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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ 1) เพื่อศึกษารูปแบบและประโยชนของกิจกรรมสงเสริม
นิสัยรักการอานสําหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา  2) เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัย
รักการอาน   3) เพื่อประเมินผลการใชกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
คร้ังนี้คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาชวงชั้นที่  2 โรงเรียนบานโคกหนองจอก  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพชรบูรณ  เขต  1  ปการศึกษา  2551 จํานวน  30 คน   เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก 
แบบสอบถามความตองการในการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษา  แผนการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน  และแบบประเมินความรู  แบบประเมิน
ทักษะการปฏิบัติงาน  และแบบประเมินเจตคติตอการอาน  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก   คา
รอยละ (%) คาเฉลี่ย ( x  ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) และการวิเคราะหเนื้อหา  (Content Analysis)
ผลการวิจัยพบวา รูปแบบกิจกรรมที่ตองการไดแก  กิจกรรมเลาเรื่องจากหนังสือ กิจกรรมปริศนาอักษร
ไขว  กิจกรรมขาวที่นาสนใจ กิจกรรมเลานิทานที่ฉันชอบ  กิจกรรมหนังสือเลมเล็ก และประโยชน ที่
ไดรับจากการอาน  ไดแก  กิจกรรมที่เกิดมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค เกิด
ความรูที่กวางขวาง และนําความรูไปปรับใชกับชีวิตประจําวัน   
 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับนักเรียน ไดแก แผนการจัด
กิจกรรมสงเสริมการอาน ประกอบดวย 5 แผนการจัดกิจกรรมไดแก กิจกรรมเลาเรื่องจากหนังสือ  
กิจกรรมปริศนาอักษรไขว  กิจกรรมขาวที่นาสนใจ  กิจกรรมเลานิทานที่ฉันชอบ  กิจกรรมหนังสือเลม
เล็ก  ซ่ึงในแตละกิจกรรมนักเรียนจะไดรับความรูที่กวางขวาง  ความสนุกสนานเพลิดเพลิน  มีความคิด
ริเร่ิมสรางสรรค    และนําความรูไปปรับใชกับชีวิตประจําวัน 
 ผลการทดลองใชกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับนักเรียน  จากการประเมินความรู 
พบวา  นักเรียนมีนิสัยรักการอานกอนและหลังการใชแผนการจัดกิจกรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  ดานทักษะการอานและการปฏิบัติกิจกรรม  นักเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติ
กิจกรรม โดยทําผลงานอยูในระดับดีมาก ไดแก ปริศนาอักษรไขว และ การจัดทําหนังสือเลมเล็ก  และ
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ปฏิบัติกิจกรรมโดยทําผลงานอยูในระดับดี ไดแก สรุปใจความสําคัญของนิทาน  ขาวที่สนใจ  และการ
เลาเรื่องจากหนังสือ  นอกจากนี้นักเรียนมีความรูสึกที่ดีตอกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน มีความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน กระตือรือรนที่ไดปฏิบัติกิจกรรม เนื่องจากเปนกิจกรรมที่ทําใหนักเรียนไดรับ
ความรูในเรื่องตาง ๆ โดยใชการอานในการเขาถึงสื่อส่ิงพิมพในรูปแบบที่หลากหลาย 
   

คําสําคัญ  :  กจิกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน, การอาน 
 

ABSTRACT 

 This research was aimed to 1) studying the model and usefulness of activities 

for enhancement of reading habit for primary school students  2) developing an activities 

model for enhancement of reading habit 3) evaluate the activities for enhancement of 

reading habit. The samples consisted of  30 primary school students in the first semester 

of 2008 academic year in Ban Khok Nong Chok School in Phetchabun educational 

service area office 1. The research instruments comprised questionnaires to survey 

opinions of primary school students of the activities for enhancement of reading habit,  

plan of the activities for enhancement of reading habit, learning evaluation forms, 

learning behavioral evaluation forms, attitudes checking questionnaires. The statistical 

analysis of data were   percentage, mean, standard deviation and content analysis. The 

results were as follows: 

                Activities model in need were story telling from the book activity, crossword 

puzzle activity, interested news activity, favorite story telling activity, booklet activity.  

The usefulness of reading were enjoyment, creative thinking, apply knowledge for daily 

everyday life. The development activities for enhancement of reading habit for primary  

school students  comprised five activity plans such as crossword puzzle activity, 

interested news activity. story telling activities and booklet activity in each activity 

students got extensive  knowledge, enjoyment, creative thinking and the  knowledge for 

applying in daily life. The results of activities for enhancement of reading habit for 

primary school students were found that students had the reading habit before and after 

using the  activities vary statistically significant level at the .01. The ability to perform 

activities at a  high level such as crossword puzzle activity and created booklet activity, at 

the fair level such  as  summarization the  story,   interested  news  activity  and story  

telling from the book  activity. In addition, students  also  had  a positive  attitude  

towards  activities  for  enhancement of  reading  habit for  students  in primary school, 
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enjoyment, because of  the  knowledge  that allows students to gain knowledge on 

various topics by reading to  access in multiple publications.  
 

Keywords: Activities for enhancement of reading habit, reading  
 

บทนํา 
 ในโลกยุคปจจุบันนี้ใหความสําคัญกับการอานเปนอยางมาก เนื่องจากการอานเปนการ
เร่ิมตนจุดประกายการเรียนรู เพื่อมุงสูการพูดเกง เขียนเกง การอานเปน การสื่อความหมายระหวาง
ผูเขียนกับผูอาน เปนความหมายที่ผูเขียนพยายามรอยรัดขอความเพื่อนําเสนอความรูความคิด และ
ประสบการณความบันเทิงและเรื่องราวตาง ๆ ที่ผูอานสามารถเลือกอานไดตามความสนใจ การอานที่ดี
เปนสิ่งสงเสริมใหชีวิตพบกับความสุข  จึงจะเห็นวาผูที่ประสบความสําเร็จในดานตาง ๆ มักจะเปนนัก
อานที่มีประสิทธิภาพสูง  เพราะผูที่อานอยางมีประสิทธิภาพนั้น  ยอมจะมีหลักการหรือแนวทางที่จะนํา
ตัวเองไปสูความสําเร็จไดเปนอยางดี  ดังนั้นการอานจึงเปนการเรียนรูที่สําคัญที่สุด สามารถเรียนรูไดทุก
เร่ือง  ทําใหเกิดความคิด  เกิดปญญาที่จะนําไปใชในการดําเนินชีวิตและหนาที่การงาน จึงถือไดวาการ
อานหนังสือเปนหัวใจของการเรียนรู (ประสิทธิ์ พรมตัน. 2544 : 32) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)                  
พ.ศ.2545  มาตรา 24 (3) ระบุวา  “การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน  
รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง” (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 24) และหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ในจุดหมายของหลักสูตร ขอ 2 ระบุวา “ใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอัน           
พึงประสงค  มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียน และรักการคนควา”  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 :  4)  ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณแหง
รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545  เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงความรูอันเปนเงื่อนไขไปสูเศรษฐกิจ ฐานความรูใหคน
ไทยทั้งปวงไดรับโอกาสเทาเทียมกันที่จะเรียนรูและฝกอบรมไดตลอดชีวิต และมีปญญาเปนทุนไวสราง
งานสรางรายได  ดังนโยบายขอ  (8) ระบุวา  ปฏิรูปการเรียนรูโดยยึดหลักผูเรียนเปนศูนยกลาง หลักการ
เรียนรูดวยตนเอง  และหลักการเรียนรูตลอดชีวิต  เนนพลังความคิดสรางสรรค  การสรางนิสัยรักการ
อาน  การจัดใหมีหองสมุด  ศูนยการเรียนรูชุมชน และสื่อการเรียนรูประเภทตาง ๆ อยางทั่วถึง 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 1) 
 การอานมีความสําคัญอยางมากในการเรียน ทั้งที่เปนการเรียนรูทางวิชาการ  และการรับรู
ขอมูลขาวสารตาง ๆ ซ่ึงเปนจุดหมายสําคัญประการหนึ่งของการจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพ
ของประชากร แตในปจจุบันนี้คนไทยสวนใหญ โดยเฉพาะเยาวชนไทยยังไมมีนิสัยรักการอาน
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เทาที่ควรและไมรูจักใชการอานเพื่อพัฒนาจิตใจของตนเอง ซ่ึงเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหการพัฒนา
ประเทศลาชาและไมมีดุลยภาพของการพัฒนาในแตละกลุมหรือแตละสังคม ทั้งนี้เปนเพราะปจจัยหลาย 
ๆ ดาน เชน สภาพเศรษฐกิจ หนังสือราคาแพง ไมมีหนังสืออาน ไมเห็นประโยชนในการอาน สนใจสื่อ
อ่ืนมากกวาหนังสือ  สภาพแวดลอมไมเอื้อตอการอาน กอปรกับกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเรงรัด 
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนของครูใหม  โดยมุงเนนใหผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  จึง
ตองมีการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองได  เปนคนคิดเปน ทําเปน มีนิสัยรักการ
อานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 1) 
 ดวยตระหนักถึงความสําคัญในบทบาทของขาราชการครูกับการสงเสริมสรางนิสัยรักการ
อาน  ใหเกิดกับนักเรียนในโรงเรียน รูจักศึกษาคนควา  ใฝหาความรูอันจะนําไปสูคุณลักษณะใฝรูใฝ
เรียนและการเรียนรูดวยตนเองของนักเรียนตอไปในอนาคต  อีกทั้งจากการที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  (2546 : 1) ไดกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสงเสริมนิสัยรักการอานในโรงเรียน  
เพื่อใหโรงเรียนปฏิบัติใน 3 ดาน คือ การปลูกฝงนิสัยรักการอาน การจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการ
อานและการแกปญหาที่มีผลตอการอาน ผูวิจัยซ่ึงเปนครูผูสอนวิชาภาษาไทยจึงมีบทบาทในการจัด
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียน จึงดําเนินการศึกษาวิจัย เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานและใชเปน
แนวทางในการสงเสริมและพัฒนาการอาน รวมทั้งการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานในโรงเรียนใหมี
ประสิทธิภาพใหมากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษารูปแบบและประโยชนของกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับนักเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษา   
 2. เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษา 
 3. เพื่อประเมินผลการใชกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษา 
 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการศึกษารูปแบบและประโยชนของกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
สําหรับนักเรียนในครั้งนี้  ไดแก  ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองนักเรียน และนักเรียน
โรงเรียนบานโคกหนองจอก จํานวน  66  คน  ประชากรที่ใชในการทดลองการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัย
รักการอานครั้งนี้คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 โรงเรียนบานโคกหนองจอก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 ภาคเรียนที่  1 ปการศึกษา 2551 จํานวน 30 คน 
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 ในการศึกษาความตองการในการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียน             
ในระดับชั้นประถมศึกษา  ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการสงเสริมนิสัยรักการอานและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ  ศึกษาความตองการในการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานจากครูโรงเรียนบานโคกหนอง
จอก  ผูเชี่ยวชาญดานการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  นักเรียนโรงเรียนบานโคกหนองจอกและ
ผูปกครองนักเรียน  เพื่อนําขอมูลที่ไดมาพัฒนากิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานตอไป 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแกแบบสอบถามความตองการจัดกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอาน  แผนการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณ
ของแบบสอบถาม  เพื่อคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ แลวนํามาจัดแยกเปนหมวดหมู
ตามลักษณะของตัวแปร  ตอจากนั้นจึงนําแบบสอบถามที่คัดเลือกแลวมากําหนดรหัสใหขอมูลและ
บันทึกลงคอมพิวเตอร  โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมูล โดยวิเคราะหความตองการ
ในการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียนและปญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียน ตามขอมูลของแบบสอบถาม สถิติที่ใชไดแก  คารอยละ
(Percentage)  คาเฉลี่ยเลขคณิต  (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  deviation) วิเคราะหผล
การศึกษาความตองการในการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในขั้นตอนที่ 1 ในทุกตอน เพื่อนํามา
เปนแนวทางในการสรางกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน ดําเนินการพัฒนากิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก
การอานสําหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา โดยมีองคประกอบดังนี้ คํานํา คําแนะนําการใช
แผนการจัดกิจกรรม แผนการจัดกิจกรรมสงเสริมเสริมนิสัยรักการอาน ส่ือและอุปกรณที่ใชประกอบ
กิจกรรม  แหลงเรียนรู การวัดผลประเมินผล  นําขอมูลที่ไดมากําหนดเนื้อหาสาระของกิจกรรม โดย
พิจารณารูปแบบ เนื้อหา โดยที่เนื้อหาจะตองเหมาะสมกับแตละระดับชั้นของนักเรียน ซ่ึงแบงกิจกรรม
ออกเปน  5  แผนการจัดกิจกรรม  นําแผนการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่สรางขึ้น เสนอตอ
ผูเชี่ยวชาญดานการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอาน  เพื่อหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity) โดยพิจารณาคาดัชนี
ความสอดคลอง  (IOC)  และนําผลการประเมินแผนการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานจาก
ผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุง  ใหเหมาะสมและนําไปใชในการทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 
โรงเรียนบานโคกหนองจอก 
 

ผล / สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอตามขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา(Research and Development: 
R & D) โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยดังนี้ 1) การวิจัย (Research): การศึกษาความตองการและ
รูปแบบการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียน 2) การพัฒนา (Development): การพัฒนา
รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับนักเรียน 3) การวิจัย (Research): ทดลองใชกิจกรรม
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สงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับนักเรียน 4) การพัฒนา (Development): การประเมินผลการใชรูปแบบ
การจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
 1. ผลการศึกษารูปแบบและประโยชนของกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับนักเรียน              
ในระดับชั้นประถมศึกษา พบวา รูปแบบกิจกรรมที่ตองการไดแก กิจกรรมเลาเรื่องจากหนังสือ  
กิจกรรมปริศนาอักษรไขว  กิจกรรมขาวที่นาสนใจ กิจกรรมเลานิทานที่ฉันชอบ กิจกรรมหนังสือ                
เลมเล็กและประโยชนที่ไดรับจากการอาน ไดแก กิจกรรมที่ เกิดมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน                        
มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  เกิดความรูที่กวางขวาง  และนําความรูไปปรับใชกับชีวิตประจําวัน   
 2. ผลการพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับนักเรียน พบวา แผนการ
จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน  ประกอบดวย  5  แผนการจัดกิจกรรม  ไดแก  กิจกรรมเลาเรื่องจากหนังสือ  
กิจกรรมปริศนาอักษรไขว  กิจกรรมขาวที่นาสนใจ  กิจกรรมเลานิทานที่ฉันชอบ  กิจกรรมหนังสือเลม
เล็ก  แผนการจัดกิจกรรม ประกอบดวย คํานํา คําแนะนําการใชแผนการจัดกิจกรรม โครงสรางเนื้อหา 
แนวการจัดกิจกรรม (ประกอบดวยสาระสําคัญ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  สาระการเรียนรู  กระบวนการ
จัดกิจกรรม ส่ือและแหลงการเรียนรูและการวัดผลประเมินผล) ซ่ึงในแตละกิจกรรมนักเรียนจะไดรับ
ความรูที่กวางขวาง  ความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และนําความรูไปปรับใช
กับชีวิตประจําวัน   
 3. ผลการทดลองใชกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับนักเรียน พบวา ผูวิจัยไดนํา
แผนการจัดกิจกรรมไปทดลองใชกับนักเรียนชวงชั้นที่ 2  โรงเรียนบานโคกหนองจอก จํานวน 30 คน 
ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552  จํานวน 10  ช่ัวโมง โดยผูวิจัยไดใหนักเรียนเลนเกม ศึกษาใบความรู 
ศึกษาแหลงเรียนรูในโรงเรียน ตลอดจนลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ผลการสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียน พบวา นักเรียนมีความตั้งใจในการทํากิจกรรมตางๆ โดยใหความรวมมือในการทํากิจกรรม
อยางเต็มที่มีสวนรวมในการวางแผนในการปฏิบัติกิจกรรม มีการแบงบทบาทหนาที่ในการทํางาน ทํา
ใหทํางานเสร็จตามเวลาที่กําหนด มีการถามเมื่อมีขอสงสัย มีการรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม 
มีการชวยเหลือกันในการทํางานและมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการทํากิจกรรมทุกกิจกรรม
อยูในระดับดี  ผลจากการทําผลงานของนักเรียน พบวา นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามใบกิจกรรม
ในแตละแผนโดยทําผลงานไดอยางสวยงาม ถูกตอง และมีความคิดสรางสรรคในการตกแตงผลงานโดย
ภาพรวมอยูในระดับดี โดยสามารถทําผลงานเกี่ยวกับการสรุปใจความสําคัญของหนังสือที่อาน ที่
นักเรียนไดลงมือปฏิบัติ สรุปใจความสําคัญไดครอบคลุมเนื้อหาของเรื่อง  รายละเอียดถูกตอง สวนใหญ
เขียนสะกดคําและวางวรรณยุกตถูกตองตามหลักไวยากรณ  การเติมสํานวนสุภาษิต คําพังเพยลงในชอง
ปริศนาอักษรไขวไดอยางถูกตอง และสัมพันธกับความหมายที่อธิบายไดเปนอยางดีและนําเสนอผลงาน
หนาชั้นไดอยางชัดเจน  สรุปโครงเรื่องของนิทานไดถูกตอง สอดคลองกับเนื้อหาที่ไดรับมีรูปแบบการ
ตกแตงที่หลากหลาย  บันทึกโครงเรื่องของตนเองดวยความเขาใจและความคิดสรางสรรค  นักเรียน
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สามารถสรุปโครงเรื่องของหนังสือที่อาน  แลวเสนอในรูปแบบหนังสือเลมเล็กไดสอดคลองและมี
ความสัมพันธกับเนื้อเร่ืองที่อาน  เปนอยางดี ผลงานที่ปฏิบัติมีความสะอาด เรียบรอย 
 4. ผลการประเมินผลการใชรูปแบบการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน  พบวา นักเรียน
มีนิสัยรักการอานกอนและหลังการใชแผนการจัดกิจกรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 ที่วา นิสัยรักการอานของนักเรียน  กอนและหลังใชกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนแตกตางกัน โดยหลังใชแผนการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน  นักเรียนมีนิสัยรัก
การอานสูงกวากอนใชแผนการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน  และเนื้อหาที่นักเรียนปฏิบัติไดมาก
ที่สุด คือ กิจกรรมปริศนาอักษรไขว  และกิจกรรมหนังสือเลมเล็ก  รองลงมาไดแก กิจกรรมเลานิทานที่
ฉันชอบ  กิจกรรมขาวที่นาสนใจและกิจกรรมเลาเรื่องจากหนังสือ   จากการสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียน  พบวา นักเรียนมีความสนใจ มีสวนรวมในการวางแผนทํางาน รูจักแบงบทบาทหนาที่ในการ
ทํางานงานเสร็จตามเวลาที่กําหนด มีการถามเมื่อมีขอสงสัย มีการชวยเหลือกัน รับฟงความคิดเห็นของ
สมาชิกในกลุม และมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการทํากิจกรรมเปนอยางดี ผลการศึกษา
ความคิดเห็น พบวา นักเรียนมีความรูสึกที่ดีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน
นักเรียนชอบรูปแบบของการจัดกิจกรรม มีความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน กระตือรือรนที่ไดปฏิบัติ
กิจกรรม เนื่องจากเปนกิจกรรมนักเรียนที่ทําใหนักเรียนไดรับความรูในเรื่องตางๆ โดยใชการอานใน
การเขาถึงสื่อส่ิงพิมพในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อเปนการสงเสริมนิสัยรักการอานใหติดตัวนักเรียน
ตอไป  
 

การอภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาความตองการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียน  พบวา 
กิจกรรมสงเสริมการอานเปนกิจกรรมที่จัดขึ้น ประกอบดวยรูปแบบ กระบวนการที่หลากหลาย 
เสริมสรางประสบการณ เพิ่มพูนความรู ทั้งภายในและภายนอกหองเรียน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อปลูกฝง
นิสัยรักการอานใหผูเรียนความสามารถปฏิบัติกิจกรรมตางๆ อยางมีความสุข และเปนกิจกรรมที่เนนให
ผูเรียนไดปฏิบัติจริง สามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2542 : 13 - 15) หมวด 4 แนวทางการ
จัดการศึกษา มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ
จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกต
ความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการ
ปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน และเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดย
ผสมผสานความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและ
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ลักษณะที่พึงประสงคไวในทุกวิชา สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม 
ส่ือการเรียน และอํานวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู  และสอดคลองกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่กําหนดใหมีสาระการเรียนรู 8 สาระ  ซ่ึงเปน
กิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดพัฒนาตามความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุงเนนเพิ่มเติมจากกิจกรรม
ที่ไดจัดใหเรียนรูตามกลุมสาระทั้ง 8 กลุม  
 2. ผลการพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับนักเรียน  ซ่ึงแผนการจัด
กิจกรรมประกอบดวย ช่ือกิจกรรม สาระสําคัญ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  สาระการเรียนรู  กระบวนการ
จัดกิจกรรม ส่ือและแหลงการเรียนรูและการวัดผลประเมินผล ที่เปนเชนนี้เนื่องจากหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไดกําหนดไววาใหใชรูปแบบการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับกิจกรรม
การเรียนการสอนในหลักสูตร ตองมีการกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง พฤติกรรมบงชี้และเปาหมาย
การจัดกิจกรรมใหกับผูเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2546 ก : 34)  ดานการพัฒนากิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานผูวิจัยไดพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมจํานวน 5 แผน ประกอบดวย แผนการจัด
กิจกรรมที่ 1 เลาเรื่องจากหนังสือ  เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนอานและสรุปเรื่องจากหนังสือชนิดใดก็ได  
ที่นักเรียนสนใจ  บันทึกเรื่องที่อานแลวนํามาเลาใหเพื่อน ๆ ในกลุมฟง  แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 ปริศนา
อักษรไขว  เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนอานคําอธิบายหรือความหมายของสุภาษิต  คําพังเพย  เพื่อให
นักเรียนหาคําตอบมาเติมในชองวางที่กําหนดให  แผนการจัดกิจกรรมที่ 3 ขาวที่นาสนใจ  เปนกิจกรรม
ที่ใหนักเรียนไดอานขาวตาง ๆ ที่นักเรียนสนใจ  บันทึกการอานแลวนํามาเลาแลกเปลี่ยนกันฟงกับเพื่อน 
ๆ  แผนการจัดกิจกรรมที่ 4 เลานิทานที่ฉันชอบ เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนเลือกนิทานเรื่องที่นักเรียน
สนใจอานและชอบมากที่สุด สรุปใจความสําคัญแลวนํามาเลาใหเพื่อน ๆ หรือคนอื่น ๆ ฟง และ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 5 หนังสือเลมเล็ก เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนอานหนังสือชนิดใดก็ได สรุป
ใจความสําคัญ  แลวนํามาบันทึกเปนหนังสือเลมเล็กโดยวาดภาพระบายสีประกอบใหสวยงาม โดยนํา
ผลการวิเคราะหขอมูลจากขั้นตอนที่ 1 การศึกษาความตองการและรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการ
อานมาพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมเพื่อใหสอดคลองกับความตองการและความสนใจของนักเรียน เพื่อ
กระตุนและเราความสนใจของนักเรียนใหเกิดใจรักในการอาน เพราะการอานเปนรากฐานสําคัญในการ
พัฒนาตั้งแตระดับบุคคลไปจนถึงระดับประเทศและระดับโลก เปนนิสัยสําคัญที่ควรปลูกฝงใหเกิดขึ้น
ในทุกๆ คน  สอดคลองกับดวงพร  พวงเพ็ชร (2541 : 17) ไดกลาววา การอานชวยใหมนุษยไดรับ
ประสบการณตาง ๆ และใชเปนรากฐานชวยพัฒนาใหเจริญขึ้น มีการตัดสินใจที่ถูกตอง อีกทั้งการอาน
ยังเปนรากฐานที่สําคัญของการศึกษา  ทุกระดับ ผูที่อานมากกวาคนอื่นก็ยอมจะไดรับประโยชนมากกวา 
และการอานอยางมีประสิทธิภาพ ยอมทําใหประสบความสําเร็จในการเรียนทุกสาขาวิชาและสอดคลอง
กับมีเดีย จุฬา (2549 : 14) ที่กลาววา  การอานเปนทักษะสําคัญที่จะสงผลตอการเรียนรูในทุกกลุมสาระ
การเรียนรู หากเด็กรักการอานสามารถอานไดอยางแตกฉาน ก็จะเปนพื้นฐานในการเรียนรูในชั้นเรียน
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และสรางนิสัยถาวรใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต เพราะความสามารถในการอานจะมี
ความสัมพันธกับความสําเร็จในการเรียนรูของผูเรียนและนําไปสูการขยายความรูตลอดชีวิต นอกจากนี้ 
ฉวีวรรณ คูหาภินันท (2542 : 105-108) กลาววา การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน จัดไดหลายรูปแบบ 
เชน การเลานิทาน แขงขันตอบปญหาจากหนังสือ การเลนเกมการทายปญหา การวาดภาพ เกมตอคํา
พังเพย สอดคลองกับศรีรัตน  เจิงกลิ่นจันทร (2542 : 56-57) ไดกลาววา  กิจกรรมเพื่อสงเสริมนิสัยรัก
การอานมีหลายรูปแบบ เชน กิจกรรมเราโสตประสาท เชนการเลานิทานใหฟง กิจกรรมเราจักษุ
ประสาท กิจกรรมเราโสตและจักษุประสาทในขณะเดียวกันและกิจกรรมที่ใหบุคคลเปาหมายไดรวม
ดวย ซ่ึงกิจกรรมแบบนี้จะชวยใหผูเปนเปาหมายเกิดความสนุก และภาคภูมิใจ  รูสึกวาตัวเองมี
ความสามารถ    
 3. ผลการทดลองใชกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับนักเรียน   ผูวิจัยนําแผนการจัด
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับนักเรียน  ไปทดลองใชกับนักเรียนชวงชั้นที่ 2โรงเรียนบาน
โคกหนองจอก  โดยดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรม พบวา นักเรียนมีความตั้งใจ สนใจ 
และกระตือรือรนในการทํากิจกรรมเปนอยางดี โดยใหความรวมมืออยางเต็มที่ในการทํากิจกรรม มีสวน
รวมในการวางแผนในการปฏิบัติกิจกรรม มีการแบงบทบาทหนาที่ในการทํางานตามความถนัด ทําให
ทํางานเสร็จตามเวลาที่กําหนดและทํางานที่ไดรับมอบหมายสงตรงตามเวลา มีการถามเมื่อมีขอสงสัย               
มีการรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม มีการชวยเหลือกันในการทํางาน และมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นในการทํากิจกรรมทุกกิจกรรม ซ่ึงนักเรียนไดศึกษาใบความรู ศึกษาแหลงเรียนรู                
ในโรงเรียน  เลนเกมตลอดจนลงมือปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมทั้ง 5 แผนการจัด
กิจกรรมมีเนื้อหาสาระที่เปนเรื่องใกลตัวนักเรียน  เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนทุกคนในกลุมไดมีสวนรวม
ในกิจกรรม ในสวนที่เปนผลงานของนักเรียนพบวา นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามใบกิจกรรมใน
แตละแผนการจัดกิจกรรม โดยทําผลงานไดถูกตอง สวยงาม และมีความคิดสรางสรรคในการตกแตง
ผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย โดยภาพรวมอยูในระดับดี ซ่ึงในแตละแผนการจัดกิจกรรม ผลการ
เรียนรูของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้   กิจกรรมปริศนาอักษรไขว  ผลการเรียนรู
ของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 8.10  รองลงมาไดแก  กิจกรรมหนังสือเลมเล็ก  ผลการเรียนรูของนักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ย 8.06  กิจกรรมเลานิทานที่ฉันชอบ  ผลการเรียนรูของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 7.97  และ
กิจกรรมขาวที่นาสนใจ  ผลการเรียนรูของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 7.89  กิจกรรมเลาเรื่องจากหนังสือ  
ผลการเรียนรูของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  7.77  โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้นักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง 
นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือรนในการทํากิจกรรม มีการซักถามเมื่อเกิดขอสงสัยในเนื้อหาของ
แผนการจัดกิจกรรม ที่เปนเชนนี้เนื่องจากนักเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน และไดลง
มือปฏิบัติจริง  เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนไดศึกษาจากสื่อส่ิงพิมพที่หลากหลาย ซ่ึงวิภา  ตัณฑุลพงษ 
(2549 : 13) กลาววา กิจกรรมการเรียนรูมีหลายลักษณะ เชน เกม เพลง ปริศนาคําทายอภิปราย รายงาน 
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ผูสอนสามารถจัดกิจกรรมใหมีความหลากหลายไดทุกระยะของการจัดการเรียนรูตั้งแตการนําเขาสู
บทเรียน การเรียนการสอน สรุปและการวัดประเมินผล นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของสุวิทย 
มูลคําและอรทัย มูลคํา (2544 : 19) ที่กลาววา แหลงเรียนรูเปนสิ่งที่มีความสําคัญและจําเปนตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพราะเปนลักษณะของการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนฝกทักษะ
การคิด การจัดการ การเรียนรูจากสถานการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได ทําเปน เรียนรูจากสื่อและแหลง
วิทยาการประเภทตางๆ ซ่ึงแหลงการเรียนรูนั้นจะมีทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
 4. ผลการประเมินผลการใชรูปแบบการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับนักเรียน  
พบวา นักเรียนมีนิสัยรักการอานกอนและหลังการใชแผนการจัดกิจกรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 ที่วา นิสัยรักการอานของนักเรียน  กอนและ
หลังใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแตกตางกัน โดยหลังใชแผนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนใช
แผนการจัดกิจกรรม และจากการเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบในแตละแผนการจัดกิจกรรม พบวา 
เนื้อหาที่นักเรียนทําคะแนนไดมากที่สุด คือ  กิจกรรมปริศนาอักษรไขว และกิจกรรมหนังสือเลมเล็ก  
รองลงมาไดแก กิจกรรมเลานิทานที่ฉันชอบ และกิจกรรมขาวที่นาสนใจ กิจกรรมเลาเรื่องจากหนังสือ  
ตามลําดับ  ทั้งนี้เนื่องมาจากแผนการจัดกิจกรรมที่สรางขึ้นมีเนื้อหาที่สอดคลองกับความตองการของ
นักเรียนเปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนไดรับความรู โดยใชการอานในการเขาถึงสื่อส่ิงพิมพ  ตาง ๆ  
นอกจากนี้นักเรียนไดใชแหลงเรียนรูที่อยูใกลตัวนักเรียนเปนแหลงคนควา ซ่ึงการเรียนรูจะเกิดขึ้นได
นั้นมาจากผูเรียนไดศึกษาคนควาและเขารวมปฏิบัติกิจกรรมจากแหลงเรียนรูในโรงเรียนนอกเหนือจาก
การเรียนภายในหองเรียนเทานั้น ดังนั้นการที่บุคคลจะไดรับการศึกษา อาจไดรับการศึกษาในหลาย
ลักษณะ หลายวิธีการ ทั้งนี้เพราะบุคคลสามารถแสวงหาความรูในรูปแบบตาง ๆได เชน การเขารับการ
ฝกอบรม  การเขารวมกิจกรรม  การไดรับความรูจากส่ือประเภทตาง ๆ รวมถึงการไดรับความรูจาก
ส่ิงแวดลอมตาง ๆ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2548 : 2) สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 (1) ไดกําหนดใหจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความ
สนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และไดกําหนดใหจัดกิจกรรม
ใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน และเกิดการ
ใฝรูอยางตอเนื่อง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2542 : 14) และในมาตรฐานการศึกษา
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในมาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ซ่ึงตัวบงชี้ที่ 1 ผูเรียนมีความ
กระตือรือรน สนใจการเรียนรูจากแหลงตางๆ ตัวบงชี้ที่ 2 ผูเรียนรักการอาน สามารถใชหองสมุด แหลง
ความรูและสื่อตางๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2542 : 19)  
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ขอเสนอแนะในการนําแผนการจัดกิจกรรมไปใช 
 เพื่อใหสามารถนําแผนการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนํา 
แผนการจัดกิจกรรมไปใช ดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัยดานนิสัยรักการอาน พบวา นักเรียนมีนิสัยรักการอานเพิ่มขึ้นหลังจากเขา
รวมกิจกรรม ดังนั้นเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง ครูและผูปกครองควรสงเสริมและ
สนับสนุนใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอาน เชน คายการอาน ที่ทางโรงเรียนและ
หนวยงานอื่นๆ จัดขึ้น เพื่อใหนักเรียนมีนิสัยรักการอานอยางยั่งยืนตอไป 
 2. จากผลการวิจัย พบวา นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน และกระตือรือรนใน
การปฏิบัติกิจกรรม โดยเฉพาะการเรียนรูจากแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนควรสงเสริม
และสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรม โดยอาศัยขอมูลจากแหลงเรียนรู เพื่อใหนักเรียนไดศึกษาคนควาจาก
แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 
 3. จากผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความรูสึกที่ดีตอการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน 
ดังนั้นโรงเรียนควรสนับสนุน และสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานในทุกชวงชั้น ซ่ึงอาจมี
การบูรณาการในแตละกลุมสาระหมุนเวียนกันในการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
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