
บทท่ี ๔  

การพฒันาทกัษะการอ่าน 

Dr. Bualak Petchngam 



รากฐานของชีวิต คอื หนังสือ 

รากฐานของตึก คอื อิฐ 



 
๒. ส ำนวน/ค ำคม 

ที่เกีย่วข้องกบักำรอ่ำน 
 

หนังสือคอืเพือ่นเรำ 

๑. ควำมหมำย/ควำมส ำคญั 
/จุดมุ่งหมำยของกำรอ่ำน/ประเภทของกำรอ่ำน 



4 

ควำมหมำย “กำรอ่ำน” 

 ทพิย์สุเตร อนัมบุตร (๒๕๕๑ : ๕)     
 กำรอ่ำน คอื กำรรับสำร ในกำรใช้ภำษำ ไม่ว่ำจะเป็นภำษำ
ใด ย่อมประกอบด้วย ๒ ฝ่ำย คอื 
  ฝ่ำยส่ง   สำร    ฝ่ำยรับ 
 ฝ่ำยส่ง ย่อมส่งได้โดย กำรพูด หรือ กำรเขยีน
 ฝ่ำยรับ จึงรับสำรได้โดย กำรฟัง หรือกำรอ่ำน 
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ควำมส ำคญั “กำรอ่ำน"  

๑. ช่วยสร้ำงควำมคดิให้เกดิกบัผู้อ่ำน 
๒. ช่วยส่งเสริมและพฒันำควำมรู้ให้กบัผู้อ่ำน 
๓. ช่วยท ำให้เกดิทกัษะกำรสรุปข้อมูลทีไ่ด้จำกกำรอ่ำน 
๔. ช่วยท ำให้เข้ำใจสังคม 
๕. ช่วยให้เห็นรูปแบบของสำรประเภทต่ำง ๆ 

สุนันทำ มั่นเศรษฐวทิย์ (๒๕๕๑ : ๗-๘)  



 หนังสือดมีีค่ำแท้ ยำกหำ 
น ำสุขทรัพย์คณนำ  มำกได้ 
หนังสือช่ัวจกัพำ  ตนสู่ วบิัตเิฮย 
สองส่ิงนีค้วรให้  เลอืกเฟ้นจงด ี

 
ค ำประพนัธ์  

ทีส่อดคล้องกบักำรอ่ำน 

 

 หนังสือดเีป็นเพือ่นแท้ สุจริต 
ไม่หลอกลวงบ่วงมิตร  สุขล้น 
หนังสือช่ัวไม่ประสิทธ์ิ  ควำมสุข ให้นำ 
ดแีต่ผลำญเพือ่นปล้น  เผำไหม้ทั้งเป็น 
   (เจริญ บุญมโหตม์) 



หนอนหนังสือ 

 
ส ำนวน/ค ำคม 

ทีเ่กีย่วข้องกบักำรอ่ำน 

 
ก ข ไม่กระดิกหู 

เกดิมำเป็นคน  
หนังสือเป็นต้น 

 วชิำควำมรู้  
เป็นคู่มือเลีย้งกำย 

อย่ำเกลยีดศึกษำ 

อย่ำริอ่ำนแก่ควำม 

มีควำมรู้อยู่ในสมุด 



หนังสือดี ๆ กมี็คุณเสมอกลัยำณมิตรเหมือนกนั -ส. ศิวรักษ์ 

 ผู้ทีชั่งหนังสือ... จะแลเห็นชีวติให้ทั่วไม่ได้... 
หนังสือ... เป็นน ำ้เนือ้แห่งชึวติ   
เป็นรำกฐำนและสำเหตุแห่งควำมเจริญ – นำยต ำรำ ณ เมืองใต้ 

 หนังสือ...เป็นทีร่วมแห่งควำมรู้ควำมเพลดิเพลนิ          
เป็นขุมทรัพย์ทีไ่ม่มีผู้ใดหวงห้ำม นับเป็นขุมทรัพย์อนัประเสริฐ  
ซ่ึงเรำอำจจะขุดเอำมำเป็นประโยชน์ได้  
โดยเสียแรงและเสียค่ำใช้จ่ำยน้อยทีสุ่ด – เปลือ้ง ณ นคร 

 
ส ำนวน/ค ำคม 

ทีเ่กีย่วข้องกบักำรอ่ำน 

 กำรอ่ำนช่วยให้คนเป็นคนเต็มที ่– ฟรำนซิส เบคอน 
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จุดมุ่งหมำยของกำรอ่ำน 

 ๑. เพือ่หำควำมรู้ หรือเพิม่พูนควำมรู้ 
 ๒. เพือ่ให้ทรำบข่ำวสำร ควำมคดิ 
 ๓. เพือ่ควำมเพลดิเพลนิ ควำมบันเทิง ช่ืนชม 
 ๔. เพือ่พฒันำวจิำรณญำณและค่ำนิยม 
 ๕. เพือ่กจิธุระ หรือประโยชน์อืน่ ๆ 



10 

ลกัษณะของนักอ่ำนที่ดี 
 ๑. รักกำรอ่ำนทุกประเภท 
 ๒. มีสมำธิ 
 ๓. อ่ำนเร็ว ถูกต้อง จบัใจควำมส ำคญั เข้ำใจควำมหมำย 
 ๔. มีพืน้ฐำนควำมรู้ทัว่ไป 
 ๕. จดบันทึก 
 ๖. อ่ำนซ ้ำ ตคีวำม ค้นหำควำมหมำยจำกพจนำนุกรม 
 ๗. แลกเปลีย่นควำมคดิเห็น 
 ๘. รู้วธีิกำรใช้ห้องสมุด 
 ๙. มีวจิำรณญำณในกำรอ่ำน 
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อปุสรรคในกำรอ่ำน 

 ๑. สภำพแวดล้อม 
   ๒. ร่ำงกำย 
  ๓. จติใจและอำรมณ์ 
   ๔. ขำดทกัษะกำรอ่ำน 
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ประเภทของกำรอ่ำน 

 ศรีสุดำ จริยำกลุ (๒๕๔๕ : ๙-๑๐)   จ ำแนกเป็น ๒ ประเภท 

๑. อ่ำนออกเสียง 

๒. อ่ำนในใจ 
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๑. อ่ำนออกเสียง 

- เป็นกำรอ่ำนให้ผู้อืน่ฟัง  
- ผู้อ่ำนต้องระวงัควบคุมกำรออกเสียง ตวัสะกด ตวัควบกล ำ้ 
- ลลีำ อำรมณ์ น ำ้เสียง  ให้เข้ำกบัเนือ้หำ 
- แบ่งจงัหวะ วรรคตอนให้ถูกต้อง  



14 

๒. กำรอ่ำนในใจ 

 สอำงค์ ด ำเนินสวสัดิ์ และคณะ (๒๕๔๖ : ๘๘) แบ่ง
ลกัษณะกำรอ่ำนเป็น ๕ ประเภท 

๒. กำรอ่ำนเพือ่จับใจควำมส ำคญั 

๑. กำรอ่ำนอย่ำงคร่ำว ๆ 

๔. กำรอ่ำนเพือ่ศึกษำอย่ำงลกึซ้ึง 

๓. กำรอ่ำนเพือ่ส ำรวจเนือ้หำ 

๕. กำรอ่ำนเพือ่วเิครำะห์วจิำรณ์ 



กำรอ่ำนแบบคร่ำวๆ (Skimming Reading) 
 

   อ่ำนเร็ว - เห็นภำพรวม 

   ไม่อ่ำนทุกตวัอกัษร 

   อ่ำนผ่ำนๆ เพือ่พจิำรณำประเดน็ส ำคญั 
 

 

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C&hl=th&sa=X&biw=1366&bih=594&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=gk3HTBG874S6OM:&imgrefurl=http://www.siamdara.com/ColumnGirl.asp?cid=4142&docid=KRR9gCE56NSceM&imgurl=http://www.siamdara.com/Picture_Girl/201105187524930.jpg&w=270&h=319&ei=IXgWT9OmGM7wrQfYrdVO&zoom=1


กำรอ่ำนจับใจควำมส ำคญั 

  กำรอ่ำนทีมุ่่งค้นหำสำระของเร่ือง  
(ใจควำมส ำคญั+ส่วนขยำยใจควำมส ำคญั)  
   ใจควำมส ำคญั หมำยถงึ ส่วนส ำคญัของเร่ือง ได้แก่   
 เร่ืองทีส่ ำคญั  ควำมรู้หรือข้อมูลทีน่่ำสนใจ  แนวควำมคดิหรือ
ทศันคตขิองผู้เขยีน  หรือจุดมุ่งหมำยส ำคญัของเร่ือง (กำญจนำ 
นำคสกลุ และคณะ, ๒๕๒๔ : ๑๕๖) 

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2&hl=th&sa=X&biw=1366&bih=594&tbm=isch&tbnid=wDu_zg8PSg879M:&imgrefurl=http://nkyc04.exteen.com/20080824/entry-3&docid=BzfXojir1m8_UM&imgurl=http://uc.exteenblog.com/nkyc04/images/pic311.jpg&w=440&h=631&ei=zIsWT-X1LojJrQeE24Vn&zoom=1
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2&hl=th&biw=1366&bih=594&tbm=isch&tbnid=Ek1az-gLLgePjM:&imgrefurl=http://www.bkk2.in.th/Topic.aspx?TopicID=27222&docid=g8_gKTRRk_fFQM&imgurl=http://www.se-ed.com/home/Images/Contents/Technology/220620071037392393.jpg&w=264&h=398&ei=SosWT6j4DsfLrQfR9vRA&zoom=1


ลกัษณะของใจควำมส ำคญั 

อำจเป็นประโยคสมบูรณ์ แคบ กระชับ ชัดเจน  ใช้ภำษำ
ถูกต้อง  

หรือเป็นสำระส ำคญัของเร่ืองทีผู้่อ่ำนต้องสกดัเอง  
อำจปรำกฏตอนต้น ตอนกลำง ตอนท้ำย หรือ               
ตอนต้นและตอนท้ำยของย่อหน้ำ   



ต ำแหน่งประโยคใจควำมส ำคญั 

ประโยคแรกของย่อหน้ำ 
ประโยคสุดท้ำยของย่อหน้ำ 
ประโยคตรงกลำงของย่อหน้ำ 
ประโยคแรกและสุดท้ำยของย่อหน้ำ 



ประโยคแรกของย่อหนา้ 

ประโยคแรก 

ขยำยใจควำมส ำคญั 



ประโยคแรกของย่อหน้ำ 

“ในบรรดำผลไม้เมืองร้อน ผลไม้ไทยถือว่ำมีคุณภำพและปริมำณไม่แพ้
ประเทศอื่นในภูมิภำคเดียวกัน ทั้งนีเ้ป็นเพรำะรสชำติที่กลมกล่อม และอร่อย
ถูกปำกผู้ได้ลิม้ลอง อีกทั้งยังมีคุณค่ำทำงโภชนำกำร อุดมไปด้วยวิตำมินและ
เกลือแร่ มีเส้นใยอำหำรสูง ช่วยในกำรขับถ่ำย ช่วยให้สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ผลไม้ไทยหำรับประทำนได้ง่ำยตลอดทั้งปี ไม่ว่ำจะเป็นกล้วย ฝร่ัง มะละกอ 
สับปะรด หรือมีเฉพำะฤดูกำลอย่ำง เงำะ ชมพู่ มะม่วง แตงโม ระก ำ ลองกอง 
ล ำไย โดยเฉพำะทุเรียนและมังคุด ซ่ึงถือได้ว่ำเป็นรำชำและรำชินีแห่งผลไม้ที่
ควรรับประทำนควบคู่กนั  
 



ประโยคสุดทา้ยของย่อหนา้ 

ประโยค
สุดท้ำย 

ขยำยใจควำมส ำคญั 



ประโยคสุดทา้ยของย่อหนา้ 

“ในวงกำรธุรกจิ  กำรส่ือสำรด้วยวธีิกำรเขยีนเป็นส่ิงหน่ึงทีส่ ำคญัยิง่  
กำรเขยีนในทำงธุรกจิมีหลำยประเภท  เช่น  กำรเขยีนเอกสำรกำร
ประชุม  กำรเขยีนรำยงำน  กำรเขยีนจดหมำยธุรกจิ  กำรเขยีน
เอกสำรกำรจ้ำงและกำรสมัครงำน  และกำรเขยีนเอกสำรเพือ่กำร
ประชำสัมพนัธ์  กำรเขยีนแต่ละประเภทมีวธีิกำรเขยีนที่แตกต่ำงกนั  
ผู้มีหน้ำทีเ่ขยีนเพือ่กำรส่ือสำรทำงธุรกจิจ ำเป็นต้องเลอืกใช้วธีิกำร
เขยีนให้เหมำะสมกบักำรเขยีนแต่ละประเภท” 



ประโยคตรงกลำงของย่อหน้ำ 

ขยำยใจควำมส ำคญั 

ขยำยใจควำมส ำคญั 

ประโยคกลำงย่อหน้ำ 



ประโยคตรงกลางของย่อหนา้ 

  ถ้ำพูดถึงกำรออมหรือกำรลงทุน หลำย ๆ คนอำจจะเคยนึกสงสัยว่ำ 
“กำรออม” กบั “กำรลงทุน” น้ัน ไม่เหมือนกนัหรือแล้วมันต่ำงกนัอย่ำงไร 
ทีจ่ริงแล้วกำรออมกบักำรลงทุนน้ันกมี็วตัถุประสงค์เดียวกนัคอื กำรสร้ำง
โอกำสท ำให้คุณมีเงินมำกขึน้แต่กอ็ำจจะต่ำงกนัอยู่บ้ำงกต็รงที ่กำรออม 
เป็นกำรเกบ็สะสมเงินทลีะเลก็ทลีะน้อยให้พอกพูนขึน้เม่ือเวลำผ่ำนไป แต่
กำรลงทุน คอืกำรน ำเงินไปสร้ำงผลตอบแทนทีสู่งขึน้  กำรออมกบักำร
ลงทุนจึงเป็นค ำทีมี่ควำมหมำยไม่เหมือนกนัแม้จะมีวตัถุประสงค์เดียวกนัก็
ตำม”                          



ประโยคแรกและสุดทา้ยของย่อหนา้ 

ประโยคแรก 

ขยำยใจควำมส ำคญั 

ประโยคสุดท้ำย 



ประโยคแรกและสุดท้ำยของย่อหน้ำ 

  ค ำว่ำ CEO มำจำกค ำเต็มว่ำ Chief Executive Officer 
หรือหัวหน้ำคณะผู้บริหำร ซ่ึงเป็นต ำแหน่งทำงกำรบริหำรที่
นิยมมำกในสหรัฐอเมริกำ กลำยมำเป็นที่รู้จักในเมืองไทย
มำกที่สุดก็ในยุคของรัฐบำล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กำร
บริหำรงำนรำชกำรในยุคใหม่  CEO จึงเป็นต ำแหน่งหัวหน้ำ
คณะผู้บริหำรทีม่บีทบำทในกำรบริหำรงำนรำชกำร” 



กำรขยำยใจควำมส ำคญั 

 ให้รำยละเอยีด 
 ให้ค ำจ ำกดัควำม 
 ยกตวัอย่ำง 
 เปรียบเทียบ 



กำรขยำยใจควำมส ำคญั : ให้รำยละเอยีด 

 เพลงเหย่ยเป็นเพลงพืน้บ้ำนของชำวไทยภำคกลำงทีนิ่ยมร้อง
และเล่นกนัมำแต่โบรำณ  เดมิมีช่ือเรียกหลำยอย่ำงแตกต่ำงกนัไปตำม
ท้องถิ่น  เช่น  เพลงดอกแคร่วง  เพลงกลองยำว  เพลงล ำแคน         
เพิง่เรียกกนัว่ำเพลงเหย่ยเมื่อมีกำรฟ้ืนฟูวฒันธรรมกำรละเล่น
พืน้บ้ำนขึน้มำ  ทีเ่รียกว่ำ “เหย่ย”  เป็นเพรำะว่ำค ำร้องทุกวรรคลง
ท้ำยด้วยเสียงเดยีวกนัหมด  คอื  เหย่ย  ซ่ึงเป็นเสียงเพีย้นของค ำว่ำ 
“เอย” 



กำรขยำยใจควำมส ำคญั :ให้ค ำจ ำกดัควำม 

 เมื่อเอ่ยถึงนักเขยีน  น่ำจะต้องท ำควำมเข้ำใจกบัค ำนีใ้ห้แจ่ม
แจ้งพอสมควร  พร้อมๆกบัค ำทีเ่กีย่วข้องอยู่ในกลุ่มเดยีวกนัอกีสองค ำ  
คอื  นักประพนัธ์และกว ี นักเขยีน  คอื  ผู้ทีแ่สดงควำมคดิออกมำด้วย
กำรเขยีนหนังสือหรือลำยลกัษณ์อกัษร  บำงทีเรียกว่ำ  ข้อเขยีน  อำจ
แสดงออกในรูปเรียงควำม  บทควำม  นิทำน  เร่ืองส้ัน  เร่ืองยำว      
นวนิยำย ฯลฯ  ถ้ำข้อเขยีนมีคุณภำพเข้ำขั้นกอ็ำจได้รับยกย่องเป็น
วรรณกรรมหรือวรรณคดใีนโอกำสต่อไป 



กำรขยำยใจควำมส ำคญั : ยกตัวอย่ำง 

 วฒันธรรมไทยที่สะท้อนออกมำจำกค ำสรรพนำมมีหลำย
ประกำร  เช่น  กำรมีสัมมำคำรวะ  กำรรู้จกัเดก็รู้จกัผู้ใหญ่  ควำมอ่อน
น้อมถ่อมตน  และยกย่องให้เกยีรตผู้ิอืน่  กำรให้ควำมส ำคญักบัชำย
หญงิ  ควำมผูกพนัระหว่ำงครอบครัวและเครือญำต ิ กำรกลมกลนื
ปรับเปลีย่นตำมสถำนกำรณ์ทั้งในด้ำนอำรมณ์  สังคม  และ
สภำวกำรณ์โลก  ในภำษำวรรณคดยีงัให้ควำมส ำคญัแก่มนุษย์  
อมนุษย์  และสัตว์ต่ำงๆ อกีด้วย 



กำรขยำยใจควำมส ำคญั : เปรียบเทียบ 

 ควำมเข้ำใจ  คอื  ควำมสำมำรถในกำรมองเห็นประโยชน์จำก
ข้อมูลทีเ่รำมีอยู่ในสมอง  และสำมำรถน ำมำปรับปรุงให้เกดิคุณหรือ
โทษต่ำงๆ ในชีวติ  เฉกเช่นกำรมองเห็นว่ำเมลด็พนัธ์ุเมื่อน ำมำหว่ำน
ให้น ำ้ให้แสงแล้วจะสำมำรถแตกดอกออกผลเตบิโตเป็นต้นไม้ได้ 



กำรอ่ำนเพือ่ส ำรวจเนือ้หำ 
  

 เป็นกำรอ่ำนเพือ่ท ำเป็นบันทกึย่อ หรือทบทวน เพือ่สรุป
สำระส ำคญัทั้งหมด 
 

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88&hl=th&biw=1366&bih=594&tbm=isch&tbnid=i9JzH80Pl1SjlM:&imgrefurl=http://www.learners.in.th/blogs/posts/351205&docid=qiZp3dFRsQKiqM&imgurl=http://learners.in.th/file/ladenclub/8596.jpg&w=316&h=400&ei=wIIWT7zHLI_orQfH0dmIBw&zoom=1


กำรอ่ำนเพือ่ศึกษำอย่ำงลกึซ้ึง 

   เป็นกำรอ่ำนละเอยีด 

   ให้เข้ำใจเร่ืองที่อ่ำนอย่ำงชัดเจน 
 

 

http://www.chulabook.com/cgi-bin/main/2006/description.asp?barcode=9789749237267
http://www.chulabook.com/cgi-bin/main/2006/description.asp?barcode=9789741331482


กำรอ่ำนเพือ่วเิครำะห์และวจิำรณ์ 

   กำรอ่ำนวเิครำะห์ 

   กำรอ่ำนวจิำรณ์ 
 

 



กำรอ่ำนเพือ่วเิครำะห์ 

  คอื  กำรพจิำรณำแยกแยะองค์ประกอบแต่ละส่วนของงำน
เขยีนอย่ำงมีระบบ  เพือ่ให้ทรำบโครงสร้ำง  องค์ประกอบ  
หลกักำร  และเหตุผลของเร่ือง   

  จนสรุปได้ว่ำแต่ละส่วนเป็นอย่ำงไร  สัมพนัธ์กนัอย่ำงไร  
เหมือนหรือแตกต่ำงกนัอย่ำงไร 

 

 
 

 



แนวทำงกำรอ่ำนเพือ่วเิครำะห์ 

ส่ิงที่ควรพจิำรณำประกอบกำรอ่ำนวเิครำะห์ 

๑.  ผู้เขยีน 

๒. ประเภทของงำนเขยีน 

๓. เนือ้หำของงำนเขยีน 

๔. โครงสร้ำงของงำนเขยีน 
 



๑. ผู้เขยีน 

• เป็นใคร  นำมแฝง  นำมจริง 

• ประวตัิชีวติครอบครัว   

• กำรศึกษำ   

• ประสบกำรณ์ 

• ผลงำน 

 



๒. ประเภทของงำนเขียน 

• ข่ำว  

• ต ำรำ 

• สำรคด ี

• บันเทงิคด ี

 



๓. เนือ้หำของงำนเขยีน 

• ข่ำว 
– วเิครำะห์ข้อเทจ็จริง/ น ำ้เสียงและท่ำทขีองกำรรำยงำนข่ำว/ วธีิกำร
น ำเสนอข่ำว/ แหล่งทีม่ำ 

– โครงสร้ำงของข่ำวช่วยให้อ่ำนข่ำวเข้ำใจง่ำยและรวดเร็วขึน้   

– ประกอบด้วย  หัวข่ำว  วรรคน ำ  (ส่วนเช่ือม)  และเนือ้ข่ำว 

– หัวข่ำวท ำหน้ำที่บอกเล่ำเร่ืองรำวในเชิงเร้ำควำมสนใจ   

– วรรคน ำคอืส่วนสรุปย่อเนือ้ข่ำว   

– (ส่วนเช่ือมคือเกร่ินน ำก่อนขึน้เนือ้ข่ำว)   

– ส่วนเนือ้ข่ำวคอืสำระส ำคญัของเหตุกำรณ์ 

 



• สำรคดี    
• งำนเขียนที่ให้ข้อเท็จจริงและข้อคดิเห็นโดยมีวธีิกำรน ำเสนอที่
ชวนให้ติดตำม 

– วเิครำะห์ควำมถูกต้อง  ทนัสมัย  ควำมละเอยีดรอบด้ำนของ
ข้อมูล 

– ควำมสมเหตุสมผล  ควำมคดิสร้ำงสรรค์ของข้อคดิเห็น 

– กลวธีิน ำเสนอ  กำรใช้ภำษำ 
 



• บันเทิงคด ี
• เร่ืองส้ันและนวนิยำย 

– เป็นงำนเขยีนประเภทเร่ืองแต่งสมมุต ิ(fiction) 
– ผู้อ่ำนควรวเิครำะห์องค์ประกอบต่ำงๆ 

• โครงเร่ือง 
• แก่นเร่ือง/ แนวคดิ 
• ตัวละคร 
• ฉำก 
• กลวธีิกำรด ำเนินเร่ือง 
• ส ำนวนโวหำร 

 



๔. โครงสร้ำงของงำนเขียน 

• พจิำรณำสัมพนัธภำพของเร่ืองว่ำด ำเนินเร่ืองอย่ำงไร   

– ส่วนน ำ  ส่วนเนือ้หำ  ส่วนสรุป   

• กำรเรียงล ำดบัเร่ืองใช้สัมพนัธภำพใด   

– เรียงจำกเร่ืองใกล้ตัวไปหำเร่ืองไกลตวั   

– เรียงจำกอดตีไปหำปัจจุบัน   

– เรียงจำกเร่ืองง่ำยไปหำยำก ฯลฯ 

 



กำรอ่ำนเพือ่วจิำรณ์ 

  กำรวจิำรณ์หมำยถึง  กำรแสดงควำมคดิเห็น   

**กำรแสดงควำมคดิเห็นอย่ำงมีระบบและหลกัเกณฑ์  /  

 มีคุณค่ำเพยีงใด /  มีจุดมุ่งหมำยสุดท้ำยทีก่ำรประเมินคุณค่ำ 
 

 
 

 



แนวกำรอ่ำนเพือ่วจิำรณ์ 

พจิำรณำจำก 

  ๑.  เนือ้หำ 

 ๒. ทศันะของผู้เขยีน 

 ๓. กลวธีิกำรประพนัธ์ 

 



กำรอ่ำนประเมินค่ำ 

  กำรอ่ำนอย่ำงไตร่ตรอง ใคร่ครวญ   

  แล้วแสดงให้เห็นว่ำส่ิงที่ได้อ่ำนน้ันมีลกัษณะอย่ำงไร  

  ทั้งส่วนของเนือ้หำ ควำมคดิเห็น ฯลฯ เป็นอย่ำงไร  

  และวนิิจฉัยหรือช้ีให้เห็นว่ำส่ิงทีไ่ด้อ่ำนน้ันมีจุดเด่น จุดด้อย 
ข้อดหีรือประโยชน์ ข้อบกพร่องอย่ำงไร  
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กำรพฒันำสมรรถภำพอ่ำน 
 ฐะปะนีย์ นำครทรรพ (๒๕๔๖ : ๙๒๘) 
 ให้แนวปฏิบัตทิีพ่งึกระท ำเพือ่เสริมสร้ำงพฒันำกำรด้ำน
สติปัญญำ ดงันี ้
 ๑. ใช้หลกั สุ จ ิปุ ล ิ“หัวใจนักปรำชญ์” 
 ๒. ใช้กำรอ่ำน พฒันำตน  
  - ด้ำนควำมรู้ 
  - ด้ำนอำรมณ์ 
  - ด้ำนคุณธรรม 
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กำรสร้ำงนิสัย “รักกำรอ่ำน”  

๑. สร้ำงแรงจูงใจ 
 ๑.๑ ให้สัญญำ รำงวลั หรือลงโทษตวัเอง 
 ๑.๒ ตระหนักถงึประโยชน์ และโทษจำกกำรไม่อ่ำน
อยู่เสมอ 
 ๑.๓ ชักชวนให้ผู้อืน่อ่ำนเร่ืองเดยีวกนั 
 ๑.๔ จดัแข่งขนักำรอ่ำนกบัผู้อืน่ 
๒. สร้ำงโอกำสและหำเวลำอ่ำน 
๓. เร่ิมต้นจำกกำรอ่ำนเร่ืองที่ตนเองชอบหรือสนใจ 

 ถนอมวงศ์ ล ำ้ยอดมรรคผล (๒๕๓๘ : ๕๘-๖๗) และ        
ฐะปะนีย์ นำครทรรพ (๒๕๔๖ : ๙๒๙-๙๓๓) 
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กำรสร้ำงนิสัย “รักกำรอ่ำน” (ต่อ)  
๔. สมำคมกบันักอ่ำนหรือผู้ทีช่อบอ่ำนหนังสือ 
๕. ตั้งควำมหวงัให้กบัตนเอง 
๖. ฝึกพจิำรณำ ฝึกท ำควำมเข้ำใจเร่ืองรำวทีอ่่ำนทุกคร้ัง 
๗. ฝึกฝนและพฒันำควำมสำมำรถในกำรอ่ำนขึน้เร่ือย ๆ 
๘. เลอืกบรรยำกำศและส่ิงแวดล้อมทีเ่อือ้อ ำนวย 
๙. หยุดอ่ำนเมื่อไม่พร้อมทีจ่ะอ่ำน 
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นักศึกษำปฎบิัติกำรอ่ำน 



Company 

LOGO 

www.themegallery.com 

SSRU.ac.th 

Live like you will die tomorrow, 
learn like you will live forever.  

ใช้ชีวติเหมอืนมนัจะส้ินสุดลงวนัพรุ่งนี,้  
เรียนรู้ให้เหมอืนชีวติจะไม่มวีนัจบลง. 


