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การเตรียมตัวสอบชุดวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ 

  จากการศกึษาเอกสารการสอนชดุวิชาการอา่นภาษาองักฤษ 3 หนว่ยแรก นกัศกึษา 

จะพบวา่เนือ้หาเป็นเร่ืองของทฤษฎี  กล่าวคือ ให้ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการอ่าน แนวทางในการหา 

ความหมายจากโครงสร้าง คํา ประโยค และย่อหน้า ตลอดจนวิธีการเขียนแบบตา่ง ๆ  เพ่ือเป็นพืน้ฐาน

ในการอา่นตอ่ไป  ด้วยเหตนีุ ้คําถามซึง่ปรากฏในข้อสอบจงึมกัเป็นภาษาไทย สว่นตวัเลือกก็จะมีทัง้

ภาษาไทยและภาษาองักฤษผสมผสานกนั จดุมุง่หมายของข้อสอบ คือ ต้องการทดสอบว่านกัศกึษา 

จดจําทฤษฎีท่ีสําคญั ๆ และนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด เชน่ อาจถามเก่ียวกบัเทคนิค

การอ่าน "SQ3R"  วา่หมายถึงอะไร หรือยกตวัอยา่งประโยคโดยให้ระบวุ่าเป็นการใช้ภาษาเชิงภาพพจน์

แบบใด ดงัตวัอยา่งจากแตล่ะหนว่ยตอ่ไปนี ้

หนว่ยท่ี 1  การอา่นและกระบวนการอา่น  

1.  วิธีการอา่นมีมากมายหลายวิธี ถ้าต้องการอา่นเพ่ือค้นหาข้อมลูเฉพาะสําหรับคําถามบางข้อ ควรใช้ 

     วิธีการอา่นตามข้อใด 

  a.  Scanning 

  b.  Skimming 

  c.  Surveying 

  d.  Space reading 

  e.  Intensive reading 

  นกัศกึษาจะต้องทราบจดุมุง่หมายของการอ่านแตล่ะวิธี จงึจะสามารถตอบคําถามได้ 

    วิธีการอ่านท่ีนิยมใช้กนัมากมีอยู ่4 วิธี คือ 

  1.  Skimming (การอา่นแบบข้ามคํา) มีจดุมุง่หมายเพ่ือจบัสาระหรือใจความสําคญั 

  2. Scanning (การอ่านแบบกวาดสายตา) เป็นการอา่นเพ่ือหาข้อมลูหรือคําตอบ 

                             เฉพาะ เชน่ หมายเลขโทรศพัท์ ตวัเลข สถิติบางอยา่ง เป็นต้น 

  3.  Surveying  (การอา่นแบบสํารวจ) เป็นการอ่านเพ่ือต้องการทราบเนือ้หาทัว่ ๆ ไป 

       รวมทัง้แนวคดิหลกัของผู้ เขียน ลีลาการเขียน ตลอดจนวิธีการนําเสนอ 

  4.  Intensive reading  (การอา่นแบบเข้ม) ให้ความสําคญักบัความเข้าใจในเร่ืองท่ี 

       อา่นมากกว่าความเร็ว จงึต้องอ่านอยา่งละเอียดลออและพินิจพิเคราะห์ 

  สว่น Space reading ในข้อ d นัน้ เป็นรูปแบบการอา่นเร็วชนิดหนึง่ ไมใ่ชวิ่ธีการอ่าน 

    ดงันัน้ นกัศกึษาคงบอกได้แล้ววา่ คําตอบท่ีถกูต้องก็คือ ข้อ a 
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2.  SQ3R  เป็นเทคนิคการอ่านหนงัสือหรือตําราทางวิชาการ ซึง่ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน เรียงตาม 

    ลําดบั  ขัน้ตอนท่ี 3 ได้แก่ 

  a.  Read 

  b.  Recite 

  c.  Review 

  d.  Survey 

  c.  Question 

  ในข้อนี ้นกัศกึษาต้องอาศยัความจําวา่ SQ3R ประกอบด้วย Survey (ด)ู  Question     

    (ถาม)  Reading (อา่น)  Recite (ทอ่ง)  และ Review (ทบทวน)  ตามลําดบั ขัน้ตอนท่ี 3 จงึได้แก่  

    Read นัน่เอง 

หนว่ยท่ี 2  แนวทางในการหาความหมาย  

3. คําท่ีขีดเส้นใต้ในประโยคตอ่ไปนีเ้ป็นคําชนิดใด 

     "Television is powerful means of communication. 

  a.  Noun 

  b.  Verb 

  c.  Adjective 

  d.  Adverb 

  e.  Determiner 

  นกัศกึษาจะต้องมีความเข้าใจในเร่ืองชนิดของคํา (parts of speech) อยา่งดีวา่ แตล่ะ 

    ชนิดมีรูปและหน้าท่ีอยา่งไร  ตลอดจนตําแหนง่ของคําในประโยค จะเห็นได้วา่ ในประโยคข้างต้น  

    powerful ทําหน้าท่ีขยายคํานามท่ีตามหลงั  บอกให้ทราบวา่ โทรทศัน์เป็นวิธีการส่ือสารท่ีมีอานภุาพ 

    ชนิดหนึง่ คําท่ีทําหน้าท่ีขยายคํานามจดัเป็นคําคณุศพัท์ (adjective) 

4.  Discourse markers  อาจทําหน้าท่ีเป็นตวัแนะความหมายหรืออาจจะเป็นประหนึ่งเคร่ืองกําหนดทิศ 

    ทางของประโยค ข้อใดตอ่ไปนีไ้มใ่ชคํ่าเช่ือมท่ีแสดงเหตแุละผล 

  a.  thus 

  b.  because 

  c.  however 

  d.  therefore 

  e.  as a result 
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  คําเช่ือมในข้อ  a, b, d และ e ล้วนแล้วแตใ่ช้เช่ือมข้อความท่ีเป็นเหตเุป็นผลกนั แต ่

    however ในข้อ c เป็นคําเช่ือมท่ีแสดงทิศทางตรงกนัข้าม แสดงให้เห็นถึงข้อความขดัแย้งกนั 

หนว่ยท่ี 3  ภาษาท่ีมีลกัษณะเฉพาะและการส่ือความคดิโดยการเขียน 

5.  ถ้าผู้ เขียนต้องการจะอธิบายวิธีใช้โทรศพัท์ ผู้ เขียนจะต้องใช้วิธีการเขียนในข้อใด 

  a.  Process 

  b.  Analogy 

  c.  Examples 

  d.  Definition 

  e.  Classification 

  ข้อ a-e  เป็นเทคนิควิธีการเขียนรูปแบบตา่ง ๆ กนั  กลา่วคือ Process (การอธิบาย 

    ขัน้ตอนในการทําสิ่งใดสิ่งหนึง่)  Analogy (การเขียนเชิงอปุมา)  Examples (การยกตวัอยา่ง), 

    Definition (การให้คําจํากดัความ) และ Classification (การจําแนกประเภทหรือจดัหมวดหมู่)  ดงันัน้ 

    การอธิบายวิธีใช้โทรศพัท์จงึควรใช้วิธีการเขียนท่ีบอกลําดบัขัน้ตอน  นัน่คือ Process 

6.  "My love is like a red, red rose."  เป็นการใช้ภาษาเชิงภาพพจน์ในข้อใด 

  a.  Irony 

  b.  Simile 

  c.  Symbol 

  d.  Metaphor 

  e.  Alliteration 

  หากนกัศกึษารู้จกัเทคนิควิธีการสร้างภาษาเชิงภาพพจน์แบบตา่ง ๆ โดยสงัเกตจาก 

    ลกัษณะเดน่บางอยา่ง ก็จะสามารถตอบได้วา่ ตวัอยา่งข้างต้นเป็นการ "เปรียบเหมือน"  หรือท่ีเรียกวา่ 

    "Simile'  เน่ืองจากความหมายของประโยคเป็นการเปรียบเทียบความรักวา่เหมือนกบัดอกกหุลาบแดง 

    โดยใช้คําวา่ "like" ทําหน้าท่ีแสดงการเปรียบเทียบ 

  สิ่งสําคญัท่ีนกัศกึษาควรเตรียมตวัให้พร้อมก่อนการสอบ คือ ศกึษาเนือ้หาในหนว่ย 

    อยา่งละเอียด และพยายามจบัประเดน็สําคญัในแตล่ะเร่ือง แตล่ะตอนให้ได้ วิธีหนึง่ท่ีจะชว่ยได้ ก็คือ 

    อา่นแนวคิดและวตัถปุระสงค์ของแตล่ะตอนก่อน เน่ืองจากแนวคิดถือเป็นสว่นท่ีสรุปประเด็นสําคญั  

    และวตัถปุระสงค์เป็นสว่นท่ีบอกวา่นกัศกึษาควรทําอะไรได้บ้าง หลงัจากท่ีศกึษาตอนนัน้ ๆ จบแล้ว  

    ซึง่เทา่กบัเป็นเคร่ืองชว่ยในการทดสอบตนเองวา่ควรจะผา่นไปยงัหนว่ยตอ่ไปได้แล้ว หรือวา่ควรจะ 

    ย้อนกลบัไปศกึษาหนว่ยเดมิใหมใ่ห้เข้าใจถ่องแท้ขึน้  นอกจากนัน้ การทําแบบประเมินผลตนเองก่อน 
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    เรียนและหลงัเรียน ยงัเป็นสิ่งท่ีไมค่วรละเลย เน่ืองจากมีประโยชน์ทัง้ในด้านการทดสอบตนเองและ 

    ในด้านการเตรียมตวัเผชิญกบัข้อสอบอีกด้วย 

    หนว่ยท่ี 4  การอา่นป้ายประกาศและเอกสาร 

  การเตรียมตวั 

  ในการเตรียมตวัเพ่ือสอบหน่วยท่ี 4  นกัศกึษาควรทบทวนความรู้เก่ียวกบัป้ายประกาศ 

    ชนิดตา่ง ๆ  และจดุประสงค์ของป้ายประกาศนัน้ ๆ  ซึ่งเนือ้หาในหนว่ยระบไุว้อย่างชดัเจน  นอกจาก 

    ป้ายประกาศแล้วควรทบทวนเก่ียวกบัข้อความท่ีพบบนหีบห่อตา่ง ๆ  และเคร่ืองหมายจราจรด้วย 

    เนือ้หาของหนว่ยท่ี 4 ยงัครอบคลมุไปถึงเอกสารราชการและเอกสารเก่ียวกบัธุรกิจ โดยเน้นท่ี 

    แบบฟอร์มซึง่มีหวัข้อตา่ง ๆ ท่ีต้องกรอก ควรทําความเข้าใจวา่เม่ือเห็นหวัข้อนัน้ ๆ จะต้องกรอก 

    ข้อความอยา่งไร และควรทบทวนเก่ียวกบัอกัษรยอ่ตา่ง ๆ ด้วย 

  ตวัอยา่งคําถาม 

  1.  ANTIQUES 

   The purpose of the above sign is to____________. 

       a.  warn 

       b.  prohibit 

         c.  suggest 

                             d.  make a request 

       e.  give information 

       คําถามข้อนีถ้ามจดุประสงค์ของป้ายประกาศ ซึง่ในท่ีนีเ้ป็นป้ายท่ีแจ้งให้ทราบวา่ 

    ร้านนีข้ายของเก่า เทา่กบัเป็นการให้ข้อมลูคําตอบท่ีถกูคือข้อ e 

  2.  TRESPASSERS WILL BE PRESECUTED 

   When you see the above sign, you________________. 

       a.  should be careful 

       b.  must not walk on the grass 

       c.  have to watch your step 

       d.  should not enter the place without permission 

       e.  have to pay a fine if you do not obey 

       คําถามนีท้ดสอบวา่นกัศกึษาเข้าใจความหมายของป้ายประกาศนีห้รือไม ่ 

    ความหมายของป้ายคือ ผู้บกุรุกจะถกูดําเนินการตามกฎหมาย คําตอบท่ีถกูต้องคือ ข้อ d เพราะ 

    ผู้บกุรุกคือผู้ ท่ีเข้าไปในเขตหวงห้ามโดยไมไ่ด้รับอนญุาต 
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  3.  KEEP IN A COOL PLACE 

   The above sign may be seen______________. 

       a.  in a plane 

       b.  on a bus 

       c.  in a theater 

       d.  in  a department store 

       e.  on a container 

       คําถามนีถ้ามวา่ป้ายประกาศดงักลา่วพบอยูท่ี่ใด ซึง่ความหมายของป้ายคือให้เก็บ 

    ไว้ในท่ีเย็น เป็นข้อความท่ีเขียนไว้บนกลอ่งหีบหอ่หรือขวด คําตอบท่ีถกูต้องจงึเป็นข้อ e 

  4.  If you are filling out a form, under Marital Status you write:_______________. 

       a.  single 

       b.  initial 

       c.  groom 

       d.  bachelor 

       e.  spouse 

       คําถามนีท้ดสอบความรู้เร่ืองศพัท์ท่ีใช้ในการกรอกเอกสาร เม่ือต้องเตมิหวัข้อ 

    สถานภาพสมรส ถ้ายงัไมไ่ด้สมรส ให้ใช้คําวา่ single คําตอบคือข้อ a 

  5.  The full word of Inc.  is_______________. 

       a.  Income 

       b.  Inca 

       c.  Incorporated 

       d.  In Company 

       e.  International Company 

  คําถามข้อนีท้ดสอบความรู้เร่ืองคําย่อ Inc. มาจากคําเตม็วา่ Incorporated คําตอบ 

    คือข้อ c 
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    หนว่ยท่ี 5  การอา่นทิศทางและคําแนะนําเก่ียวกบัขัน้ตอนและวิธีปฏิบตัิ 

  การเตรียมตวั 

  ในการเตรียมตวัเพ่ือสอบหน่วยท่ี 5  นกัศกึษาควรทบทวนศพัท์สํานวนตา่ง ๆ ท่ีใช้ใน 

    การอ่านทิศทาง ทัง้ทิศทางในตวัเมืองและทิศทางในแผนท่ี รวมทัง้การอา่นคําแนะนํา วิธีปฏิบตั ิและ 

    วิธีทําสิ่งตา่ง ๆ เชน่ การอ่านตําราอาหาร อา่นคําแนะนําวิธีใช้ หรือวิธีปฏิบตัิบนกล่องและหีบห่อ และ    

    วิธีประดิษฐ์สง่ของ  นอกจากนัน้ยงัควรทบทวนการอา่นคําแนะนําในการใช้ยา การใช้เคร่ืองมือเคร่ือง   

    ใช้บางอย่าง และการปฏิบตัติามขัน้ตอนท่ีถกูต้อง       

  ตวัอยา่งคําถาม 

  1.  Just after Falmer, turn right, onto the A 234, which is the road to  

       Rottingdean. 

    The above statement comes from____________. 

       a.  instruction for making an object 

       b.  instructions for operating something 

        c.  directions for using a public transport system 

       d.  directions for following a road map 

       e.  instructions for following a procedure 

       คําถามข้อนีท้ดสอบวา่นกัศกึษาอา่นข้อความเข้าใจหรือไมว่า่เป็นการบอกทิศทาง 

    ตามแผนท่ี เพราะมีช่ือเมืองและช่ือถนนท่ีเช่ือมตวัเมืองซึง่ใช้เป็นตวัอกัษร เชน่ A หรือ M ตามด้วย 

    ตวัเลข คําตอบท่ีถกูต้องคือข้อ d 

  2.  1  lb. minced pork 

       1  teaspoon grated onion 

       1  cup fresh white breadcrumbs 

   The above comes from__________________. 

       a.  a program 

       b.  a recipe 

                             c.  instructions on a food packet 

                             d.  instructions for making an object 

                             e.  instructions on a container 

       คําถามข้อนีต้้องการทดสอบว่านกัศกึษาอา่นข้อความท่ีกําหนดให้เข้าใจหรือไม ่ 

    ข้อความดงักล่าวเป็นการบอกสดัสว่นเคร่ืองปรุงในตําราอาหาร คําตอบท่ีถกูต้องคือข้อ b 
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  3.  Which of the following comes from instructions on a medicine bottle? 

      a.  Do not insert money. 

      b.  Heat a little oil and fry the garlic. 

      c.  Repeat two or three times a day. 

      d.  Valley fold edges to the center crease. 

      e.  Replace the receiver and try again later. 

       คําถามข้อนีท้ดสอบวา่นกัศกึษาอา่นข้อความท่ีเป็นตวัเลือกทัง้หมดได้เข้าใจหรือไม่ 

ถ้าอา่นเข้าใจก็จะสามารถตอบได้วา่ ข้อความท่ีปรากฏอยูบ่นขวดยานา่จะเป็นข้อ c ท่ีบอกให้ใช้วนัละ 

2 หรือ 3 ครัง้ 

  4. Which of the following comes from instructions for following a procedure? 

       a.  Press the stop button. 

       b.  To call the police, dial 999. 

       c.  Go through the city gate and continue in the same direction. 

       d.  Press the coin in the appropriate slot and speak. 

       e.  If particulars are not exchanged then the accident must be reported 

                                   to the police. 

         คําถามนีท้ดสอบวา่นกัศกึษาเข้าใจข้อความท่ีใช้เป็นคําแนะนําวิธีปฏิบตัิตามขัน้ 

    ตอนหรือไม ่คําตอบคือ ข้อ e 

 

    หนว่ยท่ี 6  การอา่นเพ่ือเก็บข้อมลูท่ีต้องการ 

  การเตรียมตวั 

  นกัศกึษาควรเตรียมตวัสอบโดยทบทวนเร่ืองการอา่นสิ่งพิมพ์และเอกสารตา่ง ๆ รอบ ๆ  

    ตวั เชน่ ตารางเวลา โฆษณาสินค้า โฆษณาประชาสมัพนัธ์เร่ืองตา่ง ๆ  พยากรณ์อากาศ พยากรณ์ 

    โชคชะตา การอ่านจดหมาย บนัทกึข้อความ โทรเลข เป็นต้น  รายละเอียดและตวัอยา่งในหนว่ยท่ี 5 

    ล้วนเป็นประโยชน์ตอ่การอา่นภาษาองักฤษจากสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจําวนัแบบสากล ซึง่สามารถ 

    นําไปประยกุต์ใช้ได้ในชีวิตจริง 

  ตวัอยา่งคําถาม 

  1.  CMC  1802  or  ENG  2028 

   Fundamentals in Physics 

   Semester hours : 3 

   The above come from a _______________. 
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       a.  TV Guide 

       b.  Theater Guide 

       c.  Airline Timetable 

       d.  University Prospectus 

       e.  Mail-order Catalogue 

       คําถามข้อนีท้ดสอบวา่นกัศกึษาเข้าใจหรือไมว่า่ข้อความท่ีให้อา่นมาจากระเบียบ   

    การของมหาวิทยาลยั คําตอบท่ีถกูต้องคือ ข้อ d 

  2.  A letter will bring a surprise.  Romance is on the way.  Accept  

          responsibility. 

   The above comes from _______________. 

       a.  a horoscope 

       b.  a classified ad 

       c.  an advertisement for a product 

       d.  an advertisement for a holiday 

       e.  an advertisement for an event 

       คําถามนีห้ากนกัศกึษาอ่านเข้าใจก็จะทราบวา่เป็นข้อความท่ียกมาจากคําพยากรณ์ 

    โชคชะตา คําตอบท่ีถกูต้องคือข้อ a 

  3.  Staff are reminded to hand in their reports at the end of the week. 

        The above comes from a ______________. 

       a.  note 

       b.  message 

       c.  memorandum 

       d.  timetable 

       e.  program 

       คําถามนีย้กข้อความมาจากบนัทึกชว่ยจําท่ีใช้กนัในสํานกังาน ถ้านกัศกึษาอา่น 

    เข้าใจก็จะทราบวา่คําตอบคือข้อ c 

  4.  Which of the following comes from a message? 

       a.  If you think you know Spain, think again. 

       b.  I'm looking forward to seeing you and the family. 

       c.  Going to Samui tomorrow.  Wish you were here! 
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       d.  Report head office immediately. 

       e.  Jim called to ask if you want to go to the cinema. 

       คําถามนีท้ดสอบวา่นกัศกึษาเข้าใจความแตกตา่งและท่ีมาของข้อความตา่ง ๆ ท่ี 

ยกมาหรือไม ่และถ้าเข้าใจสํานวนท่ีใช้กบั message ก็จะทราบวา่คําตอบท่ีถกูต้องคือข้อ e 

  5.  Which of the following comes from a note? 

       a.  Explain ASAP why no orders 3 months. 

       b.  Arriving Saturday June 24,  12.05 Flight TG 915 

       c.  Please observe the no-smoking rule. 

       d.  Phone Fred at home before 6 p.m. 

       e.  There will be a club meeting at 5 p.m. on Friday. 

                                   Hope you can come. 

            คําถามข้อนีมี้จดุประสงค์เดียวกนักบัข้อ 4  และชีใ้ห้เห็นความแตกตา่งระหวา่ง 

note กบั message คําตอบคือข้อ e 

 

หนว่ยท่ี 7  การอา่นหนงัสือพิมพ์ 

  1.  การเตรียมตวั 

       ในการอา่นหนงัสือพิมพ์  นกัศกึษาควรศกึษาลกัษณะเฉพาะและสว่นประกอบของ 

หนงัสือพิมพ์  ซึง่จะชว่ยให้อา่นหนงัสือพิมพ์ได้เข้าใจมากขึน้  

       หนงัสือพิมพ์ประกอบด้วย ขา่ว บทบรรณาธิการ บทความทัว่ไป บทวิจารณ์ สารคดี 

คอลมัน์ประจํา เร่ืองท่ีนํามาเสนอมีทัง้ภายในและตา่งประเทศ 

      ในสว่นของลกัษณะทัว่ไปของหนงัสือพิมพ์ นกัศกึษาควรคํานงึถึงประเภทของ

หนงัสือ ภาษาหนงัสือพิมพ์ ลกัษณะทัว่ไปของขา่วในหนงัสือพิมพ์ และลกัษณะการเขียนคอลมัน์ตา่ง ๆ 

      นกัศกึษาต้องรู้จกัโครงสร้างขา่วดงันี ้  

      หวัขา่ว 

      ความนํา 

      เนือ้ขา่ว 

      ในโครงสร้างขา่วแตล่ะสว่น นกัศกึษาควรศกึษารูปแบบภาษาดงันี ้

      1.  หวัขา่ว 

           ♦ ศกึษารูปประโยคของหวัขา่ว 

    - full sentence 
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     - reduced sentence 

     ซึง่ต้องสงัเกตการใช้ noun phrase, verb phrase, punctuation marks 

            ♦ การใช้คํา  คําย่อ  คําสัน้และสะดวกใช้ 

      2.  ความนํา 

           ♦ ในสว่นของความนํา นกัศกึษาควรพิจารณา 

   1. ช่ือเมืองท่ีแถลงข่าว  หรือสถานท่ีเขียนขา่ว (city) 

   2.  ช่ือสํานกัขา่ว (News Agency) 

   3.  แหลง่ขา่ว (Source of news) 

   4.  คําหลกัหรือแกนของคํานํา (Core part) 

      3.  เนือ้ขา่ว 

           เนือ้ขา่วให้รายละเอียดปลีกย่อยท่ีผู้อา่นต้องการทราบมกัจะตอบคําถาม what,  

when,  where,  why,  how 

      ในสว่นบทความทัว่ไป บทบรรณาธิการ และบทวิจารณ์และสารคดี นกัศกึษาต้อง

สามารถจําแนกข้อเท็จจริงกบัความคิดเห็น ซึง่นกัศกึษาอาจสงัเกตข้อความท่ีเป็นความคดิเห็นได้จากคํา

หร◌ือสํานวนซึง่อาจถือเป็นสญัญาณได้ เชน่ 

      1.  คํากริยาแท้ think, believe, find, regard, consider 

      2.  สํานวน I think, in my opinion 

      3.  คําคณุศพัท์-กริยาวิเศษณ์บางคํา เชน่ easy, difficult, probably แตใ่นบางกรณี 

ผู้ เขียนอาจไมใ่ช้คําสํานวนแสดงความคิดเห็นออกมาตรง ๆ เชน่ ใช้คําวา่ probably 

      ในการพิจารณาแยกแยะข้อเท็จจริงและความคิดเห็น นกัศกึษาต้องใช้ประสบการณ์

และวิจารณญาณพิจารณาด้วย 

  2.  ลกัษณะข้อสอบ เป็นแบบปรนยั 5 ตวัเลือก 

       จะเป็นการนําขา่วทัง้ภายในและตา่งประเทศมาให้นกัศกึษาอา่น และตอบคําถาม 

ซึง่นกัศกึษาอาจใช้ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัขา่วนัน้ ๆ  (ซึง่มกัเป็นเร่ืองท่ีเดน่) มาทําความเข้าใจ ลกัษณะ 

คําถามท่ีอาจพบ เชน่ 

       (1)  From what city did the report come?  ถามเมืองท่ีแถลงขา่ว 

       (2)  What is the news agency that reported the news?  ถามสํานกัขา่ว 

       (3)  Who is the source of the news?  ถามแหลง่ขา่ว 

และอาจต้องตอบคําถาม what, when, where, why, how ในสว่นรายละเอียดของเนือ้ขา่ว 

       ในบางครัง้อาจนําบทความทัว่ไป บทวิจารณ์ หรือสารคดีมาให้อา่นและตอบ 

คําถามเก่ียวกบัความคดิเห็น ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเนือ้เร่ือง 



 12 

  3.  ตวัอยา่งข้อสอบ 

   Aircraft takes off on its own 

   (1)  Titusville (AP) -- A small plane apparently took off on its own,  

          leaving its pilot standing in astonishment on the runway. 

              (2)  The single-engine Cessna, last seen on Thursday heading toward 

          the Atlantic Ocean, was found about eight hours after its surprise

          departure from the Titusville-Cocoa Airport. 

   (3)  "It was located very close to the airport", said an air-traffic  

         controller who declined to give his name.  "It crashed."  

   (4)  The controller said no one was in the plane when it was  

          discovered in an unpopulated area. 

   (5)  A Brevard County Sheriff's spokesman said: "All that I have right  

         now is that the pilot apparently turned the prop and started the  

         plane.  And the plane took off and it gained altitude." 

   (6)  Vivian Elders of the Federal Aviation Administration said neither 

          the plane's lights nor its radio were on when it took off, making  

          its flight difficult to trace. 

      ตวัอยา่งคําถาม 

      1.  From what city did the news report come? 

           a.  Titusville 

           b.  AP 

           c.  Cessna 

           d.  Vivian Elders 

           e.  Brevard County 

           ในข้อนีถ้ามว่าขา่วมาจากเมืองอะไร หรือถามเมืองท่ีแถลงขา่วนัน่เอง 

ตามโครงสร้างของข่าว จะระบเุมืองท่ีแถลงขา่วก่อนแล้วตามด้วยสํานกัข่าว ในข้อนีจ้งึตอบข้อ a 

      2.  What happened to the aircraft? 

           a.  It was lost. 

           b.  It took off on its own. 

           c.  It exploded. 
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           d.  It had no pilot. 

           e.  It was located close to the airport. 

           ในข้อนีถ้ามว่าเกิดอะไรขึน้กบัเคร่ืองบนิตามหวัข้อข่าว และความนําซึง่เป็น 

ประโยครวมใจความสําคญัของขา่วบอกวา่เคร่ืองบนิออกบนิโดยตวัของมนัเอง จงึต้องตอบข้อ b 

     3.  Where was the single-engine Cessna found? 

          a.  nowhere 

          b.  far away from the airport 

          c.  in an unpopulated area 

          d.  in the Atlantic Ocean 

          e.  at the airport 

    ในข้อนีถ้ามวา่พบเคร่ืองบนิ (ช่ือ Cessna เป็นแบบ single-engine) ท่ีไหน  

ใน  paragraph 4 บอกว่าพบท่ี in an unpopulated area จงึตอบข้อ  c  สว่นใน  paragraph 3  บอกวา่ 

"It was located very close to the airport." ข้อ b จงึไมถ่กูต้อง           

      4. After its surprise departure, how long did it take before the plane could  

          be found? 

          a.  eight hours 

          b.  a week 

          c.  since Thursday 

          d.  right after the departure 

          e.  could not tell 

               ในข้อนีถ้ามว่าใช้เวลาเทา่ไรจงึจะพบเคร่ืองบนิลํานีห้ลงัจากท่ีมนับนิด้วย 

ตนเอง ใน paragraph ท่ี 2 บอกคําตอบไว้ตรง ๆ แล้ว จงึตอบข้อ a 

     5.  According to Vivian Elders of the Federal Aviation Administration, why  

          was it difficult to trace the flight of this aircraft? 

          a.  Because there was no pilot. 

          b.  Because they could neither see the plane's lights nor hear its radio. 

          c.  Because it was all broken. 

          d.  Because it was it the ocean. 

          e.  Because it was in an unpopulated area. 
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               ในข้อนี ้ถามวา่ตามความเห็นของ Vivian Elders of the Federal Aviation          

Administration ทําไมจงึค้นหาเคร่ืองบนิลํานีย้าก  คําตอบมีอยูช่ดัเจนใน paragraph ท่ี 6  จงึตอบข้อ b 

      

 หนว่ยท่ี 8  การอา่นเก่ียวกบัเร่ืองบคุคล 

  1.  การเตรียมตวั 

       การอา่นเร่ืองชีวประวตัยิ่อของบคุคล ควรตัง้คําถามเก่ียวกบัเจ้าของประวตัก่ิอนอ่าน 

เพ่ือจะได้ข้อมลูตามต้องการและเร็วขึน้ เร่ืองชีวประวตัยิ่อของบคุคลมกัจะเขียนโดยยึดเวลาท่ีเกิด

เหตกุารณ์ตา่ง ๆ  ในชีวิต เพ่ือให้ผู้อ่านติดตามอ่านเร่ืองตา่ง ๆ ได้ง่าย หากผู้อา่นต้องการข้อมลูเฉพาะ  

ผู้อา่นอาจใช้วิธีอ่านแบบ scanning โดยไมส่นใจข้อความท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัข้อมลูท่ีต้องการ 

       ในการติดตามเร่ืองราว นกัศกึษาอาจสงัเกตประเดน็ตา่ง ๆ  ดงันี ้

       1.  ตัง้คําถามลว่งหน้า โดยใช้คําถาม What, When, Where, Why, How 

       2.  สงัเกต  Time expressions บอกเวลาท่ีเกิดเหตกุารณ์ตา่ง ๆ เช่น  in 1980, 

             last year 

       3.  สงัเกตรูปประโยคตา่ง ๆ เชน่ complex sentence ท่ีมีคําหรือข้อความขยาย เช่น 

            Her first book, East wind,  West wind did not make much of a stir.  

       4.  สงัเกตคําอ้างถึง เชน่ he, she, it  วา่อ้างถึงอะไร หรือใคร 

       5.  เดาข้อความหรือเร่ืองราวลว่งหน้า โดยสงัเกตประโยคท่ีมี 2 ข้อความ ในประโยค 

            เดียวกนัและข้อความของ 2 ประโยคนัน้ตอ่เน่ืองกนั โดยสงัเกต discourse  

            markers ในประโยคเดียวกนั เชน่ not only… but also, although 

       6.  สงัเกตตวัเช่ือมระหวา่งประโยค เชน่ instead 

  2.  ลกัษณะข้อสอบ 

       จะเป็นการนําชีวประวตัขิองบคุคลโดยยอ่มาให้นกัศกึษาอา่นและถามเก่ียวกบั 

เนือ้เร่ืองซึง่นกัศกึษาสามารถใช้หลกัการอา่นทัว่ไปและหลกัการอา่นท่ีเน้นในหน่วยนีม้าชว่ยทําความ 

เข้าใจ คําถามสว่นใหญ่จะถามในรายละเอียดของเนือ้เร่ือง เชน่ คําถาม What/When/Where/Why/ 

How/Who/Whom และอาจถามความหมายของคําศพัท์บ้าง 

  3.  ตวัอยา่งข้อสอบ 

       Physics today is based on two great theories -- relativity and quantum.  In a 

single year, Albert Einstein founded one of these theories, relativity, and made a profoundly 

important contribution to the other, quantum.  Though Einstein is now widely recognized as a 

brilliant genius and a revolutionary scientific thinker, it was not always so.  In fact at both the 

elementary and secondary schools he attended, his teachers thought him stupid.  He did 
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poorly in most of his subjects, especially languages, which he found difficult.  He also 

disliked the strict discipline of school and hated to memorize material simply to repeat it later 

at the teacher's order.  He was shy and somewhat hostile. 

  1.  What theory did Einstein found? 

       a.  relativity 

       b.  quantum 

       c.  elementary 

       d.  secondary 

       e.  physics 

            ในข้อนีถ้ามวา่ Einstein สร้างทฤษฎีอะไร ในบรรทดัท่ี 3 เขียนวา่ Albert 

Einstein founded one of these theories, relativity,… เป็นการใช้ relative clause ขยายความวา่ 

one of these theories คือ relativity นัน่เอง  ในข้อนีจ้งึตอบข้อ a 

            อนึง่  ในการอ่าน นกัศกึษาสามารถนําความรู้ทัว่ไปของตนเองทางวิทยาศาสตร์ 

และความรู้เก่ียวกบัไอน์สไตน์มาชว่ยทําความเข้าใจเนือ้เร่ืองได้ 

  2.  What does "revolutionary" (line 4) in this paragraph mean? 

       a.  genius 

       b.  brilliant 

       c.  important 

       d.  completely new and different 

       e.  secondary 

            ในข้อนีถ้ามหมายความวา่ revolutionary ซึง่ความหมายตรงตวัหมายถึงการ 

ปฏิวตั ิตามข้อความแวดล้อมจะหมายถึง "ก้าวหน้า"  หรือ  "ท่ีลํา้ยคุ"  ในข้อนีจ้งึตอบข้อ d 

  3.  What does "which" (line 6) refer to? 

       a.  subjects 

       b.  languages 

       c.  especially 

       d.  found 

       e.  difficult 

            ในข้อนีถ้ามวา่ คํา pronoun which อ้างถึงอะไร  ในบรรทดัท่ี 8 อ้างถึง      

languages คํา pronoun ใน relative clause มกัจะอยูต่ิดกบัคําท่ีมนัขยาย 
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  4.  What does "it" (line 7) refer to? 

       a.  material 

       b.  teacher 

       c.  order 

       d.  school 

       e.  discipline 

            ในข้อนีถ้ามวา่ คํา pronoun it อ้างถึงอะไร  จากข้อความบอกวา่……and 

hated to memorize material simply to repeat it … it หมายถึง material ตอบข้อ a 

  5.  What is not correct about Einstein, according to the passage? 

       a.  He was not good at languages. 

       b.  He did poorly in most subjects. 

       c.  He did not like strict discipline of school. 

       d.  He was somewhat hostile. 

       e.  He founded quantum theory. 

            ในข้อนีถ้ามวา่ข้อใดกลา่วถึง Einstein ไมถ่กูต้อง ซึ่งคําถามลกัษณะนีน้กัศกึษา

ต้องประมวลความจากทัง้ passage แล้วมาตอบ  คําถามข้อนีถ้ามตรงไปตรงมา ข้อมลูมีอยูแ่ล้วใน

บรรทดัท่ี 6-8  บางข้อนกัศกึษาต้องรู้คําศพัท์ เชน่ บอกว่า He also disliked… คําวา่ dislike หมายถึง

does not like นัน่เอง  บางครัง้ในคําถามก็ไมไ่ด้ใช้คําศพัท์เดมิทกุคํา นกัศกึษาต้องคิดสรุปความและ

ตีความบ้าง ข้อนีต้อบข้อ e  เพราะใน passage บอกวา่ …and made a profoundly important 

contribution to the other, quantum คือมีส่วนชว่ยพฒันาทฤษฎีควอนทมั ไมไ่ด้บอกวา่เป็นผู้คิดขึน้ 

 

หนว่ยท่ี 9  การอา่นประวตับิคุคลและสถานท่ี 

  1.  การเตรียมตวั 

       ในหนว่ยนีจ้ะเน้นเร่ืองการอา่นเร่ืองราวเก่ียวกบัสถานท่ี (เร่ืองประวตัิบคุคลจะรวม

กบัหนว่ยท่ี 8)  ให้นกัศกึษาสงัเกตสํานวนภาษาท่ีจะชว่ยในการอ่านเพ่ือทําความเข้าใจเนือ้เร่ือง เชน่ 

        1. คําเช่ือมความ แสดงความตอ่เน่ืองของเนือ้เร่ือง 

              - คล้อยตามกนั and 

   - แย้งกนั  but, or, though, although 

   - แสดงจดุประสงค์ so that 
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        2. การดําเนินเร่ืองตามลําดบัเวลา การใช้ then, later, eventually, finally 

         3. การขยายความโดยใช้ relative clause 

        4. เคร่ืองหมาย dash (--) 

        5. การเดาความหมายของศพัท์ 

  2.  ลกัษณะข้อสอบ 

       จะเป็นการนําเร่ืองราวเก่ียวกบัสถานท่ีนา่สนใจตา่ง ๆ หรือสถานท่ีท่องเท่ียว ซึง่เป็น

ท่ีรู้จกัทัว่ไปมาให้อา่น ซึง่นกัศกึษาสามารถใช้ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัสถานท่ีนัน้ ๆ  ใช้หลกัการอา่นทัว่ไป

หรือหลกัการอา่นท่ีเน้นในหน่วยนีม้าชว่ยทําความเข้าใจเนือ้เร่ือง ลกัษณะคําถาม ความหมายของศพัท์

และสํานวน คําอ้างถึง (pronoun reference) และคําถามเก่ียวกบัรายละเอียดในเนือ้เร่ือง โดยใช้คําถาม 

What, When, Where, Why, How, Who, Whom, Whose 

  3.  ตวัอยา่งข้อสอบ 

       Most people are familiar with Hawaii -- the beautiful fiftieth American state 

situated in the middle of the Pacific Ocean.  They know it as the land of moonlit beaches, 

stately palms, and swaying huladancers.  But they may not know too much about the people, 

their lifestyle, and living conditions generally.  In the first place, Hawaii is not a single island 

but rather eight islands, with more than 80 percent of the population living on a single island, 

Oahu.  This is the island on which Honolulu, the capital, is located. 

       The people come from a wide variety of ethnic and cultural backgrounds, 

but the high rate of intermarriage between individuals of different groups tends to merge or 

fuse different races.  Thus many children born in Hawaii today have mixed ancestry -- 

perhaps Japanese and Chinese, or Korean and Caucasian, or Hawaiian, Japanese, and 

Filipino, to name  just a few possibilities.  The native Hawaiians -- a Polynesian people -- 

now number only about one percent of the population, and the two largest ethnic groups are 

the Caucasians (27 percent) and the Japanese (26 percent). 

  1.  What does "it" (line 2) refer to? 

       a.  Pacific Ocean 

       b.  American 

       c.  State 

       d.  Hawaii 

       e.  land 
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       ในข้อนีถ้ามวา่ pronoun it อ้างถึงอะไร คําตอบคือข้อ d วา่คนรู้จกั Hawaii as the 

land of moonlit beaches… 

  2.  What does "this" (line 6) refer to? 

       a.  Oahu 

       b.  Honolulu 

       c.  the capital 

       d.  island 

       e.  population 

       ในข้อนีถ้ามวา่ this  หมายถึงอะไร คําตอบคือ Oahu ซึง่เป็นเกาะท่ี เมืองหลวง 

Honolulu ตัง้อยู ่

  3.  What does "merge" (line 8) mean? 

       a.  fuse 

       b.  different 

       c.  rate 

       d.  variety 

       e.  born 

       ในข้อนีถ้ามวา่ คําวา่ "merge"  หมายความวา่อยา่งไร นกัศกึษาสามารถใช้ การเดา

ความหมายของศพัท์ได้จากการสงัเกตวา่  … merge or fuse the different races… ดงันัน้ merge  

จงึหมายถึง fuse นัน่เอง 

  4.  What race do most native Hawaiians belong to? 

       a.  Polynesian 

       b.  Native American 

       c.  Caucasian 

       d.  Japanese 

       e.  Chinese 

       ในข้อนีถ้ามวา่ ชนพืน้เมืองฮาวายสืบเชือ้สายมาจากเผ่าพนัธุ์ใด จาก ย่อหน้าท่ี 2 

บรรทดัท่ี 11 บอกว่า The native Hawaiians -- a Polynesian people -- now number…. ให้นกัศกึษา

สงัเกตเคร่ืองหมาย dash (--) ซึง่เป็นการขยายความสิ่งท่ีนํามาข้างหน้า วา่ native Hawaiians ก็คือ 

Polynesian people หรือชาว Polynesian นัน่เอง 
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  5.  Which are the two largest ethnic groups in Hawaii? 

       a.  Polynesian and Japanese 

       b.  Caucasian and Japanese 

       c.  Caucasian and Korean 

       d.  Filipino and Japanese 

       e.  Chinese and Caucasian 

       ในข้อนีถ้ามวา่ชนชาติกลุ่มใดเป็นสองกลุม่ท่ีใหญ่ท่ีสดุ คําตอบชดัเจนอยูใ่นประโยค

สดุท้ายวา่ and the two largest ethnic groups are … ตอบข้อ b 

 

หนว่ยท่ี 10  การอา่นเร่ืองการกีฬา 

  1.  การเตรียมตวั 

       นกัศกึษาควรเตรียมการอ่านข้อความบรรยายให้เหตผุลสนบัสนนุ และการอา่น

ข้อความแสดงความคดิเห็นและคําแนะนํา โดยเน้นท่ีใจความสําคญัของเร่ือง ความหมายของคําศพัท์ 

ความหมายของคําอ้างถึงและรายละเอียดของเนือ้เร่ือง 

 

หนว่ยท่ี 11  การอา่นเร่ืองการการผจญภยั 

  1.  การเตรียมตวั 

       นกัศกึษาควรเตรียมการอ่านเก่ียวกบัประวตัคิวามเป็นมา ข้อเท็จจริงและความ

คดิเห็นของผู้ เขียนและการอ่านข้อเขียนก่ึงวิชาการ วิธีการส่ือความคิดของเร่ืองท่ีอ่านในหนว่ยนีคื้อ การ

บรรยายเหตกุารณ์ตามลําดบัเวลา การเปรียบเทียบ การยกเหตผุล และการอธิบายขยายความโดย 

การให้นิยามหรือตวัอย่าง  จดุท่ีเน้นของหนว่ยนีคื้อ ใจความสําคญัของเร่ือง ความหมายของคําศพัท์ 

ความหมายของคําอ้างถึง และรายละเอียดของเนือ้เร่ือง 

 

หนว่ยท่ี 12  การส่ือความหมายระหวา่งชนตา่งวฒันธรรม 

  1.  การเตรียมตวั 

       นกัศกึษาควรเตรียมการอ่านเก่ียวกบัการส่ือความหมายด้วยอวจนะภาษา ความ

แตกตา่งในการใช้ภาษาและแนวนิยมท่ีแตกตา่งกนั เร่ือง discourse markers ท่ีทําหน้าท่ีตา่ง ๆ ใน

ประโยค เชน่ แสดงการเปรียบเทียบ แสดงการยกตวัอย่าง อธิบายขยายความ เช่ือมความคล้อยตามกนั

และขดัแย้งกนั และควรทบทวนเร่ืองของการหาความหมายจากบริบทหรือข้อความใกล้เคียงและการหา

ความหมายจากคําอ้างถึง 
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ลกัษณะของข้อสอบของหนว่ยท่ี 10-12 

  กําหนดเนือ้เร่ืองสัน้ ๆ ให้อ่านจํานวน 2-3 เร่ือง เก่ียวกบัการกีฬา การผจญภยั และการ

ส่ือความหมายระหวา่งชนตา่งวฒันธรรม พร้อมทัง้ให้ตอบคําถามแบบให้เลือกตอบ 5 ตวัเลือก ตาม

ประเดน็ท่ีกําหนดไว้ในวตัถปุระสงค์ของหนว่ย จํานวนประมาณ 20 ข้อ 

ตวัอยา่งเนือ้เร่ืองท่ีกําหนดให้อา่นและประเดน็คําถามพร้อมเฉลยคําตอบและคําอธิบาย    

 

The  Warm – Up 
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   "I don't need to do a warm-up." 

   "Warm-ups are boring." 

   "I don't want to waste my energy." 

 

5 

 

 

 

 

10 

      Statements like these are heard in every sport and usually come from 

the inexperienced.   A warm-up should be beneficial and, like warming up  

a car, should get the oil moving in the parts.  It should be the first thing 

one does after changing into workout clothes.  A correctly instructed 

warm-up should inspire the laziest gymnast and create a feeling of well-

being and confidence.  It should also be interesting and fun.  This is the 

time to use all of the body, to encourage mobility and flexibility. 

 

 

 

 

15 

      As with any physical activity, preparation is of great importance, 

providing both a physical and mental stimulus.  The warm-up in sports 

acrobatics must awaken the zest for maximum effort in the workout and 

should be continuous, without long pauses.  Ideally it should peak just 

before the end and the adrenalin should be flowing.      

       Length and format of the warm-up should be adjusted according  

to the mood of the class.  Sports acrobatics requires a lot more attention  

to the individual than do most team sports.  The warm-up, for individual  

or class, should last about twenty minutes. 

20       The ideal class size per coach is twelve to fifteen students.  The  

coach should call the students together and, after a brief on the objectives 

of the lesson, lead the class into the warm-up.  Music can energize the 

laziest and a good 4/4 time beat should be introduced as soon as possible. 

        The same principles apply if it is an individual warm-up -- be 

organized! 

  1.  The passage is mainly about _________________. 

       a.  how to become a successful athlete 

       b.  the reason why one should wear workout clothes while doing a warm-up 

       c.  the ideal class size per coach 

       d.  the organizations which offer sports acrobatics lessons 

       e.  the benefits of the warm-up and how to do it effectively 
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       คําถามข้อนีเ้ป็นการถามใจความสําคญัของเร่ือง คําตอบของข้อนีคื้อข้อ e คือเร่ืองท่ี

อา่นมีใจความหลกัเก่ียวกบัประโยชน์ของการอุน่เคร่ืองก่อนการออกกําลงักายและวิธีการอุน่เคร่ืองก่อน

การออกกําลงักายให้ได้ผลดี 

  2.  If you inspire someone, you _________________. 

       a.  compete with him/her 

       b.  make an agreement with him/her 

       c.  urge him/her on to great efforts 

       d.  train him/her to do as you want 

       e.  ask him/her to take part in your project 

       คําถามข้อนีเ้ป็นการทดสอบความเข้าใจความหมายของคําศพัท์ท่ีพบในเนือ้เร่ือง 

คําตอบของข้อนีคื้อข้อ c  กลา่วคือ คํากริยา inspire หมายความวา่ กระตุ้นหรือก่อให้เกิด 

  3.  The synonym of the word "last" (line 19) is "_________________". 

       a.  end 

       b.  take 

       c.  possess 

       d.  concern 

       e.  mean 

       คําถามข้อนีเ้ป็นการทดสอบความเข้าใจความหมายของคําศพัท์ท่ีพบในเนือ้เร่ือง 

เป็นการกําหนดให้หาคําท่ีมีความหมายเหมือน (synonym) กบัคําท่ีกําหนดให้  ในท่ีนีคํ้าวา่ last 

หมายความวา่ กินเวลา จงึมีความหมายเหมือนกบัคําว่า take  ดงันัน้คําตอบท่ีถกูต้องคือข้อ b 

       การกําหนดให้หาคําท่ีมีความหมายเหมือนบางครัง้อาจไมไ่ด้ใช้คําวา่ synonym แต่

อาจใช้รูปประโยคคําถามดงัตอ่ไปนีคื้อ 

       - Which of the following has the same meaning as "last" (line 19)? 

       - The word that has the same meaning as "last" (line 19) is "_________". 

       นอกจากการทดสอบเก่ียวกบัคําท่ีมีความหมายเหมือนแล้ว อาจเป็นการทดสอบ

เก่ียวกบัคําท่ีมีความหมายตรงกนัข้าม (antonym) กบัคําท่ีกําหนดให้ ตวัอยา่งประโยคคําถามท่ีใช้อาจมี 

ดงันี ้
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       - The antonym of the word "___________"  (line____) is "___________". 

       - Which of the following has the opposite meaning of "________" (line____)? 

       - The word that has the opposite meaning of "_________"  (line___) is  

          "________". 

  4.  The word "it" (line 6) refers to  "_________________". 

       a.  warm-up 

       b.  oil 

       c.  sport 

       d.  the inexperienced 

       e.  energy 

       คําถามข้อนีเ้ป็นการทดสอบความเข้าใจเร่ืองความหมายของคําอ้างถึง  ในท่ีนี ้It 

เป็นสรรพนามท่ีใช้แทน warm-up ซึง่ได้รับการกลา่วถึงมาแล้วในประโยคท่ีนํามาก่อน  ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการ

หลีกเล่ียงการใช้คําซํา้ซ้อน คําตอบของข้อนีจ้งึเป็นข้อ a 

       ในการอา่นเนือ้เร่ือง นกัศกึษาจําเป็นต้องเข้าใจความหมายของคําอ้างถึงตา่ง ๆ  ไม่

วา่จะเป็นคําสรรพนาม บคุคล (he, she, it, they, one, etc.) คําสรรพนามชีเ้ฉพาะ (this, that, these, 

those, etc.) คําสรรพนามจําพวก relative pronoun (that, which, who, whom, whose, etc.) เป็นต้น 

  5.  According to the passage, which of the following is not one of the main 

aims of the warm-up? 

       a.  To inspire the laziest gymnasts. 

       b.  To create a feeling of well-being and confidence. 

       c.  To encourage mobility and flexibility. 

       d.  To be interesting and fun. 

       e.  To be chosen as a professional athlete. 

       คําถามข้อนีเ้ป็นการทดสอบความเข้าใจเก่ียวกบัรายละเอียดของเนือ้เร่ืองท่ีอ่านใน

ประเดน็ของจดุประสงค์ของการอุน่เคร่ืองก่อนการออกกําลงักาย  ลกัษณะคําถามเป็นในทํานองวา่ข้อใด

ไมใ่ชจ่ดุประสงค์หลกัของการอุน่เคร่ืองก่อนการออกกําลงักาย  คําตอบท่ีถกูต้องคือข้อ a  เพราะในเนือ้

เร่ืองไมไ่ด้มีการกลา่วถึงวา่ จดุประสงค์หลกัของการอุน่เคร่ืองก่อนออกกําลงักายประการหนึง่คือ เพ่ือให้

ได้รับเลือกเป็นนกักีฬาอาชีพ 
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หนว่ยท่ี 13  การอา่นเพ่ือจดุมุง่หมายทางวิชาการ : วิทยาศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ 

  1.  การเตรียมตวั 

       นกัศกึษาจะต้องเตรียมตวัในเร่ืองตอ่ไปนี ้

        1. การอา่นกราฟ หรือตาราง 

        2. การอา่นเร่ืองทางวิทยาศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมกัจะมีตวัเลข และสถิติ 

            เข้ามาเก่ียวข้อง 

         3. การคิดคํานวณแบบง่าย ๆ เชน่ การคิดเปอร์เซ็นต์ เป็นต้น 

        4. การตอบคําถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอา่น 

        5. การตอบคําถามเก่ียวกบัความหมายของศพัท์ ซึง่ตามปกตจิะเดาได้จากปริบท 

        6. การตอบคําถามเก่ียวกบัคําท่ีใช้อ้างถึงสิ่งท่ีกลา่วมาแล้ว 

        7. การสรุปหรือการตีความโดยอาศยัข้อมลูจากเร่ืองท่ีอา่นหรือจากกราฟท่ีอา่น 

  2.  ลกัษณะข้อสอบ 

       เป็นแบบปรนยั 5 ตวัเลือก 

  3.  ตวัอยา่งข้อสอบ 

ตวัอยา่งท่ี 1 (โปรดพลิก) 
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Read the graph and then choose the best alternative for each item. 

 

 

  1.  Figure 10.4 shows ___________________. 

       a.  heart disease in the world 

       b.  U.S. Bureau of the Census 

       c.  rate per 100,000 population 

       d.  death rates from heart disease 

       e.  males and females in U.S.A. 

   2.  The chart shows the statistics in ______________. 

       a.  Thailand 

       b.  U.S.A. 

       c.  England 

       d.  Canada 

       e.  Japan 
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  3.  In 1960 about ____________ females out of 100,000 died of the heart  

       disease. 

       a.  100 

       b.  200 

       c.  300 

       d.  400 

       e.  500 

  4.  The rate of males dying from heart disease is _________ that of females. 

       a.  lower than 

       b.  higher than 

       c.  about the same as 

       d.  much lower than 

       e.  slightly higher than 

  5.  The rate of female deaths _________ throughout the eighteen years. 

       a.  increases drastically 

       b.  decreases drastically 

       c.  remains almost the same 

       d.  is higher than that of male deaths 

       e.  is slightly lower than that of male deaths 

จากตวัอย่าง  นกัศกึษาจะเห็นวา่สิ่งท่ีให้อ่านคือกราฟแบบแทง่ 

         คําถามข้อ 1 ทดสอบวา่นกัศกึษาทราบหรือไมว่า่กราฟท่ีกําหนดให้นัน้เป็นกราฟ 

    เก่ียวกบัอะไร สว่นข้อ 2 ทดสอบว่านกัศกึษาทราบหรือไมว่า่กราฟนัน้ 

    แสดงสถิติของประเทศใด 

    ในการตอบคําถามประเภทนี ้นกัศกึษาจะต้องอา่นคําอธิบายท่ีมากบั 

    กราฟอย่างละเอียด 

         คําถามข้อ 2-5 ทดสอบวา่นกัศกึษาอา่นกราฟได้เข้าใจหรือไม ่ในเร่ืองการอา่นกราฟนี ้

    นกัศกึษาจะศกึษาได้จากเร่ืองท่ี 13.1.1 ในเอกสารการสอน 

         คําตอบของข้อ 1 คือ ข้อ d เพราะเป็นกราฟเก่ียวกบัสถิตกิารเสียชีวิตด้วยโรคหวัใจ  

         สําหรับข้อ 2 คําตอบคือ ข้อ b  เพราะกราฟมีแหลง่ท่ีมาจากสหรัฐอเมริกา  ข้อ 3 คําตอบ 

         คือข้อ  c  โดยดจูากแท่งกราฟของปี ค.ศ.1960 ข้อ 4  คําตอบคือข้อ b โดยดจูากแทง่กราฟ 
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         ท่ีใช้แทนจํานวนเพศหญิงซึง่ไมไ่ด้แสดงความแตกตา่งกนัมากนกั จากปี ค.ศ.1960 ถึง 

         ปี ค.ศ.1978 

ตวัอยา่งท่ี 2 

  Read the passage and then choose the best alternative for each item. 

  An important cause of difference in male and female wages is marital status 

and age.  Twenty-five year old women who have never married have average hourly earnings 

that are 86 percent  of those of the male, while those who are married with the spouse 

present have only 80 percent.  As they grow older, the earnings of married women decrease 

but those of unmarried women remain relatively constant.  By the age of sixty, married women 

receive only about 58 percent whereas unmarried women receive 78 percent. 

1.  According to the passage, what causes the difference in male female wages. 

  a.  age and social status 

  b.  marriage and spouse 

  c.  spouse and age 

  d.  marital status and age 

  e.  marital status and social status 

2.  If a man earns 10 dollars an hour, how much will a twenty-five year old unmarried woman 

     earn?  

  a.  5.8 dollars 

  b.  7.8 dollars 

  c.  8.0 dollars 

  d.  8.6 dollars 

  e.  10 dollars 

3.  As a married woman grows older, her earnings _______________. 

  a.  increase 

  b.  decrease 

  c.  stay the same 

  d.  match those of unmarried women 

  e.  are as much as those of men 
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4.  If a man earns 10 dollars an hour, how much will a sixty-year-old unmarried woman 

     earn?  

  a.  5.8 dollars 

  b.  7.8 dollars 

  c.  8.0 dollars 

  d.  8.6 dollars 

  e.  10 dollars 

5.  Who earns the least money? 

  a.  men 

  b.  married women 

  c.  unmarried women 

  d.  older married women 

  e.  older unmarried women 

คําถามข้อ 1 ทดสอบวา่นกัศกึษาทราบหรือไมว่า่เร่ืองท่ีอา่นเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร คําตอบคือข้อ d 

คําถามข้อ 2 ทดสอบวา่นกัศกึษาอา่นยอ่หน้าได้เข้าใจหรือไม ่จากยอ่หน้าท่ีอา่น ผู้หญิงท่ีเป็นโสด 

  มีรายได้ตอ่ชัว่โมงคดิเป็น 86 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ชาย  ฉะนัน้ถ้าผู้ชายมีรายได้ชัว่โมงละ 

  10 ดอลลาร์ ผู้หญิงท่ีเป็นโสดจะมีรายได้ชัว่โมงละ 8.6 ดอลลาร์ คําตอบคือข้อ d 

คําถามข้อ 3 ทดสอบความเข้าใจเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอา่น คําวา่ "they" ใบบรรทดัท่ี 4 หมายถึง ผู้หญิงท่ี 

  แตง่งานแล้ว เราจงึตอบได้ว่าเม่ือผู้หญิงท่ีแตง่งานแล้วมีอายมุากขึน้ รายได้ก็จะลดลง 

  คําตอบคือข้อ b 

คําถามข้อ 4 มีลกัษณะเชน่เดียวกบัคําถามข้อ 2 คําตอบคือข้อ b 

คําถามข้อ 5 ถึงแม้วา่เร่ืองท่ีอา่นจะไมไ่ด้ระบตุรง ๆ วา่ใครมีรายได้น้อยท่ีสดุ แตจ่ากตวัเลขเก่ียวกบั 

  รายได้ เราก็สรุปได้วา่คนท่ีมีรายได้น้อยท่ีสดุคือ หญิงท่ีแตง่งานแล้วท่ีมีอายมุากขึน้  

  ซึง่มีรายได้ตอ่ชัว่โมงเพียง 58 เปอร์เซ็นต์ ของรายได้ของผู้ชาย คําตอบคือข้อ d 
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หนว่ยท่ี 14  การอา่นเพ่ือจดุมุง่หมายทางวิชาการ: สงัคมศาสตร์ 

  1.  การเตรียมตวั 

       นกัศกึษาจะต้องเตรียมตวัในเร่ืองตอ่ไปนี ้

        1. การอา่นบทความทางด้านสนเทศศาสตร์ ทางด้านภมูิศาสตร์ หรือทางด้าน 

            ประวตัิศาสตร์ 

        2. การอา่นคําถามความเข้าใจเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอา่น 

         3. การตอบคําถามเก่ียวกบั topic ของยอ่หน้า 

        4. การตอบคําถามเก่ียวกบั main idea ของย่อหน้า 

        5. การตอบคําถามเก่ียวกบัความหมายของศพัท์ ซึง่ตามปกตจิะเดาได้จากปริบท 

        7. การตอบคําถามท่ีเก่ียวกบัการสรุปความหรือตีความ 

  2.  ลกัษณะข้อสอบ 

       เป็นแบบปรนยั 5 ตวัเลือก 

  3.  ตวัอยา่งข้อสอบ 

       

  Read the passage and then choose the best alternative for each item. 

  An abstract is defined as an abbreviated, accurate representation of an 

original document without added interpretation or criticism.  It condenses the primary 

or original scientific literature to one tenth or one twentieth of the number of words; for 

instance, a 2000-word article is typically condensed to about 100 to 200 words.  It is this 

reduction in size that is the essence of the abstract.  However, no definition is able to capture 

the nuance of the term or to provide a good picture of an abstract.  To understand better  

the broad meaning of the term, students find it necessary to consider the various purposes 

that the abstract serves.  Basically, the abstract is designed to facilitate communication and 

the transfer of knowledge, because it enables the users to cover a large amount of 

information quickly and easily. 
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1.  The topic of the paragraph is ___________________. 

  a.  interpretation 

  b.  abbreviation 

  c.  representation 

  d.  abstract 

  e.  document 

2.  The main idea of the paragraph is expressed in the ___________________ sentence. 

  a.  first 

  b.  second 

  c.  third 

  d.  fourth 

  e.  last 

3.  The word "primary" (line 2) ___________________. 

  a.  documentary 

  b.  secondary 

  c.  original 

  d.  scientific 

  e.  accurate 

4.  The word "it" (line 9) refers to the ___________________. 

  a.  knowledge 

  b.  transfer 

  c.  facility 

  d.  design 

  e.  abstract 

5.  The word "condenses" (line 2) means ___________________. 

  a.  lengthens 

  b.  shortens 

  c.  expands 

  d.  changes 

  e.  elaborates 



 31 

6.  What is the most important characteristic of an abstract? 

  a.  The added interpretation 

  b.  The added criticism 

  c.  The reduction in size 

  d.  Its definition 

  e.  Its purposes 

7.  Based on the passage, we can conclude that abstracts are ___________. 

  a.  easy to write 

  b.  written by librarians 

  c.  used widely 

  d.  very useful 

  e.  difficult to understand 

จากตวัอย่าง นกัศกึษาจะเห็นว่าเร่ืองท่ีให้อา่นเป็นสว่นหนึง่ของบทความทางด้านสนเทศศาสตร์ 

  ซึง่เป็นแขนงหนึง่ของสงัคมศาสตร์ 

  คําถามข้อ 1 ทดสอบความเข้าใจเก่ียวกบัการนํา topic ของยอ่หน้า   topic 

    ก็คือหวัข้อเร่ืองนัน่เอง ซึง่คําตอบคือข้อ d 

  คําถามข้อ 2 ทดสอบวา่นกัศกึษาระบไุด้หรือไมว่า่ main idea หรือ ใจความหลกั 

    ของยอ่หน้าอยูใ่นประโยคใดของยอ่หน้า คําตอบคือข้อ a 

  คําถามข้อ 3 ทดสอบวา่นกัศกึษาสามารถเดาความหมายของศพัท์จากบริบท  

    ได้หรือไม ่ในท่ีนีมี้คําวา่ or เป็นตวัแนะให้ทราบว่า primary ก็คือ 

    original นัน่เอง  คําตอบคือข้อ c 

  คําถามข้อ 4 ทดสอบวา่นกัศกึษาทราบหรือไมว่า่คําสรรพนามท่ีกําหนดให้นัน้ 

    อ้างถึงคําใดในยอ่หน้า คําตอบคือข้อ e 

  คําถามข้อ 5 ทดสอบวา่นกัศกึษาสามารถเดาความหมายของศพัท์จากบริบท 

    ได้หรือไม ่ข้อความท่ีอยูใ่กล้เคียงบอกให้ทราบวา่ condenses  

    มีความหมายวา่ ทําให้สัน้ลง หรือ shortens นัน่เอง คําตอบคือข้อ b 

  คําถามข้อ 6 ทดสอบความเข้าใจเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอา่น ในท่ีนีต้้องการทดสอบว่า 

    นกัศกึษาทราบหรือไมว่า่อะไรเป็นคณุสมบตัิท่ีสําคญัท่ีสดุของ  

    abstract คําวา่ essence ในบรรทดัท่ี 5 ในเร่ืองท่ีอ่านก็คือ the most 

    important characteristic นัน่เอง คําตอบคือข้อ c 
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  คําถามข้อ 7 ทดสอบวา่เม่ืออ่านย่อหน้าทางวิชาการแล้ว นกัศกึษาสามารถสรุป 

    ความหรือตีความได้หรือไม ่ถึงแม้วา่ผู้ เขียนจะไมไ่ด้กลา่วตรง ๆ ว่า 

    abstract มีประโยชน์มาก แตเ่ม่ือผู้อ่านอ่านย่อหน้าจบแล้ว ก็ควรจะ 

    สรุปได้เอง คําตอบคือข้อ d  

หนว่ยท่ี 15  การอา่นวรรณกรรม 

  1.  การเตรียมตวั 

       นกัศกึษาจะต้องเตรียมตวัในเร่ืองตอ่ไปนี ้

        1. การอา่นเร่ืองสัน้ท่ีตดัตอนมา หรือการอา่นเร่ืองสัน้แฝงคต ิเชน่ นิทานอีสป 

        2. การตอบคําถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอา่น 

         3. การตอบคําถามเก่ียวกบัความหมายของศพัท์ ซึง่ตามปกตจิะเดาได้จากบริบท 

        4. การตอบคําถามเก่ียวกบัคําท่ีใช้อ้างถึงสิ่งท่ีกลา่วมาแล้ว 

        5. การระบวุ่าข้อความใดไมเ่ป็นความจริงตามเร่ืองท่ีอา่น 

        7. การตอบคําถามเก่ียวกบัคตสิอนใจท่ีได้จากการอา่นนิทานคตสิอนใจ ในการ 

            ตอบคําถามประเภทนี ้นกัศกึษาจะต้องคดิพิจารณาเสียก่อนวา่นิทานเร่ืองนัน้ ๆ 

            แฝงคตอิะไรไว้ 

  2.  ลกัษณะข้อสอบ 

       เป็นแบบปรนยั 5 ตวัเลือก 

  3.  ตวัอยา่งข้อสอบ        

  Read the story and then choose the best alternative for each item. 

  The Wind and the Sun once fell into an argument about who was the stronger, 

and so they decided to put the mater to the test.  They saw a traveller coming down the road, 

and the Sun said,  "The one who can make that man take off his cloak faster will be judged 

the stronger.  Suppose you try first." 

  So the Wind began to blow as hard as he could upon the traveller, making 

his cloak whirl wildly about him.  But the harder the Wind blew, the more closely the man 

wrapped his cloak around him.  The Wind finally had to give up in defeat. 

  Now it was the Sun's turn.  The Sun came out, began to smile on the traveller, 

and to shine brilliantly.  At first the man loosened this cloak, and then as the air grew warmer 

and warmer, he finally flung off his cloak. 
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1.  The Wind and the Sun argued about _____________. 

  a.  who was the stronger 

  b.  who was more powerful 

  c.  who could make the man take off his cloak 

  d.  who would put the matter to the test 

  e.  who would make the man loosen his cloak 

2.  The word "you" (line 4) refers to the _____________. 

  a.  Sun 

  b.  Wind 

  c.  man 

  d.  blow 

  e.  sunshine 

3.  The word "cloak" (line 3) means _____________. 

  a.  necktie 

  b.  undershirt 

  c.  shirt 

  d.  coat 

  e.  suit 

4.  Who was proved the stronger in the story? 

  a.  The Sun 

  b.  The Wind 

  c.  The man 

  d.  The blow 

  e.  The sunshine 

5.  What is not true according to the story? 

  a.  The Wind and the Sun wanted to find out who was the stronger. 

  b.  They decided to put the matter to the test. 

  c.  The one who made the man take off his cloak faster would be considered 

       the stronger. 

  d.  It took the Wind a long time to make the man take off his cloak. 

  e.  The Sun was friendly to the man and shone brilliantly. 
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6. The moral of the story is: _____________. 

  a.  The Sun is stronger than the Wind. 

  b.  The Wind could blow very hard. 

  c.  Arguments will lead to a test. 

  d.  It's better to persuade people than to force them. 

  e.  Wind cannot make people take off their cloak. 

 

จากตวัอย่าง นกัศกึษาจะเห็นว่าเร่ืองท่ีให้อา่นเป็นนิทานอีสป 

  คําถามข้อ 1 ทดสอบความเข้าใจเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอา่น คําตอบคือข้อ a 

  คําถามข้อ 2 ทดสอบความรู้เก่ียวกบัการใช้คําสรรพนามว่าอ้างถึงคําใดในเร่ือง 

    ท่ีอา่น  คําตอบคือข้อ b 

  คําถามข้อ 3 ทดสอบความสามารถในการเดาความหมายของศพัท์จากบริบท 

    คําตอบคือข้อ d 

  คําถามข้อ 4 ทดสอบความเข้าใจเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอา่น คําตอบคือข้อ a 

  คําถามข้อ 5 ทดสอบวา่นกัศกึษาทราบหรือไมว่า่ข้อความใดไมอ่ยูใ่นเร่ืองท่ีอา่น 

    หรือไมเ่ป็นจริงตามเร่ืองท่ีอา่น คําตอบคือข้อ d 

  คําถามข้อ 6 ทดสอบวา่หลงัจากอ่านคตสิอนใจแล้ว นกัศกึษาเข้าใจหรือไมว่า่ 

    คตท่ีิแฝงอยู่คืออะไร ในเร่ืองนีค้ติท่ีแฝงอยู่ก็คือการเกลีย้กลอ่มอย่าง 

    นุม่นวลจะได้ผลดีกวา่การบงัคบัด้วยกําลงั คําตอบคือข้อ d 

 


	การเตรียมตัวสอบชุดวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ

