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แนวทางพัฒนาการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
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บทคัดย่อ
การวิจั ยครั้งนี้มีวัต ถุประสงค์เ พื่อศึกษาพฤติ กรรมการอ่ าน ความต้อ งการจาเป็ นการส่งเสริมนิสั ย
รักการอ่านด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เมทริกซ์ และแนวทางพัฒนาการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สาหรับนักเรียน
ชั้น มัธ ยมศึก ษาตอนต้น สั งกั ด สพป.พิ จิต ร เขต 1 ใน 4 ด้า น ได้แ ก่ ครอบครัว และสั งคม ครูแ ละกิจ กรรม
การเรียนการสอน แหล่งศึกษาค้นคว้า (ห้องสมุด) และการจัด กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 338 คน ครูผู้สอน
และบรรณารักษ์จากโรงเรียนเปิดสอนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 และมีผลงานดีเด่น
ในการจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม นิ สั ย รั ก การอ่ า นประจ าปี 2560 จ านวน 8 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย
คือ แบบสอบถาม และแบบสัม ภาษณ์ สถิ ติ ที่ ใช้ ใ นการวิ เคราะห์ ข้ อ มูล คือ ค่ าความถี่ ค่ าร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เมทริกซ์ ผลการวิจัยพบว่า
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พฤติกรรมการอ่านของนักเรียนมีน้อยกว่ากิจกรรมอื่น ส่วนใหญ่เป็นหนังสือการ์ตูน หนังสือขาขัน
เนื่องจากมีความสนุกสนาน ซึ่งครอบครัวมีบทบาทในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมากที่สุด ผลการวิเคราะห์ด้วย
เมทริกซ์ ด้านที่ควรได้รับการพัฒนาเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน คือ ครอบครัวและสังคมควร
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เช่น การจัดพื้นที่ให้มีหนังสือในบ้านหรือชุมชม การเป็นตัวอย่างในการอ่านหนังสือ การ
สร้างแรงจูงใจในการอ่าน การส่งเสริมศักยภาพในการอ่าน การพาบุตรหลานร่วมงานเกี่ยวกับหนังสือ เป็นต้น
คาสาคัญ: แนวทางพัฒนาการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การวิเคราะห์เมทริกซ์

Abstract
The objectives of this research were to study the students' reading habits, the
factors affecting to reading habits using the Matrix Analysis Technique, and to study the
developmental guidelines to promote the students’ reading habits of Secondary Schools in
Phichit Primary Educational Service Area Office 1 in 4 items: family and society, teachers and
teaching activities, education resources (library), and activities to promote reading habits. The
sample groups are 338 Junior high school students under the Office Phichit Primary Education
Service Area 1 in academic year 2017, 8 teachers and librarian who taught and worked at the
Junior High School under the Office Phichit Primary Education Service Area 1, and they had
outstanding work in the event of a passion for promoting the annual reading habit. The
research tools were questionnaires and interviews. The statistics used to analyze data were
frequency, percentage, mean, standard deviation, and matrix analysis.
The research found that the reading behavior of students was less than other
activities. Most are the comic books because of the fun. Families play a role in promoting
reading. Analysis results with matrix, the area should be developed to find ways to promote
reading habits, including family and society. The family and society or community should
promote and support the promotion of reading, such as arranging space for books in the
home or community. Being a role model in reading, motivating reading, promoting reading.
Taking children to the book exhibition or book fair.
Keywords: Enhancement to Reading, Junior high school students, Matrix Analysis Technique
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บทนา
การอ่านเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันของมนุษย์ และเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะช่วยให้มนุษย์ได้รับความรู้
ความคิด และความบั น เทิ งใจ ช่ วยปรั บปรุ งชี วิต ให้ ส ดใสสมบู ร ณ์ ดังค ากล่ า วของ เซอร์ ฟรานซิ ส เบคอน
นักปรัชญาเมธีชาวอังกฤษที่ว่า “การอ่านทาคนให้เป็นคนโดยสมบูรณ์ (Reading makes a full man)”
(อาทิตยา เผ่าพงษ์คล้าย, 2553: 1) ซึ่งหมายความว่า การอ่านทาให้เกิดพัฒนาการทางด้ านสติปัญญา ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ พฤติกรรม และการดาเนินชีวิต ศีลธรรมจรรยา และค่านิยม การอ่านช่วยปรับปรุง
ชีวิตให้สดใสสมบูรณ์
ในด้านการศึ กษาการอ่านเป็นเครื่องมือสาคัญในการศึกษาค้นคว้า เพราะผู้เรียนไม่สามารถได้รั บ
การถ่ายทอดจากการเรียนการสอนจากผู้ สอนได้เพียงอย่างเดียว หากต้องศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมความรู้จาก
การอ่านประกอบด้วย จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนควรจะมีความสามารถในการอ่าน และนิสัยใฝ่เรียนรู้ รักการ
ค้ น คว้ า ซึ่ ง จ าเป็ น ต่ อ การเรี ย นอั น เป็ น ผลต่ อ พั ฒ นาการของมนุ ษ ย์ ทั้ ง ทางสติ ปั ญ ญา อารมณ์ และสั ง คม
(ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน, 2556: 89) การสังเกตทั่วไป จะพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ใช้เ วลาว่างไปกับกิจกรรม
ความบันเทิง เช่น การเล่นสนุกสนาน การดูโทรทัศน์ และใช้สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งไม่ให้ความสาคัญกับการใช้เวลา
ในการอ่านหนังสือ แม้กระทั่งเวลาใกล้สอบหรือในวันสอบก็ตาม พฤติกรรมดังกล่าวส่งผลต่อสมรรถนะในการอ่าน
อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาต่าง ๆ ต่าลงด้วย
กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นของการอ่าน จึงได้วางแนวการปฏิบัติ
ให้ กั บ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการจั ด การศึ ก ษาตั้ งแต่ ร ะดั บ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และโรงเรียนให้ตระหนักและเห็นความสาคัญและเร่งพั ฒนาการอ่าน
อย่างเร่งด่ วน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้เต็มศักยภาพ มีความพร้อมในการพัฒนาตนเองเพื่อให้สอดคล้องกั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
มาตรา 7 “... รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง...” และมาตรา 22
(3) “จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่านและ
เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 4-9) ดังนั้นเพื่อให้เกิดผลดังกล่าวหน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นและสร้างค่านิยมในการรักการอ่าน โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ที่สาคัญคือ การใฝ่เรียนรู้ แสวงหาความรู้ อันเป็นประโยชน์ต่อการดารงชีวิต การทางาน และพัฒนาสติปัญญา
ด้วยตนเอง
การศึ ก ษาความต้ อ งการจ าเป็ น ด้ ว ยเทคนิ ค การวิ เ คราะห์ เ มทริ ก ซ์ โดยการน าค่ า เฉลี่ ย รวมจาก
การประเมิ น สภาพปั จ จุ บั น และสภาพความต้ อ งการสร้ า งเป็ น จุ ด ตั ด จะได้ พื้ น ที่ 4 ส่ ว น คื อ ส่ ว นที่ 1 ผลดี
เกินเกณฑ์ ส่วนที่ 2 ผลงานประสบความสาเร็จดี ส่วนที่ 3 ผลงานไม่ดีต้องปรับปรุง และส่วนที่ 4 ผลงานยังไม่ดี
แต่ไม่น่าเป็นห่วง จากนั้นวางตาแหน่งแต่ละด้านตามค่าเฉลี่ยของด้านนั้น ๆ ระหว่างสภาพปัจจุบันและสภาพ
ความต้องการ ทาให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน จุดที่ควรนาไปพัฒนาต่อไป
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จากปัญหาและความสาคัญข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะที่มีความเกี่ยวข้องกับงานด้านการส่ งเสริมการอ่าน
เห็นว่าเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่จะปลูกฝังให้เกิดขึ้นในเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเติบโตไปเป็นกาลังหลักในสังคมต่อไป
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจเรื่อง แนวทางพัฒนาการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ซึ่งเป็นช่วงวัยสาคัญในการศึกษาหาความรู้ เพื่อเตรียมความพร้ อมในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ ประสบการณ์ และการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียนต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการอ่ า นของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
2. เพื่อศึกษาความต้องการจาเป็นในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เมทริกซ์
3. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการส่งเสริม นิสัยรักการอ่าน สาหรั บนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

ขอบเขตการวิจัย
ด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ศึกษาพฤติกรรมการอ่าน ความต้องการจาเป็น และแนวทางการส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน ใน 4 ด้าน ได้แก่ ครอบครัวและสังคม ครูและกิจกรรมการเรียนการสอน แหล่งศึกษาค้นคว้า
(ห้องสมุด) และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ด้านตัวแปร ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาคือ พฤติกรรมการอ่าน ความต้องการจาเป็นในการส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน และแนวทางพัฒนาการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

กรอบแนวคิดในการวิจัย

สภาพทั่วไปที่มีผลต่อการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
- ครอบครัวและสังคม
- ครูและกิจกรรมการสอนในชั้นเรียน
- แหล่งศึกษาค้นคว้า (ห้องสมุด)
- การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน



ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ความต้องการจาเป็นในการส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน


แนวทางพัฒนาการส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 1) ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 2,163 คน 2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน
338 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของทาโร่
ยามาเน่ (Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และครูผู้สอนและบรรณารักษ์หรือผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยการเลือกแบบเจาะจงจากโรงเรียนที่ได้รับการประเมินในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2560 และเป็นโรงเรียนที่จัดการเรี ยนการสอนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 จานวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย
ครูผู้สอนและบรรณารักษ์ หรือผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งหมด 8 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 2 ฉบับ คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ดังนี้ 1) แบบสอบถาม
แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมการอ่านส่วนบุคคลมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ ตอนที่ 2 ความต้องการจาเป็นการส่งเสริมต่อนิสยั รักการอ่าน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้ 5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น้อย
และ 1 หมายถึง น้อยที่สุด ความตรงเชิงเนื้ อหาของข้อคาถามมีค่าอยู่ระหว่าง 0.60–1.00 และมีค่าความเที่ยง
เท่ากับ 0.94 2) แบบสัมภาษณ์ จานวน 2 ฉบับ มีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งแบบโครงสร้าง ฉบับที่ 1 แบบ
สัมภาษณ์ สาหรับครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน ฉบับที่ 2 แบบสัมภาษณ์ สาหรับบรรณารักษ์
หรือผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยนาผลการประเมินจากแบบสอบถามมาสร้างเป็นข้อคาถาม
สาหรับใช้ในการสัมภาษณ์ โดยผ่านการพิจารณาความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนามาหาแนวทางในการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านด้านต่าง ๆ
การเก็บรวบรวมข้อมูล 1) แบบสอบถาม ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามฝากผ่านครูหรือ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 2) แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ดาเนิ นการสัมภาษณ์ด้วยตนเองจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่กาหนด
การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมการอ่าน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ ส่วนข้อมูลความต้องการจาเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพปัจจุบัน
และสภาพความต้องการ ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เมทริกซ์ 2) การวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
จากแบบสัมภาษณ์โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
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ผลการวิจัย
1. พฤติกรรมการอ่านของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงาน
เขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ปีก ารศึก ษา 2560 จานวน 338 คน ซึ่งได้จากตอนที่ 1 ของ
แบบสอบถาม
ตาราง 1 ความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามในพฤติกรรมการอ่าน
พฤติกรรมการอ่าน
1) การอ่านหนังสือใน 1 สัปดาห์ (จานวนนับต่อวันเท่ากับ 1
ชั่วโมงหรือมากกว่า 1 ชั่วโมงขึ้นไป)
- อ่านทุกวัน หรือ 7 วัน/สัปดาห์
- อ่านวันเว้นวัน หรือ 3–4 วัน/สัปดาห์
- อ่านบางวัน หรือ 1–2 วัน/สัปดาห์
- ไม่มีการอ่าน หรือ 0 วัน/สัปดาห์
2) พฤติกรรมการอ่าน
- อ่านหนังสือเองโดยไม่มีการบังคับ หรือการกระตุ้น
- อ่านหนังสือโดยมีการบังคับ หรือการกระตุ้น
- ไม่มีการอ่านหนังสือใด ๆ แม้จะมีการบังคับ/กระตุ้น
3) ประเภทหนังสือที่ชื่นชอบ
- หนังสือเรียน วิชาการ สารคดี
- หนังสือการ์ตูน หนังสือภาพ
- หนังสือนวนิยาย ละคร วรรณคดี
- หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
- อื่น ๆ เช่น หนังสือที่มีเสียง
4) แรงจูงใจในการอ่านหนังสือ
- อ่านเพราะช่วยเพิ่มพูนความรู้
- อ่านเพราะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน
- อ่านเพราะชอบดูภาพในหนังสือ
- อ่านเพราะมีบุคคลหรือสิ่งจูงใจ
5) บุคคลที่สร้างแรงจูงใจในการอ่าน
- คนในครอบครัวหรือญาติพี่น้อง
- เพื่อน
- ครู/อาจารย์
- ศิลปิน ดารา นักร้อง หรือผู้มชี ื่อเสียง

จานวน

ร้อยละ

30
64
141
103

8.88
18.93
41.72
30.47

219
78
41

64.79
23.08
12.13

69
163
86
14
6

20.41
48.23
25.44
4.14
1.78

105
139
80
14

31.07
41.12
23.67
4.14

125
50
105
30

36.98
14.79
31.07
8.88
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พฤติกรรมการอ่าน

จานวน

ร้อยละ

28

8.28

55
47
64
33
53
69
17

16.27
13.91
18.94
9.76
15.68
20.41
5.03

- ไม่มีบุคคลใดสร้างแรงจูงใจ
6) กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่ชื่นชอบ
- การตอบคาถามชิงรางวัล
- การแสดงหนังสือ หรือนิทรรศการ
- การประกวด หรือเกมการแข่งขัน
- การประชุม สัมมนา อบรม บรรยาย
- การสอนซ่อมเสริม/พัฒนาทักษะการอ่าน
- การจัดมุมหนังสือ ห้องสมุด/หนังสือเคลื่อนที่
- อื่น ๆ เช่น เสียงตามสาย ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

จากตาราง 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อ่านหนังสือเป็นบางวัน หรือ 1–2 วัน/สัปดาห์
ร้อยละ 41.72 อ่านหนังสือเองโดยไม่มีการบังคับหรือการกระตุ้น ร้อยละ 64.79 ประเภทหนังสือที่ชื่นชอบมาก
ที่สุดคือ หนังสือการ์ตูน หนังสือภาพ ร้อยละ 48.22 แรงจูงใจในการอ่านหนังสือมากที่สุด คือ อ่านเพราะได้รับ
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ร้อยละ 41.12 บุคคลที่สร้างแรงจูง ใจในการอ่านให้แก่ท่านมากที่สุดคือ คนใน
ครอบครัวหรือญาติพี่น้อง ร้อยละ 36.98 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่ท่านชื่นชอบมากที่สุดคือ การจัดมุม
หนังสือ ห้องสมุด/หนังสือเคลื่อนที่ ร้อยละ 20.41
2. ความต้องการจาเป็น ในการพัฒนาปัจจัยการส่งเสริมนิ สัยรักการอ่านด้วยการวิเคราะห์เมทริกซ์
ทั้ง 4 ด้าน ซึ่งได้จากตอนที่ 2 ของแบบสอบถาม โดยรวมดังตารางต่อไปนี้
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปัจจุบันและสภาพความต้องการ ในการส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิจิตร เขต 1 ภาพรวมของทุกด้าน
ปัจจัยการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
x

1. ด้านครอบครัว และสังคม

2.89

2. ด้านครูและกิจกรรมการสอนในชั้นเรียน
3. ด้านแหล่งศึกษาค้นคว้า (ห้องสมุด)
4. ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ค่าเฉลี่ยรวม

3.68
3.91
3.70
3.54

สภาพปัจจุบัน
S.D.
แปลผล
1.25
ปาน
กลาง
1.11
มาก
1.05
มาก
1.07
มาก
1.12
มาก

สภาพความต้องการ
S.D.
แปลผล
x
3.88
1.26
มาก
3.86
4.01
3.76
3.74

1.13
1.10
1.18
1.17

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 2 พบว่า สภาพปัจจุบันในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.54) เมื่อ
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พิจารณารายด้านระดับมาก ตามลาดับได้แก่ ด้านแหล่งศึกษาค้นคว้า (ห้องสมุด) ( x = 3.91) ด้านการจัด
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ( x = 3.70) ด้านครูและกิจกรรมการสอนในชั้นเรียน ( x = 3.68) และระดับ
ปานกลาง ได้แก่ ด้านครอบครัวและสังคม ( x = 2.89)
สภาพความต้องการในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.74) เมื่อพิจารณารายด้าน
ระดับมาก ตามลาดับได้แก่ ด้านแหล่งศึกษาค้นคว้า (ห้องสมุด) ( x = 4.01) ด้านครอบครัวและสังคม
( x = 3.88) ด้านครูและกิจกรรมการสอนในชั้นเรี ยน ( x = 3.86) และด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน ( x = 3.76) เมื่อนาข้อมูลจากตาราง 2 มาแสดงแผนภูมิข องผลการประเมินความต้องการจาเป็น
โดยการวิเคราะห์เมทริกซ์ ดังภาพ 2 ซึ่งนาค่าเฉลี่ยรวมที่ได้ของสภาพปัจจุบัน คือ 3.54 เป็นแกนตั้งและสภาพ
ที่ต้องการ คือ 3.74 เป็นแกนนอน เป็นจุดตัดในการแบ่งช่องแผนภูมิเมทริกซ์ 4 ช่อง ดังภาพ 2

ภาพ 2 แผนภูมิแสดงผลการประเมินความต้องการจาเป็นโดยการวิเคราะห์เมทริกซ์ ภาพรวมของทุกด้าน
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จากภาพ 2 พบว่า สภาพปัจจุบันและสภาพความต้องการโดยรวม 3 ด้าน ด้านที่อยู่ในช่องผลงาน
ประสบความสาเร็จดี คือ ด้านครูและกิจกรรมการสอนในชั้นเรียน ด้านแหล่งศึกษาค้นคว้า (ห้องสมุด) และการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ถือเป็นจุดแข็ง และอีก 1 ด้าน คือ ด้านที่อยู่ในช่องผลงานไม่ดี ต้องปรับปรุง
คือ ด้านครอบครัวและสังคม ถือเป็นจุดอ่อน ซึ่งสรุปเป็นตาราง ดังนี้
ตาราง 3 สรุปผลการประเมินความต้องการจาเป็นโดยการวิเคราะห์เมทริกซ์ ภาพรวมของทุกด้าน
ปัจจัยการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1. ด้านครอบครัว และสังคม
2. ด้านครูและกิจกรรมการสอนในชั้นเรียน
3. ด้านแหล่งศึกษาค้นคว้า (ห้องสมุด)
4. ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสยั รักการอ่าน

ผลการวิเคราะห์
ผลงานไม่ดี ต้องปรับปรุง
ผลงานประสบความสาเร็จดี
ผลงานประสบความสาเร็จดี
ผลงานประสบความสาเร็จดี

จากตาราง 3 พบว่า ด้านครูและกิจกรรมการสอนในชั้นเรียน ด้านแหล่งศึกษาค้นคว้า (ห้องสมุด) และ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน อยู่ในช่องผลงานประสบความสาเร็จดีถือเป็นจุดแข็ง โดยที่ทั้ง 3 ด้านนี้
เป็นด้านที่สถานศึกษาจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน ส่วนในด้านครอบครัวและสังคมอยู่ในช่อง
ผลงานไม่ดี ต้องปรับปรุงถือเป็นจุดอ่อน ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ภายนอกสถานศึกษา ดังนั้นในด้านครอบครัวและสังคม
จึงควรมีการส่งเสริมการนิสัยรักการอ่านให้แก่นักเรียนในระดับครอบครัวและระดับชุมชน ให้ตระหนักถึงบทบาท
ในการสร้างนิสัยรักการอ่านเพิ่มมากขึ้น
3. แนวทางการส่งเสริมนิสัยรั กการอ่าน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์ ครูผู้สอนและบรรณารักษ์จากโรงเรียนที่ได้รับ
การประเมินในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2560 และเป็นโรงเรียนที่จัด การ
เรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 จานวน
4 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวมทั้งหมด 8 คน สรุปได้ดังนี้ 1) ด้านครอบครัวและสังคมมีส่วนสาคัญอย่างมากในการ
ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็ก เนื่องจากมีความใกล้ชิดและเด็กใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากที่สุด สมาชิกจึงควร
ตระหนักในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การชักชวนกันอ่านร่วมกัน การเป็นแบบอย่าง
ในการอ่าน การสร้างจูงใจเชิงบวกในการอ่าน เช่น การให้ รางวัล การให้คาชื่นชม เป็นต้น และยังควรจัดพื้นที่
สภาพแวดล้อ มให้เอื้อต่อการอ่า น การจัดหาหนังสือที่เหมาะสมกับวัย 2) ด้านครูและกิจกรรมการสอนใน
ชั้นเรียน มีความเชื่อมโยงเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนสู่การศึกษาค้ นคว้าเพิ่มเติม เปิดโอกาสให้นาเสนอผล
การศึกษาค้นคว้านั้น จั ดพื้นที่บริเวณห้องให้มีหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ หรือป้ายนิเทศให้ความรู้ ผสมผสาน
ความบันเทิง โดยมีการปรับเปลี่ยนตามวาระโอกาสอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ และบทบาทในฐานะผู้สอน
ควรสร้างแรงจูงใจ กระตุ้น และสร้างความตระหนัก ให้เห็นคุณค่าของการอ่านหนังสือ ด้วยวิธีการพาไปอ่าน
หนังสือที่ห้องสมุดบ้าง มอบหมายงานให้ไปศึกษาค้นคว้าเพื่อนามาเสนอบ้าง หรือให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศบ้าง
ซึ่งจะทาให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่านไปในตัว 3) ด้านแหล่งศึกษาค้นคว้า (ห้องสมุด) ควรการจัด
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ห้องสมุดให้อยู่ในพื้นที่เข้าถึงได้ง่าย สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ปรับใช้ให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่ายขึ้น มีการปรับปรุงให้เสมือนห้องสมุดมีชีวิต บุคลากรที่รับผิดชอบงาน
ห้องสมุดควรมีความรู้และความสามารถในการสร้างแรงจูงใจในการอ่าน รวมถึงการจัดหาหนังสือให้ครอบคลุม
ความต้ อ งการของผู้ อ่ า นด้ ว ย 4) ด้ า นการจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม นิ สั ย รั ก การอ่ า น มี ก ารจั ด กิ จ กรรมที่ เ น้ น
การเชื่อมโยงไปสู่การอ่าน การค้นคว้า การจัดกิจกรรมที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้ร่วมกิจกรรม
ศึกษาความสนใจของนักเรียน หมุนเวียนในแต่ละช่วง หรือจัดกิจกรรมย่อย ๆ หรือจัดกิจกรรมให้หลากหลาย
ผสมผสานกิจกรรมความบันเทิงร่วมกับกิจกรรมวิชาการ เพื่อสร้างบรรยากาศความสนุกสนาน เน้นการมีส่วนร่วม
ของนักเรียน เช่น กิจกรรมที่สามารถลงมือปฏิบัติได้ จนเกิดเป็นชิ้นงานหรือผลงานของตนเอง เพื่อให้เป็นภาพ
ที่ นั ก เรี ย นสามารถมองได้ ชั ด เจนมากขึ้ น เปิ ด โอกาสให้ บุ ค คลภายนอก เช่ น ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน หรื อ ผู้ มี
ประสบการณ์เข้ามามีส่วนร่วมกันการจัดกิจกรรมด้วย

สรุปและอภิปรายผล
1. พฤติ ก รรมการอ่ า นของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ในสัปดาห์หนึ่ง ๆ อ่านหนังสือเพียงบางวัน หรือ 1–2 วันเท่านั้น ไม่ถูกบังคับหรือ
กระตุ้น หนังสือส่วนใหญ่เป็นหนังสือการ์ตูน เพราะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่งสอดคล้องกับ สานักงาน
อุทยานการเรียนรู้ (2551: 9) ที่ได้ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการอ่านของคนไทยพบว่า ประเภทของหนังสือ
ที่กลุ่มเยาวชนนิยมอ่านมากที่สุดคือหนังสือการ์ตูน (ร้อยละ 40 ชอบอ่านการ์ตูนมากที่สุด) บุคคลที่สร้างแรงจูงใจ
ในการอ่าน ได้แก่ คนในครอบครัว สอดคล้องกับ สานักงานอุทยานการเรียนรู้ (2551: 13) ได้ศึกษาทัศนคติและ
พฤติกรรมการอ่านของคนไทยพบว่า ผู้ปกครองเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับบุตรของตนเอง
ร้อยละ 74 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก การอ่านที่ท่านชื่นชอบมากที่สุดคือ การจัดมุมหนัง สือ ห้องสมุด/หนังสือ
เคลื่อ นที่ ซึ่ งการจัด มุม หนั งสื อในห้ อ งเรีย น เป็ นเสมื อนบัน ไดขั้น แรกที่ ก้ าวขึ้น ไปสู่ก ารค้น คว้ าหาความรู้ ใ น
ห้องสมุด ทั้งนี้เพราะนักเรียนจะได้รับความสะดวกสบายในการอ่านจากมุมหนังสือในห้องเรียน ก็ทาให้กลายเป็น
ผู้รักการอ่านและเห็นคุณค่าของการอ่าน ซึ่งจะขยายผลการอ่านของตนเองไปสู่แหล่งความรู้ที่ใหญ่และเต็มไป
ด้วยความรู้ที่หลากหลายอย่างห้องสมุดต่อไป
2. ความต้องการจาเป็นที่มีต่อนิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ด้วยการวิเคราะห์เมทริกซ์พบว่า ด้านครอบครัวและสังคมมีผลงานยัง
ไม่ดี ต้องปรับปรุง ซึ่งสอดคล้องกับ ธนศักดิ์ เมืองเจริญ (2554: 15–28) กับการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนาที่พบว่า ครอบครัวมีอิทธิพลและ
มีบทบาทต่อการสร้างและพัฒนานิสัยรักการอ่านในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 1) ผู้ปกครองตระหนักในความสาคัญ
ของการอ่าน 2) เจตคติเชิงบวกของผู้ปกครองที่มีต่อการอ่าน เช่นเดียวกับการศึกษาของออสตินและแคสเซลเดน
(Austin & Casselden, 2010: 133-135) พบว่า ครอบครัวมีบทบาทสาคัญในการสนับสนุนการอ่านของเด็ก
โดยเริ่มต้นปลู กฝั งนิสัยรักการอ่านตั้งแต่ เยาว์วัยและให้เด็ก อ่านทุ กวันที่บ้าน และยังสอดคล้ องกับอาทิตยา
เผ่าพงษ์คล้าย (2553: 37) ได้ศึกษานิสัยรักการอ่าน สภาพแวดล้อมทางการอ่านที่ โรงเรียนและที่บ้านของ
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นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตสังกั ดมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า การส่งเสริม
นิสัยรัก การอ่ านที่ส่งผลให้ เด็กมีนิ สัยรัก การอ่า นนั้นเกิดขึ้นได้จากสภาพแวดล้อ มการอ่ านที่บ้ าน ครอบครั ว
สนับสนุนการอ่าน การใช้เวลาอ่านหนังสือร่วมกัน การเสริมแรงจูงใจในการอ่าน โดยผู้ปกครองปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างในการอ่านและมีหนังสือที่เด็กตรงกับความสนใจไว้ในบ้าน ซึ่งการส่งเสริมการอ่านที่บ้านของผู้ปกครอง
มีความสัมพันธ์กับนิสัยรักการอ่านของนักเรียนมากที่สุด ตลอดจนสอดคล้องกับ มีเดีย จุฬา (2549: 14) ที่ได้
กล่าวไว้ใน “รักการอ่านนาชีวิตสู่ความสาเร็จ” ดังนั้น ครอบครัวเป็นสถาบันที่เล็กที่สุด แต่มีบทบาทที่ยิ่งใหญ่ใน
การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เพราะเป็นสถาบันแรกที่จะปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็ก ๆ บุคคลในครอบครัว
ไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ ปู่ย่า ตายาย ผู้ปกครอง ล้วนมีบทบาทในการส่งเสริมให้ลูกหลานรักการอ่าน โดยเริ่มต้นจาก
การอ่าน “หนังสือสาหรับเด็ก ” หรือ “หนังสือนิทาน” ให้เด็กฟัง เพราะหนังสือเหล่านี้มีถ้อยคาและจังหวะ
ที่ไพเราะ อ่อนหวาน นุ่มนวล และมีภาพประกอบสีสันสวยสดงดงามเป็นสิ่งกระตุ้นความสนใจเด็กได้ เป็นอย่างดี
และที่สาคัญครอบครัวจะต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เด็กได้สัมผัสกับ “การอ่าน” อยู่เสมอในชีวิตประจาวัน พ่อแม่
หรือบุคคลในครอบครัวต้องเป็นแบบอย่างที่ดี แล้วเด็กก็จะซึมซับนิสัยรักการอ่านตั้งแต่เด็ก
3. แนวทางพัฒนาการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 จากการสัมภาษณ์พบว่า ด้านครอบครัวและสังคมเป็นด้านที่ควร
ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีบทบาทในการสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งจากการสัมภาษณ์
ครู ผู้ ส อนและครู บ รรณารั ก ษ์ ได้ ใ ห้ แ นวทางในการส่ งเสริ ม นิ สั ย รั ก การอ่ า นโดยครอบครั ว และสั ง คม ดั ง นี้
ผู้ปกครองต้องการสร้างแรงกระตุ้นและจูงใจในการอ่าน จัดมีหนังสือและพื้นที่สาหรับอ่านประจาบ้านหรือชุมชน
อ่านหนังสือเป็นแบบอย่างให้กับบุตรหลาน สร้างกิจกรรมการอ่านร่วมกัน ทั้งนี้ต้องคานึงถึงความเหมาะสม
ระหว่างวัยและหนังสือที่อ่านด้วย ซึ่งสอดคล้องกับนฤมล พงษ์ประเสริฐ (2556: 93–104) ได้ศึกษารูปแบบ
การส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านของครอบครัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่พบว่า
แนวทางที่พ่อแม่ผู้ปกครองใช้ในการส่งเสริมให้บุตรมีพฤติกรรมรักการอ่าน ได้แก่ 1) การเลือกหนังสือที่เหมาะสม
2) การจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน 3) การเปิดโอกาสให้ลูกได้เลือกหนังสือที่ตนเองชื่นชอบ 4) การปลูกฝังนิสัย
รักการอ่านให้บุตรหลาน 5) การเป็นแบบอย่างที่เหมาะสม และ 6) การยกตัวอย่างความสาเร็จหรือประโยชน์จาก
การอ่าน เช่นเดียวกับ วราภรณ์ จารุเมธีชน (2555: 60–75) ได้ศึกษาบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านพบว่า ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กันทางบวกกับนิสัยรักการอ่านของนักเรี ยนในระดับสูง ในด้านการ
เสริมแรงมาใช้สาหรับส่งเสริมนิสัยรักการอ่านด้วยการชมเชย ให้รางวัล หรือให้กาลังใจเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรม
ที่บ่งบอกถึงนิสัยรักการ เช่น ซื้อหนังสือให้ พาไปร้านหนังสือ เป็นต้น การเสริมแรงจะทาให้เด็กเกิดกาลังใจ พอใจ
สร้างความกระตือรือร้น เกิดความต้องการอ่านหนังสือ ซึ่งได้ รับการยอมรับจากผู้ปกครอง เด็กได้เรียนรู้ว่าการ
อ่ า นเป็ น สิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ ง ท าให้ เ ด็ ก มี ค วามต้ อ งการซ้ า ๆ ต่ อ ไปอี ก การจั ด สภาพแวดล้ อ มและการให้ ค วามรู้
มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง การที่ผู้ปกครองนาหลักการจัดสภาพแวดล้อมทางการอ่านที่บ้านนั้น
ผู้ปกครองควรสร้างบรรยากาศให้เด็กรู้สึกว่าบ้านมีความรักความอบอุ่น ทาให้เด็กรู้สึกว่าการอ่านหนังสือที่บ้าน
เป็นสิ่งที่ตนเองชอบไม่รู้สึกตึงเครียดและมีความสุขที่ได้อ่าน โดยผู้ปกครองควรจัดหาหนังสือที่มีคุณภาพ น่าอ่าน
และตรงกับความสนใจของเด็ก แล้วนาไปจัดเป็นมุมหนังสือภายในบ้าน จัดหาอินเทอร์เน็ตให้เด็กได้ค้นหาข้อมูล
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เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเด็กที่จะมีนิสัยรักการอ่านที่ดีนั้นจะต้องมาจากการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการอ่านอีกด้วย โดยเริ่มต้นจากการอ่านหนังสือหรือนิทานสาหรับเด็กให้เด็กฟัง
จัดเตรียมสถานที่สาหรับการอ่าน มีมุมหนังสือและเก้าอี้ที่สะดวกสบาย ตลอดจนการเตรียมหนังสือที่เด็ก ๆ ชอบ
ให้สามารถหยิบอ่านได้ตลอดเวลา ส่วนด้านการให้ความรู้ผู้ปกครองควรอธิบายให้เด็กเห็นถึงความสาคัญของ
การอ่าน รวมถึงประโยชน์ของการอ่านและผู้ปกครองอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องที่เด็กอ่านหากเด็กเกิดความสงสัย
หรือสนใจด้วย ในด้านการเป็นตัวแบบพฤติกรรมของบิดามารดา ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการแสดง
พฤติกรรมใหม่ของเด็ก การเลียนแบบจึงมีความสาคัญต่อพฤติกรรมของเด็ก ธนศักดิ์ เมืองเจริญ (2554: 15–28)
ชี้ให้เห็นว่าบุคคลสาคัญที่เป็นต้นแบบการอ่านในครอบครัวคื อพ่อแม่ ซึ่งเป็นนักอ่านเช่นกัน เป็นตัวอย่างใน
การอ่าน การส่ งเสริม กิจกรรมด้า นการอ่ าน เช่น การเสริ มแรงด้ว ยการชมเชย การพกหนังสือเมื่อ เดิน ทาง
เป็ น สิ่ งส าคั ญ ที่ จ ะท าให้ เ ด็ก ท าตามจากการศึ ก ษาวรรณกรรมพบว่ า ผู้ ป กครองควรแสดงพฤติ ก รรมที่ เ ป็ น
แบบอย่างให้เด็กได้เห็นเป็นประจา เพราะเด็กจะเลือกกระทาตามอย่างโดยการเลียนแบบ ดังนั้นการเป็นต้นแบบ
ในการอ่านของผู้ปกครองจึงมีอิทธิพลต่อการอ่านของเด็ก แต่ที่พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้ปกครอง
กับนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในด้านการเป็นตัวแบบอยู่ในระดับปานกลางอาจเป็นเพราะว่ายัง มีผู้ปกครองอีก
จานวนหนึ่ งที่ ไ ม่ ไ ด้แ สดงบทบาทด้ า นนี้ ใ ห้ เ ด็ ก ได้ เ ห็ น เพราะต้ อ งประกอบอาชี พ จนไม่ มี เ วลาใกล้ ชิด กั บ เด็ ก
ในปกครองมากนัก

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. พฤติก รรมการอ่ านหนังสื อของนั กเรี ยนยั งมี น้ อย ซึ่งส่ วนใหญ่ อ่า นหนั งสือ เองไม่ไ ด้ รับ กระตุ้ น
การบังคับหรือการจูงใจ ซึ่งผู้ที่มีส่วนสาคัญที่สุดในการส่งเสริมการอ่านคือ ครอบครัว ดังนั้นสมาชิกในครอบครัว
จึงต้องเอาใจใส่ในการอ่าน สร้างแรงจูงใจ สร้างวัฒนธรรมในการอ่านด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดีในการอ่าน
ผู้สอนต้องจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดนิสัยรักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง โดยจัด
การเรี ย นการสอนผสมผสานสาระความรู้ ทุ ก ด้ า นไว้ ใ นทุ ก วิ ช า แหล่ งศึ ก ษาค้ น คว้ า (ห้ อ งสมุ ด ) ต้ อ งสนอง
ความต้องการของผู้อ่านให้ผู้อ่านเลือกได้ทั้งวิชาการและบันเทิง กิจกรรมส่งเสริ มนิสัยรักการอ่านที่ควรส่งเสริม
ควรจัดพื้นที่สาหรับอ่านหนังสือนอกเหนือจากห้องสมุดเพียงอย่างเดียว เช่น การจัดมุมหนังสือในห้องเรียน
ชั้นเรียนหรือศาลาพักผ่อน จะช่วยให้นักเรียนหยิบจับหนังสืออ่านได้ง่าย สะดวก และเป็นการสร้างบรรยากาศให้
คุ้นเคยในสภาวะที่มีห นังสือในหลาย ๆ พื้ นที่ ทั้งนี้เมื่อมี พื้นที่และจัดหนังสือดั งกล่าวแล้ว ควรมีการพัฒนา
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพื่อให้นักเรียนได้เห็นการเปลี่ยนแปลงนั้น เป็นการกระตุ้นให้เกิดความน่าสนใจด้วย
2. แนวทางพัฒนาการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ทุกส่วนต้องร่วมมือกันในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ปลูกฝั่งค่านิยม ไม่ถือเป็นหน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทั้งในสถานศึกษาตั้งแต่ระดับผู้บริการ ครู และบุคลากร และ
นอกสถานศึกษา ได้แก่ ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน ควรมีบทบาทในการส่งเสริมนิสัยรัก การอ่าน มีเครือข่าย
ความร่วมมือ แลกเปลี่ยน พบปะพูดคุยประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ดังนั้น ผู้บริหารควรกาหนดนโยบายและ
สนับสนุนต่อการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ครู และบุคลากรมีความรู้และเข้าใจในการดาเนิ นกิจกรรมส่งเสริมนิสัย
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รักการอ่าน ผู้ปกครองเอาใจใส่ด้วยการกระตุ้น ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนอ่านหนังสือ ชุมชนมีพื้นที่ให้
สามารถได้ศึกษาหาความรู้ เช่น ศาลาหมู่บ้านมีหนังสือต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วารสาร เป็นต้น โดยเฉพาะใน
ครอบครัวควรตระหนักในการส่งเสริมการอ่านให้เกิดขึ้นกับบุตรหลาน โดยการเอาใจใส่กระตุ้นเสริมแรงทางบวก
เช่น การให้คาชมเชย การให้รางวัล เป็นต้น ตลอดจนการเป็นแบบอย่างในการอ่าน รวมทั้งการสร้างบรรยากาศ
ในการอ่านและการจัดเตรียมหนังสือที่เหมาะสมกับวัยไว้ในบ้าน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ผลการวิ จั ย แนวทางพั ฒ นาการส่ งเสริ ม นิ สั ย รั ก การอ่ า น ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 พบว่า ด้านที่ควรนาไปพัฒนาของการส่งเสริมนิสัย
รั ก การอ่ า นคื อ ด้ า นครอบครั ว และสั ง คม จึ งควรศึ ก ษาในประเด็ น ด้ า นนี้ ต่ อ ไป ถึ งวิ ธี ห รื อ การจั ด กิ จ กรรม
การส่ งเสริ ม การอ่ า นโดยครอบครั ว และชุ ม ชน ปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรคในการส่ งเสริ ม การอ่ า นของครอบครั ว
ความแตกต่างของครอบครัวในการส่งเสริมการอ่านหรือวิธีการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการอ่านในบ้าน
หรือชุมชน รวมทั้งการศึกษาประเภทหนังสือที่เหมาะสมกับช่วงวัยต่าง ๆ เพื่อให้การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ประสบผลสาเร็จ
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