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โครงการวิจัยกระบวนการส่งเสริมการอ่านที่ได้ผล 

ส าหรับเด็กประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 1 และ 2 
 

 

ชื่อโครงการวิจัย  การวิจัยกระบวนการสํงเสริมการอํานที่ได๎ผลส าหรับเด็กประถมศึกษา 
   ชํวงชั้นที่ 1 และ 2 
ลักษณะโครงการ  การวิจัยเชิงคุณภาพ 
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ค าน า 
 

 รายงานนี้เป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ (Full Report) ของงานวิจัยเรื่อง "กระบวนการสํงเสริมการอํานที่ได๎ผล
ส าหรับเด็กประถมศึกษาชํวงชัน้ที่ 1 และ 2" ซึ่งเป็นหนึ่งในชุดวิจัยเรื่องเทคนิคการส่งเสริมการอ่านในเด็กปฐมวัยถึงเด็ก
วัยรุ่น ได้รับทุนวิจัยจากส านักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) เนื้อหาของรายงานเป็นการน าเสนอผลการท าวิจัย การวิเคราะห์ 
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 1 และ 2 ในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑลรวมท้ังสิ้น 10 โรงเรียน มีท้ังโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน พร้อมกันนีผู้้วิจัยยังได้จัดท า
ภาคผนวกแยกต่างหากอีก 1 เล่ม เพื่อน าเสนอข้อมูลหลักๆ ท่ีผู้วิจัยใช้ประมวลผลในการท าวิจัย อันจะช่วยประกอบความ
เข้าใจแก่ผู้สนใจงานด้านส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนได้อย่างชัดเจน 

ผ๎ูวิจัยขอขอบคุณ ดร. สิริกร มณีรนิทร์ ประธานส านักงานอุทยานการเรียนรู๎ ผ๎ูจุดประกายความคิดให๎งานวิจัยชิ้นนี้
เกิดขึ้น ทั้งยังให๎ความเข๎าใจ ให๎ความกรุณาแกํทีมวิจัยเป็นอยํางมากในการท างานตลอดโครงการ ขอบคุณ คุณนันทนา เจริญ
ภักดี รวมทั้งพันตรีนันทวิัต ธรรมหทัย (ผ๎ูประสานงานวิจัยในชํวงต๎น) ส าหรับการดูแลประสานงานระหวํางผ๎ูวจัิยและ สอร. 
และเป็นธุระให๎งานวิจัยชิ้นนีด้ าเนินไปจนส าเร็จสมบูรณ์  

ขอขอบคุณผ๎ูให๎ข๎อมูลทุกทํานจากโรงเรียนกลํุมเป้าหมายงานวิจัยทั้ง 10 แหํง อันประกอบด๎วยผ๎ูอ านวยการโรงเรียน 
รองผ๎ูอ านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย หัวหนา๎กลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ครูภาษาไทย ครู
บรรณารักษ ์ครรูักการอําน ครูประจ าชั้น ซึ่งชวํยให๎ข๎อมูลโดยละเอียด เต็มใจ และเอื้อเฟื้อย่ิง (รายชื่อของทุกทํานปรากฏใน
ภาคผนวกท๎ายเลํม) ท าให๎ทีมวิจัยไดป๎ระสบการณ์ด๎านการท างานสํงเสริมการอํานในโรงเรียนอยํางมากภายในเวลาอันสั้นของ
การเก็บข๎อมูล รวมตลอดไปถึงนักเรยีนชั้น ป.1-ป.6 และเจ๎าหน๎าที่ธุรการของทุกโรงเรียน ที่ชํวยให๎ความรวํมมอืและชํวย
อ านวยความสะดวกแกํทีมวิจัยตลอดการเก็บข๎อมูลด๎วย 

ท๎ายที่สุดนี้ ผ๎ูวิจัยขอขอบคุณเป็นพิเศษแกํ ดร. ชัยวฒัน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ผูก๎รุณาให๎ค าแนะน าอันมีประโยชนแ์ละมี
คุณคําในการท าวิจัย ซึ่งชํวยขยายวิสัยทัศน์ให๎แกํผ๎ูวิจัยอยํางมากมาย รศ. กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ ผู๎ให๎ค าแนะน าและก าลังใจ
แกํทีมวิจัยอยํางตํอเนื่อง รศ. พวา พนัธุ์เมฆา ส าหรับข๎อมูลส าคัญที่ท าให๎ผ๎ูวิจัยมีมุมมองการน าเสนอรายงานชดัเจนขึ้น 
คณาจารย์สาขาวิชาวรรณกรรมส าหรบัเด็กทุกทําน ส าหรับการสนับสนุนสํงเสริมทีมวิจัยในทุกทาง และขอบคณุทีมวิจัยผ๎ูเป็น
นิสิตชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชาวรรณกรรมส าหรับเด็ก ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้ง 5 คน ซึ่งบัดนี้ได๎ส าเร็จการศึกษาไปแลว๎ ส าหรับความอุตสาหะในการเก็บข๎อมูลเบื้องต๎นแกํ
ผ๎ูวิจัยอยํางละเอียดลออ กระตือรือร๎น และเป็นก าลังส าคัญของการท าวิจยัชิ้นนี้  

 
 

น.ส. อัจฉรา ประดิษฐ ์
หัวหน๎าโครงการวิจัยฯ 
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การวิจัยเรื่อง “กระบวนการสํงเสริมการอํานที่ได๎ผลในเด็กระดับประถมศกึษาชํวงชั้นที่ 1 และ 2” นี้มวีัตถุประสงค์
เพื่อศึกษากระบวนการสํงเสริมการอํานที่ได๎ผลในโรงเรียนระดับประถมศึกษาชํวงชั้นที่ 1 และ 2 จ านวน 10 แหํง ในเขต
กรุงเทพฯ และปรมิณฑล คือ 

 
ล าดับ ชื่อโรงเรียน ที่ต้ัง 
1 รร. เซนต์ฟรังต์ซีสเซเวีย  นนทบุร ี
2 รร. ทุํงมหาเมฆ กรุงเทพฯ 
3 รร. ประถมศึกษาธรรมศาสตร ์ ปทุมธานี 
4 รร. ไผทอุดมศึกษา กรุงเทพฯ 
5 รร. พญาไท กรุงเทพฯ 
6 รร. พระยาประเสรฐิสุนทราศรัย (กระจําง สิงหเสนี) กรุงเทพฯ 
7 รร. พิบูลย์อุปถัมภ์ กรุงเทพฯ 
8 รร. แย๎มสอาด กรุงเทพฯ 
9 รร. ราชวินิต (ประถมศึกษา) กรุงเทพฯ 
10 รร. สาธิตแหํงมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ  กรุงเทพฯ 

 
ทั้ง 10 โรงเป็นโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนที่ในอดีตเคยได๎รับรางวลัด๎านการสํงเสริมการอํานดีเดํนจาก

หนํวยงานภาครัฐหรือเอกชน โดยเฉพาะรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ ด๎านการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาโครงการ 
“รักการอําน สานสํูฝัน” ในปีแหํงการสํงเสริมการอํานและการเรียนรู๎ 2546 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ
สยามบรมราชกมุารีในมงคลวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา ซึ่งผ๎ูวิจัยมุํงศึกษาทั้งกระบวนการของงานสํงเสริมการ
อํานในโรงเรียนเหลํานั้นวํามีปัจจัยแหงํความส าเร็จจากอะไรบ๎าง จึงศึกษาขอ๎มูลในหลายมิติ อาทิ มิติด๎านผู๎บริหารโรงเรียน มิติ
ด๎านบุคลากรในโรงเรียนผ๎ูรับผิดชอบงานสํงเสริมการอําน มิติดา๎นนักเรียน มิติด๎านลักษณะทางกายภาพของห๎องสมุดโรงเรียน 
และการจัดสภาพแวดล๎อมอื่นๆ ในโรงเรียน  

กลํุมตัวอยํางผ๎ูให๎ข๎อมูลมทีั้งหมด 1,097 คน ประกอบดว๎ยผ๎ูบริหารโรงเรียน 9 คน ครูผ๎ูเกี่ยวข๎องกับงานสํงเสริม
การอําน 25 คน นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 จ านวน 1,063 คน การเก็บข๎อมูลใช๎การสัมภาษณ์บคุคลตัวตํอตัวในกรณีผ๎ูบริหารและ
บุคลากรในโรงเรียน สํวนในกรณขีองเด็กนักเรียนใช๎การสัมภาษณน์ักเรียนเป็นกลํุมตามระดับชั้น นอกจากนั้นทีมวิจัยยังศึกษา
ข๎อมูลการสํงเสริมการอํานจากแฟม้สะสมผลงานที่โรงเรียนกลํุมเป้าหมายมีสะสมไว๎ จากนั้นผ๎ูวิจัยน าข๎อมูลท่ีได๎มาวิเคราะห์
เปรียบเทียบเชิงคุณภาพ และน าเสนอผลด๎วยการพรรณนาเชิงวิเคราะห ์

ผลการวิจัยพบวํา ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตํอความส าเร็จด๎านการสํงเสริมการอํานในโรงเรียนคือ 
1. ความพร๎อมด๎านผู๎บริหาร โรงเรียนมีผู๎บริหารเป็นผู๎สนใจการอําน มนีโยบายและวิสัยทัศน์ที่เอื้อตํองาน

สํงเสริมการอํานในโรงเรียนในทุกทาง 
2. ความพร๎อมด๎านงบประมาณ โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการซื้อหนังสือหรือท ากิจกรรมสํงเสริม

การอํานอยํางตํอเนื่องตลอดทั้งปีการศึกษา อยํางต่ าปีละ 10,000-20,000 บาท 

3. ความพร๎อมด๎านบคุลากรห๎องสมุดหรือผ๎ูรับผิดชอบงานสํงเสริมการอํานอื่นๆ คือ โรงเรียนมีบุคลากร
ผ๎ูรับผิดชอบงานสํงเสริมการอํานอยํางเต็มตัวอยํางน๎อย 1 คน เชํน ครูหมวดภาษาไทย ครูบรรณารักษ ์ครูสอนวิชา 



จ 
 

"รักการอําน" ครูหมวดวิชาคณิตศาสตร์ หรือครูอื่นๆ ซึ่งต๎องท างานโดยประสานความรํวมมือและรวํมแรงรวํมใจ
กันสํงเสริมการอํานทั้งระบบโรงเรียน 

4. ความพร๎อมด๎านกิจกรรมสํงเสริมการอําน โรงเรียนมีกิจกรรมสํงเสริมการอํานอยําง 
หลากหลายและดึงดูดเด็กให๎มีสํวนรวํมได๎ดี  

5. ความพร๎อมด๎านห๎องสมุดหรือแหลํงเรียนรู๎อื่นๆ ในโรงเรียน  โรงเรียนมีห๎องสมุดที่เปิดให๎บริการสม่ าเสมอ 
ทุกวัน และมีหนังสือไมํต่ ากวํา 20,000-30,000 เลํม ซึ่งเป็นหนังสือท่ีตอบสนองความต๎องการของนักเรียนได๎ด ีหาก
ไมํมีห๎องสมุดก็มีมุมหนังสือในห๎องเรียน หรือมีทั้งสองอยํางควบคูํกัน 

6. ความพร๎อมด๎านนักเรียนเอง เชํน นักเรียนสนใจกิจกรรมสํงเสริมการอําน มีเวลาอาสา 
ชํวยงานบรรณารักษ์เป็นบรรณารักษน์๎อยในห๎องสมุด นักเรียนมคีวามกระตือรือร๎นเอง 

7. โรงเรียนสามารถสร๎างเครือขํายความรํวมมือกับผ๎ูปกครอง หรือหนวํยงานเอกชนเพื่อ 

 สนับสนุน และสํงเสริมกิจกรรมการอาํนในโรงเรียนได ๎ 
8. โรงเรียนมีความพร๎อมด๎านการจัดสภาพแวดล๎อมและบรรยากาศในห๎องเรียน หรือมุมตํางๆ ในโรงเรียนให๎

เอื้อตํอการสํงเสริมการอําน  
จากผลการวิจัยดังกลําว ผ๎ูวิจัยมีข๎อเสนอแนะดังตํอไปนี้ 
ข๎อเสนอแนะเพื่องานสํงเสริมการอํานในโรงเรียน 

1. ผ๎ูบริหารและบุคลากรผ๎ูสํงเสริมการอาํนในโรงเรียนสนใจงานสํงเสริมการอาํนอยํางแท๎จริง 
2. กระทรวงศึกษาธิการควรก าหนดต าแหนํงบรรณารักษ์ในโรงเรียนอยํางน๎อย 1 ต าแหนํง เพื่อให๎ดูแลงาน
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บทที่ 1 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ความเป็นมา 

งานวิจัยนี้เป็นสํวนหนึ่งของชดุงานวิจัย 4 เรื่องซึ่งได๎รับทุนวิจัยจากส านักงานอุทยานการเรียนรู๎ (สอร.) เพื่อศึกษา
วิธีการสํงเสริมการอํานแกํเด็กไทย โดยมุํงศึกษาด๎านเทคนิคการสํงเสริมการอํานที่ได๎ผลในเด็กตั้งแตํระดับปฐมวัยถึงระดับ
มัธยมศึกษา (อายุประมาณ 3 ขวบถึง 14 ปี) ซึ่งเป็นขอบเขตการวิจัยท่ีครอบคลุมการอํานของเด็กไทยอยํางตํอเนื่องในภาพ
ใหญ ํแตํงานวิจัยชิน้นี้ผ๎ูวิจัยได๎จ ากัดขอบเขตการศึกษาให๎อยํูที่กระบวนการสํงเสริมการอํานที่ได๎ผลในเด็กระดบัประถมศึกษา 
ชํวงชั้นที่ 1 และ 2 เทํานั้น งานวิจัยนีมุ้ํงศึกษารายละเอียดปัจจัยที่ท าให๎โรงเรียนที่เลือกศึกษาประสบความส าเร็จในการจัด
กิจกรรมสํงเสริมการอําน จนไดร๎ับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ ด๎านการสํงเสริมการอํานดีเดํนในป ีพ.ศ. 2546 

จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ หรือรางวัลด๎านการสํงเสริมการอํานจากองค์กรเอกชนอื่นๆ โดยเลือกศึกษาโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นหลัก 

การเลือกศึกษากระบวนการท างานสํงเสริมการอํานทั้งระบบในโรงเรียนนั้น เพราะตามความเป็นจริงแล๎วการท างาน
ภายในโรงเรียนจนเกิดความโดดเดนํถึงขั้นได๎รับรางวัล ไมํวํางานนั้นจะเปน็งานใดก็ตาม ยํอมเป็นการสะท๎อนให๎เห็น
ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรหลายฝ่ายในโรงเรียน งานสํงเสริมการอํานในโรงเรียนก็เชํนกัน หากท าถึงขั้นโดดเดํนจน
ได๎รับรางวัลระดับประเทศ ก็นําจะมีปจัจัยแหํงความส าเร็จมาจากหลายองค์ประกอบ เชํนวํามีบุคลากรใดท างาน รายละเอียด
กิจกรรมสํงเสริมการอํานเป็นอยํางไร ผ๎ูบริหารมีแนวคดิอยํางไรเพื่อผลักดันงานด๎านสํงเสริมการอํานให๎เข๎มแข็ง นักเรียนได๎รับ
ส่ิงใดจากการสํงเสริมการอํานบ๎าง เป็นต๎น ที่ผ๎ูวิจัยค านึงถึงปัจจัยเหลํานี้เพราะความส าเร็จของโรงเรียนใดๆ คงมิได๎มาจาก
บุคลากรเฉพาะกลุํมผ๎ูท างานด๎านสํงเสริมการอําน เชนํ ครูบรรณารักษ์ เทาํนั้น แตนํําจะมีมิติการสนับสนุนจากด๎านอื่นดว๎ย 
อาทิ จากบทบาทของผ๎ูบริหารโรงเรียนตํอการสนับสนุนด๎านสํงเสริมการอําน จากรายละเอียดงานและกิจกรรมของผ๎ูรับผิดชอบ
งานสํงเสริมการอํานในโรงเรียน จากปัจจัยด๎านงบประมาณ ความพร๎อมของอาคารสถานที่ ห๎องสมุดโรงเรียน และความพร๎อม
ของตัวนักเรียนเอง เป็นต๎น  

ด๎วยเหตุดังกลําวผ๎ูวิจัยจึงสนใจท าวิจัยรายละเอียดความส าเร็จของโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จด๎านการสํงเสริม
การอําน วํามีปัจจัยอะไรสํงเสริมให๎โรงเรียนนั้นท างานด๎านนี้ได๎อยํางโดดเดนํถึงขั้นได๎รับรางวัลระดับชาติ เนื่องจากงานสํงเสริม
การอํานเป็นงานที่ต๎องท าอยํางตํอเนื่องและจริงจังจึงจะเห็นผล ไมํใชํจะประสบผลส าเร็จได๎เพียงเวลาอันสั้น ดังนั้นยํอมต๎อง
อาศัยความมุํงมั่นอดทน ความสามคัคีและการประสานงานกันอยํางดีของผ๎ูท างานด๎านนี้ทุกคน การวิจัยนี้จึงหวงัจะสะท๎อน
แนวทางการท างานด๎านการสํงเสริมการอํานจากโรงเรียนกลํุมเป้าหมายให๎เป็นตัวอยํางแกํโรงเรียนอื่นๆ ที่สนใจจะผลักดันงาน
สํงเสริมการอํานในโรงเรียนวําถ๎าอยากประสบความส าเร็จควรท าอะไร ควรเริ่มต๎นจากอะไร และควรมีแนวทางการท างาน
อยํางไร ทั้งนี้เพื่อใหผ๎ู๎ตระหนักในความส าคัญของการอําน ชํวยกันปลูกฝังนิสัยการอํานแกํเด็กไทยให๎ “อํานได๎ อํานเกํง และ
อํานเป็น” อยํางย่ังยืน 
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ความส าคัญของปัญหา 
1. หลักการและเหตุผล 
 

 การเรียนรูข๎องเด็กนั้น ผํานการเรียนรู๎ด๎วยภาษาเป็นหลัก เพราะมนุษย์ทุกชาติทุกเผําพันธุ์ล๎วนสื่อสารกันด๎วยภาษา
ทั้งส้ิน ไมํวําจะเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียน หรือบางกรณีก็คือภาษาทําทาง ภาษาภาพ ภาษาศิลปะ ส าหรับเด็กๆ แล๎ว การอําน
ออกจึงนับเปน็ทักษะพื้นฐานในการเรยีนรู๎สิ่งตํางๆ  

เมื่อตอนที่เด็กพูดได๎ เด็กรู๎จักส่ือสารความต๎องการของตนสํูผ๎ูอื่นไดม๎ากขึน้ ไมํได๎ใช๎เพียงการชี้ แสดงสีหน๎าทําทาง 
หรือท าเสียง “อือ” “อา” เทํานั้นเหมือนตอนที่ยังพูดไมํได๎ แตํทวําการสื่อสารด๎วยภาษาพูดยังไมํเพียงพอตํอการมีชีวิตอยูํบน
โลกนี้ เด็กๆ จ าเป็นต๎อง “อํานออก” ด๎วย เมื่ออํานหนังสือออก โลกทัศน์ของเด็กจะกว๎างขึ้นเพราะการอํานชวํยเปิดประตูสํู
โอกาสในการเรียนรู๎ให๎แกํเด็กอยํางมหาศาล เมื่ออํานหนังสือออก เด็กสามารถตีโจทย์เลขได๎ อํานวรรณคดี ทํองกลอนได๎ อําน
ต าราภูมศิาสตร์ ประวัติศาสตร ์อํานป้ายค าเตือนตํางๆ ฉลากอาหาร ฉลากยา สัญญาณจราจร หรือคูํมือตํางๆ ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ ไมวํําจะเป็นการเรียนรู๎ของชาติใดภาษาใดในโลก ขัน้แรกของการเรียนรู๎ล๎วนคือการอํานทั้งส้ิน ดังนั้นจึง
จ าเป็นมากท่ีเด็กควรอํานหนังสือออกต้ังแตํยังเด็ก โดยผ๎ูใหญํสอนไมํวําจะเป็นพํอแมํผ๎ูปกครองหรือครูอาจารย์  

การสอนให๎เด็กอํานหนังสือนั้นนอกจากชํวยเปิดโลกการเรียนรูแ๎กํเด็กแล๎ว ยังน าเด็กไปสํูความรู๎อยํางอ่ืนที่จ าเป็นตํอ
การสร๎างสรรค์ความเจริญแกํมนุษยชาติด๎วย เพราะการอํานหนังสือท าให๎เด็กได๎เรียนรูว๎ัฒนธรรม ขนบประเพณี ปรัชญา 
ศาสนา วิทยาศาสตร ์ประวัติศาสตร์ และอื่นๆ อีกมาก การอํานยังท าให๎เด็กได๎มีประสบการณ์เกี่ยวกับอารมณ์ดา๎นตํางๆ ของ
มนุษย ์เชํน ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ความรู๎สึกต่ืนเต๎น สะเทือนใจ เสียใจ ตามตัวละครในหนังสือ เป็นต๎น ประสบการณ์
จากการอํานเป็นประสบการณ์ที่มีไดโ๎ดยที่ผ๎ูอํานไมํต๎องไปประสบส่ิงนั้นๆ ด๎วยตนเอง นอกจากนี้เมื่อเด็กอํานมาก ก็จะมีคลัง
ศัพท์มาก และรู๎จักคิดอยํางเป็นระบบมากขึ้น1 เพราะการอํานอาศัยการเชือ่มโยงข๎อมูลเบื้องหลังสัญลักษณ์อักษรที่ปรากฏเพื่อ
สร๎างเรื่องราวและความเข๎าใจ การอํานมากจึงมีสํวนชวํยให๎การเขียนของเด็กพัฒนาขึ้นดว๎ย ยิ่งอํานมากก็ย่ิงรู๎ค าศัพท์มากขึ้น รู๎
ระดับความหมายของค า รู๎ศัพท์ส านวนสุภาษิต ท าให๎เด็กส่ือสารกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีประสิทธิภาพขึ้น หนังสือจึงเป็นเสมือนประตู
และหน๎าตําง เป็นประตูท่ีเปิดน าเด็กออกจากโลกของตนไปสํูโลกกว๎างอยํางไมํจ ากัด และเป็นหน๎าตํางให๎เด็กเห็นและเรียนรูโ๎ลก
แม๎ตัวเขาจะไมํได๎เคลื่อนที่ไปไหนเลย (Armchair Traveling) 

แตํอยํางไรก็ดี ส่ิงท่ีควรค านึงถึงเมื่อเด็กอํานหนังสือได๎แล๎ว คือการอํานออกอยํางเดียวอาจไมํเกิดประโยชน์ใดๆ 
เลย ถ๎าเด็กไมํมีนิสัยการอํานที่ย่ังยืน ไมํรักการอําน ไมรํู๎จักเลือกส่ิงท่ีอําน ไมํเห็นความส าคัญของการอําน หรือไมํเห็น
ความส าคญัของหนังสือ วําเป็นขุมคลังและเป็นแหลํงเพาะภูมิปัญญาอันยิง่ใหญํของมนุษย์ และที่ส าคัญที่สุดคอืถ๎าไมํมีหนังสือ
ดีๆ ให๎เด็กอํานอยํางตํอเนื่องเพื่อกระตุ๎นการอํานของเด็กอยํางสม่ าเสมอ ความสามารถในการอํานหนังสือออกก็ไมํได๎เป็น 
“ทักษะชีวิต” อันมีประโยชน์ดังท่ีควรจะเป็น และหากไมํถูกกระตุ๎นให๎อํานอยํูเสมอ ทักษะการอํานของเด็กก็จะด๎อยลงอํานไมํ
ออกในที่สุด การสร๎างนิสัยรักการอํานแกํเด็กจึงเป็นส่ิงท่ีต๎องปลูกฝังต้ังแตํเด็กยังเล็ก และปลูกฝังอยํางตํอเนื่องเป็นเวลา
ยาวนานหลายปี เพื่อให๎เป็นนิสัยที่หยั่งรากลึกในพฤติกรรมของเด็ก จนกลายเป็นส่ิงท่ีท าโดยอัตโนมัติราวกับการหายใจ ซึ่งการ
จะสร๎างนิสัยเชํนนี้ได๎หมายความวํากลวิธีในการสร๎างนิสัยต๎องเป็นกลวิธีท่ีท าให๎เด็กเกิดความประทับใจแบบฝังลึก เพราะ
ส าหรับเด็ก โดยเฉพาะเด็กเล็กหากประทับใจในส่ิงใดแล๎วจะเป็นความทรงจ าทีฝั่งใจไปจนโต หรือแม๎แตํประทับใจไปชั่วชีวิต  

                                                 
1 เนื้อหาตอนนี้เรียบเรียงมาจากภาษาอังกฤษวํา "Thought depends upon language, then the quality of an individual’s 

thought will depend upon the quality of his language. Language is, indeed, in the centre of the stage as far as 

learning and intelligence are concerned." (Dorothy Butler, 19) 
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ปัจจุบันในสังคมทั่วโลกมีสื่อส าเร็จรูปมากมายที่ดึงเด็กออกไปจากกิจกรรมการอําน โดยเฉพาะส่ืออีเล็กทรอนิคส์ ที่
มีภาพเคล่ือนไหวพร๎อมเสียง ที่ดึงดดูเด็กๆ ให๎จ๎องมองได๎ แตํการดูทีวี เป็นการสื่อสารทางเดียวที่อาจสํงผลเสียตํอเด็กที่ดูทีวี
นานไป เพราะไมํกระตุน๎ให๎เด็กสร๎างจินตนาการจากข๎อมูลท่ีได๎มองเห็น ภาพส าเร็จรูปในทีวี ไมํสํงเสริมให๎เด็กสร๎างภาพขึน้ใน 
“มโนคิด” หรือสร๎างมโนภาพ (ภาพในใจ) ขึ้น ท าให๎เด็กคิดเป็นภาพมากกวําคิดเป็นค า เนื่องจากการคิดต๎องอาศัยภาษา 
คุณภาพความคิดของแตํละคนขึ้นอยํูกับความสามารถทางภาษาที่คนๆ นัน้มี ถ๎าคนผ๎ูนั้นรู๎ภาษาจ ากัด ความคดิของเขาก็นําจะ
จ ากัดอยํูเฉพาะในแวดวงค าศัพท์ และภาษาที่เขารู๎เทํานั้น เมื่อต๎องอธิบายภาพที่ตนคิดได๎ให๎ผ๎ูอื่นเข๎าใจตรงกันจึงเป็นเรื่องยาก 
เพราะไมํรู๎จะอธิบายอยํางเป็นล าดับขั้นตอนอยํางไร ไมํรู๎จะใชค๎ าใดที่เหมาะสมเพื่อส่ือสารกับผ๎ูอื่น การอํานจึงชวํยพัฒนาการ
คิดแกํคนได๎ดว๎ย ดังท่ีมีพระราชด ารสัของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยํูหัวครั้งหนึ่ง กลําววําหนังสือเป็นคลังความรู๎ความคิด ที่
ถํายทอดแกํกันระหวํางมนุษย์ได๎อยํางไมํจ ากัด 

 

 "หนังสือนั้นเป็นเสมือนคลังท่ีรวบรวมเรื่องราว ความรู้ ความคิด วิทยาการทุกด้านทุกอย่างซึ่งมนุษย์
ได้เรียนรู้ ไดค้ิดอ่าน และเพียรพยายามบันทึกรักษาไวด้้วยลายลักษณ์อักษร หนังสือแพร่ไปถึงที่ใด 
ความรู้ความคดิก็แพร่ไปถึงที่นั้น  หนังสือจึงเป็นส่ิงมีค่าและมีประโยชน์อนัประมาณมิได้ ในแง่ที่เป็น
บ่อเกิดแห่งการเรียนรู้ของมนุษย์" 

     พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
     ในพิธีเปิดปีหนังสือระหว่างชาติ 2515 และงานแสดงการพิมพ ์
     แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 
 
 จากพระราชด ารัสของพระบาทสมเดจ็พระเจ๎าอยํูหัวซึ่งอัญเชิญมาข๎างต๎น จะเห็นวําพระองค์ทรงให๎ความส าคัญตํอ
หนังสือวําเป็นสิ่งล้ าคําอยํางประมาณไมํได๎ เนื่องจากเป็นบํอเกิดแหํงการเรียนรู๎ของมนษุย์ ดังนั้นการรู๎หนังสือ ซึ่งคือการอําน
หนังสือออกอยํางแตกฉาน สามารถเข๎าใจความหมายของถ๎อยค าตํางๆ ไดเ๎ป็นอยํางดี จนประมวลความรูน๎ั้นเป็นความคิดและ
ปัญญาได๎ ยํอมมีคุณประโยชน์ตํอผ๎ูรูห๎นังสือ ในการชํวยเปิดโลกทัศน์  ขยายมุมมอง  และกํอความเข๎าใจส่ิงตํางๆ การรู๎
หนังสือจึงเป็นส่ิงท่ีควรบํมเพาะให๎เกิดแกํบุคคลทุกเพศทุกวัย  เพื่อให๎คนไทยเข๎าถึงความรู๎และใช๎ประโยชน์จากการเรียนรู๎นัน้
เพื่อพัฒนาตนและสังคมได๎ ทวําการรูห๎นังสือนั้นหากมิได๎ส่ังสอนกันแตํเล็ก ไมํได๎บํมเพาะกันแตํวัยเด็ก  วําทุกคนอาจแสวงหา
ความรู๎จากหนังสือ ซึ่งเป็น "แหลํงบํมเพาะปัญญาราคาถูก"  อันหาซื้อและเข๎าถึงได๎งํายแล๎ว การที่บุคคลจะเข๎าถึงแหลํงความรู๎
อยํางหนังสืออยํางมีใจรักการอําน และกระตือรือร๎นในการหาความรู๎ยํอมเป็นไปได๎ยาก หรือหากการปลูกฝังการรู๎หนังสือและ
การรักการอํานไมํเป็นไปอยํางนําประทับใจ ก็อาจเป็นอุปสรรคกีดกันบุคคลจาก  "บํอเกิดแหํงการเรียนรู๎" และมิตรแหํงปัญญา
เชํนหนังสือได๎ 
 การสร๎างความประทับใจในหนังสือ การรู๎หนังสือ และการอําน จึงเป็นส่ิงท่ีทุกฝ่ายควรใสํใจ โดยเฉพาะ
สถาบันการศึกษาตํางๆ ในระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นผู๎มีบทบาทหน๎าที่โดยตรงตํอการอบรม สั่งสอน ปลูกฝังคํานิยม 
คุณธรรม และความคิดตํางๆ ตลอดจนเป็นแหลํงหลํอหลอมบุคลิกภาพของเด็ก นอกจากนี้ หนังสือหรือวรรณกรรมยังมีความ
พิเศษอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว  คอืหนังสือหรือวรรณกรรมสามารถใหค๎วามรื่นรมย์ที่คงอยํูยาวนานและมีความหมาย
มากกวําของเลํนอื่นๆ ของเด็ก หนังสือหรือวรรณกรรมจึงมีความพิเศษที่ยากจะหาส่ิงใดมาเสมอเหมือนได๎  โดยเฉพาะหนังสือ
ที่หยิบยื่นให๎เด็กตั้งแตํเล็กในวัยท่ีงํายตํอการปลูกฝังความประทับใจตํอส่ิงใด ๆ ให๎เกิดขึ้น การสํงเสริมการอํานในเด็ก
ประถมศึกษา เป็นรากฐานแหํงการสร๎างนักอํานในอนาคตอยํางย่ังยืน เนื่องจากเป็นการปลูกฝังในวัยเด็กซึ่งก าลังเปิดรับสิ่ง
ตํางๆ อยํางงํายดาย หากเด็กในวัยนีป้ระทับใจตํอส่ิงใดแล๎ว ก็จะเป็นความฝังใจที่จะสํงผลตํอเขาอยํางยาวนาน แม๎เติบโตเป็น
ผ๎ูใหญํก็ไมํลืม การสร๎างความประทับใจตํอการฟังนิทาน (ซึ่งอาจประยุกตต์ํอการฟังเรื่องเลํา หรือการรํวมกิจกรรมตําง ๆ เชํน
กิจกรรมสํงเสริมการอําน) หากมีเทคนิค กลวิธีท่ีนําประทับใจ จะท าให๎ผ๎ูรับเกิดความประทับใจแบบฝังตัว อันจะไมํมีการเส่ือม



4 
 

คลายหรือลืมเลือน ดังนั้นความประทับใจแบบฝังตัวนี้หากปลูกฝังส่ิงท่ีดีใหเ๎ด็ก เชํน ความกระตือรือรน๎ในการแสวงหาความรู ๎
โดยเฉพาะจากหนังสือซึ่งเป็นแหลงํความรู ๎ด๎วยกิจกรรมหรือกระบวนการสํงเสริมการอํานที่มีประสิทธิภาพ ก็ยํอมจะสํงผลตํอ
เด็กให๎รู๎จักใฝ่หาความรู๎อยํางย่ังยืน รู๎จักมีความสุขในโลกสํวนตัวของตนเองผํานทางหนังสือ และเป็นบุคคลที่มจิีตใจมั่นคง
และรู๎เทําทันตํอส่ิงย่ัวยวนตําง ๆ จากภายนอกผํานทางความรู๎และการบมํเพาะสติปัญญาอันเกิดจากการอําน อนึ่งเพื่อให๎เห็น
ความส าคญัของการอํานมากยิ่งขึ้นนอกจากท่ีได๎กลําวถึงข๎างต๎นแล๎ว ผ๎ูวิจัยจึงแยกแยะความส าคัญของการอํานโดยละเอียด
ยิ่งขึ้นอีก ดังนี ้ 
 
ความส าคัญของการอ่าน (ไพพรรณ อนิทนิล. 2546: 7-9) 
 
1. การอ่านเป็นทักษะพื้นฐานที่จ าเปน็ในการด ารงชีวิตในปัจจุบัน 
 องค์การสหประชาชาติได๎เสนอให๎ประเทศสมาชิกทุกประเทศชํวยกันรณรงค์ให๎ทุกคนในโลกอํานหนังสือให๎ออก
ทั้งหมดในปี พ.ศ. 2543 เพราะตระหนักในความส าคัญของการอําน ผู๎ท่ีอํานหนังสือไมํออกมักจะเสียเปรียบ กลายเป็นคนล๎า
หลัง ไมํทันโลก ไมํทนัเหตุการณ์ อาจจะถูกหลอก เสียรู๎ได๎งําย และไมํเชื่อมั่นตนเอง ไมํมีความสุขในการเข๎าสังคม ประเทศที่
เจริญแล๎วจ านวนประชากรที่อํานออกเขียนได๎จะมีมาก ในชีวิตประจ าวันเราต๎องอาศัยการอํานเพื่อการด ารงชีวิตแทบทุกเรื่องก็
วําได๎ เชํน อํานเครื่องมือเครื่องใช๎ในการท างาน อํานรายละเอียดสินค๎าอุปโภคบริโภค ตลอดจนยารักษาโรค การไปติดตํอ
หนํวยงานราชการตํางๆ ซึ่งจ าเป็นต๎องอํานหนังสือออกจึงจะชํวยเหลือตัวเองได๎  
 
2. การอ่านเป็นเครื่องมือส าคัญในการเรียนรู้ 
 การอํานเป็นรากฐานส าคัญของการศกึษา เพราะท าให๎นักเรียนนักศึกษาไดเ๎รียนรู๎สิ่งตําง ๆ ได๎อยํางรวดเร็ว 
กว๎างขวางยิ่งขึ้น เพราะการเรียนวิชาตํางๆ ไมํวําจะเป็นในห๎องหรือนอกห๎องเรียน ล๎วนแตํใช๎การอํานเป็นสื่อในการเรียนรู๎ทั้งส้ิน 
กิจกรรมในสถานศึกษา 80-90 % ต๎องอาศัยการอําน ผ๎ูเรียนจะต๎องมีความสามารถในการอําน จึงจะสามารถรวํมกิจกรรมการ
เรียนการสอนได๎เป็นอยํางดี การอํานท าให๎ผ๎ูเรียนมีความคิดกว๎างขวางขึ้น การอํานหนังสือเพียงอยํางเดียวก็สามารถท าให๎
ผ๎ูเรียนคิดไปตามล าดับขั้นได ๎ 
 

3. การอ่านเป็นส่ือส าคัญในการพัฒนาและแก้ปัญหาสังคม 
 การพัฒนาสังคมที่ดีนัน้เครื่องมือส าคญัอยํางหนึ่งคือ  "การอําน"  ดังค ากลําวของคุณหญิง แมน๎มาศ ชวลิต (อา๎ง
ถึงใน ไพพรรณ อินทนิล. 2546: 8) วําส่ิงหนึ่งที่ใช๎วัดระดับความสามารถของบุคคลและระดับการพัฒนาของสังคมคือการรู๎
หนังสือ และการรู๎จักใช๎ประโยชน์จากหนังสืออยํางเต็มที่ การอํานหนังสือจะท าให๎เกิดการพัฒนาความคิด สติปัญญา จริยธรรม 
ศลีธรรม และเชาวน์ปัญญาได๎เป็นอยาํงดี  เพราะในหนังสือท่ีดียํอมมีการสอดแทรกส่ิงท่ีมีคุณคาํอื่น ๆ นอกจากความรู๎ดว๎ย 
เชํน การปลูกฝังคํานิยมที่ดี การกระตุ๎นให๎ใช๎ความคิด การกระตุ๎นให๎ประเมินคําการกระท าของตวัละคร เป็นต๎น หากผ๎ูอําน
หนังสือรู๎จักน าความรู๎ที่ได๎จากการอํานมาพฒันาตนเอง ทั้งด๎านสติปัญญาและจิตใจ ผลที่ตามมาคือท าให๎กระท าตนได๎เป็น
ประโยชนแ์กํสังคม แกํสํวนรวม สามารถวินิจฉัยความถูกต๎องของเรื่องตําง ๆ ได๎อยํางฉับไว ประสบการณ์จากการอํานท าให๎
เป็นผ๎ูที่เข๎าใจสถานการณ์ท่ีเผชิญได๎อยํางรวดเรว็ และสามารถแก๎ไขเหตุการณ์ได๎อยํางทันที ท าให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพชวีิต 
ผ๎ูที่อํานมากยํอมมีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่กว๎างไกล และเป็นคนยดืหยุํน สามารถปรับตัวเข๎ากับสังคมและพัฒนาสังคมได๎ เมื่อ
ทุกคนมีคุณภาพชวีิตท่ีดี สังคมนัน้กย็ํอมจะดีไปด๎วย เมื่อเกิดปัญหาตําง ๆ ก็ยํอมรู๎จักใช๎สติปัญญารํวมกันแกป๎ัญหา ซึ่งจะท า
ให๎สังคมนั้นอยูํกันอยํางมีความสุข 
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4. การอ่านเป็นเครื่องมือในการคลายเครียด 
 ผ๎ูคนในยุคปัจจุบันประสบกับความเครียดสูงเพราะสภาวะเศรษฐกิจ หน๎าที่การงาน ความรับผิดชอบตํอครอบครัว
และสังคม  ตลอดจนสภาพสิ่งแวดลอ๎ม อากาศ การจราจร ล๎วนท าให๎เกิดความเครียด ซึ่งจะกํอให๎เกิดปัญหาทางสุขภาพ 
จิตใจ และสังคมตามมา หากเป็นผ๎ูรกัการอํานก็จะสามารถหาทางออกในการลดความเครียดได๎ด๎วยการอํานหนังสือท่ีตนชอบ  
 เมื่อพิจารณาความส าคัญและประโยชน์จากการอํานข๎างต๎นแลว๎ จะเห็นวําการลดความเครียดด๎วยการอํานหนังสือ
นั้น นับวําชํวยเปิดโลกทัศนแ์กํเด็กไดด๎ีกวําการลดความเครียดด๎วยวิธีบริโภคส่ือตําง ๆ โดยเฉพาะโทรทัศน์ ซึ่งเด็กปัจจุบันมี
แนวโน๎มจะใช๎เวลากับส่ือนี้มาก ซึ่งธีรวงศ์ ธนิษฐ์เวธน์  เลขาธิการสมาคมไทสร๎างสรรค์ไดแ๎สดงทัศนะเกี่ยวกับความสัมพนัธ์
ระหวํางเด็ก หนังสือ และโทรทัศน์ ดงันี้ 
 

 เด็กๆ ที่ติดหนังสือ  ไม่ติดโทรทัศน ์
 เด็กๆ ที่ติดโทรทัศน ์ ไม่ติดหนังสือ 
 เด็กๆ ที่ติดหนังสือ  ไม่รังเกียจโทรทัศน ์
 เด็กๆ ที่ติดโทรทัศน ์ รังเกียจหนังสือ 

    (ธีรวงศ์ ธนิษฐ์เวธน์. 2548: ปกหลัง) 
 
 จากความส าคัญของการอํานดังท่ีกลําวถึงมาทั้งหมด จะเห็นวาํล๎วนแล๎วแตชํํวยให๎บุคคลด ารงชวีิตในสังคมมี
ความสุขมากขึ้น ไมํถูกเอารดัเอาเปรียบ และเป็นเกราะป้องกันตัวเองจากปัญหาตํางๆ ถ๎ารู๎จักใช๎ความรู๎ที่ได๎จากการอํานไป
วิเคราะห์ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ เมื่อน าความส าคัญของการอําน และการปลูกฝังนิสัยรักการอํานในวัยเด็กมาเชื่อมโยงกัน ประกอบ
กับที่ผ๎ูวิจัยได๎ค๎นคว๎าเรื่องการสํงเสรมิการอํานมา เห็นได๎ชัดวํามีประเทศไทยมีการตระหนักถึงความส าคัญของการรณรงค์เพื่อ
สํงเสริมการอํานอยํางตํอเนื่องยาวนานหลายสิบปีแล๎ว โรงเรียนตํางๆ ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตํางจังหวัดทั่วประเทศ
ล๎วนมีการสํงเสริมการอํานดว๎ยวิธีการที่ได๎ผลมากมายหลายโรงเรียน ดังจะเห็นจากรายงานเรื่องโครงการส่ิงเสรมิการอํานซึ่ง
หนํวยงานตํางๆ จัดท าขึ้น เชํน รายงานโครงการส่งเสริมการอ่าน ปี 2545 จัดท าโดย บริษัท ซ.ีพ.ี เซเวํนอีเลฟเวํน (ปี 2546) 
โครงการวิจัยและพฒันารูปแบบการให้ความรู้พ่อแม่ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยโดยผ่านกระบวนการส่งเสริมการอ่าน จัดท า
โดย มูลนิธิเด็ก (ปี 2546) การรณรงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน จัดท าโดยกรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ (ปี 2528) 
เป็นต๎น รายงานเหลํานี้ล๎วนสะท๎อนภาพความเอาใจใสํตํอการสํงเสริมการอํานขององค์กรตํางๆ แตํทวํามักเสนอรายละเอียด
ของกิจกรรมเพื่อสํงเสริมการอํานเป็นหลัก ท้ังท่ีโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จในการสํงเสริมการอํานนัน้ นําจะมีปัจจัยสนับสนุน
อยํางครบด๎านจึงท าใหก๎ารสํงเสริมการอํานนัน้ๆ ได๎ผล เชํน ปัจจัยด๎านความรู๎ความสามารถของบุคลากรผ๎ูสํงเสริมการอํานแกํ
เด็ก อาทิ คร ูบรรณารักษ ์เป็นผ๎ูมีความรูแ๎ละประสบการณ์ด๎านการสํงเสริมการอําน มองภาพการอํานของเด็กและเยาวชนใน
แงํบวกหรือลบ ปัจจัยด๎านนโยบายของผ๎ูบริหาร เชํน เน๎นการสนับสนุนสํงเสริมการสร๎างห๎องสมุดที่มีคุณภาพหรือไมํ 
สนับสนุนการจัดสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียนให๎เอื้อตํอการสํงเสริมการอําน สํงเสริมการพฒันาคุณภาพครแูละนักเรยีน และมีการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อสํงเสริมการอาํนอยํางตํอเนื่อง โดยเล็งเห็นความส าคัญของห๎องสมุดและกิจกรรมของหอ๎งสมุดหรือไม ํ
เป็นต๎น  
 เมื่อการอํานมีความส าคัญ โรงเรียนประถมศึกษาซึ่งเป็นแหลํงเพาะนิสัยการอํานแกํเด็ก จ าเป็นต๎องรู๎ข๎อมูลงาน
สํงเสริมการอํานจากท่ีอื่นเพื่อเปรียบเทียบหรือเป็นแนวทางการท างานของตน ดังนั้นจึงควรมีการส ารวจศึกษาขอ๎มูลเรื่อง
กระบวนการสํงเสริมการอํานที่ได๎ผลจากโรงเรียนซึ่งได๎รับการรับรองวําประสบความส าเร็จในการสํงเสริมการอําน โดยศึกษา
ปัจจัยทุกด๎านทั้งนโยบายของผ๎ูบริหาร ความสามารถของบุคลากรผ๎ูสํงเสริมการอําน ความพร๎อมและความกระตือรือร๎นของ
นักเรียน ซึ่งท าให๎โรงเรียนนั้นๆ ประสบความส าเร็จในการสร๎างนิสัยรักการอํานแกํนักเรียน เพื่อรวบรวม วิเคราะห์และ
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ประมวลข๎อมูลเหลํานั้นเป็นต๎นแบบ และเป็นแนวทางในการสร๎างวิธีการสงํเสริมการอํานที่ได๎ผล ซึ่งอาจน ามาใช๎เพื่อพัฒนา
วิธีการสํงเสริมการอํานในเด็กประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนตํางๆ ได ๎
 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อส ารวจและศึกษาปัจจัยท่ีท าให๎โรงเรียนระดับประถมศึกษา ชวํงชั้นที่ 1 และ 2 10 แหํงซึ่งเป็นกลํุมเป้าหมาย 
ได๎รับรางวัลด๎านสํงเสริมการอําน จากกระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ ด๎านการจัด
กิจกรรมของสถานศึกษาโครงการ “รักการอําน สานสํูฝัน” ในปีแหํงการสํงเสริมการอํานและการเรียนรู๎ 2546 เฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารีในมงคลวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา) 
หรือรางวัลจากองค์กรเอกชน ระหวํางปี 2535-2546 วํามีปัจจัยแหํงความส าเร็จอยํางไรบ๎าง 

2. เพื่อศึกษาเทคนิควิธีการสํงเสริมการอํานในโรงเรียนกลํุมเป้าหมาย 

3. เพื่อเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานที่ได๎ผลในโรงเรียนระดับประถมศึกษาแกํโรงเรียนอืน่ๆ  
4. เพื่อเผยแพรํผลการวิจัยแกํสาธารณะ 

  

ขอบเขตของการศึกษา 
 กลํุมเป้าหมายการวิจัย คือโรงเรียนระดับประถมศึกษาชวํงชั้นที่ 1 และ 2 จ านวน 10 แหํง (ในเขตกรุงเทพฯ 8 โรง 
และปริมณฑล 2 โรง) โดยเฉพาะโรงเรียนที่ได๎รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ ด๎านการจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษาโครงการ “รักการอําน สานสูํฝัน” ในปีแหํงการสํงเสริมการอํานและการเรียนรู๎ 2546 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในมงคลวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษาที่ผํานมา หรือเป็นโรงเรียนที่มีการ
สํงเสริมการอํานนําสนใจจนได๎รับรางวัลจากหนํวยงานเอกชนอื่นๆ  
 

กลุ่มตัวอย่างวิจัย 

กลํุมตัวอยํางวิจัยในแตํละโรงเรียนประกอบด๎วย  

1) ผ๎ูบริหารโรงเรียนซึ่งเป็นผ๎ูรับผิดชอบงานสํงเสริมการอํานในโรงเรียน เชํน ผ๎ูอ านวยการโรงเรียน รอง/
ผ๎ูชํวยผ๎ูอ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ  

2) บุคลากรในโรงเรียนผ๎ูรับผิดชอบงานสํงเสริมการอํานโดยตรง เชํน ครูบรรณารักษ์ ครูหรือเจ๎าหน๎าที่
ห๎องสมุดในโรงเรียน หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยและกลํุมสาระวิชาอื่นๆ ยุวบรรณารักษ์ 

3) นักเรียนในโรงเรียนกลํุมเป้าหมาย ชวํงชั้นที่ 1 และ 2 (6 ชั้นป)ี ชั้นละประมาณ 20 คน  
 

รายชื่อโรงเรียนกลํุมเป้าหมาย รางวัลที่ได๎รับ ตลอดจนกลํุมตัวอยํางวิจัยในโรงเรียน มีแสดงไว๎ในตาราง 1 
โดยเรียงชื่อโรงเรียนตามล าดับตัวอักษร ดังนี้  
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ตารางที่ 1 

รายชื่อโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายการวิจัย จ านวน 10 โรงเรียน 

“โครงการวิจัยกระบวนการสํงเสริมการอํานที่ได๎ผลส าหรับเด็กประถมศึกษาชํวงชั้นที ่1 และ 2” 
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  

ล าดับ ชื่อโรงเรียน/ รางวัลด้านส่งเสริมการอ่าน ที่ต้ัง ประเภท  สังกัด จ านวนผู้ให้ข้อมูล 
1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร ์

- ปี 2546 ได๎รับรางวัลด๎านการจัดกจิกรรม
สํงเสริมการอํานดีเดํนจากส านักพิมพน์านมีบุ๏คส์ 
จ ากัด 

นนทบุร ี โรงเรียน 
เอกชน 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน 

ครูสอนวชิารักการอําน 4 คน 

ครูบรรณารักษ์ 2 คน 

ผ๎ูอ านวยการสถานศึกษา 1 คน 

นักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 124 คน 

รวมผู้ให้ข้อมูล 131 คน 

2 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 

- เคยได๎รางวัลชนะเลิศกิจกรรมห๎องสมุด จาก
การเข๎าแขํงขันความสามารถนักเรียนประจ าปี
การศึกษา 2541 และรางวัลห๎องสมุดดีเดํน ครู
บรรณารักษด์ีเดํน จากสมเด็จพระเทพฯ เมื่อปี 
2525 

กรุงเทพฯ 

 

โรงเรียน
รัฐบาล 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   
กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูภาษาไทย 3 คน 

ครูบรรณารักษ์ 1 คน 

รองผ๎ูอ านวยการสถานศึกษา 1 คน 

นักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 103 คน 

รวมผู้ให้ข้อมูล 108 คน 

3 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 
- ปี 2546 รับพระราชทานรางวัลด๎านการ
สํงเสริมการอําน ในปีแหํงการสํงเสรมิการอําน
และการเรียนรู๎เฉลิมพระเกียรติ 2546 สาขา
กิจกรรมสํงเสริมยอดนักอํานสูํการเรยีนรู๎ ด๎าน
สํงเสริมนักประดิษฐ์ระดับประถมศึกษา จัดโดย
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปทุมธานี โรงเรียน
รัฐบาล 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาแหํงชาต ิ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูภาษาไทย 1 คน 

ครูบรรณารักษ์ 1 คน 

ผ๎ูอ านวยการสถานศึกษา 1 คน 

นักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 87 คน 

รวมผู้ให้ข้อมูล 90 คน 

4 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 
- ได๎รับรางวัล “ห๎องสมุดดีเดํน” จากสมาคม
ห๎องสมุดแหํงประเทศไทย ปี 2536 

- ปี 2546 ไดร๎ับพระราชทานรางวัล การจัด
กิจกรรมของสถานศึกษา "รักการอําน สานสูํฝัน" 
ในปีแหํงการสํงเสริมการอํานและการเรียนรู๎
เฉลิมพระเกียรติ 2546  ได๎รับรางวัลยอดเย่ียม
ระดับประเทศ 2 รางวัล ได๎แก ํสาขากิจกรรม
สํงเสริมยอดนักอําน ระดับประถมศกึษา และ 
สาขากิจกรรมสํงเสริมยอดนักอํานสูํการเรียนรู๎ 
ด๎านสํงเสริมนักคดิค านวณ ระดับประถมศึกษา 
ทั้งประกาศนียบัตรและถ๎วยรางวัลยอดเย่ียม จัด
โดยกระทรวงศึกษาธิการ 

กรุงเทพฯ โรงเรียน
เอกชน 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน 

ครูภาษาไทย   1 คน 

ครูบรรณารักษ ์ 1 คน 

ผ๎ูบริหารโรงเรียน - * 
นักเรียนชั้นป. 2 - ป.6  41 คน 

(*เนื่องจากผ๎ูบริหารโรงเรียนมีภารกิจ
มากมายชํวงเก็บข๎อมูลของทีมวิจัย 
ท าให๎ไมํมีข๎อมูลด๎านนี้) 
รวมผู้ให้ข้อมูล 43 คน 
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5 โรงเรียนพญาไท 

- ได๎รับรางวัล “โรงเรียนจัดกิจกรรมห๎องสมุด
ดีเดํน ปี 2541” 
- ได๎รับรางวัลชนะเลิศ การจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษา “รักการอํานสานสํูฝัน” ในปีแหํงการ
สํงเสริมการอํานและการเรียนรู๎ 2546 ประเภท
นักส่ือสารภาษาไทยดีเดํน ปีพ.ศ. 2546 จัดโดย
กระทรวงศึกษาธิการ 

กรุงเทพฯ โรงเรียน
รัฐบาล 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   
กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูภาษาไทย 1 คน 

ครูบรรณารักษ์ 1 คน 

รองผ๎ูอ านวยการสถานศึกษา 1 คน 

นักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 134 คน 

รวมผู้ให้ข้อมูล 137 คน 

6 โรงเรียนพระยาประเสริฐสนุทราศรัย (กระจ่าง 
สิงหเสน)ี 

- ได๎รับรางวัลพระราชทาน รางวัลยอดเย่ียม การ
จัดกิจกรรมของสถานศึกษา “รักการอําน สานสํู
ฝัน” ในปีแหํงการสํงเสริมการอํานและการเรียนรู๎ 
2546 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในมงคล
วโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา  สาขา
กิจกรรมสํงเสริมยอดนักอํานสูํการเรยีนรู๎ ด๎าน
สํงเสริมนักสร๎างสรรค์สังคม ระดับประถมศึกษา 
จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ 

กรุงเทพฯ โรงเรียน 
รัฐบาล 

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
เขต 2  

ครูภาษาไทย 1 คน 

ครูบรรณารักษ์ 1 คน 

รองผ๎ูอ านวยการสถานศึกษา 1 คน 

นักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 120 คน 

รวมผู้ให้ข้อมูล 123 คน 

7 โรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์ 

- ปี 2546 รับพระราชทานรางวัลด๎านการ
สํงเสริมการอําน ในปีแหํงการสํงเสรมิการอําน
และการเรียนรู๎เฉลิมพระเกียรติ 2546  จัดโดย
กระทรวงศึกษาธิการ 

กรุงเทพฯ โรงเรียน
รัฐบาล 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   
กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูภาษาไทย 1 คน 

ครูบรรณารักษ์ 1 คน 

รองผ๎ูอ านวยการสถานศึกษา 1 คน 

นักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 114 คน 

รวมผู้ให้ข้อมูล 117 คน 

8 โรงเรียนแย้มสอาด  

- ได๎รับรางวัลโลํรางวัลพระราชทาน รางวัลยอด
เยี่ยม การจัดกิจกรรมของสถานศึกษา “รักการ
อํานสานสํูฝัน” ในปีแหํงการสํงเสริมการอํานและ
การเรียนรู๎ 2546 ประกอบด๎วย 

- เกียรติบัตรพระราชทานรางวัลยอดเยี่ยมสาขา
กิจกรรมสํงเสริมยอดนักอํานสูํการเรยีนรู๎ ด๎าน
สํงเสริมนักส่ือสารภาษาไทย ประจ าปี 2547 

- เกียรติบัตรพระราชทานรางวัลดีเดนํสาขา
กิจกรรมสํงเสริมยอดนักอํานสูํการเรยีนรู๎ ด๎าน
สํงเสริมนักส่ือสารภาษาอังกฤษ ประจ าปี 2547 

จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ 

กรุงเทพฯ โรงเรียน 
เอกชน 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน 

ครูบรรณารักษ์ 1 คน 

ผ๎ูอ านวยการสถานศึกษา 1 คน 

รองผ๎ูอ านวยการฝ่ายวิชาการ/หัวหน๎า
หมวดวิชาภาษาไทย1 คน 

นักเรียนชั้นป.1 – ป.6 100 คน 

รวมผู้ให้ข้อมูล 103 คน 
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9 โรงเรียนราชวินิต (ประถมศึกษา) 
- ปี 2546 รับพระราชทานรางวัลด๎านการ
สํงเสริมการอําน ในปีแหํงการสํงเสรมิการอําน
และการเรียนรู๎เฉลิมพระเกียรติ 2546  จัดโดย
กระทรวงศึกษาธิการ 

กรุงเทพฯ โรงเรียน
รัฐบาล 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   
กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูภาษาไทย 1 คน 

ครูบรรณารักษ์ 1 คน 

ผ๎ูบริหารโรงเรียน -* 
นักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 137 คน 

(*เนื่องจากผ๎ูบริหารติดภารกิจส าคัญ 
ชํวงทีมวิจัยเก็บข๎อมูล ท าให๎ไมํมี
ข๎อมูลในสํวนนี)้ 
รวมผู้ให้ข้อมูล 139 คน 

10 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ (ประถมศึกษา) 
- ปี 2546 รับพระราชทานรางวัลด๎านการ
สํงเสริมการอําน ในปีแหํงการสํงเสรมิการอําน
และการเรียนรู๎เฉลิมพระเกียรติ 2546   
จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ 

กรุงเทพฯ โรงเรียน
รัฐบาล 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   
กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูหมวดวชิาคณิตศาสตร์ 1 คน 

ครูบรรณารักษ์ 1 คน 

รองผ๎ูอ านวยการสถานศึกษา 1 คน 

นักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 103 คน 

รวมผู้ให้ข้อมูล 106 คน 

จ านวนนักเรียนผ๎ูให๎ข๎อมูลท้ังหมด 1,063 คน 

จ านวนครู ผ๎ูให๎ข๎อมูลท้ังหมด 25 คน 

จ านวนผู๎บริหารที่ให๎ข๎อมูลทั้งหมด 9 คน 

รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 1,097 คน 

 

 กรอบความคิดในการวิจัย 

 โรงเรียนที่ประสบความส าเร็จในการท างานด๎านใดก็ตาม นําจะมีที่มาจากการรํวมแรงรํวมใจภายในโรงเรียนที่
ผลักดันให๎การท างานโดดเดํน 1) ผ๎ูบริหารนําจะมีสํวนผลักดันในเชิงนโยบายและวิสัยทัศน์ การจัดสรรงบประมาณ การ
จัดระบบการท างานให๎ชัดเจนและคลํองตัว มกีารกระจายงานอยํางทั่วถึง มกีารสํงเสริมบุคลากร 2) ครแูละบุคคลากรอื่นๆ 
นําจะกระตือรือร๎น และพร๎อมตํอการท างานหนักหรือการท างานใหมํๆ 3) โรงเรียนนําจะมีความพร๎อมด๎านสถานที่และ
สภาพแวดล๎อม และ 4) ตัวเด็กนักเรยีนเองก็นําจะพร๎อมดว๎ย กลําวคือมคีวามพร๎อมจากท่ีบ๎านและได๎รับการสํงเสริมตํอท่ี
โรงเรียน  
 การรณรงค์ปีแหํงการรักการอําน จากภาครฐั ชํวยสรา๎งความตื่นตัวให๎โรงเรียนอยํางมาก ดังจะเห็นจากหลาย
โรงเรียนที่จัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานมาอยํางตํอเนื่องยาวนาน แตํเพิ่งกระตือรือร๎นตํอการจัดระบบงาน รวบรวมข๎อมูล 
ประเมินผลส าเร็จของกิจกรรม ในปีทีร่ณรงค์เมื่อปี พ.ศ. 2546 นั่นเอง และสร๎างกระแสความสนใจด๎านการอํานตํอเนื่องถึง
ปัจจุบัน 

  

วิธีการวิจัย 

- เครื่องมือวิจัย 

ผ๎ูวิจัยใช๎การพูดคุยซักถาม การสัมภาษณ์บุคลากร และการสังเกตสภาพแวดล๎อมสถานที่ในโรงเรียนเป็นวิธี
หลักในการเก็บข๎อมูล เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ผ๎ูวิจัยต๎องการทราบทัศนะและวิธีการท างานของบุคคล
มากกวําการเน๎นจ านวนผู๎ตอบค าถามหรือแบบสอบถาม ประกอบกับการเก็บข๎อมูลจากเด็กนักเรียน โดยเฉพาะชั้น
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ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 นั้น ผ๎ูวิจัยเห็นวําควรใช๎การซักถามข๎อมูลจากเด็กนกัเรียนโดยตรงนําจะดีกวําการให๎ตอบแบบสอบถาม 
เนื่องจากเด็กยังเล็ก การอํานค าถามและการเรียบเรียงค าตอบอาจไมํให๎ข๎อมูลที่ครบถ๎วนนัก ซึ่งการพดูคุยสอบถามนี้ใช๎กับการ
เก็บข๎อมูลนักเรียนชํวงชั้นที่ 2 ผ๎ูบริหารโรงเรียน และครูผ๎ูท างานสํงเสริมนสัิยรักการอํานด๎วยเชนํกัน การสัมภาษณ์เด็ก
นักเรียนใช๎การพูดคุยเป็นกลํุม กลํุมละประมาณ 5-20 คน สํวนการสัมภาษณ์ผ๎ูบริหารและบคุลากรในโรงเรียน ใช๎การ
สัมภาษณ์ตัวตํอตัว หรือเป็นกลํุมไมํเกิน 3 คน (แล๎วแตํความสะดวกเรื่องเวลาของผ๎ูให๎ข๎อมูล) ผ๎ูวิจัยจึงได๎ตั้งทีมวิจัยขึ้นเพื่อ
ชํวยเก็บข๎อมูล โดยใช๎วิธีสัมภาษณ์บคุคลโดยตรง ต้ังแตํระดับผ๎ูบริหารโรงเรียนถึงเด็กนักเรียน ตลอดจนสังเกตและ
บันทึกภาพบรรยากาศโรงเรียน บรรยากาศการสํงเสริมการอํานในโรงเรียน โดยแยกประเด็นส าหรับศึกษา เชนํ สภาพแวดล๎อม
ของสถานทีท่ี่เอื้อตํองานสํงเสริมการอํานในโรงเรียน สภาพความพร๎อมของห๎องสมุดและบุคลากรผ๎ูสํงเสริมการอาํน 
รายละเอียดงานกิจกรรมสํงเสริมการอําน นโยบายของผ๎ูบริหารในการสํงเสริมการอํานและการพฒันาบุคลากร รวมทั้งประเมิน
ความพึงพอใจของบุคคลผ๎ูเกี่ยวข๎องในโครงการ โดยเฉพาะตวัเด็กนักเรียนประถมศึกษาซึ่งเป็นผ๎ูได๎รับประโยชน์โดยตรงจาก
กระบวนการสํงเสริมการอํานของโรงเรียน 

นอกจากการเก็บข๎อมูลจากบุคคลด๎วยการสัมภาษณ์พดูคุยแล๎ว ทีมวิจัยยังได๎ศึกษาเอกสารการท างาน 

ด๎านสํงเสริมการอํานที่โรงเรียนมีเก็บไว๎จากแฟ้มสะสมผลงานของโรงเรียน หรือจากรายงานการปฏิบัติงานประจ าปี การวิจัยนี้
เป็นการเก็บข๎อมูลย๎อนหลังถึงผลงานที่โรงเรียนเคยท าผํานมาแลว๎ตั้งแตํปี 2546 อยํางตํอเนื่อง และเป็นการเก็บข๎อมูลชํวง
ปลายปีการศึกษา 2547 และต๎นปีการศึกษา 2548 อันผํานชวํงเวลาของท ากิจกรรมตํางๆ ไปแล๎ว และยังไมํไดเ๎ริ่มท าในรอบ
เทอมใหม ํ

  

การเก็บข้อมูล 
ขั้นวางแผนการท างาน 

- ส ารวจรายชื่อโรงเรียนระดับประถมศกึษาในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลที่ได๎รับรางวัล
พระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ ด๎านการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานดีเดํน ประจ าปี พ.ศ. 2546 ตาม
รายชื่อท่ีส านักงานอุทยานการเรียนรูจั๎ดให ๎และโรงเรียนที่เคยได๎รับรางวัลสํงเสริมการอํานอื่นๆ จากองค์กรรัฐ
และเอกชน 

- ก าหนดโรงเรียนกลํุมเป้าหมายการวิจัย 

- วางแผนการท างาน 

- ประชุมงานกับทีมวิจัย 

- เก็บข๎อมูล   
ขั้นตอนการเก็บข้อมูล 

ขั้นที่ 1  

ทีมวิจัยส ารวจข๎อมูลท่ัวไปของโรงเรียน เชํน ประวัติความเป็นมา สถานที่ต้ัง จ านวนบุคลากรและจ านวน
นักเรียน ผ๎ูที่ควรตดิตํอประสานงานเพื่อขออนุมัติให๎ผ๎ูชํวยวิจัยได๎เข๎าเก็บข๎อมูลวิจัยในโรงเรียน 

ขั้นที่ 2  

- ผ๎ูชํวยวิจัยแตํละทีมไปสัมภาษณ์ครบูรรณารักษ ์ครภูาษาไทย หรือบุคลากรในโรงเรียนผ๎ูรับผิดชอบ
กิจกรรมสํงเสริมการอําน เพื่อทราบภาพรวมการท างานและรายละเอียดการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน
ในโรงเรียนนัน้ๆ  
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- ผ๎ูชํวยวิจัยแตํละทีมส ารวจห๎องสมุด สภาพห๎องสมุด ขนาด จ านวนหนังสือ ประเภทหนังสือ ส ารวจ
สภาพแวดล๎อมในโรงเรียนที่เอื้อตํอการสํงเสริมการอําน เชํน การจัดมุมหนังสือในห๎องเรียน การจัด
บอร์ดความรู๎ตามสถานที่ตํางๆ ในโรงเรียน 

- ผ๎ูชํวยวิจัยแตํละทีมสัมภาษณ์นักเรยีนชํวงชั้นที่ 1 และ 2 ทั้ง 6 ชั้น ชัน้ละประมาณ 20 คน โรงเรียนละ
ประมาณ 120 คน เพื่อทราบความคดิเห็นของเด็กตํอกิจกรรมสํงเสริมการอํานในโรงเรียน พฤติกรรม
การอํานและการใช๎ห๎องสมุดของเด็ก ประเภทหนังสือท่ีชอบ เด็กชั้นเล็กใช๎การพูดคุยซักถาม เด็กชั้นโตใช๎
การซักถามประกอบการตอบแบบสอบถาม 

- ผ๎ูวิจัยสัมภาษณ์ผ๎ูบริหารโรงเรียน เพื่อทราบแนวคิดเก่ียวกับการอําน นโยบายตํอการสํงเสริมการอําน
ในโรงเรียน การจัดสรรงบประมาณ การสํงเสริมบุคลากร การอ านวยความสะดวกเรื่องสถานที่และ
อุปกรณ์ วิสัยทัศน์ผ๎ูบริหารตํองานสํงเสริมการอํานในโรงเรียน ความพึงพอใจตํอกิจกรรมของโรงเรียน 
ความหวังในอนาคตตํองานสํงเสริมการอําน  
(รายละเอียด ขั้นตอนการด าเนนิงานตลอดสามชํวงการท างาน อํานในภาคผนวก บันทึกการท างานของ
ทีมวิจัย) 
- ผ๎ูชํวยผ๎ูวิจัยส ารวจและศึกษาข๎อมูลในแฟ้มสะสมผลงานของโรงเรียน เกีย่วกับกิจกรรมสํงเสริมการ
อํานที่โรงเรียนด าเนนิการผํานมาแล๎ว คัดเลือกข๎อมูลนําสนใจเสนอหัวหน๎าทีมวิจัย 

ขั้นที่ 3 ทีมวิจัยรวบรวมข๎อมูลท่ีได๎สํงให๎หัวหน๎าทีมวิจัย 

รวบรวมข้อมูล 
ทีมวิจัยน าข๎อมูลท่ีได๎แตํละโรงเรียนมารวบรวมเป็นประเด็นใหญํ 3 ด๎าน  

- ด๎านผ๎ูบริหารโรงเรียน ดนูโยบายและวิสัยทัศน์ตํองานสํงเสริมการอําน 

- ด๎านบุคลากรในโรงเรียนผ๎ูท างานสํงเสริมการอําน ดูรายละเอียดงานกิจกรรมที่ท า 
- ด๎านนักเรียน ดูพฤติกรรม ทัศนคติตอํการอําน หนังสือท่ีสนใจ  

วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงาน 

 เมื่อทีมผ๎ูชํวยวิจัยรวบรวมข๎อมูลได๎แล๎วจึงสํงข๎อมูลแกํผ๎ูวิจัยเพื่อวิเคราะหแ์ละเขียนรายงานตํอไป 

 

ระยะเวลาวิจัย 

 สิงหาคม 2548 – มิถุนายน 2549 

  ขั้นวางแผน สิงหาคม 2548 

  ขั้นเก็บข๎อมูล กันยายน 2548 – กุมภาพันธ์ 2549 

  ขั้นวิเคราะห์ข๎อมูลและเขียนรายงาน มีนาคม – มิถุนายน 2549 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได๎รับทราบสถานการณด์๎านการอํานในโรงเรียนระดับประถมศึกษา 10 แหํง ซึ่งเป็นกลํุมเป้าหมายการวิจัย 

2. ไดท๎ราบวิสัยทัศน์ผู๎บริหารโรงเรียนผ๎ูมีบทบาทผลักดันให๎โรงเรียนประสบความส าเร็จด๎านการสํงเสริมการอําน 

3. ได๎แนวทางการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานในโรงเรียน เทคนิค วิธีการท างานที่ได๎ผลเพื่อเสนอเป็นต๎นแบบแกํ
โรงเรียนทั่วไป 

4. ได๎แนวทาง รายละเอียดกิจกรรมการสํงเสริมการอําน เพื่อเป็นตัวอยํางแกํผ๎ูสนใจงานด๎านนี้ตํอไป 
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คณะผู้วิจัย 
- ผู้วิจัย/หัวหน้าทีมวิจัย  อาจารย์อัจฉรา ประดษิฐ ์ หัวหน๎าโครงการวิจัย  

อาจารย์ประจ าสาขาวรรณกรรมส าหรบัเด็ก ภาควิชาบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์  
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ตั้งแตํปี พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน 

การศึกษา ปริญญาตร ี ศศบ. (เกียรตนิิยมอันดับ 2) ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ 

ปริญญาโท MA. In Children’s Literature Studies จาก  
University of Warwick เมือง Coventry ประเทศอังกฤษ 

ที่ปรึกษาโครงการ รศ. กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน ์อาจารย์ประจ า สาขาวรรณกรรมส าหรับเด็ก ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ๎ูเชี่ยวชาญด๎าน
วรรณกรรมส าหรับเด็กและการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานกวํา 30 ปี 

-     ผู้ช่วยวิจัย นิสิตชั้นปีท่ี 4 สาขาวชิาเอกวรรณกรรมส าหรับเด็ก ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ- 

ศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 5 คน 

1. นายกิตต ิ อุํนทรัพย ์

   2. น.ส. กรกมล โสมาลีย ์

   3. น.ส. วิริยา คลํองใจ 

   4. น.ส. หทัยชนก เสียงเพราะดี 
   5-. น.ส. อัฒณ ี สุมะนานนท ์
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บทที่ 2 

การวิเคราะห์และประมวลผล 
________________________________________________________ 

 

การเก็บข้อมูล 
การส ารวจและเก็บข๎อมูลเพื่อประมวลภาพความส าเร็จของโรงเรียนกลํุมเป้าหมายที่ได๎รับรางวัลพระราชทานดา๎นการ

สํงเสริมการอํานดีเดํน เนื่องในปีสํงเสริมการอําน พ.ศ. 2546 และโรงเรียนที่ได๎รับรางวัลจากองค์กรอื่นซึ่งเป็นกลํุมเป้าหมายนั้น 
คณะวิจัยใช๎เวลาเก็บข๎อมูลชํวงปลายภาคเรียนที่ 2/2548 (กันยายน) ถึงตน๎ภาคเรียนที่ 1/2549 (ประมาณเดือนแรกของภาค
ต๎น เดือนกุมภาพนัธ)์ ท าให๎ข๎อมูลสํวนใหญํที่น ามาประมวลผลและวิเคราะห์เป็นข๎อมูลที่โรงเรียนด าเนนิการผํานมาแล๎วใน
เทอม 2/2548 และยังไมํได๎เริ่มด าเนนิการโครงการหรือกิจกรรมใหมํในภาคเรียน 1/2549 อันเป็นชํวงแรกเปิดเทอมต๎น ซึ่ง
ชํวงเวลาดังกลําวโรงเรียนกลํุมเป้าหมายหลายแหํงต๎องเตรียมรับการตรวจประเมินโครงการโรงเรียนในฝัน หรือการตรวจ
ประเมินอืน่ๆ จากหนํวยงานภายนอกเพื่อประกันมาตรฐานคุณภาพของโรงเรียน และชวํงเปิดเทอมใหมํๆ เป็นชวํงยํุงของ
โรงเรียนทั้งหลาย ท าใหม๎ีปัญหาเฉพาะหน๎าให๎ต๎องแก๎ใขมากมาย บางโรงเรยีนจึงไมํสะดวกให๎ทีมวิจัยเข๎าไปเก็บข๎อมูลได๎ในบาง
เรื่อง การเก็บข๎อมูลของคณะวิจัยจึงมิได๎มขี๎อมูลครบทุกด๎านจากทุกโรงเรยีน กลําวคือ 

โรงเรียนราชวินิต (ประถมศึกษา) และโรงเรียนไผทอุดมศึกษา (ประถมศึกษา) ทีมวิจัยไมํอาจนัดสัมภาษณ์
ผ๎ูบริหารโรงเรียนได๎ เนื่องจากทํานตดิภารกิจการประชมุ สัมมนา หรือการเดินทางไปตํางประเทศชํวงเวลาเดียวกับที่ทีมวิจัย
ติดตํอขอเข๎าพบเพื่อสัมภาษณ์ ท าใหท๎ีมวิจัยขาดข๎อมูลจากแงํมมุของผ๎ูบรหิารซึ่งมีความส าคญัมากไปอยํางนําเสียดาย  

โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ ทีมวิจัยไมํอาจเก็บข๎อมูลงานสํงเสริมการอํานที่ด าเนนิการผํานมาแล๎วของห๎องสมุดได๎ 
เนื่องจากโรงเรียนก าลังสร๎างห๎องสมุดใหมํในชํวงเก็บข๎อมูล และครูบรรณารักษ์คนเกําได๎ย๎ายไปท าหน๎าที่อ่ืนระยะหนึ่งแล๎ว 
ในชํวงเก็บข๎อมูลวิจัยแม๎โรงเรียนจะมีครูบรรณารักษค์นใหมํซึ่งบรรจุมาเกือบ 3 ปีแล๎ว แตํครูบรรณารักษ์ยังไมไํด๎ด าเนินงาน
สํงเสริมการอํานอยํางเดํนชัดนัก เนื่องจากภาระหลักของครูบรรณารักษค์นใหมํคืองานวางระบบห๎องสมุดใหมซํึ่งก าลัง
ด าเนินการกํอสร๎าง (ห๎องสมดุใหมํเพิ่งแล๎วเสร็จในชํวงท๎ายของการเก็บข๎อมูลของทีมวิจัย) ประกอบกับห๎องสมุดเกําได๎ปิดไป
นานแล๎วกํอนทีมวิจัยจะเข๎าเก็บข๎อมูล ท าให๎การเก็บข๎อมูลด๎านห๎องสมุดโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ เป็นข๎อมูลในปัจจุบันซึ่งยังไมํมี
กิจกรรมห๎องสมุดเป็นรูปธรรมนัก  

โรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์ โรงเรียนพระยาประเสริฐสนุทราศรัย (กระจ่าง สงิหเสนี) โรงเรียนราชวินิต 
(ประถมศึกษา) ทีมวิจัยไมํได๎ข๎อมูลกจิกรรมห๎องสมุดโรงเรียนเหลํานี้ที่ด าเนินการผํานมาแล๎ว ด๎วยเหตุผลตํางๆ กัน คือ 
โรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์เคยมีครูบรรณารักษ์ผ๎ูจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานโดดเดนํมาก แตํได๎ลาออกเพื่อไปตํางประเทศกํอน
ทีมวิจัยเข๎าเก็บข๎อมูลกวําหนึ่งปีแล๎ว ครูบรรณารักษค์นใหมํเพิ่งเข๎าท างานได๎ไมํถึงปี ก าลังอยํูในชํวงเรียนรู๎งานตาํงๆ ใน
ห๎องสมุด จึงไมํอาจให๎ข๎อมูลกิจกรรมสํงเสริมการอํานที่ห๎องสมุดเคยท าอันเป็นเหตุให๎โรงเรียนได๎รับรางวัลพระราชทานฯ ได๎ 
ข๎อนี้เป็นกรณีเดียวกับ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ที่เพิ่งมีครูบรรณารักษค์นใหมเํข๎ามาท างานได๎
ไมํถึงปีเชํนกัน นอกจากนี้ โรงเรียนราชวินิต (ประถมศึกษา) ครูบรรณารกัษ์ได๎ลาคลอด 3 เดือน โรงเรียนจึงตอ๎งปิดหอ๎งสมุด
ไปชั่วคราว ซึ่งตรงกับชวํงท่ีทีมวิจัยติดตํอขอสัมภาษณ์เพื่อเก็บข๎อมูลในโรงเรียนพอดี ท าให๎ขาดข๎อมูลด๎านห๎องสมุดของ
โรงเรียนไปอีกมิติหนึ่งด๎วย ทีมวิจัยจึงมีแตํข๎อมูลจากการไปสัมภาษณค์รูบรรณารักษ์ไว๎กํอนลาคลอดเทํานัน้มาประกอบการ
น าเสนอข๎อมูลของโรงเรียนราชวินิตในบทนี ้สํวนโรงเรียนอื่นๆ ในกลํุมเป้าหมาย ทีมวิจัยได๎ข๎อมูลครบถ๎วนทุกด๎านตามที่
ก าหนดไว ๎
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ข๎อจ ากัดอีกประการหนึ่งในการน าเสนอข๎อมูลคือ ข๎อมูลด๎านงบประมาณที่ทีมวิจัยน ามาเสนอนั้น สํวนใหญํเป็น
ข๎อมูลจากการสัมภาษณ์ผ๎ูบริหารโรงเรียนเป็นหลัก เนื่องจากทีมวิจัยเข๎าเก็บข๎อมูลยามที่บุคลากรในโรงเรียนมีภาระงานมาก คือ
ชํวงเริ่มเปิดเทอมต๎นของปีการศึกษา ที่โรงเรียนต๎องรับภาระการประเมนิจากหนํวยงานตํางๆ ท้ังต๎องต๎อนรับแขกและต๎อง
เตรียมเอกสารมากมาย ทีมวิจัยจึงไมํสะดวกท่ีจะขอข๎อมูลในเชิงลึกถึงจ านวนตัวเลขที่แนํนอน หรือรายละเอียดปลีกยํอยของ
การใช๎จํายตํางๆ อยํางไรก็ดี ผ๎ูวิจัยเห็นวําข๎อมูลจากการสัมภาษณ์ผ๎ูบริหารโรงเรียน ซึ่งเป็นผ๎ูก าหนดนโยบายและการจัดสรร
งบประมาณโดยตรงก็นําจะนับไดว๎ําเพียงพอตํอการให๎ภาพรวมด๎านงบประมาณการสํงเสริมการอํานในโรงเรียนได ๎

นอกจากนี้ข๎อมูลการท างานด๎านสํงเสริมการอํานของแตํละโรงเรียนในกลํุมเป้าหมายนั้น สํวนใหญํเป็นงานท่ีโรงเรียน
ตํางๆ เคยท ามากํอนการเก็บข๎อมูล ซึง่ท าให๎ได๎รับรางวัลพระราชทานฯ ดา๎นสํงเสริมการอําน และหลายโรงเรียนยังคงท า
กิจกรรมเดิมที่เคยท าแล๎วได๎ผลอยํางตํอเนื่องจนถึงเวลาที่มีการเก็บข๎อมูล ดังนั้นข๎อมูลในบทนี้จึงอาจนับได๎วําเปน็ภาพรวมการ
ท างานของโรงเรียนกลํุมเป้าหมายท่ีด าเนินการได๎ผลดีมาแล๎วอยํางตํอเนื่อง มีรายละเอียดดังตํอไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 2  
ตารางแสดงข้อมูลและรายละเอียดการส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายวิจัย 10 แห่ง 

(เรียงชื่อโรงเรียนตามล าดับตัวอักษร) 
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ที ่ ชื่อโรงเรียน ขนาดห้องสมุด 

ต่อจ านวนนักเรียน 

จ านวนหนังสือใน
ห้องสมุด 

งบประมาณซื้อหนงัสือต่อปี
การศึกษา 

(ณ ปีการศึกษา 2548) 

จ านวนบุคลากร 
ผู้ท างานส่งเสริม 

การอ่าน 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม 

เก่ียวกับการส่งเสริมการอ่าน 

1 โรงเรียนเซ็นต์ฟรังซีสเซเวียร์ 3 ห๎องเรียน 

และห๎องอาณาจักรนัก
อําน ขนาด 2  

ห๎องเรียน 1 ห๎อง ตํอ
นักเรียนป.1-ป.6 
จ านวน 1,043 คน 

30,000 เลํม 

และหนังสืออีกจ านวนหนึ่ง
ในห๎องอาณาจักรนักอําน 

 

ประมาณ 40,000 บาทขึ้นไป ถึงเสนอขอ
ใช๎ได๎ไมํจ ากัด โดยจัดสรรงบประมาณให๎
ตลอดปี  

1. ครูบรรณารักษ์ 2 คน ท างาน
ห๎องสมุดเต็มเวลา ไมํต๎องสอนวิชาอื่น 

2.  ครูสอนวิชา “รักการอําน” 4 คน 

3. ครูหมวดวิชาภาษาไทย 

กิจกรรมโดยครูบรรณารักษ์เป็นผู้ด าเนินการ 
1. ครูบรรณารักษ์จัดกิจกรรมตํางๆ ในห๎องสมุดรํวมกับครู “รักการ
อําน” เชํน การเลํานิทาน การแนะน าหนังสอื  
2. โครงการ “The Pizza Company ชวนน๎องอําน” ที่ห๎องสมุด
รํวมมือกับบริษัท The Pizza Company จัดให๎เด็กชํวงชั้นที่ 1 และ 
2 เมื่ออํานหนังสือครบจ านวนที่ก าหนดเด็กจะได๎กินพิซซําฟร ี
3. โครงการแวํนแก๎ว และการประกวดวรรณกรรมเยาวชนแนวสืบสวน 
ที่ห๎องสมุดรํวมมือกับส านักพิมพ์นานมีบุ๏คส ์พับบลิเคช่ัน 
4. กิจกรรมตํางๆ บนเวทีศักยภาพของโรงเรียน  

5. การรํวมมือกับครูประจ าชั้นและครูรักการอํานจัดเวลาให๎เด็กอําน
หนังสือในห๎องเรียนตอนเช๎า 30 นาท ี(7.00 – 7.45 น.) ทั้งโรงเรียน 
โดยครูประจ าชั้นเป็นผู๎ควบคุมดูแล 
6. งานสัปดาห์ห๎องสมุด 

กิจกรรมโดยครู “รักการอ่าน” เป็นผู้ด าเนินการ 
7. การให๎เด็กเขียนบันทึกการอํานเรียกวํา “ธนาคารหนังสือ” 
8. การมีห๎องอาณาจักรนักอํานให๎เด็กเข๎าไปอํานหนังสือได๎ตลอดวัน 

9. การจัดแขํงขันยอดนักอําน 

10. โครงการหนังสือมือท า 
11. โครงการเปิดโลกนักอําน มีการจัดเสวนานักเขียนพบนักอําน คือ
การเชิญนักเขียนมาสนทนากับนักเรียน  

12. กิจกรรมเสวนานักแปลพบนักอํานชาวเซ็นต์ฟรงัฯ 
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13. โครงการ “เลํมโปรด Book Club” รํวมกับส านักพิมพ์นานมีบุ๏คส์
เพื่ออํานหนังสือให๎ได๎จ านวนตามที่ส านักพิมพ์ก าหนด 

14. ประกวดงานเขียน “นักเขียนรุํนเยาว์” รํวมกับส านักพิมพ์บรรณ
กิจ 

15. เธอกับฉันปันกันอําน 

16. ปฏิทินหนังสือนําอําน 

17. เวทีคนเกํงเลําเรื่อง 
18. แฟนพันธุ์แท๎ แฮรร์ี่ พ็อตเตอร ์
19. ละครหุํนมืองานวันเด็ก และอื่นๆ ตามเทศกาลและวันส าคัญ 

2 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 

 

3 ห๎องเรียน  
(27x9 ตร.ม.) 
ตํอจ านวนนักเรียน 
1,237 คน 

ประมาณ 30,000 เลํม ประมาณ 100,000 บาท (เพื่อซื้อ
หนังสือเข๎าห๎องสมุดที่เพิ่งสร๎างใหมํ ซึง่
ได๎มาจากหลายทาง เชํน เฉพาะปี
การศึกษา 2548 ได๎รับจัดสรรบางสํวน
มาจากงบประมาณ 1 แสนบาท ที่ได๎รบั
จาก สพฐ. และบางสํวนจากงบ 1 แสน
บาทที่ได๎รับจากโครงการโรงเรียนในฝัน 
และบางสํวนจากการขอความรํวมมือจาก
ชุมชนและผู๎ปกครอง 

1. ครูบรรณารักษ์ 1 คน (ท างานทุก
อยํางในห๎องสมุดเต็มเวลาและมีช่ัวโมง
สอนการใช๎ห๎องสมุดด๎วย) 
2. บรรณารักษ์น๎อย จ านวนไมํมาก
(นักเรียนช้ัน ป.5 ที่อาสามาชํวยเก็บ
หนังสือเข๎าชั้นบ๎าง) 

1. 5 นาที ทวีความรู๎ (ท ามาประมาณ 25-26 ปี) ตํอมาเปลี่ยนช่ือเป็น 

5 นาทีทวีปัญญา (ให๎เด็กอํานหนังสือ 5-10 นาทีหลังกิจกรรมหน๎าเสา
ธง) บางห๎องมีการสํงบันทึกการอํานทุกสัปดาห์และมีการคัดเลือกยอด
นักอํานประจ าห๎อง 
2. ตลาดนัดหนังสือ 

3. กิจกรรมงานสัปดาห์ห๎องสมุดและวันภาษาไทย (ขายหนังสือ เลํา
นิทานจากวรรณคดี ฐานเกมตํางๆ เวทีให๎เด็กแสดงละคร ฯลฯ) 
4. การสร๎างห๎องสมุดใหมํและศูนย์ E-Library ของโรงเรียน 

5. ตะกร๎าหนังสือเคล่ือนที่ (เพื่อให๎บริการหนังสืออยํางตํอเนื่อง เพราะ
โรงเรียนก าลังสร๎างห๎องสมุดใหมํ) 
6. “ชํวยกันอําน ปันกันฟัง” ให๎เด็กไปอํานเรื่องแล๎วผลัดกันออกมาเลํา
หน๎าชั้นคนละ 5 นาท ี

7. มีมุมหนังสือเล็กๆ ทุกห๎องเรียน (เนื่องจากก าลังปรบัปรงุห๎องสมุด
ใหมํ และปิดห๎องสมุดเกํา เมื่อมีห๎องสมุดใหมํแล๎วมุมหนังสือใน
ห๎องเรียนนี้จะยังคงมีอยูํตํอไป) 

3 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร ์ 2 ห๎องเรียน ตํอ 20,000 เลํม ประมาณ 50,000 บาท  1. หัวหน๎างานห๎องสมุด 1 คน 1. บรรณารักษ์อาสา 



17 
 

นักเรียนประมาณ 
1,690 คน 

(ป.1-ม.3) 

2. ครูหมวดภาษาไทย 3 คน 

3. ครูบรรณารักษ์ 1 คน 

4. บรรณารักษ์น๎อย 50 คน 

2. นักอํานขําวเช๎านี้ 
3. บันทึกการอําน ตัง้แตํ ป.1-ป.3 

4. หนังสือในดวงใจ (เลํมโปรด Book Club) รํวมกับส านักพิมพ์นาน
มีบุ๏คสพ์ับบลิเคช่ัน 

5. จัดบรรยากาศให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ ในห๎องสมุด 

6. สํงเสริมการจัดห๎อง/มุมหนังสือทีบ่๎าน แล๎วสํงรูปถํายมาประกวดที่
โรงเรียน 

7. ตอบปัญหาสารานุกรม ทุกวันอังคาร 
8. กิจกรรมอ่ืนๆ จากกลุํมสาระการเรียนตํางๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องจากการ
อําน มีสม่ าเสมอ เชํน กิจกรรมโชว์ผลงานบนเวทีของกลุํมสาระ
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย 

9. กิจกรรม “ห๎องสมุดมีชีวิต” ให๎เด็กนักเรียนน าหนังสือไปให๎ยืมอําน
นอกห๎องสมุด 

10. ห๎องสมุดหรรษา 
11. หนังสือดีมีประโยชน์ 

12. หนังสือพิมพ์กับความคิด 

13. กิจกรรมเลํานิทานในห๎องสมุด และกิจกรรมตามเทศกาลส าคัญ
ตํางๆ เชํน กิจกรรมวันภาษาไทย การละเลํนเด็กไทย กิจกรรมวัน
อาสาฬหบูชา กิจกรรมวันเข๎าพรรษา 
14. โครงการสํงเสริมภาษาอังกฤษในโรงเรยีน 

4 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 
(ประถมศึกษา)  
 

เต็มพื้นที่ 1 ชั้นลํางของ
อาคาร รวมถึงชั้นลอย
อีก 1 ชั้น ตํอนักเรียน
ทั้งโรงเรียนประมาณ 
4,500 คน 

กวํา 40,000 เลํม ไมํจ ากัดแนํนอน สามารถซื้อหนังสือได๎
ตลอดทั้งป ี

1. ครูบรรณารักษ์ 4 คน จบการศึกษา
วิชาเอกบรรณารักษศาสตร์ 2 คน และ
จบสาขาอื่น 2 คน ท างานห๎องสมุดเต็ม
เวลา 
2. ครูหมวดภาษาไทย  

1. กิจกรรม DEAR (Drop Everything and Read)  

2. บันทึกการอําน มีการตรวจทุกสัปดาห์โดยครูประจ าชั้น ตรวจทุก
เดือนโดยครูกลุํมสาระภาษาไทย และมีเกียรติบัตรยอดนักอํานเพื่อ
กระตุ๎นความสนใจของเด็กทุกภาคการศึกษา 
3. กิจกรรมยามเช๎าหน๎าเสาธง เพื่อเลําเรื่องบนเวที หรือพูดแนะน า 
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3. ครูหมวดสาระวิชาอื่นๆ ปริทรรศน์หนังสือ   
4. โครงการ “แลกกันอําน” โดยครูขอบริจาคหนังสือจ านวนหนึ่งเป็น
กองทุน แล๎วให๎นักเรียนเอาหนังสือที่บ๎านมาแลกจากกองทุนนี้ไปอําน 

5. โครงการ “ปันความรู๎สูํการอําน” ครูบรรณารักษ์ให๎นักเรียนเขียน
บัตรเชิญชวนให๎อํานหนังสือแล๎วน าไปติดต๎นไม๎ในห๎องสมุด 

6. กิจกรรมเลํานิทานในห๎องสมุด จัดเดือนละ 2 ครั้ง 
7. งานสัปดาห์หอสมุด มีการจ าหนํายหนังสอื จัดนิทรรศการ เป็นต๎น 

8. ห๎องสมุดเคล่ือนที่ คือการจัดตะกร๎าหนงัสือไปวางตามจุดตํางๆ ใน
โรงเรียน 

9. วิชาชั่วโมงห๎องสมุด เพื่อแนะน าการใช๎ห๎องสมุด มีทุกต๎นปี
การศึกษา 
10. กิจกรรมอ่ืนๆ ในห๎องสมุด เชํน เลํนเกมตอบค าถาม เป็นต๎น 

5 โรงเรียนพญาไท 2 ห๎องเรียน 

ตํอนักเรียนกวํา 2,000 

คน 

 ประมาณ 20,000 บาท และอาจขอจาก
สมาคมผู๎ปกครองสนับสนุนเพิ่มเติมได๎ 

1. ครูบรรณารักษ์ 1 คน 

 (ต๎องสอนวิชาคอมพิวเตอร์ด๎วย) 
2. ผู๎ชํวยครูบรรณารักษ์ 1 คน  
3. ยุวบรรณารักษ ์

1. หาความหมายของค าจากสารานุกรมไทย 

2. ประกวดยอดนักอําน ประจ าสัปดาห์และประจ าเดือน สมัครที่
ห๎องสมุดโรงเรียน 

3. กิจกรรม “รักการอําน” (หลังเคารพธงชาติ) เด็กเข๎าห๎องอํานหนังสือ
ที่น ามาเอง 10-15 นาที แล๎วเขียนบันทึกการอําน 

4. งานสัปดาห์ห๎องสมุด (มีนิทรรศการ การเลํานิทาน แขํงตอบปัญหา 
วาดภาพระบายสี แตํงค าขวัญ ทายค าสุภาษิต โต๎วาที ขายหนังสือดีนํา
ซื้อ) 
5. การเรียนวิชา “การใช๎ห๎องสมุด” เริ่มเรียน ป. 3 

6. จัดประกวดมุมอํานหนังสือในห๎องเรียน รํวมกับบริษัทซีเอส ลอกซ
อินโฟ จ ากัด มหาชน 

6 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย 

(กระจ่าง สิงหเสนี) 
2 ห๎องเรียน ตอํ
นักเรียน 1,653 คน 

 ประมาณ 25,000 บาท 

(มาจากหลายทาง คือ จากโครงการรัก
1. ครูบรรณารักษ์ 1 คน (ต๎องสอนวิชา
สุขศึกษาด๎วย)  

ครูบรรณารักษ์เพิ่งเข๎าท างานห๎องสมุดเมื่อต๎นปี 2548 งานสํงเสริมการ
อํานที่ผํานมาจึงเป็นของครูกลุํมสาระภาษาไทย มีกิจกรรมตํางๆ เชํน 
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การอําน 6,000 บาท จากโครงการ
โรงเรียนในฝัน (เงินรางวัลจากการอําน 
งวดที่ 1 10,000 บาทและงวดที่ 2 
9,000 บาท) 

2. ยุวบรรณารักษ์ 30 คน 1. รักการอําน หยุดทุกงาน อํานสักนิด (ชื่อเมื่อปี 2544-2545) ตํอมา
เปลี่ยนชื่อเป็น วางทุกงาน อํานทุกคน มีการเขียนสมุดบันทึกการอํานที่
โรงเรียนออกแบบเอง 
2. ภาษิตนิทัศน์นํารู๎ (เริ่มเมื่อภาคเรียน 1/2548) 
3. หนังสือพิมพ์เสมือน (เริ่มปลายภาคเรียน 1/2548) 
4. โครงการเครือขํายเยาวชนรักการอําน 

5. หนังสือเวียน (ใสํตะกร๎า) จากห๎องสมุดไปที่ตํางๆ ในโรงเรียน และ
นอกห๎องเรียน 

7 โรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ ์ ประมาณ 3 ห๎องเรียน 
ตํอนักเรียนจ านวน 
1,755 คน (อนุบาล 1-

ม.2) 

31,253 เลํม ปีละประมาณ 10,000 บาท  1. ครูบรรณารักษ์ 1 คน (ไมํได๎จบด๎าน
บรรณารักษ์โดยตรง) ท างานห๎องสมุด
เต็มเวลาสอนวิชาห๎องสมุด ซึ่งแบํงชั่วโมง
มาจากของครูภาษาไทย  
2. บรรณารักษ์น๎อยประมาณ 40 คน 
(ป.3-ม.1) 

1. "หยุดทุกงานอํานทุกคน" (ท าเวลา 12.30-12.45 น.) และเริ่มให๎
เขียนบันทึกการอํานเมื่อปี 2546  

2. งานสัปดาห์ห๎องสมุด 

3. การแขํงขันตอบค าถามหนังสือสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน 
(รํวมมือกับสโมสรไลออนส์สากล) 
4. สอนการใช๎ห๎องสมุดตอนต๎นเทอม 2 ชั่วโมง (แบํงจากวิชา
ภาษาไทย) พร๎อมกิจกรรมตํางๆ เชํน  
    - กิจกรรมประกวดหนังสือเลํมเล็ก (ป.1-ม.2) 

     - การประกวดหนังสือหน๎าเดียว (ป.1-ม.2) 

- ประกวดวาดภาพระบายส ี

- แขํงขันเปิดพจนานุกรมไทย  
- การแขํงขันเลําเรื่องจากภาพ (ชั้นอนุบาล 2 เลําไมํเกิน 5 นาที แขํงขัน
เลํานิทานเดี่ยว) ฯลฯ 

5. ประกวดค าขวัญ เชิญชวนใช๎ห๎องสมุด 

 

8 โรงเรียนแย้มสอาด (ประถมศึกษา) 2 ห๎องเรียน ตํอ
นักเรียนจ านวน

กวํา 5,000 เลํม 30,000-50,000 บาท ถึงไมํจ ากัดแล๎วแตํ
เสนอขอเพื่อซื้อหนังสือได๎เรื่อยๆ ทั้งปี 

1. ครูบรรณารักษ์ท างานเต็มเวลา 1 คน 

2. ครูหัวหน๎าหมวดภาษาไทย 1 คน 

1. บันทึกการอํานของนักเรียน 

2. บันทึกการอํานของคร ู
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ประมาณ 700 คน  3. ยุวบรรณารักษ์ (นักเรียนป.3 ขึ้นไป) 
จ านวนหนึ่ง  

3. กิจกรรมจบัหมายเลขผู๎โชคดีจากนักเรียนที่เข๎าใช๎ห๎องสมุด 

4. กิจกรรมผู๎โชคดีมีรางวัล ใหํแกํนักเรียนที่ก าลังใช๎อินเตอร์เน็ตหา
ข๎อมูลในห๎องสมุด 

5. นักเรียนที่เข๎าใช๎บริการห๎องสมุดบํอยที่สดุจะได๎รับรางวัล 

6. ครูที่อํานหนังสือมากที่สุดในแตํละเดือนจะได๎รับรางวัล 

7. กิจกรรมตอบปัญหาประจ าสัปดาห์ทุกวนัพฤหัสบดี 
8. กิจกรรมประจ าเดือน จัดทุกวันอังคาร กิจกรรมจะเปลี่ยนไปเดือน
ละอยําง เชํน กิจกรรมไขํลอยน้ า เกมจ าภาพ 

9. เวทีคนเกํง แตํละหมวดวิชาหมุนเวียนกันจัดกิจกรรม 

10. กิจกรรม “หยุดทุกงาน อํานทุกคน” ใช๎เวลาประมาณ 5 นาที และ
เขียนบันทึกการอําน 

11. โครงการหมอภาษา (หมอภาษาพฒันาเยาวชน)  
12. โครงการซํอมการอํานส าหรับเด็กที่อํานหนังสือไมํได๎หรืออํานไมํ
คลํอง 
13. กิจกรรมการอํานหน๎าเสาธง เวลา 7.40-8.20 น. เชํน เด็กอําน
ขําวมาเลําให๎ฟัง อํานค าศัพท์ ร๎องเพลงภาษาอังกฤษพร๎อมค าแปล 
สัปดาห์ละครั้ง 
14. กิจกรรมในห๎องเรียนหลังกิจกรรมหนา๎เสาธง เชํน เขียนไทย/เขียน
อังกฤษตามค าบอก 

9 โรงเรียนราชวินิต (ประถมศึกษา) ไมํได๎ข๎อมูลเนื่องจาก
เก็บข๎อมูลในเป็นชํวง
ปิดเทอมที่ห๎องสมุดปิด
บริการเพราะครู
บรรณารักษ์ลาคลอด 3 

เดือน 

ไมํได๎ข๎อมูลเนื่องจากเก็บ
ข๎อมูลชํวงปิดเทอมที่
ห๎องสมุดปิดและครู
บรรณารักษ์ลาคลอด 

ไมํได๎ข๎อมูล 1. ครูบรรณารักษ์ 1 คน 

2. ครูภาษาไทย 1 คน 

3. บรรณารักษ์อาสาจ านวนหนึ่ง 

1. ชั่วโมงห๎องสมุด 

2. การเขยีนบันทึกการอําน 

3. โครงการไหว๎ครูด๎วยหนังสือและการจัดมุมห๎องสมุดในห๎องเรียน  
4. การอํานคิดวิเคราะห์ของหมวดวิชาภาษาไทย 

5. กิจกรรมในห๎องสมุด เชํน เชิดหุํน เลํานิทาน จัดงานตามเทศกาล
ส าคัญๆ 
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6. บรรณารักษ์อาสา (นักเรียนช้ัน ป.5) 
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรนีคริ

นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝา่ย
ประถม) 

3-4 ห๎องเรียน ตํอ
นักเรียนประถมและ
อนุบาลประมาณ 
2,000 กวําคน 

กวํา 30,000 เลํม แตํละระดับชั้น ได๎รับจัดสรรงบประมาณ
ปีการศึกษาละประมาณ 15,000  บาท
ตํอระดับชั้น (แตํละระดบัชั้นมี 4 ห๎อง) 
เพื่อซื้อหนังสือเข๎ามุมหนังสือใน
ห๎องเรียน ถ๎ามีความจ าเป็นเพิ่มเติม
สามารถขอจากสมาคมผู๎ปกครองได๎ 

ส าหรับงบประมาณเพื่อซื้อหนังสือเข๎า
ห๎องสมุด แล๎วแตํบรรณารักษ์ท าเรื่องขอ
ไป ไมํจ ากัดแนํนอน และมักได๎ตามที่ขอ 
 

1. ครูบรรณารักษ์ 1 คน ท างานเต็ม
เวลา พร๎อมทั้งรับผิดชอบงานด๎านพัสดุ
ของโรงเรียน  
2. ผู๎ชํวยบรรณารักษ์ 1 คน 

1.  มุมหนังสือในห๎องเรียน ซึ่งมีการประกวดระหวํางห๎องด๎วย 

2.  ห๎องเสริมความรู๎แตํละสายชั้น และมีห๎องหนังสือของทุกกลุํมสาระ 
3.  วิชาห๎องสมุด ส าหรับเด็ก ป.1-ป.2 ซึ่งมีกจิกรรมตํางๆ ในวิชานี้เป็น 

    งานศิลปะ งานประดิษฐ์ แตํงเรื่อง เป็นต๎น 

4.  แนะน าหนังสือใหมํๆ แกํเด็กผํานวารสาร “พี่บรรณ” เมื่อมีหนังสือ 

    ใหมํเข๎าห๎องสมุด  
5.  งานสัปดาห์กิจกรรมห๎องสมุด 

6.  ครูประจ าชั้นจัดกิจกรรมอํานหนังสือในชํวงโฮมรูม 20 นาที 
7.  การเขียนบันทึกการอําน และการแจกเกียรติบัตรยอดนักอําน  

8.  ยอดนักอํานได๎ไปเลือกซื้อหนังสือเองที่ร๎านหนังสือ พร๎อม 

   งบประมาณคนละ 200 บาท  
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จากการส ารวจและเก็บข๎อมูลจากโรงเรียนกลํุมเป้าหมายทั้ง 10 แหํง ผ๎ูวิจัยสามารถอธิบายองค์ประกอบแตํละด๎าน
อันเอ้ือให๎กิจกรรมสํงเสริมการอํานในโรงเรียนประสบความส าเร็จ เรียงตามล าดับความส าคัญโดยบรรยายประกอบการ
วิเคราะห์ให๎เห็นชัดเจน ดังนี ้

 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จด้านการส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน 

 

1. องค์ประกอบด้านผู้บริหารโรงเรียน - คนจุดไฟ ให้ฝัน และปั้นงาน 

1.1  ผู้บริหารมีความพร้อม ด้านนโยบายและวิสัยทัศน์ดี  

 จากการที่ผ๎ูวิจัยได๎สัมภาษณ์ผ๎ูบริหาร 8 คนจาก 10 โรงเรียนในกลํุมเป้าหมาย (ไมไํด๎สัมภาษณ์ผ๎ูบริหาร 2 โรงเรยีน 
คือ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา (ประถมศึกษา) และโรงเรียนราชวินิต (ประถมศึกษา)) พบวําผู๎บริหารถือเป็นผ๎ูที่มีบทบาทมากและ
อาจส าคัญที่สุดตํองานด๎านสํงเสริมการอํานในโรงเรียนเลยทีเดียว เนื่องจากเป็นผ๎ูมีอ านาจตัดสินใจที่จะสํงเสริมและผลักดนัใน
เชิงนโยบายให๎ส่ิงตํางๆ เอื้ออ านวยตํอความเป็นไปได๎ในการสร๎างงานสํงเสริมการอํานในโรงเรียนมากน๎อยแคํไหน ทั้งยังเป็นผ๎ู
จัดสรรบุคลากรหรือคัดเลือกบุคลากรเพื่อท างานสํงเสริมการอําน ตลอดจนอ านวยความพร๎อมด๎านงบประมาณเพื่อสํงเสริมการ
อํานด๎วย อาทิ จัดสรรงบประมาณให๎อยํางตํอเนื่อง สม่ าเสมอ ทั้งการจ๎างครูบรรณารักษ์ ครูสํงเสริมการอําน และการซื้อ
หนังสือเข๎าห๎องสมุด จัดระบบการเบิกจํายงบประมาณให๎คลํองตัว โดยไมจํ าเป็นต๎องรอผ๎ูบริหารโรงเรียนอนุมัตใิห๎เพียงผ๎ูเดียว 
(เชํน โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ที่ผ๎ูบริหารจัดระบบงานให๎เบิกใช๎งบประมาณในการซื้อหนังสือได๎แมต๎ัวทํานไมํอยํู
โรงเรียน) หรือการด าริคิดปรับปรุงรื้อสร๎างห๎องสมุด  

เมื่อทีมวิจัยส ารวจปัจจัยแหํงความส าเร็จด๎านสํงเสริมการอํานของโรงเรียนกลํุมเป้าหมายท้ัง 10 แหํง พบวํา 9 
โรงเรียน (คือทุกโรงเรียนในกลํุมเป้าหมาย ยกเว๎นโรงเรียนไผทอุดมศึกษาโรงเรียนเดียวที่ไมํไดข๎๎อมูลจากผ๎ูบริหาร) เกิดจาก
การทีผ๎ู่บริหารโรงเรียนเอื้ออ านวยโอกาสและความเป็นไปได๎ในการท างานด๎านนี้อยํางมุํงมัน่ จริงจัง และตํอเนื่อง ด๎วยเข๎าใจ
ความส าคญัของการสํงเสริมการอํานและความมวีิสัยทัศน์ด๎านการอํานเอง อันชํวยผลักดันงานสํงเสริมการอํานในโรงเรียนให๎
ชัดเจน เพื่ออธิบายประเด็นนี้ผ๎ูวิจัยขอยกกรณีตัวอยํางจากโรงเรียนกลํุมเป้าหมาย 3 แหํง มาวิเคราะห์โดยละเอียดเพื่อเป็นภาพ
สะท๎อนคุณลักษณะของผ๎ูบริหารโรงเรียนที่เอื้อตํองานสํงเสริมการอําน ดังตํอไปนี้ 
 

1.1.1 ผู้บริหารมีการผลักดันเชิงนโยบาย 

กรณีที่ 1 : โรงเรียนราชวินิต (ประถมศึกษา) เป็นโรงเรียนที่ทีมวิจัยมิไดสั๎มภาษณ์ผ๎ูบริหารโรงเรียนโดยตรงเพื่อ
รับทราบวิสัยทัศนแ์ละนโยบายการท างานของทําน แตํจากการ
สัมภาษณ์ครูบรรณารักษ์ และครูหมวดภาษาไทยของโรงเรียนนี้ ทีม
วิจัยได๎ทราบวําผ๎ูบริหารโรงเรียนคอือาจารยช์ัยยุทธ บุณย์สวัสด์ิ เป็นผ๎ู
ริเริ่มคดิโครงการ “ไหว๎ครดู๎วยหนังสือ” ขึ้น เนื่องจากทํานเห็นวําการ
ไหว๎ครูดว๎ยพานดอกไม๎นั้นคํอนข๎างส้ินเปลืองและได๎ประโยชน์เพียง
ระยะสั้น คือเพียงชํวงระยะที่ดอกไมบ๎านเทํานั้น แตํเมื่อดอกไม๎เห่ียว
หมดความสวยงามก็ต๎องท้ิง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนจึงมีแนวคดิใช๎เงิน 

 

 

 

 

ชั้นวางหนังสือหน้าห้องเรียน ชั้น ป.3 โรงเรียนราชวินิต 
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ที่จะน าไปซื้อดอกไม๎ไปซื้อหนังสือ วํานําจะได๎ประโยชนร์ะยะยาว
แกํทั้งเด็กและครมูากกวํา เมื่อผ๎ูบริหารเกิดความคิดนี้แล๎วก็ได๎สั่ง
ด าเนินการให๎ปรับรูปแบบของงานไหว๎ครู โดยท าควบคูํกับการไหว๎
ครูดว๎ยพานดอกไม๎ตามธรรมเนียมเดิม เพียงแตํเพิ่มรูปแบบการ
ไหว๎ครูดว๎ยหนังสือขึ้น ดังนั้นที่โรงเรยีนราชวนิิตนี้การไหวค๎รมูี
สองระดับ คือระดับโรงเรียน และระดับห๎องเรียน ระดับโรงเรียน
คือนักเรียนสามารถเลือกจัดพานดอกไม๎หรือพานหนังสือเพื่อไหว๎
ครูรวมกันทั้งโรงเรียนในตอนเช๎า หลังจากไหว๎ครูรวมทั้งโรงเรียน
เสร็จแล๎ว นักเรียนจะเข๎าห๎องของตนเพื่อไหว๎ครรูะดับห๎องเรียน  

ซึ่งทางโรงเรียนเชิญชวนให๎นักเรียนซือ้หนังสือมาไหว๎ครูประจ าชั้นคนละ 1 เลํม มรีาคาเหมาะสมตามความพร๎อมของนักเรียน
จะซื้อได๎ (ไมํจ าเป็นต๎องเป็นหนังสือราคาแพง) และผ๎ูอ านวยการโรงเรียนได๎สั่งท าห้ิงหนังสือไว๎ในห๎องเรียนทุกห๎องทันทีที่เริ่ม
โครงการนี้เพื่อรองรับหนังสือท่ีจะไดม๎า  

ดังนั้นเมื่อได๎หนังสือมาจากการไหวค๎รู (จะได๎ตามจ านวนเด็กในห๎องเรียน คือห๎องละประมาณ 40 เลํมจากเด็ก
ประมาณ 40 คน) ครูประจ าชั้นก็จะให๎เด็กน าไปจัดใสํหิ้งเป็น “มุมห๎องสมดุเล็กๆ ในห๎องเรียน” โครงการนี้นอกจากต๎องการให๎
นักเรียนได๎ประโยชน์จากประเพณีไทยอันงดงามแล๎ว ยังต๎องการให๎นักเรียนคุ๎นเคยตํอการมีหนังสือแวดล๎อมอยูํใกล๎มือ ใกล๎
ตัว เพื่อไปหยิบอํานในชํวงเวลาวํางหรือยืมกลับบ๎านก็ได๎ เพราะแตํละห๎องเรียนได๎จัดนักเรียนไวค๎อยดูแลการยมืคืนหนังสือท่ี
มุมนี้ดว๎ย เรียกวําเป็น “บรรณารักษน์๎อยในห๎องเรียน” เป็นผ๎ูท าบัญชีรายการยืม/คนืหนังสือประจ าห๎อง (ให๎คนในห๎องยืมได๎
วันละ 1 เลํม) ดังนัน้จึงเห็นได๎วําบรรยากาศด๎านการสํงเสริมการอํานในโรงเรียนนี้เกิดอยํางเป็นรูปธรรม ฉับไว และได๎
ประโยชน์ทนัที โดยผ๎ูบริหารโรงเรียนเป็นผ๎ูริเริ่มและผลักดันในเชิงนโยบายอยํางแท๎จริง 

 

กรณีที่ 2 : โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ โรงเรียนนี้เคยไดร๎างวัลชนะเลิศกิจกรรมห๎องสมุด จากการเข๎าแขํงขัน
ความสามารถนักเรียนประจ าปีการศกึษา 2541 และรางวัลห๎องสมุดดีเดํน ครูบรรณารักษด์ีเดํน จากสมเด็จพระเทพฯ เมื่อปี 
2525 แมจ๎ะเป็นโรงเรียนที่ไมํได๎รับรางวัลพระราชทานด๎านสํงเสริมการอํานจากสมเด็จพระเทพฯ ในปี 2546 เชํนโรงเรียนอื่นใน
กลํุมเป้าหมาย แตนํับเป็นโรงเรียนทีม่ีความโดดเดํนเรื่องการสํงเสริมการอํานโดยผ๎ูบริหารเป็นผู๎ผลักดันให๎งานเดินหน๎าอยําง
เต็มทีใ่นระดับนโยบาย เมื่อทีมวิจัยเข๎าไปส ารวจข๎อมูลในโรงเรียนพบวํา โรงเรียนทุํงมหาเมฆท างานสํงเสริมการอํานมาอยําง
ตํอเนื่องยาวนาน โดยไมคําดหวังรางวัลหรือการรับรู๎ของคนทัว่ไป เห็นได๎จากกรณีที่เป็นรูปธรรมตํอไปนี้คือ  

 

 
บรรยากาศห้องสมุดที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆ ในโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 

ชั้นวางหนังสือหน้าห้องเรียน ชั้น ป.1 รร.ราชวินิต 
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กรณีแรก การด าเนินกิจกรรมสํงเสรมิการอํานที่ชื่อวํา “ห๎านาทีทวีความรู”๎ (ตํอมาเปล่ียนชื่อเป็น “ห๎านาทีทวี
ปัญญา”) ในโรงเรียนทุํงมหาเมฆ มีการด าเนินมาถึง 25-26 ปีแล๎ว (รูปแบบของกิจกรรมเป็นเชํนเดียวกับกิจกรรม “วางทุกงาน 
อํานทุกคน” อันเกิดขึ้นทีหลัง) ทั้งที่ในชํวง 20 กวําปีท่ีผํานมา โรงเรียนได๎เปล่ียนผ๎ูบริหารถึง 7 คน2 การสํงเสริมให๎กิจกรรมที่
ผ๎ูบริหารเห็นวําดีตํอนักเรียนด าเนินไปอยํางตํอเนื่องยาวนานเชํนนี้ เป็นเครื่องสะท๎อนนโยบายการท างานอันมีการสืบสานตํอๆ 
มาอยํางมีเอกภาพระหวํางผ๎ูบริหารแตํละรุํน จึงถือเป็นตัวอยํางหนึ่งของการสํงเสริมงานในโรงเรียนที่มีความตอํเนื่องในเชิง
นโยบายได ๎ 

กรณีที่สอง จากการสัมภาษณ์ผ๎ูบริหารโรงเรียนระดับผ๎ูชํวยผ๎ูอ านวยการ คอื อาจารย์สมชาย คงสุพรศักดิ์ 
(เนื่องจากชํวงเก็บข๎อมูลผ๎ูบริหารโรงเรียนป่วยและก าลังรักษาตัวอยํู) ทํานได๎สะท๎อนการท างานของผ๎ูอ านวยการโรงเรียน คือ
อาจารยช์ลอ มงคลการุณย์ ซึ่งแสดงถึงความเข๎าใจและการตระหนักในความส าคัญของการอํานและการเรียนรูข๎องเด็กเป็น
อยํางย่ิง เห็นได๎จากการทีท่ํานผ๎ูอ านวยการและคณะผ๎ูบริหารผลักดันให๎มกีารสร๎างห๎องสมุดใหมํขึ้นแทนห๎องสมุดเดิมของ
โรงเรียนซึ่งอายุกวํา 30 ปี มีสภาพหอ๎งคํอนข๎างเกําและทรุดโทรม แม๎จะมหีนังสือจ านวนมากแตํก็มักเป็นหนังสือท่ีเกํามากแล๎ว 
ซึ่งสภาพเชํนนี้ไมํเอื้อตํอการอํานหนังสือของเด็กหรือตํอการดึงดูดให๎เด็กอยากเข๎าห๎องสมุด ผ๎ูบริหารโรงเรียนจึงพยายาม
จัดสรรงบประมาณสํวนตํางๆ ทีโ่รงเรยีนได๎รับจากหลายทาง (ซึ่งไมํได๎เปิดเผยโดยละเอียด) เพื่อปรับปรุงพื้นที่ชัน้ 2 บนอาคาร
เรียน 3 ให๎เป็นห๎องสมุดขนาด 3 ห๎องเรียน (มูลคําการกํอสร๎างกวํา 3 ล๎านบาท) มีสภาพโอโํถงกว๎างขวาง มีเฟอร์นิเจอร์บิลด-์

อินอยํางดีและมชีั้นหนังสือเยอะ (สามารถบรรจุหนังสือเต็มทีไ่ด๎กวํา 30,000 เลํม) เพื่อบรรจุหนังสือใหมํๆ ทีเ่พิ่งจัดซื้อเพื่อ
ห๎องสมุดนี้ (ผสมกับหนังสือจากห๎องสมุดเกําที่คัดมาบางสํวน) ห๎องสมุดใหมํกว๎างขวาง สวยงาม มีมมุอํานหนงัสือนํานั่งหลาย
มุม มิหน าซ้ าผ๎ูบริหารยังมนีโยบายจะพัฒนาห๎องสมุดนี้ให๎เป็นศูนย์ E-Library ในอนาคต โดยจะมีคอมพิวเตอร์เพื่อให๎เด็ก
สืบค๎นข๎อมูลจากอินเตอร์เน็ตกวํา 20 เครื่องด๎วย (นอกจากท่ีมีในห๎องเรียนคอมพวิเตอร์จ านวน 80 เครื่องแลว๎) ซึ่งยํอมต๎อง
ใช๎เงินลงทุนสํงเสริมอีกมากทีเดียว 

จึงเห็นได๎วําการสร๎างห๎องสมุดใหมํด๎วยการพยายามจัดสรรงบประมาณของโรงเรียนเอง เป็นมูลคําหลายล๎านบาท 
แสดงให๎เห็นถึงความมุํงมัน่ตั้งใจจริงของผ๎ูบริหาร ในการสร๎างงานตามที่เห็นวําจ าเป็นตํอหนํวยงานของตน โดยไมํรีรอความ
เป็นไปได๎จากทางอ่ืน (โดยเฉพาะรอการสนับสนุนจากรัฐบาลเนื่องจากเป็นโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งไมํนาํจะอ านวยให๎ได๎เพราะเป็นเงินจ านวนสูงมาก) ทั้งนี้ชํวงเวลาที่ทีมวิจัยเข๎าไปส ารวจข๎อมูล
ในโรงเรียนเป็นชวํงท่ีห๎องสมุดใหมํเพิ่งสร๎างเสร็จและก าลังเริ่มเปิดใช๎วันแรกพอดี เด็กนักเรียนทั้งโรงเรียนตื่นเตน๎กับห๎องสมุด
ใหมํนี้มากถึงขนาดวันแรกเปิดห๎องสมุด เด็กๆ ไปใช๎บริการมากมายจนไมมํีที่พอส าหรับให๎นักเรียนนั่งอํานหนังสือ ผ๎ูบริหาร
โรงเรียนต๎องเรํงปรับการใช๎พื้นที่ในหอ๎งสมุด และสั่งให๎จัดเก๎าอี้ส าหรับอํานหนังสือเพิ่มโดยดวํนเลยทีเดียว 

                                                 
2
 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆมีผูบ้ริหารตามล าดับดังนี้ 

 1. นายสูริน  สุพรรณรัตน ์ (18 พ.ค. 2507-30 พ.ย. 2511) 
 2. นายวินัย (เชื้อสกุล) พัฒนรัฐ  (1 ธ.ค. 2511-31 พ.ค.2518) 
 3. นางสลวย โพธิ์ทอง  (1 มิ.ย. 2518-29 ต.ค. 2530) 
 4. นายชัยยุทธ  บุณย์สวัสด์ิ  (12 ม.ค. 2531-19 ก.พ. 2534) 
 5. นางดวงรัตน ์ โอสถสงเคราะห์ (20 ก.พ. 2534-14 พ.ย. 2534) 
 6. นางเพ็ญพรรณ  ยูวะเวส  (21 พ.ย. 2534-19 พ.ย. 2535) 
 7. นายวันชัย สังข์น๎อย  (19 พ.ย. 2535-17 ก.พ. 2540) 
 8. นายประพันธ ์ ผลัดรื่น  (19 ก.พ. 2540-30 ต.ค. 2541) 
 9. นายชลอ  มงคลการุณย ์ (11 พฤศจิกายน 2541 – ปัจจุบัน) 
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กรณีที่สาม นอกจากการผลักดันให๎สร๎างห๎องสมุดใหมํอยํางเป็นรูปธรรมแล๎ว ผ๎ูบริหารโรงเรียนทุํงมหาเมฆยัง
สํงเสริมการท างานห๎องสมุดให๎ชัดเจนขึ้น ด๎วยการพยายามจัดสรรงบประมาณของโรงเรียนเพื่อจ๎างบรรณารักษ์ 1 ต าแหนํงเพื่อ
ท างานประจ าในห๎องสมุดใหมํเต็มเวลาด๎วย มรีูปแบบการจ๎างเป็นครูอัตราจ๎าง (เนื่องจากโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาลไมํมี
ต าแหนํงครูบรรณารักษ์ในระดับข๎าราชการ) เพื่อรับผิดชอบงานห๎องสมุดอยํางเต็มที่ แตํเดิมนั้นครูบรรณารักษข์องโรงเรียนทุํง
มหาเมฆ คือครูผ๎ูหนึ่งในโรงเรียนซึ่งได๎รับมอบหมายให๎ชํวยงานห๎องสมุดนอกเหนือจากภาระงานประจ า ขณะนีท้ํานอายุมากขึ้น
โรงเรียนจึงจัดใหท๎ํานไปชํวยงานธุรการเนื่องจากใกล๎จะเกษียณอายุแล๎ว ความนําสนใจของการจ๎างบรรณารักษด์ูแลห๎องสมุด
เต็มเวลาในโรงเรียนนีน้ําสนใจมาก เพราะผ๎ูบริหารไมํได๎ค านึงถึงงบในการจ๎าง มากกวําประโยชน์ที่บุคลากรใหมจํะท าให๎ได๎ 
ผ๎ูชํวยผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบอกวําผ๎ูบริหารเห็นวําบรรณารักษ์ห๎องสมุดใหมํนั้นมีต าแหนํงเดียวไมํเพียงพอ เพราะห๎องสมุดมี
ขนาดใหญํ บุคลากรเพียงคนเดียวจะท างานไมํไหว เพราะครูบรรณารักษ์ต๎องท าทุกอยํางเอง ท้ังการจัดระบบข๎อมูลหนังสือและ
ข๎อมูลสารสนเทศอื่นๆ การจัดหนังสือขึ้นชั้น การส่ังซื้อหนังสือและการให๎บริการทุกอยําง ที่ผํานมากวํา 3 ปี โรงเรียนได๎
พยายามหาบุคลากรมาชวํยงานห๎องสมุดเพิ่มขึน้นอกเหนือจากท่ีมีอยูแํล๎วคนหนึ่ง แตํยังหาไมํได๎เนื่องจากไมํมผ๎ูีมาสมัคร และ
อาจเป็นเพราะโรงเรียนไมํได๎ประกาศรับสมัครงานอยํางกว๎างขวาง ใช๎แตํการสอบถามจากผ๎ูรู๎จักคุ๎นเคยให๎แนะน าคนมาสมัคร
กับโรงเรียนเพื่อจะได๎อยํูท างานได๎นาน โรงเรียนจึงยังหาคนชวํยงานครูบรรณารักษ์ไมํได๎ทั้งที่มคีวามพร๎อมในการจ๎างอยํางมาก 
(ขณะที่ผ๎ูวิจัยสัมภาษณ์ทํานผู๎ชํวยผ๎ูอ านวยการโรงเรียน ทํานยังฝากฝังให๎ชํวยหานักศึกษาดา๎นบรรณารักษศ์าสตร์ไปชํวยงาน
ห๎องสมุดใหมํด๎วยเพื่อแบํงเบาภาระของครูบรรณารักษ์ โดยยืนยันความตอ๎งการจริงๆ วําโรงเรียนยินดีให๎คํารถและเล้ียงอาหาร
นักศึกษาผ๎ูจะมาชวํยงาน ซึ่งแสดงวําโรงเรียนต๎องการคนและพร๎อมจะจ๎างมาก)  

กรณีสุดท๎าย สืบเนื่องจากการสร๎างห๎องสมุดใหมํดังกลําว ผ๎ูบริหารโรงเรียนยัง “สร๎างกระแส” ความรู๎สึกมีสํวนรํวม
ในการสร๎างห๎องสมุดใหมํให๎เกิดในหมูํนักเรียน เพื่อสร๎างบรรยากาศอันคกึคักให๎ห๎องสมุดใหมํ ด๎วยการให๎เด็กๆ มีโอกาสเลือก
หนังสือเข๎าห๎องสมุดเอง โดยได๎จัดพานักเรียนไปเลือกซื้อหนังสือเอง คือ ครูประจ าชัน้คัดเด็กชั้น ป.4-ป.6 ห๎องละ 10 คน ไป
งานสัปดาห์หนังสือ (จัด ณ ศูนย์การประชุมแหํงชาติสิริกิต์ิซึ่งไมํไกลจากโรงเรียนนัก) ให๎นักเรียนได๎เลือกหนังสือท่ีตนอยาก
อํานจริงๆ แล๎วจดรายชื่อไปเสนอให๎โรงเรียนติดตํอซื้อจากส านักพิมพ์โดยตรง อีกวิธหีนึ่งในการให๎เด็กมีสํวนเลือกหนังสือเอง
คือโรงเรียนจัดงบประมาณให๎เด็กไปคนละ 100 บาท เพื่อซื้อหนังสือแบบมีใบเสร็จมาเบิกกับโรงเรียน ซึ่งเด็กอาจจะไปกับ
ผ๎ูปกครองก็ได๎ เมื่อนักเรียนซื้อและน าใบเสร็จมาให๎แล๎วก็น าหนังสือนั้นเข๎าห๎องสมุดโรงเรียน การท าเชนํนี้มีผลสืบเนื่องคือท า
ให๎ผ๎ูปกครองมีสํวนรํวมตํอกิจกรรมการอํานของลูกและโรงเรียนดว๎ย เพราะเด็กต๎องปรึกษาพํอแมํในการซื้อหนังสือ หรือถ๎าเงิน
ที่โรงเรียนใหไ๎ปไมํพอคําหนังสือ พํอแมํผู๎ปกครองก็ “ยินดี” จํายสมทบเพิ่มให๎  

จากกรณีท้ังหลายจึงเห็นได๎วําทั้งงบประมาณเป็นเงินจ านวนสูงในการสร๎างห๎องสมุดใหมํ การจ๎างครูบรรณารักษ ์
และการซื้อหนังสือโดยให๎นักเรียนเป็นผ๎ูเลือกเอง ล๎วนแล๎วแตตํ๎องเกิดจากการผลักดันของผ๎ูบริหารโรงเรียนโดยเฉพาะ ที่
อ านวยความเป็นไปได๎ให๎เกิดขึ้นแมโ๎รงเรียนทุํงมหาเมฆนําจะมีข๎อจ ากัดในการท างานมากกวํานี ้ด๎วยความที่เป็นโรงเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไมํได๎เก็บเงินคําเลําเรียนจากนักเรียน เพราะไดร๎ับทุนอุดหนุนจากรฐับาลประมาณ 1,100 บาท ตํอหัว
เด็กตํอปีการศึกษาเทํานั้น แตํผ๎ูบริหารคิดและท างาน “นอกกรอบ” เพื่อประโยชน์แกํเด็กนักเรียนโดยตรง ท าใหง๎านสํงเสริม
การอํานในโรงเรียนเป็นไปอยํางมีชีวติชีวาด๎วยการตั้งหน๎าตั้งคาคอยของเด็กทั้งโรงเรียน  

แตํการอ านวยความเป็นไปได๎ของการสร๎างนโยบายสํงเสริมการอํานของผ๎ูบริหารนี้ ต๎องใช๎ความสามารถในการ
จัดการแบบที่เรียกวํา “ดิ้นรนด๎วยตัวเอง” ด๎วย เพราะผ๎ูบริหารโรงเรียนต๎องใช๎วิธีจัดสรรงบประมาณที่โรงเรียนได๎รับอยําง
จ ากัดจากการเป็นโรงเรียนรัฐบาล มาผนวกกับการจัดสรรงบประมาณดา๎นอื่นๆ ทีโ่รงเรียนได๎จากโครงการโรงเรยีนในฝัน ไป
ประกอบกับการขอสนับสนุนเงินจ านวนหนึ่งจากผ๎ูปกครองในชุมชน (โรงเรียนเก็บเงินสนับสนุนการศึกษาเทอมละ 300-500 

บาทจากผ๎ูปกครอง เพื่อจ๎างครูพิเศษประมาณ 10 คนและเพื่อการท ากิจกรรมอืน่ๆ มากมาย) ซึ่งผ๎ูปกครองก็ยนิดีสนับสนุน
โรงเรียน เพราะโรงเรียนแสดงให๎เห็นประโยชน์ทีน่ักเรียนจะไดร๎ับจากการสนับสนุนของผ๎ูปกครองและชมุชนอยํางเป็นรูปธรรม
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เสมอมา (เชํนกรณีห๎องสมุดใหมํเป็นต๎น) อาจารย์สมชาย คงสุพรศักดิ์ ผ๎ูชํวยผ๎ูอ านวยการโรงเรียนให๎ข๎อมูลแกํทีมวิจัยวําการ
สนับสนุนจากผ๎ูปกครองเป็น “จุดแขง็” ที่ท าให๎โรงเรียนมีความพร๎อมหลายด๎าน ทั้งด๎านบุคลากร สถานที่และสือ่การสอน แม๎
จะเป็นโรงเรียนรฐับาล ดังนั้นจึงกลําวได๎วําผลงานของโรงเรียนนั่นเองที่ดงึดูดแรงสํงเสริมจากภายนอกได๎อยํางมั่นคงเชํนนี ้

ตํอเรื่องการขอความรํวมมือจากผ๎ูปกครองเพื่อชํวยสนับสนุนการพฒันาหอ๎งสมุดโรงเรียน มีตวัอยํางอีกโรงเรียน
หนึ่งทีผ๎ู่วิจัยขอน ามาเสริมในที่นีค้ือ โรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนรัฐบาลที่ได๎รับงบอุดหนนุจากรัฐแตํต๎องถือวําไมํ
เพียงพอตํอการพัฒนาการเรียนการสอน (อํานรายละเอียดเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ยุวดี งามเลิศรัตนชัย รอง
ผ๎ูอ านวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนพิบลูย์อุปถัมภ์ ในภาคผนวก) โดยเฉพาะการที่โรงเรียนถูกผลักดันให๎เป็นโรงเรียนขยาย
โอกาส ตั้งแตํ พ.ศ. 2547 ท าให๎โรงเรียนต๎องทํุมเทงบประมาณสํวนใหญํที่ได๎รับมาจากรัฐบาลเพื่อใช๎พัฒนาส่ือการสอนเป็น
หลัก ท าให๎เหลือเงินงบประมาณเพื่อจัดสรรแกํการพัฒนาห๎องสมุดน๎อย โรงเรียนจึงได๎จัดกิจกรรมเดินการกุศลขึ้น (ซึ่งท ามา
ประมาณ 4-5 ปีแล๎ว โดยไปเดินที่สวนรถไฟ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ) เพื่อเป็นหนทางในการขอสนับสนุนจากผ๎ูปกครองให๎ได๎
เงินบางสํวนไปใช๎ในการพัฒนางานอืน่ของโรงเรียน โดยเฉพาะการพฒันางานห๎องสมุด ทั้งการซื้อหนังสือ การซํอมหนังสือและ
งานอื่นๆ ของห๎องสมุด  

 

กรณีที่ 3 : โรงเรียนเซ็นตฟ์รังซีสเซเวียร์ โรงเรียนนี้เป็นตัวอยํางตํอมาซึ่งสะท๎อนภาพการผลักดันของผ๎ูบริหารใน
เชิงนโยบายเพื่อให๎เอื้อตํอการสํงเสริมการอํานในโรงเรียน โรงเรียนนี้มีการท างานสํงเสริมการอํานในโรงเรียนโดดเดํนมากกวํา
โรงเรียนใดๆ ในกลํุมเป้าหมาย เพราะผ๎ูบริหารผลักดันงานดา๎นนี้อยํางมุํงมั่นจริงจัง และคํอนข๎างสร๎างสรรค์ในแบบท่ีไมํเคยมี
มากํอน จนนําจะไมํเป็นการกลําวเกินไปเมื่อพูดวํา ผ๎ูบริหารได๎สร๎าง “นวัตกรรมทางการสํงเสริมการอํานในโรงเรียน” ขึ้น 
เพราะผ๎ูบริหารโรงเรียนได๎ตั้งต าแหนงํ “ครูรักการอ่าน” และ “วิชารักการอ่าน” ขึ้น 4-5 คน เป็นบุคลากรส าหรบัท างานด๎าน
สํงเสริมการอํานในโรงเรียนโดยเฉพาะ เพื่อเสริมและประสานการท างานของครูหมวดสาระภาษาไทย ครูหมวดสาระการเรียนรู๎
อื่นๆ และครูบรรณารักษ์  

ครูรักการอํานนี้เป็นผ๎ูสอน “วิชารักการอ่าน” ซึ่งมีจุดมุํงหมายหลักคือการสอนนักเรียนให๎เกิดทัศนคติท่ีดีตํอการ
อํานหนังสือ และการเรียนรู๎จากหนังสือ ครูรักการอํานจะสอนเด็กทั้งโรงเรียนตั้งแตํชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษา ให๎อําน เขียน 
วิเคราะห์หนังสือ ผลิตหนังสือมือท า ตลอดจนสร๎างสรรค์ส่ือรูปแบบตํางๆ อันเป็นกิจกรรมตํอเนื่องจากการอํานหนังสือ อาทิ 
CD นิทาน การแสดงละครในห๎องเรยีนจากหนังสือท่ีอําน เป็นต๎น วิชา “รกัการอําน” นี้สอนสัปดาห์ละ 1 คาบ และโรงเรียน
ก าหนดให๎เรียนวิชานี้ตลอดปีการศึกษา วิชา “รักการอําน” เป็นวิชาที่ไมํมคีะแนนเป็นเกรด แตํจัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
ประเมินผ๎ูเรียนวําผํานหรือไมํผําน เมือ่เสริมกับบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน เน๎นให๎ผ๎ูเรียนได๎มีสํวนรวํม ได๎แสดงออกตาม
วัยและตามความสนใจของตนเอง ท าให๎นักเรียนเรียนวิชานี้อยํางไมํเครียด ไมํเห็นวําการอํานเป็นเรื่องท่ีถูกบังคับ ท าให๎เด็กมี
ความประทับใจด๎านดีตํอการอํานหนงัสือ จนผู๎บริหารบอกวํานักเรียน “ตั้งตาคอย” เรียนวิชานี้ทุกสัปดาห ์

ครูผ๎ูสอนวิชารักการอํานนี้ไมํต๎องรับภาระสอนวิชาอื่นของกลํุมสาระใดๆ แตํทวําการสอนก็ต๎องยึดแนวเนื้อหา
หลักสูตรที่เด็กแตํละระดับชัน้ต๎องได๎เรียนเป็นหลักด๎วย ภาระงานหลักของ “ครูรักการอําน” คือเสริมชํองวํางในการท างานของ
บรรณารักษ์ห๎องสมดุและครูภาษาไทย แตํก็ได๎สร๎างผลทางบวกตํอการเรียนรู๎วชิาอื่นๆ ของกลํุมสาระความรู๎อื่นแกํเด็กด๎วย 
เพราะเมื่อเด็กชอบอํานหนังสือ โดยไมํจ ากัดวําต๎องเป็นหนังสือเรียนหรือหนังสือวิชาใดวชิาหนึ่งโดยเฉพาะ เด็กก็สามารถอําน
ได๎โดยเสรี และเมื่อเด็กชอบหนังสือแล๎ว เขาก็จะรักในการแสวงหาความรูจ๎ากหนังสืออยํางไมํจ ากัด  

ยิ่งกวํานั้นเพื่อเป็นการสํงเสริมให๎เด็กรักการอํานอยํางตํอเนื่องนอกจากการเรียนวิชา “รักการอําน” ในคาบเรียนแล๎ว 
ผ๎ูบริหารโรงเรียนยังได๎สร๎างบรรยากาศเพื่อกระตุ๎นการอํานของเด็กอยํางตํอเนื่องนอกห๎องเรียน และนอกห๎องสมุด ดว๎ยการ
สร๎างห๎อง อาณาจักรนักอ่าน ขึ้นในโรงเรียนด๎วย ห๎องนี้มีพืน้ที่ประมาณ 2 ห๎องเรียน ตั้งอยํูบริเวณชั้น 1 ของอาคารหลักใน
โรงเรียน ออกแบบเป็นห๎องกระจกโปรํงใส สามารถมองเข๎าไปเห็นการตกแตํงอันสดใส สวําง สบายและเป็นกันเอง ห๎องนี้มี
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ประโยชน์ใช๎สอยหลายอยําง มีลักษณะก้ ากึ่งระหวํางเป็นห๎องอํานหนังสือส าหรับเด็ก ห๎องเรียนวิชา “รักการอําน” (ในบางครั้ง) 
และห๎องท างานของ “ครูรักการอําน” (ปัจจุบันมีครู 5 คน ผ๎ูจบการศึกษาปริญญาตรี ศศ.บ. วรรณกรรมส าหรับเด็ก ซึ่งมีความ
ถนัดด๎านการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานแกํเด็กโดยเฉพาะ) ทั้งยังเป็นห๎องแสดงผลงานนักเรียนที่สร๎างสรรค์ในวิชารักการอําน
ด๎วย ห๎องนี้มีหนังสือจ านวนหนึ่งอยํูประจ าห๎อง เป็นชุดทีแ่ยกตํางหากจากห๎องสมุด (ด๎วยงบซื้อหนังสือของตัวเอง) สํวนใหญํ
เป็นหนังสือภาพ หนังสือนิทานส าหรบัเด็ก และวรรณกรรมเยาวชน ในยามวํางนักเรียนทุกชัน้ปีสามารถเข๎ามาหยิบหนังสือใน
ห๎องอํานได๎อยํางผํอนคลาย ไมํต๎องระวังเรื่องเสียงดัง หรือกฎระเบียบมากนัก ในห๎องมีหมอนใบใหญหํลายใบ มีเตียงและเก๎าอี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นั่งสบาย และพรมปูพืน้ เพื่อให๎นักเรยีนนั่งหรือนอนอํานหนังสือก็ได๎ หรือถ๎าอยากเลํานิทานก็มีโรงละครหุนํมือเพื่อแสดงเลํน
กับเพื่อนๆ ได๎ ทั้งยังสามารถพูดคุยกบัครู “รักการอําน” ที่ประจ าอยํูในห๎องในขณะที่วํางจากการสอนไดอ๎ีกดว๎ย   

ห๎องอาณาจักรนักอํานนี้นับวําถูกใจเดก็ๆ มาก เพราะจากการสัมภาษณน์ักเรียนกลํุมตัวอยํางในโรงเรียนนี้ 130 คน 
ถึงพฤติกรรมการอํานหนังสือ นักเรียนสํวนใหญํตอบวําพวกเขาไปอํานหนงัสือในห๎องอาณาจักรนักอําน บํอยกวําเข๎าห๎องสมุด 
เพราะห๎อง “อาณาจักรนักอําน” มีบรรยากาศสบายๆ ไมํคร่ าเครํงหรือมีกฏระเบียบมาก และพวกเขายังชอบอํานหนังสือท่ีอยํูใน
ห๎อง “อาณาจักรนักอําน” มากกวําเพราะมักเป็นหนังสืออํานเลํนที่อํานเพื่อความบันเทิง ไมํใชํต าราเรียนหรือหนงัสือเพื่อศึกษา
หาความรู๎เชํนที่มีในห๎องสมุด ตอนที่ทีมวิจัยเข๎าไปเก็บข๎อมูลในโรงเรียนก็พบวํา ห๎อง “อาณาจักรักอําน” นี้ได๎รบัความนิยมจาก
ผ๎ูปกครองนักเรียนเชํนกัน เพราะตั้งอยํูชั้น 1 ซึ่งเข๎าถึงได๎สะดวก ท าใหผ๎ู๎ปกครองชอบเข๎าไปอํานหนังสือระหวาํงรอรับหรือสํง
ลูก ถึงขนาดน านิตยสารที่บ๎านมามอบให๎ห๎องอาณาจักรนักอํานเพื่อแบํงปันแกํผ๎ูปกครองคนอืน่ให๎อํานด๎วย 

จึงเห็นได๎วําการสร๎างวิชา “รักการอําน” “ครูรักการอําน” และห๎อง "อาณาจักรนักอําน" เพื่อเสริมชํองวํางดา๎นการ
อํานแกํโรงเรียนเชนํนี้ เป็นการผลักดนัเชิงนโยบายล๎วนๆ ที่เอื้อให๎การอํานทั้งระบบโรงเรียนมีทั้งภาค “วิชาการ” และ ภาคของ 
“ความสนุกสนาน” ซึ่งผ๎ูวิจัยเห็นวําเป็นการเติมเต็มการท างานของครูวชิาอืน่ๆ โดยเฉพาะครูภาษาไทยและครูบรรณารักษ์ได๎ดี

บรรยากาศในห้อง “อาณาจักรนักอ่าน” โรงเรียนเซ็นต์ฟรังซีสเซเวียร์ 
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มาก (ที่ผ๎ูวิจัยเอํยถึงครูภาษาไทยเพราะโรงเรียนสํวนใหญมํักมอบงานสํงเสริมการอํานให๎ครูภาษาไทยรับผิดชอบ แม๎ครูผ๎ูสอน
วิชาอื่นๆ จะสอดแทรกการสํงเสริมการอํานในการเรียนการสอนของตนเชนํกัน แตํอาจไมํชัดเจนเทํา ดังนัน้เมื่อพูดถึงครูผู๎
สํงเสริมการอํานจึงขอยกตัวอยํางครภูาษาไทยเป็นหลัก) นักเรียนมักคิดวาํครูภาษาไทยมุํงสอนเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร 
แม๎ครูมีกิจกรรมเสริมการเรียนอยํางสนุกสนาน แตํนักเรียนกม็ักรู๎สึกวํานัน่คือบทเรียนอยํูนั่นเองเนื่องจากสอนในชั่วโมง
ภาษาไทย จนอาจไมํรู๎สึกผํอนคลายในการเรียนมากเทําเมื่อเรียนวิชา “รักการอําน” สํวนในแงทํี่ครูรักการอํานท างานเสริมครู
บรรณารักษ ์ก็เพราะธรรมชาติการสรา๎งนิสัยรักการอํานของครูสองต าแหนงํนี้ตํางกัน ครูบรรณารักษ์มักมีหน๎าทีห่ลักในการ
บริหารจัดการระบบข๎อมูลในโรงเรียน และการให๎บริการนักเรียนและบุคลากรผ๎ูมาใช๎ห๎องสมุด อันถือเป็นคลังความรู๎ทีค่ํอนข๎าง
เป็นทางการในสถาบันการศึกษา นอกจากนีค้รูบรรณารักษ์ห๎องสมุดก็อาจมีภาระงานในต าแหนํงมากเกินกวําจะไดค๎ิด
สร๎างสรรค์กิจกรรมสํงเสริมการอํานเพื่อเด็ก  หรือไมํครูบรรณารักษ์ก็อาจไมํถนัดจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานเสมอไป การมี 
“ครรูักการอําน” เฉพาะไว๎เป็นผ๎ูคอยแนะน าให๎เด็กรู๎วิธีอําน เขียน วิเคราะห์หนังสือโดยเลือกแตํหนังสือท่ีเด็กอยากอํานจริงๆ 
ตามวัยและ “ตามกระแส” มาสอน และสอนอยํางใกล๎ชิดสม่ าเสมอทุกสัปดาห์ ด๎วยกิจกรรมที่เน๎นให๎เด็กมีสํวนรํวมด๎วยการ
ปฏิบัติเองอยํางสนุกสนาน เน๎นการสอนและกิจกรรมที่มุํงให๎นักเรียนรู๎สึกประทับใจการอําน เห็นวําการอํานเป็นเรื่องสนุก ชํวย
ให๎เกิดมุมมองและโลกทัศน์ใหมํๆ  กย็ํอมท าให๎เด็กรู๎สึกใกล๎ชิดกับ “ครูรักการอําน” หรือรู๎สึกวํา “มีที่พึ่ง” เรื่องการอํานนอก
บทเรียนได ๎ทั้งนี้ทั้งนั้นการอํานโดยแท๎จริงก็ควรเป็นการ Read for pleasure (อํานเพื่อความพอใจ) ไมํใช ํRead with pressure 

(อํานอยํางมีแรงกดดัน) อยํางไรก็ดีกจิกรรมของครูรักการอํานที่สอนเด็ก เชํน การสร๎างงานศิลปะในรูปหนังสือมือท า การแตํง
เรื่องจากหนังสือท่ีอําน การสอนให๎เด็กวิเคราะห์หนังสือ โดยเน๎นไปที่วรรณกรรมที่เหมาะสมตํออายุและวฒุภิาวะของเด็ก 
(ไมํใชํต ารา หรือหนังสือความรู๎ที่เน๎นให๎เด็กอํานแล๎วได๎ “อะไร” ในแงํที่เป็นเนื้อหาสาระที่เชื่อมโยงถึงวิชาตํางๆ ที่เรียน) ล๎วน
เป็นการกลํอมเกลาให๎เด็กชื่นชอบในการอํานหนังสือ โดยไมํจ ากัดเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่ง ท าให๎เด็กไมํรู๎สึกวําอําน
เพราะถูกบังคับ จนอาจติดใจการอําน รู๎จักเลือกสรรส่ิงท่ีอําน (มีรสนิยมในการอําน) ซึ่งก็คือการสํงเสริมให๎เด็กพัฒนาตนใน
วิชาอื่นๆ ทางอ๎อมนั่นเอง 

การมหี๎อง “อาณาจักรนักอําน” เพื่อให๎บริการเสริมจากห๎องสมุด ก็ท าให๎เด็กมีทางเลือกที่จะหันไปหา “อิสระในการ
อําน” ที่พวกเขาได๎รับจากห๎องอาณาจักรนักอํานในยามที่ต๎องการได๎ โดยมหี๎องสมุดเป็นคลังหนังสืออยํางเป็นระบบเป็นทางการ 
มีหนังสือกว๎างขวางและหลากหลายกวําให๎บริการในยามที่เด็กต๎องการศึกษาค๎นคว๎าจริงจัง และมีระเบียบวนิัยในการอํานเพื่อ
ฝึกฝนเด็ก เมื่อประกอบกับการท างานประสานกนัระหวํางครูรักการอําน ครูบรรณารักษ์ และครูวชิาอื่นๆ ก็จะท าใหก๎ารอําน
และการเรียนรู๎ในโรงเรียนเชื่อมโยงเป็นระบบและมีพลังมากขึน้ ดังท่ีสะท๎อนผํานนิสัยในการอํานของนักเรียนโรงเรียนนี้ที่ทีม
วิจัยสัมภาษณ์ พบวาํนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 124 คน ล๎วนตอบวําชอบอํานหนังสือ และอํานหนังสือ
หลากหลายประเภทกวําค าตอบของนักเรียนโรงเรียนอื่นๆ (ดูสรุปการสัมภาษณ์นักเรียนโรงเรียนเซ็นต์ฟรังต์ฯ ในภาคผนวก) 
ที่ส าคัญแม๎แตนํักเรียนชํวงชั้นที่ 2 ของโรงเรียนนี้ก็ยังชอบเข๎าห๎องสมุดและชอบอํานหนังสือในห๎องอาณาจักรนกัอําน ซึ่ง
แตกตํางจากแนวโนม๎การอํานของนักเรียนชํวงชัน้ที่ 2 ในโรงเรียนอื่นๆ ในกลํุมเป้าหมายซึ่งมีพฤติกรรมการเข๎าห๎องสมุดลดลง
มากเมื่อเรียนชั้น ป.5-ป.6  

เหตุนี้ผู๎วิจัยจึงถือวําการมีอยูํของ “ครูรักการอําน” อยํางเป็นรูปธรรมทั้งระบบ ในโรงเรียนเซ็นตฟ์รังซีสเซเวียร์ 
(และโรงเรียนอื่นๆ ในเครือเซน็ปอล) เป็นการเติมชํองวํางให๎การสํงเสริมการอํานในโรงเรียน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
กระบวนการสํงเสริมการอํานของโรงเรียนอื่นในกลํุมเป้าหมายและนอกกลํุมเป้าหมายเทําท่ีเคยสัมผัสแล๎ว ผ๎ูวิจัยพบวํามีแตํ
โรงเรียนในเครือเซนต์ปอลเทํานั้นที่มกีารเรียนการสอนวิชา “รักการอําน” ในโรงเรียน เหตุนี้ผ๎ูวิจัยจึงถือวําวิชา “รักการอําน” 
และ “ครูรักการอําน” เป็น “นวัตกรรมแหํงการสํงเสริมการอํานในโรงเรียน” ทีเ่กิดจากการผลักดันจากผ๎ูบริหารโรงเรียนในเชิง
นโยบายซึ่งนําสนใจมาก   
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อยํางไรก็ตามผู๎วิจัยตระหนักดีวําโรงเรียนเซ็นตฟ์รังซีสเซเวียร์ เป็นโรงเรยีนเอกชนที่ได๎รับความนิยมมาก จึงท าให๎
โรงเรียนมคีวามพร๎อมหลายด๎าน ทั้งด๎านงบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรในโรงเรียน ซึ่งยํอมเอื้อให๎ผ๎ูบริหารมีอิสระและ
ความคลํองตัวในการด าเนนินโยบายตํางๆ มากกวําผ๎ูบริหารในโรงเรียนรัฐบาล ผ๎ูบริหารของเซ็นต์ฟรังซีสเซเวียร์จึงมีอิสระใน
การท างานสํงเสริมการอํานในรูปแบบที่โรงเรียนอื่นไมํอาจท าได๎เพราะไมํมคีวามพร๎อมเทํา ความส าเร็จด๎านการสํงเสริมการอําน
ของโรงเรียนเซ็นต์ฟรังซสีเซเวียรน์ี้จึงอาจดูเป็น “อุดมคต”ิ ที่ยากจะท าตามได๎ส าหรับโรงเรียนทีม่ีข๎อจ ากัด แตทํวําแท๎ท่ีจริง
ผ๎ูบริหารโรงเรียนเซน็ต์ฟรังซิสเซเวียรไ์ด๎ให๎ข๎อมูลแกํผ๎ูวิจัยวําการจ๎างงานครู “รักการอําน” เพิ่มขึ้นนอกจากครูต าแหนํงอ่ืนนัน้ 
ไมํได๎เป็นการลงทุนที่มากมายเทําท่ีใครๆ คิด (ทํานไมํได๎เปิดเผยตัวเลขชัดเจน) เพราะเป็นการจ๎างบุคลากรในอัตราเงินเดือน
ปกติ และงบซื้อหนังสือเพื่อเข๎าห๎อง “อาณาจักรนักอําน” ก็ไมํได๎มากกวําทีจั่ดให๎โดยปกติ (อันที่จริง ทํานอธิการณิีกลําววํา 
บุคลากรมักใช๎เงินซื้อหนังสือไมํถึงงบประมาณโรงเรียนประสงค์จะให๎ใช๎ดว๎ยซ้ า) ซึ่งหากเป็นจริงครรูักการอํานก็ไมํได๎เรียกร๎อง
การลงทุนจากโรงเรียนมากจนเกินไปแตํอยํางใด 

อยํางน๎อยที่สุด ตัวอยํางของ “วิชารักการอําน” ในโรงเรียนนีน้ับเป็นการ “คิดนอกกรอบ” ทีอ่าจชํวยขยายขอบเขต
แนวคิดการสร๎างงานสํงเสริมการอํานแกํโรงเรียนอื่นๆ ที่สนใจได๎ หรือหากจะมองอยําง “สุดโตํง” ผ๎ูวิจัยอยากเสนอแนะให๎
ต าแหนํง "ครรูักการอําน" เป็นต าแหนํงงานใหมํที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให๎มีในโรงเรียนทุกแหํง โดยเฉพาะโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาของรัฐบาล เพื่อสํงเสริมการเรียนรูข๎องเด็กให๎ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึน้ 

 

1.1.2 ผู้บริหารมีการผลักดันเชิงงบประมาณแก่งานส่งเสริมการอ่าน  
นอกจากผ๎ูบริหารโรงเรียนกลํุมเป้าหมายมกีารสํงเสริมการอํานอยํางชัดเจนดังท่ีได๎กลําวข๎างต๎นแล๎ว ยังมีการสํงเสริม

การอํานที่นําสนใจอีกประเดน็หนึ่ง นัน่คือการที่ผ๎ูบริหารโรงเรียนจัดสรรงบประมาณให๎แกํห๎องสมุดและการซื้อหนังสืออยําง
ตํอเนื่องตลอดทั้งปี ซึ่งเอื้ออ านวยให๎โรงเรียนมีหนังสือใหมํๆ หมนุเวียนเข๎ามาสร๎างชีวิตชวีาและดึงดูดความสนใจของเด็กให๎
อยากเข๎าห๎องสมุด หรือไปอํานหนังสือในห๎องเรียนรู๎อื่นๆ ในโรงเรียนอยํางสม่ าเสมอ โดยมี โรงเรียนประถมศึกษา
ธรรมศาสตร์ โรงเรียนแย้มสอาด โรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายประถม) เป็นตัวอยํางในการจัดสรรงบประมาณให๎เอื้อตํอการซื้อ
หนังสือตลอดทั้งปี จากการที่ผ๎ูวิจัยสัมภาษณ์ผ๎ูบริหารและบุคคลากรทั้งสามโรงเรียน พบวําไมํมีการจ ากัดกรอบสูงสุดของการ
ใชง๎บประมาณ (แตํไมํใชํจะ “ไมํจ ากัด” เสียเลยทีเดียว โดยเฉล่ียอยํูระหวําง 30,000-40,000 บาทตํอปีการศึกษา) ครู
บรรณารักษ ์หรือครูหมวดวิชาตํางๆ ในโรงเรียนเหลํานี้สามารถซื้อหนังสือได๎เรื่อยๆ ตามที่ตลาดหนังสือน าเสนอ ถ๎ามีหนังสือ
นําสนใจครูสามารถจํายเงินซื้อกํอนแล๎วคํอยเบิกคืนทีหลังได๎ เพราะโรงเรยีนมรีะบบวิธีเบิกจํายงบประมาณที่คลํองตัวมาก 

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ก็เชํนกัน แม๎จะเป็นโรงเรียนของรัฐบาลแตํมีระบบบริหารงานที่เอื้ออ านวยตํอการท างาน
อยํางอิสระสูง โรงเรียนนี้แม๎ผู๎บริหารไมํอยํู บุคลากรผ๎ูรับผิดชอบก็สามารถจํายเงินช าระคําสิ่งตํางๆ ได๎ (เรื่องการเบิกใช๎
งบประมาณ และวงเงินทีจั่ดสรรเพื่อซื้อหนังสือนี้ ทีมวิจัยมิอาจเก็บข๎อมูลเชิงลึกได๎ และไมํใชํสาระส าคัญของการน าเสนอ
แนวคิดและนโยบายของผ๎ูบริหารโรงเรียน จึงไมํได๎ลงรายละเอียดในที่นี้) 

ถ๎าหากโรงเรียนกลํุมเป้าหมายวิจัยบางโรงเรียนที่ไมํมีความพร๎อมด๎านงบประมาณถึงขนาดจะซื้อหนังสือได๎ “ไมํ
จ ากัด” เหมือนทั้งสามโรงเรียนดังกลําว โดยเฉพาะโรงเรียนรัฐบาล เชํน โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ โรงเรียนพญา
ไท โรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์ ผ๎ูวิจัยก็พบวําโรงเรียนเหลํานี้ล๎วนพยายามจัดงบประมาณเพื่อการซื้อหนังสืออยํางตํอเนื่อง
สม่ าเสมอตามที่โรงเรียนสามารถจัดให๎ได๎ โดยเฉล่ียประมาณ 10,000 – 15,000 บาทตํอปีการศึกษา เพื่อซื้อหนังสือใหมํเข๎า
มาตลอดเวลาโดยไมํต๎องรอเทศกาลหนังสือใหญํๆ เทํานั้น  

การพูดถึงงบประมาณเพื่อซื้อหนังสือเข๎าห๎องสมุดโรงเรียนนี้ ผ๎ูวิจัยตระหนกัดีถึงงบประมาณอันจ ากัดในการซื้อ
หนังสือท่ีหลายโรงเรียนนอกกลํุมเป้าหมายวิจัยอาจประสบอยูํ จึงมีข๎อเสนอแนะเล็กๆ น๎อยๆ ทีน่ําสนใจจากอธิการิณีโรงเรียน
เซ็นต์ฟรังซีสเซเวียร์ ทีท่ํานแนะน าวาํ การซื้อหนังสือไมํจ าเป็นต๎องซื้อแตหํนังสือใหมํเสมอไป โรงเรียนอาจซื้อหนังสือมือสองที่
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มีคุณภาพและสภาพดีควบคูํไปกับหนังสือใหมํด๎วยก็ได๎ถ๎างบประมาณมีจ ากัด ซึ่งนําจะท าให๎โรงเรียนได๎หนังสือจ านวนมากขึน้
ด๎วยงบประมาณเทําเดิม เพียงแตํวิธนีี้บุคลากรผ๎ูซื้อหนังสือต๎องหมั่นเสาะแสวงหาหนังสือมือสองดีๆ มากขึน้ ขอ๎แนะน าอีก
ประการส าหรับโรงเรียนที่มีงบประมาณการซื้อหนังสือจ ากัด คือ โรงเรียนอาจหาวิธีสร๎างรายได๎เล็กๆ น๎อยๆ เป็นกองทุนเพื่อ
การซื้อหนังสือหรือการปรับปรุงงานห๎องสมุดได๎ เชํน จากการขายวารสารส าหรับเด็กบางฉบับในห๎องสมุด (แตํไมใํชกํารบังคับ
ซื้อ เพียงแตใํห๎คุณภาพของวารสารขายตัวมันเอง ห๎องสมุดเพียงเป็นสถานที่เผยแพรํวารสารไปสํูเด็กเทํานั้น) เชํนที่ด าเนินการ
ใน โรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์ ซึ่งครูมลกนก  เชื้อสาวถ ีครูบรรณารักษ์อธิบายวิธีบริหารจัดการรายได๎เล็กๆ น๎อยๆ ที่ได๎
สนับสนุนจากเอกชนเพื่อชํวยงานห๎องสมุดนี้วํา “ส านักพิมพ์จะจัดส่งหนังสือตามจ านวนที่ส่ังซื้อ โดยแบ่งเปอร์เซ็นต์จากรายได้
ของการจ าหน่ายหนังสือในโรงเรียนให้คณะกรรมการบริหารเงินงบประมาณ และจะมวีารสาร "อ่านสนุก" ทีร่ับมาประจ า
ห้องสมุด ซึ่งเด็กนิยมมากเนื่องจากในเล่มมีคอลัมนว์าดภาพระบายสี และให้ส่งเข้าประกวด เด็กที่เคยส่งเข้าไปและไดร้บั
รางวัลจะมีการประกาศชื่อหน้าเสาธง ท าให้เด็กเกิดความภูมิใจ รายได้ที่ไดจ้ากการแบ่งเปอร์เซ็นต์กับส านักพิมพท์ี่จ าหน่าย
วารสารจะน าไว้ใช้ในการซ่อมแซมหนงัสือต่าง ๆ ในห้องสมุดในส่วนที่ไม่สามารถเบิกจากฝ่ายพัสดุได้” (มลกนก เชื้อสาวถี. 
2548. สัมภาษณ)์ 

การหารายได๎เสริมเพื่องานห๎องสมุดคอืการอนุญาตให๎ส านักพิมพ์เปิดร๎านขายหนังสือในงานสัปดาห์ห๎องสมุดของ
โรงเรียนได๎ โดยให๎ส านักพิมพ์แบํงเปอร์เซ็นต์จากการขายหนังสือบางสํวน (แล๎วแตํก าหนด และต๎องไมมํากเกินไปจนอาจเกิด
ข๎อครหา) เพื่อให๎โรงเรียนใช๎ในงานจิปาถะอื่นๆ ของห๎องสมุดที่อาจเบิกใช๎งบประมาณทางการไมํได๎ เชนํ เป็นงบเสริมในการซื้อ
หรือซํอมแซมหนังสือและอุปกรณ์ เป็นต๎น อยํางไรก็ดีข๎อเสนอแนะมขี๎อควรระวังอยํางย่ิงคือ โรงเรียนต๎องสร๎างความโปรํงใส
ในการรับและใช๎เงินที่ไดร๎ับจากแหลํงอ่ืนให๎ชัดเจนและตรวจสอบได๎ หรือต๎องสร๎างความเข๎าใจกับบุคลากรในโรงเรียน 
ผ๎ูปกครอง และชุมชนเกี่ยวกับการใชเ๎งิน เพื่อกันข๎อครหาเรื่องการแสวงหารายได๎นอกเหนือจากงบประมาณที่ไดร๎ับ ซึ่งใน
ความเห็นของผ๎ูวิจัย การหารายได๎นอกงบประมาณประจ าของโรงเรียนนี้ไมใํชํเรื่องพึงปกปิด แตํเป็นเรื่องพึงเปิดเผยให๎โปรํงใส 
และให๎เข๎าใจถึงความจ าเป็นในการใชเ๎งินเหลํานั้น เพราะการขาดแคลนงบประมาณเป็นข๎อเท็จจริงและโรงเรียนรัฐบาลสํวนใหญํ
ก็ต๎องดิ้นรนชวํยตัวเองอยํูเสมอไมํทางใดก็ทางหนึ่ง  
 

1.1.3 บุคลกิส่วนตัวของผู้บริหารเปน็ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 

จากการสัมภาษณ์ผ๎ูบริหารโรงเรียนกลํุมเป้าหมายผ๎ูรับผิดชอบงานสํงเสริมการอําน 8 แหํงจาก 10 โรงเรียนนัน้ 
ผ๎ูวิจัยพบลักษณะรํวมอยํางหนึ่งในบคุลิกสํวนตัวของแตํละทําน ซึ่งผ๎ูวิจัยเห็นวํามีสํวนตํอการสร๎างให๎โรงเรียนประสบ
ความส าเร็จด๎านการอํานด๎วย นั่นคือ ผ๎ูบริหารโรงเรียนที่ผ๎ูวิจัยได๎สัมภาษณ์ ล๎วนมีลักษณะเป็นมิตร เป็นนักคดิ มีวิสัยทัศน์
กว๎างไกล ใจกว๎างในการท างาน และเป็นนักอํานโดยนิสัย  

ยกตัวอยํางเชํน มาเซอร์บุษบา ชูวิรัช อธิการิณีโรงเรียนเซ็นตฟ์รังซิสเซเวียร์ ผ๎ูสร๎างงานต าแหนํง ครูผ๎ูสอนวิชา 
“รักการอําน” ห๎อง “อาณาจักรนักอําน” และ “วิชารักการอําน” แท๎ที่จริงทํานสร๎างงานดังกลําวเพื่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์
ยิ่งใหญํกวําการสํงเสริมการอํานเทํานัน้ เพราะงานสํงเสริมการอํานเป็นเพียงหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผ   ๎เรียนในภาพใหญํของ
กิจกรรมเรื่อง “หลักสูตรชีวิต” ซึ่งทํานคิดไว๎ หลักสูตรชวีิตนี้เน๎นการเรียนรู๎ที่ให๎ “สุนทรียภาพ” และ “ทางออก” จาก
ความเครียดและการแขํงขันแกํเด็กนกัเรียน วิสัยทัศน์ภาพใหญํของการพฒันาผู๎เรียนนัน้ ทํานอธิการิณรีิเริ่มสรา๎ง “ศูนย์
สร๎างสรรค์จินตภาพ” ขึ้นโดยมีหลายหนํวยงานประกอบกันอยูํ คือ “โลกนักคิด” “อาณาจักรนักอําน” “บ๎านศิลปะ” “ห๎องไอที
อัจฉริยะ” “เวทีศักยภาพ” “สวนพิพิธศึกษาเซ็นต์ฟรังซีสเซเวีย” “สวนอักษร” “สวนสวรรค์ปัญญา” และ “สวนศลิป์” ซึ่ง
วิสัยทัศน์ของทํานในการสร๎างงานวิชา “รักการอําน” เพื่อเป็นสํวนหนึ่งใน “ศูนย์สร๎างสรรค์จินตภาพ” นี้นําสนใจมาก เพราะ
นับวําผ๎ูบริหารเข๎าใจนิสัยของเด็กจริงๆ วําการจะสอนใหเ๎ด็กรักส่ิงใด ใช๎การบังคับไมํได๎ ต๎องใช๎วิธสีร๎างและปลูกฝังความ
ประทับใจในทางท่ีดีให๎สะสมจนคํอยๆ กํอรํางในใจคน จนกลายเป็นความชอบและรัก ทํานจึงพยายามน าเอากลวิธีบํมเพาะ
ความชอบและความรักในสิ่งตํางๆ มาปลูกฝังแกํเด็กผํานชั้นเชิงของครูรักการอําน และวิชารักการอํานดังที่ได๎กลําวไปแล๎ว 
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นอกจากนั้นเมื่อสอบถามถึงรสนิยมสํวนตัวด๎านการอํานของทําน ก็เชื่อมโยงไปสํูวิสัยทัศน์ในการสร๎างงานพัฒนาผ๎ูเรียนของ
ทํานได๎ เพราะทาํนมีความเห็นสํวนตวัวําการอํานเป็นเรื่องสนุก ทํานเองอํานหนังสือมาตั้งแตํเล็กจนปัจจุบันก็ยังคอยอําน
หนังสือพิมพ์เพื่อติดตามขําวสารตํางๆ และคอยตัดคอลัมน์เกี่ยวกับกิจกรรมอบรม หรือการสํงเสริมการอํานไปเสนอครูใน
โรงเรียนเพื่อผลักดันให๎ครูผ๎ูสนใจน าไปตํอยอดการท างานของตนตํอไป โดยเฉพาะเรื่องการประกวดแขํงขนัด๎านวิชาการ หรือ
การเลํานิทาน การท าส่ือ หรืองานวันนิทรรศการตํางๆ เพื่อให๎ครนู านักเรียนออกไปเรียนรู๎นอกโรงเรียน 

นอกจากอธิการิณีโรงเรียนเซ็นต์ฟรังต์ซีสเซเวียร์แล๎ว อาจารย์นารี คูหาเรอืงรอง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียน
ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ก็มีแนวคดินําสนใจเรื่องการสํงเสริมการอําน เพราะทํานไมํได๎ให๎มอบหมายให๎เป็นความรับผิดชอบ
เฉพาะของครูบรรณารักษ์หรือครภูาษาไทยเทํานั้นเหมือนเชํนที่โรงเรียนสํวนใหญํท ากัน แตํครูทุกคนทั้งระบบในโรงเรียน
ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ต๎องใช๎ทักษะด๎านการอํานไปประกอบเชื่อมโยงเป็นสํวนหนึ่งของการเรียนการสอนในวิชาของตนได๎
ทุกวิชา ทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ภาษาอังกฤษ ศิลปะ และอื่นๆ ซึ่งเป็นการมองประโยชน์จากการอํานในมมุกว๎างนั่นเอง
ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ยังให๎สัมภาษณ์วําเมื่อทํานทราบขําวอะไรใหมํๆ หรือไปอบรมความรู๎ใหมํๆ 
ทํานจะน าสิ่งนั้นมาถํายทอดให๎ครูทั้งโรงเรียนฟังในการประชมุโรงเรียนที่จัดขึ้นเป็นประจ า ทั้งนี้เพื่อให๎บุคลากรทั้งโรงเรียน
เข๎าใจภาพความคิดเดียวกนั ท าให๎ตํอไปทํานอาจกระตุ๎นครูให๎ท างานในแนวทางที่ต๎องการได๎งําย 

 สํวนใหญํผ๎ูบริหารที่ผ๎ูวิจัยได๎สัมภาษณ์จะเข๎าใจและเห็นความส าคัญของการอํานดี เนื่องจากพวกทํานเองอําน
หนังสือต้ังแตเํด็กและอํานอยํางตํอเนื่องมาตลอด ยกตัวอยํางอีกโรงเรียนคือ อาจารย์สมชาย  คงสุพรศักดิ ์ผ๎ูชํวย
ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ ก็ชอบอํานหนังสือต้ังแตํเล็กจนโต แม๎เมื่อเป็นผ๎ูบริหารแล๎วก็ยังอํานหนังสือหาความรู๎ใหมํๆ 
อยํูเสมอ ด๎วยความพอใจสํวนตัวและเพื่อน าความรู๎ที่อํานไปใช๎พฒันาบุคลากรในโรงเรียน  
 นอกจากผ๎ูบริหารจะเป็นผ๎ูจุดไฟการท างานด๎วยการริเริ่มสร๎างส่ิงที่เอื้ออ านวยตํอการท างาน สร๎างฝันและกระตุ๎นการ
ท างานด๎วยการน าแนวคดิและวิสัยทัศน์ของตนมาขยายแกํบุคลากรทั้งโรงเรียนแล๎ว ผู๎บริหารสวํนใหญํที่ผ๎ูวิจัยสัมภาษณ์ยัง
ทุํมเทสร๎างคนอีกด๎วย โดยเฉพาะการ “ปั้น” บรรณารักษ์ห๎องสมุดให๎ท างานในโรงเรียนได ๎เทําท่ีทีมวิจัยไปส ารวจข๎อมูลมานั้น 
พบวําการจ๎างงานต าแหนํงครูบรรณารักษ์ประจ าห๎องสมุดโรงเรียนรฐับาล มีปัญหาด๎านบุคลากรคือ แม๎โรงเรียนมีงบประมาณ
จ๎างงานก็มักไมํมีผ๎ูมาสมัคร หรือหากมีผ๎ูมาสมัครต าแหนํงบรรณารักษ์ ก็อาจไมํใชํผู๎ท่ีส าเร็จการศึกษาด๎านบรรณารักษศาสตร์
โดยตรง ท่ีไมํมีใครมาสมัครงานนี้มากนักเพราะงานห๎องสมุดโรงเรียนประถมศึกษาเป็นที่ “รู๎กัน” วําเป็นงานหนกัมาก 
โดยเฉพาะส าหรับครูที่ต๎องรับภาระงานด๎านอื่นอยํูแล๎วแตํต๎องรับงานดูแลและให๎บริหารในห๎องสมุดอีก การจ๎างงานบรรณารักษ์
โรงเรียนประถมของรฐับาลสํวนใหญํจึงไมํใชํวําโรงเรียนมโีอกาสเลือกบุคลากรมากนัก ตามความเป็นจริงโรงเรียนสํวนใหญํ
ล๎วนต๎อง “ปั้น” บุคลากรด๎านงานห๎องสมุดขึ้นมาเอง ดังเชํน โรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์ โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ ที่พยายาม “ปัน้” 
บรรณารักษ์ผ๎ูไมํจบด๎านห๎องสมุดโดยตรง ให๎พัฒนาทักษะงานของตนมากขึ้นด๎วยการสํงไปอบรมความรู๎เพิ่มเตมิ โดย
เอื้ออ านวยทุกหนทาง ทั้งอนุญาตให๎ลางานไปอบรมไดแ๎ละออกเงินคําลงทะเบียนให ๎และไมํนับวําวันไปอบรมคือการลาราชการ 
ซึ่งล๎วนสะท๎อนให๎เห็นการดิน้รนสํงเสริมของผ๎ูบริหาร เพื่อให๎ได๎บุคลากรดา๎นการอํานซึ่งมีความถนดัในหน๎าที่ของตนมากขึ้น  

ข๎อมูลท้ังหมดที่ผ๎ูวิจัยอธิบายเกี่ยวกับผ๎ูบริหารโรงเรียนนี้ จึงนําจะชวํยให๎เห็นปัจจัยการสํงเสริมการอํานในโรงเรียน
จากมิติของผ๎ูบริหาร ซึ่งส าคัญที่สุดในการผลักดันให๎งานด๎านตํางๆ เกิดขึน้ ด าเนินไป และส าเร็จได๎อยํางตํอเนื่องนั่นเอง 

 

2. องค์ประกอบด้านความพร้อมของบุคลากรห้องสมุดหรือผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมการอ่านอื่นๆ  
 

2.1 ครู : ผู้ลงมือ ลงแรง และสร้างสรรค ์

จากการส ารวจข๎อมูลท าให๎ผ๎ูวิจัยพบวําองค์ประกอบแหํงความส าเร็จด๎านสํงเสริมการอํานในโรงเรียนนั้น ผ๎ูรับงานเชิง
นโยบายมาลงมือลงแรง และท างานจริงๆ คือบุคลากรทุกสํวนผู๎เกี่ยวข๎องด๎านสํงเสริมการอํานในโรงเรียน ไมํวาํจะเป็นครู
ภาษาไทย ครูบรรณารักษ์ หรือครูหมวดวชิาอื่นๆ ผ๎ูไดร๎ับมอบหมายให๎ดูแลงานสํงเสริมการอําน นอกจากบุคลากรครูใน
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โรงเรียนแล๎ว ตัวเด็กนักเรียนผ๎ูอาสาเป็นยุวบรรณารักษ์ ผ๎ูชวํยงานห๎องสมุดก็นับวํามีบทบาทตํอการสํงเสริมการอํานในโรงเรียน
ด๎วย ซี่งผ๎ูวิจัยจะกลําวถึงบทบาทของบุคลากรแตํละกลํุมตามล าดับความส าคัญตํองานสํงเสริมการอํานในโรงเรยีนดังนี ้

 

 

2.1.1 ครูหมวดวิชาภาษาไทย และครูบรรณารักษ์ -- เรี่ยวแรงแข็งขนัสรา้งสรรค์การอ่าน 

 

องค์ประกอบของการเป็นครูและเป็นบรรณารักษ์ทีด่ ี

1. ศึกษาเล่าเรียนหาความรู้ให้ส าเร็จ และตั้งใจเตรียมใจที่จะน าความรู้ที่ไดไ้ปใช้ให้เป็นประโยชน์ 
2. สร้างสรรค์กิจกรรมเพิ่มพูนความรู ้ความรักการอ่าน 

3. มีความขยัน มีความต่อเนื่อง ไม่ทอ้แท้ 

(ไพพรรณ อินทนิล. 2546: 100) 
ค ากลําวข๎างต๎น แม๎คํอนข๎างเจาะจงเป็นพิเศษวําส าหรับครูบรรณารักษ์เทํานัน้ แตํผ๎ูวิจัยเห็นวําเมื่อพูดถึงงานสํงเสริม

การอํานในโรงเรียนกลํุมเป้าหมายการวิจัย เรามิอาจพูดถึงเฉพาะครูบรรณารักษ์ต าแหนํงเดียวเทํานัน้ แตตํ๎องหมายรวมถึงครู
ภาษาไทยด๎วย เพราะครูภาษาไทยในโรงเรียนกลํุมเป้าหมายเป็นผ๎ูท างานสํงเสริมการอํานพอๆ กับหรือมากกวําครูบรรณารักษ์
ด๎วยซ้ า จากการส ารวจโรงเรียนกลํุมเป้าหมาย 10 แหํง ผ๎ูวิจัยพบวําบทบาทในการสํงเสริมการอํานส าหรับนักเรยีนในโรงเรียน
ทั้งหมด ทั้งโรงเรียนรฐับาล 7 แหํงและโรงเรียนเอกชน 3 แหํง สํวนใหญํครูภาษาไทยเป็นผ๎ูมีบทบาทชัดเจนเข๎มแข็งมาก โดยมี
ครูบรรณารักษ์เป็นผ๎ูมีบทบาทรองและคอยท างานประสานกับครภูาษาไทย การที่งานสํงเสริมการอํานในโรงเรียนกลายเป็น
บทบาทของครูภาษาไทยแทนที่จะเปน็หน๎าที่โดยตรงของบรรณารักษ ์เนื่องจากในโรงเรียนระดับประถมศึกษาของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการไมํได๎ก าหนดอัตราต าแหนํงบรรณารักษ์ห๎องสมุดโรงเรียนไว๎ มีเพียงต าแหนํงขา๎ราชการครูเทํานั้น ท าให๎
งานห๎องสมุดไมํมีต าแหนํงผ๎ูรับผิดชอบแนํนอน โดยทั่วไปโรงเรียนรัฐบาลสํวนใหญํจึงมอบหมายงานห๎องสมุดให๎ครูหมวดวชิา
ตํางๆ ดูแล เชํน ครูหมวดภาษาไทย ครูพลศึกษา ครูสอนคอมพวิเตอร์ ครูสอนสังคมศึกษา เป็นตน๎ โดยเฉพาะครูหมวดวิชา
ภาษาไทยมักได๎รับมอบหมายให๎ดูแลงานสํงเสริมการอํานมากกวําครูกลํุมสาระอื่น หนึ่ง อาจเพราะเป็นบุคลากรหลักผ๎ู
มอบหมายงานได๎แนนํอน และสอง อาจเพราะมองวํางานสํงเสริมการอํานใกล๎เคียงกับวิชาภาษาไทยอยูํแล๎ว เนื่องจากเป็นวิชา
อําน เขียน เป็นหลัก  

ดังนั้นการทีโ่รงเรียนรฐับาล 7 แหํงในกลํุมเป้าหมายการวิจัย มีทั้งครภูาษาไทยและมีครูบรรณารักษ์รวํมมือกัน
ท างานสํงเสริมการอําน จึงเป็นเรื่องพิเศษกวําการที่โรงเรียนเอกชน 3 แหํงในกลํุมเป้าหมายมีครูทั้งสองต าแหนํงในโรงเรียน ที่
กลําวเชํนนี้เพราะผ๎ูวิจัยเห็นวําโรงเรียนรัฐบาลต๎อง “ดิ้นรน” มากกวําโรงเรยีนเอกชนในการจ๎างบรรณารักษ์ห๎องสมุดโรงเรียน 
เพราะต๎องจ๎างในรูปครูอัตราจ๎าง ด๎วยงบประมาณที่สรรหามาเองเพื่อเป็นเงินเดือนครูนอกเหนือจากงบประมาณที่รัฐบาลให๎ 
ขณะที่โรงเรียนเอกชนมีความพร๎อมในการจ๎างบรรณารักษ์มากกวํา ใช๎งบประมาณได๎คลํองตัวกวําเพราะมีงบประมาณพร๎อม
กวําเนื่องจากมีการเก็บคําเลําเรียน ท าให๎บางโรงเรียนสามารถจ๎างบรรณารกัษ์ได๎มากกวํา 1 คนดว๎ยซ้ า (เชนํ โรงเรียนเซ็นต์ฟรัง
ซีสเซเวียร์มีบรรณารักษ์ห๎องสมุด 2 คน ท างานเต็มเวลาและไมํต๎องสอนวชิาอื่น)  

ในที่นี้ผ๎ูวิจัยจึงจะพูดถึงการท างานของครูภาษาไทย ซึ่งท างานประสานกับครูบรรณารักษ์ วําเป็นผ๎ูมีบทบาทการ
สํงเสริมการอํานในโรงเรียนกลํุมเป้าหมายอยํางชัดเจนที่สุด และท าให๎การสํงเสริมการอํานในโรงเรียนเกิดผลขึน้ได ๎เชํน 
โรงเรียนพระยาประเสริฐสนุทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ครูหัวหน๎าหมวดภาษาไทยท างานประสานกับครูบรรณารักษ์อยําง
เข๎มแข็ง เนื่องจากโรงเรียนนี้เคยมีครบูรรณารักษ์ผ๎ูมีความสามารถมากด๎านการสํงเสริมการอําน แตํได๎ลาไปศึกษาตํอ
ตํางประเทศกํอนที่ทีมวิจัยจะเข๎าไปเก็บข๎อมูล ทวํางานสํงเสริมการอํานในโรงเรียนยังด าเนินตํอไปอยํางไมํขาดตอน ด๎วยการ
ดูแลของครภูาษาไทย โดยเฉพาะครมูยุรี เหลืองสินสริิ หัวหน๎าหมวดวิชาภาษาไทย ที่ไมํเพียงดูแลกิจกรรมเดมิเพื่อสํงเสริมการ
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อํานที่เคยท ามาแล๎วเทํานั้น ทํานยังริเริ่มจัดกิจกรรมนําสนใจกิจกรรมหนึ่งเพื่อประโยชน์แกํเด็กในวงกว๎าง คือ “โครงการภาษิต
นิทัศน์” (เพื่อกระตุ๎นการเรียนรู๎ของเด็กด๎วยการน าส านวนสุภาษิต มาจดับอร์ดค าถามที่โถงทางขึ้นอาคาร ให๎เด็กทั้งโรงเรียน
ตอบค าถามและไดร๎ับรางวัล) และ “หนังสือพิมพ์เสมือน” (เป็นการให๎เดก็ค๎นคว๎าความรูแ๎ล๎วน าส่ิงท่ีค๎นคว๎าได๎มาเขียนคอลัมน์
ขําวสารความรู๎ มีการออกแบบภาพ ออกแบบคอลัมน์ข๎อเขียนของตน ตรวจแก๎ค าผิด และจัดพิมพ์เป็นรูปเลํมราคาถูกขายให๎
อํานกันในโรงเรียน) โครงการ “รักการอ่าน หยุดท างาน อ่านสักนิด” (เริ่มตั้งแตํปี 2544-2545 ตํอมาเปล่ียนชื่อโครงการเป็น 
“วางทุกงาน อํานทุกคน” ซึ่งก าหนดให๎เด็กอํานหนังสือ แล๎วเขียนบันทึกการอําน) รายละเอียดโครงการเหลํานี้ผู๎วิจัยจะอธิบาย
เพิ่มเติมตํอไปในข๎อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมสํงเสริมการอํานที่โดดเดนํในโรงเรยีนกลํุมเป้าหมาย 

ครูภาษาไทยในโรงเรียนกลํุมเป้าหมาย ผ๎ูท างานสํงเสริมการอํานอยํางจริงจังและตํอเนื่องซึ่งผ๎ูวิจัยจะขอยกมาให๎เห็น
เป็นตัวอยํางอีกผ๎ูหนึ่ง คือ ครูอุไรวรรณ ภัททิยธนี หัวหน๎ากลํุมสาระภาษาไทย โรงเรียนพญาไท ที่พยายามสํงเสริมการอําน
อยํางตํอเนื่องมากวํา 20 ปี และเป็นผู๎ท่ีเข๎มงวดตํอการอํานของเด็กแม๎เมื่อเด็กหรือเพื่อนครคูนอื่นไมํเข๎มงวดก็ตาม ในชํวงเวลา
ท ากิจกรรม “วางทุกงาน อํานทุกคน” ของโรงเรียนพญาไท ครูอุไรวรรณ จะรํวมอํานหนังสือไปกับเด็กด๎วยเสมอ เพื่อเป็น
ตัวอยํางให๎เด็กเห็นผํานทางการกระท า วําแมแ๎ตํครูก็ต๎องอํานหนังสือและอาํนเป็นเพื่อนเด็ก ครูอุไรวรรณ เห็นความส าคัญของ
การสํงเสริมการอํานวําควรเป็นไปอยํางตํอเนื่องไมหํยุดชะงักแม๎ในตอนโรงเรียนปิดเทอม ทํานเห็นวําการสํงเสรมิให๎เด็กรักการ
อํานแตํในภาคเรียนเทํานั้นไมเํพียงพอ เพราะอาจท าให๎เด็กลืมทักษะด๎านการอํานไป ดังนัน้แมแ๎ตํตอนปิดเทอมครูก็กระตุน๎ให๎
เด็กอํานหนังสือด๎วยและท าบันทึกการอํานชวํงปิดเทอมมาสํงครู ครูอุไรวรรณบอกวํา “งานด้านส่งเสริมการอ่านเราท าตลอดปี
ไม่เคยหยุดเลย แม้แต่ปิดเทอมก็ให้อ่านแล้วบันทึกมาส่ง 10 เรื่อง คือ ไม่ให้เขาหยุดอ่าน เราจะกระตุ้นทุกวิถีทางให้เขาอ่าน
เยอะๆ” (อุไรวรรณ ภัททิยธน.ี 2548. สัมภาษณ์) นอกจากนี้ครูอุไรวรรณ ยังบอกวํากิจกรรมเขียนบันทึกการอํานทํานไดท๎ ามา
กวํา 10 ปีแล๎ว ครูเลําวําการครูเลือกที่จะเข๎มงวดมากกับเด็ก เพื่อให๎เด็กได๎พัฒนาตนจากการอํานจริงและมีหลักฐานด๎วยคือ 
“ขยัน มคีวามตํอเนื่อง ไมํท๎อแท”๎ ซึ่งนับเป็นความมุํงมั่นทีน่ําชื่นชมส าหรับครูผ๎ูท างานสํงเสริมการอํานในโรงเรียนมากวํา 20 ปี 

นอกจากครูภาษาไทยผ๎ูเป็นหลักส าคัญในการสํงเสริมการอํานในโรงเรียนระดับประถมซึ่งเป็นกลํุมเป้าหมายการวิจัย
แล๎ว ครูบรรณารักษ์ก็เป็นอีกผ๎ูหนึ่งท่ีผลักดันให๎บรรยากาศการอํานในโรงเรียนเป็นรูปธรรมชดัเจน แมว๎ําโรงเรียนของรัฐบาลจะ
ไมํมีอัตราต าแหนํงครูบรรณารักษ ์แตโํรงเรียนกลํุมเป้าหมายท้ังหมด ทั้งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน ล๎วนมคีรู
บรรณารักษ์อยํางน๎อย 1 คน เป็นผู๎รับผิดชอบงานห๎องสมุดโดยตรง (โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ซึ่งเปน็โรงเรียน
รัฐบาลมีทีมงานชํวยงานห๎องสมุดถึง 5 คน รวมทั้งบรรณารักษ์ผ๎ูท างานห๎องสมุดเต็มเวลาด๎วย ซึ่งพอๆ กับบุคลากรสํงเสริม
การอํานของโรงเรียนเอกชนเลยทีเดียว) แม๎บางโรงเรียนจะก าหนดให๎ครูบรรณารักษ์ต๎องสอนวิชาอื่นนอกเหนือจากวิชาการใช๎
ห๎องสมุด หรือต๎องรับผิดชอบงานอื่นของโรงเรียนดว๎ย (เชํน ครูบรรณารักษ์โรงเรียนสาธิตมศว (ฝ่ายประถมา) ต๎องรับภาระ
งานด๎านพัสดดุ๎วย ครูบรรณารักษโ์รงเรียนพญาไท ต๎องสอนวิชาคอมพิวเตอร์ด๎วย) แตํการมคีรูบรรณารักษ์ท างานประจ า
ห๎องสมุด ท าให๎มีข๎อดีที่สุดอยํางหนึ่งในการฝึกนิสัยการอํานแกํเด็กคือ เมือ่ห๎องสมุดมีผ๎ูดูแลแนนํอนท าให๎มีเวลาเปิดปิดชัดเจน 
เด็กๆ จึงรู๎วําสามารถเข๎าใช๎ห๎องสมุดได๎ชํวงไหนบ๎างในแตํละวัน เป็นการฝึกนิสัยเข๎าใช๎ห๎องสมุด หรือการเข๎าหาหนังสืออยําง
สม่ าเสมอให๎เด็กได๎ทางหนึ่ง  

ส าหรับครูบรรณารักษ์ผ๎ูรับผิดชอบงานห๎องสมุด 

ในโรงเรียนกลํุมเป้าหมายวิจัยนั้น มภีาระงานหลักคือต๎องดึงดูด
เด็กให๎เข๎าห๎องสมุดอยํูเสมอ เพราะแม๎ห๎องสมุดมีเวลาเปดิปิด
แนํนอน แตํถ๎าห๎องสมุดไมํมีกิจกรรมอะไรเพื่อดึงดูดให๎เด็กๆ เข๎า
ไปใชบ๎ริการ ก็จะท าให๎ห๎องสมุดที่มีผ๎ูดูแลนั้นไมํได๎ใช๎งานเต็มที่ 
เพราะ “ไมํมีลูกค๎า” ดังนั้นการจัดบรรยากาศห๎องสมุดและการคิด
กิจกรรมใหมํๆ ที่นําสนใจส าหรับเด็กๆ จึงเป็นเรื่องส าคัญตํอการ

กิจกรรมตอบค าถามประจ าสัปดาห์ โดยครูบรรณารักษ์ โรงเรียนแย้มสะอาด 

ให้เด็กเลือกค าถามจากดาวบนต้นไม้ ถ้าตอบถูกครูจะมรีางวัลให ้
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สํงเสริมการอํานในโรงเรียนมาก ครูบรรณารักษ์ต๎องกระตือรือร๎น ไมํหยุดนิ่ง ต๎องคิดท าให๎เด็กอยากเข๎าห๎องสมุดเสมอ ในที่นี้
ผ๎ูวิจัยขอยกตัวอยําง ครูบรรณารักษห์๎องสมุดโรงเรียนแย้มสอาด ผ๎ูมักคิดกิจกรรมใหมํๆ เพื่อดึงดูดเด็กให๎เขา๎ห๎องสมุดทุกวัน 
อาทิเชํน  

ทุกวันอังคารจะมีเกมปริศนาสนุกๆ ให๎เด็กค๎นความรู๎ในห๎องสมุดมาตอบ เชํน เกมไขํลอยน้ า แล๎วไดร๎างวัลเป็น
เครื่องเขียนเล็กๆ น๎อยๆ พวกสมดุ ดินสอ ปากกา ทุกวันพฤหัสบดีมีการถามค าถามความรู๎รอบตัวหรือค าถามเกี่ยวกับวัน
ส าคัญตํางๆ หรือเวลาอื่นๆ ทีม่ีเด็กเข๎ามาใช๎บริการอํานหนังสือหรือค๎นคว๎าข๎อมูลทางอินเตอร์เน็ต ครูก็จะจับฉลากบ๎าง หรือไมํ
ก็ต้ังนาฬิกาปลุกเพื่อหาผ๎ูโชคดีที่ก าลังใช๎บริการห๎องสมุดเพื่อแจกรางวัล ซึง่ก็ท าให๎เด็กที่นี่ตื่นเต๎นและกระตือรือร๎นตํอการเข๎า
ห๎องสมุด ที่ครูคดิท างานใหมํๆ ทุกวนัได๎เพราะครรูับผิดชอบงานด๎านนี้โดยตรง จึงต๎องมีผลงานของตนเองให๎เห็นประจักษ์ ครู
จึงต๎องพยายามผลักดันให๎เกิดผลงานใหมํๆ ขึ้นเสมอ  

ดังนั้นการทีโ่รงเรียนกลํุมเป้าหมายมบีรรณารักษ์เป็นผู๎ดแูลห๎องสมุด คอยจัดกิจกรรมใหมํๆ ในห๎องสมุด และคอย
ท างานประสานกับครูภาษาไทยหรือครูอื่นๆ เพื่อสํงเสริมการอําน จึงท าให๎ห๎องสมุดและงานห๎องสมุดของโรงเรยีน
กลํุมเป้าหมายปรากฏเป็นรูปธรรมชัดเจน แตํทวําผ๎ูวิจัยต้ังข๎อสังเกตวําโรงเรียนในกลํุมเป้าหมายท่ีมีครูบรรณารกัษ์ท างานเต็ม
เวลา จะท างานห๎องสมุดได๎คลํองตัวกวําโรงเรียนที่จัดครูผ๎ูสอนวชิาอื่นมาดแูลงานห๎องสมุด หรือให๎ครูบรรณารักษ์ต๎อง
รับผิดชอบงานอื่นดว๎ย เชํน โรงเรียนพญาไท ครูบรรณารักษ์ต๎องสอนวิชาการใช๎ห๎องสมุด สอนวิชาคอมพวิเตอร์ควบคูํไปกับ
การท างานห๎องสมุด ท าให๎ครูไมํอาจมุงํท ากิจกรรมในห๎องสมุดได๎อยํางเต็มที่นัก เชํน ไมํมีกิจกรรมเลํานิทานในห๎องสมุด 
(เพราะครูไมมํีเวลาผนวกกับห๎องสมุดคํอนข๎างคับแคบ)  

การทีโ่รงเรียนรฐับาลไมํมีต าแหนํงบรรณารักษ์ห๎องสมุด แตํโรงเรียนรัฐบาลในกลํุมเป้าหมายการวิจัยมีครูต าแหนํงนี้
ได ๎เป็นเพราะผ๎ูบริหารผลักดันให๎เกิดการจ๎างในรูปครูอัตราจ๎างทั้งส้ิน ทั้งโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ และโรงเรียนพิบลูย์อุปถัมภ์ ซึ่ง
เป็นโรงเรียนรัฐบาล ล๎วน “ดิ้นรน” จ๎างครูบรรณารักษ์อัตราจ๎างมาท างานห๎องสมุดเต็มเวลา พร๎อมทั้งสอนวชิาหอ๎งสมุดและ
ดูแลห๎องสมุดทั้งงานด๎านเทคนิคและบริการ จึงชํวยสร๎างวฒันธรรมการอํานอยํางมรีะบบแกํโรงเรียนได๎ จากการส ารวจทีมวิจัย
พบวําผู๎บริหารโรงเรียนกลํุมเป้าหมายเห็นความส าคัญในการจ๎างงานต าแหนํงนี้เพราะเข๎าใจความจ าเป็นของการมีครู
บรรณารักษ์ในห๎องสมุด เพราะทํานเข๎าใจภาระงานของครูบรรณารักษ์ดี ทัง้งานประจ าและภาระงานอื่นๆ นอกเหนือจากที่
โรงเรียนมอบหมายให ๎แตํทวําการจ๎างงานต าแหนํงบรรณารักษ์นี้ทุกโรงเรยีนล๎วนพบปัญหาทีใ่หญํกวําเรื่องงบประมาณในการ
จ๎าง นั่นคือ โรงเรียนสรรหาบุคลากรเพื่อสมัครท างานบรรณารักษ์ห๎องสมุดไมํได๎ ปัญหานี้เกิดขึ้นแม๎แตํกับโรงเรยีนที่ดูราวกับมี
ความพร๎อมเรื่องบุคลากรสูง เชํน โรงเรียนสาธิตมศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ก็มีปัญหาเรื่องด๎านขาดแคลนครู
บรรณารักษแ์ละปัญหาครูบรรณารักษ์ต๎องท างานด๎านอื่นนอกเหนือจากงานห๎องสมุดไมํตํางจากโรงเรียนอื่นในกลํุมเป้าหมาย 
ซึ่งผ๎ูบริหารโรงเรียน คือรองผ๎ูอ านวยการฝ่ายจัดการเรียนการสอน อาจารย์ศริิฟ้า ศรีจิตร์ ไดแ๎สดงทัศนะให๎ผ๎ูวจัิยทราบวํา “เรา
ก็ต้องการคนเพิ่ม อยากให้ครูบรรณารักษ์ท างานด้านบรรณารักษ์เต็มตัว ไม่อยากให้ท างานหลายอย่าง แต่เนื่องจากคนเดิมที่
รับมาเราต้องให้ท างานด้านอื่นไปดว้ยเพราะว่าหน้าที่ของอาจารย์แต่ละคนต้องท างานอื่นอีกหลายด้าน ซึ่งเป็นกันทั้งระบบ ถ้าจะ
แก้ก็ต้องแก้ที่โครงสร้างการบริหารซึ่งต้องพิจารณากันใหม่ อาจจะต้องรื้อโครงสร้างบางส่วน” (ศริิฟ้า ศรีจิตร์. 2548.) 
สัมภาษณ์.) ทัศนะนี้สะท๎อนให๎เห็นวําฝ่ายบริหารเข๎าใจปัญหาของตนเองดี วําปัญหาด๎านบุคลากรห๎องสมุดมีความซับซ๎อน
อยํางไร แตํการแก๎ไขปัญหาต๎องพิจารณากันอยํางรอบคอบและต๎องใช๎เวลาอีกนานในการปรับเปล่ียน 

อยํางไรก็ดีจากการส ารวจนั้น คณะผ๎ูวิจัยพบวําหลายโรงเรียนต๎องการรับสมัครครูบรรณารักษ์ มีการประกาศรบั
สมัครสม่ าเสมอ แตํไมมํีคนมาสมัคร หรือผ๎ูมาสมัครไมํได๎จบการศึกษาด๎านบรรณารักษศาสตรโ์ดยตรง หลายโรงเรียนจึงต๎อง
แก๎ปัญหาด๎วยการรับครูผู๎ไมํได๎จบการศึกษาด๎านบรรณารักษศาสตร์โดยตรงมาสํงเสริมและพฒันาด๎วยการสํงไปอบรมความรู๎
เกี่ยวกับห๎องสมุดและการสํงเสริมการอํานตํางๆ ที่มีผู๎จัดขึน้ทั้งภาครฐัและเอกชน ซึ่งก็ท าให๎ครูผ๎ูรับผิดชอบงานบรรณารักษ์
ต๎องหมั่นปรับปรุงตัวเองให๎เข๎ากับงานให๎ได๎ แม๎ไมํถนัดก็ต๎องพยายามท างานให๎ได๎ ในแงํหนึ่งอาจสํงผลให๎บุคลากรด๎านนี้ต๎องใช๎
ความพยายามมากในการท างานนี้ เพราะต๎องปรับตัวให๎เข๎ากับงาน ทั้งยังต๎องเข๎มแข็งไมํยํอท๎อตํอหน๎าที่งํายๆ   
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ผลจากการที่โรงเรียนประถมศึกษาโดยทั่วไปหาบุคลากรมาท างานบรรณารักษ์ห๎องสมุดยาก ท าให๎การด าเนินงาน
ของห๎องสมุดโรงเรียนมักมีการหยุดชะงักและขาดชํวง ยกตัวอยํางเชํน ผ๎ูวจัิยพบวําโรงเรียนกลํุมเป้าหมายเกิดการขาดแคลน
บรรณารักษ์ห๎องสมดุคํอนขา๎งบํอย จาก 10 โรงเรียน มี 3 โรงเรียนที่งานห๎องสมุดขาดชวํงไประยะหนึ่งเนื่องจากครูบรรณารักษ์
คนเกําลาออก ถูกย๎ายงาน หรือแม๎แตํลาคลอด ท าให๎ผ๎ูที่มารับงานตํอต๎องเริ่มต๎นงานทุกอยํางใหมํเอง เพราะไมไํด๎ผํองถํายงาน
มาท าตอนที่คนเกํายังอยูํ (เนื่องจากกวําโรงเรียนจะหาบรรณารักษ์มาแทนคนเกําไดแ๎ตํละครั้งต๎องใช๎เวลานาน เพราะไมคํํอยมี
คนสนใจมาสมัครเป็นบรรณารักษ์โรงเรียนประถมศึกษานัก ดังได๎กลําวแลว๎) เชํน โรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์ เมื่อครูบรรณารักษ์
คนเกําลาออก งานห๎องสมุดก็หยุดชะงักไปกวําหนึ่งปีกํอนจะมีผ๎ูรับชํวงตํอ ดังท่ีครูบรรณารักษค์นใหมํ ครูมลกนก เชื้อสาวถี ที่
เพิ่งบรรจุเป็นครูบรรณารักษโ์รงเรียนนี้เมื่อปีการศึกษา 2548 ให๎สัมภาษณว์ําการที่ตนมาเริ่มงานใหมํเองนี้...“ท าให้โครงการเดิม 
ๆ ที่เคยมีต้องหายไปบ้างเนื่องจากอาจารย์ท่ีดูแลเรื่องห้องสมุดในปัจจุบันไม่ได้จบมาทางด้านบรรณารักษโ์ดยตรง ไม่มี
ประสบการณ์ด้านนี้มาก่อน การจะสานต่องานที่ถูกทิ้งไปกว่าปีจึงเป็นเรื่องยาก และขาดผู้สอนงาน ท าให้ต้องใช้เวลานานใน
การศึกษาท าความเข้าใจในงานโครงการต่าง ๆ ดว้ยตนเอง” (มลกนก เชื้อสาวถี. 2548. สัมภาษณ.์) หรือโรงเรยีนพระยา
ประเสรฐิสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ที ่ครูวรัญญา รักราษฎร์ ครูบรรณารักษ์เพิ่งเข๎ามาเริม่งานเมื่อต๎นปี 2548 พร๎อมกับ
การเปิดห๎องสมุดอีกครั้งหลังจากท่ีครูคนเกําลาออกไป ซึ่งกต็๎องเริ่มงานทุกอยํางเองทั้งหมด ผ๎ูวิจัยจึงเห็นวํานําจะมีการสืบทอด
งานหรือมีผู๎ชํวยงานบรรณารักษ์ท างานควบคูํไปกับบรรณารักษ์หลักในยามที่โรงเรียนมีบรรณารักษ์ประจ าอยํู เพราะโรงเรียน
สํวนใหญํมีครูบรรณารักษ์เพียงคนเดยีวเชํนเดียวกับโรงเรียนกลํุมเป้าหมาย ถ๎าเกิดกรณีที่ครูลาออกไปหรือย๎ายไปท างานอื่นจะ
ได๎มีผู๎รับชํวงงานพอที่จะสานตํองานได๎ระยะหนึ่งกํอนที่โรงเรียนจะหาบรรณารักษ์ใหมํได๎ งานห๎องสมุดก็อาจจะไมํขาดตอนไป
ทันที หรือถ๎าหาผ๎ูชํวยงานบรรณารักษ์ไมํได๎เพราะบคุลากรมีไมํเพียงพอจริงๆ อยํางน๎อยก็นําจะมีการเก็บบันทึกการท างานของ
บรรณารักษ์ให๎เป็นระบบที่ค๎นคว๎างําย เพื่อให๎มีการถํายทอดรายละเอียดงานและเป็นบันทึกการท างานให๎แกคํนที่อาจต๎องมารับ
งานตํอ ซึ่งข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาบรรณารักษ์ห๎องสมุดโรงเรียนรัฐบาลนี้ ผู๎วิจัยจะได๎เสนออยํางละเอียดตํอไปในบทท่ี 3  

 

2.1.2 ครูหมวดวิชาอื่นๆ - ก าลังหนุนเพื่อส่งเสริมการอ่าน 

ก) ครูรักการอ่าน ผูเ้สริมช่องว่างด้านการอ่าน  
บทบาทหน๎าที่และการท างานของครู “รักการอําน” ผ๎ูวิจัยได๎กลําวไปแล๎วในชํวงท่ีบรรยายบทบาทของผ๎ูบริหาร

โรงเรียน วําครวูิชานี้เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ทีช่วํยเสริมงานห๎องสมุดและการเรียนทัง้ระบบของกลํุม
สาระการเรียนรู๎ตํางๆ ได๎อยํางเป็นรูปธรรม เพราะครูรักการอํานเป็นผ๎ูเชื่อมโยงการอํานไปสํูความสัมฤทธิ์ผลด๎านอื่น ทั้งอําน
เกํง อํานเป็น (วิเคราะห์ได๎) อํานแล๎วน าความรู๎ไปสร๎างสรรค์ตํอยอดได๎ จึงจะไมํพูดซ้ าอีกในที่นี ้แตํผ๎ูวิจัยมีข๎อเสนอวําครรูักการ
อํานนี้ควรส าเร็จการศึกษาและมีความเชี่ยวชาญโดยตรงด๎านการจัดกิจกรรมส าหรับเด็ก การวิเคราะห์และผลิตหนังสือ รวมทั้ง
ควรมีความสามารถด๎านศิลปะ งานประดษิฐ์และงานฝีมือ มคีวามสามารถด๎านภาษาและการเขียน อดทนตํองานหนัก และมี
ความคิดสร๎างสรรค์เพราะต๎องสร๎างงานใหมํๆ อยํูเสมอ ยิ่งกวํานั้นควรจัดให๎ครูรักการอํานรับผิดชอบสอนวชิารกัการอํานตาม
ชํวงชั้นที่ครูแตํละคนถนดั จะดีกวําให๎ครูสอนทุกระดับชั้นทุกคน เพราะเด็กเล็กและเด็กโตต๎องการกิจกรรมสํงเสริมการอํานไมํ
เหมือนกัน ครูจึงต๎องมีจิตวิทยาและความเชี่ยวชาญส าหรับเด็กแตํละวัยอยํางชัดเจน เมื่อครูรักการอํานท างานประสานกับครู
บรรณารักษ ์ครภูาษาไทยหรือครูวิชาอื่นๆ ก็จะท าให๎การเรียนรูข๎องเด็กเกิดพลัง เพราะเด็กเรียนด๎วยความประทับใจ ไมํมี
ทัศนะเชิงลบตํอการอําน สํงให๎เด็กเรียนวิชาอื่นๆ ได๎กว๎างขวางขึ้น 

นอกจากนี้ ครูผ๎ูสํงเสริมการอํานในโรงเรียนกลํุมเป้าหมายท่ัวไปไมํได๎มีแตํครูหมวดภาษาไทยเป็นตัวหลักเสมอไป 
โรงเรียนกลํุมเป้าหมายบางแหํงมีการมอบหมายงานสํงเสริมการอํานในโรงเรียนให๎ครูวชิาอื่นรับผิดชอบก็มี เชํน โรงเรียนสาธิต 
มศว (ฝ่ายประถม) มอบหมายให๎ รศ. ประพนธ์ จ่ายเจรญิ หัวหนา๎กลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ดแูลงานสํงเสริมการอําน 
(กํอนปีการศึกษา 2549) 



36 
 

ดังนั้นครูวิชาอื่นๆ ที่ไดร๎ับมอบหน๎าทีดู่แลงานสํงเสริมการอําน หากท างานหนักอยํางตํอเนื่องและเอาใจใสํจริงจัง ก็
จะชํวยให๎เกิดผลสัมฤทธ์ิในการสํงเสริมการอํานแกํเด็กในโรงเรียนได ๎  

 

ข) บรรณารักษ์น้อย - ผู้ช่วยมือหนึ่ง 

 

 

นอกจากครูบรรณารักษ์หรือบุคลากรอื่นๆ ในโรงเรียนเป็นผู๎รับผิดชอบงานห๎องสมุดโดยตรงแลว๎ เด็กนักเรียนก็
สามารถเป็นผ๎ูชํวยงานสํงเสริมการอํานในโรงเรียนได ๎ผ๎ูวิจัยพบวําในโรงเรยีนกลํุมเป้าหมายมีบางโรงเรียนรับสมัครเด็กนักเรียน
เพื่ออาสาสมัครเป็นผ๎ูชํวยงานห๎องสมดุ เด็กๆ เหลํานี้มีชื่อเรียกแตกตํางกันไปตามโรงเรียนตํางๆ วํา "ยุวบรรณารักษ์" 
"บรรณารักษ์น๎อย"  หรือ "บรรณารกัษ์อาสา" สํวนใหญํมักเป็นเด็กชั้นป.3-ป.5 เนื่องจากมีประสบการณ์พอจะเข๎าใจงาน
ห๎องสมุด มีวัยวฒุิพอจะรับผิดชอบงานได๎แล๎ว และยังมีเวลาวํางจากการเรยีน ยังไมํมีกิจกรรมอื่นมาดึงเวลาไปมากนัก การมี
ยุวบรรณารักษ์เหลํานี้ถือเป็นวิธีการทีไ่ด๎ผลในการให๎เด็กมีสํวนรํวมตํอการสํงเสริมการอํานในโรงเรียน และชวํยแบํงเบาภาระ
ของครูบรรณารักษด์๎านงานบริการที่เป็นงานประจ างํายๆ ในกรณีท่ีครู
บรรณารักษ์หรือครูผ๎ูรับผิดชอบงานห๎องสมุดต๎องสอนวิชาอื่นหรือท าหน๎าที่
อยํางอ่ืนด๎วย เด็กๆ จะชวํยงานได๎มาก ส าหรับห๎องสมุดขนาด 2-3 ห๎องเรียน 
ต๎องการบรรณารักษน์๎อยเพื่อชํวยงานประมาณ 30-40 คน ชํวยท างานบริการ
งํายๆ ที่ไมํเกินก าลังของเด็ก เชํน ให๎บริการยืม/คืนหนังสือ ดูแลเปิด/ปดิ
ห๎องสมุด ท าความสะอาดห๎องสมุด คัดแยกหนังสือเข๎าชั้น ดูแลความเรียบร๎อย
ระหวํางเวลาเปิดห๎องสมุด เชนํ ไมํให๎เพื่อนคุยเสียงดัง หรือเป็นผ๎ูจัดกิจกรรม
เลํานิทานหุํนมือ/อํานหนังสือแกนํักเรยีนชั้นเล็กกวํา เป็นต๎น เด็กๆ แม๎จะ
ชํวยงานด๎านเทคนิคไมํได๎มากนัก เพราะต๎องอาศัยความรู๎และประสบการณ์
เฉพาะด๎าน แตํงานบริการพื้นฐานในห๎องสมุดเด็กๆ ชํวยได๎เยอะพอสมควร
ทีเดียว 

 

 

 

 

 

ยุวบรรณารักษ์โรงเรียนพญาไท ช่วยครูแยกหนังสือ
ก่อนน าไปเก็บเข้าชั้น 

บรรณารักษ์น้อย โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ที่เคาน์เตอร์ยืม-คืนหนังสือ 

ตัวอย่างการจัดหมวดหมู่หนงัสือ ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มศว 
(ประถมศึกษา) ใช้ระบบดิวอี้ผสมกับระบบสี เพื่อแยกหมู่หนังสือ 
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บรรณารักษน์๎อยเหลํานี้มักอาสามาชํวยงานเองในเวลาที่ตนวํางเพราะรู๎สึกสนุกที่ได๎ท างาน เด็กๆ บรรณารักษน์๎อยท่ี
ทีมวิจัยไปสัมภาษณ์ ตอบเป็นเสียงเดียวกันวํารู๎สึกภูมิใจในงานของตน รูสึ๎กดีที่ได๎ชํวยครูจัดหนังสือเข๎าชั้นเพราะพวกตนเข๎าใจ
ระบบการจัดหนังสือในห๎องสมุดเป็นอยํางดี สํวนใหญํมักใช๎ระบบดิวอี้3 ผสมกับการใช๎สีตํางๆ ติดสันหนังสือ ท าให๎เด็ก
แยกแยะหนังสือได๎งําย บรรณารักษน์๎อยจึงสามารถให๎ค าแนะน าเพื่อนๆ น๎องๆ ในโรงเรียนได๎วําหนังสืออะไรอยํูทีไ่หน เด็กๆ 
รู๎สึกวําตนมคีวามส าคัญในห๎องสมุดเพราะเป็นคนที่เพื่อนๆ ผู๎เข๎าใช๎ห๎องสมุดต๎องเชื่อฟังส่ิงท่ีเขาบอก พวกเขามักได๎อํานหนังสือ
ใหมํกํอนคนอื่นในโรงเรียน อีกทั้งพวกเขายังชอบท่ีได๎เป็นผ๎ูจัดกิจกรรมเลํานิทานให๎น๎องๆ ชั้นเล็กกวําที่มาใช๎หอ๎งสมุดด๎วย ซึ่ง
นับเป็นอภิสิทธิ์เล็กๆ น๎อยๆ ท่ีนํายินดีและท าให๎การชวํยงานห๎องสมุดดูมคีวามส าคญัมาก 

การให๎เด็กๆ ชํวยงานห๎องสมุดนีน้อกจากจะฝึกความรับผิดชอบและสร๎างความภูมิใจให๎เด็กแล๎ว ยังสร๎างผลดีตํอ
ความกระตือรือร๎นในด๎านอื่นแกํพวกเขาด๎วย จากการส ารวจทีมวิจัยพบวําเด็กๆ บรรณารักษ์น๎อยบางโรงเรียน เชํน โรงเรียน
พญาไท โรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์ มีผลการเรียนอยํูในเกณฑ์ดีถึงดีมาก และพวกเขาให๎ความสนใจตํอกิจกรรมอืน่ๆ และ
กิจกรรมสํงเสริมการอํานของโรงเรียนเสมอ เชํน กิจกรรมงานสัปดาห์ห๎องสมุด เด็กจะชอบมากเพราะได๎เข๎ารวํมกิจกรรม
หลากหลาย เชํน การแขํงเลํานิทาน การท าหนังสือนิทานเลํมเล็ก พวกเขาอยากให๎โรงเรียนมีกิจกรรมสํงเสริมการอํานมากๆ ทั้ง
การแสดงละคร การเชดิหุํน การออกร๎านจากส านักพิมพ์ตํางๆ เป็นต๎น แสดงให๎เห็นวําการดึงเด็กเข๎ามามีสวํนรวํมตํองาน
สํงเสริมการอํานชํวยสร๎างความกระตอืรือร๎นตํอการอํานและการเรียนรู๎ของเด็กได๎   

บรรณารักษน์๎อยเหลํานี้นําจะเป็นทางออกท่ีดีส าหรับโรงเรียนที่ไมํมีความพร๎อมเรื่องบุคลากรผ๎ูท างานห๎องสมุดเต็ม
เวลา เชํนไมํมีครูบรรณารักษ์ประจ าโรงเรียน โรงเรียนนั้นๆ อาจรับสมัครนักเรียนอาสาเหลํานี้เพื่อชํวยงานก็ได ๎โดยครูอาจต๎อง
รับภาระหนักบ๎างในการฝึกและสอนงานห๎องสมุดแกํนักเรียนในชํวงแรกๆ แตํเมื่อเด็กๆ รู๎งานและท างานเป็นแลว๎ ก็นําจะชวํย
แบํงเบาภาระงานของครูได๎เยอะ และอาจสอนน๎องๆ รุํนตํอไปได๎เองโดยที่ครูไมํต๎องคอยอบรมเด็กใหมํตลอดทกุรุํนก็ได ๎ 

 

3. องค์ประกอบด้านความพร้อมของห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ในโรงเรียน  
 

3.1 โรงเรียนมีคลังหนังสือแน่นอน 

การส ารวจข๎อมูลห๎องสมุดและแหลํงเรียนรู๎อื่นในโรงเรียนกลํุมเป้าหมาย ท าให๎ผ๎ูวิจัยพบวําการสํงเสริมการอํานดว๎ย
การมีคลังหนังสือหลักประจ าโรงเรียน ที่เรียกวําห๎องสมุด หอสมุด ซึ่งตั้งอยํูในสถานที่แนํนอน มีชํวงเวลาเปิดปิดบริการ
แนํนอน มีหนังสือใหมํๆ จ านวนมาก มีผู๎อยูํดูแลประจ านัน้มีอิทธิพลในการกระตุ๎นความสนใจด๎านการอํานของเด็กอยําง
ตํอเนื่อง เพราะท าให๎เด็กมีจุดหมายชดัเจนในการมุํงไปแสวงหาหนังสืออําน หรือค๎นคว๎าความรู๎อื่น ในโรงเรียนกลํุมเป้าหมาย
การวิจัยมีห๎องสมุดครบทัง้ 1 โรง แตดํ๎วยสภาพความพร๎อมตํางๆ กนั เนื่องจากโรงเรียนกลํุมเป้าหมายมีท้ังโรงเรียนรัฐบาล
และโรงเรียนเอกชน สภาพความพร๎อมของห๎องสมุดจึงมีความหลากหลาย บ๎างใหญํโตโอโถง เชํน โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ซึ่ง
มหี๎องสมุดขนาดใหญํกวําทุกโรงเรียนที่ทีมไปส ารวจ (ขนาดยาวตลอดเต็มพื้นที่ชั้นหนึ่งของอาคาร บวกชัน้ลอยอีกหนึ่งชั้น) มี
หนังสือกวํา 40,000 เลํม บ๎างห๎องสมุดเล็กแตํมีการใช๎งานอยํางคุ๎มคํา เชํน โรงเรียนพญาไท ทีม่หี๎องสมุดขนาด 2 ห๎องเรียน
                                                 
3
 ระบบนี้ Dewey Decimal Classification เรียกยํอๆ วํา D.C. หรือ D.D.C. เป็นระบบที่นิยมใช๎กนัทั่วโลก ปัจจุบันมีการตีพิมพ์เปน็ภาษาตํางๆ มากกวํา 

30 ภาษา บรรณารักษ์ชาวอเมริกนัชื่อ เมลวิล ดิวอี้ เป็นผู๎คดิขึน้ขณะเป็นผู๎ชํวยบรรณารักษ์อยูํที่วิทยาลยัแอมเฮอร์ส รัฐแมสซาชูเสตต์ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เขาเร่ิมจัดพิมพ์หนังสือแผนการจัดหมูํของเขาเปน็คร้ังแรกเมื่อปี ค.ศ. 1876 และมีการปรับปรุงเพิ่มเติมให๎สมบูรณ์ถึง 20 คร้ัง  

การแบํงหมวดหมูํทรัพยากรตามระบบทศนยิมของดิวอี้ ใช๎ตัวเลขเป็นสัญลกัษณ์แทนเนื้อหาของหนังสือ แบํงความร๎ูตํางๆ ออกเป็น 10 

หมวดใหญํ โดยใช๎เลขหลกัร๎อย และมีการแบํงยํอยตํอไปอกีโดยใช๎จุดทศนยิม การก าหนดเลขแทนเนื้อหาตํางๆ ดิวอี้จัดหมวดหมูํโดยยดึหลักวิวัฒนการ
ของมนุษย์ เชนํ หมวด 100 ปรัชญา, หมวด 200 ศาสนา, หมวด 300  สังคมศาสตร์, หมวด 400 ภาษาศาสตร์ ฯลฯ และแตํละหมวดหลักยังแบํงออกเปน็ 
10 หมูํ เชํน หมวด 100 ปรัชญา มีหมูํยอํยคอื 110 อภิปรัชญา, 120 ทฤษฎีแหํงความร๎ู ความเป็นมนุษย์ ฯลฯ หมวด 200 ศาสนา มีหมูํยํอยคอื 210 

ศาสนาธรรมชาติ, 220 คัมภีร์ไบเบิ้ล, 230 เทววิทยาตามแนวคริสตศาสนา เป็นตน๎  
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แตํให๎บริการเด็กกวําสองพันคนทั้งโรงเรียน แตํผ๎ูวิจัยก็พบวําขนาดของห๎องสมุด ความโอํโถง ความสบายอาจไมํส าคัญเทํา
บริการที่เด็กๆ จะได๎จากห๎องสมุด หากเด็กๆ เข๎าไปแล๎วห๎องสมุดมีกิจกรรมทุกวันหรือทุกสัปดาห ์มีหนังสือใหมํอยํูเรื่อยๆ มี
การเลํานิทานทุกสัปดาห์ ห๎องสมุดเล็กก็ดึงเด็กเข๎าไปใช๎บริการได๎ เชํน โรงเรียนพญาไท และโรงเรียนแย้มสอาด ห๎องสมุดเล็ก
ขนาด 2 ห๎องเรียน แตํเด็กๆ ชอบเข๎าไปอํานหนังสือกันมาก ท าให๎โรงเรียนต๎องจัดให๎เด็กพักกลางวันเหล่ือมเวลากัน จะได๎
เฉลี่ยจ านวนเด็กผ๎ูเข๎าใช๎ห๎องสมุดไมํให๎แนํนเกินไป  

ในโรงเรียนกลํุมเป้าหมายถ๎าหากโรงเรียนใดไมํมีห๎องสมุด เชนํ ห๎องสมุดปดิเพื่อสร๎างใหมํ (โรงเรียนทุํงมหาเมฆ) 
โรงเรียนจะสํงเสริมให๎มีมมุหนังสือในห๎องเรียน เพื่อให๎หนังสือได๎อยูํใกล๎ตัวเด็กอยํางไมํขาดชวํง หรือบางโรงเรยีนอาจเห็นวํา
ห๎องสมุดแหํงเดียวยังไมํตอบสนองการเรียนรู๎ การคน๎คว๎าของเด็กได๎มากพอ ก็อาจจัดคลังหนังสืออ่ืนนอกเหนือจากห๎องสมุด
เพิ่มได๎ เชํน โรงเรียนสาธิต มศว (ฝา่ยประถม) นอกจากมีห๎องสมุด มีมมุหนังสือในห๎องเรียนทุกห๎องทุกระดับชั้นแล๎ว ยังมี
ห๎องสมุดของกลํุมสาระการเรียนรู๎ตํางๆ เชํน ห๎องสมุดความรู๎สาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และห๎องสมุดของสายชั้นตํางๆ 
ด๎วย เชํน ห๎องสมุดของสายชั้น ป.3 ก็จะมีหนังสือท่ีเหมาะส าหรับเด็กป.3 เป็นต๎น  

นอกจากห๎องสมุด มุมหนังสือ แล๎ว โรงเรียนกลํุมเป้าหมายยังมีการน าหนงัสือสํูเด็กนอกห๎องเรียนด๎วย เชํน จัด
ตะกร๎าหนังสือเคลื่อนที่ไปวางตามมุมตํางๆ ในโรงเรียนที่มนีักเรียนหรือผ๎ูปกครองรวมอยูํเยอะ เชํน โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
ห๎องสมุดมีการจัดตะกรา๎หนังสือไปวางริมสระวํายน้ า เพื่อให๎เด็กและผู๎ปกครองอํานยามวําง ขณะรอเรียนหรือรอลูก แหลํง
เรียนรู๎อื่นๆ ยังอาจนับการน าเสนอข๎อมูลขําวสารแกํเด็กนักเรียนในรูปของบอร์ดประกาศ ป้ายแสดงขําวสาร ทีม่ักมีใน
ห๎องเรียนของโรงเรียนตํางๆ ได๎ดว๎ย ซึ่งข๎อมูลนี้คํอนข๎างเป็นที่เข๎าใจกันดีและเป็นงานท่ีโรงเรียนตํางๆ ท าอยํูประจ าแล๎ว ผู๎วิจัย
จึงจะไมํน าเสนอละเอียดในที่นี้ 

 

3.2 โรงเรียนมีหนังสือตรงใจเด็ก 

ในหัวข๎อกํอนๆ ผ๎ูวิจัยได๎ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับบุคลากรผ๎ูใหญํในโรงเรียน ผ๎ูท าให๎งานสํงเสริมการอํานในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษามีความโดดเดํน ในหัวขอ๎นี้ผ๎ูวิจัยจะกลําวถึงข๎อมูลของเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ๎าง เพราะพวกเขาเป็นผ๎ูรับ
ประโยชนโ์ดยตรงจากการสํงเสริมการอํานที่ผ๎ูใหญํสร๎างขึ้น หากรับทราบความต๎องการและทศันะของเด็ก อาจท าให๎มุมมอง
งานสํงเสริมการอํานกว๎างขวางขึ้น จากการเก็บข๎อมูลด๎วยการสัมภาษณ์นักเรียนชํวงชัน้ที่ 1 และ 2 ชั้นละประมาณ 20 คน
จาก 10 โรงเรียน ผ๎ูวิจัยสามารถรวบรวมทศันะของเด็กๆ เก่ียวกับงานสํงเสริมการอํานในโรงเรียนไดด๎ังนี้ 

- หากให้เด็กมีส่วนร่วมในการสร้าง จัดระบบ การซื้อหนงัสือหรือการปรบัปรุงห้องสมุด ก็จะท าให้เด็กๆ รู้สึก
ผูกพันกับห้องสมุดมากขึ้น เพราะเดก็ๆ ชอบการมีสํวนรวํมในโลกของผ๎ูใหญํ เด็กทุกคนอยากโตเป็นผ๎ูใหญํเร็วๆ เพื่อจะได๎ท า
ส่ิงท่ีผ๎ูใหญํท าได๎ ดังนั้นการให๎เด็กมีสํวนรวํมในงานเล็กๆ น๎อยๆ จะสร๎างความกระตือรือรน๎ตํอส่ิงนั้นๆ ให๎เด็กได๎มาก 
กิจกรรมห๎องสมุดและกิจกรรมสํงเสริมการอํานก็เชํนกัน ดังที่กลําวไปแล๎ววําโครงการที่โรงเรียนทุํงมหาเมฆให๎นกัเรียนไปเลือก
ซื้อหนังสือเข๎าห๎องสมุดเองนั้นเป็นส่ิงท่ีท าให๎เด็กๆ รู๎สึกวํามีสํวนรํวมในกิจกรรมการอํานของโรงเรียนโดยตรง เหมือนพวกเขา
ได๎มีสํวนรํวมในการสร๎างห๎องสมุดใหมํด๎วยตนเอง เด็กโรงเรียนนี้จึงกระตอืรือร๎นกับการเปิดห๎องสมุดใหมมําก  

ตัวอยํางจากโรงเรียนไผทอุดมศึกษา ก็เน๎นให๎เด็กมีสํวนรวํมในการเลือกหนังสือเข๎าห๎องสมุดด๎วย วิธีการเลือก
หนังสือเข๎าห๎องสมุดของโรงเรียนไผทอุดมศึกษา (ประถมศึกษา) คือให๎เด็กเขียนความต๎องการ หรือแจ๎งครูบรรณารักษด์๎วย
วาจาก็ได๎วําต๎องการหนังสืออะไร ชอบหนังสือแบบไหน กํอนการซื้อหนังสือครั้งใหญํภาคเรียนละ 1 ครั้ง เทํากับปีการศึกษาละ 
2 ครั้ง นอกจากสอบถามความต๎องการของเด็กแล๎ว โรงเรียนไผทฯ ยังสอบถามความต๎องการของครูหมวดวิชาตํางๆ ให๎ท า
เรื่องเสนอห๎องสมุดวําต๎องการหนังสืออะไรบ๎าง ไปประกอบกับหนังสือที่ครูบรรณารักษ์พิจารณาเองจากรายการหนังสือท่ี
ส านักพิมพ์ตํางๆ เสนอให๎ บางครั้งหากผ๎ูบริหารพบหนังสือนําสนใจก็ซื้อให๎ก็มี หรือในระหวํางภาคเรียนหรือระหวํางปี
การศึกษา ถ๎าครูคนไหนเจอหนังสือนาํสนใจก็ซื้อมาแล๎วคํอยเบิกเงินคืนได ๎
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- เด็กๆ ชอบให้ห้องสมุดมีหนังสือใหม่ๆ จากการส ารวจความเห็นของเดก็นักเรียนชํวงชัน้ที่ 1 และ 2 กวํา 1,0000
คน ทั้ง 10 โรงเรียนกลํุมเป้าหมาย ผํานการสัมภาษณ์พูดคุยเป็นกลํุม ทีมวิจัยพบวํา นักเรียนสํวนใหญํชอบเข๎าห๎องสมุดที่มี
หนังสือหลากหลาย สภาพหนังสือดี ไมํเกําเกินไป จ านวนหนังสือมากน๎อยไมํใชํเรื่องที่เด็กเข๎าใจวําเป็นเรื่องส าคัญ ที่ส าคัญคือ
ทุกโรงเรียนมีระบบการจัดหนังสือ การยืมคืนดี และข๎อสรุปนี้ยังมาจากการสัมภาษณ์เด็กๆ โรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์ พวกเขา
บอกวําหนังสือท่ีอยํูในห๎องสมุดสํวนมากสภาพคํอนข๎างเกํา ไมํตรงกับความต๎องการของเด็กเทําท่ีควร เด็กๆ จึงอยากให๎มี
หนังสือมากกวํานี้ในห๎องสมุดโรงเรียน  

- เด็กๆ ชอบให้ห้องสมุดมีหนังสือหลากหลายและตรงความต้องการของพวกเขา ข๎อสรุปนีม้าจากพฤติกรรมการ
อํานของเด็กทุกโรงเรียนในกลํุมเป้าหมาย ท่ีผ๎ูวิจัยพบวําเป็นการอํานตามความสนใจของชํวงวัย จากการสัมภาษณ์นักเรียน
กลํุมเป้าหมายการวิจัย ผ๎ูวิจัยพบวําโดยเฉล่ียทุกโรงเรียนเด็กทั้งสองชํวงชั้น มีหนังสือของตัวเองที่บ๎านตั้งแตํ 30-50 เลํม ซึ่ง
เหมาะกับความสนใจของแตํละวัย ส าหรับหนังสือทีเ่ด็กประถม 1 – 2  ชอบคือ หนังสือท่ีมีรูปภาพมากๆ หนังสือนิทาน หนังสือ
การ์ตูน เนื่องจากเด็กชั้น ป.1 สํวนใหญํอํานหนังสือได๎แล๎วแตํยังไมํคลํอง เด็กหลายคนชอบเข๎าห๎องสมุด และมีเพียงบางคน
เคยยืมหนังสือ แตํหนังสือท่ีน๎องๆ ชอบสํวนใหญํเป็นหนังสือนิทาน เชํน นิทานอีสปตํางๆ นิทานเรื่องหนูน๎อยหมวกแดง ซิน
เดอเรลลํา ฯลฯ บางสํวนเริ่มชอบหนงัสือสารคดี หนังสือความรู๎ตั้งแตํชัน้ ป.2 (เชํน นักเรียนโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ) และเด็กวัย
นี้ยังชอบให๎พํอแมํเลํานิทานให๎ฟัง นักเรียนชั้น ป.2  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) เมื่อถามวําเลือก
หนังสืออํานหรือเลือกซื้ออยํางไร บางคนบอกวําดรููป ดูปก บางคนดูราคา บางคนดูเนื้อหาข๎างใน บางคนมีเวลาวํางจะอําน
หนังสือ  

นักเรียนชั้นประถมปีท่ี 3  จะเริ่มชอบหนังสือหลายประเภทขึ้น เชํน หนังสือวิทยาศาสตร์ที่มีการทดลองอยํางงําย 

การ์ตูนญี่ปุ่น เรื่องโดราเอมอน โปเกมอน บางคนก็ชอบหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย บางคนชอบอํานหนังสือทํองเที่ยว เพราะได๎
เที่ยวรอบโลกไปด๎วยเวลาอําน แตํส าหรับหนังสือท่ีชอบอํานและอํานเป็นประจ าทุกคนคือหนังสือเรียน อํานมากกวําหนังสืออําน
เลํนทั่วๆ ไป และเด็กๆ ชอบเข๎าห๎องสมุดไปอํานนิทาน หนังสือเรียนภาษาไทย ชื่อ ภาษาพาที ซึ่งเด็กๆ ชอบอํานเพราะมีนิทาน
ให๎อํานมากมาย และหนังสือวรรณคดีล าน าซึ่งเด็กๆ ชอบเพราะมีบทกลอนให๎ทํอง ถึงขนาดเด็กๆ สามารถทํองจ าได๎อยําง
แมํนย า  

เด็กชั้นประถม 4-6 เป็นต๎นไป ชอบหนังสือหลากหลายขึ้นอีก แตํชอบท่ีสุดคือการ์ตูน เชํน โดราเอมอน หนูหิ่น
อินเตอร์ นารูโตะ โปเกมอน การตนูเก่ียวกับประวัติศาสตรแ์ละบุคคลส าคญั หนังสือวิทยาศาสตร์ หนังสือสารคดี วรรณกรรม
เยาวชน เชํน แฮรี่ พอตเตอร์ ขณะเดยีวกันพวกเขายังอํานหนังสือเกม หนงัสือนวนิยายเกาหลี วรรณกรรมเยาวชน โดยพํอแมํ
เป็นผ๎ูซื้อหนังสือให๎ตามที่เด็กๆ ต๎องการอําน ยกเว๎นหนังสือการ์ตูน หนังสือเกม ซึ่งหากอยากอํานเด็กๆ ต๎องเก็บเงินคําขนมซื้อ
เอง หนังสือท่ีเด็กๆ ชอบอาํนคือ รามเกียรติ์ สามก๏กฉบับการ์ตูน การ์ตูนประวัตศิาสตร์ เรื่องประวัติบุคคลส าคัญของไทย 
หนังสือเปิดโลกกว๎าง หนังสือท่ีมีเรื่องชีวิตสัตว์ (เชํน หนังสือเลํมโปรดของเด็กๆ ป.4 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สํวนมากจะเป็น
หนังสือความรู ๎เชํน โลกล้ีลับของแมลง ก าเนิดโลกวรรณกรรม) เรื่องคุณพํอขายาว หนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ ถ๎าเป็น
นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาของเอกชนหรือโรงเรียนที่เด็กคุ๎นเคยตํอหนงัสืออยํางดีมากๆ เชํน โรงเรียนแย้มสอาด โรงเรียน
สาธิตมศว (ฝ่ายประถม) เดก็ๆ จะชอบหนังสือทีแ่ปลจากตํางประเทศด๎วย (เพราะที่โรงเรียนมีเยอะ) เชํน พวกวรรณกรรม
เยาวชน รวมทั้งพวกสารคดี เรื่องส้ัน นวนิยายและวรรณคดีไทย รวมทั้งเรื่องดังอยํางเรื่อง กุหลาบอังกฤษ (English Roses) 

ของมาดอนนา (Madonna) เป็นต๎น 

ส่ิงที่นําสังเกตเกี่ยวกับพฤติกรรมการอํานของเด็กๆ ในโรงเรียนกลํุมเป้าหมาย ซึ่งอาจสะท๎อนภาพการอํานของเด็ก
ประถมศึกษาโดยทั่วไปได๎ก็คือ ทีมวจัิยสังเกตวําเด็กๆ ไมํพูดถึงวารสารส าหรับเด็กเลย (ที่ไมํใชํหนังสือเกี่ยวกับเกม) ผ๎ูวิจัย
เข๎าใจวําอาจเป็นเพราะวารสารส าหรับเด็กระดับประถมศึกษาในเมืองไทยยังไมํคํอยมีมากนัก หรือไมํเด็กๆ ก็ยังไมํมีโอกาส
สัมผัสวารสารส าหรับเด็กมากนัก เพราะโรงเรียนไมํซื้อเข๎าห๎องสมุด เนื่องจากทํุมงบประมาณเพื่อซื้อหนังสือเลํมมากกวํา เพราะ
วารสารต๎องซื้อเป็นประจ าตามระยะเวลาที่วารสารออกจ าหนําย  
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ยิ่งกวํานั้นจากการส ารวจพบพฤติกรรมการใช๎ห๎องสมุดของเด็ก 2 ชํวงชัน้ ผ๎ูวิจัยสังเกตเห็นพฤติกรรมที่คํอนข๎าง
ตํางกัน คือ เด็กชํวงชั้นที่ 1 มักอยากเข๎าห๎องสมุดมาก ชอบ และอยากท างานเป็นบรรณารักษ์อาสา และเด็กชวํงชั้นที่ 2 ตั้งแตํ 
ป.4 นั้นความชอบห๎องสมุดยังไมํแตกตํางจากเด็ก ป.3 มากนัก และหนังสือยังชอบคล๎ายๆ กัน แตํเมื่อเด็กขึ้นชั้น ป.5 เด็กๆ 
กลับเริ่มเห็นวําการเข๎าห๎องสมุดเป็นเรือ่งไมํสนุก ไมํท๎าทาย จนเมื่อเด็กขึ้นชัน้ ป.6 ก็จะไมํคํอยเข๎าห๎องสมุดเลย เมื่อถามถึง
สาเหตุเด็กๆ บอกวําเพราะห๎องสมุดเสียงดัง มีคนเยอะเกินไป หรือไมํพวกเขาก็อํานหนังสือในห๎องสมุดหมดแล๎วไมํมีหนังสือ
ใหมํๆ ให๎อําน จึงไมํคํอยอยากเข๎าห๎องสมุดมากนัก ถ๎าไมํจ าเปน็ เด็ก ป.6 ในโรงเรียนกลํุมเป้าหมายทุกแหํงบอกวําเข๎าห๎องสมุด
น๎อยลง จะเข๎าเฉพาะเมื่อต๎องท ารายงานหรือครูส่ังการบ๎าน การที่เด็ก ป.6 เข๎าห๎องสมุดน๎อยลงนี้เป็นเพราะเด็กตอ๎งเตรียมตัว
สอบเข๎า ม.1 ต๎องเรียนพิเศษมากขึน้ หรือไมํก็เป็นเพราะเด็กต๎องท ากิจกรรมอื่นๆ มากขึ้นท าให๎ไมํคํอยมีเวลาเข๎าห๎องสมุด 

 

3.1.2 ขนาดห้องสมุด บรรยากาศ ระบบห้องสมุดและการบริการดี  
ห๎องสมุดในโรงเรียนกลํุมเป้าหมาย 9 แหํง มีขนาดโดยเฉล่ีย 2-3 ห๎องเรียน มทีี่ยกเว๎นเป็นพิเศษคือห๎องสมุด

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ซึ่งมีพืน้ที่เต็ม 1 ชั้นของอาคาร รวมทั้งชั้นลอยดว๎ย เนื่องจากบริการนักเรียนกวํา 4,000 คน (ตั้งแตํ
อนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 3) ห๎องสมุดกลํุมเป้าหมายล๎วนจัดหนังสือด๎วยระบบดิวอี้ (Dewey) การให๎บริการยมืคืนหนังสือมี
ทั้งใช๎ระบบบาร์โคด๎ (เชํน โรงเรียนพญาไท โรงเรียนไผทอุดมศึกษา) และยืมดว๎ยบัตรธรรมดา (เชํน โรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์ 
โรงเรียนพระยาประเสริฐสนุทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)) ห๎องสมุดมีการเก็บสถิติจ านวนนักเรียนผ๎ูใช๎ห๎องสมุดแตํละวัน แยก
ตามระดับชั้นเรียน ด๎วยวิธีหลากหลาย เชํน ถ๎าเป็นโรงเรียนที่นักเรียนไมํเยอะเกินไปอาจให๎เด็กเซ็นชื่อ (โรงเรียนแย้มสอาด 
เพื่อประโยชน์ในการเรียกชื่อเด็กผ๎ูมาใช๎ห๎องสมุด เพื่อเลํนเกมรับรางวัล) หรือให๎เด็กหยอดกระดาษสีหรือลูกบอล หรือลูกปัดสี
ตํางๆ ตามสายชั้น เมื่อหมดวันครูบรรณารักษ์ก็เก็บไปนับและจดบันทึกไว ๎(เชํน โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ) 

บรรยากาศในห๎องสมุดมีการจัดหนังสือแยกตามประเภทเป็นชั้นๆ อยํางชดัเจน เชํน ชั้นหนังสือนิทานส าหรับเด็ก
เล็ก ชั้นหนังสือวรรณกรรมเยาวชน ชั้นหนังสืออ๎างอิง ชั้นหนังสือหมวดสาระวชิาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ เป็นต๎น 
นอกจากนั้นยังมีคอมพวิเตอร์ให๎เด็กหาข๎อมูลหนังสือในห๎องสมุดได๎ หรือมีคอมพวิเตอร์เพื่อการคน๎คว๎าทางอินเตอร์เน็ต สํวน
ใหญํมีคอมพิวเตอร์เพื่อการค๎นคว๎า 1-3 เครื่อง และยังมเีครื่องฉายวดิีโอ CD ให๎เด็กดูได๎ มีหูฟังให๎ฟังนิทานหรอืฟังเพลง 
นอกจากนี้ยังจัดแบํงพื้นที่อํานหนังสืออยํางชัดเจน เชํน ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มศว (ประถมศึกษา) มีห๎องอํานหนังสือ
ส าหรับเด็กเล็กตํางหากจากนักเรียนชั้นโต และยังมีห๎องอํานและค๎นคว๎าส าหรับครูอาจารย์แยกตํางหากจากสํวนอื่นๆ ดว๎ย 

 

 

 

บรรยากาศห้องสมุดโรงเรียนไผทอุดมศึกษา มีการจัดห้องสมุดโล่ง 
โปร่งตา มีเก้าอี้นั่งสบาย มีมุมฟังสื่ออีเล็คทรอนิคส์ มุมอินเตอร์เน็ต  
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โรงเรียนกลํุมเป้าหมายวิจัยสํวนใหญํเน๎นการจัดห๎องสมุดให๎โลํง โปรํง มแีสงสวํางเพียงพอ มีตู๎หนังสือครบทุก
ประเภท มมีุมส าหรับส่ือวิดีทศัน์ มีเวทีส าหรับจัดกิจกรรมในห๎องสมุด เชํน เพื่อการเลํานิทาน หรือการแสดงตํางๆ ท้ังยังมีโรง
ละครหุํนมือ มีกระดานประกาศกฎระเบียบการใช๎ห๎องสมุด ประกาศระบบการจัดหนังสือ มีกระดานประกาศเกมค าถามและ
ผลงานตํางๆ ของนักเรียน บางแหํงมตี๎นไม๎เพื่อปันความรู๎จากการอํานของเด็กๆ แกํผ๎ูใช๎ห๎องสมุดคนอื่นๆ ดว๎ย  
 

ภาพห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นวางนิตยสารและวารสารต่างๆ ตั้งอยู่บริเวณ
ทางเข้าห้องสมุดโรงเรียนสาธติ มศว (ฝ่าย
ประถม) มีไว้บริการทั้งอาจารยแ์ละนักเรียน เช่น  
นิตยสารขวัญเรือน  กุลสตรี มติชน Kids and 

Schools  สกุลไทย เป็นต้น ส่วนป้ายด้านบน
เป็นกฎระเบียบและมารยาทในการใช้ห้องสมุด 

ห้องเล็กกั้นกระจกที่อยู่มุมสุดเป็นห้องท างาน
ของอาจารย์บรรณารักษ์ ส่วนห้องที่อยู่ติดกนั
เป็นห้องเด็กที่รวบรวมหนังสือส าหรบัเด็กไว้
มากมายทั้งหนังสือภาพและวรรณกรรม
เยาวชน รวมทั้งเป็นห้องส าหรับดูวีดีโอต่างๆ 
ได้ด้วย 
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โต๊ะ เก้าอี้ที่จัดเตรียมไว้ส าหรับนั่งอ่านหนงัสือ เด็กสามารถนั่ง
อ่านกับพื้นได้ การจัดวางชั้นหนังสือจะจัดโดยเน้นให้ห้องดู
โปร่ง โล่งและกว้างขวาง มีแสงสว่างเพียงพอต่อการอ่าน
หนังสือ

ตู้หนังสือภาพส าหรับเด็กที่เป็นปกแข็ง  ทั้งภาษาไทย  
ภาษาต่างประเทศและหนังสือแปลในห้องเดก็ 

ด้านหนึ่งของห้องเด็กจะเป็นมุมโทรทัศน์ที่ใช้ในการดูวีซีดีหรือ
วีดีโอ  อาจจะเป็นการ์ตูนหรือสารคดีก็ได้  อาจารย์บรรณารักษ์
จะเปิดให้ดูเมื่อมีเด็กแสดงความต้องการที่จะดู  หากมีผู้ที่
ต้องการจะดูมากกว่าหนึ่งคนโดยอยากที่จะดูคนละเรื่อง  จะให้
ตามล าดับก่อนหลัง 

พื้นที่อ่านหนังสือกว้างขวาง มีแสงสว่างพอเพียง ถ้าเด็กอยากนั่งอ่านกับ
พื้นก็ได้ ชั้นหนังสือต่างๆ ได้รับบริจาคจากผู้ปกครองเด็กที่ท าสินค้า
ส่งออก 
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3.1.3 การอุดหนุนงบประมาณด้านการซื้อหนังสือ มีอย่างต่อเนื่อง  
จากการส ารวจโรงเรียนเป้าหมายทั้ง 10 แหํงทั้งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรยีนเอกชน ผ๎ูวิจัยพบวํางบประมาณเพื่อซื้อ

หนังสือตํอปีของโรงเรียนอยํูระหวําง 10,000 – 50,000 บาทตํอปีการศึกษา แล๎วแตศํักยภาพของแตํละโรงเรยีน ซึ่งการตั้ง
งบประมาณขนาดนี้ยํอมเป็นเรื่องยากท่ีรัฐจะชวํยได๎เต็มจ านวนส าหรับโรงเรียนกลํุมเป้าหมายที่เป็นโรงเรียนรฐับาล แตํประเด็น
งบประมาณนีแ้สดงวําโรงเรียนกลํุมเป้าหมายล๎วนมีผ๎ูบริหารซึ่งเห็นความส าคัญของห๎องสมุด วําเมื่อมีสถานท่ี มีบุคลากร มี
หนังสือแล๎ว ยังไมํพอเพียงแคํนั้น การจะให๎ห๎องสมุดมีชีวิต ก็ต๎องมีหนังสือใหมํๆ หรือทรัพยากรสารสนเทศใหมํๆ หมุนเวียน
ในห๎องสมุดด๎วย เพื่อให๎มีชวีิตชีวาไมอํยํูนิ่ง และ “เรียกลูกค๎า” ได๎เสมอ โดยมีข๎อแตกตํางอันส าคัญอยํูที่โรงเรยีนรัฐบาลมักจะ
จัดงบประมาณให๎ซื้อหนังสือได๎เพียงครั้งหรือสองครั้งตํอปีการศึกษา แตํโรงเรียนเอกชนจะสรรงบประมาณให๎ห๎องสมุดสามารถ
ซื้อหนังสือได๎ตลอดทั้งป ี

ข๎อสังเกตอีกประการหนึ่งซึ่งเกี่ยวข๎องกับการใช๎งบประมาณโรงเรียนคือ ถ๎าเป็นโรงเรียนของรัฐบาล เชนํ โรงเรียนทุ่ง
มหาเมฆ จะพยายามผลักดันให๎ห๎องสมุดเป็น E-Library ด๎วย คือมีแหลํงค๎นคว๎าทางอินเตอร์เน็ตในห๎องสมดุด๎วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์จ านวนหนึ่ง เพื่อเปิดโอกาสให๎เด็กได๎ฝึกทักษะด๎านเทคโนโลยีมากขึ้น ซึ่งการผลักดันให๎ห๎องสมุดมีคอมพวิเตอร์
เพื่อการสืบค๎นและการมีระบบ E-Library เป็นการใช๎งบประมาณจ านวนมาก แตํโรงเรียนก็ยินดีจะทุํมเทความพยายาม ซึ่งข๎อ
นี้แตกตํางจากโรงเรียนเอกชน เชํน โรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายประถม) ทีก่ลับพยายามให๎ห๎องสมุดเป็นแหลํงค๎นคว๎าด๎วย
หนังสือเลํมมากกวํา เพื่อถํวงน้ าหนักเทคโนโลยีท่ีเด็กพบเจอในชีวิตประจ าวันอยํางมากมายแลว๎ เพราะที่บ๎านเดก็ๆ มี
คอมพิวเตอร์ ในห๎องเรียนก็มีคอมพวิเตอร์ บรรณารักษ์และผ๎ูบริหารโรงเรียนจึงอยากให๎เด็กหันไปหาหนังสือจริงๆ มากกวํา  

 

3.2 มุมหนังสือในห้องเรียน 

จากการเก็บข๎อมูลโรงเรียนกลํุมเป้าหมาย ผ๎ูวิจัยพบวําการมีห๎องสมุด อาจไมํใชํค าตอบของการสร๎างนิสัยรักการอําน
อยํางย่ังยืนเสมอไป การจัดสภาพแวดล๎อมและบรรยากาศในห๎องเรียน หรือมุมตํางๆ ในโรงเรียนให๎เอื้อตํอการสํงเสริมการอําน 
ก็นับวํามีความส าคัญตํอการเสริมสร๎างนิสัยรักการอํานให๎แกํเด็กได๎ไมํแพ๎กนั เพราะในโรงเรียนกลํุมเป้าหมายการวิจัยพบวําแม๎
จะมีห๎องสมุดอยํางพร๎อมพรั่ง แตํนักเรียนก็ไมํได๎เข๎าใช๎ห๎องสมุดเสมอไป โดยเฉพาะเด็กชั้นประถมปลาย ชัน้ ป.5-ป.6 ที่
คณะผ๎ูวิจัยส ารวจพบวําทุกโรงเรียนเด็กชั้น ป.5-ป.6 เข๎าห๎องสมุดน๎อยลง ด๎วยเหตุผลตํางๆ เชํน มีกิจกรรมอื่นเยอะ ห๎องสมุด

ห้องค้นคว้าของครูอาจารย์ มีหนงัสือเฉพาะชุดหนึ่ง และชุดโต๊ะเก้าอี้
ที่สามารถใช้จัดการอบรมกลุ่มเล็กๆ ได้ด้วย นอกจากนั้นยังมี
คอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูล วิทยุเทป และไวท์บอร์ด 
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ไมํมีหนังสือท่ีถูกใจ ไมํอยากเข๎าห๎องสมุดไปเบียดน๎องชั้นเล็กๆ หรือต๎องเรียนพิเศษจนไมมํีเวลาเข๎าห๎องสมุด เป็นต๎น วิธีการ
จัดสภาพแวดล๎อมในห๎องเรียนให๎มีหนังสืออยูํใกล๎ตัวเด็กจึงนับวําชํวยน าหนังสือสํูเด็กได๎อยํางไมํขาดตอน อีกท้ังนําจะชํวย
แก๎ปัญหาแกํโรงเรียนที่ไมํมคีวามพรอ๎มด๎านห๎องสมุดได๎หนทางหนึ่ง กรณขีองโรงเรียนที่มีการจัดมุมหนังสือในห๎องเรียนเสริม
ห๎องสมุดก็เชํน โรงเรียนสาธิตมศว (ฝ่ายประถม) ซึ่งได๎จัดมุมหนังสือในห๎อง เพื่อให๎นักเรียนมาอํานหนังสือ หรอืน าหนังสือ
ของตนที่บ๎านมาแลก (ปันกนัอําน) กบัเพื่อนรํวมชั้น หรือ โรงเรียนพญาไท มีการประกวดมุมหนังสือในห๎องเรียนที่จัดอยําง
สวยงาม นําสบาย เพื่อสร๎างบรรยากาศการอํานใกล๎ตัวเด็ก โดยรํวมมือกับบริษัทซีเอส ลอกซอินโฟ จ ากัด (มหาชน) จัดการ
ประกวด “มุมหนังสือ แบํงกันเลํา ปันกันอําน”  

ผ๎ูวิจัยเห็นวําวิธจัีดมุมหนังสือในห๎องเรียนนี้ดีตํอนักเรียนชั้นประถมปลาย ที่เริ่มไมํคํอยเข๎าห๎องสมุดโรงเรียนแล๎ว 
เพราะเป็นการแก๎ปัญหาเมื่อเด็กไมํเดินไปหาหนังสือ ก็น าหนังสือเข๎าไปหาเด็ก ให๎เด็กมีหนังสือแวดล๎อมอยํูรอบตัว สามารถ
หยิบอํานไดง๎ํายเมื่อไรก็ได๎ที่วํางในห๎องเรียน เพราะมุมหนังสือในห๎องเรียนมีบรรยากาศการอํานไมํคร่ าเครํงด๎วยกฏระเบียบ
มากเทําการไปอํานหนังสือท่ีห๎องสมุด แตํต๎องมีผ๎ูดูแลมุมหนังสือนี้อยํางจรงิจัง คือครูประจ าชัน้ต๎องจัดนักเรียนให๎รับผิดชอบ
มุมหนังสือนี้ จัดเวรให๎มีผูด๎ูแลความเรียบร๎อย รักษาสะอาด และมีการลงบันทึกการยืมคืนหนังสือดว๎ยกรณีท่ีอนุญาตให๎ยืม
หนังสือไปอํานที่บ๎านได๎ 

ส าหรับโรงเรียนที่สนใจการสร๎างมุมหนังสือในห๎องเรียน มีแนวทางที่จะท าใหไ๎ดห๎นังสือมาโดยประหยัดงบประมาณ
ซื้อหนังสือของโรงเรียน ดังนี ้ 

1. จากเด็กนกัเรียนเอง เชํน น าหนังสือจากท่ีบ๎านมา “ปันกันอําน” หรือ “แลกกันอําน” กับเพื่อนๆ ในห๎อง เป็นการ 
"ยืม" หนังสือของเด็กมา ไมํใชํการบริจาคเข๎ามุมหนังสือ เพราะหนังสือยังเป็นของเด็กอยํู เมื่อเพื่อน "ปันกันอําน" จนพอใจก็
ให๎เด็กน าหนังสือคืนได ๎

2. จากงบประมาณซื้อหนังสือของโรงเรียน ข๎อเสนอนี้ส าหรับโรงเรียนที่ไมํมปีัญหาด๎านงบประมาณในการซื้อหนังสือ 
โดยแบํงให๎แตํละสายชั้นซื้อหนังสือเขา๎สายชั้น แล๎วครูหัวหนา๎สายชั้น กระจายหนังสือไปยังห๎องเรียนตํางๆ ทั้งนี้ทั้งนั้นหนังสือ
เหลํานี้ให๎นับเป็นหนังสือเข๎าห๎องสมุด แตํ “ยืม” มาประจ าตามสายชั้นเทํานัน้ โดยจัดหนังสือแตํละห๎องให๎ไมํเหมือนกัน เมื่อ
ครบระยะเวลาหนึ่งจึงเวียนหนังสือไปยังห๎องตํางๆ ในสายชั้นเดียวกัน ก็จะท าให๎เด็กได๎มีหนังสือใหมํๆ หมุนเวียนกันอํานได๎ 

3. จากกิจกรรมไหว๎ครูด๎วยหนังสือ ซึง่อํานรายละเอียดได๎ในการพดูถึงผ๎ูบริหารโรงเรียนราชวินิต 

 

 

 

 

 

 

มุมหนังสือในห้องเรียนช้ัน ป.1 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
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เด็กช้ัน ป.5 โรงเรียนพญาไท กับมุมอ่านหนังสือในห้องเรียน 

ตัวอย่างมุมหนังสือในห้องเรียน ชั้น ป.5 โรงเรียน
สาธิตมศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 

มุมหนังสือในห้องเรียนช้ัน ป.5 มีมุมหนังสือกว้างขวาง มีหนังสือ
จ านวนมากและหลากหลายประเภท  ทั้งวารสาร  สารคดี  
วิทยาศาสตร์  นิทาน  การ์ตูน  ภาษา  และมีช้ันหนังสือหลายชั้น 

มุมในสุดของหลังห้องเรียนเป็นมุมที่เด็กๆ ชอบมานั่งอ่าน
หนังสือมากที่สุด เพราะมีโต๊ะและเก้านี้นั่งอ่านได้อย่างสบาย 

มุมหนังสือในห้องเรียนช้ันป.5 โรงเรียนพญาไทมี พรม 
หมอน ตุ๊กตาน่าสบาย (ครูประจ าชั้นเป็นผูน้ ามาจัดไห้) 
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4. องค์ประกอบด้านความพร้อมของนักเรียน 

จากการส ารวจคณะผ๎ูวิจัยพบวําโรงเรยีนกลํุมเป้าหมายการวิจัยสํวนใหญํนัน้ นักเรียนมศีักยภาพในการอํานในระดับ
ดี กลําวคืออํานออก อํานเป็น สามารถวิเคราะหค์ุณคําของเรื่องที่อําน และจับใจความส าคัญของเรื่องได๎ (วิเคราะห์จากตัวอยําง
บันทึกการอํานที่มีคุณภาพของนักเรียน) ซึ่งถือวําเป็นการอํานอยํางมีคุณภาพ ทั้งนี้เพราะกิจกรรมสํงเสริมการอํานทั้งหลายท่ี
โรงเรียนท า ล๎วนชํวยเสริมให๎นักเรียนแสวงหาความรู๎จากการอําน แล๎วน ามาถํายทอด ตํอยอด ด๎วยกิจกรรมอยํางตํอเนื่อง เชํน 
การเขียนบันทึกการอํานอยํางสม่ าเสมอ และมคีรคูอยตรวจคุณภาพของการบันทึกและการเลือกส่ิงท่ีนักเรียนอําน โดย
คัดเลือกบันทึกการอํานที่เขียนดี ได๎สาระ และอํานเยอะ เพื่อรับรางวัลเป็น “ยอดนักอํานประจ าห๎อง”ท าให๎นักเรียน
กระตือรือรน๎ตํอการอํานได๎ทั้งปี แม๎วาํจะไมํหมดทุกคนก็ตาม เพราะแตํละห๎องยํอมมีทั้งเด็กที่สนใจอํานมากน๎อยแตกตํางกัน  

นอกจากนี้แม๎เด็กในโรงเรียนกลํุมเป้าหมายจะมีฐานะหลากหลาย ต้ังแตํฐานะยากจน ปานกลาง ถึงฐานะดี แตํทีม
วิจัยพบวําเด็กๆ ทุกโรงเรียนมีพฤติกรรมอยํางเดียวกัน คือ เมื่อเด็กมคีวามพร๎อมในการอําน เด็กจะเสียสละความสุขสํวนอื่น
เพื่อตอบสนองความอยากอํานของตน เพราะเด็กทุกโรงเรียนที่ทีมวิจัยสอบถามล๎วนยอมอดคาํขนมเพื่อเก็บเงินซื้อหนังสือท่ี
ตัวเองอยากอํานแตํผ๎ูปกครองไมํซื้อให๎ (เพราะแพงเกินไปหรือเพราะผ๎ูปกครองเห็นวําไมํจ าเป็น) แม๎สํวนใหญํจะอดขนมเพื่อซื้อ
หนังสือการ์ตูนก็ตาม แตํพฤติกรรมนีส้ะท๎อนให๎เห็นวําเมื่อเด็กสนใจส่ิงใดเขาจะพยายามดิน้รนด๎วยตัวเขาเองเพือ่ให๎ได๎สิ่งนั้นมา 
และ “ความอยากอําน” ก็ชํวยสร๎างนิสัยมุํงมั่นแกํเด็กได ๎

เมื่อโรงเรียนสามารถน าการอํานไปตํอยอดเป็นกิจกรรมสร๎างสรรค์อื่นๆ ที่เอื้อให๎นักเรียนได๎แสดงศักยภาพสํวนตัวก็
จะยิ่งท าให๎นักเรียนได๎ปลูกฝังทัศนะที่ดีตํอการอํานมากขึน้ เชํน โรงเรียนพระยาประเสริฐสนุทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 
กระตุ๎นให๎เด็กๆ สร๎างสรรค์ “หนังสือพิมพ์เสมือน” เพื่อเผยแพรํในโรงเรียน โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ น าผลจาก
การสํงเสริมการอํานมาจัดกิจกรรม “นักอ่านข่าวเช้านี”้ โรงเรียนเซ็นฟรังต์ซิสเซเวียร์ และโรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายประถม) 
สอนให๎นักเรียนสร๎างหนังสือสามมิติ หนังสือมือท า หนังสือเลํมเล็ก หรือแสดงละครวิทยุจากเรื่องที่อําน เป็นตน๎  

ความกระตือรือร๎นตํอการอํานซึ่งเกิดจากความพร๎อมของเด็กๆ เอง มีตัวอยํางชัดจาก โรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่าย
ประถม) นักเรียนโรงเรียนนี้มคีวามพร๎อมด๎านการอํานมากเนื่องจากเป็นเด็กฐานะคํอนข๎างดี จึงมรีสนิยมชอบอํานหนังสือท่ี 

"ทันสมัย ใหมํเสมอ" ครูบรรณารักษบ์อกวําเมื่อมีหนังสือใหมํๆ ออกมาเดก็จะมาถามวําท าไมยังไมํมีเลํมนั้นๆ เพราะพวกเขามี
เองแล๎ว หรือไมํก็เคยเห็นจากร๎านหนงัสือ ครูบรรณารักษ์จึงต๎องซื้อหนังสือนั้นๆ มาทนัทีเพื่อตอบสนองให๎ทันใจเด็ก  

มุมหนังสือในห้องเรียนช้ันป.2 โรงเรียนราชวินิต (ประถมศึกษา) 
 ซึ่งจัดต่อเนื่องจากโครงการไหว้ครูด้วยหนงัสือ 



47 
 

ดังนั้นความพร๎อมจากตัวนักเรียนเองที่กระตือรือรน๎ สนใจในการอําน อํานได๎ และอํานเป็น ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยท่ีท า
ให๎โรงเรียนกลํุมเป้าหมายประสบความส าเร็จด๎านการสํงเสริมการอํานได๎ 

 

5. องค์ประกอบด้านความหลากหลายและความน่าสนใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
นอกจากองค์ประกอบด๎านบุคลากรในโรงเรียนตั้งแตรํะดับผ๎ูบริหารถึงนักเรียน จะมคีวามพร๎อมในด๎านตํางๆ ที่เอื้อ

ตํอการสํงเสริมการอํานแล๎ว คณะผ๎ูวจัิยพบวํากิจกรรมสํงเสริมการอํานที่โรงเรียนกลํุมเป้าหมายด าเนินการผํานมาแล๎วนัน้ มี
กิจกรรมนําสนใจที่ด าเนินการใกล๎เคียงกันหลายโรงเรียน จึงจะน าเสนอในที่นี้เพื่อเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมแกํโรงเรียนอื่นๆ 
ได ๎โดยอาจจัดกลํุมกิจกรรมสํงเสริมการอํานในโรงเรียน ได๎ตามระดับความรับผิดชอบของผ๎ูท ากิจกรรม หรือขอบเขตของ
กิจกรรมวําเป็นกิจกรรมระดับชัน้เรียน ระดับห๎องสมุด หรือระดับโรงเรียน ดังแสดงเป็นตารางข๎างลําง และไดย๎กตัวอยําง
กิจกรรมมาอธิบายโดยละเอียด ดังตอํไปนี้    

 

ตาราง 3 ตารางแสดงกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนแบ่งตามระดับผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน 

5.1 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านระดับ
โรงเรียน 

5.2 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านระดับ
ห้องสมุด 

5.3 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านระดับวิชา
เรียน 

5.1.1 วางทุกงาน...อํานทุกคน และ
บันทึกการอําน 

5.1.2 การไหว๎ครูดว๎ยหนังสือ 

 

 

5.2.1 บรรณารักษน์๎อย  
5.2.2 งานสัปดาห์ห๎องสมุด 

5.2.3 การเลํานิทานและการจัดกิจกรรม
อื่นๆ ในห๎องสมุด 

5.2.3 กิจกรรม "ปนัความรู๎สํูการอําน" 
5.2.4 กิจกรรมหาความหมายของค าจาก
สารานุกรมไทย 

5.2.5 การก าหนดให๎เรียนวชิา "การใช๎
ห๎องสมุด" 
5.2.6 กิจกรรมห๎องสมุดเคลื่อนที่ 
ห๎องสมุดมีชีวิต 

 

 

5.3.1 "หนังสือพิมพ์เสมือน" และ 
"นักหนงัสือพิมพ์น๎อย"  
5.3.2 เวทีศักยภาพ และ นักอํานขําวเช๎า
นี้  
5.3.3 เธอกับฉันปันกันอําน และ 
โครงการแลกกันอําน 

5.3.4 หนังสือมือท า การแสดงละคร การ
ประดิษฐ์ตํางๆ จากการอําน เชนํ หนงัสือ
Pop-Up, Audio Book, etc. 

5.3.5 ภาษิตนิทัศน ์

5.3.6 กิจกรรมเสวนานักเขียน/นักแปล
พบนักอํานในโรงเรียน  
5.3.7 คลีนิคซํอมภาษา 
 

 

 

 

5.1 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านระดับโรงเรียน 

5.1.1 กิจกรรมยอดฮิต วางทุกงาน...อ่านทุกคน  
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 กิจกรรมนี้ด าเนนิการในทุกโรงเรียนกลํุมเป้าหมาย ผ๎ูวิจัยจึงถือวําเป็นกิจกรรม "ยอดฮิต" รายละเอียดกิจกรรมโดย
สรุปแบํงเป็น 2 สํวนคือ 1) การอําน และ 2) การเขียนบันทึกการอําน ซึ่งแตํละสํวนมีความซับซ๎อนที่ต๎องขยายความเพิม่เติม 
คือ 

 1) กิจกรรมส่วนแรก : การอ่าน 

จากการส ารวจโรงเรียนกลํุมเป้าหมาย ทีมวิจัยพบวํางานโครงการสํงเสริมการอํานที่ทุกโรงเรียนท า คือโครงการ “วาง
ทุกงาน...อํานทุกคน” นั้นอาจมีชื่อหลากหลายกันไปตามโรงเรียนตํางๆ เชํน  “ห๎านาทีทวีปัญญา” “ห๎านาทีทวีความรู”๎ “วางทุก
งานอํานทุกคน” หรือ “DEAR” (Drop Everything and Read) ซึ่งกิจกรรมหลักท่ีทุกโรงเรียนท าเหมือนกันหมดคือ ชํวงแรกๆ 
ของการเริ่มใช๎กิจกรรมนี้กับเด็ก เป็นการ บังคับกลายๆ ให๎เด็กอํานหนังสือ ด๎วยการจัดเวลาให๎นักเรียนอํานหนังสือตอนเช๎า 
หลังกิจกรรมหน๎าเสาธง หรือหลังอาหารกลางวันกํอนเริ่มเรียนชวํงบําย ในห๎องเรียนของตนเอง โดยมีครูประจ าชั้นเป็นผ๎ู
ควบคุม อาจเป็นหนังสือท่ีโรงเรียนจัดหาให๎ โบรชัวร์ แผํนพับ บอร์ดในหอ๎งเรียน หรืออํานหนังสือท่ีเด็กน ามาเองจากบ๎านก็ได๎ 
เวลาในการอํานมีตั้งแตํ 5-10 นาที (ในโรงเรียนรัฐบาล เชํน โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ) จนถึง 30 นาที (ใน
โรงเรียนเอกชน เชํน โรงเรียนเซ็นตฟ์รังซีสเซเวียร์) หลังจากนั้นครูประจ าชั้นจะให๎เด็กเขียนบันทึกการอํานในสมุดที่โรงเรียน
จัดให๎หรือเด็กน ามาเอง โดยลงรายละเอียดตามแบบฟอรม์ที่โรงเรียนต๎องการ สํวนใหญํเป็นการให๎บันทึก ชื่อเรือ่ง ชื่อผ๎ูแตํง 
ประเภทของหนังสือ เรื่องยํอ และความคิดเห็นจากเรื่องที่อําน การเขียนบนัทึกการอํานนี้นักเรียนต๎องบันทึกทุกวัน สํงใหค๎รู
ประจ าชั้นตรวจสัปดาห์ละครั้ง เมื่อครบเดือนครูประจ าชัน้จะสํงให๎ครูภาษาไทย หรือครูบรรณารักษ์ เป็นผ๎ูตรวจ จากนั้นเมื่อ
ครบเทอม ครูประจ าชัน้จะคดัเลือกยอดนักอํานประจ าห๎อง ครูภาษาไทยหรือครูบรรณารักษ์จะคดัเลือกยอดนักอํานประจ าชัน้ 
โดยดูจากจ านวนหนังสือท่ีเด็กอําน และคุณภาพในการเขียนบันทึกการอําน เพื่อมอบเกียรติบัตรหรือรางวัลอ่ืนๆ ให๎ เชํน 
โรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายประถม) ให๎รางวัลยอดนักอํานประจ าชั้นด๎วยการน าเด็กไปเลือกซื้อหนังสือท่ีร๎านหนังสือนานมีบุ๏คส์ 
และให๎สิทธ์ิเด็กยอดนักอํานยืมหนังสือเลํมนั้นเป็นคนแรก เป็นต๎น 

กิจกรรมนี้มีสํวนดีที่ท าให๎เด็กได๎อํานทุกวัน โดยไมํต๎องใช๎เวลานาน แตํผ๎ูวจัิยต้ังข๎อสังเกตวําเมื่อด าเนินการไประยะ
หนึ่งเด็กอาจรู๎สึกวําซ้ าซากจ าเจ จึงไมํกระตือรือรน๎ตํอการอํานเทํากับตอนเปิดเทอมใหมํๆ ในที่นี้ผ๎ูวิจัยจึงยกตัวอยํางต๎นแบบ
กิจกรรม DEAR จากโรงเรียนไผทอุดมศึกษา (ประถมศึกษา) มาเสนอแนะ เพราะโรงเรียนนี้ได๎ปรับเปล่ียนรายละเอียด
กิจกรรม "วางทุกงานอํานทุกคน" ให๎มีความหลากหลายไมํซ้ ากันในแตํละวัน เพื่อไมํให๎เด็กเบื่อหนํายจนท ากิจกรรมนี้น๎อยลง 
โดยโรงเรียนปรับกิจกรรมตามผลการประเมนิจากนักเรียนโดยตรง รายละเอียดของกิจกรรมจึงเป็นเชํนนี้  

วันจันทร ์ นักเรียนอํานหนังสือที่โรงเรียนจัดใสํกลํองให๎ในโครงการ DEAR ซึ่งแจกไปทุกห๎องเรียน 

วันอังคาร  นักเรียนอํานขําว สารคดี บทความ แล๎ววิเคราะห์ส่ิงท่ีได๎จากการอําน 

วันพุธ  นักเรียนฟังเพลงที่มีเนื้อหาดี มีข๎อคดิ แล๎ววิเคราะห์เพลงที่ฟัง (ประมาณ 15 นาที) 
วันพฤหัสบด ี นักเรียนอํานหนังสือในกลํอง DEAR ตํอจากวันจันทร ์

วันศุกร ์ นักเรียนเลําเรื่องหน๎าห๎อง ผลัดกันคราวละ 3-5 คนตลอดทั้งเทอม แล๎วเพือ่นๆ ชํวยกัน 

วิจารณ์แสดงความเห็น 

ข๎อดีของการจัดกิจกรรมการอํานที่หลากหลายนี้คือ ท าให๎เด็กไมํเบ่ือ ไมํรู๎สึกวําการอํานต๎องอํานเฉพาะหนังสือ
เทํานั้น จะอํานจากอินเตอร์เน็ตก็ได๎แล๎วเอามาเลําให๎เพื่อนฟัง เพราะโรงเรยีนไมํได๎จ ากัดให๎อํานเฉพาะหนังสือเทํานั้น 

ผ๎ูวิจัยเห็นวํากิจกรรมของวนัศุกร์ที่ครูจัดคิวให๎เด็กออกมาเลําเรื่องหน๎าห๎องสัปดาห์ละ 3-5 คน เพื่อแสดงความเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่อําน แล๎วเพื่อนๆ ชวํยกันวิจารณ์นัน้ อาจปรับเป็นการเลําเรื่องที่เด็กแตํงเองให๎เพื่อนฟังหน๎าห๎อง หรือแนะน า
หนังสือนําสนใจ (Book-Talk) ก็ได๎ เพราะครูประจ าชั้นจะไดร๎ู๎รสนิยมการอํานของเด็กด๎วย หรืออาจให๎เด็กแสดง
ความสามารถอ่ืนๆ หน๎าห๎องก็ได๎ แตตํ๎องเชื่อมโยงความสามารถนั้นไปสํูหนังสือเพื่อแนะน าเพื่อนรํวมชั้นให๎ไปคน๎คว๎าเพิม่เติม
ได ๎หรือถ๎าหากมีการปรับกิจกรรมจากการฟังเป็นการดูบ๎างก็ได๎ เลือกรายการส้ันๆ เชํน อดัรายการโฆษณาทางโทรทัศน์มา
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วิเคราะห์กันในชั้นเรียน กิจกรรมนี้อาจจะเหมาะส าหรับเด็กชั้นโต (ชํวงชั้นที่ 2 ป.5-ป.6) ทั้งนี้ทั้งนั้นโรงเรียนอาจไมํต๎อง
ก าหนดให๎ครูประจ าชั้นทั้งโรงเรียนท ากิจกรรมด๎วยรูปแบบเดียวกันหมดก็ได๎ ควรเปิดโอกาสให๎ครูคดิสร๎างสรรคก์ิจกรรมนี้  
 วิธีการเริ่มท ากิจกรรมนี้บางโรงเรียนใช๎สัญญาณออด บ๎างใช๎เพลงบรรเลง เพื่อให๎เด็กรู๎วําถึงเวลาวางทุกงานเพื่ออําน
หนังสือแล๎ว บางโรงเรียนเปิดสัญญาณตอนเริ่มกิจกรรมเทํานัน้ เมื่อหมดเวลาอํานหนังสือก็ไมํมีดนตรีหรือสัญญาณใดๆ บอก 
แตํบางโรงเรียนจะเปิดดนตรีทั้งเพลงคลอไปตลอดชํวงเวลาที่ก าหนดให๎อํานหนังสือ เมื่อเพลงจบก็เทํากับหมดเวลาของการอําน 

เชํน โรงเรียนพญาไท เปิดเพลง “ค๎างคาวกินกล๎วย” เมื่อเริ่มกิจกรรม และเปิดเพลง “ลมพัดชายเขา” เมื่อใกล๎หมดเวลา ถ๎า
หากหมดเวลาของการอํานแลว๎แตํเดก็ๆ อยากอํานหนังสือตํอ ครูประจ าชัน้ก็จะให๎เด็กอํานในเวลาวํางอ่ืนๆ ระหวํางวัน เชํน พัก
กลางวัน หรือตอนเย็น  

 ชํวงเวลาเหมาะสมในการท ากิจกรรม “วางทุกงาน อํานทุกคน" นี้ หลายโรงเรียนพบวําหลังกิจกรรมหน๎าเสาธง เมื่อ
เด็กเข๎าห๎องเรียนตอนเช๎านั้นเหมาะสมที่สุด บางโรงเรียนท ากิจกรรมตอนพักกลางวัน (โรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์) และใช๎เวลาใน
การท ากิจกรรมประมาณ 10-15 นาที รวมทั้งการอํานและการเขียนบันทึก ซึ่งการจ ากัดเวลาคํอนข๎างส้ันนี้ เป็นเพราะโรงเรียนมี
กิจกรรมแนนํมากในแตํละวนั ไมํอาจแบํงเวลาให๎มากกวํานี้ได๎ ซึ่งในแงํหนึง่มีเสียงสะท๎อนของเด็กๆ แกํทีมวิจัยยามที่
สัมภาษณ์วําเวลาอํานหนังสือเพียง 5 นาทีนั้นส้ันเกินไป เด็กๆ จึงต๎องเลือกอํานแตํหนังสือท่ีไมํยาว หรือคอลัมน์สั้นๆ ใน
วารสาร นิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์เทํานั้น (ดภูาคผนวก การสัมภาษณ์เดก็โรงเรียนตํางๆ) 
 

กิจกรรมส่วนที่ 2 - การเขียนบันทึกการอ่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

นักเรียนโรงเรียนพญาไท อ่านหนังสือในโครงการ 
“กิจกรรมรักการอ่าน” 

รายละเอียดในบันทึกการอ่านของนักเรียนโรงเรียนพญาไท 
ในโครงการ “ใช้เวลา 5 นาทียังดีกว่าไม่อ่านเลย” 

สมุดบันทึกการอ่าน นักเรียนโรงเรียนแย้มสะอาด 
ที่ได้รางวัลยอดนักอ่าน 

นักเรียนโรงเรียนพญาไท เขียนบันทึกการอ่านเมื่ออ่านหนังสือจบ 



50 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพตัวอยํางข๎างตน๎คือสมดุบันทึกการอํานจากหลายโรงเรียน เพื่อเป็นหลักฐานในการบันทึกการอํานของเด็ก สมุด
บันทึกการอํานนี้ ผ๎ูวิจัยเข๎าใจวําชํวงแรกๆ กระทรวงศึกษาธิการเป็นผ๎ูก าหนดแบบฟอรม์ให๎ เพราะได๎แบบอยํางมาจากสมุด
บันทึกของสมเด็จพระเทพฯ ที่อํานอะไรก็ตามทํานแล๎วทํานจะทรงจดไว๎ หลังจากนั้นโรงเรียนตํางๆ จึงคํอยก าหนดแบบฟอรม์ก
เองให๎เหมาะสมตํอเด็กแตํละระดับชัน้ มรีายละเอียดสิ่งที่ต๎องการให๎เด็กบันทึก ยากงําย ละเอียดมาก/น๎อยตามวัยเด็ก สมุด
บันทึกการอํานนี้อาจให๎เด็กซื้อหรือโรงเรียนแจกชํวงต๎นปกีารศึกษา แล๎วเขยีนบันทึกทุกวัน เพื่อน าการอํานไปสํูการเขียน และ
ไปสํูการวิเคราะห์ และเพื่อสร๎างนิสัยการจดบันทึกให๎เด็กรู๎จักอ๎างอิงความรู๎ รู๎จักแสดงความเห็นความประทับใจ จนอาจท าให๎
เด็กได๎แรงบันดาลใจใหมํๆ ได๎  
 ข๎อดีของการเขียนบันทึกการอํานคือ  
 1. มีหลักฐานในการอําน ท าใหค๎รูผ๎ูตรวจรู๎ข๎อมูลการอํานของเด็กแตํละคน รู๎ความสนใจในการอํานของเด็กแตํละ
คน ซึ่งสํงผลตํอเนื่องไปสํูการคัดเลือก “ยอดนักอําน” ประจ าห๎องเรียน ประจ าระดับชั้น และระดับโรงเรียนในที่สุด  
 2. เด็กได๎พัฒนาทักษะอื่นจากทักษะด๎านการอําน เชํน การเขียนวิเคราะห ์การสังเคราะห์เนื้อหา การแสดงความ
คิดเห็น ความคดิสร๎างสรรค์ หรือความสามารถทางศิลปะ (ส าหรับเด็กเล็กท่ีใช๎การวาดรูปแทนการเขียนหนังสือ) 
 ข๎อเสีย ท่ีเห็นได๎ชัดคือ 

 1. การเขียนบันทึกทุกวันท าให๎เด็กเบื่อได๎งําย เพราะเด็กรู๎สึกวําเป็น “ภาระ” เพราะตั้งแตํ ป.1-ป.6 ต๎องเขียนบันทึก
การอํานทุกวัน การสรุปเชํนนี้ผ๎ูวิจัยได๎ข๎อมูลจากการสัมภาษณ์เด็กๆ ในโรงเรียนกลํุมเป้าหมาย เมื่อเริ่มขึ้นชัน้ ป.4 เด็กๆ จะ
เริ่มบํนเรื่องเขียนบันทึกการอําน พวกเขายังชอบอํานหนังสืออยูํแตํไมํชอบเขียนบันทึกการอํานแล๎ว ครูจึงอาจต๎องปรับวิธีการ
วัดผลวําเด็กอํานหนังสือหรือไมํ เชนํ เพื่อไมํให๎เด็กเบื่ออาจให๎เด็กออกมาเลําส่ิงท่ีอํานหน๎าห๎องบ๎าง โดยสลับกันไปแตํละวัน ให๎
เด็กออกแบบปกบันทึกการอํานของเขาเอง เป็นหนังสือมือท า (เชํน รูปแบบธนาคารหนังสือของโรงเรียนเซนตฟ์รังซีสเซเวียร์ 
ที่ให๎เด็กเขียนบันทึกการอํานลงสมุดและออกแบบปกเอง) 
 2. ท าให๎ครูประจ าชั้นและครูบรรณารกัษ์ต๎องรับภาระหนักในการตรวจบันทึกการอําน โดยเฉพาะสถานการณ์สํวน
ใหญํคือทั้งโรงเรียนมีครูบรรณารักษค์นเดียว แตํต๎องตรวจงานเด็กทั้งโรงเรียน โรงเรียนบางแหํง เชํน โรงเรียนแย้มสอาด 
นอกจากครูบรรณารักษ์ตรวจงานบันทึกการอํานของนักเรียนและยังต๎องตรวจงานครูทั้งโรงเรียนด๎วย ซึ่งเป็นภาระที่หนักมาก 

 ข๎อสังเกตตํอกิจกรรมนี้ คือคุณครูต๎องใสํใจกวดขัน และ วางทุกงาน "ต๎อง" อํานทุกคน ห๎านาท ี"ต๎อง" ทวีปัญญา
จริงๆ ชํวงเวลาของการท ากิจกรรมนีน้อกจากจะให๎เด็กอํานหนังสือแล๎ว ครูและบุคลากรอืน่ๆ ในโรงเรียนก็ควรอํานด๎วย 
โดยเฉพาะครูประจ าชั้นผ๎ูควบคุมการอํานของเด็กในห๎องเรียน ควรอํานหนงัสือให๎เด็กเห็นเป็นตัวอยําง อํานหนังสือเป็นเพื่อน
เด็ก ควบคูํไปกับการดูแลเด็กๆ ให๎อํานหนังสือท่ีเหมาะสม นอกจากครแูล๎ว บุคลากรอื่นๆ แมแ๎ตํนักการภารโรง คนขับรถ ถ๎า
อํานด๎วย พํอแมํที่มาสํงลูกถ๎าอํานด๎วย จะท าให๎บรรยากาศการอํานดูเป็นเรื่องจริงจังและขลังขึ้นมาได๎ เพราะเดก็จะเรียนรู๎วํา

ตัวอย่างบันทึกการอ่านของนักเรียนโรงเรียนพระยา
ประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  
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เมื่อได๎เวลาแหํงการอําน ทุกคนต๎องวางทุกอยํางและอยูํในภาวะแวดล๎อมทีส่งบนิ่ง ตัวเด็กเองก็ต๎องนิ่งเพื่ออํานหนังสือ แตํสิ่งที่
เกิดขึ้นทุกโรงเรียนในกลํุมเป้าหมายคือ ชํวงแรกๆ บุคลากรทั้งโรงเรียนทกุระดับชัน้กระตือรือร๎นตํอกิจกรรมนีด้ี แตํเมื่อท าไป
นานหลายปี ก็เริ่มยํอหยํอนไป จนอาจมีแตํนักเรียนเทํานั้นที่ยังอํานหนังสืออยํางจริงจังในกิจกรรมนี้  
 

5.1.2 การไหว้ครูด้วยหนังสือ” และ “การจัดมุมหนังสือในห้องเรียน” 
กิจกรรมนี้ผ๎ูวิจัยพบในโรงเรียนราชวนิิต (ประถมศึกษา) โรงเรียนเดียว แตํเป็นกิจกรรมนําสนใจ เพราะเป็นวิธใีช๎

ประโยชน์จากประเพณีอันดีงามของไทยอยํางสร๎างสรรค์ ท าให๎โรงเรียนไดห๎นังสือเพิ่มขึ้นและเป็นหนังสือท่ีเด็กสนใจอํานจริงๆ 
ส าหรับแตํละห๎องเรียนทุกระดับชั้น หนังสือจากการ “ไหว๎ครูดว๎ยหนังสือ” ทุกปี ควรน ามาจัดเป็นชดุหนังสือต้ังต๎นส าหรับหา
หนังสือมาเพิ่มเติมแกํห๎องเรียนในโอกาสตํอไป การไหว๎ครูด๎วยหนังสือแลว๎น ามาจัดมุมหนังสือในห๎องเรียนท าให๎เด็กมีหนังสือ
แวดล๎อมใกล๎ตัว หยิบอํานได๎สะดวก ถ๎าหากน ากิจกรรมนี้ไปผสมกับการประกวดจดัมุมอํานหนังสือในห๎องเรียนด๎วยแล๎ว ก็จะ
นําสนใจขึ้น เพราะจะท าให๎เด็กมีทางเลือกด๎านสถานที่ส าหรับอํานหนังสือมากขึ้น โดยเฉพาะกรณีที่ห๎องสมุดโรงเรียนคับแคบ 
หรือเด็กชั้นประถมปลายไมํสนใจการเข๎าห๎องสมุดโรงเรียนแลว๎ กิจกรรมนีน้ําจะชํวยให๎เด็กได๎ใกล๎ชิดหนังสืออยํางไมํขาดตอน  

มุมหนังสือในห๎องเรียนนั้นไมํจ าเป็นตอ๎งเน๎นความสวยงามหรูหรา เทํากับความโลํง สวําง และเป็นระเบียบเรียบร๎อย 
ที่มุมอาจประกอบด๎วยชั้นวางหนังสือ 1 ชั้น หรือมีโต๏ะ เก๎าอี้ส าหรับอํานหนังสือสักชุด ก็เพียงพอ ซึ่งบางโรงเรียน เชํน 
โรงเรียนพญาไท ครูประจ าชั้นเป็นผ๎ูซื้อพรมมาปู จัดหมอน ตุ๏กตามาประดับที่มุมนี้จนนําสบาย เด็กๆ จึงชอบใช๎มุมอําน
หนังสือนี้มากโดยเฉพาะชํวงวาํงจากบทเรียนหรือตอนท างานในห๎องเสร็จกํอนคนอื่น  

ข๎อเสนอแนะส าหรับการจัดมุมหนังสือในห๎องคือ ครูควรมอบหมายหน๎าท่ีให๎นักเรียนในห๎องสลับกันเป็นผู๎คอยดูแล
ความเรียบร๎อยประจ าวนัของมุมนี้ และครูหรือนักเรียนคอยหาหนังสือมาเพิ่มเติม หรือหมุนเวียนหนังสือใหมํๆ บ๎าง เพื่อไมํให๎
หนังสือในมุมนี้อยํูนิ่ง ไมํมีสิ่งใหมํๆ เพราะจะท าให๎เด็กเบื่อได๎งําย 

 

5.2 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านระดับห้องสมุด 

5.2.1 บรรณารักษ์น้อย  
การจัดรับสมัครนักเรียนเพื่ออาสาชวํยงานห๎องสมุดเป็น "บรรณารักษ์น๎อย" นอกจากมีผลดีตํองานบริการของ

ห๎องสมุด มีผู๎ชํวยแบํงเบาภาระของบรรณารักษ์แล๎ว ถ๎านักเรียนชั้นประถมปีท่ี 3 ขึ้นไปที่อาสาสมัครท างานเป็นบรรณารักษ์
น๎อยมีวินัยในการชํวยงาน จะท าให๎ห๎องสมุดโรงเรียนเปิด/ปิด ให๎บริการยมื/คืนได๎สม่ าเสมอ ห๎องสมุดเรียบร๎อยดีมีหนังสืออยูํ
ในชั้นเป็นระบบ และเด็กๆ ยังอาจดึงเพื่อนๆ เข๎าใชห๎๎องสมุดได๎มากขึน้ งานนี้ยังท าให๎เด็กตระหนักในความส าคญัของตนเอง 
จากบทบาทในการแบํงเบาภาระของครูบรรณารักษ์ และจากการที่เด็กๆ มคีรูบรรณารักษค์อยดูแลอบรมอยํางใกล๎ชิดเพราะ
ท างานอยูํใกล๎กันทุกวัน ทั้งยังท าให๎เด็กได๎ทักษะด๎านห๎องสมดุติดตัวไปดว๎ย ท้ังเรื่องการแยกประเภทหนังสือ การสนใจส่ิง
ใหมํๆ เพราะได๎อํานหนังสือใหมํกํอนคนอื่น การถนอมหนังสือ การซํอมหนังสือ การกล๎าแสดงออกผํานทางการเลํานิทานให๎
น๎องๆ และเพื่อนฟัง ซึ่งนําสนใจวําเดก็ๆ กลํุมนี้จะตํอยอดทักษะด๎านห๎องสมุดของตนไปเชํนไร  
 

5.2.2 งานสัปดาห์ห้องสมุด 

กิจกรรมงานสัปดาห์ห๎องสมุด ถือเป็นงานส าคัญประจ าโรงเรียนที่ดึงการมสํีวนรวํมจากบุคลากรหลายฝ่าย เชํน ครู
กลํุมสาระภาษาไทย ครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ให๎รํวมมือกับครูบรรณารักษ์ในการจัดซุ๎มกิจกรรม หรือจัดการแสดงในงาน
นี้ ดึงเด็กให๎หันมาสนใจห๎องสมุดและการอําน ทั้งยังอาจดึงผ๎ูปกครองนักเรียนเข๎ามามีสํวนรวํมกับโรงเรียนได๎ โดยทั่วไป
โรงเรียนกลํุมเป้าหมายจัดงานนี้ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง แตํละวันในชํวงของสัปดาห์ห๎องสมุดจะมีกิจกรรมตํางๆ ให๎นักเรียนได๎
รํวมเลํน รํวมขาย รวํมตั้งซุม๎กิจกรรม หรือเป็นผ๎ูชํวยครูจัดกิจกรรม อยํางมากมายไมํซ้ ากัน เชนํ มีบอรด์นิทรรศการแสดง
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หนังสือนําสนใจ มีการประกวดหนังสือในดวงใจที่ฉันชอบ ประกวดเรียงความ คดัลายมือ มีส านักพมิพ์มาขายหนังสือราคาถูก 
มีการแขํงขนัโต๎วาที การท าปฏิทินโบราณ การประกวดวาดภาพระบายสี การเลํมเกมตอบปัญหา และการแสดงบนเวทีตํางๆ 
กิจกรรมทั้งหมดนีค้รูบรรณารักษ์ไมตํ๎องจัดเองทั้งหมด อาจขอความรวํมมือนักเรียนแตํละชั้น สํงกิจกรรมมารวํมในงาน และ
เป็นผ๎ูดูแลซุ๎มจัดกิจกรรม เป็นต๎น งานกิจกรรมสัปดาห์ห๎องสมุดเป็นงานหนึ่งทีจ่ะท าให๎เด็กตื่นเต๎นรอคอย และเป็นการ
ประกาศให๎พํอแมํผู๎ปกครองรู๎วําโรงเรยีนมีศักยภาพอยํางไรบ๎างได๎อยํางดีมาก 

 

5.2.3 การเล่านิทานหรือการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ในห้องสมุด 

 การจัดกิจกรรมเลํานิทานโดยที่ครูบรรณารักษ์ก าหนดวันเวลาการเลําที่แนนํอนประจ าสัปดาห ์และเลือกเวลาที่
เหมาะกับเด็ก นําจะดึงดดูให๎เด็กเข๎าห๎องสมุดได๎ โดยเฉพาะเด็กเล็กท่ียังอํานหนังสือเองไมํได๎ การเลํานิทานในห๎องสมุดครูไมํ
ต๎องเลําเองเสมอไป อาจให๎บรรณารักษ์น๎อยเป็นคนเลํา หรืออาสาสมัครจากเด็กชั้นโตท่ีชอบแสดงออกก็ได๎ นอกจากกิจกรรม
เลํานิทานในห๎องสมุดแล๎ว ยังมีกิจกรรมอื่นดึงดูดเด็กได๎อีก เชํน การแขํงขนัตอบปัญหา การแขํงเปิดพจนานุกรม/สารานุกรม 
การทายค าศัพท์ ทายปัญหาทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์หรือการประกวดสิ่งประดิษฐ์/งานฝีมือ จากหนังสืองานฝีมือท่ีครู
บรรณารักษแ์นะน าก็ได๎  
  

 

 

 

 

 

ส าหรับกิจกรรมตอบค าถามในห๎องสมุดนั้น ครู
บรรณารักษ์เป็นผูค๎ดิค าถามตดิบอรด์ไว๎ในห๎องสมุด มีกระดาษ
แจกให๎เด็กเขียนค าตอบสํง พร๎อมระบุชื่อ ชั้นเรียนของเด็ก ใคร
ตอบถูกมีการประกาศชื่อบนบอร์ดในห๎องสมุด และให๎มารับ
รางวัล หรือไมํก็มวีิธีอ่ืน เชํน ให๎เด็กจับลูกปิงปองค าถามจากโหล
แก๎ว ครูบรรณารักษ์เปิดค าถามถามตอนนั้นแลว๎ให๎เด็กตอบเลย 
ถ๎าตอบถูกก็มีรางวัลให๎เป็นของเล็กๆ น๎อยๆ แตํกิจกรรมนี ้
ควรก าหนดวนัเลํนที่แนํนอน เชํน เดก็เลํนเกมตอบค าถามได๎ 
ทุกวันใดในสัปดาห์ (ทั้งเลํนผํานบอรด์ และเลํนสดกับครู)  ครูบรรณารักษ์โรงเรียนแย้มสอาด ท ากิจกรรม ถามตอบค าถามกับ

นักเรียนผู้เข้าใช้ห้องสมุดทุกวันอังคาร ตอบถูกได้รางวัลเป็น 
เครื่องเขียนเล็กๆ น้อยๆ 

ตารางกิจกรรมของห้องสมุด โรงเรียนแย้มสอาด จัดไม่ซ้ ากัน 
ในแต่ละวันของสัปดาห์ 

ยุวบรรณารักษ์โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย 
(กระจา่ง สิงหเสนี) เล่านิทานหุ่นมือให้น้องๆ ฟังใน

ห้องสมุด ทุกวันพุธ 



53 
 

การเลํนเกมนี้อาจให๎เด็กเลํนเป็นกลํุมก็ได๎ และไมํควรเนน๎ของรางวัลมากนกั เพื่อไมํท าให๎เด็กติดนิสัย “ลํารางวลั”  
 

5.2.4 กิจกรรม "ปันความรู้สู่การอ่าน" 

 กิจกรรมนี้มีตวัอยํางจาก โรงเรียนไผทอุดมศึกษา (ประถมศึกษา) ซึ่งจัดที่ห๎องสมุดตอนพักกลางวัน เมื่อเด็กมาใช๎
ห๎องสมุด ครูบรรณารักษ์ให๎เด็กจับกลํุมกันอํานหนังสือ กลํุมละ 4-6 คน เมื่อเด็กอํานเสร็จครใูห๎เขียนสรุปส่ิงท่ีอํานลงใบงานที่
ห๎องสมุดจัดเตรียมเป็นแบบฟอร์มให ๎เมื่อเด็กเขียนใบงานเสร็จครูบรรณารักษ์ก็จะแจกกระดาษให๎อีกใบ มีขนาดเทําโปสการ์ด 
มีภาพสัตว์หรือภาพนํารักๆ ประดับ แล๎วให๎เด็กเขียนแนะน าวําหนังสือท่ีเด็กๆ อํานดีอยํางไร นําสนใจตรงไหน เพื่อเชิญชวนให๎
นักเรียนคนอืน่อยากอํานตาม แลว๎เดก็ๆ ก็วาดรูประบายสีโปสการ์ดตกแตงํให๎สวยงาม น าไปแขวนไว๎ที่ต๎นไม๎ในห๎องสมุด ซึ่ง
เมื่อมีเด็ก หรือผ๎ูปกครองมาใช๎ห๎องสมุด ก็อํานโปสการ์ดปนัความรู๎สํูการอํานแล๎วไปหาหนังสือตามที่แนะน ามาอํานได ๎

 

5.2.5 กิจกรรมหาความหมายของค าจากสารานุกรมไทย 

กิจกรรมนี้มีตน๎แบบจากโรงเรียนพญาไท โดยจัดตลอดทั้งเดือนสลับกับกิจกรรมอื่นในห๎องสมุด ครูบรรณารกัษ์
เป็นผ๎ูก าหนดค าที่ต๎องการให๎เด็กหาความหมาย 1 หรือหลายค า แล๎วติดบอร์ดค าถามที่ประสงค์ให๎เด็กค๎นคว๎าจากสารานุกรม
ไทยในห๎องสมุด เชํน ค าวํา “ข๎าว” และเชิญชวนให๎เด็กสํงค าตอบโดยคน๎ความหมายในหนังสือสารานุกรมเพื่อชิงรางวัลเล็กๆ 
น๎อยๆ กิจกรรมนี้ท าให๎เด็กผ๎ูสนใจได๎ใช๎สารานุกรมไทยให๎เป็นประโยชน์ เพื่อเปิดโลกแกํเด็กสํูความรู๎อืน่ตํอไป 

 

5.2.6 การก าหนดให้เรียนวิชา “การใช้ห้องสมุด”  
จากการส ารวจผ๎ูวิจัยพบวํา โรงเรียนกลํุมเป้าหมายซึ่งประสบความส าเร็จด๎านสํงเสริมการอําน สํวนใหญํมีชัว่โมง

สอนวิชาการใช๎ห๎องสมุดให๎เด็กอยํางสม่ าเสมอ โดยสอนตั้งแตํเด็กระดับประถม 3 เป็นต๎นไป (เชํน โรงเรียนพญาไท) สัปดาห์
ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 คาบ หรืออยํางน๎อยที่สุดภาคเรียนละ 1 ครั้ง สอนโดยครูบรรณารักษ์ หรือครูประจ าชัน้ก็ได๎ (ในกรณีท่ีไมํ
มีครูบรรณารักษ์ท างานเต็มเวลา) โดยอาจน านักเรียนไปเรียนที่ห๎องสมุด เพื่อให๎เด็กมีทักษะในการใช๎ห๎องสมุด รู๎วิธีคน๎หา
หนังสือท่ีต๎องการ รู๎วําหนังสืออะไรอยูํท่ีไหน รู๎กติกาการใช๎ห๎องสมุด เชํน ระเบียบการยืม/คนื การรักษาหนังสือ การงดสํงเสียง
ดังในห๎องสมุด เป็นต๎น แม๎นักเรียนจะเคยเรียนการใช๎ห๎องสมุดหรือเคยไปใช๎ห๎องสมุดมาแล๎ว ก็จ าเป็นต๎องมีการทบทวนการใช๎
ห๎องสมุดซ้ าอยํางสม่ าเสมอ อยํางน๎อยทุกต๎นภาคเรียน เพื่อย้ ารายละเอียดการใช๎ห๎องสมุดให๎เด็กๆ รู๎ เพราะชวํงปิดเทอมเด็กๆ 
อาจจะหลงลืมระเบียบบางอยํางไป  

โรงเรียนกลํุมเป้าหมายวิจัย ไมํได๎มีการเรียนวชิาการใช๎ห๎องสมุดทุกโรงเรียน แตํผ๎ูวิจัยสังเกตวําโรงเรียนใดที่มีการ
เรียนวิชานี้ทุกชั้นทั้งโรงเรียน จะชํวยให๎เด็กสนใจการเข๎าห๎องสมุดได๎ทางหนึ่ง หากโรงเรียนใดไมํมีเวลาส าหรับแบํงให๎เรียนวิชา
นี้ บางโรงเรียนใช๎การแบํงชั่วโมงจากวิชาภาษาไทย ให๎เด็กเรียนการใช๎ห๎องสมุดอยํางน๎อยตอนต๎นเทอมของทุกเทอม เพื่อให๎
เด็กไมํลืมการใช๎ห๎องสมุด หรือไมํบางโรงเรียนให๎เด็กเรียนวิชาการใช๎ห๎องสมุดสลับกับการเรียนกิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นๆ 
เชํน โรงเรียนราชวนิิต ให๎เด็กเรียนการใช๎ห๎องสมุดสลับกับการเรียนเรื่องห๎องเรียนสีเขียว หากบางโรงเรียนมีบุคลากรสอนวิชานี้
เต็มที่ก็อาจให๎เด็กเรียนวิชานี้ตั้งแตํชัน้ป.1 เลยก็ได๎ ซึ่งไมํได๎หมายความวาํจะให๎เด็กรู๎วิธีแยกหมวดหมูํหนังสือ หรือหยิบ
หนังสือตามหัวเรื่องท่ีต๎องการได๎ แตํเน๎นให๎เด็กคุ๎นเคยกับหนังสือและบรรยากาศห๎องสมุดเป็นหลัก 

 

5.2.7 กิจกรรมห้องสมุดเคล่ือนที่ หอ้งสมุดมีชีวิต  
กิจกรรมนี้พบในโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ โรงเรียนพญาไท โรงเรียนแย้มสอาด วิธีการคือครู

บรรณารักษ์จัดหนังสือชุดหนึ่งใสํตะกร๎าหรือกลํองหนังสือ (ที่มีความแข็งแรงพอสมควร) น าไปวางไว๎ตามจุดตํางๆ ในโรงเรียน
ที่มีนักเรียนรวมกลํุมกันเยอะๆ ชํวงเช๎า พักกลางวัน หรือหลังเลิกเรียน เชํน ริมสนามโรงเรียน รมิสระวํายน้ า เพื่อให๎เด็กหยิบ



54 
 

หนังสืออํานได๎ตามสะดวก หนังสือพวกนี้ต๎องคัดเลือกแบบท่ีอํานจบได๎ในเวลาอันจ ากัด ไมํให๎ยืมกลับบ๎าน และอาจต๎องจัด
ผ๎ูรับผิดชอบดูแลหนังสือแตํละจุด เชนํ บรรณารักษ์อาสา เป็นต๎น 

 

5.3 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านระดับวิชาเรียน จัดโดยครูภาษาไทย ครูบรรณารักษ์  
     หรือครูรักการอ่าน 

 

5.3.1 “หนังสือพิมพ์เสมือน” “นักหนังสือพิมพน์้อย” 
กิจกรรมนี้มีตวัอยํางจากโรงเรียนพระยาประเสริฐสนุทราศรัย (กระจ่าง สงิหเสนี) ซึ่งมีจุดก าเนิดจากการที่ครู

หัวหน๎าหมวดภาษาไทยน าเด็กที่ไดร๎บัคัดเลือกเป็นนักขําวน๎อยไปดูงานเรือ่งการท าหนังสือพิมพ์ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา (ไมํระบุ
จังหวัด) รูปแบบคือการตั้งกลํุมนักเรยีนผ๎ูสนใจขึ้นกลํุมละประมาณ 5-7 คน (ในหนึ่งห๎องจะมีกี่กลํุมก็ได๎) ควรเป็นเด็กชํวงชั้น
ที่ 2 หรือ ป.5-6 เนื่องจากมีทักษะในการอําน เขียน และรูศ๎ิลปะหรือการใช๎คอมพวิเตอร์พอสมควร แล๎วให๎ทุกคนในกลํุม
รํวมกนัคิดท าวารสารส าหรับเด็กอยํางงํายขึ้นกลํุมละ 1 ฉบับ (แม๎ตวัอยํางท่ียกมาโรงเรียนจะใช๎ชื่อวํา “หนังสือพิมพ์เสมือน” 

แตํรูปแบบของหนังสือเหมือนวารสารหรือจุลสารส าหรับเด็กมากกวํา) คือให๎
นักเรียนในกลํุมแบํงหน๎าที่กันวาํใครรบัผิดชอบงานอะไรบ๎าง เชํน เขียนคอลัมน์ 
วาดรูป พิมพ์คอมพิวเตอร์ หรือท ารูปเลํมวารสาร จากนัน้ให๎นักเรียนศึกษาค๎นคว๎า
ข๎อมูลจากหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร หรืออินเตอร์เน็ต แลว๎น าเรื่องท่ีตนสนใจ
มาเขียนคอลัมน์สั้นๆ วาดรูปตกแตํง ตรวจความเรียบร๎อยแลว๎จัดท าต๎นฉบับของ
ทั้งเลํมให๎ครูที่ปรึกษาตรวจ เมื่อครูแก๎ไขแล๎วให๎เด็กแก๎ไขต๎นฉบับตาม แลว๎น าไป
ถํายส าเนาตามจ านวนเลํมที่ต๎องการ ตั้งราคาและวางขายในโรงเรียน เชํน ในงาน
ตลาดนัดหัดขายประจ าสัปดาห์ หรือแลกกันอํานระหวํางเพื่อนที่ท าฉบับอ่ืนๆ ก็ได๎  

อยํางไรก็ดี กิจกรรมนีค้รูที่ปรึกษาแตลํะกลํุม ต๎องรับภาระเต็มที่ในการ
ตรวจงานต๎นฉบับของเด็ก ให๎ค าแนะน าในการเขียนคอลัมน์และการออกแบบจัด 

รูปเลํมหนังสือ รวมทั้งต๎องควบคุมการตั้งราคาขาย และกระตุ๎นให๎เด็กท า 
“หนังสือพิมพ์เสมือน” ออกมาอยํางสม่ าเสมอด๎วย ดังที ่อาจารย์มยุรี เหลอืงสินศิริ 
ผ๎ูริเริ่มโครงการนี้ บอกรายละเอียดการท างานแกํทีมวิจัยวํา  

 

"เรื่องในหนังสือพิมพ์เราไม่ได้ก าหนดเรื่องให้เขียน นักเรียนเขาวางแผนร่วมกัน คิดเองใน
กลุ่มว่าใครจะท าหน้าที่เป็นอะไร เช่นท าหน้าที่เปน็บรรณาธิการ เป็นคนเขยีนคอลัมน์ ถ้ามี
สมาชิก 6 คน อาจารย์จะก าหนดแคว่่า ฉบับหนึ่งควรมแีค่ 4 หนา้กระดาษ A-4 พับครึ่ง 
(เท่ากับกระดาษขนาด B-5) แบ่งเป็น 16 คอลัมน์ ถ้ามีสมาชิกในกลุ่มน้อยก็อาจแบ่งกันเขียน
คนละ 2 คอลัมน์ แล้วเด็กก็ไปหาเรื่องที่ตัวเองจะเขียนเองว่าจะเขียนคอลัมน์อะไร เขาดู
กันเองในกลุ่มว่าอย่าให้ชื่อซ้ ากัน เด็กๆ เขามีความคดิหลากหลาย แล้วเราก็ให้เขาก าหนดโล
โก้ของส านักพิมพ์ดว้ย 

 กิจกรรมนี้ตอนนี้เริ่มต้นที่เด็กชัน้ ป.6 เพิ่งเริ่มท าตอนปลายเทอมที่แล้ว(1/2548) เทอมนี้
ครูจะขยายไปที่น้องป.เล็กด้วย เราเริม่ต้นที่ ป.6 ก่อน เมื่อประเมินผลโครงการแล้วเด็กสนใจ
ดีเราก็จะได้น้อง ป.5 ป.4 ป.3 ที่อยากท าโครงการท าตาม ส่วนเด็ก ป.1-ป.2 ช่วงชัน้ล่างลงไป
เราอาจจะให้ท าเป็นลักษณะหนังสือพิมพ์หน้าเดียว  

ตัวอย่าง “หนังสือพิมพ์เสมือน” ของนักเรียน 

 ชั้น ป. 6 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ 
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 ส่ิงท่ีได้จากโครงการนี้คือ เด็กๆ ไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ที่จะอ่านดว้ยกัน และเขาได้ใช้นิสัย
รักการอ่านไปสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต หรือจากส่ิงท่ีเขาไป
อ่านแล้วถูกใจ เด็กได้รู้จักการคิดวิเคราะห์แลว้คัดสรรเรื่องมาเขียนเอง เขาได้การออกแบบ 
ได้การท างานเป็นกลุ่ม ได้หลายด้าน กิจกรรมนี้เป็นการบรูณาการหลายอย่าง เช่นเรื่องศิลปะ 
ก็ชัดเจน บางเล่มมีหลายคอลัมน์ ทั้งกีฬา อาหาร คณิต วิทย์ ใครชอบอะไรก็ท าคอลัมน์นัน้ 
ตอนนี้ครูเอาตัวแทนเด็กแต่ละห้องท่ีได้ไปอบรมกิจกรรมผู้น ารักการอ่าน (กับโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา) มารวมกลุ่มกนัก่อน แล้วให้เด็กกลุ่มนี้น าการอบรมไปขยายผลกับเพื่อนในห้องอีกที 
ให้เพื่อนตั้งกลุ่มใหม่ต่อไป  

 หนังสือพิมพ์ที่ท านี้คือฉบับแรก เล่มปัจจุบันอยู่ในคอมพิวเตอร์ คือพอท าแล้วเด็กก็
พัฒนาต่อยอดให้ดีขึน้ เล่มแรกเขาเขียนด้วยลายมือท้ังเล่ม แต่ตอนนี้เด็กท าไว้ใน
คอมพิวเตอร์ ยังไม่ได้พมิพ์ออกมา ตอนนี้ ป.6 มี 6 ห้องก็มี 6 ฉบับ จากเด็ก 6-8 คนแรกท่ี
ท าเล่มแรก เขามาจากแต่ละห้อง เขาก็น าส่ิงท่ีได้ในกิจกรรมนี้ไปแตกยอดอีกที คือไปหา
สมาชิกอีก 8 คนในห้องเขา เพื่อต้ังส านักพิมพ์ใหม่ของเขา ฉะนัน้ต่อไปห้องหนึ่งๆ อาจจะมี 
4-5 ฉบับ แต่ตอนนี้ห้องละ 1 ฉบับไปก่อน 

 หนังสือพิมพ์เสมือนี้ก าหนดออกเดือนละ 2 ฉบับ เพราะเล่มหนึ่งใช้เวลาท าประมาณ 2 
อาทิตย์ เด็กเขาแบ่งหน้าที่เป็นฝ่ายจัดเอกสาร ฝ่ายบรรณาธิการ เขาก็เอาคอลัมน์ที่เขียนมา
แลกเปล่ียนกันตรวจสกู๊ป ตรวจความถูกต้อง เสร็จแล้วกองบรรณาธิการก็อาจส่งให้อาจารย์ท่ี
ปรึกษาช่วยดคูวามถูกต้อง แล้วเอาไปถ่ายส าเนาเอกสาร เอาไปแลกเปล่ียนกันอ่าน ต้นฉบับ
จริงก็ยังอยู่"  

(มยุรี เหลืองสินศิริ. 2548. สัมภาษณ.์) 
  

จากข๎อมูลของครูหัวหน๎าโครงการจะเห็นได๎วํา กิจกรรมนี้กระตุ๎นเด็กได๎หลายด๎าน เพราะต๎องประยุกต์หลายทักษะ
ในการท า เป็นกิจกรรมงํายๆ ท่ีไมํไดล๎งทุนเยอะ เพราะทุกอยํางเป็นทรัพยากรที่โรงเรียนมีอยูแํล๎ว แตํนับวําไดผ๎ลดีมากแกํ
เด็กๆ 

 

5.3.2 “เวทีศักยภาพ” และ “นักอ่านข่าวเช้านี้” 
รูปแบบของกิจกรรมสํงเสริมนีค้ือการให๎เด็กได๎แสดงความสามารถแกํคนทัง้โรงเรียนบนเวทีกิจกรรมหลักของ

โรงเรียน หรือหน๎าเสาธงหลังเคารพธงชาติ โดยการแสดงความสามารถนัน้มีที่มาจากการอําน บางโรงเรียนจัดกิจกรรมเลํา
นิทาน หรือแนะน าหนังสือนําสนใจ (Book Talk) หรืออํานขําวนําสนใจทีน่ักเรียนค๎นคว๎าเอง (เชํน โรงเรียนประถมศึกษา
ธรรมศาสตร)์ ถ๎าไมมํีเด็กๆ อาสาท ากิจกรรมนี้ ครูอาจจัดเวลาให๎แตํละชัน้เรียนได๎ผลัดกันขึ้นเวทีครบทั้งสัปดาห์ และครบทุก
สาระการเรียนในหลักสูตร รูปแบบกิจกรรมก็ก าหนดให๎เหมาะสมตํอเด็กแตํละชํวงชั้น เชนํ กิจกรรม “นักอํานขาํวเช๎านี”้ 
จัดโดยทีมงานห๎องสมุด โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร ์วันจันทร-์ศุกร์ เวลา 8.20 น. หลังเคารพธงชาติหน๎าเสาธง กํอน
กิจกรรมโฮมรูมทุกเช๎า ตลอดปีการศกึษา 2548 เป็นโครงการห๎องสมุดสํูการรักการอําน เพื่อให๎นักเรียนได๎ทราบข๎อมูลขําวทุก
วัน และฝึกให๎เด็กกล๎าแสดงออกในการน าเสนอขําว ฝึกอํานออกเสียงและอํานหนังสือได๎ถูกต๎อง คลํองแคลํว มีการมอบ
เกียรติบัตรแกํนักเรียนที่เป็นนักอํานขําวเช๎านี้ด๎วย  
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วิธีการท ากิจกรรม "นักอํานขําวเช๎านี้" 
1. ครูประกาศรับสมคัรนักเรียนเป็นนักอํานขําวในห๎องสมุด รับเฉพาะนักเรียนชํวงชัน้ที่ 2 ป.4-ป.6  

2. ครูให๎นักเรียนหาขําว บทความ เกร็ดความรู๎ ที่ตัวเองสนใจมาเสนอครูบรรณารักษ์ โดยควรมี
เนื้อหาหลากหลายแขนง เชํน กีฬา เกษตร อาชีพ แลว๎ให๎เด็กเขียนขําวลงใบงานที่ห๎องสมุดจัดให๎ มี
รายละเอียดให๎กรอก เชํน ค าขึน้ต๎นทกัทาย เนื้อหาขําว ที่มาของขําว ค าลงท๎ายเพื่อจบขําว เพื่อเป็น
การฝึกให๎นักเรียนสรุปและวิเคราะหข์ําวดว๎ยตนเอง  

3. ครูตรวจทาน คัดเลือกขําว และแนะน าซักซ๎อมแกํผ๎ูอํานขําวกํอนอํานจริง 
4. ให๎นักเรียนอํานขําวหน๎าเสาธงหลังกิจกรรมเคารพธงชาติแล๎ว เพื่อฟังทั้งโรงเรียน มีการบันทึกภาพ

นักอํานขําวบ๎าง 
5. ครูบรรณารักษ์เก็บขําวทีน่ักเรียนคดัและเขียนเก็บเข๎าแฟ้มเป็นรายเดือน ซึ่งเรื่องนี้นักเรียนเสนอวํา

อาจจะน าขําวนัน้มาจัดบอร์ดเพื่อให๎นกัเรียนอํานในชํวงพักกลางวัน 1 สัปดาห์กํอนเก็บเข๎าแฟ้มก็ได๎ 
6. ครูบรรณารักษ์ท าแบบประเมนิโครงการ ซึ่งประเมินบุคลิกของผ๎ูอําน เนื้อหาของขําว ความถูกต๎อง

ของอักขระ การเตรียมความพร๎อมของทีมงาน แล๎วท ารายงานสรุปโครงการเมื่อสิ้นเทอม 1 และ
เทอม 2 เพื่อเป็นบันทึกการท างานตํอไป  

 

5.3.3 “เธอกับฉันปันกันอ่าน” และ “โครงการแลกกันอ่าน” 
 ทั้งสองโครงการมีรูปแบบคล๎ายกัน โดยกิจกรรม "เธอกับฉันปันกันอําน" มีต๎นแบบจากโรงเรียนเซนตฟ์รังซีสเซ
เวียร์ วิธีการคือให๎นักเรียนน าหนังสือมาแลกเปล่ียนกันอํานในห๎องเรียน โดยมีตัวแทนผลัดกันน าเสนอหนังสือหน๎าชั้นทุก
สัปดาห ์เมื่อเด็กอํานเลํมไหนแล๎วก็ให๎เขียนบันทึกลงธนาคารหนังสือ (สมดุบันทึกการอํานของโรงเรียนเซ็นต์ฟรังฯ)  
 "โครงการแลกกันอําน" มีต๎นแบบจากโรงเรียนไผทอุดมศึกษา (ประถมศึกษา) จัดโดยห๎องสมุด ครูบรรณารักษ์
เปิดกองทุนหนังสือขึ้นจ านวนหนึ่ง ซึง่ได๎รับบริจาคมาจากครู พํอแมํ และเด็กๆ ครนู าหนังสือเหลํานั้นมาประทบัตราโครงการ
แล๎วหัวหน๎าโครงการก็เปิดรับหนังสือจากนักเรียนคนอื่นๆ ให๎น ามาแลกจากกองทุนนี้ไปอําน โดยท าบัตรให๎นักเรียนมาแลกได๎
คนละไมํเกิน 3 เลํมตํอครั้ง ถ๎าเด็กแลกไปอํานแล๎วไมํอยากเก็บหนังสือเลํมนั้นไว๎กน็ ามาแลกคนืหรือแลกเลํมใหมํไปได๎ โดยครู
บรรณารักษม์ีการเก็บสถิติไว๎ด๎วยวําแตํละวันมนีักเรียนมาแลกหนังสือไปก่ีเลํม กี่คน 

 

5.3.4 “หนังสือมือท า การแสดงละคร การประดิษฐ์ต่างๆ จากการอ่าน เช่น หนังสือ Pop-Up, Audio Book” 
กิจกรรมนี้ครูรักการอําน หรือครูบรรณารักษ์น าการอํานไปสํูการสร๎างสรรค์งานอื่นในชัว่โมงที่ตนสอน เชนํ ครรูัก

การอํานโรงเรียนเซน็ต์ฟรังซีสเซเวียร์ให๎เด็กท าหนังสือสามมิติจากเรื่องที่อําน แตํงเรื่องใหมํจากหนังสือท่ีอําน ครูบรรณารักษ์
โรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายประถม) ให๎เด็กที่เรียนวิชาห๎องสมุดท าหนังสือเลํมเล็ก โดยให๎เด็กวาดรูป เขียนเรื่อง จัดรูปเลํมเอง 
แล๎วประกวดกัน หรือให๎เด็กสร๎างหํุนมือ หํุนกระบอก โรงละครงํายๆ จากเรื่องที่อํานแล๎วแสดงให๎ดูกันในห๎องหรือให๎ท้ัง
โรงเรียนดู เป็นต๎น 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างหนังสือมือท าของนักเรียนโรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์  ในวิชา “รักการอ่าน” 
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5.3.5 ภาษิตนิทัศน ์ 

กิจกรรมนี้มีจุดเริ่มต๎นทีโ่รงเรียนพระยาประเสริฐสนุทราศรัย (กระจ่าง สงิหเสนี) จากการที่ ดร. กษมา วรวรรณ 
มอบหนังสือเลํมเล็กๆ มาให๎โรงเรียนเลํมหนึ่งเป็นรางวัลพิเศษเนื่องจากโรงเรียนได๎รับรางวัลด๎านสํงเสริมนิสัยรักการอําน 
อาจารยม์ยุรี เหลืองสินศิริ หัวหน๎าหมวดภาษาไทย เห็นวําเป็นค ากลอนเชงินิทัศน์ จึงประสงค์จะเผยแพรํหนังสือให๎เป็น
ประโยชน์ในวงกว๎าง (กิจกรรมนี้เริ่มภาคเรียนที่ 1/2548) รูปแบบของกิจกรรม “ภาษิตนิทัศน์นํารู”๎ เหมือนเอาส่ิงรอบตัวมา
เปรียบเทียบเพื่อให๎ข๎อคิด ครูหมวดภาษาไทยเป็นผ๎ูคัดภาษิตในหนังสือมาตั้งค าถามเด็กทั้งโรงเรียนให๎หาข๎อคิดจากภาษิต แล๎ว
จัดบอร์ดค าถามไว๎ตรงทางขึ้นบันไดชัน้หนึ่ง ติดค าถามสัปดาห์ละ 5 ข๎อ มสีมุดบันทึกค าตอบให๎เด็กไปท า (ให๎ฟรีไมํต๎องซื้อ) 
เด็กทุกคนต๎องท าหมด ยกเว๎นเด็ก ป.1 ซึ่งจะท าค าถามภาษิตนิทัศน์เป็นฉบับใหญํพิเศษให๎เพราะป.1 ยังอําน เขียน วิเคราะห์ 

ไมํเป็น โรงเรียนจึงท าแผํนภาษิตนิทศัน์เป็นแผํนใหญํๆ ถํายเอกสารขาวด าให๎
เด็กเอากลับบ๎านไปอํานรํวมกับผ๎ูปกครอง แล๎วให๎เด็กตอบค าถามท่ีคุณครูให๎ 
ค าถามที่ถามในกิจกรรมนี้เป็นข๎อมูลที่ใช๎ได๎หมดตั้งแตํชํวงชัน้ ป.1 - ป.6 บาง
ข๎อยากงํายตํางกัน การที่เด็กน าค าถามกลับไปท าที่บ๎าน เด็กจะไดส๎ร๎างทักษะ
ในการฟัง และมีปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครวั เพราะต๎องมีผ๎ูใหญํอํานใบ
งานใหเ๎ด็กท า แล๎วใบงานก็ใช๎ระบายสีได๎ด๎วย เพราะแผํนภาพที่ให๎ไปเป็นรูป
ลายเส๎นขาว-ด า  

 

 

ตัวอย่างหนังสือเล่มเล็กของนักเรียนป.1 โรงเรียนสาธิต มศว  

สมุดบันทึกข้อคิด ภาษิตนิทัศน์...น่ารู้ 

กิจกรรมเล่านิทานในห้องเรียนของนักเรียนโรงเรียน
เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ในวิชา “รักการอ่าน” 

สื่อ CD เล่านิทานของนักเรียนโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์  
ในวิชา “รักการอ่าน” 
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ส าหรับเด็กชั้นประถมปลาย จะลงไปท่ีทางขึ้นบันไดชั้นลําง ซึ่งครูหมวดภาษาไทยจัดบอร์ดค าถามไว๎ ให๎เด็กตอบใสํ
สมุด เด็กจะต๎องหาเวลาไปดูค าถามเองตอนชํวงวําง เชํน เช๎า เที่ยง เย็น หรือตอนเย็นกํอนกลับบ๎าน ถ๎าใครตอบถูกหลายข๎อ
มากๆ ครูก็อาจให๎รางวัลเล็กๆ น๎อยๆ โดยครมูีแรงดึงดูดใจให๎เด็กท ากิจกรรมนี้คือ คนที่ท าคะแนนได๎ 70% หรือ 14 ข๎อของ
แตํละครั้ง จะมีคูปองเล็กๆ ให๎เขียนชื่อใสํกระปุกเล็กๆ ของแตํละระดับชัน้ไว๎ แล๎วจะจับรางวัลสายชั้นละ 3 รางวัลซึ่งโรงเรียน
จะซื้อหนังสือให๎เป็นรางวัล ท าให๎เด็กอยากตอบค าถามภาษิตนิทัศน์ได๎  

การท ากิจกรรมภาษิตนิทัศนน์ี้ไมํมีผลตํอคะแนนการเรียน แตํมีประโยชน์ตํอการประยุกต์ใช๎ เชํน มีอาจารยใ์น
โรงเรียนบางคนน ากิจกรรมนี้ไปตํอยอด เชํน บางห๎องอาจให๎เด็กไปค๎นควา๎ภาษิตเพิ่มเติม อาจจะเป็นโคลงส่ีสุภาพก็ได๎ แล๎ว
รวมเลํมเป็นภาษิตนิทัศนข์องเด็กเอง ท าเป็นข๎อคิดของตัวเองเก็บไว๎ หรือไมํก็ให๎เด็กไปท ากิจกรรมวาดรูปในวิชาศิลปะ จาก
ค าถามในกิจกรรมภาษิตนิทศัน์ เป็นต๎น ครแูตํละคนก็ตํอยอดไปในแนวทางของตน กิจกรรมภาษิตนิทัศนี้เปน็วิชาภาษาไทยก็
จริง แตํใช๎ได๎ตํอการเรียนทั้งระบบ ได๎วิชาจริยศึกษาด๎วย เพราะในภาษิตมีแงํคิดเตือนใจ วิชาศิลปะเด็กก็อาจเอาไปวาดภาพ
ระบายสีได๎ ดังนัน้จะเห็นวําจากหนังสือหนึ่งเลํมที่โรงเรียนได๎รับมา หากครูรู๎จักประยุกต์จะน ามาท ากิจกรรมทีบู่รณาการทุกวิชา
ไว๎ด๎วยกันได๎เลยทีเดียว 

 

5.3.6 “กิจกรรมเสวนา นักเขียน/นักแปลพบนักอ่านในโรงเรียน” หรือเสวนาปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มีชื่อเสียงในชุมชน 

       กับการอ่าน 

กิจกรรมนี้มีตวัอยํางจากโรงเรียนเซน็ต์ฟรังซีสเซเวียร์ ที่ครรูักการอํานเชญิผ๎ูแปลวรรณกรรมเยาวชนเรื่องแฮรร์ี่ 
พ็อตเตอร์ ไปพบแฟนๆ นักอํานเรื่องนี้ที่โรงเรียนเพื่อให๎เด็กถามค าถามที่อยากรู๎เกี่ยวกับวรรณกรรมเรื่องนี้ ซึ่งกิจกรรมนี้อาจ
เหมาะส าหรับโรงเรียนในสวํนกลางมากกวําสํวนภมูิภาค เนื่องจากสามารถเชิญนักเขียนหรือนักแปลที่เด็กๆ สนใจไปบรรยาย
พิเศษที่โรงเรียนเพื่อดึงดดูความสนใจของเด็กๆ ที่นิยมหนังสือของนักเขียนหรือนักแปลคนนั้น  

อยํางไรก็ดีโรงเรียนในสํวนภูมภิาคกอ็าจจัดกิจกรรมเสาวนานี้ได๎เชนํกัน แตปํระยุกต์ตัวแขกรับเชิญให๎เข๎ากับท๎องถ่ิน
ที่ต้ังของโรงเรียน เชํน อาจประยุกต์เป็นการเชิญผ๎ูมีความรู๎ในท๎องถิ่นด๎านภูมิปัญญาชาวบ๎านมาพูดคุยเรื่องราวในอดีตหรือภูมิ
ปัญญาไทยที่สะสมกันมา ถํายทอดให๎เด็กๆ ในโรงเรียนฟังก็ได๎ หรือเชิญผ๎ูมีความสามารถในอาชีพแขนงตํางๆ อยํางโดดเดํน
มาเลําประสบการณ์การท างานของตนแกํเด็กๆ ทราบ เพราะจุดส าคัญของกิจกรรมนี้คือการเรียนรู๎จากตัวบุคคล แล๎วกระตุ๎น
ให๎เด็กอยากค๎นคว๎าเพิ่มเติมดว๎ยการอํานตํอไป ในแงํหนึ่งสามารถเป็นหนทางให๎เด็กๆ ตระหนักในคุณคําของผ๎ูใหญํผ๎ูอาวุโสใน
ชุมชนได๎ และท าให๎ปราชญช์าวบ๎านผ๎ูอาวุโสมีชีวิตท่ีมีคุณคําขึ้น ด๎วยการน าประสบการณ์จริงของตนถํายทอดสูคํนรุนํหลัง 
 

5.3.7 คลีนิคซ่อมภาษา - โครงการซ่อมการอ่านส าหรับเด็กที่อ่านหนังสอืไม่ออกหรืออ่านไม่คล่อง   
กิจกรรมนี้ด าเนนิการทีโ่รงเรียนแย้มสอาด (ประถมศึกษา) อยํางสม่ าเสมอ เนื่องจากครูสุรีรัตน์ ซื่อตรง ครูหวัหน๎า

หมวดภาษาไทยของโรงเรียนเห็นวํา การอํานออกส าคัญส าหรับเด็ก และเป็นพื้นฐานขั้นต๎นของการสํงเสริมการอํานตํอไป เด็ก
ต๎องอํานออกกํอนจึงจะสนุกกับการอํานได๎ ซึ่งปัญหาเด็กอํานไมํออกหรืออํานไมํคลํองนี้ปรากฏทุกโรงเรียน ดังที่การสัมภาษณ์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรยีนพิบูลย์อุปถัมภ์ ทีมวิจัยได๎ข๎อมูลวาํนักเรียนบางสํวนไมํชอบอาํนหนังสือเพราะยังอําน
หนังสือไมํได๎ ท าให๎ไมํเข๎าใจเนื้อหาในหนังสือ ความสนใจหนังสือจึงน๎อย สํวนคนที่อํานหนังสือได๎บอกวําการอํานหนังสือท าให๎
สนุกสนาน หนังสือให๎ความรู๎และท าให๎ฉลาด เกํง เขียนหนังสือสวยและไดด๎ูรูปภาพสวยๆ ดว๎ย 

วิธีการของกิจกรรมนี้คือครูประจ าชั้นจะคัดเลือกเด็กที่มีปัญหาด๎านการอําน อํานหนังสือไมํออก หรืออํานไมคํลํอง  
อํานไมํถูกต๎อง สะกดค าไมํได๎ เพื่อสอนการอํานให๎ในเวลานอกเหนือจากเวลาเรียนปกติ โดยมีจดหมายแจ๎งผ๎ูปกครองให๎ทราบ
กํอนวําเด็กจะต๎องเรียนซํอมเสรมิวันใด เวลาใดบ๎าง โรงเรียนแย้มสอาดต๎องท ากิจกรรมนี้เนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียน
เอกชน เด็กที่สมัครเข๎ามาจึงมาจากหลายท่ี โดยเฉพาะจากโรงเรียนอนุบาลอื่นแล๎วมาเข๎าเรียนระดับประถมศึกษาที่นี่ ท าใหม๎ี
เด็กที่มีปัญหาเรื่องการอําน การเข๎าโครงการนี้เพื่อฝึกอํานออกเสียงเพื่อพัฒนาให๎เด็กเขียนได๎คลํองและอํานได๎อยํางถูกต๎อง 
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เด็กที่อํานไมํได๎อาจจะมีห๎องละ 1 คนหรือไมํมีเลย โรงเรียนจึงต๎องมีการสอนซํอมให๎เด็กพวกนี้โดยไมํเสียคําใชจํ๎ายใด ๆ 
ครูผ๎ูสอนจะคัดเด็กกลํุมนี้มาให๎สอน เพราะถ๎าเด็กอาํนภาษาไทยไมํได๎ก็จะมีผลไปสํูวิชาอื่นๆ เชํน วิชาเลข เพราะท าให๎ตีโจทย์
ไมํได๎ หรือวิชาสังคม วชิาวิทยาศาสตร์ ถ๎าอํานไมํไดก็๎จะเรียนวิชาอืน่ไมํได๎ ตํอเนื่องเป็นลูกโซํ ครูหาเวลาวํางสอนให๎เด็ก ไมํวํา
ชํวงเช๎า กลางวัน เย็น ถ๎าหากปิดภาคเรียนที่ 1 ในเดือนตุลาคมแล๎วยังมีเดก็กลํุมนี้ตกค๎างอยํู ฝ่ายวิชาการจะเรยีกเด็กมา
ทดสอบ ถ๎าฝ่ายวิชาการบอกวําเด็กอํานได๎แล๎ว ครูก็จะเรียกมาทดสอบอีกที ถ๎าอํานได๎ก็ผําน ถ๎าอํานไมํได๎ครูก็จะจัดวําเด็กอยํู
ระดับไหน แล๎วครูจะเอาเด็กกลํุมนี้มารวมกนัแล๎วจัดตารางเรียนซํอมให๎ จัดเตรียมครูสอนให๎ในชวํงปิดเทอม โรงเรียนมีข๎อแม๎
วําเวลาเรียนตอนปิดเทอมคือ 9.00น. - 11.30 น. แล๎วใหผ๎ู๎ปกครองมารับเด็กกลับ เพราะโรงเรียนไมํดูแลเกี่ยวกับอาหารหาร
กินของเด็ก เนื่องจากเป็นการสอนที่ไมํคิดคาํใช๎จําย ครูเจ๎าของโครงการนีบ้อกวําผ๎ูปกครองให๎ความสนใจมาก บางทีอยากให๎
เด็กที่อํานได๎ปกติมาเรียนด๎วยซ้ า แตโํรงเรียนต๎องปฏิเสธเพราะต๎องการรับแตํเด็กที่มีปัญหาเรื่องการอํานแท๎จริงเทํานั้น 

การสอนซํอมการอํานนี้จะมีทั้งสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพราะถือวาํทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก็ 

คือการอํานเหมือนกัน โรงเรียนจัดเตรียมครูภาษาอังกฤษไว๎ให๎ดว๎ย นอกจากนี้โรงเรียนอาจเสริมความรู๎ด๎านอื่นๆ แกํเด็กไป
พร๎อมกันดว๎ย เชํน เสรมิวิชาเลข สอนซํอมเรื่องสูตรคณู เพราะถ๎าเด็กทํองสูตรคูณไมํได๎ก็จะท าเลขไมํได๎ โดยจะสอนทํอง
ตั้งแตํแมํ 2-แม ํ12 เด็กจะต๎องทํองสูตรคูณขึ้นหรือทํองลงได๎คลํอง 

โครงการนี้จึงเป็นประโยชน์ไมํใชํแคดํา๎นการเรียนแกํเด็กเทํานั้น แตํเมื่อเดก็อํานออก อํานคลํองก็จะ 

น าไปสํูการอํานอยํางแตกฉานตํอไป เพราะถ๎าเด็กอํานไมํออก ไมวํําโรงเรียนจะรณรงค์สํงเสริมการอํานมากมายแคํไหนก็คงไมํ
ได๎ผล 

 

6.  องค์ประกอบด้านการสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียน 

 

การส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน เมื่อเด็กอ่านหนังสือออกแล้ว ควรจะมีขั้นตอนการ
ส่งเสริมการอ่านต่อเนื่องไป เพื่อให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านตลอดชวีิต ลักษณะของผู้มีนิสัยรักการ
อ่าน คือ ชอบอ่านหนังสือมาก สามารถอ่านหนังสือได้ทุกครั้งที่มีโอกาส และ "ติดหนังสือ" ต้อง
อ่านทุกวัน ถ้าไม่ได้อ่านจะรู้สึกเหมือนท ากิจวัตรประจ าวันไม่ครบถ้วน ผู้ที่มีบทบาทในการส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน ไดแ้ก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู บรรณารักษ ์

(วิจิตรภาณี สุภากร. 2541 (อ้างถงึใน ไพพรรณ อินทนิล. 2546 : 100))  
  

ค ากลําวข๎างต๎นนับวําให๎ความส าคัญตํอบทบาทของผ๎ูปกครองในการสํงเสริมการอํานแกํเด็กอยํางตํอเนื่องนอกรั้ว
โรงเรียน เพื่อเสริมให๎เด็กอํานหนังสือเป็นนิสัย ซึ่งผ๎ูวิจัยเห็นเชํนกันวําผู้ปกครองนักเรียน คือก าลังเสริมในการสร้างนิสัยรัก
การอ่านแก่เด็ก ทั้งนี้ผ๎ูวิจัยสรุปจากหลายสาเหตุ  

ข๎อแรกจากการสัมภาษณ์เด็กๆ ทุกโรงเรียนในกลํุมเป้าหมายล๎วนสะท๎อนให๎เห็นวําผ๎ูปกครองสํงเสริมเรื่องการอําน
แกํเด็กๆ ตามที่สามารถท าได๎ เชนํ ซือ้หนังสือให๎อํานโดยตามใจเด็กๆ ถ๎าเป็นหนังสือท่ีไมํแพงเกินไปและผ๎ูปกครองเห็นวํามี
ประโยชน ์แตํถ๎าเป็นหนังสือท่ีราคาคอํนข๎างแพง ผ๎ูปกครองจะคดิถึงประโยชน์กํอน หรือถ๎าเป็นหนังสือท่ีอํานได๎ไมํนาน เชนํ 
หนังสือเกม หนังสือการ์ตูน พํอแมํกจ็ะไมํสนับสนุนให๎ซื้อ เด็กๆ ต๎องเก็บเงินคําขนมซื้อเอง ยิง่กวํานั้นจากค าสัมภาษณ์ของ
เด็กๆ บอกวําพํอแมํสํวนใหญํพาเด็กไปซื้อหนังสือท่ีร๎าน เลือกหนังสือให๎และให๎เด็กเลือกหนังสือเอง เพราะพํอแมํอยากให๎เด็ก
อํานหนังสือเยอะๆ จะได๎เกํงๆ  

ข๎อสอง จากข๎อมูลการสัมภาษณ์ผู๎บรหิารโรงเรียนทุํงหมาเมฆ โรงเรียนพิบลูย์อุปถัมภ์ โรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่าย
ประถม) โรงเรียนเซน็ต์ฟรังซีสเซเวียร์ ล๎วนสะท๎อนให๎เห็นวํา ผ๎ูปกครองเต็มใจบริจาคเงินให๎โรงเรียนเพื่อท ากิจกรรมตํางๆ และ
การสนับสนุนห๎องสมุด ถ๎าเห็นวําจะเป็นประโยชน์แกํโรงเรียนและลูกหลานของตน 
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จากข๎อมูลทั้งหมดที่ผ๎ูวิจัยประมวลมาในบทนี้ ท าให๎ทราบถึงปัจจัยตํางๆ อันเอื้อให๎โรงเรียนกลํุมเป้าหมายการวจัิย
ประสบความส าเร็จด๎านการสํงเสริมการอําน ในบทตํอไปผ๎ูวิจัยจะได๎สรุปและเสนอแนะประเด็นส าคัญๆ อันจะชวํยให๎เห็นภาพ
การท างานสํงเสริมการอํานในโรงเรียนชัดเจนยิ่งขึ้น 
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บทที่ 3 

สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
________________________________________________________ 

 

เพื่อเป็นการย้ าประเด็นส าคัญจากการส ารวจข๎อมูลในโรงเรียนกลํุมเป้าหมายวิจัย 10 แหํงให๎ชัดเจนขึ้น ผ๎ูวิจัย
สามารถสรุปได๎วํา ปัจจัยตํางๆ ที่มีอทิธิพลตํอความส าเร็จในการท างานสํงเสริมการอํานในโรงเรียน เรียงตามล าดับความส าคัญ 
ได๎แกํ 1) นโยบายและวิสัยทัศน์ของผ๎ูบริหารโรงเรียน/สถานศึกษา ซึ่งเอ้ือตํองานด๎านสํงเสริมการอํานทุกทาง 2) ความพร๎อม
ของบุคลากรผ๎ูท างานสํงเสริมการอํานในโรงเรียน ทั้งในแงํความกระตือรือร๎นในการท างาน เวลา ภาระงานและความรับผิดชอบ 
ขวัญและก าลังใจในการท างาน 3) สถานที่และสภาพแวดล๎อมในโรงเรียนมีบรรยากาศของการสํงเสริมการอําน มีห๎องสมุดเป็น
ศูนย์กลางหนังสือ หรือมีมุมหนังสือให๎เด็กเข๎าถึงได๎งําย 4) รูปแบบกิจกรรมสํงเสริมการอํานนําสนใจและกระตุน๎ให๎นักเรียน
อยากมีสํวนรวํม และมีกิจกรรมสํงเสริมนักเรียนอยํางตํอเนื่อง 5) ความพร๎อมของตัวนักเรียนเอง คือนักเรียนมีความ
กระตือรือรน๎ สนใจการอําน และมีทศันคติที่ดีตํอการอําน และสดุท๎าย 6) โรงเรียนสามารถประสานความรวํมมือกับทางบ๎าน
ของนักเรียน หรือชมุชน ให๎ชวํยสนับสนุนกิจกรรมสํงเสริมการอํานของโรงเรียน ท าให๎การอํานไมํใชํภาระหนักท่ีจ ากัดขอบเขต
เพียงให๎โรงเรียนรับผิดชอบเทํานั้น แตํทวําถํายทอดความรับผิดชอบตํอเนือ่งไปสํูเวลานอกโรงเรียนของเด็กด๎วย หากมี
องค์ประกอบพร๎อมทุกดา๎นดังนี ้ก็จะเอื้อให๎โรงเรียนนั้นๆ ประสบความส าเร็จด๎านงานสํงเสริมการอํานได๎ ดังจะขยายข๎อสรุป
ข๎างต๎นพร๎อมเสนอแนะบางประเด็นดงัตํอไปนี ้

 

สรุปปัจจัยตา่งๆ ทีม่ีอิทธพิลต่อความส าเร็จด้านส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน 

1. ปัจจัยด้านความพร้อมของผู้บริหาร 
งานสํงเสริมการอํานในโรงเรียนจะเป็นไปได๎แคํไหน ด าเนนิงานอยํางตํอเนือ่งและประสบความส าเร็จเพียงใด 

ประการแรกและอาจจะส าคัญที่สุดอนัจะเอื้อให๎เกิดงานด๎านนี้ได๎ คือผ๎ูบรหิารโรงเรียนนั้นๆ ต๎องสนใจงานด๎านการอํานอยําง
จริงจัง ทั้งในแงํรสนิยมสํวนตัว และในแงํความต๎องการสร๎างนิสัยรักการอาํนแกํผ๎ูอื่น เพราะการรักและเข๎าใจความส าคัญของ
การอํานจะท าให๎ผ๎ูบริหารวางนโยบายเพื่อสํงเสริมการอํานอยํางมีทิศทางชัดเจน และสํงเสริมคนท างานให๎มีก าลังใจในการ
ท างาน หากผ๎ูบริหารไมํมีใจ ไมํเห็นความส าคัญของการอําน ผ๎ูบริหารก็อาจจะทุํมเททรัพยากร เวลา และงบประมาณที่โรงเรียน
ม ีไปเพื่อความจ าเป็นด๎านอื่นมากกวาํการสํงเสริมการอําน เชํน ด๎านอาคารสถานที่ ด๎านส่ือการเรียนการสอน เป็นต๎น แตํการ
อํานเป็นวิธีงํายและนําจะราคาถูกที่สุดในการให๎เด็กเก็บเกี่ยวความรู๎จากโลกท้ังโลกไว๎ที่เขา แม๎งานสํงเสริมการอํานแกํเด็กจะดู
เป็นเรื่องเล็กน๎อยหรือไมํเรํงดํวนเมื่อเทียบกับกับงานด๎านอื่นๆ ที่เห็นผลเป็นรูปธรรมกวํา และอาจจะดู “ยิ่งใหญํ” กวํา (การ
สร๎างอาคารเรียน การซื้อคอมพิวเตอร์ การสร๎างสนามกีฬา) แตํการปลูกฝังนิสัยรักการอํานแกํเด็กในระดับปฐมวัยถึง
ประถมศึกษา จะให๎ผลประโยชนแ์กํสํวนรวมคือประเทศชาติในระยะยาว เพราะเมื่อเด็กโตขึน้โดยมนีิสัยรักการอําน อํานเป็น 
และรู๎จักแสวงหาความรู๎เพื่อพัฒนาตนด๎วยการอําน เขากย็ํอมเป็นเรี่ยวแรงอันส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติไปสํู
ความก๎าวหน๎าไดต๎ํอไป 

แตํกระนัน้ก็ตาม แม๎ผู๎บริหารโรงเรียนจะเห็นความส าคัญของงานสํงเสริมการอํานและงานห๎องสมุดเพียงใด แตํหาก
ผ๎ูบริหารโรงเรียนมีการบริหารงานไมํเป็นระบบ ก าหนดผ๎ูรับผิดชอบงานสํงเสริมการอํานไมํชดัเจน ก าหนดขอบเขตความ
รับผิดชอบของงานหรือกระจายความรับผิดชอบงานด๎านนี้ไมํทั่วถึง ก็อาจท าให๎ความเข๎าใจและความสนใจงานสํงเสริมการอําน
ที่ตนมีนั้น ไมํอาจผลักดันโรงเรียนให๎ก๎าวไปอยํางโดดเดํนมัน่คงด๎านกิจกรรมสํงเสริมการอํานและผลสัมฤทธ์ิของงานได๎  
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ดังนั้นผ๎ูบริหารควรมีการบริหารจัดการนโยบาย งบประมาณ และบคุลากรเพื่อสํงเสริมการอํานอยํางเป็นระบบดว๎ย 
เพราะการสํงเสริมการอํานนัน้ไมํได๎หมายความเพียงมีห๎องสมุด มีคนท างานจัดหนังสือให๎ยืมคืนได๎เทํานั้น แตํห๎องสมุดเป็น
แหลํงแหลํงเรียนรู๎ที่จะมีชวีิตก็เพราะคนท างานด๎านนี้สร๎างความเคลื่อนไหวให๎ห๎องสมุด หนังสือหรือส่ือท้ังหลายโดยตัวมันเอง
อยํูนิ่งๆ ไมํอาจเดินไปผ๎ูใช๎ได๎เอง คนจึงต๎องเป็นผ๎ูน ามันไปสํูผ๎ูใช๎ด๎วยการสร๎างบรรยากาศการแสวงหาความรู๎ให๎ห๎องสมุดและ
สร๎างโอกาสให๎หนังสือได๎เผยแพรํตัวมันเอง ในความเป็นจริงแล๎วสภาพห๎องสมุดโรงเรียนซึ่ง “รู๎กันด”ี ในแวดวงผ๎ูท างาน
สํงเสริมการอํานคือ หลายโรงเรียนมหี๎องสมุดและมีครูบรรณารักษ์ก็จริง แตํมิได๎ใช๎ประโยชน์ของการ “ม”ี นั้นอยํางเต็มที่ เชํน 
บางโรงเรียนมีห๎องสมุด แตํไมมํีครูบรรณารักษ์คอยเปิดปิด/ดูแลงานห๎องสมุดอยํางชดัเจน หรือแม๎บางโรงเรียนมีครู
บรรณารักษ ์ครูกม็ักต๎องท างานอื่นๆ มากมายเต็มมือ จนไมํมีเวลาหรือเรี่ยวแรงเหลือเพื่อทํุมเทแกํงานห๎องสมุดอีก ครู
บรรณารักษ์อาจต๎องสอนหลายวิชาเพราะแท๎จริงแล๎วเป็นครูภาษาไทย หรือครูสอนวชิาสังคม หรือครูไมํถนัดงานห๎องสมุด
เพราะไมํได๎จบด๎านบรรณารักษ์มาโดยตรงแตํถูกมอบหมายงานนี้ จึงท าให๎ครูบรรณารักษ์หลายโรงเรียนรู๎สึกวํางานห๎องสมุด
เป็น “ยาขม” เป็น “ภาระเพิ่มจากงานประจ า” ถ๎าเล่ียงได๎ก็อยากเล่ียง เมื่อประกอบกับต าแหนํงบรรณารักษ์ห๎องสมุดโรงเรียน
มักไมํเปิดโอกาสให๎บุคลากรได๎เติบโตก๎าวหน๎าในอาชีพด๎วยแล๎ว ข๎อจ ากัดหลายประการเหลํานี้ ท าให๎หลายโรงเรียนใช๎ประโยชน์
ห๎องสมุดอยํางไมํคํอยเต็มที่ตํอ “การมีอยู”ํ ของห๎องสมุดนัก และท าให๎ห๎องสมุดโรงเรียนมากมายกลายเป็น “ห๎องเก็บหนังสือ” 
มากกวําเป็น “แหลํงค๎นคว๎า” หรือ “แหลํงเรียนรู”๎ ส าหรับเด็ก4

 

อีกกรณีหนึ่งคือ โรงเรียนมีห๎องสมุด มีครูบรรณารักษ์ผ๎ูดูแลห๎องสมุด และมีหนังสือดีๆ ทั้งราคาแพงและราคาไมํ
แพงอยํูก็จริง แตํครูบรรณารักษ์ไมํเขา๎ใจธรรมชาติของหนังสือ วําหนังสือจะมีคุณคําและมีประโยชน์ก็ตํอเมื่อมันได๎แบํงปันตัว
มันเองแกํผ๎ูอํานจ านวนมหาศาลไดอ๎ยํางไมํจ ากัด คือเมื่อมีผ๎ูน ามนัไปอํานและน ามันไปใช๎เทํานั้น หนังสือจึงจะมี “คุณคํา” 
เพิ่มขึ้นได๎อยํางไมํรู๎จบ เกินกวํา “มูลคํา” ของมัน หากครูบรรณารักษ์ไมํเขา๎ใจข๎อนี้ก็อาจน าหนังสือดีๆ ราคาแพง ชวนหยิบชวน
อํานไปเก็บเข๎าตู๎ล็อคกุญแจไว๎เพราะไมํอยากให๎มีการน ามาอํานแล๎วหนังสือช้ า/หนังสือเกํา และเกรงวําห๎องสมุดจะไมํมี
งบประมาณซื้อหนังสือดีๆ อีก  
 หากเกิดกรณีเชํนวํานี้ แล๎วผ๎ูบริหารโรงเรียนเข๎าใจความส าคัญของการอําน และบริหารงานอยํางเป็นระบบมี
วิสัยทัศน์ ยํอมเป็นที่พึ่งในการแก๎ปัญหาได๎ เชํน อาจปรับเปล่ียนบุคลากรให๎เหมาะสมกับงาน สอดสํองดูแลการท างานของครู
บรรณารักษ ์กระตุน๎กิจกรรมสํงเสริมการอํานและคอยให๎ค าแนะน าเรื่องนีอ้ยํางสม่ าเสมอ ซึ่งหมายความวําผ๎ูบรหิารต๎องเข๎าใจ
งานสํงเสริมการอํานอยํางดีดว๎ย ท้ังขอบเขตหน๎าที่ รูปแบบการท างาน และแนวทางสร๎างสรรค์งานใหมํๆ  แม๎ไมํได๎เป็นผู๎ลงมือ
ปฏิบัติงานนี้ด๎วยตัวเองก็ตาม 

ผ๎ูบริหารที่เข๎าใจความส าคัญของงานสํงเสริมการอําน รูค๎วามถนัดความชอบของบุคลากรในโรงเรียน นําจะท าให๎การ
ท างานในโรงเรียนมรีะบบด ีมีการกระจายงานอยํางทั่วถึง ท าใหภ๎าระงานของผ๎ูรับมอบหน๎าที่ตํางๆ ไมํหนักเกินไป (ซึ่งไมํได๎
หมายเฉพาะงานดา๎นสํงเสริมการอํานอยํางเดียวเทํานั้น แตํหมายถึงการท างานทั้งระบบโรงเรียนด๎วย) ทั้งนี้ทั้งนัน้ผู๎บริหารควร
จ ากัดขอบเขตหน๎าที่การท างานของบรรณารักษ์ให๎ละเอียดชัดเจน ถ๎าเป็นไปได๎ควรให๎ครูบรรณารักษด์ูแลงานหอ๎งสมุด สอน
วิชาห๎องสมุด เป็นหลัก โดยท างานอืน่ๆ น๎อยลงหรือไมํต๎องท าเลย เพราะงานห๎องสมุดเป็นงานหนัก โดยเฉพาะถ๎าท้ังโรงเรียนมี
เด็กนักเรียนเป็นหลักพัน มีหนังสือเป็นหลักหมื่นเลํม โดยมีครูบรรณารักษท์ างานคนเดียว ต๎องคดิกิจกรรมสํงเสริมการอําน
ด๎วยนั้น ไมํใชํเรื่องงํายๆ ที่จะดึงดดูคนให๎อยากมาท างาน แม๎จะเป็นผ๎ูเรียนจบหรือมีประสบการณ์งานห๎องสมุดโดยตรงก็ตาม  

การพูดเรื่องภาระงานในหน๎าที่นั้น ต๎องไมํลืมวําความชอบความพอใจของคนเป็นเรื่องซับซ๎อน ครูบรรณารักษ์บาง
คนอาจไมํชอบที่ต๎องรับแตํงานห๎องสมุดก็ได๎ อาจจะชอบงานด๎านอื่นดว๎ย เพื่อเป็นหนทางในการหลีกไปจากความจ าเจของงาน
ห๎องสมุด ในแงํหนึ่งผ๎ูบริหารจึงต๎อง “มอง” บุคลากรให๎ออกด๎วย วําขอบเขตงานแคํไหนจึงจะเหมาะส าหรับคนๆ นั้น 

                                                 
4
 ดูข๎อมูลเพิ่มเติมใน ภาคผนวก : สัมภาษณ์ รศ. พวา พันธ์เมฆา  
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 ความพร๎อมด๎านผ๎ูบริหารหากจะเกิดขึน้ได๎ จึงนําจะเกิดจากปัจจัยพื้นฐานที่สุดคือ ผ๎ูบริหารเป็นผู๎รักการอํานด๎วย
ตนเอง และต๎องการสร๎างและสํงผํานนิสัยรักการอํานรักการเรียนรูข๎องตนแกํบุคลากรอื่นๆ ทุกระดับในโรงเรียน รวมทั้งเด็ก
นักเรียนด๎วย ดังเชํนที่ปรากฏในบคุลิกของผ๎ูบริหารโรงเรียนเซ็นตฟ์รังซีสเซเวียร์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 
โรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์ ซึ่งผ๎ูวิจัยได๎อธิบายแล๎วในบทที่ 2 ผ๎ูวิจัยเห็นวําส่ิงหนึ่งที่ผ๎ูบริหารโรงเรียนอาจจูงใจให๎บุคลากรผ๎ูท างาน
หนัก ท้ังงานสํงเสริมการอํานและงานอื่นๆ รักและทุํมเทให๎การท างานคือ การให๎ก าลังใจผ๎ูท างาน ด๎วยการสํงเสริมบุคลากรทุก
ทางในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ตํองานของเขา ทั้งการอุดหนุนงบประมาณให๎อยํางตํอเนื่อง พอเพียง และสํงเสริมโอกาสในการพัฒนา
ตนเองและความก๎าวหน๎าในงานแกํเขา เนื่องจากสํวนใหญํแล๎วผู๎ท างานบรรณารักษ์ห๎องสมุดโรงเรียนมักเป็นต าแหนํงที่ “นิ่ง” 
ไมํได๎ก๎าวหน๎ามากนัก หรือหากบุคลากรผ๎ูได๎รับมอบหมายให๎ท างานสํงเสริมการอํานหรืองานห๎องสมุด ไมํเหมาะกับงานจริงๆ ก็
นําจะให๎โอกาสเขาได๎หมุนเวียนไปลองงานอื่นๆ ที่อาจถนัดกวํา  

ผ๎ูวิจัยเห็นวําเมื่อผ๎ูบริหารสร๎างความตอ๎งการงานสํงเสริมการอํานและงานหอ๎งสมุดขึ้นในโรงเรียนได๎แลว๎ ผ๎ูบริหาร
ต๎องแก๎ปัญหาความขาดแคลนตํางๆ ที่จะตามมาดว๎ยโดยเฉพาะด๎านบคุลากร เพราะเป็นหวัใจของห๎องสมุด ยกตัวอยํางจากบท
ที่ 2 ซึ่งผ๎ูวิจัยพบวําโรงเรียนกลํุมเป้าหมายท้ัง 10 แหํงมีครูบรรณารักษ์อยํางน๎อย 1 คน รับผิดชอบงานห๎องสมุดโดยตรง แตํ
ถ๎าหากโรงเรียนใดผู๎บริหารเห็นความส าคัญของงานนี้มาก แม๎เป็นโรงเรียนรัฐบาลที่ไมํมีต าแหนํงบรรณารักษ์จรงิจัง แตํการ
ผลักดันจากผ๎ูบริหารก็จะท าให๎โรงเรียนจ๎างคนมาท างานเป็นครูอัตราจ๎าง ทัง้ยังต้ังทีมงานห๎องสมุดได๎มากกวํา 1 คนด๎วย เชนํ 
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ที่มีครูท างานห๎องสมุดในทมีทั้งหมดถึง 5 คน (ครูบรรณารักษ ์1 คน หัวหน๎าหมวด
ภาษาไทย 1 คน และครูหมวดภาษาไทยอีก 3 คน ชํวยควบคมุดูแลงานหอ๎งสมุด ทั้งยังมีเด็กๆ บรรณารักษ์นอ๎ยอีกไมํต่ ากวํา 
30 คนด๎วย) ซึ่งนับวาํเป็นบุคลากรหอ๎งสมุดที่มากกวําโรงเรียนใดๆ ในกลํุมเป้าหมายแม๎แตํที่เป็นโรงเรียนเอกชนด๎วยซ้ า ข๎อนี้
ยํอมสะท๎อนวําเมื่อผ๎ูบริหารเห็นความส าคัญของงานห๎องสมุด แม๎เป็นโรงเรยีนรัฐบาลก็จะชํวยแก๎ปัญหาความขาดแคลนตํางๆ 
ได ๎ 

 

ผู้บริหารงานห้องสมุดโรงเรียนตัวจรงิ อาจคือกระทรวงศึกษาธิการ 
เมื่อเอํยถึงผ๎ูบริหาร เมื่อผ๎ูวิจัยได๎สัมภาษณ์ รศ. พวา พนัธุ์เมฆา ผ๎ูเชี่ยวชาญด๎านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร์กวํา 40 ปี และมีความสนใจสํวนตัวด๎านงานห๎องสมุดโรงเรียน จึงได๎รับทราบทัศนะของทํานซึ่งชํวยขยายความเข๎าใจ
เรื่องการบริหารงานห๎องสมุดแกํผ๎ูวิจัยมากขึ้น การสัมภาษณ์ รศ. พวา ท าให๎ผ๎ูวิจัยเห็นวําการเอํยถึงผ๎ูบริหารเฉพาะในเขตรัว้
โรงเรียนนัน้ไมํนําจะครอบคลุมปัจจัยสํงเสริมการอํานในโรงเรียนได๎อยํางครบถ๎วนทุกมิติ แตคํวรเอํยถึงผ๎ูบริหารระบบ
การศึกษาไทยผ๎ูเป็นพลังหลักในการผลักดันสังคมการศึกษาอยํางแท๎จริงด๎วย นัน่คือผ๎ูบริหารในระดับนโยบายจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งผ๎ูวิจัยขอเสนอวําเป็นผ๎ูบริหารงานสํงเสริมการอํานในโรงเรียนอยํางแท๎จริงผ๎ูหนึ่ง ในแงหํนึ่งแม๎วําการ
ผลักดันการอํานในโรงเรียนอาจเกิดขึ้นได๎จริงหากผ๎ูบริหารโรงเรียนตํางๆ เห็นความส าคัญ แตํอีกแงํหนึ่งซึ่งส าคญักวํานโยบาย
ของผ๎ูบริหารโรงเรียนคือนโยบายของผ๎ูบริหารระบบการศึกษาไทย คือนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ ก็เป็นปัจจัยก าหนด
ความส าเร็จและข๎อจ ากัดของงานสํงเสริมการอํานในโรงเรียนด๎วย ดังท่ี รศ. พวา พันธุ์เมฆา ผ๎ูเชี่ยวชาญด๎าน
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์และงานห๎องสมุดโรงเรียน ได๎แสดงทัศนะเกี่ยวกับ “ปัญหานําอึดอัด” อันเนื่องจาก
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสร๎างเงื่อนไขส าคัญอันท าให๎งานห๎องสมุดโรงเรียนโดยทั่วไปไมํไดพ๎ัฒนามากนกั ดังนี้ 

 

“...การที่กระทรวงศึกษาธิการไม่เห็นความส าคญัของบรรณารักษ์ห้องสมดุโรงเรียน ใน
เมื่อรณรงค์เรื่องการส่งเสริมการอ่าน และการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญยิ่งเกิดปัญหา ผมว่านี่เป็น
จุดอ่อนที่สุด เรามีแผนปฏิรูปการศึกษา แต่ในแผนไม่เคยกล่าวถึงห้องสมดุเลย เราเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แต่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแล้วไม่มแีหล่งให้เขาค้นควา้ ก็เกิดปัญหา 
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ตอนหลังอาจารย์คุณหญิงแม้นมาศ ชวลิต ไม่พบการกล่าวถึงห้องสมุดในแผนปฏิรูป
การศึกษา ก็ไปเรียกร้อง กระทรวงฯ ก็บอกว่าต้องมี ห้องสมุดส าคัญ ตอนหลังก็มีห้องสมุด 
แต่ไม่มีการพดูถึงบุคลากรห้องสมุดเลย มันก็ไม่ครบด้าน ผมมองว่าต้องมีคนแล้วให้เขาโตใน
ห้องสมุดของเขา เปรียบเทียบกับท่ีอ่านหนังสือหรือห้องสมุดประชาชน ที่สังกัดกรมการศึกษา
นอกโรงเรียน เขาอาจมีต าแหน่งบรรณารักษ์แต่ให้อยู๋ในห้องสมุด ขึ้นไดแ้ค่ซี 6 ซ ี7 ถ้าจะขึ้น
ไปกินต าแหน่งอื่นก็ต้องออกจากห้องสมุด ท างานไปสักพักเขาก็ท้ิงงานแล้ว ทั้งๆ ที่คนเรียน
สายบรรณารักษ์  เราอาจให้เขาโตซักซี 8 ให้เขาโตอยู่ในห้องสมุด เขาก็พัฒนาห้องสมุดไป
เรื่อยๆ แต่นี่ซี 5 6 ต้องไปเป็นหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าส่วน จึงจะก้าวหน้าได ้

การกระทรวงศึกษาฯไม่มีการส่งเสริมให้มีต าแหน่งบรรณารักษ์ในโรงเรียน ไปบรรจุ
บรรณารักษ์เป็นต าแหน่งครู เพราะยังมองว่าคนที่อยู่ในโรงเรียนต้องมีต าแหน่งครูเป็นอาจารย์
สอน แท้จริงแล้วควรจะเป็นต าแหน่งบรรณารักษซ์ึ่งต้องเติบโตในสายงานของเขา ผมเคยมอง
ว่าถ้าเทียบกับโรงพยาบาล โรงพยาบาลมีแพทย์มีพยาบาลเป็นตัวหลัก ถ้าเทียบกันก็คล้ายๆ 
กับผู้สอนในโรงเรียน โรงเรียนก็มคีรอูาจารย์เป็นตัวหลัก แต่นอกจากตัวหลักต้องมีฝ่าย
ส่งเสริมด้วย ในโรงพยาบาลยังมีเภสชักรเป็นผู้จ่ายยา ผมมองว่าบรรณารกัษ์ห้องสมุด
โรงเรียนก็เทียบเท่ากับต าแหน่งเภสัชกรในโรงพยาบาล จึงต้องมีต าแหน่งนี้ทุกโรงเรียน ทุก
โรงพยาบาลต้องมีเภสัชกร ที่เติบโตในสายงานของเขาได้ โรงเรียนก็ควรมตี าแหน่ง
บรรณารักษ์บรรจุให้ เพราะเวลาเราสอนเด็กเราจะสอนนิสิตเรื่องหลักวิธีการร่วมมือกับครูใน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เอื้อต่อการเรียนการสอน เอื้อต่อกัน จะจัดหาหนังสือก็ต้อง
ให้ครูเป็นคนแนะน าเข้ามา บรรณารักษ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประสานกับครู…. 

แต่ภายหลังย่ิงจ้างบรรณารักษ์เป็นครอูัตราจ้างชั่วคราวก็ย่ิงไม่มีใครสนใจงานนี้ไปใหญ่ 
เงินเดือนก็ให้แค่ตามวฒุิ หกเจ็ดพันบาท ถ้าจบปริญญาตรี บางที่จ้างบรรณารักษ์เพียงคน
เดียว คนเดียวจะไปท าอะไรได้ งานหอ้งสมุดมีมหาศาล คือถ้ามีห้องสมุดแล้ว ห้องสมุดก็ต้อง
มีชีวิตไปตลอด ต้องมีหนังสือไหลเวียนเข้ามา พอหนังสือเข้ามาบรรณารักษ์ก็ต้องมีหน้าที่
ด าเนินการ จัดเครื่องมือสืบค้น แบ่งหมวดหมู่ ก าหนดหัวเรื่อง จัดขึ้นชัน้ ดูแล คือมนัต้อง
ดูแลไปตลอดภาระงานมันไม่ใช่เบาๆ” 

 

 (พวา พนัธุ์เมฆา. 2549: สัมภาษณ์) 
 

จากค าสัมภาษณ์จะเห็นไดว๎ําปัญหาเชิงนโยบายจากรัฐ โดยเฉพาะข๎อที่กระทรวงศึกษาธิการดูราวกับมองข๎าม
ความส าคญัของงานต าแหนํงบรรณารักษ์ในโรงเรียนนั้น เป็นเหตุหนึ่งของปัญหาระยะยาวที่ท าให๎การสํงเสริมการอํานใน
โรงเรียนประสบความส าเร็จได๎ยาก เพราะเมื่อกระทรวงฯ ไมมํีการก าหนดให๎มีอัตราต าแหนํงบรรณารักษ์ให๎ห๎องสมุดโรงเรียน
รัฐบาลทั่วไป มีแตํต าแหนํงครูผ๎ูสอนเทํานั้น เมื่อไมํมีต าแหนํงโรงเรียนกร็ับคนมาท างานโดยอาศัยงบประมาณเงินเดือนของ
ทางการไมํได๎ ต๎องอาศัยจ๎างบรรณารกัษ์เป็นครูอัตราจ๎างเทํานั้น โดยหาเงินเดือนให๎จากวิธีใดก็ตามท่ีผ๎ูบริหารตอ๎งพยายาม ดิ้น
รนหามาเอง แตํคนท างานทุกคนต๎องการความมั่นคงในงานของตน การจ๎างบุคลากรเป็นครูอัตราจ๎างนั้นให๎ความรู๎สึกไมํมั่นคง
ในวิชาชีพเทําต าแหนํงข๎าราชการ อีกทั้งเมื่อไมํอาจเติบโตตามสายงานวิชาชีพของตนได๎ ครูบรรณารักษ์ที่เป็นครูอัตราจ๎างจึงมัก
แสวงหาความมั่นคงอื่นเมื่อมีโอกาส เชํน สอบบรรจุไปเป็นครูโรงเรียนอื่น หรือลาออกไปท างานอื่น การไมํเปิดโอกาสให๎
บรรณารักษม์ีโอกาสก๎าวหน๎าทางวชิาชีพในสายงานของตนนี้กํอปัญหาด๎านบุคลากรห๎องสมุดมากทีเดียว หากโรงเรียนใด
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มอบหมายให๎ครูข๎าราชการไปชวํยงานห๎องสมุด เมื่อถึงเวลาหนึ่งท่ีครูผ๎ูนั้นตอ๎งการเติบโตด๎านต าแหนํงหน๎าที่และความ
รับผิดชอบ ก็ต๎องทิ้งงานห๎องสมุดไปท างานบริหารหรืองานอืน่ๆ ท าให๎ห๎องสมุดขาดแคลนบุคลากรอยํูเรื่อยไป ต๎องดึงคนใหมํ
เข๎ามา ซึ่งอยํูได๎ไมํนานก็ต๎องออกไปสร๎างความก๎าวหน๎าแกํตัวเองอีก นี่จึงเป็นวงจรที่กํอความพิกลพิการ หยุดชะงัก ให๎แกํงาน
ห๎องสมุดโรงเรียนสํวนใหญํเป็นอยํางมาก  
 ดังนั้นในงานวิจัยชิ้นนี้เมื่อพดูถึงผ๎ูบริหารและนโยบายของผ๎ูบริหารซึ่งจะเอื้อตํองานสํงเสริมการอํานในโรงเรียน 
ผ๎ูวิจัยจึงขอเสนอแนะไปถึงการบริหารระดับนโยบายของชาติโดยกระทรวงศึกษาธิการด๎วย วําควรเป็นจุดเริม่ต๎นของการ
สํงเสริมการอํานอยํางเป็นรูปธรรมในโรงเรียนอยํางแท๎จริง ดว๎ยการก าหนดต าแหนํงบรรณารักษ์ในโรงเรียนอยํางชัดเจนและมี
จ านวนเหมาะสมตํอขนาดโรงเรียนและจ านวนนักเรียน ควบคูํไปกับการมนีโยบายจริงจังเรื่องการสํงเสริมห๎องสมุดโรงเรียน 
ยิ่งกวํานั้นควรมนีโยบายชัดเจนเพื่อก าหนดความก๎าวหนา๎ในสายอาชีพให๎แกํบรรณารักษด์๎วยเชํนเดียวกับงานต าแหนํงหลัก
อื่นๆ ในโรงเรียน หากท้ังหมดนี้เป็นจริงได๎ ผู๎วิจัยเชื่อวํางานสํงเสริมการอํานในโรงเรียนทั้งระบบของไทยนําจะก๎าวหน๎าขึ้นได๎
อยํางมั่นคง 
 

2. ปัจจัยด้านความพร้อมของบุคลากรผู้ท างานส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน 

เมื่อผ๎ูบริหารเห็นความส าคัญของงานสํงเสริมการอํานแล๎ว โรงเรียนก็ต๎องมีผู๎ท างานสํงเสริมการอํานที่รับผิดชอบงาน
อยํางเต็มที่ชัดเจน ดังที่ได๎เสนอข๎อมูลจากผลการส ารวจในบทที่ 2 แล๎ววํา โรงเรียนกลํุมเป้าหมายวิจัยทุกโรงเรยีนมีบุคลากรที่
ท างานด๎านสํงเสริมการอํานเต็มเวลา หรือรับผิดชอบเรื่องนี้เต็มที่อยํางน๎อยหนึ่งคน (หากมมีากกวํา 1 จะดีมาก) ท าให๎มีตัวตน
ผ๎ูรับผิดชอบงานอยํางเป็นรูปธรรม บคุลากรมีเวลาคดิงาน มี “มือไม”๎ ในการท างาน งานสํงเสริมการอํานในโรงเรียนเหลํานั้น
จึงมีการปฏิบัติและพฒันาอยํางจริงจังตํอเนื่อง แตํบุคลากรเองก็ต๎องพร๎อมรับภาระหนักของงานห๎องสมุดและงานสํงเสริมการ
อํานด๎วย เพราะเป็นงานซ้ าๆ ที่ต๎องท าตํอเนื่องเรื่อยไป หยุดไมํได๎ จนครูบรรณารักษ์หรือครูภาษาไทยหรือใครกต็ามที่เป็นผ๎ู
สํงเสริมการอํานในโรงเรียนอาจรู๎สึกจ าเจหรือเบื่อหนํายงานได๎งําย โดยเฉพาะอยํางย่ิงถ๎าต๎อง “แบกภาระงาน” ไว๎เพียงผ๎ูเดียว 
หากขาดคูํคดิ ผู๎ชํวย ที่จะกระจายงานไปบ๎าง บุคลากรผ๎ูท างานห๎องสมุดก็อาจจะเลือก “หน”ี งานได๎งํายๆ 

ดังนั้นบุคลิกของผ๎ูท างานสํงเสริมการอําน หรือผ๎ูเป็นครูบรรณารักษ์ในอุดมคติคือ เป็นผ๎ูกระตือรือร๎น มีเวลา มี
อิสระ เพื่อคิดสรา๎งสรรคแ์ละลงมือท ากิจกรรมใหมํๆ อยูํเสมอ ผ๎ูสํงเสริมการอํานควรมีทศันคติที่ดีตํอเด็กและตํองานห๎องสมุด
วําคืองานบริการ ซึ่งต๎อง “เอาใจ” ลูกค๎าของห๎องสมุดคือเด็กเป็นหลัก ซึ่งนาํจะท าใหเ๎กิดการปฏิบัติตํอเด็กอยํางเป็นมิตร ไมดํุ 
หรือมุํงระแวงวําเด็กจะไมํรักษาหนังสือ จนวางใจแตํการดูแลของตัวเองเทํานั้น นัน่คือเก็บหนังสือไว๎อยํางดี ที่ส าคัญครูผู้
ส่งเสริมการอ่านและครูบรรณารักษต์้องท างานประสานกับครูสาระวิชาอื่นๆ ในโรงเรียนด้วย เพื่อเป็นแนวรว่มสร้างกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านให้เกิดพลัง ซึ่งครูผ๎ูเรียนจบด๎านบรรณารักษศ์าสตร์มักเรยีนรู๎มาแลว๎วําต๎องท างานประสานกับองคาพยพอื่นๆ 
ในโรงเรียนเพื่อสร๎างนิสัยการอํานแกํเด็ก เพราะการขับเคลื่อนการอํานในโรงเรียนโดยครูบรรณารักษ์หรือใครเพียงคนเดียว
ยํอมไมํเพียงพอ หน๎าที่ของครูบรรณารักษ์คือการบริการทรัพยากรเพื่อการเรียนรู๎ให๎แกํชมุชนของตน เมื่อหนังสือเดินไปหาเด็ก
ด๎วยตัวมนัเองไมํได๎ ก็ต๎องมีคนน าหนังสือไปสํูเด็ก บุคลากรทั้งโรงเรียน (ตํอเนื่องไปถึงผ๎ูปกครองที่บ๎านของเด็ก) จึงนับเป็น
บุคลากรผ๎ูสํงเสริมการอํานแกํเด็กอยํางแท๎จริง ดังนั้นต๎องดึงดดูให๎บุคลากรสาระการเรียนรู๎ทุกกลํุมในโรงเรียนมาใช๎ประโยชน์
จากทรัพยากรในห๎องสมุดได๎เทําเทียมกัน ไมํควรเจาะจงเพียงครูภาษาไทยเทํานั้น ครูสอนวชิาคณิตศาสตร ์พลศึกษา 
วิทยาศาสตร์ ก็ควรมีทศันะวําควรใชห๎๎องสมุดเป็นแหลํงค๎นคว๎าแกํเด็ก เมือ่ต๎องท างานประสานกับหลายๆ ฝ่ายเชํนนี้ท าให๎งาน
ห๎องสมุดซึ่งอยํูในสถานที่นิ่งๆ จึงเป็นงานท่ีไมํนิ่งเลย ต๎องเคลื่อนไหวอยํูตลอดเวลา และเป็นงานที่เอื้อให๎มีการคิดสร๎างสรรค์
กิจกรรมตํางๆ ได๎อยํางอิสระ อาจจะมากกวําการสอนวชิาตํางๆ ที่มีกรอบเนื้อหาของหลักสูตรจ ากัดทิศทางการสร๎างสรรค์ไว๎
เสียอีก 
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อยํางไรก็ดี ผ๎ูวิจัยมีความเห็นวําครูบรรณารักษ์ตลอดถึงครูทั้งโรงเรียนนําจะมีชั้นเชิงและวิธีการดึงดูดให๎เด็กอยาก
เข๎าห๎องสมุดได๎โดยไมํต๎องใช๎การบ๎านหรือรายงานบังคับเสมอไป  หรือไมํจ าเป็นต๎องใช๎รางวัลจูงใจให๎เด็กเกิดความรู๎สึกอยาก
เข๎าห๎องสมุดเพื่อเอาของรางวัล แม๎การบ๎าน รายงาน และรางวัล จะเป็นวิธชีํวยให๎เด็กเดินเข๎าห๎องสมุดไปหาหนังสือได๎อยําง
งํายดายก็ตาม แตํหากสร๎างความอยากเข๎าห๎องสมุดให๎เกิดในตัวเด็กเอง จะเป็นงานท๎าทายและเป็นศิลปะอยํางยิ่ง หรือหากจะมี
การมอบรางวัลแกํเด็ก รางวัลนัน้ควรเป็นรางวัลที่ไมํควรเป็นวัตถุเสมอไป เพราะการให๎วัตถุ คณุคํามักจบเพียงการได๎รับมอบ
วัตถุนั้นเทํานั้น แตํหากลองตั้งรางวัลแหํงการ “ให๎” มากกวํารางวัลแหํงการ “ได”๎ โดยให๎รางวัลท่ีอาจกระจายคณุคําแกํเด็กคน
อื่นๆ ได๎ดว๎ย ก็นําจะเป็นการปลูกฝังความมีน้ าใจแกํเด็กผ๎ูได๎รางวัลให๎รู๎จัก “ให๎”  ดังเชํนตัวอยํางรางวัลที่โรงเรยีนแย้มสอาด 
และ โรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายประถม) มอบให๎เด็กนักเรียนผ๎ูเป็นยอดนักอําน ด๎วยการน าเด็กไปเลือกซื้อหนังสือเข๎าห๎องสมุด
ที่ร๎านหนังสือโดยใช๎งบของโรงเรียน นี่ถือเป็นตัวอยํางรางวัลแหํงการ “ให๎” ที่นําสนใจ เพราะเด็กๆ ได๎รับผิดชอบภารกิจเป็นผ๎ู
ไปเลือกหนังสือให๎โรงเรียน ต๎องเลือกเลํมที่เขาคิดวําเขาและเพื่อนๆ อยากอํานจริงๆ เมื่อเลือกซื้อมาแล๎วเขาอํานและเขียนเรื่อง
ยํอให๎ห๎องสมุดน าไปแนะน าแกํคนอื่นๆ ตํอไป รางวัลท่ีเด็กยอดนักอํานเหลํานี้ได๎รับ จึงเป็นรางวัลที่ไมํได๎เกิดผลแกํผ๎ูได๎รางวัล
เพียงคนเดียว แตํเขาได๎เผ่ือแผํประโยชน์ของรางวัลนัน้แกํเพื่อนรํวมโรงเรยีนด๎วย ดังนัน้เมื่อครูหรือพํอแมํอยากให๎รางวัลแกํ
เด็ก นําจะลองมอบรางวัลท่ีเอื้อให๎เด็กได๎แบํงปันส่ิงท่ีเขาได๎แกํผ๎ูอื่นในท านองเชํนนี้ เชํน ครูอาจให๎เด็กผ๎ูใช๎ห๎องสมุดบํอยได๎เป็น
คนอํานนิทานให๎เพื่อน/น๎องฟังในห๎องสมุด หรือได๎ชวํยครูท างานส าคัญมากๆ เชํน ได๎เป็นผ๎ูปลูกต๎นไม๎หน๎าห๎องสมุด ได๎เป็นผ๎ู
ชักธงชาติขึ้นเสา ได๎เป็นผ๎ูอํานขําวเช๎านี้หน๎าเสาธง ได๎เป็นคนคิดค าถามเพือ่ถามคนอื่นในเกมห๎องสมุด เป็นตน๎ หรือถ๎าเด็กคน
ไหนสืบค๎นข๎อมูลในห๎องสมุดเกํง เขาจะได๎รางวัลเป็นผ๎ูแนะน าเด็กคนอื่นเรือ่งการค๎นคว๎าข๎อมูลทางอินเตอร์เน็ตในห๎องสมุด 1 

สัปดาห์ เป็นต๎น ข๎อเสนอเชํนนี้อาจปฏิบัติจริงได๎ยาก แตํผ๎ูวิจัยต๎องการเสนอแนวทางการตั้งรางวัลท่ีจะชวํยให๎เด็กตระหนักถึง
การแบํงปัน และการคิดถึงผ๎ูอื่นมากกวําประโยชน์สํวนตวั เพื่อสร๎างคุณคาํของรางวัลให๎มีมิติลึกซึ้งขึ้น และไมํได๎จบแคํเพียงตัว
วัตถุเทํานั้น  
 

 โรงเรียนมีความพร้อมในการจ้างบรรณารักษ์ แต่หาบรรณารักษ์ไม่ได้ 

เมื่อตั้งประเด็นเรื่องความพร๎อมด๎านบุคลากรผ๎ูท างานสํงเสริมการอํานในโรงเรียนขึ้นแล๎ว ข๎อสังเกตที่ผ๎ูวิจัยพบเมื่อ
ศึกษาข๎อมูลในโรงเรียนกลํุมเป้าหมายคือ หลายโรงเรียนแม๎จะมีความพรอ๎มในการจ๎างบรรณารักษ์ แตํก็กลับประสบปัญหาไมํ
มีผู๎สมัครเป็นบรรณารักษ์ห๎องสมุดโรงเรียน โรงเรียนกลํุมเป้าหมายการวิจัยหลายแหํง ทั้งโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ โรงเรียนราช
วินิต (ประถมศึกษา) โรงเรียนพญาไท ล๎วนมีปัญหาด๎านการสรรหาบุคลากรมาท างานบรรณารักษ์ห๎องสมุดทั้งส้ิน (โรงเรียนทุํง
มหาเมฆหาคนมาหลายเดือน โรงเรียนพญาไทหาคนมาเป็นปี กํอนที่ทีมวิจัยจะเข๎าไปเก็บข๎อมูล) หรือแม๎มผ๎ูีมาสมัครก็มักไมํได๎
เรียนจบด๎านบรรณารักษศาสตร์โดยตรง สาเหตุที่ท าให๎งานบรรณารักษ์ห๎องสมุดโรงเรียน “ไมํป็อบปูลํา” เป็นที่นิยมแกํคน
ทั่วไปให๎แยํงกันเรียน แยํงกันจบมาท างานนั้น ผู๎วิจัยพบวําเป็นปัญหาซึ่งมสีาเหตุซับซ๎อนหลายมิติทีเดียว 

 มิติแรกอาจเป็นเพราะ “ชื่อเสียง” ของงานต าแหนํงบรรณารักษ์ห๎องสมุดโรงเรียนที่ “ไมํใชํงานในอุดมคต”ิ “ไมํใชํ
ภาพในฝัน” ที่นําเชิญชวนส าหรับผ๎ูจบการศึกษาด๎านนี้ จากค าสัมภาษณ์ของ รศ. พวา พนัธุ์เมฆา ได๎ให๎ข๎อมูลแกํผ๎ูวิจัยวํา 
ผ๎ูส าเร็จการศึกษาด๎านบรรณารักษศาสตร์จากมหาวิทยาลัยในมีแนวโน๎มวํามีทัศนคติในแงํลบตํองานห๎องสมุดโรงเรียนมาก จน
หากเลือกได๎ บัณฑิตด๎านบรรณารักษศาสตร์ก็เลือกท างานด๎านอื่น ไมํได๎ท างานตรงตามวฒุิที่เรียนมาแตํอยํางใด ปัจจุบันนี้ถ๎า
จะวําไปสังคมไทยไมํได๎ขาดแคลนผู๎ศกึษาด๎านบรรณารักษศาสตร์ เพราะมหาวิทยาลัยในประเทศหลายแหํงมีการผลิตบัณฑิต
ด๎านบรรณารักษศาสตร์ปีละหลายร๎อยคน แตํทวําบัณฑิตเหลํานั้นมีทัศนะวําอยากท างานบริษัทมากกวํางานห๎องสมุดโรงเรียน 
เพราะเงินเดือนบรษิัทมากกวํา ภาพพจน์งาน “ทันสมัย หรูหรา นําสนใจ” กวําส าหรับผ๎ูที่เพิ่งจบและยังอยํูในวัยท างาน อีกท้ัง
งานในบริษัทเอกชนยังมีโอกาสก๎าวหน๎ามากกวําดว๎ย ท าให๎องค์กรเอกชนดึงบัณฑิตด๎านบรรณารักษศาสตร์ไปจากห๎องสมุด
โรงเรียนได๎ปีละมากๆ (พวา พันธุ์เมฆา. 2549. สัมภาษณ)์  
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มิติที่สอง จากประสบการณ์ของผ๎ูวิจัยเทําท่ีได๎สัมผัสงานของครูบรรณารักษ์โรงเรียนมา พบวํางานบรรณารักษ์
ห๎องสมุดโรงเรียนเป็นงานหนักเกินไปจนไมํมีใครอยากท า แม๎แตํครูผ๎ูเป็นบรรณารักษ์ห๎องสมดุในปัจจุบันก็รู๎สึกเชํนนี้ในหลายๆ 
ที ่โดยเหตุผลแท๎จริงไมํใชํเรื่องงานในหน๎าที่โดยตรงที่หนักหนาสาหัส แตเํป็นงานด๎านอื่นซึ่งดึงเวลาจากงานห๎องสมุดซึ่งเป็นงาน
แท๎จริงของครูบรรณารักษ์ไป ครูบรรณารักษ์หลายคนที่ผ๎ูวิจัยมีโอกาสพบปะพูดคุยบอกวําตนไมํมีปัญหาเรื่องงานด๎านเทคนคิ 
แตํมีปัญหาเรื่องการบริการและการจัดการภาระงานของตน เพราะนอกจากการดูแลห๎องสมุดและสอนวิชาห๎องสมุดแล๎ว มี
หลายกรณีท่ีครูบรรณารักษ์มักต๎องไปท างานอื่นที่โรงเรียนขอให๎ชํวยอีกมากมายด๎วย เชํน สอนวิชาอื่น ดูแลงานด๎านอื่น เมื่อ
ประกอบกับการไมํมีคนหรือเครื่องมอื (เทคโนโลย)ี มากพอจะชํวยแบํงเบาภาระงานทั้งๆ ที่งานเทคนิคและงานบริการใน
ห๎องสมุดก็ล๎นมืออยูํแล๎ว เนื่องจากงานห๎องสมุดเป็นงานที่หาผ๎ูอาสาท ายากและมักได๎งบประมาณน๎อย ดังนั้นยํอมท าให๎การเป็น
ครูบรรณารักษ์ห๎องสมุด ไมํใชํเรื่องที่ใครสบายใจอยากท า ยกตัวอยํางจากโรงเรียนกลํุมเป้าหมายการวิจัย ซึ่งหลายคนอาจเห็น
วําเป็นโรงเรียนที่มคีวามพร๎อมทั้งบุคลากรและงบประมาณ นําจะไมํมีปัญหาด๎านการสํงเสริมการอําน แตํทวําโรงเรียน
กลํุมเป้าหมายก็ไมํได๎ท างานสํงเสริมการอํานใน “อุดมคต”ิ เสมอไป ครูบรรณารักษโ์รงเรียนพญาไท ต๎องเป็นทั้งบรรณารักษ์
ห๎องสมุดและครูสอนวิชาคอมพวิเตอร์ และยังต๎องสอนการใช๎ห๎องสมุดสัปดาห์ละ 25 คาบ5 ต๎องซํอมแซมจัดระบบหนังสือ 
และดูแลการบ ารุงรักษาเครื่องคอมพวิเตอร์ในบางครั้งดว๎ย ท้ังหมดเป็นงานที่ดูล๎นมือทีเดียวส าหรับครู 1 คน ดังนั้นผ๎ูทีจ่ะมา
ท างานบรรณารักษ์ห๎องสมุดโรงเรียนได๎อยํางมีความสุขจึงต๎องเป็นผ๎ูพร๎อมรับงานหนัก ใจเย็น จัดระบบการท างานของตัวเอง
เกํง ทั้งยังต๎องอดทนตํอโอกาสก๎าวหน๎าในการท างานที่อาจไมํมากเทําต าแหนํงอ่ืนในโรงเรียนด๎วย  

มิติที่สามของปัญหาบรรณารักษ์ห๎องสมุดโรงเรียนก็คือการไมํมคีวามก๎าวหน๎าในสายงานของตน นอกจากการต๎อง
แบกภาระงานหนัก อาจต๎องท างาน “จับฉําย” เยอะแล๎ว ปัญหาด๎านทศันคติแงํลบตํองานอาชีพบรรณารักษ์ในโรงเรียนรฐับาล
ยังเกิดจากการที่คนทั่วไปเห็นวํางานบรรณารักษ์ห๎องสมุดโรงเรียนไมํมีความก๎าวหน๎า ต าแหนํงบรรณารักษ์ห๎องสมุดโรงเรียน
สํวนใหญํคือการอยูํท่ีห๎องสมุดเทํานั้น ไมํอาจข๎ามไปสํูงานส าคัญระดับอื่นได๎ บรรณารักษ์ห๎องสมุดโรงเรียนจึงไมํใชํต าแหนํงท่ี
จะน าไปสํูความก๎าวหน๎าทางอื่นได๎งํายๆ การที่ใครจะคิด “ปักหลัก” อยํูกับงานในห๎องสมุดจึงเป็นได๎ยาก  

ทั้งนี้ทั้งนั้นข๎อนี้ยํอมเป็นผลสืบเนื่องมาจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการดังที่ผ๎ูวิจัยได๎กลําวไปแล๎ว ที่ไมํก าหนด
อัตราต าแหนํงบรรณารักษ์ในโรงเรียนไว๎ด๎วย ซึ่งปัญหานี้สํงผลตํอเนื่องตํอไปคือโรงเรียนต๎องมอบหมาย (แกมบังคับ) ให๎
บุคลากรสํวนอื่นมาดูแลงานห๎องสมุด ซึ่งไมํใชํเรื่องดีนัก เพราะการดูแลงานห๎องสมุดส าคัญมากท่ีผ๎ูดูแลต๎องเข๎าใจวํางาน
ห๎องสมุดไมํใชํเพียงแคํจัดหนังสือขึ้นชั้นให๎เด็กยืมคืนได๎ หรือจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานได๎บ๎างก็ถือวําเพียงพอแล๎วเทํานั้น6 
ดังทัศนะของ รศ. พวา พันธุ์เมฆา ผ๎ูเชี่ยวชาญด๎านห๎องสมุดโรงเรียนซึ่งเห็นวํา  

 

“...บางคนไม่เข้าใจ (งานห้องสมุด) มองแค่ว่ามีหนังสือขึ้นชั้นได้ก็พอแล้ว แต่ก่อนจะเอา
หนังสือขึ้นชั้น จัดแบบมีหมวดหมู่มรีะบบ จัดหนังสือท่ีมีเนื้อหาเหมือนกันไว้ที่เดียวกัน มัน

                                                 
5
 มีนักศึกษาปริญญาโทด๎านบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ได๎เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “รูปแบบห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร ที่สนับสนุนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ” ซึ่งเสนอรูปแบบห๎องสมุดโรงเรียนประถมศึกษาอันเหมาะสมส าหรับ
โรงเรียนที่มีนักเรียนไมํเกิน 400 คนวํา "ควรมีบรรณารักษ์ 1 คน ถ๎าเด็กมากกวํา 400 คนต๎องเพิ่มจ านวนบรรณารักษ์" และ “บรรณารักษ์ไมํควรมี
ชั่วโมงสอนวิชาใดๆ นอกจากวิชาการใช๎ห๎องสมุด และไมํควรมีช่ัวโมงสอนเกิน 7 ชั่วโมงตํอสัปดาห”์ (อุบลรัตน์ สาลีผลิน. 2549. 85)  

6
 อุบลรัตน์ สาลีผลิน. 2549. 83-84 ระบุเรือ่งบุคลากรห๎องสมุดวํา 1. ผู๎ท าหน๎าที่บรรณารักษ์ต๎องส าเร็จการศึกษาอยํางต่ าปริญญาตรีทางด๎าน
บรรณารักษศาสตร์และ/หรือสารสนเทศศาสตร์ 2. ผู๎ท าหน๎าที่บรรณารักษ์ ถ๎าไมํจบปรญิญาตรีตามข๎อ 1 ต๎องผํานการอบรมวิชาบรรณารักษศาสตร์
จากสถาบันอันเป็นที่ยอมรับ 3. บรรณารักษ์ห๎องสมุดต๎องมีอยํางน๎อย 1 คนตํอนักเรียน 400 คน ถ๎ามีนักเรียนมากกวํา 400 คนควรเพิ่ม
บรรณารักษ์และผู๎ชํวยบรรณารักษ ์
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ต้องรู้หลัก หรือถ้าเรามีข้อมูลท่ีเรารูแ้ค่บางอย่าง เช่นรู้แคช่ื่อผู้แต่ง หรือรูแ้ค่ชื่อเรื่อง แล้วเรา
จะไปค้นหาหนังสือท้ังห้องสมุดได้ยังไง ผู้แต่งท่ีเราต้องการหาได้ที่ไหน ฉะนั้นเราต้องสร้าง
เครื่องมือสืบค้นให้ดี เวลาผมสอนลูกศิษย์ผมจะเน้นเรื่องเครื่องมือสืบค้น คือการแบ่ง
หมวดหมู่หนังสือ การก าหนดหัวเรื่อง ส าหรับค้นหาหนังสือในห้องสมุด และอีกส่วนหนึ่งคือ
ย้ าเน้นเรื่องของวารสาร เราส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดท าดรรชนีวารสาร เพื่อให้คนเข้าถึงบทความ
ต่างๆ ในวารสารได้ เพราะวารสารกับหนังสือเราจะจัดระบบแยกกัน โดยทั่วไปเราชอบเน้นแต่
การท าบัตรรายการ หรือท าเครื่องมือสืบค้นเพื่อการหาหนังสือในห้องสมุดกัน แต่แท้ที่จริง
วารสารวิชาการทีม่ีบทความดีๆ กม็ีอยู่เยอะและส าคัญด้วย เวลาสอนที่นี่ (ภาควชิา
บรรณารักษศ์าสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มศว) เราจะเน้นนิสิตว่าถ้าห้องสมุดมี
วารสารวิชาการเราต้องน ามาเย็บเล่ม แล้วท าดรรชนีให้เขาสืบค้นได ้

... (การมอบหมายให้ครูผู้ไม่จบบรรณารักษ์มาดแูลห้องสมุด) ครูคนนั้นอาจจะขยันดูแล
จัดกิจกรรมได้ระดับหนึ่ง แต่พอดูลึกถึงงานเทคนิคการจัดห้องสมุดและการจัดข้อมูลแล้วไม่
ประสบความส าเร็จ ตัวอย่างในโรงเรยีนรัฐบาลเองซึ่งไม่มีต าแหน่งบรรณารักษ์ ก็เอาครูที่สอน
วิชาสังคม ครวูิชาภาษาไทยมาท างานห้องสมุด ครูเหล่านี้จะเด่นในงานที่ไม่เป็นงานส าคัญของ
ห้องสมุด เช่น การสอนเด็กซ่อมหนังสือ สอนเด็กท าหุ่นมือและเล่านิทานในห้องสมุด คือพวก
เขามองงานห้องสมุดว่ามีกิจกรรมแคต่รงนั้นเท่านั้น แต่พอดูลึกลงไปในงานวิชาการ ว่าคุณจัด
หนังสือถูกไหม แบ่งหมวดหมู่ถูกไหม คุณท าเครื่องมือสืบคน้มีคณุภาพหรือเปล่า ตรงนี้มัก
ไม่เป็นระบบ ทั้งที่เป็นหัวใจของวิชาชพีนี้ ส่วนกิจกรรมอย่างอื่นที่สอนกัน อย่างการซ่อม
หนังสือมันเป็นเรื่องปลีกย่อย ก็เลยเป็นปัญหาว่างานห้องสมุดไม่พฒันานกั” 

(พวา พนัธุ์เมฆา. 2549: สัมภาษณ์. (ข้อความในวงเล็บโดยผู้วิจัย)) 
 

จากทัศนะข๎างต๎น อาจท าให๎ผ๎ูที่แย๎งวํางานบรรณารักษ์ห๎องสมุดโรงเรียนไมํจ าเป็นต๎องให๎ผ๎ูส าเร็จการศึกษาด๎านนี้
โดยตรงมาท าก็ไดเ๎พราะหาคนแบบนัน้ยาก ได๎เข๎าใจขึ้นวําการสํงเสริมให๎บคุลากรพัฒนาทักษะดา๎นห๎องสมุดดว๎ยการสํงเข๎ารํวม
อบรมสัมมนาตํางๆ นั้นท าให๎บุคลากรผ๎ูนั้นท างานห๎องสมุด “ได”๎ ก็จริง แตํกวําจะท าได๎ “ด”ี อาจต๎องใช๎เวลานาน ในที่นี้ผู๎วิจัย
ขอยกตัวอยํงประกอบจากค าพูดของครูบรรณารักษโ์รงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์ ผ๎ูส าเร็จปริญญาตรีด๎านประถมวัยแตํไดม๎าท างาน
บรรณารักษโ์รงเรียนในชํวงหลังจากทีค่รูบรรณารักษค์นเกําลาออกไปตํางประเทศกวําหนึ่งปีแล๎ววํา “งานทุกอย่างต้อง “คล า
ทาง” เอาเองหมด ต้องอาศัย การสังเกต เรียนรู้ และศึกษาดว้ยตัวเองอย่างมาก” (มลกนก เชื้อสาวถ.ี 2548. สัมภาษณ์) ซึ่ง
แสดงเห็นวําแม๎จะพฒันาบุคลากรด๎วยการอบรมด๎านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ แตํความเข๎าใจงานและความ
เชี่ยวชาญงานอยํางแท๎จริง บุคลากรอาจต๎องใช๎เวลานานกวําจะมีเทําเทียมผู๎เรียนจบด๎านนี้โดยตรง 

จากความซับซ๎อนของปัญหาด๎านบรรณารักษ์ห๎องสมุดโรงเรียนดังกลําวนี้ จะเห็นวําหากไมํแก๎ไขปัญหาไปทีละเปลาะ 
จะยิ่งท าให๎ระบบโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนรัฐบาลดึงดูดบุคลากรใหมํๆ  ผ๎ูสนใจและเชี่ยวชาญจริงๆ มาท างานเป็น
บรรณารักษ์ห๎องสมดุโรงเรียนไมํได๎ แนวโน๎มตํอไปคือปัญหาการขาดแคลนบรรณารักษ์ผ๎ูมีประสบการณ์จะร๎ายแรงขึ้น จนเรา
อาจไมํมีบรรณารักษ์ห๎องสมุดโรงเรียนผ๎ูเป็นมืออาชีพและมีความเชี่ยวชาญงานเพื่อปลูกฝังสํงเสริมนิสัยรักการอํานให๎มั่นคงใน
เด็กและเยาวชนเลยก็ได๎  

 

ข้อเสนอแนะส าหรับโรงเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านบุคลากรห้องสมุดโรงเรียน 
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เมื่อเสนอปัญหาด๎านบุคลากรผ๎ูสํงเสริมการอําน โดยเฉพาะเรื่องครูบรรณารักษ์ไปแล๎ว ผ๎ูวิจัยมีข๎อเสนอแนะเพื่อ
แก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าส าหรับโรงเรียนที่อยากสํงเสริมงานห๎องสมุดโรงเรียน คือ 

หนทางหนึ่งเพื่อแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าส าหรับโรงเรียนที่มีบรรณารักษ์จ ากัด ไมํสมดุลกับภาระงาน คือควรมอบหมาย
งานห๎องสมุดให๎มีผู๎รับผิดชอบมากกวาํ 1 คน อยําให๎ครซูึ่งมีภาระงานอื่นอยูํแล๎ว รับผิดชอบงานห๎องสมุดทัง้หมดเพียงคนเดียว 
ผ๎ูบริหารควรผลักดัน (แตํไมํบีบบังคับ) ให๎มีบุคลากรเพื่อชํวยงานห๎องสมดุเป็นทีมงาน อยํางน๎อย 2-3 คน โดยแตํงตัวผ๎ูเป็น
หัวหน๎าห๎องสมุดโดยตรง 1 คน และมีบุคลากรเป็นผ๎ูชํวยอีกจ านวนหนึ่ง เพื่อท่ีหากเสาหลักของงานห๎องสมุดเหนื่อยมากจาก
ภาระงานประจ า จนไมมํีเวลาคดิสร๎างสรรค์และท างานสํงเสริมการอําน จะได๎มีคูํหูคอยคดิงานและชํวยงานได๎ นอกจากนี้
ผ๎ูบริหารควรให๎อ านาจการท างานในหน๎าที่แกํครูบรรณารักษ์อยํางคลํองตัวและชัดเจน เพื่อให๎บรรณารักษ์สร๎างระบบบริหารงาน
ของตนให๎ยืนอยํูได๎ด๎วยตัวเอง เชํนได๎บริหารคน บริหารงบประมาณของตนเอง ซึ่งการสร๎างระบบให๎บุคลากรพึ่งพาตัวเองได๎
ยํอมพิสูจน์คุณภาพของผ๎ูบริหารด๎วยวํา จัดระบบการท างานและกระจายความรับผิดชอบได๎ดี ท าให๎สํวนตํางๆ ในโรงเรียนไมํ
ต๎องรอการตัดสินใจจากผ๎ูบริหารเพียงผ๎ูเดียวเทํานั้น  

ส าหรับโรงเรียนที่ขาดแคลนบุคลากรอยํางมาก จนไมํอาจหาบุคลากรให๎รับผิดชอบงานห๎องสมุดได๎จริงๆ หนทาง
แก๎ปัญหาคืออาจคัดเลือกให๎เด็กนักเรียนชั้นโตผ๎ูมคีวามรับผิดชอบ และสนใจงานห๎องสมุดให๎มาชํวยงานห๎องสมุดได๎ ซึ่ง
นโยบายของโรงเรียนกลํุมเป้าหมายการวิจัย ทีร่ับสมัครนักเรียนชั้นโต (ป.3 ขึ้นไป) มาเป็นบรรณารักษ์น๎อยเพื่อชํวยงาน
ห๎องสมุดนั้น เป็นเรื่องนําสนใจ เพราะเด็กๆ สามารถชํวยท างานบริการที่ไมํต๎องการความเชี่ยวชาญมากนักได๎ แม๎ครู
บรรณารักษ์จะต๎องเหนื่อยในชํวงแรกๆ เพื่ออบรมเด็กๆ กวําจะรูแ๎ละเป็นงานบรรณารักษ์ แตคํรูบรรณารักษ์จะเหนื่อยน๎อยลง
ในระยะยาวเมื่อเด็กเข๎าใจหน๎าที่ของตนแล๎ว อีกท้ังวิธีนี้ยังสํงผลดีตํอตัวเด็กผ๎ูอาสาเองอยํางมาก เพราะการได๎ฝึกความ
รับผิดชอบจะท าให๎เด็กภาคภมูิใจในตนเอง โดยเฉพาะงานห๎องสมุดซึ่งรับเด็กอาสาได๎จ ากัด จะท าให๎เด็กรู๎สึกวํามีเกียรติ มี
อภิสิทธิก์วําผ๎ูอื่นเมื่อเข๎ามาท างานห๎องสมุดในอาณาจักรเล็กๆ ของโรงเรียน โดยเฉพาะถ๎าเด็กสามารถ “ด”ุ เพื่อนคนอื่นได๎เมื่อ
ท าผิดกฏห๎องสมุด หรือได๎เป็นคนอํานหนังสือใหมํๆ เป็นคนแรก ได๎เป็นคนจัดกิจกรรมแสดงละคร หรือเลํานิทานให๎น๎องหรือ
เพื่อนๆ ฟัง รู๎วําจะหาความรู๎เรื่องใดได๎ที่ไหนในห๎องสมุด ก็จะท าให๎เด็กมีความภูมิใจในงานและตนเองสูงขึ้น และรักการอําน
มากขึ้น อยํางไรก็ดีเรี่ยวแรงของเด็กๆ ผู๎เป็นบรรณารักษ์อาสานั้นเป็นเพียงการแบํงเบาภาระงานบริการทั่วไปจากครู
บรรณารักษ์เทํานัน้ เชํน งานจัดหนังสือขึ้นชั้น ให๎บริการยมืคืนหนังสือ เปดิปิดและท าความสะอาดห๎องสมุด แตํงานที่เป็นหัวใจ
หลักของห๎องสมุด คือการวางระบบสืบค๎นข๎อมูล การแบํงหมวดหมูํหนังสือ การแยกหัวเรื่อง ยังต๎องอาศัยความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด๎านของครูบรรณารักษ์อยูํนั่นเอง หากครูบรรณารักษ์จะให๎เด็กชํวยงานเหลํานี้ด๎วย ต๎องอธิบายงานแกํเด็กดีๆ และต๎อง
ควบคุมดูแลอยํางใกล๎ชิดเพื่อไมํให๎งานผิดพลาดดว๎ย 

 

 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านส่งเสริมการอ่าน และอยากให้งานดีขึ้น 

ส าหรับโรงเรียนทีม่ีความพร๎อมทุกด๎าน ทั้งเรื่องงบประมาณ สถานที่ ขาดแตบํุคลากรท างานสํงเสริมการอําน ผ๎ูวจัิย
เห็นวําต าแหนํงครูสอนวิชารักการอ่าน ซึ่งมีต๎นแบบจากโรงเรียนเซ็นต์ฟรงัซีสเซเวียร์นําจะชวํยให๎การสํงเสริมการอํานใน
โรงเรียนชัดเจนเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ดงัท่ีกลําวในบทที่ 2 แล๎ววํา ครูรักการอํานจะชํวยเสริมการท างานของครูภาษาไทย และครู
บรรณารักษ์ได๎ เพราะการสํงเสริมการอํานของครูรักการอําน เป็นการสอนวิชากลางๆ ไมํเจาะจงวําเด็กต๎องอํานแตํวิชาใดวิชา
หนึ่ง แตํปลูกฝังให๎เด็กรักการเรียนรู๎ทุกด๎านทุกเรื่อง เพื่อเปิดโลกเปิดตาแกํเด็ก เมื่อเด็กเริ่มรักและรู๎จักการอํานอยํางกว๎างขวาง 
เขาก็จะรู๎จักแสวงหาความรู๎ตามความสนใจของตัวได๎ตํอไป  
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นอกจากนี้ต๎นแบบครรูักการอํานในโรงเรียนเซ็นต์ฟรังซิสเซเวียร์ ยังมีความโดดเดนํเรื่องหน๎าที่ความรับผิดชอบท่ี
ชัดเจนเพียงด๎านเดียว คือรับผิดชอบงานสอนและกิจกรรมสํงเสริมการอํานอยํางเดียวเทํานั้น ท าให๎ครูต๎องพยายามทุํมเทท า
หน๎าที่ของตนให๎ดีที่สุดด๎วยกิจกรรมหลากหลายและมีชีวิตชีวา เพราะไมํอาจอ๎างได๎วําไมํใชํงานของตัวโดยตรงเชํนการดึง
บุคลากรอื่นมาท างานสํงเสริมการอําน และการที่จัดให๎วิชา “รักการอําน” เป็นวิชาเสริมหลักสูตรที่ไมํมีการให๎เกรด ท าให๎ไมํเน๎น
ให๎เด็กอํานหนังสือเพื่อการสอบหรือเพื่อเอาความรู๎อยํางเรํงดํวน แตํเน๎นให๎เด็กอํานหนังสือ “เป็นนิสัย” คือมีความสุขมีทศันคติ
ที่ดตีํอการอํานจนอํานเองเป็นประจ า รู๎จักเลือกอํานหนังสือท่ีดีได๎หลากหลาย อํานแล๎ววิเคราะห์เนื้อหาได๎ อํานแล๎วเขียนแสดง
ความเห็นเสนอค าแนะน าได๎ หรืออํานแล๎วกล๎าน าประโยชน์จากเรื่องที่อํานมาพัฒนาตวัเองได๎ ซึ่งในความเห็นของผ๎ูวิจัย ครูรัก
การอํานนี้นําจะส าคัญและจ าเป็นส าหรับโรงเรียนที่มคีวามพร๎อมมากๆ และอยากสํงเสริมการอํานให๎โดดเดนํจรงิจัง เพราะ
แม๎แตํทํานอธิการณิีโรงเรียนเซ็นตฟ์รังซีสเซเวียร์ยังยอมรับวําครรูักการอาํนชํวยเสริมการท างานของหนํวยอ่ืนๆ ในโรงเรียนได๎
อยํางชัดเจนมาก โดยทํานกลําววํา 
 

“...ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เราประสบความส าเร็จ (ด้านส่งเสริมการอ่าน) เพราะเราลงทุน
จ้างครูผู้สอน (ครรูักการอ่าน) โรงเรียนทั่ว ๆ ไปอาจจะให้ครภูาษาไทยท าเรื่องส่งเสริมการ
อ่าน แต่ครูภาษาไทยอาจจะมองแนวทางส่งเสริมเด็กเรื่องนี้ไม่ออก เพราะมุมมองต่างกัน ครู
ภาษาไทยที่สนใจวรรณกรรมเด็กจริง ๆ ยังไม่เคยได้ยิน ตอนนี้โรงเรียนอนุบาลที่อ่ืนก็ก าลัง
ต้องการตัวครรูักการอ่านเหมือนกัน 

ถ้าจะให้ครูภาษาไทยรับงานวิชา “รักการอ่าน” ไปสอนคงไม่ได้ เพราะเรามคีรูเฉพาะ
ด้านอยู่แล้ว และส่ิงแรกคือเขาไม่อยากรับ มันจะเป็นการเพิม่งาน แล้วเขาก็ไม่มีเทคนิคหรือ
กิจกรรมอะไรที่ท าให้เด็กสนใจการอ่าน เราโชคดีที่ได้บัณฑิตที่จบสาขาวรรณกรรมส าหรับเด็ก
มา พวกเขามวีิธีท่ีท าให้เด็กชอบหนังสือ และมีชวีิตชีวาในการเรยีน เราโชคดีที่ได้ทรัพยากร
บุคคลมา เรื่องอ่ืนก็เลยง่าย ยิ่งถ้าเราสนใจติดตามและคอยกระตุ้นให้เขาเดินไปได้ก็จะยิ่งด ี
กับบรรณารักษ์เขาก็ท างานเข้ากันไดด้ีมาก” 

(บุษบา ชูวริัช. 2549. สัมภาษณ)์ 
 

จากข๎อมูลตํางๆ ท่ีผ๎ูวิจัยเสนอเก่ียวกับปัญหาและความจ าเป็นของบุคลากรผ๎ูท างานสํงเสริมการอํานในโรงเรียน คง
ชํวยให๎เห็นถึงความส าคัญของคุณภาพบุคลากร ความพร๎อมของบุคลากร จ านวนบุคลากร และการสํงเสริมขวญัและก าลังใจ
แกํบุคลากรด๎านนี้ เพื่อให๎มีความสุขความพอใจในงานของตน และมีเวลา มีอิสระที่จะคดิสร๎างสรรค์งานสํงเสรมิการอํานได๎
อยํางตํอเนื่องจริงจัง บุคลากรควรมีความพร๎อมทุกด๎านที่กลําวมา งานสํงเสริมการอํานในโรงเรียนจึงจะเกิดพลงัอยํางชัดเจน 

 

3. ปัจจัยด้านงบประมาณซื้อหนังสือและเพื่อส่งเสริมการอ่าน 

เมื่อพูดถึงความพร๎อมเรื่องงบประมาณส าหรับงานสํงเสริมการอําน ผ๎ูวิจัยถือวําเป็นส่ิงส าคัญพอๆ กับการที่โรงเรียน
จะจัดสรรงบประมาณเพื่องานอื่นๆ เลยทีเดียว โรงเรียนที่ประสบความส าเร็จด๎านสํงเสริมการอํานซึ่งเป็นกลํุมเป้าหมายการวิจัย
ล๎วนมีการจัดสรรงบประมาณอยํางเพยีงพอตามก าลังของตนเพื่อการซื้อหนังสือและจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน ซึ่งข๎อนีน้ับวํา
เป็นแนวทางส าหรับโรงเรียนอื่นๆ ไดว๎ําหากต๎องการสํงเสริมการอํานอยํางเป็นรูปธรรม ยํอมต๎องมีการจัดสรรงบประมาณ
จ านวนหนึ่งให๎การซื้อหนังสือและให๎งานสํงเสริมการอํานอยํางตํอเนื่องและสม่ าเสมอ ทั้งนี้ไมํได๎หมายถึงเงินจ านวนมากเสมอไป 
แม๎ภาพจากโรงเรียนกลํุมเป้าหมายการวิจัยจะแสดงให๎เห็นวํางบประมาณทัว่ไปของโรงเรียนเพื่อการซื้อหนังสือ มีตั้งแตํ 
10,000 ถึง 100,000 บาทก็ตาม แตํโรงเรียนโดยทั่วไปถ๎าสามารถมีงบประมาณซื้อหนังสืออยํางต่ าปีละ 10,000-20,000 
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บาทได๎ก็นําจะเพียงพอในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ทั้งนั้นการจัดงบเพื่อซื้อหนังสือควรจะมวีิธีจัดสรรให๎โรงเรียนทยอยซือ้หนังสือได๎
ตลอดทั้งปี เพราะหนังสือก็เหมือนสินค๎าอื่นๆ ทีม่ีการสร๎างมีการผลิตเรื่องใหมํๆ สูํตลาดอยูํเสมอ การจัดงบประมาณเพื่อซื้อหา
หนังสือเข๎าห๎องสมุดอยํางสม่ าเสมอ จะกระตุ๎นให๎เด็กอยากอํานหนังสือและมีหนังสือตอบสนองเด็กอยํางตํอเนื่อง ถ๎าโรงเรียน
ซื้อหนังสือเพียงครั้งเดียวตํอเทอมหรือตํอปีการศึกษา จะท าให๎เด็กเข๎าห๎องสมุดเฉพาะฤดูกาลที่มีหนังสือใหมํเข๎ามาเทํานั้น ซึ่ง
ระยะเวลาอาจทิ้งชํวงหํางกันนานเกินไปจนไมํอาจรักษาความอยากอํานให๎คงอยูํในตัวเด็กได๎  

ยิ่งกวํานั้นโรงเรียนไมํควรจ ากัดวําต๎องซื้อเฉพาะหนังสือใหมํเทํานั้นเข๎าห๎องสมุด ถ๎าหากโรงเรียนมีงบประมาณจ ากัด
มากๆ โรงเรียนอาจซื้อหนังสือมือสองที่มีสภาพดีเนื้อหานําสนใจ หรือใช๎การท าส าเนาหนังสือดีๆ ไปเสริมกับหนงัสือใหมํๆ 
เพื่อให๎แตํละหัวเรื่องมีหลายฉบับ (copy) มากขึ้นดว๎ยก็ได๎ ตํอเรื่องจ านวนหนังสือในห๎องสมุดนั้น ผ๎ูวิจัยเห็นวาํห๎องสมุดไมํ
จ าเป็นต๎องมีหนังสือปริมาณเยอะเสมอไปจึงจะถือวําห๎องสมุดนั้นมีคุณภาพ เพราะหนังสือท้ังหลายไมํใชํหนังสือคุณภาพชัน้เอก
เทํากันหมดทุกเลํม (ห๎องสมุดหลายแหํงมีการจัดเกรดหนังสือวํา หนังสือแตํละชั้นคุณภาพควรซื้อหาเข๎าห๎องสมุดกี่เปอร์เซ็นต์
ของงบประมาณ เชํน มีหนังสือเกรดเอ ท่ีเนื้อหาดี พิมพ์ดี ควรอํานที่สุด ควรซื้อจ านวนเยอะที่สุด แตํก็ควรมีหนังสือเกรดบี ที่
เนื้อหาไมํดีเทําเกรดเอ แตํก็นําอําน มคีุณภาพการพิมพ์พอประมาณ อาจมเีนื้อหานําสนใจส าหรับคนบางกลํุมด๎วย โดยมี
จ านวนครึ่งหนึ่งของหนังสือเกรดเอ นอกจากนั้นห๎องสมุดสํวนใหญํมักมีหนังสือเกรดซีบ๎างจ านวนหนึ่ง คือหนังสือท่ีพิมพ์ไมํดี
นัก ทั้งเรื่องและรูปเลํม แตํมีเนื้อหาแปลกกวําหนังสือเกรดเอและเกรดบี เพื่อเผ่ือแผํแกํรสนิยมอันหลากหลายของผ๎ูใช๎
ห๎องสมุด) ซึ่งห๎องสมุดโรงเรียนประถมของรัฐบาลที่ไมํได๎มีงบประมาณในการซื้อหนังสือมากนักไมํควรค านึงถึงการซื้อหนังสือ
จ านวนมากๆ เลํมเป็นหลัก แตํควรค านึงถึงคุณภาพของหนังสือเป็นหลักมากกวํา ความเห็นนี้เกิดจากการที่ผ๎ูวิจัยเคยรับทราบ
ทัศนะ (ผํานทางการฟังสัมมนาเรื่องการเลํานิทานที่ประเทศสิงคโปร์ในปี คศ. 2000) ของอดีตเจ๎าของห๎องสมุดส าหรับเด็กชาว
ญี่ปุ่นทํานหนึ่งคือ เคียวโกะ มัตซึโอกะ วํา หนังสือในห๎องสมุดเด็ก7 ควรเปน็หนังสือดีที่เด็กหยิบอํานได๎ทุกเลํมอยํางไมํมีพิษ
ภัย (เป็นหนังสือเกรดเอ) ไมํจ าเป็นต๎องมีหนังสือมากเรื่องก็ได๎ แตํต๎องมีหนังสือดีทั้งหมด และมีมากกวํา 1 เลํมตํอ 1 หัวเรื่อง 
เพื่อให๎เด็กหลายคนหยิบยืมได๎ทั่วถึงพร๎อมๆ กนั ซึ่งข๎อคดินีน้ําจะเหมาะส าหรับโรงเรียนเล็กๆ ในการเริม่ต๎นหาหนังสือเข๎า
ห๎องสมุดได๎  

นอกจากงบประมาณเพื่อซื้อหนังสือแล๎ว โรงเรียนควรมีงบประมาณเพื่อสํงเสริมการอํานด๎านอื่นๆ ด๎วย เชนํ 
งบประมาณส าหรับการจัดกิจกรรมในห๎องสมุด การจัดบอรด์ การท าอุปกรณ์ บางกรณีอาจต๎องมีรางวัลเล็กๆ น๎อยๆ แกํเด็ก
บ๎าง เชํน เกียรติบัตรให๎เด็ก หรือเครื่องเขียนที่เด็กใช๎ประโยชน์ไดแ๎ละราคาไมํแพง การซื้ออุปกรณ์อื่นๆ โดยเฉพาะถ๎ามีการจัด
งานสัปดาห์ห๎องสมุดหรืองานอื่นๆ ตามเทศกาลในห๎องสมุด งบประมาณจปิาถะส าหรับการดูแลซํอมแซมหนังสือท่ีเกําหรือ
ช ารุด ทั้งหมดนี้ล๎วนเป็นคําใช๎จํายท่ีนอกเหนือจากงบประมาณการซื้อหนังสือซึ่งจ าเป็นต๎องมี แตํโรงเรียนบางแหํงอาจจะไมํได๎
ตั้งงบไว๎ให๎ ทางแก๎ปัญหางบประมาณไมํพอเพียง หรือไมํมีงบประมาณส าหรับงาน “จิปาถะ” นั้นมีได๎หลายทาง ทางหนึ่งคือการ
ดึงผ๎ูปกครองและชุมชนให๎มีสํวนรวํมตํองานสํงเสริมการอํานของโรงเรียน ซึ่งส่ิงส าคัญที่สุดในการดึงดูดความรวํมมือ คือ

                                                 
7
 ญี่ปุ่นมีห๎องสมุดส าหรับเด็กที่เอกชนเป็นเจ๎าของ สํวนใหญํเป็นอาสาสมัครและออกเงินจัดตั้งและบริหารเอง เรียกวํา Bunko (อํานวํา บุน-โก) 

กระจายตัวอยูํตามชุมชนตํางๆ ประมาณ 4,000 แหํงทั่วประเทศ (ข๎อมูลปี 2006) สถานที่อาจเป็นบ๎านคน วัด ซูเปอร์มาเก็ต หอประชุมเทศบาล 
หรือที่ใดก็ได๎ที่เด็กๆ จะไปรวมกลุํมกันได๎โดยสะดวกในละแวกบ๎านของตน Bunko เน๎นหนังสือส าหรับเด็ก โดยเฉพาะหนังสือภาพและวรรณกรรม
เยาวชนส าหรับเด็กวัยอนุบาลถึงประถมปลาย ไมํเน๎นหนังสือของผู๎ใหญํ ให๎บริการเชํนเดียวกับห๎องสมุดประชาชน คือ ยืมคืนหนังสือ เลํานิทาน 
แนะน าหนังสือ แสดงละครหุํน และอื่นๆ เพื่อสํงเสริมการอํานแกํเด็ก เพราะมุํงหมายให๎เป็นสถานที่ให๎เด็กในหมูํบ๎านหรือในชุมชนได๎มาหยิบยืมไป
อําน อาจมีหนังสือตั้งแตํ 100 ถึง 10,000 เลํม สํวนใหญํเปิดบริการสัปดาห์ละครัง้ สํวนน๎อยเปิดบริการทุกวัน Bunko บางที่เจ๎าของเป็นข๎าราชการ
เกษียณซึ่งน าเงินบ าเหน็จของตนมาสร๎างเพือ่สํงเสริมการอํานแกํเด็กในชุมชนของเขา Bunko บางแหํงได๎พฒันาไปเป็นห๎องสมุดใหญํก็มี เชํน 
ห๎องสมุดส าหรับเด็กโตเกียว (Tokyo Children’s Library) เกิดจากการรวมตัวของเครือขําย Bunko อยํางน๎อย 5 แหํงในเมืองโตเกียว 
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โรงเรียนต๎องท าให๎ผ๎ูปกครองและชุมชนตระหนักถึงประโยชน์ที่เด็กๆ จะได๎รับจากความรํวมมือนั้นๆ ของพวกเขา โรงเรียนจึง
จะได๎ความรวํมมืออยํางเต็มใจและเต็มท่ีจากผ๎ูสนับสนุนนอกโรงเรียน  

ส่ิงท่ีโรงเรียนในกลํุมเป้าหมายการวิจัยท าเพื่อ “ดิ้นรน” หางบประมาณมาเสริมงานสํงเสริมการอํานของตัวเอง คือ
การเปิดโอกาสให๎ผ๎ูปกครองบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อการท ากิจกรรมของโรงเรียน ผํานการจัดงานการกุศลตํางๆ เชํน การเดนิ
การกุศล การทอดผ๎าป่าหนังสือ หรือไมํเชํนนั้นก็โดยการขอการสนับสนนุอยํางเหมาะสมจากส านักพิมพ์ เวลาที่โรงเรียนจัดงาน
ห๎องสมุดและอนุญาตให๎มีการขายหนงัสือโดยส านักพิมพ์ตํางๆ ซึ่งเมื่อจบงานส านักพิมพ์ที่มาออกร๎านอาจเสนอเปอร์เซ็นต์จาก
การขายหนังสือจ านวนหนึ่งให๎โรงเรียน นอกจากวิธีการดังกลําวแล๎วผู๎วิจัยได๎มีโอกาสฟังข๎อเสนอจากบรรณารักษ์อาชีพชาว
อังกฤษทํานหนึ่งวํา โรงเรียนที่ต้ังอยูํในแหลํงธุรกิจ อาจเสนอให๎ผ๎ูประกอบการในละแวกโรงเรียนสนับสนนุชั้นหนังสือใน
ห๎องสมุดบริษัทละ 1 ชั้น หรือครึ่งชั้นก็ได๎ โดยบริษัทเป็นผ๎ูออกคําใช๎จํายในการท าชั้นหนังสือและสนับสนุนเงินซื้อหนังสือ
ประจ าชั้นนั้นๆ โดยสนับสนุนให๎เป็นเทอมหรือตลอดทั้งปีการศึกษา โรงเรยีนไมํต๎องจัดการเรื่องเงินทองเอง แตํบริษัท
ผ๎ูสนับสนุนเป็นผ๎ูจัดหาส่ิงท่ีโรงเรียนต๎องการให๎ตามที่เสนอไป โดยโรงเรียนอาจตอบแทนให๎เอกชนด๎วยการติดป้ายหรือตรา
สัญลักษณ์บริษัทไว๎ที่ชั้นหนังสือ เป็นต๎น ทั้งนี้ทั้งนั้นโดยสํวนตัวผ๎ูวิจัยเห็นวําโรงเรียนทุกแหํงอยากได๎การสนับสนุนจากเอกชน 
ถ๎าเป็นไปเพื่อประโยชน์แกํเด็ก แตํขณะเดียวกันก็เกรงวําการรับการสนับสนุนจากภายนอกอาจท าให๎เกิดข๎อครหาเรื่องความไมํ
โปรํงใสในการใช๎เงินหรือการรับประโยชน์ได๎ ดังนัน้โรงเรียนต๎องแสดงความโปรํงใส ความจริงใจ และความระมัดระวังในการ
รับการสนับสนุนเหลํานั้นให๎ชุมชนได๎เห็นและตรวจสอบได๎ด๎วย 

อีกทางเลือกหนึ่งในการดึงชุมชนมีสํวนรํวมในกิจกรรมสํงเสริมการอํานของโรงเรียน ในท่ีนี้คือครอบครัวของเด็ก 
เพื่อให๎ได๎หนังสือเข๎าห๎องสมุดหรือเข๎าห๎องเรียนโดยไมํต๎องใช๎งบประมาณของโรงเรียน คือใช๎วิธีไหวค๎รดู๎วยหนังสือดังเชํนที่
โรงเรียนราชวินิต (ประถมศึกษา) ริเริ่มขึ้น ส าหรับโรงเรียนที่ผ๎ูปกครองของเด็กมีความพร๎อม วิธีการนีน้ับวํานาํสนใจมาก 
เพราะเป็นการระดมทรัพยากรการอํานเข๎าโรงเรียนหรือห๎องเรียนได๎ในเวลาอันรวดเร็ว เป็นวิธีขอความรํวมมือจากชุมชนได๎โดย
อ๎อม ไมํต๎องมีตัวเงินบริจาคให๎เส่ียงตํอการเกิดข๎อครหา ท้ังยังได๎หนังสือท่ีนําจะตรงความสนใจของเด็กด๎วย เพราะเด็กแตํละ
คนจะหาหนังสือคนละเลํมตามงบประมาณและความชอบของตนเพื่อไหวค๎รู นับวําเป็นการใช๎ประโยชน์จากวฒันธรรมไทยและ
เป็นการใชเ๎งินทองอยํางคุ๎มคํา เพราะกิจกรรมนี้ท าให๎ได๎ประโยชน์ทั้งนักเรยีนและครู โดยปกติพานดอกไม๎สวยๆ ท าให๎ครูชื่นใจ
เพราะเด็กน าพานดอกไม๎มามอบให๎ครูในการไหว๎ครู แตํเมื่อปรับเป็นการไหว๎ครดู๎วยหนังสือ เป้าหมายแหํงกิจกรรมเนน๎ที่ตัว
เด็กด๎วย เพราะเด็กน าหนังสือท่ีไหว๎ครูแล๎วเข๎ามมุหนังสือในห๎องเพื่อให๎นักเรียนยืมอําน นับเป็นการประยุกต์วฒันธรรมที่
สร๎างสรรคม์าก เพราะหนังสือดีๆ 1 เลํม ชํวยสร๎างความชืน่บานในใจได๎ไมแํพ๎ดอกไม๎ (และอาจจะประทับอยํูในใจได๎นานกวํา
ดอกไม๎ด๎วย) 

อยํางไรก็ดี ส าหรับโรงเรียนที่มีงบประมาณเพื่อการซื้อหนังสือแล๎ว ต๎องไมลืํมวําหนังสือท่ีเลือกเข๎าโรงเรียนต๎องเป็น
หนังสือท่ี “ถูกใจเด็ก” ด๎วย ความถูกใจนั้นต๎องค านึงถึงวัยและพฒันาการของเด็กเป็นส าคัญ เพราะเด็กแตํละวยัมีพัฒนาการ
และความสนใจตํางกัน ห๎องสมุดหรือมุมหนังสือในห๎องเรียนควรมีหนังสือตรงตามวัยและความสนใจของเด็กนั้น แตํก็ไมํควร
ห๎ามหนังสือส าหรับเด็กเล็กกวําหรือหนังสือส าหรับเด็กวัยที่โตกวํา เพราะหนังสือส าหรับเด็กเล็กอาจชํวยให๎เด็กๆ ได๎ย๎อนกลับ
ไปหาความอบอํุนใจเมื่อย๎อนไปนึกถึงส่ิงที่ตนเคยชอบในอดีต หนังสือส าหรับเด็กทีโ่ตกวําก็ชํวยใหเ๎ด็กไดเ๎รียนรูโ๎ลกตามความ
เป็นจริงอยํางกว๎างขวางขึ้น โดยเฉพาะหนังสือของเด็กโตท่ีมีเนื้อหาซับซ๎อนขึ้น สมจริงมากขึน้ เด็กเล็กก็ควรมีโอกาสได๎สัมผัส
บ๎างเพื่อชํวยให๎เห็นโลกกว๎าง และขยายโลกทัศน์ของตน 

การที่ผ๎ูวิจัยเน๎นวําห๎องสมุดโรงเรียนควรมีหนังสือตรงตามวัยและความสนใจของเด็กในโรงเรียนนั้น เป็นเพราะจาก
ประสบการณ์ในการสอนด๎านวรรณกรรมส าหรับเด็กในมหาวิทยาลัย ซึ่งได๎สัมผัสกับนิสิตในชํวงวัยรุํนตอนปลายจนถึงวัย
ผ๎ูใหญํตอนต๎นซึ่งเป็นนิสิตผ๎ูเรียนวิชาเอก ท าให๎ผ๎ูวิจัยพบวําปัญหาการอํานของเด็กไทยคือเมื่อเด็กเข๎าสูํวัยรุํน โดยเฉพาะวัยรุํน
ตอนกลางและตอนปลายนั้น (อายุระหวําง 14-22 ปี) เด็กมีพฤติกรรมการอํานหนังสือช๎ากวําวัยของตน กลําวคือวัยของนิสิต
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ในมหาวิทยาลัยนําจะอํานหนังสือยากๆ เชํน หนังสือปรัชญา รางวัลวรรณกรรมโนเบล หนังสือรางวัลซีไรต์ ไดแ๎ล๎ว แตํเด็ก
วัยรุํนตอนกลางและตอนปลายท่ีเรียนในมหาวิทยาลัยซึ่งควรอํานวรรณกรรมระดับโลกเพื่อพัฒนาทักษะการคดิวิเคราะห์ของ
ตน กลับเลือกอํานหนังสือวรรณกรรมเยาวชน การ์ตนูญี่ปุ่น (Manga) หรือการ์ตูนประเภท “ขายหัวเราะ” มากกวํา 
ตัวอยํางเชํน ผ๎ูวิจัยน าหนังสือเรื่อง Secret Garden แตํงโดย Frances Hodgeson Burnett ชาวอเมริกัน หนังสือเรื่อง 
Charlie and the Chocolate Factory, Matilda แตํงโดย Roald Dalh นักเขียนชาวอังกฤษ ซึ่งเป็นหนังสือส าหรับเด็ก
วัย 8-11 ปีในอเมริกาและอังกฤษ ให๎นิสิตชั้นปีท่ี 2 อําน (ในวิชาวรรณกรรมคลาสสิค และวรรณกรรมรวํมสมัย ปีการศึกษา 
2545-2548) ก็พบวํานิสิตเกือบท้ังห๎อง (แตํละห๎องมีนักเรียนประมาณ 30-35 คน) ไมํเคยอํานหนังสือเรื่องนีม้ากํอน มีผู๎ท่ี
เคยอํานหนังสือนี้ตอนเรียนชั้นมัธยมต๎นหรือมัธยมปลายเพียงไมํก่ีคนเทํานั้น (ไมํเกิน 4-5 คน) ทั้งที่หนังสือท้ังสองเรื่องมีอยูํ
ในตลาดหนังสือเมืองไทยมานานกวํา 8-10 ปีแล๎ว นิสิตนําจะมโีอกาสได๎อํานกํอนเข๎าเรียนมหาวิทยาลัยคือต้ังแตํชั้นมัธยมต๎น 
ตัวอยํางนี้แม๎จะเป็นเพียงนิสิตกลํุมที่เรียนวิชาเอกด๎านวรรณกรรมส าหรับเด็กที่ผ๎ูวิจัยสัมผัสเทํานั้น แตํเป็นนิสิตจ านวนกวํา 
100 คนที่ผ๎ูวิจัยสังเกตในชั้นเรียนอยํางน๎อย 4 รุํน จึงนําจะสะท๎อนภาพการอํานของเยาวชนไทยได๎  

กลําวโดยสรุปเรื่องความพร๎อมด๎านงบประมาณในการซื้อหนังสือและสํงเสริมการอํานคือ โรงเรียนควรมีงบประมาณ
อยํางเพียงพอ ท้ังแกํเรื่องหลัก (การซื้อหนังสือ) และแกํงานจิปาถะ (การจัดกิจกรรม ซํอมหนังสือ และอืน่ๆ) อกีท้ังควรมีการ
จัดสรรและใช๎สอยอยํางฉลาดและคุม๎คํามากที่สุดดว๎ย  

   
4. ปัจจัยด้านความพร้อมของสถานท่ีและการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน 

การพูดถึงความพร๎อมด๎านสถานที่ ในที่นีผ๎ู้วิจัยหมายถึงแหลํงรวมหนังสือให๎เด็กเข๎าถึงหนังสือได๎งําย คือมีที่ใดที่
หนึ่งในโรงเรียนเป็นคลังหนังสือศูนยก์ลางแหลํงใหญํ หรือจะจัดกระจายเป็นมุมเล็กๆ ท่ัวทั้งโรงเรียนก็ได๎ ส่ิงส าคัญคือต๎องมี
สถานที่ใหเ๎ด็กมุํงหน๎าไปหาหนังสือได๎ในยามที่เด็กต๎องการอําน ต๎องการคน๎คว๎า หรือเพียงแคํต๎องการหาความเพลิดเพลินใน
เวลาวําง ซึ่งจากการศึกษาโรงเรียนกลํุมเป้าหมายการวิจัยพบวําโรงเรียนกลํุมเป้าหมายท้ัง 10 แหํงอยํางน๎อยต๎องมีห๎องสมุด 1 

แหํงเปิดบริการแกํเด็กทุกระดับชั้น หากโรงเรียนใดมีข๎อจ ากัดด๎านห๎องสมดุโรงเรียน (เชํน โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ ปิดห๎องสมุด
กวํา 1 ปีเพื่อสร๎างใหมํ) ก็จะจัดมุมหนังสือในห๎องเรียนเพื่อบริการเด็กและเพื่อตอบสนองความอยากอํานของเดก็ไมํให๎ขาด
ตอน ภาพจากโรงเรียนกลํุมเป้าหมายจึงชํวยสะท๎อนให๎เห็นชัดเจนวําการมแีหลํงรวมหนังสือเป็นสถานที่แนนํอนให๎เด็กเข๎าถึง
หนังสือ นับวํามีความส าคัญตํอการสร๎างนิสัยรักการอํานให๎แกํเด็ก โดยไมจํ ากัดวําสถานท่ีนั้นๆ ต๎องมีพื้นที่เทําไร ใหญํโตโอํโถง
เพียงใด ถ๎าโรงเรียนใดไมํมีห๎องสมุดกว๎างขวาง ก็ต๎องใช๎การหมุนเวียนทรพัยากรอันจ ากัดให๎ได๎ประโยชน์สูงสุด ในที่นี้ผู๎วิจัย
หมายรวมทั้งการหมุนเวียนหนังสือ และการหมุนเวียนเด็กผ๎ูใช๎บริการห๎องสมุด  

การหมุนเวียนหนังสือหมายถึงการมีหนังสือใหมํๆ เข๎าห๎องสมุดอยํูเรื่อยๆ โดยไมํต๎องมหีลายหัวเรื่องก็ได๎ แตํต๎อง
กระจายหนังสือให๎ใช๎ได๎อยํางทั่วถึงทั้งโรงเรียน ดังเชํนโครงการภาษิตนิทัศน์ของโรงเรียนพระยาประเสรฐิสุนทราศรัย (กระจ่าง 
สิงหเสนี) ที่ครูหมวดหัวหน๎าหมวดวชิาภาษาไทยสามารถน าหนังสือเพียงเลํมเดียวที่ได๎รับเป็นรางวัลพิเศษจากการได๎รับรางวัล
พระราชทานด๎านสํงเสริมการอํานในโรงเรียน มาใช๎ประโยชน์แกํเด็กได๎ทั้งโรงเรียน รวมตลอดไปถึงบุคลากรอื่นๆ ในโรงเรียน
และผู๎ปกครองด๎วย นับเป็นตัวอยํางการใช๎หนังสือเพียงเลํมเดียวอยํางทั่วถึงดีมาก  

ส าหรับการหมุนเวียนเด็กนักเรียนผ๎ูใช๎บริการห๎องสมุดในกรณีท่ีห๎องสมุดเล็กหรือคับแคบไมํสัมพันธ์ตํอจ านวน
นักเรียนนั้น ผ๎ูวิจัยมีตัวอยํางการแก๎ปญัหานี้อยํางเป็นรูปธรรมจากโรงเรียนแย้มสอาด ที่จัดให๎เด็กชํวงชั้นที่ 1 พักกลางวันเร็ว
กวําเด็กชํวงชั้นที่ 2 ประมาณครึ่งชั่วโมง เพื่อให๎เด็กเข๎าใช๎ห๎องสมุดไมํตรงกัน ท าให๎พื้นที่ในหอ๎งสมุดไมํแออัดเกินไป หรือ
ตัวอยํางจากโรงเรียนพญาไทซึ่งห๎องสมุดคํอนข๎างเล็กเชํนกัน ก็ใช๎วิธีให๎ครูประจ าชัน้ยืมหนังสือจากห๎องสมุดไปไว๎ที่ห๎องเรียน
ได๎เป็นระยะเวลานาน เพื่อให๎เด็กอํานกันแทนที่จะมาเบียดกันในห๎องสมุด ส าหรับทางแก๎ปัญหาพื้นที่บริการในหอ๎งสมุดแกํ
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กลํุมเป้าหมายอ่ืนๆ เชํน ครู ถ๎าห๎องสมุดไมํมีพืน้ที่มากพอจะแบํงสรรชดัเจนเป็นที่อํานหนังสือของครูและที่อํานหนังสือของ
นักเรียน โรงเรียนอาจจัดเวลาให๎ครูเข๎าศกึษาหาความรู๎ในห๎องสมุดในชวํงเวลาที่ก าหนดให๎เฉพาะส าหรับครูเทํานั้นก็ได๎  

การสร๎างมุมหนังสือในห๎องเรียน เชํน โรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายประถม) โรงเรียนราชวินิต (ประถมศึกษา) 
โรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์ ก็นับเป็นทางเลือกแกํโรงเรียนที่ไมํมีความพร๎อมด๎านห๎องสมุดได๎วิธีหนึ่ง มุมหนังสือในห๎องเรียนอาจ
จัดงํายๆ มีโต๏ะหรือแครํวางหนังสือ 1 ตัว หรือมีเพียงหิ้งหนังสือ 1 หิ้งก็ได๎ หากห๎องเรียนไมํมีเนื้อที่พอจะวางโต๏ะเก๎าอี้เพื่อการ
อํานหนังสือในมุมนี้โดยเฉพาะ ทั้งนี้แตํละห๎องเรียนควรมีหนังสือหมุนเวียนใหมํอยํูเสมอเชํนกัน มุมหนังสือในห๎องเรียนมีข๎อดี
คือท าให๎เด็กมหีนังสือแวดล๎อมตลอดเวลา หนังสือไดอ๎ยํูใกล๎เด็กทุกที่ ไมํใชํต๎องเข๎าห๎องสมุดจึงจะได๎เห็นหนังสือ และท าให๎เด็ก
หยิบหนังสืออํานได๎งํายทุกเวลาที่วําง โดยเฉพาะเหมาะมากส าหรับนักเรียนชํวงชั้นที่ 2 ซึ่งมีพฤติกรรมการเข๎าใชห๎๎องสมุดต่ า
กวํานักเรียนชวํงชั้นที่ 1 ด๎วยเหตุผลหลายประการ เชํน เบ่ือการเข๎าห๎องสมุดไปเบียดกับเด็กชั้นเล็ก ไมํคํอยมีหนังสือใหมํให๎
อําน หรือไมํมีเวลาเข๎าห๎องสมุดเพราะมีกิจกรรมอื่นในชีวิตมากขึ้น การมีมมุหนังสือในห๎องเรียนมีข๎อดีอื่นนอกจากท าให๎เด็กได๎
ไกล๎ชิดหนังสืออยํางไมํขาดชํวง ก็คืออาจเป็นมุมหนึ่งเพื่อฝึกวินัยแกํเด็กได๎ โดยครูอาจมอบหมายให๎เด็กผลัดเวรกันดูแลมุมนี้
ให๎สะอาดเรียบร๎อย วางหนังสือเป็นระเบียบ เด็กเป็นผ๎ูดูแลระบบยืมคืนหนังสือ หรือเป็นผ๎ูน าหนังสือมาปันกันอํานกับเพื่อนใน
ห๎อง เป็นต๎น โดยครูคอยควบคมุดูแลความเรียบร๎อยอีกทีหนึ่ง เด็กก็จะชวํยแบํงเบาภาระการดูแลมุมนี้ไปจากครูประจ าชั้นได๎ 

ส าหรับโรงเรียนที่ไมํมีห๎องสมุด และไมํพร๎อมจะมีมมุหนังสือในห๎องเรียนเลย โดยเฉพาะโรงเรียนเล็กๆ ในเขต
ภูมิภาค ก็อาจสร๎างมุมอํานหนังสือขึ้นในโรงเรียนได ๎โดยจัดเป็นแบบไมํถาวรก็ได๎ เชํน ปูเส่ือในพื้นที่วําง สวําง รํมรืน่ ของ
โรงเรียน เชํน ริมสนามหญ๎าใต๎ต๎นไม ๎แล๎วมีหนังสือดีๆ  ถูกใจเด็กจัดใสํตะกร๎า หรือกลํองกระดาษ/ลังเหล็ก ไปวางไว๎ เป็นเวลา
แนํนอน เชํน ชวํงเช๎ากํอนเข๎าเรียน ชวํงหลังอาหารกลางวัน หรือหลังเลิกเรียน 1 ชั่วโมง เพื่อให๎เด็กนั่งอํานหนังสือหากไมํอาจ
ให๎ยืมกลับไปบ๎านได๎ หรือหากโรงเรียนมีงบประมาณมากกวํานั้น อาจตํอชัน้หนังสือแบบมีล๎อให๎เล่ือนเก็บได๎ แทนการใช๎กลํอง
หรือตะกร๎าก็ได๎ ถ๎าไมํมพีื้นที่ส าหรับปูเส่ือจริงๆ อีก โรงเรียนอาจน าหนังสือใสํกลํองไปให๎เด็กตามห๎องเรียนโดยสลับกันวันละ
ห๎องก็ได๎ เชํน วันจันทร์กลํองที่ 1 ไปห๎อง ป.1 วันอังคารกลํองที่ 1 ไปห๎อง ป.2 และกลํองท่ี 2 ไปห๎องป.1 เป็นต๎น แนวคิดนี้
เรื่องมุมห๎องสมุดไมํถาวรนี้ ผู๎วิจัยไดม๎าจากการน าห๎องสมุดฉบับกระเป๋า (Portable Library) ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งท่ีสาขา
วรรณกรรมส าหรับเด็ก มศว ด าเนนิการมากวํา 20 ปี (ผ๎ูริเริ่มโครงการคอื อ. สมบูรณ์ ศิงฆมานันท์ - ผ๎ูกํอตั้งสาขา
วรรณกรรมส าหรับเด็ก ที่คณะมนุษยศาสตร์ มศว ประสานมิตร) ไปมอบให๎แกํโรงเรียนตามตํางจังหวัดในชนบทหํางไกล ซึ่ง
บางโรงเรียนไมํมีห๎องสมุดเลย ก็ใช๎ห๎องสมุดฉบับกระเป๋าจัดมุมหนังสือเคลื่อนที่แกํโรงเรียนได๎ทันที  

ห๎องสมุดฉบับกระเป๋านี้คือชัน้หนังสือติดบานพับมี 3 บาน (หน๎า กลาง หลัง) ออกแบบเป็นรูปกระเป๋า
ส่ีเหล่ียมผืนผ๎า มีหูห้ิวท าด๎วยเชือกร๎อยในทํอพลาสติกเพื่อความทนทานอยูํด๎านบนของต๎ู เพื่อให๎หิ้วไปไหนๆ ได๎โดยเด็กชั้น
ประถมปลาย 4 คน หรือผ๎ูใหญํ 2 คน ชั้นหนังสือนีม้ีความสูงประมาณเหนือเขําของผ๎ูใหญํ เมื่อกางทั้ง 3 บานออก แตํละบาน
มีชํองเล็กแบํงเป็นชั้นวางหนังสือขนาดยํอม บรรจุหนังสือได๎บานละ 20-50 เลํม แล๎วแตํขนาดและความหนาของหนังสือ 
ห๎องสมุดฉบับกระเป๋าแตํละใบจึงจุหนังสือได๎เกือบ 300 เลํม เมื่อถึงเวลาใช๎ก็น าห๎องสมุดฉบับกระเป๋านี้ไปต้ังบนโต๏ะ หรือวาง
บนพื้นมุมใดมุมหนึ่งของโรงเรียน ก็จะท าให๎ได๎มุมหนังสือส าเร็จรูปทันที แตํห๎องสมุดฉบับกระเป๋านี้เมื่อบรรจุหนังสือเต็มที่จะมี
น้ าหนักคํอนข๎างมากจึงไมํคํอยสะดวกในการเคลื่อนย๎ายนัก ปัจจุบันนี้มีการออกแบบชั้นหนังสือติดล๎อเล่ือน หรือกลํองพลา
สติคหนาขนาดใหญํและมีล๎อเล่ือนพร๎อมมือจับ ก็นับวําเป็นสิ่งประดิษฐน์ําสนใจที่อาจประยุกต์มาสร๎างมุมอํานหนังสือเคลื่อนที่
ได๎ในโรงเรียนซึ่งไมมํีห๎องสมุดได ๎
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ตัวอย่างกล่องพลาสติควางบนโครงเหล็กติดล้อขนาดใหญ่ 
อาจประยุกต์เป็นมุมหนังสือเคล่ือนที่ได้ เพราะกล่องมีน้ าหนักเบาและมีความแข็งแรงทนทาน 

ตัวอย่างชั้นหนังสือมีล้อเลื่อนเพื่อสะดวกต่อการเก็บย้าย 

ในกรณีโรงเรียนไม่มีพื้นที่จัดห้องสมุดถาวร 
ตัวอย่างชั้นหนังสืออีกแบบ ซึ่งถอดประกอบได้ 

ง่ายต่อการเคล่ือนย้ายและการติดตั้ง 

ห้องสมุดฉบับกระเป๋า ภาพด้านหน้าก่อนเปดิ เมื่อเปิดกางออกจะได้ชั้นหนังสือส าเร็จรูป บรรจหุนังสือได้ 200-300 เล่ม ตาม
กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ห้องสมุดนี้ เนื่องจากแต่ละช่องออกแบบให้กว้างไม่เท่ากันเพื่อใส่หนังสือ
หลายๆ ขนาด แต่ละช่องจึงมีเลขก ากับไว้เป็นระบบการจัดเก็บหนังสืออย่างง่าย  
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5. ปัจจัยความพร้อมด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

จากข๎อมูลในบทที่ 2 เกี่ยวกับกิจกรรมสํงเสริมการอํานของโรงเรียนกลํุมเป้าหมาย ผ๎ูวิจัยพบกิจกรรมนําสนใจ
มากมายซึ่งอาจน าไปปฏิบัติได๎ในโรงเรียนอื่นๆ โดยเฉพาะกิจกรรม “วางทุกงานอํานทุกคน” ซึ่งผ๎ูวิจัยขอเรียกวาํ “กิจกรรมอําน
หนังสือประจ าวัน” และการเขียนบันทึกการอําน ซึ่งเป็นกิจกรรมรํวมที่ท าทุกโรงเรียนในกลํุมเป้าหมายการวิจัย และท าอยํูใน
หลายโรงเรียนในปัจจุบัน ผ๎ูวิจัยจึงขอน ากิจกรรมนีม้าพูดถึงเป็นกรณีพิเศษกวํากิจกรรมอืน่ กิจกรรมนี้แม๎ในภาพรวมจะมีข๎อดี
มากคือเด็กได๎ฝึกนสัิยอํานหนังสือทุกวัน แตํก็มขี๎อด๎อยอยูํบางประการ กลําวคือเมื่อส ารวจข๎อมูลแล๎วผู๎วิจัยพบวําหลาย
โรงเรียนจัดเวลาให๎เด็กอํานหนังสือในชํวงกิจกรรมนี้น๎อยเกินไป เนื่องจากเวลาของเด็กมีตารางกิจกรรมการเรยีนแนํนมากจน
ไมํอาจจัดให๎มากกวํานี้ได๎ ดังเชํนโรงเรียนกลํุมเป้าหมายของรัฐบาลทีจ่ ากัดเวลาให๎นักเรียนอํานหนังสือเพียง 5 นาที ผ๎ูวิจัยเห็น
วําเป็นเวลาคํอนข๎างส้ัน แมแ๎ตํเด็กนักเรียนเองก็บอกวําอํานหนังสือไมํทันรู๎เรื่องก็หมดแวลาแล๎ว อยากให๎ขยายเวลาเพิ่มอีก 
การก าหนดเวลาอํานหนังสือส้ันมากเชํนนี้อาจท าให๎เด็กแสวงหาอํานแตํส่ิงส้ันๆ ความรู๎ส้ันๆ และรีบอําน เชนํ เลือกอํานการ์ตูน
ข าขัน เลือกอํานใบปลิวแผํนพับ โบรชัวร์ หรือคอลัมน์ส้ันๆ ในหนังสือพิมพ์หรือวารสาร ซึ่งพฤติกรรมการอํานแบบนี้นอกจาก
ท าให๎เด็กรู๎สึกวําการอํานที่โรงเรียนไมํให๎อิสระแกํเขาเต็มทีน่ัก ยังเป็นการใช๎เวลาเพียงให๎ “ได๎อาํน” แตํไมํอาจฝึกรสนิยมการ
อํานได๎อยํางแท๎จริง ซึ่งข๎อจ ากัดด๎านเวลานี้ผู๎วิจัยพบวําแตกตํางจากโรงเรียนกลํุมเป้าหมายในกรณีของโรงเรียนเอกชนมาก เชํน 
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ที่โรงเรียนโดยความรํวมมือระหวํางครูรักการอํานและครูประจ าชัน้ จัดให๎เด็กอํานหนังสือ
ประมาณ 30 นาทีตอนเช๎าหลังกิจกรรมหน๎าเสาธง มีครูประจ าชัน้คอยดแูล ให๎นักเรียนน าหนังสือมาเองจากบ๎าน เป็นหนังสือ
อะไรก็ได๎แตํโรงเรียนไมํสํงเสริมให๎อํานการ์ตูน ปรากฎวําเด็กน าวรรณกรรมเยาวชนแบบพ๏อคเก็ตบุ๏คมาอํานเป็นสํวนใหญํ ซึ่ง
โดยสํวนตัวแล๎วผู๎วิจัยเห็นวําเป็นเพราะเวลา 30 นาทีนั้นเพียงพอจะให๎การอํานแตํละครั้งสร๎างความเพลิดเพลินแกํผ๎ูอํานได๎ 
ไมํใชํเพียงแคํ “ได๎อําน” เทํานั้น  

ข๎อด๎อยประการที่สองของกิจกรรมอํานหนังสือประจ าวันนี้ คือหากโรงเรียนจัดรูปแบบกิจกรรมซ้ าๆ เหมือนเดมิทุก
วัน เด็กจะเกิดความเบ่ือหนํายชํวงเวลาจ าเจแหํงการอํานได๎ ท าให๎ในระยะยาวกิจกรรมนี้ไมํอาจดึงดูดเด็กให๎สนใจได๎มากนัก 
ทางแก๎ปัญหาความจ าเจคือโรงเรียนตอ๎งสร๎างสรรค์กิจกรรมอํานหนังสือให๎ไมํซ้ ากันแตํละวัน ดังที่โรงเรียนไผทอุดมศึกษา คิด
ปรับปรุงกิจกรรม DEAR ของตน (ตามผลการประเมินของเด็กจริงๆ ซึ่งสะท๎อนความต๎องการของเด็กได๎ชัดเจน) ชวํงเวลา
อํานหนังสือประจ าวันนี้โรงเรียนจะจัดให๎เด็กอํานหนังสือบ๎าง อํานขําวบ๎าง ฟังเพลงบ๎าง สลับกันไป บางครั้งก็มีการให๎เด็ก
ออกมาพูดคุยหน๎าชัน้เรียนบ๎าง ท า Booktalk บ๎างก็มี (อํานรายละเอียดในบทที่ 2) ซึ่งความหลากหลายของกิจกรรมท าให๎
ชํวงเวลาอํานหนังสือนี้นําสนใจขึ้น 

นอกจากการอํานหนังสือแล๎ว กิจกรรมอํานหนังสือประจ าวนัยังมีกิจกรรมยํอยสํวนที่สองคือ การเขียนบันทึกการ
อําน ซึ่งการเขียนบันทึกการอํานนี้มักท าหลังการอํานหนังสือประจ าวัน แตกํ็เชํนเดียวกับการอํานหนังสือท่ีมีทั้งขอ๎ดีและข๎อด๎อย 
ในภาพรวมการเขียนบันทึกการอํานมปีระโยชน ์ในแงํที่ชํวยสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎อยํางครบถ๎วน คือ ได๎ทั้งอําน คิด เขียน 
วิเคราะห์ และเป็นหลักฐานบันทึกพฤติกรรมการอํานของเด็กที่ดีมาก ซึ่งเป็นข๎อดีของกิจกรรม แตํทวํากิจกรรมนี้มีข๎อด๎อยคือ
เมื่อเด็กเขียนซ้ าๆ กันทุกวนั ก็อาจรู๎สึกจ าเจ ซ้ าซากวําการเขียนบันทึกเป็น “ยาขม” ไมํใชํเรื่องชวนพศิมัยนัก โดยเฉพาะ
นักเรียนชํวงชัน้ที่ 2 (ป.5-ป.6) ผ๎ูผํานการเขียนบันทึกการอํานมาหลายปีแล๎ว อาจเบื่อจนไมํเขียนบันทึกเลย หรือไมํบันทึกอยําง
มีคุณภาพ การแสดงออกวําเด็กอํานอะไร อํานอยํางเข๎าใจจริงหรือไมํ จึงอาจใช๎วิธีการอื่นได๎บ๎างเพื่อหลีกเล่ียงความจ าเจ อาทิ 
อํานแล๎วอาจารย์เรียกชื่อเด็กให๎เลําให๎เพื่อนฟังวําตนอํานอะไร อํานแล๎วออกมาวาดรูปให๎เพื่อนทาย อํานแล๎วลองเขียนเป็นขําว 
หรือเขียนเป็นจดหมายสํงให๎ครูประจ าชั้น ฯลฯ ผลัดกันไปไมซํ้ ากันทั้งสัปดาห์ หรือแม๎แตํบางวันอาจให๎เด็กอํานโดยไมํต๎อง
เขียนบันทึกเลยก็ได๎ (ซึ่งข๎อเสนอนี้ผู๎วิจัยตระหนักวําอาจท าให๎การประเมินเด็กแตํละคนเพื่อเฟ้นหายอดนักอํานเป็นไปได๎ยาก 
โรงเรียนต๎องหาวิธีคัดเลือกยอดนักอํานวิธีอ่ืนตํอไป)  
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นอกจากนี้ข๎อด๎อยอีกประการของการเขียนบันทึกการอํานคือ บันทึกนีน้ับเป็นภาระงานหนักหนาส าหรับผ๎ูตรวจคือ
ครูประจ าชั้น ครูบรรณารักษ ์และครภูาษาไทย ที่ต๎องตรวจงานเด็กจ านวน 50-100-200 เลํมทุกวัน ทุกสัปดาห์หรือทุกเดือน 
ในกรณีท่ีโรงเรียนมีครูบรรณารักษ์คนเดียวแตํต๎องตรวจงานของเด็กๆ ทั้งโรงเรียน การตรวจบันทึกการอํานจะเป็นงานหนัก
และใช๎เวลามากเกินไป เพราะจากท่ีผ๎ูวิจัยอํานบันทึกการอํานของนักเรียนระดับ “ยอดนักอําน” หลายโรงเรียนในกลํุมเป้าหมาย 
พบวําหลายคนมีข๎อผิดพลาดในการเขียนบันทึกการอําน โดยเฉพาะเรื่องการสะกดค าผิด หรือการแบํงประเภทหนังสือท่ีอํานไมํ
ถูกต๎อง (เชํนเป็นเรื่องส้ันหรือบทความ) แม๎จะดวูําเป็นความผิดพลาดเล็กน๎อยและหยุมหยิมมากเมื่อเทียบกับประโยชนข์๎อ
ใหญํท่ีเด็กได๎ฝึกเขียน แตํผ๎ูวิจัยเห็นวําการที่ผ๎ูตรวจมองไมํเห็นการสะกดค าผิดของนักเรียน สะท๎อนภาพการท างานที่เป็น
อัตโนมัติ และ “ครําว ๆ ” เกินไป ซึ่งสะท๎อนวําครูอาจไมํมีเวลาตรวจงานละเอียดนักเพราะต๎องตรวจของเด็กหลายคนทุกวัน
นั่นเอง ข๎อด๎อยของบันทึกการอํานที่เป็นภาระหนักและจ าเจส าหรับผ๎ูตรวจนี้จึงต๎องแก๎ไข ด๎วยการกระจายภาระการตรวจงาน
ไปบ๎าง โดยครูอาจคัดเลือกเด็กชั้นโตที่เกํงด๎านภาษาไทยเป็นผ๎ูตรวจงานเด็กชั้นเล็ก อาจกระจายหรือสลับตัวผ๎ูตรวจบันทึกเป็น
ครูสอนวชิาอื่นๆ นอกเหนือจากครูภาษาไทยบ๎าง เป็นต๎น 

  ข๎อเสนอแนะตํอมาส าหรับกิจกรรมอาํนหนังสือประจ าวนันี้ หากโรงเรียนไมํเน๎นวําเด็กต๎องอํานเฉพาะหนังสืออยําง
เดียวเทํานั้นจะท าให๎กิจกรรมนําสนใจขึ้น หากครูประจ าชั้นผ๎ูควบคมุกิจกรรมสํงเสริมให๎เด็กได๎ใชท๎ักษะการสังเกต การดู การ
สัมผัส การฟัง ในชํวงเวลาอํานหนังสือประจ าวัน (ซึ่งอาจเรียกรวมๆ วําเป็นเวลาของกิจกรรมการเรียนรู)๎ ก็นําจะสร๎างสีสันให๎
ชํวงเวลานี้ได๎ เชํน อํานบอรด์ในห๎อง อํานป้ายประกาศข๎างทางแล๎วน ามาเลําให๎เพื่อนฟัง ดูหนังโฆษณาส้ันๆ แล๎วพูดคุย
วิเคราะห์กัน ฟังเพลงแล๎วแสดงความเห็น แมแ๎ตํการน าอาหารแปลกๆ มาให๎ชิมกัน หรือการสังเกตใบหน๎าคน สังเกตธรรมชาติ 
อากาศ ต๎นไม๎ แล๎วพูดคุยกัน กน็ําจะนับเป็น “การอําน” ได๎ในความหมายที่กว๎างท่ีสุดของมัน คือ “การสังเกตและแปล
ความหมายของส่ิงท่ีเห็น ประมวลเปน็ความเข๎าใจของตนเอง” ที่ผ๎ูวิจัยพยายามเสนอให๎กิจกรรมนี้มีความหลากหลายในตัวเอง 
มีสิ่งใหมํๆ เกิดขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากต๎องการให๎กิจกรรมนี้ดึงดดูเด็กให๎สนใจได๎ตลอดเวลาท่ีเรียนในโรงเรียน โดยเฉพาะเด็ก
นักเรียนชํวงชัน้ที่ 2 ทีม่ักเกิดความกระตือรือร๎นตื่นเต๎นน๎อยลง (บางกรณกี็ตํอต๎าน) หากได๎ท ากิจกรรมที่เคยท าแล๎ว การ
สร๎างสรรค์กิจกรรมสํงเสริมการอํานให๎หลากหลาย ครูจึงควรเน๎นกิจกรรมให๎เด็กได๎สร๎างสรรค์เอง ไดใ๎ช๎ความสามารถของเขา
เอง และให๎เขามีสํวนรวํมมากๆ อาจเน๎นการแขํงขันเพื่อสร๎างความกระตือรือร๎นก็ได๎ แตํอยําเน๎นเรื่องรางวัล ควรเน๎นให๎เด็กแขํง
กับตัวเองมากกวํา เน๎นให๎เด็กเห็นวําชัยชนะเป็นเรื่องนําพอใจ แตํไมํใชํเรื่องส าคัญที่สุด สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือเด็กได๎เรียนรู๎ส่ิงใหมํ
เพิ่มขึ้นจากการแขํงขันตํางหาก  
 จากข๎อมูลที่ได๎ศึกษา ผ๎ูวิจัยยังพบวํากิจกรรมสํงเสริมการอํานนั้นจะได๎ผลมากหากน าไปเชื่อมโยงกับการเรียนรูท๎ั้ง
ระบบโรงเรียน อยําใชก๎ารอํานเพื่อสํงเสริมเพิ่มพูนทักษะเฉพาะวิชาใดวิชาเดียวเทํานั้น และกิจกรรมสํงเสริมการอํานไมํควร
หยุดอยูํแคํการอํานได๎ อํานเป็น แตํควรเชื่อมโยงสํูการเขียน การสร๎างผลงานเชิงประดษิฐ์ งานศิลปะ หรืองานเกษตร หรือ
แม๎แตํงานคหกรรม งานฝีมือบ๎างก็ได ๎เพื่อให๎เด็กรู๎วําการอํานเป็นชํองทางในการแสวงหาความรู๎สํูโลกกว๎างอีกมากมาย และ
ประโยชน์จากการอํานมีกว๎างไกล ดังเชํนโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ซึ่งใช๎ทักษะการอํานน าไปสํูการเรยีนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์จนได๎รางวัลพระราชทานสาขา “สํงเสริมการอํานยอดเย่ียม ด้านส่งเสริมนักประดิษฐ์ระดับประถมศึกษา” หรือ
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ที่ได๎รางวัล “สาขากิจกรรมสํงเสริมยอดนักอํานสูํการเรียนรู๎ ด้านส่งเสริมนักคิดค านวณ” เป็นต๎น  
 กิจกรรมการอํานหนังสือประจ าวันนี้ ยังมีรายละเอียดบางประการที่บางโรงเรียนหยิบยกขึ้นมาเป็นเรื่องส าคัญ นั่น
คือการสํงเสริมการอํานไมคํวรเน๎นแคํเพียงให๎เด็กที่อํานหนังสือออกแล๎วอํานหนังสือเพิ่มมากขึ้นเทํานัน้ แตํควรเน๎น
กลํุมเป้าหมายให๎ครอบคลุมไปถึงเด็กที่อํานยังไมํออก หรืออํานยังไมํเกํงไมํคลํองด๎วย เพราะแม๎โรงเรียนจะมีหนงัสือนําอําน
มากมายแคํไหน หากเด็กอํานไมํออก อํานไมํคลํอง หนังสือพวกนั้นก็ไมมํปีระโยชน์ส าหรับเขา ตัวอยํางโรงเรียนที่ไมํได๎
มองข๎ามปัญหาเด็กอํานไมํออก อํานไมํคลํอง คือ โรงเรียนแย้มสอาด ซึ่งมีการคัดเลือกและสอนซํอมเสริมเป็นพิเศษให๎เด็กที่
ยังอํานหนังสือไมํออกหรืออํานไมํคลํองด๎วย โดยครูประจ าชั้นเป็นผ๎ูนัดเดก็ผ๎ูมีปัญหามาเรียนซํอมเสริมกับครูกอํนหรือหลังเลิก
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เรียน ครูประจ าชั้นจึงต๎องท างานเพิ่มขึ้นวันละเล็กละน๎อย เพื่อสอนเด็กกลํุมนี้ให๎อํานเกํงขึ้น (อันที่จริงโรงเรียนแย๎มสอาด สอน
ซํอมเสริมทั้งการอํานภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์) ด๎วยเห็นวาํการสํงเสริมการอําน ต๎องเริ่มจากท าให้เด็กอยาก
อ่าน และอ่านได้ก่อน จึงจะเปิดโลกแหํงการเรียนรู๎ให๎เด็กได๎  

ข๎อเสนอตํอไปส าหรับกิจกรรมสํงเสริมการอํานในโรงเรียนคือ กิจกรรมใดๆ ก็ตาม ควรมีการประเมินผลกิจกรรม
นั้นอยํางสม่ าเสมอเป็นรูปธรรมดว๎ย โดยอาจใช๎แบบสอบถาม ใช๎การสัมภาษณ์เด็กๆ หรือครูผ๎ูเข๎ารํวมงาน เพื่อผ๎ูจัดกิจกรรมจะ
ได๎ประเมินความส าเร็จ ข๎อดีข๎อบกพรํองของกิจกรรมนัน้ได๎ และจะได๎มแีนวทางปรับปรุงแก๎ไขกิจกรรมตํอไป ท่ีส าคัญการ
ประเมินผลกิจกรรมตํางๆ นั้น นําจะมีการเผยแพรํข๎อมูลแกํโรงเรียนอืน่ๆ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู๎ระหวาํงโรงเรยีนตํางๆ 
ด๎วยกันได๎ โดยเฉพาะโรงเรียนในเครอืขํายเดียวกันหรือในละแวกเดียวกัน การแลกเปล่ียนข๎อมูลอาจท าผํานการประชุม
ระหวํางครูสํงเสริมการอํานด๎วยกัน ผํานจดหมายขําว หนังสือเวียน หรือการเยี่ยมดูงานก็ได๎ ซึ่งนําจะท าให๎การสํงเสริมการอําน
ในโรงเรียนที่แตํละแหํงท าแล๎วได๎ผล ได๎จุดประกายความคดิแกํโรงเรียนอืน่เพื่อให๎งานสํงเสริมการอํานในโรงเรยีนเกิดพลังและ
มีทิศทางในการขับเคลื่อนสังคมชัดเจนขึ้น การที่ผ๎ูวิจัยเสนอแนวคดิเชํนนี้ เนื่องจากอ๎างอิงข๎อมูลค าสัมภาษณ์ของบุคลากร
โรงเรียนราชวินิต (ประถมศึกษา) ที่ทํานบอกวําทํานไมํเคยไปดูงานทีไ่หน มีแตํคนไปดูงานที่โรงเรียนทําน ทั้งๆ ที่กิจกรรมการ
ไหว๎ครูดว๎ยหนังสือและการสร๎างมุมหนังสือในห๎องเรียนของโรงเรียนราชวนิิต (ประถมศึกษา) เป็นกิจกรรมสํงเสริมการอํานที่
โดดเดํนมาก ท าให๎เกิดขึ้นได๎งําย และเป็นแบบอยํางของการสํงเสริมการอาํนอยํางจริงจังเป็นรูปธรรมในเวลารวดเร็วดว๎ย หาก
ได๎มีการเผยแพรํอยํางกว๎างขวาง นําจะท าให๎โรงเรียนอื่นไดแ๎นวคิดในการสํงเสริมการอํานมากขึน้  

นอกจากกิจกรรมสํงเสริมการอํานนอกเวลาเรียนที่กลําวมาแล๎ว วิธีท่ีได๎ผลอีกวิธีซึ่งเป็นกิจกรรมในเวลาเรียน คอื
การก าหนดวชิา “การใชห๎๎องสมุด” ให๎เด็กเรียนเป็นประจ าทุกเทอมและตลอดเทอม หรือหากเป็นไปไมํได๎ทุกเทอมก็ควรจัดให๎มี
เรียนวิชานี้ทุกต๎นปีการศึกษาเป็นอยํางน๎อย เพื่อย้ าไมํให๎เด็กลืมการใช๎ห๎องสมุดไป แม๎แตํเด็กเล็กชํวงชัน้ที่ 1 ก็ควรจัดให๎เรียน
วิชานีด้๎วย โดยครูประจ าชั้นอาจพาเดก็ไปอํานหนังสือ ไปเลํานิทานที่ห๎องสมุดให๎เด็กคุ๎นเคยกับระบบและบรรยากาศการจัด
หนังสือ ให๎เด็กได๎เห็นหนังสือหลากหลาย วิชาห๎องสมุดนี้ไมํควรให๎เลิกเรียนแม๎เมื่อเด็กโตแลว๎ เพราะจะท าให๎เด็กหํางจาก
ห๎องสมุดได๎งําย ส าหรับเด็กโตชํวงชั้นที่ 2 นั้นวชิาการใช๎ห๎องสมุดอาจเน๎นการสืบค๎นข๎อมูล การสร๎างสรรค์ การประดษิฐ์ผลงาน 
ที่เปิดโอกาสให๎เด็กได๎แสดงความสามารถเอง แตํทั้งนี้ทั้งนั้นการจะมีวชิานี้ได๎ก็ต๎องย๎อนกลับไปท่ีความพร๎อมด๎านอื่นๆ ในข๎อ 
1-4 ด๎วยนัน่เอง 
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้วิจัย 

1. การจัดระบบงานส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน 

1.1 ผ๎ูบริหารโรงเรียนต๎องคดัเลือกบุคลากรผ๎ูสํงเสริมการอํานให๎เหมาะสมทั้งคณุสมบัติสํวนตัวของครูเอง 
ความสนใจในงาน และความพร๎อมของเขา เพื่อให๎โรงเรียนมีบุคลากรท างานสํงเสริมการอํานเต็มตัว 

1.2 ผ๎ูบริหารจ าเป็นต๎องจัดระบบงานสํงเสริมการอํานให๎เป็นรูปธรรม คือก าหนดขอบเขตงาน หน๎าทีค่วาม
รับผิดชอบงานให๎แนํนอน  

1.3 ผ๎ูบริหารควรก าหนดตวัผ๎ูชํวยงานอื่นๆ แกํผ๎ูรับผิดชอบงานโดยตรงด๎วยเพื่อสร๎าง “ทีมงาน” ไมํปลํอยให๎
ใครคนใดต๎องท างานโดดเดี่ยว เพื่อเฉลี่ยภาระงานและชวํยแบํงเบาความรบัผิดชอบ อันจะท าให๎บุคลากร
มีก าลังใจในการท างานมากขึ้น เพราะมีที่ปรึกษา มเีพื่อนรํวมคิด ไมํหมดก าลังใจในการท างานโดยงําย 
ผ๎ูชํวยงานในที่นี้ยังหมายถึงการก าหนดนโยบายและคอยตรวจสอบให๎ครูผ๎ูสํงเสริมการอํานท างาน
ประสานกันกับครูวิชาอืน่ๆ ได๎โดยสะดวกดว๎ย 

1.4 ผ๎ูบริหารอาจหาบุคลากรเพื่อสํงเสริมการอํานในโรงเรียนโดยคดินอกกรอบไปเลย คือดึงเครือขําย
ผ๎ูปกครองหรือคนในชมุชน ให๎อาสาเป็นบรรณารักษ์หรือผ๎ูชํวยงานในห๎องสมุด ส าหรับโรงเรียนบางแหํง
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ที่อาจสร๎างอิสระในการท างานห๎องสมดุหรืองานสํงเสริมการอํานได๎ โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กท่ี
ตั้งอยํูในชุมชนซึ่งมีผ๎ูเต็มใจอาสาท างาน เชํน โรงเรียนมอบหมายให๎พํอแมเํด็กผ๎ูอาสาชํวยงาน คอยจัด
กิจกรรมให๎เด็กในห๎องสมุด หรือชํวยจัดหนังสือขึ้นชั้น ชวํยเปิดปิดห๎องสมดุ หรือแมแ๎ตํลงรายละเอียด
งานวางระบบสืบค๎นข๎อมูล หากบุคลากรนั้นมคีวามสามารถ  

1.5 การจัดใหห๎นังสือมีการหมุนเวียนเปล่ียนใหมํเสมอ โดยประสานความรวํมมือกับโรงเรียนในพื้นที่
ใกล๎เคียงกัน ซื้อหนังสือโรงเรียนละชดุ แล๎วก าหนดวันน ามาหมนุเวียนสับเปล่ียนกัน วิธีนี้เป็นการคดิ
นอกกรอบอีกเชํนกัน เพื่อให๎โรงเรียนแตํละแหํงท่ีมีงบประมาณซื้อหนังสือจ ากัด มีหนังสือให๎เด็กอํานมาก
ขึ้น โดยแตํละโรงเรียนใช๎งบประมาณซื้อหนังสือเทําเดิม  

 

2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายของโรงเรียน 

2.1 เครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน 

โรงเรียนควรสร๎างความเขา๎ใจกับพํอแมํผ๎ูปกครองเด็ก ผํานกิจกรรมโรงเรียนสัมพันธ์ หรือการประชุมผ๎ูปกครอง 
เพื่อเลําถึงส่ิงท่ีโรงเรียนประสงค์จะท า ซึ่งอาจขอความรํวมมือจากผ๎ูปกครองและชุมชนได๎ ดังตัวอยํางท่ีผ๎ูวิจัยเสนอไปแล๎วเรื่อง
การให๎ผ๎ูปกครองอาสาเป็นผ๎ูชํวยบรรณารักษ์ การขอบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อหนังสือหรือท ากิจกรรมอื่น หรือการสนับสนุนชั้น
หนังสือและหนังสือในชั้นแกํห๎องสมดุ ซึ่งการสร๎างความรํวมมือกับผ๎ูปกครองนี้ไมํใชํเรื่องเป็นไปไมํได๎ ดังตัวอยํางจากโรงเรียน
แย้มสอาด ที่ผ๎ูบริหารให๎สัมภาษณ์ผ๎ูวจัิยวํามีการขอความรํวมมือให๎ผ๎ูปกครองนักเรียน (แม)ํ ชํวยสอนภาษาอังกฤษแกํนักเรียน
เพราะผ๎ูปกครองเรียนจบด๎านการสอนภาษาอังกฤษ และไมํได๎ท างานประจ า ซึ่งผ๎ูปกครองก็ยินดีจัดเวลามาชวํยงานโรงเรียน 
(ดวงใจ ตระกูลชําง. 2548. สัมภาษณ์)  

การสร๎างความเข๎าใจงานด๎านสํงเสริมการอํานให๎ผ๎ูปกครองและชมุชน อาจท าได๎ด๎วยการให๎ความรูแ๎กํผ๎ูปกครองกํอน 
เพื่อให๎ความเข๎าใจน าไปสํูการเห็นคล๎อยตาม และจูงใจให๎ชํวยเหลือในที่สุด เชํน โรงเรียนอาจจัดการอบรมพ่อแม่เรื่องการจัด
มุมห้องสมดุ หรือมุมหนังสือให้ลูกท่ีบ้าน โดยอบรมระบบการจัดข๎อมูลงํายๆ เชํน แยกหนังสือตามส านักพิมพ ์ตามผ๎ูแตํง ตาม
ชื่อเรื่อง การแบํงหมวดหมูํหนังสือโดยใช๎แถบสี เป็นต๎น หรือโรงเรียนจัดอบรมเรื่องการเลือกหนังสือให๎เหมาะกับวัยและความ
ต๎องการของเด็ก ฝึกอบรมพํอแมํเรื่องการอํานนิทานให๎ลูก หรือจัดประกวดครอบครัวรักการอําน จัดประกวดครอบครวัเลํา
นิทาน สํงเสริมให๎พํอแมํสร๎างมุมหนังสือสํวนตัวให๎เด็ก สํงเสริมการให๎ของขวัญเด็กเป็นหนังสือ อบรมเรื่องการจัดเวลาอําน
หนังสือท่ีบ๎านทุกวัน โดยให๎ครอบครวัยืมหนังสือจากห๎องสมุดโรงเรียนไปอํานแล๎วเขียนบันทึกมาสํงห๎องสมุดโรงเรียน เป็นต๎น 
การที่โรงเรียนจัดอบรมผู๎ปกครองเรื่องการสํเสริมการอํานนี้ก็เพื่อท่ีโรงเรียนจะได๎ไมํเป็นผู๎เดียวที่รับภาระด๎านสํงเสริมการอําน
แกํเด็ก และท าให๎เด็กมีผู๎กระตุ๎นเรื่องการอํานอยํางตํอเนื่อง ไมํเฉพาะในเขตรั้วโรงเรียนเทํานั้น การอบรมให๎ความรู๎ผ๎ูปกครองนี้
อาจเลือกจัดวันธรรมดา หรือวนัหยุดก็ได๎ อันที่จริงการใช๎เวลาชํวงท่ีผ๎ูปกครองมารับหรือสํงลูก วันละเล็กละน๎อย ก็อาจมีผลดี
ได๎ เชํน ห๎องสมุดโรงเรียนจัดเวลาอํานหนังสือให๎ผ๎ูใหญํฟังชํวงท่ีผ๎ูปกครองมารอรับลูกตอนเย็น หรือตอนสํงลูกชํวงเช๎ากํอน
เคารพธงชาติ โดยมีการคดัเลือกเด็กที่อํานเกํง อํานดี มีชวีิตชีวาได๎อารมณ์มาอํานหนังสือในผ๎ูใหญํฟังในห๎องสมุด เพื่อให๎
ผ๎ูปกครองเข๎าใจความส าคัญของการอําน เห็นสภาพห๎องสมุด เห็นความสามารถของนักเรียน  

 

2.2 เครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรธุรกิจเอกชน 

นอกจากการโรงเรียนควรสร๎างความรํวมมือกับผ๎ูปกครองแล๎ว การรํวมมอืกับองค์กรธุรกิจเอกชนในชุมชนก็นบัวํา
เป็นทางหนึ่งในการหาแรงสนับสนุนแกํโรงเรียน เพราะลูกหลานของคนในชุมชนมาเรียนที่โรงเรียน ชุมชนนําจะสนับสนุน
โรงเรียนได๎ ทั้งนี้โรงเรียนควรเลือกองค์กรธุรกิจเอกชนผ๎ูไมํหวังผลการค๎ามากเกินไปให๎ชํวยสนับสนุนมุมหนังสือ สนับสนุนชั้น
หนังสือในห๎องสมุดโรงเรียน หรือสนบัสนุนให๎ผลิตภัณฑ์ของตนเป็นรางวลัการอําน ดังเชํนที่บริษัท The Pizza Company 



80 
 

จัดกิจกรรม “ชวนน๎องอําน” ให๎โรงเรยีนเซ็นต์ฟรังซีสเซเวียร์ โดยจัดให๎เด็กชํวงชั้นที่ 1 และ 2 เมื่อเด็กๆ อํานหนังสือครบ 4 
เลํม ก็จะได๎กิน Pizza ฟรี 1 ถาด ถา๎อํานครบ 16 เลํม จะได๎เป็นแชมป์นกัอําน และไดร๎ับเกียรติบัตร เด็กบางคนไมํอยาก
กินพิซซําแตํอยากได๎เกียรติบัตรก็จะอํานหนังสือ ซึ่งเป็นการกระตุน๎ให๎เด็กอยากอํานหนังสือวิธีหนึ่ง นอกจากนั้นยังมีโครงการ
สํงเสริมการอํานจากส านักพิมพ์นานมบีุ๏คส์ คือโครงการแวนํแกว๎ ซึ่งจัดประกวดวรรณกรรมเยาวชนแนวสืบสวน หรือจัด
โครงการ “เลํมโปรดบุ๏คคลับ”  ตามโรงเรียน เพื่อให๎เด็กนักเรียนสํงผลงานเข๎าประกวด ซึ่งก็มีเด็กในโรงเรียนกลํุมเป้าหมาย
ให๎ความสนใจสํงเข๎าประกวดด๎วย 

 
2.3 เครือข่ายความร่วมมือระหว่างครูโรงเรียนใกล้เคียงกัน 

ครูโรงเรียน เชํน ครูบรรณารักษ ์ครภูาษาไทย ที่อยูํในละแวกเดียวกัน เขตเดียวกัน นําจะมีการสร๎างเครือขํายความ
รํวมมือระหวํางกัน เพื่อแลกเปล่ียนความคดิ แนวทางจัดกิจกรรม เกี่ยวกับงานด๎านสํงเสริมการอําน งานห๎องสมุด หรือความรู๎
ประสบการณ์ตํางๆ ผํานทางการประชุมรวํมกันเป็นกลํุมเล็กๆ หมุนเวียนผลัดกันไปแตํละโรงเรียน  

 
3. การกระจายหนังสือด้วยกิจกรรม Reading Aloud (การอ่านออกเสียง) กรณีโรงเรียนมีหนังสือน้อย 
การกระจายหนังสือในกรณีโรงเรียนมีหนังสือน๎อย อาจท าได๎หลายทาง เชํน การอํานหนังสือหน๎าเสาธง อํานหนงัสือ

เป็นรายการเสียงตามสายในโรงเรียน เป็นกิจกรรมการอํานออกเสียง (Reading Aloud) ชํวงพักกลางวัน หรอืตอนเย็นหลัง
เลิกเรียน โดยตัวครูหรือนักเรียนที่ครูคัดเลือกแล๎ววําอํานหนังสือดี ทั้งอักขระถูกต๎อง ได๎อารมณ์ชัดเจน อํานสนุกและมี
ความคิดสร๎างสรรค์ในการอําน คือไมํได๎อํานเฉยๆ แตํใช๎น้ าเสียงไดห๎ลากหลายตามอารมณ์ของเรื่องด๎วยหากจ าเป็นต๎องมี การ
อํานหนังสือหน๎าเสาธงหรืออํานเสียงตามสายนี้อาจอํานวันเวน๎วนัก็ได๎ ถ๎ามหีนังสือในโรงเรียนน๎อยก็จะเป็นวิธีกระจายหนังสือ
ไดด๎ทีางหนึ่ง   

 

4. การเปิดห้องสมุดโรงเรียนเพื่อบริการชุมชน 

โรงเรียนที่มีห๎องสมุดดีๆ  รฐับาลนําจะสํงเสริมให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ของชุมชนได๎ เชํน ให๎เปิดท าการนอกเวลาราชการ
เพื่อให๎บริการผ๎ูใช๎ห๎องสมุดในชุมชน หรือเปิดวันเสาร์อาทิตย์เพื่อจัดกิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎ในชมุชน เป็นตน๎ ซึ่งการเปิด
ห๎องสมุดเพื่อให๎บริการชุมชนนี้มีการเรียกร๎องจากโรงเรียนกลํุมเป้าหมายจริง เชํนทีโ่รงเรียนพญาไท ผ๎ูชํวยผ๎ูอ านวยการฝ่าย
วิชาการของโรงเรียนให๎สัมภาษณ์ผ๎ูวจัิยวํามีผู๎ปกครองเสนอให๎โรงเรียนเปิดห๎องสมุดนานขึน้ เพื่อให๎ผ๎ูปกครองเข๎าไปอําน
หนังสือได๎ แตํโรงเรียนติดขดัเรื่องเวลาท างานของบุคลากร และคําใช๎จํายสาธารณูปโภคหากเปิดบริการจริง ซึ่งสวนทางกับ
นโยบายประหยัดพลังงานของรฐับาล ท าให๎ไมํอาจเปิดบริการตามค าเรียกร๎องได๎ อันที่จริงถ๎ารัฐบาลใช๎ห๎องสมดุโรงเรียนเป็น
ห๎องสมุดประชาชนดว๎ย รัฐบาลนําจะเสียงบประมาณน๎อยกวําการลงทุนสรา๎งห๎องสมุดใหมํด๎วยซ้ า เพราะเป็นการใช๎ห๎องสมุด
และทรัพยากรในห๎องสมดุซึ่งมีกระจายอยูํท่ัวประเทศทุกเขตอยํูแล๎วให๎ได๎ประโยชน์คุ๎มคํา และไมํใช๎งบประมาณซ้ าซ๎อนด๎วย 
เพียงแตํต๎องหาวิธกีารบริหารจัดการดีๆ โดยเฉพาะคําใช๎จํายเพื่อสาธารณปูโภค เชํน คําน้ า คําไฟ คําจ๎างและคาํลํวงเวลาของ
บุคลากร เป็นต๎น ซึ่งเรื่องนี้อีกเชํนกันที่โรงเรียนอาจขอการสนับสนุนจากชมุชนหรือองค์กรธุรกิจเอกชนได๎เป็นการแลกเปล่ียน
และอ านวยประโยชน์ซึ่งกันและกัน กลําวคือโรงเรียนให๎บริการด๎านสถานทีแ่ละทรัพยากรการเรียนรู ๎ชุมชนและองค์กรเอกชน
ให๎การสนับสนุนคําใช๎จํายการด าเนนิงาน  
 

5. รัฐบาลควรแก้ปัญหาหนังสือราคาแพง 
จากการส ารวจข๎อมูลผ๎ูวิจัยพบวําแม๎โรงเรียนกลํุมเป้าหมายท่ีมีงบประมาณในการซื้อหนังสือคํอนขา๎งคลํองตัว ก็ยังมี

ปัญหาในการซื้อหนังสือ เพราะหนังสือเด็กมีราคาแพงเกินไปท าให๎เป็นอุปสรรคในการซื้อหาหนังสือให๎ได๎จ านวนมากพอจะ
บริการเด็กได๎อยํางทั่วถึง ผ๎ูวิจัยเห็นวําการแก๎ปัญหาหนังสือราคาแพงนี้ ตอ๎งเป็นการแก๎ปัญหาเชิงนโยบายระดบัประเทศ เชํน 
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รัฐบาลเป็นผ๎ูจัดพิมพ์หนังสือราคาถูกเพื่อขายแกํห๎องสมุดโดยเฉพาะ โดยตั้งส านักพิมพ์ของรัฐบาลขึ้นเอง และพิมพ์หนังสือที่
ใช๎ในโรงเรียนเป็นจ านวนมากๆ เพื่อให๎คุ๎มทุน โดยเฉพาะการจัดพิมพ์ “วรรณกรรมคลาสสิค” ทั้งหลายท่ีได๎รับยกยํองวําแตํงดี
ให๎มีอยูํเสมอไมํขาดตลาด หรือขาดไปจากห๎องสมุดโรงเรียน ถ๎าต๎นทุนราคาถูกหนังสือก็เข๎าห๎องสมุดได๎มากขึ้น แตํท้ังนี้ก็ต๎อง
ค านึงถึงความจริงวําการจัดพิมพ์หนังสือราคาถูกนั้น เหมาะส าหรับหนังสือบางประเภทและไมํเหมาะส าหรับหนังสือบางประเภท 
นั่นคือหนังสือส าหรับเด็กเล็กซึ่งเพิ่งหัดอํานหัดรู๎จักหนังสือ จ าเป็นต๎องเป็นหนังสือสวยงาม มีขนาดพิเศษและหลากหลาย เชํน 
ใหญํมาก เล็กพิเศษ หรือเป็นรูปรํางแปลกๆ วงกลม สามเหล่ียม รถ เรือ รูปสัตว์ เป็นต๎น อีกท้ังควรใช๎วัสดุหลากหลายหรือใช๎
กระดาษคุณภาพดีมาก เพื่อให๎ได๎การพิมพ์ที่นําสนใจและมีคุณภาพ เข๎าเลํมแข็งแรงและมีลูกเลํนอื่นๆ เพื่อให๎เด็กประทับใจ
หนังสือได๎งํายๆ เชํน เป็นหนังสือสามมิติ สํวนหนังสือส าหรับเด็กโต ระดับประถมปลายหรือมัธยมศึกษา อาจไมํจ าเป็นต๎องมี
คุณภาพการพิมพ์ที่ประณีตเทําก็ได๎ เพราะส าหรับเด็กโตรูปแบบของหนังสืออาจไมํจ าเป็นเทํากับการมีเนื้อเรื่องสนุกสนาน ให๎
สาระดีๆ เพราะเด็กผํานชํวงเวลาแหํงการประทับใจรูปลักษณ์ของหนังสือมาแล๎ว และเด็กก าลังสนใจเนื้อหาของหนังสือมากขึ้น  

ทั้งนี้ทั้งนั้นผู๎วิจัยเสนอแนะเรื่องการแก๎ปัญหาราคาหนังสือนี้โดยเปรียบเทียบกับส่ิงของจ าเป็นอื่นๆ ซึ่งรัฐบาลก าหนด
เพดานราคาเพื่อบังคับผ๎ูขายได๎ เชํน ก าหนดราคาน้ าตาล ก าหนดราคาสินค๎าอุปโภคบรโิภค สบํู แชมพู ยาสีฟนั แม๎แตํสิ่งของ
ชิ้นใหญํรัฐบาลก็ยังก าหนดราคาได๎ เชํน รฐับาลมีโครงการของการเคหะแหํงชาติ มีโครงการบ๎านเอื้ออาทร ซึ่งสงํเสริมการมีบ๎าน
ราคาถูก รัฐบาลมีโครงการธงฟ้าราคาประหยัด เพื่อขายสินค๎าราคาถูกแกํประชาชน ซึ่งเคยขายชดุนักเรียน เครือ่งเขียน 
อุปกรณ์การเรียนราคาถูกแกํผ๎ูปกครองในชํวงเปิดเทอม ก็แสดงวํารฐับาลนําจะจัดการเชํนเดียวกับหนังสือได๎ เพราะเป็นสินค๎า
ชนิดหนึ่งเชํนกนั และเป็นผลประโยชน์แกํประเทศชาติโดยตรงถ๎าคนอํานหนังสือมากเพราะเข๎าถึงหนังสือดีๆ ไดม๎ากโดยไมํมี
อุปสรรคเรื่องราคา   

ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องท่ีหนังสือส าหรับเด็กเล็กมักมีราคาแพงกวําหนังสือของเด็กโต เพราะต๎องพิมพ์อยํางพิถีพิถันและ
ประนีตกวํา ผํานขั้นตอนการพิมพม์ากกวํา ยังเชื่อมโยงไปถึงเรื่องที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อการซื้อหนังสือในโรงเรียน
ของรัฐได๎ดว๎ย คือโดยทั่วไปรัฐบาลมกัให๎เงินงบประมาณเพื่อการซื้อหนังสือส าหรับเด็กเล็กระดับอนุบาลและประถมศึกษาน๎อย
กวํางบประมาณของเด็กโตระดับมัธยมศึกษา ซึ่งสวนทางกับราคาหนังสือในตลาด ท าให๎โรงเรียนซื้อหนังสือส าหรับเด็กเล็กได๎
จ านวนน๎อยกวําหนังสือของเด็กโต ท้ังท่ีชํวงประถมวัยนั้นส าคญัท่ีสุดในการปลูกฝังนิสัยการอํานให๎แกํเด็ก 

เรื่องราคาหนังสือนี้นอกจากกระทบโรงเรียนแล๎ว ยังกระทบตํอพฤติกรรมการเลือกซื้อหนังสือของเด็กๆ โดยตรง
ด๎วย จากข๎อมูลการสัมภาษณ์เด็กๆ ในโรงเรียนกลํุมเป้าหมาย ผ๎ูวิจัยพบวําราคาหนังสือเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการอํานของ
เด็กอยํางย่ิง เด็กๆ บอกวําเรื่องราคาเป็นตัวก าหนดความอยากอํานของเขา หากเด็กอยากอํานหนังสือดีๆ แพงๆ พํอแมํมักไมํ
คํอยซื้อให๎เพราะเห็นวําแพงเกินไป จึงเลือกซื้อหนังสือท่ีถูกกวําให๎แทนแมค๎ุณภาพและเนื้อหาอาจจะด๎อยกวํากต็าม หรือราคา
หนังสือสูงๆ ยังท าให๎เด็กหันไปอํานหนังสืออ่ืนซึ่งอาจไมํมีสาระมากเทําหนังสือราคาสูง เชํน เลือกหนังสือการ์ตูนแทนหนังสือ
ภาพสารคดีสวยงาม ดังนั้นจึงได๎เห็นวําราคาหนังสือเป็นเครื่องหลํอหลอมรสนิยมการอํานของเด็กให๎ต๎องเลือกแตํส่ิงท่ีตนพอจะ
ซื้อได๎เทํานั้น (ในกรณีเด็กจากครอบครัวคนชัน้กลางธรรมดา) ซึ่งเป็นการกีดกันโอกาสในการเข๎าถึงหนังสือดีๆ ของเด็กๆ ไป
อยํางนําเสียดาย ท้ังนี้ผ๎ูวิจัยตระหนักดีวําหนังสือดีๆ ส าหรับเด็กไมํจ าเป็นต๎องเป็นหนังสือราคาแพงเสมอไป แตํการพูดประเด็น
นี้พูดในแงรํวมที่ราคามักจะก าหนดคณุภาพการพมิพ์ดว๎ยนั่นเอง 
 

6. รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการควรจัดท ารายการหนังสือดีและจัดพิมพ์แก่เด็กทุกรุ่นให้ได้อ่านต่อเนื่องทุกรุ่น 

การสํงเสริมการอํานในโรงเรียนเพื่อให๎เกิดประโยชนแ์กํสังคมในระยะยาวนั้น ผ๎ูวิจัยเห็นวํารฐับาลโดย
กระทรวงศึกษาธิการควรเป็นผ๎ูจัดพมิพ์หนังสือดีแกํเด็กทุกรุํนให๎ได๎อํานเหมือนกันหรือใกล๎เคียงกันที่สุดอยํางตํอเนื่อง 
เนื่องจากผ๎ูวิจัยเชื่อวําหนังสือเป็นหนทางอ๎อมในการสร๎างและสํงผํานแนวคิด คํานิยม รสนิยม จากคนรุํนหนึ่งสํูอีกรุํนหนึ่งได๎
ผํานทางชีวิตของตัวละครและเรื่องราวในวรรณกรรม การอํานหนังสือเรื่องเดียวกันที่ท าให๎เด็กแตํละรุํนคดิไปในแนวทาง
เดียวกัน มีหลักยึดโยงใจเหมือนกันจึงนําจะเป็นไปได๎ การที่ในอดีตประเทศไทยเปล่ียนแปลงรายการหนังสือนอกเวลา หนังสือ
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ในเวลา ที่เด็กต๎องอํานต๎องเรียนในโรงเรียนบํอยเกินไปจนไมํมีทิศทางที่แนํนอน และท าให๎คนแตํละรุํนคุยกันไมรํู๎เรื่อง ไมํอาจ
แบํงปันโลกการอํานดว๎ยกันได๎ ทั้งที่การอํานหนังสือดีๆ ของอดีตยํอมชํวยสํงผํานแนวคดิ คํานิยมของอดีตแกํเด็กให๎คิดไปใน
แนวทางเดียวกับคนรุนํกํอนเขาได๎ ยกตัวอยํางเชํน มโนคติเรื่องความเป็นหญิง ความเป็นแมํบ๎านแมํเรือน ความมีศักดิศ์รีของ
มนุษย์ซึ่งไมํไดว๎ัดที่เงินทอง ความเป็นผู๎มีคุณธรรมคือเกียรติอันควรยกยํอง ซึ่งเป็นคํานิยมดีงามแบบไทยๆ ท่ีมีสะท๎อนอยํู
มากมายในนวนิยายของอดีต แตํเด็กปัจจุบันไมํคํอยรู๎จักมากนัก เชํน เรื่องผู้ด ีของดอกไม๎สด (ม.ล. บุปผา นมิมานเหมินทร์) 
หรือเรื่องบ้านทรายทอง ของ ก. สุรางคนางค์ (กัณหา เคียงศริิ ศิลปินแหํงชาติสาขาวรรณศิลป์ ปี 2529) เป็นต๎น จึงไมํนํา
แปลกใจที่ชํองวํางระหวํางวัยของคนแตํละรุํนในสังคมไทย หํางกันมากจนแทบหาจุดบรรจบไมํเจอ แม๎ปัจจุบันมีการน าหนังสือ
ดีของดดีตมาให๎เด็กอํานใหมํ แตํชํองวํางระหวํางรุํนที่หํางไปนาน ท าให๎เด็กรุํนใหมํเข๎าใจความคิด อดุมคติเกําๆ ของคนรุนํกํอน
ยาก จนบางคนอาจไมํพยายามเข๎าใจและไมํชอบหนังสือดีๆ ของอดีต 

เมื่อเปรียบเทียบกับรายการหนังสือท่ีจัดวําคลาสสิคของยุโรปหรืออเมริกา จะพบวํามีความมั่นคงและเปล่ียนแปลง
น๎อยมาก ไมํวําจะกี่ยุคสมัยที่ผํานไปเด็กแตํละรุนํก็ได๎อําหนังสือเรื่องเดียวกัน ผู๎วิจัยเห็นวําการที่เด็กแตํละรุนํได๎อํานหนังสือชุด
เดียวกัน เลํมเดียวกัน อยํางน๎อยคํานิยมและโลกทัศน์ที่ผ๎ูเขียนสะท๎อนไวใ๎นเรื่อง จะชํวยหลํอหลอมและยึดโยงคนแตํละรุํนให๎
เกิดความเป็น “พวกเดียวกัน” มีแนวคิดไมํแตกตํางกันมากนัก เพราะตํางเติบโตมาด๎วย “เรื่องราว” เดียวกัน เด็กอเมริกันใน
ศตวรรษที่ 20-21 ล๎วนรู๎จักตัวละครอยําง โจ มาร์ช (ตวัเอกในเรื่อง Little Women แตํงโดย Louisa May Alcott ค.ศ. 
1867 แปลเป็นไทยชื่อ สี่ดรุณี) ทอม ซอว์เยอร์และฮคัเคิลเบอร์รี่ฟนิน์ (ตัวเอกในเรื่อง The Adventure of Tom Sawyer 

และ Huckleberry Finn แตํงโดย Mark Twain ชํวงค.ศ. 1866) ซึ่งแตํงในศตวรรษที ่19 ได๎อยํางไมํรู๎สึกแปลกแยก 
ทัศนะของผ๎ูวิจัยจึงเห็นวําหนังสือท่ีได๎รับยกยํองวําแตํงดี กาลเวลาไดพ๎ิสูจน์ตัวมันเองแลว๎ ดังนัน้งานเขียนซึ่งจัดวําเป็นงาน
อมตะจึงนําจะเป็นเรื่องทีม่ีการพมิพ์ซ้ าเรื่อยๆ เพื่อใหห๎าซื้อได๎เสมอส าหรับคนรุนํใหมํทุกรุํน ไมํใชํเรื่องดีแคํไหนก็ไมํมีการพิมพ์
ใหมํอีกแล๎ว เรื่องดีแคํไหนก็เป็นเรื่องดีของอดีต ไมํได๎โลดแลํนให๎เห็นในชวีิตจริง แม๎ผ๎ูอํานอยากอํานกไ็มมํ ีตัวอยํางกรณีนี้เชํน
หนังสือในรายการ “หนังสือดี 500 เลํมที่เด็กไทยควรอําน” และ “หนังสือ 100 เลํมที่คนไทยควรอําน” ผ๎ูวิจัยพบวํามีหลาย
เลํมทีเดียวที่หาซื้อไมํได๎แล๎ว เพราะไมํมีการพมิพ์ใหมํ การที่ไมมํีการพมิพห์นังสือดีๆ ที่ได๎รับยกยํองอาจท าให๎มรดกทาง
วัฒนธรรมหลายหน๎าถูกกาลเวลาและความไมรํู๎คํากลืนหายไป ไร๎แนวทางในการยึดโยงเด็กแตํละรุํนให๎มีแนวคดิรํวมกัน  

 

 7. ตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในระดับประถมศึกษาของต่างประเทศ 

 ผ๎ูวิจัยขอยกตัวอยํางกิจกรรมสํงเสริมการอํานส าหรับเด็กประถมศึกษาของประเทศอเมริกาและประเทศอังกฤษมา
ประกอบในสํวนของข๎อเสนอท๎ายบทนี้ เพื่อให๎เห็นภาพกิจกรรมสํงเสริมการอํานแกํเด็กในชวํงวัยประถมศึกษาของชาติอื่น ซึ่ง
อาจเป็นแนวทางในการเปรียบเทียบการท างานหรืออาจชํวยจุดประเด็นความคิดเก่ียวกับงานด๎านนี้ในแงํอื่นๆ ได๎ 
 

  7.1 ตัวอย่างกิจกรรมจากประเทศอเมริกา 
ผ๎ูวิจัยขอยกตัวอยํางแรกจากประเทศอเมริกา โดยหาข๎อมูลมาจากเว็บไซดช์ื่อ If I Can Read, I Can Do 

Anything : A National Reading Club for Native American Children แหํงมหาวิทยาลัย Texas ที่เมือง Austin 
(ซึ่งสนับสนุนโดย American Indian Library Association – สมาคมห๎องสมุดชาวอเมริกนัอินเดียน) กิจกรรมของ
หนํวยงานนี้มีเป้าหมายเพื่อสํงเสริมการอํานแกํเด็กและชาวพื้นเมืองอเมริกนั (ผ๎ูมีเชื้อสายอินเดียนแดงในชุมชนอินเดียนแดง) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%B2_%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2529
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ให๎รู๎จักอํานหนังสือเพื่อความเพลิดเพลิน อํานหนังสืออยํางหลากหลาย มีทักษะทางการอํานมากขึน้ เข๎าใช๎ห๎องสมุดโรงเรียนใน
ชุมชนมากขึ้น และเพื่อพัฒนาหนังสือในห๎องสมุดโรงเรียนในชมุชนให๎มีหนงัสือหลากหลายและมีจ านวนมากขึ้น8  

การสํงเสริมการอํานของโครงการนี้จึงด าเนินการรํวมกับโรงเรียนประถมศกึษาในชุมชนอนิเดียนแดงของอเมริกา 
เป็นการสํงเสริมการอํานโดยเนน๎หัวเรือ่ง (Thematic Plan) คือก าหนดหวัข๎อหลัก (theme) ของแตํละเดือนลํวงหน๎าไว๎
ตลอดปี และคิดรายละเอียดปลีกยํอยของกิจกรรมแตํละเดือนเพื่อให๎ได๎เนื้อหาตามหัวข๎อนัน้ๆ ซึ่งสะดวกตํอการเตรียม
อุปกรณ์ จัดบุคลากรหรือจัดการทรัพยากรในห๎องสมุดโรงเรียนหรือแหลํงเรียนรู๎อื่นๆ ในโรงเรียน (กรณีโรงเรียนมีห๎องสมุด 
ห๎องหนังสือ มุมวิชาตํางๆ มากกวํา 1 แหํง) เชํน ก าหนดหัวข๎อวํา “เดือนแหํงการอํานวรรณกรรมวัยรุํน” “สัปดาห์การอําน
หนังสือส าหรับเด็ก” “เดือนแหํงการอาํนวรรณกรรมที่ถูก “แบน”” เป็นต๎น ดังที่ผ๎ูวิจัยยกตัวอยํางเป็นตารางข๎างลํางนี้โดยแปล
ต๎นฉบับกิจกรรมของโครงการ พร๎อมเสนอแนะแนวทางปรับกิจกรรมให๎เข๎ากับบริบทของเมืองไทย  

 

ตาราง 4 

ตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเด็กประถมศึกษา ชาวอเมริกันอินเดียน ท่ีประเทศอเมริกา 
ต้นแบบ ข้อเสนอแนะ 

เดือน / กิจกรรม ความหมาย การปรับใช้ในโรงเรียนไทย 
(ปรับเดือนให้ตรงกับระบบการเปิดเทอมของไทย) 

September 

 Library Card Sign-up 

Month  

 Banned Books Week  

กันยายน (เปิดเทอม) 
 เดือนท าบัตรห๎องสมุด 

 สัปดาห์การอํานหนังสือท่ีถูก 
“แบน”  

กันยายน ชํวงเปิดเทอม 2  

 รณรงค์ให๎เป็นเดือนแหํงการท าบัตรห๎องสมุด แนะน า
บริการและการใช๎ห๎องสมุดแกํเด็กทั้งโรงเรียน 

 สัปดาห์การอํานหนังสือท่ีถูก “แบน” (แตํไมํมพีิษภัย
ตํอเด็ก) 

October 

 Teen Read Week 

 National School Bus Safety 

Week  

 

ตุลาคม 

 สัปดาห์อํานวรรณกรรมส าหรับ
วัยรุํน 

 สัปดาห์รณรงค์เพื่อความ
ปลอดภัยบนรถโรงเรียน 

 ตุลาคม (ส าหรับนักเรียนชวํงชั้นที่ 2 และ 3) 

 ก าหนด Theme การอํานวรรณกรรมวัยรุํน หนังสือ
เอาใจวัยรุํน เชํน วารสารหรือนิตยสารส าหรับวัยรุนํ อาจ
ขอความรํวมมือกับส านักพิมพ์ให๎มาเสวนา แนะน า
หนังสือ ออกร๎านขายหนังสือ  

November 

 Family Literacy Day 

 National Young Readers 

พฤศจิกายน 

 วันอํานหนังสือในครอบครวั 

 วันนักอํานรุํนเยาวแ์หํงชาติ : 9 
พฤศจิกายน 

พฤศจิกายน  
 ห๎องสมุดรํวมมือกับสมาคมผู๎ปกครอง จัดอบรมการ
จัดมุมอํานหนังสือในบ๎าน และจัดประกวดรูปถํายและ
เรียนความเรื่อง “มุมหนังสือท่ีบ๎านฉนั”  

                                                 
8
 จุดประสงค์ขององค์กรในภาษาอังกฤษคือ 1. To encourage Native children and community members to read for pleasure. 2. 

To intergenerate reading in the Native community. 3. To provide the Indian community with opportunities to engage in 

and communicate about reading. 4. To provide children with flexible reading. 5. To promote library usage at Native 

schools. 6. To increase reading skills among Native children and community members. 7. To improve Native school 

library collections.  

 

http://www.ala.org/Template.cfm?Section=promotions&template=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm&ContentID=9715
http://www.ala.org/Template.cfm?Section=promotions&template=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm&ContentID=9715
http://www.ala.org/bbooks/
http://www.ala.org/teenread/
http://www.napt.org/displaycommon.cfm?an=7
http://www.napt.org/displaycommon.cfm?an=7
http://www.famlit.org/
http://www.bookitprogram.com/
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Day: November 9 

 Children's Book Week   

 สัปดาห์หนังสือเด็กและเยาวชน  

 

 

- 

 

 

- 

ธันวาคม 

 วันพํอแหํงชาติ ห๎องสมุดจัด Theme หนังสือเกี่ยวกับ
พระเจ๎าอยํูหัว หนังสือท่ีเชิดชูความเป็นพํอ หนังสือ
สะท๎อนความผูกพันระหวํางพํอลูก  
 วันสิ้นปี จัด Theme หนังสือเกี่ยวกับการคิดค านวน 
หนังสือเกี่ยวกับอนาคต หนังสือเกี่ยวกับการวางแผน
ชีวิต  

January 

 Martin Luther King, Jr. Day 

 

มกราคม 

 วันร าลึกถึงมาร์ติน ลูเธอร์ คิง 
จูเนียร์ 

มกราคม 

 สัปดาห์แรกจัด Theme เกี่ยวกับความรู๎เรื่องเทศกาล
ปีใหมํชาติตํางๆ วัฒนธรรมหลากหลายในโลก 

 สัปดาห์ตํอๆ มา อํานหนังสือเชิดชวูีรบุรษุไทย หนังสือ
ประวัตศิาสตร์ พงศาวดาร ของไทยและชาติอ่ืนๆ 

February 

 Chinese Lunar New Year 

 

กุมภาพันธ ์

 เทศกาลตรุษจีน 

กุมภาพันธ ์

 หนังสือความรู๎เรื่องเทศกาลตรุษจนี 

 หนังสือภูมิศาสตร์โลก หนังสือวัฒนธรรม อารยธรรม
จีน หรือของประเทศตํางๆ ในโลก  

March 

 Read Across America 

 National Sleep Awareness 

Week 

มีนาคม 

 รณรงค์การอํานทั่วอเมริกา 
 สัปดาห์รณรงค์ความส าคัญของ
การนอน 

มีนาคม 

 สัปดาห์ “พี่อาํนเพื่อน๎อง” ให๎นักเรียนชั้นโตอํานหนังสือ
ให๎นักเรียนชั้นเล็กฟัง 
 

April 

 National Poetry Month 

 National Library Week  

 Young People's Poetry 

Week 

 Dia de los Niños/Dia de los 

Libros - our activities in 2001 

 Earth Day 

 Kids, Animals and Literacy  

(in celebration of the ASPCA 

Prevention of Animal Cruelty 

Month)  

เมษายน 

 เดือนอํานบทกวี 
 สัปดาห์ห๎องสมุดแหํงชาติ 

 สัปดาห์กวีนิพนธ์ส าหรับวัยรุนํ 

 วันพิทักษ์โลก 

 เด็ก สัตว์ และวรรณกรรม (เพื่อ
ฉลองเดือนแหํงการรณรงค์ไมํท า
ทารุณตํอสัตว์) 

เมษายน 

 จัดกิจกรรมเชิดชูภาษาไทย บทกวี และกวีเอกของชาติ 

รณรงค์ให๎อํานหนังสือวรรณคดคีลาสสิคของไทยท่ีแตํง
เป็นร๎อยกรอง เชํน รามเกียรติ์ ขุนช๎างขุนแผน พระราช
นิพนธ์ของพระเจ๎าอยํูหัวรัชกาลตํางๆ 

 หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ราชวงศ์ในสมัยตํางๆ 
ของไทย 

 เทศกาลสงกรานต์ หนังสือต านานเทพเจ๎า นิทาน
อธิบายเหตุของชาติตํางๆ หนังสือวิทยาศาสตร์เรื่องการ
เกิดฝน การท าฝนเทียม วงจรน้ า 
 ปิดเทอม จัดคํายเยาวชนรักการอํานที่โรงเรียน มีการ
อบรมการเขียนเรื่อง การผลิตหนังสือ การเสวนาของ
นักเขียนนักแปล 

May 

 Space Day 

พฤษภาคม 

 วันอวกาศ 

พฤษภาคม 

 ปิดเทอม 

http://www.cbcbooks.org/
http://www.familyeducation.com/topic/front/0,1156,1-4644,00.html
http://web-holidays.com/lunar/index.asp
http://www.nea.org/readacross/
http://www.sleepfoundation.org/hottopics/index.php?secid=15
http://www.sleepfoundation.org/hottopics/index.php?secid=15
http://www.poets.org/npm/index.cfm
http://www.poets.org/npm/index.cfm
http://www.ala.org/ala/pio/campaign/nlw/nationallibraryweek.htm
http://www.cbcbooks.org/html/poetry_week.html
http://www.cbcbooks.org/html/poetry_week.html
http://www.tsl.state.tx.us/ld/projects/ninos/
http://www.tsl.state.tx.us/ld/projects/ninos/
http://www.gslis.utexas.edu/~ifican/activities/dia.html
http://www.earthday.net/
http://www.aspca.org/
http://www.spaceday.com/
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 National Book Month  

 Reading is Fun Week 

 Safe Kids Week 

 เดือนแหํงการอํานระดับชาต ิ

 สัปดาห์รณรงค์ “หนังสือคือ
ความหรรษา” 
 สัปดาห์รณรงค์เพื่อความ
ปลอดภัยส าหรับเด็ก 

 วันพืชมงคล  

June 

 National Aboriginal Day 

(Canada) 

มิถุนายน 

 วันอะบอริจินแหํงชาติ 

(ในประเทศแคนาดา) 

มิถุนายน 

 เปิดเทอม 1  

 รณรงค์ให๎เป็นเดือนแหํงการท าบัตรห๎องสมุด แนะน า
บริการและการใช๎ห๎องสมุดแกํเด็กทั้งโรงเรียน 

 

- 

 

- 

กรกฎาคม 

 เยี่ยมหอสมุดแหํงชาติ ทําวาสุกรี เพื่อชมนิทรรศการ
หนังสือโบราณ สมุดขํอย คมัภรี์โบราณ ที่ห๎องหนังสือ 
ตัวเขียนและจารึก ชั้น 4 

 

 

- 

 

 

- 

สิงหาคม 

 วันสารทจีน Theme หนังสือเกี่ยวกับพระจันทร์ ดารา
ศาสตร์ จักรวาล จักรราศีและการพยากรณ์ตํางๆ 

 วันแมแํหํงชาติ หนังสือวิทยาศาสตร์เรื่องสัตว์เล้ียงลูก
ด๎วยนม เรื่องคุณคําของอาหาร น้ านม หนังสือเกี่ยวกับ
ความกตัญญู และการดูแลผ๎ูสูงวัย หนังสือเน๎นคุณธรรม
ระหวํางครอบครัว 

 

จากตารางข๎างต๎นจะเห็นวําการวางแผนและก าหนดหวัข๎อเพื่อการอํานลํวงหน๎า ท าใหผ๎ู๎สํงเสริมการอํานในอเมริกามี
แนวทางในการให๎ความรู๎แกํนักเรียน หรือชาวบ๎านในชุมชนใหไ๎ด๎ความรู๎เกีย่วกับเรื่องตํางๆ อยํางชัดเจนและหลากหลาย 
นอกจากนี้การมีแผนในการท างาน และการก าหนดหัวข๎อหลักเพื่อสํงเสริมการอํานเชํนนี้ ยังท าให๎บรรณารักษ์หอ๎งสมุดจัดให๎
ทรัพยากรหนังสือทุกกลํุมสาระการเรยีนรู๎ ทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ประวัติศาสตร์ สังคม อัตชีวะประวัติ ฯลฯ ได๎ผลัดกัน 
“ปรากฏโฉม” แสดงความเดํนของตัวมันได๎ โดยอาจจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการอํานไปสํูทักษะอื่นๆ ด๎วย เชํน หากก าหนดหัวข๎อ
เป็นเดือนแหํงการอํานหนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ก็อาจน าการอํานนั้นไปสํูการทดลองวิทยาศาสตร์งํายๆ ในห๎องสมุดหรือใน
บริเวณโรงเรียนให๎เด็กหรือผ๎ูใหญํมีสวํนรวํมได๎ และจากตารางชํองขวามือซึ่งผ๎ูวิจัยเสนอการประยุกต์ธีมให๎เข๎ากับสังคมไทยนั้น 
ยังอาจเสนอความคิดอื่นได๎อีก เชนํ  “เดือนแหํงการอํานหนังสือ 500 เลํมที่คนไทยควรอําน” มีนิทรรศการหนังสือจากรายการ
หนังสือดี 500 เลํมมาโชว ์โดยเฉพาะหนังสือดี หนังสือหายาก แม๎มีไมคํรบท้ัง 500 เลํมก็ไมํเป็นไร หรือ “เดือนแหํงการอําน
วรรณกรรมซีไรต”์ ทัง้เดือนบรรณารกัษ์น าหนังสือที่เข๎ารอบการประกวดรางวัลซีไรต์ปีปัจจุบัน หรือหนังสือรางวัลซีไรต์ในอดีต
มาแนะน าให๎เด็กยืมอําน หากสามารถท าได๎ก็อาจเชิญนักเขียนหรือนักวิจารณ์หนังสือมาพูดคุยถึงหนังสือเดํนๆ ที่เข๎ารอบปี
ปัจจุบันหรือหนังสือท่ีได๎รางวัลไปแล๎วในปีกํอนๆ เพื่อสร๎างความนําสนใจและดึงเด็กให๎มีสํวนรํวมตํอกิจกรรม  

หากน าแนวทางการท างานของโครงการนี้มาประยุกต์ในงานสํงเสริมการอํานโรงเรียนประถมศึกษาของไทยแบบใกล๎
ตัวที่สุด คือโรงเรียนอาจก าหนดหัวขอ๎ (theme) การอํานของโครงการ “วางทุกงาน อํานทุกคน” วําชํวงเวลาเดอืนใดโรงเรียน
ควรก าหนดธีมการอํานอะไร เพื่อจัดหนังสือตามหัวข๎อให๎เด็กอําน หากมีหลายชั้นเรียนและกลัววําหนังสือแตํละธีมจะมีไมํพอ
ตํอจ านวนเด็กทุกชั้นเมื่อใช๎พร๎อมกัน ก็อาจสลับธีมของแตํละชั้นไมํใหซ๎้ ากันก็ได ๎ 

http://www.gslis.utexas.edu/~ifican/activities/www.nationalbook.org
http://www.gslis.utexas.edu/~ifican/activities/www.rif.org
http://www.safekids.org/tier3_cd.cfm?content_item_id=378&folder_id=361
http://www.ainc-inac.gc.ca/nad/index_e.html
http://www.ainc-inac.gc.ca/nad/index_e.html
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7.2 ตัวอย่างกิจกรรมจากประเทศอังกฤษ 

 ตัวอย่างกิจกรรม Summer Reading Challenge (SRC) - การแข่งขันอ่านหนังสือช่วงปิดภาคฤดูร้อน  

กิจกรรมนี้ริเริ่มโดยองค์กรพฒันาห๎องสมุดชื่อวํา LaunchPad ซึ่งรํวมมอืกับ TRA (The Reading Agency – 

หรือองค์กรสํงเสริมการอํานของอังกฤษ) ทั้งสององค์กรจัดกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมระดับชาติเป็นประจ าทุกปี โดยจัดชํวง
โรงเรียนปิดเทอมฤดรู๎อนเพื่อกระตุน๎ให๎เด็กระดับประถมศึกษาอํานหนังสือ 6 เลํมให๎จบใน 6 สัปดาห์ เป้าหมายหลักคือการ
ดึงดูดให๎เด็กๆ อยูํกับหนังสือและได๎เข๎าห๎องสมุดอยํางตํอเนื่องไมํขาดตอน เพราะโครงการนี้ให๎เด็กเข๎าห๎องสมุดประชาชนใน
ละแวกบ๎านซึ่งไมํปิดภาคฤดูร๎อนเหมือนห๎องสมุดโรงเรียน เด็กต๎องสมัครเข๎ารํวมโครงการเองตามความสมัครใจ (โดยครูใน
โรงเรียนและห๎องสมดุชํวยประชาสัมพันธ์แกํเด็กกํอนปิดเทอม) เมื่ออํานหนังสือจบแตํละเลํมเด็กผ๎ูรํวมแขํงขนัจะได๎รับบัตร
ภาพสวยๆ 1 ใบ ซึ่งมีค าถามพร๎อมขอ๎ความจากผ๎ูมีชื่อเสียงในสังคมเขียนไว๎ (จากดารา นักร๎อง นักการเมือง นกักีฬา 
นางแบบ) เมื่อเด็กอํานหนังสือครบท้ัง 6 เลํมจะได๎รับเกียรติบัตรพร๎อมเหรียญรางวัล เด็กผ๎ูเข๎าแขํงขนัอาจเลือกรายการหนังสือ
ที่ตนอยากอํานเองได๎และอํานไปตามก าลังความสามารถของตน ไมํต๎องรบีร๎อนอํานเพื่อแขํงกับใคร (แม๎ชื่อกิจกรรมจะบอกวํา 
“แขํงขัน” ก็ตาม) เด็กจะอํานไปเรื่อยๆ ทีละเลํมตามความพร๎อมและเวลาสะดวกของตัวเอง ท้ังนี้ห๎องสมุดประชาชนแตํละแหํง
อาจมีกิจกรรมบางอยํางเพื่อกระตุ๎นเด็กบางชํวงอายุซึ่งเป็นกลํุมเป้าหมายโดยตรงของห๎องสมุดตนเสริมดว๎ยก็ได๎ อาทิ ในปี 
2006 นี้โครงการใหญํก าหนดธมีการอํานวํา “Reading Mission” เนื่องจากเห็นวําปีนี้นักเรียนชั้นประถมในอังกฤษสนใจ
เรื่องแนวสืบสวนสอบสวนและเรื่องเกี่ยวกับสายลับกันมาก ผ๎ูจัดจึงก าหนดธีมให๎เด็กอํานหนังสือเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน 
เรื่องลึกลับ เป็นหลัก เมื่อเด็กสมัครรวํมโครงการก็จะสมมติให๎เด็กเป็นสายลับผ๎ูหนึ่ง เด็กจะได๎รับแจกอุปกรณ์สํงเสริมการอําน 
(เสริมงานสายลับ) เป็นดินสอ ปากกาซึ่งมีรหัสลับ ข๎อความปรศินา รวมทั้งสมุดจดรหัสลับและหมึกลํองหนด๎วย ซึ่งห๎องสมุด
ประชาชนที่เมือง Westminster ได๎จัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานด๎วยการน าเด็กจากโรงเรียน Millbank School ในเมืองของ
ตน ไปรํวมงานเล้ียงที่ส านักงานใหญํของหนํวย MI5

9 ที่ Thames House โดยมีผู๎อ านวยการหนํวย MI5 ชื่อ Dame Eliza 

Manningham-Buller เป็นผ๎ูต๎อนรับเด็กๆ ด๎วยตัวเองเลยทีเดียว ดังนั้นจึงไมํใชํเรื่องนําแปลกใจที่การแขํงขันอํานหนังสือชํวง
ปิดภาคฤดรู๎อนของอังกฤษนี้มีสถิตินาํสนใจหลายอยําง เชํน  

- การแขํงขนัอํานหนังสือชวํงปิดภาคฤดูร๎อน เป็นการรณรงค์ให๎เด็กอํานหนังสืองานใหญํท่ีสุดประจ าปี แตํละปมีีเด็ก
อายุระหวําง 4-11 ปี เข๎ารํวมโครงการถึง 600,000 คน (หกแสนคน) (ขอ๎มูลจากปี 2005) มีห๎องสมุดประชาชน 3,500 แหํง
เข๎ารํวมโครงการ มีสมาชิกห๎องสมุดโรงเรียนในอังกฤษ 91% เข๎ารํวมการแขํงขัน ท าให๎มีเด็กกวํา 35,000 คนกลายเป็น
สมาชิกใหมํของห๎องสมุดประชาชน 

- การเข๎ารวํมแขํงขันจะชํวยสร๎างความเชื่อมั่นในตัวเองให๎แกํเด็ก รวมถึงชวํยพัฒนาทักษะด๎านตํางๆ ชวํยสร๎างความ
สนุกสนาน และเป็นแรงกระตุ๎นที่ดีแกํเด็กด๎วย โดยมีสถิติวํา :  
 

 เด็ก 95% อยากอํานหนังสืออ่ืนๆ มากขึ้น  

 หนังสือ 92% ที่จัดให๎อํานในการแข่งขันอ่านหนังสือช่วงปิดภาคฤดูร้อน เป็นหนังสือใหมํที่เด็กไมํเคยอํานมากํอน  

                                                 
9
 MI5 เป็นชือ่หนํวยงานสืบราชการลับของอังกฤษหนํวยหนึ่ง ซ่ึงมีชื่อพ๎องกับภาพยนตร์ดังของฮอลลีวดู เร่ือง MI1 MI2 Mission Impossible 

ภาค 1 ภาค 2 ที่ทอม ครูซ แสดงน า 
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 เด็ก 77% ที่เข๎าแขํงขันกลายเป็น “นกัอํานที่เกํงขึ้น” หลังการแขํงขัน โดยที่เด็ก 40%  รู๎สึกวําตัวเอง “อํานหนงัสือ
เกํงขึ้นมาก”   

 เด็ก 66% บอกวําตนอํานหนังสือมากขึ้นกวําตอนที่ไมํได๎เข๎ารํวมโครงการ   

"เมื่อกํอนหนูไมํเข๎าใจหนังสือ แล๎วก็ไมํเคยชอบอํานเลย แตํตอนนี้ชอบแลว๎เพราะหนูอํานเข๎าใจ นี่หนูก าลังอํานเลํมหนาๆ อยํู
ด๎วยนะ" (ผ๎ูแขํงขันคนหนึ่ง)  

 

การยกตัวอยํางท้ังสองกิจกรรมนี้ อาจมีบางแงํมุมที่ใกล๎เคียงตํอกิจกรรมที่บางโรงเรียนในประเทศไทยด าเนนิการอยํู 
แตํผ๎ูวิจัยหวังวําจะมแีงํมุมอื่นๆ จากการรับทราบวิธีการท างานของชาติอื่นที่อาจชํวยสร๎างแนวความคิดใหมํๆ  ให๎ผ๎ูที่สนใจงาน
สํงเสริมการอํานแกํเด็กระดับประถมศึกษาของไทยได๎บ๎าง 

 

ท๎ายที่สุดนี้ ผ๎ูวิจัยอยากชี้ประเด็นให๎เห็นวําแม๎ผลการวิจัยนี้จะแสดงให๎เห็นวําโรงเรียนกลํุมเป้าหมายดูเสมือนมีความ
พร๎อมหลายด๎านซึ่งล๎วนเป็นปัจจัยท าให๎ทั้ง 10 โรงเรียนมคีวามโดดเดนํด๎านการสํงเสริมการอําน แตํทวําเมื่อพิจารณาปัจจัย
ตํางๆ อยํางลึกซึ้งแล๎วจะพบวําโรงเรยีนกลํุมเป้าหมายท้ัง 10 แหํงก็ล๎วนมปีัญหาด๎านการสํงเสริมการอํานบางประการไมํตํางไป
จากโรงเรียนนอกกลํุมเป้าหมายท่ีงานวิจัยไมํได๎เอํยถึง ซึ่งแสดงวําแม๎เป็นโรงเรียนที่ได๎รับรางวัลด๎านการท างานสํงเสริมการอําน
แตํก็ต๎องพบปัญหาและต๎องแก๎ไขปัญหาไมํตํางไปจากโรงเรียนทั่วไป เพราะต๎องประสบกับข๎อจ ากัดด๎านนโยบาย บุคลากร 
งบประมาณ ไมํตํางกันเนื่องจากอยูํในระบบการศึกษาของไทยเชํนเดียวกนั ดังนั้นการน าเสนอปัจจัยความส าเรจ็ของโรงเรียน
กลํุมเป้าหมายจึงไมํใชํการน าเสนอข๎อมูลจากโรงเรียนใน “อุดมคต”ิ ที่พรั่งพร๎อมทุกด๎านแตํอยํางใด ผู๎วิจัยจึงหวังวําการรู๎ข๎อมูล
ของโรงเรียนกลํุมเป้าหมายในงานวิจัยชิ้นนี้จะชวํยเป็นแนวทาง เป็นก าลังใจให๎แกํโรงเรียนทั่วไปได๎ ริเริม่ ปรับปรุง หรือ
เปรียบเทียบ การท างานสํงเสริมการอํานในโรงเรียนของตนกับโรงเรียนที่เป็นเสมือน “ต๎นแบบ” ในงานวิจัยนี้ได ๎เพื่อให๎การรู๎
ข๎อมูลครั้งนีน้ าไปสํูการพัฒนาเด็กๆ ของไทยตํอไป 
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บทที่ 4  
บรรณานุกรม 

________________________________________________________ 
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