
 ชุดการเรียนส่ือประสม 
 เล่มที ่๑ บทเรียนส าเร็จรูป 

เร่ือง พืน้ฐานของการอ่านจับใจความ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เล่มที่ 

๑ 

สมปอง  อรุณศิริ 

โรงเรียนเทศบาล๑โยธินนุกูล 

 เทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
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 ชุดการเรียนส่ือประสม 
 เล่มที่ ๑ บทเรียนส าเร็จรูป 

เร่ือง พืน้ฐานของการอ่านจับใจความ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

 

 
 

สมปอง  อรุณศิริ 

โรงเรียนเทศบาล๑โยธินนุกูล 

 เทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม  อ าเภอเมือง  จังหวดันครราชสีมา 
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บทเรียนส าเร็จรูปเร่ืองพื้นฐานของการอ่านจบัใจความไดจ้ดัท าข้ึนเพื่อพฒันาการเรียน

การสอนนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยรายละเอียดในบทเรียน

ส าเร็จรูปประกอบดว้ย ค  าแนะน าการใชบ้ทเรียนส าเร็จรูป สาระส าคญั จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

แบบทดสอบก่อนเรียน เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน สาระการเรียนรู้เร่ืองพื้นฐานของการอ่าน

จบัใจความแบบฝึกทกัษะ เฉลยแบบฝึกทกัษะ แบบทดสอบหลงัเรียนและเฉลยแบบทดสอบ

หลงัเรียน 

    บทเรียนส าเร็จรูป  เร่ือง พื้นฐานของการอ่านจบัใจความไดน้ าองคค์วามรู้มาเป็น

กรอบความรู้เรียงล าดบัเน้ือหาจากง่ายไปหายาก   มีการฝึกปฏิบติัใหน้กัเรียนไดท้ ากิจกรรม

เป็นระยะ ๆ เนน้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผูเ้รียนเป็นผูก้ระท าโดยผา่นกระบวนการ

ท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มนกัเรียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองและตรวจสอบความเขา้ใจของ

ตนเองไดใ้นทนัทีผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่เม่ือนกัเรียนเกิดการเรียนรู้บรรลุตามจุดประสงค ์  

และไดป้ระสบการณ์ตรงในการคิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น  เป็นการตอบสนองการเรียน

การสอนท่ียดึนกัเรียนเป็นส าคญั 
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เร่ือง          หน้า 
ค าแนะน าในการใชบ้ทเรียนส าเร็จรูป      ๔ 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้        ๕ 
แบบทดสอบก่อนเรียน        ๖ 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน       ๗ 
กรอบท่ี ๑          ๘ 

กิจกรรมท่ี ๑         ๙ 
ตรวจค าตอบกิจกรรมท่ี ๑       ๑๒ 

กรอบท่ี ๒          ๑๓ 
กิจกรรมท่ี ๒         ๑๕ 
ตรวจค าตอบกิจกรรมท่ี ๒       ๑๖ 

กรอบท่ี ๓          ๑๗ 
กรอบสรุป         ๑๙ 
กิจกรรมท่ี ๓         ๒๐ 
ตรวจค าตอบกิจกรรมท่ี ๓       ๒๑ 

แบบทดสอบหลงัเรียน        ๒๓ 
เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน       ๒๕ 
เอกสารอา้งอิง         ๒๖ 
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บทเรียนส าเร็จรูปเล่มน้ี เป็นบทเรียนท่ีผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองตาม 
ความสนใจนกัเรียนไดรั้บความรู้และประสบการณ์ในแต่ละเร่ืองท่ีศึกษาในการศึกษาบทเรียน
ส าเร็จรูปผูเ้รียนตอ้งปฏิบติัตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

๑.ศึกษาขอบเขตของเน้ือหาสาระส าคญัและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหเ้ขา้ใจ 
๒. นกัเรียนตอ้งมีคุณธรรมสูงในดา้นความตั้งใจจริงความรับผดิชอบความอดทนและ

ความซ่ือสัตยต่์อตนเองในการศึกษาไม่ควรเปิดดูเฉลยก่อนควรเปิดเม่ือนกัเรียนท าแบบฝึก
ทกัษะทา้ยเร่ืองหรือท าแบบทดสอบหลงัเรียนเสร็จแลว้และตอ้งการตรวจสอบความถูกตอ้ง
เท่านั้นเพื่อใหน้กัเรียนทราบผลการพฒันาท่ีเกิดข้ึนจริง 

๓. ท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐาน 
๔. ตรวจค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียนประเมินผล 
๕. ศึกษาเน้ือหาสาระโดยละเอียดทีละเร่ือง 
๖. ท าแบบฝึกทกัษะทา้ยเร่ือง 
๗. ตรวจค าตอบแบบฝึกทกัษะประเมินผลสัมฤทธ์ิผา่นเกณฑร้์อยละ๘๐ 
๘. ท าแบบทดสอบหลงัเรียนในกระดาษค าตอบ 
๙. ตรวจค าตอบแบบทดสอบหลงัเรียนประเมินผลสัมฤทธ์ิผา่นเกณฑร้์อยละ๘๐ถา้ได้

คะแนนไม่ถึงร้อยละ๘๐ใหก้ลบัไปศึกษาทบทวนเน้ือหาใหม่ดว้ยความตั้งใจปฏิบติัทุกขั้นตอน
จนผา่นเกณฑ ์

 

๔ 
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1. สามารถบอกความหมายของการอ่านจบัใจความได ้

2. สามารถบอกความหมายของใจความส าคญัได ้

3. สามารถอธิบายคุณลกัษณะของนกัอ่านจบัใจความ
ส าคญัได ้

 

๕ 
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ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนเลือกขอ้ท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว แลว้ท าเคร่ืองหมาย ลงในกระดาษค าตอบ 
๑.  ขอ้ใดคือความหมายของการอ่านจบัใจความ 
   ก. การอ่านเพื่อทบทวนเน้ือหาท่ีไดเ้รียนมาแลว้ 
   ข. การอ่านออกเสียงดงั ๆ เพื่อใหค้นอ่ืนไดย้นิ 
   ค. การอ่านเพื่อมุ่งคน้หาสาระส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน 
   ง. การอ่านออกเสียงท านองเสนาะอยา่งไพเราะ 
๒.  ขอ้ใด ไม่ใช่ แนวทางในการอ่านจบัใจความ 

 ก. อ่านใหล้ะเอียดครบทุกตวัอกัษร 
 ข. ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านใหช้ดัเจน 
 ค. ส ารวจส่วนประกอบของหนงัสืออยา่งคร่าวๆ 

  ง. แปลความหมายของค า ประโยค และขอ้ความต่าง ๆ ในเร่ืองใหถู้กตอ้ง 
๓.  ความหมายของใจความส าคญัคือขอ้ใด 
  ก. ขอ้ความท่ีช่วยขยายเน้ือความใหช้ดัเจน 

 ข. ขอ้ความท่ีช่วยสนบัสนุนใหผู้อ่้านเขา้ใจยิง่ข้ึน 
 ค. ขอ้ความท่ีมีสาระคลุมขอ้ความอ่ืนในยอ่หนา้ทั้งหมด 

 ง. ขอ้ความท่ีท าใหค้วามหมายของประโยค ชดัเจนยิง่ข้ึน 
๔.  ขอ้ใด ไม่ใช่ สาเหตุให้เราตอ้งตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่าน 
  ก. เพื่อเป็นแนวทางในการอ่าน 
  ข. เพื่อก าหนดวธีิการอ่านใหเ้หมาะสม 
  ค. เพื่อจบัใจความหรือหาค าตอบไดร้วดเร็ว 
  ง. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม 
๕.  การอ่านจบัใจความและเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านอยา่งมีประสิทธิภาพข้ึนอยูก่บัคุณสมบติัส าคญัขอ้ใด 
  ก. รู้ศพัทม์าก 
  ข. มีสมาธิในการอ่าน 

  ค. มีความมุ่งหมายใคร่รู้เร่ือง 
  ง. อ่านในใจโดยไม่ตอ้งเคล่ือนไหวริมฝีปาก 
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๖. บุคคลในขอ้ใด ไม่ใช่หลกัในการอ่านจบัใจความ 
ก. มานีอ่านหนงัสือโดยไม่ตั้งจุดมุ่งหมาย 
ข. มานะอ่านหนงัสือเพื่อหาค าตอบทุกคร้ัง 
ค. แกว้ท าความเขา้ใจลกัษณะของหนงัสือก่อนอ่าน 
ง. พลอยส ารวจส่วนประกอบของหนงัสืออยา่งคร่าว ๆ ก่อนอ่าน 

อ่านเร่ืองต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อที ่๗–๑๐ 
 บา้นของบวัอยูติ่ดถนนใหญ่ ทุกวนัมีรถแล่นผา่นไปมากมาย แม่สอนบวัเสมอวา่อยา่วิง่ออกไปท่ี
ถนน เพราะรถจะชนไดรั้บอนัตราย 
 บวัชอบวิง่เล่นกบันอ้ง ๆ ภายในบา้น วนัหน่ึงรถชนกนั และมีคนตายดว้ยบวัจึงบอกให้นอ้งดูและ
สอนนอ้งวา่ไม่ใหว้ิง่ออกไปเล่นท่ีถนน 
๗. บา้นของบวัอยูติ่ดถนน บวัจะตอ้งปฏิบติัตนอยา่งไร จึงจะปลอดภยั 
  ก. ขา้มถนนโดยไม่มองซา้ย - ขวา   
  ข. ทานขนมขณะเดิน 
 ค. เดินดว้ยความระมดัระวงั 
 ง. เล่นบนถนน 
๘. ท าไมบนถนนจึงมีคนถูกรถชนตาย 

ก. เพราะความคึกคะนอง 
ข. เพราะความสนุกสนาน 
ค. เพราะความประมาท 
ง. เพราะความอยากรู้อยากลอง 

๙. เร่ืองท่ีอ่านน้ีเป็นอรรถลกัษณะประเภทใด 
ก. เร่ืองอธิบาย 
ข. เร่ืองเล่าจากประสบการณ์ 
ค. เร่ืองเล่าเชิงจินตนาการ 

 ง. เร่ืองวธีิการ 
๑๐. ขอ้ใดคือสรุปขอ้คิดท่ีไดจ้ากเร่ืองท่ีอ่าน 

ก. ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย 
ข. รู้รักษาตวัรอดเป็นยอดดี 
ค. ปลาหมอตายเพราะปาก 
ง. เขน็ครกข้ึนภูเขา 
 

๗ 
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๑.  ค. 

๒.  ก. 

๓.  ค. 

๔.  ง. 

๕.  ก. 

๖.  ก. 

๗.  ก. 

๘.  ค. 

๙.  ข. 

๑๐.  ก. 

 

 

 

 

 

 

ไดค้ะแนนนอ้ยไม่ตอ้งเสียใจ  

๘ 
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ความหมายการอ่าน 
                การอ่าน  หมายถึง  กระบวนการแปลความหมายจากส่ิงท่ีอ่านทางสายตา 
เพื่อเกบ็รวบรวมความคิดท่ีเสนอผ่านตวัอกัษรหรือสัญลกัษณ์อยา่งมีเหตุผล จนเกิดเป็น
ความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องในส่ิงท่ีอ่าน แล้วน าความรู้นั้นไปถ่ายทอดให้เกิด
ประโยชนก์บัตนเองและผูอ่ื้นได ้(จิตรลดา บุญเรือง:๒๕๕๒) 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบที่ ๑ 

พร้อมแลว้ครับ / ค่ะ 

ใจความส าคญัคือขอ้ความหน่ึงหรือ

ตอนหน่ึงมีใจความส าคญัท่ีสุดเพียงหน่ึงเดียว 

นกัเรียนพร้อมเรียนเร่ืองพื้นฐานการอ่านจบั

ใจความส าคญัแลว้ใช่ไหมคะ 

 

๙ 
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ขั้นตอนการอ่าน ๔ ขั้นตอนคอื 
๑. การแปลความหมายของสัญลกัษณ์ท่ี

ปรากฎในสาร 
๒. การท าความเขา้ใจความหมายของค า 

ประโยค และขอ้ความ 
๓. การจบัใจความส าคญัและแนวคิดของ

ผูเ้ขียน 
๔. กระบวนการคิดท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีท าความ

เขา้ใจสัญลกัษณ์ 
สุนนัทา มัน่เศรษฐวทิย(์๒๕๓๗) 

  

ความหมายการอ่านจบัใจความ 
มีผูใ้หค้วามหมายของการอ่านจบัใจความไวห้ลายทศันะดงัน้ี 

 กรมวชิาการ(๒๕๔๖) กล่าววา่ การอ่านจบัใจความหมายถึง การอ่านท่ีมุ่งคน้หา
สาระส าคญัของเร่ือง หรือของหนงัสือแต่ละเล่ม ท่ีเป็นส่วนใจความส าคญั และส่วน
ขยายใจความส าคญัของเร่ือง 
 แววมยรุา เหมือนนิล(๒๕๓๘) ใหค้วามหมายการอ่านจบัใจความส าคญัไวว้า่ 
การอ่านจบัใจความคือ การอ่านท่ีมุ่งคน้หาสาระของเร่ือง หรือของหนงัสือแต่ละเล่มคือ
อะไร ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น ๒ ส่วน คือส่วนท่ีเป็นใจความส าคญั และส่วนท่ีขยายใจความ
ส าคญัหรือส่วนประกอบ เพื่อใหเ้ร่ืองชดัเจนยิง่ข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

เขา้ใจเร่ืองการอ่านจบัใจความ

แลว้ ลองท ากิจกรรมกนัเลยค่ะ 

๑๐ 
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ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียน  อ่านขอ้ความท่ีก าหนดให ้ จากนั้นเขียนเคร่ืองหมาย  หนา้ค าตอบท่ี
ถูกตอ้งท่ีสุด 
  

หน้าทีข่องนักเรียน  คอื  การไปโรงเรียนทุกวนั  ตั้งแต่วนัจันทร์ถึงวนัศุกร์   
นักเรียนควรจัดตารางเรียน  และ  เตรียมอปุกรณ์การเรียน  ให้พร้อมก่อนไปโรงเรียน  
 เช่น  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  ไม้บรรทดั  สมุด  หนังสือ  เป็นต้น 

 
๑. เร่ืองน้ีแสดงเน้ือหาเก่ียวกบัอะไร 

 หนา้ท่ีของนกัเรียน 
 การไปโรงเรียน 
 กระเป๋านกัเรียน 

๒. ใครท่ีตอ้งใชอุ้ปกรณ์การเรียน 
 นกัเรียน 
 พ่อ 
 แม่ 

๓. ขอ้ใดต่อไปน้ี  คือ  อุปกรณ์การเรียน 
 กระติกน ้า  แกว้น ้า  ไมบ้รรทดั 
 แป้ง  ยาสีฟัน  แปรงสีฟัน 
 ดินสอ  สมุด  ยางลบ 

 

  

 
 
 

  

กจิกรรมที่ ๑ 

 

นกัเรียนท าไดก่ี้ขอ้ 
มาตรวจค าตอบกนันะคะ 
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ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียน  อ่านขอ้ความท่ีก าหนดให ้ จากนั้นเขียนเคร่ืองหมาย  หนา้ค าตอบท่ี
ถูกตอ้งท่ีสุด 
  

หน้าทีข่องนักเรียน  คอื  การไปโรงเรียนทุกวนั  ตั้งแต่วนัจันทร์ถึงวนัศุกร์   
 นักเรียนควรจัดตารางเรียน  และ  เตรียมอปุกรณ์การเรียน  ให้พร้อมก่อนไปโรงเรียน   
 เช่น  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  ไม้บรรทดั  สมุด  หนังสือ  เป็นต้น 
 

๑. เร่ืองน้ีแสดงเน้ือหาเก่ียวกบัอะไร 
 หนา้ท่ีของนกัเรียน 
 การไปโรงเรียน 
 กระเป๋านกัเรียน 

๒. ใครท่ีตอ้งใชอุ้ปกรณ์การเรียน 
 นกัเรียน 
 พ่อ 
 แม่ 

๓. ขอ้ใดต่อไปน้ี  คือ  อุปกรณ์การเรียน 
 กระติกน ้า  แกว้น ้า  ไมบ้รรทดั 
 แป้ง  ยาสีฟัน  แปรงสีฟัน 
 ดินสอ  สมุด  ยางลบ 

  

 
 
 
 
 

ตรวจค าตอบกจิกรรมที่ ๑ 

 

 

 

 

หนูท าถูกทุกขอ้เลยค่ะ 
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การอ่านจับใจความส าคญั หมายถึง การอ่านเพื่อคน้หาความคิดส าคญัหรือ
สาระส าคญัของเร่ืองท่ีผูเ้ขียนมุ่งเสนอใหผู้อ่้านทราบ(วชิราพรรณจนัทน์เทศ :๒๕๔๙ ) 
ลกัษณะของใจความส าคญั 

๑. ใจความส าคญัเป็นขอ้ความท่ีท าหนา้ท่ีคลุมใจความของขอ้ความอ่ืนๆในตอน
นั้นๆไดห้มดขอ้ความนอกนั้นเป็นเพียงรายละเอียดหรือส่วนขยายใจความส าคญัเท่านั้น 

๒. ใจความส าคญัของขอ้ความหน่ึงๆหรือยอ่หนา้หน่ึงๆส่วนมากมีเพียงประการ
เดียว 

๓. ใจความส าคญัส่วนมากมีลกัษณะเป็นประโยคอาจเป็นประโยคเดียวหรือ
ประโยคซอ้นกไ็ดแ้ต่ในบางกรณีใจความส าคญัไม่ปรากฏเป็นประโยคเป็นเพียงใจความ
ท่ีแฝงอยูใ่นขอ้ความตอนนั้นๆ 

๔. ใจความส าคญัท่ีมีลกัษณะเป็นประโยคส่วนมากจะปรากฏอยูต่น้ขอ้ความ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

กรอบที่ ๒ 

พร้อมแลว้ครับ / ค่ะ 

นักเรียนเขา้ใจเร่ืองความหมายของการ

อ่านจบัใจความแลว้ เรามาเรียนเร่ืองใจความ

ส าคญักนัต่อ นกัเรียนพร้อมหรือยงัคะ 
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พลความ (Details)  เป็นใจความหรือประโยคท่ีขยายความประโยคใจความ
ส าคญั  เป็นใจความสนบัสนุน  หรือใหต้วัอยา่งซ่ึงแต่ละยอ่หนา้อาจมีประโยคท่ีเป็น 
พลความหลายๆ ประโยค 
 

ตัวอย่าง ใจความส าคญั 
ไทยและจีนมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนัมาแต่โบราณกาลตราบเท่าปัจจุบนั  ในสมยั

กรุงสุโขทยัจีนได้ส่งทูตมาเจริญสัมพนัธ์ทางไมตรีกบัไทย  และพ่อขุนรามค าแหง
มหาราชไดเ้สดจ็ไปประเทศจีนถึง  ๒ คร้ัง  ในสมยักรุงศรีอยธุยาและกรุงรัตนโกสินทร์ 
มีคนจีนเขา้มาอยูใ่นประเทศไทยเป็นจ านวนมาก  บางคนไดป้ระกอบความดีความชอบ
ต่อแผน่ดินไทย  จนไดรั้บพระราชทานยศฐาบรรดาศกัด์ิกมี็ 
 
ประโยคใจความส าคญัไทยและจีนมคีวามสัมพนัธ์ใกล้ชิดกนั   
ส่วนประโยคอ่ืนๆ เป็นพลความ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาตวัอย่างการหาใจความ
ส าคญัจากขอ้ความขา้งล่าง 
 

หนูเขา้ใจเร่ือง
ใจความส าคญัแลว้

ค่ะ 
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ค าช้ีแจง จากขอ้ความต่อไปน้ีใหน้กัเรียนแยกประโยคท่ีเป็นใจความส าคญั และส่วนขยาย 

ใจความส าคญั 

๑. อุรังอุตงัเป็นลิงขนาดใหญ่ท่ีมีรูปร่างคลา้ยคน ขนตามล าตวัยาวสีน ้าตาลแดงแขนยาว ขาสั้น 

และค่อนขา้งเลก็ 

ใจความส าคญั........................................................................................................................ 

ส่วนขยายใจความส าคญั........................................................................................................ 

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

๒. การแห่นางแมวเป็นประเพณีการละเล่นพื้นบา้นของไทย ใชเ้ล่นในเวลาท่ีฝนไม่ตกตาม

ฤดูกาลอากาศร้อนแหง้แลง้ 

ใจความส าคญั.......................................................................................................................... 

ส่วนขยายใจความส าคญั........................................................................................................ 

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

๓. คนนิยมใชผ้า้ไหมท าเคร่ืองแต่งกาย เพราะมีเน้ือเป็นมนัสีสวยสะดุดตา 

ใจความส าคญั........................................................................................................................ 

ส่วนขยายใจความส าคญั........................................................................................................ 

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

 
 
 
 
 

กจิกรรมที่ ๒ 

 

นกัเรียนท าไดก่ี้ขอ้ 
มาตรวจค าตอบกนันะ
คะ 
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ค าช้ีแจง จากขอ้ความต่อไปน้ีใหน้กัเรียนแยกประโยคท่ีเป็นใจความส าคญั และส่วนขยาย 
ใจความส าคญั 
๑. อุรังอุตงัเป็นลิงขนาดใหญ่ท่ีมีรูปร่างคลา้ยคน ขนตามล าตวัยาวสีน ้าตาลแดงแขนยาว ขาสั้น 
และค่อนขา้งเลก็ 
ใจความส าคญัอุรังอุตงัเป็นลิงขนาดใหญ่ 
ส่วนขยายใจความส าคญัมีรูปร่างคลา้ยคน ขนตามตวัยาวสีน ้าตาลแดง แขนยาว  ขาส้ัน 
และค่อนขา้งเลก็ 

 
๒. การแห่นางแมวเป็นประเพณีการละเล่นพื้นบา้นของไทย ใชเ้ล่นในเวลาท่ีฝนไม่ตกตาม
ฤดูกาลอากาศร้อนแหง้แลง้ 
ใจความส าคญัการแห่นางแมวเป็นประเพณีการละเล่นพื้นบา้นของไทย 
ส่วนขยายใจความส าคญั   ใชเ้ล่นในเวลาท่ีฝนไม่ตกตามฤดูกาล อากาศร้อนและแหง้แลง้ 
 

๓. คนนิยมใชผ้า้ไหมท าเคร่ืองแต่งกาย เพราะมีเน้ือเป็นมนัสีสวยสะดุดตา 

ใจความส าคญัคนนิยมใชผ้า้ไหมท าเคร่ืองแต่งกาย 

ส่วนขยายใจความส าคญัเพราะผา้ไหมมีเน้ือเป็นมนัสีสวยสะดุดตา 

 

 
 
 
 
 

 

 

ตรวจค าตอบกจิกรรมที่ ๒ 

 

ผมท าถูกทุกขอ้เลยครับ 
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เร่ืองน่ารู้กบัการอ่านจบัใจความส าคญั 
 

การอ่านจบัใจความส าคญัใหเ้ขา้ใจง่ายและรวดเร็ว ผูอ่้านควรมีแนวทางและ
พื้นฐานดงัน้ี (สนิท ตั้งทวี:๒๕๒๖) 
๑. การมีพื้นฐานความเขา้ใจเก่ียวกบัส่วนประกอบต่าง ๆ ของหนงัสือ เช่น ช่ือเร่ือง ค  าน า
สารบญั ฯลฯ สามารถท าใหจ้บัใจความส าคญัของเร่ืองได ้             

๒.ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่าน เพื่อเป็นแนวทางใชก้ าหนดวธีิอ่านใหเ้หมาะสม และ
จบัใจความ  หรือหาค าตอบไดร้วดเร็วข้ึน  

๓. มีทกัษะในการใชภ้าษา สามารถเขา้ใจความหมายของค าศพัทต่์าง ๆ  มี
ประสบการณ์ หรือภูมิหลงัเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน  มีความเขา้ใจลกัษณะของหนงัสือ เพราะ
หนงัสือแต่ละประเภทมีรูปแบบการแต่งและเป้าหมายของเร่ืองท่ีแตกต่างกนั 

 
 

 
 

 

 
 
    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กรอบที่ ๓ 

นกัเรียนสามารถฝึกฝนเป็นนกัอ่านจบัใจ 
ความไดด้ว้ยวธีิการต่อไปน้ีนะคะ 
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วธีิการฝึกฝนเป็นนักอ่านจบัใจความ 
 

๑. สร้างนิสัยรักการอ่าน  โดยพยายามฝึกอ่านขอ้ความทุกประเภท  แมแ้ต่ป้าย
ประกาศต่าง ๆ  ควรอ่านซ่ึงการฝึกอ่านบ่อย ๆ จะท าใหเ้กิดนิสัยรักการอ่าน  อ่านหนงัสือ
ไดเ้ร็ว  ช่างสังเกต  และจดจ าขอ้ความต่าง ๆ ไดดี้ข้ึน  

๒. หดัใชพ้จนานุกรม  เม่ืออ่านแลว้พบค าศพัทท่ี์ไม่เขา้ใจอยา่ทอ้ถอยหรือปล่อย
ใหผ้า่น การใชพ้จนานุกรมท าใหน้กัเรียนรู้ค  าศพัทม์ากข้ึน 

๓. จดบนัทึกการอ่าน  ขณะท่ีอ่านควรมีสมุดจดบนัทึก เพื่อบนัทึกถอ้ยค าท่ี
น่าสนใจ  แปลกใหม่  ไพเราะ มีคติ ขอ้คิด ความรู้ใหม่ ๆ  หรือขอ้ความท่ีนกัเรียน
ประทบัใจ  โดยบนัทึกช่ือหนงัสือและผูเ้ขียนไวด้ว้ย  และหากเป็นหนงัสือท่ีนกัเรียนตอ้ง
อ่านบ่อย ๆ  อาจใชป้ากกาขีดเนน้ขอ้ความ  หรือแปะกระดาษสีคัน่หนา้ท่ีมีขอ้ความ
ดงักล่าว  

๔. ฝึกจบัใจความส าคญัทีละยอ่หนา้  การอ่านจบัใจความส าคญันั้น  ควรเร่ิมตน้
จากการจบัใจความส าคญัในแต่ละยอ่หนา้ใหไ้ดถู้กตอ้งแม่นย  าเสียก่อน  เพราะงานเขียนท่ี
ดีนั้นแมมี้ใจความหลายอยา่งแต่ใน ๑ ยอ่หนา้ มีใจความส าคญัเพียง ๑ ใจความเท่านั้น  
หากเร่ืองมีหลายยอ่หนา้แสดงวา่มีใจความส าคญัหลายใจความ  เม่ือน าใจความส าคญัของ
แต่ละยอ่หนา้มาพิจารณาร่วมกนัท าใหส้ามารถจบัใจความส าคญัของเร่ืองไดใ้นท่ีสุด 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผมมีคุณสมบติัขา้งตน้
ทั้งหมดเลยครับ 

 

๑๘ 
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กรอบสรุป 

การอ่านจับใจความ คอื การอ่านท่ีมุ่งคน้หาสาระ
ของขอ้ความหรือเร่ือง วา่คืออะไร แบ่งออกไดเ้ป็น 
๒ ส่วน 

๑.ส่วนท่ีเป็นใจความหลกัหรือใจความส าคญั 
 ๒.ส่วนท่ีเป็นใจความรองหรือพลความหรือ
ส่วนท่ีขยายใจความหลักเพื่อให้ใจความหลัก
ชดัเจนยิง่ข้ึน  
  การอ่านก่อให้เกิดการคิด การคิดวิเคราะห์ 
การคิดสัง เคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ มี
วสิัยทศัน ์คิดเป็น ท าเป็นและแกปั้ญหาได ้

(ปานรว ียงยทุธวชิยั: ๒๕๔๘) 

พวกเราเขา้ใจเร่ืองการอ่านจบัใจความแลว้ค่ะ / ครับ 

๑๙ 

WWW.SOMPONG

www.kroobannok.com



“อนัตรายของการฉีดยามมีากมายจึงควรหลกีเลีย่งโดยเฉพาะเมือ่ป่วยด้วยโรคที่

ไม่ร้ายแรงเช่นไข้หวดัคออกัเสบท้องเสียฯลฯ” 

 

 

 

ค าช้ีแจงใหน้กัเรียนอ่านประโยคต่อไปน้ีแลว้ตอบคาถามสรุปใจความส าคญั 

 

 

 
๑. ใจความส าคญัของประโยคน้ีคืออะไร 
...................................................................................................................  
๒. นกัเรียนคิดวา่ควรหลีกเล่ียงการฉีดยาเม่ือใด 
...................................................................................................................  
๓. ในประโยคน้ีเพราะเหตุใดจึงควรหลีกเล่ียงการฉีดยา 
...................................................................................................................  
...................................................................................................................  
๔. ค าวา่ “โรคไม่ร้ายแรง” ไดแ้ก่โรคอะไรบา้ง 
...................................................................................................................  
๕. ใหน้กัเรียนสรุปใจความส าคญัของประโยคน้ี 
...................................................................................................................  
................................................................................................................... 

 
 

 
 
 
 
 

กจิกรรมที่ ๓ 

 

นกัเรียนท าไดก่ี้ขอ้คะ ตรวจค าตอบกนัค่ะ 

๒๐ 
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“อนัตรายของการฉีดยามมีากมายจึงควรหลกีเลีย่งโดยเฉพาะเมือ่ป่วยด้วยโรคที่

ไม่ร้ายแรงเช่นไข้หวดัคออกัเสบท้องเสียฯลฯ” 

 

 

 

ค าช้ีแจงใหน้กัเรียนอ่านประโยคต่อไปน้ีแลว้ตอบคาถามสรุปใจความส าคญั 

 

 

 
๑. ใจความส าคญัของประโยคน้ีคืออะไร 

ตอบอนัตรายของการฉีดยา 
๒. นกัเรียนคิดวา่ควรหลีกเล่ียงการฉีดยาเม่ือใด 

ตอบเมือ่ป่วยด้วยโรคทีไ่ม่ร้ายแรง 
๓. ในประโยคน้ีเพราะเหตุใดจึงควรหลีกเล่ียงการฉีดยา 

ตอบเพราะจะเกดิอนัตรายได้ 
๔. ค าวา่ “โรคไม่ร้ายแรง” ไดแ้ก่โรคอะไรบา้ง 

ตอบไข้หวดัคออกัเสบท้องเสีย 
๕. ใหน้กัเรียนสรุปใจความส าคญัของประโยคน้ี 

ตอบการฉีดยาท าให้เกดิอนัตรายมากมายจงึควรหลกีเลีย่งการฉีดยาถ้าไม่ได้ป่วยเป็น
โรคร้ายแรง 
 

 
 
 
 
 

 

 

ตรวจค าตอบกจิกรรมที่ 

๓ 

 

ผมท าถูกทุกขอ้เลยครับ 
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ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนเลือกขอ้ท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว แลว้ท าเคร่ืองหมาย ลงในกระดาษค าตอบ 
๑.  ขอ้ใดคือความหมายของการอ่านจบัใจความ 
   ก. การอ่านเพื่อทบทวนเน้ือหาท่ีไดเ้รียนมาแลว้ 
   ข. การอ่านออกเสียงดงั ๆ เพื่อใหค้นอ่ืนไดย้นิ 
   ค. การอ่านเพื่อมุ่งคน้หาสาระส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน 
   ง. การอ่านออกเสียงท านองเสนาะอยา่งไพเราะ 
๒.  ขอ้ใด ไม่ใช่ แนวทางในการอ่านจบัใจความ 

 ก. อ่านใหล้ะเอียดครบทุกตวัอกัษร 
 ข. ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านใหช้ดัเจน 
 ค. ส ารวจส่วนประกอบของหนงัสืออยา่งคร่าวๆ 

  ง. แปลความหมายของค า ประโยค และขอ้ความต่าง ๆ ในเร่ืองใหถู้กตอ้ง 
๓.  ความหมายของใจความส าคญัคือขอ้ใด 
  ก. ขอ้ความท่ีช่วยขยายเน้ือความใหช้ดัเจน 

 ข. ขอ้ความท่ีช่วยสนบัสนุนใหผู้อ่้านเขา้ใจยิง่ข้ึน 
 ค. ขอ้ความท่ีมีสาระคลุมขอ้ความอ่ืนในยอ่หนา้ทั้งหมด 

 ง. ขอ้ความท่ีท าใหค้วามหมายของประโยค ชดัเจนยิง่ข้ึน 
๔.  ขอ้ใด ไม่ใช่ สาเหตุให้เราตอ้งตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่าน 
  ก. เพื่อเป็นแนวทางในการอ่าน 
  ข. เพื่อก าหนดวธีิการอ่านใหเ้หมาะสม 
  ค. เพื่อจบัใจความหรือหาค าตอบไดร้วดเร็ว 
  ง. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม 
๕.  การอ่านจบัใจความและเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านอยา่งมีประสิทธิภาพข้ึนอยูก่บัคุณสมบติัส าคญัขอ้ใด 
  ก. รู้ศพัทม์าก 
  ข. มีสมาธิในการอ่าน 

  ค. มีความมุ่งหมายใคร่รู้เร่ือง 
  ง. อ่านในใจโดยไม่ตอ้งเคล่ือนไหวริมฝีปาก 
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๖. บุคคลในขอ้ใด ไม่ใช่หลกัในการอ่านจบัใจความ 
ก. มานีอ่านหนงัสือโดยไม่ตั้งจุดมุ่งหมาย 
ข. มานะอ่านหนงัสือเพื่อหาค าตอบทุกคร้ัง 
ค. แกว้ท าความเขา้ใจลกัษณะของหนงัสือก่อนอ่าน 
ง. พลอยส ารวจส่วนประกอบของหนงัสืออยา่งคร่าว ๆ ก่อนอ่าน 

อ่านเร่ืองต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อที ่๗–๑๐ 
 บา้นของบวัอยูติ่ดถนนใหญ่ ทุกวนัมีรถแล่นผา่นไปมากมาย แม่สอนบวัเสมอวา่อยา่วิง่ออกไปท่ี
ถนน เพราะรถจะชนไดรั้บอนัตราย 
 บวัชอบวิง่เล่นกบันอ้ง ๆ ภายในบา้น วนัหน่ึงรถชนกนั และมีคนตายดว้ยบวัจึงบอกให้นอ้งดูและ
สอนนอ้งวา่ไม่ใหว้ิง่ออกไปเล่นท่ีถนน 
๗. บา้นของบวัอยูติ่ดถนน บวัจะตอ้งปฏิบติัตนอยา่งไร จึงจะปลอดภยั 
  ก. ขา้มถนนโดยไม่มองซา้ย - ขวา   
  ข. ทานขนมขณะเดิน 
 ค. เดินดว้ยความระมดัระวงั 
 ง. เล่นบนถนน 
๘. ท าไมบนถนนจึงมีคนถูกรถชนตาย 

ก. เพราะความคึกคะนอง 
ข. เพราะความสนุกสนาน 
ค. เพราะความประมาท 
ง. เพราะความอยากรู้อยากลอง 

๙. เร่ืองท่ีอ่านน้ีเป็นอรรถลกัษณะประเภทใด 
ก. เร่ืองอธิบาย 
ข. เร่ืองเล่าจากประสบการณ์ 
ค. เร่ืองเล่าเชิงจินตนาการ 

 ง. เร่ืองวธีิการ 
๑๐. ขอ้ใดคือสรุปขอ้คิดท่ีไดจ้ากเร่ืองท่ีอ่าน 
 ก. ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย 

ข. รู้รักษาตวัรอดเป็นยอดดี 
ค. ปลาหมอตายเพราะปาก 
ง. เขน็ครกข้ึนภูเขา 
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