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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	ศึกษาพฤติกรรมการอ่านของนักเรียน	2)	 เปรียบเทียบพฤติกรรม

การอ่านของนกัเรยีน	จ�าแนกตาม	เพศ	และผลการเรยีน	3)	ศกึษาปัจจยัทีส่่งเสรมิพฤตกิรรมการอ่านของนกัเรยีน	

และ	4)	ศึกษาแนวทางในการส่งเสริมการอ่าน	เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ	แบ่งเป็น	2	ขั้นตอน	คือ	ศึกษาพฤติกรรม

การอ่าน	และปัจจยัทีส่่งเสรมิพฤตกิรรมการอ่าน	กลุม่ตวัอย่าง	ได้แก่	นกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปีที	่6	ของโรงเรยีน

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	7	จ�านวน	364	คน	ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง

แบบแบ่งชั้นภูมิ	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	วิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าความถ่ี	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 ทดสอบค่าที	 (t-test)	 และทดสอบ						

ความแปรปรวน	(One	Way	ANOVA)	และ	แนวทางในการส่งเสรมิการอ่านของนักเรยีน	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวิจยั	

เป็นแบบสัมภาษณ์	ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ	จ�านวน	8	คน	โดยการเลือกแบบเจาะจง	การวิเคราะห์ข้อมูล									

ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา	

	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 พฤติกรรมการอ่านของนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 (X=2.95,														

S.D.=0.68)	พฤติกรรมการอ่านของนักเรียน	จ�าแนกตามเพศ	และผลการเรียน	ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส�าคัญ

ทางสถิติ	.05	ปัจจัยที่ส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านของนักเรียน	ด้านครอบครัว	โรงเรียน	และเพื่อน	ในภาพรวม

อยู่ในระดับปานกลาง	และแนวทางในการส่งเสริมคือ	โรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียน

การศึกษาพฤติกรรมการอ่าน ปัจจัยที่ส่งเสริมพฤติกรรมการอ่าน

และแนวทางในการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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อย่างต่อเนื่อง	พร้อมจัดให้มีการแข่งขันเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนอยากอ่าน	ต้องจัดห้องสมุดให้มีบรรยากาศที่เอื้อ

ต่อการอ่าน	 สะดวกต่อการใช้บริการ	 น่าสนใจ	 มีคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไว้อ�านวยความสะดวก	

ในการค้นหาข้อมูล	และจัดหาหนังสือใหม่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน	

ค�าส�าคัญ :	การอ่าน,	พฤติกรรมการอ่าน,	ปัจจัยที่ส่งเสริมพฤติกรรมการอ่าน	

ABSTRACT 
	 The	 purposes	 of	 this	 research	were	 to	 study;	 1)	 students’	 reading	 habits,	 2)	 the																

comparison	of	reading	behavior	of	students	by	gender	and	grade	level,	3)	factors	that	promote	

student	 reading	behavior,	 and	4)	 the	 guideline	of	 reading	promotion	of	Grade	6	 students	

under	the	jurisdiction	of	Nakhon	Ratchasima	Primary	Educational	Service	Area	Office	7.	This	

research	was	divided	into	2	phases.	Step	1:	analysis	the	guide	for	reading	support	activity	of	

students.	The	simples	were	364	Grade	6	students	The	instruments	used	in	the	study	were	

5-point	 scale	questionnaires,	 frequency,	percentage,	mean,	 standard	deviation,	 t-test,	 and	

(One-Way	ANOVA),	and	Step	2.	Guidelines	for	promoting	student	readings:	The	informants	are	

8	qualified	persons	by	a	specific	selection.	Data	analysis	uses	content	analysis.

	 The	results	found	that	the	reading	behavior	of	the	students	was	at	a	moderate	level									

(X=2.95,	 S.D.=0.68).	 	 Reading	 behavior	 of	 students	 by	 gender	 and	 grades	 there	were	 no															

statistically	significant	differences	.05	Factors	that	promoted	the	reading	behavior	of	the	three	

students	were	 family,	 school	 and	 friends.	 The	overall	 is	moderate	 and	ways	 to	 promote								

student	 reading	 behavior.	 The	 school	 should	 organize	 activities	 that	 promote	 reading	 to																		

students	continuously	and	compete	to	encourage	students	to	read.	The	school	must	provide	

libraries	with	an	atmosphere	conducive	to	reading;	easily	use	service,	computer/high	speed	

Internet	access,	and	supplying	new	books	and	resources.	

Keywords :	Reading,	Reading	behaviors,	Factors	to	support	reading	behaviors	

บทน�า 
	 การอ่านเป็นทกัษะในการรับสาร	ทีใ่ช้เป็นเครือ่งมือแสวงหาความรู้	ความคดิ	เพือ่เกบ็มาเป็นประสบการณ์

ในการด�าเนินชีวิตถือว่าเป็นการพัฒนาสมองและสติปัญญา	 โดยเฉพาะบุคคลที่ด�ารงตนอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์									

อันประกอบไปด้วย	 นักเรียน	 นักศึกษาและประชาชนทั่วไป	 ทุกวงการอาชีพต่างก็ต้องบริโภคข้อมูล	 ข่าวสาร			

เรื่องราวต่าง	ๆ 	เพื่อน�าความรู้	ความคิด	แนวปฏิบัติที่ได้จากการอ่านนั้นมาประกอบการตัดสินใจ	น�ามาวางแผน

ปฏิบัติงาน	 แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง	 สังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า	 (สุประวีณ์	 น่วนเศรษฐี,	

2549,	น.	191)	ดงันัน้การอ่านจงึเป็นทักษะทางภาษาทีส่�าคญั	เพราะเป็นพืน้ฐานในการศกึษาหาความรูท้กุแขนง

วิชา	 ทั้งยังเป็นวิธีการรับสารท่ีใช้มากในชีวิตประจ�าวัน	 การฝึกทักษะกระบวนการอ่านให้มีประสิทธิภาพ																		

จึงเป็นการพัฒนาตนเองเพื่อให้การศึกษาค้นคว้าต่าง	ๆ	ให้สัมฤทธิ์ผลและบรรลุตามความมุ่งหมาย		สามารถใช้

วิจารณญาณในการไตร่ตรอง	 วิเคราะห์และวิจารณ์แยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม	

กระบวนการอ่านเป็นกระบวนการสื่อสารอย่างหนึ่งของมนุษย์ประกอบด้วย	
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	 การส่งสาร	การรบัสาร	กระบวนการอ่านจงึถอืว่าเป็นการส่งสารและรบัสารอย่างมรีะบบ	โดยมคีวามคดิ

เป็นแกนกลาง	 และมีเป้าหมายในการอ่าน	 เม่ือการอ่านจบสิ้นลงจะท�าให้ผู้อ่านมีความรู้ในเรื่องที่อ่าน	 เข้าใจ	

ความหมายของเรื่อง	 ก่อให้เกิดความคิด	 พิจารณา	 และเกิดการเลือกใช้ข้อมูล	 (ส�าลี	 รักสุทธี,	 2553,	 น.	 1)													

ในขณะที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนรักการอ่านอย่างจริงจัง	 และเมื่อวันที่	 5	 สิงหาคม	 2552	 มีมติ					

ให้คณะรัฐบาลจัดการส่งเสริมการอ่านให้เป็นวาระแห่งชาติ	 โดยก�าหนดให้วันที่	 2	 เมษายน	 ของทุกปี																		

เป็นวันรักการอ่าน	 และก�าหนดให้ปี	 พ.ศ.	 2552-2561	 เป็นทศวรรษแห่งการอ่านของประเทศ	 รวมทั้งให้ม	ี																		

คณะกรรมการส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 เน่ืองจากการอ่านหนังสือท�าให้ผู้อ่าน	

มีความรอบรู้	 เป็นการเพิ่มพูนศักยภาพในการด�าเนินชีวิต	 และการท�างานสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต	 จึงนับ

เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีส�าคัญอย่างหน่ึง	 ซ่ึงส่งผลต่อการพัฒนาประเทศโดยตรง	 และภายในปี																

พ.ศ.	 2558	 ยังเป็นปีแห่งประชาคมอาเซียน	 จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการต้องพัฒนา

สมรรถนะการอ่านของนักเรียนระดับต่าง	 ๆ	 ให้มีรากฐานด้านการอ่านที่แข็งแรง	 ให้การอ่านเป็นการเรียนรู้											

ที่แท้จริง	(ส�านักงานสถิติแห่งชาติ,	2558,	น.	16)	

	 หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน	พทุธศกัราช	2551	มุง่เน้นทกัษะพืน้ฐานด้านการอ่าน	การเขยีน	

การคิดค�านวณ	 ทักษะการคิดพื้นฐาน	 การติดต่อสื่อสาร	 กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม	 และพื้นฐานความ														

เป็นมนุษย์	การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์	และสมดุลทั้งในด้านร่างกาย	สติปัญญา	อารมณ์	สังคม	และ

วัฒนธรรม	 โดยเน้นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ	 ดังนั้น	 หลักการจัดการเรียนรู้	 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู	้									

ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้สมรรถนะส�าคัญ	 และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก�าหนดไว	้															

โดยยึดหลักว่า	 ผู้เรียนมีความส�าคัญท่ีสุด	 เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้	 และพัฒนาตนเองได	้															

ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน	 กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน	 สามารถพัฒนาตามธรรมชาต	ิ						

และเตม็ตามศักยภาพ	ค�านงึถึงความแตกต่างระหว่างบคุคลและพฒันาการทางสมอง	 เน้นให้ความส�าคญัทัง้ความรู	้	

และคณุธรรม	ส่วนกระบวนการเรยีนรู	้การจัดการเรียนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	ผูเ้รยีนจะต้องอาศยักระบวนการ

เรียนรู้ที่หลากหลายเป็นเครื่องมือท่ีจะน�าพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	 2552,					

น.	 21-25)	 ซึ่งการอ่านเป็นทักษะท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีส�าคัญในการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง	 ๆ	 ดังนั้น	 หากผู้เรียน														

มีทักษะการอ่านแล้วย่อมส่งผลต่อความส�าเร็จในการเรียนได้	

	 พฤตกิรรมการอ่านเป็นลกัษณะหรอืการแสดงออกถงึความชอบในอ่านหนงัสอืประเภทต่าง	ๆ 	ของบคุคล

ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�า	ได้แก่	การใช้เวลาว่างอ่านหนังสือ	การใช้บริการห้องสมุด	การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

สิ่งที่อ่าน	 การใช้หนังสือเพื่อความบันเทิง	 หรือตามความสนใจของผู้อ่าน	 (ธาดาศักดิ์	 วชิรปรีชาพงษ์,	 2550,											

น.	 10)	 พฤติกรรมการอ่านมีคุณค่าและมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อมนุษย์	 เพราะการอ่านช่วยให้เกิดความ

สนุกสนานเพลิดเพลิน	ช่วยให้มนุษย์มีประสบการณ์อย่างกว้างขวาง	มีความคิดที่ลึกซึ้ง	มีทักษะกระบวนการคิด	

มคีวามเข้าใจในตนเองและผู้อืน่	มคีวามเข้าใจในเหตกุารณ์ต่าง	ๆ 	สิง่ทีก่ล่าวมานัน้เป็นสิง่ทีต้่องปลกูฝังให้กบัเดก็	

เพราะการอ่านจะท�าให้เด็กมีพฤติกรรมตามท่ีต้องการดังกล่าว	 เมื่อเด็กมีพฤติกรรมการอ่านแล้วก็จะติดตัว											

ไปจนโตเป็นผู้ใหญ่	 จนเกิดเป็นนิสัยรักการอ่าน	 การอ่านจะท�าให้เด็กมีความพึงพอใจที่จะใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์	คือ	การอ่านหนังสือ	จนท�าให้เขามีความสุขสนุกสนาน	ได้รับความรู้และความเพลิดเพลินในการอ่าน	

สิ่งที่ตามมานั้นมีค่ามหาศาล	 คือ	 เด็กได้พัฒนาทางภาษา	 เรียนรู้การใช้ภาษา	 เกิดทักษะในการอ่านหนังสือ														

มคีวามรูแ้ละประสบการณ์จากการอ่านสิง่ต่าง	ๆ 	ไม่ว่าจะเป็นหนงัสอืหรอืสิง่พมิพ์	มคีวามสามารถในการค้นคว้า
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หาข้อมูล	ท�าให้เด็กได้พัฒนาอารมณ์และจิตใจ	พร้อมทั้งได้รับการพัฒนาด้านสติปัญญา	(ดารารัตน์	อุทัยพยัคฆ์,	

2555)	ดังนั้นการที่จะท�าให้เด็กมีพฤติกรรมรักการอ่านนั้น	ผู้ใหญ่ที่เป็นพ่อแม่	ครู	ผู้ปกครอง	หรือชุมชนจะต้อง

ช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กมีพฤติกรรมดังท่ีกล่าว	 ซึ่งเป็นพฤติกรรมส�าคัญและเป็นพื้นฐานของนิสัย							

รักการอ่าน	

	 ปัจจุบันเด็กไทยชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์มากกว่าการอ่านหนังสือ	คนไทยไม่รักการอ่าน	ซึ่งเป็นปัญหา

ส�าคัญของประเทศที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน	 และส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์	

องค์กร	ของรัฐและเอกชนต่างพยายามช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขมากว่า	10	ปี	แต่ทุกอย่าง	

ก็ยังไม่ดีขึ้น	ยิ่งเมื่อไปเปรียบเทียบกับประเทศต่าง	ๆ	ที่เป็นคู่แข่งในการท�ามาหากินอยู่ในทุกวันนี้	และประเทศ

ที่คาดว่าอาจจะเป็นคู่แข่งในอนาคต	 สิ่งท่ีเรียกว่าความส�าเร็จก็ดูเหมือนจะอยู่ห่างไกลยิ่งนัก	 ดังนั้นส่ิงที่ต้องท�า

ก่อนจะเดินหน้าทุม่เทเพือ่การแก้ปัญหาต่อไปคอื	การทบทวนปัญหาและสถานการณ์ของปัญหาใหม่โดยละเอียด	

ทบทวนยุทธศาสตร์และวิธีการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันว่าสอดคล้องกับปัญหาที่ก�าลังเผชิญอยู่	และสามารถแก้ปัญหา

ได้จริงหรือไม่	 (อุดม	 เพชรสังหาร,	 2555)	 และสอดคล้องกับผลการส�ารวจของ	 ประเสริฐ	 บุญเรือง	 (2555)												

เมื่อปี	 2553	 พบว่า	 อัตราการอ่านหนังสือของคนไทยอยู่ที่เฉล่ียปีละ	 8	 บรรทัด	 ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้าน															

ในกลุ่มอาเซียน	 เช่น	มาเลเซีย	 เวียดนาม	มีอัตราการอ่านหนังสือเฉลี่ยปีละ	5	 เล่ม	ส่วนประเทศในแถบยุโรป	

อ่านหนังสือเฉลี่ยปีละ	 16	 เล่ม	 คาดว่าการที่คนไทยอ่านหนังสือน้อยมากจากการมีสื่ออื่นให้ศึกษาเพิ่มขึ้น																

ทั้งอินเทอร์เน็ต	และช่องทางอื่น	ๆ	อย่างไรก็ตาม	จะเร่งผลักดันและส่งเสริมให้คนไทยอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้น	

ด้วยโครงการบ้านหนังสือ	กระจายหนังสือดีให้ประชาชนได้อ่าน	

	 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	(O-NET)	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ของส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	 เขต	 7	 ปีการศึกษา	 2558	 พบว่า	 คะแนนวิชาภาษาไทยระดับ									

เขตพื้นที่	มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	48.59	ระดับสังกัด	มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	48.39	และระดับประเทศ	มีคะแนน

เฉลี่ยร้อยละ	 49.33	 ซ่ึงอยู ่ในเกณฑ์ท่ีต�่า	 และเม่ือพิจารณาผลการทดสอบจ�าแนกตามสาระการเรียนรู ้																			

ด้านการอ่าน	 ระดับเขตพื้นที่	 มีคะแนนค่าเฉลี่ยร้อยละ	 60.16	 ระดับสังกัด	 มีคะแนนค่าเฉลี่ยร้อยละ	 59.55							

และระดบัประเทศ	มคีะแนนค่าเฉลีย่ร้อยละ	60.82	จากสภาพปัญหาความไม่ส�าเรจ็ในการจดัการศกึษาดงักล่าว		

อาจเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย	 (ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	 เขต	 7,	 2559,	 น.	 32)								

ดังนั้นการพัฒนาการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีและบรรลุตามจุดประสงค์หรือไม่นั้น	 ต้องอาศัยปัจจัยส่งเสริม													

หลายด้าน	 ปัจจัยส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนมีหลายปัจจัย	 เนื่องจากการอ่านเป็นทักษะอย่างหนึ่ง

ซึ่งหากได้รับการฝึกฝน	หรือกระท�าซ�้า	ๆ 	เป็นประจ�าก็จะสามารถพัฒนาขึ้นมาเป็นพฤติกรรมการอ่าน	หรือนิสัย

รักการอ่านได้	 เด็กที่ได้รับการเตรียมความพร้อมทางด้านการอ่านมาแล้วเป็นอย่างดีย่อมสามารถพัฒนานิสัย								

รักการอ่านได้เร็วกว่าเด็กที่ขาดการเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน	 อย่างไรก็ดีพัฒนาการทางด้านความพร้อม

ในการอ่านของเด็กยังขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่น	 ๆ	 อีกหลายประการ	 เช่น	 วุฒิภาวะด้านสมอง	 การรับภาพ										

การออกเสียง	 วุฒิภาวะทางด้านความสามารถในการปรับตัว	 ประสบการณ์ทางสังคม	 สภาพร่างกาย	 เป็นต้น	

หากต้องการทีจ่ะส่งเสรมินสิยัรกัการอ่านให้กับเดก็	สถาบนัทางสังคมทีม่คีวามส�าคญั	คอื	ครอบครวัและโรงเรยีน	

ซึ่งทั้งสองสถาบันนี้จะต้องเป็นตัวแบบและต้องร่วมมือกันในการที่จะส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน	 (ดวงพร	

พวงเพชร,	2541,	น.13)	
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	 จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงเห็นความส�าคัญ	 และสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการอ่านหนังสือ	
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	7	เพื่อให้
ได้ข้อมูลสารสนเทศที่จะให้เขตพื้นที่น�าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา	คุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
	 1.	 เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการอ่านของนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที	่6	สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	7	
	 2.	 เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที	่	
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	7	จ�าแนกตาม	เพศ	และผลการเรียน	
	 3.	 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 สังกัดส�านักงาน	
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	7	
	 4.	 เพื่อศึกษาแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 6	 สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	7	

วิธีด�าเนินการวิจัย 
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ	 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่านของนักเรียน	 เพื่อเปรียบเทียบ
พฤตกิรรมการอ่านของนกัเรียน	จ�าแนกตาม	เพศ	และผลการเรยีน	เพือ่ศกึษาปัจจัยทีส่่งเสรมิพฤตกิรรมการอ่าน
ของนกัเรยีน	และเพือ่ศกึษาแนวทางในการส่งเสรมิการอ่าน	ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	สงักดัส�านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	7	โดยมีวิธีด�าเนินการวิจัย	แบ่งเป็น	2	ขั้นตอน	ดังนี้	
 ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาพฤติกรรมการอ่าน และปัจจัยที่ส่งเสริมพฤติกรรมการอ่าน 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
	 	 1.1	 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี	้ได้แก่	นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	 เขต	 7	 ปีการศึกษา	 2559	 จ�านวน	 228	 โรงเรียน	 นักเรียนจ�านวน																	
4,104	คน	(ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	7,	2559,	น.	17-27)
	 	 1.2	 กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัยครั้งน้ี	 ได้แก่	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 สังกัดส�านักงาน													
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	 เขต	 7	 ปีการศึกษา	 2559	 ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการ
ค�านวณสูตรของ	Taro	Yamane	(มาเรียม	นิลพันธุ์,	2558,	น.	117)	ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	364	คน	โดยใช้วิธี
การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ	
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
	 	 แบบสอบถาม	 เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการอ่านของนักเรียน	
พัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม	ทฤษฎี	งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	ประกอบด้วย	
	 	 ฉบับที่	1		พฤติกรรมการอ่านแบ่งเป็น	2	ตอน	คือ	ตอนที่	1		ข้อมูลพื้นฐาน	มีลักษณะเป็นแบบเลือก
ตอบ	(Checklist)	และตอนที	่2	พฤตกิรรมการอ่านของนกัเรยีน	เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	scale)	
5	ระดับ	คือ	ระดับการปฏิบัติ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	หาค่าคุณภาพของแบบสอบถามโดยใช้
วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา	 (α-Coefficient)	 ของ	Cronbach	มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	 เท่ากับ	 0.96	และ							
หาค่าความเทีย่งตรงของเนือ้หา	(Content	validity)	โดยหาค่า	IOC	(Index	of	item	objective	congruence)	

ได้ค่า	IOC	เท่ากับ	1.00	ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข	
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	 	 ฉบับท่ี	 2	 	 ปัจจัยท่ีส่งเสริมพฤติกรรมการอ่าน	 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	 scale)													

5	 ระดับ	 คือ	 ระดับความคิดเห็น	 มากที่สุด	 มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	 หาค่าคุณภาพของแบบสอบถาม							

โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา	(α-Coefficient)	ของ	Cronbach	มีค่าความเชื่อมั่น	แยกเป็นรายด้าน	ดังนี้	

ค่าความเชื่อมั่นด้านครอบครัว	เท่ากับ	0.94	ค่าความเชื่อมั่นด้านโรงเรียน	เท่ากับ	0.87	และ	ค่าความเชื่อมั่น

ด้านเพื่อน	เท่ากับ	0.94

 3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

	 	 ตวัแปรท่ีใช้ในการวจิยัในครัง้นีป้ระกอบด้วย	ตวัแปรต้น	ได้แก่	เพศ	และผลการเรยีน	และ	ตวัแปรตาม	

ได้แก่	พฤติกรรมการอ่านของนักเรียน	และปัจจัยที่ส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านของนักเรียน	

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

	 	 ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง	ซึ่งได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา	จ�านวน	364	ชุด	

คิดเป็นร้อยละ	 100	 ส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล	 ผู้วิจัยได้น�าแบบสอบถามที่ได้รับมาตรวจสอบความถูกต้อง								

โดยน�าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ทางสถิติ	 โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ซึ่งม	ี						

ขั้นตอนด�าเนินงาน	ดังนี้	

	 	 4.1	 การวิเคราะห์ข ้อมูลในตอนที่	 1	 โดยการแจกแจงความถี่และค�านวณหาค่าร ้อยละ																						

(Percentage)	

	 	 4.2	 วิเคราะห์ข้อมูลในตอนที่	 2	 โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย	 (Arithmetic	mean)	 และส่วน								

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	 deviation)	 ซึ่งแปลค่าเฉล่ียของความคิดเห็น	 (บุญชม	 ศรีสะอาด,	 2554,															

น.	103)	ดังนี้	

	 	 	 ค่าเฉลี่ย		4.51-5.00		หมายถึง		มีการปฏิบัติมากที่สุด	

	 	 	 ค่าเฉลี่ย		3.51-4.50		หมายถึง		มีการปฏิบัติมาก	

	 	 	 ค่าเฉลี่ย		2.51-3.50		หมายถึง		มีการปฏิบัติปานกลาง	

	 	 	 ค่าเฉลี่ย		1.51-2.50		หมายถึง		มีการปฏิบัติน้อย	

	 	 	 ค่าเฉลี่ย		1.00-1.50		หมายถึง		มีการปฏิบัติน้อยที่สุด	

	 	 4.3	 วิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่านของนักเรียน	โดยการวิเคราะห์ทดสอบค่าที	(t-test)	

	 	 4.4	 วิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้	One	Way	ANOVA	

 ขั้นตอนที่ 2  แนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านของนักเรียน 

 1. กลุ่มเป้าหมาย 

	 	 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้	คือ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	จ�านวน	8	คน	ได้แก่	

	 	 1.1	 ศึกษานิเทศก์	 2	 คน	 โดยมีคุณสมบัติ	 คือ	 เป็นศึกษานิเทศก์วิทยฐานะช�านาญการหรือ												

ช�านาญการพิเศษ	 และรับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมาเขต	7	

	 	 1.2	 ผู้อ�านวยการสถานศึกษา	 2	 คน	 โดยมีคุณสมบัติ	 คือ	 เป็นผู้อ�านวยการสถานศึกษาระดับ

เชี่ยวชาญ	หรือช�านาญการพิเศษ	และมีประสบการณ์ด้านการบริหารอย่างน้อย	10	ปี	

	 	 1.3	 ครผููส้อนวชิาภาษาไทย	2	คน	โดยมคีณุสมบตั	ิคอื	เป็นครผููส้อนวชิาภาษาไทย	มปีระสบการณ์

การสอนอย่างน้อย	10	ปี	และเคยได้รับรางวัลที่เกี่ยวกับการอ่านในระดับเขต	หรือระดับประเทศ	
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	 	 1.4	 อาจารย์ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา	2	คน	โดยมีคุณสมบัติ	คือ	เป็นอาจารย์ผู้สอน	หลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาไทย	

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

	 	 แบบสัมภาษณ์	เป็นเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเกีย่วกบัแนวทางในการส่งเสริมพฤตกิรรม

การอ่านของนกัเรยีน	โดยก�าหนดประเดน็การสมัภาษณ์	วเิคราะห์จากผลการเกบ็ข้อมลูในข้ันตอนที	่1	โดยเลือก

จากข้อค�าถามที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ	 น้อย	 หรือต�่ากว่า	 2.49	 ในแต่ละด้านของพฤติกรรมการอ่าน																

ของนักเรียน	

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

	 	 ผูวิ้จยัด�าเนนิการสมัภาษณ์แบบ	และเกบ็รวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง	จากนัน้น�าข้อมลูทีไ่ด้มาวเิคราะห์

เนื้อหา	 (Content	 analysis)	 และน�าเสนอเป็นความเรียง	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 ใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา										

(Content	analysis)	

ผลการวิจัย  
	 ผลการศึกษาพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	7	สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้	

	 1.	 การศกึษาพฤตกิรรมการอ่านของนกัเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที	่6	สังกัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	7	ตามประเด็นที่ศึกษา	ได้แก่	ประเภทหนังสือหรือสื่อสิ่งพิมพ์ที่อ่าน	จุดประสงค์

ในการอ่านหนังสือหรือสื่อสิ่งพิมพ์ของนักเรียน	แหล่งที่มาของหนังสือหรือสื่อสิ่งพิมพ์ที่นักเรียนอ่าน	การใช้สื่อ

อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่าน	จุดประสงค์ในการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่าน	ระยะเวลาในการเข้าไปใช้ห้องสมุด

ของนักเรียน	 และระยะเวลาท่ีนักเรียนใช้ในการอ่านหนังสือ	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 (X=2.95,								

S.D.=0.68)	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	 พบว่า	 ข้อท่ีมากท่ีสุด	 คือ	 ค้นคว้าข้อมูลใน	 Google	 เมื่ออยากรู้เรื่อง								

ใหม่	 ๆ	 (X=3.81,	 S.D.=1.16)	 รองลงมาคือ	 อ่านบทความหรือข่าวสารต่าง	 ๆ	 ใน	 Facebook	 (X=3.78,																	

S.D.=1.25)	และข้อที่น้อยที่สุด	คือ	อ่านหนังสือวันละ	3	ชั่วโมงขึ้นไป	(X=2.30,	S.D.=1.26)	ตามล�าดับ	

	 2.	 ผลการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการอ่านของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	7	จ�าแนกตามเพศ	และผลการเรียน	โดยภาพรวมพบว่า	นักเรียนที่มี

เพศต่างกัน	และผลการเรียน	มีพฤติกรรมการอ่านไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ	.05	แสดงดังตาราง

ที่	1-3	

	 	 														ชาย	 	 															หญิง

	 รายการประเมิน	 															(N	=	159)																		(N	=	159)	 	 t	 p

	 	 X	 S.D.	 	X	 S.D.	 	

พฤติกรรมการอ่านของนักเรียน	 2.87	 0.68	 3.00	 0.67	 -1.93	 0.05

ตารางที่ 1	การเปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

	 	 การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	7	จ�าแนกตามเพศ	โดยภาพรวม
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	 จากตารางที	่2	ค่าเฉลีย่พฤตกิรรมการอ่านของนกัเรยีนของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	สงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	7	จ�าแนกตามผลการเรียน	โดยภาพรวม	นักเรียนกลุ่มที่มีผล

การเรียนในระดับสูง	พฤติกรรมการอ่านของนักเรียนเฉลี่ย	2.99	และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.54	นักเรียนกลุ่ม

ที่มีผลการเรียนในระดับปานกลาง	พฤติกรรมการอ่านของนักเรียนเฉลี่ย	2.92	และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.77	

และนักเรียนกลุ่มท่ีมีผลการเรียนในระดับต�่า	 พฤติกรรมการอ่านของนักเรียนเฉล่ีย	 2.88	 และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	0.65	

	 	 	 	 											ผลการเรียน

 
รายการประเมิน

	 												ต�่า	 	 													ปานกลาง	 		 													สูง

	 	 												(N=25)	 	 														(N=186)	 		 														(N=153)

	 	 X	 S.D.	 	X	 S.D.	 	X	 S.D.

พฤติกรรมการอ่านของนักเรียน	 2.88	 0.65	 2.92	 0.77	 2.99	 0.54

	 รวม	 2.88	 0.65	 2.92	 0.77	 2.99	 0.54

ตารางที่ 2	ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	สังกัดส�านักงานเขต	

	 	 พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	7	จ�าแนกตามผลการเรียน	โดยภาพรวม

	 จากตารางที่	 3	แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	7	โดยภาพรวม	มีพฤติกรรมการอ่านไม่แตกต่างกันที่ระดับ

อย่างนัยส�าคัญทางสถิติ	.05

	 3.	 การศึกษาปัจจยัทีส่่งเสริมพฤตกิรรมการอ่านของนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที	่6	สงักดัส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	7	แสดงดังตารางที่	4

	 รายการประเมิน	 แหล่งความแปรปรวน	 DF	 SS	 MS	 F	 Sig.

พฤติกรรมการอ่านของนักเรียน	 ระหว่างกลุ่ม	 2	 0.47	 0.23	 0.51	 0.60

	 	 ภายในกลุ่ม	 361	 166.12	 0.46	 	

	 	 รวม	 363	 166.59

ตารางที่ 3	 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนประถมศึกษาปีที่	6	สังกัด	

	 	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	7	จ�าแนกโดยภาพรวม

	 ที่	 ปัจจัยที่ส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านของนักเรียน	 	X	 S.D.	 ระดับการปฏิบัติ

	 1	 ปัจจัยด้านครอบครัว	 	 2.61	 0.89	 ปานกลาง

	 2	 ปัจจัยด้านโรงเรียน	 	 3.55	 0.79	 มาก

	 3	 ปัจจัยด้านเพื่อน	 	 2.72	 0.88	 ปานกลาง

	 	 	 รวม	 2.96	 0.70	 ปานกลาง

ตารางที่ 4 	ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยที่ส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนจ�าแนก

	 	 ตามรายด้าน
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	 จากตาราง	4	พบว่า	ปัจจยัทีส่่งเสรมิพฤติกรรมการอ่านของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	สงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	 เขต	 7	 โดยภาพรวมอยู ่ในระดับปานกลาง	 (X=2.96,																							

S.D.=0.70)	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด	 คือ	 ปัจจัยด้านโรงเรียน	 (X=3.55,																		

S.D.=0.79)	 รองลงมา	 คือ	 ปัจจัยด้านเพื่อน	 (X=2.72,	 S.D.=0.88)	 และปัจจัยด้านครอบครัว	 (X=2.61,																	

S.D.=0.89)	ตามล�าดับ	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏผล	ดังนี้

	 จากตารางที่	 5	 พบว่า	 ปัจจัยด้านครอบครัว	 โดยภาพรวมพบว่า	 อยู่ในระดับปานกลาง	 (X=2.61,											

S.D.=0.89)	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	ข้อที่มากที่สุด	คือ	ผู้ปกครองของฉันแนะน�าหนังสือดี	ๆ	ให้ฉันอ่าน

เป็นประจ�า	 (X=3.12,	 S.D.=1.27)	 รองลงมาคือ	 ผู้ปกครองพูดคุยกับฉันเกี่ยวกับเรื่องราวในหนังสือที่อ่าน																

(X=3.00,	 S.D.=1.16)	 และอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด	 คือ	 ผู้ปกครองพาฉันไปที่ร้านหนังสือเป็นประจ�า	 (X=2.34,							

S.D.=1.15)	ตามล�าดับ

ตารางที่ 5	 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานปัจจยัทีส่่งเสรมิพฤตกิรรมการอ่าน	ปัจจยัด้านครอบครวั	จ�าแนก

	 	 ตามรายข้อ

	 ที่	 	 รายการประเมิน	 	X	 S.D.	 ระดับการปฏิบัติ

	 1	 บ้านของฉันมีมุมหนังสือ	 	 2.52	 1.25	 ปานกลาง

	 2	 ผู้ปกครองพูดคุยกับฉันเกี่ยวกับเรื่องราวในหนังสือที่อ่าน	 3.00	 1.16	 ปานกลาง

	 3	 ผู้ปกครองของฉันเล่านิทานให้ฟังเป็นประจ�า	 2.37	 1.28	 น้อย

	 4	 ผู้ปกครองของฉันแนะน�าหนังสือดี	ๆ	ให้ฉันอ่านเป็นประจ�า	 3.12	 1.27	 ปานกลาง

	 5	 ผู้ปกครองของฉันซื้อหนังสืออยู่เป็นประจ�า	 2.55	 1.24	 ปานกลาง

	 6	 ผู้ปกครองของฉันอ่านหนังสือเป็นประจ�า	 2.80	 1.25	 ปานกลาง

	 7	 ผู้ปกครองพาฉันไปที่ร้านหนังสือเป็นประจ�า	 2.34	 1.15	 น้อย

	 8	 ผู้ปกครองของฉันซื้อหนังสือให้เป็นของขวัญในโอกาสส�าคัญ	 2.48	 1.27	 น้อย

	 9	 ฉันกับผู้ปกครองอ่านหนังสือด้วยกันเป็นประจ�า	 2.41	 1.17	 น้อย

	 10	 เมื่ออ่านหนังสือเสร็จผู้ปกครองของฉันจะตั้งค�าถามหรือ	 2.79	 1.19	 ปานกลาง

	 	 สนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน	 	

	 11	 ผู้ปกครองของฉันพาฉันไปดูงานนิทรรศการเกี่ยวกับ	 2.39	 1.16	 น้อย

	 	 การอ่านหนังสืออยู่เป็นประจ�า	 	

	 	 	 รวม	 2.61	 0.89	 ปานกลาง
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	 จากตารางที่	6	พบว่า	ปัจจัยด้านโรงเรียน	โดยภาพรวมพบว่า	อยู่ในระดับมาก	(X=3.55,	S.D.=0.79)	

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	 พบว่า	 ข้อที่มากที่สุด	 คือ	 ห้องสมุดมีหนังสือหลากหลาย	 และทันสมัย	 (X=3.73,										

S.D.=1.10)	 รองลงมาคือ	 ข้อ	 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการอ่าน	 (X=3.62,																			

S.D.=1.11)	และอยู่ในระดับน้อยที่สุด	คือ	ข้อ	ครูแนะน�าให้ฉันและเพื่อน	ๆ 	อ่านข่าว	บทความ	จากหนังสือพิมพ์	

นิตยสารหรือวารสาร	(X=3.27,	S.D.=.08)	ตามล�าดับ

	 ที่	 	 รายการประเมิน	 	X	 S.D.	 ระดับการปฏิบัติ

	 1	 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการอ่าน	 3.62	 1.11	 มาก

	 2	 ครูแนะน�าหนังสือให้ฉันอ่านเพิ่มเติมอยู่เป็นประจ�า	 3.60	 1.12	 มาก

	 3	 ครูแนะน�าให้ฉันและเพื่อน	ๆ	อ่านข่าว	บทความ	 3.27	 1.08	 ปานกลาง

	 	 จากหนังสือพิมพ์	นิตยสารหรือวารสาร	

	 4	 ห้องสมุดที่โรงเรียนของฉันมีบรรยากาศดี	เอื้อต่อการอ่าน	 3.61	 1.18	 มาก

	 5	 ห้องสมุดมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่น่าสนใจ	 3.57	 1.16	 มาก

	 6	 ห้องสมุดมีหนังสือหลากหลาย	และทันสมัย	 3.73	 1.10	 มาก

	 7	 ห้องสมุดมีหนังสือที่ตรงกับความต้องการของฉัน	 3.44	 1.23	 ปานกลาง

	 	 	 รวม	 3.55	 0.79	 มาก

ตารางที่ 6	ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยที่ส่งเสริมพฤติกรรมการอ่าน	ปัจจัยด้านโรงเรียน	จ�าแนก	

	 	 ตามรายข้อ

	 ที่	 รายการประเมิน	 		 X	 S.D.	 ระดับการปฏิบัติ

	 1	 เพื่อนชวนฉันไปซื้อหนังสืออยู่เป็นประจ�า	 2.48	 1.20	 น้อย

	 2	 เพื่อนชวนฉันไปเช่าหนังสือมาอ่านเป็นประจ�า	 2.34	 1.24	 น้อย

	 3	 เพื่อนชวนฉันไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดอยู่เป็นประจ�า	 2.65	 1.17	 ปานกลาง

	 4	 เพื่อนให้หนังสือเป็นของขวัญกับฉัน	 2.30	 1.21	 น้อย

	 5	 เพื่อนของฉันให้ยืมหนังสือมาอ่านเป็นประจ�า	 2.52	 1.18	 ปานกลาง

	 6	 เพื่อนในกลุ่มใช้เวลาว่างอ่านหนังสืออยู่เป็นประจ�า	 2.66	 1.22	 ปานกลาง

	 7	 เพื่อนแนะน�าหนังสือให้ฉันอ่านเป็นประจ�า	 2.71	 1.24	 ปานกลาง

	 8	 ฉันและเพื่อนแลกเปลี่ยนหนังสือกันอ่านเป็นประจ�า	 2.62	 1.23	 ปานกลาง

	 9	 เพื่อนของฉันพูดคุยเกี่ยวกับหนังสือที่อ่านเป็นประจ�า	 3.05	 1.20	 ปานกลาง

	 10	 เพื่อนในกลุ่มของฉันใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูล	 3.90	 1.13	 มาก

	 	 	 รวม	 2.72	 0.88	 ปานกลาง

ตารางที่ 7	ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยที่ส่งเสริมพฤติกรรมการอ่าน	ปัจจัยด้านเพื่อน	จ�าแนก

	 	 ตามรายข้อ
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	 จากตารางที่	 7	 พบว่า	 ปัจจัยด้านเพื่อน	 โดยภาพรวมพบว่า	 อยู ่ในระดับปานกลาง	 (X=2.72,																					

S.D.=0.88)	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	 พบว่า	 ข้อท่ีมากท่ีสุด	 คือ	 เพื่อนในกลุ่มของฉันใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตในการ

ค้นหาข้อมูล	 (X=3.90,	 S.D.=1.13)	 รองลงมาคือ	 เพื่อนของฉันพูดคุยเกี่ยวกับหนังสือที่อ่านเป็นประจ�า																						

(X=3.05,	 S.D.=1.20)	 และอยู ่ในระดับน้อยที่สุด	 คือ	 เพื่อนให้หนังสือเป็นของขวัญกับฉัน	 (X=2.30,																									

S.D.=1.21)	ตามล�าดับ	

	 4.	 แนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 สังกัดส�านักงาน										

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	 เขต	7	จากผลการวิจัย	สรุปได้ว่า	นักเรียนมีพฤติกรรมการอ่าน

น้อยมาก	ขาดการส่งเสริมการอ่านจากสถานศึกษา/ครอบครวัอย่างต่อเนือ่ง	มแีนวทางในการส่งเสรมิพฤตกิรรม

การอ่าน	ดังนี้	

	 	 4.1	 โรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านหนังสือพิมพ์	นิตยสาร	และวารสาร	ให้กับนักเรียน

อย่างต่อเนื่อง	พร้อมจัดให้มีการแข่งขันเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนอยากอ่านมากยิ่งขึ้น	

	 	 4.2	 แนวทางในการส่งเสริมให้นกัเรยีนรูจ้กัซ้ือหนงัสอือ่านด้วยตนเอง	หรอืการเข้าร้านเช่าหนงัสอื	

โดยการสร้างความตระหนักให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะได้รับสิ่งดี	ๆ	จากการอ่านหนังสือ	

	 	 4.3	 แนวทางการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าห้องสมุด	 โดยโรงเรียนต้องจัดห้องสมุดให้มีบรรยากาศ								

ทีเ่อ้ือต่อการอ่าน	สะดวกต่อการใช้บรกิาร	น่าสนใจ	มคีอมพวิเตอร์/อนิเทอร์เนต็ความเรว็สงูไว้อ�านวยความสะดวก	

ในการค้นหาข้อมูล	 และจัดหาหนังสือใหม่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน	 อีกทั้งต้องจัดหนังสือให้เพียงพอ																						

และหลากหลายต่อผู้ที่สนใจ	

	 	 4.4	 แนวทางส�าหรับครูหรือโรงเรียนในการส่งเสริมให้ผู้ปกครองเล่านิทานให้ลูกฟัง	 โรงเรียน												

จะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง	เพื่อชี้แจงให้ทราบถึงความส�าคัญของการเล่านิทานให้ลูกฟัง	

	 	 4.5	 แนวทางส�าหรับครูหรือโรงเรียนในการส่งเสริมให้ผู้ปกครองพานักเรียนไปที่ร้านหนังสือ												

หรือซื้อหนังสือให้นักเรียนเป็นของขวัญในโอกาสส�าคัญ	 โดยครูหรือโรงเรียนต้องสร้างความเข้าใจให้ผู้ปกครอง											

เห็นความส�าคัญ	 ประโยชน์ของการอ่านหนังสือ	 และแนวทางในการเลือกซื้อหนังสือให้เหมาะสมกับวัย																	

ของบุตรหลาน	

	 	 4.6	 แนวทางส�าหรับครูหรือโรงเรียนในการส่งเสริมให้ผู้ปกครองกับนักเรียนนั้นมีกิจกรรมร่วมกัน	

	 	 4.7	 แนวทางการส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	หรือโครงการอื่น	ๆ	โดยให้นักเรียน

ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือพิมพ์	 นิตยสาร	 หรือวารสาร	 โดยครูต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียน												

ได้ศึกษาค้นคว้าความรู้จากหนังสือพิมพ์	นิตยสาร	หรือวารสาร	

	 	 4.8	 แนวทางการส่งเสริมให้โรงเรียนจัดหนังสือที่ตรงกับความต้องการของนักเรียน	 โดยโรงเรียน

ควรส�ารวจความต้องการหนังสือประเภทต่าง	 ๆ	 ของนักเรียน	 แล้วจัดซื้อหนังสือตามที่ส�ารวจ	 ให้นักเรียนได้มี

ส่วนร่วมในการไปเลือกซื้อหนังสือหรือการจัดหนังสือเข้าห้องสมุด	

	 	 4.9	 แนวทางการส่งเสริมให้นักเรียนท�ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน	 ในการเข้าร้านขายหนังสือหรือ										

ร้านเช่าหนงัสอื	โดยการจดักจิกรรมส่งเสรมิการอ่านร่วมกบัเพ่ือน	ครูควรจดักจิกรรมการเรียนการสอนให้นกัเรยีน

ได้ศึกษาค้นคว้าโดยใช้กระบวนการกลุ่ม	ทุกคนในกลุ่มต้องร่วมมือและช่วยเหลือกัน	
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อภิปรายผล 
	 จากการสรุปผลการวิจัยการศึกษาพฤติกรรมการอ่าน	ปัจจัยที่ส่งเสริมพฤติกรรมการอ่าน	และแนวทาง

ในการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา	เขต	7	มีประเด็นส�าคัญที่น�ามาอภิปราย	ดังนี้	

	 1.	 พฤติกรรมการอ่านของนักเรียน	 โดยภาพรวม	อยู่ในระดับปานกลาง	ทั้งนี้อาจเนื่องจากในปัจจุบัน

เป็นยุคใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร	 นักเรียนส่วนใหญ่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร												

และการเรยีนรู	้เหน็ได้จากผลการวจิยับางด้านทีม่รีะดับค่าเฉลีย่สูง	เช่น	นกัเรยีนอ่านส่ือสิง่พมิพ์ทางอนิเทอร์เนต็

มากกว่าหนังสือเรียน	 เช่น	 ค้นคว้าข้อมูลใน	 Google	 อ่านบทความหรือข่าวสารต่าง	 ๆ	 ใน	 Facebook																							

ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิง	เป็นต้น	อีกทั้งยังมีจุดประสงค์ในการอ่านเพื่อความบันเทิงมากกว่าการอ่าน

เพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 อัมพร	 สุขเกษม	 (2550,	 น.	 5)	 ที่กล่าวว่า	 วัตถุประสงค์																			

ของการอ่าน	มีดังนี้	1)	การอ่านเพื่อความบันเทิงใจหรือพักผ่อน	2)	การอ่านเพื่อหาความรู้	ผู้อ่านต้องมีพื้นฐาน										

ของการอ่านและต้องอ่านจับใจความส�าคัญของเรื่อง	 มีการบันทึกไว้และบางทีต้องอาศัยการท่องจ�าด้วย														

และสอดคล้องกบังานวจิยัของ	กาญจนา	รปูส	ีและคณะ	(2550)	ศึกษาเรือ่ง	การศึกษาพฤตกิรรมและความสนใจ								

ในการอ่านของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย	โรงเรียนเตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการรชัดา	พบว่า	นกัเรยีนมคีวาม

สนใจในการอ่านหนังสือที่ไม่ใช่ต�าราเรียนแตกต่างกันในเรื่องความสนใจในการอ่านเพื่อต้องการหาความรู้												

เพิ่มเติม	 จากการวิจัยในครั้งน้ี	 ท�าให้ทราบว่าสิ่งต่าง	 ๆ	 ที่อยู่ในปัจจุบันมีอิทธิพลต่อการอ่านของนักเรียนมาก								

ไม่ว่าจะเป็นสือ่ประเภทสิง่พมิพ์หรอืสือ่ทางอนิเทอร์เนต็	โดยเฉพาะอนิเทอร์เนต็ซึง่มกัจะใช้ในทางทีผิ่ด	ส่วนใหญ่

จะใช้ในการเล่นเกมมากกว่าที่จะใช้ในการหาข้อมูลที่เกี่ยวกับการเรียน

	 2.	 ปัจจัยด้านครอบครัว	โดยภาพรวม	อยู่ในระดับปานกลาง	ทั้งนี้อาจเนื่องจาก	ครอบครัวเป็นสถาบัน

ส�าคัญในการส่งเสริมการอ่าน	 เด็กที่มาจากครอบครัวที่รักการอ่าน	 อ่านหนังสือเป็นประจ�า	 และรู้คุณค่า																

ของการอ่าน	จะมคีวามรอบรู	้ความช�านาญมากกว่าเด็กทีม่าจากครอบครัวทีไ่ม่สนใจการอ่าน	ไม่เคยพดูถงึเรือ่งราว	

และสิ่งต่าง	ๆ	ที่ได้อ่าน	ซึ่งสอดคล้องกับ	กระทรวงศึกษาธิการ	(2553,	น.	2-3)	ที่กล่าวว่า	บ้านหรือครอบครัว	

เป็นสถาบันที่ส�าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการสร้างนิสัยรักการอ่าน	 เช่น	 เล่านิทาน	 เล่าเรื่องหนังสือ	 อ่านหนังสือ											

ให้ลูกฟัง	 การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเป็นสิ่งที่ควรกระท�าและท�าอย่างมีขั้นตอน	 โดยเริ่มจากพ่อแม่ผู้ปกครอง	

ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็ก	โดยจัดหาหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กไว้ที่บ้าน	สนทนาเรื่องหนังสือกับเด็ก	สอนและ

กระตุ้นให้สมาชิกในบ้านรู้จักหาค�าตอบจากหนังสือ	และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ธีรยุทธ	 รอสูงเนิน	 (2557)	

ศึกษาเรื่อง	 พฤติกรรมการอ่านหนังสือ	 และแนวทางส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านหนังสือของผู้เรียนระดับ

อาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษาประเภทวิชาพาณิชยกรรมในสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร	 พบว่า	 แนวทาง						

การส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านหนังสือ	ด้านครอบครัวหรือผู้ปกครอง	ดังนี้	สนับสนุนทุนทรัพย์ในการซื้อหนังสือ

มาอ่าน	 อ่านหนังสือให้เป็นแบบอย่าง	 อ่านหนังสือไปพร้อม	 ๆ	 กับบุตรหลานและอ่านหนังสือแบบเดียวกัน														

ที่เด็กอ่าน	 ต้องรู้ว่าเด็กสนใจหรือชอบอ่านหนังสือแบบไหน	 และท�าบรรยากาศที่บ้านให้เหมือนร้านหนังสือ								

หรือพาไปซื้อหนังสือ	

	 3.	 ปัจจัยด้านโรงเรียน	โดยภาพรวม	อยู่ในระดับมาก	โดยเฉพาะในประเด็นที่พบจากผลการวิจัย	ดังนี้	

นักเรียนยังต้องการการสนับสนุนการอ่านจากโรงเรียนเรียน	โรงเรียนจ�าเป็นต้องมีห้องสมุดที่น่าสนใจ	น่าเข้าไป

อ่านหนังสือ	 ครูและบรรณารักษ์ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านต่าง	 ๆ	 ท�าให้เด็กอยากเข้าไปอ่านหนังสือ												
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และร่วมกิจกรรมการอ่าน	เช่น	การเล่านิทาน	การจัดนิทรรศการ	แข่งขันตอบปัญหา	เป็นต้น	ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

โรงเรียนเป็นสถาบันการสอนที่มีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริมพฤติกรรมการอ่าน	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 สุมนฑา											

ฤกษ์สง่า	(2551,	น.	22)	ทีก่ล่าวว่า	สภาพแวดล้อมในโรงเรยีน	จ�านวนหนงัสอื	ประเภทหนงัสือ	และการสนบัสนุน

ของครจูะมีอทิธพิลดงึดดูความสนใจของเดก็เข้าไปสูก่ารอ่านได้	และสอดคล้องกบังานวจิยัของ	ธรียทุธ	รอสงูเนนิ	

(2557)	 ศึกษาเรื่อง	 พฤติกรรมการอ่านหนังสือและแนวทางส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านหนังสือของผู้เรียน										

ระดบัอาชวีศึกษาและเทคนคิศกึษาประเภทวชิาพาณชิยกรรมในสถานศกึษาเขตกรงุเทพมหานคร	พบว่า	แนวทาง

การส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านหนังสือ	 ด้านสถานศึกษามีดังนี้	 จัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง	 ๆ	 ครูต้องเป็น										

แบบอย่างโดยอ่านหนังสือด้วยกันกับนักเรียน	 บูรณาการให้การอ่านเข้าไปอยู่ในกระบวนการจัดการเรียน													

การสอน	เช่น	เปิดภาพยนตร์	การแสดงละคร	และเชื่อมโยงเนื้อหาระหว่างหนังสืออ่านเล่นกับวิชาเรียน	ท�าให้

บรรยากาศการเรยีนให้มสีสีนัมคีวามสนกุบนัเทงิและยงัได้ความรู	้และส�ารวจความต้องการของนกัเรยีน	แล้วจดั

มุมนักอ่านหรือมุมหนังสือตามที่เด็กสนใจซึ่งหนังสือจะต้องมีรูปลักษณ์สวยงามน่ารักมีความสนุก	และอ่านง่าย	

	 4.	 ปัจจยัด้านเพือ่น	โดยภาพรวม	อยูใ่นระดบัปานกลาง	โดยเฉพาะในประเดน็ทีพ่บจากผลการวจิยั	ดงันี	้

เพื่อนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีส่วนช่วยส่งเสริมการอ่านของนักเรียน	 เนื่องจากวัยเรียนจะให้ความส�าคัญ																			

และเชื่อเพื่อนมากกว่าครอบครัวหรือครู	 ปัจจัยที่จะส่งเสริมสนับสนุนการอ่านจากเพ่ือนเช่น	 ถ้ามีเวลาว่าง										

เพื่อนจะชวนไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดเป็นประจ�า	หรือเพื่อนจะแนะน�าหนังสือใหม่	ๆ	ให้อ่านอยู่เสมอ	เป็นต้น															

ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนระดับประถมศึกษา	 เป็นวัยที่ใช้เวลาอยู่กับเพื่อน	มากกว่าผู้ปกครอง	หรือครู	 ดังนั้น

นักเรียนที่มีเพื่อนรักการอ่าน	 ย่อมมีพฤติกรรมการอ่านที่ดี	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 สุขุม	 เฉลยทรัพย์	 (2531,																								

น.	141-143)	กล่าวว่า	แรงจูงใจที่จะท�าให้เด็กอ่าน	มีทั้งแรงจูงใจจากภายในและภายนอก	แรงจูงใจจากภายใน

เกิดขึ้นจากการค้นพบคุณค่าของการอ่านด้วยตัวเอง	 แรงจูงใจภายนอกได้มาจากการส่งเสริมของพ่อแม่	 ครู

อาจารย์	หรือเพื่อน	ๆ	และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	สมหญิง	มงคลธง	(2558)	ศึกษาเรื่อง	พฤติกรรมการอ่าน

ปัจจัยท่ีสนับสนุนการอ่าน	 และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่สนับสนุนการอ่านกับพฤติกรรมการอ่าน																				

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร	พบว่า	 เพื่อนมีอิทธิพลต่อการอ่าน									

ของนักศึกษาเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกัน	 ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี													

แตกต่างกัน	คือ	เพื่อน	ห้องสมุด	สถาบันการศึกษา	และสื่อการอ่าน	

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 

	 จากการเกบ็ข้อมลูด้วยตนเองของผูว้จัิย	สงัเกตเหน็ว่านกัเรยีนบางคนไม่สามารถอ่าน	และท�าความเข้าใจ

ข้อค�าถามได้	 ต้องใช้เวลาในการตอบแบบสอบถาม	 ซึ่งยังสอดคล้องกับผลการวิจัยที่พบว่า	 พฤติกรรมการอ่าน

อยูใ่นระดบัปานกลาง	ดงันัน้	โรงเรยีน	ครอบครวั	เพือ่น	และผูท้ีม่คีวามเกีย่วข้องควรช่วยพฒันาส่งเสรมิสนบัสนนุ

การอ่านของผูเ้รยีนให้มพีฤตกิรรมการอ่านทีดี่ข้ึน	เช่น	โรงเรยีนควรจดักจิกรรมชมุนมุรกัการอ่าน	โดยให้นกัเรยีน

ทีอ่่านหนงัสอืได้คล่องแล้ว	เข้ามาช่วยเพือ่นทีย่งัไม่หนงัสอืไม่คล่อง	ครอบครวัควรจดัมมุหนงัสือให้กบัลูก	เป็นต้น

	 1.	 ควรศึกษาพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนในระดับชั้นอื่น	หรือเขตพื้นที่อื่น	

	 2.	 ควรศึกษาพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนโดยจ�าแนกตามตัวแปรต้นอื่น	ๆ	เช่น	ขนาดของโรงเรียน	

การเลี้ยงดูจากพ่อ	แม่	หรือญาติผู้ใหญ่
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