


ทกัษะการอ่าน
การอา่นเป็นทกัษะการรบัสารอกีวธิหีน่ึงที่

ผูร้บัสารควรฝึกฝนเพ่ือพฒันาทกัษะของตนให ้

ดยีิง่ข้ึน



ความหมายของการอ่าน
การอา่น  คอื  การแปลความหมายของ

ตวัอกัษร เครือ่งหมาย  สญัลกัษณ ์เครือ่งสือ่

ความหมายตา่งๆ ออกมาเป็นความคดิ  เพ่ือที่

ผูอ้า่นจะไดน้าํความคดินัน้ไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์

ตอ่ไป



พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 

(๒๕๔๒, หนา้ ๑๓๖๔) ใหค้วามหมาย

ของการอ่านว่า “การอ่านตาม

ตวัหนังสือ  การออกเสียงตาม

ตวัหนังสือ การดหูรือเขา้ใจความจาก

ตวัหนงัสือ: สงัเกต หรือพิจารณาดู

เพ่ือใหเ้ขา้ใจ  : คิด นบั (ไทยเดิม)”



การอา่นเป็นเร่ืองเก่ียวกบัทกัษะทางความคิด เป็น

กระบวนการทางสมองท่ีซบัซอ้น ประกอบดว้ยการ

เห็นและการรับรูข้อ้ความ (Word 
Perception) การมีความเขา้ใจ 

(Apprehension) และการแปลความหมาย 

(Interpretation) 



1. การอ่านเป็นเครือ่งมือในการแสวงหาความรู ้

2. การอ่านช่วยทาํใหเ้กดิความเพลดิเพลนิ

3. การอ่านช่วยสรา้งเสรมิบคุลกิภาพ



4. การอ่านเป็นกระบวนการหาความรูโ้ดย
ไม่ตอ้งพึง่พาบคุคลอืน่   ทาํใหผู้อ่้านหา
ความรูไ้ดง้า่ยกว่าวิธีอืน่

5. การอ่านเป็นการพฒันาทกัษะการส่งสาร
ท ัง้การพดูและการเขยีน



1. อ่านเพือ่ศกึษาหาความรู ้

2. อ่านเพือ่ใหค้วามเพลดิเพลนิบนัเทิงใจ

3. อ่านเพือ่รบัรูข่้าวสาร ขอ้มูล

4. การอ่านเพือ่ความซาบซึ้งในอรรถรสของภาษาไทย

5. อ่านเพือ่เหตุผลหาคาํตอบในการตดัสนิใจเพือ่กระทาํสิง่หนึง่สิง่ใด

6. การใชเ้วลาว่างอย่างสรา้งสรรค์

7. อ่านเพือ่วิเคราะหวิ์จารณ์

8. อ่านเพือ่ใหไ้ดค้วามคดิ



การเป็นนักอา่นท่ีดี

ความพรอ้มในการอา่น 

รูอ้งคป์ระกอบของการเขียน ไดแ้ก่

หวัขอ้ ใจความสาํคญั

แนวคิด รายละเอียดของเร่ือง



ไดแ้ก่ ปก ปกใน คํานํา 

สารบญั บรรณานุกรม ดรรชนี 

อภิธานศพัท ์ว่าแต่ละส่วนมี

ความสําคญัอย่างไร  บอกอะไรไว ้

• รูจ้กัส่วนตา่งๆของหนังสือ



ประเภทหนังสือ เช่น เป็นหนังสือ

แบบเรียน  ตาํราวิชาการ หนังสือ

อ่านประกอบ   สารคด ี บันเทงิคดี

ฯลฯ เพือ่จะไดเ้ลือกวิธีอ่านให้

ถูกตอ้งเหมาะสม เพือ่จะได้

ประโยชนจ์ากการอ่านอย่างคุ้มค่า

• รูจ้กัประเภทของหนังสือ





ความสามารถทางภาษา

รูค้ํา กลุ่มคํา  ประโยค ย่อหนา้



หมายถึงรูจ้กัการใชภ้าษาไดอ้ย่างถกูตอ้ง เหมาะสม 
เขาถูกตีดว้ยไมอ้ย่างแรงเขา้ท่ีศีรษะ
เขาพูดกบัอาจารยว่์า “เราเจอกนัชา้ไปหน่อยนะครบั”



หมายถึงรูจ้กัความหมายของคําทัง้ความหมาย

โดยตรงและโดยนยั

มะม่วงลูกน้ีเปร้ียวมาก

 ผูห้ญงิคนนัน้แตง่ตวัเปร้ียวดีจงั



“อกตญั� ูหมายความว่า ไม่รูคุ้ณท่ีผูอ่ื้นทําแก่ตน

เช่น ลกูอกตญั�ตู่อพ่อแม่

นอกจากน้ีตอ้งเขา้ใจความหมายของคํา

โดยตรงและโดยนยัดว้ย เช่น หมู  กลว้ยๆ

เช่น เร่ืองหมูๆ แค่น้ี, ปัญหากลว้ยๆ

การเขา้ใจความหมายของคํา   



ขนทรายเขา้วดั เป็นกิจกรรมหน่ึงในวนั

สงกรานต”์ซ่ึงมีความหมายโดยนยัอีกอย่าง

คือการร่วมมือร่วมใจกนัทาํประโยชนแ์ก่

สาธารณะ

๒. การเขา้ใจความหมายของกลุ่มคํา  



บางครัง้เกิดปัญหา  เช่นบางประโยคละประธาน เช่น ประโยคในการพาดหวัข่าว 

๓. การเขา้ใจประโยค



ผูเ้ขียนพยายามช้ีใหเ้ห็นว่าทางไปสู่ความสาํเร็จไม่ไดปู้

ลาดดว้ยกหุลาบ

ฉนัขยบัข้ึนลุกนัง่

บา้นของฉนัดนัมาตัง้อยู่ตรงหวัโคง้ถนนพอดี

ปัญหาดงักล่าว ผูเ้ขียนคิดว่าแกย้าก แต่ถา้จะแกก็้ง่าย

นิดเดียว

บางประโยคมีความบกพร่อง



ย่อหนา้ คือ ความเรียงขนาดสัน้

หรือประโยคหลายประโยคมารวมกนัเพ่ือ

นําเสนอความคิดสําคญัเพียงประเด็น

เดียว

๔. การเขา้ใจย่อหนา้



1.  สว่นใจความสาํคญั

2.  สว่นขยายใจความสาํคญั



ประโยคใจความสําคญัอยู่ตน้ย่อหนา้

ประโยคใจความสําคญัอยู่ทา้ยย่อหนา้

ประโยคใจความสําคญัอยู่ตน้และทา้ยย่อหนา้

ประโยคใจความสําคญัอยู่กลางย่อหนา้

ไม่ปรากฏประโยคใจความสําคญั



ตวัอย่างการเขียนย่อหนา้

การส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ินัน้ครอูาจใชวิ้ธี
ต่างๆ ไดห้ลายวิธีเช่น พยายามสรา้งบรรยากาศในชัน้เรียนใหเ้ด็กมี
ความรูสึ้กอบอุ่นและสนุกกบัการเรียน นําชีวประวติัของผูท่ี้ประสบ
ความสําเร็จสงูในชีวิตมาเล่าใหน้กัเรียนฟัง ช้ีนําใหน้กัเรียนเห็น
ประโยชนท่ี์ไดร้บัความประสบผลสําเร็จในการทาํงาน ส่งเสริมให้
นกัเรียนแข่งขนักบัตนเองโดยมีการบนัทึกผลความกา้วหนา้ของตน
เป็นระยะๆ หรือใหคํ้าแนะนําถึงวิธีการท่ีจะทาํงานต่างๆ ใหป้ระสบ
ผลสําเร็จไดอ้ย่างมีระบบค่อยเป็นค่อยไปตามระดบัความสามารถ
ของตนเป็นตน้



วางเป้าหมาย

สํารวจขอ้มูล

สงัเกตส่วนประกอบ

สมาธิ

ตัง้คําถามทบทวน



๑. ตัง้ใจ มีสมาธิแน่วแน่ในการอ่าน

๒. อดทน  อ่านไดน้านโดยไม่เบ่ือ

๓. อ่านไดเ้ร็ว เขา้ใจความหมายของคํา

๔. มีความรูพ้ื้นฐานเร่ืองท่ีอ่านพอสมควร

๕. มีนิสยัจดบนัทึกรวบรวมความรูจ้ากท่ีอ่าน



๖. มีความจําดี

๗. รูว้ิธีการหาขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ

๘. ชอบสนทนากบัผูมี้ความรู ้

๙. หมัน่ทบทวน

๑๐. มีวิจารณญาณในการอ่าน



การอ่านแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

อ่านในใจ อ่านออกเสยีง



การอ่านในใจมีวตัถุประสงคใ์นการจบั
ใจความไดถู้กตอ้ง  รวดเรว็  ผูอ่้านตอ้ง
ฝึกฝนการอ่านของตน  โดยอาศยัหลกัเกณฑ์
คร่าวๆ ดงันี้



1. กาํหนดระยะเวลาในการอ่าน

2. การใชส้ายตาเวลาอ่าน  การใชส้ายตามี
ดงัต่อไปนี้

- การจบัตา - ชว่งสายตา

- การยอ้นกลบั - การเปล่ียนบรรทดั



3. ทดสอบความเขา้ใจ  โดยต ัง้คาํถามเป็น
ระยะๆ

4. หลกีเลีย่งการทาํปากขมุบขมิบในขณะท่ีอ่าน

5. ฝึกฝนการอ่านอย่างสมํา่เสมอ



การอ่านออกเสยีง คอื การเปล่งเสยีง
ตามตวัอกัษร ถอ้ยคาํ สญัลกัษณ ์ออกมา
อย่างชดัถอ้ยชดัคาํ



การอา่นรอ้ยแกว้ การอา่นรอ้ยกรอง



1. อ่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง

2. อ่านไดช้ดัเจน

3. อ่านไดต่้อเนือ่งคล่องแคล่ว



1. ในการอ่านเพือ่ศกึษา ตอ้งอา่นอยา่งละเอยีด  

ใชค้วามพินิจพิจารณามาก

2. การอ่านเพือ่ความบนัเทิง ผูอ้า่นจะใชว้ธิกีาร

อา่นผา่นๆ หรอือาจเลอืกอา่นซํา้ในสว่นทีต่น

พอใจก็ได ้



ผูอ้า่นควรมหีลกัเกณฑใ์นการอา่นหนงัสอืดงัตอ่ไปน้ี

กาํหนด
เป้าหมาย
ในการอ่าน

1

สาํรวจ
ขอ้มูล

2

สงัเกต
ส่วนประกอบ

3

ลงมืออ่าน
อย่างมี
สมาธิ

4

ตัง้คาํถาม
ทบทวน

เม่ืออ่านจบ

5



1. อ่านสิง่ซึง่ยากและ
ผูอ่้านขาดความรู ้
พื้นฐานในการอ่าน

ภาพคนน่ังอา่นหนังสือคณิตศาสตร ์หนา้ตางงๆ



2. อ่านไม่คล่อง เน่ืองจาก

ขาดการฝึกฝน



3. ขาดสมาธิในการอ่าน 
อาจเน่ืองมาจากสภาพ

สิง่แวดลอ้มหรอือืน่ๆ 

ภาพคนน่ังเหง่ือตกมือถือหนังสือ



4. สขุภาพไม่ดที ัง้
ทางกายและทาง
จติใจ เชน่ 

หงุดหงิด สายตา

สัน้มาก 
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