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ใบความรู้    ล าดับที ่๓ 
 

สาระการเรียนรู้ 

การเลอืกอ่านหนังสือ 

 

ความส าคัญของการอ่าน 

 การอ่าน หมายถึง การแปลความหมายของตวัอกัษรทีอ่า่นออกมาเป็นความรู้ความคิด และเกิดความเข้าใจ

เร่ืองราวท่ีอ่านตรงกบัเร่ืองราวท่ีผู้ เขียนเขียน ผู้อ่านสามารถน าความรู้ ความคิด หรือสาระจากเร่ืองราวท่ีอ่านไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ได้ การอ่านจงึมีความส าคญั ดงันี ้

๑) การอ่านเป็นเคร่ืองมอืในการแสวงหาความรู้  โดยเฉพาะผู้ที่อยูใ่นวยัศกึษาเลา่เรียน จ าเป็นต้องอ่านหนงัสือเพือ่
การศกึษาหาความรู้ด้านตา่ง ๆ 

๒) การอ่านเป็นเคร่ืองมอืช่วยให้ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ เพราะสามารถน าความรู้ที่ได้จากการ
อ่านไปพฒันางานของตนเองได้ 

๓) การอ่านเป็นเคร่ืองมอืสืบทอดมรดกทางวฒันธรรมของคนรุ่นหนึง่ไปสูค่นรุ่นตอ่ ๆ ไป 
๔) การอ่านเป็นวิธีการสง่เสริมให้คนมีความคดิและฉลาดรอบรู้ เพราะประสบการณ์ที่ได้จากการอ่านเมื่อเก็บสะสม

เพิ่มพนูนานวนัเข้า ก็จะท าให้เกิดความคิด เกิดสตปัิญญา เป็นคนฉลาดรอบรู้ได้ 
๕) การอ่านเป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความเพลิดเพลินบนัเทิงใจ เป็นวิธีหนึง่ในการแสวงหาความสขุให้กบัตนเองที่

ง่ายที่สดุ และได้ประโยชน์คุ้มคา่ท่ีสดุ 
๖) การอ่านเป็นการพฒันาคณุภาพชีวิต  ท าให้เป็นท่ีสมบรูณ์ทัง้ด้านจิตใจ และบคุลิกภาพ เพราะเมื่ออ่านมากยอ่ม

รู้มาก สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตได้อยา่งมคีวามสขุ 
๗) การอ่านเป็นเคร่ืองมอืในการพฒันาระบบการเมอืง การปกครอง ศาสนา ประวตัศิาสตร์และสงัคม 
๘) การอ่านเป็นวิธีการหนึง่ในการพฒันาระบบการสื่อสารและการใช้เคร่ืองมือทางอิเล็กทรอนิกส์ตา่ง ๆ 

ประโยชน์ของการอ่าน 

๑) ท าให้มีความรู้ในวิชาการด้านตา่ง ๆ 
๒) ท าให้รอบรู้ทนัโลก ทนัเหตกุารณ์ 
๓) ท าให้ค้นหาค าตอบที่ต้องการได้  เช่น อ่านพจนานกุรมเพื่อหาความหมายของค า อา่นหนงัสือกฎหมายเมื่อ

ต้องการรู้ข้อปฏิบตั ิ
๔) ท าให้เกิดความเพลิดเพลิน การอ่านหนงัสือที่มีเนือ้หาดี นา่อ่าน นา่สนใจ ยอ่มท าให้ผู้อ่านมีความสขุ ความ

เพลิดเพลิน 
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๕) ท าให้เกิดทกัษะและพฒันาการในการอ่าน ผู้อ่านหนงัสอืสม ่าเสมอยอ่มเกิดความช านาญในการอ่าน สามารถ
อ่านได้เร็ว เข้าใจเร่ืองราวท่ีอา่นได้ง่าย  

๖) ท าให้ชีวิตมีพฒันาการเป็นชีวิตที่สมบรูณ์ ผู้อ่านมากยอ่มรู้เร่ืองราวตา่ง ๆ มาก  เกิดความรู้ความคิดที่
หลากหลายกว้างไกล สามารถน ามาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบตัตินให้ชีวติมคีณุคา่ 

๗) ท าให้เป็นผู้มีมนษุยสมัพนัธ์ดีและเสริมสร้างบคุลิกภาพ ผู้อ่านมากยอ่มรอบรู้มาก มข้ีอมลูตา่ง ๆ สัง่สมไว้มาก 
เมื่อสนทนากบัผู้ อ่ืนยอ่มมีความมัน่ใจไมข่ดัเขินเพราะมภีมูิรู้  สามารถถ่ายทอดความรู้ ให้ค าแนะน าแก่ผู้ อ่ืน
ในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ได้  ผู้รอบรู้จึงมกัได้รับการยอมรับและเป็นท่ีเช่ือถือจากผู้ อ่ืน 

 

จุดมุ่งหมายในการอ่าน 

 การอ่านจากหนงัสือและสื่อแตล่ะครัง้ของแตล่ะคนจะมจีดุมุง่หมายแตกตา่งกนัออกไป อาจจ าแนกได้กว้าง ๆ ดงันี ้

๑) การอ่านเพื่อหาความรู้ 
                    การอ่านเพื่อหาความรู้ได้แก่ การอ่านหนงัสือจากประเภทต าราทางวิชาการ สารคดีทางวิชาการ การวิจยั

ประเภทตา่ง ๆ  หรือการอ่านผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การอา่นจากหนงัสือที่มีสาระเดียวกนัควรอ่านจากผู้ เขียนหลาย ๆ คน 

เพื่อเป็นการตรวจสอบความถกูต้องแมน่ย าของเนือ้หา  ผู้อ่านจะได้มมีมุมองที่กว้างขึน้ มีความรอบรู้ได้แนวความคิดที่

หลากหลายและไมค่วรอ่านเฉพาะในเนือ้หาวิชาท่ีตนชอบเทา่นัน้  ควรอ่านอยา่งหลากหลายเพราะความรู้ในวิชาหนึง่ อาจ

น าไปช่วยเสริมในอีกวิชาหนึง่ 

๒) การอ่านเพื่อความบนัเทงิ 
                    การอ่านเพื่อความบนัเทิง ได้แก่ การอ่านจากหนงัสือประเภทสารคดีทอ่งเที่ยว นวนิยาย เร่ืองสัน้        เร่ืองแปล 

การ์ตนู  บทประพนัธ์ บทเพลง แม้จะเป็นการอ่านเพือ่ความบนัเทิง แตผู่้อ่านจะได้ความรู้ที่สอดแทรกอยูใ่นเร่ืองด้วย การอ่าน

ประเภทนีม้ีข้อควรระวงัวา่ปัจจบุนัหนงัสอืบางชนิดมีเนือ้หาสาระและรูปภาพที่ขดัตอ่วฒันธรรมและจารีตประเพณีไทย  

ผู้อ่านจึงควรพิจารณาเลือกให้ดี 

๓) การอ่านเพื่อทราบข่าวสาร ความคิด 
                    การอ่านเพื่อทราบขา่วสาร ความคดิ ได้แก่ การอ่านหนงัสอืประเภทบทความ บทวิจารณ์ ขา่ว รายงานการ

ประชมุ  ข้อควรระวงัในการอ่านประเภทนี ้คอื ผู้อ่านมกัเลือกอ่านสื่อที่สอดคล้องกบัความคดิและความชอบของตน จึงท าให้

ปิดกัน้การรับรู้และแนวคดิด้านอ่ืน ๆ ดงันัน้ถ้าจะให้เกิดประโยชน์อยา่งแท้จริงต้องเลอืกอ่านอยา่งหลากหลาย ไมเ่จาะจงอ่าน

เฉพาะสื่อที่น าเสนอตรงกบัความคิดของตน  เพราะจะท าให้มีมมุมองที่กว้างขึน้อนัจะช่วยให้เรามีเหตผุลอ่ืน ๆ มา

ประกอบการวิจารณ์  วิเคราะห์ได้ลุม่ลกึมากขึน้ 
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 ๔) การอ่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะแต่ละครัง้ 

                    การอ่านเพื่อจดุประสงค์เฉพาะแตล่ะครัง้ ได้แก่ การอ่านท่ีไมไ่ด้เจาะจง แตเ่ป็นการอ่านเป็นครัง้คราวในเร่ืองที่

ตนสนใจหรืออยากรู้  เช่น การอ่านประกาศตา่ง ๆ  การอา่นโฆษณา  แผน่พบัประชาสมัพนัธ์ สลากยา ฯลฯ การอา่นประเภท

นีม้กัใช้เวลาไมน่านและไมก่ระท าทกุวนั สว่นใหญ่เป็นการอ่านให้ความรู้และน าไปใช้ หรือน าไปเป็นหวัข้อสนทนา บางครัง้ก็

อ่านเพื่อฆา่เวลา 

ประเภทของหนังสือ  

 การรู้จกัประเภทของหนงัสือ เป็นส่ิงจ าเป็นเบือ้งต้นในการพฒันาทกัษะการอ่าน เพราะจะท าให้สามารถพิจารณา

เลือกอ่านหนงัสือตา่งๆ ได้ตามจดุประสงค์และรวดเร็วขึน้ การแบง่หนงัสือเป็นประเภทตา่ง ๆ มีเกณฑ์ที่ใช้แบง่แตกตา่งกนั

ออกไป ซึง่สรุปได้ดงันี ้

 ๑. แบ่งตามคุณสมบตัขิองหนังสือ 

      การแบง่ประเภทหนงัสือตามคณุสมบตัิของหนงัสอื สามารถจดัเป็น ๒ ประเภท ดงันี ้

๑) วรรณคด ี
                           วรรณคด ีหมายถึง หนงัสือที่แตง่ดี หรือมีลกัษณะของวรรณศิลป์ ปรากฏครัง้แรกในพระราชกฤษฎีกาตัง้

วรรณศลิป์สโมสร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗ (รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั) ซึง่ก าหนดไว้ในมาตรา ๗ วา่ มีอยู ่๕ 

ประเภท ได้แก่ กวีนิพนธ์ ละครไทย นิทาน ละครพดู และอธิบาย  ทัง้นีห้นงัสอื ๕ ประเภทนีต้้องมคีณุสมบตัิที่ส าคญั  ดงันี ้

  ๑.๑ เป็นหนงัสอืดี  คือ เป็นเร่ืองที่เป็นประโยชน์ตอ่ผู้อ่าน ไมส่ัง่สอนส่ิงผดิ หรือชกัจงูผู้ อ่านไปในในทางที่ไม่

เป็นแก่นสาร 

                        ๑.๒ เป็นหนงัสือแตง่ดี คอื เรียบเรียงเป็นภาษาไทยที่ดีถกูต้องตามแบบที่ใช้ในสมยัโบราณหรือสมยัปัจจบุนั 

  ๒) วรรณกรรม 

  วรรณกรรม หมายถึง หนงัสอืทัว่ไปทกุชนิด วรรณกรรมทีแ่ตง่ดี มีศลิปะแหง่การเรียบเรียงถ้อยค า หรือมี

วรรณศลิป์ ได้รับการยกยอ่งจากคนทัว่ไปจึงจะเรียกวา่ วรรณคดี 

                        วรรณกรรม ปรากฏเป็นครัง้แรกในพระราชบญัญตัคิุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พ.ศ.๒๔๗๔ ซึง่ได้

นิยามค าวา่ วรรณกรรมและศิลปกรรมไว้รวมกนัวา่ “หมายความรวม การท าข้ึนทกุชนิดในแผนกวรรณคดี แผนก

วิทยาศาสตร์ และแผนกศิลปะ จะแสดงออกมาโดยวิธีหรือรูปร่างอย่างใดก็ตาม.......” 
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 ๒. แบ่งตามลักษณะค าประพันธ์ 

                   การแบง่ประเภทของหนงัสอืตามลกัษณะค าประพนัธ์ สามารถจดัได้เป็น ๒ ประเภท ดงันี ้

                   ๑) ร้อยแก้ว 

                        ร้อยแก้ว ได้แก่ หนงัสือที่แตง่เป็นความเรียง สละสลวย ไมม่ีลกัษณะในการแตง่ หรือก าหนดคณะอยา่งร้อย

กรอง เดิมแตง่เพื่อบนัทกึเร่ืองราวท่ีเป็นหลกัฐานบ้านเมือง กฎหมาย ประกาศตา่ง ๆ ของทางราชการ นิทานสอนใจ หรือ 

หนงัสือศาสนา เช่น พระราพงศาวดารตา่ง ๆ นิทานชาดก ศิลาจารึก ตอ่มาได้แตง่ในรูปแบบตา่ง ๆ เช่น เร่ืองสัน้ นิทาน นว

นิยาย บทละคร บทวิจารณ์ เป็นต้น 

                   ๒) ร้อยกรอง 

                         ร้อยกรอง ได้แก่ หนงัสอืที่มีลกัษณะบงัคบัในการแตง่หรือมีการก าหนดคณะ เช่น ก าหนดจ านวนค า 

ก าหนดสมัผสั ก าหนดเสียงหนกัเบา (ครุ ลห)ุ ซึง่ข้อก าหนดนีจ้ะแตกตา่งกนัออกไปตามลกัษณะของร้อยกรองนัน้ ๆ ร้อย

กรองในปัจจบุนั ได้แก่ โคลง ฉนัท์  กาพย์ กลอน ร่าย ลิลติ กาพย์หอ่โคลง กลบท 

 ๓. แบ่งตามเนือ้หาของหนังสือ 

                   การแบง่ประเภทของหนงัสอืตามเนือ้หา สามารถจดัได้เป็น ๓ ประเภท ดงันี ้

                    ๑) ต ารา 

                         ต ารา คอื หนงัสือที่มีเนือ้หาทางวิชาการล้วน ๆ ได้แก่ แบบเรียนตา่ง ๆ ตามสาขาวิชาตา่ง ๆ เช่น จิตวิทยา 

ปรัชญา ศาสนา วฒันธรรม ภาษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ วรรณคดี ประวตัศิาสตร์ ภมูศิาสตร์ เป็นต้น 

                    ๒) สารคด ี

                          สารคด ีคอื หนงัสอืที่มีเนือ้หาให้ความรู้ ความคิด และสง่เสริมภมูปัิญญาไปด้วย ซึง่อาจจะเขียนในรูปของ

บทความ บทวิจารณ์ ความทรงจ า จดหมาย บนัทกึ บทอภิปราย ปาฐกถา  บทสมัภาษณ์ หรือแม้แตห่นงัสอือ้างอิงต่าง ๆ  

เช่น สารานกุรม พจนานกุรม ชีวประวตัิ      

      ๓) บนัเทงิคด ี

                          บนัเทิงคด ีคือ หนงัสือท่ีแตง่ขึน้โดยอาศยัเค้าความจริงของชีวิต โดยมีจดุมุ่ ุ งหมายท่ีจะให้เกิดความ

บนัเทิงเป็นส าคญั หนงัสอืประเภทนีจ้ะประกอบด้วย เหตกุารณ์ บคุคล ฉาก แนวคิด สถานท่ี เวลา เช่น นวนิยาย    เร่ืองสัน้  

บทละครพดู  เป็นต้น 

 ๔. แบ่งตามลักษณะของรูปเล่ม และก าหนดเวลาที่ออก 

                   การแบง่ประเภทหนงัสือตามลกัษณะรูปเลม่และก าหนดที่ออก สามารถจดัได้เป็น ๔ ประเภท ดงันี ้

 

 



-๑๑- 

       ๑) หนังสือพิมพ์รายวนั 

                         หนงัสอืพิมพ์รายวนั คือ หนงัสอืที่มีรูปเลม่เป็นกระดาษขนาดใหญ่ จ านวนหลาย แผน่พบัได้ แตจ่ะไมเ่ย็บ

ติดกนัเป็นเลม่ มีก าหนดออกเป็นประจ าวนัเสมอ เช่น ไทยรัฐ เดลินิวส์ ขา่วสด เป็นต้น  

       ๒) หนังสือรายคาบ 

                         หนงัสอืรายคาบ คือ หนงัสือที่พมิพ์เป็นรูปเลม่เย็บติดกนัเรียบร้อย สว่นใหญ่เป็นหนงัสอืปกอ่อน มีก าหนด

ออกเป็นรายสปัดาห์ รายปักษ์ รายเดอืน ฯลฯ ได้แก่ หนงัสือวารสาร นติยสารตา่ง ๆ เช่น กลุสตรี ขวญัเรือน สกลุไทย     เป็น

ต้น 

                   ๓) หนังสือเล่ม  

                         หนงัสอืเลม่  คอื หนงัสือที่พิมพ์เป็นรูปเลม่มัน่คง มีทัง้ที่เป็นหนงัสอืปกแข็ง และปกอ่อน  หนงัสอืปกแขง็

มกัจะมีจ านวนหน้ามาก เช่น หนงัสือนวนิยาย เร่ืองสัน้มกัจะพิมพ์เป็นเลม่ปกอ่อน เน่ืองจากมีจ านวนหน้าไมม่าก 

                   ๔) จุลสารหรืออนุสาร 

                         จลุสารหรือนสุาร คือ หนงัสอืที่พิมพ์เป็นเลม่บาง ๆ อาจมีความยาวเพียง ๒- ๓ หน้า หรือมากกวา่นัน้  

ตามปกติหนงัสือเหลา่นีจ้ะมคีณุคา่อยูช่ัว่ระยะเวลาหนึง่  มิได้มีจดุมุง่หมายให้เก็บไว้เป็นถาวร สว่นใหญ่จะเป็นส่ิงพิมพ์ที่

หนว่ยราชการ องค์กร สถาบนั หรือสมาคมตา่ง ๆ จดัพิมพ์เผยแพร่ในโอกาสตา่ง ๆ 

การสร้างนิสัยรักการอ่าน 

 ในชีวิตประจ าวนั มนษุย์ต้องรู้ขา่วสารเร่ืองราวตา่ง ๆ อยูต่ลอดเวลา การอ่านเป็นวิธีการแสวงหาความรู้ที่ท าได้ง่าย

ที่สดุ  และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สดุเช่นกนั  การสร้างนิสยัรักการอ่านจึงเป็นคณุสมบตัิที่ส าคญัยิ่งของ

มนษุย์  ผู้อ่านจึงควรหมัน่ฝึกฝน และสร้างนิสยัรักการอ่านให้เกิดขึน้กบัตนเอง  การจะสร้างนิสยัรักการอ่านได้นัน้  ผู้อ่านต้อง

วิเคราะห์ตนเองวา่มีอปุสรรคในการอ่านอยา่งไรบ้าง เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้มีนิสยัรักการอ่านขึน้ในตนเองตอ่ไป  ทัง้นีว้ิธี

สร้างนิสยัรักการอ่าน สามารถท าได้  ดงันี ้

               ๑) สร้างแรงจูงใจ 

                     การสร้างแรงจงูใจเพือ่น าไปสูน่ิสยัรักการอ่าน อาจท าได้หลายวิธี  ดงันี ้

                     ๑.๑ ให้สญัญา  รางวลั หรือลงโทษตนเอง โดยให้สญัญาทัง้ระยะสัน้และระยะยาว  ข้อควรระวงัในการสญัญา

กบัตนเอง คอื อยา่ให้สญัญาในส่ิงที่ยากเกินไป  ถ้าท าไมไ่ด้จะท าให้เกิดความเบื่อหนา่ย ท้อแท้ไมอ่ยากท าตอ่ไป 

        ๑.๒ ตระหนกัถึงความส าคญัของการอ่านและโทษจากการไมอ่่านอยูเ่สมอ 

 

 

 



-๑๒- 

                   ๑.๓ ชกัชวนคนอ่ืนให้อ่านเร่ืองเดียวกนั แล้วน ามาสนทนากนั วิธีนีท้ าให้เกิดความรู้สกึวา่มีแนวร่วม จะเกิดการ

อ่านวิเคราะห์หลายด้าน เป็นการเพิ่มประสบการณ์ และร่วมมือกนัคดิ 

                     ๑.๔ จดัแขง่ขนัการอ่านกบัผู้ อ่ืน  เช่น แขง่ขนักบัเพื่อน ๆ กบัคนในครอบครัว อาจจะเร่ิมจากการอ่านเป็นหน้า 

เป็นบท เป็นเร่ือง และเป็นเลม่ ตามล าดบั 

๒) สร้างโอกาสและหาเวลาอ่าน 

                    การสร้างโอกาสและหาเวลาอ่าน  สามารถท าได้โดยไปยงัแหลง่วสัดกุารอ่าน เช่น ห้องสมดุ ร้านขายหนงัสือ 

หรือศนูย์หนงัสอืตา่ง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัการอ่าน 

 ๓) เร่ิมต้นการอ่านจากเร่ืองที่ตนเองชอบหรือสนใจ  การเร่ิมต้นจากการอ่านเร่ืองที่ตนชอบ สนใจ หรือเป็น

ประโยชน์ตอ่ตนเองกอ่น ในขณะที่อ่านควรเปรียบเทียบประโยชน์ของเร่ืองทีอ่่านตามใจตนเอง  กบัการอ่านเร่ืองที่มีคณุคา่อ่ืน 

ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการเลอืกอ่านตอ่ไปให้มคีวามรู้ที่หลากหลาย ไมอ่ยูใ่นวงจ ากดัเฉพาะเร่ืองที่ตนเองสนใจเทา่นัน้ 

            ๔) สมาคมกับนักอ่านหรือผู้ที่ชอบอ่านหนังสือ 

                   เพื่อที่จะได้รับการชกัน าหรือค าแนะน าท่ีถกูวิธี และจะได้เห็นตวัอยา่งการอ่านจากผู้ อ่ืน จนเกิดความ     เคยชิน 

และติดเป็นนิสยัรักการอ่านในท่ีสดุ 

 ๕) ตัง้ความหวังให้กับตนเอง 

                   โดยวางเป้าหมายวา่จะพฒันาการอ่านให้เกิดผลอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป ไมห่วงัผลส าเร็จสงูและเร็วเกินไป เพื่อจะ

ได้มีก าลงัใจเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ จนสามารถบรรลผุลตามที่ตัง้เอาไว้ 

 ๖) ฝึกพจิารณา 

                   ฝึกท าความเข้าใจเร่ืองราวท่ีอ่านทกุครัง้ แล้วบนัทกึผลการอ่าน นบัตัง้แตท่ี่มาของหนงัสอื สาระส าคญัของเร่ือง 

ความคดิเห็นของผู้อ่าน ถ้อยค าที่คมคาย ฯลฯ เพื่อจะได้น าไปใช้ประโยชน์ตอ่ไปตามโอกาสอนัควร 

 ๗) ฝึกฝนและพัฒนาความสามารถในการอ่านขึน้เร่ือย ๆ 

                   โดยอาจจะปฏิบตัิตามค าแนะน าของต ารา หรือบคุคลผู้มคีวามสามารถในการอ่านก็ได้ พยายามปฏิบตัอิยา่ง

สม ่าเสมอ  และเกิดความก้าวหน้าเป็นระยะไป  

       อยา่งไรก็ตาม การสร้างนิสยัรักการอ่านอาจมอีปุสรรคอยูบ้่าง ซึง่จ าเป็นจะต้องขจดัปัญหาให้หมดสิน้ก่อนฝึก

นิสยัรักการอ่าน อปุสรรคเหลา่นี ้ได้แก่ 

๑. ไมช่อบอ่าน ชอบท ากิจกรรมอ่ืนมากกวา่ หรือเกียจคร้านที่จะอ่าน 
๒. มีปัญหาทางสขุภาพกายและสขุภาพใจ เช่น สายตาไมด่ ีเครียด กงัวล 
๓. สภาพแวดล้อมไมด่ ีเช่น สถานที่ไมเ่หมาะ อณุหภมูิไมพ่อดี 

 
 
 



-๑๓- 
 

๔. ขาดทกัษะทางภาษา อ่านแล้วไมเ่ข้าใจ 
๕. พืน้ความรู้เดิมมีจ ากดั เนื่องจากการศกึษาน้อย 
๖. ไมม่ีเวลาอ่าน 
๗. อ่านช้า ไมช่ านาญในการอ่าน 
๘. ไมเ่ห็นประโยชน์ของหนงัสือ 

หลักการเลือกอ่านหนังสือ 

 เนื่องจากหนงัสอืที่มีอยูใ่นปัจจบุนัมอียูห่ลากหลายประเภท หลายกลุม่เป้าหมาย หลายวตัถปุระสงค์ ผู้อ่านจงึควรมี
หลกัในการอ่านหนงัสือเพือ่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยมหีลกัในการเลือกอ่านหนงัสือ ดงันี ้

๑. ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้อ่าน  
                  การเลือกหนงัสอืให้ตรงตามวตัถปุระสงค์หรือความต้องการของผู้อ่านนัน้ ผู้อ่านจะต้องเป็นผู้พิจารณาด้วย
ตนเองวา่ตนเองมคีวามต้องการเช่นไร เพื่อจะได้เลือกหนงัสือให้ตรงตามความต้องการนัน้ รวมทัง้จะต้องพจิารณา
วตัถปุระสงค์ของผู้ เขียนด้วยเช่นกนัเพื่อให้ทัง้สองฝ่ายมีวตัถปุระสงค์ที่สอดคล้องกนั 

๒. พิจารณาคุณลักษณะของหนังสือ ควรพิจารณาในด้านตา่ง ๆ ดงันี ้
                  ๑.   เนือ้หาด ีกลา่วคือ เป็นเนือ้หาที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่าน มีเนือ้หาแปลกใหม ่น าเสนอข้อมลูทนัสมยั 
เหมาะสมกบักลุม่เป้าหมาย ที่ส าคญัต้องมีเนือ้หาที่ถกูต้องและได้รับการยอมรับวา่เช่ือถือได้ 

๒. แนวคิดดี กลา่วคอื เป็นแนวคิดที่มีความสร้างสรรค์ พฒันาศกัยภาพของความเป็นมนษุย์ได้ 
      ๓. ภาษาดี กลา่วคอื ใช้ถ้อยค าได้อยา่งถกูต้อง เหมาะสม มคีวามชดัเจน เข้าใจง่าย สอดคล้องกบัเร่ืองราวท่ี

น าเสนอ 
๔. รูปแบบดี กลา่วคอื สามารถเลือกรูปแบบการน าเสนอได้สอดคล้องกบัเร่ืองราว เหมาะสมกบั 

กลุม่เป้าหมาย 
                  ๕.กลวิธีการน าเสนอเป็นไปโดยล าดบั กลา่วคือ มีวิธีการเขียนท่ีเป็นล าดบั ล าดบัขัน้ตอน หรืออาจเป็นไปตาม
ช่วงเวลา โดยไมก่่อให้เกิดความสบัสนกบัผู้อ่าน แตอ่ยา่งไรก็ตามยงัอาจขึน้อยูก่บัเนือ้หาและรูปแบบการแตง่ด้วย 
                  ๖.การจดัพิมพ์มีคณุภาพ ทัง้ในด้านรูปเลม่ การสะกดถ้อยค า และการเลือกใช้ภาพที่เหมาะสม 

การเลือกหนังสือส าหรับอ่าน 

 ปัจจบุนันีม้ีหนงัสือมากมายหลายประเภทให้เลือกอ่าน  การอ่านหนงัสือเพือ่ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตในทาง

สร้างสรรค์และดีงาม ผู้อ่านต้องรู้จกัพิจารณาเลือกอ่านหนงัสือที่ด ี และต้องรู้จกัหลกัการพิจารณาเลือกอ่านหนงัสือ เพื่อให้

เกิดประโยชน์และคุ้มคา่แก่การอ่านมากที่สดุ 

 

 



-๑๔- 

ก. หลักการพิจารณาเลือกอ่านหนังสือ 

 ผูอ่้านแต่ละคนจะเลือกอ่านหนงัสือต่างกนัไป ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความสนใจ และจุดมุ่งหมายในการอ่านของผูอ่้าน 

อยา่งไรกต็าม ผูอ่้านควรมีแนวทางในการพิจารณาเลือกหนงัสืออ่าน เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์แก่ตนเองมากท่ีสุด โดยพิจารณา

ตามหลกัการอ่าน  ดงัน้ี 

๑) ต าราวชิาการและหนังสืออ้างองิทางการศึกษา 
หลกัท่ีควรใชพิ้จารณาในการเลือกต าราวชิาการ  มีดงัน้ี 

                     ๑.๑ พิจารณาช่ือเร่ือง  หนงัสือมีเน้ือหาอยา่งเดียวกนั อาจจะมีผูเ้ขียนไวห้ลายเล่ม บางเล่มอาจจะตั้งช่ือไวก้ลาง ๆ 

ท าใหเ้ขา้ใจง่าย แต่อาจจะซ ้ ากนัได ้ ผูอ่้านตอ้งตรวจดูสารบญัเพ่ือหาเล่มท่ีมีขอ้มูลตามท่ีตอ้งการ  แต่ถา้หนงัสือระบุช่ือเร่ือง

เฉพาะเจาะจงลงไป  กจ็ะช่วยใหผู้อ่้านตดัสินใจเลือกอ่านหนงัสือท่ีตรงกบัความตอ้งการไดเ้ร็วข้ึน 

                     ๑.๒ พิจารณาช่ือผู้แต่ง  ผูแ้ต่งท่ีมีช่ือเสียงเกียรติคุณไดรั้บการยกยอ่งจากวงการหนงัสือ  ส่วนมากจะพยายาม

สร้างสรรคผ์ลงานท่ีมีคุณค่า  เพ่ือรักษาช่ือเสียงของตน  การเลือกอ่านหนงัสือของผูแ้ต่งท่ีมีช่ือเสียงไดรั้บการยกยอ่งในวงการ

หรือสาขาวชิานั้น ๆ จึงมกัเช่ือถือได ้

                     ๑.๓ พิจารณาองค์ประกอบของหนังสือ  ไดแ้ก่ ส่วนเน้ือหา และส่วนช่วยคน้ควา้โดยส่วนเน้ือหา สามารถ

พิจารณาจากสารบญั  เพ่ือดูการล าดบัเน้ือหาวา่เป็นระบบหรือไม่  หากล าดบัเร่ืองไร้ระบบ  ความคิดและการเรียบเรียงไม่

ชดัเจน  กไ็ม่ควรเลือกอ่าน และส่วนช่วยคน้ควา้ พิจารณาจากเชิงอรรถ บรรณานุกรม ดชันี  ภาคผนวก ประวติัผูแ้ต่ง และ

ประวติัการพิมพ ์หากหนงัสือเล่มใดมีส่วนช่วยคน้ควา้มากยอ่มท าใหข้อ้มูลน่าเช่ือถือ ผูอ่้านจะไดร้ายละเอียดของขอ้มูลมาก

พอตามความประสงค ์และช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจเน้ือหาไดง่้ายข้ึน ชดัเจนข้ึน 

                      ๑.๔ พิจารณาการใช้ภาษา  ผูอ่้านควรอ่านตวัอยา่งสัก ๒ – ๓ หนา้ เพ่ือสงัเกตวธีิการเขียน และการใชภ้าษาวา่

เหมาะสมกบัแขนงวชิานั้น ๆ หรือไม่  นอกจากน้ีควรพิจารณาความถูกตอ้งของการสะกดค า การเวน้วรรคตอน  และการใช้

ภาพประกอบดว้ย  เพราะส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยใหอ่้านเขา้ใจเร่ืองไดดี้ข้ึน 

                      ๑.๕ พิจารณารูปเล่ม  ผูอ่้านควรเลือกเล่มท่ีสมบูรณ์ โดยการส ารวจลกัษณะของรูปเล่มตั้งแต่หนา้ปก   ใบรองปก  

ค าน า และสารบญั แลว้พลิกดูเน้ือหาขา้งในอยา่งรวดเร็วหากพบขอ้บกพร่องกไ็ม่ควรเลือกซ้ือหรือ      เลือกอ่าน เพราะอาจ

ไม่ไดข้อ้มูลครบถว้นตามท่ีตอ้งการ 

              ๒) สารคด ี

                    สารคดี เป็นหนงัสือท่ีมีเน้ือหาสาระใหค้วามรู้ ความคิด และความเพลิดเพลินแก่ผูอ่้านไปพร้อม ๆ กนั เร่ืองราว

ต่าง ๆ ไม่วา่ดา้นใด สามารถน ามาเขียนสารคดีไดท้ั้งนั้น เช่น ชีวประวติั  สถานท่ีส าคญั  สถานท่ีท่องเท่ียว  การเมือง  

การศึกษา เป็นตน้ 

 

 



-๑๕- 
 

                     หลกัท่ีควรใชพิ้จารณาในการเลือกอ่านสารคดี  มีดงัน้ี 

                      ๒.๑ พิจารณาช่ือเร่ือง  ควรมีขอบเขตพอเหมาะ เป็นการประมวลความรู้เฉพาะเร่ืองไม่กวา้งจนเกินไป 

                      ๒.๒ พิจารณาเนือ้หา  จะตอ้งถูกตอ้ง สมบูรณ์  และเสนอความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูอ่้านและสงัคม 

                      ๒.๓ พิจารณาวิธีเขียน  วา่มีวธีิการด าเนินเร่ืองตามล าดบัขั้นตอน ใหข้อ้มูลชดัเจนใชส้ านวนภาษาไพเราะ งดงาม 

สุภาพ กะทดัรัด เขา้ใจง่าย 

                      ๒.๔ พิจารณาภาพประกอบ  ภาพประกอบเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับหนงัสือสารคดีอยา่งมาก  เพราะการดูรูปภาพจะ

น่าสนใจมากกวา่การอ่านเร่ืองราวเพียงอยา่งเดียว  รูปภาพตอ้งตรงหรือสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง  แต่กไ็ม่ควรมีรูปภาพมาก

เกินไป 

                      ๒.๕ พิจารณารูปเล่ม  สารคดีมีทั้งเป็นเล่ม และตีพิมพอ์ยูใ่นนิตยสาร  วารสาร และเอกสารทัว่ไป หากเป็นเล่ม

ควรเลือกรูปเล่มท่ีมีขนาดกะทดัรัด  ไม่หนาเกินไป  การเขา้เล่มมัน่คง ทนต่อการใช ้และการเกบ็รักษา 

 ๓) บันเทิงคดี   

                    เป็นหนงัสือท่ีมุ่งใหผู้อ่้านเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นส าคญั บนัเทิงคดีมีทั้งนิทาน เร่ืองสั้น        นวนิยาย  

บทละคร การ์ตูน เร่ืองข าขนั เป็นตน้ 

                    การเลือกอ่านบนัเทิงคดี  มีรายละเอียดท่ีควรพิจารณา  ดงัน้ี 

                    ๓.๑ พิจารณาโครงเร่ืองและเนือ้เร่ือง  ควรเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนไดจ้ริง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในเน้ือเร่ืองควรเป็นไปยา่ง

สมจริง และสมเหตุสมผล 

                    ๓.๒ พิจารณาการด าเนินเร่ือง  ควรด าเนินเร่ืองอยา่งเรียบง่าย เป็นไปอยา่งรวดเร็ว  ขนาดของเร่ืองไม่ยาวเกินไป 

                    ๓.๓ พิจารณาตัวละครในเร่ือง  ควรใชต้วัละครนอ้ย และมีความส าคญัจริง ๆ ลกัษณะนิสยัของตวัละครควรมี

ความสมจริง 

                    ๓.๔ พิจารณาฉากของเร่ือง  ควรแสดงใหเ้ห็นชดัเจน สมจริง หรือคลา้ยคลึงกบัสภาพความเป็นจริง 

                    ๓.๕ พิจารณาแนวคิดของเร่ือง ควรเสนอแนวคิดของตวัละครตวัเดียว เป็นแนวคิดท่ีชดัเจนแจ่มแจง้ 

                    ๓.๖ พิจารณาการใช้ภาษา  ส านวนภาษาท่ีใชค้วามสละสลวย เขา้ใจง่าย สามารถสร้างอารมณ์และความรู้สึกไดดี้  

หากเป็นบทสนทนาภาษาท่ีใชค้วรสมจริง และเหมาะสมกบัตวัละคร 

 

 

 

 



-๑๖- 

ข. ลกัษณะหนงัสือด ี

 หนงัสือดีท่ีควรแก่การอ่าน ควรมีลกัษณะโดยทัว่ไป  ดงัน้ี 

๑) มีความคิดดี         
มีความคิดริเร่ิม และความคิดสร้างสรรคท่ี์ผูเ้ขียนสอดแทรกไวใ้นหนงัสือ มีความคิดมุ่งใหค้วามรู้ และ 

เห็นคุณค่าของคุณธรรม ความดีงาม ความถูกตอ้งและอ่ืน ๆ ผูอ่้านสามารถน าไปปฏิบติัในชีวติประจ าวนัใหเ้กิดประโยชน์ 
และความสุขไดต้ามความเหมาะสม 

๒) มีเนื้อหาสาระด ี
                    หนงัสือแต่ละประเภท ยอ่มมีเน้ือหาสาระแตกต่างกนัไป แต่จะตอ้งมีเน้ือหาสาระดี ถูกตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์ ไม่

บิดเบือน ย ัว่ย ุหรือเพอ้ฝันเกินความจริง  มีขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และคติสอนใจท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูอ่้าน 

๓) มีกลวิธีในการเขียนด ี
                    มีกลวธีิในการเขียนดี คือ มีวธีิเขียนเหมาะกบัประเภทหนงัสือและเน้ือหา  การน าเสนอเร่ืองราวเป็นล าดบัขั้นตอน

ดี ชวนใหน่้าสนใจและน่าติดตาม  ใชภ้าษาในการเขียนดี กล่าวคือ ใชภ้าษาอยา่งประณีต  สละสลวย ไพเราะน่าอ่าน ถูกตอ้ง

ตามหลกัไวยากรณ์  ใชส้ านวนโวหารและถอ้ยค าเหมาะสมกบัประเภทของหนงัสือ  รวมทั้งเหมาะสมกบัผูอ่้านท่ีมีวยัและ

ความรู้ระดบัต่าง ๆ กนัดว้ย 

๔) มีประโยชน์ 
หนงัสือท่ีดีควรใหป้ระโยชนแ์ก่ผูอ่้านคุม้ค่า  อาจเป็นประโยชน์เพียงดา้นหน่ึง หรือหลาย ๆ ดา้น  ดงัน้ี 

                      ๔.๑ ความรู้ คือ ไดรู้้ในเร่ืองท่ีผูอ่้านไม่เคยรู้ หรือไดรู้้มากข้ึนจากท่ีเคยรู้  ความรู้ท่ีไดจ้ากการอ่านนั้น อาจเป็น

ความรู้ทัว่ไป หรือความรู้เฉพาะดา้นกไ็ด ้

                      ๔.๒ ความเขา้ใจ  คือ เขา้ใจในส่ิงท่ีสงสัย ซ่ึงเกิดจากการน าความรู้เดิมมาประยกุตเ์ขา้กบัความรู้ใหม่ท่ีไดรั้บ  

แลว้น ามาทบทวนโดยใชว้จิารณญาณ ใหเ้กิดความเขา้ใจชดัจนและลุ่มลึก สามารถน าไปเป็นแนวทางในการด ารงวถีิชีวติได ้

                      ๔.๓ ความเพลิดเพลิน  คือ ไดรั้บความพึงพอใจ ความเพลิดเพลิน และความสุขใจจากการอ่าน 

 

********************************** 

 

 
 
 


