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ค าน า 

 

 การอ่านมีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะในวัยเยาว์ซึ่งก าลังมี
พัฒนาการในด้านต่าง ๆ  เยาวชนก่อนวัยรุ่นเป็นกลุ่มที่มีความเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กสู่วัยรุ่น       
มีความสนใจในขอบเขตกว้าง ต้องการเรียนรู้และแสวงหาประสบการณ์ใหม่ซึ่งจะเป็นพื้นฐานชีวิต
ในอนาคต  การอ่านเป็นกิจกรรมที่สามารถสนองความสนใจและความต้องการของเยาวชนก่อน
วัยรุ่นได้เป็นอย่างดี  แต่เนื่องจากการอ่านยังไม่เป็นกิจกรรมในชีวิตประจ าวันของคนไทยส่วนใหญ่  
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนมีกิจกรรมอ่ืน ๆ มากมายที่ดึงความสนใจไปจากการอ่าน  การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านจึงเป็นสิ่งเหมาะสมและจ าเป็น   อย่างไรก็ตามกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับ
เยาวชนก่อนวัยรุ่นยังมีไม่มาก  ไม่หลากหลาย  และอาจไม่น่าสนใจส าหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่น
เท่าที่ควร  ส านักงานอุทยานการเรียนรู้จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยเรื่อง “กิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านส าหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่น” 
 ในการวิจัยเรื่องนี้คณะผู้วิจัยได้ท าการส ารวจความคิดเห็นของเยาวชนก่อนวัยรุ่นใน
กรุงเทพมหานครเกี่ยวกับความสนใจอ่าน การร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ความคิดเห็นต่อ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และลักษณะกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ต้องการ และได้รวบรวมข้อมูล
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประเภทต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ น าเสนอโดยจัดกลุ่ม
ตามทักษะที่ใช้ในการร่วมกิจกรรมและลักษณะการจัดกิจกรรม  ทั้งนี้คณะผู้วิจัยหวังว่าผลการวิจัย
นี้จะเป็นแนวทางส าหรับผู้จัดกิจกรรมประยุกต์ใช้ และพัฒนากิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของเยาวชนก่อนวัยรุ่นและความเหมาะสมกันห้องสมุดและหน่วยงาน 

 การวิจัยเรื่อง “กิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่น” ส าเร็จได้ด้วยความ
ร่วมมือและการอนุเคราะห์จากหลายฝ่าย  นับต้ังแต่ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ผู้สนับสนุนทุนวิจัย  
โรงเรียนและห้องสมุดที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็นของเยาวชน ได้แก่ โรงเรียน         
บดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  โรงเรียนไผทอุดมศึกษา  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย 
(กระจ่าง  สิงหเสนี)  และโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ  ห้องสมุดประชาชน
กรุงเทพมหานครภาษีเจริญ  ห้องสมุดศูนย์บริการการศึกษาตามอัธยาศัย  ห้องสมุดส านักงาน
อุทยานการเรียนรู้ และอาจารย์  บรรณารักษ์แห่งสถานศึกษา  และห้องสมุดต่าง ๆ ได้แก่ อาจารย์
กรองกาญจน์  ถนอมพล  อาจารย์งามลักขณา  กังวานเลิศ  อาจารย์พวงเพ็ชร  เจริญสิทธิ์  
อาจารย์วิจิตรา  ศิริสัจจาพิพัฒน์ และอาจารย์มยุรี  เหลืองสินศิริ  
 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณทุกหน่วยงานและบุคคลดังได้กล่าวนามข้างต้น รวมทั้งผู้ที่ไม่ปรากฏ
นามในที่นี้ ที่ได้กรุณาให้ข้อมูล ประสานงานและให้ความอนุเคราะห์ต่างๆ อย่างดียิ่งไว้ ณ ที่นี้ 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

หลักการและเหตุผล 

 การอ่านมีความส าคัญยิ่งต่อบุคคล  สังคม  ประเทศชาติ และสังคมโลก  ดังปรากฏใน
ปฏิญญาสากลว่าด้วยการสร้างสังคมการอ่าน ประกาศ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระหว่าง
การประชุมระดับโลกว่าด้วยหนังสือ เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2525 (กรมวิชาการ 2529 : 152 – 

154)   มีเนื้อความบางข้อซึ่งเน้นความส าคัญของการอ่านดังนี้ 
  เราขอให้มีโลกซึ่งมีหนังสือส าหรับทุกคน และมีคนทุกคนซึ่ง
อ่านหนังสือ  ทุกคนซึ่งยอมรับว่าหนังสือและการอ่านเป็นส่วนหนึ่งที่
จ าเป็น และเป็นที่ประสงค์ในชีวิตประจ าวัน  เราขอให้มีโลกซึ่งไม่เพียง
ประกอบด้วยประชากรที่อ่านออกเขียนได้เท่านั้น   หากประกอบด้วย
ประชากรที่อ่านหนังสือเป็นนิสัยทั่วทุกคน 

การอ่านมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์ทุกช่วงวัยเพราะการอ่านท าให้รู้ข่าวสารข้อมูล และ
สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ  ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในยุคข้อมูลข่าวสารเช่นใน
ปัจจุบันนี้  การอ่านท าให้มีความสุข มีความหวัง และสนองความอยากรู้อยากเห็น อันเป็นความ
ต้องการของมนุษย์ทุกคน และเป็นวิธีการที่ส าคัญและสะดวก ในการพัฒนาตนเองทั้งในด้านต่าง ๆ 
ในด้านการศึกษา  อาชีพ และคุณภาพชีวิต  

เยาวชนซึ่งเป็นวัยที่ก าลังมีพัฒนาการทั้งทางร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์ อย่างรวดเร็ ว  
มีความกระตือรือร้นสนใจใคร่รู้ในเรื่องต่าง ๆ   และส่วนใหญ่อยู่ในวัยศึกษา การอ่านจึงเป็นสิ่งที่
เหมาะสมและจ าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้มีทักษะการอ่านมีอัตราความเร็วในการอ่านสูงย่อม
แสวงหาความรู้ และศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถน าความรู้จากการอ่านไปใช้
ในการพูดและเขียนได้ดี   นอกจากนี้ การอ่านยังช่วยตอบสนองความต้องการและความสนใจของ
เยาวชน ทั้งยังช่วยพัฒนาให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ  ส าหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่นซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุ
ระหว่าง 12 – 14 ปี  เป็นวัยท่ีมีความสามารถในการอ่านด้วยตนเองสูง  มีความกระตือรือร้นในการ
รับรู้ และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  แต่ยังมีความรู้และประสบการณ์ในชีวิตและในการอ่านไม่มากนัก  การ
ส่งเสริมการอ่านจึงมีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 

ในประเทศไทยการอ่านยังไม่เป็นกิจกรรมในชีวิตประจ าวันของคนส่วนใหญ่  การส่งเสริม
การอ่านจึงเป็นงานส าคัญอย่างหนึ่งซึ่งทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ เช่น หน่วยราชการซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอนทั้งในสถานศึกษา และการศึกษานอกโรงเรียนหรือการศึกษาต่อเนื่อง  และภาคเอกชน  
อาทิเช่น  สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับหนังสือและการอ่าน  เช่น  สมาคมนักเขียน  สมาคมห้องสมุด 
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และสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือ  รวมทั้งกลุ่มบุคคลในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  เช่น  
อาจารย์  บรรณารักษ์ ผู้ปฏิบัติการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนด าเนินการโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านต่าง ๆ (คุณหญิงแม้นมาส  ชวลิต  2546 : 83)   ในระดับชาติ หน่วยราชการที่มีบทบาท
ส าคัญในการด าเนินการหรือสนับสนุนการส่งเสริมการอ่าน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คือ 
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีการด าเนินการหลากหลาย เช่น การรณรงค์เพื่อส่งเสริมการอ่าน  การจัด
ประกวดหนังสือ และการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติซึ่งด าเนินการสืบเนื่องมาต้ังแต่ปีหนังสือ
สากล พ.ศ. 2515 จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2546   กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้
เป็น “ปีส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้” ท าให้มีการส่งเสริมการอ่านมากยิ่งขึ้น  การส่งเสริมการ
อ่านด าเนินการได้หลายแนวทางต้ังแต่การผลิตสื่อการอ่านที่ดีมีคุณภาพ  การจัดแหล่งบริการ
หนังสือและการอ่านให้น่าเข้าใช้และเพียงพอ การจัดระบบการศึกษาที่ส่งเสริมการแสวงหาความรู้ 
และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการตาม  เพศ  วัย 
และระดับการศึกษาของบุคคลผู้เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หมายถึง การกระท าต่าง ๆ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจ
ในการอ่าน  เห็นความส าคัญและความจ าเป็นของการอ่าน  เกิดความเพลิดเพลินในการอ่าน  
พยายามพัฒนาการอ่านของตนจนเป็นนิสัย (คุณหญิงแม้นมาส  ชวลิต  2546 : 77)  ทั้งนี้เพราะ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านมีลักษณะส าคัญ คือ  เร้าใจ  จูงใจ  กระตุ้น  แนะน าให้อยากรู้อยากเห็น  
และสร้างบรรยากาศการอ่าน  อนึ่ง ในแต่ละสังคมย่อมประกอบด้วยคนจ านวนมากที่มีความ
หลากหลาย  อาจมีทั้งผู้รักการอ่าน  ผู้ที่อ่านน้อย และผู้ที่ไม่ชอบอ่าน  นอกจากนี้ ยังอาจมี
ความสามารถในการอ่านและความสนใจอ่านแตกต่างกันอีกด้วย  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านจึงมี
ความหลากหลายตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดและความเหมาะสมกับสภาพสังคมและกลุ่มเป้าหมาย 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่มักจัดโดยห้องสมุดประเภท
ต่าง ๆ และสถานศึกษาโดยด าเนินการตามรูปแบบ และวิธีการที่มีการปฏิบัติแล้วเป็นผลดี  อย่างไร
ก็ตามยังไม่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ตรงกับความสนใจของเยาวชนก่อน
วัยรุ่น  การวิจัยเรื่อง กิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่นครั้งนี้จึงเป็นการรวบรวม
ข้อมูลการอ่าน การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และความคิดเห็นของเยาวชนก่อนวัยรุ่นของ
ไทยต่อกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน   น าเสนอรูปแบบ และวิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับ
เยาวชนก่อนวัยรุ่น โดยการรวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทั้งของไทย และ
ต่างประเทศจากหนังสือ  เอกสาร งานวิจัย และเว็บไซต์ต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลจากการสังเกตการณ์ 
และการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเด็กก่อนวัยรุ่น ซึ่งจะท าให้
ได้รูปแบบ และวิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเด็กก่อนวัยรุ่นที่สอดคล้องกับความสนใจ
ของกลุ่มเป้าหมาย อันจะเป็นแนวทางส าหรับส านักงานอุทยานการเรียนรู้น าไปใช้ ในการจัด
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กิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเด็กก่อนวัยรุ่นที่เหมาะสม และน่าสนใจส าหรับเยาวชนไทย และ
เผยแพร่แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อน าไปปฏิบัติต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษารูปแบบ และวิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่น 

2. เพื่อศึกษาสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่น 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเยาวชนก่อนวัยรุ่นต่อกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในด้าน
ความน่าสนใจของกิจกรรม  ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมของเยาวชน และการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่น 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่มีประสบการณ์ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่โรงเรียน 
โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน  และประโยชน์ที่เยาวชนส่วนใหญ่ได้คือ ความรู้ 

2. เยาวชนก่อนวัยรุ่นมีความคิดเห็นในด้านความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
คือ กิจกรรมส่วนใหญ่มีความน่าสนใจในระดับมาก  และเยาวชนมีความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมที่ใช้ทักษะการดูและการฟัง  ได้แก่ การฉายภาพยนตร์  และการสาธิตใน
ระดับมากที่สุด 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 ประกอบด้วย 

1. ขอบเขตการวิจัย  
ในการวิจัยนี้มุ่งศึกษากิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่นซึ่งมีการจัด

อย่างแพร่หลาย ในด้านรูปแบบ และวิธีการจัด  และศึกษาสภาพการอ่านและความคิดเห็นของ
เยาวชนก่อนวัยรุ่นในกรุงเทพมหานครต่อกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

2. กลุ่มเป้าหมาย  
การวิจัยเรื่อง กิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่น ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

(กลุ่มตัวอย่าง) ในการศึกษา คือ เยาวชนไทยทั้งหญิงและชาย อายุระหว่าง 12 – 14 ปี ซึ่งเป็นช่วง
ที่ส่วนใหญ่อยู่ในวัยศึกษา  มีความสามารถในการอ่านด้วยตนเองดี  มีความใฝ่รู้ และกระตือรือร้น
ในการรับรู้ และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ   นอกจากนี้ ส่วนใหญ่ยังมีประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน 

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีจ านวน 420 คน  ประกอบด้วยเยาวชนก่อนวัยรุ่นจากแหล่งที่
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่น 7 แห่ง ๆ ละ 60 คน ประกอบด้วย สถานศึกษา 
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4 แห่ง ซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของกระทรวงศึกษาธิการ สาขากิจกรรม
ส่งเสริมยอดนักอ่าน และสาขากิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่านสู่การเรียนรู้เนื่องในปีส่งเสริมการอ่าน
และการเรียนรู้  และห้องสมุดประชาชน 3 แห่งที่มีการท่ีจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสม่ าเสมอ ดังน้ี 

2.1    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จากโรงเรียนไผทอุดมศึกษา  (รางวัลดีเด่น
สาขากิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่าน  ระดับประถมศึกษา)  และโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศัย           
(กระจ่าง  สิงหเสนี) (รางวัลดีเด่นสาขากิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่านสู่การเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา)  

โรงเรียนละ 60 คน รวม 120 คน 

2.2    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3  จากโรงเรียนสายปัญญา  ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์  (รางวัลดีเด่นสาขากิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่าน  ระดับมัธยมศึกษา)  และโรงเรียน 
บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี)  (รางวัลดีเด่นสาขากิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่านสู่การเรียนรู้  ระดับ
มัธยมศึกษา)  โรงเรียนละ 60 คน รวม 120 คน 

2.3   เยาวชนอายุ 12 – 14 ปี ที่เข้าร่วมกิจกรรมในห้องสมุดประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
2 แห่ง ได้แก่  ห้องสมุดประชาชนภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร  และห้องสมุดศูนย์การส่งเสริม
การศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แห่งละ 60 คน รวม 120 คน  และเยาวชนที่เข้า
ใช้ห้องสมุดและร่วมกิจกรรม ณ อุทยานการเรียนรู้ 60 คน 

กลุ่มตัวอย่างจ านวน 420 คน  มีวิธีการได้มา ดังนี้ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 จาก 4 โรงเรียน 

โดยการประสานกับผู้บริหารโรงเรียน  บรรณารักษ์และอาจารย์ผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
จัดเตรียมเยาวชนผู้ตอบแบบสอบถาม  

เยาวชนอายุ 12 – 14 ปี ในห้องสมุดประชาชน และอุทยานการเรียนรู้คัดเลือกโดย
พิจารณาลักษณะทางกายภาพ และสอบถามระดับการศึกษาและอายุ   
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
3.1    ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจากหนังสือ  เอกสาร รายงานการ

วิจัย และเว็บไซต์  ประกอบกับการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์ผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์  สังเคราะห์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการสร้างเครื่องมือวิจัย คือ 
แบบสอบถาม และใช้เป็นเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวกับรูปแบบ และวิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ส าหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่น 

3.2    ศึกษาการอ่านและความสนใจอ่านและความคิดเห็นของเยาวชนก่อนวัยรุ่นต่อ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูล 
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3.3    การสร้างเครื่องมือวิจัย  คือ  แบบสอบถาม ซึ่งเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ มีเนื้อหา 3 ตอน (ดูภาคผนวกตัวอย่างแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์) 

ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเพศ  อายุ และระดับ
การศึกษา  

ตอนที ่2  การอ่านหนังสือ ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการอ่านหนังสือของเยาวชนก่อน
วัยรุ่น ได้แก่ สิ่งที่ชอบท าเมื่อมีเวลาว่าง  การใช้เวลาอ่านหนังสือเพื่อการเรียน    การใช้เวลาเพื่อ
การอ่านหนังสือตามความสนใจของตนเอง และประเภทของหนังสือ/สิ่งพิมพ์/เว็บไซต์ที่ชอบอ่าน 

ตอนที่ 3  การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับความถี่ใน
การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สาเหตุที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  และประโยชน์ที่
ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

  ตอนที่ 4  ความคิดเห็นต่อกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

 ตอนที่ 4.1 ความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  จ าแนกเป็น 6 ประเภท  
ได้แก ่กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟัง  กิจกรรมที่ใช้ทักษะการดู  กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกัน 
กิจกรรมที่ใช้ทักษะการเขียน  กิจกรรมเชิงแข่งขัน / ประกวด และกิจกรรมที่จัดเป็นโครงการ  

ตอนที่ 4.2 ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  จ าแนกเป็น 6 ประเภท
ได้แก่ กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟัง  กิจกรรมที่ใช้ทักษะการดู  กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกัน 
กิจกรรมที่ใช้ทักษะการเขียน  กิจกรรมเชิงแข่งขัน / ประกวด และกิจกรรมที่จัดเป็นโครงการ  
 ตอนที่ 5   การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ตรงกับความต้องการของเยาวชนก่อนวัยรุ่น
ประกอบด้วยข้อมูลความคิดเห็น ในด้านลักษณะการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน แนวเนื้อหาของ
กิจกรรม ช่วงเวลาที่จัด  สถานที่จัด และวิธีการเผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่
ตรงกับความต้องการของเยาวชนก่อนวัยรุ่น    
 3.4    การทดสอบแบบสอบถาม  ผู้วิจัยได้ทดสอบแบบสอบถามที่จัดท าขึ้นกับเยาวชน
ก่อนวัยรุ่นที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ อุทยานการเรียนรู้ จ านวน 40 ชุด และน าผลการวิเคราะห์มาเป็น
แนวทางปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น 

 3.5     การแจกแบบสอบถาม  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการทดสอบ
และปรับปรุงแก้ไขแล้วไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 420 คน   
 3.6     การวิเคราะห์ข้อมูล  ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากโดยการแจกแจงความถี่  และหาค่า
ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ 
 3.7    การเรียบเรียงน าเสนอผลการวิจัยในส่วนที่เป็นเนื้อหากิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โดยการพรรณนา  และในส่วนที่เป็นความคิดเห็นน าเสนอโดยตารางประกอบการบรรยาย 

 3.8    สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล   อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
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ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

 ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการอ่านของเยาวชนก่อนวัยรุ่น  และความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านส าหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่น ตลอดจนแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ส าหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่น 

 

ปริทัศน์วรรณกรรม 

 การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่า มีงานวิจัยด้านการอ่านและกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านจ านวนมาก    แต่ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยการอ่านและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเด็ก  
งานวิจัยที่เกี่ยวกับเยาวชนก่อนวัยรุ่นมี 14 เรื่อง  เป็นงานวิจัยของไทย 12 เรื่อง และงานวิจัยใน
ต่างประเทศ 2 เรื่อง  ซึ่งจ าแนกได้เป็น 2 หัวข้อใหญ่ดังนี้  การอ่านของเยาวชนก่อนวัยรุ่น และ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
 

 1.   การอ่านของเยาวชนก่อนวัยรุ่น   มีงานวิจัย 5 เรื่อง ดังนี้ 
  กรมวิชาการ (2519) ได้ท าการวิจัยเชิงส ารวจเรื่อง “ความสนใจและรสนิยมในการ
อ่านของเด็กและเยาวชนไทย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความคิดเห็นของเด็กและบรรณารักษ์
ในเรื่องความสนใจและรสนิยมในการอ่านของเด็ก  ประชากรในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอน
ปลายทั่วประเทศ และครูที่ท าหน้าที่บรรณารักษ์ทั่วประเทศ  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน
ประถมศึกษาตอนปลายและนักเรียนมัธยมศึกษาเลือกอ่านนิทาน-นิยายมากที่สุด และเมื่อเรียนชั้น
มัธยมศึกษาจะมีแนวโน้มอ่านนิตยสาร-วารสาร  หนังสือพิมพ์เพิ่มขึ้น  และในทางกลับกันมี
แนวโน้มที่จะชอบอ่านวรรณคดี  นิทาน  นิยาย  วิทยาศาสตร์และศาสนาลดลง  ประเภทหนังสือที่มี
ความสนใจเกือบจะคงที่แม้จะเรียนชั้นสูงขึ้น ได้แก่ สารคดี  ต าราการท าสิ่งต่าง ๆ และเรื่องแปล   
นอกจากน้ียังพบว่าแรงจูงใจที่ท าให้นักเรียนสนใจอ่านหนังสือมากที่สุดคือ การดูภาพยนตร์จากโรง
ภาพยนตร์  แรงจูงใจรองลงมาของนักเรียนประถมศึกษาได้แก่ การดูโทรทัศน์  การฟังบรรณารักษ์
หรือครูแนะน า และผู้ปกครองซื้อให้อ่าน ตามล าดับ  ส่วนนักเรียนมัธยมศึกษามีแรงจูงใจรองลงมา
คือ การอ่านบทวิจารณ์หนังสือและการฟังบรรณารักษ์และครูแนะน า  
  สุปรีดี  อ่อนหวาน (2530) วิจัยเรื่อง ความสนใจอ่านหนังสือภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสาธิตในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 518 คน จากโรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชายและนักเรียนหญิงสนใจ
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อ่านหนังสือบันเทิงคดี สารคดี และกวีนิพนธ์ในระดับมาก  เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่า นักเรียนชาย
สนใจอ่านเรื่องสั้น นิทาน และสารคดีมากตามล าดับ   นักเรียนหญิงสนใจอ่านเรื่องสั้น นิทาน และ 
นวนิยายมากตามล าดับ  นักเรียนชายและนักเรียนหญิงสนใจอ่านหนังสือประเภทต่าง ๆ แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  

 สุพรรณี  วราทร (2545)  วิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของเยาวชนต่อหนังสือบันเทิงคดี
ส าหรับเด็กก่อนวัยรุ่นที่ได้รับรางวัลระดับชาติของไทย โดยศึกษาการอ่านหนังสือของเด็กก่อนวัยรุ่น
ที่เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จากกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 200 คน  ซึ่งเป็นเด็กหญิง 104 คน และเด็กชาย 96 คน  ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมที่เด็ก
ก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ท าในเวลาว่าง   ได้แก่  อ่านหนังสือ (ร้อยละ 85.00)  ดูโทรทัศน์/ภาพยนตร์ 
(ร้อยละ 71.50)  และใช้คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เนต (ร้อยละ 58.50)  ในด้านการอ่านหนังสือพบว่า 
เด็กก่อนวัยรุ่นจ านวนมากที่สุด  (ร้อยละ 35.00)  อ่านหนังสือสัปดาห์ละ 1-2 ชั่วโมง และรองลงมา 
(ร้อยละ 28.50)  อ่านหนังสือสัปดาห์ละ 3-4 ชั่วโมง ผู้ที่ใช้เวลาอ่านหนังสือต่อสัปดาห์น้อยกว่า 1 

ชั่วโมง มีน้อย (ร้อยละ 10.00)  ในด้านจ านวนหนังสือที่อ่านพบว่าเด็กก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
53.50) อ่านหนังสือสัปดาห์ละ 1-2 เล่ม  รองลงมา (ร้อยละ 30.50) อ่านสัปดาห์ละ 3-4 เล่ม    
การศึกษาแรงจูงใจในการเลือกอ่านหนังสือพบว่า เด็กก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในการอ่าน 
คือ  ความสนใจของตนเอง (ร้อยละ 91.50)  รองลงมา คือ ค าแนะน าของเพื่อน  (ร้อยละ 29.50)  

และบทแนะน าและวิจารณ์หนังสือ  (ร้อยละ 21.00) และน้อยที่สุดคือ ค าแนะน าของญาติ  (ร้อยละ 
11.50)  เด็กก่อนวัยรุ่นอ่านหนังสือหลายประเภทโดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 65.00) ชอบอ่านเรื่องสั้น  
รองลงมาชอบอ่านนวนิยายแปล  นวนิยาย และสารคดี (ร้อยละ 49.00  42.50  และ 32.00) 

ตามล าดับ  และพบว่า เด็กก่อนวัยรุ่นชอบอ่านบันเทิงคดีเนื้อเรื่องต่าง ๆ ในระดับมาก 6 เนื้อเรื่อง 
ได้แก่  การผจญภัย  ลึกลับเหนือธรรมชาติ  ประสบการณ์ชีวิต  ตลก  ธรรมชาติ /สิ่งแวดล้อม และ
ประวัติศาสตร์ ตามล าดับ  แต่เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 66.00) ไม่รู้จักบันเทิงคดีที่
ได้รับรางวัลระดับชาติของไทยที่น ามาให้อ่าน 

 

 กรมวิชาการ (2546) วิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการอ่านของนักเรียนและการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความสนใจและพฤติกรรมการ
อ่านของนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ตลอดจนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านใน
โรงเรียนของครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  โดยการสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างใน 4 ภาค ๆ ละ 
2 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร รวม 116 โรง  กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ครูประจ าชั้นหรือ
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 จ านวน 73 คน หัวหน้าหมวดวิชาภาษาไทยหรือ
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ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จ านวน 34 คน ครูบรรณารักษ์ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา  จ านวน 107 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 จ านวน 2,499 คน และนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จ านวน 1,418 คน  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีหาค่าความถี่ และร้อยละ  
 ผลการวิจัยในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาพบว่า 
ส่วนใหญ่มีความสนใจในการอ่านหนังสือมากถึงร้อยละ 94.99 โดยให้เหตุผลในการอ่าน เรียงจาก
มากไปหาน้อยตามล าดับ ดังนี้  นักเรียนได้รับความสนุกสนานและเพลิดเพลิน  ช่วยเพิ่มพูนความรู้  
และชอบอ่าน  ส าหรับหนังสือที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชอบอ่านมากที่สุด  คือ  หนังสือการ์ตูน  
นิทาน   หนังสือพิมพ์ และหนังสือเรียน  แต่หนังสือที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาอ่านในชีวิตประจ าวัน 
คือ หนังสือเรียน หนังสือพิมพ์ และหนังสือการ์ตูน นิทาน    อุปสรรคในการอ่านหนังสือของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา ได้แก่ นักเรียนมีการบ้านมาก  ต้องช่วยท างานบ้าน และอ่านหนังสือแล้วไม่เข้าใจ  
นอกจากน้ีพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา คือ การบริการของห้องสมุด
ไม่มีหนังสือที่ต้องการ  และห้องสมุดเปิดในเวลาจ ากัด  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านไม่น่าสนใจ  
และช่วงเวลาจัดไม่เหมาะสม 

 

 นิพโพลด์ (Nippold), ดุทธี (Duthie) และลาร์สัน (Larson) (2005)  ท าการวิจัย
เรื่อง การเรียนรู้ภาษาเป็นกิจกรรมยามว่าง : สิ่งที่ชอบท าในยามว่างของเด็กโตและเด็กก่อนวัยรุ่น 
เพื่อเน้นความส าคัญของวรรณกรรมต่อพัฒนาการทางภาษาของเยาวชนในวัยเรียนจากการอ่าน
หนังสือและวรรณกรรมต่าง ๆ ซึ่งท าให้ได้รู้ศัพท์ยากและศัพท์ใหม่   การวิจัยนี้ก าหนดวัตถุประสงค์
ไว้ 3 ประการ ได้แก่  เพื่อศึกษาสภาพการอ่านหนังสือด้วยความสนใจของตนเองโดยไม่เกี่ยวกับ
การเรียนของเยาวชน   เพื่อศึกษาเวลาที่เยาวชนใช้เพื่อการอ่านด้วยความสนใจของตนเองในแต่ละวัน 
และประเภทหนังสือที่ชอบมากที่สุด  และเพื่อหาค าตอบว่ากิจกรรมที่เยาวชนชอบท าในยามว่าง 
และสื่อการอ่านที่เยาวชนอ่านในช่วงอายุต่าง ๆ ในวัยก่อนวัยรุ่นมีความแตกต่างกันหรือไม่ อันจะ
เป็นแนวทางในการพิจารณากิจกรรมที่คาดหวังจากเด็กในช่วงวัยนี้อย่างมีเหตุผล  กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยเลือกจากเยาวชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ และมีผลการเรียนดีจ านวน 200 คน  
เป็นนักเรียนระดับ 6 และระดับ 9 กลุ่มละ 100 คน ซึ่งประกอบด้วยเยาวชนชาย หญิงจ านวน
เท่ากัน   
 ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมในยามว่างที่เยาวชนชอบมากที่สุด คือ การฟังเพลง 
หรือชมการแสดงดนตรี  ดูโทรทัศน์หรือวีดีทัศน์  เล่นกีฬา  เล่นคอมพิวเตอร์หรือเกมส์  กิจกรรมยาม
ว่างที่ชอบท าน้อยที่สุด ได้แก่ การท าอาหาร  วิ่ง หรือเดินออกก าลังกาย  การเขียน และงานศิลปะ
และสิ่งประดิษฐ์  การอ่านเป็นกิจกรรมในยามว่างที่เยาวชนชอบในระดับปานกลาง  สื่อการอ่านที่
นิยมมากที่สุด คือ วารสาร/นิตยสาร  นวนิยาย และการ์ตูนตามล าดับ  สื่อการอ่านที่ชอบน้อยที่สุด 
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คือ บทละคร  หนังสือวิธีท าสิ่งต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์  ความสนใจอ่านของเยาวชนลดลงเมื่อมี
อายุมากขึ้น โดยปรากฏในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิง  ผู้วิจัยได้เสนอแนะให้ความส าคัญแก่การอ่าน
ในด้านการพัฒนาความรู้เรื่องศัพท์  การส่งเสริมการอ่านด้วยความสนใจของตนเองเพื่อพัฒนา
ทักษะทางภาษาของเด็กก่อนวัยรุ่น โดยเฉพาะเยาวชนที่ทีความบกพร่องทางภาษา   และโรงเรียน
ควรมีบทบาทส าคัญในการกระตุ้นนิสัยรักการอ่านแก่เยาวชนทุกคน โดยความร่วมมือของทุกกลุ่ม
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  ครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  นักจิตวิทยา  บรรณารักษ์  ผู้ปกครอง และนักเรียน  
นอกจากน้ียังเสนอแนะให้เยาวชนใช้เวลาว่างเพื่อการอ่านด้วยความสนใจของตนเองให้มาก  
  

2. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

 มีงานวิจัย 10 เรื่อง  จ าแนกย่อยเป็น 2 หัวข้อ  คือ  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของ
ห้องสมุด และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  ดังต่อไปนี้ 

 

2.1 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด 

มีงานวิจัย 4 เรื่อง ดังนี้ 
  สมใจ  พุทธเบญพจน์ (2528)  วิจัยเรื่อง  ผลของการส่งเสริมการอ่านต่อความ
สนใจในการอ่าน และเข้าใช้ห้องสมุดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า
นักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมการอ่านโดยวิธีต่าง ๆ  ได้แก่  การเล่าเรื่องหนังสือ  การสนทนาเรื่องการ
เลือกอ่านและประโยชน์ของการอ่าน  การแสดงหนังสือที่น่าสนใจของห้องสมุด  การสนทนาแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ   มีการใช้ห้องสมุด และมีอัตราการยืมหนังสือเพิ่มขึ้น เพราะกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการอ่านและการเข้าใช้ห้องสมุดของนักเรียน  คือ 
ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม  มีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างกัน   มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบรรณารักษ์กับนักเรียน และสร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่
ห้องสมุด เป็นผลท าให้นักเรียนมีความสนใจในการอ่านสูงขึ้น 

นงนุช  พิเชษฐพันธ์ (2529)  วิจัยเรื่อง การศึกษาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ของห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของบรรณารักษ์และ
ผู้บริหารโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของบรรณารักษ์และผู้บริหารโรงเรียน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้เป็นผู้บริหารโรงเรียนจ านวน 107 คน ครูบรรณารักษ์จ านวน 107 คน จากโรงเรียน

                                                           


 งานวิจัยของกรมวชิาการ (2546) ครอบคลุมทัง้ดา้นสภาพการอา่นและกิจกรรมส่งเสริมการอา่น จึง

ปรากฏในทั้ง 2 หวัข้อ 
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ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 2 ชุด ส าหรับผู้บริหารโรงเรียน 1 ชดุ 
และครูบรรณารักษ์ 1 ชุด  ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ครูบรรณารักษ์จัดมากที่สุด
คือ  การเล่านิทาน  รองลงมาคือ การแนะน าหนังสือ  การแข่งขันตอบปัญหา  การจัดนิทรรศการ
รวบรวมผลงานเขียนของนักเรียน ตามล าดับ 

 

ลิวอนไดส์ (Livandais) (1986) วิจัยเรื่อง การส ารวจทัศนคติของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาเกรด 7-12  ต่อกิจกรรมการอ่านที่แนะน าไว้ในเอกสารประกอบการเรียน  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเยาวชนต่อกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  และความสัมพันธ์
ระหว่างทัศนคติของนักเรียนต่อกิจกรรมเหล่านี้  และความถี่ในการจัดกิจกรรม   เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถามส าหรับครู  35  ชุด  และแบบสอบถามส าหรับนักเรียน  1,020  ชุด  
ผลการวิจัยพบว่า   นักเรียนชอบกิจกรรมซึ่งเร้าความสนใจ   การเข้าร่วมกิจกรรมได้รับอิทธิพลจาก
เพื่อนและการติดต่อกับนักเรียนโดยตรง  กิจกรรมที่นักเรียนชอบ ได้แก่ กิจกรรมการพูด  กิจกรรมที่
ให้เพื่อนมีส่วนร่วม และกิจกรรมการเขียนสั้น ๆ  ส่วนกิจกรรมที่นักเรียนไม่ชอบ คือ กิจกรรมทาง
ศิลปะ  นักเรียนที่มีอายุ และความสามารถทางสติปัญญาสูงกว่าจะชอบกิจกรรมที่มีลักษณะ
เฉพาะตัวมากกว่า  นอกจากน้ันยังพบว่า การจัดกิจกรรมบ่อย ๆ มีอิทธิพลต่อทัศนคติของนักเรียน 

 

วิไล ประกิจ (2531)  วิจัยเรื่อง สภาพและความต้องการการจัดกิจกรรมสร้างเสริมการ
อ่านส าหรับห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมเพื่อบริการแนะแนวการ
อ่านที่ครูบรรณารักษ์ได้จัดมากท่ีสุด คือ การแนะน าหนังสือโดยการจัดแสดงหนังสือหรือใบหุ้มปก
หนังสือ ทั้งนี้เพราะการจัดแสดงหนังสือเป็นกิจกรรมที่จัดง่าย สะดวกกว่าการแนะน าหนังสือโดยวิธี
อ่ืน ๆ  

 

2.2 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  มีงานวิจัย 6  เรื่อง ดังนี้ 
สมลักษณ์  สุดหอม (2522) วิจัยเรื่อง  โปรแกรมจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชา

ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบว่า จุดมุ่งหมายในการจัดกิจกรรม
คือ ให้มีความรู้และทักษะทางภาษาไทย เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถ  ผู้ริเริ่มในการ
จัดกิจกรรมคือ อาจารย์และนักเรียน  ประเภทของกิจกรรมที่จัดเป็นส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมทางด้าน
การใช้ภาษาไทย   การเข้าร่วมกิจกรรมท าให้นักเรียนได้รับประสบการณ์กว้างขวาง   ได้แสดง
ความคิดสร้างสรรค์และได้รับความสนุกสนาน   ปัญหาในการจัดกิจกรรมคือ  นักเรียนไม่เข้าใจ   
ไม่สนใจและไม่เห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรม 
  



11 

 

  เขมชาติ  อุ่นไธสง (2523) วิจัยเรื่อง การศึกษาการเรียนการสอนหนังสืออ่าน
นอกเวลาวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาใน
เขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า  อาจารย์ส่วนใหญ่ใช้วิธีแนะหลักการอ่าน
หนังสือที่ให้ประโยชน์และให้คุณค่า  สิ่งที่เน้นมากที่สุดคือ คติธรรมค าสอนและแนวทางในการ
ด าเนินชีวิต  อุปกรณ์การสอนที่ใช้มากที่สุดคือ รูปภาพ และหนังสืออ่านประกอบอ่ืน ๆ   กิจกรรมที่
จัดเพื่อประกอบการเรียนการสอนส่วนใหญ่จัดให้มีการอภิปรายในชั้น 

 

สาลินี  หมายเจริญ (2527) วิจัยเรื่อง โครงการเสนอการจัดนาฏกรรมประกอบการ
สอนภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากผู้บริหาร  อาจารย์ 
และนักเรียน   ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ผู้บริหารระบุว่านาฏการที่ใช้ประกอบการสอนภาษาไทย
ในระดับมาก ได้แก่  การแสดงละครพูด  การแสดงละครใบ้ประกอบวรรณคดี   การแสดงบทบาท
สมมติประกอบวรรณคดี   การแสดงสถานการณ์จ าลองประกอบวรรณคดี   การอ่านบทสนทนา  
การอ่านท านองเสนาะ   การแสดงเพลงเรือ   การทายปริศนาท่าทาง   และการแสดงละครสั้น     
อาจารย์ระบุว่านาฏการที่ใช้ประกอบการสอนภาษาไทยอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่  การแสดง
ละครพูด  การแสดงละครใบ้ประกอบวรรณคดี  การแสดงบทบาทสมมติประกอบวรรณคดี  การ
แสดงการอ่านบทสนทนา  การแสดงการอ่านท านองเสนาะ   การขับร้องเพลงไทยสากล   และการ
ทายปริศนา   นักเรียนระบุว่านาฏการที่ใช้อยู่ในระดับปานกลาง  ได้แก่  การแสดงละครพูด  การ
ฟ้อนหน้ากระบวนแห่เทียน  การอ่านบทละครพูดค ากลอน  การอ่านท านองเสนาะ  และการขับร้อง
เพลงไทยสากล 

 

สุวิมล  โฮมวงศ์ (2531) วิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูภาษาไทยเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการอ่านแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 9 ผลการวิจัยพบว่า การจัด
กิจกรรมการอ่านในชั้นเรียน  ครูและนักเรียนร่วมกันวางแผนด าเนินการ  กิจกรรมจัดมากทุกรูปแบบ
ทั้งฝึกอ่านออกเสียง  ตอบค าถาม  สนทนา  อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และมีการประเมินผลทุก
ครั้งที่จัดกิจกรรม  โดยครูเป็นผู้ประเมินผลด้วยวิธีการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม   การประเมินผล
มีทั้งให้เป็นคะแนน และข้อเสนอแนะ  ส่วนประโยชน์ของกิจกรรมเห็นว่ามีประโยชน์มาก  ส่วนการ
จัดกิจกรรมนอกชั้นเรียน   ครูเป็นผู้วางแผนการจัดกิจกรรม   นักเรียนเป็นผู้ด าเนินการในรูปของ
คณะกรรมการ  รูปแบบของกิจกรรมที่จัดมาก คือ  ประกวด แข่งขัน  มีการประเมินผลน้อย  บาง
กิจกรรมประเมินผลด้วยวิธีการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 
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จารึก  พู่พวง (2536) วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านกับความสามารถในการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  เขตการศึกษา 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับความสามารถ
ในการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เขตการศึกษา 1  

กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เขตการศึกษา 1 จ านวน 449 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยคือ แบบสอบถามการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และแบบทดสอบความสามารถ
ในการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านน้อย  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับความสามารถในการอ่านภาษาไทย
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เขตการศึกษา 1 ไม่มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 กรมวิชาการ (2546) วิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการอ่านของนักเรียนและการจัด
กิจกรรมส่งเสริมในโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ต้องการให้ครูจัดมากที่สุด คือ การแนะน าหนังสือ  และการจัดนิทรรศการหนังสือ  กิจกรรมส่งเสริม
การอ่านที่ครูมัธยมศึกษาจัดขึ้น เรียงจากมากไปหาน้อยตามล าดับ ดังนี้  การจัดป้ายวิชาการหรือ
ป้ายนิเทศ  การแนะน าการอ่าน  และการประกวดเขียนเรียงความหรือบทความ   ปัญหาที่ครู
มัธยมศึกษาประสบในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมากที่สุด  คือ  ขาดงบประมาณ  รองลงมา
ได้แก่ ไม่มีเวลาจัดกิจกรรม  และขาดผู้ช่วยเหลือ 

    

การวิเคราะห์งานวิจัยทั้ง 14  เรื่อง พบว่า ไม่มีเรื่องใดตรงกับงานวิจัยเรื่อง กิจกรรมส่งเสริม
การอ่านส าหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่น ที่ก าลังด าเนินการนี้  งานวิจัยที่ใกล้เคียงกันมี 2 เรื่อง คือ 
งานวิจัยของกรมวิชาการ (2546) เรื่อง การศึกษาสภาพการอ่านของนักเรียนและการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน   และงานวิจัยของ Livandais (1986)  เรื่องการส ารวจทัศนคติของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาเกรด 7-12  ต่อกิจกรรมการอ่านที่แนะน าไว้ในเอกสารประกอบการเรียน  
 

การวิเคราะห์ผลการวิจัยทั้ง 14 เรื่อง สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการอ่านและกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านของเยาวชนก่อนวัยรุ่นได้ดังต่อไปนี้ 
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1. การอ่านของเยาวชนก่อนวัยรุ่น  สรุปเป็น 3 ประเด็นย่อย ดังนี้ 
1.1 สภาพการอ่านของเยาวชนก่อนวัยรุ่น   

 ผลการวิจัยของกรมวิชาการ (2546) และสุพรรณี  วราทร (2545) พบว่า เยาวชน
ก่อนวัยรุ่นของไทยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 94.99  และ  85.00 ตามล าดับ) ใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือ  
ส่วนผลการวิจัยของนิพโพลด์ (2005) พบว่า เยาวชนในสหรัฐอเมริกาชอบอ่านเป็นกิจกรรมในยาม
ว่างในระดับปานกลาง และลดลงเมื่อมีอายุมากขึ้น  ในด้านเวลาที่ใช้ในการอ่าน  ผลการวิจัยของ 
สุพรรณี  วราทร (2545)  พบว่า  เยาวชนจ านวนมากที่สุด (ร้อยละ 35.00)  อ่านหนังสือสัปดาห์ละ 
1-2 ชั่วโมง  เยาวชนจ านวนรองลงมา (ร้อยละ 28.50)  อ่านหนังสือสัปดาห์ละ 3 – 4 ชั่วโมง และ
เยาวชนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 53.50) อ่านหนังสือสัปดาห์ละ 1-2 เล่ม   นอกจากนี้ ยังพบว่าเยาวชน
ก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 91.50) เลือกหนังสืออ่านตามความสนใจของตนเอง 

 

 1.2 แรงจูงใจและสาเหตุในการอ่านของเยาวชนก่อนวัยรุ่น 

 ผลการวิจัยของกรมวิชาการ (2519) พบว่า แรงจูงใจที่ท าให้นักเรียนอ่านหนังสือ
มากที่สุด คือ การดูภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์  แรงจูงใจรองลงมาของนักเรียนประถมศึกษา
ได้แก่ การดูโทรทัศน์  การฟังบรรณารักษ์และครูแนะน าและผู้ปกครองซื้อให้อ่าน  ส่วนนักเรียน
มัธยมศึกษามีแรงจูงใจรองลงมาคือ การอ่านบทวิจารณ์หนังสือ และการฟังบรรณารักษ์และครู
แนะน า 

ผลการวิจัยของสุพรรณี  วราทร (2545) พบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่มี
แรงจูงใจในการอ่านคือความสนใจของตนเอง (ร้อยละ 91.50) รองลงมาคือค าแนะน าของเพื่อน 
(ร้อยละ 29.50) และบทแนะน าและวิจารณ์หนังสือ (ร้อยละ 21.00) และน้อยที่สุดคือค าแนะน า
ของญาติ (ร้อยละ 11.50) ตามล าดับ 

ผลการวิจัยของกรมวิชาการ (2546) พบเหตุผลในการอ่านหนังสือ  แหล่งการอ่าน  
อุปสรรค และปัจจัยที่มีผลต่อการอ่านว่า  เยาวชนก่อนวัยรุ่นมีเหตุผลในการอ่านเพื่อได้รับความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน  เพิ่มพูนความรู้ และชอบอ่าน ตามล าดับ  อุปสรรคในการอ่านหนังสือ ได้แก่ 
มีการบ้านมาก  ท างานบ้าน  และอ่านไม่เข้าใจ  ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการอ่าน ได้แก่  การบริการ
ของห้องสมุด  ไม่มีหนังสือที่ต้องการ และห้องสมุดเปิดในเวลาจ ากัด 

 

1.3 ประเภทและเนื้อเรื่องของสื่อการอ่านที่เยาวชนก่อนวัยรุ่นชอบ 

ผลการวิจัยของสุปรีดี  อ่อนหวาน (2530) พบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นทั้งชายและหญิง
สนใจอ่านบันเทิงคดี  สารคดี และกวีนิพนธ์ในระดับมาก  และสุพรรณี  วราทร (2545) พบว่า เยาวชน
ก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 65.00) ชอบอ่านเรื่องสั้น  จ านวนรองลงมาชอบอ่านนวนิยายแปล  
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นวนิยาย และสารคดี (ร้อยละ 49.00  ร้อยละ 42.50 และ 32.00) ตามล าดับ  ส่วนผลการวิจัยของ
กรมวิชาการ (2519) พบว่า นักเรียนเลือกอ่านนิทานและนิยายมากที่สุด  นักเรียนมัธยมศึกษามี
แนวโน้มอ่านนิตยสาร วารสาร และหนังสือพิมพ์เพิ่มขึ้น  ในทางกลับกัน อ่านวรรณคดี   นิทาน 
นิยาย วิทยาศาสตร์ และศาสนาลดลง  ประเภทหนังสือที่มีความสนใจเกือบจะคงที่คือ สารคดี  
ต าราการท าสิ่งต่าง ๆ และเรื่องแปล  ในขณะที่ผลการวิจัยของกรมวิชาการ (2546) พบว่า หนังสือที่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชอบอ่านมากที่สุด  ได้แก่  หนังสือการ์ตูน  นิทาน  หนังสือพิมพ์  และ
หนังสือเรียน  ส่วนผลการวิจัยของนิพโพลด์ (2005) พบว่า สื่อการอ่านที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในประเทศสหรัฐอเมริกาชอบอ่านมากที่สุด ได้แก่  วารสาร / นิตยสาร  นวนิยาย และการ์ตูน 
ตามล าดับ 

นอกจากนี้ผลการวิจัยของสุปรีดี  อ่อนหวาน (2530) ยังพบว่า เยาวชนชายและ
หญิงสนใจอ่านหนังสือประเภทต่าง ๆ ในระดับมากแตกต่างกัน คือ เยาวชนชายสนใจอ่านเรื่องสั้น  
นิทาน และสารคดี  ในขณะที่เยาวชนหญิงสนใจอ่านเรื่องสั้น  นิทาน และนวนิยาย ตามล าดับ 

ในด้านเนื้อเรื่องของหนังสือที่เยาวชนก่อนวัยรุ่นชอบอ่าน  ผลการวิจัยของสุพรรณี  
วราทร (2545) พบว่า เนื้อเรื่องของหนังสือที่เยาวชนก่อนวัยรุ่นชอบอ่านในระดับมาก มี 6 เนื้อเรื่อง  
ได้แก่  การผจญภัย  ลึกลับเหนือธรรมชาติ  ประสบการณ์ชีวิต  ตลก  ธรรมชาติ / สิ่งแวดล้อม และ
ประวัติศาสตร์ ตามล าดับ 

 

2. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

 สรุปเป็น 2 ประเด็นย่อย ดังนี้ 
2.1 ประโยชน์ของกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

ผลการวิจัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด  สมใจ พุทธเบญพจน์ (2528)  

พบว่า  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการอ่าน และการเข้าใช้ห้องสมุดของ
นักเรียน  คือ ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น  มีการสนทนาแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นกัน  
บรรณารักษ์และนักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน   และนักเรียนมีความสนใจในการอ่านสูงขึ้น   

ส่วนผลการวิจัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เกี่ยวกับการศึกษาที่กล่าวถึงประโยชน์
ของกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่าน  สมลักษณ์  สุดหอม (2522)  พบว่า  การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านท าให้นักเรียนได้ประสบการณ์กว้างขวาง  ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์  และได้รับความ
สนุกสนาน  และสุวิมล  โฮมวงศ์ (2531)  พบว่า  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านมีประโยชน์ในระดับมาก  
ส่วนจารึก  พู่พวง (2536) พบว่า การมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับความสามารถในการ
อ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5  
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2.2 รูปแบบของกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

รูปแบบของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มีการจัดในห้องสมุดมีหลากหลาย  ผลการ 
วิจัยของนงนุช  พิเชษฐพันธ์ (2529)  พบว่า กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ครูบรรณารักษ์จัดมากที่สุด 
คือ  การเล่านิทาน   รองลงมา  ได้แก่  การแนะน าหนังสือ   การแข่งขันตอบปัญหา  และการจัด
นิทรรศการผลงานของนักเรียน ตามล าดับ   และผลการวิจัยของวิไล  ประกิจ (2531)  ก็พบว่า 
กิจกรรมเพื่อบริการแนะแนวการอ่านที่ครูบรรณารักษ์จัดมากที่สุด คือ การแนะน าหนังสือ โดยจัด
แสดงหนังสือหรือใบหุ้มปกหนังสือ เช่นกัน   

ส่วนรูปแบบของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เกี่ยวกับการศึกษาปรากฏในผลการวิจัย
หลายเรื่อง  เขมชาติ   อุ่นไธสง (2523)  พบว่า  กิจกรรมที่ใช้ในการศึกษาเป็นส่วนใหญ่  คือ  การ
อภิปรายในชั้น  และอุปกรณ์ที่ใช้มากที่สุด คือ รูปภาพ  ผลการวิจัยของสาลินี  หมายเจริญ (2527)  

พบว่า นาฏกรรมที่อาจารย์ใช้ในการเรียนการสอนค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง  ได้แก่  
การแสดงละครพูด   การแสดงละครใบ้ประกอบวรรณคดี   การแสดงบทบาทสมมติประกอบวรรณคดี  
การแสดงการอ่านบทสนทนา  การแสดงการอ่านท านองเสนาะ  การขับร้องเพลงไทยสากล  และ
การทายปริศนา  และผลการวิจัยของสุวิมล  โฮมวงศ์ (2531)  พบว่ารูปแบบของกิจกรรมที่จัดมาก 
คือ  การประกวด / แข่งขัน  ส่วนผลการวิจัยของลิวอนไดส์ (Livandais) (1986) พบว่า  กิจกรรมที่
นักเรียนมัธยมสหรัฐอเมริกาชอบ ได้แก่  กิจกรรมการพูด  กิจกรรมที่เพื่อนมีส่วนร่วม  และกิจกรรม
การเขียนสั้น ๆ  ส่วนผลการวิจัยของกรมวิชาการ (2546) พบว่า กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ครู
มัธยมศึกษาจัด ได้แก่  การจัดป้ายวิชาการ หรือป้ายนิเทศ  การแนะน าการอ่าน  และการประกวด
เรียงความหรือบทความ  
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บทที่ 2 

การส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่น 

 

 การเรียนรู้และการอ่านเป็นพื้นฐานส าคัญในการพัฒนาประชากรและการพัฒนาประเทศ   
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545-2549 จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์การ
พัฒนาประเทศโดยมุ่งเน้นประเทศไทยเข้าสู่ “สังคมที่เข้มแข็งและมีดุลยภาพ ใน 3 ด้าน คือ สังคม
คุณภาพ  สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  และสังคมสมานฉันท์และเอ้ืออาทรต่อกัน  การ
เสริมสร้างฐานรากของสังคมให้เข้มแข็งมียุทธศาสตร์ประการหนึ่ง คือ การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง” (ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
2544)   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545* ได้
ก าหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาคนในด้านการอ่านและการเรียนรู้  (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ 2545) คือ มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง   และจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น  ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง   

 ตามแนวนโยบายข้างต้นนี้ การส่งเสริมการอ่านจึงเป็นภารกิจที่ส าคัญประการหนึ่งของ
สถานศึกษา  ซึ่งนอกจากจะเป็นการสนองนโยบายการจัดการศึกษาของชาติแล้ว  การที่ประชากร
โดยเฉพาะเยาวชนในวัยเรียนมีคุณสมบัติรักการอ่านและรักการศึกษาค้นคว้า  ย่อมเป็นประโยชน์
เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง  ช่วยให้สามารถปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงและ
ความก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและน าพา
ประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองได้ 

 

2.1  การส่งเสริมการอ่าน 

 หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรงได้
ด าเนินงานด้านการส่งเสริมการอ่านแก่เยาวชน โดยการจัดบริการหนังสือและการอ่านในห้องสมุด
โรงเรียนและห้องสมุดประชาชนในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ  ส่วนการจัดการส่งเสริมการอ่านแก่
เยาวชนในกรุงเทพฯ ด าเนินการโดยกรุงเทพมหานครโดยการจัดบริการหนังสือและการอ่านและ
กิจกรรมต่างๆ ในห้องสมุดประชาชนและบ้านหนังสือและห้องสมุดเคลื่อนที่ ในท้องที่เขตต่างๆ ใน 

_____________________ 

 * ฉบับที่ 2 มาตรา 7 และ 24 

 

 

 



17 

 

กรุงเทพมหานคร  และกระทรวงศึกษาธิการโดยห้องสมุดศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัย  ซึ่ง
หน่วยงานเหล่านี้ได้ด าเนินการมาเป็นเวลานานแล้ว  ในปัจจุบันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ได้มีการ
รณรงค์ส่งเสริมการอ่านแก่เยาวชนมากยิ่งขึ้น  กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นหน่วยงานหลักการ
พัฒนาเยาวชนนอกจากการจัดบริการห้องสมุดยังได้ด าเนินงานการส่งเสริมการอ่านแก่เยาวชน
โดยเฉพาะผู้อยู่ในวัยเรียนโดยก าหนดเป็นโครงการรณรงค์ในสถานศึกษาทั่วประเทศ ที่ส าคัญคือ 
โครงการรักการอ่านสานสู่ฝัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและจูงใจให้สถานศึกษาจัดโครงการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้แก่เด็ก  และยกย่องสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมให้นักเรียนไ ด้
อ่านและใช้สติปัญญาอย่างสร้างสรรค์ มีการด าเนินการทั้งในระดับกระทรวง  ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา  และระดับโรงเรียน  (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 2546: 10) 
 ในการด าเนินการตามโครงการนี้  กระทรวงศึกษาธิการได้ท าการคัดเลือก  มอบรางวัลแก่
สถานศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  จัดนิทรรศการเสนอกิจกรรมผลงานของ
นักเรียนที่ได้รับรางวัล  และจัดกิจกรรมเสวนาและอภิปรายเผยแพร่แนวความคิดและองค์ความรู้ที่
ได้  โครงการยอดนักอ่านจ าแนกกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป็น 2 สาขา ได้แก ่

 1. กิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่าน 

 2. กิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่านสู่การเรียนรู้  จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 กลุ่ม  
  2.1 ด้านส่งเสริมนักสร้างสรรค์สังคม  

  2.2 ด้านส่งเสริมนักสื่อสารภาษาไทย 

  2.3 ด้านส่งเสริมนักสื่อสารภาษาอังกฤษ  
  2.4 ด้านส่งเสริมนักคิดค านวณ 

  2.5 ด้านส่งเสริมนักประดิษฐ์  
 กิจกรรมในโครงการ “รักการอ่าน สานสู่ฝัน” ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมการอ่าน ได้แก่ 
 1. การประกวดสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมดีเด่น ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ทั่วประเทศ 

 2. กิจกรรมแรลลีการอ่าน สานสู่ฝัน (ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร)  มีกิจกรรมต่าง ๆ 
ได้แก่ กิจกรรมสรรค์สร้างจากการอ่าน  เวทีเสวนารักการอ่าน  ซุ้มกิจกรรมการเรียนรู้และเรือ
ห้องสมุด เป็นต้น 

 การด าเนินงานโครงการรักการอ่าน สานสู่ฝันระดับโรงเรียน ซึ่งเป็นการส่งเสริมการอ่าน 
คือ  การจัดโครงการ “วางทุกงาน อ่านทุกคน” ในโรงเรียนต่าง ๆ โดยจัดเวลาเพื่อให้ทุกคนใน
โรงเรียนอ่านหนังสือวันละอย่างน้อย 15 นาที และจัดกิจกรรมอื่น ๆ อย่างหลากหลายตลอดปี 
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 ใน พ.ศ. 2546 มีการตระหนักถึงความส าคัญแก่การอ่านมากยิ่งขึ้น  มีการรณรงค์ส่งเสริมการ
อ่านอย่างกว้างขวาง โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเป็น “ปีแห่งการส่งเสริมการอ่านและการ
เรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เนื่องในมงคลวโรกาสที่
ทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา  การประกาศปีแห่งการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้นี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นนักเรียน ครู ผู้บริหาร พ่อแม่ ผู้ปกครอง และประชาชน ตระหนักถึง
ความส าคัญของการอ่านและการเรียนรู้ ปลูกฝัง สร้างนิสัยให้เด็กไทยรักการอ่าน  รวมทั้งเพื่อมุ่ง
สร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ (กรมวิชาการ 2546: 3-5)  มีการด าเนินการโครงการต่างๆ              
เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ทั้งในระดับโรงเรียน ระดับเขต พื้นที่การศึกษา และระดับชาติ 
ตลอดปี 2546 และต่อเนื่องในปีต่อ ๆ ไป   
 ในระดับชาติ กระทรวงศึกษาธิการมุ่งสร้างกระแสการเรียนรู้และการรักการอ่านอย่าง
กว้างขวาง ทั่วถึงและสอดคล้องกัน เพื่อมุ่งให้เด็ก เยาวชน และคนไทย ตระหนักว่าการอ่านคือ
เส้นทางสู่ความส าเร็จ เป็นสิ่งส าคัญในวิถีชีวิต และการใฝ่รู้ การเรียนรู้เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง           
ตลอดชีวิต 

 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  มีการด าเนินการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนเป็น            
“แหล่งเรียนรู้”  และจัดกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างประหยัดเพื่อสนับสนุน  อาทิ   การทอดผ้าป่า
หนังสือ เพื่อบริจาคแก่ห้องสมุด  การจัดกิจกรรมและการแข่งขันเชิงวิชาการต่าง ๆ  เป็นต้น  
 ในระดับโรงเรียน มีการจัดท าปฏิทินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดปี  และ
ก าหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมการอ่าน และมาตรการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้   
 ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการส่งเสริมการอ่านข้างต้นที่ย่อมแสดงว่า  สังคมไทยใน
ปัจจุบันโดยเฉพาะต้ังแต่ พ.ศ. 2544 เป็นต้นมาได้ตระหนักถึงความส าคัญของการอ่านและการ
ส่งเสริมการอ่านแก่เด็กและเยาวชน  ภาครัฐจึงได้ก าหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อเป็น
แนวทางแก่หน่วยที่เกี่ยวข้องด าเนินการส่งเสริมการอ่านและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่าง
กว้างขวางโดยเฉพาะเมื่อมีการประกาศให้ปีพ.ศ. 2546 เป็น “ปีส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้” 
ย่อมมีผลให้หน่วยงานภาคเอกชนและองค์กรต่าง ๆ ให้ความส าคัญและมุ่งเน้นงานด้านส่งเสริม
การอ่านและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมากย่ิงขึ้น 

 

2.2  การอ่านและความสนใจอ่านของเยาวชนก่อนวัยรุ่น 

 เยาวชนก่อนวัยรุ่นซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยนี้คือผู้ที่มีอายุระหว่าง 12 – 14 ปี ซึ่ง
เป็นช่วงวัยคาบเกี่ยวระหว่างเด็กโตกับวัยรุ่น  จึงเรียกว่าวัยก่อนวัยรุ่น (Pre-teenager) หรือวัยรุ่น
ตอนต้น (Adolescence) หากอยู่ในวัยเรียนจะเป็นผู้ศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จนถึง         
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ผู้ที่อยู่ในวัยนี้มีบุคลิกและความสนใจที่เปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กคือ เริ่ม
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ต้องการอิสระ  ชอบแสวงหาข้อเท็จจริงและประสบการณ์ด้วยตนเอง  อาจมีอุดมการณ์หรือมีบุคคล
ที่ประทับใจยกย่องเป็นต้นแบบของตน  เยาวชนก่อนวัยรุ่นให้ความส าคัญกับเพื่อนอย่างมาก          
แต่ยังคงต้องการความสัมพันธ์อันดีและความช่วยเหลือจากครอบครัวในการแก้ปัญหาและ
ค าแนะน าในเรื่องต่างๆ 

เมื่อเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น เยาวชนจะสนใจการอ่าน  สามารถอ่านอย่างวิ เคราะห์วิจารณ์และ
แสดงความคิดเห็นต่อสิ่งที่อ่านได้  เข้าใจเรื่องเชิงนามธรรมและเรื่องที่ซับซ้อน (Trim 2004: xx)   
นอกจากหนังสือแล้วยังเริ่มสนใจอ่านวารสารและหนังสือพิมพ์ด้วย   ในด้านเนื้อเรื่องเยาวชนก่อน
วัยรุ่นมักมีแนวเรื่องที่ชอบและนักเขียนที่ชื่นชอบ  เยาวชนชายและหญิงสนใจเรื่องผจญภัย เรื่อง
สัตว์ และเรื่องตลก  แต่อาจมีเรื่องที่สนใจมากแตกต่างกันบ้าง กล่าวคือ เยาวชนก่อนวัยรุ่นชายชอบ
เรื่องความรู้  งานอดิเรก  สิ่งประดิษฐ์  กีฬา  วีรบุรุษและเรื่องลึกลับ   ส่วนหญิงมักสนใจบันเทิงคดี  
โดยเฉพาะแนวเกี่ยวกับครอบครัว  เพื่อนและความรัก   อย่างไรก็ตามเยาวชนก่อนวัยรุ่นหญิงบาง
คนอาจชอบเรื่องแนวเดียวกับชาย  แต่เยาวชนก่อนวัยรุ่นชายจะไม่ชอบเรื่องที่เป็นที่นิยมของหญิง  
ลักษณะหนังสือที่เหมาะสมกับเยาวชนก่อนวัยรุ่นคือหนังสือที่มีวิธีน าเสนอกระชับ หรือ แปลกใหม่
น่าสนใจ  ส านวนภาษาไม่ยาก  มีอารมณ์ขัน  ตัวละครเอกมีวัยใกล้เคียงหรือวัยเดียวกันกับเยาวชน
ก่อนวัยรุ่น  ในด้านรูปเล่มต้องกะทัดรัด  ปกมีสีสันสะดุดตา  และมีภาพประกอบบ้าง  อนึ่ง เมื่อ
เยาวชนเข้าสู่วัยรุ่นซึ่งจะมีกิจกรรมและความสนใจเรื่องต่าง ๆ หลากหลายมากขึ้นจะมีแนวโน้ม
สนใจการอ่านลดลง 

ความสนใจด้านการอ่านของเยาวชนก่อนวัยรุ่นอาจมีความเปลี่ยนแปลงตามอายุดังนี้ 
อายุ 12 ปี  –  เยาวชนก่อนวัยรุ่นชายชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องลึกลับ  การผจญภัย  

วีรบุรุษ  ชีวประวัติบุคคล  ประวัติศาสตร์  หญิงส่วนมากชอบเรื่องเกี่ยวกับชีวิตครอบครัว  โรงเรียน
และเรื่องความรัก  บางคนอาจเริ่มอ่านนวนิยายส าหรับผู้ใหญ่  และเรื่องเกี่ยวกับอาชีพ 

อายุ 13 ปี  –  เยาวชนก่อนวัยรุ่นทั้งชายและหญิงยังคงชอบเรื่องการผจญภัย  โดยเฉพาะ
ในดินแดนแปลกใหม่  นอกจากนี้ชายยังชอบเรื่องสิ่งประดิษฐ์และงานอดิเรก  หญิงยังคงชอบอ่าน 
นวนิยาย  บางคนอาจชอบอ่านบทร้อยกรอง  ไม่ชอบเรื่องวิชาการมากนัก 

อายุ 14 ปี  –  เยาวชนก่อนวัยรุ่นทั้งชายและหญิงยังคงชอบอ่านนวนิยายและวารสาร  
ชายจะเลือกอ่านนวนิยายและนิตยสารที่มีเรื่องในแนวที่ชอบเช่น ชีวประวัติและงานอดิเรกต่างๆ  
ส่วนหญิงชอบอ่านนวนิยายผู้ใหญ่มากขึ้น  ชอบเรื่องรักสะเทือนอารมณ์และเรื่องจินตนาการ          
บางคนอาจสนใจเรื่องเกี่ยวกับอาชีพ 

เมื่อเยาวชนโตขึ้นย่อมมีกิจกรรมในชีวิตหลากหลายยิ่งขึ้นประกอบกับในสมัยปัจจุบันมี          
สื่อประเภทต่าง ๆ ที่น่าสนใจและตรงกับความสนใจของเยาวชนมาก  เยาวชนส่วนใหญ่จึงให้ 
ความสนใจกับเหล่านี้มากและลดความสนใจการอ่านหนังสือลง  แต่เนื่องจากการอ่านเป็นสิ่งที่มี
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ความส าคัญและจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตดังกล่าวแล้วในตอนต้น  จึงมีความจ าเป็นต้อง
จัดการให้เยาวชนได้อ่านและเข้าถึงสื่อการอ่านได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่  การจัดโอกาสเพื่อ            
การอ่าน  ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
  

 2.2.1  การจัดโอกาสเพื่อการอ่านแก่เยาวชน 

     โอกาสเพื่อการอ่านเป็นสิ่งจ าเป็นในการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านและการส่งเสริม
การอ่านส าหรับเด็กและเยาวชน  เยาวชนควรได้รับโอกาสเพื่อการอ่านเสมอทั้งนอกเวลาเรียนและ
ในระหว่างการเรยีน ดังนี้ 
 การส่งเสริมให้เยาวชนก่อนวัยรุ่นตระหนักว่าการอ่านเป็นบทบาทส าคัญอย่างหนึ่ง ในชีวิต   
จ าเป็นต้องให้ได้สัมผัสสื่อการอ่านที่หลากหลาย   ได้แก่  หนังสือรวมเรื่องสั้น  นวนิยาย    รวมบทกวี
นิพนธ์   ชีวประวัติ  หนังสือวิธีท าหรือคู่มือสิ่งต่างๆ  หนังสือภาพ    จุลสาร นิตยสาร  หนังสือพิมพ์  
การ์ตูน  หนังสือเสียง  หนังสืออักษรขนาดใหญ่ (large-print books)  และซอฟ์ทแวร์คอมพิวเตอร์  
นอกจากนี้เด็กและเยาวชนก่อนวัยรุ่นยังสนใจและได้รับประโยชน์จากการอ่านและการโต้ตอบ
ข้อความทางอีเมลและอินเทอร์เนตอีกด้วย 

 ในสังคมปัจจุบัน   เด็กจ านวนมากเมื่อกลับบ้านในแต่ละวันไม่ได้อ่านหนังสือตามความ
สนใจของตนเอง  แต่ใช้เวลาในการดูโทรทัศน์  เล่นวีดิโอเกมส์  คุยโทรศัพท์  หรือสังสรรค์กับ   
เพื่อน ๆ  กิจกรรมในชีวิตประจ าเช่นนี้ของเยาวชนอาจมีผลในเชิงสร้างสรรค์ได้หากอยู่ในขอบเขต
ความพอดี   แต่ในความเป็นจริงมีแนวโน้มที่จะเป็นกิจกรรมหลักซึ่งแย่งเวลาของกิจกรรมประเภทอ่ืน  
เช่น  การอ่านหนังสือที่น่าสนใจ   

ดังเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าเยาวชนได้รับประโยชน์จากการใช้เวลาเพื่ออ่าน  ประโยชน์ที่
ได้รับได้แก่  การขยายความรู้เรื่องศัพท์  การเพิ่มความคล่องแคล่วในการรับรู้ค าต่าง ๆ  และมี
ความรู้และความเข้าใจเรื่องที่อ่านดีขึ้น  ครูและผู้เกี่ยวข้องจึงต้องจัดเวลาเพื่อการอ่านส าหรับ
เยาวชน  และต้องดูแลให้ใช้เวลานั้นเพื่ออ่านหนังสืออย่างแท้จริง   

การอ่านหนังสือตามความสนใจหรือเพื่อความเพลิดเพลินในช่วงที่อยู่ในโรงเรียนในแต่ละ
วันจึงเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาประชากร   กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชั้นเรียนเป็นสิ่งที่นักเรียน
ทุกคนในชั้นเรียนต้องมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน  กิจกรรมเหล่านั้นต้องประกอบด้วย  การอ่านในเวลา
ที่ก าหนดให้  และการฝึกวิธีอ่านซึ่งมีผลดีต่อการเพิ่มความสามารถในการอ่านของนักเรียน และ
เหมาะส าหรับนักเรียนทุกระดับต้ังแต่ประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา  การจัดกิจกรรมกระตุ้นให้
เกิดการอ่านเพื่อความเพลิดเพลินโดยเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรตลอดปีการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่ควร
ส่งเสริม   โดยต้องจัดเตรียมความพร้อมในด้านที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  การจัดห้องเรีย นที่ดีซึ่งมี        
มุมหนังสือที่มีหนังสืออย่างเพียงพอ  (ประมาณ 7-8 เล่มต่อนักเรียน 1 คน)  การจัดเวลาให้เด็กได้ 



21 

 

ดูหนังสือ เลือกหนังสือที่น่าสนใจ  และได้รับอนุญาตให้อ่านเรื่องที่เลือกด้วยตนเอง  ตัวอย่าง              
การจัดเวลาอ่านหนังสือตามความสนใจในการเรียนอาจท าโดยการแทรกในการเรียนการสอน
รายวิชาต่าง ๆ เช่น ในวันที่มีการเรียนสังคมศึกษา  ครู  เลือกหนังสือจากห้องเรียนหรือห้องสมุด
ของโรงเรียนเตรียมไว้ให้นักเรียนอ่านตามล าพัง หนังสือเหล่านั้นอาจเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ในเรื่องที่มีการสอนหรืออาจไม่เกี่ยวกับเนื้อหาในหลักสูตรเลยก็ได้  และจัดให้เด็กได้มี
โอกาสอ่านหนังสือทุกวันต่อเนื่องกัน 5 สัปดาห์ หรืออาจจัดเวลาอ่านหนังสือตามความสนใจของ
ตนเองแทรกในตารางสอนประจ าสัปดาห์  ดังตัวอย่าง  หน่วยการเรียนเรื่องภูมิศาสตร์ภาคเหนือ
ของประเทศไทย  เนื้อหาอาจเกี่ยวกับท้องถิ่นที่มีชนชาวเขาเผ่าต่างๆ อาศัยอยู่  ครูอาจก าหนดให้
นักเรียนอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้  และจัดกิจกรรมติดตามผลการอ่าน  เช่น  แบบฝึกหัดเกี่ยวกับ
ค าศัพท์  และค าถามทดสอบความเข้าใจ  

การอ่านตามความสนใจเช่นนี้ต้องไม่มีการท ารายงานการอ่าน  เพราะเป็นการอ่านเพื่อ
ความเพลิดเพลิน  แต่ต้องบันทึกเกี่ยวกับหนังสือที่อ่านให้ครู  โดยไม่มีการน าไปติดบอร์ดหรือ
เผยแพร่แก่คนอ่ืน ๆในชั้นเรียน เพื่อมิให้เป็นการแข่งขันกันในด้านจ านวนหนังสือที่อ่าน  นอกจากนี้
ต้องไม่มีการทดสอบจากหนังสือที่อ่านตามความสนใจ แต่อาจมีการอภิปรายอย่างไม่เป็นทางการ
ในบรรยากาศสนุกสนาน 

 

 2.2.2  การสร้างบรรยากาศการอ่าน 

      บรรยากาศและสภาพแวดล้อมมีผลต่อพัฒนาการของเด็กและเยาวชน  การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านและกระตุ้นความสนใจอ่านจึงมีผลต่อการส่งเสริมการอ่านของเด็ก
และเยาวชนอย่างยิ่ง ซึ่งมีการด าเนินการได้หลายวิธีดังตัวอย่างต่อไปนี ้
 เทศกาลหนังสือหรือเทศกาลการอ่านของเยาวชน   การสร้างบรรยากาศการอ่านแก่
เยาวชนในขอบเขตกว้างลักษณะหนึ่ง คือ การจัดเทศกาลอ่านหนังสือเฉพาะแนวหรือเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมาย  เช่น  “โครงการเยาวชนอ่านหนังสือ” หรือ “หนังสือส าหรับเยาวชน”  โครงการ
เหล่านี้มีการน าเสนอหนังสือและสื่อการอ่านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย  รวมทั้ง
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านต่าง ๆ  ซึ่งจะกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความสนใจหนังสือและการอ่าน 

  

 การจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือ  เป็นการแนะน าหนังสือที่ดีหรือ
เหมาะสมกับเยาวชนเฉพาะกลุ่มเพื่อให้เด็กเกิดความสนใจอ่าน ตัวอย่าง สิ่งพิมพ์แนะน าหนังสือ 
เช่น “Books for Keeps” ของประเทศอังกฤษ  หรือ “เล่มนี้สิน่าอ่าน”  และ  500 เล่มหนังสือดี
ส าหรับเด็กและเยาวชนไทย  เป็นต้น 
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 ร้านหนังสือในโรงเรียน  ร้านหนังสือในโรงเรียนสามารถสร้างบรรยากาศการอ่านและมี
ส่วนส่งเสริมการอ่านแก่เยาวชนหลายลักษณะ ได้แก่  สร้างนิสัยการซื้อหนังสือซึ่งเป็นสิ่งส าคัญ        
ในการสร้างเด็กให้เป็นนักอ่านและแก้ปัญหาไม่ชอบหนังสือหรือมีหนังสือที่ไม่ตรงกับความสนใจ  
ท าให้เด็ก ๆ รู้ถึงความสุขแห่งการเลือก การซื้อและการเป็นเจ้าของหนังสือของตนเอง  เปิดโอกาส
ให้เด็กสัมผัสหนังสือหลายประเภท ซึ่งโดยปกติอาจไม่ได้พบ  ร้านหนังสือในโรงเรียนที่จะสามารถ
ดึงดูดความสนใจของเยาวชนต้องจัดชั้นหนังสืออย่างน่าสนใจส าหรับเยาวชน   มีการจัดแสดง
หนังสือและการส่งเสริมการอ่าน  มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีความรู้เกี่ยวกับหนังสือส าหรับเด็ก
และเยาวชน และมีคู่มือเข้าถึงหนังสือต่าง ๆ อย่างดี    
  

 มุมหนังสือในบ้าน  หมายถึง การจัดให้มีหนังสือและสื่อการอ่านรูปแบบต่าง ๆ ไว้ใน 
ส่วนต่าง ๆ ของบ้านหรือที่พักอาศัย ซึ่งเยาวชนสามารถมองเห็นและเข้าถึงได้โดยสะดวก เป็นการ
กระตุ้นความสนใจและสนองความต้องการรู้ตามธรรมชาติของเยาวชน 

     
 ห้องสมุดบ้าน  

 ในบางท้องถิ่นที่ไม่มีระบบห้องสมุดประชาชนที่ดี  อาจจัดต้ังห้องสมุดขนาดเล็กในบ้าน
ของสมาชิกในหมู่บ้าน  มีอาสาสมัครซึ่งอาจเป็นแม่บ้าน หรือเยาวชนดูแลและให้บริการ  เช่น   
ห้องสมุดบ้านในประเทศซิมบับเว ในอัฟริกา และบุงโกะ (bunko) ในประเทศญี่ปุ่น ห้องสมุดเหล่านี้
มีความมุ่งหมายเพื่อดึงผู้ใหญ่และเด็กในชุมชนเข้ามาพบกัน  ร่วมประสบการณ์หนังสือเด็กใน
ชุมชน  และส่งเสริมการอ่านโดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  การเล่านิทาน การแสดงละคร และการ
สนทนา  
 

 2.2.3  ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการอ่านของเยาวชน 

           การส่งเสริมการอ่านของเยาวชนจะมีประสิทธิภาพและและประสิทธิผลยิ่งขึ้นด้วย
ความร่วมมือกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง อาจเริ่มจากบ้านไปสู่โรงเรียน และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
เยาวชน โดยใช้สิ่งอ านวยความสะดวกในชุมชน  ทั้งนี้ต้องมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในขอบเขตกว้างและเฉพาะด้านในระดับชาติและท้องถิ่น  อย่างไรก็ตาม
ปัจจัยพื้นฐานของการส่งเสริมการอ่าน คือ ความหลากหลายและความเพียงพอของหนังสือ และ
การมีผู้ปฏิบัติงานที่มีความกระตือรือร้นและรอบรู้เกี่ยวกับหนังสือและเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี  
แนวทางความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการอ่านของเยาวชนอาจด าเนินการดังนี้ 
 1) การจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์  จัดหาหนังสือให้  และให้ค าแนะน าโดยการร่วมมือ
ระหว่างองค์กรและกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเด็ก   
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 2) การประชุมพบปะระหว่างผู้ที่สนใจเรื่องหนังสือและเยาวชน โดยจัดการสนทนา
เกี่ยวกับหนังสือกับผู้ใหญ่ ในโรงเรียน สโมสรเยาวชน และองค์กรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 

 3) การสนทนาเกี่ยวกับหนังสือกับผู้ใหญ่ในองค์กรต่าง ๆ ในการประชุมสัมมนาและใน
การศึกษารายวิชาต่าง ๆ ในสถานศึกษา 

 4) การจัดท าห้องสมุดส าหรับเด็กและเยาวชนในห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดโรงเรียน  
ชมรมต่าง ๆ ศูนย์ชุมชน หรือกล่องหนังสือ หรือห้องสมุดเคลื่อนที่ส าหรับเด็กและเยาวชน 

 5)   การก่อต้ังห้องสมุดหนังสือส าหรับเด็กระดับชาติและระดับภูมิภาค   และศูนย์
ศึกษาวิจัยด้านหนังสือส าหรับเด็กแห่งชาติ 

 6)   การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในที่สาธารณะ เช่น สวนสาธารณะ  สถานีรถไฟฟ้า 
หรือใช้ยานพาหนะต่าง ๆ เช่น รถโดยสาร เรือ หรือรถไฟ เป็นสถานที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับหนังสือ 

 7)  การจัดกิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ  เช่น  สัปดาห์หนังสือ สัปดาห์ห้องสมุด ห้องสมุด
เคลื่อนที่ และในเทศกาลต่าง ๆ โดยห้องสมุดในชุมชนร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น 

 8)   การใช้สื่อต่าง ๆ ในท้องถิ่น ได้แก่ หนังสือพิมพ์  วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อมวลชนเพื่อ
ส่งเสริมการใช้หนังสือและห้องสมุด  
 9)   การแปลหนังสือส าหรับเด็กเป็นภาษาท้องถิ่น หรือภาษาของชาติ 

  

 การด าเนินการตามแนวทางข้างต้นนี้ต้องพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น 

 - ลักษณะของชุมชนในท้องถิ่น 

 - การกระจายของประชากรในภูมิภาค 

 - สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่ง 

 - สาธารณูปโภค 

 - กลุ่มวัยของเด็กในชุมนุม 

 - ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน 

 ประเด็นเหล่านี้ต้องมีการพิจารณาต้ังแต่ขั้นการวางแผนด าเนินการ  ประกอบกับปัจจัย
ด้านเวลา สถานที่ ทรัพยากรสารนิเทศที่มี  บุคลากร และงบประมาณ 

  

2.3  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  

 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หมายถึงการกระท าเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสนใจการอ่าน เห็น
ความส าคัญ และความจ าเป็นของการอ่าน และอ่านจนเป็นนิสัย  เหตุที่ต้องจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน เนื่องจากการอ่านเป็นทักษะที่ต้องศึกษาและฝึกฝน  เมื่อว่างเว้นไปก็อาจจะลืมเลือนจน
เสียทักษะที่เคยมี เป็นผลให้ขาดโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากการอ่าน  นอกจากนี้กิจกรรม
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ส่งเสริมการอ่านยังท าให้สามารถรักษาความสนใจในการอ่านให้ต่อเนื่อง หรือกระตุ้นให้เกิดความ
สนใจในการอ่านเพิ่มขึ้น  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านมีหลายรูปแบบ   กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ดี
ควรก่อให้เกิดความเร้าใจ  จูงใจ  กระตุ้น  หรือแนะน าให้อยากรู้อยากเห็นเรื่องราวในหนังสือ  
จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยทั่วไปมี  ดังนี้ 
 1. สร้างบรรยากาศที่จูงใจในการอ่าน 

 2. ชี้ให้เห็นความส าคัญและความจ าเป็นของการอ่าน 

 3. กระตุ้นหรือเร้าให้เกิดความอยากรู้อยากอ่านหนังสือ โดยเฉพาะหนังสือที่มีคุณภาพ 

 4. แนะน าชักชวนให้เกิดความพยายามที่จะอ่านให้แตกฉานเกิดความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ 
และสามารถน าความรู้จากการอ่านไปใช้ประโยชน์ 
 5. ส่งเสริมให้มีการอ่านอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย 

 

 2.3.1  ประโยชน์ของกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

            การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแก่เด็กและเยาวชน จะท าให้กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ประโยชน์ทัง้ทางตรงในการสร้างนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาทักษะการอ่าน และประโยชน์ทางอ้อม
ในการพัฒนาบุคลิกภาพและความสามารถอ่ืน ๆ  ดังนี้  

1. ช่วยจูงใจและเร้าความสนใจต่อหนังสือและการอ่าน 

2. ช่วยฝึกทักษะทางภาษาและทบทวนเนื้อหาวิชาต่าง ๆ 

 3. ช่วยให้เกิดพัฒนาการด้านความคิด 

 4. ช่วยส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาทางด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน 

 5. ช่วยพัฒนาเจตคติที่ดีต่อการอ่าน เพราะเมื่อกลุ่มเป้าหมายได้รับประสบการณ์ หรือ
กิจกรรมที่พึงพอใจเกี่ยวกับการอ่าน รู้จักวิธีอ่าน และได้เห็นหนังสือหลากหลาย ย่อมเกิดความรู้สึก
และมีการแสดงออกที่ดีต่อการอ่าน 

 6. เปิดโอกาสให้ได้แสดงความสามารถและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง 

 7. ให้ความเพลิดเพลินและผ่อนคลายความเครียด 

 8. ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี  เอื้อเฟื้อช่วยเหลือกัน 

 9. ฝึกความรับผิดชอบและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้ประสบความส าเร็จต้องค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ วัยและความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย  งบประมาณ  บุคลากร  ลักษณะของ
กิจกรรม เวลา  สถานที่  และขั้นตอนในการจัดกิจกรรม เช่น  การจัดกิจกรรมในโรงเรียนอาจเริ่ม
จากกิจกรรมการเข้าค่ายการอ่าน เพื่อให้เด็กเกิดความสนใจ ตระหนักในความส าคัญของการอ่าน 
รู้วิธีการอ่าน และการจดบันทึกการอ่านก่อน  ต่อจากนั้นจึงกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบที่
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ตรงกับความสนใจของเยาวชนเป้าหมายในช่วงเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม  และในทุกกิจกรรม
ควรมีการสนทนา วิเคราะห์ หรืออภิปรายเกี่ยวกับหนังสือหรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง   เพื่อให้กิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านนั้นมีความหมายและเกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น 

 

 2.3.2  ประเภทของกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

            การจัดประเภทของกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจ าแนกมีหลายวิธี  วิธีหนึ่งที่พบ
บ่อย คือ การจัดกลุ่มตามลักษณะกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจโดยทางประสาทสัมผัสอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน  (คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต 2529: 223-224) ดังสรุปเป็น 5 ประเภท
ใหญ่ ดังนี้ 
          2.3.2.1  กิจกรรมเร้าโสตประสาท หมายถึงกิจกรรมที่ใช้เสียงและค าพูดเป็น
หลัก ผู้ร่วมกิจกรรมใช้ทักษะการฟัง ตัวอย่างกิจกรรมประเภทนี้ ได้แก่ การเล่านิทาน การเล่าเรื่อง
จากหนังสือ การอ่านหนังสือให้ฟัง การแนะน าหนังสือด้วยปากเปล่า การบรรยาย การอภิปราย 
การโต้วาที และการบรรเลงดนตรีหรือร้องเพลง เป็นต้น  กิจกรรมเหล่านี้ท าให้เกิดความเพลิดเพลิน
ในอรรถรส การจัดกิจกรรมซึ่งเน้นทักษะการฟังไม่ใช้อุปกรณ์ที่ เบี่ยงเบนความสนใจไปทางอื่น 
เช่น ภาพและท่าทาง ฯลฯ ยกเว้นแต่เมื่อจ าเป็นเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจสิ่งที่ก าลังพูดถึง 

 

   2.3.2.2  กิจกรรมเร้าจักษุประสาท  หมายถึงกิจกรรมที่ชวนให้ดู เพ่งพินิจ และ
อ่านความหมายของสิ่งที่เห็น กิจกรรมประเภทนี้ได้แก่  การจัดแสดงสิ่งต่าง ๆ อาทิ การจัดแสดง
ภาพถ่าย ภาพเขียน ภาพประกอบหนังสือ การจัดนิทรรศการหนังสือและสิ่งของที่เกี่ยวกับเรื่องใน
หนังสือ กิจกรรมเน้นทักษะการดูซึ่งมีการแสดงภาพ หนังสือ และสิ่งของ จะมีค าบรรยายอธิบายสิ่ง
ที่แสดง สรุปข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่จัดแสดงหรือประวัติความเป็นมาเฉพาะที่จ าเป็นเพราะมุ่งให้ผู้
ร่วมกิจกรรมใช้สมาธิในการดู  
 

   2.3.2.3  กิจกรรมเร้าโสตและจักษุประสาท หมายถึงกิจกรรมซึ่งชวนให้ฟังและ
ดูไปพร้อม ๆ กัน กิจกรรมประเภทนี้สามารถดึงดูดความสนใจของเยาวชนได้ดี เพราะมีทั้งเสียง 
ภาพ และความเคลื่อนไหว ตัวอย่างกิจกรรมประเภทนี้ เช่น  การเล่านิทานประกอบภาพแบบต่าง ๆ 
และการเล่านิทานโดยใช้โสตทัศนวัสดุประกอบ  การฉายภาพนิ่งประกอบการบรรยาย  การฉาย
ภาพยนตร์  วีดิทัศน์  การสาธิตเทคนิควิธีการ เหตุการณ์ หรือข้อเท็จจริงทางธรรมชาติ และการ
แสดงเรื่องจากหนังสือประกอบดนตรีหรือการขับร้อง  เป็นต้น 

 

  2.3.2.4  กิจกรรมที่ใช้ทักษะการเขียน  เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยเป็น
การสานต่อการอ่านหรือฟังเรื่องจากหนังสือ โดยการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การสรุปเนื้อเรื่อง
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หรือประเด็นส าคัญ  การแต่ง ดัดแปลงหรือเรียบเรียงเรื่องใหม่  การเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกบัเรื่องที่อ่านหรือได้รับฟังในแง่มุมต่าง ๆ  รวมทั้งการวาดภาพประกอบเรื่อง เป็นต้น 

 

  2.3.2.5  กิจกรรมที่มีการปฏิบัติหรือแข่งขัน หมายถึงกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมมี
ส่วนร่วมด้วยอย่างเต็มที่โดยการลงมือท าทั้งเพื่อเรียนรู้ ฝึกฝน หรือการแข่งขัน กิจกรรมท านองนี้
นอกจากให้ความรู้และส่งเสริมการอ่านแล้ว ยังส่งเสริมบุคลิกภาพของผู้ร่วมกิจกรรม เช่น ช่วย
ให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนุกและภาคภูมิใจ   รู้สึกว่าตนเองมีความสามารถและมีความเชื่อมั่น
ในตนเอง  ตัวอย่างกิจกรรมที่มีการปฏิบัติหรือแข่งขัน เช่น  การเล่านิทานแล้วให้ผู้ฟังวาดภาพหรือ
แสดงท่าทางประกอบ   การแข่งขันร้องเพลงประกอบนิทาน  นวนิยายหรือบทละคร   การแข่งขัน
เล่าเรื่องที่ได้ฟัง   การแข่งขันเรียบเรียงเรื่องที่ได้ฟัง  การแข่งขันเขียนเรื่องขึ้นใหม่ตามแก่นเรื่อง        
ที่ได้ฟัง   การตอบปัญหา การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครหรือเหตุการณ์ตอนใดตอนหนึ่ง
จากเรื่องที่อ่าน และการโต้วาทีเก่ียวกับหนังสือ เป็นต้น 

 การส่งเสริมการอ่านแก่เยาวชนก่อนวัยรุ่นในประเทศไทยมีการจัดกิจกรรมประเภทต่าง ๆ 
ดังกล่าวข้างต้นนี้ทุกประเภท  นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมโครงการซึ่งเป็นกิจกรรมใหญ่ที่อาจ
ประกอบด้วยกิจกรรมหลายประเภท     

 ตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประเภทต่าง ๆ ที่มีการด าเนินการในห้องสมุด และใน
โรงเรียนในประเทศไทย มีดังนี้ 
  กิจกรรมประเภทเร้าโสตประสาท  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและวิชางาน
ห้องสมุด   ให้นักเรียนเล่าเรื่องจากหนังสือที่อ่านตามความสนใจของตนเอง   และหนังสืออ่าน
นอกเวลา  แนะน าหนังสือในดวงใจหน้าชั้นพร้อมอภิปราย/สนทนาเกี่ยวกับหนังสือ  ในชั่วโมงเรียน 

  กิจกรรมประเภทเร้าจักษุประสาท  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดนิทรรศการตามเทศกาล
หรือวันส าคัญทั้งของชาติและสากล  และการจัดป้ายนิเทศความรู้ เช่น  กลุ่มสาระการเ รียนรู้
วิทยาศาสตร์ จัดป้ายนิเทศความรู้เกี่ยวกับเรื่องพฤกษศาสตร์  สมุนไพร  พันธุกรรมฯ  กลุ่มสาระ
สังคมศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย  ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศจัดป้ายนิเทศความรู้ทั่วไปเป็นภาษาต่างประเทศต่าง ๆ ที่มีการสอนในโรงเรียน    
ห้องสมุดโรงเรียนจัดป้ายนิเทศความรู้ทั่วไปตามเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้น  เป็นต้น   
  กิจกรรมประเภทเร้าโสตและจักษุประสาท  ได้แก่การจัดแสดงผลงานของนักเรียน        
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และโครงการต่าง ๆ เช่น นิทรรศการวิชาการประจ าปี หรืองานสัปดาห์
ห้องสมุด   ในงานจัดให้มีนิทรรศการ  การประกวดและแข่งขันต่าง ๆ  เช่น  ประกวดวาดภาพ   
ตอบปัญหาวิชาการ  การแสดงละครจากเรื่องในหนังสือ  เป็นต้น 
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 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มีการจัดในห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดประชาชนใน
กรุงเทพมหานครที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเรื่อง กิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับ
เยาวชนก่อนวัยรุ่นมีหลากหลายรูปแบบในห้องสมุดแต่ละแห่ง  กิจกรรมที่พบว่ามีการจัดใน
ห้องสมุดทุกแห่งคือ การจัดนิทรรศการ / การจัดแสดงหนังสือ และการสาธิต กิจกรรมที่จัดใน
ห้องสมุด 6 แห่ง ใน 7 แห่งที่ส ารวจ  ได้แก่  การเล่านิทาน  การประกวดค าขวัญ  การฉายวีดิทัศน์  
และการเล่าเรื่องโดยมีภาพประกอบ  ส่วนกิจกรรมประเภทที่มีการจัดเพียง  1 แห่ง คือ กิจกรรมที่
ใช้ทักษะการเขียน และกิจกรรมที่ไม่มีห้องสมุดแห่งใดจัดเลย คือ การประกวดป้ายนิเทศส่งเสริม
การอ่าน  ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้  
 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มีการจัดในห้องสมุดประชาชนและห้องสมุดโรงเรียนที่เป็น
แหล่งรวบรวมข้อมูลการวิจัย 

 

จ านวนห้องสมุดที่จัด กิจกรรม 

7  แห่ง นิทรรศการ / การจัดแสดงหนังสือ   การสาธิต 

6  แห่ง การเล่านิทาน   การประกวดค าขวัญ   การฉายวีดีทัศน์  การเล่าเรื่อง
โดยมีภาพประกอบ 

5  แห่ง การเล่าเรื่องจากหนังสือ   การบรรยาย   การประกวดเรียงความ   
นิทรรศการ / การจัดแสดงภาพ   การเล่าเรื่องโดยมีของจริง / 
สิ่งของประกอบ   โครงการสัปดาห์การอ่าน / สัปดาห์ห้องสมุด   
การฉายภาพยนตร์   การวาดภาพประกอบเรื่องที่อ่าน / ฟัง   การ
แข่งขันตอบปัญหาจากเรื่องที่อ่าน 

4  แห่ง การบรรเลงดนตรี / ร้องเพลงจากบทละคร / วรรณคดี    
การจัดท าจดหมายข่าว / สิ่งพิมพ์    
เรียงความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ/ตัวละคร/เหตุการณ์จาก

หนังสือที่อ่าน / ฟัง    

 การเรียงความ / สรุปความจากหนังสือที่อ่าน   โครงการยอดนัก
อ่าน 

3  แห่ง การแนะน า / วิจารณ์หนังสือ   การโต้วาที 
การแสดงจากเรื่องในหนังสือ (ละคร / หุ่น) 
การเล่าเรื่องโดยมีการแสดง (ละคร / ขับร้อง) 
การฉายภาพนิ่งประกอบค าบรรยาย 
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จ านวนห้องสมุดที่จัด กิจกรรม 

การแข่งขันเล่าเรื่องจากการอ่านหนังสือ (นิทาน / เรื่องต่างๆ) 
การแข่งขันวาดภาพประกอบ (นิทาน / ฉากในนวนิยาย / ฯลฯ) 
ชมรมนักอ่าน / ชมรมห้องสมุด 

โครงการอ่านหนังสือประกอบทัศนศึกษา 

2  แห่ง การฟังการอ่านเรื่อง / ข้อเขียน   การฟังการอ่านบทกวี   การอภิปราย 

การสนทนาเรื่องหนังสือ / ผู้แต่ง   การแข่งขันโต้วาที 
โครงการอ่านหนังสือในช่วงปิดภาคเรียน 

1  แห่ง การแต่ง / ดัดแปลงเนื้อเรื่องจากหนังสือที่อ่าน 

การแข่งขันการแสดงประกอบเรื่องจากหนังสือ 

การแข่งขันร้องเพลงจากบทละคร / วรรณคดี 

ไม่มีแห่งใดจัด การประกวดป้ายนิเทศส่งเสริมการอ่าน 

  

 

  

2.4  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่น 

 เป้าหมายของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแก่เยาวชน คือ ต้องการให้เยาวชนสามารถ
อ่านได้ในระดับที่ใช้สติปัญญา  วิเคราะห์วิจารณ์  และมีความเข้าใจอย่างดีพอ  สามารถอภิปราย
ความมุ่งหมาย  ตัวละคร  แรงบันดาลใจ  แนวคิด  การใช้ภาษาและสิ่งต่าง  ๆ  ที่สนใจได้ 
นอกจากน้ันยังต้องการให้เยาวชนรักการอ่านและมีการอ่านเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต 

 โครงการส่งเสริมการอ่านทุกประเภทมีปรัชญาพื้นฐาน คือ  การอ่านวรรณกรรมที ่ดี 
ยกระดับจิตใจ หล่อเลี้ยงจินตนาการและก่อให้เกิดความต่ืนเต้น  ทั้งยังพัฒนาทักษะการอ่าน  
การเขียน การคิด เหตุผล อารมณ์ และสร้างความสามารถต่าง ๆ ในชีวิตจริง 

 โดยเป้าหมายนี้ผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจึงพยายามท าให้การอ่านเป็นประสบการณ์ที่
สนุกสนาน  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส่วนใหญ่ผู้จัดกิจกรรม คือ บรรณารักษ์และครูซึ่งอาจ
ต้องท างานร่วมกัน  ครูคือผู้ที่ท าหน้าที่สอนการอ่าน  ส่วนบรรณารักษ์ใช้ความเชี่ยวชาญด้านสื่อ
การอ่านและการบริการด้านการอ่านช่วยให้เยาวชนรักการอ่าน  การส่งเสริมการอ่านจะส าเร็จไม่ได้
หากขาดความร่วมมือระหว่างครูกับบรรณารักษ์และผู้ที่เกี่ยวข้องเยาวชน  กิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านส าหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่นที่น่าสนใจที่มีการจัดในต่างประเทศและในประเทศไทยจัดกลุ่มตาม
ทักษะที่ใช้ในการร่วมกิจกรรมและลักษณะการจัดกิจกรรม 6 ประเภท ได้แก่  กิจกรรมที่ใช้ทักษะ
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การฟัง  กิจกรรมที่ใช้ทักษะการดู  กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังและการดู  กิจกรรมที่ใช้ทักษะ            
การเขียน  กิจกรรมแข่งขัน/ประกวด  และกิจกรรมที่จัดเป็นโครงการ  มีตัวอย่างดังต่อไปนี้  
 

 

2.4.1 กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟัง   หมายถึง กิจกรรมที่ผู้ด าเนินการน าเสนอโดยการ
พูดเป็นส าคัญ  และอาจมีการใช้สื่ออ่ืนประกอบบ้าง  เช่น หนังสือ รูปภาพ และสิ่งของ  กิจกรรมที่
ใช้ทักษะการฟังมีหลายรูปแบบ เช่น การบรรยาย  การสนทนา  การอภิปราย  การสัมภาษณ์ และ
การอ่านข้อเขียนหรือบทร้อยกรอง เป็นต้น  แนวทางการจัดกิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังรูปแบบต่าง ๆ 
มีดังนี้ 

2.4.1.1  การบรรยาย การบรรยาย  หมายถึง การน าเสนอเรื่องราวตามหัวข้อ
ที่ก าหนดโดยการพูดโดยผู้พูดเพียงคนเดียวหรือหลายคนเพื่อน าไปสู่ความสนใจเนื้อเรื่องตามหัวข้อ
และการอ่านหนังสือในหัวข้อนั้น  และการบรรยายหรือแนะน าหนังสือโดยตรง  รูปแบบและวิธีการ
จัดกิจกรรมการบรรยาย  มีดังนี้ 
 การบรรยายผู้บรรยายหนึ่งคน เป็นการเล่าเรื่อง เหตุการณ์ หรือประสบการณ์ด้านใด          
ด้านหนึ่งซึ่งอาจให้ความรู้  ความเพลิดเพลิน หรือทั้งสองประการ  กิจกรรมเช่นนี้คล้ายคลึงกับ       
การสอนซึ่งเยาวชนคุ้นเคย จึงอาจต้องใช้อุปกรณ์อ่ืนประกอบด้วยเพื่อดึงดูดความสนใจของ
เยาวชน 

 การอภิปรายกลุ่ม  ผู้ด าเนินการมีจ านวน 3 – 5 คน ในจ านวนนี้ 1 คนเป็นผู้ด าเนินรายการ  
ส่วนคนอ่ืน ๆ เป็นผู้พูดแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ผู้ด าเนินรายการเสนอ  การอภิปรายกลุ่ม
เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมส าหรับหัวข้อที่เป็นปัญหาหรือเรื่องที่สามารถมีหลากหลายความคิด 

 การสัมมนา  คือกิจกรรมที่มีผู้พูดหลายคนให้ข้อมูลหรือความคิดเห็นสั้น ๆ ในหัวข้อ
เดียวกัน โดยอาจมีความเห็นสอดคล้องหรือแตกต่างกัน  โดยมีผู้หนึ่งเป็นผู้ด าเนินการสัมมนา   
ช่วงท้ายของกิจกรรมนี้มักเป็นโอกาสให้ผู้ร่วมกิจกรรมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

 การสนทนา คือกิจกรรมที่มีผู้พูดสองคนขึ้นไปในประเด็นที่เป็นหัวข้อ  ผู้พูดแต่ละคนแสดง
ความคิดเห็นของตนในบรรยากาศไม่เป็นทางการแบบการสนทนา 

 การสัมภาษณ์  มีผู้ด าเนินรายการเป็นผู้ ต้ังค าถาม และผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ตอบหรือให้
ค าอธิบาย  กิจกรรมนี้มักจัดส าหรับบุคคลผู้มีชื่อเสียงหรือผู้มีประสบการณ์ตรงในหัวข้อกิจกรรม  
ในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บุคคลที่ได้รับการสัมภาษณ์ ได้แก่  นักเขียน  นักแปล  ผู้วาด
ภาพประกอบ  เจ้าของชีวประวัติ และนักอ่าน เป็นต้น 

 กิจกรรมการพูดซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมใช้ทักษะการฟังเป็นส าคัญเหล่านี้มีวิธีการให้ผู้ร่วม
กิจกรรมมีส่วนร่วมโดยการต้ังค าถามเพิ่มให้ผู้พูดตอบ  การต้ังค าถามจากผู้ร่วมกิจกรรมหรือผู้ฟังมี 
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2 วิธี คือ การถามโดยค าพูดโดยตรง และการถามโดยเขียนค าถาม  แต่ละวิธีมีข้อดีแตกต่างกัน 
ดังนี้ 
 ค าถามเป็นข้อเขียน  เป็นวิธีที่สะดวกส าหรับผู้ด าเนินรายการหรือผู้จัดกิจกรรมควบคุม
กิจกรรมให้มีความเหมาะสมเนื่องจากสามารถปรับปรุงค าถามให้กระชับตรงประเด็น  ขจัดความ
ซ้ าซ้อนของค าถาม  จัดล าดับความส าคัญ และความสัมพันธ์ของค าถามของค าถาม  และป้องกัน
ปัญหาและความขัดแย้งที่อาจเกิดจากการต้ังค าถามที่ไม่เหมาะสมได้  การด าเนินการเพื่อให้การ
ต้ังค าถามราบร่ืนและไม่ขัดเวลาการพูด คือการแจกกระดาษและปากกาแก่ผู้ร่วมกิจกรรมล่วงหน้า  
เชิญชวนให้ต้ังค าถามซึ่งจะท าให้รวบรวมค าถามได้รวดเร็ว 

 ค าถามเป็นค าพูด  แม้ว่าจะเป็นรูปแบบที่ควบคุมไม่ได้และอาจท าให้เสียเวลาไปบ้าง แต่มี
ส่วนดีคือสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองและน่าต่ืนเต้นมากกว่าการถามโดยข้อเขียน แต่เหมาะ
ส าหรับใช้ในกิจกรรมการพูดที่มีผู้ร่วมกิจกรรมไม่มากนัก 

 สรุปขั้นตอนและแนวทางด าเนินการกิจกรรมการบรรยาย   
1. ก าหนดหัวข้อ และผู้พูด 

2. ติดต่อผู้พูดเพื่อให้ข้อมูลวัตถุประสงค์ของกิจกรรม  ค่าตอบแทน  วัสดุอุปกรณ์ที่ผู้พูด
ต้องใช้  ผู้ฟังกลุ่มเป้าหมาย  ระยะเวลาของกิจกรรม และระยะเวลาการพูดของผู้พูด  และช่วงเวลา
จัดกิจกรรม 

3. การประชาสัมพันธ์  เตรียมข้อมูลและภาพถ่ายของผู้พูด  ศึกษาเนื้อหาของหัวข้อเพื่อ
ท าเอกสารประชาสัมพันธ์และการแนะน าเมื่อเริ่มกิจกรรม  วางแผนแหล่งและช่วงเวลา
ประชาสัมพันธ์ 

4. ตรวจความพร้อมของสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการบรรยาย 

5. จัดนิทรรศการหนังสือและสื่อการอ่านที่ส่งเสริมให้อ่าน 

6. ติดต่อยืนยันการบรรยายกับผู้บรรยายเมื่อใกล้ถึงก าหนด 

7. ผู้จัดอยู่ในสถานที่จัดกิจกรรมก่อนเวลามากพอควรเพื่อคอยต้อนรับผู้บรรยาย  อ านวย
ความสะดวก  และดูแลความเรียบร้อยต่าง ๆ เช่น การเตรียมค าถาม  การบันทึกการบรรยาย  และ
การบันทึกภาพ เป็นต้น 

 

   2.4.1.2  การสนทนาเรื่องหนังสือ  
   กิจกรรมนี้จัดง่าย  ใช้เวลาไม่มาก และมีประสิทธิภาพ  สามารถด าเนินการได้ทั้ง
โดยบุคลากรเพียงคนเดียวหรือจ านวนมาก  ทั้งนี้เพราะคุณสมบัติที่จ าเป็นของผู้จัดกิจกรรมการ
สนทนาเรื่องหนังสือมีเพียงความรักหนังสือและการอ่าน  การยอมรับและให้เกียรติเยาวชน และ
ความเต็มใจมีประสบ 
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การสนทนาเรื่องหนังสือสามารถจัดในโรงเรียนโดยบรรณารักษ์ และ/หรืออาจารย์หมวด
วิชาภาษาไทย หรือจัดในห้องสมุดประชาชน  หรือด้วยความร่วมมือระหว่างบรรณารักษ์ห้องสมุด
ประชาชนกับห้องสมุดโรงเรียน โดยจัดเป็นโครงการร่วมมือที่มีการวางแผน เตรียมการพร้อมทั้ง
ด้านบุคลากรและทรัพยากรสารนิเทศ  การสนทนาเรื่องหนังสือทั้ง 2 วิธี มีลักษณะดังนี้ 
 การสนทนาเรื่องหนังสือของห้องสมุด  เป็นกิจกรรมการบรรยายหรือสนทนาเกี่ยวกับ
หนังสือโดยบรรณารักษ์  มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้ผู้ฟังอ่านหนังสือและใช้บริการของห้องสมุด  
กิจกรรมนี้อาจจัดในห้องสมุดหรือนอกห้องสมุดในสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งมีเยาวชนก่อนวัยรุ่นที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการสนทนาผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ และโทรทัศน์  
  การสนทนาเรื่องหนังสือของห้องสมุดที่ดีเป็นการแนะน าหนังสือแบบไม่เป็นทางการครั้งละ
ไม่เกิน 4 เรื่อง  ไม่เน้นการวิเคราะห์หรือวิจารณ์หนังสือ  แต่บอกเล่าเกี่ยวกับโครงเรื่องและเนื้อหา
ของหนังสือ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้แต่ง  อาจเชื่อมโยงหนังสือที่แนะน ากับหนังสือหรือสื่อการอ่าน
อ่ืนที่สัมพันธ์กันได้ และอ่านข้อความจากหนังสือให้ฟังเป็นตัวอย่าง  ทั้งนี้หนังสือเรื่องที่แนะน าต้อง
มีอยู่หลายเล่มในห้องสมุด และพร้อมให้ขอยืม  แม้ว่ากิจกรรมนี้ต้องใช้เวลาเตรียมการมากพอควร 
แต่เป็นกิจกรรมที่ท าซ้ าได้หลายครั้งส าหรับผู้ร่วมกิจกรรมต่างกลุ่มกัน 

 

การสนทนาเรื่องหนังสือในชั้นเรียน  ด าเนินการโดยบรรณารักษ์ห้องสมุดหรือครู  
หนังสือที่แนะน าแก่นักเรียนที่เป็นเยาวชนก่อนวัยรุ่นไม่มีข้อจ ากัดด้านประเภทและเนื้อหา  แต่เป็น
เรื่องที่ผู้แนะน าชอบอ่านและรู้ว่าเป็นหนังสือที่อยู่ในความสนใจของเยาวชนกลุ่มเป้าหมายส่วน
ใหญ่  และเป็นหนังสืออ่านเพื่อความเพลิดเพลินที่ไม่เกี่ยวกับการศึกษา 

 

สถานที่และบรรยากาศของกิจกรรมการสนทนาเรื่องหนังสือ 

ห้องสมุดประชาชนเป็นสถานที่เหมาะสมส าหรับจัดกิจกรรมสนทนาเรื่องหนังสือเนื่องจาก  
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนมีความสะดวกและรู้สึกผ่อนคลายในการจัดกิจกรรมในสถานที่ที่
คุ้นเคย ในขณะเดียวกันเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนก็มีโอกาสได้ออกไป            
ทัศนศึกษานอกห้องเรียน 

ห้องสมุดประชาชนอาจประสานกับโรงเรียนให้น านักเรียนมาร่วมกิจกรรมการสนทนา
หนังสือ ณ ห้องสมุดนอกเวลาเปิดบริการทั่วไป หรือในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้น้อย  การจัดกิจกรรมในช่วง
ที่ห้องสมุดปิดบริการปกติท าให้สามารถจัดเก้าอ้ีนั่งส าหรับเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมในบริเวณ  คือ
ใกล้กับห้องหนังสือส าหรับผู้ใหญ่ซึ่งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมที่เหมาะสมที่สุด  รองลงมาคือ ในห้อง
ประชุมของห้องสมุดที่มีบรรยากาศดี  สถานที่ที่ไม่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการสนทนาหนังสือ
ส าหรับเยาวชนคือห้องกิจกรรมส าหรับเด็ก  แต่ถ้ามีความจ าเป็นต้องใช้สถานที่นี้อย่างหลีกเลี่ยง
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ไม่ได้ ต้องจัดแต่งสถานที่ใหม่ให้มีบรรยากาศที่ไม่ดูเป็นเด็ก และเหมาะสมกับเยาวชนก่อนวัยรุ่น
โดยย้ายหนังสือนิทานภาพออก และแทนที่ด้วยหนังสือส าหรับเยาวชน  และชี้แจงให้เยาวชนทราบ
ถึงความจ าเป็นที่ต้องใช้สถานที่ห้องส าหรับเด็กด้วย 

ในห้องจัดกิจกรรมสนทนาเรื่องหนังสือจัดแสดงหนังสือส าหรับเยาวชนที่หลากหลาย
ประมาณ 10 เรื่อง โดยจัดวางให้น่าสนใจ  หนังสือเหล่านี้ควรประกอบด้วยหนังสือความรู้ที่มีภาพ
ขนาดใหญ่  มีเนื้อเรื่องแปลก ๆ เช่นเกี่ยวกับหุ่นยนต์  สัตว์ต่าง ๆ  และกีฬา เป็นต้น  รวมทั้งบันเทิง
คดีปกอ่อน และสารคดีที่อยู่ในความสนใจของเยาวชน และทั้งสื่อโสตทัศนวัสดุต่าง ๆ ที่ห้องสมุดมี
ไว้ให้บริการ 

 

วิธีการสนทนาเรื่องหนังสือ 

การสนทนาเรื่องหนังสืออย่างเป็นทางการ ผู้ด าเนินการต้องศึกษาข้อมูลความสามารถใน
การอ่านของเยาวชนผู้ร่วมกิจกรรมและเตรียมตัวส าหรับการสนทนาให้พร้อม  โดยทั่วไปกิจกรรม
การสนทนาเรื่องหนังสือแต่ละครั้งจะพูดถึงหนังสือครั้งละประมาณ 3 – 4 เรื่อง และมีหนังสือ
ส าหรับผู้อ่านระดับเดียวกันนั้นจัดแสดงไว้ด้วย  การสนทนาเรื่องหนังสือมีวิธีการ  ดังนี้ 

1. ผู้จัดกิจกรรมสนทนาเรื่องหนังสืออ่านหนังสือที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายอย่าง
หลากหลาย  เพื่อเลือกเรื่องที่เหมาะสมจะน าไปสนทนากับเยาวชนก่อนวัยรุ่นคือเรื่องที่มีเหตุการณ์ 
หรือมีการแสดงพฤติกรรมของตัวละครมาก  หนังสือที่เป็นประเด็นสนทนาแต่ละครั้งควรมีความ
เกี่ยวเนื่องกันทางใดทางหนึ่ง แต่การแนะน าหนังสือที่มีแนวคิดเดียวกันทั้งหมดมักจะไม่สร้าง
บรรยากาศที่ดี 

2. ร่างบทสนทนาแล้วอ่านออกเสียง  ความส าเร็จในการสนทนาเรื่องหนังสือคือ การพูด
อย่างเป็นธรรมชาติและรู้จริงในสิ่งที่พูด ซึ่งสามารถท าได้โดยการฝึกฝนหลายครั้งคนเดียวหน้า
กระจก และการซ้อมพูดต่อหน้าบุคคลอื่นเช่น ในหมู่เพื่อน ๆ  

3. ไม่เริ่มกิจกรรมจนกว่าเยาวชนผู้ร่วมกิจกรรมประจ าที่เรียบร้อย  ขณะรอคอยผู้ฟัง            
ผู้ด าเนินกิจกรรมต้องยิ้มแย้มและมีท่าทีเป็นมิตร 

4. เกริ่นน าการสนทนาโดยอธิบายแนะน าตนเองแก่เยาวชน  ให้ข้อมูลความเกี่ยวข้องกับ
หนังสือและผู้อ่านที่เป็นเยาวชน และแจ้งว่าจะเล่าเรื่องห้องสมุดและหนังสือบางเรื่องที่คิดว่า
เยาวชนผู้ร่วมกิจกรรมจะชอบ 

5. เริ่มการสนทนาที่หนังสือเรื่องที่ เป็นที่สนใจทั่วไปอย่างกว้างขวางในหมู่ เยาวชน            
ส่วนหนังสือที่ไม่เป็นที่รู้จักหรือแตกต่างจากเรื่องอื่นควรจัดไว้เป็นเรื่องสุดท้าย  เมื่อเยาวชนไว้วางใจ           
ผู้สนทนาและยอมรับแล้วว่ากิจกรรมนี้เป็นประสบการณ์ที่ดี 
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6. ไม่อ่านในขณะสนทนา  เนื่องจากขณะอ่านผู้ด าเนินการจะสูญเสียการมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ร่วมกิจกรรมทางสายตา  ยกเว้นในกรณีถ่ายทอดค าพูดของผู้แต่งจึงอ่าน  ไม่ควรท่องข้อความ       
แม้จะเป็นกวีนิพนธ์ 

7.  อย่าวิพากษ์หรือตัดสินหนังสือในกิจกรรมสนทนา เช่น ไม่กล่าวว่า “หนังสือเรื่องนี้        
ตลกที่สุดเท่าที่เคยอ่าน” หรือ “เป็นหนังสือที่ดีที่สุดท่ีทุกคนต้องอ่าน” 

8. ไม่พูดนอกเรื่อง โดยก าหนดเวลาไว้ประมาณ 20 นาที และปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด  
และเตรียมบทสรุปเมื่อจบกิจกรรม 

9. จ าชื่อตัวละครให้ได้  แต่อย่าพยายามกล่าวถึงตัวละครหลายตัวเพราะจะท าให้สับสน 

10. พูดชัดถ้อยชัดค า  ไม่ดัดเสียงแต่เปลี่ยนระดับเสียงได้เมื่อเสนอข้อความที่เป็น           
บทสนทนา  แต่อย่าน าเสนอแบบละครทั้งการใช้เสียงและการแสดงท่าทาง  ในการสนทนาควรเก็บ
มือให้เรียบร้อย 

11. ใช้ค าพูดของผู้แต่งบ้างตามความเหมาะสม  พยายามเลือกสรรข้อความส่วนที่แสดง
กลวิธีพรรณนาของผู้แต่ง  และน าเสนอให้ตัวละครมีชีวิตชีวา 

12. จัดท าแฟ้มข้อมูลส าหรับกิจกรรมการสนทนาเรื่องหนังสือ  โดยบันทึกเหตุการณ์        
ต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นประเด็นการสนทนาเรื่องหนังสือที่ดีไว้ทุกครั้งที่อ่านหนังสือ  และจัดเรียงบันทึก
นั้นเป็นระบบที่ใช้ได้สะดวก  เพื่อลดเวลาการท ากิจกรรมครั้งต่อไป 

13. เริ่มการสนทนาและจบการสนทนาด้วยการกล่าวถึงชื่อหนังสือและชื่อผู้แต่ง 

14. หากการสนทนาเรื่องใดไม่ราบรื่น พยายามรวบรัดและเริ่มเรื่องใหม่  ต้องมีความ
ยืดหยุ่นเนื่องจากในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอาจมีสิ่งที่ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ 

15. ในขณะด าเนินการสนทนาให้น าหนังสือจ านวนมากและหลากหลายมาให้เยาวชน
ได้เห็น 

16. หนังสือทุกเรื่องที่กล่าวถึงในกิจกรรมสนทนาเรื่องหนังสือจะต้องอนุญาตให้ขอยืมได้  
จึงต้องมีเรื่องละมากกว่า 1 เล่ม 

ในกิจกรรมสนทนาเรื่องหนังสืออาจมีสื่ออ่ืน ๆ สนับสนุน เช่น ภาพยนตร์  การฉาย
ภาพยนตร์สั้น ๆ ประกอบหลังจากจบการสนทนาสามารถดึงดูดความสนใจของเยาวชนได้มาก
หลังจากกิจกรรมการสนทนาสิ้นสุดเป็นโอกาสดีส าหรับการแนะน าหนังสือและบริการของห้องสมุด  
ข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุดที่ควรน าเสนอร่วมกับกิจกรรมสนทนาเรื่องหนังสือ  ได้แก่  เวลาเปิดและปิด
ห้องสมุด  กิจกรรมและรายการพิเศษต่าง ๆ ของห้องสมุด และบริการที่ห้องสมุดจัดเฉพาะเพื่อ
เยาวชน  นอกจากนั้นอาจกล่าวถึงประเภทของหนังสืออ้างอิงที่ห้องสมุดมี  บริการยืมและบริการ
หนังสือจอง เป็นต้น  นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสในการแนะแนวการอ่านส าหรับผู้ร่วมกิจกรรม            
เป็นส่วนตัว  รวมทั้งการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของเยาวชนที่เกี่ยวเนื่องกับห้องสมุด เช่น  หนังสือเกิน
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ก าหนด  หนังสือหาย  บัตรห้องสมุดหาย เป็นต้น  นอกจากนี้อาจน าชมส่วนบริการอ่ืน ๆ ของ
ห้องสมุด เช่น มุมโสตทัศนวัสดุและอุปกรณ์  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  

 

 

 

 

  2.4.1.3  การอภิปรายหนังสือ 

   การอภิปรายหนังสือเป็นกิจกรรมที่ผู้ร่วมกิจกรรมอย่างแท้จริงต้องใช้ทักษะการ
อ่าน  การพูด และการฟังร่วมกัน  แต่ในบางกรณีผู้ร่วมกิจกรรมอาจหมายถึงผู้ร่วมฟังเท่านั้น 

 การอภิปรายกลุ่ม  นอกจากท าให้เยาวชนเข้าใจเนื้อเรื่องอย่างดีในเบื้องต้นแล้ว  ยังท าให้
ได้คิดและหาเหตุผลเกี่ยวกับความหมายของสิ่งที่อ่านพบ และแสดงความคิดเห็นต่อเนื้อเรื่องและ
ประเด็นต่าง ๆ ในหนังสือ ท าให้เกิดทักษะการคิดอย่างลึกซึ้งและการให้เหตุผลอย่างน่าเชื่อถือ  
การเชื่อมโยง การสรุป และการแยกสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องออก  จนถึงการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
การอ่านจึงเป็นทักษะที่ใช้บูรณาการ  เป็นความต่ืนเต้น  กระตุ้นปัญญา   และเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งการ
คิดและส ารวจต่อ 

 การอภิปรายหนังสือ ต้องก าหนดให้อ่านหนังสือที่จะอภิปรายล่วงหน้า  ในบางกรณีการ
อภิปรายเรื่องหนังสือเพียง 1 เรื่อง หรือหัวข้อเล็ก ๆ เพียงหัวข้อเดียวก็อาจจัดกิจกรรมอภิปรายเป็น
ชุดได้มากกว่า 1 ครั้ง  การจัดกิจกรรมการอภิปรายกลุ่มเพื่อส่งเสริมการอ่านควรพิจารณาด้านเวลา  
ความพร้อมด้านบุคลากร และทรัพยากรสารนิเทศของผู้จัด โดยค านึงถึงความเหมาะสมด้าน
ช่วงเวลา และกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมายด้วย 

 ผู้ร่วมกิจกรรม  จ านวนผู้ร่วมกิจกรรมอภิปรายกลุ่มแต่ละครั้งอาจมีต้ังแต่ 5 คนจนถึง          
25 คน  ข้อควรค านึงในการก าหนดขนาดกลุ่มอภิปรายคือ กลุ่มขนาดเล็กผู้ร่วมกิจกรรมมีโอกาส
อภิปรายแสดงความคิดเห็นมากกว่ากลุ่มขนาดใหญ่ และมีหนังสืออ่านประกอบได้เพียงพอกับ
จ านวนผู้ร่วมกิจกรรม แต่ผู้ร่วมกิจกรรมอาจมีความกดดันที่ต้องแสดงความคิดเห็นและอาจหมด
ประเด็นอภิปรายได้ง่าย  ดังนั้นหากผู้จัดกิจกรรมมีความพร้อมด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ขนาดกลุ่ม
อภิปรายที่เหมาะสมควรเป็นจ านวน 12-15 คน ซึ่งจะท าให้ผู้ร่วมอภิปรายทุกคนมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็น  การอภิปรายสามารถด าเนินได้อย่างดีโดยไม่มีความกดดันมาก  และผู้ร่วมกิจกรรม
ได้รับประโยชน์จากการอภิปรายอย่างเต็มที่ 
 หัวข้อการอภิปราย บางหัวข้ออาจอยู่ในความสนใจและเหมาะสมกับทุกกลุ่มอายุ         
แต่เยาวชนก่อนวัยรุ่นและวัยรุ่นเป็นกลุ่มที่จะรู้สึกผ่อนคลายและพอใจร่วมกิจกรรมกับผู้อยู่ในวัย
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ใกล้เคียงกับตนเอง  หัวข้อการอภิปรายที่มักเป็นที่สนใจของเยาวชนเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจ
ตามวัย เช่น เรื่องกีฬา  งานอดิเรก  ศิลปะ  การแสดง หนังสือยอดนิยม  เรื่องที่เป็นปัญหาหรือ          
อยู่ในความสนใจในสังคม และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนโดยตรง เป็นต้น 

 

 หนังสือที่ใช้ในการอภิปราย หนังสือที่เลือกให้อ่านเพื่ออภิปรายต้องพิจารณาทั้งด้าน
ความเพียงพอของหนังสือส าหรับผู้ร่วมกลุ่มอภิปรายและคุณค่าของหนังสือในด้านประเด็นที่จะ
ก่อให้เกิดการอภิปราย ต้องมีความยาวไม่มากนัก  หากเป็นเรื่องน่าสนใจเหมาะสมที่จะอภิปราย
อย่างยิ่งแต่มีความยาวมากอาจคัดเลือกอ่านบางตอนหรือบางบท หรือแบ่งสรรเนื้อหาให้ผู้ร่วม
กิจกรรมหลายคนร่วมกันอ่าน  ทั้งนี้ต้องท าความเข้าใจร่วมกันว่าในเนื้อหาของหนังสือแต่ละตอน
นั้นย่อมมีแนวคิดหรือประเด็นที่น่าสนใจ  แต่อาจมีเพียงบางประเด็นที่ส าคัญและเหมาะสมจะใช้
เป็นประเด็นอภิปรายกลุ่มและด าเนินการอภิปรายได้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง  ความยากง่ายของ
หนังสือต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับกลุ่มเยาวชนผู้ร่วมอภิปราย  เป็นเรื่องที่เขียนอย่างกระชับ 
ชัดเจน น่าสนใจ และปราศจากอคติหรือความล าเอียงจนมีผลต่อความคิดเห็นของผู้ร่วมกิจกรรม 

ในด้านรูปแบบของหนังสือที่จะใช้ในการอภิปรายกลุ่มนั้นไม่มีข้อจ ากัด  อาจเป็นร้อยแก้ว
ประเภทนวนิยาย เรื่องสั้น ความเรียง ชีวประวัติ หรืออ่ืน ๆ หรือร้อยกรองประเภทต่าง ๆ แต่ต้องมี
เนื้อหาสะท้อนหัวข้อที่จะอภิปราย และมีประเด็นที่กระตุ้นให้เกิดการอภิปรายได้  นอกจากหนังสือ
เล่มแล้วอาจใช้สิ่งพิมพ์ประเภทอ่ืน ๆ เช่น จุลสาร บทความวารสาร และนิตยสารและหนังสือพิมพ์ 
ซึ่งข้อเขียนประเภทดังกล่าวนี้มีเนื้อหาเหมาะสมกับประเด็นที่เป็นเรื่องเหตุการณ์ร่วมสมัย เช่น        
สาธารณภัย สภาพแวดล้อม และปัญหาสังคม เป็นต้น 

หน่วยงานที่ต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจากหนังสือบ่อยครั้งควรก าหนดรายชื่อ
หนังสือเพื่อใช้ในการอภิปรายไว้และปรับปรุงอยู่เสมอ  อาจเป็นหัวข้อกว้าง เช่น สงคราม  
การศึกษา หรือหัวข้อที่เป็นปัญหาสังคมปัจจุบัน เช่น ยาเสพติด เรื่องเพศ เยาวชน ชนกลุ่มน้อย   
นวนิยายวิทยาศาสตร์ นวนิยายเกี่ยวกับเยาวชน และกวีนิพนธ์ เป็นต้น  ควรเลือกหนังสือที่กระตุ้น
ให้เกิดการอ่านข้ามระดับเล็กน้อย  หากหนังสือง่ายเกินไป เยาวชนจะเข้าใจว่าผู้ใหญ่คิดว่าเขาอ่าน
ไม่เก่ง หรืออาจไม่สนใจอ่านเพราะคิดว่าเป็นหนังสือเด็ก ๆ  แต่หากเรื่องยากมากเกินไปก็จะไม่
สนใจ  เพราะฉะนั้นหนังสือเพื่ออภิปรายเป็นกลุ่มควรสูงกว่าระดับของกลุ่มเล็กน้อย   
 ผู้ด าเนินการอภิปรายควรมี 1-2 คนที่มีความช านาญ หรือได้รับการฝึกฝนมาในด้านนี้ ซึ่ง
อาจเป็นบรรณารักษ์  ครู  อาจารย์ หรือสมาชิกในชุมชน  ในบางกรณีอาจเชิญผู้เชี่ยวชาญหัวข้อที่มี
การอภิปรายร่วมในการอภิปรายในฐานะเป็นผู้ให้ข้อมูล 

แนวทางด าเนินการอภิปรายกลุ่ม 
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 1. ผู้น ากลุ่มอภิปราย ควรเป็นผู้มีประสบการณ์หรือได้รับการฝึกฝนด้านกิจกรรมการพูด 
การอภิปราย และมีความรู้หรือประสบการณ์ในหัวข้อที่อภิปราย เพื่อสามารถกระตุ้นผู้ร่วมอภิปราย
ให้แสดงความคิดเห็นและควบคุมการอภิปรายให้อยู่ในแนวทางตามหัวข้อที่ก าหนด  ผู้น ากลุ่ม
อภิปรายควรมีบุคลิกภาพที่อบอุ่น เป็นมิตรซึ่งจะมีผลให้ผู้ร่วมการอภิปรายกล้าแสดงความคิดเห็น  
แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความมั่นคง  ผู้ด าเนินการอภิปรายต้องไม่เป็นผู้พูดเสียเอง  เมื่อการ
อภิปรายกว้างเกินประเด็นต้องเป็นผู้น ากลับเข้าสู่ประเด็นการอภิปราย 

 2. การเตรียมค าถาม  ค าถามน าสู่ประเด็นในการอภิปรายเป็นสิ่งส าคัญมาก  ค าถามที่ดี
ต้องไม่ยาวเกินไปหรือชี้น า  เป็นค าถามที่ผู้ร่วมการอภิปรายสามารถพูดได้มากกว่าการตอบรับหรือ
ปฏิเสธ  ผู้ด าเนินการอภิปรายต้องเตรียมค าถามไว้เพื่อกระตุ้นและเชิญชวนให้มีการอภิปรายใน
ประเด็นที่เป็นหัวข้ออย่างลึกซึ้งได้  ในกรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมอภิปรายกลุ่มมีความเห็นตรงกันหมดใน
ด้านใดด้านหนึ่ง  ผู้น าการอภิปรายต้องตั้งค าถามซึ่งกระตุ้นความคิดโต้แย้งด้วย 

 3. การอภิปรายต้องไม่หยุดชะงัก  ในการอภิปรายกลุ่มเมื่อกิจกรรมด าเนินไปนานพอควร
จนถึงช่วงการยุติการอภิปราย    ผู้ด าเนินการอภิปรายต้องสร้างบรรยากาศที่ชวนให้ผู้ร่วมกิจกรรม
รู้สึกอยากมาร่วมการอภิปรายอีก  การจบกิจกรรมผู้ด าเนินการอภิปรายต้องไม่เสนอความเห็นของ
ตนเองในประเด็นที่มีการอภิปราย  แต่เป็นผู้ให้ข้อเท็จจริงและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และค าถามที่ไม่
จ าเป็น 

 4. จ านวนกลุ่มอภิปราย  การก าหนดจ านวนกลุ่มอภิปรายในกิจกรรมการอภิปรายกลุ่ม
แต่ละครั้งขึ้นกับเนื้อเรื่องและแนวความสนใจของผู้ร่วมกิจกรรม  อาจมีการอภิปรายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งตั้งแต่ 1 ครั้งจนถึงมากกว่า 10 ครั้งและบางหัวข้ออาจจัดการอภิปรายตลอดป ี  

 กิจกรรมกลุ่มอภิปรายเน้นสื่อได้ทุกประเภท  ประเภทสิ่งพิมพ์อาจเป็นหนังสือ  วารสาร   
จุลสาร หรือสิ่งพิมพ์หลายประเภทร่วมกัน  สื่อประเภทอ่ืน ๆ ที่สามารถใช้ในการอภิปรายกลุ่มเพื่อ
ส่งเสริมการอ่าน  ได้แก่ สื่อบันทึกเสียงต่าง ๆ ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ สไลด์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
เช่น power point  และวีซีดี เป็นต้น  การพิจารณาเลือกใช้สื่อประเภทใดในการเสนอเนื้อหา        
เพื่อการอภิปรายกลุ่มขึ้นกับประสิทธิภาพของสื่อชนิดนั้นในการน าเสนอเนื้อหาเรื่องที่จะอภิปราย  
และประสิทธิภาพในการกระตุ้นความคิดและก่อให้เกิดการอภิปราย   
 ข้อควรค านึงในการด าเนินกิจกรรมกลุ่มอภิปรายเพื่อส่งเสริมการอ่านคือ  การไม่คาดหวัง
หรือต้องการเปลี่ยนทัศนคติของผู้เข้าร่วมการอภิปรายในทางใดทางหนึ่ง และไม่มุ่งการสอน  สิ่งที่
ผู้ด าเนินการคาดหวังได้คือ การกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกลุ่มอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ของตนอย่างลึกซึ้งซึ่งจะก่อให้เกิดภูมิปัญญาและความสร้างสรรค์ทั้งแก่ผู้ด าเนินการและผู้ร่วม
กิจกรรม 
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 การจัดกิจกรรมการอภิปรายหนังสือครั้งแรก   ครูหรือบรรณารักษ์เป็นผู้น าการอภิปราย  
ต่อมาเมื่อเยาวชนมีประสบการณ์ในกิจกรรมนี้  ก็สามารถผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้น ากลุ่มอภิปราย 
โดยครูช่วยเตรียมและควบคุมการฝึก  อาจจัดผู้ร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่มย่อย 4 คน มีการพบกันอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  

 การเริ่มต้น อาจเริ่มโดยถาม “ใครไม่ได้ท าการบ้านอ่านหนังสือมาบ้าง?” หากมีผู้ยอมรับว่า
ไม่ได้ท าหรือหากปรากฏชัดเจนในการอภิปรายว่าไม่ได้อ่านและเตรียมมา   ต้องให้ผู้นั้นออกจาก
กลุ่มไปท างานให้เสร็จและเขียนสรุปมาส่ง  การลงโทษคือการไม่ได้ร่วมกลุ่มอภิปราย  ผลของการ
ลงโทษนี้จะท าให้เด็กมีความกระตือรือร้นว่าเป็นกิจกรรมที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วม 

 ขั้นต่อมา  ถามว่า มีค าถามที่เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหนังสือหรือไม่ พยายามให้กลุ่มตอบ
ค าถามนี้ให้ได้ทั้งหมด หรือบอกให้อ่านส่วนที่มีค าตอบในหนังสือ 

 หลังจากนั้น  จัดเวลาส าหรับการสรุปและตรวจสอบความเข้าใจ  ซึ่งขึ้นกับระดับ
ประสบการณ์ของผู้ร่วมกลุ่มอภิปราย 

 สุดท้าย   ควรเริ่มด้วยค าถามที่ผู้น ากลุ่มเตรียมมา หรือเป็นค าถามที่ผู้ ร่วมกิจกรรมถาม
หรือเตรียมมา หรือค าถามที่ครูเตรียมไว้ส าหรับแต่ละคน 

 การต้ังค าถามติดตามก่อนจบกิจกรรมเป็นการอธิบายข้อสังเกตต่างๆ การอธิบาย
ความหมายของค า การหาข้อสรุป  และการสืบค้นสิ่งผิดพลาดต่างๆ ในกิจกรรม  กิจกรรมนี้สิ้นสุด
โดยการสรุปประเด็นต่าง ๆ ที่กล่าวไว้ สรุปสิ่งที่ได้อภิปรายถึง  และต้ังค าถามสุดท้ายเพื่อเชื่อมต่อ
ส าหรับการอภิปรายครั้งต่อไป 

 

 แนวทางการประเมินผลกิจกรรมการอภิปราย   
 พิจารณาจากการมีส่วนร่วมและคุณภาพของค าตอบ ดังนี้ 
 1. การมีส่วนร่วม พิจารณาจากตารางตรวจสอบ ซึ่งประเมินจากประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 
ความสมัครใจตอบ  ลักษณะมีส่วนร่วม  ความร่วมมือกันในกลุ่ม  การรับฟังผู้อ่ืน  และการไม่
แสดงความเห็นแตกต่าง 

 2. คุณภาพของค าตอบ  ดูจากการแสดงออกของผู้ร่วมกิจกรรมว่าได้อ่านและเข้าใจเรื่อง
เพียงใด  การแสดงความเห็นโต้แย้ง มีการใช้เหตุผลอย่างรอบคอบเพียงใด และข้อโต้แย้งมีเหตุผล
สนับสนุนดีเพียงใด ทั้งโดยการหาเหตุผลและโดยหลักฐานจากหนังสือ  นอกจากนี้หลังการ
อภิปรายควรให้มีการตอบค าถามที่มีการอภิปรายเป็นข้อเขียนด้วย 
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  2.4.1.4  การอ่านให้ฟัง  

   การที่ครูอ่านเรื่องที่น่าสนใจให้นักเรียนฟังทุกวันมีผลในการส่งเสริมการอ่าน    
เพราะในขณะที่ฟังเด็กจะสร้างภาพหรือแผนที่ในสมองตามเรื่องที่ได้ฟัง  ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการ
เป็นนักอ่านที่มีประสิทธิภาพ   เด็กควรได้ฟังการอ่านทุกวันประมาณ 15-20 นาที  หนังสือที่เลือก
เพื่ออ่านออกเสียงต้องมีโครงสร้างประโยคยากและค่อนข้างซับซ้อน มีศัพท์มาก มีการพรรณนา
รายละเอียด และมีคุณค่าสูง  ซึ่งจะมีผลให้เกิดการอ่านอย่างซาบซึ้ง   
 ประโยชน์ของการอ่านออกเสียงคือ บอกให้รู้  ท าให้เข้าใจ  ยืนยัน  กระตุ้นความอยากรู้ 
และให้แรงบันดาลใจ  ประสบการณ์เหล่านี้ท าให้มีทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับการอ่าน  และเป็น        
บ่อเกิดของความอยากอ่าน  นอกจากนี้การอ่านให้ฟังบ่อย ๆ เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้
สัมผัสข้อเขียนประเภทต่าง ๆ ทั้งเชิงพรรณนา  กวีนิพนธ์  การอธิบายความ  และการชี้แจง  และ
ช่วยพัฒนาความสามารถและความเชื่อมั่นในการอ่านสื่อที่มีเนื้อหามาก 

 การอ่านให้ฟังมีวิธีการดังนี้ 
 1. เลือกเรื่องที่ผู้อ่าน (ครูหรือบรรณารักษ์) ชอบและคิดว่าเด็กจะชอบ เช่น เรื่องเกี่ยวกับ
บุคคลที่น่าสนใจเพราะกระตุ้นผู้ฟังให้คิดและมีปฏิสัมพันธ์  นอกจากนี้เด็กก่อนวัยรุ่นชื่นชอบเรื่องที่
กระตุ้นอารมณ์  เช่น  เศร้า  เสียใจ  โกรธ  รัก  หรือขบขัน  อย่างไรก็ตาม ควรเลือกเรื่อ งให้
หลากหลายส าหรับอ่านให้นักเรียนฟัง 

 2. ความส าเร็จในการอ่านให้เด็กฟังมีมากขึ้นเมื่อครูฝึกอ่านเรื่องที่เลือกไว้ก่อนหลายครั้ง 
ครูที่ขาดประสบการณ์ในการพูดสามารถสร้างความมั่นใจให้ตนเองโดยการบันทึกวีดีทัศน์หรือเทป
บันทึกเสียงการพูดของตน  เพื่อปรับปรุง หรือฝึกการอ่านในหมู่เพื่อน ๆ ซึ่งสามารถให้ข้อแนะน า
หรือความเห็นเชิงสร้างสรรค์ได้ 

 3. ครูหรือบรรณารักษ์  ควรเริ่มกิจกรรมการอ่านให้ฟังเฉพาะเมื่อผู้ฟังมีความพร้อม  เช่น  
เมื่อเด็ก ๆ นั่งอยู่ข้าง ๆ นักเขียน หรือนั่งรอร่วมกิจกรรมนี้ตามที่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้า 

 4. การฟังอย่างมีปฏิสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ส าคัญในกิจกรรมนี้  ครูสามารถส่งเสริมทักษะการ
อ่านและการฟังของเด็กได้โดยแนะแนวให้คาดเดาเนื้อเรื่องจาก ชื่อเรื่อง ภาพประกอบ หรือปกหน้า 
และปกหลังของหนังสือ  และเมื่อเด็กแสดงความคิดเห็นเชิงคาดการณ์ ครูต้องบอกให้รู้ว่าเขาคาด
เดาผิดหรือถกู และสนับสนุนให้พยายามใหม่ 
 5. เด็กก่อนวัยรุ่นจะมีความต้ังใจฟังและกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมมากขึ้น   หากครู
สามารถพูดหรืออ่านอย่างมีประสิทธิภาพโดยการเน้นเสียง  ใช้ค า  จังหวะ  เพื่อสะท้อนอารมณ์ตาม
เนื้อความที่อ่าน 

 6. เด็กก่อนวัยรุ่นจะเข้าใจอารมณ์ในเรื่องได้มากขึ้นหากครูใช้น้ าเสียง สีหน้า หรือท่าทาง
ประกอบในการอ่าน เช่น นิ่วหน้า ถอนใจ ฯลฯ 



39 

 

 7. แม้จะเน้นความสนใจที่เนื้อหาที่เลือกมาอ่าน แต่ครูต้องคอยมองดูผู้ฟังเพื่อสังเกตและ
ควบคุมบรรยากาศ 

 8. หลังการอ่านให้ฟัง   ครูต้องต้ังค าถามเชิงวิเคราะห์วิจารณ์   ซึ่งเป็นการท้าทายเด็กให้
เข้าถึงเนื้อหาที่ลึกซึ้งมากกว่าข้อความที่ฟัง  อันจะน าไปสู่การประยุกต์สิ่งที่รับรู้เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
ของตนเองได้ 

 บรรณารักษ์ควรจัดหาคู่มือรวมบทความที่ดีจากหนังสือต่าง ๆ หรือคู่มือการอ่านออกเสียง 
เพื่อใช้ประกอบการจัดท ากิจกรรมและส าหรับให้ขอยืม   
  

2.4.1.5  การอ่านเป็นกลุ่ม  

  การอ่านเป็นกลุ่มเป็นกิจกรรมที่เด็กหลายคนร่วมกันอ่านออกเสียงจากหนังสือ
เรื่องเดียวกัน  เป้าหมายของการอ่านเป็นกลุ่มทุกรูปแบบคือการสื่อสารข้อความของผู้แต่งโดยมี
การแสดงออก 

วิธีด าเนินการเริ่มต้นโดยครูแสดงวิธีอ่านหนังสือที่จะใช้ในกิจกรรม  ต่อจากนั้นจึงให้เด็ก
อ่านซ้ า ๆ พร้อมกัน จนกระทั่งอ่านได้คล่อง เป็นธรรมชาติ และมีกิริยาท่าทางที่ดูดีจึงเป็นที่พอใจ 

 การอ่านเป็นกลุ่มมีหลายแบบ ได้แก่ การอ่านพร้อมกัน  การอ่านสลับ  การอ่านสะท้อน
เสียง  และการอ่านเพิ่มจ านวน 

 การอ่านพร้อมกัน  ทุกคนอ่านเนื้อความจากหนังสือเรื่องเดียวกันทุกบรรทัดพร้อมๆ กัน   
เนื้อหาที่อ่านอาจเป็นต้นฉบับข้อเขียนจากชั้นเรียน  บทร้อยกรองของกวี  บทพรรณนา  และบท
บรรยาย 

 

 การอ่านสลับ คือการสลับกันอ่าน   เด็กๆ รวมกลุ่มกันอ่านเนื้อความคนละตอนต่อกัน  
หนังสือที่เขียนแบบสนทนามีความเหมาะสมกับการอ่านสลับ 

 

 การอ่านสะท้อนเสียง  ครูอ่านข้อความหรือย่อหน้าที่คัดเลือกมา  แล้วนักเรียนอ่าน
สะท้อนเสียงครูพร้อมกัน  โดยอ่านออกเสียงเนื้อความเดียวกัน   พยายามเลียนอัตราความเร็วใน
การอ่าน   การแสดงท่าทาง   การใช้เสียงสูงต่ า   และการใช้ส านวนของครู  ท าอย่างนี้เรื่อยไปจน
จบข้อความที่คัดเลือกมา 

 

 การอ่านสมทบ  เป็นการอ่านหลายคนในเนื้อความเดียวกัน   เริ่มโดยหนึ่งคนอ่านบรรทัด
แรกหรือส่วนแรกของข้อความ  ต่อมาคนที่สองร่วมอ่านโดยทั้งสองคนอ่านข้อความตอนที่สอง
ด้วยกัน  ต่อมาคนที่สามก็ร่วมอ่านอีกในส่วนที่สาม  ด าเนินอย่างนี้ ไปเรื่อยๆ จนทุกคนร่วมกันอ่าน
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เนื้อความนั้น   การเริ่มต้นกิจกรรมการอ่านสมทบครั้งใหม่จะท าเมื่อมีผู้น าอ่านตอนใหม่ และจะ
ด าเนินต่อไปเช่นเดียวกัน 

 

2.4.1.6 การอ่านกวีนิพนธ์ 
 แม้ว่ากวีนิพนธ์จะเป็นวรรณกรรมประเภทที่มีผู้อ่านน้อยกว่าประเภทอ่ืน  แต่

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยการอ่านกวีนิพนธ์ก็มีคุณค่าและน่าสนใจหากมีการด าเนินการที่
เหมาะสม 

1. การคัดเลือกกวีและบทนิพนธ์  เนื่องจากกวีและผลงานเป็นตัวก าหนดกลุ่มผู้เข้าร่วม
กิจกรรมและผู้อ่านกวีนิพนธ์  การเลือกกวีและบทกวีนิพนธ์เพื่ออ่านในกิจกรรมของห้องสมุดจึงมี
ความส าคัญ  ผู้ด าเนินการต้องอ่านผลงานของกวีที่จะน าเสนอในกิจกรรมเพื่อเข้าถึงท านองแต่ง
และเนื้อหาผลงานของกวีที่มีเนื้อหาตรงกับความสนใจของเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย และอ่านออก
เสียงได้อย่างน่าฟังย่อมมีผลให้กิจกรรมประสบความส าเร็จ  (แต่หากเป็นผลงานของกวีผู้มีชื่อเสียง
มากซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เนื้อหาและท านองแต่งของกวีนิพนธ์ก็อาจไม่ส าคัญมากนัก
เนื่องจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนหนึ่งเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเห็นผู้มีชื่อเสียงผู้นั้น) 

2. การน าเสนอกิจกรรมอ่านกวีนิพนธ์  กิจกรรมอ่านกวีนิพนธ์มีวิธีด าเนินการได้น่าสนใจ 
2 วิธี ดังนี้   
 กวีเจ้าของผลงานเป็นผู้อ่านบทกวีนิพนธ์  ในกรณีนี้กิจกรรมจะน่าสนใจยิ่งขึ้นหากกวี 
ผู้นั้นเล่าเรื่องเกี่ยวกับบทกวีและเรื่องเกี่ยวกับตนเองให้ผู้ร่วมกิจกรรมฟัง หรือตอบปัญหา หรือ
สนทนากับผู้ร่วมกิจกรรม  กวีนิพนธ์จ านวนมากเข้าใจยากในการอ่านหรือฟังครั้งแรก ผู้จัดกิจกรรม
จึงควรจัดท าส าเนาบทกวีที่จะมีการอ่านในกิจกรรมแจกจ่ายแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้าซึ่งจะช่วย
ให้ร่วมกิจกรรมได้อย่างสนุกสนานและซาบซึ้งได้ 

 การอ่านกวีนิพนธ์โดยนักแสดงหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง ในกรณีนี้ด้วยความร่วมมือของ
ผู้อ่าน  ผู้ด าเนินกิจกรรมสามารถก าหนดแนวเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอบทกวี นิพนธ์ได้           
โดยอิสระและในขอบเขตกว้าง  อาจเป็นการอ่านบทกวีนิพนธ์ของกวีคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งใน
หัวข้อเดียวกัน  ในระดับท้องถิ่น  ระดับชาติ หรือนานาชาติ 

 ตัวอย่างการจัดกิจกรรมอ่านกวีนิพนธ์ส าหรับเยาวชนที่ประสบความส าเร็จกิจกรรมหนึ่งใน
สหรัฐอเมริกาคือ  การอ่านกวีนิพนธ์นานาชาติซึ่งจัดเป็นชุดต่อเนื่องกัน  การจัดแต่ละครั้งน าเสนอ
กวีนิพนธ์เป็นกลุ่มตามภาษา  กิจกรรมเริ่มต้นโดยผู้อ่านให้ข้อมูลเกี่ยวกับกวีและผลงานของเขา  
เป็นข้อมูลชีวประวัติ  ท านองแต่ง และแนวเนื้อเรื่องของกวีนิพนธ์  ต่อจากนั้นจึงอ่านบทกวีในภาษา
ท่ีแปลเป็นภาษาประจ าชาติ คือ ภาษาอังกฤษ แล้วตามด้วยบทกวีในภาษาต้นฉบับในล าดับหลัง 
เนื่องจากผู้ร่วมกิจกรรมไม่เข้าใจต้นฉบับดีนัก  การอ่านบทกวีโดยเริ่มจากภาษาประจ าชาติเป็นที่
เข้าใจดี จึงเป็นการให้พื้นฐานความเข้าใจซึ่งจะท าให้กิจกรรมด าเนินไปได้ด้วยดี  การจัดกิจกรรม
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แต่ละครั้งมีบทกวีสั้น ๆ จ านวน 10 – 12 บท และใช้เวลาระหว่าง 45 นาทีถึงหนึ่งชั่วโมง  บางครั้งมี
การบรรเลงดนตรีคลอไปด้วยในขณะอ่านบทกวี  นอกจากนี้อาจสร้างบรรยากาศโดยผู้อ่านบทกวี
แต่งกายด้วยชุดแต่งกายประจ าชาติของบทกวีนิพนธ์  จัดนิทรรศการทางวัฒนธรรมและหนังสือ  
เมื่อจบการอ่านบทกวีอาจมีการอภิปรายเรื่องที่เกี่ยวข้องและแนะน าหนังสือกวีนิพนธ์และเรื่องอ่ืน ๆ   
การจัดกิจกรรมการอ่านกวีนิพนธ์เช่นนี้นอกจากกระตุ้นความสนใจในวรรณกรรมประเภทกวีนิพนธ์
แล้ว ยังเพิ่มพูนประสบการณ์และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างวัฒนธรรม และสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
ห้องสมุดที่จัดกิจกรรมนี้อีกด้วย 

2.4.1.7  เรียงร้อยถ้อยกว ี

  กิจกรรมนี้เริ่มโดยการคัดลอกบทร้อยกรองที่นักเรียนไม่คุ้นเคย  แล้วแบ่งออกเป็น
บทหรือเป็นวรรค  จากนั้นครูมอบชิ้นส่วนของบทร้อยกรองแก่ผู้ร่วมกิจกรรมให้ช่วยกันร้อยเรียง        
ขึ้นใหม่  นักเรียนไดร้ับส่วนของบทร้อยกรองคนละ 2-3 ส่วน  อ่านข้อความที่ได้รับมอบ บางคนอาจ
ได้รับการช่วยเหลือจากครูหรือเพื่อนในการอ่าน  จากน้ันเรียงข้อความด้วยตนเอง  แล้วผลัดกันอ่าน
ข้อความดัง ๆ  ช่วยกันจัดเรียงข้อความใหม่ตามที่เห็นควร แล้วอ่านทวนข้อความไปเรื่อยๆ  
นักเรียนใช้เครื่องช่วยหลายอย่าง ได้แก่ เครื่องหมายวรรคตอน จังหวะ สัมผัส วิธีการสร้างประโยค 
และการหาความหมายของศัพท์  เมื่อร้อยเรียงได้เป็นที่พอใจแล้ว ครูอ่านบทร้อยกรองที่ถูกต้อง 
ในขณะที่นักเรียนจับตาดูบทร้อยกรองที่ตนเรียงตามไปด้วยเพื่อตรวจความถูกต้อง 

 วิธีร้อยเรียงบทร้อยกรองใหม่นี้ใช้กับเด็กทุกกลุ่มวัย   ทีละกลุ่มหรือหลายกลุ่ม  โดยใช้
บทร้อยกรองบทเดียวกันหรือต่างกันก็ได้  การเรียงข้อความไม่จ ากัดเฉพาะบทร้อยกรอง  อาจใช้กับ
ความเรียงต่าง ๆ ได้  นักเรียนจะได้เรียนรู้ประโยคความคิดหลักและประโยครอง  จากนั้นอาจมีการ
อภิปรายและการอ่านซ้ า  
 

  2.4.1.8  การเล่านิทาน 

  กิจกรรมการเล่านิทาน  ผู้ร่วมใช้ทักษะการฟังเป็นส าคัญ  นอกจากนี้ยังอาจมี
กิจกรรมอื่นที่สัมพันธ์กับเรื่องที่เล่าซึ่งน าไปสู่กิจกรรมที่ใช้ทักษะอื่น ๆ ได้แก่ การเขียน การร้องเพลง 
และการเล่น เป็นต้น 

 การกิจกรรมการเล่านิทานเป็นช่วงเวลาส าคัญและมีคุณค่าส าหรับทุกกลุ่มอายุ  ประโยชน์
ที่ส าคัญคือ เป็นกิจกรรมที่ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน สร้างแรงใจ ให้แนวคิดซึ่งเยาวชนผู้เคยมี
ประสบการณ์ฟังนิทานเติบโตขึ้นจะมีโอกาสได้ใช้เรื่องที่เคยได้ฟังเหล่านี้  เป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตได้โดยเฉพาะนิทานพื้นบ้านนอกจากให้ความเพลิดเพลินยังเป็นสื่อถ่ายทอดเรื่องราว
เกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตที่ส าคัญและสัจธรรมต่าง ๆ  ในขณะที่เยาวชนร่วมกิจกรรมการ               
เล่านิทานจะสามารถติดตามเรื่องได้ทั้งโดยจินตนาการและผ่านความเชี่ยวชาญของผู้เล่า 
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 การเล่านิทานเป็นกิจกรรมแนะน าเยาวชนให้สนใจการอ่านได้ดี  เป็นประโยชน์ให้รู้จัก        
สื่อการอ่านประเภทต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือ กวีนิพนธ์ และรูปภาพ ซึ่งสื่อการอ่านเหล่านี้เยาวชนอาจ
ไม่รู้จักหรือไม่สนใจอ่านไปหากไม่มีการเล่าเรื่องให้ฟัง  การเล่านิทานจึงเป็นการกระตุ้นความ อยาก
อ่าน เป็นการให้แรงกระตุ้นเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง  การเพิ่มพูนศัพท์ ประสบการณ์ จินตนาการ
และความรู้  ช่วยเพิ่มพูนทักษะการตีความ และเป็นประสบการณ์ร่วมกิจกรรมกลุ่มเกี่ยวกับหนังสือ
ที่มีคุณค่า 

 

 การด าเนินการเล่านิทานในห้องสมุด 

 การเล่านิทานเป็นกิจกรรมเก่าแก่ของมนุษย์ซึ่งมีคุณค่าส าหรับทุกกลุ่มอายุ  แต่
แตกต่างกันที่เนื้อหา วิธีน าเสนอและการน าไปใช้ประโยชน์  นิทานที่เหมาะสมจะใช้ในกิจกรรมเล่า
นิทานส าหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่นคือ นิทานพื้นบ้านประเภทต่าง ๆ เช่น นิทานเทพเจ้า ต านาน นิทาน
สุภาษิต  การเล่านิทานที่ประสบผลส าเร็จขึ้นกับการเลือกเรื่องที่เล่า และวิธีการเล่า  การเลือกเรื่อง
ที่เหมาะสมมีความส าคัญยิ่งเนื่องจากเรื่องที่สนุกจ านวนมากอาจไม่เหมาะที่จะใช้ในการเล่านิทาน 

1. การเลือกเรื่อง  เรื่องที่ เหมาะสมมีแนวทางพิจารณาจากส่วนต่าง ๆ ได้แก่            
โครงเรื่อง  ตัวละคร  ท านองแต่ง  การพรรณนา และส านวนภาษา  กล่าวคือ โครงเรื่องต้องด าเนิน
ไปอย่างเป็นเหตุเป็นผลจากประเด็นหนึ่งไปสู่อีกประเด็นหนึ่ง และมีจุดคลี่คลายประเด็นแล้วจบ
อย่างรวดเร็ว  ตัวละครน าเสนออย่างแจ่มชัด เข้าใจง่าย และมีจ านวนน้อย  ท านองแต่งชัดเจน
ต้ังแต่ต้นเรื่องไม่ว่าจะเป็นแนวขบขัน เศร้า  เป็นบทร้อยกรองหรือเป็นเชิงละคร  การพรรณนา
กระชับและชัดเจน  ส านวนภาษาสอดคล้องเหมาะสมกับเรื่องและบุคลิกของผู้เล่า และที่ส าคัญ
ที่สุดในการเลือกเรื่องเพื่อเล่าคือ เป็นเรื่องที่ผู้เล่าชอบ 

2. การเตรียมตัวเพื่อเล่านิทาน  ผู้เล่าต้องเตรียมตัวส าหรับกิจกรรมเล่านิทาน
ล่วงหน้าโดยการอ่านเรื่องที่จะเล่าซ้ าหลายครั้งให้จ าเรื่องได้  อาจท าโครงเรื่องย่อเพื่อบันทึก
เหตุการณ์ในฉากต่าง ๆ ที่ส าคัญ  ฝึกการเล่านิทานเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและฝึกความช านาญ         
ผู้เล่าต้องท าความเข้าใจบทบาท  ทัศนคติ  เหตุผลในการท าสิ่งต่าง ๆ และอารมณ์ของตัวละครใน
เรื่องเพื่อให้ผู้ฟังคล้อยตามขณะฟังการเล่า  สิ่งเหล่านี้เป็นเคล็ดลับความส าเร็จของกิจกรรมเล่า
นิทานส าหรับเยาวชน 

 อนึ่งแม้ว่าในการเล่านิทานแต่ละเรื่องอาจมีการตัดทอน เปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องบ้างด้วย
เหตุผลของแต่ละกิจกรรม  แต่การเล่านิทานที่มีประสิทธิภาพที่สุดผู้เล่าต้องเล่าเรื่ องโดยมีความ
แตกต่างจากต้นฉบับเดิมน้อยที่สุด  และหากมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีเหตุผลที่ดีจริงเพราะในบาง
กรณีการแสดงลีลาและเติมมุขในการเล่านิทานมากท าให้เรื่องเสียหาย  เยิ่นเย้อ และสร้างความ
ประทับใจที่ไม่ดีแก่ผู้ฟัง 
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 3. การเล่านิทาน  การสร้างบรรยากาศในกิจกรรมการเล่านิทาน  ผู้เล่าอาจแต่งกาย
ด้วยชุดพิเศษที่เข้ากับเรื่องที่เล่าหรือโอกาส  แต่สิ่งส าคัญที่ท าให้การเล่านิทานส าหรับเยาวชนก่อน
วัยรุ่นประสบความส าเร็จคือ การใช้เสียง  การแสดงสีหน้าและท่าทาง  เสียงที่เล่าต้องฟังชัดเจน  
อกเสียงถูกต้องชัดเจน และปรับเปลี่ยนน้ าเสียงเมื่อแสดงอารมณ์ตามเนื้อเรื่องบ้าง  แต่พยายาม        
ให้เป็นธรรมชาติที่สุด  ผู้เล่าอาจนั่งรวมกลุ่มกับผู้ฟังหรือแยกออกมานอกกลุ่ม  แต่ต้องเล่าด้วยเสียง
ที่ดังพอให้ได้ยินทั้งกลุ่มโดยไม่ใช้ไมโครโฟน เนื่องการการใช้ไมโครโฟนอาจท าให้เสียงผิดธรรมชาติ
ได้ 

 การเล่านิทานส าหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่นในเวลา 1 ชั่วโมงควรใช้เวลาเล่าเรื่องประมาณ 
30 นาที เพื่อมีเวลาส าหรับเยาวชนส ารวจหนังสือและเลือกหนังสืออ่านมากที่สุด  ในเวลา 30 นาที
อาจเล่าได้ 1-2 เรื่องในแนวเดียวกัน  ต้องจัดแสดงหนังสือเรื่องที่เล่าประกอบในกิจกรรม และ
จัดเตรียมหนังสือเหล่านั้นไว้ให้ขอยืมหรือจ าหน่ายด้วย  นอกจากเรื่องที่เป็นนิทานและบันเทิงคดี
ร้อยแก้ว ในการเล่านิทานยังสามารถใช้หนังสืออ่ืน ๆ ได้อีกหลายประเภท ได้แก่ เรื่องที่แต่งเป็น   
ร้อยกรอง  เพลงพื้นบ้านที่เป็นการเล่าเรื่องซึ่งมีเนื้อความมากท่อนส าหรับร้องซ้ าซึ่งเป็นโอกาสให้         
ผู้ร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมด้วยความสนุกสนาน เป็นต้น 

 4. สถานที่จัดกิจกรรมเล่านิทาน  กิจกรรมเล่านิทานจัดได้ทั้งในอาคารเช่น ในบ้าน 
ห้องสมุด ห้องเรียน และสถานที่อ่ืน ๆ ที่เหมาะสม  และนอกสถานที่ในบรรยากาศที่เหมาะสมเช่น 
สวนสาธารณะ  ลานออกก าลังกาย  และบริเวณที่มีธรรมชาติร่มรื่น เป็นต้น  นอกจากการเล่า
นิทานโดยตรงต่อผู้ฟังแล้ว อาจจัดกิจกรรมเล่านิทานบันทึกเทปหรือจัดท าเป็นรายการวิทยุและ
โทรทัศน์โดยได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เรื่อง  

 

ตัวอย่างกิจกรรมของต่างประเทศที่ผู้ร่วมกิจกรรมใช้ทักษะการฟังเป็นส าคัญ 

1.  ข้อเขียนทรงพลัง  
 กิจกรรมนี้ก าหนดให้เด็กอ่านหนังสือเรื่องที่เคยอ่านแล้วอย่างรวดเร็วเพื่อเลือกย่อหน้าที่
เป็น  “ข้อเขียนที่ทรงพลัง”  เพื่ออ่านและอภิปรายกับเพื่อน ๆ หลักในการเลือกย่อหน้าคือ ย่อหน้า
นั้นมีความหมายส าหรับเด็ก ๆ ในทางใดทางหนึ่ง  เช่น  กระตุ้นให้ คิด  เหมาะสมกับบุคลิกภาพ  
แปลก  มีอารมณ์ขัน  หรือน่าสนใจ  หนังสือที่เลือกอาจเป็นหนังสือส่วนตัว หรือหนังสือที่เด็กเลือก
ด้วยตนเองในช่วงการอ่านเงียบ ๆ ตามล าพัง  หรือครูอาจเลือกย่อหน้าจากวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่นักเรียนทุกคนเคยอ่านเพื่อใช้ในกิจกรรมนี้ 
 วิธีด าเนินการคือ หลังจากมีเวลาทบทวนแล้วเด็กจับคู่กันอ่านข้อความเหล่านั้นดัง ๆ แก่คู่
ของตน  การจับคู่อาจเลือกผู้ที่อยู่ข้าง ๆ หรือครูก าหนดให้  ระหว่างกิจกรรมอาจเปลี่ยนคู่หลายครั้ง
ในลักษณะเป็นวงกลม  วงนอกวงในหันหน้าเข้าหากัน   การอ่านต้องอ่านข้อเขียนที่เลือกมาดังๆ 
และบอกถึงเหตุผลที่เลือกข้อความตอนนั้นมาอ่าน   ผู้ฟังแสดงความคิดเห็นต่อข้อเขียนและต่อ
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ความเห็นของผู้เลือกข้อเขียนมาอ่าน  หลังจากนั้นแลกกันอ่านข้อเขียนโดยครูเป็นผู้ให้สัญญาณให้
เด็กในวงรอบนอกเลื่อนไปทางขวาหนึ่งล าดับเพื่อแลกเปลี่ยนกันอ่านและแสดงความคิดเห็น  และ
ครูช่วยแก้ไขเมื่อเด็กอ่านผิด   การหมุนเวียนวงนอกวงในเช่นนี้ด าเนินไปจนข้อเขียนแต่ละเรื่องมี
ผู้อ่านหลายคน 

 

 

 การร่วมประสบการณ์อ่านและอภิปรายข้อเขียนที่ทรงพลังจะท าให้เด็กอ่านหนังสือคล่อง
และถูกต้องยิ่งขึ้น   นอกจากนี้ยังได้เพิ่มความสามารถในการหาเหตุผลในการเลือกข้อเขียนตอนนั้น ๆ 
และมีความเข้าใจในเนื้อหาของข้อเขียนต่าง ๆ เพิ่มขึ้น  นอกจากนี้ยังได้รู้จักหนังสือต่าง ๆ มากขึ้นด้วย 

 

 2. หนังสือคืออาหาร  
 กิจกรรมการอ่านนี้เหมือนการปรุงอาหาร เครื่องปรุงคือเนื้อหาจากเรื่องต่าง ๆ ที่ครูอ่านให้
ฟังในชั้นเรียน ซึ่งนักเรียนจะน ามาผสมผสานเป็นเรื่องใหม่ขึ้น  วิธีจัดกิจกรรมนี้ คือ การจัดกลุ่ม
นักเรียนกลุ่มละ 4 คน จัดหาหนังสือให้คนละ 1 เรื่อง โดยเป็นเรื่องที่นักเรียนเคยอ่าน  นักเรียนใน
กลุ่มท างานร่วมกันในการบันทึกข้อมูลตัวละคร  ฉาก  และโครงเรื่องจากหนังสือทั้ง 4 เรื่อง โดย
แยกข้อมูลแต่ละส่วนไว้เรื่องละแผ่น ต่อจากนั้นนักเรียนปรุงอาหารหนังสือโดยเติมเครื่องปรุง คือ 
ข้อมูลแต่ละส่วนจากหนังสือแต่ละเรื่องลงในหม้อแต่ละใบซึ่งปิดป้ายว่า “โครงเรื่อง”, “ตัวละคร” 
และ “ฉาก” เมื่อคนหม้อด้วยช้อนใหญ่แล้ว ให้แต่ละกลุ่มเติมส่วนผสมคือ กระดาษที่มีข้อมูล ฉาก 
โครงเรื่อง และตัวละครเพิ่มอย่างละ 1 ชิ้นต่อจ านวนสมาชิกในกลุ่ม ต่อจากนั้นเชิญแต่ละกลุ่มอ่าน
ออกเสียงเรื่องที่ปรับปรุงใหม่จากส่วนผสมต่าง ๆ นั้น 

 

 3. นับถอยหลังหนังสือในดวงใจ 

 นักเรียนเสนอชื่อหนังสือ 10 เรื่องที่ได้อ่านแล้วติดใจในรอบปีที่ผ่านมา  น ารายชื่อไป
ประมวลจัดอันดับ 10 เรื่องแรกที่มีผู้เสนอสูงสุด  ก าหนดให้ 10 วันสุดท้ายก่อนปิดภาคเป็นวันเสนอ
หนังสือวันละ 1 เรื่อง  จากเรื่องที่ 10  ถอยไปเรื่อย ๆ  เชิญบุคลากรในโรงเรียน  เช่น  อาจารย์ใหญ่ 
พยาบาล  ครูแนะแนว  มาอ่านหนังสือเหล่านั้นให้เด็กฟังในชั่วโมงอ่านหนังสือ  และนักเรียนอาจ
หมุนเวียนไปฟังการอ่านหนังสือในชั้นเรียนอ่ืน ๆ เพื่อรู้จักหนังสือมากขึ้น 

 

 2.4.2    กิจกรรมที่ใช้ทักษะการดู 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในการมองเห็นหรือดู เป็น

กิจกรรมที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับรู้สิ่งที่เสนอโดยไม่มีโอกาสแสดงออกในขณะร่วมกิจกรรมมากนัก  
กิจกรรมประเภทนี้ซึ่งจัดมากที่สุด คือ การจัดแสดง และนิทรรศการหนังสือและสื่อการอ่านต่าง ๆ  
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    2.4.2.1  การจัดแสดงหนังสือ   
   การจัดแสดงหนังสือเป็นวิธีท าให้หนังสือเป็นที่รู้จักและเกิดความสนใจอ่าน  
เป้าหมายการจัดแสดงหนังสือส าหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่น  คือ  การขยายขอบเขตการเข้าถึงหนังสือ
และสื่อการอ่านต่างๆ แก่เยาวชนก่อนวัยรุ่น  และด าเนินการให้เยาวชนก่อนวัยรุ่นมีความสุขในการ
ส ารวจและอ่านหนังสือของห้องสมุด  ทั้งนี้หนังสือที่จัดแสดงต้องมีให้ใช้และขอยืมได้ในขณะนั้น
ด้วย   สามารถท าได้ท้ังในห้องสมุดและนอกห้องสมุด   การส่งเสริมการอ่านและการใช้หนังสือนอก
ห้องสมุดเป็นการประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้รู้ว่าห้องสมุดมีอะไร  เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์มากขึ้น   
ซึ่งจะมีผลให้ลดต้นทุนของหนังสือต่อจ านวนของผู้ใช้   ท าให้การใช้เงินซื้อหนังสือคุ้มค่าย่ิงขึ้น   
 การจัดแสดงหนังสือที่ใช้เทคนิคการจัดแสดงสินค้าในธุรกิจต่างๆ มีผลต่อผู้อ่านทุกวัย  
และสามารถส่งเสริมการอ่านได้ดี  โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มที่ตอบสนองต่อการจัดแสดง
หนังสือในห้องสมุดแบบร้านหนังสือ   ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพและความสะดุดตาในการจัดให้
ถูกรสนิยมของเยาวชนด้วย  การส่งเสริมการอ่านและการใช้หนังสือส าหรับเยาวชนที่สะดวกที่สุด
คือ การจัดห้องสมุดให้เป็นห้องจัดแสดงหนังสือ ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดชั้นหนังสือ           
การจัดหมวดหนังสือบนชั้น   ป้ายประจ าชั้นหนังสือ และป้ายบอกต าแหน่งชั้นหนังสือ  

 

การจัดชั้นหนังสือ 

 การจัดชั้นหนังสือในลักษณะการจัดแสดงเพื่อดึงดูดความสนใจมี 2 ลักษณะ คือ หนังสือ
ปกติซึ่งมีไว้บริการผู้อ่านโดยทั่วไปตามปกติ คัดเลือกหนังสือบางเล่ม จัดหนังสือไว้ที่ปลายแถวของ
ชั้นและเหนือชั้นหนังสือโดยหันด้านปกหน้าของหนังสือออก  ส่วนหนังสือที่ต้องการให้เยาวชน
สนใจเป็นพิเศษจัดไว้บนชั้นหนังสือพิเศษที่แยกออกมาจากหนังสืออ่ืน ๆ จัดเรียงบนชั้นหันปกหน้า
ออกให้มองเห็นเต็มที่  หากเนื้อที่บนชั้นจ ากัดอาจเลือกวางบางเรื่อง  ส่วนเรื่องอ่ืน ๆ เรียงแบบ        
เอาสันออกแล้วหมุนเวียนกัน ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมส าหรับห้องสมุดวัยรุ่น และการจัดแสดง        
หนังสือภาพ  
 การจัดหนังสือบันเทิงคดีบนชั้นให้เยาวชนสนใจท าได้โดยจัดกลุ่มตามแนวเนื้อเรื่อง        
แล้วจ าแนกย่อยตามล าดับอักษรของชื่อผู้แต่ง หรือเพิ่มสัญลักษณ์เป็นภาพติดที่หนังสือ เพื่อแสดง
เนื้อเรื่องกว้าง ๆ ของหนังสือ  ดังตัวอย่างต่อไปนี้  
 - เรื่องสัตว์ 

 - เรื่องร่วมสมัย 

 - เทพนิยายและต านาน 

 - เรื่องครอบครัว 

 - จินตนาการและเวทย์มนตร์ 
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 - เรื่องผีและเรื่องสยองขวัญ 

 - เรื่องตลกขบขัน 

 - เรื่องลึกลับและผจญภัย 

 - เรื่องเกี่ยวกับโรงเรียน 

 - บันเทิงคดีแนววิทยาศาสตร์ 
 - เรื่องเกี่ยวกับเยาวชน 

 การจัดสารคดีบนชั้นในห้องสมุด เพื่อให้มีลักษณะเป็นการจัดแสดง  มีแนวทางดังนี้ 
 1. จัดตามเนื้อเรื่องตามความเหมาะสม โดยทั่วไปนิยมจัดตามหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอ้ี 
หรือใช้รหัสสี เป็นสัญลักษณ์แทนเนื้อเรื่อง 

 2. จัดตามแนวเนื้อหาอย่างกว้าง  
 3. จัดตามลักษณะรูปเล่ม  คือหนังสือปกอ่อน และหนังสือปกแข็ง  

   

การจัดแสดงหนังสือรูปแบบต่าง ๆ 

การจัดแสดงหนังสือเพื่อดึงดูดความสนใจของวัยรุ่นท าได้หลายรูปแบบ  ดังนี้ 
 1. การจัดวางหนังสือในตู้นิทรรศการซึ่งตั้งในต าแหน่งที่สามารถมองเห็นชัดเจน 

 2. การจัดแสดงปกหนังสือที่บอร์ดนิทรรศการ 

 3. การจัดแสดงหนังสือบนโต๊ะ เหมาะส าหรับการจัดแสดงหนังสือเฉพาะประเภทหรือ
หนังสือตามความสนใจเฉพาะกลุ่มและหนังสือใหม่ซึ่งมีหนังสือจ านวนไม่มากชั่วคราว 

 4. การจัดแสดงหนังสือรูปทรงพีรามิด  เหมาะส าหรับการจัดแสดงหนังสือเฉพาะประเภท
หรือเฉพาะแนวที่มีจ านวนมากและซ้ ากัน มีวิธีด าเนินการดังนี้ 
    1) วางกล่องซ้อนกันเป็นรูปพีรามิดหรือเป็นขั้นบันไดแล้ววางหนังสือบนกล่อง 

  2) วางหนังสือซ้อนกันเล่นระดับด้วยตัวเอง 

  การจัดแสดงหนังสือรูปแบบพีรามิดน้ีจัดแสดงที่ใดก็ได้ เช่น บนพื้น บนเคาน์เตอร์ หรือ
บนโต๊ะ 

 5. กองหนังสือ  เป็นการจัดแสดงที่มองได้หลายด้าน เหมาะส าหรับการจัดแสดงหนังสือ
ตามประเภทหรือแนวเรื่อง มีวิธีด าเนินการดังนี้ 
  1) การกองหนังสือปกอ่อนแบบระเกะระกะต้องมีหนังสือจ านวนมากแต่น้อยเรื่อง          
ดีที่สุดคือ 1 เรื่อง อย่างมากไม่เกิน 3 เรื่อง จ านวนกองสูงสุดคือ 9 กอง 

  2) หากในแต่ละกองมีหนังสือมากกว่า 1 เรื่อง ให้เรียงหนังสือแต่ละเรื่องโดยหันด้าน
หน้าปกออก 

  3) กองหนังสือขนาดเล็กสามารถจัดบนโต๊ะหรือบนเคาน์เตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  4) หนังสือควรวางตั้งหรือเอนไม่เกิน 45 องศา ในแนวสายตาของผู้ใช้ 
  

 สถานที่จัดแสดงหนังสือ 

 สถานที่จัดแสดงหนังสือที่ดีต้องอยู่ในเส้นทางเดินปกติของอาคารซึ่งเป็นบริเวณที่ผู้ใช้
เข้าถึงอยู่แล้ว   สถานที่เหมาะสม  มีดังนี้ 
 

 1. ด้านหน้าตรงทางเข้า 

  1) ทางเข้าห้องสมุดคือบริเวณที่มีการเดินมากที่สุด  โดยเฉพาะบริเวณที่มีเส้นทาง
เดินชัดเจน 

  2) ด้านหน้าของห้องสมุดบริเวณใกล้ทางเข้าเป็นจุดที่สะดุดตา  
 2. บริเวณเส้นทางเดินในห้องสมุด โดยเฉพาะปลายทางเดินที่ตัดกัน เป็นต าแหน่งที่
เหมาะสมส าหรับจัดแสดงหนังสือแบบกองบนพื้น  

3. บริเวณพื้นส่วนที่โล่งเหมาะส าหรับจัดแสดงหนังสือบนโต๊ะและการจัดแสดงแบบ          
กองบนพื้น 

 

ผู้รับผิดชอบการจัดแสดงหนังสือ 

  การจัดแสดงหนังสือและทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุดเป็นกิจกรรมที่ต้องมีความ
ร่วมมือกันทุกฝ่าย ได้แก่ บรรณารักษ์  พนักงานห้องสมุด  และนักการภารโรง  หน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละกลุ่มมีดังนี้ 
 บรรณารักษ ์

 1. รับผิดชอบการส่งเสริมการใช้และการจัดแสดงทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภทใน
ห้องสมุด 

 2.  จัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารนิเทศตามความมุ่งหมายของการส่งเสริม  ก าหนดขอบเขต
เนื้อหา   และปริมาณของทรัพยากรสารนิเทศ   โดยพิจารณาความต้องการทั้งปัจจุบันและการ
คาดการณ์ในอนาคต 

 3.  วางแผนด้านสถานที่จัดแสดง โดยค านึงถึงเส้นทางสัญจรในห้องสมุด การมองเห็นและ
การเข้าถึงสิ่งที่จัดแสดง 

 4. ก าหนดหมวดหมู่เนื้อหา   ก าหนดรหัสและสัญลักษณ์บอกต าแหน่งของสิ่งที่จัดแสดง 

 5.   ก าหนดบริเวณ ชั้นหนังสือ และหน้าหนังสือที่จะเปิดเพื่อจัดแสดง และงานธุรการต่างๆ 
เกี่ยวกับสิ่งที่จัดแสดง 
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 6.   ตรวจสอบการจัดเตรียมหนังสือและสิ่งที่จัดแสดงให้พร้อมและเพียงพอส าหรับ
ให้บริการยืม 

 7.   จัดให้มีการท าเครื่องหมายและแถบป้าย  เพื่อติดประจ าชั้นหนังสือและบริเวณที่         
จัดแสดง ฯลฯ 

 

 เจ้าหน้าที่ห้องสมุด   
 1. จัดหนังสือเตรียมแทนเล่มที่จัดแสดงและมีผู้ขอยืมไป  
 2. จัดเก็บหนังสือเข้าที่บนชั้น  
 3. อยู่ประจ าในบริเวณต่าง ๆ ตามที่บรรณารักษ์มอบหมาย 

 นักการภารโรง 

 1. จัดหนังสือขึ้นชั้นเพื่อแสดง 

 2.    รอบรู้เรื่องเครื่องหมาย ป้ายต่าง ๆ บนหนังสือและบนชั้นหนังสือที่จัดแสดงเพื่อ
สามารถแนะน าได ้

 บุคลากรทุกคน 

 1. ดูแลบริเวณที่จัดแสดงหนังสือเมื่อมีพื้นที่ว่างหรือไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 

 2. เก็บคืนรายการท่ีให้บริการยืมตามปกติตามก าหนด เช่น ทุกวัน ทุกชั่วโมง ฯลฯ 

 3. รู้ต าแหน่งที่เก็บหนังสือที่จะน ามาแทนที่และด าเนินการได้รวดเร็ว 

 4.. รายงานบรรณารักษ์เมื่อพบว่าการจัดแสดงหนังสือไม่ประสบความส าเร็จ  หรือมีการ
ยืมน้อย  เพื่อปรับเปลี่ยนการจัดแสดง 

 

สิ่งท่ีน ามาจัดแสดง 

 ทรัพยากรสารนิเทศทุกชนิดสามารถน ามาจัดแสดงเพื่อส่งเสริมการอ่านได้    แนวทางการ
พิจารณาในการน ามาจัดแสดงมีดังนี้ 
 1. หนังสือทุกประเภทที่น่าสนใจ    
  1) หนังสือที่ได้รับความนิยม (best seller)  (บันเทิงคดีและสารคดี) 
  2) หนังสือเพิ่งออกจ าหน่าย  (บันเทิงคดีและสารคดี) 
  3) หนังสือได้รับรางวัล 

 2. หนังสือเฉพาะประเภท 

       1)   บันเทิงคดี   
   1.1) หนังสือเก่าที่ดีมีคุณค่า 

   1.2) หนังสือคลาสสิก  
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     -   หนังสือในรายการหนังสือมาตรฐาน  
     -   หนังสือร่วมสมัยที่ทรงคุณค่า 

    -   หนังสือเฉพาะด้าน  เช่นเป็นผลงานของผู้แต่งคนใดคนหนึ่ง หรือเฉพาะ
แนว  เช่น เรื่องลึกลับ  เป็นต้น 

     -   หนังสือที่มีการแสดงละครเวที/ภาพยนตร์/โทรทัศน์ 
 2) สารคดี   

   2.1) เรื่องต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่สนใจอย่างกว้างขวาง 

   2.2) เรื่องเฉพาะด้านที่ใหม่ 
   2.3) เรื่องที่ก าลังเป็นที่สนใจ  เช่น  เหตุการณ์ส าคัญในโลก ฯลฯ  

   2.4) บรรณานุกรม เช่น บรรณานุกรมเชิงประวัติศาสตร์ และร่วมสมัย 

 3. จุลสาร   
  1) จุลสารที่ได้รับมาใหม่ 
  2) จุลสารเรื่องที่อยู่ในความสนใจเป็นพิเศษ เช่น การเสพยาเสพติด การท าแท้ง ฯลฯ 

 4. นิตยสาร/วารสาร   
 5. แผ่นเสียงและเทปตลับ 

  จัดแสดงร่วมกับหนังสือในหัวข้อ หรือเรื่องเดียวกัน เช่น  กีฬา  การตกแต่งภายใน  การ
ท าอาหาร ฯลฯ 

 

ส่วนประกอบในการจัดแสดงหนังสือ 

ในการจัดแสดงหนังสือจ าเป็นต้องมีอุปกรณ์ประกอบเพื่อชี้ชวนให้ข้อมูลและกระตุ้นความ
สนใจต่อสิ่งที่จัดแสดง  มีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
 1. เครื่องหมาย / ป้ายประกาศ 

 1) เครื่องหมายต้องเรียบง่าย 

 2) เครื่องหมายต้องมีสีสัน (แม่สีสะดุดตากว่าสีผสม) 
 3) เครื่องหมายต้องมีจ านวนมาก 

  - มีเครื่องหมาย/ป้ายประกาศทุกแห่งที่มีการจัดแสดง 

 2.  ใบแทรกในหนังสือที่จัดแสดง 

 1) ใบแทรกต้องสอดไว้ในหนังสือเล่มที่จัดแสดง 

 2) ใบแทรกต้องจูงใจให้ขอยืมหนังสือ 

 

   ตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการดูที่น่าสนใจ 
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  2.4.2.2  การประดับตกแต่งเพื่อการอ่าน  

   เป็นการสร้างบรรยากาศจูงใจให้เยาวชนสนใจอ่านหนังสือโดยใช้ภาพ  ข้อความ 
และข้อเขียนที่เกี่ยวกับหนังสือโดยการตกแต่งผนัง  ทางเดิน  และห้องสมุดด้วยโปสเตอร์และ           
สิ่งอ่ืน ๆ  เช่น  ภาพขยายจากภาพประกอบหนังสือ  ภาพวาดฝีมือเยาวชน  ข้อเขียนแนะน าหนังสือ
โดยเยาวชน   กิจกรรมเช่นนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอ่ืนที่จัดเป็นโครงการ  ในกรณีเช่นนั้น
อาจเชิญนักวาดภาพประกอบมาร่วมกิจกรรมวาดภาพ เป็นโอกาสให้เยาวชนได้พบปะพูดคุยซึ่งจะ
ท าให้สนใจหนังสือมากขึ้น  
 

  2.4.2.3  พาเหรดหนังสือ  
  เป็นกิจกรรมแนะน าและส่งเสริมการอ่านผ่านหนังสือเรื่องโปรดที่นักเรียน
อ่าน ด าเนินการโดยครูจัดนักเรียนแต่ละคนหรือเป็นกลุ่ม จัดหากระดาษแข็งให้คนละ 2  
แผ่น   กระดาษด้านหน้าเขียนชื่อหนังสือเรื่องโปรด    วาดภาพปกจ าลอง หรือภาพฉาก
ส าคัญในเรื่อง  กระดาษด้านหลังเขียนบทสรุปเกี่ยวกับหนังสือสั้น ๆ  เอาเชือกหรือริบบิ้น
ร้อยป้ายทั้ง 2 ติดกัน แขวนบนตัวนักเรียน จัดให้มีการเดินพาเหรดในชั้นเรียนหรือตาม
ระเบียงทางเดินในโรงเรียน มีผลให้เยาวชนกลุ่มอื่นๆ ได้รู้จักหนังสือที่เป็นเรื่องโปรดของ
ผู้อื่น ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นความสนใจอ่าน 

  

 2.4.3   กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังและการดู 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ผู้ร่วมกิจกรรมใช้ทักษะการฟังและการดูมี ความ

น่าสนใจส าหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่นมากกว่ากิจกรรมที่ใช้ทักษะอ่ืน ๆ  เนื่องจากมีความหลากหลาย
ให้ความสนุกสนาน ให้ความรู้ หรือทั้งสองประการได้ในขณะเดียวกัน  กิจกรรมประเภทนี้จึงมีการ
จัดอย่างแพร่หลายทั้งในลักษณะเป็นกิจกรรมเดียวและเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมโครงการ          
ดังตัวอย่างกิจกรรมต่อไปนี ้

2.4.3.1  กิจกรรมฉายภาพยนตร์ / วีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมการอ่าน 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านประเภทใช้ทักษะการดูและฟังซึ่งมีสื่อภาพยนตร์และ        
วีดิทัศน์เป็นส่วนส าคัญเป็นกิจกรรมที่เป็นท่ีสนใจของทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะวัยรุ่น  กิจกรรมนี้อาจจัด
โดยล าพังหรือประกอบกับการแสดงอ่ืน ๆ เช่น ดนตรี  การเต้นร า  ละคร  การอ่านบทกวี และการ
บรรยาย  อาจเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการอภิปรายกลุ่ม  เป็นหัวข้อส าหรับกลุ่มปฏิบัติการและ
เป็นแนวทางกระตุ้นความสนใจอ่านหนังสือ  กิจกรรมฉายภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต้องมีการเตรียม
ความพร้อมและวางแผนการด าเนินงานล่วงหน้าจึงจะประสบผลส าเร็จ  ประเด็นที่ต้องพิจารณาใน
การจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์และวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมการอ่าน มีดังนี้ 
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1.  อุปกรณ์การฉายภาพยนตร์และวีดิทัศน์  ผู้จัดกิจกรรมต้องเตรียมเครื่องฉายภาพยนตร์
ที่มีประสิทธิภาพให้พร้อม  มีการตรวจสภาพเครื่องฉาย  เตรียมอุปกรณ์ส ารองเช่น หลอดไฟ 
สายไฟ และจัดบุคลกรรับผิดชอบเรื่องเครื่องฉายและการฉายภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในขณะจัด
กิจกรรมโดยเฉพาะ 

2.  ฟิล์มภาพยนตร์และวีดิทัศน์  การจัดหาภาพยนตร์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ของห้องสมุดและหน่วยงานต่าง ๆ มีหลายวิธีได้แก่  การซื้อ  เช่าและขอยืม เป็นต้น  การพิจารณา
จัดหาโดยวิธีใดต้องค านึงถึงคุณค่า  การใช้ประโยชน์และความคุ้มค่าการลงทุน  การจัดหาโดยการ
ซื้อต้องพิจารณาว่าจะมีการใช้หลายครั้งและภาพยนตร์นี้มีคุณค่ายาวนาน ไม่ล้าสมัยง่าย 

3.  การจัดเตรียมสถานที่  สถานที่จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์ต้องสามารถท าให้มืดพอที่จะ
ชมภาพยนตร์ได้ชัดเจน  สามารถจัดที่นั่งชมในระยะที่เหมาะสม  เกณฑ์โดยทั่วไปคือ ระยะใกล้
ที่สุดคือสองเท่าของความสูงของจอภาพ  และระยะไกลที่สุดคือ 8 เท่าของความสูงของจอภาพ  
ทั้งนี้จอภาพต้องอยู่ในระดับสูงพอที่ผู้ชมจะมองเห็นได้ทั่วถึง  แม้ว่าจะไม่มีเกณฑ์ตายตัวส าหรับ
สถานที่จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์ แต่เป็นการดีถ้ามีห้องฉายภาพยนตร์เป็นสัดส่วน 

4.  การทดลองฉายภาพยนตร์และวีดิทัศน์ล่วงหน้า  แม้ว่าการเลือกภาพยนตร์และวีดิทัศน์
เพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจะผ่านการพิจารณาคัดเลือกโดยมีบทวิจารณ์และบทแนะน าเป็น
ข้อมูลรองรับความเหมาะสม  แต่ผู้จัดกิจกรรมต้องทดลองฉายภาพยนตร์และวีดิทัศน์ก่อนการใช้ใน
การจัดกิจกรรมจริง  การทดลองฉายก่อนนี้นอกจากเป็นการตรวจคุณสมบัติด้านเทคนิคซึ่งได้แก่ สี 
เสียง และความคมชัดของภาพแล้ว ยังเป็นการประเมินประสิทธิผลของภาพยนตร์และ        วีดิ
ทัศน์นั้นในการน าเสนอเนื้อหาในด้านต่าง ๆ  เช่น ความคิดริเริ่ม  ทัศนคติของผู้ผลิต  ความลึกซึ้ง
ของเนื้อหา และผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้น เป็นต้น  การที่ผู้ด าเนินการได้ทราบล่วงหน้าย่อม
เป็นการดีเพื่อเตรียมผู้ร่วมกิจกรรมส าหรับสิ่งเหล่านี้ และเตรียมพร้อมส าหรับปฏิกิริยาของ     ผู้ร่วม
กิจกรรม และในการแนะน าต่อผู้ใช้ก่อนเริ่มกิจกรรม 

5.  การแนะน าก่อนเริ่มกิจกรรมฉายภาพยนตร์หรือวีดิทัศน์   ก่อนเริ่มกิจกรรมฉาย
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ทุกเรื่องหรือชุดต้องมีการแนะน าต่อผู้ใช้  การแนะน าสั้น ๆ โดยเตรียมการมา
อย่างดี เป็นโอกาสที่ผู้จัดกิจกรรมน าเสนอหรือแนะน าหนังสือและสื่อการอ่านอ่ืน ๆ ซึ่งน่าสนใจ 
และสอดคล้องกับภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่จัดฉาย และเป็นโอกาสที่ผู้ร่วมกิจกรรมจะมีโอกาส              
แสดงความเห็นหรือซักถามซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศของกิจกรรมให้อบอุ่นเป็นกันเองและน่าสนใจ           
การเตรียมการโดยการชมภาพยนตร์หรือวีดิทัศน์ล่วงหน้า และอ่านหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เป็นพื้นฐานย่อมสามารถด าเนินการได้ดีเป็นที่สนใจของผู้ร่วมกิจกรรม  และหากมีผู้เชี่ยวชาญหรือ
ผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จัดฉายหรือผู้ผลิตภาพยนตร์นั้น ๆ เป็นผู้แนะน ากิจกรรมก็จะน่าสนใจยิ่งขึ้น    
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6.  ช่วงเวลาฉาย จ านวนและล าดับของเรื่องที่จัดฉาย  การจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์เพื่อ
ส่งเสริมการอ่านท าได้ทุกช่วงเวลาของวันและเทศกาล ขึ้นกับความเหมาะสมของเรื่องและความ
สะดวกของผู้ร่วมกิจกรรมและผู้ด าเนินการ โดยพิจารณาประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดจากการจัด
กิจกรรมนี ้

ในด้านเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมขึ้นอยู่กับจ านวนและความยาวของภาพยนตร์ที่จัดฉาย 
ซึ่งมีจ านวนต้ังแต่ 1-4 เรื่องต่อครั้ง  ใช้เวลาการจัดครั้งละไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที  การจัดฉาย
ภาพยนตร์หลายเรื่องมีแนวการจัดล าดับเรื่องโดยพิจารณาให้มีความเข้มข้น รูปแบบและความยาว
หลากหลาย เช่น   การจัดฉายภาพยนตร์ที่ด าเนินเรื่องรวดเร็ว หรือภาพยนตร์ที่มีเนื้อเรื่องเบาต่อ
จากเรื่องที่หนักหรือด าเนินเรื่องช้า  ในทางกลับกันภาพยนตร์ที่มีเนื้อเรื่องเข้มข้น  กระตุ้นให้เกิด
ความคิดมาก ซึ่งควรจัดเป็นเรื่องสุดท้ายหากจัดไว้ก่อนเรื่องอ่ืน  ผู้ร่วมกิจกรรมย่อมจะอยากคิด
เรื่องนั้น ๆ ต่อและไม่สนใจชมเรื่องอื่นอีก  การจัดล าดับเรื่องในการฉายภาพยนตร์ครั้งละหลายเรื่อง
จึงต้องค านึงถึงผู้ร่วมกิจกรรมและความมุ่งหมายของการจัดกิจกรรม 

7.  การเลือกภาพยนตร์เพื่อจัดฉาย  การพิจารณาเลือกเรื่องของภาพยนตร์ที่จะฉายใน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านแม้ว่าจะค านึงถึงความสนใจของกลุ่มเป้าหมายเป็นส าคัญ  แต่ไม่ใช่
เกณฑ์เพียงประการเดียวในการพิจารณา เนื่องจากการฉายภาพยนตร์เป็นกิจกรรมที่เยาวชนก่อน
วัยรุ่นสนใจมาก  ห้องสมุดและหน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้เป็นสื่อน าเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมได้ดี  
ดังนั้นจึงสามารถใช้กิจกรรมการฉายภาพยนตร์และวีดิทัศน์เป็นโอกาสในการน าเสนอข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์น่าสนใจ เพิ่มพูนประสบการณ์ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ซึ่งโดยปกติเยาวชนเหล่านั้น
อาจไม่มีโอกาสได้รับรู้  สามารถน าไปสู่การอ่านเรื่องที่เยาวชนโดยทั่วไปอาจไม่สนใจได้อีกด้วย  

ตัวอย่างแนวเรื่องของภาพยนตร์ที่เหมาะสมที่จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

- ภาพยนตร์ในฐานะเป็นงานศิลปะ  ได้แก่  การผลิตภาพยนตร์แนวต่าง ๆ และผลงาน
ทางภาพยนตร์ของเยาวชน เป็นต้น  

- ศิลปะแขนงต่าง ๆ เช่น หัตถกรรม  การเต้นร า  ดนตรี  ละคร และการถ่ายภาพ   
เป็นต้น 

- ภูมิศาสตร์และท่องเที่ยว เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ และภูมิประเทศต่าง ๆ เช่น เมือง
และประเทศ  เกาะ  ภูเขา  เมืองโบราณ และมนุษย์ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 

- วิทยาศาสตร์  ได้แก่ เรื่องเกี่ยวกับอวกาศ  มนุษย์ต่างดาว  สิ่งประดิษฐ์ คอมพิวเตอร์  
และการแพทย์ เป็นต้น 

- ธรรมชาติ  ได้แก่ เรื่องสัตว์โบราณ  สัตว์ทะเล  นก และสัตว์ในภูมิภาคต่าง ๆ ของ
โลก เป็นต้น 
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- กีฬา  ได้แก่ ฟุตบอล มวย ยูโด เทนนิส ยิมนาสติก และการแข่งขันกีฬาระดับโลก
ต่าง ๆ  

- ปัญหาสังคม มีขอบเขตเรื่องกว้าง ครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ เช่น เพศ โรคติดต่อร้ายแรง  
ความสัมพันธ์ของวัยรุ่น  สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม สุขภาพจิต และการศึกษา เป็นต้น 

- เรื่องอ่ืน ๆ เช่น ชีวประวัติ  อาชีพ  เรื่องตลก  ชีวิตครอบครัวในภูมิภาคต่าง ๆ ของ
โลก  เรื่องเกี่ยวกับเยาวชน และภาพยนตร์จากหนังสือ  เป็นต้น 

ข้อค านึงในการด าเนินการจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์และวีดิทัศน์ส่งเสริมการอ่าน 

1. ก าหนดลักษณะกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น เยาวชนก่อนวัยรุ่นหญิง  เยาวชนก่อน
วัยรุ่นในสถานสงเคราะห์ เป็นต้น 

2. ก าหนดสถานที่จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์ เช่น ในห้องสมุด ในห้องเรียน หรือห้อง
ประชุม เป็นต้น 

3. ตรวจและเตรียมความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ คือเครื่องฉายภาพ 

4. ผู้จัดกิจกรรมเตรียมบุคลากรผู้ฉายภาพยนตร์หรือเรียนรู้วิธีใช้เครื่องฉาย 

5. เตรียมหัวข้อในขอบเขตที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและโอกาสในการจัดกิจกรรม 

6. ส ารวจแหล่งภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในหัวข้อที่ต้องการ 

7. ทดลองฉายภาพยนตร์เรื่องที่คัดเลือกใช้ในการจัดกิจกรรม 

8. ก าหนดวัน เวลาจัดกิจกรรม 

9. เตรียมการกล่าวน าเข้าสู่กิจกรรม 

10. จัดเตรียมนิทรรศการและหนังสือที่แนะน าให้ผู้ร่วมกิจกรรมอ่านหลังการชม
ภาพยนตร์ 

11. เตรียมการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ  
12. ตรวจความเรียบร้อยของทุกเรื่องก่อนถึงก าหนดกิจกรรมหลายชั่วโมงหรือหลายวัน 

 

2.4.3.2  การแสดงละคร 

การแสดงละครเป็นกิจกรรมห้องสมุดที่แพร่หลายประเภทหนึ่งโดยเฉพาะส าหรับ
เด็กและเยาวชน  การแสดงละครเพื่อส่งเสริมการอ่านสามารถจัดได้หลายรูปแบบ  ที่เหมาะสม
ได้แก่  การแสดงละครสั้น  การแสดงละครที่มีตัวละครและการอ่านบทละครหรือข้อเขียนเชิง          
การแสดง เช่น เรื่องสั้น บทหรือตอนหนึ่งจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมเด่น รวมทั้งการน าเสนอฉาก
หรือเหตุการณ์จากวรรณกรรมหลายเรื่องของผู้แต่งคนเดียวหรือหลายคนที่เชื่อมโยงในด้านใด        
ด้านหนึ่ง เช่น เชื้อชาติของผู้แต่ง รูปแบบการประพันธ์ และแนวคิดเช่น เรื่องความรัก ครอบครัว 
และโลก เป็นต้น 
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นอกจากการแสดงละครจากบทประพันธ์ของนักประพันธ์และการอ่านข้อเขียนต่าง ๆ ใน
เชิงการแสดงแล้วกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยการแสดงละครยังด าเนินการในลักษณะอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เช่น  การอบรมความรู้เรื่องการแสดง  และการอภิปรายบทละคร เป็นต้น 

กิจกรรมทุกรูปแบบที่เกี่ยวกับการแสดงน าไปสู่การอ่านได้อย่างดี เนื่องจากในการแสดง
ต้องค้นหาข้อมูลและเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง เช่น บทละคร  นวนิยาย  เรื่องสั้น  วรรณคดี  ชีวประวัติ
บุคคลในวงการละครและการแสดงรวมทั้งหนังสือความรู้เกี่ยวกับการแสดง  เครื่องแต่งกาย และ
ฉาก เป็นต้น 

การจัดกิจกรรมการแสดงละครมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้ 
1. ชมการแสดงของกลุ่มที่สนใจจะติดต่อให้ร่วมกิจกรรมก่อนการติดต่อ 

2. ติดต่อกับคณะผู้แสดง ตกลงเงื่อนไข ค่าตอบแทน แนวเรื่องการแสดง และกลุ่มผู้ชม
เป้าหมาย 

3. น าผู้แสดงเข้าชมสถานที่จัดการแสดง และรับรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น แสง เสี ยง 
สถานที่แต่งตัว เป็นต้น 

4. ก าหนดวันและเวลาจัดกิจกรรม 

5. จัดการพบปรึกษาระหว่างกลุ่มผู้แสดงและการซ้อมการแสดง 

6. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดนิทรรศการและหนังสือที่ส่งเสริมการอ่าน 

 

2.4.3.3 การแสดงดนตร ี

กิจกรรมการแสดงดนตรีเป็นที่สนใจของคนทั่วไปและเป็นกิจกรรมที่จะประสบ
ความส าเร็จอย่างดีในกลุ่มเยาวชนก่อนวัยรุ่นหากมีแนวเนื้อหาตรงกับความสนใจ  การแสดงดนตรี
เพื่อส่งเสริมการอ่านจัดได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสมของสถานที่และความพร้อมของผู้จัด  
ในหน่วยงานขนาดเล็กซึ่งมีสถานที่จ ากัดอาจจัดแสดงดนตรีโดยศิลปินเด่ียว เช่น นักเปียโน นักเป่า
ขลุ่ย นักกีตาร์ และนักเล่นดนตรีด้วยเครื่องดนตรีพื้นบ้านหรือเครื่องดนตรีประจ าชาติต่าง ๆ โดย
อาจมีการขับร้องเพลงประกอบหรือไม่มีก็ได้   

การน าเสนอกิจกรรมการแสดงดนตรีที่น่าสนใจท าได้หลายแบบ ดังนี้ 
1. การแสดงดนตรีประกอบการบรรยายหรือการสาธิต  นักดนตรีบรร เลงดนตรีและ

สนทนาเกี่ยวกับดนตรีหรือเพลงที่เล่น เป็นรูปแบบกิจกรรมที่จัดไม่ยากและน่าสนใจ  กิจกรรมที่
แปลกออกไป เช่น นักดนตรีบรรเลงดนตรีประกอบภาพยนตร์ที่ไม่มีเสียงหรือภาพยนตร์สั้น ๆ เพื่อ
สร้างบรรยากาศที่เข้ากันและจบด้วยการอภิปรายเทคนิคดนตรีที่บรรเลงและหนังสือและสื่อการ
อ่านในเรื่องที่เกี่ยวข้อง  เช่น  การใช้เครื่องดนตรี  ดนตรีร่วมสมัยและดนตรีประจ าชาติ เป็นต้น 
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2. ผู้ร่วมกิจกรรมแสดงดนตรี   กิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเยาวชนโดยการแสดง
ดนตรีอาจมีเยาวชนผู้ร่วมกิจกรรมเป็นทั้งผู้ฟังและผู้บรรเลงดนตรีหรือขับร้องเพลง ซึ่งอาจเป็ น
ดนตรีและเพลงที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายหรือเพลงที่เยาวชนแต่งขึ้นเอง 

กิจกรรมการแสดงดนตรีเช่นนี้สามารถน าเสนอหนังสือ สื่อการอ่าน และวัสดุอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องได้หลากหลาย  นอกจากนี้ยังสามารถจัดนิทรรศการเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องดนตรี 
โน้ตดนตรี ต้นฉบับเนื้อเพลง แผ่นเสียง และสื่อบันทึกดนตรีต่าง ๆ เป็นต้น 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการแสดงดนตรี 
1. ฟังการแสดงดนตรีและการขับร้องเพื่อพิจารณาเลือกใช้ในการจัดกิจกรรมโดย

ค านึงถึงคุณภาพและความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและโอกาส 

2. ติดต่อนักดนตรี / นักร้องและพิจารณาข้อตกลงและรูปแบบในการจัดกิจกรรม 

3. น านักดนตรีดูสถานที่แสดง 

4. ก าหนดวัน เวลาที่จะมีกิจกรรมการแสดงดนตรี 
5. รวบรวมหนังสือ สิ่งพิมพ์ และวัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการจัดนิทรรศการ

ประกอบและการส่งเสริมการอ่าน 

6. ตรวจความเรียบร้อยของเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ 
7. จัดท าเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับนักดนตรี /นักร้อง และรายละเอียดกิจกรรม พร้อม

ภาพประกอบ 

8. ผู้ด าเนินรายการศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับดนตรีที่จะน าเสนอในกิจกรรมเพื่อ
ประชาสัมพันธ์และแนะน าแก่ผู้ร่วมกิจกรรม 

9. จัดการประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อต่าง ๆ  
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังและการดูในห้องสมุดที่จัดในต่างประเทศ มีดังนี้ 
 

2.4.3.4  ละครนักอ่าน  

  กิจกรรมเล่นละครที่สัมพันธ์กับการอ่านท าให้เยาวชนมีโอกาสอ่านเรื่องที่คัดเลือก
มาแสดงหลายครั้งในการซ้อมการแสดง   

การด าเนินการเริ่มด้วยการจัดให้เด็กยืนหรือนั่งเป็นแถวหน้าห้องเรียน อ่านออกเสียงบท
ของตนซึ่งอาจประยุกต์จากหนังสือประกอบการเรียน  หรือจากหนังสือของห้องสมุด  การแสดง
ตามบทเหล่านั้นท าโดยไม่มีอุปกรณ์การแสดง ไม่มีฉาก หรือการก ากับเวที  เพราะเป็นเพียงการ
อ่านออกเสียงบทละคร 
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 การแสดงละครของนักอ่านที่ใช้เวลาด าเนินการวันละ 30 นาที เป็นเวลา 10 สัปดาห์ อาจมี
ก าหนดการดังนี้ 
 วันจันทร์ ครูอ่านเรื่องจากหนังสือที่จะน าไปท าเป็นบทละครให้นักเรียนฟังหน้าชั้น และ
สอนการอ่านออกเสียงอย่างถูกวิธี  ต่อจากนั้นเด็ก ๆ จะจัดเตรียมบทของแต่ละคนเพื่ออ่านตาม
ล าพัง 

 วันอังคารและวันพุธ เด็ก ๆ พบปะกันเป็นกลุ่มการแสดงเล็ก ๆ และอ่านบทหลายครั้ง โดย
เปลี่ยนบทไปในการอ่านแต่ละครั้ง ในวันพุธช่วงสุดท้ายเด็ก ๆ จึงเลือกบท 

 วันพฤหัสบดี  เด็กแต่ละคนฝึกอ่านบทกับกลุ่มของตน 

 วันศุกร์  เด็กทุกคนแสดงบทของตนในชั้นเรียนหรือในโรงละครต่อหน้าผู้ชม  
 ผลการวิจัยพบว่าเด็กบางคนมีอัตราการอ่านสูงขึ้นมากหลังจากร่วมโครงการแสดงละคร
ของนักอ่านในช่วง 10 สัปดาห ์

 การแสดงละครของนักอ่าน ท าให้เด็กมีเหตุผลในการอ่าน และให้ความสนใจในการอ่าน
มากขึ้นเพราะต้องอ่านบทละครซ้ าหลายครั้ง  เด็กมีแรงจูงใจสูงและเต็มใจร่วมกิจกรรม  การแสดง
แต่ละครั้งจะเพิ่มพูนประสบการณ์  นอกจากนั้นเด็ก ๆ ยังได้เพิ่มมิตรภาพโดยการช่วยเหลือผู้อ่ืนใน
การเตรียมบทเพื่อการแสดงอีกด้วย 

 

   2.4.3.5  นักออกแบบรางวัลหนังสือ 

   จัดงานมอบรางวัลให้แก่หนังสือและมอบรางวัลแก่เยาวชนผู้ชนะการออกแบบ
รางวัลและของที่ระลึก   กิจกรรมนี้จัดให้เยาวชนแสดงความสามารถ ใช้จินตนาการคิดชื่อรางวัล
และออกแบบรางวัลส าหรับแต่ละชั้นเรียนโดยเสนอชื่อหนังสือเรื่องโปรดและอ่านชื่อเรื่องดัง ๆ   
นักเรียนแสดงเป็นผู้แต่งหนังสือเรื่องที่ได้รับรางวัล หรือแต่งตัวแบบตัวละครในหนังสือที่ได้รับรางวัล 
ขึ้นรับรางวัล  ติดตรารางวัลที่ท าขึ้นไว้บนปกหนังสือแต่ละเรื่องที่ได้รับรางวัล แล้วจัดหนังสือ
เหล่านั้นไว้ให้ อ่านในชั้นเรียน  กิจกรรมนี้นอกจากใช้ทักษะการฟังและดูแล้วยังส่งเสริม
ความสามารถในการออกแบบและจินตนาการด้วย 

 

   2.4.3.6  แฟชั่นนักอ่าน  
   จัดท าเสื้อยืดพิมพ์ลายรูปตัวละครจากหนังสือเรื่องโปรดเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เยาวชน
อ่านในรอบปี  เยาวชนเป็นผู้ออกแบบวาดและระบายสี  ผู้ปกครองเป็นอาสาสมัครพิมพ์ลายลง เสื้อ
ยืด (ตามวิธีการที่ระบุในการใช้สีวาดลายบนผ้าที่จ าหน่าย)  จัดงานแสดงแฟชั่นเสื้อยืดลายที่
เยาวชนวาดโดยเชิญผู้ปกครองมารวมงาน เมื่อเด็กใส่เสื้อที่มีตัวละครจากเรื่องใดเดินออกมา  
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เพื่อนจะอ่านข้อความตอนหนึ่งจากหนังสือเรื่องนั้น  กิจกรรมนี้ส่งเสริมทักษะการออกแบบและ
จินตนาการ 

 

   2.4.3.7  ลูกโซ่หนังสือ  
   ครูช่วยนักเรียนเชื่อมโยงหนังสือเรื่องต่าง ๆ ที่อ่านในรอบปี  โดยการรวบรวม
หนังสือที่อ่านให้นักเรียนฟังกองไว้บนพื้นห้องเรียน  จัดให้เยาวชนล้อมวงรอบกองหนังสือ  ครูเลือก
หนังสือหนึ่งเล่มแล้วอ่านชื่อเรื่องดัง ๆ  กระตุ้นให้นักเรียนหาหนังสืออีกเล่มหนึ่งจากในกอง           
ที่มีลักษณะเหมือนกับหนังสือที่ครูเพิ่งอ่านชื่อไปอย่างน้อยในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ตัวอย่างเช่น 
เรื่อง James and the Giant Peach โดยโรอัล ดาห์ล และเรื่อง Harry Potter and the Sorcerer’s 
Stone ของ  เจ. เค. โรลลิ่ง  คู่กันได้เพราะมีฉากในประเทศอังกฤษเหมือนกัน  ต่อจากนั้นจัดวาง
หนังสือที่มีส่วนเหมือนกันคู่กัน  เพื่อเริ่มต้นลูกโซ่หนังสือ ท าเช่นเดียวกันนี้ต่อไปจนหนังสือ                 
เข้าคู่กันหมด 

  

 2.4.4   กิจกรรมที่ใช้ทักษะการเขียน 

กิจกรรมที่ใช้ทักษะการเขียนเป็นกิจกรรมที่เยาวชนผู้ร่วมกิจกรรมร่วมโดยการ
เขียนหรือวาดภาพ  กิจกรรมนี้จัดได้หลายรูปแบบ  อาจเป็นกิจกรรมเด่ียว   กิจกรรมสืบเนื่องจาก
กิจกรรมอ่ืน เช่น การเล่านิทาน  การฟังการบรรยาย และการชมนิทรรศการ หรือเป็นกิจกรรมเชิง
แข่งขันหรือประกวดเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมโครงการก็ได้  กิจกรรมที่ใช้ทักษะการเขียนและ        
วาดภาพส่งเสริมการอ่านโดยผู้ร่วมกิจกรรมต้องอ่านหนังสือหรือข้อเขียนเพื่อเป็นข้อมูลในการร่วม
กิจกรรม หรือในขณะร่วมกิจกรรมจ าเป็นต้องมีการอ่านหนังสือที่ก าหนดเพื่อสามารถเขียนหรือ 
วาดภาพได้  

 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ใช้ทักษะการเขียน มีดังนี้ 
  

  2.4.4.1  ปลูกต้นบรรณพฤกษ์ 
   กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนไผทอุดมศึกษา มี 2 ลักษณะคือ   
 การจัดกิจกรรมโดยห้องสมุดของโรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน             
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  จูงใจให้นักเรียนเข้าใช้บริการหอสมุดมากขึ้น  และเพิ่มพูนทักษะการ
สรุปเรื่องจากหนังสือที่อ่าน และแนะน าหนังสือให้ผู้อ่ืนได้ 



58 

 

 กิจกรรมด าเนินโดยผู้ร่วมกิจกรรมอ่านหนังสือที่ชอบคนละ 1 ชื่อเรื่อง และสรุปลงใน          
ใบบันทึกการอ่านหรือใบแนะน าการอ่านที่จัดท าไว้เป็นแบบฟอร์ม  ต่อจากนั้นบรรณารักษ์ตกแต่ง
ต้นไม้แห่งการเรียนรู้ และน าใบบันทึกการอ่านติดเพื่อเป็นการแนะน าหนังสือในแต่ละเล่ม 

 การจัดกิจกรรมปลูกต้นบรรณพฤกษ์โดยอาจารย์ภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษา 
โดยการให้โอกาสและอิสระแก่นักเรียนในการเลือกซื้อหนังสืออ่าน การบริหารเงินเพื่อพัฒนา
ศักยภาพด้านการคิด ตัดสินใจอย่างมี เหตุผล และฝึกให้มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก  
นอกเหนือจากการปลูกฝังความใฝ่รู้ และรักการอ่าน  กิจกรรมเริ่มต้นโดยการแนะน าหลักการและ
วิธีการเลือกซื้อหนังสือ  จัดงบประมาณส าหรับนักเรียนในการใช้จ่ายเพื่อเลือกซื้อหนังสือ  แล้วน า
นักเรียนไปเลือกซื้อหนังสือที่ศูนย์หนังสือใกล้โรงเรียน  ต่อจากนั้นให้นักเรียนใช้เวลาอ่านหนังสือที่
เลือกซื้อมาแล้วน าเสนอว่ามีความน่าสนใจอย่างไรให้เพื่อน ๆ ฟัง  และเขียนค าแนะน าหนังสือของ
ตนเองไปแขวนไว้ที่ต้นบรรณพฤกษ์ นักเรียนที่มาอ่านค าแนะน าหนังสือบนต้นบรรณพฤกษ์          
หากสนใจหนังสือเล่มใด  สามารถยืมไปอ่านต่อได้ 

 

   2.4.4.2  ชวนอ่านหนังสือ  
 นักเรียนบันทึกข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือในมุมหนังสือในชั้นเรียนลงในบัตรบันทึก

ข้อมูล   ติดซองบัตรที่ด้านในของปกหลังของหนังสือ (ท าซองบัตรเองโดยการพับกระดาษ) เขียนชื่อ
หนังสือบนบัตร แล้วสอดบัตรลงในซองบัตร  เมื่อนักเรียนแต่ละคนอ่านหนังสือเรื่องใดจบ              
ครูกระตุ้นให้บันทึกความเห็นและเขียนชื่อและปีการศึกษาของผู้บันทึก เมื่อมีความคิดเห็นมากขึ้น 
จะน าบัตรบันทึกความเห็นรวมกันในกล่อง  จัดเรียงตามชื่อหนังสือตามล าดับอักษรส าหรับใช้เป็น
แนวทางการอ่านแก่นักเรียนในปีต่อ ๆ ไป 

 

  2.4.4.3  กิจกรรมคณิต วิทยา คีตา ศิลป กวี 
  เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนไผทอุดมศึกษา   กิจกรมนี้เป็นการบูรณาการ
วิชาการต่าง ๆ โดยน าเอาทักษะด้านคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่เด็กอาจจะเบื่อง่ายมาประกอบกับ
ดนตรี ซึ่งเป็นวิชาที่สามารถดึงดูดความสนใจเด็กได้ดีกว่า โดยการน าเรื่องของจ านวนคู่ จ านวนค่ี 
การนับลดนับเพิ่ม มาสร้างท านองเพลง โดยใช้บันไดเสียงต่าง  และส่งเสริมการรักการอ่าน             
โดยน าบทประพันธ์ซึ ่งเป็นกวีนิพนธ์บรรยายเป็นท านองเสนาะคลอตามเสียงบรรเลงดนตรี                     
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  การร่วมกิจกรรมที่เยาวชนได้ฝึกทักษะทางสังคมด้านการร่วม         
งานกลุ่ม  ได้พัฒนาสมองทั้ง 2 ซีก อย่างผสมผสานและสมดุล  ท าให้เกิดความสุนทรีย์ด้าน
อารมณ์ ซึ่งจะส่งผลต่อจินตนาการและกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ  
 วิธีด าเนินงานกิจกรรม มีดังนี้ 
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 1. นักเรียนน าแนวคิดจากที่ครูจุดประกายการน าโจทย์คณิตศาสตร์ ไปสร้างเป็นบทเพลง
บรรเลงโดยใช้บันไดเสียงต่าง ๆ 

 2. นักเรียนชักชวนเพื่อนศึกษาบันไดเสียงจากครูดนตรี  และสร้างท านองเพลงจาก
โจทย์เลขการบวก-ลบ  การนับเพิ่มนับลด  จ านวนคู่-ค่ี 

 3. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาฟังเพลงบรรเลง และน าบทประพันธ์
ภาษาอังกฤษมาอ่านคลอเสียงดนตรีและแปลบทประพันธ์เป็นภาษาไทย 

 4. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษสาขาภาษาไทย อ่านข้อมูลจากการแปลบทประพันธ์ 
และอ่านคลอตามเสียงเพลงอย่างไพเราะมีระดับเสียงสูง-ต่ า 

 ประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรม มีดังนี้ 
 1. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสืออย่างสม่ าเสมอ 

 2. นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์เรื่องที่อ่าน 

 4. นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการอ่าน สามารถอ่านหนังสือ จับใจความส าคัญได้รวดเร็วขึ้น 

 5. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการอ่านและการฟัง 

 6. นักเรียนรู้สึกรักการวางแผนที่จะเลือกหนังสือให้เหมาะสมกับวัยและเวลา ความชอบ
ของตนเอง 

 7. นักเรียนสามารถน าทักษะการอ่าน การฟังไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 8. นักเรียนมีทักษะทางการพูดเชิงสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกในการพูด 

 9. นักเรียนมีทักษะการคิดค านวณอย่างมีระบบ 

 10. ปรากฏผลงานด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ อันสืบเนื่องมาจากการอ่าน 

 11. นักเรียนมีการพัฒนาด้านการคิด 

 

2.4.4.4  ชิ้นส่วนหนังสือ  

  เป็นกิจกรรมที่เน้นทักษะการเขียนโดยมีการอ่าน และอภิปรายข้อเขียนที่ตัดตอน
จากหนังสือเป็นเครื่องมือในกิจกรรม  วิธีด าเนินการกิจกรรม มีดังนี้ 

เริ่มโดยการคัดลอกข้อความจากหนังสือเป็นตอนสั้น ๆ จ านวนมากพอส าหรับผู้ร่วม
กิจกรรมแต่ละคนหรือกลุ่มจะใช้ซ้ ากันได้   ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับข้อเขียนคนละชิ้นเพื่ออ่านในใจ   

เมื่ออ่านข้อความจบแต่ละคนเขียนข้อความสั้น ๆ เป็นเชิงท านายหรือคาดการณ์เกี่ยวกับ
หนังสือที่อ่าน   ต่อจากนั้นผู้ด าเนินกิจกรรมจะจัดการหมุนเวียนอ่านข้อความโดยให้สัญญาณให้        
ผู้ร่วมกิจกรรมเดินไปรอบห้อง จับคู่กันและอ่านข้อเขียนที่มีให้กันฟัง โดยไม่อภิปรายหรือแปล
ความหมายสิ่งที่อ่าน  แล้วเปลี่ยนไปจับคู่กับคนอ่ืนอีก  หลังจากผู้ร่วมกิจกรรมได้อ่านและฟังจาก
เพื่อนๆ หลายคน จึงกลับมาเขียนข้อความท านายเหตุการณ์ในเรื่องโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมเพิ่มเติม
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จากเพื่อนๆ ที่ผลัดกันอ่าน   จากนั้นหมุนเวียนกันอ่านข้อเขียนที่เรียบเรียงใหม่อีกครั้ง  แล้วเรียบ
เรียงค าคาดการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ได้ฟังเป็นครั้งสุดท้าย 

 สุดท้ายผู้ด าเนินกิจกรรมจัดการอภิปราย โดยให้ผู้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อเขียนที่เขียน
ท านายเรื่อง  และพิจารณาว่าข้อเขียนของแต่ละคนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรระหว่างที่มีกา ร
หมุนเวียน ในขณะที่ฟังเพื่อนๆ เสนอเรื่องราว   บางคนอาจสมัครอ่านข้อเขียนของตนให้เพื่อนฟัง
เพื่อสนับสนุนหรือแย้งเกี่ยวกับการท านายเรื่องนั้น ๆ 

 กิจกรรมชิ้นส่วนหนังสือ ท าให้เด็กต้องอ่านข้อความที่ตัดตอนจากหนังสือแก่เพื่อน ๆ  
หลายครั้ง  ในขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมเรียบเรียงเรื่องซึ่งท าให้ต้องอ่านและเขียน  นอกจากนี้        
ยังส่งเสริมให้รู้จักท านาย คาดการณ์ล่วงหน้า ต้ังค าถาม และก าหนดเป้าหมายในการอ่านอีกด้วย 

 

   2.4.4.5  หนังสือยอดนิยม 

   เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชั้นเรียนซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมต้องอ่าน
และเขียน             มีลักษณะต่าง ๆ ดังน้ี   

 1. นักเรียนแต่ละคนระบุชื่อหนังสือเรื่องโปรดของตนแล้วประมวลผลสร้าง
รายชื่อ           ”หนังสือยอดนิยม” ของชั้นเรียน   ปิดประกาศไว้หน้าห้องเพื่อใช้ในการ

ออกเสียง หรือเสนอเพื่อ ชวนให้อ่าน 

 2.   นักเรียนอ่านเรื่องสั้น 10 เรื่อง แล้วบันทึกชื่อเรื่องตามล าดับความชอบ และอธิบาย
เหตุผลที่จัดล าดับเช่นนั้น 

3.   เขียนเรียงความ 1 เรื่องเกี่ยวกับหนังสือเล่มโปรดของนักเรียนโดยสรุปเนื้อหาและ
อธิบายคุณค่าเพื่อแนะน าผู้อ่ืนอ่าน  อาจารย์เลือกงานที่ดีที่สุดไปจัดนิทรรศการบนกระดานข่าว 
และพิมพ์เผยแพร่ในจดหมายข่าวของโรงเรียน หรือรวบรวมข้อเขียนจัดพิมพ์เป็นเล่มเป็นคู่มือ
แนะน าการอ่าน 

 

   2.4.4.6  หนังสือพิมพ์เสมือน  
   กิจกรรม “หนังสือพิมพ์เสมือน”  เป็นกิจกรรมของโรงเรียนพระยาประเสริฐ                  
สุนทราศัย  (กระจ่าง สิงหเสนี)  ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดลองท าเอกสารที่มีลักษณะ              
กึ่งหนังสือพิมพ์และกึ่งวารสาร เพื่อแลกเปลี่ยนกันอ่านในห้องเรียนและในโรงเรียน  เอกสารนี้เรียก
อีกอย่างหนึ่งว่า “หนังสือพิมพ์ประจ าห้อง” 
 กิจกรรม “หนังสือพิมพ์เสมือน” เป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้
ผู้เรียนพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ พัฒนาความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และ         
เขียนเป็นกิจกรรมที่ไม่ยากเกินความสามารถของครูประจ าการจะด าเนินการได้  โดยไม่ใช้
งบประมาณมาก   ค่าใช้จ่ายที่ใช้ส่วนใหญ่  คือ  การจัดซื้อกระดาษขนาด A4 พับครึ่ง  ส าหรับท า
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หนังสือพิมพ์ ดินสอสี  และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์รายวัน เช่น ไทยรัฐ  เดลินิวส์  
มติชน  เป็นต้น  เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับการค้นคว้าหาความรู้ของนักเรียน 

 การด าเนินการหนังสือพิมพ์เสมือนมีขั้นตอนดังนี้ 
 

 

วิธีด าเนินการ  มีดังนี้ 
 1. ครูน าหนังสือพิมพ์หลาย ๆ ชื่อฉบับ เช่น ไทยรัฐ  เดลินิวส์  มติชน  ข่าวสด ฯลฯ มาให้
นักเรียนศึกษา  แล้วให้นักเรียนเสนอความคิดเห็นเรื่องรูปแบบของหนังสือพิมพ์เสมือนที่นักเรียน
สนใจ ชื่อหนังสือพิมพ์ จ านวนสมาชิกในกองบรรณาธิการ และวาระของการออก เช่น หนังสือพิมพ์
ข่าวรายวัน  นิตยสารที่ออกรายสัปดาห์  รายปักษ์  รายเดือน ฯลฯ 

 2. ครูรวบรวมรายชื่อนักเรียนแต่ละห้องที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

 3. ผู้ประสานงานด าเนินการหาทุนสนับสนุนและจัดการฝึกอบรมการจัดท าหนังสือพิมพ์
แก่นักเรียนที่ร่วมกิจกรรม 

 4. นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมเข้ารับการฝึกอบรม“นักข่าวน้อยหนังสือพิมพ์เสมือน” โดย
ความร่วมมือจากส านักงานหนังสือพิมพ์ จัดอบรมเรื่องที่เกี่ยวข้องในการหาข่าว เขียนข่าว และ
จัดท าหนังสือพิมพ์ 
 5. นักเรียนแต่ละห้องรวมกลุ่มจ านวน 8-9 คน จัดต้ังกองบรรณาธิการ 

 6. กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เสมือนจัดประชุมด าเนินการ ดังนี้ 
  1) เลือกบรรณาธิการและบรรณาธิการผู้ช่วย สมาชิกที่ เหลือท าหน้าที่เป็นกอง
บรรณาธิการ 

  2) ต้ังชื่อหนังสือพิมพ์เสมือน พร้อมบอกเหตุผลที่ตั้งชื่อหนังสือพิมพ์เช่นนั้น 

  3) ก าหนดตราสัญลักษณ์หนังสือพิมพ์เสมือนพร้อมบอกเหตุผลที่ใช้สัญลักษณ์
ดังกล่าว  ถ้ามีสีต้องบอกว่าเหตุใดจึงก าหนดให้เป็นสีนั้น ๆ 

  4) ก าหนดก าหนดออก เช่น รายปักษ์ ทุกวันที่ 16 และวันที่ 30 ของเดือน 

  5) ก าหนดเนื้อหาสาระของหนังสือพิมพ์เสมือน  และผู้รับผิดชอบ พร้อมบอกเหตุผล
ที่ต้องการให้มีเนื้อหาสาระดังกล่าว  การก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละคอลัมน์ท าอย่างไร เช่น ให้
สมาชิกอาสาตามความสนใจ หรือบรรณาธิการมอบหมาย 

  6) ก าหนดตารางการท างาน เช่น กองบรรณาธิการทุกคนมาพบกันหลังเลิกเรียนทุก
วัน หรือให้อิสระแก่เจ้าของคอลัมน์ที่จะบริหารเวลาเอง 
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 7. สมาชิกในกองบรรณาธิการ ปฏิบัติการหาข่าว ค้นคว้าข้อมูล เขียนเรียบเรียงเนื้อหา 
รวมกลุ่มปรึกษาและปฏิบัติงานหลังเลิกเรียนหรือช่วงพักกลางวัน โดยโรงเรียนอ านวยความสะดวก
จัดสถานที่ท างานให้ 
 8. อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มประจ าห้อง ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย และหรืออาจารย์
ประจ าชั้น ตรวจความถูกต้องด้านเนื้อหาและภาษา 

 9. จัดท าต้นฉบับสมบูรณ์ 
 10. จัดท าส าเนาเพื่อเผยแพร่โดยการแจกจ่ายหรือจ าหน่าย (อาจได้รับการอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายจากโรงเรียนเป็นค่าถ่ายเอกสารจากต้นฉบับหนังสือพิมพ์  เป็นกระดาษขนาด A4 และ
จ าหน่ายราคาเยาว์) 
 

ตัวอย่างการจัดเนื้อหาและผู้รับผิดชอบในกิจกรรมหนังสือพิมพ์เสมือน 

ล าดับ เนื้อหาสาระ ผู้รับผิดชอบ หน้าที่ 
1 

2 

หน้าปก 

บ.ก.แถลง 

เด็กหญิงพิม บรรณาธิการ 

3 

4 

ทักทายท้ายเล่ม 

ปกหลัง 

เด็กหญิงนภัส ผู้ช่วยบรรณาธิการ 

5 เมนูจานเด็ด เด็กหญิงวิริน กองบรรณาธิการ 

6 ข่าวเด็ด เด็กชายกิตติ บรรณาธิการ 

7 รูปน้ีมีสีสัน เด็กชายประธาน ผู้ช่วยบรรณาธิการ 

8 เกมลับสมอง เด็กชายปิยะ กองบรรณาธิการ 

9 ท่องเที่ยวทั่วไทย เด็กชายศาล กองบรรณาธิการ 

10 

11 

แฟชั่นชั้นน า 

นิทานพาเพลิน 

เด็กหญิงพร กองบรรณาธิการ 

 

 การประเมินผลกิจกรรมหนังสือพิมพ์เสมือน พิจารณาจากข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์
เสมือนในด้านต่าง ๆ เช่น รูปแบบ เนื้อหา และชื่อฉบับ  
 กิจกรรมนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 
 1. นักเรียนรวมทั้งผู้อ่านและผู้ร่วมกิจกรรมจัดท าหนังสือพิมพ์เสมือน มีความสนใจอ่าน
และอ่านหนังสือมากขึ้น 

 2. นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมได้ฝึกทักษะการค้นคว้า  การเขียนและการเรียบเรียงเนื้อหา 
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 3. เสริมสร้างความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ 
 4. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 

 5. เสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง 

 6. ฝึกฝนการปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม 

 

 การสืบทอดกิจกรรมหนังสือพิมพ์เสมือนท าโดยจัดการฝึกอบรมผู้สนใจท ากิจกรรมนี้ โดยมี
กลุ่มนักเรียนชั้นสูงสุดซึ่งมีประสบการณ์จัดท าหนังสือพิมพ์เสมือนเป็นวิทยากร   อบรมการจัดท า
หนังสือพิมพ์เสมือนแก่นักเรียนรุ่นน้องภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์กลุ่มสาระภาษาไทยและ
อาจารย์ประจ าชั้น  

  

2.4.5   กิจกรรมแข่งขัน/ประกวด 

   หมายถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน  ผู้ร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในลักษณะการแข่งขันหรือ
การประกวด  มีการมอบรางวัลหรือประกาศผลผู้ชนะ  เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนมากสนใจร่วม
กิจกรรมประเภทนี้ โดยอาจเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมโครงการที่จัดในสถานศึกษา 

 ตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เป็นการแข่งขัน / ประกวด มีดังนี ้
      

   2.4.5.1  ที่มาวรรคทอง  
   กิจกรรมนี้มีผลดีในการส่งเสริมความรู้และกระตุ้นความสนใจอ่านวรรณคดี           
หรือวรรณกรรม  เตือนความจ าถึงวรรคทองในหนังสือเรื่องที่อ่าน  ด าเนินการโดยใช้บัตรบันทึก
ขนาดเล็ก บันทึกข้อความที่น่าจดจ าหรือวรรคทองในหนังสือที่นักเรียนอ่านด้วยกันในรอบปีที่       
ผ่านมา โดยระบุที่มาคือข้อมูลทางบรรณานุกรมไว้ด้วย  แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม อ่านข้อความ
ในบัตรที่บันทึกวรรคทองจากหนังสือไว้  และให้แต่ละกลุ่มผลัดกันบอกชื่อหนังสือที่มีข้อความนั้น  
หากบอกชื่อเรื่องถูกให้ 1 คะแนน  บอกชื่อผู้แต่งได้จะได้เพิ่มอีก 1 คะแนน กลุ่มที่ได้คะแนนสูงเป็น
ผู้ชนะ 

 

   2.4.5.2  ภาษิตนิทัศน์น่ารู ้
   กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศัย (กระจ่าง               
สิงหเสนี) เพื่อส่งเสริมการอ่านและความรู้ด้านภาษาไทยและเพิ่มพูนประสบการณ์แก่นักเรียน         
มีแนวทางด าเนินการ  ดังนี้ 
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 1. ครู เลือกหนังสือดีที่มีบทกลอนหรือสุภาษิตง่าย ๆ เหมาะส าหรับเด็กก่อนวัยรุ่นเพื่อใช้
เป็นแหล่งข้อมูลกิจกรรม 

 2. ครู คัดเลือกบทกลอนหรือสุภาษิตที่น่าสนใจและมีแนวคิดที่เหมาะสมกับกลุ่มวัย          
ของเยาวชนจากหนังสือที่คัดเลือกไว้   จัดท าเป็นประเด็นค าถาม พร้อมค าตอบที่เป็นความหมาย
ของสุภาษิตบทนั้นให้นักเรียนเลือกตอบ  ลักษณะค าถามมีชุดละ 5 ข้อ สัปดาห์ละ 4 เรื่อง จ านวน 
20 ข้อ รวม 10 คะแนน 

 3. โรงเรียนจัดท า “สมุดบันทึกข้อคิด ภาษิตนิทัศน์ ... น่ารู้” แจกนักเรียนทุกคนเพื่อบันทึก
ค าตอบส่งอาจารย์ประจ าชั้นทุกสัปดาห์ 
 4. ชุดค าถามในกิจกรรมภาษิตนิทัศน์น่ารู้แต่ละสัปดาห์จะน าไปติดป้ายประกาศ
ส่วนกลางของโรงเรียน ในที่ที่เด็กทุกคนเห็นได้โดยง่าย และเมื่อครบ 4 สัปดาห์ จะย้ายชุดค าถาม 
พร้อมค าตอบไปไว้ในห้องสมุดของโรงเรียน 

 การร่วมกิจกรรม 

 1. นักเรียนอ่านค ากลอนภาษิตนิทัศน์จากป้ายนิเทศภาษาไทยรายสัปดาห์แต่ละเรื่องให้
เข้าใจ 

 2. นักเรียนแปลความหมายค ากลอนและสรุปใจความส าคัญ/ข้อคิดของแต่ละเรื่อง 

 3. อ่านค าถามของแต่ละเรื่องแล้วตอบค าถามในตัวเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวลงใน
สมุดบันทึกข้อคิด...ภาษิตนิทัศน์...น่ารู้  ระบุชื่อเรื่อง/ค าตอบที่ถูก และคัดลอกเนื้อความของ
ค าตอบที่ถูกลงในช่องว่างที่ก าหนดด้วยลายมือบรรจงเรียบร้อย 

 4. ตัวแทนของแต่ละห้องเก็บสมุดบันทึกที่ตอบค าถามเรียบร้อยแล้วส่งที่อาจารย์ประจ า
ชั้นหรืออาจารย์ประจ าวิชาภาษาไทยภายในทุกสัปดาห์ และไปรับคืนเพื่อตอบค าถามของสัปดาห์
ใหม่ต่อไป 

 การให้คะแนน และการร่วมชิงรางวัล 

 1. ตอบค าถามถูก 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน รวมทั้งสัปดาห์จะได้ 5 คะแนน 

 2. ในเวลา 1 เดือน (ทุกวันที่ 30 ของเดือน) นักเรียนที่ตอบค าถามได้ถูกต้องมากกว่า       
ร้อยละ 75 (16 ข้อ) มอบสมุดบันทึกข้อคิด...ภาษิตนิทัศน์ ...น่ารู้  ให้ตัวแทนน าส่งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมเพื่อรับฉลากร่วมจับฉลากชิงรางวัลประจ าเดือน  
 3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบกิจกรรมจัดการจับฉลากรางวัล และมอบรางวัลที่ห้องสมุดใน        
วันจับฉลาก   
 4. ตัวแทนเยาวชนของแต่ละห้องรับสมุดบันทึกคืนหลังการจับฉลากรายเดือนเพื่อแจก
ให้แก่สมาชิกตอบค าถามของเดือนต่อไป 
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 5. ในแต่ละภาคเรียนคัดเลือกเยาวชนที่มีคะแนนสูงสุดของแต่ละห้อง 1 คน รับเกียรติ
บัตรรางวัลยอดนักอ่าน ภาษิตนิทัศน์...น่ารู ้  

 

   2.4.5.3  หนังสือเล่มโปรด           
   กิจกรรมนี้ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสนอชื่อหนังสือเรื่องโปรด และเขียน
ค าอธิบายสั้น ๆ ถึงเหตุผลที่เสนอแนะหนังสือนี้  เป้าหมายสุดท้ายของโครงการนี้คือ  คัดเลือก
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 7 คน น าเสนอหนังสือเรื่องโปรด  และวาดภาพประกอบหนังสือเรื่องโปรดของตน  
ผู้ด าเนินกิจกรรมขยายภาพให้เป็นขนาด 14 x 17 นิ้ว  จัดท าเป็นภาพสี  และจัดแสดงในศูนย์การ
เรียนรู้ส าหรับกิจกรรมการอ่านประมาณ 1 สัปดาห์   การด าเนินการเป็นขั้นตอน ดังนี้ 
 1. จัดแบบฟอร์มร่วมรายการไว้ในศูนย์การเรียนรู ้
 2.    ประกาศประชาสัมพันธ์ทุกวัน  
 3. ประสานกับครูให้สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 

 4. ประกาศรายชื่อผู้ร่วมโครงการเพื่อประกันว่ามีผู้ร่วมโครงการตัวจริง  
 5. จัดล าดับผลงานและท าส าเนาให้คณะกรรมการ   
 6. การประเมินผลงานดูจากเนื้อหา ไวยากรณ์ และตัวสะกด โดยให้คะแนน 4 ระดับ ดังนี้ 
  ดีมาก (4 คะแนน)   ดี  (3 คะแนน)   

  พอใช้ (2 คะแนน)   ต้องปรับปรุง (1 คะแนน)   

 เมื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดได้ 7 คน จะประกาศชื่อนักเรียน และชื่อหนังสือเล่ม
โปรดผ่านสื่อในโรงเรียนและชุมชน  มีการท าโปสเตอร์ภาพจากหนังสือ 7 เรื่องใส่กรอบแสดงใน
ศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียน และเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครอง ครู  และนักเรียน  กิจกรรม
เช่นนี้อาจแยกการประกาศผลเป็นกลุ่มเยาวชนชายและหญิง เพื่อได้ผลงานจากสองกลุ่มเท่า ๆ กัน 

 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เป็นการแข่งขัน / ประกวดอ่านหนังสือเล่มโปรดที่เป็นกิจกรรม
ต่อเนื่อง มีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 
 เดือนที่ 1 

 1. ก าหนดงบประมาณของโครงการ ได้แก่ ค่าฟิล์ม ค่าล้างอัดภาพ ขยายภาพ และกรอบ
รูป ฯลฯ 

 2. คณะผู้ด าเนินการประชุมปรึกษา จัดหาสถานที่จัดกิจกรรมและคิดวิธีส่งเสริมการอ่าน 
ก าหนดแผนงาน  และขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ใหญ่หรือหัวหน้าหน่วยงานเพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย 

 3. เขียนบทความลงในจดหมายข่าวของโรงเรียนหรือหน่วยงานเกี่ยวกับกิจกรรมการ
ประกวดหนังสือเล่มโปรดของเยาวชน   
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 เดือนที่ 2 

 1. ประชาสัมพันธ์การประกวดการอ่านหนังสือเรื่องโปรดเพื่อให้เยาวชนอ่านหนังสือ
ในช่วงปิดภาคการศึกษา   
 เดือนที่ 3 - 4 

 1. ผู้ด าเนินการเข้าชมเว็บไซต์กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของหน่วยงานต่าง ๆ 

 2. จัดท าแบบฟอร์มการประกวดหนังสือเรื่องโปรด 

 3.   แจ้งก าหนดการส่งแบบฟอร์มร่วมกิจกรรม  มีหลายวิธี ได้แก่  การประกาศในชั้นเรียน  
จัดท าโปสเตอร์  และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของโรงเรียนหรือหน่วยงาน  การก าหนดวันรับ
แบบฟอร์มต้องเผื่อเวลาไว้ประมาณ 5 สัปดาห์  โดยใช้เวลา 3 สัปดาห์ส าหรับอ่านข้อเขียนของ            
ผู้แข่งขัน    1 สัปดาห์ส าหรับการถ่ายภาพ  ขยายภาพและจัดท ากรอบ   และ 1 สัปดาห์ส าหรับ
จัดท าโปสเตอร์ 
 4. ต้ังคณะกรรมการ   ควรประกอบด้วย ผู้ช านาญการด้านสื่อ 1 คน และครู 2-3 คน ที่
สามารถประเมินข้อเขียนของเยาวชนในด้านเนื้อหา ไวยากรณ์ และเกณฑ์อื่น ๆ ได้ 
 5. ก าหนดวิธีการเสริมอ่ืน ๆ ส าหรับการประกวดหนังสือเล่มโปรดของเยาวชน วิธีต่าง ๆ 
อาจประกอบด้วย  การไปเยี่ยมชมชั้นเรียนต่าง ๆ  การเขียนบทความในหนังสือพิมพ์ของโรงเรียน  
การเสนอบทความทางวิทยุหรือโทรทัศน์วงจรปิดของโรงเรียน  การประกาศกระจายเสียงประจ าวัน  
จัดท าป้ายประกาศชมเชยนักเรียนที่ส่งแบบฟอร์มร่วมการประกวด  เป็นต้น 

 เดือนที่ 5 

 1. รวบรวมข้อเขียน แนะน าหนังสือเรื่องโปรดของนักเรียน 

 2. จัดท ารายชื่อนักเรียนที่ส่งแบบฟอร์มร่วมการประกวดที่สมบูรณ์และก าหนดเลข
ประจ าตัวนักเรียน 

 3. จัดท าแบบฟอร์มให้คะแนนงานของนักเรียน  (จัดท าเป็น 5 คอลัมน์  ประกอบด้วย   
เลขประจ าตัวนิสิต เนื้อหา ไวยากรณ์  ตัวสะกด และคะแนนรวม) 
 4. ก าหนดหมายเลขประจ าแบบฟอร์มการประกวดแต่ละชุดตรงกับเลขประจ าตัวของ
นักเรียน  และจัดท าส าเนาแบบฟอร์มประกวด 

 5. แจกจ่ายแบบฟอร์มการประกวดและคู่มือให้คะแนนแก่คณะกรรมการ   ก าหนดวัน
สุดท้ายของการรับผลงานที่ประเมินแล้วกลับคืน   ก าหนดวันประชุมกรรมการเพื่อพิจารณาคะแนน
จากคณะกรรมการเพื่อตัดสินขั้นสุดท้าย 

 6. ติดต่อและจัดการสัมภาษณ์นักเรียนที่มีผลงานได้รับคัดเลือกภายในโรงเรียนหรือ
เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 

 7. ถ่ายภาพนักเรียนที่ชนะการประกวดกับหนังสือเรื่องโปรดเพื่อประชาสัมพันธ์  
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 เดือนที่ 6   
 1. อัด-ขยายภาพนักเรียนที่ชนะการประกวดกับหนังสือเรื่องโปรดเป็นโปสเตอร์ 
 2. จัดซื้อ/ท ากรอบภาพ 

 3. จัดท าตัวอักษรและข้อความบนโปสเตอร์ เช่น “เรื่องโปรดยอดนักอ่าน” และจัดท า 
ป้ายเล็ก ๆ ระบุชื่อนักเรียนและปีการศึกษาส าหรับติดด้านล่างของโปสเตอร์ 
 4. ติดข้อความ พร้อมทั้งสัญลักษณ์ต่าง ๆ และชื่อนักเรียนที่เตรียมไว้ลงบนโปสเตอร์ 
 5. ติดโปสเตอร์บนผนังห้องสมุดของโรงเรียน 

 6. จัดงานฉลอง  เชิญผู้ปกครอง เพื่อน ๆ ครู และผู้บริหารมาชมโปสเตอร์  จัดหาหนังสือ
เรื่องที่เยาวชนแนะน ามาจัดแสดงในห้องสมุด 

 กิจกรรมการประกวดหนังสือเรื่องโปรดเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รู้ว่าเพื่อน ๆ ของเขาอ่าน
อะไรกัน และส่งเสริมให้เยาวชนอ่านหนังสือจากห้องสมุด 

 

   2.4.5.4  เพลงส่งเสริมการอ่าน  

   กิจกรรมนี้มีการด าเนินงานในโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) มีความ         
มุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และสามารถประยุกต์ทักษะการเขียน           
การขับร้อง  และดนตรีให้เกิดคุณค่าในการส่งเสริมการอ่าน  เป็นกิจกรรมกลุ่มซึ่งก าหนดให้
นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมแต่งเพลงที่มีความหมายให้ผู้ฟังตระหนักถึงความส าคัญและสนใจ                 
ในการอ่าน  โดยใช้ท านองเพลงจากคาราโอเกะที่นักเรียนชอบ   แต่งเนื้อร้องให้ถูกต้องตาม               
ฉันทลักษณ์ แล้วบันทึกเสียงร้องพร้อมดนตรีคาราโอเกะลงในเทป หรือ  CD   กลุ่มละ 1 เพลง  
เพลงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจะได้รับการเปิดประชาสัมพันธ์เสียงตามสายใน
สัปดาห์รักการอ่าน  และกลุ่มที่ชนะจะต้องเสนอผลงาน ในวันที่ท าพิธีเปิดงานสัปดาห์รักการอ่าน  
 

   2.4.5.5  ยอดนักอ่าน 

   กิจกรรมการประกวดยอดนักอ่านเป็นกิจกรรมประจ าปี  โดยการส ารวจสถิติการยืม
หนังสือและสังเกตพฤติกรรมการอ่านการค้นคว้าของนักเรียน   รวมทั้งสัมภาษณ์นักเรียนที่สนใจ 
การอ่านการค้นคว้าอย่างสม่ าเสมอ   ตลอดจนดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แล้วประเมินตัดสิน         
ยอดนักอ่านประจ าปีระดับโรงเรียน และระดับชั้น  พร้อมทั้งจัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร        
ยอดนักอ่าน 
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 2.4.6   กิจกรรมที่จัดเป็นโครงการ 

  หมายถึงกิจกรรมส่งเสริมการอ่านท่ีเป็นกิจกรรมใหญ่และมีกิจกรรมย่อยท่ี
หลากหลาย  มีระยะเวลาด าเนินการต่าง ๆ ตามความมุ่งหมายและเหมาะสม  อาจจัด
ในช่วงสั้น ๆ 1 วัน  1 สัปดาห์ หรือระยะยาวหลายเดือน หรือเป็นโครงการระดับชาติ

ตลอดปี  การด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่จัดเป็นโครงการมักมีความร่วมมือและ
ประสานงานหลายฝ่าย             ต้องจัดท าแผนด าเนินงานที่ชัดเจน  ก าหนดเป้าหมายที่

ต้องการ  ก าหนดงบประมาณด าเนินการ บุคลากรผู้รับผิดชอบ และเรื่องอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

 ตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่จัดเป็นโครงการท้ังของไทยและต่างประเทศ มีดังนี้ 
   2.4.6.1  โครงการการค้นหาตนเอง 

             เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดโรงเรียนมัธยมลินคอล์น (Lincoln High 

School)  มลรัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา  ในโครงการส่งเสริมเยาวชนอ่านหนังสือเพื่อความ
เพลิดเพลินและความรู้ โครงการค้นหาตนเองได้จัดวิทยากรหลากหลายอาชีพและวัฒนธรรมเป็น
ผู้บรรยาย และจัดทัศนศึกษายังแหล่งที่มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง  
 เป้าหมายและวิธีด าเนินการในโครงการ คือ เพื่อให้เยาวชนตระหนักว่าการใช้ภาษาเพื่อ
บอกความเป็นตัวตนของเรามีหลายวิธี   การสนองเป้าหมายนี้บรรณารักษ์ได้เชิญวิทยากรจ านวน
มากประกอบด้วย   นักประพันธ์นวนิยาย    นักวิจัย  และผู้เขียนบทละคร  และจัดการเผยแพร่
หนังสือที่เป็นผลงานของวิทยากรเหล่านี้ให้แก่เด็ก ๆ และจัดกิจกรรมอื่น ๆ ประกอบ คือ จัดให้มีการ
อ่านผลงานของนักเขียนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในชั้นเรียน และจัดฉายภาพยนตร์โดย
เลือกเรื่องที่น ามาจากผลงานของนักเขียนเหล่านั้น 

 โดยทั่วไปนักเรียนส่วนใหญ่ไม่เคยพบผู้แต่งหนังสือใด ๆ เลย ดังนั้นการมีโอกาสได้พบ
นักเขียน ได้รู้ว่าพวกเขาคือคนปกติ ซึ่งใช้ชีวิต ดูโทรทัศน์ ท างานบ้าน มีครอบครัว และท างานเขียน
หนังสือ จึงเป็นเรื่องใหม่ส าหรับเด็ก ๆ ในบรรดาผู้บรรยายที่เชิญมา  มีนักเขียน 2 คนที่แตกต่างจาก
นักเขียนทั่วไปคือ  เป็นอาจารย์และนักเขียนบทละคร  โดยอาจารย์มหาวิทยาลัยเสนอข้อมูลผล
วิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับผีเสื้อที่เป็นเรื่องส าหรับเด็ก  และนักเขียนบทละคร อภิปรายถึง
ผลงานและแนวทางท างาน  เยาวชนมีโอกาสเขียนโดยการมีส่วนร่วมในการรวบรวมผลงานของ
นักเขียนเหล่านี้และเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้ช่วยบรรณารักษ์โครงการนี้เป็นผู้จัดท าให้เป็น
ต้นฉบับที่สมบูรณ์   กิจกรรมนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อให้เยาวชนตระหนักว่า การอ่านและการเขียนเป็น
องค์ประกอบส าคัญของหลาย ๆ อาชีพ  ที่เห็นได้ชัดเจนคือ  นักเขียน  และอาชีพอ่ืน ๆ ได้แก่        
นักประวัติศาสตร์  นักวิจัย  และนักวิทยาศาสตร์  เป็นต้น 

 วิธีด าเนินการโครงการนี้  มีดังนี้     
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 1.   จัดให้มีผู้บรรยายหลากหลายเพื่อเด็ก ๆ จะได้รู้ว่าผู้คนหลากหลายเชื้อชาติและอาชีพ
มีส่วนในการสร้างสรรค์งานเขียน  เช่น  เชิญนักวิทยาศาสตร์มาพูดถึงการเขียนบทความวิชาการ
และการเขียนหนังสือจากข้อมูลวิชาการจากการท างาน  ท าให้เยาวชนรู้ว่านักวิทยาศาสตร์เขียน
เพื่อให้ผู้อ่ืนได้รับรู้การค้นพบของเขา  ทั้งนี้ในกลุ่มผู้บรรยายที่เชิญมาในโครงการนี้มีชนกลุ่มน้อย
รวมอยู่ด้วย 

 2.   จัดทัศนศึกษา เป็นการแนะน าเด็กให้รู้จักเทศกาลและสถานที่ทางวัฒนธรรม  และ       
ท าให้เด็กสนใจศึกษาเรื่องเหล่านี้ต่อไป  ได้แก่ การไปทัศนศึกษายังพิพิธภัณฑ์ต่าง  ๆ โดยมี
ผู้บรรยายประกอบและชมการแสดงที่เกี่ยวข้อง  เช่น   ละครจากบทละครของเชคสเปียร์    
 3.   การจัดพิพิธภัณฑ์ย่อยโดยเชิญผู้สะสมสิ่งของที่ระลึก เช่น เกี่ยวกับสงครามโลก               
ครั้งที่ 2 มาจัดแสดงในห้องสมุด  สิ่งของที่น ามาแสดงประกอบด้วย เครื่องแบบทหาร ภาพถ่าย 
ดาบ เข็มหมุด เหรียญตราและของใช้ในครัวเรือน  การบรรยายเกี่ยวกับสิ่งของที่น ามาจัดแสดง        
ท าให้เยาวชน ได้รับความรู้ที่น่าต่ืนเต้นและน่าสนใจมาก 

 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนมัธยมลินคอล์นได้รับความสนใจจาก
โครงการ Reading IS Fundamental (RIF)  บันทึกวีดิทัศน์เผยแพร่ทั่วสหรัฐอเมริกาและน าเสนอ
รายการหนังสือหลากหลายวัฒนธรรม  โดยมีการสนทนาระหว่างผู้บรรยายหลัก 3 คน ร่วมกับ       
ครูและนักเรียน ในเรื่องความส าคัญของหนังสือ   ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการกิจกรรมนี้  คือ
ข้อคิดเห็นในเชิงบวกของนักเรียนและบุคลากร และค าขอให้จัดโครงการในลักษณะเช่นนี้อีก 

 

  2.4.6.2  ค้นหามาอ่าน  

            เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือที่ได้รับรางวัล และฝึกฝนการค้นจากรายการ
ออนไลน์และเสิร์ชเอ็นจิน  มีวิธีการดังนี้ 
 1. รวบรวมรายชื่อหนังสือ ตามแนวคิดหรือหัวเรื่องของหนังสือ 

 2. บันทึกชื่อเรื่องลงกระดาษ  
 3. จัดหมวดหมู่ชื่อเรื่องตามค าที่เป็นแนวคิดหรือหัวเรื่องย่อย 

 4. หาภาพประกอบชี้น าแนวคิดติดไว้บนกระดาษที่บันทึกชื่อเรื่อง 

 5.    เลือกหนังสือที่ได้รับรางวัลมาอ่านโดยใช้เวลาครึ่งหนึ่งของช่วงการเรียน โดยนักเรียน
อ่านเองหรือครูอ่านให้นักเรียนฟังก็ได้ 
 6. จัดนิทรรศการหนังสือได้รับรางวัล ทั้งหนังสือที่อ่านและหนังสืออ่ืนๆ ที่ไม่ได้อ่าน 

 7.   นักเรียนติดชื่อหนังสือที่อ่านหรือได้ฟังบนกระดาษที่มีหัวเรื่องหรือแนวคิดติดไว้ ตามที่
คิดว่าเข้ากันได ้
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 8.   กรณีที่นักเรียนอ่านเรื่องที่มีแนวคิดหรือหัวเรื่องแตกต่างไปจากที่ก าหนด  ให้ระบุ
เพิ่มเติมไว้ในกระดาษอีกแผ่นหนึ่ง 

 9. ครูพิจารณาตรวจการติดชื่อหนังสือที่อ่าน และการบันทึกข้อมูลให้ตรงกับหัวเรื่อง 

 10. จัดท าแผนผังเชื่อมโยงชื่อเรื่องกับหัวเรื่อง 

 11. น านักเรียนไปที่ศูนย์สื่อสารนิเทศหรือห้องสมุด พร้อมระบุชื่อหนังสือที่ได้รับรางวัล
จ าแนกตามแนวคิดหรือหัวเรื่อง 

 12. อธิบายการค้นค าโดยใช้ “and” ในการค้นจากชื่อเรื่องในแผนผังที่ท าไว้  
 13. อธิบาย / อภิปรายค าส าคัญ / หัวเรื่อง ที่เหมาะสมส าหรับสืบค้นชื่อเรื่องในแต่ละกลุ่ม 

 14. ให้นักเรียนค้นจากรายการออนไลน์หาหนังสือที่มีความสัมพันธ์กับหัวเรื่อง อย่างน้อย 
2 หัวเรื่อง 

 15. ท าเช่นนี้ตลอดปีการศึกษา เด็กจะรู้จักอ่านเชิงวิเคราะห์และมีความสามารถในการ
สืบค้นจากคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

  

   2.4.6.3  หนังสือท่ีอยู่รอด 

   โครงการส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดโรงเรียนมัธยมแบทเทิลฟิลด์   มลรัฐ
เวอร์จิเนีย  เพื่อส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุดและการส่งเสริมการอ่านวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม  การด าเนินการเริ่มโดยบรรณารักษ์ส่งจดหมายและข่าวสาร
ไปยังผู้ปกครองและนักเรียน  พร้อมกับเอกสารชุดหนึ่งซึ่งมีรายชื่อหนังสือเรื่ องโปรดที่เป็น
วรรณกรรมแนวการด ารงชีวิต ในเอกสารนี้มีข้อความแจ้งว่าหนังสือส าหรับเด็กและเยาวชน           
เสนอโดยนักเรียนของโรงเรียน ..... ซึ่งจะเดินทางไปอยู่บนเกาะแห่งหนึ่ง  จะมีการออกเสียง
ประจ าวันเมื่อนักเรียนไปยังสภาประจ าห้องเพื่อคัดหนังสือ และห้องสมุดจะประกาศรายชื ่อ
หนังสือที่ยังคงอยู่และหนังสือที่ถูกคัดออกทุกวัน  ผลปรากฏว่า  ในจ านวนหนังสือ 30  ชื่อเรื่องซึ่ง
ได้คัดเลือกไว้  ประกอบด้วยหนังสือแพร่หลาย เช่น  Harry Potter  ไปจนถึงหนังสือคลาสสิกต่าง ๆ   
 บรรณารักษ์ห้องสมุดและผู้ช่วยซึ่งเป็นนักเรียนระดับมัธยมต้น ช่วยกันสร้างเกาะจ าลอง
โดยใช้โต๊ะไม้  กระดาษแข็ง และวัสดุเหลือใช้ท าเกาะเมืองร้อน  มีนกนางนวลท าด้วยไม้และมี
หน้ากากประดับ  ส่วนป้ายประกาศท าโดยใช้พลาสติก    
 ในวันเปิดกิจกรรมโครงการ “หนังสือที ่อยู ่รอด” ทุกคนแต่งกายด้วยเสื ้อเชิร ์ตสีสด            
มาร่วมงานที่โรงเรียน   มีขนมสีสวยจัดเตรียมไว้   ในช่วงพักกลางวันมีการถ่ายภาพนักเรียนใน
เครื่องแต่งกายสดใส  นักเรียนเสนอชื่อหนังสือเพื่อใช้บนเกาะ และบรรณารักษ์แยกหนังสือที่ได้รับ
การเสนอชื่อไว้   จัดท าแผ่นซีดีรายชื่อหนังสือ  และมีการแสดงดนตรี   
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 บรรณารักษ์หัวหน้าโครงการฉาย power point แนะน าโครงการ  หัวหน้าโครงการเรียก
ความสนใจของเด็ก ๆ โดยเป่าหอยสังข์และบอกวิธีการที่เด็กจะช่วยจัดท ารายชื่อ “หนังสือที่        
อยู่รอด” มีการส ารวจชื่อหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกอย่างคร่าว  ๆ  power  point  จบลงด้วย
ข้อความ  “คุณคือผู้ก าหนดชะตาของหนังสือเหล่านั้น”  และปิดท้ายด้วยการอภิปรายเกี่ยวกับ
หนังสือที่เสนอพร้อมแหล่งที่มาของข้อมูล 

 การลงคะแนนหนังสือ มี  3  วิธี ได้แก ่

 1. ออกเสียงผ่านคอมพิวเตอร์ โดยมีค าแนะน าการออกเสียงคัดหนังสือออก และ
ก าหนดให้นักเรียนแต่ละคนออกเสียงวันละ 1 ครั้ง 

 

 2. ออกเสียงโดยแบบฟอร์มส าหรับออกเสียงที่จัดท าไว้ 
 3. การขานชื่อหนังสือและนับจ านวนผู้ยกมือ  วิธีนี้ใช้เวลามาก 

 วิธีด าเนินการในการลงคะแนนมีดังนี้ 
 1. นักเขียนมาลงคะแนนรายตัวหรือมาเป็นชั้นเรียนได้ตลอดเวลาในช่วงก่อน -หลังเรียน
ชั่วโมง home room 

 2. เมื่อสิ้นสุดเวลาท างานในแต่ละวัน  ผู้ด าเนินโครงการประมวลผลการออกเสียง  ทั้งนี้
แต่ละวันต้องมีเด็กลงคะแนนไม่ต่ ากว่า 50 เสียง หากน้อยกว่านั้นก็จะไม่ประมวลผล  แต่จะสมทบ
กับวันต่อไป   
 3. จัดพิมพ์รายชื่อหนังสือที่ถูกลงคะแนนคัดออก และคัดหนังสือที่ถูกเสนอชื่อออก 2 
ล าดับแรกออก  เพื่อไม่ให้เป็นการท าร้ายจิตใจผู้อ่านในการคัดหนังสือออก  ป้ายประกาศรายชื่อ
หนังสือคัดออกจึงมีข้อความ  “คัดออกไปจากเกาะแต่ยังอยู่ในดวงใจเรา”  
 4. ทุกเช้าจะมีการประกาศแจ้งว่าการคัดหนังสือออกด าเนินไปถึงไหน ข้อความประกาศ
มีลักษณะดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 5. การสร้างสีสันในวันงาน บรรณารักษ์อาจสร้างบรรยากาศให้เข้ากับแนวหัวข้อหนังสือ 
โดยการตกแต่งสถานที่  และการแต่งกายของบรรณารักษ์ตามแบบตัวละครในหนังสือ โดยหา
แหล่งให้หรือให้ยืมอุปกรณ์  หรือขอสนับสนุนงบประมาณ 

 6. ในช่วงกลางของโครงการนี้จะเริ่มปรากฏกลุ่มพันธมิตรที่ไม่เห็นด้วยกับการออกเสียง
คัดหนังสือบางเล่มออก ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีที่บอกให้รู้ว่าเด็ก ๆ สนใจและพูดกันถึงเรื่องหนังสือใน
แต่ละวัน 

 ในการป้องกันหนังสือดีที่ถูกคัดออก  บรรณารักษ์จัดให้มีการออกเสียง  โดยให้นักเรียนทั้ง
โรงเรียนและครูเสนอหนังสือเรื่องโปรดของตน  ผลคะแนนจะท าให้หนังสือที่ได้คะแนนเป็นเรื่อง
โปรดสูงสุด 2 เรื่อง ได้รับการยกเว้นไม่ต้องถูกคัดออกในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของโครงการ   
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 เมื่อเริ่มสัปดาห์การอ่านของเยาวชน เริ่มงานออกร้านหนังสือ การลงคะแนนคัดหนังสือก็
สิ้นสุดลง  มีหนังสือ 10 เรื่องถูกคัดออกจากรายชื่อที่เสนอในตอนต้น  หนังสือที่ได้รับการยกเว้นไม่
ต้องคัดออกล้วนเป็นหนังสือเรื่องโปรดของนักเรียนและครู  
 7.  ในสัปดาห์สุดท้ายของโครงการมีการคัดเลือกรอบที่สองโดยเริ่มการออกเสียงเพื่อให้
เหลือหนังสือเพียง 10 เรื่อง 

 8. การประกาศผลผู้ชนะเมื่อสิ้นสุดการออกเสียงรอบสุดท้าย  มีดนตรีบรรเลง
ประกอบการประกาศผลเพื่อสร้างบรรยากาศให้เร้าใจ   เช่น  เรื่องที่ชนะ ได้แก่ ... (ดนตรีแทรก)  
Harry Potter และ Hear My Cry  เป็นต้น 

 

 9. เชิญชวนเด็กร่วมการแข่งขันออกแบบรางวัลส าหรับหนังสือที่ชนะ ผู้ได้รับรางวัล
ชนะเลิศการออกแบบในแต่ละระดับชั้นได้รางวัลรับประทานอาหารกลางวันของโรงเรียนฟรี 1 มื้อ 

 10.  ผลงานของนักเรียนที่ชนะการออกแบบได้รับการน าไปจัดท าตรารางวัลส าหรับติดบน
หนังสือที่ชนะเลิศทั้ง 10 เรื่อง  และติดตรารองชนะเลิศบนหนังสือทุกเล่มในรายชื่อหนังสือเพื่อ
คัดเลือกในโครงการ “หนังสือที่อยู่รอด”  ของโรงเรียน 

 ในระหว่างด าเนินการผู้จัดโครงการต้องคอยปรับข้อมูลในเว็บไซต์ให้ทันสมัยทุก
วันเพื่อแจ้งผลการออกเสียงล่าสุด  เด็ก ๆ สามารถเช็คผลได้จากบ้าน ท าให้มีการเยี่ยม
ชมเว็บไซต์ของโรงเรียนมากขึ้น  การประชาสัมพันธ์ห้องสมุดมีมากขึ้น เนื่องจากมีการ
กล่าวถึงห้องสมุดในประกาศของโรงเรียนทุกวัน ผู้ปกครองมาพบบรรณารักษ์ ในช่วง 
“เปิดบ้าน” คือ การพบปะระหว่างผู้ปกครองกับทางโรงเรียน เพื่อรู้เรื่องโครงการที่เด็ก ๆ 
พูดถึงกัน  และเด็ก ๆ สนุกที่ได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ขั้นการเสนอชื่อหนังสือจนถึงการ
ออกเสียงและการประกาศผลตราติดหนังสือ 

 โครงการ “หนังสือที่อยู่รอด”  เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ได้แรงบันดาลใจจากรายการ  

“Survivor” ซึ่งเป็นรายการโทรทัศน์ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเผยแพร่ในช่วงหลังจากกิจกรรมของ
โรงเรียนจบลง  จึงเป็นโอกาสที่เหมาะสมมากในการส่งเสริมวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นที่
สนใจของสังคม 

 

   2.4.6.4  ค่ายผู้น าเยาวชนรักการอ่าน 

   เป็นกิจกรรมโครงการที่นิยมจัดในโรงเรียน  ซึ่งนอกจากครูและนักเรียนแล้ว พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง และผู้น าชุมชนก็มีส่วนร่วมด้วยได้   โครงการค่ายผู้น าเยาวชนรักการอ่านมีการจัดใน
ประเทศไทยหลายโครงการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 ในกรุงเทพมหานคร โรงเรียนสายปัญญาฯ  ได้รับการมอบหมายให้เป็นแกนน าในการ
อบรมค่ายผู้น าเยาวชน เนื่องจากมีความพร้อมด้านห้องสมุด  บุคลากรและประสบการณ์จัด
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กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มีประสิทธิภาพ   ทางโรงเรียนได้สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่านและการค้นคว้า โดยจัดบรรยากาศห้องสมุดของโรงเรียนให้สวยงามน่าใช้  มีวัสดุสารนิเทศที่
ทันสมัยเพียงพอบริการแก่ผู้ใช้  ห้องพิพิธภัณฑ์  มุมพฤกษศาสตร์  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
รวมทั้งห้องสมุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และเชิญชวนให้นักเรียนเชิญผู้ปกครองเข้าใช้บริการ  และ
เชิญชวนให้ทุกครอบครัวจัดมุมหนังสือในบ้าน  นอกจากนี้จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน
ได้ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
 โครงการค่ายผู้น าเยาวชนรักการอ่านโรงเรียนสายปัญญาฯ  ด าเนินการโดยรับสมัคร
นักเรียนจากโรงเรียนในเขตเดียวกัน  โรงเรียนละ 10 คน  ใช้เวลาในการเข้าค่ายอบรม 2 วัน           
มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนและครูที่สนใจการอ่านน าความรู้และแนวทางที่ได้จากการอบรมไปขยาย
เครือข่ายการอ่านในโรงเรียน  กิจกรรมในการอบรมประกอบด้วย  การอ่านสู่การเรียนรู้  กลยุทธ์
สร้างศิษย์รักให้เป็นนักอ่าน   ขุมทรัพย์ความรู้/หนังสือในดวงใจ   เสียงเพลงกับการอ่าน  Reading 

Rally   และสิ่งประดิษฐ์จากการอ่าน 

 ค่ายผู้น าเยาวชนรักการอ่านได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีประสบการณ์ในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน   รวมทั้งนักเรียนผู้น าเยาวชนรักการอ่านรุ่นก่อน ๆ เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง      
ให้ความรู้และความสนุกเพลิดเพลินแก่ผู้เข้ารับการอบรม   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แนวทาง
ประยุกต์ใช้ในการสร้างเครือข่ายการอ่านในโรงเรียนของตนได้   นักเรียนและครูที่เข้ารับการอบรม
ทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรมค่ายผู้น าเยาวชนรักการอ่าน เมื่อเสร็จสิ้นการอบรม  
นอกจากนี้หลังการอบรมมีการติดตามผลการสร้างเครือข่ายการอ่านในโรงเรียนของผู้เข้ารับการ
อบรมด้วย   
 กิจกรรมโครงการลักษณะเดียวกันนี้มีการด าเนินการโดยหน่วยงานและกลุ่มอ่ืน ๆ อีก เช่น 
ศูนย์งานห้องสมุด กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ร่วมกับงานห้องสมุดโรงเรียน
บดินทร์เดชาได้จัดโครงการค่ายผู้น าเยาวชนรักการอ่าน เพื่อสร้างผู้น าเยาวชนให้มีนิสัยรักการอ่าน 
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการศึกษาค้นคว้า รู้จักพัฒนาความคิด พัฒนาตนเอง และสร้างสังคมการอ่านให้
ทั่วถึงในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง   
 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. เพื่อสร้างเยาวชนรักการอ่าน และขยายผลไปยังโรงเรียนของตน 

 2. เพื่อส่งเสริมปลูกฝังวัฒนธรรมการอ่านในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทักษะเชาว์ปัญญา  
ทักษะทางอารมณ์และจิตใจ 

 3. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านซึ่งกันและกัน 

 4. เพื่อสร้างเครือข่ายการอ่านในการขยายผล สนับสนุนส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่าน
อย่างยั่งยืน 
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 ในระยะเวลาด าเนินการ 3 วัน ได้ก าหนดกิจกรรมย่อยในโครงการดังนี้ 
 1. การบรรยายเรื่อง “การอ่านมีความส าคัญต่อชีวิต” และเรื่อง “หนังสือในดวงใจ” 
 2. กิจกรรมสู่โลกกว้างด้วยการอ่าน ประกอบด้วย 

  2.1 กิจกรรมตามฐาน 6 ฐาน  ได้แก ่

   1.  ด่ังเทพรัตน์ของนักอ่าน 

   2.  โลกบรรณสารความรู้ 
   3.  พัฒนาสู่ปรีชาญาณ 

   4.  ภาพผสานความคิด 

   5.  ยาเสพติดพิบัติภัย 

   6.  ก้าวไกลกับวิทยาศาสตร์ 
  2.2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

   -   พิพิธภัณฑ์ท่านเจ้าพระยาฯ 

 3. การแสดงกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

 การประเมินผลโครงการมีหลายวิธี ได้แก่ 
 1. การสังเกต – สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 2. แบบประเมินผลกิจกรรม 

 3. แบบประเมินผลการด าเนินงาน 

 4. รายงาน 

 

   2.4.6.5  อ่านหนังสือเด่น 

       เนื่องจากมีหนังสือที่ดีจ านวนมากที่เยาวชนไม่รู้จักหรือไม่มีโอกาสอ่าน จึงควรจะ
ส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน โดยจัดโครงการรณรงค์ให้นักเรียนอ่านหนังสือที่ดีมีคุณค่ามากขึ้น  
จัดเป็นกิจกรรมให้นักเรียนพอใจที่จะอ่าน สนุกกับการอ่านที่ครูจัดขึ้น  กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ                                            

 1. ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน 

 2. ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการอ่านอย่างสร้างสรรค์ จรรโลงใจ อันเป็นรากฐานในการ
ด าเนินชีวิตที่ดี 

 3. นักเรียนได้อ่านหนังสือดีให้ได้มากที่สุดและได้ประโยชน์มากที่สุด 

 4. นักเรียนสามารถเลือกหนังสือที่ดีมีประโยชน์ 
 5. นักเรียนบันทึกการอ่านไว้เพื่อประกอบการค้นคว้า น าไปใช้ในชีวิตทั้งการศึกษาและ
การประกอบอาชีพ 

 นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมจะได้รับประโยชน์ ดังนี้ 
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 1. สนใจและรักการอ่านมากขึ้น 

 2. รู้จักหนังสือมากขึ้น 

 3. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการอ่านหนังสือ 

 4.    รู้จักเลือกหนังสืออ่านได้เหมาะสม 

 5. ได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์  

 

 การด าเนินการมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. คัดเลือกหนังสือที่จะใช้ในโครงการนี้ (หนังสือที่ได้รับรางวัล/หนังสือยอดนิยม/หนังสือ
คลาสสิก  
 2. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหารโรงเรียน  หัวหน้าหมวดวิชา
ภาษาไทย  และบรรณารักษ์ 

 3. จัดท ารายชื่อหนังสือและจัดเตรียมหนังสือก าหนดให้เลือกอ่านให้พร้อมให้เพียงพอกับ
จ านวนนักเรียน 

 4. ท าบรรณนิทัศน์หนังสือเพื่อเป็นแนวทางส าหรับนักเรียน 

 5. วางแผนก าหนดกิจกรรมในการอ่านและการประเมินผลการอ่าน 

 6. จัดท าแบบฟอร์มประเมินผลการอ่าน 

 7. ก าหนดระยะเวลาโครงการและจ านวนหนังสือที่อ่าน  เช่น 

  ระยะสั้น 1 ปี จ านวนหนังสือ 10 – 15  เล่ม 

  ระยะยาว 3 ปี   จ านวนหนังสือ 35 – 40  เล่ม 

 8. ปฐมนิเทศนักเรียนแต่ละระดับชั้น 

 9. จัดนิทรรศการหนังสือพร้อมทั้งเอกสารรายชื่อหนังสือ  ตัวอย่างบรรณนิทัศน์               
พร้อมค าอธิบายวิธีการท าและแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในกิจกรรมโครงการนี้ เช่น แบบบันทึกข้อมูล            
แบบประเมินผล 

 10. ท าสถิติการอ่านของนักเรียนแยกประเภทตามแบบบันทึกการอ่าน 

 11. เลือกแบบบันทึกการอ่านของนักเรียนที่ดีเด่นติดป้ายประกาศ 

 12. ท าหนังสือชมเชยนักเรียนถึงผู้ปกครอง 

 13. จัดพิธีมอบรางวัล 

 วิธีร่วมกิจกรรม  มีดังนี้ 
 1.   ผู้ร่วมโครงการเลือกหนังสือเพื่ออ่าน 

 2.   อ่านและบันทึกการอ่านในแบบบันทึก 
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 3.   ส่งแบบบันทึกสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (ก าหนดเป็นวันใดวันหนึ่งในสัปดาห์ ไม่บังคับว่า
จะต้องมีส่งทุกสัปดาห์ และไม่ก าหนดจ านวนเรื่องที่อ่าน) 
 4.   ผู้ร่วมกิจกรรมท ากิจกรรม โดยครูจัดกลุ่มและเวลาให้ เช่น เล่าเรื่อง สนทนา แสดง
ความคิดเห็น แสดงบทบาทสมมุติ แนะน าหนังสือใหม่ ตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ฯลฯ 

 5.  นักเรียนส่งบันทึกการอ่าน ทั้งหมดเมื่อสิ้นภาคเรียน ผู้มีสถิติการอ่านสูงสุดเป็นผู้ชนะ 
(แยกตามประเภทหนังสือ) 
 

 กิจกรรมในโครงการมีหลากหลาย  ได้แก่ 

 1. การจัดท าบรรณนิทัศน์ 
 2. การแสดงความคิดเห็น 

 3. การเล่าเรื่อง วาดภาพประกอบเรื่อง 

 4. การสนทนา 

 5.   การแสดงบทบาทสมมุติ 

 6. ทายปัญหาจากหนังสือ 

 7. การแนะน าหนังสือใหม่ 
 การประเมินผลในแต่ละภาคเรียนพิจารณาจาก 

 1. สถิติการยืมหนังสืออ่าน 

 2. สถิติการส่งบันทึกการอ่าน 

 3. ผลงานการบันทึก 

 4. การท ากิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับหนังสือที่อ่าน  

  

   2.4.6.6  แลกกันอ่าน 

   การส่งเสริมการอ่านและการใช้ทรัพยากรสารนิ เทศอย่างคุ้มค่าโดยการ
แลกเปลี่ยนหนังสือ อาจด าเนินการโดยห้องสมุด   ร้านหนังสือของโรงเรียนหรือร้านหนังสือของ
หน่วยงานอื่น ๆ ในโรงเรียน  ดังตัวอย่างกิจกรรมแลกกันอ่าน ต่อไปนี้  
 หอสมุดโรงเรียน     ไผทอุดมศึกษา  จัดกิจกรรมแลกกันอ่านเพื่อให้นักเรียนรู้จักการถนอม
รักษาหนังสือ   รักการอ่าน   รู้จักคุณค่าของหนังสือ  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีส่วนร่วม
กิจกรรมของหอสมุด 

 การด าเนินงานมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1. จัดต้ังกองทุนหนังสือที่จะใช้ในกิจกรรมโดยรับบริจาคหนังสือจากนักเรียน 

 2. ลงทะเบียนและแยกประเภทหนังสือที่ได้รับบริจาค 
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 3. ห้องสมุดก าหนดวันรับหนังสือจากผู้ต้องการแลก โดยออกบัตรแลกกันอ่าน  และให้
นักเรียนน าบัตรแลกกันอ่านมาติดต่อรับหนังสือตามวันที่ก าหนด 

 กิจกรรมแลกกันอ่านสามารถจัดในหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น ร้านหนังสือและร้านแลกเปลี่ยน
หนังสือ ซึ่งเยาวชนน าหนังสือที่ตนอ่านจบหรือไม่ต้องการไปแลกเปลี่ยนกับหนังสือหรือสื่อการอ่าน
อ่ืนในชั้นที่จัดไว้      
 

   2.4.6.7  ชมรม/สโมสรนักอ่าน  
            กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เป็นโครงการซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด  
โรงเรียน  ร้านจ าหน่ายหนังสือ และศูนย์เยาวชน ท่ีเกี่ยวข้องกับเยาวชนและหนังสือสามารถจัดเพื่อ
ส่งเสริมการอ่าน  ดังนี้  
 1.  การจัดหาหนังสือ  การที่ห้องสมุดจัดกิจกรรมนี้ อาจประสานกับชมรมเชิงธุรกิจ  เช่น 
ชมรมของร้านหนังสือหรือส านักพิมพ์  เพื่อเป็นแหล่งสั่งหนังสือ ซึ่งจะได้รับประโยชน์ดังนี้ 
  1) เยาวชนได้หนังสืออ่านโดยไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก 

  2) กระตุ้นความสนใจเกี่ยวกับหนังสือมากขึ้น 

  3) ห้องสมุดหรือโรงเรียนได้รับหนังสือจากแหล่งที่ร่วมมือแบบให้เปล่า 

   เมื่อได้รายชื่อหนังสือจากนักเรียน  ผู้จัดกิจกรรมพิมพ์รายชื่อ ข้อมูลบรรณานุกรม  
และราคาส่งให้ชมรมหนังสือชมรมหนังสือ  สโมสรนักอ่าน  สามารถจ าหน่ายสิ่งอ่ืนนอกจาก
ทรัพยากรสารนิเทศด้วย  เช่น สมุดสะสม  สติกเกอร์ ฯลฯ แต่ทั้งนี้ครูและบรรณารักษ์ต้องจัดหา
หนังสือส าหรับอ่านเท่านั้น ไม่ใช่หนังสือที่เป็นเกมส์ต่าง ๆ   
 2.   การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

  1)  จัดท ารายชื่อหนังสือแนะน าให้อ่าน มีรางวัล เช่น ติดดาว ของรางวัล หรือป้ายชื่อ 

    2)  โครงงานของห้องสมุดร่วมกับครอบครัว โดยมีผู้ปกครอง  บรรณารักษ์ อ่าน
หนังสือร่วมกัน และอภิปราย 

  3)  บางโครงการก าหนดแนวหนังสือที่จะอ่าน เช่น  ชมรมนวนิยายวิทยาศาสตร์  
ชมรมกวีนิพนธ์ 
 

   2.4.6.8  หนังสือสัญจร 

            กิจกรรมในโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของหอสมุดโรงเรียนไผทอุดมศึกษา  
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักการรักษาถนอมหนังสือ และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์  เพื่อบริการผู้ปกครอง ครู และนักเรียนได้อ่านหนังสือ  และเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับ
ความรู้และสิ่งแปลกใหม่ที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 
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 การด าเนินงานโครงการหนังสือสัญจร มีขั้นตอนดังนี้ 
 1. ประชาสัมพันธ์การใช้บริการ รับบริจาคหนังสือและวารสาร 

 2. น าหนังสือและวารสารที่ได้รับบริจาค หรือบรรณารักษ์จัดซื้อมาประทับตราหอสมุด
และลงทะเบียน 

 3. แยกประเภทหนังสือ วารสารส าหรับให้บริการใส่ตะกร้า หรือตู้หอสมุดเคลื่อนที ่
 4. จัดท าตะกร้าใส่หนังสือ 8 ชุด โดยจัดให้มีหนังสือหลายประเภทรวมทั้งวารสาร และท า
การจัดเปลี่ยนหนังสือสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

 5. น าหนังสือที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วใส่ตู้หนังสือนอกห้องสมุด พร้อมทั้งน าวารสารจัด
วางตามชั้นหนังสือภายในตู้ 

 6. จัดหนังสือพิมพ์รายวันไว้ ณ อาคารอ่ืนนอกห้องสมุด 2 แห่ง แห่งละ 3 ฉบับ เป็น
ประจ าทุกวัน 

 7. น าตะกร้าหนังสือ  หนังสือพิมพ์  จัดวางประจ าที่และเปิดบริการตู้หนังสือนอก
ห้องสมุด เวลาประมาณ 07.00 น. และเก็บตะกร้าหนังสือ ปิดตู้หนังสือ เวลา 17.00 น. 
 

   2.4.6.9  วางทุกงานอ่านทุกคน DEAR (Drop Everything and Read) 

           กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบาย
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก่เยาวชน  ใน พ.ศ. 2546 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเป็น
โครงการ  “ปีแห่งการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ”    เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อกระตุ้นนักเรียน ครู ผู้บริหาร พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และ
ประชาชนให้ตระหนักถึงความส าคัญของการอ่านและการเรียนรู้  เป็นการรวมพลัง ปลูกฝังนิสัย ให้
เด็กไทยรักการอ่าน และมุ่งสร้างสรรค์ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  เป็นกิจกรรมที่จัดให้แก่นักเรียน
ทั้งโรงเรียน โดยก าหนดช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งให้ทุกคนหยุดท ากิจกรรมทุกอย่างเพื่ออ่านหนังสือหรือ
สิ่งพิมพ์ แผ่นพับ กฤตภาค ที่ห้องสมุดจัดหามาให้ หรือให้นักเรียนจัดหามาเอง  โครงการนี้มี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการอ่าน 

 2. เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน 

 3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 4. เพื่อพัฒนาการอ่านของนักเรียน ตามล าดับ ต้ังแต่ระดับอ่านออก อ่านเป็น อ่าน
สม่ าเสมอ จนกระทั่งอ่านเป็นนิสัย 
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 วิธีด าเนินงาน มีดังนี้ 
 1. คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือที่จะใช้ส าหรับการอ่านในห้องเรียนโดยยึดหลักการ
หนังสือที่คัดเลือกให้อ่านต้องช่วยส่งเสริมการเรียนรู้  กลุ่มสาระต่างๆ   และมีความเหมาะสมกับวัย
และระดับชั้นเรียน   แต่ละห้องเรียนมีจ านวนหนังสือเพียงพอกับจ านวนนักเรียน 

 2. จัดตารางให้นักเรียนได้ฝึกอ่านซึ่งอาจก าหนดเป็นกลุ่มเล็ก  1 ห้องเรียน หรือทั้ง
โรงเรียน การก าหนดเวลาในระยะแรกอาจใช้เวลาวันละ 3-5 นาที แล้วค่อย ๆ เพิ่มขึ้นตามความ
เหมาะสม 

 3. จัดท าสัญญาณบอกเวลาในการอ่าน หรืออาจใช้เปิดเพลงประจ าโรงเรียนก็ได้ เมื่อถึง
เวลาให้ทุกคนหยุดกิจกรรมอ่ืน ๆ ทุกอย่างแล้วอ่านอย่างต้ังใจ  เมื่อหมดเวลา ให้นักเรียนหยุดท า
กิจกรรม 

 4. ในแต่ละสัปดาห์ เมื่อนักเรียนอ่านจบตอนใดตอนหนึ่งให้นักเรียนบันทึกเรื่องราวที่อ่าน 
ลงในสมุดบันทึก 

 5. จัดท าสาระความรู้เพื่อให้นักเรียนได้อ่าน  สลับกับให้นักเรียนน าหนังสือมาอ่านเอง 

 6. สรรหายอดนักอ่านที่มีสถิติการอ่านสูงในแต่ละเดือน ให้รางวัลและประกาศเกียรติคุณ 

 7. จัดการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ จากหนังสือที่ให้อ่านช่วง
กิจกรรมหยุดทุกงานอ่านทุกคนตลอดปีการศึกษา โดยพิจารณาจากการปฏิบัติการอ่านอย่าง
สม่ าเสมอ 

 ข้อเสนอแนะ 

 1. ส ารวจความสนใจในการอ่านของนักเรียน  คัดเลือกบทความที่มีประโยชน์ไว้เสริมหาก
นักเรียนต้องการอ่าน 

 2. การท ากิจกรรมหยุดทุกอย่างเพื่ออ่าน ควรมีการประชาสัมพันธ์และท าร่วมกันทั้ง
โรงเรียน จึงจะประสบความส าเร็จ 

 3. ควรส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกการจดบันทึกความรู้จากการอ่านเป็นประจ าทุกวัน และ
จัดให้มีการประกวดบันทึกการอ่านของนักเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสนใจในการอ่านเพิ่มขึ้น 

 โครงการส่งเสริมการอ่านนี้ โรงเรียนต่าง ๆ ได้รับแนวทางไปด าเนินการตามความพร้อม
และความเหมาะสม  ดังตัวอย่างการจัดกิจกรรมของโรงเรียนสายปัญญาฯ  ซึ่ งให้นักเรียนได้เลือก
อ่านหนังสือที่สนใจวันละ 15 นาที   ผู้ด าเนินการ คือคณะกรรมการพัฒนาห้องสมุด  (ประกอบด้วย  
ฝ่ายบริหาร  หัวหน้ากลุ่มสาระทุกวิชา บรรณารักษ์กลุ่มสาระฯ  และบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน)  
ด าเนินการจัดหาหนังสือทั้งประเภทสารคดีและบันเทิงคดี  รวมทั้งความรู้ใหม่ ๆ จากอินเทอร์เนต  
ความรู้จากวารสาร  หนังสือพิมพ์ จัดท าเป็นกฤตภาค ใส่กล่องกล่องละ 50 เล่ม ส าหรับทุก
ห้องเรียน   กิจกรรมอีกอย่างหนึ่งในโครงการนี้คือการอ่านบทความจากสารานุกรม โดยการจัด
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นักเรียนครั้งละ 2 ห้องเรียนเข้าห้องสมุด  เพื่ออ่านสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน  โดยพระราช
ประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยมีบรรณารักษ์แนะน าคุณค่าของสารานุกรม  ให้
นักเรียนเลือกอ่านเรื่องที่สนใจ 1 เรื่อง  แล้วบันทึกการอ่านในใบบันทึกส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ
พร้อมลงนาม  เวลาเหลือนักเรียนแลกเปลี่ยนหนังสืออ่านเพิ่มเติมหรือผลัดกันเล่าเรื่องที่อ่าน  และ
เสริมด้วยกิจกรรมหนังสือดีกลับไปเล่าที่บ้าน คือ นักเรียนอ่านหนังสือเล่มใดประทับใจให้กลับไปเล่า
ให้ พ่อ แม่ ญาติพี่น้องฟัง แล้วให้บุคคลที่รับฟังเขียนติชม   
 

   2.4.6.10  วันอ่านหนังสือ 

   การก าหนดวันพิเศษปีละ 1 หรือ 2 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน เพื่ออ่านหนังสือ  ในวันนี้ทั้ง
โรงเรียนหรือหน่วยงานนั้นจะไม่ท าสิ่งอ่ืนนอกจากการอ่านหนังสือ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การอ่าน โรงเรียนอาจเชิญผู้ปกครองและแขกมาร่วมกิจกรรม กิจกรรมที่สามารถจัดได้ในวันอ่าน
หนังสือ เช่น 

 - การอ่านเงียบ ๆ  ตามล าพัง หรืออ่านกับเพื่อนหรือผู้ปกครอง 

 - การอ่านออกเสียง 

 - การสนทนาเรื่องหนังสือ 

 - นักเขียนเย่ียมโรงเรียน/ชุมชน 

 - การวาดภาพประกอบหนังสือเรื่องโปรด 

 - การแต่งกายเหมือนตัวละครในหนังสือ 

 - จ าลองฉาก/เหตุการณ์จากหนังสือ 

 - การอ่านให้เด็กเล็กฟัง 

 - การอ่านนอกโรงเรียน 

 - การแสดงละครสั้นแนวตลกที่เขียนบทจากหนังสือที่มีการอภิปราย 

 - การเล่านิทาน 

 กิจกรรมวันอ่านหนังสือควรจัดสถานที่โดยเลื่อนโต๊ะเรียนไว้ชิดด้านหนึ่งในห้อง   จัดพื้นที่
ว่างให้เด็กอ่านหนังสือตามสบายใจในอิริยาบถต่าง ๆ เช่น นั่ง นอน โดยเอาหมอน ผ้าห่ม ถุงนอน 
และตุ๊กตานิ่ม ๆ มาด้วยได ้

 

   2.4.6.11  สัปดาห์หนังสือต้องห้าม  

          กิจกรรมส่งเสริมการอ่านตลอดปีการศึกษาของโรงเรียนในสหรัฐอเมริกา  
ด าเนินการโดยบรรณารักษ์ประสานกับครูเพื่อให้สอนเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเซ็นเซอร์หนังสือ
และการห้ามเผยแพร่หนังสือ  ครูจัดตารางชั่วโมงห้องสมุดเพื่อให้เด็กเรียนเรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพ
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ทางความคิด ลักษณะของหนังสือต้องห้ามหรือหนังสือที่มีปัญหาต่าง ๆ เช่น  เรื่องเกี่ยวกับ
กามารมณ์  เรื่องลามกอนาจาร  และมาตรฐานต่าง ๆ ของชุมชน ต่อจากนั้นนักเรียนอ่านข้อความ
ตอนหนึ่งซึ่งคัดลอกมาจากหนังสือ และสวมบทผู้ปกครอง  ครู  บรรณารักษ์  ผู้บริหาร  กรรมการ
โรงเรียนหรือนักเรียนชั้นมัธยม   เด็กที่สวมบทแต่ละกลุ่มออกเสียงว่าจะคัดหนังสือออกจาก
ห้องสมุดหรือไม่ บรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงานจะรับผลจากการออกเสียงของนักเรียนไปพิจารณาด้วย 

 ตลอดปีการศึกษาครูส ารวจความเห็นของเด็กเกี่ยวกับการพิจารณาหนังสือต้องห้ามหรือ
หนังสือที่มีปัญหา   นักเรียนชั้นเรียนต่าง ๆ มาห้องสมุดเพื่อค้นคว้าและอ่านหนังสือที่ท้าทายและ
หนังสือที่มีปัญหา  การอ่านหนังสือโดยมีความเข้าใจถึงช่วงเวลาที่หนังสือเหล่านั้นเขียนขึ้น 
นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะชื่นชมคุณค่าของหนังสือพร้อมกับเข้าใจว่า เหตุใดหนังสือเหล่านั้นจึงเป็นเรื่อง
ต้องห้าม  นอกจากนี้ยังได้ส ารวจและศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ  เช่น  การร้องเรียนของ
ผู้อ่านและความส าคัญของกลุ่มที่คัดค้าน  และได้ข้อสรุปสาเหตุที่หนังสือและสื่อสารนิเทศอ่ืน ๆ 
ควรถูกคัดออกหรือคงอยู่ในห้องสมุด 

 การด าเนินการโครงการนี้อาจมีกิจกรรมย่อยอ่ืนประกอบด้วย เช่น   

 - การสนทนากับอาจารย์เก่ียวกับวรรณกรรมส าหรับเยาวชน 

 - การสนทนาเกี่ยวกับหนังสือประเภทต่าง ๆที่หลากหลาย 

 - จดหมายข่าวส าหรับอาจารย์เน้นรายการหนังสือที่จัดหาใหม่ 
 -      การจัดแสดงหนังสือ  โดยเน้นการแสดงหนังสือตามหัวข้อต่าง ๆ ที่มีปัญหา  หรือการ
จัดแสดงโปสเตอร์ส่งเสริมการอ่านของทางการ เช่น การรณรงค์ระดับชาติ 

 -      “สัปดาห์การอ่านของเยาวชน” และการจัดแสดงหนังสือของห้องสมุด เช่น การแนะน า
หนังสือร่วมสมัย   มีแขกรับเชิญคือ ผู้จัดการร้านหนังสือการ์ตูนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของ
โรงเรียน เป็นต้น 

  

   2.4.6.12  สัปดาห์หอสมุด 

   กิจกรรมสัปดาห์หอสมุดที่น ามาเป็นตัวอย่างนี้  เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
ด าเนินการโดยหอสมุดโรงเรียนไผทอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักคุณค่าของ
หนังสือ และมีนิสัยรักการอ่าน  เพื่อให้ครู นักเรียนและผู้ปกครองรู้จักหนังสือได้รับรางวัล และ
หนังสือน่าสนใจ  เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน และเข้าร่วม
กิจกรรมกับหอสมุด  และเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และรับรู้สิ่งแปลกใหม่และใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

 วิธีด าเนินงานมีดังนี้ 
 1. บรรณารักษ์วางแผนร่วมกับคณะกรรมการหอสมุดเกี่ยวกับการจัดงาน 
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 2. จัดหาของที่ระลึกและรางวัลส าหรับนักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 3. จัดหาหนังสือได้รับรางวัลและหนังสือน่าสนใจเพื่อจัดนิทรรศการ 

 4. จัดนิทรรศการหนังสือได้รับรางวัล หนังสือน่าสนใจ หนังสือ 10 อันดับที่มีผู้อ่านมาก
ของห้องสมุด 

 5. จัดนิทรรศการผลงานของนักเขียน 

 

 6. จัดเล่านิทานและแข่งขันตอบปัญหาพาสนุก พร้อมมอบรางวัลส าหรับนักเรียนที่ชนะ
การแข่งขัน 

 7. จัดจ าหน่ายหนังสือดี  
 การประเมินผลโครงการมีหลายวิธี ได้แก่  สังเกตความร่วมมื อของครู นักเรียนและ
ผู้ใช้บริการ  ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม และปฏิบัติตามระเบียบได้อย่างถูกต้องของ
นักเรียน และใช้แบบสอบถามผู้ใช้บริการ 

 กิจกรรมนี้มีประโยชน์หลายประการ ดังนี้ 
 1. นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หอสมุด และสามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบได้อย่างถูกต้อง 

 2. นักเรียน  และครู อาจารย์ ที่เข้าร่วมโครงการเรียนรู้วิธีการอ่าน มีนิสัยรักการอ่าน 
สามารถน าความรู้ไปพัฒนาชีวิตของตนและสังคม 

 3. นักเรียนเห็นคุณค่าของหนังสือ และรู้จักวิธีการรักษาถนอมหนังสือ 

 4.   นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

 5. นักเรียน และครู อาจารย์ เป็นนักอ่านที่มีคุณภาพสามารถขยายผลการอ่านให้บุคคล
อ่ืน ๆ ในลักษณะสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อสร้างสังคมการอ่านอย่างต่อเนื่อง 

 การด าเนินโครงการค่ายผู้น าเยาวชนรักการอ่านส าหรับนักเรียน 100 คน  นอกจากคณะ          
ผู้ด าเนินงานแล้วยังต้องมีวิทยากร และพี่เลี้ยงดูแลนักเรียนอีกกลุ่มละ 10 คนเป็นอย่างน้อย 
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง กิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่น  เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบ และวิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเยาวชนก่อน
วัยรุ่น  สภาพการอ่านและการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่น และ
ความคิดเห็นของเยาวชนก่อนวัยรุ่นต่อกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  

 วิธีด าเนินการวิจัย ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ 
1. การก าหนดขอบเขตการวิจัย และกลุ่มตัวอย่าง 

2. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2. การสร้างเครื่องมือการวิจัย 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

การก าหนดขอบเขตการวิจัย และกลุ่มตัวอย่าง 

ในการวิจัยนี้มุ่งศึกษากิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่นซึ่งมีการจัดทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศในด้านรูปแบบ และวิธีการจัด  และศึกษาสภาพการอ่านและความ
คิดเห็นของเยาวชนก่อนวัยรุ่นในกรุงเทพมหานครต่อกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ เยาวชนไทยทั้งหญิงและชาย อายุระหว่าง 12 – 14 ปี 
ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัยศึกษา  มีความสามารถในการอ่านด้วยตนเองดี  มีความกระตือรือร้นในการ
รับรู้ และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ   นอกจากน้ี ส่วนใหญ่ยังมีประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีจ านวน 420 คน  ประกอบด้วยเยาวชนก่อนวัยรุ่นจากแหล่งที่จัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่น 7 แห่ง ๆ ละ 60 คน ประกอบด้วย สถานศึกษา 
4 แห่ง ซึ่งเคยได้รับรางวัลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของกระทรวงศึกษาธิการ   และห้องสมุด
ประชาชน 3 แห่งที่มีการท่ีจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสม่ าเสมอ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1.   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จากโรงเรียนไผทอุดมศึกษา ( รางวัลดีเด่นสาขา
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ระดับประถมศึกษา )  และโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศัย  ( กระจ่าง  
สิงหเสนี ) (รางวัลดีเด่นสาขากิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่านสู่การเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา)  

โรงเรียนละ 60 คน รวม 120 คน 
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2.   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 จากโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ (รางวัลดีเด่นสาขากิจกรรมส่งเสริมการอ่านระดับมัธยมศึกษา)  และโรงเรียนบดินทร
เดชา (สิงห์  สิงหเสนี) (รางวัลดีเด่นสาขากิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่านสู่การเรียนรู้ ) ระดับ
มัธยมศึกษา โรงเรียนละ 60 คน รวม 120 คน 

3.  เยาวชนอายุ 12 – 14 ปี ที่เป็นผู้ใช้ห้องสมุดประชาชนในกรุงเทพมหานคร 2 แห่ง ได้แก่  
ห้องสมุดประชาชนภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร  ห้องสมุดศูนย์การส่งเสริมการศึกษาตาม
อัธยาศัย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แห่งละ 60 คน รวม 120 คน  และเยาวชนที่เข้าใช้ห้องสมุด
และร่วมกิจกรรม ณ อุทยานการเรียนรู้ 60 คน 

กลุ่มตัวอย่างจ านวน 420 คน  มีวิธีการได้มา ดังนี้ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 จาก 4 โรงเรียน

ต่างๆ ผู้วิจัยได้ประสานกับผู้บริหารโรงเรียน  บรรณารักษ์และอาจารย์ผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
จัดนักเรียนเป็นผู้ตอบแบบสอบถามให้  

เยาวชนอายุ 12 – 14 ปี ในห้องสมุดประชาชน และอุทยานการเรียนรู้คัดเลือกโดย
ผู้ช่วยวิจัยผู้แจกและเก็บรวบรวมแบบสอบถามพิจารณาลักษณะทางกายภาพ และสอบถามระดับ
การศึกษาและอายุ   

 

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจากหนังสือ  เอกสาร รายงานการวิจัย และ
เว็บไซต์    แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์  สังเคราะห์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการสร้างเครื่องมือวิจัย 
คือ แบบสอบถาม และการอภิปรายผลการวิจัยและเป็นเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวกับรูปแบบ และ
วิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่น (รายละเอียดในบทที่ 1 และ 2) 
 

การสร้างเครื่องมือการวิจัย 

 การวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยโดยใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ
อ่านและความสนใจอ่านและความคิดเห็นของเยาวชนก่อนวัยรุ่นต่อกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ตอน (ดูตัวอย่างแบบสอบถามฉบับสมบูรณใ์นภาคผนวก) ดังนี้ 
               ตอนที่ 1  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยค าถาม 3 ข้อ เกี่ยวกับเพศ  อายุ 
และระดับการศึกษา เป็นค าถามแบบให้เลือกตอบ 

ตอนที่ 2  สภาพการอ่านของเยาวชนก่อนวัยรุ่น ประกอบด้วยค าถาม 3 ข้อ  เกี่ยวกับ
การอ่านหนังสือของเยาวชนก่อนวัยรุ่น ได้แก่ สิ่งที่ชอบท าเมื่อมีเวลาว่าง   การใช้เวลาอ่านหนังสือ
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เพื่อการเรียน    การใช้เวลาเพื่อการอ่านหนังสือตามความสนใจของตนเอง และประเภทของ
หนังสือ/สิ่งพิมพ์/เว็บไซต์ที่ชอบอ่าน    เป็นค าถามแบบให้เลือกตอบ และเติมข้อความ 

ตอนที่ 3  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับความถี่ในการเข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สาเหตุที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ประโยชน์ที่ได้รับจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และสถานที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

ตอนที่ 4  ความคิดเห็นต่อกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เป็นค าถามเชิงประเมินค่า 5 
ระดับ จ าแนกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 4.1  ความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

 ตอนที่ 4.2  ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน   

แต่ละตอนจ าแนกตามทักษะที่ใช้ในกิจกรรมเป็น 6 ประเภท ได้แก่ กิจกรรมที่ใช้ทักษะ       
การฟัง  กิจกรรมที่ใช้ทักษะการดู  กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกัน กิจกรรมที่ใช้ทักษะ        
การเขียน  กิจกรรมเชิงแข่งขัน / ประกวด และกิจกรรมที่จัดเป็นโครงการ  
  ตอนที่ 5   การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ตรงกับความต้องการของเยาวชน
ก่อนวัยรุ่นประกอบด้วยค าถามความคิดเห็นของเยาวชนก่อนวัยรุ่น ในด้านลักษณะการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน แนวเนื้อหาของกิจกรรม ช่วงเวลาที่จัด  สถานที่จัด และวิธีการเผยแพร่ข่าวสาร
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ตรงกับความต้องการของเยาวชนก่อนวัยรุ่น   เป็นค าถามแบบให้
เลือกตอบ และเติมข้อความ 

  

 การทดสอบแบบสอบถาม  ผู้วิจัยได้ทดสอบแบบสอบถามที่จัดท าขึ้นกับเยาวชนก่อน
วัยรุ่นที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ อุทยานการเรียนรู้ จ านวน 40 ชุด (เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2548) และ
ท าการวิเคราะห์แบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนจ านวน 36 ชุด และน าผลการวิเคราะห์มาเป็น
แนวทางปรับปรุงแบบสอบถามในด้านเนื้อหา และรูปแบบ ดังนี้ 
 เนื้อหา  ได้ปรับปรุงประเด็นค าถามให้ครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น 

 รูปแบบ ได้ปรับปรุงลักษณะค าถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านจากค าถามแบบปลายเปิด เป็นค าถามแบบเลือกตอบ  และปรับปรุงประเด็นค าถามความ
คิดเห็นเชิงประเมินค่าให้ง่าย  กระชับ และไม่ซ้ าซ้อน 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท าโดยผู้วิจัยน าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ผ่าน
การทดสอบและปรับปรุงแก้ไขแล้ว  ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 420 คน  โดยกระจาย
ให้ครอบคลุมเยาวชนทั้งเพศชายและหญิง ในวัย 12 – 14 ปี ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2548 – 

วันที่ 15 มกราคม 2549  
การแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมท าโดยการประสานงานกับอาจารย์ และ

บรรณารักษ์ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในสถานศึกษา  ห้องสมุด และแหล่งที่จัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 7 แห่งที่ระบุไว้ในตอนต้น 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากแบบสอบถามในตอนที่ 1 ตอนที่ 2 และ
ตอนที่ 3 น ามาวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่  และหาค่าร้อยละ  ข้อมูลตอนที่ 4 ที่เป็นความ
คิดเห็นเชิงประเมินค่าน ามาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้
โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ 

ในการก าหนดและแปลค่าระดับความคิดเห็น ผู้วิจัยได้ก าหนดมาตราประมาณค่าไว้              
5 ระดับ คือ 

5 หมายถึง ระดับมากที่สุด  

4 หมายถึง ระดับมาก   

3 หมายถึง ระดับปานกลาง  

2 หมายถึง ระดับน้อย   

1 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด  

 

เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยก าหนดไว้ ดังนี้ 
4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด    (มส) 

3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับมาก  (ม) 

2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง  (ป) 

1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับน้อย  (น) 

1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด  (นส) 
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 ผลการวิจัยในส่วนที่เป็นเนื้อหากิจกรรมส่งเสริมการอ่านน าเสนอโดยการเรียบเรียงเชิง
พรรณนา  ในส่วนที่เป็นความคิดเห็นของเยาวชนก่อนวัยรุ่นน าเสนอโดยตารางประกอบการ
บรรยาย  และสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล   อภิปรายผล และข้อเสนอแนะในบทที่ 5  
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามน าเสนอเป็น 5 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเพศ  อายุ และระดับ

การศึกษา  
ตอนที่ 2  การอ่านหนังสือ ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการอ่านหนังสือของเยาวชนก่อน

วัยรุ่น ได้แก่ สิ่งที่ชอบท าเมื่อมีเวลาว่าง การใช้เวลาอ่านหนังสือเพื่อการเรียน การใช้เวลาเพื่อการ
อ่านหนังสือตามความสนใจของตนเอง และประเภทของหนังสือ/สิ่งพิมพ์/เว็บไซต์ที่ชอบอ่าน 

ตอนที่ 3  การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับความถี่ในการ
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สาเหตุที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  และประโยชน์ที่ได้รับ
จากการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  และสถานที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

  ตอนที่ 4  ความคิดเห็นต่อกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

 ตอนที่  4.1 ความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จ าแนกตามทักษะที่ใช้
ในกิจกรรมเป็น 6 ประเภท  ได้แก่ กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟัง  กิจกรรมที่ใช้ทักษะการดู  กิจกรรมที่
ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกัน กิจกรรมที่ใช้ทักษะการเขียน  กิจกรรมเชิงแข่งขัน / ประกวด และ
กิจกรรมที่จัดเป็นโครงการ  

ตอนที่  4.2 ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  จ าแนกตามทักษะที่
ใช้ในกิจกรรมเป็น 6 ประเภท  ได้แก่ กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟัง  กิจกรรมที่ใช้ทักษะการดู  กิจกรรม
ที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกัน กิจกรรมที่ใช้ทักษะการเขียน  กิจกรรมเชิงแข่งขัน / ประกวด และ
กิจกรรมที่จัดเป็นโครงการ  
 ตอนที่ 5   การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ตรงกับความต้องการของเยาวชนก่อนวัยรุ่น
ประกอบด้วยข้อมูลความคิดเห็น ในด้านลักษณะการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน แนวเนื้อหาของ
กิจกรรม ช่วงเวลาที่จัด  สถานที่จัด และวิธีการเผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่
ตรงกับความต้องการของเยาวชนก่อนวัยรุ่น    

ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ตอนที่ 1    ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเพศ  อายุ และระดับการศึกษา ดังนี้ 
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1.1  เพศและอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เยาวชนก่อนวัยรุ่นผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 420 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 264 คน (ร้อยละ 62.86) และเป็นเพศชาย 156 คน (ร้อยละ 37.14)  

  เยาวชนก่อนวัยรุ่นจ านวนมากที่สุด 204 คน (ร้อยละ 48.57) มีอายุ 12 ปี  
รองลงมาจ านวน 114 คน (ร้อยละ 27.14) มีอายุ 14 ปี  และจ านวนน้อยที่สุด 102 คน (ร้อยละ 
24.29) มีอายุ 13 ปี 

  เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศชายจ านวนมากที่สุด  90 คน 
(ร้อยละ 21.43) และเพศหญิงจ านวนมากที่สุด  114 คน(ร้อยละ 27.14) มีอายุ 12 ปี เช่นเดียวกัน  
รองลงมาเยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศชายจ านวน 35 คน (ร้อยละ 8.33) มีอายุ 13 ปี  ในขณะที่เพศหญิง 
จ านวน 83 คน (ร้อยละ 19.76) มีอายุ 14 ปี  และเยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศชายจ านวนน้อยที่สุด 31 คน 
(ร้อยละ 7.38) มีอายุ 14 ปี  ส่วนเพศหญิงจ านวนน้อยที่สุด 67 คน (ร้อยละ 15.95) มีอายุ 13 ปี  
(ตารางที่ 1) 

 

ตารางที่ 1   เพศและอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 

เพศ 
12 ปี 13 ปี 14 ปี รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ชาย (n=156) 

หญิง(n=264) 

90 

114 

21.43 

27.14 

35 

67 

8.33 

15.95 

31 

83 

7.38 

19.76 

156 

264 

37.14 

62.86 

รวม 204 48.57 102 24.29 114 27.14 420 100.00 

 

  

1.2   ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  เยาวชนก่อนวัยรุ่นผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนมากที่สุด 184 คน (ร้อยละ 43.81) 

ศึกษาชั้นประถมปีที่ 6  รองลงมา จ านวน 83 คน (ร้อยละ 19.76)  ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

และจ านวนน้อยที่สุด 74 คน (ร้อยละ 17.62) ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   

  เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาจ าแนกตามเพศ พบว่า  เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศชาย
จ านวนมากที่สุด  86 คน (ร้อยละ 20.48) และเพศหญิงจ านวนมากที่สุด  98 คน (ร้อยละ 23.33) 

ศึกษาชั้นประถมปีที่ 6 เช่นเดียวกัน  รองลงมาเยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศชายจ านวน 26 คน (ร้อยละ 
6.19) ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ในขณะที่เพศหญิง จ านวน 60 คน (ร้อยละ 14.29) ศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  และเยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศชายจ านวนน้อยที่สุด 19 คน (ร้อยละ 4.52) ศึกษา
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ส่วนเพศหญิงจ านวนน้อยที่สุด 48 คน (ร้อยละ 11.43) ศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2   (ตารางที่  2) 

 

ตารางที่ 2   ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

 

 

เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาจ าแนกตามอายุ พบว่า  เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 
12 ปี ส่วนใหญ่จ านวน 175 คน (ร้อยละ 85.78) ศึกษาชั้นประถมปีที่ 6  รองลงมา จ านวน 28 คน 
(ร้อยละ 13.73) ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และจ านวนน้อยที่สุด 1 คน (ร้อยละ 0.49)  ศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  

เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 13 ปี ส่วนใหญ่จ านวน 55 คน (ร้อยละ 53.92) ศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   รองลงมา จ านวน 38 คน (ร้อยละ 37.26) ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ
จ านวนน้อยที่สุด 9 คน (ร้อยละ 8.82)  ศึกษาชั้นประถมปีที่ 6  

ส่วนเยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 14 ปี ส่วนใหญ่จ านวน 78 คน (ร้อยละ 68.42) 

ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และจ านวน 36 คน (ร้อยละ 31.58) ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

(ตารางที ่ 3) 

 

ตารางที่ 3   ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
 

 

อาย ุ
ประถมปีที่ 6 

(n=184) 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 

(n=83) 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 

(n=74) 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 

(n=79) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

12 ปี(n=204) 

13 ปี(n=102) 

14 ปี(n=114) 

175 

9 

- 

85.78 

8.82 

- 

28 

55 

- 

13.73 

53.92 

- 

- 

38 

36 

- 

37.26 

31.58 

1 

- 

78 

0.49 

- 

68.42 

 

 

เพศ 
ประถมปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ชาย(n=156) 

หญิง(n=264) 

86 

98 

20.48 

23.33 

25 

58 

5.95 

13.81 

26 

48 

6.19 

11.43 

19 

60 

4.52 

14.29 

รวม 184 43.81 83 19.76 74 17.62 79 18.81 
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ตอนที่ 2   การอ่านหนังสือ   
  ข้อมูลเกี่ยวกับการอ่านหนังสือของเยาวชนก่อนวัยรุ่น ประกอบด้วยสิ่งที่ชอบท า
เมื่อมีเวลาว่าง  การใช้เวลาอ่านหนังสือเพื่อการเรียนในแต่ละวัน    การใช้เวลาเพื่อการอ่านหนังสือ
ตามความสนใจของตนเอง ในแต่ละวัน และประเภทของหนังสือ/สิ่งพิมพ์/เว็บไซต์ที่ชอบอ่าน มี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
 

 2.1  สิ่งท่ีชอบท าเมื่อมีเวลาว่าง   

  ผลการศึกษาพบว่า สิ่งที่เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ชอบท าเมื่อมีเวลาว่างมี 4 

กิจกรรม ดังนี้ จ านวน 306 คน (ร้อยละ 72.86)  อ่านหนังสือ   จ านวน 297 คน (ร้อยละ 70.71)    
ดูโทรทัศน์ หรือวีดิทัศน์ (VDO) /วีซีดี (VCD) /  ดีวีดี (DVD)    จ านวน 267 คน (ร้อยละ 63.57) เล่น
เกมคอมพิวเตอร์ / อินเทอร์เนต  และจ านวน 260 คน (ร้อยละ 61.90) ฟังเพลง / ชมการแสดงดนตรี 
ตามล าดับ  และพบว่าเยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนน้อยท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามล าดับ  ดังนี้ ออกก าลังกาย / 
เล่นกีฬา ท างานศิลปะ / สร้างสรรค์ และเดินเที่ยวในศูนย์การค้า / ซื้อของ  นอกจากนี้ พบว่า 
เยาวชนจ านวน 23 คน (ร้อยละ 5.48) ท ากิจกรรมอ่ืนๆ ได้แก่ เล่นดนตรี ( ุ6 คน)  เล่นเกมส์ (4 คน) 

ท าการบ้าน (3 คน)  ช่วยงานบิดามารดา (3 คน)  แต่งเรื่อง/นิทาน (2 คน)  พักผ่อน (2 คน)  ปลูก
ต้นไม้ (1 คน)  เล่นกับสัตว์เลี้ยง (1 คน)  และพ่นสเปรย์บนก าแพง (1 คน)   

  เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่า  สิ่งที่เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศชายส่วนใหญ่ชอบท าเมื่อ
มีเวลาว่างมี 5 กิจกรรม   ดังนี้   จ านวน109 คน (ร้อยละ 69.87) เล่นเกมคอมพิวเตอร์ / อินเทอร์เนต  
จ านวนใกล้เคียงกัน 108 คน (ร้อยละ 69.23) อ่านหนังสือ    จ านวน 100 คน (ร้อยละ 64.10)       

ดูโทรทัศน์ หรือวีดิทัศน์ (VDO) /วีซีดี (VCD) /ดีวีดี (DVD)     จ านวน 96 คน (ร้อยละ 61.54)       
ออกก าลังกาย / เล่นกีฬา และ จ านวน 82 คน (ร้อยละ 52.56) ฟังเพลง / ชมการแสดงดนตรี   
เยาวชนเพศชายส่วนน้อยท างานศิลปะ / สร้างสรรค์    และเดินเที่ยวในศูนย์การค้า / ซื้อของ   
ตามล าดับ  นอกจากนี้เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศชายจ านวน 11 คน (ร้อยละ 7.05) ใช้เวลาว่างในการ
ท ากิจกรรมอ่ืนๆ ได้แก่ เล่นดนตรี (3 คน)  เล่นเกมส์  (3 คน) ช่วยงานบิดามารดา (2 คน)  พักผ่อน 
(1 คน)  เล่นกับสัตว์เลี้ยง (1 คน)  และพ่นสเปรย์บนก าแพง (1 คน)   

  ส่วนเยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศหญิง  พบว่า  สิ่งที่ส่วนใหญ่ชอบท าเมื่อมีเวลาว่างมี  5 
กิจกรรม  ได้แก่  จ านวน 198 คน  (ร้อยละ 75.00)  อ่านหนังสือ   จ านวนใกล้เคียงกัน 197 คน 
(ร้อยละ 74.62)  ดูโทรทัศน์ หรือวีดิทัศน์ (VDO) /วีซีดี (VCD) /ดีวีดี (DVD)   จ านวน 178 คน (ร้อยละ 
67.42) ฟังเพลง / ชมการแสดงดนตรี  และ จ านวน 158 คน (ร้อยละ 59.85) เล่นเกมคอมพิวเตอร์ / 
อินเทอร์เนต  ตามล าดับ   และเยาวชนเพศหญิงส่วนน้อยชอบท างานศิลปะ / สร้างสรรค์   และ
เดินเที่ยวในศูนย์การค้า / ซื้อของ ตามล าดับ  นอกจากนี้ ยังพบว่าจ านวน 12 คน (ร้อยละ 4.55) 
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ท ากิจกรรมอ่ืนๆ ได้แก่ เล่นดนตรี (3 คน)  ท าการบ้าน (3 คน)  แต่งเรื่อง/นิทาน (2 คน)  เล่นเกมส์ 
(1 คน)  ช่วยงานบิดามารดา (1คน)  พักผ่อน  (1 คน)  และปลูกต้นไม้ (1 คน)     (ตารางที ่ 4) 

 

ตารางที่ 4  สิ่งที่ชอบท าเมื่อมีเวลาว่าง จ าแนกตามเพศ* 

 

 

ส่ิงที่ชอบท าเมื่อมเีวลาว่าง 
ชาย(n=156)  หญิง(n=264) รวม(n=420) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

อ่านหนังสือ 

ดูโทรทัศน์ หรือวีดิทัศน์ (VDO) /วีซีดี (VCD) / 

        ดีวีดี (DVD) 

เล่นเกมคอมพิวเตอร์ / อินเทอร์เนต 

ออกก าลังกาย / เล่นกีฬา 

ฟังเพลง / ชมการแสดงดนตร ี

เดินเที่ยวในศูนย์การคา้ / ซื้อของ 

ท างานศิลปะ/ สร้างสรรค์ (วาดภาพ 

       ประดิษฐ์สิ่งของ ฯลฯ) 

อื่น ๆ 

108 

100 

 

109 

96 

82 

44 

45 

 

11 

69.23 

64.10 

 

69.87 

61.54 

 52.56 

28.21 

28.85 

 

7.05 

198 

197 

 

158 

108 

178 

87 

95 

 

12 

75.00 

74.62 

 

59.85 

40.91 

67.42 

32.95 

35.98 

 

4.55 

306 

297 

 

267 

204 

260 

131 

140 

 

23 

72.86 

70.71 

 

63.57 

48.57 

61.90 

31.19 

33.33 

 

5.48 

*  ตอบได้มากกวา่  1 ข้อ 

 

  เมื่อจ าแนกตามอายุ  พบว่า สิ่งที่เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 12 ปี ส่วนใหญ่ชอบ
ท าเมื่อมีเวลาว่างมี 5 กิจกรรม ดังนี้ จ านวน157 คน (ร้อยละ 76.96) อ่านหนังสือ   จ านวน 137 คน 
(ร้อยละ 67.16) ดูโทรทัศน์ หรือวีดิทัศน์ (VDO) /วีซีดี (VCD) /ดีวีดี (DVD)  จ านวน 123 คน (ร้อยละ 
60.29) ฟังเพลง / ชมการแสดงดนตรี  จ านวน 122 คน (ร้อยละ 59.80) เล่นเกมคอมพิวเตอร์ /     
อินเทอร์เนต และจ านวน 110 คน (ร้อยละ 53.92) ออกก าลังกาย / เล่นกีฬา ตามล าดับ  เยาวชน
ส่วนน้อยชอบท างานศิลปะ/ สร้างสรรค์  และเดินเที่ยวในศูนย์การค้า / ซื้อของตามล าดับ  นอกจากน้ี 
พบว่า จ านวน 15 คน (ร้อยละ 7.35) ใช้เวลาว่างในการท ากิจกรรมอ่ืนๆ ได้แก่ เล่นดนตรี (2 คน)  

เล่นเกมส์ (2 คน) ช่วยงานบิดามารดา (2 คน)  แต่งเรื่อง/นิทาน (2 คน)  พักผ่อน (2 คน)  ท าการบ้าน 
(1 คน) ปลูกต้นไม้ (1 คน)  อ่านการ์ตูน(1 คน)  เล่นกับสัตว์เลี้ยง (1 คน)  และพ่นสเปรย์บนก าแพง 
(1 คน)   

  เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 13 ปี ส่วนใหญ่ชอบท ากิจกรรม 4 กิจกรรม ดังนี้  
จ านวน 72 คน (ร้อยละ 70.59)  อ่านหนังสือ    จ านวน 70 คน  (ร้อยละ 68.63)  ดูโทรทัศน์  หรือ
วีดิทัศน์ (VDO) /วีซีดี (VCD) /ดีวีดี (DVD)  จ านวน 65 คน (ร้อยละ 63.73) เล่นเกมคอมพิวเตอร์ / 
อินเทอร์เนต และจ านวน 61 คน (ร้อยละ 59.80) ฟังเพลง / ชมการแสดงดนตรีตามล าดับ  เยาวชน
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ส่วนน้อยชอบท า 3  กิจกรรม ได้แก่  ออกก าลังกาย / เล่นกีฬา ท างานศิลปะ/ สร้างสรรค์  และ   
เดินเที่ยวในศูนย์การค้า / ซื้อของ  นอกจากนี้ พบว่า จ านวน 5 คน (ร้อยละ 4.90) ท ากิจกรรมอ่ืนๆ 
ได้แก่ เล่นดนตรี (2 คน)    ท าการบ้าน (2 คน)  และช่วยงานบิดามารดา (1 คน)   

  เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 14 ปี ส่วนใหญ่ชอบท า 4 กิจกรรม ดังนี้ จ านวน 90 คน 
(ร้อยละ 78.95) ดูโทรทัศน์ หรือวีดิทัศน์ (VDO) /วีซีดี (VCD) /ดีวีดี (DVD)   จ านวน 80 คน (ร้อยละ 
70.18) เล่นเกมคอมพิวเตอร์ / อินเทอร์เนต  จ านวน 77 คน (ร้อยละ 67.54) อ่านหนังสือ  และ
จ านวน 76 คน (ร้อยละ 66.67) ฟังเพลง / ชมการแสดงดนตรี ตามล าดับ เยาวชนส่วนน้อยชอบ
ออกก าลังกาย / เล่นกีฬา และท างานศิลปะ/ สร้างสรรค์  นอกจากนี้ ยังพบว่า จ านวน 4 คน (ร้อยละ 
3.51) ใช้เวลาว่างในการท ากิจกรรมอื่นๆ ได้แก่ เล่นดนตรี (2 คน)  และเล่นเกมส์ (2 คน)   (ตารางที่  
5) 

 

ตารางที่  5  สิ่งที่ชอบท าเมื่อมีเวลาว่าง จ าแนกตามอายุ* 
 

 

ส่ิงที่ชอบท าเมื่อมเีวลาว่าง 
12 ปี(n=204) 13 ปี(n=102) 14 ปี (n=114) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

อ่านหนังสือ(n=306) 

ดูโทรทัศน์ หรือวีดิทัศน์ (VDO) /วีซีดี (VCD) / 

        ดีวีดี (DVD)(n=297) 

เล่นเกมคอมพิวเตอร์ / อินเทอร์เนต(n=267) 

ออกก าลังกาย / เล่นกีฬา(n=204) 

ฟังเพลง / ชมการแสดงดนตร(ีn=260) 

เดินเที่ยวในศูนย์การคา้ / ซื้อของ(n=131) 

ท างานศิลปะ/ สร้างสรรค์ (วาดภาพ 

       ประดิษฐ์สิ่งของ ฯลฯ)(n=140) 

อื่น ๆ(n=24) 

157 

137 

 

122 

110 

123 

72 

88 

 

15 

76.96 

67.16 

 

59.80 

53.92 

60.29 

35.29 

43.14 

 

7.35 

72 

70 

 

65 

50 

61 

22 

24 

 

5 

70.59 

68.63 

 

63.73 

49.02 

59.80 

21.57 

23.53 

 

4.90 

77 

90 

 

80 

44 

76 

37 

28 

 

4 

67.54 

78.95 

 

70.18 

38.60 

66.67 

32.46 

24.56 

 

3.51 

*  ตอบได้มากกวา่  1 ข้อ 

 

2.2  การใช้เวลาอ่านหนังสือเพื่อการเรียน   
ในการใช้เวลาอ่านหนังสือเพื่อการเรียนในแต่ละวัน  เยาวชนก่อนวัยรุ่นจ านวน

มากที่สุด 133 คน (ร้อยละ 31.67) ใช้เวลาอ่าน 30 นาที  รองลงมาจ านวน 108 คน (ร้อยละ 25.71) 

อ่าน 15 นาท ี  และ จ านวนน้อยที่สุด 32 คน (ร้อยละ 7.62) อ่าน 45 นาที  และมีผู้ที่ไม่อ่านหนังสือ
เพื่อการเรียนเลยจ านวน 28 คน (ร้อยละ 6.67)  ส่วนผู้ที่ใช้เวลาอ่านมากกว่า 1 ชั่วโมงมี 49 คน 
(ร้อยละ 11.67) 
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เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่า  เยาวชนก่อนวัยรุ่นจ านวนมากที่สุดเพศชาย 48 คน 
(ร้อยละ 30.77) และเพศหญิง 85 คน (ร้อยละ 32.20) อ่าน 30 นาที  รองลงมาเพศชาย 43 คน 
(ร้อยละ 27.56) และเพศหญิง 65 คน (ร้อยละ 24.62) อ่าน 15 นาที   และจ านวนน้อยที่สุดเพศ
ชาย 10 คน (ร้อยละ 6.41) และเพศหญิง 32 คน (ร้อยละ 7.62) อ่าน 45 นาทีเช่นเดียวกัน   และมี
เยาวชนเพศชายจ านวน 10 คน (ร้อยละ 6.41) และเพศหญิง 18 คน (ร้อยละ 6.82) ไม่อ่านหนังสือ
เพื่อการเรียนเลย  ส่วนเยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศชาย 20 คน (ร้อยละ 12.82) และเพศหญิง 29 คน 
(ร้อยละ10.98) ใช้เวลาอ่านมากกว่า 1 ชั่วโมง   (ตารางที่ 6) 

 

ตารางที่ 6  การใช้เวลาอ่านหนังสือเพื่อการเรียน  จ าแนกตามเพศ 

 

การใช้เวลาอ่านหนงัสือ 

เพื่อการเรียน 

ชาย (n=156) หญิง(n=264) รวม(n=420) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ไม่อ่านเลย 

อ่าน15 นาที 
อ่าน 30 นาที 
อ่าน 45 นาที 
อ่าน 1 ชั่วโมง 

อ่านมากกว่า 1 ชั่วโมง 

10 

43 

48 

10 

25 

20 

6.41 

27.56 

30.77 

6.41 

16.03 

12.82 

18 

65 

85 

22 

45 

29 

6.82 

24.62 

32.20 

8.33 

17.05 

10.98 

28 

108 

133 

32 

70 

49 

6.67 

25.71 

31.67 

7.62 

16.66 

11.67 

 

เมื่อจ าแนกตามอายุ  พบว่า  เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 12 ปี จ านวนมากที่สุด 
68 คน (ร้อยละ 33.33) ใช้เวลาอ่าน 30 นาที  รองลงมา จ านวน 50 คน (ร้อยละ 24.51) อ่าน15 

นาที  จ านวนน้อยที่สุด 17 คน (ร้อยละ 8.33)  อ่าน 45 นาท ี และมีผู้ที่ไม่อ่านหนังสือเพื่อการเรียน
เลยจ านวน 11 คน (ร้อยละ 5.39)  ส่วนผู้ที่ใช้เวลาอ่านมากกว่า 1 ชั่วโมงมี 27 คน (ร้อยละ 13.24) 

เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 13 ปี จ านวนมากที่สุด 32 คน (ร้อยละ 31.37) ใช้
เวลาอ่าน15 นาที รองลงมา จ านวน 29 คน (ร้อยละ 28.43) อ่าน 30 นาที  จ านวนน้อยที่สุด 7 คน 
(ร้อยละ 6.86) อ่าน 45 นาที และมีผู้ที่ไม่อ่านหนังสือเพื่อการเรียนเลยจ านวน 7คน (ร้อยละ 6.86)  

ส่วนผู้ที่ใช้เวลาอ่านมากกว่า 1 ชั่วโมงมี 10 คน (ร้อยละ 9.80) 

เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 14 ปี จ านวนมากที่สุด 36 คน (ร้อยละ 31.58) ใช้
เวลาอ่าน 30 นาที รองลงมา จ านวน 26 คน (ร้อยละ 22.81) ใช้เวลาอ่าน 15 นาที  และจ านวน
น้อยที่สุด 8 คน (ร้อยละ 7.02) ใช้อ่าน 45 นาที  และมีผู้ที่ไม่อ่านหนังสือเพื่อการเรียนเลยจ านวน 
10 คน (ร้อยละ 8.77)  ส่วนผู้ที่ใช้เวลาอ่านมากกว่า 1 ชั่วโมงมี 12 คน (ร้อยละ 10.53) (ตารางที่ 7) 
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ตารางที่ 7  การใช้เวลาอ่านหนังสือเพื่อการเรียน  จ าแนกตามอายุ 

 

การใช้เวลาอ่านหนงัสือ 

เพื่อการเรียนในแต่ละวัน 

12 ปี(n=204)  13 ปี(n=102) 14 ปี(n=114) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ไม่อ่านเลย (n=28) 

อ่าน15 นาที (n=108) 

อ่าน 30 นาที (n=133) 

อ่าน 45 นาที (n=32) 

อ่าน 1 ชั่วโมง (n=70) 

อ่านมากกว่า 1 ชั่วโมง (n=49) 

11 

50 

68 

17 

31 

27 

5.39 

24.51 

33.33 

8.33 

15.20 

13.24 

7 

32 

29 

7 

17 

10 

6.86 

31.37 

28.43 

6.86 

16.67 

9.80 

10 

26 

36 

8 

22 

12 

8.77 

22.81 

31.58 

7.02 

19.30 

10.53 

 

2.3  การใช้เวลาอ่านหนังสือตามความสนใจของตนเอง  

ในการใช้เวลาเพื่อการอ่านหนังสือตามความสนใจของตนเองในแต่ละวัน เยาวชน
ก่อนวัยรุ่นจ านวนมากที่สุด 123 คน (ร้อยละ 29.29) ใช้เวลาอ่านมากกว่า 1 ชั่วโมง  รองลงมา
จ านวน 102 คน (ร้อยละ 24.29) อ่าน 30 นาที   และจ านวนน้อยที่สุด 44 คน (ร้อยละ 10.48) อ่าน 
45 นาที  และมีผู้ที่ไม่อ่านหนังสือตามความสนใจของตนเองเลยจ านวน 14 คน (ร้อยละ 3.33)   

เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่า  เยาวชนก่อนวัยรุ่นจ านวนมากที่สุดเพศชาย 42 คน 
(ร้อยละ 26.92) และเพศหญิง 81 คน (ร้อยละ 30.68) ใช้เวลาอ่านมากกว่า 1 ชั่วโมง  รองลงมา 
เพศชาย 40 คน (ร้อยละ 25.64) และเพศหญิง 62 คน (ร้อยละ 23.48) อ่าน 30 นาที   และจ านวน
น้อยที่สุดเพศชาย 13 คน (ร้อยละ 8.33) และเพศหญิง 31 คน (ร้อยละ 11.74) อ่าน 45 นาที  
เช่นเดียวกัน และมีเยาวชนเพศชายจ านวน 8 คน (ร้อยละ 5.13) และเพศหญิง 6 คน (ร้อยละ 
2.27) ไม่อ่านหนังสือตามความสนใจของตนเองเลย  (ตารางที่ 8) 

 

ตารางที่ 8   การใช้เวลาอ่านหนังสือตามความสนใจของตนเอง จ าแนกตามเพศ 

 

การใช้เวลาอ่านหนงัสือ 

ตามความสนใจของตนเอง 

ชาย (n=156) หญิง(n=264) รวม(n=420) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ไม่อ่านเลย 

อ่าน15 นาที 
อ่าน 30 นาที 
อ่าน 45 นาที 
อ่าน 1 ชั่วโมง 

อ่านมากกว่า 1 ชั่วโมง 

8 

29 

40 

13 

24 

42 

5.13 

18.59 

25.64 

8.33 

15.38 

26.92 

6 

45 

62 

31 

39 

81 

2.27 

17.05 

23.48 

11.74 

14.77 

30.68 

14 

74 

102 

44 

63 

123 

3.33 

17.62 

24.29 

10.48 

15.00 

29.29 



96 

 

เมื่อจ าแนกตามอายุ  พบว่า  เยาวชนก่อนวัยรุ่นจ านวนมากที่สุดของทั้ง 3 กลุ่ม
อายุ กล่าวคือ กลุ่มอายุ 12 ปี จ านวน 52 คน (ร้อยละ 25.49)  กลุ่มอายุ 13 ปี จ านวน 31 คน  
(ร้อยละ 30.39) และกลุ่มอายุ 14 ปี จ านวน 40 คน (ร้อยละ 35.09) ใช้เวลาอ่านมากกว่า 1 ชั่วโมง  

รองลงมา เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 12 ปี จ านวน 50 คน (ร้อยละ 24.51)  กลุ่มอายุ 13 ปี 
จ านวน 29 คน (ร้อยละ 28.43) และกลุ่มอายุ 14 ปี จ านวน 23 คน (ร้อยละ 20.18) ใช้เวลาอ่าน 
30 นาที และเยาวชนก่อนวัยรุ่นจ านวนน้อยที่สุดของทุกกลุ่มอายุ คือ กลุ่มอายุ 12 ปี จ านวน 26 คน 
(ร้อยละ 12.75)  กลุ่มอายุ 13 ปี จ านวน 11 คน (ร้อยละ 10.78) และกลุ่มอายุ 14 ปี จ านวน 7 คน 
(ร้อยละ 6.14) อ่าน 45 นาที  เช่นเดียวกัน  และกลุ่มอายุ 12 ปี จ านวน 8 คน (ร้อยละ 3.92)  กลุ่ม
อายุ 13 ปี จ านวน 2 คน (ร้อยละ 1.96) และกลุ่มอายุ 14 ปี จ านวน 4 คน (ร้อยละ 3.51) ไม่อ่าน
หนังสือตามความสนใจของตนเองเลย  (ตารางที่ 9) 

 

ตารางที่ 9  การใช้เวลาอ่านหนังสือตามความสนใจของตนเอง จ าแนกตามอายุ 
 

การใช้เวลาอ่านหนงัสือ 

ตามความสนใจของตนเอง 

12 ปี(n=204)  13 ปี(n=102) 14 ปี(n=114) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ไม่อ่านเลย 

อ่าน15 นาที 
อ่าน 30 นาที 
อ่าน 45 นาที 
อ่าน 1 ชั่วโมง 

อ่านมากกว่า 1 ชั่วโมง 

8 

40 

50 

26 

28 

52 

3.92 

19.61 

24.51 

12.75 

13.73 

25.49 

2 

15 

29 

11 

14 

31 

1.96 

14.71 

28.43 

10.78 

13.73 

30.39 

4 

19 

23 

7 

21 

40 

3.51 

16.67 

20.18 

6.14 

18.42 

35.09 

 

2.4  ประเภทของหนังสือ/สิ่งพิมพ์/เว็บไซต์ที่ชอบอ่าน 

เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ชอบอ่านสิ่งพิมพ์ 2 ประเภท คือ จ านวน 327 คน (ร้อยละ 
77.86) อ่านการ์ตูน  และจ านวน 254 คน (ร้อยละ 60.47) อ่านนวนิยาย ซึ่งมีเยาวชนจ านวน 151 

คน (ร้อยละ 35.95) อ่านนวนิยายแปล และจ านวน 103 คน (ร้อยละ 24.52) อ่านนวนิยายไทย  

เยาวชนต่ ากว่าร้อยละ 50 อ่านสื่อการอ่านต่อไปนี้ จ านวน 189 คน (ร้อยละ 45.00) อ่านหนังสือพิมพ์  
จ านวน 187 คน (ร้อยละ 44.52)  อ่านหนังสือสารคดี/ความรู้  จ านวน 176 คน (ร้อยละ 41.90) 

อ่านเรื่องสั้น    จ านวน 146 คน (ร้อยละ 34.76) อ่านวารสารและนิตยสาร จ านวน 121 คน (ร้อยละ 
28.81) อ่านจากเว็บไซต์ และจ านวน 26 คน (ร้อยละ 6.19) อ่านกวีนิพนธ์ นอกจากน้ีจ านวน 16 คน 

(ร้อยละ 3.81)  อ่านสิ่งพิมพ์ประเภทอ่ืน ๆ ได้แก่ วรรณกรรมเยาวชน (6 คน)  หนังสือกีฬา (1 คน)   

หนังสือเพลง (1 คน)  หนังสือการประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ (1 คน)  หนังสือเกี่ยวกับพาหนะทางอากาศ 
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(1 คน)   หนังสือสอบสวนและหนังสือโจทย์และปัญหาต่าง ๆ (1 คน)  หนังสือเกี่ยวกับฟุตบอล (1 คน)   

หนังสือการจัดบ้านและสวน (1 คน)   ประกาศต่าง ๆ (1 คน)  แผ่นพับความรู้ต่าง ๆ (1 คน)  และ
กระทู้ต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ (1 คน) 

เยาวชนก่อนวัยรุ่นจ านวน 121 คน (ร้อยละ 28.81) ที่อ่านจากเว็บไซต์ ได้ระบุชื่อ
เว็บไซต์ที่ชอบอ่านจ านวน 52 เว็บไซต์ (ดูรายชื่อในภาคผนวก) 

เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่า  เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่เพศชายจ านวน 121 คน 
(ร้อยละ 77.56) และเพศหญิงจ านวน 206 คน (ร้อยละ 78.03) อ่านการ์ตูน  

เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศชายรองลงมาตามล าดับ จ านวน 82 คน (ร้อยละ 52.56)  

อ่านหนังสือสารคดี/ความรู้    จ านวน 78 คน (ร้อยละ 50.00)  อ่านนวนิยายซึ่งจ านวน 47 คน  

(ร้อยละ 30.13)   อ่านนวนิยายแปล    และจ านวน 31 คน (ร้อยละ 19.87)  อ่านนวนิยายไทย  
จ านวน 65 คน (ร้อยละ 41.67)  อ่านหนังสือพิมพ์    จ านวน 56 คน (ร้อยละ 35.90)  อ่านเรื่องสั้น  
จ านวน 43 คน (ร้อยละ 27.56)  อ่านจากเว็บไซต์    จ านวน 30 คน (ร้อยละ 19.23)  อ่านวารสาร
และนิตยสาร   และจ านวน 10 คน (ร้อยละ 6.41) อ่านกวีนิพนธ์  

 เยาวชนเพศหญิงรองลงมาตามล าดับ จ านวน 176 คน (ร้อยละ 61.66) อ่าน    
นวนิยายซึ่งจ านวน 104 คน (ร้อยละ 39.39)  อ่านนวนิยายแปล และจ านวน 72 คน (ร้อยละ 22.27)   

อ่านนวนิยายไทย  จ านวน 124 คน (ร้อยละ 46.97) อ่านหนังสือพิมพ์  จ านวน 120 คน (ร้อยละ 
45.45) อ่านเรื่องสั้น  จ านวน 105 คน (ร้อยละ 39.77)  อ่านหนังสือสารคดี/ความรู้  จ านวน 116 คน 
(ร้อยละ 43.94)  อ่านวารสารและนิตยสาร  จ านวน 78 คน (ร้อยละ 29.55)  อ่านจากเว็บไซต์  และ
จ านวน 16 คน (ร้อยละ 6.06) อ่านกวีนิพนธ์  

นอกจากนี้เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศชายจ านวน 7 คน (ร้อยละ 4.49) อ่านสิ่งพิมพ์
ประเภทอ่ืน ๆ ได้แก่  วรรณกรรมเยาวชน (1 คน)  หนังสือกีฬา (1 คน)   หนังสือเกี่ยวกับพาหนะ
ทางอากาศ (1 คน)   หนังสือสอบสวนและหนังสือโจทย์และปัญหาต่าง ๆ (1 คน)  หนังสือเกี่ยวกับ
ฟุตบอล (1 คน)     ประกาศต่าง ๆ (1 คน)  และแผ่นพับความรู้ต่าง ๆ (1 คน)   

เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศหญิงจ านวน 9 คน (ร้อยละ 3.41) อ่านสิ่งพิมพ์ประเภทอ่ืน ๆ 
ได้แก่  วรรณกรรมเยาวชน (5 คน)  หนังสือเพลง (1 คน)  หนังสือการประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ (1 คน)  

หนังสือการจัดบ้านและสวน (1 คน)   และกระทู้ต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ (1 คน) 

ส าหรับเว็บไซต์ที่ชอบอ่าน เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศชายจ านวน  43 คน (ร้อยละ 
27.56) ระบุชื่อเว็บไซต์ที่ชอบอ่าน จ านวน 31 ชื่อ และเยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศหญิงจ านวน 78 คน 
(ร้อยละ 29.55) ระบุชื่อเวบ็ไซต์ที่ชอบอ่านจ านวน 28 ชื่อ (ดูรายชื่อในภาคผนวก)  (ตารางที่ 10) 
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ตารางที่ 10  ประเภทของหนังสือ/สิ่งพิมพ/์เว็บไซต์ที่ชอบอ่าน จ าแนกตามเพศ* 

 

 

ประเภท 
ชาย (n=156) หญิง(n=264) รวม(n=420) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

นวนิยาย   
   นวนิยายไทย  

   นวนิยายแปล      
เรื่องสั้น            
กวีนิพนธ์  (ร้อยกรองประเภทตา่ง ๆ) 

หนังสือสารคดี / ความรู้ (เช่น  ชวีประวัติ   
        ประวัติศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
         การท่องเที่ยว ฯลฯ) 

การ์ตูน 

 หนังสือพิมพ์   
วารสารและนิตยสาร  
เว็บไซต์   
อ่ืน ๆ 

(78) 

31 

47 

56 

10 

82 

 

 

121 

65 

30 

43 

7 

(50.00) 

19.87 

30.13 

35.90 

6.41 

52.56 

 

 

77.56 

41.67 

19.23 

27.56 

4.49 

(176) 

72 

104 

120 

16 

105 

 

 

206 

124 

116 

78 

9 

(61.66) 

22.27 

39.39 

45.45 

6.06 

39.77 

 

 

78.03 

46.97 

43.94 

29.55 

3.41 

(254) 

103 

151 

176 

26 

187 

 

 

327 

189 

146 

121 

16 

(60.47) 

24.52 

35.95 

41.90 

6.19 

44.52 

 

 

77.86 

45.00 

34.76 

28.81 

3.81 

* ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ 

 

เมื่อจ าแนกตามอายุ  พบว่า  เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ของทั้ง 3 กลุ่มอายุ 
กล่าวคือ กลุ่มอายุ 12 ปี จ านวน 168 คน (ร้อยละ 82.35)  กลุ่มอายุ 13 ปี จ านวน 73 คน (ร้อยละ 
71.57) และกลุ่มอายุ 14 ปี จ านวน 86 คน (ร้อยละ 75.44) อ่านการ์ตูน   

เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 12 ปี รองลงมาตามล าดับ จ านวน 114 คน (ร้อยละ 
55.88) อ่านอ่านนวนิยายซึ่งจ านวน 64 คน (ร้อยละ 31.37)  อ่านนวนิยายแปล และจ านวน 50 คน 

(ร้อยละ 24.51)   อ่านนวนิยายไทย  จ านวน 109 คน (ร้อยละ 53.43) อ่านหนังสือสารคดี/ความรู้  
จ านวน 91 คน (ร้อยละ 44.61) อ่านเรื่องสั้น  จ านวน 88 คน (ร้อยละ 43.14) อ่านหนังสือพิมพ์  
จ านวน 66 คน (ร้อยละ 32.35) อ่านจากเว็บไซต์  จ านวน 61 คน (ร้อยละ 29.90) อ่านวารสารและ
นิตยสาร  และจ านวน 17 คน (ร้อยละ 8.33) อ่านกวีนิพนธ์  

เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 13 ปี รองลงมาตามล าดับ จ านวน 61 คน (ร้อยละ 
59.80) อ่านอ่านนวนิยายซึ่งจ านวน 38 คน (ร้อยละ 37.25)  อ่านนวนิยายแปล และจ านวน 23 คน
(ร้อยละ 22.55)   อ่าน นวนิยายไทย  จ านวน 45 คน (ร้อยละ 44.12) อ่านหนังสือพิมพ์    จ านวน
39 คน (ร้อยละ 38.24) อ่านเรื่องสั้น  จ านวน 36 คน (ร้อยละ 35.29) อ่านหนังสือสารคดี/ความรู้  
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จ านวน 35 คน (ร้อยละ 34.31)  อ่านวารสารและนิตยสาร  จ านวน 27 คน (ร้อยละ 26.47)  อ่าน
จากเว็บไซต ์ และจ านวน 3 คน (ร้อยละ 2.94) อ่านกวีนิพนธ์  

เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 14 ปี รองลงมาตามล าดับ จ านวน 79 คน (ร้อยละ 
69.30) อ่านอ่านนวนิยายซึ่งจ านวน 49 คน (ร้อยละ 42.98)  อ่านนวนิยายแปล และจ านวน 30 คน 

(ร้อยละ 26.32)   อ่านนวนิยายไทย  จ านวน 56  คน (ร้อยละ 49.12)  อ่านหนังสือพิมพ์   จ านวน 

50 คน (ร้อยละ 43.86) อ่านวารสารและนิตยสาร จ านวน 46 คน (ร้อยละ 40.35) อ่านเรื่องสั้น  
จ านวน 42 คน (ร้อยละ 36.84) อ่านหนังสือสารคดี/ความรู้  จ านวน 28 คน (ร้อยละ 24.56)  อ่าน
จากเว็บไซต ์ และจ านวน 6 คน (ร้อยละ 5.26) อ่านกวีนิพนธ์  (ตารางที่ 11) 

 

ตารางที่ 11  ประเภทของหนังสือ/สิ่งพิมพ/์เว็บไซต์ที่ชอบอ่าน จ าแนกตามอายุ* 
 

* ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ 

 

ตอนที่ 3  การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

  การสอบถามการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรอบปีที่รวบรวมข้อมูล ซึ่ง
ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สาเหตุที่เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน  และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ปรากฏรายละเอียด
ดังนี้ 

 

ประเภท 
12 ปี(n=204) 13 ปี(n=102) 14 ปี(n=114) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

นวนิยาย 

   นวนิยายไทย(n=103)  

   นวนิยายแปล(n=151)      

เรื่องสั้น(n=176)            

กวีนิพนธ์  (ร้อยกรองประเภทตา่ง ๆ)(n=26) 

หนังสือสารคดี / ความรู้ (เช่น  ชวีประวัติ   
        ประวัติศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
         การท่องเที่ยว ฯลฯ)(n=187) 

การ์ตูน(n=327) 

 หนังสือพิมพ(์n=189) 

วารสารและนิตยสาร (n=146) 

เว็บไซต์  (n=121) 

อ่ืน ๆ(n=16) 

(114) 

50 

64 

91 

17 

109 

 

 

168 

88 

61 

66 

9 

(55.88) 

24.51 

31.37 

44.61 

8.33 

53.43 

 

 

82.35 

43.14 

29.90 

32.35 

4.41 

(61) 

23 

38 

39 

3 

36 

 

 

73 

45 

35 

27 

5 

(59.80) 

22.55 

37.25 

38.24 

2.94 

35.29 

 

 

71.57 

44.12 

34.31 

26.47 

4.90 

(79) 

30 

49 

46 

6 

42 

 

 

86 

56 

50 

28 

2 

(69.30) 

26.32 

42.98 

40.35 

5.26 

36.84 

 

 

75.44 

49.12 

43.86 

24.56 

1.75 
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3.1 การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่จ านวน 353 คน (ร้อยละ 84.05) เคยเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน  และจ านวน 67 คน (ร้อยละ 15.95) ไมเ่คยเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเลย 

เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศชายส่วนใหญ่จ านวน 122 คน 
(ร้อยละ 78.21) และเยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศหญิงส่วนใหญ่จ านวน 231 คน (ร้อยละ 87.50)  เคย
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ส่วนผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเลยเป็นเยาวชน
ก่อนวัยรุ่นเพศชายจ านวน 34 คน (ร้อยละ 21.79)  และเพศหญิงจ านวน 33 คน (ร้อยละ 12.50)  

(ตารางที่ 12) 

 

ตารางที่ 12   การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  จ าแนกตามเพศ 

 

การเขา้ร่วม 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

ชาย  หญิง รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ไม่เคยเข้ารว่มเลย  

เคยเข้ารว่มกจิกรรม 

34 

122 

21.79 

78.21 

33 

231 

12.50 

87.50 

67 

353 

15.95 

84.05 

รวม 156 100.00 264 100.00 420 100.00 

 

เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ของทุกกลุ่มอายุ ได้แก่ 
กลุ่มอายุ 12 ปี จ านวน 179 คน (ร้อยละ 87.74)  กลุ่มอายุอายุ 13 ปี จ านวน 83 คน (ร้อยละ 81.37)  

และกลุ่มอายุ 14 ปีจ านวน 91 คน (ร้อยละ 79.82) เคยเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

ส าหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่นจ านวน 67 คน ที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
พบว่า เป็นเยาวชนที่มีอายุ 12 ปีจ านวน 25 คน (ร้อยละ 12.25)  เยาวชนที่มีอายุ 13 ปีจ านวน 19 

คน (ร้อยละ 18.63)  และเยาวชนที่มีอายุ 14 ปี จ านวน 23 คน (ร้อยละ 20.18)  (ตารางที่ 13) 

 

ตารางที่  13     การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  จ าแนกตามอายุ 
 

การเขา้ร่วม 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

12 ปี(n=204)  13 ปี(n=102) 14 ปี(n=114) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ไม่เคยเข้ารว่มเลย (n=67) 

เคยเข้ารว่มกจิกรรม(n=353) 

25 

179 

12.25 

87.74 

19 

83 

18.63 

81.37 

23 

91 

20.18 

79.82 
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3.2 ความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

เยาวชนก่อนวัยรุ่นที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรอบปีที่รวบรวมข้อมูล 
(พ.ศ. 2548) จ านวน 353 คน มีความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านดังนี้  เยาวชนก่อน
วัยรุ่นจ านวนมากที่สุด 161 คน (ร้อยละ 45.61) เข้าร่วม 1 – 2 ครั้ง  รองลงมาจ านวน 93 คน (ร้อยละ 
26.35) เข้าร่วม 3 – 4 ครั้ง  จ านวน 72 คน (ร้อยละ 20.40) เข้าร่วมมากกว่า 6 ครั้ง  จ านวนน้อยที่สุด 
27 คน (ร้อยละ 7.65) เข้าร่วม 5 – 6 ครั้ง 

เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศชายจ านวนมากที่สุด 59 คน 
(ร้อยละ 48.36) และเยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศหญิงจ านวนมากที่สุด 102 คน (ร้อยละ 44.16) เข้าร่วม 
1 – 2 ครั้ง   รองลงมาเยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศชายจ านวน 32 คน (ร้อยละ 26.23) และเยาวชนก่อน
วัยรุ่นเพศหญิงจ านวน 61 คน (ร้อยละ 26.41)  เข้าร่วม 3 – 4 ครั้ง  และเพศชายจ านวน 25 คน 
(ร้อยละ 20.49)  เพศหญิงจ านวน 47 คน (ร้อยละ 20.35) เข้าร่วมมากกว่า 6 ครั้ง  เยาวชนก่อนวัยรุ่น
จ านวนน้อยที่สุดเพศชาย 6 คน (ร้อยละ 4.92) และเยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศหญิงจ านวน 21 คน 
(ร้อยละ 9.09) เข้าร่วม 5 – 6 ครั้ง (ตารางที่ 14) 

 

ตารางที่ 14    ความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จ าแนกตามเพศ  

 

ความถีใ่นการเข้ารว่ม 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

ชาย (n=122) หญิง(n=231) รวม(n=353) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เข้าร่วม 1 - 2  ครั้ง        
3  - 4 ครั้ง  

5 - 6 ครั้ง  

มากกวา่ 6 ครั้ง 

59 

32 

6 

25 

48.36 

26.23 

4.92 

20.49 

102 

61 

21 

47 

44.16 

26.41 

9.09 

20.35 

161 

93 

27 

72 

45.61 

26.35 

7.65 

20.40 

 

เมื่อจ าแนกตามอายุ  พบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นจ านวนมากที่สุดทั้ง 3 กลุ่มอายุ 
ได้แก่ กลุ่มอายุ 12 ปี จ านวน 74 คน (ร้อยละ 41.34)   กลุ่มอายุ 13 ปี จ านวน 39 คน (ร้อยละ 
46.99)  และกลุ่มอายุ 14 ปี จ านวน 48 คน (ร้อยละ 62.75) เข้าร่วม 1 – 2 ครั้ง  

เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 12 ปี จ านวนรองลงมา 49 คน (ร้อยละ 27.37) เข้าร่วม
มากกว่า 6 ครั้ง  และจ านวนน้อยที่สุด14 คน (ร้อยละ 7.82) เข้าร่วม 5 – 6 ครั้ง   

เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 13 ปี จ านวนรองลงมา 28 คน (ร้อยละ 33.73) เข้าร่วม 
3 - 4 ครั้ง  และจ านวนน้อยที่สุด 3 คน (ร้อยละ 3.61) เข้าร่วม 5 – 6 ครั้ง   



102 

 

เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 14 ปีจ านวนรองลงมา 23 คน (ร้อยละ 25.27) เข้าร่วม 
3 - 4 ครั้ง  และจ านวนน้อยที่สุด 10 คน (ร้อยละ 10.99) เท่ากัน เข้าร่วม 5 – 6 ครั้ง  และมากกว่า 
6 ครั้ง (ตารางที่ 15) 

 

ตารางที่  15    ความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  จ าแนกตามอายุ 

 

3.3  สาเหตุที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

เยาวชนก่อนวัยรุ่นที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจ านวน 353 คน ระบุสาเหตุ
ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ดังนี้  เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่จ านวน 222 คน (ร้อยละ 62.89) 

มีสาเหตุมาจากความสนใจของตนเอง  รองลงมาจ านวน 210 คน (ร้อยละ 59.49) มีสาเหตุมาจาก
เป็นส่วนหน่ึงของการเรียน  จ านวนน้อยที่สุด 185 คน (ร้อยละ 52.41)  มีสาเหตุมาจากค าแนะน า/

ชักชวนของผู้อ่ืน   นอกจากนี้ จ านวน  3 คน (ร้อยละ 0.85) มีสาเหตุอ่ืน ๆ ได้แก่ การที่โรงเรียนให้
เข้าร่วม “โครงการวางทุกงาน  อ่านทุกคน” ในสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
(1 คน)  ค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ห้องสมุด (1 คน)   และการได้รับความรู้ (1 คน)   

เยาวชนก่อนวัยรุ่นจ านวน 185 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจาก
ค าแนะน า / ชักชวนของผู้อ่ืนระบุผู้ให้ค าแนะน า / ชักชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ดังนี้ 
ส่วนใหญ่จ านวน 103 คน (ร้อยละ 55.68) ระบุว่าเป็นครู/ อาจารย์  รองลงมาจ านวน 91 คน (ร้อย
ละ 49.19)  ระบุว่าเป็นเพื่อน  จ านวนน้อยที่สุด 83 คน (ร้อยละ 44.86)  ระบุว่าเป็นผู้ปกครอง /
บิดา / มารดา และจ านวน 1 คน (ร้อยละ 0.54) ระบุอ่ืน ๆ คือ  พี่ 

เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศชายส่วนใหญ่จ านวน 78 คน 
(ร้อยละ 63.93) มีสาเหตุมาจากความสนใจของตนเอง รองลงมาจ านวน 67 คน (ร้อยละ 54.92) มี
สาเหตุมาจากค าแนะน า/ชักชวนของผู้อ่ืน และจ านวน 63 คน (ร้อยละ 51.64) มีสาเหตุมาจากเป็น
ส่วนหนึ่งของการเรียน นอกจากน้ี จ านวน  2 คน (ร้อยละ 1.64) มีสาเหตุอ่ืน ๆ ได้แก่ การที่โรงเรียน
ให้เข้าร่วม “โครงการวางทุกงาน  อ่านทุกคน” ในสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
(1 คน)  และการได้รับความรู้ (1 คน)   

ความถีใ่นการเข้ารว่ม 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

12 ปี(n=179)  13 ปี(n=83) 14 ปี(n=91) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เข้าร่วม 1 - 2  ครั้ง (n=161)        

3  - 4 ครั้ง (n=93)  

5 - 6 ครั้ง  (n= 27) 

มากกวา่ 6 ครั้ง (n=72) 

74 

42 

14 

49 

41.34 

23.46 

7.82 

27.37 

39 

28 

3 

13 

46.99 

33.73 

3.61 

15.66 

48 

23 

10 

10 

62.75 

25.27 

10.99 

10.99 
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เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศชายจ านวน 67 คนที่ระบุผู้ให้ค าแนะน า / ชักชวนให้เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ส่วนใหญ่จ านวน 39 คน (ร้อยละ 58.21) ระบุว่าเป็นครู/ อาจารย ์ รองลงมา 
จ านวน 33 คน (ร้อยละ 49.25) เท่ากัน ระบุว่าเป็นผู้ปกครอง /บิดา / มารดา และเพื่อน  และ
จ านวน 1 คน (ร้อยละ 0.54) ระบุบุคคลอ่ืน ๆ คือ พี่   

เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศหญิงส่วนใหญ่จ านวน147 คน (ร้อยละ 63.64) มีสาเหตุ
มาจากเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน   รองลงมาจ านวน 144 คน (ร้อยละ 62.34)  มีสาเหตุมาจาก
ความสนใจของตนเอง   และจ านวน 118 คน (ร้อยละ 51.08) มีสาเหตุมาจากค าแนะน า/ชักชวน
ของผู้อ่ืน  นอกจากนี้  จ านวน  1 คน (ร้อยละ 0.43)  มีสาเหตุอ่ืน ๆ คือ ค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่
ห้องสมุด (1 คน)    

เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศหญิงจ านวน 118 คนที่ระบุผู้ให้ค าแนะน า / ชักชวนให้เข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ส่วนใหญ่จ านวน 64 คน (ร้อยละ 54.24) ระบุว่าเป็นครู/อาจารย์   
รองลงมาจ านวน 58 คน (ร้อยละ 49.15) ระบุว่าเป็นเพื่อน  และจ านวนน้อยที่สุด 50 คน (ร้อยละ 
42.37)  ระบุว่าเป็นผู้ปกครอง /บิดา / มารดา   (ตารางที่ 16) 

 

ตารางที่ 16  สาเหตุที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  จ าแนกตามเพศ*   

 

สาเหตุที่เขา้ร่วม 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

ชาย (n=122) หญิง(n=231) รวม(n=353) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เป็นส่วนหนึ่งของการเรียน 

ความสนใจของตนเอง 

ค าแนะน า / ชักชวนของผู้อ่ืน 

  คร/ูอาจารย ์

 ผู้ปกครอง /บิดา /มารดา 

 เพื่อน 

 อื่น ๆ  
อื่น ๆ 

63 

78 

(67) 

39 

33 

33 

1 

2 

51.64 

63.93 

(54.92) 

58.21 

49.25 

49.25 

1.64 

2.99 

147 

144 

(118) 

64 

50 

58 

- 

1 

63.64 

62.34 

(51.08) 

54.24 

42.37 

49.15 

- 

0.28 

210 

222 

(185) 

103 

83 

91 

1 

3 

59.49 

62.89 

(52.41) 

55.68 

44.86 

49.19 

0.54 

0.85 

   *   เลือกตอบได้มากกว่า  1  ข้อ 

 

  เมื่อจ าแนกตามอายุ  พบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ที่มีจ านวนสูงสุดกลุ่ม
อายุ 12 ปี จ านวน 125 คน (ร้อยละ 69.83) และกลุ่มอายุ 13 ปี จ านวน 53 คน (ร้อยละ 63.86) 

ระบุว่ามีสาเหตุมาจากความสนใจของตนเอง  ในขณะที่เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 14 ปี จ านวน 
58 คน (ร้อยละ 63.74) มีสาเหตุมาจากเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน   
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  เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ที่เป็นจ านวนรองลงมากลุ่มอายุ 12 ปี และ 13 ปี  มี
สาเหตุการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 

เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 12 ปี จ านวน 107 คน (ร้อยละ 59.78) ระบุว่ามีสาเหตุ
มาจากค าแนะน า / ชักชวนของผู้อ่ืน และจ านวน 100 คน (ร้อยละ 55.87) มีสาเหตุมาจากเป็นส่วน
หนึ่งของการเรียน  นอกจากนี้ จ านวน  2 คน (ร้อยละ 1.12) ระบุว่ามีสาเหตุอ่ืน ๆ ได้แก่ ค าแนะน า
จากเจ้าหน้าที่ห้องสมุด (1 คน)   และการได้รับความรู้ (1 คน)  ส าหรับเยาวชนจ านวน 107 คน ท่ี
ระบุผู้ให้ค าแนะน า / ชักชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ส่วนใหญ่จ านวน 58 คน (ร้อยละ 
54.21) ระบุว่าเป็นเพื่อน    รองลงมาจ านวนใกล้เคียงกัน 57 คน (ร้อยละ 53.27) ระบุว่าเป็น 
ผู้ปกครอง /บิดา / มารดาและจ านวนน้อยที่สุด 49 คน  (ร้อยละ 45.80)  ระบุว่าเป็นครู/ อาจารย์  
และจ านวน 1 คน (ร้อยละ 0.93) ระบุอ่ืน ๆ คือ พี่ 

เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 13 ปี จ านวน 52 คน (ร้อยละ 62.65) ระบุว่ามีสาเหตุ
มาจากเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน  และจ านวน 37 คน (ร้อยละ 44.58) มีสาเหตุมาจาก ค าแนะน า/

ชักชวนของผู้อ่ืน นอกจากนี้ จ านวน  1 คน (ร้อยละ 1.20) ระบุว่ามีสาเหตุอ่ืน ๆ คือ การที่โรงเรียน
ให้เข้าร่วม “โครงการวางทุกงาน  อ่านทุกคน” ในสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
(1 คน)   ส าหรับเยาวชนจ านวน 37 คน ที่ระบุผู้ให้ค าแนะน า / ชักชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน ส่วนใหญ่จ านวน 24 คน (ร้อยละ 64.86) ระบุว่าเป็นคร/ู อาจารย์ รองลงมาจ านวน 15 คน 
(ร้อยละ 40.54) ระบุว่าเป็นเพื่อน และจ านวนน้อยที่สุดใกล้เคียงกัน 14 คน (ร้อยละ 37.84) ระบุว่า
เป็นผู้ปกครอง /บิดา / มารดา 

เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนน้อยของกลุ่มอายุ 14 ปี จ านวน 44 คน (ร้อยละ 48.35)  

ระบุว่ามีสาเหตุมาจากความสนใจของตนเอง และจ านวน 41 คน (ร้อยละ 45.05) มีสาเหตุมาจาก 

ค าแนะน า /ชักชวนของผู้อ่ืน  ซึ่งในจ านวนนี ้ ส่วนใหญ่จ านวน 30 คน (ร้อยละ 73.17)  ระบุว่าเป็น
ครู / อาจารย์ รองลงมาจ านวน 18 คน (ร้อยละ 43.90) ระบุว่าเป็นเพื่อน และจ านวนน้อยที่สุด 12 

คน (ร้อยละ 29.27) ระบุว่าเป็นผู้ปกครอง /บิดา / มารดา  (ตารางที่ 17) 
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ตารางที่ 17  สาเหตุที่การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  จ าแนกตามอายุ* 
 

สาเหตุที่เขา้ร่วม 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

12 ปี (n=179) 13 ปี(n=83) 14 ปี(n=91) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เป็นส่วนหนึ่งของการเรียน(n=210) 

ความสนใจของตนเอง(n=222) 

ค าแนะน า / ชักชวนของผู้อ่ืน(n=185) 

  คร/ูอาจารย(์n=103) 

 ผู้ปกครอง /บิดา /มารดา(n=83) 

 เพื่อน(n=91) 

 อื่น ๆ (n=1) 

อื่น ๆ(n=3) 

100 

125 

(107) 

49 

57 

58 

1 

2 

55.87 

69.83 

(59.78) 

45.80 

53.27 

54.21 

0.93 

1.12 

52 

53 

(37) 

24 

14 

15 

- 

1 

62.65 

63.86 

(44.58) 

64.86 

37.84 

40.54 

- 

1.20 

58 

44 

(41) 

30 

12 

18 

- 

- 

63.74 

48.35 

(45.05) 

73.17 

29.27 

43.90 

- 

- 

 

   *   เลือกตอบได้มากกว่า  1  ข้อ 

 

3.4 สถานที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน   
เยาวชนก่อนวัยรุ่นที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส่วนใหญ่จ านวน 263 

คน (ร้อยละ 74.50) เคยเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชั้นเรียนที่โรงเรียนตนเอง  รองลงมา
ตามล าดับจ านวน 237 คน (ร้อยละ 67.14) เคยเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดของ
โรงเรียนตนเอง  และจ านวน 184 คน (ร้อยละ 52.12) เคยเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ร้าน
หนังสือ/ ศูนย์หนังสือ  เยาวชนส่วนน้อย (ร้อยละ 21.53 – 14.16) เคยเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านในสถานที่ต่าง ๆ ตามล าดับดังนี้  ที่งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหนังสือและการอ่าน  อุทยานการเรียนรู้ 
(TK Park เซ็นทรัลเวิล์ดพลาซ่า ชั้น 6)  (ร้อยละ 20.11) และในห้องสมุดอ่ืน ในจ านวนนี้ จ านวน 24 

คน ระบุห้องสมุดที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ดังนี้  ศูนย์บริการการศึกษาตามอัธยาศัย  
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  (7 คน)   ห้องสมุดประชาชน (7 คน)  หอสมุดแห่งชาติ    
(2 คน)  อุทยานการเรียนรู้ (2 คน) ห้องสมุดประชาชนภาษีเจริญ (1 คน)  ห้องสมุดรถไฟ   (1 คน)   

ห้องสมุดในสวนรถไฟ (1 คน)   ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (1 คน)  ห้องสมุดใน
กรุงเทพมหานคร (1 คน)  และห้องสมุดโรงเรียนเซนต์ดอมินิก (1 คน)  

ส าหรับงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหนังสือและการอ่าน มีผู้เข้าร่วมจ านวน 76 คน   
(ร้อยละ 21.53)  ในจ านวนนี้  จ านวน 44 คน  ระบุงานต่าง ๆ  ได้แก่  งานสัปดาห์หนังสือ / งาน
สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ (27 คน)   งานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ (15 คน)  และงานสัปดาห์ห้องสมุด 
(2 คน) 
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นอกจากนี้เยาวชนก่อนวัยรุ่นจ านวน 5 คน (ร้อยละ 1.42) เคยเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านในสถานที่อ่ืน ๆ ได้แก่ ที่บ้าน (4 คน)  ร้านหนังสือ (1 คน) 

เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ที่มีจ านวนสูงสุดเพศชาย
จ านวน 89 คน (ร้อยละ 72.95) และเพศหญิงจ านวน 174 คน (ร้อยละ 75.32) เคยเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านในชั้นเรียนที่โรงเรียนตนเอง  รองลงมาเยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศชายจ านวน 76 คน 
(ร้อยละ 62.30) เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศหญิงจ านวน 161 คน (ร้อยละ 69.70) เคยเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดของโรงเรียนตนเอง  และเยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศชายจ านวน 60 คน 
(ร้อยละ 49.18) และเพศหญิงจ านวน 124 คน (ร้อยละ 53.68) เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่
ร้านหนังสือ/ ศูนย์หนังสือ นอกจากนี้เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศชายจ านวนน้อยที่สุด จ านวน 22 คน 
(ร้อยละ 18.03) และเยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศหญิงจ านวนน้อยที่สุด จ านวน 28 คน (ร้อยละ12.12) 

เคยเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดอ่ืน ในจ านวนนี้ เพศชายจ านวน 7 คน ระบุห้องสมุด
ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ดังนี้  ห้องสมุดประชาชน (2 คน)  หอสมุดแห่งชาติ (1 คน)  

ห้องสมุดประชาชนภาษีเจริญ (1 คน)  ห้องสมุดรถไฟ  (1 คน)   ห้องสมุดในสวนรถไฟ (1 คน) และ
ห้องสมุดในกรุงเทพมหานคร (1 คน)   เพศหญิงจ านวน 16 คน ระบุห้องสมุดที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน ดังนี้  ศูนย์บริการการศึกษาตามอัธยาศัย  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  

(6 คน)  ห้องสมุดประชาชน (5 คน)   อุทยานการเรียนรู้ (2 คน) หอสมุดแห่งชาติ (1 คน)  ห้องสมุด
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (1 คน)  และห้องสมุดโรงเรียนเซนต์ดอมินิก (1 คน)   นอกจากนี้ 
เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศชายจ านวน 2 คน (ร้อยละ 1.64) ระบุสถานที่อ่ืน ๆ ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน ได้แก่ ที่บ้าน และเยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศหญิงจ านวน 3 คน (ร้อยละ 1.30)  ระบุ
สถานที่อ่ืน ๆ ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ได้แก่ ที่บ้าน (2 คน) และร้านหนังสือ (1 คน)  

ส าหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่นที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่อุทยานการ
เรียนรู้ จ านวน 71 คน (ร้อยละ 20.11)  จ าแนกตามเพศพบว่า เป็นเยาวชนเพศชายจ านวน 30 คน 
(ร้อยละ 24.95) และเป็นเยาวชนเพศหญิงจ านวน 41 คน (ร้อยละ 17.75) (ตารางที่ 18) 
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ตารางที่ 18  สถานที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  จ าแนกตามเพศ* 

 

สถานท่ีที่เขา้ร่วม 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

ชาย (n=122) หญิง(n=231) รวม(n=353) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ในชั้นเรยีนที่โรงเรียนตนเอง    

ในโรงเรียนอื่น 

ในห้องสมุดของโรงเรียนตนเอง    

ในห้องสมุดอื่น  
อุทยานการเรียนรู้ (TK Parkเซ็นทรัลเวิล์ด พลาซา่ ชั้น6) 

ร้านหนังสือ / ศูนย์หนังสือ   

งานตา่ง ๆ ที่เกี่ยวกับหนังสือและการอ่าน  
อื่น ๆ  

89 

20 

76 

22 

30 

60 

26 

2 

72.95 

16.39 

62.30 

18.03 

24.59 

49.18 

21.31 

1.64 

174 

40 

161 

28 

41 

124 

50 

3 

 75.32 

17.32 

69.70 

12.12 

17.75 

53.68 

21.65 

1.30 

263 

60 

237 

50 

71 

184 

76 

5 

74.50 

17.00 

67.14 

14.16 

20.11 

52.12 

21.53 

1.42 

   *   เลือกตอบได้มากกว่า  1  ข้อ 

 

เมื่อจ าแนกตามอายุ  พบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ที่มีจ านวนสูงสุดกลุ่มอายุ 
12 ปี จ านวน 134 คน (ร้อยละ 74.86) และกลุ่มอายุ 13 ปี จ านวน 67 คน (ร้อยละ 80.72) เคยเข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชั้นเรียนที่โรงเรียนตนเอง  รองลงมา กลุ่มอายุ 12 ปี จ านวน 119 คน 
(ร้อยละ 66.48) และกลุ่มอายุ 13 ปี จ านวน 54 คน (ร้อยละ 65.06) เคยเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านในห้องสมุดของโรงเรียนตนเอง  นอกจากนี้ เยาวชนกลุ่มอายุ 12 ปี จ านวน 99 คน (ร้อยละ 
55.31)เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ร้านหนังสือ/ ศูนย์หนังสือ  

เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ที่มีจ านวนสูงสุดกลุ่มอายุ 14 ปี จ านวน 64 คน (ร้อยละ 
70.33) เคยเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดของโรงเรียนตนเอง รองลงมาตามล าดับ
จ านวน 62 คน (ร้อยละ 68.13) เคยเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชั้นเรียนที่โรงเรียนตนเอง  

และจ านวน 48 คน (ร้อยละ 52.75) เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ร้านหนังสือ/ ศูนย์หนังสือ  
ส าหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่นที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่อุทยานการเรียนรู้  

จ าแนกตามอายุพบว่าเป็นกลุ่มอายุ 12 ปี จ านวน 27 คน (ร้อยละ 15.08) กลุ่มอายุ 13 ปี จ านวน 
20 คน (ร้อยละ 24.10)  และกลุ่มอายุ 14 ปี จ านวน 24 คน (ร้อยละ 26.37) ตามล าดับ (ตารางที่ 19) 
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ตารางที่ 19  สถานที่ที่การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  จ าแนกตามอายุ* 

 

สถานท่ีที่เขา้ร่วม 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

12 ปี (n=179) 13 ปี(n=83) 14 ปี(n=91) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ในชั้นเรยีนที่โรงเรียนตนเอง (n=263)    

ในโรงเรียนอื่น(n=60) 

ในห้องสมุดของโรงเรียนตนเอง(n=237)   

ในห้องสมุดอื่น (n=50) 

อุทยานการเรียนรู้ (TK Park เซ็นทรัลเวิล์ด  
         พลาซ่า ชั้น 6)(n=71) 

ร้านหนังสือ / ศูนย์หนังสือ  (n=184) 

งานตา่ง ๆ ที่เกี่ยวกับหนังสือและการอ่าน
(n=76)  

อื่น ๆ (n=5) 

134 

24 

119 

29 

27 

 

99 

47 

 

4 

74.86 

13.41 

66.48 

16.20 

15.08 

 

55.31 

26.26 

 

2.24 

67 

19 

54 

10 

20 

 

37 

13 

 

- 

80.72 

22.89 

65.06 

12.05 

24.10 

 

44.58 

15.66 

 

- 

62 

17 

64 

11 

24 

 

48 

16 

 

1 

68.13 

18.68 

70.33 

12.09 

26.37 

 

52.75 

17.58 

 

1.10 

   *   เลือกตอบได้มากกว่า  1  ข้อ 

 

3.5 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน   
เยาวชนก่อนวัยรุ่นที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์

จากการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามล าดับดังนี้  จ านวน 301 คน (ร้อยละ 85.27) ได้ความรู้  
รองลงมา จ านวน 271 คน (ร้อยละ 76.77) ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์   จ านวน 269 คน   
(ร้อยละ 76.20) ได้ความสนุกสนาน ผ่อนคลาย   จ านวน 217 คน (ร้อยละ 61.47) ได้รู้จักหนังสือที่
น่าสนใจ  จ านวน 203 คน (ร้อยละ 57.51)  ได้เพิ่มพูนประสบการณ์  และจ านวนน้อยที่สุด 75 คน 
(ร้อยละ 21.25)  ได้รู้จักเพื่อนใหม่   นอกจากนี้ จ านวน 9 คน (ร้อยละ 2.54) ระบุประโยชน์อ่ืนๆ 
ได้แก่  ได้รู้ในสิ่งที่สงสัย (1คน)  ได้รู้จักการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข (1คน)   ได้ของรางวัล  (1คน)    

สามารถน าความรู้ที่อ่านมาใช้ในชีวิตประจ าวัน  (1คน)   ได้แสดงความคิดเห็น (1คน)   ได้แนวคิด
แนวทางในการเขียนนิทาน เรื่องสั้น ฯลฯ (1คน)   ได้รู้จักการวิเคราะห์เนื้อเรื่องที่อ่าน (1คน)    ได้รู้
หลักการเขียนหนังสือ (1คน)     และเป็นการห่างไกลยาเสพติด (1คน)     

เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศชายส่วนใหญ่จ านวน  103 คน 
(ร้อยละ 84.43) และเยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศหญิงส่วนใหญ่จ านวน 198 คน (ร้อยละ 85.71) ได้ความรู้  

เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศชายรองลงมาตามล าดับจ านวน 93 คน (ร้อยละ 76.23) ได้
ความสนุกสนาน ผ่อนคลาย   จ านวน 87 คน (ร้อยละ 71.31)  ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  จ านวน 
82 คน (ร้อยละ 67.21)    ได้รู้จักหนังสือที่น่าสนใจ  จ านวน 73 คน (ร้อยละ 59.84)    ได้เพิ่มพูน
ประสบการณ์ จ านวนน้อยที่สุด 26 คน (ร้อยละ 21.31)  ได้รู้จักเพื่อนใหม่  นอกจากนี้ จ านวน 3 คน 
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(ร้อยละ 2.46) ระบุประโยชน์อ่ืนๆ ได้แก่  ได้รู้จักการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข (1คน)  ได้รู้จักการ
วิเคราะห์เนื้อเรื่องที่อ่าน (1คน)  และเป็นการห่างไกลยาเสพติด (1คน)     

เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศหญิงรองลงมาตามล าดับจ านวน 184 คน (ร้อยละ 79.65) 

ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  จ านวน 176 คน (ร้อยละ 76.19) ได้ความสนุกสนาน ผ่อนคลาย  
จ านวน 135 คน (ร้อยละ 58.44)  ได้รู้จักหนังสือที่น่าสนใจ  จ านวน 130 คน (ร้อยละ 56.28)  ได้
เพิ่มพูนประสบการณ์ และจ านวนน้อยที่สุด 49 คน (ร้อยละ 21.21) ได้รู้จักเพื่อนใหม่  นอกจากนี้ 
จ านวน 6 คน (ร้อยละ 2.60) ระบุประโยชน์อ่ืนๆ ได้แก่  ได้รู้ในสิ่งที่สงสัย (1คน)  ได้ของรางวัล
(1คน)    สามารถน าความรู้ที่อ่านมาใช้ในชีวิตประจ าวัน (1คน)    ได้แสดงความคิดเห็น (1คน)     

ได้แนวคิดแนวทางในการเขียนนิทาน เรื่องสั้น ฯลฯ (1คน)   และได้รู้หลักการเขียนหนังสือ (1คน)  

(ตารางที่ 20) 

 

ตารางที่ 20  ประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  จ าแนกตามเพศ* 

 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการร่วม 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

ชาย (n=122) หญิง(n=231) รวม(n=353) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ได้ความสนุกสนาน ผ่อนคลาย  

ได้แสดงความสามารถ 

ได้ความรู ้     

ได้เพิ่มพูนประสบการณ์ 

ได้รู้จักหนังสือที่น่าสนใจ   

ได้ใช้เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์  

ได้แนวทางในการอ่านหนังสือ  

ได้รู้จักเพื่อนใหม ่    

อื่น ๆ  

93 

33 

103 

73 

82 

87 

49 

26 

3 

76.23 

27.05 

84.43 

59.84 

67.21 

71.31 

40.16 

21.31 

2.46 

176 

51 

198 

130 

135 

184 

78 

49 

 6 

76.19 

22.08 

85.71 

56.28 

58.44 

79.65 

33.77 

21.21 

2.60 

269 

84 

301 

203 

217 

271 

127 

75 

  9 

76.20 

23.80 

85.27 

57.51 

61.47 

76.77 

35.98 

21.25 

2.54 

* ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ 

 

เมื่อจ าแนกตามอายุ  พบว่า ที่เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์จากการ
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ดังนี้  

เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 12 ปี  จ านวน 156 คน (ร้อยละ  87.15)  ได้ความรู้  
รองลงมาจ านวน 146 คน (ร้อยละ 81.56) ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  จ านวน 137 คน (ร้อยละ 
76.54) ได้ความสนุกสนาน ผ่อนคลาย  จ านวน 118 คน (ร้อยละ 65.92)  ได้รู้จักหนังสือที่น่าสนใจ 

และจ านวน 111 คน (ร้อยละ 62.01)  ได้เพิ่มพูนประสบการณ์ ตามล าดับ  นอกจากนี้ จ านวน 6 

คน (ร้อยละ 3.35)  ระบุประโยชน์อ่ืนๆ  ได้แก่   ได้ของรางวัล (1คน)   ได้แสดงความคิดเห็น (1คน)   
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ได้แนวคิดแนวทางในการเขียนนิทาน เรื่องสั้น ฯลฯ (1 คน)  ได้รู้จักการวิเคราะห์เนื้อเรื่องที่อ่าน 
(1คน)   ได้รู้หลักการเขียนหนังสือ (1คน)     และเป็นการห่างไกลยาเสพติด (1คน)     

เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 13 ปี จ านวน 70 คน (ร้อยละ 84.34) ได้ความสนุกสนาน
ผ่อนคลาย  รองลงมาจ านวน 67 คน (ร้อยละ 80.72) ได้ความรู้   จ านวน 61 คน (ร้อยละ 73.49)  

ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  จ านวน 45 คน (ร้อยละ 54.22)  ได้รู้จักหนังสือที่น่าสนใจ ตามล าดับ  
นอกจากนี้จ านวน 1 คน (ร้อยละ 1.20) ระบุประโยชน์อ่ืนๆ ได้แก่  ได้รู้จักการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข  

เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 14 ปี จ านวน 78 คน (ร้อยละ 85.71) ได้ความรู้   
รองลงมาจ านวน 64 คน (ร้อยละ 70.33)  ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  จ านวน 62 คน (ร้อยละ 
68.13)  ได้ความสนุกสนานผ่อนคลาย จ านวน 54 คน (ร้อยละ 59.34)  ได้รู้จักหนังสือที่น่าสนใจ 

จ านวน 49 คน (ร้อยละ 53.85)  ได้เพิ่มพูนประสบการณ์ ตามล าดับ  นอกจากนี้จ านวน 2 คน  
(ร้อยละ 2.20) ระบุประโยชน์อ่ืนๆ ได้แก่  ได้รู้ในสิ่งที่สงสัย (1คน)  และสามารถน าความรู้ที่อ่านมา
ใช้ในชีวิตประจ าวัน (1คน)     (ตารางที่ 21) 

 

ตารางที่ 21  ประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  จ าแนกตามอายุ* 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการร่วม 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

12 ปี (n=179) 13 ปี(n=83) 14 ปี(n=91) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ได้ความสนุกสนาน ผ่อนคลาย (n=269) 

ได้แสดงความสามารถ(n=84) 

ได้ความรู(้n=301)    

ได้เพิ่มพูนประสบการณ์(n=203) 

ได้รู้จักหนังสือที่น่าสนใจ (n=217)  

ได้ใช้เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ (n=271) 

ได้แนวทางในการอ่านหนังสือ(n=127)  

ได้รู้จักเพื่อนใหม ่ (n=75)   

อื่น ๆ(n=9) 

137 

52 

156 

111 

118 

146 

82 

39 

 6 

76.54 

29.05 

87.15 

62.01 

65.92 

81.56 

45.81 

21.79 

3.35 

70 

16 

67 

43 

45 

61 

19 

17 

1 

84.34 

19.28 

80.72 

51.81 

54.22 

73.49 

22.89 

20.48 

1.20 

62 

16 

78 

49 

54 

64 

26 

19 

2 

68.13 

17.58 

85.71 

53.85 

59.34 

70.33 

28.57 

20.87 

2.20 

* ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ 
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ตอนที่ 4  ความคิดเห็นต่อกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

ตอนที่  4.1  ความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน    
การศึกษาความคิดเห็นของเยาวชนก่อนวัยรุ่นในด้านความน่าสนใจของกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่าน ซึ่งจ าแนกเป็น 6 ประเภทใหญ่ คือ กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟัง  กิจกรรมที่ใช้ทักษะ
การดู  กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกัน กิจกรรมที่ใช้ทักษะการเขียน  กิจกรรมเชิงแข่งขัน / 
ประกวด และกิจกรรมที่จัดเป็นโครงการ  

ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมเยาวชนก่อนวัยรุ่นมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
น่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2 ระดับ คือ ระดับมาก และระดับปานกลาง  ระดับมากมี 5 

ประเภท ตามล าดับค่าเฉลี่ยดังนี้ กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกัน (  = 3.85)  กิจกรรมที่ใช้
ทักษะการดู (  = 3.83)   กิจกรรมที่จัดเป็นโครงการ (  = 3.71)  กิจกรรมที่ใช้ทักษะการเขียน   
(  = 3.52)    และกิจกรรมเชิงแข่งขัน / ประกวด  (  = 3.51) ตามล าดับ  ระดับปานกลางมี 1 

ประเภท คือ กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟัง  (  = 3.44)  

เมื่อพิจารณาความคิดเห็นจ าแนกตามเพศ พบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศชายมี
ความเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2 ระดับ คือ ระดับมาก และระดับ
ปานกลาง  ระดับมาก มี 2 ประเภท  ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังและดู
ร่วมกัน (  = 3.71) และกิจกรรมที่ใช้ทักษะการดู (  = 3.70)  ระดับปานกลางมี 4 ประเภท (  = 

3.47 -  = 3.20) ได้แก่  กิจกรรมที่จัดเป็นโครงการ กิจกรรมที่ใช้ทักษะการเขียน   กิจกรรมที่ใช้
ทักษะการฟัง  และกิจกรรมเชิงแข่งขัน / ประกวดตามล าดับ 

ส่วนเยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศหญิงมีความเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจของกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านใน ระดับมากทั้งหมดตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้  กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังและดู
ร่วมกัน (  = 3.93) กิจกรรมที่ใช้ทักษะการดู (  = 3.87)  กิจกรรมที่จัดเป็นโครงการ(  = 3.86)  

กิจกรรมเชิงแข่งขัน / ประกวด (  = 3.70) กิจกรรมที่ใช้ทักษะการเขียน (  = 3.65)  และกิจกรรม
ที่ใช้ทักษะการฟัง (  = 3.56) ตามล าดับ  (ตารางที่ 22)    
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ตารางที่ 22   ความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน   จ าแนกตามเพศ 

 

 

ประเภทของกิจกรรม 

ส่งเสรมิการอา่น 

ความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสรมิการอา่น 

ชาย หญิง รวม 

f S.D 
 

ปค. f S.D 
 

ปค. f S.D 
 

ปค. 

กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟัง  

กิจกรรมที่ใช้ทักษะการดู 
กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกัน  

กิจกรรมที่ใช้ทักษะการเขียน  

กิจกรรมเชิงแข่งขัน / ประกวด  

กิจกรรมที่จัดเป็นโครงการ 

143 

119 

140 

130 

140 

131 

1.28 

1.20 

1.12 

1.26 

1.32 

1.29 

 

3.23 

3.70 

3.71 

3.28 

3.20 

3.47 

ป 

ม 

ม 

ป 

ป 

ป 

240 

200 

239 

222 

238 

221 

1.14 

1.06 

1.01 

1.10 

1.16 

1.11 

3.56 

3.87 

3.93 

3.65 

3.70 

3.86 

ม 

ม 

ม 

ม 

ม 

ม 

383 

319 

379 

352 

378 

352 

1.17 

1.14 

1.07 

1.17 

1.24 

1.19 

3.44 

3.83 

3.85 

3.52 

3.51 

3.71 

ป 
ม 

ม 

ม 

ม 

ม 

  

 

เมื่อพิจารณาความคิดเห็นจ าแนกตามอายุ พบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ   
12 ปี เห็นว่า กิจกรรมส่งเสริมการอ่านมีความน่าสนใจระดับมากทั้ง 6 ประเภท ดังนี้  กิจกรรมที่ใช้
ทักษะการดู (   = 3.99) กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกัน (  = 3.96)  กิจกรรมที่จัดเป็น
โครงการ (  = 3.84)  กิจกรรมที่ใช้ทักษะการเขียน (  = 3.68)  กิจกรรมเชิงแข่งขัน / ประกวด    

(  = 3.65) และกิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟัง (  = 3.51) ตามล าดับ 

 เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 13 ปี  เห็นว่า กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มีความ
น่าสนใจระดับมากมี 2 ประเภท ได้แก่ กิจกรรมที่ใช้ทักษะการดู (   = 3.82)  และกิจกรรมที่ใช้
ทักษะการฟังและดูร่วมกัน (  = 3.81)  ระดับปานกลางมี 4 ประเภท (  = 3.42 -  = 3.31) 

ได้แก ่ กิจกรรมเชิงแข่งขัน / ประกวด  กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟัง  และกิจกรรมที่ใช้ทักษะการเขียน
และกิจกรรมที่จัดเป็นโครงการ (ค่าเฉลี่ยเท่ากัน)  

 เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 14 ปี  เห็นว่า กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มีความ
น่าสนใจระดับมากมี 2 ประเภท ได้แก่ กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกัน (  = 3.73)  และ
กิจกรรมที่ใช้ทักษะการดู (   = 3.62)  ระดับปานกลางมี 4 ประเภท (  = 3.48 -  = 3.35)  ได้แก่ 
กิจกรรมที่จัดเป็นโครงการ  กิจกรรมที่ใช้ทักษะการเขียน  กิจกรรมเชิงแข่งขัน / ประกวด  และกิจกรรม
ที่ใช้ทักษะการฟัง ตามล าดับ (ตารางท่ี 23) 
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ตารางที่ 23   ความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน   จ าแนกตามอายุ 
 

 

ประเภทของกิจกรรม 

ส่งเสรมิการอา่น 

ความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสรมิการอา่น 

12  ปี 13  ปี 14 ปี 
f S.D  ปค. f S.D 

 
ปค. f S.D 

 
ปค. 

กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟัง  

กิจกรรมที่ใช้ทักษะการดู 
กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกัน 

กิจกรรมที่ใช้ทักษะการเขียน  

กิจกรรมเชิงแข่งขัน / ประกวด  

กิจกรรมที่จัดเป็นโครงการ 

186 

154 

183 

170 

182 

168 

1.21 

1.10 

1.08 

1.16 

1.21 

1.18 

3.51 

3.99 

3.96 

3.68 

3.65 

3.84 

ม 

ม 

ม 

ม 

ม 

ม 

93 

77 

91 

85 

92 

86 

1.14 

1.21 

1.00 

1.12 

1.26 

1.16 

3.40 

3.82 

3.81 

3.31 

3.42 

3.31 

ป 

ม 

ม 

ป 

ป 
ป 

104 

88 

103 

85 

104 

96 

1.11 

1.12 

1.08 

1.14 

1.23 

1.23 

3.35 

3.62 

3.73 

3.42 

3.38 

3.48 

ป 

ม 

ม 

ป 

ป 

ป 

  

 ความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในประเภทย่อย 

เมื่อจ าแนกกิจกรรมประเภทใหญ่ๆ แต่ละประเภทออกเป็นกิจกรรมย่อย พบว่า
เยาวชนก่อนวัยรุ่นให้ความคิดเห็นต่อกิจกรรมย่อยๆ ในแต่ละประเภทใหญ่ ดังรายละเอียดดังนี้ 
         1)  ความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการฟัง    
  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการฟัง ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 10 กิจกรรม 
ได้แก่  การเล่านิทาน  การเล่าเรื่องจากหนังสือ   การอ่านเรื่อง / ข้อเขียน   การอ่านบทกวี   การ
แนะน า / วิจารณ์หนังสือ  การสนทนาเรื่องหนังสือ / ผู้แต่ง   การบรรยาย  การอภิปราย  การโต้วาที  
และการบรรเลงดนตรี / ร้องเพลง(จากบทละคร /วรรณคดี) 

  ผลการวิจัยพบว่า  โดยรวมเยาวชนก่อนวัยรุ่นมีความเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจ
ของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการฟัง 2 ระดับ คือ ระดับมาก และระดับปานกลาง  ระดับ
มากมี 4 กิจกรรม ได้แก่ การบรรเลงดนตรี / ร้องเพลง (จากบทละคร /วรรณคดี) (   = 3.81)  การ
เล่าเรื่องจากหนังสือ (   = 3.57)   การโต้วาที (   = 3.54)   และการเล่านิทาน (   = 3.51)  

ตามล าดับ  ระดับปานกลางมี 6 กิจกรรม (  = 3.36 -  = 3.03)  ได้แก่ การอ่านเรื่อง / ข้อเขียน  

การแนะน า / วิจารณ์หนังสือ  การสนทนาเรื่องหนังสือ / ผู้แต่ง   การบรรยาย   การอ่านบทกวี  และ
การอภิปราย  นอกจากนี้ จ านวน 2 คน ระบุกิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังอ่ืนๆ ได้แก่ การเล่าจาก
ประสบการณ์ และการเล่าเรื่องหนังสือที่ตนเองสนใจ 

            ความคิดเห็นจ าแนกตามเพศ พบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศชายมีความเห็นเกี่ยวกับ
ความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการฟังในระดับปานกลางทั้งหมด (  = 3.48 

-  = 2.80)  ตามล าดับค่าเฉลี่ยดังนี้  การเล่าเรื่องจากหนังสือ การบรรเลงดนตรี / ร้องเพลง  การ
เล่านิทาน  การโต้วาที  การอ่านเรื่อง / ข้อเขียน  การสนทนาเรื่องหนังสือ / ผู้แต่ง  การแนะน า / 
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วิจารณ์หนังสือ  การบรรยาย  การอ่านบทกวี  และการอภิปราย  นอกจากนี้ จ านวน 1 คน ระบุ
กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังอื่นๆ คือ การเล่าเรื่องหนังสือที่ตนเองสนใจ 

 เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศหญิงมีความเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านที่ใช้ทักษะการฟัง 2 ระดับ คือ ระดับมาก และระดับปานกลาง   ระดับมาก มี 4 กิจกรรม 
ได้แก่ การบรรเลงดนตรี / ร้องเพลงจากบทละคร /วรรณคดี (   = 4.02)   การโต้วาที (   = 3.71)   

การเล่าเรื่องจากหนังสือ (   = 3.62)  และการเล่านิทาน (   = 3.59) ตามล าดับ  ระดับปานกลาง
มี 6 กิจกรรม (  = 3.50 -  = 3.16)  ได้แก่ การแนะน า / วิจารณ์หนังสือ  การอ่านเรื่อง / ข้อเขียน 

การสนทนาเรื่องหนังสือ / ผู้แต่ง   การบรรยาย   การอ่านบทกวี   และการอภิปราย  ตามล าดับ  
นอกจากนี้ จ านวน 1 คน ระบุกิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังอ่ืนๆ ได้แก่ การฟังเรื่องเล่าจากประสบการณ์ 
(ตารางที่ 24)    

 

ตารางที่ 24  ความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการฟัง   จ าแนกตามเพศ 

 

 

 

ประเภทของกิจกรรม 

ที่ใช้ทักษะการฟัง 

ความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสรมิการอา่น ที่ใช้ทกัษะการฟัง 

ชาย หญิง รวม 

f S.D 
 

ปค. f S.D 
 

ปค. f S.D 
 

ปค. 

การเล่านิทาน 

การเล่าเรื่องจากหนังสือ 

การอ่านเร่ือง / ข้อเขียน 

การอ่านบทกวี 
การแนะน า / วิจารณ์หนังสือ 

การสนทนาเรื่องหนังสือ / ผู้แต่ง 

การบรรยาย 

การอภิปราย 

การโต้วาที 
การบรรเลงดนตรี / ร้องเพลง    
        (จากบทละคร /วรรณคดี) 
อ่ืน ๆ 

156 

154 

154 

155 

156 

154 

156 

156 

153 

153 

 

1 

 

1.09 

1.16 

1.14 

1.20 

1.24 

1.27 

1.23 

1.27 

1.49 

1.36 

 

 

3.38 

3.48 

3.15 

2.93 

3.02 

3.07 

3.00 

2.80 

3.25 

3.46 

 

 

ป 

ป 

ป 

ป 

ป 

ป 

ป 

ป 

ป 

ป 

 

 

264 

262 

264 

263 

263 

263 

263 

264 

258 

258 

 

1 

1.00 

1.03 

1.04 

1.09 

1.11 

1.23 

1.15 

1.17 

1.33 

1.29 

 

 

3.59 

3.62 

3.49 

3.19 

3.50 

3.45 

3.34 

3.16 

3.71 

4.02 

 

 

ม 

ม 

ป 

ป 

ป 
ป 

ป 

ป 

ม 

ม 

 

 

420 

416 

418 

418 

419 

417 

419 

420 

411 

411 

 

2 

 

1.04 

1.03 

1.07 

1.12 

1.17 

1.23 

1.18 

1.22 

1.32 

1.23 

 

 

3.51 

3.57 

3.36 

3.09 

3.32 

3.31 

3.21 

3.03 

3.54 

3.81 

 

 

ม 

ม 

ป 
ป 

ป 

ป 

ป 

ป 

ม 

ม 

 

 

 

  ความคิดเห็นจ าแนกตามอายุ พบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 12 ปี เห็นว่า 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการฟังมีความน่าสนใจ 2 ระดับ คือ ระดับมากและระดับ
ปานกลาง ระดับมากมี 4 กิจกรรม ได้แก่ การบรรเลงดนตรี / ร้องเพลง (จากบทละคร /วรรณคดี) 

(   = 3.93) การเล่าเรื่องจากหนังสือ (   = 3.69)  การโต้วาที (   = 3.62)   และการเล่านิทาน  
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(   = 3.60) ตามล าดับ  ระดับปานกลางมี 6 กิจกรรม (  = 3.47 -  = 3.08)  ตามล าดับค่าเฉลี่ย 
ดังนี้  การอ่านเรื่อง / ข้อเขียน   การสนทนาเรื่องหนังสือ / ผู้แต่ง   การบรรยาย   การแนะน า / วิจารณ์-
หนังสือ  การอภิปราย  และการอ่านบทกวี ตามล าดับ  นอกจากนี้ จ านวน 2 คน ระบุกิจกรรมที่ใช้
ทักษะการฟังอ่ืนๆ ได้แก่ การฟังเรื่องเล่าจากประสบการณ์ และการเล่าเรื่องหนังสือที่ตนเองสนใจ 

 เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 13 ปี เห็นว่า กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการ
ฟังมีความน่าสนใจในระดับมากและระดับปานกลาง ระดับมากมี 3 กิจกรรม ได้แก่ การบรรเลง
ดนตรี / ร้องเพลงจากบทละคร /วรรณคดี (  = 3.71)  การเล่าเรื่องจากหนังสือ  และการโต้วาที    
(   = 3.55 เท่ากัน) ตามล าดับ   ระดับปานกลางมี 7 กิจกรรม (  = 3.47 -  = 2.89) ตามล าดับ
ค่าเฉลี่ยดังนี้   การเล่านิทาน    การแนะน า / วิจารณ์หนังสือ    การฟังการอ่านเรื่อง / ข้อเขียน   

การสนทนาเรื่องหนังสือ / ผู้แต่ง   การอ่านบทกวี  การบรรยาย  และการอภิปรายตามล าดับ  

    ส่วนเยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 14 ปี เห็นว่า กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะ
การฟังมีความน่าสนใจในระดับมากและระดับปานกลาง ระดับมากมี 1 กิจกรรม คือ การบรรเลง
ดนตรี / ร้องเพลง (จากบทละคร /วรรณคดี) (  = 3.69)  ระดับปานกลางมี 9 กิจกรรม (  = 3.40 - 

 = 3.03) ตามล าดับค่าเฉลี่ยดังนี้  ได้แก่  การโต้วาที   การเล่านิทานและการเล่าเรื่องจากหนังสือ 

(เท่ากัน) การแนะน า / วิจารณ์หนังสือ  การฟังการอ่านเรื่อง / ข้อเขียน และการสนทนาเรื่องหนังสือ 
/ ผู้แต่ง (เท่ากัน)  การอ่านบทกวี  การบรรยาย และการอภิปราย ตามล าดับ (ตารางท่ี 25)   

 

ตารางที่ 25   ความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการฟัง   จ าแนกตามอายุ 
 

 

ประเภทของกิจกรรม 

ที่ใช้ทักษะการฟัง 

ความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสรมิการอา่น ที่ใช้ทกัษะการฟัง 

12  ปี 13  ปี 14 ปี 
f S.D 

 
ปค. f S.D 

 
ปค. f S.D 

 
ปค. 

การเล่านิทาน 

การเล่าเรื่องจากหนังสือ 

การอ่านเร่ือง / ข้อเขียน 

การอ่านบทกวี 
การแนะน า / วิจารณ์หนังสือ 

การสนทนาเรื่องหนังสือ / ผู้แต่ง 

การบรรยาย 

การอภิปราย 

การโต้วาที 
การบรรเลงดนตรี / ร้องเพลง    
        จากบทละคร /วรรณคดี 
อ่ืน ๆ 

204 

200 

202 

203 

204 

202 

204 

204 

201 

201 

 

2 

1.08 

1.06 

1.08 

1.13 

1.25 

1.25 

1.20 

1.22 

1.37 

1.23 

 

- 

3.60 

3.69 

3.47 

3.08 

3.29 

3.43 

3.36 

3.10 

3.62 

3.93 

 

- 

ม 

ม 

ป 
ป 

ป 

ป 

ป 

ป 

ม 

ม 

 

- 

102 

102 

102 

102 

102 

102 

102 

102 

98 

100 

 

- 

1.02 

0.91 

1.06 

1.14 

1.14 

1.29 

1.22 

1.27 

1.23 

1.28 

 

- 

3.47 

3.55 

3.29 

3.06 

3.39 

3.16 

3.04 

2.89 

3.55 

3.71 

 

- 

ป 
ม 

ป 

ป 

ป 

ป 

ป 

ป 

ม 

ม 

 

- 

114 

114 

114 

113 

113 

113 

113 

114 

112 

110 

 

- 

0.96 

1.05 

1.05 

1.10 

1.05 

1.13 

1.09 

1.16 

1.32 

1.19 

 

- 

3.39 

3.39 

3.24 

3.14 

3.30 

3.24 

3.12 

3.03 

3.40 

3.69 

 

- 

ป 

ป 

ป 

ป 

ป 

ป 

ป 

ป 

ป 
ม 

 

- 
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  2)  ความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการดู    
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการดูประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม   

ได้แก่ นิทรรศการ / การจัดแสดงหนังสือ  นิทรรศการ/การจัดแสดงภาพ และการแสดงละครใบ้จาก
เรื่องในหนังสือ 

  ผลการวิจัยพบว่า  โดยรวมเยาวชนก่อนวัยรุ่นมีความเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจ
ของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการดูในระดับมากทั้งหมด ดังนี้ นิทรรศการ / การจัดแสดง
หนังสือ  (  =4.17)  นิทรรศการ/การจัดแสดงภาพ (  = 4.00)  และการแสดงละครใบ้จากเรื่องใน
หนังสือ(  = 3.53)  ตามล าดับนอกจากนี้ จ านวน 1 คน ระบุกิจกรรมที่ใช้ทักษะการดูอ่ืนๆ ได้แก่ 
การดูการเล่นของเพื่อน 

  เมื่อพิจารณาความคิดเห็นจ าแนกตามเพศ พบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศชายมี
ความเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการดู 2 ระดับ คือ ระดับมาก 
และระดับปานกลาง  ระดับมากมี 2 กิจกรรม ได้แก่ นิทรรศการ / การจัดแสดงหนังสือ  (  =3.89) 

และนิทรรศการ/การจัดแสดงภาพ (  = 3.75)   ระดับปานกลาง มี 1 กิจกรรม คือ การแสดงละคร
ใบ้จากเรื่องในหนังสือ (  =3.16) 

  เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศหญิงมีความเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านที่ใช้ทักษะการดูในระดับมากทั้งหมด ได้แก่ นิทรรศการ / การจัดแสดงหนังสือ (  =4.33) 

นิทรรศการ/การจัดแสดงภาพ (  = 4.15)  และการแสดงละครใบ้จากเรื่องในหนังสือ (  = 3.75)  

ตามล าดับ  นอกจากนี้ จ านวน 1 คน ระบุกิจกรรมที่ใช้ทักษะการดูอ่ืนๆ ได้แก่ การดูการเล่นของ
เพื่อน (ตารางที ่26)   

 

ตารางที่ 26   ความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการดู  จ าแนกตามเพศ 

 

 

ประเภทของกิจกรรม 

ที่ใช้ทักษะการด ู

ความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสรมิการอา่น ที่ใช้ทกัษะการด ู

ชาย หญิง รวม 

f S.D 
 

ปค. f S.D 
 

ปค. f S.D 
 

ปค. 

นิทรรศการ /  
         การจัดแสดงหนังสือ 

นิทรรศการ/การจัดแสดงภาพ 

การแสดงละครใบ้จากเรื่องในหนังสือ 

อ่ืน ๆ 

156 

 

155 

154 

- 

1.16 

 

1.13 

1.31 

- 

3.89 

 

3.75 

3.16 

- 

ม 

 

ม 

ป 

- 

264 

 

264 

260 

1 

0.90 

 

0.91 

1.08 

- 

4.33 

 

4.15 

3.75 

- 

ม 

 

ม 

ม 

- 

420 

 

419 

414 

1 

1.03 

 

1.01 

1.20 

- 

4.17 

 

4.00 

3.53 

- 

ม 

 

ม 

ม 

- 
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ความคิดเห็นจ าแนกตามอายุ พบว่า  เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 12 ปี เห็นว่า 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการดูมีความน่าสนใจ 2 ระดับ คือ ระดับมากและระดับปานกลาง 
ระดับมากมี 2 กิจกรรม ได้แก่ นิทรรศการ / การจัดแสดงหนังสือ (   = 4.32) และ นิทรรศการ / 
การจัดแสดงภาพ (  = 4.19) ตามล าดับ  ระดับปานกลางมี1 กิจกรรม คือ การแสดงละครใบ้จาก
เรื่องในหนังสือ (   = 3.44)  นอกจากน้ี จ านวน 1 คน ระบุกิจกรรมที่ใช้ทักษะการดูอ่ืนๆ ได้แก่ การ
ดูการเล่นของเพื่อน 

ส่วนเยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 13 ปี และกลุ่มอายุ 14 ปี เห็นว่า กิจกรรมส่งเสริม
การอ่านที่ใช้ทักษะการดูมีความน่าสนใจในระดับมากทั้งหมดเช่นเดียวกันดังนี้  นิทรรศการ / การ
จัดแสดงหนังสือ (   = 4.07 และ  = 3.99 ตามล าดับ)  นิทรรศการ/การจัดแสดงภาพ (  = 3.83 

และ  = 3.82 ตามล าดับ) และการแสดงละครใบ้จากเรื่องในหนังสือ (   = 3.70 และ  = 3.55 

ตามล าดับ)   (ตารางที่ 27) 

 

ตารางที่ 27   ความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการดู  จ าแนกตามอายุ 

 

 

ประเภทของกิจกรรม 

ที่ใช้ทักษะการด ู

ความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสรมิการอา่น ที่ใช้ทกัษะการด ู

12  ปี 13  ปี 14 ปี 
f S.D 

 
ปค. f S.D 

 
ปค. f S.D 

 
ปค. 

นิทรรศการ /  
         การจัดแสดงหนังสือ 

นิทรรศการ/การจัดแสดงภาพ 

การแสดงละครใบ้จากเรื่องในหนังสือ 

อ่ืน ๆ 

204 

 

203 

201 

1 

0.98 

 

0.97 

1.25 

- 

4.32 

 

4.19 

3.44 

- 

ม 

 

ม 

ป 

- 

102 

 

102 

102 

- 

1.11 

 

1.06 

1.14 

- 

4.07 

 

3.83 

3.70 

- 

ม 

 

ม 

ม 

- 

114 

 

114 

111 

- 

0.99 

 

0.97 

1.17 

- 

3.99 

 

3.82 

3.55 

- 

ม 

 

ม 

ม 

- 

 

3) ความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกัน 

     กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกัน ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 
9 กิจกรรม ได้แก่ การเล่าเรื่องโดยมีภาพประกอบ  การเล่าเรื่องโดยมีของจริง/สิ่งของประกอบ  การ
เล่าเรื่องโดยแสดงท่าทางประกอบ  การเล่าเรื่องโดยมีการแสดง(ละคร/ขับร้อง)  การแสดงจากเรื่อง
ในหนังสือ(ละคร / หุ่น)  การฉายภาพนิ่งประกอบค าบรรยาย  การฉายภาพยนตร์  การฉายวีดิทัศน์  
และการสาธิต 

ผลการวิจัยพบว่า  โดยรวมเยาวชนก่อนวัยรุ่นมีความเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจ
ของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกัน 2 ระดับ คือ ระดับมาก และระดับ
ปานกลาง   ระดับมากมี 8 กิจกรรมตามล าดับค่าเฉลี่ย  ดังนี้  การฉายภาพยนตร์  (   = 4.35)   

การเล่าเรื่องโดยมีของจริง/สิ่งของประกอบ (   = 4.16)  การฉายวีดิทัศน์(   = 4.02)  การเล่าเรื่อง
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โดยมีภาพประกอบ(   = 3.98)   การเล่าเรื่องโดยแสดงท่าทางประกอบ(   = 3.91)  การเล่าเรื่อง
โดยมีการแสดง(ละคร/ขับร้อง) (   = 3.86)  การแสดงจากเรื่องในหนังสือ(ละคร / หุ่น) (   = 3.80)    

และการสาธิต (   = 3.71)     ระดับปานกลางมี 1 กิจกรรม คือ การฉายภาพนิ่งประกอบค าบรรยาย 
(   = 3.31) นอกจากน้ี จ านวน 1 คน ระบุกิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกันอ่ืนๆ ได้แก่ การดู
เพื่อนเล่นตลก 

ความคิดเห็นจ าแนกตามเพศ พบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศชายมีความเห็นเกี่ยวกับ
ความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกัน  2 ระดับ คือ ระดับมาก 
และระดับปานกลาง  ระดับมากมี 6 กิจกรรม ตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ การฉายภาพยนตร์  (  =4.19)  

การเล่าเรื่องโดยมีของจริง/สิ่งของประกอบ (   = 4.01)  การฉายวีดิทัศน์(   = 3.94)   การเล่าเรื่อง
โดยมีภาพประกอบ (   = 3.74)  การเล่าเรื่องโดยแสดงท่าทางประกอบ(   = 3.61) และการแสดง
จากเรื่องในหนังสือ(ละคร / หุ่น) (   = 3.54)   ระดับปานกลาง มี 3 กิจกรรม (   = 3.50 -   = 3.08)  

ดังนี้  การสาธิต  การเล่าเรื่องโดยมีการแสดง(ละคร/ขับร้อง) และการฉายภาพนิ่งประกอบค าบรรยาย 

ตามล าดับ   
เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศหญิงมีความเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริม

การอ่านที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกัน  2 ระดับ คือ ระดับมาก และระดับปานกลาง  ระดับมากมี 
8 กิจกรรม ตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ การฉายภาพยนตร์  (  =4.44)  )   การเล่าเรื่องโดยมีของจริง/

สิ่งของประกอบ (   = 4.24)   การเล่าเรื่องโดยมีภาพประกอบ (   = 4.11)  การเล่าเรื่องโดยมีการ
แสดง(ละคร/ขับร้อง) (   = 4.10)  การเล่าเรื่องโดยแสดงท่าทางประกอบ(   = 4.09)   การฉาย
วีดิทัศน์ (   = 4.08)   การแสดงจากเรื่องในหนังสือ(ละคร / หุ่น) (   = 3.95)    และการสาธิต    
(   = 3.83) ตามล าดับ    ระดับปานกลาง มี 1 กิจกรรม  คือ การฉายภาพนิ่งประกอบค าบรรยาย  

(  =3.44) นอกจากน้ี จ านวน 1 คน ระบุกิจกรรมอื่น ๆ คือ การดูเพื่อนเล่นตลก  (ตารางที่ 28)    
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ตารางที่ 28  ความนา่สนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกัน  จ าแนก
ตามเพศ 

 

 

ประเภทของกิจกรรม 

ที่ใช้ทักษะการฟังและดูรว่มกัน 

ความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสรมิการอา่น ที่ใช้ทกัษะการฟังและดูร่วมกัน 

ชาย หญิง รวม 

f S.D 
 

ปค. f S.D 
 

ปค. f S.D 
 

ปค. 

การเล่าเรื่องโดยมีภาพประกอบ 

การเล่าเรื่องโดยมีของจริง / 
        สิ่งของประกอบ 

การเล่าเรื่องโดยแสดงท่าทาง 

         ประกอบ 

การเล่าเรื่องโดยมีการแสดง 

        (ละคร/ขับร้อง) 

การแสดงจากเรื่องในหนังสือ  
       (ละคร / หุ่น) 

การฉายภาพนิ่งประกอบ 

      ค าบรรยาย 

การฉายภาพยนตร์ 
การฉายวีดิทัศน์ 
การสาธิต 

อ่ืน ๆ 

156 

155 

 

155 

 

156 

 

155 

 

153 

 

155 

156 

154 

- 

1.05 

1.13 

 

1.18 

 

1.23 

 

1.18 

 

1.22 

 

1.12 

1.09 

1.16 

- 

3.74 

4.01 

 

3.61 

 

3.45 

 

3.54 

 

3.08 

 

4.19 

3.94 

3.50 

- 

ม 

ม 

 

ม 

 

ป 

 

ม 

 

ป 

 

ม 

ม 

ป 
- 

264 

264 

 

264 

 

263 

 

264 

 

263 

 

264 

264 

263 

1 

0.96 

0.91 

 

1.01 

 

1.00 

 

1.04 

 

1.04 

 

0.88 

1.01 

1.05 

- 

4.11 

4.24 

 

4.09 

 

4.10 

 

3.95 

 

3.44 

 

4.44 

4.08 

3.83 

- 

 

ม 

ม 

 

ม 

 

ม 

 

ม 

 

ป 
 

ม 

ม 

ม 

- 

 

420 

419 

 

419 

 

419 

 

419 

 

416 

 

419 

420 

417 

1 

1.01 

1.00 

 

1.09 

 

1.13 

 

1.11 

 

1.12 

 

0.98 

1.04 

1.10 

- 

3.98 

4.16 

 

3.91 

 

3.86 

 

3.80 

 

3.31 

 

4.35 

4.02 

3.71 

- 

ม 

ม 

 

ม 

 

ม 

 

ม 

 

ป 
 

ม 

ม 

ม 

- 

 

ความคิดเห็นจ าแนกตามอายุ พบว่า  เยาวชนก่อนวัยรุ่นทั้งกลุ่มอายุ 12 ปี   อายุ 
13 ปี และอายุ 14 ปี  เห็นว่า กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกันมีความน่าสนใจ 
2 ระดับ คือ ระดับมากและระดับปานกลาง ระดับมากมี 8 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ การฉายภาพยนตร์    (  =4.44,   =4.32 และ  =4.19 ตามล าดับ)  กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ย
รองลงมาของเยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 12 ปี และอายุ 13 ปี คือ  การเล่าเรื่องโดยมีของจริง/

สิ่งของประกอบ (   = 4.27 และ   = 4.16 ตามล าดับ)  ส่วนเยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 14 ปี  

คือ   การเล่าเรื่องโดยแสดงท่าทางประกอบ(   = 4.03)   ระดับปานกลางมี 1 กิจกรรมทั้ง 3 กลุ่ม
อายุ คือ  การฉายภาพนิ่งประกอบค าบรรยาย  (  =3.39,  =3.26 และ  =3.23 ตามล าดับ) 

นอกจากนี้ เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 12 ปี   จ านวน 1 คน ระบุกิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังและดู
ร่วมกันอ่ืนๆ ได้แก่ การดูเพื่อนเล่นตลก (ตารางที่ 29)    
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ตารางที่ 29  ความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกัน  จ าแนก
ตามอายุ 

 

 

ประเภทของกิจกรรม 

ที่ใช้ทักษะการฟังและดูรว่มกัน 

ความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสรมิการอา่น ที่ใช้ทกัษะการฟังและดูร่วมกัน 

12  ปี 13  ปี 14 ปี 
f S.D 

 
ปค. f S.D 

 
ปค. f S.D 

 
ปค. 

การเล่าเรื่องโดยมีภาพประกอบ 

การเล่าเรื่องโดยมีของจริง / 
        สิ่งของประกอบ 

การเล่าเรื่องโดยแสดงท่าทาง 

         ประกอบ 

การเล่าเรื่องโดยมีการแสดง 

        (ละคร/ขับร้อง) 

การแสดงจากเรื่องในหนังสือ  
       (ละคร / หุ่น) 

การฉายภาพนิ่งประกอบ 

      ค าบรรยาย 

การฉายภาพยนตร์ 
การฉายวีดิทัศน์ 
การสาธิต 

อ่ืน ๆ 

204 

203 

 

204 

 

203 

 

203 

 

202 

 

203 

204 

203 

1 

 

1.01 

0.99 

 

1.10 

 

1.17 

 

1.15 

 

1.17 

 

0.95 

1.08 

1.08 

- 

4.06 

4.27 

 

3.90 

 

3.87 

 

3.88 

 

3.39 

 

4.44 

4.11 

3.78 

- 

ม 

ม 

 

ม 

 

ม 

 

ม 

 

ป 
 

ม 

ม 

ม 

- 

102 

102 

 

101 

 

102 

 

102 

 

101 

 

102 

102 

101 

- 

0.99 

0.95 

 

1.17 

 

1.14 

 

1.03 

 

1.02 

 

1.00 

1.05 

1.04 

- 

3.96 

4.16 

 

3.82 

 

3.84 

 

3.71 

 

3.26 

 

4.32 

3.88 

3.66 

- 

ม 

ม 

 

ม 

 

ม 

 

ม 

 

ป 
 

ม 

ม 

ม 

- 

114 

114 

 

114 

 

114 

 

114 

 

113 

 

114 

114 

113 

- 

1.03 

1.05 

 

1.02 

 

1.08 

 

1.10 

 

1.13 

 

1.01 

0.95 

1.19 

- 

3.84 

3.96 

 

4.03 

 

3.84 

 

3.75 

 

3.23 

 

4.19 

3.99 

3.61 

- 

ม 

ม 

 

ม 

 

ม 

 

ม 

 

ป 
 

ม 

ม 

ม 

- 

 

 

 4) ความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการเขียน 

 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการเขียนประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 5 กิจกรรม 
ได้แก่  การวาดภาพประกอบเรื่อง  การแต่ง/ดัดแปลงเนื้อเรื่องจากหนังสือ เรียงความแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ /ตัวละคร/เหตุการณ์จากหนังสือ   การเรียงความ / สรุปความจากหนังสือ 
และการจัดท าจดหมายข่าว / สิ่งพิมพ์ 

ผลการวิจัยพบว่า  โดยรวมเยาวชนก่อนวัยรุ่นมีความเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจ
ของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการเขียน 2 ระดับ คือ ระดับมาก และระดับปานกลาง  
ระดับมากมี 3 กิจกรรม ตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้  การวาดภาพประกอบเรื่อง (  = 3.72) การแต่ง/

ดัดแปลงเนื้อเรื่องจากหนังสือ(  = 3.65)  เรียงความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ /ตัวละคร/

เหตุการณ์จากหนังสือ (  = 3.51) ตามล าดับ     และระดับปานกลางมี 2 กิจกรรม (  = 3.36 -   

 = 3.20)  ได้แก่  การจัดท าจดหมายข่าว / สิ่งพิมพ์ และการเรียงความ / สรุปความจากหนังสือ 
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นอกจากนี้ จ านวน 1 คน ระบุกิจกรรมที่ใช้ทักษะการเขียนอ่ืนๆ ได้แก่ การเขียนเรียงความในงาน
โรงเรียน 

 ความคิดเห็นจ าแนกตามเพศ พบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศชายมีความเห็น
เกี่ยวกับความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการเขียนในระดับปานกลางทุก
กิจกรรม (  = 3.42 -  = 3.02)   กิจกรรมที่ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก  ได้แก่  การแต่ง/

ดัดแปลงเนื้อเรื่องจากหนังสือ   การวาดภาพประกอบเรื่อง   และเรียงความแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับหนังสือ /ตัวละคร/เหตุการณ์จากหนังสือ  

เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศหญิงมีความเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านที่ใช้ทักษะการเขียน  2 ระดับ คือ ระดับมาก และระดับปานกลาง  ระดับมากมี 4 กิจกรรม 
ตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้  การวาดภาพประกอบเรื่อง (  =3.91) การแต่ง/ดัดแปลงเนื้อเรื่องจาก
หนังสือ(  = 3.78) และ เรียงความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ /ตัวละคร/เหตุการณ์จาก
หนังสือ (  = 3.63) และการจัดท าจดหมายข่าว / สิ่งพิมพ์ (  = 3.53)    ระดับปานกลาง มี 1 กิจกรรม 
คือ การเรียงความ / สรุปความจากหนังสือ (  =3.31)  นอกจากนี้ จ านวน 1 คน ระบุกิจกรรมที่ใช้
ทักษะการเขียนอ่ืนๆ ได้แก่ การเขียนเรียงความในงานโรงเรียน (ตารางที ่30)    

 

ตารางที่ 30   ความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการเขียน  จ าแนกตามเพศ 

 

 

ประเภทของกิจกรรม 

ที่ใช้ทักษะการเขยีน 

ความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสรมิการอา่น ที่ใช้ทกัษะการเขียน 

ชาย หญิง รวม 

f S.D 
 

ปค. f S.D 
 

ปค. f S.D 
 

ปค. 

การวาดภาพประกอบ 

        เร่ือง 

การแต่ง/ดัดแปลงเนื้อเร่ือง  
       จากหนังสือ 

เรียงความแสดงความคิดเห็น 

       เกี่ยวกับหนังสือ /ตัวละคร/ 

      เหตุการณ์จากหนังสือ 

การเรียงความ / สรุปความ 

      จากหนังสือ 

การจัดท าจดหมายข่าว / 
       สิ่งพิมพ ์

อ่ืน ๆ 

156 

 

153 

 

154 

 

 

154 

 

152 

 

- 

1.29 

 

1.26 

 

1.17 

 

 

1.22 

 

1.33 

 

- 

3.39 

 

3.42 

 

3.31 

 

 

3.02 

 

3.05 

 

- 

ป 

 

ป 

 

ป 

 

 

ป 

 

ป 

 

- 

264 

 

263 

 

263 

 

 

262 

 

262 

 

1 

1.05 

 

1.01 

 

1.04 

 

 

1.09 

 

1.18 

 

- 

3.91 

 

3.78 

 

3.63 

 

 

3.31 

 

3.53 

 

- 

ม 

 

ม 

 

ม 

 

 

ป 
 

ม 

 

- 

420 

 

416 

 

417 

 

 

416 

 

414 

 

1 

1.17 

 

1.12 

 

1.10 

 

 

1.15 

 

1.25 

 

- 

3.72 

 

3.65 

 

3.51 

 

 

3.20 

 

3.36 

 

- 

ม 

 

ม 

 

ม 

 

 

ป 

 

ป 
 

- 

ความคิดเห็นจ าแนกตามอายุ พบว่า  เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 12 ปี  เห็นว่า 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการเขียนมีความน่าสนใจ 2 ระดับ คือ ระดับมากและระดับ
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ปานกลาง ระดับมากมี 3 กิจกรรม ตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ การวาดภาพประกอบเรื่อง (  =3.82)  

การแต่ง/ดัดแปลงเนื้อเรื่องจากหนังสือ (  = 3.67) และ เรียงความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
หนังสือ /ตัวละคร/เหตุการณ์จากหนังสือ (  = 3.63) ตามล าดับ   ระดับปานกลางมี 2 กิจกรรม  
(  = 3.44 -  = 3.30)  ได้แก่ การจัดท าจดหมายข่าว / สิ่งพิมพ์  และการเรียงความ / สรุปความ
จากหนังสือ  นอกจากนี้ จ านวน 1 คน ระบุกิจกรรมที่ใช้ทักษะการเขียนอ่ืนๆ ได้แก่ การเขียนเรียงความ
ในงานโรงเรียน 

เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 13 ปี เห็นว่า กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการ
เขียนมีความน่าสนใจ 2 ระดับ คือ ระดับมากและระดับปานกลาง ระดับมากมี 2 กิจกรรม ได้แก่ 
การวาดภาพประกอบเรื่อง (  =3.65)   และการแต่ง/ดัดแปลงเนื้อเรื่องจากหนังสือ (  = 3.59)   

ระดับปานกลางมี 3 กิจกรรม (  = 3.33 -  = 3.08)  ได้แก่ เรียงความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
หนังสือ /ตัวละคร/เหตุการณ์จากหนังสือ   การจัดท าจดหมายข่าว / สิ่งพิมพ์   และการเรียงความ / 
สรุปความจากหนังสือ ตามล าดับ  

ส่วนเยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 14 ปี  เห็นว่า กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะ
การเขียนมีความน่าสนใจ 2 ระดับ คือ ระดับมากและระดับปานกลาง ระดับมากมี 2 กิจกรรม ได้แก่  
การแต่ง/ดัดแปลงเนื้อเรื่องจากหนังสือ (  =3.66) และการวาดภาพประกอบเรื่อง (  =3.60)   

ระดับปานกลางมี 3 กิจกรรม (  = 3.46 -  = 3.14)  ได้แก่  เรียงความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
หนังสือ /ตัวละคร/เหตุการณ์จากหนังสือ  การจัดท าจดหมายข่าว / สิ่งพิมพ์  และการเรียงความ / 
สรุปความจากหนังสือ ตามล าดับ  (ตารางที ่31) 

 

ตารางที่ 31   ความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการเขียน  จ าแนกตามอายุ 

 

 

ประเภทของกิจกรรม 

ที่ใช้ทักษะการเขยีน 

ความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสรมิการอา่น ที่ใช้ทกัษะการเขียน 

12  ปี 13  ปี 14 ปี 
f S.D 

 
ปค. f S.D 

 
ปค. f S.D 

 
ปค. 

การวาดภาพประกอบ 

        เร่ือง 

 การแต่ง/ดัดแปลงเนื้อเร่ือง  
       จากหนังสือ 

 เรียงความแสดงความคิดเห็น 

       เกี่ยวกับหนังสือ /ตัวละคร/ 

      เหตุการณ์จากหนังสือ 

การเรียงความ / สรุปความ 

      จากหนังสือ 

การจัดท าจดหมายข่าว /สิ่งพิมพ์ 

204 

 

201 

 

203 

 

 

203 

 

199 

1.14 

 

1.17 

 

1.12 

 

 

1.18 

 

1.27 

3.82 

 

3.67 

 

3.63 

 

 

3.30 

 

3.44 

ม 

 

ม 

 

ม 

 

 

ป 

 

ป 

102 

 

101 

 

100 

 

 

102 

 

102 

1.17 

 

1.14 

 

1.05 

 

 

1.14 

 

1.23 

3.65 

 

3.59 

 

3.33 

 

 

3.08 

 

3.30 

ม 

 

ม 

 

ป 
 

 

ป 

 

ป 

114 

 

114 

 

114 

 

 

111 

 

113 

1.22 

 

1.03 

 

1.08 

 

 

1.08 

 

1.25 

3.60 

 

3.66 

 

3.46 

 

 

3.14 

 

3.27 

ม 

 

ม 

 

ป 
 

 

ป 

 

ป 
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ประเภทของกิจกรรม 

ที่ใช้ทักษะการเขยีน 

ความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสรมิการอา่น ที่ใช้ทกัษะการเขียน 

12  ปี 13  ปี 14 ปี 
f S.D 

 
ปค. f S.D 

 
ปค. f S.D 

 
ปค. 

       อ่ืน ๆ 1 - - - - - -  - - -  

 

 

5) ความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงแข่งขัน / ประกวด   

     กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงแข่งขัน / ประกวด ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 9 กิจกรรม 
ได้แก่   การแข่งขันเล่าเรื่องจากการอ่าน   การแข่งขันวาดภาพประกอบ    การแข่งขันการแสดง
ประกอบเรื่องจากหนังสือ   การแข่งขันร้องเพลงจากบทละคร / วรรณคดี    การแข่งขันตอบปัญหา 

การแข่งขันโต้วาท ี การประกวดเรียงความ  การประกวดค าขวัญ  และการประกวดป้ายนิเทศ 

ผลการวิจัยพบว่า  โดยรวมเยาวชนก่อนวัยรุ่นมีความเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจ
ของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงแข่งขัน / ประกวด 2 ระดับ คือ ระดับมาก และระดับปานกลาง  
ระดับมากมี 4 กิจกรรมตามล าดับมีค่าเฉลี่ย  ดังนี้ การแข่งขันวาดภาพประกอบ (   = 3.77)  การ
แข่งขันการแสดงประกอบเรื่องจากหนังสือ และการแข่งขันตอบปัญหา (   = 3.65 เท่ากัน)  และ
การแข่งขันโต้วาที (   = 3.51) ตามล าดับ   ระดับปานกลางมี 5 กิจกรรม(  = 3.48 -  = 3.30)  

ได้แก่  การแข่งขันเล่าเรื่องจากการอ่าน  การประกวดป้ายนิเทศ    การประกวดค าขวัญ การแข่งขัน
ร้องเพลงจากบทละคร / วรรณคดี  และการประกวดเรียงความ นอกจากนี้ จ านวน 1 คน ระบุกิจกรรม
ที่ใช้ทักษะการอ่านเชิงแข่งขัน / ประกวดอ่ืนๆ คือ การแข่งขันวาดภาพ 

ความคิดเห็นจ าแนกตามเพศ พบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศชายมีความเห็นเกี่ยวกับ
ความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงแข่งขัน / ประกวด ในระดับปานกลางทุกกิจกรรม 
(  = 3.45 -  = 2.90)   กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 ล าดับแรก ได้แก่ การแข่งขันวาดภาพประกอบ 
การแข่งขันตอบปัญหา  (   = 3.44) และการแข่งขันการแสดงประกอบเรื่องจากหนังสือ  (   = 3.33) 

ตามล าดับ 

เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศหญิงมีความเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านที่ใช้ทักษะการเขียน  2 ระดับ คือ ระดับมาก และระดับปานกลาง  ระดับมากมี 7 กิจกรรม 
ตามล าดับค่าเฉลี่ยดังนี้ การแข่งขันวาดภาพประกอบ (  =3.96)   การแข่งขันการแสดงประกอบ
เรื่องจากหนังสือ (   = 3.84)  การแข่งขันตอบปัญหา (   = 3.77)  การแข่งขันโต้วาที (   = 3.73)  

การแข่งขันเล่าเรื่องจากการอ่าน (   = 3.65)   การประกวดป้ายนิเทศ (   = 3.60)    และการ
แข่งขันร้องเพลงจากบทละคร / วรรณคดี (   = 3.56)      ระดับปานกลาง มี 2 กิจกรรม ได้แก่ การ
ประกวดเรียงความ และการประกวดค าขวัญ (  =3.48) เท่ากัน   นอกจากนี้ จ านวน 1 คน ระบุ
กิจกรรมที่ใช้ทักษะการอ่านเชิงแข่งขัน / ประกวดอ่ืนๆ ได้แก่ การแข่งขันวาดภาพ (ตารางที่ 32)
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ตารางที่ 32   ความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงแข่งขัน / ประกวด  จ าแนกตามเพศ 

 

 

ประเภทของกิจกรรม 

เชิงแข่งขัน / ประกวด 

ความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสรมิการอา่นเชงิแขง่ขัน / ประกวด 

ชาย หญิง รวม 

f S.D 
 

ปค. f S.D 
 

ปค. f S.D 
 

ปค. 

การแข่งขันเล่าเรื่องจากการ 

     อ่าน 

การแข่งขันวาดภาพประกอบ 

(นิทาน/ฉากในนวนิยาย ฯลฯ) 
การแข่งขันการแสดงประกอบ 

     เร่ืองจากหนังสือ 

การแข่งขันร้องเพลงจาก 

     บทละคร / วรรณคดี 
การแข่งขันตอบปัญหา 

การแข่งขันโต้วาที 
การประกวดเรียงความ 

การประกวดค าขวัญ 

การประกวดป้ายนิเทศส่งเสริม
การอ่าน 

อ่ืน ๆ 

155 

 

156 

 

156 

 

155 

 

153 

156 

156 

155 

155 

 

- 

1.34 

 

1.33 

 

1.25 

 

1.26 

 

1.30 

1.45 

1.28 

1.32 

1.35 

 

- 

3.19 

 

3.45 

 

3.33 

 

2.90 

 

3.44 

3.15 

3.00 

3.12 

3.00 

 

- 

ป 

 

ป 

 

ป 

 

ป 

 

ป 

ป 

ป 

ป 

ป 

 

- 

262 

 

264 

 

262 

 

264 

 

262 

264 

263 

263 

261 

 

1 

1.07 

 

1.01 

 

1.06 

 

1.20 

 

1.15 

1.23 

1.24 

1.20 

1.25 

 

- 

3.65 

 

3.96 

 

3.84 

 

3.56 

 

3.77 

3.73 

3.48 

3.48 

3.60 

 

- 

ม 

 

ม 

 

ม 

 

ม 

 

ม 

ม 

ป 
ป 
ม 

 

- 

417 

 

420 

 

418 

 

419 

 

415 

420 

419 

418 

416 

 

1 

1.20 

 

1.16 

 

1.16 

 

1.27 

 

1.22 

1.34 

1.28 

1.26 

1.32 

 

- 

3.48 

 

3.77 

 

3.65 

 

3.32 

 

3.65 

3.51 

3.30 

3.34 

3.38 

 

- 

ป 
 

ม 

 

ม 

 

ป 

 

ม 

ม 

ป 

ป 

ป 

 

- 

 

เมื่อพิจารณาความคิดเห็นจ าแนกตามอายุ พบว่า  เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ  
12 ปี มีความเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงแข่งขัน / ประกวด 2 ระดับ 
คือ ระดับมาก และระดับปานกลาง  ระดับมากมี 6 กิจกรรม ตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ การแข่งขัน
วาดภาพประกอบ (   = 3.93)  การแข่งขันการแสดงประกอบเรื่องจากหนังสือ (   = 3.76)   การ
แข่งขันตอบปัญหา (   = 3.63)  การแข่งขันโต้วาที(   = 3.61)  การแข่งขันเล่าเรื่องจากการอ่าน 

(   = 3.57)  และการประกวดป้ายนิเทศ (   = 3.55)   ระดับปานกลางมี 3 กิจกรรม (   = 3.48 -

  = 3.36)   ได้แก่  การประกวดค าขวัญ   การประกวดเรียงความ  และการแข่งขันร้องเพลงจาก
บทละคร / วรรณคดี ตามล าดับ   นอกจากนี้ จ านวน 1 คน ระบุกิจกรรมที่ใช้ทักษะการอ่านเชิง
แข่งขัน / ประกวดอ่ืนๆ ได้แก่ การแข่งขันวาดภาพ 

เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 13 ปี มีความเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจของกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านเชิงแข่งขัน / ประกวด 2 ระดับ คือ ระดับมาก และระดับปานกลาง  ระดับมากมี 3 

กิจกรรม ตามล าดับค่าเฉลี่ย ได้แก่  การแข่งขันตอบปัญหาจากเรื่องที่อ่าน  (  = 3.65) การแข่งขัน
วาดภาพประกอบ (   = 3.64)  การแข่งขันการแสดงประกอบเรื่องจากหนังสือ (   = 3.58)    ระดับ
ปานกลางมี 6 กิจกรรม (   = 3.43 -   = 3.16)  ได้แก่  การแข่งขันเล่าเรื่องจากการอ่าน  การ
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แข่งขันโต้วาที  การประกวดเรียงความ  การประกวดค าขวัญและการประกวดป้ายนิเทศ (เท่ากัน)  

และการแข่งขันร้องเพลงจากบทละคร / วรรณคดี ตามล าดับ   
  เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 14 ปี มีความเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจของกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านเชิงแข่งขัน / ประกวด 2 ระดับ คือ ระดับมาก และระดับปานกลาง  ระดับมากมี 3 

กิจกรรม ตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้  การแข่งขันตอบปัญหา  (  = 3.68)   การแข่งขันวาดภาพประกอบ 
(   = 3.61)  การแข่งขันการแสดงประกอบเรื่องจากหนังสือ (   = 3.53)  ระดับปานกลางมี 6 

กิจกรรม (   = 3.45 -   = 3.06)   ได้แก่  การแข่งขันโต้วาที  การแข่งขันร้องเพลงจากบทละคร / 
วรรณคดี   การแข่งขันเล่าเรื่องจากการอ่าน  การประกวดค าขวัญ   การประกวดป้ายนิเทศ  และ
การประกวดเรียงความ ตามล าดับ (ตารางที่ 33) 

 

ตารางที่ 33   ความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงแข่งขัน / ประกวด  จ าแนกตามอายุ 
 

 

ประเภทของกิจกรรม 

เชิงแข่งขัน / ประกวด 

ความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสรมิการอา่น เชงิแข่งขัน / ประกวด 

12  ปี 13  ปี 14 ปี 
f S.D 

 
ปค. f S.D 

 
ปค. f S.D 

 
ปค. 

การแข่งขันเล่าเรื่องจากการ 

      อ่าน 

การแข่งขันวาดภาพประกอบ 

(นิทาน/ฉากในนวนิยาย ฯลฯ) 
การแข่งขันการแสดงประกอบ 

       เร่ืองจากหนังสือ 

การแข่งขันร้องเพลงจาก 

       บทละคร / วรรณคดี 
การแข่งขันตอบปัญหา 

การแข่งขันโต้วาที 
การประกวดเรียงความ 

การประกวดค าขวัญ 

การประกวดป้ายนิเทศส่งเสริมการ
อ่าน 

อ่ืน ๆ 

201 

 

204 

 

203 

 

203 

 

202 

204 

204 

203 

201 

 

1 

1.23 

 

1.13 

 

1.17 

 

1.28 

 

1.25 

1.39 

1.28 

1.26 

1.32 

 

- 

3.57 

 

3.93 

 

3.76 

 

3.36 

 

3.63 

3.61 

3.43 

3.48 

3.55 

 

- 

ม 

 

ม 

 

ม 

 

ป 

 

ม 

ม 

ป 

ป 
ม 

 

- 

102 

 

102 

 

102 

 

102 

 

99 

102 

101 

101 

101 

 

- 

1.17 

 

1.22 

 

1.16 

 

1.31 

 

1.20 

1.34 

1.30 

1.26 

1.30 

 

- 

3.43 

 

3.64 

 

3.58 

 

3.16 

 

3.65 

3.40 

3.32 

3.31 

3.31 

 

- 

ป 
 

ม 

 

ม 

 

ป 

 

ม 

ป 

ป 

ป 

ป 

 

- 

114 

 

114 

 

113 

 

114 

 

114 

114 

114 

114 

114 

 

- 

1.16 

 

1.14 

 

1.13 

 

1.20 

 

1.18 

1.23 

1.21 

1.24 

1.31 

 

- 

3.35 

 

3.61 

 

3.53 

 

3.39 

 

3.68 

3.45 

3.06 

3.14 

3.13 

 

- 

ป 

 

ม 

 

ม 

 

ป 

 

ม 

ป 
ป 

ป 

ป 

 

- 

 

  6)  ความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่จัดเป็นโครงการ  
  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่จัดเป็นโครงการประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 5 กิจกรรม 
ได้แก่   โครงการยอดนักอ่าน  โครงการอ่านหนังสือในช่วงปิดภาคเรียน  โครงการสัปดาห์การอ่าน /  
สัปดาหห้์องสมุด  โครงการอ่านหนังสือประกอบทัศนศึกษา และชมรมนักอ่าน / ชมรมห้องสมุด 
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ผลการวิจัยพบว่า  โดยรวมเยาวชนก่อนวัยรุ่นมีความเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจ
ของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่จัดเป็นโครงการในระดับมากทุกกิจกรรม ตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้   
โครงการสัปดาห์การอ่าน / สัปดาห์ห้องสมุด   และโครงการอ่านหนังสือประกอบทัศนศึกษา       
( = 3.84 เท่ากัน) ชมรมนักอ่าน / ชมรมห้องสมุด ( = 3.83) โครงการยอดนักอ่าน ( = 3.77) 

และโครงการอ่านหนังสือในช่วงปิดภาคเรียน ( = 3.69)   นอกจากนี้ จ านวน 2 คน ระบุกิจกรรมที่
ใช้ทักษะการอ่านเชิงแข่งขัน / ประกวดอ่ืนๆ ได้แก่ การแข่งขันวาดภาพ (1 คน) และการจัดโครงการ
ค่ายฤดูร้อนรักการอ่าน (1 คน)  

ความคิดเห็นจ าแนกตามเพศ พบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศชายมีความเห็น
เกี่ยวกับความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่จัดเป็นโครงการ 2 ระดับ คือ ระดับมาก และ
ระดับปานกลาง  ระดับมากมี 3 กิจกรรม ตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้  โครงการสัปดาห์การอ่าน /  
สัปดาห์ห้องสมุด และโครงการอ่านหนังสือประกอบทัศนศึกษา ( = 3.58) เท่ากัน และชมรม
นักอ่าน / ชมรมห้องสมุด ( = 3.54)  ระดับปานกลางมี 2 กิจกรรม (   = 3.45 -   = 3.42)  ได้แก่ 
โครงการยอดนกัอ่าน  และโครงการอ่านหนังสือในช่วงปิดภาคเรียน 

เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศหญิงมีความเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านที่จัดเป็นโครงการในระดับมากทุกกิจกรรมตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้  ชมรมนักอ่าน / ชมรม
ห้องสมุด ( =4.01)  โครงการอ่านหนังสือประกอบทัศนศึกษา ( = 4.00)  โครงการสัปดาห์การอ่าน /  
สัปดาหห้์องสมุด ( = 3.99)  โครงการยอดนักอ่าน ( = 3.96) และโครงการอ่านหนังสือในช่วงปิด
ภาคเรียน ( = 3.85)    นอกจากนี้ จ านวน 2 คน ระบุกิจกรรมที่ใช้ทักษะการอ่านเชิงแข่งขัน / 
ประกวดอ่ืนๆ ได้แก่ การแข่งขันวาดภาพ (1 คน) และการจัดโครงการค่ายฤดูร้อนรักการอ่าน (1 คน) 

(ตารางที่ 34) 

  

ตารางที่ 34   ความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่จัดเป็นโครงการ  จ าแนกตามเพศ 

 

 

ประเภทของกิจกรรม 

ที่จัดเป็นโครงการ 

ความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสรมิการอา่นที่จัดเป็นโครงการ 

ชาย หญิง รวม 

f S.D 
 

ปค. f S.D 
 

ปค. f S.D 
 

ปค. 

โครงการยอดนักอ่าน 

โครงการอ่านหนังสือในช่วง 

       ปิดภาคเรียน 

โครงการสัปดาห์การอ่าน / 
       สัปดาห์ห้องสมุด 

โครงการอ่านหนังสือประกอบ 

       ทัศนศึกษา 

ชมรมนักอ่าน / ชมรมห้องสมุด 

155 

154 

 

156 

 

156 

 

155 

1.31 

1.25 

 

1.25 

 

1.29 

 

1.29 

3.45 

3.42 

 

3.58 

 

3.58 

 

3.54 

ป 
ป 

 

ม 

 

ม 

 

ม 

263 

259 

 

263 

 

264 

 

262 

1.09 

1.08 

 

1.08 

 

1.09 

 

1.11 

3.96 

3.85 

 

3.99 

 

4.00 

 

4.01 

ม 

ม 

 

ม 

 

ม 

 

ม 

418 

413 

 

419 

 

420 

 

417 

1.20 

1.16 

 

1.16 

 

1.18 

 

1.20 

3.77 

3.69 

 

3.84 

 

3.84 

 

3.83 

ม 

ม 

 

ม 

 

ม 

 

ม 
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ประเภทของกิจกรรม 

ที่จัดเป็นโครงการ 

ความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสรมิการอา่นที่จัดเป็นโครงการ 

ชาย หญิง รวม 

f S.D 
 

ปค. f S.D 
 

ปค. f S.D 
 

ปค. 

อ่ืน ๆ - - - - 2 - - - 2 - - - 

 

  ความคิดเห็นจ าแนกตามอายุ พบว่า  เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 12 ปี มีความเห็น
เกี่ยวกับความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่จัดเป็นโครงการในระดับมากทุกกิจกรรม 
ตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้  โครงการอ่านหนังสือประกอบทัศนศึกษา (  = 4.06)  ชมรมนักอ่าน / 
ชมรมห้องสมุด (  =3.98)  โครงการสัปดาห์การอ่าน / สัปดาห์ห้องสมุด (  = 3.93)  โครงการ
ยอดนักอ่าน ( = 3.86) และโครงการอ่านหนังสือในช่วงปิดภาคเรียน ( = 3.76)  นอกจากนี้ 
จ านวน 1 คน ระบุกิจกรรมที่ใช้ทักษะการอ่านเชิงแข่งขัน / ประกวดอ่ืนๆ ได้แก่ การแข่งขันวาดภาพ  

  เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 13 ปี มีความเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจของกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านที่จัดเป็นโครงการในระดับมากทุกกิจกรรม ตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้   โครงการ
สัปดาห์การอ่าน / สัปดาห์ห้องสมุด (  = 3.81) ชมรมนักอ่าน / ชมรมห้องสมุด (  =3.76)  โครงการ
ยอดนักอ่าน ( = 3.73)  โครงการอ่านหนังสือประกอบทัศนศึกษา (  = 3.70) และโครงการอ่าน
หนังสือในช่วงปิดภาคเรียน ( = 3.67) 

  เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 14 ปี มีความเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจของกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านที่จัดเป็นโครงการในระดับมากทุกกิจกรรมตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้  โครงการ
สัปดาห์การอ่าน / สัปดาห์ห้องสมุด (  = 3.70) ชมรมนักอ่าน / ชมรมห้องสมุด (  =3.65)  โครงการ
ยอดนักอ่าน ( = 3.64) โครงการอ่านหนังสือในช่วงปิดภาคเรียน ( = 3.60)โครงการอ่านหนังสือ
ประกอบทัศนศึกษา (  = 3.58) นอกจากนี้ จ านวน 1 คน ระบุกิจกรรมที่ใช้ทักษะการอ่านเชิงแข่งขัน / 
ประกวดอ่ืนๆ ได้แก่ การจัดโครงการค่ายฤดูร้อนรักการอ่าน  (ตารางที่ 35) 

 

ตารางที่ 35   ความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่จัดเป็นโครงการ  จ าแนกตามอายุ 
 

 

ประเภทของกิจกรรม 

ที่จัดเป็นโครงการ 

ความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสรมิการอา่นที่จัดเป็นโครงการ 

12  ปี 13  ปี 14 ปี 
f S.D 

 
ปค. f S.D 

 
ปค. f S.D 

 
ปค. 

โครงการยอดนักอ่าน 

โครงการอ่านหนังสือในช่วง 

       ปิดภาคเรียน 

โครงการสัปดาห์การอ่าน / 
       สัปดาห์ห้องสมุด 

โครงการอ่านหนังสือประกอบ 

202 

198 

 

204 

 

204 

1.22 

1.16 

 

1.17 

 

1.13 

3.86 

3.76 

 

3.93 

 

4.06 

ม 

ม 

 

ม 

 

ม 

102 

102 

 

101 

 

102 

1.14 

1.15 

 

1.14 

 

1.15 

3.73 

3.67 

 

3.81 

 

3.70 

ม 

ม 

 

ม 

 

ม 

114 

113 

 

114 

 

114 

1.21 

1.18 

 

1.17 

 

1.24 

3.64 

3.60 

 

3.70 

 

3.58 

ม 

ม 

 

ม 

 

ม 
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ประเภทของกิจกรรม 

ที่จัดเป็นโครงการ 

ความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสรมิการอา่นที่จัดเป็นโครงการ 

12  ปี 13  ปี 14 ปี 
f S.D 

 
ปค. f S.D 

 
ปค. f S.D 

 
ปค. 

       ทัศนศึกษา 

ชมรมนักอ่าน / ชมรมห้องสมุด 

อ่ืน ๆ 

 

202 

1 

 

1.21 

- 

 

3.98 

- 

 

ม 

- 

 

102 

- 

 

1.14 

- 

 

3.76 

- 

 

ม 

- 

 

113 

1 

 

1.21 

- 

 

3.65 

- 

 

ม 

- 

 

 ตอนที่ 4.2  ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน    
ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 6 ประเภทใหญ่  คือ  กิจกรรมที่ใช้

ทักษะการฟัง   กิจกรรมที่ใช้ทักษะการดู   กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกัน  กิจกรรมที่ใช้
ทักษะการเขียน   กิจกรรมเชิงแข่งขัน / ประกวด  และกิจกรรมที่จัดเป็นโครงการ ผลการวิจัยพบว่า 

เยาวชนก่อนวัยรุ่นมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 2 ระดับ คือ ระดับมาก และ
ระดับปานกลาง ระดับมากมี 3 ประเภท ตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้  กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังและดู
ร่วมกัน ( =3.91)  กิจกรรมที่ใช้ทักษะการดู ( =3.69)   และกิจกรรมที่จัดเป็นโครงการ ( =3.63)  

ระดับปานกลางมี 3 ประเภท  ตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้  กิจกรรมที่ใช้ทักษะการเขียน ( =3.39) 

กิจกรรมเชิงแข่งขัน / ประกวด ( =3.36)  และกิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟัง ( =3.33) ตามล าดับ 

ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจ าแนกตามเพศ พบว่า เยาวชนก่อน
วัยรุ่นเพศชายมีความเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2 ระดับ คือ ระดับ
มาก และระดับปานกลาง  ระดับมาก มี 1 ประเภท คือ กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกัน    
( = 3.57)   ระดับปานกลางมี 5 ประเภท ( =3.45 - =3.07) ได้แก่  กิจกรรมที่ใช้ทักษะการดู  
กิจกรรมที่จัดเป็นโครงการ  กิจกรรมที่ใช้ทักษะการเขียน  กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟัง และกิจกรรม
เชิงแข่งขัน / ประกวด ตามล าดับ 

เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศหญิงมีความเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจของกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 2 ระดับ คือ ระดับมาก และระดับปานกลาง   ระดับมาก มี 5 ประเภท ตามล าดับ 
ดังนี้  กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกัน (  = 3.91)  กิจกรรมที่ใช้ทักษะการดู (  = 3.84)  

กิจกรรมที่จัดเป็นโครงการ (  = 3.81)   กิจกรรมที่ใช้ทักษะการเขียน และกิจกรรมเชิงแข่งขัน / 
ประกวด (  = 3.53) เท่ากัน   ระดับปานกลางมี 1 ประเภท คือ กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟัง  ( = 3.46) 

(ตารางที่ 36)    
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ตารางที่ 36   ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน   จ าแนกตามเพศ 

 

 

ประเภทของกิจกรรม 

ส่งเสรมิการอา่น 

ความสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอา่น    
ชาย หญิง รวม 

f S.D 
 

ปค. f S.D 
 

ปค. f S.D 
 

ปค. 

กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟัง  

กิจกรรมที่ใช้ทักษะการดู 
กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกัน 

กิจกรรมที่ใช้ทักษะการเขียน  

กิจกรรมเชิงแข่งขัน / ประกวด  

กิจกรรมที่จัดเป็นโครงการ 

143 

120 

141 

130 

141 

131 

1.27 

1.33 

1.18 

1.23 

1.31 

1.30 

3.12 

3.45 

3.57 

3.15 

3.07 

3.33 

ป 

ป 
ม 

ป 

ป 

ป 

240 

199 

237 

220 

236 

220 

1.13 

1.09 

1.02 

1.14 

1.23 

1.17 

3.46 

3.84 

3.91 

3.53 

3.53 

3.81 

ป 
ม 

ม 

ม 

ม 

ม 

383 

319 

378 

350 

377 

351 

1.20 

1.21 

1.06 

1.19 

2.13 

1.25 

3.33 

3.69 

3.91 

3.39 

3.36 

3.63 

ป 

ม 

ม 

ป 
ป 

ม 

 

ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจ าแนกตามอายุ พบว่า เยาวชนก่อน
วัยรุ่นกลุ่มอายุ 12 ปี มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2 ระดับ  คือ  ระดับมาก และ
ระดับปานกลาง ระดับมากมี  5 ประเภท  ตามล าดับ ดังนี้  กิจกรรมที่ใช้ทักษะการดู ( = 3.89)  

กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกัน (  = 3.88)  กิจกรรมที่ใช้ทักษะการเขียน ( =3.58) 

กิจกรรมเชิงแข่งขัน / ประกวด (  = 3.53)   และกิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟัง  ( = 3.51)   ระดับ
ปานกลางมี 1 ประเภท  คือ  กิจกรรมที่จัดเป็นโครงการ ( =3.12) 

เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 13 ปี มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  

2 ระดับ  คือ  ระดับมาก และระดับปานกลาง ระดับมากมี 2 ประเภท ได้แก่ กิจกรรมที่ใช้ทักษะการ
ฟังและดูร่วมกัน ( = 3.67) และกิจกรรมที่จัดเป็นโครงการ ( =3.62)  ระดับปานกลางมี 4 

ประเภท ( =3.29 - =3.17) ได้แก่ กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟัง  กิจกรรมที่ใช้ทักษะการดู  กิจกรรม
เชิงแข่งขัน / ประกวด และกิจกรรมที่ใช้ทักษะการเขียน ตามล าดับ 

เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 14 ปี  มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

2 ระดับ  คือ  ระดับมาก และระดับปานกลาง ระดับมากมี 3 ประเภท ตามล าดับค่าเฉลี่ยดังนี้ 
กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกัน (  = 3.71)  กิจกรรมที่ใช้ทักษะการดู ( = 3.57)  และ
กิจกรรมที่จัดเป็นโครงการ ( =3.41)  ตามล าดับ    ระดับปานกลางมี 3 ประเภท ( =3.21 - =3.17) 

ได้แก่ กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟัง กิจกรรมเชิงแข่งขัน / ประกวด และกิจกรรมที่ใช้ทักษะการเขียน 
ตามล าดับ (ตารางที่ 37) 
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ตารางที่ 37  ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน   จ าแนกตามอายุ 
 

 

ประเภทของกิจกรรม 

ส่งเสรมิการอา่น 

ความสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอา่น    
12  ปี 13  ปี 14 ปี 

f S.D 
 

ปค. f S.D 
 

ปค. f S.D 
 

ปค. 

กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟัง  

กิจกรรมที่ใช้ทักษะการดู 
กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกัน 

กิจกรรมที่ใช้ทักษะการเขียน  

กิจกรรมเชิงแข่งขัน / ประกวด  

กิจกรรมที่จัดเป็นโครงการ 

 

186 

154 

183 

170 

182 

168 

1.23 

1.17 

1.12 

1.21 

1.28 

1.25 

3.51 

3.89 

3.88 

3.58 

3.53 

3.12 

ม 

ม 

ม 

ม 

ม 

ป 

93 

77 

91 

85 

92 

86 

1.20 

1.12 

1.05 

1.16 

1.26 

1.15 

3.29 

3.24 

3.67 

3.17 

3.21 

3.62 

ป 
ป 

ม 

ป 

ป 

ม 

104 

88 

103 

85 

104 

96 

1.12 

1.15 

1.06 

1.16 

1.25 

1.28 

3.21 

3.57 

3.71 

3.17 

3.19 

3.41 

ป 
ม 

ม 

ป 

ป 

ม 

 

  ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในประเภทย่อย  

1)   ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการฟัง    
  ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการฟัง ประกอบด้วย
กิจกรรมย่อย 10 กิจกรรม ได้แก่  การเล่านิทาน  การเล่าเรื่องจากหนังสือ  การอ่านเรื่อง / ข้อเขียน  

การอ่านบทกวี  การแนะน า / วิจารณ์หนังสือ  การสนทนาเรื่องหนังสือ / ผู้แต่ง   การบรรยาย  การ
อภิปราย  การโต้วาท ี และการบรรเลงดนตรี / ร้องเพลงจากบทละคร /วรรณคดี  ผลการวิจัยพบว่า 

เยาวชนก่อนวัยรุ่นมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟัง 2 ระดับ คือ 
ระดับมาก และระดับปานกลาง ระดับมากมี 1 กิจกรรม คือ  การบรรเลงดนตรี / ร้องเพลงจากบท
ละคร /วรรณคดี ( =3.69)  ระดับปานกลางมี 9 กิจกรรม ( =3.46 - =2.89) ตามล าดับค่าเฉลี่ย 
ได้แก่ การโต้วาที  รองลงมาค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน ( =3.45) การเล่าเรื่องจากหนังสือ  การเล่านิทาน  

การอ่านเรื่อง / ข้อเขียนและการสนทนาเรื่องหนังสือ / ผู้แต่ง (เท่ากัน)  การแนะน า / วิจารณ์หนังสือ  

การบรรยาย  การอ่านบทกวี  และการอภิปราย ตามล าดับ  นอกจากนี้ จ านวน 2 คน ระบุกิจกรรม
ที่ใช้ทักษะการฟังอ่ืนๆ ได้แก่ การฟังเรื่องเล่าจากประสบการณ์ และการเล่าเรื่องหนังสือที่ตนเอง
สนใจ 

ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจ าแนกตามเพศ พบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศชายมี
ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในระดับปานกลางทุกกิจกรรม ( =3.31 - =2.74) ได้แก่ การเล่าเรื่อง
จากหนังสือและการบรรเลงดนตรี / ร้องเพลงจากบทละคร / วรรณคดี (เท่ากัน)  การเล่านิทาน  

การโต้วาที  และการอ่านเรื่อง / ข้อเขียน (เท่ากัน)   การสนทนาเรื่องหนังสือ / ผู้แต่ง   การบรรยาย   
การแนะน า / วิจารณ์หนังสือ  การอ่านบทกวี  และการอภิปราย ตามล าดับ   นอกจากนี้ จ านวน    
1 คน ระบุกิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังอ่ืนๆ ได้แก่ การเล่าเรื่องหนังสือที่ตนเองสนใจ 
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เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศหญิงมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟัง 2 ระดับ 
คือ ระดับมาก และระดับปานกลาง   ระดับมาก มี 4 กิจกรรม ตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ การบรรเลง
ดนตรี / ร้องเพลงจากบทละคร /วรรณคดี  ( = 3.92)   การโต้วาที ( = 3.67)    การเล่านิทาน   
( = 3.56)  และการเล่าเรื่องจากหนังสือ ( = 3.53)  ตามล าดับ   ระดับปานกลางมี 6 กิจกรรม  
( =3.45 - =2.98)  ได้แก่  การสนทนาเรื่องหนังสือ / ผู้แต่ง   การอ่านเรื่อง / ข้อเขียน   การแนะน า / 
วิจารณ์หนังสือ  การบรรยาย การอ่านบทกวี  และการอภิปราย ตามล าดับ   นอกจากนี้ จ านวน    
1 คน ระบุกิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังอ่ืนๆ  คือ การฟังเรื่องเล่าจากประสบการณ์ (ตารางที่ 38)    

 

ตารางที่ 38   ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการฟัง   จ าแนกตามเพศ 

 

 

ประเภทของกิจกรรม 

ที่ใช้ทักษะการฟัง 

ความสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอา่น   ที่ใช้ทักษะการฟัง 

ชาย หญิง รวม 

f S.D 
 

ปค. f S.D 
 

ปค. f S.D 
 

ปค. 

การเล่านิทาน 

การเล่าเรื่องจากหนังสือ 

การอ่านเร่ือง / ข้อเขียน 

การอ่านบทกวี 
การแนะน า / วิจารณ์หนังสือ 

การสนทนาเรื่องหนังสือ / ผู้แต่ง 

การบรรยาย 

การอภิปราย 

การโต้วาที 
การบรรเลงดนตรี / ร้องเพลง    
        จากบทละคร /วรรณคดี 
อ่ืน ๆ 

156 

153 

154 

155 

156 

154 

156 

156 

153 

153 

 

1 

1.16 

1.08 

1.15 

1.20 

1.32 

1.26 

1.25 

1.28 

1.48 

1.33 

 

- 

3.22 

3.31 

3.10 

2.83 

2.92 

2.99 

2.97 

2.74 

3.10 

3.31 

 

- 

 

ป 

ป 

ป 

ป 

ป 

ป 

ป 

ป 

ป 

ป 

 

- 

261 

262 

263 

263 

264 

263 

262 

264 

258 

258 

 

1 

1.07 

1.07 

1.10 

1.07 

1.13 

1.20 

1.14 

1.18 

1.24 

1.13 

 

- 

3.56 

3.53 

3.39 

3.13 

3.38 

3.45 

3.21 

2.98 

3.67 

3.92 

 

- 

ม 

ม 

ป 

ป 

ป 

ป 
ป 

ป 

ม 

ม 

 

- 

417 

415 

417 

418 

420 

417 

418 

420 

411 

411 

 

2 

1.11 

1.08 

1.12 

1.13 

1.23 

1.24 

1.19 

1.22 

1.36 

1.24 

 

- 

3.43 

3.45 

3.28 

3.02 

3.21 

3.28 

3.12 

2.89 

3.46 

3.69 

 

- 

ป 

ป 

ป 

ป 

ป 

ป 

ป 

ป 

ป 
ม 

 

- 

 

ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังจ าแนกตามอายุ พบว่า เยาวชนก่อน
วัยรุ่นกลุ่มอายุ 12 ปี มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 2 ระดับ  คือ  ระดับมาก และระดับปานกลาง 
ระดับมากมี 5 กิจกรรม ตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ การอภิปราย  (  = 3.94)  การบรรเลงดนตรี / 
ร้องเพลงจากบทละคร /วรรณคดี  ( = 3.80)  การโต้วาทีและการเล่านิทาน ( = 3.55) เท่ากัน  
และการเล่าเรื่องจากหนังสือ ( = 3.52)  ระดับปานกลางมี 5 กิจกรรม ( =3.46 - =3.02)  ได้แก่ 
การสนทนาเรื่องหนังสือ / ผู้แต่ง  การอ่านเรื่อง / ข้อเขียน  การแนะน า / วิจารณ์หนังสือ  การบรรยาย 

และการอ่านบทกวี  ตามล าดับ  นอกจากน้ี จ านวน 2 คน ระบุกิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังอ่ืนๆ ได้แก่ 
เรื่องเล่าจากประสบการณ์ และการเล่าเรื่องหนังสือที่ตนเองสนใจ 
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เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 13 ปี และกลุ่มอายุ 14 ปี มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ที่ใช้ทักษะการฟัง 2 ระดับ  คือ  ระดับมาก และระดับปานกลาง ระดับมากมี 1 กิจกรรมตรงกัน  คือ  
การบรรเลงดนตรี / ร้องเพลงจากบทละคร /วรรณคดี (  = 3.64 และ  = 3.55 ตามล าดับ)  ระดับ
ปานกลางมี 9 กิจกรรม ดังนี้ 

เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 13 ปี ( =3.50 - =2.83) ได้แก่ การเล่าเรื่องจาก
หนังสือ   การโต้วาที   การเล่านิทาน   การอ่านเรื่อง / ข้อเขียน   การแนะน า / วิจารณ์หนังสือ  การ
สนทนาเรื่องหนังสือ / ผู้แต่ง   การอ่านบทกวี  การบรรยาย และการอภิปราย  ตามล าดับ 

เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 14 ปี ( =3.33 - =2.84) ได้แก่ การโต้วาที  การเล่า
เรื่องจากหนังสือ  การเล่านิทาน   การแนะน า / วิจารณ์หนังสือ   การอ่านเรื่อง / ข้อเขียนและการ
สนทนาเรื่องหนังสือ / ผู้แต่ง (เท่ากัน)   การบรรยาย  การอ่านบทกวี  และการอภิปราย ตามล าดับ  
(ตารางที่ 39) 

 

ตารางที่ 39   ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการฟัง   จ าแนกตามอายุ 
 

 

ประเภทของกิจกรรม 

ที่ใช้ทักษะการฟัง/พูด 

ความสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอา่น   ที่ใช้ทักษะการฟัง 

12  ปี 13  ปี 14 ปี 
f S.D 

 
ปค. f S.D 

 
ปค. f S.D 

 
ปค. 

การเล่านิทาน 

การเล่าเรื่องจากหนังสือ 

การอ่านเร่ือง / ข้อเขียน 

การอ่านบทกวี 
การแนะน า / วิจารณ์หนังสือ 

การสนทนาเรื่องหนังสือ / ผู้แต่ง 

การบรรยาย 

การอภิปราย 

การโต้วาที 
การบรรเลงดนตรี / ร้องเพลง    
        จากบทละคร /วรรณคดี 
อ่ืน ๆ 

203 

200 

202 

203 

204 

201 

203 

204 

201 

200 

 

2 

 

1.14 

1.12 

1.06 

1.17 

1.30 

1.27 

1.20 

1.23 

1.41 

1.25 

 

- 

3.55 

3.52 

3.38 

3.02 

3.24 

3.46 

3.22 

3.94 

3.55 

3.80 

 

- 

ม 

ม 

ป 

ป 

ป 

ป 
ป 

ม 

ม 

ม 

 

- 

101 

101 

102 

102 

102 

102 

102 

102 

98 

99 

 

- 

1.15 

0.99 

1.22 

1.13 

1.24 

1.28 

1.20 

1.34 

1.31 

1.30 

 

- 

3.39 

3.50 

3.25 

3.05 

3.23 

3.10 

2.99 

2.83 

3.43 

3.64 

 

- 

ป 

ป 
ป 

ป 

ป 

ป 

ป 

ป 

ป 

ม 

 

- 

113 

114 

113 

113 

114 

114 

113 

114 

112 

112 

 

- 

1.01 

1.08 

1.12 

1.06 

1.08 

1.12 

1.14 

1.09 

1.32 

1.16 

 

- 

3.27 

3.28 

3.13 

2.98 

3.15 

3.13 

3.06 

2.84 

3.33 

3.55 

 

- 

ป 

ป 

ป 

ป 

ป 

ป 

ป 

ป 

ป 
ม 

 

- 

 

 2)  ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการดู    
ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการดู ประกอบด้วยกิจกรรม

ย่อย 3 กิจกรรม  ได้แก่ นิทรรศการ / การจัดแสดงหนังสือ  นิทรรศการ/การจัดแสดงภาพ  และการ
แสดงละครใบ้จากเรื่องในหนังสือ  ผลการวิจัยพบว่า   



133 

 

เยาวชนก่อนวัยรุ่นมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการดู 
2 ระดับ คือ ระดับมาก และระดับปานกลาง  ระดับมากมี 2 กิจกรรม ได้แก่  นิทรรศการ / การจัด
แสดงหนังสือ  (  =4.12) และ นิทรรศการ/การจัดแสดงภาพ (  =3.92)  ระดับปานกลางมี 1 กิจกรรม 
คือ การแสดงละครใบ้จากเรื่องในหนังสือ (  =3.41) นอกจากนี้ จ านวน 1 คน ระบุกิจกรรมที่ใช้
ทักษะการดูอ่ืนๆ คือ การดูการเล่นของเพื่อน 

   ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการดูจ าแนกตามเพศ พบว่า 
เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศชายมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการดู 2 ระดับ 
คือ ระดับมาก และระดับปานกลาง  ระดับมากมี 2 กิจกรรม ได้แก่ นิทรรศการ / การจัดแสดง
หนังสือ  (  =3.84) และนิทรรศการ/การจัดแสดงภาพ (  =3.63)  ระดับปานกลาง มี 1 กิจกรรม 
คือ  การแสดงละครใบ้จากเรื่องในหนังสือ (  =3.06) 

  เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศหญิงมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้
ทักษะการดูในระดับมากทุกกิจกรรม ตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ นิทรรศการ / การจัดแสดงหนังสือ  

( =4.28)   นิทรรศการ/การจัดแสดงภาพ (  =4.10)  และการแสดงละครใบ้จากเรื่องในหนังสือ 
(  =3.62) ตามล าดับ    นอกจากนี้ จ านวน 1 คน ระบุกิจกรรมที่ใช้ทักษะการดูอ่ืนๆ ได้แก่ การดู
การเล่นของเพื่อน (ตารางที่ 40) 

   

ตารางที่ 40   ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการดู  จ าแนกตามเพศ 

 

 

ประเภทของกิจกรรม 

ที่ใช้ทักษะการด ู

ความสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอา่น   ที่ใช้ทักษะการดู 
ชาย หญิง รวม 

f S.D 
 

ปค. f S.D 
 

ปค. f S.D 
 

ปค. 

นิทรรศการ /  
         การจัดแสดงหนังสือ 

นิทรรศการ/การจัดแสดงภาพ 

การแสดงละครใบ้จากเรื่องในหนังสือ 

อ่ืน ๆ 

154 

 

155 

154 

- 

1.22 

 

1.21 

1.32 

- 

3.84 

 

3.63 

3.06 

- 

ม 

 

ม 

ป 
- 

262 

 

261 

258 

1 

0.94 

 

0.98 

1.15 

- 

4.28 

 

4.10 

3.62 

- 

ม 

 

ม 

ม 

- 

 

416 

 

416 

412 

1 

1.07 

 

1.09 

1.24 

- 

4.12 

 

3.92 

3.41 

- 

ม 

 

ม 

ป 
- 

 

ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจ าแนกตามอายุ พบว่า เยาวชนก่อน
วัยรุ่นกลุ่มอายุ 12 ปี กลุ่มอายุ 13 ปี และกลุ่มอายุ 14 ปี มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน 2 ระดับ  คือ  ระดับมาก และระดับปานกลาง ระดับมากมี 2 กิจกรรมตรงกัน ตามล าดับ
ค่าเฉลี่ยดังนี้  นิทรรศการ / การจัดแสดงหนังสือ  ( = 4.25, = 4.01 และ  = 3.97 ตามล าดับ)   

และรองลงมา คือ นิทรรศการ/การจัดแสดงภาพ( = 4.08,  = 3.73 และ  = 3.81 ตามล าดับ)   
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ระดับปานกลางมี 1 กิจกรรม คือ การแสดงละครใบ้จากเรื่องในหนังสือ ( =3.34,  = 3.47 และ  

 = 3.48 ตามล าดับ)  นอกจากนี้ เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 12 ปี จ านวน 1 คน ระบุกิจกรรมที่
ใช้ทักษะการดูอ่ืนๆ ได้แก่ การดูการเล่นของเพื่อน (ตารางที่ 41) 

 

ตารางที่ 41   ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการดู  จ าแนกตามอายุ 

 

 

ประเภทของกิจกรรม 

ที่ใช้ทักษะการด ู

ความสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอา่น   ที่ใช้ทักษะการด ู

12  ปี 13  ปี 14 ปี 
f S.D 

 
ปค. f S.D 

 
ปค. f S.D 

 
ปค. 

นิทรรศการ /  
         การจัดแสดงหนังสือ 

นิทรรศการ/การจัดแสดงภาพ 

การแสดงละครใบ้จากเรื่องในหนังสือ 

อ่ืน ๆ 

201 

 

202 

198 

1 

1.02 

 

1.08 

1.25 

- 

4.25 

 

4.08 

3.34 

- 

ม 

 

ม 

ป 
- 

101 

 

101 

100 

- 

1.15 

 

1.17 

1.20 

- 

4.01 

 

3.73 

3.47 

- 

ม 

 

ม 

ป 
- 

114 

 

113 

114 

- 

1.07 

 

1.01 

1.27 

- 

3.97 

 

3.81 

3.48 

- 

ม 

 

ม 

ป 
- 

 

3)  ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะฟังและดูร่วมกัน 

ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกัน
ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 9 กิจกรรม ได้แก่ การเล่าเรื่องโดยมีภาพประกอบ  การเล่าเรื่องโดยมี
ของจริง/สิ่งของประกอบ  การเล่าเรื่องโดยแสดงท่าทางประกอบ  การเล่าเรื่องโดยมีการแสดง
(ละคร/ขับร้อง)  การแสดงจากเรื่องในหนังสือ(ละคร / หุ่น)  การฉายภาพนิ่งประกอบค าบรรยาย  

การฉายภาพยนตร ์ การฉายวีดิทัศน์  และการสาธิต ผลการวิจัยพบว่า   
เยาวชนก่อนวัยรุ่นมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการฟัง

และดูร่วมกัน 2 ระดับ คือ ระดับมาก และระดับปานกลาง  ระดับมากมี 8 กิจกรรมตามล าดับค่าเฉลี่ย 
ดังนี้  การฉายภาพยนตร์  (  = 4.30)  การเล่าเรื่องโดยมีของจริง/สิ่งของประกอบ (  = 4.02)   

การฉายวีดิทัศน์ (  = 3.93)  การเล่าเรื่องโดยมีภาพประกอบ (  = 3.86)  การเล่าเรื่องโดยแสดง
ท่าทางประกอบ  และการเล่าเรื่องโดยมีการแสดง(ละคร/ขับร้อง) (  = 3.74) เท่ากัน  การแสดง
จากเรื่องในหนังสือ(ละคร / หุ่น) (  =3.69)   และการสาธิต (  = 3.62)  ตามล าดับ  ระดับปานกลาง
มี 1 กิจกรรม คือ การฉายภาพนิ่งประกอบค าบรรยาย ( = 3.21) นอกจากนี้ จ านวน 1 คน ระบุ
กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกันอ่ืนๆ ได้แก่ การดูเพื่อนเล่นตลก 

ความคิดเห็นจ าแนกตามเพศ พบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศชายมีความสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกัน  2 ระดับ คือ ระดับมาก และระดับ
ปานกลาง   ระดับมากมี 4 กิจกรรม ตามล าดับค่าเฉลี่ยดังนี้  การฉายภาพยนตร์  (  =4.08)  การ
เล่าเรื่องโดยมีของจริง/สิ่งของประกอบ(  = 3.88)  การฉายวีดิทัศน์ (  = 3.79)  และการเล่าเรื่อง
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โดยมีภาพประกอบ (  = 3.71) ตามล าดับ   ระดับปานกลาง มี 5 กิจกรรม ( =3.46 - =3.05) 

ได้แก่  การแสดงจากเรื่องในหนังสือ (ละคร / หุ่น)   การเล่าเรื่องโดยแสดงท่าทางประกอบ   และ
การสาธิต (เท่ากัน)   การเล่าเรื่องโดยมีการแสดง(ละคร/ขับร้อง)   และการฉายภาพนิ่งประกอบค า
บรรยาย ตามล าดับ 

เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศหญิงมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะ
การฟังและดูร่วมกัน  2 ระดับ คือ ระดับมาก และระดับปานกลาง  ระดับมากมี 8 กิจกรรม ตามล าดับ
ค่าเฉลี่ย ดังนี้ การฉายภาพยนตร์  (  =4.43) การเล่าเรื่องโดยมีของจริง/สิ่งของประกอบ (  = 4.11) 

การฉายวีดิทัศน์ (  = 4.01) การเล่าเรื่องโดยมีการแสดง(ละคร/ขับร้อง) (  = 3.97) การเล่าเรื่อง
โดยมีภาพประกอบ (  = 3.95)  การเล่าเรื่องโดยแสดงท่าทางประกอบ (  = 3.93) การแสดงจาก
เรื่องในหนังสือ(ละคร / หุ่น) (  = 3.82) และการสาธิต (  = 3.74) ตามล าดับ   ระดับปานกลาง  
มี 1 กิจกรรม คือ การฉายภาพนิ่งประกอบค าบรรยาย  ( =3.31) นอกจากนี้ จ านวน 1 คน ระบุ
กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกันอ่ืนๆ ได้แก่ การดูเพื่อนเล่นตลก (ตารางที่ 42)  

การเปรียบเทียบความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการฟัง
และดูร่วมกันของเยาวชนชายและหญิง พบว่า อยู่ในล าดับตรงกัน 3 กิจกรรม ดังนี้  การฉาย
ภาพยนตร์ (ชาย  = 4.08 หญิง  = 4.43)  การเล่าเรื่องโดยมีของจริง/สิ่งของประกอบ (ชาย  = 

3.88 หญิง  = 4.11)  การฉายวีดิทัศน์ (ชาย  = 3.79 หญิง  = 4.01) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 42  ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกัน  
จ าแนกตามเพศ 

 

 

ประเภทของกิจกรรม 

ที่ใช้ทักษะการฟังและดูรว่มกัน 

ความสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอา่นท่ีใช้ทกัษะการฟังและดูร่วมกัน 

ชาย หญิง รวม 

f S.D 
 

ปค. f S.D 
 

ปค. f S.D 
 

ปค. 

การเล่าเรื่องโดยมีภาพประกอบ 

การเล่าเรื่องโดยมีของจริง / 
        สิ่งของประกอบ 

การเล่าเรื่องโดยแสดงท่าทาง 

         ประกอบ 

การเล่าเรื่องโดยมีการแสดง 

        (ละคร/ขับร้อง) 

การแสดงจากเรื่องในหนังสือ  
       (ละคร / หุ่น) 

การฉายภาพนิ่งประกอบ 

      ค าบรรยาย 

การฉายภาพยนตร์ 
การฉายวีดิทัศน์ 
การสาธิต 

อ่ืน ๆ 

156 

155 

 

155 

 

156 

 

155 

 

153 

 

155 

156 

154 

- 

1.08 

1.17 

 

1.19 

 

1.21 

 

1.22 

 

1.24 

 

1.15 

1.15 

1.21 

- 

3.71 

3.88 

 

3.40 

 

3.37 

 

3.46 

 

3.05 

 

4.08 

3.79 

3.40 

- 

ม 

ม 

 

ป 

 

ป 

 

ป 
 

ป 

 

ม 

ม 

ป 

- 

262 

262 

 

261 

 

261 

 

261 

 

261 

 

261 

262 

261 

1 

1.03 

0.97 

 

1.05 

 

1.07 

 

1.05 

 

1.10 

 

0.87 

1.06 

1.11 

- 

3.95 

4.11 

 

3.93 

 

3.97 

 

3.82 

 

3.31 

 

4.43 

4.01 

3.74 

- 

ม 

ม 

 

ม 

 

ม 

 

ม 

 

ป 
 

ม 

ม 

ม 

- 

418 

417 

 

416 

 

417 

 

416 

 

414 

 

416 

418 

415 

1 

1.06 

1.05 

 

1.14 

 

1.16 

 

1.13 

 

1.16 

 

1.00 

1.10 

1.15 

- 

3.86 

4.02 

 

3.74 

 

3.74 

 

3.69 

 

3.21 

 

4.30 

3.93 

3.62 

- 

ม 

ม 

 

ม 

 

ม 

 

ม 

 

ป 
 

ม 

ม 

ม 

- 

 

ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกัน
จ าแนกตามอายุ พบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 12 ปี กลุ่มอายุ 13 ปี และกลุ่มอายุ 14 ปี มี
ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 2 ระดับตรงกัน คือ  ระดับมาก และระดับปานกลาง  

กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยระดับมากมี 8 กิจกรรมเท่ากันทุกกลุ่ม  กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดและรองลงมาล าดับแรกของทั้ง 3 กลุ่มอายุตรงกัน  กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การฉาย
ภาพยนตร์ (  = 4.37,  = 4.31 และ  =4.17 ตามล าดับ)  กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมาล าดับ
แรก คือ การเล่าเรื่องโดยมีของจริง/สิ่งของประกอบ (  = 4.12,  = 3.98 และ  = 3.88 ตามล าดับ)    

กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เยาวชนก่อนวัยรุ่นสนใจเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งมีค่าเฉลี่ยระดับมาก
ของแต่ละกลุ่มอายุ มีดังนี้ 

กลุ่มอายุ 12 ปี ได้แก่  การฉายวีดิทัศน์ (  = 4.03)  การเล่าเรื่องโดยมีภาพประกอบ 

(  = 3.94)  การแสดงจากเรื่องในหนังสือ(ละคร / หุ่น) (  = 3.79) การเล่าเรื่องโดยแสดงท่าทาง
ประกอบ (  = 3.77)   การเล่าเรื่องโดยมีการแสดง(ละคร/ขับร้อง) (  = 3.76)   และการสาธิต     
(  = 3.67) ตามล าดับ 
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กลุ่มอายุ  13 ปี  ได้แก่   การเล่าเรื่องโดยมีภาพประกอบ (  = 3.86)   การฉาย
วีดิทัศน์ (  = 3.80)  การเล่าเรื่องโดยมีการแสดง(ละคร/ขับร้อง) (  = 3.77)  การสาธิต(  = 3.61)  

การเล่าเรื่องโดยแสดงท่าทางประกอบ (  = 3.58)  และการแสดงจากเรื่องในหนังสือ(ละคร / หุ่น) 

(  = 3.53) 

กลุ่มอายุ 14 ปี ได้แก่ การฉายวีดิทัศน์ (  = 3.85)  การเล่าเรื่องโดยแสดงท่าทาง
ประกอบ (  = 3.81)   การเล่าเรื่องโดยมีภาพประกอบ(  = 3.73)   การเล่าเรื่องโดยมีการแสดง
(ละคร/ขับร้อง) (  = 3.68)  การแสดงจากเรื่องในหนังสือ(ละคร / หุ่น) (  = 3.65) และการสาธิต
(  = 3.53)  ตามล าดับ 

กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยระดับปานกลางมี 1 กิจกรรมซึ่งตรงกันทั้งกลุ่มอายุ 12 ปี 13 ปี 
และ 14  ปี  คือ   การฉายภาพนิ่งประกอบค าบรรยาย (  = 3.28,  = 3.10 และ  = 3.19 

ตามล าดับ)  

นอกจากนี้ เยาวชนก่อนวัยรุ่นอายุ 12 ปี จ านวน 1 คน ระบุกิจกรรมที่ใช้ทักษะการ
ฟังและดูร่วมกันอ่ืนๆ ได้แก่ การดูเพื่อนเล่นตลก (ตารางที่ 43) 

 

ตารางที่ 43  ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกัน  จ าแนก
ตามอายุ 

 

 

ประเภทของกิจกรรม 

ที่ใช้ทักษะการฟังและดูรว่มกัน 

ความสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอา่น   ที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกัน 

12  ปี 13  ปี 14 ปี 
f S.D 

 
ปค. f S.D 

 
ปค. f S.D 

 
ปค. 

การเล่าเรื่องโดยมีภาพประกอบ 

การเล่าเรื่องโดยมีของจริง / 
        สิ่งของประกอบ 

การเล่าเรื่องโดยแสดงท่าทาง 

         ประกอบ 

การเล่าเรื่องโดยมีการแสดง 

        (ละคร/ขับร้อง) 

การแสดงจากเรื่องในหนังสือ  
       (ละคร / หุ่น) 

การฉายภาพนิ่งประกอบ 

      ค าบรรยาย 

การฉายภาพยนตร์ 
การฉายวีดิทัศน์ 
การสาธิต 

อ่ืน ๆ 

203 

202 

 

203 

 

202 

 

202 

 

201 

 

202 

203 

203 

1 

1.09 

1.03 

 

1.14 

 

1.18 

 

1.17 

 

1.19 

 

0.99 

1.13 

1.14 

- 

3.94 

4.12 

 

3.77 

 

3.76 

 

3.79 

 

3.28 

 

4.37 

4.03 

3.67 

- 

ม 

ม 

 

ม 

 

ม 

 

ม 

 

ป 
 

ม 

ม 

ม 

- 

101 

101 

 

101 

 

101 

 

101 

 

100 

 

101 

101 

99 

- 

1.02 

1.04 

 

1.21 

 

1.21 

 

1.05 

 

1.10 

 

0.98 

1.06 

1.12 

- 

3.86 

3.98 

 

3.58 

 

3.77 

 

3.53 

 

3.10 

 

4.31 

3.80 

3.61 

- 

ม 

ม 

 

ม 

 

ม 

 

ม 

 

ป 
 

ม 

ม 

ม 

- 

114 

114 

 

112 

 

114 

 

113 

 

113 

 

113 

114 

113 

- 

1.02 

1.10 

 

1.04 

 

1.09 

 

1.10 

 

1.16 

 

1.03 

1.07 

1.21 

- 

3.73 

3.88 

 

3.81 

 

3.68 

 

3.65 

 

3.19 

 

4.17 

3.85 

3.53 

- 

ม 

ม 

 

ม 

 

ม 

 

ม 

 

ป 
 

ม 

ม 

ม 

- 
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4) ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการเขียน 

ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการเขียน ประกอบด้วย
กิจกรรมย่อย 5 กิจกรรม ได้แก่  การวาดภาพประกอบเรื่อง การแต่ง/ดัดแปลงเนื้อเรื่องจากหนังสือ 
เรียงความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ /ตัวละคร/เหตุการณ์จากหนังสือ การเรียงความ / 

สรุปความจากหนังสือ และการจัดท าจดหมายข่าว / สิ่งพิมพ์  ผลการวิจัยพบว่า   
เยาวชนก่อนวัยรุ่นมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการ

เขียน 2 ระดับ คือ ระดับมาก และระดับปานกลาง  ระดับมากมี 2 กิจกรรม ได้แก่  การวาด
ภาพประกอบเรื่อง ( = 3.62)   และการแต่ง/ดัดแปลงเนื้อเรื่องจากหนังสือ ( = 3.55)    ระดับ
ปานกลางมี 3 กิจกรรม ( = 3.42 - = 3.11) ได้แก่  เรียงความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ 
/ตัวละคร/เหตุการณ์จากหนังสือ   การจัดท าจดหมายข่าว / สิ่งพิมพ์  และการเรียงความ / สรุป
ความจากหนังสือ  ตามล าดับ   นอกจากนี้ จ านวน 1 คน ระบุกิจกรรมที่ใช้ทักษะการเขียนอ่ืนๆ 
ได้แก่  การเขียนเรียงความในงานโรงเรียน 

 ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการเขียนจ าแนกตามเพศ 
พบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศชายมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการเขียน
ในระดับปานกลางทุกกิจกรรม ( = 3.39 - = 2.85) ตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ การแต่ง/ดัดแปลง
เนื้อเรื่องจากหนังสือ   การวาดภาพประกอบเรื่อง  เรียงความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ /
ตัวละคร/เหตุการณ์จากหนังสือ  การจัดท าจดหมายข่าว / สิ่งพิมพ์   และการเรียงความ / สรุป
ความจากหนังสือ ตามล าดับ   

เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศหญิงมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้
ทักษะการเขียน 2 ระดับ คือ ระดับมาก และระดับปานกลาง  ระดับมากมี 3 กิจกรรม ดังนี้ การวาด
ภาพประกอบเรื่องที่อ่าน / ฟัง (  =3.81) การแต่ง/ดัดแปลงเนื้อเรื่องจากหนังสือ (  =3.64)  และ
เรียงความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ /ตัวละคร/เหตุการณ์จากหนังสือ (  =3.55) ตามล าดับ   
ระดับปานกลาง มี 2 กิจกรรม ( = 3.47 - = 3.27) ได้แก่ การจัดท าจดหมายข่าว / สิ่งพิมพ์ และ
การเรียงความ / สรุปความจากหนังสือ  ตามล าดับ  นอกจากนี้จ านวน 1 คน ระบุกิจกรรมที่ใช้
ทักษะการเขียนอ่ืนๆ ได้แก่ การเขียนเรียงความในงานโรงเรียน (ตารางที่ 44)    
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ตารางที่ 44   ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการเขียน  จ าแนกตามเพศ 

 

 

ประเภทของกิจกรรม 

ที่ใช้ทักษะการเขยีน 

ความสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอา่นท่ีใช้ทกัษะการเขียน 

ชาย หญิง รวม 

f S.D 
 

ปค. f S.D 
 

ปค. f S.D 
 

ปค. 

การวาดภาพประกอบ 

        เร่ือง 

 การแต่ง/ดัดแปลงเนื้อเร่ือง  
       จากหนังสือ 

เรียงความแสดงความคิดเห็น 

       เกี่ยวกับหนังสือ /ตัวละคร/ 

      เหตุการณ์จากหนังสือ 

การเรียงความ / สรุปความ 

      จากหนังสือ 

การจัดท าจดหมายข่าว / 
       สิ่งพิมพ ์

อ่ืน ๆ 

155 

 

153 

 

154 

 

 

155 

 

152 

 

- 

1.31 

 

1.25 

 

1.20 

 

 

1.23 

 

1.28 

 

- 

3.28 

 

3.39 

 

3.21 

 

 

2.85 

 

2.91 

 

- 

ป 

 

ป 

 

ป 

 

 

ป 

 

ป 

 

- 

262 

 

261 

 

260 

 

 

260 

 

257 

 

1 

1.09 

 

1.03 

 

1.12 

 

 

1.16 

 

1.20 

 

- 

3.81 

 

3.64 

 

3.55 

 

 

3.27 

 

3.47 

 

- 

ม 

 

ม 

 

ม 

 

 

ป 

 

ป 
 

- 

417 

 

414 

 

414 

 

 

415 

 

409 

 

1 

1.20 

 

1.12 

 

1.16 

 

 

1.20 

 

1.26 

 

- 

3.62 

 

3.55 

 

3.42 

 

 

3.11 

 

3.27 

 

- 

ม 

 

ม 

 

ป 
 

 

ป 

 

ป 

 

- 

 

ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการเขียนจ าแนกตามอายุ 
พบว่า  เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 12 ปีมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะ
การเขียน 2 ระดับ คือ ระดับมากและระดับปานกลาง   ระดับมากมี 3 กิจกรรม ตามล าดับค่าเฉลี่ย 
ได้แก่ การวาดภาพประกอบเรื่อง (  =3.77)  การแต่ง/ดัดแปลงเนื้อเรื่องจากหนังสือ (  =3.62)  

และเรียงความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ /ตัวละคร/เหตุการณ์จากหนังสือ (  =3.54) 

ตามล าดับ  ระดับปานกลางมี 2 กิจกรรม (  =3.44 -  =3.22) ได้แก่ การจัดท าจดหมายข่าว / 
สิ่งพิมพ์  และการเรียงความ / สรุปความจากหนังสือ ตามล าดับ และนอกจากนี้จ านวน 1 คน ระบุ
กิจกรรมที่ใช้ทักษะการเขียนอ่ืนๆ ได้แก่ การเขียนเรียงความในงานโรงเรียน 

เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 13 ปี มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่
ใช้ทักษะการเขียนในระดับปานกลางทุกกิจกรรมตามล าดับค่าเฉลี่ย (  =3.48 -  =2.94)  ได้แก่ 
การแต่ง/ดัดแปลงเนื้อเรื่องจากหนังสือ   การวาดภาพประกอบเรื่อง   เรียงความแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับหนังสือ /ตัวละคร/เหตุการณ์จากหนังสือ   การจัดท าจดหมายข่าว / สิ่งพิมพ์   และการ
เรียงความ / สรุปความจากหนังสือ  ตามล าดับ 

เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 14 ปี มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่
ใช้ทักษะการเขียน 2 ระดับ คือ ระดับมาก และระดับปานกลาง  ระดับมากมี 2 กิจกรรม  คือ การ
แต่ง/ดัดแปลงเนื้อเรื่องจากหนังสือ (  =3.66) และการวาดภาพประกอบเรื่อง (  =3.60)  ระดับ
ปานกลางมี 3 กิจกรรม (  =3.46 -  =3.14) ตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้  เรียงความแสดงความ
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คิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ /ตัวละคร/เหตุการณ์จากหนังสือ  การจัดท าจดหมายข่าว / สิ่งพิมพ์  การ
เรียงความ / สรุปความจากหนังสือ ตามล าดับ   (ตารางที่ 45) 

 

ตารางที่ 45   ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการเขียน  จ าแนกตามอายุ 
 

 

ประเภทของกิจกรรม 

ที่ใช้ทักษะการเขยีน 

ความสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอา่นท่ีใช้ทกัษะการเขียน 

12  ปี 13  ปี 14 ปี 
f S.D 

 
ปค. f S.D 

 
ปค. f S.D 

 
ปค. 

การวาดภาพประกอบเร่ือง 

การแต่ง/ดัดแปลงเนื้อเร่ือง  
       จากหนังสือ 

เรียงความแสดงความคิดเห็น 

       เกี่ยวกับหนังสือ /ตัวละคร/ 

      เหตุการณ์จากหนังสือ 

การเรียงความ / สรุปความ 

      จากหนังสือ 

การจัดท าจดหมายข่าว / 
       สิ่งพิมพ ์

อ่ืน ๆ 

203 

200 

 

202 

 

 

201 

 

198 

 

1 

 

1.17 

1.15 

 

1.16 

 

 

1.21 

 

1.27 

 

- 

3.77 

3.62 

 

3.54 

 

 

3.22 

 

3.44 

 

- 

ม 

ม 

 

ม 

 

 

ป 

 

ป 

 

- 

100 

100 

 

99 

 

 

101 

 

100 

 

- 

1.20 

1.19 

 

1.18 

 

 

1.21 

 

1.25 

 

- 

3.45 

3.48 

 

3.23 

 

 

2.94 

 

3.05 

 

- 

ป 

ป 

 

ป 

 

 

ป 

 

ป 

 

- 

114 

114 

 

114 

 

 

111 

 

113 

 

- 

1.22 

1.03 

 

1.08 

 

 

1.08 

 

1.25 

 

- 

3.60 

3.66 

 

3.46 

 

 

3.14 

 

3.27 

 

- 

ม 

ม 

 

ป 

 

 

ป 

 

ป 

 

- 

 

 

5) ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงแข่งขัน / ประกวด   

     ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงแข่งขัน / ประกวด ประกอบด้วย
กิจกรรมย่อย 9 กิจกรรม ได้แก่   การแข่งขันเล่าเรื่องจากการอ่าน  การแข่งขันวาดภาพประกอบ 
(นิทาน/ฉากในนวนิยาย ฯลฯ)  การแข่งขันการแสดงประกอบเรื่องจากหนังสือ   การแข่งขันร้องเพลง
จากบทละคร / วรรณคดี   การแข่งขันตอบปัญหา   การแข่งขันโต้วาที  การประกวดเรียงความ  

การประกวดค าขวัญ  และการประกวดป้ายนิเทศส่งเสริมการอ่าน  ผลการวิจัยพบว่า 

เยาวชนก่อนวัยรุ่นมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงแข่งขัน / ประกวด 

2 ระดับ คือ ระดับมาก และระดับปานกลาง  ระดับมากมี 3 กิจกรรม ตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้   
การแข่งขันวาดภาพประกอบ (นิทาน/ฉากในนวนิยาย ฯลฯ) (  = 3.65)  การแข่งขันตอบปัญหา 
(  = 3.53)    และการแข่งขันการแสดงประกอบเรื่องจากหนังสือ (  = 3.52)    ระดับปานกลางมี  
6 กิจกรรม (  = 3.38 -  = 3.15)  ได้แก่  การแข่งขันโต้วาที  การแข่งขันเล่าเรื่องจากการอ่าน การ
ประกวดป้ายนิเทศส่งเสริมการอ่าน  การประกวดค าขวัญ  การประกวดเรียงความ และการแข่งขัน
ร้องเพลงจากบทละคร / วรรณคดี  ตามล าดับ  นอกจากน้ีจ านวน 1 คน ระบุกิจกรรมที่ใช้ทักษะการ
อ่านเชิงแข่งขัน / ประกวดอ่ืนๆ คือ  การแข่งขันวาดภาพ 
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ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงแข่งขัน / ประกวดจ าแนกตามเพศ 
พบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศชายมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงแข่งขัน / ประกวด
ในระดับปานกลางทุกกิจกรรม(  = 3.36 -  = 2.78) ได้แก่ การแข่งขันตอบปัญหา  การแข่งขัน
วาดภาพประกอบ (นิทาน/ฉากในนวนิยาย ฯลฯ)  การแข่งขันการแสดงประกอบเรื่องจากหนังสือ  

การแข่งขันโต้วาที  การแข่งขันเล่าเรื่องจากการอ่านและการประกวดค าขวัญ(เท่ากัน) การประกวด
ป้ายนิเทศส่งเสริมการอ่าน  การประกวดเรียงความ และการแข่งขันร้องเพลงจากบทละคร / วรรณคดี  

ตามล าดับ 

เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศหญิงมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิง
แข่งขัน / ประกวด  2 ระดับ คือ ระดับมาก และระดับปานกลาง  ระดับมากมี 4 กิจกรรม ตามล าดับ
ค่าเฉลี่ย ดังนี้ การแข่งขันวาดภาพประกอบ (นิทาน/ฉากในนวนิยาย ฯลฯ) (  =3.83)  การแข่งขัน
การแสดงประกอบเรื่องจากหนังสือ (  =3.70)  การแข่งขันตอบปัญหา (  =3.63)   และการ
แข่งขันโต้วาที (  =3.56)   ระดับปานกลาง มี 5 กิจกรรม (  = 3.45 -  = 3.34)  ได้แก่ การ
ประกวดป้ายนิเทศส่งเสริมการอ่าน  การแข่งขันเล่าเรื่องจากการอ่าน การแข่งขันร้องเพลงจากบท
ละคร / วรรณคดี  และการประกวดเรียงความ (เท่ากัน)  และการประกวดค าขวัญ ตามล าดับ  
นอกจากนี้ จ านวน 1 คน ระบุกิจกรรมที่ใช้ทักษะการอ่านเชิงแข่งขัน / ประกวดอ่ืนๆ ได้แก่ การ
แข่งขันวาดภาพ (ตารางที่ 46) 

 

ตารางที่ 46   ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงแข่งขัน / ประกวด  จ าแนกตามเพศ 

 

 

ประเภทของกิจกรรม 

เชิงแข่งขัน / ประกวด 

ความสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอา่นเชงิแขง่ขัน / ประกวด 

ชาย หญิง รวม 

f S.D 
 

ปค. f S.D 
 

ปค. f S.D 
 

ปค. 

การแข่งขันเล่าเรื่องจากการอ่าน 154 1.25 2.99 ป 259 1.12 3.43 ป 413 1.19 3.27 ป 

การแข่งขันวาดภาพประกอบ 156 1.34 3.33 ป 262 1.09 3.83 ม 418 1.21 3.65 ม 

การแข่งขันการแสดงประกอบ 

        เร่ืองจากหนังสือ 

156 

 

1.31 

 

3.22 

 

ป 

 

260 

 

1.10 

 

3.70 

 

ม 

 

416 

 

1.21 

 

3.52 

 

ม 

 

การแข่งขันร้องเพลงจากบทละคร / วรรณคดี 155 1.21 2.78 ป 262 1.23 3.37 ป 417 1.26 3.15 ป 

การแข่งขันตอบปัญหา 153 1.35 3.36 ป 258 1.23 3.63 ม 411 1.28 3.53 ม 

การแข่งขันโต้วาที 156 1.43 3.09 ป 262 1.31 3.56 ม 418 1.37 3.38 ป 
การประกวดเรียงความ 156 1.29 2.88 ป 260 1.26 3.37 ป 416 1.29 3.19 ป 

การประกวดค าขวัญ 155 1.31 2.99 ป 261 1.22 3.34 ป 416 1.26 3.21 ป 

การประกวดป้ายนิเทศส่งเสริมการอ่าน 

อ่ืน ๆ 

154 

- 

1.32 

- 

2.93 

- 

ป 

- 

 

259 

1 

1.28 

- 

3.45 

- 

 

ป 
- 

413 

1 

1.32 

- 

3.26 

- 

ป 

- 
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ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงแข่งขัน / ประกวดจ าแนกตามอายุ 
พบว่า  เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 12 ปี มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงแข่งขัน / 
ประกวด 2 ระดับ คือ ระดับมาก และระดับปานกลาง  ระดับมากมี 3 กิจกรรม ตามล าดับค่าเฉลี่ย
ดังนี้  การแข่งขันวาดภาพประกอบ (นิทาน/ฉากในนวนิยาย ฯลฯ) (  = 3.87)   การแข่งขันการแสดง
ประกอบเรื่องจากหนังสือ (  =3.67)  และการแข่งขันตอบปัญหา (  =3.53)   ระดับปานกลางมี  
6 กิจกรรม (  = 3.48 -  = 3.21)  ได้แก่  การประกวดป้ายนิเทศส่งเสริมการอ่าน  และรองลงมา
ค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน คือ  การแข่งขันโต้วาที (  =3.47)  การแข่งขันเล่าเรื่องจากการอ่าน   การ
ประกวดค าขวัญ   การประกวดเรียงความและการแข่งขันร้องเพลงจากบทละคร / วรรณคดี 

ตามล าดับ นอกจากน้ี จ านวน 1 คน ระบุกิจกรรมที่ใช้ทักษะการอ่านเชิงแข่งขัน / ประกวดอ่ืนๆ คือ 
การแข่งขันวาดภาพ 

  เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 13 ปี และกลุ่มอายุ 14 ปี มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านเชิงแข่งขัน / ประกวด 2 ระดับคือ  ระดับมาก  และระดับปานกลาง  โดยมีความ
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมระดับมาก 1 กิจกรรม ตรงกัน  คือ  การแข่งขันตอบปัญหาจากเรื่องที่อ่าน  

(  = 3.54 และ  =3.53)    กิจกรรมระดับปานกลางมี 8 กิจกรรม  ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ของแต่ละกลุ่มอายุ มีดังนี้ 
 กลุ่มอายุ 13 ปี (  = 3.49 -  = 3.01)  ได้แก่ การแข่งขันวาดภาพประกอบ (นิทาน/

ฉากในนวนิยาย ฯลฯ)   การแข่งขันการแสดงประกอบเรื่องจากหนังสือ   การแข่งขันโต้วาที  การ
แข่งขันเล่าเรื่องจากการอ่านหนังสือ  (นิทาน …)   การประกวดค าขวัญ  การประกวดป้ายนิเทศ   
การประกวดเรียงความ  และการแข่งขันร้องเพลงจากบทละคร / วรรณคดี  ตามล าดับ 

  กลุ่มอายุ 14 ปี (  = 3.39 -  = 2.95)  ได้แก่ การแข่งขันวาดภาพประกอบ (นิทาน/

ฉากในนวนิยาย ฯลฯ)  การแข่งขันโต้วาที  การแข่งขันการแสดงประกอบเรื่องจากหนังสือ  การ
แข่งขันร้องเพลงจากบทละคร / วรรณคดี  การแข่งขันเล่าเรื่องจากการอ่าน การประกวดเรียงความ  
การประกวดป้ายนิเทศส่งเสริมการอ่าน และการประกวดค าขวัญ ตามล าดับ  (ตารางที่ 47) 
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ตารางที่ 47   ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงแข่งขัน / ประกวด  จ าแนกตามอายุ 
 

 

ประเภทของกิจกรรม 

เชิงแข่งขัน / ประกวด 

ความสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอา่นเชงิแขง่ขัน / ประกวด 

12  ปี 13  ปี 14 ปี 
f S.D 

 
ปค. f S.D 

 
ปค. f S.D 

 
ปค. 

การแข่งขันเล่าเรื่องจากการ 

      อ่าน 

การแข่งขันวาดภาพประกอบ 

       (นิทาน/ฉากในนวนิยาย ฯลฯ) 

 การแข่งขันการแสดงประกอบ 

       เร่ืองจากหนังสือ 

การแข่งขันร้องเพลงจาก 

       บทละคร / วรรณคดี 
การแข่งขันตอบปัญหา 

การแข่งขันโต้วาที 
การประกวดเรียงความ 

การประกวดค าขวัญ 

การประกวดป้ายนิเทศ 

       ส่งเสริมการอ่าน 

อ่ืน ๆ 

198 

 

202 

 

201 

 

201 

 

199 

202 

201 

201 

198 

 

1 

1.21 

 

1.18 

 

1.19 

 

1.28 

 

1.32 

1.43 

1.30 

1.28 

1.32 

 

- 

3.41 

 

3.87 

 

3.67 

 

3.21 

 

3.53 

3.47 

3.35 

3.38 

3.48 

 

- 

ป 

 

ม 

 

ม 

 

ป 

 

ม 

ป 

ป 

ป 
ป 

 

- 

101 

 

102 

 

102 

 

102 

 

98 

102 

101 

101 

101 

 

- 

1.12 

 

1.24 

 

1.22 

 

1.21 

 

1.23 

1.40 

1.27 

1.22 

1.29 

 

- 

3.21 

 

3.49 

 

3.46 

 

3.01 

 

3.54 

3.25 

3.09 

3.18 

3.16 

 

- 

ป 

 

ป 
 

ป 

 

ป 

 

ม 

ป 

ป 

ป 

ป 

 

- 

114 

 

114 

 

113 

 

114 

 

114 

114 

114 

114 

114 

 

- 

1.18 

 

1.18 

 

1.19 

 

1.26 

 

1.26 

124 

1.28 

1.25 

1.27 

 

- 

3.06 

 

3.39 

 

3.29 

 

3.18 

 

3.53 

3.34 

3.00 

2.95 

2.96 

 

- 

ป 

 

ป 
 

ป 

 

ป 

 

ม 

ป 

ป 

ป 

ป 

 

- 

 

6) ความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่จัดเป็นโครงการ  
ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่จัดเป็นโครงการประกอบด้วยกิจกรรม

ย่อย 5 กิจกรรม ได้แก่   โครงการยอดนักอ่าน  โครงการอ่านหนังสือในช่วงปิดภาคเรียน  โครงการ
สัปดาห์การอ่าน /  สัปดาหห้์องสมุด  โครงการอ่านหนังสือประกอบทัศนศึกษา และชมรมนักอ่าน / 
ชมรมห้องสมุด  ผลการวิจัยพบว่า   

เยาวชนก่อนวัยรุ่นมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่จัดเป็นโครงการ
ในระดับมากทุกกิจกรรมตามล าดับค่าเฉลี่ยดังนี้  โครงการอ่านหนังสือประกอบทัศนศึกษา (   = 

3.75)  โครงการสัปดาห์การอ่าน /  สัปดาห์ห้องสมุด (   = 3.72)   ชมรมนักอ่าน / ชมรมห้องสมุด
(   = 3.69)   โครงการยอดนักอ่าน  (   = 3.61)    และโครงการอ่านหนังสือในช่วงปิดภาคเรียน 

(   = 3.55)    นอกจากนี้ จ านวน 2 คน ระบุกิจกรรมที่ใช้ทักษะการอ่านเชิงแข่งขัน / ประกวดอ่ืนๆ 
ได้แก่ การแข่งขันวาดภาพ (1 คน) และการจัดโครงการค่ายฤดูร้อนรักการอ่าน (1 คน)  

 ความคิดเห็นจ าแนกตามเพศ  พบว่า  เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศชายมีความสนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่จัดเป็นโครงการในระดับปานกลางทุกกิจกรรม (   = 3.50 -   = 

3.22)  ได้แก ่ โครงการสัปดาห์การอ่าน / สัปดาหห้์องสมุด  โครงการอ่านหนังสือประกอบทัศนศึกษา  
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ชมรมนักอ่าน / ชมรมห้องสมุด  โครงการยอดนักอ่าน และโครงการอ่านหนังสือในช่วงปิดภาคเรียน 

ตามล าดับ 

เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศหญิงมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่จัดเป็น
โครงการในระดับมากทุกกิจกรรมตามล าดับค่าเฉลี่ยดังนี้  โครงการอ่านหนังสือประกอบทัศนศึกษา 

( =3.91) ชมรมนักอ่าน / ชมรมห้องสมุด (   = 3.88)   โครงการสัปดาห์การอ่าน / สัปดาห์ห้องสมุด 

(   = 3.84)    โครงการยอดนักอ่าน (   = 3.78)    และโครงการอ่านหนังสือในช่วงปิดภาคเรียน 

(   = 3.74)  นอกจากนี้ จ านวน 2 คน ระบุกิจกรรมที่ใช้ทักษะการอ่านเชิงแข่งขัน / ประกวดอ่ืนๆ 
ได้แก่ การแข่งขันวาดภาพ (1 คน) และการจัดโครงการค่ายฤดูร้อนรักการอ่าน (1 คน) (ตารางที่ 
48) 

 

ตารางที่ 48  ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่จัดเป็นโครงการ  จ าแนกตามเพศ 

 

 

ประเภทของกิจกรรม 

ที่จัดเป็นโครงการ 

ความสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอา่นท่ีจัดเป็นโครงการ 

ชาย หญิง รวม 

f S.D 
 

ปค. f S.D 
 

ปค. f S.D 
 

ปค. 

โครงการยอดนักอ่าน 

โครงการอ่านหนังสือในช่วง 

       ปิดภาคเรียน 

โครงการสัปดาห์การอ่าน / 
       สัปดาห์ห้องสมุด 

โครงการอ่านหนังสือประกอบ 

       ทัศนศึกษา 

ชมรมนักอ่าน / ชมรมห้องสมุด 

อ่ืน ๆ 

155 

155 

 

154 

 

155 

 

153 

- 

1.28 

1.25 

 

1.27 

 

1.27 

 

1.33 

- 

3.32 

3.22 

 

3.50 

 

3.48 

 

3.35 

- 

ป 

ป 

 

ป 

 

ป 

 

ป 

- 

261 

257 

 

261 

 

262 

 

258 

2 

1.14 

1.15 

 

1.17 

 

1.16 

 

1.20 

- 

3.78 

3.74 

 

3.84 

 

3.91 

 

3.88 

- 

ม 

ม 

 

ม 

 

ม 

 

ม 

- 

416 

412 

 

415 

 

417 

 

411 

2 

1.21 

1.21 

 

1.22 

 

1.22 

 

1.27 

- 

3.61 

3.55 

 

3.72 

 

3.75 

 

3.69 

- 

ม 

ม 

 

ม 

 

ม 

 

ม 

- 

 

ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่จัดเป็นโครงการ จ าแนกตามอายุ 
พบว่า  เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 12 ปี มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่จัดเป็น
โครงการในระดับมากทุกกิจกรรม ตามล าดับค่าเฉลี่ยดังนี้   โครงการอ่านหนังสือประกอบทัศนศึกษา 
(x = 4.00)  ชมรมนักอ่าน / ชมรมห้องสมุด(   = 3.88)  โครงการสัปดาห์การอ่าน / สัปดาห์ห้องสมุด 

(   = 3.77)    โครงการยอดนักอ่าน (   = 3.73)    และโครงการอ่านหนังสือในช่วงปิดภาคเรียน 

(   = 3.61) นอกจากนี้ จ านวน 1 คน ระบุกิจกรรมที่ใช้ทักษะการอ่านเชิงแข่งขัน / ประกวดอ่ืนๆ 
คือ การแข่งขันวาดภาพ   

  เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 13 ปี มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่
จัดเป็นโครงการในระดับมากทุกกิจกรรม ตามล าดับค่าเฉลี่ยดังนี้   โครงการสัปดาห์การอ่าน /  
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สัปดาห์ห้องสมุด (  = 3.74)  ชมรมนักอ่าน / ชมรมห้องสมุด (   = 3.64) โครงการยอดนักอ่าน 
(   = 3.59)  โครงการอ่านหนังสือประกอบทัศนศึกษา (  = 3.57)  และโครงการอ่านหนังสือ
ในช่วงปิดภาคเรียน (   = 3.53)    

เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 14 ปี มีความเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจของกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านที่จัดเป็นโครงการ  2 ระดับ คือ ระดับมาก และระดับปานกลาง ระดับมากมี 1 

กิจกรรม คือ โครงการสัปดาห์การอ่าน / สัปดาห์ห้องสมุด (  = 3.60)  ระดับปานกลางมี 4 กิจกรรม 
(  = 3.46 -  = 3.40)  ได้แก่  โครงการอ่านหนังสือประกอบทัศนศึกษา  และรองลงมาค่าเฉลี่ย
ใกล้เคียงกันคือ โครงการอ่านหนังสือในช่วงปิดภาคเรียน  (  = 3.45)  โครงการยอดนักอ่าน และ
ชมรมนักอ่าน / ชมรมห้องสมุด ตามล าดับนอกจากนี้ จ านวน 1 คน ระบุกิจกรรมที่ใช้ทักษะการ
อ่านเชิงแข่งขัน / ประกวดอ่ืนๆ คือ การจัดโครงการค่ายฤดูร้อนรักการอ่าน (1 คน) (ตารางที่ 49) 

 

ตารางที่ 49 ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่จัดเป็นโครงการ  จ าแนกตามอายุ 
 

 

ประเภทของกิจกรรม 

ที่จัดเป็นโครงการ 

ความสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอา่นท่ีจัดเป็นโครงการ 

12  ปี 13  ปี 14 ปี 
f S.D 

 
ปค. f S.D 

 
ปค. f S.D 

 
ปค. 

โครงการยอดนักอ่าน 

โครงการอ่านหนังสือในช่วง 

       ปิดภาคเรียน 

โครงการสัปดาห์การอ่าน / 
       สัปดาห์ห้องสมุด 

โครงการอ่านหนังสือประกอบ 

       ทัศนศึกษา 

ชมรมนักอ่าน / ชมรมห้องสมุด 

อ่ืน ๆ 

200 

197 

 

200 

 

201 

 

196 

1 

1.26 

1.23 

 

1.23 

 

1.18 

 

1.25 

- 

3.73 

3.61 

 

3.77 

 

4.00 

 

3.88 

- 

ม 

ม 

 

ม 

 

ม 

 

ม 

- 

102 

102 

 

101 

 

102 

 

102 

- 

1.17 

1.20 

 

1.10 

 

1.16 

 

1.26 

- 

3.59 

3.53 

 

3.74 

 

3.57 

 

3.64 

- 

ม 

ม 

 

ม 
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 ตอนที่ 4.3  เปรียบเทียบความคิดเห็นด้านความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านกับความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 

 1) เปรียบเทียบความคิดเห็นด้านความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับ
ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในประเภทใหญ่ 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของเยาวชนก่อนวัยรุ่นโดยรวมในด้านความ
น่าสนใจเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจ าแนกตามทักษะที่ใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็น 6 ประเภท 
ผลการวิจัยพบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นมีความคิดเห็นด้านความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านในประเภทใหญ่ว่ามีความน่าสนใจในระดับมากตรงกัน 5 ประเภท (คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของ
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กิจกรรมทั้งหมด) ตามล าดับค่าเฉลี่ย ได้แก่  กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกัน   กิจกรรมที่ใช้
ทักษะการดู  กิจกรรมที่จัดเป็นโครงการ  กิจกรรมที่ใช้ทักษะการเขียน  และกิจกรรมเชิงแข่งขัน / 

ประกวด ตามล าดับ  และเยาวชนก่อนวัยรุ่นมีความคิดเห็นว่าสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านในระดับมาก 3 กิจกรรม ตามล าดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกัน  
กิจกรรมที่ใช้ทักษะการดู  และกิจกรรมที่จัดเป็นโครงการ 

 เยาวชนก่อนวัยรุ่นมีความคิดเห็นด้านความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
และความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากตรงกัน 3 กิจกรรม  ดังนี้  กิจกรรมที่ใช้ทักษะการดู  
(  = 3.83 :  = 3.69)  กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกัน (  = 3.85 :  =3.51)  และ
กิจกรรมที่จัดเป็นโครงการ (  = 3.71 :  =3.63)  (ตารางที่ 50) 
 

ตารางที่ 50  เปรียบเทียบความคิดเห็นด้านความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับความ
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในประเภทใหญ่ 

 

ล าดับ กิจกรรม ความน่าสนใจของกิจกรรม ความสนใจเขา้ร่วมกิจกรรม 

 (6 กจิกรรม) ค่าเฉล่ีย ระดับ ค่าเฉล่ีย ระดับ 

1 กิจกรรมทีใ่ช้ทักษะการฟัง 3.44 ปานกลาง 3.33 ปานกลาง 

2 กิจกรรมทีใ่ช้ทักษะการด ู 3.83 มาก 3.69 มาก 

3 กิจกรรมทีใ่ช้ทักษะการฟังและดูรว่มกัน 3.85 มาก 3.91 มาก 

4 กิจกรรมทีใ่ช้ทักษะการเขยีน 3.52 มาก 3.39 ปานกลาง 

5 กิจกรรมเชงิแข่งขัน/ประกวด 3.51 มาก 3.36 ปานกลาง 

6 กิจกรรมทีจ่ัดเป็นโครงการ 3.71 มาก 3.63 มาก 

 

 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นด้านความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับ
ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในประเภทย่อย 

 การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบความคิดเห็นของเยาวชนก่อนวัยรุ่นด้านความ
น่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในประเภทย่อยซึ่งมีจ านวน 
41 ประเภท  ผลการวิจัยพบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นมีความคิดเห็นว่ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านใน
ประเภทย่อยมีความน่าสนใจในระดับมาก 27 กิจกรรม (คิดเป็นร้อยละ 65.85 ของกิจกรรม
ทั้งหมด) ตามล าดับค่าเฉลี่ย  ได้แก่  การฉายภาพยนตร์   นิทรรศการ / การจัดแสดงหนังสือ   การ
เล่าเรื่องโดยมีของจริง / สิ่งของประกอบ   การฉายวีดีทัศน์   นิทรรศการ / การจัดแสดงภาพ   การ
เล่าเรื่องโดยมีภาพประกอบ   การเล่าเรื่องโดยแสดงท่าทางประกอบ   การเล่าเรื่องโดยมีการแสดง 
(ละคร/ขับร้อง)   โครงการอ่านหนังสือประกอบทัศนศึกษา   และโครงการสัปดาห์การอ่าน / 
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สัปดาห์ห้องสมุด (เท่ากัน)   ชมรมนักอ่าน / ชมรมห้องสมุด   การบรรเลงดนตรี / ร้องเพลง   การ
แสดงจากเรื่องในหนังสือ (ละคร/หุ่น)   การแข่งขันวาดภาพประกอบและโครงการยอดนักอ่าน 
(เท่ากัน)   การวาดภาพประกอบเรื่อง   การสาธิต   โครงการอ่านหนังสือในช่วงปิดภาคเรียน   การ
แต่ง / ดัดแปลงเนื้อเรื่องจากหนังสือ   การแข่งขันการแสดงประกอบเรื่องจากหนังสือ  และการ
แข่งขันตอบปัญหา (เท่ากัน)   การเล่าเรื่องจากหนังสือ   การโต้วาที   การแสดงละครใบ้จากเรื่อง
ในหนังสือ   การเล่านิทาน,  เรียงความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ/ตัวละคร/เหตุการณ์จาก
หนังสือและการแข่งขันโต้วาที (เท่ากัน) ตามล าดับ  และมีความเห็นว่ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านใน
ประเภทย่อยมีความน่าสนใจในระดับปานกลาง 14 กิจกรรม (ร้อยละ 34.15) 
 เยาวชนก่อนวัยรุ่นมีความเห็นว่าสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในระดับ
มาก 21 กิจกรรม (ร้อยละ 51.11 ของกิจกรรมทั้งหมด)  ตามล าดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ การฉายภาพยนตร์   
นิทรรศการ / การจัดแสดงหนังสือ   การเล่าเรื่องโดยมีของจริง / สิ่งของประกอบ   การฉายวีดิทัศน์   
นิทรรศการ / การจัดแสดงภาพ   การเล่าเรื่องโดยมีภาพประกอบ   โครงการอ่านหนังสือประกอบ
ทัศนศึกษา   การเล่าเรื่องโดยแสดงท่าทางประกอบและการเล่าเรื่องโดยมีการแสดง  (ละคร/ขับร้อง) 
เท่ากัน   โครงการสัปดาห์การอ่าน / สัปดาห์ห้องสมุด   การบรรเลงดนตรี / ร้องเพลง,  การแสดง
จากเรื่องในหนังสือ (ละคร/หุ่น) และชมรมนักอ่าน / ชมรมห้องสมุด (เท่ากัน)   การแข่งขันวาดภาพ 
ประกอบ   การสาธิต และการวาดภาพประกอบเรื่อง (เท่ากัน)   โดยการยอดนักอ่าน   การแต่ง / 
ดัดแปลงเนื้อเรื่องจากหนังสือ,  การแข่งขันตอบปัญหา และโครงการอ่านหนังสือในช่วงปิดภาค
เรียน (เท่ากัน)  และมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในระดับปานกลาง 20 กิจกรรม (ร้อยละ 48.78) 
ของกิจกรรมทั้งหมด 

 เยาวชนก่อนวัยรุ่นมีความคิดเห็นด้านความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
กับความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในระดับมากตรงกันจ านวน 21 กิจกรรม (ร้อยละ 
51.22 ของกิจกรรมทั้งหมด) ดังนี้ การบรรเลงดนตรี / ร้องเพลง (จากบทละคร/วรรณคดี) (  = 

3.81 :  =3.69)  นิทรรศการ / การจัดแสดงหนังสือ (  = 4.17 :  =4.12)  นิทรรศการ / การจัด
แสดงภาพ (  = 4.00 :  =3.92)  การเล่าเรื่องโดยมีภาพประกอบ  (  = 3.98 :  =3.86)  การ
เล่าเรื่องโดยมีของจริง / สิ่งของประกอบ (  = 3.16 :  =4.02)  การเล่าเรื่องโดยแสดงท่าทาง
ประกอบ (  = 3.91 :  = 3.74)   การเล่าเรื่องโดยมีการแสดง (ละคร/ขับร้อง)  (  = 3.86 :  = 

3.74)  การแสดงจากเรื่องในหนังสือ (  = 3.80 :  = 3.69)  การฉายภาพยนตร์ (  = 4.35 :  = 

4.30)  การฉายวีดิทัศน์ (  = 4.00 :  = 3.93)  การสาธิต (  = 3.71 :  =3.62)  การวาด
ภาพประกอบเรื่อง (  = 3.72 :  = 3.62)  การแต่ง / ดัดแปลงเนื้อเรื่องจากหนังสือ (  = 3.65 :  

 =3.55)  การแข่งขันวาดภาพประกอบ (  = 3.77 :  = 3.65)  การแข่งขันการแสดงประกอบ
เรื่องจากหนังสือ (  = 3.65 :  = 3.52)  การแข่งขันตอบปัญหา (  = 3.65 :  =3.53)  โครงการ
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ยอดนักอ่าน (  = 3.77 :  =3.61)  โครงการอ่านหนังสือในช่วงปิดภาคเรียน (  = 3.69 :  = 

3.55)  โครงการสัปดาห์การอ่าน / สัปดาห์ห้องสมุด (  = 3.84 :  =3.72)  โครงการอ่านหนังสือ
ประกอบทัศนศึกษา (  = 3.84 :  =3.75)  และชมรมนักอ่าน / ชมรมห้องสมุด (  = 3.83 :  = 

3.69) 

 เยาวชนก่อนวัยรุ่นมีความคิดเห็นด้านความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
กับความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในระดับปานกลางตรงกันจ านวน 13 กิจกรรม (ร้อยละ 31.71 ของ
กิจกรรมทั้งหมด) ได้แก่ การฟังการอ่านบทกวี  การแนะน า / วิจารณ์หนังสือ   การสนทนาเรื่อง
หนังสือ / ผู้แต่ง   การบรรยาย   การอภิปราย   การฉายภาพนิ่งประกอบค าบรรยาย   การเรียงความ / 
สรุปความจากหนังสือ   การจัดท าจดหมายข่าว / สิ่งพิมพ์   การแข่งขันเล่าเรื่องจากการอ่าน   การ
แข่งขันร้องเพลงจากบทละคร / วรรณคดี   การประกวดเรียงความ   การประกวดค าขวัญ   และ
การประกวดป้ายนิเทศส่งเสริมการอ่าน 

 นอกจากนี้เยาวชนก่อนวัยรุ่นมีความเห็นด้านความน่าสนใจและความสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมในระดับแตกต่างกัน คือ มีความคิดเห็นเรื่องความน่าสนใจของกิจกรรมในระดับมาก 
แต่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในระดับปานกลาง จ านวน 6 กิจกรรม (ร้อยละ 14.63 ของ
กิจกรรมทั้งหมด) ได้แก่ การเล่านิทาน  การเล่าเรื่องจากหนังสือ  การโต้วาที  การแสดงละครใบ้
จากเรื่องในหนังสือ  การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ/ตัวละคร/เหตุการณ์จากหนังสือ และ
การแข่งขันตอบปัญหา (ตารางที่ 51) 
 

ตารางที่ 51  เปรียบเทียบความคิดเห็นด้านความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับความ
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในประเภทย่อย 

 

ล าดับ กิจกรรม ความน่าสนใจของกิจกรรม ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 

 (41 กิจกรรม) ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ 

 กิจกรรมท่ีใช้ทักษะการฟัง (10 กิจกรรม)     

1 การเล่านิทาน 3.51 มาก 3.43 ปานกลาง 

2 การเล่าเรื่องจากหนังสือ 3.57 มาก 3.45 ปานกลาง 

3 การฟังการอ่านเรื่อง / ข้อเขียน 3.36 ปานกลาง 3.28 ปานกลาง 

4 การฟังการอ่านบทกวี 3.09 ปานกลาง 3.02 ปานกลาง 

5 การแนะน า / วิจารณ์หนังสือ 3.32 ปานกลาง 3.21 ปานกลาง 

6 การสนทนาเรื่องหนังสือ / ผู้แต่ง 3.31 ปานกลาง 3.28 ปานกลาง 

7 การบรรยาย 3.21 ปานกลาง 3.12 ปานกลาง 

8 การอภิปราย 3.03 ปานกลาง 2.89 ปานกลาง 

9 การโต้วาที 3.54 มาก 3.46 ปานกลาง 
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ล าดับ กิจกรรม ความน่าสนใจของกิจกรรม ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 

 (41 กิจกรรม) ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ 

10 การบรรเลงดนตรี / ร้องเพลง (จากบทละคร / 
วรรณคดี) 

3.81 มาก 3.69 มาก 

 กิจกรรมท่ีใช้ทักษะการดู (3 กิจกรรม)     

11 นิทรรศการ / การจัดแสดงหนังสือ 4.17 มาก 4.12 มาก 

12 นิทรรศการ / การจัดแสดงภาพ 4.00 มาก 3.92 มาก 

13 การแสดงละครใบ้จากเรื่องในหนังสือ 3.53 มาก 3.41 ปานกลาง 

 กิจกรรมท่ีใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกัน (9 กิจกรรม)    

14 การเล่าเรื่องโดยมีภาพประกอบ 3.98 มาก 3.86 มาก 

15 การเล่าเรื่องโดยมีของจริง / สิ่งของประกอบ 4.16 มาก 4.02 มาก 

16 การเล่าเรื่องโดยแสดงท่าทางประกอบ 3.91 มาก 3.74 มาก 

17 การเล่าเรื่องโดยมีการแสดง (ละคร / ขับร้อง) 3.86 มาก 3.74 มาก 

18 การแสดงจากเรื่องในหนังสือ 3.80 มาก 3.69 มาก 

19 การฉายภาพน่ิงประกอบค าบรรยาย 3.31 ปานกลาง 3.21 ปานกลาง 

20 การฉายภาพยนตร์ 4.35 มาก 4.30 มาก 

21 การฉายวีดิทัศน์ 4.02 มาก 3.93 มาก 

22 การสาธิต 3.71 มาก 3.62 มาก 

 กิจกรรมท่ีใช้ทักษะการเขียน (5 กิจกรรม)     

23 การวาดภาพประกอบเรื่อง 3.72 มาก 3.62 มาก 

24 การแต่ง / ดัดแปลงเน้ือเรื่องจากหนังสือ 3.65 มาก 3.55 มาก 

25 การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ /       
ตัวละคร / เหตุการณ์จากหนังสือ 

3.51 มาก 3.42 ปานกลาง 

26 การเรียงความ / สรุปความจากหนังสือ 3.20 ปานกลาง 3.11 ปานกลาง 

27 การจัดท าจดหมายข่าว / สิ่งพิมพ์ 3.36 ปานกลาง 3.27 ปานกลาง 

 กิจกรรมเชิงแข่งขัน/ประกวด (9 กิจกรรม)     

28 การแข่งขันเล่าเรื่องจากการอ่าน 3.48 ปานกลาง 3.27 ปานกลาง 

29 การแข่งขันวาดภาพประกอบ 3.77 มาก 3.65 มาก 

30 การแข่งขันการแสดงประกอบเรื่องจากหนังสือ 3.65 มาก 3.52 มาก 

31 การแข่งขันร้องเพลงจากบทละคร / วรรณคดี 3.32 ปานกลาง 3.15 ปานกลาง 

32 การแข่งขันตอบปัญหา 3.65 มาก 3.53 มาก 

33 การแข่งขันโต้วาที 3.51 มาก 3.38 ปานกลาง 

34 การประกวดเรียงความ 3.30 ปานกลาง 3.19 ปานกลาง 

35 การประกวดค าขวัญ 3.34 ปานกลาง 3.21 ปานกลาง 

36 การประกวดป้ายนิเทศส่งเสริมการอ่าน 3.38 ปานกลาง 3.26 ปานกลาง 
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ล าดับ กิจกรรม ความน่าสนใจของกิจกรรม ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 

 (41 กิจกรรม) ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ 

 กิจกรรมท่ีจัดเป็นโครงการ (5 กิจกรรม)     

37 โครงการยอดนักอ่าน 3.77 มาก 3.61 มาก 

38 โครงการอ่านหนังสือในช่วงปิดภาคเรียน 3.69 มาก 3.55 มาก 

39 โครงการสัปดาห์การอ่าน / สัปดาห์ห้องสมุด 3.84 มาก 3.72 มาก 

40 โครงการอ่านหนังสือประกอบทัศนศึกษา 3.84 มาก 3.75 มาก 

41 ชมรมนักอ่าน / ชมรมห้องสมุด 3.83 มาก 3.69 มาก 

 

 ตอนที่ 4.4   ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ตรงกับความ
ต้องการของเยาวชนก่อนวัยรุ่น 

การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ตรงกับความ
ต้องการของเยาวชนก่อนวัยรุ่น ในด้านลักษณะการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน แนวเนื้อหาของ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  สถานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน และวิธีการเผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ตรงกับความต้องการของ
เยาวชนก่อนวัยรุ่น   ผลการวิจัยโดยจ าแนกเพศ  กลุ่มอายุ  และประเภทห้องสมุด  ปรากฏ
ดังตอ่ไปนี ้
   

 4.4.1  ลักษณะการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ตรงกับความต้องการของเยาวชน
ก่อนวัยรุ่น   
  เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่จ านวน  322 คน (ร้อยละ 76.67)  ต้องการกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านที่มีการแข่งขัน / รางวัล    รองลงมาตามล าดับ จ านวน 310 คน (ร้อยละ 73.81) 

ต้องการกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมด้วย   จ านวน 281 คน (ร้อยละ 66.90)  ต้องการการจัด
กิจกรรมที่มีบุคคลที่มีชื่อเสียงมาร่วมด้วย (นักร้อง / นักแสดง / พิธีกร / ฯลฯ )  จ านวน 279 คน 
(ร้อยละ 66.43)  ต้องการการจัดกิจกรรมที่มีของที่ระลึกแจก   จ านวน 213 คน (ร้อยละ 50.71) 

ต้องการกิจกรรมที่มีบุคคลในวงการหนังสือมาร่วมด้วย (นักเขียน / นักแปล ฯลฯ)     

  เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนน้อย (ร้อยละ 44.52 – ร้อยละ 39.76) ต้องการกิจกรรมที่มี
รายชื่อหนังสือ / เอกสารแจก และกิจกรรมที่มีแบบประเมิน  ซึ่งผู้เข้าร่วมสามารถแสดงความ
คิดเห็น  นอกจากนี้จ านวน 12 คน (ร้อยละ 2.86) ต้องการกิจกรรมลักษณะอ่ืน ๆ ได้แก่  กิจกรรมที่
มีหนังสือใหม่มาน าเสนอ (1 คน) กิจกรรมที่มีหนังสือขาย (1 คน)  กิจกรรมที่มีสื่อการอ่านอ่ืนๆ
รวมอยู่ด้วย (1 คน)   กิจกรรมที่ได้อ่านหนังสือฟรี (1 คน)   กิจกรรมที่มีเกมเชิงสร้างสรรค์ความรู้  
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(1 คน)   กิจกรรมที่มีการแข่งขันการอ่าน (1 คน)   กิจกรรมแบบโต้วาที (1 คน)  กิจกรรมที่ให้ผู้ร่วม
กิจกรรมเล่าประสบการณ์การอ่าน (1 คน)   กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ (1 คน)   กิจกรรม
ทัศนศึกษาห้องสมุดต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ (1 คน)   กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งผลิตหนังสือ 
(1 คน) และกิจกรรมทัศนศึกษาบ้านของบุคคลในวงการหนังสือ (1 คน) 

  เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศชายส่วนใหญ่ต้องการลักษณะ
การจัดกิจกรรม ดังนี้  จ านวน 126 คน (ร้อยละ 80.77)  ต้องการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มีการ
แข่งขัน / รางวัล  รองลงมาจ านวน 106 คน (ร้อยละ 67.95) ต้องการกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมได้มีส่วน
ร่วมด้วย  จ านวน 99 คน (ร้อยละ 63.46) ต้องการกิจกรรมที่มีของที่ระลึกแจก และจ านวน 90 คน 
(ร้อยละ 57.70) ต้องการกิจกรรมที่มีบุคคลที่มีชื่อเสียงมาร่วมด้วย (นักร้อง / นักแสดง / พิธีกร / 
ฯลฯ) ตามล าดับ 

  เยาวชนก่อนวัยรุ่นชายส่วนน้อย (ร้อยละ 45.51 – ร้อยละ 33.18) ต้องการลักษณะ
การจัดกิจกรรม  ดังนี้   ต้องการกิจกรรมที่มีบุคคลในวงการหนังสือ (นักเขียน / นักแปล ฯลฯ) 

มาร่วมด้วย  กิจกรรมที่มีรายชื่อหนังสือ / เอกสารแจก และกิจกรรมที่มีแบบประเมินซึ่งผู้เข้าร่วม
สามารถแสดงความคิดเห็น ตามล าดับ  นอกจากนี้จ านวน 3 คน (ร้อยละ 1.92) ต้องการกิจกรรม
ลักษณะอ่ืน ๆ ได้แก่ กิจกรรมที่มีสื่อการอ่านอ่ืนๆรวมอยู่ด้วย(1 คน)   กิจกรรมที่มีการแข่งขันการ
อ่าน (1 คน)  และกิจกรรมแบบโต้วาที (1 คน)   

  เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศหญิงส่วนใหญ่ต้องการลักษณะการจัดกิจกรรม ดังนี้ จ านวน 
204 คน (ร้อยละ 77.27) ต้องการกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมด้วย  รองลงมาจ านวน 196 คน 
(ร้อยละ 74.24) ต้องการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มีการแข่งขัน / รางวัล   จ านวน 191 คน (ร้อยละ 
72.35) ต้องการกิจกรรมที่มีบุคคลที่มีชื่อเสียงมาร่วมด้วย (นักร้อง / นักแสดง / พิธีกร / ฯลฯ )  
จ านวน 180 คน (ร้อยละ 68.18) ต้องการกิจกรรมที่มีของที่ระลึกแจก  และจ านวน 142 คน (ร้อยละ 
53.79) ต้องการการจัดกิจกรรมที่มีบุคคลในวงการหนังสือมาร่วมด้วย (นักเขียน / นักแปล ฯลฯ)   

  เยาวชนก่อนวัยรุ่นหญิงส่วนน้อย (ร้อยละ 45.45 – ร้อยละ 41.29) ต้องการกิจกรรม
ที่มีรายชื่อหนังสือ / เอกสารแจก  และกิจกรรมที่มีแบบประเมินซึ่งผู้เข้าร่วมสามารถแสดงความ
คิดเห็น  นอกจากน้ีจ านวน 9 คน (ร้อยละ 3.41) ต้องการกิจกรรมลักษณะอ่ืน ๆ ได้แก่  กิจกรรมที่มี
หนังสือใหม่มาน าเสนอ (1 คน) กิจกรรมที่มีหนังสือขาย (1 คน)  กิจกรรมที่ได้อ่านหนังสือฟรี (1 คน)   

กิจกรรมที่มีเกมเชิงสร้างสรรค์ความรู้ (1 คน)   กิจกรรมที่ให้ผู้ร่วมกิจกรรมเล่าประสบการณ์การ
อ่าน  (1 คน)   กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ (1 คน)   กิจกรรมทัศนศึกษาห้องสมุดต่าง ๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ  (1 คน)   กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งผลิตหนังสือ(1 คน) และกิจกรรมทัศนศึกษา
บ้านของบุคคลในวงการหนังสือ (1 คน)   (ตารางท่ี 52) 
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ตารางที่ 52   ลักษณะการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ตรงกับความต้องการของเยาวชนก่อนวัยรุ่น    
จ าแนกตามเพศ* 

 

ลักษณะการจัดกิจกรรม ชาย(n=156) หญิง(n=264) รวม(420) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

กิจกรรมที่ผู้เขา้ร่วมได้มีส่วนรว่มด้วย 

กิจกรรมทีม่ีการแข่งขัน / รางวัล 

กิจกรรมทีม่ีบุคคลที่มชีื่อเสียงมาร่วมดว้ย  
       (นักร้อง / นักแสดง / พิธีกร / ฯลฯ) 

กิจกรรมทีม่ีบุคคลในวงการหนงัสือ 

        มาร่วมดว้ย (นักเขียน / นักแปล / ฯลฯ) 

กิจกรรมทีม่ีรายชื่อหนังสือ / เอกสาร แจก 

กิจกรรมทีม่ีของที่ระลึกแจก 

กิจกรรมทีม่ีแบบประเมินซึ่งผู้เข้าร่วม 

      สามารถแสดงความคิดเห็น 

อื่น ๆ 

106 

126 

90 

 

71 

 

67 

99 

58 

 

3 

67.95 

80.77 

57.70 

 

45.51 

 

42.95 

63.46 

33.18 

 

1.92 

204 

196 

191 

 

142 

 

120 

180 

109 

 

9 

77.27 

74.24 

72.35 

 

53.79 

 

45.45 

68.18 

41.29 

 

3.41 

310 

322 

281 

 

213 

 

187 

279 

167 

 

12 

73.81 

76.67 

66.90 

 

50.71 

 

44.52 

66.43 

39.76 

 

2.86 

*   เลือกตอบได้มากกวา่  1  ข้อ 

   

 เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นจ านวนสูงสุดของ
กลุ่มอายุ 12 ปี จ านวน 161 คน (ร้อยละ 78.92) และกลุ่มอายุ 13 ปี จ านวน 79 คน (ร้อยละ 77.45)  

ต้องการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มีการแข่งขัน / รางวัล  ในขณะที่กลุ่มอายุ 14 ปี จ านวน 

88 คน (ร้อยละ 77.19) ต้องการกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมด้วย   

 เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ ซึ่งมีจ านวนรองลงมาของแต่ละกลุ่มอายุต้องการ
ลักษณะการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ดังนี้ 
 เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 12 ปี  จ านวน 153 คน (ร้อยละ 75.00) ต้องการ
กิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมด้วย  จ านวน 133 คน (ร้อยละ 65.20) ต้องการการจัดกิจกรรมที่มี
ของที่ระลึกแจก  จ านวน 125 คน (ร้อยละ 61.27) ต้องการการจัดกิจกรรมที่มีบุคคลที่มีชื่อเสียง
มาร่วมด้วย (นักร้อง / นักแสดง / พิธีกร / ฯลฯ )  และจ านวน 103 คน (ร้อยละ 50.49) ต้องการการ
จัดกิจกรรมที่มีบุคคลในวงการหนังสือมาร่วมด้วย (นักเขียน / นักแปล ฯลฯ)  ตามล าดับ 

 เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 13 ปี  จ านวน 73 คน (ร้อยละ 71.57) ต้องการการ
จัดกิจกรรมที่มีบุคคลที่มีชื่อเสียงมาร่วมด้วย (นักร้อง / นักแสดง / พิธีกร / ฯลฯ )   จ านวน 69 คน 
สองกลุ่ม (ร้อยละ 67.65) เท่ากัน ต้องการกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมด้วย และกิจกรรมที่มี
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ของที่ระลึกแจก  จ านวน 53 คน (ร้อยละ 51.96)  ต้องการการจัดกิจกรรมที่มีบุคคลในวงการหนังสือ
มาร่วมด้วย (นักเขียน / นักแปล ฯลฯ)  ตามล าดับ 

 เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 14 ปี  จ านวน 83 คน (ร้อยละ 72.81) ต้องการการจัด
กิจกรรมที่มีบุคคลในวงการหนังสือมาร่วมด้วย (นักเขียน / นักแปล ฯลฯ)  จ านวน 82 คน (ร้อยละ 

71.93) ต้องการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มีการแข่งขัน / รางวัล  จ านวน 77 คน (ร้อยละ 

67.54) ต้องการการจัดกิจกรรมที่มีของที่ระลึกแจก  และจ านวน 57 คน (ร้อยละ 50.00) ต้องการ
การจัดกิจกรรมที่มีบุคคลที่มีชื่อเสียงมาร่วมด้วย (นักร้อง / นักแสดง / พิธีกร / ฯลฯ  ตามล าดับ  

 นอกจากนี้ เยาวชนก่อนวัยรุ่นแต่ละกลุ่มอายุยังต้องการกิจกรรมลักษณะอ่ืน ๆ  
ดังนี้ กลุ่มอายุ 12 ปี จ านวน 7 คน (ร้อยละ 3.43) ต้องการกิจกรรมลักษณะอ่ืน ๆ ได้แก่  กิจกรรมที่
มีสื่อการอ่านอ่ืนๆรวมอยู่ด้วย (1 คน)   กิจกรรมที่ได้อ่านหนังสือฟรี (1 คน)   กิจกรรมที่มีเกมเชิง
สร้างสรรค์ความรู้ (1 คน)   กิจกรรมที่มีการแข่งขันการอ่าน (1 คน)   กิจกรรมแบบโต้วาที (1 คน)  

กิจกรรมที่ให้ผู้ร่วมกิจกรรมเล่าประสบการณ์การอ่าน (1 คน)    กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่   
(1 คน)     กลุ่มอายุ 13 ปี จ านวน 1 คน (ร้อยละ 0.98) ต้องการกิจกรรมลักษณะอ่ืน ๆ คือ กิจกรรม
ที่มีหนังสือขาย  ส่วนกลุ่มอายุ 14 ปี จ านวน 4 คน (ร้อยละ 3.51) ต้องการกิจกรรมลักษณะอ่ืน ๆ 
ได้แก่ กิจกรรมที่มีหนังสือใหม่มาน าเสนอ (1 คน)  กิจกรรมทัศนศึกษาห้องสมุดต่าง ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ (1 คน) กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งผลิตหนังสือ (1 คน) และกิจกรรมทัศนศึกษาบ้าน
ของบุคคลในวงการหนังสือ (1 คน) (ตารางท่ี 53) 
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ตารางที่ 53   ลักษณะการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ตรงกับความต้องการเยาวชนก่อนวัยรุ่น   
จ าแนกตามอายุ* 

 

ลักษณะการจัดกิจกรรม 12 ปี(n=204)  13 ปี(n=102) 14 ปี(n=114) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

กิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมด้วย (n=310) 

กิจกรรมทีม่ีการแข่งขัน / รางวัล (n=322) 

กิจกรรมทีม่ีบุคคลที่มชีื่อเสียงมาร่วมดว้ย  
       (นักร้อง / นักแสดง / พิธีกร / ฯลฯ) 

(n=281) 

กิจกรรมทีม่ีบุคคลในวงการหนงัสือ 

        มาร่วมดว้ย (นักเขียน / นักแปล /ฯลฯ) 

(n=213) 

กิจกรรมทีม่ีรายชื่อหนังสือ / เอกสารแจก
(n=187) 

กิจกรรมทีม่ีของที่ระลึกแจก (n=279) 

กิจกรรมทีม่ีแบบประเมินซึ่งผู้เข้าร่วม 

      สามารถแสดงความคิดเห็น (n=167) 

อื่น ๆ (n=12) 

153 

161 

125 

 

 

103 

 

 

99 

 

133 

 

92 

7 

75.00 

78.92 

61.27 

 

 

50.49 

 

 

48.53 

 

65.20 

 

45.10 

3.43 

69 

79 

73 

 

 

53 

 

 

37 

 

69 

 

38 

1 

67.65 

77.45 

71.57 

 

 

51.96 

 

 

36.27 

 

67.65 

 

37.25 

0.98 

88 

82 

83 

 

 

57 

 

 

51 

 

77 

 

37 

4 

77.19 

71.93 

72.81 

 

 

50.00 

 

 

44.74 

 

67.54 

 

32.46 

3.51 

*   เลือกตอบได้มากกวา่  1  ข้อ   

   

 เมื่อจ าแนกตามเยาวชนก่อนวัยรุ่นตามประเภทของห้องสมุดที่เป็นแหล่งรวบรวม
ข้อมูล  พบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นจ านวนสูงสุดของห้องสมุดทั้ง 2 ประเภท คือ 
ห้องสมุดโรงเรียนจ านวน 193 คน (ร้อยละ 80.42) และห้องสมุดประชาชนจ านวน 129 คน (ร้อยละ 
71.67) ต้องการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มีการแข่งขัน / รางวัล  
 เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ซึ่งมีจ านวนรองลงมาของห้องสมุดแต่ละประเภท
ต้องการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านลักษณะดังนี้   
 ห้องสมุดโรงเรียนจ านวน 183 คน (ร้อยละ 76.25) ต้องการกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมได้
มีส่วนร่วมด้วย  จ านวน 170 คน (ร้อยละ 70.83) กิจกรรมที่มีของที่ระลึกแจก  จ านวน 166 คน 
(ร้อยละ 69.17) กิจกรรมที่มีบุคคลที่มีชื่อเสียงมาร่วมด้วย (นักร้อง / นักแสดง / พิธีกร / ฯลฯ ) และ
จ านวน 135 คน (ร้อยละ 56.25) กิจกรรมที่มีบุคคลในวงการหนังสือมาร่วมด้วย (นักเขียน / นักแปล 
ฯลฯ) ตามล าดับ   
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 ห้องสมุดประชาชน เยาวชนก่อนวัยรุ่นจ านวน 127 คน (ร้อยละ 70.56) ต้องการ
กิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมด้วย   จ านวน 115 คน (ร้อยละ 63.89) กิจกรรมที่มีบุคคลที่มี
ชื่อเสียงมาร่วมด้วย (นักร้อง / นักแสดง / พิธีกร / ฯลฯ) และจ านวน 109 คน (ร้อยละ 60.56) 

กิจกรรมที่มีของที่ระลึกแจก   ตามล าดับ  
 เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนน้อยจากห้องสมุดแต่ละประเภทต้องการการจัดกิจกรรม
ลักษณะ ดังนี้ 
 ห้องสมุดโรงเรียน  เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนน้อย (ร้อยละ 49.58 - ร้อยละ 43.33) 

ต้องการกิจกรรมที่มีรายชื่อหนังสือ / เอกสารแจก และกิจกรรมที่มีแบบประเมินซึ่งผู้เข้าร่วมสามารถ
แสดงความคิดเห็น ตามล าดับ 

 ห้องสมุดประชาชน  เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนน้อย (ร้อยละ 43.33 - ร้อยละ 35.00) 

ต้องการกิจกรรมที่มีบุคคลในวงการหนังสือมาร่วมด้วย (นักเขียน / นักแปล ฯลฯ)  กิจกรรมที่มี
รายชื่อหนังสือ / เอกสารแจก และกิจกรรมที่มีแบบประเมินซึ่งผู้เข้าร่วมสามารถแสดงความคิดเห็น 
ตามล าดับ 

 นอกจากน้ี เยาวชนก่อนวัยรุ่นจากห้องสมุดแต่ละประเภทต้องการการจัดกิจกรรม
ลักษณะ ดังนี้ 
 เยาวชนกลุ่มห้องสมุดโรงเรียนจ านวน 7 คน  (ร้อยละ 2.92)  ต้องการกิจกรรม
ลักษณะอื่น ๆ ได้แก่  กิจกรรมที่มีสื่อการอ่านอ่ืนๆรวมอยู่ด้วย (1 คน)   กิจกรรมที่ได้อ่านหนังสือฟรี
(1 คน)   กิจกรรมที่มีเกมเชิงสร้างสรรค์ความรู้ (1 คน)   กิจกรรมที่มีการแข่งขันการอ่าน (1 คน)   

กิจกรรมแบบโต้วาที (1 คน)  กิจกรรมที่ให้ผู้ร่วมกิจกรรมเล่าประสบการณ์การอ่าน (1 คน)    และ   
กิจกรรมที่มีหนังสือขาย (1 คน)      

 เยาวชนกลุ่มห้องสมุดประชาชนจ านวน 5 คน (ร้อยละ 2.78)  ต้องการกิจกรรม
ลักษณะอ่ืน ๆ  ได้แก่  กิจกรรมที่มีหนังสือใหม่มาน าเสนอ (1 คน)  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งผลิต
หนังสือ (1 คน)  กิจกรรมทัศนศึกษาห้องสมุดต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ  (1 คน)  กิจกรรม
ทัศนศึกษานอกสถานที่ (1 คน)    กิจกรรมทัศนศึกษาบ้านของบุคคลในวงการหนังสือ (1 คน) 

(ตารางท่ี 54) 
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ตารางที่ 54  ลักษณะการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ตรงกับความต้องการของเยาวชนก่อนวัยรุ่น 
จ าแนกตามประเภทห้องสมุด 

 

ลักษณะการจัดกิจกรรม ห้องสมุดโรงเรยีน
(n=240) 

ห้องสมุดประชาชน
(n=180) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

กิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมดว้ย (n=310) 

กิจกรรมทีม่ีการแข่งขัน / รางวัล (n=322) 

กิจกรรมทีม่ีบุคคลที่มชีื่อเสียงมาร่วมดว้ย  
      (นักร้อง / นักแสดง / พิธกีร / ฯลฯ) 

(n=281) 

กิจกรรมทีม่ีบุคคลในวงการหนงัสือ 

        มาร่วมดว้ย (นักเขียน / นักแปล / ฯลฯ) 

(n=213) 

กิจกรรมทีม่ีรายชื่อหนังสือ / เอกสารแจก
(n=187) 

กิจกรรมทีม่ีของที่ระลึกแจก (n=279) 

กิจกรรมทีม่ีแบบประเมินซึ่งผู้เข้าร่วม 

      สามารถแสดงความคิดเห็น (n=167) 

อื่น ๆ (n=12) 

183 

193 

166 

 

 

135 

 

 

119 

 

170 

 

104 

7 

76.25 

80.42 

69.17 

 

 

56.25 

 

 

49.58 

 

70.83 

 

43.33 

2.92 

127 

129 

115 

 

 

78 

 

 

68 

 

109 

 

63 

5 

70.56 

71.67 

63.89 

 

 

43.33 

 

 

37.78 

 

60.56 

 

35.00 

2.78 

*   เลือกตอบได้มากกวา่  1  ข้อ 

 

  4.4.2  แนวเนื้อหาของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านท่ีตรงกับความต้องการของเยาวชน
ก่อนวัยรุ่น     

   ผลการวิจัยพบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นจ านวนสูงสุด 290 คน   
(ร้อยละ 69.05) ต้องการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มีแนวเนื้อหาเกี่ยวกับหนังสือยอดนิยม  
รองลงมาจ านวน 223 คน (ร้อยละ 53.10) ต้องการแนวเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี / 
คอมพิวเตอร์  และจ านวน 216 คน (ร้อยละ 51.43) ต้องการแนวเนื้อหาเกี่ยวกับหนังสือที่ได้รับ
รางวัล   

เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนน้อย(ร้อยละ 46.90 - ร้อยละ 24.05) ต้องการแนวเนื้อหา
เกี่ยวกับบุคคลส าคัญ / บุคคลที่มีชื่อเสียง    ธรรมชาติ / สภาพแวดล้อม    ภาษาและวรรณคดี/

วรรณกรรม   สถานที่ส าคัญ  และอาชีพ  ตามล าดับ  นอกจากนี้ จ านวน 38 คน (ร้อยละ 9.04) 

ต้องการแนวเนื้อหาอ่ืน ๆ คือ  หนังสือแปล / นวนิยายแปล / วรรณกรรมเยาวชนแปล (5 คน)       
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นวนิยาย (5 คน)  กีฬา/นักกีฬา (4 คน)  ความรู้ทั่วไป (3 คน)  การ์ตูน (3 คน)  พุทธศาสนา (2 คน)  

นิตยสาร/วารสาร (2 คน)  แฮร์รี พอตเตอร์ (2 คน)  แฟนตาซี/ผจญภัย (2 คน)  วรรณกรรมเยาวชน 
(1 คน)   ดนตรี (1 คน)   ศิลปะ (1 คน)  )  สถานที่ท่องเที่ยว (1 คน)    ชีวประวัติบุคคล (1 คน)  

คณิตศาสตร์ (1 คน)  นักแสดง (1 คน)  เครื่องบิน (1 คน)   การเมือง (1 คน)  และสภาพปัญหา
ปัจจุบัน (1 คน)   

   เมื่อจ าแนกตามเพศ ผลการวิจัยพบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศชายส่วนใหญ่
จ านวน 100 คน (ร้อยละ 64.10)  ต้องการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มีแนวเนื้อหาเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์  และรองลงมา จ านวน 87 คน (ร้อยละ 55.77) ต้องการ
แนวเนื้อหาเกี่ยวกับหนังสือยอดนิยม    เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศชายส่วนน้อย (ร้อยละ 45.51 - ร้อยละ 

25.64) ต้องการแนวเนื้อหาต่าง ๆ ดังนี้  ธรรมชาติ / สภาพแวดล้อม  บุคคลส าคัญ / บุคคลที่มี
ชื่อเสียง  ภาษาและวรรณคดี/วรรณกรรม  หนังสือที่ได้รับรางวัล  สถานที่ส าคัญ  และอาชีพ 
ตามล าดับ  นอกจากน้ี เยาวชนก่อนวัยรุ่นจ านวน 17 คน (ร้อยละ 10.90) ต้องการแนวเนื้อหาอ่ืน ๆ 
คือ  กีฬา/นักกีฬา (4 คน)  พุทธศาสนา (2 คน)  แฮร์รี พอตเตอร์ (2 คน)   หนังสือแปล/นวนิยาย
แปล/วรรณกรรมเยาวชนแปล (2 คน)  ความรู้ทั่วไป (1 คน)  การ์ตูน (1 คน)    นิตยสาร/วารสาร    

(1 คน)  ดนตร ี(1 คน)  ศิลปะ (1 คน)  เครื่องบิน (1 คน)   และคณิตศาสตร ์(1 คน)   

   ส่วนเยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศหญิงส่วนใหญ่ซึ่งเป็นจ านวนสูงสุดจ านวน 203 คน 
(ร้อยละ 76.89)  ต้องการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มีแนวเนื้อหาเกี่ยวกับหนังสือยอดนิยม    
รองลงมา จ านวน 153 คน (ร้อยละ 57.95) ต้องการแนวเนื้อหาเกี่ยวกับหนังสือที่ได้รับรางวัล 

เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศหญิงส่วนน้อย (ร้อยละ 48.48 - ร้อยละ 23.11)) ต้องการแนวเนื้อหาต่าง ๆ 
ดังนี้  บุคคลส าคัญ / บุคคลที่มีชื่อเสียง  วิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์  ภาษาและ
วรรณคดี/วรรณกรรม   ธรรมชาติ / สภาพแวดล้อม  สถานที่ส าคัญ  และอาชีพตามล าดับ  
นอกจากนี้ เยาวชนก่อนวัยรุ่นหญิงจ านวน 21 คน (ร้อยละ 7.95) ต้องการแนวเนื้อหาอ่ืน ๆ คือ    

นวนิยาย (5 คน) หนังสือแปล/นวนิยายแปล/วรรณกรรมเยาวชนแปล (3 คน)  ความรู้ทั่วไป (2 คน)  

การ์ตูน (2 คน)  แฟนตาซี/ผจญภัย (2 คน)  วรรณกรรมเยาวชน (1 คน)  นิตยสาร/วารสาร (1 คน)  

ชีวประวัติบุคคล (1 คน)  สถานที่ท่องเที่ยว (1 คน)    นักแสดง (1 คน)  การเมือง (1 คน)  และ
สภาพปัญหาปัจจุบัน (1 คน)   (ตารางที่ 55)   
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ตารางที่ 55  แนวเนื้อหาของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ตรงกับความต้องการของเยาวชนก่อนวัยรุ่น   
จ าแนกตามเพศ* 

 

 

แนวเนื้อหาของกจิกรรม 
ชาย (n=156) หญิง(n=264) รวม(n=420) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ภาษาและวรรณคด/ีวรรณกรรม 

วิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร ์

ธรรมชาติ / สภาพแวดล้อม 

บุคคลส าคัญ / บุคคลที่มชีื่อเสียง  
หนังสือยอดนิยม (Best seller)  

อาชีพ  
หนังสือที่ได้รับรางวัล                  
สถานท่ีส าคัญ 

อื่น ๆ 

65 

100 

71 

69 

87 

40 

63 

61 

17 

41.67 

64.10 

45.51 

44.23 

55.77 

25.64 

40.38 

39.10 

10.90 

121 

123 

118 

128 

203 

61 

153 

107 

21 

45.83 

46.59 

44.70 

48.48 

76.89 

23.11 

57.95 

40.53 

7.95 

186 

223 

189 

197 

290 

101 

216 

168 

38 

44.29 

53.10 

45.00 

46.90 

69.05 

24.05 

51.43 

40.00 

9.04 

 

*   เลือกตอบได้มากกวา่  1  ข้อ 

 

เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นจ านวนสูงสุดของ
ทุกกลุ่มอายุ คือ กลุ่มอายุ 12 ปี จ านวน 139 คน (ร้อยละ 68.14)  กลุ่มอายุ 13 ปี จ านวน 69 คน 
(ร้อยละ 67.65)  และกลุ่มอายุ 14 ปี จ านวน 82 คน (ร้อยละ 71.93) ต้องการกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านที่มีแนวเนื้อหาเกี่ยวกับหนังสือยอดนิยม   
   เยาวชนจ านวนรองลงมาของแต่ละกลุ่มอายุต้องการแนวเนื้อหาต่าง ๆ ดังนี้ 
   กลุ่มอายุ 12 ปี จ านวนรองลงมา 121 คน (ร้อยละ 59.31) ต้องการกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านที่มีแนวเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์  จ านวน 108 คน (ร้อยละ 

52.94) ต้องการแนวเนื้อหาเกี่ยวกับหนังสือที่ได้รับรางวัล  จ านวน 106 คน (ร้อยละ 51.96) ต้องการ
แนวเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติ / สภาพแวดล้อม   เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนน้อยกลุ่มอายุ 12 ปี (ร้อยละ 

48.53 - ร้อยละ 23.53) ต้องการแนวเนื้อหาต่าง ๆ ดังนี้  ภาษาและวรรณคดี/วรรณกรรม   บุคคล
ส าคัญ/บุคคลที่มีชื่อเสียง  สถานที่ส าคัญ  และอาชีพตามล าดับ  นอกจากนี้จ านวน 19 คน (ร้อยละ 
9.31)  ยังต้องการแนวเนื้อหาอ่ืน ๆ ได้แก่  หนังสือแปล / นวนิยายแปล / วรรณกรรมเยาวชนแปล 

(4 คน)  นวนิยาย (2 คน) พุทธศาสนา (2 คน)   แฟนตาซี/ผจญภัย (2 คน)  กีฬา/นักกีฬา (1 คน)  

ความรู้ทั่วไป (1 คน)  การ์ตูน (1 คน)  แฮร์รี พอตเตอร์ (1 คน)  ดนตรี (1 คน)  ศิลปะ (1 คน)   

สถานที่ท่องเที่ยว (1 คน)   ชีวประวัติบุคคล (1 คน)  และคณิตศาสตร ์(1 คน)   
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   กลุ่มอายุ 13 ปี จ านวนรองลงมา 52 คน (ร้อยละ 50.98) ต้องการกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านที่มีแนวเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลส าคัญ/บุคคลที่มีชื่อเสียง  เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนน้อยกลุ่ม
อายุ 13 ปี (ร้อยละ 49.02 - ร้อยละ 25.92) ต้องการแนวเนื้อหาต่าง ๆ ดังนี้  หนังสือที่ได้รับรางวัล  

วิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์    สถานที่ส าคัญ    ภาษาและวรรณคดี/วรรณกรรม  
ธรรมชาติ / สภาพแวดล้อม  และอาชีพ   นอกจากนี้  จ านวน 5 คน (ร้อยละ 4.90)  ต้องการแนว
เนื้อหาอ่ืน ๆ ได้แก่  นวนิยาย (2 คน)  ความรู้ทั่วไป (1 คน)  นิตยสาร/วารสาร (1 คน)   และแฮร์รี 
พอตเตอร ์(1 คน)   

   กลุ่มอายุ 14 ปี จ านวนรองลงมา 58 คน (ร้อยละ 50.88) ต้องการกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านที่มีแนวเนื้อหาเกี่ยวกับหนังสือที่ได้รับรางวัล  เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนน้อยกลุ่มอายุ 14 ปี 
(ร้อยละ 49.12 - ร้อยละ 23.68) ต้องการแนวเนื้อหาต่าง ๆ ดังนี้  วิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี / 
คอมพิวเตอร์  บุคคลส าคัญ /บุคคลที่มีชื่อเสียง ธรรมชาติ / สภาพแวดล้อม ภาษาและวรรณคดี/

วรรณกรรม  สถานที่ส าคัญ  และอาชีพ ตามล าดับ  นอกจากนี้ จ านวน 14 คน (ร้อยละ 12.28) 

ต้องการแนวเนื้อหาอ่ืน ๆ ได้แก่พุทธศาสนา (2 คน)  หนังสือแปล/นวนิยายแปล/วรรณกรรมเยาวชน
แปล(1 คน)   นวนิยาย (1 คน)   กีฬา/นักกีฬา (1 คน)   ความรู้ทั่วไป (1 คน)   การ์ตูน (1 คน)  

นิตยสาร/วารสาร (1 คน)  แฮร์รี พอตเตอร์ (1 คน)  วรรณกรรมเยาวชน (1 คน)  นักแสดง (1 คน) 

เครื่องบิน (1 คน)   การเมือง (1 คน)  และสภาพปัญหาปัจจุบัน (1 คน)   (ตารางที่ 56)    

 

ตารางที่ 56   แนวเนื้อหาของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ตรงกับความต้องการของเยาวชนก่อน
วัยรุ่น จ าแนกตามอายุ* 

 

แนวเนื้อหาของกจิกรรม   12 ปี(n=204)  13 ปี(n=102) 14 ปี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ภาษาและวรรณคด/ีวรรณกรรม (n=186) 

วิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์
(n=223) 

ธรรมชาติ / สภาพแวดล้อม (n=189) 

บุคคลส าคัญ / บุคคลที่มชีื่อเสียง (n=197) 

หนังสือยอดนิยม (n=290) 

อาชีพ (n=101) 

หนังสือที่ได้รับรางวัล (n=216)                  

สถานท่ีส าคัญ (n=168)   

อื่น ๆ(n=37) 

99 

121 

 

106 

90 

139 

48 

108 

79 

19 

48.53 

59.31 

 

51.96 

44.12 

68.14 

23.53 

52.94 

38.73 

9.31 

41 

46 

 

36 

52 

69 

26 

50 

44 

5 

40.20 

45.10 

 

35.29 

50.98 

67.65 

25.49 

49.02 

43.14 

4.90 

46 

56 

 

47 

55 

82 

27 

58 

45 

14 

40.35 

49.12 

 

41.23 

48.25 

71.93 

23.68 

50.88 

39.47 

12.28 

*   เลือกตอบได้มากกวา่  1  ข้อ 
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เมื่อจ าแนกเยาวชนก่อนวัยรุ่นตามประเภทของห้องสมุดที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล 
พบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นจ านวนสูงสุดของห้องสมุดทั้ง 2 ประเภท คือ ห้องสมุด
โรงเรียนจ านวน 182 คน (ร้อยละ 75.83) และห้องสมุดประชาชนจ านวน 108 คน (ร้อยละ 60.00) 

ต้องการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มีแนวเนื้อหาเกี่ยวกับหนังสือยอดนิยม 

เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ซึ่งมีจ านวนรองลงมาของห้องสมุดแต่ละประเภท
ต้องการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มีแนวเนื้อหา ดังนี้  ห้องสมุดโรงเรียนจ านวน 137 คน (ร้อยละ 
57.08) แนวเนื้อหาเกี่ยวกับหนังสือที่ได้รับรางวัล  จ านวน 133 คน (ร้อยละ 55.42) วิทยาศาสตร์ / 
เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์  และห้องสมุดประชาชนจ านวน 90 คน (ร้อยละ 50.00) ต้องการเนื้อหา  
วิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์  

เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนน้อยจากห้องสมุดแต่ละประเภทต้องการแนวเนื้อหาของ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ดังนี้ 

ห้องสมุดโรงเรียน (ร้อยละ 47.92 – ร้อยละ 34.58) ต้องการแนวเนื้อหาบุคคลส าคัญ / 
บุคคลที่มีชื่อเสียง   สถานที่ส าคัญ   ธรรมชาติ / สภาพแวดล้อม   ภาษา / วรรณคดี / วรรณกรรม  
และอาชีพ ตามล าดับ 

ห้องสมุดประชาชน (ร้อยละ 48.33 – ร้อยละ 23.33) ต้องการแนวเนื้อหา  ภาษา
และวรรณคดี/วรรณกรรม  ธรรมชาติ / สภาพแวดล้อม  บุคคลส าคัญ /บุคคลที่มีชื่อเสียง  หนังสือที่
ได้รับรางวัล  สถานที่ส าคัญ และอาชีพ ตามล าดับ 

นอกจากนี้เยาวชนก่อนวัยรุ่นจากห้องสมุดแต่ละประเภทยังต้องการแนวเนื้อหา
อ่ืน ๆ ดังนี้       
   ห้องสมุดโรงเรียนจ านวน 28 คน (ร้อยละ 11.67) ต้องการแนวเนื้อหาอ่ืน ๆ ได้แก่ 
นวนิยาย (5 คน)  หนังสือแปล/นวนิยายแปล/วรรณกรรมเยาวชนแปล (4 คน)  กีฬา/นักกีฬา (2 คน)  

แฮร์รี พอตเตอร์ (2 คน)  การ์ตูน (2 คน)  แฟนตาซี/ผจญภัย (2 คน)  วรรณกรรมเยาวชน (1 คน) 

พุทธศาสนา (1 คน)  นิตยสาร/วารสาร (1 คน)  ดนตรี (1 คน)  ศิลปะ (1 คน)  )  สถานที่ท่องเที่ยว 

(1 คน) ความรู้ทั่วไป (1 คน)     ชีวประวัติบุคคล (1 คน)   คณิตศาสตร์(1 คน)   เครื่องบิน (1 คน)   

และนักแสดง (1 คน)   

  ห้องสมุดประชาชนจ านวน 10 คน (ร้อยละ 5.56) ต้องการแนวเนื้อหาอ่ืน ๆ ได้แก่ 
ความรู้ทั่วไป (2 คน)   พุทธศาสนา (2 คน)  หนังสือแปล/นวนิยายแปล/วรรณกรรมเยาวชนแปล   
(1 คน)  กีฬา/นักกีฬา (1คน)   นิตยสาร/วารสาร (1 คน)  แฮร์รี พอตเตอร์ (1 คน)   การเมือง (1 คน)  

และสภาพปัญหาปัจจุบัน (1 คน)  (ตารางท่ี 57)    
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ตารางที่ 57  แนวเนื้อหาของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ตรงกับความต้องการของเยาวชนก่อนวัยรุ่น
จ าแนกตามประเภทห้องสมุด* 

 

 

แนวเนื้อหาของกจิกรรม   
ห้องสมุดโรงเรยีน

(n=240) 

ห้องสมุดประชาชน
(n=180) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ภาษาและวรรณคดี /วรรณกรรม  (n=186) 

วิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร ์(n=223) 

ธรรมชาติ / สภาพแวดล้อม (n=189) 

บุคคลส าคัญ / บุคคลที่มชีื่อเสียง (n=197) 

หนังสือยอดนิยม (Best seller) (n=290)  

อาชีพ (n=101) 

หนังสือที่ได้รับรางวัล   (n=216)               

สถานท่ีส าคัญ (n=168) 

อ่ืน ๆ (n=38) 

99 

133 

104 

115 

182 

59 

137 

105 

28 

41.25 

55.42 

43.33 

47.92 

75.83 

34.58 

57.08 

43.75 

11.67 

87 

90 

85 

82 

108 

42 

79 

63 

10 

48.33 

50.00 

47.22 

45.56 

60.00 

23.33 

43.89 

35.00 

5.56 

*   เลือกตอบได้มากกวา่  1  ข้อ 

 

4.4.3  ช่วงเวลาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ตรงกับความต้องการของเยาวชน
ก่อนวัยรุ่น 

ผลการวิจัยพบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่จ านวน 268 คน (ร้อยละ 63.81) 

ต้องการให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์  รองลงมา จ านวน 260 คน (ร้อยละ 
61.90) ต้องการให้จัดในช่วงปิดภาคการศึกษา  เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนน้อย (ร้อยละ 27.14 – 

ร้อยละ 25.71) ต้องการให้จัดในช่วงเวลา ดังนี้  ในเวลาเรียน  ช่วงพักกลางวัน  และช่วงเย็นหลัง
เลิกเรียน  นอกจากนี้ เยาวชนก่อนวัยรุ่นจ านวน 12 คน (ร้อยละ 2.86) ต้องการให้จัดในช่วงเวลา
อ่ืน ๆ คือ วันส าคัญ/เทศกาลต่าง ๆ (4 คน)  ช่วงเช้า (4 คน)  จัดทุกวันตลอดทั้งวัน (2 คน)   และ
ช่วงเวลาว่าง (2 คน)    

เมื่อจ าแนกตามเพศ ผลการวิจัยพบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นจ านวน
สูงสุด เพศชายจ านวน 98 คน (ร้อยละ 62.82)  และเยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศหญิงจ านวน 170 คน 
(ร้อยละ 64.39) ต้องการให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ รองลงมา เยาวชน
ก่อนวัยรุ่นเพศชายจ านวน 95 คน (ร้อยละ 60.90) และเยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศหญิงจ านวน 165 คน 
(ร้อยละ 62.50)  ต้องการให้จัดในช่วงปิดภาคการศึกษา   

เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศชาย ส่วนน้อย (ร้อยละ 26.28 – ร้อยละ 21.79) ต้องการให้
จัดช่วงพักกลางวัน  ในเวลาเรียน  และในช่วงเย็นหลังเลิกเรียน ตามล าดับ   ส่วนเยาวชนก่อนวัยรุ่น
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เพศหญิงส่วนน้อย (ร้อยละ 28.03 – ร้อยละ 26.89) ต้องการให้จัดในเวลาเรียนและช่วงเย็นหลัง
เลิกเรียน (เท่ากัน)  และช่วงพักกลางวัน ตามล าดับ  

นอกจากนี้เยาวชนก่อนวัยรุ่นชายและหญิง ยังต้องการแนวเนื้อหาอ่ืนๆ ดังนี้ 
เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศชายจ านวน 6 คน (ร้อยละ 3.85) ต้องการให้จัดในช่วงอ่ืนๆ 

คือ วันส าคัญ/เทศกาลต่าง ๆ (2 คน)  ช่วงเช้า (2 คน)  จัดทุกวันตลอดทั้งวัน (1 คน)   และช่วงเวลา
ว่าง (1 คน)   ส่วนเยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศหญิงจ านวน 6 คน (ร้อยละ 2.27) ต้องการให้จัดในช่วง
อ่ืนๆ คือ วันส าคัญ/เทศกาลต่าง ๆ (2 คน)  ช่วงเช้า (2 คน)  จัดทุกวันตลอดทั้งวัน (1 คน)   และ
ช่วงเวลาว่าง (1 คน) (ตารางท่ี 58) 

 

ตารางที่ 58  ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ตรงกับความต้องการของเยาวชนก่อนวัยรุ่น   
จ าแนกตามเพศ* 

 

 

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม  ชาย(n=156) หญิง(n=264) รวม(n=420) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

วันหยุดสุดสัปดาห ์  

ปิดภาคการศึกษา  

ในเวลาเรียน 

ช่วงพกักลางวัน  

ช่วงเย็นหลังเลิกเรียน 

อื่น ๆ 

98 

95 

40 

41 

34 

6 

62.82 

60.90 

25.64 

26.28 

21.79 

3.85 

170 

165 

74 

71 

74 

6 

64.39 

62.50 

28.03 

26.89 

28.03 

2.27 

268 

260 

114 

112 

108 

12 

63.81 

61.90 

27.14 

26.67 

25.71 

2.86 

*   เลือกตอบได้มากกวา่  1  ข้อ 

   

เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นจ านวนสูงสุดกลุ่ม
อายุ 12 ปี จ านวน 130 คน (ร้อยละ 63.73)  และกลุ่มอายุ 14 ปี จ านวน 77 คน (ร้อยละ 67.54) 

ต้องการให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์  ในขณะที่กลุ่มอายุ 13 ปี จ านวน 

66 คน (ร้อยละ 64.71)  ต้องการให้จัดในช่วงปิดภาคการศึกษา   รองลงมา กลุ่มอายุ 12 ปี จ านวน 

128 คน (ร้อยละ 62.75)  และกลุ่มอายุ 14 ปี จ านวน 66 คน (ร้อยละ 57.89) ต้องการให้จัดในช่วง
ปิดภาคการศึกษา ส่วนกลุ่มอายุ 13 ปี จ านวน 61 คน (ร้อยละ 59.80)  ต้องการให้จัดในช่วง
วันหยุดสุดสัปดาห์   

เยาวชนส่วนน้อยในแต่ละกลุ่มอายุต้องการให้จัดในช่วงเวลา ดังนี้  กลุ่มอายุ 12 ปี 
(ร้อยละ 29.90 - ร้อยละ 25.49)  ต้องการให้จัดในช่วงพักกลางวัน  ช่วงเย็นหลังเลิกเรียน  และใน
เวลาเรียน   กลุ่มอายุ 13 ปี (ร้อยละ 30.39 - ร้อยละ 20.59)  ต้องการให้จัดในเวลาเรียน  ช่วงพัก
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กลางวัน  และช่วงเย็นหลังเลิกเรียน   ส่วนกลุ่มอายุ 14 ปี (ร้อยละ 27.19 - ร้อยละ 24.56)  ต้องการ
ให้จัดในเวลาเรียน   และช่วงพักกลางวันและช่วงเย็นหลังเลิกเรียน (เท่ากัน) ตามล าดับ    

นอกจากนี้กลุ่มอายุ 12 ปี จ านวน 9 คน (ร้อยละ 4.41)   ต้องการให้จัดในช่วง
อ่ืนๆ คือ ช่วงเช้า(4 คน)  วันส าคัญ/เทศกาลต่าง ๆ (3 คน)  และช่วงเวลาว่าง(2 คน) กลุ่มอายุ 13 ปี 
จ านวน 1 คน (ร้อยละ 0.98) ต้องการให้จัดในช่วงอ่ืนๆ คือ จัดทุกวันตลอดทั้งวัน  และกลุ่มอายุ 14 

ปี จ านวน 2 คน (ร้อยละ 1.75) ต้องการให้จัดในช่วงอ่ืนๆ คือ วันส าคัญ/เทศกาลต่าง ๆ (1 คน)  

และจัดทุกวันตลอดทั้งวัน (1 คน) (ตารางที่ 59) 

 

ตารางที่ 59  ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ตรงกับความต้องการของเยาวชนก่อนวัยรุ่น 
จ าแนกตามอายุ* 

 

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม   12 ปี(n=204)  13 ปี(n=102) 14 ปี(n=114) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

วันหยุดสุดสัปดาห ์ (n=268) 

ปิดภาคการศึกษา (n=260) 

ในเวลาเรียน (n=114) 

ช่วงพกักลางวัน (n=112)  

ช่วงเย็นหลังเลิกเรียน (n=108) 

อื่น ๆ (n=12) 

130 

128 

52 

61 

59 

9 

63.73 

62.75 

25.49 

29.90 

28.92 

4.41 

61 

66 

31 

23 

21 

1 

59.80 

64.71 

30.39 

22.55 

20.59 

0.98 

77 

66 

31 

28 

28 

2 

67.54 

57.89 

27.19 

24.56 

24.56 

1.75 

*   เลือกตอบได้มากกวา่  1  ข้อ 

    

เมื่อจ าแนกเยาวชนก่อนวัยรุ่นตามประเภทของห้องสมุดที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล 
พบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ที่เป็นจ านวนสูงสุดของห้องสมุดทั้ง 2 ประเภท คือ ห้องสมุด
โรงเรียนจ านวน 141 คน 2 กลุ่ม (ร้อยละ 58.75) เท่ากัน  ต้องการให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์  และในช่วงปิดภาคการศึกษา  ส่วนห้องสมุดประชาชนจ านวน 127 คน 
(ร้อยละ 70.56) ต้องการให้จัดในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์  และรองลงมาจ านวน 119 คน (ร้อยละ 
66.11) ต้องการให้จัดในช่วงปิดภาคการศึกษา    

เยาวชนส่วนน้อยจากห้องสมุดแต่ละประเภทต้องการให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านในช่วงเวลา ดังนี้   

ห้องสมุดโรงเรียน (ร้อยละ 34.58 - ร้อยละ 29.17)  ต้องการให้จัดในช่วงเวลาเรียน  
และในช่วงพักกลางวัน และช่วงเย็นหลังเลิกเรียน (เท่ากัน)  ส่วนเยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มห้องสมุด
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ประชาชน(ร้อยละ 23.33 – ร้อยละ 17.22) ต้องการให้จัดในช่วงพักกลางวัน  ช่วงเย็นหลังเลิกเรียน
และในช่วงเวลาเรียน ตามล าดับ 

นอกจากนี้เยาวชนก่อนวัยรุ่นยังต้องการให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในช่วงเวลา
อ่ืน ๆดังนี้   ห้องสมุดโรงเรียนจ านวน 9 คน (ร้อยละ 3.75) ต้องการให้จัดช่วงเช้า (4 คน)  วันส าคัญ/

เทศกาลต่าง ๆ (2 คน)  ช่วงเวลาว่าง(2 คน) และจัดทุกวันตลอดทั้งวัน (1 คน)  ส่วนห้องสมุด
ประชาชนจ านวน 3 คน (ร้อยละ 1.67) ต้องการให้จัด วันส าคัญ/เทศกาลต่าง ๆ (2 คน)  และจัดทุก
วันตลอดทั้งวัน (1 คน)   (ตารางท่ี 60) 

 

ตารางที่ 60   ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ตรงกับความต้องการของเยาวชนก่อนวัยรุ่น 

จ าแนกตามประเภทห้องสมุด* 

 

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม   ห้องสมุดโรงเรยีน
(n=240) 

ห้องสมุดประชาชน
(n=180) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

วันหยุดสุดสัปดาห ์ (n=268) 

ปิดภาคการศึกษา (n=260) 

ในเวลาเรียน (n=114) 

ช่วงพกักลางวัน (n=112)  

ช่วงเย็นหลังเลิกเรียน (n=108) 

อื่น ๆ(n=13) 

141 

141 

83 

70 

70 

9 

58.75 

58.75 

34.58 

29.17 

29.17 

3.75 

127 

119 

31 

42 

38 

3 

70.56 

66.11 

17.22 

23.33 

21.11 

1.67 

*   เลือกตอบได้มากกวา่  1  ข้อ 

 

4.4.4   สถานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ตรงกับความต้องการของเยาวชน
ก่อนวัยรุ่น    
 ผลการวิจัยพบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่จ านวน 306 คน (ร้อยละ 72.86) 

ต้องการให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่โรงเรียน  รองลงมา  จ านวน 225 คน (ร้อยละ 53.57) 

ต้องการให้จัดที่ห้องสมุดโรงเรียนของตนเอง  เยาวชนส่วนน้อย (ร้อยละ 41.90 – ร้อยละ 18.81) 

ต้องการให้จัดที่อุทยานการเรียนรู้ (TK Park เซ็นทรัลเวิล์ดพลาซ่า ชั้น 6)   ศูนย์การค้า  ในศูนย์
ประชุมต่าง ๆ  และห้องสมุดอ่ืน  ตามล าดับ 

เยาวชนก่อนวัยรุ่นที่ต้องการให้จัดในห้องสมุดอ่ืนจ านวน 79 คน (ร้อยละ 18.81)  

จ านวน 49 คนระบุสถานที่ห้องสมุด ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน (17คน)  ห้องสมุดในโรงเรียนอ่ืน(11 

คน)  ศูนย์บริการการศึกษาตามอัธยาศัย  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  (6 คน)  หอสมุด
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แห่งชาติ (5 คน) ห้องสมุดประชาชนภาษีเจริญ(3 คน) ห้องสมุดมหาวิทยาลัย(4 คน)   ห้องสมุดใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (1 คน)  ห้องสมุดในแต่ละเขต  (1 คน) และ ICT (1 คน)   

นอกจากนี้เยาวชนก่อนวัยรุ่นจ านวน 13 คน (ร้อยละ 3.09) ต้องการให้จัดใน
สถานที่อ่ืน ๆ คือ หมู่บ้าน/ที่พักอาศัย (4 คน)  ร้านหนังสือ (2 คน) ห้างสรรพสินค้า (2 คน)  สถานที่
ท่องเที่ยว (1 คน)  สวนสาธารณะ (1 คน)  ห้องสมุดทั่วประเทศ (1 คน) ค่ายพักแรม (1 คน)  ศูนย์
ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ิ (1 คน) 

 เมื่อจ าแนกตามเพศ ผลการวิจัยพบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ที่เป็นจ านวน
สูงสุด เพศชายจ านวน 113 คน (ร้อยละ 72.44)  และเพศหญิงจ านวน 193 คน (ร้อยละ 73.11)  

ต้องการให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่โรงเรียน  รองลงมา กลุ่มเพศชายจ านวน  80 คน (ร้อยละ 
51.28) และกลุ่มเพศหญิงจ านวน 145 คน (ร้อยละ 54.92)   ต้องการให้จัดที่ห้องสมุดโรงเรียนของ
ตนเอง   

เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนน้อยทั้งชายและหญิงต้องการสถานที่จัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านที่สอดคล้องกัน ดังนี้ ชาย (ร้อยละ 41.67 – ร้อยละ 21.79) และหญิง (ร้อยละ 42.05 – 
17.05) ต้องการให้จัดที่อุทยานการเรียนรู้ (TK Park เซ็นทรัลเวิล์ดพลาซ่า ชั้น 6)  ศูนย์การค้า  ใน
ศูนย์ประชุมต่าง ๆ  และห้องสมุดอ่ืน  ตามล าดับ 

เยาวชนก่อนวัยรุ่นท่ีต้องการสถานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดอ่ืน มี
ดังนี้   กลุ่มเพศชายจ านวน 34 คน   โดย 19 คน ระบุสถานที่ห้องสมุด ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน (3 

คน)  ห้องสมุดในโรงเรียนอ่ืน(8 คน)  ศูนย์บริการการศึกษาตามอัธยาศัย  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา  (2 คน)  หอสมุดแห่งชาติ (3 คน) ห้องสมุดมหาวิทยาลัย(2 คน)   ห้องสมุดในแต่ละ
เขต  (1 คน) และกลุ่มเพศหญิงจ านวน 45 คน โดย 30 คนระบุสถานที่ห้องสมุด ได้แก่ ห้องสมุด
ประชาชน (14 คน)  ศูนย์บริการการศึกษาตามอัธยาศัย  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  

(4 คน) ห้องสมุดในโรงเรียนอ่ืน(3 คน)   หอสมุดแห่งชาติ (2 คน)   ห้องสมุดประชาชนภาษีเจริญ(3 

คน) ห้องสมุดมหาวิทยาลัย(2 คน)   ห้องสมุดในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (1 คน)  และ ICT (1 

คน)   

 นอกจากนี้เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มเพศชายจ านวน 5 คน (ร้อยละ 3.21) ต้องการ
ให้จัดในสถานที่อ่ืน ๆ คือ หมู่บ้าน/ที่พักอาศัย (2 คน)  ห้างสรรพสินค้า (1 คน)  สถานที่ท่องเที่ยว  
(1 คน)  และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ (1 คน)   ส่วนกลุ่มเพศหญิงจ านวน 8 คน (ร้อยละ 3.03) 

ต้องการให้จัดในสถานที่อ่ืน ๆ คือ หมู่บ้าน/ที่พักอาศัย (2 คน)  ร้านหนังสือ (2 คน) ห้างสรรพสินค้า
(1 คน)  สวนสาธารณะ (1 คน)  ห้องสมุดทั่วประเทศ (1 คน) และค่ายพักแรม  (1 คน)  (ตารางที่ 
61) 
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ตารางที่ 61    สถานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ตรงกับความต้องการของเยาวชนก่อนวัยรุ่น   
จ าแนกตามเพศ* 

 

 สถานท่ีจัดกิจกรรม ชาย (n=156) หญิง(n=264) รวม(n=420) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

โรงเรียน 

ห้องสมุดโรงเรยีนของตนเอง  

ห้องสมุดอื่น  
ศูนย์การค้า  

ในศูนย์ประชุมตา่ง ๆ  
อุทยานการเรียนรู้ (TK Park เซ็นทรัลเวิล์ด  
       พลาซา่ ชั้น 6) 

อื่น ๆ 

113 

80 

34 

51 

48 

65 

 

5 

 

72.44 

51.28 

21.79 

32.69 

30.77 

41.67 

 

3.21 

193 

145 

45 

102 

74 

111 

 

8 

73.11 

54.92 

17.05 

38.64 

28.03 

42.05 

 

3.03 

306 

225 

79 

153 

122 

176 

 

13 

72.86 

53.57 

18.81 

36.43 

29.05 

41.90 

 

3.09 

*   เลือกตอบได้มากกวา่  1  ข้อ 

 

เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นจ านวนสูงสุดของ
ทุกกลุ่มอายุ คือ กลุ่มอายุ 12 ปี จ านวน 150 คน (ร้อยละ 73.53)  กลุ่มอายุ 13 ปี จ านวน 69 คน 
(ร้อยละ 67.65)  และกลุ่มอายุ 14 ปี จ านวน 87 คน (ร้อยละ 76.32) ต้องการให้จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านที่โรงเรียน  จ านวนรองลงมา 2 กลุ่ม คือ กลุ่มอายุ 12 ปี จ านวน 119 คน (ร้อยละ 

58.33)  และกลุ่มอายุ 14 ปี จ านวน 65 คน (ร้อยละ 57.02) ตามล าดับต้องการให้จัดที่ห้องสมุด
โรงเรียนของตนเอง  ส่วนกลุ่มอายุ 13 ปี จ านวนรองลงมา 44 คน (ร้อยละ 43.14) ต้องการให้จัดที่
อุทยานการเรียนรู้ ตามล าดับ 

 เยาวชนส่วนน้อยของแต่ละกลุ่มอายุต้องการสถานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
ดังนี้   

กลุ่มอายุ 12 ปี (ร้อยละ 40.20 - ร้อยละ 19.12) ต้องการให้จัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านที่อุทยานการเรียนรู้ (ร้อยละ 40.20)  ศูนย์การค้า และในศูนย์ประชุมต่าง ๆ  และห้องสมุด
อ่ืน ตามล าดับ   

กลุ่มอายุ 13 ปี (ร้อยละ 43.14 - ร้อยละ 13.73) ต้องการให้จัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านที่อุทยานการเรียนรู้ (ร้อยละ 43.14)  ห้องสมุดโรงเรียนของตนเอง  ศูนย์การค้า และใน
ศูนย์ประชุมต่าง ๆ  และห้องสมุดอ่ืน ตามล าดับ 
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กลุ่มอายุ 14 ปี (ร้อยละ 48.25 - ร้อยละ 22.81) ต้องการให้จัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านที่ศูนย์การค้า  อุทยานการเรียนรู้ (ร้อยละ 43.80)  ในศูนย์ประชุมต่าง ๆ และห้องสมุดอ่ืน 
ตามล าดับ 

เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุต่างๆ จ านวน 79 คน ที่ต้องการให้จัดที่ห้องสมุดอ่ืน 
ระบุสถานท่ี ดังนี้    
 กลุ่มอายุ 12 ปี จ านวน 39 คน โดย 25 คนระบุสถานที่ห้องสมุด ได้แก่ ห้องสมุด
ประชาชน (10 คน)  ห้องสมุดในโรงเรียนอ่ืน(5 คน)  ศูนย์บริการการศึกษาตามอัธยาศัย  อาคาร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  (2 คน)  หอสมุดแห่งชาติ (1 คน) ห้องสมุดประชาชนภาษีเจริญ(2 

คน) ห้องสมุดมหาวิทยาลัย(3 คน)   ห้องสมุดในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (1 คน)  ห้องสมุดใน
แต่ละเขต  (1 คน)   

 กลุ่มอายุ 13 ปี จ านวน 14 คน  โดย 9 คนระบุสถานที่ห้องสมุด ได้แก่ ห้องสมุด
ประชาชน (5 คน)  ห้องสมุดในโรงเรียนอ่ืน(2 คน)  หอสมุดแห่งชาติ (1 คน) ห้องสมุดประชาชน
ภาษีเจริญ(1 คน)  

 กลุ่มอายุ 14 ปี  จ านวน 26 คน โดย 15 คนระบุสถานที่ ได้แก่ ห้องสมุดในโรงเรียน
อ่ืน(4 คน)  ศูนย์บริการการศึกษาตามอัธยาศัย  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา   (4 คน)  

หอสมุดแห่งชาติ (3 คน) ห้องสมุดประชาชน (2 คน)  ห้องสมุดมหาวิทยาลัย(1 คน)   และ ICT (1 

คน)    

 นอกจากนี้ เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุต่างๆ จ านวน 13 คน ระบุสถานที่จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านอ่ืน ๆ ดังนี้ 

กลุ่มอายุ 12 ปี จ านวน 6 คน (ร้อยละ 1.09) ต้องการให้จัดในสถานที่อ่ืน ๆ คือ 

ร้านหนังสือ (2 คน)  หมู่บ้าน/ที่พักอาศัย (2 คน)  สวนสาธารณะ(1 คน) และศูนย์ประชุมแห่งชาติ
สิริกิต์ิ (1 คน) 

กลุ่มอายุ 13 ปี จ านวน 5 คน (ร้อยละ 1.1 9) ต้องการให้จัดในสถานที่อ่ืน ๆ คือ 

หมู่บ้าน/ที่พักอาศัย (2 คน)  ห้างสรรพสินค้า (1 คน)  สถานที่ท่องเที่ยว (1 คน)    และค่ายพักแรม 

(1 คน)   

กลุ่มอายุ 14 ปี จ านวน 2 คน (ร้อยละ 0.48) ต้องการให้จัดในสถานที่อ่ืน ๆ คือ 

ห้างสรรพสินค้า (1 คน)  และห้องสมุดทั่วประเทศ (1 คน)  (ตารางท่ี 62)    
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ตารางที่ 62    สถานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ตรงกับความต้องการของเยาวชนก่อนวัยรุ่น 
จ าแนกตามอายุ* 

 

สถานท่ีจัดกิจกรรม   12 ปี(n=204)  13 ปี(n=102) 14 ปี(n=114) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

โรงเรียน(n=306) 

ห้องสมุดโรงเรยีนของตนเอง(n=225)  

 ห้องสมุดอื่น (n=79) 

ศูนย์การค้า(n=153)  

ในศูนย์ประชุมตา่ง ๆ (n=122) 

อุทยานการเรียนรู้ (TK Park เซ็นทรัลเวิล์ด  
       พลาซา่ ชั้น 6) (n=176) 

อื่น ๆ (n=13) 

150 

119 

39 

65 

60 

82 

 

6 

73.53 

58.33 

19.12 

31.86 

 29.41 

40.20 

 

2.94 

69 

41 

14 

33 

27 

44 

 

5 

67.65 

40.20 

13.73 

32.35 

26.47 

43.14 

 

4.90 

87 

65 

26 

55 

35 

50 

 

2 

76.32 

57.02 

22.81 

48.25 

30.70 

43.86 

 

1.75 

*   เลือกตอบได้มากกวา่  1  ข้อ 

 

เมื่อจ าแนกเยาวชนก่อนวัยรุ่นตามประเภทของห้องสมุดที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล 
พบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นจ านวนสูงสุดของห้องสมุดทั้ง 2 ประเภท คือ กลุ่มห้องสมุด
โรงเรียนจ านวน 173 คน (ร้อยละ 72.08) และห้องสมุดประชาชนจ านวน 133 คน (ร้อยละ 73.89) 

ต้องการให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน  รองลงมา ห้องสมุดโรงเรียนจ านวน 132 คน 
(ร้อยละ 55.00)  และห้องสมุดประชาชนจ านวน 93 คน (ร้อยละ 51.67) ต้องการให้จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดโรงเรียนของตนเอง   

เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนน้อยจากห้องสมุดโรงเรียน (ร้อยละ 43.30 - ร้อยละ 11.25) 

ต้องการให้จัดที่อุทยานการเรียนรู้  ศูนย์การค้า  ในศูนย์ประชุมต่าง ๆ  และห้องสมุดอ่ืน ตามล าดับ 

เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนน้อยจากห้องสมุดประชาชน (ร้อยละ 40.00 - ร้อยละ 
16.11) ต้องการให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่อุทยานการเรียนรู้  ห้องสมุดอ่ืน  และศูนย์การค้า 
(เท่ากัน) และในศูนย์ประชุมต่าง ๆ ตามล าดับ  
 เยาวชนจากห้องสมุดโรงเรียนจ านวน  27 คน โดย 22 คน ระบุสถานที่ห้องสมุด
อ่ืน ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน (7คน)  ห้องสมุดในโรงเรียนอ่ืน(11 คน)  หอสมุดแห่งชาติ (3 คน) 

ห้องสมุดมหาวิทยาลัย(4 คน)   ห้องสมุดในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (1 คน)  ห้องสมุดในแต่ละ
เขต  (1 คน)    
 เยาวชนจากห้องสมุดประชาชนจ านวน 52 คน โดย 22 คนระบุสถานที่ห้องสมุด
อ่ืน ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน (10คน)  ศูนย์บริการการศึกษาตามอัธยาศัย  อาคารศูนย์
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วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  (6 คน) ห้องสมุดประชาชนภาษีเจริญ(3 คน)  หอสมุดแห่งชาติ (2 คน) 

และ ICT (1 คน)   

นอกจากน้ี เยาวชนก่อนวัยรุ่นจากห้องสมุดแต่ละประเภทระบุสถานที่จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านอ่ืน ๆ ดังนี้   

ห้องสมุดโรงเรียนจ านวน 8 คน (ร้อยละ 1.90) ต้องการให้จัดในสถานที่อ่ืน ๆ คือ 

หมู่บ้าน/ที่พักอาศัย (4 คน)  ร้านหนังสือ (2 คน)  ค่ายพักแรม(1 คน)  และศูนย์ประชุมแห่งชาติ
สิริกิต์ิ (1 คน) 

ห้องสมุดประชาชนจ านวน 5 คน (ร้อยละ1.19) ต้องการให้จัดในสถานที่อ่ืน ๆ คือ 

ห้างสรรพสินค้า(2 คน)  สถานที่ท่องเที่ยว(1 คน)  สวนสาธารณะ(1 คน)  และห้องสมุดทั่วประเทศ 
(1 คน)  (ตารางท่ี 63) 

 

ตารางที่ 63 สถานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ตรงกับความต้องการของเยาวชนก่อน วัยรุ่น 
จ าแนกตามประเภทห้องสมุด* 

สถานท่ีจัดกิจกรรม ห้องสมุดโรงเรยีน
(n=240) 

ห้องสมุดประชาชน
(n=180) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

โรงเรียน(n=306) 

ห้องสมุดโรงเรยีนของตนเอง(n=225)  

 ห้องสมุดอื่น (n=79) 

ศูนย์การค้า(n=153)  

ในศูนย์ประชุมตา่ง ๆ (n=122) 

อุทยานการเรียนรู้ (TK Park เซ็นทรัลเวิล์ด  
       พลาซา่(n=176) 

อ่ืน ๆ(n=13) 

173 

132 

27 

101 

93 

104 

 

8 

72.08 

55.00 

11.25 

42.08 

39.75 

43.33 

 

3.33 

133 

93 

52 

52 

29 

72 

 

5 

73.89 

51.67 

28.89 

28.89 

16.11 

40.00 

 

2.78 

*   เลือกตอบได้มากกวา่  1  ข้อ 

 4.4.5  วิธีการเผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ตรงกับความ
ต้องการของเยาวชนก่อนวัยรุ่น 

ผลการวิจัยพบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ที่มีจ านวนสูงสุด จ านวน 325 คน 
(ร้อยละ 77.38) ต้องการให้เผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านโรงเรียน รองลงมา 
จ านวน 290 คน (ร้อยละ 70.48) ต้องการให้เผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่าน
อินเทอร์เนต  และจ านวน 291 คน (ร้อยละ 69.29)  ต้องการให้เผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านผ่านโทรทัศน์  
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 เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนน้อย (ร้อยละ 49.05 – ร้อยละ 24.52) ต้องการวิธีการ
เผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ดังนี้  ใบปลิว /แผ่นพับ  วิทยุ  ผ่านกิจกรรมที่
หน่วยงานต่าง ๆ จัด และจดหมาย ตามล าดับ  นอกจากนี้ จ านวน 9 คน (ร้อยละ 2.14) ระบุความ
ต้องการให้เผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยวิธีอ่ืน ๆ ได้แก่ การเผยแพร่ทาง
หนังสือพิมพ์/นิตยสาร (3 คน)  ทางโทรทัศน์ (1 คน)    ทางหนังสือ(1 คน)      ทางโทรศัพท์(1 คน)     

การโฆษณาทางสื่อต่าง ๆ (1 คน)     ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(1 คน)     และการส่งจดหมายไป
ยังโรงเรียนให้เลือกนักเรียนเป็นตัวแทนโรงเรียน(1 คน)     

เมื่อจ าแนกตามเพศ ผลการวิจัยพบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ที่มีจ านวน
สูงสุด เพศชายจ านวน 110 คน (ร้อยละ 70.51)  และเพศหญิงจ านวน 215 คน (ร้อยละ 81.44)  

ต้องการเผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านโรงเรียน  และกลุ่มเพศชายจ านวน
เท่ากันยังต้องการให้เผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านอินเทอร์เนตอีกด้วย 

 เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่จ านวนรองลงมา เพศชายจ านวน 102 คน (ร้อยละ 
65.38) และเพศหญิง จ านวน189 คน (ร้อยละ 71.59) ต้องการให้เผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านผ่านโทรทัศน์   นอกจากนี้ เยาวชนเพศหญิงจ านวน186 คน (ร้อยละ 70.45) 

ต้องการให้เผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านอินเทอร์เนต   

เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนน้อย ชาย (ร้อยละ 44.23 – ร้อยละ 23.08)  ต้องการวิธีการ
เผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ดังนี้  ใบปลิว/แผ่นพับ  ผ่านกิจกรรมที่หน่วยงาน
ต่าง ๆ จัด  วิทยุ  และจดหมาย ตามล าดับ  ส่วนเยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนน้อย หญิง (ร้อยละ 31.44 – 
ร้อยละ 25.00) ต้องการวิธีการเผยแพร่ข่าวสาร ดังนี้  วิทยุ  จดหมาย และผ่านกิจกรรมที่หน่วยงาน
ต่างๆ จัด  ตามล าดับ 

นอกจากน้ี เยาวชนก่อนวัยรุ่นชายและหญิงยังต้องการวิธีการเผยแพร่ข่าวสารการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอ่ืน ๆ  ดังนี้   เพศชายจ านวน 3 คน (ร้อยละ 1.92) ต้องการให้เผยแพร่
ข่าวสารโดยวิธีอ่ืน ๆ ได้แก่ การเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ /นิตยสาร (1 คน)  ทางหนังสือ (1 คน)    

และทางโทรศัพท์(1 คน)       และเพศหญิงจ านวน 6 คน (ร้อยละ 2.27) ต้องการให้เผยแพร่
ข่าวสารโดยวิธีอ่ืน ๆ ได้แก่  การเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ /นิตยสาร (2 คน)  ทางโทรทัศน์ (1 คน)    

การโฆษณาทางสื่อต่าง ๆ (1 คน)     ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(1 คน)     และการส่งจดหมายไป
ยังโรงเรียนให้เลือกนักเรียนเป็นตัวแทนโรงเรียน   (1 คน)     (ตารางท่ี 64) 
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ตารางที่ 64 วิธีการเผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ตรงกับความต้องการของ
เยาวชนก่อนวัยรุ่น จ าแนกตามเพศ* 

 

วิธีการเผยแพร่ขา่วสาร ชาย (n=156) หญิง(n=264) รวม(n=420) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ผ่านโรงเรียน   

ผ่านกิจกรรมที่หน่วยงานตา่ง ๆ จดั  
อินเทอร์เนต   

โทรทัศน์  
วิทย ุ    

ใบปลิว / แผ่นพับ 

จดหมาย  

อื่น ๆ 

110 

51 

110 

102 

48 

69 

36 

3 

70.51 

32.69 

70.51 

65.38 

30.72 

44.23 

23.08 

1.92 

215 

66 

186 

189 

83 

137 

67 

6 

81.44 

25.00 

70.45 

71.59 

31.44 

51.89 

25.38 

2.27 

325 

117 

296 

291 

131 

206 

103 

9 

77.38 

27.86 

70.48 

69.29 

31.19 

49.05 

24.52 

2.14 

*   เลือกตอบได้มากกวา่  1  ข้อ 

   

เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ที่มีจ านวนสูงสุดของทุก
กลุ่มอายุ กล่าวคือ กลุ่มอายุ 12 ปี จ านวน 152 คน (ร้อยละ 74.51)  กลุ่มอายุ 13 ปี จ านวน 81 

คน (ร้อยละ 79.41)  และกลุ่มอายุ 14 ปี จ านวน 92 คน (ร้อยละ 80.70) ต้องการให้เผยแพร่
ข่าวสารการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านโรงเรียน และรองลงมาของแต่ละกลุ่มอายุต้องการ
วิธีการเผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ดังนี้ 

กลุ่มอายุ 12 ปี จ านวน 145 คน (ร้อยละ 71.08) ต้องการให้เผยแพร่ข่าวสารการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านอินเทอร์เนต  จ านวน 136 คน (ร้อยละ 66.67) ต้องการให้เผยแพร่
ข่าวสารการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านโทรทัศน์  และจ านวน 107 คน (ร้อยละ 52.45) ต้องการ
ให้เผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปใบปลิว/แผ่นพับ 

กลุ่มอายุ 13 ปี จ านวน 69 คน (ร้อยละ 67.65) ต้องการให้เผยแพร่ข่าวสารการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านโทรทัศน์  และจ านวน 63 คน (ร้อยละ 61.76) ต้องการให้เผยแพร่
ข่าวสารการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านอินเทอร์เนต   

กลุ่มอายุ 14 ปี จ านวน 88 คน (ร้อยละ 77.19) ต้องการให้เผยแพร่ข่าวสารการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านอินเทอร์เนต และจ านวน 86 คน (ร้อยละ 75.44) ต้องการให้เผยแพร่
ข่าวสารการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านโทรทัศน์  

เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนน้อยต้องการวิธีการเผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน ดังนี้    
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กลุ่มอายุ 12 ปี (ร้อยละ 30.88 – ร้อยละ 26.96)  ต้องการวิธีการเผยแพร่ข่าวสาร
โดยวิทยุ  ผ่านกิจกรรมที่หน่วยงานต่าง ๆ จัด  และจดหมาย  ตามล าดับ  กลุ่มอายุ 13 ปี (ร้อยละ 
44.12 – ร้อยละ 21.57)  และกลุ่มอายุ 14 ปี (ร้อยละ 47.37 – ร้อยละ 22.81)  ต้องการให้เผยแพร่
ข่าวสารการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สอดคล้องกันคือ ผ่านใบปลิว/แผ่นพับ  วิทยุ  ผ่านกิจกรรม
ที่หน่วยงานต่าง ๆ จัด และจดหมาย ตามล าดับ 

นอกจากนี้ กลุ่มอายุ 12 ปี จ านวน 5 คน (ร้อยละ 2.45) ต้องการให้โดยวิธีอ่ืน ๆ 
ได้แก่ การเผยแพร่ทางโทรทัศน์ (1 คน)   ทางหนังสือ (1 คน)    ทางโทรศัพท์ (1 คน)    การโฆษณา
ทางสื่อต่าง ๆ (1 คน)   และการส่งจดหมายไปยังโรงเรียนให้เลือกนักเรียนเป็นตัวแทนโรงเรียน (1 คน)     

กลุ่มอายุ 14 ปี จ านวน 4 คน (ร้อยละ 3.51) ต้องการให้เผยแพร่ข่าวสารการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยวิธีอ่ืน ๆ ได้แก่ การเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ /นิตยสาร (3 คน)  และ
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (1 คน)   (ตารางท่ี 65)    

 

ตารางที่ 65    วิธีการเผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ตรงกับความต้องการของ
เยาวชนก่อนวัยรุ่น  จ าแนกตามอายุ* 

 

วิธีการเผยแพร่ขา่วสาร 12 ปี(n=204)  13 ปี(n=102) 14 ปี(n=114) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ผ่านโรงเรียน(n=325)   

ผ่านกิจกรรมที่หน่วยงานตา่ง ๆ จดั(n=117)  

อินเทอร์เนต(n=296)   

โทรทัศน์ (n=291) 

วิทย(ุn=131)    

ใบปลิว / แผ่นพับ(n=206) 

จดหมาย (n=103) 

อื่น ๆ(n=9) 

152 

56 

145 

136 

63 

107 

55 

5 

74.51 

27.45 

71.08 

66.67 

30.88 

52.45 

26.96 

2.45 

81 

24 

63 

69 

30 

45 

22 

- 

79.41 

23.53 

61.76 

67.65 

29.41 

44.12 

21.57 

- 

92 

37 

88 

86 

38 

54 

26 

4 

80.70 

32.46 

77.19 

75.44 

33.33 

47.37 

22.81 

3.51 

*   เลือกตอบได้มากกวา่  1  ข้อ 

 

เมื่อจ าแนกเยาวชนก่อนวัยรุ่นตามประเภทของห้องสมุดที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล 
พบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ที่มีจ านวนสูงสุดของห้องสมุดทั้ง 2 ประเภท คือ ห้องสมุดโรงเรียน
จ านวน 192 คน (ร้อยละ 80.00) และกลุ่มห้องสมุดประชาชนจ านวน 133 คน (ร้อยละ 73.89) 

ต้องการให้เผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านโรงเรียน  
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ห้องสมุดโรงเรียนจ านวนรองลงมา 184 คน (ร้อยละ 76.67) ต้องการให้เผยแพร่
ข่าวสารการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านอินเทอร์เนต จ านวน 174 คน (ร้อยละ 72.50) ต้องการ
ให้เผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านโทรทัศน์  และจ านวน 132 คน (ร้อยละ 
55.00) ต้องการให้เผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปใบปลิว / แผ่นพับ 

ห้องสมุดประชาชนจ านวนรองลงมา 117 คน (ร้อยละ 65.00) ต้องการให้เผยแพร่
ข่าวสารการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านโทรทัศน์  และจ านวน 112 คน (ร้อยละ 62.22) ต้องการ
ให้เผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านอินเทอร์เนต 

เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนน้อยของห้องสมุดแต่ละประเภทต้องการวิธีการเผยแพร่
ข่าวสารการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ดังนี้ 

ห้องสมุดโรงเรียน (ร้อยละ 35.42 – ร้อยละ 27.08) ต้องการวิธีการเผยแพร่ข่าวสาร
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทางวิทยุ    ผ่านกิจกรรมที่หน่วยงานต่าง ๆ จัด   และจดหมาย 
ตามล าดับ 

ห้องสมุดประชาชน (ร้อยละ 41.11 - ร้อยละ 21.11) ต้องการให้เผยแพร่ข่าวสาร
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านใบปลิว / แผ่นพับ  กิจกรรมที่หน่วยงานต่าง ๆ จัด วิทยุ และ
จดหมาย ตามล าดับ  

นอกจากนี้ กลุ่มห้องสมุดโรงเรียนจ านวน 6 คน (ร้อยละ 2.50) ต้องการให้เผยแพร่
ข่าวสารการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยวิธีอ่ืน ๆ ได้แก่ การเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์/นิตยสาร 
(1 คน)  ทางโทรทัศน์ (1 คน)  ทางหนังสือ(1 คน)  ทางโทรศัพท์(1 คน)  การโฆษณาทางสื่อต่าง ๆ 
(1 คน)  และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(1 คน)      

กลุ่มห้องสมุดประชาชนจ านวน 3 คน (ร้อยละ 1.67) ต้องการให้เผยแพร่ข่าวสาร
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยวิธีอ่ืน ๆ ได้แก่ การเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์/นิตยสาร (2 คน) 

และการส่งจดหมายไปยังโรงเรียนให้เลือกนักเรียนเป็นตัวแทนโรงเรียน(1 คน)  (ตารางท่ี 66)    
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ตารางที่ 66    วิธีการเผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ตรงกับความต้องการของ
เยาวชนก่อนวัยรุ่น  จ าแนกตามประเภทห้องสมุด* 

 

วิธีการเผยแพร่ขา่วสาร ห้องสมุดโรงเรยีน
(n=240) 

ห้องสมุดประชาชน
(n=180) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ผ่านโรงเรียน(n=325)   

ผ่านกิจกรรมที่หน่วยงานตา่ง ๆ จดั (n=117) 

อินเทอร์เนต(n=296)   

โทรทัศน์ (n=291) 

วิทย(ุn=131)    

ใบปลิว / แผ่นพับ(n=206) 

จดหมาย (n=103) 

อื่น ๆ(n=9) 

192 

66 

184 

174 

85 

132 

65 

6 

80.00 

27.50 

76.67 

72.50 

35.42 

55.00 

27.08 

2.50 

133 

51 

112 

117 

46 

74 

38 

3 

73.89 

28.33 

62.22 

65.00 

25.56 

41.11 

21.11 

1.67 

*   เลือกตอบได้มากกวา่  1  ข้อ 

 

ตอนที่ 5  ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เยาวชนก่อนวัยรุ่น จ านวน 102 คน (ร้อยละ 24.28) ได้ให้ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่น ดังนี้ 
 

5.1 ด้านประเภทของหนังสือที่ห้องสมุดควรจัดหา และน ามาจัดกิจกรรม  (19 คน) 

หนังสือทุกประเภทที่น่าสนใจและให้ความรู้ในจ านวนที่เพียงพอ (3 คน)  

เน้นเนื้อหาเฉพาะเรื่อง (2 คน)  

การ์ตูน หรือมีการ์ตูนประกอบ หรือการ์ตูนที่มีความรู้ เช่น คณิตศาสตร์ (3 คน) 

หนังสือหลายประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล 
(1 คน) 

นวนิยายแปล (1 คน)  

นวนิยายรัก (1 คน)   

นวนิยาย (1 คน)   

เรื่องสั้น (1 คน)  

หนังสือที่ได้รับรางวัล (1 คน)   

หนังสือดี (1 คน)   

หนังสือแนวใหม่ (1 คน)   
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หนังสือผจญภัยลึกลับ (1 คน)   

หนังสือแนวแฟนตาซีและโรแมนติก (1 คน)  

หนังสือที่มีเนื้อหาการเรียนในปัจจุบัน (1 คน)    

 

5.2  ลักษณะการจัดกิจกรรม (84 คน ) 
ลักษณะท่ัวไปของกิจกรรม  (42 คน) 

จัดกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน (7 คน) 

จัดกิจกรรมในรูปแบบที่มีความน่าสนใจ และดึงดูดใจ (4 คน)   

จัดกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วม และเปิดให้ผู้ที่ต้องการค้นคว้าเข้าร่วมด้วย
อย่างกว้างขวาง (4 คน) 

จัดกิจกรรมที่มีขนม หรือของแจกมาก ๆ (3  คน) 

จัดกิจกรรมที่มีการเล่นเกมเกี่ยวกับการอ่านที่สร้างสรรค์ และได้รับความรู้ (3 คน) 

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือที่เหมาะสมกับวัย  (2 คน) 

จัดหาหนังสือและภาพประกอบกิจกรรมให้มากเพื่อดึงดูดผู้อ่าน (2 คน)  

จัดกิจกรรมที่มีกิจกรรมหลายประเภทประสมกัน เช่น การแข่งขัน  เกมส์ (2 คน) 

จัดโครงการที่เชิญชวนเยาวชนไปร่วมกันอ่านหนังสือมาก ๆ (1 คน)    

จัดโครงการที่ปลูกฝังให้เด็กรักการอ่านต้ังแต่เล็ก (1 คน)   

จัดกิจกรรมที่เด็กได้ออกมาพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการอ่านของไทย
ในปัจจุบัน  (1 คน)  

จัดกิจกรรมท าหนังสือนิทาน เรื่องสั้น ฯลฯ (1 คน)  

จัดกิจกรรมที่เหมาะแก่คนทุกเพศทุกวัย  (1 คน) 

จัดกิจกรรมที่ได้คุยกับผู้ที่อ่านเหมือนกัน (1 คน) 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแบบเป็นสมาชิก  ถ้าอ่านมากก็จะได้รับรางวัล (1 คน) 

จัดกิจกรรมเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับหนังสือให้มากขึ้น (1 คน)   

จัดกิจกรรมที่ได้ติดตามหนังสือที่เป็นที่สนใจในแต่ละวัน และประโยชน์ที่ได้รับ (1 คน) 

จัดกิจกรรมที่ได้มีการปฏิบัติ  (1 คน)   

จัดกิจกรรมตอบปัญหาเกี่ยวกับความรู้ด้านสถานที่ที่น่าสนใจ (1 คน)  

จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านที่ดี สร้างสรรค์ และได้รับความรู้ (1 คน)  

จัดกิจกรรมที่มีการอ่านหนังสืออย่างน้อยวันละ 2 – 3 เล่ม (1 คน)  

มีกิจกรรมการอ่านประกอบในการจัดกิจกรรมค่ายของแต่ละโรงเรียน  (1 คน)  

การตัดสินของกรรมการในการจัดกิจกรรมควรมีความโปร่งใส (1 คน)  
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ความถี่/ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม (37 คน ) 
จัดกิจกรรมให้มากและบ่อยครั้งขึ้น  (16 คน )   

แต่ละโรงเรียนควรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอ่านหนังสือบ่อย ๆ (6 คน )  

ควรมีการจัดสัปดาห์ห้องสมุดบ่อย ๆ (3 คน )  

จัดกิจกรรมแข่งขันการอ่านหนังสือทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพบ่อย ๆ (3 คน ) 
ควรจัดงานเกี่ยวกับหนังสือบ่อย ๆ และมีระยะเวลายาวขึ้น  (3 คน ) 
ระยะเวลาในการท ากิจกรรมควรมีมากกว่านี้  (2 คน )   

ควรจัดกิจกรรมในวันศุกร์ ช่วงกลางวัน  (1 คน )   

จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับหนังสืออย่างน้อยภาคเรียนละครั้ง และประชาสัมพันธ์ให้
นักเรียนได้ทราบอย่างชัดเจน (1 คน)   

ห้องสมุดควรจัดกิจกรรมในเวลาเลิกเรียน (1 คน)  

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทางโทรทัศน์ให้มากกว่านี้  (1 คน)   

สถานที่ในการจัดกิจกรรม   (5 คน) 

ให้สถานที่ต่าง ๆ หลายแห่งจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และงานแสดงหนังสือ 

 (4 คน) 

ควรจัดกิจกรรมการอ่านภายในห้องสมุด (1 คน)  

อื่น ๆ (6 คน) 

ควรขายหนังสือราคาถูกกว่านี้ เพื่อที่เยาวชนสามารถซื้อได้ (4 คน) 

ควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้มากกว่านี้ (1 คน)   

จัดให้มีเกมออนไลน์ (1 คน)   

 

5.3   ประโยชน์ของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่น (26 คน) 

ท าให้มีความรู้มากขึ้น (10 คน)   

ปลูกจิตส านึกและส่งเสริมเด็กไทยให้รักการอ่าน มีประโยชน์กว่าการเล่นเกม
คอมพิวเตอร์ (10 คน)  

เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักเรียน (1 คน)   

เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนในด้านต่าง ๆ (1 คน)   

ท าให้เด็กไทยก้าวทันโลก (1 คน)  

ท าให้นักเรียนได้อ่านหนังสือจ านวนมากขึ้น (1 คน)  

ได้อ่านหนังสือหลายแนว (1 คน) 

ท าให้นักเรียนรู้จักการร่วมมือในห้องเรียนและในโรงเรียน (1 คน)   
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5.4   ด้านการผลิตหนังสือ (2 คน) 

ควรมีการ์ตูนประกอบเรื่องในหนังสือ (1 คน)   

หนังสือทุกเล่มควรจัดท าให้ดึงดูดใจผู้อ่าน โดยการมีภาพประกอบ  การตกแต่ง
หน้าปก  การสอดแทรกความรู้ คุณธรรม  ความเมตตา และควรมีเรื่องย่อของ
หนังสือปรากฏท้ายเล่ม (1 คน)   

 

5.5  การอ านวยความสะดวก   (6 คน) 

  จัดให้มีห้องน้ าใช้ได้สะดวก (1 คน)   

จัดให้มีของรับประทาน (1 คน) 

มีโต๊ะ เก้าอ้ีที่มีพนักพิง (1 คน) 

ควรจัดเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ (1 คน)   

ควรอนุญาตให้แสดงบัตรประจ าตัวชนิดใดก็ได้ในการเข้าใช้อินเทอร์เนต (1 คน) 

ห้องสมุดควรจัดต้ังกองทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา เพื่อน าไปจัดซื้อหนังสือเพิ่มขึ้น
เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน (1 คน)   

 

5.6  ปัญหาในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  (1 คน) 

  ไม่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  มีแต่อ่านหนังสือนอกเวลา (1 คน) 
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บทที่ 5 

บทสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่อง “กิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่น” มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษารูปแบบ และวิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่น  ศึกษาสภาพการ
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่น   และศึกษาความคิดเห็นของเยาวชน
ก่อนวัยรุ่นต่อกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ในด้านความน่าสนใจของกิจกรรม  ความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่น   ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐาน
ในการวิจัย 2 ประการ ดังนี้ 

3. เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่มีประสบการณ์ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่โรงเรียน 
โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน  และประโยชน์ที่เยาวชนส่วนใหญ่ได้รับคือ ความรู ้

4. เยาวชนก่อนวัยรุ่นมีความคิดเห็นในด้านความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
คือ กิจกรรมส่วนใหญ่มีความน่าสนใจในระดับมาก  และเยาวชนมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่ใช้
ทักษะการดูและการฟัง  ได้แก่ การฉายภาพยนตร์  และการสาธิตในระดับมากท่ีสุด 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยจากเอกสารและการวิจัยเชิงส ารวจ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
คือ เยาวชนก่อนวัยรุ่นทั้งหญิงและชาย อายุระหว่าง 12 – 14 ปี จ านวน 420 คน  จากแหล่งจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 7 แห่ง  ประกอบด้วยเยาวชนก่อนวัยรุ่นจากสถานศึกษา 4 แห่ง ซึ่งได้รับ
รางวัลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านดีเด่น  และเยาวชนจากห้องสมุดประชาชนที่จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านสม่ าเสมอ 3 แห่ง ๆ ละ 60 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งแจก
แก่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 420 คน และได้รับแบบสอบถามคืนทั้งหมด 420 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 

สรุปและอภิปรายผล 

1. ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเพศ  อายุ และระดับการศึกษา ดังนี้ 
 เยาวชนก่อนวัยรุ่นผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวนทั้งสิ้น 420 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 264 คน (ร้อยละ 62.86)  เป็นเพศชาย 156 คน (ร้อยละ 37.14)  

 ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนมากที่สุด 204 คน (ร้อยละ 48.57) มีอายุ 12 ปี  รองลงมา 
114 คน (ร้อยละ 27.14) มีอายุ 14 ปี  และจ านวนน้อยที่สุด 102 คน (ร้อยละ 24.29) มีอายุ 13 ปี 

 ในด้านระดับการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนมากที่สุด 184 คน (ร้อยละ 43.81) 

ศึกษาชั้นประถมปีที่ 6  รองลงมา 83 คน (ร้อยละ 19.76)  ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และจ านวน
น้อยที่สุด 74 คน (ร้อยละ 17.62) ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   
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 2. การอ่านหนังสือของเยาวชนก่อนวัยรุ่น   

 ข้อมูลเกี่ยวกับการอ่านหนังสือของเยาวชนก่อนวัยรุ่น ประกอบด้วยสิ่งที่ชอบท าเมื่อมี
เวลาว่าง  การใช้เวลาอ่านหนังสือเพื่อการเรียนและการอ่านหนังสือตามความสนใจของตนเอง และ
ประเภทของหนังสือ/สิ่งพิมพ/์เว็บไซต์ที่ชอบอ่าน สรุปได้ดังนี้ 
 2.1 สิ่งท่ีชอบท าเมื่อมีเวลาว่าง   

   ผลการวิจัยพบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ชอบท ากิจกรรมต่าง ๆ เมื่อมี
เวลาว่างมี 4 กิจกรรม ดังนี้  306 คน (ร้อยละ 72.86)  อ่านหนังสือ   297 คน (ร้อยละ 70.71)       

ดูโทรทัศน์ หรือวีดิทัศน์ (VDO) / วีซีดี (VCD) /ดีวีดี (DVD) 267 คน (ร้อยละ 63.57) เล่นเกม
คอมพิวเตอร์ / อินเทอร์เนต  และ  260 คน (ร้อยละ 61.90) ฟังเพลง / ชมการแสดงดนตรี 
ตามล าดับ 

  เยาวชนก่อนวัยรุ่นชายและหญิงส่วนใหญ่ชอบท ากิจกรรมในเวลาว่าง 5 กิจกรรม
เช่นเดียวกัน แต่มีล าดับแตกต่างกันดังนี้  เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศชายส่วนใหญ่ 109 คน (ร้อยละ 
69.87)  เล่นเกมคอมพิวเตอร์ / อินเทอร์เนต  จ านวนใกล้เคียงกัน 108 คน (ร้อยละ 69.23)  อ่าน
หนังสือ  100 คน (ร้อยละ 64.10)   ดูโทรทัศน์ หรือวีดิทัศน์ (VDO)/วีซีดี (VCD)/ดีวีดี (DVD)   96 คน 
(ร้อยละ 61.54) ออกก าลังกาย / เล่นกีฬา  และ  82 คน (ร้อยละ 52.56) ฟังเพลง / ชมการแสดง
ดนตร ีตามล าดับ   ส่วนเยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศหญิง ส่วนใหญ่  198 คน (ร้อยละ 75.00) อ่าน
หนังสือ  จ านวนใกล้เคียงกัน 197 คน (ร้อยละ 74.62) ดูโทรทัศน์ หรือวีดิทัศน์(VDO)/วีซีดี (VCD)/ 
ดีวีดี(DVD)  178 คน (ร้อยละ 67.42) ฟังเพลง/ชมการแสดงดนตรี  และ 158 คน (ร้อยละ 59.85) 

เล่นเกมคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เนต ตามล าดับ   
  ผลการวิจัยจ าแนกตามกลุ่มอายุพบว่า กิจกรรมที่เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 
12 ปี 13 ปี และ 14 ปี ส่วนใหญ่ท า 4 ล าดับแรก มีดังนี้ อ่านหนังสือ  (ร้อยละ 70.59, ร้อยละ 

68.63 และร้อยละ 66.67)  ดูโทรทัศน์หรือวีดิทัศน์ (VDO)/วีซีดี(VCD)/ดีวีดี (DVD) (ร้อยละ 67.16, 

ร้อยละ 68.63 และร้อยละ 67.54)    เล่นเกมคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เนต (ร้อยละ 59.80, ร้อยละ 

63.73 และร้อยละ 70.18)   ฟังเพลง/ชมการแสดงดนตรี  (ร้อยละ 60.29, ร้อยละ 59.80 และร้อยละ 

66.67 ตามล าดับ   
  ผลการวิจัยซึ่งปรากฏว่า  เยาวชนก่อนวัยรุ่นโดยรวมส่วนใหญ่ (ร้อยละ 72.86) 

อ่านหนังสือเมื่อมีเวลาว่างอาจเป็นเพราะเยาวชนเป็นผู้มีนิสัยรักการอ่าน  ซึ่งอาจเนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักเรียนในสถานศึกษาต่าง ๆ ท่ีมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่าง
ต่อเนื่อง  จึงได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้อ่านหนังสืออยู่ เสมอ  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
กรมวิชาการ (2546) ซึ่งพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความสนใจอ่านหนังสือมากถึงร้อยละ 94.99  
นอกจากนี้ยังพบความแตกต่างด้านการอ่านระหว่างชาย-หญิง  คือ  เยาวชนก่อนวัยรุ่นชายส่วน
ใหญ่ที่ชอบอ่านหนังสือกับผู้ที่ชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เนตมีอัตราใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 
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69.29 และร้อยละ 75.00)   แต่กลุ่มเยาวชนก่อนวัยรุ่นชายที่ชอบอ่านหนังสือก็มีอัตราต่ ากว่าหญิง  
(ร้อยละ 69.23 และร้อยละ 75.00)  นอกจากนี้ผลการวิจัยจ าแนกตามอายุ  ยังแสดงว่าเยาวชน
ก่อนวัยรุ่นที่อ่านหนังสือเมื่อมีเวลาว่างมีอัตราลดลงตามกลุ่มอายุที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 70.59 : 68.63 
และ 66.67 ตามล าดับ)  ในขณะที่อัตราเยาวชนก่อนวัยรุ่นที่เล่นเกมคอมพิวเตอร์ /อินเทอร์เนต   
และผู้ที่ฟังเพลง/ชมการแสดงดนตรีเมื่อมีเวลาว่างมีอัตราร้อยละเพิ่มขึ้นตามกลุ่มอายุ   ผลการวิจัย
ที่ปรากฏเช่นนี้สะท้อนความสนใจที่พัฒนาตามวัยของเยาวชน ซึ่งเยาวชนอายุ 14 ปีจะสนใจการ
อ่านลดลง และมีความสนใจด้านอ่ืน ๆ เพิ่มขึ้น  และสอดคล้องกับงานวิจัยของนิพโพลด์, ดุทธีและ
ลาร์สัน (2005) ที่พบว่า ความสนใจการอ่านของเยาวชนลดลงเมื่อมีอายุเพิ่มขึ้น 

 

a.   การใช้เวลาอ่านหนังสือเพื่อการเรียน   
 ในการใช้เวลาอ่านหนังสือเพื่อการเรียนในแต่ละวัน พบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่น
โดยรวมจ านวนมากที่สุด 133 คน (ร้อยละ 31.67) ใช้เวลาอ่าน 30 นาที  รองลงมา 108 คน (ร้อยละ 
25.71) ใช้เวลาอ่าน 15 นาที   ส่วนเยาวชนก่อนวัยรุ่นที่อ่านมากกว่า 1 ชั่วโมงมี 49 คน (ร้อยละ 
11.67)  ส่วนผู้ไม่อ่านหนังสือเพื่อการเรียนเลยมี 28 คน (ร้อยละ 6.67) 
 เยาวชนก่อนวัยรุ่นชายและหญิงใช้เวลาอ่านหนังสือเพื่อการเรียนสอดคล้องกัน
คือ จ านวนมากที่สุดเพศชาย 48 คน (ร้อยละ 30.77) และเพศหญิง 85 คน (ร้อยละ 32.20) ใช้เวลา
อ่านหนังสือเพื่อการเรียน 30 นาที    รองลงมาเพศชาย 43 คน (ร้อยละ 27.56) และเพศหญิง  65 

คน (ร้อยละ 24.62) ใช้เวลาอ่าน 15 นาที   ส่วนเยาวชนก่อนวัยรุ่นที่อ่านมากกว่า 1 ชั่วโมงเพศชาย
มี 20 คน (ร้อยละ 12.82)  เพศหญิง 29 คน (ร้อยละ 10.98)  นอกจากนี้มีเยาวชนที่ไม่อ่านหนังสือ
เพื่อการเรียนเลยเป็นชาย 10 คน (ร้อยละ 6.41) หญิง 18 คน (ร้อยละ 6.82) 
 ผลการวิจัยจ าแนกตามกลุ่มอายุพบว่า กลุ่มอายุ 12 ปีและ 14 ปี สอดคล้องกัน คือ 
จ านวนมากที่สุด 68 คน (ร้อยละ 33.33) และ 36 คน (ร้อยละ 31.58) ใช้เวลาอ่าน 30 นาท ี 

รองลงมา 50 คน (ร้อยละ 24.51) และ 26 คน (ร้อยละ 22.81) ใช้เวลาอ่าน 15 นาที ตามล าดับ 
ส่วนเยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 13 ปี จ านวนมากที่สุด 32 คน (ร้อยละ 31.37) ใช้เวลาอ่าน15 

นาที รองลงมา  29 คน (ร้อยละ 28.43) ใช้เวลาอ่าน 30 นาท ี  

 

2.3 การใช้เวลาอ่านหนังสือตามความสนใจของตนเอง  

ในการใช้เวลาเพื่อการอ่านหนังสือตามความสนใจของตนเองในแต่ละวัน  

เยาวชนก่อนวัยรุ่นจ านวนมากที่สุด 123 คน (ร้อยละ 29.29) ใช้เวลาอ่านมากกว่า 1 ชั่วโมง  

รองลงมา 102 คน (ร้อยละ 24.29) ใช้เวลาอ่าน 30 นาท ี  และ 14 คน (ร้อยละ 3.33) ไม่อ่านเลย 
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เยาวชนก่อนวัยรุ่นจ านวนมากที่สุดเพศชาย 42 คน (ร้อยละ 26.92) และเพศ
หญิง 81 คน (ร้อยละ 30.68) ใช้เวลาอ่านมากกว่า 1 ชั่วโมง  รองลงมา เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศชาย 
40 คน (ร้อยละ 25.64) และเพศหญิง  62 คน (ร้อยละ 23.48) ใช้เวลาอ่าน 30 นาท ี   

เยาวชนก่อนวัยรุ่นจ านวนมากที่สุดของทั้ง 3 กลุ่มอายุ คือ กลุ่มอายุ 12 ปี 52 

คน (ร้อยละ 25.49)  กลุ่มอายุ 13 ปี 31 คน (ร้อยละ 30.39) และกลุ่มอายุ 14 ปี 40 คน (ร้อยละ 
35.09) ใช้เวลาอ่านมากกว่า 1 ชั่วโมง  รองลงมา เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 12 ปี 50 คน (ร้อยละ 
24.51)  กลุ่มอายุ 13 ปี 29 คน (ร้อยละ 28.43) และกลุ่มอายุ 14 ปี 23 คน (ร้อยละ 20.18) ใช้
เวลาอ่าน 30 นาท ี

ผลการวิจัยการใช้เวลาอ่านหนังสือของเยาวชนก่อนวัยรุ่นในแต่ละวันใน
ภาพรวมโดยจ าแนกเป็นการอ่านเพื่อการเรียนและการอ่านตามความสนใจของตนเอง  ซึ่งปรากฏ
ว่าเยาวชนก่อนวัยรุ่นใช้เวลาอ่านหนังสือตามความสนใจของตนเองมากกว่าการอ่านเพื่อการเรียน  
โดยในการอ่านเพื่อการเรียน  เยาวชนก่อนวัยรุ่นจ านวนมากที่สุดร้อยละ 31.67  ใช้เวลาวันละ 30 

นาที   ผู้ที่อ่านเพื่อการเรียนวันละมากกว่า 1 ชั่วโมงมีร้อยละ 11.67   ส่วนการอ่านตามความสนใจ
ของตนเอง  เยาวชนจ านวนมากทีสุ่ดร้อยละ 29.29 ใช้เวลาวันละมากกว่า 1 ชั่วโมง  รองลงมา ร้อย
ละ 24.29 ใช้เวลาวันละ 30 นาที  ซึ่งน่าจะแสดงว่าเยาวชนก่อนวัยรุ่นที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นผู้รักการอ่าน  อย่างไรก็ตาม ผู้ไม่อ่านหนังสือเพื่อการเรียนเลยในแต่ละวันมีร้อยละ 6.67 
ในขณะที่ในขณะที่ผู้ไม่อ่านหนังสือตามความสนใจของตนเองเลยในแต่ละวันมีเพียงร้อยละ 3.33 

 

2.4   ประเภทของหนังสือ/สิ่งพิมพ์/เว็บไซต์ที่ชอบอ่าน 

เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ที่มีจ านวนสูงสุด 327 คน (ร้อยละ 77.86) ชอบอ่าน
การ์ตูน และสอดคล้องกันทั้งชายและหญิง คือ ชาย 121 คน (ร้อยละ 77.56) และหญิง 206 คน 
(ร้อยละ 78.03) นอกจากน้ีเยาวชนก่อนวัยรุ่น 254 คน (ร้อยละ 60.47) ชอบอ่านนวนิยาย ใน
จ านวนนีม้ี 151 คน (ร้อยละ 35.95) ชอบอ่านนวนิยายแปล และ 103 คน (ร้อยละ 24.52) ชอบ
อ่านนวนิยายไทย  

เยาวชนส่วนน้อยอ่านสื่อต่างๆ ดังต่อไปนี้  189 คน (ร้อยละ 45.00) อ่าน
หนังสือพิมพ์   187 คน (ร้อยละ 44.52)  อ่านหนังสือสารคดี/ความรู้   176 คน (ร้อยละ 41.90) 

อ่านเรื่องสั้น   146 คน (ร้อยละ 34.76) อ่านวารสารและนิตยสาร   121 คน (ร้อยละ 28.81) อ่าน
จากเว็บไซต์   และ 26 คน (ร้อยละ 6.19) อ่านกวีนิพนธ์  

นอกจากนี้เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ของทั้ง 3 กลุ่มอาย ุ คือ กลุ่มอายุ 12 ปี 
168 คน (ร้อยละ 82.35)  กลุ่มอายุ 13 ปี 73 คน (ร้อยละ 71.57) และกลุ่มอายุ 14 ปี 86 คน (ร้อยละ 
75.44) ชอบอ่านการ์ตูน   
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และจ านวนรองลงมาของทั้ง 3 กลุ่มอายุชอบอ่านนวนิยาย ดังนี้ กลุ่มอายุ 12 ปี 

114 คน (ร้อยละ 55.88)  64 คน (ร้อยละ 31.37) อ่านนวนิยายแปล และ 50 คน (ร้อยละ 24.51) 

อ่านนวนิยายไทย  กลุ่มอายุ 13 ปี  61 คน (ร้อยละ 59.80) อ่านนวนิยายโดย 38 คน (ร้อยละ 
37.25) อ่านนวนิยายแปล และ 23 คน(ร้อยละ 22.55) อ่านนวนิยายไทย  และกลุ่มอายุ 14 ปี 
จ านวน 79 คน  (ร้อยละ 69.30) อ่านนวนิยายโดย 49 คน (ร้อยละ 42.98) อ่านนวนิยายแปล และ 
30 คน (ร้อยละ 26.32) อ่านนวนิยายไทย   

ผลการวิจัยที่ปรากฏว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่จ านวนสูงสุดและรองลงมา
อ่านสิ่งพิมพ์ประเภทการ์ตูน และนวนิยาย (ร้อยละ 77.86 และ 60.47 ตามล าดับ) โดยสอดคล้อง
กันทั้งชายและหญิง และทุกกลุ่มอายุ  สอดคล้องกับผลการวิจัยของกรมวิชาการ (2546) ที่พบว่า
หนังสือที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชอบมากที่สุดคือ การ์ตูน   ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะการ์ตูนเป็นสื่อที่
น าเสนอเรื่องราวด้วยภาพและมีการด าเนินเรื่องรวดเร็ว   ตรงกับความสนใจของเยาวชน   และมี
เนื้อหาหลากหลาย  นอกจากนี้ปัจจุบันการ์ตูนเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมสูง  มีการน าไปใช้ทั้งกับ
เนื้อหาที่เป็นบันเทิงคดี  และความรู้  ทั้งส าหรับเด็กและผู้ใหญ่   และเผยแพร่อย่างกว้างขวาง  
เยาวชนเข้าถึงได้ง่ายจึงมีผู้อ่านมาก  ส่วนการที่เยาวชนก่อนวัยรุ่นชอบอ่านนวนิยายสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของสุปรีดี  อ่อนหวาน (2530)  ที่พบว่านักเรียนสนใจอ่านบันเทิงคดีในระดับมาก  และ
สอดคล้องกับเวลาที่ใช้ในการอ่าน  ซึ่งเยาวชนร้อยละ 60.47  ท่ีใช้เวลาเพื่ออ่านหนังสือตามความ
สนใจของตนเองอ่านนวนิยาย    ผลการวิจัยยังพบว่าประเภทของหนังสือที่เยาวชนชายและหญิง
ส่วนใหญ่จ านวนรองลงมาอ่านแตกต่างกัน คือ ชายอ่านหนังสือสารคดี/ความรู้  หญิงอ่านนวนิยาย 
สอดคล้องกับความสนใจอ่านตามพัฒนาการตามเพศและวัยของเยาวชน   ส่วนผลการวิจัยที่
พบว่าในจ านวนผู้ที่ชอบอ่านนวนิยาย  เยาวชนที่อ่านนวนิยายแปลมีมากกว่าผู้ที่อ่านนวนิยายไทย 
(ร้อยละ 35.95: 24.52)  สะท้อนความนิยมนวนิยายแปลในตลาดหนังสือในประเทศไทย   ใน
ขณะเดียวกันกน็่าจะแสดงถึงความไม่แพร่หลายของนวนิยายไทยซึ่งอาจรวมถึงวรรณกรรมเยาวชน
ไทยในตลาดหนังสือในประเทศไทยด้วย   ส่วนการอ่านวารสารและนิตยสารซึ่งเป็นสื่อการอ่านที่
เยาวชนก่อนวัยรุ่นสนใจตามวัย  พบว่า  เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนน้อย (ร้อยละ 34.76) อ่านวารสาร
และนิตยสาร  แต่ก็ใกล้เคียงกับกลุ่มผู้อ่านนวนิยายแปล  ซึ่งอาจเป็นเพราะเยาวชนก่อนวัยรุ่นที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจ านวนมากที่สุด (ร้อยละ 48.57) มีอายุ 12 ปี ซึ่งเป็นวัยที่ยังไม่อ่านวารสาร/

นิตยสารมากนัก   ส่วนผู้ที่อ่านจากเว็บไซต์ซึ่งแม้ว่าจะมีไม่มากนัก (ร้อยละ 28.81)  แต่ก็พอจะ
แสดงให้เห็นได้ว่าเยาวชนก่อนวัยรุ่นในกรุงเทพฯ  มีความสนใจสื่อรูปแบบใหม่  และมีทักษะในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมที่ท าในเวลาว่าง  ดังที่พบว่าเยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วน
ใหญ่โดยเฉพาะชายชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เนต 
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3.  การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรอบปีที่รวบรวมข้อมูล (พ.ศ. 2548) ประกอบด้วย
ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรม สาเหตุที่
เข้าร่วมกิจกรรม  และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ปรากฏดังนี้ 

3.3 สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ 353 คน (ร้อยละ 84.05) เคยเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน  และมีเยาวชนก่อนวัยรุ่น   67 คน (ร้อยละ 15.95)  ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านเลย  การเปรียบเทียบผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับจ านวนกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่น
ส่วนใหญ่ทั้งเพศชาย 34 คน (ร้อยละ 78.21) และเพศหญิง 33 คน (ร้อยละ 87.50)  เคยเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  และเยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ของทุกกลุ่มอายุ  คือ  กลุ่มอายุ 12 ปี  
179 คน  (ร้อยละ 87.74)   กลุ่มอายุ 13 ปี 83 คน (ร้อยละ 81.37)   และกลุ่มอายุ 14 ปี 91 คน 
(ร้อยละ 79.82) เคยเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ส่วนผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านเลยในกลุ่มชายมีอัตรามากกว่าหญิง  (ร้อยละ 21.79 และร้อยละ 12.50) 

 

3.4 ความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

เยาวชนก่อนวัยรุ่น 353 คน ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  มีความถี่ใน
การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านดังนี้  จ านวนมากที่สุด 161 คน (ร้อยละ 45.61) เข้าร่วม 1 – 2 

ครั้ง  รองลงมา 93 คน (ร้อยละ 26.35) เข้าร่วม 3 – 4 ครั้ง  และ 72 คน (ร้อยละ 20.40) เข้าร่วม
มากกว่า 6 ครั้ง   

เยาวชนก่อนวัยรุ่นจ านวนมากที่สุดในกลุ่มชาย 59 คน (ร้อยละ 48.36) และใน
กลุ่มหญิง 102 คน (ร้อยละ 44.16) เข้าร่วม 1 – 2 ครั้ง  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยในภาพรวม
และโดยการจ าแนกตามกลุ่มอายุซึ่งพบว่าเยาวชนก่อนวัยรุ่นจ านวนมากที่สุดทั้ง 3 กลุ่มอายุ คือ 
กลุ่มอายุ 12 ปี 74 คน (ร้อยละ 41.34)   กลุ่มอายุ 13 ปี 39 คน (ร้อยละ 46.99)  และกลุ่มอายุ 14 

ปี 48 คน (ร้อยละ 62.75) เข้าร่วม 1 – 2 ครั้ง เช่นเดียวกัน  
 ผลการวิจัยที่ปรากฏว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ร้อยละ 84.05 เคยเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสอดคล้องกับความเป็นจริงในปัจจุบันซึ่งมีการส่งเสริมการอ่านอย่าง
กว้างขวางโดยเฉพาะในโรงเรียน   ซึ่งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
และหลากหลาย  โดยมุ่งหวังให้เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมปีละ 2 ครั้ง  ซึ่งผลการวิจัยความถี่ในการ
เข้าร่วมกิจกรรมก็สอดคล้องกับเป้าหมาย   เนื่องจากพบว่าเยาวชนก่อนวัยรุ่นจ านวนมากที่สุด
ร้อยละ 45.61 เคยเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 1 - 2 ครั้ง   และจ านวนรองลงมาเข้าร่วมกิจกรรม
บ่อยครั้งกว่านั้น   อย่างไรก็ตามยังปรากฏว่ามีเยาวชนก่อนวัยรุ่นร้อยละ 15.95 ไม่เคยเข้าร่วม
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กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเลย   ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะในกลุ่มตัวอย่างมีเยาวชนที่อยู่นอกระบบ
โรงเรียนซึ่งอาจเป็นกลุ่มตัวอย่างจากห้องสมุดประชาชนรวมอยู่ด้วย 

 

3.3   สาเหตุที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมีสาเหตุใน
การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหลายประการ ดังนี้   222 คน (ร้อยละ 62.89) มีสาเหตุมาจาก
ความสนใจของตนเอง   210 คน (ร้อยละ 59.49) มีสาเหตุมาจากเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน  และ 
185 คน (ร้อยละ 52.41)  มีสาเหตุมาจากค าแนะน า/ชักชวนของผู้อ่ืน    

เยาวชนก่อนวัยรุ่น185 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจากค าแนะน า / 

ชักชวนของผู้อ่ืนส่วนใหญ่ 103 คน (ร้อยละ 55.68) ระบุผู้ให้ค าแนะน า/ชักชวนให้เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน  คือครู/อาจารย์    รองลงมา 91 คน (ร้อยละ 49.19)  ระบุว่าเป็นเพื่อน   

เยาวชนก่อนวัยรุ่นชายและหญิงระบุสาเหตุการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
แตกต่างกันเล็กน้อย  โดยเยาวชนก่อนวัยรุ่นชายส่วนใหญ่ 78 คน (ร้อยละ 63.93) มีสาเหตุการเข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจากความสนใจของตนเอง รองลงมา 67 คน (ร้อยละ 54.92) มีสาเหตุ
มาจากค าแนะน า/ชักชวนของผู้อ่ืน  โดยส่วนใหญ่ 39 คน (ร้อยละ 58.21) ระบุว่าเป็นครู/อาจารย์  
รองลงมา 33 คน 2 กลุ่ม (ร้อยละ 49.25) เท่ากัน ระบุว่าเป็นผู้ปกครอง/บิดา/มารดา และเพื่อน  
นอกจากนี้ เยาวชนก่อนวัยรุ่นชาย 63 คน (ร้อยละ 51.64) ระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน  

ในขณะที่ เยาวชนก่อนวัยรุ่นหญิงส่วนใหญ่ 147 คน (ร้อยละ 63.64) มีสาเหตุการเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านจากเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน  รองลงมา 144 คน (ร้อยละ 62.34) มีสาเหตุมาจาก
ความสนใจของตนเอง   และ 118 คน (ร้อยละ 51.08)  จากค าแนะน า/ชักชวนของผู้อื่น ตามล าดับ  
ในจ านวนนีส้่วนใหญ่ 64 คน (ร้อยละ 54.24) ระบุว่าเป็นครู/อาจารย์   รองลงมา 58 คน (ร้อยละ 
49.15) ระบุว่าเป็นเพื่อน   

ส่วนเยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ที่มีจ านวนสูงสุดใน กลุ่มอายุ 12 ปี 125 คน 
(ร้อยละ 69.83) และกลุ่มอายุ 13 ปี 53 คน (ร้อยละ 63.86) ระบุสาเหตุมาจากความสนใจของ
ตนเอง  ในขณะที่เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 14 ปี 58 คน (ร้อยละ 63.74) มีสาเหตุมาจากเป็น
ส่วนหนึ่งของการเรียน   

ผลการวิจัยท่ีปรากฏว่าเยาวชนก่อนวัยรุ่นมีสาเหตุการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านหลายประการ  โดยส่วนใหญ่ที่มีจ านวนสูงสุดเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยความ
สนใจของตนเอง และรองลงมามีสาเหตุจากเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน  ย่อมแสดงว่าเยาวชนก่อน
วัยรุ่นที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีคุณสมบัติที่ดี คือ มีความใฝ่รู้  และมีความเป็นตัวของตัวเอง    
จึงเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยความสนใจของตนเอง  ประกอบกับโรงเรียนต่าง ๆ ได้จัด
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กิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  และก าหนดให้นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยที่ปรากฏว่าในกลุ่มผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านตามค าแนะน าชักชวนของผู้อ่ืนนั้นผู้แนะน าชักชวนกว่าครึ่งหนึ่ง คือ ครู อาจารย์  นอกจากนี้
ผลการวิจัยโดยจ าแนกตามกลุ่มอายุก็สอดคล้องกันโดยพบว่าเยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ของทุกกลุ่ม
อายุคือ 12 ปี (ร้อยละ 55.87)  อายุ 13 ปี (ร้อยละ 66.65)  และ 14 ปี (ร้อยละ 63.74)  มีสาเหตุใน
การเข้าร่วมจากการเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน    

 

3.5 สถานที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน   
เยาวชนก่อนวัยรุ่นที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส่วนใหญ่เคยเข้าร่วม

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหลายสถานที่ โดยจ านวนสูงสุด 263 คน (ร้อยละ 74.50) เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านในชั้นเรียนที่โรงเรียนตนเอง  รองลงมาตามล าดับ 237 คน (ร้อยละ 67.14) เข้าร่วม
กิจกรรมในห้องสมุดของโรงเรียนตนเอง  และ 184 คน (ร้อยละ 52.12) เข้าร่วมกิจกรรมที่ร้านหนังสือ/ 

ศูนย์หนังสือ  นอกจากน้ีเยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนน้อยเคยเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในสถานที่
ต่าง ๆ  ได้แก่  ที่งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหนังสือและการอ่าน   อุทยานการเรียนรู้  (TK Park 

เซ็นทรัลเวิล์ดพลาซ่า ชั้น 6)  และในห้องสมุดอ่ืน 

ผลการวิจัยจ าแนกตามเพศสอดคล้องกับผลการวิจัยโดยรวม คือ เยาวชนก่อน
วัยรุ่นจ านวนสูงสุดเพศชาย 89 คน (ร้อยละ 72.95) และเพศหญิง 174 คน (ร้อยละ 75.32) เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชั้นเรียนที่โรงเรียนตนเอง  รองลงมาเยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศชาย 76 คน 
(ร้อยละ 62.30) เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศหญิง 161 คน (ร้อยละ 69.70) เข้าร่วมกิจกรรมในห้องสมุด
ของโรงเรียนตนเอง  และเยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศชาย 60 คน (ร้อยละ 49.18) และเพศหญิง 124 คน 
(ร้อยละ 53.68) เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ร้านหนังสือ/ ศูนย์หนังสือ 

ผลการวิจัยจ าแนกตามกลุ่มอายุพบว่าแตกต่างจากผลการวิจัยโดยรวมเล็กน้อย 
คือ เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ที่มีจ านวนสูงสุดกลุ่มอายุ 12 ปี 134 คน (ร้อยละ 74.86) และกลุ่ม
อายุ 13 ปี 67 คน (ร้อยละ 80.72)  เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชั้นเรียนที่โรงเรียนตนเอง   
รองลงมา กลุ่มอายุ 12 ปี 119 คน (ร้อยละ 66.48)  และกลุ่มอายุ 13 ปี 54 คน (ร้อยละ 65.06) 

เข้าร่วมกิจกรรมในห้องสมุดของโรงเรียนตนเอง  นอกจากน้ี เยาวชนกลุ่มอายุ 12 ปี 99 คน (ร้อยละ 
55.31) ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ร้านหนังสือ/ ศูนย์หนังสือ  

ในขณะที่เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ที่มีจ านวนสูงสุดกลุ่มอายุ 14 ปี จ านวน 
64 คน (ร้อยละ 70.33) เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดของโรงเรียนตนเอง รองลงมา 
62 คน (ร้อยละ 68.13) เข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนที่โรงเรียนตนเอง  และ 48 คน (ร้อยละ 52.75) 

เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ร้านหนังสือ/ ศูนย์หนังสือ  
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ส าหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่นที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่อุทยานการ
เรียนรู้ 71 คน (ร้อยละ 20.11) พบว่าในกลุ่มชายมีอัตราสูงกว่าหญิง (ร้อยละ 24.95 และร้อยละ 
17.75)  และประกอบด้วยทุกกลุ่มอายุ  โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นตามกลุ่มอายุ  12 ปี  13 ปี และ 14 ปี 
(ร้อยละ 15.08, ร้อยละ 24.10 และร้อยละ 26.37) ตามล าดบั  

ผลการวิจัยที่ปรากฏว่า สถานที่ที่เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 74.50)  

เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คือ ในชั้นเรียนที่โรงเรียนตนเอง   และรองลงมา (ร้อยละ 67.14)  

เข้าร่วมกิจกรรมในห้องสมุดของโรงเรียนตนเอง   และเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ร้านหนังสือ/ 

ศูนย์หนังสือ  (ร้อยละ 52.12)  ตามล าดับ  โดยผลการวิจัยสอดคล้องกันทั้งการจ าแนกตามเพศ
และกลุ่มอายุ  สอดคล้องกับความเป็นจริงที่ในปัจจุบันมีการส่งเสริมการอ่านอย่างกว้างขวาง
โดยเฉพาะในสถานศึกษาตามนโยบายของรัฐที่ประกาศปีส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ต้ังแต่ 
พ.ศ. 2546  และมีการด าเนินงานต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน    เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่จึงได้เข้าร่วม
กิจกรรมในโรงเรียนมากกว่าสถานที่อ่ืน ๆ  นอกจากนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือและ
การอ่านก็มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมากขึ้น จึงปรากฏว่าเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่
อุทยานการเรียนรู้  ร้านหนังสือ/ ศูนย์หนังสือ  และแหล่งการอ่านอ่ืน ๆ อีกด้วย   

 

3.6 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน   
เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้รับประโยชน์

หลายประการตามล าดับดังนี้  จ านวนสูงสุด 301 คน (ร้อยละ 85.27)  ได้ความรู้  271 คน (ร้อยละ 
76.77)  ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์   269 คน (ร้อยละ 76.20)  ได้ความสนุกสนาน ผ่อนคลาย   
217 คน  (ร้อยละ 61.47)  ได้รู้จักหนังสือที่น่าสนใจ   และ 203 คน (ร้อยละ 57.51)   ได้เพิ่มพูน
ประสบการณ ์

ผลการวิจัยจ าแนกตามเพศสอดคล้องกับผลการวิจัยโดยรวม คือ เยาวชน
ก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ที่มีจ านวนสูงสุดเพศชาย 103 คน  (ร้อยละ 84.43)  และเพศหญิง 198 คน 
(ร้อยละ 85.71)  ได้ความรู้เช่นเดียวกัน   และยังพบว่าเยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศชายรองลงมา 93 คน 
(ร้อยละ 76.23)  ได้ความสนุกสนาน  ผ่อนคลาย   87 คน (ร้อยละ 71.31)   ได้ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์   82 คน (ร้อยละ 67.21)  ได้รู้จักหนังสือที่น่าสนใจ และ 73 คน (ร้อยละ 59.84)  ได้เพิ่มพูน
ประสบการณ์ ตามล าดับ  ในขณะที่เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศหญิงรองลงมา 184 คน (ร้อยละ 79.65) 

ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  176 คน (ร้อยละ 76.19) ได้ความสนุกสนาน ผ่อนคลาย  135 คน 
(ร้อยละ 58.44)  ได้รู้จักหนังสือที่น่าสนใจ  และ 130 คน (ร้อยละ 56.28)  ได้เพิ่มพูนประสบการณ์ 
ตามล าดับ 
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ผลการวิจัยจ าแนกตามกลุ่มอายุไม่สอดคล้องกันทั้งหมด โดยพบว่าเยาวชนก่อน
วัยรุ่นส่วนใหญ่ที่มีจ านวนสูงสุดของกลุ่มอายุ 12 ปี 156 คน (ร้อยละ  87.15) และ 14 ปี 78 คน 
(ร้อยละ 85.71)  ได้ความรู้ ในขณะที่กลุ่มอายุ 13 ปี 76 คน (ร้อยละ 84.34) ได้รับความสนุกสนาน
ผ่อนคลาย    

เยาวชนก่อนวัยรุ่นจ านวนรองลงมากลุ่มอายุ 12 ปี  146 คน (ร้อยละ 81.86) 
และ 14 ปี 64 คน (ร้อยละ 70.33) ได้ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์  ในขณะที่กลุ่มอายุ 13 ปี  67 คน 
(ร้อยละ 80.72) ได้ความรู้      

ผลการวิจัยที่ปรากฏว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 85.27 – 57.51) 

ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหลายประการ ได้แก่  ได้ความรู้  ได้ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ ได้ความสนุกสนานผ่อนคลาย ได้รู้จักหนังสือที่น่าสนใจ และได้เพิ่มพูน
ประสบการณ์ ตามล าดับ แสดงว่า กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มีการจัดในปัจจุบันมีลักษณะ
หลากหลายและให้ประโยชน์หลายด้าน   โดยประโยชน์ที่เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ที่มีจ านวน
สูงสุดได้รับคือ  ได้ความรู้   ซึ่งสอดคล้องกับสถานที่ที่เยาวชนส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมกิจกรรมคือ
โรงเรียน   ส่วนประโยชน์อ่ืนๆ ที่เยาวชนส่วนใหญ่ได้รับสอดคล้องกับผลการวิจัยของสมลักษณ์   
สุดหอม (2522)  2 ประการคือ  ได้ความสนุกสนานผ่อนคลายและได้เพิ่มพูนประสบการณ์   
นอกจากน้ีการท่ีเยาวชนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน ์คือ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยสอดคล้อง
กันทั้งชายและหญิงและในทุกกลุ่มอายุ  ประกอบกับการที่เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยความสนใจของตนเอง  น่าจะแสดงว่าเยาวชนก่อนวัยรุ่นที่เป็น
นักเรียนส่วนใหญ่รู้จักใช้เวลาอย่างเหมาะสม 

 

4.  ความคิดเห็นต่อกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

4.1 ความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรม 

การศึกษาความคิดเห็นของเยาวชนก่อนวัยรุ่นในด้านความน่าสนใจของ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจ าแนกเป็น 6 ประเภท
ใหญ่ คือ กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟัง  กิจกรรมที่ใช้ทักษะการดู  กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังและดู
ร่วมกัน กิจกรรมที่ใช้ทักษะการเขียน  กิจกรรมเชิงแข่งขัน / ประกวด และกิจกรรมที่จัดเป็นโครงการ  

 4.1.1 ความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน    
ผลการวิจัยพบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความ

น่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2 ระดับ คือ ระดับมาก และระดับปานกลาง  ระดับมากมี 5 

ประเภท ตามล าดับค่าเฉลี่ยดังนี้ กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกัน (  = 3.85)  กิจกรรมที่ใช้



 188 

ทักษะการดู (  = 3.83)   กิจกรรมที่จัดเป็นโครงการ (  = 3.71)  กิจกรรมที่ใช้ทักษะการเขียน   
(  = 3.52)  และกิจกรรมเชิงแข่งขัน / ประกวด (  = 3.51) ตามล าดับ  ระดับปานกลางมี 1 ประเภท 
คือ กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟัง  (  = 3.44)  

ผลการวิจัยจ าแนกตามเพศพบว่าไม่สอดคล้องกันทั้งหมดโดยเยาวชน
ก่อนวัยรุ่นเพศชายมีความเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2 ระดับ คือ 
ระดับมาก และระดับปานกลาง  ระดับมาก มี 2 ประเภท ได้แก่ กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังและดู
ร่วมกัน (  = 3.71) และกิจกรรมที่ใช้ทักษะการดู (  = 3.70)  ระดับปานกลางมี 4 ประเภท        
(  = 3.47 -  = 3.20)  กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ กิจกรรมที่จัดเป็นโครงการ  ส่วนเยาวชน
ก่อนวัยรุ่นเพศหญิงมีความเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านใน  ระดับมาก
ทั้งหมดตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้  กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกัน   (  = 3.93)   กิจกรรมที่
ใช้ทักษะการดู  (  = 3.87)   กิจกรรมที่จัดเป็นโครงการ (  = 3.86)  กิจกรรมเชิงแข่งขัน / ประกวด 

(  = 3.70)  กิจกรรมที่ใช้ทักษะการเขียน (  = 3.65)  และกิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟัง (  = 3.56) 

ตามล าดับ 

ผลการวิจัยจ าแนกตามกลุ่มอายุพบว่าไม่สอดคล้องกันทั้งหมด โดย
เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 12 ปี เห็นว่า กิจกรรมส่งเสริมการอ่านมีความน่าสนใจระดับมากทั้ง 6 

ประเภทตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้  กิจกรรมที่ใช้ทักษะการดู (   = 3.99) กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟัง
และดูร่วมกัน (  = 3.96)  กิจกรรมที่จัดเป็นโครงการ (  = 3.84)  กิจกรรมที่ใช้ทักษะการเขียน   

(  = 3.68)  กิจกรรมเชิงแข่งขัน / ประกวด (  = 3.65) และกิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟัง (  = 3.51) 

ตามล าดับ 

เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 13 ปี เห็นว่า กิจกรรมส่งเสริมการอ่านมี
ความน่าสนใจระดับมาก 2 ประเภท ได้แก่ กิจกรรมที่ใช้ทักษะการดู (   = 3.82)  และกิจกรรมที่ใช้
ทักษะการฟังและดูร่วมกัน (  = 3.81)  ระดับปานกลางมี 4 ประเภท (  = 3.41 -  = 3.31) 

กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ กิจกรรมเชิงแข่งขัน / ประกวด   

เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 14 ปี เห็นว่า กิจกรรมส่งเสริมการอ่านมี
ความน่าสนใจระดับมาก 2 ประเภท ได้แก่ กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกัน (  = 3.73)  

และกิจกรรมที่ใช้ทักษะการดู (   = 3.62)  ระดับปานกลางมี 4 ประเภท (  = 3.48 -  = 3.35) 

กิจกรรมที่ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ กิจกรรมที่จัดเป็นโครงการ   
 

 4.1.2 ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน    
ผลการวิจัยพบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 2 

ระดับ คือ ระดับมาก และระดับปานกลาง ระดับมากมี 3 ประเภท ตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้  
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กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกัน (  = 3.91)  กิจกรรมที่ใช้ทักษะการดู (  = 3.69)   และ
กิจกรรมที่จัดเป็นโครงการ (  = 3.63)  ระดับปานกลางมี 3 ประเภท (  = 3.39 -  = 3.33) 
กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจกรรมที่ใช้ทักษะการเขียน  (  = 3.39)   

ผลการวิจัยจ าแนกตามเพศพบว่าสอดคล้องกันในบางส่วน คือ เยาวชน
ก่อนวัยรุ่นเพศชายมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2 ระดับ คือ ระดับมาก และระดับ
ปานกลาง  ระดับมาก มี 1 ประเภท คือ กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกัน (  = 3.57)   

ระดับปานกลางมี 5 ประเภท (  = 3.45 -  = 3.07) กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจกรรมที่ใช้
ทักษะการดู  เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศหญิงมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2 ระดับ คือ 
ระดับมาก และระดับปานกลาง   ระดับมาก มี 5 ประเภท ตามล าดับ ดังนี้  กิจกรรมที่ใช้ทักษะการ
ฟังและดูร่วมกัน (  = 3.91)  กิจกรรมที่ใช้ทักษะการดู (  = 3.84)  กิจกรรมที่จัดเป็นโครงการ     

(  = 3.81)   กิจกรรมที่ใช้ทักษะการเขียน และกิจกรรมเชิงแข่งขัน / ประกวด (  = 3.53 เท่ากัน)   

ระดับปานกลางมี 1 ประเภท คือ กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟัง  (  = 3.46)     

ผลการวิจัยตามกลุ่มอายุพบว่าไม่สอดคล้องกัน คือ เยาวชนก่อนวัยรุ่น
กลุ่มอายุ 12 ปี มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2 ระดับ  คือ  ระดับมาก และระดับ
ปานกลาง ระดับมากมี 5 ประเภท ตามล าดับ ดังนี้ กิจกรรมที่ใช้ทักษะการดู (  = 3.99)  กิจกรรม
ที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกัน (  = 3.88) กิจกรรมที่ใช้ทักษะการเขียน (  = 3.58) กิจกรรมเชิง
แข่งขัน / ประกวด (  = 3.53) และกิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟัง  (  = 3.51)   ระดับปานกลางมี 1 

ประเภท คือ กิจกรรมที่จัดเป็นโครงการ (  = 3.12) 

 เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 13 ปี มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน 2 ระดับ  คือ  ระดับมาก และระดับปานกลาง ระดับมากมี 2 ประเภท ได้แก่ กิจกรรมที่ใช้
ทักษะการฟังและดูร่วมกัน (  = 3.67) และกิจกรรมที่จัดเป็นโครงการ (  = 3.62)  ระดับปานกลาง
มี 4 ประเภท (  = 3.29 -  = 3.27) กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟัง 
รองลงมาคือกิจกรรมที่ใช้ทักษะการดู ( = 3.24)  

เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 14 ปี  มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน 2 ระดับ  คือ  ระดับมาก และระดับปานกลาง ระดับมากมี 3 ประเภท ตามล าดับค่าเฉลี่ย
ดังนี้ กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกัน (  = 3.71)  กิจกรรมที่ใช้ทักษะการดู(  = 3.57)   

และกิจกรรมที่จัดเป็นโครงการ ( =3.41) ตามล าดับ   ระดับปานกลางมี 3 ประเภท (  = 3.21 - 

 = 3.17) กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟัง  

ผลการวิจัยที่ปรากฏว่าเยาวชนก่อนวัยรุ่นโดยรวมมีความเห็นว่ากิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านซึ่งจ าแนกเป็น 6 ประเภทใหญ่ มีความน่าสนใจในระดับมาก 5 ประเภท ได้แก่ 
กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกัน  กิจกรรมที่ใช้ทักษะการดู  กิจกรรมที่จัดเป็นโครงการ  
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กิจกรรมที่ใช้ทักษะการเขียน  และกิจกรรมเชิงแข่งขัน/ประกวด ตามล าดับ และในระดับปานกลาง
มีเพียง 1 ประเภทคือ กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟัง  ในขณะที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ในระดับมาก 3 ประเภท ได้แก่ กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกัน  กิจกรรมที่ใช้ทักษะการดู 
และกิจกรรมที่จัดเป็นโครงการ โดยทั้งสามกิจกรรมมีล าดับสอดคล้องกับความน่าสนใจของ
กิจกรรม  น่าจะแสดงว่าโดยรวมเยาวชนก่อนวัยรุ่นสนใจและต้องการเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 3 ประเภท
อย่างแท้จริง  ส่วนการที่เยาวชนเห็นว่ากิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมสามารถฟังและดูได้ในคราวเดียวกัน
น่าสนใจและสนใจเข้าร่วมโดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = 3.85 และ  = 3.91) น่าจะเป็นเพราะ
กิจกรรมเช่นนี้เป็นที่คุ้นเคยสามารถเข้าร่วมได้โดยง่ายและน่าสนใจส าหรับทุกคนโดยเฉพาะเยาชน
ก่อนวัยรุ่นซึ่งยังต้องการสิ่งเร้ามาก  ดังปรากฏในผลการวิจัยของลิวอนไดส์ (1986) ที่พบว่านักเรียน
ชอบกิจกรรมที่เร้าความสนใจ  นอกจากน้ียังสอดคล้องกับผลการวิจัยโดยจ าแนกตามเพศที่ปรากฏ
ว่าเยาวชนก่อนวัยรุ่นทั้งชายและหญิงมีความเห็นตรงกันว่ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มีความ
น่าสนใจและกิจกรรมที่สนใจเข้าร่วมในระดับมากค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังและดู  
ส่วนกิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังเพียงอย่างเดียวมีความน่าสนใจและสนใจเข้าร่วมในระดับปานกลาง
ทั้งในภาพรวมและในการจ าแนกตามเพศและกลุ่มอายุ อาจจะเป็นเพราะต้องใช้จินตนาการสูงและ
ไม่เร้าใจเท่ากิจกรรมที่ใช้ทักษะหลายอย่างร่วมกัน  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของเยาวชนก่อน
วัยรุ่นด้านความน่าสนใจของกิจกรรมและความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมพบว่าค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
เรื่องความน่าสนใจของกิจกรรมต่างๆ สูงกว่าระดับค่าเฉลี่ยความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นส่วน
ใหญ่ และพบว่าความคิดเห็นของเยาวชนก่อนวัยรุ่นหญิงในกิจกรรมส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าชาย
อีกเช่นกัน  

การเปรียบเทียบความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับความ
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามกลุ่มอายุพบว่าทุกกลุ่มอายุมีความเห็นสอดคล้องกันในกิจกรรมที่ใช้
ทักษะการฟังและดูร่วมกันซึ่งมีค่าเฉลี่ยระดับมากตรงกันทุกกลุ่มทั้งด้านความน่าสนใจของกิจกรรม
และความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม  กลุ่มอายุ 12 ปีและ 14 ปี ความคิดเห็นเรื่องความน่าสนใจของ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสอดคล้องกัน   ส่วนในกลุ่มอายุ 13 ปี ไม่
สอดคล้องกัน คือ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังและการดูในระดับมากค่าเฉลี่ยสูงสุดและ
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดเป็นโครงการในระดับมากค่าเฉลี่ยรองลงมา  ส่วนกิจกรรมที่ใช้ทักษะ
การดูซึ่งเห็นว่าน่าสนใจในระดับมากค่าเฉลี่ยสูงสุดนั้นกลับสนใจเข้าร่วมในระดับปานกลาง   

 



 191 

 4.2 ความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมในประเภทย่อย 

ผลการวิจัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประเภทย่อย พบว่าเยาวชนก่อนวัยรุ่นมี
ความคิดเห็นต่อกิจกรรมย่อยในแต่ละประเภทใหญ่  ดังนี้ 
 4.2.1 ความน่าสนใจและความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่
ใช้ทักษะการฟัง    
 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการฟัง ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 10 

กิจกรรม ได้แก่  การเล่านิทาน  การเล่าเรื่องจากหนังสือ  การฟังการอ่านเรื่อง / ข้อเขียน  การฟัง
การอ่านบทกวี  การแนะน า / วิจารณ์หนังสือ  การสนทนาเรื่องหนังสือ / ผู้แต่ง   การบรรยาย  การ
อภิปราย  การโต้วาท ี และการบรรเลงดนตรี / ร้องเพลง(จากบทละคร /วรรณคดี)   

 ความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการฟัง 

 ผลการวิจัยพบว่า  โดยรวมเยาวชนก่อนวัยรุ่นมีความเห็นเกี่ยวกับความ
น่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการฟัง 2 ระดับ คือ ระดับมาก และระดับปานกลาง  
ระดับมากมี 4 กิจกรรม ได้แก่ การบรรเลงดนตรี / ร้องเพลง(จากบทละคร /วรรณคดี) (   = 3.81)  

การเล่าเรื่องจากหนังสือ (   = 3.57)   การโต้วาที (   = 3.54)   และการเล่านิทาน (   = 3.51)  

ตามล าดับ  ระดับปานกลางมี 6 กิจกรรม (  = 3.36 -   = 3.03)  กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
การฟังการอ่านเรื่อง / ข้อเขียน   

 เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศชายและหญิงมีความเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจ
ของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการฟังแตกต่างกันคือ เยาวชนชายมีความคิดเห็นในระดับ
ปานกลางทั้งหมด (  = 3.48 -  = 2.80)  กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ การเล่าเรื่องจากหนังสือ 
และรองลงมาคือ การบรรเลงดนตรี / ร้องเพลง (จากบทละคร/วรรณคดี)  ส่วนเยาวชนก่อนวัยรุ่น
เพศหญิงมีความเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการฟังในระดับ
มาก  4  กิจกรรม ได้แก่  การบรรเลงดนตรี / ร้องเพลงจากบทละคร /วรรณคดี (   = 4.02)   การ
โต้วาที (   = 3.71)   การเล่าเรื่องจากหนังสือ (   = 3.62)   และการเล่านิทาน (   = 3.59) 

ตามล าดับ  ระดับปานกลางมี 6 กิจกรรม (  = 3.50 -  = 3.16)  กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  

การแนะน า / วิจารณ์หนังสือ   

 ผลการวิจัยจ าแนกตามกลุ่มอายุพบว่าไม่สอดคล้องกันทั้งหมด คือ 
เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 12 ปี 13 ปี และ 14 ปี เห็นว่า กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการ
ฟังมีความน่าสนใจ  ระดับมากตรงกัน 1 กิจกรรม คือ การบรรเลงดนตรี / ร้องเพลง (จากบทละคร /
วรรณคดี) (   = 3.93,  = 3.71 และ  = 3.69)  และเยาวชนกลุ่มอายุ 12 ปี และ 13 ปี ยังมี
ความคิดเห็นสอดคล้องกันอีก 2 กิจกรรม ได้แก่ การเล่าเรื่องจากหนังสือ (   = 3.69 และ  = 
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3.55)  การโต้วาที (   = 3.62 และ  = 3.55)  นอกจากนี้เยาวชนกลุ่มอายุ 12 ปี ยังมีความ
คิดเห็นในระดับมากอีก 1 กิจกรรม คือ การเล่านิทาน (   = 3.60) ซึ่งในกลุ่มอายุ 13 ปี และ 14 ปี 
มีความเห็นว่าน่าสนใจในระดับปานกลาง  

 ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการฟัง    
 ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมเยาวชนก่อนวัยรุ่นมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 

2 ระดับ คือ ระดับมาก และระดับปานกลาง ระดับมากมี 1 กิจกรรม คือ  การบรรเลงดนตรี / 
ร้องเพลงจากบทละคร /วรรณคดี (  = 3.69)  ระดับปานกลางมี 9 กิจกรรม (  = 3.46 -  = 2.89) 

กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การโต้วาท ี  

 เยาวชนก่อนวัยรุ่นชายและหญิงมีความคิดเห็นเรื่องความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมแตกต่างกัน คือ เยาวชนก่อนวัยรุ่นชายมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านใน
ระดับปานกลางทุกกิจกรรม (  = 3.31 -  = 2.74) กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การเล่าเรื่องจาก
หนังสือและการบรรเลงดนตรี / ร้องเพลงจากบทละคร /วรรณคดี (เท่ากัน)  ส่วนเยาวชนก่อนวัยรุ่น
หญิงมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2 ระดับ คือ ระดับมาก และระดับปานกลาง   
ระดับมาก มี 4 กิจกรรม ได้แก่ การบรรเลงดนตรี / ร้องเพลงจากบทละคร /วรรณคดี  (  = 3.92)  

การโต้วาที (  = 3.67)  การเล่านิทาน (  = 3.56)   และการเล่าเรื่องจากหนังสือ (  = 3.53)  

ตามล าดับ   ระดับปานกลางมี 6 กิจกรรม (  = 3.45 -  = 2.98)  กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
การสนทนาเรื่องหนังสือ / ผู้แต่ง   

 ผลการวิจัยจ าแนกตามกลุ่มอายุพบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นทุกกลุ่มอายุมี
ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  2  ระดับ  คือ  ระดับมาก  และระดับปานกลาง   
เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 12 ปี  มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในระดับมาก 5 

กิจกรรม ได้แก่ การอภิปราย  (  = 3.94)  การบรรเลงดนตรี / ร้องเพลงจากบทละคร /วรรณคดี  
(  = 3.80)  การโต้วาทีและการเล่านิทาน (  = 3.55) เท่ากัน และการเล่าเรื่องจากหนังสือ (  = 

3.52)  ระดับปานกลางมี 5 กิจกรรม (  = 3.46 -  = 3.02)  กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การ
สนทนาเรื่องหนังสือ / ผู้แต่ง   

 เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 13 ปี และกลุ่มอายุ 14 ปี มีความสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านระดับมาก 1 กิจกรรมตรงกัน  คือ  การบรรเลงดนตรี / ร้องเพลง (จาก
บทละคร / วรรณคดี) (  = 3.64 และ  = 3.55 ตามล าดับ)  ระดับปานกลางมี 9 กิจกรรม  
กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดของกลุ่มอายุ 13 ปี และ 14 ปี แตกต่างกันดังนี้ กลุ่มอายุ 13 ปี (  = 

3.46 -  = 3.02)  คือ การเล่าเรื่องจากหนังสือ  ส่วนกลุ่มอายุ 14 ปี (  = 3.33 -  = 2.84)  คือ 
การโต้วาที  
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ผลการวิจัยที่ปรากฏว่าเยาวชนก่อนวัยรุ่นโดยรวมมีความเห็นว่ากิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านประเภทย่อยในกลุ่มกิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟัง มีความน่าสนใจในระดับมาก 4 
กิจกรรม ได้แก่ การบรรเลงดนตรี / ร้องเพลง (จากบทละคร / วรรณคดี)  การเล่าเรื่องจากหนังสือ  
การโต้วาที  และการเล่านิทาน ตามล าดับ  แต่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากเพียง 1 
กิจกรรม คือ การบรรเลงดนตรี / ร้องเพลง (จากบทละคร / วรรณคดี)  ส่วนผลการวิจัย จ าแนกตาม
เพศและกลุ่มอายุไม่สอดคล้องกันทั้งหมด คือ เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศชายมีความเห็นว่ากิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการฟังมีความน่าสนใจในระดับปานกลางทุกกิจกรรมและสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมในระดับปานกลางทุกกิจกรรมในล าดับตรงกัน  โดยกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือการบรรเลง
ดนตรี / ร้องเพลง (จากบทละคร / วรรณคดี)  ส่วนเยาวชนก่อนวัยรุ่นหญิงมีความเห็นว่ากิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการฟังมีความน่าสนใจในระดับมาก 4 กิจกรรม และสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมในระดับมากทั้ง 4 กิจกรรม สอดคล้องกับผลการวิจัยโดยรวม  โดยกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ การบรรเลงดนตรี / ร้องเพลง (จากบทละคร / วรรณคดี)    

นอกจากน้ีผลการวิจัยจ าแนกตามกลุ่มอายุก็ปรากฏว่าเยาวชนก่อนวัยรุ่น
ทุกกลุ่มอายุมีความเห็นว่ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านประเภทย่อยในกลุ่มกิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังคือ 
การบรรเลงดนตรี / ร้องเพลง (จากบทละคร / วรรณคดี) มีความน่าสนใจและสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ในระดับมากค่าเฉลี่ยสูงสุดเช่นกัน  

ผลการวิจัยนี้สะท้อนให้เห็นความสนใจตามพัฒนาการของเยาวชนก่อน
วัยรุ่นที่สนใจดนตรี ร้องเพลง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของนิพโพลด์ (2005) ที่พบว่า กิจกรรมที่
เยาวชนชอบมากที่สุดคือการฟังเพลง หรือชมการแสดงดนตรี  และสอดคล้องกับผลการวิจัยนี้ที่
พบว่ากิจกรรมที่เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 66.67) ท าคือ ฟังเพลง / ชมการแสดงดนตรี 
ส่วนผลการวิจัยที่พบว่าเยาวชนก่อนวัยรุ่นชายมีความเห็นว่ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะ
การฟังมีความน่าสนใจในระดับปานกลางทุกกิจกรรม โดยกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือการเล่า
เรื่องจากหนังสือ  รองลงมาคือการบรรเลงดนตรี / ร้องเพลง (จากบทละคร / วรรณคดี)  โดย
เยาวชนก่อนวัยรุ่นมีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสองประเภทนี้ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย
สูงสุดเท่ากัน สอดคล้องกับลักษณะกิจกรรมที่เยาวชนชายชอบท าในเวลาว่าง คือ ฟังเพลง / ชม
การแสดงดนตรี ซึ่งมีผู้ตอบประมาณครึ่งหนึ่งแต่มีอัตราส่วนต่ ากว่าหญิงมาก (ร้อยละ 52.56 และ
ร้อยละ 67.42) 

การที่ผลการวิจัยความน่าสนใจของกิจกรรมและความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังซึ่งในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  แต่ในการวิเคราะห์โดยจ าแนก
ประเภทย่อยมีค่าเฉล ี่ยในระดับมาก  อาจจะเป็นเพราะการแสดงความคิดเห็นในส่วนของกิจกรรม
ประเภทใหญ่ระบุแต่ทักษะที่ใช้ไม่มีตัวอย่างกิจกรรมอาจท าให้ไม่น่าสนใจเท่าที่ควร  แต่ในส่วนที่มี
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การจ าแนกประเภทกิจกรรมย่อยมีตัวอย่างกิจกรรมซึ่งมีกิจกรรมที่ตรงกับความสนใจของเยาวชน
ก่อนวัยรุ่น คือ การบรรเลงดนตรีและร้องเพลงรวมอยู่ด้วย  เยาวชนส่วนใหญ่จึงเห็นว่ากิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการฟังมีความน่าสนใจและสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก  อนึ่ง
หากในค าตอบเปิดกว้างไม่จ ากัดว่าเป็นเพลงจากบทละคร / วรรณคดี  เยาวชนก่อนวัยรุ่นอาจ
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่านี้ 

นอกจากนี้เยาวชนก่อนวัยรุ่นบางกลุ่มยังสนใจและต้องการเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านประเภทการเล่าเรื่องจากหนังสือและการโต้วาทีในระดับมากด้วย   โดยเฉพาะ
เยาวชนก่อนวัยรุ่นหญิงและเยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 12 ปีและ 13 ปี   ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
เยาวชนรู้จักและมีความคุ้นเคยกับกิจกรรม   โดยการเล่าเรื่องหนังสืออาจเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม
การแนะน าหนังสือของห้องสมุด  ดังปรากฏในงานวิจัยหลายเรื่อง ได้แก่ สมใจ  พุทธเบญจพจน์ 
(2528) พบว่านักเรียนได้รับการส่งเสริมการอ่านโดยวิธีต่าง ๆ ซึ่งมีการเล่าเรื่องหนังสือเป็นวิธีแรก  
นงนุช  พิเชษฐพันธ์ (2529)  และวิไล ประกิจ (2531) พบว่ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ครูบรรณารักษ์
จัดมากที่สุดคือการแนะน าหนังสือ  และกรมวิชาการ (2546) พบว่ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ครู
มัธยมศึกษาจัดวิธีหนึ่งคือการแนะน าการอ่าน 

ส่วนการโต้วาทีซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประเภทใช้
ทักษะการฟัง หมายถึง กิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมเข้าฟังการโต้วาทีในหัวข้อต่าง ๆ ซึ่งจะกระตุ้นหรือ
น าไปสู่การอ่าน  แม้ว่าจะไม่ปรากฏข้อมูลในรายงานผลการวิจัยต่างๆ ที่ศึกษา แต่ เยาวชนก่อน
วัยรุ่นในปัจจุบันอาจมีประสบการณ์ในกิจกรรมนี้จากรายการทอล์คโชว์และจากรายการอ่ืนๆ ในสื่อ
โทรทัศน์ซึ่งเป็นทีน่ิยมแพร่หลายในปัจจุบัน  เยาวชนส่วนหนึ่งจึงสนใจและต้องการเข้าร่วมกิจกรรม
นี้ในระดับมาก 

 

 4.2.2 ความน่าสนใจและความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้
ทักษะการดู 

 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการดูประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 3 

กิจกรรม   ได้แก่  นิทรรศการ / การจัดแสดงหนังสือ  นิทรรศการ/การจัดแสดงภาพ   และการแสดง
ละครใบ้จากเรื่องในหนังสือ 

  ความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการดู    
ผลการวิจัยพบว่า  โดยรวมเยาวชนก่อนวัยรุ่นมีความเห็นเกี่ยวกับความ

น่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการดูในระดับมากทุกกิจกรรมตามล าดับ  ดังนี้ 
นิทรรศการ / การจัดแสดงหนังสือ  (  =4.17)  นิทรรศการ/การจัดแสดงภาพ (  = 4.00)  และการ
แสดงละครใบ้จากเรื่องในหนังสือ (  = 3.53)   
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 เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศชายและหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจ
ของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการดูสอดคล้องกันในระดับมาก 2 กิจกรรม ได้แก่ 
นิทรรศการ / การจัดแสดงหนังสือ  (  = 3.89 และ  = 4.33) และนิทรรศการ/การจัดแสดงภาพ 

(  = 3.75 และ  = 4.15)  แต่ไม่สอดคล้องกันในกิจกรรมการแสดงละครใบ้จากเรื่องในหนังสือซึ่ง
เพศชายมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง (  =3.16) ส่วนเพศหญิงมีความคิดเห็นในระดับมาก 
(  =3.75) 

 ผลการวิจัยจ าแนกตามกลุ่มอายุไม่สอดคล้องกันทั้งหมด โดยเยาวชน
ก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 12 ปี เห็นว่า กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการดูมีความน่าสนใจในระดับ
มาก 2 กิจกรรม ได้แก่ นิทรรศการ / การจัดแสดงหนังสือ (  = 4.32) และนิทรรศการ/การจัดแสดง
ภาพ (  = 4.19) ตามล าดับ  และในระดับปานกลาง 1 กิจกรรม คือ การแสดงละครใบ้จากเรื่องใน
หนังสือ (   = 3.44)  ส่วนเยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 13 ปี และกลุ่มอายุ 14 ปี เห็นว่า กิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการดูมีความน่าสนใจในระดับมากสอดคล้องกันทั้งหมด  ดังนี้  
นิทรรศการ / การจัดแสดงหนังสือ (   = 4.07 และ  = 3.99)  นิทรรศการ/การจัดแสดงภาพ      

(  = 3.83 และ  = 3.82) และการแสดงละครใบ้จากเรื่องในหนังสือ (   = 3.70 และ  = 3.55) 

ตามล าดับ 

  ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการด ู

ผลการวิจัยพบว่า  โดยรวมเยาวชนก่อนวัยรุ่นมีความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการดู 2 ระดับ คือ ระดับมาก และระดับปานกลาง  ระดับมากมี 
2 กิจกรรม ได้แก่  นิทรรศการ / การจัดแสดงหนังสือ  (  = 4.12) และ นิทรรศการ/การจัดแสดง
ภาพ (  = 3.92)  ระดับปานกลางมี 1 กิจกรรม คือ การแสดงละครใบ้จากเรื่องในหนังสือ (  = 

3.41) 

เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศชายและหญิงมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการดูสอดคล้องกันในระดับมาก 2 กิจกรรม ได้แก่ นิทรรศการ / การจัด
แสดงหนังสือ  (  = 3.84 และ  =4.28) และนิทรรศการ/การจัดแสดงภาพ (  = 3.63 และ  = 

4.10)  แต่ไม่สอดคล้องกันใน 1 กิจกรรม  การแสดงละครใบ้จากเรื่องในหนังสือซึ่งชายมีความ
คิดเห็นในระดับปานกลาง (  = 3.06)  ส่วนเยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศหญิงมีความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การแสดงละครใบ้จากเรื่องในหนังสือในระดับมาก (  = 3.62)   

ผลการวิจัยจ าแนกตามกลุ่มอายุมีความสอดคล้องกันทุกกลุ่มอายุในทุก
กิจกรรม คือ เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 12 ปี กลุ่มอายุ 13 ปี และกลุ่มอายุ 14 ปี มีความสนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านระดับมาก 2 กิจกรรม ตามล าดับค่าเฉลี่ยดังนี้  นิทรรศการ / การ
จัดแสดงหนังสือ  (  = 4.25, = 4.01 และ  = 3.97)   และนิทรรศการ / การจัดแสดงภาพ (  = 
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4.08,   = 3.73 และ  = 3.81)   และระดับปานกลาง 1 กิจกรรม คือ การแสดงละครใบ้จากเรื่อง
ในหนังสือ (  = 3.34,   = 3.47 และ  = 3.48) 

ผลการวิจัยที่ปรากฏว่าเยาวชนก่อนวัยรุ่นโดยรวมเห็นว่ากิจกรรมส่งเสริม
การอ่านประเภทย่อยในกลุ่มกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการดูมีความน่าสนใจในระดับมาก
ทั้ง 3 กิจกรรม ได้แก่ นิทรรศการ / การจัดแสดงหนังสือ   นิทรรศการ / การจัดแสดงภาพ  และแสดง
ละครใบ้จากเรื่องในหนังสือ ตามล าดับ  แต่มีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก 2 
กิจกรรม ได้แก่ นิทรรศการ / การจัดแสดงหนังสือ  และนิทรรศการ / การจัดแสดงภาพ   ส่วน
ผลการวิจัยโดยจ าแนกตามกลุ่มอายุไม่สอดคล้องกันทั้งหมด  โดยเยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 12 
ปี เห็นว่ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการดูมีความน่าสนใจในระดับมาก 2 กิจกรรม คือ 
นิทรรศการ / การจัดแสดงหนังสือ  และนิทรรศการ / การจัดแสดงภาพ  ในขณะที่เยาวชนก่อน
วัยรุ่นกลุ่มอายุ 13 ปีและ 14 ปี มีความเห็นว่ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการดูมีความ
น่าสนใจในระดับมากทั้ง 3 กิจกรรม  แต่ทุกกลุ่มอายุมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ที่ใช้ทักษะการดูในระดับมาก 2 กิจกรรม ได้แก่ นิทรรศการ / การจัดแสดงหนังสือ และนิทรรศการ / 
การจัดแสดงภาพ 

ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประเภทนิทรรศการและการ
จัดแสดงทั้งหนังสือและภาพ  มีการจัดในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทั้งในระดับชาติ  เช่น  มหกรรม
หนังสือต่างๆ  และในโรงเรียนอยู่เสมอๆ ดังปรากฏในผลการวิจัย ได้แก่  นงนุช พิเชษฐพันธ์ (2529)  
ซึ่งพบว่ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ครูบรรณารักษ์จัดกิจกรรมหนึ่งคือ การจัดนิทรรศการรวบรวม
ผลงานเขียนของนักเรียนซึ่งเป็นกิจกรรมรองในล าดับที่สาม  และงานวิจัยของวิไล ประกิจ (2531) 
พบว่ากิจกรรมเพื่อบริการแนะแนวการอ่านที่ครูบรรณารักษ์ได้จัดมากที่สุดคือ การจัดแสดงหนังสือ 
โดยมีเหตุผลว่าเป็นกิจกรรมที่จัดง่ายกว่าวิธีอ่ืน  และเป็นกิจกรรมที่เข้าถึงได้ง่ายและเข้าใจง่ายจึง
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมาก    ส่วนการแสดงละครใบแม้เยาวชนก่อนวัยรุ่นจะเห็นว่าน่าสนใจใน
ระดับมากแต่กิจกรรมเช่นนี้มีการจัดไม่มากนักเพราะต้องจัดโดยผู้มีความสามารถเฉพาะ  ดังปรากฏ
ในผลการวิจัยของสาลินี หมายเจริญ (2527) ซึ่งพบว่าอาจารย์ระบุว่านาฏการที่ใช้ประกอบการ
สอนภาษาไทยในระดับปานกลางอย่างหนึ่งคือ การแสดงละครใบ้ประกอบวรรณคดี   เยาวชนก่อน
วัยรุ่นจึงมีโอกาสเข้าร่วมน้อยประกอบกับต้องใช้จินตนาการในการเข้าร่วมกิจกรรมสูง   จึงอาจมี
ผลให้สนใจเข้าร่วมในระดับปานกลาง 

ส่วนผลการวิจัยโดยจ าแนกเพศซึ่งปรากฏว่าเยาวชนก่อนวัยรุ่นชายมี
ความเห็นว่ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการดูมีความน่าสนใจและสนใจเข้าร่วมกิจกรรมใน
ระดับมาก 2 กิจกรรม ได้แก่ นิทรรศการ / การจัดแสดงหนังสือ  และนิทรรศการ / การจัดแสดงภาพ  
ในขณะที่เยาวชนก่อนวัยรุ่นหญิงมีความเห็นว่ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการดูมีความ
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น่าสนใจและสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากทั้ง 3 กิจกรรมคือรวมถึงการแสดงละครใบ้ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยโดยรวม  น่าจะแสดงว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นหญิงสนใจกิจกรรมการแสดง
และใช้จินตนาการมากกว่าชาย  ซึ่งสอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยที่เยาวชนก่อนวัยรุ่นหญิงสนใจ
บันเทิงคดีประเภทจินตนาการ 

   

4.2.3 ความน่าสนใจและความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้
ทักษะการฟังและด ู

    กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกันประกอบด้วย
กิจกรรมย่อย 9 กิจกรรม ได้แก่ การเล่าเรื่องโดยมีภาพประกอบ  การเล่าเรื่องโดยมีของจริง/สิ่งของ
ประกอบ  การเล่าเรื่องโดยแสดงท่าทางประกอบ  การเล่าเรื่องโดยมีการแสดง (ละคร/ขับร้อง)  การ
แสดงจากเรื่องในหนังสือ (ละคร / หุ่น)  การฉายภาพนิ่งประกอบค าบรรยาย  การฉายภาพยนตร์  
การฉายวีดิทัศน ์ และการสาธิต 

 ความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการฟังและดู
ร่วมกัน 

ผลการวิจัยพบว่า  โดยรวมเยาวชนก่อนวัยรุ่นมีความเห็นเกี่ยวกับความ
น่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกัน 2 ระดับ คือ ระดับมาก และ
ระดับปานกลาง  ระดับมากมี 8 กิจกรรมตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ การฉายภาพยนตร์  (   = 4.35)   

การเล่าเรื่องโดยมีของจริง/สิ่งของประกอบ (   = 4.16)   การฉายวีดิทัศน์(   = 4.02)  การเล่า
เรื่องโดยมีภาพประกอบ (   = 3.98)     การเล่าเรื่องโดยแสดงท่าทางประกอบ (   = 3.91)    การ
เล่าเรื่องโดยมีการแสดง (ละคร/ขับร้อง) (   = 3.86)     การแสดงจากเรื่องในหนังสือ (ละคร / หุ่น) 

(   = 3.80) และการสาธิต (   = 3.71)    ระดับปานกลางมี 1 กิจกรรม คือ การฉายภาพนิ่ง
ประกอบค าบรรยาย (   = 3.31) 

เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศชายและหญิงมีความเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจ
ของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกัน สอดคล้องกันในระดับมาก 6 กิจกรรม 
ดังนี้ การฉายภาพยนตร์  (  =4.19 และ  =4.44)  การเล่าเรื่องโดยมีของจริง/สิ่งของประกอบ  

(   = 4.01 และ  =4.24)  การฉายวีดิทัศน์ (   = 3.94 และ  =4.08)   การเล่าเรื่องโดยมี
ภาพประกอบ (   = 3.74 และ  =4.11)  การเล่าเรื่องโดยแสดงท่าทางประกอบ (   = 3.61 และ 

 =4.09) และการแสดงจากเรื่องในหนังสือ (ละคร / หุ่น) (   = 3.54 และ  =3.95)   โดย
เยาวชนก่อนวัยรุ่นหญิงมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงกว่าชายในทุกกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีความเห็น
เรื่องความน่าสนใจของกิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังและดูในระดับมากอีก 2 กิจกรรม ได้แก่ เล่าเรื่อง
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โดยมีการแสดง (ละคร/ขับร้อง) (   = 4.10)   และการสาธิต (   = 3.83) ซึ่งเยาวชนก่อนวัยรุ่นชาย
มีความเห็นว่าน่าสนใจในระดับปานกลาง (  = 3.50) 

ผลการวิจัยจ าแนกตามกลุ่มอายุพบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นทั้งกลุ่มอายุ  
12 ปี   อายุ 13 ปี และอายุ 14 ปี  เห็นว่า กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกันมี
ความน่าสนใจในระดับมาก 8 กิจกรรมเช่นเดียวกัน โดยกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดตรงกันทุกกลุ่ม
อายุมี 1 กิจกรรม คือ การฉายภาพยนตร์  (  = 4.44,   = 4.32 และ  = 4.19 ตามล าดับ)  ส่วน
กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมาไม่สอดคล้องกันทั้งหมด ดังนี้ การเล่าเรื่องโดยมีภาพประกอบ (   = 

4.06,   = 3.96 และ   = 3.84)  การเล่าเรื่องโดยมีของจริง/สิ่งของประกอบ (   = 4.27,  = 

4.16 และ  = 3.96)   การเล่าเรื่องโดยแสดงท่าทางประกอบ (  = 3.90,  = 3.82 และ  = 

4.03) และการเล่าเรื่องโดยมีการแสดง (ละคร/ขับร้อง) (  = 3.87,  = 3.84 และ  = 3.84)  การ
แสดงจากเรื่องในหนังสือ (ละคร / หุ่น) (  = 3.88,  = 3.71 และ  = 3.75)  การฉายวีดิทัศน์  
(  =4.11,  = 3.88 และ  = 3.99) และการสาธิต (  = 3.78,  = 3.66 และ  = 3.61)  ระดับ
ปานกลางมี 1 กิจกรรมตรงกันทั้ง 3 กลุ่มอายุ คือ  การฉายภาพนิ่งประกอบค าบรรยาย  (  = 3.39, 

 = 3.26 และ  = 3.23 ตามล าดับ) 

  ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการฟังและดู
ร่วมกัน 

ผลการวิจัยพบว่า  โดยรวมเยาวชนก่อนวัยรุ่นมีความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกัน 2 ระดับ คือ ระดับมาก และระดับปาน
กลาง  ระดับมากมี 8 กิจกรรมตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้  การฉายภาพยนตร์  (  = 4.30)  การเล่า
เรื่องโดยมีของจริง/สิ่งของประกอบ (  = 4.02)   การฉายวีดิทัศน์ (  = 3.93)    การเล่าเรื่องโดยมี
ภาพประกอบ (  = 3.86)    การเล่าเรื่องโดยแสดงท่าทางประกอบและการเล่าเรื่องโดยมีการแสดง
(ละคร/ขับร้อง) (  = 3.74) เท่ากัน  การแสดงจากเรื่องในหนังสือ(ละคร / หุ่น) (  = 3.69)   และ
การสาธิต  (  = 3.62)  ตามล าดับ  ระดับปานกลางมี 1 กิจกรรม คือ การฉายภาพนิ่งประกอบค า
บรรยาย   (  = 3.21) 

เยาวชนก่อนวัยรุ่นทั้งเพศชายและหญิงมีความเห็นเกี่ยวกับความสนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกัน  2 ระดับ คือ ระดับมาก และระดับปานกลาง  ความ
คิดเห็นในระดับมากสอดคล้องกัน 4 กิจกรรม กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดตรงกันคือ การฉาย
ภาพยนตร์  (  = 4.08 และ  = 4.43)  กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา ได้แก่ การเล่าเรื่องโดยมี
ของจริง/สิ่งของประกอบ (  = 3.88 และ  = 4.11)   การฉายวีดิทัศน์ (  = 3.79 และ  = 4.01)    

และการเล่าเรื่องโดยมีภาพประกอบ (  = 3.71 และ  = 3.95)   
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นอกจากนี้เยาวชนก่อนวัยรุ่นชายยังมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 5 

กิจกรรม (  = 3.46 -  = 3.05) กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การแสดงจากเรื่องในหนังสือ 

(ละคร / หุ่น) รองลงมาคือการเล่าเรื่องโดยแสดงท่าทางประกอบและการสาธิต (  = 3.40) เท่ากัน 
ส่วนเยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศหญิงยังมีความเห็นเกี่ยวกับความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟัง
และดูร่วมกันในระดับมากอีก 4 กิจกรรม ตามล าดับค่าเฉลี่ย  ดังนี้  การเล่าเรื่องโดยมีการแสดง
(ละคร/ขับร้อง) (  = 3.97)  การเล่าเรื่องโดยแสดงท่าทางประกอบ (  = 3.93) การแสดงจากเรื่อง
ในหนังสือ(ละคร / หุ่น) (  = 3.82) และการสาธิต (  = 3.74) ตามล าดับ   และระดับปานกลาง 1 

กิจกรรม คือ การฉายภาพนิ่งประกอบค าบรรยาย  (  = 3.31) 

ผลการวิจัยจ าแนกตามกลุ่มอายุพบว่าเยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 12 ปี 
กลุ่มอายุ 13 ปี และกลุ่มอายุ 14 ปี มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการฟัง
และดูร่วมกัน 2 ระดับ คือ ในระดับมาก  และระดับปานกลาง   ทุกกลุ่มอายุมีความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมในระดับมากสอดคล้องกัน  8  กิจกรรม  ดังนี้  กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดตรงกัน  คือ  การ
ฉายภาพยนตร์ (  = 4.37,   = 4.31 และ  =4.17)  กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมาไม่สอดคล้อง
กันทั้งหมด  มีดังนี้  การเล่าเรื่องโดยมีของจริง/สิ่งของประกอบ (  = 4.12,  = 3.98 และ  = 

3.88)   การเล่าเรื่องโดยมีภาพประกอบ (  = 3.94,  = 3.86 และ  = 3.73)  การเล่าเรื่องโดย
แสดงท่าทางประกอบ (  = 3.77,  = 3.58 และ  = 3.81)  การเล่าเรื่องโดยมีการแสดง (ละคร / 
ขับร้อง) (  = 3.76,  = 3.77 และ  = 3.68)  การแสดงจากเรื่องในหนังสือ (ละคร / หุ่น)  (  = 

3.79,  = 3.53 และ  = 3.65)  การฉายวีดิทัศน์ (  = 4.03,  = 3.80 และ  = 3.85)  และการ
สาธิต (  = 3.67,  = 3.61 และ  = 3.53)  

นอกจากนี้เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 12, 13 และ 14 ปียังมีความสนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง 1 กิจกรรมตรงกัน คือการฉายภาพนิ่งประกอบค า
บรรยาย (  =3.28,  = 3.10 และ  =3.19)  

ผลการวิจัยที่ปรากฏว่าเยาวชนก่อนวัยรุ่นโดยรวมมีความเห็นว่า กิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกัน 9 กิจกรรม มีความน่าสนใจในระดับมาก และสนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากเกือบทั้งหมด คือ 8 กิจกรรมตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้  การฉายภาพยนตร์  
การเล่าเรื่องโดยมีของจริง / สิ่งของประกอบ   การฉายวีดิทัศน์   การเล่าเรื่องโดยมีภาพประกอบ   
การเล่าเรื่องโดยแสดงท่าทางประกอบ   การเล่าเรื่องโดยมีการแสดง (ละคร / ขับร้อง)   การแสดงจาก
เรื่องในหนังสือ (ละคร / หุ่น)  และการสาธิต  น่าจะเป็นเพราะกิจกรรมเหล่านี้มีความหลากหลาย
สามารถน าเสนอเป็นเรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งให้ทั้งความรู้และความสนุกสนานเพลิดเพลินและมีความ
เร้าใจชวนให้ร่วมกิจกรรม 



 200 

ส่วนการที่พบว่าเยาวชนก่อนวัยรุ่นหญิงมีความเห็นว่ากิจกรรมส่งเสริม
การอ่านที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกันมีความน่าสนใจและสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก
เกือบทั้งหมดคือ 8 กิจกรรม  ในขณะที่เยาวชนก่อนวัยรุ่นชายเห็นว่ากิจกรรมมีความน่าสนใจใน
ระดับมาก 6 กิจกรรม   แต่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก 4 กิจกรรม  และเพื่อ
เปรียบเทียบกันก็พบว่า  กิจกรรมท่ีเยาวชนก่อนวัยรุ่นทั้งชายและหญิงมีความเห็นว่าน่าสนใจและ
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากตรงกันและสอดคล้องกับผลการวิจัยโดยรวมมี 3 กิจกรรม ได้แก่ 
การฉายภาพยนตร์  การเล่าเรื่องโดยมีของจริง / สิ่งของประกอบ  และการฉายวีดิทัศน์  ตามล าดับ  
น่าจะเป็นเพราะการฉายภาพยนตร์และวีดิทัศน์เป็นกิจกรรมที่มีความเคลื่อนไหว  รับรู้ได้โดยง่าย  
มีเนื้อหาหลากหลายทั้งสาระความรู้และบันเทิง  และเป็นที่นิยมของเยาวชนก่อนวัยรุ่น  ดังปรากฏ
ว่าผลการวิจัยที่ว่ากิจกรรมที่เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70.01) ชอบท าในเวลาว่างคือ   
ดูโทรทัศน/์วีดิทัศน/์ วีซีดี/ดีวีดี และสอดคล้องกันทุกเพศทุกกลุ่มอายุ  ส่วนกิจกรรมการเล่าเรื่องโดย
มีของจริง / สิ่งของประกอบ   ซึ่งเยาวชนก่อนวัยรุ่นโดยรวมและโดยจ าแนกตามเพศสนใจและ
ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก  น่าจะเป็นเพราะเป็นการน าเสนอเรื่องราวที่ดูจะมีความ
สมจริงมากกว่าการเล่าเรื่องแบบอ่ืนๆ ในกิจกรรมกลุ่มเดียวกัน เช่น การแสดงละครพูด  การแสดง
บทบาทสมมติประกอบวรรณคดี  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อาจารย์และนักเรียนระบุว่าใช้ในระดับปานกลาง  
สาลินี หมายเจริญ (2527) 

อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยโดยจ าแนกตามกลุ่มอายุพบว่า กิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกันที่ทุกกลุ่มอายุมีความสนใจและต้องการร่วม
กิจกรรมตรงกันมีเพียง 2 กิจกรรม ได้แก่ การฉายภาพยนตร์และการเล่าเรื่องโดยมีของจริง / สิ่งของ
ประกอบ  ส่วนกิจกรรมการฉายวีดิทัศน์เป็นกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยระดับมากล าดับที่ 3 ในกลุ่มอายุ 
12 และ 14 ปี และเป็นล าดับที่ 4 ในกลุ่มอายุ 13 ปี 

ส าหรับกิจกรรมการสาธิตเป็นกิจกรรมที่เยาวชนก่อนวัยรุ่นโดยรวมเห็นว่า
มีความน่าสนใจและสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากล าดับสุดท้าย (ค่าเฉลี่ย  = 3.71 และ     

 = 3.62) และผลการวิจัยโดยจ าแนกตามเพศปรากฏว่ามีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มชายและ
หญิงโดยพบว่าเยาวชนก่อนวัยรุ่นชายเห็นว่ากิจกรรมสาธิตมีความน่าสนใจและสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย   = 3.50 และ   = 3.40)  ในขณะที่เยาวชนก่อนวัยรุ่น
หญิงมีความเห็นว่ากิจกรรมการสาธิตมีความน่าสนใจและสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก      
(  = 3.83 และ  = 3.74) อาจจะเป็นเพราะกิจกรรมการสาธิตมักจะเป็นกิจกรรมที่น าเสนอเรื่องที่
เป็นสาระความรู้มากกว่าความบันเทิง  อาจต้องมีการปฏิบัติซึ่งต้องใช้ทักษะหลากหลาย เช่น การ
ประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ ซึ่งอาจตรงกับความสนใจของเยาวชนหญิงมากกว่าชาย 
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  4.2.4 ความน่าสนใจและความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่
ใช้ทักษะการเขียน 

 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการเขียนประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 5 

กิจกรรม ได้แก่  การวาดภาพประกอบเรื่องที่อ่าน / ฟัง    การแต่ง/ดัดแปลงเนื้อเรื่องจากหนังสือที่
อ่าน    เรียงความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ /ตัวละคร/เหตุการณ์จากหนังสือที่อ่าน / ฟัง   
การเรียงความ / สรุปความจากหนังสือที่อ่าน   และการจัดท าจดหมายข่าว / สิ่งพิมพ์ 

   ความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการเขียน 

 ผลการวิจัยพบว่า  โดยรวมเยาวชนก่อนวัยรุ่นมีความเห็นเกี่ยวกับความ
น่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการเขียน 2 ระดับ คือ ระดับมาก และระดับปาน
กลาง  ระดับมากมี 3 กิจกรรม ตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้  การวาดภาพประกอบเรื่อง (  = 3.72) 

การแต่ง/ดัดแปลงเนื้อเรื่องจากหนังสือ(  = 3.65)  และเรียงความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
หนังสือ /ตัวละคร/เหตุการณ์จากหนังสือ (  = 3.51) ตามล าดับ     และระดับปานกลางมี 2 

กิจกรรม (  = 3.36 -  = 3.20)  กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสุงสุดคือ  การจัดท าจดหมายข่าว / สิ่งพิมพ์  
 เยาวชนก่อนวัยรุ่นชายหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจของ

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการเขียนไม่สอดคล้องกัน  โดยเยาวชนชายมีความคิดเห็นใน
ระดับปานกลางทุกกิจกรรม (  = 3.42 -  = 3.02)   กิจกรรมที่ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  การแต่ง/

ดัดแปลงเนื้อเรื่องจากหนังสือ   รองลงมาคือการวาดภาพประกอบเรื่อง  ส่วนเยาวชนก่อนวัยรุ่น
หญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการเขียน  2 

ระดับ คือ ระดับมาก และระดับปานกลาง  ระดับมากมี 4 กิจกรรม  ตามล าดับค่าเฉลี่ย  ดังนี้   การ
วาดภาพประกอบเรื่อง (  = 3.91)   การแต่ง/ดัดแปลงเนื้อเรื่องจากหนังสือ (  = 3.78)  

เรียงความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ /ตัวละคร/เหตุการณ์จากหนังสือ (  = 3.63)   และ
การจัดท าจดหมายข่าว / สิ่งพิมพ์ (  = 3.53)   ระดับปานกลาง มี 1 กิจกรรม คือ การเรียงความ / 
สรุปความจากหนังสือ (  = 3.44)      

 ผลการวิจัยจ าแนกตามอายุพบว่าเยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 12, 13 
และ 14 ปี มีความคิดเห็นเรื่องกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการเขียนสอดคล้องกันในระดับ
มาก 2 กิจกรรม ดังนี้ การวาดภาพประกอบเรื่อง (  = 3.82,  = 3.82 และ  = 3.60)  การแต่ง/

ดัดแปลงเนื้อเรื่องจากหนังสือ (  = 3.67,  = 3.59 และ  = 3.66)  นอกจากนี้เยาวชนก่อนวัยรุ่น
อายุ 12 ปี ยังมีความคิดเห็นในระดับมากอีก 1 กิจกรรม คือ เรียงความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
หนังสือ /ตัวละคร/เหตุการณ์จากหนังสือ (  = 3.63)  และในระดับปานกลาง 2 กิจกรรม (  = 

3.44 -  = 3.30)  กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ การจัดท าจดหมายข่าว / สิ่งพิมพ์   
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 ส่วนเยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 13 ปี และ 14 ปี มีความคิดเห็นว่า กิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการเขียนมีความน่าสนใจระดับปานกลาง 3 กิจกรรมเช่นเดียวกัน (13 ปี 

 = 3.33 -  = 3.08 และ 14 ปี  = 3.46 -  = 3.14)  โดยกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดตรงกัน  
คือ  เรียงความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ /ตัวละคร/เหตุการณ์จากหนังสือ   

  ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการเขียน  
ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมเยาวชนก่อนวัยรุ่นมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการเขียน 2 ระดับ คือ ระดับมาก และระดับปานกลาง  ระดับมากมี 2 

กิจกรรม ได้แก่  การวาดภาพประกอบเรื่อง ( = 3.62)   และการแต่ง/ดัดแปลงเนื้อเรื่องจากหนังสือ
( = 3.55)   ระดับปานกลางมี 3 กิจกรรม ( = 3.42 - = 3.11)  กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  
เรียงความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ /ตัวละคร/เหตุการณ์จากหนังสือ  

เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศชายและหญิงมีความคิดเห็นเรื่องความสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการเขียนแตกต่างกันโดยเยาวชนชายมีความคิดเห็นใน
ระดับปานกลางทุกกิจกรรม ( = 3.39 - = 2.85) กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การแต่ง/ดัดแปลง
เนื้อเรื่องจากหนังสือ    ส่วนเยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศหญิงมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านที่ใช้ทักษะการเขียน 2 ระดับ คือ ระดับมาก และระดับปานกลาง  ระดับมากมี 3 กิจกรรม 
ได้แก่ การวาดภาพประกอบเรื่อง (  =3.81) การแต่ง/ดัดแปลงเนื้อเรื่องจากหนังสือ (  =3.64)  

และเรียงความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ /ตัวละคร/เหตุการณ์จากหนังสือ (  =3.55) 

ตามล าดับ   ระดับปานกลาง มี 2 กิจกรรม (  = 3.47 - = 3.27) กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
การจัดท าจดหมายข่าว / สิ่งพิมพ์   

ผลการวิจัยจ าแนกตามอายุพบว่าเยาวชนก่อนวัยรุ่นมีความคิดเห็นเรื่อง
ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมไม่สอดคล้องกันทั้งหมด คือ เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 12 ปี และ
กลุ่มอายุ 14 ปี มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการเขียนกันในระดับมาก
ตรงกัน 2 กิจกรรม ได้แก่ การวาดภาพประกอบเรื่อง (  = 3.77 และ  = 3.60)  และการแต่ง/

ดัดแปลงเนื้อเรื่องจากหนังสือ (  =3.62 และ  = 3.66)  นอกจากนี้เยาวชนกลุ่มอายุ 12 ปี ยังมี
ความคิดเห็นในระดับมากอีก  1  กิจกรรม  คือ  เรียงความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ /   
ตัวละคร/เหตุการณ์จากหนังสือ (  = 3.54)    ในขณะที่เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 13 ปี มีความ
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการเขียนในระดับปานกลางทุกกิจกรรม (  = 

3.48 -  = 2.94) กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การแต่ง/ดัดแปลงเนื้อเรื่องจากหนังสือ   
นอกจากนี้เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 12 ปี ยังมีความสนใจเข้าร่วม

กิจกรรมในระดับปานกลางอีก 2 กิจกรรม (  = 3.44 -  = 3.22) กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  
การจัดท าจดหมายข่าว / สิ่งพิมพ์  ส่วนเยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 14 ปี มีความสนใจเข้าร่วม
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กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการเขียนในระดับปานกลางอีก 3 กิจกรรม (  = 3.46 -   = 

3.27) กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เรียงความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ /ตัวละคร/

เหตุการณ์จากหนังสือ  กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ การเรียงความ / สรุปความจากหนังสือ 

ผลการวิจัยข้างต้นนี้แสดงว่ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ เยาวชนก่อน
วัยรุ่นเห็นว่าน่าสนใจและสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสอดคล้องกันทั้งในภาพรวมและการจ าแนกตาม
เพศ มี 3 ประเภท ได้แก่  การวาดภาพประกอบเรื่อง   การแต่ง / ดัดแปลงเรื่องจากหนังสือ   และ
เรียงความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ/ตัวละคร/เหตุการณ์จากหนังสือ  โดยความคิดเห็นใน
ภาพรวมและในกลุ่มเยาวชนก่อนวัยรุ่นหญิงอยู่ในระดับมาก   ส่วนในกลุ่มเยาวชนก่อนวัยรุ่นชาย
อยู่ในระดับปานกลาง  ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะการวาดภาพประกอบและการแต่ง / ดัดแปลงเรื่องจาก
หนังสือ เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานและส่งเสริมจินตนาการซึ่งตรงกับความสนใจตามวัยของเยาวชน
ก่อนวัยรุ่นโดยเฉพาะเพศหญิง  ส่วนการเรียงความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ/ตัวละคร/
เหตุการณ์จากหนังสือน่าจะเป็นกิจกรรมที่เยาวชนคุ้นเคยเนื่องจากมีการจัดในโรงเรียนและใน
ห้องสมุดและชอบ  ดังปรากฏในผลการวิจัยลิวอนไดส์ (1986) พบว่า กิจกรรมการเขียนสั้น ๆ เป็น
กิจกรรมหนึ่งที่นักเรียนชอบ 

 

4.2.5 ความน่าสนใจและความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิง
แข่งขัน / ประกวด 

 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงแข่งขัน / ประกวด ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 
9 กิจกรรม ได้แก่  การแข่งขันเล่าเรื่องจากการอ่าน  การแข่งขันวาดภาพประกอบ (นิทาน/ฉากใน 
นวนิยาย ฯลฯ)  การแข่งขันการแสดงประกอบเรื่องจากหนังสือ  การแข่งขันร้องเพลงจากบทละคร / 
วรรณคดี   การแข่งขันตอบปัญหา  การแข่งขันโต้วาที  การประกวดเรียงความ  การประกวดค าขวัญ  

และการประกวดปา้ยนิเทศส่งเสริมการอ่าน 

 ความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงแข่งขัน / ประกวด   

 ผลการวิจัยพบว่า  โดยรวมเยาวชนก่อนวัยรุ่นมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
น่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงแข่งขัน / ประกวด 2 ระดับ คือ ระดับมาก และระดับ
ปานกลาง   ระดับมากมี  4  กิจกรรมตามล าดับมีค่าเฉลี่ย  ดังนี้  การแข่งขันวาดภาพประกอบ 
(นิทาน / นวนิยาย)  (   = 3.77)  การแข่งขันการแสดงประกอบเรื่องจากหนังสือ   และการแข่งขัน
ตอบปัญหา (   = 3.65) เท่ากัน  และการแข่งขันโต้วาที (   = 3.51) ตามล าดับ   ระดับปานกลาง
มี 5 กิจกรรม (  = 3.48 -  = 3.30)  กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ การแข่งขันเล่าเรื่องจากการ
อ่าน  
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เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศชายมีความเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจของกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านเชิงแข่งขัน / ประกวด ในระดับปานกลางทุกกิจกรรม  (  =3.45 -  = 2.90)  

กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การแข่งขันวาดภาพประกอบ  รองลงมาใกล้เคียงกันคือ การแข่งขัน
ตอบปัญหา (  = 3.44)  

เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศหญิงมีความเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจของกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านเชิงแข่งขัน / ประกวด  2 ระดับ คือ ระดับมาก และระดับปานกลาง  ระดับมากมี 7 

กิจกรรม ตามล าดับค่าเฉลี่ยดังนี้ การแข่งขันวาดภาพประกอบ (  =3.96)   การแข่งขันการแสดง
ประกอบเรื่องจากหนังสือ (   = 3.84)   การแข่งขันตอบปัญหา (   = 3.77)  การแข่งขันโต้วาที  
(   = 3.73)  การแข่งขันเล่าเรื่องจากการอ่าน (   = 3.65)  การประกวดป้ายนิเทศส่งเสริมการ
อ่าน (  = 3.60)   และการแข่งขันร้องเพลงจากบทละคร / วรรณคดี(   = 3.56)    ระดับปานกลาง 
มี 2 กิจกรรม ได้แก่ การประกวดเรียงความ และการประกวดค าขวัญ (  = 3.48) เท่ากัน  

ผลการวิจัยจ าแนกตามกลุ่มอายุพบว่าเยาวชนก่อนวัยรุ่นทั้งกลุ่มอายุ 12, 
13 และ 14 ปี มีความคิดเห็นเรื่องความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงแข่งขัน / ประกวด 

2 ระดับ คือ ระดับมาก และระดับปานกลาง  กิจกรรมในระดับมากที่สอดคล้องกันทุกกลุ่มอายุมี 3 

กิจกรรม ดังนี้ การแข่งขันวาดภาพประกอบ (   = 3.93,   = 3.64 และ   = 3.61)  การแข่งขัน
การแสดงประกอบเรื่องจากหนังสือ (   = 3.76,   = 3.58 และ   = 3.53)   การแข่งขันตอบปัญหา 

(   = 3.63,   = 3.65 และ   = 3.68)   

นอกจากนี้เยาวชนกลุ่มอายุ 12 ปี ยังมีความคิดเห็นในระดับมากอีก 3 
กิจกรรม ได้แก่ การแข่งขันโต้วาที  (   = 3.61)    การแข่งขันเล่าเรื่องจากการอ่าน (   = 3.57)  

และการประกวดป้ายนิเทศ (   = 3.55)   และมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 3 กิจกรรม (   = 

3.48 -   = 3.36)   กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การประกวดค าขวัญ    ส่วนเยาวชนกลุ่มอายุ 13 
และ 14 ปี มีความคิดเห็นเรื่องความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงแข่งขัน / ประกวดอีก 
6 กิจกรรม ดังนี้ เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 13 ปี มีความเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจของกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านเชิงแข่งขัน / ประกวด ในระดับปานกลาง 6 กิจกรรม (   = 3.43 -   = 3.16)  

กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสงูสุด คือ การแข่งขันเล่าเรื่องจากการอ่าน   
และเยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 14 ปี มีความเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจ

ของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงแข่งขัน / ประกวด ในระดับปานกลาง 6 กิจกรรม (   = 3.45 -    

  = 3.06)   กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การแข่งขันโต้วาที    
  ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงแข่งขัน / ประกวด  

ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมเยาวชนก่อนวัยรุ่นมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านเชิงแข่งขัน / ประกวด 2 ระดับ คือ ระดับมาก และระดับปานกลาง  ระดับมากมี 3 
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กิจกรรม ตามล าดับค่าเฉลี่ย  ดังนี้   การแข่งขันวาดภาพประกอบ  (  = 3.65)  การแข่งขันตอบ
ปัญหา (  = 3.53)  และการแข่งขันการแสดงประกอบเรื่องจากหนังสือ(  = 3.52) ระดับปานกลาง
มี  6 กิจกรรม (  = 3.38 -  = 3.15)  กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  การแข่งขันโต้วาท ี 

ผลการวิจัยจ าแนกตามเพศพบว่าเยาวชนก่อนวัยรุ่นชายและหญิงมี
ความคิดเห็นเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงแข่งขัน / ประกวด ไม่สอดคล้องกัน คือ 
เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศชายมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงแข่งขัน / ประกวดใน
ระดับปานกลางทุกกิจกรรม (  = 3.36 -  = 2.78) กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การแข่งขันตอบ
ปัญหา    ส่วนเยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศหญิงมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเชิงแข่งขัน / ประกวด  2 

ระดับ คือ ระดับมาก และระดับปานกลาง    ระดับมากมี  4  กิจกรรม  ตามล าดับค่าเฉลี่ย  ดังนี้  
การแข่งขันวาดภาพประกอบ (นิทาน/ฉากในนวนิยาย ฯลฯ) (  =3.83)  การแข่งขันการแสดง
ประกอบเรื่องจากหนังสือ (  =3.70)  การแข่งขันตอบปัญหา (  =3.63)  และการแข่งขันโต้วาที 
(  =3.56)     ระดับปานกลาง มี 5 กิจกรรม (  = 3.45 -  = 3.34)  กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
การประกวดป้ายนิเทศส่งเสริมการอ่าน   

ผลการวิจัยจ าแนกตามกลุ่มอายุพบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 12, 
13 และ 14 ปี มีความคิดเห็นเรื่องความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการอ่านเชิงแข่งขัน / ประกวด ใน
ระดับมากและระดับปานกลาง แต่ไม่สอดคล้องกันทั้งหมด คือ เยาวชนทุกกลุ่มอายุมีความสนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากตรงกันเพียง 1 กิจกรรม คือ การแข่งขันตอบปัญหา (   = 3.63,   = 

3.53 และ   = 3.54) ตามล าดับ 

นอกจากนี้เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 12 ปี มีความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงแข่งขัน / ประกวด ในระดับมากอีก 2 กิจกรรม ได้แก่ การแข่งขันวาด
ภาพประกอบ (นิทาน/ฉากในนวนิยาย ฯลฯ) (  = 3.87)   และการแข่งขันการแสดงประกอบเรื่อง
จากหนังสือ (  =3.67) และระดับปานกลางมี 6 กิจกรรม (  = 3.48 -  = 3.21)  กิจกรรมที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การประกวดป้ายนิเทศส่งเสริมการอ่าน   

ส่วนเยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 13 ปี และกลุ่มอายุ 14 ปี มีความสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงแข่งขัน / ประกวด ตรงกัน 1 กิจกรรม คือ ระดับมากค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ การแข่งขันตอบปัญหาจากเรื่องที่อ่าน  และในระดับปานกลาง 8 กิจกรรม ดังนี้  กลุ่มอายุ 13 ปี 
(  = 3.49 -  = 3.01)  กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การแข่งขันวาดภาพประกอบ (นิทาน/ฉาก
ในนวนิยาย/ฯลฯ)  กลุ่มอายุ 14 ปี (  = 3.39 -  = 2.95) กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การ
แข่งขันวาดภาพประกอบ (นิทาน/ฉากในนวนิยาย ฯลฯ)   

การเปรียบเทียบความคิดเห็นเรื่องความน่าสนใจของกิจกรรมและความ
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมพบว่าเยาวชนก่อนวัยรุ่นโดยรวมมีความเห็นว่า กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิง
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แข่งขัน/ประกวด มีความน่าสนใจและมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากสอดคล้องกัน  3 
กิจกรรมตามล าดับค่าเฉลี่ย ได้แก่  การแข่งขันวาดภาพประกอบ (  = 3.77 และ  = 3.65)  การ
แข่งขันตอบปัญหา (  = 3.65 และ  = 3.53)  และการแข่งขันการแสดงประกอบเรื่องจากหนังสือ   
(  = 3.65 และ  = 3.52)  การเปรียบเทียบความคิดเห็นโดยรวมและความคิดเห็นของเยาวชน
ชายและหญิงปรากฏว่ากิจกรรมที่เยาวชนมีความเห็นว่าน่าสนใจและสนใจเข้าร่วมที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดตรงกัน คือ การแข่งขันวาดภาพประกอบ   น่าจะเป็นเพราะทั้ง 3 กิจกรรมนี้เยาวชนมี
ความคุ้นเคยจากการร่วมกิจกรรมในโรงเรียนและในงานที่มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านต่าง ๆ  ดัง
ปรากฏในผลการวิจัยของสุวิมล  โฮมวงศ์ (2531) ที่พบว่ารูปแบบของกิจกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษา
ที่จัดมากคือการประกวด / แข่งขัน และนงนุช  พิเชษฐพันธ์ (2529) พบว่ากิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ที่บรรณารักษ์จัดมากที่สุดอย่างหนึ่งคือ การแข่งขันตอบปัญหา  นอกจากนี้กิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม
ยังเป็นกิจกรรมที่ไม่ซับซ้อน  เยาวชนแต่ละคนสามารถเข้าร่วมได้ด้วยตนเอง  และกิจกรรมแข่งขั น
วาดภาพประกอบและการแข่งขันการแสดงประกอบเรื่องจากหนังสือยังเป็นกิจกรรมที่สามารถใช้
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ และได้แสดงออกด้วยตนเองอย่างเต็มที่ ซึ่งสอดคล้องกับความ
สนใจของเยาวชนก่อนวัยรุ่น 

อย่างไรก็ตามผลการวิจัยโดยจ าแนกตามเพศพบว่าเยาวชนก่อนวัยรุ่น
ชายและหญิงมีความคิดเห็นเรื่องความน่าสนใจของกิจกรรมและความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมใน
ระดับแตกต่างกัน คือ เยาวชนก่อนวัยรุ่นชายมีความเห็นว่ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงแข่งขัน / 
ประกวด มีความน่าสนใจและสนใจเข้าร่วมในระดับปานกลางทุกกิจกรรม  โดยกิจกรรม 2 อันดับ
แรกตามล าดับค่าเฉลี่ยตรงกันคือ การแข่งขันวาดภาพประกอบ (  = 3.45 และ  = 3.33) และ 
การแข่งขันตอบปัญหา (  = 3.44 และ  3.36)  ส่วนเยาวชนก่อนวัยรุ่นหญิงมีความเห็นว่ากิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านเชิงแข่งขัน / ประกวด มีความน่าสนใจในระดับมาก 7 กิจกรรม แต่มีความสนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก 4 กิจกรรม  กิจกรรมที่เห็นว่าน่าสนใจและสนใจเข้าร่วมในระดับมาก
สอดคล้องกันและมีล าดับตรงกัน 4 กิจกรรม ได้แก่  การแข่งขันวาดภาพประกอบ (  = 3.96 และ 

 = 3.83)  การแข่งขันการแสดงประกอบเรื่องจากหนังสือ  (  = 3.84 และ  = 3.70)  การแข่งขัน
ตอบปัญหา (  = 3.77 และ  = 3.63)  และการแข่งขันโต้วาท ี(  = 3.73 และ  = 3.56) 

 

 4.2.6 ความน่าสนใจและความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดเป็นโครงการ 

 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่จัดเป็นโครงการประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 5 

กิจกรรม ได้แก่   โครงการยอดนักอ่าน  โครงการอ่านหนังสือในช่วงปิดภาคเรียน  โครงการสัปดาห์
การอ่าน /  สัปดาห์ห้องสมุด  โครงการอ่านหนังสือประกอบทัศนศึกษา และชมรมนักอ่าน / ชมรม
ห้องสมุด 
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        ความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านท่ีจัดเป็นโครงการ   
 ผลการวิจัยพบว่า  โดยรวมเยาวชนก่อนวัยรุ่นมีความเห็นเกี่ยวกับความ

น่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่จัดเป็นโครงการในระดับมากทุกกิจกรรม ตามล าดับค่าเฉลี่ย 
ดังนี้   โครงการสัปดาห์การอ่าน /  สัปดาห์ห้องสมุด  และโครงการอ่านหนังสือประกอบทัศนศึกษา 
(  = 3.84 เท่ากัน) ชมรมนักอ่าน / ชมรมห้องสมุด (  = 3.83)    โครงการยอดนักอ่าน (  = 3.77) 

และโครงการอ่านหนังสือในช่วงปิดภาคเรียน (  = 3.69)   

 ผลการวิจัยจ าแนกตามเพศพบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นชายและหญิงมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่จัดเป็นโครงการไม่สอดคล้องกัน  โดย
เยาวชนชายมีความคิดเห็นใน 2 ระดับ คือ ระดับมาก และระดับปานกลาง  ระดับมากมี 3 กิจกรรม 

ตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้  โครงการสัปดาห์การอ่าน /  สัปดาห์ห้องสมุด และโครงการอ่านหนังสือ
ประกอบทัศนศึกษา (  = 3.58 เท่ากัน) และ ชมรมนักอ่าน / ชมรมห้องสมุด (  = 3.54)  ระดับ
ปานกลางมี 2 กิจกรรม (   = 3.45 -   = 3.42)  กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงการยอดนัก
อ่าน  ส่วนเยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศหญิงมีความเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านที่จัดเป็นโครงการในระดับมากทุกกิจกรรมตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้  ชมรมนักอ่าน / ชมรม
ห้องสมุด (  = 4.01)  โครงการอ่านหนังสือประกอบทัศนศึกษา (  = 4.00)  โครงการสัปดาห์การ
อ่าน /  สัปดาห์ห้องสมุด (  = 3.99)    โครงการยอดนักอ่าน (  = 3.96) และโครงการอ่านหนังสือ
ในช่วงปิดภาคเรียน (  = 3.85)    

ผลการวิจัยจ าแนกตามกลุ่มอายุพบว่ากลุ่มอายุ 12, 13 และ 14 ปี มี
ความคิดเห็นเรื่องความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่จัดเป็นโครงการในระดับมากทั้ง 5 
กิจกรรมในทุกกลุ่มอายุและมีล าดับสอดคล้องกันเป็นส่วนใหญ่ ดังนี้ เยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 
12 ปี  โครงการอ่านหนังสือประกอบทัศนศึกษา (  = 4.06)  ชมรมนักอ่าน / ชมรมห้องสมุด (  = 

3.98)  โครงการสัปดาห์การอ่าน /  สัปดาห์ห้องสมุด (  = 3.93)  โครงการยอดนักอ่าน (  = 3.86) 

และโครงการอ่านหนังสือในช่วงปิดภาคเรียน (  = 3.76)    

 ส่วนเยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 13 ปีและ 14 ปี มีความเห็นเกี่ยวกับ
ความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่จัดเป็นโครงการในระดับมากตามล าดับค่าเฉลี่ย  3 
ล าดับแรกตรงกัน  ดังนี้  โครงการสัปดาห์การอ่าน /  สัปดาห์ห้องสมุด (  = 3.81 และ  = 3.70)  
ชมรมนักอ่าน / ชมรมห้องสมุด (  = 3.76 และ  = 3.65)   และโครงการยอดนักอ่าน (  = 3.73 

และ  = 3.64)   ส่วนโครงการอ่านหนังสือประกอบทัศนศึกษา (  = 3.70 และ  = 3.58) และ
โครงการอ่านหนังสือในช่วงปิดภาคเรียน (  = 3.67 และ  = 3.60) เป็นล าดับที่ 4 และ 5 ในกลุ่ม
อายุ 13 ปี และเป็นล าดับที่ 5 และ 4 ในกลุ่มอายุ 14 ปี  
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    ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่จัดเป็นโครงการ  
 ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมเยาวชนก่อนวัยรุ่นมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่านที่จัดเป็นโครงการในระดับมากทุกกิจกรรมตามล าดับค่าเฉลี่ยดังนี้  โครงการอ่าน
หนังสือประกอบทัศนศึกษา (   = 3.75)  โครงการสัปดาห์การอ่าน /  สัปดาห์ห้องสมุด (   = 3.72)    

ชมรมนักอ่าน / ชมรมห้องสมุด (   = 3.69)   โครงการยอดนักอ่าน (   = 3.61)    และโครงการ
อ่านหนังสือในช่วงปิดภาคเรียน (   = 3.55) 

ผลการวิจัยจ าแนกตามเพศพบว่าเยาวชนชายและหญิงมีความคิดเห็น
แตกต่างกัน ดังนี้ เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศชายมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่จัดเป็น
โครงการในระดับปานกลางทุกกิจกรรม (   = 3.50 -   = 3.22)  กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  

โครงการสัปดาห์การอ่าน /  สัปดาห์ห้องสมุด   รองลงมาค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันคือ  โครงการอ่าน
หนังสือประกอบทัศนศึกษา (  = 3.48)  ส่วนเยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศหญิงมีความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่จัดเป็นโครงการในระดับมากทุกกิจกรรมตามล าดับค่าเฉลี่ยดังนี้  
โครงการอ่านหนังสือประกอบทัศนศึกษา ( =3.91)  ชมรมนักอ่าน / ชมรมห้องสมุด (   = 3.88)   

โครงการสัปดาห์การอ่าน /  สัปดาห์ห้องสมุด (   = 3.84)   โครงการยอดนักอ่าน (   = 3.78)    

และโครงการอ่านหนังสือในช่วงปิดภาคเรียน (   = 3.74)   

ผลการวิจัยจ าแนกตามกลุ่มอายุพบว่า กลุ่มอายุ 12 ปี และ 13 ปีมีความ
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่จัดเป็นโครงการในระดับมากทุกกิจกรรมเช่นเดียวกัน แต่
กลุ่มอายุ 12 ปี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงกว่ากลุ่มอายุ 13 ปีทุกกิจกรรม และมีล าดับตามค่าเฉลี่ย
แตกต่างกัน  ดังนี้  โครงการอ่านหนังสือประกอบทัศนศึกษา (  = 4.00 และ  = 3.57)  ชมรมนัก
อ่าน / ชมรมห้องสมุด (   = 3.88 และ  = 3.64)   โครงการสัปดาห์การอ่าน /  สัปดาห์ห้องสมุด 
(   = 3.77 และ  = 3.74)   โครงการยอดนักอ่าน (   = 3.73 และ  = 3.59)   และโครงการอ่าน
หนังสือในช่วงปิดภาคเรียน (   = 3.61 และ  = 3.53) 

ส่วนเยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 14 ปี มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านที่จัดเป็นโครงการ  2 ระดับ  คือ  ระดับมาก และระดับปานกลาง  ระดับมากมี  1 

กิจกรรม  คือ  โครงการสัปดาห์การอ่าน / สัปดาห์ห้องสมุด (  = 3.60)   ระดับปานกลางมี  4 

กิจกรรม (  = 3.46 -  = 3.40)   กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ   โครงการอ่านหนังสือประกอบ
ทัศนศึกษา  และกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ชมรมนักอ่าน / ชมรมห้องสมุด  

ผลการวิจัยที่ปรากฏว่าเยาวชนก่อนวัยรุ่นโดยรวมมีความคิดเห็นว่ากิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านที่จัดเป็นโครงการมีความน่าสนใจและสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากทุก
กิจกรรมสอดคล้องกัน  โดยกิจกรรมที่มีความน่าสนใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดมี 2 กิจกรรมคือ  โครงการ
สัปดาห์การอ่าน / สัปดาห์ห้องสมุด   และโครงการอ่านหนังสือประกอบทัศนศึกษา     
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ในขณะที่ผลการวิจัยโดยจ าแนกตามเพศพบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นชาย
และหญิงมีความเห็นว่ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่จัดเป็นโครงการมีความน่าสนใจในระดับมาก
สอดคล้องกันใน 3 ล าดับแรกตามล าดับค่าเฉลี่ย  ได้แก่  โครงการสัปดาห์การอ่าน / สัปดาห์ห้องสมุด   
โครงการอ่านหนังสือประกอบทัศนศึกษา   และชมรมนักอ่าน / ชมรมห้องสมุด   แต่มีความสนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมแตกต่างกัน  โดยเยาวชนก่อนวัยรุ่นชายสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในระดับปานกลาง  
ในขณะที่เยาวชนก่อนวัยรุ่นหญิงสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก   และผลการวิจัยจ าแนกตาม
กลุ่มอายุซึ่งพบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นทุกกลุ่มอายุ เห็นว่ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านน่าสนใจในระดับ
มากทั้ง 5 กิจกรรม  และกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ย 3 ล าดับแรกตรงกัน ได้แก่ โครงการสัปดาห์การอ่าน / 
สัปดาห์ห้องสมุด   ชมรมนักอ่าน / ชมรมห้องสมุด    และโครงการยอดนักอ่าน  แต่มีความสนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่สอดคล้องกันทุกกลุ่มอายุ คือ กลุ่มอายุ 12 ปี และ 13 ปี สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ในระดับมากทุกกิจกรรม  ส่วนกลุ่มอายุ 14 ปี มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากเพียง 1 
กิจกรรม คือ โครงการสัปดาห์การอ่าน / สัปดาห์ห้องสมุด  และรองลงมาซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง คือ 
โครงการอ่านหนังสือประกอบทัศนศึกษา 

เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเรื่องความน่าสนใจและความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมที่จัดเป็นโครงการจากผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วน่าจะแสดงว่าเยาวชนก่อนวัยรุ่นเห็นว่า
กิจกรรมที่น่าสนใจและที่สนใจเข้าร่วมมากที่สุด คือ กิจกรรมสัปดาห์การอ่าน / สัปดาห์ห้องสมุด  
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดในโรงเรียนและห้องสมุดต่าง ๆ อยู่เป็นประจ าและเยาวชนมีความคุ้นเคย  อีก
กิจกรรมหนึ่งที่เยาวชนเห็นว่าน่าสนใจและสนใจเข้าร่วมมากโดยเฉพาะในกลุ่มอายุ 12 ปีและกลุ่ม
เยาวชนหญิง คือ โครงการอ่านหนังสือประกอบทัศนศึกษา  ซึ่งเป็นการอ่านประกอบมีการเดินทาง
ไปร่วมประสบการณ์จริง  ซึ่งเป็นสิ่งที่เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ไม่สามารถท าได้เองและมีการจัด
ไม่มากนัก จึงสนใจเข้าร่วมมาก โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 12 ปี และกลุ่มเยาวชนก่อนวัยรุ่นหญิง ซึ่งอาจ
ต้องพึ่งพาผู้ใหญ่น าไปหรือไปเป็นหมู่คณะ 

 

4.3 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ตรงกับความต้องการของเยาวชนก่อนวัยรุ่น 

การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ในด้านลักษณะ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน แนวเนื้อหาของกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน  สถานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  และวิธีการเผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านที่ตรงกับความต้องการของเยาวชนก่อนวัยรุ่น   ผลการวิจัยโดยจ าแนกเพศ   กลุ่ม
อายุ  และประเภทห้องสมุด  ปรากฏดังต่อไปนี้ 
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 4.3.1  ลักษณะการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ตรงกับความต้องการของ
เยาวชนก่อนวัยรุ่น   
  เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่  322 คน (ร้อยละ 76.67)  ต้องการกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านที่มีการแข่งขัน / รางวัล    รองลงมาตามล าดับ  310 คน (ร้อยละ 73.81) ต้องการกิจกรรม
ที่ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมด้วย    281 คน (ร้อยละ 66.90)  ต้องการการจัดกิจกรรมที่มีบุคคลที่มี
ชื่อเสียงมาร่วมด้วย (นักร้อง / นักแสดง / พิธีกร / ฯลฯ )   279 คน (ร้อยละ 66.43)  ต้องการการจัด
กิจกรรมที่มีของที่ระลึกแจก    213 คน (ร้อยละ 50.71) ต้องการกิจกรรมที่มีบุคคลในวงการหนังสือ
มาร่วมด้วย (นักเขียน / นักแปล ฯลฯ)     

ผลการวิจัยจ าแนกตามเพศพบว่า ลักษณะการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่
เยาวชนก่อนวัยรุ่นชายและหญิงส่วนใหญ่ต้องการสอดคล้องกัน 4 ลักษณะ แต่มีล าดับตามค่า
ร้อยละไม่ตรงกัน ดังนี้ กิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมด้วยซึ่งเป็นจ านวนสูงสุดของกลุ่มหญิง 
(ชายร้อยละ 67.95 หญิงร้อยละ 77.27) และกิจกรรมที่มีการแข่งขัน / รางวัล ซึ่งเป็นจ านวนสูงสุด
ของกลุ่มชาย (ชายร้อยละ 80.77 หญิงร้อยละ 74.24) กิจกรรมที่มีบุคคลที่มีชื่อเสียงมาร่วมด้วย 
(นักร้อง/นักแสดง/พิธีกร/ฯลฯ) (ชายร้อยละ 57.70 หญิงร้อยละ 73.35)  และกิจกรรมที่มีของที่
ระลึกแจก (ชายร้อยละ 63.46 หญิงร้อยละ 68.18)  นอกจากนี้เยาวชนก่อนวัยรุ่นหญิงส่วนใหญ่ยัง
ต้องการกิจกรรมที่มีบุคคลในวงการหนังสือมาร่วม (นักเขียน/นักแปล/ฯลฯ) อีกลักษณะหนึ่งด้วย 

ผลการวิจัยจ าแนกตามกลุ่มอายุพบว่าเยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ของกลุ่มอายุ 
12, 13 และ 14 ปี ต้องการการจัดกิจกรรม 4 ลักษณะสอดคล้องกัน ดังนี้ กิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมได้มี
ส่วนร่วมด้วย  ซึ่งเป็นจ านวนสูงสุดของกลุ่มอายุ 14 ปี  (12 ปี ร้อยละ 75.00, 13 ปี ร้อยละ 67.65 
และ 14 ปี ร้อยละ 77.19)   กิจกรรมที่มีการแข่งขัน/รางวัล  ซึ่งเป็นจ านวนสูงสุดของกลุ่มอายุ 12 
และ 13 ปี  (12 ปี ร้อยละ 78.92,  13 ปี ร้อยละ 77.45 และ 14 ปี ร้อยละ 71.93)   กิจกรรมที่มี
บุคคลที่มีชื่อเสียงมาร่วมด้วย (นักร้อง/นักแสดง/พิธีกร/ฯลฯ)  (12 ปี ร้อยละ 61.27, 13 ปี ร้อยละ 
71.57 และ 14 ปี ร้อยละ 72.81)   และกิจกรรมที่มีของที่ระลึกแจก (12 ปี ร้อยละ 65.20, 13 ปี 
ร้อยละ 67.65 และ 14 ปี ร้อยละ 67.54)  นอกจากนี้เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ของกลุ่มอายุ 12 
และ 13 ปี (ร้อยละ 50.49 และร้อยละ 51.96)  และครึ่งหนึ่งของกลุ่มอายุ 14 ปี (ร้อยละ 50.00)  
ยังต้องการกิจกรรมที่มีบุคคลในวงการหนังสือมาร่วม (นักเขียน/นักแปล/ฯลฯ) อีกลักษณะหนึ่งด้วย  

ผลการวิจัยจ าแนกตามประเภทห้องสมุดที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลพบว่า 
เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่จากห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดประชาชนต้องการกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน 4 ลักษณะสอดคล้องกัน  กิจกรรมที่มีอัตราร้อยละสูงสุดและรองลงมาล าดับแรก
สอดคล้องกัน ได้แก่ กิจกรรมที่มีการแข่งขัน/รางวัล (ร้อยละ 80.42 และร้อยละ 71.67)  และ
กิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมด้วย (ร้อยละ 76.25 และร้อยละ 70.56)  กิจกรรมอ่ืน  อีก 2 
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กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่มีบุคคลที่มีชื่อเสียงมาร่วมด้วย (นักร้อง/นักแสดง/พิธีกร/ฯลฯ) (ร้อยละ 
69.17 และร้อยละ 63.89) และกิจกรรมที่มีของที่ระลึกแจก (ร้อยละ 70.83 และร้อยละ 60.56)  
นอกจากน้ีเยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่จากห้องสมุดโรงเรียนยังต้องการกิจกรรมที่มีบุคคลในวงการ
หนังสือมาร่วมด้วย (นักเขียน/นักแปล/ฯลฯ) (ร้อยละ 56.25) 
  ผลการวิจัยที่ปรากฏว่าเยาวชนส่วนใหญ่ที่มีจ านวนสูงสุดต้องการกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านที่มีการแข่งขัน / รางวัล และรองลงมาต้องการกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมด้วย 
(ร้อยละ 76.67 และร้อยละ 73.81) โดยสอดคล้องกันทั้งชายและหญิงและในทุกกลุ่มอายุ  น่าจะ
สะท้อนถึงคุณสมบัติของเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่นในตนเองและกล้าแสดงออก  ซึ่งเป็น
คุณสมบัติที่เป็นเป้าหมายของการศึกษาในปัจจุบันและเป็นสิ่งที่ผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
มุ่งหวัง  ดังปรากฏในผลการวิจัยของสมลักษณ์ สุดหอม (2522)  ที่พบว่าจุดมุ่งหมายในการจัด
กิจกรรมของโรงเรียนคือเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถ  และผลการวิจัยของสมใจ 
พุทธเบญจพจน์ (2528) ซึ่งพบว่ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ผู้จัดต้องการคือกิจกรรมที่ท าให้นักเรียน
มีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม   รวมทั้งผลการวิจัยของลิวอนไดส์ (1986) ซึ่งพบว่า
นักเรียนชอบกิจกรรมที่ให้เพื่อนมีส่วนร่วม  แต่ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของจารึก พุ่มพวง (2536) 
ที่พบว่านักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านน้อย 

 ส่วนลักษณะการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มีบุคคลมาร่วมกิจกรรม ซึ่งมีสองกลุ่ม คือ 
กลุ่มบุคคลผู้มีชื่อเสียง (นักร้อง / นักแสดง / พิธีกร ฯลฯ)  และบุคคลในวงการหนังสือ (นักเขียน / 
นักแปล ฯลฯ)  ซึ่งผลการวิจัยปรากฏว่าโดยรวมเยาวชนก่อนวัยรุ่นที่ต้องการให้บุคคลผู้มีชื่อเสียง
มาร่วมในกิจกรรมมีอัตราร้อยละสูงกว่ากลุ่มผู้ที่ต้องการให้มีบุคคลในวงการหนังสือมาร่วมกิจกรรม 
(ร้อยละ 66.90: ร้อยละ 50.71) และผู้ที่ต้องการให้บุคคลผู้มีชื่อเสียงมาร่วมกิจกรรมมีอัตราร้อยละ
เพิ่มขึ้นตามกลุ่มอายุ คือ อายุ 12 ปี ร้อยละ 61.27  อายุ 13 ปี ร้อยละ 71.57  และอายุ 14 ปี ร้อยละ 
72.81 ในขณะที่ผู้ที่ต้องการให้มีบุคคลในวงการหนังสือมาร่วมกิจกรรมมีอัตราไม่แตกต่างกันนักใน
แต่ละกลุ่มอายุ คือ ร้อยละ 50.49, ร้อยละ 51.69 และร้อยละ 50.00 ตามล าดับ  ผลการวิจัยที่ปรากฏ
เช่นนี้น่าจะสะท้อนถึงความสนใจของเยาวชนก่อนวัยรุ่นซึ่งเป็นไปตามความนิยมของเยาวชนใน
สังคมโดยรวมที่สนใจผู้มีชื่อเสียงซึ่งเป็นนักร้อง / นักแสดงและพิธีกร ซึ่งน่าจะเป็นเพราะบุคคลเหล่านี้
ปรากฏตัวหรือเป็นข่าวในสื่อต่าง ๆ จนเป็นที่รู้จักแพร่หลาย  ส่วนการที่ผู้ที่ต้องการให้บุคคลใน
วงการหนังสือมาร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมีไม่มากนักอาจเป็นเพราะเยาวชนก่อนวัยรุ่นอ่าน
หนังสือโดยไม่สนใจผู้แต่งหรือผู้จัดท าหนังสือ  ท าให้รู้จักบุคคลในวงการหนังสือน้อยหรือไม่ รู้จัก
และไม่เห็นความส าคัญ   
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  4.3.2  แนวเนื้อหาของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ตรงกับความต้องการ
ของเยาวชนก่อนวัยรุ่น 

  ผลการวิจัยพบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ต้องการแนวเนื้อหาของกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 3 แนว คือ จ านวนสูงสุด 290 คน (ร้อยละ 69.05) ต้องการกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านที่มีแนวเนื้อหาเกี่ยวกับหนังสือยอดนิยม  รองลงมา 223 คน (ร้อยละ 53.10) ต้องการแนว
เนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์  และ 216 คน (ร้อยละ 51.43) ต้องการ
แนวเนื้อหาเกี่ยวกับหนังสือที่ได้รับรางวัล   
  ผลการวิจัยตามเพศพบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นชายและหญิงส่วนใหญ่ต้องการ
แนวเนื้อหาของกิจกรรมกลุ่มละ 2 แนว โดยแนวเนื้อหาส่วนใหญ่ที่ทั้งสองกลุ่มต้องการตรงกัน คือ 
หนังสือยอดนิยม (ชายร้อยละ 55.77 หญิงร้อยละ 76.89) ซึ่งเป็นแนวเนื้อหาที่เยาวชนหญิงจ านวน
สูงสุดต้องการ  นอกจากนี้เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศชายส่วนใหญ่ซึ่งเป็นจ านวนสูงสุด 100 คน (ร้อยละ 
64.10)  ยังต้องการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มีแนวเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี / 
คอมพิวเตอร์ อีกแนวหนึ่ง  ส่วนเยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศหญิงส่วนใหญ่จ านวนรองลงมา 153 คน 
(ร้อยละ 57.95) ต้องการแนวเนื้อหาเกี่ยวกับหนังสือที่ได้รับรางวัล 

 ผลการวิจัยจ าแนกตามกลุ่มอายุพบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ซึ่งเป็น
จ านวนสูงสุดของทุกกลุ่มอายุ คือ กลุ่มอายุ 12 ปี 139 คน (ร้อยละ 68.14)  กลุ่มอายุ 13 ปี 69 คน 
(ร้อยละ 67.65)  และกลุ่มอายุ 14 ปี 82 คน (ร้อยละ 71.93) ต้องการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มี
แนวเนื้อหาเกี่ยวกับหนังสือยอดนิยม   
  นอกจากนี้เยาวชนจ านวนรองลงมาของแต่ละกลุ่มอายุยังต้องการกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านที่มีแนวเนื้อหาอ่ืนอีก  คือ  กลุ่มอายุ 12 ปี 121 คน (ร้อยละ 59.31)   ต้องการแนว
เนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์  108 คน (ร้อยละ 52.94)   ต้องการแนว
เนื้อหาเกี่ยวกับหนังสือที่ได้รับรางวัล  และ 106 คน (ร้อยละ 51.96)   ต้องการแนวเนื้อหาเกี่ยวกับ
ธรรมชาติ / สภาพแวดล้อม  ตามล าดับ กลุ่มอายุ 13 ปี 52 คน (ร้อยละ 50.98) ต้องการแนวเนื้อหา
เกี่ยวกับบุคคลส าคัญ/บุคคลที่มีชื่อเสียง   และกลุ่มอายุ 14 ปี 58 คน (ร้อยละ 50.88) ต้องการแนว
เนื้อหาเกี่ยวกับหนังสือที่ได้รับรางวัล   

 ผลการวิจัยจ าแนกตามประเภทของห้องสมุดที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล พบว่า 
เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นจ านวนสูงสุดของห้องสมุดโรงเรียน 182 คน (ร้อยละ 75.83) 

และห้องสมุดประชาชน 108 คน (ร้อยละ 60.00) ต้องการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มีแนวเนื้อหา
เกี่ยวกับหนังสือยอดนิยม  นอกจากนี้เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ซึ่งมีจ านวนรองลงมาของห้องสมุด
โรงเรียนยังต้องการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอีก 2 แนวเนื้อหา ดังนี้  137 คน (ร้อยละ 57.08) 

ต้องการหนังสือที่ได้รับรางวัล  และ 133 คน (ร้อยละ 55.42)  ต้องการแนวเนื้อหาวิทยาศาสตร์ / 



 213 

เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ ซึ่งแนวเนื้อหานี้เยาวชนก่อนวัยรุ่นจากห้องสมุดประชาชนครึ่งหนึ่ง คือ 
90 คน (ร้อยละ 50.00) ต้องการ   
 ผลการวิจัยที่ปรากฏว่าเยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ต้องการกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน  3  เนื้อหา  ได้แก่  หนังสือยอดนิยม (Best Seller)  วิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ 
และหนังสือที่ได้รับรางวัล (ร้อยละ 69.05, ร้อยละ 53.10 และร้อยละ 51.43 ตามล าดับ)  น่าจะ
แสดงว่าเยาวชนก่อนวัยรุ่นสนใจกิจกรรมที่เกี่ยวกับหนังสือ  และการที่ต้องการกิจกรรมที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับหนังสือยอดนิยมมากกว่าหนังสือที่ได้รับรางวัลก็อาจเป็นเพราะหนังสือที่ได้รับรางวัลอาจไม่
เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่เยาวชนก่อนวัยรุ่น    ดังปรากฏจากผลงานวิจัยของสุพรรณี  วราทร 
(2546) ซึ่งพบว่าเยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 66.00) ไม่รู้จักบันเทิงคดีที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติของไทยที่น ามาให้อ่าน  ในขณะที่เยาวชนก่อนวัยรุ่นในกรุงเทพฯ มีโอกาสรู้จักหนังสือ
ยอดนิยมซึ่งมีการจัดอันดับไว้ได้จากหนังสือพิมพ์และวารสารต่าง ๆ  รวมทั้งยังสามารถรับรู้จาก
กิจกรรมในการเปิดตัวหนังสือใหม่ของส านักพิมพ์ต่างๆ ที่จัดอยู่เสมอ เช่น  หนังสือเรื่องแฮร์รี่     
พอตเตอร์ ซึ่งเป็นหนังสือในดวงใจของนักเรียนในการส ารวจของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อ พ.ศ. 2546  
(ผลส ารวจหนังสือในดวงใจของนักเรียนทั่วประเทศ 2546) ซึ่งมีกิจกรรมในการเปิดตัวหนังสือมาก  
นอกจากนี้ส านักพิมพ์ต่าง ๆ ยังประชาสัมพันธ์หนังสือยอดนิยมที่เป็นเรื่องแปลอย่างกว้างขวาง   
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยนี้ว่า เมื่อมีเวลาว่างเยาวชนก่อนวัยรุ่นที่ชอบอ่านนวนิยายแปลมี
มากกว่าผู้ที่ชอบอ่านนวนิยายไทย (ร้อยละ 35.92 และ ร้อยละ 24.52)   เยาวชนก่อนวัยรุ่นที่
ต้องการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในแนวเนื้อหาหนังสือยอดนิยมจึงมีมากกว่าแนวเนื้อหาหนังสือที่
ได้รับรางวัล 

 ส่วนที่พบว่าเยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ต้องการแนวเนื้อหาวิทยาศาสตร์ / 
เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับผลการวิจัยนี้ คือ เป็นแนวเนื้อหาที่ตรงกับความสนใจและ
กิจกรรมที่เยาวชนส่วนใหญ่ท าเมื่อมีเวลาว่าง  คือ เยาวชนก่อนวัยรุ่นร้อยละ 63.57 ชอบเล่นเกม
คอมพิวเตอร์และใช้อินเทอร์เนต  นอกจากนี้อาจเป็นเพราะแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยนี้ 2 
แห่ง มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ ห้องสมุดศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัย ณ 
ท้องฟ้าจ าลอง ถนนสุขุมวิท  และอุทยานการเรียนรู้ซึ่งมีศูนย์คอมพิวเตอร์รวมอยู่ด้วย 

 

4.3.3  ช่วงเวลาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ตรงกับความต้องการของ
เยาวชนก่อนวัยรุ่น 

ผลการวิจัยพบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ต้องการให้จัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์  268 คน (ร้อยละ 63.81)  และในช่วงปิดภาคการศึกษา
รองลงมา 260 คน (ร้อยละ 61.90)    
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ผลการวิจัยจ าแนกตามเพศพบว่าเยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ทั้งชายและหญิง
มีความคิดเห็นสอดคล้องกันและสอดคล้องกับผลการวิจัยโดยรวม คือ ส่วนใหญ่ซึ่งเป็นจ านวน
สูงสุดชาย 98 คน (ร้อยละ 62.82)  และหญิง 170 คน (ร้อยละ 64.39)  ต้องการให้จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านในวันหยุดสุดสัปดาห์  รองลงมา ชาย 95 คน (ร้อยละ 60.90) และหญิง 165 คน 
(ร้อยละ 62.50)  ต้องการให้จัดในช่วงปิดภาคการศึกษา   

ผลการวิจัยจ าแนกตามกลุ่มอายุพบว่าเยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ทุกกลุ่มอายุ
ต้องการให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสองช่วงเวลา คือ วันหยุดสุดสัปดาห์และปิดภาคการศึกษา 
โดยจ านวนสูงสุดกลุ่มอายุ 12 ปี 130 คน (ร้อยละ 63.73)   และกลุ่มอายุ 14 ปี 77 คน  (ร้อยละ 

67.54) ต้องการให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในวันหยุดสุดสัปดาห์  ในขณะที่กลุ่มอายุ 13 ปี 66 

คน (ร้อยละ 64.71)  ต้องการให้จัดในช่วงปิดภาคการศึกษา   และจ านวนรองลงมา กลุ่มอายุ 12 ปี 
128 คน (ร้อยละ 62.75)  และกลุ่มอายุ 14 ปี 66 คน (ร้อยละ 57.89) ต้องการให้จัดในช่วงปิดภาค
การศึกษา ส่วนกลุ่มอายุ 13 ปี 61 คน (ร้อยละ 59.80)  ต้องการให้จัดในวันหยุดสุดสัปดาห์   

ผลการวิจัยจ าแนกตามประเภทของห้องสมุดที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล  พบว่า
สอดคล้องกันทั้งในห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดประชาชน และสอดคล้องกับผลการวิจัยโดยรวม
และโดยจ าแนกตามเพศ คือ เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ที่เป็นจ านวนสูงสุดของห้องสมุดโรงเรียน 
141 คน  2 กลุ่ม (ร้อยละ 58.75) เท่ากัน  ต้องการให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในวันหยุดสุด
สัปดาห์  และในช่วงปิดภาคการศึกษา  ส่วนห้องสมุดประชาชน 127 คน (ร้อยละ 70.56) ต้องการ
ให้จัดในวันหยุดสุดสัปดาห์  และ 119 คน (ร้อยละ 66.11) ต้องการให้จัดในช่วงปิดภาคการศึกษา 
ตามล าดับ    

ผลการวิจัยที่ปรากฏว่าเยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ต้องการให้จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และช่วงปิดภาคการศึกษา (ร้อยละ 63.81 และร้อยละ 
61.90)  โดยสอดคล้องกันทั้งชายหญิงในทุกกลุ่มอายุและในห้องสมุดทุกประเภท  น่าจะเป็นเพราะ
เยาวชนก่อนวัยรุ่นที่ตอบแบบสอบถามเป็นนักเรียน  แม้จะได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่
โรงเรียนในชั่วโมงเรียนและในห้องสมุดของโรงเรียน  แต่มักเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน  นอกจากนี้
กิจกรรมบางอย่างใช้เวลามากท าให้ต้องใช้เวลานอกชั่วโมงเรียนเพิ่มเติม เช่น กิจกรรมที่ใช้ทักษะ
การเขียน  กิจกรรมการประกวด/แข่งขัน  และกิจกรรมที่จัดเป็นโครงการ   จึงต้องการให้จัดกิจกรรม
ในวันหยุดสุดสัปดาห์และในช่วงปิดภาคการศึกษาซึ่งเยาวชนสะดวกที่จะเข้าร่วม  ทั้งนี้เยาวชนอาจ
หมายถึงการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ นอกสถานศึกษาด้วย 
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4.3.4  สถานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ตรงกับความต้องการของ
เยาวชนก่อนวัยรุ่น    

ผลการวิจัยพบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่จ านวนสูงสุด 306 คน (ร้อยละ 
72.86) ต้องการให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่โรงเรียน  รองลงมา  225 คน (ร้อยละ 53.57) 

ต้องการให้จัดที่ห้องสมุดโรงเรียนของตนเอง   

ผลการวิจัยจ าแนกตามเพศพบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นชายและหญิงมีความ
ต้องการสอดคล้องกันและสอดคล้องกับผลการวิจัยโดยรวม คือ เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ที่เป็น
จ านวนสูงสุดทั้งเพศชาย (ร้อยละ 72.44)  และเพศหญิง (ร้อยละ 73.11)  ต้องการให้จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านที่โรงเรียน  รองลงมา กลุ่มเพศชาย (ร้อยละ 51.28) และกลุ่มเพศหญิง  (ร้อยละ 
54.92)   ต้องการให้จัดที่ห้องสมุดโรงเรียนของตนเอง   

ผลการวิจัยจ าแนกตามกลุ่มอายุพบว่าสอดคล้องกันเป็นส่วนใหญ่ คือ เยาวชน
ก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นจ านวนสูงสุดของทุกกลุ่มอายุต้องการให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่
โรงเรียน (12 ปี ร้อยละ 73.53,  13 ปี ร้อยละ 67.65  และ 14 ปี ร้อยละ 76.32)  เยาวชนก่อนวัยรุ่น
ส่วนใหญ่จ านวนรองลงมา  กลุ่มอายุ 12 ปี   และกลุ่มอายุ 14 ปี (ร้อยละ 58.33 และร้อยละ 
57.02) ต้องการให้จัดที่ห้องสมุดโรงเรียนของตนเอง  ส่วนกลุ่มอายุ 13 ปี จ านวนรองลงมา (ร้อยละ 
43.14) ต้องการให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่อุทยานการเรียนรู้ (ร้อยละ 43.14) 

ผลการวิจัยตามประเภทของห้องสมุดที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล พบว่า เยาวชน
ก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นจ านวนสูงสุดของกลุ่มห้องสมุดโรงเรียน ร้อยละ 72.08  และห้องสมุด
ประชาชน  ร้อยละ 73.89 ต้องการให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านท่ีโรงเรียน  รองลงมา ต้องการให้
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดโรงเรียนของตนเอง (ร้อยละ 55.00 และ ร้อยละ 51.67) 
ตามล าดับ  

ผลการวิจัยที่ปรากฏว่าเยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นจ านวนสูงสุดต้องการ
ให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่โรงเรียน (ร้อยละ 72.86) และจ านวนรองลงมาซึ่งแตกต่างกันมาก 
(ร้อยละ 53.57) ต้องการให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดที่โรงเรียนของตนเอง  โดย
ผลการวิจัยจ าแนกตาม เพศ กลุ่มอายุ และประเภทห้องสมุดที่เป็นแหล่งเก็บร วบรวมข้อมูล
สอดคล้องกันทั้งหมด  น่าจะแสดงว่าโรงเรียนเป็นสถานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เยาวชน
ก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่สะดวกและคุ้นเคยจึงพอใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ส่วนการที่
เยาวชนก่อนวัยรุ่นที่ต้องการให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่โรงเรียนมีอัตราร้อย ละสูงกว่า
ห้องสมุดโรงเรียนมาก (ร้อยละ 76.32 : ร้อยละ 57.02) อาจจะเป็นเพราะกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ที่จัดที่โรงเรียนมีความหลากหลายมากกว่ากิจกรรมของห้องสมุด 
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ส่วนผลการวิจัยท่ีพบว่าเยาวชนก่อนวัยรุ่นร้อยละ 41.90 ต้องการให้จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านที่อุทยานการเรียนรู้  โดยเป็นจ านวนรองจากกลุ่มที่ต้องการให้จัดที่โรงเรียนและ
ห้องสมุดของโรงเรียน  และสอดคล้องกันทั้งในภาพรวมและการจ าแนกตามเพศ (ชายร้อยละ 
41.67  หญิงร้อยละ 42.05)  การจ าแนกตามกลุ่มอายุ (ร้อยละ 40.20 – ร้อยละ 43.86) โดยเฉพาะ
กลุ่มอายุ 13 ปีที่ต้องการให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่อุทยานการเรียนรู้มีอัตราร้อยละสูงกว่า
กลุ่มที่ต้องการให้จัดที่ห้องสมุดโรงเรียนของตนเอง  และการจ าแนกตามประเภทห้องสมุด (ร้อยละ
ระหว่าง 40.00 – ร้อยละ 43.33)  ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างจากอุทยานการเรียนรู้มี 60 คน และผู้ที่เคยเข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่อุทยานการเรียนรู้มี 71 คน (ร้อยละ 20.11)   ซึ่งน่าจะแสดงว่า
เยาวชนก่อนวัยรุ่นจ านวนมากรู้จักและสนใจกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของอุทยานการเรียนรู้  และ
เยาวชนก่อนวัยรุ่นที่ต้องการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนอกโรงเรียนต้องการร่วมกิจกรรมที่
อุทยานการเรียนรูม้ากกว่าสถานที่อ่ืน ๆ 

  

4.3.5  วิธีการเผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ตรงกับ
ความต้องการของเยาวชนก่อนวัยรุ่น 

ผลการวิจัยพบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ที่มีจ านวนสูงสุด 325 คน (ร้อยละ 
77.38) ต้องการให้เผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านโรงเรียน รองลงมา 290 คน 
(ร้อยละ 70.48) ต้องการให้เผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านอินเทอร์เนต  และ 
291 คน (ร้อยละ 69.29)  ต้องการให้เผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านโทรทัศน์  

ผลการวิจัยจ าแนกตามเพศพบว่าเยาวชนก่อนวัยรุ่นทั้งชายและหญิงมีความ
ต้องการวิธีการเผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสอดคล้องกัน 3 วิธี ดังนี้ เยาวชน
ก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ที่มีจ านวนสูงสุดชาย 110 คน (ร้อยละ 70.51)   และหญิง 215 คน (ร้อยละ 
81.44)  ต้องการเผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านโรงเรียน    เยาวชนส่วนใหญ่
ชายจ านวน 110 คน (ร้อยละ 70.51)  เท่ากับกลุ่มแรกและหญิงจ านวน 186 คน (ร้อยละ 70.45) 
ต้องการให้เผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านอินเทอร์เนต   และเยาวชนก่อน
วัยรุ่นส่วนใหญ่ชาย 102 คน (ร้อยละ 65.38)   และหญิง 189 คน (ร้อยละ 71.59)  ต้องการให้
เผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทางโทรทัศน์   นอกจากนี้ เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพศ
หญิง 137 คน (ร้อยละ 51.89)  ยังต้องการให้เผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดย
ใบปลิวและแผ่นพับอีกวิธีหน่ึง   

ผลการวิจัยจ าแนกตามกลุ่มอายุพบว่าเยาวชนก่อนวัยรุ่นกลุ่มอายุ 12, 13 และ 
14 ปี ต้องการวิธีการเผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสอดคล้องกัน 3 วิธี ดังนี้ 
เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ที่มีจ านวนสูงสุดของทุกกลุ่มอายุ คือ 12 ปี 152 คน (ร้อยละ 74.51)  
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13 ปี 81 คน (ร้อยละ 79.41)  และ 14 ปี 92 คน (ร้อยละ 80.70) ต้องการการเผยแพร่ข่าวสารการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านโรงเรียน วิธีการเผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
อีก 2  วิธีที่เยาวชนก่อนวัยรุ่นทุกกลุ่มอายุจ านวนรองลงมาต้องการ มีดังนี้  อินเทอร์เนต (12 ปี 136 

คน ร้อยละ 71.08,  13 ปี ร้อยละ 61.76 และ 14 ปี ร้อยละ 71.19) โทรทัศน์  (12 ปี ร้อยละ 66.67, 
13 ปี ร้อยละ 67.65 และ 14 ปี ร้อยละ 75.44)  นอกจากนี้เยาวชนก่อนวัยรุ่นอายุ 12 ปี ส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 52.45) ยังต้องการการเผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป็นใบปลิว/แผ่นพับ 

อีกวิธีหนึ่ง 

ผลการวิจัยจ าแนกตามประเภทของห้องสมุดที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล พบว่า 
เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ของห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดประชาชน ต้องการวิธีการเผยแพร่
ข่าวสารการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสอดคล้องกัน 3 วิธี ดังนี้ เผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านผ่านโรงเรียน (ร้อยละ 80.00 และร้อยละ 73.89)  อินเทอร์เนต (ร้อยละ 76.67 และ
ร้อยละ 62.22) และโทรทัศน์ (ร้อยละ 72.50 และ 65.00) นอกจากนี้เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่
จากห้องสมุดโรงเรียน  ยังต้องการให้เผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป็นใบปลิว / 
แผ่นพับ (ร้อยละ 55.00) อีกวิธีหนึ่ง 

ผลการวิจัยที่ปรากฏว่าเยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ต้องการให้เผยแพร่ข่าวสาร
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านโรงเรียน อินเทอร์เนต และโทรทัศน์ (ร้อยละ 72.86, 70.48 
และ 69.29) ตามล าดับ  และสอดคล้องกันทั้งชายและหญิง และประเภทห้องสมุดที่เป็นแหล่งเก็บ
รวบรวมข้อมูลน่าจะเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้อยู่ในวัยเรียนและก าลังศึกษาอยู่จึงสะดวกที่จะ
รับทราบข่าวสารการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านโรงเรียน   ส่วนการที่เยาวชนส่วนใหญ่จ านวน
รองลงมาซึ่งใกล้เคียงกันต้องการให้เผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรมทางอินเทอร์เนตน่าจะแสดงว่า
เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์  และชอบใช้อินเทอร์เนตและเล่นเกมส์
คอมพิวเตอร์เมื่อมีเวลาว่าง  และการที่เยาวชนส่วนใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งยังต้องการให้เผยแพร่ข่าวสาร
การจัดกิจกรรมทางโทรทัศน์น่าจะเป็นเพราะโทรทัศน์เป็นสื่อที่แพร่หลายในหมู่ประชาชนในกรุงเทพฯ  
นอกจากนี้ยังพบว่าเยาวชนก่อนวัยรุ่นเกือบครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 49.05) ต้องการให้เผยแพร่ข่าวสาร
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านใบปลิวและแผ่นพับ โดยเป็นเยาวชนกลุ่มอายุ 12 ปี (ร้อยละ 
52.45) และเยาวชนจากห้องสมุดโรงเรียน (ร้อยละ 55.00) ซึ่ง  น่าจะเป็นเพราะใบปลิวและแผ่น
พับเป็นสิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นสื่อที่ใช้สะดวก มีข้อมูลที่เป็นรายละเอียดสามารถเก็บไว้ดูและน าติดตัวไปได้  
จึงเป็นที่ต้องการของเยาวชนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นนักเรียนกลุ่มอายุ 12 ปี ซึ่งใช้อินเทอร์เนต (ร้อยละ 
59.80) น้อยกว่ากลุ่มอายุ 13 และ 14 ปี (ร้อยละ 63.73 และร้อยละ 70.18) 
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 5.  ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 

เยาวชนก่อนวัยรุ่น จ านวน 102 คน (ร้อยละ 24.28) ได้ให้ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่น ดังนี้ 
 

5.1  ด้านประเภทของหนังสือที่ห้องสมุดควรจัดหา และน ามาจัดกิจกรรม  (19 คน)  

ได้แก่  หนังสือทุกประเภทที่น่าสนใจและให้ความรู้ในจ านวนที่เพียงพอ  (3 คน)  

เน้นเนื้อหาเฉพาะเรื่อง (2 คน)   การ์ตูน หรือมีการ์ตูนประกอบ  หรือการ์ตูนที่มีความรู้  เช่น 
คณิตศาสตร์ (3 คน)   หนังสือหลายประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละ
บุคคล (1 คน)  นวนิยายแปล (1 คน)  นวนิยายรัก (1 คน) นวนิยาย (1 คน)  เ รื่ อ ง สั้ น  (1ค น ) 
หนังสือที่ได้รับรางวัล (1 คน)   หนังสือดี (1 คน)   หนังสือแนวใหม่ (1 คน)   หนังสือผจญภัยลึกลับ 

(1 คน)   หนังสือแนวแฟนตาซีและโรแมนติก (1 คน)  และหนังสือที่มีเนื้อหาการเรียนในปัจจุบัน   

(1 คน)    

5.7 ลักษณะการจัดกิจกรรม  (84 คน) 

ลักษณะทั่วไปของกิจกรรม  (44 คน)  

  ได้แก่  จัดกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน (7 คน)  จัดกิจกรรมในรูปแบบที่มีความ
น่าสนใจ และดึงดูดใจ (4 คน)  จัดกิจกรรมที่มีขนม หรือของแจกมาก ๆ (3 คน)  จัดกิจกรรมที่มีการ
เล่นเกมเกี่ยวกบัการอ่านที่สร้างสรรค์ และได้รับความรู้ (3 คน)  จัดกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วม 
และเปิดให้ผู้ที่ต้องการค้นคว้าเข้าร่วมด้วยอย่างกว้างขวาง  (4 คน)  จัดหาหนังสือและภาพประกอบ
กิจกรรมให้มากเพื่อดึงดูดผู้อ่าน (2 คน)จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือที่เหมาะสมกับวัย 
(2 คน)  จัดกิจกรรมที่มีกิจกรรมหลายประเภทประสมกัน เช่น การแข่งขัน  เกมส์ (2 คน)  การตัดสิน
ของกรรมการในการจัดกิจกรรมควรมีความโปร่งใส (1 คน)  จัดโครงการที่เชิญชวนเยาวชนไป
ร่วมกันอ่านหนังสือมาก ๆ (1 คน)  จัดโครงการที่ปลูกฝังให้เด็กรักการอ่านต้ังแต่เล็ก (1 คน)  จัด
กิจกรรมที่เด็กได้ออกมาพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการอ่านของไทยในปัจจุบัน  (1 คน) 
จัดกิจกรรมท าหนังสือนิทาน เรื่องสั้น ฯลฯ (1 คน)  จัดกิจกรรมที่เหมาะแก่คนทุกเพศทุกวัย (1 คน)  

จัดกิจกรรมที่ได้คุยกับผู้ที่อ่านเหมือนกัน (1 คน)  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแบบเป็นสมาชิก  ถ้า
อ่านมากก็จะได้รับรางวัล (1 คน)  จัดกิจกรรมเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับหนังสือให้มากขึ้น (1 คน)  จัด
กิจกรรมที่ได้ติดตามหนังสือที่เป็นที่สนใจในแต่ละวัน และประโยชน์ที่ได้รับ  (1 คน)  จัดกิจกรรมที่
ได้มีการปฏิบัติ (1 คน)  จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับหนังสืออย่างน้อยภาคเรียนละครั้ง และประชาสัมพันธ์
ให้นักเรียนได้ทราบอย่างชัดเจน (1 คน)  จัดกิจกรรมตอบปัญหาเกี่ยวกับความรู้ด้านสถานที่ที่
น่าสนใจ (1 คน)  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านที่ดี สร้างสรรค์ และได้รับความรู้ (1 คน)  จัดกิจกรรม
ที่มีการอ่านหนังสืออย่างน้อยวันละ 2 – 3 เล่ม (1 คน)  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทางโทรทัศน์ให้
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มากกว่านี้ (1 คน) และมีกิจกรรมการอ่านประกอบในการจัดกิจกรรมค่ายของแต่ละโรงเรียน (1 

คน)  

ความถี่/ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม  (35 คน) 

ได้แก่ จัดกิจกรรมให้มากและบ่อยครั้งขึ้น (16 คน)  แต่ละโรงเรียนควรจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการอ่านหนังสือบ่อย ๆ (6 คน)  ควรมีการจัดสัปดาห์ห้องสมุดบ่อย ๆ (3 คน)  จัดกิจกรรม
แข่งขันการอ่านหนังสือทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพบ่อย ๆ (3 คน)  ควรจัดงานเกี่ยวกับหนังสือ
บ่อย ๆ และมีระยะเวลายาวขึ้น (3 คน)  ระยะเวลาในการท ากิจกรรมควรมีมากกว่านี้ (2 คน)  ควร
จัดกิจกรรมในวันศุกร์ ช่วงกลางวัน (1 คน) ห้องสมุดควรจัดกิจกรรมในเวลาเลิกเรียน (1 คน)  

สถานที่ในการจัดกิจกรรม   (5 คน) 

 ได้แก่  ให้สถานที่ต่าง ๆ หลายแห่งจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และงานแสดง
หนังสือ (4 คน) และควรจัดกิจกรรมการอ่านภายในห้องสมุด (1 คน)   

อ่ืน ๆ  (6 คน) 

ได้แก่  ควรขายหนังสือราคาถูกกว่านี้ เพื่อที่เยาวชนสามารถซื้อได้ (4 คน)  ควร
มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้มากกว่านี้ (1 คน) และจัดให้มีเกมออนไลน์ (1 คน)   

 

5.8 ประโยชน์ของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่น (26 คน)    

 ได้แก่  ท าให้มีความรู้มากขึ้น (10 คน)  ปลูกจิตส านึกและส่งเสริมเด็กไทยให้รัก
การอ่าน มีประโยชน์กว่าการเล่นเกมคอมพิวเตอร์  (10 คน)  เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่
นักเรียน (1 คน)  เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนในด้านต่าง ๆ (1 คน)  ท าให้เด็กไทยก้าวทันโลก  (1 คน) 

ท าให้นักเรียนได้อ่านหนังสือจ านวนมากขึ้น  (1 คน) ท าให้นักเรียนรู้จักการร่วมมือในห้องเรียนและ
ในโรงเรียน (1 คน) และได้อ่านหนังสือหลายแนว (1 คน) 

 

5.9 ด้านการผลิตหนังสือ (2 คน) 

ได้แก่  ควรมีการ์ตูนประกอบเรื่องในหนังสือ (1 คน)  และหนังสือทุกเล่มควร
จัดท าให้ดึงดูดใจผู้อ่าน โดยการมีภาพประกอบ  การตกแต่งหน้าปก  การสอดแทรกความรู้ คุณธรรม  
ความเมตตา และควรมีเรื่องย่อของหนังสือปรากฏท้ายเล่ม (1 คน)   

 

5.10 การอ านวยความสะดวก   (6 คน) 

  ได้แก่   จัดให้มีห้องน้ าใช้ได้สะดวก (1 คน)  จัดให้มีของรับประทาน (1 คน)  มี
โต๊ะ เก้าอ้ีที่มีพนักพิง (1 คน)  ห้องสมุดควรจัดต้ังกองทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา เพื่อน าไปจัดซื้อ
หนังสือเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน (1 คน)  ควรจัดเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ (1 คน)  

และควรอนุญาตให้แสดงบัตรประจ าตัวชนิดใดก็ได้ในการเข้าใช้อินเทอร์เนต (1 คน) 
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5.11 ปัญหาในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  (1 คน) 

 ได้แก่  ไม่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  มีแต่อ่านหนังสือนอกเวลา (1 คน)  

 

อภิปรายสมมติฐาน 

 การวิจัยเรื่อง กิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่นก าหนดสมมติฐานไว้ 2 
ข้อ ดังนี้ 

1. เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่มีประสบการณ์ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่โรงเรียน 
โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน  และประโยชน์ที่เยาวชนส่วนใหญ่ได้คือ ความรู้ 

2. เยาวชนก่อนวัยรุ่นมีความคิดเห็นในด้านความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
คือ กิจกรรมส่วนใหญ่มีความน่าสนใจในระดับมาก  และเยาวชนมีความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมที่ใช้ทักษะการดูและการฟัง  ได้แก่ การฉายภาพยนตร์  และการสาธิตใน
ระดับมากที่สุด 

 

สมมติฐานข้อ 1 

ผลการวิจัยปรากฏข้อมูลที่เป็นค าตอบสมมติฐานข้อ 1 ในประเด็นต่างๆ ดังนี้  ประเด็น 
“เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่มีประสบการณ์ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่โรงเรียนโดยเป็นส่วน
หนึ่งของการเรียน”  พบว่าเยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 74.50) เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านในชั้นเรียน  โดยผลการวิจัยจ าแนกตามเพศและกลุ่มอายุสอดคล้องกับผลการวิจัยโดยรวม 
คือ เป็นชายร้อยละ 72.95 หญิงร้อยละ 75.32  ผลการวิจัยจ าแนกตามกลุ่มอายุพบว่าเป็นเยาวชน
กลุ่มอายุ 12 ปี ร้อยละ 74.86  กลุ่มอายุ 13 ปี ร้อยละ 80.70 และกลุ่มอายุ 14 ปี ร้อยละ 68.13  
นอกจากนี้เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่กลุ่มหนึ่งที่มีจ านวนรองลงมา คือ ร้อยละ 67.14 เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ห้องสมุดโรงเรียนของตนเอง  โดยผลการวิจัยจ าแนกตามเพศและอายุก็
สอดคล้องกับผลการวิจัยโดยรวม คือ เป็นชายร้อยละ 62.30 หญิงร้อยละ 69.70  และเป็นเยาวชน
กลุ่มอายุ 12 ปี ร้อยละ 66.48  กลุ่มอายุ 13 ปี ร้อยละ 65.00 และกลุ่มอายุ 14 ปี ร้อยละ 70.33 
ผลการวิจัยนี้จึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านที่โรงเรียน 

ประเด็น “เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยเป็นส่วนหนึ่งของ
การเรียน”  ผลการวิจัยพบว่า  เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ร้อยละ 59.49 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านโดยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน และผลการวิจัยจ าแนกตามเพศและกลุ่มอายุก็สอดคล้อง
กับผลการวิจัยโดยรวม คือ เป็นชายร้อยละ 51.64 หญิงร้อยละ 63.64 เป็นเยาวชนกลุ่มอายุ 12 ปี 
ร้อยละ 55.87  กลุ่มอายุ 13 ปี ร้อยละ 63.80  และกลุ่มอายุ 14 ปี ร้อยละ 63.74 
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ประเด็นประโยชน์ที่เยาวชนส่วนใหญ่ได้รับคือความรู้  ผลการวิจัยพบว่าเยาวชนก่อนวัยรุ่น
ส่วนใหญ่ซึ่งเป็นจ านวนสูงสุด คือ ร้อยละ 82.27 ระบุว่าได้รับความรู้  โดยสอดคล้องกันทั้ง
ผลการวิจัยจ าแนกตามเพศ ซึ่งพบว่าเป็นชายร้อยละ 84.43 และหญิงร้อยละ 85.71 และจ าแนก
ตามกลุ่มอายุ คือ กลุ่มอายุ 12 ปี ร้อยละ 87.15 กลุ่มอายุ 13 ปี ร้อยละ 80.72 และกลุ่มอายุ 14 ปี 
ร้อยละ 85.71 

ผลการวิจัยดังรายละเอียดข้างต้นนี้จึงสอดคล้องกับสมมติฐานข้อ 1 ที่ก าหนดว่า “เยาวชน
ก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่มีประสบการณ์ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่โรงเรียน โดยเป็นส่วน
หน่ึงของการเรียน และประโยชน์ที่เยาวชนส่วนใหญ่ได้รับคือความรู้” 

การที่ผลการวิจัยปรากฏสอดคล้องกับสมมติฐานเช่นนี้น่าจะเป็นเพราะนับต้ังแต่ พ.ศ. 
2546 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ “เป็นปีแห่งการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้” และมี
มาตรการให้โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง ท าให้เยาวชนก่อน
วัยรุ่นซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัยเรียนโอกาสได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยเป็นส่วนหนึ่งของการ
เรียนทั้งในชั้นเรียน  ในห้องสมุดที่โรงเรียน  ตลอดจนการร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นโครงการใน
บริเวณโรงเรียนของตนเอง  และเนื่องจากกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่
ประสบตามที่ได้เข้าร่วมเป็นกิจกรรมที่จัดในโรงเรียนและเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน จึงมุ่งประโยชน์
ด้านความรู้เป็นส าคัญ 

อย่างไรก็ตามผลการวิจัยสาเหตุของการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของเยาวชนก่อน
วัยรุ่นส่วนใหญ่ที่ระบุว่าเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนนั้นมีร้อยละ 59.49 ซึ่งเป็นจ านวนรองจากสาเหตุ
จากความสนใจของตนเองซึ่งเป็นจ านวนสูงสุด (ร้อยละ 62.89) ซึ่งน่าจะแสดงว่าในภาพรวม
เยาวชนก่อนวัยรุ่นที่เป็นนักเรียนเป็นผู้สนใจการอ่าน  ส่วนใหญ่จึงเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ด้วยความสนใจของตนเอง และมีความสอดคล้องกันในการจ าแนกตามเพศและกลุ่ มอายุ 
โดยเฉพาะในเพศชายและในกลุ่มอายุ 13 ปี ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยความสนใจ
ของตนเองเป็นส่วนใหญ่ที่มีจ านวนสูงสุดเช่นเดียวกับผลการวิจัยโดยรวม 

 

สมมติฐานข้อ 2 

ผลการวิจัยปรากฏข้อมูลที่เป็นค าตอบสมมติฐานข้อ 2 ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
ประเด็น “เยาวชนก่อนวัยรุ่นมีความคิดเห็นในด้านความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการ

อ่าน คือกิจกรรมส่วนใหญ่มีความน่าสนใจในระดับมาก” พบว่า ผลการวิจัยซึ่งจ าแนกประเภทของ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามทักษะที่ใช้ในการร่วมกิจกรรมเป็น 6 ประเภทใหญ่ พบว่า เยาวชน
ก่อนวัยรุ่นโดยรวมมีความเห็นว่ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านส่วนใหญ่มีความน่าสนใจในระดับมาก 5 
ประเภท ตามล าดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกัน   กิจกรรมที่ใช้ทักษะ
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การดู   กิจกรรมที่จัดเป็นโครงการ   กิจกรรมที่ใช้ทักษะการเขียน   และกิจกรรมเชิงแข่งขัน/ประกวด  
และมีความสนใจในระดับปานกลาง 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟัง  ผลการวิจัยจ าแนก
ตามกิจกรรมย่อยปรากฏว่าเยาวชนก่อนวัยรุ่นโดยรวมมีความเห็นว่าจากกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ทั้งหมด 41 กิจกรรม มีความน่าสนใจในระดับมาก 27 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 65.85 ของกิจกรรม
ทั้งหมดซึ่งเป็นส่วนใหญ่ ผลการวิจัยประเด็นนี้จึงสอดคล้องกับสมมติฐาน 

ผลการวิจัยที่ปรากฏว่าเยาวชนก่อนวัยรุ่นเห็นว่ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านประเภทต่างๆ ทั้ง
ในกลุ่มประเภทใหญ่และประเภทย่อยส่วนใหญ่มีความน่าสนใจในระดับมาก น่าจะเป็นเพราะ
เยาวชนส่วนใหญ่มีประสบการณ์ร่วม  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านจึงรู้จักกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ประเภทต่างๆ ประกอบกับเยาวชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่มีนิสัยรักการอ่าน อยู่ในวัยที่ก าลัง
แสวงหาความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์จึงเห็นว่ากิจกรรมต่างๆ น่าสนใจในระดับมากเป็นส่วน
ใหญ่ 

ประเด็น “เยาวชนมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่ใช้ทักษะการดูและการฟัง ได้แก่ การฉาย
ภาพยนตร์และการสาธิตในระดับมากที่สุด” ผลการวิจัยพบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นมีความสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทั้งในประเภทใหญ่และในกิจกรรมย่อย ใน 2 ระดับ คือ ระดับมากและ
ระดับปานกลาง  ผลการวิจัยความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมประเภทใหญ่ซึ่งจ าแนกเป็น 6 ประเภท
พบว่า เยาวชนมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก 3 ประเภทตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
กิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกัน กิจกรรมที่ใช้ทักษะการดู และกิจกรรมที่จัดเป็นโครงการ 
ระดับปานกลางมี 3 ประเภท  ตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้  กิจกรรมที่ใช้ทักษะการเขียน กิจกรรมเชิง
แข่งขัน / ประกวด และกิจกรรมที่ใช้ทักษะการฟังตามล าดับ   

ผลการวิจัยด้านความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมย่อยแต่ละประเภท พบว่า ส าหรับกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการฟังและดูร่วมกัน   เยาวชนก่อนวัยรุ่นมีความสนใจเข้าร่วมระดับมาก 
8 กิจกรรมตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้  การฉายภาพยนตร์   การเล่าเรื่องโดยมีของจริง/สิ่งของประกอบ   

การฉายวีดิทัศน์    การเล่าเรื่องโดยมีภาพประกอบ   การเล่าเรื่องโดยแสดงท่าทางประกอบและ
การเล่าเรื่องโดยมีการแสดง (ละคร /  ขับร้อง)  เท่ากัน  การแสดงจากเรื่องในหนังสือ (ละคร / หุ่น)  
และการสาธิต ตามล าดับ    ระดับปานกลางมี 1 กิจกรรม คือ การฉายภาพนิ่งประกอบค าบรรยาย  

ผลการวิจัยในส่วนนี้จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ก าหนดว่า “เยาวชนมีความสนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมที่ใช้ทักษะการดูและการฟัง  ได้แก่ การฉายภาพยนตร์  และการสาธิตใน
ระดับมากที่สุด”  เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า เยาวชนก่อนวัยรุ่นมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการ
ฉายภาพยนตร์ และการสาธิตในระดับมากเท่านั้น 

ผลการวิจัยนี้ปรากฏว่าเยาวชนก่อนวัยรุ่นมีความต้องการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านใน
ระดับมากและปานกลางเท่านั้น  และตรงกันกับผลการวิจัยความคิดเห็นด้านความน่าสนใจของ
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กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  อาจจะเป็นเพราะเยาวชนส่วนใหญ่ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความคุ้นเคยกับ
กิจกรรมต่างๆ จากประสบการณ์ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนโดยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน  การเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบางประเภทอาจท าให้มีงานเพิ่มขึ้น ประกอบกับเยาวชนก าลังศึกษามี
เวลาว่างไม่มากนัก จึงอาจมีผลต่อความคิดเห็นมีความสนใจหรือสนใจเข้าร่วมกิจกรรมใดในระดับ
มากที่สุด และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประเภทการฉายภาพยนตร์และการสาธิตใน
ระดับมาก 

 

ข้อเสนอแนะการด าเนินการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่น 

จากผลการวิจัยเรื่อง กิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่น ท าให้ได้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่สอดคล้องกับความ
สนใจและความต้องการของเยาวชนก่อนวัยรุ่นต่อแหล่งที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  แหล่งผลิต
และเผยแพร่สื่อการอ่าน  และผู้เกี่ยวข้องกับเยาวชนก่อนวัยรุ่น  เพื่อเป็นแนวทางด าเนินการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อเยาวชนและสังคมโดยรวม ดังต่อไปนี้ 

1. แหล่งจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
 หมายถึง ห้องสมุดประชาชน และห้องสมุดโรงเรียน  โรงเรียน  รวมทั้งองค์กรและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนก่อนวัยรุ่น  ควรด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในประเภท
และลักษณะดังนี้ 

 1.1 ประเภทของกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

  ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประเภทที่เยาวชนก่อนวัยรุ่นเห็นว่าน่าสนใจและ
สนใจเข้าร่วมในระดับมาก  ได้แก่ กิจกรรมประเภทที่ใช้ทักษะการดูและการฟัง  กิจกรรมที่ใช้ทักษะ
การดู  และกิจกรรมที่จัดเป็นโครงการ  เช่น  กิจกรรมที่มีการฉายภาพยนตร์และวีดิทัศน์  นิทรรศการ/
การจัดแสดงหนังสือและภาพ  การเล่าเรื่องโดยมีของจริง/สิ่งของประกอบ  เป็นต้น 

 1.2 ลักษณะการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

  ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ตรงกับความสนใจและความต้องการของ
เยาวชนก่อนวัยรุ่น  ได้แก่  กิจกรรมที่เยาวชนสามารถมีส่วนร่วมด้วยโดยตรง  เช่น กิจกรรมแข่งขัน
และประกวด   และกิจกรรมที่มีวิทยากรหรือแขกรับเชิญเป็นบุคคลผู้มีชื่อเสียง เช่น ดารา นักร้อง 
พิธีกร และบุคคลในวงการหนังสือ เช่น นักเขียน และนักแปล มาร่วมในกิจกรรมด้วย 

 1.3 แนวเนื้อหาของกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

  ควรจัดกิจกรรมตามแนวเนื้อหาที่ตรงกับความสนใจของเยาวชนก่อนวัยรุ่น ได้แก่ 
กิจกรรมที่เกี่ยวกับหนังสือ โดยเฉพาะหนังสือที่ได้รับความนิยมแพร่หลายและหนังสือที่ได้รับรางวัล  
แนววิชาการแขนงที่ เยาวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่สนใจ คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
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คอมพิวเตอร์ รวมทั้งแนวเนื้อหาที่เกี่ยวกับอาชีพซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนอย่างยิ่ง แต่เยาวชนมี
ความสนใจไม่มากและมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในแนวนี้น้อย 

 1.4 ช่วงเวลาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

  ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือปิดภาคเรียน ซึ่ง
เยาวชนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่ 

 1.5 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

  ควรมีการเผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหลายวิธีร่วมกัน ได้แก่ 
การเผยแพร่ข่าวสารผ่านโรงเรียน  ผ่านสื่อโทรทัศน์ และอินเทอร์เนต  รวมทั้งเอกสารและแผ่นพับ 
เพื่อเข้าถึงเยาวชนได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง  และประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าในช่วงเวลานานพอที่
เยาวชนจะมีเวลาเตรียมตัวร่วมกิจกรรม 

 1.6 ควรค านึงถึงความแตกต่างด้านความสนใจและทักษะของเยาวชนก่อนวัยรุ่นตาม
เพศและกลุ่มอายุ และจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและตรงกับความสนใจของกลุ่มเฉพาะต่างๆ เหล่านี้
ด้วย  เพื่อให้เยาวชนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ตรงกับความสนใจอย่าง
แท้จริง 

2. ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ 
 นอกจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามข้อ 1 งานด้านจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ส าหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่นควรด าเนินการดังนี้ 
 2.1 ควรเป็นแหล่งจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนอกเวลาเรียน คือในช่วงสุดสัปดาห์

และปิดภาคการศึกษา เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่เยาวชนต้องการให้จัด แต่แหล่งการอ่านที่เป็ น
สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ อาจด าเนินการไม่สะดวก และเยาวชนก็มีความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ อุทยานการเรียนรู้มากกว่าแหล่งอื่นๆ ใดนอกสถานศึกษา 

 2.2 ควรเน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประเภทที่เยาวชนก่อนวัยรุ่นเห็นว่า
น่าสนใจและสนใจเข้าร่วมมากแต่มีการจัดในโรงเรียนและแหล่งการอ่ืนอ่ืนๆ น้อย ได้แก่ กิจกรรมที่
จัดเป็นโครงการลักษณะต่างๆ โดยเฉพาะโครงการอ่านหนังสือประกอบทัศนศึกษา และโครงการ
อ่านหนังสือในช่วงปิดภาคเรียน รวมทั้งกิจกรรมเชิงแข่งขัน/ประกวดต่างๆ 

 2.3 ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประเภทใช้ทักษะการฟังซึ่งเยาวชนก่อนวัยรุ่นมี
ความเห็นว่าน่าสนใจและสนใจเข้าร่วมในระดับปานกลางและมีการจัดน้อย  แต่เป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมความคิดและจินตนาการ เช่น การโต้วาที  การบรรเลงดนตรี  และร้องเพลง  โดยจัดให้
น่าสนใจและเชื่อมโยงกับหนังสือและการอ่าน 
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 2.4 ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประเภทใช้ทักษะการวาดและอ่ืนๆ ที่ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ซึ่งมีการจัดน้อย เช่น การวาดภาพหรือการจัดท าภาพประกอบ
จากเนื้อหาในหนังสือ และการแสดงละครใบ้จากเรื่องในหนังสือ เป็นต้น 

 2.5 ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ทักษะการเขียนและการเรียบเรียงเรื่องต่างๆ 
ซึ่งส่งเสริมการใช้ทักษะภาษาไทยที่ถูกต้องเหมาะสม 

 2.6 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทุกประเภททั้งที่จัดเป็นการจัดครั้งเดียวและ
จัดเป็นโครงการในทุกเนื้อหา ควรมีการจัดแสดงหนังสือที่เกี่ยวข้องและจัดท าบรรณานุกรมหรือ
บรรณนิทัศน์เผยแพร่เสมอ 

3. แหล่งผลิตสื่อการอ่าน 

 แหล่งผลิตสื่อการอ่าน ซึ่งได้แก่ ส านักพิมพ์และร้านหนังสือ สามารถมีบทบาทด้าน
การส่งเสริมการอ่าน ดังนี้ 

 3.1 จัดหรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแก่เยาวชนก่อนวัยรุ่นเพื่อ
บริการสังคม โดยไม่มุ่งเน้นเฉพาะการส่งเสริมการอ่านหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นเองหรือจัดจ าหน่าย 

 3.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ช่วยให้เยาวชนก่อนวัยรุ่นรู้จักบุคคลผู้เกี่ยวข้องใน
การจัดท าหนังสือ เช่น ผู้แต่ง ผู้แปล ผู้วาดภาพประกอบ 

 3.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ส่งเสริมคุณค่าและความส าคัญของหนังสือ
ประเภทต่างๆ 

 3.4 ผลิตหรือเผยแพร่และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือทั้งในสาขาที่เยาวชน
สนใจและในสาขาที่มีน้อย  แต่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนก่อนวัยรุ่นมาก  เช่นเนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพ
ต่างๆ เป็นต้น 

 3.5 ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียน ห้องสมุด และ
องค์กรต่างๆ ที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแก่เยาวชนก่อนวัยรุ่น 

4. ผู้เกี่ยวข้องกับเยาวชนก่อนวัยรุ่น 

 ผู้เกี่ยวข้องกับเยาวชนก่อนวัยรุ่น ได้แก่ บุคคลในครอบครัว ครูอาจารย์ และผู้ปฏิบัติงาน
ต่างๆ ที่ติดต่อใกล้ชิดกับเด็ก  สามารถมีบทบาทด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้ ดังนี้ 

 4.1 สร้างความตระหนักแก่เยาวชนก่อนวัยรุ่นเกี่ยวกับความส าคัญของการอ่านโดย
ใช้หนังสือและการอ่านเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 4.2 ให้โอกาสในการอ่านแก่เยาวชนก่อนวัยรุ่นทั้งการอ่านเพื่อการเรียนและการอ่าน
ตามความสนใจของตนเอง 

 4.3 เปิดโลกทัศน์หนังสือและการอ่านแก่เยาวชนก่อนวัยรุ่นโดยน าไปร่วมงานต่างๆ ที่
เกี่ยวกับหนังสือและการอ่านตามโอกาสที่เหมาะสม 
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 4.4 จัดหาหนังสือและสื่อการอ่านที่เหมาะสมไว้ให้ใช้ได้โดยสะดวกในที่พักหรือ
สถานที่ท าการ 

5. สื่อมวลชน 

 ควรมีบทบาทในการส่งเสริมการอ่านส าหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่น ดังนี้ 
 5.1 เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือส าหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่นที่น่าสนใจในประเภท

และเนื้อหาต่างๆ อย่างสม่ าเสมอและน่าสนใจโดยไม่เน้นการประชาสัมพันธ์เชิงธุรกิจ 

 5.2 เผยแพร่เรื่องราวและข่าวสารเกี่ยวกับเยาวชนก่อนวัยรุ่นที่รักการอ่านและประสบ
ความส าเร็จ โดยมีการอ่านเป็นพื้นฐานส าคัญ หรือเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวัน 

 5.3 เผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่นอย่าง
สม่ าเสมอ 
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ตัวอย่างแบบสอบถาม 

 

 

 แบบสอบถามเรื่อง กิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่น ชุดนี้
จัดท าขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการวิจัยเรื่อง “กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ส าหรับ
เยาวชนก่อนวัยรุ่น” ตามความต้องการของส านักงานอุทยานการเรียนรู้  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเยาวชนก่อนวัยรุ่นไทยต่อกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

 ค าตอบที่ได้รับจากแบบสอบถามชุดนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัย  รวมทั้ง
จะเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่น ให้ตรงกับความ
สนใจ และมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย และน่าสนใจมากขึ้นต่อไป 

 

 

    ขอขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 

     รองศาสตราจารย์สุพรรณี  วราทร 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลทิชา  สุทธินิรันดร์กุล 
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แบบสอบถามเรื่องกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่น 

 

โปรดให้ข้อมูลโดยท าเครื่องหมาย  ในช่องค าตอบ หรือเติมข้อความในช่องว่างท้ายประเด็น
ค าถาม  ทั้งนี้ไม่มีค าตอบใดผิดหรือถูก  เพียงขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการอ่าน และความคิดเห็น
เรื่องกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของคุณเท่านั้น 

ค าอธิบาย  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หมายถึง การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้น ชักจูง เปิด
โอกาส และแนะแนวทางให้สนใจอ่านหนังสือ 

 

ตอนที่ 1       ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.     เพศ    ชาย    หญิง 

2.     อาย ุ 12  ปี   13  ปี   14  ปี 

3.     ระดับการศกึษา ประถมปีท่ี 6  มัธยมศกึษาปีท่ี 1 

   มัธยมศกึษาปีท่ี 2 มัธยมศกึษาปีท่ี 3 

 

ตอนที่ 2       สภาพการอ่าน  
4.  ส่ิงที่คุณชอบท าเมื่อมเีวลาวา่ง  (ตอบได้มากกวา่ 1 ค าตอบ) 

   อ่านหนังสือ 

   ดูโทรทัศน์ หรือวีดิทัศน์ (VDO) /วีซีด ี(VCD) /ดีวีด ี(DVD) 

   เล่นเกมคอมพวิเตอร ์/ อินเทอร์เนต 

   ออกก าลังกาย / เล่นกีฬา 

   ฟังเพลง / ชมการแสดงดนตรี 
   เดินเทีย่วในศูนยก์ารคา้ / ซือ้ของ 
   ท างานศิลปะ/ สร้างสรรค์ (วาดภาพ  ประดิษฐ์สิง่ของ ฯลฯ) 
   อื่น ๆ (โปรดระบุ...............................................) 

 

5. โปรดประเมินเวลาที่คุณใชใ้นการอ่านหนังสือโดยเฉล่ียต่อวัน   
5.1   การใช้เวลาอ่านหนังสือเพื่อการเรียนในแต่ละวัน 

 ไม่อ่านเลย 

 อ่าน15 นาที 
 อ่าน 30 นาที 
 อ่าน 45 นาที 
 อ่าน 1 ชั่วโมง 

 อ่านมากกว่า 1 ชั่วโมง   
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5.2 การใช้เวลาอ่านหนังสือตามความสนใจของตนเอง (ไม่เกี่ยวกับการเรียน ) 
    ไม่อ่านเลย 

 อ่าน 15 นาที 
 อ่าน 30 นาที 
 อ่าน 45 นาที 
 อ่าน 1 ชั่วโมง 

 อ่านมากกว่า 1 ชั่วโมง   
 

6.   ประเภทของหนงัสือ/ส่ิงพิมพ์/เว็บไซต์ทีช่อบอ่าน  (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
   นวนิยาย    นวนิยายไทย  
      นวนิยายแปล 

   เรื่องสั้น                
  กวีนิพนธ์  (ร้อยกรองประเภทตา่ง ๆ) 
  หนังสือสารคดี / ความรู้ (เช่น  ชวีประวัติ  ประวตัิศาสตร์  วิทยาศาสตร์ การท่องเที่ยว ฯลฯ) 
   การ์ตูน 

  หนังสือพิมพ์   
  วารสารและนิตยสาร  
  เว็บไซต์ (โปรดระบชุื่อเว็บไซต)์..................................................................... 
  อื่น (โปรดระบุ).................................................................... 
 

ตอนที่ 3   กิจกรรมส่งเสริมการอา่น 

7.   ในรอบปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2548) คุณได้ร่วมกจิกรรมส่งเสริมการอ่านบ่อยครั้งเพียงใด 

    เข้าร่วม 1 - 2  ครั้ง          3  - 4 ครั้ง    5 - 6 ครั้ง   มากกวา่ 6 ครั้ง 

 

8.   สาเหตุทีคุ่ณร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
    เป็นส่วนหนึ่งของการเรียน 

    ความสนใจของตนเอง 

    ค าแนะน า / ชักชวนของผู้อ่ืน         ครู/อาจารย ์

                  ผู้ปกครอง /บิดา /มารดา 

                  เพื่อน 

                  อื่น ๆ (โปรดระบุ)............................ 
 อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ................................................................................. 
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9. ประโยชน์ที่คุณได้รับจากการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  (ตอบได้มากกวา่ 1 ค าตอบ) 
 ได้ความสนุกสนาน ผ่อนคลาย    ได้แสดงความสามารถ 

 ได้ความรู ้     ได้เพิ่มพูนประสบการณ์ 

  ได้รู้จักหนังสือที่น่าสนใจ      ได้ใช้เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์   

  ได้แนวทางในการอา่นหนังสอื    ได้รู้จักเพื่อนใหม ่   

  อื่น ๆ (โปรดระบุ).................................. 
 

10. สถานท่ีที่คุณเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
 ในชั้นเรยีนที่โรงเรียนตนเอง      ในโรงเรียนอื่น 

 ในห้องสมุดของโรงเรียนตนเอง      ในห้องสมุดอื่น (โปรดระบุ)...........................  
 อุทยานการเรียนรู้ (TK Park เซ็นทรัลเวิล์ด พลาซา่) 
 ร้านหนังสือ / ศูนย์หนังสือ   

 งานตา่ง ๆ ที่เกี่ยวกับหนังสือและการอ่าน (โปรดระบ)ุ.................................................... 
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)................................................................ 
 

11.    คุณคิดว่ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านต่อไปนี้มีความน่าสนใจและคุณสนใจเข้ารว่มกจิกรรมส่งเสรมิการอา่น
เหล่านี้เพียงใด 

          โปรดตอบโดยใส่เครื่องหมาย ในช่องทีต่รงกับความเป็นจริงตามประสบการณ์ของคณุ 

5 หมายถงึ  กิจกรรมมีความน่าสนใจ  คุณมีความสนใจเข้ารว่มกจิกรรม ระดับมากทีสุ่ด 

4 หมายถงึ  กิจกรรมมีความน่าสนใจ  คุณมีความสนใจเข้ารว่มกจิกรรม ระดับมาก 

3 หมายถงึ  กิจกรรมมีความน่าสนใจ  คุณมีความสนใจเข้ารว่มกจิกรรม ระดับปานกลาง 

2 หมายถงึ  กิจกรรมมีความน่าสนใจ  คุณมีความสนใจเข้ารว่มกจิกรรม ระดับน้อย 

1 หมายถงึ  กิจกรรมมีความน่าสนใจ  คุณมีความสนใจเข้ารว่มกจิกรรม ระดับน้อยที่สดุ 

 

 

ชื่อ/ลักษณะกิจกรรม 

ความนา่สนใจของกิจกรรม ความสนใจเข้ารว่มกิจกรรม 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

11.1  กิจกรรมที่ใชท้ักษะการฟัง           

การเล่านิทาน           

การเล่าเรื่องจากหนังสือ           

การอ่านเรื่อง / ข้อเขียน           

การอ่านบทกว ี           

การแนะน า / วิจารณ์หนังสือ           

การสนทนาเรื่องหนังสือ / ผู้แต่ง           

การบรรยาย           

การอภิปราย           
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ชื่อ/ลักษณะกิจกรรม 

ความนา่สนใจของกิจกรรม ความสนใจเข้ารว่มกิจกรรม 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

การโต้วาท ี           

การบรรเลงดนตรี / ร้องเพลงจากบทละคร /
วรรณคด ี

          

อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ.....................................           

11.2  กิจกรรมที่ใชท้ักษะการด ู           

นิทรรศการ / การจดัแสดงหนังสือ           

นิทรรศการ/การจัดแสดงภาพ           

การแสดงละครใบ้จากเรื่องในหนงัสือ           

อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ.....................................           

11.3  กิจกรรมที่ใชท้ักษะการฟังและดู
ร่วมกัน 

          

การเล่าเรื่องโดยมีภาพประกอบ           

การเล่าเรื่องโดยมีของจริง / ส่ิงของประกอบ           

การเล่าเรื่องโดยแสดงทา่ทางประกอบ           

การเล่าเรื่องโดยมีการแสดง(ละคร/ขับร้อง)           

การแสดงจากเรื่องในหนังสือ (ละคร / หุ่น)           

การฉายภาพนิง่ประกอบค าบรรยาย           

การฉายภาพยนต ์           

การฉายวีดิทัศน ์           

การสาธิต            

อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ.....................................           

11.4  กิจกรรมที่ใชท้ักษะการเขียน           

การวาดภาพประกอบเรื่องที่อา่น / ฟัง           

การแตง่/ดัดแปลงเนื้อเรื่องจากหนังสือท่ีอ่าน           

เรียงความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
หนังสือ / ตัวละคร / เหตุการณ์จากหนังสือ 

          

การเรียงความ / สรุปความจากหนังสือที่อ่าน           

การจดัท าจดหมายขา่ว / ส่ิงพิมพ ์           

อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ....................................           

11.5 กิจกรรมเชิงแข่งขนั / ประกวด           

การแข่งขันเล่าเรื่องจากการอา่นหนังสือ
(นิทาน / เรื่องตา่ง ๆ) 
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ชื่อ/ลักษณะกิจกรรม 

ความนา่สนใจของกิจกรรม ความสนใจเข้ารว่มกิจกรรม 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

การแข่งขันวาดภาพประกอบ (นทิาน/ฉาก
ในนวนิยาย ฯลฯ) 

          

การแข่งขันการแสดงประกอบเรื่องจาก
หนังสือ 

          

การแข่งขันร้องเพลงจากบทละคร / วรรณคดี           

การแข่งขันตอบปัญหาจากเรื่องที่อ่าน           

การแข่งขันโต้วาที            

การประกวดเรยีงความ           

การประกวดค าขวัญ           

การประกวดป้ายนิเทศส่งเสริมการอ่าน           

อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ.....................................            

11.6 กิจกรรมที่จดัเปน็โครงการ           

โครงการยอดนักอา่น           

โครงการอา่นหนังสือในช่วงปิดภาคเรยีน           

โครงการสัปดาห์การอา่น / สัปดาห์ห้องสมุด           

โครงการอา่นหนังสือประกอบทัศนศึกษา           

ชมรมนักอา่น / ชมรมห้องสมุด           

อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ....................................           

 

12. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกจิกรรมส่งเสริมการอ่านที่ตรงกับความต้องการของเยาวชนก่อนวัยรุน่ 

12.1 ลักษณะการจัดกิจกรรม  (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
    กิจกรรมที่ผู้เข้ารว่มได้มีสว่นร่วมดว้ย 

    กิจกรรมที่มีการแข่งขัน / รางวัล 

    กิจกรรมที่มีบุคคลท่ีมีชื่อเสยีงมารว่มดว้ย (นักร้อง / นักแสดง / พิธีกร / นักกีฬา ฯลฯ) 
    กิจกรรมที่มีบุคคลในวงการหนังสือมาร่วมดว้ย (นกัเขียน / นกัแปล ฯลฯ) 

 กิจกรรมทีม่ีรายชื่อหนังสือ / เอกสาร แจก 

 กิจกรรมทีม่ีของที่ระลึกแจก 

    กิจกรรมที่มีแบบประเมินซึง่ผู้เข้าร่วมสามารถแสดงความคิดเห็น 

 อื่น ๆ (โปรดระบุ).................................................................. 
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12.2 แนวเนื้อหาของกจิกรรม  (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ข้อ) 
   ภาษาและวรรณคด ี   วิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร ์
   ธรรมชาติ / สภาพแวดล้อม  บุคคลส าคัญ / บุคคลที่มีชื่อเสียง  
   หนังสือยอดนิยม (Best seller)  อาชีพ  
   หนังสือที่ได้รับรางวัล                   สถานท่ีส าคัญ   
   อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ.................................................................. 
12.3   ช่วงเวลาทีจ่ัด  (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ข้อ) 
   วนัหยุดสุดสัปดาห ์   ปิดภาคการศกึษา    ในเวลาเรียน 

  ช่วงพักกลางวัน   ช่วงเย็นหลังเลิกเรียน   
  อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ ................................... 

12.4 สถานท่ีจัด  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    โรงเรียน    ห้องสมุดโรงเรียนของตนเอง  

 ห้องสมุดอื่น (โปรดระบ)ุ ........................................ 
 ศูนย์การค้า    ในศูนย์ประชุมต่าง ๆ  
 อุทยานการเรียนรู้ (TK Park เซ็นทรัลเวิล์ด พลาซา่) 
 อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ ................................... 

12.5 วิธีการเผยแพร่ขา่วสารการจดักิจกรรม  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ผ่านโรงเรียน    ผ่านกิจกรรมที่หน่วยงานต่าง ๆ จัด  
  อินเทอร์เนต    โทรทัศน์  
  วิทยุ     ใบปลิว / แผ่นพับ 

    จดหมาย    อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ ................................... 
13. ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..  

 

 

  

   

ขอขอบคุณที่ใหค้วามร่วมมือตอบแบบสอบถาม 

คณะผู้วิจยั 
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รายชื่อเว็บไซต์ที่เยาวชนก่อนวัยรุ่นชอบอ่าน 

เรียงตามล าดับจ านวนเยาวชนท่ีระบุการเข้าใช้ 
 

ล าดับที ่ ชื่อเว็บไซต์ ชาย หญิง รวม 

1 www.dekdee.com 2 22 24 

2 www.google.com 5 16 21 

3 www.kapook.com 7 14 21 

4 www.sanook.com 8 11 19 

5 www.yenta4.com 1 3 4 

6 www.suntree.com 1 2 3 

7 www.jamsai.com   2 2 

8 www.madoo.com  2 2 

9 www.manager.co.th 2  2 

10 www.mugglethai.com 1 1 2 

11 www.narak.com  2 2 

12 www.airliners.net 1  1 

13 www.angle-cafe.com  1 1 

14 www.barbie.com  1 1 

15 www.cityblue.net  1 1 

16 www.clubbuildboard.com  1 1 

17 www.direngreygazette.com  1 1 

18 www.epetthailand.com  1 1 

19 www.ethaimusic.com 1  1 

20 www.g-seed.com 1  1 

21 www.golf-mike.com 1  1 

22 www.groffiticreator.net  1 1 

23 www.ipst.ac.th 1  1 

24 www.itvcartoon.com 1  1 

25 www.japankika.com  1 1 

26 www.maggatoon.com 1  1 

27 www.meemodel.com 1  1 

http://www.dekdee.com/
http://www.google.com/
http://www.kapook.com/
http://www.sanook.com/
http://www.yenta4.com/
http://www.suntree.com/
http://www.jamsai.com/
http://www.madoo.com/
http://www.manager.co.th/
http://www.mugglethai.com/
http://www.narak.com/
http://www.airliners.net/
http://www.angle-cafe.com/
http://www.barbie.com/
http://www.oityblue.net/
http://www.clubbuildboard.com/
http://www.direngreygazette.com/
http://www.epetthailand.com/
http://www.ethaimusic.com/
http://www.g-seed.com/
http://www.golf-mike.com/
http://www.graffiticreator.net/
http://www.ipst.ac.th/
http://www.itvcartoon.com/
http://www.japankika.com/
http://www.maggatoon.com/
http://www.meemodel.com/
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ล าดับที ่ ชื่อเว็บไซต์ ชาย หญิง รวม 

28 www.monrak.net 1  1 

29 www.musicatm.com  1 1 

30 www.nanmeebooks.com  1 1 

31 www.nextstep.co.th  1 1 

32 www.nipponcomics.com  1 1 

33 www.parefiction.th  1 1 

34 www.pantip.com  1 1 

35 www.pangya.in.th 1  1 

36 www.postjung.com  1 1 

37 www.pramool.com 1  1 

38 www.prayaprasertsoontarasai.ac.th  1 1 

39 www.ragnarok.com 1  1 

40 www.santonino.com 1  1 

41 www.siamphone.com 1  1 

42 www.thaiastro.nectec.or.th 1  1 

43 www.thaigoodview.com 1  1 

44 www.thaitafan.com 1  1 

45 www.thaimisc.com 1  1 

46 www.thaimusic.com 1  1 

47 www.thaitv3.com  1 1 

48 www.think.com 1  1 

49 www.tiny.com 1  1 

50 www.topicthaimusic.com 1  1 

51 www.updiary.com  1 1 

52 www.wwe.com 1  1 

 รวม 50 93 143 

 

http://www.monrak.net/
http://www.musicatm.com/
http://www.nanmeebooks.com/
http://www.nextstep.co.th/
http://www.nipponcomics.com/
http://www.parefiction.th/
http://www.pantip.com/
http://www.pangya.in.th/
http://www.postjung.com/
http://www.pramool.com/
http://www.prayaprasertsoontarasai.ac.th/
http://www.ragnarok.com/
http://www.santonino.com/
http://www.siamphone.com/
http://www.thaiastro.nectec.or.th/
http://www.thaigoodview.com/
http://www.thaitafan.com/
http://www.thaimisc.com/
http://www.thaimusic.com/
http://www.thaitv3.com/
http://www.think.com/
http://www.tiny.com/
http://www.topicthaimusic.com/
http://www.updiary.com/
http://www.wwe.com/
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ตัวอย่างแบบบันทึกการอ่าน 

โครงการอ่านหนังสือเด่น 

 

ชื่อ ............................................................................................. ชั้น ..................................... 
 

 ประเภทหนังสือที่อ่าน   หนังสือก าหนดให้เลือกอ่าน 

       หนังสืออ่านที่ไม่มีในรายการ 

 

 

1. เรื่องย่อ 

     

     

2. ข้อคิดที่ได้รับ 

     

     

3. ความประทับใจ 

     

     

4. วิจารณ์ (ด้านเนื้อเรื่อง, ที่มา, ภาษาที่ใช้, การน าไปใช้ประโยชน์, อ้างอิง ฯลฯ) 
     

     

     

5. อ่ืน ๆ (เช่น อ่านเฉพาะบางบท บางตอน ใช้ประกอบการค้นคว้าในการเรียนเรื่องใด วิชาใด 

 ฯลฯ) 
     

     

     

 

หมายเหตุ โครงการ “อ่านหนังสือเด่น” ประยุกต์จากโครงการ “อ่านสร้างสรรค์จรรโลงใจ” ของ 

   อาจารย์ปราณี  บุญชุ่ม 
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ตัวอย่างแบบบันทึกการอ่าน 

โครงการรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

โรงเรียนสายปัญญา  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
****************************************************************************** 

 

ชื่อหนังสือ _________________________________ ชื่อผู้แต่ง   

ส านักพิมพ์ _____________________________________________ ปีที่พิมพ์   

จ านวนหน้า ____________________________________________  ราคา   

สรุปสาระส าคัญ   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน 

   

   

   

   

    

อ่านวันที่ ______ เดือน _______________ พ.ศ. _______ แหล่งข้อมูล   

อาจารย์ที่ปรึกษา ____________________________________ วันที่   

บรรณารักษ์ ________________________________________ วันที่   
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