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ชุดที่ ๑
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ผิดพลาด! ตัวเลขไม่ สามารถถูกแสดงในรู ปแบบทีร่ ะบุ
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ชุดแบบฝึ กทักษะฉบับนี้จดั ทำขึ้น เพื่อพัฒนำกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์
และประเมินค่ำ ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ ๒ ซึ่งเป็ นนวัตกรรมประกอบ
กำรจัดกำรเรี ยนรู ้ วิชำภำษำไทย ท ๒๒๑๐๑ เพื่อมุ่งปลูกฝังนิสัยให้รักกำรอ่ำน
แก่นกั เรี ยน โดยยึดหลักกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสำคัญ ซึ่งได้นำงำนเขียน
ที่หลำกหลำย เช่น บทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง บทควำม ข่ำว เรื่ องสั้น บทเพลง เป็ นต้น
นำมำให้นกั เรี ยนอ่ำน แล้วโยงไปสู่ กระบวนกำรคิด วิเครำะห์และประเมินค่ำของเรื่ อง
อันเป็ นกำรปลูกฝังให้นกั เรี ยนมีนิสัยรักกำรอ่ำนอย่ำงแท้จริ ง ซึ่งจะต้องทำต่อเนื่องตลอดปี
พร้อมทั้งเพื่อเสริ มทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ของนักเรี ยนอีกด้วย
ชุดแบบฝึ กทักษะฉบับนี้สำมำรถนำไปใช้กบั นักเรี ยนได้หลำยระดับชั้น
ซึ่งก่อนใช้ควรพิจำรณำให้เหมำะสม จึงหวังว่ำจะเกิดประโยชน์สำหรับ นักเรี ยน ครู
และผูท้ ี่สนใจ หำกมีขอ้ เสนอแนะอันใดที่เป็ นประโยชน์ กรุ ณำได้แจ้งให้ทรำบเพื่อจะได้
ปรับปรุ งให้ดีข้ ึนในโอกำสต่อไป
สวลี ชัยภัย
ครู วิทยฐำนะครู ชำนำญกำร
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คำนำ
สำรบัญ
จุดประสงค์กำรเรี ยนรู้
คำแนะนำกำรใช้ชุดแบบฝึ กทักษะ
ใบควำมรู้ที่ ๑ กำรอ่ำน
แบบฝึ กทักษะที่ ๑ เรื่ อง กำรอ่ำน
แบบฝึ กทักษะที่ ๒ เรื่ อง กำรอ่ำน
แบบทดสอบหลังเรี ยน เรื่ อง กำรอ่ำน
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บรรณำนุกรม
เฉลยแบบฝึ กทักษะที่ ๑ เรื่ อง กำรอ่ำน
เฉลยแบบฝึ กทักษะที่ ๒ เรื่ อง กำรอ่ำน
เฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยน เรื่ อง กำรอ่ำน
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จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
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๑. บอกควำมสำคัญและควำมจำเป็ นของกำรอ่ำนหนังสื อได้
๒. บอกหลักพื้นฐำนในกำรอ่ำนหนังสื อได้
๓. อธิบำยแนวทำงกำรอ่ำนหนังสื อได้
๔. บอกวิธีกำรอ่ำนหนังสื อประเภทต่ำง ๆ
๕. บอกประโยชน์ของกำรอ่ำนหนังสื อได้
๖. อธิบำยควำมหมำยของกำรอ่ำนเพื่อคิด วิเครำะห์ได้
๗. อธิบำยควำมหมำยของกำรอ่ำนเพื่อประเมินค่ำได้
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๑ ชุดแบบฝึ กทักษะฉบับนี้สร้ำงขึ้นเพื่อให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้และลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
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๒ ในแต่ละหน้ำของแต่ละแบบฝึ กทักษะจะมีเนื้อหำและคำชี้แจงให้นกั เรี ยนได้ทรำบ
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๓ นักเรี ยนอ่ำนเนื้อหำให้จบแล้วตอบคำถำมท้ำยเรื่ อง
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๔ นักเรี ยนเขียนแผนผังควำมคิด ( Mind Mapping ) จำกเรื่ องและตกแต่งให้สวยงำม

นักเรี ยนวำดภำพประกอบเรื่ องและตกแต่งให้สวยงำม
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๕ นักเรี ยนเรี ยบเรี ยงเรื่ องใหม่ดว้ ยตนเองอย่ำงกระชับ
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๗ ถ้ำนักเรี ยนไม่เข้ำใจให้ถำมคุณครู ผสู ้ อนได้

ตนเป็ นที่พงึ่ แห่ งตน ครับผม...
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ใบความรู้ ที่ ๑
การอ่ าน
ความหมายและความสาคัญของการอ่าน
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มีคำกล่ำวกันว่ำ “ ไม่ อ่านหนังสือหนึ่งวัน โง่ ไปหนึ่งปี ” นัน่ แสดงให้เห็นว่ำกำรอ่ำน
นั้นมีควำมสำคัญและควำมจำเป็ นต่อชีวติ ประจำวัน กำรอ่ำนหนังสื อ เป็ นส่ วนสำคัญของกำรศึกษำ
เป็ นกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เป็ นทักษะพื้นฐำนซึ่ งนำไปสู่ กำรเรี ยนรู ้วชิ ำต่ำง ๆ ทุกแขนง กำรอ่ำน
ออกเสี ยงเป็ นวิธีกำรสื่ อสำรอีกประเภทหนึ่ง ที่ช่วยให้ผฟู ้ ังและผูอ้ ่ำนได้รับควำมรู ้ประสบกำรณ์และ
ควำมเพลิดเพลิน เมื่อเรำจะอ่ำนให้ผอู ้ ื่นฟังเรำก็ควรอ่ำนให้น่ำฟัง หมำยถึงทำให้ผฟู ้ ังได้รับสำร
จำกบทที่อ่ำนนั้นครบถ้วน เข้ำใจบทอ่ำนได้อย่ำงซำบซึ้ งไม่วำ่ บทอ่ำนนั้นจะเป็ นร้อยแก้วหรื อ
ร้อยกรอง ถ้ำผูอ้ ่ำนออกเสี ยงได้ถูกต้องชัดเจน อ่ำนแบ่งวรรคตอนตำมฉันทลักษณ์ต่ำงๆ และ
อ่ำนสอดแทรกอำรมณ์ตำมลักษณะงำนเขียน ดังนั้น ก่อนอ่ำนออกเสี ยงผูอ้ ่ำนควรฝึ กทักษะกำรอ่ำน
และทำควำมเข้ำใจสำรในบทอ่ำนนั้นให้ชดั เจนก่อนเป็ นกำรเตรี ยมตัวล่วงหน้ำ เพื่อพัฒนำกำรอ่ำน
ให้สูงขึ้นตำมลำดับ กำรอ่ำนมีควำมหมำยดังนี้
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การอ่าน คือ กำรรับรู้ขอ้ ควำมในกำรเขียนของตนเองหรื อของผูอ้ ื่น รวมถึง
กำรรับรู้ควำมหมำยจำกเครื่ องหมำยและสัญลักษณ์ต่ำงๆ เช่น สัญลักษณ์จรำจร
เครื่ องหมำยที่แสดงบนแผนที่ เป็ นต้นกำรรับรู้ขอ้ ควำม เข้ำใจเรื่ องรำว หรื อได้รับ
รสควำมบันเทิงใจตรงตำมจุดประสงค์ของผูเ้ ขียนเป็ นกำรอ่ำนที่ดีและได้ประโยชน์
อย่ำงแท้จริ ง
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๑. การอ่านเพือ่ การศึกษาค้ นคว้า คือ ต้องกำรได้รับควำมรู ้จำกเนื้ อเรื่ องที่อำ่ น เช่น
กำรอ่ำนหนังสื อประเภทตำรำ สำรคดี หรื อหนังสื ออ่ำนเพิ่มเติมของนักเรี ยนและนักศึกษำ เพื่อรู้และ
เข้ำใจเรื่ องรำวตำมหลักสู ตร และอ่ำนวำรสำร หนังสื อพิมพ์ และข้อควำมต่ำง ๆ เพื่อให้ทรำบเรื่ องรำว
อันเป็ นข้อควำมรู ้ หรื อเหตุกำรณ์บำ้ นเมือง ผูป้ ระกอบอำชี พต่ำง ๆ ก็ตอ้ งอ่ำนเพื่อเพิ่มพูนควำมรู ้
ในสำขำอำชีพของตนหรื อเพื่อทำควำมเข้ำใจวิทยำกำรใหม่ๆ อันเป็ นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำตนเอง
ให้กำ้ วหน้ำแม้แต่ในหนังสื อประเภทบันเทิงคดีสำหรับบุคคลทัว่ ไป ก็ยงั ให้ควำมรู ้ควบคู่ไปกับควำม
บันเทิง เพรำะบุคคลทัว่ ไปอ่ำนหนังสื อต่ำงๆ เพื่อขยำยควำมรู ้ ควำมสนใจให้กว้ำงขวำง
๒. การอ่านเพือ่ ความบันเทิง บุคคลบำงประเภทมีควำมชอบที่จะอ่ำนเพื่อควำมบันเทิง
มำกกว่ำอ่ำนเพื่อควำมรู ้ เนื่ องจำกว่ำ ควำมบันเทิงเป็ นอำหำรทำงใจซึ่ งมีควำมจำเป็ นต่อชี วติ ของมนุษย์
เช่นเดียวกันกับอำหำรและอำกำศ จึงมักจะเลือกอ่ำนแต่หนังสื อที่ส่งเสริ มสุ ขภำพจิตให้แจ่มใส
มีควำมสุ ข คนไทยเรำนั้นใช้กำรอ่ำนเป็ นเครื่ องให้ควำมบันเทิงใจมำเป็ นเวลำติดต่อกันนำนหลำยปี
แล้ว เห็นได้จำกนิทำนร้อยแก้วและนิทำนคำกลอนสำหรับอ่ำน กลอนเพลงยำว นิรำศ ตลอดจน
วรรณกรรมอื่นๆที่ถูกแต่งขึ้นอย่ำงมำกมำยและหลำกหลำยในสมัยก่อน ล้วนแต่มีส่วนให้ควำมบันเทิง
ใจแก่ผอู ้ ่ำนทั้งสิ้ น จวบจนปั จจุบนั นี้ก็ยงั มี นวนิยำย เรื่ องสั้น สำรคดี กำร์ ตูนมีภำพประกอบต่ำง ๆ
มำกมำยเพื่อสร้ำงรอยยิม้ ควำมสนุกสนำนเพลิดเพลินให้กบั ผูอ้ ่ำนโดยวิธีกำรอ่ำนง่ำยๆและสำมำรถทำ
ได้หลำยโอกำส เช่น ระหว่ำงที่คอยบุคคลที่นดั หมำย คอยเวลำรถไฟออก เป็ นต้น หรื ออ่ำนหนังสื อ
ประเภทบันเทิงคดีในเวลำว่ำง
๓. การอ่านเพือ่ ความคิดหรือเพือ่ สนองความต้ องการอืน่ ๆ นอกจำกควำมต้องกำร
ในกำรหำควำมรู้และควำมบันเทิงแล้ว คนบำงคนยังแสวงหำคำตอบอื่นๆให้กบั ตนเอง ไม่วำ่ จะเป็ น
แนวควำมคิดทำงปรัชญำ วัฒนธรรม จริ ยธรรม และควำมคิดเห็นทัว่ ไป ที่มกั จะแทรกอยูใ่ นหนังสื อ
แทบทุกประเภท กำรศึกษำแนวคิดของผูอ้ ื่น เพื่อเป็ นแนวทำงควำมคิดของตนเองและอำจนำมำเป็ น
แนวปฏิบตั ิในกำรดำเนินชีวิตหรื อแก้ปัญหำต่ำง ๆ หรื ออ่ำนเพื่อพัฒนำบุคลิกภำพ กล่ำวคือกำรอ่ำน
หนังสื อมำกๆ จะช่วยให้ผอู ้ ่ำนสำมำรถปรับตัวเข้ำกับสังคมได้ดี รู้จกั กำรวำงตัวที่เหมำะสม มีควำมคิด
กว้ำงขวำงทันสมัย สำมำรถแก้ปัญหำและตัดสิ นใจได้อย่ำงถูกต้อง โดยอำจเรี ยนรู้จำกเรื่ องรำว
ในหนังสื อที่เป็ นคติสอนใจหรื อเป็ นอุทำหรณ์
(ที่มำ : http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/thai04/07/reading.html#purpose
วันที่ ๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๔)
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ความสาคัญของการอ่าน
กำรอ่ำนมีควำมสำคัญสรุ ปได้ดงั นี้
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๑. เป็ นเครื่ องมือแสวงหำควำมรู ้ ซึ่ งเรำจะเห็นว่ำ ในกำรศึกษำ ค้นคว้ำหำควำมรู ้น้ นั
อำศัยกำรอ่ำนแทบทั้งสิ้ น โดยกำรเรี ยนทุกระดับ จำเป็ นจะต้องใช้ควำมสำมำรถ ในกำรอ่ำน
เป็ นเครื่ องมือในกำรศึกษำ จะเห็นได้วำ่ ในโรงเรี ยน และมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ มีหอ้ งสมุด เป็ นหัวใจ
ของกำรเรี ยนรู้ ของผูเ้ รี ยน
๒. เป็ นสิ่ งที่ส่งเสริ ม ให้เกิดควำมคิดและควำมฉลำดรอบรู ้ กำรอ่ำนช่วยให้เรำรู ้
ข่ำวสำร เรื่ องรำว ควำมเคลื่อนไหว ทันต่อเหตุกำรณ์ เกิดควำมรู ้ขอ้ เท็จจริ ง ควำมคิดเห็นที่ได้จำก
กำรอ่ำนทำให้ผอู ้ ่ำนกิดควำมรู ้และเกิดสติปัญญำ เป็ นผูร้ อบรู ้กว้ำงขวำง มีควำมคิดวิพำกษ์วจิ ำรณ์
ได้อย่ำงมีเหตุผล เพรำะมีขอ้ เท็จจริ งที่ ได้จำกกำรอ่ำน มำสนับสนุนเป็ นที่น่ำเชื่อถือได้
๓. เป็ นเครื่ องมือพัฒนำบุคลิกภำพ กำรอ่ำนช่วยให้เกิดควำมรู ้ แล้วเรำได้นำควำมรู ้
เหล่ำนั้น มำใช้ในโอกำสต่ำง ๆ อย่ำงผูม้ ีโลกทัศน์กว้ำงไกล เช่น กำรสนทนำแลก เปลี่ยนควำมรู ้
กำรประพฤติปฏิบตั ิตน หรื อแม้แต่กำรแต่งกำย ก็มีควำมทันสมัย เหมำะสม
๔. เป็ นกิจกรรมประเทืองอำรมณ์ กำรพักผ่อนหย่อนใจหรื อกำรแสวงหำ
ควำมเพลิดเพลิน เป็ นสิ่ งจำเป็ นสิ่ งหนึ่งของชีวิตมนุษย์ กำรใช้เวลำว่ำง หรื อเวลำที่รู้สึกเหงำ
อ่ำนนวนิยำย นิตยสำร สำรคดี เป็ นกำรแสวงหำควำมเพลิดเพลิน ในทำงที่เหมำะสม
๕. เป็ นเครื่ องมือช่วยพัฒนำจิตใจ นัน่ คือ กำรอ่ำนช่วยกล่อมเกลำจิตใจเรำ
ให้มีควำมอ่อนโยน มีคุณธรรม มีศีลธรรม เป็ นพลเมืองที่ดี มีคุณภำพของสังคม
๖. เป็ นเครื่ องมือพัฒนำอำชี พ จะเห็นว่ำทุกอำชีพต้องอำศัยกำรอ่ำน เพื่อปรับปรุ ง
สร้ำงควำมก้ำวหน้ำ ให้แก่อำชีพของตน เช่น เกษตรกรต้องอ่ำนตำรำ เพื่อพัฒนำกำรเกษตร
ของตนให้ดีข้ ึน ครู ตอ้ งอ่ำนตำรำ เพื่อพัฒนำอำชีพครู ให้ดีข้ ึน เป็ นต้น
จะเห็นได้วำ่ กำรอ่ำนมีควำมสำคัญต่อมนุษย์อย่ำงยิง่ โดยเฉพำะในยุคปั จจุบนั
มีหนังสื อที่ให้เลือกอ่ำนได้มำกมำย กำรอ่ำนช่วยให้เรำสำมำรถ หำควำมรู ้ ควำมบันเทิง สร้ำงเสริ ม
ประสบกำรณ์ ที่เป็ นประโยชน์แก่ชีวติ ทั้งกำรศึกษำ อำชีพ และกำรอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคม
( นภดล จันทร์ เพ็ญ ๒๕๓๑ : ๗๓ – ๗๔ )
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(๑) ไม่อ่ำนออกเสี ยงดังจนรบกวนผูอ้ ื่น
(๒) ออกเสี ยงถูกต้องชัดเจน ตำมอักขรวิธี
(๓) กรณี อ่ำนหนังสื อในห้องสมุด ต้องไม่ส่งเสี ยงหรื อทำเสี ยงดังรบกวนผูอ้ ื่น
(๔) เลือกอ่ำนหนังสื อที่มีประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
(๕) อ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณ มีเหตุผล ไม่หลงเชื่ อในสิ่ งงมงำยไร้เหตุผล
(๖) ระมัดระวังในกำรถือหนังสื อมิให้เกิดควำมเสี ยหำย
(๗) ถ้ำต้องกำรเรื่ องหนึ่งเรื่ องใดจำกหนังสื อ อำจเพื่อนำไปเป็ นหลักฐำนอ้ำงอิง
ควรถ่ำยสำนวนไว้ ไม่ควรฉี กออกไปจำกเล่ม
(๘) กำรแสดงควำมคิดเห็นในกำรอ่ำนต้องมีเหตุผล ไม่มีอคติในกำรอ่ำน
(๙) เมื่อนำเนื้ อหำส่ วนหนึ่งส่ วนใดจำกเรื่ องที่อ่ำนไปใช้อำ้ งอิงในงำนเขียน เช่น รำยงำน
ควรใส่ อำ้ งอิงถูกต้องตำมหลักกำร เพื่อเป็ นกำรให้เกียรติผเู ้ ขียน
(๑๐) ถ้ำบังเอิญทำหนังสื อเสี ยหำย ควรซ่อมหนังสื อให้ถูกต้องตำม ซ่ อมหนังสื อเพื่อมิให้
หนังสื อชำรุ ดยิง่ ขึ้น
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หลักพืน้ ฐานในการอ่านหนังสือ
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หลักพื้นฐำนในกำรอ่ำนหนังสื อ เป็ นแนวทำงขั้นพื้นฐำนให้ผอู ้ ่ำนยึดถือปฏิบตั ิสำหรับ
กำรอ่ำนไม่วำ่ จะเป็ น กำรอ่ำนหนังสื อประเภทใด จุดมุ่งหมำยอย่ำงไร และเลือกวิธีอ่ำนแบบใด
ก็สำมำรถใช้หลักปฏิบตั ิ ในกำรอ่ำนเพื่อให้ได้ผล ซึ่ง ชลธิรำ กลัดอยู่ (๒๕๑๗) ได้วำงหลักกำรไว้
เป็ นลำดับ ดังนี้
๑. วำงเป้ ำหมำย ผูอ้ ่ำนควรจะรู ้ หรื อกำหนดเป้ ำหมำยในกำรอ่ำนให้แน่นอน ทั้งนี้
เพื่อจะได้บงั คับสมองและจิตใจได้วำ่ ต้องใช้ควำมตั้งใจ หรื อควำมพยำยำม ในกำรอ่ำนระดับไหน
เช่น ต้องกำรเพียงรู ้เรื่ องรำว หรื อต้องกำรถึงขั้นแสดงควำมรู ้สึกนึกคิด ต่อสิ่ งที่ตนอ่ำนได้ หรื อ
ต้องกำรถึงขนำดจดจำสำระสำคัญต่ำง ๆ ที่ตนอ่ำนได้ดว้ ย
๒. สำรวจข้อมูล ผูอ้ ่ำนควรให้ควำมสนใจข้อมูล หรื อควำมรู ้ในด้ำนที่เกี่ยว
กับผูแ้ ต่ง เวลำ กำรจัดพิมพ์ จำนวนครั้งที่พิมพ์ ข้อมูลเหล่ำนี้ เป็ นภูมิหลังของหนังสื อที่
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จะช่วยเสริ มให้ผอู ้ ่ำน มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจ ในควำมเป็ นมำของหนังสื อ เล่มนั้นได้
๓. สังเกตส่ วนประกอบ ไม่วำ่ จะอ่ำนหนังสื อประเภทใดและมีควำมมุ่งหมำย
อย่ำงไร ผูอ้ ่ำน ควรจะรู ้วำ่ หนังสื อนั้น มีส่วนประกอบต่ำง ๆ อย่ำงไรบ้ำง กำรพลิกอ่ำน
ส่ วนประกอบของหนังสื ออย่ำงรวดเร็ ว ย่อมจะทำให้ทรำบได้วำ่ หนังสื อนั้น ๆ
มีแนวเรื่ องอย่ำงไร ? มีเข็มมุ่งไปในทำงใด และให้ควำมสำคัญ สิ่ งใดหรื อปั ญหำใดเป็ นพิเศษ
๔. อ่ำนอย่ำงมีสมำธิ เมื่อปฏิบตั ิท้ งั ๓ ขั้น ข้ำงต้นแล้ว ก็เริ่ มอ่ำนเนื้ อหำ
ของหนังสื อได้ โดยกำหนดในใจให้แน่นอน พยำยำมอย่ำปล่อยจิตใจ ให้ฟุ้งซ่ำนไปกับเรื่ องอื่น หรื อ
นัยหนึ่งทำใจให้มีสมำธิ เพรำะสมำธิ จะทำให้ ควำมนึกคิดทั้งหมดของตนเอง และของผูเ้ ขียนซึ มซับ
เข้ำสู่ สมอง อย่ำงมีระเบียบ กำรอ่ำนอย่ำงมีสมำธิ แน่วแน่ รู ้ตวั อยูต่ ลอดเวลำ ว่ำกำลัง
ทำอะไร ? เพื่ออะไร ? มีขอ้ ควำม แนวควำมคิด เรี ยบเรี ยงมำเป็ นลำดับอย่ำงไร ? ทำให้
จดจำเรื่ องรำวที่อ่ำน ได้นำน
๕. ตั้งคำถำมทบทวนในขณะที่อ่ำน หำกผูอ้ ่ำนได้ต้ งั คำถำมทบทวนสิ่ งที่ตนอ่ำนอยู่
ทุกระยะว่ำ ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ เป็ นอย่ำงไร และสำคัญที่สุด คือ “ ทำไม ” แล้วพยำยำม
ให้คำตอบในใจอยูต่ ลอดเวลำ จะทำให้เรำรู ้จกั อ่ำนอย่ำงมีจุดมุ่งหมำย คือ อ่ำนเรื่ อง เพื่อค้นหำคำตอบ
มิใช่อ่ำนอย่ำงไม่มีจุดหมำย

ob

( นภดล จันทร์ เพ็ญ ๒๕๓๑ : ๘๒ – ๘๓ )
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๑. ขั้นเตรียมงาน เป็ นกำรตั้งจุดประสงค์ในกำรอ่ำนหนังสื อแต่ละครั้ง เช่น ถ้ำต้องกำร
มีควำมรู้เป็ นข้อเท็จจริ ง ต้องอ่ำนตำรำ หรื อข้อเขียนทำงวิชำกำร เมื่อเลือกได้ตำมต้องกำรแล้ว ให้
อ่ำนส่ วนต่ำง ๆ ของหนังสื อเพื่อดูวำ่ ถูกต้องตำมที่ตอ้ งกำรหรื อไม่ ให้ดูที่ คำนำ สำรบัญ บทคัดย่อ
บทสรุ ป เป็ นต้น
๒. ขั้นการอ่าน ให้อ่ำนอย่ำงรวดเร็ วเพื่อทำควำมเข้ำใจก่อนแล้วถ้ำต้องกำรเก็บใจควำม
สำคัญ อำจกลับมำอ่ำนโดยละเอียดอีกครั้ง ซึ่ งขั้นนี้ควรบันทึกไว้เพื่อทบทวน หรื อเพื่อใช้ประโยชน์
ในโอกำสอื่น ๆ
๓. ขั้นทบทวน กำรอ่ำนบำงครั้งต้องมีกำรทบทวนสำระหรื อประเด็นที่สำคัญเพื่อ
นำไปใช้ประโยชน์เฉพำะ เช่น สำนวนภำษำ ทัศนะของผูเ้ ขียน
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๔. ขั้นสรุ ป โดยกำรบันทึกสรุ ปเรื่ องที่อ่ำน เพื่อให้เกิดควำมคิดรวบยอดว่ำจะนำส่ วน
ใดไปใช้ หรื ออำจเขียนสรุ ปเป็ นผังมโนภำพ (Mind Mapping ) จะได้เข้ำใจยิง่ ขึ้น
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๑) ทำให้มีควำมรู ้ในวิชำกำรด้ำนต่ำง ๆ อำจเป็ นควำมรู ้ทวั่ ไป หรื อควำมรู ้เฉพำะด้ำน
ก็ได้ เช่น กำรอ่ำนตำรำแขนงต่ำง ๆ หนังสื อคู่มือ หนังสื ออ่ำนประกอบในแขนงวิชำต่ำง ๆ เป็ นต้น
๒) ทำให้รอบรู้ทนั โลก ทันเหตุกำรณ์กำรอ่ำนหนังสื อพิมพ์กำรอ่ำนจำกสื่ อสำรสนเทศ
ต่ำง ๆ ในสังคมทั้งภำยในและภำยนอกประเทศแล้ว ยังจะได้ทรำบข่ำวกีฬำ ข่ำวบันเทิง บทควำม
วิจำรณ์ ตลอดจนกำรโฆษณำสิ นค้ำต่ำง ๆ อีกด้วย ซึ่ งเป็ นประโยชน์อย่ำงยิง่ ในกำรปรับควำมเป็ นอยู่
ให้เหมำะสมสอดคล้องกับสภำพสังคมของตนในขณะนั้น ๆ
๓) ทำให้คน้ หำคำตอบที่ตอ้ งกำรได้กำรอ่ำนหนังสื อจะช่วยตอบคำถำมที่เรำข้องใจ
สงสัย ต้องกำรรู ้ได้ เช่น อ่ำนพจนำนุกรมเพื่อหำควำมหมำยของคำ อ่ำนหนังสื อกฎหมำยเมื่อต้องกำรรู ้
ข้อปฏิบตั ิ อ่ำนหนังสื อคู่มือแนะวิธีเรี ยนเพื่อต้องกำรประสบควำมสำเร็ จในกำรเรี ยน เป็ นต้น
๔) ทำให้เกิดควำมเพลิดเพลิน กำรอ่ำนหนังสื อที่มีเนื้ อหำดี น่ำอ่ำน น่ำสนใจ ย่อมทำให้
ผูอ้ ่ำนมีควำมสุ ข ควำมเพลิดเพลิน เกิดอำรมณ์คล้อยตำมอำรมณ์ของเรื่ องนั้น ๆ ผ่อนคลำย
ควำมตึงเครี ยด ได้ขอ้ คิด และยังเป็ นกำรยกระดับจิตใจผูอ้ ่ำนให้สูงขึ้นได้อีกด้วย
๕) ทำให้เกิดทักษะและพัฒนำกำรในกำรอ่ำนผูท้ ี่อ่ำนหนังสื อสม่ำเสมอย่อมเกิด
ควำมชำนำญในกำรอ่ำน สำมำรถอ่ำนได้เร็ ว เข้ำใจเรื่ องรำวที่อ่ำนได้ง่ำย จับใจควำมได้ถูกต้อง เข้ำใจ
ประเด็นสำคัญของเรื่ อง และสำมำรถประเมินคุณค่ำเรื่ องที่อ่ำนได้อย่ำงสมเหตุสมผล
๖) ทำให้ชีวติ มีพฒั นำกำรเป็ นชีวติ ที่สมบูรณ์ผอู ้ ่ำนมำกย่อมรู ้เรื่ องรำวต่ำง ๆ มำก
เกิดควำมรู ้ควำมคิดที่หลำกหลำยกว้ำงไกล สำมำรถนำมำเป็ นแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบตั ิตน
ให้ชีวติ มีคุณค่ำ และมีระเบียบแบบแผนที่ดียงิ่ ขึ้น
๗) ทำให้เป็ นผูม้ ีมนุษยสัมพันธ์ดีและเสริ มสร้ำงบุคลิกภำพ ประสบกำรณ์มำก
ย่อมรอบรู ้มำก มีขอ้ มูลต่ำงๆ สั่งสมไว้มำก เมื่อสนทนำกับผูอ้ ื่นย่อมมีควำมมัน่ ใจไม่ขดั เขิน
เพรำะ มีภูมิรู้ สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู ้ให้คำแนะนำแก่ผอู ้ ื่นในทำงที่ก่อให้เกิดประโยชน์ได้ ผูร้ อบรู ้
จึงมักได้รับกำรยอมรับและเป็ นที่เชื่อถือจำกผูอ้ ื่น (ที่มำ : http://www.thaigoodview.com/library/
teachershow/utaradit/kanjana-c/thailand01/sec02p02.html วันที่ ๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๔)
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๑. หลักในการอ่านหนังสื อ
กำรอ่ำนหนังสื อเป็ นกำรรับสื่ อเช่นเดียวกับกำรพูด กำรฟัง กำรเขียน ซึ่ งมีหลักใหญ่ ๆ
๓ ประกำร ดังนี้
๑) อ่ำนอะไร
อ่ำนอะไร หมำยถึง สิ่ งที่เรำจะเลือกอ่ำน เป็ นหนังสื อประเภทใด ถ้ำเป็ นสำรคดี
เป็ นสำรคดีประเภทไหน ถ้ำเป็ นบันเทิงคดี จะอ่ำนเรื่ องชนิดใด
๒) อ่ำนทำไม
อ่ำนทำไม หมำยถึง จุดประสงค์วำ่ ต้องกำรอะไรจำกกำรอ่ำน เช่น ต้องกำรควำม
เพลิดเพลิน หรื อควำมรู้ หรื อหำข้อเท็จจริ ง
๓) อ่ำนอย่ำงไร
อ่ำนอย่ำงไร หมำยถึง วิธีกำรอ่ำนหนังสื อแต่ละประเภท ซึ่ งมีวธิ ี อ่ำนไม่เหมือนกันบำงครั้งก็
อ่ำนในใจบำงครั้งก็อ่ำนออกเสี ยง บำงครั้งก็อ่ำนคร่ ำว ๆ บำงครั้งก็อ่ำนอย่ำงวิเครำะห์ เป็ นต้น
ดังนั้น กำรเลือกสิ่ งที่อ่ำน คือ กำรเลือกประเภทของหนังสื อนัน่ เอง
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๒. ประเภทของหนังสื อ
หนังสื อ สำมำรถแบ่งตำมเนื้ อหำสำระออกได้เป็ น ๔ ชนิ ด ดังนี้
๒.๑ สำรคดี
สำรคดี หมำยถึง หนังสื อที่มีเนื้อหำสำระ ให้ควำมรู ้ ควำมคิด และอำจให้
ควำมบันเทิงส่ งเสริ มภูมิปัญญำไปด้วย เช่น พม่ำเสี ยเมือง ของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปรำโมช
เป็ นสำรคดีเชิงประวัติศำสตร์ เป็ นต้น นอกจำกนี้ยงั มีสำรคดีประเภทอื่น ๆ อีกมำกมำย ซึ่งอำจจะ
เขียนในรู ปของบทควำมบทวิจำรณ์ ควำมทรงจำ จดหมำย บันทึก บทอภิปรำย ปำฐกถำ
บทสัมภำษณ์ แม้แต่หนังสื อสำรำนุกรม ก็อำจจัดอยูใ่ นประเภทสำรคดีได้
๒.๒ ตำรำวิชำกำร
ตำรำวิชำกำร หมำยถึง หนังสื อที่มีเนื้อหำทำงวิชำกำรล้วน ๆ ได้แก่ แบบเรี ยน
ในระดับชั้นต่ำง ๆ และสำขำวิชำต่ำง ๆ ซึ่ งอำจจำแนกได้ดงั นี้
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๒.๓ บันเทิงคดี
บันเทิงคดี หมำยถึง หนังสื อที่มุ่งให้ควำมบันเทิงเป็ นหลัก แต่ก็มีสำระแทรกอยู่
หนังสื อประเภทนี้จะประกอบด้วย เหตุกำรณ์ โครงเรื่ อง บุคคล สำรัตถะ สถำนที่ ( ฉำก )
เวลำ ตัวละคร หนังสื อที่จดั อยูใ่ นประเภทบันเทิงคดี ได้แก่
๒.๓.๑ นวนิยำย
นวนิยำย หมำยถึง เรื่ องรำวขนำดยำวที่แต่งขึ้น เป็ นเรื่ องสมมุติที่มีแนวใกล้เคียง
ชีวติ จริ ง บทสนทนำและสถำนที่ตำมสภำพชีวติ จริ งมำกที่สุด
๒.๓.๒ เรื่ องสั้น
เรื่ องสั้น หมำยถึง หนังสื อที่มีลกั ษณะคล้ำยกับนวนิยำย แต่มีเกณฑ์กำหนดไว้วำ่
เหตุกำรณ์ที่กล่ำวถึงจะจบในหนังสื อ เพียงหนึ่งหรื อสองเหตุกำรณ์ มีตวั ละครน้อยกว่ำ
นวนิยำย ต้องมีจุดมุ่งหมำยแสดงควำมคิดแต่เพียงอย่ำงเดียว
๒.๓.๓ บทละครพูด
บทละครพูด หมำยถึง หนังสื อที่เป็ นบทซึ่ งตัวละครใช้พูดประกอบท่ำทำงในขณะ
แสดงต่อหน้ำคนดู ตัวละครจะใช้บทนั้นเจรจำกัน เพื่อดำเนินเรื่ องไปตั้งแต่ตน้ จนจบ
และมีจุดมุ่งหมำยแสดงควำมคิดเดียว
๒.๔ หนังสื อประเภทสื่ อมวลชน
หนังสื อประเภทสื่ อมวลชน หมำยถึง หนังสื อที่ผลิตอย่ำงไม่เจำะจงผูร้ ับสำร
กล่ำวคือผูร้ ับจะเป็ นใครก็ได้ จะมีวยั เพศ กำรศึกษำ ค่ำนิยม รสนิยม ประเพณี วฒั นธรรมแตกต่ำง
กันไปอย่ำงไรก็ได้ สื่ อมวลชนในที่น้ ีจะขอกล่ำวเฉพำะหนังสื อพิมพ์เท่ำนั้น

การวิเคราะห์
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วิเครำะห์ หมำยถึง ใคร่ ครวญ แยกแยะเป็ นส่ วน ๆ ( รำชบัณฑิต ๒๕๒๔ : ๗๖๔ )
กำรวิเครำะห์เรื่ องที่อ่ำน หมำยถึง กำรพิจำรณำ ใคร่ ครวญและแยกแยะเรื่ องที่อ่ำน เป็ นส่ วน ๆ
ว่ำอะไร คือใจควำมสำคัญ อะไรคือ ใจควำมส่ วนขยำยหรื อพลควำม อะไรเป็ นข้อมูล
ข้อเท็จจริ ง อะไรคือข้อคิดเห็น อะไรคือข้อดี หรื อ ข้อจำกัดของงำนเขียนนี้ และงำนเขียนนี้
มีประโยชน์ที่จะนำควำมรู้ และข้อคิดไปพัฒนำคุณภำพชีวติ ได้หรื อไม่ ? อะไรบ้ำง ?
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๑. อ่ำนพิจำรณำเรื่ องว่ำ ผูเ้ ขียน มีจุดมุ่งหมำยในกำรเขียนเรื่ องอย่ำงไร ? มีใจควำม
สำคัญอย่ำงไร ?
๒. อ่ำนพิจำรณำว่ำเรื่ องที่อ่ำน มีใจควำมสำคัญอะไร ? และมีอะไร ? เป็ นส่ วนขยำย
ของข้อควำมอะไร คือ ข้อมูล ข้อเท็จจริ ง อะไร คือข้อคิดเห็นซึ่ งส่ วนที่เป็ นข้อมูล ข้อเท็จจริ ง
ต้องตรวจสอบ ที่มำของข้อมูล และควำมน่ำเชื่อถือ ขณะเดียวกัน สิ่ งที่เป็ นข้อคิดเห็น
ต้องพิจำรณำข้อคิดเห็นนั้นด้วยว่ำมีเหตุผลที่น่ำเชื่อถือได้มำกน้อยเพียงใด และผูเ้ ขียน
มีควำมคิดเห็นในกำรเขียนอย่ำงไร ?
๓. พิจำรณำว่ำเรื่ องที่อ่ำน มีควำมรู ้ ข้อคิดที่ดีอะไร ? ที่สำมำรถนำไปปฏิบตั ิ
เพื่อพัฒนำ คุณภำพชีวิตของเรำ
๔. ต้องฝึ กอ่ำน และวิเครำะห์เรื่ องที่อ่ำน อย่ำงสม่ำเสมอ จึงจะเกิดควำมสำมำรถ
และเกิดทักษะในกำรอ่ำน กำรวิจำรณ์จำกเรื่ องที่อ่ำน

๑๔
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เป็ นกำรตัดสิ นควำมถูกต้องเที่ยงตรง และคุณค่ำของเรื่ องที่อ่ำนว่ำถูกต้องชัดเจนหรื อไม่
เชื่อถือได้มำกน้อยเพียงใด มีคุณค่ำหรื อไม่ อย่ำงไร โดยพิจำรณำ เนื้อหำ วิธีกำรนำเสนอและกำรใช้
ภำษำ กำรประเมินค่ำ จึงต้องทำอย่ำงผูม้ ีสติปัญญำ คือ จะต้องมีขอ้ มูล หลักเกณฑ์ และเหตุผล
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การประเมินค่ าอาจพิจารณาตามประเภทของงานเขียนได้ ดังนี้
สารคดี จะต้องเสนอควำมรู ้ที่น่ำสนใจ ถูกต้อง และน่ำเชื่อถือ เสนอควำมเห็นที่มี
เหตุผล มีควำมคิดริ เริ่ มสร้ำงสรรค์ จริ งใจ และเป็ นกลำง กำรเสนอเรื่ องสนุกสนำน ชวนติดตำม
ต่อเนื่อง ใช้ภำษำชัดเจนเข้ำใจง่ำยเหมำะกับผูอ้ ่ำน
บันเทิงคดี
๒.๑ พิจำรณำองค์ประกอบของเรื่ อง ดังนี้
โครงเรื่ องต้องแสดงกำรกระทำ และเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวโยงต่อเนื่องกัน มีลกั ษณะสมจริ ง
เนื้อเรื่ องก่อให้เกิดควำมเพลิดเพลินและสติปัญญำแก่ผอู ้ ่ำน แนวคิดของเรื่ องชัดเจน และมีคุณค่ำ
แก่ผอู ้ ่ำนตัวละครและฉำกมีลกั ษณะสมจริ ง และช่วยเสนอแนวคิดของเรื่ อง
๒.๒ กำรเสนอเรื่ องชวนติดตำม เร้ำควำมสนใจของผูอ้ ่ำน
๒.๓ กำรใช้ภำษำชัดเจน และเข้ำใจง่ำย กำรประเมินคุณค่ำเป็ นกำรอ่ำนระดับสู ง
ที่ตอ้ งอำศัยควำมรู ้เกี่ยวกับ องค์ประกอบของงำนเขียน ทฤษฎีกำรวิจำรณ์และประสบกำรณ์ของ
ผูอ้ ่ำนค่อนข้ำงมำก จึงจะไม่ให้รำยละเอียดในที่น้ ี เนื่ องจำกตำรำนี้มุ่งให้ผอู ้ ่ำนเข้ำใจกำรอ่ำน
ระดับพื้นฐำนเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำม ผูท้ ี่สนใจอำจศึกษำ เพิม่ เติมได้จำกหนังสื อเกี่ยวกับทฤษฎี
กำรอ่ำนระดับสู ง กำรประเมินคุณค่ำ และกำรวิจำรณ์
( หอกำรค้ำ, มหำวิทยำลัย ๒๕๔๑ : ๖๑ )

๑๕

การประเมินค่ า หมายถึง กำรอ่ำนวรรณกรรมและพิจำรณำประเมินคุณค่ำของ
วรรณกรรมนั้น ๆ ออกมำ โดยจะมีลกั ษณะดีเลิศ ๗ ประกำรที่ควรพิจำรณำ คือ
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๑. ดี (Good) คือ ดีในด้ำนศีลธรรม คุณธรรม ไม่ชกั นำให้ผอู ้ ำ่ นให้เห็นผิดเป็ น
ชอบ ไม่สอนให้คนเนรคุณ ไม่สนับสนุนกำรฆ่ำฟันกัน หรื อไม่ช้ ีช่องทำงให้ประพฤติชวั่ เป็ นต้น
๒. มีแง่ งาม ( Beautiful ) คือ งำมด้วยเสี ยงถ้อยคำ เรื่ องรำว ภำพพจน์ กำรวำด
ลักษณะตัวละคร กำรลำดับเรื่ อง กำรจัดเรื่ อง เป็ นต้น
๓. มีความเทีย่ งธรรม ( Honest ) วรรณกรรมที่มีคุณค่ำ จะต้องซื่ อสัตย์ เที่ยงธรรม
ไม่ใส่ ร้ำยป้ ำยสี ไม่บิดเบือนนำประโยชน์ไปสู่ ตน เป็ นวรรณกรรมที่พำแนวคิดไปถึงควำมเที่ยงธรรม
๔. มีความสาคัญ ( Important ) เป็ นวรรณกรรมที่น่ำสนใจ เสนอเรื่ องรำวที่มี
ควำม สำคัญ เสนอสิ่ งแปลกใหม่ น่ำนำไปใช้เพื่อสร้ำงสรรค์
๕. เป็ นสิ่ งจาเป็ น ( Necessary ) วรรณกรรมที่ดีจะชี้ให้คนหันมำมองสิ่ งจำเป็ น
ที่คน มักจะมองข้ำมไป เรื่ องบำงเรื่ องซึ่ งเห็นเป็ นเรื่ องเล็กน้อย มักมองไม่เห็น แต่เป็ นสิ่ งจำเป็ น เช่น
ข้ำวเป็ นของจำเป็ นในกำรดำรงชีวิต ควำมรู้จำเป็ นสำหรับกำรประกอบอำชีพ เป็ นต้น
๖. มีประโยชน์ ( Useful ) วรรณกรรมที่ดี ควรเสนอเรื่ องรำวที่เป็ นประโยชน์แก่
ผูอ้ ่ำน ให้คติชีวติ ควำมรอบรู ้ ควำมคิดที่ลึกซึ้ ง ทัศนคติใหม่ แนวคิดที่เป็ นธรรม เป็ นต้น
หรื อช่วยให้เพลิดเพลิน ช่วยผ่อนคลำยอำรมณ์ แนะนำสิ่ งที่คนธรรมดำไม่มีวนั จะเข้ำถึง หรื อรู ้จกั ด้วย
ตนเองได้ เป็ นต้น
๗. มีค่านิยมสู ง ( Valuable ) วรรณกรรมที่ดีจะต้องยกระดับอุดมกำรณ์ของบุคคล
ของสังคม ช่วยให้นิยมนับถือ ว่ำสิ่ งใดที่ดีที่สุดในชีวิต หรื อสิ่ งใดเลวที่สุดในชีวติ วรรณกรรมที่ดีจะ
ช่วยให้ค่ำนิยมที่ดีของสังคมยังดำรงอยู่ และเปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงให้ดีข้ ึน วรรณกรรมที่มี
ค่ำนิยมสู งในสังคม ย่อมได้รับกำรนิยมยกย่องอย่ำงกว้ำงขวำง ไม่เพียงแต่กลุ่มเล็ก ๆ เพียงกลุ่มเดียว
วรรณกรรมที่มีค่ำนิยมสู ง ผูอ้ ่ำนจะรู ้สึกภำคภูมิใจที่ได้อ่ำน และแนะนำให้ผอู ้ ื่นอ่ำนบ้ำงเพื่อจะได้รับ
สิ่ งดีงำมนี้ และรักษำไว้ให้ลูกหลำนได้อ่ำนด้วย
( สิ ทธำ พินิจภูวดล ๒๕๒๐ : ๑๗๐ )
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คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนตอบคำถำม “หนังสื อที่กำหนดให้เป็ นหนังสื อประเภทใด”
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๑. วิจยั เพื่อกำรพัฒนำ และกำรประเมินผลกำรศึกษำในชั้นเรี ยน
เป็ นหนังสื อประเภท...............................................................
๒. ๑๐๐ คติธรรมนำชีวติ และ มงคลชีวติ
เป็ นหนังสื อประเภท................................................................
๓. ยู เอฟ โอ จำนบินลึกลับ
เป็ นหนังสื อสำรคดีประเภท.....................................................
๔. มหำสนุก และไอซ์
เป็ นหนังสื อประเภท...................................................................
๕. สุ ขนั้นสำคัญที่ใจ
เป็ นหนังสื อประเภท...................................................................
๖. พระเจ้ำสิ บทิศ และผูด้ ี เป็ นหนังสื อประเภทใด
เป็ นหนังสื อประเภท...................................................................
๗. สยำมรัฐสัปดำห์วิจำรณ์
เป็ นหนังสื อประเภท....................................................................
๘. จิตวิทยำวัยรุ่ น และวรรณคดีสำมก๊ก
เป็ นหนังสื อประเภท......................................................................
๙. ดิฉนั และ สตรี สำร เป็ นหนังสื อประเภทใด
เป็ นหนังสื อประเภท........................................................................
๑๐. ฐำนเศรษฐกิจ เป็ นหนังสื อประเภทใด
เป็ นหนังสื อประเภท......................................................................
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คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนสรุ ปองค์ควำมรู ้เรื่ อง กำรอ่ำน คิด วิเครำะห์ และประเมินค่ำเป็ นแผนผังควำมคิด
พร้อมกับระบำยสี ให้สวยงำม
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การอ่ าน คิด วิเคราะห์
และประเมินค่ า
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คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเลือกตอบคำที่ถูกต้องมำกที่สุด
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๑. ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ ประเมินค่ำเรื่ องที่อ่ำน ช่วยผูอ้ ่ำนในด้ำนใด
ก. สำมำรถอ่ำนหนังสื อได้อย่ำงรวดเร็ ว
ข. ช่วยให้ผอู ้ ่ำนรู ้จกั พิจำรณำคุณค่ำของหนังสื อที่อ่ำน
ค. ช่วยนำควำมรู ้ ข้อคิดมำพัฒนำทักษะกระบวนกำรอ่ำน
ง. ช่วยให้พิจำรณำเลือกหนังสื ออ่ำน และเลือกอ่ำนหนังสื อ
๒. กำรวิเครำะห์ เรื่ องที่อ่ำน หมำยถึงข้อใด
ก. กำรพิจำรณำตรวจสอบเรื่ องที่อ่ำน
ข. กำรพิจำรณำแยกแยะสิ่ งที่ได้รับจำกกำรอ่ำน
ค. กำรพิจำรณำใคร่ ครวญและแยกแยะเรื่ องที่อ่ำนเป็ นส่ วน ๆ
ง. กำรพิจำรณำรวบรวมควำมรู้ และข้อคิดที่ได้จำกกำรอ่ำน
๓. ข้อใด มิใช่ แนวปฏิบตั ิกำรวิเครำะห์เรื่ องที่อ่ำน
ก. พิจำรณำจุดมุ่งหมำยในกำรเขียนเรื่ องของผูเ้ ขียน
ข. พิจำรณำใจควำมสำคัญ และส่ วนขยำยของเรื่ อง
ค. พิจำรณำคุณภำพของหนังสื อ และรำคำของหนังสื อ
ง. พิจำรณำควำมรู้ ข้อคิดจำกเรื่ องที่สำมำรถนำไปพัฒนำคุณภำพชีวติ ได้
๔. สิ่ งใดที่ ไม่ ได้ รับจำกกำรอ่ำน
ก. ควำมคิด
ข. ควำมรู้สึก
ค. ควำมรู้และข้อมูล
ง. ควำมสำมำรถหรื อทักษะกำรอ่ำน
๕. สิ่ งใดที่สำมำรถนำไปพัฒนำคุณภำพชีวติ ของผูอ้ ่ำนได้
ก. ควำมรู้สึก
ข. ควำมคิดเห็น
ค. ควำมรู้และควำมคิด
ง. ควำมใฝ่ ฝันและควำมต้องกำร
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๖. ข้อใด คือ ควำมหมำยของกำรประเมินค่ำเรื่ องที่อ่ำน
ก. กำรให้คุณค่ำเรื่ องที่อ่ำน
ข. กำรตีคุณค่ำรำคำเรื่ องที่อ่ำน
ค. กำรยอมรับเรื่ องไม่ยอมรับเรื่ องที่อ่ำน
ง. กำรตัดสิ นควำมถูกต้องเที่ยงตรงและคุณค่ำของเรื่ องที่อ่ำน
๗. ข้อใดเป็ นผลที่ได้จำกกำรฝึ กอ่ำนหนังสื อเป็ นประจำทุกวัน
ก. เป็ นคนขยัน
ข. มีควำมรู้มำก
ค. มีนิสัยรักกำรอ่ำน
ง. เป็ นคนทันสมัย
๘. กำรอ่ำนในข้อใดถือว่ำมีประสิ ทธิ ผลมำกที่สุด
ก. อ่ำนได้เร็ ว
ข. อ่ำนได้ถูกต้อง
ค. อ่ำนโดยใช้ควำมคิด
ง. อ่ำนหนังสื อได้ทุกประเภท
๙. “ ความสวยสะดุดตา แต่ ความดีสะดุดใจ ” ผูเ้ ขียนต้องกำรให้ผอู ้ ่ำน ปฏิบตั ิในคุณลักษณะใด
ก. ควำมดี
ข. ควำมสวย
ค. ควำมสะอำด
ง. ควำมรักต่อผูอ้ ื่น
๑๐. “ ถ้ าขาดความพอดี จะเป็ นหนีต้ ลอดกาล ” ผูเ้ ขียนต้องกำรสอนใจคน ในด้ำนใดเป็ นสำคัญ
ก. ควำมพอดี
ข. ให้เป็ นคนมีเครดิต
ค. กำรใช้จ่ำยอย่ำงเหมำะสมและมีกำรประหยัด
ง. กำรจับจ่ำยซื้ อของให้ครบถ้วนมีควำมพอดีกบั สิ่ งของต่ำง ๆ
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กระทรวงศึกษำธิกำร. หนังสื อเรียนรายวิชาพืน้ ฐานภาษาไทย : วิวธิ ภาษา. โรงพิมพ์คุรุสภำลำดพร้ำว
: กรุ งเทพฯ, ๒๕๔๙.
ฟองจันทร์ สุ ขยิง่ ฯลฯ. หนังสื อเรียนรายวิชาพืน้ ฐานภาษาไทย : หลักและการใช้ ภาษา.
บ.อักษรเจริ ญทัศน์ จำกัด : กรุ งเทพฯ, ๒๕๕๔.
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วันที่ ๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๔)
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เรื่อง การอ่าน

แนวฉลยคาถาม
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๑. วิจยั เพื่อกำรพัฒนำ และกำรประเมินผลกำรศึกษำในชั้นเรี ยน
เป็ นหนังสื อประเภท
ตำรำวิชำกำร
๒. ๑๐๐ คติธรรมนำชีวติ และ มงคลชีวติ
เป็ นหนังสื อประเภท
สำรคดี ปรัชญำ
๓. ยู เอฟ โอ จำนบินลึกลับ
เป็ นหนังสื อสำรคดีประเภท วิทยำศำสตร์
๔. มหำสนุก และ ไอซ์
เป็ นหนังสื อประเภท บันเทิงคดี
๕. สุ ขนั้นสำคัญที่ใจ
เป็ นหนังสื อประเภท สำรคดี
๖. พระเจ้ำสิ บทิศ และผูด้ ี
เป็ นหนังสื อประเภท บันเทิงคดี
๗. สยำมรัฐสัปดำห์วิจำรณ์ และ บันทึกข่ำวเด่น
เป็ นหนังสื อประเภท สื่ อสำรมวลชน
๘. จิตวิทยำวัยรุ่ น และ วรรณคดีสำมก๊ก
เป็ นหนังสื อประเภท ตำรำวิชำกำร
๙. ดิฉนั และสตรี สำร
เป็ นหนังสื อประเภท บันเทิงคดี
๑๐. ฐำนเศรษฐกิจ และคมชัดลึก
เป็ นหนังสื อประเภท สื่ อสำรมวลชน
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เฉลยแบบฝึ กทักษะที่ ๒ เรื่อง การอ่าน
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