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คานา
เอกสารประกอบการสอนรายวิ ช า ภาษาไทยเพื่ อ สื่ อสารในงานอาชี พ
รหัส 3000–1501 เล่ม นี้ จัด ทําขึ้ น เพื่ อ เป็ นแนวทางในการเรี ยนการสอน สําหรั บ อาจารย์
ผูส้ อนและนักศึกษาสามารถนําไปใช้ในด้านการเรี ยนการสอนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เอกสาร
การจัดการเรี ยนรู ้เล่มนี้
หลัก การ ผูจ้ ัด ทําขอขอบคุ ณ ผูท้ ี่ เกี่ ย วข้อ งทุ ก คนที่ มี ส่ วนร่ วมในการจัด เอกสาร
ประกอบการสอนเล่ ม นี้ หากมี ข้อ บกพร่ อ ง ประการใด ขอความกรุ ณ าให้ ข ้อ คิ ด เห็ น และ
คําแนะนํา เพื่อจะนําไปสู่ การปรับปรุ งในการจัดทํา เอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาไทย
เพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ ให้ดียงิ่ ขึ้นต่อไปและหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า เอกสารประกอบการสอน
เล่มนี้จะเป็ น ประโยชน์ต่ออาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทัว่ ไป

อาจารย์สุรศักดิ์ เพ็งบางแกะ

การประเมินผลรายวิชา
การวัดและการประเมินผลการเรียน
1. วิธีการ
การดําเนินการวัดผลการเรี ยนวิชานี้ จะแบ่งการประเมินออกเป็ น 2 ส่ วน คือ
1. การทดสอบกลางภาค กับการสอบปลายภาคเรี ยน 2. การกําหนดคะแนนระหว่างภาค กับ
คะแนนปลายภาค ดังนี้
1.1 งานที่มอบหมายในระหว่างเ รี ยน
1.1.1 การนําเสนอหน้าชั้นเรี ยน 10 คะแนน
1.1.2 การทําแบบฝึ กหัด 20 คะแนน
1.1.3 การทําแบบทดสอบ 10 คะแนน
1.2 จิตพิสยั และการร่ วมกิจกรรม 10 คะแนน
1.3 ทดสอบกลางภาคเรี ยนทฤษฎี 30 คะแนน
1.4 ทดสอบปลายภาคเรี ยนทฤษฎี 20 คะแนน
2. เกณฑ์ การผ่ าน
ผูท้ ี่สอบผ่านรายวิชานี้ จะต้องผ่านเกณฑ์ดงั นี้
2.1 มีเวลาเข้าห้องเรี ยนไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรี ยนทั้งหมด
2.2 มีคะแนนที่เก็บจากรายสมรรถนะไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนรวม
2.3 รายสมรรถนะใดไม่ผา่ นร้อยละ 60 ให้ซ่อมเสริ มได้ไม่เกิน 1 ครั้ง
2.4 ผลรวมของคะแนนทั้งหมดต้องไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 50
3. เกณฑ์ การให้ เกรดตามค่ าระดับคะแนน
ร้อยละ 80 –100 ได้เกรด
ร้อยละ 75 –79 ได้เกรด
ร้อยละ 70 –74 ได้เกรด
ร้อยละ 65 –69 ได้เกรด
ร้อยละ 60 –64 ได้เกรด
ร้อยละ 55 -59 ได้เกรด
ร้อยละ 50 –54 ได้เกรด
ร้อยละ 0 – 49 ได้เกรด
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ระดับภาษาและการใช้ ภาษาทีถ่ ูกต้ อง
ระดับของภาษา หมายถึง ความลดหลัน่ ของถ้อยคําและการเรี ยบเรี ยงถ้อยคําที่ใช้โดยพิจารณาตาม
โอกาส หรื อ กาลเทศะ ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลที่เป็ นผูส้ ื่ อสาร และ ตามเนื้อหาที่สื่อสาร
การศึกษาเรื่ องระดับของภาษาเป็ นสิ่ งสําคัญเพราะทําให้บุคคลแต่ละกลุ่มเข้าใจภาษาของกันและกัน
ไม่ เกิ ด ปั ญ หาด้า นการสื่ อ สาร และความสั ม พัน ธ์ ระหว่ างบุ ค คล รวมทั้ง ยัง ทํา ให้ ผูศ้ ึ ก ษาได้เข้าใจถึ ง
ลักษณะเฉพาะและวิวฒั นาการของภาษาไทยอีกด้วย
การศึกษาเรื่ องระดับภาษาอาจพิจารณาได้หลายวิธีตามหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น พิจารณาตามฐานะของ
บุคคล ตามเนื้อหา และตามกาลเทศะที่สื่อสาร
ในที่นี้จะกล่ าวถึงการพิจารณาระดับภาษา ตามกาลเทศะ / โอกาส ในการใช้ ภาษา เพื่อให้ ผู้ใช้ ภาษา
สามารถเลือกใช้ ภาษา ในสถานการณ์ ต่ างๆ ได้ อย่ างเหมาะสม
(๑) ภาษาแบบเป็ นทางการ ภาษาที่ใช้อย่างเป็ นทางการมีลกั ษณะเป็ นพิธีการ ถูกต้องตาม
แบบแผนของภาษาเขียน แบ่งออกเป็ น
(๑.๑) ภาษาระดับพิธีการ เป็ นภาษาที่สมบูรณ์แบบ รู ปประโยคถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ มีความประณี ต งดงาม อาจใช้ประโยคที่ซบั ซ้อนและใช้คาํ ระดับสู ง ภาษาระดับนี้จะใช้ในโอกาส
สําคัญ ๆ เช่น งาน ราชพิธี วรรณกรรมชั้นสู ง เป็ นต้น
(๑.๒) ภาษาระดับมาตรฐานราชการ หรื อ อาจเรี ยกว่า ภาษาทางการ / ภาษาราชการ เป็ น
ภาษาที่สมบูรณ์แบบ รู ปประโยคถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ เน้นความชัดเจน ตรงประเด็นเป็ นสําคัญ ใช้ใน
โอกาส สําคัญ ที่เป็ นทางการ เช่นหนังสื อราชการวิทยานิพนธ์ รายงานทางวิชาการ การกล่าวปราศรัย การ
กล่าวเปิ ดงานสําคัญ ๆ เป็ นต้น
(๒) ภาษาแบบไม่ เป็ นทางการ ภาษาที่ไม่เคร่ งครัดตามแบบแผน มักใช้ในการสื่ อสารทัว่ ไป
ในชีวิตประจําวัน หรื อ โอกาสทัว่ ๆ ไปที่ไม่เป็ นทางการ แบ่งเป็ น
(๒.๑) ภาษาระดั บ กึ่ง ทางการ เป็ นภาษาที่ ยงั คงความสุ ภ าพแต่ ไ ม่ เคร่ งครั ด แบบภาษาทางการ
บางครั้งอาจใช้ภาษาระดับสนทนามาปนอยูด่ ว้ ย มันใช้ในการติดต่อธุรกิจการงาน หรื อใช้สื่อสารกับบุคคลที่
ไม่คุน้ เคย หรื อ มีคุณวุฒิ และ วัยวุฒิสูงกว่า หรื อการบรรยาย การประชุมต่างๆ รวมทั้งใช้ในงานเขียนที่ไม่
เป็ นทางการเพื่อให้งานเขียนนั้นดูไม่เครี ยดจนเกินไป เช่น สารคดี บทวิจารณ์ เกี่ยวกับบันเทิงคดีต่าง เป็ นต้น
(๒.๒) ภาษาระดับสนทนา เป็ นภาษาที่ใช้สนทนาโต้ตอบกับบุคคลที่รู้จกั ในสถานที่หรื อเวลาที่ไม่
เป็ นการส่ วนตัว หรื อสนทนากับบุคคลที่ยงั ไม่คุน้ เคย รวมทั้งใช้เจรจาซื้อขายทัว่ ไป และการประชุมที่ไม่เป็ น
ทางการ ภาษาที่ใช้มกั มีรูปประโยคง่ายๆ ที่สามารถเข้าใจทันที แต่ยงั คงความสุ ภาพ เช่น ภาษาที่ใช้ในการ
รายงานข่าวโทรทัศน์ การเจรจาในเชิงธุระทัว่ ไป เป็ นต้น
(๒.๓) ภาษาระดับกันเองหรื อภาษาปาก เป็ นภาษาพูดที่ใช้สนทนากับบุคคลที่สนิทคุน้ เคยมักใช้
สถานที่ส่วนตัว หรื อ ในโอกาสที่ตอ้ งการความสนุ กสนานครื้ นเครง หรื อ การทะเลาะวิวาท ภาษาที่ใช้เป็ น
ภาษาพูดที่ไม่เคร่ งครัด อาจมีคาํ ตัด คําสแลง คําตํ่า คําหยาบปะปน โดยทัว่ ไปไม่นิยมใช้ในภาษาเขียน ยกเว้น
งานเขียนประเภท เช่น เรื่ องสั้น นวนิยาย ภาษาข่าวหนังสื อพิมพ์ การเขียนบทละคร ฯลฯ

การใช้ภาษาผิดระดับย่อมก่ อให้เกิ ดอุปสรรคในการสื่ อสาร ผูร้ ับสารอาจเห็ นว่าผูส้ ่ งสารไม่รู้จกั
กาลเทศะขาดความจริ งใจ เสแสร้ ง การแบ่ งภาษาออกเป็ นระดับ ต่ างๆ นั้น มิ ไ ด้แ บ่ งกัน อย่างเด็ ด ขาด
ภาษาระดับหนึ่ งอาจเหลื่อมลํ้ากับภาษาอีกระดับหนึ่ ง หรื อใช้ปะปนกันได้ การพิจารณาระดับภาษาระดับ
ภาษาอาจต้องพิจารณาจากข้อความโดยรวมในการสื่ อสารนั้น

ตัวอย่ างการใช้ ภาษาระดับต่ าง ๆ
(๑) “...ขอพระบรมเดชานุ ภาพมหึ มาแห่ งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริ ยาธิ ราช จงคุม้ ครองประเทศชาติ
และประชาชาวไทยให้ผา่ นพ้นสรรพอุปัทวพิบตั ิท้ งั ปวง อริ ราชศัตรู ภายนอกอย่าล่วงเข้าทําอันตรายได้ ศัตรู
หมู่พาล ภายในให้วอดวายพ่ายแพ้ภยั ตัว บันดาลความสุ ขความมันคงให้บงั เกิดทัว่ ภูมิมณฑล บันดาลความ
ร่ มเย็นแก่ อเนกนิกรชนครบคามเขตขอบขัณฑสี มา... (ภาวาส บุนนาค, “ราชาภิสดุดี.” ในวรรณลักษณวิจารณ์เล่ม
๒ หน้า ๑๕๙.)

(๒) “... บทละครไทยเป็ นอีกรู ปแบบหนึ่ งของวรรณกรรมไทยเป็ นวรรณกรรมที่ประพันธ์ข้ ึนทั้งเพื่ออ่าน
และเพื่อแสดงรู ปแบบที่ นิยมกันมาแต่เดิ มคือบทละครรําต่อมามีการปรับปรุ งละครรําให้ทนั สมัยขึ้นตาม
ความนิ ยมแบบตะวันตกจึงมีรูปแบบใหม่เกิดขึ้น ได้แก่ ละครดึกดําบรรพ์ ละครพันทาง เป็ นต้น นอกจากนี้
ยังมีการรับรู ปแบบละครจากตะวันตกมาดัดแปลงให้เข้ากับสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย ทําให้การละคร
ไทยพัฒนาขึ้นโดยมีกระบวนการแสดงที่ แตกต่างไปจากละครไทยที่มีอยู่มาเป็ นละครร้อง ละครพูดและ
ละครสังคม”
(กันยรัตน์ สมิตะพันทุ, การพัฒนาตัวละครในบทละครพระราชนิ พนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ในบทความ วิชาการ ๒๐ ปี ภาควิชาภาษาไทย หน้า ๑๕๘)

(๓) “... ฉะนั้นในช่วงเรี ยนอยูร่ ะดับมัธยม ผูท้ ี่ขยันมุ่งมัน่ จะเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้จะไม่สนใจสิ่ งแวดล้อม
รอบกายทั้งสิ้ นยกเว้นสิ่ งที่เขาคิดว่าจะสามารถทําให้เขาสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ชีวิตนักเรี ยนมัธยมจึงมีแต่ติว
ติวและติว กีฬาฉันไม่เล่น กิจกรรมฉันไม่มีเวลาทํา และยิง่ ห้องสมุดฉันไม่ทราบว่าจะเข้าไปทําไมเพราะเวลา
ทั้ง หมดจะต้อ งใช้ท่ อ งตําราอย่างเดี ย วแล้ว ก็ ม ัก จะประสบความสํ าเร็ จ ตามที่ คิ ด เสี ย ด้ว ย คื อ สอบเช้า
มหาวิทยาลัยได้...”
(เปล่งศรี อิงคนิ นนั ท์ ต้องขอให้อาจารย์ช่วย ก้าวไกล ปี ที่ ๒ ฉบับที่ ๔ หน้า ๒๗)

(๔) “...จากกรณี ที่หลวงพ่อคูณ ปริ สุทโธ เกจิดงั อห่ งวัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสี มา
ได้อาพาธลงอย่างกะทันหัน มีอาการอ่อนเพลียอย่างหนักเนื่ องจากต้องตรากตรําทําพิธีปลุกเสกวัตถุมงคล
และเคาะหัวให้กบั บรรดาศิษยานุ ศิษย์จนไม่มีเวลาพักผ่อนเกิดอาการหน้ามืดจนกระทัง่ ลูกศิษย์ตอ้ งหามส่ ง
โรงบ าล ม ห าราช น ายแ พ ท ย์ เ จ้ า ข อ งไข้ ไ ด้ ต รวจร่ างก ายแ ล้ ว แ จ้ ง ให้ ท ราบ ว่ า เป็ น ไข้ ห วั ด ”
(เดลินิวส์ ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๙)

ภาษาพูด-ภาษาเขียน
การศึกษาระดับภาษาอาจพิจารณาในด้านรู ปแบบของการสื่ อสารสามารถแบ่งภาษาเป็ น ๒ กลุ่มใหญ่ๆ
คือภาษาพูด และภาษาเขียน
(๑) ภาษาพูด หมายถึง ภาษาที่มกั ใช้สื่อสารทางวาจาในชีวิตประจําวัน หรื ออาจใช้งานเขียนที่ไม่
เป็ นทางการ เช่นบทความวิจารณ์ข่าว ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา หรื อในวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ
* ภาษาพูดสามารถเลือกใช้ถอ้ ยคําได้หลายระดับขึ้นกับโอกาสที่พดู และฐานะชองบุคคลที่
สื่ อสารด้วยแต่จะไม่เคร่ งครัดมากนัก
* ระดับภาษาที่จดั เป็ นภาษาพูด ได้แก่ ระดับสนทนา ภาษาระดับกันเอง
(๒) ภาษาเขียน หมายถึง ภาษาที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อบันทึกไว้เป็ นหลักฐาน สามารถนํามา
อ้างอิงได้ภาษาเขียนที่ใช้ในงานเอกสารที่เป็ นทางการจะใช้ภาษาที่เป็ นมาตรฐาน (ภาษาทางการ)ยึดหลักการ
ใช้ภาษาที่ถูกต้อง อ่านเข้าใจง่าย และไม่นาํ ภาษาพูดมาปะปนผูเ้ ขียนควรขัดเกลาถ้อยคําสํานวนให้ถูกต้อง
ชัดเจนและสมบูรณ์
* ระดับภาษาที่จดั เป็ นภาษาเขียน ได้แก่ ภาษาระดับพิธีการ ระดับมาตรฐานราชการ
* ภาษาระดับกึ่ งทางการ อาจจัดเป็ นภาษาเขียนที่ ไม่เคร่ งครัดนัก หรื อจัดเป็ นภาษาที่ ค่อนข้างเป็ น
ทางการหรื อใช้ในโอกาสสําคัญ

หลักการใช้ ภาษาทีถ่ ูกต้ อง
ภาษาใช้ในการสื่ อสารที่เป็ นทางการควรใช้ภาษาเขียนในระดับทางการ โดยต้องหลีกเลี่ยงการใช้
ภาษาพูด และต้องคํานึ งถึงความถูกต้องเรื่ องความหมาย และแบบแผนการใช้ภาษาทั้งในด้านการใช้คาํ และ
ประโยค เน้นความถูกต้อง กระชับ ชัดเจน ตรงประเด็น
( ๑ ) การใช้ คา การใช้คาํ ต้องพิจารณาให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ความหมาย และระคับของคํานั้นๆ
(๒) การใช้ ประโยค การใช้ประโยชน์ตอ้ งพิจารณาให้ประโยคที่ใช้น้ ันถูกต้อง กะทัดรัด ชัดเจน
และสละสลวย และลําดับคําในประโยคถูกต้อง
ตัวอย่ างการใช้ ภาษาทีไ่ ม่ ถูกต้ อง
๑.คนพาลนั้นถ้าเลี่ยงได้เราควรจะเลี่ยงเสี ยในกรณี ที่เลี่ยงได้
๒. คนยากจนที่ขดั สนเงินทองย่อมต้องทํางานหนัก
๓. คนที่จบั เชือกควรจะเป็ นคนสาว
๔. เขาไม่ชอบทานข้าวเย็น
๕. ส่ วนผสมมีแป้ง มัน นํ้าตาล ทราย เกลือสี ผสมอาหารและไข่ไก่
๖. เราไปเยีย่ มคนเจ็บด้วยกัน เมื่อไปถึงคนไข้อาการดีข้ ึนแล้ว
๗. เขาถูกมองอย่างดูถูกจากเพื่อนๆ
๘. เขาเข้ามาในห้องพร้อมกับหนังสื อ

๙. การเรี ยนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่ อสารนั้น ต้องเข้าใจหลักพื้นฐานของการสื่ อสาร ได้แก่ ทักษะการฟั ง
ทักษะการพูดทักษะการเขียน และทักษะการอ่าน
๑๐. องค์การโทรศัพท์กาํ ลังปรับปรุ งการบริ การเพื่ออํานวยความสะดวกให้กบั ประชาชน
******************************
รายการอ้างอิง
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เป็ นต้น

แบบทดสอบ
วิชา ภาษาไทยเพื่อสื่ อสารในงานอาชีพ (3000 – 1101)
ระดับชั้น ปวส.1
***************************************************************************
ข้ อสอบปรนัย 20 ข้ อ
1. ข้อใดให้ความหมายของคําว่า “ภาษา” ได้ดีที่สุด
ก. แสดงถึงภูมิปัญญาของมนุษย์
ข. สามารถใช้สื่อสารได้ท้ งั กับมนุษย์และสัตว์ทุกชนิด
ค. เป็ นเครื่ องมือสําคัญของมนุษย์เพื่อใช้ในการติดต่อสื่ อสารระหว่างกันภายในสังคม
ง. เป็ นเครื่ องมือแสดงอัตลักษณ์ของคนในสังคม
2. ภาษาทุกภาษาในโลกต้องมีภาษาใดก่อน
ก. ภาษาพูด
ข. ภาษาอ่าน
ค. ภาษาเขียน
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
3. ข้อใดคือลักษณะของภาษามาตรฐาน
ก. ภาษาที่ไม่ได้รับหรื อได้รับการยอมรับในสังคมว่าถูกต้อง
ข. ภาษาที่ใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารในทางการ
ค. ภาษามาตรฐานคือ ภาษาที่ได้รับการยกย่องเป็ นภาษาประจําชาติ
ง. ข้อ ข และ ข้อ ค ถูก
4. มนุษย์สามารถรับรู ้สาระความคิดความเข้าใจได้จากข้อใดดีที่สุด
ก. ภาษาสัญญาณ
ข. ภาษาพูด
ค.ภาษามือ
ง. ภาษาสัมผัส
5. ข้อใดไม่ ใช่ วตั ถุประสงค์ของการสื่ อสาร
ก. การสร้างความเข้าใจอันดี
ข. การแจ้งข้อมูลเพื่อทราบ
ค. การจูงใจและโน้มน้าวใจ
ง. แบ่งแยกหมู่กลุ่ม
6. ประโยชน์สูงสุ ดของการสื่ อสารคือข้อใด
ก. ธํารงความสงบสุ ขในสังคม
ข. ทําให้สงั คมพัฒนา
ค. เกิดความเข้าใจเรื่ องราวได้ดี
ง. ทําให้เกิดการติดต่อสื่ อสารกัน
7. ข้อใดให้ความหมายของคําว่าการสื่ อสารได้ชดั เจนที่สุด
ก. การติดต่อรับรู ้เรื่ องราวซึ่งกันและกัน
ข. การสื่ อความเข้าใจระหว่างผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร

ค. การส่ งสารจากผูร้ ับไปยังผูส้ ่ ง
ง. การสื่ อความรู ้สึกไปยังผูร้ ับ
8. ข้อใดจัดอยูใ่ นอยูใ่ นลักษณะของวัจนภาษา
ก. ท่าทางการบอกสาร
ข. ภาพบอกเรื่ องราว
ค. ถ้อยคําไขความ
ง. สายตาเป็ นหน้าต่างหัวใจ
9. องค์ประกอบสําคัญของการสื่ อสารคือข้อใด
ก. ภาษา สื่ อและผูส้ ่ งสาร
ข. ผูส้ ่ งสาร ผูร้ ับสาร วัฒนธรรม
ค. ผูส้ ่ งสาร สื่ อและผูร้ ับสาร
ง. ผูส้ ่ งสาร สาร ผูร้ ับสาร
10. เราจําเป็ นต้องทําความเข้าใจกับภาษาเพราะเหตุใด
ก. ภาษาเป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารที่จะทําให้เกิดความเข้าใจอันดี
ข. ภาษาคือการสื่ อสาร การสื่ อสารคือภาษา
ค. ถ้าไม่เข้าใจภาษาก็ไม่ครบองค์ประกอบการสื่ อสาร
ง. ภาษากับการสื่ อสารสัมพันธ์กนั ยิง่ กว่าองค์ประกอบอื่น
11. ระดับของภาษามีกี่ระดับ
ก. 2 ระดับ
ข. 3 ระดับ
ค. 4 ระดับ
ง. 5 ระดับ
12. เชิญชมบ้านมัน่ คงจําลองขนาดเท่าของจริ ง ในงานวันมหกรรมวันที่อาศัยโลก “รวมพลัง
สร้างบ้านมัน่ คง สู่ ชุมชนเอื้ออาทร” มีหลายแบบให้เลือก ราคาถูกตัดสิ นใจซื้อในงานได้รับชุด
รับแขกฟรี 1 ชุดข้อความนี้น่าจะเป็ นงานเขียนประเภทใด
ก. โฆษณา
ข. บทความ
ค. ข่าว
ง. สารคดี
13. การแยกแยะเพื่อพิจารณาสารอย่างละเอียดถี่ถว้ นว่าใคร ทําอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อใด ด้วย
เหตุผลใด คืออะไร
ก. รู ปแบบของสาร
ข. องค์ประกอบของสาร
ค. การวิเคราะห์สาร
ง. การวินิจสาร
14. บทบรรยายทางวิชาการจัดเป็ นสารประเภทใด
ก. สารที่โน้มน้าวใจ
ข. สารที่ให้ความรู ้
ค. สารที่จรรโลงใจ
ง. สารที่ให้ความเพลิดเพลิน

15. ข้อใดเป็ นสื่ อมวลชน
ก. หนังสื อเรี ยน
ข. ป้ายโฆษรา
ค. แผ่นพับ
ง. วิทยุ
16. การใช้ระดับเสี ยงต่างกันมีประโยชน์ต่อการอ่านอะไรมากที่สุด
ก. ประกาศ
ข. นิทาน
ค. ข่าว
ง. รายงาน
17. นิทานจัดเป็ นสารประเภทใด
ก. สารที่โน้มน้าวใจ
ข. สารที่ให้ความรู ้
ค. สารที่จรรโลงใจ
ง. สารที่ให้ความเพลิดเพลิน
18. ข้อความต่อไปนี้ใช้ภาษาอย่างไร
“เครื่ องพ่นยาโฉมใหม่ ดีไซน์หรู เคียงคู่เกษตรกรไทย”
ก. ภาษาทางการ
ข. ภาษากึ่งทางการ
ค. ภาษาพูด
ง. ภาษาราชการ
19. ข้อความต่อไปนี้มีลกั ษณะของสารข้อใด
“คนไม่มีปมด้อยจะเป็ นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนข้าวอิ่มรวงที่จะโน้มลงสู่ ดิน ใจกว้าง
ยอมรับผูอ้ ื่นได้ง่าย ไม่ดูถูกหรื อวางตัวเหนือใครๆ”
ก. ข้อเท็จจริ ง
ข. ข้อความแสดงอารมณ์ผเู ้ ขียน
ค. ข้อความแสดงความรู ้สึกของผูเ้ ขียน
ง. ข้อความแสดงความคิดเห็นของผูเ้ ขียน
20. “ครู เปิ ดร้านเกมมอมเมาเยาวชน ชาวบ้านนับร้อยฮือล้อม”
ข้อความนี้น่าจะเป็ นส่ วนใดของข่าว
ก. รายละเอียด
ข. วรรคนํา
ค. พาดหัวข่าว
ง. สรุ ปข่าว

คาเฉลย
ข้อ 1. ค ข้อ 2. ก ข้อ 3. ง ข้อ 4.ข ข้อ 5.ง ข้อ 6.ค ข้อ 7.ข ข้อ 8.ค
ข้อ 9.ง ข้อ 10.ก ข้อ 11.ข ข้อ 12. ก ข้อ 13. ค ข้อ 14.ข ข้อ 15.ง ข้อ 16.ข
ข้อ 17.ค ข้อ 18.ข ข้อ 19.ง ข้อ 20.ค

