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บทความออนไลน ์

อ่านให้เป็น  เห็นคุณค่า  สื่อสารอย่างมีประสทิธิภาพแน่นอน 

 

ความส าคัญของการอ่าน 

การอ่านเป็นพฤติกรรมการรับสารอย่างหนึ่ง กล่าวคือเป็นการรับรู้เรื่องราวโดยใช้สายตามองดูตัวอักษร แล้วสมองก็
จะล าดับเป็นถ้อยค า ประโยค และข้อความต่างๆ เกิดเป็นเรื่องราวตามความรู้และประสบการณ์ของผู้อ่านแต่ละคน 
การอ่านช่วยให้เราสามารถติดตามความเคลื่อนไหว  ความก้าวหน้า และความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายได้ทันต่อ
เหตุการณ ์ ฉะนั้นการอ่านจึงเป็นความจ าเป็นต่อชีวิต ของทุกคนในปัจจุบัน  
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การอ่านมีความส าคัญต่อตนเอง เพราะการอ่านท าให้เราได้รับความรู้ความเพลิดเพลินมีความคิดทันโลก  ทัน
เหตุการณ์ และเข้าสังคมได้ดี  การอ่านมีความส าคัญต่อสังคม เพราะคนในสังคมจ านวนมากจะได้รับความรู้ ความ
เพลิดเพลิน และความจรรโลงใจจากการอ่าน 

ฉะนั้น สารที่อ่านในโอกาสส าคัญต่าง ๆ จะผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไม่ได้ เพราะมักมีผู้น าไปอ้างอิงหรือเผยแพร่
เป็นลายลักษณ์อักษรอยู่เสมอ 

หากผิดพลาดก็จะเป็นผลเสียหายได้ นอกจากนี้เมื่อเราจะอ่านให้ผู้อ่ืนฟังเราก็ควรอ่านให้น่าฟังคือ 

    1. อ่านให้ผู้ฟังได้รับสารจากบทที่อ่านนั้นครบถ้วนทั้งสารที่ส าคัญที่สุดและสารที่ส าคัญรองๆ ลงไป 

     2. อ่านให้ผู้ฟังสนใจฟังอยู่ตลอดเวลา 

ประเภทของการอ่าน 

การอ่าน เป็นวิธีสื่อสารที่เป็นได้ทั้งการส่งสารและการรับสาร การอ่านแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1. การอ่านออกเสียง 

    วิธีอ่านออกเสียงประกอบด้วย.. 

    1)  อ่านออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน 

    2)  อ่านเสียงดัง ฟังได้ทั่วถึง 

    3)  อ่านให้เป็นเสียงพูดธรรมชาติ                       

    4)  รู้จักทอดจังหวะและลมหายใจ ฯลฯ 

    การอ่านออกเสียง เป็นได้ทั้งการรับสารและการส่งสาร ส่วนการอ่านในใจจะเป็นได้เฉพาะการรับสารเพียงทาง
เดียวเท่านั้น 

    การอ่านออกเสียง หมายถึง การอ่านที่ผู้อื่นสามารถได้ยินเสียง การอ่านออกเสียงมักไม่นิยมอ่านเพ่ือการรับสาร
โดยตรงเพียงคนเดียว เว้นแต่การ อ่านบทประพันธ์เป็นท่วงท านองเพ่ือความไพเราะเพลิดเพลิน ส่วนใหญ่การอ่าน
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ออกเสียงมักเป็นการอ่านให้ผู้อ่ืนฟัง การอ่านออกเสียงให้ผู้ อ่ืนฟัง จะต้องอ่านให้ชัดเจน ถูกต้องได้ข้อความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ มีลีลาการอ่านที่น่าสนใจและน่าติดตามฟังจนจบ 

2. การอ่านในใจ 

    การอ่านใจในถือว่าเป็นการอ่านเพ่ือพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ อันได้แก่ 

    ด้านความรู้ คือ ได้ทั้งความรู้รอบตัวและความรู้เฉพาะด้าน 

    ด้านอารมณ์ ช่วยให้เกิดความเพลิดเพลิน คลายความเครียด ความขุ่นมวัต่างๆ 

    ด้านคุณธรรม เช่น การอ่าน หนังสือประเภทธรรมะ ชีวประวัติ สารคดี ฯลฯ ท าให้ได้เห็นตัวอย่างดีๆ หรือได้
ข้อคิด ค า สอน  และสามารถน ามาใช้กับตนเองได้ การอ่านในใจจึงเป็นวิธีการศึกษาอย่างหนึ่ง เพ่ือเรียนรู้และ
เข้าใจประสบการณ์ใหม่ ๆ ซึ่งช่วยให้มนุษย์เกิดการปรับตัวเพ่ือการด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 

หลักการอ่านในใจ ได้แก่ 

1. ตั้งสมาธิให้แน่วแน่ 

2. กะระยะช่วงสายตาแต่ละคราวให้กว้างที่สุด จะท าให้อ่านได้รวดเร็ว ไม่ควรมองเป็นค าๆ เพราะท าให้อ่านช้าและ
จับใจความไม่ได้ 

3. จับใจความส าคัญและใจความประกอบให้ได้ อาจตั้งค าถามถามตนเองว่า ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ 
อย่างไร แล้วตอบค าถามเหล่านั้นก็จะสามารถจับใจความส าคัญได้  

4. ไม่ท าปากขมุบขมิบหรือออกเสียงในเวลาอ่าน 

5. ไม่ใช้นิ้ว ปากกา หรือดินสอ ชี้ที่ตัวหนังสือทีละตัว 

6. บันทึกความรู้ ความเข้าใจ และความคิดไว้เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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จุดมุ่งหมายของการอ่าน 

     การสื่อสารด้วยการอ่านหนังสือทุกครั้ง ผู้อ่านจะต้องมีการตั้งจุดประสงค์การอ่านเสมอ จุดประสงค์ของการ
อ่านแต่ละครั้งอาจจะเหมือนหรือต่างกันก็ได้ จุดประสงค์โดยทั่วไปของการอ่านได้แก่ 

    1. การอ่านเพื่อจับใจความ   เป็นการสรุปสาระส าคัญของเรื่อง ท าให้เข้าใจเรื่องได้ครบถ้วนตรงตามที่ผู้เขียน
ต้องการอย่างรวดเร็วการฝึก ทักษะการอ่านเพ่ือจับใจความ ผู้อ่านจะต้องเข้าใจความหมายของค าและส านวนใน
เรื่อง สามารถล าดับเหตุการณ์ และล าดับความคิดแยกได้ว่า ใจความใดเป็นความส าคัญและใจความใดเป็นใจความ
รอง 

     2. การอ่านเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นับเป็นการสร้างนิสัยรักการอ่านที่พึงปฏิบัติและมีประโยชน์
อย่างยิ่งแต่การที่จะเพ่ิมคุณค่าและประโยชน์ให้กับ การอ่านนั้น ผู้อ่านควรจดบันทึกสาระส าคัญของเรื่องที่อ่าน 
และสามารถแนะน าหนังสือที่น่าอ่านแก่ผู้อ่ืนได้ด้วย 

    3. การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ คือ รู้จักใคร่ครวญ พิจารณาเรื่องที่อ่านอย่างละเอียด ลึกซึ้งในด้านต่างๆ เป็น
การอ่าน ที่ต้องอาศัยความ สามารถในการคิดพิจารณาหาเหตุผลมาประกอบ ซึ่งนับว่าเป็นทักษะด้านการอ่านขั้นสูง 
จึงควรฝึกฝนเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ การอ่านอย่างมีวิจารณา ญาณจะสามารถบอกจุดประสงค์
ของผู้เขียนได้ บอกความหมายของค าและส านวน ในเรื่อง ที่อ่านได้ วิเคราะห์ส่วนต่างๆ ของเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง 
ชัดเจน อธิบายกลวิธีการเขียนได้ และบอกคุณค่าของเรื่องที่อ่านได้ 

 ประโยชน์ของการอ่าน 

      การสื่อสารปัจจุบันยังต้องอาศัยการอ่านเป็นหลักส าคัญในการติดต่อสื่อความ หมาย ด้วยเหตุนี้การอ่านจึงมี
ประโยชน์ต่อมนุษย์เราเป็นอย่างมากประโยชน์ของการอ่านได้แก่ 

      ได้ความรู้ เพราะการอ่านท าให้ผู้อ่านได้รับความรู้เพ่ิมขึ้น ให้เกร็ดความรู้หรือความเคลื่อนไหว ความ
เปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ทางวิชาการหรือสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครอง 

       ได้ความบันเทิง เพราะการอ่านท าให้ผู้อ่านเกิดความพอใจ ความเพลิดเพลิน และมีความสุขใจ อันเกิดจาก
เนื้อเรื่องหรือความไพเราะของถ้อยค าท่ีได้อ่าน 
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        ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพราะการใช้เวลาว่างด้วยการอ่านเป็นการสร้างนิสัยรักการอ่านที่ควร
ปฏิบัติ และมีประโยชน์อย่างยิ่งแต่การที่จะ เพ่ิมคุณค่าและประโยชน์ให้กับการอ่านนั้น ผู้อ่านควรรู้จักวิธีการจด
บันทึกสาระส าคัญของเรื่องที่อ่านและสามารถแนะน า หนังสือที่น่าอ่านแก่ผู้อ่ืนได้การอ่านยังมีประโยชน์ด้านอ่ืนอีก
มาก ทั้งนี้ประโยชน์จะได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้อ่านด้วย  จะพบว่าการสื่อสารด้วยการอ่าน
เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการด าเนินชีวิต  การอ่านจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง 

จ าเป็นจะต้องรู้ถึงจุดมุ่งหมายของการอ่าน สามารถแยกประเภทของสารที่อ่านได้ อ่านแล้วน ามาคิด
พิจารณาจับใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านได้ครบถ้วน รู้จักเลือกสรรเนื้อหาเพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
การอ่านลักษณะดังกล่าวนี้เรียกว่า อ่านเป็น เมื่อผู้เรียนเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่า “อ่านเป็น” และเห็นคุณค่า ของสิ่งที่อ่าน ก็
จะสามารถสื่อภาษากับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอน 

ที่มา http://www.vcharkarn.com/lesson/1611 

 


