
หน่วยที ่2 
การอ่าน 

 
 การอ่าน เป็นทกัษะที่จ  าเป็นต่อชีวติคนเรามาก ไม่วา่จะประกอบอาชีพอะไร เพศใด วยัใด ก็ตอ้งการที่
จะเพิม่พนูความรู้ของตนเองอยูเ่สมอ เพราะการอ่านนั้น นอกจากที่จะอ่านเพือ่เก็บความรู้แลว้ การอ่าน ยงัให้
ความบนัเทิงแก่ชีวติอีกดว้ย โดยเฉพาะนกัเรียน นกัศึกษา ซ่ึงตอ้งใชก้ารอ่านเป็นส่วนหน่ึงของชีวติประจ าวนั 
จึงจ าเป็นตอ้งมีหลกัการอ่านและทกัษะการอ่าน นอกจากน้ี ยงัจ  าเป็นตอ้งมีความรักในการอ่าน เพราะถา้รัก
การอ่านแลว้ จะท าใหเ้ป็นผูท้ี่รู้มาก หรือเป็น “พหูสูต” 
 หลกัการอ่านหนงัสือนั้น เม่ือกล่าวโดยทัว่ไปแลว้ หนงัสือแต่ละชนิดจะมีหลกัการอ่านที่ไม่เหมือนกนั 
ตอ้งพจิารณาถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านหนงัสือแต่ละประเภท เช่น การอ่านหนงัสือต าราวชิาการ จะตอ้งมี
การอ่านอยา่งคร่าว ๆ และกลบัมาอ่านซ ้ าอีกหลาย ๆ รอบ แลว้จึงจะสรุปประเด็น, การอ่านหนงัสืออา้งอิง เป็น
การอ่านเฉพาะส่วน เพือ่ใหไ้ดค้  าตอบในส่ิงที่ตนเองอยากรู้ เป็นตน้ ไม่วา่จะเป็นการหนงัสือประเภทใด ลว้น
แลว้แต่ก่อใหเ้กิดประโยชน์กบัผูอ่้านไดท้ั้งนั้น ผูอ่้านตอ้งมีความใจกบัส่ิงที่อ่าน และฝึกฝนการอ่าน ตั้งใจอ่าน
อยา่งมีสมาธิแน่วแน่ น ากลวกีารอ่านต่าง ๆ มาปรับใชใ้นชีวติประจ าวนั จึงจะเป็นกระบวนการอ่านที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

ความหมายของการอ่าน 
 การอ่าน ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พทุธศกัราช ๒๕๔๒ วา่ไวว้า่ “วา่ตามตวัหนงัสือ,  
ถา้ออกเสียงดว้ย เรียกวา่ อ่านออกเสียง, ถา้อ่านไม่ออกเสียง เรียกวา่ อ่านในใจ, สงัเกตหรือพจิารณาดูเพือ่ให้
เขา้ใจ เช่น อ่านสีหนา้ อ่านริมฝีปาก อ่านใจ ; ตีความ เช่น อ่านรหสัอ่านลายแทง ; คิด, นบั. (ไทยเดิม).”  
จะเห็นไดว้า่ จากความหมายของการอ่านนั้น ตอ้งการใหผู้อ่้านมีความเขา้ใจ, รับรู้เก่ียวกบัเร่ืองที่อ่านไป และ
การอ่านนั้น จะตอ้งมีการเก็บความรู้ เพือ่ใหรู้้วา่ผูแ้ต่งตอ้งการส่ืออะไร 

การอ่าน คือ การรับรู้ความหมายจากถอ้ยค าที่ตีพมิพอ์ยูใ่นส่ิงพมิพห์รือในหนงัสือ เป็นการรับรู้วา่ 
ผูเ้ขียนคิดอะไรและพดูอะไร โดยเร่ิมตน้ท าความเขา้ใจถอ้ยค าแต่ละค าเขา้ใจวลี เขา้ใจประโยค ซ่ึงรวมอยูใ่น 
ยอ่หนา้ เขา้ใจแต่ละยอ่หนา้ ซ่ึงรวมเป็นเร่ืองราวเดียวกนั การอ่านเป็นการบริโภคค าที่ถูกเขียนออกมาเป็น
ตวัหนงัสือหรือสญัลกัษณ์ การอ่านโดยหลกัวทิยาศาสตร์ เร่ิมจากการที่แสงตกกระทบที่ส่ือ และสะทอ้นจาก
ตวัหนงัสือผา่นทางเลนส์นยัน์ตา และประสาทตาเขา้สู่เซลลส์มองไปเป็นความคิด (Idea) ความรับรู้ 
(Perception) และก่อใหเ้กิดความจ า (Memory) ทั้งความจ าระยะสั้น และความจ าระยะยาว 
 

กระบวนการอ่าน  มี 4 ขั้นตอน คือ  
- ขั้นแรก การอ่านออก อ่านได ้หรืออ่านออกเสียงไดถู้กตอ้ง  
- ขั้นที่สอง การอ่านแลว้เขา้ใจ ความหมายของค า วลี ประโยค สรุปความได ้ 
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- ขั้นที่สามการอ่านแลว้รู้จกัใชค้วามคิด วเิคราะห์ วจิารณ์และออกความเห็นในทางที่ขดัแยง้หรือเห็น
ดว้ยกบัผูเ้ขียนอยา่งมีเหตุผล  

- ขั้นสุดทา้ยคือการอ่านเพือ่น าไปใช ้ประยกุตใ์ชใ้นเชิงสร้างสรรค ์ดงันั้นผูท้ี่อ่านไดแ้ละอ่านเป็น
จะตอ้งใชก้ระบวนการทั้งหมดในการอ่านที่ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด โดยการถ่ายทอดความหมายจาก
ตวัอกัษรออกมาเป็นความคิด และจากการคิดที่ไดจ้ากการอ่านผสมผสานกบัประสบการณ์เดิม และสามารถ
ความคิดนั้นไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 
 

จุดมุ่งหมายของการอ่าน   
         1.   อ่านเพื่อความรู้  ไดแ้ก่  การอ่านจากหนงัสือต าราทางวชิาการ  สารคดีทางวชิาการ การวจิยัประเภท
ต่าง ๆ หรือการอ่านผา่นส่ืออีเล็กทรอนิกส์ ควรอ่านอยา่งหลากหลาย  เพราะความรู้ในวชิาหน่ึง อาจน าไปช่วย
เสริมในอีกวชิาหน่ึงได ้
         2.   อ่านเพื่อความบันเทิง ไดแ้ก่  การอ่านจากหนงัสือประเภทสารคดีท่องเที่ยว นวนิยาย เร่ืองสั้น  เร่ือง
แปล การ์ตูน บทประพนัธ ์ บทเพลง  แมจ้ะเป็นการอ่านเพือ่ความบนัเทิง แต่ผูอ่้านจะไดค้วามรู้ที่สอดแทรก
อยูใ่นเร่ืองดว้ย 
         3.   อ่านเพื่อทราบข่าวสารความคดิ ไดแ้ก่  การอ่านจากหนงัสือประเภทบทความ บทวจิารณ์  ข่าว  
รายงานการประชุม  ถา้จะใหเ้กิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริงตอ้งเลือกอ่านใหห้ลากหลาย ไม่เจาะจงอ่านเฉพาะส่ือ 
ที่น าเสนอตรงกบัความคิดของตน เพราะจะท าใหไ้ดมุ้มมอง ที่กวา้งขึ้น ช่วยใหมี้เหตุผลอ่ืน ๆ มาประกอบการ
วจิารณ์ วเิคราะห์ไดห้ลายมุมมองมากขึ้น 
         4.   อ่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะทางแต่ละคร้ัง  ไดแ้ก่  การอ่านที่ไม่ไดเ้จาะจง แต่เป็นการอ่านในเร่ืองที่
ตนสนใจ หรืออยากรู้  เช่น  การอ่านประกาศต่าง ๆ การอ่านโฆษณา  แผน่พบั ประชาสมัพนัธ ์ สลากยา  ข่าว
สงัคม  ข่าวบนัเทิง  ข่าวกีฬา   การอ่านประเภทน้ีมกัใชเ้วลาไม่นาน ส่วนใหญ่เป็นการอ่านเพือ่ใหไ้ดค้วามรู้
และน าไปใช ้ หรือน าไปเป็นหวัขอ้สนทนา เช่ือมโยงการอ่าน สู่การวเิคราะห์  และคิดวเิคราะห์  บางคร้ังก็
อ่านเพือ่ใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 
  

ขั้นตอนก่อนลงมืออ่านหนังสือ 
 1.  ส ารวจตนเอง กล่าวคือ ก่อนที่ผูอ่้านจะเร่ิมอ่านหนงัสือนั้น ผูอ่้านจะตอ้งส ารวจตนเองก่อนวา่จะ
อ่านหนงัสืออะไร จุดมุ่งหมายของการอ่านหนงัสือคร้ังน้ีคืออะไร อ่านแลว้ไดอ้ะไร และเม่ือผูอ่้านส ารวจ
ตนเองเรียบร้อยแลว้ จึงตอ้งลงมือหาหนงัสือที่ตนเองตอ้งการ ในขอ้น้ีเป็นการก าหนดจุดมุ่งหมายในการอ่าน
หนงัสือ 
 2.  ส ารวจหนังสือ กล่าวคือ ผูอ่้านตอ้งส ารวจวา่หนงัสือเล่มน้ีกล่าวถึงอะไร มีเน้ือความกล่าวถึงส่ิงที่
ผูอ่้านตอ้งการจะทราบ หรือผูอ่้านตอ้งการจะอ่านหรือไม่ โดยสามารถดูไดจ้าก สารบาญของหนงัสือ ซ่ึงเป็น
ส่ิงที่บ่งบอกโครงเร่ืองของหนงัสือวา่ หนงัสือเล่มน้ีประกอบดว้ยเน้ือหาใดบา้ง การอ่านหนงัสือที่ตรงกบั
จุดประสงคข์องผูอ่้านนั้น จะช่วยใหผู้อ่้านยน่ระยะในการอ่านหนงัสือมากขึ้น 
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 3.  ส ารวจส่ิงแวดล้อม กล่าวคือ หลกัจากที่ส ารวจหนงัสือแลว้ ผูอ่้านจะตอ้งส ารวจส่ิงแวดลอ้มวา่
สถานที่และเวลาน้ี เหมาะสมหรือไม่ส าหรับการอ่านหนงัสือ ผูอ่้านแต่ละท่าน มีความเคยชินและความถนดั
ในส่ิงแวดลอ้มของการอ่านหนงัสือไม่เหมือนกนั เช่น นกัเรียน นกัศึกษา ส่วนใหญ่ชอบหนงัสือในเวลา
กลางคืน หรือช่วงเวลาก่อนนอน เน่ืองจาก มีความเป็นส่วนตวั มีสมาธิ ท  าใหส้ามารถจดจ าในรายละเอียด
ไดม้ากขึ้น, ส้ินสุดภารกิจในชีวติประจ าวนั เป็นตน้ 
 

ลักษณะของการอ่านที่ด ี
 1.  ไม่นอนอ่านหนังสือ กล่าวคือ การนอนเป็นอิริยาบถที่เหมาะแก่การพกัผอ่นมากกวา่การที่จะเก็บ
เน้ือหาสาระจากการอ่าน เพราะฉะนั้น ถา้เกิดวา่ผูอ่้านนอนอ่าน จะท าใหส้ามารถเผลอหลบัไปไดทุ้กเวลา 
 2.  ควรสร้างสมาธิก่อนอ่าน กล่าวคือ ในขณะเวลาที่อ่านนั้นไม่ควรที่จะอยูใ่นที่พลุกพล่านควรอยูใ่นที่
ที่มีความเงียบ ไม่สมควนดูโทรทศัน์ หรือฟังวทิยใุนขณะอ่าน เพราะจะท าใหเ้สียสมาธิในการอ่าน ท าใหไ้ม่
สามารถเก็บสาระในการอ่านได ้และไม่มีความพร้อมในการอ่าน เน่ืองจากการอ่านตอ้งมีสมาธิอยา่งมาก 
เพราะการอ่านที่ดี ผูอ่้านควรเน้ือหาสาระจากการอ่านใหไ้ดม้ากที่สุด และท าความเขา้ใจ 
 3.  ทักษะการอ่านและทักษะการเขียนเป็นของคู่กัน กล่าวคือ ในขณะที่ผูอ่้าน อ่านหนงัสือนั้น ควรจะมี
กระดาษและปากกาหรือสมุดบนัทึก เพือ่บนัทึกสาระส าคญัในขณะการอ่าน เพราะวา่ การบนัทึกสาระส าคญั
ในขณะการอ่านนั้น จะช่วยท าใหก้ารอ่านมีประสิทธิภาพมากขึ้น กล่าวคือ จะท าใหผู้อ่้านนั้นจดจ าสาระ 
ส าคญัของหนงัสือที่อ่านไดด้ว้ย นอกจากน้ี การเขียนบนัทึกสาระส าคญั หลงัจากการอ่านหรือในขณะการ
อ่านนั้นจะช่วยทบทวนในส่ิงที่อ่านมาทั้งหมดไดอี้กดว้ย 
 4.  การอ่านหนังสือที่ดีต้องรู้ที่มา กล่าวคือ ผูอ่้านควรจดจ าแหล่งที่มาของหนงัสือหรือขอ้เขียนที่อ่าน 
บางที่อาจจะมีประโยชน์ต่อการอา้งอิง นอกจากน้ีเม่ือผูอ่้านตอ้งการความรู้แบบต่อยอดแต่ไม่สามารถหา
ตน้ฉบบัหนงัสือที่ผูอ่้านอ่านได ้แต่ผูอ่้านรู้จกัจดจ าหรือสงัเกตแหล่งที่มาของหนงัสือ รวมทั้งศึกษาภูมิหลงั
ของหนงัสือ ทั้งผูแ้ต่งหรือที่มาของหนงัสือ จะท าใหผู้อ่้านสามารถหาความรู้ต่อยอดได ้
 5.  ผู้อ่านที่ดีควรติดตามและมีวิจารณญาณในการอ่าน   กล่าวคือ ผูอ่้านที่ดีควรติดตามในส่ิงที่อ่าน 
อาจจะเพือ่วเิคราะห์ส่ิงที่อ่านวา่ มีความเป็นขอ้คิดเห็นหรือขอ้เทจ็จริง และถา้ผูอ่้านคิดตาม ผูอ่้านจะมี
ความสามารถในการอ่าน การคิดตามอาจจะตดัสินไดว้า่ขอ้มูลน้ีเป็นขอ้มูลที่ถูกตอ้งหรือผดิประการใด 
 6.  ผู้อ่านที่ดีควรรู้จักทบทวน กล่าวคือ หลงัจากที่อ่านหนงัสือแลว้ ผูอ่้านจะตอ้งหมัน่ทบทวนในส่ิงที่
อ่านอยูเ่สมอ ประการหน่ึงก็เพือ่ใหผู้อ่้านนั้นรู้สึกวา่การอ่านหนงัสือนั้นจะช่วยเพิม่พนูความรู้ใหก้บัผูอ่้านได ้
โดยที่ผูอ่้านจะตอ้งหมัน่ทบทวนซ ้ า ๆ หลาย ๆ คร้ังจนจ าขึ้นใจ 
 7.  ในยคุปัจจุบนั เป็นยคุแห่งเทคโนโลย ีสารสนเทศ และขอ้มูลข่าวสาร  มีข่าวสารต่าง ๆ เล่ือนไหลเขา้
มาในกระแสของโลกอยา่งมากมาย ทั้งขอ้มูลดา้นดี และขอ้มูลดา้นลบ ที่ท  าใหผู้้อ่านต้องอ่านและใช้ดุลพินิจ
ในการตีความ การอ่านเร็วมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ เพราะถา้ยิง่อ่านเร็วและสามารถเขา้ใจไดเ้ลย ก็จะท าใหเ้รา
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สามารถตกัตวงในส่ิงที่อ่านไดม้าก เพราะยคุน้ีคนตอ้งมีความรู้มาก เป็นยคุที่ตอ้งแขง็ขนั ตอ้งตกัตวงไม่วา่จะ
เป็นส่ิงที่มีสาระหรือมีความบนัเทิง การจะอ่านไดเ้ร็วนั้นตอ้งฝึกหดัใหม้าก ๆ และอ่านบ่อย ๆ  
 8.  ผู้อ่านต้องมีความรู้พืน้ฐานในเร่ืองที่จะอ่านพอสมควร  หรือมีความสนใจในเร่ืองที่จะอ่าน รวมทั้ง
ควรเรียนรู้ศพัทใ์หม่ ๆ ที่เกิดจากการอ่าน เพราะเม่ือผูอ่้านไม่มีความรู้พื้นฐาน หรือไม่มีความสนใจในเร่ืองที่
จะอ่านแลว้ จะท าใหก้ารอ่านนั้นไม่ประสบความส าเร็จ หรือประสบความส าเร็จนอ้ย 

9.  ผู้อ่านต้องฝึกจับใจความ กล่าวคือ ผูอ่้านอ่านส่ิงใดส่ิงหน่ึงนั้น ไม่วา่จะเป็นสารคดี หรือบนัเทิงคดี 
ลว้นจะตอ้งมีใจความส าคญัอยู ่ดงันั้นผูอ่้านจะตอ้งจบัใจความส าคญัของเร่ืองที่อ่านใหไ้ด ้

10.  อ่านแล้วเล่าต่อ  กล่าวคือ การอ่าน ถา้อ่านอยา่งเดียวโดยไม่มีการทบทวนหรือเล่าต่อ ก็อาจจะท าให้
ผูอ่้านลืมในส่ิงที่อ่านไปทั้งหมดได ้หรือจ าไดเ้พยีงบางอยา่ง แต่เม่ือผูอ่้านไปเล่าต่อแลว้ ความรู้นั้นก็จะกลบัมา
เหมือนกบัเป็นการทบทวนใหผู้อ่้านอีกคร้ังหน่ึง 
 

ประโยชน์ของการอ่าน 
         1.  เป็นการสนองความตอ้งการของมนุษย ์
         2.  ท าใหม้นุษยเ์กิดความรู้  ทกัษะต่าง ๆ ตลอดจนความกา้วหนา้ทางวชิาชีพ  
        3.  ท าใหม้นุษยเ์กิดความคิดสร้างสรรค ์ ความเพลิดเพลินบนัเทิงใจและเกิดความบนัดาลใจ          
         4.  เป็นการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์  
         5.  ท าใหม้นุษยท์นัต่อเหตุการณ์ความเคล่ือนไหวต่าง ๆ ของโลก    
         6.  เป็นการส่งเสริมสุขภาพของมนุษย ์ 
         7.  ช่วยใหม้นุษยแ์กปั้ญหาสงัคม  การเมือง  เศรษฐกิจและปัญหาส่วนตวั  
 

คุณสมบัติของนักอ่านที่ดี   
         1.  มีนิสยัรักการอ่าน 
         2.  มีจิตใจกวา้งขวางพร้อมที่จะอ่านหนงัสือที่ดีมีคุณค่าไดทุ้กประเภท 
         3.  มีเจตคติที่ดีต่อการอ่านและเร่ืองที่อ่าน 
         4.  หมัน่หาเวลาหรือจดัเวลาส าหรับการอ่านใหก้บัตนเองทุกวนัอยา่งสม ่าเสมอ 
         5.  เป็นคนรักหนงัสือและแสวงหาหนงัสือที่ดีอ่านอยูเ่สมอ 
         6.  มีความสามารถในการเลือกหนงัสือที่ดีอ่าน 
         7.  มีความอดทน  มีอารมณ์หรือมีสมาธิในการอ่าน 
         8.  มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ 
         9.  มีความเบิกบาน  แจ่มใส  และปลอดโปร่งอยูเ่สมอ  
         10.  มีนิสยัใฝ่หาความรู้  ความคิด  และประสบการณ์ใหม่ ๆ อยูเ่สมอ 
         11.  มีทกัษะในการอ่านสรุปความ  วเิคราะห์ความ  และวนิิจฉยัความ             
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         12.  มีความคิดหรือมีวจิารณญาณที่ดีต่อเร่ืองที่อ่านสามารถที่จะแยกแยะขอ้เทจ็จริง  ความถูกตอ้ง 
ความเหมาะสมต่าง ๆ และสามารถเลือกน าไปใชป้ระโยชน ์
         13.  มีนิสยัชอบจดบนัทึกเร่ืองราวต่าง ๆ ที่พบในการอ่านและเห็นวา่มีคุณค่า 
         14.  มีความจ าดี  รู้จกัหาวธีิช่วยจ า  และเพิม่ประสิทธิภาพของการจ า                  
         15.  มีนิสยัชอบเขา้ร้านหนงัสือและหอ้งสมุด 
         16.  มีโอกาสหรือหาโอกาสพดูคุยกบัผูรั้กการอ่านดว้ยกนัอยูเ่สมอ  เพือ่แลกเปล่ียน ทรรศนะในการ
อ่านใหแ้ตกฉานยิง่ขึ้น  
         17.  มีนิสยัหมัน่ทบทวน  ติดตาม  คน้ควา้เพิม่เติม 
 

วิธีอ่านหนังสือที่ด ี
         วธีิการอ่านหนงัสือที่ดี  มีขั้นตอน  ดงัน้ี 
         1.  อ่านทั้งยอ่หนา้  การฝึกอ่านทั้งยอ่หนา้ควรปฏิบติั  ดงัน้ี 
               1.1  พยายามจบัจุดส าคญัของเน้ือหาในยอ่หนา้นั้น  
               1.2  พยายามถามตวัเองวา่สามารถตั้งช่ือเร่ืองแต่ละยอ่หนา้ไดห้รือไม่ 
               1.3  ดูรายละเอียดนั้นวา่มีอะไรบา้งที่สมัพนัธก์บัจุดส าคญั  มีอะไรบา้งที่ไม่เก่ียวขอ้ง และ
อะไรบา้งที่เก่ียวขอ้ง  เก่ียวขอ้งกนัอยา่งไร 
               1.4  แต่ละเร่ืองติดต่อกนัหรือไม่  และทราบไดอ้ยา่งไรวา่ติดต่อกนั 
               1.5.  วธีิการเขียนของผูเ้ขียนมีอะไรบา้งที่เสริมจุดส าคญัเขา้กบัจุดยอ่ย 
         2.  ส ารวจต ารา  หรือหนงัสือนั้น ๆ ก่อนที่จะท าการอ่านจริง  ดงัน้ี 
               2.1  ดูสารบญั  ค  าน า  เพือ่ทราบวา่ในเล่มนั้น ๆ มีเน้ือหาอะไรบา้ง 
               2.2  ตรวจดูบทที่จะอ่านวา่มีหวัขอ้อะไรบา้ง 
               2.3  อ่านค าน าของหนงัสือและบทน าในแต่ละบทดว้ย  
               2.4  พยายามตั้งค  าถามแลว้คน้หาค าตอบอยา่งคร่าว ๆ 
         3.  อ่านเป็นบท ๆ  หลงัจากไดท้  าการส ารวจหนงัสือแลว้  ผูอ่้านจะไดค้วามรู้เก่ียวกบัผูแ้ต่ง  ภูมิหลงั 
ตลอดจนความมุ่งหมายในการแต่งหนงัสือ  แลว้จึงเร่ิมอ่านหนงัสือเป็นบท ๆ โดยปฏิบติั ดงัน้ี 
              3.1  อ่านทีละบทโดยไม่หยดุจนจบบท  อาจจะหยดุเพือ่จดบนัทึกใจความส าคญับา้ง ในบางคร้ัง
ก็ได ้
              3.2  อ่านบทเดิมอีกคร้ัง  เลือกอ่านเฉพาะหวัขอ้และประโยคแรกของแต่ละยอ่หนา้ ถา้อ่านแลว้
ยงัไม่เขา้ใจ  ก็อ่านขอ้ความในแต่ละยอ่หนา้ใหม่  ถา้อ่านประโยคแรกแลว้จ าไดว้า่ เน้ือความอะไรบา้งที่ผา่น
ไปยงัยอ่หนา้อ่ืนได ้ 
              3.3  จดบนัทึก  เพือ่ตอบค าถามที่ตั้งไวต้อนแรก 
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         4.  การอ่านแบบขา้มหรืออ่านแบบคร่าว ๆ  การอ่านแบบขา้มหรืออ่านแบบคร่าว ๆ มิไดใ้หค้วามเขา้ใจ
อะไรมากนกั  จะใชไ้ดดี้ ต่อเม่ือ    
             4.1 ตอ้งการทราบขอ้ความบางอยา่งเท่านั้น  เช่น หมายเลขโทรศพัท ์ความหมายของ ค  าใดค าหน่ึง  
             4.2  ตอ้งการทราบวา่ควรอ่านทั้งหมดหรือไม่   ช่วยใหท้ราบคร่าว ๆ วา่ในแต่ละบท เป็นอยา่งไร  
เพราะเป็นการอ่านเฉพาะหวัขอ้หรือขอ้สรุปเท่านั้น 
        5.  สะสมประสบการณ์และค าศพัทใ์หม้ากที่สุด  
             การที่ผูอ่้านจะเขา้ใจเร่ืองที่อ่านไดดี้นั้นจ าเป็นตอ้งอาศยัประสบการณ์เดิมและความรู้ เก่ียวกบัค  าศพัท์
ที่สะสมไว ้  เม่ืออ่านเร่ืองใหม่จึงสามารถน าเอาความรู้เดิมมาถ่ายโยงสมัพนัธก์บัความรู้ใหม่  เพือ่เพิม่ความ
เขา้ใจในเร่ืองที่อ่านไดดี้ยิง่ขึ้น การสะสมประสบการณ์ความรู้และค าศพัทน์ั้นสามารถท าไดโ้ดยการอ่าน 
ปทานุกรม พจนานุกรม  เพือ่รู้ศพัทต่์าง ๆ และอ่านใหม้าก ๆ เพือ่สะสมประสบการณ์และเพิม่พนูความรู้อยู่
ตลอดเวลา 
 

การเตรียมพร้อมเพื่อการอ่าน  
การอ่านจะด าเนินไปไดดี้เพยีงใดขึ้นอยูก่บัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ และองคป์ระกอบที่อยูภ่ายใน 

ร่างกาย การอ่านท่ามกลางบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มที่เหมาะสม จะน ามาซ่ึงประสิทธิและประสิทธิผลใน
การอ่าน ทั้งน้ีควรค านึงถึง 

1.  การจดัสถานที่และส่ิงแวดลอ้ม สถานที่ที่เหมาะกบัการอ่านควรมีความเงียบสงบ ตดัส่ิงต่างๆ ที่ 
รบกวนสมาธิออกไป มีอุณหภูมิและแสงสวา่งที่เหมาะสม มีโตะ๊ที่มีความสูงพอเหมาะและเกา้อ้ีที่นัง่สบายไม่
นุ่มหรือแขง็จนเกินไป 

2.  การจดัท่าของการอ่าน ต าแหน่งของหนงัสือควรอยูห่่างประมาณ 35-45 เซนติเมตร และหนา้
หนงัสือจะตอ้งตรงอยูก่ลางสายตา ควรนัง่ใหห้ลงัตรงไม่ควรนอนอ่าน ทั้งน้ีเพือ่ใหส้มองไดรั้บเลือดไปหล่อ
เล้ียงอยา่งเตม็ที่ ก็จะท าใหเ้กิดการต่ืนตวัต่อการรับรู้ จดจ า และอ่านไดน้าน 

3.  การจดัอุปกรณ์ช่วยในการอ่าน การอ่านอาจมีอุปกรณ์ที่จ  าเป็น เช่น กระดาษส าหรับบนัทึกดินสอ 
ปากกา ดินสอสี 

4.  การจดัเวลาที่เหมาะสม ส าหรับนกัศึกษาที่ตอ้งมีการทบทวนบทเรียนควรอ่านหนงัสือในช่วงที่
เหมาะสมคือช่วงที่ที่ไม่ดึกมาก คือ ตั้งแต่ 20.00 - 23.00 น. เน่ืองจากร่างกายยงัไม่อ่อนลา้เกินไปนกั หรืออ่าน
ในตอนเชา้ 5.00-6.30 น. หลงัจากที่ร่างกายไดรั้บการพกัผอ่นอยา่งเพยีงพอ ทั้งน้ีในการอ่านแต่ละคร้ังไม่ควร
เกิน 50 นาทีและใหเ้ปล่ียนแปลงอิริยาบถสกั 10 นาทีก่อนลงมืออ่านต่อไป 

5.  การเตรียมตนเอง ไดแ้ก่ การท าจิตใจใหแ้จ่มใส มีความมุ่งมัน่ มีความตั้งใจ และมีสมาธิในการอ่าน 
นอนหลบัพกัผอ่นใหเ้พยีงพอ มีสุขภาพสายตาที่ดี ตดัปัญหารบกวนจิตใจใหห้มด การแบ่งเวลาใหถู้กตอ้ง 
และมีระเบียบวนิยัในชีวติโดยใหเ้วลาแต่ละวนัฝึกอ่านหนงัสือ และพยายามฝึกทกัษะใหม่ๆ ในการอ่าน เช่น 
ทกัษะการอ่านเร็วอยา่งเขา้ใจ เป็นตน้ 
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การเลือกสรรวัสดุการอ่าน 
การเลือกสรรวสัดุการอ่าน ขึ้นอยูก่บัจุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงคข์องการอ่าน เช่น การอ่านเพือ่

การศึกษา การอ่านเพือ่หาขอ้มูลประกอบการท างาน การอ่านเพือ่ความเพลิดเพลิน การอ่านเพือ่ฆ่าเวลา การ
รู้จกัเลือกวสัดุการอ่านที่มีประโยชน์จะช่วยใหผู้อ่้านไดรั้บประโยชน์ตามเป้าหมาย การเลือกสรรวสัดุการอ่าน
มีความสมัพนัธก์บัการเลือกใชท้รัพยากรสารสนเทศในหอ้งสมุด เช่น 

1.  การอ่านเพือ่ความรู้ เช่น ต  าราวชิาการ 
2.  การอ่านเพือ่ความบนัเทิงใจ 
3.  การอ่านเพือ่เป็นก าลงัใจ เสริมสร้างปัญญา เช่น หนงัสือจิตวทิยา หนงัสือธรรมะ  
4.  การอ่านเพือ่ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 

   เม่ือเลือกวสัดุการอ่านหรือหนงัสือไดแ้ลว้ ก็จะตอ้งก าหนดวา่ตอ้งการอะไรขอ้มูลในลกัษณะใดจาก 
หนงัสือเล่มนั้น ขอบเขตของขอ้มูลในลกัษณะกวา้งหรือแคบแต่ลึกซ้ึง ทั้งน้ีเพือ่ก าหนดรูปแบบการอ่านเพือ่
ความตอ้งการต่อไป 
 

วิธีการอ่านที่เหมาะสม 
การอ่านมีหลายระดบัและมีวธีิการต่างๆ ตามความมุ่งหมายของผูอ่้าน และประเภทของส่ือการอ่าน 

การอ่านเพือ่การศึกษา คน้ควา้และเขียนรายงาน อาจใชว้ธีิอ่านต่าง ๆ เช่น การอ่านส ารวจ การอ่านขา้ม การ 
อ่านผา่น การอ่านจบัประเด็น การอ่านสรุปความ และการอ่านวเิคราะห์ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.  การอ่านส ารวจ คือ การอ่านขอ้เขียนอยา่งรวดเร็ว เพือ่รู้ลกัษณะโครงสร้างของขอ้เขียน ส านวน
ภาษา เน้ือเร่ืองโดยสงัเขป เป็นวธีิอ่านที่เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการเลือกสรรส่ิงพมิพ ์ส าหรับใช้
ประกอบการคน้ควา้ หรือการหาแนวเร่ืองส าหรับเขียนรายงาน และรวบรวมบรรณานุกรมในหวัขอ้ที่เขียน
รายงาน  

2.  การอ่านขา้ม เป็นวธีิอ่านอยา่งรวดเร็วเพือ่เขา้ใจเน้ือหาของขอ้เขียน โดยเลือกอ่านขอ้ความบางตอน 
เช่น การอ่านค าน า สาระสงัเขป บทสรุป และการอ่านเน้ือหาเฉพาะตอนที่ตรงกบัความตอ้งการ เป็นตน้ 

3. การอ่านผา่น เป็นการอ่านแบบกวาดสายตา (Scanning Reading) โดยผูอ่้านจะท าการกวาดสายตา
อยา่งรวดเร็วไปยงัส่ิงที่เป็นเป้าหมายในขอ้เขียน เช่น ค  าส าคญั ตวัอกัษร หรือ สญัลกัษณ์ แลว้อ่านรายละเอียด 
เฉพาะที่เก่ียวกบัส่ิงที่ตอ้งการ เช่น การอ่านเพือ่คน้หาช่ือในพจนานุกรม และการอ่านแผนที ่

4.  การอ่านจบัประเด็น หมายถึง การอ่านเร่ืองหรือขอ้เขียนโดยท าความเขา้ใจสาระส าคญัในขณะที่
อ่าน มกัใชใ้นการอ่านขอ้เขียนที่ไม่ยาวนกั เช่น บทความ การอ่านเร็วๆ หลายคร้ังจะช่วยใหจ้บัประเด็นได ้
โดยการอ่านมีเทคนิคคือ ตอ้งสงัเกตค าส าคญั ประโยคส าคญัที่มีค  าส าคญั และท าการยอ่สรุปบนัทึกประโยค
ส าคญัไว ้เพือ่ใชป้ระโยชน์ต่อไป 

5.  การอ่านสรุปความ หมายถึง การอ่านโดยสามารถตีความหมายส่ิงที่อ่านไดถู้กตอ้งชดัเจนเขา้ใจเร่ือง
อยา่งดี สามารถแยกส่วนที่ส าคญัหรือไม่ส าคญัออกจากกนั รู้วา่ส่วนใดเป็นขอ้เทจ็จริง หรือขอ้คิดเห็น ส่วนใด
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เป็นความคิดหลกั ความคิดรอง การอ่านสรุป ความมีสองลกัษณะคือ การสรุปแต่ละยอ่หนา้หรือแต่ละตอน 
และสรุปจากทั้งเร่ือง หรือทั้งบท การอ่านสรุปความควรอยา่งอยา่งคร่าว ๆ คร้ังหน่ึงพอใหรู้้เร่ือง แลว้อ่าน
ละเอียดอีกคร้ังเพือ่เขา้ใจเร่ืองอยา่งดี หลกัจากนั้นตั้งค  าถามตนเองในเร่ืองที่อ่านวา่เก่ียวกบัอะไร มีเร่ืองราว 
อยา่งไร แลว้เรียบเรียงเน้ือหาเป็นส านวนภาษาของผูส้รุป  

6.  การอ่านวเิคราะห์ การอ่านเพือ่คน้ควา้และเขียนรายงานโดยทัว่ไปตอ้งมีการวเิคราะห์ความหมาย
ของขอ้ความ ทั้งน้ีเพราะผูเ้ขียนอาจใชค้  าและส านวนภาษาในลกัษณะต่าง ๆ อาจเป็นภาษาโดยตรงมีความ
ชดัเจนเขา้ใจง่าย ภาษาโดยนยัที่ตอ้งท าความเขา้ใจ และภาษาที่มีความหมายตามอารมณ์และความรู้สึกของ
ผูเ้ขียน ผูอ่้านที่มีความรู้เร่ืองค าศพัทแ์ละส านวนภาษาดี มีประสบการณ์ ในการ อ่านมากและมีสมาธิในการ
อ่านดี ยอ่มสามารถวเิคราะห์ไดต้รงความหมายที่ผูเ้ขียนตอ้งการส่ือ และสามารถเขา้ใจเร่ืองที่อ่านไดดี้ 
 

ลักษณะของนักอ่านที่ดี        
ผูท้ี่จะเป็นนกัอ่านที่ดี  ควรมีลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 

                 1.  มีสมาธิ 
                 2.  มีสมรรถภาพในการอ่าน 
                 3.  อ่านหนงัสือเร็ว 
                 4.  มีพื้นฐานความรู้ทางภาษาดี 
                 5.  มีนิสยัรักการอ่านและชอบบนัทึก 
                 6.  มีความจ าดี 
                 7.  มีความรู้เร่ืองการใชห้อ้งสมุด 
                 8.  ชอบสนทนากบัผูมี้ความรู้ 
                 9.  หมัน่ทบทวนติดตาม เร่ืองที่อ่านสม ่าเสมอ 
               10.  มีวจิารณญาณในการอ่าน 
               11.  อ่านทน 
               12.  อ่านเป็น 
 

เคล็ดลับ 10 ประการที่ท าให้เป็นคนอ่านเร็ว 
1.  เร่ิมอ่านในตอนเช้า  มีค  าพดูที่วา่คนเราสามารถมีสมาธิและอ่านไดน้านขึ้นเป็นสองเท่าเม่ือเร่ิมการ

อ่านตั้งแต่เชา้ของวนั 

2.  อ่านในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม  สร้างสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสมโดยอยูใ่หห่้างจากส่ิงที่ท  าให้

ไขวเ้ขว นัน่หมายถึงยา้ยไปอยูห่อ้งที่เงียบ ๆ ปิดทีว ีวทิยแุละโทรศพัทมื์อถือ หลีกเล่ียงสถานที่ที่ใกลห้นา้ต่าง

หรือประตูเพราะเป็นที่ที่มีแนวโนม้ที่จะมีเสียงรบกวน คุณไม่ควรปล่อยใหลู้กอ่านหนงัสือในที่ที่สบาย
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จนเกินไป เช่น บนเตียงนอนเพราะเป็นที่ที่ใจและกายเราตอ้งการจะพกัผอ่น ลูกควรมีความรู้สึกต่ืนตวัโดยนัง่

ที่โตะ๊อ่านหนงัสือ 

3.  อ่านคร่าว ๆ เพื่อใจความหลัก  ใหลู้กคุณท าความคุน้เคยกบัโครงสร้างของส่ิงที่จะอ่าน อ่านสารบญั
ผา่น ๆ มองหาหวัขอ้และการแบ่งบท เน่ืองจากส่ิงเหล่าน้ีจะสามารถบอกไดว้า่ส่วนไหนควรอ่านโดยละเอียด
และส่วนไหนสามารถอ่านแบบผา่น ๆ ได ้ลูกคุณควรจะฝึกตีความใจความส าคญัของส่ิงที่อ่านโดยดูจาก
ประโยคแรกและประโยคสุดทา้ยของยอ่หนา้ 

4.  ใช้ตัวช้ี  ลูกคุณอาจใช ้น้ิว ปากกา หรือการ์ดเป็นตวัช้ี มนัจะช่วยเพิม่ประสิทธิภาพของดวงตาโดย
การใชส่ิ้งช้ีเพือ่น าสายตาเวลาอ่านระหวา่งบรรทดัไดเ้ร็วขึ้นและยงัช่วยใหเ้ขา้ใจขอ้มูลไดเ้ร็วขึ้น  

5.  ฝึกฝนการอ่านหลายค าในคราวเดียว  ถึงแมว้า่เราจะเคยถูกสอนใหอ่้านทุกค า ทุกตวัอกัษรมาก่อน 
แต่มนัไม่ใช่วธีิที่มีประสิทธิภายในการอ่านเพราะไม่ใช่วา่ค  าทุกค  าจะส าคญั ลูกคุณสามารถพฒันาความเร็วใน
การอ่านไดอ้ยา่งมากดว้ยการอ่านหลาย ๆ ค  าในบรรทดัในคราวเดียวกนั 

6.  เรียนรู้ที่จะแยกแยะค าหลัก  การเนน้ความสนใจที่ค  าหลกัในประโยคเป็นอีกทางหน่ึงที่จะช่วยใหลู้ก
พฒันาความเร็วในการอ่าน ลูกคุณควรเรียนรู้ที่จะอ่าน “ค าเสริม” อยา่งผา่น ๆ เช่น พวก ค  าเช่ือม อยา่งค  าวา่ 
และ, แต่, ทั้ง ๆ ที่ ฯลฯ และควรมองหาค าซ ้ า ค  าที่ตวัอกัษรหนา และค าที่บ่งช้ีถึงความส าคญัของแนวคิดของ
เร่ืองนั้น ๆ 

7.  จดโน้ต ลูกคุณควรเขียนโนต้สรุปความคิด ความเขา้ใจคร่าว ๆ จากส่ิงที่อ่าน วธีิน้ีท  าใหลู้กคุณ
กลบัมาอ่านจากโนต้ไดโ้ดยไม่ตอ้งไปอ่านซ ้ าใหม่ทั้งหมด 

8.  ฝึกตัวเอง ไม่ให้อ่านซ ้า  คนส่วนใหญ่จะหยดุและอ่านประโยคหรือขอ้ความเดิมซ ้ าเพือ่ใหแ้น่ใจวา่
พวกเขาเขา้ใจความหมายอยา่งถูกตอ้ง แต่การกระท าน้ีอาจท าใหติ้ดเป็นนิสยัและจริง ๆ แลว้การอ่านซ ้ าก็ไม่
จ  าเป็น 

9.  หยุดพักเมื่อเหน่ือย  หากลูกคุณอ่านในเวลาที่พวกเขารู้สึกเหน่ือย มนัจะท าใหก้ารอ่านและการท า
ความเขา้ใจของพวกเขาชา้ลง และการอ่านน้ีจะจบลงอยา่งเสียเวลาเปล่า เน่ืองจากเด็ก ๆ จะไม่สามารถจบั
ใจความจากส่ิงที่อ่านได ้ดงันั้นควรใหลู้กคุณหยดุพกัจากการอ่านในระยะเวลาสั้น ๆ และกลบัไปอ่านใหม่
หลงัจากไดพ้กัเพยีงพอแลว้ 

10.  หมั่นฝึกฝน  ทา้ยที่สุด ฝึกเทคนิคต่าง ๆ เหล่าน้ีเพือ่คน้หาวา่วธีิไหนที่เหมะกบัลูกของคุณที่สุด 
 

การอ่านจับใจความ 
       การอ่านจบัใจความ คือ การอ่านที่มุ่งคน้หาสาระของเร่ืองหรือของหนงัสือแต่ละเล่มที่เป็นส่วน 
ใจความส าคญั และส่วนขยายใจความส าคญัของเร่ือง 
          ใจความส าคญัของเร่ือง คือ ขอ้ความที่มีสาระคลุมขอ้ความอ่ืนๆ ในยอ่หนา้นั้นหรือเร่ืองนั้นทั้งหมด  
ขอ้ความอ่ืนๆ เป็นเพยีงส่วนขยายใจความส าคญัเท่านั้น ขอ้ความหน่ึงหรือตอนหน่ึงจะมีใจความส าคญัที่สุด 
เพยีงหน่ึงเดียว นอกนั้นเป็นใจความรอง ค  าวา่ใจความส าคญัน้ี ผูรู้้ไดเ้รียกไวเ้ป็นหลายอยา่ง เช่น ขอ้คิดส าคญั  
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ของเร่ือง แก่นของเร่ือง หรือ ความคิดหลกั ของเร่ืองแต่จะเป็นอยา่งไรก็ตาม ใจความส าคญัก็คือส่ิงที่เป็น 
สาระที่ส าคญัที่สุดของเร่ืองนัน่เอง 
          ใจความส าคญัส่วนมากจะมีลกัษณะเป็นประโยค ซ่ึงอาจปรากฏอยูใ่นส่วนใดส่วนหน่ึงของยอ่หนา้ก็ได
จุดที่พบใจความส าคญัของเร่ืองในแต่ละยอ่หนา้มากที่สุดคือ ประโยคที่อยูต่อนตน้ยอ่หนา้ เพราะผูเ้ขียนมกั
บอกประเด็นส าคญัไวก่้อน แลว้จึงขยายรายละเอียดใหช้ดัเจน รองลงมาคือประโยคตอนทา้ยยอ่หนา้โดย
ผูเ้ขียนจะบอกรายละเอียดหรือประเด็นยอ่ยก่อน แลว้จึงสรุปดว้ยประโยคที่เป็นประเด็นไวภ้ายหลงัส าหรับจุด
ที่พบใจความส าคญัยากขึ้นก็คือ ประโยคตอนกลางยอ่หนา้ ซ่ึงผูอ่้านจะตอ้งใชค้วามสงัเกตุและพจิารณาใหดี้ 
ส่วนจุดที่หาใจความส าคญัยากที่สุดคือยอ่หนา้ที่ไม่มีประโยคใจความส าคญัปรากฏชดัเจน อาจมีประโยค 
หรืออาจอยูร่วมๆกนัในยอ่หนา้ก็ได ้ซ่ึงผูอ่้านจะตอ้งสรุปออกมาเอง 
 

แนวการอ่านจับใจความ 
          การอ่านจบัใจความใหบ้รรลุจุดประสงค ์มีแนวทางดงัน้ี 
            1. ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านไดช้ดัเจน เช่น อ่านเพือ่หาความรู้ เพือ่ความเพลิดเพลิน หรือเพือ่
บอกเจตนาของผูเ้ขียน เพราะจะเป็นแนวทางก าหนดการอ่านไดอ้ยา่งเหมาะสม และจบัใจความหรือค าตอบ
ไดร้วดเร็วยิง่ขึ้น 
              2.  ส ารวจส่วนประกอบของหนงัสืออยา่งคร่าวๆ เช่น ช่ือเร่ือง ค  าน า สารบญั ค  าช้ีแจงการใช้
หนงัสือภาคผนวก ฯลฯ เพราะส่วนประกอบของหนงัสือจะท าใหเ้กิดความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองหรือหนงัสือที่
อ่านไดก้วา้งขวางและรวดเร็ว 
              3.  ท าความเขา้ใจลกัษณะของหนงัสือวา่ประเภทใด เช่น สารคดี ต  ารา บทความ ฯลฯ ซ่ึงจะช่วย
ใหมี้แนวทางอ่านจบัใจความส าคญั ไดง่้าย 

4.  ใชค้วามสามารถทางภาษาในดา้นการแปลความหมายของค า ประโยค และขอ้ความต่างๆ 
อยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว 
              5. ใชป้ระสบการณ์หรือภูมิหลงัเก่ียวกบัเร่ืองที่อ่านมาประกอบจะท าความเขา้ใจและจบัใจความ
ที่อ่านไดง่้ายและรวดเร็วขึ้น 
 

ขั้นตอนการอ่านจับใจความ 
           1.  อ่านผา่นๆโดยตลอด เพือ่ใหรู้้วา่เร่ืองที่อ่านวา่ดว้ยเร่ืองอะไร จุดใดเป็นจุดส าคญัของเร่ือง 
           2.  อ่านใหล้ะเอียด เพือ่ท  าความเขา้ใจอยา่งชดัเจน ไม่ควรหยดุอ่านระหวา่งเร่ืองเพราะจะท า  
ใหค้วามเขา้ใจไม่ติดต่อกนั 
           3.  อ่านซ ้ าตอนที่ไม่เขา้ใจ และตรวจสอบความเขา้ใจบางตอนใหแ้น่นอนถูกตอ้ง 
           4.  เรียบเรียงใจความส าคญัของเร่ืองดว้ยตนเอง  
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วิธีการอ่านข้อความง่าย ๆ  มีดงัน้ี  
          1.  อ่านไป 1 รอบก่อน 
          2.  อ่านรอบที่ 2 แลว้ตั้งค  าถามวา่ ใคร ท าอะไร ที่ไหน เม่ือไหร่ อยา่งไร (who,  what, when , where , 
why )  เขียนไวข้า้งๆโจทย ์เราจะไดจ้  าได ้ไม่หลงลืม 
          3.  ตดัตวัเลือกที่ไม่ใช่ออกทีละขอ้ (ควรจะหดัท าขอ้สอบการอ่านใหม้าก ๆ จะไดรู้้หลกัการท าและเกิด
ทกัษะและเกิดความกระจางในความคิด 
          4.  เม่ือเราทราบจุดประสงคแ์ลว้ก็ท  า ใหเ้ลือกค าตอบไดว้า่ขอ้ใดควรจะเป็นช่ือเร่ืองมากที่สุด 
 

การอ่านกับวิธีจ า  
ผูป้ระสบความส าเร็จทางการศึกษา ในทุกสาขาวชิา จะมีคุณสมบติัที่เหมือนกนัขอ้หน่ึงคือ รักการอ่าน 

และ สามารถจบัใจความไดเ้ร็ว เพราะการอ่าน เป็นวธีิหาความรู้ใส่ตวัที่ง่ายที่สุด สะดวกที่สุด ประหยดัที่สุด  
ทุกคร้ังที่จะอ่าน ควรจินตนาการล่วงหนา้ถึงเร่ืองที่จะอ่านก่อนวา่เก่ียวขอ้งกบัอะไร การอ่านดว้ยวธีิน้ีจะท าให้
จ  าแม่น จ าเฉพาะเน้ือหาส าคญั และมองภาพองคร์วมแบบแผนผงัได ้(mind mapping) โดยมีศูนยก์ลางเร่ิมตน้
จากส่วนที่ส าคญัที่สุด แลว้แตกแขนงไปที่ส่วนประกอบอ่ืนๆ  

การอ่านเป็นภาพ จะช่วยใหจ้  าแม่น เช่น ในเด็กเล็กที่อ่าน ก.เอ๋ยกอไก่ หรือ A แอ๊นท ์มด ก็คือ การ
แปลงอกัษรใหเ้ป็นภาพ ทุกคร้ังที่นกัเรียนท่อง ภาพไก่ กบั ภาพมดจะผดุขึ้นมา ท าใหจ้  าไดง่้ายขึ้น 

การจ าเป็นภาพ เม่ือเวลาเรียกขอ้มูลยอ้นกลบัขึ้นมา ก็จะออกมาเป็นภาพ เปรียบเสมือนการเปิดคลิป
วดีิโอ ที่เก็บสะสมไวใ้นสมอง แต่ถา้จ  าเป็นค า ก็เหมือนกบัการเปิดไฟลต์วัอกัษรที่เก็บไว ้ซ่ึงรายละเอียดนอ้ย
กวา่กนัมาก 

ขณะอ่านทุกคร้ัง ควรพกัเป็นระยะๆ เพือ่หลบัตา และจินตนาการถึงภาพที่ไดจ้ากการอ่าน เป็นการเห็น
เร่ืองที่อ่านโดยใชต้าใน ซ่ึงในทางการแพทยพ์บวา่ ภาพที่เห็นขณะหลบัตา สมองจะเก็บไวเ้ป็นความทรงจ า
ระยะยาว 
 ขอ้มูลบางอยา่ง การน ามาเขียนในรูปของแผนผงั แผนภาพ จะเขา้ใจง่ายขึ้น เช่นเดียวกบัการจบัสลาก
แบ่งสายในการแข่งขนัฟุตบอลโลก จะมีการเขียนเป็นแผนภาพ โยงไปมาเพือ่ใหผู้ช้มสามารถจ าไดภ้ายในคร้ัง
เดียว 

ในการอ่าน ถา้สามารถน าขอ้มูลที่อ่านมาเขียนเป็น แผนภูมิ แผนผงั กราฟ หรือใชต้ารางทางสถิติ จะ
ช่วยใหจ้ดจ าไดง่้ายขึ้น การน าขอ้มูลในหนงัสือเรียน มาท าเป็นภาพ ตารางหรือกราฟ ดว้ยตนเอง จะมี
ประโยชน์มาก  

ส่วนการอ่านวชิาที่ตอ้งท่องจ ามากๆ อาจจะใชเ้ทคนิคช่วยจ าได ้เช่น ถา้ตอ้งการจ าตวัอกัษร ค ต ล ข ร 
ม โดยหา้มสลบัต าแหน่ง การจ าโดยตรงจะยากมาก ใหจ้  าเป็นประโยค “คนตวัเล็กขบัรถเมล ์” แลว้
จินตนาการภาพรถเมลท์ี่มีคนตวัเล็กก าลงัขบัอยู ่เทคนิคน้ีจะท าใหจ้  าไดแ้ม่น ในกรณีที่เป็นภาษาองักฤษก็
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เช่นกนั สมมติวา่ตอ้งการจ า ตวัอกัษรตวัแรกของหวัขอ้ที่อ่าน 5 หวัขอ้ คือ t,a,m,s,o,f,h ใหน้ ามาแต่งเป็น
ประโยค “ There are many sand on father’s head ” แลว้ก็นึกถึงภาพพอ่ที่มีทรายอยูเ่ตม็ศีรษะ  

อีกเคล็ดลบั ส าหรับการจ าตวัเลข ก็คือ ใหแ้ปลงจ านวนตวัเลขเป็นจ านวนพยญัชนะ เช่น ตอ้งการจ า
ตวัเลขชุดหน่ึง ไดแ้ก่ 52146233 จะแต่งเป็นประโยคไดว้า่ “ There is a bird flying in the sky” จ านวน
ตวัอกัษรของแต่ละค า คือตวัเลขที่จะจ า แลว้จินตนาการใหเ้ห็นภาพนกก าลงับินบนทอ้งฟ้า การจ าเป็นภาพ 
แมจ้ะไดดู้ตวัเลขน้ีเพยีงคร้ังเดียว รอบเดียว ก็สามารถจ าไปไดห้ลายปีหรืออาจจะตลอดไป  

ถา้ตอ้งการจ าช่ือจงัหวดัในภาคกลาง ไดแ้ก่ ปทุมธานี ( P ) ลพบุรี ( L ) นนทบุรี ( N ) ราชบุรี ( R ) 
สุพรรณบุรี ( S ) กาญจนบุรี ( K ) สมุทรสงคราม ( S ) สมุทรสาคร ( S ) อ่างทอง ( A ) สระบุรี ( S ) ชยันาท 
( C ) สิงห์บุรี ( S ) อยธุยา ( A ) เราสามารถน าตวัยอ่มาเรียงเป็นประโยค “ L RAK P NAC 5 ส ” (อ่านวา่ แอล 
รักพีแ่น็ค 5 ส.) ซ่ึงการเรียงประโยคหรือตวัยอ่ไม่จ าเป็นตอ้งถูกหลกัไวยากรณ์ เพยีงแต่ขอใหจ้  าไดก้็พอ และ
ลกัษณะประโยคของแต่ละคนก็แตกต่างกนั ขึ้นอยูก่บั ภูมิหลงั ประสบการณ์ ความทรงจ าเก่าๆ ระดบั
การศึกษา ฯลฯ เม่ือจ าประโยคได ้ก็ใหน้ ามาจินตนาการยามวา่ง เช่น บนรถเมล ์ตอนพกักลางวนั ฯลฯ วา่ 
 “ แอลรักพีแ่น็ค ” หมายถึงจงัหวดัอะไรบา้ง และ “ 5ส ” คือจงัหวดัอะไร 
 

อ่านย้อนกลับ 
ตามปกติคนเราจะอ่านหนงัสือจากหนา้ไปหลงั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ถา้เป็นเร่ืองสั้น หรือนวนิยาย การ

อ่านบทสรุปหรือตอนจบก่อน เป็นเร่ืองที่ตอ้งหา้มอยา่งเด็ดขาด แต่ การอ่านเพือ่การเรียนรู้ จะตรงกนัขา้ม ยิง่รู้
รายละเอียดล่วงหนา้มากเท่าไหร่ จะท าใหป้ระสิทธิภาพของการอ่านเพิม่ขึ้นเท่านั้น ดงันั้น เม่ือตอ้งการจะ
เร่ิมตน้อ่าน ใหม้องไปที่ส่วนทา้ยของบทความหรือหนงัสือก่อน บทสรุปส่วนใหญ่จะอยูท่ี่ส่วนทา้ยของแต่ละ
บท แต่ละตอน รวมไปถึง บทคดัยอ่ สารบาญ และค าน าของผูเ้ขียน การเขา้ใจเน้ือหาอยา่งคร่าวๆ จะท าให้
สามารถจบัจุดส าคญัของส่ิงที่ก  าลงัจะอ่านได ้บทสรุปที่บนัทึกไวใ้นสมองล่วงหนา้ จะช่วยใหรู้้วา่ ส่วนไหน
ของเน้ือหาที่ส าคญั และควรเนน้อ่านเป็นพเิศษ ผูบ้ริหารบางคนจะใหเ้ลขา ช่วยสรุปให ้เลขาที่สรุปเก่งๆ 
เงินเดือนสูงมาก เพราะสามารถแบ่งเบาภาระของผูบ้ริหารได ้

ในการอ่านนวนิยายหรือเร่ืองสั้น ถา้อ่านตอนจบก่อน ความสนุกจะหายไปทนัที ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัการ
อ่านหนงัสือเพือ่การเรียนรู้ ถา้อ่านตอนจบก่อน กลบัจะท าใหค้วามสนุกในการเรียนเพิม่ขึ้น เพราะเม่ือรู้ผล 
สมองจะพยายามวเิคราะห์หาสาเหตุโดยอตัโนมติั เช่นในการอ่านนวนิยาย ถา้รู้ก่อนแลว้วา่พระเอกจะถูกลอบ
สงัหารจนเสียชีวติในตอนจบ เม่ือยอ้นกลบัมาอ่านอยา่งวเิคราะห์จากตน้เร่ือง สมองจะพยายามมองหาเง่ือน 
วเิคราะห์ถึงบุคลิก นิสยัใจคอ บุคคลใกลชิ้ด ส่ิงแวดลอ้ม หาเหตุและปัจจยั ที่จะท าใหพ้ระเอกตอ้งมาเสียชีวติ
ในบั้นปลาย อยา่งละเอียด ท าใหจ้บัส่วนส าคญัได ้สามารถปะติดปะต่อเร่ืองราว ไดอ้ยา่งชดัเจน และขณะอ่าน 
สายตาจะสะดุดที่บทของพระเอกเป็นหลกั ส่วนตวัประกอบอ่ืนๆ จะแยกยอ่ยออกไป เช่นเดียวกบัการอ่าน
หนงัสืออ่ืนๆ พยายามหาส่วนส าคญัที่สุดหรือพระเอกของเน้ือหานั้นใหไ้ดก่้อนจากบทสรุป  
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การอ่านนวนิยาย เร่ืองสั้นหรือนิทาน เราตอ้งการรู้วา่ ถา้เหตุและปัจจยั เป็นแบบน้ี แลว้ ผลสรุปตอนจบ 
จะเป็นอยา่งไร แต่การอ่านเพือ่การเรียนรู้จะตรงกนัขา้ม คือ ตอ้งการรู้วา่ ถา้ผลสรุปเป็นแบบน้ี มนัมีเหตุและ
ปัจจยั มาจากอะไร  

สาเหตุหน่ึงที่ท  าใหก้ารอ่านข่าวจากหนงัสือพมิพง่์ายกวา่การอ่านหนงัสืออ่ืน เน่ืองจาก มีบทสรุปจาก
ส่วนพาดหวัที่ใชภ้าษาอยา่งเร้าใจ ช่วยกระตุน้ใหเ้กิดความรู้สึกสนใจ เม่ือรู้วา่ตวัเองก าลงัจะอ่านข่าวเร่ือง
อะไร ความสนใจบวกกบัการรู้บทสรุปล่วงหนา้ ท าใหก้ารอ่านง่ายขึ้น เช่น ข่าวกีฬาที่พาดผลการแข่งขนัวา่  
“ กงัหนัเชือดคอไก่ 3 -2 ” หมายความวา่ ในการแข่งขนัฟุตบอลฮอลแลนดช์นะฝร่ังเศส 3 – 2 เม่ือรู้ผลสรุป
ก่อนแลว้ค่อยอ่านจะท าใหก้ารอ่านข่าวหนงัสือพมิพเ์พยีงรอบเดียวก็จ  ารายละเอียดไดท้ั้งหมด เพราะเรารู้
ผลสรุปก่อน แลว้จึงค่อยอ่านเพือ่หาเหตุปัจจยั วา่ท  าไม กงัหนัเชือดคอไก่ 
 

เทคนิคการอ่านต าราเรียนให้ได้ด ี
1. ส ารวจหนงัสือ : เพือ่รู้จกัคุน้เคย 
2. อ่านแนวคิดหลกั : จบัประเด็นส าคญั 
3. ตั้งค  าถามขณะอ่าน : อะไร ท าไม อยา่งไร ใคร เม่ือไหร่ 
4. เนน้ประเด็นส าคญั : ท าเคร่ืองหมาย 
5. ประสานค าบรรยายกบัต ารา : ช่วยใหเ้ขา้ใจลึกซ้ึง 
6. ทบทวน : บ่อย ๆ จะจ าไดดี้ 

 

เทคนิค SQ 3R ของ Dr.Francis Robinson 
1. ส ารวจ (Survey) ส่วนต่าง ๆ ของหนงัสือ เช่น ค  าน า สารบญั บรรณานุกรม 
2. ตั้งค  าถาม (Question) จากเน้ือหา 
3. อ่านหาค าตอบ (Reading) 
4. ระลึก (Recall) ส่ิงที่อ่านผา่นไปแลว้ 
5. ทบทวน (Review) 

   

 
 


