
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
ค ำน ำ 

 
 

การอ่านเป็นหัวใจของการศึกษาทุกระดับ และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
เร่ืองต่างๆ  การอ่านท่ีดีมีประสิทธิภาพ จะต้องอ่านแล้วจับใจความได้ สรุปสาระส าคัญของ
เร่ืองท่ีอ่านได้  แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญชุดนี้ จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี ๓   
เพ่ือเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ส าหรับน าไปใช้จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย ๕ 
รหัสวิชา ท ๒๓๑๐๑  ชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี ๓  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
พ.ศ.๒๕๕๑  มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้
ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน ตัวชี้วัด ม. ๓/๓  ระบุใจความ
ส าคัญและรายละเอียดของข้อมูลท่ีสนับสนุนจากเรื่องท่ีอ่าน  แบบฝึกทักษะการอ่าน 
จับใจความส าคัญ  รายวิชาภาษาไทย ๕  รหัสวิชา  ท ๒๓๑๐๑  หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑   
การอ่านจับใจความส าคัญ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  มีท้ังหมดจ านวน  ๕  เล่ม  ดังนี้ 
  เล่มท่ี ๑  พื้นฐานการอ่านจับใจความส าคัญ 

  เล่มท่ี ๒  สารพันข่าวสาร 

  เล่มท่ี ๓  นิทานสร้างเสริมคุณธรรม 

   เล่มท่ี ๔  บทความน าชีวิต 

  เล่มท่ี ๕  พินิจบทร้อยกรอง   

 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญชุดนี้  จะช่วย

พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียน และเป็นพื้นฐานของการอ่านในระดับ

ท่ีสูงขึ้น ต่อไป 

 

       ขวัญมณีพร   เชาว์สวัสดิ์ 

ก 



  
 

  ค ำช้ีแจง 
 

 

แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  วิชาภาษาไทย ๕ รหัสวิชา  ท ๒๓๑๐๑   
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑ การอ่านจับใจความส าคัญ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  เล่มท่ี ๑  พื้นฐาน
การอ่านจับใจความส าคัญ  มีท้ังหมด  ๔  แบบฝึก ดังนี้ 

แบบฝึกท่ี ๑  ความรูพ้ื้นฐานในการอ่านจับใจความส าคัญ 

  แบบฝึกที่ ๒  การวิเคราะห์ความหมายของค า  

  แบบฝึกท่ี ๓  วิธีการอ่านจับใจความส าคัญและการพิจารณาใจความรอง
  แบบฝึกท่ี ๔  การสรุปใจความส าคัญโดยการตั้งค าถาม   
 
 การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ เล่มท่ี ๑  พื้นฐานการอ่าน - 
จับใจความส าคัญ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  มีขั้นตอนการใช้ ดังนี้ 
 ๑. นักเรียนศึกษาวิธีการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ เล่มท่ี ๑   
ในค าชี้แจง 

 ๒. นักเรียนศึกษาท าความเข้าใจจุดประสงค์การเรียนรู้  ในแบบฝึกทักษะการอ่าน
จับใจความส าคัญ เล่มท่ี ๑  พื้นฐานการอ่านจับใจความส าคัญ    

๓. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  
๔. นักเรียนศึกษาใบความรู้ในแบบฝึกทักษะ  

 ๕. นักเรียนท ากิจกรรมในแบบฝึกทักษะ ท้ัง ๔  แบบฝึก 

 ๖. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 

 ๗. นักเรียนร่วมตรวจค าตอบกับเฉลยในภาคผนวก 

 ๘. ครูและนักเรียนร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียนจากการท ากิจกรรม
ในแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ เล่มท่ี ๑  พื้นฐานการอ่านจับใจความส าคัญ 
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สำรบัญ 
 

เร่ือง หน้ำ 
  

ค าน า ก 

ค าชี้แจง ข 

สารบัญ ค 

บทบาทครูผู้สอน จ 

บทบาทผู้เรียน ฉ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้/สาระการเรียนรู้ ช 

แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง  พื้นฐานการอ่านจับใจความส าคัญ ๑ 

ใบความรู้ท่ี ๑  ความรู้พื้นฐานในการอ่านจับใจความส าคัญ ๔ 

 แบบฝึกท่ี ๑  ความรู้พื้นฐานในการอ่านจับใจความส าคัญ  

 กิจกรรมท่ี ๑ ความหมายและจุดมุ่งหมายของการอ่าน 
                         จับใจความส าคัญ 

๗ 

 กิจกรรมท่ี ๒ ขั้นตอนการอ่านจับใจความส าคัญ ๘ 

 กิจกรรมท่ี ๓ สรุปองค์ความรู ้ ๙ 

ใบความรู้ท่ี ๒  การวิเคราะห์ความหมายของค า ๑๐ 

 แบบฝึกท่ี ๒ การวิเคราะห์ความหมายของค า  

 กิจกรรมท่ี ๑ ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ความหมายของค า ๑๕ 

 กิจกรรมท่ี ๒ ความหมายของค า ๑๖ 

 กิจกรรมท่ี ๓ วิเคราะห์ความหมายค า ๑๘ 

ใบความรู้ท่ี ๓  วิธีการอ่านจับใจความส าคัญและการพิจารณาใจความรอง ๒๑ 

  

  

ค 



  
 

         สำรบัญ (ต่อ) 

 

 

เร่ือง หน้ำ 

       แบบฝึกท่ี ๓ วิธีการอ่านจับใจความส าคัญและการพิจารณาใจความรอง  

กิจกรรมท่ี ๑ พิจารณาใจความส าคัญ ๒๖ 

กิจกรรมท่ี ๒ พิจารณาลักษณะใจความรอง ๒๙ 

กิจกรรมท่ี ๓ อ่านจับใจความส าคัญ ๓๑ 

ใบความรู้ท่ี ๔  การสรุปใจความส าคัญโดยการตั้งค าถาม ๓๖ 

         แบบฝึกท่ี ๔ สรุปใจความส าคัญโดยการตั้งค าถาม  

กิจกรรมท่ี ๑ การตอบค าถามแบบส้ันๆ ๓๘ 

กิจกรรมท่ี ๒ การสรุปใจความส าคัญโดยการตั้งค าถาม ๔๐ 

แบบทดสอบหลังเรียน เร่ือง  พ้ืนฐานการอ่านจับใจความส าคัญ ๔๔ 

เอกสารอ้างอิง ๔๗ 

ภาคผนวก  

เกณฑ์การให้คะแนนแบบฝึกทักษะ เล่มท่ี ๑ พื้นฐานการอ่านจับใจความส าคัญ ๔๙ 

แบบบันทึกคะแนนนักเรียน ๕๔ 
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บทบำทครผูู้สอน 

  

๑.  ผู้สอนศึกษาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ เล่มท่ี ๑ พื้นฐานการอ่าน

จับใจความส าคัญ ให้เข้าใจเพ่ือน าไปใช้สอนนักเรียนได้ 

 ๒. ด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ควบคู่

กับแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 

        ๒.๑ ชี้แจงรายละเอียด และขั้นตอนการใช้แบบฝึกทักษะใหน้ักเรียนเข้าใจ 

        ๒.๒ ควบคุม คอยดูแล และเป็นท่ีปรึกษา ให้แก่นักเรียนในการศึกษา และท า

กิจกรรมจากการใช้แบบฝึกทักษะ 

 ๓. บันทึกผลการใช้แบบฝึกทักษะ เช่น คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน 

คะแนนในการท ากิจกรรม และน าไปเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินระหว่างเรียนได้ 
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บทบำทนักเรียน 
 

 

 ๑. นักเรียนฟังค าชี้แจงจากครูผู้สอนในการใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อท าความเข้าใจ
ก่อนการอ่านเน้ือหาสาระและท ากิจกรรมต่าง ๆ รวมท้ังอ่านค าชี้แจงประกอบด้วย 

 ๒. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนลงมืออ่านเนื้อหาสาระและท ากิจกรรม 
ต่าง ๆ เพื่อทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ก่อนการศึกษาจากแบบฝึกทักษะ 

 ๓. อ่านเนื้อหาสาระและศึกษาแบบฝึกทักษะภายในเล่มนี้ให้จบ และท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ตามค าชี้แจงของครผูู้สอน 

 ๔. ท าแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือวัดความรู ้เร่ือง พื้นฐานการอ่านจับใจความส าคัญ 

 ๕. ระหว่างใช้งานแบบฝึก นักเรียนไม่ควรขีดเขียนข้อความใด ๆ ในแบบฝึกทักษะ 

 ๖. หากมีข้อสงสัย หรือไม่เข้าใจเนื้อหาสาระในแบบฝึกทักษะ ให้สอบถามครูผู้สอน
โดยตรง 
 

ฉ 



  
 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ ตัวชี้วัด 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้/สำระกำรเรียนรู ้

 

 
 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้   

 สำระที่ ๑  กำรอ่ำน 

  มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด 

เพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

  

ตัวชี้วัด  

ม. ๓/๒ ระบุความแตกต่างของค าท่ีมีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย 

ม. ๓/๓ ระบุใจความส าคัญและรายละเอียดของข้อมูลท่ีสนับสนุนจากเรื่องท่ีอ่าน 

 

จุดประสงค ์

๑. อธิบายความหมายของการอ่านจับใจความส าคัญได ้

๒. บอกจุดมุ่งหมายของการอ่านจับใจความส าคัญ 

  ๓.  บอกขั้นตอนการอ่านจับใจความส าคัญได้   

  ๔.  วิเคราะห์ความหมายของค าจากบริบทที่ก าหนดให้ได ้    

  ๕.  ระบใุจความส าคัญข้อความท่ีอ่านจากต าแหน่งในแต่ละย่อหน้าได ้

  ๖.  ระบลุักษณะของใจความรองจากข้อความท่ีอ่านได ้

  ๗.  สรุปใจความส าคัญข้อความท่ีอ่านโดยใช้หลักในการตั้งค าถาม (๕W๑H) 

 

 

ช 



  
 

สำระกำรเรียนรู้ 

๑. ความหมายของการอ่านจับใจความส าคัญ 

๒. จุดมุ่งหมายของการอ่านจับใจความส าคัญ 

๓. ขั้นตอนของการอ่านจับใจความส าคัญ 

๔. การวิเคราะห์ความหมายของค า 

๕. วิธีการอ่านจับใจความส าคัญและการพิจารณาใจความรอง 

๖. วิธีการสรุปใจความส าคัญข้อความท่ีอ่านโดยใช้หลักในการตั้งค าถาม (๕W๑H) 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
แบบฝึกทักษะกำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย   ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓   
เล่มที ่๑ พื้นฐำนกำรอำ่นจับใจควำมส ำคัญ 

 
ค ำชี้แจง    ๑. แบบทดสอบฉบับนี้ ทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่าน 

    จับใจความส าคัญ เล่มท่ี ๑ พื้นฐานการอ่านจับใจความส าคัญ  
    เป็นแบบทดสอบปรนัย จ านวน ๑๐ ข้อ ๑๐ คะแนน 

๒. ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  ทับตัวอักษร ก  ข  ค  หรือ ง หน้าค าตอบ 
    ท่ีถูกต้องเพียงค าตอบเดียว โดยใช้เวลา ๑๐  นาที 

 

๑. ข้อใดเป็นความหมายของการอ่านจับใจความ 
ก.  อ่านเพ่ือค้นคว้าหาความรู้ 
ข.  อ่านเพ่ือความบันเทิง จรรโลงใจ 
ค.  อ่านเพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ง.  อ่านเพื่อสรุปสาระส าคัญของเรื่อง 

 

๒.  ข้อใดกล่าวถึงใจความรองหรือพลความได้ถูกต้อง 
ก.  ประโยคหรือข้อความส าคัญของย่อหน้า   
ข.  ข้อความท่ีเป็นส่วนประกอบท่ีขยายใจความให้ชัดเจน 
ค.  ความคิดส าคัญหรือสาระส าคัญของเรื่องท่ีผู้เขียนต้องการส่ือ 
ง.  ข้อความท่ีเมื่อตัดออกแล้วจะท าให้เสียความหรือเนื้อความเปลี่ยนไป 

 

๓. ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการอ่านจับใจความส าคัญ 
ก.  เมื่ออ่านแล้วสามารถท่องจ าบทประพันธ์ได้ 
ข.  เมื่ออ่านแล้วสามารถสรุปหรือย่อเร่ืองท่ีอ่านได้ 
ค.  เมื่ออ่านแล้วสามารถบอกรายละเอียดของเรื่องราวท่ีอ่านได้ชัดเจน 
ง.  เมื่ออ่านแล้วสามารถคาดการณ์ และหาความจริง แสดงข้อคิดเห็นได ้

๑ 



  
 

๔. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนการอ่านจับใจความส าคัญ 
ก.  อ่านซ้ า    
ข.  อ่านผ่านๆ  
ค.  คัดลอกข้อความ 
ง.  แปลความหมายของค า 

 

๕. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของค าท่ีมีความหมายโดยตรง 

ก.  ค าท่ีใช้ในการสื่อสารทั่วไป   

ข.  ค าท่ีมีความหมายตรงตามอักษร  
ค.  ค าท่ีมีความหมายตามพจนานุกรมก าหนด 

ง.  ค าท่ีมีความหมายเช่ือมโยงจากสิ่งหนึ่งไปหาส่ิงหนึ่ง 
 

อ่ำนข้อควำมต่อไปนี้แล้วตอบค ำถำมข้อ ๗ – ๘ 
 

การท าลายสิ่งแวดล้อมนั้นกระทบถึงคนทุกคนไม่ว่าจนหรือรวย อยู่สลัม หรืออยู่
คฤหาสน์ อยู่ในโลกท่ีหนึ่งหรือท่ีสาม ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไร เงินอาจช่วยป้องกัน
คนรวยได้พ้นจากมลภาวะได้ชั่วคราว แต่ในระยะยาวแล้ว ผลจากการท าลายสิ่งแวดล้อม
ก็ต้องตกถึงคนมีเงินเท่ากับคนจน 
 

๖.  ประโยคใจความส าคัญอยู่ส่วนใดของย่อหน้า 
ก.  ตอนต้นของย่อหน้า  
ข.  ตอนท้ายของย่อหน้า 
ค.  ตอนกลางของย่อหน้า 
ง.  ตอนต้นและตอนท้ายของย่อหน้า 

 

๗. ใจความส าคัญของข้อความนี้คืออะไร 
ก.  อันตรายจากการท าลายสิ่งแวดล้อม 
ข.  การท าลายสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบถึงคนทุกคน 
ค.  ทุกคนต่างเกรงกลัวภัยจากการท าลายสิ่งแวดล้อม 
ง.  เงินช่วยป้องกันคนรวยให้พ้นจากมลภาวะได้ชั่วคราว 
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๘. ข้อความใดจัดเป็นใจความรองหรือพลความ 
ก.  อยู่สลัมหรืออยู่คฤหาสน์    
ข.  อยู่ในโลกท่ีหนึ่งหรือท่ีสาม 
ค.  ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไร   
ง.  ถูกทุกข้อ  

  

อ่ำนข้อควำมต่อไปนี้ใช้ตอบค ำถำมข้อ ๙ - ๑๐  
 

บนผืนผ้าใบสีขาวว่างเปล่านั้นก็เช่นกัน   ปลายพู่กันแต่งแต้มปาดป้ายสีสันลงไป 
จากความไม่มีอะไรเลย   ทีละครั้งทีละคราว   ก่อร่างสร้างรูปเป็นภาพป่าสีสวยสดงดงาม 
ท้ังภาพก็ก าเนิดเกิดมาจากฝีแปรงเล็กๆ ทีละเส้นทีละสาย  ความส าเร็จอันยิ่งใหญ่ท้ังปวง
มาจากองค์ประกอบเล็กๆ ท่ีมารวมกันเสมอ 
 

๙. ข้อใดคือประเด็นส าคัญของข้อความข้างต้น 
ก.  บนผืนผ้าใบสีขาวว่างเปล่า   
ข.  ปลายพู่ก่อร่างสร้างรูปเป็นภาพป่าสีสวยสดงดงาม 
ค.  ภาพก าเนิดเกิดมาจากฝีแปรงเล็กๆ ทีละเส้นทีละสาย 
ง.  ความส าเร็จอันยิ่งใหญ่ท้ังปวงมาจากองค์ประกอบเล็กๆ ท่ีมารวมกันเสมอ 

 

๑๐. ข้อใดคือลักษณะของใจความรองท่ีพบ 
ก.  การให้เหตุผลโดยยกข้อมูลมาอธิบายความ 
ข.  การยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้ง 
ค.  การอธิบายให้รายละเอียดหรือให้ค าจ ากัดความข้อความท่ีเป็นใจความ 
ง.  การเปรียบเทียบด้วยถ้อยค าท่ีเป็นส านวน  หรือยกเร่ืองราวเป็นอุทาหรณ์ 
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ใบควำมรู้ที่ ๑ 

เรื่อง พื้นฐำนกำรอ่ำนจบัใจควำมส ำคัญ 
 
 

 

ควำมหมำยกำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ 

กำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ หมายถึง  การอ่านท่ีมุ่งค้นหาสาระของเรื่อง ความคิด
ส าคัญของเรื่อง หรือของหนังสือแต่ละเล่ม ท่ีเป็นส่วนใจความส าคัญ และส่วนขยาย
ใจความส าคัญของเรื่อง 

ใจควำมส ำคัญ หมายถึง ใจความท่ีส าคัญ และเด่นท่ีสุดในย่อหน้า เป็นแก่นของ 
ย่อหน้าท่ีสามารถครอบคลุมเนื้อความในประโยคอื่นๆ ในย่อหน้านั้น หรือประโยคท่ี
สามารถเป็นหัวเรื่องของย่อหน้านั้นได้  ถ้าตัดเนื้อความของประโยคอื่นออกหมด  
หรือสามารถเป็นใจความหรือประโยคเดี่ยวๆ ได้ โดยไม่ต้องมีประโยคอื่นประกอบ  

ใจควำมรอง หรือ พลควำม หมายถึง ใจความ หรือประโยคท่ีช่วยขยายความ
ประโยคใจความส าคัญ เป็นใจความสนับสนุนใจความส าคัญให้ชัดเจนขึ้น อาจเป็นการ
อธิบายให้รายละเอียด  ให้ค าจ ากัดความ  ยกตัวอย่าง เปรียบเทียบ หรือแสดงเหตุผล  
อย่างถี่ถ้วน เพื่อสนับสนุนความคิด ส่วนท่ีมิใช่ใจความส าคัญ และมิใช่ใจความรองแต่ช่วย
ขยายความให้มากขึ้น คือรายละเอียด 

 

จุดมุ่งหมำยของกำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ 
๑. สามารถบอกรายละเอียดของเร่ืองราวที่อ่านได้อย่างชัดเจน 
๒. สามารถปฏิบัติตามค าส่ังและค าแนะน าได้ 
๓. เพ่ือฝึกการอ่านเร็วและสามารถตอบค าถามได้ถูกต้อง 
๔. สามารถสรุป หรือย่อเรื่องท่ีอ่านได้ 
๕. อ่านแล้วสามารถคาดการณ์ และหาความจริง แสดงข้อคิดเห็นได้ 
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 ในการอ่านใดๆ ก็ตาม จุดมุ่งหมายก็เพื่อจับใจความของข้อความท่ีได้อ่าน  ดังนั้น 
ถ้ารู้จักสังเกตประโยคท่ีเป็นใจความส าคัญของข้อความแต่ละข้อความ   และรู้จัก 
แยกใจความหลักออกจากใจความรองได้  ก็จะท าให้เราเข้าใจในสิ่งท่ีอ่านได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว 
 

ขั้นตอนของกำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ 
การอ่านจับใจความส าคัญ ให้เข้าใจง่ายและรวดเร็ว ผู้อ่านควรมีแนวทางและ

ขั้นตอนพื้นฐาน ดังนี้ 
๑. ส ารวจส่วนประกอบของหนังสือ  เช่น  ชื่อเรื่อง  ค าน า  สารบัญ ฯลฯ  

เพราะส่วนประกอบของหนังสือจะท าให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องหรือหนังสือท่ีอ่าน 
ได้กว้างขวางและรวดเร็ว 

๒. ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านเพ่ือเป็นแนวทางใช้ก าหนดวิธีอ่านให้เหมาะสม  
๓. อ่านเร่ืองราวอย่างคร่าวๆ พอเข้าใจและเก็บใจความส าคัญ ของแต่ละย่อหน้า  
๔. มีทักษะในการใช้ภาษา สามารถเข้าใจความหมายของค าศัพท์ต่าง  ๆ มี

ประสบการณ์หรือภูมิหลังเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน มีความเข้าใจลักษณะของหนังสือ 
เพราะหนังสือแต่ละประเภทมีรูปแบบการแต่งและเป้าหมายของเร่ืองท่ีแตกต่างกัน 

๕. อ่านเรื่องราวและพิจารณาความหมายของค าศัพท์ โดยใช้ความสามารถในด้าน
การแปลความหมายของค า ประโยค และข้อความต่างๆ อย่างถูกต้องรวดเร็ว  

๖. พยายามเก็บความของแต่ละคน  เมื่ออ่านจบตอนหนึ่ งแล้ว  โดยรู้จัก 
แยกใจความส าคัญและใจความท่ีน ามาประกอบในแต่ละข้อความออกจากกันให้ได้ 

๗. จับใจความหรือหาค าตอบได้รวดเร็วขึ้น โดยจับใจความให้ได้ว่า ใคร ท า อะไร 
ท่ีไหน เมื่อไร อย่างไร แล้วน ามาสรุปเป็นใจความส าคัญด้วยส านวนของตนเองเพื่อให้เกิด
ความสละสลวย 

ดังนั้น ถ้ารู้จักสังเกตประโยคท่ีเป็นใจความส าคัญของข้อความแต่ละข้อความ  
และรู้จักแยกใจความหลักออกจากใจความรองได้ ก็จะท าให้เราเข้าใจในสิ่งท่ีอ่านได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว 
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สรุปกำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ  หมำยถึง  การอ่านท่ีต้องการแยกแยะเร่ืองท่ีอ่าน

ให้ได้ว่าส่วนใดเป็นใจความหรือข้อความท่ีส าคัญท่ีสุด และส่วนใดเป็นข้อความประกอบ 
จุดมุ่งหมายก็เพื่อจับใจความของข้อความท่ีได้อ่าน การจับใจความจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจ 
ว่าผู้ เขียนต้องการสื่ออะไรอย่างถูกต้อง  โดยผู้อ่านต้องใช้ความสามารถทางภาษา
ประสบการณ์หรือภูมิหลังในด้านการแปลความหมายของค า ข้อความ เพื่อจับใจความ  
ได้รวดเร็วขึ้น 
 
สรุปขั้นตอนกำรอ่ำนเพื่อจับใจควำมส ำคัญ มีดังนี ้
 

๑. ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจน  
๒. อ่านเร่ืองราว แปลความหมายของค า ประโยค และข้อความต่างๆ 
๓. อ่านเร่ืองราวอย่างคร่าวๆ ใหเ้ข้าใจและเก็บใจความส าคัญ ของแต่ละย่อหน้า  
๔. อ่านเนื้อเรื่องท้ังหมด และจับประเด็นส าคัญ โดยรู้จักแยกใจความส าคัญและ

ใจความท่ีน ามาประกอบในแต่ละข้อความออกจากกันให้ได้ 
๕. เมื่ออ่านจบให้ตั้งค าถามตนเองว่า เรื่องท่ีอ่าน มีใคร ท าอะไร ท่ีไหน เมื่อไหร่ 

อย่างไร  
๖. น าสิ่งท่ีสรุปได้มาเรียบเรียงใจความส าคัญใหม่ด้วยส านวนของตนเองเพื่อให้เกิด

ความสละสลวย 
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แบบฝึกท่ี ๑ ควำมรู้พื้นฐำนกำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ 
กิจกรรมที่ ๑ ควำมหมำยและจุดมุ่งหมำย 

ของกำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ 
 

 
ค ำชี้แจง   ให้นักเรียนท าเครื่องหมายถูก  หน้าข้อความท่ีถูกและท า เคร่ืองหมายผิด   
              หน้าข้อความท่ีผิด  (๑๐ คะแนน)    
 
              ๑ . ใจความส าคัญเป็นแก่นของย่อหน้าท่ีสามารถครอบคลุมเนื้อความ 
                  ในประโยคอื่นๆ ในย่อหน้านั้น 
              ๒. ใจความส าคัญไม่สามารถเป็นประโยคเดี่ยวๆ ได้ ต้องมีประโยคอื่นประกอบ 
              ๓. ใจความรอง หรือ พลความ ประโยคท่ีช่วยขยายความประโยคใจความ  
                  ส าคัญ เป็นใจความสนับสนุนใจความส าคัญให้ชัดเจนขึ้น 
              ๔. ใจความส าคัญเป็นข้อความท่ีท าหน้าท่ีคลุมใจความของข้อความอื่นๆ  
                  ในตอนนั้นๆ ข้อความนอกนั้นเป็นเพียงส่วนขยายใจความส าคัญเท่านั้น 
              ๕. ใจความส าคัญส่วนมากมีลักษณะเป็นประโยค ปรากฏอยู่ในส่วนต้นหรือ 
                 ส่วนท้ายของย่อหน้า 
              ๖. ถ้ารู้จักสังเกตประโยคท่ีเป็นใจความส าคัญของข้อความแต่ละข้อความและ 
                 รู้จักแยกใจความหลักออกจากใจความรองได้ ก็จะท าให้เราเข้าใจในสิ่งท่ีอ่าน 
                 ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
             ๗. ขณะอ่านจับใจความส าคัญไม่ควรพะวงอยู่กับเรื่องหลักภาษาหรือเรื่องราว 
                 อื่นๆ ท่ีไม่อยู่ในความต้องการ 
              ๘. ขั้นตอนสุดท้ายของการอ่านเพื่อจับใจความส าคัญคือการตอบค าถาม 
                 เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ 
              ๙. การอ่านจับใจความส าคัญไม่จ าเป็นต้องเข้าใจความหมายของศัพท์ท่ีปรากฏ 
              ๑๐. การอ่านจับใจความส าคัญจ าเป็นต้องส ารวจส่วนประกอบของหนังสือ เช่น  
                    ชื่อเรื่อง ค าน า สารบัญ ฯลฯ  

๗ 



  
 

แบบฝึกท่ี ๑ ควำมรู้พื้นฐำนกำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ 

กิจกรรมที่ ๒  ขั้นตอนกำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ 
 

 
ค ำชี้แจง      เรียงล าดับโดยเขียนเติมตัวเลข ๑ – ๖  ลงในดาวหน้าข้อความให้ถูกต้อง 
ตามขั้นตอนวิธีการอ่านจับใจความส าคัญ (๖ คะแนน)  
 

 
ก. อ่านเร่ืองใหเ้ข้าใจ 

 

 
ข. จับใจความให้ได้ว่า ใคร ท า อะไร ท่ีไหน เมื่อไร อย่างไร 

 

 
ค. แยกใจความส าคัญและใจความท่ีน ามาประกอบในแต่ละ

ข้อความออกจากกัน 

 
ง. แปลความหมายของค า ประโยค และข้อความต่างๆ 

 
 

จ.  ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่าน ก าหนดวิธีอ่านอย่างเหมาะสม 
 

 
   ฉ. สรุปเป็นใจความส าคัญด้วยส านวนของตนเอง  
 
 

 
 
 
 

....... 

 

....... 

 

....... 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

๘ 



  
 

แบบฝึกท่ี ๑ ควำมรู้พื้นฐำนกำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ 
กิจกรรมที่ ๓ สรุปองคค์วำมรู้ 

 
ค ำชี้แจง   จากการศึกษาใบความรู้ท่ี ๑ ให้นักเรียนสรุปความรูพ้ื้นฐานการอ่านจับใจความ 

  ส าคัญ โดยจัดท าแผนภาพความคิดต่อไปนี้ให้สมบูรณ์  (๒๐ คะแนน) 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควำมรู้พื้นฐำนกำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ 
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ใบควำมรู้ที่  ๒ 

เรื่อง  กำรวเิครำะห์ควำมหมำยของค ำ 

 
 

 การอ่านจับใจความจากสื่อ  เช่น  การอ่านข่าว  บทความจากหนังสื อพิมพ์  
หรือการอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้ต่าง ๆ   จากนิตยสาร  วารสาร  การอ่านแบบนี้เราต้อง
อ่านแล้วจับประเด็นส าคัญหรือความคิดหลัก  ความนัยท่ีแฝงไว้ในเรื่องต่าง ๆ  ท่ีเราอ่าน 
ให้ได้   เพื่อเราจะได้ เข้าใจสิ่ งท่ีอ่านได้อย่างครบถ้วน  เนื่องด้วยค าบางค า แม้จะมี
ความหมายโดยตรงอยู่แล้ว แต่ก็ยังสามารถน ามาใช้ในความหมายใหม่ได้ ฉะนั้นจะต้องดู
จากค าอื่นๆ ในประโยคประกอบด้วย 

ค าในภาษาไทย มีค าเป็นจ านวนมากท่ีมีท้ังความหมายโดยตรงและความหมาย
โดยนัย ค าค านั้นหากปรากฏตามล าพัง จะไม่สามารถบอกได้ว่าใช้ความหมายโดยตรง  
หรือใช้ความหมายโดยนัย ค าค านั้นหากปรากฏร่วมกับค าอื่นเป็นข้อความจะช่วยให้เข้าใจ
ความหมายได้  ดังนั้นจึงควรฝึกพิจารณาความหมายของค าจากข้อความท่ีแวดล้อมอยู่นั้น 

 ดังนั้น การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ  ต้องท าความเข้าใจกับความหมายของ
ถ้อยค าท่ีใช้ประกอบด้วยถ้อยค าได้แก่  ค าท่ีมีความหมายโดยตรง   และค าท่ีมีความหมาย
โดยนัย   ซึ่งผู้รับสารจะต้องเข้าใจความหมายให้ถูกต้องจากข้อความท่ีแวดล้อม หรือท่ี
เรียกว่า  บริบท  ค าท่ีมีความหมายโดยตรงจะสามารถค้นหาความหมายได้จากพจนานุกรม
เป็นความหมายเฉพาะค า ไม่กว้างขวางเหมือนค าท่ีมีความหมายโดยนัย อันเกิดจาก
ความรู้สึกนึกคิดได้ 
 
กำรบอกควำมแตกต่ำงของค ำที่มีควำมหมำยโดยตรงและควำมหมำยโดยนยั 

ค ำที่ควำมหมำยโดยตรง คือ ค าท่ีมีความหมายตรงตามเนื้อความหรือความหมาย 
ท่ีปรากฏ ในพจนานุกรม เป็นค าท่ีใชท่ั้ว ๆ ไปท้ังการพูดและการเขียน  

ค ำที่มีควำมหมำยโดยนัย คือ ค าท่ีมีความหมายแฝงอยู่  เป็นความหมายในเชิง
เปรียบเทียบไม่ได้แปลความหมายตรงตามรูปค า   ค าท่ีมีความหมายโดยนัยมักเป็นค าท่ี
แสดงความคิดหรือความรู้สึกที่ลึกซึ้งมากกว่าค าท่ีมีความหมายโดยตรง 

๑๐ 



  
 

ตัวอย่ำงกำรแปลควำมหมำย  
 

ข้อควำม ควำมหมำยโดยตรง ควำมหมำยโดยนัย 
ผักชีโรยหน้ำ ผักชนิดกลิ่นหอมนิยมน ามาแต่ง

อาหาร 
ผู้ท่ีชอบท าอะไรความดีเพียง 
ผิวเผิน 

ใต้ดิน สิ่งท่ีวางหรืออาศัยอยู่ต่ าลงไปในดิน ไม่เปิดเผยไม่ถูกกฎหมาย 
สวมหน้ำกำก การน าส่ิงอื่นมาปิดบังใบหน้า แสดงท่าท่ีให้เข้าใจผิด 
ถือหำง อาการก าลังจับ ยก หยิบ การเข้าข้าง สนับสนุน 
นอกคอก อาการที่ก าลังอยู่ด้านนอก ประพฤตินอกลู่นอกทาง 
เก้ำอี ้ ท่ีส าหรับนั่ง มีขา ต าแหน่ง 
เพชร ชื่อแก้วท่ีแข็งท่ีสุดและมีน้ าแวววาว

กว่าพลอยอื่นๆ 
บุคคลท่ีมีคุณค่า 

 
ตัวอย่ำงกำรใช้ค ำที่มีควำมหมำยโดยตรง - ควำมหมำยโดยนัยในประโยค 

 

ผักชีโรยหน้ำ 
โดยตรง อำหำรจำนนี้ดูดีน่ำทำนเมื่อเรำน ำผักชีโรยหน้ำลงไป  

โดยนัย บางโรงเรียนเวลามีคนมาตรวจก็จะปรับปรุงโรงเรียนแบบ 
ผักชีโรยหน้ำเพ่ือหวังรางวัลโรงเรียนดีเด่น 

เก้ำอี ้
โดยตรง นักเรียนช่วยกันจัดเก้ำอี้ในห้องเรียน 

โดยนัย ส.ส.ก าลังแย่งเก้ำอีก้ัน 

ดำว 
โดยตรง เราจะเห็นดำวเด่นชัดเจนในคืนเดือนมืด 
โดยนัย มะลิตาเป็นดำวเด่นในการประกวดเชียร์ลีดเดอร์ 

เพชร 
โดยตรง ผู้หญิงชอบเครื่องเพชร 
โดยนัย ขุนช้างขุนแผนเป็นเพชรเม็ดงามประดับวงการวรรณกรรมไทย 

กล้วย 
โดยตรง ฉันชอบกินกล้วยสุก  
โดยนัย โธ่เอ๊ย! ของกล้วยๆ แค่นี้ก็ท าไม่ได้ 

 
 

๑๑ 



  
 

กำรพิจำรณำควำมหมำยของค ำ มีหลักในกำรพิจำรณำ ดังนี้ 
๑)  พิจารณาความหมายตามท่ีพจนานุกรมก าหนด 
๒)  พิจารณาความหมายจากส านวนโวหาร 
๓)  พิจารณาความหมายจากบริบท 
๔)  พิจารณาความหมายจากน้ าเสียงและสีหน้าประกอบ 

 
  ตัวอย่ำงกำรใช้ค ำที่มีควำมหมำยโดยตรง-ควำมหมำยโดยนัยในเนื้อควำม 
  

ตัวอย่ำงที่ ๑ 
 

ในลักษณะนั้นว่าปัจจามิตร    มาตั้งติดดาหากรุงใหญ่ 
จงเร่งรีบร้ีพลสกลไกร                     ไปช่วยชิงชัยให้ทันที 
ถึงไม่เลี้ยงบุษบาเห็นว่าชั่ว           แต่เขารู้อยู่ว่าตัวนั้นเป็นพี่ 
อันองค์ท้าวดาหาธิบดี                 นั้นมิใช่อาหรือว่าไร 
มาตรแม้นเสียเมืองดาหา            จะพลอยอายขายหน้าหรือหาไม่ 
ซึ่งเกิดศึกสาเหตุเภทภัย           ก็เพราะใครท าความไว้งำมพักตร์ 
ครั้งหนึ่งก็ให้เสียวาจา             อายชาวดาหาอาณาจักร 
ครั้งนี้เร่งคิดดูจงนัก                จะซ้ าให้เสียศักดิ์ก็ตามที 
แม้มิยกพลไกลไปช่วย              เราม้วยก็อย่ามาดูผี 
อย่าดูทั้งเปลวอัคคี                   แต่นี้ขาดกันจนบรรลัย 

          (อิเหนา) 
 

จากตัวอย่างเรื่อง   อิเหนา  ตอน   ตอนศึกกะหมังกุหนิง ซึ่งฝ่ายดะหมังเมือง
กุเรปันถือหนังสือของท้าวกุเรปันไปถึงเมืองหมันหยา และน าจดหมายไปส่งให้อิเหนา  
มีการใช้ความหมายโดยนัย ได้แก่ เลี้ยง, งามพักตร์ และ ดูผี    ซึ่งการเปรียบเทียบ
ความหมายของค าว่า  “เลี้ยง”  หมายถึง  แต่งงานอยู่ดูแลเป็นคู่ครอง   ความหมายของ
ค าว่า “งามพักตร์” หมายถึง ท าเร่ืองน่าอับอาย อัปยศอดสู เอาไว้ และ ความหมายของค า
ว่า “ดูผี” หมายถึง ศพของพ่อ ท่ีต้องตายในสนามรบ  

๑๒ 



  
 

ตัวอย่ำงที่ ๒ 
 

สำวใช้คนใหม่ 
        กาญจนา   นาคนันทน์ 
  “น่าเสียดายที่เธอเป็นเพียงสาวใช้”   เขาคิดต่อไป 
  “แต่เธอช่างเป็นสาวใช้ท่ีฉลาดเฉลียวเกินธรรมดาเหลือเกิน  น่าอัศจรรย์ท่ี
จะพยายามจะเป็นนักประพันธ์ให้ได้   ถ้าเป็นเองไม่ได้...เพียงต าแหน่งภรรยานักประพันธ์
เธอจะพอใจไหม” 
  “กุหลาบแดงบนโต๊ะนั่น  หมายความว่ากะไร  เธอจะรู้บ้างไหมหนอ   
แต่ท่าทางไม่บอกเลยว่า   เธอเข้าใจความหมายของมัน   เราสิ   บ้าไปคนเดียว” 
  “...ถ้าเราเป็นคนโง่ ๆ   ไม่เข้าใจค าพูดท่าทีของเขาก็จะดี   คงท าให้เรา
ท าท่าสนิทยิ่งขึ้น   แต่นี่มันรู้เสียแล้ว   จะแกล้งท าเป็นไม่รู้   จะไก๋ไปได้นานสักเท่าไหร่” 
  “เร็วเหลือเกิน  เราเพิ่งเผชิญหน้ากันเพียงเจ็ดวัน”   เธอร าพึงพลางมองไป
ทางตึกสีชมพู   “แต่นั่นแหละถ้าคนจะรักกันจริง ๆ   เพียงแลเห็นครั้งแรก   เราก็รู้ว่าคน
คนนี้เป็นของเรา   ท าไมจึงช่างเข้าใจกันได้ง่ายดายนักก็ไม่ทราบ” 
  เธอก้มลงดม  “กุหลำบแดงแจ้งรัก” แล้วก็นึกถึงเขาต่อไปอย่างไม่รู้จบสิ้น 
 
  จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า   ค าว่า  “กุหลาบแดง”   นอกจากจะหมายถึง  
ดอกไม้ชนิดหนึ่งท่ีเรียกชื่อว่า  ดอกกุหลาบมีสีแดง  แต่ความหมายโดยนัยท่ียกมานี้  
หมายถึง  ความรักระหว่างหญิงและชายท่ีมีต่อกัน 

 

 

 

 

 

 

๑๓ 



  
 

สรุปควำมรู้กำรวิเครำะห์ควำมหมำยของค ำ 
 
 การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ   ต้องท าความเข้าใจกับความหมายของถ้อยค า 
ท่ีใช้ประกอบด้วย   ถ้อยค าได้แก่   ค าท่ีมีความหมายโดยตรง   และค าท่ีมีความหมาย
โดยนัย  ซึ่งผู้รับสารจะต้องเข้าใจความหมายให้ถูกต้องจากข้อความท่ีแวดล้อม หรือท่ี
เรียกว่า  บริบท   ค าท่ีมีความหมายโดยตรงจะสามารถค้นหาความหมายได้จาก
พจนานุกรมเป็นความหมายเฉพาะค า ไม่กว้างขวางเหมือนค าท่ีมีความหมายโดยนัย   
อันเกิดจากความรู้สึกนึกคิดได้  เช่นค าว่า  กา และหงส์  นอกจากความหมายตรงตาม
พจนานุกรม  หมายถึง  สัตว์ปีกชนิดหนึ่งท่ีบินได้  แต่ความหมายโดยนัย  ค าว่า  กา   
หมายถึง   ผู้มีสกุลต่ า   และค าว่า  หงส์  หมายถึง   ผู้มีสกุลสูง เป็นต้น 
 
 (สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.). (๒๕๕๘). หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ม.๓) 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๔ 

นัย : ตีควำมตำมบริบท 
 

วิเครำะห์ควำมหมำยค ำ
ตำมบริบทนะจ๊ะ 

 

ตรง : ตรงตำมพจนำนุกรม 
 



  
 

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_______ 
 

ควำมแตกต่ำงของค ำที่มี
ควำมหมำยโดยตรงและ

ควำมหมำยโดยนัย 

________________________
________________________
________________________
________________________ 
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
_____________________ 
 

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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กำรวิเครำะห์

ควำมหมำยของค ำ 

แบบฝึกที่ ๒ กำรวิเครำะห์ควำมหมำยของค ำ 

กิจกรรมที่ ๑ ควำมรู้เรือ่งกำรวิเครำะห์ควำมหมำยของค ำ 

  
ค ำชี้แจง    จากการศึกษาใบความรู้ท่ี ๒ ให้นักเรียนสรุปความรู้เรื่องการวิเคราะห์
ความหมายของค า โดยจัดท าแผนภาพความคิดต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ (๒๐ คะแนน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักกำรพิจำรณำ 
ควำมหมำยของค ำ 

๑๕ 



  
 

แบบฝึกที่ ๒ กำรวิเครำะห์ควำมหมำยของค ำ 

กิจกรรมที่ ๒ ควำมหมำยของค ำ 

 
ค ำชี้แจง    อ่านประโยคต่อไปนี้ พิจารณาค าตัวหนาท่ีขีดเส้นใต้ แล้วปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
๑. เขียนตอบความหมายของค า   ๒. วิเคราะห์ว่าเป็นค าท่ีความหมายนัยตรงหรือ
ความหมายโดยนัย  โดยท าเครื่องหมาย    ลงไปในช่องท่ีตรงกับค าตอบท่ีนักเรียน
เลือก  (ข้อละ ๒ คะแนน รวม ๒๐ คะแนน) 

 

ข้อ ข้อควำม 
ควำมหมำย

โดยตรง 
ควำมหมำย

โดยนัย 

๑ เพชรเป็นอัญมณีท่ีมีค่ามากที่สุดและมีราคาแพง   

 หมายถึง ____________________________________________________ 

๒ กระโปรงตัวนี้สวยเตะตำฉันจริงๆ   

 หมายถึง ____________________________________________________ 

๓ ปัจจุบันนี้ไม่มีนักเขียนไส้แห้งประดับวงการ
วรรณกรรมแล้ว 

  

 หมายถึง ____________________________________________________ 

๔ ไม้กฤษณาจัดเป็นไม้เนื้อหอมท่ีมีคุณค่า  
ทางเศรษฐกิจมาก 

  

 หมายถึง ____________________________________________________ 

๕ เธอเป็นดำวประจ าโรงเรียนท่ีสวยและฉลาด 
มากๆ เลย 

  

 หมายถึง ____________________________________________________ 

 

๑๖ 



  
 

ข้อ ข้อควำม 
ควำมหมำย

โดยตรง 
ควำมหมำย

โดยนัย 

๖ นิติพลกลายเป็นเด็กเลี้ยงแกะในสายตาเพ่ือนๆ   

 หมายถึง ____________________________________________________ 

๗ สุนีย์และสุชาติมักจะสวมหน้ำกำกเข้าหากันเสมอ   

 หมายถึง ____________________________________________________ 

๘ รายการ The Mark Singer  ให้นักร้องสวม
หน้ำกำกร้องเพลง 

  

 หมายถึง ____________________________________________________ 

๙ น้ ามะนาวร้านนี้เปรีย้วจนเข็ดฟันไปหลายวันเลย   

 หมายถึง ____________________________________________________ 

๑๐ แม่ค้าคนนีเ้ค็มมาก ลูกค้าซื้อของตั้งหลายพันไม่ลด 
สักแดงเลย 

  

 หมายถึง ____________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๗ 



  
 

 

แบบฝึกที่ ๒ กำรวิเครำะห์ควำมหมำยของค ำ 

กิจกรรมที่ ๒ วิเครำะหค์วำมหมำยของค ำ 
 
ค ำชี้แจง     ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว  โดยท าเครื่องหมาย 
      กากบาท    ลงหน้าค าตอบที่ถูกต้อง  (๑๐ คะแนน) 
 

๑. ข้อใดมีค าท่ีมีความหมายโดยนัย 
ก. น้องเดินไปเตะแก้วแตก 
ข. ถ้าพูดมากระวังจะถูกเตะ 
ค. เส้ือตัวนี้สีสวยเตะตาฉันจริงๆ 
ง. เขาซ้อมเตะฟุตบอลท่ีจุดโทษ 

 
๒. ค าท่ีมีความหมายโดยนัยท่ีพิมพ์ตัวหนาในประโยคต่อไปนี้ มีความหมายตรงกับข้อใด      
    “นายเด๋อพูดจ้ีเส้นดีจัง” 

ก. ท าให้จักจี้ 
ข. ท าให้ขบขัน 
ค. ท าให้ตื่นเต้น 
ง. ท าใหห้ายเมื่อย 

 
๓. ข้อใดมีความหมายโดยตรง  

ก. นิพนธย์กกล่องนมขึ้นวางบนรถบรรทุก 
ข. ฟ้าสั่งยอมยกธงขำวไม่ออกมาสู้อีกต่อไป  
ค. ยุทธชอบยกเมฆโดยกุเรื่องขึ้นมาเองเสมอ  
ง. ขโมยยกเค้ำบ้านเศรษฐีใหม่ได้ทรัพย์สินไปจ านวนมาก 

 
 

๑๘ 



  
 

๔. ข้อใดไม่มีค าท่ีมีความหมายโดยนัย  
ก. ประธานนักเรียนถูกรุมกินโต๊ะในท่ีประชุม 
ข. นักเรียนสองคนนี้ดูท่าทางไม่กินเส้นกันเลย  
ค. เขาขับรถกินทาง จึงถูกรถท่ีวิ่งสวนทางมาเฉี่ยวชน  
ง. ครูสั่งให้นักเรียนทุกคนกินอาหารเช้ามาให้เรียบร้อย 

 

๕. ข้อใดสื่อความหมายนัยตรงหรือความหมายโดยตรง 
ก. บรรดาเพื่อน ๆ มักมาล้มทับเขา ท าให้เขาไม่สามารถตั้งตัวได ้
ข. เรือล านี้ขึ้นคานแล้ว เพราะเจ้าของใช้เรือท่ีเพ่ิงต่อมาใหม่แทน 
ค. การแต่งงานควรเข้าตามตรอกออกตามประตูน่าจะเหมาะสมกว่า 
ง. งานช้างสุรินทร์นี้เป็นงานช้างจริง ๆ มีช้างจ านวนมากและคนชมก็มาก 

 

๖. ข้อใดใช้ในความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย  
ก. ไม้ตัด ไม้ดอก  
ข. ไม้นวม  ไม้แข็ง  
ค. ไม้คาน ไม้กวาด 
ง. ไม้บรรทัด ไม้หอม  

 

๗. “ส าหรับร้านหนังสือยักษ์ใหญ่ขวัญใจนักเรียนอย่างศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ ก็คอบรับ
นโยบายนี้มาตลอด โดยทุกปีจะมีกระเช้าหนังสือท่ีน าหนังสือทรงคุณค่าหลากหลายเล่ม
บรรจุลงกระเช้าของขวัญให้ผู้รักการอ่านได้เลือกสรร ซึ่งในปีท่ีผ่านมาทางศูนย์ได้แบ่ง
ของขวัญเป็นหลายชุด เพ่ือให้สามารถเลือกเป็นของขวัญได้ถูกใจทุกเพศทุกวัย”  
ค าว่า “ยักษ์ใหญ”่ หมายถึง  

ก. ใหญ่เท่ากับยักษ์ 
ข. ยักษ์ตัวใหญ่ 
ค. ยิ่งใหญ่ ใหญ่โต และมีชื่อเสียงโด่งดัง 
ง. อมนุษย์พวกหนึ่ง ถือกันว่ามีรูปร่างใหญ่โตน่ากลัว 

 
  

๑๙ 



  
 

๘. จากบทความข้อใดเป็นค าท่ีมีความหมายโดยนัย  
ก. ขวัญใจ   
ข. ตอบรับ  
ค. ทรงคุณค่า 
ง. รักการอ่าน  

 
๙. อย่าเอื้อมเด็ดดอกฟ้ำ มาถนอม 
สูงสุดมือมักตรอม  อกไข ้
ฉุกใจได้คิดสิการแล้ว  ดั่งดวงแก้วตกต้องแผ่นผา 
โอ้ว่าดวงใจอยู่ไกลลิบ  เหลือจะหยิบมาชมภิรมย์สันต์   
ค าว่า “ดอกฟ้า” หมายถึง  

ก. หญิงอันเป็นท่ีรัก 
ข. ดอกไม้ท่ีอยู่บนฟ้า 
ค. หญิงผู้ร่ ารวยเงินทอง 
ง. หญิงผู้สูงส่งด้วยเกียรติและฐานะ 

 
๑๐. จากบทร้อยกรองข้อใดเป็นค าท่ีมีความหมายโดยนัย ทุกค า 

ก. ดวงแก้ว ดวงใจ 
ข. ดอกฟ้า  แผ่นผา 
ค. สุดมือ  ฉุกใจ 
ง. ดวงใจ  ภิรมย์สันต์ 

 
 
 

 

 

 

 

๒๐ 



  
 

 

ใบควำมรู้ที่  ๓ 

เรื่อง  วธิีกำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญและกำรพิจำรณำใจควำมรอง 

 
   

        วิธกีำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ 
  

          วิธีการอ่านจับใจความมีหลายอย่าง ขึ้นอยู่กับความชอบว่าอย่างไร เช่น การขีด -
เส้นใต้ การใช้สีต่างๆ กัน แสดงความส าคัญมากน้อยของข้อความ การบันทึกย่อเป็นส่วน
หนึ่งของการอ่านจับใจความส าคัญท่ีดี แต่ผู้ท่ีย่อควรย่อด้วยส านวนภาษาและส านวนของ
ตนเองไม่ควรย่อด้วยการตัดเอาข้อความส าคัญมาเรียงต่อกัน เพราะอาจท าให้ผู้อ่านพลาด
สาระส าคัญบางตอนไปอันเป็นเหตุให้การตีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้  วิธีจับใจความ
ส าคัญมีหลักดังนี้ 
          ๑. พิจารณาทีละย่อหน้า หาประโยคใจความส าคัญของแต่ละย่อหน้า 
          ๒. ตัดส่วนท่ีเป็นรายละเอียดออกได้ เช่น ตัวอย่าง ส านวนโวหาร อุปมาอุปไมย 
ตัวเลข สถิติ ตลอดจนค าถามหรือค าพูดของผู้เขียนซึ่งเป็นส่วนขยายใจความส าคัญ 
          ๓. สรุปใจความส าคัญด้วยส านวนภาษาของตนเอง 
  

  

      กำรพิจำรณำต ำแหน่งใจควำมส ำคัญ 
 

          ใจความส าคัญของข้อความในแต่ละย่อหน้าจะปรากฏดังนี้ 
                   ๑.   ประโยคใจความส าคัญอยู่ตอนต้นของย่อหน้า 
                   ๒.   ประโยคใจความส าคัญอยู่ตอนกลางของย่อหน้า 
                   ๓.   ประโยคใจความส าคัญอยู่ตอนท้ายของย่อหน้า 
                   ๔.   ประโยคใจความส าคัญอยู่ตอนต้นและตอนท้ายของย่อหน้า 
                   ๕.   ผู้อ่านสรุปขึ้นเอง จากการอ่านท้ังย่อหน้า(ในกรณีใจความส าคัญหรือ
ความคิดส าคัญอาจอยู่รวมในความคิดย่อย ๆ โดยไม่มีความคิดที่เป็นประโยคหลัก 
 

๒๑ 



  
 

         ตัวอย่ำงใจควำมส ำคัญของเรื่องในแต่ละย่อหน้ำ 
 

ใจควำมส ำคัญอยู่ตอนต้นย่อหน้ำ 

             ควำมสมบูรณ์ของชีวิตมำจำกควำมเข้ำใจชีวิตเป็นพื้นฐำน คือ เข้าใจธรรมชาติ 
เข้าใจความเป็นมนุษย์ และความสัมพันธ์ท่ีเกื้อกูลกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์
กับธรรมชาติ มีความรัก ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติอย่างจริงใจ 

 

ใจควำมส ำคัญอยู่ตอนท้ำยย่อหน้ำ 

              ความเครียดท าให้เพ่ิมฮอร์โมนอะดรีนาลีนในเลือดท าให้หัวใจเต้นเร็ว  เส้นเลือด
บีบตัว กล้ามเนื้อเขม็งตึง ระบบย่อยอาหารผิดปกติเกิดอาการปวดหัว ปวดท้อง ใจสั่น 
แข้งขาอ่อนแรง  ควำมเครียดจึงเป็นตัวกำรให้แก่เร็ว 

 

ใจควำมส ำคัญอยู่ตอนกลำงย่อหน้ำ 

          โดยท่ัวไปผักท่ีขายตามท้องตลาดส่วนใหญ่เกษตรกรมักใช้สารก าจัดศัตรูพืช  
หากไม่มีความรอบคอบในการใช้ จะท าให้เกิดสารตกค้าง ท าให้มีปัญหาต่อสุขภาพ 
ฉะนั้นเมื่อซื้อผักไปรับประทำนจึงควรล้ำงผักด้วยน้ ำหลำยๆครั้ง เพราะจะช่วยก าจัดสาร
ตกค้างไปได้บ้าง บางคนอาจแช่ผักโดยใช้น้ าผสมโซเดียมไบคาร์บอเนตก็ได้ แต่อาจท าให้
วิตามินลดลง 

 

ใจควำมส ำคัญอยู่ทั้งตอนต้นและตอนท้ำยย่อหน้ำ 

             กำรรักษำศีลเพื่อบังคับตนเองให้มีระเบียบวินัยในกำรกระท ำทุกสิ่งทุกอย่ำง 

เช่น เรามาอยู่วัด มานุ่งขาวห่มขาว ไม่ใช่ถือแต่ศีลแปดข้อเท่านั้น แต่เราต้องนึกว่าศีล  
นั้นคือความมีระเบียบ มีวินัย เราเดินอย่างมีระเบียบมีวินัย นั่งอย่างมีระเบียบ กินอย่างมี
ระเบียบ ท าอะไรก็ท าอย่างมีระเบียบนั่นเป็นคนท่ีมีศีล ถ้ำเรำไม่มีระเบียบก็ไม่มีศีล 

 
 
 

๒๒ 



  
 

ใจควำมส ำคัญไม่ปรำกฏในส่วนใด ต้องสรุปเอง 

           การเดิน การว่ายน้ า การฝึกโยคะ การออกก าลังกายด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจน
การหายใจลึกๆ ล้วนมีส่วนท าให้สุขภาพแข็งแรง 
ใจควำมส ำคัญคือ  กำรท ำให้สุขภำพแข็งแรงท ำได้หลำยวิธ ี

 

 

วิธีกำรพิจำรณำใจควำมรองหรือพลควำม   
 
  

ลักษณะของพลควำม  มีดังนี้ 
 ๑. การอธิบายให้รายละเอียดหรือให้ค าจ ากัดความข้อความท่ีเป็นใจความ 
 ๒. การยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้ง 
  ๓. การเปรียบเทียบด้วยถ้อยค าท่ีเป็นส านวน  หรือยกเร่ืองราวเป็นอุทาหรณ์ 
 ๔. การให้เหตุผลโดยยกข้อมูล  สถิติ  หลักฐาน  เป็นต้น 
 
           ตัวอย่ำงใจควำมรองหรือพลควำม   
 

(ตัวเอน ขีดเส้นใต้ คือใจความรองหรือพลความในแต่ละลักษณะ) 
 

กำรอธิบำยให้รำยละเอียดหรือให้ค ำจ ำกัดควำม 

          “ประเทศไทยแดนสวรรค์ท่ีนักท่องเท่ียวทุกเพศทุกวัยใฝ่ฝันว่าจะได้มาเยือน   
เพื่อแสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ท่ีน่าประทับใจไม่รู้ลืม  จากความหลากหลายของ
ทรัพยากรทางการท่องเท่ียว  ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม  ประเพณีอันทรงคุณค่าหรือถิ่น
ธรรมชาติท่ีงดงาม  และกิจกรรมอื่น ๆ  อีกมากมายท าให้มีผู้คนจ านวนมากเดินทางมายัง
ประเทศไทย  และท าให้ประเทศไทยมีรายได้มหาศาลตลอดเวลาหลายสิบปีท่ีผ่านมา” 
 
 

(จุไรรัตน์  ลักษณะศิริ และ บาหยนั อ่ิมส าราญ, ๒๕๕๐, หน้า ๔๕ – ๔๖) 

๒๓ 



  
 

กำรยกตัวอย่ำงประกอบเพื่อให้เข้ำใจชัดเจนแจ่มแจ้ง 

           “ในวัฒนธรรมไทยนั้น   เด็กทารกจะถูกจัดให้นอนในเปล   เปลท่ีให้เด็กนอนนั้น   
ยังบ่งบอกฐานะของครอบครัวอีกด้วย   เช่น   ครอบครัวท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดีก็จะมี
เปลท่ีประดิษฐ์ด้วยวัสดุท่ีมีราคากว่าครอบครัวฐานะปานกลาง  บางครอบครัวอาจซื้อเปลท่ี
มีจ าหน่ายในท้องตลาดมาใช้  แต่บางครอบครัวก็ทอเปลใช้เอง  ส่วนครอบครัวท่ีฐานะไม่ดี
อาจใช้ผ้าขาวม้าหรือผ้าท่ีมีขนาดใหญ่และมีขนาดยาวพอควร  น ามาผูกไว้เป็นเปลระหว่าง
เสาบ้าน  ๒  ต้น  หรือผูกไว้ระหว่างต้นไม้  ๒  ต้น” 
 

กำรเปรียบเทียบด้วยถ้อยค ำที่เป็นส ำนวน  หรือยกเรื่องรำวเป็นอุทำหรณ์ 

           “บนผืนผ้าใบสีขาวว่างเปล่านั้นก็เช่นกัน   ปลายพู่กันแต่งแต้มปาดป้ายสีสันลงไป
จากความไม่มีอะไรเลย   ทีละครั้งทีละคราว   ก่อร่างสร้างรูปเป็นภาพป่าสีสวยสดงดงาม 
ท้ังภาพก็ก าเนิดเกิดมาจากฝีแปรงเล็ก ๆ ทีละเส้นทีละสาย  ความส าเร็จอันยิ่งใหญ่ท้ังปวง
มาจากองค์ประกอบเล็กๆ ท่ีมารวมกันเสมอ” 
 

กำรให้เหตุผลโดยยกข้อมลู  สถิติ  หลักฐำน  เป็นตน้ 

          “การดื่มสุราและสูบบุหรี่เป็นสิ่งท่ีไม่ดี   ท้ังเปลืองเงินเปลืองทองและเป็นการ
ท าลายสุขภาพ  ท าลายชีวิตท้ังในทางตรงและทางอ้อม  การดื่มสุราเป็นสาเหตุท าให้เกิด
โรคเร้ือรังมากกว่า ๖๐ ชนิด การดื่มสุราเป็นสาเหตุอันดับ ๑ ของอุบัติเหตุจราจร  ซึ่งร้อย
ละ  ๕๐  เกิดจากเมาแล้วขับ  การสูบบุหรี่เป็นการเร่งให้เสียชีวิตเร็วกว่าท่ีควรท าให้เกิด
โรคเร้ือรังทุกข์ทรมาน   เช่น   มะเร็งปอด   โรคถุงลมโป่งพอง   โรคหัวใจ   และโรคหลอด
เลือดในสมอง 
 

           (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (๒๕๕๔). หนังสือเรียนภาษาไทย
วิวิธภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓) 
 
 
 
 

๒๔ 



  
 

 

         ตัวอย่ำงกำรอ่ำนเพ่ือจับใจควำมส ำคญัและกำรพิจำรณำใจควำมรอง 
 
 
 

 ความเครียดท าให้เพิ่มฮอร์โมนอะดรีนาลีนในเลือด ท าให้หัวใจเต้นเร็ว เส้นเลือด  
บีบตัว กล้ามเนื้อเขม็งตึง ระบบย่อยอาหารผิดปกติและเกิดอาการปวดหัว ปวดท้อง ใจสั่น  
แข้งขา อ่อนแรง ควำมเครียดจึงเป็นตัวกำรที่เร่งให้แก่เร็ว 
 

ใจควำมส ำคัญของข้อควำมน้ี อยู่ตอนท้ำยย่อหน้ำ คือ ความเครียดเป็นตัวการที่เร่ง 
ให้แก่เร็ว 

ใจควำมรองของข้อควำมนี้ มีลักษณะเป็นกำรให้เหตุผลโดยข้อมูล (ของการเร่งให้แก่
เร็ว)  คือ  ความเครียดท าให้เพิ่มฮอร์โมนอะดรีนาลีนในเลือด ท าให้หัวใจเต้นเร็ว เส้นเลือดบีบ
ตัว กล้ามเนื้อเขม็งตึง ระบบย่อยอาหารผิดปกติและเกิดอาการปวดหัว ปวดท้อง ใจสั่น แข้งขา 
อ่อนแรง 
 

 
สิ่งที่ใช้ประโยชน์ได้อย่ำงหน่ึงอำจมีประโยชน์อื่นๆ แทรกอยู่อีก  เช่น มะละกอ 

ซึ่งเป็นเพียงของกินพ้ืนบ้าน  เมื่อศึกษาให้ลึกกลับพบว่ามีประโยชน์อย่างอื่นอีกมาก  
เช่น เนื้อผลดิบเป็นยาระบายอ่อนๆ ใบช่วยบ ารุงหัวใจ รากน าไปต้มน้ าดื่ม ใช้ขับปัสสาวะ  
มียางช่วยย่อยอาหาร ผลดิบของมะละกอน าไปประกอบอาหารคาวหวานและเครื่องดื่มได้
หลายชนิด 
 

ใจควำมส ำคัญของข้อควำมน้ี อยู่ตอนต้นย่อหน้ำ คือ สิ่งที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างหนึ่ง
อาจมีประโยชน์อื่นๆ แทรกอยู่ 

ใจควำมรองของข้อควำมน้ี มีลักษณะเป็นกำรยกตัวอย่ำงประกอบเพ่ือให้เข้ำใจ
ชัดเจนแจ่มแจ้ง (ของประโยชน์อื่น ๆ ว่าเช่นอะไรบ้าง)  คือ  มะละกอเป็นเพียงของกินพ้ืนบ้าน  
เมื่อศึกษาให้ลึกกลับพบว่ามีประโยชน์อย่างอื่นอีกมาก เช่น เนื้อผลดิบเป็นยาระบายอ่อนๆ  
ใบช่วยบ ารุงหัวใจ รากน าไปต้มน้ าดื่ม ใช้ขับปัสสาวะ มียางช่วยย่อยอาหาร ผลดิบของมะละกอ
น าไปประกอบอาหารคาวหวานและเครื่องดื่มได้หลายชนิด 

๒๕ 



  
 

 

แบบฝึกท่ี ๓ วิธกีำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ 
และกำรพิจำรณำใจควำมรอง 

กิจกรรมที่ ๑ พิจำรณำใจควำมส ำคัญ 

 

ค ำชี้แจง     อ่านข้อความต่อไปนี้ และท าเครื่องหมาย  หน้าข้อความตัวเลือกที่เป็น    

   ประโยคเป็นใจความส าคัญของเรื่อง  (๕ คะแนน) 

 

                (๑)การพัฒนาชนบทมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับประเทศไทย  (๒)เพราะ
สภาพชนบทของเรายังต้องการพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน  (๓)ไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่ีดินท ากิน  
การประกอบอาชีพ ความเป็นอยู่ ปัญหาการขาดการศึกษาและสาธารณสุขท่ีเหมาะสม    
(๔)ซึ่งเรื่องต่างๆ เหล่านี้มีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับความยากจนและมักจะเป็นวงจรท่ีมี  
ปัจจัยหนึ่งเป็นสาเหตุของอีกปัจจัยหนึ่งเสมอ 

 ประโยคที่ ๑  
 ประโยคที่ ๒  
 ประโยคที่ ๓ 
 ประโยคที่ ๔ 
 ประโยคที่ ๑ และ ประโยคที่ ๔ 

 
 
 
 
 
 
 

๑ 

๒๖ 



  
 

 

 

 

                 (๑)เซรุ่มหลายอย่าง  (๒)ผลิตมาจากสัตว์ชนิดต่าง ๆ กัน  (๓)จากลิงบ้าง จากม้า
บ้าง วัวบ้าง แต่   (๔)เซรุ่มป้องกันพิษสุนัขบ้ารุ่นล่าสุดผลิตจากคน   

 ประโยคที่ ๑ 
 ประโยคท่ี ๒ 
 ประโยคที่ ๓ 
 ประโยคที่ ๔ 
 ประโยคที่ ๑ และ ประโยคที่ ๔ 

 
 
            (๑)ศิลปะแห่งการฟังไม่ได้หมายถึงฟังอย่างเดียว   (๒)การท าเช่นนั้นง่ายเกิน
กว่าท่ีจะนับเป็นศิลปะ  (๓)ศิลปะแห่งการฟังจึงหมายถึงความสามารถท่ีจะชักจูง 
ผู้พูดให้หันมาฟังเรื่องท่ีเขาถนัดท่ีสุด  (๔)คือแสดงให้เห็นว่าตนก าลังฟังค าพูดของเขา
ด้วยความตั้งใจ 

 ประโยคที่ ๑ 
 ประโยคที่ ๒ 
 ประโยคที่ ๓ 
 ประโยคที่ ๔ 
 ประโยคที่ ๑ และ ประโยคที่ ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒ 

๓ 

๒๗ 



  
 

 

 

             (๑)ประเทศท่ีพัฒนาแล้วต่างตระหนักกันดีว่า  (๒)การศึกษานั้นเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาประเทศท่ียอดเยี่ยมท่ีสุด   (๓)การเร่งรัดพัฒนาทางวัตถุใด ๆ จักล้มเหลว
ท้ังสิ้น  (๔)หากประชาชนยังด้อยการศึกษา 

 ประโยคที่ ๑ 
 ประโยคที่ ๒ 
 ประโยคที่ ๓ 
 ประโยคที่ ๔ 
 ประโยคที่ ๑ และ ประโยคที่ ๔ 

 
 
              (๑)ดนตรีไทยเป็นสัญญาณบอกถึงการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในพิธีกรรม  
(๒)เช่น ในงานท าบุญเลี้ยงพระ เมื่อเพลงโหมโรงเช้าดังขึ้น  ก็จะทราบกันว่าพระมาถึง
แล้ว เวลาพระจะกลับปี่พาทย์ก็บรรเลงเพลงกราวร า  ในการเทศน์มหาชาติ ถ้าเล่นเพลง
เซ่นเหล้าก็แสดงว่าจบการเทศน์กัณฑ์ชูชก แต่ละกัณฑ์จะมีเพลงประจ า  (๓)เพลงเป็นสิ่ง
ท่ีบอกให้เจ้าของกัณฑ์ต่อไปได้เตรียมตัวด้วยหรือในงานพระราชพิธี  ถ้าแตรสังข์ดังขึ้น 
ก็แสดงว่าพระเจ้าอยู่หัวเสด็จแล้ว  ถ้าจะทรงลุกไปจุดเทียน  ปี่พาทย์ก็จะบรรเลงเพลง
สาธุการ   (๔)ดังนั้นไม่ว่าพิธีกรรมตามขั้นตอนของชีวิต  พิธีทางศาสนาหรือพระราชพิธี
จะมีดนตรีไทยเป็นเครื่องบอกลักษณะ หรือขั้นตอนในพิธีเสมอ 

 ประโยคที่ ๑ 
 ประโยคที่ ๒ 
 ประโยคที่ ๓ 
 ประโยคที่ ๔ 
 ประโยคที่ ๑ และ ประโยคที่ ๔ 

 
 
 
 

๔ 

๕ 

๒๘ 



  
 

แบบฝึกท่ี ๓ วิธกีำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ 
และกำรพิจำรณำใจควำมรอง 

กิจกรรมที่ ๒ พิจำรณำลักษณะใจควำมรอง 

 

ค ำชี้แจง    พิจารณาลักษณะของใจความรองในข้อความท่ีก าหนดให้ (โดยใจความรอง 
เป็นข้อความท่ีถูกขีดเส้นใต้ไว้)  แล้วน าตัวอักษรหน้าลักษณะใจความรอง ใน        ไป เติ ม
ลงหน้าข้อความท่ีก าหนดให้ ให้ถูกต้อง  (๕ คะแนน) 
 
 

 
 

การอธิบายให้รายละเอียดหรือให้ค าจ ากัดความข้อความท่ีเป็นใจความ 

 
 

การยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้ง 

 
 

การเปรียบเทียบด้วยถ้อยค าท่ีเป็นส านวนหรือยกเรื่องราวเป็นอุทาหรณ์ 

 
 

การให้เหตุผลโดยยกข้อมูล  สถิติ  หลักฐาน  เป็นต้น 

 

๑. สัตว์มีพิษมีอยู่ท่ัวไป เช่น แมงป่อง ตะขาบ มดแดง และมดคันไฟ พบอยู่บนดิน
ในซอกหิน ซอกไม้ และโพรงไม้ ตัวต่อ แตน และผึ้ง พบอยู่ตามต้นไม้ คางคก และปลิง พบ
ตามห้วย หนอง คลอง บึง ยุง และ บึ่ง บินอยู่ในอากาศ สัตว์แต่ละชนิดมีอาวุธส าหรับต่อสู้
ศัตรู อาวุธเหล่านี้อาจอยู่ตรงส่วนใดของสัตว์ก็ได้ เมื่อมันกัดหรือต่อยศัตรูแล้ว ก็จะฉีดน้ า
พิษเข้าทางแผลท าให้เจ็บปวด บางชนิดอาจเป็นอันตรายถึงตายได้ 
 

๒. เป็น ท่ีทราบกันดีว่า ปลาวาฬเป็นสัตว์ช่างคุยและยังเป็นนักร้องเพลง  
แต่บัดนี้ได้ทราบเพิ่มเติมว่าการส่งเสียงร้องเพลงหรือคุยกันของปลาวาฬ  มิได้เป็นการ
สื่อสารของปลาวาฬแบบปกติธรรมดา แต่เป็นการเตือนภัย และบอกสภาพแวดล้อม
รอบตัวของปลาวาฬ ปลาวาฬเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกชนิดแรกท่ี
มีระบบเรดาร์เสียงน า 

ก 

ข 

ค 

ง 

 

 

๒๙ 



  
 

๓. คาเวียร์  ไม่ใช่ชื่อปลา แต่เป็นชื่อไข่ปลาชนิดท่ีเอามาดองเค็มแล้ว และไข่ปลา
ท่ีจะน ามาดองเค็มได้นั้นไม่ใช่ใช้ได้ทุกชนิด ชนิดท่ีมาท าไข่คาเวียร์ต้องเป็นปลาใหญ่ชนิด
โบราณมีอายุมาในโลกตั้ง ๔๐๐ ล้านปี  สมัยยุคเดโวเนียนนั่นแหละครับ  ปลาโบราณนี้
เรียกกันว่า ปลาสเตอร์เจียน 

 

๔. ภาษาเป็นเรื่องของการเรียนรู้ ย่อมจะมีสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ  
สิ่งแวดล้อมในท่ีนี้คือสังคมหรือกลุ่มของผู้ใช้ภาษา เช่น เด็กไทยคนหนึ่งเมื่อเกิดใหม่ๆ ให้ไป
อยู่ ในประเทศอังกฤษซึ่ งไม่มีคนไทยอยู่ เลย  เด็กคนนั้นเมื่อเติบโตขึ้นย่อมจะพูด
ภาษาอังกฤษได้และถ้าไม่มีใครฝึกพูดภาษาไทยให้ ก็ย่อมจะพูดภาษาไทยไม่ได้  นี่แสดงว่า
ภาษาเป็นเรื่องของการเรียนรู้ท่ีมีสิ่งแวดล้อมเข้ามาเป็นองค์ประกอบ  ถ้าภาษาเป็นเรื่อง
ของพันธุกรรมหรือสัญชาตญาณเด็กไทยท่ีไปอยู่ในประเทศอังกฤษและไม่เคยพบคนไทยมา
ก่อน  ควรพูดภาษาไทยได้เหมือนกับภาษาแม่ของตนเอง 
 

๕. แมลงได้ชื่อว่าเป็นนักสถาปนิกและนักก่อสร้างมานานก่อนท่ีมนุษย์จะรู้จักคิด
สร้างบ้านเสียอีก  ปลวกรู้จักสร้างตึกระฟ้า  ตัวต่อรู้จักผสมดินก่อปูน  ตัวแก้วรู้จักปั่นเส้น
ไหมเป็นท่ีอยู่  มดรู้จักสร้างอาณาจักรและเมืองหลวงเป็นสัดส่วน   และท่ีน่าประทับใจก็คือ  
การรู้จักสร้างบ้านของแมลงเหล่านี้  แมลงท าไปโดยสัญชาตญาณท้ังสิ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

๓๐ 



  
 

 

แบบฝึกท่ี ๓ วิธกีำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ 
และกำรพิจำรณำใจควำมรอง 

กิจกรรมที่ ๓ อ่ำนจับใจควำมส ำคัญ 
 

 

ค ำชี้แจง      ๑. อ่านข้อความต่อไปนี้ และขีดเส้นใต้ประโยคใจความส าคัญ     
๒. พิจารณาลักษณะของประโยคใจความรอง แล้วท าเคร่ืองหมายถูก   

ลงหน้าค าตอบท่ีถูกต้อง 
๓. เขียนสรุปใจความส าคัญ   (๕ ข้อ ข้อละ ๙ คะแนน รวม ๔๕ คะแนน) 

 
               ปัจจุบันนี้ชีวิตของเยาวชนตกอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นอบายมุข  
ได้แก่ สุรา  ยาเสพติด  การพนัน  และ สถานเริงรมย์ต่างๆ ถ้าเยาวชนมีเวลาว่างมาก
เกินไปก็อาจถูกชักจูงไปสู่อบายมุขได้โดยง่าย  หากเยาวชนตกเป็น ทาสของอบายมุข
แล้ว  ก็อาจจะกลายเป็นอาชญากรในท่ีสุด  กีฬาจึงเป็นกิจกรรมยามว่างท่ีส าคัญ  ซึ่งจะ
ช่วยป้องกันไม่ให้เยาวชนหันเหไปสู่อบายมุขได้  
 

ลักษณะของใจควำมรองที่พบ ได้แก ่

 ๑. การอธิบายให้รายละเอียดหรือให้ค าจ ากัดความ ข้อความท่ีเป็นใจความ 

 ๒. การยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้ง 

 ๓. การเปรียบเทียบด้วยถ้อยค าท่ีเป็นส านวน หรือยกเรื่องราวเป็นอุทาหรณ์ 

 ๔. การให้เหตุผลโดยยกข้อมูล สถิติ หลักฐาน เป็นต้น 
 

ใจควำมส ำคัญ คือ     .................................................................................................... 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
 
 
 

๑ 

๓๑ 



  
 

 

 

                         “ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ มีทางแก้ไขได้   ถ้ารู้จักคิดให้ดี 
ปฏิบัติให้ถูก การคิดให้ดีนั้น มิใช่การคิดได้ด้วยลูกคิด หรือด้วยสมองกล  เพราะโลก
เราในปัจจุบันจะวิวัฒนาการไปมากเพียงใดก็ตาม  ก็ยังไม่มีเครื่องมืออันวิเศษชนิดใด  
สามารถขบคิดแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์  การขบคิดวินิจฉัยปัญหาจึงต้องใช้
สติปัญญา คือคิดด้วยสติรู้ตัวอยู่เสมอ  เพื่อหยุดยั้งและป้องกันความประมาทผิดพลาด 
และอคติต่าง ๆ มิให้เกิดขึ้น  ช่วยให้การใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาต่าง ๆ เป็นไปอย่าง
เท่ียงตรง ท าให้เห็นเหตุเห็นผลท่ีเกี่ยวเนื่องกันเป็นกระบวนการได้กระจ่างชัด ทุก
ขั้นตอน” 
 

ลักษณะของใจควำมรองที่พบ ได้แก ่

 ๑. การอธิบายให้รายละเอียดหรือให้ค าจ ากัดความ ข้อความท่ีเป็นใจความ 

 ๒. การยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้ง 

 ๓. การเปรียบเทียบด้วยถ้อยค าท่ีเป็นส านวน หรือยกเรื่องราวเป็นอุทาหรณ์ 

 ๔. การให้เหตุผลโดยยกข้อมูล สถิติ หลักฐาน เป็นต้น 

ใจควำมส ำคัญ คือ    .................................................................................................. 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
 

 

 

 

๒ 

๓๒ 



  
 

                       การเดินนับเป็นหนึ่งในท่วงท่าการเคลื่อนไหวท่ีสามัญท่ีสุดของมนุษย์  
ทุก ๆ ก้าวย่างของเราจะส่งผลต่อการบีบและคลายตัวของกล้ามเนื้อในส่วนแขน ขา  
และล าตัว ในจังหวะนั้นความดันในร่างกายจะท าให้เลือด น้ าเหลืองไหลเวียนได้ดีขึ้น 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อการท างานของภูมิคุ้มกันโรค การเคลื่อนไหวของอวัยวะภาย
ในขณะเดิน เช่น กล้ามเนื้อกะบังลม กล้ามเนื้อช่องท้อง เป็นต้น ถือเป็นการบริหาร
กล้ามเน้ือภายในร่างกายอีกทางหนึ่ง 

 แค่เราใช้เวลาในการเดินเร็ววันละครึ่งชั่วโมง หรือผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการ
เดินเท้าเปล่าให้ส้นเท้าได้มีโอกาสสัมผัสกับพื้นดินหรือพื้นหญ้า ก็ถือเป็นการออกก าลัง
กาย และเป็นกิจกรรมการพักผ่อนท่ีเหมาะสมส าหรับคนท่ีนั่งท างานท้ังวันอีกด้วย 
 

ลักษณะของใจควำมรองที่พบ ได้แก ่

 ๑. การอธิบายให้รายละเอียดหรือให้ค าจ ากัดความ ข้อความท่ีเป็นใจความ 

 ๒. การยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้ง 

 ๓. การเปรียบเทียบด้วยถ้อยค าท่ีเป็นส านวน หรือยกเรื่องราวเป็นอุทาหรณ์ 

 ๔. การให้เหตุผลโดยยกข้อมูล สถิติ หลักฐาน เป็นต้น 
 

ใจควำมส ำคัญ คือ    ................................................................................................. 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................
. 
 

 

 

 

 

๓ 

๓๓ 



  
 

               ปะการังเป็นแหล่งพักพิงของปลาตัวเล็ก แต่ปัจจุบันถูกพ่อค้าปลาตู้ท าลาย
โดยใช้วิธีฉีดพ่นยาสลบไปตามคอ ปะการัง เพื่อจับปลาสีสวยๆไปขาย มีผลท าให้
ปะการังตายไปด้วย เมื่อปะการังตาย ปลาเล็กปลาน้อยซึ่งเป็น อาหารของปลาใหญ่ก็
ถูกท าลาย ปะการังเปรียบเสมือนหม้อข้าวของชาวประมง การท าลายปะการังจึง
เท่ากับ เป็นการทุบหมอ้ข้าวของชาวประมงจ านวนมาก  
 

ลักษณะของใจควำมรองที่พบ ได้แก ่

 ๑. การอธิบายให้รายละเอียดหรือให้ค าจ ากัดความ ข้อความท่ีเป็นใจความ 

 ๒. การยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้ง 

 ๓. การเปรียบเทียบด้วยถ้อยค าท่ีเป็นส านวน หรือยกเรื่องราวเป็นอุทาหรณ์ 

 ๔. การให้เหตุผลโดยยกข้อมูล สถิติ หลักฐาน เป็นต้น 

ใจควำมส ำคัญ คือ    .................................................................................................. 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
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๔ 

๓๔

๔ 



  
 

                ไข่  เป็นอาหารท่ีได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในหมู่ชนท่ัวไป  ท้ังนี้ก็
ด้วยคุณสมบัติเด่นหลายประการของไข่นั่นเองไม่ใช่อื่นใด  กล่าวคือ  ไข่นั้นสามารถ
น าไปปรุงอาหารได้ท้ังคาวและหวานได้นับสิบ ๆ  อย่าง  การใช้ไข่ประกอบอาหาร 
ท าได้ง่ายมาก  เช่น  ต้ม  ตุ๋น  ทอด  เจียว  หรือลวก  นอกจากนี้บางคนรับประทาน
อาหารเนื้อสัตว์บางชนิดไม่ได้  แต่อาศัยรับประทานไข่แทนจนเกิดค าพังเพยท่ีว่า  
“เกลียดตัวกินไข่”  ยิ่งกว่านั้นคุณสมบัติพิเศษของไข่อีกอย่างหนึ่งคือ  ไข่เป็นอาหาร 
ท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง  ถึงกับมีผู้เคยกล่าวเป็นค าขวัญไว้ว่า  “กินไข่วันละฟอง  
ไม่ต้องไปหาหมอ”  ท้ังนี้เพราะไข่ประกอบไปด้วยสารต่างๆ  ท่ีจ าเป็นแก่ร่างกาย
หลายประการ   
 

ลักษณะของใจควำมรองที่พบ ได้แก ่

 ๑. การอธิบายให้รายละเอียดหรือให้ค าจ ากัดความ ข้อความท่ีเป็นใจความ 

 ๒. การยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้ง 

 ๓. การเปรียบเทียบด้วยถ้อยค าท่ีเป็นส านวน หรือยกเรื่องราวเป็นอุทาหรณ์ 

 ๔. การให้เหตุผลโดยยกข้อมูล สถิติ หลักฐาน เป็นต้น 

ใจควำมส ำคัญ คือ    .................................................................................................. 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
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ใบควำมรู้ที่  ๔ 

เรื่อง  กำรสรุปใจควำมส ำคัญโดยกำรตั้งค ำถำม 

 
การอ่านจับใจความส าคัญ เป็นการอ่านท่ีทรงพลังท่ีสุด และได้ประโยชน์มากท่ีสุด  

เวลาเป็นของมีค่า ผู้อ่านย่อมได้เปรียบ หากสามารถจับใจความได้เร็วและแม่นย า เช่น  
ผู้ท่ีอ่านข้อสอบและตีโจทย์ได้เร็ว ก็มีโอกาสได้คะแนนสอบสูง ผู้ท่ีอ่านงานเพื่อหาข้อสรุป 
หรือหาข้อมูลเพ่ือการแก้ไขปัญหาหรือการตัดสินใจได้ดีและเร็ว ก็จะมีความเจริญก้าวหน้า
รวดเร็วด้วย 

ในการอ่านแบบจับใจความ ผู้อ่านต้องเริ่มต้นด้วยการมีสติ รู้ว่าก าลังอ่านเพื่อ 
จับใจความ การอ่านอย่างมีสตินั้น อ่านไปก็ต้องพยายามหาค าตอบอยู่เสมอว่า “ท าไม” 
“อะไร” “เมื่อไหร่” “อย่างไร” “ท่ีไหน” ในบรรดาค าถามท้ังห้านั้น “ท าไม” (เพราะอะไร) 
เป็นค าถามท่ีทรงพลังท่ีสุด 

เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นหรือข้อความท่ีเขียนแสดงแบบเล่าเรื่องราวต่าง ๆ 
ส่วนมากจะไม่มีใจความส าคัญชัดเจน เช่น นิทาน ข่าวในหนังสือพิมพ์ บทความสัมภาษณ์ 
แต่จะประกอบด้วยประเด็นหลัก ๆ คือ ใคร ท าอะไร ท่ีไหน เป็นต้น ดังนั้นเราจะใช้หลัก 
ในการตั้งค าถาม (๕W๑H) เพ่ือสรุปประเด็นของเร่ืองมาเป็นใจความส าคัญ 

 

 

๓๖ 



  
 

ตัวอย่ำงกำรอ่ำนสรุปใจควำมส ำคัญโดยกำรตั้งค ำถำม 
 

 

 ในรังผึ้งจะมีนางพญาผึ้งเพียงตัวเดียวเท่านั้น และเมื่อใดก็ตามท่ีเกิด
เหตุการณ์อันแสนโหดร้ายขึ้น คือการมีผึ้งนางพญาเพิ่มอีกตัว อันเกิดออกมาจากหลอด
เซลล์ ๖ เหลี่ยม ท่ีบรรดาผึ้งงานท้ังหลายช่วยกันสร้าง สิ่งแรกท่ีผึ้งนางพญาจะท า คือ 
มันจะเร่ิมค้นหานางพญาผ้ึงตัวอื่น ๆ ท่ีถูกสร้างขึ้นในรัง ท้ังตัวท่ีออกมาจากรวงผึ้งแล้ว 
หรือตัวท่ียังเป็นตัวหนอนอยู่ในหลอดรวง หลังจากนั้นการเผชิญหน้ากันก็เกิดขึ้น ผลก็
คือมีการปล่อยฟีโรโมน Stress Pheromone ของผึ้งนางพญา อีกท้ังการต่อสู้กัน 
แน่นอนท่ีสุดนางพญาตัวท่ีมีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย จะต่อยตัวอื่นตายหมด 
และเป็นผู้ชนะ  

ดังนั้น สุดท้ายแล้วก็พบว่า ในรังผึ้งย่อมมีผู้ปกครองรังเพียงตัวเดียวเท่านั้นแม้ว่า
เร่ืองราวของผึ้งนางพญาอาจเป็นเร่ืองโหดร้ายไปสักหน่อย แต่นั่นก็เพ่ือความเรียบร้อย
ของสมาชิกตัวน้อยๆ ในรัง 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีกำรสรุปใจควำมส ำคัญ 
ใคร    นางพญาผ้ึง 
ท ำอะไร   ค้นหานางพญาผ้ึงตัวอื่น ๆ ท่ีถูกสร้างขึ้นในรัง 
ที่ไหน    รังผ้ึง 
เมื่อไหร่   มีผึ้งนางพญาเพิ่มขึ้นภายในรัง 
อย่ำงไร   ปล่อยฟีโรโมน Stress Pheromone และต่อสู้กัน 
ผลเป็นอย่ำงไร   มีผู้ปกครองรังเพียงตัวเดียว เกิดความเรียบร้อย 
 

สรุปใจควำมส ำคัญ 
 เมื่อมีผึ้งนางพญาเพิ่มขึ้นภายในรังผึ้ง นางพญาผึ้งจะท าการค้นหานางพญาผึ้ง 
ตัวอื่น ๆ ท่ีถูกสร้างขึ้นในรัง  และท าการปล่อยฟีโรโมน Stress Pheromone และ 
ต่อสู้กัน ซึ่งจะเหลือผู้ชนะเป็นผู้ปกครองรังเพียงตัวเดียว เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อย
แก่สมาชิกในรัง 

๓๗ 



  
 

แบบฝึกท่ี ๔  เรื่อง  กำรสรุปใจควำมส ำคัญโดยกำรตั้งค ำถำม 

กิจกรรมที่ ๑ กำรตอบค ำถำมแบบสั้นๆ 

  

ค ำชี้แจง   ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้ และฝึกการอ่านจับใจความโดยการตอบค าถาม 

              แบบสั้นๆ  (๕ ข้อ ข้อละ ๔ คะแนน รวม ๒๐ คะแนน) 

  

          ซาวนาคนหนึ่ งออกไปทุ่งนาในช่วง 
ฤดูหนาว  เขาพบงูนอนแข็งใกล้ตายอยู่ระหว่าง
ทาง  ด้วยความสงสารเขาจึงอุ้มมันไว้ในอ้อม
แขนเพื่อให้มันหายหนาว เมื่องูมีเรี่ยวแรงขึ้น  
มันสะบัดตัวออกจากชาวนาและกัดเข้าท่ีคอของ
ชาวนานั้น  ซาวนาทนพิษงูไม่ไหวจึงสิ้นใจตาย 
ท่ีตรงนั้น 

ใคร        ____________________ 
ท ำอะไร  _____________________ 
อย่ำงไร   ____________________ 
____________________________ 
ผลเป็นอย่ำงไร   _______________ 
____________________________ 

        ในป่ามีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งกระหายน้ า
มาก  มันเห็นพวงองุ่นจึงคิดจะกินดับกระหาย   
มันพยายามกระโดด  แต่จนแล้วจนเล่ามันก็ 
ไม่สามารถกระโดดถึงพวงองุ่น  มันจึงละความ
พยายามและพูดว่า เจ้าองุ่นนี้  ต้องเปรี้ยวเกิน 
ท่ีจะกินแน่ 

ใคร        ____________________ 
ท ำอะไร  _____________________ 
อย่ำงไร   ____________________ 
____________________________ 
ผลเป็นอย่ำงไร   _______________ 
____________________________ 

        ในป่ามีกระต่ายตัวหนึ่งมั่นใจในความเร็ว
ของตัวมันมาก มันท้าทายสัตว์ทุกตัวให้แข่งกับ
มัน  ไม่มีสัตว์ตัวใดรับค าท้า  เต่าตัวหนึ่งนึกสนุก
จึงรับค าท้าเจ้ากระต่าย  เมื่อการแข่งขันเริ่มต้น
กระต่ายน้อยวิ่งน าเต่าไปสุดลูกหูลูกตา  มันไม่
เห็นเจ้าเต่าจึงงีบหลับลง  เต่าน้อยคลานมาถึง
กระต่ายกระต่ายก็ไม่รู้ตัว  เมื่อกระต่ายตื่นขึ้นมา  
เจ้าเต่าก็เข้าเส้นชัยเสียแล้ว 

ใคร        ____________________ 
ท ำอะไร  _____________________ 
อย่ำงไร   ____________________ 
____________________________ 
ผลเป็นอย่ำงไร   _______________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 

๑. 

๒. 

๓. 

๓๘ 



  
 

             อีกาตัวหนึ่งกระหายน้ ามาก มันบินมา
พบเหยือกน้ าอันหนึ่ง อีกาดีใจมากบินลงไปใช้
จงอยปากลงดื่มกิน  ช่างแย่นักปากของมันยาว
ไม่ถึงน้ าท่ีอยู่ก้นเหยือกท่ีลึกนั้น   อีกาจึงบินไป
รวบรวมก้อนหินมามากมาย ทยอยน าหินนั้น
หย่อนลงไปในเหยือกน้ า  น้ าในเหยือกเอ่อล้น
ออกมาถึงปากของเหยือกน้ า อีกาจึงได้ดื่มกินน้ า
อย่างสมใจ 

ใคร        ____________________ 
ท ำอะไร  _____________________ 
อย่ำงไร   ____________________ 
____________________________ 
ผลเป็นอย่ำงไร   _______________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 

         ในป่าแห่งหนึ่งมีนกยูงตัวหนึ่งภูมิใจกับ 
ขนท่ีงดงามของมัน  มันร้องบอกนกกระเรียน 
ท่ีขนด าอัปลักษณ์  ถึงความงามของมัน เจ้านก
กระเรียนโต้ตอบ  ถึงแม้ข้าไม่มีขนท่ีงดงาม 
เช่นเจ้า แต่ข้าสามารถบินสูงเสียดฟ้า ส่งเสียง
ไกลราวกับได้ยินท้ังปฐพี  ตัวเจ้าท่ีมีขนงามแต่ 
ท าได้เพียงแค่เดินบนดินไม่ต่างอะไรกับไก่ท่ัวไป  
นกยูงได้ยินรีบขมวดหางเดินหนีไปไกล  

ใคร        ____________________ 
ท ำอะไร  _____________________ 
อย่ำงไร   ____________________ 
____________________________ 
ผลเป็นอย่ำงไร   _______________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. 

๕. 

๓๙ 



  
 

แบบฝึกท่ี ๔  เรื่อง  กำรสรุปใจควำมส ำคัญโดยกำรตั้งค ำถำม 

กิจกรรมที่ ๒ สรุปใจควำมส ำคัญโดยกำรตั้งค ำถำม 
  

ค ำชี้แจง      ให้นักเรียนอ่านข้อความท่ีก าหนดให้แล้วตอบค าถามในประเด็นท่ีก าหนด 

         (๔ ข้อ ข้อละ ๒๐ คะแนน รวม ๘๐ คะแนน) 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

สรุปใจควำมส ำคัญ 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

         หลังฤดูเก็บเกี่ยว  เกษตรกรมักปลูกพืชอายุสั้นและทนแล้ง พืชท่ีเหมาะสม  
ได้แก่พืชตระกูลถั่ว แต่ถ้าปลูกโดยวิธีการหว่าน จะพบปัญหา  เพราะมีวัชพืชขึ้นแข่ง 
กับต้นถั่ว  จึงยากแก่การก าจัดวัชพืช  ท าให้ได้ผลผลิตต่ า 

วิธีกำรสรุปใจควำมส ำคัญ 
 

ใคร    ....................................................................................................... 
ท ำอะไร   ....................................................................................................... 
อย่ำงไร   .......................................................................................................
เพรำะอะไร   ....................................................................................................... 
ผลเป็นอย่ำงไร   ...................................................................................................... 
 

๑. 

๔๐ 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           การใช้สีปรุงแต่งอาหารคาวและหวานเพื่อให้สวยงามน่ารับประทาน  
เราควรจะใช้สีจากธรรมชาติ ส่วนใหญ่จะได้จากส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น ดอก ผล 
ใบ แก่น  เหง้า เป็นต้น   ต่อมามีสีหลายชนิดได้จากการสั งเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์ มีการค้นคว้าทดลองสีสังเคราะห์บางชนิดเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 
ดังนั้น เราควรเลือกบริโภคอาหารท่ีไม่ใส่สี ถ้าจ าเป็นต้องใช้สีเพื่อให้อาหาร
สวยงาม น่ารับประทานก็ควรใส่สีผสมอาหารจากสีธรรมชาติท่ีได้จากพืช จะได้
อาหารท่ีมีความปลอดภัย 

        (ท่ีมา : ครูบ้าน
นอก.คอม) 

๑.  

สรุปใจควำมส ำคัญ 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
 

วิธีกำรสรุปใจควำมส ำคัญ 
 

ใคร    ................................................................................................... 
ท ำอะไร   ................................................................................................... 
เมื่อไหร ่   ...................................................................................................
อย่ำงไร   ................................................................................................... 
ผลเป็นอย่ำงไร   ................................................................................................... 
 

๒. 

๔๑ 



  
 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

            ชีวิตจะดีงาม มีความสุข ประเทศจะรุ่งเรืองมั่นคง และสังคม 
จะร่มเย็นเกษมศานต์ด้วย ปัจจัยส าคัญท่ีสุดคือ การพัฒนาคน ซึ่งจะท าให้คน
เป็นคนดี มีความสุข และเป็นทรัพยากร มนุษย์ท่ีมีคุณภาพ การพัฒนาคน 
ก็คือ การศึกษา  คนท่ีมีการศึกษาตลอดเวลา จบการศึกษาแล้วเรียกว่า 
บัณฑิต  ในประเพณีไทยโบราณ เรียกคนท่ีบวชเรียนแล้วว่า “ฑิต” (ตามปกติ
นิยมเขียนเป็นค าชาวบ้านว่า “ทิด”) ปัจจุบันเรียกคนท่ีจบการศึกษาปริญญา
ตรีแล้วว่าเป็น “บัณฑิต” เมื่อว่าโดยเนื้อหาสาระ บัณฑิตก็คือ คนท่ีด าเนิน
ชีวิตด้วยปัญญาเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาท พัฒนาชีวิตของตน  จนลุถึง
ประโยชน์ที่เป็นจุดหมายของชีวิต 

๒.  

สรุปใจควำมส ำคัญ 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
 

วิธีกำรสรุปใจควำมส ำคัญ 
 

ใคร    ............................................................................................. 
ท ำอะไร   ............................................................................................. 
อย่ำงไร   .............................................................................................
เพรำะอะไร   ............................................................................................. 
ผลเป็นอย่ำงไร   ............................................................................................ 
 

๓. 

๔๒ 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

           เรื่องสิว ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ส าหรับคนมีสิว ผิวแพ้ง่าย ท่ีเป็นตัว
รบกวนท าให้คุณสาว ๆ ขาดความมั่นใจ วิธีรักษาสิวแบบง่ายๆ ขั้นแรก 
ท่ียังไม่ต้องพึ่งคลินิก คือ ในกรณีท่ีเพิ่งกดสิวมาใหม่ ให้ลดความบวมด้วย
น้ าแข็ง โดยเอาน้ าแข็งมาประคบเบา ๆ ท่ีหน้า ประคบไปเรื่อยๆ เดี๋ยวก็
หายบวม  หลังจากกดสิวก็เช่นกัน พยายามล้างหน้าให้เบามือท่ีสุดเท่าท่ีจะ
ท าได้   การพอกหน้าก็เป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีช่วยให้รอยสิวท่ีเกิดจากการกดสิว
หายรวดเร็วขึ้น แต่ควรใช้สูตรท่ีธรรมชาติ และพอกให้อ่อนโยนมากท่ีสุด 
และหากมีรอยควรใช้ยาลดรอยแต่ทั้งนี้เราแนะน าว่าอย่าใช้ยาลดรอยสุ่มสี่-
สุ่มห้า เพราะมันมีสิวหลายประเภท ควรใช้ยาให้ถูกกับสิวประเภทท่ีเป็น
และบอกเลยว่าถ้าใช้ถูกต้อง ยังไงก็เห็นผลแน่นอน 

สรุปใจควำมส ำคัญ 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
 

วิธีกำรสรุปใจควำมส ำคัญ 
 

ใคร    ............................................................................................. 
ท ำอะไร   ............................................................................................ 
เมื่อไหร ่   ............................................................................................
อย่ำงไร   ............................................................................................ 
ผลเป็นอย่ำงไร   ........................................................................................... 
 

๔. 

๔๓ 



  
 

แบบทดสอบหลังเรียน 
แบบฝึกทักษะกำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย   ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓   
เล่มที ่๑ พื้นฐำนกำรอำ่นจับใจควำมส ำคัญ 

 
ค ำชี้แจง   ๑.  แบบทดสอบฉบับนี้ ทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่าน 

         จับใจความส าคัญ เล่มท่ี ๑ พื้นฐานการอ่านจับใจความส าคัญ  
         เป็นแบบทดสอบปรนัย  จ านวน ๑๐ ข้อ รวม ๑๐ คะแนน 

๒. ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  ทับตัวอักษร ก  ข  ค  หรือ ง หน้าค าตอบ 
      ท่ีถูกต้องเพียงค าตอบเดียว โดยใช้เวลา ๑๐  นาที 

 

๑. ข้อใดเป็นความหมายของการอ่านจับใจความ 
ก.  อ่านเพ่ือค้นคว้าหาความรู้ 
ข.  อ่านเพ่ือความบันเทิง จรรโลงใจ 
ค.  อ่านเพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ง.  อ่านเพื่อสรุปสาระส าคัญของเรื่อง 

 

๒.  ข้อใดกล่าวถึงใจความรองหรือพลความได้ถูกต้อง 
ก.  ประโยคหรือข้อความส าคัญของย่อหน้า   
ข.  ข้อความท่ีเป็นส่วนประกอบท่ีขยายใจความให้ชัดเจน 
ค.  ความคิดส าคัญหรือสาระส าคัญของเรื่องท่ีผู้เขียนต้องการส่ือ 
ง.  ข้อความท่ีเมื่อตัดออกแล้วจะท าให้เสียความหรือเนื้อความเปลี่ยนไป 

 

๓. ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการอ่านจับใจความส าคัญ 
ก.  เมื่ออ่านแล้วสามารถท่องจ าบทประพันธ์ได้ 
ข.  เมื่ออ่านแล้วสามารถสรุปหรือย่อเร่ืองท่ีอ่านได้ 
ค.  เมื่ออ่านแล้วสามารถบอกรายละเอียดของเรื่องราวท่ีอ่านได้ชัดเจน 
ง.  เมื่ออ่านแล้วสามารถคาดการณ์ และหาความจริง แสดงข้อคิดเห็นได ้

๔๔ 



  
 

๔. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนการอ่านจับใจความส าคัญ 
ก.  อ่านซ้ า    
ข.  อ่านผ่านๆ  
ค.  คัดลอกข้อความ 
ง.  แปลความหมายของค า 

 

๕. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของค าท่ีมีความหมายโดยตรง 

ก.  ค าท่ีใช้ในการสื่อสารทั่วไป   

ข.  ค าท่ีมีความหมายตรงตามอักษร  
ค.  ค าท่ีมีความหมายตามพจนานุกรมก าหนด 

ง.  ค าท่ีมีความหมายเช่ือมโยงจากสิ่งหนึ่งไปหาส่ิงหนึ่ง 
 

อ่ำนข้อควำมต่อไปนี้แล้วตอบค ำถำมข้อ ๗ – ๘ 
 

การท าลายสิ่งแวดล้อมนั้นกระทบถึงคนทุกคนไม่ว่าจนหรือรวย อยู่สลัม หรืออยู่
คฤหาสน์ อยู่ในโลกท่ีหนึ่งหรือท่ีสาม ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไร เงินอาจช่วยป้องกัน 
คนรวยได้พ้นจากมลภาวะได้ชั่วคราว  แต่ในระยะยาวแล้ว ผลจากการท าลายสิ่งแวดล้อม 
ก็ต้องตกถึงคนมีเงินเท่ากับคนจน 
 

๖.  ประโยคใจความส าคัญอยู่ส่วนใดของย่อหน้า 
ก.  ตอนต้นของย่อหน้า  
ข.  ตอนท้ายของย่อหน้า 
ค.  ตอนกลางของย่อหน้า 
ง.  ตอนต้นและตอนท้ายของย่อหน้า 

 

๗. ใจความส าคัญของข้อความนี้คืออะไร 
ก.  อันตรายจากการท าลายสิ่งแวดล้อม 
ข.  การท าลายสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบถึงคนทุกคน 
ค.  ทุกคนต่างเกรงกลัวภัยจากการท าลายสิ่งแวดล้อม 
ง.  เงินช่วยป้องกันคนรวยให้พ้นจากมลภาวะได้ชั่วคราว 

๔๕ 



  
 

๘. ข้อความใดจัดเป็นใจความรองหรือพลความ 
ก.  อยู่สลัมหรืออยู่คฤหาสน์    
ข.  อยู่ในโลกท่ีหนึ่งหรือท่ีสาม 
ค.  ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไร   
ง.  ถูกทุกข้อ  

  

อ่ำนข้อควำมต่อไปนี้ใช้ตอบค ำถำมข้อ ๙ - ๑๐  
 

บนผืนผ้าใบสีขาวว่างเปล่านั้นก็เช่นกัน   ปลายพู่กันแต่งแต้มปาดป้ายสีสันลงไป 
จากความไม่มีอะไรเลย   ทีละครั้งทีละคราว   ก่อร่างสร้างรูปเป็นภาพป่าสีสวยสด
งดงาม ท้ังภาพก็ก าเนิดเกิดมาจากฝีแปรงเล็กๆ ทีละเส้นทีละสาย  ความส าเร็จอัน
ยิ่งใหญ่ทั้งปวงมาจากองค์ประกอบเล็กๆ ท่ีมารวมกันเสมอ 
 

๙. ข้อใดคือประเด็นส าคัญของข้อความข้างต้น 
ก.  บนผืนผ้าใบสีขาวว่างเปล่า   
ข.  ปลายพู่ก่อร่างสร้างรูปเป็นภาพป่าสีสวยสดงดงาม 
ค.  ภาพก าเนิดเกิดมาจากฝีแปรงเล็กๆ ทีละเส้นทีละสาย 
ง.  ความส าเร็จอันยิ่งใหญ่ท้ังปวงมาจากองค์ประกอบเล็กๆ ท่ีมารวมกันเสมอ 

 

๑๐. ข้อใดคือลักษณะของใจความรองท่ีพบ 
ก.  การให้เหตุผลโดยยกข้อมูลมาอธิบายความ 
ข.  การยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้ง 
ค.  การอธิบายให้รายละเอียดหรือให้ค าจ ากัดความข้อความท่ีเป็นใจความ 
ง.  การเปรียบเทียบด้วยถ้อยค าท่ีเป็นส านวน  หรือยกเร่ืองราวเป็นอุทาหรณ์ 

 
 
 
 

 

 

๔๖ 



  
 

 

เอกสำรอ้ำงอิง 
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๔๘ 

๔๙ 



  
 

เกณฑ์กำรให้คะแนนแบบฝึกทักษะ  เล่มที่ ๑ พื้นฐำนกำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ 
 

 

แบบฝึกที่ ๑ ควำมรู้พื้นฐำนในกำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ 
๑. กิจกรรมที่ ๑ เรื่อง ควำมหมำยและจุดมุ่งหมำยของกำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ  

การตัดสินคะแนน   ข้อละ  ๑  คะแนน  จ านวน  ๑๐  ข้อ  รวม  ๑๐  คะแนน 
ตอบถูกต้อง    ได้  ๑  คะแนน 
ตอบผิด หรือ ไม่ตอบ ได้  ๐  คะแนน 

เกณฑ์กำรผ่ำน   นักเรียนไดร้ะดับคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ หรือ ๖ คะแนนขึ้นไป 
 

๒. กิจกรรมที่ ๒ เรื่อง ขั้นตอนกำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ  
การตัดสินคะแนน   ข้อละ  ๑  คะแนน  จ านวน  ๖  ข้อ  รวม  ๖ คะแนน 

ตอบถูกต้อง    ได้  ๑  คะแนน 
ตอบผิด หรือ ไม่ตอบ ได้  ๐  คะแนน 

เกณฑ์กำรผ่ำน   นักเรียนไดร้ะดับคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ หรือ ๓ คะแนนขึ้นไป 
 

๓. กิจกรรมที่ ๓ สรุปองค์ควำมรู้ 
      เติมแผนภาพความคิดให้สมบูรณ์  ตามเกณฑ์การประเมินด้านล่าง 

 

ประเด็น
ประเมิน 

ระดับคุณภำพ น้ ำหนัก
คะแนน 

คะแนน 
๔ (ดีมำก) ๓ (ดี) ๒ (พอใช้) ๑ (ปรับปรุง) 

ควำม
ถูกต้อง 

เติมแผนภาพ
ความคิดได้
ถูกต้อง 
ครบถ้วน 
สมบูรณ์  
ทุกประเด็น 

เติมแผนภาพ
ความคิดได้
ถูกต้อง เป็น
ส่วนมาก ขาด 
๑ ประเด็น 

เติมแผนภาพ
ความคิดได้
ถูกต้อง เป็น
บางส่วน  
ขาด ๒ 
ประเด็น 

เติมแผนภาพ
ความคิดได้  
ไม่ถูกต้อง               
ไม่ชัดเจนและ
ไม่ครอบคลุม
ทุกประเด็น                 

๓ ๑๒ 

อักขรวิธี เขียนถูกต้องทุก
ค าครบถ้วน 

เขียนผิดไม่
เกิน ๒ ค า 

เขียนผิดไม่
เกิน ๓ ค า 

เขียนผิดเกิน        
๔ ค า 

๑ ๔ 



  
 

 

เกณฑ์กำรผ่ำน   นักเรียนได้ระดับคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ หรือ ๑๒ คะแนนขึ้นไป 

 
แบบฝึกที่ ๒ เร่ือง กำรวิเครำะห์ควำมหมำยของค ำ  

๑. กิจกรรมที่ ๑ ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ความหมายของค า  
ใช้เกณฑ์การประเมิน การเติมแผนภาพความคิด  รวม ๒๐ คะแนน 
เกณฑ์กำรผ่ำน   นักเรียนไดร้ะดับคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ หรือ ๑๒ คะแนนขึ้นไป 
 

๒. กิจกรรมที่ ๒ ความหมายของค าn จ านวน ๑๐ ข้อ ๒๐ คะแนน  
การตัดสินคะแนน  ใน ๑ ข้อ มีค าถาม ๒ ค าถาม  
คิดคะแนนค าตอบละ ๑  คะแนน  จ านวน ๑๐ ข้อ  รวม  ๒๐  คะแนน 

แปลความหมายของค าถูกต้อง    ได้  ๑  คะแนน 
ระบุว่าเป็นค าโดยตรงหรือโดยนัยถูกต้อง  ได้  ๑ คะแนน 
ตอบผิด หรือ ไม่ตอบ   ได้  ๐  คะแนน 

เกณฑ์กำรผ่ำน   นักเรียนได้ระดับคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ หรือ ๑๒ คะแนนขึ้นไป 
๓. กิจกรรมที่ ๓ วิเคราะห์ความหมายค า  จ านวน ๑๐ ข้อ 

การตัดสินคะแนน   ข้อละ  ๑  คะแนน  จ านวน  ๑๐  ข้อ  รวม  ๑๐  คะแนน 
ตอบถูกต้อง    ได้  ๑  คะแนน 
ตอบผิด หรือ ไม่ตอบ ได้  ๐  คะแนน 

เกณฑ์กำรผ่ำน   นักเรียนได้ระดับคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ หรือ ๖ คะแนนขึ้นไป 
 

ประเด็น
ประเมิน 

ระดับคุณภำพ น้ ำหนัก
คะแนน 

คะแนน 
๔ (ดีมำก) ๓ (ดี) ๒ (พอใช้) ๑ (ปรับปรุง) 

ควำม
ประณีต 

- มีความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย  
- มีความสะอาด 

- มีความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย  
- มีรอยลบ ขูด              
ขีดฆ่า ๑-๒ 
แห่ง 

- มีความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย  
- มีรอยลบ ขูด              
ขีดฆ่า ๓-๕ 
แห่ง 

- ไม่มีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  
- มีรอยลบ ขูด              
ขีดฆ่า ๕ แห่ง          
ขึ้นไป 

๑ ๔ 

รวมคะแนน ๒๐ 

๕๐ 



  
 

แบบฝึกที่ ๓  เร่ือง วิธีกำรอ่ำนจบัใจควำมส ำคัญและกำรพิจำรณำใจควำมรอง 
๑. กิจกรรมที่ ๑ พิจารณาใจความส าคัญ จ านวน ๕ ข้อ  ๕ คะแนน 

การตัดสินคะแนน   ข้อละ  ๑  คะแนน  จ านวน  ๕  ข้อ  รวม  ๕  คะแนน 
ตอบถูกต้อง    ได้  ๑  คะแนน 
ตอบผิด หรือ ไม่ตอบ ได้  ๐  คะแนน 

เกณฑ์กำรผ่ำน   นักเรียนไดร้ะดับคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ หรือ ๒ คะแนนขึ้นไป 
 

๒. กิจกรรมที่ ๒ พิจารณาลักษณะใจความรอง  จ านวน ๕ ข้อ  ๕ คะแนน 
การตัดสินคะแนน   ข้อละ  ๑  คะแนน  จ านวน  ๕  ข้อ  รวม  ๕  คะแนน 

ตอบถูกต้อง    ได้  ๑  คะแนน 
ตอบผิด หรือ ไม่ตอบ ได้  ๐  คะแนน 

เกณฑ์กำรผ่ำน   นักเรียนไดร้ะดับคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ หรือ ๒ คะแนนขึ้นไป 
 

๓. กิจกรรมที่ ๓ อ่านจับใจความส าคัญ  (พิจารณาคะแนนทีละส่วน รายข้อ) 

ประเด็นประเมิน 
ระดับคุณภำพ 

คะแนน 
๔ (ดีมำก) ๓ (ดี) ๒ (พอใช้) ๑ (ปรับปรุง) 

ส่วนที่ ๑  
ควำมถูกต้อง 
ในกำรขีดเส้นใต้
ใจควำมส ำคัญ 

ขีดเส้นใต้ใจความ
ส าคัญได้ถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์  
ทุกประเด็น 

ขีดเส้นใต้
ใจความส าคัญได้
ถูกต้อง          
เป็นส่วนมาก 
ขาด ๑ประเด็น 

ขีดเส้นใต้
ใจความส าคัญ
ไดเ้ป็น
บางส่วน ขาด 
๒ ประเด็น 

ขีดเส้นใต้
ใจความส าคัญ
ไดไ้มถู่กต้องและ
ไม่ครอบคลุม               

๔ 

ส่วนที่ ๒ ลักษณะ
ใจควำมรอง 

                   ตอบถกู         ได้ ๑ คะแนน 
                   ตอบผิด หรือไม่ตอบ     ได้ ๐ คะแนน 

๑ 

ส่วนที่ ๓  
กำรเขียนสรุป
ใจควำมส ำคัญ 

เขียนเรียบเรียง
สรุปใจความ
ส าคัญของเรื่อง
ได้ถูกต้อง
สมบูรณ์ 
ครบถ้วนทุก
ประเด็น  

เขียนเรียบ
เรียงสรุป
ใจความส าคัญ
ของเรื่องได้
เป็นส่วนมาก 
ขาด ๑ 
ประเด็น 

เขียนเรียบ
เรียงสรุป
ใจความส าคัญ
ของเรื่องได้
เป็นบางส่วน  
ขาด ๒ 
ประเด็น 

เขียนเรียบเรียง
สรุปใจความ
ส าคัญไม่ถูกต้อง               
ไม่ชัดเจนและไม่
ครอบคลุม  
ขาดมากกว่า  
๒ ประเด็น  

๔ 

รวมคะแนน  ๘ 

๕๑ 



  
 

 

รวมคะแนน  แบบฝึกที่ ๓  กิจกรรมที่ ๓  ทั้งหมดจ ำนวน  ๕  ข้อ  รวม  ๔๕  คะแนน 
เกณฑ์กำรผ่ำน   นักเรียนได้ระดับคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ หรือ ๒๗ คะแนนขึ้นไป 

 

แบบฝึกที่ ๔ เร่ือง กำรสรุปใจควำมส ำคัญโดยกำรตั้งค ำถำม  
๑. กิจกรรมที่ ๑ การตอบค าถามแบบสั้นๆ  ๕  ข้อ  ๒๐  คะแนน 

 

เกณฑ์กำรผ่ำน   นักเรียนไดร้ะดับคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ หรือ ๑๒ คะแนนขึ้นไป 
 

๒. กิจกรรมที่ ๒ สรุปใจความส าคัญโดยการตั้งค าถาม  ๔  ข้อ  ๘๐  คะแนน 

ประเด็นประเมิน 
ระดับคุณภำพ น้ ำหนัก

คะแนน 
รวม 

๔ (ดีมำก) ๓ (ดี) ๒ (พอใช้) ๑ (ปรับปรุง) 
ความถูกต้องของ
การตอบค าถาม  

เขียนตอบ
ค าถาม
จากเนื้อ
เรื่อง 
ถูกต้อง ทั้ง 
๔ ประเด็น 

เขียนตอบ
ค าถาม
จากเนื้อ
เรื่อง 
ถูกต้อง ๓ 
ประเด็น 

เขียนตอบ
ค าถาม
จากเนื้อ
เรื่อง 
ถูกต้อง ๒ 
ประเด็น 

เขียนตอบ
ค าถามจาก
เนื้อเรื่อง 
ถูกต้อง  
น้อยกว่า ๒
ประเด็น 

๑ ๔ 

จ ำนวน ๕  ข้อ  ข้อละ ๔ คะแนน  รวม  ๒๐  คะแนน 

ประเด็น
ประเมิน 

ระดับคุณภำพ น้ ำหนัก
คะแนน 

คะแนน 
๔ (ดีมำก) ๓ (ดี) ๒ (พอใช้) ๑ (ปรับปรุง) 

กำรตอบ
ค ำถำม 

ตอบค าถาม
จากเนื้อเรื่อง 
ถูกต้อง ทั้ง ๔ 
ประเด็น 

ตอบค าถาม
จากเนื้อเรื่อง 
ถูกต้อง ๓ 
ประเด็น 

ตอบค าถาม
จากเนื้อเรื่อง 
ถูกต้อง ๒ 
ประเด็น 

ตอบค าถามจาก
เนื้อเรื่อง 
ถูกต้อง น้อย
กว่า ๒ประเด็น 

๒ ๘ 

กำรเขียน
สรุป
ใจควำม
ส ำคัญ 

น าการตอบ
ค าถามมาเขียน
เรียบเรียงสรุป
ใจความส าคัญ
ของเรื่องได้ 
ถูกต้อง 

น าการตอบ
ค าถามมา
เขียนเรียบ
เรียงสรุป
ใจความส าคัญ
ของเรื่องได้ 

น าการตอบ
ค าถามมา
เขียนเรียบ
เรียงสรุป
ใจความส าคัญ
ของเรื่องได้ 

น าการตอบ
ค าถามมาเขียน
เรียบเรียงสรุป
ใจความส าคัญ
ของเรื่องไม ่
ถูกต้อง และไม่ 

๒ ๘ 

๕๒ 



  
 

 

แบบทดสอบหลังเรียน เร่ือง พื้นฐำนกำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ  
กำรตัดสินคะแนน   ข้อละ  ๑  คะแนน  จ านวน  ๑๐  ข้อ  รวม  ๑๐  คะแนน 

ตอบถูกต้อง    ได้  ๑  คะแนน 
ตอบผิด หรือ ไม่ตอบ ได้  ๐  คะแนน 

  เกณฑ์กำรผ่ำน   นักเรียนไดร้ะดับคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ หรือ ๖ คะแนนขึ้นไป 
 

เกณฑแ์ละระดับกำรประเมินคุณภำพกำรอ่ำนจับใจควำมโดยภำพรวม 
เล่มท่ี ๑ พื้นฐำนกำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ  ๒๕๑ คะแนน 

 ได้คะแนน ๑๘๙ – ๒๕๑ คะแนน ระดับคุณภาพ ๔ หมายถึง ดีมาก 
 ได้คะแนน ๑๒๖ – ๑๘๘ คะแนน ระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง ดี 
 ได้คะแนน   ๖๓ – ๑๒๕ คะแนน ระดับคุณภาพ ๒ หมายถึง พอใช้ 
 ได้คะแนน     ๑  –  ๖๒ คะแนน ระดับคุณภาพ ๑ หมายถึง ปรับปรุง 

เกณฑ์กำรผ่ำน    มีคะแนนที่ร้อยละ ๖๐  หรือ ๑๕๐ คะแนนขึ้นไป 
   นักเรียนได้รับการประเมิน ระดับคุณภาพ ๓ อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป 
 

ประเด็น
ประเมิน 

ระดับคุณภำพ น้ ำหนัก
คะแนน 

คะแนน 
๔ (ดีมำก) ๓ (ดี) ๒ (พอใช้) ๑ (ปรับปรุง) 

 สมบูรณ์ 
ครบถ้วนทุก
ประเด็น  

เป็นส่วนมาก 
ขาด ๑ 
ประเด็น 

เป็นบางส่วน  
ขาด ๒ 
ประเด็น 

ครอบคลุม  
ขาดมากกว่า ๒ 
ประเด็น  

  

อักขรวิธี - เขียนถูกต้อง
ทุกค า   

- เขียนผิดไม่
เกิน ๒ ค า   

- เขียนผิดไม่
เกิน ๓ ค า   

- เขียนผิดเกิน        
๔ ค า 

๐.๕ ๒ 

ควำม
ประณีต 

- มีความ 
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  
- มีความ
สะอาด 

- มีความ 
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
- มีรอยลบ ขูด              
ขีดฆ่า ๑ - ๒
แห่ง 

- มีความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อยพอใช้  
- มีรอยลบ ขูด              
ขีดฆ่า ๓ - ๕
แห่ง 

- ไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  
- มีรอยลบ ขูด              
ขีดฆ่า ๕ แห่ง          
ขึ้นไป 

๐.๕ ๒ 

รวมคะแนน  ๕ ๒๐ 
รวมข้อละ ๒๐ คะแนน  จ ำนวน ๔  ข้อ  รวมคะแนน  ๘๐  คะแนน 

๕๓ 



  
 

แบบบันทึกคะแนน 
 

ค ำชี้แจง   ให้นักเรียนบันทึกคะแนนของตนเองจากการท าแบบฝึกทักษะพร้อมทั้งประเมินผล 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด และบันทึกคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 

 

แบบฝึก/กิจกรรม 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ผลกำรประเมิน 
(ผ่ำน/ไม่ผ่ำน) 

แบบฝึกที่ ๑ เรื่อง ควำมรู้พื้นฐำนกำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ 

 
กิจกรรมที่ ๑ ความหมายและจุดมุ่งหมายของการอ่านจับ   
                ใจความส าคัญ 

๑๐ 
  

 กิจกรรมที่ ๒ ขั้นตอนการอ่านจับใจความส าคัญ ๖   
 กิจกรรมที่ ๓ สรุปองค์ความรู้ ๒๐   
แบบฝึกที่ ๒ เรื่อง กำรวิเครำะห์ควำมหมำยของค ำ 
 กิจกรรมที่ ๑ ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ความหมายของค า ๒๐   
 กิจกรรมที่ ๒ ความหมายของค า ๒๐   
 กิจกรรมที่ ๓ วิเคราะห์ความหมายค า ๑๐   
แบบฝึกที่ ๓ เรื่อง วิธีกำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญและกำรพิจำรณำใจควำมรอง 
 กิจกรรมที่ ๑ พิจารณาใจความส าคัญ ๕   
 กิจกรรมที่ ๒ พิจารณาลักษณะใจความรอง ๕   
 กิจกรรมที่ ๓ อ่านจับใจความส าคัญ ๔๕   
แบบฝึกที่ ๔ เรื่อง กำรสรุปใจควำมส ำคัญโดยกำรตั้งค ำถำม 
 กิจกรรมที่ ๑ การตอบค าถามแบบสั้นๆ ๒๐   
 กิจกรรมที่ ๒ สรุปใจความส าคัญโดยการตั้งค าถาม ๘๐   
แบบทดสอบก่อนเรียน ๑๐   
แบบทดสอบหลังเรียน ๑๐   

รวมคะแนน ๒๖๑   
  

เกณฑ์กำรประเมิน   

นักเรียนได้ระดับคะแนนแต่ละกิจกรรมร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็มขึ้นไป คือ “ผ่าน”  
นักเรียนได้ระดับคะแนนแต่ละกิจกรรมต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็มข้ึนไป คือ “ไม่ผ่าน”  

๕๔ 


