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บทท่ี 1 การอ่าน  การฟัง  การพูด  สื่อความ
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การอ่าน การฟัง และการพูด เป็นทักษะที่ส�าคัญในการส่ือสารเพื่อถ่ายทอดข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ 
ประสบการณ์ ความรูส้กึ ความคดิเหน็ ความต้องการจากผูส่้งสาร โดยผ่านสื่อต่างๆ ไปยงัผูร้บัสาร ซึง่อาจ
ใช้กระบวนการสื่อสารทีแ่ตกต่างกนัไปตามความเหมาะสม หรอืความจ�าเป็นของตนเองและคูส่ื่อสาร โดย
มีวัตถุประสงค์ให้เกิดการรับรู้ร่วมกันและมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อกัน เพื่อเกิดสัมฤทธิผลทางการสื่อสาร 
ดงันัน้ ความเข้าใจเรื่องการอ่าน การฟัง การพดูสื่อความมคีวามส�าคญั ซึง่ข้อสอบจะออกจ�านวนมากทีส่ดุ

การอ่าน คอื การแปลความ การรับรูค้วามหมายจากตัวอกัษร ถ้อยค�า ทีอ่่านออกมาเป็นความรูค้วามคิด 
และเกดิความเข้าใจเรื่องราวทีอ่่านตรงกบัเรื่องราวทีผู่เ้ขยีนเขยีน และสามารถน�าความรูค้วามคดินัน้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ได้ ซึ่งการอ่านต้องใช้ทักษะประกอบ คือ

การแปลความ  คือ การเข้าใจเรื่องราวอย่างตรงไปตรงมา
การตีความ  คือ การเข้าใจเรื่องราวอย่างลึกซึ้ง และอาจแยกแยะไปได้อีกหลายแง่มุม
การขยายความ  คือ การน�าเสนอความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในรูปของการอธิบายเพิ่มเติม

การฟัง หมายถึง การรับสารผ่านการได้ยิน โดยใช้สมองแปลความหมายของเสียงนั้นจนเกิดความ
เข้าใจและมีปฏิกิริยาตอบสนอง

การอ่าน

การฟัง

1. อ่านเพื่อความรู ้การอ่านลกัษณะนีจ้ะมุง่เน้นหาค�าตอบ หรอืแสวงหาข้อมลูข่าวสารทีส่นใจ เช่น อ่าน
ค�าแนะน�า ต�ารา หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 

2. อ่านเพื่อวเิคราะห์ วจิารณ์ การอ่านลกัษณะนีเ้ป็นการอ่านเพื่อความรูอ้ย่างลกึซึง้ ท�าให้สามารถแสดง 
ความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้ เช่น การอ่านบทความ ข่าว 

3. อ่านเพื่อความจรรโลงใจ การอ่านลักษณะนี้จะมุ่งหาแง่คิด คติเตือนใจ หรือหาแนวทางในการ
ปรับปรุงชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น มีจิตใจเบิกบาน มีความสุข และเกิดทัศนคติที่ดีในการด�าเนินชีวิต 
เช่น การอ่านหลักธรรม นิทานที่ให้คติ หรือข้อความปลุกใจต่างๆ  

4. อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน การอ่านลักษณะนี้เป็นการอ่านท่ีไม่มุ่งหาสาระใดๆ แต่เป็นไปเพื่อ 
ผ่อนคลาย ให้เกิดความรื่นรมย์แก่ตัวผู้อ่านเอง เช่น การอ่านนวนิยาย การ์ตูน คอลัมน์ต่างๆ ใน
นิตยสาร 

จุดมุ่งหมายของการอ่าน
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1. ระดบัการได้ยนิ การฟังระดบันีเ้ป็นแค่การรับรูจ้ากการที่ได้ยินผ่านห ู สมองจะรับรูว่้าเร่ืองที่ได้ยินนัน้
คืออะไร โดยไม่มีการแสดงปฏิกิริยาตอบสนอง

2. ระดบัการฟังตามปกต ิการฟังระดบันีเ้ป็นการต่อยอดจากการได้ยิน ผูฟั้งต้องแปลความและตคีวาม
เสียงนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจและแสดงปฏิกิริยาตอบสนองสารนั้นอย่างถูกต้องเหมาะสม

3. ระดับการฟังอย่างมีวิจารณญาณ การฟังระดับนี้ต้องอาศัยสมรรถภาพทางด้านการคิดวิเคราะห์ 
การประเมินค่า การวินิจฉัย และการน�าไปใช้จริงได้ ถือได้ว่าเป็นการฟังที่ผู้ฟังจะได้รับประโยชน์
สูงสุดจากการฟังสารนั้นๆ

1. ฟังเพื่อความรู้ การฟังลักษณะนี้เน้นเพ่ือแสวงหาความรู้ความเข้าใจ แบ่งเป็นฟังเพื่อความรู้โดย
ทางตรงและโดยทางอ้อม โดยทางตรง คอื การฟังบรรยาย ฟังการอภปิราย ฟังการสอนของครู
อาจารย์ ส่วนโดยทางอ้อม คอื การฟังรายการสนทนาต่างๆ ฟังรายการทีเ่ป็นสารประโยชน์ ซึง่การฟัง 
ในลกัษณะนีจ้ะท�าให้ผูฟั้งเกดิความรอบรูท้ีส่ามารถน�าไปใช้ในการด�าเนนิชวีติได้

2. ฟังเพื่อความบันเทงิ การฟังลกัษณะนีเ้น้นให้เกดิความเพลิดเพลิน สนกุสนาน ผ่อนคลายความเครยีด 
เช่น การฟังเสยีงธรรมชาต ิ(เสยีงคลื่น น�า้ตก นกร้อง ฯลฯ) การฟังเพลง ฟังขบัเสภา ฟังรายการวิทยุ 

3. ฟังเพื่อแสดงความคดิเหน็ การฟังลกัษณะนีต้้องตัง้ใจฟังเพื่อไตร่ตรองและพิจารณาถงึความเหมาะสม  
โดยประเมนิคณุค่าของสารนัน้ประกอบความคดิเหน็อย่างมเีหตผุล มกัปรากฏในการฟังการอภปิราย 
การสมัมนา การเสวนา เป็นต้น

4. ฟังเพื่อให้ได้คตชิวีติหรอืความจรรโลงใจ การฟังลกัษณะนีเ้ป็นการฟังเพื่อก่อให้เกดิสตปัิญญาและ
วจิารณญาณ ยกระดบัจติใจให้สงูขึน้ เช่น การฟังสนุทรพจน์ การฟังธรรมะ การฟังโอวาท 

แบ่งได้ 2 ประเภท ดงันี้
1. การพดูอย่างไม่เป็นทางการ คอื การพดูในชวีติประจ�าวนั การพดูลกัษณะนีต้้องเน้นความเหมาะสม

กบักาลเทศะและบคุคล เช่น การสนทนา การแนะน�าตวั การตอบค�าถาม 

ระดับของการฟัง

จุดมุ่งหมายของการฟัง

ลักษณะของการพูด

การพดู หมายถงึ การสื่อความหมายโดยการเปล่งเสยีงเป็นถ้อยค�า ขณะเดยีวกนัก็มกีารใช้กริยิาท่าทาง
ต่างๆ ประกอบด้วย

การพูด
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แบ่งได้ 3 รปูแบบ ดงันี้
1. การพูดบอกเล่าหรือบรรยาย หมายถึง การพูดที่มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ฟัง รวมถึงการพูด

ตามมารยาทสงัคมในโอกาสต่างๆ เช่น การชีแ้จงระเบยีบข้อบงัคบั การรายงาน การสอน การเล่า
ประสบการณ์ การกล่าวต้อนรบั การกล่าวแสดงความยนิดี

2. การพดูโน้มน้าวใจ หมายถงึ การพดูทีมุ่ง่ปลกุเร้าให้ผูฟั้งคดิตาม เชื่อถอื และคล้อยตาม เช่น การพดู
เชญิชวนให้คนไปลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ การโน้มน้าวใจให้คนประหยดัพลงังาน การจงูใจให้ซือ้สนิค้า 

3. การพดูเพ่ือความจรรโลงใจหรอืการพดูเพื่อความบนัเทิง หมายถงึ การพดูเพื่อมุง่ให้ความสนกุสนาน 
ขณะเดยีวกันก็ได้รบัสารประโยชน์ หรอืแง่คดิบางประการด้วย เช่น การเล่านทิาน การทอล์กโชว์ 
การพดูยอวาที 

จากการทบทวนข้างต้นจะพบว่า ทกัษะการอ่าน การฟัง และการพดู จะมลีกัษณะของความมุง่หมาย
คล้ายๆ กนั  ข้อสอบเรื่องการอ่าน การฟัง การพดูสื่อความ จงึมลีกัษณะข้อค�าถามทีค่ล้ายๆ กนั โดยข้อสอบ
จะมปีระเด็นท่ีถามไม่กีป่ระเดน็ แล้วเปลีย่นเนือ้เรื่องทีอ่่านไปเรื่อยๆ ถ้าสรปุประเด็นท่ีข้อสอบถามจะได้ดังนี้

1. การอนุมาน ความสอดคล้อง ความสมัพนัธ์ของข้อความ 
2. ใจความส�าคญั ประเดน็ส�าคญั สาระส�าคัญของข้อความ
3. จดุประสงค์ของผูเ้ขยีนข้อความ
4. ความรูส้กึ น�า้เสยีง ท่าท ีความคดิเหน็ของผูเ้ขยีนข้อความ
5. แนวคดิทีป่รากฏในข้อความ
ซึง่สามารถสรปุเป็นแนวความคดิรวมถงึแนวการหาค�าตอบของข้อสอบแต่ละประเดน็ได้ดงันี้

รูปแบบของการพูด

การอนุมาน คอื การคดิจากข้อมลูทีม่เีพื่อเชื่อมโยงความคดิใหม่ ซึง่การอนมุานนัน้สามารถอนมุานจาก
สาเหตุไปหาผลลัพธ์ จากผลลัพธ์ไปหาสาเหตุ และจากผลลัพธ์ไปหาผลลัพธ์ ซึ่งผู้อ่านจะต้องเรียบเรียง
ล�าดับข้อความแล้วเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของข้อความให้ได้ ท้ังนี้ผู้อ่านจะต้องมีคลังศัพท์ ค�าท่ีมีความ
หมายกลุม่เดยีวกนั หรอืค�าทีส่มัพนัธ์กนั รวมถงึการสรปุใจความของข้อความเป็นประเดน็ส�าคญัให้ได้ เช่น

การอนุมาน ความสอดคล้อง ความสัมพันธ์ของข้อความ

2. การพูดอย่างเป็นทางการ คือ การพูดในที่ประชุมชนโอกาสต่างๆ เช่น การอภิปราย การกล่าว 
สนุทรพจน์ การอวยพรในโอกาสต่างๆ 
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ข้อความ “อาหารเจมคีวามเคร่งครดัมากกว่าอาหารมงัสวริตั”ิ กบัข้อความ “อาหาร
มังสวิรัติมีความเข้มงวดน้อยกว่าอาหารเจ” 

ถ้าพจิารณาแล้ว อนมุานได้ว่า 2 ข้อความนีก้ล่าวเรื่องเดยีวกนั หรือมคีวามสมัพนัธ์กนั  
เพราะท้ัง 2 ข้อความกล่าวถึงอาหารเจกับอาหารมังสวิรัติ และสังเกตได้จากค�าว่า  
“เคร่งครัด” กับ “เข้มงวด” ซึ่งทั้ง 2 ค�ามีความหมายใกล้เคียงหรือสัมพันธ์กัน 
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า 2 ข้อความนี้ สัมพันธ์กัน

ข้อความ “สาวหุ่นดี น่ารักสดใสคนนี้ ดื่มน�้าแร่ออโรร่าเป็นประจ�า” กับข้อความ 
“น�้าแร่มีรสชาติดี”

ถ้าพจิารณาแล้ว อนมุานได้ว่า 2 ข้อความนีก้ล่าวเรื่องคนละเรื่อง ไม่มคีวามสัมพนัธ์กนั  
เพราะข้อความแรกไม่มีข้อความใดกล่าวว่า น�้าแร่มีรสชาติดี ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า  
2 ข้อความนี้ ไม่สัมพันธ์กัน

ข้อความ “กินแต่ผักสวยๆ พวกนี้ คนกินสะสมพิษ คนปลูกสะสมหนี้” กับข้อความ 
“ผู้ปลูกผักสวยๆ พวกนี้ต้องใช้เงินทุนมาก”  

ถ้าพจิารณาแล้ว อนมุานได้ว่า 2 ข้อความนีก้ล่าวเรื่องเดยีวกนั หรือมคีวามสมัพนัธ์กนั  
เพราะข้อความแรกเขียนว่า “คนปลกูสะสมหนี”้ จงึอนมุานได้ว่า “ผูป้ลกูผกัสวยๆ พวกนี ้
ต้องใช้เงินทุนมาก” (เพราะไม่เช่นน้ันคงไม่เป็นหนี้) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า 2 ข้อความนี้ 
สัมพันธ์กัน

ข้อความ “จ�าปีเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 10-20 เมตร ไม่ผลัดใบ 
ล�าต้นสีน�้าตาลแตกเป็นร่องถี่ กิ่งเปราะ หักง่าย เรือนยอดรูปกรวยทึบ” กับข้อความ 
“ลักษณะทั่วไปของจ�าปี”

ถ้าพจิารณาแล้ว อนมุานได้ว่า 2 ข้อความนีก้ล่าวเรื่องเดยีวกนั หรือมคีวามสมัพนัธ์กนั  
เพราะข้อความแรกเขียนอธิบายลักษณะทั่วไปของจ�าปี และข้อความหลังเป็นการสรุป
ประเด็นส�าคัญของข้อความแรก ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า 2 ข้อความนี้ สัมพันธ์กัน

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 3

ตัวอย่างที่ 4

ตัวอย่างที่ 2
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***การอนุมาน คือ การคิดจากข้อมูลที่มีเพื่อเชื่อมโยงความคิดใหม่
การอนุมานหาความสอดคล้องหรือความสัมพันธ์ของข้อความมี 3 วิธี
 1.  สังเกตจากค�าที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกัน
 2.  สรุปประเด็นส�าคัญจากข้อความที่อ่าน
 3.  ใช้การสรุปความ หรือขยายความจากข้อความที่มีอยู่กับข้อความที่ก�าหนดให้

ข้อควรจ�า

บทสรปุของการอ่านเพื่ออนมุานความสอดคล้อง ความสมัพนัธ์ ผูอ่้านต้องใช้ความคดิพจิารณาความ
สอดคล้องของข้อความ จากค�าทีม่คีวามหมายคล้ายหรอืใกล้เคยีงกนั ประเดน็ส�าคญัของข้อความนัน้ๆ และ 
ใช้การสรุปความ หรอืขยายความจากข้อความทีม่อียูก่บัข้อความท่ีก�าหนดให้ ก่อนท่ีจะสรุปว่าข้อความเหล่านัน้ 
สอดคล้องสมัพนัธ์กนัหรอืไม่

เทคนิคน่ารู้

ประเดน็ทีข้่อสอบถามเกีย่วกบัเรื่องการอนมุานการอ่าน การฟัง คือ ข้อใดเกีย่วข้อง/
ไม่เกี่ยวข้อง, สัมพันธ์/ไม่สัมพันธ์, อนุมานได้/ไม่อาจอนุมาน, กล่าวถูกต้อง/กล่าวไม่ 
ถูกต้อง, กล่าวถึง/ไม่กล่าวถึง

กรณีข้อสอบถามแบบนี้ให้ใช้การเชื่อมโยงข้อความหนึง่กบัข้อความหนึง่ (ด้วย 3 วธิี  
ที่ได้กล่าวมาแล้ว)

- ถ้าถามว่า ไม ่ ให้เชื่อมโยงข้อความในตัวเลือกให้ได้ 4 ข้อ แล้วข้อใดเชื่อมโยงไม่ได้  
      ให้ตอบข้อนั้น

- ถ้าไม่มีค�าว่า ไม ่เชื่อมโยงข้อความในตัวเลือกข้อใดได้ ให้ตอบข้อนั้น
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   ต�าแหน่งของประโยคใจความส�าคัญ
     1. ต�าแหน่งต้นย่อหน้า
        สูตร    ประโยคใจความส�าคัญ (key) + ข้อความขยาย

        สังเกต key  + เพราะ, เช่น, ได้แก่, ประการหนึ่ง ฯลฯ + ข้อความขยาย

     2. ต�าแหน่งท้ายย่อหน้า
        สูตร    ข้อความขยาย + ประโยคใจความส�าคัญ (key)
        สังเกต ประโยคใจความส�าคัญจะมีค�าเชื่อม “จึง” เป็นประโยคสุดท้ายของข้อความ

       ข้อความขยาย + จึง + key

ใจความส�าคัญ ประเด็นส�าคัญ สาระส�าคัญของข้อความ

1. กรณท่ีีข้อสอบให้หาประโยคใจความส�าคญั ให้ใช้วธีิการพจิารณาต�าแหน่งใจความส�าคญั

  ฝึกพิจารณาท�าข้อสอบ
     1.  ข้อใดไมอ่าจอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้

เมื่อเดนิไปตลาดยามเช้า สิง่ทีพ่บคอืมอีาหารหลากหลายชนดิขาย ส่วนใหญ่เท่าทีด่อูาหารสะอาด
พอใช้ แต่จะสดใหม่หรือไม่นั้นไม่ค่อยแน่ใจนัก เห็นหมูปิ้งที่หยิบจากเตาร้อนๆ วางบนโฟมที่ไม่มีวัสดุ
อื่นรอง ร้านขนมจีบก็นึ่งทั้งถุงพลาสติก เลยไม่รู้ว่าความหนึบๆ ของเนื้อกุ้งปูหมูในขนมจีบ เป็นเพราะ
พลาสติกหรือเนื้อกุ้งปูหมูจริงๆ

1. อุณหภูมิของอาหาร 2. ชนิดของอาหาร  3. รสชาติของอาหาร 
4. อันตรายจากอาหาร 5. ความสดความสะอาดของอาหาร

ตอบข้อ 3 เพราะไม่มีข้อความใดของบทอ่านสอดคล้องกับข้อความในข้อ 3
     ข้อ 1 อุณหภูมิของอาหาร สังเกตจากข้อความ “เห็นหมูปิ้งที่หยิบจากเตาร้อนๆ”
   ข้อ 2 ชนิดของอาหาร สังเกตจากข้อความ “เห็นหมูปิ้งท่ีหยิบจากเตาร้อนๆ, ร้านขนมจีบก็นึ่ง 
             ทั้งถุงพลาสติก”
    ข้อ 4 อันตรายจากอาหาร สังเกตจากข้อความ “เห็นหมูปิ้งที่หยิบจากเตาร้อนๆ วางบนโฟมที่ไม่มี 
                  วสัดอ่ืุนรอง, ร้านขนมจบีกน็ึง่ทัง้ถงุพลาสตกิ เลยไม่รู้ว่าความหนึบๆ ของเนือ้กุง้ปหูมใูนขนมจบี  
             เป็นเพราะพลาสติกหรือเนื้อกุ้งปูหมูจริงๆ”
      ข้อ 5 ความสดความสะอาดของอาหาร สังเกตจากข้อความ “เมื่อเดินไปตลาดยามเช้า สิ่งที่พบคือ 
        มีอาหารหลากหลายชนิดขาย ส่วนใหญ่เท่าที่ดอูาหารสะอาดพอใช้ แต่จะสดใหม่หรือไม่นั้น 
             ไม่ค่อยแน่ใจนัก”
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     3. ต�าแหน่งทั้งต้นและท้ายย่อหน้า
        สูตร ประโยคใจความส�าคัญ (key) + ข้อความขยาย + ประโยคใจความส�าคัญ (key)
        สังเกต ประโยคใจความส�าคัญต้นและท้ายมีข้อความตรงกัน  

 อาจสังเกต 1. + 2. = key  + (เพราะ, เช่น, ได้แก่ ฯลฯ) + ข้อความขยาย + จึง + key

     4. ต�าแหน่งกลางย่อหน้า
        สูตร ข้อความเกริ่นน�า + ค�าแสดงความขัดแย้ง + key  + ข้อความขยาย

        สังเกต ประโยคใจความส�าคัญจะอยู่หลังค�าแสดงความขัดแย้ง

เทคนิคน่ารู้

หลักสังเกต
“เพราะ” มีค่าอยู่หน้าเสมอ “จึง” ดูเมื่ออยู่ท้าย “ปฏิเสธ” ชนะทุกสิ่ง

อธิบายขยายความ   
ค�าเชื่อม “เพราะ” จะดูที่อยู่ในประโยคแรกเป็นส�าคัญ ในประโยคอื่นๆ ไม่ต้องสนใจ 

ถ้าพบในประโยคแรก ใจความอยู่ตอนต้น
ค�าเชื่อม “จึง” จะดูที่อยู่ในประโยคสุดท้ายเป็นส�าคัญ ในประโยคอ่ืนๆ ไม่ต้องสนใจ  

ถ้าพบในประโยคสุดท้าย ใจความอยู่ตอนท้าย
ถ้ามคี�าท่ี “แสดงความขดัแย้ง/แสดงความปฏเิสธ” ข้อความตอนต้น แสดงว่าใจความ

ส�าคัญจะอยู่ในส่วนนั้น (ตอนกลาง)

  ฝึกพิจารณาใจความส�าคัญ
    ข้อความที่ 1

ลกัษณะของการเรยีนสายสามญัจะมุง่เน้นด้านวชิาการมากกว่าการเรยีนสายอาชพี วชิาทีเ่รยีนจะเน้น
การฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างองค์ความรู้ เพื่อใช้ต่อยอดในการเรียนต่อระดับอุดมศึกษา ในขณะที่
การเรียนสายวชิาชพีจะเน้นการฝึกทกัษะด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นพืน้ฐานในการประกอบอาชพี การเรียนสายอาชพี
จึงให้ความส�าคัญด้านวิชาการน้อยกว่าการเรียนสายสามัญ
ต�าแหน่งประโยคใจความส�าคัญ..................................................................................................................
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วิเคราะห์การหาประโยคใจความส�าคัญ

ถ้าพจิารณาค�าเชื่อมในข้อความนี ้ จะพบค�าว่า “จึง” อยูป่ระโยคสดุท้าย ถ้าตามหลกัสงัเกต 
ประโยคใจความส�าคญัน่าจะอยูท่ีส่่วนท้ายของย่อหน้า แต่ต�าแหน่งประโยคใจความส�าคัญนัน้อาจอยู่ 
ได้ทั้งต้นและท้ายย่อหน้า ก่อนจะตัดสินใจตอบต้องน�าข้อความประโยคแรกและประโยคสุดท้าย 
มาเทียบกนัก่อน ถ้าเหมอืนกนัให้ตอบว่าอยูท่ัง้ต้นและท้าย ถ้าไม่เหมอืนกนัให้ตอบตามหลกัทีส่งัเกตได้
ขั้นเปรียบเทียบหาประโยคใจความส�าคัญ
ประโยคแรก ลกัษณะของการเรยีนสายสามญัจะมุง่เน้นด้านวชิาการมากกว่าการเรยีนสายอาชพี

ประโยคสดุท้าย การเรยีนสายอาชีพจงึให้ความส�าคญัด้านวชิาการน้อยกว่าการเรยีนสายสามญั
  ทั้ง 2 ประโยคพูดเรื่องเดียวกัน คือ การเรียนสายสามัญ การเรียนสายอาชีพ  

  และมศีพัท์สมัพนัธ์กนั (มุง่เน้น กบั ให้ความส�าคัญ) มคีวามหมายไปในทิศทาง 
  เดียวกัน
ดังนั้น ต�าแหน่งใจความส�าคัญของข้อความที่ 1 จึงอยูส่่วนต้นและท้ายย่อหน้า

วิเคราะห์การหาประโยคใจความส�าคัญ

ถ้าพจิารณาค�าเชื่อมในข้อความนี ้ จะพบค�าว่า “จึง” อยูป่ระโยคสดุท้าย ถ้าตามหลกัสงัเกต 
ประโยคใจความส�าคญัน่าจะอยูท่ีส่่วนท้ายของย่อหน้า แต่ต�าแหน่งประโยคใจความส�าคัญนัน้อาจ
อยู่ได้ท้ังต้นและท้ายย่อหน้า ก่อนจะตดัสนิใจตอบต้องน�าข้อความประโยคแรกและประโยคสดุท้าย 
มาเทียบกนัก่อน ถ้าเหมอืนกนัให้ตอบว่าอยูท่ัง้ต้นและท้าย ถ้าไม่เหมอืนกนัให้ตอบตามหลกัทีส่งัเกตได้

ข้อความที่ 2
ปลาหางนกยงูเป็นปลาทีเ่ลีย้งง่าย ปรบัตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมได้ดี ท้ังยงัขยายพนัธุร์วดเรว็ ท่ีส�าคัญ

ที่สุด ปลาหางนกยูงเป็นปลาที่กระทรวงสาธารณสุขแนะน�าให้ใส่ไว้ในแหล่งน�้าต่างๆ เพื่อก�าจัดลูกน�้ายุง
ลาย ปลาหางนกยูงจึงเป็นปลาสวยงามที่คนนิยมเลี้ยงกันมาก
ต�าแหน่งประโยคใจความส�าคัญ..................................................................................................................
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วิเคราะห์การหาประโยคใจความส�าคัญ

ถ้าพจิารณาค�าเชื่อมในข้อความนี ้ จะพบค�าว่า “เพราะ” อยูป่ระโยคแรก ถ้าตามหลักสงัเกต 
ประโยคใจความส�าคญัน่าจะอยูท่ีส่่วนต้นของย่อหน้า แต่ต�าแหน่งประโยคใจความส�าคญันัน้อาจอยู่
ได้ทัง้ต้นและท้ายย่อหน้า ก่อนจะตดัสนิใจตอบต้องน�าข้อความประโยคแรกและประโยคสดุท้ายมา
เทยีบกนัก่อน ถ้าเหมอืนกันให้ตอบว่าอยู่ทัง้ต้นและท้าย ถ้าไม่เหมือนกนัให้ตอบตามหลกัทีสั่งเกตได้
ขั้นเปรียบเทียบหาประโยคใจความส�าคัญ
ประโยคแรก บรเิวณสวนพฤกษศาสตร์มไีม้ดอกไม้ประดบัหลายชนดิปลูกไว้ให้ได้ชื่นชม
ประโยคสดุท้าย ต้นดองดงึ หรอืแม้แต่ต้นจนัทน์ผาทีห่ายากและมรีาคาแพง กม็ปีลูกไว้ทีน่ีเ่ช่นกนั 
  ทัง้ 2 ประโยค ดูภาพรวมแล้วเหมอืนจะพดูเรื่องเดียวกนัคือ ไม้ดอกไม้ประดับ แต่ 
  ถ้าพจิารณาแล้วจะพบว่าต่างกนัโดยส้ินเชงิ เพราะประโยคแรกพดูเรื่องไม้ดอก 
  ไม้ประดบั ซ่ึงหมายรวมถงึไม้ดอกไม้ประดบัทกุชนดิ แต่ประโยคสดุท้ายกล่าวเพยีง  
  2 ชนดิ คอื ต้นดองดงึกบัต้นจนัทน์ผาเท่านัน้ จงึต้องตอบตามหลักสงัเกตท่ีพบ 
  ค�าว่า “เพราะ”
ดังนั้น ต�าแหน่งใจความส�าคัญของข้อความที่ 3 จึงอยูส่่วนต้นย่อหน้า

ข้อความที่ 3
บรเิวณสวนพฤกษศาสตร์มีไม้ดอกไม้ประดบัหลายชนดิปลูกไว้ให้ได้ชื่นชม เพราะเป็นสถานทีท่ีร่วบรวม

พนัธุ์ไม้นานาชนดิไว้ให้ผูที้ส่นใจและนกัท่องเทีย่วได้ศกึษาถงึสายพนัธ์ุ หรอืถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ ทัง้ยงัเป็นการ
ด�ารงสายพันธุ์พืชเหล่านั้นให้คงอยู่ จึงสามารถพบเห็นไม้ดอกไม้ประดับที่ปลูกกันทั่วไปตามบ้านเรือน 
รวมทั้งที่หาชมยาก เช่น ต้นดองดึง หรือแม้แต่ต้นจันทน์ผาที่หายากและมีราคาแพง ก็มีปลูกไว้ที่นี่เช่นกัน
ต�าแหน่งประโยคใจความส�าคญั...................................................................................................................

ขั้นเปรียบเทียบหาประโยคใจความส�าคัญ
ประโยคแรก ปลาหางนกยงูเป็นปลาทีเ่ลีย้งง่าย ปรบัตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมได้ดี

ประโยคสดุท้าย ปลาหางนกยงูจงึเป็นปลาสวยงามทีค่นนยิมเลีย้งกนัมาก 
  ทัง้ 2 ประโยค ดภูาพรวมแล้วเหมอืนจะพูดเรื่องเดยีวกนั แต่ถ้าพจิารณาแล้ว 
  เหมอืนกนัเพยีงปลาหางนกยงู ส่วนทีเ่หลอืประเดน็ต่างกนั (ไม่เหมอืนบทความ 
  ที ่1) จงึต้องตอบตามหลกัสังเกตทีพ่บค�าว่า “จงึ”
ดังนั้น ต�าแหน่งใจความส�าคัญของข้อความที่ 2 จึงอยูส่่วนท้ายย่อหน้า
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ข้อความที่ 4
หลายคนเข้าใจว่าการแสดงความสงสารผู้ที่พิการด้วยการสงเคราะห์ให้เงิน หรือให้ความช่วยเหลือ

ประหน่ึงว่าพวกเขาเหล่านัน้ไม่สามารถช่วยเหลอืตวัเองได้เลยนัน้เป็นส่ิงท่ีสมควรกระท�า แต่นัน่ไม่ถกูต้อง  
ผู้พิการไม่ปรารถนาให้คนทั่วไปมองพวกเขาแบบนั้น ขอให้เข้าใจ ให้โอกาสประกอบอาชีพสุจริตตาม 
อัตภาพ และให้พวกเขาใช้ชีวิตร่วมกับคนปกติ เพราะสิ่งเหล่านั้นจะท�าให้พวกเขาดูมีคุณค่า ไม่สร้างความ
รู้สึกบั่นทอนจิตใจให้รู้สึกว่าตนเองอยู่อย่างไร้ค่า และไม่เป็นที่ต้องการของคนในสังคม
ต�าแหน่งประโยคใจความส�าคัญ..................................................................................................................

วิเคราะห์การหาประโยคใจความส�าคัญ

ถ้าพิจารณาค�าสังเกตในข้อความนี้ จะพบค�าว่า “แต่นั่นไม่ถูกต้อง” ซึ่งแสดงความขัดแย้งของ
ข้อความท่ีกล่าวมาข้างต้น และเมื่ออ่านต่อไป พบค�าเชื่อม “เพราะ” (หน้าเพราะเป็นใจความส�าคญั) 

หลายคนเข้าใจว่าการแสดงความสงสารผูท้ีพ่กิารด้วยการสงเคราะห์ให้เงนิ หรอืให้ความช่วยเหลอื 
ประหนึ่งว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยนั้นเป็นส่ิงท่ีสมควรกระท�า  
แต่นั่นไม่ถูกต้อง ผู้พิการไม่ปรารถนาให้คนทั่วไปมองพวกเขาแบบนั้น ขอให้เข้าใจ ให้โอกาส
ประกอบอาชีพสุจริตตามอัตภาพ และให้พวกเขาใช้ชีวิตร่วมกับคนปกต ิ เพราะ  สิ่งเหล่านั้นจะ
ท�าให้พวกเขาดมูคีณุค่า ไม่สร้างความรูส้กึบัน่ทอนจติใจให้รูส้กึว่าตนเองอยูอ่ย่างไร้ค่า และไม่เป็น
ที่ต้องการของคนในสังคม
ดังนั้น ต�าแหน่งใจความส�าคัญของข้อความที่ 4 จึงอยูส่่วนกลางย่อหน้า

ข้อสอบเรื่องการหาประโยคใจความส�าคัญนั้น ข้อสอบจะออกแบบมีตัวเลขก�ากับ
ข้อความเพื่อให้ตอบได้อย่างชัดเจน โดยแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

รูปแบบที่ 1 ตัวเลือกมีให้เลือกเพียงหมายเลขเดียว
(1)   /  (2)   /  (3)   /  
(4)   /  (5)    
ประโยคใจความส�าคัญอยู่ส่วนใด
1. ส่วนที่ 1       2. ส่วนที่ 2       3. ส่วนที่ 3       4. ส่วนที่ 4       5. ส่วนที่ 5
หลักการพิจารณา ข้อนี้จะเลือกตอบได้เพียง 3 ข้อ คือ ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 5 

(ต�าแหน่งใจความส�าคญัอยูท่ีต่�าแหน่งต้น กลาง และท้ายย่อหน้า) แล้วใช้หลกัการพจิารณา
ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ก็จะได้ค�าตอบที่ถูกต้อง

***ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 4 ไม่ใช่ต�าแหน่งของใจความส�าคัญ

เทคนิคน่ารู้
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รูปแบบที่ 2 ตัวเลือกมีให้เลือก 2 หมายเลข (แบ่งข้อสอบออกเป็น 2 ระดับ)
- ข้อสอบระดับทั่วไป ตัวเลือกจะมีลักษณะนี้
(1)   /  (2)   /  (3)   /  
(4)   /  (5)    
ประโยคใจความส�าคัญอยู่ส่วนใด
1. ส่วนที่ 1, 3     2. ส่วนที่ 2, 4     3. ส่วนที่ 3, 5     4. ส่วนที่ 1, 5     5. ส่วนที่ 1, 4
หลักการพิจารณา ข้อนี้จะเลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ คือ ข้อ 4 ส่วนที่ 1, 5 (ต�าแหน่ง

ใจความส�าคัญอยู่ที่ต�าแหน่งต้นและท้ายย่อหน้า)

- ข้อสอบที่มีระดับความยาก ตัวเลือกจะมีลักษณะนี้
(1)   /  (2)   /  (3)   /  
(4)   /  (5)    
ประโยคใจความส�าคัญอยู่ส่วนใด
1. ส่วนที่ 1, 2     2. ส่วนที่ 2, 4     3. ส่วนที่ 3, 5     4. ส่วนที่ 1, 5    5. ส่วนที่ 4, 5
หลักการพิจารณา ข้อนี้จะเลือกตอบได้เพียง 3 ข้อ คือ ข้อ 1 ส่วนที่ 1, 2 ข้อ 4 ส่วน

ที่ 1, 5 และข้อ 5 ส่วนที่ 4, 5 (ต�าแหน่งใจความส�าคัญอยู่ที่ต�าแหน่งต้น, ท้าย, ต้น + ท้าย 
ย่อหน้า) แล้วใช้หลักการพิจารณาตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ก็จะได้ค�าตอบที่ถูกต้อง

2. กรณีท่ีข้อสอบให้หาประเด็นส�าคัญ สาระส�าคัญของข้อความ ให้ใช้การจับประเด็นหรือ 

สาระส�าคญั 

ประเด็นส�าคัญ หรือสาระส�าคัญของข้อความ คือ ข้อความที่เขียนหรือพูดเพื่อระบุให้เห็นแก่นหรือ 
ข้อสรุปของเรื่องราวทั้งหมดที่ผู้ส่งสารต้องการน�าเสนอ

การจับประเด็นหรือสาระส�าคัญ ให้ปฏิบัติดังนี้
1. หาสาระของเรื่อง
2. จับใจความส�าคัญของเรื่อง
3. สรุปใจความของเรื่อง
4. หาแนวคิดของเรื่อง

การตั้งค�าถามที่จะช่วยให้เราจับประเด็นส�าคัญได้ง่ายขึ้น คือ
- อะไรคือประเด็นส�าคัญของเรื่องนี้
- หัวใจของเรื่องอยู่ที่ไหน



18 ตีป้อม ไทย 9 วิชาสามัญ ม.ปลาย

- คนเขียน/คนพูดเรื่องนี้ต้องการบอกอะไรกับเรา
- สาระส�าคัญของเรื่องอยู่ที่ไหน

ข้อสอบเรื่องการหาประเด็นส�าคัญ สาระส�าคัญของข้อความ ให้พิจารณาตัวเลือก 
ข้อใดกล่าวถงึข้อความทีก่ล่าวซ�า้มากทีส่ดุในบทอ่านทีก่�าหนดให้ ให้ตอบข้อนัน้ทนัที

ในข้อสอบวิชาสามัญจะไม่มีการอ่านแล้วคิดค�าตอบขึ้นเอง ต้องดูจากข้อความที่
โจทย์ก�าหนดมาให้เท่านัน้ พจิารณาตวัเลอืกทีก่�าหนด ถ้ามข้ีอความทีป่รากฏในบทความ
ที่ให้อ่าน แสดงว่ามีการกล่าวถึง “ตอบได้” ถ้าไม่มีข้อความที่ปรากฏในบทความที่ให้
อ่าน แสดงว่าข้อความนั้นไม่ได้กล่าวถึง “ห้ามตอบเด็ดขาด”

เทคนิคน่ารู้

  ฝึกพิจารณาท�าข้อสอบ
     1.  ข้อใดเป็นสาระส�าคัญของข้อความต่อไปนี้

คนที่มีอายุมากขึ้นนั้นความคิดจะเริ่มช้า เพราะเซลล์สมองหยุดการสร้างและเริ่มท�าลายตัวเอง 
การท่ีท�าให้เซลล์สมองถูกท�าลายช้าลงนัน้กค็อืการฝึกคดิ ซึง่คนทีม่อีายมุากจะไม่ค่อยได้คดิอะไรมากมาย
นกั แต่กต้็องพยายามฝึกคดิ อาจจะหากจิกรรมท�า เช่น ฝึกบวกเลข อ่านหนงัสอื หรอืคิดประดษิฐ์อปุกรณ์
ต่างๆ จากวัสดุเหลือใช้ ฝึกคิดอยู่เป็นประจ�าสม�่าเสมอ ยิ่งอายุมากก็อย่าปล่อยตนเองอยู่เฉยๆ นั่งนอน
ไปวันๆ เพียงเท่านี้ ก็จะไม่เป็นคนหลงๆ ลืมๆ

1. ความส�าคัญของการฝึกคิด   2. ประโยชน์ของการฝึกคิดต่อเซลล์สมอง
3. การฝึกคิดของคนที่มีอายุมาก  4. การคิดเป็นประจ�าจะท�าให้สมองดี
5. การท�าลายเซลล์สมองของคนที่มีอายุมาก

ตอบข้อ 3 เพราะถ้าเราพิจารณาจะพบว่าในข้อความกล่าวถึงเรื่องคนที่มีอายุมากกับเรื่องการฝึกคิด 
 เป็นส�าคัญ (สังเกตจากค�าว่า “อายุมาก” และค�าว่า “ฝึกคิด” แต่ละค�าปรากฏถึง 3 แห่ง)

การเขียนหรือการพูดนั้นต้องมีจุดประสงค์เสมอ เพราะผู้เขียนหรือผู้พูดต้องก�าหนดว่า ต้องการจะให้
ผู้รับสารได้รับสิ่งใด จะเขียนหรือพูดเร่ืองอะไร อย่างไร โดยต้องค�านึงถึงผู้รับสารว่าจะเข้าใจเรื่องราวได้
ตรงกับความต้องการของผู้เขียนหรือผู้พูดหรือไม่ ซึ่งจุดประสงค์หรือเจตนาของผู้เขียนหรือผู้พูดจะแบ่ง
ได้เป็นประเด็นใหญ่ๆ 4 ประเด็น คือ เพื่อแจ้งให้ทราบ เพื่อโน้มน้าวใจ เพื่อจรรโลงใจ เพื่อค้นหาค�าตอบ 

จุดประสงค์ เจตนาของผู้เขียน/ผู้พูด



19

บทท่ี 1 การอ่าน  การฟัง  การพูด  สื่อความ

ตีป้อม ไทย 9 วิชาสามัญ ม.ปลาย

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ในการท�าข้อสอบวชิาสามญัจะมคี�าทีแ่สดงจดุประสงค์ เจตนาของผูเ้ขยีน
หรือผู้พูด ซึ่งในหนังสือเล่มนี้จะรวบรวมไว้ให้ได้อ่านทบทวนกัน ดังนี้

***ต้องจ�าให้แม่น เพราะจะท�าให้หาค�าตอบได้แม่นย�าขึ้น***
แนะน�า การให้แนวทาง ถ้ามีค�าว่า “ควร” ตอบทันทีว่า แนะน�า
คาดคะเน สังเกตจากค�าว่า “น่าจะ อาจจะ คงจะ ค�าตระกูล .........จะ”
ชี้แจง, อธิบาย ต้องมีรายละเอียดชัดเจน บอกเป็นขั้นตอน ล�าดับที่ อ่านแล้วเห็นภาพว่า 

 ต้องท�าอะไร อย่างไร
เปรียบเทียบ มีค�าว่า “เหมือนกัน ต่างกัน เช่นเดียวกัน” หรือมีการเปรียบเทียบของ  

 2 สิ่ง หรือบอกข้อดีข้อเสีย
เสนอแนะ ต้องมีการน�าเสนอแนวคิดของผู้เขียนว่าต้องให้ท�าอย่างไร หาข้อคิดเห็น 

 ให้พบ
ตักเตือน น�าเสนอข้อผิดพลาดหรือปัญหาท่ีก�าลังเกิด แล้วบอกว่าอย่าให้เกิดอีก  

 อย่าท�าซ�้าอีก (ผิดแล้วให้โอกาส)
ต�าหนิ, ติเตียน สงัเกตค�าทีแ่สดงการต่อว่าหรอืวจิารณ์ในทางลบกบัข้อผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ 

 (ผิดแล้วซ�้าเติม)
สอน, สั่งสอน เป็นค�าสอน หรือบอกให้ท�าโดยตรง เช่น นักเรียนท่ีดีต้องต้ังใจเรียน  

 ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
ให้แง่คิด เป็นค�าสอน หรือบอกให้ท�าโดยอ้อม ต้องอ่านแล้วคิดตาม เป็นการ 

 ยกตัวอย่างเรื่องราวแล้วให้ข้อคิด (แบบเดียวกับนิทานอีสป)
เตือนสต ิ สังเกตจากข้อความท่ีเน้นให้คิดทบทวน หรือไตร่ตรองให้ดีท่ีสุดก่อน 

 ลงมือท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น “ต้องค�านึงถึง อย่าได้ประมาท ระมัดระวัง  
 ต้องพิจารณาให้ดีก่อน ฯลฯ”

วิพากษ์, วิจารณ ์ มีการน�าเสนอแนวคิดต่อเรื่องนั้น มีการบอกว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร  
 (ไม่ใช่ข้อเท็จจริง เป็นความคิดของผู้เขียน)

น�าเสนอ, บอก, ให้ข้อมูล เป็นการเล่าสู ่กันฟัง บอกให้รู ้ ในเรื่องต่างๆ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว  
 อ่านแล้วแค่รับรู้ในเรื่องนั้นๆ

โน้มน้าวใจ, เชิญชวน สังเกตค�าว่า “อยาก ต้องการ เชิญชวน ขอให้ ฯลฯ” เป็นการน�าเสนอ 
 ให้ท�าตามที่เขียน
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กรณีที่ข้อสอบถามถึงจุดประสงค์ของผู้เขียนให้ท�าดังนี้
ขั้นที่ 1 วงค�าบอกจุดประสงค์ในตัวเลือกที่ก�าหนด (จะอยู่ค�าแรกใน 

 ตัวเลือกแต่ละข้อ)
ขั้นที่ 2 แปลความหมายของค�าที่วง ตามที่ได้สรุปให้ไว้แล้วข้างต้น
ขั้นที่ 3 หาค�าที่แสดงจุดประสงค์ในข้อความที่โจทย์ก�าหนดให้แล้วดูว่าสอดคล้อง 

 กับค�าตอบใด ให้เลือกตอบข้อนั้น
  ตัวอย่าง
 1. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความดังกล่าว

             
       อยากให ้   

1. แนะน�า      2. ตักเตือน    
3. โน้มน้าวใจ      4. อธิบาย    
5. เปรียบเทียบ   
ขั้นที่ 1 วงค�าบอกจุดประสงค์ในตัวเลือกที่ก�าหนด ในข้อนี้จะวงค�าที่บอก 

 จุดประสงค์ได้ตามที่ปรากฏด้านบน
ขั้นที่ 2 แปลความหมายของค�าที่วง ในข้อนี้แปลได้ดังนี้
 1. แนะน�า คือ การให้แนวทาง สังเกตจากค�าว่า “ควร”
 2. ตักเตือน คือ การน�าเสนอข้อผิดพลาดแล้วบอกว่าอย่าท�าอีก
 3. โน้มน้าวใจ คือ การน�าเสนอให้ท�าตามที่เขียน/พูด สังเกตจากค�าว่า  

  “อยาก ต้องการ เชิญชวน ขอให้ ฯลฯ”
 4. อธิบาย คือ การให้รายละเอียดที่ชัดเจน
 5. เปรียบเทียบ คือ มีการเปรียบเทียบของ 2 สิ่ง หรือบอกข้อดีข้อเสีย  

  หรือมีค�าว่า “เหมือนกัน ต่างกัน เช่นเดียวกัน”
ขั้นที่ 3 หาค�าที่แสดงจุดประสงค์ในข้อความที่โจทย์ก�าหนดให้แล้วดูว่าสอดคล้อง 

 กับค�าตอบใด ให้เลือกตอบข้อนั้น ในข้อนี้พบค�าว่า “อยากให้” ซึ่งแสดง 
             จุดประสงค์โน้มน้าวใจ ดังนั้น ข้อนี้จึงตอบข้อ 3

เทคนิคน่ารู้
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  ฝึกพิจารณาท�าข้อสอบ
     1.  ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความนี้

การเตรียมความพร้อมในการสอบแต่ละครั้งควรวางแผนในการอ่านหนังสือทบทวนบทเรียน 
เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการจดจ�าและท�าความเข้าใจเนื้อหาในแต่ละส่วน ควรเขียนบันทึกย่อแยก 
เป็นเรื่องๆ อาจเขยีนเป็นแผนภาพความคดิโดยใช้ปากกาหลากสีสันเพื่อช่วยให้จดจ�าได้ง่ายข้ึน คืนก่อน
เข้าสอบควรพกัผ่อนให้เพยีงพอ ไม่ควรอดนอน เพราะจะท�าให้รูส้กึมนึงง สบัสน สมองจะไม่ปลอดโปร่ง 
ท�าให้จ�าสิ่งต่างๆ ที่อ่านทบทวนไม่ได้ และท�าข้อสอบได้ไม่ดีเท่าที่ควร

1. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ
2. อธิบายประโยชน์ของการพักผ่อนให้เพียงพอก่อนสอบ
3. แนะน�าการเตรียมความพร้อมในการสอบ
4. เชิญชวนให้อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนก่อนสอบ
5. เปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมในการสอบแบบที่ดีและไม่ดี

ตอบข้อ 3 แนะน�าการเตรียมความพร้อมในการสอบ เพราะค�าบอกจุดประสงค์คือ ค�าว่า “แนะน�า”  
  คือ การให้แนวทาง สังเกตจากค�าว่า “ควร” ซึ่งข้อความนี้ปรากฏค�าว่า “ควร” ถึง 3 แห่ง  
  โดยข้อความนี้เน้นให้แนวทางในการเตรียมความพร้อมในการสอบ
 ข้อ 1 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ ค�าบอกจุดประสงค์คือ ค�าว่า “ให้ข้อมูล” คือ บอกให้รู้ในเรื่อง 
  ต่างๆ ซึ่งข้อความนี้ไม่ได้มุ่งเน้นบอกให้รู้เรื่องการสอบ
 ข้อ 3 อธิบายประโยชน์ของการพักผ่อนให้เพียงพอก่อนสอบ ค�าบอกจุดประสงค์คือ ค�าว่า  
  “อธิบาย” คือ การให้รายละเอียดที่ชัดเจน ซึ่งข้อความนี้ ไม่ได้มุ่งเน้นให้รายละเอียดเรื่อง 
  ประโยชน์ของการพักผ่อนให้เพียงพอก่อนสอบ
 ข้อ 4 เชิญชวนให้อ่านหนงัสอืทบทวนบทเรยีนก่อนสอบ ค�าบอกจดุประสงค์คอื ค�าว่า “เชิญชวน”  
  คือ การน�าเสนอให้ท�าตามที่เขียน/พูด ซึ่งข้อความนี้ไม่มีข้อความตอนใดแสดงการเชิญชวน  
  และเนื้อความก็มิได้มุ่งเน้นแค่เรื่องให้อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนก่อนสอบ
 ข้อ 5 เปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมในการสอบแบบที่ดีและไม่ดี ค�าบอกจุดประสงค์คือ  
  ค�าว่า “เปรียบเทียบ” คือ มีการเปรียบเทียบของ 2 สิ่ง หรือบอกข้อดีข้อเสีย ซึ่งข้อความนี้ 
  ไม่มข้ีอความตอนใดแสดงการเปรยีบเทียบการเตรียมความพร้อมในการสอบแบบทีด่แีละไม่ดี


