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หัวข้อวิทยานิพนธ์  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครูบรรณารักษ์ 
   ห้องสมุดโรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี 
ชื่อผู้เขียน   จิราวรรณ  อารยัน 
อาจารย์ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์ ดร.กล้า  ทองขาว 
สาขาวิชา   การจัดการการศึกษา 
ปีการศึกษา   2556      
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ของครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานีจ าแนกตามข้อมูลพื้นฐานด้านวุฒิ
การศึกษา และขนาดสถานศึกษา  ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม คือ ครู
บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี จ านวน 127 คน ตัวอย่างการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ประกอบด้วย (1) ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษา ผู้อ านวยโรงเรียนมัธยมศึกษา ครูบรรณารักษ์
โรงเรียนประถมศึกษา และครูบรรณรักษ์โรงเรียนมัธยมศึกษา จ านวนรวม   8 คน เลือกแบบเจาะจง
จากโรงเรียนทั่วไป (2) ผู้อ านวยการโรงเรียนและครูบรรณารักษ์โรงเรียนประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาที่มีแบบปฏิบัติที่ดีในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (Good Practice) จ านวนรวม 4 คน 
ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงเช่นกัน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ค่าร้อยละ และ
การทดสอบไคสแควร์ ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลวิจัยพบดังนี้ 
1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี

จัดให้แก่นักเรียน 10 กิจกรรม คือ การเล่านิทาน การเล่าเร่ืองจากหนังสือ การแนะน าหนังสือ การ
สนทนาเกี่ยวกับหนังสือ การโต้วาทีการจัดนิทรรศการ การจัดท ารายการชื่อหนังสือที่น่าสนใจ การ
อ่านหนังสือให้ฟัง การแข่งขันเกี่ยวกับหนังสือ และการแสดงละครจากเร่ืองในหนังสือมีการปฏิบัติ
มากน้อยต่างกัน คือ ร้อยละ 22.80 ถึง ร้อยละ 89.80 โดยมีกิจกรรมที่ปฏิบัติมาก และรองลงมาคือ 
การเล่านิทาน การจัดนิทรรศการ และการแนะน าหนังสือ ตามล าดับ ส่วนผลการสัมภาษณ์ พบว่า 
โรงเรียนที่มีแบบปฏิบัติที่ดีมีนโยบายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครูบรรณารักษ์ 

  ฆ 
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สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมหลายรูปแบบ สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
และการปรับปรุงห้องสมุดให้ทันสมัย 

2. ผลการเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครูบรรณารักษ์ห้องสมุด
โรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานีตามวุฒิการศึกษาพบว่าครูที่ส าเร็จการศึกษาวุฒิบรรณารักษ์ กับครู
บรรณารักษ์ที่ส าเร็จการศึกษาสาขาอ่ืน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมแนะน าหนังสือ 
กิจกรรมการโต้วาทีเกี่ยวกับหนังสือ กิจกรรมการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมการจัดท ารายการ
หนังสือที่น่าสนใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 ส่วนกิจกรรมด้านการเล่า
นิทาน การเล่าเร่ืองจากหนังสือ การสนทนาเกี่ยวกับหนังสือ การอ่านหนังสือให้ฟัง การแข่งขัน
เกี่ยวกับหนังสือ และการแสดงละครจากเร่ืองในหนังสือ พบว่ามีการจัดกิจกรรมไม่แตกต่างกัน  ผล
การเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขตจังหวัด
ปทุมธานี ตามขนาดสถานศึกษา  พบว่า  ครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานีที่
ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน การโต้วาทีเกี่ยวกับ
หนังสือ การจัดท ารายการชื่อหนังสือที่น่าสนใจ และการแข่งขันเกี่ยวกับหนังสือ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 และมีการจัดกิจกรรมแสดงละครจากเร่ืองในหนังสือ แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนกิจกรรมด้านการเล่าเร่ืองจากหนังสือ การแนะน าหนังสือ 
สนทนาเกี่ยวกับหนังสือ การจัดนิทรรศการ และการอ่านหนังสือให้ฟัง พบว่ามีการจัดกิจกรรมไม่
แตกต่างกัน 

3. การศึกษาปัญหาพบว่า ครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานีส่วน
ใหญ่ เห็นว่าปัญหาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้านการโต้วาทีเกี่ยวกับหนังสือ มีปัญหา คือ ครู
บรรณารักษ์ขาดความรู้ และมีประสบการณ์น้อย ด้านการเล่านิทาน ครูบรรณารักษ์ไม่มีเวลาจัด
กิจกรรมการเล่านิทานเพราะต้องท าหน้าที่อื่นๆ มากกว่าการเป็นครูบรรณารักษ์ และด้านการแข่งขัน
เกี่ยวกับหนังสือ พบว่ามีปัญหาขาดแคลนสื่อในการจัดกิจกรรม และโรงเรียนไม่มีบุคลากรที่จบ
บรรณารักษ์โดยตรง 

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนใน
เขตจังหวัดปทุมธานีส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในด้าน
กิจกรรมการเล่านิทาน  เสนอแนะให้ครูบรรณารักษ์ควรฝึกฝนกิจกรรมการเล่านิทานอยู่เสมอๆ 
กิจกรรมการแข่งขันเกี่ยวกับหนังสือ  ควรเลือกหนังสือที่น่าสนใจของนักเรียน เช่น หนังสือที่
เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน หนังสือที่นักเรียนมีความสนใจ และเร่ืองราวข่าวสารในปัจจุบัน และ
กิจกรรมการเล่าเร่ืองจากหนังสือ  ควรส่งเสริมให้ครูบรรณารักษ์ได้ศึกษาและเรียนรู้ การจัดกิจกรรม
ห้องสมุดที่มีคุณภาพจากโรงเรียนอ่ืนและโรงเรียนควรจัดหาบุคลากรในต าแหน่งบรรณารักษ์ หรือ
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บุคลากรที่มีความรู้ทางด้านบรรณารักษ์ให้ครบทุกโรงเรียน สร้างความตระหนักให้ครูบรรณารักษ์ 
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเห็นความส าคัญในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม และใช้บริการห้องสมุด พัฒนา
ห้องสมุดให้มีอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ หนังสือที่มีความหลากหลายจะท าให้นักเรียนสนใจมากขึ้น เพิ่ม
ชั่วโมงให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าห้องสมุด มีงบประมาณเพียงพอต่อการพัฒนาการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน และจัดระบบห้องสมุดที่ทันสมัย 

 
ค าส าคัญ : การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การส่งเสริมการอ่านของครูบรรณารักษ์               
ห้องสมุดโรงเรียน 
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ABSTRACT 
 

The purposes of this research were to study and compare the reading promotion 
activities   Management of school librarians in Pathum Thani province classified by fundamental 
data of educational qualifications and school sizes, and study problems and suggestions of 
activities encouraging reading by school librarians in Pathum Thani province. 127 simple random 
school librarians in Pathum Thani province were sampled. 8 purposive samples for in-depth 
interview were specified among directors of elementary schools, directors of secondary schools, 
school librarians of elementary and secondary schools. 4 purposive sampling of elementary 
school directors, directors of secondary schools, school librarians of elementary and secondary 
schools who have good practice of activities encouraging reading were specified as samplers. 
Questionnaires and in-depth interview designed by the researcher were used to collect data. 
Percentage and chi-square test were used to analyze the collected data. The results were as 
following. 
 1. 10 reading promotion activities encouraging by school librarians in Pathum Thani 
province - storytelling, narration of books, introduction of book, chatting about books, debates, 
exhibitions, lists of interesting book titles, reading books aloud, competition about books and role 
playing about stories in books- were conducted differently between 22.80% and 89.80%. Stories 
telling, exhibitions and introduction of books were conducted most and the runner-up 
respectively. It was found from the interview that schools with good practice provided policies of 
activities encouraging reading by school librarians, supported wide variety of activities and 
budget for activities encouraging reading and updated the school libraries. 
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2. As the comparison of reading activities encouraging by school librarians in Pathum 
Thani province classified into fundamental data of educational qualifications, it was found that 
school librarians with librarian degrees and school librarians with other fields of degrees 
differently conducted activities encouraging reading of introduction of book, debates about books, 
exhibitions and lists of interesting book titles at level of significance of .01 
 3. It was found from the study that most of school librarians in Pathum Thani 
province considered activities encouraging reading of debates were problems as they lacked 
knowledge and experiences. As having more duties other than librarians, they had limited time to 
conduct activities of storytelling. Activities of competition about books faced the lack of media to 
conduct activities and no staff with librarian degrees. 
 For suggestions of developing activities encouraging reading, most of the school 
librarians in Pathum Thani province suggested conducting activities encouraging reading of 
storytelling that should be done more frequently. Competition about books that should be 
interesting for students as such books about current events, books of students’ interest and current 
news. For narration of books, the school librarians  should be supported to study and learn library 
activities from other qualified school libraries. Librarians or staff of librarians should be recruited 
for all schools. School librarians  and related staff should be aware the importance of activities 
encouraging reading and the activities should be conducted continuously so as to motivate 
students’ interest to participate in and go to the libraries. The libraries should be developed with 
variety of equipments, durable articles and books to interest students better, increase more hours 
for students to go to the libraries, sufficient budgets to develop activities encouraging reading and 
manage modern library systems. 
 
Key words : Reading Activities Management, Reading Activities Encouraging by School 
Librarians,   School Library 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1  ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันโลกของเราเปลี่ยนเป็นยุคข่าวสารไร้พรมแดน การอ่านถือว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่าง
มากการอ่านหนังสือเป็นประจ า  ท าให้การอ่านและการเขียนพัฒนาได้ดีขึ้น  และยังตามความทันสมัย
ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การที่อ่านหนังสือท าให้รู้ข่าวสารที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาและมี
แนวคิดใหม่ๆ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกล่าวถึง ความส าคัญของการอ่าน
ไว้ว่า 1) หนังสือเก็บได้นานกว่าสื่ออย่างอื่น ซึ่งมักมีมีอายุการใช้งานโดยจ ากัด 2) การอ่านหนังสือท าให้
ได้เนื้อหาสาระความรู้มากกว่าการศึกษาหาความรู้ด้วยวิธีอ่ืนๆ เช่น การฟัง 3) ผู้อ่านสามารถฝึกการคิด
และสร้างจินตนาการในขณะอ่าน 4) ผู้อ่านสามารถอ่านหนังสือได้โดยไม่จ ากัดเวลาสถานที่ 5) การอ่าน
ท าให้สมองพัฒนาและเกิดสมาธินานกว่าสื่ออ่ืน  เพราะขณะอ่านพินิจวิเคราะห์ข้อความ 6) หนังสือมี
หลากหลายรูปแบบและราคาก็ถูกกว่าสื่ออ่ืน 7) ผู้อ่านเป็นผู้ก าหนดการอ่านได้ด้วยตนเอง 8) ผู้อ่านเกิด
ความคิดเห็นได้ด้วยตนเอง วิเคราะห์เนื้อหาได้ด้วยตนเอง หนังสือบางเล่มสามารถน าไปปฏิบัติได้ด้วย  
(จินตนา ใบกาซูยี, 2534, น. 58) 
 ในปัจจุบัน คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่มีนิสัยรักการอ่าน และไม่รู้จักการอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง 
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้การพัฒนาประเทศล่าช้า ทั้งนี้เพราะมีปัจจัยหลายๆ ด้าน เช่น หนังสือแพง ไม่มี
หนังสืออ่าน ไม่เห็นประโยชน์จากการอ่านสภาพแวดล้อมไม่เอ้ือต่อการอ่าน ดังนั้นห้องสมุดกับ
การศึกษามีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ได้ ห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งส าคัญที่จะช่วยพัฒนาเยาวชน
ในทุกด้าน ช่วยวางรากฐานให้นักเรียนเป็นผู้รักการเรียนรู้ และสนใจเรียนรู้จนตลอดชีวิตเพื่อสร้าง
พลเมืองที่มีคุณภาพ จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร คณะครูและบรรณารักษ์ที่จะต้องร่วมมือกันส่งเสริม
ห้องสมุดให้เป็นศูนย์การเรียนที่สมบูรณ์แบบมีเอกสารสิ่งพิมพ์และสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตรง
กับความต้องการ และมีบริการที่ดีเพื่อให้โอกาสแก่นักเรียนได้เลือกศึกษาค้นคว้าตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ และมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียน  
 ห้องสมุดโรงเรียนเป็นศูนย์การอ่านหนังสือ  เพื่อใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้า  เพื่อขจัด
ปัญหาข้องใจ  เพื่อทราบข่าวสารและเพื่อชื่นชมสนุกสนานกับเร่ืองในหนังสือ  ห้องสมุดโรงเรียนจึง
ควรเป็นสถานที่ดึงดูดผู้ใช้ โดยการตกแต่งภายในให้สวยงาม  มีแสงสว่างพอควร  อากาศถ่ายเทสะดวก  
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มีที่อ่านหนังสืออย่างเพียงพอ  มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรต่างๆ มีบรรณารักษศาสตร์  เพื่อ
ช่วยนักเรียนในการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ 

แหล่งความรู้แหล่งหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อบริการการอ่านให้แก่นักเรียนคือ  ห้องสมุดโรงเรียน
เพราะห้องสมุดโรงเรียนเป็นห้องปฏิบัติการในการเรียนที่มีทรัพยากรทั้งในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์และ
โสตทัศนวัสดุ  ที่จัดหาไว้ประกอบหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้กว้างขวาง
ลึกซึ้ง  และเหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล (สุทธิลักษณ์ อ าพันวงศ์, 2546, น.1)  โดยมีครู
บรรณารักษ์เป็นผู้ด าเนินงานตามหลักวิชาบรรณรักษศาสตร์  ตลอดจนเป็นผู้ดูมีหน้าที่ดูแล รับผิดชอบ
ด้านการจัดหา รักษา จัดระบบและน าวัสดุต่างๆ มาให้บริการด้วย (จารุวรรณ  สินธุโสภณ, 2542, น.37) 
ในการด าเนินงานห้องสมุดโรงเรียนนั้น  นอกจากครูบรรณารักษ์จะท างานเทคนิคและจัดบริการการ
อ่านให้แก่นักเรียนและยังต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่เด็กนักเรียนเพื่อเป็นแรงจูงใจให้
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและเข้ามาใช้บริการห้องสมุดมากยิ่งขึ้น   เพราะการอ่านเป็นรากฐานส าคัญ
ของการศึกษา  เพราะท าให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางยิ่งขึ้น  เพราะการที่
เด็กจะสนใจการอ่านมากน้อยเพียงใดขึ้นกับค าแนะน าและการจูงใจของครูเป็นส าคัญ  

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 24 ข้อ 3 ได้บัญญัติไว้ว่า การจัด
กระบวนการเรียนรู้ต้องให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติ ให้ท าได้คิด คิดเป็น รักการ
อ่าน และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  
 ความส าคัญของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วย
ตนเองและมีนิสัยรักการอ่านของเด็กนักเรียน กิจกรรมสร้างเสริมการอ่านที่จัดในห้องสมุดโรงเรียน  
สามารถจัดได้หลายรูปแบบ  เช่น นิทรรศการ  เล่านิทาน การแนะน าหนังสือ การแข่งขันตอบปัญหา  
การโต้วาทีเกี่ยวกับหนังสือ  เป็นต้น  เป็นหน้าที่ของครูบรรณารักษ์ที่จะต้องพิจารณาด าเนินงานให้
เหมาะสม  และต้องค านึงถึงในการเสนอกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับวัย ภาวการณ์เรียนรู้  
ประสบการณ์ ตลอดจนความต้องการของนักเรียน และเพื่อให้กิจกรรมต่างๆ ประสบความส าเร็จและ
ได้ผลดียิ่งขึ้น ครูบรรณารักษ์ควรลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง  ปรับปรุงบริการและกิจกรรมของ
ห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ซึ่งได้สอดคล้องกับ ประเทิน มหาขันธ์(2530 หน้า 9) ที่กล่าวว่า ครู
ควรส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านหนังสือนอกเหนือจากบทเรียนเพื่อให้เด็กมีประสบการณ์ในการอ่าน
กว้างขวางพอที่ให้เด็กเกิดนิสัยรักหนังสือ และรักการอ่านได้ 
 ดังนั้นครูบรรณารักษ์จึงควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างสม่ าเสมอ ค านึงถึงความ
พร้อมในการอ่านของนักเรียน  การใช้วิธีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน  ควรจัดเป็นแบบแผนที่แน่นอนตามความมุ่งหมาย 
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เนื่องจากกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป็นการให้เด็กนักเรียนเกิดความอยากรู้ อยากอ่าน
หนังสือ ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียน รู้จักวิธีอ่าน วิธีเลือกใช้หนังสือ อีกทั้งกิจกรรมห้องสมุดเพื่อ
ดึงดูดให้นักเรียนสนใจในการอ่านเห็นความส าคัญ ความจ าเป็น และเพลิดเพลินในการอ่าน  ตลอดจน
พัฒนาการอ่านของตนให้มีความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน และยังช่วยให้ผู้ใช้สนใจเข้ามาใช้
ห้องสมุดมากขึ้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่า ครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขตจังหวัด
ปทุมธานี มีวิธีการด าเนินงานอย่างไร  และปัญหาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างไรบ้าง เพื่อ
เป็นข้อพิจารณาปรับปรุงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน
ในเขตจังหวัดปทุมธานีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครูบรรณารักษ์ห้องสมุด โรงเรียนในเขต
จังหวัดปทุมธานี  
 2. เพื ่อศึกษาเปรียบเทียบ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครูบรรณารักษ์  ห้องสมุด
โรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี แยกตามข้อมูลพื้นฐานด้านวุฒิของครูบรรณารักษ์และขนาด
สถานศึกษา 
 3. เพื่อศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครูบรรณารักษ์
ห้องสมุดโรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี  

 
1.3  สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ครูบรรณารักษ์ที่มีวุฒิการศึกษาทางบรรณารักษ์กับวุฒิการศึกษาสาขาอ่ืนมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านต่างกัน 
 2. ครูบรรณารักษ์ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดต่างกันมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ต่างกัน 
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1.4.  กรอบแนวคิดในการวิจัย      
  

ตัวแปรต้น                                                                        ตัวแปรตาม 

 
  
 
        
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน                        
ของครูบรรณารักษ์ 

 
1. การเล่านิทาน 

       2. การเล่าเร่ืองจากหนังสือ 
       3. การแนะน าหนังสือ 

4. การสนทนาเกี่ยวกับหนังสือ 
5. การโต้วาทีเกี่ยวกับหนังสือ 
6. การจัดนิทรรศการ 
7. การจัดท ารายชื่อหนังสือที่ 

     น่าสนใจ 
8. การอ่านหนังสือให้ฟัง 
9. เกมแข่งขันเกี่ยวกับหนังสือ 

     10. การแสดงละครจากเร่ืองใน     
     หนังสือ 

 
 

 

          ข้อมูลพื้นฐาน 
 

1. วุฒิการศึกษาครูบรรณารักษ์ 
             1.1 วุฒิทางบรรณารักษ์ 
             1.2 วุฒิการศึกษาอ่ืน 
2. ขนาดสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงาน           
            2.1 ขนาดเล็ก  
            2.2 ขนาดกลาง      
            2.3 ขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ 
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1.5  ขอบเขตและข้อจ ากัดของการวิจัย 
 1.5.1.  เนื้อหาการวิจัยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครูบรรณารักษ์จะมีองค์ประกอบของ
กิจกรรม  10   ประการ   คือ 

1) การเล่านิทาน 
    2) การเล่าเร่ืองจากหนังสือ 
         3) การแนะน าหนังสือ 
 4) การสนทนาเกี่ยวกับหนังสือ 
 5) การโต้วาทีเกี่ยวกับหนังสือ 
 6) การจัดนิทรรศการ 
 7) การจัดท ารายชื่อหนังสือที่น่าสนใจ 
 8) การอ่านหนังสือให้ฟัง 
 9 เกมแข่งขันเกี่ยวกับหนังสือ 
 10) การแสดงละครจากเร่ืองในหนังสือ 
 1.5.2 ประชากร คือ ครูบรรณารักษ์ และผู้อ านวยการโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จาก 190 โรงเรียน 
 1.5.3 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นช่วงภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553 (ตุลาคม 
2553 – มีนาคม 2554) 
 

1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. สารสนเทศจากการวิจัยคร้ังนี้โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน

เขตจังหวัดปทุมธานี จะได้น าแนวทางจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแก่
ผู้เรียน 

2. ได้แนวทางส่งเสริมพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนสังกัดส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตจังหวัดปทุมธานี 

3. ได้ทราบปัญหา และข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแก่ครูบรรณารักษ์
ห้องสมุดโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตจังหวัดปทุมธานี 
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1.7  นิยามศัพท ์
ครูบรรณารักษ์ หมายถึง ครูได้รับมอบหมายจากผู้บริหารโรงเรียนให้ท าหน้าที่เป็นครู

บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี 
 ข้อมูลพื้นฐานด้านวุฒิ ของครูบรรณารักษ์ หมายถึง วุฒิการศึกษาทางบรรณารักษ์ และ
วุฒิทางการศึกษาอ่ืน  
 1) วุฒิทางบรรณารักษ์ หมายถึง คุณวุฒิทางการศึกษาในสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาของครู
บรรณารักษ์ ได้แก่ สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ หรือสาขาวิชาเกี่ยวกับบรรณารักษ์
ห้องสมุด 
 2) วุฒิทางการศึกษาอ่ืน หมายถึง คุณวุฒิทางการศึกษาของครูบรรณารักษ์ที่ไม่ตรง หรือ   
ไม่เกี่ยวกับสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ หรือสาขาวิชาเกี่ยวกับบรรณารักษ์ห้องสมุด 
 ขนาดสถานศึกษา  หมายถึง โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนแตกต่างกัน โดยถือหลักการ
จัดแบ่งขนาดโรงเรียนตามการก าหนดขนาดโรงเรียนของสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 1) โรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนตั้งแต่ 1 – 300 คน 
 2) โรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต่ 301 – 1,500 คน 
 3) โรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ มีนักเรียนตั้งแต่ 1,501 คนขึ้นไป 
 โรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี  หมายถึง โรงเรียนที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที ่ตั ้ง อยู ่ในจ ังหว ัดปท ุมธาน ี ระด ับประถมศ ึกษา  และม ัธยมศ ึกษา                 
ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนทั่วไป และโรงเรียนที่มีแบบปฏิบัติที่ดี  
 โรงเรียนทั่วไป หมายถึง โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาที่สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ตั้งอยู ่ในจังหวัดปทุมธานี ที่ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านที่ยังไม่เคยได้รับรางวัลด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน   
 โรงเรียนที่มีแบบปฏิบัติที ่ดี หมายถึงโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาที่สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานี ที่ด าเนินการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านที่ยังเคยได้รับรางวัลด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
 การจ ัดก ิจกรรมส่ง เสร ิมการอ ่านของคร ูบรรณาร ักษ ์  หมายถ ึง  ก ิจกรรมที ่ค รู
บรรณารักษ์ จัดขึ้นเป็นคร้ังคราวเพื่อการชักจูง และแนะน าแนวทางให้นักเรียนได้อ่านหนังสือ  
 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครูบรรณารักษ์  หมายถึง การกระท าของครูบรรณารักษ์
ที่ส่งเสริมการอ่านของนักเรียนได้แก่ 1) การเล่านิทาน 2) การเล่าเร่ืองจากหนังสือ 3) การแนะน า
หนังสือ 4) การสนทนาเกี่ยวกับหนังสือ 5) การโต้วาทีเกี่ยวกับหนังสือ 6) การจัดนิทรรศการ              
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7) การจัดท ารายชื่อหนังสือที่น่าสนใจ 8) การอ่านหนังสือให้ฟัง 9) เกมแข่งขันเกี่ยวกับหนังสือ 10) การ
แสดงละครจากเร่ืองในหนังสือ 
 การเล่านิทาน หมายถึง การเล่านิทานเป็นวิธีหนึ่งในการปลูกฝังให้เด็กเกิดความรักสนใจใน
การอ่าน  เช่น กิจกรรมการเล่าโดยใช้ภาพวาดประกอบ  เล่าโดยใช้หุ่น  เล่าด้วยการแสดงละคร  เล่าโดย
ร้องเพลงประกอบ เป็นต้น 
 การเล่าเร่ืองจากหนังสือ หมายถึง  กิจกรรมที่มีความเหมาะสม ส าหรับเด็กโต ระดับ
มัธยมศึกษา เร่ืองในหนังสือที่ควรเล่าอาจเป็นสารคดี  บันเทิง  หนังสือวารสาร  หนังสือพิมพ์  หรือเร่ืองใน
หนังสืออ่านเสริมหลักสูตร 
 การแนะน าหนังสือ หมายถึง การแนะน าหนังสือเป็นวิธีการชักชวนหรือเร้าใจให้ผู้ฟังสนใจ
ในการอ่านวิธีหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการเล่าเร่ืองจากหนังสือเล็กน้อย โดยผู้แนะน าไม่ต้องเล่าเร่ือง ให้
ละเอียดนัก เพียงบอกเร่ืองย่อๆ พอสังเขป เน้นการวิเคราะห์ข้อดี ข้อบกพร่อง และประโยชน์ที่ผู้ฟังจะ
ได้รับ 
 การสนทนาเกี่ยวกับหนังสือ  หมายถึง  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เกิดขึ้นจากพื้นฐาน
พฤติกรรมของคนเราที่ชอบสนทนากันถึงเร่ืองต่างๆ เช่น เล่าถึงภาพยนตร์ที่ตนดูแล้วชอบ หรือหนังสือที่
อ่านแล้วจับใจ  เป็นต้น เป็นการกระตุ้น ให้เกิดความอยากอ่าน 
 การโต้วาทีเกี่ยวกับหนังสือ หมายถึง กิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้อย่างหนึ่งมีวัตถุประสงค์จะ
ให้ผู้ฟังได้รับข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือทั้งด้านดีและไม่ดี ได้ฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนั้น หรือใน
เร่ืองนั้นๆ จากบุคคลหลายคนทุกแง่มุม ช่วยให้ผู้ฟังรู้จักอ่านโดยไตร่ตรอง  รู้จักมองหนังสือหลายด้าน เช่น 
การโต้วาทีเร่ืองหนังสือการ์ตูนมีประโยชน์หรือไม่ หัวข้อต้องดึงดูดและมีความน่าสนใจในแง่บวกและแง่
ลบ 
 การจัดนิทรรศการ หมายถึง นิทรรศการมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสนอเร่ืองราวที่น่าสนใจให้
นักเรียนได้รู้ได้เห็นเกิดความใฝ่รู้ในเร่ืองที่น่าสนใจต่างๆ และสามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจาก
วัสดุต่างๆ ในห้องสมุด เป็นการเชิญชวนให้นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดมากยิ่งขึ้น เช่นการจัดนิทรรศการวัน
ส าคัญต่างๆ  หนังสือใหม่ในห้องสมุด เป็นต้น 
 การจัดท ารายชื่อหนังสือที่น่าสนใจ หมายถึง จัดท ารายชื่อหนังสือที่น่าสนใจ เป็นการจัดท า
รายชื่อหนังสือที่ได้รับมาใหม่และรายชื่อหนังสือที่น่าสนใจแจกแก่ผู้ใช้ห้องสมุด การจัดท าควรเลือก
หนังสือที่เหมาะสมแก่วัยของผู้อ่าน  ควรอ่านหนังสือทุกเล่มเพื่อแน่ใจในคุณภาพ ประโยชน์ และ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้อ่าน 
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 การอ่านหนังสือให้ฟัง หมายถึง กิจกรรมที่จะจูงใจให้ผู้ฟังเกิดความรักหนังสืออยากติดตาม
เร่ืองที่ได้ฟังต่อไปด้วยตนเอง เช่นครูบรรณารักษ์อ่านให้ฟัง โดยใช้บทความจากหนังสือพิมพ์หรือ
วารสาร ข่าว หนังสือนิทาน หนังวิชาการ หรือนักเรียนประกวดการอ่านหนังสือให้ฟัง, การอ่านใน
รายการเสียงตามสาย เป็นต้น 
 เกมแข่งขันเกี่ยวกับหนังสือ หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้เด็กสนใจในการอ่านการ
ค้นคว้า และสนใจเข้าใช้ห้องสมุดของโรงเรียน เช่นกิจกรรมทายปัญหาเกี่ยวกับหนังสือ กิจกรรมหา
ความหมายของค าศัพท์จากพจนานุกรม กิจกรรมจัดประกวดค าขวัญเกี่ยวกับห้องสมุด เป็นต้น 
 การแสดงละครจากเร่ืองในหนังสือ  หมายถึง  การส่งเสริมการอ่านโดยการผ่านทางการ
แสดงละครนั้นสามารถท าได้ และถ้าท าได้จะมีสัมฤทธิ์ผลที่น่าพอใจ ในแง่ของการอ่านบทละครจะท า
ให้เกิดจินตนาการและมีสมาธิเพื่อให้เข้าใจบทบาทของตัวละครต่างๆ เช่น แสดงละครเร่ืองราวทาง
ประวัติศาสตร์  หนังสือนิทาน เป็นต้น 
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บทที ่2 
แนวคิด  ทฤษฎ ี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยคร้ังนี้  ผู๎อํานได๎ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง  และได๎น าเสนอตาม

หัวข๎อตํอไปนี้ 
2.1  แนวคิดและหลักการจัดการศึกษา 
2.2  แนวคิดและหลักการพัฒนาการอําน 
2.3  การจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน 

 2.3.1  ความหมายและลักษณะของการสํงเสริมการอําน 
   2.3.2  ความหมายและลักษณะของการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน  

 2.3.3  ประเภทการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน 
 2.3.4  วิธีการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน 

2.4  บทบาทของผู๎บริหารและครูบรรณารักษ์ในการสํงเสริมการอําน 
2.5  งานวิจยัที่เกี่ยวข๎อง 
 

2.1  แนวคิดและหลักการจัดการศึกษา 
 แนวคิดทางการศึกษา “ เป็นเร่ืองของการกลั่นกรอง ” นึกคิดหาเหตุผลอยํางรอบคอบใน
การจะจัดวางรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อมุํงพัฒนาประชากรของชาติเป็นอุดมการณ์ ข๎อมูลส าคัญ 
ที่นักวางแผนการศึกษาใช๎ประกอบการตัดสินใจเลือกรูปแบบหรือทิศทางการจัดการศึกษา คือ
ระบบการจัดการศึกษาของเพื่อนบ๎าน หรือชนชาติที่มีวัฒนธรรม ภาวะแวดล๎อมที่ตนนิยมมีหลายสิ่ง
หลายอยํางที่คล๎ายคลึงกับชาติหรือชุมชนของตน แตํประสบความส าเร็จด๎านการศึกษาและการ
พัฒนาสังคมมากกวํา การพัฒนาการศึกษาโดยทั่วจึงเร่ิมต๎นเอาอยํางหรือเลียนแบบโดยความเป็น
จริงแล๎ว ปรมาจารย์ทางการศึกษาของโลกมีอยูํไมํกี่ทําน ไมํใชํของแปลกเลยที่ทํานจะมีทายาททาง
การศึกษากระจัดกระจายอยูํแทบทุกมุมโลก  ฟิลิปปินส์  สิงค์โปร  มาเลเชีย  พมํา  อินเดีย  ศรีลังกา  
และไทย จะจัดการศึกษาในลักษณะที่คล๎ายคลึงกันเป็นสํวนใหญํ เพราะชาติเหลํานี้มีประเทศ      
ทางตะวันตกเป็น “ต๎นแบบ” หรือแมํ ด๎านความคิดทางการศึกษา ถึงจะอยูํคนละคนละรัฐอิสระ          
นักการศึกษาของชาติดังกลําวก็เปรียบเหมือนลูกแมํเดียวกัน 
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คนสํวนมากคิดกันวํา “การศึกษาเป็นกิจการที่จัดได๎โดยงําย ใครๆ ก็ร๎ูใครๆ ก็ท าได๎   
การจัดการศึกษาไมํมีอะไรยุํงยาก ผู๎จัดเพียงแตํจ๎างครูมาสอนนักเรียนตามตารางสอน ตามหลักสูตร 
และใช๎แบบเรียนตามก าหนด ครูก็สอนไป ไมํต๎องเตรียมอะไรมาก เมื่อสอนไปนานๆ ก็มีความ
ช านาญไปเอง สํวนนักเรียนไมํมีปัญหา เพราะยังเด็กถึงอยํางไรก็ยํอมเกรงกลัวและเคารพเชื่ อฟังครู
และผู๎ใหญํอยูํแล๎ว ในด๎านบิดามารดาหรือผู๎ปกครองก็คงเป็นหํวงแตํเพียงให๎บุตรหลานร๎ูหนังสือ  มี
ความประพฤติเรียบร๎อย  สอบไลํได๎ทุกปี  โรงเรียนอยําเปลี่ยนแปลงแบบเรียนบํอยและอยําขึ้นคํา
เลําเรียนก็แล๎วกัน  เพราะจะท าให๎สิ้นเปลืองคําใช๎จําย  ทุกคนก็ชอบ การบริหารการศึกษา การเรียน
การสอนจะราบร่ืนเรียบร๎อย”  ถ๎าเราคิดกันเพียงวํา  การศึกษาเป็นกิจการงํายๆ อยํางหนึ่ง และมี
โอกาสร่ ารวยได๎ไมํยากนัก ก็คงหันไปจัดการศึกษาในรูปแบบพานิชยกิจ  มีการส ารวจความ
ต๎องการของตลาด  การโฆษณาเพื่อสร๎างความนิยมและใช๎เลํห์เลี่ยมการค๎าเข๎ าชํวย  ให๎ความ
สะดวกสบายแกํลูกค๎าคือผู๎เรียนให๎มากที่สุด  ผลสัมฤทธิ์ของงานดูจากบัญชีดุลประจ าปีแล๎วเราก็
หวนกลับไปตอบค าถามเดิมอีกวํา  นั่นคือ “ แบบ ” ที่พึ่งประสงค์หรือไมํ  

 การจัดการศึกษา เป็นกระบวนการที่มีองค์ประกอบหลายประการ เพื่อน าไปสูํเป้าหมาย
ที่พึงปรารถนาในการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ การจัดการศึกษาจึงเป็นความจ าเป็นที่ทุกประเทศต๎อง
ด าเนินการ เพื่อยกระดับคุณภาพประชากรและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการแขํงขัน
ระหวํางประเทศ การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการอยํางเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายชัดเจน คือการ
พัฒนาคุณภาพมนุษย์ทุกด๎าน ไมํวําจะเป็นด๎านรํางกาย จิตใจ สติปัญญา คุณธรรม คํานิยม ความคิด 
การประพฤติปฏิบัติฯลฯโดยคาดหวังวําคนที่มีคุณภาพนี้จะท าให๎สังคมมีความมั่นคงสงบสุข 
เจริญก๎าวหน๎าทันโลก แขํงขันกับสังคมอ่ืนในเวทีระหวํางประเทศได๎  คนในสังคมมีความสุขมี
ความสามารถประกอบอาชีพการงานอยํางมีประสิทธิภาพ และอยูํรํวมกันได๎อยํางสมานฉันท์ การ
จัดการศึกษามีหลายรูปแบบ ไมํวําจะเป็นการจัดการศึกษาในสถานศึกษา นอกสถานศึกษา ตาม
อัธยาศัย ยํอมขึ้นกับความเหมาะสมส าหรับกลุํมเป้าหมายแตํละกลุํมที่แตกตํางกันไป 

การศึกษาในระบบ  (Formal Education) เป็นการศึกษาที่ก าหนดจุดมุํงหมาย วิธี
การศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จ
การศึกษาที่แนํนอน การศึกษาในระบบเชํนนี้ หมายถึงการศึกษาที่จัดรูปแบบไว๎แนํนอนเป็นเกณฑ์
มาตรฐานเดียวกัน สํวนใหญํจัดในโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาที่มีชื่อ
เรียกอยํางอื่น ซึ่งเรารู๎จักคุ๎นเคยกันดีอยูํแล๎ว การศึกษาในระบบอาจจัดในชั้นเรียนหรือเป็นการศึกษา
ทางไกลก็ได๎  
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การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education) เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุํนและ
หลากหลายรูปแบบ ไมํมีข๎อจ ากัดเร่ืองอายุและสถานที่ โดยมุํงหมายให๎เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนา    
คุณภาพมนุษย์ มีการก าหนดจุดมุํงหมาย หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อ การวัดผลและ
ประเมินผล  ที่สอดคล๎องกับสภาพปัญหาและความต๎องการของกลุํมเป้าหมาย ซึ่งอาจแบํงได๎ 3 
ประเภทใหญํๆ คือ ประเภทความร๎ูพื้นฐานสายสามัญประเภทความร๎ูและทักษะอาชีพ และประเภท
ข๎อมูลความร๎ูทั่วไป  และเป็นแนวทางหนึ่งในการจัดการศึกษาซึ่งเปิดโอกาสให๎กับผู๎ที่ไมํได๎เข๎ารับ
การ ศึกษาในระบบโรงเรียนตามปกติ ได๎มีโอกาสศึกษาหาความร๎ู พัฒนาตนเอง  ให๎สามารถด ารง
ตนอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะอํอนตัวให๎ผู๎เรียนมีความสะดวก
เลือกเรียนได๎หลาย วิธีจึงกํอให๎เกิดประโยชน์ตํอตัวผู๎เรียนและสังคมเป็นอยํางยิ่ง  การศึกษานอก
โรงเรียนมีความหมายครอบคลุมถึงมวลประสบการณ์การเรียนร๎ูทุกชนิด  ที่บุคคลได๎รับจากการ
เรียนร๎ู ไมํวําจะเป็นการเรียนร๎ูตามธรรมชาติการเรียนร๎ูจากสังคม  และการเรียนร๎ูที่ได๎รับจาก
โปรแกรมการศึกษาที่จัดขึ้นนอกเหนือไปจากการศึกษา ในโรงเรียนตามปกติ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น
เพื่อเปิดโอกาสให๎บุคคลที่มิได๎อยูํในระบบโรงเรียน  ปกติ ได๎มีโอกาสแสวงหาความร๎ู ทักษะ 
ทัศนคต ิเพื่อมุํงแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ฝึกฝนอาชีพ หรือการพัฒนาความร๎ูเฉพาะเร่ืองตามที่ตน
สนใจ (อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 2552) เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุํนในการก าหนดจุดมุํงหมาย 
รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญ
ของการส าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต๎องมีความเหมาะสมสอดคล๎องกับสภาพปัญหา
และความต๎องการของบุคคลแตํละกลุํมตัวอยํางของการศึกษานอกระบบ ได๎แกํ การศึกษานอก
โรงเรียน การฝึกอบรมหลักสูตรตํางๆ เป็นต๎น 

การศึกษาตามอัธยาศัย  (Informal Education) เป็นการศึกษาที่เกิดขึ้นตามวิถีชีวิต เป็น
การเรียนรู๎จากประสบการณ์ การท างาน หรือเรียนรู๎จากบุคคล ครอบครัว สภาพแวดล๎อม สื่อ ผู๎เรียน
เรียนร๎ูได๎ทั้งตั้งใจและไมํตั้งใจ เป็นการจัดการศึกษาที่ไมํมีหลักสูตรชัดเจน ไมํมีระบบและรูปแบบ
ของการจัดการศึกษาแนํนอนจนถึงไมํมีเลย หากแตํกิจกรรมดังกลําวกํอให๎เกิดการเรียนร๎ู ผู๎เรียนมี
ความรู๎ มีทักษะ มีเจตคติ เชํนเดียวกับการศึกษาอ่ืนๆ “การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นกระบวนการของ
การศึกษา ตลอดชีวิต คือ ไมํต๎องอาศัยระบบใดๆ ทั้งสิ้น เป็นการศึกษาที่สร๎าง เสริมบุคลิกภาพ 
ทัศนคติ คํานิยม และความร๎ูตํางๆ จากประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาประเภทนี้เป็นการ
เรียนร๎ูด๎วยตนเองจากสิ่ง ที่อยูํรอบตัว จากสมาชิกครอบครัว จากเพื่อน จากการท างาน ตลอดจน 
กระทั่งจากสื่อมวลชน เชํน หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ ฯลฯ การศึกษาตามอัธยาศัยจึงมี
ขอบเขตกว๎างขวางกวําการศึกษาทั้งใน และนอกระบบโรงเรียน” (วิจิตร ศรีสอ๎าน, 2538) 
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  การศึกษาตามอัธยาศัยเป็นกระบวนการสํงเสริม ให๎คนในชุมชนสามารถใช๎ประโยชน์
จากกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน เพื่อ พัฒนาความร๎ูความคิดของตนได๎อยํางกว๎างขวาง และชํวย
สํงเสริมการ เรียนร๎ูของประชาชนให๎เกิดการพัฒนากระบวนการเรียนร๎ูด๎วยตนเอง ตัวอยํางแหลํงที่
กํอให๎เกิดการเรียนร๎ูจากกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน เชํน สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ 
ประเพณีประจ าท๎องถิ่น ประจ าชาติ ครอบครัว ศูนย์บริการการศึกษา (เชํน ห๎องสมุด ศูนย์การเรียน 
สถาน-ศึกษา) สถานที่สาธารณะ (เชํน หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ สวน สาธารณะ ศูนย์การค๎า) 
ซึ่งล๎วนเป็นแหลํงกระตุ๎นให๎เกิดการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง  

 
2.2  แนวคิดและหลักการพัฒนาการอ่าน 
 การอํานมีความส าคัญตํอชีวิตในการพัฒนาบุคคล ชํวยให๎เกิดการเรียนร๎ูตลอดชีวิต และ
ชํวยสนองความอยากร๎ูอยากเห็นอันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ได๎ทุกเร่ืองในโลกทุกวันนี้เป็นยุคโลกา
ภิวัตน์ โลกที่มีการสื่อสารติดตํอกันได๎ทั่วโลก เป็นโลกของข๎อมูลขําวสาร มนุษย์ที่อาศัยอยูํกันคน
ละประเทศ อยูํหํางไกลกันคนละซีกโลก ถึงแม๎วําจะแตกตํางกันทั้งภาษา และเชื้อชาติ แตํข๎อมูลการ
สื่อสารจะสามารถสํงถึงกันได๎อยํางรวดเร็ว โดยผํานสื่อตํางๆ ไมํวําจะเป็นหนังสือ หนังสือพิมพ์  
วารสาร  และโดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยีใหมํๆ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์  การอํานจึงเป็นเคร่ืองมือของ
นักเรียน ที่ใช๎ในการเรียนร๎ูวิทยาการตํางๆ (ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์,2542 น.1-2) เป็นรากฐานส าคัญ
ของการศึกษา เพราะท าให๎นักเรียนได๎เรียนร๎ูสิ่งตําง ๆ ได๎อยํางรวดเร็วและกว๎างขวางยิ่ งขึ้น เพราะ
การเรียนวิชาตํางๆไมํวําจะเป็นในห๎องเรียนหรือนอกห๎องเรียน ล๎วนแตํใช๎การอํานเป็นสื่อในการ
เรียนรู๎ทั้งนั้น กิจกรรมในสถานศึกษา 80 – 90 % จะต๎องอาศัยการอําน ผู๎เรียนจะต๎องมีความสามารถ
ในการอําน จึงจะสามารถรํวมกิจกรรมการเรียนการสอนได๎อยํางดี  ท าให๎ผู๎ เ รียนมีความคิด
กว๎างขวางขึ้น   

นอกจากการอํานจะมีความส าคัญในการพัฒนาคนแล๎ว ยังเป็นสํวนส าคัญในการพัฒนา
สังคมอีกด๎วย ประเทศที่เจริญแล๎ว ประชาชนจะรักการอํานมาก ห๎องสมุดในประเทศนั้นๆ ก็จะมี
จ านวนมากเชํนกัน ผู๎ที่เป็นนักปราชญ์ หรือผู๎มีชื่อเสียงเกือบทั้งหมดจะเป็นนักอําน การอํานเป็น
ประโยชน์ของผู๎คนและโลกยุคปัจจุบันเป็นอยํางมาก เพราะโลกปัจจุบันดูเหมือนจะแคบและเล็กลง
เพราะด๎านวัตถุ วิทยาการ ความนึกคิด ตลอดจนความสัมพันธ์ระหวํางประเทศจะเกิดขึ้น และ
เปลี่ยนไปอยํางรวดเร็ว จึงจ าเป็นต๎องอาศัย “การอําน”  
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2.2.1  ความหมายของการอําน 
ปัจจุบันได๎มีการศึกษาเกี่ยวกับการอํานอยํางกว๎างขวางมากและมีการกลําวถึง

ความหมายของการอํานในลักษณะตํางๆ ดังตํอไปนี้ 
บันลือ  พฤกษะวัน (2532, น.2) ได๎ให๎ความหมายของการอํานไว๎ดังนี้ 
1. การอํานเป็นการแปลสัญลักษณ์ออกมาเป็นค าพูดโดยการผสมเสียง เพื่อใช๎ในการ

ออกเสียงให๎ตรงกับค าพูด การอํานแบบนี้มุํงให๎สะกดตัวผสมค าอํานเป็นค าๆ ไมํสามารถใช๎สื่อโดย
การฟังได๎ทันที เป็นการอํานเพื่อการอํานออกเสียง มุํงให๎อํานหนังสือให๎แตกฉานเทํานั้น 

2. การอํานเป็นการใช๎ความสามารถในการผสมผสานตัวอักษร ออกเสียงเป็นค าหรือ
เป็นประโยคท าให๎เข๎าใจความหมายในการสื่อความโดยการอําน หรือฟังผู๎อ่ืนอํานแล๎วร๎ูเร่ืองเรา
เรียกวําการอํานได๎ ซึ่งมุํงให๎อํานแล๎วรู๎เร่ืองของสิ่งที่อําน 

3. การอํานเป็นการสื่อความหมายที่จะถํายโยงความคิด ความร๎ูจากผู๎เขียนถึงผู๎อํานการ
อํานลักษณะนี้เรียกวําอํานเป็น ผู๎อํานยํอมเข๎าใจถึงความร๎ูสึกนึกคิดของผู๎เขียนโดยอํานแล๎วสามารถ
ประเมินผลของสิ่งที่อํานด๎วย 

4. การอํานเป็นการพัฒนาความคิด โดยที่ผู๎อํานต๎องใช๎ความสามารถหลายๆ ด๎าน เชํน 
ใช๎การสังเกตจ ารูปค า ใช๎สติปัญญาและประสบการณ์เดิมในการแปลความ ให๎เกิดความเข๎าใจ
เร่ืองราวที่อํานได๎ดี โดยวิธี อํานแบบนี้จะต๎องด าเนินการเป็นขั้นตอนและตํอเนื่องอาจต๎องใช๎
ความหมายของการอําน แล๎วสามารถเข๎าใจความหมายของสิ่งที่อํานและน าผลของสิ่งที่ได๎จากการ
อํานมาเป็นแนวคิด แนวปฏิบัติได๎ 

หรรษา  นิลวิเชียร (2535, น.219) กลําววํา การอํานเป็นกระบวนการค๎นหาความหมาย
จากตัวอักษร ค าที่ถูกจัดรวบรวมอยูํบนหน๎ากระดาษไว๎เพื่อสื่อความหมายที่ต๎องการแสดงออกมา 
ผู๎อํานจะรับรู๎สัญลักษณ์หรือตัวอักษรด๎วยสายตาเป็นประการแรก หลังจากนั้นก็จะค๎นหาความหมาย
หรือท าความเข๎าใจความหมายในสิ่งที่อําน 

อนงค์ศิริ  วิชาลัย (2536, น.54) กลําววํา การอํานเป็นกระบวนการที่สลับซับซ๎อนโดย
เร่ิมจากการที่ตาเห็นภาพหรืออักษร รับภาพ จ าได๎ เข๎าใจความหมาย เลือกความหมายที่ดีที่สุดแล๎ว
น ามาประมวลเปรียบเทียบและสรุปอยํางมีเหตุผลท าให๎เข๎าใจความหมายในสิ่งที่อําน 

วรรณี โสมประยูร (2537, น.121) กลําววํา การอํานเป็นกระบวนการทางสมองที่ต๎องใช๎
สายตาสัมผัสตัวอักษรหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ รับร๎ูแล๎วเข๎าใจความหมายของค า หรือสัญลักษณ์ในการ
แปลออกเป็นความหมายที่ใช๎สื่อความคิด และความรู๎ระหวํางผู๎เขียนกับผู๎อํานไปด๎วยตลอดเวลา 

ศรีรัตน์  เจิงกลิ่นจันทร์ (2538, น.2) กลําววํา การอํานเป็นการแปลความหมายของ
ตัวอักษรออกมาเป็นความคิด และน าความคิดนั้นไปใช๎ประโยชน์ ตัวอักษรเป็นเคร่ืองหมายแทน
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ค าพูด และค าพูดเป็นเพียงสิ่งที่ใช๎แทนของจริงอีกทีหนึ่ง เพราะฉะนั้นหัวใจของการอํานจึงอยูํที่
ความเข๎าใจความหมายของค า 

มยุรี  กันทะลือ (2543, น.12) สรุปไว๎วํา การอําน คือ กระบวนการในการแปล
ความหมายของตัวอักษร เคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์ตํางๆ ของผู๎เขียน การอํานเป็นกระบวนการที่
ซับซ๎อนในการแปลความหมายของตัวอักษรออกมาเป็นถ๎อยค าและความคิด จึงต๎องอาศัย
ประสบการณ์เดิมของผู๎อํานเป็นพื้นฐานเพื่อกํอให๎เกิดความเข๎าใจในเร่ืองราวนั้นๆ และสามารถท า
ความเข๎าใจ และน าความคิดไปใช๎ให๎เกิดไปใช๎ประโยชน์ตํอชีวิตประจ าวันประโยชน์ตํอ
ชีวิตประจ าวันได๎ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546, น.7) สรุปไว๎วํา การอําน หมายถึง การแปลความหมายของ
ตัวอักษรที่อํานออกมาเป็นความร๎ู ความคิด และเกิดความเข๎าใจเร่ืองราวที่อํานตรงกับเร่ืองราวที่
ผู๎เขยีน ผู๎อํานสามารถน าความรู๎ ความคิด หรือสาระจากเร่ืองราวที่อํานไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ได๎ 

Batler and Clay (อ๎างถึงใน นิตยา  ประพฤติกิจ, 2538, น.2) กลําววํา การอําน คือ      
การถํายทอดความหมายจากคนหนึ่ง โดยอาศัยภาษาเป็นสื่อโดยผู๎เขียนถํายทอดความหมายให๎ผู๎อําน
เข๎าใจตามความคิดและเจตนาของผู๎เขียน ซึ่งการอํานนี้เป็นกระบวนการเรียนร๎ู เชํนเดียวกับการพูด 
การออกเสียงเป็นค า หรือหลายค า ซึ่งรวมกันเข๎าเป็นประโยคที่ท าให๎ความหมายเมื่อเราอํานนั้นมิได๎
จ ากัดแคํการอํานเป็นเพียงอยํางเดียว แตํการพูดเป็นรากฐานของการอํานก็เร่ิมต๎นวิธีนี้เชํนกัน 

Gray W (1984, pp.10-11) สรุปไว๎วํา การอําน คือ การเข๎าใจภาษาของผู๎เขียนและของ
สิ่งพิมพ์นั้นๆ โดยการจับแนวความคิดจากกลุํมค าและความหมายตํางๆ จากกลุํมค านั้น การอํานคือ
ประสบการณ์ของผู๎อํานที่จะชํวยท าให๎เกิดทักษะ มีกระบวนการ 4 ระดับ คือ 1) การรับร๎ู 2) ความ
เข๎าใจ ความคิดรวบยอด 3) การตัดสินใจ การคิดหาเหตุผล 4) การน าความคิดใหมํที่ได๎รับมาผสม
เข๎ากับความร๎ูที่มีอยูํ 

Harris and Smith (1986, p.55) สรุปไว๎วํา การอําน คือ แบบของการสื่อสาร เป็นการ
แลกเปลี่ยนข๎อมูลและความคิดระหวํางผู๎เขียนและผู๎อํานโดยผู๎เขียนจะแสดงความคิดเห็นของตัวเอง
ผํานตัวอักษร และตามลักษณะการเขียนของตน ผู๎อํานจะรับร๎ูสัญลักษณ์หรือตัวอักษรด๎วยสายตา
เป็นประการแรก จากนั้นก็จะค๎นหาความหมายหรือท าความเข๎าใจกับสัญลักษณ์นั้น 

สรุปได๎วํา การอํานเป็นการถํายทอดเร่ืองราวตํางๆ จากหนังสือไปยังผู๎อํานซึ่งท าให๎
ผู๎อํานมีทั้งความร๎ู เจตคติและทักษะ หรืออยํางใดอยํางหนึ่ง ทั้งนี้แล๎วแตํจุดประสงค์ของการอํานของ         
แตํละคน 
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2.2.2  จุดมุํงหมายของการอําน 
Cleary Florence Domon (1957, pp.82-83) ได๎เสนอแนวคิดเกี่ยวกับจุดมุํงหมายในการ

อํานไว๎ดังนี ้
1. สามารถประมาณตนเองได๎ถูกต๎อง และมีความเข๎าใจในเร่ืองแรงจูงใจของบุคคลอ่ืนๆและ

ของตนเองด๎วย 
2. เข๎าใจปัญหาซึ่งคนเราจะต๎องแก๎ทั้งปัญหาที่ก าลังเผชิญหน๎าเราอยูํในปัจจุบันและ

ปัญหาที่จะตามมาในอนาคต 
3. สามารถเพิ่มพูนความร๎ูด๎านคํานิยมในทางจิตใจและความงาม 
4. สามารถปรับตัวเข๎ากันสังคม และมีความเข๎าใจคนอ่ืนๆ 
5. เข๎าใจวัฒนธรรมของชาติและมีความเห็นอกเห็นใจบุคคลอ่ืนๆซึ่งมีวัฒนธรรมและ

พื้นฐานทางวัฒนธรรมแตกตํางไปจากตน 
6. เรียนร๎ูสาเหตุเบื้องต๎นของความขัดแย๎งระหวํางบุคคลและความขัดแย๎งระหวํางชาติ

และร๎ูจักพิจารณาอคติของตัวเองอยํางฉลาดและมีเหตุผล 
ภูริภัทร  ทิศร (2543, น.9) ได๎กลําวถึงจุดประสงค์ของการอํานหนังสือ ไว๎ดังนี้ 
1. อํานเพื่อแสวงหาความบันเทิง นักอํานจ านวนมากที่สุดมุํงแสวงหาความสนุกสนาน

เบิกบาน การพักผํอนหยํอนใจจากการอํานหนังสือ เชํน นวนิยาย เร่ืองสั้น หนังสือการ์ตูน สมุดภาพ 
และหนังสือประเภทสวยงาม 

2. อํานเพื่อแสวงหาความร๎ู นักเรียน นักศึกษา มีภาระหน๎าที่จะต๎องค๎นคว๎าศึกษาหา
ความรู๎  ซึ่งสํวนใหญํมักจะได๎จากการอํานหนังสือ 

3. อํานเพื่อแสวงหาความคิด มีหนังสือจ านวนมากชํวยให๎คนเกิดความคิดริเร่ิม
สร๎างสรรค์ สามารถคิดสิ่งที่ยากๆได๎ และชํวยสํงเสริมความคิดให๎แจํมกระจํางขึ้น 

4. อํานเพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพ เชํน บางคนมีนิสัยขี้อาย เก็บตัว พบปะผู๎อ่ืนจะร๎ูสึก อึด
อัด ไมํมีความสุข เคอะเขิน วางตัวไมํถูก วางสีหน๎าไมํถูก พูดคุยไมํเป็น บุคคลเชํนนี้จะมีบุคลิกภาพ
ที่ดีขึ้นถ๎าได๎อํานหนังสือที่มีประโยชน์ตํอการพัฒนาบุคลิกภาพ 
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2.2.3  ความส าคัญและประโยชน์ของการอําน 
         2.2.3.1 ความส าคัญของการอําน 

มีนักการศึกษาหลายทํานได๎กลําวถึงความส าคัญของการอําน ซึ่งสรุปไว๎ดังตํอไปนี้ 
บันลือ พฤกษะวัน (2532, น.10-11) ได๎กลําวถึงความส าคัญของการอําน ไว๎ดังนี้ 
1. การอํานเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการเรียนร๎ู หากอํานไมํได๎ การเรียนการสอนยํอมพบ

อุปสรรคอยํางใหญํหลวง พฤติกรรมในการเรียนของเด็กจะเปลี่ยนไป หงอยเหงา เก็บกด หรือ
มิฉะนั้นจะแสดงออกตํางๆ ในลักษณะทดแทนปมด๎อยเหลํานั้นก็มี ครูจ าเป็นต๎องเอาใจใสํ 
ชํวยเหลือ แก๎ไข (ซํอมเสริม) ตั้งแตํเร่ิมอํานบทเรียนแรกทันที 

2. เด็กที่อํานยํอมได๎รับการยอมรับ สามารถรํวมเรียน รํวมเลํนกับเพื่อนๆได๎ดี ตรงกัน
ข๎าม การที่เด็กมีอุปสรรคการอําน ยํอมขาดความอบอุํน ขาดความมั่นใจในตนเอง 

3. การอํานได๎ อํานเป็น เป็นสิ่งที่สํงเสริมให๎เด็กได๎รับความร๎ูเกี่ยวกับสภาพแวดล๎อม
ทั้งนี้เพราะไมํวําโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาใดในโลก ก็ไมํอาจจัดประสบการณ์ให๎ผู๎เรียนได๎
อยํางสมบูรณ์ที่สุด การอํานจึงเป็นเคร่ืองมือส าคัญที่เด็กจะค๎นคว๎าเพิ่มเติมได๎อยํางจุใจหรือตาม
ความจ าเป็นของเด็กเหลํานั้นได๎ดี 

4. การอํานเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการประกอบธุรกิจ การปรับปรุงอาชีพเมื่อพ๎นวัย
ประถมศึกษา อาจเรียนรู๎จากกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนได๎อีกทางหนึ่ง 

5. การอํานมีความจ าเป็นตํอการเป็นพลเมืองดีที่จะร๎ูขําวสาร เหตุการณ์ของบ๎านเมือง 
การปกครอง ที่พลเมืองดีจะต๎องให๎ความรํวมมือแกํทางราชการได๎ดี 

6. การอํานเป็น จะเป็นเคร่ืองมืออยํางหนึ่งในการพินิจ เลือกตัดสินใจที่จะเลือกตัวแทน
ในด๎านการเมือง  การปกครองอันเป็นรากฐานส าคัญของระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

7. การอํานยํอมเป็นกิจกรรมส าคัญที่จะชํวยให๎เด็กวัยประถมศึกษา  หรือพ๎นวัย
ประถมศึกษาก็ตาม สามารถใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์โดยใช๎การอําน ทั้งยังจะได๎รับความ
เพลิดเพลิน ชํวยพัฒนาจิตใจ และอื่นๆได๎ดีอีกด๎วย 

8. การอํานจะทวีความส าคัญมากขึ้นโดยล าดับที่ชํวยให๎รอบร๎ูถึงความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม การสื่อสาร การพยากรณ์อากาศ เพื่อการปรับตน ปรับปรุงอาชีพ ยิ่งสังคมเจริญมากขึ้น
เพียงใด การอํานก็จะทวีความส าคัญมากขึ้นเพียงนั้น 
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 จินตนา ใบกาซูยี (2534, น.58) ได๎สรุปการบรรยายของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ถึงความส าคัญของการอํานหนังสือ ในการประชุมใหญํสามัญประจ าปี พ .ศ. 
2530 ของสมาคมห๎องสมุดแหํงประเทศไทย ไว๎ดังนี้ 

1. การอํานหนังสือท าให๎ได๎เนื้อหาสาระความรู๎มากกวําการศึกษาหาความร๎ูด๎วยวิธีอ่ืนๆ 
เชํน การฟัง 

2. ผู๎อํานสามารถอํานหนังสือได๎โดยไมํมีการจ ากัดเวลาและสถานที่ สามารถน าไป
ไหนมาไหนได๎ 

3. หนังสือเก็บได๎นานกวําสื่ออยํางอื่นซึ่งมักมีอายุการใช๎งานโดยจ ากัด 
4. ผู๎อํานสามารถฝึกการคิดและสร๎างจินตนาการได๎เองในขณะอําน 
5. การอํานสํงเสริมให๎มีสมองดี มีสมาธินานกวําและมากกกวําสื่ออยํางอ่ืน ทั้งนี้เพราะ

ขณะอํานจิตใจจะต๎องมุํงมั่นอยูํกับข๎อความ พินิจพิเคราะห์ข๎อความ 
6. ผู๎อํานเป็นผู๎ก าหนดการอํานได๎ด๎วยตนเอง จะอํานครําวๆ อํานละเอียด อํานข๎ามหรือ

ทุกตัวอักษร เป็นไปตามใจของผู๎อําน หรือจะเลือกอํานเลํมไหนก็ได๎ เพราะหนังสือมีมากสามารถ
เลือกอํานเองได๎ 

7. หนังสือมีหลากหลายรูปแบบและราคาถูกกวําสื่ออยํางอ่ืน จึงท าให๎สมองผู๎อํานเปิด
กว๎าง สร๎างแนวคิดและทัศนะได๎มากกวํา ท าให๎ผู๎อํานไมํติดอยูํกับแนวคิดใดๆโดยเฉพาะ 

8. ผู๎อํานเกิดความคิดเห็นได๎ด๎วยตนเอง วินิจฉัยเนื้อหาสาระได๎ด๎วยตนเอง รวมทั้ง
หนังสือบางเลํม สามารถน าไปปฏิบัติได๎ด๎วย เมื่อปฏิบัติแล๎วก็เกิดผลดี 
 นิลดา หงส์วิวัฒน์ (2537, น.7-8) ได๎กลําวไว๎วํา การอํานเป็นทักษะที่ต๎องฝึกเชํนเดียวกับ
ทักษะอ่ืนๆ เด็กที่มีทักษะในการอํานไว มีสมาธิในการอํานตํอเนื่องจับประเด็นความได๎ชัดเจน       
มีอารมณ์และจินตนาการรํวมอยูํด๎วย ท าให๎เกิดความช านาญในการรับร๎ูทางด๎านการคิดเป็น         
การสรุป การโต๎ตอบ ท าให๎เกิดความคิดเป็นระบบ และการรับร๎ูเป็นระบบ การแสดงออกและการ
สื่อตํอผู๎อ่ืนตํอโลกภายนอกก็จะชัดเจนเป็นระบบ ซึ่งอานุภาพของการอํานหนังสือจะน าเด็กไปสูํ
เส๎นทางของความเป็นคนฉลาด 
 ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์ (2542, น.11) ได๎กลําวไว๎วํา การอํานมีความส าคัญตํอชีวิตมนุษย์
ตั้งแตํเกิดจนโต และจนกระทั่งถึงวัยชรา การอํานท าให๎ร๎ูขําวสารข๎อมูลตํางๆทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันเป็น
โลกของข๎อมูลขําวสาว ท าให๎ผู๎อํานมีความสุข มีความหวัง และมีความอยากร๎ูอยากเห็น อันเป็น
ความต๎องการของมนุษย์ทุกคน การอํานมีประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง คือพัฒนาการศึกษา 
พัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ท าให๎เป็นคนทันสมัย ทันตํอเหตุการณ์ และสนองความอยากร๎ู
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อยากเห็น นอกจากนี้ การจะพัฒนาประเทศให๎เจริญรํุงเรืองก๎าวหน๎าได๎ต๎องอาศัยประชาชนที่มี
ความรู๎ความสามารถ ซึ่งความรู๎ตํางๆ ก็ได๎มาจากการอํานนั่นเอง 

2.2.3.2 ประโยชน์ของการอําน 
อภิญชลิต พุทธมาตย์ (2530, น.7) ได๎สรุปประโยชน์ของการอํานไว๎ดังตํอไปนี้ 

   1. สํวนที่จ าเป็นระดับพื้นฐาน 
  1.1 การอํานเป็นการเสริมสร๎างชีวิตที่มั่นคงและปลอดภัยได๎ เพราะการอํานจะ

น ามาซึ่งความร๎ูความเข๎าใจในสภาพสังคม เชํน ผู๎ที่ประกอบอาชีพในทางทุจริต ถ๎ามีนิสัยชอบอําน
หนังสือและทราบความเคลื่อนไหวในวงการธุรกิจ 

    1.2 การอํานเปิดโอกาสให๎คนมีอิสรเสรีภาพตามสิทธิมนุษยชน ไมํถูกครอบง า
ในทางความคิด สามารถใช๎สิทธิและเสรีภาพของตนเองในการแสดงความคิดเห็นได๎ในขอบเขต
ของกฎหมายและประเพณีของสังคมได๎อยํางเหมาะสม ผู๎ที่อํานมากยํอมมีโลกทัศน์ที่กว๎างขวาง 

   2. สํวนที่จ าเป็นตํอการเพิ่มคุณภาพชีวิต 
            2.1 การอํานจะเสริมสร๎างจุดมุํงหมายในชีวิต ท าให๎บุคคลสามารถยกระดับ

คุณภาพชีวิตของตนเองได๎ 
            2.2 การอํานท าให๎เกิดความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับตนและสิ่งแวดล๎อมที่ตนอาศัยอยูํจะ

ชํวยให๎บุคคลนั้นสามารถปรับตัวได๎ดี และกลมกลืนกับสิ่งแวดล๎อมที่อยูํรอบตัวได๎ 
            2.3 การอํานจะชํวยสํงเสริมการอยูํรํวมกันโดยสันติ หนังสือที่เหมาะสมกับแตํละ

บุคคล จะสนองความต๎องการของแตํละบุคคลท าให๎เกิดความสุข 
ชุมจิตรา เลาหบุตร (2542, น.12) ได๎กลําวถึงประโยชน์ของการอํานไว๎วํา การอํานเป็น

สิ่งจ าเป็นและเป็นความต๎องการของมนุษย์ ในการแก๎ปัญหา เพิ่มพูลความร๎ู เกิดความคิดสร๎างสรรค์
และความเพลิดเพลิน การอํานเป็นทักษะที่ต๎องได๎รับการฝึกฝนจนเกิดความช านาญโดยเฉพาะกับ
เด็กซึ่งจะเป็นแนวทางในการใช๎ภาษา เพื่อพัฒนาเด็กให๎เจริญงอกงาม 

ภูริภัทร ทิศร (2543, น.9) กลําววํา ประโยชน์ที่ส าคัญของการอําน คือได๎รับความ
บันเทิง ผํอนคลายความตึงเครียด เป็นมิตรยามวํางและเมื่ออยูํคนเดียว ให๎ความร๎ู ชํวยปรับปรุง
สมรรถภาพในการประกอบอาชีพ ชํวยให๎เข๎าใจจิตใจความคิดความเป็นไปตํางๆของคนอ่ืน ชํวย
เสริมสร๎างมนุษยสัมพันธ์ ชํวยปรับปรุงนิสัยใจคอ เป็นคนกว๎างขวาง ฝึกฝนวิธีตัดสินใจ ท าให๎เป็น
คนฉลาดรอบรู๎ ทันคนและมีชีวิตอยูํได๎อยํางเป็นสุข 
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การุณันทน์ รัตนแสนวงษ์ (2546, น.49-51) ได๎กลําวถึงประโยชน์ของการอํานหนังสือ
ไว๎ดังนี ้

1. เพื่อเป็นพิธีหรืออํานเพราะติดเป็นนิสัย 
2. เพื่อฆําเวลาหรือใช๎เวลาให๎หมดไป 
3. เพื่อทราบและเข๎าใจเหตุการณ์ปัจจุบัน 
4. เพื่อคํานิยมและความสุขสํวนตัวในขณะนั้น 
5. เพื่อสนองความต๎องการทางปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
6. เพื่อเพิ่มพูนความร๎ูทั่วไปที่ไมํน าไปประกอบอาชีพ 
7. เพื่อเพิ่มพูนความร๎ูด๎านอาชีพและวิชาชีพ 
8. เพื่อสนองความต๎องการด๎านสังคมและสํวนตัว 
9. เพื่อสนองความต๎องการด๎านสังคมและการเมือง เชํน การเป็นพลเมืองด ี
10. เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง ตลอดจนขยายพื้นฐานทางวัฒนธรรมของตนเอง 
11. เพื่อสนองความต๎องการทางด๎านปัญญา 
12. เพื่อสนองความต๎องการทางด๎านจิตใจ 
นอกจากนี้แล๎วยังได๎กลําวถึงประโยชน์ของการอํานเร็ว ไว๎ดังนี้ 
1. การอํานเร็ว ชํวยประหยัดเวลา ข๎อนี้นับวําเป็นประโยชน์ที่ได๎เห็นชัดเจนมาก เชํน 

เร่ืองการอํานหนังสือพิมพ์บางฉบับที่ทํานอาจอํานหนังสือพิมพ์ฉบับเช๎าหรือบํายของวันนี้แตํไปจบ
ในวันถัดไป การอํานเร็วจึงชํวยให๎ทํานมีเวลาเพิ่มขึ้น ซึ่งทํานสามารถเอาเวลาเหลํานั้นไปอําน
หนังสือได๎เพิ่มขึ้น 

2. การอํานเร็ว ชํวยเพิ่มประสิทธิผลที่เยี่ยมมากขึ้น การอํานได๎รวดเร็วจะชํวยให๎ทําน
ท างานได๎ดียิ่งขึ้น การเป็นนักอํานที่สามารถอํานได๎รวดเร็วนั้น หมายความวําทํานจะเป็นบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งอาจท าให๎มีหนทางก๎าวหน๎าขึ้นในโลกปัจจุบัน 

3. การอํานเร็ว มีคุณคําในด๎านบันเทิง คุณคําของการอํานเร็วไมํได๎ถูกจ ากัดอยูํเฉพาะกับ
การท างานเทํานั้น แตํยังชํวยเพิ่มความสนุกสนานในการเลํนกีฬาและสิ่งบันเทิงอ่ืนๆที่ต๎องเกี่ยวข๎อง
กับการอํานอีกด๎วย 

4. การอํานเร็ว ชํวยเปิดความคิดของทํานให๎กว๎างขวางขึ้น เพราะจะท าให๎ทํานได๎อําน
หนังสือหลายๆเร่ืองและหลายเลํมที่แตกตําง หลากหลายและกว๎างขวางมากยิ่งขึ้น 

5. การอํานเร็ว ท าให๎การพูดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะข๎อมูลที่ทํานได๎จากการ
อําน จะท าให๎ทํานสามารถรวบรวมเร่ืองที่จ าเป็นต๎องใช๎ในการพูดในมี่สาธารณะและการสนทนาได๎
รวดเร็วขึ้น 
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6. การอํานเร็ว ชํวยให๎ผํานการสอบ ถ๎าทํานยังเป็นนักศึกษาอยูํจะชํวยได๎มาก 
7. การอํานเร็ว ชํวยเพิ่มความเข๎าใจ เพราะคนที่อํานเร็วจะชํวยให๎มีความสามารถในการ

เข๎าใจในสิ่งที่ตนอํานได๎เร็วขึ้นด๎วย 
8. การอํานเร็ว ชํวยให๎เป็นคนทันโลกทันเหตุการณ์ ท าให๎เราร๎ูจักเกาะติดสถานการณ์

ขําวสารและการพัฒนาในสาขาที่เกี่ยวข๎องด๎วย 
9. การอํานเร็ว เป็นยาบ ารุงสมองชํวยปัดเป่าความร๎ูของเราให๎สดใสยิ่งขึ้น ท าให๎เราได๎

ใช๎สติปัญญา เป็นการออกก าลังสมองดังเชํน การออกก าลังกาย และมีความคิดที่ดี 
สรุปได๎วํา การอํานให๎ความร๎ู ความเพลิดเพลิน และข๎อคิดคติสอนใจซึ่งสามารถน าไป

ปฏิบัติได๎ในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนเป็นการใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ 
2.2.4  ปัญหาของการอําน 

เด็กแตํละคนมีความสามารถทางการอํานไมํเหมือนกัน บางคนอํานได๎งําย รวดเร็ว และ
คลํองแคลํว ในขณะที่เด็กอีกจ านวนหนึ่งอํานได๎ช๎าและเกิดปัญหาตํางๆในการอําน จากผลการวิจัย
ของ เพ็ญแข สุภีกิตย์ (2526, น.71-79) ปรากฏวํามีปัญหาการอํานได๎ดังนี้ 

1. การออกเสียง รล ไมํชัด 
2. การออกเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ผิด 
3. อํานช๎าตะกุกตะกัก ไมํคลํอง ใช๎วิธีสะกดค า 
4. การอํานผิดวรรคตอน แบํงวรรคไมํถูกต๎อง 
5. การอํานค าควบ ไมํถูก 
6. การใช๎นิ้วชี้ตามที่อําน 
7. การวางหนังสือหํางจากตาไมํถูกต๎อง 
8. การวางทําทางขณะอํานไมํถูกต๎อง 
9. การท าปากขมุบขมิบ 
10. การอํานไมํออกต๎องอาศัยผู๎อื่นอํานให๎ฟัง 
11. การจับใจความในการอํานไมํได๎ 
12. การอํานตกหลํน ข๎ามค า 
13. การจับใจความในการอํานออกเสียงไมํได๎ 
14. การอํานในใจโดยการอําออกเสียง 
15. ชํวงการต้ังใจสั้น ขาดสมาธิ 
16. การอํานอักษรสลับที่ 
17. การอํานหลงบรรทัด 
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18. การออกเสียงพึมพ าในล าคอ 
19. การโคลงศีรษะไปมาเวลาอําน 
20. การอํานย๎อนค า อํานซ้ า 
21. สายตาผิดปกติ หยีตา ขมวดคิ้ว 
22. การอํานเพิ่ม เติม หรือแทรกค าเข๎าไป 
23. การอํานไมํชัด อวัยวะออกเสียงผิดปกติ 
ถนอมวงศ์ ล้ ายอดมรรคผล (2537, น.11-14) ได๎กลําวปัญหาในการอําน มีผลท าให๎เด็ก

ไมํเกิดนิสัยรักการอําน ไว๎ดังนี้ 
1. ไมํอําน 
2. อํานไมํออก 
3. ไมํมีหนังสือ 
4. ไมํมีเวลาอําน 
5. ไมํมีที่อําน 
6. อํานช๎า 
7. อํานไมํเข๎าใจ 
8. อํานแล๎วไมํเกิดประโยชน์ 
ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์ (2542, น.23-24) ได๎กลําวถึงปัญหาของการอําน ซึ่งสรุปได๎ดังนี้ 
1. ไมํชอบอําน ชอบดูโทรทัศน์ เลํนคอมพิวเตอร์และดูวีดีทัศน์มากกวํา 
2. ไมํมีเวลา เพราะท างานมาก หรือการบ๎านมาก 
3. ไมํมีเงินซื้อสื่อการอําน 
4. ไมํมีคนชํวยสอนอํานเวลาอํานไมํออก หรือมีปัญหาเวลาอําน 
5. อํานไมํออก อํานแล๎วไมํเข๎าใจ 
6. สุขภาพไมํดี 
7. พิการ 
8. ไมํมีสมาธิในการอําน 
9. มีปัญหาทั้งทางครอบครัวและปัญหาทางโรงเรียน 
10. ไมํเห็นความส าคัญของการอําน 
11. ไมํมีสถานที่ที่เหมาะสมที่จะอําน 
12. ตัวหนังสือเล็กเกินไป 
13. ไมํมีหนังสืออําน 
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14. พํอ แมํ ผู๎ปกครองไมํเห็นความส าคัญของการอําน จึงไมํสํงเสริมให๎อําน 
15. มีโรคที่เกี่ยวกับสมองท าให๎อํานหนังสือไมํได๎ 
16. มีนิสัยที่ไมํดีในการอํานท าให๎อํานช๎า เป็นอุปสรรคในการพัฒนาการอําน เชํน การ

อํานทีละค า ชอบอํานออกเสียง ใจลอยไมํมีสมาธิในการอําน 
17. ไมํมีเทคนิคหรือวิธีการในการอํานหนังสือบางประเภท 
18. วิธีสอนของครูท าให๎ไมํอยากอําน 
19. โรงเรียนไมํมีห๎องสมุด 
วิชาญ อัครวนสกุล (2545, น.14-15) ได๎กลําวถึงวัยรํุนไทยไมํคํอนสนใจกิจกรรมการ

อํานหนังสืออ่ืนๆในเวลาวําง ไว๎ดังนี้ 
1. ไมํได๎รับการฝึกฝน ที่โรงเรียนต๎องฟังครูมากกวําให๎ครูฟัง ครูไมํคํอยเปิดโอกาสให๎

อํานหนังสือหรือเข๎าห๎องสมุด เพราะกลัวจะสอนเนื้อหาวิชาไมํทัน 
2. มีทัศนคติที่ไมํดีตํอหนังสือ เบื่อและเอียนกับการอํานหนังสือสอบ ไมํได๎อํานเพราะ

อยากอําน แตํต๎องอํานเพื่อให๎ท าข๎อสอบได๎ พอพ๎นจากห๎องเรียนหรือชํวงปิดเทอม จึงร๎ูสึกหลุดพ๎น
จากพันธนาการ 

3. ขาดทักษะการอําน อํานช๎า 
4. ชอบฟังคนอื่นที่อํานมาแล๎วมาเลําให๎ฟังมากกวํา 
ดารกา ต๎นครองจันทร์ (2545, น.6-7) ได๎กลําวถึงปัญหาอุปสรรคที่ท าให๎การรณรงค์ให๎

มีนิสัยรักการอํานไมํได๎ผลเทําที่ควร ซึ่งสรุปได๎ดังนี้ 
1. เด็กไทยสํวนใหญํในปัจจุบันไมํมีเวลาวํางมากพอที่จะมีโอกาสได๎เลือกอํานหนังสือที่

ตนเองสนใจ เพราะเวลาสํวนใหญํในแตํละวันหมดไปกับการเรียนพิเศษในหลายวิชา วุํนวายกับการ
ท ารายงานที่ได๎รับมอบหมายจากครูอาจารย์หลายทํานในเวลาเดียวกันนอกจากนั้นยังต๎องท า
การบ๎านอีกมากมาย เด็กๆที่เราพบเห็นในห๎องสมุดและข๎อมูลสถิติการเข๎าใช๎บริการห๎องสมุดสํวน
ใหญํเข๎าไปเพื่อการค๎นคว๎าท ารายงานมากกวําที่จะใช๎เวลาวํางในการอํานหนังสือเพื่อความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน 

2. เทคโนโลยีที่ทันสมัยนําสนใจในปัจจุบันมีสํวนเบี่ยงเบนความสนใจของการอํานไป
อยํางนําเสียดายเด็กๆให๎ความสนใจและใช๎เวลาสํวนใหญํหมดไปกับวิทยาการเคร่ืองเลํนเทคโนโลยี
ที่ทันสมันในรูปแบบตํางๆ มากกวําที่จะมาอํานหนังสือ 

3. วัยที่เหมาะสมที่สุดที่จะปลูกฝังให๎มีนิสัยรักการอํานคือวัยของเด็กที่อยูํในระดับ
ประถมศึกษา คือ เด็กในวันนี้เป็นวัยที่ก าลังซุกซนชอบวิ่งสนุกสนานไมํอยูํนิ่งมีชํวงความสนใจ
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ระยะสั้น ประกอบกับยังอํานหนังสือไมํคลํอง สะกดค ายังไมํถูกต๎อง การที่จะท าให๎เด็กๆเข๎ามาอําน
หนังสือในห๎องสมุดมีกฎกติกามากมาย และไมํมีนิสัยรักการอํานจึงเป็นเร่ืองที่ท าได๎ยากมาก 

4. ประชาชนสํวนใหญํยังไมํมีนิสัยรักการอําน การรณรงค์ให๎เด็กไทยมีนิสัยรักการอําน
จึงพัฒนาไปได๎ช๎ามาก เนื่องจากการขาดความรํวมมือจากผู๎ปกครองในการรณรงค์ให๎ลูกหลานมี
นิสัยรักการอําน ผู๎ปกครองสํวนหนึ่งยังไมํเห็นความส าคัญของการอํานเทําที่ควรเพราะผู๎ปกครอง
สํวนใหญํมีสถานภาพทางความรู๎และฐานะไมํเอ้ืออ านวยให๎บุตรหลานมีนิสัยรักการอํานได๎ 

5. ขาดการปลูกฝังอยํางจริงจังและตํอเนื่องจากสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา การจัดการศึกษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษายังขาดครูบรรณารักษ์ มีแตํครูที่ท า
หน๎าที่แทนบรรณารักษ์ ประกอบครูผู๎สอนในระดับประถมศึกษาต๎องท าหน๎าที่สอนและเตรียมการ
สอนหลายวิชา มีงานพิเศษหลายงานที่ต๎องรับผิดชอบจึงท าให๎ครูที่ท าหน๎าที่บรรณารักษ์ไมํมีเวลา
มากพอที่จะจัดกิจกรรมสร๎างนิสัยรักการอํานได๎อยํางสม่ าเสมอ ผู๎บริหารสถานศึกษาสํวนใหญํยังไมํ
เห็นความส าคัญของห๎องสมุดเทําที่ควรจะเห็นได๎วํามีเด็กปัญหาการอํานมากมายในการอําน ดังนั้น
จึงควรมีการแก๎ไขและวิธีการแก๎ไขปัญหาที่ดีวิธีการหนึ่งก็คือได๎ฝึกทักษะในการอํานมากๆ ด๎วยเหตุ
นี้จึงต๎องมีการสํงเสริมการอําน 

2.2.5  ความสนใจและความต๎องการในการอําน 
         ความสนใจและความต๎องการในการอํานของผู๎อํานแตํละวัยยํอมมีความแตกตํางกัน

เนื่องจากสาเหตุหลายประการ ได๎แกํ สติปัญญา อายุ เพศ ความถนัดตามธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม    
ทางบ๎าน โรงเรียน เพื่อน และชุมชน ซึ่งฉวีวรรณ คูหาภินันทน์ (2542, น.47-54) ได๎สรุปความสนใจ
และความต๎องการในการอํานของเด็กวัย 8-20 ปี ไว๎ดังนี ้

เด็กวัย 8-12 ปี (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4) เด็กวัยนี้จะเข๎าใจค าเปรียบเทียบสนใจเร่ืองเป็น
จริงมากขึ้น เด็กชายสนใจเร่ืองวิทยาศาสตร์ การผจญภัย การตํอสู๎ เร่ืองจินตนาการ กว๎างไกล
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การทดลองงํายๆ ตามที่เรียนมาจากโรงเรียน เด็กหญิงจะชอบการ
แตํงกายเสื้อผ๎า การบ๎านการเรือน ยังคงชอบเร่ืองเกี่ยวกับเทวดา นางฟ้า ทั้งเด็กหญิงและเด็กชายจะ
ชอบเหมือนๆกัน เชํน วรรณคดี นิทาน นิทานส าหรับเด็กงํายๆเกี่ยวกับเทพบุตร ชาดก สุภาษิต ค า
พังเพย นิทานพื้นบ๎าน เร่ืองตลก การ์ตูนข าขัน เข๎าใจปัญหา สังคม ศาสนา เด็กวัยนี้จะชอบหนังสือที่
มีเร่ืองและรูปเทําๆกัน หรือรูปอาจจะลดน๎อยลงได๎ลดรูปสีลงได๎ เนื้อเร่ืองยาวขึ้น สามารถอํานเร่ือง
สารคดีงํายๆร๎ูเร่ือง เร่ืองตลกงํายๆ เข๎าใจได๎ดี เร่ืองความร๎ูตํางๆ วรรณคดีงํายๆ นอกจากนี้บางคนที่
อํานหนังสือเกํงมักจะหันไปอํานหนังสือในวันถัดไปได๎เป็นอยํางดี 
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เด็กวัย 12-14 ปี (ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย) เป็นเด็กกํอนวัยรํุน การสนใจในการอําน
จะต๎องกว๎างขวางมากขึ้น ชอบเร่ืองวิทยาศาสตร์ ชีวประวัติบุคคลส าคัญๆ เร่ืองเด็กวันเดียวกัน เร่ือง
โรงเรียน กีฬา งานอดิเรก สัตว์ แมลงตํางๆ เร่ืองสัตว์ท๎องถิ่น ประเพณีพื้นบ๎าน เด็กวัยนี้จะร๎ูจักวิ
นัจฉัยการอําน หาข๎อเท็จจริงมาพิสูจน์ ร๎ูจักค๎นคว๎าเพิ่มเติมในสิ่งที่สงสัย และอยากร๎ูอยากเห็น 
เด็กชายจะสนใจวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ การทดลองตํางๆ เร่ืองที่ขมวดปมให๎คิด 
เร่ืองผจญภัยในอวกาศ ประวัติศาสตร์ เกมคอมพิวเตอร์ สํวนเด็กหญิงยังคงสนใจเร่ืองในครอบครัว 
และเร่ิมสนใจอํานหนังสือนวนิยายรัก ทั้ งเด็กหญิงและเด็กชายชอบเร่ืองสัตว์ เด็กวัยนี้จะชอบ
หนังสือที่มีเร่ืองมากกวํารูป สํวนมากจะชอบหนังสือขนาดกระเป๋า ชอบอํานหนังสือการ์ตูน และ
ชอบอํานนิตยสารมากโดยเฉพาะนิตยสารที่มีเร่ืองที่สนใจเป็นพิเศษ 

เด็กวัย 15-20 (วัยรํุน) สนใจเร่ืองการแตํงกาย วิธีการเรียนให๎เกํง การจ า การเป็นคนเกํง 
เดํน จิตวิทยางํายๆ งานอดิเรก มารยาทในสังคม การวางตน การคบเพื่อน การคบเพศตรงข๎าม ชอบ
อํานเนื้อเร่ืองเกี่ยวกับการปรับปรุงบุคลิกภาพ การรักษาสุขภาพ อนามัย วรรณคดี โคลงกลอน นว
นิยายรัก ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ก๎าวหน๎า คอมพิวเตอร์ การทดลองเร่ืองที่เป็นความร๎ู เคร่ืองบิน 
จรวด ดาวเทียม เทคโนโลยี เกษตร ภาษา กีฬา การตํอสู๎ อาวุธที่ใช๎ในสงคราม ปัญหาสังคม 
การเมือง นักสืบ ผจญภัย การทํองเที่ยว และศิลปวัฒนธรรม เป็นต๎น เด็กวัยรํุนผู๎ชายจะชอบเน๎น
ทางด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬา การผจญภัย และดนตรี วัย รํุนทั้งหญิงและชาย ชอบอําน
วารสาร นิตยสาร และหนังสือการ์ตูนมาก 

กรมวิชาการ (2544, น.10) สรุปได๎วํา ความสนใจและความต๎องการในการอํานของเด็ก
จะเปลี่ยนแปลงไปตามวัยและความต๎องการของตนเองมากขึ้น 

สรุปได๎วํา ความสนใจและความต๎องการในการอํานของเด็กจะขึ้นกับอายุของเด็ก และ
เด็กชายกับเด็กหญิงจะสนใจในเร่ืองที่อํานตํางกัน 

2.2.6  การสร๎างนิสัยรักการอําน 
การสร๎างนิสัยรักการอําน ได๎สรุปไว๎ดังนี้ 
1.ให๎เด็กอํานหนังสือพร๎อมกับมีกิจกรรม 
2. ให๎อํานหนังสืออํานเลํนที่เด็กชอบ โดยไมํต๎องค านึงถึงเน้ือเร่ืองมาก 
3. ผู๎ใหญํต๎องติดตามชี้แจงในสิ่งที่ถูกผิดเสมอ 
4. ให๎เด็กเลือกอํานได๎อยํางเสรี 
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อภิญชลิต พุทธมาตย์ (2531, น.8-9) ได๎กลําวถึงสาเหตุที่คนไทยไมํมีนิสัยรักการอํานไว๎

ดังนี ้
1. หนังสือและเอกสารตํางๆมีอยูํไมํเพียงพอกับการค๎นคว๎าหาความรู๎ 
2. กิจกรรมการเรียนการสอนของครูไมํเอื้ออ านวยตํอการฝึกนิสัยรักการอําน 
3. หนังสืออํานส าหรับเด็กเป็นเอกสารที่ส าคัญที่จะปลูกฝังนิสัยรักการอํานยังไมํ

สามารถผลิตออกมาเพียงพอกับความต๎องการของเด็กและยังมีราคาแพงอยูํ 
4. พื้นฐานการศึกษาท าให๎ไมํเกิดนิสัยรักการอําน 
5. สถานที่ส าหรับสํงเสริมการอํานมีอยูํจ านวนน๎อย 
6. ผู๎ผลิตหนังสือยังเล็งเห็นเร่ืองของธุรกิจการค๎า ท าให๎ราคาหนังสือสูง ผู๎มีรายได๎น๎อย

จึงไมํสามารถจัดหาให๎ลูกหลานของตนอํานได๎  
ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์ (2536, น.34) ได๎กลําวถึงสาเหตุที่ท าให๎คนไทยขาดนิสัยรักการ

อําน ไว๎ดังดังนี้ 
1. ไมํเห็นความส าคัญของการอําน 
2. ปัญหาการอําน 
3. วัสดุการอําน 
4. ขาดการกระตุ๎นและสํงเสริมให๎มีนิสัยรักการอําน 
5. ความบกพรํองทางรํางกาย 
6. ความสามารถทางสมอง 
7. ความพรอมที่จะเรียนอําน 
8. สภาพอารมณ์ 
9. สภาพเศรษฐกิจ 
10. อิทธิพลจากสิ่งอื่น 
ศรีรัตน์  เจิงกลิ่นจันทร์ (2536, น.41-42,156) ได๎กลําวถึงการปลูกฝังนิสัยรักการอํานไว๎

วํา ต๎องเร่ิมต๎นตั้งแตํเด็กอายุยังน๎อยๆ โดยการเตรียมความพร๎อมด๎านตํางๆและความพร๎อมในการ
อํานให๎แกํเด็กเสียกํอน ด๎วยการให๎ความรัก ความอบอํุนอยํางเพียงพอ สํงเสริมให๎รํางกายละสิ
ปัญญาพัฒนาไปตามล าดับขั้น พร๎อมกับการจัดกิจกรรมที่ท าให๎เด็กมีความสนใจกระหายใครํอําน 
และเมื่อเด็กพร๎อมที่จะเรียนอํานจึงสอนอํานสามารถอํานเองได๎ ซึ่งการสอนอํานนั้นจะเร่ิมตั้งแตํเด็ก
อายุประมาณ 4 ขวบขึ้นไปจนถึงขั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังจากที่เด็กสามารถอํานหนังสือเองได๎ ผู๎
ที่เกี่ยวข๎องกับการปลูกฝังนิสัยรักการอํานจะต๎องดูแลเอาใจใสํสํงเสริมสนับสนุนทุกวิถีทางอยําง
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สม่ าเสมอ เพื่อให๎เด็กสนใจในการอํานมากยิ่งๆขึ้น และเมื่อพบสิ่งกีดขวางความสามารถและความ
สนใจการอํานของเด็กจะต๎องก าจัดให๎หมดไป พร๎อมกับให๎ก าลังใจจนนิสัยรักการอํานเกิดขึ้นแกํ
เด็ก นั่นหมายถึงวําได๎รับผลแหํงการปลูกฝังคร้ังนี้แล๎ว หลังจากได๎ผลเป็นที่พอใจแล๎ว ควรจะ
สนับสนุนรักษานิสัยรักการอํานให๎คงอยูํในนิสัยของคนตลอดไป นอกจากนี้แล๎วยังได๎กลําวถึงครู
บรรณารักษ์สามารถปลูกฝังนิสัยรักการอํานให๎แกํเด็กได๎ดังนี้ 

1. ท าตัวให๎เป็นคนยิ้มแย๎มแจํมใส นําเข๎าหา และเต็มใจให๎ค าแนะน าชํวยเหลือแกํ
นักเรียนและครูที่เข๎าไปใช๎ห๎องสมุด 

2. ต๎องมีความขยันและอดทนในการท างาน ร๎ูจักแบํงเวลาในการท างานอยํางเหมาะสม 
ควรมีเวลาจัดกิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการอํานให๎มาก และท าอยํางกว๎างขวางสม่ าเสมอ กิจกรรม
สํงเสริมนิสัยรักการอํานที่ห๎องสมุดโรงเรียนสามารถจัดได๎มีมากมาย ครูบรรณารักษ์ควรพิจารณา
เลือกจัดตามความเหมาะสม ส าหรับงานเทคนิคอ่ืนๆ เชํน การจัดหมูํ  ท าบัตรรายการ ท า
บรรณานุกรมและดรรชนีค๎นเร่ือง สามารถรํวมมือกับห๎องสมุดโรงเรียนอ่ืนๆในกลุํมเดียวกัน แบํง
งานกันท าเพื่อลดปัญหาการท างานซ้ าซ๎อน เสียเวลา อีกทั้งยังเป็นการใช๎ทรัพยากรรํวมกันด๎วย 

3. ให๎ความรํวมมือกับครูผู๎สอนวิชาตํางๆ ในการเตรียมการสอนโดยใช๎ห๎องสมุด เชํน 
เตรียมหนังสือที่เกี่ยวข๎องกับเนื้อหาที่ครูผู๎สอนต๎องการให๎นักเรียนค๎นคว๎าเพิ่มเติม จัดนิทรรศการใน
เร่ืองที่เกี่ยวข๎อง แนะน าการค๎นคว๎าความรู๎จากหนังสือแกํนักเรียน แนะน าหนังสือแกํนักเรียน ฯลฯ 

4. ชํวยเหลือนักเรียนในการใช๎ห๎องสมุดและการท ารายงาน แนะน าการวางโครงเร่ือง
แนะน าการใช๎คูํมือตํางๆในห๎องสมุด แนะน าการเขียนบรรณานุกรม ตลอดจนอ านวยความสะดวก
ในการเข๎าเลํมรายงาน เชํน เตรียมเคร่ืองเย็บกระดาษและกาวไว๎ให๎ โดยจะคิดคําบริการหรือไมํ
ขึ้นอยูํกับความเหมาะสม ควรจัดท าป้ายแนะน าการใช๎วัสดุห๎องสมุด ตลอดจนท าสไลด์แนะน าการ
ใช๎ห๎องสมุด 

5. จัดห๎องสมุดให๎ดึงดูดความสนใจ เร๎าใจให๎อยากเข๎าไปใช๎ สร๎างบรรยากาศให๎ร๎ูสึก
อบอุํนเป็นกันเอง อากาศโปรํง แสงสีสวํางสบายตา สะอาด สงบ ให๎ความรู๎สึกสบายใจ ผู๎ใช๎สามารถ
ท าตัวได๎อยํางสบาย ไมํต๎องระมัดระวังจนร๎ูสึกอึดอัด แตํไมํเสียระเบียบ 

กรมวิชาการ (2542, น.35-38) ได๎กลําวถึงการสร๎างนิสัยรักการอํานให๎นักเรียน ไว๎วํา 
การที่คนเราเมื่อเรียนรู๎สิ่งใดแล๎วจะน าสิ่งที่ได๎เรียนร๎ูไปปฏิบัติจริง จนเกิดเป็นนิสัยนั้นได๎ จะต๎องได๎
ผํานประสบการณ์ส าคัญๆ 3 ประการ คือ 

ประการแรก จะต๎องเกิดความร๎ูสึกวําสิ่งที่ เ รียนร๎ูนั้นมีประโยชน์  คุณคําหรือมี
ความหมายตํอตนเอง ใมํทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งประโยชน์หรือคุณคําหรือความหมายที่มีตํอตนเองนี้
จนมีลักษณะและขอบเขตแตกตํางกันไปเป็นรายบุคคล ตามวัย วุฒิภาวะ ประสบการณ์ และพื้นฐาน
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การรับรู๎ เด็กเล็กๆอาจคิดในแงํขอบขํายเฉพาะตนเองและคํอนข๎างจะเป็นรูปธรรมมาก แตํเมื่อโตขึ้น
อาจขยายขอบเขตออกไปครอบคลุมถึงพํอ แมํ พี่น๎อง ครอบครัว ชุมชน และถึงประเทศชาติหรือ
โลกได๎ในที่สุด รวมทั้งสิ่งที่ตนเองคิดก็จะเป็นนามธรรมมากยิ่งขึ้น  

ประการที่สอง จะต๎องมีโอกาสได๎เห็นตัวอยํางลงมือปฏิบัตินั้นด๎วย คือมีผู๎อ่ืนปฏิบัติให๎
ได๎พบได๎เห็น ถ๎ายิ่งพบเห็นบํอยเทําใดก็ยิ่งจูงใจให๎ปฏิบัติมากขึ้น แตํที่ส าคัญจะต๎องได๎ประสบกับ
ความจริงวําผู๎ที่ปฏิบัติที่ตนเห็นนั้นได๎รับผลประโยชน์ตามที่ได๎รับร๎ูหรือเข๎าใจด๎วย  มิฉะนั้นการได๎
เห็นผู๎อ่ืนปฏิบัติแล๎วล๎มเหลวก็จะท าให๎หลีกเลี่ยงการปฏิบัติได๎ 

ประการที่สาม จะต๎องได๎มีโอกาสได๎ลงมือปฏิบัติจริงๆด๎วยตนเอง ซึ่งระยะแรกๆคงอยูํ
ในรูปจองการท าบ๎าง ไมํท าบ๎าง หรือลองผิดลองถูก หรือท าได๎บ๎างไมํได๎บ๎าง แตํถ๎าประสบการณ์ใน
สองข๎อแรกยังไมํมีแรงจูงใจอยูํ ก็จะท าให๎เกิดความพยายามที่จะปรับปรุงไมํยํอท๎อจนสามารถท าได๎
และท าได๎อยํางดีที่สุด 

 การจะปลูกฝังให๎นักเรียนหรือเยาวชนรักการอํานหนังสือและอํานหนังสือจนติดเป็นกิจ
นิสัย อันเป็นทางน าไปสูํโลกกว๎างแหํงความรอบร๎ูนั้นสามารถใช๎หลักการ 3 ประการนี้ได๎อาจท าได๎
ดังนี ้

1. ต๎องให๎เด็กได๎มีโอกาสพบหนังสือหรือเห็นหนังสือ และมีโอกาสได๎อําน เมื่อเขาอยาก
อําน ข๎อนี้ส าคัญมากโดยเฉพาะเด็กเล็กๆการมีหนังสือการ์ตูนหรือหนังสือที่มีภาพสวยๆให๎เขาได๎
เห็นแตํเล็กๆ แม๎จะอํานไมํออกก็จะท าให๎เขาเกิดความสนใจอยากร๎ู อยากเห็น เมื่อเป็นเด็กโตในวัย
เรียน ถ๎ามีห๎องหนังสือหรือห๎องสมุดให๎เข๎าได๎ผํานพบ ก็จะเป็นการเชิญชวนให๎เขาได๎ไปลองเปิดดู
เปิดอําน การมีหนังสือให๎เด็กเล็กๆ ได๎อํานหรือได๎ดูภาพนี้ครอบครัวที่มีฐานนะดีจะท าได๎ เด็กจาก
ครอบครัวเหลํานี้จะได๎เปรียบถ๎าพํอแมํเป็นผู๎ร๎ูวิธีและรักจะสํงเสริมให๎ลูกรักการอําน แตํถ๎าเป็นเด็ก
ในครอบครัวที่ยากจนเด็กจะเสียเปรียบและขาดโอกาส เร่ืองนี้เมื่อเขาเข๎าโรงเรียน โรงเรียนจะต๎อง
ชดเชยให๎ โรงเรียนควรมีห๎องสมุดที่มีหนังสือให๎เขาได๎พบได๎อํานตามความสนใจและวัยของเขา 
การที่เขามีโอกาสได๎อําน คือ มีหนังสือให๎อยูํใกล๎ๆมือเขาในวัยเด็กเล็ก มีห๎องสมุดที่สะดวกใช๎เมื่อ
อยูํในวัยเรียน 

2. หนังสือที่เขาได๎พบได๎เห็นหรือได๎อําน ต๎องเป็นสิ่งที่นําสนใจกระตุ๎นความอยากร๎ู
อยากเห็น และเป็นเร่ืองที่เขาชอบด๎วย ข๎อนี้คือ การท าให๎เขาร๎ูสึกวําหนังสือนั้นมีประโยชน์ มีคุณคํา
หรือมีความหมายตํอเขานั่นเอง การที่หนังสือมีรูปภาพประกอบสวยๆรูปเลํมนํารักส าหรับเด็กวัย
เร่ิมอําน หรือยังอํานไมํออกก็ดีการมีหนังสือการ์ตูนนิทานที่สนุกสนาน มีภาพประกอบให๎เห็นจริง
เห็นจังในวัยเร่ิมเรียนหรือการมีหนังสือนวนิยาย สารคดี ที่ตรงกับความสนใจของเขาในเด็กวัยโตก็
ดี จะมีสํวนกระตุ๎นให๎เขาอยากอํานติดใจจะอํานตํอจนติดการอํานได๎ 
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ครูอาจารย์ทั้งหลายต๎องไมํลืมวําการเลือกหนังสือเข๎าห๎องสมุดที่เหมาะสมกับวัยผู๎เรียน 
จะมีสํวนจูงใจเด็กเข๎าห๎องสมุดเป็นอยํางมาก จริงอยูํห๎องสมุดนั้นมีจุดประสงค์หลักอยํางหนึ่งวํา 
ห๎องสมุดเป็นแหลํงศึกษาหาความร๎ูเพิ่มเติมส าหรับนักเรียน จึงควรมีต าราเรียนตํางๆที่หลากหลาย
ไว๎ให๎ แตํการที่ห๎องสมุดมีแตํต าราเรียนแม๎วําจะตํางๆไปจากเลํมที่เข๎ามีแล๎วและเป็นที่สนใจของ
นักเรียนที่อยากร๎ูเพิ่มเติมก็จะเป็นห๎องสมุดที่แห๎งแล๎ง นําเบื่อส าหรับเด็กอีกสํวนหนึ่งที่ร๎ูสึกเต็มอ่ิม
กับต าราเรียนแล๎ว ดังนั้นหนังสือที่จะลํอใจให๎เขาเข๎าห๎องสมุดแล๎วหยิบหนังสือมาอํานเพื่อให๎เกิด
ความเคยชินในการอําน จนจะเกิดเป็นนิสัยรักการอํานตํอไปนั้นต๎องเป็นหนังสืออ่ืนๆที่ไมํมีโทษ 
แตํสนุกสนานนําสนใจตามวัยของเขา 

 ข๎อเสนอแนะ โรงเรียนต๎องจัดหาหนังสือที่เด็กอํานแล๎วเพลิดเพลินเหมาะสมกับวัยไว๎
ให๎เด็กด๎วย ไมํใชํมีแตํหนังสือเรียน  ควรปลํอยให๎เด็ดเพลิดเพลินกับการอํานที่หลากหลายบ๎าง อยํา
เอาแตํเครียดกับต าราเรียนมากนัก การที่เด็กได๎อํานหนังสือประเภทสนุกสนานนอกเวลาเรียน อยําง
น๎อยก็ได๎ฝึกอําน สร๎างสมนิสัยรักการอํานไปโดยไมํร๎ูตัว และอยํางมากคือยิ่งกวํานั้นใครจะร๎ูวํา
ตํอไปเขาอาจเป็นนักเขียน นักวิจารณ์ หรือนักอะไรตํอมิอะไรจากการอํานหนังสืออ่ืนๆ
นอกเหนือจากหนังสือเรียน 

3. การจะอยากอํานหนังสือยังเกิดขึ้นจากการได๎เห็นคนอ่ืนอํานด๎วย เด็กที่อยูํใน
ครอบครัวที่มีคนอํานหนังสือ เขียนหนังสือให๎เห็นประจ า เชํน มีพี่ๆเรียนหนังสืออยูํ หรือพํอแมํอําน
หนังสือให๎เห็นเป็นประจ า ยํอมคุ๎นเคยกับการอํานและเกิดความอยากร๎ูเขาอํานอะไร เมื่อมาอยูํ
โรงเรียนได๎เห็นคนอ่ืนอํานหนังสือตนก็จะเกิดความร๎ูสึกอยากเข๎าพวกและอยากอํานด๎วย อยํางนี้
เรียกวํามีตัวอยํางที่ดีให๎เห็น คุณครูทั้งหมายต๎องไมํลืมวําผู๎ใหญํต๎องเป็นตัวอยํางที่ดีให๎เด็กๆ ดังนั้น 
คุณครูที่รักการอํานหนังสือนําจะเป็นตัวอยํางที่ดีมีสํวนจูงใจให๎เด็กรักการอํานหนังสือได๎ ยิ่งถ๎าครู
เป็นนักอํานเห็นหนังสือเลํมไหนดีอํานแล๎วเอามาเลําเป็นตัวอยํางให๎นักเรียนฟัง แล๎วกระตุ๎นให๎ ไป
อํานตํอนําจะชํวยให๎นักเรียนรักการอํานได๎มากทีเดียว 

ประสิทธิ์ พรมตัน (2543, น.40-41) กลําววํา การอํานหนังสือเป็นหัวใจของการเรียนร๎ู ผู๎
ที่อํานหนังสือมากและสนใจอํานอยํางจริงจัง สามารถน าความร๎ูที่อํานไปประยุกต์ได๎ทุกโอกาส 
ถึงแม๎วําไมํได๎ศึกษาในสถาบันระดับสูง ก็จะมีความร๎ูความสามารถไมํแพ๎บัณฑิตที่ส าเร็จจาก
มหาวิทยาลัย และผู๎ที่เป็นนักปราชญ์ก็ใช๎การอํานเป็นสื่อน าให๎ก๎าวขึ้นเป็นพหูสูต สามารถเป็นนัก
พูด นักเขียนที่มีชื่อเสียง การเป็นนักอํานที่ดี ต๎องร๎ูวําจะต๎องอํานหนังสืออยํางไรให๎รวดเร็ว จับ
ใจความได๎แมํนย า และสนุกเพลิดเพลินไปกับการอําน การจะเป็นนักอํานที่ดีได๎นั้นต๎องพัฒนาและ
ฝึกฝนตนเองให๎เกิดลักษณะนิสัยและคุณลักษณะที่ดีของนักอําน ซึ่งมีแนวทางในการฝึกฝนดังนี้ 
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1. พยายามสร๎างนิสัยตนเองให๎รักการอําน โดยพยายามอํานหนังสือทุกประเภทที่จะให๎
ประโยชน์และหาเวลาวํางอํานหนังสือบํอยๆ จนเกิดเป็นนิสัยรักการอําน 

2. ฝึกฝนการอํานหนังสือให๎รวดเร็วและพยายามจับใจความให๎ได๎ วิธีการคือ ใช๎ชํวง
สายตาให๎กว๎าง พยายามฝึกให๎มีจุดที่สายตาหยุดนิ่งในแตํละบรรทัดน๎อย คืออาจมีเพียงคร้ังเดียวหรือ
สองคร้ัง ซึ่งตรงกันข๎ามกับผู๎ที่อํานหนังสือช๎า จะใช๎สายตาหยุดนิ่งหลายจุดในแตํละบรรทัดและ
ขณะที่ฝึกอํานให๎เร็วก็พยายามจับใจความพร๎อมกันไปด๎วย 

3. ฝึกฝนตั้งจุดมุํงหมายในการอําน การอํานหนังสือแตํละคร้ัง ควรตั้งจุดมุํงหมายวําจะ
อํานเพื่ออะไร โดยทั่วไปแล๎วการอํานหนังสือจะเป็นไปในลักษณะอํานเพราะต๎องรู๎ อํานเพราะควรร๎ู
และอํานเพราะอยากร๎ู การอํานแตํละลักษณะมีจุดมุํงหมายแตกตํางกัน อํานเพื่อการสอบหรือเพื่อ
น าไปปฏิบัติในหน๎าที่การงาน เป็นการอํานเพราะต๎องร๎ูและต๎องพยายามจ าให๎ได๎ อํานเพราะควรร๎ู
เป็นการอํานเร่ืองที่เกี่ยวข๎องกับสิ่งที่ควรร๎ูไว๎เพื่อประโยชน์ตํอการด ารงชีวิต ส าหรับการอํานเพราะ
อยากรู๎ เป็นการอํานเร่ืองที่เราสนใจ เร่ืองที่อยากเรียนรู๎เพิ่มเติม อํานเพื่อความบันเทิงหรืออํานให๎เกิด
ความรอบร๎ูในด๎านตํางๆ เพื่อการเป็นคนที่เกํงวําหรือมีความสามารถเหนือกวําคนอ่ืนได๎ เมื่อเราตั้ง
จุดมุํงหมายในการอํานแล๎วก็พยายามท าให๎บรรลุจุดมุํงหมายนั้นให๎ได๎ 

4. ฝึกสังเกตสํวนประกอบของหนังสือ การสังเกตสํวนประกอบของหนังสือ เชํน ปก 
ค าน า สารบัญ ค านิยม หัวข๎อเร่ือง บรรณานุกรม หรือสํวนอ่ืนๆท าให๎เข๎าใจสิ่งที่อํานดีขึ้น เป็นการ
เสริมการอํานให๎มีประสิทธิภาพ 

5. ฝึกฝนเทคนิคการอําน เทคนิคการอํานมีหลากหลายวิธีที่ท าให๎การอํานมี
ประสิทธิภาพดังเชํน 

5.1 สร๎างบรรยากาศการอําน พยายามสร๎างหรือหาบรรยากาศส าหรับการอํานเพื่อให๎
เกิดสมาธิอาจเป็นบรรยากาศที่เงียบสงบ สถานที่เอ้ืออ านวย อากาศเย็นสบายหรือบรรยากาศที่พึง
พอใจของผู๎อําน 

5.2 ฝึกท าใจให๎เป็นสมาธิ พยายามสร๎างความตั้งใจแนํวแนํที่จะอํานหนังสือโดยท า
จิตให๎นิ่งสงบ ไมํสับสน ไมํฟุ้งซําน โดยปกติชํวงเวลาที่ดีที่สุดในในการอํานหนังสือคือเวลาเช๎า
หลังจากนอนมาแล๎วตลอดคืน เพราะสมองได๎พักผํอนมาแล๎ว ยํอมพร๎อมที่จะรับรู๎ใหมํๆได๎เป็นอยําง
ดี แตํถ๎าหากเป็นผู๎ที่ฝึกสมาธิเป็นประจ า ก็สามารถอํานหนังสือได๎ทุกเวลาที่ต๎องการ อํานหลังจากท า
สมาธิแล๎วและเมื่ออํานหนังสือไปนานๆแล๎ว อาจเกิดอาการเมื่อยล๎าหรือสมาธิเสื่อมคลาย ควรพัก
ชั่วคราวหรือเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อไมํให๎เกิดการเบื่อหนําย 

5.3 ฝึกเทคนิคการอํานที่มีประสิทธิภาพหลายๆด๎าน หนังสือแตํละประเภทใช๎วิธีการ
อํานที่แตกตํางกัน เชํน หนังสือบางประเภทอาจไมํจ าเป็นต๎องอํานโดยละเอียดทั้งเลํม อาจใช๎วิธีอําน
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อยํางเร็วในคร้ังแรกที่เร่ิมอําน เพียงเพื่อให๎ร๎ูวําหนังสือนั้นเขากลําวถึงอะไรบ๎าง ตํอมาก็อํานซ้ าด๎วย
ความเอาใจใสํและพยายามอํานให๎เข๎าใจเฉพาะตอนที่ส าคัญ หนังสือบางเลํมอาจต๎องอํานด๎วยความ
เอาใจใสํ จับใจความและจดจ าทั้งเลํม ซึ่งต๎องใช๎เทคนิคการอํานอีกวิธีหนึ่งในขณะที่การอํานนว
นิยาย อาจจะอํานแบบสบายๆหรือให๎เกิดความบันเทิงสนุกสนาน เป็นต๎น 

5.4 เทคนิคการอํานให๎จ า การอํานหนังสือสํวนใหญํผู๎อํานต๎องการที่จะจ าเร่ืองที่อําน 
โดยเฉพาะการอํานต ารา ควรพยายามฝึกเทคนิคในการจ า ดังตํอไปนี้ 

5.4.1 ขณะที่อํานหนังสือต๎องพยายามใช๎ประสาททุกสํวนให๎ชํวยกันจ า 
5.4.2 ต๎องตั้งจุดประสงค์ให๎แนํวแนํวํา จ าเพื่อประโยชน์อะไร มีจุดมุํงหมาย

อยํางไร 
5.4.3 ตั้งใจที่จะท าอยํางแนวแนํ และท าความสนใจอยํางมั่นคง 
5.4.4 เมื่ออํานจบแล๎ว หมั่นนึกทบทวนสิ่งที่อํานไปแล๎วอยูํเสมอ 
5.4.5 กํอนอํานควรท าใจให๎มีสมาธิและควรหาบรรยากาศที่ชํวยเสริมสร๎าง

สมาธิ 
5.4.6 ท าอารมณ์ให๎ดี เพราะถ๎าอารมณ์ดี ความจ าจะดี  หากอารมณ์หงุดหงิด 

ความจ าก็พรํามัว 
5.4.7 ควรหลีกเลี่ยงความจ าแทรกซ๎อน หากจ าบางสิ่งที่ต๎องการจ าได๎แล๎วอยําท า

กิจกรรมอื่นตํอเน่ืองทันที ควรวํางเว๎นไว๎สักชํวงเวลาหนึ่ง ดังค าวํา “เรียนกํอนนอน จ าดีตอนต่ืน” 
5.4.8 หากจ าข๎อความยาวๆ ควรจ าทีละสํวน ใช๎ดินสอขีดเส๎นใต๎ค าที่สะดุดใจ

หรือเขียนข๎อความที่ต๎องการจ าเป็นพิเศษในสมุดพก และน าติดตัวไปเพื่อทบทวนความจ าเมื่อ
ต๎องการ 

5.4.9 ควรงดเว๎นดื่มของมีนเมา หรือเสพสิ่งเสพย์ติด เพราะเป็นการบั่นทอน
ความจ า และควรรับประทานอาหารที่ชํวยบ ารุงสมองเป็นประจ า เพื่อสร๎างเสริมความจ า 

วิชาญ อัครวนสกุล (2545, น.15) ได๎กลําวถึงเทคนิคในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ให๎เป็น
คนรักการอําน ดังนี ้

1. เร่ิมอํานจากสิ่งที่เราสนใจที่สุดกํอน เพราะโดยธรรมชาติคนเรามักจะท าอะไรที่ชอบ
มากที่สุดกํอนเสมอ ใครชอบกีฬาก็อํานหนังสือหรือคอลัมน์ขําวกีฬา ใครชอบบันเทิงก็อํานหนังสือ
นิตยสารหรือคอลัมน์ขําวบันเทิง การเร่ิมต๎นอํานสิ่งที่ชอบที่สุดกํอนก็เปรียบเหมือนการเรียกน้ ายํอย
เพื่อเสริมสร๎างนิสัยรักการอําน ท าให๎อยากอํานหนังสือเพิ่มมากขึ้น 

2. ฝึกการอํานหนังสือทุกวัน อํานวันละเล็กละน๎อย เชํน อํานวันละ 1 หน๎า หรือ 1 ตอน 
1 ฉบับ ไมํให๎ร๎ูสึกวําเป็นภาระแกํชีวิต ถือเป็นเร่ืองปกติเหมือนกับการรับประทานอาหาร ให๎คิดวํา
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การอํานหนังสือเป็นสิ่งมีประโยชน์และสามารถท าได๎โดยไมํล าบากอะไร เน๎นย้ าวําต๎องอํานบํอยๆ
ถ๎าอํานได๎ทุกวันยิ่งดีจนเกิดความเคยชิน และร๎ูสึกวําถ๎าไมํอํานหนังสือวันไหนเหมือนชีวิตขาดอะไร
ไปบางอยําง วิธีการอํานหนังสือได๎ทุกวันที่เห็นได๎ชัดก็คือ การอํานหนังสือพิมพ์ 

3. ฝึกการอํานหนังสือหรือเร่ืองราวที่เราไมํเคยสนใจอํานมากํอน ท าไมจึงต๎องอํานสิ่งที่
เราไมํเคยสนใจ ค าตอบก็คือเพื่อที่เราจะๆได๎รับความร๎ูอ่ืนเพิ่มขึ้น เปิดใจรับสิ่งใหมํๆเข๎ามาในชีวิต
มากขึ้น ในโลกปัจจุบันที่มีความร๎ูเพียงด๎านเดียวคงไมํสามารถเจริญก๎าวหน๎าในชีวิตได๎ดีเทํากับคนที่
รอบรู๎และรู๎กว๎าง 

4. เตือนตัวเองให๎ร๎ูจักพกพาหนังสือ ปากกา เมื่อเพื่อนๆอํานหนังสือหรือนิตยสารเลํมใด
เลํมหนึ่งซึ่งไมํจบในครั้งเดียว อาจจะด๎วยเหตุจ าเป็นตํางๆ กันไป เสนอให๎น าหนังสือนั้นๆพกติดตัว
เวลาเดินทางไปไหนมาไหน วํางเมื่อไหรํก็ลองหยิบขึ้นมาทีละเล็กทีละน๎อย สํวนปากกาก็เอาไว๎
ส าหรับจดบันทึกหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากการอํานนั้น ได๎ฝึกการคิดการเขียนไปในตัว
ด๎วย 

ศิริอร อินทร์ตลาดชุม (2545, น.12-13) ได๎กลําวถึงการสร๎างนิสัยรักการอํานสามารถท า
ได๎หลายวิธีดังนี้ 

1. ฝึกรักการอํานให๎เป็นชีวิตจิตใจ ทุกคร้ังที่มองเห็นหนังสือหรือวัสดุการอํานใดก็ตาม
ขอให๎พยายามสร๎างความร๎ูสึกวําหนังสือเป็นเพื่อนที่ดีของเรา เป็นสิ่งที่มีคุณคําสมควรแกํการอําน 

2. ฝึกสร๎างนิสัยใฝ่ร๎ู เมื่อมีความร๎ูสึกที่ดีตํอการอําน จะเกิดความกระตือรือร๎นที่จะ
แสวงหาความรู๎อยูํเสมอ 

3. ผู๎ปกครองเป็นผู๎ที่มีสํวนรํวมในการสร๎างนิสัยให๎เด็กๆรักการอํานโดยการสละเงินซื้อ
หนังสือให๎ลูกตั้งแตํเยาว์วัย หรือพาเข๎าร๎านขายหนังสือบ๎าง ถ๎าจะซื้อของขวัญให๎ก็ควรเลือกซื้อ
หนังสือให๎เป็นของขวัญแทนของเลํนราคาแพงๆ นอกจากนี้ผู๎ปกครองควรปลูกฝังให๎เด็กๆรักการ
อํานตั้งแตํเล็ก โดยการอํานหนังสือประเภทนิทานให๎ลูกฟังกํอนนอน และผู๎ปกครองต๎องเป็นผู๎ที่
นิสัยรักการอําน เมื่อลูกเห็นตัวอยํางก็จะปฏิบัติตามแบบอยํางเราได๎เห็นทุกวัน 

4. พํอและแมํต๎องหมั่นส ารวจวําลูกน๎อยอํานหนังสืออะไร แล๎วหาหนังประเภทนั้นๆให๎
ลูกอําน ซึ่งจะชํวยให๎เด็กเต็มใจอํานมากกวําถูกบังคับ แม๎วําลูกจะอํานหนังสือการ์ตูนก็ควรตามใจ 
พํอแมํมีหน๎าที่ที่จะให๎ค าปรึกษาแนะน า และระมัดระวังสื่อลามกที่ลูกอาจได๎รับจากสังคมภายนอก
ที่แอบแฝงมาในลักษณะตํางๆและอยําตกใจถ๎าเกิดไปพบวําลูกมีสื่อประเภทนี้แตํอธิบายให๎ความ
เข๎าใจในสิ่งที่ถูกต๎องให๎กับเขาอยํางใจเย็น 

5. เลือกหนังสือที่สํงเสริมความรอบร๎ูประจ าไว๎ที่บ๎าน หนังสือที่มี เนื้อหาสาระ
หลากหลายไว๎ให๎ลูกเมื่อเขาอยากอํานหรือมีความพร๎อมที่จะอํานหนังสือ 
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6. หาเวลาวํางพาลูกๆไปร๎านหนังสือแทนการไปศูนย์การค๎า พํอแมํควรเปิดโอกาสให๎
ลูกเลือกหนังสือที่เขาสนใจ ภายใต๎ค าแนะน าของพํอแมํ 

7. พํอแมํและลูกชํวยกันจัดบรรยากาศภายในบ๎านให๎เหมาะแกํการอําน เชํน หาโต๏ะและ
เก๎าอ้ีที่เหมาะสมส าหรับการอําน ห๎ามบํนวําท าไมลูกไมํอํานหนังสือหรือน าลูกไปเปรียบเทียบกับ
ลูกของเพื่อนบ๎านที่ขยันอํานหนังสือ เพราะเสียงบํนหรือการเปรียบเทียบเชํนนี้จะท าให๎เด็กไมํอยาก
อํานหนังสือ เกิดแรงตํอต๎านการอํานหนังสือ บรรยากาศการอํานไมํดีเกิดขึ้นทันที 

8. การพาลูกไปห๎องสมุดบํอยๆ จะเป็นการสํงเสริมให๎ลูกมีนิสัยรักการค๎นคว๎า คุ๎นเคย
กับการใช๎ห๎องสมุด ร๎ูจักวิธีการค๎นคว๎าหนังสือตามระบบห๎องสมุด ตลอดจนท าให๎ลูกร๎ูสึกถึงความ
เอ้ืออาทรขอวงพํอแมํได๎เป็นอยํางดี 

9. พํอแมํควรอํานหนังสือเลํมเดียวกับลูก การอํานหนังสือเลํมเดียวกับลูกจะชํวยให๎พํอ
แมํคุยกับลูกได๎สะดวก รู๎เร่ืองและชํวยสร๎างสัมพันธภาพระหวํางผู๎ใหญํกับเด็กได๎ดีอีกด๎วย 

 สรุปได๎วําบ๎านหรือครอบครัวเป็นแหลํงที่ส าคัญในการปลูกฝังนิสัยรักการอํานให๎แกํ
เด็กรวมทั้งโงเรียนก็มีสํวนส าคัญในการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน เพื่อปลูกฝังให๎เด็กมีนิสัยรัก
การอําน 

 
2.3  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

สาระของสํวนนี้จะกลําวถึง ความหมายและลักษณะของการสํงเสริมการอําน 
ความหมายและลักษณะของการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน ประเภทการจัดกิจกรรมสํงเสริมการ
อําน และวิธีการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน มีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 
 2.3.1  ความหมายและลักษณะของการสํงเสริมการอําน  
  ไพพรรณ  อินทนิล (2546, น.90) ได๎ให๎ความหมายของการสํงเสริมการอํานไว๎วํา ใน
อดีตที่ผํานมาผู๎คนจะละเลยในสํงเสริมการอํานให๎กับเด็กอยํางจริงจัง  พํอแมํมักจะคิดวําเป็นเร่ือง
ของทางโรงเรียน ดังนั้นจึงรอไว๎ให๎เข๎าโรงเรียนเสียกํอนคํอยเร่ิมอํานหนังสือ  นอกจากนี้บางคน
เข๎าใจผิดวําการที่เด็กจะชอบอํานหนังสือหรือไมํชอบอํานนั้น เป็นเร่ืองธรรมชาติของเด็กแตํละคน 
ไมํสามารถปลูกฝังได๎ จึงปลํอยไปตามแตํจะเป็นไปในที่สุด เมื่อเร่ิมเรียนหนังสือก็ถูกปลูกฝังให๎อําน
แตํหนังสือเรียนและท าการบ๎านที่ครูทุกคนพร๎อมใจกันมอบหมายในแตํละวันโดยไมํได๎มีแผน
รํวมกัน เด็กจึงร๎ูสึกเบื่อหนํายหนังสือจนกลายเป็นนิสัย จะอํานหนังสือก็ตํอเมื่ออยูํในวัยเรียนและ
เป็นหนงัสือเรียนเทํานั้น แตํในปัจจุบันนี้ได๎มีการค๎นคว๎าทดลองจนเป็นที่ยอมรับกันแล๎ววําการอําน
ควรได๎รับการสํงเสริมการอํานอยํางตํอเน่ือง ตั้งแตํกํอนเข๎าโรงเรียน  
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 2.3.2  ความหมายและลักษณะของการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน 
 วีระวรรณ  วรรณโท (2545,  น.67) กลําววํา กิจกรรมสํงเสริมการอํานเป็นงานที่
ห๎องสมุดจะต๎องท าขึ้นเพื่อชักจูงสํงเสริมให๎ผู๎มาใช๎ห๎องสมุดมีความเข๎าใจในเร่ืองของหนังสือร๎ูจักวิธี
อําน วิธีการเลือกใช๎หนังสือ ร๎ูจักวิธีสร๎างวิจารณญาณในการอํานให๎เกิดนิสัยรักการอําน เพื่อดึงดูด
ให๎เยาวชนสนใจในการอํานเห็นความส าคัญ ความจ าเป็น และเพลิดเพลินในการอําน ตลอดจน
พัฒนาการอํานของตนให๎มีความเข๎าใจมีเจตคติที่ดีตํอการอําน และมีรสนิยมที่ดีในการอําน 
 2.3.3  คุณภาพการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน     
 แม๎นมาส  ชวลิต (2529, น.218) ได๎กลําวถึงกิจกรรมสํงเสริมการอําน จะมีลักษณะ
ส าคัญดังนี้ 

1. จูงใจ ให๎บุคคลที่เป็นเป้าหมายเกิดความพยายามที่จะอํานให๎แตกฉาน เพื่อจะได๎ร๎ู
เร่ืองราวนํารู๎ นําสนุก ที่มีอยูํในหนังสือ  

2. เร๎าใจ บุคคลที่เป็นเป้าหมาย อาจเป็นคนเดียวหรือกลุํมคนทั่วไป ให๎เกิดความอยาก
อํานหนังสือ โดยเฉพาะหนังสือที่มีคุณภาพตามที่ประสงค์หรือผู๎จัดกิจกรรมเห็นวําควรอําน 
กิจกรรมจะชี้ให๎เห็นวํา การอํานเป็นสิ่งจ าเป็น มีความส าคัญ มีประโยชน์ตํอบุคคล 

2.3.4  ประเภทการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน 
 อุทัยวรรณ  ชิดสูงเนิน (2533, น.22 - 23) ได๎สรุปการจัดกิจกรรสํงเสริมการอํานไว๎ได๎

ดังนี ้
1. การเลํานิทาน 
2. การเลําเร่ืองจากหนังสือ 
3. การแนะน าหนังสือ 
4. การสนทนาเกี่ยวกับหนังสือ 
5. การโต๎วาทีเกี่ยวกับหนังสือ 
6. การจัดนิทรรศการ 
7. การจัดท ารายชื่อหนังสือที่นําสนใจ 
8. การอํานหนังสือให๎ฟัง 
9. เกมแขํงขันเกี่ยวกับหนังสือ 
10. การแสดงละครจากเร่ืองในหนังสือ 
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2.3.5  วิธีการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน 
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน มีบุคคล คณะบุคคล และหนํวยงานของหา

ราชการได๎เสนอหลักการและวิธีการในการจัดกิจกรรมนี้ไว๎เป็นจ านวนมาก จากการที่ผู๎วิจัยได๎
ค๎นคว๎ามาและรวบรวมจากเอกสารตํางๆ ปรากฏวํามีผู๎เสนอกิจกรรมสํงเสริมการอํานไว๎หลาย
กิจกรรมแตํละกิจกรรม มีวิธีการจัดกิจกรรมดังรายละเอียดตํอไป 

1) การเล่านิทาน 
การเลํานิทานเป็นวิธีหนึ่งในการปลูกฝังให๎เด็กเกิดความรักสนใจในการอําน  ตลอดจน

พัฒนาตนเองให๎มีนิสัยรักการอําน นิทานที่นอกจากจะสร๎างความสนุกสนาน ยังชํวยพัฒนาการพูด
และการเขียนได๎เป็นอยํางด ี

1.1 การเลือกเร่ือง  เร่ืองที่จะน ามาเลําควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1.1.1 มีคุณคําแกํการ เชํน ให๎ความสนุกสนาน มีคติสอนใจ 
1.1.2 มีคุณคํา คือ คุ๎มเวลาที่ต๎องเตรียมตัวเลํา และคุ๎มเวลาของผู๎ฟัง 
1.1.3 เป็นเร่ืองที่ทันสมัย ทันตํอสถานการณ์โลกบรรจุบัน จะท าให๎การเลําไมํนํา

เบื่อ 
1.2 ลักษณะการเลํา  อาจจ าแนกได๎ดังตํอไปนี้ (สมทรง แสงแก๎ว, 2529, น.264)  

1.2.1 การเลําปากเปลํา เป็นการเลําประกอบทําทางและใช๎เสียง 
1.2.2 การเลําโดยร๎องเพลงประกอบ เชํน เพลงบรรยายลักษณะของสัตว์แตํละชนิดใน

เร่ืองนิทาน  เป็นต๎น 
1.2.3 การเลําโดยใช๎หุํน โดยเลํนหุํนแบบตํางๆ ประกอบการเลําคือ หุํนถุงมือ หุํน

กระดาษแบบหนังตะลุง หุํนผ๎ายัดนุํน  เป็นต๎น 
1.2.4 การเลํนโดยใช๎ภาพประกอบ โดยวาดภาพลงบนกระดาษ เวลาเลํายกภาพ

ประกอบการเลํา 
1.2.5 การเลําด๎วยการแสดงละคร โดยให๎ผู๎แสดงหลายคนแสดงบทบาทของตัวละคร

ตํางๆ ในเร่ืองขณะเลํานิทาน 
2) การเล่าเร่ืองจากหนังสือ 
การเลําเร่ืองจากหนังสือ (Book Talk) เป็นกิจกรรมที่มีความเหมาะสม ส าหรับเด็กโต ระดับ

มัธยมศึกษา เร่ืองในหนังสือที่ควรเลําอาจเป็นสารคดี บันเทิง หนังสือวารสาร หรือเร่ืองในหนังสืออําน
เสริมหลักสูตร และหยิบยกเอาคติในเร่ือง มากลําวด๎วย อนันต์ สํงอ าไพ (2528, น.18) การเลําเร่ืองจาก
หนังสือควรด าเนินการดังตํอไปนี ้
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2.1 การเลือกหนังสือ โดยอํานหนังสือที่คาดวําจะอยูํในความสนใจของผู๎ฟัง มีความ
ทันสมัยกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 

2.2 ผู๎เลําเร่ืองหนังสือต๎องร๎ูสึกชอบหนังสือที่จะน ามาเลํา เพราะถ๎าผู๎เลําเองยังร๎ูสึกไมํชอบ 
การที่จะชักจูงให๎คนอ่ืนชอบด๎วยก็คงเป็นไปได๎ยาก ผู๎เลําต๎องพยายามจับตอนส าคัญในเร่ืองที่จะเลําให๎
ขึ้นใจ และจัดเร่ิมที่จะพูดเพียงครําว ๆ เฉพาะหัวเร่ืองใหญํ ๆ เพื่อชํวยความจ าและล าดับขั้นตอนในการ
พูด 

2.3  วิธีการเลําเร่ืองหนังสือ แบํงอยํางกว๎าง ๆ ได๎ 3 วิธี คือ  
 2.3.1 เลําเร่ืองหนังสือที่มีแกนของเร่ืองไมํสัมพันธ์กัน จากการที่ผู๎เลําได๎อํานหนังสือ

เลํมนั้น ๆ มาแล๎ว จึงสามารถแนะน าแกํผู๎ฟังได๎วําหนังสือเลํมใดเหมาะสมกับผู๎มีประสบการณ์หรือ
สนใจอยํางไร เพื่อที่แตํละบุคคลจะเลือกหนังสือได๎ตรงตามความสนใจ และความต๎องการของตนเอง 
หรืออยํางน๎อยก็เป็นการให๎แนวคิดเพื่อน าไปใช๎ในการเลือกหนังสือด๎วยตนเอง 

 2.3.2  การเลําเร่ืองหนังสือเมื่อมีเวลาน๎อย โดยพูดถึงหนังสือเลํมใดเลํมหนึ่งอยําง
ละเอียดและพูดถึงหนังสือเลํมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือสัมพันธ์กันอยํางสั้น ๆ ซึ่งอาจเป็นหนังสือวิชา
เดียวกันหรือมีโครงเร่ืองเหมือนกันก็ได๎ 

การเร่ิมต๎นรายการเป็นสิ่งส าคัญไมํน๎อยกวําการเลําเร่ืองหนังสือผู๎เลําจะต๎องหาวิธีสร๎าง
อารมณ์คล๎อยตามหรือดึงดูดความสนใจของผู๎ฟังมาสูํเร่ืองที่จะเลําจึงอาจท าได๎โดยการพูดถึงเหตุการณ์
ที่นําสนใจที่เกิดขึ้นในชํวงเวลานั้นหรือระยะเวลาไมํนานนัก เร่ืองที่ปรากฏในหน๎าหนังสือพิมพ์หรือ
จากรายการโทรทัศน์ที่ได๎รับความนิยมจากจุดเร่ิมต๎นจะน าไปสูํหนังสือเลํมแรกที่พูดถึง  ซึ่งควรเป็น
หนังสือที่นําสนใจและอํานกันได๎ทุกคน แล๎วจึงเร่ิมไปสูํหนังสือเลํมยาก ๆ ตํอไป 

การเลําเร่ืองหนังสือนั้น  ควรจะดึงตอนที่นําตื่นเต๎น  นําสนใจของเร่ืองออกมาเลํา  โดย
ค านึงถึงความส าคัญ 2 ประการคือ การไมํเลําเร่ืองหนังสือที่ผู๎เลําเองไมํเคยอําน  และไมํเลําเร่ืองหนังสือ
จนถึงตอนจบของเร่ือง  โดยหยุดตรงจุดสุดยอด (Climax) หรือกํอนจะถึงจุดคลี่คลายของเร่ืองลึกลับตําง 
ๆ เพราะผู๎ฟังจะไมํสนใจหนังสือเลํมนั้นอีกเลย และต๎องค านึงเสมอวํา การเลําเร่ืองหนังสือนั้น ได๎
อรรถรสสูํการอํานหนังสือด๎วยตนเองไมํได๎ พร๎อมกันนี้การเลําเร่ืองหนังสือที่ดีต๎องให๎ความสนุกสนาน
นําสนใจทั้งแกํผู๎ฟังและผู๎เลํา 

3) การแนะน าหนังสือ 
การแนะน าหนังสือเป็นวิธีการชักชวนหรือเร๎าใจให๎ผู๎ฟังสนใจในการอํานวิธีหนึ่ง ซึ่ง

แตกตํางจากการเลําเร่ืองจากหนังสือเล็กน๎อย โดยผู๎แนะน าไมํต๎องเลําเร่ืองให๎ละเอียดนัก เพียงบอก
เร่ืองยํอ ๆ พอสังเขป เน๎นการวิเคราะห์ข๎อดี ข๎อบกพรํอง และประโยชน์ที่ผู๎ฟังจะได๎รับ การแนะน า
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ควรให๎เหมาะสมกับวัย ระดับการศึกษา และพื้นฐานความร๎ูของผู๎ฟังด๎วย การแนะน าหนังสือ
ด าเนินการดังนี้ (รสา วงศ์ยังอยูํ, 2529, น.388 – 390) 

3.1 การเลือกหนังสือที่จะแนะน า ควรเน๎นหนังสือตํอไปนี้ คือหนังสือที่คนสนใจและ
เป็นประโยชน์ในกลุํม หนังสือทางวิชาการที่ใช๎สอนในหลักสูตรหนังสืออ๎างอิง หนังสือชุด หนังสือ
สารคดี หนังสือนวนิยาย หนังสือส าหรับเด็ก หนังสืออํานประกอบ หนังสือใหมํ หนังสือที่ชนะการ
ประกวด เป็นต๎น 

3.2 ระยะเวลาในการแนะน า ใช๎เวลาประมาณ 15 – 45 นาที แล๎วแตํจ านวนเลํมและกลุํม
ผู๎ฟัง 

3.3  การเตรียมตัวแนะน ามีดังนี้ 
 3.3.1 ประสานงานกันระหวํางบรรณารักษ์ ครู อาจารย์ที่สอนวิชาการ ชมรมหรือ

ชุมนุมตําง ๆ เพื่อทราบความต๎องการหนังสือที่จะแนะน า 
 3.3.2 ศึกษาจาการวิจารณ์หนังสือที่มีผู๎อ่ืนวิจารณ์ไว๎ พร๎อมกับการวิเคราะห์วิจารณ์

ของตนเอง 
 3.3.3 อํานหนังสือที่จะแนะน าอยํางละเอียด 
 3.3.4 บันทึกลงในแบบบันทึกการอําน โดยบันทึกข๎อมูลทางบรรณานุกรม เร่ืองยํอ 

แงํคิด ประโยชน์ที่ได๎ เป็นต๎น 
3.4  วิธีแนะน า ด าเนินการดังนี้ 

 3.4.1 มีทําทางที่แสดงความมั่นใจในการแนะน า 
 3.4.2 น าหนังสือที่จะแนะน ามาแสดงด๎วย 
 3.4.3 แนะน าให๎เหมาะสมแกํวัยของผู๎น า 
 3.4.4 ให๎ข๎อมูลทางบรรณานุกรมแจํมแจ๎ง 
 3.4.5 ไมํต๎องแนะน ารายละเอียดมากเกินไป เน๎นตอนส าคัญ ๆ ตอนที่จะให๎

ประโยชน์แกํผู๎ใช๎และวิธีใช๎ 
 3.4.6 แนะน าสํวนตํางๆ ที่ส าคัญของหนังสือ เชํน รูปภาพ แผนที่  กราฟ 

บรรณานุกรม เป็นต๎น 
 3.4.7 พูดเสียงดังให๎ผู๎ฟังได๎ยินชัดเจน ออกเสียงให๎ถูกอักขรวิธี 
 3.4.8 ให๎แงํคิดที่เป็นประโยชน์ 
 3.4.9 ไมํแนะน าซ้ าซาก ไมํใช๎ค า เอ๎อ อ๎า จนเป็นที่ร าคาญ 
 3.4.10 ถ๎าเป็นเร่ืองที่มีเนื้อหาเดียวกัน หรือเป็นชุด ให๎แนะน าทีละเลํม 
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3.5 การประชาสัมพันธ์ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ เร่ืองที่จะแนะน า อาจแจ๎งให๎ทราบ
ลํวงหน๎าทางวาจาหรือการจัดนิทรรศการ 

หนังสือที่จะน ามาแนะน าต๎องจัดเตรียมพร๎อมไว๎เพื่อจัดบริการให๎อําน อาจติดตามผลได๎
จากการสังเกตการอําน และอาจให๎ผู๎อํานกรอกแบบสอบถามเพื่อน ามาประเมินผลแก๎ไขปรับปรุงให๎
ดีขึ้น 

4) การสนทนาเกี่ยวกับหนังสือ 
การสนทนาเกี่ยวกับหนังสือ  เป็นกิจกรรมสํงเสริมการอํานที่เกิดขึ้นจากพื้นฐานพฤติกรรม

ของคนเราที่ชอบสนทนากันถึงเร่ืองตํางๆ เชํน เลําถึงภาพยนตร์ที่ตนดูแล๎วชอบ หรือหนังสือที่อํานแล๎ว
จับใจ  เป็นต๎น เป็นการกระตุ๎น ให๎เกิดความอยากอําน แตํการสนทนาเร่ืองหนังสือที่จัดเป็นกิจกรรม
สํงเสริมการอํานนั้นจะมีกระบวนการที่เป็นระบบ  ซึ่งนอกจะท าให๎การสนทนานั้นเป็นเคร่ืองประเทือง
ปัญญาในชีวิตประจ าวันแล๎ว  ยังชํวยพัฒนาการอํานไปสูํระดับวิเคราะห์  วิจารณ์  และสังเคราะห์อีกด๎วย 
ผู๎สนทนาจะเป็นผู๎ซึ่งมีการพัฒนาการในการอํานมากแล๎ว สํวนผู๎ฟังการสนทนาและบางคนที่รํวม
สนทนาซึ่งอาจยังไมํพัฒนาการอํานของตนไปได๎มากนัก  ก็จะได๎ประโยชน์จากการฟังข๎อคิดเห็น
เกี่ยวกับหนังสือนั้น ๆ  ด๎วย การสนทนาเกี่ยวกับหนังสือมีวิธีการด าเนินงานดังนี้ แม๎นมาส ชวลิต (2529 , น.
362 ) 

4.1 การเลือกหนังสือเพื่อสนทนา  ควรเป็นหนังสือที่มีข๎อความนําสนใจ   เชํน  สามารถ
วิเคราะห์ได๎หลายแงํมุม  ให๎ข๎อมูลเชื่อถือได๎  มีวิธีการเขียนที่ชวนให๎อําน เป็นต๎น  อาจเป็นหนังสือที่
ได๎รับรางวัลหรือหนังสือที่นําสนใจ   

4.2 การก าหนดผู๎น าสนทนา  ผู๎น าสนทนาต๎องเป็นนักอํานที่มีพัฒนาการอํานมาก แล๎ว  
กลุํมผู๎น าสนทนาควรมีอยํางน๎อย 4 – 5 คน ที่มีประสบการณ์ ฟื้นความร๎ู และความสนใจแตกตํางกันเพื่อ
จะได๎ข๎อคิดเห็นแตกตํางกันออกไป โดยมีคนหนึ่งน าสนทนาท าหน๎าที่เป็นผู๎ด าเนินการสนทนา 

4.3 การเตรียมตัวสนทนา  ผู๎น าสนทนาจะต๎องอํานหนังสือเลํมที่จะสนทนาอยํางละเอียดถี่
ถ๎วนตั้งแตํเจตนารมณ์ของผู๎เขียน เค๎าโครงเร่ือง แกํนของเร่ือง วิธีเสนอเร่ือง  ข๎อความประทับใจ  
ประโยชน์ที่ผู๎อํานจะได๎รับ  ส านวนภาษา 

4.4 การก าหนดหัวข๎อสนทนา  ผู๎น าสนทนาจะต๎องหารือกันเพื่อก าหนดหัวเร่ืองที่จะ
สนทนาที่ครอบคลุมหัวข๎อทั้งหมดที่เกี่ยวข๎องกับหนังสือเลํมนั้นๆ และแบํงหน๎าที่กันวําใครจะกลําว
เน๎นหนักในแงํใด ซึ่งขึ้นอยูํกับความถนัดและความสนใจของแตํละคน 

4.5 การก าหนดเวลาสนทนาควรก าหนดเวลาส าหรับการสนทนาประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง 
โดยผู๎น าสนทนาแตํละคนควรจะได๎พูดคนละ 2 รอบ และควรให๎ผู๎ฟังมีเวลาซักถามหรือเสนอ
ข๎อคิดเห็นประมาณ 30 นาที 
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4.6  หน๎าที่ของผู๎ด าเนินการสนทนา มีหน๎าที่อยํางเดียวกับผู๎ด าเนินการอภิปรายโดย
จะต๎องเป็นผู๎คิดหัวข๎อการสนทนารํวมกับผู๎น าสนทนา เมื่อเร่ิมการสนทนาจะเป็นผู๎อธิบายถึงหัวข๎อ
การสนทนาพอเป็นสังเขป แนะน าผู๎น าสนทนาแตํละคน เชิญผู๎น าสนทนาให๎พูดทีละคนตามล าดับ 
เมื่อผู๎น าสนทนาทุกคนกลําวจบแล๎ว ผู๎ด าเนินการสนทนาจะสรุปประมวลข๎อคิดเห็นของทุกคน 
หลังจากนั้น ก็เปิดโอกาสให๎ผู๎ฟังซักถามและเสนอข๎อคิดเห็นของตน และเมื่อการสนทนาและการ
ซักถามหรือแสดงข๎อคิดเห็นจบลงแล๎ว ผู๎ด าเนินการควรปิดรายการด๎วยการเชิญชวนให๎ผู๎ฟังติดตาม
หาอําน หนังสือเร่ืองที่น ามาสนทนาตํอไป 

4.7  อุปกรณ์ที่ใช๎ในการจัดสนทนา ผู๎น าการสนทนาควรจัดท าข๎อมูลทางบรรณานุกรม 
เร่ืองยํอ และบรรณนิทัศน์แจกแกํผู๎ฟัง จัดแสดงหนังสือให๎เห็นหรือในกรณีที่จ าเป็นต๎องอ๎างถึงภาพ
หรือแผนภูมิในเร่ือง ควรถํายท าภาพนิ่ง หรือเขียนลงบนแผํนใสฉายให๎ผู๎ฟังดูด๎วย 

5)  การโต้วาทีเกี่ยวกับหนังสือ 
การโต๎วาทีสามารถน ามาใช๎เป็นกิจกรรมสํงเสริมการอํานได๎อยํางหนึ่งมีวัตถุประสงค์จะให๎

ผู๎ฟังได๎รับข๎อคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือทั้งด๎านดีและไมํดี ได๎ฟังข๎อคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเลํมนั้น หรือ
ในเร่ืองนั้น ๆจากบุคคลหลายคนทุกแงํมุม ชํวยให๎ผู๎ฟังร๎ูจักอํานโดยไตรํตรอง  ร๎ูจักมองหนังสือหลาย 
ด๎าน  นอกจากนี้ผู๎ที่จะฟังการโต๎วาทีอาจอํานหนังสือเลํมนั้น ๆ กํอน เพื่อจะได๎เปรียบเทียบข๎อคิดเห็น
ของตนกับข๎อคิดเห็นของผู๎โต๎วาทีอีกด๎วยโดยวิธีการดังนี้ 

5.1  ก าหนดหัวข๎อหรือญัตติที่จะน ามาใช๎ในการโต๎วาที  โดยเลือกหัวข๎อที่ดึงดูดความสนใจ
ในด๎านแงํบวกแงํลบ  อาจเป็นเร่ืองเกี่ยวกับหนังสือประเภทที่เป็นที่ข๎องใจของคนสํวนมาก เชํน หนังสือ
การ์ตูนมีประโยชน์หรือไมํหรือเป็นความคิดรวบยอดของหนังสือบางเลํม  เชํน  ความรักคือความทุกข์ 
เป็นต๎น การก าหนดญัตติควรท าลํวงหน๎าการโต๎วาทีนานพอสมควร เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวมการโต๎วาทีมีเวลา
เตรียมตัวอํานหนังสือที่เกี่ยวข๎องกับญัตติที่ก าหนด 

5.2  การก าหนดบุคคลผู๎โต๎วาที ซึ่งประกอบด๎วย ประธานการโต๎วาที 1 คน ฝ่ายเสนอและ
ฝ่ายค๎าน ประกอบด๎วยหัวหน๎าฝ่ายละ 1 คน และผู๎สนับสนุนฝ่ายละไมํเกิน  4  คน 

5.3  ก าหนดหน๎าที่คณะบุคคลผู๎โต๎วาที ดงันี ้
 5.3.1  ประธานการโต๎วาที มีหน๎าที่เปิดการโต๎การที แจ๎งญัตติให๎ผู๎ฟังทราบ กลําว

แนะน าผู๎โต๎วาทีทั้ง 2 ฝ่าย  ชี้แจงเกี่ยวกับญัตติให๎ทราบ  ก าหนดเวลาให๎แตํละคนพูด เชิญผู๎โต๎วาทีพูด
ตามล าดับ เมื่อกลําวครบทุกคนแล๎วเชิญหัวหน๎าฝ่ายค๎านสรุป และเชิญหัวหน๎าเสนอสรุปอีทีหลัง ฟัง
ความคิดเห็นของกรรมการ ประกาศแจ๎งผลการโต๎วาที แล๎วกลําวขอบคุณผู๎เข๎ารํวมโต๎วาทีทุกคน 
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5.3.2 ผู๎โต๎วาที จะต๎องอํานหนังสือที่เกี่ยวกับญัตติที่จะพูให๎ละเอียด  เลือกสรรค าพูด
ให๎เหมาะสมกับหลักการ  ควบคุมอารมณ์ให๎เยือกเย็นสุขุม  หาเหตุผลมาหักล๎างโต๎ตอบได๎ทันทํวงที ไมํ
พูดนอกประเด็น เคารพผู๎ฟัง และรักษาเวลา 

5.3.3 กรรมการผู๎ตัดสิน ยึดหลักในการตัดสินคือ ผู๎โต๎วาทีพูดตรงประเด็นหรือไมํ 
เหตุผลข๎อมูลเชื่อถือได๎เพียงใด หักล๎างประเด็นของฝ่ายตรงข๎ามได๎ดีเพียงใด และวิธีการพูดใช๎วาทศิลป์
โน๎มน๎าวใจผู๎ฟังดีเพียงใด  เป็นต๎น 

6) การจัดนิทรรศการ 
การจัดนิทรรศการมีจุดมุํงหมายเพื่อเสนอเร่ืองราวที่นําสนใจให๎นักเรียนได๎ร๎ูได๎เห็นเกิด

ความใฝ่ร๎ูในเร่ืองที่นําสนใจตํางๆ และสามารถค๎นคว๎าหาความร๎ูด๎วยตนเองจากวัสดุตํางๆ ใน
ห๎องสมุด เป็นการเชิญชวนให๎นักเรียนเข๎าใช๎ห๎องสมุดมากยิ่งขึ้น โดยวิธีการดังนี้  

6.1 ก าหนดหัวข๎อเร่ืองที่จะจัด อาจวางแผนไว๎ตลอดปี  โดยก าหนดไว๎อยํางครําวๆ แตํ
ต๎องให๎สอดคล๎องกับสถานการณ์ขณะนั้นๆ  

6.1.1 วันส าคัญตํางๆ เชํน วันทางพระพุทธศาสนา เป็นต๎น 
6.1.2 เทศกาลตามประเพณี เชํน วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหมํ   วันลอยกระทง 
6.1.3 หนังสือใหมํของห๎องสมุด 
6.1.4 หนังสืออํานเพิ่มเติม หนังสือชนะการประกวด หรือได๎รับรางวัลตํางๆ 
6.1.5 การใช๎ห๎องสมุด  อาจเป็นการแนะน าห๎องสมุดตอนเปิดภาคเรียน 

6.2 เลือกสถานที่จัดนิทรรศการ  ครูบรรณารักษ์ควรจะเลือกดูวําจัดบริเวณใดที่สะดุดตา 
หรือใกล๎ทางผํานไปมาของผู๎ใช๎ 

6.3 รํางผังการจัดนิทรรศการครําว ๆ ลงบนกระดาษวําจะจัดอยํางไร จะใช๎วัสดุอะไร 
6.4 จัดเตรียมอุปกรณ์  เชํน  หนังสือ เป็นต๎น และควรมีรายชื่อหนังสือที่แนะน าให๎ผู๎ชม

ไปอํานเพิ่มเติม 
6.5 จัดสถานที่ให๎สวยงาม สะดุดตา มีลักษณะเดํน นําสนใจ 
6.6 ชํวงเวลาที่จัดนิทรรศการ ไมํควรจัดแล๎วเก็บเร็วเกินไป ที่เหมาะสมประมาณ 1 – 3 

สัปดาห์ 
6.7 การประชาสัมพันธ์ การจัดนิทรรศการทุกคร้ังควรประชาสัมพันธ์ให๎ครูและ

นักเรียนได๎ทราบ 
7) การจัดท ารายชื่อหนังสือที่น่าสนใจ 
การจัดท ารายชื่อหนังสือที่นําสนใจ เป็นการจัดท ารายชื่อหนังสือที่ได๎รับมาใหมํและ

รายชื่อหนังสือที่นําสนใจแจกแกํผู๎ใช๎ห๎องสมุด การจัดท าควรเลือกหนังสือที่เหมาะสมแกํวัยของ
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ผู๎อําน ควรอํานหนังสือทุกเลํมเพื่อแนํใจในคุณภาพ ประโยชน์ และสอดคล๎องกับความต๎องการของ
ผู๎อํานโดยให๎ข๎อมูลทางบรรณนุกรมของหนังสือและข๎อมูลอื่น ๆ แม๎นมาส  ชวลิต (2529, น.345)  

7.1  เน้ือหาโดยสํวนรวมของหนังสือเลํมนั้น 
7.2  เร่ืองเดํนๆ ของหนังสือ 
7.3  ข๎อดีอ่ืนๆ เชํนรูปเลํม ส านวนการเขียน  ภาพประกอบ 
7.4  เป็นหนังสือใหมํ ไมํล๎าสมัย ทันตํอสถานการณ์ 
8)  การอ่านหนังสือให้ฟัง 
การอํานหนังสือให๎ฟัง เป็นกิจกรรมที่จะจูงใจให๎ผู๎ฟังเกิดความรักหนังสืออยากติดตาม

เร่ืองที่ได๎ฟังตํอไปด๎วยตนเอง ผลพลอยได๎อีกอยํางหนึ่งที่มีประโยชน์คือ ได๎ฟังการอํานออกเสียงที่
ถูกต๎อง การอํานถูกวิธี ได๎ฟังความไพเราะของภาษาอันเป็นประโยชน์ในการเรียนภาษาอีกด๎วย 
(กานต์มณี ศักดิ์เจริญ, 2529, น.339)  

การอํานหนังสือให๎ฟัง มีวิธีการจัดกิจกรรมดังนี้ (กานต์มณี ศักดิ์เจริญ, 2529, น.342)  
8.1  องค์ประกอบของการอํานหนังสือให๎ฟัง มีดังตํอไปนี้ 

 8.1.1 ผู๎อําน จะต๎องมั่นใจตนเองวําเป็นผู๎มีความสามารถในการอําน เชํน อํานได๎
ถูกต๎องตามอักขรวิธี อํานได๎ชัดเจน เว๎นวรรคตอนถูกต๎อง เป็นต๎น 

8.1.2 สิ่งที่อํานมีหลายอยํางเชํน บทความจากหนังสือพิมพ์ หรือวารสาร หนังสือ
ประเภทตําง ๆ ประกาศตําง ๆ เป็นต๎น 

8.1.3 ผู๎ฟัง เป็นผู๎ได๎รับประโยชน์จากการอํานหนังสือให๎ฟัง  หลายประการ เชํน  
ได๎ฟังความไพเราะของภาษา การอํานออกเสียงที่ถูกต๎องได๎ร๎ูจักหนังสือดี ทราบขํ าว เร่ืองราวที่
นําสนใจ อันจะเป็นแนวทางในการอํานและการศึกษาค๎นคว๎าตํอไป 

8.2  การเตรียมการ มีดังนี้  
    8.2.1  การเลือกเร่ือง มีดังนี้ 

   8.2.1.1 เลือกเร่ืองให๎เหมาะสมกับกลุํมผู๎ฟังตามวัย วาระและโอกาส 
 8.2.1.2 เลือกเร่ืองให๎เหมาะสมกับความถนัดและบุคลิกของผู๎อําน 
 8.2.1.3 ถ๎าเป็นหนังสือ เมื่อเลือกเร่ืองใดแล๎ว เลือกตอนที่นําสนใจ ซึ่งเป็น

ตอนที่ดีที่สุดของหนังสือเลํมนั้น หรืออาจจะเลือกบางบท บางสํวนของบท เพื่อชวนให๎ผู๎ฟังอยาก
ติดตามอํานตํอไป 

8.2.2  การเตรียมตัวส าหรับผู๎อําน มีดังน้ี 
 8.2.2.1 ต๎องทราบวําเป็นการอํานตํอหน๎าผู๎ฟังกลุํมขนาดใด หรืออํานผํานสื่อ

ตํางๆ เชํน โทรทัศน์ วิทยุ หรือเสียงตามสาย 
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 8.2.2.2 หนังสือหรือสิ่งพิมพ์ที่จะอําน ควรคั่นหน๎าหรือตอนที่จะอํานไว๎ให๎
เรียบร๎อย ถ๎ามีหลายตอนอาจบันทึกหัวข๎อเร่ืองไว๎ที่บนกระดาษคั่นหน๎าหนังสือทุกๆ เร่ืองที่จะอําน 

8.2.3 สถานที่จัดกิจกรรม จัดได๎หลายแหํงตามความเหมาะสม เชํน หน๎าเสาธง 
ห๎องสมุด ห๎องเรียน ห๎องประชุม ห๎องสํงเสียงตามสาย สถานีวิทยุ เป็นต๎น ถ๎าเป็นการอํานที่ผู๎อําน
และผู๎ฟังต๎องเห็นหน๎ากัน ควรจัดที่นั่งให๎มองเห็นกันชัดเจน 

8.2.4 อุปกรณ์การอําน ใช๎อุปกรณ์ตามความเหมาะสม เชํน ภาพประกอบ เพลง
ประกอบ การแสดงหุํน ป้ายนิทรรศการ ภาพนิ่ง ภาพเลื่อน เป็นต๎น 

8.2.5 การประชาสัมพันธ์ โดยบอกให๎ผู๎ฟังทราบวําจะอํานหนังสือให๎ฟังในวันใด 
เวลาใด ใครเป็นผู๎อําน จัดที่ไหน มีการจัดกิจกรรมประกอบอะไรบ๎าง เป็นต๎น 

8.3  วิธีการอํานหนังสือให๎ฟัง มีดังนี้  
  8.3.1 ทําทางในการอํานควรอยูํในอาการส ารวม มีลักษณะชวนให๎อยากฟัง 
8.3.2 การอารัมภบทควรให๎สั้นแตํเร๎าใจให๎ผู๎ฟังสนใจ 
8.3.3 อํานออกเสียงให๎ชัดเจนฟังได๎ทั่งถึง มีน้ าเสียงเหมาะกับเนื้อเร่ืองที่อําน 
8.3.4 อํานออกเสียงให๎ถูกต๎องตามอักขรวิธี 
8.3.5 ทอดจังหวะให๎เหมาะสม 
8.3.6 ผู๎อํานควรมองหน๎าผู๎ฟังเป็นระยะๆ  

8.4 ลักษณะกิจกรรมการอํานหนังสือให๎ฟังมีดังนี้ 
8.4.1 อํานในรายการเสียงตามสาย 
8.4.2 ประกวดการอํานหนังสือให๎ฟัง 
8.4.3 กิจกรรมอํานหนังสือในครอบครัว 
8.4.4 อํานหนังสือทางวิทยุกระจายเสียง 

9)  เกมแข่งขันเกี่ยวกับหนังสือ  
เกมแขํงขันเกี่ยวกับหนังสือเป็นกิจกรรมที่มุํงสํงเสริมให๎เด็กสนใจในการอํานการ

ค๎นคว๎า และสนใจเข๎าใช๎ห๎องสมุดของโรงเรียน  ลักษณะของเกมแขํงขันเกี่ยวกับหนังสือ มี
ดังตํอไปนี้ 

9.1  แขํงขันทายปัญหาเกี่ยวกับหนังสือ เชํน เลําเร่ืองหนังสือให๎ฟังแล๎วให๎ทายชื่อ
หนังสือ ให๎ตํอค าประพันธ์ เป็นต๎น ลักษณะของปัญหาควรเป็นดังนี ้

 9.1.1 เป็นความร๎ูที่สามารถค๎นหาค าตอบได๎จากหลายแหํง 
9.1.2 เป็นความร๎ูเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่ง 
9.1.3 ปัญหาเชาว์ อันเป็นการฝึกไหวพริบและวิจารณญาณของผู๎ตอบปัญหานั้น ๆ 
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9.2 แขํงขันให๎หาหนังสือเลํมที่ต๎องการให๎เร็วที่สุด ด๎วยวิธีการของ การใช๎ห๎องสมุดที่
ถูกต๎อง 

9.3 แขํงขันหาค าศัพท์หรือเร่ืองราวจากพจนานุกรมและสารานุกรม 
9.4 จัดประกวดค าขวัญเกี่ยวกับการใช๎ห๎องสมุด 
9.5 เกมการใช๎ห๎องสมุด ใช๎วิธีการแสดงภาพการใช๎ห๎องสมุดประกอบเพลงเด็กนอกจาก

การแสดงภาพยังใช๎การแสดงทําทางประกอบภาพ ผู๎ชนะรางวัลคือผู๎ที่สามารถสรุปใจความ เกี่ยวกับ
การใช๎ห๎องสมุดในประเด็นตํางๆ จาภาพและทําทางการแสดง (นุชรี ตรีโลจน์วงศ์, 2527, น.18) 

10) การแสดงละครจากเร่ืองในหนังสือ 
การสํงเสริมการอํานโดยการผํานทางการแสดงละครนั้นสามารถท าได๎ และถ๎าท าได๎จะ

มีสัมฤทธิ์ผลที่นําพอใจ ในแงํของการอํานบทละครจะท าให๎เกิดจิตนาการและมีสมาธิเพื่อให๎เข๎าใจ
บทบาทของตัวละคร และมองเห็นตัวละครในมโนทัศน์ได๎ชัดเจน ในการสอนให๎เด็กอํานบทละคร 
นอกจากให๎อํานในใจแล๎ว ต๎องให๎อํานออกเสียง และอาจมอบให๎เด็กหลายๆ คนอํานบทละครเร่ือง
เดียวกันให๎เกิดความเข๎าใจบทของตัวละครตํางๆ จากนั้นก็ฝึกให๎เด็กร๎ูจักใสํอารมณ์และความร๎ูสึก
เข๎าไปซึ่งเป็นการแปรตัวหนังสือออกมาเป็นค าพูดและทําทาง เป็นการฝึกทักษะการอํานหนังสือ
ของเด็ก และเป็นการเปิดโอกาสให๎เด็กกล๎าแสดงออก ซึ่งความคิดและทําทางตํางๆ ด๎วย           
(อุบล  บุญช,ู 2525, น.42) 
 
2.4  บทบาทของผู้บริหารและครูบรรณารักษ์ในการส่งเสริมการอ่าน 
 2.4.1  บทบาทของผู๎บริหารในการสํงเสริมการอําน 
 ผู๎บริหารมีบทบาทส าคัญในการสํงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการอํานของ
โรงเรียนโดยเฉพาะการสนับสนุนการจัดกิจกรรมห๎องสมุดโรงเรียน มุมหนังสือ สํง เสริมให๎
โรงเรียนจัดท าแผนโครงการและงบประมาณเพื่อการจัดซื้อเพื่อการจัดซื้อหนังสือสํงเสริมการอําน
ในห๎องสมุด โรงเรียนควรมีหนังสือเสริมประสบการณ์ที่สํงเสริมความร๎ูเพิ่มเติมให๎กับผู๎เรียน 
เสริมสร๎างลักษณะนิสัยพัฒนาบุคลิกภาพสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อม สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎
อํานเพื่อประเทืองปัญญาและกลํอมเกลาอารมณ์ สนับสนุนให๎โรงเรียนมีครูบรรณารักษ์ท างานใน
ห๎องสมุดเต็มเวลา สนับสนุนให๎ครูบรรณารักษ์จัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน สอนวิธีการใช๎ห๎องสมุด 
แนะแนวการอํานเพื่อศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพเป็นรายกลุํมหรือรายบุคคล แนะน าครูที่สอน
รายวิชาให๎เข๎าใจนโยบายของโรงเรียน และสนับสนุนการสอนของครูโดยวิธีบูรณาการหนังสือ
อ่ืนๆนอกเหนือจากหนังสือเรียนในการสอนรายวิชา เน๎นการสอนให๎ผู๎เรียนร๎ูจักค๎นคว๎าด๎วยตนเอง 
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ฝึกหัดให๎ร๎ูจักฟัง พูด อําน เขียน ควบคูํกันไปแนะน าผู๎เรียนให๎ร๎ูจักซักถาม สนับสนุนให๎ใช๎ค าถาม
เพื่อให๎ได๎ความร๎ูลึกซึ้งและกว๎างขวาง ให๎เกิดความรู๎ความเข๎าในแจํมแจ๎ง (กรมวิชาการ, น.212-213) 
 บทบาทการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานของผู๎บริหารโรงเรียน ในทัศนะของนงนุช 
พิเชษฐ์พันธ์ (2529, น.42-43) มี 2 ด๎านคือ 
 1) ด๎านงบประมาณ ผู๎บริหารมีบทบาทในด๎านการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
โครงการแผนงานสํงเสริมการอํานจากเงินงบประมาณแผํนดิน เงินบ ารุงการศึกษา เงินที่ได๎จากการ
บริจาค หรืออ่ืนๆ เพื่อใช๎ในการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน 
 2) ด๎านการสํงเสริมบุคลากร ผู๎บริหารมีบทบาทในการให๎เสรีภาพการปฏิบัติงานของครู 
สนับสนุนให๎ครูจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน มีสํวนรวมในการจัดกิจกรรม ให๎ค าแนะน าปรึกษา
เกี่ยวกับปัญหาตํางๆในการจัดกิจกรรม เปิดโอกาสให๎ครูได๎ศึกษาหาความรู๎เพิ่มเติมโดยการศึกษาตํอ
ในระดับสูงขึ้น สํงครูไปอบรมเกี่ยวกับกิจกรรมสํงเสริมการอําน 
 นอกจากนี้ผู๎บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนให๎มีห๎องสมุดหรือมุมหนังสือขึ้นใน
โรงเรียน จัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานเชํน การเลํานิทาน การอํานหนังสือให๎ฟัง การจัดประกวดการ
อํานเปลี่ยนวิธีสอนของครูจากการฟังค าบอกเลําเป็นการสอนให๎ร๎ูจักศึกษาหาความร๎ูจากหนังสือ
หลายๆเลํม ให๎รางวัลเป็นหนังสือแกนักเรียนที่ท าความดี จัดเวลาให๎นักเรียนใช๎ห๎องสมุดอยํางน๎อย
สัปดาห์ละคาบวิชา จัดท าโครงการแก๎ไขปัญหาการอํานของนักเรียน ท าความเข๎าในกับผู๎ปกครอง
เร่ืองความส าคัญของการอําน ผู๎บริหาร ครู บรรณารักษ์ห๎องสมุดจะต๎องท าตัวเป็นแบบอยํางของนัก
อํานที่ด ี
 ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร(2536, น.154-158) กลําวถึงบทบาทส าคัญของผู๎บริหารในการ
สํงเสริมกิจกรรมรักการอํานโดยมีแนวปฏิบัติดังน้ี  
 1)  ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอนโดยใช๎ห๎องสมุด ให๎นักเรียนศึกษา
ค๎าคว๎าด๎วยตนเอง และเพื่อให๎ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามนโยบาย ผู๎บริหารควร
ติดตามผลการสอนของครูสม่ าเสมอ หากพบปัญหาการปฏิบัติงานผู๎บริหารควรวางแผนรํวมกับครู
เพื่อแก๎ปัญหา เพื่อให๎การจัดการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย ปัญหาส าคัญของโรงเรียนสํวนใหญํ คือ
วัสดุห๎องสมุดไมํเพียงพอ ไมํตรงกับความต๎องการของผู๎ใช๎ หลักสูตรขาดบรรณารักษ์ที่มีความร๎ูด๎าน
บรรณารักษ์ ขาดเคร่ืองมือชํวยค๎นไว๎ให๎บริการ ขาดการประชาสัมพันธ์ห๎องสมุด และขาดความ
รํวมมือระหวํางครูบรรณารักษ์ และครูผู๎สอนในการจัดหาหนังสือและวัสดุให๎ความร๎ูอ่ืนๆเข๎า
ห๎องสมุด 
 2) สํงเสริมสนับสนุนให๎มีการจัดห๎องสมุดโรงเรียน และสนับสนุนให๎การด าเนินงาน
และการให๎บริการเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ เชํน จัดหาเงินสนับสนุน โดยอนุมัติให๎ใช๎เงินบ ารุง 
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การศึกษาหรือเงินงบประมาณแผํนดิน หรือเงินจากแหลํงอ่ืนที่พอจะหาได๎ เชํน จากสมาคมศิษย์เกํา 
จากการบริการ ฯลฯ เพื่อซื้อหนังสือ ตลอดจนวัสดุครุภัณฑ์ที่จ าเป็น ตลอดจนส าหรับกิจกรรม
สํงเสริมนิสัยรักการอําน และบริการอ่ืนๆ 
 3) จัดให๎มีผู๎รับผิดชอบงานห๎องสมุดโดยตรงและปฏิบัติงานเต็มเวลา อยํางน๎อย 1 คน 
โดยพิจารณาคัดเลือกจากผู๎สมัครใจท างานนี้มากกวําใช๎วิธีบังคับ และควรเป็นบุคคลที่มีความร๎ู
ทางด๎านบรรณารักษศาสตร์ หรือผํานการอบรมเกี่ยวกับงานห๎องสมุดมาบ๎าง หากผู๎รับผิดชอบงาน
ห๎องสมุดไมํมีความรู๎ทางบรรณารักษศาสตร์ แตํรักจะท างาน ควรสนับสนุนให๎มีโอกาสได๎ไปศึกษา
ดูงานจากห๎องสมุดอ่ืนๆ หรือสนับสนุนให๎เข๎ารับการศึกษาอบรมจากสถาบันที่เปิดสอน หรือจัด
อบรมความร๎ูเกี่ยวกับการด าเนินงานห๎องสมุด เชํน ที่สมาคมห๎องสมุดแหํงประเทศไทยฯซึ่งจัด
อบรมหลักสูตรระยะสั้นในภาคฤดูร๎อนเป็นประจ าทุกปี 
 4) ให๎ผู๎รับผิดชอบงานห๎องสมุดมีสํวนร๎ูเห็น ในการจัดงบประมาณและวางแผนการ
ด าเนินงานห๎องสมุด โดยการปรึกษาหารือรํวมมือกัน 
 5) ให๎ก าลังใจแกํผู๎ท างานห๎องสมุดอยํางสม่ า เสมอ เพราะลักษณะงานห๎องสมุด
เหมือนกับการปิดทองหลังพระ การให๎ก าลังใจท าได๎หลายวิธี เชํน ชมเชยเมื่อท าความดี ท๎วงติงเมื่อ
เห็นวําควรแก๎ไข แนะน าเมื่อเห็นวําดีกวํา การกระท าเหลํานี้จะต๎องท าด๎วยความจริงใจ การเข๎าไปใช๎
ห๎องสมุดอยํางสม่ าเสมอเป็นตัวอยํางแกํครู อาจารย์ และนักเรียน ก็นับวําเป็นวิธีให๎ก าลังใจอยํางดี
ตํอผู๎ท างานห๎องสมุด 
 สรุปบทบาทของผู๎บริหารในการสํงเสริมการจัดกิจกรรมการอําน  คือการก าหนด
นโยบายและแนวปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาเพื่อสํงเสริมให๎บุคคลากรทุกฝ่ายรํวมกันแก๎ปัญหาการ
อํานของนักเรียน สนับสนุนด๎านงบประมาณเพื่อสํงเสริมกิจกรรมการอําน สนับสนุนการจัด
กระบวนการเรียนร๎ูให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร สนับสนุนและสํงเสริมงาน
บรรณารักษ์และห๎องสมุด ให๎เป็นเรียนร๎ูเพื่อพัฒนาทักษะการอํานของผู๎เรียนโดยมีครูบรรณารักษ์ที่
มีความร๎ูทางบรรณารักษ์ สนับสนุนการจัดห๎องสมุดโรงเรียนให๎เป็นแหลํงบริการชํวยค๎น  ให๎
ค าปรึกษาแนะน าและให๎ก าลังในการด าเนินกิจกรรมสํงเสริมการอํานแกํครู และบรรณารักษ์
ห๎องสมุด 
 2.4.2  บทบาทของครูบรรณารักษ์ในการสํงเสริมการอําน 
 ในการจัดการเรียนการสอนในระบบโรงเรียน ครูบรรณารักษ์ควรเป็นผู๎สํงเสริมการอําน
ให๎แกํเด็กโดยตรง เพราะครูบรรณารักษ์เป็นผู๎มีความร๎ูเกี่ยวกับวรรณกรรมที่เหมาะสมส าหรับเด็ก 
และเป็นผู๎มีหน๎าที่หลักในการจัดหาหนังสือที่ดีเหมาะส าหรับเด็กแตํละวัยมาไว๎ในห๎องสมุดเพื่อให๎
บริการให๎เด็กได๎อําน (ฉวีลักษณ์  บุณยะกาญจน, 2525, น.88) โดยจะต๎องคิดหาเทคนิคและ     
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วิธีการตํางๆ จูงใจให๎เด็กได๎อํานหนังสือ รวมทั้งคอยชํวยเหลือแนะน าในด๎านการอําน ซึ่งจะต๎อง
ค านึงถึงความสนใจที่แตกตํางกันของเด็ก  เพราะการสร๎างความสนใจในการอํานเป็นสิ่งส าคัญอยําง
ยิ่งในการสํงเสริมการอําน โดยครูบรรณารักษ์สามารถใช๎กิจกรรมเป็นเคร่ืองมือกระตุ๎นหรือเร๎าใจ
ให๎เกิดความอยากอํานหนังสือเพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอํานให๎แกํเด็ก (สมใจ พุทธเบญจพจน์, 
2528, น.12-14) จารุวรรณ  สินทุโสภณ (2542, น.37) กลําววํา ครูบรรณารักษ์เป็นผู๎มีหน๎าที่ดูแล
รับผิดชอบด๎านการจัดหาหนังสือ รักษา จัดระบบและน าวัสดุตํางๆ ให๎บริการ จัดบริการและ
กิจกรรมทุกอยํางในห๎องสมุด เพื่ออ านวยความสะดวกแกํผู๎เข๎าใช๎ 

นอกจากนี้ในการบริหารงานห๎องสมุดโรงเรียน ซึ่งโดยทั่วไปแล๎วห๎องสมุดโรงเรียน
มักจะมีวัตถุประสงค์ส าคัญในด๎านฝึกฝนให๎นักเรียนร๎ูจักค๎นคว๎าหาความร๎ูด๎วยตนเอง และสํงเสริม
ให๎นักเรียนรักการอําน ดังนั้นเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ดังกลําว ครูบรรณารักษ์จะต๎องจัดกิจกรรม
สํงเสริมการอํานขึ้นเพื่อโน๎มน๎าวให๎เด็กมีความสนใจและความต๎องการที่อํานหนังสือจนมีนิสัยรัก
การอํานมากขึ้น 

อยํางไรก็ตามการสํงเสริมการอํานจะเกิดผลดีมากน๎อยเพียงใดขึ้นอยูํกับความพร๎อมใน
การอํานของเด็ก การใช๎วิธีการสํงเสริมการอํานที่เหมาะสมให๎สอดคล๎องกับสถานการณ์และควร
จัดท าเป็นโครงการที่แบบแผนแนํนอน จึงจะได๎ผลตามความมุํงหมาย (James, 1978, น.122)   

ในการจัดการการเรียนการสอน ครูบรรณารักษ์ควรเป็นผู๎สํงเสริมการอํานให๎แกํเด็ก
นักเรียนเป็นผู๎คัดเลือกจัดหาหนังสือที่ดี การจัดให๎เกิดประโยชน์ แนะน าหนังสือดีๆ ให๎กับนักเรียน
สร๎างความสนใจในการอํานเป็นสิ่งส าคัญอยํางยิ่งในการสํงเสริมการอําน ครูบรรณารักษ์สามารถใช๎
กิจกรรมสํงเสริมการอํานเป็นการกระตุ๎นให๎เกิดการอยากอํานหนังสือเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการ
อําน 

ดังนั้นครูบรรณารักษ์จึงเป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญในการสํงเสริมการอํานให๎แกํเด็ก
นักเรียน โดยจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานเพื่อจูงใจให๎เด็กสนใจและต๎องการอํานหนังสืออันจะเป็น
ประโยชน์ในการปลูกฝังนิสัยรักการอํานให๎แกํเด็ก เพื่อให๎เด็กเป็นผู๎มีความร๎ูกว๎างขวาง ทันตํอ
เหตุการณ์และเป็นรากฐานที่ดีในการศึกษาหาความรู๎ในระดับสูงขึ้นตํอไป 

2.4.3  คุณสมบัติของครูบรรณารักษ์ 
 คุณลักษณะส าคัญของครูบรรณารักษ์ ในกกระบวนการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน มีผู๎

ศึกษาและให๎ความคิดเห็นไว๎ดังน้ี 
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จิรวรรณ ภักดีบุตร (2532, น.194-195) ได๎แบํงความรู๎ ซึ่งเป็นคุณสมบัติเบื้องต๎นที่ส าคัญ
ออกเป็น 3 ลักษณะดังนี้ 

1) ความร๎ูทางการจัดการสารสนเทศ เป็นความร๎ูด๎านการจัดบริการและจัดระบบ
สารสนเทศซึ่งมีอยูํหลายรูปแบบ ให๎เอ้ือตํอการศึกษาค๎นคว๎าของผู๎ใช๎ได๎สะดวกรวดเร็ว และถูกต๎อง
 2) ความรู๎ในสาขาวิชาเฉพาะ บรรณารักษ์ควรมีความร๎ูในวิชานั้นๆอยํางลึกซึ้ง เพื่อชํวย
บรกิารข๎อมูลขําวสารแกํผู๎ใช๎เฉพาะกลุํมได๎เป็นอยํางดี  

3) ความรู๎เกี่ยวกับสารสนเทศและแหลํงสารสนเทศ บรรณารักษ์ควรร๎ูจักเอกสารอ๎างอิง
ประเภทตํางๆ ที่ เกี่ยวข๎องกับสาขาวิชา คูํมือการเข๎าถึงข๎อมูลประเภทตํางๆ เชํนฐานข๎อมูล
ภายในประเทศและตํางประเทศ 

มาลี กาบมาลา (2537, น.12-13) ได๎อธิบายลักษณะส าคัญของบรรณารักษ์ประกอบด๎วย
ความรู๎ด๎านตํางๆดังนี้  

1) ความร๎ูความสามารถทางวิชาชีพ บรรณารักษ์ควรเป็นผู๎มีความร๎ูวิชาชีพอยํางดี      
เพื่อประโยชน์ตํอการสืบค๎นสารสนเทศที่ผู๎ใช๎ต๎องการ และเผยแพรํสารสนเทศที่ผู๎ใช๎ควรได๎รับ
บริการ ความร๎ูความสามารถประกอบด๎วย ความสามารถทางบรรณานุกรมและโครงสร๎างทาง
สารสนเทศในแขนงในวิชาการตํางๆ สามารถจัดการสารสนเทศทั้งด๎านการจัดหารวบรํวมจัดเก็บ
และสืบค๎นสารสนเทศให๎ตรงและเหมาะสมกับระดับความต๎องการของผู๎ใช๎ มีความสามารถและ
ช านาญในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศใหมํๆ สามารถตัดสินใจเลือกใช๎สารสนเทศเพื่อบริการผู๎
ใช๎ได๎อยํางเหมาะสม 

2) ความร๎ูในสาขาวิชาเฉพาะ บรรณารักษ์ที่ปฏิบัติงานในสถาบันบริการเฉพาะด๎าน   
ควรมีความร๎ูความสามารถในสาขาวิชาเฉพาะนั้นๆโดยตรง และเข๎าใจโครงสร๎างสารสนเทศ หรือ
แหลํงสารสนเทศเฉพาะด๎าน สามารถวิเคราะห์รวบรวมเลือกสรร และให๎บริการสืบค๎นได๎ 

3) ความร๎ูความสามารถทางวิชาการอ่ืนๆ บรรณารักษ์ควรมีความร๎ูความสามารถแบบ     
สหวิทยาการ เพื่อเสนอความต๎องการสารสนเทศที่หลากหลายของผู๎ใช๎ตํางสาขา  และควรเป็นผู๎มี
ความรู๎ภาษาตํางประเทศเป็นอยํางดี โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 

4) ความร๎ูความสามารถในการใช๎สารสนเทศในแบบตํางๆ บรรณารักษ์ควรร๎ูวิธีการ
เข๎าถึงสารสรเทศไมํวําจะอยูํในรูปใด รวมทั้งวิธีใช๎เคร่ืองมือชํวยค๎น ทั้งนี้เพื่อเป็นการประหยัดเวลา
ในการค๎นหาสารสนเทศ 

5) ความร๎ูความสามารถทางการสื่อสาร บรรณารักษ์ควรมีทักษะอยํางดีในการสื่อสาร 
ทั้งแบบวัจนะ และอวัจนะ เพื่อประสิทธิภาพในการติดตํอสื่อสารระหวํางบุคคลกับผู๎ใช๎ และ
ผู๎รํวมงาน และยังมีความสามารถในการท างานรํวมกับผู๎อ่ืน 
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บานชื่น ทองพันชั่ง (2538, น.35) ได๎อธิบายเกี่ยวกับความร๎ูของบรรณารักษ์ในการ
ให๎บริการสารสนเทศในยุคการเปลี่ยนแปลไว๎ดังนี้  

1) บรรณารักษ์ควรมีความรอบรูใ๎นเร่ืองคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นสํวนส าคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศ (information technology) 

2) บรรณารักษ์ควรมีความร๎ูเบื้องต๎นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สามารถใช๎ซอฟแวร์ที่ใช๎กับ
งานทั่วไปและสามารถน ามาดัดแปลงใช๎กับงานห๎องสมุดได๎ด๎วย 

3) บรรณารักษ์ควรมีความร๎ูเร่ืองเคร่ืองมือสื่อสารตํางๆ ที่เรียกวําเทคโนโลยีการสื่อสาร
ที่ใช๎ในส านักงานเชํน โทรศัพท์ โทรสาร ปร้ินเตอร์ ระบบTelnet ระบบเครือขํายอินเตอร์เน็ตเป็น
ต๎น 

 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

วิทยา  วิมลถนอม (2530) ได๎ท าการวิจัยเร่ือง การศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางบทบาท
และทัศนคติของผู๎ปกครอง ในการสํงเสริมการอํานกับนิสัยรักการอํานของนักเรียนชั้นอนุบาล มี
จุดมุํงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ ทัศนคติ และปัญหาในการสํงเสริมการอํานองผู๎ปกครอง
นักเรียนชั้นอนุบาลที่มีนิสัยรักการอํานมากและมีนิสัยรักการอํานน๎อย และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหวํางบทบาทและทัศนะคติของผู๎ปกครองในการสํงเสริมการอํานกับนิสัยรักการอํานของ
นักเรียนชั้นอนุบาล 

จิตรลดา  ไมตรีจิตต์ (2548) ได๎ท าการวิจัยเร่ือง การศึกษานิสัยรักการอํานของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส านักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบนิสัย รักการอํานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ส านักงานเขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามเพศ ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และระดับการศึกษาของ
ผู๎ปกครอง จากกลุํมตัวอยํางที่ได๎จากการสุํมแบบสองขั้นตอน จ านวน 200 คน เคร่ืองมือที่ใช๎ในการ
วิจัย ได๎แกํ แบบสอบถามนิสัยรักการอําน ที่ใช๎ถามนักเรียนเกี่ยวกับนิสัยรักการอํานจากการรายงาน
ตัวเอง และประเมินนิสัยรักการอํานของนักเรียนที่ได๎จากการสังเกตของครูประจ าชั้น หลังจาก
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข๎อมูลแล๎ว ผู๎วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยสถิติการประมาณ
คําเฉลี่ย และการวิเคราะห์ความแปรปรวนสามทาง (Three Way ANOVA)  

คณินนุช  พิจิตรนรการ (2550) ได๎ท าการวิจัยเร่ืองการประเมินโครงการรักการอํานของ
โรงเรียนพรประสาทวิทยา มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินผลการด าเนินงานโครงการรักการอําน
ของนักเรียนพรประสาทวิทยา ตามความคิดเห็นของครู ใน 5 ด๎าน คือ ด๎านบริบท (Context) ด๎าน
ปัจจัยเบื้องต๎น (Input) ด๎านกระบวนการ (Process) ด๎านผลผลิต (Product) และด๎านผลกระทบ 
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(Impact)2) เพื่อศึกษานิสัยรักการอํานของนักเรียน กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยคร้ังนี้ แบํงเป็น 2 
กลุํม  ประกอบด๎วยครูผู๎สอนจ านวน 30 คน และได๎มาโดยการสุํมตัวอยํางอยํางงําย และนักเรียน
ระดับชั้น ป. 4 – 6 จ านวน 246 คน ซึ่งมาได๎มาโดยวิธีการสุํมแบบแบํงชั้น (Stratified Random 
Sampling)  ตามล าดับชั้นตํางๆ จ านวน 152คน เค ร่ืองมือที่ ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูล เป็น
แบบสอบถาม 2 ฉบับ ได๎แกํ แบบทดสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีตํอโครงการรักอํานใน 5 ด๎าน 
คือ ด๎านบริบท ด๎านปัจจัยเบื้องต๎น ด๎านกระบวนการ  ด๎านผลผลิต และด๎านผลกระทบ  

ทักษพร  คงคาลัย (2549) ได๎ศึกษาการวิจัยเร่ือง การศึกษาบทบาทผู๎บริหารที่มีอิทธิพล
ตํอผลการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานและการเรียนร๎ู กรณีศึกษาโรงเรียนองครักษ์ จังหวัด
นครนายกมีวัตถุเพื่อศึกษาบทบาทผู๎บริหารที่มีอิทธิพลตํอการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานและการ
เรียนร๎ูผํานบทบาทครูและคุภาพกิจกรรม ผู๎วิจัยได๎ก าหนดโมเดลให๎บทบาทผู๎บริหารมีอิทธิพล
ทางตรงตํอบทบาทครูในการสํงเสริมการอํานของนักเรียน มีอิทธิพลทางอ๎อมตํอคุณภาพการจัด
กิจกรรมสํงเสริมการอํานโดยสํงผํานบทบาทของครู และอิทธิพลทางอ๎อมตํอผลการจัดกิจกรรม
สํงเสริมการอํานของนักเรียน โดยสํงผํานบทบาทครู และคุณภาพการจัดกิจกรรม กลุํมตัวอยํางใน
การวิจัยครั้งน้ีได๎แกํ ครูผู๎ปฏิบัติการสอนมัธยมศึกษาตอนต๎นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 
2548 ในโรงเรียนองครักษ์ ซึ่งได๎ด าเนินการตามโครงการปีแหํงการสํงเสริมการอํานและการเรียนร๎ู 
ระหวําง 2546 – 2547 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  ในมงคลวโรกาสทรงพระเจริญมายุ 48 พรรษา เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูลเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ สอบถามบทบาทผู๎บริหาร บทบาทครู คุณภาพ
การจัดกิจกรรมและผลักดันกิจกรรม 

จากงานวิจัยเกี่ยวกับการสํงเสริมการอํานในประเทศไทยที่เสนอมานี้ งานวิจัยเหลํานั้น
ได๎กลําวถึงการสํงเสริมการอํานในลักษณะตํางๆ ดังนี ้

1.  เกี่ยวกับองค์ประกอบที่สัมพันธ์กับนิสัยรักการอํานของเด็กนักเรียนพบวํา
ประสบการณ์การสํงเสริมการอํานจากทางบ๎านและโรงเรียนมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับนิสัยรัก
กานอํานของเด็ก 

2. เกี่ยวกับบทบาทของผู๎ปกครองในการสํงเสริมการอํานให๎แกํเด็ก พบวําผู๎ปกครอง
สํงเสริมการอํานให๎แกํเด็กหลายวิธี เชํน ซื้อหนังสือให๎อาน แสดงความชื่นชมเมื่อเด็กอํานหนังสือ 
สนับสนุนให๎ยืมหนังสือจากห๎องสมุดมาอําน เป็นต๎น 

3. เกี่ยวกับวิธีการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานที่ครูและบรรณารักษ์จัดให๎แกํนักเรียน 
พบวํา การจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานด๎วยวิธีตํางๆ เชํน การเลํานิทาน การเลําเร่ืองหนังสือ การ
แสดงหุํน การอํานหนังสือให๎เด็กฟัง และการจัดแสดงหนังสือ มีผลท าให๎นักเรียนมีความสนใจใน
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การอํานมีการเข๎าใช๎ห๎องสมุดและยืมหนังสือไปอํานสูงขึ้น และยังท าให๎นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตํอ
การอํานอีกด๎วย 

จากเอกสารและงานวิจัยที่กลําวมาแล๎วทั้งหมดนี้ จะเห็นได๎วํา บุคคลที่มีบทบาทในการ
สํงเสริมการอํานให๎แกํเด็กคือ ผู๎ปกครองและครู โดยผู๎ปกครองให๎การสํงเสริมการอํานแกํเด็กหลาย
วิธีเชํน การซื้อหรือหาหนังสือให๎อําน การชื่นชมเมื่อเห็นเด็กอํานหนังสือ การสนับสนุนให๎เด็กยืม
หนังสือจาห๎องสมุด เป็นต๎น สํวนบทบาทของครูปรากฏวํา การสอนอํานโดยใช๎กิจกรรมสํงเสริม
การอํานมีผลท าให๎นักเรียนมีคะแนนความเข๎าใจในการอํานและทัศนคติตํอการอํานเพิ่มขึ้น 
นอกจากนี้จากผลการทดลองใช๎กิจกรรมสํงเสริมการอํานวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตํอความสนใจ
ในการอํานหนังสือและการเข๎าใช๎ห๎องสมุดของนักเรียน พบวํา กิจกรรมสํงเสริมการอํานเหลํานั้น
ชํวยให๎นักเรียนมีความสนใจในการอํานหนังสือและการเข๎าใช๎ห๎องสมุดสูงขึ้น และสูงกวํานักเรียน
ที่ไมํได๎รับการสํงเสริมการอําน 
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บทที ่3  
ระเบียบวิธีวิจัย 

 

การวิจัยคร้ังนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครู
บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครูบรรณารักษ์  เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการจัด การที่มี
ประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ศึกษาตามหัวข้อดังนี้ 

3.1  ประชากรและตัวอย่าง 
3.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.3  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.1 ประชากรและตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ครูบรรณารักษ์โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียน

มัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี จ านวน 190 คน และผู้บริหารการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาและ
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี จ านวน 190 คน จาก 190 โรงเรียนที่สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตัวอย่างที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม 

ครูบรรณารักษ์โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นโรงเรียนทั่วไปและ
โรงเรียนที่มีแบบปฏิบัติที่ดี ใช้ในการตอบแบบสอบถาม จ านวน 127 คน (จากตารางการสุ่มเครซี่
และมอร์แกน) ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายจ านวน 127 คน 

ตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก 
1.  สัมภาษณ์ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา 2 คน และผู้บริหารการศึกษา

โรงเรียนมัธยมศึกษา 2 คนรวมเป็น 4 คน และครูบรรณารักษ์โรงเรียนประถมศึกษา 2 คน และ
โรงเรียนมัธยมศึกษา 2 คนรวมเป็น 4 คนได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จ านวนเป็น 8 คน จาก
โรงเรียนทั่วไป 
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2.  สัมภาษณ์ผู้บริหารการศึกษา และครูบรรณารักษ์ โรงเรียนที่มีแบบปฏิบัติที่ดีในการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (good Practice) โรงเรียนประถมศึกษา 1 โรงเรียน โรงเรียน
มัธยมศึกษา 1 โรงเรียนได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง รวมเป็น 2 โรงเรียน                                     
 

3.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ เป็นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ 
1) แบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 เป็นข้อค าถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีลักษณะ

เป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) และให้เติมข้อความ (open ended)  
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามสภาพในการจัดวิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครู

บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี  เป็นค าถามแบบตรวจสอบรายการที่ผู้ตอบ
สามารถเลือกตอบได้ตามสภาพจริง 

2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ส าหรับผู้บริหารการศึกษา 6 คน และครูบรรณารักษ์ 6 คน   
การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย 
1)  การสร้างแบบสอบถาม 

1.1 ศึกษาค้นคว้าจากต ารา งานวิจัย บทความ วารสาร เอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

1.2 รวบรวมข้อมูลและความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาสร้างกรอบแนวคิดในการ
วิจัยก าหนดตัวแปรที่ท าการวิจัยนิยามตัวแปรให้เป็นนิยามปฏิบัติการ  

1.3 น าค านิยามตัวแปรการวิจัยสร้างแบบสอบถาม เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจ
พิจารณาและปรับปรุงแก้ไข 

1.4 น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) น ามาปรับปรุงแก้ไขภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
และน าไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน จ านวน 30 คน เพื่อ
น ามาพิจารณาความถูกต้อง 

2) การสร้างแบบสัมภาษณ์ 
2.1 แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ผู้วิจัยก าหนดประเด็นการสัมภาษณ์

ในเร่ืองของนโยบายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การสนับสนุน สภาพปัญหา แนวทางแก้ไข 
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2.2 แบบสัมภาษณ์ครูบรรณารักษ์ ผู้วิจัยก าหนดประเด็นสัมภาษณ์ในเร่ืองนโยบาย
ของผู้บริหารสถานศึกษาในการสนับสนุน ผู้บริหารการสถานศึกษามีการส่งเสริมเสนอแนะการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหรือไม่ ปัญหาในการจัดกิจกรรม แนวทางแก้ไข 
3.3  วิธีการเก็บและรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนดังน้ี 

 3.3.1 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม ผู้วิจัยจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบ
แบบสอบถามเพื่อการวิจัยจากสาขาการจัดการการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเสนอต่อผู้บริหารการศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา และครูบรรณารักษ์โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียน
มัธยมศึกษา และได้น าแบบสอบถามส่งให้ประชากรที่ใช้ในการวิจัยด้วยตนเอง โดยได้แนบซอง
พร้อมติดที่อยู่เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามส่งกลับ ผู้วิจัยก าหนดเวลาส่งแบบสอบถามคืนภาย         
ใน 10 วัน   

 3.3.2 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
ด้วยตนเอง   
 

3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ใช้วิธีประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส าเร็จรูป ซึ่งสามารถจ าแนกการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
ข้อมูลพื้นฐานที่แสดงสถานะภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และข้อมูลผู้ตอบ

แบบสอบถามเกี่ยวกับวิธีการจัดกิจกรรมลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check list) วิเคราะห์ด้วย
การแจกแจงความถี่ 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดกิจกรรส่งเสริมการอ่าน ตามข้อมูลพื้นฐานของครู

บรรณารักษ์ และขนาดสถานศึกษา โดยใช้การทดสอบไคสแควร์ (Chi - square) 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครู

บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี ซึ่งผลการศึกษาจ าแนกเป็น 4 ตอน ได้แก่ 

4.1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

4.2 สภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

4.3 การเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  

4.4 ปัญหาและข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครูบรรณารักษ์ 
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4.1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครู

บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี ผลปรากฏดังตารางที่ 4.1 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครู

บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี      

                                                         

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 

ระดับการศึกษา   
- ปริญญาตรี 118 92.9 
- ปริญญาโท 9  7.1 

วุฒิท่ีส าเร็จการศึกษา   
- สาขาบรรณารักษ์ 31 24.4 
- สาขาอื่น 96 75.6 

การอบรมเกี่ยวกับห้องสมุด   
- เคยเข้ารับการฝึกอบรม 110 86.6 
- ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรม 17 13.4 

โรงเรียนเปิดสอนในระดับ   
- อนุบาล – ประถมศึกษา 65 51.2 
- อนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น 43 33.8 
- มัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย 19 15 

ขนาดสถานศึกษา   
- เล็ก (จ านวนนักเรียนไม่เกิน 300 คน) 42 33.1 
- กลาง (จ านวนนักเรียน301 - 15,00 คน) 70 55.1 
- ใหญ่ และใหญ่พิเศษ(จ านวนนักเรียน1,501 คน ขึ้นไป) 15 11.8 

 

                      
จากตารางที่ 4.1 พบว่า ครูบรรณารักษ์ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 92.9) 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จเป็นสาขาวิชาอ่ืน (ร้อยละ75.6) เคยเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับห้องสมุด (ร้อยละ 
86.6) ท างานอยู่ในโรงเรียนที่เปิดสอนระดับอนุบาล - ประถมศึกษา (ร้อยละ 51.2) และอยู่ในโรงเรียน
ขนาดกลาง (ร้อยละ 55.1) 
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4.2 สภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขตจังหวัด

ปทุมธานี  

มี ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.2-4.12 

ตารางท่ี 4.2  สภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขต

จังหวัดปทุมธานี (n = 127) 

ประเภทกิจกรรม จ านวน ร้อยละ อันดับ 

1. การเล่านิทาน 144 89.80 1 

2. การเล่าเร่ืองจากหนังสือ 77 60.60 4 

3. การแนะน าหนังสือ 92 72.40 3 

4. การสนทนาเกี่ยวกับหนังสือ 47 37.00 8 

5. การโต้วาทีเกี่ยวกับหนังสือ 29 22.80 10 

6. การจัดนิทรรศการ 106 83.50 2 

7. การจัดท ารายชื่อหนังสือที่น่าสนใจ 58 45.70 7 

8. การอ่านหนังสือให้ฟัง 75 59.10 5 

9. การแข่งขันเกี่ยวกับหนังสือ 74 58.30 6 

10. การแสดงละครจากเร่ืองในหนังสือ 47 37.00 8 

 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ครูบรรณารักษ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมากที่สุดคือ กิจกรรม

เล่านิทาน (ร้อยละ 89.80) รองลงมาคือ การจัดนิทรรศการ (ร้อยละ83.50) การแนะน าหนังสือ (ร้อย

ละ 72.40) และการเล่าเร่ืองจากหนังสือ (ร้อยละ 60.60) ตามล าดับ ส่วนกิจกรรมที่ครูบรรณารักษ์จัด

น้อยที่สุดคือ กิจกรรมการโต้วาทีเกี่ยวกับหนังสือ (ร้อยละ 22.80) การสนทนาเกี่ยวกับหนังสือ และ

การแสดงละครจากเร่ืองในหนังสือ (ร้อยละ 37) 
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ตารางท่ี 4.3 วิธีการเล่านิทานของครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี                

( n = 127) 

     วิธีการเล่านิทาน                                                 จ านวน                   ร้อยละ                         อันดับ 

1. เล่าปากเปล่า                 105    82.70     1 

2. เล่าโดยเล่นเชือกประกอบ      6      4.70   11 

3. เล่าโดยใช่แผ่นใสประกอบ      5      3.90   12 

4. เล่าประกอบเสียงธรรมชาติ    27    21.30     6 

5. เล่าด้วยการแสดงละคร     43    33.90     5 

6. เล่าโดยพับกระดาษเป็นรูปต่างๆ ตามเน้ือเร่ือง  13    10.20     9 

7. เล่าประกอบภาพนิ่ง ภาพเลื่อน ภาพยนตร์  51    40.20     3 

8. เล่าโดยร้องเพลงประกอบ    14    11.00     8 

9. เล่าโดยใช้หุ่นแปะ       7      5.50   10 

10. เล่าโดยใช้นิ้วมือประกอบ    22    17.30     7 

11. เล่าโดยใช้ภาพวาดประกอบ    50    39.40     4 

12. เล่าโดยใช้หุ่น     64    50.40     2 
 

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี มี

วิธีการเล่านิทานมากที่สุดคือ ใช้การเล่าปากเปล่า (ร้อยละ 82.70) รองลงมาคือ เล่าโดยใช้หุ่น

ประกอบ (ร้อยละ50.40) และเล่าประกอบภาพนิ่ง ภาพเลื่อน ภาพยนตร์ (ร้อยละ 40.20) ตามล าดับ 

ส่วนวิธีที่ครูบรรณารักษ์ใช้น้อยที่สุดคือ เล่าโดยใช้แผ่นใสประกอบ (ร้อยละ 3.90) 
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ตารางท่ี 4.4 วิธีการเล่าเร่ืองจากหนังสือของครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขตจังหวัด

ปทุมธานี (n = 127) 

 

วิธีการเล่าเร่ืองจากหนังสือก่อนเล่าจริง                              จ านวน             ร้อยละ                    อันดับ 

1. เร่ืองที่ผู้ฟังสนใจ              53       41.70            2 

2. เร่ืองที่เหมาะสมกับเพศ และวัยของผู้ฟัง            65       51.20            1 

3. เร่ืองที่ผู้อ่ืนชอบเล่า              15       11.80            3 

 

จากตารางที่ 4.2.2 พบว่า ครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี มี

วิธีการเล่าเร่ืองจากหนังสือมากที่สุดคือ เล่าเร่ืองที่เหมาะสมกับเพศ และวัยของผู้ฟัง (ร้อยละ 51.20) 

รองลงมาคือเร่ืองที่ผู้ฟังสนใจ (ร้อยละ41.70) และ เร่ืองที่ผู้อื่นชอบเล่า (ร้อยละ11.80) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.5 วิธีการแนะน าหนังสือของครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี      

(n = 127) 

 

     วิธีการแนะน าหนังสือ     จ านวน  ร้อยละ  อันดับ 

1. น าหนังสือที่จะแนะน ามาแสดงด้วย     84   66.10       1 

2. แนะน าหนังสือที่เหมาะกับวัยของผู้ฟัง     68   53.50       2 

3. บอกข้อมูลทางบรรณานุกรม      26   20.50       5 

4. แนะน าส่วนต่างๆ ที่ส าคัญของหนังสือ     43   33.90       4 

5. ให้แง่คิดที่เป็นประโยชน์กับผู้ฟัง     59   46.50       3 

  

 จากตารางที่ 4.5 พบว่า ครูบรรณารักษ์มีวิธีการแนะน าหนังสือของครูบรรณารักษ์

ห้องสมุดโรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี มีวิธีการแนะน าหนังสือมากที่สุดคือ น าหนังสือที่จะ

แนะน ามาแสดงด้วย (ร้อยละ 66.10) รองลงมาคือ แนะน าหนังสือที่เหมาะกับวัยของผู้ฟัง (ร้อยละ

53.50) และแนะน าส่วนต่างๆ ที่ส าคัญของหนังสือ (ร้อยละ 33.90)ตามล าดับ ส่วนวิธีที่ครู

บรรณารักษ์ท าน้อยที่สุดคือ บอกข้อมูลทางบรรณานุกรม (ร้อยละ 20.50)   
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ตารางท่ี 4.6 วิธีการสนทนาเกี่ยวกับหนังสือของครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขตจังหวัด

ปทุมธานี ( n = 127) 

 

     สื่อที่ใช้ประกอบการสนทนาเกี่ยวกับหนังสือ               จ านวน              ร้อยละ           อันดับ 

1. หนังสือเล่มที่สนทนา         39  30.70   1 

2. ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ         9     7.10   4 

3. ภาพหรือแผนภูมิ         10    7.90   3 

4. เร่ืองย่อของหนังสือ         26  20.50   2 

5. บรรณนิทัศน์หนังสือ          5    3.90   5 

6. บทวิจารณ์หนังสือ          5    3.90   5 
 

 

จากตารางที่ 4.6 พบว่า ครูบรรณารักษ์มีวิธีการสนทนาเกี่ยวกับหนังสือของครูบรรณารักษ์

ห้องสมุดโรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี มีวิธีการเล่านิทานมากที่สุดคือ หนังสือเล่มที่สนทนา 

(ร้อยละ 30.70) รองลงมาคือ เร่ืองย่อของหนังสือ (ร้อยละ20.50) และภาพหรือแผนภูมิ (ร้อยละ7.90) 

ตามล าดับ ส่วนวิธีที่ครูบรรณารักษ์ท าน้อยที่สุดคือ บรรณนิทัศน์หนังสือ (ร้อยละ 3.90) และ บท

วิจารณ์หนังสือ (ร้อยละ 3.90) 
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ตารางท่ี 4.7 วิธีการโต้วาทีเกี่ยวกับหนังสือของครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขตจังหวัด

ปทุมธานี ( n = 127) 

 

 วิธีการโต้วาทีเกี่ยวกับหนังสือ              จ านวน               ร้อยละ           อันดับ 

1. นิทานหรือการ์ตูน      24  18.90  1 

2. สารคดี       18  14.20  2 

3. นวนิยาย                      5   3.90  4 

4. วิชาการ       12   9.40  3 

    

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ครูบรรณารักษ์มีวิธีการโต้วาทีเกี่ยวกับหนังสือของครู

บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี มีวิธีการโต้วาทีเกี่ยวกับหนังสือมากที่สุดคือ 

นิทานหรือการ์ตูน (ร้อยละ 18.90) รองลงมาคือ สารคดี (ร้อยละ14.20) และวิชาการ (ร้อยละ9.40) 

ตามล าดับ ส่วนวิธีที่ครูบรรณารักษ์ท าน้อยที่สุดคือ นวนิยาย (ร้อยละ 3.90)                                 
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ตารางท่ี 4.8 วิธีการจัดนิทรรศการของครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี         

( n = 127)       

 

 วิธีการจัดนิทรรศการ    จ านวน                ร้อยละ            อันดับ  

1. วันส าคัญทางราชการ        97  76.40   1 

2. เมื่อมีข่าวหรือเหตุการณ์ส าคัญเกิดขึ้น      62  48.80   4 

3. การแนะน าการใช้ห้องสมุด       67  52.80   3 

4. เทศกาลและประเพณีต่างๆ       95  74.80   2 

5. การแนะน าหนังสือ        62  48.80   4 

 

จากตารางที่ 4.8 พบว่า ครูบรรณารักษ์มีวิธีการจัดนิทรรศการของครูบรรณารักษ์

ห้องสมุดโรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี มีวิธีการจัดนิทรรศการมากที่สุดคือ วันส าคัญทางราชการ 

(ร้อยละ 76.40) รองลงมาคือ เทศกาลและประเพณีต่างๆ (ร้อยละ74.80) และการแนะน าการใช้

ห้องสมุด (ร้อยละ52.80) ตามล าดับ ส่วนวิธีที่ครูบรรณารักษ์ท าน้อยที่สุดคือ เมื่อมีข่าวหรือ

เหตุการณ์ส าคัญเกิดขึ้น (ร้อยละ 48.80) และ การแนะน าหนังสือ (ร้อยละ 48.8) 
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ตารางท่ี 4.9 วิธีการจัดท ารายชื่อหนังสือที่น่าสนใจของครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขต

จังหวัดปทุมธานี ( n = 127)  

 

        วิธีการจัดท ารายชื่อหนังสือที่น่าสนใจ               จ านวน    ร้อยละ             อันดับ 

1. เน้ือหาโดยส่วนรวมของหนังสือเล่มนั้น      32     25.20                    2 

2. เน้ือหาเร่ืองเด่นๆในหนังสือ       43  33.90   1 

3. ภาพประกอบในหนังสือ       18  14.20   4 

4. ส านวนการเขียน คติ ค าคม       21  16.50   3 

 

จากตารางที่ 4.9 พบว่า ครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี มี

วิธีการจัดท ารายชื่อหนังสือที่น่าสนใจมากที่สุดคือ หนังสือที่มี เนื้อเร่ืองเด่น (ร้อยละ33.90) 

รองลงมาคือ พิจารณาเนื้อหาโดยรวมของหนังสือเล่มนั้น (ร้อยละ25.20) และ หนังสือที่มีส านวน

การเขียน คติ ค าคม (ร้อยละ16.50) ตามล าดับ ส่วนวิธีที่ครูบรรณารักษ์ใช้น้อยที่สุดคือ การเลือก

จัดท ารายชื่อหนังสือตามภาพประกอบในหนังสือ (ร้อยละ14.20) 
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ตารางท่ี 4.10 วิธีการอ่านหนังสือให้ฟังของครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี 

(n = 127) 

 

 ลักษณะการอ่านหนังสือให้ฟัง  จ านวน  ร้อยละ      อันดับ 

1. อ่านต่อหน้าผู้ฟัง    64  50.40         1 

2. อ่านทางวิทยุ       4   3.10         3 

3. ขึ้นเว็บไซต์โรงเรียน ดาวน์โหลด    4   3.10         3 

4. อ่านผ่านเสียงตามสาย    47  37.00         2 

5. อ่านทางโทรทัศน์      1    0.80            4 

6. ดาวน์โหลด mp3      0          0.00         0 
 

 

จากตารางที่ 4.10 พบว่า ครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี มี

วิธีการอ่านหนังสือให้ผู้ฟังฟังมากที่สุดคือ อ่านต่อหน้าผู้ฟัง (ร้อยละ 50.40) รองลงมาคือ อ่านผ่าน

เสียงตามสาย (ร้อยละ37.00) และอ่านทางวิทยุ (ร้อยละ3.10) ขึ้นเว็บไซต์โรงเรียน ดาวน์โหลด   

(ร้อยละ 3.10) ตามล าดับ ส่วนวิธีที่ครูบรรณารักษ์ใช้น้อยที่สุดคือ อ่านทางโทรทัศน์ (ร้อยละ 0.80) 

ส าหรับการดาวน์โหลด mp3 พบว่าครูบรรณารักษ์ไม่ได้ด าเนินการ 
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ตารางท่ี 4.11 วิธีการจัดเกมแข่งขันเกี่ยวกับหนังสือของครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขต

จังหวัดปทุมธานี (n = 127) 

 

     เร่ืองที่จัดการแข่งขัน               จ านวน        ร้อยละ           อันดับ 

1. ทายปัญหาเกี่ยวกับหนังสือ      60        47.20  2 

2. หาความหมายของค าศัพท์จากพจนานุกรม    57        44.90  3 

3. จัดประกวดค าขวัญเกี่ยวกับห้องสมุด     42        33.10  4 

4. ตอบปัญหาความรู้ทั่วไป      62        48.80  1 

5. ทายปัญหาเชาว์       21        16.50  5 

6. เกมการใช้ห้องสมุด       15        11.80  6 

 

จากตารางที่ 4.11 พบว่า ครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี มี

วิธีการจัดเกมแข่งขันเกี่ยวกับหนังสือมากที่สุดคือ การตอบปัญหาความรู้ทั่วไป (ร้อยละ 48.80) 

รองลงมาคือ การทายปัญหาเกี่ยวกับหนังสือ(ร้อยละ47.20) และการหาความหมายของค าศัพท์จาก

พจนานุกรม (ร้อยละ44.90) ตามล าดับ ส่วนวิธีที่ครูบรรณารักษ์ท าน้อยที่สุดคือ การแข่งขันเกมการ

ใช้ห้องสมุด (ร้อยละ 11.80) 
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ตารางท่ี 4.12 วิธีการแสดงละครจากเร่ืองในหนังสือของครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขต

จังหวัดปทุมธานี ( n = 127) 

 

 ให้นักเรียนแสดงละครจากเร่ืองในประเภทหนังสือ   จ านวน        ร้อยละ      อันดับ 

1. หนังสือนิทาน          43        33.90             1 

2. บางตอนจากหนังสือนวนิยาย        12          9.40             5 

3. หนังสืออ่านนอกเวลา         14         11.00            4 

4. หนังสือเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์       25         19.70            2 

5. เร่ืองในแบบเรียน         20         15.70            3 

6. หนังสือสารคดี           3           2.40            6 

 

จากตารางที่ 4.12 พบว่า ครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี มี

วิธีการให้นักเรียนแสดงละครจากเร่ืองในหนังสือนิทาน มากที่สุด (ร้อยละ 33.90) รองลงมาคือ 

หนังสือเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ (ร้อยละ19.70) และเร่ืองในแบบเรียน (ร้อยละ15.70) ตามล าดับ 

ส่วนวิธีที่ครูบรรณารักษ์ท าน้อยที่สุดคือ การแสดงละครจากเร่ืองในหนังสือสารคดี (ร้อยละ 2.40) 
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การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

ก.โรงเรียนทั่วไป ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน และครูบรรณารักษ์ห้องสมุด

โรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี สรุปได้ดังนี้ 

(1) โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมการรักการอ่าน และให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม

การอ่าน โดยให้นักเรียนอ่านคล่องเขียนคล่อง 100% ตามโครงการห้องสมุด 3 ดี คือ บรรยากาศดี 

หนังสือดี บรรณารักษ์ดี 

(2) โรงเรียนมีการจัดประกวดทางวิชาการ เช่น กิจกรรมการเรียงความในวันส าคัญ การ

อ่านสุภาษิต    ค าพังเพย การอ่านข่าวและเหตุการณ์ที่ส าคัญในปัจจุบัน นักเรียนมีกิจกรรมอ่าน

หนังสือทุกวันหลังกิจกรรมหน้าเสาธงอย่างน้อย 15 นาที จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบ

เคลื่อนที่ตามมุมต่างๆ ของโรงเรียน มีการจัดท าป้ายนิเทศ ป้ายความรู้ ค าคม ค าพังเพย ชื่อต้นไม้ ไว้

ให้ทั่วบริเวณโรงเรียน และให้นักเรียนมีการจดบันทึกการอ่านทุกคร้ัง และมีการมอบรางวัลหน้าเสา

ธงเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี 

(3) โรงเรียนสนับสนุนครูบรรณารักษ์  เข้า รับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน มีก าร

ประสานงานขอหนังสือจากหน่วยงานต่างๆ จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือ วัสดุอุปกรณ์ 

ที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ปรับปรุงสถานที่ให้เอ้ือต่อการจัดท ากิจกรรม สนับสนุน

ด้านบุคลากรให้เพียงพอกับภาระหน้าที่ห้องสมุด และบริหารบุคลากรอย่างมีคุณภาพ 

ข. โรงเรียนที่มีแบบปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ผลของการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน 

และครูบรรณารักษ์ห้องสุดโรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานีที่มีวิธีการปฏิบัติที่น าไปสู่ความส าเร็จ  

สรุปได้ดังนี้ 

(1) โรงเรียนมีนโยบายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ของครูบรรณารักษ์ และ

โรงเรียนมีวิสัยทัศน์เพื่อส่งผลถึงผู้เรียนอย่างยั่งยืน คือ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน แก่ผู้เรียนให้

สม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง สอดคล้องบริบทของโรงเรียน มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมี

นิสัยรักการอ่าน น าความรู้ที่ได้จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ผู้บริหารโรงเรียนให้นโยบาย

อย่างชัดเจนห้องสมุดต้องมีครูบรรณารักษ์ที่จบสาขาบรรณารักษ์โดยตรง หรือผู้ที่ได้เข้ารับการ

ฝึกอบรมทางด้านบรรณรักษ์มาเป็นอย่างดี ก าหนดเวลาในการเข้าใช้ห้องสมุด การจัดกิจกรรม
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ส่งเสริมการอ่านให้มีความต่อเนื่อง มีนโยบายให้นักเรียนและครูได้ไปศึกษาเรียนรู้ห้องสมุด

โรงเรียน และห้องสมุดมหาวิทยาลัย ที่ได้รับมาตรฐาน  

(2) โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในหลายรูปแบบโดยจัดหาหนังสือพิมพ์ 

วารสาร บริการอ่านตามจุดต่างๆ ในโรงเรียน เช่น โรงอาหาร อาคารเรียน และจัดมุมหนังสือตาม

ห้องเรียน มีการแข่งขัน การอ่าน และมีการจดบันทึก ชื่อเร่ือง ผู้แต่ง สรุปเนื้อหาที่อ่าน มีการมอบ

รางวัล เป็นประกาศนียบัตร เพื่อเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ก าหนดให้มีกิจกรรมวัน

สัปดาห์ห้องสมุด มีการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในด้านต่างๆ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีเวลาเข้า

ร่วมกิจกรรม 

(3) สนับสนุนงบประมาณด้านต่างๆ เช่น การจัดซื้อหนังสือ คอมพิวเตอร์ โปรแกรม

ระบบห้องสมุด อาคารสถานที่ มีห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ มีระบบอินเตอร์เน็ตสืบค้นหา

ข้อมูล ครูบรรณารักษ์ หรือผู้ที่ดูแลห้องสมุดได้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการจัด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และสนับสนุนให้มีการปรับปรุงห้องสมุดให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
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4.3 การเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขต

จังหวัดปทุมธานีตามวุฒิการศึกษา และขนาดสถานศึกษา  

ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.3 – 4.4 
 

ตารางท่ี 4.3 การเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน

ในเขตจังหวัดปทุมธานีตามวุฒิการศึกษา (n = 127) 
 

ประเภทกิจกรรม 
วุฒิทางบรรณารกัษ์ (n=31) วุฒิทางการศกึษาอื่น (n=96) 

Chi-Square p-Value ไม่เลือก 
n (%) 

เลือก 
n (%) 

ไม่เลือก 
n (%) 

เลือก 
n (%) 

1. การเล่านิทาน 6 (19.4) 25 (80.6) 7 (7.3) 89 (92.7 3.711 0.054 
2. การเล่าเรื่องจากหนงัสือ 12 (38.7) 19 (61.3) 38 (39.6) 58 (60.4) 0.007 0.931 
3. การแนะน าหนังสือ 0 (.0) 31 (100.0) 35 (36.5) 61 (63.5) 15.6028** 0.000 
4. สนทนาเกี่ยวกับหนังสือ 19 (61.3) 12 (38.7) 61 (63.5) 35 (36.5) 0.051 0.821 
5. การโต้วาทีเกี่ยวหนังสือ 12 (38.7) 19 (61.3) 86 (89.6) 10 (10.4) 34.419** 0.000 
6. การจัดนิทรรศการ 0 (.0) 31 (100.0) 21 (21.9) 75 (78.1) 8.125** 0.004 
7.การจัดท ารายการช่ือหนังสือที่
น่าสนใจ 

10 (32.3) 21 (67.7) 59 (61.5) 37 (38.5) 8.053** 0.005 

8. การอ่านหนังสือให้ฟัง 13 (41.69 18 (58.1) 39 (40.6) 57 (59.4) 0.17 0.897 
9. การแข่งขันเกี่ยวกับ
หนังสือ 

9 (29.0) 22 (71.0) 44 (45.8) 52 (54.2) 0.17 0.099 

10. การแสดงละครจากเรื่อง
ในหนังสือ 

16 (51.2) 15 (48.4) 64 (66.7) 32 (33.3) 2.278 0.131 

 
หมายเหตุ.  1. * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

     2. ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

จากตารางที่ 4.3 ผลการเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครูบรรณารักษ์

พบว่า ครูที่ส าเร็จการศึกษาวุฒิบรรณารักษ์กับครูบรรณารักษ์ที่ส าเร็จการศึกษาสาขาอ่ืน มีการจัด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านคือ กิจกรรมการแนะน าหนังสือ กิจกรรมการโต้วาทีเกี่ยวกับหนังสือ 

กิจกรรมการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมการจัดท ารายการหนังสือที่น่าสนใจ แตกต่ างกันอย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนกิจกรรมด้าน การเล่านิทาน การเล่าเร่ืองจากหนังสือ การสนทนา

เกี่ยวกับหนังสือ การอ่านหนังสือให้ฟัง การแข่งขันเกี่ยวกับหนังสือ และการแสดงละครจากเร่ืองใน

หนังสือ พบว่าไม่แตกต่างกัน  โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย  

คือ กิจกรรมการแนะน าหนังสือ กิจกรรมการโต้วาทีเกี่ยวกับหนังสือ กิจกรรมการจัดนิทรรศการ 

และกิจกรรมการจัดท ารายการหนังสือที่น่าสนใจ  ส่วนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ไม่เป็นไป

ตามสมมติฐานการวิจัย  คือ การเล่านิทาน การเล่าเร่ืองจากหนังสือ การสนทนาเกี่ยวกับหนังสือ การ

อ่านหนังสือให้ฟัง การแข่งขันเกี่ยวกับหนังสือ และการแสดงละครจากเร่ืองในหนังสือ 

ตารางท่ี 4.4 การเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน

ในเขตจังหวัดปทุมธานีตามขนาดสถานศึกษา (n = 127)  

 

ประเภทกิจกรรม 
เล็ก (n=65) กลาง (n=43) ใหญ่ (n=19) 

Chi-Square p-Value ไม่เลือก 
n (%) 

เลือก 
n (%) 

ไม่เลือก 
n (%) 

เลือก 
n (%) 

ไม่เลือก 
n (%) 

เลือก 
n (%) 

1. การเล่านิทาน 5 (11.9) 37 (88.1) 3 (4.3) 67 (95.7) 5 (33.3) 10 (66.7) 11.534** 0.003 

2. การเล่าเรื่องจากหนงัสือ 18 (42.9) 24 (57.1) 26 (37.1) 44 (62.9) 6 (40.0) 9 (60.0) 0.362 0.834 

3. การแนะน าหนังสือ 13 (31.0) 29 (69.0) 21 (30.0) 49 (70.0) 1 (6.7) 14 (93.3) 3.731 0.155 

4. การสนทนาเกี่ยวกับ
หนังสือ 

30 (71.4) 12 (28.6) 42 (60.0) 28 (40.0) 8 (53.3) 7 (46.7) 2.151 0.341 

5. การโต้วาทีเกี่ยวหนังสือ 39 (92.9) 3 (7.1) 52 (74.3) 18 (25.7) 7 (46.7) 8 (53.3) 14.117** 0.001 

6. การจัดนิทรรศการ 10 (23.8) 32 (76.2) 11 (15.7) 59 (84.3) 0 (.0) 15 (100.0) 4.616 0.990 

7.การจัดท ารายการช่ือหนังสือที่
น่าสนใจ 

30 (71.4) 12 (28.6) 36 ()51.4 34 (48.6) 3 (20.0) 12 (80.0) 12.311** 0.002 

8. การอ่านหนังสือให้ฟัง 20 (47.6) 22 (52.4) 23 (32.9) 47 (67.1) 9 (20.0) 6 (40.0) 4.92 0.085 

9. การแข่งขันเกี่ยวกับ
หนังสือ 

25 (59.5) 17 (40.5) 25 (35.7) 45 (64.3) 3 (20.0) 12 (80.0) 9.423** 0.009 

10. การแสดงละครจากเรื่อง
ในหนังสือ 

33 (78.6) 9 (21.4) 38 (54.3) 32 (45.7) 9 (60.0) 6 (40.0) 6.707* 0.035 

 
หมายเหตุ.  1. * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

     2. ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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จากตารางที่ 4.4 พบว่า ครูบรรณารักษ์ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีการ

จัดกิจกรรมการเล่านิทาน การโต้วาทีเกี่ยวกับหนังสือ การจัดท ารายการชื่อหนังสือที่น่าสนใจ และ

การแข่งขันเกี่ยวกับหนังสือ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีการจัดกิจกรรม

การแสดงละครจากเร่ืองในหนังสือ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนกิจกรรม

ด้าน การเล่าเร่ืองจากหนังสือ การแนะน าหนังสือ สนทนาเกี่ ยวกับหนังสือ การจัดนิทรรศการ และ

การอ่านหนังสือให้ฟัง พบว่า มีการจัดไม่แตกต่างกัน โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เป็นไป

ตามสมมติฐานการวิจัย  คือการเล่านิทาน การโต้วาทีเกี่ยวกับหนังสือ การจัดท ารายการชื่อหนังสือที่

น่าสนใจ การแข่งขันเกี่ยวกับหนังสือ  และการแสดงละครจากเร่ืองในหนังสือ ส่วนการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่านที่ไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย  คือ  การเล่าเร่ืองจากหนังสือ การแนะน า

หนังสือ สนทนาเกี่ยวกับหนังสือ การจัดนิทรรศการ และการอ่านหนังสือให้ฟัง 
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4.4 ปัญหาและข้อเสนอแนะการจัดกิจส่งเสริมการอ่านของครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขต

จังหวัดปทุมธานี มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.5 – 4.6 

 

ตารางท่ี 4.5 ปัญหาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขต

จังหวัดปทุมธานี 

 

  ปัญหา                             จ านวน 

 1.   การเล่านิทาน 

       1.1 ไม่มีเวลาจัดกิจกรรมการเล่านิทาน เพราะต้องท าหน้าที่มากกว่าการเป็นครูบรรณารักษ์ 9 

       1.2 นักเรียนอ่านหนังสือน้อยลง        5 

 2.   การเล่าเร่ืองจากหนังสือ 

       2.1 อุปกรณ์ หนังสือ สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ไม่เพียงพอ     2 

 3.   การแนะน าหนังสือ 

       3.1 ไม่มีเวลาจัดกิจกรรม เพราะต้องท าหน้าที่อ่ืนมากกว่าการเป็นครูบรรณารักษ์อย่างเดียว 5 

       3.2 หนังสือส่วนใหญ่ไม่ค่อยน่าสนใจส าหรับนักเรียน     4 

       3.3 สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ไม่เพียงพอ       2 

 4.   การสนทนาเกี่ยวกับหนังสือ 

       4.1 ครูบรรณารักษ์ขาดความรู้ และประสบการณ์      4 

       4.2 สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ไม่เพียงพอ       3 

 5.   การโต้วาทีเกี่ยวกับหนังสือ 

       5.1 ครูบรรณารักษ์ขาดความรู้ และมีประสบการณ์น้อย                12 

       5.2 อุปกรณ์สื่อต่างๆ ไม่ทันสมัย        3 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 

 

  ปัญหา                             จ านวน 

 6.   การจัดนิทรรศการ 

        6.1 ขาดสื่อวัสดุที่ดึงดูดความสนใจเด็กนักเรียน      6 

 7.   การจัดท ารายการชื่อหนังสือที่น่าสนใจ 

        7.1 หนังสือไม่เพียงพอต่อความต้องการของเด็กนักเรียน     7 

 8.   การอ่านหนังสือให้ฟัง 

        8.1 กิจกรรมน้ีส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนอนุบาล-ประถมศึกษา     5 

       นักเรียนมัธยมไม่ค่อยให้ความสนใจ    

 9.   การแข่งขันเกี่ยวกับหนังสือ 

        9.1 ขาดแคลนสื่อในการจัดกิจกรรม       8 

        9.2 นักเรียนไม่ค่อยให้ความร่วมมือ       4 

        9.3 ไม่มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมน้ี      3 

10.  การแสดงละครจากเร่ืองในหนังสือ 

       10.1 เด็กนักเรียนไม่กล้าแสดงออก       7 

       10.2 หนังสือท่ีจะน ามาท ากิจกรรมเก่าไม่ทันสมัย      6 

       10.3 ของรางวัลไม่เพียงพอต่อนักเรียน       2 
 

 

จากตารางที่ 4.5 พบว่าครูบรรณารักษ์ส่วนใหญ่ เห็นว่าปัญหาการจัดกิจรรมส่งเสริมการ

อ่าน ด้านการโต้วาทีเกี่ยวกับหนังสือ พบว่ามีปัญหาครูบรรณารักษ์ขาดความรู้ และมีประสบการณ์

น้อย ด้านการเล่านิทาน พบว่ามีปัญหาไม่มีเวลาจัดกิจกรรมการเล่นนิทาน เพราะต้องท าหน้าที่

มากกว่าการเป็นครูบรรณารักษ์ และด้านการแข่งขันเกี่ยวกับหนังสือ พบว่ามีปัญหาขาดแคลนสื่อใน

การจัดกิจกรรม 
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ปัญหาที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

ก.โรงเรียนทั่วไป 

โรงเรียนไม่มีบุคลากรที่จบบรรณารักษ์โดยตรง จึงเกิดปัญหาในการจัดกิจกรรม 

โรงเรียนขาดแคลนหนังสือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย สถานที่ จัดกิจกรรมไม่สะดวก เวลาในการจัด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านไม่มีความชัดเจน นักเรียนส่วนใหญ่เรียนเต็มวัน ช่วงเช้า – พักกลางวัน 

นักเรียนมีหน้าที่รับผิดชอบด้านอ่ืนท าให้ไม่มีเวลาว่างในการเข้าห้องสมุด ส่วนด้านของงบประมาณ

ไม่เพียงพอ เนื่องจากทางราชการไม่จัดงบประมาณโดยตรง บางคร้ังได้น้อยไม่เพียงพอต่อการจัด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการพัฒนาห้องสมุด 

ข.โรงเรียนที่มีแบบปฏิบัติที่ดี 

ปัญหาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านคือ การก ากับติดตามดูแลการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่านอาจไม่ทั่วถึง เนื่องจากนักเรียนมีจ านวนมาก วัสดุอุปกรณ์ สื่อสารสนเทศมีการ

ช ารุด การซ่อมบ ารุงขาดความต่อเน่ือง บุคลากรที่รับผิดชอบมีไม่เพียงพอ 
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ตารางท่ี 4.6 ข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนใน

เขตจังหวัดปทุมธานี 

 

   ข้อเสนอแนะ              จ านวน 

  1.   การเล่านิทาน 

        1.1 เพื่อให้เกิดความช านาญครูบรรณารักษ์ควรฝึกฝนกิจกรรมการเล่านิทานอยู่เสมอๆ  10 

        1.2 เม่ือมีการจัดกิจกรรมเล่านิทานนักเรียนควรตั้งใจฟัง และสนใจตอบค าถามของครู  5 

        1.3 เพื่อส่งเสริมการอ่านของนักเรียน ครูควรจัดชั่วโมงส าหรับการอ่าน                  

        และการเข้าห้องสมุดของนักเรียนให้มากขึ้น       4 

  2.   การเล่าเร่ืองจากหนังสือ 

        2.1 ควรส่งเสริมให้ครูบรรณารักษ์ได้ศึกษาและเรียนรู้การจัดกิจกรรมห้องสมุด   

        ที่มีคุณภาพของโรงเรียนอ่ืน         8 

        2.2 ควรหาหนังสือท่ีมีสาระและน่าสนใจต่อนักเรียน     3 

  3.   การแนะน าหนังสือ 

        3.1 หนังสือควรมีความน่าสนใจ มีจุดที่สามารถดึงดูดนักเรียนให้อยากอ่าน   6 

        3.2 ควรส่งเสริมให้ครูบรรณารักษ์ได้ไปฝึกอบรมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการแนะน าหนังสือ 2 

  4.   การสนทนาเกี่ยวกับหนังสือ 

        4.1  หนังสือต้องน่าสนใจ และเหมาะส าหรับนักเรียน     3 

  5.   การโต้วาทีเกี่ยวหนังสือ 

        5.1 ควรเพิ่มความรู้อยู่เสมอ ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน     5 

        5.2 ควรส่งเสริมให้ครูบรรณารักษ์ได้ไปฝึกอบรมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการโต้วาที   

        เก่ียวกับหนังสือ                   2 

  6.   การจัดนิทรรศการ 

          6.1 ควรจัดนิทรรศการแบบดึงดูดนักเรียน ให้เข้ามาร่วมท ากิจกรรมต่างๆ                      

        เพื่อความน่าสนใจของนิทรรศการนั้น        5 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 

 

   ข้อเสนอแนะ                           จ านวน 

  7.   การจัดท ารายการชื่อหนังสือที่น่าสนใจ 

        7.1 จัดท ารายชื่อหนังสือให้น่าสนใจ เช่น จัดมุมหนังสือ หนังสือท่ีน่าอ่าน     

        ท าให้น่าสนใจเห็นแล้วอยากอ่าน           4 

  8.   การอ่านหนังสือให้ฟัง 

        8.1 ควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ท าให้นักเรียนอ่านคล่อง เขียนคล่อง   2 

  9.   การแข่งขันเกี่ยวกับหนังสือ 

        9.1 ควรเป็นหนังสือท่ีน่าสนใจต่อนักเรียน เช่น หนังสือท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน                

        หนังสือท่ีนักเรียนมีความสนใจ และเรื่องราวข่าวสารในปัจจุบัน     9 

 10.  การแสดงละครจากเร่ืองในหนังสือ 

        10.1 ควรให้นักเรียนได้แสดงออก จัดกิจกรรมที่ให้เด็กนักเรียนได้กล้าแสดงออก          

        หรือให้เด็กนักเรียนได้ผ่อนคลายจากการเรียน มาเป็นการแสดงออกที่มีประโยชน์   6 

 

จากตารางที่ 4.6 พบว่าครูบรรณารักษ์ส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่านในด้านกิจกรรมการเล่านิทาน พบว่ามีข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกิดความช านาญครู

บรรณารักษ์ควรฝึกฝนกิจกรรมการเล่านิทานอยู่เสมอๆ กิจกรรมการแข่งขันเกี่ยวกับหนังสือ พบว่ามี

ข้อเสนอแนะควรเป็นหนังสือที่น่าสนใจต่อนักเรียน เช่น หนังสือที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 

หนังสือที่นักเรียนมีความสนใจ และเร่ืองราวข่าวสารในปัจจุบัน และกิจกรรมการเล่าเร่ืองจาก

หนังสือ พบว่ามีข้อเสนอแนะควรส่งเสริมให้ครูบรรณารักษ์ได้ศึกษาและเรียนรู้การจัดกิจกรรม

ห้องสมุดที่มีคุณภาพของโรงเรียนอื่น 
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ข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

ก. โรงเรียนทั่วไป 

โรงเรียนควรจัดหาบุคลากรในต าแหน่งบรรณารักษ์ หรือบุคลากรที่มีความรู้ทาง

บรรณารักษ์ให้ครบทุกโรงเรียน สร้างความตระหนักให้ครูบรรณารักษ์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเห็น

ความส าคัญในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้น

ให้นักเรียนมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม และใช้บริหารห้องสมุด พัฒนาห้องสมุดให้มีอุปกรณ์ 

ครุภัณฑ์ หนังสือที่มีความหลากหลายท าให้นักเรียนสนใจมากขึ้น เพิ่ มชั่วโมงให้นักเรียนได้มี

โอกาสเข้าห้องสมุด มีงบประมาณเพียงพอต่อพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และจัดระบบ

ห้องสมุดที่ทันสมัย 

ข. โรงเรียนที่มีแบบปฏิบัติที่ดี 

โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ โดยมีคณะกรรมการ

ด าเนินการร่วมวางแผน ก าหนดยุทธศาสตร์ให้ห้องสมุดด าเนินการให้ส าเร็จตามโครงการห้องสมุด 

3 ดี คือ บรรยากาศดี หนังสือดี บรรณารักษ์ดี ตลอดจนท าการวิจัยเพื่อการพัฒนาการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่านให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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บทที ่5  

สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัยเร่ือง “การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครูบรรณารักษ์ห้องสมุด

โรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี” เป็นการน าเสนอภาพรวมของการวิจัยเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การ

วิจัย วิธีการด าเนินการวิจัย สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ มีสาระดังต่อไปนี้ 

 

5.1  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ของครูบรรณารักษ์ จ าแนกตามข้อมูลพื้นฐานด้านวุฒิการศึกษาและขนาดสถานศึกษา และศึกษา

ปัญหา ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขต

จังหวัดปทุมธานี 

 

5.2  วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีใช้แบบวิจัยเชิงส ารวจ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครูบรรณารักษ์

ห้องสมุดโรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี โดยมีครูบรรณารักษ์และผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้ให้

ข้อมูล ระเบียบการวิจัยมีดังนี้ 

5.2.1  ประชากรและตัวอย่าง 

ประชากรที่ก าหนดในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขต

จังหวัดปทุมธานี จ านวน 190 คน และผู้อ านวยการโรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี จ านวน 6 คน 

ตัวอย่างที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม ครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขตจังหวัด

ปทุมธานี 127 คน (จากตารางการสุ่มของเครซี่และมอร์แกน) 
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ตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก แบ่งเป็น 2 ประเภท 

1) ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษา 2 คน และผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 2 

คน ครูบรรณารักษ์โรงเรียนประถมศึกษา 2 คน และโรงเรียนมัธยมศึกษา 2 คน รวม 8 คน ได้มาโดย

วิธีการเลือกแบบเจาะจง จากโรงเรียนทั่วไป 

2) ผู้อ านวยการโรงเรียน และครูบรรณารักษ์ โรงเรียนที่มีแบบปฏิบัติที่ดีในการจัด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (Good Practice) ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษา 1 คน และ

ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 1 คน ครูบรรณารักษ์โรงเรียนประถมศึกษา 1 คน และครู

บรรณารักษ์โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 คน รวม 4 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

5.2.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ(checklist) และให้

เติมข้อความ(open ended) และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

5.2.3  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

1) การเก็บและรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยัง

ตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 127 ฉบับ โดยบางส่วนส่งผ่านทางส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด

ปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 และบางส่วนส่งทางไปรษณีย์ การเก็บรวบรวมข้อมูลบางส่วน ตัวอย่าง

ส่งกลับทางไปรษณีย์ บางส่วนผู้วิจัยเก็บและรวบรวมด้วยตนเอง ซึ่งด าเนินการระหว่างเดือน 

ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554  

2) การเก็บและรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้เดินทางไปพบตัวอย่างทั้ง 2 

ประเภท และท าการสัมภาษณ์ด้วยตัวเอง 

การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามท าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปส่วนข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามปลายเปิด และแบบสัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
(content analysis) สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่า χ² (Chi-
Square) 
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5.3  สรุปผลการวิจัย 

5.3.1  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขตจังหวัด

ปทุมธานี ของครูบรรณารักษ์ที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านพบว่า การจัดกิจกรรมเล่านิทานอยู่ใน

ล าดับมากที่สุด (ร้อยละ 89.80) การจัดนิทรรศการ (ร้อยละ 83.50) การจัดกิจกรรมแนะน าหนังสือ 

(ร้อยละ 72.40) การเล่าเร่ืองจากหนังสือ (ร้อยละ 60.60) การจัดกิจกรรมการโต้วาทีเกี่ยวกับหนังสือ 

(ร้อยละ 22.80) การจัดกิจกรรมการสนทนาเกี่ยวกับหนังสือ (ร้อยละ 37.00) และการแสดงละคร

เร่ืองในหนังสือ (ร้อยละ 37.00) ตามล าดับ  

(1) การเล่านิทาน วิธีที่ครูบรรณารักษ์ใช้มากที่สุดในการเล่านิทานให้นักเรียนฟังคือ การ

เล่าปากเปล่า รองลงมาคือ เล่าโดยใช้หุ่นประกอบ และเล่าประกอบภาพนิ่ง ภาพเลื่อน ภาพยนตร์ 

ส่วนวิธีที่ครูบรรณารักษ์ใช้บ่อยที่สุดคือ เล่าโดยใช้แผ่นใสประกอบ 

(2) การเล่าเร่ืองจากหนังสือ ครูบรรณารักษ์ให้ความส าคัญแก่เร่ืองที่น ามาเล่ามากที่สุด

คือ เป็นเร่ืองที่เหมาะสมกับเพศ และวัยของผู้ฟัง รองลงมาคือ เร่ืองที่ผู้ฟังสนใจ และเร่ืองที่ผู้อ่ืนชอบ

เล่า 

(3) การแนะน าหนังสือ วิธีที่ครูบรรณารักษ์ใช้มากที่สุดในการเตรียมตัวแนะน าหนังสือ 

คือ แนะน าโดยการน าหนังสือที่จะแนะน ามาแสดงด้วย รองลงมาคือ แนะน าหนังสือที่เหมาะสมกับ

วัยของผู้ฟัง และแนะน าส่วนต่างๆ ที่ส าคัญของหนังสือตามล าดับ ส่วนวิธีที่ครูบรรณารักษ์ท าน้อย

ที่สุดคือ การบอกข้อมูลทางบรรณานุกรม 

(4) การสนทนาเกี่ยวกับหนังสือ ครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขตจังหวัด

ปทุมธานี มีวิธีการใช้สื่อประกอบการสนทนาเกี่ยวกับหนังสือมากที่สุด คือ การใช้หนังสือเล่มที่

สนทนา รองลงมาคือ การใช้เร่ืองย่อของหนังสือ และการใช้ภาพหรือแผนภูมิ ตามล าดับ ส่วนวิธีที่

ครูบรรณารักษ์ใช้น้อยสุด คือ การใช้บรรณนิทัศน์หนังสือ และการใช้บทวิจารณ์หนังสือ 

(5) การโต้วาทีเกี่ยวกับหนังสือ ผู้โต้วาทีเกี่ยวกับหนังสือส่วนใหญ่ คือ นักเรียน ครู

บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานีมีวิธีการโต้วาทีเกี่ยวกับหนังสือมากที่สุดคือ 

การโต้วาทีเกี่ยวกับนิทานหรือการ์ตูน รองลงมาสารคดี และวิชาการ ส่วนวิธีที่ครูบรรณารักษ์ใช้น้อย

ที่สุดคือ การโต้วาทีเกี่ยวกับนวนิยาย 
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(6) การจัดนิทรรศการ เร่ืองที่ครูบรรณารักษ์น ามาจัดนิทรรศการมากที่สุด คือ วันส าคัญ

ทางราชการ รองลงมา คือเทศกาลและประเพณีต่างๆ และการแนะน าการใช้ห้องสมุด ส่วนวิธีที่ครู

บรรณารักษ์ท าน้อยที่สุดคือ เมื่อมีข่าวหรือเหตุการณ์ส าคัญเกิดขึ้น และการแนะน าหนังสือ 

(7) การจัดท ารายการหนังสือที่น่าสนใจ เน้ือหาที่ครูบรรณารักษ์กล่าวถึงมากที่สุดในการ

จัดท ารายการชื่อหนังสือที่น่าสนใจ คือ หนังสือที่มีเนื้อหาเร่ืองเด่นๆ รองลงมาคือ พิจารณาเนื้อหา

โดยรวมของหนังสือเล่มนั้น และหนังสือที่มีส านวนการเขียน คติ ค าคม ตามล าดับ ส่วนวิธีที่ครู

บรรณารักษ์ใช้น้อยที่สุดคือ การเลือกจัดท ารายการชื่อหนังสือตามภาพประกอบในหนังสือ 

(8) การอ่านหนังสือให้ฟัง ครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี 

วิธีการอ่านหนังสือให้ผู้ฟังมากที่สุดคือ อ่านต่อหน้าผู้ฟัง รองลงมาคือ อ่านผ่านเสียงตามสาย และ

อ่านทางวิทยุ ขึ้นเว็บไซต์โรงเรียน ดาวน์โหลด ส่วนวิธีที่ครูบรรณารักษ์ใช้น้อยที่สุดคือ อ่านทาง

โทรทัศน์ ส าหรับการดาวน์โหลด mp3 พบว่าครูบรรณารักษ์ไม่ได้ด าเนินการ 

(9) การจัดเกมแข่งขันเกี่ยวกับหนังสือ วิธีที่ครูบรรณารักษ์ใช้มากที่สุด ในการจัดเกม

แข่งขัน คือ การตอบปัญหาความรู้ทั่วไป รองลงมา การทายปัญหา เกี่ยวกับหนังสือ และการหา

ความหมายของค าศัพท์จากพจนานุกรม ตามล าดับ ส่วนวิธีที่ครูบรรณารักษ์ท าน้อยที่สุด คือ แข่งขัน

เกมการใช้ห้องสมุด 

(10) การแสดงละครจากเร่ืองในหนังสือ มีวิธีการให้นักเรียนแสดงละครจากเร่ืองใน

หนังสือนิทานมากที่สุด รองลงมาคือ หนังสือเร่ืองราวประวัติศาสตร์ และเร่ืองในแบบเรียน 

ตามล าดับ ส่วนวิธีที่ครูบรรณารักษ์ท าน้อยที่สุดคือ การแสดงละครจากเร่ืองในหนังสือสารคดี 
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ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน และครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนทั่วไปในเขต

จังหวัดปทุมธานีเกี่ยวกับสภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สรุปได้ดังนี้ 

(1) โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมการรักการอ่าน และให้มีการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่าน โดยให้นักเรียนอ่านคล่องเขียนคล่อง 100% ตามโครงการห้องสมุด 3 ดี คือ 

บรรยากาศดี หนังสือดี บรรณารักษ์ดี 

(2) โรงเรียนมีการจัดประกวดทางวิชาการ เช่น กิจกรรมการเรียงความในวันส าคัญ   

การอ่านสุภาษิต ค าพังเพย การอ่านข่าวและเหตุการณ์ที่ส าคัญในปัจจุบัน นักเรียนมีกิจกรรมอ่าน

หนังสือทุกวันหลังกิจกรรมหน้าเสาธงอย่างน้อย 15 นาที จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบ

เคลื่อนที่ตามมุมต่างๆ ของโรงเรียน มีการจัดท าป้ายนิเทศ ป้ายความรู้ ค าคม ค าพังเพย ชื่อต้นไม้ ไว้

ให้ทั่วบริเวณโรงเรียน และให้นักเรียนมีการจดบันทึกการอ่านทุกคร้ัง และมีการมอบรางวัลหน้าเสา

ธงเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี 

(3) โรงเรียนสนับสนุนครูบรรณารักษ์  เข้า รับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน มีการ

ประสานงานขอหนังสือจากหน่วยงานต่างๆ จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือ วัสดุอุปกรณ์ 

ที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ปรับปรุงสถานที่ให้เอ้ือต่อการจัดท ากิจกรรม สนับสนุน

ด้านบุคลากรให้เพียงพอกับภาระหน้าที่ห้องสมุด และบริหารบุคลากรอย่างมีคุณภาพ 

ผลของการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน และครูบรรณารักษ์ห้องสุดโรงเรียนที่มีแบบ

ปฏิบัติที่ดใีนเขตจังหวัดปทุมธานี สรุปได้ดังนี้ 

(1) โรงเรียนมีนโยบายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ของครูบรรณารักษ์ และ

โรงเรียนมีวิสัยทัศน์เพื่อส่งผลถึงผู้เรียนอย่างยั่งยืน คือ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน แก่ผู้เรียนให้

สม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง สอดคล้องบริบทของโรงเรียน มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมี

นิสัยรักการอ่าน น าความรู้ที่ได้จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ผู้บริหารโรงเรียนให้นโยบาย

อย่างชัดเจนห้องสมุดต้องมีครูบรรณารักษ์ที่จบสาขาบรรณารักษ์โดยตรง หรือผู้ที่ได้เข้ารับการ

ฝึกอบรมทางด้านบรรณรักษ์มาเป็นอย่างดี ก าหนดเวลาในการเข้าใช้ห้องสมุด การจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่านให้มีความต่อเนื่อง มีนโยบายให้นักเรียนและครูได้ไปศึกษาเรียนรู้ห้องสมุด

โรงเรียน และห้องสมุดมหาวิทยาลัย ที่ได้รับมาตรฐาน  
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(2) โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในหลายรูปแบบโดยจัดหาหนังสือพิมพ์ 

วารสาร บริการอ่านตามจุดต่างๆ ในโรงเรียน เช่น โรงอาหาร อาคารเรียน และจัดมุมหนังสือตาม

ห้องเรียน มีการแข่งขัน การอ่าน และมีการจดบันทึก ชื่อเร่ือง ผู้แต่ง สรุปเนื้อหาที่อ่าน มีการมอบ

รางวัล เป็นประกาศนียบัตร เพื่อเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ก าหนดให้มีกิจกรรมวัน

สัปดาห์ห้องสมุด มีการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในด้านต่างๆ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีเวลาเข้า

ร่วมกิจกรรม 

(3) สนับสนุนงบประมาณด้านต่างๆ เช่น การจัดซื้อหนังสือ คอมพิวเตอร์ โปรแกรม

ระบบห้องสมุด อาคารสถานที่ มีห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ มีระบบอินเทอร์เน็ตสืบค้นหา

ข้อมูล ครูบรรณารักษ์ หรือผู้ที่ดูแลห้องสมุดได้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการจัด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และสนับสนุนให้มีการปรับปรุงห้องสมุดให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

5.3.2  ผลการเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครูบรรณารักษ์ 

(1) การเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครูบรรณารักษ์ห้องสมุด

โรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี ตามวุฒิการศึกษาพบว่าครูที่ส าเร็จการศึกษาวุฒิบรรณารักษ์ กับครู

บรรณารักษ์ที่ส าเร็จการศึกษาสาขาอ่ืน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมแนะน าหนังสือ 

กิจกรรมการโต้วาทีเกี่ยวกับหนังสือ กิจกรรมการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมการจัดท ารายการ

หนังสือที่น่าสนใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 ส่วนกิจกรรมด้านการเล่า

นิทาน การเล่าเร่ืองจากหนังสือ การสนทนาเกี่ยวกับหนังสือ การอ่านหนังสือให้ฟัง การแข่งขัน

เกี่ยวกับหนังสือ และการแสดงละครจากเร่ืองในหนังสือ พบว่ามีการจัดกิจกรรมไม่แตกต่างกัน  

โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย  คือ กิจกรรมการแนะน า

หนังสือ กิจกรรมการโต้วาทีเกี่ยวกับหนังสือ กิจกรรมการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมการจัดท า

รายการหนังสือที่น่าสนใจ  ส่วนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย  

คือ การเล่านิทาน การเล่าเร่ืองจากหนังสือ การสนทนาเกี่ยวกับหนังสือ การอ่านหนังสือให้ฟัง การ

แข่งขันเกี่ยวกับหนังสือ และการแสดงละครจากเร่ืองในหนังสือ 

(2) การเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครูบรรณารักษ์ห้องสมุด

โรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี ตามขนาดสถานศึกษาพบว่า ครูบรรณารักษ์ที่ปฏิบัติงานอยู่ใน

โรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน การโต้วาทีเกี่ยวกับหนังสือ การจัดท า
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รายการชื่อหนังสือที่น่าสนใจ และการแข่งขันเกี่ยวกับหนังสือ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ระดับ .01 และมีการกิจกรรมแสดงละครจากเร่ืองในหนังสือ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 ส่วนกิจกรรมด้านการเล่าเร่ืองจากหนังสือ การแนะน าหนังสือ สนทนาเกี่ยวกับหนังสือ 

การจัดนิทรรศการ และการอ่านหนังสือให้ฟัง พบว่ามีการจัดกิจกรรมไม่แตกต่างกัน  ดังนั้นการจัด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย  คือการเล่านิทาน การโต้วาทีเกี่ยวกับ

หนังสือ การจัดท ารายการชื่อหนังสือที่น่าสนใจ การแข่งขันเกี่ยวกับหนังสือ  และการแสดงละคร

จากเร่ืองในหนังสือ ส่วนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย  คือ  

การเล่าเร่ืองจากหนังสือ การแนะน าหนังสือ สนทนาเกี่ยวกับหนังสือ การจัดนิทรรศการ และการ

อ่านหนังสือให้ฟัง 

5.3.3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

5.3.3.1 ปัญหา 

(1) ปัญหาที่ได้จากแบบสอบถาม 

ครูบรรณารักษ์ส่วนใหญ่ เห็นว่าปัญหาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้านการโต้วาที

เกี่ยวกับหนังสือ พบว่ามีปัญหาครูบรรณารักษ์ขาดความรู้และมีประสบการณ์น้อย ด้านการเล่า

นิทาน พบว่ามีปัญหาครูบรรณารักษ์ไม่มีเวลาจัดกิจกรรมการเล่านิทาน เพราะต้องท าหน้าที่อ่ืนๆ 

มากกว่าการเป็นครูบรรณารักษ์ และด้านการแข่งขันเกี่ยวกับหนังสือ พบว่ามีปัญหาขาดแคลนสื่อใน

การจัดกิจกรรม 

(2) ปัญหาที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

ก.โรงเรียนทั่วไป 

โรงเรียนไม่มีบุคลากรที่จบบรรณารักษ์โดยตรง จึงเกิดปัญหาในการจัดกิจกรรม 

โรงเรียนขาดแคลนหนังสือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย สถานที่จัดกิจกรรมไม่สะดวก เวลาในการจัดกิจ

ส่งเสริมการอ่านไม่มีความชัดเจน นักเรียนส่วนใหญ่เรียนเต็มวัน ช่วงเช้า – พักกลางวัน นักเรียนมี

หน้าที่รับผิดชอบด้านอ่ืนท าให้ไม่มีเวลาว่างในการเข้าห้องสมุด ส่ วนด้านของงบประมาณไม่

เพียงพอ เนื่องจากทางราชการไม่จัดงบประมาณโดยตรง บางคร้ังได้น้อยไม่เพียงพอต่อการจัด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการพัฒนาห้องสมุด 
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ข.โรงเรียนที่มีแบบปฏิบัติที่ดี 

ปัญหาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านคือ การก ากับติดตามดูแลการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่านอาจไม่ทั่วถึง เนื่องจากนักเรียนมีจ านวนมาก วัสดุอุปกรณ์ สื่อสารสนเทศมีการ

ช ารุด การซ่อมบ ารุงขาดความต่อเน่ือง บุคลากรที่รับผิดชอบมีไม่เพียงพอ 

5.3.3.2 ข้อเสนอแนะ 

(1) ข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบสอบถาม 

ครูบรรณารักษ์มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านดังนี้            

1. กิจกรรมการเล่านิทาน ครูบรรณารักษ์ควรฝึกฝน กิจกรรมการเล่านิทานอยู่เสมอๆ 

เพื่อให้เกิดความช านาญ  

2.  กิจกรรมการแข่งขันเกี่ยวกับหนังสือ โรงเรียนควรจัดหาหนังสือ ประเภทที่อยู่ใน

ความสนใจของนักเรียน เช่น หนังสือที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน และเร่ืองราวข่าวสารในปัจจุบัน  

3.  กิจกรรมการเล่าเร่ืองจากหนังสือ โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูบรรณารักษ์ได้ศึกษา

และเรียนรู้ การจัดกิจกรรมจากโรงเรียนที่มีห้องสมุดได้คุณภาพ 

(2) ข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

ก. โรงเรียนทั่วไป 

โรงเรียนควรจัดหาบุคลากรในต าแหน่งบรรณารักษ์ หรือบุคลากรที่มีความรู้ทาง

บรรณารักษ์ให้ครบทุกโรงเรียน สร้างความตระหนักให้ครูบรรณารักษ์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเห็น

ความส าคัญในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้น

ให้นักเรียนมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม และใช้บริหารห้องสมุด พัฒนาห้องสมุดให้มีอุปกรณ์ 

ครุภัณฑ์ หนังสือที่มีความหลากหลายท าให้นักเรียนสนใจมากขึ้น เพิ่มชั่วโมงให้นักเรียนได้มี

โอกาสเข้าห้องสมุด มีงบประมาณเพียงพอต่อพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และจัดระบบ

ห้องสมุดที่ทันสมัย 

ข. โรงเรียนที่มีแบบปฏิบัติที่ดี 

โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ โดยมีคณะกรรมการ

ด าเนินการร่วมวางแผน ก าหนดยุทธศาสตร์ให้ห้องสมุดด าเนินการให้ส าเร็จตามโครงการห้องสมุด 
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3 ดี คือ บรรยากาศดี หนังสือดี บรรณารักษ์ดี ตลอดจนท าการวิจัยเพื่อการพัฒนาการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่านให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 

5.4  อภิปรายผล  

1) จากการวิจัยคร้ังนี้พบว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครูบรรณารักษ์ห้องสมุด

โรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี ส่วนใหญ่เป็นการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน (ร้อยละ 89.80) 

รองลงมาคือ กิจกรรมการจัดนิทรรศการ (ร้อยละ 83.50) และกิจกรรมการแนะน าหนังสือ (ร้อยละ 

72.40) ตามล าดับ โดยกิจกรรมที่ครูบรรณารักษ์ปฏิบัติน้อยที่สุดคือ กิจกรรมการโต้วาทีเกี่ยวกับ

หนังสือ (ร้อยละ 22.80) ซึ่งผลการค้นพบจากงานวิจัยคร้ังนี้สอดคล้องกับข้อค้นพบของ อักษร      

รุ่งมณี (2525, น. 51) ซึ่งพบว่า สภาพการเรียนรู้ที่นักเรียนได้ใช้ทั้งร่างกายและสมองในการประกอบ

กิจกรรมเกี่ยวกับการอ่าน เช่น การเล่านิทาน การอ่านนิทาน การแสดงละคร เป็นต้น เพื่อให้นักเรียน

มีการพัฒนาการในการอ่านทั้งความเข้าใจในการอ่านและทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน  และนงนุช      

พิ เชษฐุ์พันธ์ (2528)  ผลการศึกษาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นครูบรรณารักษ์และผู้บริหารพบว่า กิจกรรม

ส่งเสริมการอ่านที่ครูบรรณารักษ์จัดมากที่สุดคือ การเล่านิทาน รองลงมาคือ การแนะน าหนังสือ 

การแข่งขันตอบปัญหา การจัดนิทรรศการ การรวบรวมงานเขียนของนักเรียนตามล าดับ และ

กิจกรรมอ่ืนๆ ซึ่ง วีระวรรณ  วรรณโท( 2545, น. 67) มีความคิดเห็นว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ

อ่าน เป็นงานที่ครูบรรณารักษ์จะต้องท าขึ้นเพื่อชักจูงส่งเสริมให้ผู้มาใช้ห้องสมุดมีความเข้าใจใน

เร่ืองของหนังสือ รู้จักวิธีอ่าน สร้างกิจกรรมให้นักเรียนเกิดนิสัยรักการอ่าน เพื่อดึงดูดให้นักเรียน

สนใจในการอ่าน และเพลิดเพลินในการอ่าน ตลอดจนพัฒนาการอ่านของตนให้มีความเข้าใจมีเจต

คติที่ดีต่อการอ่าน สอดคล้องกับผลการวิจัยคร้ังนี้ที่พบว่า ในการแนะน าหนังสือของครูบรรณารักษ์

มีวิธีการคือ แนะน าโดยการน าหนังสือที่จะแนะน ามาแสดงด้วย (ร้อยละ 66.10) รองลงมาคือ 

แนะน าหนังสือที่เหมาะกับวัยของผู้ฟัง (ร้อยละ53.50) และแนะน าส่วนต่างๆ ที่ส าคัญของหนังสือ 

(ร้อยละ 33.90)ตามล าดับ ส่วนวิธีที่ครูบรรณารักษ์ท าน้อยที่สุดคือ การบอกข้อมูลทางบรรณานุกรม 

(ร้อยละ 20.50)   
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2) จากการวิจัยคร้ังนี้ พบว่าครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี ใช้

วิธีการเล่านิทาน แบบการเล่าปากเปล่ามากที่สุด รองลงมาคือ เล่าโดยใช้หุ่นประกอบ และเล่า

ประกอบภาพนิ่ง ภาพเลื่อน ภาพยนตร์ ตามล าดับ ส่วนวิธีที่ครูบรรณารักษ์ใช้น้อยที่สุดคือ เล่าโดย

ใช้แผ่นใสประกอบ ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ สมทรง แสงแก้ว (2529, น. 264)โดยเห็นว่า 

ลักษณะการเล่านิทาน อาจจ าแนกได้เป็น การเล่าปากเปล่า เป็นการเล่าประกอบท่าทางและใช้เสียง 

การเล่าโดยร้องเพลงประกอบ เช่นเพลงบรรยายลักษณะของสัตว์แต่ละชนิดในเร่ืองนิทาน การเล่า

โดยใช้หุ่น โดยเล่นหุ่นแบบต่างๆประกอบการเล่าคือ หุ่นถุงมือ หุ่นกระดาษแบบหนังตะลุง หุ่นผ้า

ยัดนุ่น การเล่นโดยใช้ภาพประกอบ โดยวาดภาพลงบนกระดาษ เวลาเล่ายกภาพประกอบการเล่า 

การเล่าด้วยการแสดงละคร โดยให้ผู้แสดงหลายคนแสดงบทบาทของตัวละครต่างๆในเร่ืองขณะเล่า

นิทาน 

3) จากการวิจัยคร้ังนี้พบว่า ครูที่ส าเร็จการศึกษาวุฒิบรรณารักษ์กับครูบรรณารักษ์ที่

ส าเร็จการศึกษาสาขาอ่ืน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านคือ กิจกรรมการแนะน าหนังสือ 

กิจกรรมการโต้วาทีเกี่ยวกับหนังสือ กิจกรรมการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมการจัดท ารายการ

หนังสือที่น่าสนใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01โดยครูที่มีวุฒิตรงทาง

บรรณารักษ์มีค่าร้อยละของการเลือกท ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านสูงกว่าครูบรรณารักษ์ที่ส าเร็จ

การศึกษาในสาขาอ่ืน ผลการวิจัยคร้ังนี้สอดคล้องกับแนวคิด จิรวรรณ ภักดีบุตร (2532, น. 194-

195) ที่คุณสมบัติเบื้องต้นที่ส าคัญออกเป็น 3 ลักษณะคือ ครูบรรณารักษ์ต้องมีความรู้ทางด้านการ

จัดการสารสนเทศ ความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ 

คล้ายกับ มาลี กาบมาลา (2537, น.12-13) ซึ่งอธิบายคุณลักษณะส าคัญของบรรณารักษ์ คือ ครู

บรรณารักษ์ตอ้งมีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ ความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ ความรู้ความสามารถ

ทางวิชาการอ่ืนๆ ความรู้ความสามารถในการใช้สารสนเทศในแบบต่างๆ และความรู้ความสามารถ

ทางการสื่อสาร 

4) จากการวิจัยคร้ังนี้พบว่า ครูบรรณารักษ์ห้องสมุดที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนในเขต

จังหวัดปทุมธานีขนาดต่างกัน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ด้านการเล่านิทาน การโต้วาที

เกี่ยวกับหนังสือ   การท ารายการชื่อหนังสือที่น่าสนใจ และการแข่งขันเกี่ยวกับหนังสือ แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดกลาง มีการจัดกิจกรรมเล่านิทาน และ
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กิจกรรมการแสดงละครจากเร่ืองในหนังสือด้วยค่าร้อยละสูงที่สุด ในขณะที่โรงเรียนขนาดใหญ่ก็มี

การจัดกิจกรรมการโต้วาทีเกี่ยวกับหนังสือ  กิจกรรมการจัดท ารายชื่อหนังสือที่น่าสนใจ และ

กิจกรรมการแข่งขันเกี่ยวกับหนังสือด้วยค่าร้อยละสูงที่สุด ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กไม่พบว่าครู

บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนเลือกท ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านใดมากที่สุดเลย แสดงให้เห็นว่า

โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่น่าจะมีความพร้อมในด้านการสนับสนุนการจัด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครูบรรณารักษ์มากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก  ทั้งนี้อาจจะเป็นไปได้ว่า

โรงเรียนขนาดเล็กมีความคาดแคลนทั้งบุคลากรและงบประมาณเพื่อสนับสนุนการกิจกรรมส่งเสริม

การอ่านของครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน 

5) จากการวิจัยคร้ังนี้พบว่า โรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่ดีมีวิธีการด าเนินงานเกี่ยวกับการ

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการอ่านโดยโรงเรียนมีนโยบายในการจัดกิจกรรมการอ่านของครู

บรรณารักษ์ที่ชัดเจน โรงเรียนวิสัยทัศน์ส่งเสริมการอ่านถึงผู้เรียนอย่างยั่ งยืนผู้บริหารโรงเรียน

ก าหนดนโยบายชัดเจนให้ห้องสมุดต้องมีครูบรรณารักษ์ที่จบสาขาบรรณารักษ์โดยตรง หรือใน

กรณีที่ไม่จบสาขาบรรณารักษ์ต้องได้รับการฝึกอบรมทางด้านบรรณารักษ์มาเป็นอย่างดี มีนโยบาย

ให้นักเรียนและครูได้ไปศึกษาเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ได้มาตรฐาน 

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหลายรูปแบบ โดยจัดหาหนังสือพิมพ์ วารสาร บริการ

การอ่านตามจุดต่างๆในโรงเรียน  โรงเรียนสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดซื้อหนังสือ 

คอมพิวเตอร์ โปรแกรมระบบห้องสมุด อาคารสถานที่ มีระบบอินเทอร์เน็ตสืบค้นหาข้อมูลและ

สนับสนุนให้มีการปรับปรุงห้องสมุดให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งหลักการและวิธีการส่งเสริมการจัด

กิจกรรมการอ่านดังกล่าวสอดคล้องกับแนวความคิดหลักการของ กรมวิชาการ (2546, น. 212-213) 

ซึ่งผู้บริหารควรมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการอ่านของโรงเรียน

โดยเฉพาะการสนับสนุนการจัดกิจกรรมห้องสมุดโรงเรียน มุมหนังสือ ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดท า

แผนโครงการและงบประมาณเพื่อการจัดซื้อเพื่อการจัดซื้อหนังสือส่งเสริมการอ่านในห้องสมุด 

โรงเรียนควรมีหนังสือเสริมประสบการณ์ที่ส่งเสริมความรู้เพิ่มเติมให้กับผู้เรียน เสริมสร้างลักษณะ

นิสัยพัฒนาบุคลิกภาพสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้อ่านเพื่อประเทือง

ปัญญาและกล่อมเกลาอารมณ์ สนับสนุนให้โรงเรียนมีครูบรรณารักษ์ท างานในห้องสมุดเต็มเวลา 

สนับสนุนให้ครูบรรณารักษ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สอนวิธีการใช้ห้องสมุด แนะแนวการอ่าน
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เพื่อศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพเป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคล แนะน าครูที่สอนรายวิชาให้เข้าใจ

นโยบายของโรงเรียน และสนับสนุนการสอนของครูโดยวิธีบูรณาการหนังสืออ่ืนๆนอกเหนือจาก

หนังสือเรียนในการสอนรายวิชา เน้นการสอนให้ผู้เรียนรู้จักค้นคว้าด้วยตนเอง ฝึกหัดให้รู้จักฟัง พูด 

อ่าน เขียน ควบคู่กันไปแนะน าผู้เรียนให้รู้จักซักถาม สนับสนุนให้ใช้ค าถามเพื่อให้ได้ความรู้ลึกซึ้ง

และกว้างขวาง ให้เกิดความรู้ความเข้าในแจ่มแจ้ง โดยโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่ดีมีการด าเนินการ

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแตกต่างจากโรงเรียนประเภททั่วไป ที่มีแนวนโยบายส่งเสริมกิจกรรม

รักการอ่านโดยให้นักเรียนอ่านคล่องเขียนคล่องตามโครงการห้องสมุด 3 ดี ซึ่งโรงเรียนมีการจัด

กิจกรรมประกวดทางวิชาการด้านต่างๆ  เน้นการมอบรางวัลแก่นักเรียนเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี 

นอกจากนั้นโรงเรียนสนับสนุนครูบรรณารักษ์เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโดยไม่ได้เน้นว่า

ครูบรรณารักษ์ตรงจบสาขาบรรณารักษ์โดยตรง 

 

5.5  ข้อเสนอแนะ 

5.5.1  ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

1) จากการศึกษาคร้ังนี้พบว่าปัญหาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนที่มี

แบบปฏิบัติที่ดี คือ การก ากับติดตามดูแลการจัดกิจกรรมไม่ทั่วถึงเนื่องจากนักเรียนมีจ านวนมาก 

วัสดุอุปกรณ์ สื่อสารสนเทศมีการช ารุด การซ่อมบ ารุงขาดความต่อเนื่อง บุคลากรที่รับผิดชอบมีไม่

เพียงพอ ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนควรตระหนักและให้ความส าคัญในการก ากับติดตามดูแลการจัด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้สม่ าเสมอ ควรแสวงหาแหล่งทรัพยากรจากภายนอกให้การสนับสนุน

การจัดกิจกรรมเพื่อให้โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์และสื่อสารสนเทศที่ทันสมัย ด าเนินการให้มีการ

ปรับปรุงแก้ไขวัสดุอุปกรณ์ สื่อสารสนเทศให้มีความพร้อมใช้งานในการจัดกิจกรรมของครู ร่วมทั้ง

สนับสนุนมีบุคลากรด้านบรรณารักษ์ให้เพียงพอเพื่อให้เกิดผลของการจัดกิจกรรมดีขึ้น 

2) จากการศึกษาครั้งน้ีพบว่าโรงเรียนไม่มีบุคลากรที่จบสาขาบรรณารักษ์โดยตรงเพื่อท า

หน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดของโรงเรียน จึงท าให้เกิดปัญหาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

ดังนั้นในการบรรจุและแต่งตั้งครูบรรณารักษ์ห้องสมุด โรงเรียนควรจะแต่งตั้งจากผู้ที่ส าเร็จ

การศึกษาโดยตรง ทั้งนี้เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป็นไปตามนโยบายของ

หน่วยงานต้นสังกัด 
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3) จากการศึกษาครั้งน้ีพบว่า โรงเรียนที่มีแบบปฏิบัติที่ดีในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ

อ่านได้มีการด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ ร่วมกันวางแผนก าหนดยุทธศาสตร์ให้ห้องสมุด

ด าเนินการให้ส าเร็จตามโครงการห้องสมุด 3 ดี คือ บรรยายกาศดี หนังสือดี บรรณารักษ์ดี ตลอดจน

ท าการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นโรงเรียนที่ต้องการ

ประสบความส าเร็จในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านควรน าแนวปฏิบัตินี้ไปใช้ 

4) จากการศึกษาคร้ังนี้พบว่าครูบรรณารักษ์ยังมีความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่านบางกิจกรรมไม่เพียงพอ ดังนั้นควรหมั่นศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่าน และควรหาโอกาสเข้าร่วมสัมมนา เพื่อจะได้น าความรู้มาปรับปรุงวิธีการจัด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้ได้ผลดียิ่งขึ้น และเมื่อมีโอกาสได้เข้าร่วมสัมมนาแล้ว ควรถ่ายทอด

ความรู้ที่ได้แก่เพื่อนครูในโรงเรียน 

5) การจัดกิจกรรมของครูบรรณารักษ์มีผลทางตรงต่อคุณภาพการอ่านของนักเรียน 

ดังนั้นครูบรรณารักษ์ควรมีการพัฒนาแนวและวิธีการในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้มี

คุณภาพ โดยจัดกิจกรรมให้มีความเร้าใจ จูงใจ มีการกระตุ้นให้เกิดความสนใจและมีบรรยากาศที่ดี 

เพื่อส่งเสริมให้ผลของการจัดกิจกรรมดีขึ้น 

5.5.2 ข้อเสนอแนะการวิจัยในครั้งต่อไป 

1. การวิจัยคร้ังนี้มีขอบเขตกรณีศึกษาในโรงเรียนจังหวัดปทุมธานี จึงควรมีการศึกษา 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในจังหวัดอ่ืนๆ 

2. ควรวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งให้ละเอียด

ลึกซึ้งเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

3. ควรวิจัยเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา ในการจัดกิจกรรมส่งเสริม

การอ่านของครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน เพื่อจะได้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 

DPU



 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

DPU



92 

บรรณานุกรม 
ภาษาไทย 
 

หนังสือ 
 

กรมวิชาการ.  (2542) หนังสือคือภูมิพลังแห่งปัญญา.  กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว. 
                   .  (2544 )  คู่มือการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ: องค์การรับส่ง 

สินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.). 
                 .  (2546). ปีแห่งการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ 2546 . กรุงเทพฯ: องค์การค้า  คุรุ

สภา. 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน.พิมพ์ครั้งที่ 3 . กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว 
กานต์มณี  ศักดิ์เจริญ.  (2529).  วิธีการอ่านหนังสือและการอ่านหนังสือให้เด็กฟัง.  กรุงเทพฯ:   กรม

วิชาการ.  กระทรวงศึกษาธิการ. 
การุณันทน์  รัตนแสนวงษ์. (2546, ตุลาคม). อ่านอักษรก่อนจะสาย. วารสารวิชาการ. 6(10) : 44. 
จารุวรรณ  สินธุโสภณ . (2542). ห้องสมุดโรงเรียน.  กรุงเทพฯ: ไทยวัฒพานิช. 
จินตนา  ใบกาซูยี. (2534) การจัดหนังสือส าหรับเด็ก.กรุงเทพฯ: ไทยวัฒพานิช. 
จิรวรรณ  ภักดีบุตร. (2532). “ผู้ใช้และผู้บริการสารสนเทศ.” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาสารนิเทศ  

ศาสตร์เบื้องต้น หน่วยที่ 1-7. หน้า 194 -196 นนทบุรี:  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
ฉวีลักษณ์  บุณยะการญจน. (2525). จิตวิทยาการอ่าน. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
ฉวีวรรณ  คูหาภินันทน์. (2542).  การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน.  กรุงเทพฯ: ไทยวัฒพานิช. 
             . (2542). เทคนิคการอ่าน.กรุงเทพฯ: ไทยวัฒพานิช.  
ดารกา  ตันคลองจันทร์. (2545,พฤศจิกายน).ท าอย่างไรให้เด็กไทยรักการอ่าน. วารสารวิชาการ.      
                 5: 6 – 7. 
ถนอมวงศ์  ล้้ายอดมรรคผล. (2537). การอ่านให้เก่ง. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: กระดาษสา. 
นิดดา หงส์วิวัฒน์. (2537). อ่านหนังสือให้ลูกฟังหนทางแห่งความฉลาดของเด็ก. พิมพ์คร้ังที่ 2.   

กรุงเทพฯ : แสงแดด. 
นิตยา  ประพฤติกิจ.  (2538).  การพัฒนาเด็กปฐมวัย.  กรุงเทพฯ: การศาสนา. 
บันลือ  พฤกษะวัน.  (2532). มิติใหม่ในการสอนอ่าน.  กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
บานชื่น  ทองพันชั่ง.  (2538, เมษายน – มิถุนายน). “สถานภาพและบทบาทของบรรณารักษ์ใน

ปัจจุบัน” ห้องสมุด. 39(2) : 35. 

DPU



93 

ประเทิน  มหาขันธ์. (2530). การสอนอ่านเบื้องต้น.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตว์. 
ประสิทธิ์  พรมตัน. (2543, กรกฎาคม). อ่านร้อยแก้วอย่างไรจึงจะได้คุณค่า. วารสารวิชาการ.            
 3: 40 – 41. 
พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 74 ก 19 สิงหาคม 2542 
พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 

119 ตอนที่ 123   19 ธันวาคม 2545. 
ไพพรรณ  อินทนิล. (2546). การส่งเสริมการอ่าน.ชลบุรี. 
ภูริภัทร  ทิศร. (2543, กรกฏาคม). การอ่านมีประโยชน์โปรดมารักการอ่าน. วารสารวิชาการ.       
                 3(7) : 10 – 14. 
มาลี  กาบมาลา.  (2537,สิงหาคม). “ภาพลักษณ์ของนักบริการสารสนเทศ,” บรรณารักษศาสตร์ มข.   
                 12(3) : 12-13. 
แม้นมาส  ชวลิต. (2529).  การรณรงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน.  กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ. 
รสา  วงศ์ยังอยู่. (2529.  ตุลาคม - ธันวาคม). การเล่าเร่ืองจากหนังสือ. กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ.        
วรรณี  โสมประยูร. (2537). การสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
วิชาญ  อัครวนสกุล. (2545, พฤศจิกายน). การอ่านการใช้เวลาว่างที่ดีส าหรับวัยรุ่น. วารสารวิชาการ.    
                 5: 14 -15. 
วีระวรรณ  วรรณโท. (2545). การจัดกิจกรรมห้องสมุด.กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
ศรีรัตน์  เจิงกลิ่นจันทร์. (2536).  การอ่านและสร้างนิสัยรักการอ่าน.  กรุงเทพฯ: ไทยวฒันพานิช.  
                  . (2538). การอ่านและสร้างนิสัยรักการอ่าน. พิมพ์คร้ังที่ 3. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนพานิช. 
ศิริอร  อินทร์ตลาดชุม.  (2545, พฤศจิกายน).  การสร้างนิสัยรักการอ่าน. วารสารวิชาการ.          
                  5(11) : 11 – 13. 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.  (2530, 23 ธันวาคม).  สมเด็จพระเทพ               
                 รับสั่ง... โชคดีที่เกิดในครอบครัวที่รักการอ่าน. กรุงเทพฯ: ไทยรัฐ.   
สมทรง  แสงแก้ว. (2529). การรณรงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน.  กรุงเทพฯ. 
สุทธิลักษณ์  อ้าพันวงศ์. (2546) ห้องสมุดโรงเรียน.  กรุงเทพ: ไทยวัฒพานิช. 
หรรษา  สลิวิเชียร.  (2535).  ปฐมวัยศึกษาหลักสูตรและแนวปฏิบัติ.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
อนงค์ศิริ  วิชาลัย. (2536).  ผลการใช้ต านานพื้นบ้านล้านนาเพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่าน 
                 ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. พะเยา: ส้านักงานการประถมศึกษาจังหวัดพะเยา. 
 
 

DPU



94 

อนันต์  ส่งอ้าไพ. (2528) “แนวคิดส าหรับการจัดต้ังห้องสมุดโรงเรียน”  กรุงเทพฯ: มิตรครู. 
อุบล  บุญชู.  (2525).  บริการของห้องสมุด.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักศาสตร์.                
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 
 

            
 

คณินนุช  พิจิตรนรการ.  (2550).  การประเมินโครงการรักการอ่านของโรงเรียนพรประสาทวิทยา
(สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต).  กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

จิตรลดา  ไมตรีจิตต์ .  (2548). การศึกษานิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6    
ส านักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต).  กรุงเทพฯ:   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ชุมจิตร  เลาหบุตร. (2542). ผลของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในมุมหนังสือที่มี     
พฤติกรรมการใช้หนังสือที่ถูกต้องของปฐมวัย (วิทยานิพนธ์ปริญญานิพนธ์).  กรุงเทพฯ:              

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ทักษพร  คงคาลัย. (2549).การศึกษาบทบาทผู้บริหารที่มีอิทธิพลต่อผลการจัด กิจกรรมส่งเสริม        

การอ่านและการเรียนรู้  กรณีศึกษาโรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต).  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
นงนุช พิเชษฐพันธ์.(2528). การศึกษาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดโรงเรียน   

ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของครูบรรณารักษ์และ   
ผู้บริหารโรงเรียน (วิทยานิพนธ์ปริญญานิพนธ์).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์.  

เพ็ญแข  สุภีถิตย์. (2526). ปัญหาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียน  สังกัด
กรุงเทพมหานคร เขตประทุมวัน  (วิทยานิพนธ์ปริญญานิพนธ์).  กรุงเทพฯ:               
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

มยุรี  กันทะลือ. (2543). ผลของการจัดกิจกรรมการอ่านตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติต่อ   
พัฒนาการด้านการอ่านภาษาไทยของเด็กปฐมวัยที่พูดภาษาถ่ิน  (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

วิทยา  วิมลถนอม (2530). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทและทัศนคติของผู้ปกครอง ใน
การส่งเสริมการอ่านกับนิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นอนุบาล   (วิทยานิพนธป์ริญญา  
มหาบัณฑิต).   กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

DPU



95 

สมใจ พุทธเบญจพจน์ (2528). การศึกษาผลของการส่งเสริมการอ่านที่มีต่อความสนใจในการอ่าน   
และการใช้ห้องสมุดของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

อักษร  รุ่งมณี.  (2525.)  การเปรียบผลเพิ่มความเข้าใจในการอ่านและทัศนคติต่อการอ่านระหว่าง
การสอนอ่านแบบปกติและการสอนอ่านโดยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของนักเรียนชั้น
ประถมปีที่ 4.  (วิทยานิพนธ์ปริญญานิพนธ์).   กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์. 

อุทัยวรรณ  ชิดสูงเนิน. (2533). การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน สังกัดส านักงาน            
การประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต).   ชลบุรี:  บัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

อภิญชลิต  พุทธมาตย์.  (2531).  การเปรียบเทียบนิสัยรักการอ่านและการยืมหนังสือของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  (วิทยานิพนธ์
ปริญญานิพนธ์).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

 
สารสนเทศจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 
วิจิตร  ศรสีอ้าน.  (2538).  การศึกษาตามอัธยาศัย.  สืบค้นเมื่อ 14 เมษายน 2553,         
                 จาก http://www.our-teacher.com/our-teacher/informaleducation.htm 
อัญชลี ธรรมะวิธีกุล.  (2552).  การศึกษานอกระบบ. สืบค้นเมื่อ 22 มีนาคม 2553,     
                 จาก http://panchalee.wordpress.com/2009/05/17/non-formaleducation/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU

http://www.our-teacher.com/our-teacher/informaleducation.htm
http://panchalee.wordpress.com/2009/05/17/non-formaleducation/


96 

ภาษาต่างประเทศ 
 

BOOKS 
 

Best, John  W. (1970.) Research in Education. 2nd ed. Englewood Clift, N.J. :  
                Frentice – Hall. 
Cleary, Florence Domon. (1957).  Blueprits for Better Reading School  Programes For  
                 Promoting Skill and lnterest in Reading.  New York : H.W. Wilson. 
Gray,W. (1984). On their Own in Reading.  Chicago.lll : Scott forcsman. 
Harris,  L.A.; & Smith,  C.B. (1986).  Reading lnstruction : Diagnostic Teaching in The                              
                Classroom. New Yonk : Macmillan. 
James,  Drucilla. (1939.) “Fromoting Voluntary Keading,” The School Liorary. 

DPU



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



98 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



99 

แบบสอบถามเร่ือง 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขต          

จังหวัดปทุมธานี 

ตามความคดิเห็นของครูบรรณารักษ์ 

ส าหรับครูบรรณารักษ์ 

 

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง 

 โปรดท าเคร่ืองหมาย       ลงในช่องสี่เหลี่ยม         หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง

เกี่ยวกับตัวท่าน หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง  ถ้าค าตอบใดไม่มีใน

แบบสอบถาม กรุณาเติมข้อความลงในช่องว่าง 

1. ระดับการศึกษาสูงสุดของท่าน 

                 ต่ ากว่าปริญญาตรี 

               ปริญญาตรี  

               ปริญญาโท 

               สูงกว่าปริญญาโท 

 

 2. วุฒิที่ส าเร็จการศึกษา 

   สาขาบรรณารักษศาสตร์ 

สาขาอ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .......................................................... 

 

 2.1 การอบรมเกี่ยวกับการด าเนินงานห้องสมุดโรงเรียน 

   เคยเข้าอบรม 

ไม่เคยเข้ารับการอบรม 
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3. นอกจากท าหน้าที่ครูบรรณารักษ์ ท่านยังต้องสอนหรือมีหน้าที่อื่น ๆ ด้วยหรือไม่                          

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   สอน           ไม่ได้สอน 

   ท าหน้าที่อื่น ๆ (โปรดระบุ) ......................................................... 

4. ลักษณะของห้องสมุด 

   เป็นห้องสมุดเฉพาะที่อยู่ภายในอาคารเดียวกับห้องอื่น ๆ  

เป็นห้องสมุดที่อยู่รวมกับงานอื่น ๆ ในห้องเดียวกัน 

   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................ 

 

5. ห้องสมุดมีที่นั่งส าหรับอ่านหนังสือจ านวน 

   1 – 40 ที่นั่ง 

   41 - 80 ที่นั่ง 

81 - 120 ที่นั่ง 

   121 - 160 ที่นั่ง 

   161 ที่นั่งขึ้นไป 

 

6. โรงเรียนของท่านเปิดสอนในระดับชั้น 

              ประถมศึกษา 

    ทั้งประถมศึกษา และมัธยมศกึษา 

   มัธยมศึกษาตอนต้นต้น   

   ทั้งมัธยมศึกษาตอนต้นต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 7. ในการศึกษานี้โรงเรียนของท่านมีจ านวนนักเรียน 

   1 – 300 คน 

   301 – 1,000 คน 

   1,001  คนขึ้นไป 
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ตอนท่ี 2 วิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

ค าชี้แจง  

โปรดท าเคร่ืองหมาย       ลงในช่อง           หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับ 

วิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของท่าน 

 

ก . กิจกรรมส่งเสริมการอ่านกิจกรรมใดที่ท่านเคยจัดให้แก่นักเรียนของท่าน 

 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

1. การเล่านิทาน           6. การจัดนิทรรศการ 

2. การเล่าเร่ืองจากหนังสือ                  7. การจัดท ารายชื่อหนังสือที่น่าสนใจ 

3. การแนะน าหนังสือ                        8. การอ่านหนังสือให้ฟัง  

4. การสนทนาเกี่ยวกับหนังสือ                9. เกมแข่งขันเกี่ยวกับหนังสือ 

5. การโต้วาทีเกี่ยวกับหนังสือ                 10. การแสดงละครจากเร่ืองในหนังสือ  

อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................ 
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ค าชี้แจงเพิ่มเติม 

จากค าตอบของค าถามข้อ ก. โปรดตอบค าถามของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ 1 – 10 

ต่อไปนี้ เฉพาะที่เป็นกิจกรรมที่ท่านเคยจัดมาแล้วเท่านั้น ดังนี้ 

1. การเล่านิทาน 

         ไม่เคยจัดกิจกรรมนี้ 

 1.1 ท่านเล่านิทานให้เด็กนักเรียนฟังโดยวิธีใด (ตอบมากกว่า 1 ข้อ) 

  เล่าปากเปล่า    เล่าโดยร้องเพลงประกอบ 

  เล่าโดยเล่นเชือกประกอบ   เล่าโดยใช้หุ่นแปะ   

เล่าโดยใช้แผ่นใสประกอบ  เล่าโดยใช้หุ่น   

 เล่าประกอบเสียงธรรมชาติ  เล่าโดยใช้ภาพวาดประกอบ 

 เล่าด้วยการแสดงละคร   เล่าโดยใช้นิ้วมือประกอบ  

 เล่าโดยพับกระดาษเป็นรูปต่าง ๆ ตามเน้ือเร่ือง 

  เล่าประกอบภาพนิ่ง ภาพเลื่อน ภาพยนตร์ 

  วิธีอื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................................................. 

 

 1.2 ท่านเตรียมตัวก่อนเล่านิทานอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  ศึกษาเร่ืองให้เข้าใจ  ทดลองเล่าก่อนเล่าจริง 

  คิดค าพูดล่วงหน้า  ก าหนดเวลาเล่าให้เหมาะสม 

  บันทึกย่อ ๆ เกี่ยวกับนิทานที่จะเล่า เช่น เนื้อเร่ือง ตัวละครส าคัญ 

  วิธีอื่น ๆ (โปรดระบุ) .................................................................. 

  

1.3 ท่านประชาสัมพันธ์รายการนิทานแก่ผู้ฟังด้วยวิธีใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ประกาศเชิญชวนให้มาฟังนิทาน 

 ติดป้ายประกาศให้มาเชิญชวนให้มาฟังนิทาน 

 จัดนิทรรศการเกี่ยวกับนิทานเร่ืองที่จะเล่า 

 วิธีอื่น ๆ (โปรดระบุ) .................................................................. 
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1.4 ท่านเลือกใช้สถานที่ใดในการเล่านิทาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 มุมหนึ่งของห้องสมุด   ในห้องเรียน 

 ในห้องประชุมของโรงเรียน  ใต้ร่มไม้ 

 ที่อื่น ๆ (โปรดระบุ) ..................................................................... 

 

1.5 ท่านใช้เวลาในการเล่านิทานโดยเฉลี่ยแต่ละคร้ังนานเพียงใด 

 1 – 10 นาที    11 – 20 นาที 

21 – 30 นาที    นานกว่า 30 นาที 

 

1.6 ถ้ามีค ายากในเร่ืองนิทาน ท่านอธิบายค ายากในเวลาใด 

 ก่อนเล่านิทาน    ขณะก าลังเล่านิทาน 

หลังการเล่านิทาน   ไม่เคยอธิบายค ายาก 

 

1.7 ท่านจัดกิจกรรมหลังการเล่านิทานแก่เด็กอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ให้เด็กเล่าเร่ืองต่อให้จบเร่ือง 

ทายปัญหาหลังการเล่า 

บอกคติสอนใจที่ได้จากการเล่านิทาน 

ให้เด็กวาดภาพจากเร่ืองที่ได้ฟัง 

ให้เด็กแสดงละครจากเร่ืองที่ได้ฟัง 

ให้เด็กแสดงความเห็นเกี่ยวกับตัวละครในนิทาน 

อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................ 

 

ปัญหาของการจัดกิจกรรมเล่านิทาน (โปรดระบุ) ........................................................... 

......................................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ  (โปรดระบุ) ............................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
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2. การเล่าเร่ืองจากหนังสือ 

            ไม่เคยจัดกิจกรรมนี้ 

 2.1 ท่านให้ความส าคัญแก่เร่ืองที่น ามาเล่าอย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  เร่ืองที่ผู้ฟังสนใจ      

เร่ืองที่เหมาะสมกับเพศและวัยของผู้ฟัง 

เร่ืองที่ผู้เล่าชอบ 

อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................ 

 

2.2 ท่านฝึกเล่าเร่ืองจากหนังสือ ก่อนเล่าจริงด้วยวิธีใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

เล่าใส่เทปบันทึกเสียง   เล่าหน้ากระจกเงา 

ไม่เคยฝึกเล่า     

อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................ 

 

2.3 ในขณะเล่าเร่ืองจากหนังสือ ท่านน าหนังสือเล่มนั้นไปให้เด็กดูด้วยหรือไม่ 

ให้ดูทุกคร้ัง    ให้ดูเป็นบางคร้ัง 

ไม่ให้ด ู

 

2.4 ท่านใช้สื่ออะไรบ้างประกอบการเล่าเร่ืองจากหนังสือ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

เพลง     ภาพประกอบ 

สไลด์      วิดีโอ 

อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................... 

 

2.5 เมื่อเล่าเร่ืองจากหนังสือ ท่านเล่าถึงตอนจบของเร่ืองหรือไม่ 

ถึงตอนจบทุกคร้ัง   ถึงตอนจบเป็นบางคร้ัง 

ไม่ถึงตอนจบ 
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ปัญหาของการจัดกิจกรรมเล่าเร่ืองจากหนังสือ(โปรดระบุ) ............................................ 

......................................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ  (โปรดระบุ) .............................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

 

3. การแนะน าหนังสือ 

             ไม่เคยจัดกิจกรรมนี้ 

 3.1 ท่านเตรียมตัวแนะน าหนังสืออย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  อ่านหนังสือที่จะแนะน าอย่างละเอียด 

  บันทึกส่วนที่เด่นของหนังสือลงในแบบบันทึก 

  ส ารวจความต้องการของผู้ฟังว่าต้องการให้แนะน าหนังสือประเภทใด 

  ศึกษาจากการวิจารณ์หนังสือที่ผู้อื่นวิจารณ์ไว้ 

  เตรียมอุปกรณ์ประกอบการแนะน าหนังสือ  

  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................ 

 

 3.2 ท่านแนะน าหนังสือแต่ละเล่มอย่างไร 

  บอกรายละเอียดของเร่ืองทั้งหมด 

  บอกเน้ือเร่ืองย่อ ๆ ข้อดีของหนังสือ และประโยชน์ที่ผู้ฟังจะได้รับ 

 

 3.3 ท่านมีวิธีแนะน าหนังสืออย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  น าหนังสือที่จะแนะน ามาแสดงด้วย 

  แนะน าหนังสือที่เหมาะกับวัยของผู้ฟัง 

  บอกข้อมูลทางบรรณานุกรม 

  แนะน าส่วนต่าง ๆ ที่ส าคัญของหนังสือ 

  ให้แง่คิดที่เป็นประโยชน์กับผู้ฟัง 

  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .............................................................................................. 
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ปัญหาของการจัดกิจกรรมการแนะน าหนังสือ(โปรดระบุ) ............................................. 

......................................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ  (โปรดระบุ) .............................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

 

4. การสนทนาเกี่ยวกับหนังสือ 

              ไม่เคยจัดกิจกรรมนี้ 

 4.1 ท่านให้ใครเป็นผู้น าสนทนาเร่ืองหนังสือ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   ครูท่านอ่ืน ๆ ในโรงเรียน   วิทยากรจากภายนอก 

  นักเรียน     ตัวท่านเอง 

  

4.2 ท่านจัดให้มีสื่ออะไรบ้างที่ใช้ประกอบการสนทนาเร่ืองหนังสือ  

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

หนังสือเล่มที่สนทนา   เร่ืองย่อของหนังสือ 

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ  บรรณนิทัศน์หนังสือ 

ภาพหรือแผนภูมิ 

อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................ 

 

4.3 ท่านได้ก าหนดเวลาไว้ให้ผู้ฟังซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นหลังจากการสนทนาหรือไม่ 

ก าหนดไว้    ไม่ก าหนดไว้ 

 

ปัญหาของการจัดกิจกรรมการสนทนาเกี่ยวกับหนังสือ(โปรดระบุ) ............................... 

......................................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ  (โปรดระบุ) .............................................................................................. 

......................................................................................................................................... 
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5. การโต้วาทีเกี่ยวกับหนังสือ 

   ไม่เคยจัดกิจกรรมนี้ 

 5.1 ท่านให้ใครเป็นผู้โต้วาทีเกี่ยวกับหนังสือ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  นักเรียน     ครูในโรงเรียน 

  บุคคลภายนอก    ตัวท่านเอง 

 

 5.2 ญัตติที่ใช้ในการโต้วาทีเกี่ยวข้องกับหนังสือประเภทใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  นิทานหรือการ์ตูน   นวนิยาย 

  สารคดี     วิชาการ 

 

 5.3 ท่านให้เวลาผู้เข้าร่วมโต้วาทีเตรียมตัวอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับญัตติ 

   ที่ก าหนดหรือไม่ 

  ให้เวลาอ่าน    ไม่ให้เวลาอ่าน 

 

ปัญหาของการจัดกิจกรรมการโต้วาทีเกี่ยวกับหนังสือ(โปรดระบุ) ................................ 

......................................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ  (โปรดระบุ) .............................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

 

6. การจัดนิทรรศการ 

          ไม่เคยจัดกิจกรรมนี้ 

 6.1 ท่านจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเร่ืองใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  วันส าคัญของทางราชการ   เทศกาลและประเพณีต่าง ๆ  

  เมื่อมีข่าวหรือเหตุการณ์ส าคัญเกิดขึ้น  แนะน าหนังสือ 

  แนะน าการใช้ห้องสมุด 

  อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ) ............................................................................................ 
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 6.2 ท่านจัดนิทรรศการที่บริเวณใดของห้องสมุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  บนป้ายนิเทศ    ที่ตู้จัดนิทรรศการ 

  ที่มุมจัดนิทรรศการ    

  ที่อื่น ๆ (โปรดระบุ) .......................................................................................... 

 

 6.3 ท่านประชาสัมพันธ์ให้ครูและนักเรียนมาชมนิทรรศการอย่างไร                          

     (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  ประกาศเชิญชวน    ติดแผ่นป้ายประกาศ 

  ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ 

  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................ 

 

 6.4 ท่านท ารายชื่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมแก่ผู้ชมนิทรรศการหรือไม่ 

  ท า      ไม่ท า 

 

 6.5 โดยทั่วไปท่านแสดงนิทรรศการแต่ละเร่ืองนานเพียงใด 

  1 – 7 วัน     8 – 21 วัน 

  22 – 29 วัน     30 วันขึ้นไป 

  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................ 

 

ปัญหาของการจัดกิจกรรมการจัดนิทรรศการ(โปรดระบุ) .............................................. 

......................................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ  (โปรดระบุ) ............................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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7. การจัดท ารายชื่อหนังสือที่น่าสนใจ 

 ไม่เคยจัดกิจกรรมนี้ 

 7.1 ในการท ารายชื่อหนังสือที่น่าสนใจ ท่านกล่าวถึงเร่ืองใดบ้าง 

 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  เน้ือหาโดยส่วนรวมของหนังสือเล่มนั้น 

  เน้ือเร่ืองเด่น ๆ ในหนังสือ 

  ภาพประกอบในหนังสือ 

  ส านวนการเขียน คติ ค าคม 

  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................ 

 

 7.2 ท่านเขียนบรรณานุกรมของหนังสือที่น่าสนใจแต่ละเล่มหรือไม่ 

  เขียน     ไม่เขียน 

 

 7.3 ท่านค านึงถึงอะไรบ้างในการจัดท ารายชื่อหนังสือที่น่าสนใจ  

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  เหมาะกับวัยของผู้อ่าน   เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน 

  สอดคล้องกับความสนใจของผู้อ่าน  

  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................ 

 

ปัญหาของการจัดกิจกรรมการจัดท ารายชื่อหนังสือที่น่าสนใจ(โปรดระบุ) .................... 

......................................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ  (โปรดระบุ) .............................................................................................. 

......................................................................................................................................... 
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8. การอ่านหนังสือให้ฟัง 

            ไม่เคยจัดกิจกรรมนี้ 

 8.1 สิ่งที่ท่านน ามาอ่านให้ฟังมีอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  บทความจากหนังสือพิมพ์หรือวารสาร 

  ประกาศต่าง ๆ ของโรงเรียนและทางราชการ 

  ข่าว 

  หนังสือนิทานหรือนวนิยาย 

  หนังสือวิชาการ 

  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................ 
 

 8.2 ท่านอ่านหนังสือให้ฟังในลักษณะใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  อ่านต่อหน้าผู้ฟัง    อ่านผ่านเสียงตามสาย 

  อ่านทางวิทยุ    อ่านทางโทรทัศน์ 

  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................ 
 

 8.3 ท่านจัดกิจกรรมการอ่านหนังสือให้ฟังในลักษณะใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  อ่านในรายการเสียงตามสาย 

  อ่านข่าวตอนเช้า 

  อ่านหนังสือเพื่อแนะน าหนังสือ 

  อ่านหนังสือในวันส าคัญต่าง ๆ  

  ประกวดการอ่านหนังสือให้ฟัง 

  อ่านหนังสือทางวิทยุกระจายเสียง 

  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................ 

ปัญหาของการจัดกิจกรรมการอ่านหนังสือให้ฟัง(โปรดระบุ) ........................................ 

......................................................................................................................................... 

                ข้อเสนอแนะ  (โปรดระบุ) ............................................................................................ 

......................................................................................................................................... 
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9. เกมแข่งขันเกี่ยวกับหนังสือ 

  ไม่เคยจัดกิจกรรมนี้ 

 9.1 ท่านจัดเกมแข่งขันเกี่ยวกับเร่ืองใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  ทายปัญหาเกี่ยวกับหนังสือ   

หาความหมายของค าศัพท์จากพจนานุกรม 

จัดประกวดค าขวัญเกี่ยวกับห้องสมุด 

ตอบปัญหาความรู้ทั่วไป 

ทายปัญหาเชาว์ 

เกมการใช้ห้องสมุด 

อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................ 

 

9.2 ท่านจัดเกมแข่งขันบ่อยคร้ังเพียงใด 

ทุกสัปดาห์    ทุก 1 – 3 สัปดาห์ 

ทุกเดือน    ทุกภาคเรียน 

ไม่มีก าหนดแน่นอน    

จัดในเวลาอ่ืน (โปรดระบุ) ................................................................................ 

 

9.3 ท่านยกย่องผู้ที่ชนะแข่งขันด้วยวิธีใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

กล่าวชมเชย    ติดประกาศรายชื่อให้ทุกคนทราบ 

ให้รางวัล    ไม่ได้ยกย่อง 

อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ......................................................................................................... 

 

ปัญหาของการจัดกิจกรรม เกมแข่งขันเกี่ยวกับหนังสือ(โปรดระบุ) .............................. 

........................................................................................................................................ 

              ข้อเสนอแนะ  (โปรดระบุ) ........................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

DPU



112 

10. การแสดงละครจากเร่ืองในหนังสือ 

 ไม่เคยจัดกิจกรรมนี้ 

 10.1 ท่านให้เด็กแสดงละครจากเร่ืองในหนังสือประเภทใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  หนังสือนิทาน    หนังสือเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ 

  บางตอนจากหนังสือนวนิยาย  เร่ืองในแบบเรียน 

  หนังสืออ่านนอกเวลา  หนังสือสารคดี 

  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................ 

 

 10.2 ท่านให้เด็กแสดงละครที่ใดตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  ห้องสมุด     ห้องเรียน 

  ห้องประชุม     ใต้ร่มไม้ 

  ที่อื่น ๆ (โปรดระบุ) ...................................................................................... 

 

 10.3 ท่านจัดให้เด็กแสดงละครบ่อยคร้ังเพียงใด 

  ทุกสัปดาห์     

ทุกเดือน 

  ทุกภาคเรียน     

จัดเมื่อมีงานแสดงของทางโรงเรียน 

อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................ 

 

ปัญหาของการจัดกิจกรรมการแสดงละครจากเร่ืองในหนังสือ(โปรดระบุ) .................... 

......................................................................................................................................... 

              ข้อเสนอแนะ  (โปรดระบุ) ........................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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ส าหรับผู้บริหาร 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

เร่ือง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขต                   

จังหวัดปทุมธานี 

 

ค าชี้แจง 

  แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ เป็นแนวทางที่ผู้วิจัยใช้เพื่อสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน การจัด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี 

 

1. มีนโยบายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครูบรรณรักษ์อย่างไร 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

 

2. มีการสนับสนุนครูบรรณารักษ์และบุคลากรในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในด้านใดบ้าง 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 
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3. สภาพปัญหาในการส่งเสริมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป็นอย่างไร 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

 

4. แนวทางแก้ไขปัญหาในการส่งเสริมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างไร 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

 

5. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างอื่นหรือไม่ 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 
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ส าหรับครูบรรณารักษ์ 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

เร่ือง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนศึกษาในเขต              

จังหวัดปทุมธานี 
 

ค าชี้แจง 

  แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ เป็นแนวทางที่ผู้วิจัยใช้เพื่อสัมภาษณ์ครูบรรณารักษ์ การจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่านของครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี 

 

1. ผู้บริหารมีนโยบายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครูบรรณรักษ์อย่างไร 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

 

2. ผู้บริหารมีการสนับสนุนครูบรรณารักษ์ และบุคลากรในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในด้าน

ใดบ้าง 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 
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3. ผู้บริหารโรงเรียนมีการส่งเสริมเสนอแนะการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างอื่นหรือไม่ 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

 

4. ปัญหาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป็นอย่างไร 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

 

5. มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างไร 

     ........................................................................................................................................ 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก  ข 

รายนามผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญท่ีตรวจสอบแบบสอบถาม 

1. อาจารย์สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์  

    ผู้อ านวยการศูนย์สนเทศและหอสมุด  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
2. ดร.พิณสุดา  สิริธรังสี    

    ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย์ 

3. อาจารย์โชติ  แย้มแสง 

    นักวิจัยอาวุโส   ศูนย์วิจัย  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

4. อาจารย์สุรวี ศุนาลัย   

    อาจารย์ประจ า  ส านักวิชาการ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

5. อาจารย์ทักษพร จันทโคต   

    ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์   

    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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ประวัติผู้เขียน 

ชื่อ      นางสาวจิราวรรณ  อารยัน 

ประวัติการศึกษา     พ.ศ.2551 

  หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต                                  

 สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ

 ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 กรุงเทพมหานคร 

ต าแหน่งหน้าที่ และสถานที่ท างานปัจจุบัน  บรรณารักษ์ปฏิบัติการ หัวหน้างานห้องสมุด 

      สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์  

 กระทรวงสาธารณสุข 
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