
แบบฝกเสริม

เลมที่ ๑ เร่ือง 

 

 ภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติใชเปนสื่อกลางในการสื่อสาร การใชภาษาไทยอยางถูกวิธีจึง

ตองมีการเรียนรูเพ่ือใหเกิดทักษะและนําไปใชไดอยางเหมาะสม 

ในชั้นเรียนปจจุบันใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ที่เนนให

และสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชไดในชีวิตจริงนั้น นักเรียนจําเปนตองมีการปฏิบัติจริงและ

ศึกษาจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ดัง

นักเรียนใชเปนวิธีการในการแสวงหาความรูและเปนหัวใจของการศกึษาทุกระดับ

 ผูจัดทําไดคิดหาวิธีการและเครื่องมือในการ

ทักษะเพ่ือใชพัฒนาความรูเกี่ยวกับ

ภาษาไทย ๕ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 

 เลมที่ ๑ เรื่อง หลักการอานจับใจความสําคัญและการอานคิดวิเคราะห

 เลมที่ ๒ เรื่อง การ

 เลมที่ ๓ เรื่อง การอานจับใจความสําคัญและคิดวิเคราะหบทความ

 เลมที่ ๔ เรื่อง การอานจับใจความสําคัญและคิดวิเคราะหตํานาน

 เลมที่ ๕ เรื่อง การอานจับใจความสําคัญและคิดวิเคราะหเรื่องสั้น

 สําหรับเลมนี้เปนแบบฝก

เลมที่ ๑ เรื่อง หลักการอานจับใจความสําคัญและการอานคิดวิเคราะห 

ทักษะนักเรียนสามารถนําไปศึกษาทบทวนความรูไดดวยตนเอง

 ผูพัฒนาหวังเปนอยางยิ่งวา

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู

จับใจความสําคัญใหกับนักเรียนเปนอยางดี

 

เสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห

เร่ือง หลักการอานจับใจความสําคัญและการอานคิดวิเคราะห

คํานํา 

 

ภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติใชเปนสื่อกลางในการสื่อสาร การใชภาษาไทยอยางถูกวิธีจึง

ตองมีการเรียนรูเพ่ือใหเกิดทักษะและนําไปใชไดอยางเหมาะสม ซึ่งการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย

ในชั้นเรียนปจจุบันใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ที่เนนใหนักเรียนเกิ

และสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชไดในชีวิตจริงนั้น นักเรียนจําเปนตองมีการปฏิบัติจริงและ

ศึกษาจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ดังนั้น การอานจึงเปนทักษะทางภาษาไทยที่สําคัญที่ชวยให

นักเรียนใชเปนวิธีการในการแสวงหาความรูและเปนหัวใจของการศกึษาทุกระดับ

คิดหาวิธีการและเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการอาน โดยการสรางแบบฝก

ความรูเกี่ยวกับการอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ ๓ โรงเรียนไมเรียงประชาสรรค 

หลักการอานจับใจความสําคัญและการอานคิดวิเคราะห

การอานจับใจความสําคัญและคิดวิเคราะหขาว 

การอานจับใจความสําคัญและคิดวิเคราะหบทความ 

การอานจับใจความสําคัญและคิดวิเคราะหตํานาน 

การอานจับใจความสําคัญและคิดวิเคราะหเรื่องสั้น 

เลมนี้เปนแบบฝกเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห 

หลักการอานจับใจความสําคัญและการอานคิดวิเคราะห โดยในแตละแบบฝก

ทักษะนักเรียนสามารถนําไปศึกษาทบทวนความรูไดดวยตนเอง 

ผูพัฒนาหวังเปนอยางยิ่งวาแบบฝกเสริมทักษะเลมนี้จะเปนประโยชนใหครูไดนําไปเปน

ทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู และเปนประโยชนตอนักเรียนที่จะเพ่ิมพูนประส

จับใจความสําคัญใหกับนักเรียนเปนอยางดี 

 

ก การอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห 

วิเคราะห 

ภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติใชเปนสื่อกลางในการสื่อสาร การใชภาษาไทยอยางถูกวิธีจึง

ซึ่งการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย

นักเรียนเกิดทักษะการคิด

และสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชไดในชีวิตจริงนั้น นักเรียนจําเปนตองมีการปฏิบัติจริงและได

นั้น การอานจึงเปนทักษะทางภาษาไทยที่สําคัญที่ชวยให

นักเรียนใชเปนวิธีการในการแสวงหาความรูและเปนหัวใจของการศกึษาทุกระดับ 

โดยการสรางแบบฝกเสริม

การอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห รายวิชา

าสรรค มีทั้งหมด ๕ เลม ดังนี ้

หลักการอานจับใจความสําคัญและการอานคิดวิเคราะห 

เสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห 

โดยในแตละแบบฝกเสริม

เลมนี้จะเปนประโยชนใหครูไดนําไปเปน 

ที่จะเพ่ิมพูนประสบการณดานการอาน

ดลฤดี ณ ระนอง 



ข แบบฝกเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห 

เลมที่ ๑ เร่ือง หลักการอานจับใจความสําคัญและการอานคิดวิเคราะห 

 

 

สารบญั 

 

 หนา 
 

คํานํา  ก 

สารบัญ  ข 

คําแนะนําการใชสําหรับครูผูสอน  ๑ 

คําแนะนําการใชสําหรับนักเรียน   ๒ 

แผนภูมิลําดับขั้นตอนการเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะ   ๓ 

สาระ มาตรฐาน และตัวชี้วัด   ๔ 

จุดประสงคการเรียนรู   ๕ 

สาระสําคัญ   ๕ 

แบบทดสอบกอนเรียน   ๖ 

ใบความรูที่ ๑.๑ ความรูเบื้องตนการอานจับใจความสําคญั   ๙ 

ใบความรูที่ ๑.๒ ความรูเบื้องตนการอานคิดวิเคราะห  ๑๓ 

แบบฝกที่ ๑.๑ ฝกอานจับใจความสําคัญ  ๑๗ 

แบบฝกที่ ๑.๒ ฝกสรุปใจความ  ๑๙ 

แบบฝกที่ ๑.๓ ความรูเบ้ืองตนการอานคิดวิเคราะห  ๒๑ 

แบบฝกที่ ๑.๔ ฝกอานคิดวิเคราะห  ๒๓ 

แบบทดสอบหลังเรียน  ๒๔ 

บรรณานุกรม   ๒๗ 

ภาคผนวก  ๒๘ 

 

 

 



ค แบบฝกเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห 

เลมที่ ๑ เร่ือง หลักการอานจับใจความสําคัญและการอานคิดวิเคราะห 

 

 

 

สารบญั (ตอ) 

 

 หนา 
 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน  ๒๙ 

เฉลยแบบฝกที่ ๑.๑  ๓๐ 

เฉลยแบบฝกที่ ๑.๒  ๓๒

เฉลยแบบฝกที่ ๑.๓  ๓๓ 

เฉลยแบบฝกที่ ๑.๔  ๓๕

ประวัติผูจัดทํา   ๓๖ 

 



๑ แบบฝกเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห 

เลมที่ ๑ เร่ือง หลักการอานจับใจความสําคัญและการอานคิดวิเคราะห 

  

 

คําแนะนําการใชสําหรับครูผูสอน 

 

 แบบฝกเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห รายวิชาภาษาไทย ๕ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ มีท้ังหมด ๕ เลม ครูผูสอนควรดําเนินการดังนี้ 

 ๑. เตรียมและศึกษาแผนการจัดการเรียนรูสําหรับแบบฝกเสริมทักษะการอานจับใจความ

สําคัญเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห รายวิชาภาษาไทย ๕ ระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ ๓ โรงเรียนไมเรียง

ประชาสรรค กอนที่จะใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมในแบบฝกเสริมทักษะ 

 ๒. ตรวจสอบความพรอม ความเรียบรอยของสื่อการเรียนรู และทดลองใชสื่อใหเกิดความ

ชํานาญกอนที่จะนําไปใชจริง พรอมท้ังตรวจดูความเรียบรอยตามที่ระบุไวในแบบฝกเสริมทักษะ 

 ๓. อธิบายใหนักเรียนทราบถึงตัวชี้วัดที่ตองการใหนักเรียนเรียนรูจากการใชแบบฝกเสริม

ทักษะการอานจับใจความสําคัญเพ่ือพัฒนาการคดิวิเคราะห รายวิชาภาษาไทย ๕ ระดับชั้นมัธยมศกึษา 

ปที่ ๓ โรงเรียนไมเรียงประชาสรรค เพ่ือใหนักเรียนไดประโยชนสูงสุดจากการทําแบบฝกเสริมทักษะ 

 ๔. ในการทํากิจกรรมครูตองตระหนักอยูเสมอวา ควรใหนักเรียนมีสวนรวมมากที่สุด เชน 

การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม การตรวจแบบฝกดวยตนเอง การผลัดเปลี่ยนกับสมาชิกในหองเรียน

ในการตรวจความถูกตองของการทําแบบฝกเสริมทักษะ ตลอดจนการบันทึกคะแนนและการ

เปรียบเทียบพัฒนาการของตนเอง 

 ๕. ใหนักเรียนอานและปฏิบัติตามคําแนะนําสําหรับนักเรียนในหนาถัดไป โดยครูเปนผูให

คําปรึกษา 

 ๖. ในการทํากิจกรรมแตละครั้งควรบนัทึกผลคะแนนเพื่อดูการพัฒนาและความกาวหนาใน

การเรียนของนักเรียน 

 ๗. ควรดูแลนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรมอยางใกลชิดพรอมกับประเมินทักษะ กระบวนการ

และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 ๘. ครูควรแจงผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทั้งหมด เม่ือเรียนแบบฝกเสริมทักษะครบทั้ง ๕ เลม 

 

 



แบบฝกเสริม

เลมที่ ๑ เร่ือง 

 

 

 

 

 แบบฝกเสริมทักษะ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 

ใหนักเรียนอานคําแนะนําการใชและปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้

 ๑. ศึกษามาตรฐานและตัวชี้วัดใน

เนื้อหาแตละเรื่องแลวนักเรี

 ๒. ทําแบบทดสอบกอนเรียน แลวตรวจคําตอบที่เฉลยไว เพ่ือใหรูวามีความรูพ้ืนฐาน

เก่ียวกับเรื่องที่จะศึกษามากนอยเพียงใด

 ๓. ศึกษาเนื้อหาจากใบความรูและทํากิจกรรม

เพ่ือเปนการทบทวนใหมีความรูความเขาใจในเนื้อหายิ่งข้ึน ขอใดที่

หรือทํากิจกรรมซ้ําเพื่อความเขาใจที่ถูกตอง

 ๔. ทําแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือตรวจสอบความกาวหนาหลังเรียน

 ๕. นักเรียนแตละคนตองมีความซื่อสัตยตอตนเอง 

เฉลยของแตละแบบฝก 

 ๖. นักเรียนทุกคนตองมีความสนใจใฝรู 

ความรวมมือในการทํางานกลุม

 ๗. แบบฝกเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะหนี้ จะเปน

ประโยชนสําหรับนักเรียน ถานักเรียนตั้งใจทําแบบฝกตามข้ันตอนและมีความมุงมั่นซื่อสัตยตอตนเอง

 

 

 

 

 

 

เสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห

เร่ือง หลักการอานจับใจความสําคัญและการอานคิดวิเคราะห

คําแนะนําการใชสําหรับนักเรียน 

ทักษะการอานจับใจความสําคัญเพ่ือพัฒนาการคดิวิเคราะห รายวิชาภาษาไทย

๓ โรงเรียนไมเรียงประชาสรรค มีแบบฝกเสริมทักษะทั้งหมดจํานวน 

ใหนักเรียนอานคําแนะนําการใชและปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้ 

ศึกษามาตรฐานและตัวชี้วัดในแบบฝกเสริมทักษะนี้ใหเขาใจ เพ่ือใหทราบวาเม่ือจบ

เนื้อหาแตละเรื่องแลวนักเรียนจะสามารถเรียนรูอะไรไดบาง 

ทําแบบทดสอบกอนเรียน แลวตรวจคําตอบที่เฉลยไว เพ่ือใหรูวามีความรูพ้ืนฐาน

เก่ียวกับเรื่องที่จะศึกษามากนอยเพียงใด 

ศึกษาเนื้อหาจากใบความรูและทํากิจกรรมในแบบฝก พรอมตรวจ

เพ่ือเปนการทบทวนใหมีความรูความเขาใจในเนื้อหายิ่งข้ึน ขอใดทีไ่มเขาใจใหกลับไปทบทวนเนื้อหา

หรือทํากิจกรรมซ้ําเพื่อความเขาใจที่ถูกตอง 

ทําแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือตรวจสอบความกาวหนาหลังเรียน 

นักเรียนแตละคนตองมีความซื่อสัตยตอตนเอง ไมเปดดูเฉลยกอนเรียน

นักเรียนทุกคนตองมีความสนใจใฝรู มุงมั่นอดทน รอบคอบ มีความซื่อสัตย และให

ความรวมมือในการทํางานกลุม 

แบบฝกเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะหนี้ จะเปน

เรียน ถานักเรียนตั้งใจทําแบบฝกตามข้ันตอนและมีความมุงมั่นซื่อสัตยตอตนเอง

๒ การอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห 

วิเคราะห 

ราะห รายวิชาภาษาไทย ๕ 

โรงเรียนไมเรียงประชาสรรค มีแบบฝกเสริมทักษะทั้งหมดจํานวน ๕ เลม 

นี้ใหเขาใจ เพ่ือใหทราบวาเม่ือจบ

ทําแบบทดสอบกอนเรียน แลวตรวจคําตอบที่เฉลยไว เพ่ือใหรูวามีความรูพ้ืนฐาน

พรอมตรวจคําตอบจากเฉลย  

ใหกลับไปทบทวนเนื้อหา

ไมเปดดูเฉลยกอนเรียน หลังเรียน และ

มีความซื่อสัตย และให 

แบบฝกเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะหนี้ จะเปน

เรียน ถานักเรียนตั้งใจทําแบบฝกตามข้ันตอนและมีความมุงมั่นซื่อสัตยตอตนเอง 



๓ แบบฝกเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห 

เลมที่ ๑ เร่ือง หลักการอานจับใจความสําคัญและการอานคิดวิเคราะห 

ศึกษาคูมือการใชแบบฝกเสริมทักษะ 

ทดสอบกอนเรียน 

๑. ศึกษาใบความรูท่ี ๑.๑ – ๑.๒ 

๒. ทําแบบฝกท่ี ๑.๑ – ๑.๔ 

ศึกษาแบบฝกเสริมทักษะเลมที่ ๒ ตอไป 

ทดสอบหลังเรียน 

ผานเกณฑ 

 

 

แผนภมูิลําดับขั้นตอนการเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะ 

เลมที่ ๑ เรื่อง หลักการอานจับใจความสําคัญและการอานคิดวิเคราะห 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

ไมผาน

เกณฑ 



แบบฝกเสริม

เลมที่ ๑ เร่ือง 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 มาตรฐาน ท ๑.๑  

   

 

 

 

  ท ๑.๑ ม.๓/๓ 

  ท ๑.๑ ม.๓/๔ 

   

  ท ๑.๑ ม.๓/๕ 

   

  ท ๑.๑ ม.๓/๗   

  ท ๑.๑ ม.๓/๘ 

   

แบบฝกเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห

เลมที่ ๑ เรื่อง หลักการอานจับใจความสําคัญและการอานคิดวิเคราะห

เสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห

เร่ือง หลักการอานจับใจความสําคัญและการอานคิดวิเคราะห

 

 

 ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปใชตัดสินใจ 

 แกปญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน

 ระบุใจความสําคัญและรายละเอียดของขอมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อาน

 อานเรื่องตางๆ แลวเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ยอความ

 และรายงาน 

 วิเคราะห วิจารณ และประเมินเรื่องที่อานโดยใชกลวิธีการเปรียบเทียบ

 เพ่ือใหผูอานเขาใจไดดีขึ้น 

 วิจารณความสมเหตุสมผล การลําดับความ และความเปนไปไดของเรื่อง

 วิเคราะหเพ่ือแสดงความคิดเห็นโตแยงเก่ียวกับเรื่องที่อาน

แบบฝกเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห

เรื่อง หลักการอานจับใจความสําคัญและการอานคิดวิเคราะห

ประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ 

เวลา ๒ ชั่วโมง 

สาระที่ ๑ การอาน 

ตัวชี้วัด 

๔ การอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห 

วิเคราะห 

ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปใชตัดสินใจ  

แกปญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน 

ระบุใจความสําคัญและรายละเอียดของขอมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อาน 

ผังความคิด บันทึก ยอความ 

วิเคราะห วิจารณ และประเมินเรื่องที่อานโดยใชกลวิธีการเปรียบเทียบ 

วิจารณความสมเหตุสมผล การลําดับความ และความเปนไปไดของเรื่อง 

วิเคราะหเพ่ือแสดงความคิดเห็นโตแยงเก่ียวกับเรื่องที่อาน 

แบบฝกเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห 

เรื่อง หลักการอานจับใจความสําคัญและการอานคิดวิเคราะห 



๕ แบบฝกเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห 

เลมที่ ๑ เร่ือง หลักการอานจับใจความสําคัญและการอานคิดวิเคราะห 

 

 

 

 

 

 

 - นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการอานจับใจความสําคัญและการอานคิด

วิเคราะห 

 -  นักเรียนมีทักษะในการจับใจความสําคัญและคิดวิเคราะหไดอยางถูกตอง 

 - นักเรียนสามารถนําหลักการอานจับใจความสําคัญและการอานคิดวิเคราะหไปใชใหเปน

ประโยชนได 

 
 

 

 

 การอานวิเคราะหเปนทักษะการอานในระดับที่สูงข้ึนกวาการอานทั่วๆ ไป กลาวคือ มิใช

เปนเพียงการอานเพ่ือความรูและความเพลิดเพลินเทานั้น แตยังตองมีการวิเคราะหสิ่งท่ีผูเขียนไดเขียน

ในดานตางๆ ดวย การจัดใหนักเรียนไดฝกทักษะการอานวิเคราะหอยางจริงจัง เพื่อนําไปสูการสราง

ความรู ความคิด การตัดสินใจแกปญหาและสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต 

 

 
 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

สาระสําคัญ 



๖ แบบฝกเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห 

เลมที่ ๑ เร่ือง หลักการอานจับใจความสําคัญและการอานคิดวิเคราะห 

 

 

แบบทดสอบกอนเรียน 

เรื่อง หลักการอานจับใจความสําคัญและการอานคิดวิเคราะห 
 

รายวิชาภาษาไทย ๕  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

จํานวน ๑๐ ขอ      รวม ๑๐ คะแนน (เวลา ๑๐ นาที) 
  

 

คําชี้แจง เลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 

 

๑.  ขอใดเปนความหมายของการอานจับใจความสําคัญ 

 ก. อานเพ่ือความรู 

 ข. อานเพ่ือความบันเทิง 

 ค. อานเพ่ือคนหาความคิดสําคัญ 

 ง. อานเพ่ือคนหาแนวทางในการดําเนินชีวิต 

 

๒. จุดมุงหมายท่ีสําคัญท่ีสุดของการอานจับใจความสําคัญ คือขอใด 

 ก. เพ่ือจับสาระ 

 ข. เพื่อแปลความ 

 ค. เพื่อวิเคราะหวิจารณ  

 ง. เพ่ือแสดงความคิดเห็น 

 

๓. ขอใดเปนขั้นตอนแรกของการอานจับใจความสําคัญ 

 ก. ตองหาประโยคใจความสําคัญกอน 

 ข. ตองสรุปเรื่องราวทั้งหมดกอน 

 ค. ตองหารายละเอียดของเรื่องกอน 

 ง. ตองเรียงลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นกอน 



๗ แบบฝกเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห 

เลมที่ ๑ เร่ือง หลักการอานจับใจความสําคัญและการอานคิดวิเคราะห 

 

 

๔. ใจความสําคัญมักจะปรากฏอยูที่ใด 

 ก. ประโยคแรกของยอหนา 

 ข. ประโยคกลางๆ ของยอหนา 

 ค. ประโยคทายๆ ของยอหนา 

 ง. ถูกทุกขอ 

 

๕. ประโยคใจความสําคัญมีลักษณะอยางไร 

 ก. เปนประโยคสนับสนุน 

 ข. เปนประโยคที่เปนแกนของยอหนา 

 ค. เปนประโยคใหตัวอยาง  

 ง. เปนประโยคที่ทําหนาที่ขยายความ 

 

๖. การอานคิดวิเคราะห หมายถึงขอใด 

 ก. การอานถูกตอง 

 ข. การทําความเขาใจเรื่อง 

 ค. การอานอยางเปนระบบ 

 ง. ความสามารถ การจําแนกแยกแยะหาความสัมพันธเชิงเหตุผล องคประกอบของ

วัตถุ สิ่งของหรือเรื่องราวตางๆ เพ่ือคนหาความจริง 

 

๗. ขอใดเปนหลักการอานคิดวิเคราะหที่ถูกตอง 

 ก. จะตองรูประเภทของหนังสือหรืองานประพันธนั้นๆ วาเปนหนังสือประเภทใด 

 ข. กําหนดหลักการหรือกฎเกณฑ 

 ค. กําหนดปญหาหรือวัตถุประสงค 

 ง. กําหนดสิ่งท่ีตองการวิเคราะห 

 



๘ แบบฝกเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห 

เลมที่ ๑ เร่ือง หลักการอานจับใจความสําคัญและการอานคิดวิเคราะห 

 

 

 

๘. ขอใด ไมใช องคประกอบของการอานคิดวิเคราะห 

 ก. การหาเหตุผล 

 ข. หลักการหรือกฎเกณฑ 

 ค. การคนหาความจริงหรือความสําคัญ 

 ง. สิ่งท่ีกําหนดให 

 

๙. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับการแยกแยะเนื้อเรื่องออกเปนสวนๆ 

 ก. เพ่ือดูโครงเรื่อง เนื้อเรื่อง 

 ข. เพื่อเห็นวาใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร 

 ค. เพื่อดูกลวิธีในการแตง 

 ง. เพ่ือรูจักประเภทหนังสือ 

 

๑๐. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับผลของการอานคิดวิเคราะห 

 ก. อรนุชอานหนังสือแลวทําขอสอบได 

 ข. อิงอรอานหนังสือแลวตอบคําถามครูได 

 ค. เอมิกาอานหนังสือแลวทําขอสอบตก 

 ง. ถูกทั้งขอ ก และ ข 

 

 

  

 

 

 

 



แบบฝกเสริม

เลมที่ ๑ เร่ือง 

ใบความรูท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การอานแบงออกไดเปน 

 ๑. การอานในใจ  เปนบทบาทเฉพาะตัวของบุคคล  ซึ่งผูอานมุงหมายจะจับ

ใจความอยางรวดเร็ว คือ รูเรื่องเร็วและถูกตองโดยไมใชอวัยวะที่ชวยในการออกเสียง

เคลื่อนไหวเลย  การอานในใจชวยใหเขาใจเนื้อความไดเร็วกวาการอานออกเสียง เปน

การอานที่ผูอานเทานั้นท่ีรับรูเรื่องราวแตเพียงฝายเดียว

 ๒. การอานออกเสียง คือ

ในขณะอาน โดยมีจุดมุงหมายในการอานตางกันออกไป เชน เพ่ือถายทอดความรู 

ขาวสาร ความบันเทิง หรือเพื่อเราอารมณผูฟง ฯลฯ ผูที่จะอานออกเสียง

ประสิทธิภาพนั้น ควรรูหลักและวิธีอานออกเสียงใหถูกตองและหมั่นฝกฝนเปนอยางดี

เสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห

เร่ือง หลักการอานจับใจความสําคัญและการอานคิดวิเคราะห

ใบความรูท่ี ๑.๑ 
ความรูเบื้องตน

การอานจับใจความสําคัญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทของการอาน 

การอานแบงออกไดเปน ๒ ประเภทใหญๆ คือ 

การอานในใจ  เปนบทบาทเฉพาะตัวของบุคคล  ซึ่งผูอานมุงหมายจะจับ

ใจความอยางรวดเร็ว คือ รูเรื่องเร็วและถูกตองโดยไมใชอวัยวะที่ชวยในการออกเสียง

เคลื่อนไหวเลย  การอานในใจชวยใหเขาใจเนื้อความไดเร็วกวาการอานออกเสียง เปน

อานเทานั้นท่ีรับรูเรื่องราวแตเพียงฝายเดียว 

การอานออกเสียง คือ การอานหนังสือโดยการเปลงเสียงออกมาดังๆ 

ในขณะอาน โดยมีจุดมุงหมายในการอานตางกันออกไป เชน เพ่ือถายทอดความรู 

ขาวสาร ความบันเทิง หรือเพื่อเราอารมณผูฟง ฯลฯ ผูที่จะอานออกเสียง

ประสิทธิภาพนั้น ควรรูหลักและวิธีอานออกเสียงใหถูกตองและหมั่นฝกฝนเปนอยางดี

เรามาศึกษาบทเรียนแรกกันเลยดีกวา

สําหรับเรื่องนี้ เพ่ือนๆ จะไดศึกษาเก่ียวกับ

ความรูเบื้องตนการอานจับใจความสําคัญ

ประเภทของการอาน 

 

๙ การอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห 

วิเคราะห 

ความรูเบื้องตน 

การอานจับใจความสําคัญ 

การอานในใจ  เปนบทบาทเฉพาะตัวของบุคคล  ซึ่งผูอานมุงหมายจะจับ

ใจความอยางรวดเร็ว คือ รูเรื่องเร็วและถูกตองโดยไมใชอวัยวะที่ชวยในการออกเสียง

เคลื่อนไหวเลย  การอานในใจชวยใหเขาใจเนื้อความไดเร็วกวาการอานออกเสียง เปน

การอานหนังสือโดยการเปลงเสียงออกมาดังๆ 

ในขณะอาน โดยมีจุดมุงหมายในการอานตางกันออกไป เชน เพ่ือถายทอดความรู 

ขาวสาร ความบันเทิง หรือเพื่อเราอารมณผูฟง ฯลฯ ผูที่จะอานออกเสียงไดอยางมี

ประสิทธิภาพนั้น ควรรูหลักและวิธีอานออกเสียงใหถูกตองและหมั่นฝกฝนเปนอยางดี 

เรามาศึกษาบทเรียนแรกกันเลยดีกวาคะ 

สําหรับเรื่องนี้ เพ่ือนๆ จะไดศึกษาเก่ียวกับ 

การอานจับใจความสําคัญคะ... 



๑๐ แบบฝกเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห 

เลมที่ ๑ เร่ือง หลักการอานจับใจความสําคัญและการอานคิดวิเคราะห 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : การอานจับใจความสําคัญ. สืบคนจาก https://sites.google.com/site/ 

khruthrngsakdisrisi/kar-xan-cabci-khwam-sakhay 

ความหมายการอานจับใจความสําคัญ 

 

 การอานจับใจความสําคัญ หมายถึง การอานท่ีมุงคนหาสาระของเรื่อง หรือของ

หนังสือแตละเลมที่เปนสวนใจความสําคัญ และสวนขยายใจความสําคัญของเรื่อง 

 ใจความสําคัญ หมายถึง ขอความที่มีสาระคลุมขอความอ่ืนๆ ในยอหนาหรือเรื่อง

นั้นทั้งหมด (ทําใหผูอานเขาใจเรื่องไดงาย) โดยมีขอความอื่นๆ เปนเพียงสวนขยาย

ใจความสําคัญเทานั้น ขอความหนึ่งหรือตอนหนึ่งจะมีใจความสําคัญเพียงหนึ่งเดียว 

นอกนั้นเปนใจความรอง 

ความหมายพลความหรือใจความรอง 

 

 พลความหรือใจความรอง หมายถึง ประโยคที่ชวยขยายเนื้อความของใจความสําคัญ 

เพ่ือสนับสนุนหรือแสดงตัวอยาง เพ่ือใหผูอานเขาใจมากขึ้น ซึ่งในแตละยอหนาอาจมี 

พลความอยูหลายๆ ประโยคก็ได 

ความหมายการอานจับใจความสําคัญ 

 

ความหมายพลความหรือใจความรอง 

 



แบบฝกเสริม

เลมที่ ๑ เร่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การอานจับใจความสําคัญ มีจุดมุงหมายเพ่ือใหสามารถจับใจความสําคัญในแตละ

ยอหนา หรือหลายๆ ยอหนาไดอยางรวดเร็วและแมนยํา สามารถเขาใจเรื่องราวท่ีอานได

 ใจความสําคัญ ไดแก ขอความที่ทําหนาที่ครอบคลุมใจความของขอความของ

ขอความอื่นๆ ในตอนนั้นๆ ไวหมด ขอความที่เหลือเปนเพียงรายละเอียดหรือสวนขยาย

ใจความสําคัญเทานั้น

 ใจความสําคัญสวนมากมีลักษณะเปนประโยค อาจเปนประโยคเด่ียวหรือประโยค

ซอนก็ไดแลวแตกรณ ีและมักปรากฏอยูตอนตนขอความ สวนที่เหลือเปนใจความแฝงหรือ

รายละเอียด เปนที่นาสังเกตว

ประการเดียว 

 การพิจารณาใจความสําคญัผูอานจะตองเขาใจอยางถองแทเสียกอนวาใจความ

สําคัญอยูตรงไหน ความเขาใจจะชวยบอกเองวา ใจความสําคัญนั้นจะเปนขอความตอนที่

ทําใหเรื่องตางๆ ดําเนินไปได ถาขาดใจความสําคัญแล

ขอสังเกตวาใจความสําคญันอกจากปรากฏอยูในแตละยอหนาแลว อาจสังเกตไดอีกวา

บางครั้งอยูตอนตน (

อยูตอนตนและตอนทาย นอกนั้นเปนใจความสําคัญรองและรายละเอียด

 วิธีที่จะชวยใหการจับใจความสําคัญจากการอานเรื่องใด

เรื่องหนึ่งไดงายยิ่งขึ้น อาจใชวิธีการตั้งคาํถาม 

ประกอบดวย   ๑. เรื่องอะไร

๕. เมื่อไร   ๖. ทําอยางไร

เสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห

เร่ือง หลักการอานจับใจความสําคัญและการอานคิดวิเคราะห

ลักษณะของใจความสําคัญ 

 

การอานจับใจความสําคัญ มีจุดมุงหมายเพ่ือใหสามารถจับใจความสําคัญในแตละ

ยอหนา หรือหลายๆ ยอหนาไดอยางรวดเร็วและแมนยํา สามารถเขาใจเรื่องราวท่ีอานได

ใจความสําคัญ ไดแก ขอความที่ทําหนาที่ครอบคลุมใจความของขอความของ

ตอนนั้นๆ ไวหมด ขอความที่เหลือเปนเพียงรายละเอียดหรือสวนขยาย

ใจความสําคัญเทานั้น 

ใจความสําคัญสวนมากมีลักษณะเปนประโยค อาจเปนประโยคเด่ียวหรือประโยค

ซอนก็ไดแลวแตกรณ ีและมักปรากฏอยูตอนตนขอความ สวนที่เหลือเปนใจความแฝงหรือ

รายละเอียด เปนที่นาสังเกตวาในขอความหรือยอหนาหนึ่งๆ จะมีใจความสําคัญเพียง

การพิจารณาใจความสําคญัผูอานจะตองเขาใจอยางถองแทเสียกอนวาใจความ

สําคัญอยูตรงไหน ความเขาใจจะชวยบอกเองวา ใจความสําคัญนั้นจะเปนขอความตอนที่

เนินไปได ถาขาดใจความสําคัญแลวเรื่องอ่ืนๆ ก็จะไมเกิดตามมา มี

ขอสังเกตวาใจความสําคญันอกจากปรากฏอยูในแตละยอหนาแลว อาจสังเกตไดอีกวา

(ซึ่งมีสวนมาก)  บางทีอยูตอนทาย บางครั้งอยูตอนกลาง และบางครั้ง

อยูตอนตนและตอนทาย นอกนั้นเปนใจความสําคัญรองและรายละเอียด 

ลักษณะของใจความสําคัญ 

 

วิธีที่จะชวยใหการจับใจความสําคัญจากการอานเรื่องใด

เรื่องหนึ่งไดงายยิ่งขึ้น อาจใชวิธีการตั้งคาํถาม ๗ คําถาม ซึ่ง

เรื่องอะไร   ๒. มีใคร   ๓. ทําอะไร   ๔. ท่ีไหน   

ทําอยางไร   ๗. ผลที่เกิดขึ้นเปนอยางไร 

๑๑ การอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห 

วิเคราะห 

การอานจับใจความสําคัญ มีจุดมุงหมายเพ่ือใหสามารถจับใจความสําคัญในแตละ

ยอหนา หรือหลายๆ ยอหนาไดอยางรวดเร็วและแมนยํา สามารถเขาใจเรื่องราวท่ีอานได 

ใจความสําคัญ ไดแก ขอความที่ทําหนาที่ครอบคลุมใจความของขอความของ

ตอนนั้นๆ ไวหมด ขอความที่เหลือเปนเพียงรายละเอียดหรือสวนขยาย

ใจความสําคัญสวนมากมีลักษณะเปนประโยค อาจเปนประโยคเด่ียวหรือประโยค

ซอนก็ไดแลวแตกรณ ีและมักปรากฏอยูตอนตนขอความ สวนที่เหลือเปนใจความแฝงหรือ

าในขอความหรือยอหนาหนึ่งๆ จะมีใจความสําคัญเพียง

การพิจารณาใจความสําคญัผูอานจะตองเขาใจอยางถองแทเสียกอนวาใจความ

สําคัญอยูตรงไหน ความเขาใจจะชวยบอกเองวา ใจความสําคัญนั้นจะเปนขอความตอนที่

เรื่องอ่ืนๆ ก็จะไมเกิดตามมา มี

ขอสังเกตวาใจความสําคญันอกจากปรากฏอยูในแตละยอหนาแลว อาจสังเกตไดอีกวา

บางทีอยูตอนทาย บางครั้งอยูตอนกลาง และบางครั้ง

 



๑๒ แบบฝกเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห 

เลมที่ ๑ เร่ือง หลักการอานจับใจความสําคัญและการอานคิดวิเคราะห 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักการอานจับใจความสําคัญ 

 

 ๑. สํารวจและพิจารณาสิ่งที่อานอยางคราวๆ วา ขอเขียนนั้นกลาวถึงสิ่งใดเปน

สําคัญ มีคําศัพท สํานวน หรือโวหารที่ไมทราบความหมายหรือไม ซึ่งหากพบก็ใหหา

ความหมายจากแหลงเรียนรูตางๆ เชน ศัพทานุกรมทายเรื่อง หรือสอบถามผูรู เปนตน 

นอกจากนี้ควรสํารวจ “โครงสราง” ของขอเขียนดวยวาประกอบดวย ชื่อเรื่อง หัวขอหลัก 

หัวขอรอง อะไรบาง และหัวขอเหลานั้นจัดเรียงลําดับอยางไร เพื่อใหเขาใจภาพรวมของ

เรื่องกอนที่จะอานอยางละเอียดตอไป 

 ๒. ตั้งคําถามเก่ียวกับเรื่องที่อาน เพ่ือเปนแนวทางในการควบคุมการอานของ

ตนเอง คําถามที่สําคัญ ไดแก เรื่องที่อานมีเนื้อหากลาวถึงสิ่งใด มีบุคคลหรือตัวละครใด

เก่ียวของบาง เหตุการณที่สําคญัในเรื่องคืออะไร เกิดข้ึนที่ไหน เวลาใด และเหตุการณใด

เปนเหตุเปนผลกัน เปนตน ขอมูลเหลานี้อาจปรากฏอยูในเรื่องที่อานโดยตรง หรือตอง

อาศัยการตีความ เมื่ออานและพบขอมูลที่เปนคําตอบก็ควรทําเครื่องหมาย จดบันทึกสั้นๆ 

เขียนเปนแผนภาพหรืออาจทองจําไว เมื่อปฏิบัติดังนีน้ักเรียนก็จะสามารถรวบรวมขอมูลท่ี

เปนสาระสําคัญของเรื่องไดอยางครบถวน 

 ๓. ควรสรุปใจความสําคัญจากเรื่องที่อานในแตละยอหนา โดยการทบทวนแลว

บันทึกสรุปสั้นๆ ทายยอหนาหรือบริเวณที่สังเกตได หรืออาจใชวิธีการพิจารณาประโยค

ใจความสําคัญ ซึ่งสวนใหญมักเปนประโยคแรกของยอหนานั้น การทบทวนและบันทึก

สรุปจะชวยใหนักเรียนจดจํารายละเอียดเก่ียวกับเรื่องที่อานไดแมนยําขึ้น 

 ๔. กรณีท่ีมีผูอานรวมหลายคนควรใชการอภิปรายสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เก่ียวกับเนื้อหาของเรื่องท่ีอาน ซึ่งนอกจากจะชวยพัฒนาความคิดอยางมีวิจารณญาณของ

นักเรียนแลวยังสงผลใหเกิดคําถามใหมๆ ที่นาสนใจเก่ียวกับเรื่องนับเปนประโยชนตอการ

ขยายประสบการณและความเขาใจในการอานของนักเรียนใหมากยิ่งข้ึนดวย 

หลักการอานจับใจความสําคัญ 

 



๑๓ แบบฝกเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห 

เลมที่ ๑ เร่ือง หลักการอานจับใจความสําคัญและการอานคิดวิเคราะห 

ใบความรูท่ี ๑.๒ 
ความรูเบื้องตน 

การอานคดิวิเคราะห 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 การอานวิเคราะหเปนทักษะการอานในระดับที่สูงขึ้นกวาการอานทั่วๆ ไป กลาวคือ 

มิใชเปนการอานเพ่ือความรูและความเพลิดเพลินเทานั้น แตยังตองมีการวิเคราะหสิ่งที่

ผูเขียนไดเขียนในดานตางๆ ดวย 

ความสําคัญของการอานคิดวิเคราะห 

  

 การอานเพ่ือวิเคราะห เปนการคิดพิจารณาและไตรตรองดวยเหตุวา เนื้อความที่อาน

นั้น สวนใดเปนสาระหรือไมเปนสาระ สวนใดเปนขอเท็จจริง สวนใดเปนขอคิดเห็น สวนใด

ควรเชื่อถือ หรือไมควรเชื่อถือ รวมทั้งพิจารณาจุดประสงคและทัศนะของผูเขียน ทั้งนี้เพ่ือ

แยกแยะและเลือกเฟนสาระที่ดีไวใชประโยชนตอไป 

ความหมายของการอานคิดวิเคราะห 



๑๔ แบบฝกเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห 

เลมที่ ๑ เร่ือง หลักการอานจับใจความสําคัญและการอานคิดวิเคราะห 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 มีองคประกอบ ๕ ขั้นตอน คือ 

 ๑. กําหนดสิ่งที่ตองการวิเคราะห 

 ๒. กําหนดปญหาหรือวัตถุประสงค 

 ๓. กําหนดหลักการหรือกฎเกณฑ 

 ๔. พิจารณาแยกแยะ 

 ๕. สรุปคําตอบ 

กระบวนการอานคดิวิเคราะห 

  

 หลักการอานคิดวิเคราะห 

 ๑. ดูรูปแบบของงานประพันธวาใชรูปแบบใด 

 ๒. แยกเนื้อเรื่องออกเปนสวนๆ ใหเห็นวาใครทําอะไร ที่ไหน อยางไร เม่ือไร

 ๓. แยกพิจารณาแตละสวนใหละเอียดลงไปวาประกอบกันอยางไรหรือ

ประกอบดวยอะไรบาง 

 ๔. พิจารณาใหเห็นวาผูเขียนใชกลวิธีเสนอเรื่องอยางไร 

 ๕. ลําดับเหตุการณตามเหตุผล 

 ๖. พิจารณาความคิดที่ผูเขียนตองการสื่อใหผูอานทราบ และความหมายที่แฝงอยู

ในเนื้อเรื่องหรือขอความนั้น เม่ืออานพิจารณาขอความ บทความ เนื้อเรื่อง เสร็จแลวจึง

ตอบคําถาม 

หลักการอานคดิวิเคราะหเบื้องตน 



๑๕ แบบฝกเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห 

เลมที่ ๑ เร่ือง หลักการอานจับใจความสําคัญและการอานคิดวิเคราะห 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : การอานวิเคราะห. สืบคนจาก http://www.st.ac.th/bhatips/tip49/reading1.html 

 

 

 

 

  

 การอานคิดวิเคราะห นอกจากจะทําใหผูอานไดรับความรู ความคิด และความ

เพลิดเพลินเปนเบื้องตนแลว ยังกอใหเกิดประโยชนเฉพาะอีกหลายประการ คือ   

 ๑. ชวยทําใหผูอานไดเห็นภาพของงานเขียนทุกสวนวาประกอบดวยอะไรอยูใน

ลักษณะใด พรอมทั้งมองเห็นความสัมพันธของขอมูลที่อานนั้น   

 ๒. สามารถแยกแยะประเด็นขอมูลไดวาสวนใดเปนขอเท็จจริงและสวนใดเปน

ขอคิดเห็น   

 ๓. ทําใหคนใฝรูและเพ่ิมประสิทธิภาพการอาน ตลอดจนไดเล็งเห็นคณุคาของ

งานเขียน   

 ๔. เปนการกระตุนใหเกิดความคิด มีทัศนะและวิสัยทัศนที่กวางไกล มีเหตุ 

และผล   

 ๕. ชวยใหเกิดทักษะในการอานสิ่งพิมพประเภทตางๆ สามารถเลือกเฟนในสิ่งที่

ตนตองการอานไดจากขอมูลขอเขียนประเภทตางๆ นั้น   

 ๖. กอใหเกิดความรู ความคิดกวางขวางตามแนวทางประชาธิปไตย ยอมรับฟง

ความคิดเห็นของผูอ่ืน และรูจักตัดสินใจในสิ่งท่ีดีที่สุดดวยตนเอง   

 ๗. ชวยใหรูจักประเมินคาเรื่องที่ไดอานดวยความรอบคอบและดวยเหตุผล 

สามารถนําสิ่งท่ีไดรับไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิตและแกไขปญหาตางๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ประโยชนของการอานคิดวิเคราะห 



๑๖ แบบฝกเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห 

เลมที่ ๑ เร่ือง หลักการอานจับใจความสําคัญและการอานคิดวิเคราะห 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนเขาใจกันแลวใชไหมคะ.... 

งั้น...เรามาลองทําแบบฝกกันเลย 

 

ครับ...คุณคร ู

 

ไดคะ..คุณครู 



แบบฝกเสริม

เลมที่ ๑ เร่ือง 

คําชี้แจง ๑.  ใหนักเรียนขีดเสนใตขอความที่เปนประโยคใจความสําคัญ

    (๕ คะแนน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“คนที่มีจิตใจดี ภาษาที่ใชก็จะเปนภาษาที่สรางสรรค

 ภาษากอประโยชน 

 เปนวาจาสุจริต ทําใหคนที่ไดฟงไดอานมีความสุข

 ประกอบกรรมดี สรางประโยชนใหสังคมมนุษย

 ถาคนที่ใชภาษาเปนคนที่มีจิตใจไมดี

 ภาษาที่ใชก็จะเปนไปในทางทําลาย

 สรางความเดือดรอน เปนวาจาทุจริต

 ทําใหคนรอบขางเปนทุกข และสังคมเสื่อมสลาย

 ภาษาจึงสามารถสรางสรรคหรือทําลายสังคมมนุษยได

เสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห

เร่ือง หลักการอานจับใจความสําคัญและการอานคิดวิเคราะห

แบบฝกที่ ๑.๑ 

ฝกอานจับใจความสําคัญ 

 

ใหนักเรียนขีดเสนใตขอความที่เปนประโยคใจความสําคัญในแตละวรรค 

คะแนน) 

 

คนที่มีจิตใจดี ภาษาที่ใชก็จะเปนภาษาที่สรางสรรค 

ภาษากอประโยชน ภาษาสรางความดี 

เปนวาจาสุจริต ทําใหคนที่ไดฟงไดอานมีความสุข 

ประกอบกรรมดี สรางประโยชนใหสังคมมนุษย 

ถาคนที่ใชภาษาเปนคนที่มีจิตใจไมดี 

ภาษาที่ใชก็จะเปนไปในทางทําลาย 

สรางความเดือดรอน เปนวาจาทุจริต 

ทําใหคนรอบขางเปนทุกข และสังคมเสื่อมสลาย 

ภาษาจึงสามารถสรางสรรคหรือทําลายสังคมมนุษยได” 

๑๗ การอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห 

วิเคราะห 

 

ในแตละวรรค  



แบบฝกเสริม

เลมที่ ๑ เร่ือง 

คําชี้แจง ๒.  ใหนักเรียนนําขอความที่ขีดเสนใต 

    ที่กําหนดไวในแตละบรรทัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําชี้แจง ๓.  นําขอความประโยคใจความหลักในขอ 

    ดวยภาษาที่สละสลายไดใจความถูกตอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห

เร่ือง หลักการอานจับใจความสําคัญและการอานคิดวิเคราะห

 

ใหนักเรียนนําขอความที่ขีดเสนใต (จากการทําในขอ ๑) เขียนลงในชองวาง

ที่กําหนดไวในแตละบรรทัด (๕ คะแนน) 

 

นําขอความประโยคใจความหลักในขอ ๒ มาเขยีนเรียบเรียงสรุปใจความสําคัญ

ดวยภาษาที่สละสลายไดใจความถูกตอง (๕ คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๘ การอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห 

วิเคราะห 

เขียนลงในชองวาง 

มาเขยีนเรียบเรียงสรุปใจความสําคัญ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



แบบฝกเสริม

เลมที่ ๑ เร่ือง 

 

คําชี้แจง ๑.  อานบทความ 

    และใจความรองจากเรื่องท่ีอานใหถูกตอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แตง ไมวาจะเปนแตงอะไรลวนมีอยูทั่วโลก พืชพันธุแตงทั้งหลายมีคณุสมบัติพิเศษ คือ

มีผลที่ชุมน้ํา เชน แตงกวามีน้ําเปนสวนประกอบ 

เหลือสวนที่เปนน้ําตาลหรือคารโบไฮเดรตเพียง 

 ในสมัยโบราณการแพทยแผนตะวันออกจึงถือวากลุมแตงทั้งหลายเปนอาหารที่ให

ความเย็นเหมาะแกการใชคลายรอน

 ปจจุบันนี้เรารูวาแตง 

สารตานอาการอักเสบ แตงกวาอุดมดวยฟลาโวนอยด ลิกแนน และไตรเทอรปนส

 มิหนําซ้ําสารกลุมไตรเทอรปนสซึ่งมีหลายชนิดในแตงกวา ยังเปนสารยับยั้งเซลลมะเร็ง

ไมใหเติบโต สวนสารลิกแนนจะช

ตอมลูกหมากลง 

 ในหนาที่รอนจัดเชนนี้ นอกจากกินแตงกวาคลายรอนแลวเราจะยังไดสารที่มีประโยชน

ตอสุขภาพจากแตงกวามากมายอีกดวย

 

ที่มา : คลายรอนดวยแตง

เสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห

เร่ือง หลักการอานจับใจความสําคัญและการอานคิดวิเคราะห

แบบฝกที่ ๑.๒ 

ฝกสรุปใจความ 

 

อานบทความ “คลายรอนดวยแตง” แลวเขียนสรุปประโยคใจความหลัก 

และใจความรองจากเรื่องท่ีอานใหถูกตอง (๑๐ คะแนน) 

 

คลายรอนดวยแตง 

แตง ไมวาจะเปนแตงอะไรลวนมีอยูทั่วโลก พืชพันธุแตงทั้งหลายมีคณุสมบัติพิเศษ คือ

มีผลที่ชุมน้ํา เชน แตงกวามีน้ําเปนสวนประกอบ ๙๐% แตงโมก็เปนผลไมท่ีมีน้ํามากจนกระทั่ง

เหลือสวนที่เปนน้ําตาลหรือคารโบไฮเดรตเพียง ๓% 

ในสมัยโบราณการแพทยแผนตะวันออกจึงถือวากลุมแตงทั้งหลายเปนอาหารที่ให

ความเย็นเหมาะแกการใชคลายรอน 

ปจจุบันนี้เรารูวาแตง โดยเฉพาะแตงกวามีประโยชนในแงเปนสารตานอนุมูลอิสระ และ

สารตานอาการอักเสบ แตงกวาอุดมดวยฟลาโวนอยด ลิกแนน และไตรเทอรปนส

มิหนําซ้ําสารกลุมไตรเทอรปนสซึ่งมีหลายชนิดในแตงกวา ยังเปนสารยับยั้งเซลลมะเร็ง

ไมใหเติบโต สวนสารลิกแนนจะชวยลดอัตราเสี่ยงของมะเร็งเตานม รังไข มดลูกและมะเร็งของ

ในหนาที่รอนจัดเชนนี้ นอกจากกินแตงกวาคลายรอนแลวเราจะยังไดสารที่มีประโยชน

ตอสุขภาพจากแตงกวามากมายอีกดวย 

คลายรอนดวยแตง. สืบคนจาก https://cooking.kapook.com/view

๑๙ การอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห 

วิเคราะห 

 

แลวเขียนสรุปประโยคใจความหลัก  

แตง ไมวาจะเปนแตงอะไรลวนมีอยูทั่วโลก พืชพันธุแตงทั้งหลายมีคณุสมบัติพิเศษ คือ  

แตงโมก็เปนผลไมท่ีมีน้ํามากจนกระทั่ง

ในสมัยโบราณการแพทยแผนตะวันออกจึงถือวากลุมแตงทั้งหลายเปนอาหารที่ให 

โดยเฉพาะแตงกวามีประโยชนในแงเปนสารตานอนุมูลอิสระ และ

สารตานอาการอักเสบ แตงกวาอุดมดวยฟลาโวนอยด ลิกแนน และไตรเทอรปนส 

มิหนําซ้ําสารกลุมไตรเทอรปนสซึ่งมีหลายชนิดในแตงกวา ยังเปนสารยับยั้งเซลลมะเร็ง

รังไข มดลูกและมะเร็งของ 

ในหนาที่รอนจัดเชนนี้ นอกจากกินแตงกวาคลายรอนแลวเราจะยังไดสารที่มีประโยชน

https://cooking.kapook.com/view146904.html 



๒๐ แบบฝกเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห 

เลมที่ ๑ เร่ือง หลักการอานจับใจความสําคัญและการอานคิดวิเคราะห 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ประโยคใจความหลัก 

ประโยคใจความรอง 



แบบฝกเสริม

เลมที่ ๑ เร่ือง 

 

คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบคาํถาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. วัตถุประสงคของการอานคิดวิเคราะห คืออะไร

 

 

 

 

 

๒. การอานคิดวิเคราะห คืออะไร

 

 

๓. ขั้นตอนการอานคดิวิเคราะห มีก่ีขั้นตอน อะไรบาง

 

 

 

 

 

เสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห

เร่ือง หลักการอานจับใจความสําคัญและการอานคิดวิเคราะห

แบบฝกที่ ๑.๓ 

ความรูเบื้องตนการอานคดิวิเคราะห 

 

ใหนักเรียนตอบคาํถามตอไปนี้ (๕ คะแนน) 

วัตถุประสงคของการอานคิดวิเคราะห คืออะไร 

 

 

 

 

 

การอานคิดวิเคราะห คืออะไร  

 

 

ขั้นตอนการอานคดิวิเคราะห มีก่ีขั้นตอน อะไรบาง 

 

 

 

 

 

๒๑ การอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห 

วิเคราะห 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



๒๒ แบบฝกเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห 

เลมที่ ๑ เร่ือง หลักการอานจับใจความสําคัญและการอานคิดวิเคราะห 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. หลักการวิเคราะหเบ้ืองตนมีอะไรบาง 

  

  

  

  

  

  

  

๕. นักเรียนคิดวาสามารถนํากระบวนการคิดวิเคราะหไปใชไดจริงหรือไม อยางไร 

  

  

  

  



แบบฝกเสริม

เลมที่ ๑ เร่ือง 

คําชี้แจง ใหนักเรียนอานคิดวิเคราะหขอความ แลว

 

 

 

 

 

 

 

๑. เรื่องนี้ ควรเปนเรื่องราวประเภทใด ระหวางนิทา

 

๒. เพราะเหตุใดพวกโจรจึงไม

 

๓. บานของสองพี่นอง ควรจะอ

 

๔.เพราะเหตุใดสองพี่นองจึงตองการใหอีกฝายมีชีวิตอยู     

 

๕. นักเรียนมีความคิดเห็นอยางไรกับเรื่องนี้

 

 

 วันหนึ่งขณะที่เจียงกงและนองชายจี้เจียงกําลังเดินทางจะเขาไปในเมือง พลัน

ก็มีพวกโจร ๔ - ๕ 

ออกมาทําทาจะฆา เขาทั้งสองผูเปนพ่ีชายกลาววา 

อยูถาพอแมไมไดพบหนาแมสักวันก็จะไมสบายใจ

นองชายผมไปเถิด

แข็งแรงกวาผมและเปนคนดี พอแมแกแลวตอง

ผมเถิด" พ่ีนองท้ังสองตาง

โบกมือกลาววา "พ่ีนองคูนี้รักกันจริง พวกเราไปกันเถอะ

เสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห

เร่ือง หลักการอานจับใจความสําคัญและการอานคิดวิเคราะห

แบบฝกที่ ๑.๔ 

ฝกอานคดิวิเคราะห 

 

อานคิดวิเคราะหขอความ แลวตอบคําถามตอไปนี้ (๕ 

 

 

ควรเปนเรื่องราวประเภทใด ระหวางนิทานและตํานาน   

 

เพราะเหตุใดพวกโจรจึงไมฆา ๒ พี่นอง  

 

บานของสองพี่นอง ควรจะอยูในเมืองหรือนอกเมือง      

 

เพราะเหตุใดสองพี่นองจึงตองการใหอีกฝายมีชีวิตอยู      

 

มคิดเห็นอยางไรกับเรื่องนี้ 

 

วันหนึ่งขณะที่เจียงกงและนองชายจี้เจียงกําลังเดินทางจะเขาไปในเมือง พลัน

๕ คน โผลออกมาจากขางทางเขามาขวางหนาไว พรอมกับชักดาบ

ออกมาทําทาจะฆา เขาทั้งสองผูเปนพ่ีชายกลาววา "พวกทาน นองชายของผมยังเด็ก

อยูถาพอแมไมไดพบหนาแมสักวันก็จะไมสบายใจ ขอใหพวกทานฆาผมแลวปลอย

นองชายผมไปเถิด" นองชายของเขาก็กลาววา "พวกทาน พ่ีชายผมอายุมากกวาผม

ผมและเปนคนดี พอแมแกแลวตองอาศัยเขาเลี้ยงดูขอใหผมตายแทนพ่ี

พ่ีนองท้ังสองตางแยงกันตายพวกโจรรูสึกตื้นตันใจมากจึงเก็บดาบเขาฝก 

พ่ีนองคูนี้รักกันจริง พวกเราไปกันเถอะ"  

๒๓ การอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห 

วิเคราะห 

 

๕ คะแนน) 

  

  

    

    

    

วันหนึ่งขณะที่เจียงกงและนองชายจี้เจียงกําลังเดินทางจะเขาไปในเมือง พลัน

โผลออกมาจากขางทางเขามาขวางหนาไว พรอมกับชักดาบ

พวกทาน นองชายของผมยังเด็ก

ผมแลวปลอย

พ่ีชายผมอายุมากกวาผม

อาศัยเขาเลี้ยงดูขอใหผมตายแทนพ่ี

มากจึงเก็บดาบเขาฝก 



๒๔ แบบฝกเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห 

เลมที่ ๑ เร่ือง หลักการอานจับใจความสําคัญและการอานคิดวิเคราะห 

 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 

เรื่อง หลักการอานจับใจความสําคัญและการอานคิดวิเคราะห 
 

รายวิชาภาษาไทย ๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 

จํานวน ๑๐ ขอ      รวม ๑๐ คะแนน (เวลา ๑๐ นาที) 
  

 

คําชี้แจง เลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 

 

๑. ขอใดเปนขั้นตอนแรกของการอานจับใจความสําคัญ 

 ก. ตองหาประโยคใจความสําคัญกอน 

 ข. ตองสรุปเรื่องราวทั้งหมดกอน 

 ค. ตองหารายละเอียดของเรื่องกอน 

 ง. ตองเรียงลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นกอน 

 

๒. ประโยคใจความสําคัญมีลักษณะอยางไร 

 ก. เปนประโยคสนับสนุน 

 ข. เปนประโยคที่เปนแกนของยอหนา 

 ค. เปนประโยคใหตัวอยาง  

 ง. เปนประโยคที่ทําหนาที่ขยายความ 

 

๓.  ขอใดเปนความหมายของการอานจับใจความสําคัญ 

 ก. อานเพ่ือความรู 

 ข. อานเพ่ือความบันเทิง 

 ค. อานเพ่ือคนหาความคิดสําคัญ 

 ง. อานเพ่ือคนหาแนวทางในการดําเนินชีวิต 



๒๕ แบบฝกเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห 

เลมที่ ๑ เร่ือง หลักการอานจับใจความสําคัญและการอานคิดวิเคราะห 

 

 

๔. จุดมุงหมายท่ีสําคัญท่ีสุดของการอานจับใจความสําคัญ คือขอใด 

 ก. เพ่ือจับสาระ 

 ข. เพื่อแปลความ 

 ค. เพื่อวิเคราะหวิจารณ  

 ง. เพ่ือแสดงความคิดเห็น 

 

๕. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับการแยกแยะเนื้อเรื่องออกเปนสวนๆ 

 ก. เพ่ือดูโครงเรื่อง เนื้อเรื่อง 

 ข. เพื่อเห็นวาใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร 

 ค. เพื่อดูกลวิธีในการแตง 

 ง. เพ่ือรูจักประเภทหนังสือ 

 

๖. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับผลของการอานคิดวิเคราะห 

 ก. อรนุชอานหนังสือแลวทําขอสอบได 

 ข. อิงอรอานหนังสือแลวตอบคําถามครูได 

 ค. เอมิกาอานหนังสือแลวทําขอสอบตก 

 ง. ถูกทั้งขอ ก และ ข 

 

๗. ใจความสําคัญมักจะปรากฏอยูที่ใด 

 ก. ประโยคแรกของยอหนา 

 ข. ประโยคกลางๆ ของยอหนา 

 ค. ประโยคทายๆ ของยอหนา 

 ง. ถูกทุกขอ 

 

 



๒๖ แบบฝกเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห 

เลมที่ ๑ เร่ือง หลักการอานจับใจความสําคัญและการอานคิดวิเคราะห 

 

 

๘. การอานคิดวิเคราะห หมายถึงขอใด 

 ก. การอานถูกตอง 

 ข. การทําความเขาใจเรื่อง 

 ค. การอานอยางเปนระบบ 

 ง. ความสามารถ การจําแนกแยกแยะหาความสัมพันธเชิงเหตุผล องคประกอบของ

วัตถุ สิ่งของหรือเรื่องราวตางๆ เพ่ือคนหาความจริง 

 

๙. ขอใดเปนหลักการอานคิดวิเคราะหที่ถูกตอง 

 ก. จะตองรูประเภทของหนังสือหรืองานประพันธนั้นๆ วาเปนหนังสือประเภทใด 

 ข. กําหนดหลักการหรือกฎเกณฑ 

 ค. กําหนดปญหาหรือวัตถุประสงค 

 ง. กําหนดสิ่งท่ีตองการวิเคราะห 

 

๑๐. ขอใด ไมใช องคประกอบของการอานคิดวิเคราะห 

 ก. การหาเหตุผล 

 ข. หลักการหรือกฎเกณฑ 

 ค. การคนหาความจริงหรือความสําคัญ 

 ง. สิ่งท่ีกําหนดให 

 

 

 

 

  

 

 



แบบฝกเสริม

เลมที่ ๑ เร่ือง 

 

 

  

กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๕๑

 กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย

การอานจับใจความสําคัญ

 khruthrngsakdisrisi/kar

 ๒๕๖๐. 

การอานวิเคราะห. (ออนไลน

 reading1.html

คลายรอนดวยแตง. (ออนไลน

 วันที่คนขอมูล : 

วิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 (๒๕๕๑). ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรู

 กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด

 

 

 

 

 

 

 

เสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห

เร่ือง หลักการอานจับใจความสําคัญและการอานคิดวิเคราะห

บรรณานุกรม 

 

 

๒๕๕๑). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 

โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. 

อานจับใจความสําคัญ. (ออนไลน). เขาถึงไดจาก https://sites.google.com/site/

khruthrngsakdisrisi/kar-xan-cabci-khwam-sakhay. วนัที่คนขอมูล 

ออนไลน). เขาถึงไดจาก http://www.st.ac.th/bhatips/tip49/

reading1.html. วันที่คนขอมูล : ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 

ออนไลน). เขาถึงไดจาก https://cooking.kapook.com/view

: ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 

วิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรู

โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด

๒๗ การอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห 

วิเคราะห 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑.  

https://sites.google.com/site/  

วนัที่คนขอมูล : ๓ พฤศจิกายน  

http://www.st.ac.th/bhatips/tip49/  

https://cooking.kapook.com/view146904.html.  

วิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.  

ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย.  

โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด. 



๒๘ แบบฝกเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห 

เลมที่ ๑ เร่ือง หลักการอานจับใจความสําคัญและการอานคิดวิเคราะห 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙ แบบฝกเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห 

เลมที่ ๑ เร่ือง หลักการอานจับใจความสําคัญและการอานคิดวิเคราะห 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบ 

กอนเรียน – หลังเรียน 

 

ขอ เฉลยกอนเรียน ขอ เฉลยหลังเรียน 

๑ ค ๑ ค 

๒ ก ๒ ข 

๓ ค ๓ ค 

๔ ง ๔ ก 

๕ ข ๕ ข 

๖ ง ๖ ง 

๗ ก ๗ ง 

๘ ค ๘ ง 

๙ ข ๙ ก 

๑๐ ง ๑๐ ค 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฝกเสริม

เลมที่ ๑ เร่ือง 

คําชี้แจง ๑.  ใหนักเรียนขีดเสนใตขอความที่เปนประโยคใจความสําคัญ

    (๕ คะแนน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“คนที่มจีิตใจดี ภาษาที่ใช

 ภาษากอประโยชน

 เปนวาจาสุจริต 

 ประกอบกรรมดี 

 ถาคนที่ใชภาษา

 ภาษาที่ใชก็จะ

 สรางความเดือดรอน

 ทําใหคนรอบขางเปนทุกข และ

 ภาษาจึง

เสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห

เร่ือง หลักการอานจับใจความสําคัญและการอานคิดวิเคราะห

 

เฉลยแบบฝกที่ ๑.๑ 

ฝกอานจับใจความสําคัญ 

 

ใหนักเรียนขีดเสนใตขอความที่เปนประโยคใจความสําคัญในแตละวรรค 

คะแนน) 

จิตใจดี ภาษาที่ใชก็จะเปนภาษาที่สรางสรรค 

ภาษากอประโยชน ภาษาสรางความดี 

เปนวาจาสุจริต ทําใหคนที่ไดฟงไดอานมีความสุข 

ประกอบกรรมดี สรางประโยชนใหสังคมมนุษย 

ถาคนที่ใชภาษาเปนคนที่มจีิตใจไมดี 

ภาษาที่ใชก็จะเปนไปในทางทําลาย 

สรางความเดือดรอน เปนวาจาทุจริต 

คนรอบขางเปนทุกข และสังคมเสื่อมสลาย 

ภาษาจึงสามารถสรางสรรคหรือทําลายสังคมมนุษยได” 

๓๐ การอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห 

วิเคราะห 

 

ในแตละวรรค  



แบบฝกเสริม

เลมที่ ๑ เร่ือง 

คําชี้แจง ๒.  ใหนักเรียนนําขอความที่ขีดเสนใต 

    ที่กําหนดไวในแตละบรรทัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําชี้แจง ๓.  นําขอความประโยคใจความหลักในขอ 

    ดวยภาษาที่สละสลายไดใจความถูกตอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คนจิตใจดีมักใชภาษาสรางสรรคทําใหเกิดประโยชน แตคนที่จิตใจไมดี

 ภาษาที่ใชก็จะทําลายสังคม ภาษาจึงสรางสรรคหรือทําลายสังคมมนุษยได

คําตอบขึ้นอยูกับ 

ดุลยพินิจของครูผูสอน 

เสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห

เร่ือง หลักการอานจับใจความสําคัญและการอานคิดวิเคราะห

 

ใหนักเรียนนําขอความที่ขีดเสนใต (จากการทําในขอ ๑) เขียนลงในชองวาง

ที่กําหนดไวในแตละบรรทัด (๕ คะแนน) 

 

นําขอความประโยคใจความหลักในขอ ๒ มาเขยีนเรียบเรียงสรุปใจความสําคัญ

ดวยภาษาที่สละสลายไดใจความถูกตอง (๕ คะแนน) 

 คนจิตใจดีภาษาที่ใชจะสรางสรรค 

 ภาษากอประโยชน 

 ทําใหคนที่ไดฟงไดอานมีความสุข 

 สรางประโยชนใหสังคมมนุษย 

 ถาคนที่ใชภาษามีจิตใจไมดี 

 ภาษาที่ใชก็จะทําลาย 

 สรางความเดือดรอน 

 ทําใหสังคมเสื่อมสลาย 

 ภาษาจึงสรางสรรคหรือทําลายมนุษยได 

 

คนจิตใจดีมักใชภาษาสรางสรรคทําใหเกิดประโยชน แตคนที่จิตใจไมดี

ภาษาที่ใชก็จะทําลายสังคม ภาษาจึงสรางสรรคหรือทําลายสังคมมนุษยได

๓๑ การอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห 

วิเคราะห 

เขียนลงในชองวาง 

มาเขยีนเรียบเรียงสรุปใจความสําคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คนจิตใจดีมักใชภาษาสรางสรรคทําใหเกิดประโยชน แตคนที่จิตใจไมดี  

ภาษาที่ใชก็จะทําลายสังคม ภาษาจึงสรางสรรคหรือทําลายสังคมมนุษยได  



แบบฝกเสริม

เลมที่ ๑ เร่ือง 

คําชี้แจง ๑.  อานบทความ 

    และใจความรองจากเรื่องท่ีอานใหถูกตอง
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ปจจุบันนี้เรารูวาแตงโดยเฉพาะแตงกวามีประโยชนในแงเปนสารตานอนุมูล

อิสระ และสารตานอาการอักเสบแตงกวาอุดมดวยฟลาโวนอยด ลิกแนน และไตรเทอร

ปนส  

 มิหนําซ้ําสารกลุมไตรเทอรปนสซึ่งมีหลายชนิดในแตงกวา ยังเปนสารยับยั้ง

เซลลมะเร็งไมใหเติบโตสวนสารลิกแนนจะช

มดลูกและมะเร็งของตอมลูกหมากลง

 ในหนาที่รอนจัดเชนนี้นอกจากกินแตงกวาคลายรอนแลวเราจะยังไดสารที่มี

ประโยชนตอสุขภาพจากแตงกวามากมายอีกดวย

  

 แตง ไมวาจะเปนแตงอะไรลวนมีอยูทั่วโลกพืชพันธุแตงท้ังหลายมีคุณสมบัติพิเศษ

คือ มีผลที่ชุมน้ํา เชน

จนกระทั่งเหลือสวนที่เปนน้ําตาลหรือคารโบไฮเดรตเพียง 

 ในสมัยโบราณการแพทยแผนตะวันออกจึงถือวากลุมแ

ความเย็นเหมาะแกการใชคลายรอน

ประโยคใจความหลัก

ประโยคใจความ

เสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห

เร่ือง หลักการอานจับใจความสําคัญและการอานคิดวิเคราะห

เฉลยแบบฝกที่ ๑.๒ 

ฝกอานจับใจความสําคัญ 

 

อานบทความ “คลายรอนดวยแตง” แลวเขียนสรุปประโยคใจความหลัก 

และใจความรองจากเรื่องท่ีอานใหถูกตอง (๑๐ คะแนน) 

ปจจุบันนี้เรารูวาแตงโดยเฉพาะแตงกวามีประโยชนในแงเปนสารตานอนุมูล

อิสระ และสารตานอาการอักเสบแตงกวาอุดมดวยฟลาโวนอยด ลิกแนน และไตรเทอร

มิหนําซ้ําสารกลุมไตรเทอรปนสซึ่งมีหลายชนิดในแตงกวา ยังเปนสารยับยั้ง

เซลลมะเร็งไมใหเติบโตสวนสารลิกแนนจะชวยลดอัตราเสี่ยงของมะเร็งเตานมรังไข 

มดลูกและมะเร็งของตอมลูกหมากลง 

ในหนาที่รอนจัดเชนนี้นอกจากกินแตงกวาคลายรอนแลวเราจะยังไดสารที่มี

ประโยชนตอสุขภาพจากแตงกวามากมายอีกดวย 

ไมวาจะเปนแตงอะไรลวนมีอยูทั่วโลกพืชพันธุแตงท้ังหลายมีคุณสมบัติพิเศษ

คือ มีผลที่ชุมน้ํา เชน แตงกวามีน้ําเปนสวนประกอบ ๙๐ % แตงโมก็เปนผลไมท่ีมีน้ํามาก

จนกระทั่งเหลือสวนที่เปนน้ําตาลหรือคารโบไฮเดรตเพียง ๓% 

ในสมัยโบราณการแพทยแผนตะวันออกจึงถือวากลุมแตงทั้งหลายเปนอาหารที่ให

ความเย็นเหมาะแกการใชคลายรอน 

ประโยคใจความหลัก 

ประโยคใจความรอง 

๓๒ การอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห 

วิเคราะห 

 

แลวเขียนสรุปประโยคใจความหลัก  

ปจจุบันนี้เรารูวาแตงโดยเฉพาะแตงกวามีประโยชนในแงเปนสารตานอนุมูล

อิสระ และสารตานอาการอักเสบแตงกวาอุดมดวยฟลาโวนอยด ลิกแนน และไตรเทอร

มิหนําซ้ําสารกลุมไตรเทอรปนสซึ่งมีหลายชนิดในแตงกวา ยังเปนสารยับยั้ง

วยลดอัตราเสี่ยงของมะเร็งเตานมรังไข 

ในหนาที่รอนจัดเชนนี้นอกจากกินแตงกวาคลายรอนแลวเราจะยังไดสารที่มี

ไมวาจะเปนแตงอะไรลวนมีอยูทั่วโลกพืชพันธุแตงท้ังหลายมีคุณสมบัติพิเศษ

แตงโมก็เปนผลไมท่ีมีน้ํามาก

ตงทั้งหลายเปนอาหารที่ให

คําตอบขึ้นอยูกับ 

ดุลยพินิจของครูผูสอน 



แบบฝกเสริม

เลมที่ ๑ เร่ือง 

คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบคาํถาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. วัตถุประสงคของการอานคิดวิเคราะห 

 ๑. เพ่ือใหนักเรียนมีความสามารถในการอานหนังสือไดคลองแคลวและถูกตอง  

 ๒. เพ่ือใหนักเรียนอานแลวสามารถแยกแยะข

 ๓. เพ่ือใหนักเรียนเปนคนชางสังเกต

ตามความสมเหตุสมผลของสิ่งที่เกิดขึ้นกอนที่จะตัดสินสรุปความ   

 ๔. เพ่ือใหนักเรียนสามารถคิดวิ

ตามหลักการและกฎเก

 ๕. เพ่ือใหนักเรียนสามารถปฏิบัติตนใหเกิดนิสัยที่ดีในการอาน

๒. การอานคิดวิเคราะห คืออะไร

 ความสามารถในการจําแนกแยกแยะ

สภาพความจริงอยางมีเหตุมีผล

๓. ขั้นตอนการอานคดิวิเคราะห มีก่ีขั้นตอน อะไรบาง

 มี ๕ ขั้นตอน คือ

  

  

  

  

เสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห

เร่ือง หลักการอานจับใจความสําคัญและการอานคิดวิเคราะห

เฉลยแบบฝกที่ ๑.๓ 

ความรูเบื้องตนการอานคดิวิเคราะห 

 

ใหนักเรียนตอบคาํถามตอไปนี้ (๕ คะแนน) 

วัตถุประสงคของการอานคิดวิเคราะห คืออะไร 

เรียนมีความสามารถในการอานหนังสือไดคลองแคลวและถูกตอง  

นักเรียนอานแลวสามารถแยกแยะขอเทจ็จริงไดอยางถูกตอง   

เพ่ือใหนักเรียนเปนคนชางสังเกต หาความแตกตางจากสิ่งที่ปรากฏแล

ตามความสมเหตุสมผลของสิ่งที่เกิดขึ้นกอนที่จะตัดสินสรุปความ    

เรียนสามารถคิดวเิคราะห มีเหตุมีผลในการตัดสิน ตีความไดถูกต

กการและกฎเกณฑ    

เพ่ือใหนักเรียนสามารถปฏิบัติตนใหเกิดนิสัยที่ดีในการอาน 

การอานคิดวิเคราะห คืออะไร  

ความสามารถในการจําแนกแยกแยะองคประกอบตางๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือคนหา

สภาพความจริงอยางมีเหตุมีผล 

ขั้นตอนการอานคดิวิเคราะห มีก่ีขั้นตอน อะไรบาง 

ขั้นตอน คือ ๑. กําหนดสิ่งที่ตองการวิเคราะห 

 ๒. กําหนดปญหาหรือวัตถุประสงค 

 ๓. กําหนดหลักการหรือกฎเกณฑ 

 ๔. พิจารณาแยกแยะ 

 ๕. สรุปคําตอบ 

๓๓ การอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห 

วิเคราะห 

 

เรียนมีความสามารถในการอานหนังสือไดคลองแคลวและถูกตอง   

จริงไดอยางถูกตอง    

หาความแตกตางจากสิ่งที่ปรากฏและพิจารณา

ตีความไดถูกตอง

องคประกอบตางๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือคนหา



๓๔ แบบฝกเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห 

เลมที่ ๑ เร่ือง หลักการอานจับใจความสําคัญและการอานคิดวิเคราะห 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. หลักการวิเคราะหเบ้ืองตนมีอะไรบาง 

 ๑. จะตองรูประเภทของหนังสือหรืองานประพันธนั้นๆ วาเปนหนังสือประเภทใด  

 ๒. แยกแยะเนื้อเรื่องออกเปนสวนๆ เพ่ือดูโครงเรื่อง เนื้อเรื่อง แนวคิดของผูเขียน  

สํานวนภาษาที่ใชกลวิธีในการแตง เปนตน    

 ๓. พิจารณาในแตละสวนที่ไดแยกแยะออกมาตามหลักการ     

 ๔. ประเมินคาหนังสือหรือสารที่อานในแตละดานโดยยกตัวอยางใหชัดเจนในแต 

ละดานวามีขอดีอยางไร มีคุณคาดานใด มีประโยชนอยางไร 

๕. นักเรียนคิดวาสามารถนํากระบวนการคิดวิเคราะหไปใชไดจริงหรือไม อยางไร 

 ใชไดจริง เพราะการอานหนังสือเรียนหรือสื่อสิ่งพิมพตางๆ ก็ควรใชกระบวนการ 

คิดวเิคราะหดวย 

คําตอบขึ้นอยูกับ 

ดุลยพินิจของครูผูสอน 



แบบฝกเสริม

เลมที่ ๑ เร่ือง 

คําชี้แจง ใหนักเรียนอานคิดวิเคราะหขอความ แลว

 

 

 

 

 

 

 

๑. เรื่องนี้ ควรเปนเรื่องราวประเภทใด ระหวางนิทา

 นิทาน 

๒. เพราะเหตุใดพวกโจรจึงไม

 เพราะรูสึกตื้นตันใจในความรักของพ่ีนอง

๓. บานของสองพี่นอง ควรจะอ

 นอกเมือง 

๔.เพราะเหตุใดสองพี่นองจึงตองการใหอีกฝายมีชีวิตอยู     

 เพราะทั้งสองคนเปนพ่ีนองที่รักกันมาก จนยอมเปนฝายเสียชีวิตเอง

๕. นักเรียนมีความคิดเห็นอยางไรกับเรื่องนี้

 อานแลวรูสึกมีความสุข และเปนเรื่องที่ดี ที่พ่ีนองรักกัน ควรนําไปปฏิบัติตาม

 

 วันหนึ่งขณะที่เจียงกงและนองชายจี้เจียงกําลังเดินทางจะเขาไปในเมือง พลัน

ก็มีพวกโจร ๔ - ๕ 

ออกมาทําทาจะฆา เขาทั้งสองผูเปนพ่ีชายกลาววา 

อยูถาพอแมไมไดพบหนาแมสักวันก็จะไมสบายใจ

นองชายผมไปเถิด

แข็งแรงกวาผมและเปนคนดี พอแมแกแลวตอง

ผมเถิด" พ่ีนองท้ังสองตาง

โบกมือกลาววา "พ่ีนองคูนี้รักกันจริง พวกเราไปกันเถอะ

เสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห

เร่ือง หลักการอานจับใจความสําคัญและการอานคิดวิเคราะห

เฉลยแบบฝกที่ ๑.๔ 

ฝกอานคดิวิเคราะห 

 

อานคิดวิเคราะหขอความ แลวตอบคําถามตอไปนี้ (๕ 

 

 

ควรเปนเรื่องราวประเภทใด ระหวางนิทานและตํานาน   

 

เพราะเหตุใดพวกโจรจึงไมฆา ๒ พี่นอง  

เพราะรูสึกตื้นตันใจในความรักของพ่ีนอง 

บานของสองพี่นอง ควรจะอยูในเมืองหรือนอกเมือง      

 

เพราะเหตุใดสองพี่นองจึงตองการใหอีกฝายมีชีวิตอยู      

เพราะทั้งสองคนเปนพ่ีนองที่รักกันมาก จนยอมเปนฝายเสียชีวิตเอง 

มคิดเห็นอยางไรกับเรื่องนี้ 

อานแลวรูสึกมีความสุข และเปนเรื่องที่ดี ที่พ่ีนองรักกัน ควรนําไปปฏิบัติตาม

วันหนึ่งขณะที่เจียงกงและนองชายจี้เจียงกําลังเดินทางจะเขาไปในเมือง พลัน

๕ คน โผลออกมาจากขางทางเขามาขวางหนาไว พรอมกับชักดาบ

ออกมาทําทาจะฆา เขาทั้งสองผูเปนพ่ีชายกลาววา "พวกทาน นองชายของผมยังเด็ก

อยูถาพอแมไมไดพบหนาแมสักวันก็จะไมสบายใจ ขอใหพวกทานฆาผมแลวปลอย

นองชายผมไปเถิด" นองชายของเขาก็กลาววา "พวกทาน พี่ชายผมอายุมากกวาผม

ผมและเปนคนดี พอแมแกแลวตองอาศัยเขาเลี้ยงดูขอใหผมตายแทนพ่ี

พ่ีนองท้ังสองตางแยงกันตายพวกโจรรูสึกตื้นตันใจมากจึงเก็บดาบเขาฝก 

พ่ีนองคูนี้รักกันจริง พวกเราไปกันเถอะ"  

๓๕ การอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห 

วิเคราะห 

 

๕ คะแนน) 

  

  

    

    

อานแลวรูสึกมีความสุข และเปนเรื่องที่ดี ที่พ่ีนองรักกัน ควรนําไปปฏิบัติตาม    

วันหนึ่งขณะที่เจียงกงและนองชายจี้เจียงกําลังเดินทางจะเขาไปในเมือง พลัน

โผลออกมาจากขางทางเขามาขวางหนาไว พรอมกับชักดาบ

พวกทาน นองชายของผมยังเด็ก

ผมแลวปลอย

ยผมอายุมากกวาผม

อาศัยเขาเลี้ยงดูขอใหผมตายแทนพ่ี

มากจึงเก็บดาบเขาฝก 

คําตอบขึ้นอยูกับ 

ดุลยพินิจของครูผูสอน 



๓๖ แบบฝกเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห 

เลมที่ ๑ เร่ือง หลักการอานจับใจความสําคัญและการอานคิดวิเคราะห 

 

ประวัติผูจัดทํา 

 

 

ชื่อ – นามสกุล  นางดลฤดี ณ ระนอง 

วัน เดือน ป เกิด  ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๑๖ 

ที่อยูปจจุบัน  ๑๓๒ หมู ๓ ตําบลกะเปยด อําเภอฉวาง  

   จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๖๐ 

ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ 

สถานท่ีทํางานปจจุบัน โรงเรียนไมเรียงประชาสรรค 

   เลขที่ ๑๖๘ หมูที่ ๑ ตําบลไมเรียง อําเภอฉวาง 

   จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๖๐ 

ประวัติการศึกษา 

 ป พ.ศ. ๒๕๓๐  จบชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ โรงเรียนวัดหาดสูง 

 ป พ.ศ. ๒๕๓๓   จบชั้นมัธยมศกึษาตอนตน โรงเรียนเจริญมิตร 

 ป พ.ศ. ๒๕๓๖  จบชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 

 ป พ.ศ. ๒๕๓๙  จบการศกึษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย 

   สถาบันราชภัฏสุราษฎรธาน ี

  ป พ.ศ. ๒๕๖๐  จบการศกึษาระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

   สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

เริ่มรับราชการ  ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ 

ประวัติการทํางาน 

 ป พ.ศ. ๒๕๔๐  ครูเอกชน โรงเรียนวานิชพาณิชยการ 

 ป พ.ศ. ๒๕๔๖  ครูอัตราจาง โรงเรียนไมเรียงประชาสรรค 

 ป พ.ศ. ๒๕๕๓  ครูผูชวย โรงเรียนไมเรียงประชาสรรค 

 ปจจุบัน  ครู คศ.2 โรงเรียนไมเรียงประชาสรรค  


