ครบถ้วน 4) ข้าวกล้องมีสรรพคุณเป็นกลาง ไม่เย็นไม่ร้อนต่อร่างกาย มีรสมัน
หอมหวาน 
 ก.   ส่วนท่ี 1  
 ข.   ส่วนท่ี 2  
 ค.   ส่วนท่ี 3  
 ง.   ส่วนท่ี 4 
 

8.   “การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยนั้น ผู้เรียนจะต้องใช้ทักษะทางภาษาอยู่เสมอ 
นักศึกษาต้องฟังค าบรรยายถ้ามีทักษะการฟังที่ ดีก็จะกลั่นกรองความรู้ได้ดี 
สามารถจดบันทึกสาระความรู้ที่ได้ฟัง พร้อมแสดงความคิดเห็นได้” 
 ใจความส าคัญของข้อความนี้อยู่ในตอนใดของข้อความ 
 ก.   อยูต้่นข้อความ  
 ข.   อยูท้่ายข้อความ 
 ค.   อยูก่ลางข้อความ 
 ง.   อยูต้่นและกลางข้อความ 
 

9.   บุคคลในข้อใดใช้กลวิธีสร้างความเข้าใจและการจ าเรื่องท่ีอ่านได้ดีท่ีสุด 
 ก.   ป้อมอัดเสียงเรื่องท่ีตัวเองอ่านเพื่อเปิดฟังภายหลัง 
 ข.   อั้มใช้ปากกาเน้นข้อความท าเครื่องหมายลงในหนังสือ 
 ค.   ฟางพับมุมหนังสือในหน้าท่ีมีใจความส าคัญปรากฏอยู ่
 ง.   แก้มสรุปใจความส าคัญเรื่องท่ีอ่านโดยการเขียนแผนภาพ 
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10.  อาหารบางประเภท ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ เช่น ทุเรียน หรือของสด เช่น ปลาสลิด  
จะมีปัญหาในเร่ืองกลิ่น ท าให้สายการบินทั้งในและต่างประเทศพากันล าบากใจใน
การรับขนส่ง จึงจ าเป็นต้องมีเที่ยวบินพิเศษ เพื่อรับขนส่งสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะ 
ใจความส าคัญของข้อความข้างต้นคือข้อใด 
      ก.   อาหารบางประเภทไม่เหมาะกับการขนส่ง 
      ข.   การขนส่งอาหารบางประเภทต้องใช้เท่ียวบินพิเศษ 
 ค.   สายการบินทุกแห่งไม่รับขนส่งอาหารที่มีปัญหาในเรื่องกล่ิน 
      ง.   การขนส่งอาหารบางประเภทเป็นปัญหาของทุกสายการบิน 
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K W L 
ส่ิงท่ีรู้มาแล้ว ส่ิงท่ีอยากรู้ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้ 

                            
                            
                            
                            
                             
                            
                             
                            
                             
                            
                            

                            
                            
                            
                            
                             
                            
                             
                            
                             
                            
                            

                            
                            
                            
                            
                             
                            
                             
                            
                             
                            
                            

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนบันทึกส่ิงท่ีรู้มาแล้วในเรื่องของหลักและกลวิธีการอ่านจับใจความส าคัญ   
บันทึกส่ิงท่ีอยากรู้  และหลังจากศึกษาใบความรู้พร้อมท้ังท าแบบฝึก ให้บันทึกส่ิงท่ีได้เรียนรู้ 

ตำรำง 
KWL Plus Chart 
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สรุปความรู้ 

                                                                            
                       
      
      
      
      

แผนผังความคิด 
Mind Mapping 

ค าช้ีแจง น าความรู้ท่ีได้จากการบันทึกในตาราง KWL Plus Chart มาเขียนแผนผังความคิด 
และสรุปความรู้ 
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ใบความรู้ที่1 
หลักและกลวิธีการอ่านจับใจความส าคญั 

หลักและกลวิธีการอ่านจับใจความส าคัญ 
 นักวิชาการด้านการอ่านได้เสนอหลักการอ่านจับใจความ ซึ่งนักเรียนสามารถ
น าไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ และสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่านได้ดังนี้  
 1.   ควรขยายฐานประสบการณ์ของตัวเอง  ผู้ท่ีสามารถอ่านจับใจความได้
ดีจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีพื้นฐานความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ดี
พอสมควร  เนื่องจากข้อมูลท่ีอ่านมีหลายประเภท เช่น ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์  ศาสนา
ปรัชญา  วรรณคดี  สาเหตุท่ีท าให้นักเรียนอ่านเรื่องเหล่านี้แล้วไม่เข้าใจ เป็นเพราะ
นักเรียนไม่มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพียงพอ  สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการ
เปิดรับข้อมูลข่าวสารจากส่ือต่าง ๆ เพิ่มเติม 
 2.   ควรสร้างแรงจูงใจและความสนใจในการอ่าน  การสร้างแรงจูงใจ
สามารถท าได้ โดยการอ่านเรื่องอย่างคร่าว ๆ และต้ังค าถามน าตนเองส่วนการสร้าง
ความสนใจในการอ่าน นักเรียนสามารถท าได้โดยการสนทนาหรืออภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดส าคัญของเรื่องกับเพื่อนร่วมช้ันหรือครูผู้สอนท่ีอ่านเรื่อง เดียวกัน ซึ่งหาก
นักเรียนสนใจเรื่องท่ีอ่านมากเพียงใดนักเรียนก็จะสามารถจับใจความ และเข้าใจเรื่องท่ี
อ่านได้มากขึ้นเท่านั้น 
 3.   ควรสังเกตและพิจารณาโครงสร้างของย่อหน้า  การเขียนข้อความเป็น
ย่อหน้านั้น ผู้เขียนท่ีดีจะต้องเข้าใจกลวิธีการสร้าง และเรียบเรียงย่อหน้าให้ชัดเจน  
วิธีการท่ีนิยมท่ีสุดในการสร้างย่อหน้า  คือการวางประโยคท่ีกล่าวถึงใจความส าคัญไว้
เป็นประโยคแรก  นักเรียนจึงต้องสังเกต ประโยคแรกของย่อหน้าทุกครั้งท่ีอ่านจับ
ใจความ 
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 4.   ควรพิจารณาโครงสร้างการเขียนแสดงเหตุผล  นักเรียนควรพิจารณา
ข้อความหรือเรื่องท่ีอ่านว่า  ผู้เขียนมีวิธีสัมพันธ์แต่ละย่อหน้าเข้าไว้ด้วยกันอย่างไร
วิธีการสัมพันธ์ย่อหน้ามี 2 แบบ ได้แก่ แบบท่ี 1 กล่าวถึงข้อมูลตัวอย่างหรือ
รายละเอียดต่าง ๆ ก่อนแล้วจึงสรุปเป็นหลักการ แนวคิด หรือข้อค้นพบ  แบบท่ี 2 
กล่าวถึงหลักการ  แนวคิด  หรือข้อค้นพบก่อนแล้วจึงแสดงหรืออธิบายตัวอย่างหรือ
รายละเอียดต่าง ๆ นักเรียนควรพิจารณาโครงสร้างการแสดงเหตุผลดังกล่าวเพื่อ
สามารถจับใจความได้อย่างแม่นย าถูกต้อง  และเป็นพื้นฐานของการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณต่อไป 
 5.   ควรสังเกตข้อมูลที่เป็นตัวบ่งชี้ใจความส าคัญ  นักเรียนควรสังเกต
และจดจ าข้อมูลท่ีเป็นตัวบ่งช้ีใจความส าคัญ  ได้แก่ ภาพ  แผนภาพ  แผนภูมิ  หัวข้อ
หลักหัวข้อรองท่ีปรากฏในเรื่องท่ีอ่าน  เนื่องจากตัวบ่งช้ีเหล่านี้จะแสดงเนื้อหาหรือ
ข้อมูลท่ีส าคัญของเรื่อง  ท าให้นักเรียนเข้าใจภาพรวมของเรื่องท่ีอ่านได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 6.   ควรใช้กลวิธีสร้างความเข้าใจและการจ า  หากข้อมูลหรือเรื่องท่ีอ่าน
มีขนาดยาวการใช้กลวิธีสร้างความเข้าใจและการจ า จะช่วยให้นักเรียนจับใจความ
ส าคัญของเรื่องได้ง่าย  และแม่นย ามากขึ้น ได้แก่ การจดบันทึก สรุปการเขียน
แผนภาพ  แผนผังสรุป  การท าเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ลงบนข้อความ   
 ตัวอย่างแผนภาพที่นักเรียนสามารถเขียนเพื่อสรุปใจความส าคัญของเรื่องท่ี
อ่าน เช่น 

 
 

แผนภาพ 5 ค าถาม 

ช่ือเร่ือง 

เพราะ 
เหตุใด 

ท่ีไหน 

ใคร 

อะไร 
เมื่อใด 

9 



 7.   ควรพิจารณาและจดจ าความหมายของค าศัพท์ที่ส าคัญในเร่ือง
เนื่องจากนักวิจัยด้านการอ่านพบว่า  ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อความสามารถในการอ่าน
จับใจความ หรือการเข้าใจเรื่องท่ีอ่านคือความเข้าใจค าศัพท์ของผู้อ่าน  ดังนั้นนักเรียน
จึงควรพัฒนาความเข้าใจค าศัพท์  ด้วยการศึกษาความหมายของค าศัพท์ท่ีปรากฏใน
เรื่องจากพจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน   หรือค้นหาความหมายของค าศัพท์จาก
เว็บไซต์ http://www.royin.go.th/dictionary ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของราชบัณฑิตยสถาน  
 8.   ควรอ่านทบทวนใจความส าคัญของเร่ืองอย่างสม่ าเสมอ   นักเรียน
ควรทบทวนใจความส าคัญของเรื่องท่ีอ่าน  หากระลึกถึงเรื่องท่ีเคยอ่านแล้วเกิดภาวะ
ลืมหรือจ าไม่ได้การทบทวนอย่างสม่ าเสมอจะท าให้นักเรียนจดจ าเรื่องท่ีอ่านได้คงทน
ยิ่งขึ้น 
 
   ท่ีมา : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ หน้า 122-125 
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แบบฝึกที่1 
หลักและกลวิธีการอ่านจับใจความส าคญั 

ค าชี้แจง  ใหน้ักเรียนท าเครื่องหมาย หน้าข้อท่ีถูกต้อง  และท าเครื่องหมาย  
หน้าข้อท่ีผิด (10 คะแนน) 
 
             1.   การอ่านจับใจความส าคัญ คือการอ่านท่ีมุ่งค้นหาสาระของเรื่องท่ีเป็น
ส่วนใจความส าคัญ และส่วนขยายใจความส าคัญของเรื่อง 
             2.   จุดท่ีพบใจความส าคัญยากท่ีสุด คือย่อหน้าท่ีไม่มีประโยคใจความส าคัญ
ปรากฏชัดเจนซึ่งผู้อ่านจะต้องสรุปออกมาเอง 
             3.   จุดท่ีพบใจความส าคัญของเรื่องในแต่ละย่อหน้ามากท่ีสุดคือประโยคท่ี
อยู่ตอนท้ายย่อหน้า 
             4.   ใจความส าคัญของเรื่อง คือข้อความท่ีมีสาระคลุมข้อความอื่นๆในย่อ
หน้านั้นหรือเรื่องนั้นท้ังหมด 
             5.   ส่วนประกอบของหนังสือไม่มีส่วนช่วยให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง
หรือหนังสือท่ีอ่าน 
             6.   การใช้ประสบการณ์ หรือภูมิหลังเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่านมาประกอบจะท า
ให้เกิดความเข้าใจ และจับใจความเรื่องท่ีอ่านได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น 
             7.   ใจความส าคัญส่วนมากจะปรากฏอยู่ทุกส่วนของย่อหน้าทุกย่อหน้า 
             8.   ผู้อ่านไม่จ าเป็นต้องสรุปใจความส าคัญของเรื่องก็ได้เพราะไม่มีผลต่อ
เรื่องท่ีอ่าน 
             9.   การรู้ความหมายของค าศัพท์ท่ีปรากฏในเรื่องมีความจ าเป็นส าหรับการ
อ่านจับใจความส าคัญ 
           10.   โครงสร้างการเขียนแสดงเหตุผลมีวิธีสัมพันธ์ย่อหน้าเพียงแบบ 
เดียวเท่านั้น คือกล่าวถึงข้อมูลหรือรายละเอียดต่าง ๆ ก่อนแล้วจึงสรุปเป็นหลักการ 
หรือแนวคิด 

 
 

11 



แบบฝึกที่ 2 
หลักและกลวิธีการอ่านจับใจความส าคญั 

ค าช้ีแจง  ใหน้ักเรียนอ่านเรื่องและหาค าศัพท์จากเรื่องท่ีอ่าน พร้อมท้ังเขียนแผนภาพ 
5 ค าถาม และสรุปความ (10 คะแนน) 

           มดงาน 
 มดงานใน 1 วัน งีบหลับถึง 250 ครั้ง โดยใช้เวลางีบต่อครั้งนานเพียงระดับ
นาทีเท่านั้น เมื่อรวมกันแล้วมดงานนอน 4 ช่ัวโมง 48 นาทีต่อวัน  ส่วนมดราชินีใช้เวลา
นอนรวมกันแล้วโดยเฉล่ีย 9 ช่ัวโมงต่อวัน  นักวิทยาศาสตร์พบว่า รูปแบบการนอนของ
มันไม่ได้เป็นไปตามวัฏจักรของกลางวันและกลางคืน เพราะมันอาศัยอยู่ใต้ดินเป็นหลัก
มดงานท่ีท างานตลอดวันตลอดคืนเพื่อความอยู่รอดของรัง ใช้วิธีงีบหลับอาจอยู่ได้เพียง 
6 เดือนถึง 1 ปี ในขณะท่ีมดราชินีท่ีนอนมากกว่าอาจอยู่ได้ถึง 45 ปีแล้วแต่ชนิดของมด  
 
                  ท่ีมา : จิบความรู้วันละนิด 
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สนุกกับค าศัพท์ 

ให้นักเรียนหาค าอ่านและความหมายจากค าศัพท์ท่ีก าหนดให้ 

ค าศัพท์ ค าอ่าน ความหมาย 

1.  เฉล่ีย ..................................... ......................................................... 
......................................................... 

2.  งีบ ..................................... ......................................................... 
......................................................... 

3.  วัฏจักร ..................................... ......................................................... 

4.  ราชินี ..................................... ......................................................... 

5.  อาศัย ..................................... ......................................................... 
......................................................... 
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แผนภาพ 5 ค าถาม 

ให้นักเรียนจัดท าแผนภาพ 5 ค าถามเพื่อประมวลใจความส าคัญของเรื่อง มดงาน 

สรุปใจความส าคัญ 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
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แบบฝึกที่ 3 
หลักและกลวิธีการอ่านจับใจความส าคญั 

ค าช้ีแจง  ใหน้ักเรียนอ่านเรื่องและหาค าศัพท์จากเรื่องท่ีอ่าน พร้อมท้ังเขียนแผนภาพ 
5 ค าถาม และสรุปความ (10 คะแนน) 

เรือพระท่ีนั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ 
 เรือพระท่ีนั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ  เป็นเรือพระท่ีนั่งท่ีจัดสร้างขึ้นใหม่ใน
รัชกาลท่ี 9 มีโขนเรือเป็นรูปนารายณ์ทรงสุบรรณ ซึ่งน าต้นแบบมาจากเรือพระนารายณ์
ทรงสุบรรณท่ีสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี 3 และรัชกาลท่ี ๔ เรือพระท่ีนั่งนารายณ์ทรง
สุบรรณในรัชกาลท่ี 9 นี้ กองทัพเรือร่วมกับกรมศิลปากรและส านักพระราชวังได้
ด าเนินการสร้าง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาส
พระราชพิธีกาญจนาภิเษก มีฐานะเป็นเรือพระท่ีนั่งรองทอดบัลลังก์กัญญาเทียบเท่าเรือ
พระท่ีนั่งอนันตนาคราช และเรือพระท่ีนั่งอเนกชาติภุชงค์ มีฝีพาย จ านวน 50 นาย  
                   ท่ีมา : กัญหา  เอี่ยมละออ หน้า 30 
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สนุกกับค าศัพท์ 

ให้นักเรียนหาค าอ่านและความหมายจากค าศัพท์ท่ีก าหนดให้ 

ค าศัพท์ ค าอ่าน ความหมาย 

1.  รัชกาล ..................................... ......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 

2.  โขนเรือ ..................................... ......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 

3.  นารายณ์ ..................................... ......................................................... 

4.  ทรงสุบรรณ ..................................... ......................................................... 

5.  บัลลังก์ ..................................... ......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 

6.  นาคราช ..................................... ......................................................... 

7.  อเนก ..................................... ......................................................... 

8.  ฐานะ ..................................... ......................................................... 

9.  ฝีพาย ..................................... ......................................................... 

10.ภุชงค์ ..................................... ......................................................... 
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แผนภาพ 5 ค าถาม 

ให้นักเรียนจัดท าแผนภาพ 5 ค าถามเพื่อประมวลใจความส าคัญของเรื่อง เรือพระที่นั่ง 
นารายณ์ทรงสุบรรณ 

สรุปใจความส าคัญ 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
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แบบทดสอบหลังเรยีน 
หลักและกลวิธีการอ่านจับใจความส าคญั 

ค าสั่ง ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย (x) ทับตัวอักษร ก ข ค หรือ ง  ท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียง
ค าตอบเดียว   (10 คะแนน) 
 

1.  ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดเป็นใจความส าคัญ 
1)เม่ือเกิดบาดแผลขึ้นการล้างท าความสะอาดแผลจะท าให้แผลหายเร็วและลดอาการ
อักเสบจากการติดเช้ือได้  2)กรณีบาดแผลเล็กแต่ลึกการท าความสะอาดส าคัญมาก  3)
บาดแผลเล็กลึกเช่นตะปูต าต้องท าความสะอาดลึกลงไป  4)บางคร้ังปากแผลปิดแต่ข้าง
ในยังไม่หายอาจอักเสบหรือเป็นบาดทะยักได้ 
 ก.   ส่วนท่ี 1  
 ข.   ส่วนท่ี 2  
 ค.   ส่วนท่ี 3  
 ง.   ส่วนท่ี 4 
 

2.   ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดเป็นใจความส าคัญ 
 1)หนังสือสูตรแห่งความส าเร็จในชีวิตมีกลาดเกลื่อนตลาด  2)ทุกเล่มมีสูตรส าเร็จมี
แผนที่แห่งความส าเร็จมากมายหลายสูตร  3)แต่มีสักก่ีคนที่สามารถเจริญรอยตามแผน
ที่เหล่านั้นได้  4)เพราะความส าเร็จในชีวิตเกิดจากหลายปัจจัยและปัจจัยที่ยากที่สุดก็
คือใจ 
 ก.   ส่วนท่ี 1  
 ข.   ส่วนท่ี 2  
 ค.   ส่วนท่ี 3  
 ง.   ส่วนท่ี 4 

18 



3.   ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดเป็นใจความส าคัญ  
1)ข้าวกล้องเป็นสุดยอดข้าว ให้คุณค่าอาหารมากที่สุดในบรรดาข้าวทั้งหลาย 
2) ข้าวกล้องคือข้าวที่กะเทาะเอาเปลือกนอกออกเพียงชั้นเดียว เมล็ดข้าวจึงมีเปลือก
หุ้มเมล็ดติดอยู่ 3) ข้าวกล้องที่ดีต้องมีเมล็ดเต็มสมบูรณ์ดีทุกเม็ด จมูกข้าวอยู่ครบถ้วน 
4) ข้าวกล้องมีสรรพคุณเป็นกลาง ไม่เย็นไม่ร้อนต่อร่างกาย มีรสมันหอมหวาน 
 ก.   ส่วนท่ี 1  
 ข.   ส่วนท่ี 2  
 ค.   ส่วนท่ี 3  
 ง.   ส่วนท่ี 4 
 

4.   อาหารบางประเภท ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ เช่น ทุเรียน หรือของสด เช่น ปลาสลิด  
จะมีปัญหาในเร่ืองกลิ่น ท าให้สายการบินทั้งในและต่างประเทศพากันล าบากใจในการ
รับขนส่ง จึงจ าเป็นต้องมีเที่ยวบินพิเศษ เพื่อรับขนส่งสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะ  
ใจความส าคัญของข้อความข้างต้นคือข้อใด 
 ก.   อาหารบางประเภทไม่เหมาะกับการขนส่ง 
 ข.   การขนส่งอาหารบางประเภทต้องใช้เท่ียวบินพิเศษ 
 ค.   สายการบินทุกแห่งไม่รับขนส่งอาหารที่มีปัญหาในเรื่องกล่ิน 
 ง.   การขนส่งอาหารบางประเภทเป็นปัญหาของทุกสายการบิน 
 

5.   หากนักเรียนอ่านหนังสือเรื่อง ผีตาโขน แล้วเกิดความไม่เข้าใจ นักเรียนควรค้นข้อมูล
จากหนังสือเล่มใดเพิ่มเติม 
 ก.   พลังศรัทธา 
 ข.   ประเพณี 4 ภาค 
 ค.   ความเช่ือและไสยศาสตร์ 
 ง.   เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน 
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6.  “การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยนั้น ผู้เรียนจะต้องใช้ทักษะทางภาษาอยู่เสมอ 
นักศึกษาต้องฟังค าบรรยายถ้ามีทักษะการฟังที่ดีก็จะกลั่นกรองความรู้ได้ดี สามารถ
จดบันทึกสาระความรู้ที่ได้ฟัง พร้อมแสดงความคิดเห็นได้” 
ใจความส าคัญของข้อความนี้อยู่ในตอนใดของข้อความ 
 ก.   อยู่ต้นข้อความ  
 ข.   อยู่ท้ายข้อความ 
 ค.   อยู่กลางข้อความ 
 ง.   อยู่ต้นและกลางข้อความ 
 

7.   บุคคลในข้อใดใช้กลวิธีสร้างความเข้าใจและการจ าเรื่องท่ีอ่านได้ดีท่ีสุด 
 ก.   ป้อมอัดเสียงเรื่องท่ีตัวเองอ่านเพื่อเปิดฟังภายหลัง 
 ข.   อั้มใช้ปากกาเน้นข้อความท าเครื่องหมายลงในหนังสือ 
 ค.   ฟางพับมุมหนังสือในหน้าท่ีมีใจความส าคัญปรากฏอยู่ 
 ง.   แก้มสรุปใจความส าคัญเรื่องท่ีอ่านโดยการเขียนแผนภาพ 
 

8.   ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของการอ่านจับใจความส าคัญ 
 ก.   เมื่ออ่านแล้วสามารถสรุปหรือย่อเรื่องได้ 
 ข.   เมื่ออ่านแล้วสามารถจ าค าประพันธ์ชนิดต่าง ๆ ได้ 
 ค.   เมื่ออ่านแล้วสามารถปฏิบัติตามค าส่ังและค าแนะน าได้ 
 ง.   เมื่ออ่านแล้วสามารถคาดการณ์ และหาความจริงแสดงข้อคิดเห็นได้ 
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9.   บุคคลในข้อใดไม่มีพื้นฐานในการอ่านจับใจความส าคัญ 
      ก.   ผ้ึงได้ฉายาว่า หนอนหนังสือ เพราะชอบอ่านหนังสือทุกประเภท 
   ข.   ในการอ่านหนังสือทุกครั้งบุ้งจะต้องศึกษาส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในหนังสือ
ก่อนเสมอ 
 ค.   นิ่มไม่ชอบวิทยาศาสตร์ เมื่ออ่านเรื่องเอกภพกาแล็กซี่และระบบสุริยะจึงอ่าน
ไม่ค่อยเข้าใจ 
 ง.   ปุณณ์อ่านเรื่องลูกอีสานได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจ เพราะเคยอยู่กับยายท่ี
จังหวัดยโสธรมาก่อน 
 

10. บุคคลในข้อใดสามารถอ่านจับใจความส าคัญเรื่องแม่ศรีเรือนได้ง่ายท่ีสุด 
 ก.   ต๋ิมชอบเล่นหม้อข้าวหม้อแกง 
 ข.   อุ้มชอบท าอาหารและขนมไทย 
 ค.   พริมได้รับการสอนเรื่องการบ้านการเรือนจากคุณย่า 
 ง.   ปู่กับย่าของนิดชอบเล่าเรื่องสมัยเด็ก ๆ ของท่านให้ฟัง 
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ภาคผนวก 
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เฉลยแบบทดสอบกอ่นเรียน 
หลักและกลวิธีการอ่านจับใจความส าคญั 

ข้อที ่               ค าตอบที่ถูก 
  1  ค 
  2  ค 
  3  ก 
  4  ข 
  5  ก 
  6  ง 
  7  ก 
  8  ค 
  9  ง 
  10  ข 
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เฉลยแบบทดสอบหลงัเรยีน 
หลักและกลวิธีการอ่านจับใจความส าคญั 

ข้อที ่               ค าตอบที่ถูก 
  1  ก 
  2  ง 
  3  ก 
  4  ข 
  5  ข 
  6  ค 
  7  ง 
  8  ก 
  9  ค 
  10  ค 

24 



เฉลยแบบฝึกที1่ 
หลักและกลวิธีการอ่านจับใจความส าคญั 

ค าชี้แจง  ใหน้ักเรียนท าเครื่องหมาย หน้าข้อท่ีถูกต้อง  และท าเครื่องหมาย  
หน้าข้อท่ีผิด (10 คะแนน) 
 
  1.   การอ่านจับใจความส าคัญ คือการอ่านท่ีมุ่งค้นหาสาระของเรื่องท่ีเป็น
ส่วนใจความส าคัญ และส่วนขยายใจความส าคัญของเรื่อง 
  2.   จุดท่ีพบใจความส าคัญยากท่ีสุด คือย่อหน้าท่ีไม่มีประโยคใจความส าคัญ
ปรากฏชัดเจนซึ่งผู้อ่านจะต้องสรุปออกมาเอง 
  3.   จุดท่ีพบใจความส าคัญของเรื่องในแต่ละย่อหน้ามากท่ีสุดคือประโยคท่ีอยู่
ตอนท้ายย่อหน้า 
  4.   ใจความส าคัญของเรื่อง คือข้อความท่ีมีสาระคลุมข้อความอื่น ๆ ในย่อ
หน้านั้นหรือเรื่องนั้นท้ังหมด 
  5.   ส่วนประกอบของหนังสือไม่มีส่วนช่วยให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง
หรือหนังสือท่ีอ่าน 
  6.   การใช้ประสบการณ์หรือภูมิหลังเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่านมาประกอบจะท าให้
เกิดความเข้าใจและจับใจความเรื่องท่ีอ่านได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น 
  7.   ใจความส าคัญส่วนมากจะปรากฏอยู่ทุกส่วนของย่อหน้าทุกย่อหน้า 
  8.   ผู้อ่านไม่จ าเป็นต้องสรุปใจความส าคัญของเรื่องก็ได้เพราะไม่มีผลต่อเรื่อง
ท่ีอ่าน 
  9.   การรู้ความหมายของค าศัพท์ท่ีปรากฏในเรื่องมีความจ าเป็นส าหรับการ
อ่านจับใจความส าคัญ 
  10.   โครงสร้างการเขียนแสดงเหตุผลมีวิธีสัมพันธ์ย่อหน้าเพียงแบบ 
เดียวเท่านั้น คือกล่าวถึงข้อมูลหรือรายละเอียดต่าง ๆ ก่อนแล้วจึงสรุปเป็นหลักการ 
หรือแนวคิด 
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สนุกกับค าศัพท์ 

ค าศัพท์ ค าอ่าน ความหมาย 

1.  เฉล่ีย ฉะ-เหล่ีย ท่ีถัวให้มีส่วนเสมอกัน 

2.  งีบ งีบ หลับไปช่ัวขณะหนึ่ง 

3.  วัฏจักร วัด-ตะ-จัก ช่วงระยะเวลาของเหตุการณ์หรือ
กิจกรรมชุดหนึ่ง 

4.  ราชินี รา-ชิ-นี พระมเหสี 

5.  อาศัย อา-สัย พักพิง, พักผ่อน 

เฉลยแบบฝึกที ่2 
หลักและกลวิธีการอ่านจับใจความส าคญั 
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แผนภาพ 5 ค าถาม 

ให้นักเรียนจัดท าแผนภาพ 5 ค าถามเพื่อประมวลใจความส าคัญของเรื่อง มดงาน 

สรุปใจความส าคัญ 
มดงานใช้วิธีงีบหลับ 250 ครั้งต่อวัน แต่ละครั้งไม่เกิน 1 นาที 
ในขณะท่ีมันท างาน เนื่องจากรูปแบบการนอนของมดไม่มีกลางวัน 
กลางคืนเพราะมันอาศัยอยู่ใต้ดินเป็นหลัก 

มดงาน 

ใคร : มดงาน 

อะไร : งีบหลับ 250 
ครั้ง แต่ละครั้งไม่เกิน 1 
นาที 

เมื่อใด : ในระยะเวลา 1 
วัน 

ท่ีไหน : รังใต้ดิน และ
ขณะท างาน 

เพราะเหตุใด : รูปแบบ
การนอนของมดไม่เป็นไป
ตามวัฏจักรกลางวัน
กลางคืนเพราะมดอาศัย
อยู่ใต้ดินเป็นหลัก  
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เฉลยแบบฝึกที ่3 
หลักและกลวิธีการอ่านจับใจความส าคญั 

สนุกกับค าศัพท์ 

ค าศัพท์ ค าอ่าน ความหมาย 

1.  รัชกาล รัด-ชะ-กาน ช่วงเวลาท่ีครองราชสมบัติของ
พระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่ง ๆ 

2.  โขนเรือ โขน-เรือ หัวเรือ ไม้ท่ีต่อเสริมหัวเรือ ท้าย
เรือให้งอนเชิดขึ้น 

3.  นารายณ์ นา-ราย ช่ือหนึ่งของพระวิษณุ 

4.  ทรงสุบรรณ ซง-สุ-บัน ขี่ครุฑ 

5.  บัลลังก์ บัน-ลัง พระแท่นท่ีประทับของ
พระมหากษัตริย์ภายใต้พระมหา
เศวตฉัตร 

6.  นาคราช นาก-คะ-ราด พญางู 

7.  อเนก อะ-เหนก มาก หลาย 

8.  ฐานะ ถา-นะ ต าแหน่งหน้าท่ี 

9.  ฝีพาย ฝี-พาย คนพายเรือ 

10.ภุชงค์ พ-ุชง งู นาค 
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แผนภาพ 5 ค าถาม 

สรุปใจความส าคัญ 
 

ส านักพระราชวัง กองทัพเรือและกรมศิลปากร  ได้จัดสร้างเรือพระท่ีนั่ง 
นารายณ์ทรงสุบรรณ  เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ท่ี 
กรุงเทพมหานคร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 

เรือพระท่ีนั่ง 
นารายณ์ทรงสุบรรณ 

ใคร : ส านักพระราชวัง 
กองทัพเรือ ,กรมศิลปากร 

อะไร : สร้างเรือพระท่ี
นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ 

เมื่อใด : ในวโรกาสพระ
ราชพิธีกาญจนาภิเษก 

ท่ีไหน : กรุงเทพฯ 

เพราะเหตุใด : เฉลิมพระ
เกียรติรัชกาลท่ี 9  
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แบบสรุปคะแนน เล่มที่ 2 หลักและกลวิธีการอ่านจับใจความส าคญั 

ช่ือ/สกุล..............................................................เลขท่ี...............ช้ัน.......... 

รายการ/คะแนนเต็มต่อกิจกรรม(คะแนน) คะแนนที่ได้ ผ/มผ 

แบบทดสอบก่อนเรียน  (10คะแนน) 

ตาราง KWL Plus Chart  และแผนผังความคิด
(10คะแนน) 

แบบฝึกท่ี 1 หลักและวิธีการอ่านจับใจความ
ส าคัญ (10คะแนน) 

แบบฝึกท่ี 2 หลักและวิธีการอ่านจับใจความ
ส าคัญ (10คะแนน) 

แบบฝึกท่ี 3 หลักและวิธีการอ่านจับใจความ
ส าคัญ (10คะแนน) 

แบบทดสอบหลังเรียน (10คะแนน) 

รวม  60 คะแนน 

ร้อยละ 

เกณฑ์และระดับการประเมินทักษะการอ่านจับใจความส าคัญโดยภาพรวม 
       เล่มที่ 2 หลักและกลวิธีการอ่านจับใจความส าคัญ 
          คะแนน   ร้อยละ 80 ข้ึนไป       หมายถึง  มีทักษะระดับ   มากท่ีสุด 
  คะแนน   ร้อยละ 70-79          หมายถึง  มีทักษะระดับ   มาก 
 คะแนน   ร้อยละ 60-69          หมายถึง  มีทักษะระดับ   ปานกลาง 
 คะแนน   น้อยกว่าร้อยละ 60     หมายถึง  มีทักษะระดับ   น้อย 
 

       *ก าหนดการผ่านท่ีร้อยละ 60 หรือ 36 คะแนนขึ้นไป 
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