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ทกัษะการรับสาร 
 
 มนุษยเ์รียนรู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตวั ไม่วา่จะเป็นภาษา วฒันธรรมของสังคม ศาสตร์ต่างๆโดย
อาศยัทกัษะส าคญั ๒ ทกัษะ ไดแ้ก่ ทกัษะการฟังและทกัษะการอ่านซ่ึงรวมเรียกวา่ทกัษะการรับสาร 
 
จุดประสงค์หลกัของการรับสาร มี ๔ ประการ ได้แก่ 

      ๑. เพื่อหาความรู้  
      ๒. เพื่อคิด  
      ๓. เพื่อใหเ้กิดความบนัเทิงเพลิดเพลินจรรโลงใจ  
     ๔. เพื่อปฏิบติัตาม  

คุณสมบัติของผู้รับสารทีด่ี 
๑. มีความตั้งใจ พร้อมท่ีจะรับสาร 
๒. มีสมาธิ 
๓. มีความพร้อมทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ 
๔. ไม่มีอคติ 
๕. มีวจิารณญาณในการรับสาร 
๖. เขา้ใจหลกัการบนัทึกขอ้มูลท่ีไดรั้บอยา่งถูกตอ้ง 

การรับสาร : ทกัษะการฟัง 
 การฟัง หมายถึง การรับรู้เร่ืองราวต่าง ๆ จากแหล่งของเสียง ซ่ึงอาจรับรู้ผา่นผูพู้ดโดยตรง

หรือรับรู้ผา่นอุปกรณ์บนัทึกเสียงแบบต่าง ๆ  การฟังถือเป็นทกัษะหน่ึงท่ีจ าเป็น เพราะเป็นทกัษะ
การส่ือสารท่ีมนุษยใ์ชม้ากกวา่ทกัษะอ่ืนในชีวติประจ าวนั และเป็นพื้นฐานท่ีจะช่วยพฒันาทกัษะ
การใชภ้าษาอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ทกัษะการพูด ทกัษะการอ่าน และทกัษะการเขียน 

การฟังมี ๒ ระดับ 
                    ๑.  การฟังตามปกติ  เป็นการรับสารท่ีไดฟั้งสามารถท าความเขา้ใจเร่ืองจบัประเด็น
ส าคญัของเร่ือง  สรุปยอ่เร่ืองท่ีฟังได ้
                    ๒.  การฟังอยา่งมีวจิารณญาณ  ผูฟั้งสามารถวิเคราะห์และวนิิจสารเร่ืองท่ีฟัง  โดย
แยกแยะขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็นได ้ ความน่าเช่ือถือ  ประเมินคุณค่าของสาร  เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป 
 



ข้อควรระวงั   
๑. หากเป็นการฟังในท่ีประชุมชน ผูรั้บสารควรปฏิบติัตามมารยาทการฟังท่ีถูกตอ้ง เช่น 

- เขา้-ออกท่ีประชุมโดยยดึหลกัมารยาทสากล 
- นัง่ฟังดว้ยท่านัง่ท่ีสุภาพเรียบร้อย ถูกตอ้งตามวฒันธรรม  
- ไม่แสดงอาการง่วงเหงาหาวนอน 
- หากมีขอ้สงสัยจะถามควรรอจงัหวะท่ีเหมาะสม ขออนุญาตถามดว้ยน ้าเสียงสุภาพ ไม่

ควรประชดประชนัหรือลองภูมิ 
๒. การฟังและจดค าบรรยาย 

- การจดบนัทึกสาระความรู้ท่ีไดจ้ากการฟังบรรยาย ไม่จ  าเป็นตอ้งจดทุกประโยคท่ีไดรั้บ
ฟัง ควรจดเฉพาะประเด็นส าคญั หรือเฉพาะเร่ืองแปลกใหม่ท่ีไม่เคยรับฟังมาก่อน 

 
การรับสาร : ทกัษะการอ่าน 
 

การอ่าน หมายถึง กระบวนการรับสารจากลายลกัษณ์อกัษรมาแปลเป็นความรู้ ความเขา้ใจ
ผา่นการคิด ประสบการณ์ ความเช่ือ เพื่อพฒันาตนเองดา้นสติปัญญา อารมณ์ และสังคม  

การอ่านเป็นทกัษะท่ีใชแ้สวงหาความรู้ต่าง ๆ  คนท่ีมีลกัษณะนิสัยรักการอ่านและมีทกัษะ
การอ่านดีจะสามารถแสดงหาความรู้และศึกษาเล่าเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสามารถน าความรู้ท่ี
ไดจ้ากการอ่านไปใชใ้นการพูดและการเขียนไดดี้ 

วธีิการอ่านหนังสือ 
1. การอ่านแบบคร่าว ๆ (Skimming) 
2. การอ่านแบบกวาดสายตา (Scanning) 
3. การอ่านแบบละเอียด (Intensive Reading) 
4. การอ่านแบบ   SQ3R 
 

ลกัษณะของการอ่าน 
๑. การอ่านในใจ คือ การแปลความหมายของตวัหนงัสือ ออกมาเป็นความคิด ความเขา้ใจ และน า
ความคิดความเขา้ใจนั้นมาใชป้ระโยชน์ การอ่านในใจเป็นกลไกท่ีท างานร่วมกนัระหวา่งสายตากบั
สมอง เป็นการอ่านท่ีมุ่งจบัใจความส าคญั ผูอ่้านจึงควรอ่านใหไ้ดร้วดเร็ว ถูกตอ้ง และควรท าบนัทึก
ยอ่ในเร่ืองท่ีอ่านดว้ย 
๒. การอ่านออกเสียง เป็นกระบวนการท่ีท างานสอดคลอ้งสัมพนัธ์ระหวา่งสายตามองเห็นตวัอกัษร 
สมองรับรู้แลว้เปล่งเสียงเพื่อใหผู้อ่ื้นไดฟั้งหรือเพื่อฝึกทกัษะการออกเสียง  
 



การรับสารด้วยการอ่าน 
๑. การอ่านจับใจความส าคัญ 
 เป็นการอ่านเพื่อคน้หาความคิดส าคญัของเร่ืองหรือสารท่ีผูเ้ขียนมุ่งเสนอต่อผูอ่้านมีขั้นตอน ดงัน้ี 

 - อ่านช่ือเร่ือง ยอ่หนา้แรก ยอ่หนา้สุดทา้ย เพื่อดูแนวคิดส าคญัของเร่ือง 
- อ่านเร่ืองคร่าว ๆ ใหเ้ขา้ใจความคิดรวมของเร่ือง 
- อ่านอยา่งละเอียด พิจารณาขอ้ความทีละยอ่หนา้ เพื่อหาใจความส าคญัซ่ึงอาจเป็นความรู้

หรือความคิดของผูเ้ขียน (อาจจะอยูต่อนตน้ / ตอนทา้ย / ตอนกลาง / ตอนตน้และตอนทา้ยของยอ่
หนา้ ฯลฯ) 

- อ่านอยา่งละเอียดทีละยอ่หนา้เพื่อหาใจความรอง ซ่ึงอาจใชว้ธีิการ ดงัน้ี 
 - การอธิบายใหร้ายละเอียดเพิ่มเติม 
 - การยกตวัอยา่ง ( เช่น เป็นตน้ ไดแ้ก่... เป็นตน้ อาทิ ฯลฯ) 
 - การใหเ้หตุผล (เพราะ เน่ืองจาก เพราะฉะนั้น ท าให้) 
 - การใหค้  านิยมค าจ ากดัความ (การอธิบายความหมาย หมายถึง แปลวา่) 
 - การเปรียบเทียบ (เหมือนกนั ต่างกนั คลา้ยกนั  มากกวา่...ท่ีสุด) 
- หากพบศพัทย์าก ควรพิจารณาความหมายโดยอาศยัค าแวดลอ้ม 
- เม่ืออ่านจนจบเร่ืองแลว้ควรทบทวนความเขา้ใจในการอ่านทุกคร้ัง และควรกลบัไปอ่าน

เพิ่มเติมอีกคร้ังเม่ือมีโอกาส 
ตัวอย่าง (ต าแหน่งใจความส าคญั และใจความรองประเภทต่าง ๆ)  

๑. ศิลปะกลุ่มคอบบร้าเกิดจากการรวมตวักนัของศิลปินมรสามประเทศซ่ึงน าช่ือเมืองหลวงของแต่
ละประเทศมารวมกนัตั้งเป็นช่ือกลุ่ม ไดแ้ก่ โคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์ก กรุงบลสัเซลส์ประเท
สเบลเยีย่ม และกรุงอมัสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอแลนด ์ช่ือคอบบร้าไดถู้กเอ่ยถึงคร้ังแรกโดยนกัเขียน
ชาวเบลเยยีมท่ีช่ือ คริสเตียน โดทรีมอนต ์ในปี ค.ศ. 1948 ซ่ึงเป็นปีท่ีศิลปินกลุ่มคอบบร้าจดัแสดง
งานศิลปะร่วมกนัข้ึนเป็นคร้ังแรกท่ีกรุงอมัสเตอร์ดมัและไดใ้ชช่ื้อดงักล่าวในการแสดงงานคร้ังน้ี 
     (“พิพิธภณัฑศิ์ลปะกลุ่มคอบบร้า” อ าพร อรุณนภาพร) 
  
๒. พสัแทร็ซ คือ ช่ือของธารน ้าแขง็(Glacier) ขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศออสเตรเลียทอดตวัอยูบ่น
ยอดเขาไครเฮอร์ – ฟรานช์ – โยเซฟส์ – โชเชอร์ ท่ีสูงถึง  ๓,๔๖๒ เมตร ธารน ้าแขง็แห่งน้ีกวา้งใหญ่
ราวกบัแม่น ้า ความงดงามของมนัจึงดึงดูดนกัท่องเท่ียวจ านวนมากมาเยีย่มชมทุกปี แต่ปัจจุบนัทั้ง
เจา้ของรีสอร์ทและนกัท่องเท่ียวพบวา่ธารน ้าแขง็มหึมาก าลงัลดขนาดหดสั้นลงอยา่งเห็นไดช้ดั 

 



๒. การอ่านเอาเร่ือง  
 อ่านเพื่อใหท้ราบวา่ใคร  ท าอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไหร่  อยา่งไร  ในระหวา่งอ่านตอ้งคิด

ติดตามเร่ืองราวใหไ้ดต่้อเน่ืองกนัไป  จึงจะสามารถอ่านไดรู้้เร่ืองโดยตลอด  การอ่านเอาเร่ืองจะ
ไดผ้ลสมบูรณ์  ผูอ่้านจะตอ้งเขา้ใจ  รู้เร่ือง และควรจ าเร่ืองใหไ้ดด้ว้ย  ซ่ึงตอ้งอาศยั 
๓. การอ่านวเิคราะห์ 
 การวเิคราะห์ คือ การใคร่ครวญ แยกแยะส่วนต่าง ๆ ของงานเขียนอยา่งละเอียด เป็นการอ่านเพ่ือให้
เห็นความแตกต่าง ความกลมกลืน ขอ้ดีขอ้เสียของงานเขียนอยา่งชดัเจน เพ่ือน าไปสู่การวจิารณ์และประเมินค่า 
 หลกัการอ่านวเิคราะห์แตกต่างไปตามประเภทของงานเขียน จะศึกษา รูปแบบงานเขียน เนือ้เร่ือง 
กลวิธีการน าเสนอ การใช้ส านวนภาษา เป็นกระบวนการอ่านท่ีด าเนินต่อเน่ืองภายในสมองของมนุษยโ์ดยอาศยั
ความรู้ทางภาษา ประสบการณ์ วจิารณญาณของผูอ่้าน เป็นขั้นตอนท่ียากกวา่การอ่านจบัใจความส าคญั 

๔.  การอ่านตีความ   

 เป็นการอ่านท่ีตอ้งใชค้วามคิดพิจารณาสาระส าคญัของเร่ืองวา่ผูเ้ขียนมีเจตนาใด  เช่น  แนะน า  สัง่
สอน  เสียดสี  ประชดประชนั  หรือตอ้งการบอกอะไรแก่ผูอ่้าน  โดยหลงัจากการอ่านวเิคราะห์แลว้  ผูอ่้าน
จะตอ้งพจิารณาอีก 
๕. การอ่านเพ่ือประเมินค่า/วิจารณ์   
 เป็นการอ่านเพื่อตดัสินความถูกตอ้งและคุณค่าของเร่ืองท่ีอ่านวา่ถูกตอ้งชดัเจนหรือไม่ 
เช่ือถือไดม้ากนอ้ยเพียงใด มีคุณค่าหรือไม่อยา่งไร ฯลฯ โดยพิจารณาจากเน้ือหาสาระ วธีิการ
น าเสนอ การใชภ้าษา เป็นตน้ การอ่านเพื่อประเมินค่าเป็นการอ่านระดบัสูง ตอ้งอาศยัความรู้
เก่ียวกบัองคป์ระกอบของงานเขียน ทฤษฎีการวจิารณ์ และประสบการณ์การอ่านมาก การประเมิน
ค่าจะพิจารณาตามประเภทของงานเขียนได ้เช่น การประเมินค่างานเขียนสารคดี การประเมินค่างาน
เขียนบนัเทิงคดี 
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