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This research aims to compare reading attitudes and library usage among 

fifth grade students at Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration School 
(Elementary) before and after attending reading promotion activities using quasi 
experimental research. The sample group consisted of thirty fifth-grade students in 
one classroom, studying in the second semester of the 2018 academic year and 
selected by the purposive sampling approach. The research tools included reading a 
questionnaire of attitudes, library usage record forms and reading promotion activity 
plans which consisted of the following three activities: (1) My Library; (2) This 
story...worth reading; and (3) Save my favorite books. The data were collected from 
July 2018 to February 2019. The statistics for data analysis included frequency, 
percentage, mean, standard deviation and testing the hypothesis by using a 
dependent t-test. The results revealed that the use of reading promotion activities 
caused the reading attitudes of the fifth-grade students were higher than before 
attending activities at a statistically significant level of .05. Their library usage 
behavior before and after participation in the reading promotion activities were not 
different 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ปัจจุบันเป็นยุคแหํงข๎อมูลขําวสาร ผู๎คนรับรู๎ข๎อมูลขําวสารได๎จากหลายแหลํง ไมํวําจะเป็น 
สื่อสิ่งพิมพ๑หรือสื่อออนไลน๑ ประกอบกับเทคโนโลยีสารสนเทศท าให๎จ านวนข๎อมูลขําวสารเพ่ิมขึ้น  
อยํางมหาศาล เผยแพรํได๎อยํางรวดเร็วและกว๎างขวาง รวมทั้งชํองทางการสื่อสารข๎อมูลมีควา ม
หลากหลายมากขึ้น เหลํานี้สํงผลให๎ เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมทั้งด๎านเศรษฐกิจ การเมือง 
เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ข๎อมูลขําวสารกลายเป็นสํวนหนึ่งของชีวิตประจ าวัน เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
การด ารงชีวิตในสังคมอยํางรู๎เทําทัน เครื่องมือที่ชํวยในการรับรู๎ข๎อมูลขําวสารของบุคคลที่ส าคัญ  
คือ การอําน ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ทักษะทางภาษานอกเหนือจากการฟัง การพูด และการเขียน ที่บุคคล
ต๎องหมั่นฝึกฝนอยูํเสมอตามโอกาส วัย และประสบการณ๑  เนื่องจากการอํานชํวยพัฒนาทรัพยากร
มนุษย๑ให๎รับรู๎ข๎อมูลขําวสาร จนกลายเป็นความรู๎และกํอให๎เกิดปัญญาที่จะสร๎างผลงานหรือตัดสินใจ
ปฏิบัติอันเป็นประโยชน๑ทั้งแกํตนเองและสังคม ดังนั้น การพัฒนาการอํานจึงควรเริ่มจากวัยเด็ก  
ซึ่งความสามารถในการอํานของเด็ก เกิดจากการพัฒนาการของสมองที่เกิดขึ้นตามวัย รวมถึง
ประสบการณ๑การเรียนรู๎จากสิ่งแวดล๎อม (กิตติพงศ๑ มาศเกษม, 2552) วัยเด็กจึงเป็นวัยที่เหมาะแกํการ

ปลูกฝังให๎มีนิสัยรักการอํานด๎วยการกระตุ๎นให๎เด็กเห็นความส าคัญของอํานอยํางตํอเนื่องจนเป็นนิสัย 
จะชํวยให๎เด็กเติบโตเป็นผู๎มีนิสัยใฝ่รู๎ ใฝ่เรียน มีทักษะในการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 

จากการส ารวจการอํานหนังสือของประชากร พ.ศ. 2558 ของส านักงานสถิติแหํงชาติ 
(2559, น. 21-30) พบวํา คนไทยอายุตั้งแตํ 6 ปีขึ้นไป มีอัตราการอํานหนังสือลดลงจากร๎อยละ 81.8

ในปี 2556 เป็นร๎อยละ 77.7 หรือลดลงร๎อยละ 4.1 โดยมีอัตราการอํานลดลงทุกกลุํมวัย ได๎แกํ กลุํม
วัยเด็ก (6-14 ปี) และกลุํมเยาวชน (15-24 ปี) มีอัตราการอํานใกล๎เคียงกัน คือ ร๎อยละ 90.7 และ 

89.6 รองลงมา คือ กลุํมวัยท างาน (25-59 ปี) และต่ าสุด คือ กลุํมวัยสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (ร๎อยละ 
79.1 และ 52.8 ตามล าดับ) ใช๎เวลาอํานหนังสือเฉลี่ย 66 นาทีตํอวัน มีการใช๎บริการห๎องสมุดด๎วยการ
ยืมหรือไปอํานหนังสือที่ห๎องสมุด เพียงร๎อยละ 12.9 โดยผู๎อํานหนังสือไปใช๎บริการห๎องสมุดโรงเรียน
หรือสถานศึกษามากท่ีสุด (ร๎อยละ 8.9) รองลงมา คือ ห๎องสมุดหรือที่อํานหนังสือชุมชน (ร๎อยละ 3.5) 
และห๎องสมุดอ่ืน ๆ (ร๎อยละ 0.5) แรงจูงใจในการอํานสํวนใหญํมาจากตนเองรักการอําน มีถึงร๎อยละ 
73.3 รองลงมา คือ ได๎รับแรงจูงใจมาจากบุคคลใกล๎ตัว ได๎แกํ พํอแมํ ครอบครัวและครูอาจารย๑ 
สํงเสริมให๎รักการอําน (ร๎อยละ 20.8-24.0) สํวนการรณรงค๑ให๎รักการอํานเป็นแรงจูงใจเพียงเล็กน๎อย 
(ร๎อยละ 10.4) ส าหรับประชากรอายุตั้งแตํ 6 ปีขึ้นไป ที่ไมํอํานหนังสือมีร๎อยละ 23.3 โดยสาเหตุที่ไมํ
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อํานหนังสือ คือ ชอบดูโทรทัศน๑มากที่สุด ร๎อยละ 41.9 รองลงมา คือ ไมํชอบหรือไมํสนใจอํานหนังสือ
ร๎อยละ 24.8 ไมํมีเวลาอํานร๎อยละ 24.6 อํานหนังสือไมํออกร๎อยละ 20.6 สายตาไมํดีร๎อยละ 19.3 
และอํานไมํคลํองร๎อยละ 12.2 

ผลส ารวจข๎างต๎น สามารถน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาการสํงเสริมการอํานโดยเฉพาะ 
วัยเด็กท่ีก าลังศึกษาอยูํในโรงเรียนและสามารถอํานหนังสือออก ให๎เด็กเห็นความส าคัญและประโยชน๑
ของการอําน โรงเรียนมีแหลํงเรียนรู๎พ้ืนฐานคือ ห๎องสมุดโรงเรียน ซึ่งมีวัตถุประสงค๑หลักในการชํวย
สํงเสริมการเรียนรู๎ของเด็กและปลูกฝังนิสัยรักการอําน (วีระวรรณ วรรณโท, 2548, น. 6) ถือเป็นหัวใจ

ส าคัญในการพัฒนาให๎เด็กใฝ่เรียนรู๎ตลอดชีวิต ห๎องสมุดโรงเรียนมีบทบาทส าคัญในอันที่จะสํงเสริม
นิสัยรักการอํานแกํนักเรียนตั้งแตํเยาว๑วัยจนเติบโตเป็นนักอํานที่มีคุณภาพ ห๎องสมุดจึงต๎องคิดกลยุทธ๑  
ในการดึงดูดการเข๎าใช๎ห๎องสมุดแกํนักเรียน รวมทั้งสร๎างเจตคติที่ดีให๎เกิดความคิดวําหนังสือทุกเลํม 
มีคุณคําและการอํานเป็นเรื่องที่สนุก ห๎องสมุดไมํใชํเป็นเพียงที่เก็บหนังสือที่รอผู๎ใช๎ แตํต๎องมีกิจกรรม
กระตุ๎นการใช๎ห๎องสมุดโดยผํานกิจกรรมสํงเสริมการอําน ซึ่งโรงเรียนแตํละแหํงมี การด าเนินงาน
แตกตํางกันตามประเภท ขนาด และสภาพแวดล๎อม แตํมีจุดประสงค๑เดียวกัน คือ ปลูกฝังนิสัยรักการอําน 

กิจกรรมสํงเสริมการอําน หมายถึง งานที่ห๎องสมุดจัดขึ้นเป็นครั้งคราว เพ่ือเปิดโอกาสให๎
นักเรียนได๎ท างานรํวมกันโดยมีวัตถุประสงค๑ที่จะสํงเสริมให๎นักเรียนรักการอํานและสนใจใช๎บริการของ
ห๎องสมุดมากขึ้น(กุหลาบ ปั้นลายนาค, 2557, น. 182) โดยการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานมี

หลากหลายรูปแบบ จากงานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมสํงเสริมการอํานที่ส ารวจพบ ได๎แกํ กิจกรรม
เร๎าจักษุประสาท พบวํา กิจกรรมเร๎าจักษุประสาทที่จัดเพ่ือสํงเสริมการอํานแกํนักเรียน คือ การจัด
นิทรรศการ การจัดแสดงหนังสือใหมํ นิทรรศการการจัดแสดงภาพ และการจัดแสดงหนังสือที่ชนะการ
ประกวดหรือได๎รับรางวัล ได๎แกํ งานวิจัยของจิราวรรณ อารยัน (2556) ฐิติยา เนตรวงษ๑ (2558) และ
วัยวุฑฒ๑ อยูํในศิล (2559) กิจกรรมเร๎าโสตและจักษุประสาท พบวํา กิจกรรมเร๎าโสตและจักษุประสาท
ที่จัดเพ่ือสํงเสริมการอํานแกํนักเรียน คือ กิจกรรมแนะน าหนังสือโดยการเลําเรื่อง ได๎แกํ งานวิจัยของ
ฟูลโค (Fulco, 2010) การแบํงปันประสบการณ๑การอํานของครูและนักเรียน ได๎แกํ งานวิจัยของหวาง 

(Huang, 2015) การเลําเรื่องโดยมีภาพประกอบ ได๎แกํ งานวิจัยของจารุณี  การี (2554) และชัยภพ 

เสรีผล (2550) และการใช๎ดนตรีประกอบกิจกรรมสํงเสริมการอําน ได๎แกํ งานวิจัยของรีสซ๑ (Reis, 
2001) กิจกรรมที่ใช๎ทักษะการเขียน พบวํา กิจกรรมที่ใช๎ทักษะการเขียนที่จัดเพ่ือสํงเสริมการอํานแกํ
นักเรียน คือ กิจกรรมการเขียนบันทึกการอําน ได๎แกํ งานวิจัยของสมฤดี แย๎มขจร (2553) และเสาว
รักษ๑ หอมมาก (2553) กิจกรรมที่มีการปฏิบัติหรือแขํงขัน พบวํา กิจกรรมที่มีการปฏิบัติหรือแขํงขันที่
ใช๎เพ่ือสํงเสริมการอํานและการใช๎ห๎องสมุด คือ เกมจับคูํ เกมตามหาขุมทรัพย๑ เกมตํอค า การแขํงขัน
ตอบปัญหาและการประกวดยอดนักอําน ได๎แกํ งานวิจัยของอัญชัญ อภิชนพงศกร (2553) สํวน
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งานวิจัยของหวัง (Wang, 2013) มีการใช๎เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR) ในการสร๎างเกมสํงเสริม

การใช๎ห๎องสมุด นอกจากนี้จากงานวิจัยที่ส ารวจพบวํา กิจกรรมสํงเสริมการอํานยังชํวยพัฒนาทักษะ
การอํานและสร๎างนิสัยรักการอํานของนักเรียนให๎เพ่ิมขึ้น ได๎แกํ งานวิจัยของฟูลโค (Fulco, 2010) 

รีสซ๑ (Reis, 2001) ฐิติยา เนตรวงษ๑ (2558) สมฤดี แย๎มขจร (2553) เสาวรักษ๑ หอมมาก (2553) 

และอัญชัญ อภิชนพงศกร (2553) 
โรงเรียนสาธิต เป็นต๎นแบบทางการศึกษาและการวิจัย จัดตั้งขึ้นภายใต๎การดูแลของคณะ

ศึกษาศาสตร๑หรือคณะครุศาสตร๑ของมหาวิทยาลัยตําง ๆ เพ่ือให๎เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการทางการ
ศึกษาของคณะศึกษาศาสตร๑หรือคณะครุศาสตร๑ในการสอนสาธิตการสอนวิจัย ทดลองด๎านการเรียน
การสอน พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูและเป็นโรงเรียนพัฒนาวิชาชีพ
ให๎แกํบัณฑิต และน านวัตกรรมมาใช๎ส าหรับการเรียนการสอนในโรงเรียนสาธิต ดังนั้นโรงเรียนสาธิตจึง
เป็นโรงเรียนที่มีความพร๎อมในทุก ๆ ด๎าน สามารถพัฒนานักเรียนให๎เป็นเด็กที่มีความสามารถในการ
สื่อสาร การคิด การแก๎ปัญหา การใช๎เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร๎างทักษะชีวิตในการสร๎างสรรค๑นวัตกรรม
ใหมํ ๆ มีคุณธรรม จริยธรรม กล๎าแสดงออก มีความกระตือรือร๎นในการแสวงหาความรู๎ มีความเป็น
ผู๎น าและผู๎ตามที่ดี สิ่งตําง ๆ เหลํานี้ท าให๎โรงเรียนสาธิต ได๎รับการคาดหวังวําเป็นโรงเรียนที่สามารถ
ผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพพร๎อมที่จะตํอยอดในระดับอุดมศึกษาที่สูงขึ้นตํอไป (ผกาพันธ๑ อินต๏ะแก๎ว, 
2552, น. 4)  การพัฒนานักเรียนให๎มีความพร๎อมทั้งวิชาการ นวัตกรรมและสังคมต๎องอาศัยทุกภาค

สํวนของโรงเรียนรํวมกันผลักดัน ห๎องสมุดโรงเรียนเป็นสถานที่ส าคัญที่ให๎นักเรียนพัฒนาความรู๎ด๎าน
วิชาการด๎วยการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง รวมทั้งสํงเสริมนิสัยรักการอํานที่จะตํอยอดด๎านวิชาการของ
นักเรียนตํอไป  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) มีการพัฒนา
ห๎องสมุดเพ่ือยกระดับคุณภาพของห๎องสมุด จัดให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ ครุภัณฑ๑ที่ทันสมัย เอ้ือประโยชน๑และ
ประหยัดเวลาในการให๎บริการ แตํยังขาดการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานที่จะกระตุ๎นให๎นักเรียนเข๎าใช๎
ห๎องสมุด โดยเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ซึ่งไมํมีการจัดการเรียนการสอนวิชาห๎องสมุด 
ท าให๎นักเรียนขาดความสนใจในการเข๎าใช๎ห๎องสมุด ผู๎วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาบทบาทของห๎องสมุด
โรงเรียนตํอการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต โดยพัฒนากิจกรรมสํงเสริมการอํานในรูปแบบที่
หลากหลายและเหมาะสมกับชํวงวัยของนักเรียน โดยกลุํมทดลองเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ซึ่งผํานพ๎นการเรียนวิชาห๎องสมุดมาเป็นเวลา 1 ปี และยังไมํมีปัญหาในการเตรียมตัวสอบเพ่ือเข๎า
ศึกษาตํอ ซึ่งการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานจะชํวยกระตุ๎นให๎นักเรียนเกิดความสนใจในการอํานและ
เข๎าใช๎ห๎องสมุด สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเองไปสูํการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางตํอเนื่อง 

 



  4 

 
ความมุ่งหมายของงานวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบเจตคติการอํานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) กํอนและหลังการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน  
2. เพ่ือเปรียบเทียบการใช๎ห๎องสมุดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) กํอนและหลังการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน 
 
ความส าคัญของการวิจัย   

งานวิจัยนี้เป็นการใช๎กิจกรรมสํงเสริมการอํานเพ่ือเสริมสร๎างนิสัยรักการอํานและสํงเสริมการใช๎
ห๎องสมุดส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ผลการวิจัยนี้ท าให๎ผู๎บริหารสถานศึกษา อาจารย๑ผู๎สอน และ
บรรณารักษ๑ สามารถน าไปใช๎เป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบกิจกรรมห๎องสมุดให๎เหมาะสมกับนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษา รวมทั้งการตระหนักถึงความส าคัญของการสํงเสริมการอํานและการใช๎ห๎องสมุดโดยการใช๎
กิจกรรมเพ่ือกระตุ๎นและสร๎างเจตคติที่ดีตํอห๎องสมุดและการอําน นอกจากนี้ห๎องสมุดโรงเรียนยังเป็นแหลํง
ความรู๎ที่ส าคัญตํอการศึกษา พัฒนานิสัยรักการอํานแกํเด็กตั้งแตํเล็ก สนับสนุนการศึกษาค๎นคว๎าและเรียนรู๎
ไดด๎๎วยตนเอง เพ่ือสร๎างรากฐานที่ดีแกํนักเรียนในการศึกษาขั้นสูงตํอไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยนี้ ได๎แกํ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มี 8 ห๎องเรียน 
นักเรียน จ านวน 240 คน (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม), 2561) 

กลุ่มทดลองที่ใช้ในการวิจัย 
กลุํมทดลอง ได๎แกํ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ที่คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 1 ห๎องเรียน จ านวน 30 คน 
จากกลุํมประชากรข๎างต๎น ซึ่งเป็นนักเรียนของห๎องเรียนที่ใช๎ห๎องสมุดน๎อยที่สุด โดยดูจากสถิติการเข๎า
ห๎องสมุด ในรอบ 3 เดือน ตั้งแตํเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2561 

ระยะเวลาในการทดลอง  
การวิจัยนี้ใช๎วิธีวิจัยเชิงทดลอง โดยท าการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  

ใช๎ระยะเวลา 5 สัปดาห๑ ๆ ละ 1 คาบ รวม 5 คาบ ๆ ละ 30 นาที ในชํวงเวลา 14.40-15.10 น. 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ ได๎แกํ กิจกรรมสํงเสริมการอําน 
2. ตัวแปรตาม ได๎แกํ เจตคติการอําน และการใช๎ห๎องสมุด  
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. กิจกรรมสํงเสริมการอําน หมายถึง การปฏิบัติที่จัดกระท าขึ้นโดยมีเป้าหมายในการ

สํงเสริมการอํานของนักเรียน ท าให๎เกิดเจตคติที่ดีและปฏิบัติการอํานอยํางตํอเนื่องจนเป็นนิสัย  
ซึ่งผู๎วิจัยได๎พัฒนากิจกรรมสํงเสริมการอํานขึ้นให๎เหมาะสมส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) โดยแบํงเป็น 3 กิจกรรม ได๎แกํ 

1.1 My Library หมายถึง กิจกรรมการเลํนเกมประเภทบอร๑ดเกมส าหรับเรียนรู๎เกี่ยวกับ
การใช๎ห๎องสมุด ได๎แกํ เวลาท าการของห๎องสมุด มารยาทการใช๎ห๎องสมุด ระเบียบการยืมหนังสือ และ
การจัดหมวดหมูํหนังสือ โดยแบํงผู๎เลํนเป็นกลุํม ๆ ละ 4 คน เกม My Library ประกอบด๎วย บอร๑ดเกม 
การ๑ดหนังสือ การ๑ดมารยาท การ๑ดค าถาม ตัวเดิน และลูกเต๐า ผู๎เลํนจะต๎องสะสมการ๑ดหนังสือภายใต๎
กติกาที่ก าหนด จนกวําการ๑ดหนังสือถูกใช๎จนหมด โดยผู๎เลํนที่มีการ๑ดหนังสือจ านวนมากที่สุดเป็นผู๎ชนะ 

1.2 เรื่องนี้สิ...นําอําน หมายถึง กิจกรรมแนะน าหนังสือที่มีในห๎องสมุด โดยจัดแสดงหนังสือใหมํ
และนําสนใจ ซึ่งผํานการพิจารณาจากผู๎ทรงคุณวุฒิวําเหมาะสมตํอนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จัดแสดง
ในรูปแบบนิทรรศการและบรรณนิทัศน๑มัลติมีเดียบนหน๎าจอคอมพิวเตอร๑ในห๎องสมุด เพ่ือกระตุ๎นความสนใจ 
การอํานแกํนักเรียน และท าให๎นักเรียนได๎เลือกอํานหนังสือท่ีหลากหลายตรงความสนใจของตนเอง 

1.3 บันทึกเลํมโปรดของฉัน หมายถึง กิจกรรมบันทึกการอํานจากหนังสือที่มี ให๎บริการ
ในห๎องสมุดตามที่นักเรียนชื่นชอบและสนใจมากท่ีสุด จ านวน 1 เลํม โดยบันทึกในแผํนบันทึกการอําน 
ได๎แกํ บรรณานุกรม สรุปใจความส าคัญจากเรื่อง สิ่งที่ได๎รับจากการอําน และวาดภาพประกอบตาม
จินตนาการท่ีได๎รับจากหนังสือเลํมนั้น จากนั้นห๎องสมุดจะน าผลงานบันทึกการอํานของนักเรียนมาจัด
นิทรรศการเพ่ือเป็นตัวแบบการอํานแกํนักเรียนคนอ่ืน 

2. ผลของการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานที่มีตํอเจตคติการอํานและการใช๎ห๎องสมุด 

หมายถึง ผลของการเปรียบเทียบกํอนและหลังการเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมการอํานของนักเรียน  
กลุํมทดลอง ใน 2 ด๎าน คือ เจตคติการอําน และการใช๎ห๎องสมุด 

3. เจตคติการอําน หมายถึง ความรู๎สึกและความคิดเห็นเกี่ยวกับการอํานของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซ่ึงวัดโดยแบบสอบถาม ประกอบด๎วย 5 ด๎าน ได๎แกํ 
3.1 ด๎านความสนใจในการอําน หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระท าที่ใฝ่ใจใครํรู๎ ใสํใจ

หรือจดจํอกับอํานหนังสือเป็นพิเศษ 
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3.2 ด๎านความรู๎สึกตํอการอําน หมายถึง อารมณ๑ที่เกิดขึ้นจากการรับรู๎หรือสัมผัส
เกี่ยวกับอํานหนังสือ 

3.3 ด๎านการใช๎เวลาวํางอํานหนังสือ หมายถึง การอํานหนังสือที่เกิดขึ้นเมื่อมีเวลาวําง 
ถึงแม๎นจะมีกิจกรรมอยํางอ่ืน แตํเลือกที่จะอํานหนังสือแทนกิจกรรมนั้น ๆ  

3.4 ด๎านการใช๎บริการห๎องสมุดโรงเรียน หมายถึง การอํานหนังสือตําง ๆ หรือใช๎บริการตําง ๆ
ในห๎องสมุดโรงเรียน 

3.5 ด๎านประโยชน๑ของการอําน หมายถึง การตระหนักหรือรับรู๎เกี่ยวกับประโยชน๑ 
ของการอํานท่ีมีตํอตนเอง 

เจตคติการอําน มี 2 ลักษณะ ได๎แกํ  
(1) เจตคติทางบวก หมายถึง ความโน๎มเอียงในทางท่ีมีพฤติกรรมรักการอําน  
(2) เจตคติทางลบ หมายถึง ความโน๎มเอียงในทางท่ีมีพฤติกรรมไมํชอบการอําน 

4. การใช๎ห๎องสมุด หมายถึง คะแนนรวมที่คิดจากจ านวนการเข๎าห๎องสมุดและจ านวน

หนังสือที่นักเรียนยืม โดยดูบันทึกสถิติการเข๎าห๎องสมุดจากการใช๎บัตรนักเรียนผํานประตูอัตโนมัติของ
ห๎องสมุด จากฐานข๎อมูลห๎องสมุดอัตโนมัติ และรายงานการยืมหนังสือของนักเรียนรายบุคคลจาก
ฐานข๎อมูลห๎องสมุดโปรแกรมหนอนแก๎ว โดยให๎คะแนนการเข๎าห๎องสมุด 1 ครั้ง ได๎ 1 คะแนน
(เนื่องจากนักเรียนมีการเข๎าออกห๎องสมุดบํอยในการใช๎ห๎องสมุดแตํละครั้ง จึงนับเป็นการเข๎าใช๎ 
ในแตํละชํวงของวัน คือ ชํวงเช๎า ชํวงกลางวัน และชํวงเย็น เป็นชํวงละ 1 ครั้ง) และการยืมหนังสือ 1 
เลํม ให๎ 1 คะแนน โดยแบํงการเก็บคะแนนเป็น 2 ชํวง ๆ ละ 3 เดือน คือ  

4.1 กํอนการเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมการอําน ระหวํางเดือนกรกฎาคม ถึงเดือน
กันยายน 2561 

4.2 หลังการเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมการอําน ระหวํางเดือนพฤศจิกายน 2561 และ
เดือนมกราคม ถึงกุมภาพันธ๑ 2562 (เว๎นเดือนธันวาคม 2561 เพราะโรงเรียนปิด) 
    
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช๎วิธีวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi experimental research) แบบ One group-
Pretest-Posttest โดยก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
  ตัวแปรต๎น                    ตัวแปรตาม 
 
 
 
 

กิจกรรมสํงเสริมการอําน 
     1. My Library 
     2. เรื่องนี้สิ...นําอําน 
     3. บันทึกเลํมโปรดของฉัน 
 

ผลของกิจกรรมสํงเสริมการอําน 

1. เจตคติการอําน 

2. การใช๎ห๎องสมุด 
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สมมุติฐานการวิจัย 
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 

(ฝ่ายประถม) หลังการเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมการอําน มีเจตคติการอํานทางบวกสูงกวํากํอนการเข๎ารํวม
กิจกรรมสํงเสริมการอําน 

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายประถม) กํอนและหลังการเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมการอํานมีการใช๎ห๎องสมุดแตกตํางกัน 



 

บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง และได๎น าเสนอตามหัวข๎อ

โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 
1. ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับการอําน 

1.1 ความหมายของการอําน 
1.2 ความส าคัญและประโยชน๑ของการอําน 
1.3 การสร๎างนิสัยรักการอําน 

2. ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับเจตคติ 
2.1 ความหมายของเจตคติ และองค๑ประกอบของเจตคติ 
2.2 การเสริมสร๎างและการเปลี่ยนแปลงเจตคติ 
2.3 การวัดและเครื่องมือวัดเจตคติ 

3. กิจกรรมสํงเสริมการอําน 
3.1 ความหมายของกิจกรรมสํงเสริมการอําน 
3.2 วัตถุประสงค๑ของกิจกรรมสํงเสริมการอําน 
3.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับกิจกรรมสํงเสริมการอําน 
3.4 ประเภทของกิจกรรมสํงเสริมการอําน 

4. ห๎องสมุดโรงเรียนกับกิจกรรมสํงเสริมการอําน 
4.1 ความหมายของห๎องสมุดโรงเรียน 
4.2 วัตถุประสงค๑ของห๎องสมุดโรงเรียน 
4.3 กิจกรรมสํงเสริมการอํานในโรงเรียน 
4.4 สื่อการเรียนการสอนในห๎องสมุด 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง  
5.1 งานวิจัยในตํางประเทศ 
5.2 งานวิจัยในประเทศ 
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ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการอ่าน 
ความหมายของการอ่าน 

การอํานเป็นทักษะที่จ าเป็นอีกอยํางหนึ่งของมนุษย๑นอกเหนือจากการฟัง พูด และเขียน 
ซึ่งมีผู๎ให๎ความหมายของการอําน ดังนี้ 

ประพัฒน๑ สุธรรมวงศ๑ (2548, น. 17) ให๎ความหมายวํา การอําน คือ กระบวนการถํายทอด

ความหมายจากตัวอักษรเป็นค าพูดหรือความคิด เพ่ือให๎ผู๎อํานสามารถจับใจความส าคัญของเรื่องที่อําน 
สามารถให๎ความหมายตลอดจนแนวคิดของผู๎เขียนได๎ โดยที่ผู๎อํานน าประสบการณ๑เดิมที่มีอยูํ มาผสม
กับเรื่องที่อํานใหมํ จนท าให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ สามารถน าไปประยุกต๑ใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ได๎ 

ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ๑ (2550, น. 8) ให๎ความหมายวํา การอําน คือ กระบวนการที่

ผู๎อํานแปลความจากตัวอักษร โดยใช๎ประสบการณ๑เดิมที่สั่งสมไว๎รวมถึงความรู๎ แปลความหมายและ
ตัดสินใจตามความเข๎าใจของตนเอง และน าไปใช๎ประโยชน๑ 

อาทิตยา เผําพงษ๑คล๎าย (2553, น. 12) ให๎ความหมายวํา การอําน คือ การเข๎าใจความหมาย
ของค า สัญลักษณ๑ เครื่องหมาย รูปภาพ ตัวอักษร การอํานเป็นการถํายทอดความหมายจนเกิด
กระบวนการคิด เพ่ือน ามาใช๎ในประโยชน๑ด๎านตําง ๆ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556, น. 1405) ให๎ความหมายวําการอําน 
คือ วําตามตัวหนังสือ ถ๎าออกเสียงด๎วย เรียกวํา อํานออกเสียง ถ๎าไมํต๎องออกเสียง เรียกวํา อํานในใจ 

จากความหมายข๎างต๎น สรุปได๎วํา การอําน คือ การแปลความหมายของตัวอักษร 
สัญลักษณ๑ เครื่องหมาย หรือรูปภาพ จากการมองเห็น โดยใช๎สายตาเคลื่อนไปตามบรรทัดของตัวอักษร 
ทีผู่๎เขียนต๎องการสื่อสารให๎กับผู๎อําน ถํายทอดออกมาเป็นความคิดตามความเข๎าใจของผู๎อําน ซึ่งความ
เข๎าใจนั้นขึ้นอยูํกับทักษะและประสบการณ๑ที่ผู๎อํานสั่งสมมา ผสมผสานรวมกับประสบการณ๑ใหมํ  
ที่สามารถน าไปปรับใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ได๎ 

ความส าคัญและประโยชน์ของการอ่าน 
การอํานเป็นทักษะส าคัญที่ชํวยปรับและขยายประสบการณ๑ของมนุษย๑ ถือได๎วํา 

การอํานมีความส าคัญและเป็นประโยชน๑ตํอชีวิตคนเราอยํางยิ่ง ตามที่นักวิชาการได๎อธิบายไว๎ ดังนี้  
(กานต๑มณี ศักดิ์เจริญ, 2546, น. 89; ฉวีวรรณ คูหาภินันท๑, 2545, น. 1; ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ๑, 2550, น. 8) 

1. การอํานชํวยให๎เกิดความรู๎ จะเห็นได๎วํา การอํานมีบทบาทส าคัญในกระบวนการเรียนรู๎
ทุกระดับตั้งแตํปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ถึงแม๎วําการเรียนในห๎องเรียนจะมีครู
เป็นผู๎ให๎ความรู๎หลักแล๎ว แตํผู๎เรียนยังจ าเป็นต๎องเรียนรู๎ด๎วยตนเองเพ่ิมเติมจากการอํานสิ่งพิมพ๑หรือวัสดุ
การอําน เชํน หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ๑ เอกสารให๎ความรู๎ เว็บไซต๑ เป็นต๎น ซึ่งการอํานนี้สามารถท า
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ได๎โดยไมํจ ากัดเวลาและสถานที่ แม๎กระทั่งบุคคลที่อยูํนอกระบบการศึกษาก็สามารถใช๎การอํานเพ่ือ
การเรียนรู๎ตลอดชีวิต 

2. การอํานชํวยพัฒนาการด๎านภาษา ผู๎ที่อํานหนังสือได๎ปกติจะมีการท างานเชื่อมโยง
ระหวํางสมองสํวนที่ท าหน๎าที่เก่ียวกับสัญลักษณ๑และสมองสํวนที่ท าหน๎าที่เกี่ยวกับภาษา องค๑ประกอบ
พ้ืนฐานที่ท าให๎อํานหนังสือออก คือ การที่สมองมีจ านวนค าศัพท๑มาก รู๎จักเสียงในภาษา ซึ่งเกิดจาก
การท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวัน เชํน การเลํน การพูดคุย การอํานป้ายโฆษณา ป้ายจราจร ป้ายแสดง
ราคาสินค๎าหรือแผํนพับภายในห๎างสรรพสินค๎า เป็นต๎น 

3. การอํานชํวยพัฒนาอาชีพ การอํานเป็นเครื่องมือส าคัญในการแสวงหาความรู๎ ข๎อมูล 
ข๎อเท็จจริง ทันตํอความก๎าวหน๎าทางวิทยาการตําง ๆ ที่เกิดขึ้นอยํางรวดเร็ว และมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ซึ่งข๎อมูลที่ได๎สามารถน ามาใช๎ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การเลือกอาชีพที่
ตนถนัด และพัฒนาอาชีพของตนให๎เจริญก๎าวหน๎ามากยิ่งขึ้น การอํานท าให๎ทราบความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับราคาสินค๎า ราคาผลผลิต หรือทราบเกี่ยวกับการท าเกษตรกรรม งานบริการตําง ๆ
ตัวอยํางเชํน ชาวไรํ ชาวนา ที่อํานหนังสือออก สามารถค๎นคว๎าหาความรู๎เกี่ยวกับการท าไรํท านาได๎
กว๎างขวาง รู๎วิธีใช๎ปุ๋ย การใช๎ยาปราบศัตรูพืชได๎ดีและถูกต๎อง รู๎ความเคลื่อนไหวของตลาด รู๎วิธีการ
ท างานเป็นกลุํม ดังนั้น การอํานจึงชํวยพัฒนาอาชีพของบุคคลให๎ก๎าวหน๎ามากยิ่งขึ้น ซึ่งสํงผลให๎สังคม
เจริญก๎าวหน๎าอีกด๎วย 

4. การอํานชํวยให๎เกิดความคิดสร๎างสรรค๑ การอํานท าให๎ทราบถึงพัฒนาการตําง ๆ ของ
โลก ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ๑ การอํานเรื่องราวตําง ๆ ที่ผู๎เขียน เขียนขึ้นเพ่ือ
แสดงความคิดเห็น เสนอผลของการค๎นคว๎าทดลองหรือผลการวิจัย จะชํวยให๎ความคิดเห็น  
ของผู๎อํานกว๎างขวางขึ้น บางครั้งน าแนวคิดหรือผลการวิจัยเหลํานั้นมาเป็นแรงบันดาลใจให๎ผู๎อําน  
น าความรู๎ ความคิดเหลํานั้น มาสัมพันธ๑กับการท างานและชีวิตประจ าวัน สามารถจินตนาการหรือ
ประดิษฐ๑คิดค๎นสิ่งใหมํ เชํน เครื่องมือเครื่องใช๎ในการท างาน ของเลํน เป็นต๎น  

5. การอํานชํวยพัฒนาจิตใจให๎เจริญงอกงาม การอํานถือได๎วําเป็นการพักผํอน ที่มีคุณคํา
อยํางหนึ่งของมนุษย๑ โดยเฉพาะการอํานหนังสือวรรณคดีทั้งร๎อยแก๎วและร๎อยกรอง สารคดี นิยาย 
หนังสือธรรมะ หนังสือเกี่ยวกับธรรมชาติ ซึ่งนอกจากจะกํอให๎เกิดความเพลิดเพลินบันเทิงใจและ
ความรู๎แล๎ว ยังชํวยพัฒนาจิตใจให๎เกิดความเมตตา ความเอ้ือเผื่อแผํ ความเข๎าใจผู๎อ่ืน 

6. การอํานชํวยอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนชํวยป้องกันและแก๎ปัญหา
บางอยํางได ๎การอํานชํวยลดขั้นตอนในการติดตํอในแวดวงธุรกิจ ลดคําใช๎จํายบางสิ่งในชีวิตประจ าวัน 
เชํน การติดตํอซื้อขายสินค๎า อาจส ารวจแหลํงผลิตหรือแหลํงจ าหนํายสินค๎าได๎จากเว็บไซต๑ หรือการ
อํานชํวยท าให๎ทราบถึงวิธีในการถนอมรักษาอาหารสดให๎เก็บไว๎ได๎นาน หรือท าให๎ทราบวําผักผลไม๎อาจ



  11 

มีสารพิษตกค๎างอยูํ กํอนน ามารับประทานควรท าอยํางไร ซึ่งท าให๎ประหยัดเวลา ลดคําใช๎จํายและเป็น
การรักษาสุขอนามัยอีกด๎วย 

7. การอํานชํวยให๎ผู๎อํานมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม บุคลิกภาพของมนุษย๑ที่แสดงออกให๎
ปรากฏแกํผู๎พบเห็น จะมีสํวนเกี่ยวข๎องกับความรู๎ อารมณ๑ และการกระท า การอํานชํวยให๎มนุษย๑มี
ความรู๎ และเกิดปัญญา ความรู๎และปัญญานี้ จะเป็นเครื่องมือที่ท าให๎มนุษย๑แสดงออกซึ่งอารมณ๑ได๎
ถูกต๎องกับกาลเทศะ ซึ่งเมื่อมนุษย๑มีอารมณ๑และความรู๎สึกตลอดจนลักษณะนิสัยที่ถูกกาลเทศะ ก็จะมี
การกระท าหรือพฤติกรรมที่ถูกกาลเทศะตามมาด๎วย นอกจากนั้นมนุษย๑ยังต๎องการ เป็นที่ยอมรับใน
ของสังคม ต๎องการมีหน๎ามีตาได๎รับความนับถือในสังคม การอํานหนังสือที่มีเนื้อหาแนะแนวทางแก๎ไข
ปัญหา เพ่ือสร๎างบุคลิกภาพ การสร๎างฐานะทางเศรษฐกิจ การสร๎างฐานะทางความรู๎ วิธีการปรับตัวให๎
เข๎ากับผู๎อ่ืน จะชํวยให๎ผู๎อํานปรับบุคลิกภาพอยํางเหมาะสม 

8. การอํานชํวยให๎เกิดความเข๎าใจในเรื่องของการเมือง การปกครอง ในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ประชาชนจ าเป็นต๎องมีความรู๎ ความคิดและการตัดสินใจอยํางถูกต๎องในการใช๎
วิจารณญาณเลือกบุคคลหรือกลุํมบุคคลเข๎าไปเป็นปากเสียงแทนตนในการปกครองประเทศ การเลือก
บุคคลหรือกลุํมบุคคลที่มุํงมั่นท างานเพ่ือประเทศชาติเข๎าไปปกครองประเทศยํอมเป็นผลดีตํอสังคม
และประเทศชาติ 

9. การอํานท าให๎เข๎าใจสภาพเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของสังคมซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอยําง
รวดเร็ว เพราะการคมนาคมสื่อสารติดตํอถึงกันได๎สะดวกรวดเร็ว การอํานท าให๎ผู๎อํานสามารถปรับตัว
ให๎เข๎ากับสภาพแวดล๎อมตําง ๆ ได๎อยํางเป็นสุข ท าให๎ตนเอง ครอบครัวและสังคมรอบข๎างเป็นสุขและ
สงบตามไปด๎วย 

10. การอํานชํวยให๎เกิดความเพลิดเพลิน จรรโลงใจ ปัญหาและสภาวะแวดล๎อมมี
อิทธิพลตํอจิตใจ อารมณ๑ และรํางกายมนุษย๑เป็นอันมาก บางครั้งกํอให๎เกิดความ เบื่อหนําย  
การอํานหนังสือหรือสิ่งพิมพ๑อ่ืน ๆ ที่มีเนื้อหาไมํเป็นวิชาการมากนัก เชํน นวนิยาย เรื่องสั้น วรรณคดี
บางเรื่อง หรือแม๎แตํสารคดีบางชนิดก็จะชํวยให๎เกิดความเพลิดเพลิน ผํอนคลายความเครียด อํานเพ่ือ
ความจรรโลงใจ บางครั้งชีวิตของคนเราพบกับปัญหาและความไมํสมหวัง ท าให๎เกิดความท๎อแท๎ ไมํมี
ก าลังใจ ไมํมีจุดหมายในชีวิต หากได๎อํานหนังสือหรือสิ่งพิมพ๑ที่มีเรื่องเกี่ยวกับชีวประวัติของบุคคล
ส าคัญ ๆ บุคคลที่ต๎องฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตประสบผลส าเร็จในที่สุด ท า ให๎ผู๎ที่หมดหวังในชีวิตมี
ก าลังใจดีขึ้น สร๎างความหวังได๎ตํอไป มองโลกในแงํดีขึ้น หรือสิ่งพิมพ๑ที่มีเรื่องเกี่ยวกับความจริง
เกี่ยวกับชีวิต และการด าเนินชีวิตในโลก จะชํวยให๎ผู๎อ่ืนพัฒนาหรือปรับปรุงตนเอง เพ่ือความเป็น
พลเมืองดีมีจิตใจที่ด ี
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จากข๎างต๎น เห็นได๎วําการอํานมีความส าคัญและประโยชน๑เป็นอยํางมาก การอํานชํวยใน
การพัฒนาสติปัญญา รับรู๎ข๎อมูลที่เป็นประโยชน๑ในการด าเนินชีวิต และการเรียนรู๎ตลอดชีวิต เราจึงควรมี
ทักษะการอํานเพ่ือใช๎ในกระบวนการเรียนรู๎ ซึ่งต๎องได๎รับการฝึกฝนและปลูกฝังให๎มีนิสัยรักการอําน 

การสร้างนิสัยรักการอ่าน 
นิสัยรักการอําน เป็นคุณลักษณะที่รัฐบาลทุกประเทศต๎องการสํงเสริมให๎คนในชาติ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองด๎วยการรักการอําน นิสัยรักการอํานนั้นหมายถึง พฤติกรรมหรือ
คุณลักษณะของบุคคลที่แสดงออกถึงความสนใจในการอําน ได๎แกํ การใช๎เวลาวํางในการอํานหนังสือ 
ความชื่นชอบตํอหนังสือ มีทัศนคติที่ดีตํอการอําน โดยกระท าเป็นประจ าอยํางสม่ าเสมอทุกโอกาส  
ทุกสถานที่ (ประดิษฐา เสถียรมงคลกิจ, 2549, น.30) 

จากการส ารวจการอํานหนังสือของประชากร พ.ศ. 2558 พบวํา คนไทยอายุตั้งแตํ 6 ปีขึ้นไป 
มีอัตราการอํานหนังสือลดลงจากร๎อยละ 81.8 ในปี 2556 เป็นร๎อยละ 77.7 หรือลดลงร๎อยละ 4.1 โดย
สาเหตุที่ไมํอํานหนังสือ คือ ชอบดูโทรทัศน๑มากที่สุด ร๎อยละ 41.9 รองลงมา คือ ไมํชอบหรือไมํสนใจอําน
หนังสือร๎อยละ 24.8 ไมํมีเวลาอําน ร๎อยละ 24.6 อํานหนังสือไมํออก ร๎อยละ 20.6 สายตาไมํดี ร๎อยละ 19.3 
และอํานไมํคลํอง ร๎อยละ 12.2 (ส านักสถิติแหํงชาติ, 2559, น. 21-30) สอดคล๎องกับที่มีนักวิชาการได๎

อธิบายถึงสาเหตุและปัจจัยส าคัญที่ท าให๎คนไทยขาดนิสัยรักการอําน ดังนี้ (จิตรลดา ไมตรีจิตต๑, 2549, น. 
21; ดวงพร พวงเพ็ชร๑, 2541, น. 14) 

1. ไมํเห็นความส าคัญของการอําน เราไมํได๎อยูํในสังคมการอําน แตํเป็นสังคมการ
พูดคุยที่สร๎างพ้ืนฐานการเรียนรู๎ เป็นวัฒนธรรมสืบทอดตํอกันมา นิสัยของคนชอบฟังและพูดคุย
มากกวําที่จะอําน โดยมีนักวิชาการเป็นผู๎ถํายทอดความรู๎จากค าบรรยายที่เป็นลายลักษณ๑อักษรผําน
การอํานออกเสียงให๎แกํผู๎ที่ไมํรู๎หนังสือ ใช๎การอํานที่แสดงน้ าเสียงและอารมณ๑ หรือแม๎กระทั่งสาธิต
วิธีการตําง ๆ พวกเขาเหลํานั้นจะเป็นที่รู๎จักและชื่นชอบในกลุํมผู๎ที่ไมํรู๎หนังสือ เนื่องจากคนกลุํมนี้มี
ความยากล าบากในการเรียนรู๎ตัวอักษรและเรียนรู๎ทักษะการอําน เพราะวัสดุที่เป็นลายลักษณ๑อักษร
หรือสิ่งพิมพ๑นั้นหายากและถือวําเป็นวัตถุที่มีคํา คนสํวนใหญํมีความเห็นวําการประกอบอาชีพและ
ด ารงชีวิตไมํจ าเป็นต๎องใช๎การอําน เพราะการเรียนรู๎อาชีพนั้นมาจากประสบการณ๑ที่ได๎รับการถํายทอด
มาจากรุํนสูํรุํน เชํน อาชีพเกษตรกรรม หัตถกรรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นอาชีพที่ใช๎แรงงาน  
งานฝีมือ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานตามแผนที่เคยมีผู๎ท ามากํอนแล๎ว เป็นต๎น เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น  
จะมีวิธีการแก๎ปัญหาโดยใช๎ศาสนาเป็นที่พ่ึงพา ซึ่งเป็นความเชื่อที่ไมํอาจลบล๎างได๎ ถึงแม๎วําในปัจจุบัน
เทคโนโลยีจะเจริญก๎าวหน๎า มีแหลํงให๎ความรู๎และค าปรึกษาอยํางมากมาย แม๎แตํนักเรียนที่ต๎องใช๎การ
อํานเป็นเครื่องมือส าคัญในเรียนรู๎ ยังไมํเห็นความจ าเป็นในการอํานหนังสือเพ่ือหาความรู๎เพ่ิมเติมหรือ
ใช๎แหลํงความรู๎อ่ืน ๆ นักเรียนสํวนใหญํมักทํองแตํหนังสือต าราเรียน เพราะข๎อสอบมักออกจากใน
หนังสือต าราเรียน ทั้งยังมีกิจกรรมอ่ืนที่นําสนใจมากกวํา เชํน ภาพยนตร๑ โทรทัศน๑ ที่ให๎ทั้งภาพและเสียง 
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2. ปัญหาการอําน พบได๎ตั้งแตํในวัยเด็กจนถึงผู๎สูงอายุ เนื่องจากขาดประสบการณ๑
ในการฝึกทักษะการอําน ซึ่งปัญหาการอํานที่พบมี ดังนี้ 

2.1 อํานหนังสือไมํออก 
2.2 อํานหนังสือออกแตํอํานไมํแตกฉาน ไมํรู๎จักผสมค า อํานช๎า อํานไมํคลํอง 
2.3 อํานได๎แตกฉานแตํไมํเข๎าใจความหมาย ไมํสามารถสรุปใจความได๎เนื่องจาก

ไมํทราบความหมายของค า อํานเว๎นวรรคตอนไมํถูกต๎อง ท าให๎ความหมายของข๎อความเปลี่ยนไป 
2.4 อํานแล๎วไมํได๎รับความรู๎เพ่ิมขึ้น เนื่องจากขาดประสบการณ๑ทางด๎านภาษา 

3. ปัญหาเกี่ยวกับวัสดุส าหรับอําน ได๎แกํ ผลงานเขียนหรือแตํงทุกประเภททั้ง 
สื่อสิ่งพิมพ๑ และสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ ในรูปแบบตําง ๆ เชํน หนังสือ เอกสาร จุลสาร จดหมายขําว  
แผํนพับ ใบปลิว ป้าย โฆษณาประชาสัมพันธ๑ แผํนซีดี ข๎อมูลบนเว็บไซต๑ ซึ่งพบปัญหา ดังนี้ 

3.1 วัสดุส าหรับอํานมีปริมาณน๎อยไมํเพียงพอกับความต๎องการ ซึ่งสํวนมากพบ
ได๎ในเขตเมืองและชุมชนใหญํ ๆ ขาดการกระจายไปยังชนบทหรือถ่ินทุรกันดาร 

3.2 รูปรํางและลักษณะภายนอกขาดความนําสนใจ ไมํชวนอําน ใช๎วัสดุไมํมี
คุณภาพ กระบวนการผลิตไมํได๎มาตรฐาน พิมพ๑ไมํชัดเจน ขนาดตัวหนังสือเล็กมากท าให๎อํานยาก 

3.3 เนื้อหาภายในไมํนําอําน ไมํสนุก มีการด าเนินเรื่องไมํชวนให๎นําติดตาม  
มีหนังสือแปลจากตํางประเทศมากกวําที่คนไทยแตํงเอง ท าให๎ผู๎อํานโดยเฉพาะคนรุํนหลังไมํรู๎จัก
วัฒนธรรมและบริบทของสังคมไทย  

3.4 ขาดคุณภาพ หนังสือหลายเลํมให๎ความรู๎เพียงเล็ก ๆ น๎อย ๆ อันเนื่องมาจาก
ผู๎เขียนมีประสบการณ๑หรือความรู๎ในเรื่องนั้นไมํมากพอที่จะอธิบายให๎เห็นภาพชัดเจน หรือรู๎ไมํจริง รู๎
เพียงบางสํวน เมื่อเด็กผู๎ซึ่งไมํมีความรู๎ลึกซึ้งได๎อํานจะรับข๎อมูลที่ ไมํถูกต๎อง จึงเชื่อตามไปด๎วยเนื้อหา
ของหนังสือไมํมีความแปลกใหมํ มีการละเมิดลิขสิทธิ์งานเขียนของผู๎อื่น 

3.5 หนังสือที่มีเนื้อหาดีมีคุณภาพ มีรูปลักษณ๑สวยงามนําอํานมักมีราคาแพง  
4. นิสัยรักการอํานไมํได๎ติดตัวบุคคลมาตั้งแตํก าเนิด ต๎องอาศัยการปลูกฝังตั้งแตํอายุ

ยังน๎อย ซึ่งควรเป็นหน๎าที่ของสมาชิกในครอบครัว ที่จะต๎องเป็นแบบอยํางในการอําน หรือชํวย
สนับสนุนการอําน 

5. ความบกพรํองทางด๎านรํางกาย มีผลกระทบตํอความสามารถในการอํานทั้งเด็ก
และผู๎ใหญํ ท าให๎เกิดปัญหาการอํานในลักษณะตําง ๆ ในที่สุดก็สํงผลท าให๎ไมํสนใจจะอํานและไมํอําน 
ความบกพรํองทางด๎านรํางกายที่มีผลถึงการสร๎างนิสัยรักการอําน มีดังตํอไปนี้ 

5.1 สายตา เป็นอวัยวะส าคัญในการอําน เพราะ เราต๎องใช๎สายตามองที่
ตัวอักษรสํงไปยังสมองแล๎วจึงเกิดการรับรู๎ออกมา ผู๎ที่มีปัญหาทางสายตา เชํน สายตาสั้น ยาว หรือ
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เอียง เป็นต๎น โดยเฉพาะผู๎สูงอายุ ซึ่งปัจจัยเหลํานี้ยํอมเป็นอุปสรรคตํอการอําน ท าให๎อํานได๎ไมํชัดเจน  
เกิดความผิดพลาด จนเกิดความไมํอยากอํานหรืออํานตอนจ าเป็นเทํานั้น 

5.2 หู ถึงแม๎วําหูจะไมํเกี่ยวข๎องกับการอํานโดยตรง แตํคนที่หูตึงและมีความ
บกพรํองทางการได๎ยิน ท าให๎การอํานไมํประสบผลส าเร็จในระยะเริ่มหัดอําน เพราะไมํได๎ยินเสียงอําน
ที่ถูกต๎อง ไมํสามารถอํานตามทีผู่๎อ่ืนอํานให๎ฟังได๎ ท าให๎มีปัญหาในการอําน 

5.3 สุขภาพ ผู๎ที่มีปัญหาด๎านสุขภาพ สํงผลให๎เกิดความรู๎สึกไมํอยากอํานหนังสือ 
หรือแม๎แตํกิจกรรมอ่ืนก็ไมํอยากท าเชํนกัน 

6. สมอง สมรรถภาพของสมองถือเป็นสํวนส าคัญตํอการอําน เสมือนเครื่องมือ
สํงเสริมให๎ผู๎อํานมีความสามารถในอํานมากหรือน๎อย ถ๎าสมองในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับการอําน บกพรํอง
หรือพิการจะให๎เกิดลักษณะที่เรียกวํา ภาษาบอดมาแตํก าเนิด คือ ไมํสามารถปรับสภาพตัวอักษรได๎ 
ความพิการในสมองสํวนที่เกี่ยวกับภาษาอันจะสํงผลท าให๎เกิดการมองเห็นที่กลับกัน เชํน ค เป็น ด กบ 
เป็น บก เป็นต๎น แล๎วแตํวําจะมีสํวนที่ไมํสมบูรณ๑หรือพิการมากน๎อยเพียงใด 

7. ความพร๎อมที่จะเรียนอําน หมายถึง ระดับวุฒิภาวะและความสามารถที่จ าเป็นใน
การเรียนรู๎การอําน หรือการฝึกฝนกิจกรรมนั้น ๆ เด็กที่มีความพร๎อมในการเรียนอําน ยํอมหมายถึง
ระดับวุฒิภาวะของเขาสามารถจะแยกความคล๎ายคลึงกันและความแตกตํางของตัวอักษรได๎ เข๎าใจ
ความหมายของค างําย ๆ ได๎ เมื่อท าการสอนอํานให๎แกํเด็กที่มีความพร๎อมเชํนนี้ยํอมได๎ผลเร็ว เด็กจะ
อํานหนังสือได๎คลํอง ประสบผลส าเร็จในการอําน เกิดความสนุก หากมีการสํงเสริมด๎วยกิจกรรมที่
เหมาะสมยํอมสํงผลให๎เกิดนิสัยรักการอําน ในทางกลับกันเด็กที่ไมํพร๎อมเรียนการอําน แม๎วําครูจะมี
ความพยายามสอนให๎อํานเพียงใด เด็กก็จะยังรู๎สึกวําเป็นเรื่องยาก การอํานจะไมํประสบผลส าเร็จ เด็ก
อํานหนังสือไมํออก ไมํชอบการอําน สุดท๎ายเด็กก็ไมํอยากเรียนวิชาที่มีการอําน 

8. สภาพอารมณ๑ คนที่ไมํมีความมั่นคงทางอารมณ๑เนื่องจากสาเหตุตําง ๆ ที่เกิดจา
กลความกดดันจากทางบ๎าน จากโรงเรียน จากเพ่ือนฝูงและจากตัวเอง ยํอมมีผลท าให๎เกิดความวิตก
กังวล ขาดความอบอํุน ไมํมีความเชื่อมั่นในตัวเอง ไมํมีสมาธิในการอําน ตื่นเต๎น มีอารมณ๑ 
ตึงเครียด สิ่งเหลํานี้ สํงผลร๎ายตํอการสร๎างนิสัยรักการอํานทั้งสิ้น ใครก็ตามที่ตกอยูํในสภาพอารมณ๑
ดังกลําว จะกระท าการใด มักจะไมํประสบผลส าเร็จ ไมํเฉพาะแตํการอํานเทํานั้น 

9. สภาพเศรษฐกิจ คนไทยสํวนใหญํทั่วไปมีความเป็นอยูํในลักษณะหาเช๎ากินค่ า 
รายได๎จึงต๎องน ามาตอบสนองในเรื่องของปัจจัยสี่เป็นหลัก ความต๎องการเรื่องอ่ืน ๆ เป็นเรื่องรอง 
บางสํวนที่ครอบครัวมีฐานะในระดับปานกลางที่เห็นความส าคัญของการอําน แตํก็ไมํสามารถเลือกซื้อ
หาหนังสือที่มีคุณคําและตรงตามความสนใจได๎อยํางเพียงพอ อันเนื่องมาจากหนังสือมีราคาคํอนข๎างสูง 
จึงเป็นไปไมํได๎วําครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจคํอนข๎างต่ าจะสนใจในการหนังสือ เพราะหน๎าที่หลัก
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คือต๎องด ารงชีวิตให๎รอดพ๎นจากความอดอยาก ซึ่งสํวนใหญํครอบครัวอยูํในฐานะเชํนนี้มักจะไมํคํอย 
มีเวลาให๎กับลูก ๆ ดังนั้น การที่พํอแมํจะเลํานิทานให๎ลูกฟังหรือนั่งดูโทรทัศน๑กับลูกนั้นเป็นไปได๎คํอนข๎างยาก 

10. อิทธิพลจากสื่ออ่ืน ๆ โทรทัศน๑เป็นสื่อที่มีอิทธิพลมากตํอการอํานของเด็ก ท าให๎
เด็กอํานน๎อยลง เนื่องจากโทรทัศน๑เป็นสื่อที่มีภาพประกอบเคลื่อนไหวได๎ท าให๎สนุกและจ าเรื่องได๎
มากกวํา เด็กเลือกที่จะดูรายการบันเทิงทางโทรทัศน๑มากกวํารายการความรู๎ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให๎
การอํานของเด็กลดลง 

นิสัยรักการอํานไมํอาจเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ จ าเป็นต๎องสร๎างขึ้นมาให๎เกิดในตัวบุคคล 
โดยมีปัจจัยที่สํงผลตํอการสํงเสริมนิสัยรักการอําน ดังตํอไปนี้ (ศรีรัตน๑ เจิงกลิ่นจันทร๑, 2542, น. 41-42) 

1. ปัจจัยด๎านตนเอง ผู๎ที่มีนิสัยรักการอํานอยูํแล๎ว หากได๎รับการสนับสนุนอยูํใน
สภาพแวดล๎อมที่สํงเสริมการอําน ผู๎นั้นก็จะมีความผูกพันกับหนังสือมากยิ่งขึ้น สิ่งที่ยากที่สุดคือ 
ผู๎ที่ไมํสนใจการอํานเลย สามารถสร๎างนิสัยรักการอํานได๎โดยมีวิธีการ ดังนี้ 

1.1 การสร๎างแรงจูงใจ ให๎สัญญารางวัลกับตนเอง โดยก าหนดทั้งระยะสั้ นและ
ระยะยาว เชํนการก าหนดวํา “ถ๎าอํานเรื่องนี้จบ จะไปดูโทรทัศน๑” ข๎อควรระวังในการสัญญากับตัวเอง 
คือ อยําให๎สัญญาในสิ่งที่ยากเกินไป ถ๎าท าไมํได๎จะท าให๎เกิดความเบื่อหนําย ท๎อแท๎ ไมํอยากท าตํอไป 
ชักชวนคนอ่ืนให๎อํานเรื่องเดียวกัน แล๎วน ามาสนทนากัน วิธีนี้ท าให๎เกิดความรู๎สึกมีแนวรํวม จะเกิดการ
อํานวิเคราะห๑หลายด๎าน เป็นการเพ่ิมประสบการณ๑และรํวมมือกันคิด จัดแขํงขันการอํานจากผู๎อ่ืน เชํน 
แขํงขันกับเพ่ือน ๆ กับคนในครอบครัว อาจจะเริ่มจากการอํานเป็นหน๎า เป็นบท เป็นเรื่อง และเป็นเลํม 
ตามล าดับ 

1.2 ตระหนักถึงความส าคัญของการอํานและโทษจากการไมํอํานอยูํเสมอ เชํน 
หากไมํอํานหนังสือเรียน จะท าให๎สอบได๎คะแนนน๎อย หากไมํอํานฉลากยาจะท าให๎ใช๎ยาผิด เป็น
อันตรายตํอชีวิต 

2. ปัจจัยด๎านครอบครัว ครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่จะปลูกฝังนิสัยรักการอําน
ให๎แกํเด็ก ๆ เด็กที่มีนิสัยรักการอําน มักมาจากครอบครัวที่มีผู๎ปกครองตระหนักถึงความส าคัญ 
ของการอํานหนังสือ ผู๎ปกครองเห็นคุณคําของการอําน เพราะการอํานท าให๎เด็กเข๎าถึงข๎อมูล
สารสนเทศ และยังมีสํวนส าคัญตํอการรู๎หนังสือ การแสวงหาความรู๎ และการศึกษาในอนาคต  
ซึ่งครอบครัวมีบทบาทในการสํงเสริมการอํานของเด็ก ดังนี้  

2.1 การให๎ค าแนะน าและชํวยเลือกหนังสือที่มีคุณภาพ ตรงกับความสนใจของ
เด็กมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับเพศและวัยของเด็ก สนับสนุนการซื้อหนังสือ พาเด็กไปร๎านหนังสือหรือ
ห๎องสมุดการให๎หนังสือเป็นรางวัลหรือของขวัญ 

2.2 ผู๎ปกครองควรเป็นต๎นแบบการอําน พํอแมํและบุคคลในครอบครัวควรมี
สํวนรวมในกิจกรรมการอําน เชํน นั่งอํานหนังสือกับลูก อํานให๎ลูกฟัง เป็นต๎น การอํานให๎ลูกเห็น  
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จะมีอิทธิพลตํอการสร๎างนิสัยรักการอํานของลูก ซึ่งเด็กจะสังเกตได๎จากพฤติกรรมการอํานของพํอแมํ 
และปฏิบัติตามโดยไมํต๎องมีการบังคับ มีการจัดสรรเวลาส าหรับอํานอยํางเหมาะสม ไมํอํานมากหรือ
น๎อยเกินไป เด็กควรมีเวลาได๎เลํนและท ากิจกรรมอ่ืนด๎วย 

2.3 จัดเตรียมสถานที่ส าหรับอําน โดยการจัดมุมหนังสือหรือห๎องสมุดในบ๎าน
เพ่ือการสร๎างสภาพแวดล๎อมทางการอําน มุมที่อํานหนังสือควรจะมีเก๎าอ้ีนั่งสบาย มีโต๏ะและอุปกรณ๑
เครือ่งเขียน เพ่ือให๎เด็กสามารถจดบันทึกในสิ่งที่อําน 

3. ปัจจัยด๎านโรงเรียน โรงเรียนไมํได๎เป็นเพียงสถานที่ให๎ความรู๎ แตํโรงเรียนยังมี
หน๎าที่ส าคัญในการปลูกฝังความอยากรู๎ และนิสัยในการแสวงความรู๎ของนักเรียน ดังนั้นโรงเรียนต๎องมี
กลยุทธ๑และกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการอําน ชี้ให๎เห็นความส าคัญของการอําน มีบทบาทในการสร๎าง
สภาพแวดล๎อมการอํานที่โรงเรียน เพราะโรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่เริ่มต๎นจากการสอนให๎เด็กอําน
ออกเขียนได๎ ห๎องสมุดโรงเรียนที่มีคุณภาพมีบทบาทตํอการสร๎างและสนับสนุนนิสัยรักการอํานของเด็ก 
ดังนี้ (เยาวลักษณ๑ สุวรรณแข, 2546, น. 44) 

3.1 สร๎างสภาพแวดล๎อมของห๎องสมุดให๎เอื้อตํอการพัฒนาการอําน ไมํวําจะเป็น
สิ่งอ านวยความสะดวก ทรัพยากรสารสนเทศ ระบบและการบริการของห๎องสมุด สร๎า งบรรยากาศที่
เป็นมิตรและเชิญชวนให๎อยากเข๎าใช๎บริการ  

3.2 ครู และบรรณารักษ๑ ควรใช๎กิจกรรมการอํานที่หลากหลายเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการอําน และปลูกฝังความสนใจในการอํานของนักเรียน ต๎องชํวยเหลือให๎ค าแนะน าการอํานตามวัย
และความสนใจของนักเรียน 

3.3 มีการจัดเวลาส าหรับอํานหนังสือในห๎องเรียน หรือชํวงพักกลางวัน การจัด
กิจกรรมสํงเสริมการอําน กิจกรรมแขํงขันด๎านการอําน กิจกรรมเหลํานี้จะชํวยกระตุ๎นให๎เด็กอําน
หนังสือ และสํงเสริมนิสัยรักการอํานของเด็ก เป็นวิธีกระตุ๎นและพัฒนาความสนใจในการอําน 

4. ปัจจัยด๎านสังคม เพ่ือนมีบทบาทส าคัญ และมีอิทธิพลตํอเด็ก ซึ่งมีความส าคัญไมํ
น๎อยไปกวําของพํอแมํหรือครู  พฤติกรรมการอํานหรือทัศนคติของคนรอบข๎างมีผลกระทบ 
ตํอการอํานของเด็ก พวกเขาไมํเพียงสังเกตและปฏิบัติตามพฤติกรรมการอํานของเพ่ือนเทํานั้น แตํยัง
ได๎รับความคิดเห็นจากการอภิปรายการอํานด๎วย เป็นผลให๎พวกเขายินดีที่จะมีสํวนรํวมในกิจกรรมการ
อํานมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบทางบวกตํอพฤติกรรมการอํานและแรงจูงใจของเด็ก (Huang, 2015) 

จากข๎างต๎น เห็นได๎วําการพัฒนานิสัยรักการอํานจ าเป็นต๎องอาศัยความรํวมมือ 
จากหลายด๎าน ไมํวําจะเป็นด๎านตนเอง ต๎องสร๎างแรงจูงใจ ตระหนักถึงความส าคัญของการอําน ด๎าน
ครอบครัว ผู๎ปกครองต๎องเป็นแบบอยํางการอําน ด๎านโรงเรียน สร๎างสภาพแวดล๎อมในการอําน จัด
กิจกรรมสํงเสริมการอําน กระตุ๎นให๎เด็กเกิดความสนใจในการอําน เพื่อพัฒนานิสัยรักการอํานและด๎าน
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สังคม หากเด็กอยูํในสภาพแวดล๎อมที่คนในสังคมนั้นรักการอําน ก็จะสามารถท าให๎ตนเองเกิดความ
สนใจในการอํานได๎เชํนกัน 
 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเจตคติ 

ความหมายของเจตคติ 
เจตคติ มาจากค าในภาษาอังกฤษวํา Attitude ซึ่งแตํเดิมใช๎ค าวํา ทัศนคติ เจตคติเป็น

เรื่องเกี่ยวกับความรู๎สึกทางด๎านจิตใจของบุคคลที่มีตํอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นผลของการประเมินคํา 
ตํอสิ่งตําง ๆ เชํน บุคคล สิ่งของ เหตุการณ๑ เป็นต๎น โดยสั่งสมจากประสบการณ๑ที่ได๎รับมาตั้งแตํอดีต
ถึงปัจจุบัน ท าให๎เกิดความชอบใจหรือไมํชอบใจแล๎วเก็บไว๎ในใจหรือแสดงออกมาเป็น พฤติกรรมที่
สังเกตเห็นได๎ (เตือนใจ ทองดี, 2549, น. 20; มหาลาภ ป้อมสุข, 2559, น. 6) 

องค์ประกอบของเจตคติ 
เจตคติประกอบด๎วยองค๑ประกอบส าคัญ 3 ประการ ดังนี้ (ดารณี พานทอง, 2548, น. 40; 

เตือนใจ ทองดี, 2549, น. 22) 
1. องค๑ประกอบทางด๎านความรู๎ความเข๎าใจ (Cognitive Component) เป็นการ

รับรู๎ของบุคคลตํอสิ่งที่ได๎พบเห็น อาจเกี่ยวกับวัตถุ สิ่งของ หรือเหตุการณ๑ตําง ๆ ที่ได๎สัมผัสมา จึงจะ
สามารถก าหนดความรู๎สึกตํอสิ่งนั้นได๎วํารู๎สิ่งตําง ๆ นั้นได๎อยํางไร รู๎ในทางดีหรือไมํ ทางบวกหรือ  
ทางลบ ซึ่งจะกํอให๎เกิดเจตคติ  

2. องค๑ประกอบด๎านความรู๎สึก (Affective Component) เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
อารมณ๑ ความรู๎สึก ความชอบหรือไมํชอบ พอใจหรือไมํพอใจ ชื่นชม หรือรังเกียจ ซึ่งความรู๎สึกเหลํานี้
เกิดจากความรู๎ความเข๎าใจ ประสบการณ๑เก่ียวกับสิ่งนั้น ๆ  

3. องค๑ประกอบทางพฤติกรรม (Behavior Component) เป็นแนวโน๎มของการกระท า 
ที่บุคคลแสดงออกตํอสิ่งเร๎าที่รวมตัวมาจากความรู๎และความรู๎สึก ในทางบวกหรือทางลบ พฤติกรรม 
ที่แสดงออกจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความรู๎สึก  

การเสริมสร้างและการเปลี่ยนแปลงเจตคติ 
เจตคติไมํได๎มีติดตัวบุคคลมาแตํก าเนิด แตํเกิดจากเรียนรู๎ผํานประสบการณ๑ที่สั่งสม ซึ่ง

ปัจจัยที่กํอให๎เกิดเจตคติ มีดังนี้ (วิไลวรรณ ศรีสงคราม, 2549, น. 26) 
1. ประสบการณ๑โดยตรงและประสบการณ๑ในอดีต การมีประสบการณ๑โดยตรงหรือ

มีประสบการณ๑ในอดีตกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีผลตํอการเกิดเจตคติหรือพัฒนาเจตคติ 
2. ครอบครัว เป็นแหลํงส าคัญในการสร๎างเจตคติ การอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูของพํอ

แมํแกํเด็กในวัยกํอนเข๎าเรียนมีผลตํอการสร๎างเจตคติของเด็ก 
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3. อิทธิพลของกลุํมตําง ๆ กลุํมของสังคม เชํน กลุํมเพ่ือน กลุํมวิชาชีพ กลุํ ม
สถาบันการศึกษา ทุกกลุํมมีอิทธิพลตํอการสร๎างเจตคติ คํานิยม ความเชื่อ 

4. สื่อตําง ๆ ได๎แกํ วิทยุ โทรทัศน๑ หนังสือพิมพ๑ วารสาร ภาพยนตร๑ สื่อออนไลน๑
และอ่ืน ๆ เป็นสื่อกลางในการสร๎างเจตคติได๎ทั้งทางบวกและทางลบ 

จากข๎างต๎น เจตคติเกิดจากประสบการณ๑ของบุคคลที่ได๎รับทั้งจากบุคคลใกล๎ชิด 
สภาพแวดล๎อม และสื่อ ซึ่งเจตคติสามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงได๎ โดยมีหลักส าคัญในการเปลี่ยน
เจตคติมวีิธีการ 4 ขั้น ดังนี้ (สิทธิโชค วรานุสันติกูล, 2546, น. 130) 

1. ขั้นสร๎างความสนใจ กํอนที่จะสํงสารไปเพ่ือเปลี่ยนแปลงเจตคติ ต๎องท าให๎ผู๎รับ  
ใสํใจในตัวสารเสียกํอน โดยทั่วไปมักจะใช๎แหลํงของสารเป็นตัวให๎ผู๎รับสารเกิดความสนใจหรือ 
อาจใช๎ธรรมชาติของการรับรู๎ของมนุษย๑มาสร๎างความใสํใจ 

2. ขั้นการท าความเข๎าใจ ผู๎สํงสารต๎องท าความเข๎าใจความหมายของสารให๎ได๎
หลังจากท่ีท าให๎ผู๎รับเกิดความใสํใจแล๎ว 

3. ขั้นการยอมรับ ในการที่จะให๎ผู๎รับยอมรับสาร การสื่อความของสารที่สํงไป 
ต๎องตรงกับความต๎องการของผู๎รับ 

4. ขั้นการจดจ า ต๎องท าให๎สารมีอิทธิพลตํอผู๎รับ ให๎เกิดการจดจ า เพ่ือน าไปปฏิบัติ
ภายหลังจนเกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติ 

การวัดและเครื่องมือวัดเจตคติที่มีต่อการอ่าน 
การสร๎างแบบวัดเจตคติที่เป็นแบบมาตรฐานที่นิยม มีดังนี้ 

1. เทคนิคของเทอร๑สโตน เป็นวิธีการสร๎างมาตรวัดเจตคติจากนิยาม “เจตคติ 
หมายถึง อารมณ๑ความรู๎สึกทางบวกหรือทางลบในทางสนับสนุนหรือตํอต๎านที่หมายทางจิต” อารมณ๑
ความรู๎สึกท่ีเป็นทางบวก ได๎แกํ การชอบพอ การปกป้อง หรือการท าดีกับที่หมายทางจิต สํวนที่หมาย
ทางจิตหมายถึง วัตถุ ความคิด แผนการกระท า รูปแบบความประพฤติ หรืออุดมการณ๑ที่บุคคลแสดง
อารมณ๑ความรู๎สึกทางบวกหรือลบได๎ ลักษณะของมาตรวัดวิธีนี้จะหาคําของแตํละมาตรของข๎อความ
ทางเจตคติกํอนที่จะน าไปรวบรวมข๎อมูลที่จะวิจัยจึงเรียกวํา Priori Approach สร๎างโดยก าหนด
คุณลักษณะคนมีมากท่ีสุดถึงน๎อยท่ีสุดในระยะหํางเทํา ๆ กัน จึงเรียกวิธีนี้อีกอยํางหนึ่งวํา Method of 
equal-appearing intervals 

จุดเดํนแบบวัดเจตคติของเทอร๑สโตน 
1) แบบวัดเจตคติของเทอร๑สโตนนั้น สร๎างบนข๎อตกลงพ้ืนฐานที่วําความหมาย

ของข๎อความที่ใช๎อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากกลุํมหนึ่งสูํอีกกลุํมหนึ่ง ดังนั้นการที่เทอร๑สโตนใช๎ผู๎
ตัดสินเป็นกลุํมบุคคลที่เป็นตัวแทนมาจากกลุํมที่ตั้งใจจะวัดเป็นผู๎ก าหนดคําของข๎อความแตํละ
ข๎อความนั้น จึงเป็นสิ่งเหมาะสม 
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2) คําประจ าข๎อความแตํละข๎อนั้น ถูกก าหนดโดยผู๎ตัดสินกํอน แล๎วได๎มีการ
ตรวจสอบอีกครั้งกํอนที่จะน าไปใช๎จริง ซึ่งท าให๎แบบวัดมีประสิทธิภาพ 

3) แบบวัดเจตคติของเทอร๑สโตน ประกอบด๎วยข๎อความจ านวนเทํา ๆ กัน 
ในแตํละชํวงคําของข๎อความ ซึ่งจากลักษณะอยํางนี้จะชํวยให๎ตรวจสอบแบบวัดในลักษณะ 
ของการเปลี่ยนแปลงของลักษณะตําง ๆ ได๎ 

จุดด๎อยแบบวัดเจตคติของเทอร๑สโตน อยูํที่วําจะต๎องใช๎เวลาอยํางมากในการพัฒนา
แบบวัด ซึ่งการสร๎างแบบวัดนี้ประกอบด๎วยกันหลายขั้นตอน 

2. เทคนิคนัยจ าแนก ออสกูดและคณะเห็นวําเจตคติเป็นแนวโน๎มในการประเมิน
ของบุคคล การเข๎าหาหรือหลีกหนี การสนับสนุนหรือตํอต๎านที่หมายของเจตคติ เป็นการแสวงหามิติ
ของความหมายโดยนัยโดยใช๎มาตรจ าแนกความหมาย ให๎คนตอบมโนทัศน๑สิ่งหนึ่ง ๆ ซึ่งเป็นวัตถุ 
บุคคล หรือที่หมายอ่ืน ๆ มีความหมายส าหรับเขาอยํางไรบนข๎อที่มีค าคุณศัพท๑ขั้วคูํ ที่มีความหมาย
ตรงกันข๎าม ลักษณะของเทคนิคนัยจ าแนกนี้เป็นวิธีการสังเกตและวัดความหมายของมโนคติในด๎าน
จิตวิทยา เป็นสื่อความหมายของมนุษย๑ที่สามารถน ามาวัดความรู๎สึกเจตคติและพฤติกรรมของมนุษย๑
ได๎ เป้าหมายเจตคติของออสกูด เรียกวํา มโนภาพ ซึ่งแตกตํางจากคนอ่ืนเรียก และได๎วิเคราะห๑มโน
ภาพแตกตํางกัน 20 มโนภาพ ให๎คนตอบ 100 คน และใช๎ค าตรงกันข๎าม 50 คูํ เสร็จแล๎วน ามา
วิเคราะห๑องค๑ประกอบ โดยมี 3 องค๑ประกอบพื้นฐาน ดังนี้ 

1) องค๑ประกอบในด๎านการประเมินคํา เป็นองค๑ประกอบที่แสดงออกในด๎าน
คุณคํา ค าคุณศัพท๑ที่ใช๎ในการอธิบาย เชํน ดี-เลว สุข-ทุกข๑ ส าเร็จ-ล๎มเหลว มีคํา-ไร๎คํา เป็นต๎น 

2) องค๑ประกอบทางด๎านพลัง เป็นองคประกอบที่แสดงออกทางด๎านก าลัง 
อ านาจ ค าคุณศัพท๑ทีใ่ช๎ในการอธิบายองค๑ประกอบนี้ ได๎แกํ แข็งแรง-อํอนแอ หนัก-เบา ใหญํ-เล็ก เป็นต๎น 

3) องค๑ประกอบทางด๎านกิจกรรม เป็นองค๑ประกอบที่แสดงออกถึงลักษณะของ
กิริยาอาการ ค าคุณศัพท๑ที่ใช๎ในการอธิบายองค๑ประกอบนี้ ได๎แกํ เร็ว-ช๎า ร๎อน-เย็น คลํองแคลํว-เฉื่อยชา เป็นต๎น 

จุดเดํนแบบวัดเจตคติเทคนิคนัยจ าแนก 
1) สร๎างงํายใช๎งําย 
2) สามารถใช๎ในการเปรียบเทียบเจตคติของผู๎ตอบ หรือกลุํมของผู๎ตอบที่มีตํอ

เป้าหมายที่ตํางกัน เชํน ต๎องการเปรียบเทียบเจตคติของผู๎ตอบที่เรียนวิชาชีววิทยากับวิชาเคมี 
โดยใช๎แบบวัดชุดเดียวกัน แล๎วน ามาเปรียบเทียบได๎ 

3) ผู๎ตอบไมํมีความรู๎สึกล าบากในการตอบ 
จุดด๎อยแบบวัดเจตคติเทคนิคนัยจ าแนก 

1) ผู๎ตอบตํางคน อาจจะแปลความหมายของค าคุณศัพท๑คูํเดียวกันตํางกัน 
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2) ถ๎าใช๎มโนคติหลาย ๆ ด๎าน ผู๎ตอบจะเกิดความเบื่อหนําย และไมํตั้งใจตอบใน
มโนคติของด๎านหลัง ๆ โดยเฉพาะถ๎าวัดหลาย ๆ ด๎าย แตํละด๎านใช๎ค าคุณศัพท๑ ตั้งแตํ 10 คูํ หรือ
มากกวําจะกํอให๎เกิดความเบื่อหนําย 

3. เทคนิคของลิเคิร๑ท มาตรวัดของลิเคิร๑ท มีชื่อเรียกได๎หลายอยํางได๎ แกํ Likert 
Scale, Likert Type Scale, Sigma Scale, Method of Summate Rating, Summated Rating 
Scale และ Posteriori Approach 

ข๎อตกลงเบื้องต๎นของมาตรวัดเจตคตินี้คือ 
1) เจตคติมีการกระจายแบบโค๎งปกติ 
2) น าข๎อความที่สร๎างขึ้นไปทดลองใช๎กับกลุํมตัวอยํางได๎เลย ไมํต๎องมีผู๎ตัดสิน

พิจารณาข๎อความกํอนเหมือนแบบของเทอร๑สโตน 
3) ลักษณะของมาตรวัด เป็นมาตรอันตรภาคชั้นที่มีชํวงเทํากันโดยอาศัยรูปแบบ

คํารวมเป็นหลักก าหนดการให๎คะแนน โดยแบํงเป็นชํวงความรู๎สึกเป็น 5 ชํวง เทํา ๆ กัน แบบตํอเนื่อง ได๎แกํ 
                          ข๎อความทางบวก            ข๎อความทางลบ 
เห็นด๎วยอยํางยิ่ง  5   1 
เห็นด๎วย   4   2 
เฉย ๆ ไมํแนํใจ  3   3 
ไมํเห็นด๎วย   2   4 
ไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่ง  1   5 

หลักเกณฑ๑ของมาตรวัดเจตคติตามแนวลิเคิร๑ท มีดังนี้ 
1) ข๎อความเจตคติต๎องครอบคลุมชํวงเจตคติทั้งหมด 
2) การตอบแตํละข๎อความจะบอกถึงเจตคติท่ีมีอยูํ 
3) เจตคติแตํละคน ก าหนดได๎จากการรวมค าตอบของเขาจากข๎อความตําง ๆ 

ทุกข๎อความในมาตรวัดนั้น ออกมาในรูปของคะแนนเฉลี่ย 
ขั้นตอนการสร๎างและการพัฒนาคุณภาพมาตรวัดเจตคติตามวิธีของลิเคิร๑ท 

1) ก าหนดเรื่องที่จะศึกษาวํามีโครงสร๎างของเจตคติที่จะศึกษาในลักษณะใด ให๎
นิยามเจตคติตํอสิ่งนั้นให๎ชัดเจน 

2) รวบรวมข๎อความเห็น ข๎อความแสดงความรู๎สึก ควรรวบรวมข๎อความที่คน
อาจมีเจตคติตํางกันได ๎

3) สร๎างข๎อความวัดเจตคติให๎ครอบคลุมคุณลักษณะทั้งทางบวกและทางลบ
ประมาณ 50-100 ข๎อความ การเขียนข๎อความควรสั้น กะทัดรัด ชัดเจน รัดกุม เขียนรูปประโยคอยําง
งําย ไมํควรใช๎ประโยคปฏิเสธ หลีกเลี่ยงข๎อความก ากวม หลีกเลี่ยงข๎อความที่เกี่ยวข๎องกับอดีตมากกวํา
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ปัจจุบัน หลีกเลี่ยงข๎อความที่ไมํเกี่ยวกับการวัดเจตคติในชุดมาตรวัดควรประกอบด๎วยข๎อความที่เป็น
ทางบวกและข๎อความที่เป็นทางลบ 

4) น ามาตรวัดที่สร๎างขึ้นให๎ผู๎เชี่ยวชาญตรวจสอบวําข๎อความที่สร๎างครอบคลุม
ลักษณะของเรื่องที่จะศึกษาหรือไมํ หาความตรงเชิงเนื้อหาและท าการปรับปรุง 

5) น ามาตรวัดที่สร๎างขึ้นไปทดลองข้ันต๎นกํอนที่จะน าไปใช๎จริง โดยไปทดลองใช๎
กับกลุํมที่มีลักษณะเดียวกับกลุํมตัวอยํางที่ไมํใชํกลุํมตัวอยํางจริง แล๎วตรวจสอบคุณภาพรายข๎อ โดยใช๎ 
t-test เพ่ือหาคําอ านาจจ าแนกของข๎อความแตํละข๎อค าถาม และหาคําความเที่ยงจากมาตรวัดทั้ง
ฉบับ โดยการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑แอลฟาของครอนบาค 

เกณฑ๑การแปลความหมายคะแนน 
คําเฉลี่ย 4.40-5.00 หมายถึง มีเจตคติระดับดีมาก 
คําเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีเจตคติระดับดี 
คําเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีเจตคติระดับปานกลาง 
คําเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีเจตคติระดับไมํดี 
คําเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีเจตคติระดับไมํดีอยํางยิ่ง 

ในการแปลความหมายของคะแนนที่ได๎จากมาตรวัดเจตคติของลิ เคิร๑ทให๎ดูวํา 
คําคะแนนเฉลี่ยอยูํในต าแหนํงของชํวงคะแนนใด จากนั้นน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ๑ท่ีก าหนด 

จุดเดํนแบบวัดเจตคติของลิเคิร๑ท 
1) สามารถใช๎กับสถานการณ๑ตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสม สามารถที่จะดัดแปลง

น าไปใช๎กับการวัดในลักษณะตําง ๆ ในด๎านจิตพิสัยได๎ 
2) ใช๎งําย สร๎างงําย สร๎างได๎เร็ว และมีความเท่ียงสูง 
3) เปิดโอกาสให๎ผู๎ตอบแสดงความคิดเห็นได๎ทั้งทางบวก ทางลบ หรือเป็นกลาง

พร๎อมทัง้แสดงถึงระดับความคิดเห็นได๎ด๎วย 
จุดด๎อยแบบวัดเจตคติของลิเคิร๑ท 

การใช๎แบบวัดเจตคติของลิเคิร๑ทเป็นไปได๎ที่ผู๎ตอบได๎คะแนนรวมจากระดับ
ความรู๎สึกตํอข๎อความเจตคติทั้งฉบับเทํา ๆ กัน ทั้งที่บุคคลนั้นตอบในแบบวัดเจตคติไมํเหมือนกัน 

จากข๎างต๎น การวัดและเครื่องมือวัดเจตคติมีผู๎พัฒนาเทคนิคหลายวิธี ซึ่งมีจุดเดํนและจุด
ด๎อยแตกตํางกัน แตํวิธีที่นิยม คือ เทคนิคของลิเคิร๑ท ที่มีข้ันตอนการสร๎างแบบวัดเจตคติไมํซับซ๎อน ใช๎
งานงํายและมีความเที่ยงตรง 
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กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
ความหมายของกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

ความหมายของกิจกรรมสํงเสริมการอํานหรือกิจกรรมห๎องสมุด มีผู๎ให๎ความหมาย ดังนี้ 
แม๎นมาส ชวลิต (2546, น. 77) อธิบายกิจกรรมสํงเสริมการอําน หมายถึง การกระท า

ตําง ๆ เพ่ือให๎กลุํมเป้าหมายเกิดความสนใจในการอําน พยายามพัฒนาความสามารถการอํานของตน
ให๎ถึงระดับการอํานเป็นและอํานจนเป็นนิสัย  

สุพรรณี วราทร (2550, น. 15) อธิบายกิจกรรมสํงเสริมการอําน หมายถึง การกระท า

เพ่ือให๎กลุํมเป้าหมายสนใจการอําน เห็นความส าคัญ และความจ าเป็นของการอําน และอํานจนเป็นนิสัย  
กุหลาบ ปั้นลายนาค (2557, น. 182) อธิบายกิจกรรมสํงเสริมการอําน หมายถึง งานที่

ห๎องสมุดจัดขึ้นเป็นครั้งคราว เพ่ือเปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎ท างานรํวมกันโดยมีวัตถุประสงค๑  
ที่จะสํงเสริมให๎นักเรียนรักการอํานและสนใจใช๎บริการของห๎องสมุดมากข้ึน  

จากความหมายข๎างต๎นสรุปวํา กิจกรรมสํงเสริมการอําน คือ การกระท าหรือกิจกรรม
ตําง ๆ ที่บุคคลหรือห๎องสมุดจัดขึ้นเพ่ือให๎ผู๎ใช๎บริการเข๎าใช๎ห๎องสมุดมากขึ้น และเห็นความส าคัญของ
การอําน จนเกิดการพัฒนาความสามารถของตนเองในการอํานจนเป็นนิสัย และสนใจใช๎บริการ
ห๎องสมุดมากข้ึน 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
การให๎บริการสํงเสริมการอํานแกํผู๎ใช๎ห๎องสมุด ถือเป็นงานส าคัญประการหนึ่งของ

ห๎องสมุดทุกระดับ ซึ่งมีวัตถุประสงค๑ ดังนี้ (ไพพรรณ อินทนิล, 2546, น. 131) 
1. เพ่ือชี้ให๎เห็นความส าคัญและความจ าเป็นของการอําน สํงเสริมและสนับสนุนให๎มี

นิสัยใฝ่รู๎ รู๎จักแสวงหาความรู๎เพ่ิมเติมอยูํเสมอ จัดกิจกรรมเพ่ือให๎มีผู๎อํานหนังสือมากขึ้นด๎วยความ
สมัครใจ  

2. เพ่ือกระตุ๎นหรือเร๎าให๎กํอเกิดความอยากรู๎อยากเปิดหนังสืออําน เพ่ือให๎รับรู๎เรื่องราว
ตําง ๆ มากมายที่มีอยูํในหนังสือ เปิดโลกทัศน๑ให๎กว๎างขึ้น เกิดความรู๎สึกอยากอํานเรื่องตํอไปเมื่ออําน
เรื่องแรกจบ จนรู๎สึกวําการอํานเป็นสํวนหนึ่งในชีวิตประจ าวัน เกิดความรู๎สึกวําหนังสือท๎าทายให๎อําน 
ให๎วิจารณ๑ ให๎ประเมินคํา ให๎อยากน าเอาความรู๎ที่ได๎รับไปใช๎ อยากเขียนหนังสือท านองเดียวกันนี้ให๎
ดีกวําเลํมที่อําน ให๎รู๎จักเลือกหนังสืออําน โดยเฉพาะหนังสือที่มีคุณภาพ หรือที่ผู๎จัดกิจกรรมเห็นวําควร
อําน กิจกรรมจะชี้ให๎เห็นวําการอํานเป็นสิ่งจ าเป็น มีความส าคัญ มีประโยชน๑ตํอบุคคลและสังคม 
สํงเสริมให๎มีการอํานอยํางตํอเนื่องจนเป็นนิสัยรักการอําน รู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑  

3. เพ่ือสร๎างบรรยากาศที่จูงใจในการอําน เพ่ือสร๎างให๎เกิดความประทับใจในหนังสือ 
สร๎างความใกล๎ชิด ผูกพันระหวํางบรรณารักษ๑และผู๎ใช๎ นอกจากกิจกรรมจะกระตุ๎นให๎อํานหนังสือ ชํวย
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เปิดโลกทัศน๑ให๎กว๎างขึ้นแล๎ว การจัดสภาพแวดล๎อมถือเป็นสํวนหนึ่งของกิจกรรมสํงเสริมการอําน ต๎อง
จัดเตรียมวัสดุการอํานที่เหมาะสม เพียงพอตํอความต๎องการ จัดเตรียมสถานที่ในการอํานให๎มีความ
สะดวกสบาย  

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
การจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานให๎ได๎ผลดีนั้นต๎องค านึงถึงแนวคิ ด ทฤษฎี และ

หลักเกณฑ๑บางอยําง ซึ่งจะชํวยให๎การจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานเป็นกิจกรรมที่จูงใจ สร๎างความ
ประทับใจ ให๎เกิดความกระตือรือร๎น เปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมไปในทางที่ก าหนด
วัตถุประสงค๑ไว๎ ทฤษฎีที่น ามาใช๎ในการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานมีดังนี้ (แม๎นมาส ชวลิต, 2546, น. 
83-84) 

1. ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู๎ เชํน ระบบประสาท ระบบสมอง สัมผัส ความพึงพอใจและ
ไมํพึงพอใจเกิดข้ึนได๎อยํางไร แนวคิดของคนเชํนกํอนที่วํา การเรียนต๎องประกอบด๎วย สุ จิ ปุ ลิ 

สุตะ คือ การฟัง ซึ่งรวมถึงการอําน การดู การสัมผัส เป็นการแสวงหาความรู๎ หรือ
รับข๎อมูลขําวสาร นับวําการอํานเป็นการแสวงหาความรู๎วิธีหนึ่งจึงนับอยูํในสุตหรือการฟังด๎วย 

จินตนะ คือ การคิด พิจารณา วิเคราะห๑ สังเคราะห๑ ประเมินคําเมื่อฟังหรืออํานหรือ
รับความรู๎ในเรื่องใด ๆ ควรต๎องคิดตามไปด๎วย เอาใจจดจํอกับสิ่งที่ได๎ ฟังได๎อําน ถ๎าพบข๎อความหรือ
ค าพูดที่ ไมํเข๎าใจ สงสัย ให๎จดจ าไว๎น ามาพิจารณาภายหลัง พยายามจับใจความที่ฟังที่อํานให๎ได๎ คิด
วิพากษ๑ วิจารณ๑ พิจารณาความสมเหตุสมผล ความนําเชื่อถือ ความสอดคล๎อง ความขัดแย๎งใน
ข๎อความที่ได๎ฟังหรืออําน 

ปุจฉา คือ การถาม แสวงหาค าตอบเมื่อพบข๎อความที่ไมํเข๎าใจ ไตรํตรอง ค๎นคว๎าแล๎ว 
ยังไมํเข๎าใจ ให๎สอบถามผู๎รู๎ เพ่ือขอค าอธิบายให๎ชัดเจน สมเหตุสมผล แล๎วควรจดจ าไว๎เป็นหลักตํอไป 

ลิขิต คือ การเขียน การบันทึก การท าให๎เกิดรํองรอย การจดบันทึก เป็นการ
แสดงผลการฟังการอําน การใช๎ความคิด และการถามไว๎เป็นลายลักษณ๑อักษร 

คิด ถาม เขียน ให๎ได๎ยินได๎ฟัง (รวมทั้งให๎อําน) ให๎รู๎จักคิดและจ า รู๎จักถาม และรู๎จัก
จดบันทึกและเขียน ชี้ให๎เห็นความส าคัญของการใช๎หู (รวมทั้งตา) สมองและมือ กิจกรรมที่จัดขึ้นต๎อง
งํายแกํการดู การฟัง เร๎าให๎เกิดความคิด สร๎างความประทับใจให๎จ า กํอให๎เกิดความสงสัยใครํรู๎ อยาก
ถามอยากรู๎ตํอไป สิ่งที่ได๎ยิน ได๎เห็นนั้นนําสนใจ ต๎องจดจ าและไปเขียนเรื่องราวได๎  

2. ทฤษฎีที่วํามนุษย๑เป็นสัตว๑สังคม คนเราต๎องการอยูํในหมูํเหลํา ความคิดใหมํ ๆ  
จะเกิดขึ้นอยูํเป็นประจ า กิจกรรมสํงเสริมการอําน ซึ่งมีผู๎เกี่ยวข๎องอยํางน๎อยสองคน คือ ผู๎จัดกิจกรรม
และบุคคลเป้าหมาย ต๎องมีการพัฒนาตนเองของแตํละคน การเน๎นประโยชน๑ที่แตํละคนจะได๎รับจาก
กิจกรรม มีสํวนให๎กิจกรรมประสบผลส าเร็จ 
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3. ทฤษฎีวํามนุษย๑มีการเคลื่อนไหว มีวิวัฒนาการไปสูํสิ่งที่ใหมํกวํา แปลกกวํา ให๎ผล
ดีกวํา การจัดกิจกรรมแตํละครั้ง ต๎องค านึงวํามีอะไรใหมํและแปลกกวําคนทั่วไปหรือคนในชุมชนนั้น
สถานศึกษานั้นเคยเห็น เคยได๎ยินแล๎วหรือไมํ  การดัดแปลงแตํงเติม เปลี่ยนรูปแบบท าให๎  
สิ่งที่คุ๎นเคย แล๎วมองดูแปลกและใหมํได๎เหมือนกัน  

4. ทฤษฎีเกี่ยวกับสุนทรียภาพ การจัดกิจกรรมเป็นทั้งศาสตร๑และศิลป์ ต๎องอาศัยความรู๎
และความงาม (ทั้งในด๎านภาพ เสียง และความคิด) ชํวยท าให๎นําดู นําฟังเป็นที่ประทับใจ ดึงดูดให๎ชม
ให๎ฟังและจดจ าไว๎ได๎นานกํอให๎เกิดจินตนาการและจรรโลงใจที่จะอําน 

5. ทฤษฎีแรงจูงใจ การจูงใจ คือ การน าเอาปัจจัยตําง ๆ มาเป็นแรงผลักดันให๎บุคคล
แสดงพฤติกรรมออกมา ในการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน ต๎องตั้งเป้าหมายของกิจกรรมที่สามารถชัก
จูงให๎คนมาเข๎ารํวมกิจกรรม ซึ่งแรงจูงใจมี 2 ประเภท คือ 1) แรงจูงใจภายใน ได๎แกํ ความต๎องการ 
เจตคติ ความสนใจพิเศษ เหลํานี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลโดยไมํได๎มีใครบังคับ หรือมีสิ่งลํ อใจ 
บุคคลที่มีความต๎องการหรือความสนใจในการอําน ยํอมมีความสนใจในการเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริม
การอํานอยูํแล๎ว 2) แรงจูงใจภายนอก ได๎แกํ เป้าหมายหรือความคาดหวังของบุคคล ความรู๎เกี่ยวกับ
ความก๎าวหน๎า การให๎รางวัล เหลํานี้เหมาะส าหรับบุคคลที่ขาดความสนใจในการอําน ไมํ ชื่นชอบ
หนังสือ พวกเขาอาจจะเมินเฉยตํอการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน นอกจากจะมีของรางวัลเป็นเครื่อง
ลํอใจ ให๎เกิดความสนใจเข๎ารํวมกิจกรรม  

จากแนวคิดทฤษฎีข๎างต๎นจึงเกิดเป็นกิจกรรมสํงเสริมการอําน และด าเนินกิจกรรม 
โดยประยุกต๑ใช๎กระบวนการเรียนรู๎ตามแนวคิดของครอนบาค (Cronbach, 1963, pp. 68-70)  
ได๎กลําวถึงกระบวนการเรียนรู๎วํามีข้ันตอนดังนี้ (มาลี จุฑา, 2544, น. 66) 

1. ความมุํงหมาย หมายถึง สิ่งที่ผู๎รํวมกิจกรรมได๎รับจากกิจกรรมสํงเสริมการอําน 
2. ความพร๎อม หมายถึง ระดับวุฒิภาวะ อารมณ๑ แรงจูงใจและความสามารถในอําน  
3. สถานการณ๑ หมายถึง ผู๎จัดกิจกรรม กิจกรรม วิธีการด าเนินกิจกรรม สื่อที่ใช๎ใน

การท ากิจกรรม บรรยากาศและสภาพแวดล๎อมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
4. การแปลความหมาย หมายถึง การตีความในสิ่งเร๎าและสถานการณ๑ที่ได๎รับรู๎มา 
5. การตอบสนอง หมายถึง การลงมือแสดงพฤติกรรมโดยมีปฏิสัมพันธ๑ตํอสิ่งเร๎าและ

สถานการณ๑ท่ีเกี่ยวข๎อง 
6. ผลตํอเนื่อง หมายถึง ผลที่เกิดจากการตอบสนองวําสอดคล๎องกับความมุํงหมาย

หรือไมํ ถ๎าสอดคล๎อง ถือวํามีการเรียนรู๎เกิดขึ้นแล๎ว ถ๎ายังไมํสอดคล๎องแสดงวํายังไมํมีการเรียนรู๎เกิดขึ้น 
7. ปฏิกิริยาตํอการขัดขวาง หมายถึง การพบกับความผิดหวัง จึงต๎องไปในขั้นที่หนึ่งใหมํ 
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ประเภทของกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
กิจกรรมสํงเสริมการอํานมีหลายรูปแบบ การจัดประเภทของกิจกรรมสํงเสริมการอําน 

มีหลายวิธี วิธีหนึ่งที่พบบํอย คือ การจัดกลุํมตามลักษณะกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจโดยทางประสาท
สัมผัสอยํางใดอยํางหนึ่งหรือหลายอยํางรวมกันตามทฤษฎีที่กลําวมาข๎างต๎น ซึ่งแบํงได๎ ดังนี้ (แม๎นมาส 
ชวลิต, 2546, น. 86-87; สุพรรณี วราทร, 2550, น. 18-19) 

1. กิจกรรมเร๎าโสตประสาท หมายถึง กิจกรรมที่ใช๎เสียงและค าพูดเป็นหลัก ผู๎รํวม
กิจกรรมใช๎ทักษะการฟัง ตัวอยํางกิจกรรมประเภทนี้ ได๎แกํ  

การอํานหนังสือให๎ฟัง เป็นกิจกรรมที่จูงใจผู๎ฟังให๎เกิดการรักหนังสือ อยากติดตาม
เรื่องที่ ได๎ฟังด๎วยตนเอง ได๎ฟังการอํานออกเสียงที่ถูกต๎อง การอํานที่ถูกวิธี  ฟังความไพเราะ 
ของภาษาอันเป็นประโยชน๑ตํอการเรียนและสํงเสริมการอํานภาษาไทยอยํางถูกต๎อง ได๎รู๎จักหนังสือ 
ขําวและเรื่องราวที่นําสนใจ เพ่ือเป็นแนวทางในการอํานด๎วยตนเอง ผู๎ที่จะอํานหนังสือให๎ผู๎อ่ืนฟังต๎อง
เป็นผู๎มั่นใจในตนเองวําเป็นผู๎ที่อํานหนังสือเกํง อํานหนังสือถูกต๎องตามอักขรวิธี อํานชัดเจน เว๎นวรรค
ตอนถูกต๎อง ทุกคนมีโอกาสท าได๎ด๎วยการฝึกฝน ในสถานศึกษาผู๎ที่จะท าการอํานหนังสืออาจจะเป็น 
บรรณารักษ๑ ครู หรือนักเรียน (กรมวิชาการ, 2546, น. 99-104; กานต๑มณี ศักดิ์เจริญ, 2552, น. 43-51) 

2. กิจกรรมเร๎าจักษุประสาท หมายถึง กิจกรรมที่ชวนดู  และอํานความหมายของ 
สิ่งที่เห็น กิจกรรมประเภทนี้ ได๎แกํ  

การจัดนิทรรศการ คือ การแสดงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจจะเป็นหนังสือชุด
ตามหัวเรื่องที่ต๎องการเป็นครั้งคราว และเหมาะสมกับโอกาส ชํวงเวลา สถานที่ และพ้ืนฐานของ  
ผู๎เข๎าชม เพ่ือให๎เกิดความสนใจในการอํานหนังสือ เพ่ิมพูนประสบการณ๑ด๎านหนังสือแกํผู๎ชมและรู๎จัก
หนังสือตําง ๆ มากขึ้นหรือนิทรรศการหนังสือใหมํ เพ่ือแสดงหนังสือใหมํที่ห๎องสมุดได๎รับ โดยมีข๎อมูล
สาระส าคัญของงาน และใช๎สื่อหลาย ประเภท เชํน รูปภาพ หนังสือ หุํน เป็นต๎น เป็นการสรุปความรู๎
อยํางยํอ ซึ่งจะน าไปสูํการหาความรู๎จากหนังสือให๎กว๎างขวางยิ่งขึ้นในภายหลัง การจัดนิทรรศการที่ดี
ควรดึงดูดความสนใจ งําย เรียบ ชัดเจน เนื้อหาดี จัดวางในระดับสายตา มองดูได๎งําย ในการเลือก
สถานที่จัดนิทรรศการควรต๎องค านึงถึงจ านวนผู๎เข๎าชม ปริมาณสิ่งของที่ จัดแสดง ความเหมาะสมแกํ
เวลา และความเหมาะสมของสถานที่ ควรแสดงในระยะเวลาที่ไมํสั้นและยาวเกินไป เชํน 1 สัปดาห๑ 
10 วัน 15 วัน ถ๎าจัดตามเทศกาลตําง ๆ ควรจัดกํอนเวลาเล็กน๎อย ถ๎าจัดตามเหตุการณ๑ส าคัญ ๆ เมื่อ
สิ้นสุดแล๎วควรเลิกจัดได๎ 

กระบวนการในการจัดนิทรรศการหนังสือ มีดังนี้ 
1) วางแผนในการจัดตลอดปี 
2) ตั้งหัวเรื่องและความมํุงหมายในการจัดแตํละครั้ง 
3) รวบรวมแนวความคิด ก าหนดสถานที่ ออกแบบ 
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4) หาวัสดุอุปกรณ๑ ลงมือจัด 
5) ประชาสัมพันธ๑ทางสื่อมวลชน ป้ายประกาศ 
6) แสดงตามระยะเวลาที่ก าหนดไว๎ 
7) ประเมินผล ใช๎วิธีสังเกต ให๎ผู๎ชมเขียนข๎อคิดเห็นลงในสมุดความคิดเห็น หรือ

สํงแบบสอบถาม เพ่ือน าข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะมาพิจารณาปรับปรุงแก๎ไข 
การติดตามผล ควรใช๎การสังเกตในการจัดแตํละครั้ง และพิจารณาวําหลังจากจัด

นิทรรศการ มีผู๎มาใช๎ห๎องสมุดเพ่ิมขึ้นหรือไมํ หรืออาจให๎ตอบแบบสอบถาม แล๎วน ามาวิเคร าะห๑
พิจารณาแก๎ไขปรับปรุงให๎ดีขึ้น 

3. กิจกรรมเร๎าโสตและจักษุประสาท หมายถึง กิจกรรมซึ่งชวนให๎ฟังและดูพร๎อม ๆ กัน 
กิจกรรมประเภทนี้สามารถดึงดูดความสนใจของเยาวชนได๎ดีเพราะมีทั้งเสียง ภาพ และความ
เคลื่อนไหว ตัวอยํางกิจกรรมประเภทนี้ เชํน การแนะน าหนังสือ การเลํานิทานประกอบภาพแบบ
ตํางๆ และการเลํานิทานโดยใช๎โสตทัศนวัสดุประกอบ การฉายภาพนิ่งประกอบการบรรยาย  
การฉายภาพยนตร๑ วีดิทัศน๑ การสาธิตเทคนิควิธีการ เหตุการณ๑ หรือข๎อเท็จจริงทางธรรมชาติ  
การแสดงเรื่องจากหนังสือประกอบดนตรีหรือการขับร๎อง ดังตัวอยําง กิจกรรมการแนะน าหนังสือ 

กิจกรรมแนะน าหนังสือ เป็นวิธีการชักชวนหรือเร๎าใจให๎ผู๎ฟังสนใจในการอําน  
ซึ่งแตกตํางจากการเลําเรื่องจากหนังสือเล็กน๎อย ผู๎แนะน าไมํต๎องเลําเรื่องโดยละเอียดนัก  
เพียงบอกเรื่องยํอ ๆ พอเป็นสังเขป เน๎นการวิเคราะห๑ข๎อดี ข๎อบกพรํอง และประโยชน๑ที่ผู๎ฟังจะได๎รับ 
แนะน าให๎เหมาะสมกับวัย ระดับการศึกษา และพ้ืนฐานความรู๎ของผู๎ ฟัง อาจจะแนะน าได๎ทั้ง  
ทางวาจา หรืออาจจะเขียนปิดประกาศ หรือท าเป็นสื่อมัลติมีเดียน าเสนอผํานทางจอโทรทัศน๑หรือ
เครื่องคอมพิวเตอร๑ การเลือกหนังสือที่จะแนะน า ควรเน๎นหนังสือประเภทที่คนสนใจและเป็น
ประโยชน๑ หนังสือดีแตํมีผู๎นิยมอํานน๎อย หนังสือใหมํ โดยหนังสือที่แนะน าเหลํานี้ ต๎องจัดเตรียมพร๎อม
ไว๎เพ่ือบริการเสมอ  

การเลือกหนังสือส าหรับการแนะน าหนังสือควรพิจารณาจากความสนใจในการอําน
ของแตํละวัย ซึ่งเด็กระดับประถมศึกษา มีความพร๎อมในการอําน ความสนใจในการอํานหนังสือหลาย
ประเภท มีความอยากรู๎อยากเห็น เป็นวัยค๎นหา เด็กผู๎หญิงจะชอบอํานเรื่องราวที่เกี่ยวข๎องกับชีวิตในบ๎าน 
เด็กผู๎ชายชอบเรื่องราวของการผจญภัย ชอบหนังสือเนื้อหาเชิงวิทยาศาสตร๑ การเดินทาง ประวัติบุคคล
นอกจากนี้เด็กในวัยนี้จะชื่นชอบหนังสือการ๑ตูนมากเป็นพิเศษ (เยาวลักษณ๑ สุวรรณแข, 2546, น. 46) 

4. กิจกรรมที่ใช๎ทักษะการเขียน เป็นกิจกรรมสํงเสริมการอํานโดยการสานตํอการอําน
หรือฟังเรื่องจากหนังสือ ดัดแปลงหรือเรียบเรียงเรื่องใหมํ การเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่
อํานหรือได๎รับฟังในแงํมุมตําง ๆ โดยการเขียนในรูปแบบตําง ๆ ได๎แกํ การสรุปเนื้อเรื่ องหรือประเด็น
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ส าคัญการบันทึกการอําน การบันทึกการอําน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่นิยมปฏิบัติกัน เน๎นทักษะการเขียน
และจับใจความส าคัญโดยใช๎เทคนิค SQ3R ซึ่งแบํงเป็น 5 ขั้นดังนี้ (Robinson, 1978) 

4.1 ขั้นส ารวจ (Survey) หมายถึง การส ารวจเพ่ือให๎เห็นภาพรวมและขอบเขตของ
เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องนั้น เป็นการอํานแบบครําว ๆ เริ่มจากการอํานชื่อเรื่อง ซึ่งจะชํวยท าให๎ให๎รู๎วําจุด
สนใจคืออะไร การอํานค าน าและบทสรุป ชํวยท าให๎ผู๎ อํานทราบวําสิ่งที่จะอํานตํอไปนี้ตรงกับ
วัตถุประสงค๑ในการอํานของตนหรือไมํ การอํานตัวอักษรตัวหนาและหัวข๎อยํอย ท าให๎ผู๎อํานรู๎วํา
โครงสร๎างของบทอํานจะเป็นอยํางไร โดยการอํานแบบครําวๆ นี้จะชี้ให๎เห็นหัวข๎อส าคัญ ๆ หรือ
แนวคิดที่เป็นหลักของเรื่อง จะชํวยให๎ผู๎อํานเรียบเรียงความคิดตําง ๆ ได๎ เมื่ออํานอยํางละเอียดใน
ภายหลัง 

4.2 ขั้นตั้งค าถาม (Question) คือ การตั้งค าถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่อําน จะชํวยให๎
ผู๎อํานมีความอยากรู๎อยากเห็นมากขึ้น และจดจํออยูํกับสิ่งที่อํานได๎เป็นอยํางดี โดยใช๎ค าถามวํา ใคร 
ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหรํ ท าไมและอยํางไร ค าถามจะชํวยให๎สํวนส าคัญของเรื่องเดํนชัด นอกจากนี้
หลังจากท่ีอํานจบแล๎วผู๎อํานก็จะสามารถบันทึกสาระที่อํานได๎ เนื่องจากเป็นการอํานที่มีจุดมุํงหมายที่
ชัดเจน 

4.3 ขั้นอําน (Read) คือ การอํานตั้งแตํต๎นจบจน เพ่ือหาค าตอบที่ได๎ตั้งค าถามไว๎
แล๎วในขั้นที่ 2 โดยพยายามมุํงหารายละเอียดเพ่ือให๎เกิดความกระจํางชัดเจนในค าถามมากที่สุด  ซึ่ง
สามารถหยุดพักสมองได๎หากจ าเป็น 

4.4 ขั้นจดจ า (Recite) เมื่อผู๎อํานได๎อํานเนื้อหาจนจบแล๎ว ให๎พยายามตอบค าถาม
อยํางยํอ โดยใช๎ส านวนภาษาของตนเอง การท าเชํนนี้จะท าให๎รู๎วําเรื่องที่อํานเกี่ยวกับอะไร ถ๎าตอบ
ค าถามไมํได๎ ให๎ย๎อนกลับไปอํานเรื่องใหมํอยํางครําว ๆ วิธีการบรรยายสิ่งที่อํานไปแล๎วที่ดีที่สุดคือการ
จดบันทึกวลีที่ส าคัญ ๆ ขณะที่อําน  เมื่อได๎รับค าตอบจากการอํานแล๎วก็ต๎องจดจ าและจดบันทึกเอาไว๎
เพ่ือเตือนความจ าหรือเพ่ือตรวจสอบวําได๎ความคิดอะไรใหมํ ๆ จากการอํานนั้น ๆ 

4.5 ขั้นทบทวน (Review) เป็นขั้นการอํานเพ่ือทบทวนวําความรู๎ความคิดที่ได๎จาก
การอํานนั้นถูกต๎องเพียงใด อํานทบทวนบันทึกให๎แนํใจวําเข๎าใจสิ่งที่อํานและเขียน รวมทั้งการ
พยายามน าความรู๎ความคิดที่ได๎ออกมาใช๎  

5. กิจกรรมที่มีการปฏิบัติหรือแขํงขัน หมายถึง กิจกรรมที่ผู๎เข๎ารํวมมีสํวนรํวมด๎วย                
อยํางเต็มที่โดยการลงมือท าทั้งเพ่ือเรียนรู๎ ฝึกฝน หรือการแขํงขัน กิจกรรมท านองนี้ นอกจากให๎
ความรู๎และสํงเสริมการอํานแล๎ว ยังสํงเสริมบุคลิกภาพของผู๎รํวมกิจกรรม เชํน ชํวยให๎กลุํมเป้าหมาย
เกิดความสนุกและภาคภูมิใจ รู๎สึกวําตนเองมีความสามารถและมีความเชื่อมั่นในตนเอง ตัวอยําง
กิจกรรมที่มีการปฏิบัติหรือแขํงขัน ได๎แกํ  
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การตอบปัญหาจากหนังสือ เป็นกิจกรรมสํงเสริมการอํานโดยตรง สามารถจัดได๎
ตลอดเวลา ทุกสถานที่ และจัดได๎หลายรูปแบบโดยตั้งค าถามไว๎ที่แผํนป้ายนิเทศ เพ่ือให๎นักเรียน  
มีสํวนรํวมให๎มากท่ีสุด หรือแขํงขันตามมุมตําง ๆ ภายในห๎องสมุด โดยมีจุดมุํงหมาย เพ่ือฝึกทักษะทาง
สมองให๎มีการคิดฉับไวในการตอบปัญหา กระตุ๎นและสํงเสริมให๎นักเรียนรู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เป็น
ประโยชน๑ในการพัฒนาตนเอง ด๎วยการอํานหนังสืออยูํตลอดเวลา ปลูกฝังนิสัยรักการอํานและรักการ
ค๎นคว๎าให๎กับนักเรียนอยํางสม่ าเสมอ 

การใช๎กิจกรรมเกมเพ่ือน าไปสูํการอําน เกมสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียน 
เพราะเกมท าให๎นักเรียนมีสํวนรวมในการเลํน เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน เกมมีโครงสร๎างและกฏ
กติกา ท าให๎เกิดผลลัพธ๑และผลตอบรับ สํงผลให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎ อีกทั้งเกมยังมีเป้าหมายเพ่ือ
ชัยชนะ ชํวยสร๎างแรงจูงใจ มีการปฏิสัมพันธ๑กับผู๎เลํนคนอ่ืน ๆ ท าให๎เกิดกลุํมสังคม (Prensky, 2001)
นอกจากนี้เกมยังเป็นกิจกรรมสํงเสริมการอํานที่ท าให๎เกิดทักษะเชาว๑ปัญญา และความคิดสร๎างสรรค๑
เป็นอยํางดี สามารถน ามาใช๎ประกอบการเรียนการสอนวิชาการใช๎ห๎องสมุด ให๎ความรู๎เกี่ยวกับการใช๎
ห๎องสมุดและศัพท๑ตําง ๆ ของห๎องสมุดสามารถน ามาให๎บริการในมุมเกม ตลอดจนน ามาใช๎ในการ
แขํงขันเนื่องในการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานตามโอกาสและเทศกาลตําง ๆ จูงใจและเชิญชวนให๎
นักเรียนมาใช๎บริการห๎องสมุด และปลูกฝังนิสัยรักการอํานให๎กับนักเรียน ซึ่งหลักการน าเกมมาใช๎ให๎
ประสบความส าเร็จมีดังนี้ (นัยนา อรรจนาทร, 2561, น. 5-7) 

1) เลือกเกมที่เหมาะสมกับวัย และตรงตามวัตถุประสงค๑ของเกม 
2) ศึกษากติกา และวิธีการเลํนเกมให๎เข๎าใจกํอนน าไปให๎เด็กเลํน 
3) มีคูํมือการเลํนเกม ฝึกให๎เด็กเลํนเกมตามข้ันตอนที่เอกสารอธิบายได๎  
4) อธิบายการเลํนเกม หรือสาธิตตัวอยํางให๎ผู๎เลํนเข๎าใจกํอนการเลํนเกม 
5) เตรียมรางวัลให๎กับผู๎เลํนเกม 
6) ต๎องรักษากติกาและเวลาอยํางเครํงครัด 

กิจกรรมสํงเสริมการอํานแตํละประเภทล๎วนสํงเสริมการเรียนรู๎ และกระตุ๎นให๎เกิดการ
อําน โดยผํานประสาทสัมผัส คือ การดู การฟัง การเขียน การลงมือปฏิบัติ แขํงขัน ซึ่งเหลํานี้เป็น
แนวทางส าหรับห๎องสมุดโรงเรียนในการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานให๎เหมาะกับนักเรียน 
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ห้องสมุดโรงเรียนกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
ความหมายของห้องสมุดโรงเรียน 

ค าวํา “ห๎องสมุดโรงเรียน” ได๎มีผู๎ให๎ความหมาย ดังนี้ 
กูดดิ้น (Goodin, 2010) ให๎ความหมายวํา ห๎องสมุดโรงเรียน เป็นสถานที่ในการ

จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นพ้ืนฐานการเรียนรู๎ตามหลักสูตรส าหรับนักเรียน ห๎องสมุดชํวย
สร๎างโอกาสให๎นักเรียนสามารถศึกษาค๎นคว๎าได๎ด๎วยตนเองตามที่สนใจ นอกเหนือจากงานที่ได๎รับ
มอบหมายจากชั้นเรียน 

คาเชล (Kachel, 2011) ให๎ความหมายวํา ห๎องสมุดโรงเรียน เป็นแหลํงทรัพยากร
สารสนเทศ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความรํวมมือกันระหวํางบรรณารักษ๑ และครูประจ าชั้น เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาทักษะการรู๎หนังสือ 

กุหลาบ ปั้นลายนาค (2557, น. 1) ให๎ความหมายวํา ห๎องสมุดโรงเรียน เป็นสถานที่

รวบรวมหนังสือ วารสาร เอกสาร และสิ่งพิมพ๑ตําง ๆ ตลอดจนโสตทัศนวัสดุที่สอดคล๎องกับหลักสูตร
ในปัจจุบัน เพ่ือเป็นการสํงเสริมการเรียนการสอนของครู และนักเรียนในโรงเรียนให๎มีประสิทธิภาพ 

วรวิทย๑ วศินสรากร (2558, น. 118) ให๎ความหมายวํา ห๎องสมุดโรงเรียน เป็นห๎องสมุดที่

จัดขึ้นในโรงเรียนพ่ือให๎นักเรียนได๎ใช๎ค๎นคว๎าหาความรู๎และให๎ครูใช๎ประกอบการสอนทุกระดับใน
โรงเรียน 

จากความหมายข๎างต๎น สรุปได๎วํา ห๎องสมุดโรงเรียน คือ ห๎องสมุดที่จัดตั้งขึ้นโดยสถาบัน
ระดับโรงเรียนทุกระดับ เป็นสถานที่รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งสิ่งพิมพ๑และสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ที่
สอดคล๎องกับหลักสูตร เพ่ือสํงเสริมการเรียนการสอนของครูและนักเรียนในโรงเรียน ทั้งยังเป็นแหลํง
ในการศึกษาหาความรู๎เพ่ิมเติมนอกชั้นเรียน 

วัตถุประสงค์ของห้องสมุดโรงเรียน 
เนื่องจากห๎องสมุดโรงเรียนมีความส าคัญตํอการเรียนการสอนในโรงเรียน จึงมีความ

จ าเป็น อยํางยิ่งที่ผู๎ด าเนินงานห๎องสมุดจะต๎องจัดโครงการของการให๎บริการตําง ๆ ให๎สอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค๑ของห๎องสมุดโรงเรียน ดังตํอไปนี้ (กุหลาบ ปั้นลายนาค, 2557, น. 2; ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2557, น. 57-58) 

1. เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให๎มีประสิทธิภาพ สามารถ
ตอบสนองความต๎องการของครูและนักเรียน โดยมีจุดมุํงหมายเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน 
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2. เพ่ือให๎นักเรียนสามารถหาความรู๎ในเรื่องราวตํางๆ อยํางกว๎างขวาง เป็นการสํงเสริม
ให๎นักเรียนเพ่ิมพูนความสนใจ และรู๎จักแสวงหาความรู๎จากวิทยาการใหมํ ๆ สํงเสริมสนับสนุนให๎
นักเรียนได๎เข๎าถึงองค๑ความรู๎ ความคิด วัฒนธรรมและข๎อมูลขําวสารที่เหมาะสมกับวัยได๎อยํางเสรี 

3. สํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต โดยพัฒนาให๎นักเรียนมีทักษะและนิสัยในการ
ตั้งเป้าหมายการเรียนรู๎ วางแผน แสวงหา เลือกและประเมินวิธีการเรียนรู๎และผลการเรียนรู๎ของตนเอง 
เพ่ือให๎นักเรียน เติบโตเป็นพลเมืองที่สามารถพ่ึงพาตนเอง และมีความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม 

4. เพ่ือสร๎างประสบการณ๑การใช๎ห๎องสมุดให๎นักเรียน เป็นแนวทางให๎นักเรียนมีความรู๎
เบื้องต๎นน าไปสูํการใช๎ห๎องสมุดประเภทอ่ืนๆ เชํน ห๎องสมุดประชาชน ห๎องสมุดวิทยาลัย หรือ
มหาวิทยาลัย เป็นต๎น 

5. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนสนใจในการอําน มีนิสัยรักการอําน พัฒนาการอํานของตนให๎
สามารถวิเคราะห๑วิจารณ๑ได๎อยํางลึกซึ้ง สํงเสริมการอํานและการใช๎ห๎องสมุด โดยกระตุ๎นและสํงเสริม
ให๎นักเรียนอําน ดู ฟัง จากทรัพยากรสารสนเทศและสื่อหลากหลายประเภทและรูปแบบทั้งการอําน
ภายในห๎องสมุดและภายนอกห๎องสมุด เพ่ือความเพลิดเพลิน เสริมสร๎างจินตนาการ การค๎นคว๎าหา
ความรู๎ความเข๎าใจส าหรับการเรียน การเรียนรู๎ตลอดชีวิตและความเข๎าใจในสังคมและวัฒนธรรมที่
หลากหลาย 

6. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนเกิดทักษะในการใช๎ห๎องสมุด ตลอดจนวัสดุสิ่งพิมพ๑ตําง ๆ จน
สามารถท างานรํวมกับครูในการเลือกใช๎หนังสือ สื่ออุปกรณ๑ในห๎องสมุด ให๎เกิดประโยชน๑ สํงเสริมให๎
นักเรียนมีทักษะการรับรู๎ เข๎าถึง ประเมิน เลือก ใช๎ประโยชน๑จากสารสนเทศได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
และมีจริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎และการด าเนินชีวิต 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน 
โรงเรียนต๎องจัดสถานที่ ในการชํวยสํงเสริมการเรียนรู๎ของเด็ก ปลูกฝังนิสัยรักการอําน  

ถือเป็นหัวใจส าคัญให๎เด็กใฝ่เรียนรู๎ตลอดชีวิต ห๎องสมุดโรงเรียนจะต๎องคิดกลยุทธ๑ในการดึงดูดผู๎ใช๎ 
และสร๎างเจตคติที่ดีให๎เกิดกับตัวเด็ก ให๎คิดวําหนังสือทุกเลํมมีคุณคําและการอํานเป็นเรื่องที่สนุก 
ห๎องสมุดไมํใชํเป็นเพียงที่เก็บหนังสือที่รอผู๎ใช๎ แตํเป็นแหลํงความรู๎ที่พร๎อมจะให๎แกํทุกคน โดยผําน
กิจกรรมสํงเสริมการอําน ซึ่งแตํละแหํงมีการด าเนินงานแตกตํางกันตามประเภท ขนาด และ
สภาพแวดล๎อมของแตํละโรงเรียน แตํมีจุดประสงค๑เดียวกันคือ ปลูกฝั งนิสัยรักการอําน ดังตัวอยําง
ตํอไปนี้ 

ห๎องสมุดโรงเรียนในตํางประเทศ 
1. โรงเรียนประถมศึกษาปาล๑มเมอร๑ ประเทศออสเตรเลีย (Palmerston District Primary 

School) มีกิจกรรมการแขํงขันอํานหนังสือประจ าปี จัดขึ้นโดยหัวหน๎าคณะรัฐมนตรี ซึ่งนักเรียนต๎องอําน
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หนังสือ 12 เลํม และมีการจัดงานสัปดาห๑หนังสือในเดือนสิงหาคมของทุกปี ซึ่งนักเรียนสามารถแตํงกาย
เป็นตัวละครในหนังสือที่ชื่นชอบส าหรับเดินขบวนพาเหรดประจ าปี ดังปรากฏตามภาพประกอบ 1 
 

 

 
ภาพประกอบ 1 การแตํงกายส าหรับเดินขบวนพาเหรดงานสัปดาห๑หนังสือ 

 
ที่มา: http://www.palmdps.act.edu.au/our_school/library 

 
2. โรงเรียนประถมศึกษาเลควิว เมืองเอลโดราโด๎ ประเทศแคลิฟอร๑เนีย (Lakeview 

Elementary School) จัดโครงการคลับหนังสือวันเกิด โดยนักเรียนสามารถเลือกหนังสือเลํมใหมํเพ่ิม
ในห๎องสมุด พร๎อมจารึกชื่อและวันเดือนปีเกิด ซึ่งต๎องลงทะเบียนลํวงหน๎าโดยเขียนชื่อนักเรียนและวัน
เกิดบนหน๎าซอง พร๎อมใสํคําสมาชิก 20 ดอลลาร๑ เมื่อถึงวันเกิด นักเรียนจะถูกพายังไปชั้นของหนังสือ
ใหมํ เพื่อเลือกหนังสือที่ต๎องการจารึกไว๎ และได๎สิทธิยืมเป็นคนแรก เมื่อน าหนังสือมาคืน หนังสือเลํมนี้
จะถูกน าไปวางบนชั้นการยืมทั่วไป ซึ่งต๎องอธิบายให๎เด็กเข๎าใจวําหนังสือที่เลือกไมํได๎เป็นของเขาที่จะ
เก็บไว๎คนเดียว แตํเป็นสํวนหนึ่งของทรัพยากรห๎องสมุดและต๎องสํงคืนกลับที่ห๎องสมุดเพ่ือให๎ผู๎อ่ืนได๎อําน 

3. โรงเรียนนานาชาติอเมริกัน เมืองโฮจิมินห๑ ประเทศเวียดนาม ห๎องสมุดของโรงเรียนมี
แหลํงทรัพยากรที่หลากหลาย หนังสือมากกวํา 20,000 เลํม มีแหลํงข๎อมูลออนไลน๑และสถานที่ที่
สะดวกสบายในการศึกษา มีกิจกรรมสํงเสริมการอําน เชํน การฟังนิทานจากคุณมาเรน ฮินเดอลาย 
(Maren Hinderlie) นักเลําเรื่องมืออาชีพ ดังปรากฏตามภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2 นักเรียนมีสํวนรวมในการเลํานิทาน 

 
ที่มา: http://www.ais.edu.vn/photos.html 

 
4. โรงเรียนนานาชาติไอเอสเอส ประเทศสิงคโปร๑ (ISS International School) ห๎องสมุด 

มีทรัพยากรสารสนเทศประมาณ 30,000 รายการ มีทั้งหนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศน๑กิจกรรมที่ห๎องสมุด 
จัดขึ้น ได๎แกํ กิจกรรม Book fair กิจกรรม Literacy week หรือสัปดาห๑การรู๎หนังสือ โดยมีกิจกรรม
หลากหลายที่เกี่ยวกับหนังสือและการอําน เชํน การเดินขบวนหนังสือ การแลกเปลี่ยนเครื่องแตํงกายและ
ตัวละครในหนังสือที่ชื่นชอบกับนักเรียนที่ห๎องสมุดในวันศุกร๑ เป็นต๎น ดังปรากฏตามภาพประกอบ 3 และ 4 
 

 

 
ภาพประกอบ 3 กิจกรรม Book fair 

 
ที่มา: http://www.iss.edu.sg/elementary-sch-middle-sch-book-fair/ 
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ภาพประกอบ 4 กิจกรรม Literacy Week 

 
ที่มา: http://www.iss.edu.sg/es-ms-literacy-week/ 

 
5. โรงเรียนนานาชาติยงซัง กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต๎ (Yongsan International School of 

Seoul) ห๎องสมุดจัดกิจกรรมการเลํานิทาน โดยคุณมากาเร็ต รีด แมคโดนัลด๑ (Margaret Read MacDonald) 
นักเลําเรื่องมืออาชีพ การเลําเรื่องของเธอท าให๎ผู๎ชมมีสํวนรวมด๎วยการเคลื่อนไหวมือ การร๎องเพลง รวมถึงการ
รํวมเป็นนักแสดง ดังปรากฏตามภาพประกอบ 5 
 

 

 
ภาพประกอบ 5 การเลํานิทาน 

 
ที่มา: https://www.yisseoul.org/news/elementary-school/yiss-welcomes-storyt 

eller-margaret-read-macdonald 
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กิจกรรม "Camping Out with a Good Book" จัดขึ้นบริเวณล็อบบี้ของโรงเรียน ให๎นักเรียน
ได๎ท ากิจกรรมการอํานและยังได๎ฟังการเลําเรื่องราวของแคมป์ไฟ การรับประทานอาหารกลางวันพิเศษแบบ
แคมป์ และการประกวดภาพ ดังปรากฏตามภาพประกอบ 6 
 

 
 

ภาพประกอบ 6 กิจกรรม "Camping Out with a Good Book" 
 

ที่มา: https://www.yisseoul.org/news/elementary-school/students-camp-out-
with-a-good-book-during-read-a-thon 
 

กิจกรรม Book Swap การหาบ๎านใหมํส าหรับหนังสือที่มือสองที่ยังคงสภาพดี ซึ่งมีหนังสือ
ที่บริจาคเป็นจ านวนมากกวํา 1,400 เลํมและกิจกรรม book fair ดังปรากฏตามภาพประกอบ 7 และ 8 

 

 
 

ภาพประกอบ 7 กิจกรรม Book Swap 
 

ที่มา: https://www.yisseoul.org/news/elementary-school/book-swap-facilita 
tes-exchange-of-over-1400-books 
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ภาพประกอบ 8 กิจกรรม book fair 

 
ที่มา: https://www.yisseoul.org/news/elementary-school/book-loversblossom-

with-excitement-over-spring-book-fair 
 
ห๎องสมุดโรงเรียนในประเทศไทย 
1. ห๎องสมุดโรงเรียนบ๎านเนินรัก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 

เขต 1 ตัวอยํางกิจกรรมรายการวิทยุโรงเรียนสํงเสริมการอํานสารานุกรม ด าเนินรายการโดยนักเรียนที่
มีความสามารถด๎านการอํานออกเสียง กิจกรรมอํานหนังสือให๎ลูกฟัง มีวัตถุประสงค๑เพ่ือให๎ผู๎ปกครอง
ได๎มีสํวนรํวมในการจัดประสบการณ๑สํงเสริมการอําน ซึ่งชํวยสํงเสริมและพัฒนาเด็กให๎เกิดความสนใจ
ใฝ่รู๎ รักการอําน สามารถถํายทอดความรู๎ที่ได๎การอําน  

2. ห๎องสมุดโรงเรียนบ๎านปะอาว จังหวัดอุบลราชธานี มีการจัดนิทรรศการภายใน
ห๎องสมุดโดยแบํงเป็นมุมตําง ๆ ดังปรากฏตามภาพประกอบ 9-11 
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ภาพประกอบ 9 แนะน าหนังสือใหมํ 

 
ที่มา: https://www.facebook.com/narin.pankum/photos 

 

 

 
ภาพประกอบ 10 มุมอาเซียน 

 
ที่มา: https://www.facebook.com/narin.pankum/photos 
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ภาพประกอบ 11 มุมภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

 
ที่มา: https://www.facebook.com/narin.pankum/photos 

   
3. ห๎องสมุดโรงเรียนชุมชนบ๎านบํอประดูํ จังหวัดสงขลา กิจกรรมแนะน าหนังสือโดยการ

แสดงละคร กิจกรรมบูรณาการวันลอยกระทง สาธิตการท างานฝีมือ ดังปรากฏตามภาพประกอบ 12-14 
 

 

 
ภาพประกอบ 12 กิจกรรมแนะน าหนังสือ 

 
ที่มา: https://www.facebook.com/pages/ห๎องสมุดมีชีวิตต๎นแบบโรงเรียนชุมชนบ๎าน

บํอประดูํ/508698305823764?sk=timeline 
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ภาพประกอบ 13 กิจกรรมบูรณาการวันลอยกระทง 

 
ที่มา: https://www.facebook.com/pages/ห๎องสมุดมีชีวิตต๎นแบบโรงเรียนชุมชนบ๎าน

บํอประดูํ/508698305823764?sk=timeline 
 

 

 
ภาพประกอบ 14 โครงการทัศนศึกษายอดนักอําน สาธิตการท างานฝีมือ 

 
ที่มา: https://www.facebook.com/pages/ห๎องสมุดมีชีวิตต๎นแบบโรงเรียนชุมชนบ๎าน

บํอประดูํ/508698305823764?sk=timeline 
 

4. ห๎องสมุดโรงเรียนสุเหรําทางควาย กิจกรรมบันทึกการอําน โดยสรุปใจความส าคัญ
ของสิ่งที่ อําน ควรบันทึกทุกครั้งที่ อํานจบเพ่ือฝึกให๎ผู๎ เรียนมีนิสัยรักการอํานและการเขียน มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห๑และน าความรู๎ไปใช๎ในการด าเนินชีวิต กิจกรรมแตํงเรื่องจากภาพจัด
ขึ้นในห๎องสมุดชํวงพักกลางวันของทุกวันพุธ ครูจะเตรียมภาพให๎นักเรียนแตํงเรื่องประกอบ แล๎ว
ออกมาเลําให๎เพื่อน ๆ ฟัง เป็นการฝึกความคิดสร๎างสรรค๑  
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5. ห๎องสมุดโรงเรียนอนุบาลศรีส าโรง กิจกรรม “Big Read รักอําน” หมายถึง “การ
อํานที่ยิ่งใหญํ”  ได๎แนวคิดมาจาก seven eleven  ที่จัดรายการสะสมแสตมป์จากการซื้อของเพ่ือ
แลกรางวัล “Big Read รักอําน” เป็นกิจกรรมที่เติมความรู๎ด๎วยการอํานและสะสมแสตมป์เพ่ือแลก
รางวัล ตามสิทธิ์ Big Read รักอําน เป็นกิจกรรมที่ชํวยกระตุ๎นให๎นักเรียน สมัครใจมาเติมความรู๎ด๎วย
การอํานและสะสมแสตมป์เพ่ือแลกรางวัล ท าให๎นักเรียนมีความต๎องการอํานหนังสือมากขึ้น และมี
การแขํงขันในการอํานเพิ่มขึ้น ดังปรากฏตามภาพประกอบ 15 
 

 

 
ภาพประกอบ 15 กิจกรรม Big Read รักอําน 

 
ที่มา: http://absth.com/data_81185 

   
กิจกรรมวันส าคัญ จัดขึ้นเพ่ือสํงเสริมนิสัยรักการอํานตามปฏิทินวันส าคัญของโครงการ

ห๎องสมุดมีชีวิต ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมที่นักเรียนสามารถรํวมกิจกรรมแบบบูรณาการทุกกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ ซึ่งมีรูปแบบการจัดกิจกรรมอยํางหลากหลาย เชํน คัดลายมือ เรียงความ เขียนเรื่องจากภาพ 
วาดภาพระบายสี ตอบค าถามจากการอําน เขียนค าขวัญ แตํงค าประพันธ๑ แสดงละคร เกม และร๎อง
เพลง ดังปรากฏตามภาพประกอบ 16 
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ภาพประกอบ 16 กิจกรรมวันส าคัญ 

 
ที่มา: http://absth.com/data_81185 

 
กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน เป็นกิจกรรมที่น าหนังสือสารานุกรม

ไทยส าหรับเยาวชนออกมาจัดกิจกรรมสํงเสริมนิสัยการอํานให๎กับนักเรียน โดยก าหนดค าถามไว๎เดือน
ละ 5 ข๎อ นักเรียนที่สนใจเข๎ารํวมกิจกรรมจะเขียนค าตอบลงในกระดาษที่เตรียมไว๎จากนั้นหยํอนลงใน
กลํองรับค าตอบ เมื่อสิ้นเดือนเจ๎าหน๎าที่จะตรวจค าตอบและมอบเกียรติบัตรให๎กับผู๎ที่ชนะเลิศ 3 ระดับ 
คือ ชนะเลิศ  รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2  ดังปรากฏตามภาพประกอบ 17 
 

 

 
ภาพประกอบ 17 กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน 

 
ที่มา: http://absth.com/data_81185 
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อาณาจักรนักอําน เป็นกิจกรรมที่กระตุ๎นสมองยามเช๎า เป็นกิจกรรมที่จัดทุกวัน ซึ่งมี
กิจกรรมที่หลากหลาย ได๎แกํ การเลํานิทาน รายการห๎องสมุดสัมพันธ๑ อํานขําวประจ าวัน ภาษาไทย 
วันละค า English To ASEAN (พร๎อมประโยค) เกร็ดความรู๎ ถามตอบรอบรู๎ คนเกํงตอบกํอน สาระ
อาเซียน กิจกรรมน๎องไหว๎ พ่ี พ่ีไหว๎น๎อง และกิจกรรมวางทุกงาน อํานทุกคน ซึ่งมีจุดเดํนคือ
คณะกรรมการสภานักเรียนและเจ๎าหน๎าที่ห๎องสมุดเป็นผู๎ด าเนินกิจกรรมโดยมีครูบรรณารักษ๑เป็นที่
ปรึกษาและอ านวยความสะดวก ดังปรากฏตามภาพประกอบ 18 
  

 

 
ภาพประกอบ 18 กิจกรรมอาณาจักรนักอําน 

 
ที่มา: http://absth.com/data_81185 

   
กิจกรรมสํงเสริมการใช๎ห๎องสมุดและการค๎นคว๎าเป็นการจัดกิจกรรมส าหรับห๎องสมุดมี

ชีวิตซึ่งเป็นกิจกรรมที่สํงเสริมนิสัยรักการอํานให๎กับนักเรียน โดยจัดบรรยากาศที่เอ้ือตํอการอํานและ
การค๎นคว๎า รวมทั้งใช๎เทคโนโลยีเข๎ามาชํวยในการบริหารจัดการห๎องสมุด จึงท าให๎ห๎องสมุดสามารถ
ให๎บริการได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย นอกจากนี้ยังจัดให๎มียอดนักอํานและมอบรางวัลพร๎อม
เกียรติบัตรแกํยอดนักอํานด๎วย ดังปรากฏตามภาพประกอบ 19 
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ภาพประกอบ 19 กิจกรรมสํงเสริมการใช๎ห๎องสมุดและการค๎นคว๎า 

 
ที่มา: http://absth.com/data_81185 

 
กิจกรรมพักกลางวัน เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในชํวงเวลาพักกลางวันของนักเรียนเพ่ือ

สํงเสริมนิสัยรักการอํานให๎กับนักเรียนด๎วยกลวิธีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและหลากหลาย โดยมี
คณะกรรมการสภานักเรียนและเจ๎าหน๎าที่ห๎องสมุดเป็นผู๎ด าเนินกิจกรรมและครูบรรณารักษ๑เป็นที่
ปรึกษาและคอยอ านวยความสะดวกกิจกรรมนี้ จึงท าให๎นักเรียนกล๎าแสดงออกในความสามารถและ
ความคิด กิจกรรมดังกลําว เชํน ร๎องเพลง เลํานิทาน  กิจกรรมสาระอาเซียน คัดลายมือ เกมการศึกษา 
และกิจกรรมตอบค าถามจากการฟัง เป็นต๎น ดังปรากฏตามภาพประกอบ 20 
 

 

 
ภาพประกอบ 20 กิจกรรมพักกลางวัน 

 
ที่มา: http://absth.com/data_81185 
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สื่อการเรียนการสอนในห้องสมุด 
ห๎องสมุดเป็นแหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียน มีหน๎าที่สนับสนุนการเรียนการสอนของครู และ

นักเรียน โดยจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สื่อการเรียนการสอน หมายถึง เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ๑ 
เทคนิคหรือวิธีการ ซึ่งเป็นตัวกลางถํายทอดความรู๎ เนื้อหาวิชาจากผู๎สอนไปสูํผู๎เรียนโดยผําน  
ชํองทางการรับรู๎ตําง ๆ เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ตามวัตถุประสงค๑ที่ตั้งไว๎ (กนกกาญจน๑ ทองศฤงคลี
, 2556, น. 6) โดยสื่อการสอนแบํงเป็น 5 ประเภท ซึ่งอธิบายตามบริบทของห๎องสมุด ดังนี้ (กิดานันท๑ 

มลิทอง, 2544, น. 73) 
1. คน (People) หมายถึง บรรณารักษ๑ เจ๎าหน๎าที่ห๎องสมุด บุคลากรที่อยูํในระบบของ

โรงเรียน ได๎แกํ ผู๎บริหาร ครู ผู๎ชํวยสอน บรรณารักษ๑ หรือผู๎ที่อ านวยความสะดวกในการเรียนรู๎ 
นอกจากนั้นยังรวมถึงผู๎ที่มีความช านาญในแตํละสาขา สามารถชํวยเป็นวิทยากรในการเสริมความรู๎แตํ
ละด๎าน เชํน ศิลปิน แพทย๑ พยาบาล นักกฎหมาย ปราชญ๑ชาวบ๎าน เป็นต๎น 

2. วัสดุ (Materials) หมายถึง สิ่งที่บรรจุเนื้อหาบทเรียน โดยไมํค านึงถึงรูปแบบของวัสดุ 
มีทั้งวัสดุตีพิมพ๑ เชํน หนังสือ ต าราเรียน หนังสือพิมพ๑ วารสาร นิตยสาร แผํนพับ โปสเตอร๑ แผนที่ 
เป็นต๎น และวัสดุไมํตีพิมพ๑ เชํน แผํนซีดี/ดีวีดี ไฟล๑ข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส๑ ฐานข๎อมูล เป็นต๎น ซึ่ งเป็น
ทรัพยากรทางการเรียน และได๎รับการออกแบบเพื่อชํวยอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน 

3. อาคารสถานที่ (Setting) ภายในห๎องสมุดมีการออกแบบให๎เอ้ือตํอการเรียนรู๎ และ
สร๎างสภาพแวดล๎อมที่ดีในการอําน อาจมีการแบํงห๎องเป็นสัดสํวนส าหรับห๎องสมุดขนาดใหญํ เชํน 
ห๎องชมภาพยนตร๑ ห๎องกิจกรรมกลุํม ห๎องคอมพิวเตอร๑ เป็นต๎น หรือจัดมุมในบางสํวนส าหรับห๎องสมุด
ขนาดเล็ก เชํน มุมอาเซียน มุมนิทาน เป็นต๎น 

4. เครื่องและอุปกรณ๑ (Tool Equipment) เป็นทรัพยากรการเรียนรู๎เพ่ือชํวยในการ
ผลิตหรือใช๎รํวมกับทรัพยากรอ่ืน สํวนมากเป็นเครื่องทางด๎านโสตทัศนูปกรณ๑หรือเครื่องใช๎ตําง ๆ เชํน 
เครื่องถํายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร๑ เครื่องเลํนซีดี/ดีวีดี เป็นต๎น 

5. กิจกรรม (Activities) เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให๎ผู๎เรียน ได๎
ประสบการณ๑หรือเรียนรู๎เนื้อหาด๎วยการดู การฟัง การสังเกต การทดลอง การสัมผัส รวมถึงการแสดง
ความคิดเห็น ตลอดจนการท างานรํวมกับบุคคลอ่ืน บางกิจกรรมอาจใช๎สื่อประเภทวัสดุ อุปกรณ๑ 
น ามาใช๎เพ่ือ ถํายทอดความรู๎และประสบการณ๑ให๎กับผู๎เรียน ท าให๎บทเรียนด าเนินไปอยํางสนุกสนาน 
นําสนใจ เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนเรียน รู๎ได๎ดียิ่งขึ้น สื่อประเภทวิธีการที่ใช๎ในการฝึกทักษะ ฝึกปฎิบัติ ซึ่ง
ต๎องใช๎กระบวนการคิด การปฎิบัติ และการประยุกต๑ความรู๎ของผู๎เรียน 

ลักษณะสื่อการสอนประเภทกิจกรรมที่ดี มีดังนี้  
1. ผู๎เรียนมีสํวนรํวมก าหนดวัตถุประสงค๑การท ากิจกรรม และประเมินผลกิจกรรม  
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2. ผู๎เรียนได๎ฝึกฝนพฤติกรรมการเรียนทั้งทางด๎านความรู๎ เจตคติ และทักษะผสมผสาน
กันเป็นบูรณาการ  

3. มีลักษณะของการกระท าเดํนชัดด๎วยการก าหนดค าที่แสดงถึงการกระท าไว๎ด๎วยทุกครั้ง  
4. ก าหนดเงื่อนไขส าหรับประกอบกิจกรรมไว๎ชัดเจน สามารถวัดผล และสังเกต

พฤติกรรมของผู๎เรียนได๎  
5. มีเกณฑ๑หรือมาตรฐานในการด าเนินกิจกรรม ก าหนดพฤติกรรม ที่ถือเป็นระดับต่ าสุด

ที่พึงพอใจ  
6 ใช๎เวลาพอเหมาะที่ผู๎เรียนจะสามารถด าเนินกิจกรรม ให๎ประสบผลส าเร็จ และ

กํอให๎เกิดความภาคภูมิใจ  
7. มีการชี้แนวทางหรือน าทางในการด าเนินกิจกรรมได๎เดํนชัด  
8. กิจกรรมต๎องตรงกับเนื้อหาและจุดมุํงหมายที่ก าหนดไว๎  
9. กิจกรรมไมํมีความยุํงยากซับซ๎อน มีความยากงํายเหมาะสม กับวัยของผู๎เรียน  
10. เป็นกิจกรรมที่กํอให๎เกิดความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ 

สื่อการสอนประเภทกิจกรรมมี 7 ชนิด ดังนี้ 
1. นิทรรศการ (Exhibition) หมายถึง การจัดแสดงสิ่งของวัสดุอุปกรณ๑มีความสัมพันธ๑

กันในแตํละเรื่อง เพ่ือเร๎าความสนใจ ให๎ผู๎ชมมีสํวนรํวมและเรียนรู๎ด๎วยการดู ฟัง สังเกต จับต๎อง และ
ทดลองภายใต๎จุดมุํงหมายอยํางใดอยํางหนึ่ง หรือจุดมุํงหมายโดยการใช๎สื่อหลายชนิด เชํน แผนภาพ 
หุํนจ าลอง ของจริง นอกจากนี้นิทรรศการยังสามารถจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ประกอบเพ่ือให๎เกิดความ
สะดวก และรวดเร็วในการสื่อความหมายกับผู๎ชม 

2. นาฏการ (Dramatization) หมายถึง ประสบการที่ใช๎แทนประสบการณ๑จริง เป็นการ
แสดงตําง ๆ ที่จัดขึ้น เพ่ือให๎ผู๎ชมเข๎าใจเนื้อหาเรื่องราวจากลีลา ทําทาง บทบาทภาษาพูดของผู๎แสดง 
ซึ่งเป็นเหตุส าคัญที่ท าให๎ผู๎เรียนสนใจ และเอ้ือประโยชน๑ให๎เกิดการเรียนรู๎ได๎สะดวกนาฎการสามารถ
จัดล าดับการเสนอเป็นเรื่องราวให๎ผู๎เรียน ได๎เกิดความรู๎สึกเข๎า เหมือนวําตัวเองได๎เข๎าไปอยูํใน
สถานการณ๑นั้นๆ  

3. การสาธิต (Demonstration) เป็นกิจกรรมที่ถํายทอดเนื้อหาสาระด๎วยการแสดงหรือ
การกระท าให๎ดูเป็นตัวอยํางพร๎อมกับการบรรยายหรืออธิบายเป็นล าดับขั้นตอน โดยทั่วไปจะ
ประกอบด๎วย ขั้นเตรียม ขั้นสาธิต ขั้นสรุป และประเมินผล เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมอยํางจริงจัง 
เชํน การสังเกตวิจารณ๑ และปฏิบัติด๎วยตนเอง ชํวยให๎ผู๎เรียน เรียนด๎วยความสนุกสนาน กิจกรรมนี้
เหมาะส าหรับกิจกรรมปฏิบัติที่เป็นกระบวนการมีล าดับขั้นตอน เกี่ยวกับกระบวนการโดยเฉพาะใน
การสอนวิชาทักษะเชํน ดนตรี การใช๎เครื่องมือวิทยาศาสตร๑ เป็นต๎น 
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4. การใช๎ชุมชนเพ่ือการศึกษา (Community Study) หมายถึง การใช๎แหลํงวิชาการ
และสภาพแวดล๎อมของชุมชน ให๎เป็นประโยชน๑ตํอการเรียนรู๎ เพ่ือขยายประสบการณ๑ของผู๎เรียนให๎
กว๎างขวาง มีโอกาสสัมผัสใกล๎ชิดกับสภาพความเป็นจริงมากขึ้น เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียน ให๎
ผู๎เรียนได๎พบสิ่งแปลกๆ ใหมํๆ เร๎าความสนใจ และเพ่ิมพูนความเข๎าใจและชํวยให๎ผู๎เรียนสามารถน า
ความรู๎ ประสบการณ๑ไปใช๎แก๎ปัญหาในการด ารงชีวิต ในโอกาสตํอไปได๎อยํางดี 

5. สถานการณ๑จ าลอง (Simulation) เป็นการจัดสภาพแวดล๎อมเลียนแบบของจริงให๎
ใกล๎เคียงสภาพความเป็นจริง ให๎มากที่สุด เพ่ือให๎ผู๎ เรียนได๎ฝึกหัดแก๎ปัญหาและตัดสินใจจาก
สภาพการณ๑ที่เขาก าลังเผชิญอยูํนั้น การจัดสถานการณ๑จ าลอง เป็นการเตรียมความพร๎อมให๎กับคนที่
ออกไปเผชิญกับปัญหาจริง ๆ เชํน นักเรียนฝึกหัดครู กํอนที่จะสอนต๎องได๎รับการฝึกฝนด๎านวิชาการ
สอน วิธีฝึกอยํางหนึ่งที่ได๎ผลดีคือ การฝึกจากสถานการณ๑จ าลอง 

6. การศึกษานอกสถานที่ (Field Trip) หรือ ทัศนศึกษา หมายถึง กิจกรรมที่พาผู๎เรียน
ออกไปหาประสบการณ๑ นอกห๎องเรียน เพ่ือให๎เกิดการเรียน ที่สอดคล๎องกับเนื้อหา และวัตถุประสงค๑
ที่ก าหนดไว๎ การไปทัศนศึกษา ตํางจากการทัศนาจร โดยทั่ว ๆ ตรงที่การทัศนาจรมุํงความสนุกสนาน
เพลิดเพลินเป็นส าคัญ สํวนการศึกษานอกสถานที่เน๎นการเรียนรู๎ เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ๑ให๎แกํ
ผู๎เรียน ซึ่งต๎องอาศัย การวางแผนและการด าเนินการอยํางมีขั้นตอนเป็นส าคัญ 

7. กระบวนการกลุํม (Group Dynamics) คือ ให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมการ
เรียนรู๎ด๎วยตนเองด๎วยการเข๎ากลุํมกับสมาชิก ฝึกความอดทน ความเสียสละท าให๎เกิดความสามัคคีใน
หมูํคณะ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรํวมกันวิเคราะห๑สิ่งตํางๆ ที่เกิดขึ้น รู๎จักการยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู๎อ่ืน มีความคิดสร๎างสรรค๑ที่หลากหลาย ท าให๎งานออกมาหลายรูปแบบ รู๎จักในการ
วางแผนปรึกษาหารือรํวมกัน ท าให๎งานมีประสิทธิภาพ 

จากข๎างต๎น เห็นได๎วํา สื่อกิจกรรม เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให๎ผู๎เรียน ได๎
ประสบการณ๑หรือเรียนรู๎เนื้อหาด๎วยการดู การฟัง การสังเกต การทดลอง การสัมผัส เหมาะแกํการ
น ามาสร๎างกิจกรรมสํงเสริมการอํานให๎นักเรียนเข๎ามามีสํวนรวม สร๎างประสบการณ๑การอําน อันเป็น
พ้ืนฐานในการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

งานวิจัยในต่างประเทศ 
รีสซ๑ (Reis, 2001) ศึกษาผลของการใช๎ดนตรีประกอบกิจกรรมสํงเสริมการอํานของเด็ก

ปฐมวัย โรงเรียนประถมศึกษาเทย๑เลอร๑ โดยศึกษาการใช๎ดนตรีเป็นสื่อกลางในกิจกรรมการอําน ซึ่งมี
อิทธิพลตํอพฤติกรรมการอํานทั้งในและนอกห๎องเรียน กลุํมตัวอยําง ได๎แกํ เด็กปฐมวัย จ านวน 4 คน 
ที่มีความสามารถในการอํานแตกตํางกัน โดยให๎เข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมการอํานที่ใช๎ดนตรีประกอบ 
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เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย คือ บทเรียนแบบบันทึกเสียง วีดิโอเทป และแบบสังเกตพฤติกรรม จากนั้น
ใช๎การสัมภาษณ๑ครูจ านวน 6 คน และผู๎ปกครองจ านวน 4 คน ผลการวิจัยพบวํา ทัศนคติของเด็กตํอ
การอํานของเด็กปฐมวัยหลังการเข๎ารํวมกิจกรรมเป็นทางบวก โดยเด็กนักเรียนมีความมั่นใจ มี
พฤติกรรมและความสามารถในการอํานที่ดีขึ้นรีสซ๑ ศึกษาผลของการใช๎ดนตรีประกอบกิจกรรม
สํงเสริมการอํานของเด็กปฐมวัย โดยศึกษาการใช๎ดนตรีเป็นสื่อกลางในกิจกรรมการอําน ซึ่งมีอิทธิพล
ตํอพฤติกรรมการอํานทั้งในและนอกห๎องเรียน  

ฟูลโค (Fulco, 2010) ศึกษาการน านักฟุตบอลมาชํวยในการสํงเสริมการอํานให๎กับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา ใช๎ชื่อโปรแกรมวํา “อํานเหมือนปีศาจ” โดยใช๎ฮีโรํนักฟุตบอลสํงเสริมการ
อํานให๎กับนักเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งปีศาจ (The Demons) เป็นชื่อเลํนของเมลเบิร๑นฟุตบอล
คลับ อํานเหมือนปีศาจเป็นโปรแกรมการรู๎หนังสือซึ่งเปิดโอกาสให๎นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษามี
สํวนรํวมในการอํานและเขียน การรํวมพูดคุยกับนักฟุตบอลเมลเบิร๑นฟุตบอลคลับและนักเขียนเด็ก 
เป็นความรํวมมือระหวํางเมลเบิร๑นฟุตบอลคลับ ห๎องสมุดเคซี่ย๑-คาร๑ดี และส านักพิมพ๑ฮาร๑ดี้แกรนต๑เอ็ด
มอนท๑ กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในงานวิจัย ได๎แกํ นักเรียน จ านวน 160 คน จาก 10 โรงเรียนระดับประถม
ศึกษาในเมืองเคซี่ย๑ ผลการวิจัย พบวํา โปรแกรมอํานเหมือนปีศาจสามารถกระตุ๎นให๎นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาอํานหนังสือเพ่ิมขึ้น รวมทั้งชํวยให๎นักเรียนที่มีปัญหาในการอํานหรือไมํชอบอําน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเมื่อได๎มีโอกาสพบปะพูดคุยกับนักฟุตบอลที่เห็นความส าคัญของการอําน ท าให๎
การอํานเป็นความสนุกสนานและสํวนหนึ่งของชีวิตประจ าวัน  

หวัง (Wang, 2013) ศึกษาการใช๎เกมโลกเสมือนจริงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนวิชาห๎องสมุด โรงเรียนประถมศึกษาในเมืองไทเป งานวิจัยนี้พัฒนาระบบการสอนเกี่ยวกับ
ห๎องสมุดแบบเกมที่ใช๎เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Game-based Augmented Reality Library 
Instruction System: GARLIS) ซึ่งเป็นเกมที่สอนทักษะและแนวคิดเกี่ยวกับห๎องสมุดให๎กับนักเรียน
โดยใช๎เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR) ด๎วยภาพสามมิติแบบมีปฏิสัมพันธ๑ เพ่ือกระตุ๎นการเรียนรู๎
และความสนใจแกํเด็กนักเรียน กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนประถมศึกษาหวํานซิง จ านวน 116 คน โดยแบํงเป็นกลุํมทดลองจ านวน 71 คน และกลุํม
ควบคุมจ านวน 45 คน ในกลุํมทดลองด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาห๎องสมุดโดยใช๎ GARLIS 
เป็นเวลาสองชั่วโมง สํวนกลุํมควบคุมได๎รับการสอนโดยบรรณารักษ๑เป็นเวลาสองชั่วโมง เครื่องมือที่ใช๎
ในการวิจัย คือ การสอนด๎วยเกมแบบ GARLIS และแบบทดสอบกํอนและหลังเรียน ผลการวิจัยพบวํา 
คะแนนหลังการเรียนของทั้งสองกลุํมเพ่ิมสูงขึ้น แตํไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญ จึงสรุปได๎วํา การ
สอนทั้งสองแบบสร๎างประสิทธิภาพการเรียนรู๎ที่เทียบเทํากัน ดังนั้น GARLIS จึงสามารถน ามาใช๎ใน
การสอนแทนบรรณารักษ๑ เพ่ือลดข๎อจ ากัดด๎านก าลังคน เนื่องจาก GARLIS เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร๑
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ที่น าเสนอเนื้อหาเดียวกันกับผู๎เรียนทุกคน ดังนั้นจึงมั่นใจได๎ถึงประสิทธิภาพการเรียนรู๎แบบรวมศูนย๑
และลดความผันแปรของปัจจัยที่เก่ียวข๎องกับบรรณารักษ๑ท่ีอาจสํงผลตํอประสิทธิภาพการเรียนรู๎ 

หวาง (Huang, 2015) ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข๎องในการสํงเสริมกิจกรรมการอํานของ
โรงเรียนประถมศึกษาในไต๎หวัน กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย คือ ผู๎บริหารและคณะกรรมการโรงเรียน 
จ านวน 6 คน ครู จ านวน 12 คน ใช๎วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย คือแบบสอบถามเดล
ฟาย และแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวํา ปัจจัยที่ส าคัญในการสํงเสริมกิจกรรมการอํานในระดับ
ประถมศึกษา 10 อันดับแรกจัดอันดับตามความส าคัญ ได๎แกํ 1) ครูให๎ความส าคัญกับการด าเนิน
กิจกรรมการอําน 2) นิสัยรักการอํานของพํอแมํหรือสมาชิกคนอ่ืนในครอบครัว 3) ความรู๎ทักษะและ
กลยุทธ๑ระดับมืออาชีพของครูในการชี้น าการอํานแกํนักเรียน 4) การสร๎างแรงจูงใจที่มีประสิทธิภาพ 5) 
สภาพแวดล๎อมการอํานท่ีดี  6) การจัดกิจกรรมการอํานในหลักสูตรของโรงเรียน 7) จัดท าแผนและกล
ยุทธ๑ในการสํงเสริมการอําน 8) การแบํงปันประสบการณ๑การอํานของครูและแนะน านักเรียนให๎เขียน
บทวิจารณ๑หนังสือ 9) กิจกรรมการอํานของครอบครัว 10) การสมัครสมาชิกเพ่ือรับหนังสือ
หนังสือพิมพ๑และนิตยสารที่เหมาะสม 

งานวิจัยในประเทศ 
ไขํมุก เหลําสุนทร (2550) ศึกษาความต๎องการในการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานของ

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ ใน
การวิจัย คือ นักเรียน จ านวน 333 คน ใช๎วิธี วิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช๎ ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวํา นักเรียนมีความต๎องการในการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานโดยรวม
อยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา รายด๎านที่อยูํในระดับมาก ได๎แกํ ด๎านการจัด
นิทรรศการ และด๎านกิจกรรมเพ่ือบริการแนะแนวการอําน สํวนรายด๎านที่อยูํในระดับปานกลาง ได๎แกํ 
ด๎านกิจกรรมการประกวดแขํงขัน ปัญหาที่พบในการรํวมกิจกรรมสํงเสริมการอําน ได๎แกํ นักเรียนไมํมี
เวลา ห๎องสมุดขาดการประชาสัมพันธ๑ และกิจกรรมไมํนําสนใจ 

ชัยภพ เสรีผล (2550) ศึกษาสภาพการอํานทรัพยากรสารสนเทศในห๎องสมุด ความ
ต๎องการในการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน และปัญหาอุปสรรคในการเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมการ
อํานของนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเซนต๑สตีเฟ่นส๑ กลุํมตัวอยํางใช๎ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้น 
Year 3- 9 จ านวน 234 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัย พบวํา นักเรียน
สํวนใหญํมีการเข๎าใช๎ห๎องสมุด 1-2 ครั้ง/สัปดาห๑ มีวัตถุประสงค๑อํานเพ่ือความบันเทิง ด๎านความ
ต๎องการกิจกรรมสํงเสริมการอํานสํวนใหญํต๎องการให๎มีการประชาสัมพันธ๑การจัดกิจกรรมโดยครู
ประจ าชั้น และมีความต๎องการกิจกรรมประเภทนิทรรศการมากที่สุด รองลงมา คือ กิจกรรมแนะน า
หนังสือ และจัดท าบรรณานุกรม ส าหรับปัญหาในการเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมการอํานสํวนใหญํเห็นวํา
ไมํมีของรางวัลหรือของรางวัลที่ให๎ไมํจูงใจ รองลงมาคือกิจกรรมไมํนําสนใจ 
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สมฤดี แย๎มขจร (2553) ศึกษาการเปรียบเทียบเจตคติตํอการอํานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน จากการเข๎ารํวมกิจกรรม
สํงเสริมการอําน 3 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบเดิม ห๎องสมุดเตรียมบทความให๎อาจารย๑ประจ าชั้นและ
นักเรียนอํานเรื่องเดียวกันพร๎อมกัน ชํวยกันสรุปเรื่องท่ีอํานด๎วยการพูดหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีได๎อําน จากนั้นนักเรียนเขียนสรุปลงในสมุดบันทึกการอํานของตนเอง 2) รูปแบบที่ 1 นักเรียน
เตรียมบทความที่ตนเองสนใจ อํานและเขียนสรุปเรื่องที่อํานลงในสมุดบันทึกการอําน และ 3) รูปแบบ
ที่ 2 นักเรียนทุกคนสํงบทความที่ตนเองสนใจคนละ 1 บทความ จากนั้นคณะกรรมการคัดเลือก
บทความให๎เหลือเพียง 11 บทความ น าบทความที่ผํานการคัดเลือกแล๎วครั้งละ 1 บทความไปส าเนา
ให๎อาจารย๑ประจ าชั้นและนักเรียนอํานพร๎อมกันเพ่ือชํวยกันสรุป จากนั้นนักเรียนเขียนสรุปเรื่องที่อําน
ลงในสมุดบันทึกการอําน กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 149 
คน และอาจารย๑ จ านวน 7 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย คือ แบบวัดเจตคติตํอการอําน และแบบ
บันทึกหัวข๎อส าหรับการสนทนากลุํม ผลการวิจัยพบวํา เจตคติตํอการอําน หลังการทดลองของ
นักเรียนทั้ง 3 กลุํม สูงกวํากํอนการทดลองอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความคิดเห็นของ
อาจารย๑และนักเรียนที่มีตํอรูปแบบการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานที่เหมาะสมที่สุด คือ รูปแบบที่ 2 
เพราะเป็นบทความที่คัดเลือกโดยคณะกรรมการจากบทความที่นักเรียนสนใจ โดยทุกคนได๎อําน
บทความเดียวกันท าให๎ด าเนินกิจกรรมทันตามเวลาที่ก าหนด นักเรียนชํวยกับสรุปสาระเนื้อหา ท าให๎
การเขียนสรุปลงบนสมุดบันทึกได๎เป็นอยํางดี 

เสาวรักษ๑ หอมมาก (2553)  ศึกษาการพัฒนาการด าเนินงานกิจกรรมสํงเสริมการอําน
ในโรงเรียนบ๎านหนองผือ อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ใช๎วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการประกอบด๎วย 4 
ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการสะท๎อนผลการปฏิบัติ กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ใน
การวิจัย คือ ครูจ านวน 4 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จ านวน 59 คน เครื่องมือที่ใช๎
ในวิจัย คือ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ๑ และแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวํา กิจกรรมสํงเสริมอําน 3 
กิจกรรม ได๎แกํ 1) กิจกรรมแฟนพันธ๑แท๎นักอําน เป็นกิจกรรมบันทึกการอํานทุกวัน ๆ ละ 15 นาที 2) 
กิจกรรมรอยลิขิตใคร เป็นกิจกรรมแนะน าหนังสือและสื่อการอํานที่นําสนใจโดยการเลําเรื่อง  3) 
กิจกรรมค๎นฟ้าคว๎าดาวยอดนักอําน เป็นกิจกรรมการอํานหนังสือตามความสนใจของนักเรียนให๎ครบ
จ านวนเลํมตามที่ก าหนดในแตํละระดับชั้น มีนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมการอําน 3 กิจกรรม
จ านวนร๎อยละ 100.00 เนื่องจากกิจกรรมเหลํานี้มีการใช๎รูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ชื่อ
กิจกรรมฟังแล๎วมีความนําสนใจ หนังสือที่ใช๎ในกิจกรรมการอํานมีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 
สํงผลให๎นักเรียนมีพัฒนาการความสามารถทางการอํานและมีพฤติกรรมการอํานอยูํในระดับมาก 

อัญชัญ อภิชนพงศกร (2553) การพัฒนาสื่อกิจกรรมสํงเสริมการอํานของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร๑) อ าเภอด าเนินสะดวก ส านักงาน
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เขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 1 ห๎องเรียน 32 คน ใช๎วิธีวิจัยเชิงทดลอง โดยให๎นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม
การอําน ในวันจันทร๑ถึงวันศุกร๑ เวลา 11.20-13.00 น. และวันจันทร๑ พุธ ศุกร๑ เวลา 14.30-15.30 น. 
ใช๎ระยะเวลา 8 สัปดาห๑ เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยได๎แกํ สื่อกิจกรรมสํงเสริมการอํานจ านวน 7 กิจกรรม 
ประกอบด๎วย 1) กิจกรรมฝึกอํานประสมค า 2) กิจกรรมเลํานิทาน 3) กิจกรรมท าหนังสือเลํมเล็ก 4) 
เกมจับคูํ 5) เกมปาเป้าตอบค าถาม 6) เกมตามหาขุมทรัพย๑ และ7) เกมตํอค า แบบบันทึกสถิติการเข๎า
รํวมกิจกรรมสํงเสริมการอําน แบบประเมินบันทึกการอําน และแบบสอบถามความคิดเห็นตํอสื่อ
กิจกรรมสํงเสริมการอําน ผลการวิจัยพบวํา ความสามารถด๎านการอํานของนักเรียนในเรื่องความ
เข๎าใจในการอําน ความสนใจในการอําน และการเห็นความส าคัญของการอํานอยูํในระดับดี นักเรียนมี
ความคิดเห็นตํอสื่อกิจกรรมสํงเสริมการอําน โดยรวมอยูํในระดับมากทั้ง 7 กิจกรรม 

จารุณี การี (2554) ศึกษาความต๎องการกิจกรรมสํงเสริมการอํานและปัญหาในการเข๎า
รํวมกิจกรรมสํงเสริมการอํานของเด็กที่เป็นสมาชิกอุทยานการเรียนรู๎ยะลา กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการ
วิจัย คือ เด็กท่ีเป็นสมาชิกอุทยานการเรียนรู๎ยะลา อายุ 9-14 ปี จ านวน 257 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการ
วิจัย คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวํา เด็กมีความต๎องการกิจกรรมสํงเสริมการอํานทุกลักษณะใน
ระดับมาก กิจกรรมที่มีคําเฉลี่ยมากที่สุด คือ 1) กิจกรรมที่ใช๎ทักษะการฟังและดูมากที่สุด ซึ่งได๎แกํ 
การฉายภาพยนตร๑ การเลํานิทานโดยมีภาพประกอบ และการชมการแสดงละครจากเรื่องในหนังสือ 
รองลงมาคือ 2) กิจกรรมที่จัดเป็นโครงการ ได๎แกํ โครงการทัศนศึกษา โครงการห๎องสมุดเคลื่อนที่ 
และโครงการยอดนักอําน 3) กิจกรรมที่ใช๎ทักษะการดู ได๎แกํ การจัดแสดงหนังสือใหมํ นิทรรศการการ
จัดแสดงภาพ และการจัดแสดงหนังสือที่ชนะการประกวดหรือได๎รับรางวัล 4) กิจกรรมประเภท
ประกวดแขํงขัน ได๎แกํ การประกวดวาดภาพ การประกวดสิ่งประดิษฐ๑ และการแขํงขันตอบปัญหา 5) 
กิจกรรมที่ใช๎ทักษะการเขียนได๎แกํ การวาดภาพประกอบเรื่องที่อํานหรือฟัง การแตํงหรือดัดแปลงเนื้อ
เรื่องจากหนังสือที่อําน และการเขียนเรียงความ 6) กิจกรรมที่ใช๎ทักษะการฟัง การบรรเลงดนตรี/ร๎อง
เพลงจากบทละคร การแนะน าหนังสือ การเลํานิทาน และกาสนทนาเรื่องหนังสือ ส าหรับปัญหาใน
การเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมการอําน พบวํา เด็กที่เคยเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมการอํานประสบปัญหา
ทั้งหมดในระดับปานกลาง โดยปัญหาที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด คือ เนื้อหาของกิจกรรมไมํหลากหลาย 

จิราวรรณ อารยัน (2556) ศึกษาและเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานของ
ครูบรรณารักษ๑ห๎องสมุดโรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย คือ ครู
บรรณารักษ๑ห๎องสมุดโรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี จ านวน 127 คน ผู๎อ านวยการโรงเรียน ครู
บรรณารักษ๑โรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา จากโรงเรียนทั่วไป และโรงเรียนที่มีแบบปฏิบัติที่ดีใน
การสํงเสริมการอําน จ านวน 12 คน โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง ใช๎วิจัยวิจัยเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ๑เชิงลึก ผลการวิจัยพบวํา ครู
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บรรณารักษ๑ห๎องสมุดโรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี มีกิจกรรมที่ปฏิบัติมาก คือ การเลํานิทาน การ
จัดนิทรรศการ และการแนะน าหนังสือ ผลการเปรียบเทียบครูบรรณารักษ๑ที่ปฏิบัติงานอยูํในโรงเรียน
ที่มีขนาดแตกตํางกัน มีการจัดกิจกรรมการเลํานิทาน การโต๎วาทีเก่ียวกับหนังสือ การจัดท ารายการชื่อ
หนังสือที่นําสนใจ และการแขํงขันเกี่ยวกับหนังสือ แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 
และมีการจัดกิจกรรมแสดงละครจากเรื่องในหนังสือ แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สํวนกิจกรรมด๎านการเลําเรื่องจากหนังสือ การแนะน าหนังสือ สนทนาเกี่ยวกับหนังสือ การจัด
นิทรรศการ และการอํานหนังสือให๎ฟัง พบวํามีการจัดกิจกรรมไมํแตกตํางกัน 

ฐิติยา เนตรวงษ๑ (2558) ศึกษาการพัฒนารูปแบบกิจกรรมสํงเสริมการอํานเพ่ือเสริมสร๎าง
นิสัยรักการอํานและทักษะชีวิตด๎านสุขภาพกาย สุขภาพจิตส าหรับเด็กปฐมวัย กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการ
วิจัย คือ เด็กปฐมวัยจ านวน 25 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย คือ แบบสังเกตพฤติกรรมส าหรับเด็ก 
และรูปแบบกิจกรรมสํงเสริมการอํานเพ่ือเสริมสร๎างนิสัยรักการอํานและทักษะชีวิตด๎านสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตส าหรับเด็กปฐมวัย ได๎แกํ การเลํานิทาน และการจัดนิทรรศการ ปฐมวัย ผลการวิจัยพบวํา 
พฤติกรรมรักการอํานของเด็กหลังทดลองสูงกวํากํอนทดลอง สํวนการเปรียบเทียบพฤติกรรมด๎าน
ทักษะชีวิตของเด็กกํอนและหลังทดลอง พบวําพฤติกรรมด๎านทักษะชีวิตหลังทดลองสูงกวํากํอน
ทดลอง และพบวําความสัมพันธ๑ระหวํางพฤติกรรมนิสัยรักการอํานและทักษะชีวิต มีความสัมพันธ๑กัน
ในระดับสูง ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 

วัยวุฑฒ๑ อยูํในศิล (2559) ศึกษาประสิทธิผลของต๎นแบบการอํานตามแนวคิดพ่ีอาสาชวน
น๎องแบบบูรณาการ การศึกษาระยะยาวด๎านการสํงเสริมการอํานของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 16 คน ซึ่ง
ท าหน๎าที่เป็นต๎นแบบการอําน โดยแตํละคนต๎องชวนน๎องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 เป็น
เครือขําย 2 คน ได๎กลุํมทดลองเป็นน๎องเครือขํายจ านวน 32 คน และกลุํมควบคุมที่ไมํมีต๎นแบบการ
อําน เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 รวม 30 คน  ใช๎วิธีวิจัยเชิงทดลอง เครื่องมือที่ใช๎ใน
ทดลองคือ กิจกรรมที่จัดขึ้นตามโครงการวิจัยของ กทม. ได๎แกํ กิจกรรมพ่ีชวนน๎องอํานกันสนั่นเมือง 
การอํานนิทานประกอบเสียงเพลง และนิทรรศการการอําน เครื่องมือที่ใช๎วัดประสิทธิผลของการอําน 
ได๎แกํ แบบสอบถามการอําน ซึ่งติดตามผลการวัด 5 ครั้ง ตลอดปีการศึกษา 2556 ผลการวิจัยพบวํา 
กลุํมที่เป็นต๎นแบบการอํานมีระยะเวลาในการอํานหนังสือเฉลี่ยสูงกวํากลุํมทดลองและกลุํมควบคุม 
โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในชํวงที่เข๎ารํวมโครงการสํงเสริมการอําน แตํเมื่อจบโครงการสํงเสริม
การอํานพบวํามีเวลาที่ใช๎ในการอํานหนังสือเฉลี่ยลดลง สํวนผลการเปรียบเทียบกันระหวํางกลุํม
ทดลองและกลุํมควบคุม พบวําทั้งสองกลุํมมีแนวโน๎มของเวลาที่ใช๎ในการอํานหนังสือเพ่ิมขึ้น และเมื่อ
ทดสอบรายกลุํมเฉพาะกลุํมทดลองมีระยะเวลาที่ใช๎ในการอํานหนังสือแตกตํางกันในทุกชํวงเวลาอยําง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากงานวิจัยทั้งตํางประเทศและในประเทศข๎างต๎น สรุปผลการวิจัยได๎ ดังนี้ 
1. กิจกรรมสํงเสริมการอํานสํงผลตํอนิสัยรักการอํานของนักเรียน ได๎แกํ งานวิจัยของฟูลโค 

(Fulco, 2010) รีสซ๑ (Reis, 2001) ฐิติยา เนตรวงษ๑ (2558) สมฤดี แย๎มขจร (2553) เสาวรักษ๑ หอม
มาก (2553) และอัญชัญ อภิชนพงศกร (2553) ที่พบวํา การเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมการอํานท าให๎
นักเรียนมีนิสัยรักการอํานเพ่ิมข้ึนและมีเจตคติตํอการอํานในทางบวก  

2. การจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานมีหลายรูปแบบ ได๎แกํ  
 2.1 กิจกรรมเร๎าจักษุประสาท พบวํา กิจกรรมเร๎าจักษุประสาทที่จัดเพ่ือสํงเสริมการ

อํานแกํนักเรียน คือ การจัดนิทรรศการ การจัดแสดงหนังสือใหมํ นิทรรศการการจัดแสดงภาพ และการ
จัดแสดงหนังสือที่ชนะการประกวดหรือได๎รับรางวัล ได๎แกํ งานวิจัยของจิราวรรณ อารยัน (2556) ฐิติยา 
เนตรวงษ๑ (2558) และวัยวุฑฒ๑ อยูํในศิล (2559) 

 2.2 กิจกรรมเร๎าโสตและจักษุประสาท พบวํา กิจกรรมเร๎าโสตและจักษุประสาทที่จัด
เพ่ือสํงเสริมการอํานแกํนักเรียน คือ กิจกรรมแนะน าหนังสือโดยการเลําเรื่อง ได๎แกํ งานวิจัยของฟูลโค 
(Fulco, 2010) การแบํงปันประสบการณ๑การอํานของครูและนักเรียน การเขียนบทวิจารณ๑หนังสือ ได๎แกํ
งานวิจัยของหวาง (Huang, 2015)  การเลําเรื่องโดยมีภาพประกอบ ได๎แกํ งานวิจัยของจารุณี การี 
(2554) จิราวรรณ อารยัน (2556) ชัยภพ เสรีผล (2550) ฐิติยา เนตรวงษ๑ (2558) เสาวรักษ๑ หอมมาก 
(2553) และอัญชัญ อภิชนพงศกร (2553) และการใช๎ดนตรีประกอบกิจกรรมสํงเสริมการอําน ได๎แกํ 
งานวิจัยของรีสซ๑ (Reis, 2001) และวัยวุฑฒ๑ อยูํในศิล (2559) 

 2.3 กิจกรรมที่ใช๎ทักษะการเขียน พบวํา กิจกรรมที่ใช๎ทักษะการเขียนที่จัดเพ่ือสํงเสริม
การอํานแกํนักเรียน คือ กิจกรรมการเขียนบันทึกการอําน ได๎แกํ งานวิจัยของสมฤดี แย๎มขจร (2553) 
และเสาวรักษ๑ หอมมาก (2553) การท าหนังสือเลํมเล็ก ได๎แกํ งานวิจัยของอัญชัญ อภิชนพงศกร (2553) 
กิจกรรมการเขียนเชิงสร๎างสรรค๑ได๎แกํ งานวิจัยของฟูลโค (Fulco, 2010) 

 2.4 กิจกรรมที่มีการปฏิบัติหรือแขํงขัน พบวํา กิจกรรมที่มีการปฏิบัติหรือแขํงขันที่ใช๎
เพ่ือสํงเสริมการอํานและการใช๎ห๎องสมุด คือ เกมจับคูํ เกมตามหาขุมทรัพย๑ เกมตํอค า การแขํงขันตอบ
ปัญหาและการประกวดยอดนักอําน ได๎แกํ งานวิจัยของจิราวรรณ อารยัน (2556) เสาวรักษ๑ หอมมาก 
(2553) และอัญชัญ อภิชนพงศกร (2553) สํวนงานวิจัยของหวัง (Wang, 2013) มีการใช๎เทคโนโลยีความ
เป็นจริงเสริม (AR) ในการสร๎างเกม 

3. ความต๎องการหรือความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมสํงเสริมการอําน พบวํา กิจกรรมสํงเสริมการ
อํานที่นักเรียนมีความต๎องการมาก คือ กิจกรรมการจัดนิทรรศการ และการเลําเรื่องโดยมีภาพประกอบ 
ได๎แกํ งานวิจัยของไขํมุก เหลําสุนทร (2550) จารุณี การี (2554) และชัยภพ เสรีผล (2550) สํวนปัญหาใน
การเข๎ารํวมกิจกรรมของนักเรียนที่พบมากที่สุด คือนักเรียนไมํมีเวลา ได๎แกํ งานวิจัยของไขํมุก เหลําสุนทร 
(2550) การไมํมีของรางวัลหรือของรางวัลไมํจูงใจ ได๎แกํ งานวิจัยของชัยภพ เสรีผล (2550) 



 

บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

1. การก าหนดประชากรและสุํมกลุํมตัวอยําง 
2. การสร๎างเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย  
3. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
4. การจัดกระท าและการวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยนี้ ได๎แกํ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มี 8 ห๎องเรียน 
นักเรียน จ านวน 240 คน (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม), 2561) 

กลุ่มทดลอง 
กลุํมทดลองที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนสาธิ ต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ที่คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
จ านวน 1 ห๎องเรียน จ านวน 30 คน จากกลุํมประชากรข๎างต๎น ซึ่งเป็นนักเรียนของห๎องเรียนที่ใช๎ห๎องสมุด
น๎อยที่สุด โดยดูจากสถิติการเข๎าห๎องสมุดในรอบ 3 เดือน ตั้งแตํเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2561  

 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ แผนการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน แบบสอบถามเจตคติ
การอําน และแบบบันทึกสถิติการใช๎ห๎องสมุด ซ่ึงขั้นตอนการสร๎างเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย มีดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับนิสัยการอําน กิจกรรมสํงเสริม 
การอํานที่จะชํวยพัฒนานิสัยรักการอําน 

2. สร๎างแผนการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน ประกอบด๎วย 5 องค๑ประกอบ ได๎แกํ 
สาระส าคัญ วัตถุประสงค๑ วิธีด าเนินการ สื่อและวัสดุอุปกรณ๑ที่ใช๎ในกิจกรรม การวัดผลประเมินผล 
ผู๎วิจัยได๎สร๎างแผนการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน จ านวน 3 กิจกรรม ดังนี้  

2.1 My Library เกมเรียนรู๎เกี่ยวกับการใช๎ห๎องสมุด ได๎แกํ เวลาท าการของห๎องสมุด 
มารยาทการใช๎ห๎องสมุด ระเบียบการยืมหนังสือ และการจัดหมวดหมูํหนังสือ โดยแบํงนักเรียน  
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กลุํมละ 4 คน เลํนเกม My Library ประกอบด๎วยบอร๑ดเกม การ๑ดหนังสือ การ๑ดมารยาท การ๑ดค าถาม  
ตัวเดิน และลูกเต๐า ผู๎เลํนจะต๎องสะสมการ๑ดหนังสือ ภายใต๎กติกาที่ก าหนด จนกวําการ๑ดหนังสือ 
ถูกใช๎จนหมด ผู๎เลํนที่มีการ๑ดหนังสือสูงสุดเป็นผู๎ชนะ  

2.2 เรื่องนี้สิ...นําอําน กิจกรรมแนะน าการอํานหนังสือที่มีในห๎องสมุด โดยจัดแสดง
หนังสือใหมํและนําสนใจ ซึ่ งผํ านการพิจารณาจากผู๎ทรงคุณวุฒิวํ า เหมาะสมตํอนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 จัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการและบรรณนิทัศน๑มัลติมีเดียแสดงบน 
หน๎าจอคอมพิวเตอร๑ในห๎องสมุด เพ่ือกระตุ๎นความสนใจการอํานแกํนักเรียนและท าให๎นักเรียน  
ได๎เลือกอํานหนังสือท่ีหลากหลายตรงความสนใจของตนเอง 

2.3 บันทึกเลํมโปรดของฉัน กิจกรรมบันทึกการอํานจากหนังสือที่มี ให๎บริการ 
ในห๎องสมุดตามที่นักเรียนชื่นชอบและสนใจมากที่สุด จ านวน 1 เลํม โดยบันทึกในแผํนบันทึกการอําน ได๎แกํ 
บรรณานุกรม สรุปใจความส าคัญจากเรื่อง สิ่งที่ได๎รับจากการอําน และวาดภาพประกอบตาม
จินตนาการท่ีได๎รับจากหนังสือเลํมนั้น จากนั้นห๎องสมุดจะน าผลงานบันทึกการอํานของนักเรียนมาจัด
นิทรรศการเพ่ือเป็นตัวแบบการอํานแกํนักเรียนคนอ่ืน  

การตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน กระท าโดยผู๎วิจัยน า
แผนการจัดกิจกรรมเสนอตํอประธานและกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ๑ เพ่ือขอค าแนะน าและ
ปรับปรุงตามค าแนะน า จากนั้นน าไปให๎ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านการศึกษา บรรณารักษศาสตร๑ และ
วรรณกรรมส าหรับเด็ก จ านวน 5 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) วํากิจกรรม
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ของการวิจัย มีความเหมาะสมและเป็นไปได๎ในการจัดกิจกรรมส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 5 หรือไมํ ซึ่งกิจกรรมสํงเสริมการอํานได๎คํา IOC อยูํระหวําง 0.60-1.00 
และผู๎วิจัยได๎ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู๎ทรงคุณวุฒิ ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 คําดัชนีความสอดคล๎องของแผนการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน 

 

รายการประเมิน 
คะแนนจาก 

ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ค่า IOC แปลผล 
1 0 -1 

 

กิจกรรมที่ 1 My Library  
- สาระส าคัญ 4 1 - 0.80 ใช๎ได๎ 

- วัตถุประสงค๑ 5 - - 1.00 ใช๎ได๎ 

- วิธีการด าเนินการ 4 - 1 0.60 ใช๎ได๎ 
- สื่อและวัสดุอุปกรณ๑ 4 - 1 0.60 ใช๎ได๎ 

- การวัดผลประเมินผล 3 2 - 0.60 ใช๎ได๎ 

กิจกรรมที่ 2 เรื่องนี้สิ...น่าอ่าน   
- สาระส าคัญ 4 - 1 0.60 ใช๎ได๎ 

- วัตถุประสงค๑ 4 1 - 0.80 ใช๎ได๎ 
- วิธีการด าเนินการ 4 1 - 0.80 ใช๎ได๎ 

- สื่อและวัสดุอุปกรณ๑ 5 - - 1.00 ใช๎ได๎ 

- การวัดผลประเมินผล 4 1 - 0.80 ใช๎ได๎ 
กิจกรรมที่ 3 บันทึกเล่มโปรดของฉัน 

- สาระส าคัญ 4 1 - 0.80 ใช๎ได๎ 

- วัตถุประสงค๑ 5 - - 1.00 ใช๎ได๎ 
- วิธีการด าเนินการ 4 1 - 0.80 ใช๎ได๎ 

- สื่อและวัสดุอุปกรณ๑ 5 - - 1.00 ใช๎ได๎ 
- การวัดผลประเมินผล 4 1 - 0.80 ใช๎ได๎ 

 
นอกจากนี้ ผู๎วิจัยได๎ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู๎ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 My Library 
ข๎อ 1 สาระส าคัญ 
“วัตถุประสงค๑กลําวถึงการใช๎ห๎องสมุดและหมวดหมูํหนังสือ สาระส าคัญควร

สอดคล๎องกัน” แก๎ไขโดย เพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับความส าคัญของการใช๎ห๎องสมุดและหมวดหมูํหนังสือ ลง
ในหัวข๎อสาระส าคัญ 
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ข๎อ 3 วิธีด าเนินการ 
 “การอธิบายอุปกรณ๑ในการสอนควรอยูํในเรื่องสื่อการสอน” แก๎ไขโดย  

น ารายละเอียดของสื่ออุปกรณ๑ที่สร๎างเสร็จแล๎วพร๎อมคูํมือการเลํนเกมไปอธิบายเพ่ิมในข๎อ 4 สื่อและ
วัสดุอุปกรณ๑ 

ข๎อ 4 สื่อและวัสดุอุปกรณ๑ 
 “กติกาการเลํนเกมไมํชัดเจน” แก๎ไขโดย ปรับกติกาการเลํนให๎เข๎าใจงํายขึ้น ไมํ

ซับซ๎อน 
“ควรแยกชั้นคืนหนังสือออกมาจากกระดานเกม” แก๎ไขโดย ท ากลํองเป็นชํอง

คืนการ๑ด แบํงเป็น 15 ชํอง ได๎แกํ ชํองการ๑ดหนังสือหมวด 000 -900 หมวดละ 1 ชํอง ชํองการ๑ด
หนังสือหมวดเยาวชน ชํองการ๑ดหนังสืออ๎างอิง ชํองการ๑ดมารยาทที่เปิดใช๎แล๎ว ชํองการ๑ดค าถาม  
ทีเ่ปิดใช๎แล๎ว ชํองเก็บตัวเดินและลูกเต๐าเมื่อจบการเลํนเกม 

3. สร๎างแบบสอบถามเจตคติการอําน ข๎อค าถามเก่ียวกับนิสัยรักการอํานของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยแบํงออกเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของกลุํมทดลอง ได๎แกํ เพศ ผลการเรียน และความถี่ในการ
เข๎าใช๎ห๎องสมุดโรงเรียน เป็นข๎อค าถามแบบเลือกตอบ 

ตอนที่ 2 เจตคติการอําน เป็นข๎อค าถามแบบมาตรประมาณคํา 5 ระดับ ได๎แกํ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น๎อย และน๎อยที่สุด 

การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามเจตคติการอําน ผู๎วิจัยน าแบบสอบถาม เสนอตํอ
ประธานและกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ๑ เพื่อขอค าแนะน าและปรับปรุงตามค าแนะน า จากนั้น
น าไปให๎ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านการศึกษา บรรณารักษศาสตร๑ และวรรณกรรมส าหรับเด็ก จ านวน 5  คน 
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยพิจารณาเลือกเฉพาะข๎อค าถามที่ได๎คะแนน 
IOC มากกวํา 0.50  คือ อยูํระหวําง 0.60-1.00 มีจ านวนทั้งสิ้น 50 ข๎อ ผู๎วิจัยปรับปรุงข๎อค าถามบางข๎อ
ตามค าแนะน าของผู๎ทรงคุณวุฒิ ดังตาราง 2 
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ตาราง 2 คําดัชนีความสอดคล๎องแบบสอบถามเจตคติการอําน 
 

ข้อค าถาม 

คะแนนจาก 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 5 คน 

ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

1 0 -1 
 

ด้านความสนใจในการอ่าน      

1. ข๎าพเจ๎าชอบอํานขําวและติดตามเหตุการณ๑ตําง ๆ จาก
หนังสือพิมพ๑หรือเว็บไซต๑ตําง ๆ 

3 2 - 0.60 ใช๎ได๎ 

2. ข๎าพเจ๎าชอบอํานหนังสือทุกประเภท ทั้งหนังสือเรียน  
นวนิยาย นิทาน นิตยสาร และการ๑ตูน 

5 - - 1.00 ใช๎ได๎ 

3. ข๎าพเจ๎ามักอํานหนังสืออ่ืนนอกเหนือจากต าราเรียน เพ่ือหา
ความรู๎เพิ่มเติม 

5 - - 1.00 ใช๎ได๎ 

4. ข๎าพเจ๎าอํานหนังสือเฉพาะที่เก่ียวข๎องกับการเรียนเทํานั้น 5 - - 1.00 ใช๎ได๎ 

5. เมื่อข๎าพเจ๎าสงสัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ข๎าพเจ๎าจะหาอํานจาก
หนังสือหรือเว็บไซต๑เพ่ือหาค าตอบ 

4 1 - 0.80 ใช๎ได๎ 

6. ข๎าพเจ๎าจะอํานหนังสือเฉพาะชํวงสอบเทํานั้น 4 1 - 0.80 ใช๎ได๎ 

7. ข๎าพเจ๎าจะอํานหนังสือเมื่อครูและผู๎ปกครองก าหนดให๎อําน 4 - 1 0.60 ใช๎ได๎ 
8. ข๎าพเจ๎าสามารถอํานหนังสือตํอเนื่องได๎เป็นเวลานานกวํา 1 
ชั่วโมง 

4 1 - 0.80 ใช๎ได๎ 

  9. ผู๎ปกครองมีหนังสือที่นําสนใจ ข๎าพเจ๎าจะขอยืมอํานเสมอ 4 1 - 0.80 ใช๎ได๎ 
10. ข๎าพเจ๎าติดตามอํานงานเขียนของนักเขียนที่ข๎าพเจ๎ชอบ 5 - - 1.00 ใช๎ได๎ 

11. ข๎าพเจ๎าอํานหนังสือที่ได๎รับรางวัลหรือหนังสือขายดี 4 1 - 0.80 ใช๎ได๎ 
12. ข๎าพเจ๎าชอบไปงานมหกรรมหนังสือหรืองานสัปดาห๑
หนังสือเพ่ือหาซื้อหนังสือที่ชอบ 

5 - - 1.00 ใช๎ได๎ 

13. ข๎าพเจ๎ามักแวะเข๎าร๎านขายหนังสือท่ีพบเห็นหรือเดินผําน 5 - - 1.00 ใช๎ได๎ 
14. ข๎าพเจ๎าเก็บเงินเพ่ือเอาไว๎ซื้อหนังสือที่ข๎าพเจ๎าชอบ 4 1 - 0.80 ใช๎ได๎ 
15. ข๎าพเจ๎ามักจะอํานหนังสืออยํางทนุถนอม และระวังไมํให๎
ฉีกขาด 

3 1 1 0.40 คัดออก 
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ตาราง 2 (ตํอ) 
 

ข้อค าถาม 

คะแนนจาก 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 5 คน 

ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

1 0 -1 
 

16. ข๎าพเจ๎าคิดวําดูโทรทัศน๑หรือเลํนอินเทอร๑เน็ตก็รู๎ขําวสารได๎ 
โดยไมํจ าเป็นต๎องอํานหนังสือ 

3 2 - 0.60 ใช๎ได๎ 

ด้านความรู้สึกต่อการอ่าน      

17. ข๎าพเจ๎ารู๎สึกดีใจ เมื่อได๎รับหนังสือเป็นของขวัญ 4 1 - 0.80 ใช๎ได๎ 

18. ข๎าพเจ๎ารู๎สึกเพลิดเพลินกับการอํานหนังสือ 5 - - 1.00 ใช๎ได๎ 
19. ข๎าพเจ๎าคิดวําถ๎าอํานหนังสือมากจะท าให๎เรียนเกํง 5 - - 1.00 ใช๎ได๎ 

20. ข๎าพเจ๎าไมํชอบเข๎ารํวมกิจกรรมการอํานของโรงเรียนหรือ
ได๎รับมอบหมายในชั้นเรียน 

4 1 - 0.80 ใช๎ได๎ 

21. ข๎าพเจ๎าไมํชอบการอํานแบบคิดวิเคราะห๑ที่ต๎องมาเขียนสื่อ
ความ 

2 3 - 0.40 คัดออก 

22. ข๎าพเจ๎าอํานหนังสือได๎ไมํนาน ก็จะรู๎สึกเบื่อและไมํอยาก
อํานอีกตํอไป 

4 1 - 0.80 ใช๎ได๎ 

23. เวลาอยูํบ๎าน ข๎าพเจ๎าชอบอํานหนังสือให๎ผู๎ปกครอง พี่   
หรือน๎องฟัง 

4 - 1 0.60 ใช๎ได๎ 

24. ข๎าพเจ๎าไมํเบื่อหนํายการอํานหนังสือ แม๎วําจะอํานเรื่องเดิมซ้ า ๆ  5 - - 1.00 ใช๎ได๎ 

25. การอํานหนังสือท าให๎ข๎าพเจ๎ารู๎สึกคลายเหงา 4 1 - 0.80 ใช๎ได๎ 

26. ถ๎าหนังสือเลํมที่ข๎าพเจ๎าอํานแล๎วสนุก ข๎าพเจ๎าจะแนะน า
ให๎เพ่ือนอําน 

5 - - 1.00 ใช๎ได๎ 

ด้านการใช้เวลาว่างอ่านหนังสือ      
27. ข๎าพเจ๎าใช๎เวลาพักผํอนด๎วยการอํานหนังสือ 5 - - 1.00 ใช๎ได๎ 

28. หากมีเวลาวํางจากการเรียน ข๎าพเจ๎ามักจะอํานหนังสือ
เป็นประจ า 

5 - - 1.00 ใช๎ได๎ 
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ตาราง 2 (ตํอ) 
 

ข้อค าถาม 

คะแนนจาก 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 5 คน 

ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

1 0 -1 
 

29. ข๎าพเจ๎าใช๎เวลาวํางในการพูดคุยหรือเลํนกับเพ่ือน ๆ 
มากกวําอํานหนังสือ 

4 1 - 0.80 ใช๎ได๎ 

30. เมื่อมีเวลาวําง ข๎าพเจ๎าเลือกเลํนกีฬามากกวําอํานหนังสือ 3 2 - 0.60 ใช๎ได๎ 
31. เวลาไปสถานที่ตําง ๆ ข๎าพเจ๎ามักจะน าหนังสือติดตัวไป
อํานด๎วยเสมอ 

5 - - 1.00 ใช๎ได๎ 

32. ในวันหยุด ข๎าพเจ๎ามักอํานหนังสือที่บ๎านมากกวําออกไปเที่ยว 5 - - 1.00 ใช๎ได๎ 

33. ขณะที่ต๎องรอคอย ข๎าพเจ๎าจะฆําเวลาด๎วยการอํานหนังสือ 5 - - 1.00 ใช๎ได๎ 

34. ข๎าพเจ๎าชอบอํานหนังสือกํอนนอน 5 - - 1.00 ใช๎ได๎ 
35. ข๎าพเจ๎าใช๎เวลาวํางในการเลํนเกม ดูหนัง ฟังเพลงมากกวํา
อํานหนังสือ 

3 2 - 0.60 ใช๎ได๎ 

ด้านการใช้บริการห้องสมุดโรงเรียน      

36. ข๎าพเจ๎าเข๎าไปอํานหนังสือในหอ๎งสมุดเป็นประจ าทุก ๆ  สปัดาห๑ 5 - - 1.00 ใช๎ได๎ 

37. ข๎าพเจ๎าชอบยืมหนังสือจากห๎องสมุดไปอําน 5 - - 1.00 ใช๎ได๎ 
38. ข๎าพเจ๎าชอบห๎องสมุดเพราะท าให๎ได๎รับเพลิดเพลินและ
ความรู๎มากมาย 

5 - - 1.00 ใช๎ได๎ 

39. ข๎าพเจ๎าชอบจับกลุํมคุยกับเพ่ือนในห๎องสมุด เพราะมีที่นั่งสบาย 4 - 1 0.60 ใช๎ได๎ 

40. ข๎าพเจ๎าชอบไปห๎องสมุด เพราะมีหนังสือหลายประเภทให๎
เลือกอําน 

5 - - 1.00 ใช๎ได๎ 

41. ข๎าพเจ๎าชอบไปห๎องสมุด เพราะมีแอร๑เย็นสบาย 3 1 1 0.40 คัดออก 

42. ผู๎ปกครองหรืออาจารย๑ชอบบังคับให๎ข๎าพเจ๎าเข๎าใช๎หรือยืม

หนังสือห๎องสมุด  

2 2 1 0.20 คัดออก 

 
ตาราง 2 (ตํอ) 

 



  59 

ข้อค าถาม 

คะแนนจาก 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 5 คน 

ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

1 0 -1 
 

43. ในเวลาวํางกํอนหรือหลังเรียน ข๎าพเจ๎ามักเข๎าไปอําน
หนังสือในห๎องสมุด 

5 - - 1.00 ใช๎ได๎ 

44. ข๎าพเจ๎าชอบดูหนังการ๑ตูนในห๎องสมุด 3 2 - 0.60 ใช๎ได๎ 

45. ข๎าพเจ๎าชอบไปห๎องสมุด เพราะมีหนังสือใหมํ ๆ  ใหเ๎ลือกอํานเสมอ 5 - - 1.00 ใช๎ได๎ 

ด้านประโยชน์ของการอ่าน      
46. การซื้อหนังสือมาอําน เป็นการสิ้นเปลืองเงินที่ไมํคุ๎มคํา 1 4 - 0.20 คัดออก 

47. การอํานหนังสือท าให๎เป็นคนทันโลก ทันสมัยและทันตํอเหตุการณ๑ 5 - - 1.00 ใช๎ได๎ 
48. การอํานหนังสือท าให๎ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 5 - - 1.00 ใช๎ได๎ 

49. การอํานหนังสือท าให๎เฉลียวฉลาดทันคน 5 - - 1.00 ใช๎ได๎ 

50. การอํานหนังสือท าให๎มีความม่ันใจในตนเองมากข้ึน 4 1 - 0.80 ใช๎ได๎ 
51. การอํานหนังสือท าให๎ได๎รับความรู๎ ดีกวําการดูโทรทัศน๑ 2 3 - 0.40 คัดออก 

52. การอํานหนังสือเป็นการใช๎เวลาวํางที่เป็นประโยชน๑ 5 - - 1.00 ใช๎ได๎ 

53. การอํานหนังสือมาก ๆ จะท าให๎สามารถเขียนได๎ดี 4 1 - 0.80 ใช๎ได๎ 
54. การอํานหนังสือเป็นการฝึกท าให๎มีสมาธิดี 5 - - 1.00 ใช๎ได๎ 
55. การอํานหนังสือชํวยเสริมสร๎างจินตนาการ ท าให๎มี
ความคิดกว๎างไกล 

5 - - 1.00 ใช๎ได๎ 

56. การอํานหนังสือเป็นการพักผํอนที่ดี 5 - - 1.00 ใช๎ได๎ 
57. การอํานหนังสือท าให๎ท าคะแนนในการการสอบได๎ดี 3 2 - 0.60 ใช๎ได๎ 
58. การเลนํเกมคอมพิวเตอร๑ฝึกการคิดได๎มากกวํา อํานหนังสือ 2 3 - 0.40 คัดออก 
59. การอํานหนังสือท าให๎เสียเวลา 2 3 - 0.40 คัดออก 
60. การอํานน๎อย รู๎น๎อย ท าให๎ด๎อยกวําคนอ่ืน 5 - - 1.00 ใช๎ได๎ 
61. การอํานหนังสือท าให๎รู๎จักคิดวิเคราะห๑และแก๎ปัญหา 
ตําง ๆ ได๎มากข้ึน 

5 - - 1.00 ใช๎ได๎ 

 
นอกจากนี้ ผู๎วิจัยได๎ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู๎ทรงคุณวุฒิ ดังนี้  

ด๎านความสนใจในการอําน 
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ข๎อ 4 “ข๎าพเจ๎าอํานหนังสือเฉพาะที่เกี่ยวข๎องกับการเรียนเทํานั้น” แก๎ไขเป็น 

“ข๎าพเจ๎าอํานเฉพาะหนังสือที่เก่ียวข๎องกับการเรียนเทํานั้น” 
ข๎อ 8 “ข๎าพเจ๎าสามารถอํานหนังสือตํอเนื่องได๎เป็นเวลานานกวํา 1 ชั่วโมง” 

แก๎ไขเป็น “ข๎าพเจ๎าสามารถอํานหนังสือตํอเนื่องได๎เป็นเวลานานกวํา 45 นาที” 
ข๎อ 9 “ผู๎ปกครองมีหนังสือที่นําสนใจ ข๎าพเจ๎าจะขอยืมอํานเสมอ” แก๎ไขเป็น 

“ข๎าพเจ๎าจะขอยืมหนังสือที่นําสนใจของผู๎ปกครองอํานเสมอ” 
ข๎อ 11 “ข๎าพเจ๎าอํานหนังสือที่ได๎รับรางวัลหรือหนังสือขายดี” แก๎ไขเป็น 

“ข๎าพเจ๎าจะเลือกอํานหนังสือท่ีได๎รับรางวัลหรือหนังสือขายดี” 
ด๎านความรู๎สึกตํอการอําน 

ข๎อ 22 “ข๎าพเจ๎าอํานหนังสือได๎ไมํนาน ก็จะรู๎สึกเบื่อและไมํอยากอํานอีกตํอไป” 
แก๎ไขเป็น “ข๎าพเจ๎ารู๎สึกเบื่อและไมํอยากอํานหนังสือเป็นเวลานาน ๆ” 

ข๎อ 23 “เวลาอยูํบ๎าน ข๎าพเจ๎าชอบอํานหนังสือให๎ผู๎ปกครอง พ่ี หรือน๎องฟัง” 
แก๎ไขเป็น “ข๎าพเจ๎าชอบอํานหนังสือให๎ผู๎ปกครอง พ่ี หรือน๎องฟัง เวลาอยูํบ๎าน” 

ข๎อ 25 “การอํานหนังสือท าให๎ข๎าพเจ๎ารู๎สึกคลายเหงา” คัดออกเพราะมี

ความหมายเดียวกับข๎อ 18 ข๎าพเจ๎ารู๎สึกเพลิดเพลินกับการอํานหนังสือ 
ข๎อ 26 “ถ๎าหนังสือเลํมที่ข๎าพเจ๎าอํานแล๎วสนุก ข๎าพเจ๎าจะแนะน าให๎เพ่ือนอําน” 

แก๎ไขเป็น “ข๎าพเจ๎าจะแนะน าให๎เพื่อนอําน หนังสือเลํมที่ข๎าพเจ๎าเห็นวําสนุก” 
ด๎านการใช๎เวลาวํางอํานหนังสือ 

ข๎อ 30 “เมื่อมีเวลาวําง ข๎าพเจ๎าเลือกเลํนกีฬามากกวําอํานหนังสือ” แก๎ไขเป็น 

“ข๎าพเจ๎าเลือกจะท ากิจกรรมอ่ืน ๆ มากกวําอํานหนังสือ เชํน เลํนเกม ดูหนัง ฟังเพลง เป็นต๎น” 
ข๎อ 31 “เวลาไปสถานที่ตําง ๆ ข๎าพเจ๎ามักจะน าหนังสือติดตัวไปอํานด๎วยเสมอ” 

แก๎ไขเป็น “ข๎าพเจ๎ามักจะน าหนังสือติดตัวไปอํานด๎วยเสมอ เมื่อออกนอกบ๎าน”  
ข๎อ 32 “ในวันหยุด ข๎าพเจ๎ามักอํานหนังสือที่บ๎านมากกวําออกไปเที่ยว” แก๎ไข

เป็น “ข๎าพเจ๎ามักอํานหนังสือท่ีบ๎านมากกวําออกไปเที่ยว ในวันหยุด” 
ข๎อ 33 “ขณะที่ต๎องรอคอย ข๎าพเจ๎าจะฆําเวลาด๎วยการอํานหนังสือ” แก๎ไขเป็น 

“ข๎าพเจ๎าจะใช๎เวลาขณะที่ต๎องรอคอยด๎วยการอํานหนังสือ” 
ข๎อ 35 “ข๎าพเจ๎าใช๎เวลาวํางในการเลํนเกม ดูหนัง ฟังเพลงมากกวําอํานหนังสือ” 

คัดออกเพราะมีความหมายเดียวกับข๎อ 30 
ด๎านการใช๎บริการห๎องสมุดโรงเรียน 
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ข๎อ 36 “ข๎าพเจ๎าเข๎าไปอํานหนังสือในห๎องสมุดเป็นประจ าทุก ๆ สัปดาห๑” แก๎ไข

เป็น “ข๎าพเจ๎าจะเข๎าห๎องสมุดเพ่ืออํานหนังสือในเป็นประจ าทุก ๆ สัปดาห๑” 
ข๎อ 38 “ข๎าพเจ๎าชอบห๎องสมุดเพราะท าให๎ได๎รับเพลิดเพลินและความรู๎มากมาย” 

แก๎ไขเป็น “ข๎าพเจ๎าชอบห๎องสมุดเพราะได๎รับความเพลิดเพลินและความรู๎มากมาย” 
ข๎อ 39 “ข๎าพเจ๎าชอบจับกลุํมคุยกับเพ่ือนในห๎องสมุด เพราะมีที่นั่งสบาย” แก๎ไข

เป็น “ข๎าพเจ๎าชอบจับกลุํมคุยเลํนกับเพ่ือนในห๎องสมุด เพราะมีที่นั่งสะดวกสบาย” 
ข๎อ 43 “ในเวลาวํางกํอนหรือหลังเรียน ข๎าพเจ๎ามักเข๎าไปอํานหนังสือใน

ห๎องสมุด”แก๎ไขเป็น “ข๎าพเจ๎าจะเข๎าห๎องสมุดเพ่ืออํานหนังสือในชํวงเวลากํอนหรือหลังเรียน” 
ด๎านประโยชน๑ของการอําน 

ข๎อ 47 “การอํานหนังสือท าให๎เป็นคนทันโลก ทันสมัยและทันตํอเหตุการณ๑” 
แก๎ไขเป็น “การอํานหนังสือท าให๎ทันโลก ทันสมัยและทันตํอเหตุการณ๑” 

ข๎อ 49 “การอํานหนังสือท าให๎เฉลียวฉลาดทันคน” แก๎ไขเป็น “การอํานหนังสือ

ชํวยเสริมสร๎างจินตนาการ มีความคิดกว๎างไกล ท าให๎เฉลียวฉลาด รู๎เทําทันคนอ่ืน” 
ข๎อ 54 “การอํานหนังสือเป็นการฝึกท าให๎มีสมาธิดี” แก๎ไขเป็น “การอํานหนังสือ

ท าให๎มีสมาธิดีขึ้น” 
ข๎อ 55 “การอํานหนังสือชํวยเสริมสร๎างจินตนาการ ท าให๎มีความคิดกว๎างไกล” 

คัดออกเพราะมีความหมายเดียวกับข๎อ 49 
ข๎อ 57 “การอํานหนังสือท าให๎ท าคะแนนในการการสอบได๎ดี” แก๎ไขเป็น “ 

การอํานหนังสือท าให๎คะแนนการสอบดีขึ้น” 
4. น าแบบสอบถามเจตคติการอํานไปทดสอบ (Try out) กับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ที่ไมํใชํกลุํมทดลอง จ านวน 
30 คน เพ่ือหาคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑ของครอนบาค ได๎คําความเชื่อมั่นเทํากับ 0.89 ซึ่งถือวํามี
คุณภาพสามารถน าไปเก็บข๎อมูลได๎จริง 

5. สร๎างแบบบันทึกสถิติการใช๎ห๎องสมุด ประกอบด๎วยรายการ 1) ชื่อ-นามสกุลนักเรียน 
2) เลขประจ าตัว 3) เลขที่ของนักเรียน 4) วันเดือนปี 5) จ านวนครั้งในการเข๎าใช๎ห๎องสมุด และ 6) 
จ านวนหนังสือที่ยืม แบบบันทึกสถิติการใช๎ห๎องสมุดตรวจสอบคุณภาพโดยผู๎ทรงคุณวุฒิที่เป็น
บรรณารักษ๑ห๎องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จ านวน 
3 คน ซึ่งรวมผู๎วิจัยที่เป็นบรรณารักษ๑ด๎วย ได๎รํวมตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบบันทึกสถิติการใช๎
ห๎องสมุด โดยบันทึกสถิติในวันและเวลาเดียวกัน เป็นระยะเวลา 5 วัน ซ่ึงดูบันทึกสถิติการเข๎าห๎องสมุด
จากการใช๎บัตรนักเรียนผํานประตูอัตโนมัติของห๎องสมุด จากฐานข๎อมูลห๎องสมุดอัตโนมัติ และรายงาน
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การยืมหนังสือของนักเรียนรายบุคคลจากฐานข๎อมูลห๎องสมุดโปรแกรมหนอนแก๎ว โดยให๎คะแนนการ
เข๎าห๎องสมุด 1 ครั้ง ได๎ 1 คะแนน (เนื่องจากนักเรียนมีการเข๎าออกห๎องสมุดบํอยในการใช๎ห๎องสมุดแตํ
ละครั้ง จึงนับเป็นการเข๎าใช๎ 1 ครั้ง ในแตํละชํวงของวัน คือ ชํวงเช๎า ชํวงกลางวัน และชํวงเย็น) และ
การยืมหนังสือ 1 เลํม ให๎ 1 คะแนน ดังปรากฏตามภาพประกอบ 21 และ 22 
 

 
 

ภาพประกอบ 21 สถิติการเข๎าห๎องสมุดจากฐานข๎อมูลห๎องสมุดอัตโนมัติ 
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ภาพประกอบ 22 รายงานการยืมหนังสือของนักเรียนจากฐานข๎อมูลห๎องสมุดโปรแกรมหนอนแก๎ว 
 

ผลการบันทึกข๎อมูลตรงกัน แสดงวําแบบบันทึกนี้สามารถใช๎เก็บข๎อมูลได๎จริง ตัวอยําง
แบบบันทึกสถิติการใช๎ห๎องสมุด ดังปรากฏตามภาพประกอบ 23 
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ภาพประกอบ 23 ตัวอยํางแบบบันทึกสถิติการใช๎ห๎องสมุด 
 
การเก็บและรวบรวมข้อมูล 

1. ผู๎วิจัยขอหนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย๑ จากคณะกรรมการจริยธรรมส าหรับ

พิจารณาโครงการวิจัยที่ท าในมนุษย๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีผลการพิจารณา
โครงการวิจัยนี้เป็นโครงการวิจัยที่เข๎าขํายยกเว๎น คือ เป็นโครงการวิจัยที่จัดวําไมํมีความเสี่ยงหรือมี
ความเสี่ยงต่ ามากแกํอาสาสมัคร โดยข๎อมูลที่เก็บนั้น ไมํสามารถเชื่อมโยงถึงอาสาสมัครเป็นรายบุคคล 
และการรายงานผลเป็นข๎อมูลโดยภาพรวม 

2. ผู๎วิจัยขอหนังสือขอความอนุเคราะห๑เก็บข๎อมูลเพ่ือการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ น ามาติดตํอขออนุญาตเก็บข๎อมูลวิจัยจากผู๎อ านวยการโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เพ่ือขอความอนุเคราะห๑ในการใช๎สถานที่
และกลุํมตัวอยํางในการวิจัยเชิงทดลองซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

3. ผู๎วิจัยประสานงานกับหัวหน๎างานห๎องสมุด ในการขอใช๎สถานที่และทรัพยากรสารสนเทศ
เพ่ือจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน รวมทั้งประสานงานกับอาจารย๑ประจ าชั้น อาจารย๑ผู๎ชํวยประจ าชั้นของ
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นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เป็นกลุํมทดลอง เพ่ือขอใช๎คาบเรียนวิชาแนะแนวในการทดลอง โดยท าการ
ทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใช๎ระยะเวลา 5 สัปดาห๑ ๆ ละ 1 คาบ รวม 5 คาบ ๆ ละ 30 นาที 
ในชํวงเวลา 14.40-15.10 น. ในวันและเวลา ดังนี้ 

คาบที่ 1 วันจันทร๑ที่ 1 ตุลาคม 2561 ผู๎วิจัยพบกลุํมทดลองครั้งแรก และนักเรียนท า
แบบสอบถาม (Pretest) 

คาบท่ี 2 วันจันทร๑ที่ 8 ตุลาคม 2561 จัดกิจกรรมที่ 1 My Library 
คาบท่ี 3 วันจันทร๑ที่ 22 ตุลาคม 2561 จัดกิจกรรมที่ 2 เรื่องนี้สิ...นําอําน 
คาบท่ี 4 วันจันทร๑ที่ 29 ตุลาคม 2561 จัดกิจกรรมที่ 3 บันทึกเลํมโปรดของฉัน 
คาบท่ี 5 วันจันทร๑ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นักเรียนท าแบบสอบถาม (Posttest) 

4. การเก็บรวบรวมข๎อมูล แบํงเป็น 3 ระยะ ได๎แกํ 
4.1 ระยะที่ 1 กํอนการทดลอง (Pretest) ผู๎วิจัยเก็บข๎อมูลกํอนการทดลอง 2 ลักษณะ 

คือ 1) ข๎อมูลการใช๎ห๎องสมุดของกลุํมทดลอง เก็บรวบรวมในชํวงสามเดือนกํอนการทดลอง (เว๎นวัน
เสาร๑-อาทิตย๑ และวันหยุดนักขัตฤกษ๑) ได๎แกํ วันที่ 2-24 กรกฎาคม 2561, วันที่ 1-28 สิงหาคม 2561, 
วันที่ 3-6 กันยายน 2561 รวมระยะเวลา 40 วัน โดยบันทึกในแบบบันทึกสถิติการใช๎ห๎องสมุด และ 
2) ข๎อมูลเจตคติการอํานกํอนการทดลอง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ผู๎วิจัยพบกลุํมทดลองครั้งแรกใน
คาบที่ 1 คือ นักเรียนกลุํมทดลองจ านวน 30 คน เพ่ืออธิบายความมุํงหมายของการวิจัยและการทดลอง
ให๎นักเรียนทราบ จากนั้นให๎นักเรียนท าแบบสอบถามเจตคติการอํานซึ่งเป็นการเก็บข๎อมูลกํอนการเข๎า
รํวมกิจกรรมสํงเสริมการอําน  

4.2 ระยะที่ 2 การทดลอง (Treatment) ผู๎วิจัยด าเนินกิจกรรมสํงเสริมการอําน  
สัปดาห๑ละ 1 กิจกรรม (คาบที่ 2-4) ดังนี้ 

คาบที่ 2 ผู๎วิจัยจัดกิจกรรมที่ 1 My Library บริเวณที่ใช๎จัดกิจกรรม คือ ห๎องหนังสือ
ภาษาตํางประเทศ ซึ่งแยกสํวนจากบริเวณนั่งอํานหนังสือของห๎องสมุด และมีโต๏ะ เก๎าอ้ี จัดเป็นกลุํมเหมาะแกํ
การท ากิจกรรมนี้ ซึ่งผู๎วิจัยได๎จัดเตรียมกลํองเกม My Library วางไว๎บนโต๏ะของแตํละกลุํม จ านวน 7 กลุํม 
เริ่มต๎นกิจกรรมโดยอธิบายวัตถุประสงค๑ของกิจกรรม และให๎นักเรียนจับกลุํมกันเอง กลุํมละ 4 คน จ านวน 
5 กลุํม และกลุํมละ 5 คน จ านวน 2 กลุํม ให๎นักเรียนแตํละกลุํมอํานคูํมือการเลํนเกม และทดลองเลํนเกม
ด๎วยตนเอง โดยใช๎เวลาในการเลํน 20 นาที ระหวํางนักเรียนเลํนเกม ผู๎วิจัยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
แตํละกลุํม พบวํา นักเรียน 4 กลุํม เข๎าใจวิธีการเลํนเกมจากการอํานคูํมือ และสามารถเลํนเองได๎ นักเรียน 
2 กลุํม ผู๎วิจัยต๎องชํวยอธิบายวิธีการเลํนเพ่ิมเติม และนักเรียนอีก 1 กลุํม ผู๎วิจัยต๎องเข๎ารํวมเลํนเกมเพ่ือ
สาธิตวิธีการเลํนไปด๎วย หลังจากครบเวลาการเลํน ให๎นักเรียนทุกกลุํมยุติการเลํน ผู๎เลํนคนใดที่มีการ๑ด
หนังสือมากที่สุดในกลุํมถือเป็นผู๎ชนะ และได๎รับรางวัล จากนั้นทุกคนรํวมกันอภิปรายความรู๎ที่ได๎จากการ
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เลํนเกม และสอบถามความพึงพอใจในภาพรวมตํอกิจกรรม ซึ่งนักเรียนสํวนใหญํตอบวําชอบเกมดังกลําว
อยํางมาก เพราะเกมสนุก ได๎เลํนเป็นกลุํมท าให๎ได๎รํวมมือและชํวยเหลือกัน  

คาบที่ 3 ผู๎วิจัยจัดกิจกรรมที่ 2 เรื่องนี้สิ...นําอําน บริเวณที่ใช๎จัดกิจกรรม คือ ห๎องสมุด
อาจารย๑ ซึ่งแยกสํวนจากบริเวณนั่งอํานหนังสือของห๎องสมุด สามารถติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร๑ได๎โดยไมํ
กระทบตํอการให๎บริการของห๎องสมุด ซึ่งผู๎วิจัยได๎เตรียมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร๑ไว๎ลํวงหน๎า 3 วัน และ
ทดสอบการใช๎งานโปรแกรมแนะน าหนังสือที่ลงไว๎ในเครื่องคอมพิวเตอร๑ทั้งหมด 7 เครื่อง พร๎อมทั้งน า
หนังสือตัวเลํมจริง จากรายชื่อในโปรแกรมแนะน าหนังสือมาจัดแสดงบนชั้นหนังสือบริเวณใกล๎เคียงกัน 
เริ่มต๎นกิจกรรมโดยแบํงนักเรียนออกเป็น 7 กลุํม เหมือนคาบที่แล๎ว นักเรียน 1 กลุํม ตํอการใช๎เครื่อง
คอมพิวเตอร๑ 1 เครื่อง ผู๎วิจัยสอนวิธีการใช๎โปรแกรมแนะน าหนังสือให๎กับนักเรียน และให๎นักเรียนใช๎
โปรแกรมด๎วยตนเอง จากนั้นให๎นักเรียนชมนิทรรศหนังสือตัวเลํมจริง อภิปรายถึงหนังสือที่นักเรียนให๎
ความสนใจและแนะน าการยืมหนังสือ หลังจากนั้นให๎นักเรียนเลือกยืมหนังสือตามความสนใจ สํวนใหญํ
เป็นหนังสือการ๑ตูนความรู๎ เพราะมีรูปภาพประกอบ อํานเข๎าใจงําย 

คาบที่ 4 ผู๎วิจัยจัดกิจกรรมที่ 3 บันทึกเลํมโปรดของฉัน ซึ่งเป็นกิจกรรมสุดท๎าย 
บริเวณท่ีใช๎จัดกิจกรรม คือ ห๎องหนังสือภาษาตํางประเทศ ซึ่งแยกสํวนจากบริเวณนั่งอํานหนังสือของ
ห๎องสมุด และมีโต๏ะ เก๎าอ้ี เหมาะแกํการท ากิจกรรมนี้ ผู๎วิจัยนัดหมายให๎นักเรียนยืมหนังสือที่ตนเอง
ชื่นชอบมาท ากิจกรรมนี้ด๎วย เริ่มต๎นกิจกรรม ผู๎วิจัยอธิบายการอํานโดยใช๎เทคนิค SQ3R และแจกแผํน
บันทึกการอําน ให๎นักเรียนท าบันทึกการอําน คนละ 1 เรื่อง เมื่อท าบันทึกการอํานเสร็จแล๎วรํวมกัน
อภิปรายและน าเสนอความรู๎ที่ได๎จากหนังสือที่แตํละคนเลือก จากนั้นรวบรวมผลงานมาตัดสินผู๎ที่มี
ผลงานดีเดํน น าเสนอผลงานแกํนักเรียนคนอ่ืนภายในห๎องสมุด 

4.3 ระยะที่ 3 หลังการทดลอง (Posttest) หลังเสร็จสิ้นการท ากิจกรรมสํงเสริมการอําน 
ผู๎วิจัยเก็บข๎อมูลหลังการทดลอง 2 ลักษณะ คือ 1) ข๎อมูลการใช๎ห๎องสมุดของกลุํมทดลอง ในชํวงสาม
เดือนหลังการทดลอง (เว๎นวันเสาร๑-อาทิตย๑ และวันหยุดนักขัตฤกษ๑) ได๎แกํ วันที่ 1-23 พฤศจิกายน 
2561, วันที่ 7-31 มกราคม 2562, วันที่ 1-8 กุมภาพันธ๑ 2562 รวมระยะเวลา 40 วัน โดยบันทึกใน
แบบบันทึกสถิติการใช๎ห๎องสมุด และ 2) ข๎อมูลเจตคติการอํานหลังการทดลอง ในคาบที่ 5 ผู๎วิจัยให๎
นักเรียนท าแบบสอบถามเจตคติการอําน ซึ่งเป็นการเก็บข๎อมูลหลังการเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมการอําน  

 
การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู๎วิจัยน าข๎อมูลที่ได๎มาจัดกระท าและวิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยโปรแกรมค านวณส าเร็จรูป ดังนี้ 
1. วิเคราะห๑ข๎อมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 1 ซึ่งเป็นข๎อมูลทั่วไปของกลุํมทดลอง โดยใช๎วิธี

หาคําความถ่ี และร๎อยละ  
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2. วิเคราะห๑ข๎อมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เจตคติการอําน ซึ่งเป็นแบบมาตรประมาณ
คํา 5 ระดับ มีข๎อค าถามที่เป็นข๎อความทั้งทางบวกและทางลบ จ านวน 50 ข๎อ ซึ่งข๎อความที่เป็น     
เจตคติการอํานในทางลบ ได๎แกํ ข๎อที่ 4, 6, 7, 15, 19, 20, 27, 33 และ 38 นอกนั้นเป็นเป็นข๎อ
ค าถามที่มีข๎อความทางบวก โดยก าหนดคําคะแนนของค าตอบ ดังนี้ 

ข๎อความที่เป็นเจตคติการอํานในทางบวก 
ตอบชํอง มากที่สุด  มีคํา 5 คะแนน 
ตอบชํอง มาก   มีคํา 4 คะแนน 
ตอบชํอง ปานกลาง  มีคํา 3 คะแนน 
ตอบชํอง น๎อย   มีคํา 2 คะแนน 
ตอบชํอง น๎อยที่สุด  มีคํา 1 คะแนน 

ข๎อความที่เป็นเจตคติการอํานในทางลบ 
ตอบชํอง มากที่สุด  มีคํา 1 คะแนน 
ตอบชํอง มาก   มีคํา 2 คะแนน 
ตอบชํอง ปานกลาง  มีคํา 3 คะแนน 
ตอบชํอง น๎อย   มีคํา 4 คะแนน 
ตอบชํอง น๎อยที่สุด  มีคํา 5 คะแนน 

จากนั้นวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการค านวณหาคําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ค าตอบแตํละข๎อ และผลรวมทั้งหมด โดยการแปลผลคําเฉลี่ยของค าตอบตามเกณฑ๑ ดังนี้ 

4.51-5.00  หมายถึง  นักเรียนมีคะแนนเจตคติการอํานในระดับมากท่ีสุด 
3.51-4.50  หมายถึง  นักเรียนมีคะแนนเจตคติการอํานในระดับมาก 
2.51-3.50  หมายถึง  นักเรียนมีคะแนนเจตคติการอํานในระดับปานกลาง 
1.51-2.50  หมายถึง  นักเรียนมีคะแนนเจตคติการอํานในระดับน๎อย 
1.00-1.50  หมายถึง  นักเรียนมีคะแนนเจตคติการอํานในระดับน๎อยที่สุด 

3. วิเคราะห๑เปรียบเทียบเจตคติการอํานกํอนหลังการเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมการอํานของ
กลุํมทดลองโดยใช๎คําสถิติ t-test dependent 

4. วิเคราะห๑ข๎อมูลการใช๎ห๎องสมุด โดยการน าแบบบันทึกสถิติการใช๎ห๎องสมุดมานับคะแนน
โดยการเข๎าใช๎ห๎องสมุด 1 ครั้งได๎ 1 คะแนน และการยืมหนังสือ 1 เลํมให๎ 1 คะแนน น าคะแนนรวม
ของทุกคนมาวิเคราะห๑โดยใช๎สถิติคําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช๎ t-test dependent 
วิเคราะห๑เปรียบเทียบการใช๎ห๎องสมุดกํอนหลังการเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมการอํานของกลุํมทดลอง 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเรื่อง ผลของการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานที่มีตํอเจตคติการอํานและการใช๎

ห๎องสมุดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายประถม) ผู๎วิจัยได๎วิเคราะห๑และแปรผลข๎อมูล ดังนี้ 
 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลจากผลการทดลองและการแปลผลการวิเคราะห๑ข๎อมูล เพ่ือให๎เกิด
ความเข๎าใจตรงกัน ผู๎วิจัยได๎ใช๎สัญลักษณ๑ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ดังนี้ 

N    แทน  จ านวนนักเรียนในกลุํมตัวอยําง 
   แทน  คะแนนเฉลี่ย 
SD   แทน  สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
P   แทน คํานัยส าคัญของการทดสอบ 
t    แทน คําท่ีใช๎ทดสอบสมมุติฐาน 
*   แทน นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู๎วิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลและแปลความหมายตามล าดับ ดังนี้ 
1. ข๎อมูลทั่วไปของกลุํมทดลอง  
2. การเปรียบเทียบเจตคติการอํานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) กํอนและหลังการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน  
3. การเปรียบเทียบการใช๎ห๎องสมุดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) กํอนและหลังการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ข๎อมูลทั่วไปของกลุํมทดลอง พบวํา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เป็นกลุํมทดลอง 
จ านวน 30 คน สํวนใหญํเป็นเพศชาย จ านวน 18 คน (ร๎อยละ 60 ) มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 4. 00 
จ านวน 16 คน (ร๎อยละ 53.3 ) ความถี่ในการเข๎าใช๎ห๎องสมุดตํอสัปดาห๑ คือ ไมํเข๎าใช๎เลย จ านวน 11 คน 
(ร๎อยละ 36.7) ดังตาราง 3 
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ตาราง 3 ข๎อมูลทั่วไปของกลุํมทดลอง 
 

ข๎อมูลทั่วไป จ านวน (N) ร๎อยละ 
เพศ 
            ชาย 
            หญิง 

รวม  

 
18 
12 
30 

 
60.0 
40.0 
100.0 

ผลการเรียน 
            4.00 
            3.50-3.99 
            3.00-3.49 
            ต่ ากวํา 3.00 

รวม 

 
16 
11 
2 
1 
30 

 
53.3 
36.7 
6.7 
3.3 

100.0 
ความถี่ในการเข๎าใช๎ห๎องสมุดตํอสัปดาห๑ 
           5 ครั้งขึ้นไป 
           3-4 ครั้ง 
           1-2 ครั้ง 
           ไมํเข๎าใช๎เลย 

รวม 

 
3 
7 
9 
11 
30 

 
10.0 
23.3 
30.0 
36.7 
100.0 

 
2. ผลการเปรียบเทียบเจตคติการอํานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) กํอนและหลังการเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริม
การอําน พบวํา โดยรวมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีเจตคติการอํานทางบวกหลังการเข๎ารํวม
กิจกรรมสํงเสริมการอํานสูงกวํากํอนการเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมการอําน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ข๎อที่ 1  

เมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังการเข๎ารํวมกิจกรรม
สํงเสริมการอําน มีเจตคติทางบวกทุกด๎านสูงกวํากํอนการเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมการอําน อยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งได๎แกํ ด๎านความสนใจในการอําน ด๎านความรู๎สึกตํอการอําน ด๎านการ
ใช๎เวลาวํางอํานหนังสือ ด๎านการใช๎บริการห๎องสมุดโรงเรียน และด๎านประโยชน๑ของการอําน ดังตาราง 4   
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ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบเจตคติการอําน กํอนและหลังการเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมการอําน    
            ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 

*p<0.05 
 

2. ผลการเปรียบเทียบการใช๎ห๎องสมุดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) กํอนและหลังการเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมการอําน 
พบวํา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีการใช๎ห๎องสมุดกํอนและหลังการเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมการอํานไมํ
แตกตํางกัน หรือไมํมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งไมํสอดคล๎องกับสมมติฐานการวิจัย ข๎อที่ 2 ดังตาราง 5 

 
ตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบการใช๎ห๎องสมุด กํอนและหลังการเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมการอําน 
            ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 

คะแนนการใช้ห้องสมุด 
จ านวนการ
เข้าห้องสมุด 

จ านวนการ
ยืมหนังสือ 

รวม N 
  SD t P 

กํอนการเข๎ารํวมกิจกรรม
สํงเสริมการอําน 

287 411 698 30 23. 26 27. 69 
.599 .554 

หลังการเข๎ารํวมกิจกรรม
สํงเสริมการอําน 

286 462 748 30 24. 93 25. 99 

*p<0.05 

เจตคติการอ่านรายด้าน 

ก่อนการเข้าร่วม
กิจกรรม 

ส่งเสริมการอ่าน 

หลังการเข้าร่วม
กิจกรรม 

ส่งเสริมการอ่าน 
t P 

  SD แปลผล 
  SD แปลผล 

1. ด๎านความสนใจในการอําน 3.41 0.60 ปานกลาง 3.53 0.59 มาก 2.819 .009* 
2. ด๎านความรู๎สึกตํอการอําน 3.47 0.67 ปานกลาง 3.66 0.67 มาก 3.619 .001* 
3. ด๎านการใช๎เวลาวํางอํานหนังสือ 3.17 0.61 ปานกลาง 3.33 0.59 ปานกลาง 2.926 .007* 
4. ด๎านการใช๎บริการห๎องสมุดโรงเรียน 3.50 0.76 ปานกลาง 3.65 0.75 มาก 2.520 .018* 
5. ด๎านประโยชน๑ของการอําน 3.68 0.74 มาก 3.92 0.69 มาก 3.008 .005* 

รวม 3.45 0.59 ปานกลาง 3.62 0.57 มาก 3.848 .001* 



 

บทที่ 5  
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัย เรื่อง ผลของการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานที่มีตํอเจตคติการอํานและการใช๎

ห๎องสมุดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายประถม) ผู๎วิจัยได๎ด าเนินการสรุปผล อภิปรายผล และข๎อเสนอแนะตามล าดับหัวข๎อ ดังนี้ 

1. ความมุํงหมายของการวิจัย 
2. สมมติฐานการวิจัย 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
4. สรุปผลการวิจัย 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
6. ข๎อเสนอแนะ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบเจตคติการอํานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) กํอนและหลังการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการใช๎ห๎องสมุดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) กํอนและหลังการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายประถม) หลังการเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมการอําน มีเจตคติการอํานทางบวกสูงกวํากํอนการเข๎ารํวม
กิจกรรมสํงเสริมการอําน 

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายประถม) กํอนและหลังการเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมการอํานมีการใช๎ห๎องสมุดแตกตํางกัน 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช๎วิธีวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi experimental research) แบบ One group-
Pretest-Posttest ผู๎วิจัยด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
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1. การก าหนดประชากรและกลุํมตัวอยําง ประชากรที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ก าลังศึกษา
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มี 8 ห๎องเรียน นักเรียน จ านวน 240 คน กลุํมทดลองที่ใช๎ในการวิจัย 
ได๎แกํ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายประถม) ที่คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 1 ห๎องเรียน จ านวน 30 คน จาก
กลุํมประชากรข๎างต๎น ซึ่งเป็นนักเรียนของห๎องเรียนที่ใช๎ห๎องสมุดน๎อยที่สุด โดยดูจากสถิติการเข๎าห๎องสมุด 
ในรอบ 3 เดือน ตั้งแตํเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2561  

2. การสร๎างเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย มี 3 รายการ ซึ่งผู๎วิจัย
สร๎างขึ้นด๎วยตนเอง ได๎แกํ 

2.1 แผนการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน ประกอบด๎วย 5 องค๑ประกอบ ได๎แกํ 
สาระส าคัญ วัตถุประสงค๑ วิธีด าเนินการ สื่อและวัสดุอุปกรณ๑ที่ใช๎ในกิจกรรม การวัดผลประเมินผล  
โดยก าหนดแผนการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน จ านวน 3 กิจกรรม ได๎แกํ  

2.1.1 My Library เกมเรียนรู๎เกี่ยวกับการใช๎ห๎องสมุด ได๎แกํ เวลาท าการของ
ห๎องสมุด มารยาทการใช๎ห๎องสมุด ระเบียบการยืมหนังสือ และการจัดหมวดหมูํหนังสือ โดยแบํง
นักเรียนกลุํมละ 4 คน เลํนเกม My Library ประกอบด๎วยบอร๑ดเกม การ๑ดหนังสือ การ๑ดมารยาท 
การ๑ดค าถาม ตัวเดิน และลูกเต๐า ผู๎เลํนจะต๎องสะสมการ๑ดหนังสือภายใต๎กติกาที่ก าหนด จนกวําการ๑ด
หนังสือถูกใช๎จนหมด โดยผู๎เลํนที่มีการ๑ดหนังสือสูงสุดเป็นผู๎ชนะ 

2.1.2 เรื่องนี้สิ . . .นําอําน กิจกรรมแนะน าการอํานหนังสือที่มีในห๎องสมุด  
โดยจัดแสดงหนังสือใหมํและนําสนใจ ซึ่งผํานการพิจารณาจากผู๎ทรงคุณวุฒิวําเหมาะสมตํอนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 จัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการและบรรณนิทัศน๑มัลติมีเดียแสดงบนหน๎ า
จอคอมพิวเตอร๑ในห๎องสมุด เพื่อกระตุ๎นความสนใจการอํานแกํนักเรียนและท าให๎นักเรียนได๎เลือกอําน
หนังสือที่หลากหลายตรงความสนใจของตนเอง 

2.1.3 บันทึกเลํมโปรดของฉัน กิจกรรมบันทึกการอํานจากหนังสือที่มีให๎บริการ
ในห๎องสมุดตามที่นักเรียนชื่นชอบและสนใจมากท่ีสุด จ านวน 1 เลํม โดยบันทึกในแผํนบันทึกการอําน 
ได๎แกํ บรรณานุกรม สรุปใจความส าคัญจากเรื่อง สิ่งที่ได๎รับจากการอําน และวาดภาพประกอบตาม
จินตนาการท่ีได๎รับจากหนังสือเลํมนั้น จากนั้นห๎องสมุดจะน าผลงานบันทึกการอํานของนักเรียนมาจัด
นิทรรศการเพ่ือเป็นตัวแบบการอํานแกํนักเรียนคนอ่ืน  

2.2 แบบสอบถามเจตคติการอําน ข๎อค าถามเกี่ยวกับนิสัยรักการอํานของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยแบํงออกเป็น 2 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของกลุํมทดลอง ได๎แกํ เพศ ผลการเรียน และความถี่ใน
การเข๎าใช๎ห๎องสมุดโรงเรียน เป็นข๎อค าถามแบบเลือกตอบ    
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ตอนที่ 2 เจตคติการอําน เป็นข๎อค าถามแบบมาตรประมาณคํา 5 ระดับ ได๎แกํ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น๎อย และน๎อยที่สุด 

2.3 แบบบันทึกสถิติการใช๎ห๎องสมุด ประกอบด๎วยรายการ 1) ชื่อ-นามสกุลนักเรียน 
2) เลขประจ าตัว 3) เลขที่ของนักเรียน 4) วันเดือนปี 5) จ านวนครั้งในการเข๎าใช๎ห๎องสมุด (เนื่องจาก
นักเรียนมีการเข๎าออกห๎องสมุดบํอยในการใช๎ห๎องสมุดแตํละครั้ง จึงนับเป็นการเข๎าใช๎ 1 ครั้ง ในแตํละ
ชํวงของวัน คือ ชํวงเช๎า ชํวงกลางวัน และชํวงเย็น) และ 6) จ านวนหนังสือที่ยืม (ตามระเบียบยืมได๎ 2 
เลํม ตํอวัน) 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย กระท าโดยน าแผนการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน
และแบบสอบถามเจตคติการอํานเสนอผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านสาขาวิชาการศึกษา บรรณารักษศาสตร๑ และ
วรรณกรรมส าหรับเด็ก จ านวน 5 คน เพ่ือพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา และน ามาคัดเลือกข๎อค าถาม
ที่มีคํา IOC อยูํระหวําง 0.60-1.00 รวมทั้งแก๎ไขแผนการจัดกิจกรรมและข๎อค าถามตามค าแนะน าของ
ผู๎ทรงคุณวุฒิ จากนั้นน าแบบสอบถามเจตคติการอํานไปทดสอบ (Try out) กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ที่ไมํใชํ
กลุํมทดลอง จ านวน 30 คน เพื่อหาคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑ของครอนบาค ได๎คําความเชื่อมั่นเทํากับ 
0.89 ซึ่งถือวํามีคุณภาพสามารถน าไปเก็บข๎อมูลได๎จริง สํวนแบบบันทึกสถิติการใช๎ห๎องสมุดตรวจสอบ
คุณภาพโดยผู๎ทรงคุณวุฒิที่เป็นบรรณารักษ๑ห๎องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จ านวน 3 คน ซึ่งรวมผู๎วิจัยที่เป็นบรรณารักษ๑ด๎วย ได๎รํวมตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของแบบบันทึกสถิติการใช๎ห๎องสมุด โดยบันทึกสถิติในวันและเวลาเดียวกัน เป็นระยะเวลา 5 วัน 
ผลการบันทึกข๎อมูลตรงกัน แสดงวําแบบบันทึกนี้สามารถใช๎เก็บข๎อมูลได๎จริง 

3. การเก็บรวบรวมข๎อมูล ผู๎วิจัยด าเนินการทดลอง ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ซึ่งแบํงการเก็บรวบรวมข๎อมูล เป็น 3 ระยะ ได๎แกํ 

3.1 ระยะที่ 1 กํอนการทดลอง (Pretest) ผู๎วิจัยเก็บข๎อมูลการใช๎ห๎องสมุดของกลุํม
ทดลอง ในชํวงสามเดือนกํอนการทดลอง (เว๎นวันเสาร๑-อาทิตย๑ และวันหยุดนักขัตฤกษ๑) ได๎แกํ วันที่ 2 - 24 
กรกฎาคม 2561, วันที่ 1 - 28 สิงหาคม 2561, วันที่ 3 - 6 กันยายน 2561 รวมระยะเวลา 40 วัน  
โดยบันทึกในแบบบันทึกสถิติการใช๎ห๎องสมุด สํวนข๎อมูลเจตคติการอําน เก็บจากแบบสอบถาม ซึ่งผู๎วิจัย
พบกลุํมทดลองครั้งแรก หรือคาบที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ให๎นักเรียนท าแบบสอบถามเจตคติการอําน   

3.2 ระยะที่ 2 การทดลอง (Treatment) ผู๎วิจัยด าเนินกิจกรรมสํงเสริมการอําน  
ในชั่วโมงแนะแนว เวลา 14.40-15.10 น. ใช๎เวลา 3 สัปดาห๑ ๆ ละ 1 คาบ (คาบที่ 2 - 4) กิจกรรมในแตํละคาบ
ได๎แกํ สัปดาห๑ที่ 1 คาบที่ 2 กิจกรรม My Library สัปดาห๑ที่ 2 คาบที่ 3 กิจกรรม เรื่องนี้สิ...นําอําน และ
สัปดาห๑ที่ 3 คาบที่ 4 กิจกรรม บันทึกเลํมโปรดของฉัน  
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3.3 ระยะที่ 3 หลังการทดลอง (Posttest) หลังจากสิ้นสุดการท ากิจกรรมสํงเสริม
การอํานเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห๑ ผู๎วิจัยเก็บข๎อมูลเจตคติการอําน ในคาบที่ 5 โดยให๎นักเรียนท า
แบบสอบถามเจตคติการอําน หลังจากนั้นผู๎วิจัยเก็บข๎อมูล การใช๎ห๎องสมุดของกลุํมทดลอง ในชํวงสาม
เดือนหลังการทดลอง (เว๎นวันเสาร๑-อาทิตย๑ และวันหยุดนักขัตฤกษ๑) คือ วันที่ 1 - 23 พฤศจิกายน 
2561, วันที่ 7 - 31 มกราคม 2562, วันที่ 1 - 8 กุมภาพันธ๑ 2562 รวมระยะเวลา 40 วัน โดยบันทึก
ในแบบบันทึกสถิติการใช๎ห๎องสมุด 

4. การจัดกระท าและวิเคราะห๑ข๎อมูล ผู๎วิจัยน าข๎อมูลที่เก็บรวบรวมจากการทดลองครั้งนี้ 
น ามาวิเคราะห๑โดยใช๎สถิติ ดังนี้ 

4.1 ข๎อมูลทั่วไปของกลุํมทดลอง ใช๎สถิติคําความถ่ี และร๎อยละ 
4.2 ข๎อมูลแบบสอบถามเจตคติการอําน ใช๎สถิติคําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และใช๎ t-test dependent วิเคราะห๑เปรียบเทียบเจตคติการอํานกํอนหลังการเข๎ารํวมกิจกรรม
สํงเสริมการอํานของกลุํมทดลอง  

4.3 ข๎อมูลการใช๎ห๎องสมุด น าแบบบันทึกสถิติการใช๎ห๎องสมุดจากฐานห๎องสมุด
อัตโนมัติและฐานข๎อมูลหนอนแก๎ว มานับคะแนนโดยให๎คะแนนการเข๎าใช๎ห๎องสมุด 1 ครั้งได๎ 1 
คะแนน และการยืมหนังสือ 1 เลํมให๎ 1 คะแนน น าคะแนนรวมทั้งหมดมาวิเคราะห๑โดยใช๎สถิติ
คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช๎ t-test dependent วิเคราะห๑เปรียบเทียบการใช๎ห๎องสมุด
กํอนหลังการเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมการอํานของกลุํมทดลอง 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลผู๎วิจัยสามารถสรุปผลได๎ ดังนี้ 
1. ผลการเปรียบเทียบเจตคติการอํานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) กํอนและหลังการเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริม
การอําน พบวํา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีเจตคติการอํานทางบวกหลังการเข๎ารํวมกิจกรรม
สํงเสริมการอําน สูงกวํากํอนการเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมการอํานอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ข๎อที่ 1  

2. ผลการเปรียบเทียบการใช๎ห๎องสมุดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) กํอนและหลังการเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริม
การอําน พบวํา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีการใช๎ห๎องสมุดกํอนและหลังการเข๎ารํวมกิจกรรม
สํงเสริมการอํานไมํแตกตํางกัน หรือไมํมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไมํเป็นไปตามสมมติฐาน  
การวิจัย ข๎อท่ี 2 
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อภิปรายผลการวิจัย 
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

(ฝ่ายประถม) มีเจตคติการอํานทางบวกหลังการเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมการอําน สูงกวํากํอนการเข๎า
รํวมกิจกรรมสํงเสริมการอําน ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนสํวนใหญํเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีมาก คือ 
เกรดเฉลี่ย 4.00 ยํอมเป็นผู๎ที่มีนิสัยรักการอํานอยูํเป็นทุนเดิม แตํอาจเป็นการอํานเฉพาะหนังสือหรือ
ต าราเรียน การจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานเสมือนการจัดสภาพแวดล๎อมที่เ อ้ือตํอการอํานที่
หลากหลายนอกเหนือจากหนังสือหรือต าราเรียนมากข้ึน ท าให๎นักเรียนได๎เปิดโลกทัศน๑ รับความรู๎ใหมํ
นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน รวมทั้งเป็นการจัดสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ที่สนับสนุนการเรียน
การสอนของโรงเรียน ตามบทบาทของโรงเรียนที่ไมํได๎เป็นเพียงสถานที่ให๎ความรู๎ แตํโรงเรียนยังมี
หน๎าที่ส าคัญในการปลูกฝังความอยากรู๎และนิสัยในการแสวงความรู๎ของนักเรียน (เยาวลักษณ๑ สุวรรณแข, 
2546, น. 44) การจัดกิจกรรมดังกลําวจึงกระตุ๎นหรือเร๎าให๎กํอเกิดความอยากรู๎อยากเปิดหนังสืออําน 
เชํน กิจกรรมเรื่องนี้สิ...นําอําน เพ่ือให๎นักเรียนได๎รับรู๎เรื่องราวตําง ๆ มากมายที่มีอยูํในหนังสือ เปิด
โลกทัศน๑ให๎กว๎างขึ้น เกิดความรู๎สึกอยากอํานเรื่องตํอไปเมื่ออํานเรื่องแรกจบ จนรู๎สึกวําการอํานเป็น
สํวนหนึ่งในชีวิตประจ าวัน เกิดความรู๎สึกวําหนังสือท๎าทายให๎อําน สามารถบันทึกให๎ค าวิจารณ๑ 
ประเมินคํา อยากน าเอาความรู๎ที่ได๎รับไปใช๎ หรืออยากเขียนหนังสือท านองเดียวกันนี้ให๎ดีกวําเลํมที่
อําน เหลํานี้ยํอมสํงเสริมเจตคติการอํานทางบวกแกํนักเรียนได๎ (ไพพรรณ อินทนิล , 2546, น. 131) 
นอกจากนี้กิจกรรมเรื่องนี้สิ...นําอําน มีการแนะน าหนังสือผํานนิทรรศการ ซึ่งสร๎างความสนใจการอําน
แกํนักเรียน ดังที่กิดานันท๑ มลิทอง (2544, น. 73) กลําววํา นิทรรศการถือเป็นสื่อการสอนประเภท
กิจกรรมชนิดหนึ่ง มีเป้าหมายเพ่ือเร๎าความสนใจ ให๎ผู๎ชมมีสํวนรวมและเรียนรู๎ด๎วยการดู ฟัง สังเกต 
และจับต๎อง นอกจากจากนี้ สุพรรณี วราทร (2550) ได๎เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการวํา การ
จัดนิทรรศการ อยูํในประเภทกิจกรรมเร๎าโสตและจักษุประสาทอยํางหนึ่งที่ชวนดูและฟังไปพร๎อม ๆ กัน 
ซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนได๎ดี เพราะมีทั้งภาพและสียง ท าให๎รู๎จักหนังสือและเกิดความ
สนใจต๎องการอํานหนังสือเลํมนั้น 

นอกจากนี้กิจกรรมสํงเสริมการอํานที่ผู๎วิจัยพัฒนาขึ้น มีการใช๎แนวคิดและทฤษฎีที่
หลากหลาย ซึ่งสํงผลให๎เจตคติการอํานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นไปในทางบวก ดังนี้ 

1.1 เกม My Library เป็นประเภทบอร๑ดเกม ส าหรับการเรียนรู๎เกี่ยวกับห๎องสมุด ซึ่งใน
การเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช๎ห๎องสมุดแบบเดิมเป็นแบบบรรยายโดยผู๎สอน ท าให๎ไมํนําสนใจหรือสร๎าง
ความเบื่อหนํายตํอการเรียน ซึ่งอาจสํงผลตํอเจตคติทางลบตํอห๎องสมุดออกแบบ เกม My Library จึงใช๎
หลักการเปลี่ยนเจตคติ 4 ขั้น ของสิทธิโชค สิทธิโชค วรานุสันติกูล (2546, น. 130) ได๎แกํ ขั้นการสร๎าง
ความสนใจ โดยพัฒนาเกม My Library ในรูปแบบเกมบอร๑ดที่มีกติกาและการแขํงขันแพ๎ชนะ เพ่ือสร๎าง
ความนําสนใจแกํเด็ก ดังเบญจรงค๑ เทพทอง (2560, น. 20) กลําววํา การใช๎เกมเป็นสื่อในการเรียนรู๎ 
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จะชํวยดึงดูดความสนใจของนักเรียนโดยเฉพาะเด็กเล็กที่มักชอบการละเลํน การเลํนเกมท าให๎ไมํเกิด
ความเบื่อหนํายหรือรู๎สึกวําก าลังถูกบังคับให๎เรียนรู๎เรื่องใดเรื่องหนึ่ง และ พรีนสกี้ (Prensky, 2001) 
กลําววํา เกมสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียน เพราะเกมท าให๎นักเรียนมีสํวนรวมในการเลํน เกิด
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน เกมมีโครงสร๎างและกฏกติกา ท าให๎เกิดผลลัพธ๑และผลตอบรับ สํงผลให๎
นักเรียนเกิดการเรียนรู๎ อีกทั้งเกมยังมีเป้าหมายเพ่ือชัยชนะ ชํวยสร๎างแรงจูงใจ มีการปฏิสัมพันธ๑กับ  
ผู๎เลํนคนอ่ืน ๆ ท าให๎เกิดกลุํมสังคม นอกจากนี้ นัยนา อรรจนาทร (2561, น. 5-7) ได๎เสนอแนะเกี่ยวกับ
การใช๎เกมเพ่ือการเรียนรู๎วํา เกมเป็นกิจกรรมสํงเสริมการอํานที่ท าให๎เกิดทักษะเชาว๑ปัญญา และความคิด
สร๎างสรรค๑เป็นอยํางดี สามารถน ามาใช๎ประกอบการเรียนการสอนวิชาการใช๎ห๎องสมุด ให๎ความรู๎เกี่ยวกับ
การใช๎ห๎องสมุดและศัพท๑ตําง ๆ ของห๎องสมุดสามารถน ามาให๎บริการในมุมเกม จูงใจและเชิญชวนให๎
นักเรียนมาใช๎บริการห๎องสมุด และปลูกฝังนิสัยรักการอํานให๎กับนักเรียน เมื่อนักเรียนเกิดความสนใจเข๎า
รํวมเลํนเกมที่ต๎องเรียนรู๎เกี่ยวกับกฎกติกาตําง ๆ จากคูํมือ จึงท าให๎เข๎าสูํขั้นตอนที่ 2 คือ ขั้นท าความเข๎าใจ 
ซึ่งวิธีเลํนเกมที่งํายและมีบรรณารักษ๑ชํวยให๎ค าแนะน าขณะที่นักเรียนเลํนเกมแล๎วเกิดข๎อสงสัย ในเกม
ประกอบด๎วยเนื้อหาเกี่ยวกับการใช๎ห๎องสมุดท าให๎นักเรียนสามารถเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเอง เมื่อเข๎าใจเนื้อหา
ทั้งหมดแล๎วก็กํอให๎เกิดการยอมรับ ซึ่งเป็นขั้นที่ 3 โดยนักเรียนเข๎าใจในกติกาการเลํนแล๎วสามารถเลํนเกม
นั้นได๎ด๎วยตนเอง เกิดการยอมรับการเรียนรู๎การใช๎ห๎องสมุดผํานเกม และน าไปสูํขั้นตอนสุดท๎ายของการ
เปลี่ยนแปลงเจตคติ คือ ขั้นการจดจ า ซึ่งเกิดจากการออกแบบเกมให๎มีการกระท าการซ้ า ๆ จนกวําจะมีผู๎
ชนะ ท าให๎นักเรียนจดจ าเรื่องการใช๎ห๎องสมุดที่เรียนรู๎จากเกมและสามารถปฏิบัติได๎ถูกต๎องเมื่อเข๎าใช๎
ห๎องสมุดในครั้งตํอไป รวมทั้งการเข๎ามาค๎นคว๎าและอํานหนังสือตําง ๆ ในห๎องสมุด 

1.2 เรื่องนี้สิ...นําอําน เป็นกิจกรรมแนะน าหนังสือที่มีในห๎องสมุด ในรูปแบบนิทรรศการทั้ง
แสดงเลํมจริงและสื่อมัลติมีเดีย ซึ่งใช๎ทฤษฎีความสนใจในการอํานหนังสือ (เยาวลักษณ๑ สุวรรณแข, 2546; 
Hearne, 2000) โดยหนังสือที่น ามาใช๎ในกิจกรรมสํงเสริมการอํานผํานการคัดเลือกและตรวจสอบคุณภาพ
จากผู๎ทรงคุณวุฒิวําเหมาะสมส าหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 ซึ่งเยาวลักษณ๑ สุวรรณแข (2546, น. 46) 
กลําววํา การเลือกหนังสือส าหรับกิจกรรมการแนะน าหนังสือควรพิจารณาจากความสนใจในการอําน
ของแตํละวัย ซึ่งเด็กระดับประถมศึกษามีความพร๎อมในการอํานและสนใจในการอํานหนังสือหลาย
ประเภท เป็นวัยค๎นหาที่มีความอยากรู๎อยากเห็น เด็กผู๎หญิงจะชอบอํานเรื่องราวที่เกี่ยวข๎องกับชีวิตในบ๎าน 
เด็กผู๎ชายชอบเรื่องราวของการผจญภัย ชอบหนังสือเนื้อหาเชิงวิทยาศาสตร๑ การเดินทาง ประวัติ
บุคคลตําง ๆ นอกจากนี้เด็กในวัยนี้จะชื่นชอบหนังสือการ๑ตูนมากเป็นพิเศษ สํวน เฮิร๑น (Hearne, 
2000) ได๎เสนอแนะเกี่ยวกับการเลือกหนังสือส าหรับเด็กชั้นประถมศึกษาตอนปลายหรืออายุ 9-12 ปี วํา 
เด็กวัยนี้สามารถอํานหนังสือได๎หลากหลายประเภททั้งบันเทิงคดีและสารคดี ขึ้นอยูํกับความสนใจ  
แรงบันดาลใจและความสะดวกในการอํานของเด็ก เนื้อหาหนังสือที่พวกเขาสนใจมีหลากหลาย ได๎แกํ  
เรื่องตลก โศกนาฏกรรม สิ่งลี้ลับ ความรัก การผจญภัย แฟนตาซี และเรื่องจริงตามธรรมชาติ ซึ่งเนื้อหา 
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จะมีความยาวมากกวําหนังสือของเด็กเล็ก แตํยังไมํมากเทํากับหนังสือของวัยรุํนหรือผู๎ใหญํ ดังนั้น 
กิจกรรมเรื่องนี้สิ...นําอําน จึงมีการแนะน าหนังสือจากทุกหมวดหมูํตั้งแตํ 000-900 และหมวดเยาวชน
ที่เป็นวรรณกรรมส าหรับเด็กของห๎องสมุด เชํน หนังสือบันเทิงคดี เรื่อง “รามเกียรติ์” เรื่อง “โฮมรัน
เจ๎าหนูเบสบอล” เรื่อง “หัวใจติดปลายนวม” เป็นต๎น และหนังสือสารคดี เชํน เรื่อง “100 เรื่องใน
หลวงของฉัน” เรื่อง “กรุงเทพฯนํารู๎” เรื่อง “30 วิธีเรียนเกํง” เป็นต๎น รวมทั้งหนังสือวิชาการความรู๎
สอดแทรกอยูํในเนื้อเรื่องรูปแบบการ๑ตูนความรู๎ เชํน เรื่อง “Why? เกํงสนทนาภาษาอังกฤษ” เรื่อง 
“คณิตศาสตร๑ฉลาดเกินร๎อย” เรื่อง “Science Quiz ค าถามวิทยาศาสตร๑พัฒนาสมองประถมปลาย” 
เป็นต๎น โดยหนังสือที่แนะน ามีความยาวของเรื่องเหมาะสมไมํน๎อยหรือมากจนเกินไป ท าให๎ตรงความ
สนใจของนักเรียนจึงกระตุ๎นให๎เกิดความอยากอํานหนังสือ นอกจากนี้ กิจกรรมเรื่องนี้สิ...นําอําน  
มีการใช๎สื่อมัลติมีเดียในการแนะน าหนังสือ เพ่ือให๎สอดคล๎องกับยุคดิจิทัลจึงสร๎างความสนใจและ
รํวมมือในกิจกรรมด๎วยดี สอดคล๎อง เอียน (Ian, 2557) นักการศึกษาและเทคโนโลยี ที่กลําววํา 
นักเรียนในยุคดิจิทัลชอบการได๎รับข๎อมูลอยํางรวดเร็วจากสื่อมัลติมีเดียหลาย ๆ แหลํง ชอบข๎อมูลที่
เป็นภาพ เสียง และวิดีโอ มากกวําข๎อความ รวมทั้งข๎อมูลมัลติมีเดียที่เชื่อมโยงได๎หลายมิติ กิจกรรม
เรื่องนี้สิ...นําอําน ใช๎สื่อมัลติมีเดียทั้งภาพประกอบ ภาพเคลื่อนไหว และเสียงดนตรี ในการแนะน า
หนังสือและแสดงบนหน๎าจอคอมพิวเตอร๑ในห๎องสมุดและให๎นักเรียนเลือกหมวดหมูํของหนังสือที่ตนเอง
สนใจ สามารถออกแบบการเรียนรู๎ไดด๎๎วยตนเองและเลือกอํานหนังสือที่ตรงความสนใจของตนเอง  

1.3 บันทึกเลํมโปรดของฉัน เป็นกิจกรรมสํงเสริมการอํานโดยการตํอยอดการอําน
หนังสือ ซึ่งชํวยพัฒนานิสัยรักการอํานแกํนักเรียน จึงน าเทคนิค SQ3R มาใช๎เพ่ือฝึกทักษะการอําน 
จับใจความ ประกอบด๎วย 5 ขั้นตอน (Robinson, 1978) ได๎แกํ ขั้นการส ารวจ (Survey) คือ การอําน
แบบส ารวจหรือครําว ๆ เพ่ือให๎เห็นภาพรวมและขอบเขตของเนื้อหาของหนังสือ ชํวยให๎ทราบวําสิ่งที่
จะอํานตํอไปนี้ตรงกับวัตถุประสงค๑ในการอํานของตนหรือไมํ กิจกรรมนี้จึงให๎นักเรียนเป็นผู๎เลือก
หนังสือที่ตนเองมีความชื่นชอบและสนใจต๎องการอําน ตามชื่อกิจกรรมที่วํา “บันทึกเลํมโปรดของฉัน” 
เมื่อนักเรียนเลือกหนังสือที่ตนเองต๎องการได๎แล๎ว จากนั้นน ามาสูํขั้นการตั้งค าถาม (Question) คือ 
การตั้งค าถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่อําน โดยใช๎ประเด็นค าถามวํา ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหรํ ท าไมและ
อยํางไร การตั้งค าถามชํวยให๎นักเรียนเกิดความอยากรู๎อยากเห็น และจดจํออยูํกับสิ่งที่อํานได๎เป็น
อยํางดี ขั้นตํอมาคือขั้นการอําน (Read) นักเรียนต๎องอํานตั้งแตํต๎นจบจน เพ่ือหาค าตอบที่ได๎ตั้งค าถาม
ไว๎แล๎วในขั้นที่ 2 เมื่อนักเรียนได๎อํานเนื้อหาจนจบแล๎ว จะเข๎าสูํขั้นการจดจ า (Recite) ให๎นักเรียน
พยายามตอบค าถามโดยใช๎ส านวนภาษาของตนเอง และเขียนบันทึกลงในแผํนบันทึกการอําน       
การเขียนบันทึกเป็นการเรียบเรียงความรู๎ที่ได๎จากการอํานเพ่ือเตือนความจ า หรือเก็บไว๎เพ่ือน าไปใช๎
ประโยชน๑ในภายหลัง สํวนขั้นสุดท๎าย คือ ขั้นการทบทวน (Review) เป็นขั้นการอํานเพ่ือทบทวนวํา
ความรู๎ความคิดที่ได๎จากการอํานนั้นถูกต๎องเพียงใด อํานทบทวนบันทึกให๎แนํใจวําเข๎าใจสิ่งที่อํานและ
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เขียน รวมทั้งการพยายามน าความรู๎ความคิดที่ได๎ออกมาใช๎หรือถํายทอดให๎ผู๎อ่ืนเข๎าใจได๎ นอกจากนี้
การอํานและมีกิจกรรมตํอยอดจากการอํานท าให๎แก๎ปัญหาการอํานของนักเรียน เพราะสาเหตุหนึ่งที่
ท าให๎นักเรียนขาดนิสัยรักการอําน คือ ปัญหาด๎านการอําน บางคนอํานได๎แตกฉานแตํไมํเข๎าใจ
ความหมาย ไมํสามารถสรุปใจความส าคัญได๎ หรืออํานแล๎วไมํได๎รับความรู๎เพ่ิมขึ้นจากความรู๎เดิม 
เนื่องจากขาดประสบการณ๑ในการฝึกทักษะการอําน (จิตรลดา ไมตรีจิตต๑, (2549, น. 21) ซึ่งกิจกรรม
บันทึกเลํมโปรดของฉันชํวยเสริมทักษะและแก๎ปัญหาการอํานของนักเรียนได๎ 

ผลการวิจัยดังกลําวสอดคล๎องกับงานวิจัยของรีสซ๑ (Reis, 2001) หวาง (Huang, 2015) ไขํมุก 
เหลําสุนทร (2550) จิราวรรณ อารยัน (2556) จารุณี การี (2554) ชัยภพ เสรีผล (2550) ฐิติยา เนตร
วงษ๑ (2558) เสาวรักษ๑ หอมมาก (2553) และวัยวุฑฒ๑ อยูํในศิล (2559) ที่พบวํา การจัดกิจกรรม
สํงเสริมการอํานที่หลากหลายรูปแบบและเลือกหนังสือที่ใช๎ในกิจกรรมการอํานเหมาะสมกับวัยของ
นักเรียน ได๎แกํ การจัดนิทรรศการ และกิจกรรมแนะน าหนังสือ สํงผลให๎นักเรียนมีนิสัยรักการอํานมาก
ขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคล๎องงานวิจัยของหวัง (Wang, 2013) และงานวิจัยของอัญชัญ อภิชนพงศกร 
(2553) ที่พัฒนาเกมสํงเสริมการอํานและการใช๎ห๎องสมุด ซึ่งพบวําเกมสามารถสร๎างความสนใจการ
อํานและเห็นความส าคัญของการอํานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอดคล๎องกับงานวิจัยของฟูลโค 
(Fulco, 2010) สมฤดี แย๎มขจร (2553) เสาวรักษ๑ หอมมาก (2553) และอัญชัญ อภิชนพงศกร (2553) 
ที่พบวํา กิจกรรมบันทึกการอําน ชํวยให๎นักเรียนมีเจตคติตํอการอํานสูงขึ้น นักเรียนมีการเขียนสรุปลง
บนสมุดบันทึกได๎เป็นอยํางด ี

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายประถม) มีการใช๎ห๎องสมุดกํอนและหลังการเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมการอํานไมํแตกตํางกัน 
เนื่องจากการทดลองนี้จัดกระท าข้ึนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งการจัดการเรียนการสอนใน
ภาคเรียนนี้เริ่มเดือนตุลาคม (ชํวงทดลองจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน) ถึงเดือนพฤศจิกายน (ชํวงเก็บ
ข๎อมูลสถิติการใช๎ห๎องสมุด) และเว๎นเดือนธันวาคม ทางโรงเรียนก าหนดให๎เป็นชํวงปิดเทอมและการจัด
กิจกรรมกีฬาสาธิตสามัคคี โดยเริ่มการเรียนการสอนอีกครั้งในเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ๑ 
2562 สํงผลให๎การกระตุ๎นการอํานขาดความตํอเนื่อง ประกอบกับการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานใช๎
ระยะเวลาเพียงสั้น ๆ อาจไมํสร๎างความประทับใจแกํนักเรียนได๎อยํางลึกซึ้ง สํงผลให๎นักเรียนใช๎เวลาใน
การการเรียนและท ากิจกรรมอ่ืนของโรงเรียนมากกวําการเข๎าใช๎ห๎องสมุด ผลการวิจัยนี้ สอดคล๎องกับ
งานวิจัยของวัยวุฑฒ๑ อยูํในศิล (2559) พบวํา การจัดกิจกรรมเพ่ือเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเจตคติของ
นักเรียนต๎องกระท าอยํางตํอเนื่อง ไมํใชํกระท าในชํวงระยะเวลาหนึ่ง และใช๎ระยะเวลาจนสร๎าง
ความคุ๎นเคยหรือพฤติกรรมใหมํแกํนักเรียน รวมทั้งงานวิจัยของไขํมุก เหลําสุนทร (2550) พบวํา 
ปัญหาการไมํมีเวลาของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนในชั้นเรียนและกิจกรรมการเรียนตําง ๆ ท าให๎
นักเรียนไมํมีเวลาเข๎าใช๎ห๎องสมุด 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้   

1. กิจกรรม My Library เป็นกิจกรรมแนะน าการใช๎ห๎องสมุด โดยพัฒนาในรูปแบบ
บอร๑ดเกม สามารถกระตุ๎นความสนใจ สร๎างความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการใช๎ห๎องสมุดได๎ดี ดังนั้น
บรรณารักษ๑ห๎องสมุดโรงเรียนควรน าเกมมาใช๎โดยเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมกติกาที่เกี่ยวกับระเบียบการใช๎
ห๎องสมุด การจัดทรัพยากรห๎องสมุด และอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ มาใช๎ในการเลํนเกมตามสภาพแวดล๎อมและ
บริบทของแตํละห๎องสมุด 

2. กิจกรรมเรื่องนี้สิ...นําอําน เป็นกิจกรรมแนะน าหนังสือโดยใช๎สื่อมัลติมีเดียในการ
น าเสนอ และทฤษฎีความสนใจในการอํานของนักเรียน ที่สามารถชํวยสร๎างให๎นักเรียนเกิดความสนใจ
ในการอําน บรรณารักษ๑ห๎องสมุดโรงเรียนควรน ากิจกรรมนี้มาใช๎ในการแนะแนวทางการอํานให๎กับ
นักเรียนตามความเหมาะสมของแตํะละชํวงวัย 

3. กิจกรรมบันทึกเลํมโปรดของฉัน เป็นกิจกรรมที่สานตํอจากการอําน ให๎นักเรียนรู๎จัก
การเขียนสรุปเรื่องอยํางมีขั้นตอน อาจารย๑ผู๎สอน ควรน ากิจกรรมบูรณาการกับการเรียนการสอนใน
กลุํมสาระการเรียนรู๎ที่เน๎นการศึกษาค๎นคว๎าหรือการเรียนแบบโครงงาน ได๎แกํ กลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
และกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เพ่ือให๎นักเรียนมีการอํานที่หลากหลายจน
สามารถน ามาใช๎ในการพัฒนาการเรียนและโครงงานได๎   

4. บรรณารักษ๑ห๎องสมุดโรงเรียน ควรมีการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานที่หลากหลาย
รูปแบบแกํนักเรียนทุกระดับชั้น โดยพิจารณาจัดตามความเหมาะสมของเด็กแตํละชํวงวัย ที่มีความ
สนใจการอํานแตกตํางกัน นอกจากนี้ควรมีการจัดกิจกรรมอยํางตํอเนื่องเพ่ือกระตุ๎นความสนใจและ
ประชาสัมพันธ๑ภาพลักษณ๑ที่ดีของห๎องสมุดโรงเรียนแกํนักเรียน 5. ผู๎บริหารสถานศึกษา ควรก าหนด
กิจกรรมสํงเสริมการอํานในแผนกลยุทธ๑ของโรงเรียน เพ่ือจัดสรรเวลาหรือตารางสอน บุคลากร และ
งบประมาณแกํห๎องสมุดโรงเรียนในการด าเนินกิจกรรมดังกลําว  

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาผลของการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานที่มีการจัดอยํางตํอเนื่องตลอดปี

การศึกษา เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลครบถ๎วนเนื่องจากในแตํละภาคการศึกษาทางโรงเรียนมีกิจกรรมและ
ระยะเวลาการเรียนการสอนแตกตํางกัน  

2. ควรศึกษาผลการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานของห๎องสมุดโรงเรียนส าหรับนักเรียน
ระดับอ่ืนนอกเหนือจากระดับชั้นประถมตอนปลาย ได๎แกํ ชั้นประถมตอนต๎น และชั้นมัธยมศึกษา   
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3. ควรศึกษาผลการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานของห๎องสมุดโรงเรียนตํอพฤติกรรมการ
อํานของนักเรียนในด๎านอ่ืนนอกเหนือจากเจตคติการอํานและการใช๎ห๎องสมุด เชํน ประเภทหรือ
เนื้อหาของหนังสือ  สื่อที่อําน แหลํงที่อําน ความถี่ในการอําน วิธีการอําน เวลาในการอําน    เป็นต๎น 

4. ควรศึกษาผลการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานของห๎องสมุดโรงเรียน โดยใช๎วิธีวิจัย
แบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลครบถ๎วนและเชิงลึกสามารถน ามา
พัฒนากิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคล๎องกับบริบทของนักเรียนในแตํละกลุํมหรือรายบุคคลได๎  

5. ควรศึกษาการใช๎เทคโนโลยีและสื่อการเรียนรู๎ดิจิทัลในการพัฒนากิจกรรมการสํงเสริม
การอํานที่สอดคล๎องกับพฤติกรรมของนักเรียนที่มีการใช๎เทคโนโลยีการสื่อสารและดิจิทัลเพิ่มมากข้ึน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
รายนามผู๎ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 1. ผศ.รพินทร คงสมบูรณ๑  อาจารย๑สาขาวิชาวรรณกรรมส าหรับเด็ก 
       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 2. อ.ดร.บุษกร เลิศวีระศิริกุล  หัวหน๎าระดับประถมศึกษาปีที่ 4 
        โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ๑ มหาวิทยาลัย  
       (ฝ่ายประถม)     
 3. อ.ดร.สุมาลี เชื้อชัย   อาจารย๑สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 4. อ.พิมผกา อัคคะพู     รองผู๎อ านวยการฝ่ายบริหาร  
       หัวหน๎างานห๎องสมุด 
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
  5. อ.ปฐมชัย ธะนะเนตร   หัวหน๎ากลุํมงานกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  
       อาจารย๑กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  
       โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
       ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
คะแนนการเข๎าใช๎ห๎องสมุดกํอนและหลังการเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมการอําน 
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คะแนนการเข๎าใช๎ห๎องสมุดกํอนและหลังการเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมการอําน 

 

นักเรียน 

คะแนนการเข๎าใช๎ห๎องสมุด 
กํอนการเข๎ารํวมกจิกรรมสํงเสรมิการอําน หลังการเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมการอําน 
การเข๎า
ห๎องสมุด 

การยืม
หนังสือ รวม การเข๎า

ห๎องสมุด 
การยืม
หนังสือ รวม 

คนที่ 1 23 33 56 14 24 38 
คนที่ 2 8 6 14 20 9 29 
คนที่ 3 0 0 0 3 6 9 
คนที่ 4 2 0 2 0 0 0 
คนที่ 5 11 18 29 2 6 8 
คนที่ 6 16 36 52 15 28 43 
คนที่ 7 46 26 72 44 60 104 
คนที่ 8 0 0 0 3 6 9 
คนที่ 9 24 42 66 14 28 42 
คนที่ 10 3 4 7 3 6 9 
คนที่ 11 3 2 5 1 2 3 
คนที่ 12 34 68 102 24 48 72 
คนที่ 13 1 0 1 3 6 9 
คนที่ 14 3 6 9 13 26 39 
คนที่ 15 13 13 26 13 22 35 
คนที่ 16 0 0 0 3 6 9 
คนที่ 17 0 0 0 3 6 9 
คนที่ 18 5 7 12 0 0 0 
คนที่ 19 0 0 0 6 6 12 
คนที่ 20 9 16 25 9 16 25 
คนที่ 21 22 38 60 27 48 75 
คนที่ 22 10 20 30 14 26 40 
คนที่ 23 3 1 4 5 0 5 
คนที่ 24 20 32 52 16 22 38 
คนที่ 25 0 0 0 3 4 7 
คนที่ 26 0 0 0 3 5 8 
คนที่ 27 0 0 0 3 6 9 
คนที่ 28 14 16 30 2 2 4 
คนที่ 29 0 0 0 0 0 0 
คนที่ 30 17 27 44 20 38 58 

รวม 287 411 698 286 462 748 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 

แบบสอบถามเจตคติการอําน แผนการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน  
แบบบันทึกสถิติการเข๎าใช๎ห๎องสมุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  87 

 
 

แบบสอบถาม 
 

งานวิจัยเรื่อง ผลของกิจกรรมสํงเสริมการอํานที่มีตํอเจตคติการอํานและการใช๎ห๎องสมุดของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)  

 
 
ค าชี้แจง  
 แบบสอบฉบับนี้มีจุดมุํงหมายเพ่ือวัดเจตคติการอํานของนักเรียน โดยแบํงเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของนักเรียน 
  ตอนที่ 2 เจตคตกิารอํานของนักเรียน  
 
 ขอให๎นักเรียนทุกคนปฏิบัติตามค าชี้แจงและตอบให๎ครบถ๎วนทุกข๎อค าถามเพ่ือผลการวิจัย  
ที่ถูกต๎องค าตอบของนักเรียนไมํมีข๎อถูกผิด และไมํมีผลกระทบตํอการเรียนของนักเรียน การน าเสนอ
ข๎อมูลจะน าเสนอในภาพรวมเพ่ือประโยชน๑ในการศึกษาวิจัยเทํานั้น จึงขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให๎
ความรํวมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 

 
 
 
 
 

ผู๎วิจัย นางสาวปิยะรัตน๑ งามประดับ 
นิสิตปริญญาโท หลักสูตร ศศ.ม. (สารสนเทศศึกษา) 
คณะมนุษยศาสตร๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน 
ค าชี้แจง  ให๎นักเรียนท าเครื่องหมาย  และเติมค าลงในชํองวําง ที่ตรงกับความเป็นจริงของนักเรียน 
1. เพศ    ชาย    หญิง 
2. ผลการเรียน……………………………… 
3. จ านวนครั้งในการเข๎าใช๎ห๎องสมุดโรงเรียนในหนึ่งสัปดาห๑ 
  5 ครั้งข้ึนไป  3-4 ครั้ง  1-2 ครั้ง  ไมํเข๎าใช๎เลย 
 
ตอนที่ 2 เจตคติการอ่านของนักเรียน 
ค าชี้แจง ให๎นักเรียนท าเครื่องหมาย  ที่ตรงกับความเป็นจริงของนักเรียน 

ข้อความ 
เป็นจริง
มากที่สุด 

เป็นจริง
มาก 

เป็นจริง
ปานกลาง 

เป็นจริง
น้อย 

เป็นจริง
น้อยที่สุด 

ด้านความสนใจในการอ่าน      

1. ข๎าพเจ๎าชอบอํานขําวและติดตามเหตุการณ๑
ตําง ๆ จากหนังสือพิมพ๑หรือเว็บไซต๑ตําง ๆ 

     

2. ข๎าพเจ๎าชอบอํานหนังสือทุกประเภท ทั้งหนังสือ
เรียน นวนิยาย นิทาน นิตยสาร และการ๑ตูน 

     

3. ข๎าพเจ๎ามักอํานหนังสืออ่ืนนอกเหนือจาก
ต าราเรียน เพ่ือหาความรู๎เพ่ิมเติม 

     

4. ข๎าพเจ๎าอํานเฉพาะหนังสือที่เก่ียวข๎องกับ
การเรียนเทํานั้น 

     

5. เมื่อข๎าพเจ๎าสงสัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
ข๎าพเจ๎าจะหาอํานจากหนังสือหรือเว็บไซต๑เพ่ือ
หาค าตอบ 

     

6. ข๎าพเจ๎าจะอํานหนังสือเฉพาะชํวงสอบเทํานั้น      

7. ข๎าพเจ๎าจะอํานหนังสือเมื่อครูและผู๎ปกครอง
ก าหนดให๎อําน 

     

8. ข๎าพเจ๎าสามารถอํานหนังสือตํอเนื่องได๎เป็น
เวลานานกวํา 45 นาที 
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ข้อความ 
เป็นจริง
มากที่สุด 

เป็นจริง
มาก 

เป็นจริง
ปานกลาง 

เป็นจริง
น้อย 

เป็นจริง
น้อยที่สุด 

9. ข๎าพเจ๎าจะขอยืมหนังสือที่นําสนใจของ
ผู๎ปกครองอํานเสมอ 

     

10. ข๎าพเจ๎าติดตามอํานงานเขียนของนักเขียน
ที่ข๎าพเจ๎าชอบ 

     

11. ข๎าพเจ๎าจะเลือกอํานหนังสือที่ได๎รับรางวัล
หรือหนังสือขายดี 

     

12. ข๎าพเจ๎าชอบไปงานมหกรรมหนังสือหรือ
งานสัปดาห๑หนังสือเพ่ือหาซื้อหนังสือที่ชอบ 

     

13. ข๎าพเจ๎ามักแวะเข๎าร๎านขายหนังสือท่ีพบ
เห็นหรือเดินผําน 

     

14. ข๎าพเจ๎าเก็บเงินเพ่ือซื้อหนังสือที่ข๎าพเจ๎าชอบ      

15 ข๎าพเจ๎าคิดวําดูโทรทัศน๑หรือเลํน
อินเทอร๑เน็ตก็รู๎ขําวสารได๎ โดยไมํจ าเป็นต๎อง
อํานหนังสือ 

     

ด้านความรู้สึกต่อการอ่าน      

16. ข๎าพเจ๎ารู๎สึกดีใจ เมื่อได๎รับหนังสือเป็น
ของขวัญ 

     

17. ข๎าพเจ๎ารู๎สึกเพลิดเพลินกับการอํานหนังสือ      

18. ข๎าพเจ๎าคิดวําถ๎าอํานหนังสือมากจะท าให๎
เรียนเกํง 

     

19. ข๎าพเจ๎าไมํชอบเข๎ารํวมกิจกรรมการอําน
ของโรงเรียนหรือได๎รับมอบหมายในชั้นเรียน 

     

20. ข๎าพเจ๎ารู๎สึกเบื่อและไมํอยากอํานหนังสือ
เป็นเวลานานๆ 

     

21. ข๎าพเจ๎าชอบอํานหนังสือให๎ผู๎ปกครอง พ่ี 
หรือน๎องฟัง เวลาอยูํบ๎าน 

     

22. ข๎าพเจ๎าไมํเบื่อหนํายการอํานหนังสือ แม๎วํา
จะอํานเรื่องเดิมซ้ า ๆ 
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ข้อความ 
เป็นจริง
มากที่สุด 

เป็นจริง
มาก 

เป็นจริง
ปานกลาง 

เป็นจริง
น้อย 

เป็นจริง
น้อยที่สุด 

23. ข๎าพเจ๎าจะแนะน าให๎เพ่ือนอํานหนังสือเลํม
ที่ข๎าพเจ๎าเห็นวําสนุก 

     

ด้านการใช้เวลาว่างอ่านหนังสือ      

24. ข๎าพเจ๎าใช๎เวลาพักผํอนด๎วยการอํานหนังสือ      

25. ข๎าพเจ๎ามักจะอํานหนังสือเป็นประจ า เมื่อ
วํางจากการเรียน 

     

26. ข๎าพเจ๎าใช๎เวลาวํางในการพูดคุยหรือเลํน
กับเพ่ือน ๆ มากกวําอํานหนังสือ 

     

27. ข๎าพเจ๎าเลือกจะท ากิจกรรมอ่ืน ๆ มากกวํา
อํานหนังสือ เชํน เลํนเกม ดูหนงั ฟังเพลง เป็นต๎น 

     

28. ข๎าพเจ๎ามักจะน าหนังสือติดตัวไปอํานด๎วย
เสมอเม่ือออกนอกบ๎าน 

     

29. ข๎าพเจ๎ามักอํานหนังสือที่บ๎านมากกวํา
ออกไปเที่ยวในวันหยุด 

     

30. ข๎าพเจ๎าจะใช๎เวลาขณะที่ต๎องรอคอยด๎วย
การอํานหนังสือ 

     

31. ข๎าพเจ๎าชอบอํานหนังสือกํอนนอน      

ด้านการใช้บริการห้องสมุดโรงเรียน      

32. ข๎าพเจ๎าจะเข๎าห๎องสมุดเพ่ืออํานหนังสือใน
เป็นประจ าทุก ๆ สัปดาห๑ 

     

33. ข๎าพเจ๎าชอบยืมหนังสือจากห๎องสมุดไปอําน      

34. ข๎าพเจ๎าชอบห๎องสมุดเพราะได๎รับความ
เพลิดเพลินและความรู๎มากมาย 

     

35. ข๎าพเจ๎าชอบจับกลุํมคุยเลํนกับเพื่อนใน
ห๎องสมุดเพราะมีที่นั่งสะดวกสบาย 

     

36. ข๎าพเจ๎าชอบไปห๎องสมุดเพราะมีหนังสือ
หลายประเภทให๎อําน 

     

37. ข๎าพเจ๎าจะเข๎าห๎องสมุดเพ่ืออํานหนังสือใน      
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ข้อความ 
เป็นจริง
มากที่สุด 

เป็นจริง
มาก 

เป็นจริง
ปานกลาง 

เป็นจริง
น้อย 

เป็นจริง
น้อยที่สุด 

ชํวงเวลากํอนหรือหลังเรียน 

38. ข๎าพเจ๎าชอบดูหนังการ๑ตูนในห๎องสมุด      

39. ข๎าพเจ๎าชอบไปห๎องสมุด เพราะมีหนังสือ
ใหมํ ๆ ให๎เลือกอํานเสมอ 

     

ด้านประโยชน์ของการอ่าน      

40. การอํานหนังสือท าให๎ทันโลก ทันสมัยและ
ทันตํอเหตุการณ๑ 

     

41. การอํานหนังสือท าให๎ประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 

     

42. การอํานหนังสือชํวยเสริมสร๎างจินตนาการ 
ท าให๎มีความคิดกว๎างไกล เฉลียวฉลาด รู๎เทํา
ทันคนอ่ืน 

     

43. การอํานหนังสือท าให๎มีความม่ันใจใน
ตนเองมากข้ึน 

     

44. การอ่านหนังสือเป็นการใช้เวลาว่างที่เป็น
ประโยชน์ 

     

45. การอ่านหนังสือมาก ๆ จะท าให้สามารถ
เขียนได้ดี 

     

46. การอ่านหนังสือท าให้มีสมาธิดีขึ้น      

47. การอ่านหนังสือเป็นการพักผ่อนที่ดี      

48. การอ่านหนังสือท าให้คะแนนการสอบดีขึ้น      

49. การอ่านน้อย รู้น้อย ท าให้ด้อยกว่าคนอ่ืน      

50. การอ่านหนังสือท าให้รู้จักคิดวิเคราะห์ 
และแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้มากข้ึน 

     

 



 

แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
ครั้งที่ 1 กิจกรรมที่ 1 My Library 

วันจันทร์ที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.40-15.20 น. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
สาระส าคัญ 

ห๎องสมุดโรงเรียนเป็นแหลํงการเรียนรู๎ภายในสถานศึกษา มีการจัดเตรียมทรัพยากร
สารสนเทศและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือให๎บริการแกํนักเรียนในการเข๎ามาค๎นคว๎าหาความรู๎เพ่ิมเติม 
หรือเข๎ามาใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑ โดยการอํานหนังสือ ท าการบ๎าน เป็นต๎น ห๎องสมุดมี
กฎระเบียบในการเข๎าใช๎บริการ  มีการจัดหมวดหมูํหนังสือเพ่ือให๎งํายตํอการค๎นหาและจัดเก็บ ซึ่งเป็น
เรื่องที่นักเรียนจ าเป็นต๎องทราบเพ่ือที่จะปฏิบัติตนในการใช๎ห๎องสมุดได๎อยํางถูกต๎อง จึงมีการพัฒนา
เกมชํวยสํงเสริมให๎เด็กมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการใช๎ห๎องสมุดและเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเอง  
 

วัตถุประสงค์ 

1. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการใช๎ห๎องสมุด ได๎แกํ เวลาบริการของห๎องสมุด 
มารยาทการใช๎ห๎องสมุด ระเบียบการยืมหนังสือ และการจัดหมวดหมูํหนังสือ 

2. นักเรียนสามารถอธิบายและจัดเก็บหนังสือได๎ถูกต๎องตามหมวดหมูํ 
 

วิธีการด าเนินการ 

ขั้นเตรียมการ 

1. เตรียมข๎อมูลเกี่ยวกับการใช๎ห๎องสมุดท่ีต๎องการน าเสนอในเกม ได๎แกํ 
1.1 เวลาบริการของห๎องสมุด  

ชํวงเช๎า เวลา 7.00-7.30 น.  
                     ชํวงกลางวัน เวลา 12.00-12.40 น.  

ชํวงเย็น เวลา 14.40-16.30 น. 
1.2 มารยาทการใช๎ห๎องสมุด 

ถอดรองเท๎าและวางสัมภาระในชั้นที่จัดไว๎ให๎ 
น าบัตรประจ าตัวนักเรียนมาด๎วยทุกครั้ง 
ไมํน าสัมภาระเข๎าไปในห๎องสมุด ยกเว๎นสมุดจดงานและเครื่องเขียน 
งดใช๎เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด 
ห๎ามสํงเสียงดัง ห๎ามวิ่งเลํนในห๎องสมุด 
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ห๎ามน าอาหาร น้ าดื่มหรือขนมเข๎าไปในห๎องสมุด 
ไมํน าหนังสือออกนอกห๎องสมุด โดยมิได๎รับอนุญาต 
เปิด ปิด และจับหนังสืออยํางเบามือ 
ไมํพับหน๎าหนังสือ ไมํใช๎ดินสอ ปากกา คั่นหนังสือ 
ไมํคว่ าหน๎าหนังสือ เพราะจะท าให๎สันหนังสือหัก 
ไมํฉีก ตัด ดึง หรือท าลายหนังสือ 
ไมํขีดเขียน หรือท าเครื่องหมายใดๆ ลงในหนังสือ 
เก็บหนังสือ โต๏ะ เก๎าอ้ี ให๎เป็นระเบียบ 

1.3 ระเบียบการยืมหนังสือ 
ระดับชั้น ป.1-ป.3 ยืมได๎วันละ 1 เลํม ระยะเวลา 7 วัน 
ระดับชั้น ป.4-ป.6 ยืมได๎วันละ 2 เลํม ระยะเวลา 7 วัน 
หากคืนหนังสือเกินก าหนด ท าโทษโดยการให๎นักเรียนชํวยจัดชั้นหนังสือให๎เรียบร๎อย 

1.4 การจัดหมวดหมูํหนังสือ 
หนังสือทั่วไป ใช๎ระบบทศนิยม แบํงตามหมวดหมูํตั้งแตํ 100-900 และใช๎แถบสี 

เพ่ือความสะดวกและสังเกตได๎งําย ดังนี้ 
   000 เบ็ดเตล็ด ความรู๎ทั่วไป  สีด า 

   100 ปรัชญาและจิตวิทยา  สีน้ าตาล 

   200 ศาสนา    สีขาว 

   300 สังคมศาสตร๑   สีชมพู 

   400 ภาษา    สีเนื้อ 

   500 วิทยาศาสตร๑   สีฟ้า 

   600 เทคโนโลยี   สีเหลือง 

   700 ศิลปะและนันทนาการ  สีน้ าเงิน 

   800 วรรณคดี   สีเขียว 

   900 ภูมิศาสตร๑และประวัติศาสตร๑ สีเทา 

  หนังสือที่มีการจัดหมวดหมูํแยกยํอยพิเศษเพ่ือความสะดวกในการบริการ 

   ย เยาวชน    สีแดง 

  หนังสืออ๎างอิง แบํงตามหมวดหมูํตั้งแตํ 000-900 โดยใช๎แถบสีในการแบํง

เชํนเดียวกับหนังสือทั่วไป แตํมีสัญลักษณ๑  อ ก ากับอยูํหน๎าเลขหมูํ 
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2. สร๎างแบบกระดานเกมขนาด 45x40 ซ.ม. แบํงเป็นชํองทางเดินรอบนอก 26 ชํอง ตรง
กลางมีจุดวางการ๑ดหนังสือ จุดวางการ๑ดมารยาท จุดวางการ๑ดค าถาม ดังปรากฏตามภาพประกอบ 1 

 

 

ภาพประกอบ 1 กระดานเกม 
 

3. สร๎างอุปกรณ๑การเลํน ได๎แกํ 
3.1 การ๑ดหนังสือ ขนาด 5x7.5 ซ.ม. โดยเป็นภาพหน๎าปกหนังสือที่ให๎บริการในห๎องสมุด 

ตั้งแตํหมวด 000-900 หมวดเยาวชน และหนังสืออ๎างอิง ชื่อเรื่องไมํซ้ ากัน จ านวน 120 ใบ ดังปรากฏตาม
ภาพประกอบ 2 

 

   
 

ภาพประกอบ 2 ตัวอยํางการ๑ดหนังสือ 
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3.2 การ๑ดมารยาท ขนาด 5x7.5 ซ.ม. โดยเป็นข๎อความบอกมารยาทในการใช๎ห๎องสมุด 
จ านวน 15 ใบ ดังปรากฏตามภาพประกอบ 3 

 

     
 

ภาพประกอบ 3 ตัวอยํางการ๑ดมารยาท 
   

3.3 การ๑ดค าถาม ขนาด 5x7.5 ซ.ม. โดยเป็นข๎อค าถามพร๎อมเฉลย เกี่ยวกับการใช๎
ห๎องสมุด และหมวดหมูํหนังสือ จ านวน 25 ใบ ดังปรากฏตามภาพประกอบ 4 

 

       
 

ภาพประกอบ 4 ตัวอยํางการ๑ดค าถาม 
 

3.4 ตัวเดิน ขนาด 3x5 ซ.ม. โดยเป็นภาพเด็กนักเรียน จ านวน 4 ตัว ดังปรากฏตามภาพประกอบ 5 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 5 ตัวอยํางตัวเดิน 
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3.5 ลูกเต๐า 
4. สร๎างคํูมือการเลํนเกม 
5. จัดเตรียมชุดเกม My Library จ านวน 7 ชุด และเตรียมสถานที่ส าหรับท ากิจกรรม 

ขัน้ด าเนินการ 

1. บรรณารักษ๑อธิบายวัตถุประสงค๑ของกิจกรรม  
2. แบํงนักเรียนเป็นกลุํม กลุํมละ 4-5 คน ให๎นักเรียนอํานคูํมือการเลํนเกม และเริ่มเลํนเกม

ด๎วยตนเอง ใช๎เวลาในการเลํน 20 นาท ี
ขั้นสรุป 

1. บรรณารักษ๑และนักเรียนรํวมกันอภิปรายความรู๎ที่ได๎จากการเลํนเกม 
2. บรรณารักษ๑แนะน าการใช๎ห๎องสมุด 

 

สื่อและวัสดุอุปกรณ์ 

1. เกม My Library ประกอบด๎วย คูํมือการเลํนเกม กระดานเกม การ๑ดหนังสือ การ๑ด
มารยาท การ๑ดค าถาม ตัวเดินและลูกเต๐า บรรจุอยูํในกลํองอุปกรณ๑ ดังปรากฏตามภาพประกอบ 6 

 

 
 

ภาพประกอบ 6 กลํองอุปกรณ๑เกม My Library 
  

นักเรียนสามารถเลํนเกม My Library ได๎ด๎วยตนเองโดยศึกษาจากคูํมือจากเลํนเกม ซึ่งมี
ค าอธิบายการเลํนดังนี้ 
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วิธีการเล่น 

 1. น าการ๑ดแตํละประเภท ได๎แกํ การ๑ดหนังสือ การ๑ดมารยาท การ๑ดค าถาม มาสลับแล๎วคว่ า

ลงบนชํองจุดวางการ๑ดบนบอร๑ดเกม 

 2. ผู๎เลํนแตํละคนโยนลูกเต๐า เพ่ือเรียงล าดับการเลํน ใครได๎แต๎มมากท่ีสุด วางตัวเดินที่ชํองมุม

จุดที ่1 ผู๎เลํนที่ได๎แต๎มล าดับรองลงมาวางตัวเดินที่ชํองมุมจุดที่ 2, 3 และ 4 ตามล าดับ 

 3. กํอนเริ่มเกมผู๎เลํนทุกคนหยิบการ๑ดหนังสือคนละ 10 ใบ 

 4. ผู๎เลํนทอยลูกเต๐า แล๎วเดินไปตามชํองเทําจ านวนแต๎มลูกเต๐าที่ทอยได๎ 

 5. ผู๎เลํนจะต๎องสะสมการ๑ดหนังสือ ภายใต๎กติกาท่ีก าหนด 

 6. เกมจะสิ้นสุดเมื่อการ๑ดหนังสือที่จุดวางการ๑ดหมด 

 7. ผู๎เลํนที่มีจ านวนการ๑ดหนังสือสูงสุดเป็นผู๎ชนะ 

 

กติกาการเล่นเกม 

บอร๑ดเกม ประกอบด๎วยชํองทางเดิน 26 ชํอง ตรงกลางมีจุดวางการ๑ดหนังสือ  

จุดวางการ๑ดมารยาท และจุดวางการ๑ดค าถาม 
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ผู๎เลํนทอยลูกเต๐า แล๎วเดินไปตามชํองเทําจ านวนแต๎มลูกเต๐าที่ทอยได๎ 

โดยชํองตําง ๆ มีกติกา ดังนี้ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู๎เลํนที่เดินมาตกที่ชํองนี้  

ต๎องเปิดการ๑ดค าถามมา 1 ใบ  

อํานค าถามให๎ผู๎เลํนคนอ่ืน ๆ ทาย  

ใครทายถูกจะได๎การ๑ดหนังสือเพ่ิม 1 ใบ 

ผู๎เลํนที่เดินมาตกที่ชํองเหลํานี้  

จะได๎การ๑ดหนังสือเพ่ิม  2  ใบ 

ผู๎เลํนที่เดินมาตกที่ชํองนี้  

จะได๎การ๑ดหนังสือเพ่ิม  1  ใบ 
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ผู๎เลํนที่เดินมาตกที่ชํองนี้  

ต๎องเลือกการ๑ดหนังสือที่ตนเองสะสมไว๎ 1 ใบ 

แล๎วมอบให๎ผู๎เลํนคนใดก็ได๎1 คน 

ผู๎เลํนคนอ่ืน ๆ ต๎องเลือกการ๑ดหนังสือ 

ที่ตนเองสะสมไว๎ 1 ใบ  

แล๎วมอบให๎ผู๎เลํนที่เดินมาตกที่ชํองนี้ 

เมื่อมีผู๎เลํนเดินมาตกที่ชํองนี้  

ผู๎เลํนทุกคนต๎องเลือกการ๑ดหนังสือที่ตนเอง

สะสมไว๎ 1 ใบ คืนใสํกลํองให๎ถูกหมวดหมูํ 

ผู๎เลํนที่เดินมาตกที่ชํองนี้  

ต๎องเลือกการ๑ดหนังสือที่ตนเองสะสมไว๎ 1 ใบ 

คืนใสํกลํองให๎ถูกหมวดหมูํ 
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ผู้เล่นที่เดินมาตกที่ช่องนี้  
งดเดิน 1 ตา 

ผู๎เลํนที่เดินมาตกที่ชํองเหลํานี้  

ต๎องเปิดการ๑ดมารยาทมา 1 ใบ  

แล๎วอํานให๎ผู๎เลํนคนอ่ืนฟัง 
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ส าหรับชํองเลขหมูํ หากผู๎เลํนคนใดคนหนึ่งเดินไปตกท่ีชํองนั้น  

ผู๎เลํนทุกคนต๎องคืนการ๑ดหนังสือตรงตามเลขหมูํนั้น 1 ใบ 

 

การคืนหนังสือให๎ถูกหมวดหมูํ ผู๎เลํนสามารถสังเกตได๎จากสัญลักษณ๑ 

และแถบสีบนการ๑ดหนังสือ โดยวางการ๑ดคืนตามชํองในกลํองอุปกรณ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โดยคูํมือการเลํนเกมข๎างต๎น จัดท าเป็นเลํมขนาดเล็ก ให๎นักเรียนศึกษาเพ่ือประกอบการเลํน
เกมด๎วยตนเอง 
 
การวัดผลประเมินผล 
 1. สังเกตการเข๎ารํวมกิจกรรม 
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

การ์ดหนังสืออ้างอิงจะมี
สัญลักษณ์ อ ก ากับไว้ 

การ์ดหนังสืออ้างอิงจะมี
สัญลักษณ์ อ ก ากับไว้ 

การ๑ดหนังสืออ๎างอิง

จะมีสัญลักษณ๑ อ 

ก ากับไว๎ 

การ๑ดหนังสือแตํละหมวดหมูํจะมีแถบสีด๎านซ๎ายที่ตรงกับ

ชํองเลขหมูํบนบอร๑ดเกมเพ่ืองํายตํอการจัดเก็บ 
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แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
ครั้งที่ 2 กิจกรรมที่ 2 เร่ืองนี้สิ...น่าอ่าน 

วันจันทร์ที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.40-15.20 น. 

-------------------------------------------------------------------------------------------
สาระส าคัญ 

ห๎องสมุดมีหนังสือจ านวนมากมาย หลากหลายประเภททั้งหนังสือเกําและหนังสือที่เข๎ามาใหมํ 
ซึ่งนักเรียนแตํละคนจะมีความสนใจหนังสือที่แตกตํางกันออกไป บางคนเลือกหนังสือจากหน๎าปกที่มี
ความสวยงาม หรือหนังสือเลํมใหมํ ท าให๎หนังสือบางสํวนไมํได๎รับความสนใจทั้งที่เป็นหนังสือที่มี
ประโยชน๑ จึงจ าเป็นต๎องมีการจัดการแนะน าหนังสือ เพื่อให๎มีการน าเสนอหนังสือเหลํานั้นในรูปแบบที่
นําสนใจ ซึ่งสร๎างความสนใจแกํนักเรียนและเลือกหนังสือท่ีถูกใจยืมไปอํานที่บ๎าน 
 

วัตถุประสงค์ 
1. นักเรียนชมนิทรรศการและการแนะน าหนังสือ เลือก และยืมหนังสือกลับไปอํานที่บ๎าน 

 

วิธีการด าเนินการ 
ขั้นเตรียมการ 

1. ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎องกับจิตวิทยาพัฒนาการด๎านความสนใจของเด็กชํวงอายุ 10-12 ปี 
เพ่ือเป็นแนวทางในการคัดเลือกหนังสือ 

2. คัดเลือกหนังสือ จ านวน 36 เลํม โดยผํานการพิจารณาจากผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านบรรณารักษศาสตร๑
และวรรณกรรมส าหรับเด็ก จ านวน 5 คน  

3. ออกแบบและจัดท านิทรรศการหนังสือ รวมทั้งพัฒนาโปรแกรมแนะน าหนังสือด๎วยโปรแกรม
แอนนิเมชัน ดังปรากฏตามภาพประกอบ 7 
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ภาพประกอบ 7 หน๎าจอเริ่มต๎นโปรแกรมแนะน าหนังสือ 

 
 เมื่อคลิกเลือกหมวดหมูํจะปรากฏหนังสือตามภาพประกอบ 8 
 

 
 

 ภาพประกอบ 8 ภาพหน๎าปกหนังสือแนะน า 
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 คลิกเลือกหนังสือเลํมที่ต๎องการเพื่อดูรายละเอียด ดังปรากฏตามภาพประกอบ 9 
 

 
 

ภาพประกอบ 9 หนังสือแนะน าพร๎อมรายละเอียด 

ขั้นด าเนินการ 
 1. แบํงนักเรียนออกเป็น 7 กลุํม กลุํมละ 4-5 คน ตํอการใช๎เครื่องคอมพิวเตอร๑ 1 เครื่อง 
 2. บรรณารักษ๑สอนวิธีการใช๎สื่อการแนะน าหนังสือให๎กับนักเรียน 
 3. ให๎นักเรียนแตํละคนลองใช๎สื่อด๎วยตนเอง 
 4. ให๎นักเรียนชมนิทรรศหนังสือตัวเลํมจริง ในห๎องจัดแสดง 
ขั้นสรุป 
 1. อภิปรายถึงหนังสือที่นักเรียนให๎ความสนใจ และแนะน าการยืมหนังสือ 
 
สื่อและวัสดุอุปกรณ์ 
 1. โปรแกรมแนะน าหนังสือ 
 2. หนังสือจัดนิทรรศการ จ านวน 36 เลํม โดยมีรายชื่อดังตํอไปนี้ 
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รายช่ือหนังสือประกอบกิจกรรม 
 

 
 

ชื่อเร่ือง เสียงเดือนในเสียงหวูดรถไฟ
ผู้แต่ง กร ศิริวัฒโณ
ผู้แปล
ปีที่พมิพ์ 2558
ส านกัพมิพ์ กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์
จ านวนหนา้ 192 หนา้
ราคา 175 บาท
เลขเรียกหนงัสือ ย  ก-ส

ชื่อเร่ือง ครุฑนอ้ย
ผู้แต่ง คอยนชุ
ผู้แปล
ปีที่พมิพ์ 2556
ส านกัพมิพ์ กรุงเทพฯ: แพรวเยาวชน
จ านวนหนา้ 103 หนา้
ราคา 179 หนา้
เลขเรียกหนงัสือ ย  ค-ค

ชื่อเร่ือง ลูกยางกลางห้วย
ผู้แต่ง คามิน คมนย์ี
ผู้แปล
ปีที่พมิพ์ 2555
ส านกัพมิพ์ กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์
จ านวนหนา้ 160 หนา้
ราคา 100 บาท
เลขเรียกหนงัสือ ย  ค-ล

ชื่อเร่ือง เด็กหญิงนางฟา้
ผู้แต่ง ดาราราย
ผู้แปล
ปีที่พมิพ์ 2556
ส านกัพมิพ์ กรุงเทพฯ: แพรวเยาวชน
จ านวนหนา้ 147 หนา้
ราคา 189 บาท
เลขเรียกหนงัสือ ย  ด-ด

ชื่อเร่ือง หัวใจติดปลายนวม
ผู้แต่ง วสุวัต
ผู้แปล
ปีที่พมิพ์ 2558
ส านกัพมิพ์ กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์
จ านวนหนา้ 136 หนา้
ราคา 145 บาท
เลขเรียกหนงัสือ ย  ว-ห

5

"นะโม" เด็กหนุ่มวัย 15 ปี ท าสัญญากบัผู้เป็นพอ่ว่าจะชวนปู่

มาอยู่ด้วยกนัที่กรุงเทพฯ ให้ได้ เพื่อแลกกบัโทรศัพท์รุ่นใหม่ 

ซ่ึงการไปบ้านปู่ของนะโมคร้ังนี้ เขาจะได้เรียนรู้อะไรจากปู่     

 ผู้เป็นอดีตนกัมวยเกา่บ้าง และเขาจะท าส าเร็จหรือไม่

ล าดับ หนังสือ รายละเอียด สาระสังเขป

4

เด็กหญิงนางฟา้ เป็นเร่ืองแนวจริงผสมจินตนาการ เล่าถึง 

"เด่ียว" เด็กชายลูกคนหาเช้ากนิค่ าที่มีโอกาสได้พบกบั

เด็กหญิงซ่ึงเป็นนางฟา้ตัวนอ้ยที่หล่นลงมาจากฟา้ ช่วยให้เด่ียว

และเพื่อนเรียนรู้ความจริงของชีวิตและกา้วผ่านเหตุการณ์ที่จะ

เป็นประสบการณ์ที่ดีส าหรับการด าเนนิชีวิตในภายหนา้ของ

พวกเขา

ล าดับ หนังสือ รายละเอียด สาระสังเขป

3

เด็กชายที่เกดิท่ามกลางต้นน้ าล าห้วย แต่ร่างกายออ่นแอ  จน

ไม่มีใครเชื่อว่าเขาจะเติบโตเอาตัวรอดได้ในบ้านป่า เมื่อเขา

สอบได้ที่หนึ่งในโรงเรียน กไ็ด้น าพาชีวิตเขาไปสู่เมืองใหญ่อนั

ห่างไกล เปรียบดังลูกยางนาหล่นตกกลางห้วย เด็กชายอยากรู้

ว่า มันจะหาทางเติบโตงอกงามขึ้นมาได้อย่างไร เขาจึงล่องไหล

ไปตามล าห้วย หาค าตอบด้วยตัวเอง

ล าดับ หนังสือ รายละเอียด สาระสังเขป

2

ครุฑตัวหนึ่งเกดิมามีคุณสมบัติแตกต่างจากกฎแห่งการเป็น

ครุฑ มีความกล้าที่จะแตกต่างเพื่อการด ารงอยู่ของตน โดยไม่

ปล่อยให้กระแสสังคมพดัพาเราให้หลุดลอยหายไปจากตัวตนที่

แท้จริง

ล าดับ หนังสือ รายละเอียด สาระสังเขป

ล าดับ หนังสือ รายละเอียด สาระสังเขป

1

เดือนแรมเป็นเด็กชายตัวเล็ก ๆ อาศัยอยู่กบัแม่ด้วยความ

ยากล าบาก แต่ทั้งสองกส็ามารถกา้วข้ามปัญหาและอปุสรรค

ในชีวิตไปได้ด้วยความรักและความห่วงใยกนั นอกจากแม่แล้ว 

เดือนแรมยังมีพระจันทร์เป็นเพื่อนที่คอยให้ก าลังใจเขา ในการ

ท าตามฝัน คือ อยากจะขึ้นรถไฟไปเที่ยวให้ทั่วประเทศไทย
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ชื่อเร่ือง จากยายอสีานถึงหลานฝร่ัง
ผู้แต่ง สิริวธู วงศโภชย์
ผู้แปล
ปีที่พมิพ์ 2555
ส านกัพมิพ์ กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์
จ านวนหนา้ 176 หนา้
ราคา 155 บาท
เลขเรียกหนงัสือ ย  ส-จ

ชื่อเร่ือง สารานกุรมภาพการ์ตูน: อาชีพรอบโลก
ผู้แต่ง โช, อนึจู
ผู้แปล ครุชา ปัญชะนา
ปีที่พมิพ์ 2558
ส านกัพมิพ์ กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์
จ านวนหนา้ 272 หนา้
ราคา 595 บาท
เลขเรียกหนงัสือ 000 ช-ส

ชื่อเร่ือง แปลกแต่จริง! 6
ผู้แต่ง สิทธิพร ยะศะนพ
ผู้แปล
ปีที่พมิพ์ 2558
ส านกัพมิพ์ กรุงเทพฯ: อมรินทร์คอมมิกส์
จ านวนหนา้ 200 หนา้
ราคา 185 บาท
เลขเรียกหนงัสือ 000 น-ป

ชื่อเร่ือง คุณคิดว่าตัวเองฉลาดไหม
ผู้แต่ง John Farndon
ผู้แปล อรณี อรุณีกลุ
ปีที่พมิพ์ 2558
ส านกัพมิพ์ กรุงเทพฯ: ไดรฟ์
จ านวนหนา้ 144 หนา้
ราคา 150 บาท
เลขเรียกหนงัสือ 000 ฟ-ค

ชื่อเร่ือง Idol Secret-Sweet Pop 
Sweet Lady

ผู้แต่ง C3 Studio
ผู้แปล
ปีที่พมิพ์ 2557
ส านกัพมิพ์ นนทบุรี: ไอดีซีฯ
จ านวนหนา้ 168 หนา้
ราคา 175 บาท
เลขเรียกหนงัสือ 155.2 ซ-อ

10

     มาเรียนรู้เร่ืองมารยาทเพื่อสร้างความประทับใจให้กบั      

 ผู้พบเห็น ไม่ว่าจะเป็นมารยาทการทักทายรูปแบบต่าง ๆ 

มารยาทเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ มารยาทเมื่ออยู่บนโต๊ะอาหาร 

มารยาทในการพดูคุยกบัผู้ใหญ่ และอกีมากมายหลายวิธีที่จะ

ท าให้เรากลายเป็นคนที่นา่ประทับใจ

ล าดับ หนังสือ รายละเอียด สาระสังเขป

9

ในหนงัสือเล่มนี้คุณจะได้พบกบัค าถามที่เหนอืความคาดหมาย

 นา่สนใจ แปลกประหลาด ทุกข้อล้วนกระตุ้นให้ต้องขบคิด

อย่างละเอยีด เช่น คุณจะชั่งน้ าหนกัศีรษะของตัวเองได้อย่างไร

 จะเกดิอะไรขึ้นหากเราท ามดตกพื้น เป็นต้น

ล าดับ หนังสือ รายละเอียด สาระสังเขป

8

รวม 300 เร่ืองจริงสุดพลึิกเหนอืจินตนาการเกี่ยวกบัทุกส่ิง   

ทุกอย่างบนโลกและนอกโลก สัตว์ อาหาร วิทยาศาสตร์ 

วัฒนธรรม อวกาศ ภูมิศาสตร์ สภาพอากาศ และอกีมากมาย 

พร้อมรูปภาพนา่ต่ืนตา สีสันสวยสดทุกหนา้

ล าดับ หนังสือ รายละเอียด สาระสังเขป

7

รวบรวมอาชีพต่าง ๆ ทั่วโลกที่ทุกคนใฝ่ฝัน รวมทั้งอาชีพแปลก

ใหม่ที่หลายคนไม่เคยรู้จักมากอ่น โดยอธิบายลักษณะการ

ท างานของอาชีพนั้น ๆ อย่างละเอยีด เพื่อเป็นแนวทางให้

เด็ก ๆ ค้นหาตัวตนและวางแผนประกอบอาชีพ

ล าดับ หนังสือ รายละเอียด สาระสังเขป

6

เร่ืองราวในวัยเยาว์ของผู้เป็นแม่ ที่มีชีวิตโอบล้อมด้วยทุ่งนา 

หญ้า ป่า แม่น้ า และผืนดิน ที่ใคร ๆ ขนานนามว่าที่ราบสูง 

ทุกบททุกตอนผ่านการบอกเล่าเพื่อให้ลูกหลานได้รู้จักวิถีชีวิต 

สภาพความเป็นอยู่และความเป็นไปเมื่อคร้ังอดีต วิถีชีวิตที่

เรียบง่าย ตามครรลองของพทุธศาสนา และขนบธรรมเนยีม

ประเพณีอนัดีงาม หรือที่ชาวอสีานเรียกว่า "ฮีต"

ล าดับ หนังสือ รายละเอียด สาระสังเขป
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ชื่อเร่ือง ปัญหาแค่นี้ ฉันรับมือได้
ผู้แต่ง แม็กเกรเกอร์, ซินเทีย
ผู้แปล สมโภช อนนัต์คูศรี
ปีที่พมิพ์ 2554
ส านกัพมิพ์ กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์
จ านวนหนา้ 88 หนา้
ราคา 115 บาท
เลขเรียกหนงัสือ 155.4 ม-ป

ชื่อเร่ือง โลกนี้ไม่เหงา เมื่อเราเข้าใจกนั
ผู้แต่ง ฮะระดะ, เรจิ
ผู้แปล มุทิตา พานชิ
ปีที่พมิพ์ 2555
ส านกัพมิพ์ กรุงเทพฯ: อมรินทร์
จ านวนหนา้ 121 หนา้
ราคา 175 บาท
เลขเรียกหนงัสือ 158 ฮ-ล

ชื่อเร่ือง เพราะเราเข้าใจ: หมื่นทางตัน...ยังมีทางให้ออกเสมอ
ผู้แต่ง ศุภฤกษ์ สกลุชัยพรเลิศ
ผู้แปล
ปีที่พมิพ์ 2556
ส านกัพมิพ์ กรุงเทพฯ: อมรินทร์ธรรมะ
จ านวนหนา้ 153 หนา้
ราคา 185 บาท
เลขเรียกหนงัสือ 294.304 ศ-พ

ชื่อเร่ือง ผจญภัย 500 พระชาติ "เต่าหลงตน"
ผู้แต่ง กฤษดา พงึปิติพรชัย
ผู้แปล
ปีที่พมิพ์ 2556
ส านกัพมิพ์ ปทุมธาน:ี สกายบุ๊กส์
จ านวนหนา้ 168 หนา้
ราคา 165 บาท
เลขเรียกหนงัสือ 294.308 ก-ผ

ชื่อเร่ือง หนึ่งได้แรงใจ
ผู้แต่ง เนาวรัตน ์พงษ์ไพบูลย์
ผู้แปล
ปีที่พมิพ์ 2554
ส านกัพมิพ์ กรุงเทพฯ: อมรินทร์ธรรมะ
จ านวนหนา้ 207 หนา้
ราคา 195 บาท
เลขเรียกหนงัสือ 294.34 น-ห

15

หนงัสือเล่มนี้ มีจ านวน 101 ตอน เป็นความเรียงร้อยแกว้ห่อ

ร้อยกรอง คือ แต่ละตอนเขียนส้ัน ๆ แล้วห่อ หรือขมวดด้วยกวี

 1 บท เนื้อหาให้แง่คิดมุมมอง ขยายโลกทัศน ์ให้มีสติและ

ปัญญา เป็นธรรมประยุกต์ เหมาะน ามาใช้ในการด าเนนิชีวิต

ล าดับ หนังสือ รายละเอียด สาระสังเขป

14

การผจญภัยคร้ังใหม่ได้เร่ิมต้นขึ้นแล้ว เมื่อราชันย์แห่งอสูรถูก

ปลุกให้ต่ืนขึ้น เหล่าผู้กล้าจึงต้องลุกขึ้นมาต่อสู้และกอบกู้ชาดก

กลับคืนมา นทิานชาดกนี้ ได้กล่าวถึงอดีตชาติของพระพทุธเจ้า

 ซ่ึงได้เวียนว่ายตายเกดิในวัฏสงสาร ทั้งยังทรงบ าเพญ็เพยีร

บารมีไว้มากมาย คติธรรมในชาดกล้วนเป็นหนทางแห่งความ

สว่างให้พทุธศาสนกิชนได้น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้

ล าดับ หนังสือ รายละเอียด สาระสังเขป

13

ต้ังแต่เกดิมา เราถูกป้อนข้อมูลต่าง ๆ มากมาย ความเชื่อ

หลายอย่างที่เราคิดว่าดี รู้สึกว่าตัวฉันต้องเป็นอย่างนี้แหละถึง

จะใช่ แต่เคยฉุกคิดบ้างไหมว่าท าไมชีวิตยังมีความทุกข์อยู่ได้ 

ซ้ าร้ายบางคร้ังเรากพ็บทางตัน ไร้ซ่ึงทางออก ถึงเวลาแล้วที่จะ

ลองหันกลับมาทบทวนตังเองสักคร้ังว่าอะไรที่ก าลังบีบค้ัน     

 ท าให้เราเป็นทุกข์จนถึงทุกวันนี้

ล าดับ หนังสือ รายละเอียด สาระสังเขป

12

เป็นหนงัสือที่น าเสนอมุมมอง ด้านจิตวิทยาเกี่ยวกบั

ความสัมพนัธ์ เพื่อเข้าใจเร่ืองความสัมพนัธ์ เรียนรู้วิธีกระชับ

ความสัมพนัธ์ให้แนบแนน่ขึ้น วิธีปรับความสัมพนัธ์ ตลอดจน

เข้าใจผู้อื่นและพร้อมที่จะส่ือความรู้สึกของตนเองไปถึงอกีฝ่าย

ล าดับ หนังสือ รายละเอียด สาระสังเขป

11

    ตัวอย่าง 31 สถานการณ์ ที่เด็กหลายคนอาจประสบมากอ่น

            พร้อมอธิบายว่าท าไมสถานการณ์นั้นถึงเป็นปัญหา   

                 รวมถึงบอกวิธีส่วนใหญ่ที่เด็กมักใช้แกป้ัญหา    

              ซ่ึงอาจยังไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุด

ล าดับ หนังสือ รายละเอียด สาระสังเขป
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ชื่อเร่ือง ไดอาร่ีเศรษฐีนอ้ย 100 เร่ืองรวย
ผู้แต่ง อจัฉรา โยมสินธ์ุ
ผู้แปล
ปีที่พมิพ์ 2553
ส านกัพมิพ์ กรุงเทพฯ: กรุงเทพธุรกจิ
จ านวนหนา้ 240 หนา้
ราคา 265 บาท
เลขเรียกหนงัสือ 332.024 อ-ด

ชื่อเร่ือง 30 วิธี เรียนเกง่ รวมสุดยอดเคล็ดลับ
เรียนเกง่ เร่งเกรด ด้วยตนเอง

ผู้แต่ง โชติกานต์ เที่ยงธรรม
ผู้แปล
ปีที่พมิพ์ 2558
ส านกัพมิพ์ นนทบุรี: Books&Blessing
จ านวนหนา้ 216 หนา้
ราคา 170 บาท
เลขเรียกหนงัสือ 371.42 ช-ส

ชื่อเร่ือง มารยาทยุคใหม่
ผู้แต่ง ทิพยวดี ปราโมช ณ อยุธยา, คุณหญิง
ผู้แปล
ปีที่พมิพ์ 2553
ส านกัพมิพ์ กรุงเทพฯ: เนชั่นบุ๊คส์
จ านวนหนา้ 256 หนา้
ราคา 250 บาท
เลขเรียกหนงัสือ 395 ท-ม

ชื่อเร่ือง GRAMTOON Grammar ฉบับการ์ตูน เล่ม 3
ผู้แต่ง คิม ยองฮุน
ผู้แปล กนกพร เรืองสา
ปีที่พมิพ์ 2557
ส านกัพมิพ์ กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์
จ านวนหนา้ 248 หนา้
ราคา 175 บาท
เลขเรียกหนงัสือ 425 ค-ก

ชื่อเร่ือง Why? เกง่สนทนาภาษาองักฤษ เล่ม 1
ผู้แต่ง อ ียูจิน
ผู้แปล พมิพว์รรณ หล้าวงษา
ปีที่พมิพ์ 2557
ส านกัพมิพ์ กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์
จ านวนหนา้ 216 หนา้
ราคา 195 บาท
เลขเรียกหนงัสือ 428 อ-ว

20

เมื่อบิงโก เด็กที่ไม่เกง่ภาษาองักฤษเลย ได้พบกบัแอนเจลินา 

เด็กหญิงลูกคร่ึงอเมริกนัที่ย้ายมาใหม่ ด้วยความนา่รักและ  

แสนดีของเธอ ท าให้บิงโกต้ังเรียนภาษาองักฤษเพื่อที่จะพดู    

กบัเธอให้ได้ แต่กต้็องพบกบัไบรต์ที่คอยขัดขวางอยู่เสมอ      

 แล้วอย่างนี้ เขาจะพดูกบัเธอได้ไหม เอาช่วยบิงโก          

พร้อมเรียนรู้บทสนทนาภาษาองักฤษ

ล าดับ หนังสือ รายละเอียด สาระสังเขป

19

     เกง่ไวยากรณ์องักฤษผ่านการผจญภัยของต้นกบัฟา้พร้อม  

         เกี๊ยวซ่าสุนขัหุ่นยนต์แสนรู้ โดยไม่ต้องท่องจ าอกีต่อไป 

        จะได้สนกุกบัไวยากรณ์เร่ืองค าสันธาน คุณานปุระโยค   

  ค าแสดงค าถาม และรูปแบบประโยค

ล าดับ หนังสือ รายละเอียด สาระสังเขป

18

การเข้าสังคมคือกา้วแรกที่จะน าไปสู่การมีความมั่นใจในตนเอง

 ดังนั้น การเข้าสังคมให้เป็น และการเป็นคนที่สังคมยินดี

ต้อนรับ กต้็องไม่เป็นคนที่ไปไหนแล้วมีแต่สร้างความอดึอดั

ร าคาญใจให้แกผู้่ที่ต้องคบหาสมาคมด้วย ไม่ว่าในโรงเรียน 

สถานที่ท างาน มารยาทจะเป็นกญุแจส าคัญที่จะช่วยเปิด

ประตูสู่สังคมได้ง่ายขึ้น

ล าดับ หนังสือ รายละเอียด สาระสังเขป

17

รวมเทคนคิ 30 วิธีในการเรียน วิธีฝึกจ า จด คิด และอา่น

หนงัสือ เพื่อพฒันาตนเองให้เกง่เรียน เช่น วิธีเรียนอย่างฉลาด 

แกไ้ขปัญหาข้อบกพร่องในการเรียน วิธีปรับปรุงตัวเองให้เรียน

เกง่ ฝึกอา่น ฝึกจ า ฝึกคิด วิธีให้ค าปรึกษาอย่างสร้างสรรค์    

วิธีอา่นหนงัสือให้นาน เป็นต้น

ล าดับ หนังสือ รายละเอียด สาระสังเขป

16

หนงัสือเล่มนี้ รวมเร่ืองง่าย ๆ 100 เร่ืองมาบอกให้เด็กได้รู้    

ได้ลองวางแผนเร่ืองเงิน  เร่ิมจากการเกบ็ออม ใช้จ่ายอย่าง

ฉลาด นอกจากนั้นยังมีเร่ืองเศรษฐศาสตร์ที่นา่สนกุอกีด้วย

ล าดับ หนังสือ รายละเอียด สาระสังเขป
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ชื่อเร่ือง ศัพท์ประหลาดบุก
ผู้แต่ง วินฟริด
ผู้แปล
ปีที่พมิพ์ 2555
ส านกัพมิพ์ กรุงเทพฯ: อมรินทร์
จ านวนหนา้ 127 หนา้
ราคา 120 บาท
เลขเรียกหนงัสือ 428.1 ว-ศ

ชื่อเร่ือง Science Quiz ค าถามวิทยาศาสตร์
พฒันาสมองประถมปลาย

ผู้แต่ง ยูริ โปรดักชั่น
ผู้แปล อภิศรี นรุิตติปัญญากลุ
ปีที่พมิพ์ 2554
ส านกัพมิพ์ กรุงเทพฯ: เนชั่น เอด็ดูเทนเมนท์
จ านวนหนา้ 176 หนา้
ราคา 165 บาท
เลขเรียกหนงัสือ 500 ย-ซ

ชื่อเร่ือง คณิตศาสตร์ฉลาดเกนิร้อย Level 5
ผู้แต่ง ซัมคีฮิก
ผู้แปล วิทยา จันทร์วิรัตนชัย
ปีที่พมิพ์ 2555
ส านกัพมิพ์ กรุงเทพฯ: อมรินทร์คอมมิกส์
จ านวนหนา้ 175 หนา้
ราคา 179 บาท
เลขเรียกหนงัสือ 510 ซ-ค

ชื่อเร่ือง สารานกุรมโลกเร้นลับ รู้แล้วทึ่ง 
สัตว์โลกมหัศจรรย์

ผู้แต่ง สัมพนัธ์ กอ้งสมุทร
ผู้แปล
ปีที่พมิพ์ 2555
ส านกัพมิพ์ กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์
จ านวนหนา้ 200 หนา้
ราคา 150 บาท
เลขเรียกหนงัสือ 590.3 ส-ส

ชื่อเร่ือง ไม่ยากถ้าอยากสุขภาพดีด้วยโยคะ
ผู้แต่ง คิม อนึจึง
ผู้แปล ศุภลักษณ์ อาศิรพจนม์นตรี
ปีที่พมิพ์ 2557
ส านกัพมิพ์ กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์
จ านวนหนา้ 192 หนา้
ราคา 145 บาท
เลขเรียกหนงัสือ 613.7046 ค-ม

25

เร่ืองราวอลเวงของจีจี้และเพื่อนบ้านฝาแฝด กบัคอร์สฝึกโยคะ

ที่มีคุณแม่เป็นเทรนเนอร์ เรียนรู้โยคะรูปแบบต่าง ๆ ลอง

ท าท่าทางตามจีจี้ดูแล้วจะรู้ว่าโยคะไม่ยากอย่างที่คิด

ล าดับ หนังสือ รายละเอียด สาระสังเขป

24

       เด็ก ๆ มักชอบสัตว์เล้ียงเพราะความนา่รักนา่เอน็ดู       

  หลายครอบครัวจึงมีสุนขัไว้เป็นเพื่อนเล่นหรือไว้เฝ้าบ้าน   

แต่เราอาจรู้สึกทึ่งถ้าได้รู้ค าตอบว่า สุนขันั้น เห่าทุกตัวหรือไม่ 

สิงโตผสมพนัธ์ุกบัเสือได้จริงหรือไม่ ท าไมงูต้องแลบล้ิน

ตลอดเวลา ปริศนาล้ีลับของสัตว์โลกมหัศจรรย์ 120 เร่ืองนี้จะ

ให้ค าตอบได้อย่างชัดเจนที่สุด

ล าดับ หนังสือ รายละเอียด สาระสังเขป

23

การ์ตูนสุดฮาที่จะเปล่ียนวิชาคณิตศาสตร์สุดหินให้กลายเป็น

เร่ืองสนกุ อา่นง่าย เข้าใจง่าย มีแบบฝึกหัดท้ายบทเหมาะ

ส าหรับเตรียมความพร้อมกอ่นเรียนและทบทวนบทเรียน 

เนื้อหามากมาย เช่น ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมนอ้ย   

การหาพื้นที่ เศษส่วนกบัทศนยิม

ล าดับ หนังสือ รายละเอียด สาระสังเขป

22

หนงัสือที่เต็มไปด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขา

ทั้งสัตว์ พชื ร่างกายมนษุย์ อวกาศ โลก เคมี ฯลฯ ค าถาม

วิทยาศาสตร์พร้อมกบัรูปภาพประกอบสวยงามจะช่วยให้หา

ค าตอบและเข้าใจวิทยาศาสตร์ได้ง่ายขึ้น

ล าดับ หนังสือ รายละเอียด สาระสังเขป

21

ภาษาไทยมีทั้งค าพอ้งรูป พอ้งเสียง บางค ามีหลายความหมาย 

เขียนเหมือนกนั ความหมายอาจต่างกนั ภาษาองักฤษกเ็ช่นกนั

 ค าศัพท์หลายค ามีความหมายประหลาดอย่างคาดไม่ถึง

ล าดับ หนังสือ รายละเอียด สาระสังเขป
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ชื่อเร่ือง My Little Garden สวนผักกลางเมือง
ผู้แต่ง ชายเล็ก บดินทร์
ผู้แปล
ปีที่พมิพ์ 2557
ส านกัพมิพ์ กรุงเทพฯ: มติชน
จ านวนหนา้ 232 หนา้
ราคา 240 บาท
เลขเรียกหนงัสือ 635 ช-ม

ชื่อเร่ือง ปลูกเห็ดกนัเถอะ
ผู้แต่ง ผานติา ธนะสุข
ผู้แปล
ปีที่พมิพ์ 2558
ส านกัพมิพ์ กรุงเทพฯ: อมรินทร์
จ านวนหนา้ 78 หนา้
ราคา 99 บาท
เลขเรียกหนงัสือ 635.8 ผ-ป

ชื่อเร่ือง Idol Secret Sweet Pop 
Comics Drawing

ผู้แต่ง Jamonie
ผู้แปล
ปีที่พมิพ์ 2558
ส านกัพมิพ์ นนทบุรี: ไอดีซีฯ
จ านวนหนา้ 160 หนา้
ราคา 175 บาท
เลขเรียกหนงัสือ 741 จ-อ

ชื่อเร่ือง Diy & Eco Living 22 ไอเดียท าของ
แต่งบ้านเก ๋ๆ กรีน ๆ

ผู้แต่ง A restless boy
ผู้แปล
ปีที่พมิพ์ 2556
ส านกัพมิพ์ กรุงเทพฯ: อมรินทร์
จ านวนหนา้ 189 หนา้
ราคา 225 บาท
เลขเรียกหนงัสือ 745.5 ศ-ด

ชื่อเร่ือง โฮมรัน เจ้าหนเูบสบอล 2
ผู้แต่ง ปัก แจซอง
ผู้แปล บัญชา ขุนขาว
ปีที่พมิพ์ 2553
ส านกัพมิพ์ กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์
จ านวนหนา้ 200 หนา้
ราคา 155 บาท
เลขเรียกหนงัสือ 796.357 ป-ฮ

30

จากการฝึกซ้อมอย่างหนกั จิมมี่จึงค้นพบไม้เด็ดในการขว้างลูก 

เขาพร้อมลงสนามแล้ว แต่โชคกลับไม่เข้าข้าง เมื่อจิมมี่เกดิ

บาดเจ็บ เขาจะลงแข่งและคว้าแชมป์ระดับประเทศได้หรือไม่ 

ร่วมเอาก าลังใจช่วยจิมมี่ พร้อมกบัเทคนคิการเล่นกฬีาเบส

บอล เช่น  วิธีการขว้างลูกแบบต่างๆ เทคนคิในการตีลูกเบส

บอล เทคนคิและท่าทางในการรับลูกที่ถูกต้อง เป็นต้น

ล าดับ หนังสือ รายละเอียด สาระสังเขป

29

เปล่ียนขยะให้เป็นประโยชน ์ด้วยการแปลงโฉมข้าวของที่ก าลัง

จะถูกทิ้งหรือเตรียมชั่งกโิลขายให้กลายเป็นของตกแต่งบ้าน

สวยเกเ๋ท่มีสไตล์และยังช่วยรักษาส่ิงแวดล้อมอกีด้วย ในเล่ม

ประกอบด้วยเทคนคิง่าย ๆ สอนการเลือกใช้คู่สีและลวดลาย

เพื่อท า DIY

ล าดับ หนังสือ รายละเอียด สาระสังเขป

28

ใบหม่อนได้ฝึกงานเป็นผู้ช่วยของวีรา นกัวาดการ์ตูนมืออาชีพ 

ได้เรียนรู้เร่ืองต่างๆ ท าให้ความมุ่งมั่นในการเป็นนกัวาด

การ์ตูนของเธอเพิ่มมากขึ้น แต่แล้วใบหม่อนต้องย้ายตามพอ่   

       ซ่ึงไปท างานที่ต่างประเทศ ใบหม่อนจะยอมละทิ้งความ

ฝันหรือสู้ต่อไป ร่วมเอาใจช่วยใบหม่อนพร้อมเรียนรู้             

   การวาดการ์ตูนเป็นเร่ือง ต้ังแต่สร้างเนื้อเร่ือง การร่างภาพ 

การแบ่งช่องล าดับการอา่น เป็นต้น

ล าดับ หนังสือ รายละเอียด สาระสังเขป

27

การปลูกเห็ดสามารถท าได้ง่าย ไม่ต้องประคบประหงม และใช้

เวลาไม่มาก อกีทั้งการปลูกเห็ดกไ็ม่ต้องใช้พื้นที่มากนกั 

เรียกว่าอยู่คอนโด หรืออพาร์ตเมนต์เล็กๆ กส็ามารถเพาะเห็ด

ได้แล้ว หรือจะต่อยอดท าเป็นอาชีพเสริมกไ็ด้ ที่ส าคัญ เห็ด

สารพดัชนดิยังสามารถดัดแปลงเป็นเมนอูร่อยได้หลากหลาย 

การปลูกเห็ดกนิเองจึงทั้งสนกุ อร่อย แถมมีประโยชนต่์อ

ล าดับ หนังสือ รายละเอียด สาระสังเขป

26

ชักชวนคนเมืองมาจัดสรรพื้นที่จ ากดัขนตนให้กลายเป็นพื้นที่สี

เขียว น าเสนอทางเลือกเพื่อให้เรียนรู้การปลูกผักเบื้องต้น จน

อาจท าให้คนเมืองอย่างเรา ๆ รักผักและเพลิดเพลินไปกบั

เคล็ดลับในการปรับรูปแบบวิถีชีวิตใหม่

ล าดับ หนังสือ รายละเอียด สาระสังเขป



  112 

 
 
 
 

ชื่อเร่ือง พดูหนา้ชั้น มั่นใจ ไม่มีส่ัน
ผู้แต่ง โหยวเจียฮุ่น
ผู้แปล ณิชา
ปีที่พมิพ์ 2558
ส านกัพมิพ์ นนทบุรี: ไอดีซีฯ
จ านวนหนา้ 200 หนา้
ราคา 199 บาท
เลขเรียกหนงัสือ 808 ห-พ

ชื่อเร่ือง พระนลค าฉันท์
ผู้แต่ง ยุพร แสงทักษิณ
ผู้แปล
ปีที่พมิพ์ 2558
ส านกัพมิพ์ ปทุมธาน:ี สกายบุ๊กส์
จ านวนหนา้ 168 หนา้
ราคา 299 บาท
เลขเรียกหนงัสือ 895.91 ย-พ

ชื่อเร่ือง รามเกยีรต์ิ ปฐมบท
ผู้แต่ง รัตนา คชนาท
ผู้แปล
ปีที่พมิพ์ 2556
ส านกัพมิพ์ กรุงเทพฯ: ห้องเรียน
จ านวนหนา้ 120 หนา้
ราคา 330 บาท
เลขเรียกหนงัสือ 895.91 ร-ร

ชื่อเร่ือง My Little happiness in Thailand 
100 เร่ืองความสุขเล็ก ๆ ในเมืองไทย

ผู้แต่ง มนทิรา จูฑะพทุธิ
ผู้แปล
ปีที่พมิพ์ 2556
ส านกัพมิพ์ กรุงเทพฯ: สามสี
จ านวนหนา้ 166 หนา้
ราคา 225 บาท
เลขเรียกหนงัสือ 915.9304 ม-ม

ชื่อเร่ือง 100 เร่ือง ในหลวงของฉัน
ผู้แต่ง วิทย์ บัณฑิตกลุ
ผู้แปล
ปีที่พมิพ์ 2552
ส านกัพมิพ์ กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์
จ านวนหนา้ 144 หนา้
ราคา 99 บาท
เลขเรียกหนงัสือ 923.1593 ว-ห

35

      รวบรวมเร่ืองราวเกี่ยวกบั ในหลวงของฉัน ทุกแง่มุม ทั้ง

พระราชประวัติ พระอจัฉริยภาพด้านต่าง ๆ ตลอดจนพระ

กรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนของพระองค์ เนื้อหาในหนงัสือ

มาจากหนงัสือและเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั้งที่อา้งองิแหล่งที่มาได้ 

และไม่อาจค้นหาต้นตอเดิมพบ ด้วยเป็นเร่ืองที่ถ่ายทอดกนัมา

ปากต่อปาก บางเร่ืองกส่็งต่อกนัมาทางจดหมายอเิล็กทรอนกิส์

ล าดับ หนังสือ รายละเอียด สาระสังเขป

34

หนงัสือเที่ยวเมืองไทยเล่มแรกที่จะท าให้ผู้อา่นสัมผัสกบั

ความสุขและแรงบันดาลใจผ่านรูปแบบการใช้ชีวิตใน 100 

เร่ือง ที่ถือว่าเป็นที่สุดของเมืองไทย เช่น สถานที่สงบกาย พกั

ใจ กจิกรรมท้าทายเพื่อความสดใสซาบซ่า การปฎิบัติเพื่อการ

มีสุขภาพดี เป็นต้น

ล าดับ หนังสือ รายละเอียด สาระสังเขป

33

รามเกยีรต์ิฉบับปฐมบท ว่าด้วยการก าเนดิของตัวละครส าคัญ

ในเร่ืองรามเกยีรต์ิไปจนถึงตอนทศกณัฐ์ลักพาตัวสีดา เล่า

ความจากบทละครเร่ืองรามเกยีรต์ิ พระราชนพินธ์ใน

พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟา้จุฬาโลกมหาราช น าเสนอใน

รูปแบบร่วมสมัย ให้ตัวละครโลดแล่นผ่านตัวอกัษรและ

ภาพประกอบอย่างมีชีวิตชีวา ให้เยาวชนเข้าใจได้ง่าย

ล าดับ หนังสือ รายละเอียด สาระสังเขป

32

พระนลกษัตริย์ผู้ทรงธรรมแห่งกรุงนษิัธ เข้าพธีิสยุมพรกบันาง

ทมยันตี กลีรู้กโ็กรธ คอยเวลาที่จะแกแ้ค้น คร้ันสบโอกาสกเ็ข้า

สิงพระนล มัวมลด้วยอ านาจกลี ทรงรับค าท้าพระบุษกรเล่น

พนนัสกา เสียท่าจนเสียบ้านเสียเมือง พระนลกบันางทมยันตี

ต้องจ าจากกรุงนษิัธชะตากรรมของทั้งสองจะเป็นเช่นไร 

ติดตามได้ในหนงัสือเล่มนี้ที่น าเสนอในรูปแบบการ์ตูน เพื่อให้

ล าดับ หนังสือ รายละเอียด สาระสังเขป

31

อาการกลัวเวทีจนตัวส่ัน ถ้าออกไปรายงานหนา้ชั้นแล้วเพื่อน

แทรก ถ้าออกไปพดูแล้วคนฟงัหลับจะท าอย่างไร หนงัสือเล่มนี้

จะเจาะลึกศาสตร์แห่งการพดูส าหรับวัยรุ่นกบั 38 เทคนคิการ

พดู พชิิต 8 ปัญหาหลัก เพื่อกา้วข้าม "โรคสติหลุดเมื่อขึ้นเวท"ี 

เจาะลึกด้านความมั่นใจในตัวเองพดูตรงประเด็น โนม้นา้วใจได้

ล าดับ หนังสือ รายละเอียด สาระสังเขป
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หนังสือจ านวน 36 เลํม ผํานการพิจารณาจากผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านบรรณารักษศาสตร๑และ
วรรณกรรมส าหรับเด็ก จ านวน 5 คน เห็นวําเหมาะสมกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่5 
 
การวัดผลประเมินผล 
 1. สังเกตการเข๎ารํวมกิจกรรม 
 2. สถิติการยืมหนังสือที่น ามาจัดกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชือ่เร่ือง กรุงเทพฯ น่ารู้ ตอน ถนนประวัติศาสตร์
ผู้แต่ง มณฑล ประภากรเกยีรติ
ผู้แปล
ปีที่พมิพ์ 2556
ส านกัพมิพ์ กรุงเทพฯ: มติชน
จ านวนหนา้ 144 หนา้
ราคา 145 บาท
เลขเรียกหนงัสือ 959.3 ม-ก

36

      สองคู่หูสุดซ้ี รถเมล์และเกง๋ พร้อมด้วยเจ้าตะลอน    

สุนขัจอมซนจะไปตะลุยถนนในกรุงเทพฯ ขุดคุ้ยประวัติ ความ

เป็นมาของถนนแต่ละสาย ท าให้พวกเขาเจอส่ิงที่นา่สงสัย

มากมาย เช่น ถนนสายใดบ้างที่วันวานเคยมีอยู่  แต่ปัจจุบัน

หายไปแล้ว หรือถนนหลานหลวง เดิมเคยเป็นสถานที่เล้ียงสัตว์

 เป็นต้น

ล าดับ หนังสือ รายละเอียด สาระสังเขป



  114 

แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

ครั้งที่ 3 กิจกรรมที่ 3 บันทึกเล่มโปรดของฉัน 
วันจันทร์ที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.40-15.20 น. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
สาระส าคัญ 

การอํานเพียงอยํางเดียว ไมํสามารถท าให๎นักเรียนจดจ าและเข๎าใจเนื้อหาสาระภายในหนังสือ
ได๎ครบถ๎วน จึงต๎องมีการจดบันทึกและเรียบเรียงเพ่ือทบทวนความรู๎ความเข๎าใจ และสรุปสิ่งที่ได๎เรียนรู๎
จากการอํานด๎วยส านวนภาษาของตนเอง รวมทั้งให๎ผู๎อ่ืนได๎รับประสบการณ๑การอํานของตนด๎วย  
 

วัตถุประสงค์ 
 1. นักเรียนสามารถสรุปใจความส าคัญจากเรื่องที่อํานได๎ 
 2. นักเรียนมีทักษะการเขียนเลําเรื่อง ให๎ผู๎ที่อํานสามารถเข๎าใจเรื่องได๎ 
 3. นักเรียนสามารถถํายทอดประสบการณ๑การอํานของตนแกํผู๎อื่นโดยน างานมาจัดแสดง 
 

วิธีการด าเนินการ 
ขั้นเตรียมการ 
 1. ศึกษาการอํานโดยใช๎เทคนิค SQ3R 
 2. สร๎างแผํนบันทึกการอําน ขนาดA4 รายละเอียดประกอบด๎วย บรรณานุกรมหนังสือเลํม
โปรดของฉัน สรุปใจความส าคัญของเรื่อง สิ่งที่ได๎รับจากการอําน และวาดภาพประกอบ ดังปรากฏ
ตามภาพประกอบ 10 
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ภาพประกอบ 10 ตัวอยํางแผํนบันทึกการอําน 
 
ขั้นด าเนินการ 

1. บรรณารักษ๑แจกแผํนบันทึกการอําน ให๎นักเรียนท าคนละ 1 เรื่อง 
2. บรรณารักษ๑อธิบายการอํานโดยใช๎เทคนิค SQ3R ซึ่งแบํงเป็น 5 ขั้น ได๎แกํ 1) ขั้นการ

ส ารวจ (Survey) คือ การอํานแบบส ารวจหรือครําว ๆ เพ่ือให๎เห็นภาพรวมและขอบเขตของเนื้อหา
ของหนังสือ  2) ขั้นการตั้งค าถาม (Question) คือ การตั้งค าถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่อําน โดยใช๎
ประเด็นค าถามวํา ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหรํ ท าไม 3) ขั้นการอําน (Read) นักเรียนต๎องอํานตั้งแตํ
ต๎นจบจน เพ่ือหาค าตอบที่ได๎ตั้งค าถามไว๎ 4) ขั้นการจดจ า (Recite) ให๎นักเรียนพยายามตอบค าถาม
โดยใช๎ส านวนภาษาของตนเอง และเขียนบันทึกลงในแผํนบันทึกการอําน และ 5) ขั้นการทบทวน 
(Review) เป็นขั้นการอํานเพ่ือทบทวนวําความรู๎ความคิดที่ได๎จากการอํานนั้นถูกต๎องเพียงใด อําน
ทบทวนบันทึกให๎แนํใจวําเข๎าใจสิ่งที่อํานและเขียน รวมทั้งการพยายามน าความรู๎ความคิดที่ได๎ออกมา
ใช๎หรือถํายทอดให๎ผู๎อื่นเข๎าใจได๎ 
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ขั้นสรุป 
 1. อภิปรายและน าเสนอความรู๎ที่ได๎จากหนังสือที่แตํละคนเลือกมาท าบันทึกการอําน 
จากนั้นน าผลงานบันทึกการอํานเสนอแกํนักเรียนคนอ่ืน 
 
สื่อและวัสดุอุปกรณ์ 
 1. แผํนบันทึกการอําน 
 
การวัดผลประเมินผล 
 1. สังเกตการเข๎ารํวมกิจกรรม 
 2. แผํนบันทึกการอําน 
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แบบบันทึกสถิติการเข้าใช้ห้องสมุด 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ภาพการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน 
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ภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
กิจกรรมที่ 1 My Library 

 

 
 

การเตรียมสถานที่จัดกิจกรรม 
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สื่อและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม 
 

 
 

ภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกิจกรรมที่ 1 My library 
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กิจกรรมที่ 2 เร่ืองนี้สิ...น่าอ่าน 

 

 
 

การเตรียมสถานที่จัดกิจกรรม 
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การเตรียมสถานที่จัดกิจกรรม 
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ภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมที่ 2 เรื่องนี้สิ...น่าอ่าน 
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กิจกรรมที่ 3 บันทึกเล่มโปรดของฉัน 
 

 
 

ภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกิจกรรมที่ 3 บันทึกเล่มโปรดของฉัน 
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