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การอ่านอย่างกว้างขวางคืออะไร 

เมื่อนักเรียนได้อ่านอย่างกว้างขวาง พวกเขาจะอ่านหนังสือง่าย ๆ ที่ให้ความเพลิดเพลิน เพื่อช่วยพัฒนาความเร็วและความ
คล่องแคล่วในการอ่าน วัตถุประสงค์ของการอ่านอย่างกว้างขวาง คือเพื่อช่วยให้นกัเรียนมีทักษะด้านการอ่านที่ดีมากกว่าเพื่อที่จะ
เรียนภาษาแต่เพียงอย่างเดียว เมื่อนกัเรียนได้อ่านอย่างกว้างขวาง พวกเขาจะ 

Read quickly and   อ่านอย่างรวดเร็วและ 
Enjoyably with    เพลิดเพลิน 
Adequate comprehension so they  ด้วยความเข้าใจ 
Don’t need a dictionary   จึงไม่จ าเป็นต้องใช้ดกิชนันารี 

ในการที่จะอ่านได้อย่างรวดเร็วและคล่องแคล่วนัน้ (ที่ความเร็วอย่างน้อย 150 - 200 ค าต่อนาที หรือที่อตัราต ่ากว่านัน้ส าหรับนกัเรียน
ที่เพิงเร่ิม) ส่ิงที่นกัเรียนอ่านจะต้องง่าย ถ้าในหนึ่งหน้ามีภาษาที่ผู้อ่านไม่เข้าใจมากจนเกินไป ก็จะสร้างปัญหาเช่น การกวาดสายตา
เวลาอ่านจะช้าลง ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการท าความเข้าใจ และเปล่ียนให้การอ่านอย่างคล่องแคล่วเป็นการอ่านเพื่อเรียนรู้  
การอ่านอย่างกว้างขวางนีบ้างครัง้เรียกว่าการอ่านตามระดบั (Graded Reading) หรือการอ่านในใจอย่างยัง่ยืน (Sustained Silent 
Reading) 

เหตุใดจึงต้องใช้การอ่านอย่างกว้างขวาง 
การอ่านอย่างกว้างขวางนัน้ดีและมีประโยชน์ต่อการพฒันาภาษาหลายประการเนื่องจากการอ่านในลกัษณะนีน้ัน้ 

1. ช่วยให้นักเรียนได้สัมผัสภาษาในบริบทที่ เป็นจริงตามธรรมชาติ  และท าให้เห็นภาษาที่ถูกใช้ในวาทกรรมต่าง ๆ 
นอกเหนือจากภาษาที่จะพบได้ในหนงัสือเรียน 

2. ช่วยสร้างค าศพัท์ เมื่อนกัเรียนอ่านมากขึน้ นกัเรียนจะเห็นค าศพัท์และรูปแบบการใช้ค ามากมายหลากหลายรูปแบบ ซึ่งมี
ส่วนช่วยให้พวกเขาเชี่ยวชาญและช านาญที่จะใช้ภาษาจนสามารถคาดเดาค าศพัท์และไวยากรณ์ที่น่าจะได้พบในการอ่าน
ต่อไปได้ 

3. ช่วยนกัเรียนเพิ่มพนูความเร็วและความคล่องแคล่วในการอ่าน ซึง่จะช่วยให้พวกเขาประมวลภาษาได้อย่างอตัโนมตัิ เพื่อจะ
เหลือพืน้ท่ีความจ าไว้ส าหรับท าอย่างอื่น 

4. สร้างความมัน่ใจ เสริมสร้างแรงจงูใจ ความเพลิดเพลิน และความรักในการอ่าน ซึง่จะช่วยให้นกัเรียนกลายเป็นผู้ใช้ภาษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ยงัช่วยลดความวิตกกงัวลในการเรียนภาษาที่นกัเรียนอาจจะประสบได้ 

5. ช่วยให้นักเรียนอ่านและฟังภาษาอังกฤษจ านวนมากหรือในระดับที่เทียบเท่ากับความสามารถของตน เพื่อที่พวกเขาจะ
สามารถสร้างนิสยัที่ดีในด้านการอ่านและการฟังได้ 

6. ช่วยให้นกัเรียนได้รู้จกัรูปแบบทางไวยากรณ์ที่ถกูใช้ในบริบทต่าง ๆ นอกเหนือจากในหนงัสือเรียนและส่ือการเรียนต่าง ๆ ซึ่ง
มกัจะใช้ภาษาที่ไม่ได้ปรากฏบ่อยครัง้ในบริบทที่หลากหลายนกัที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจอย่างลกึซึง้เก่ียวกบัภาษา 

มูลนิธิการอ่านอย่างกว้างขวาง 
มลูนิธิการอ่านอย่างกว้างขวางเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลก าไรที่มุ่งเน้นสนบัสนนุและส่งเสริมกิจกรรมการอ่านอย่างกว้างขวาง หน่ึงใน
เป้าหมายหลักของมูลนิธิคือ การให้รางวลัวรรณกรรมเพื่อการเรียนภาษา (Language Learner Literature Award) แก่หนังสืออ่าน
นอกเวลา (Graded Reader) ภาษาอังกฤษในแต่ละปี อีกวัตถุประสงค์หนึ่งคือ การขับเคล่ือนให้เกิดการวิจัยเก่ียวกับอ่านอย่าง
กว้างขวางอย่างต่อเนื่อง มลูนิธิฯ ให้ความสนใจในการช่วยเหลือสถาบนัการศึกษาในการก่อตัง้โครงการหรือหลกัสูตรการอ่านอย่าง
กว้างขวาง โดยการให้เงินสนบัสนุนเพื่อการจดัซือ้หนงัสือและส่ือการอ่านอื่น ๆ นอกจากนีย้งัได้ให้บริการด้านต่าง ๆ ที่จะช่วยส่งเสริม
แนวปฏิบัติที่ดีในการท ากิจกรรมการอ่านอย่างกว้างขวาง ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือการอ่านอย่างกว้างขวางผ่านทางเว็บไซต์ 
(www.erfoundation.org) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

http://www.erfoundation.org/
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การอ่านอย่างกว้างขวางและการอ่านเพื่อเรียนรู้ 
การเรียนรู้ที่จะอ่านและการอ่านเพื่อเรียนรู้นัน้มีความแตกต่างกัน ถึงแม้ว่าการอ่านทัง้สองแบบจะเน้นการอ่านอย่างชัดเจน แต่ก็มี
วตัถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เมื่อนักเรียนอ่านเพื่อที่จะเรียนรู้ (intensive reading) พวกเขาจะอ่านข้อความเพื่อที่จะศึกษาบางอย่าง
เก่ียวกบัตวัภาษาโดยเฉพาะ เช่น ค าศพัท์ใหม่ ไวยากรณ์ และอื่น ๆ การอ่านเช่นนีส้ามารถเรียกได้ว่าเป็นการอ่านเพื่อการเรียน ซึง่เป็น
การอ่านที่นักเรียนหลายคนใช้กับหนังสือเรียนที่มีบทอ่านขนาดสัน้และเต็มไปด้วยภาษาที่นักเรียนไม่รู้จัก โดยปกติแล้วการอ่าน
ลกัษณะนีจ้ะประกอบไปด้วยกิจกรรมก่อนและหลงัการอ่านรวมทัง้ค าถามเพื่อเช็คความเข้าใจ วตัถปุระสงค์ของการอ่านเช่นนีค้ือ ช่วย
สอนภาษาหรือสอนทกัษะในการอ่าน เช่น การเดาจากประเด็นของบทอ่านจากชื่อเร่ือง หรือการสอนรูปอดีต (past tense) ที่นกัเรียน
จะต้องศกึษาอย่างจริงจงั 

ในขณะที่นกัเรียน “เรียนรู้ที่จะอ่าน” หรืออ่านอย่างกว้างขวางนัน้ พวกเขาจะฝึกทกัษะการอ่านต่าง ๆ ผ่านการอ่านเพื่อหาข้อมลู  เช่น 
การอ่านหนงัสือนิทาน โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อหาความบนัเทิงจากการอ่าน แต่นกัเรียนกลบัได้เรียนรู้อย่างไม่รู้ตวั วตัถปุระสงค์ของการ
อ่านลกัษณะนีค้ือ การสร้างความคล่องแคล่วในการอ่านโดยไม่จ าเป็นต้องเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ (ถึงแม้ว่านกัเรียนอาจจะได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ 
ในขณะที่อ่านอยู่บ้างก็ตาม) และเพื่อที่จะสร้างความลุ่มลึกด้านความรู้เก่ียวกับหน่วยภาษาที่นกัเรียนเคยพบมาแล้ว เพื่อให้เข้าใจนยั
ในการใช้ภาษาเหล่านัน้ในการส่ือสารได้ วิธีเช่นนีช้่วยให้นักเรียนได้ประมวลภาษาอย่างรวดเร็วขึน้ รวมทัง้พัฒนาความเข้าใจและ
เสริมสร้างความเพลิดเพลิน นอกจากนี ้นกัเรียนยงัสามารถเรียนรู้ที่จะอ่านโดยสร้างกลุ่มทักษะและกลวิธีการอ่านต่าง ๆ และการท า
กิจกรรมจากการอ่านเร็วที่ออกแบบมาเพื่อพฒันาความเร็วในการท าความเข้าใจและความคล่องแคล่วโดยรวม 

การอ่านทัง้สองรูปแบบนีเ้ป็นส่วนเติมเต็มซึ่งกันและกัน การอ่านเพื่อเรียนรู้จะน ามาซึ่งหน่วยภาษาใหม่ให้กับนกัเรียน ในขณะที่การ
อ่านอย่างกว้างขวางจะช่วยให้นกัเรียนได้ฝึกและมีความรู้ทางหน่วยภาษา โดยสรุปแล้วการอ่านเพื่อเรียนรู้ก็เปรียบเทียบได้กบัการเข้า
เรียนในโรงเรียนสอนขับรถ ในขณะที่การอ่านอย่างกว้างขวางเหมือนการขับรถบนถนน ซึ่งถือได้ว่าจ าเป็นทัง้คู่  แต่การอ่านอย่าง
กว้างขวางจะใช้ หนงัสืออ่านนอกเวลา (graded reader) ซึง่แบ่งตามระดบัความยากง่าย  

หนังสืออ่านนอกเวลาซึ่งแบ่งระดับตามความยากง่าย (graded reader) คืออะไร 

หนงัสืออ่านนอกเวลาซึง่แบ่งระดบัตามความยากง่ายคือ หนงัสือทัง้ที่เป็นเร่ืองแต่งและสารคดีทีเ่ขียนขึน้มาเพื่อผู้ เรียนภาษาโดยเฉพาะ
เพื่อสร้างความเร็วและความช านาญในการอ่าน เป็นการให้โอกาสที่จะฝึกการอ่านเพื่อความบนัเทิง หนงัสือประเภทนีเ้ขียนขึน้มาตาม
หลกัสตูรการเรียนการสอนที่มีการเพิ่มระดบัของความยากในแต่ละชัน้ ระดบัของหนงัสือนัน้จะถูกแบ่งผ่านการควบคุมอย่างรัดกมุทัง้
ด้านโครงเร่ือง ค าศพัท์ ไวยากรณ์ รวมถึงการเลือกใช้ภาพประกอบ หนงัสือที่เขียนมาเพื่อเจ้าของภาษาโดยทัว่ไปจะมีค าศพัท์หลายค า
ที่ปรากฏเพียงแค่หนึ่งหรือสองครัง้ ในขณะที่หนังสืออ่านนอกเวลาเหล่านี ้จะควบคุมการใช้ค าศัพท์โดยก าจัดค าที่ไม่ค่อยปรากฏ
บ่อยครัง้นกั และใช้ค าศพัท์ที่ปรากฏอยู่ในการใช้ภาษาบ่อยครัง้กว่าเพื่อช่วยในการเรียนรู้ ทัง้นี ้การแบ่งระดบัของหนงัสือนีไ้ม่มีความ
เก่ียวข้องและไม่สมัพนัธ์กบัหนงัสือเรียนที่ใช้ในแต่ละระดบัชัน้ปีในโรงเรียนแต่อย่างใด 

ชดุหนงัสืออ่านนอกเวลาอาจจะแบ่งออกเป็นหกถึงแปดระดบัความยาก โดยเร่ิมตัง้แต่ ขัน้เร่ิมต้น (Starter) ถึง ขัน้สงู (Advanced) ซึ่ง
ในแต่ละระดบัความยากเดียวกนันัน้ จะมีหนงัสือหลายหวัเร่ือง ระดบัเร่ิมต้น (Starter) จะประกอบไปด้วยค าศพัท์ที่มีจ านวนจ ากดัและ
ใช้เฉพาะค าศัพท์ วลี ที่มักจะพบบ่อยครัง้รวมทัง้ไวยากรณ์ที่เรียบง่าย หนังสือระดับนีจ้ะเติมเต็มและน าภาษาที่นักเรียนเคยพบใน
หนงัสือเรียนมาใช้ซ า้ ระดบัพืน้ฐาน (Elementary) จะประกอบไปด้วยค าศพัท์และไวยากรณ์ที่ยากขึน้มาอีกขัน้หนึ่ง รวมทัง้จะมีโครง
เร่ืองที่ซบัซ้อนขึน้และมีภาพประกอบน้อยลง เพื่อให้สัมพันธ์หรือเท่าเทียมกับภาษาที่ถูกสอนในหนังสือเรียนระดับอนุบาล หนังสือ
ระดบักลาง (Intermediate) จะยากมากขึน้และค่อยเพิ่มระดบัความยากไปจนถึงขัน้สงู (Advanced) ในวิธีการเช่นนี ้หนงัสืออ่านนอก
เวลาจะช่วยให้นกัเรียนเพิ่มพนูการเรียนรู้ทีละขัน้โดยการต่อยอดความรู้และทกัษะที่ได้เรียนมาก่อนหน้านีแ้ล้ว 
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ในปัจจุบนัมีหนงัสืออ่านนอกเวลานบัพนัเล่มที่จดัพิมพ์โดยส านกัพิมพ์หลายส านกัพิมพ์ทัว่โลก ท่านสามารถดูรายชื่อหนงัสือได้ทาง
เว็บไซต์ของมลูนิธิการอ่านอย่างกว้างขวาง (www.erfoundation.org) 

ประโยชน์ของการใช้หนังสืออ่านนอกเวลาคืออะไร 

หนงัสืออ่านนอกเวลานัน้ 

• ช่วยให้นกัเรียนได้เจอกบัภาษาที่ตนเองเข้าใจได้เป็นจ านวนมาก 

• ช่วยให้นกัเรียนเพิ่มพนูความสามารถในการอ่านอย่างค่อยเป็นค่อยไปทีละขัน้ 

• เป็นส่ือการอ่านที่จงูใจและน่าสนใจ  

• เป็นตวัเชื่อมไปสู่การอ่านหนงัสือที่เขียนมาเพื่อเจ้าของภาษา 

ประเภทของการอ่านอย่างกว้างขวาง 

หลกัสตูรการอ่านอย่างกว้างขวางส่วนใหญ่จะให้นกัเรียนเลือกหนงัสืออ่านเองตามระดบัความคล่องแคล่วในการอ่านของตนเอง นัน่
หมายความว่านกัเรียนทกุคนจะอ่านหนงัสือที่แตกต่างกนัและใน ”ระดบัท่ีตนเองรู้สกึสบายใจ”  สามารถเรียกได้ว่าเป็นการอ่านของแต่
ละบคุคล หรือการอ่านหนงัสือที่เลือกด้วยตนเอง และบางครัง้เรียกว่า การอ่านในใจที่ยัง่ยืน (Sustained Silent Reading (SSS)) หรือ 
ทิง้ทุกอย่างแล้วอ่านหนังสือ (Drop Everything and Read (DEAR)) นักเรียนจะเลือกหนังสือจากห้องสมุด (ตามค าแนะน าของ
ครูผู้สอนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพวกเขาได้อ่านหนังสือในระดับและความเร็วที่เหมาะสม) ไม่ว่าจะเป็นการอ่านในใจในชัน้เรียนหรือน า
กลบัไปอ่านที่บ้าน 

บางหลกัสตูรได้ให้นกัเรียนอ่านหนงัสือเล่มเดิมเล่มเดียวกนัทัง้ชัน้เรียนในห้องเรียนหรืออ่านเป็นการบ้าน ซึง่จะอ่านเป็นบท ๆ ไปในช่วง
เวลาหลายสปัดาห์ที่เรียน การอ่านอย่างกว้างขวางประเภทนี ้ครูมกัจะใช้กิจกรรมก่อนการอ่านเพื่อเตรียมนกัเรียนส าหรับการอ่าน เช่น 
การเดาเนือ้หา หรืออาจจะสอนค าศพัท์ส าคญับ้างเล็กน้อย หลงัการอ่านมกัจะตามด้วยการตอบค าถามเพื่อความเข้าใจ การอภิปราย 
หรือให้งานหรือกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเก่ียวกบัภาษา 

การอ่านท่ีจะเรียกว่า “อ่านแบบกว้างขวาง” นัน้ จะเกิดขึน้เมื่อนกัเรียนอ่านได้เร็ว มีความเข้าใจอยู่ในระดบัสงูโดยไม่ใช้ดิกชนันารี หาก
นกัเรียนอ่านได้ช้านัน้อาจจะหมายความว่าพวกเขาจ าเป็นต้องใช้ดิกชนันารีบ่อยครัง้ และเมื่อเป็นเช่นนัน้ จะไม่นบัว่าเป็นการอ่านอย่าง
กว้างขวาง  

การอ่านท่ีถูกต้องตามระดับ 

เพื่อจะให้นกัเรียนได้รับประโยชน์จากการอ่านอย่างกว้างขวาง พวกเขาควรจะอ่านให้ถกูระดบัความยากตามระดบัความรู้ของตนใน
ความเร็วที่เหมาะสม (200-250 ค าต่อนาที หรือต ่ากว่านัน้เล็กน้อยส าหรับนกัเรียนระดบัเร่ิมต้น) โดยมีเป้าหมายเพื่อฝึกฝนทกัษะการ
อ่านเป็นหลกั 

http://www.erfoundation.org/
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มีงานวิจยับ่งชีใ้ห้เห็นว่า ถ้านกัเรียนรู้ค าศพัท์ประมาณ 98 เปอร์เซ็นต์ในหนึ่งหน้ากระดาษ พวกเขาจะสามารถอ่านได้อย่างรวดเร็วและ
มีความเข้าใจอยูใ่นระดบัสงู หากรู้ค าศพัท์ต ่ากว่า 90 เปอร์เซ็นต์ (มีค าที่ไม่รู้จกั 1 ค าในทกุ ๆ 10 ค า) จะเป็นการอ่านที่ทกุข์ทรมานและ
เชื่องช้า จ าเป็นต้องใช้ดิกชันนารีอยู่บ่อยครัง้ และระดับความเข้าใจจะต ่า การอ่านที่อยู่ในระดับเพื่อการเรียนรู้นี ้จะเกิดขึน้เมื่อนัก
เรียนรู้ค าศัพท์ประมาณ 90 – 98 เปอร์เซ็นต์ของค าในหนึ่งหน้ากระดาษ ส าหรับความยากระดับนี ้ผู้ เรียนจะรู้ค าศพัท์แวดล้อมมาก
เพียงพอที่จะช่วยท าให้เกิดความเข้าใจในระดบัที่เหมาะสมได้ แต่ยังจ าเป็นที่จะต้องใช้ดิกชนันารีหากต้องการอ่านให้เข้าใจมากขึน้ 
หากนกัเรียนรู้ค าศพัท์ประมาณ 98% หรือมากกว่านัน้จะถือว่าเข้าสู่ “จุดที่อ่านอย่างเป็นสขุ”  ในระดบัการอ่านอย่างกว้างขวาง และ
สามารถอ่านได้เร็วมากพอ เนื่องจากมีค าศพัท์ที่พวกเขาไม่รู้เพียงจ านวนน้อยนิดที่จะท าให้การอ่านช้าลง และพวกเขาจะสามารถอ่าน
ได้อย่างเพลิดเพลินและรวดเร็ว หากนกัเรียนรู้ทุกค าหรือเกือบทุกค าในหนึ่งหน้ากระดาษ พวกเขาจะสามารถอ่านได้เร็วมาก และจะ
สร้างทกัษะการอ่านเร็วและความสามารถในการอ่านให้เป็นไปตามธรรมชาติ 

ครูผู้สอนควรหาบทอ่านที่ระดบัความยากสอดคล้องกบัเป้าหมายของการอ่าน นกัเรียนควรจะอ่านในระดบัการอ่านเพื่อการเรียนการ
สอนเมื่อต้องการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ หรือ จะอยู่ใน “จดุที่อ่านอย่างเป็นสขุ” เมื่อวตัถปุระสงค์ของการอ่านคือการสร้างความเร็วและความ
คล่องแคล่ว บทอ่านท่ีให้นัน้จะอยู่ในระดบัการอ่านเพื่อการเรียนการสอนหรือในระดบัที่อ่านอย่างเป็นสขุขึน้อยู่กับความสามารถของ
นกัเรียนเป็นส าคญั ไม่ใช่ว่านกัเรียนทกุคนในชัน้เรียนจะอ่านในระดบัเดียวกันได้ ดงันัน้บทอ่านที่เลือกสรรอาจจะเป็นบทที่น่าปวดหวั
ส าหรับนกัเรียนที่มีความสามารถต ่า แต่อาจจะเป็นบทแสนง่ายส าหรับนกัเรียนที่มีความสามารถสงู 

การใช้หนังสือที่เขียนเพื่อเจ้าของภาษา 

หนงัสือที่เขียนให้กบัเจ้าของภาษาอ่านนัน้ มกัจะไม่ใช่ส่ือที่เหมาะสมที่สดุที่จะน ามาใช้เพื่อสอนการอ่านให้กบัผู้ เรียนภาษาต่างประเทศ 
หนงัสือเหล่านีถู้กแต่งขึน้มาเพื่อให้เด็กหรือวยัรุ่นที่ใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาแรก ซึง่รู้ค าศพัท์นบัพนัและไวยากรณ์ภาษาองักฤษส่วน
ใหญ่ก่อนที่จะอ่านเสียอีก ผู้ เรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาที่สองไม่มีความรู้เร่ืองนีม้าก่อนล่วงหน้าและมักจะพบว่าหนังสือที่แต่งให้
เจ้าของภาษาอ่านนัน้ยากเกินไป จนกว่าผู้ เรียนจะสามารถอ่านหนงัสือในระดบัของเจ้าของภาษาได้อย่างสบาย ๆ ผู้ เรียนควรฝึกอ่าน
หนงัสืออ่านนอกเวลาที่แบ่งระดบัความยากไปก่อน 

การเลือกหนังสือท่ีใช่ 

การเลือกบทอ่านที่เหมาะสมสามารถช่วยสร้างความมัน่ใจในการอ่าน ความสามารถในการอ่าน และความรักในการอ่านภาษาองักฤษ
ในระยะยาวได้ ในทางตรงกนัข้าม การเลือกหนงัสือที่ไม่เหมาะสมอาจน าไปสู่วงจรปัญหาของการอ่านที่ไม่ประสบความส าเร็จ 

วงจรปัญหาของผู้อ่านที่ไม่เก่ง    วงจรปัญญาของนักอ่านที่ดี 
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ด้วยประการนี ้จึงเป็นเร่ืองส าคัญที่นักเรียนจะเลือกบทอ่านที่พวกเขารู้สึกสบายใจที่จะอ่าน และอ่านได้อย่างราบร่ืน รวดเร็ว 
เพลิดเพลิน และมีความเข้าใจในระดับสูง เนื่องจากนักเรียนจะทราบว่าตนเองมีความสามารถที่จะอ่านหนังสือระดับไหนได้ การ
ตดัสินใจเลือกหนงัสือที่ใช่จึงเป็นการตดัสินใจของตัวนกัเรียนเอง ครูผู้สอนควรอลุ่มอล่วยและปล่อยให้นักเรียนเลือกอ่านตามระดับ
ความสามารถที่พวกเขารู้สึกสบายใจที่จะอ่าน บทบาทของผู้ สอนคือให้ค าแนะน าเก่ียวกับเร่ืองที่เหมาะสมที่สุด ดังนัน้จึงเป็นเร่ือง
ส าคญัที่ผู้สอนจะต้องเคยอ่านและคุ้นเคยกบัหนงัสือหลาย ๆ เล่มในห้องสมดุ 

ครูผู้สอนควรระมัดระวังไม่ให้นักเรียนเลือกหนังสอืเร็วเกนิไป นักเรียนควร 

• อ่านเนือ้หาในหนงัสือ ไม่ใช่ดแูคช่ื่อเร่ือง หน้าปกหรือรูปภาพประกอบ 

• เลือกอ่านเร่ืองที่น่าสนใจ หากหนงัสือน่าเบื่อหรือยากเกินไป พวกเขาควรเปล่ียนเร่ือง 

• เลือกเร่ืองที่พวกเขาสามารถอ่านด้วยความเร็วประมาณ 200 - 250 ค าต่อนาท ี

• เลือกเร่ืองที่อา่นได้โดยไมต้่องใช้ดิกชนันารี 

• สามารถเข้าใจเนือ้หาเกือบทัง้หมดของหนงัสือเล่มนัน้ 

การวางแผนและการก่อตัง้หลักสูตรการอ่านอย่างกว้างขวาง 

การน ากิจกรรมการอ่านอย่างกว้างขวางไปใช้นัน้ต้องใช้เวลาและความทุ่มเท ถึงแม้จะไม่ยุ่งยากแต่จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างรัดกุม 
หลักสูตรการอ่านอย่างกว้างขวางควรมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีวิสัยทัศน์ และโครงสร้างที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของโรงเรียนและ
ครูผู้สอนที่มีต่อโครงการ เพื่อให้นกัเรียนตระหนกัได้ว่าการอ่านนัน้ส าคญั หลกัสตูรการอ่านอย่างกว้างขวางที่ดีนัน้ จะต้องสามารถฝ่า
ฟันปัญหาการสญูหายของส่ือการอ่าน ความขาดแคลนทรัพยากรการอ่าน และความกระตือรือร้นที่จะค่อย ๆ ลดลงไปนบัจากวนัที่
ริเร่ิมโครงการ 

หลกัสตูรการอ่านอย่างกว้างขวางจะประสบความส าเร็จได้เมื่อ 

• ทกุคนมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นนกัเรียน ครูผู้สอน และผู้ปกครอง 

• หลกัสตูรนัน้เป็นส่วนหนึ่งในตารางสอนและเป็นองค์ประกอบส าคญัในหลกัสตูรการเรียนการสอน 

• นกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดัตัง้และบริหารจดัการ 

• มีทนุทรัพย์ส าหรับส่ือการอ่านใหม่ ๆ 

• มีความหลากหลายของส่ือการอ่านที่น่าสนใจในระดบัท่ีเหมาะสม 

• มีระบบในการจดัระเบียบแคตตาล็อก การติดฉลากหนงัสือ  การยืม การเก็บบนัทึก และการคืนหนงัสือ 

• มีวตัถปุระสงค์ในการเรียนภาษาที่ชดัเจน 

• มีวิธีการในการวดัผลการอ่าน 

ไมเ่ข้าใจ

อ่านช้า

ไมช่อบ
อ่าน

อ่านน้อย

เข้าใจได้ดี
ขึน้

อ่านเร็ว
ขึน้

ชอบอ่าน

ยิ่งอ่าน
มากขึน้
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ขัน้ที่หน่ึง วางแผนห้องสมุด – คิดการใหญ่แต่เร่ิมจากจุดเล็ก ๆ (“Think Big, Start Small”)  

การคิดการใหญ่แต่เร่ิมจากจุดเล็ก ๆ หมายถึงการวาดภาพหลักสูตรการอ่านอย่างกว้างขวางว่าจะเป็นอย่างไรในระยะเวลาห้าปี       
ตวัหลกัสตูรนัน้จ าเป็นท่ีจะต้องได้รับการออกแบบเป็นอย่างดเีพื่อท่ีจะสามารถเตบิโตได้ในแตล่ะปี ท่านต้องสามารถตอบค าถามเหล่านี ้
ได้ 

• นกัเรียนจะต้องอ่านมากและบ่อยเท่าใด 

• ควรจดัเวลาให้อ่านในชัน้เรียนหรือไม่ หากเป็นเช่นนัน้ จะต้องเป็นระยะเวลาเท่าใดและเมื่อใด 

• ควรจดัหาหนงัสือให้เพียงพอกบัแต่ละระดบัความสามารถและความสนใจในแต่ละด้านมากน้อยเท่าใด 

• ควรจะบรูณาการการอ่านอย่างกว้างขวางเข้าไปในวิชาเรียนที่มีอยู่แล้ว หรือควรมีวิชาการอ่านอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะ 

• ควรเก็บหนงัสือไว้ที่ใดและจะบริหารจดัการห้องสมดุอย่างไร 

• นกัเรียนจะสามารถน าหนงัสือมาเปล่ียนได้เมื่อใดและบ่อยแค่ไหน 

• ควรวดัผลการอ่านหรือไม่  

• งบประมาณมาจากแหล่งใด 

• ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรคือใคร 

ผู้สอนควรให้เวลาในการอ่านมากที่สดุโดยให้นักเรียนอ่านทัง้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูผู้สอนบางคนอาจจดัคาบเรียนหรือ
บางส่วนของคาบเรียนส าหรับการอ่านในใจเพื่อที่จะสามารถสังเกตการอ่านของนกัเรียนได้ หากไม่สามารถแบ่งเวลาในชัน้เรียนได้
นกัเรียนสามารถกลบัไปอ่านท่ีบ้านนอกเวลาเรียน อย่างไรก็ตามควรใช้เวลาในชัน้เรียนบ้างเล็กน้อยในแต่ละสปัดาห์เพื่อที่จะให้โอกาส 
นกัเรียนได้เปล่ียนหนงัสือ รวมทัง้เป็นโอกาสให้ครูผู้สอนได้สงัเกตการอ่านด้วย ครูผู้สอนควรจดัเวลาที่แน่นอนในแต่ละวนัหรือสปัดาห์
ตอนห้องสมดุเปิดท าการเพื่อให้นกัเรียนได้เปล่ียนหนงัสือ การเร่ิมการอ่านอย่างกว้างขวางในชัน้เรียนเป็นความคิดที่ดีที่จะช่วยท าให้
แน่ใจได้ว่า นกัเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการอ่านแบบกว้างขวางที่ถกูต้องเหมาะสม และนกัเรียนก็จะสามารถน าหนงัสือกลบัไปอ่านที่บ้าน
เองได้ 

นักเรียนควรอ่านมากแค่ไหนและโรงเรียนควรมีหนังสือมากแค่ไหน 

โดยทัว่ไปแล้วหลกัสตูรจะให้นกัเรียนอ่านหนงัสือประมาณหนึ่งเล่มต่อสปัดาห์หรือมากกว่านัน้ ลองสงัเกตสมการด้านล่างนีเ้พื่อช่วยใน
การตดัสินใจว่าท่านต้องการหนงัสือจ านวนเท่าใด 

 

 

 

ยกตวัอย่างเช่น ในโรงเรียนที่มีห้องเรียนจัดกิจกรรมการอ่านอย่างกว้างขวางส่ีห้อง โดยมีนักเรียน 30 คนต่อห้อง ซึ่งนกัเรียนหนึ่งคน
ต้องเลือกอ่านหนังสือสามเล่มจากหนังสือที่มีทัง้หมด 360 เล่ม ท่านอาจจ าเป็นต้องก าหนดให้ทัง้ชัน้เรียนอ่านหนังสือชุดเดียวกัน 
ดงันัน้ส าหรับโรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คน ควรจะมีหนงัสือประมาณ 400 ถึง 500 เล่ม เพื่อที่จะครอบคลมุถึงหนงัสือที่อาจสูญหาย
หรือเสียหาย หนงัสือส่วนมากในห้องสมดุของท่านควรจะอยู่ในระดบัของความสามารถเฉล่ียของนกัเรียน ซึ่งอาจจะมีหนงัสือในระดบั
ที่ต ่ากว่าและสงูกว่าในสัดส่วนลดลงเล็กน้อยเพื่อให้เพียงพอส าหรับนกัเรียนทุกคน หากท่านมีปัญหาด้านงบประมาณ ท่านอาจเร่ิม
ด้วยห้องสมดุขนาดเล็กที่มีหนงัสือไม่มากนกั ซึง่ในกรณีนีอ้าจต้องยอมรับสดัส่วนนกัเรียนหนึ่งคนต่อหนงัสือหน่ึงเล่ม ในเบือ้งต้น ท่าน
อาจจะลงทนุด้วยเงินงบประมาณ 80% และเก็บส่วนท่ีเหลือไว้ส าหรับซือ้หนงัสือเล่มทีเ่ป็นท่ีต้องการมากที่สดุ 

จ านวนชัน้เรียนท่ีใช้กิจกรรม

การอ่านแบบกว้างขวาง 

จ านวนนักเรียนต่อชัน้ จ านวนหนังสือต่อนักเรียน  จ านวนหนังสือท่ีท่านต้องการ

ทัง้หมด 

x x = 
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ขัน้ที่สอง การตัง้ห้องสมุด – ท าให้ได้และเข้าใจสภาพความเป็นจริง (“Be Practical and realistic”) 

นกัเรียนจ าเป็นต้องรู้วิธีการใช้ห้องสมดุเพื่อการอ่านอย่างกว้างขวาง วิธีการยืมคืนหนงัสืออ่านนอกเวลา โดยการใช้ระบบท่ีชดัเจนและ
เข้าใจง่าย 

การเลือกหนังสือ 

ห้องสมุดจ าเป็นต้องมีหนังสือที่น่าสนใจหลากหลายเร่ืองให้เลือกเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของผู้ เรียน ในทุก ๆ ปี 
มูลนิธิการอ่านอย่างกว้างขวางมีการมอบรางวัลวรรณกรรมเพื่อการเรียนภาษาแก่หนังสืออ่านนอกเวลาที่ตีพิมพ์ในปีนัน้ ๆ ท่าน
สามารถดขู้อมลูเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.erfoundation.org 

ในห้องสมุดควรจะประกอบด้วย 

• หนงัสือนิยายและหนงัสือสารคดีที่แบ่งตามระดบัความยากง่ายให้เหมาะสมกบัช่วงอายุ 

• หนงัสือทีม่ีหวัข้อและประเภทที่หลากหลาย ทัง้แนวโรแมนติก สืบสวนสอบสวน หนงัสือชีวิต แนวสยองขวญั 

• หนงัสือที่มีระดบัความยากง่ายที่แตกต่างกนัไปให้เหมาะสมกบัระดบัความสามารถของนกัเรียนในโรงเรียนของท่าน 

• หนงัสือทีจ่ะอยู่ในความสนใจของนกัเรียนในช่วง 5-15 ปีต่อจากนี ้

• หนงัสือยอดนิยมส าหรับอ่านในห้องเรียน 

สถานที่ส าหรับจัดเก็บหนังสือ 

ห้องสมุด สถานที่ที่เหมาะสมในการจดัเก็บหนังสือมากที่สดุคือห้องสมดุของโรงเรียน เพราะว่าเป็นสถานที่ที่มีระบบการ
ยืมคืนหนงัสืออยู่แล้ว อย่างไรก็ดี ไม่ใช่ว่าห้องสมดุทกุแห่งจะมีพืน้ท่ีหรือบคุลากรเพียงพอส าหรับการจดัการเร่ือง
จ านวนการยืมหนงัสือที่จะมีปริมาณเพิ่มขึน้ 

ชัน้วางหนังสือ มีครูหลายคนเก็บหนังสือไว้บนชัน้วางหนังสือในห้องเรียน ห้องพักครู หรือแม้กระทั่งห้องที่จัดไว้ส าหรับท า
กิจกรรมการอ่านและการฟังอย่างกว้างขวาง 

รถเข็น รถเข็นหนงัสือเป็นทางเลือกทีส่ะดวกส าหรับการเคลื่อนย้ายหนงัสือระหว่างห้องเรียน 

กล่อง/ถุงหนังสือ หากมีหลายชัน้เรียนที่จ าเป็นจะต้องแลกเปล่ียนหนงัสือเล่มเดียวกนั ท่านอาจแบ่งหนงัสือใส่ในกล่องหรือถุงเพื่อ
น าไปที่ห้องเรียน และทกุ ๆ 2-3 สปัดาห์ ก็น ากล่องหนงัสือไปเปล่ียนเพื่อให้นกัเรียนได้อ่านหนงัสือที่หลากหลาย 

หากท่านจะก าหนดให้ทัง้ชัน้เรียนอ่านหนงัสือเล่มเดียวกนัทัง้ชัน้ ให้ท่านแยกหนงัสือเร่ืองนัน้ออกมาจากห้องสมดุ แล้วเก็บไว้ที่ห้องพกั
ครูเพื่อท่ีนกัเรียนจะได้ไม่อ่านก่อนท่ีท่านจะมอบหมายในห้องเรียน 

การจัดท าแคตตาล็อกหนังสือ 

ส านักพิมพ์ที่ตีพิมพ์หนังสืออ่านนอกเวลามักแบ่งระดับความยากง่ายของหนังสือโดยใช้ระบบที่แตกต่างกัน ดังนัน้ท่านอาจจะต้อง
จดัท าระบบการแบ่งระดบัหนงัสือด้วยตนเอง หลกัสตูรการอ่านอย่างกว้างขวางของท่านควรมีระบบแบ่งระดบัประมาณ 6 – 8 ระดบั
จากง่ายไปจนถึงยาก ในเอกสารนีม้ลูนิธิการอ่านอย่างกว้างขวางได้จดัระบบการอ่านหนงัสืออ่านนอกเวลาที่แบ่งระดบัไว้ในหน้า 16 
เพื่อแสดงให้เห็นว่าหนงัสือชดุที่ต่างกนัจากส านกัพิมพ์ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกนัอย่างไร  

หน่ึงในวิธีการท่ีจะจ าแนกหนงัสือตามระดบัคือการใช้สีสญัลกัษณ์โดยการติดแถบสีต่าง ๆ ลงบนสนัหนงัสือ ยกตวัอย่างเช่น หนงัสือใน
ระดบัที่หนึ่งใช้สีเหลือง ระดบัท่ีสองสีฟ้า เป็นต้น อีกทางเลือกหนึ่งคือท่านสามารถใช้ระบบตวัเลขแบ่งตามระดบั 1 2 3 วิธีนีจ้ะช่วยให้
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นกัเรียนสามารถหาหนงัสือตามระดบัของตนเองได้อย่างรวดเร็ว ทัง้ยงัเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนที่จะสามารถจดัวางหนงัสือกลบัคืน
ห้องสมุดในต าแหน่งที่ถูกต้องและง่ายขึน้ด้วย การยืมคืนหนังสือไม่จ าเป็นต้องใช้บัตรยืมคืน วิธีที่ง่าย ๆ คือการก าหนดหมายเลข
เฉพาะเขียนลงไปด้านในของปกหนังสือก็จะช่วยจ าแนกหนังสือได้ เช่น หนังสือหมายเลข G-025 หมายถึงหนังสือในระดับสีเขียว 
ล าดบัท่ี 25  (หรือหากแบ่งเป็นระดบัตวัเลข 3-067 หมายถึงหนงัสือระดบัสาม หมายเลข 67) 

การจัดการระบบการยืมหนังสือ 

การจดัการระบบการยืมหนงัสือท าได้หลายวิธี เร่ิมตัง้แต่ระบบเปิดเสรีไปจนถึงระบบที่ควบคุมอย่างเคร่งครัด ระบบเปิดเสรีนีอ้นุญาต
ให้นกัเรียนยืมหนงัสือจากสถานท่ีหรือแหล่งของหนงัสือที่ใดก็ได้ตามที่เขาต้องการและคืนหนงัสือเหล่านัน้หลงัจากที่อ่านจบ อย่างไรก็
ตาม ระบบยืมหนงัสือความซื่อสตัย์นีอ้าจน าไปสู่การสญูหายของหนงัสือจ านวนมาก อีกระบบคือระบบควบคมุอย่างเคร่งครัด ระบบนี ้
เป็นระบบที่มักจะถูกน าไปใช้โดยการก าหนดให้นักเรียนยืมและคืนหนังสือตามวันและเวลาที่ก าหนดในแต่ละสัปดาห์  ซึ่งสามารถ
กระท าได้ดงันีต้ามตวัอย่างที่หนึ่งด้านล่างนี ้ครูผู้สอนจะท าบนัทึกการยืมคืนหนงัสือของนกัเรียนทกุคนในชัน้เรียน โดยให้นกัเรียนแต่ละ
คนกรอกชื่อและรหัสหนังสือที่ยืมในแต่ละสัปดาห์ หลังจากที่นักเรียนน าหนังสือมาคืน ครูผู้สอนจะขีดหนังสือเล่มนัน้ออก ข้อดีของ
ระบบนีค้ือครูผู้สอนสามารถทราบได้ว่านกัเรียนอ่านหนงัสืออะไรอยู่และอยู่ระดบัไหนในแต่ละสปัดาห์ ตวัอย่างด้านล่างนีแ้สดงให้เห็น
ว่าหากวนันีค้ือวนัที่ 7 มิถุนายน นกัเรียนชื่อ Hui-Chia ได้คืนหนงัสือทุกเล่มเรียบร้อยแล้ว ในขณะที ่Miguel ยงัไม่ได้คืนหนงัสือ Y-072 
ที่ยืมไปเมื่อวนัท่ี 23 พฤษภาคม และ Antonio ไม่ได้มารับหนงัสือเมื่อสปัดาห์ที่แล้ว 

ชื่อ 23 พ.ค. 30 พ.ค. 7 มิ.ย. 14 มิ.ย. …….. 

Ko, Hui-Chia Y-012 Y-167 G-024   
Maldini, Antonio P-034       X B-028   
Oliviera, Miguel Y-072 Y-059 Y-134   

 
ตัวอย่างที่สองแสดงให้เห็นถึงการใช้บันทึกแยกของนักเรียนแต่ละคน  ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถเก็บบันทึกประวัติการอ่านของ
ตัวเอง (portfolio) การบันทึกแบบนีจ้ะช่วยให้ติดตามจ านวนหน้าที่อ่านและแสดงให้เห็นพัฒนาการของนักเรียนที เล่ือนระดับจาก
ระดับสีเขียว (G-145) ไปเป็นระดับสีฟ้า (B-023) การบันทึกแบบนีม้ีการเพิ่มช่องความเห็นลงไปเพื่อให้นักเรียนได้เขียนความเห็น
เก่ียวกบัหนงัสือที่อ่าน 

ชื่อ: Fukumoto, Aya เลขประจ าตวันกัเรียน: 12345 ชัน้: ______ 

ชื่อหนังสอื เลขหนังสอื วันที่ยืม วันที่คนื จ านวนหน้าที่อ่าน ความเหน็เกี่ยวกับหนังสือ 
Kung Fu Kid G-084 13 เม.ย. 20 เม.ย. 16 สนกุมากแต่งา่ยไปหน่อย 
I Spy G-145 20 เม.ย. 27 เม.ย. 24 น่าตื่นเต้นและสนกุ 
Anne of Green Gables B-023 27 เม.ย.    
      
 

ขัน้ที่สาม การแนะน าการอ่านอย่างกว้างขวาง – ค่อยเป็นค่อยไป (“Step-by- Step”)  

ครูผู้สอนควรน าเสนอหลกัสูตรการอ่านอย่างกว้างขวางได้เป็นอย่างดีเพื่อจะได้เป็นการเร่ิมต้นที่ดี นกัเรียนมกัจะมีภาระการเรียนใน
รายวิชาอื่น ๆ มีงานประจ า มีครอบครัว (หรือมีทกุอย่างที่กล่าวมา) และอาจไม่มีเวลาส าหรับการอ่านหนงัสือมากนกั มีนกัเรียนหลาย
คนที่ไม่เคยแม้แต่จะอ่านหนงัสือภาษาองักฤษจบเล่ม หรือไม่ชอบอ่านหนงัสือเลย คนเหล่านีจ้ึงมีความลงัเลที่จะอ่านถึงแม้ว่าจะทราบ
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ดีว่าการอ่านหนังสือนัน้ดีส าหรับเขา ต่อไปนีจ้ะเป็นการแนะน าแนวทางในการน าการอ่านอย่างกว้างขวางไปใช้ได้อย่างราบร่ืนกับ
นกัเรียนที่ไม่มีประสบการณ์ด้านการอ่านอย่างกว้างขวาง ซึ่งประกอบด้วยขัน้ตอนที่ส าคญัสองขัน้ตอน – การก าหนดให้ทัง้ห้องอ่าน
หนงัสืออ่านนอกเวลาเล่มเดียวกัน และการพฒันาไปสู่การเลือกหนงัสือด้วยตนเอง ขัน้ตอนเหล่านีถู้กออกแบบมาเพื่อไม่ให้นกัเรียน
รู้สกึหนกัเกินไปในตอนเร่ิมและค่อย ๆ เพิ่มระดบัไปจนถึงการเลือกหนงัสืออ่านด้วยตนเอง 

ขัน้ตอนแรก – การอ่านเล่มเดยีวกนัทัง้ชัน้เรียน 

ในระยะเร่ิมแรกนี ้ควรจะเป็นต้นแบบของการอ่านอย่างกว้างขวางว่าท าอย่างไร โดยให้นกัเรียนอ่านหนงัสือเล่มเดียวกันทัง้ชัน้เรียน
เพื่อที่พวกเขาจะได้คุ้นเคยกับการอ่านบทอ่านที่ยาวขึน้ ครูผู้สอนควรเร่ิมต้นโดยการเลือกหนังสือที่ง่ายมาก ๆ ในระดับความง่ายที่
แม้กระทัง่นักเรียนที่อ่อนที่สดุในชัน้เรียนสามารถอ่านได้ เพื่อให้นกัเรียนทุกคนเข้าใจวตัถุประสงค์หลกัของการอ่านอย่างกว้างขวาง 
อาจจ าเป็นต้องมีหนงัสือเล่มเดียวกันจ านวนหลายเล่ม อย่างน้อยควรจะมี 1 เล่มต่อนกัเรียนสองคน วตัถปุระสงค์หลกัในขัน้ตอนนีค้ือ
เพื่อท าให้การอ่านนัน้ง่ายและเน้นไปที่ความเพลิดเพลินและอ่านได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงความแตกต่างเวลาที่อ่าน
หนงัสือเรียนที่มีความยากกว่า  

วันที่หน่ึง  
1. น าหนงัสือทัง้หมดไปให้นกัเรียนด ูผู้สอนอาจจะชีใ้ห้เห็นถึงประเด็นส าคญัของหนงัสือเล่มนัน้และให้นกัเรียนเดาว่ามีเนือ้หา

เก่ียวกบัอะไร 
2. ให้นกัเรียนอ่านสองสามหน้าในใจไปให้ถึงเป้าหมายที่ก าหนด เช่น จนจบบทท่ีหน่ึง ให้นกัเรียนปิดหนงัสือและคืนหนงัสือที่ครู

(หรืออีกทางหน่ึงอาจจะให้นกัเรียนฟังเร่ืองที่อ่านจากซีดี) 
3. เขียนค าถามง่าย ๆ บนกระดาน (ซึ่งท่านอาจจะเขียนเป็นภาษาไทยก็ได้) เช่น ตวัละครคือใคร เหตุการณ์เกิดขึน้ที่ไหน เกิด

อะไรขึน้ ต่อไปน่าจะเกิดอะไรขึน้ เป็นต้น 
4. ให้นกัเรียนจบัคู่กนัเพื่อตอบค าถามแล้วให้ช่วยกนัตอบในชัน้เรียน 

วันที่สอง  
5. ทบทวนเร่ืองที่อ่านในคาบเรียนที่แล้วกบันกัเรียน แล้วให้พวกเขาเดาว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึน้  
6. อ่านอีกสองสามหน้าด้วยกนักบันกัเรียนและให้ตอบค าถามง่าย ๆ อีกสองสามค าถาม 

วันที่สาม  

7. ท าเช่นเดิมคือทบทวนส่ิงที่อ่านจากคาบท่ีแล้วและตามด้วยค าถาม ท าแบบนีไ้ปเร่ือย ๆ จนอ่านหนงัสือจบทัง้เล่ม 
8. ถามความคิดเห็นนกัเรียนเก่ียวกบัเร่ืองที่อ่านและถามถึงความแตกต่างระหว่างการอ่านเช่นนีก้บัการอ่านหนงัสือเรียน 
9. อธิบายให้ผู้ เรียนเข้าใจถึงวตัถปุระสงค์ในการอ่านอย่างกว้างขวางว่าไม่ใช่การอ่านเพื่อเรียนภาษา แต่เป็นการอ่านเพื่อฝึกฝน

ให้ผู้ เรียนได้อ่านและเพิ่มความรวดเร็วในการอ่าน รวมถึงเน้นย า้เหตผุลว่าทีน่กัเรียนสามารถอ่านได้และอ่านได้อย่างรวดเร็ว
นัน้เป็นเพราะเนือ้หาง่าย ครูผู้สอนจ าเป็นที่จะต้องชีแ้จงให้ผู้ เรียนเข้าใจว่าถึงแม้ว่าพวกเขาจะรู้จกัค าศพัท์ทุกค าในเร่ืองนัน้
แล้วก็ตาม แต่ยงัคงถือว่าพวกเขาได้เรียนรู้เพราะวิธีนีเ้ป็นการฝึกการอ่านให้เก่งและเร็วขึน้ 

ให้ท าขัน้ตอนข้างต้นซ า้ ๆ กบัหนงัสือเล่มอื่น ๆ จนกระทัง่นกัเรียนเข้าใจวตัถปุระสงค์ของการอ่านอย่างกว้างขวาง 

ขัน้ที่สอง – การเลือกหนังสือด้วยตนเอง 

เมื่อนกัเรียนคุ้นเคยกับการอ่านอย่างกว้างขวางในรูปแบบของอ่านเล่มเดียวกันทัง้ชัน้เรียนแล้ว ก็จะถึงเวลาที่จะให้นกัเรียนได้รู้จกัการ
เลือกหนงัสืออ่านด้วยตนเอง 
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ขัน้แรก – การปฐมนิเทศผู้เรียน 

ในขัน้นีจ้ะช่วยให้ครูได้อธิบายเหตุผลว่าท าไมการอ่านในลักษณะนีถ้ึงส าคัญ และเป็นเวลาที่ดีที่จะได้เน้นให้ผู้ เรียนเห็นว่าการอ่าน
หนังสือเรียนและการอ่านอย่างกว้างขวางนัน้จ าเป็นที่จะต้องฝึกควบคู่กันไป และเพื่อเตือนให้ผู้ เรียนตระหนักว่าการอ่านเพื่อความ
บนัเทิงจะสามารถช่วยให้ผู้ เรียนน าภาษาที่ได้เรียนรู้จากหนงัสือเรียนไปใช้ได้จริง 

ขัน้ที่สอง – หนังสือเล่มแรก 

ให้น าหนงัสือที่ง่ายที่สดุจากห้องสมดุของท่านมาวางไว้เพื่อให้นกัเรียนได้เลือก อธิบายให้นกัเรียนเข้าใจว่าพวกเขาควรเลือกหนงัสือที่
พวกเขาต้องการอ่านแต่ควรเป็นหนงัสือที่ตรงกบัระดบัความรู้ความสามารถของพวกเขาด้วย วิธีการพิจารณาให้กลบัไปดทูี่หน้า 4 

ในระยะเบือ้งต้นนี ้ให้ชีแ้จงระบบการจัดหนังสือในประเด็นต่อไปนี ้

• การแบ่งระดบัหนงัสือ (ยกตวัอย่างเช่นการใช้สญัลกัษณ์สีหรือการใช้หมายเลข) 

• หมายเลขหนงัสือเพื่อใช้ในการจดัหนงัสือแต่ละเล่ม 

• วิธีการยืมและคืนหนงัสือ 

• วิธีการพิจารณาระดบัของหนงัสือที่นกัเรียนควรอ่าน 

เมื่อนกัเรียนได้ตดัสินใจระดบัการอ่านของตนเองว่าอยู่ในระดบัไหนและเลือกหนงัสือได้แล้ว ให้พวกเขาอ่านในใจโดยให้เวลาประมาณ 
10 ถึง 15 นาที ในขณะที่ครูผู้ สอนเดินสังเกตการอย่างเงียบ ๆ และถามเบา ๆ เช่น หนงัสือเป็นอย่างไรบ้าง ระดับความยากง่าย
เหมาะสมไหม มนัง่ายเกินไปส าหรับนกัเรียนไหม สนกุไหม เข้าใจไหม เป็นต้น หากหนงัสือที่นกัเรียนเลือกไม่เหมาะสม จงอนุญาตให้
นกัเรียนเปล่ียนหนงัสือ 

เมื่อนกัเรียนได้หนงัสือแล้ว จงอนญุาตให้นกัเรียนยืมหนงัสือกลบับ้าน นกัเรียนสามารถน าหนงัสือมาด้วยได้ทกุคาบ (ทา่นอาจแบ่ง
เวลาให้นกัเรียนอ่านหนงัสือในใจตอนต้นหรือท้ายคาบเรียน) 

ขัน้ที่สาม – การอ่านนอกชัน้เรียน 

หลงัจากนกัเรียนได้อ่านหนงัสือสกัสองสามเล่มในห้องเรียนแล้ว ให้อธิบายว่าพวกเขาจ าเป็นต้องกลบัไปอ่านหนงัสือที่บ้านเช่นกนั โดย
ตอนต้นนัน้ แนะน าให้พวกเขาอ่านในระยะเวลาสัน้ ๆ เช่น 20 นาทีต่อสปัดาห์ แล้วค่อยเพิ่มระยะเวลาในการอ่านในแต่ละสปัดาห์ไป
จนจบคอร์สหรือจนครบหนึ่งปีจนกระทัง่พวกเขาสามารถอ่านหนงัสือได้สปัดาห์ละหน่ึงเล่ม 

เมื่อนักเรียนอ่านหนังสือจบแล้ว พวกเขาควรจะ 

• สามารถอภิปรายกบัเพื่อนนกัเรียนด้วยกนัหรือสามารถท ากิจกรรมหลงัการอ่านได้  

• คืนหนงัสือและเลือกเล่มใหม่ 

• ช่วยครูตรวจสอบหนงัสือที่นกัเรียนคืนมาและน าหนงัสือไปเก็บท่ีชัน้ 

การประเมินผลการอ่านอย่างกว้างขวาง 

ครูผู้สอนมกัจะมีความรู้สึกว่าจ าเป็นต้องตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนในการอ่านโดยตรงผ่านการสอบและทดสอบย่อย หรือ
แม้แต่จะตรวจสอบว่านกัเรียนได้อ่านจริง ในการอ่านอยา่งกว้างขวางนัน้ ตราบใดที่นกัเรียนยงัคงอ่านหนงัสือตามระดบัของตวัเอง ก็ไม่
มีความจ าเป็นต้องทดสอบ เนื่องจากผู้ เรียนสามารถเข้าใจเนือ้หาส่วนใหญ่ในหนังสือที่ตนเองตัดสินใจเลือกอ่านก่อนเร่ิมลงมืออ่าน 
การอ่านอย่างกว้างขวางไม่ใช่การอ่านเพื่อการสอบ แต่เป็นการช่วยให้นกัเรียนสร้างความเร็วและความคล่องแคล่วในการอ่านและ
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สร้างนกัอ่านภาษาองักฤษที่มัน่ใจมากขึน้ ส่ิงเหล่านีอ้าจไม่สามารถทดสอบได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม สถาบนัหลายแห่งยงัคงยืนยนัที่
จะใช้วิธีการวดัผลอย่างเป็นทางการเพื่อวดัการอ่าน มลูนิธิฯ จึงขอแนะน าวิธีการประเมินผลดงัต่อไปนี ้

การทดสอบออนไลน์ส าหรับหนังสืออ่านนอกเวลา 

ในกรณีที่ครูผู้สอนอยากทราบว่านกัเรียนได้อ่านหนงัสือจริงหรือไม่ ครูผู้สอนสามารถให้นกัเรียนท าแบบทดสอบได้ แต่ความยากก็คือ
จะทดสอบได้อย่างไรเมื่อนกัเรียนอ่านหนงัสือคนละเล่มกนั บนเว็บไซต์มลูนิธิการอ่านอย่างกว้างขวางจะมีระบบการทดสอบออนไลน์
ส าหรับการอ่านนอกเวลาที่ครูสามารถใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ครูสามารถสร้างบัญชีให้ชัน้เรียนของตัวเองและให้ชื่อผู้ ใช้ (log in 
name) และรหสัผ่านแก่นกัเรียน เมื่อนกัเรียนล็อกอินเข้าไปและเลือกหนงัสือที่พวกเขาได้อ่านไปแล้วและท าข้อสอบ พวกเขาจะได้รับ
การแจ้งผลว่าผ่านหรือไม่ผ่าน ครูผู้สอนเองจะได้รับการรายงานว่านักเรียนอ่านหนงัสือไปแล้วก่ีเล่ม เล่มไหนบ้าง และพวกเขาผ่าน
หรือไม่ผ่านการทดสอบ นกัเรียนจะสามารถสะสมแสตมป์การอ่านเป็นรูปปกหนงัสือซึง่จะช่วยเสริมแรงจงูใจในการอ่านของพวกเขาอีก
ด้วย สามารถเข้าไปดรูายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.erfoundation.org 

การวัดผลทางอ้อม 

1.  ท ารายงานหนังสือ บทสรุป งานน าเสนอ และโปสเตอร์ 

นกัเรียนสามารถเขียนหรือพูดน าเสนอรายงานหรือบทสรุปหนงัสือ หรือท าโปสเตอร์และงานน าเสนอที่จะช่วยสรุปเนือ้หาของหนงัสือที่
อ่านไป พวกเขายังสามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับตัวละครในหนงัสือรวมถึงโครงเร่ืองหรือปฏิกิริยาที่พวกเขามีต่อหนงัสือ ได้อีก
ด้วย นกัเรียนที่มีความสามารถต ่าลงมาอาจจะท ากิจกรรมเติมค าในช่องว่าง เช่น “ตวัละครที่ฉันชอบที่สดุคือ.................” หรือ “ฉัน
ชอบหรือไม่ชอบหนงัสือเล่มนีเ้พราะ............” หรือเขียนความรู้สกึที่ตนเองมีต่อหนงัสือเล่มนัน้ ๆ โดยใช้ภาษาแม่ของตนเอง 

2. การให้เกรด 

ครูผู้สอนสามารถให้เกรดนกัเรียนโดยการนบัจ านวนหน้าที่อ่านหรือจ านวนค าที่อา่น หรืออาจจะดจู านวนระดบัการอ่านที่ผู้ เรียนได้
พฒันา หรือดจูากคณุภาพของการเขียนหรือพดูสรุปเร่ืองที่อ่าน หรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหลงัการอ่านตามแบบการอา่นอยา่ง
กว้างขวาง เป็นต้น 

3. การวัดความเร็วในการอ่าน 

ในตอนเร่ิมต้นของหลกัสตูร ให้ผู้ เรียนอ่านหนงัสือตามความเร็วปกติของตนเองเป็นระยะเวลา 3 นาท ีหลงัจากนัน้ให้นบัจ านวนค าที่
พวกเขาอา่นได้และหารด้วยสามเพื่อให้ได้จ านวนค าต่อนาที และให้ติดตามการวดัความเร็วในการอ่านนีโ้ดยใช้หนงัสือเล่มเดมิในชว่ง
กลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน นกัเรียนอาจจะใช้ตารางเพื่อบนัทึกพฒันาการของตนเอง 
 

4. การเฝ้าติดตามอย่างไม่เป็นทางการ 

ในช่วงเวลาทีใ่ห้นกัเรียนอ่านในใจในแต่ละสปัดาห์นัน้ถือเป็นโอกาสที่ครูผู้สอนจะได้เฝา้ดนูกัเรียน โดยต้องสงัเกตวา่ 

• พวกเขาเข้าใจหรือไม่ หรือพวกเขาดเูบื่อหรือขาดความสนใจ  

• พวกเขายิม้แย้มเวลาที่อ่านตอนท่ีสนกุหรือไม่ หรือพวกเขาดลูุ้นหรือตื่นเต้นเวลาที่อ่านตอนท่ีตื่นเต้นเร้าใจหรือไม่ 

• พวกเขานัง่อยู่ในอิริยาบถที่เพลิดเพลินกบัการอ่านหรือไม่หรือแอบหลบั 

• พวกเขาเปิดหน้าหนงัสือบ่อยไหม พวกเขาดอู่านช้าหรือไม่ (ท่านอาจจะสงัเกตได้โดยการดกูารไล่นิว้มือบนหน้ากระดาษ) 

• พวกเขาต้องอ่านตอนเดิม ๆ ของหนงัสือเล่มนัน้ซ า้หรือไม่ พวกเขาใช้ดิกชนันารีบ่อยครัง้หรือไม่ 
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5. การตรวจสอบความเข้าใจแบบไม่เป็นทางการในระหว่างหรือหลังการอ่าน 

ในระหว่างหรือหลงัการอ่าน ค าถามเหล่านีจ้ะสามารถช่วยให้ท่านตรวจสอบได้ว่านกัเรียนมีความเข้าใจส่ิงที่อ่านหรือสามารถอ่านจบ
ได้หรือไม่ 

• พวกเขาสามารถเล่าเร่ืองที่อ่านได้อย่างไหลล่ืนหรือไม่ ซึง่อาจจะท าได้โดยการใช้ภาษาแม่ของตน 

• พวกเขาสามารถตอบสนองกบัเร่ืองราวได้อย่างอิสระหรือไม่โดยการบอกว่าชอบหรือไม่ชอบอะไร  

• หาสองสามบรรทดัหรือสองสามประโยคจากเร่ืองนัน้และทดสอบพวกเขาว่าใครเป็นคนพดูหรือสถานท่ีทีต่วัละครอยู่  

• สอบถามว่า “เป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร” “ใครเป็นตวัละครส าคญั” “เกิดอะไรขึน้ในหน้านี”้  

• ถามถึงตอนจบของเร่ืองว่าเป็นโศกนาฏกรรมหรือสุขนาฎกรรม เหตุใดจึงเป็นเช่นนัน้ หรือถามถึงประเภทวรรณกรรมของ
หนงัสือเล่มนัน้ 

• พวกเขามองหนงัสือเหมือนพยายามหาค าตอบจากหนงัสือในขณะท่ีตอบค าถามหรือไม่ 

ค าถามและค าตอบเกี่ยวกับการอ่านอย่างกว้างขวาง 

ในหน้านีม้ีค าถามและค าตอบที่มกัจะพบบ่อยเวลาครูผู้สอนสอบถามเก่ียวกบัการอ่านอย่างกว้างขวาง 

หากนักเรียนอ่านอย่างเดียวครูผู้สอนจะต้องท าอะไร 

การท่ีครูไม่ได้สอน ไม่ได้หมายความว่าการเรียนรู้จะหยุดชะงกัลง ในขณะที่นกัเรียนก าลงัอ่านหนงัสือ ครูผู้สอนสามารถพูดเบา ๆ กับ
นกัเรียนแต่ละคนเพื่อตรวจสอบว่าพวกเขาก าลงัอ่านหนงัสือในระดบัท่ีถูกต้องและก าลงัเพลิดเพลินกบัหนงัสือ หรืออ่านหนงัสือจบเล่ม
แล้ว ตวัครูผู้สอนเองก็สามารถอ่านหนงัสือภาษาต่างประเทศให้นกัเรียนเห็นเป็นตวัอย่างว่าครูเองก็อ่านเช่นกนั 

ท าไมนักเรียนถึงไม่อ่าน 

มีเหตผุลที่เป็นไปได้หลายประการ 

• หนงัสือที่นกัเรียนอ่านอาจจะยากเกินไปหรือไม่น่าสนใจส าหรับพวกเขา 

• ตวัผู้ เรียนเองมีภาระในการเรียนวิชาอื่นหรือมีการบ้านมาก 

• พวกเขาไม่ชอบการอ่าน นกัเรียนบางคนอาจจะชอบการฟังอย่างเงียบ ๆ จากส่ือบนัทึกเสียงมากกว่า 

• การอ่านเป็นทางเลือกและผู้ เรียนอาจเลือกที่จะไมอ่่าน ควรบงัคบัให้นกัเรียนอ่านหนงัสือ 

• ครูผู้สอนไม่ได้ติดตามว่านกัเรียนได้อ่านหนงัสืออย่างต่อเนื่อง นกัเรียนจึงไม่อ่าน 

• นกัเรียนเองจ าเป็นท่ีจะต้องได้รับแรงจงูใจเพื่อให้อ่านมากขึน้ 

พวกเขาควรอ่านมากน้อยแค่ไหน 

งานวิจยัแนะน าว่าพวกเขาควรจะอ่านหนงัสืออย่างน้อยสปัดาห์ละหน่ึงเล่มหรือมากกว่านัน้ตามระดบัความสามารถของตนเอง 

นักเรียนมีภาระหน้าที่เยอะอยู่แล้ว จะจัดเวลาอย่างไรเมื่อหลักสูตรเองไม่ได้ก าหนดการอ่านลงไปในแผนการเรียน 

ครูผู้สอนและสถานศกึษาอาจเลือกที่จะไม่บรรจกุารอ่านอย่างกว้างขวางลงไปในหลกัสตูร ซึง่การท าเช่นนีอ้าจส่งผลท าให้นกัเรียนไม่มี 

• การฝึกฝนอย่างเพียงพอท่ีจะท าให้อ่านได้และการพฒันาความเร็วในการอ่าน 

• โอกาสสมัผสักบัภาษาที่ลุ่มลกึพอที่จะท าให้พวกเขาเข้าถึงไวยากรณ์และค าศพัท์ที่พวกเขาจะต้องเจอในหนงัสือเรียน 

• ความพึงพอใจจากการท่ีสามารถอ่านภาษาต่างประเทศได้อย่างคล่องแคล่ว 
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ดงันัน้สถานศกึษาควรพิจารณาปรับหลกัสตูรเพื่อท าให้การอ่านอย่างกว้างขวางเป็นส่วนหนึ่งของหลกัสตูรที่มีความส าคญั 

จะด าเนินการการอ่านอย่างกว้างขวางได้อย่างไรเมื่อจ าเป็นต้องสอนให้นักเรียนสอบผ่าน 

หนึ่งเหตุผลหลักที่ส าคัญที่มีผลท าให้นักเรียนได้คะแนนต ่าเวลาท าข้อสอบมาตรฐานเช่น TOEFL หรือ TOEIC นัน้คือพวกเขาไม่
สามารถอ่านได้รวดเร็วพอท่ีจะท าข้อสอบให้เสร็จได้ หากพวกเขาสามารถอ่านได้อย่างคล่องแคล่ว พวกเขาจะอ่านบทอ่านในข้อสอบได้
เร็วขึน้และเข้าใจมากขึน้ นอกจากนี ้การอ่านบทอ่านสัน้ ๆ ส าหรับเตรียมสอบเพียงอย่างเดียวนัน้ ไม่ได้ช่วยท าให้นกัเรียนได้ฝึกฝน
อย่างเพียงพอที่จะเรียนรู้ให้อ่านได้อย่างคล่องแคล่ว ดงันัน้นกัเรียนจึงจ าเป็นต้องอ่านส่ือการอ่านท่ีหลากหลายและยาวขึน้ มีงานวิจยั
แสดงให้เห็นว่าในเวลาที่เท่ากนั นกัเรียนที่อ่านอย่างกว้างขวางสามารถท าข้อสอบได้ดีกว่าผู้ที่ใช้เวลาในการฝึกท าข้อสอบอย่างเดียว 

นักเรียนไม่ยอมหยุดอ่านหนังสือที่ยากเกินความสามารถของตนเอง ครูต้องท าอย่างไร 

กรณีนีจ้ะไม่เป็นปัญหาหากนกัเรียนมีความรู้พืน้ฐานมากพอและเพลิดเพลินกับหนงัสือเล่มนัน้ แต่จะเป็นปัญหาก็ต่อเมื่อหนงัสือเล่ม
นัน้น่าเบื่อและไม่จูงใจให้อ่าน หากเป็นเช่นนัน้ ให้ครูบอกนกัเรียนให้หยุดอ่านเล่มนัน้และให้กลบัมาอ่านหลงัจากความสามารถของ
พวกเขาเพิ่มขึน้  

จ าเป็นไหมที่จะต้องบังคับให้นักเรียนอ่านหรือให้พวกเขาอ่านอย่างสมัครใจ 

ในอดุมคติแล้วเมื่อนกัเรียนอ่านโดยสมคัรใจจะได้ผลดีที่สดุ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วนกัเรียนจะต่อต้านเพราะวา่พวกเขามีภาระอื่นมากพอ
อยู่แล้ว ถึงแม้พวกเขาจะตระหนกัว่าการอ่านเป็นส่ิงที่ดี หากการอ่านอย่างกว้างขวางเป็นเพียงทางเลือก นกัเรียนหลายคนอาจเลือกที่
จะไม่อ่าน ครูควรจะอธิบายถึงเหตผุลและวิธีการว่าการอ่านลกัษณะนีจ้ะสามารถช่วยพวกเขาและแนะน าให้การอ่านอย่างกว้างขวาง
เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ไม่ใช่กิจกรรมทางเลือก 

นักเรียนจะหาเวลาอ่านได้อย่างไร 

คนส่วนใหญ่อาจจะมีเวลาส าหรับอ่านหนงัสือในแต่ละวนัไม่มาก หากไม่สามารถอ่านในใจในห้องเรียนได้ นกัเรียนควรหาเวลาที่จะ
อ่านเป็นประจ าทกุวนั เช่น ก่อนเข้านอน หรือเวลานัง่รถไปโรงเรียน 

เมื่อไหร่ที่นักเรียนจะสามารถอ่านหนังสือนอกเวลาได้  

ก่อนที่นักเรียนจะเร่ิมอ่านอย่างกว้างขวางด้วยตนเอง พวกเขาจ าเป็นที่จะต้องคุ้นเคยกับตัวอักษร สามารถที่จะรู้ความหมายของ
ค าศพัท์หลายร้อยหรือหลายพนัค าที่มกัจะพบบ่อย ๆ ก่อน และอาจต้องมีความรู้ทางไวยากรณ์มาบ้าง ชดุหนงัสืออ่านนอกเวลาที่ง่าย
ที่สดุมีตัง้แต่ระดบัที่ต ่ามาก ๆ เพื่อที่การอ่านอย่างกว้างขวางจะสามารถเร่ิมได้ตัง้แต่เร่ิมหัดอ่านเลย (ดูหน้า 16) ในภาษาองักฤษนัน้ 
การออกเสียงค าอาจจะไม่สอดคล้องกบัการสะกด ดงันัน้การเรียนเก่ียวกบัการผสมเสียงจะเป็นประโยชน์มาก หรือส าหรับนกัเรียนบาง
คนอาจจะเป็นเร่ืองที่จ าเป็นมากทีเดียว 

นักเรียนสามารถใช้ดิกชันนารีได้ในขณะอ่านหรือไม่ 

เวลาที่อ่านเพื่อเพิ่มความคล่องแคล่วและความเร็วในการอ่าน นกัเรียนควรอ่านหนงัสือที่ง่าย ๆ และสนกุ หากพวกเขาจ าเป็นต้องเปิด
หาความหมายของค าศพัท์บ่อยเกินไป นัน่หมายความว่าหนงัสือเล่มนัน้ยากเกินไปส าหรับพวกเขา และพวกเขาควรจะอ่านหนงัสือเล่ม
ที่ง่ายกว่านัน้ 

ควรให้นักเรียนอ่านออกเสียงหรือไม่ 
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ครูควรอ่านออกเสียงให้นกัเรียนฟังเป็นบางครัง้เพราะจะชว่ยให้นกัเรียนสามารถเปรียบเทียบการออกเสียงกบัการสะกดค าและรู้วิธีการ
ออกเสียงในระดบัประโยค ครูผู้ สอนที่ไม่ประสงค์จะอ่านออกเสียงเอง อาจจะใช้คลิปเสียงอ่านของหนงัสือทดแทนได้ ความเร็วในการ
อ่านนัน้มกัจะมีความเร็วกว่าความเร็วในการฟังหรือการพูด แม้ว่าการอ่านและฟังไปพร้อมกันนัน้มีประโยชน์ เราควรใช้วิธีนีแ้ต่เพียง
เล็กน้อยในการสอนการอ่านอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม นกัเรียนหลายคนไม่ชอบการอ่านออกเสียงในชัน้เรียนเพราะรู้สกึวิตกกงัวล
เก่ียวกับการออกเสียงและกลวัถูกล้อเลียน นอกจากนี ้การอ่านออกเสียงและการคิดในเวลาเดียวกนัจะเป็นส่ิงที่ท าได้ยาก และอาจท า
ให้การอ่านของพวกเขาช้าลงและไม่ลุ่มลกึ ซึง่การฝึกอ่านให้มากขึน้จะช่วยให้แก้ปัญหาเหล่านีไ้ด้  

ควรอนุญาตให้นักเรียนแปลหนังสือที่อ่านเป็นภาษาแรกหรือไม่ 

หวัใจส าคญัของการอ่านอย่างกว้างขวางคือการเลือกส่ือการอ่านท่ีนกัเรียนสามารถอ่านได้อย่างรวดเร็วและมีความเข้าใจในระดบัสงู
ซึง่จะช่วยให้นกัเรียนประมวลภาษาได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปโดยอตัโนมตัิเป็นภาษาองักฤษ การให้นกัเรียนแปลส่ิงที่อ่านจะเป็นการ
บงัคบัให้นกัเรียนกลบัไปใช้ภาษาที่หน่ึงของตน ซึ่งเป็นการกระท าที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาการประมวลภาษาแบบอตัโนมตัิ ใน
การอ่านเพื่อการเรียนซึ่งต้องอ่านข้อความที่มีความยากนัน้ นกัเรียนอาจจ าเป็นที่จะต้องแปลภาษาในบางครัง้เพื่อช่วยให้เกิดความ
เข้าใจ 

จ าเป็นหรือไม่ที่จะต้องอ่านหนังสืออ่านนอกเวลาเท่านัน้ในการสร้างความช านาญในการอ่าน 

ไม่จ าเป็น นกัเรียนสามารถอ่านอะไรก็ใด้ที่อ่านได้อย่างรวดเร็วและคล่องแคล่ว อย่างไรก็ตามมีงานวิจยัเมื่อไม่นานมานีแ้สดงให้เห็นว่า
ระดบัความคล่องแคล่วในการอ่านท่ีสงูนัน้มาจากการอ่านหนงัสือนอกเวลามากกว่าจากการอ่านหนงัสือนอกเวลาและหนงัสือที่เขียน
ด้วยภาษาต้นฉบับ การสอนอ่านเร็วมักจะประสบความส าเร็จและมีประโยชน์อย่างมากในการสอนควบคู่ไปกับการอ่านอย่าง
กว้างขวาง 

ถ้าหนังสือหายต้องท าอย่างไร 

ถือว่าเป็นเร่ืองปกติที่หนงัสือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเล่มที่เป็นที่นิยมและน่าสนใจมักจะหายไป ดงันัน้จึงจ าเป็นที่จะต้องมีเล่มนีห้ลาย ๆ 
เล่ม แต่การท่ีหนงัสือหายไปนัน้ก็ไม่ได้หมายความวา่มนีกัเรียนคนใดคนหนึ่งขโมยไป มนัอาจจะหายเพราะพวกเขาท าหายหรือพวกเขา
ลืมน ามาคืนหรือรู้สกึขายหน้าที่จะยอมรับออกมา วิธีการคือให้ท่านติดป้ายประกาศรอบโรงเรียนแนะน าว่าสามารถน าหนงัสือมาคืนใน
กล่องคืนหนงัสือด้านนอกหน้าห้องพกัครูเวลาใดก็ได้ 
 

 

ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในการอ่านหรือไม่ 

การขอให้นกัเรียนน าหนงัสือกลบัไปอ่านท่ีบ้านเป็นวิธีการที่ชาญฉลาดที่จะแสดงให้ผู้ปกครองเห็นว่าโรงเรียนใส่ใจเก่ียวกับการเรียนรู้
ของบุตรหลานของพวกเขา ส าหรับนกัเรียนที่อายยุงัน้อย จะเป็นการดีหากให้พวกเขาอ่านหนงัสือกบัผู้ปกครองหรืออ่านให้ผู้ปกครอง
ฟัง โดยการจัดสรรเวลาพิเศษในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์กับผู้ ปกครองหรือพี่น้องที่มีอายุมากกว่า  (เช่น ก่อนเข้านอน หลัง
รับประทานอาหารเย็น เป็นต้น) จะช่วยสร้างเสริมนิสัยในการอ่าน บางโรงเรียนขอให้ผู้ปกครองกรอกแบบฟอร์มเพื่อตรวจสอบว่า
นกัเรียนเข้าใจหนงัสือที่อ่าน วิธีนีจ้ะช่วยพฒันาการส่ือสารอนัดีระหว่างโรงเรียนและครอบครัวอีกด้วย 

จะท าอย่างไรจึงจะจูงใจให้นักเรียนอ่านได้ 

การรักษาระดบัแรงจงูใจให้อยู่ในระดบัสงูเป็นหวัใจส าคญัส าหรับการอ่านที่ประสบความส าเร็จ โดยมีวิธีดงัต่อไปนี ้ 

• ให้นกัเรียนแต่ละคนมีคู่อ่าน โดยให้พวกเขาแบ่งปันประสบการณ์การอ่านและปัญหาในการอ่าน 
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• ให้รางวลัส าหรับผู้ที่อ่านหนงัสือเยอะที่สดุ ผู้ที่ท ารายงานดีที่สดุ ผู้ที่อ่านได้เร็วที่สดุ เป็นต้น 

• ขอให้นกัเรียนช่วยเลือกหนงัสือเข้าห้องสมดุและช่วยจดัการระบบการยืมหนงัสือ 

• ขอความคิดเห็นของนกัเรียนเก่ียวกบัวิธีการตกแต่งห้องสมดุและการจดัโชว์หนงัสือ 

• ขอให้นกัเรียนโหวตหนงัสือยอดเยี่ยม 10 เล่มประจ าห้องสมดุ 

การฟังอย่างกว้างขวางโดยใช้ไฟล์เสียงและวิดีโอ 

การฟังอย่างกว้างขวางเป็นวิธีที่ใกล้เคยีงกบัการอ่านอย่างกว้างขวาง นกัเรียนไม่เพียงแต่จะต้องเสริมสร้างความคล่องแคล่วช านาญใน
การอ่าน แต่ควรจะมีความช านาญในการฟังเช่นกัน พวกเขาจ าเป็นที่จะต้องได้รับข้อมลูน าเข้าผ่านการฟังอย่างกว้างขวาง เพื่อสร้าง
ความสามารถในการจ าแนกค าจากการฟังได้อยา่งอตัโนมตัิและเข้าใจวธีิการท่ีภาษาเรียงร้อยเข้าด้วยกนั เนื่องจากไม่ใช่นกัเรียนทกุคน
ที่ชอบการอ่านหนงัสือ ดงันัน้ครูผู้สอนควรจดัให้มีโอกาสในการฟังอย่างกว้างขวางเช่นกนั 

หนงัสืออ่านนอกเวลาแทบทกุเล่มจะมีไฟล์เสียงแนบมาด้วย ซึง่ไฟล์เสียงบางไฟล์สามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจากเว็บไซต์
ของส านกัพิมพ์ หรือสามารถหาซือ้ได้ หนงัสือชุดบางเร่ืองจะมีวิดีโอแนบมาด้วย ส่ือวิดีทศัน์เหล่านีม้กัจะมีคุณภาพสงู ดงันัน้นกัเรียน
สามารถฟังในขณะที่อ่านเพื่อช่วยให้พวกเขารู้สึกเพลิดเพลินกบัหนงัสือมากขึน้ นอกจากนี ้ส่ือวิดีทศัน์จะช่วยให้พวกเขาทราบรูปแบบ
เสียง เสียงสงูต ่า การออกเสียง และยงัเป็นตวัอย่างที่ดีให้พวกเขาได้อ่านออกเสียงตามไปด้วย 

โรงเรียนหลายโรงเรียนจะบรรจุหนงัสือและวิดีทศัน์ที่อยู่ในรูปแบบซีดีไว้ในแพ็คเดียวกัน (หรือใส่ซีดีไว้ในซองด้านหลงัของหนงัสือ) ซึ่ง 
นกัเรียนเองสามารถ ก) อ่านอย่างเดียว ข) ฟังอย่างเดียว หรือ ค) ทัง้ฟังทัง้อ่าน เพื่อความหลากหลายในการรับภาษา พวกเขาสามารถ
อ่านก่อนแล้วค่อยฟังหรือฟังก่อนแล้วค่อยอ่าน 

ทัง้ครูและนกัเรียนควรจะระลกึไว้เสมอว่าความสามารถในการอ่านได้อย่างคล่องแคล่วของนกัเรียนนัน้ จะไม่เหมือนกับความสามารถ
ในการฟังอย่างช านาญ มีงานวิจยัชีใ้ห้เห็นว่าความรู้ทางค าศพัท์จากการฟังและความสามารถในการเข้าถึงค าศพัท์จากการฟังจะต ่า
กว่าการอ่านประมาณคร่ึงหรือหนึ่งส่วนสามเท่าตวั ดงันัน้พวกเขาอาจจะต้องฟังหนงัสือที่อยู่ในระดบัต ่ากว่าระดบัหนงัสือที่อ่าน 1-2 
ระดบั เพื่อช่วยให้พวกเขาหาระดบัความช านาญในการฟังของตนเอง ท่านอาจจะเลือกคลิปเสียงท่อนสัน้ ๆ จากหนงัสือที่มีความยาก
หลากหลายระดบัและเปิดให้นกัเรียนฟังในชัน้เรียน ในขณะที่พวกเขาฟังตัง้แต่ระดบัที่ง่ายที่สดุไปจนยากขึน้เร่ือย ๆ ทีละเร่ือง ให้พวก
เขาจดบนัทึกว่าระดบัไหนที่พวกเขาฟังแล้วมีความรู้สกึว่าฟังได้อย่างสบาย ๆ 

ในปัจจบุนัมีเคร่ืองเล่นซีดีที่ทนัสมยัรวมถึงเคร่ืองเล่นเพลงส่วนบคุคลที่ให้ผู้ ฟังควบคุมความเร็วได้ และยงัมีโปรแกรมออนไลน์ที่ไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายที่ให้ครูดาวน์โหลดและแก้ไขไฟล์เสียงเหล่านัน้ได้ (การแก้ไขไฟล์เสียงจะท าได้หากเจ้าของลิขสิทธ์ิอนญุาต) โดยการชะลอ
ความเร็วของไฟล์บนัทึกเสียงหรือการเพิ่มความเร็ว (ซึง่อาจจะเป็นประโยชน์ในการพฒันาระดบัการฟัง) โปรแกรมเหล่านีส้ามารถหาได้
โดยง่ายทางอินเตอร์เน็ต 

ข้อแนะน าบางประการในการใช้สื่อการฟังจากหนังสืออ่านนอกเวลาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

• ใช้ไฟล์เสียงเล่นเป็นเร่ืองอย่างต่อเนื่องโดยทยอยเล่นครัง้ละสองสามหน้าในหนึ่งวนัหรือในหนึ่งสปัดาห์ 

• บทหนงัสืออ่านนอกเวลาบางเร่ืองจะเป็นบทละครที่สามารถน าไปเปิดฟังหรือให้นกัเรียนน าไปแสดงได้ 

• หลงัจากที่นกัเรียนอ่านจบทัง้เร่ืองแล้ว ให้นกัเรียนปิดหนงัสือและเล่นเทปบนัทึกเสียงไปจนจบโดยไม่หยุดเลย วิธีนีจ้ะช่วยให้
นกัเรียนเกิดความช านาญในการฟัง ได้ เพื่อช่วยให้การฟังง่ายขึน้ พวกเขาสามารถปิดข้อความไว้และดเูพียงภาพประกอบใน
ขณะทีฟั่ง 
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• หากต้องการใช้เพื่อฝึกการออกเสียง ให้เลือกตอนที่มีบทสนทนาหรือบทพูด แล้วเล่นคลิปเสียงและกดหยุดชั่วคราวทีละ
ประโยคในบทสนทนาหรือบทพูดนัน้ และให้นกัเรียนออกเสียงหรือพูดตาม เล่นประโยคนัน้ซ า้อีกครัง้หน่ึงและให้นกัเรียนพูด
ตามอีกครัง้ กิจกรรมนีค้วรฝึกพร้อมกนัทัง้ชัน้เรียนมากกว่าฝึกทีละคน 

• ถ่ายเอกสารรูปภาพจากหนงัสือและขอให้นกัเรียนเรียงล าดบัรูปภาพตามที่ได้ฟังเนือ้เร่ือง 

• ให้นกัเรียนฟังรวดเดียวเพื่อหาความเข้าใจโดยรวมและฟังซ า้อีกครัง้หน่ึงเพื่อหาข้อมลูในรายละเอียด 

• ให้นกัเรียนคนหน่ึงฟังเร่ืองในขณะท่ีอีกหนึ่งคนอ่าน และให้ทัง้สองคนเปรียบเทียบความเข้าใจของตนเอง 

• ให้ครูอ่านออกเสียงบางตอนโดยให้แกล้งออกเสียงผิดเพื่อให้นกัเรียนอ่านและฟังเพื่อหาข้อผิดพลาดนัน้ ๆ  

กิจกรรมแนะน าส าหรับการอ่านอย่างกว้างขวาง 

วันแรกในชัน้เรียน 

• ให้หาประวตัิการอ่านของนกัเรียน เช่น พวกเขาอ่านอะไรมาบ้าง มีความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรในการอ่านภาษาที่
หน่ึงและภาษาที่สอง 

• ให้นกัเรียนน าตวัอย่างส่ิงที่เขาอ่านเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาแรกก็ได้ 

• อภิปรายความเชื่อเก่ียวกับการอ่าน เช่น การอ่านแบบไหนดีที่สดุ อ่านช้า อ่านอย่างระมดัระวงั หรืออ่านเร็ว ๆ เราจ าเป็น
จะตอ้งเข้าใจทุกส่ิงที่อ่านหรือไม่ ควรใช้ดิกชนันารีหรือไม่ อ่านทีไ่หนดีที่สดุ ใครควรเป็นคนตดัสินใจว่าเราควรอ่านอะไร เป็น
ต้น 

การเลือกหนังสือหรือสื่อการอ่าน 
• ให้ครูผู้สอนชีแ้จงถึงองค์ประกอบในหนงัสือ ค าโปรย บทสรุป ประมวลค าศพัท์ หรือค าถามตรวจสอบความเข้าใจ 

• ให้ครูผู้สอนน าหนงัสือหลายเร่ืองวางบนโต๊ะ และให้นกัเรียนพิจารณาจากปกว่าหนงัสือเล่มไหนดดูีที่สดุและน่าอ่าน 

• จดักิจกรรมล่าหนงัสือ โดยสร้างค าถามเก่ียวกบัหนงัสือเล่มนัน้ แล้วให้นกัเรียนหาว่าคือหนงัสือเล่มไหน เช่น หนงัสือเล่มใดมี
เร่ืองห้าเร่ือง หนงัสือเล่มใดเป็นเร่ืองราวความรัก ระหว่างมาเรียและเฟลิกซ์ หนงัสือเล่มใดทีเ่ดวิด แอนดรูส์เป็นผูแ้ต่ง 

• ถ่ายส าเนาภาพประกอบหนังสือหลาย ๆ ภาพ แล้วให้นักเรียนเดาว่าภาพประกอบเหล่านัน้มาจากหนังสือเล่มใดและให้
เหตผุล 

• เดาเร่ืองราวจากชื่อเร่ืองและปกหนงัสือรวมถึงภาพประกอบ ให้นกัเรียนคาดคะเนว่าเร่ืองราวเกิดขึน้เมื่อไหร่ ที่ไหน และตัว
ละครเป็นใคร 

• ดทูี่ปกหนงัสือและค าโปรย แล้วให้นกัเรียนตัง้ค าถามเก่ียวกบัเร่ืองทีจ่ะอ่าน และให้นกัเรียนอ่านเพื่อตอบค าถามที่ตัง้ไว้ 

• อภิปรายหวัข้อ ”หนงัสือเล่มโปรดของฉัน” เพื่อช่วยในการเลือกหนงัสือที่ดี อาจจะติดดาวหรือสติ๊กเกอร์ระบุว่า “หนงัสือควร
อ่าน” หรือ “หนงัสือยอดนิยมประจ าชัน้เรียน” บนหน้าปกหนงัสือยอดนิยม  

การให้นักเรียนมีส่วนร่วม 

• ขอให้นกัเรียนช่วยแบ่งประเภทหนงัสือตามประเภทวรรณกรรม และให้จดประเภทลงบนปกหนงัสือด้านใน 

• ให้นกัเรียนมีส่วนในการช่วยเลือกหนงัสือเล่มใหม่ ๆ จากแคตตาล็อกของส านกัพิมพ์ 

• ให้นกัเรียนไปดหู้องสมดุประจ าท้องถิ่นและน าข้อเสนอแนะกลบัมา 

• ให้นกัเรียนเป็นผู้ช่วยดแูลห้องสมดุในการยืมคืนหนงัสือและจดัชัน้หนงัสือ 

• ชกัชวนให้นกัเรียนบริจาคหนงัสือโดยให้เขียนด้านหลงัปกในว่า บริจาคโดย ชื่อผูบ้ริจาค, วนัที ่ 

• ให้พวกเขาช่วยระดมทนุเข้าห้องสมดุ โดยการจดัการแข่งขนัการอ่าน หรือให้เปิดรับเงินบริจาค หรือขายสินค้าในงานโรงเรียน 
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• ให้นักเรียนประเมินระดับว่าหนังสือที่พวกเขาอ่านนัน้สงูหรือต ่ากว่าความยากง่ายของหนังสือในระดบัเดียวกัน ครูควรจะ
มอบหมายให้นกัเรียนอ่านหนงัสือเล่มที่อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม 

• ให้นกัเรียนช่วยสร้างบล็อกหรือเว็บเพจของชัน้เรียนหรือของโรงเรียนโดยจดัให้มีการวิจารณ์และแนะน าหนงัสือ 

• จดัท าบตัรวิจารณ์ไว้อยู่ในปกหนังสือทุกเล่มเพื่อให้นกัเรียนช่วยให้คะแนนหนงัสือ อาจจะให้คะแนนเป็นดาวหรือหน้าเช่น 

           
• ให้นกัเรียนช่วยเลือกหนงัสือยอดเยี่ยม 10 เล่มประจ าภาคเรียน 

• ให้นกัเรียนช่วยครูสร้างมมุส าหรับอ่านหนงัสือในโรงเรียน  

• ให้นกัเรียนช่วยจดัแสดงหนงัสือตามประเภทของหนงัสือ เช่น จดัแสดงหนงัสือลกึลบัลีล้บัหรือนิยายโรแมนติก  

• จดัการแข่งขนัอ่านหนงัสือเชน่ในงานเทศกาลของโรงเรียน ให้นกัเรียนแข่งขนัการอ่านว่าใครจะอ่านได้เยอะที่สดุในระยะเวลา
ที่ก าหนด เช่น 8 ชัว่โมง หนงัสือที่มีความยาวหรือความยากง่ายแตกต่างกันอาจจะถูกก าหนดค่าต่างกันเช่น สามกิโลเมตร 
หรือห้ากิโลเมตร และเพื่อให้จบมาราธอน 42 กิโลเมตร พวกเขาจะต้องอ่านจนครบ ซึ่งอาจจะใช้วิธีนีใ้นการขอรับเงิน
สนับสนุนส าหรับการอ่านจากคนทั่วไป เช่น 1 ดอลล่าร์ต่อหนึ่งเล่ม หรือต่อ 1000 ค า เพื่อน าเงินเหล่านัน้มาใช้ในการซือ้
หนงัสือ 

• จดัตัง้ชมรมหนงัสือหรือมมุการอ่านในโรงเรียนของท่าน 

การสร้างความเชี่ยวชาญในการอ่าน 

• ให้อ่านย่อหน้าเดิม แต่ให้เร็วขึน้ 10 เปอร์เซ็นต์  

• อ่านจบัเวลา เช่น พยายามอ่านโดยก าหนดจ านวนค าในระยะเวลา 3 นาที เป็นต้น 

• ให้จบัคู่กนัอ่านตอนใดตอนหน่ึงของหนงัสือ (เพื่อช่วยกนัตรวจสอบความเข้าใจของกนัและกนั)  

• ให้นกัเรียนบนัทึกความรู้สกึขณะอ่านท่ีมีต่อหนงัสือเล่มนัน้ และให้อ่านหนงัสือเล่มเดิมเพื่อดวู่าความรู้สกึเปล่ียนไปหรือไม่ 

 เมื่อให้ทัง้ชัน้เรียนอ่านหนังสือเล่มเดียวกัน 

• หากมีภาพยนตร์ที่สร้างจากหนงัสือหรือเป็นเล่มที่ทุกคนรู้จกักันดีอยู่แล้ว ให้เปิดตวัอย่างภาพยนตร์เร่ืองนัน้ก่อนให้นกัเรียน
อ่าน 

• ส าหรับเร่ืองที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้ว ให้ถามนกัเรียนว่าพวกเขาว่าทราบอะไรบ้างเก่ียวกับหนงัสือเล่มนี ้นกัเขียน หรือโครงเร่ือง 
เช่น Romeo and Juliet, Jane Eyre, Shakespeare, The Jungle Book, Charles Dickens  

• ให้นกัเรียนอ่านหนงัสือเล่มเดียวกนัโดยมีแบบฝึกหดัหรือภาระงานที่แตกต่างกนั เช่น ให้หน่ึงคนหาค าศพัท์และวลี ส่วนอีกคน
ให้ท าโน้ตสรุปตัวละคร อีกคนให้บันทึกโครงเร่ือง และอีกคนให้หาประเด็นทางวัฒนธรรม และให้พวกเขาน าข้อมูลมา
เปรียบเทียบกนั 

• กิจกรรม 10 ค าถาม ให้นักเรียนคนหนึ่งนึกถึงตัวละครหรือสถานที่ในเร่ือง แล้วให้นักเรียนคนอื่นทายค าตอบโดยการตอบ 
yes หรือ no เช่น คณุแก่หรือไม่ คณุมีพี่สาวหรือน้องสาวหรือไม่ และให้โอกาสในการทายเพียง 10 ครัง้ 

• หลงัจากอ่านได้หน่ึงบทแล้ว ให้ครูสร้างค าถามถกูผิด (true or false) โดยทีมทีต่อบถกูมากที่สดุคือผู้ชนะ 

• ให้พวกเขาแสดงบทบาทสมมติจากตอนใดตอนหนึ่งของหนงัสือ โดยใช้ตวัละครและอารมณ์ตามหนงัสือ ให้ใช้ค าพดูของพวก
เขาเองหรือจะใช้บทพดูตามหนงัสือก็ได้ และให้พวกเขาแสดงหน้าชัน้เรียน 

• ให้นักเรียนถ่ายทอดฉากที่เก่ียวกับอารมณ์ของตัวละครในหนังสือ (ส าหรับฉากที่ตลกหรือเต็มไปด้วยอารมณ์ นักเรียน
สามารถถ่ายทอดมาในรูปแบบที่ต่างออกไป เช่น ฉากโรแมนติกแต่ให้ถ่ายทอดออกมาอย่างตื่นเต้น ฉากเศร้าแต่ให้ถ่ายทอด
ออกมาอย่างมีความสขุ) 
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• ให้นกัเรียนหยุดอ่านเมื่อถึงจงัหวะที่ส าคญั และให้นกัเรียนใช้จินตนาการคิดว่าตวัละครจะได้ยินเสียงอะไร พวกเขาอาจจะ
มองเห็นหรือได้กลิ่นอะไร 

• ให้พวกเขาอภิปรายถึงส่ิงตอบแทน บทลงโทษ รถยนต์ อาหาร เสือ้ผ้า บ้านท่ีอยู่อาศยั หรืออื่น ๆ ส าหรับตวัละคร 

• ให้ครูเล่นซีดีหรืออ่านตอนสัน้ ๆ ของบทใดบทหนึ่งและหยดุ ให้นกัเรียนเดาว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึน้ 

• เลือกบางประโยคที่ส าคญัจากเร่ืองเพื่อถามว่าใครพดูและท าไมถึงพดูเช่นนัน้ 

• ให้อภิปรายชื่อเร่ือง รูปเล่ม และแบบปก ว่าเข้ากบัเนือ้เร่ืองหรือไม่หลงัจากที่นกัเรียนอ่านหนงัสือจบ 

• เขียนสรุปตามล าดับเหตุการณ์ของเร่ืองเป็นประโยคละหนึ่งบรรทัด ตัดออกเป็นตอนละบรรทดั และให้นกัเรียนเรียงล าดับ
เหตกุารณ์ให้ถกูต้อง 

• ส าหรับคนท่ีอ่านเร่ืองสารคดี ให้ค้นหาสถานท่ี (บคุคล ประเทศ บริษัท ฯลฯ) ที่ถกูกล่าวถึงในหนงัสือ 

• หลงัจากอ่านหนงัสือจบแล้ว ให้พวกเขาดูภาพยนตร์ (หากมีการสร้างเป็นภาพยนตร์จากหนงัสือเล่มนัน้) และให้อภิปรายถึง
ความแตกต่าง  

• ถ่ายเอกสารรูปประกอบหรือชื่อเร่ืองแต่ละบทจากหนงัสือ แล้วให้นกัเรียนเรียงล าดบัให้ถูกต้องหรือให้เล่าเร่ืองให้ฟังอีกครัง้ 

• ให้รายการค าคณุศพัท์ที่อธิบายถึงตวัละครจากหนงัสือ (เช่น กล้าหาญ หวัแข็ง) และให้ลองเดาว่าเป็นใคร  

• ให้คาดคะเนว่าจะเกิดอะไรขึน้ในตอนท้ายของหนงัสือ หรือให้เขียนเร่ืองย่อของภาคต่อไป 

• ให้นกัเรียนแสดงเป็นตวัละครและสมัภาษณ์ตวัละครนัน้ ๆ ซึง่กิจกรรมนีแ้นะน าให้ใช้เมื่ออ่านเร่ืองอาชญากรรม 

• ให้สร้างแผนผงัล าดบัเหตกุารณ์ ซึง่กิจกรรมนีจ้ะเหมาะกบัเร่ืองที่มีการเล่าเร่ืองแบบย้อนหลงั 

• ให้ถ่ายทอดข้อมลูโดยให้เปล่ียนจากตวัอกัษรเป็นแผนท่ี แผนผงั หรือตาราง (เหมาะกบัเร่ืองสารคดี) 

• ให้เขียนเร่ืองขึน้มาใหม่หรือให้เล่าเร่ืองบางส่วน (หรือทัง้หมด) จากมมุมองของตวัละครที่แตกต่างกนั 

• ให้วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญแต่ละเหตุการณ์และให้พวกเขาตัดสินใจว่าพวกเขาจะกระท า เช่นเดียวกันกับตัวละครใน
สถานการณ์นัน้หรือไม่  

• ให้สร้างประวตัิของตวัละคร เช่นอปุนิสยั งานอดิเรก ส่ิงทีเ่ขาทาน อาชีพ เสือ้ผ้าการแต่งกาย ฯลฯ 

• เล่นเก้าอีด้นตรี ให้นกัเรียนนัง่เป็นวงกลมมองเห็นหน้ากัน ให้คนหนึ่งยืนตรงกลางและถามค าถาม เช่น ถ้าท่านรู้จกัตวัละคร
ให้เปล่ียนเก้าอี ้ถ้าท่านรู้จกัชื่อของตวัละครในเร่ืองเปล่ียนเก้าอี ้นกัเรียนก็จะแข่งกนัไปนัง่เก้าอีต้วัที่ว่าง ซึง่หน่ึงคนที่เหลือทีไ่ม่
มีเก้าอีน้ัง่ก็จะต้องเป็นคนตัง้ค าถามต่อไป เช่น ถ้าคณุอ่านหนงัสือเร่ือง XYZ ให้เปล่ียนเก้าอี ้ 

• ให้พวกเขาเล่าเร่ืองราวเป็นห่วงโซ่ร้อยเรียงกัน โดยให้นกัเรียนคนท่ีหนึ่งพดูสถานการณ์แรกในเร่ืองในหน่ึงประโยค คนที่สอง
และคนถดัไปก็เล่าต่อไปเร่ือย ๆ 

การแบ่งปัน 
• ในรอบแรกให้นกัเรียนเล่าเร่ืองภายใน 4 นาที ในรอบที่สอง ให้นักเรียนเล่าเร่ืองให้เพื่อนอีกคนฟังภายใน 3 นาที และรอบที่

สามให้เล่าให้เพื่อนคนถดัไปฟังภายใน 2 นาที 

• แต่งห้องสมดุให้น่าสนใจโดยติดโปสเตอร์ จดัแสดงหนงัสือ และติดค าวิจารณ์หนงัสือบนผนงั 

• ให้นกัเรียนเข้าไปดหูนงัสือทกุเล่มในห้องสมดุ และให้เขียนรายการหนงัสือที่จะอ่านในหนึ่งภาคการศกึษาและแบ่งปันรายการ
กบัเพื่อน 

• ท าแผนผงับนผนงัแสดงจ านวนหน้าที่นกัเรียนได้อ่านไป 

• ให้พวกเขาท าบนัทึกการอ่านตลอดสปัดาห์/ภาคเรียน โดยบนัทึกทกุอย่างที่อ่าน เช่น หนงัสือเรียน หนงัสืออ่านนอกเวลา ป้าย
บอกทาง ป้ายประกาศ โปสเตอร์ โฆษณา แล้วให้พวกเขาอภิปรายกบัเพื่อน 
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• ให้นกัเรียนเล่าว่าเร่ืองที่อ่านเก่ียวข้องกบัชีวิตของตนอย่างไร (หรือไม่เก่ียวอย่างไร) 

• ให้นกัเรียนเล่าเร่ืองที่อ่านเป็นค าพดูของตวัเอง และให้ผู้ ฟังตัง้ค าถามคนละ 2 ข้อขณะท่ีฟัง 

• ให้นกัเรียนเปรียบเทียบหนงัสือเร่ืองเดียวกนั (เช่น Jane Eyre) แต่พิมพ์โดยคนละส านกัพิมพ์ว่าเหมือนหรือต่างกนัอย่างไร 

• ให้นกัเรียนสร้างแบบสอบถามจากเร่ืองที่อ่านตอนท้ายวิชา 

การเขียน 

• เขียนตอนจบที่แตกต่างออกไปจากต้นฉบบั หรือเขียนดดัแปลงบางตอนในหนงัสือให้เป็นบทภาพยนตร์ 

• ให้เล่าเร่ืองเหมือนเป็นบนัทึกประจ าวนัของตวัละครตวัใดตวัหน่ึง 

• แต่งกลอนสัน้ ๆ เก่ียวกับเร่ืองที่อ่าน หรือเขียนกลอนจากตวัละครตวัหน่ึงไปให้อีกตวัหน่ึง (กิจกรรมนีอ้าจจะเหมาะกบันิยาย
รักโรแมนติก) 

• เขียนแผนท่ีจากสถานท่ีในเร่ืองและให้ท าเส้นทางโดยอธิบายว่าเกิดอะไรขึน้ท่ีใด 

• เปรียบเทียบตวัละครในหนงัสือกบัตวัเองว่าเหมือนใครหรือแตกต่างกบัใคร 

• ท าบททดสอบย่อย ๆ ในชัน้เรียนว่า “ใครพดูอะไร” หรือเก่ียวกบัประเด็นอื่น ๆ ของเร่ืองก็ได้ 

• เขียนเก่ียวกบัหนึ่งวนัในจินตนาการกบัตวัละครตวัใดตวัหน่ึง 

• เขียนจดหมายหรืออีเมลถึงตวัละครตวัใดตวัหน่ึง  

• เขียนบทวิจารณ์ตวัละครอธิบายถึงจดุแข็ง จดุอ่อน นิสยั และพืน้ฐานของตวัละครนัน้ 

• วาดรูปภาพฉากใดฉากหนึ่งและเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัฉากนัน้ ไม่ควรให้นกัเรียนลอกแบบรูปภาพจากหนงัสือ 

• เขียนบทสรุปของเร่ือง โดยเขียนหนึ่งเหตุการณ์ในหนึ่งบรรทดั ตัดแต่ละบรรทัดออก อ่านให้นักเรียนฟังทีละบรรทดั และให้
นกัเรียนเรียงล าดบัให้ถกูต้อง 

• เขียนถึงส านกัพิมพ์หรือผู้แต่งถึงความเห็นทีม่ีเก่ียวกบัหนงัสือเล่มนี ้
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Day, R. and J. Bamford, 2002, Top Ten Principles for Teaching Extensive Reading, Reading in a Foreign 

Language, 14:2. http://nflrc.hawaii.edu/rfl/october2002/day/day.html 

Nation P. and R. Waring. Teaching Extensive Reading in Another Language. Routledge. 

Waring, R. The inescapable Case for Extensive Reading. 
http://www.robwaring.org/papers/waring_Nova_2011.pdf 

 

Websites: 
The Extensive Reading Foundation:     https://www.erfoundation.org 

ER-Central.com:        https://www.er-central.com 

MReader:      https://www.mreader.org 

http://nflrc.hawaii.edu/rfl/october2002/day/day.html
https://www.erfoundation.org/
https://www.erfoundation.org/
https://www.er-central.com/
https://www.er-central.com/
https://www.mreader.org/
https://www.mreader.org/
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The Japan ER Association:    https://jera-tadoku.jp/ 
The Extensive Reading Bibliography:   https://www.erfoundation.org/bib/ 
Reading in a Foreign Language Journal:   https://nflrc.hawaii.edu/rfl/ 

https://jera-tadoku.jp/
https://jera-tadoku.jp/
https://www.erfoundation.org/bib/
https://www.erfoundation.org/bib/
https://nflrc.hawaii.edu/rfl/
https://nflrc.hawaii.edu/rfl/
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การจัดระดับหนังสืออ่านนอกเวลาโดยมูลนิธกิารอ่านอย่างกว้างขวาง   
 

 

 ระดบัแรกเร่ิม ระดบัพืน้ฐาน ระดบักลาง ระดบักลางตอนปลาย ระดบัสงู  
 ระดบั

ตวัอกัษร 
ระดบั 

พืน้ฐาน 
ระดบั 

กลาง 
ระดบัสงู ระดบั 

พืน้ฐาน 
ระดบั 

กลาง 
ระดบัสงู ระดบั 

พืน้ฐาน 
ระดบั 

กลาง 
ระดบัสงู ระดบั 

พืน้ฐาน 
ระดบั 

กลาง 
ระดบัสงู ระดบั 

พืน้ฐาน 
ระดบั 

กลาง 
ระดบัสงู 

 
1-50 

51-
100 

101-
200 

201-300 
301-
400 

401-600 601-800 
801-
1000 

1001-
1250 

1251-
1500 

1501-
1800 

1801-
2100 

2101-
2400 

2401-
3000 

3001-
3600 

3601-
4500+ 

Cambridge University Press                 

Cambridge English Readers    เร่ิมต้นขัน้แรก 1  2   3  4  5 6  

Discovery Readers    เร่ิมต้นขัน้แรก 1  2 3 4   5     

Cambridge Storybooks 1 2  3 4            

 
Cengage Learning 

                

Foundations Reading Library  1, 2 3, 4 5, 6 7            

Footprint Reading Library       1 2  3 4 5 6 7, 8   

Page Turners Reading Library   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

 
Macmillan  

                

English Explorers  1, 2 3 4 5 6           

   Macmillan Children’s Readers  1 2 3   4    5, 6      

Macmillan Readers 
   เร่ิมต้นขัน้แรก เร่ิมต้นขัน้ถดัมา  พืน้ฐาน 

กลาง
ตอนต้น 

กลาง   
กลางตอน

ปลาย 
   

                 
Oxford University Press                 

Oxford Bookworms     เร่ิมต้นขัน้แรก 1  2 3  4 5   6   

Oxford Dominoes    เร่ิมต้นขัน้แรก 1  2 3         

Oxford Read and Discover 
 

เร่ิมต้นขัน้
ถดัมา  

1, 2 

พืน้ฐาน 1 พืน้ฐาน 2 พืน้ฐาน 3            

  
Penguin 

                

Penguin Readers   เร่ิมต้นแบบง่าย ๆ 1  2   3  4  5 6   

Penguin Active Reading   เร่ิมต้นแบบง่าย ๆ 1  2   3  4      

Penguin Young Readers  1 2 3 4            

ตารางรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัหนงัสืออ่านนอกเวลาของส านกัพิมพ์อ่ืน ๆ สามารถดไูด้ในเวบ็ไซต์มลูนิธิฯ (www.erfoundation.org) 


