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บทคดัยอ่ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกอ่านหนงัสือแต่ละ

ประเภทของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น

ประชากรศาสตร์, ปัจจยัดา้นครอบครัว, ปัจจยัดา้นสงัคมและสภาพแวดลอ้ม และพฤติกรรมการอ่าน 

ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน วิเคราะห์

ขอ้มลูโดยโปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS  

 ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่ใชเ้วลาว่างเพ่ือการพกัผอ่น อ่านหนงัสือเพียงบางวนั 

ใชเ้วลาอ่านหนงัสือ 30 นาที - 1 ชม./วนั  อ่านช่วงเวลา 22.00-00.00 น. ใชห้อพกัเป็นสถานท่ีอ่าน

หนงัสือ นกัศึกษาชอบอ่านหนงัสือการ์ตูน/หนงัสือภาพมากท่ีสุด นกัศึกษาส่วนมากจะซ้ือหนงัสือ

อ่านเองและยมืจากหอ้งสมุด เลือกอ่านตามดุลยพินิจของตนเอง ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายใน

สถานศึกษา มีค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัมากท่ีสุดต่อการตดัสินใจเลือกอ่านหนงัสือ รองลงมาคือ

ปัจจยัดา้นสงัคมเพ่ือน และปัจจยัดา้นครอบครัว ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัปานกลาง 
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ลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาจากอาจารย ์ท่ีใหค้าํปรึกษาแนะนาํต่างๆ ในการจดัทาํวิจยัคร้ังน้ี  ผูเ้ขียนขอ

กราบขอบพระคุณสาํหรับ อาจารยภ์าวิณี กาญจนาภา อาจารยท่ี์ปรึกษา และขอกราบขอบพระคุณ 

อาจารย ์ดร.เกริกฤทธ์ิ  อมัพะวตั และอาจารย ์ดร.วิโรจน์ เจษฎาลกัษณ์ ท่ีใหเ้กียรติและสละเวลาเป็น

กรรมการสอบสมัมนาปัญหาทางธุรกิจ ตลอดจนใหค้าํแนะนาํ ตรวจสอบความบกพร่องเพ่ือให้

งานวิจยัฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

ผูว้ิจยัขอขอบคุณเพ่ือนๆ นอ้งๆ และผูใ้หค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามทุกๆ ท่าน 

ท่ีช่วยตอบแบบสอบถามและใหค้าํปรึกษา คอยใหก้าํลงัใจ ใหค้วามช่วยเหลือ จนสามารถทาํให้

งานวิจยัฉบบัน้ีสามารถสาํเร็จได ้  

สุดทา้ยน้ีขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาท่ีคอยเป็นกาํลงัใจ และใหค้าํปรึกษาตลอด

ระยะเวลาการทาํวิจยัมาโดยตลอด 
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บทที่ 1 

บทนํา 

  

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

กกกกกกกกการไดม้าซ่ึงความรู้นั้นมีหลายวิธีดว้ยกนั  การอ่านถือเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือท่ีใชแ้สวงหา

ความรู้ท่ีเขา้ถึงไดง่้ายและมีความชดัเจน  ความรู้นั้นเปรียบเสมือนอาวุธสาํคญัของมนุษย ์ หากมนุษย์

ปราศจากความรู้ ชีวิตท่ีดาํเนินอยูน่ั้น ดูจะไม่มีความหมายและคุณค่าใดๆ การอ่านหนงัสือถือเป็น

หวัใจหลกัของการยกระดบัความรู้ในแต่ละบุคคล   ซ่ึงแต่ละบุคคลจะมีความสนใจในหนงัสือแต่ละ

ประเภทท่ีแตกต่างกนัไป   หนงัสือแต่ละประเภท แมว้่าจะมีความต่างกนั แต่ทุกเล่มนั้นลว้นมีคุณค่า

ของตวัมนัเอง ท่ีถ่ายทอดออกมาใหผู้อ่้านสามารถรับรู้และเขา้ใจในเน้ือหาสาระต่างๆได ้

กกกกกกกก การอ่านเป็นทกัษะทางภาษาท่ีจาํเป็นตอ้งฝึกฝนอยูเ่สมอ  และไม่มีวนัส้ินสุด  ผูอ่้าน

สามารถฝึกและเพิ่มพนูทกัษะไดต้ามวยัและประสบการณ์ เพราะชีวิตประจาํวนัของมนุษยน์ั้นลว้น

เก่ียวขอ้งกบัการอ่านทั้งส้ิน  การอ่านเป็นพฤติกรรมการรับสารท่ีสาํคญั  ปัจจุบนันกัเขียนและ

นกัวิชาการต่างนาํเสนอความรู้  ขอ้มลูข่าวสาร  และงานสร้างสรรค ์ ตีพิมพใ์นหนงัสือรวมทั้ง

ส่ิงพิมพอ่ื์นๆมากมายนอกจากน้ีแลว้ข่าวสารท่ีสาํคญันั้น หลงัจากการนาํเสนอดว้ยการพดู หรืออ่าน

ใหฟั้งผา่นส่ือต่างๆ  ส่วนใหญ่จะตีพิมพไ์วเ้ป็นหลกัฐานแก่ผูอ่้านในชนรุ่นหลงัต่อไป 

กกกกกกกกในสมยัโบราณท่ีมนุษยย์งัไม่มีตวัหนงัสือใช ้ วิวฒันาการของหนงัสือเกิดข้ึนจากการท่ี

มนุษยไ์ดเ้รียนรู้  สัง่สมเป็นความรู้และประสบการณ์  จากนั้นจึงใชว้ิธีเขียนเร่ืองราวต่างๆเป็น

รูปภาพไวต้ามฝาผนงัถ ํ้า อนัเป็นถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของมนุษยใ์นยคุก่อนประวติัศาสตร์  เพ่ือเตือน

ความจาํ หรือเพ่ือบอกเล่าใหผู้อ่ื้นไดรั้บรู้  ถ ํ้า จึงเป็นทั้งท่ีอยูอ่าศยั และกลายเป็นแหล่งประวติัศาสตร์

ท่ีบนัทึกเร่ืองราวในอดีต  อีกทั้งเพ่ือใหม้นุษยใ์นสมยัก่อนใชต่้างกระดาษ  ในการบนัทึกเร่ืองราวลง

ไปเฉกเช่นกบัมนุษยใ์นปัจจุบนัท่ีบนัทึกเร่ืองราวออกมาเป็นหนงัสือ 

กกกกกกกกมนุษยเ์ป็นสตัวส์งัคมท่ีพฒันาตนเองดว้ยการเรียนรู้  มีการพฒันาความคิด ความสามารถ

ของตนเองอยูต่ลอดเวลา  บนัทึกความรู้ความสามารถ  และรังสรรคค์วามรู้ต่างๆท่ีไดค้น้พบไวเ้ป็น

ลายลกัษณ์อกัษรท่ีเรียกว่า  หนงัสือ   ซ่ึงมนุษยใ์ชเ้ป็นเคร่ืองมือสาํหรับส่ือสาร   ทาํใหเ้กิดความ

เขา้ใจกนัระหว่างคนในสงัคม  ดงัพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั “หนงัสือ

เปรียบเสมือนคลงัท่ีรวบรวมเร่ืองราวความรู้ความคิดวิทยาการทุกดา้นทุกอยา่ง ซ่ึงมนุษยไ์ดเ้รียนรู้

ไดคิ้ดอ่าน และเพียรพยายามบนัทึกไวด้ว้ยลายลกัษณ์อกัษรหนงัสือแพร่ไปถึงท่ีใด ความรู้ความคิดก็
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แพร่ไปถึงท่ีนัน่ หนงัสือจึงเป็นส่ิงมีค่าและมีประโยชน์ท่ีจะประมาณมิไดใ้นแง่ท่ีเป็นบ่อเกิดการ

เรียนรู้ของมนุษย”์    

กกกกกกกกหนงัสือมีหลายประเภท ทุกเล่มต่างมีค่าทั้งส้ิน ข้ึนอยูก่บัผูอ่้านจะเลือกอ่าน  และ รับมา

ปฏิบติั  การแบ่งประเภทของหนงัสือสามารถทาํไดห้ลายวิธี  วิธีท่ีนิยมแบ่งกั น คือ การแบ่งตาม

เน้ือหา และ การแบ่งตามลกัษณะการแต่ง  การแบ่งตามเน้ือหาประกอบไปดว้ย 1. หนงัสือสารคดี 

(Non - Fiction) หมายถึง  หนงัสือท่ีใหค้วามรู้ในดา้นต่างๆ  แบ่งเป็น  หนงัสือตาํรา ( Text Book)     

หนงัสืออ่านประกอบ  (External Reading) หนงัสือความรู้ทัว่ไป ( General Book) และหนงัสือ

ทางดา้นสนัทนาการ ( Recreational Book) 2.  หนงัสือนวนิยาย ( Fiction) 3.  หนงัสืออา้งอิง 

(Reference Book)   ส่วนการแบ่งประเภทหนงัสือตามลกัษณะการแต่ง มีดงัน้ี  1. ร้อยแกว้ ( Prose)   

2. ร้อยกรอง (Verse) 

กกกกกกกก แต่ละบุคคลนั้นจะมีลกัษณะของการอ่าน และประเภทหนงัสือท่ีแตกต่างกนัไปตาม

ความพึงพอใจส่วนบุคคล  หนงัสือหลายชนิด อาทิเช่น นวนิยาย เร่ืองสั้น  สามารถจาํลองชีวิต       

จิตวิญญาณ  ศิลปวฒันธรรม  รวมทั้งยงัใหค้วามร่ืนรมย ์และการเรียนรู้ชีวิตไดอี้กดว้ย  หนงัสือ

ประเภทสารคดี เร่ืองยาว  ซ่ึงมีเน้ือหามาก  สามารถใหข้อ้คิดและแนวปฏิบติัตน  เพ่ือเป็นแนว

ทางแกไ้ขปัญหาในการดาํรงชีวิตได ้ในเร่ืองราวของการประกอบอาชีพ หนงัสือใหท้างเลือกในการ

ฝึกฝนอาชีพ ทาํใหม้นุษยเ์รามีทางเลือกในการประกอบอาชีพ อนัจะนาํไปสู่ความเป็นอยูท่ี่ดี  และทาํ

ใหเ้ห็นช่องทางการประกอบอาชีพท่ีตนเองรักและชอบไดดี้ยิง่ข้ึน 

กกกกกกกกการเป็นนิสิตนกัศึกษา ไม่ว่ายคุสมยัใดเราไม่สามารถปฏิเสธไดว้่าการเป็นนิสิตนกัศึกษา 

คือ กลุ่มคนท่ีเป็นเสมือนความหวงัของการสร้างสรรคส์งัคม  การศึกษาในร้ัวมหาวิทยาลยั เป็นเพียง

การสร้างพ้ืนฐานตามกรอบวตัถุประสงค ์และจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรเท่านั้น  ส่ิงท่ีสาํคญั คือ  การ

เรียนรู้ตลอดชีวิต การอ่านหนงัสือจดัไดว้่าเป็นส่วนหน่ึงของการเป็นนกัศึกษา กลุ่มบุคคลเหล่าน้ีต่าง

ใชห้นงัสือเพ่ือเป็นแนวทางไปสู่ความสาํเร็จ  ทั้งน้ีการเลือกหนงัสือแต่ละประเภทนั้น  ลว้นข้ึนอยู่

กบัวตัถุประสงคข์องผูอ่้านแต่ละคน บางคนมุ่งแสวงหาความรู้ ในขณะท่ีบางคนแสวงหาความ

บนัเทิงใจในยามว่าง    

กกกกกกกกจากการสาํรวจสถิติการอ่านหนงัสือของคนไทยดา้นการใชเ้วลาในการอ่านหนงัสือ โดย

สาํนกังานสถิติแห่งชาติ  ในปี2548  พบว่า คนไทยใชเ้วลาอ่านหนงัสือเฉล่ียวนัละ 1.59  ชัว่โมง  

โดยมีอตัราการอ่านหนงัสือเฉล่ีย  5  เล่ม/คน/ปี  ต่อมาในปี2551 พบว่า เวลาในการอ่านหนงัสือเฉล่ีย

ในแต่ละวนั คือ 39 นาที/วนั   เม่ือเปรียบเทียบกนั พบว่าการอ่านหนงัสือมีสถิติลดลงเป็นอยา่งมาก   

จากขอ้มลูน้ี  สงัเกตไดว้่า อตัราการอ่านหนงัสือของคนไทยนั้นท่ีมีปริมาณนอ้ย  ยงัมีแนวโนม้ว่าจะ

ลดลงอีก  อาจเป็นเพราะมีส่ือท่ีน่าสนใจกว่า เช่น  โทรทศัน์ เกมส์ เป็นตน้ ในปัจจุบนัการเลือกอ่าน
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หนงัสือของกลุ่มนกัศึกษานั้น  มีแนวโนม้การเลือกอ่านหนงัสือทางดา้นวิชาการนอ้ยลง  ในทาง

กลบักนัการเลือกอ่านหนงัสือประเภทนิตยสารบนัเทิงหรือนวนิยายเก่ียวกบัความบนัเทิงกลบัมาก

ข้ึน จึงเป็นท่ีน่าสงัเกตว่าสถานการณ์การอ่านหนงัสือของคนไทยและตวันกัศึกษา กาํลงัเขา้ขั้นวิกฤติ 

หากปัญหาน้ียงัดาํเนินต่อไป  ผลเสียท่ีเกิดข้ึนยอ่มไม่ไดเ้ป็นเพียงความเสียหายในส่วนบุคคลเท่านั้น  

แต่จะยงัคงความเสียหายไปถึงประเทศชาติดว้ย 

กกกกกกกกดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกอ่านหนงัสือ

แต่ละประเภทของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซ่ึงผลของการศึกษา

คร้ังน้ีจะเอ้ือประโยชน์ต่อนโยบายการส่งเสริมการอ่านของหอสมุดมหาวิทยาลยั  และส่งผลต่อ

เจา้ของธุรกิจ ผูใ้หบ้ริการเก่ียวกบัหนงัสือภายในมหาวิทยาลยั อีกทั้งยงัเป็นการเสริมสร้างให้

นกัศึกษารักการอ่าน และเป็นแนวทางไปสู่การเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งสมบูรณ์ 

 

วตัถุประสงค์การวจิยั 

กกกกกกกก 1.  เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกอ่านหนงัสือแต่ละประเภทของ

นกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี     

  

ความสําคญัของการวจิยั 

กกกกกกกกการศึกษาคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายท่ีศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกอ่านหนงัสือ

แต่ละประเภทของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   จากการศึกษาจะ

ทาํใหเ้ป็นประโยชน์ต่อนโยบายการส่งเสริมการอ่านของหอสมุดมหาวิทยาลยั  และส่งผลต่อเจา้ของ

ธุรกิจ ผูใ้หบ้ริการเก่ียวกบัหนงัสือภายในมหาวิทยาลยั   อีกทั้งยงัเป็นการเสริมสร้างใหน้กัศึกษารัก

การอ่าน และเป็นแนวทางไปสู่การเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งสมบูรณ์ 
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ขอบเขตการวจิยั  

กกกกกกกก1. ขอบเขตของการวิจยั 

กกกกกกกกการศึกษาน้ีเป็นการศึกษากลุ่มนกัศึกษาทุกชั้นปีของมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี  ท่ีมีความสนใจในดา้นการอ่านหนงัสือ  โดยจะศึกษาในดา้น 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.2 ปัจจยัดา้นครอบครัว 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.3 ปัจจยัดา้นสงัคมและสภาพแวดลอ้ม 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.4 พฤติกรรมการอ่าน   

กกกกกกกกกกกกกกกก1.5 การตดัสินใจเลือกอ่านหนงัสือแต่ละประเภทของนกัศึกษา 

กกกกกกกก2. ตวัแปรท่ีศึกษา ไดแ้ก่ 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.1 ตวัแปรอิสระ  ไดแ้ก่  สถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง  จาํแนกดงัน้ี 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2.1.1  ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์  ไดแ้ก่  เพศ   อาย ุ ระดบัคะแนน

(GPA)   คณะท่ีสงักดั     และระดบัชั้นปีท่ีนกัศึกษากาํลงัศึกษาอยูใ่นปัจจุบนั 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2.1.2 ปัจจยัดา้นครอบครัว ไดแ้ก่ อาชีพของบิดามารดา การส่งเสริม

การอ่านของทางบา้น 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2.1.3 ปัจจยัดา้นสงัคมและสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่  กลุ่มเพ่ือน  การ

ส่งเสริมการอ่านของทางสถานศึกษา 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2.1.4 พฤติกรรมการอ่าน   

กกกกกกกกกกกกกกกก2.2 ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่   

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2.2.1 การตดัสินใจเลือกอ่านหนงัสือแต่ละประเภทของนกัศึกษา 

ประโยชน์ของการวจิยั  

กกกกกกกก 1. ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกอ่านหนงัสือแต่ละประเภทของ

นกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   

กกกกกกกก2. ผลการวิจยัสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบายการส่งเสริมการอ่าน

ของหอสมุดมหาวิทยาลยั   
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การตดัสินใจเลือกอ่านหนงัสือแต่ละประเภท

ของนกัศึกษา 

กรอบความคดิในการวจิยั 

กกกกกกกกในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกอ่านหนงัสือแต่ละประเภทของนกัศึกษา

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ไดมี้กรอบแนวความคิดการวิจยั ดงัน้ี 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์   

1.เพศ   

2. อาย ุ  

3.ระดบัคะแนน(GPA)   

4. คณะท่ีสงักดั      

5.ระดบัชั้นปีท่ีนกัศึกษากาํลงัศึกษาอยูใ่นปัจจุบนั 

 

 

                                                                                                

 

 

 

ปัจจยัด้านครอบครัว        

ปัจจยัด้านสังคม  

ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา  

พฤตกิรรมการอ่าน 
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คาํนิยามศัพท์เฉพาะ 

กกกกกกกกการตดัสินใจ  หมายถึง  กระบวนการท่ีใชเ้หตุผลในการพิจารณา  วิเคราะห์  และหาทาง

เลือกเพ่ือนาํไปสู่ขั้นของการปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดซ่ึงจะนาํไปสู่เป้าหมายท่ีกาํหนด   

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์  หมายถึง เพศ  อาย ุ ระดบัคะแนน(GPA)  คณะท่ีสงักดั  และระดบัชั้นปี

ท่ีนกัศึกษากาํลงัศึกษาอยูใ่นปัจจุบนั 

กกกกกกกกปัจจยัดา้นครอบครัว  หมายถึง  อาชีพของบิดามารดา  การส่งเสริมการอ่านของทางบา้น 

กกกกกกกกปัจจยัดา้นสงัคมและสภาพแวดลอ้ม หมายถึง  กลุ่มเพ่ือน  การส่งเสริมการอ่านของทาง

สถานศึกษา 

กกกกกกกกพฤติกรรมการอ่าน หมายถึง การกระทาํของบุคคลในลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่าน ทั้ง

ท่ีเป็นโดยธรรมชาติทางสรีระและท่ีจงใจกระทาํ  ซ่ึงอาจจะรู้ตวัหรือไม่รู้ตวั และ เป็นการกระทาํท่ี

สงัเกตไดโ้ดยอาจใชป้ระสาทสมัผสัธรรมดาหรือใชเ้คร่ืองมือช่วยการสงัเกต 

กกกกกกกกปัจจยั หมายถึง ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการซ่ึงแบ่งปัจจยัทั้งภายในและภายนอก 

ซ่ึงมีความสาํคญัเหนือการตอบสนองของแต่ละบุคคลท่ีมีวตัถุและสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์

กนั 

กกกกกกกกปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง ปัจจยัต่างๆท่ีส่งผลกระทบต่อ

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภคทั้งทางตรงและทางออ้มกบัผูบ้ริโภคในการ

ตดัสินใจซ้ือหรือไม่ซ้ือสินคา้และบริการ ไดแ้ก่ วฒันธรรม สงัคม บุคคล และจิตวิทยาของผูบ้ริโภค
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บทที2่ 

แนวคดิ  ทฤษฎี  และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

 การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกอ่านหนงัสือของนกัศึกษามหาวิทยาลยั

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

กกกกกกกก1. ความหมายของการตดัสินใจ 

กกกกกกกก2. ประเภทของหนงัสือ 

กกกกกกกก3. ความหมายของพฤติกรรม 

กกกกกกกก4. ความหมายของแรงจูงใจ 

กกกกกกกก5. ความสาํคญัของการอ่าน และจุดประสงคก์ารอ่านกก 

กกกกกกกก6. มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีกก 

กกกก       7. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ความหมายของการตดัสินใจ 

กกกกกกกกวิทยา ด่านธาํรงกลู กล่าวว่า การตดัสินใจ หมายถึง  กระบวนการท่ีผูบ้ริหารตอบสนอง

ต่อโอกาสและอุปสรรคท่ีเผชิญหนา้ดว้ยการวิเคราะห์ทางเลือกต่างๆ พร้อมทั้งเลือกทางเลือกในการ

ปฏิบติัเพ่ือตอบสนองต่อโอกาสและอุปสรรคนั้นๆ 

กกกกกกกกไซมอน (Simon) ไดใ้หค้วามหมายว่า การตดัสินใจ เป็นกระบวนการของการหาโอกาส

ท่ีจะตดัสินใจ การหาทางเลือกท่ีพอเป็นไปได ้และทางเลือกจากงานต่างๆ ท่ีมีอยู ่การตดัสินใจเป็น

กระบวนการของกิจกรรมต่างๆ 3 ประการคือ กิจกรรมดา้นเชาวปั์ญญา ซ่ึงจะเนน้การรวบรวมขอ้มลู

และสารสนเทศท่ีจะนาํมาใชป้ระกอบในการตดัสินใจ, กิจกรรมดา้นการออกแบบ คือ การนาํขอ้มลู

มาวิเคราะห์หาแนวทางท่ีจะนาํไปสู่การปฏิบติั, กิจกรรมเก่ียวกบัการเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีจะ

นาํไปปฏิบติั 

กกกกกกกก ฮอยและมิสเกล  (Hoy and Miskel) ใหค้วามหมายว่า การตดัสินใจ  คือการตกลงใจท่ี

ผูบ้ริหารตดัสินว่าจะทาํการหรือละเวน้การกระทาํใดๆ การตดัสินใจเป็นความรับผดิชอบหลกัของ

นกับริหารทุกคน  และเป็นกระบวนการท่ีการตดัสินใจจะไดรั้บการปฏิบติั  กระบวนการตดัสินใจ

จะไม่ส้ินสุดจนกว่าการตดัสินใจจะไดรั้บการดาํเนินการปฏิบติัเป็นท่ีเรียบร้อย 

กกกกกกกกภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ  และวิบูลย ์ โตวณะบุตร  ใหค้วามหมายว่า  การตดัสินใจหมายถึง  

การพิจารณาตกลงใจช้ีขาดจากทางเลือกท่ีมีอยูม่ากกว่าหน่ึงทางข้ึนไปในอนัท่ีจะใหมี้การกระทาํใน
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ลกัษณะเฉพาะใดๆ หรือการตกลงใจท่ีจะยติุขอ้ขดัแยง้  ขอ้โตแ้ยง้  โดยใหมี้การกระทาํไปในทาง

หน่ึงทางใดท่ีไดมี้การพิจารณาและตรวจสอบอยา่งรอบคอบแลว้ 

กกกกกกกกการตดัสินใจ (Decision Making) หมายถึงกระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง 

จากหลาย ๆ ทางเลือกท่ีไดพิ้จารณา หรือประเมินอยา่งดีแลว้ว่าเป็นทางใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และ

เป้าหมายขององคก์าร การตดัสินใจเป็นส่ิงสาํคญั และเก่ียวขอ้งกบั หนา้ท่ีการบริหาร หรือการ

จดัการเกือบทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การจดัองคก์าร การจดัคนเขา้ทาํงาน การ

ประสานงาน และการควบคุม การตดัสินใจไดมี้การศึกษามานาน ดงัท่ี บาร์นาร์ด ( Barnard) ไดใ้ห้

ความหมายของการตดัสินใจไวว้่า คือ "เทคนิคในการท่ีจะพิจารณาทางเลือกต่างๆ ใหเ้หลือทางเลือก

เดียว" อา้งจาก ไพลิน ผอ่งใส (2536 : 155) 

 

ลกัษณะของการตดัสินใจ  

กกกกกกกกกุลชลี ไชยนนัตา (2539:130) ไดส้รุปลกัษณะของการตดัสินใจจาก ลมูบา (Loomba) ไว้

ดงัน้ี 

กกกกกกกก1. การตดัสินใจเป็นกระบวนการของการเปรียบเทียบผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ท่ี

จะได ้รับจากทางเลือกหลาย ๆ ทาง โดยท่ีผูต้ดัสินใจจะเลือกทางเลือกท่ีใหป้ระโยชน์สูงสุด  

กกกกกกกก2. การตดัสินใจเป็นหนา้ท่ีท่ีจาํเป็น เพราะทรัพยากรมีจาํกดั และมนุษยมี์ความตอ้งการ

ไม่จาํกดั จึงจาํเป็นตอ้งมีการตดัสินใจเพ่ือใหไ้ดรั้บประโยชน์และความพอใจจากการใชท้รัพยากรท่ี

มีจาํกดัเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององคก์าร  

กกกกกกกก3. ในการปฏิบติังานของฝ่ายต่าง ๆ ในองคก์าร อาจมีการขดัแยง้กนั เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่าย 

บุคคล ฝ่ายการเงินการบญัชี ฝ่ายการบริหารงานบุคคล แต่ละฝ่ายอาจมีเป้าหมายของการทาํงาน

ขดัแยง้กนั ผูบ้ริหารจึงตอ้งเป็นผูต้ดัสินใจช้ีขาด เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ารโดยส่วนรวม  

กกกกกกกก4. กระบวนการตดัสินใจประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการกาํหนด

วตัถุประสงค ์เป้าหมาย ขอ้จาํกดั การกาํหนดทางเลือก ส่วนท่ีสอง เป็นการเลือกทางเลือกหรือ  

กลยทุธท่ี์ดีท่ีสุดตามสภาวการณ์  

กกกกกกกก5. การตดัสินใจมีหลายรูปแบบ ข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายและลกัษณะของปัญหา เช่น อาจ

แบ่งออกไดเ้ป็นการตดัสินใจตามลาํดบัขั้น ซ่ึงมกัเป็นงานประจาํ เช่น การจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ ตาราง

การทาํงาน เป็นตน้ และการตดัสินใจท่ีไม่เป็นไปตามลาํดบัขั้น เป็นการตดัสินใจเก่ียวกบัปัญหาท่ี

ไม่ไดเ้กิดข้ึนประจาํ เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนนาน ๆ คร้ัง เช่น การตดัสินใจเก่ียวกบัการริเร่ิมงานใหม่ 

เช่น ตั้งคณะใหม่ หรือขยายโรงงานใหม่ เป็นตน้ 
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ชนิดของการตดัสินใจ  

กกกกกกกกไซมอน (Simon) ไดแ้บ่งชนิดของการตดัสินใจออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ ดงัน้ี  

กกกกกกกก 1. การตดัสินใจท่ีกาํหนดไวล่้วงหนา้หรือมีแบบอยา่งไวล่้วงหนา้ ( Programmed 

Decisions) เป็นการตดัสินใจตามระเบียบ กฎเกณฑ ์แบบแผนท่ีเคยปฏิบติัมาจนกลายเป็นงานประจาํ 

เช่น การตดัสินใจเก่ียวกบัการลาป่วย ลากิจ ลาบวช การอนุมติัการเบิกจ่ายเงิน การอนุมติัผล

การศึกษา เป็นตน้ การตดัสินใจแบบกาํหนดไวล่้วงหนา้น้ี เปิดโอกาสใหผู้บ้ริหารเลือกทางเลือกได้

นอ้ย เพราะว่าเป็นการตดัสินใจภายใตส้ภาวการณ์ท่ีแน่นอน 

กกกกกกกก 2. การตดัสินใจท่ีไม่ไดก้าํหนดหรือไม่มีแบบอยา่งไวล่้วงหนา้ ( Nonprogrammed 

Decisions) เป็นการตดัสินใจในเร่ืองใหม่ท่ีไม่เคยมีมาก่อน ไม่มีระเบียบ กฎเกณฑ ์แบบแผนท่ีเคย

ปฏิบติัมาก่อน จึงเป็นเร่ืองยุง่ยากแก่ผูต้ดัสินใจ โดยท่ีผูบ้ริหารหรือผูต้ดัสินใจจะตอ้งคาํนึงถึงความ

เส่ียงและความไม่แน่นอนดว้ย 

กกกกกกกกกระบวนการตดัสินใจ (Process of decision making) หมายถึง การกาํหนดขั้นตอนของ

การตดัสินใจ ตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดทา้ย การตดัสินใจโดยมีลาํดบัขั้นของ

กระบวนการดงักล่าว เป็นการตดัสินใจโดยใชห้ลกัเหตุผลและมีกฎเกณฑ ์ซ่ึงเป็นการตดัสินใจ โดย

ใชร้ะเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือช่วยในการหาขอ้สรุปเพ่ือการตดัสินใจ ขั้นตอนของ

กระบวนการตดัสินใจมีอยูห่ลายรูปแบบ แลว้แต่ความคิดเห็นของนกัวิชาการ พลนัเกต และแอต็

เนอร์ (Plunkett and Attner) ไดเ้สนอลาํดบัขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจเป็น 7 ขั้นตอน ดงัน้ี 

อา้งจาก กุลชลี ไชยนนัตา (2539 : 135-139)  

กกกกกกกก 1. การระบุปัญหา ( Define the problem) เป็นขั้นตอนแรกท่ีมีความสาํคญัอยา่งมาก 

เพราะการระบุปัญหาไดถ้กูตอ้งหรือไม่ ยอ่มมีผลต่อการดาํเนินการในขั้นต่อ ๆ ไปของกระบวนการ

ตดัสินใจ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการตดัสินใจดว้ย ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงควรระมดัระวงัมิ

ใหเ้กิดความผดิพลาดในการระบุปัญหาขององคก์าร ทั้งน้ี ผูบ้ริหารควรแยกแยะความแตกต่าง

ระหว่างอาการแสดง ( Symptom) ท่ีเกิดข้ึนกบัตวัปัญหาท่ีแทจ้ริงเสียก่อน ยกตวัอยา่งเช่น กรณีท่ี

ยอดขายของบริษทัลดลง ซ่ึงมีสาเหตุมาจากคุณภาพสินคา้ตํ่า จะเห็นว่าการท่ียอดขายลดลง เป็น

อาการแสดง และปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ขไดแ้ก่ การท่ีคุณภาพสินคา้ตํ่า ดงันั้นผูบ้ริหารท่ีชาญฉลาดตอ้ง

คอยสงัเกตอาการแสดงต่าง ๆ ทั้งตอ้งรวบรวมขอ้มลูท่ีจาํเป็นต่อการคน้หาสาเหตุของอาการแสดง

เหล่านั้น ซ่ึงจะนาํไปสู่การระบุปัญหาท่ีแทจ้ริงไดอ้ยา่งถกูตอ้งแม่นยาํ 

กกกกกกกก 2. การระบุขอ้จาํกดัของปัจจยั ( Identify limiting factors) เม่ือสามารถระบุปัญหาได้

ถกูตอ้งแลว้ ผูบ้ริหารควรพิจารณาถึงขอ้จาํกดัต่าง ๆ ขององคก์าร โดยพิจารณาจากทรัพยากรซ่ึงเป็น

องคป์ระกอบของกระบวนการผลิต ไดแ้ก่ กาํลงัคน เงินทุน เคร่ืองจกัร ส่ิงอาํนวยความสะดวกอ่ืน ๆ 
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รวมทั้งเวลาซ่ึงมกัเป็นปัจจยัจาํกดัท่ีพบอยูเ่สมอ ๆ การรู้ถึงขอ้จาํกดัหรือเง่ือนไขท่ีไม่สามารถ

เปล่ียนแปลงได ้จะช่วยใหผู้บ้ริหารกาํหนดขอบเขตในการพฒันาทางเลือกใหแ้คบลงได ้

ตวัอยา่งเช่น ถา้มีเง่ือนไขว่าตอ้งส่งสินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ภายในเวลา 1 เดือน ทางเลือกของการแกไ้ข

ปัญหาการผลิตสินคา้ไม่เพียงพอท่ีมีระยะเวลาดาํเนินการมากกว่า 1 เดือน ก็ควรถกูตดัท้ิงไป 

กกกกกกกก3. การพฒันาทางเลือก (Develop potential alternatives) ขั้นตอนต่อไป ผูบ้ริหารควรทาํ

การพฒันาทางเลือกต่าง ๆ ข้ึนมา ซ่ึงทางเลือกเหล่านั้นควรเป็นทางเลือกท่ีมีศกัยภาพและมีความ

เป็นไปได ้ในการแกปั้ญหาใหน้อ้ยลงหรือใหป้ระโยชน์สูงสุด ตวัอยา่งเช่น กรณีท่ีองคก์ารประสบ

ปัญหาเวลาการผลิตไม่เพียงพอ ผูบ้ริหารอาจพิจารณาทางเลือกดงัน้ี 1) เพ่ิมการทาํงานกะพิเศษ  

2) เพ่ิมการทาํงานล่วงเวลาโดยใชต้ารางปกติ 3) เพ่ิมจาํนวนพนกังาน หรือ 4) ไม่ทาํอะไรเลย ในการ

พฒันาทางเลือกผูบ้ริหารอาจขอความคิดเห็นจากนกับริหารอ่ืน ๆ ท่ีประสบความสาํเร็จทั้งภายใน

และภายนอกขององคก์าร ซ่ึงอาจใชว้ิธีการปรึกษาหารือเป็นรายบุคคล หรือจดัการประชุมกลุ่มยอ่ย

ข้ึน ขอ้มลูท่ีไดรั้บจากบุคคลเหล่านั้นเม่ือผนวกรวมกบัสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความคิด

สร้างสรรคแ์ละประสบการณ์ของตนเองจะช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถพฒันาทางเลือกไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ  

กกกกกกกก 4. การวิเคราะห์ทางเลือก ( Analyze the alternatives) เม่ือผูบ้ริหารไดท้าํการพฒันา

ทางเลือกต่าง ๆ โดยจะนาํเอาขอ้ดีและขอ้เสียของแต่ละทางเลือกมาเปรียบเทียบกนัอยา่งรอบคอบ 

และควรวิเคราะห์ทางเลือกในสองแนวทาง คือ 1) ทางเลือกนั้นสามารถนาํมาใชจ้ะเกิดผลต่อเน่ือง

อะไรตามมา 

กกกกกกกก 5. การเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ( Select the best alternative) เม่ือผูบ้ริหารไดท้าํการ 

วิเคราะห์และประเมินทางเลือกต่าง ๆ แลว้ ผูบ้ริหารควรเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสียของแต่ละ

ทางเลือกอีกคร้ังหน่ึง เพ่ือพิจารณาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดเพียงทางเดียว ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดควรมีผลเสีย

ต่อเน่ืองในภายหลงันอ้ยท่ีสุด และใหผ้ลประโยชน์มากท่ีสุด แต่บางคร้ังผูบ้ริหารอาจตดัสินใจเลือก

ทางเลือกแบบประนีประนอม โดยพิจารณาองคป์ระกอบท่ีดีท่ีสุดของแต่ละทางเลือกนาํมา

ผสมผสานกนั 

กกกกกกกก6. การนาํผลการตดัสินใจไปปฏิบติั (Implement the decision) เม่ือผูบ้ริหารไดท้างเลือก

ท่ีดีท่ีสุดแลว้ ก็ควรมีการนาํผลการตดัสินใจนั้นไปปฏิบติั เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารควรกาํหนดโปรแกรมของการตดัสินใจ โดยระบุถึงตารางเวลาการ

ดาํเนินงาน งบประมาณ และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติั ควรมีการมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีท่ี

ชดัเจน และจดัใหมี้ระบบการติดต่อส่ือสารท่ีจะช่วยใหก้ารตดัสินใจเป็นท่ียอมรับ นอกจากน้ี
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ผูบ้ริหารควรกาํหนดระเบียบวิธี กฎ และนโยบาย ซ่ึงมีส่วนสนบัสนุนใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่ง

มีประสิทธิภาพ 

กกกกกกกก7. การสร้างระบบควบคุมและประเมินผล ( Establish a control and evaluation system) 

ขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการตดัสินใจ ไดแ้ก่ การสร้างระบบการควบคุมและการประเมินผล ซ่ึง

จะช่วยใหผู้บ้ริหารไดรั้บขอ้มลูยอ้นกลบัเก่ียวกบัผลการปฏิบติังานว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ 

ขอ้มลูยอ้นกลบัจะช่วยใหผู้บ้ริหารแกปั้ญหาหรือทาํการตดัสินใจใหม่ไดโ้ดยไดผ้ลลพัธข์องการ

ปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด 

 

รูปแบบของการตดัสินใจ 

สามารถจาํแนกออกได ้2 รูปแบบ ดงัน้ี  

กกกกกกกก 1. การตดัสินใจโดยบุคคลคนเดียว ( Individual decision making) ใชส้าํหรับการ

ตดัสินใจในเร่ืองง่าย ๆ ท่ีผูท้าํการตดัสินใจไดก้าํหนดไวล่้วงหนา้แลว้ หรือเร่ืองเร่งด่วนฉุกเฉินท่ีไม่

มีเวลาพอสาํหรับการปรึกษาหารือกบับุคคลอ่ืน 

กกกกกกกก2. การตดัสินใจโดยกลุ่มบุคคล (Group decision making) เป็นการตดัสินใจโดยใหผู้ท่ี้มี

หนา้ท่ีท่ีจะตอ้ง ปฏิบติัตามผล ของการตดัสินใจ นั้น ไดมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้

ขอ้มลู การตดัสินใจโดยกลุ่มบุคคลน้ี เหมาะสาํหรับ การตดัสินใจ ในเร่ืองท่ียุง่ยากซบัซอ้น หรือ

เร่ืองท่ีผูบ้ริหารไม่มีขอ้มลูข่าวสารเพียงพอหรือยงัขาดประสบการณ์ในเร่ืองนั้น ๆ หรือไม่มีความ

ชาํนาญทางดา้นนั้นอยา่งเพียงพอ จึงจาํเป็นตอ้งฟังความคิดเห็นจากผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์ 

แลว้ประมวลความคิดเห็นเหล่านั้นมาเป็นส่ิงกาํหนดการตดัสินใจ กลุ่มบุคคล ดงักล่าว อาจไดแ้ก่ 

กลุ่มผูบ้ริหาร ซ่ึงประกอบดว้ยหวัหนา้ส่วนต่าง ๆ ของหน่วยงาน คณะกรรมการเฉพาะกิจ ซ่ึงอาจ

ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร ผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท้รงคุณวุฒิร่วมกนั วิธีการตดัสินใจโดยกลุ่มอาจทาํไดใ้น

ลกัษณะต่างๆ 

 

ขั้นตอนการตดัสินใจ  สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นดงัน้ี คือ 

กกกกกกกก ขั้นท่ี 1. การระบุปัญหา  (Define problem) เป็นขั้นตอนแรกท่ีมีความสาํคญัอยา่งมาก  

เพราะจะตอ้งระบุปัญหาไดถ้กูตอ้ง  จึงจะดาํเนินการตดัสินใจในขั้นตอนต่อๆ  ไปได ้

กกกกกกกกขั้นท่ี  2. การระบุขอ้จาํกดัของปัจจยั (Identify  limiting  factors) เป็นการระบุปัญหาได้

ถกูตอ้งแลว้   นาํไปพิจารณาถึงขอ้จาํกดัต่างๆ  ขององคก์ร  โดยพิจารณาจากทรัพยากรซ่ึงเป็น

องคป์ระกอบของกระบวนการผลิต 
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กกกกกกกกขั้นท่ี  3. การพฒันาทางเลือก (Development  alternative)  ขั้นตอนท่ีผูบ้ริหารตอ้งพฒันา

ทางเลือกต่างๆข้ึนมาซ่ึงทางเลือกเหล่าน้ีควรเป็นทางเลือกท่ีมีศกัยภาพและมีความเป็นไปได ้ในการ

แกปั้ญหาใหน้อ้ยลงหรืใหป้ระโยชน์สูงสุด  เช่น  เพ่ิมการทาํงานกะพิเศษ  เพ่ิมการทาํงานล่วงเวลา

โดยใชต้ารางปกติ  เพ่ิมจาํนวนพนกังาน 

กกกกกกกก ขั้นท่ี 4. การวิเคราะห์ทางเลือก  (Analysis  the  altematives)  เม่ือไดท้าํการพฒันา

ทางเลือกต่างๆ  โดยนาํเอาขอ้ดีขอ้เสียของแต่ละทางเลือกมาเปรียบเทียบกนัอยา่งรอบคอบ  ควร

พิจารณาว่าทางเลือกนั้นนาํมาใช ้ จะเกิดผลต่อเน่ืองอะไรตามมา 

กกกกกกกก ขั้นท่ี 5. การเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด  (Select  the  best alternative)  เม่ือผูบ้ริหารไดท้าํ

การวิเคราะห์  และประเมินทางเลือกต่างๆ  แลว้  ผูบ้ริหารควรเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสียของแต่ละ

ทางเลือกอีกคร้ังหน่ึงเพ่ือพิจารณาว่าทางเลือกท่ีดีท่ีสุดเพียงทางเดียว 

กกกกกกกกขั้นท่ี 6. การนาํผลการตดัสินใจไปปฏิบติั  (Implement  the  decision)  เม่ือผูบ้ริหารได้

หาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดแลว้  ก็ควรมีการนาํผลการตดัสินใจนั้นไปปฏิบติั  เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานเป็นไป

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

กกกกกกกก ขั้นท่ี 7. การสร้างระบบควบคุมและประเมินผล  (Establish a control and evaluation  

system) เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการตดัสินใจ  ไดแ้ก่การสร้างระบบการควบคุมและ

ประเมินผลซ่ึงจะช่วยใหผู้บ้ริหารไดรั้บขอ้มลูยอ้นกลบัท่ีเก่ียวกบัผลการปฏิบติังานว่าเป็นไปตาม

เป้าหมายหรือไม่  ขอ้มลูยอ้นกลบัจะช่วยใหผู้บ้ริหารแกปั้ญหาหรือทาํการตดัสินใจใหม่ได ้ 

 

ทฤษฎีหมวก 6 ใบ (ดร. เอด็วาร์ด เดอ โบโน) ประยกุตใ์ชโ้ดยใหมี้การพิจารณาเร่ืองราวต่าง  ๆ ใน

หลายมุมมองตามหมวก 6 ใบท่ีมีสีสนัต่าง ๆ กนัเพ่ือแทนความคิดในมุมมองนั้น ๆ คือ 

กกกกกกกก 1. หมวกสีขาว เป็นตวัแทนของขอ้เท็จจริง ซ่ึงไดแ้ก่ ตวัเลขและขอ้มลูต่าง  ๆ ท่ีมี

ประโยชน์ในการวิเคราะห์ เพ่ือหาขอ้สรุปโดยไม่คาํนึงถึงทศันคติหรือความคิดเห็นใดๆ  

กกกกกกกก 2. หมวกสีแดง เป็นตวัแทนของอารมณ์และความรู้สึกท่ีมีต่อเร่ืองราวนั้น  ๆ โดยไม่

จาํเป็นตอ้งอธิบายเหตุผลใดๆ  

กกกกกกกก3. หมวกสีดาํ เป็นตวัแทนของความระมดัระวงั ซ่ึงจาํเป็นตอ้งไตร่ตรองและยบัย ั้งการ

ดาํเนินการถา้อาจทาํใหเ้กิดความเสียหายหรือลม้เหลวได ้ผูบ้ริหารจะใชห้มวกสีดาํเพ่ือพิจารณาว่าส่ิง

ท่ีจะทาํนั้นเหมาะสมกบัประสบการณ์และมโนธรรมท่ีเคยมีมา  

กกกกกกกก 4. หมวกสีเหลือง เป็นตวัแทนของการแสวงหาทางเลือกอยา่งมีความหวงั พร้อมทั้ง

ทดลองปฏิบติัเพ่ือหาขอ้มลูประกอบการตดัสินใจ  

   ส
ำนกัหอ
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กกกกกกกก5. หมวกสีเขียว เป็นตวัแทนของความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์หม่ๆ ซ่ึงเปรียบเสมือนตน้ไม้

ท่ีใหค้วามสดช่ืน ผูบ้ริหารจะใชห้มวกสีน้ีเม่ือมีความคิดใหม่ๆ แตกต่างจากแนวทางเดิม เพ่ือเป็น

การเปิดโอกาสใหก้บัการปรับปรุง สร้างสรรค ์และพฒันา  

กกกกกกกก6. หมวกสีฟ้า เป็นตวัแทนของการควบคุมความคิดทั้งหมดหรือมุมมองในทางกวา้งท่ี

ครอบคลุมทุกสรรพส่ิงซ่ึงเปรียบเหมือนทอ้งฟ้า ผูบ้ริหารท่ีใชห้มวกน้ีจะตอ้งอาศยัประสบการณ์เป็น

อยา่งมาก  

 

ประเภทของหนังสือ 

กกกกกกกก 1. การแบ่งตามเน้ือหา  มกัแบ่งยอ่ยเป็น 2 วิธีคือ แบ่งตามเน้ือหากวา้งๆและแบ่งตาม

เน้ือหายอ่ย (สุรัตน์ นุ่มนนท ์2539 : 16-18) 

 

การแบ่งตามเนือ้หากว้างๆ 

กกกกกกกก1. หนงัสือตาํราและสารคดี    

 ตาํราเป็นหนงัสือท่ีเขียนข้ึนตามหลกัสูตรการเรียนการสอนในระดบัและแขนงวิชาต่างๆมีเนอ้หา

วิชาการลว้น และมีลกัษณะเหมือนหนงัสือสารคดี คือ มุ่งใหค้วามรู้ ต่างกนัแต่ว่าหนงัสือสารคดี

นอกจากจะใหส้าระ ประโยชน์ในขอบเขตท่ีไม่จาํกดัแลว้ ยงัใหค้วาม เพลิดเพลินจากสาํนวนภาษา

ลีลาการเขียน หรือเน้ือหาดว้ย 

กกกกกกกก2. หนงัสือบนัเทิงคดี หรือหนงัสือนวนิยาย คือ หนงัสือท่ีเขียนข้ึนจากประสบการณ์หรือ 

จินตนาการของผูป้ระพนัธโ์ดยอาศยัเคา้โครงชีวิตจริงของชีวิตและ สงัคมมุ่งหมายใหค้วาม

เพลิดเพลินกระทบอารมณ์ผูอ่้านเป็นสาํคญั ในขณะเดียวกนัผูอ่้านเป็นสาํคญัในขณะเดียวกนัผูอ่้าน

จะ ไดรั้บขอ้คิดคติชีวิตท่ีน่าสนใจซ่ึงผูเ้ขียนแทรกไวใ้นเร่ืองดว้ย  

 

การแบ่งตามเนือ้หาย่อยๆได้แก่ 

กกกกกกกก1. หนงัสือสารคดี ( Non - Fiction) หมายถึง หนงัสือท่ีใหค้วามรู้ในดา้นต่างๆแบ่งเป็น

หนงัสือตาํรา  

หนงัสืออ่านประกอบ หนงัสือความรู้ทัว่ไป และหนงัสือทางดา้นสนัทนาการ ไดแ้ก่ 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.1 หนงัสือตาํรา (Text Book) หมายถึง หนงัสือแบบเรียนวิชาต่างๆท่ีมีการ

เรียนการสอนตามหลกัสูตร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กกกกกกกกกกก 1.2 หนงัสืออ่านประกอบ ( External Reading) หมายถึง หนงัสือ นอกเหนือ 

ไปจากหนงัสือตาํราแบบเรียน แต่เป็นหนงัสือท่ีมีคุณค่าทาง วิชาการเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน

ตามหลกัสูตร 

กกกกกกกก 1.3 หนงัสือความรู้ทัว่ไป (General Book) หมายถึงหนงัสืออ่ืนๆ นอกเหนือ  

ไปจากหนงัสือตาํรา และหนงัสืออ่านประกอบดงัได ้กล่าวมาแลว้ 

กกกกกกกก 1.4 หนงัสือทางดา้นสนัทนาการ ( Recreational Book) หมายถึง หนงัสือท่ี

อ่านเพ่ือผอ่นคลายอารมณ์แต่มี คุณค่าทางวิชาการ เช่น หนงัสือทางดา้นศิลปะและวรรณกรรมต่างๆ 

กกกกกกกก 1.5 หนงัสือนวนิยาย ( Fiction) คือ เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนจากจินตนาการของ

ผูเ้ขียนเรียบเรียงข้ึนเพ่ือ ความเพลิดเพลิน 

กกกกกกกก 1.6 หนงัสืออา้งอิง (Reference Book) หมายถึง หนงัสือท่ีช่วยตอบปัญหาทั้ง

ทางดา้นวิชาการและเร่ืองทัว่ไป ผูอ่้านใชป้ระกอบหรือคน้ควา้ในบางเร่ืองบางตอนการแบ่งประเภท

ของ หนงัสือตามเน้ือหานั้นหากจะแบ่งใหล้ะเอียดก็อาจจะแบ่งยอ่ยออกไปไดอี้ก ซ่ึงเป็นลกัษณะ

เดียวกบัการท่ีหอ้งสมุดจดัแบ่งหนงัสือออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ เช่น การศึกษา กฎหมาย วรรณคดี 

ศิลปะ เป็นตน้ 

 

 ความหมายของพฤตกิรรม 

กกกกกกกก มีผูใ้หค้วามหมายคาํว่า  “ พฤติกรรม ” (behavior) ไวม้าก  ท่ีน่าสนใจเช่น  เวดและทา

ฟรีส (Wade and Tavris) อธิบายว่า พฤติกรรมคือการกระทาํของคนเราท่ีสงัเกตได้  ซิมบาร์ โดและ

เกอร์ริก  (Zimbardo and Gerrig)  อธิบาย ว่า  พฤติกรรมเป็นการกระทาํของบุคคลเพ่ือปรับตวัต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีสงัเกตไดแ้ละลาเฮย ์(Lahey) กล่าวว่า พฤติกรรมเป็นการประพฤติ

ปฏิบติัของบุคคลท่ีสามารถสงัเกตได    จากความหมายและคาํอธิบายท่ีอา้งถึงไว้   อาจกล่าวไดว้่า

พฤติกรรมคือการกระทาํ ของบุคคลในทุกลกัษณะ ทั้งท่ีเป็นโดยธรรมชาติทางสรีระและท่ีจงใจ

กระทาํ   ซ่ึงอาจจะรู้ตวัหรือไม่รู้ตวั และ เป็นการกระทาํท่ีสงัเกตไดโ้ดยอาจใชป้ระสาทสมัผสั

ธรรมดาหรือใชเ้คร่ืองมือช่วยการสงัเกต 

พฤตกิรรมมนุษย์ 

กกกกกกกกความหมายของพฤติกรรมมนุษย์   พฤติกรรม ( Behavior) คือ กริยาอาการท่ีแสดงออก

หรือปฏิกิริยาโตต้อบเม่ือเผชิญกบัส่ิงเร้า (Stimulus) หรือสถานการณ์ต่าง ๆ อาการแสดงออกต่าง ๆ 

เหล่านั้น อาจเป็นการเคล่ือนไหวท่ีสงัเกตไดห้รือวดัได ้เช่น การเดิน การพดู การเขียน การคิด การ

เตน้ของหวัใจ เป็นตน้ ส่วนส่ิงเร้าท่ีมากระทบแลว้ก่อใหเ้กิดพฤติกรรมก็อาจจะเป็นส่ิงเร้าภายใน 

(Internal Stimulus) และส่ิงเร้าภายนอก (External Stimulus) 

   ส
ำนกัหอ
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กกกกกกกกส่ิงเร้าภายใน ไดแ้ก่ ส่ิงเร้าท่ีเกิดจากความตอ้งการทางกายภาพ เช่น ความหิว ความ

กระหาย ส่ิงเร้าภายในน้ีจะมีอิทธิพลสูงสุดในการกระตุน้เด็กใหแ้สดงพฤติกรรม และเม่ือเด็ก

เหล่าน้ีโตข้ึนในสงัคม ส่ิงเร้าใจภายในจะลดความสาํคญัลง ส่ิงเร้าภายนอกทางสงัคมท่ีเด็กไดรั้บรู้

ในสงัคมจะมีอิทธิพลมากกว่าในการกาํหนดว่าบุคคลควรจะแสดงพฤติกรรมอยา่งใดต่อผูอ่ื้น  

กกกกกกกกส่ิงเร้าภายนอก ไดแ้ก่ ส่ิงกระตุน้ต่าง ๆ ส่ิงแวดลอ้มทางสงัคมท่ีสามารถสมัผสัไดด้ว้ย

ประสาททั้ง ๕ คือ หูตาจมกูการสมัผสัส่ิงเร้าท่ีมีอิทธิพลท่ีจะจูงใจใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรม ไดแ้ก่ 

ส่ิงเร้าท่ีทาํใหบุ้คคล เกิดความพึงพอใจท่ีเรียกว่า การเสริมแรง (Reinforcement) ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 

2 ชนิด คือ การเสริมแรงทางบวก ( Positive Reinforcement) คือ ส่ิงเร้าท่ีพอใจทาํใหบุ้คคลมีการ

แสดงพฤติกรรมเพ่ิมข้ึน เช่น คาํชมเชย การยอมรับของเพ่ือน ส่วนการเสริมแรงทางลบ   (Negative 

Reinforcement) คือ  ส่ิงเร้าท่ีไม่พอใจหรือไม่พึงปรารถนานาํมาใชเ้พ่ือลดพฤติกรรมท่ีไม่พึง

ปรารถนาใหน้อ้ยลง เช่น การลงโทษเด็กเม่ือลกัขโมย การปรับเงินเม่ือผูข้บัข่ียานพาหนะไม่ปฏิบติั

ตามกฎจราจร เป็นตน้ 

กกกกกกกกมนุษยโ์ดยทัว่ไปจะพึงพอใจกบัการไดรั้บการเสริมแรงทางบวกมากกว่าการเสริมแรง 

ทางลบ 

วิธีการเสริมแรงทางบวก กระทาํไดด้งัน้ี 

กกกกกกกก1. การใหอ้าหาร นํ้ า เคร่ืองยงัชีพ เป็นตน้ 

กกกกกกกก2. การใหแ้รงเสริมทางสงัคม เช่น การยอมรับ การยกยอ่ง การชมเชย ฯลฯ 

กกกกกกกก3. การใหร้างวลั คะแนน แตม้ ดาว เป็นตน้ 

กกกกกกกก 4. การใหข้อ้มลูยอ้นกลบั ( Information Feedback) เช่น การรับแจง้ว่าพฤติกรรมท่ี

กระทาํนั้น ๆ เหมาะสม 

กกกกกกกก 5. การใชพ้ฤติกรรมท่ีชอบกระทาํมากท่ีสุดมาเสริมแรงพฤติกรรมท่ีชอบกระทาํนอ้ย

ท่ีสุดเป็นการวางเง่ือนไข เช่น เม่ือทาํการบา้นเสร็จแลว้จึงอนุญาตใหดู้ทีวี เป็นตน้ 

ปัจจยัพืน้ฐานของพฤตกิรรม ประกอบด้วย 

กกกกกกกกปัจจยัพืน้ฐานด้านชีวภาพ 

กกกกกกกก 1. พนัธุกรรม 

กกกกกกกก 2. การทาํงานของระบบในร่างกาย 

กกกกกกกก 3. ระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine System) 

กกกกกกกก 4. ระบบกลา้มเน้ือ (Muscular System) 

   ส
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กกกกกกกกปัจจยัพืน้ฐานด้านจติวทิยา 

กกกกกกกก 1. แรงจูงใจ 

กกกกกกกก 2. การเรียนรู้ 

กกกกกกกกปัจจยัพืน้ฐานด้านสังคมวทิยา 

กกกกกกกก 1. อิทธิพลของส่ิงแวดลอ้ม 

กกกกกกกก 2. กระบวนการสงัคมประกิต 

กกกกกกกก 3. อิทธิพลของกลุ่ม 

ความหมายของแรงจูงใจ และการจูงใจ  

กกกกกกกกแรงจูงใจ (motive) เป็นคาํท่ีไดค้วามหมายมาจากคาํภาษาละตินท่ีว่า movere ซ่ึงหมายถึง

“เคล่ือนไหว (move)”  ดงันั้น คาํว่าแรงจูงใจจึงมีการใหค้วามหมายไวต่้างๆ กนัดงัน้ี 

กกกกกกกกแรงจูงใจ หมายถึง "บางส่ิงบางอยา่งท่ีอยูภ่ายในตวัของบุคคลท่ีมีผลทาํใหบุ้คคลตอ้ง

กระทาํ หรือเคล่ือนไหว หรือมี พฤติกรรม ในลกัษณะท่ีมีเป้าหมาย" (Walters) กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ 

แรงจูงใจเป็นเหตุผล ของการกระทาํ นัน่เอง 

กกกกกกกกแรงจูงใจ หมายถึง “สภาวะท่ีอยูภ่ายในตวัท่ีเป็นพลงั ทาํใหร่้างกายมีการเคล่ือนไหว ไป

ในทิศทางท่ีมีเป้าหมาย ท่ีไดเ้ลือกไวแ้ลว้ ซ่ึงมกัจะเป็นเป้าหมายท่ีมีอยูน่ภาวะส่ิงแวดลอ้ม” 

(Loundon and Bitta) 

จากความหมายน้ีจะเห็นไดว้่า แรงจูงใจจะเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 2 ประการ คือ 

กกกกกกกก1. เป็นกลไกท่ีไปกระตุน้พลงัของร่างกายใหเ้กิดการกระทาํ 

กกกกกกกก2. เป็นแรงบงัคบัใหก้บัพลงัของร่างกายท่ีจะกระทาํอยา่งมีทิศทาง 

การจูงใจ (motivation) เป็นเง่ือนไขของการไดรั้บการกระตุน้โดยมีการใหค้วามหมายไว ้ดงัน้ี 

กกกกกกกก 1.การจูงใจ หมายถึง "แรงขบัเคล่ือนท่ีอยูภ่ายในของบุคคลท่ีกระตุน้ใหบุ้คคลมีการ

กระทาํ" (Schiffman and Kanuk) 

กกกกกกกก2. การจูงใจ เป็นภาวะภายใน ของบุคคล ท่ีถกูกระตุน้ใหก้ระทาํพฤติกรรมอยา่งมีทิศทาง

และต่อเน่ือง แอนนิตา้ อี วลูฟอลค์ (Anita E. Woolfolk) 

กกกกกกกก3. การจูงใจเป็นภาวะในการเพิ่มพฤติกรรม การกระทาํหรือกิจกรรมของบุคคล โดย

บุคคลจงใจ กระทาํพฤติกรรม นั้นเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ  ไมเคิล ดอมแจน ( Domjan) จาก

คาํอธิบายและความหมายดงักล่าว จึงสรุปไดว้่า การจูงใจ เป็นกระบวนการท่ีบุคคลถกู กระตุน้จาก

   ส
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ส่ิงเร้าโดยจงใจ ใหก้ระทาํหรือด้ินรนเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคบ์างอยา่ง ซ่ึงจะเห็นไดว้่า พฤติกรรม

ท่ีเกิดจาก การจูงใจ เป็น พฤติกรรม ท่ีมิใช่เป็นเพียงการตอบสนองส่ิงเร้าปกติธรรมดา แต่ตอ้งเป็น

พฤติกรรมท่ีมีความเขม้ขน้ มีทิศทางจริงจงั มีเป้าหมายชดัเจนว่าตอ้งการไปสู่จุดใด และ พฤติกรรม

ท่ีเกิดข้ึน เป็นผลสืบเน่ืองมาจาก แรงผลกัดนั หรือ แรงกระตุน้ ท่ีเรียกว่า แรงจูงใจ ดว้ย 

 

ความสําคญัของการจูงใจ 

กกกกกกกกการจูงใจมีอิทธิผลต่อผลผลิต ผลิตผลของงานจะมีคุณภาพดี มีปริมาณมากนอ้ยเพียงใด 

ข้ึนอยูก่บั การจูงใจในการทาํงาน ดงันั้น ผูบ้งัคบับญัชาหรือหวัหนา้งานจึงจาํเป็นตอ้งเขา้ใจว่าอะไร 

คือแรงจูงใจท่ีจะทาํใหพ้นกังานทาํงานอยา่งเต็มท่ี และไม่ใช่เร่ืองง่ายในการจูงใจพนกังาน เพราะ 

พนกังานตอบสนองต่องานและวิธีทาํงานขององคก์รแตกต่างกนั การจูงใจพนกังานจึงมี 

ความสาํคญั สามารถสรุปความสาํคญัของการจูงใจในการทาํงานไดด้งัน้ี 

กกกกกกกก1. พลงั (Energy) เป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีสาํคญัต่อการกระทาํ หรือ พฤติกรรมของมนุษย ์

ในการทาํงานใดๆ ถา้บุคคลมี แรงจูงใจ ในการทาํงานสูง ยอ่มทาํใหข้ยนัขนัแข็ง กระตือรือร้น 

กระทาํใหส้าํเร็จ ซ่ึงตรงกนัขา้มกบั บุคคลท่ีทาํงานประเภท “เชา้ชาม เยน็ชาม” ท่ีทาํงานเพียงเพ่ือให้

ผา่นไปวนัๆ 

กกกกกกกก2. ความพยายาม (Persistence) ทาํใหบุ้คคลมีความมานะ อดทน บากบัน่ คิดหาวิธีการ

นาํความรู้ความสามารถ และ ประสบการณ์ของตน มาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่องานใหม้ากท่ีสุด ไม่

ทอ้ถอยหรือละความพยายามง่ายๆ แมง้านจะมีอุปสรรคขดัขวาง และเม่ืองานไดรั้บผลสาํเร็จ ดว้ยดีก็

มกัคิดหาวิธีการปรับปรุงพฒันาใหดี้ข้ึนเร่ือยๆ 

กกกกกกกก 3. การเปล่ียนแปลง  (Variability) รูปแบบการทาํงานหรือวิธีทาํงานในบางคร้ัง 

ก่อใหเ้กิดการคน้พบช่องทางดาํเนินงานท่ีดีกว่า หรือประสบผลสาํเร็จมากกว่านกัจิตวิทยาบางคน

เช่ือว่า การเปล่ียนแปลง เป็นเคร่ืองหมายของความเจริญกา้วหนา้ของบุคคล  แสดงใหเ้ห็นว่าบุคคล

กาํลงัแสวงหาการเรีย นรู้ส่ิงใหม่ๆ ใหชี้วิต บุคคลท่ีมีแรงจูงใจในการทาํงานสูง เม่ือด้ินรนเพ่ือจะ

บรรลุวตัถุประสงคใ์ดๆ หากไม่สาํเร็จบุคคลก็มกัพยายามคน้หาส่ิงผดิพลาด และพยายามแกไ้ข ใหดี้

ข้ึนในทุกวิถีทา งซ่ึงทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงการทาํงาน  จนในท่ีสุดทาํใหค้น้พบแนวทางท่ี

เหมาะสมซ่ึงอาจจะต่างไปจากแนวเดิม 

กกกกกกกก 4. บุคคลท่ีมีแรงจูงใจในการทาํงาน จะเป็นบุคคลท่ีมุ่งมัน่ทาํงานใหเ้กิดควา ม

เจริญกา้วหนา้ และการมุ่งมัน่ทาํงานท่ีตนรับผดิชอบ ใหเ้จริญกา้วหนา้ จดัว่าบุคคลผูน้ั้นมี 

จรรยาบรรณในการทาํงาน ( Work ethics) ผูมี้จรรยาบรรณในการทาํงาน จะเป็นบุคคล ท่ีมีความ

   ส
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รับผดิชอบ มัน่คงในหนา้ท่ี มีวินยัในการทาํงาน ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นถึงความสมบูรณ์  

ผูมี้ลกัษณะ ดงักล่าวน้ี มกัไม่มีเวลาเหลือพอท่ีจะคิดและทาํในส่ิงท่ีไม่ดี 

 

ลกัษณะของแรงจูงใจ 

กกกกกกกก แรงจูงใจของมนุษยมี์มากมายหลายอยา่ง เราถกูจูงใจใหมี้การกระทาํหรือพฤติกรรม 

หลายรูปแบบ เพ่ือหานํ้ าและ อาหารมาด่ืมกิน สนองความตอ้งการทางกาย แต่ยงัมีความตอ้งการ

มากกว่านั้น เช่น ตอ้งการความสาํเร็จ ตอ้งการเงิน คาํชมเชย อาํนาจ และในฐานะท่ีเป็นสตัวส์งัคม 

คนยงัตอ้งการมีอารมณ์ผกูพนัและอยูร่วมกลุ่มกบัผูอ่ื้น แรงจูงใจ จึงเกิดข้ึนไดจ้ากปัจจยัภายในและ

ปัจจยัภายนอก 

 

แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motives) 

กกกกกกกกแรงจูงใจภายในเป็นส่ิงผลกัดนัจากภายในตวับุคคล ซ่ึงอาจจะเป็นเจตคติ ความคิดเห็น 

ความสนใจ ความตั้งใจ การมองเห็นคุณค่า ความพอใจ ความตอ้งการ ฯลฯ ส่ิงต่างๆ ดงักล่าวมา

เหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมค่อนขา้งถาวร เช่น คนงานท่ีเห็นคุณค่าของงาน มองว่าองคก์ารคือ

สถานท่ีใหชี้วิตแก่เขาและครอบครัว เขาก็จะจงรักภกัดีต่อองคก์าร กระทาํ การต่างๆ ใหอ้งคก์าร

เจริญกา้วหนา้ หรือในกรณีท่ีบา้นเมืองประสบปัญหาเศรษฐกิจ ในช่วงเวลาของเศรษฐกิจขาลง 

องคก์ารจาํนวนมากอยูใ่นภาวะขาดทุน ไม่มีเงินจ่ายค่าตอบแทน แต่ดว้ยความผกูพนั เห็นใจกนัและ

กนั ทั้งเจา้ของกิจการ และพนกังานต่างร่วมกนัคา้ขายอาหารเลก็ๆ นอ้ยๆ ทั้งประเภทแซนวิช 

ก๋วยเต๋ียว ฯลฯ เพียงเพ่ือ ใหมี้รายได ้ประทงักนัไปทั้งผูบ้ริหารและลกูนอ้ง และในภาวะดงักล่าวน้ีจะ

เห็นว่า พนกังานหลายราย ท่ีไม่ท้ิงเจา้นาย ทั้งเต็มใจไปทาํงานวนัหยดุโดยไม่มีค่าตอบแทน ถา้การ

กระทาํดงักล่าวเป็นไปโดย เน่ืองจากความรู้สึก หรือเจตคติท่ีดีต่อเจา้ของกิจการ หรือดว้ยความ

รับผดิชอบในฐานะสมาชิกคนหน่ึงขององคก์าร มิใช่เพราะ เกรงจะถกูไล่ออกหรือไม่มีท่ีไป ก็กล่าว

ไดว้่า เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจากแรงจูงใจภายใน 

 

แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motives) 

กกกกกกกกแรงจูงใจภายนอกเป็นส่ิงผลกัดนัภายนอกตวับุคคลท่ีมากระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรม อาจจะ

เป็นการไดรั้บรางวลั เกียรติยศ ช่ือเสียง คาํชม การไดรั้บการยอมรับยกยอ่ง ฯลฯ แรงจูงใจน้ีไม่

คงทนถาวรต่อพฤติกรรม บุคคลจะ แสดงพฤติกรรม เพ่ือ ตอบสนองส่ิงจูงใจดงักล่าว เฉพาะในกรณี

ท่ีตอ้งการรางวลั ตอ้งการเกียรติ ช่ือเสียง คาํชม การยกยอ่ง การไดรั้บ การยอมรับ ฯลฯ ตวัอยา่ง

แรงจูงใจภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 
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ธรรมชาตขิองแรงจูงใจ 

1. ความต้องการ 

กกกกกกกก ความตอ้งการ ( Needs) เป็นสภาพท่ีบุคคลขาดสมดุล เกิดแรงผลกัดนัใหบุ้คคลแสดง

พฤติกรรมเพ่ือสร้างสมดุลใหต้วัเอง เช่น คนท่ีรู้สึกเหน่ือยลา้โดยการนอน หรือนัง่พกั หรือเปล่ียน

บรรยากาศ เปล่ียนอิริยาบถ ดูหนงัฟังเพลง คนท่ีถกูท้ิง ใหอ้ยูค่นเดียว เกิดความตอ้งการความรัก

ความสนใจจากผูอ่ื้น เป็นแรงผลกัดนัใหค้นๆ นั้น กระทาํการบางอยา่ง เพ่ือใหไ้ดรั้บความรักความ

สนใจ ความตอ้งการมีอิทธิพลมากต่อพฤติกรรม กล่าวไดว้่าส่ิงท่ีกระตุน้ ใหบุ้คคล แสดงพฤติกรรม 

เพ่ือบรรลุจุดหมายปลายทางท่ีตอ้งการนั้น ส่วนใหญ่เกิดเน่ืองมาจากความตอ้งการของบุคคล ความ

ตอ้งการในคนเรามีหลายประเภท นกัจิตวิทยาแต่ละท่าน จะอธิบายเร่ือง ความตอ้งการในรูปแบบ

ต่างๆ กนั แต่โดยทัว่ไปแลว้ เราอาจแบ่งความตอ้งการพ้ืนฐานของมนุษยไ์ดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี กก

กกกกกกกก1.  ความตอ้งการทางกาย  (Physical Needs) เป็นความตอ้งการท่ีเกิดจากธรรมชาติของ

ร่างกาย เช่น ตอ้งการกินอาหาร หายใจ ขบัถ่ายของเสีย การเคล่ือนไหว พกัผอ่น และตอ้งการทาง

เพศ ความตอ้งการทางกายทาํใหเ้กิดแรงจูงใจ ใหบุ้คคลกระทาํการ เพ่ือสนองความตอ้งการดงักล่าว 

เรียกแรงจูงใจท่ีเกิดจากความตอ้งการทางกายน้ีว่า แรงจูงใจทางชีวะภาพ หรือทางสรีระ ( Biological 

Motives) 

กกกกกกกก 2. ความตอ้งการทางสงัคม หรือ ความตอ้งการทางจิตใจ ( Social or Psychological 

Needs) เป็นความตอ้งการท่ีเกิดจาก การเรียนรู้ทางสงัคม เช่น ตอ้งการความรัก ความมัน่คง 

ปลอดภยั การเป็นท่ียอมรับในสงัคม ตอ้งการอิสรภาพ ความสาํเร็จ ในชีวิต และตาํแหน่งทางสงัคม 

ความตอ้งการทางสงัคมหรือทางจิตใจดงักล่าวน้ี เป็นเหตุใหม้นุษยแ์ส ดงพฤติกรรม เพ่ือไปสู่

จุดหมายปลายทางได ้เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงความตอ้งการดงักล่าวคือ ทาํใหเ้กิดแรงจูงใจท่ีเรียกว่า 

แรงจูงใจทางสงัคม (Social Motives) 

 

2. แรงขับ  

กกกกกกกกแรงขบั (Drives) เป็นแรงผลกัดนัท่ีเกิดจากความตอ้งการทางกาย และส่ิงเร้าจากภายใน

ตวับุคคล ความตอ้งการ และแรงขบัมกัเกิด ควบคู่กนั คือ เม่ือเกิดความตอ้งการแลว้ความตอ้งการ

นั้นๆ ไป ผลกัดนัใหเ้กิดพฤติกรรม เราเรียกว่า เป็นแรงขบันอก จากนั้นแรงขบั ยงัหมายถึง สภาพ

ทางจิตวิทยาท่ีเป็นผล เน่ืองมาจากความตอ้งการทางกาย เช่น ความหิว ทาํใหเ้กิดสภาพทางจิตวิทยา

คือ ใจสัน่ ตาลอย หงุดหงิด อารมณ์เสีย ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัในหน่วยงาน เช่น การเร่งร้อน หา

ขอ้สรุปจากการประชุม ในบรรยากาศท่ีผูเ้ขา้ประชุมทั้งหิว ทั้งเหน่ือย แทนท่ีจะไดข้อ้สรุปท่ีดี 
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บางคร้ังกลบั ก่อใหเ้กิดปัญหาขดัแยง้ ไม่ไดรั้บผลสาํเร็จตามท่ีตอ้งการ หรือเพราะดว้ยความหิว 

ความเหน่ือย ทาํใหรี้บสรุปและตกลง เร่ืองงานโดยขาดการไตร่ตรอง เพ่ือจะไดรั้บประทานอาหาร

และพกัผอ่น ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิด ผลเสียต่องานได ้แต่ในบางกรณี บุคคลบางคนก็อาจฉวยโอกาสของ

การท่ีคน ในท่ีประชุมอยูใ่นภาวะมีแรงขบัดา้นความหิว ความเหน่ือย มาเป็น ประโยชน์ ใหล้งมติ

บางเร่ืองโดยง่ายและรวดเร็ว เพ่ือประโยชน์ต่องาน 

 

3. ส่ิงล่อใจ 

กกกกกกกก ส่ิงล่อใจ ( Incentives) เป็นส่ิงชกันาํบุคคลใหก้ระทาํการอยา่งใดอยา่งหน่ึงไปสู่

จุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้จดัเป็น แรงจูงใจภายนอก เช่น การชกัจูงใหค้นงานมาทาํงานอยา่งสมํ่าเสมอ โดย

ยกยอ่งพนกังาน ท่ีไม่ขาดงานใหเ้ป็นท่ีปรากฏ การประกาศเกียรติคุณ หรือการ จดัสรรรางวลั ใน

การคดัเลือกพนกังาน หรือบุคคลดีเด่นประจาํปี การจดัทาํเนียบ “Top Ten” หรือสิสาขาดีเด่นของ

องคก์าร การมอบโล่รางวลัแก่ฝ่ายงาน ท่ีมีผลงานยอดเยีย่มในรอบปี ฯลฯ ตวัอยา่งท่ียกมาเหล่าน้ี 

จดัเป็นการใชส่ิ้งล่อใจ มาสร้างแรงจูงใจ ในการทาํงาน ใหเ้กิดแก่พนกังานขององคก์ารทั้งส้ิน ซ่ึงจะ

เห็นไดว้่า ส่ิงล่อใจนั้น อาจเป็น วตัถุ เป็นสญัลกัษณ์ หรือเป็นคาํพดู ท่ีทาํใหบุ้คคลพึงพอใจ 

 

 

4. การตืน่ตวั 

กกกกกกกกการต่ืนตวั (Arousal) เป็นภาวะท่ีบุคคลพร้อมท่ีจะแสดงพฤติกรรม สมองพร้อมท่ีจะคิด 

กลา้มเน้ือพร้อมท่ีจะเคล่ือนไหว นกักีฬาท่ีอุ่นเคร่ืองเสร็จพร้อมท่ีจะแข่งขนัหรือเล่นกีฬา พนกังาน

ตอ้นรับท่ีพร้อมใหบ้ริการแก่ลกูคา้ ฯลฯ ลกัษณะดงักล่าวน้ีเปรียบเหมือนเคร่ืองยนตท่ี์ติดเคร่ือง

พร้อมจะทาํงาน บุคลากรในองคก์ารถา้มีการต่ืนตวัในการทาํงาน ยอ่มส่งผลใหท้าํงานไดดี้ข้ึน แต่

อยา่งไรก็ตาม จากการศึกษาธรรมชาติ พฤติกรรมของมนุษยพ์บว่า การต่ืนตวัมี 3 ระดบั คือ การ

ต่ืนตวัระดบัสูง การต่ืนตวัระดบักลาง และการต่ืนตวัระดบัตํ่า ระดบัท่ีนกัจิตวิทยาคน้พบว่าดีท่ีสุด

ไดแ้ก่ การต่ืนตวัระดบักลาง ถา้เป็นการต่ืนตวัระดบัสูง จะต่ืนตวัมากไปจนกลายเป็นต่ืนตกใจ หรือ

ต่ืนเตน้ ขาดสมาธิในการทาํงาน ถา้ต่ืนตวัระดบัตํ่าก็มกัทาํงานทาํงานเฉ่ือยชา ผลงานเสร็จชา้ และ

จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีทาํใหบุ้คคลต่ืนตวั มีทั้งส่ิงเร้าภายนอก และส่ิงเร้าภายในตวัไดแ้ก่ 

ลกัษณะส่วนตวัของบุคคล แต่ละคนท่ีมีต่างๆ กนั ทั้งในส่วนท่ีเป็นบุคลิกภาพ ลกัษณะนิสยั และ

ระบบสรีระภายในของผูน้ั้น 

กกกกกกกก 
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กกกกกกกก นกัจิตวิทยาท่ีทาํการศึกษาเร่ืองการต่ืนตวัในเชิงสรีระท่ีมีช่ือเสียงไดแ้ก่ เฮบบ ์     

(Donald O.Hebb) ซ่ึงเขาไดท้าํ การศึกษาไวต้ั้งแต่ปี ค.ศ.1955 และคน้ควา้เพ่ิมเติมติดต่อกนัเร่ือยมา 

ผลงานล่าสุดเท่าท่ีคน้ควา้ไดมี้ถึง ค.ศ. 1972 เขากล่าวว่า การต่ืนตวักบัอารมณ์ของมนุษยมี์

ความสมัพนัธก์นั และในขณะต่ืนตวัการทาํงาน ทางสรีระของมนุษย ์มีการเปล่ียนแปลง เช่น การ

เตน้ของหวัใจจะแรงข้ึน กลา้มเน้ือจะเกร็ง ระบบประสาทอตัโนมติั อยูใ่นภาวะพร้อม จะทาํงาน

เต็มท่ี ซ่ึงนกัจิตวิทยามกัเรียก ภาวะพร้อมของคนดงักล่าวน้ีว่า “ปฏิกิริยาพร้อมสู ้และพร้อมหนี ” ซ่ึง

คาํกล่าวน้ี เป็นการเปรียบเทียบอาการต่ืนตวัของหมีป่า ถา้มนัจนมุมมนัก็พร้อมสูก้บัศตัรู ดงัคาํกล่าว

ท่ีว่า “สุนขัจนตรอก” แต่ถา้มนัมองเห็น ช่องทางหนี มนัก็จะหลบเร้นออกจากการต่อสูน้ั้น คือพร้อม

ท่ีจะทาํไดทุ้กรูปแบบ 

 

5. การคาดหวงั 

กกกกกกกกการคาดหวงั (Expectancy) เป็นการตั้งความปรารถนา หรือการพยากรณ์ล่วงหนา้ของ

บุคคล ในส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนต่อไป ตวัอยา่งเช่น การท่ีคนงานคาดหวงัว่า พวกเขาจะไดรั้บโบนสั

ประจาํปีสกั 4-5 เท่าของเงินเดือน การคาดหวงัดงักล่าวน้ี ส่งผลใหพ้นกังาน ดงักล่าว 

กระปร้ีกระเปร่า มีชีวิตชีวา ซ่ึงบางคนก็อาจจะสมหวงั และมีอีหลายคนท่ีผดิหวงั ในชีวิตจริง ของ

คนเราโดยทัว่ไป ส่ิงท่ีคาดหวงั กบั ส่ิงท่ีเกิดข้ึน มกัไม่ตรงกนัเสมอไป ช่วงห่างระหว่างส่ิงท่ีคาดหวงั

กบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง ถา้ห่างกนัมาก ก็อาจทาํใหค้นงานคบัขอ้งใจ และ เกิดปัญหา ขดัแยง้อ่ืนๆ ตามมา 

เจา้ของกิจการ หรือผูบ้ริหารงาน จึงควรระวงัในเร่ืองดงักล่าว ท่ีจะตอ้งมีการส่ือสาร สร้างความ

เขา้ใจ ท่ีถกูตอ้งในกนัและกนั การสร้างความหวงั หรือ การปล่อยใหพ้นกังาน คาดหวงัลมๆ แลง้ๆ 

โดยท่ีสภาพความเป็นจริง ทาํไม่ได ้อาจจะก่อให ้เกิดปัญหายุง่ยากท่ีคาดไม่ถึง ในเวลาต่อไป ดงั

ตวัอยา่งท่ีเห็นไดจ้าก การท่ีกลุ่มคนงานของบริษทัใหญ่บางแห่ง รวมตวักนั ต่อตา้น ผูบ้ริหาร และ 

เผาโรงงาน เน่ืองมาจาก ไม่พอใจท่ีไม่ไดโ้บนสัประจาํปีตามท่ีคาดหวงัไวว้่าควรจะได ้

กกกกกกกกการคาดหวงัก่อใหเ้กิดแรงผลกัดนั หรือเป็นแรงจูงใจท่ีสาํคญัต่อพฤติกรรมอีกส่วนหน่ึง 

ในองคก์าร ถา้ไดมี้การกระตุน้ ใหพ้นกังาน ทาํงานโดยวางแผนและเป้าหมาย ตั้งระดบัของผลงาน

ตามท่ีควรจะเป็น อาจเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยยกระดบั มาตรฐานของผลงาน ของพนกังาน ซ่ึงเม่ือ

ไดผ้ลงานดีข้ึน ผูบ้ริหารก็พิจารณาผลตอบแทน ท่ีใกลเ้คียงกบั ส่ิงท่ีพนกังาน คาดว่า ควรจะได ้

เช่นน้ีนบัว่า ไดรั้บประโยชน์พร้อมกนั ทั้งฝ่ายเจา้ของกิจการและผูป้ฏิบติังานกกกกกกกก 
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6. การตั้งเป้าหมาย 

กกกกกกกกการตั้งเป้าหมาย (Goal Settings) เป็นการกาํหนดทิศทางและ จุดมุ่งหมายปลายทางของ 

การกระทาํกิจกรรมใด กิจกรรมหน่ึงของบุคคล จดัเป็นแรงจูงใจจากภายในของบุคคลผูน้ั้น ในการ

ทาํงานธุรกิจท่ีมุ่งเพิ่มปริมาณและคุณภาพ ถา้พนกังานหรือนกัธุรกิจมีการตั้งเป้าหมายในการทาํงาน 

จะส่งผลใหท้าํงานอยา่งมีแผน และดาํเนินไปสู่เป้าหมาย ดงักล่าวเสมือนเรือท่ีมีหางเสือ ซ่ึงใน

ชีวิตประจาํวนัของคนเรานั้นจะเห็นว่า มีคนบางคนท่ีทาํอะไร ก็มกัประสบความสาํเร็จ หรือไม่

สาํเร็จดงักล่าว อาจจะมีหลายประการ แต่ปัจจยัท่ีสาํคญัประการหน่ึงซ่ึงมีอิทธิพลมากต่อความสาํเร็จ

ในการทาํงาน คือการตั้งเป้าหมายในการทาํงานแต่ละงานไวล่้วงหนา้ ซ่ึงเจา้ของกิจการหรือผู ้

บริหารงาน ควรสนบัสนุน ใหพ้นกังาน ทาํงานอยา่งมีเป้าหมาย ทั้งน้ีเพ่ือความเจริญกา้วหนา้ของ

องคก์าร และตวัของพนกังานเอง 

กกกกกกกกท่ีกล่าวมาทั้งหมดในเร่ืองท่ีมาของแรงจูงใจ ซ่ึงไดแ้ก่ ความตอ้งการ แรงขบั ส่ิงล่อใจ 

การต่ืนตวั การคาดหวงั และ การตั้งเป้าหมาย จะเห็นไดว้่าค่อนขา้งยากท่ีจะกล่าวอธิบายแต่ละเร่ือง

แยกจากกนัโดยเอกเทศ ทั้งน้ีเน่ืองจาก แต่ละเร่ืองมี ความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกนั ตวัอยา่งเช่น ความ

ตอ้งการ ทาํใหเ้กิด ภาวะขาดสมดุล ภายในร่างกาย หรือ จิตใจ มนุษยอ์ยูใ่น ภาวะขาดสมดุลไม่ได ้

ตอ้งหาทางสนอง ความตอ้งการ เพ่ือใหเ้ขา้สู่ภาวะสมดุล ส่งผลใหเ้กิดแรงขบัหรือแรงผลกัดนั

พฤติกรรม ทาํใหม้นุษยแ์สดง พฤติกรรม อยา่งมีทิศทาง มุ่งไปสู่เป้าหมาย เม่ือบรรลุเป้าหมายแลว้ 

แรงผลกัดนัพฤติกรรมก็ลดลง ภาวะสมดุลก็กลบัคืนมา อีกคร้ังหน่ึง จากคาํอธิบายดงัน้ี จะเห็นไดว้่า 

ท่ีมาของแรงจูงใจหลายเร่ืองมี ความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกนั 

 

ความหมายของการอ่านหนังสือ 

กกกกกกกกการอ่านเป็นพฤติกรรมการรับสารท่ีสาํคญัไม่ยิง่หยอ่นไปกว่าการฟัง    ปัจจุบนัมีผูรู้้นกั 

วิชาการและนกัเขียนนาํเสนอความรู้   ขอ้มลู   ข่าวสารและงานสร้างสรรค์   ตีพิมพใ์นหนงัสือและ

ส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ มาก   นอกจากน้ีแลว้ข่าวสารสาํคญั ๆ   หลงัจากนาํเสนอดว้ยการพดู หรืออ่านใหฟั้ง

ผา่นส่ือต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะตีพิมพรั์กษาไวเ้ป็นหลกัฐานแก่ผูอ่้านในชั้นหลงั ๆ  

กกกกกกกกความสามารถในการอ่านจึงสาํคญัและจาํเป็นยิง่ต่อการเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพในสงัคม

ปัจจุบนั  จะเห็นไดว้่า  องคก์ารระดบันานาชาติ  เช่น  องคก์ารศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่ง

สหประชาชาติ (UNESCO)  จะใชค้วามสามารถในการรู้หนงัสือของประชากรประเทศต่าง ๆ เป็น

ดชันีวดัระดบัการพฒันาของประเทศนั้น ๆ   

กกกกกกกกมีผูใ้หค้าํจาํกดัความหรือความหมายของการอ่านไวต่้าง ๆ กนั ดงัน้ี 
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กกกกกกกก มอร์ติเมอร์   เจ  แอดเล่อร์   (Mortimer  J.  Adler)  การอ่าน  หมายถึง  กระบวนการ

ตีความหมายหรือสร้างความเขา้ใจจากตวัอกัษรหรือสญัลกัษณ์อ่ืน ๆ  

กกกกกกกก รูธ ทูซ  (Ruth Tooze) ไดก้าํหนดความหมายของการอ่านไวโ้ดยสรุปว่า การอ่า น

หมายถึง ส่ิงต่อไปน้ี 

กกกกกกกก1. การเขา้สู่แหล่งสาํหรับการมีชีวิตอยูแ่ละการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์ 

                   2. การก่อใหเ้กิดความจรรโลงใจและจิตใจท่ีดี 

กกกกกกกก 3. การอ่านเป็นองคป์ระกอบสาํคญัท่ีสุดในดา้นศิลปะเก่ียวกบัภาษาศาสตร์ ซ่ึงมี 4 

ประการ คือ  การฟัง  การพดู  การอ่าน  และการเขียน 

กกกกกกกก4. การอ่านเป็นการช่วยส่งเสริมตวัเอง เป็นการปรับปรุงตวัเอง   ช่วยใหเ้ด็กเติบโตเป็น

ผูใ้หญ่ท่ีสมบูรณ์ 

กกกกกกกก 5. การอ่านเป็นการส่งเสริมอารมณ์ของแต่ละคนใหส้มัพนัธก์บัผูอ่ื้นในโลก เป็นการ

ปรับปรุงตวัเองใหเ้ขา้กบัผูอ่ื้นได ้ 

กกกกกกกกเบอร์นาร์ด  ไอ  ชมิดท ์ ( Bernard  I. Schmidt )  ไดใ้หค้าํจาํกดัความไวว้่า  การอ่านเป็น 

กระบวนการท่ีซบัซอ้นยุง่ยาก ยงัมีความหมายท่ีแน่นอน  อาจเรียกไดว้่า เป็นทุกส่ิงทุกอยา่งจากคาํท่ี

จาํไดไ้ปสู่ความนึกคิดต่าง ๆ  การอ่านของแต่ละบุคคลยอ่มแตกต่างไปตามสภาพของร่างกาย

สติปัญญาและอารมณ์ในการอ่านขอ้ความเหมือนกนับุคคลสองคนจะมีความคิดต่างกนั 

กกกกกกกกอลัเฟรด  สเตฟเฟอรุด ( Aifred  Stefferud )  ไดใ้หค้วามจาํกดัความของการอ่านไวว้่า 

การอ่าน เป็นการกระทาํทางจิตใจท่ีผูอ่้านยอมรับความหมาย จากความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน 

กกกกกกกกพอล  ดี  ลีดดี ( Paul  D. Leedy )  ใหนิ้ยามการอ่านไวว้่า  การอ่าน คือการรวบรวมความ 

คิดและตีความตลอดจนประเมินค่าความคิดเหล่านั้นท่ีปรากฏอยูต่ามส่ิงพิมพแ์ต่ละหนา้ 

กกกกกกกกเอดการ์   เดล ( Edgar dale )  ใหค้วามหมายไวว้่า การอ่าน หมายถึง กระบวนการคน้หา

ความหมายจากส่ิงพิมพ ์ เป็นการเพ่ิมพนูประสบการณ์ของผูอ่้าน  การอ่านไม่ไดห้มายความเฉพาะ

การมองผา่นแต่ละประโยคหรือแต่ละยอ่หนา้เท่านั้น  แต่ผูอ่้านตอ้งเขา้ใจความคิดนั้น ๆ ดว้ย 

 

ความสําคญัของการอ่าน 

กกกกกกกกในสมยัโบราณท่ียงัไม่มีตวัหนงัสือใช ้ มนุษยไ์ดใ้ชว้ิธีเขียนบนัทึกความทรงจาํและเร่ือง 

ราวต่าง ๆ เป็นรูปภาพไวต้ามฝาผนงัในถํ้า  เพ่ือเป็นทางออกของอารมณ์  เพ่ือเตือนความจาํหรือเพ่ือ

บอกเล่าใหผู้อ่ื้นไดรั้บรู้ดว้ย แสดงถึงความพยายามและความปรารถนาอนัแรงกลา้ของมนุษย ์ท่ีจะ

ถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเป็นสญัลกัษณ์ท่ีคงทนต่อกาลเวลา 
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กกกกกกกก จากภาพเขียนตามผนงัถ ํ้า   ไดว้ิวฒันาการมาเป็นภาษาเขียนและหนงัสือ ปัจจุบนัน้ี

หนงัสือกลายเป็นส่ิงท่ีสาํคญัยิง่ต่อมนุษยจ์นอาจกล่าวไดว้่าเป็นปัจจยัอนัหน่ึงในการดาํรงชีวิตคนท่ี

ไม่รู้หนงัสือแมจ้ะดาํรงชีวิตอยูไ่ดก้็เป็นชีวิตท่ีไม่สมบูรณ์ ไม่มีความเจริญ ไม่สามารถประสบความ 

สาํเร็จใด ๆ ในสงัคมได ้ หนงัสือและการอ่านหนงัสือจึงมีความสาํคญัอยา่งยิง่ 

 

จุดประสงค์ของการอ่าน 

กกกกกกกกในการอ่านบุคคลแต่ละคนจะมีจุดประสงคข์องตนเอง คนท่ีอ่านขอ้ความเดียวกนัอาจมี 

จุดประสงคห์รือความคิดต่างกนั   โดยทัว่ไปจุดประสงคข์องการอ่านมี 3 ประการ ดงัน้ี 

 กกกกกกกก 1. การอ่านเพ่ือความรู้ ไดแ้ก่   การอ่านหนงัสือประเภทตาํรา  สารคดี  วารสาร

หนงัสือพิมพ ์ และขอ้ความต่าง ๆ เพ่ือใหท้ราบเร่ืองราวอนัเป็นขอ้ความรู้ หรือเหตุการณ์บา้นเมือง 

การอ่านเพ่ือความรอบรู้เป็นการอ่านท่ีจาํเป็นท่ีสุดสาํหรับครู เพราะความรู้ต่าง ๆ มีการเปล่ียน แปลง

เพ่ิมเติมอยูทุ่กขณะ แมจ้ะไดศึ้กษามามากจากสถาบนัการศึกษาระดบัสูง ก็ยงัมีส่ิงท่ียงัไม่รู้และตอ้ง

คน้ควา้เพ่ิมเติมใหท้นัต่อความกา้วหนา้ของโลกขอ้ความรู้ต่าง ๆ อาจมิไดป้รากฏชดัเจนในตาํรา  แต่

แทรกอยูใ่นหนงัสือประเภทต่าง ๆ แมใ้นหนงัสือประเภทบนัเทิงคดีก็จะใหเ้กร็ด ความรู้ควบคู่กบั

ความบนัเทิงเสมอ 

กกกกกกกก 2. การอ่านเพ่ือความคิด แนวความคิดทางปรัชญา วฒันธรรม จริยธรรม และความ

คิดเห็นทัว่ไป  มกัแทรกอยูใ่นหนงัสือแทบทุกประเภท  มิใช่หนงัสือประเภทปรัชญา หรือจริยธรรม

โดยตรงเท่านั้น   การศึกษาแนวคิดของผูอ่ื้น เป็นแนวทางความคิดของตนเอง และอาจนาํ มาเป็น

แนวปฏิบติัในการดาํเนินชีวิตหรือแกปั้ญหาต่าง ๆ ในชีวิต ผูอ่้านจะตอ้งใชว้ิจารณญาณในการเลือก

นาํความคิดท่ีไดอ่้านมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ ในบางเร่ืองผูอ่้านอาจเสนอความคิดโดยยกตวัอยา่งคน

ท่ีมีความคิดผดิพลาด เพ่ือเป็นอุทาหรณ์ใหผู้อ่้านไดค้วามย ั้งคิด   เช่น  ลิลิตพระลอ แสดงความรักอนั

ฝืนทาํนองคลองธรรมจึงตอ้งประสบเคราะห์กรรมในท่ีสุด ผูอ่้านท่ีขาดวิจารณญาณมีความคิดเป็น

เร่ืองจูงใจใหค้นทาํความผดิ นบัว่าขาดประโยชน์ทางความคิดท่ีควรไดไ้ปอยา่งน่าเสียดาย    การอ่าน

ประเภทน้ีจึงตอ้งอาศยัการศึกษาและการช้ีแนะท่ีถกูตอ้งจากผูมี้ประ สบการณ์ในการอ่านมากกว่า 

ครูจึงตอ้งใชว้ิจารณญาณในการอ่านเพ่ือความคิดของตนเอง และเพ่ือช้ีแนะหรือสนบัสนุนนกัเรียน

ใหพ้ฒันาการอ่านประเภทน้ี 

กกกกกกกก3. การอ่านเพ่ือความบนัเทิง เช่น  ในระหว่างท่ีรอบุคคลท่ีนดัหมาย  คอยเวลารถไฟออก 

เป็นตน้ หรืออ่านหนงัสือประเภทบนัเทิงคดีในเวลาว่าง  บางคนท่ีมีนิสยัรักการอ่าน  หากรู้สึกเครียด

จากการอ่านหนงัสือเพ่ือความรู้   อาจอ่านหนงัสือประเภทเบาสมองเพ่ือการพกัผอ่น   หนงัสือ
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ประเภทท่ีสนองจุดประสงคข์องการอ่านประเภทน้ีมีจาํนวนมาก เช่น   เร่ืองสั้น   นวนิยาย   การ์ตูน 

วรรณคดีประเทืองอารมณ์   เป็นตน้ 

กกกกกกกกจุดประสงคใ์นการอ่านทั้ง 3 ประการดงักล่าว  อาจรวมอยูใ่นการอ่านคร้ังเดียวกนัก็ได ้

โดยไม่จาํเป็นตอ้งแยกจากกนัอยา่งชดัเจน 

 

คุณค่าของการอ่าน 

กกกกกกกกในการส่งเสริมการอ่าน ครูควรช้ีใหน้กัเรียนเห็นคุณค่าของการอ่าน ซ่ึงจะเป็นแนวทาง

ในการเลือกหนงัสือดว้ย คุณค่าดงักล่าวมามีดงัน้ี 

กกกกกกกก1. คุณค่าทางอารมณ์ 

กกกกกกกกหนงัสือท่ีใหคุ้ณค่าทางอารมณ์  ไดแ้ก่  วรรณคดีท่ีมีความงามทั้งถอ้ยคาํ  นํ้ าเสียง ลีลาใน

การประพนัธ ์ตลอดจนความงามในเน้ือหา  อาจเรียกไดว้่ามี  “รส”  วรรณคดี  ซ่ึงตาํรา  

สนัสกฤต กล่าวว่า  มีรส  9  รส คือ 

กกกกกกกก  1. รสแห่งความรักหรือความยนิดี   

กกกกกกกก  2. รสแห่งความร่ืนเริง  

กกกกกกกก  3. รสแห่งความสงสาร 

กกกกกกกก  4. รสแห่งความเกร้ียวกราด  

กกกกกกกก  5. รสแห่งความกลา้หาญ   

กกกกกกกก  6. รสแห่งความน่ากลวัหรือทุกขเวทนา  

กกกกกกกก  7. รสแห่งความเกลียดชงั  

กกกกกกกก  8. รสแห่งความประหลาดใจ  

กกกกกกกก  9. รสแห่งความสงบสนัติ  

           

  ในวรรณคดีไทยก็แบ่งเป็น 4 รส คือ   

กกกกกกกก 1. เสาวจนี หมายถึง การชมความงาม 

กกกกกกกก 2. นารีปราโมทย ์หมายถึง การแสดงความรัก 

กกกกกกกก 3. พิโรธวาทงั หมายถึง การแสดงความโกธรแคน้ 

กกกกกกกก 4. สลัลาปังคพิไสย หมายถึง การครํ่ าครวญ   

กกกกกกกกหลายท่านคงเคยไดศึ้กษามาแลว้ หนงัสือท่ีมิใช่ตาํราวิชาการโดยตรง  มกัแทรกอารมณ์

ไวด้ว้ยไม่มากก็นอ้ย ทั้งน้ีเพ่ือใหน่้าอ่านและสนองอารมณ์ของผูอ่้านในดา้นต่าง ๆ 
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กกกกกกกก2. คุณค่าทางสติปัญญา 

กกกกกกกกหนงัสือดียอ่มใหคุ้ณค่าทางดา้นสติปัญญา อนัไดแ้ก่  ความรู้และความคิดเชิงสร้างสรรค์

มิใช่ความคิดในเชิงทาํลาย ความรู้ในท่ีน้ีนอกจากความรู้ทางวิชาการแลว้ยงัรวมถึงความรู้ทาง

การเมือง สงัคม ภาษา และส่ิงต่าง ๆ  อนัเป็นประโยชน์แก่ผูอ่้านเสมอ แมจ้ะหยบิหนงัสือมาอ่าน

เพียง 2-3 นาที ผูอ่้านก็จะไดรั้บคุณค่าทางสติปัญญาไม่ดา้นใดก็ดา้นหน่ึง หนงัสืออาจจะปรากฏใน

รูปของเศษกระดาษถุงกระดาษ แต่ก็จะ “ให ้”  บางส่ิงบางอยา่งแก่ผูอ่้าน บาง คร้ังอาจช่วยแกปั้ญหา

ท่ีคิดไม่ตกมาเป็นเวลานาน  ทั้งน้ียอ่มสุดแต่วิจารณญาณและพ้ืนฐานของผูอ่้านดว้ย  บางคนอาจมอง

ผา่นไปโดยไม่สนใจ แต่บางคนอาจมองลึกลงไปเห็นคุณค่าของหนงัสือนั้นเป็นอยา่งยิง่  คุณค่าทาง

สติปัญญาจึงมิใช่ข้ึนอยูก่บัหนงัสือเท่านั้น หากข้ึนอยูก่บัผูอ่้านดว้ย 

  

กกกกกกกก3. คุณค่าทางสงัคม 

กกกกกกกก การอ่านเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีสืบต่อกนัมาแต่เป็นโบราณกาล   หากมนุษยไ์ม่มี

นิสยัในการอ่าน วฒันธรรมคงสูญส้ินไป ไม่สืบทอดมาจนบดัน้ี วฒันธรรมทางภาษา   การ 

เมือง   การประกอบอาชีพ   การศึกษา   กฎหมาย ฯลฯ เหล่าน้ี   อาศยัหนงัสือและการอ่านเป็น

เคร่ืองมือในการเผยแพร่และพฒันาใหคุ้ณค่าแก่สงัคมนานปัการ   หนงัสืออาจทาํใหก้ารเมือง

เปล่ียนแปลงไปได ้หากมีคนอ่านเป็นจาํนวนมาก หนงัสือและผูอ่้าน   จึงอาศยักนัและกนัเป็นเคร่ือง

สืบทอดวฒันธรรมของมนุษย ์ในสงัคมท่ีเจริญแลว้   จะเห็นไดว้่า ในกลุ่มคนท่ีไม่มีภาษาเขียน ไม่มี

หนงัสือ ไม่มีการอ่าน วฒันธรรมของสงัคมนั้นมกัลา้หลงั   ปราศจากการพฒันา    การอ่านจึงให้

คุณค่าทางสงัคมในทุกดา้น 

                         

การอ่านสะกดคาํ 

กกกกกกกกการอ่านในใจเรามกัไม่คาํนึงถึงการสะกดคาํ เพราะมุ่งอ่านเน้ือความอยา่งรวดเร็ว  แต่ใน

การอ่านออกเสียงนั้น   การสะกดคาํ  มีความสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ ผูอ่้านจาํเป็นตอ้งอ่านใหถ้กูตอ้งตาม

พจนานุกรม หรือการอ่านช่ือเฉพาะ    

  

บทบาทของการอ่านที่มต่ีอมนุษย์ 

กกกกกกกก การอ่านหนงัสือมีบทบาทสาํคญัในยคุปัจจุบนัน้ีมาก อาจกล่าวไดว้่า ไม่ว่าจะเป็น

ทางดา้นการศึกษาเล่าเรียน    การประกอบอาชีพ     ดา้นบุคลิกภาพ   นนัทนาการและดา้นพฒันา

สงัคมและประเทศชาติ ถึงจะมีส่ือมวลชนอ่ืน เช่น  วิทยกุระจายเสียง  โทรทศัน์ ท่ีเสนอข่าวสารต่าง 
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ๆ ไดร้วดเร็วและทนัต่อเหตุการณ์  คนเราก็ตอ้งอ่านหนงัสืออยูน่ั้นเอง เพราะว่าใหร้ายละเอียดต่าง ๆ 

ไดม้ากกว่า 

 

กกกกกกกกสุวิมล โฮมวงศ ์( 2535 ) ไดใ้หค้วามเห็นของบทบาทของการอ่านท่ีมีต่อมนุษยด์งัน้ี 

กกกกกกกก1.บทบาทดา้นการศึกษา    

กกกกกกกกการเรียนในระบบอุดมศึกษา นิสิตจะตอ้งศึกษาจากตาํรับตาํราท่ีมีอยูใ่นหอ้งสมุดเป็น

ส่วนใหญ่ซ่ึงตอ้งใชก้ารอ่านเป็นประจาํ ผูท่ี้อ่านมากยอ่มไดเ้ปรียบกว่าผูท่ี้อ่านนอ้ย และผูท่ี้อ่านเก่ง

ยอ่มอ่านหนงัสือไดร้วดเร็วสามารถเขา้ใจเร่ืองราวท่ีอ่านจบัใจความไดถ้กูตอ้งแม่นยาํ รู้จกัวิธีอ่าน

หนงัสือว่าเล่มไหนควรใชว้ิธีอ่านอยา่งไร สามารถประเมินผลจากส่ิงท่ีตนอ่านรวมทั้งมีวิจารณญาณ

ในการอ่านสามารถวิจารณ์ได้   ดงันั้น ผูท่ี้อ่านเป็นเท่านั้นจึงจะสามารถไดรั้บความรู้และประสบ

ผลสาํเร็จในการศึกษาเล่าเรียน 

กกกกกกกก2. บทบาทดา้นอาชีพ     

กกกกกกกก การอ่านผกูพนัอยูก่บับุคคลทุกอาชีพท่ีมุ่งหวงัความเจริญกา้วหนา้เพราะผูป้ระกอบ

อาชีพท่ีดีนั้นจาํเป็นตอ้งขวนขวายหาความรู้เพ่ือเพ่ิมพนูปรับปรุงสมรรถภาพในการทาํงานของตน

อยูเ่สมอ  ทั้งน้ีก็เน่ืองจากว่าการงานทุกชนิดก็ตอ้งมีการแข่งขนักนัอยูต่ลอดเวลา   บุคคลท่ีพยายาม

กา้วไปขา้งหนา้เท่านั้นจึงจะมีชยัในการแข่งขนั บุคคลท่ีฉลาดและยดึหนงัสือเป็นหลกัโดยการอ่าน

หนงัสือท่ีเก่ียวกบัอาชีพนั้น ๆ  ยอ่มทาํใหบุ้คคลเหล่านั้นมีความรู้กวา้งขวางและประสบผลสาํเร็จใน

การประกอบอาชีพของตนเองไดอ้ยา่งมีความสุข 

กกกกกกกก3. บทบาทดา้นการปรับปรุงบุคลิกภาพ 

กกกกกกกกสภาพสงัคมในสมยัน้ี  มีความยุง่ยากสลบัซบัซอ้นและมีปัญหาของสงัคมมากมาย จนทาํ

ใหค้นบางคนประสบชะตากรรมท่ีน่าสงสารอยา่งยิง่ เป็นตน้ว่าไม่อยากสมาคมกบัใคร ๆ เพราะคิด

ว่าตนเองมีปมดอ้ย  บางคนไม่กลา้เผชิญหนา้กบัปัญหา  ไม่กลา้ร่วมกิจกรรมทางดา้นสงัคมกบัเพ่ือน

ฝงู กลายเป็นคนเหงาหงอย   ถา้หากบุคคลผูมี้ปัญหาดงักล่าว   ไดก้ลบัมาสนใจในการอ่านหนงัสือ

ประเภทสงัคมศาสตร์  จริยศาสตร์  จิตวิทยา  การตอบและแกไ้ขปัญหาชีวิต ก็จะทาํใหสุ้ขภาพจิตดี

ข้ึน และยงัจะช่วยใหรู้้จกัวิธีการวางตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของ

สงัคมนั้น ๆ อยา่งมีความสุขทาํใหเ้ป็นคนมองโลกในแง่ดีเสมอ 

 กกกกกกกก4. บทบาทดา้นนนัทนาการ 

กกกกกกกก ในปัจจุบนัน้ีการเสาะแสวงหาความบนัเทิงเริงรมยเ์ป็นไปไดโ้ดยง่ายและมีหลาย

รูปแบบ เช่น การดูภาพยนตร์   โทรทศัน์   และการฟังเพลง เป็นตน้   แต่มีอีกแบบหน่ึงท่ีเป็นการ

พกัผอ่นท่ีดีท่ีสุด นัน่คือ การอ่านหนงัสือ   อาจจะเป็นหนงัสือโบราณคดี   กวีนิพนธ ์สารคดี  
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นวนิยาย   หนงัสือพิมพร์ายวนั   นอกจากจะทาํใหผู้อ่้านไดรั้บความรู้ ความบนัเทิงแลว้ ยงัจะเป็น

ทกัษะฝึกการอ่านอีกดว้ย 

กกกกกกกก5. บทบาทดา้นพฒันาสงัคมและพฒันาประเทศ 

กกกกกกกกการพฒันาประเทศจะประสบผลสาํเร็จไดน้ั้น   ประเด็นสาํคญัอยูท่ี่การพฒันาทรัพยากร

มนุษยเ์ป็นเบ้ืองตน้  กล่าวคือ  ใหป้ระชาชนมีการศึกษา เป็นผูรู้้หนงัสือในระดบัท่ีพอจะเป็นพ้ืนฐาน

ในการพฒันาคุณภาพชีวิตของตนเองและการพฒันาประเทศต่อไป      ทั้งน้ีเพราะการท่ีประชากร

เป็นผูรู้้หนงัสือและมีนิสยัรักการอ่านยอ่มจะมีส่วนสาํคญัในการส่งเสริมใหชี้วิตของคนเราประสบ

ความสาํเร็จอยา่งสมบูรณ์ ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและความเป็นอยู ่ซ่ึงมีผลต่อการพฒันาตนเอง 

พฒันาสงัคม และพฒันาประเทศชาติในท่ีสุด 

                         

องค์ประกอบที่มต่ีอการอ่าน 

กกกกกกกกความสามารถในการอ่านของแต่ละคนไม่เหมือนกนั บางคนอ่านไดร้วดเร็วและเขา้ใจ 

ในขณะท่ีอีกหลายคนอ่านไดช้า้และเกิดอุปสรรคในการอ่าน  การท่ีผูอ่้านจะประสบความสาํเร็จใน

การอ่านมากนอ้ยเพียงใดนั้นยอ่มข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบท่ีสาํคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการอ่าน ดงัต่อไปน้ี 

กกกกกกกกวลยัภรณ์ อาทิตยเ์ท่ียง  ( 2529 )   ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการอ่านอยู่   3 

ลกัษณะดงัน้ี 

กกกกกกกก1. ลกัษณะของวสัดุการอ่าน   จะตอ้งไม่ปิดกั้นหรือเป็นกาํแพงขวางความเขา้ใจในการ

อ่านของผูเ้รียนนัน่คือ  ใชภ้าษาใหเ้หมาะสมกบัผูอ่้าน ไม่ใชค้าํศพัทท่ี์แปลกประหลาด คาํศพัทท่ี์เด็ก

ไม่เคยรู้จกั หรือเป็นคาํศพัทท่ี์ยาวเกินความสามารถของเด็ก สาํหรับหลกัภาษาก็ควรใชแ้ต่ส่ิงท่ีเด็ก

คุน้เคยแลว้ประโยคไม่ยาวเกินไปและไม่สลบัซบัซอ้น 

กกกกกกกก 2. ลกัษณะของผูอ่้าน   ความสามารถในการเขา้ใจและตีความส่ิงท่ีอ่านจะข้ึนอยูก่ ั บ

องคป์ระกอบท่ีสาํคญัคือ  

กกกกกกกก 2.1 ระดบัสติปัญญา   เด็กแต่ละคนจะมีความสามารถในการอ่านแตกต่างกนัไป

ตามระดบัสติปัญญาของตน เช่น เด็กบางคนไม่สามารถจดจาํรายละเอียดของเน้ือเร่ืองได ้ 

บางคนไม่สามารถสรุปเร่ืองท่ีอ่านได ้บางคนไม่เขา้ใจส่ิงท่ีเป็นนามธรรม และบางคนไม่สามารถ

แยกแยะความแตกต่างระหว่างขอ้เท็จจริงกบัความคิดเห็นได ้หรือถา้ทาํไดก้็คงตอ้งใชเ้วลามาก ซ่ึง

ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี  ครูควรจะตรวจสอบเพ่ือช่วยเด็กในการพฒันาสมรรถภาพในการอ่านและจดั 

ประสบการณ์ใหเ้หมาะสมกบัระดบัสติปัญญาของเด็ก 

กกกกกกกก 2.2 ความรู้ในดา้นคาํศพัท ์ และโครงสร้างของภาษาซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อความ

เขา้ใจ การสร้างความคิดรวบยอด และการสร้างจินตนาการเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
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กกกกกกกก 2.3 ภูมิหลงัในเร่ืองความรู้และประสบการณ์   จะช่วยในการผสมผสานความคิด

เดิมใหเ้ขา้กบัความคิดใหม่ ตลอดจน  การแปลความ ตีความ ขยายความและการประเมินค่าของส่ิงท่ี

อ่าน 

กกกกกกกก 2.4 ร่างกาย  เด็กท่ีมีสุขภาพทางกายดีจะมีความสามารถในการเรียน   อ่านไดก้ว่า

เด็กท่ีมีสุขภาพไม่ดีซ่ึงตอ้งขาดเรียนบ่อย ๆ   ทาํใหก้ารเรียนอ่านล่าชา้ออกไป   นอกจากนั้นส่ิงท่ีครู

จะตอ้งคาํนึงถึงก็คือ  สายตาและการไดย้นิ  เด็กท่ีมีสายตาผดิปกติ จะรู้สึกไม่อยากอ่านหนงัสือและ

ไม่รู้สึกเพลิดเพลินหรือพอใจกบัส่ิงท่ีอ่าน  ส่วนเด็กท่ีมีความผดิปกติทางการไดย้นิ   จะฟังคาํอธิบาย

ของครูไม่ไดดี้เท่าท่ีควรเพราะจบัใจความไม่ค่อยได ้ และไม่เขา้ใจความหมายของคาํท่ีครูใหอ่้านซ่ึง

จะใหเ้กิดปัญหาในการอ่านต่อไป 

กกกกกกกก 2.5 อารมณ์  เป็นองคป์ระกอบท่ีมีความสาํคญัต่อการอ่านมาก   เพราะการอ่านท่ี

ประสบผลสาํเร็จนั้น ผูอ่้านจาํเป็นตอ้งมีสมาธิในการอ่าน ถา้เด็กมีความกงัวลใจ หรือมีความ

กลวั  เด็กจะมีความรู้สึกต่อตา้นอยา่งรุนแรง ซ่ึงจะขดัขวางสมาธิในการอ่านเป็นอยา่งมากจนเป็นผล

ใหป้ระสบผลสาํเร็จในการอ่านนอ้ยกว่าเด็ก ท่ีมีอารมณ์ดี หรือสุขภาพจิตดี 

  

กกกกกกกก3. สภาพแวดลอ้ม เด็กท่ีอยูใ่นครอบครัวท่ีอบอุ่น สมาชิกในครอบครัวใหค้วาม  สาํคญั 

กบัการอ่าน มีการส่งเสริมการอ่าน  เด็กก็จะรู้คุณค่าของการอ่านและอ่านไดดี้ เพราะไดพ้บเห็นและ

มีกิจกรรมการอ่านเป็นประจาํ     นอกจากน้ีโรงเรียนยงัมีส่วนสาํคญัในการส่งเสริมการอ่านของ

นกัเรียนอยา่งสมํ่าเสมอ  อนัจะทาํใหพ้ฒันาการทางดา้นการอ่านดีเป็นไปตามลาํดบัและต่อเน่ือง 

1พฤติกรรมมนุษย ์Human Behavior 

มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

กกกกกกกกมหาวิทยาลยัศิลปากรเป็น มหาวิทยาลยั 5ในประเทศไทย 5 มีช่ือเสียงทางดา้น ศิลปกรรม 5 

สถาปัตยกรรม 5 และ โบราณคดี 5 ปัจจุบนั เปิดสอนครอบคลุมทุกสาขาวิชา ทั้งวิทยาศาสตร์ 

วิศวกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และเกษตรศาสตร์ 

 

วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   

กกกกกกกตั้งอยูเ่ลขท่ี 1หมู่ท่ี 3 ตาํบลสามพระยา อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี 76120 มีพ้ืนท่ี 621 ไร่ 

วิทยาเขตน้ีเป็นท่ีตั้งของคณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร คณะวิทยาการจดัการ และคณะ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร และในอนาคตตามแผนพฒันาของคณะรัฐมนตรีเม่ือปี 2550 

มีมติใหมี้การขยายสาขาดา้นการศึกษาของมหาวิทยาลยัศิลปากร เพ่ือเป็นศนูยก์ลางของภูมิภาค

ตะวนัตก ไวท่ี้ "วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี" โดยจะมีคณะตั้งใหม่ คือ    คณะรัฐประศาสนศาสตร์, 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5
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คณะสตัวแพทยศาสตร์ , คณะรัฐศาสตร์ , คณะแพทยศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์ , คณะการ

ออกแบบยานพาหนะ ,คณะทนัตแพทยศาสตร์และคณะกายภาพบาํบดั รวมถึงวิทยาลยันานาชาติ 

สาขาทศันศิลป์และสถาบนัศิลปะร่วมสมยัแห่งภูมิภาคเอเชียดว้ยซ่ึงจะดาํเนินการแลว้เสร็จในปี2557 

 

4.งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

กกกกกกกกรอกีเยา๊ะ  แมซา และคณะ (2552) ศึกษาทศันคติต่อการอ่านหนงัสือและพฤติกรรมการ

อ่านหนงัสือตามผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล  วิทยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม ผลการวิจยั

พบว่า นกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ชั้นปีท่ี 3  วิทยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม  มีทศันคติต่อ

การอ่านหนงัสืออยูใ่นระดบัปานกลาง  ( X= 3.33 )  นกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ชั้นปีท่ี 3                               

วิทยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม มีพฤติกรรมการอ่านหนงัสืออยูใ่นระดบัปานกลาง  ( X= 2.85 )  

เม่ือแยกรายดา้นพบว่า ดา้นประเภทหนงัสือท่ีชอบอ่าน ดา้นเทคนิคท่ีใชใ้นการอ่าน ดา้นปัญหาและ

อุปสรรคในการอ่านอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.97 , 3.07 และ 2.89 ตามลาํดบั)   ส่วนดา้น

ช่วงเวลาและระยะเวลาท่ีอ่านหนงัสือ อยูใ่นระดบัไม่ดี ( X = 2.45) นกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต

มีท่ีมีผลการเรียนดีจะมีพฤติกรรมการอ่านหนงัสืออยูใ่นระดบัปานกลาง ( X= 3.04) และมีทศันคติ

ต่อการอ่านหนงัสืออยูใ่นระดบัปานกลาง  ( X= 3.46) นกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิตท่ีมีผลการ

เรียนระดบัตํ่า มีพฤติกรรมการอ่านหนงัสืออยูใ่นระดบัปานกลาง( X= 2.79)  และมีทศันคติต่อการ

อ่านหนงัสืออยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.30) 

กกกกกกกกอภิชยั สมนาม (2550) ศึกษาเร่ืองความสนใจในการอ่านของนกัศึกษาวิทยาลยัฟาร์อีส

เทอร์น ผลการวิจยัพบว่ากิจกรรมท่ีนกัศึกษาทาํในเวลาว่างรองลงมาจากการฟังวิทยดุูโทรทศัน์ คือ 

การอ่านหนงัสือและหนงัสือพิมพ ์โดยส่วนใหญ่มีจุดประสงคใ์นการอ่านเพ่ือคน้ควา้ในส่ิงท่ีตนเอง

ชอบใหมี้ความรู้เพ่ิมเติม   ซ่ึงนกัศึกษาส่วนใหญ่จะเลือกอ่านหนงัสือตามความสนใจของ

ตนเอง   โดยการยมืจากหอ้งสมุดและหาซ้ือมาอ่านเอง  ปัญหาในการอ่านของนกัศึกษาส่วนใหญ่คือ 

ไม่มีเวลาอ่าน เน่ืองจากมีภาระกิจส่วนตวัมากและแบ่งเวลาไม่เป็น  นกัศึกษาส่วนใหญ่ชอบอ่าน

หนงัสือพิมพ ์วารสาร/นิตยสาร  การ์ตูน  เร่ืองสั้น  ตาํราเรียน       ตามลาํดบั   โดยส่วนใหญ่ตอ้งการ

ใหห้อ้งสมุดมีหนงัสือประเภทการท่องเท่ียว  วยัรุ่น/ดารา/นกัร้อง/แฟชัน่  สุขภาพ   ตลกขบขนั   การ

ประกอบอาชีพ  นวนิยาย/เร่ืองสั้น/บทกวี   การศึกษา/วิชาการ   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี อาหาร

เคร่ืองด่ืม  ภาษา  ประวติัศาสตร์  กีฬา  และศิลปะ/ดนตรี/การละเล่นต่างๆ ตามลาํดบั 

กกกกกกกก โชคชยั  เพช็รนคร 5 (2549) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการอ่านหนงัสือของนกัศึกษา

มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม   ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 

อาย ุ21-25 ปี เป็นนกัศึกษามีการศึกษา ชั้นปีท่ี 4 คณะวิทยาการจดัการ มีรายไดต่้อเดือน 4,000 บาท 

   ส
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โดยนกัศึกษาส่วนใหญ่พกัหอพกั กบัเพ่ือน ครอบครัวของนกัศึกษาส่วนใหญ่มีมีจาํนวน 3 - 5 คน 

และจากการศึกษาพฤติกรรมการ อ่านหนงัสือ พบว่ามากท่ีสุดคือ อ่านเป็นบางคร้ัง  โดยหนงัสือท่ี

อ่านมากท่ีสุดคีอ หนงัสือนิตยสาร เพ่ือความเพลิดเพลิน  ซ้ือมาอ่านเองท่ีบา้น ในวนั เสาร์ - อาทิตย ์

สปัดาห์ละ 3 -4 วนั 31 - 60 นาที หนงัสือท่ีใชอ่้านมีราคา 100 -200 บาท ประโยชน์ท่ีไดม้ากท่ีสุดคือ 

ไดส้าระความรู้  นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษมมีความพึงพอใจในการอ่านหนงัสือ ใน

ระดบั ปานกลาง โดยนกัศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจโดยรวมไม่แตกต่างกนั มีความ

พึงพอใจในการ อ่านหนงัสือ อายคุวามพึงพอใจโดยรวมไม่แตกต่างกนั 

กกกกกกกกสุจิตรา จรจิตร (2546) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการอ่านของนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา

ในภาคใต ้ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นชีวสงัคม ปัจจยัดา้นครอบครัวและปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม กลุ่ม

ตวัอยา่งซ่ึงไดจ้ากการสุ่มแบบหลายขั้นตอนเป็นนกัศึกษาปีการศึกษา 2541 ในสถาบนัอุดมศึกษา

ภาคใต ้4 สถาบนั คือ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ สถาบนัราชภฏัยะลา และ

สถาบนัราชภฏัสงขลา จาํนวน 539 คน การวิเคราะห์ขอ้มลูใชค่้าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า

สหสมัพนัธอ์ยา่งง่าย ค่าสหสมัพนัธพ์หุคูณและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน 

ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นชีวสงัคม ปัจจยัดา้นครอบครัวและปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม มี

ความสมัพนัธก์บัการอ่านอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มีอาํนาจใน

การพยากรณ์การอ่านของนกัศึกษาไดร้้อยละ 26.55 ปัจจยัดา้นครอบครัวมีอาํนาจการพยากรณ์การ

อ่านไดร้้อยละ 15.05 ปัจจยัดา้นชีวสงัคมมีอาํนาจการพยากรณ์การอ่านไดร้้อยละ 6.75 ปัจจยัทุกตวั

เม่ือรวมกนัจะมีอาํนาจในการพยากรณ์การอ่านไดร้้อยละ 33.81 ตวัพยากรณ์ท่ีดี 3 ลาํดบัแรก คือ 

กลุ่มเพ่ือน การส่งเสริมการอ่านทางบา้น และการส่งเสริมการอ่านทางสถานศึกษา  

กกกกกกกกฐิติมาศ เพช็รัตน์ (2538) ศึกษาพฤติกรรมการอ่าน และความตอ้งการเน้ือหาจากหนงัสือ 

พิมพร์ายวนั ของนกัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร   วิทยานิพนธป์ริญญานิเทศศาสตร์มหาบณัฑิต 

สาขานิเทศศาสตร์ธุรกิจมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ผลการวิจยัพบว่า1. นกัศึกษามหาวิทยาลยัในเขต

กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่  ทั้งนกัศึกษาชายและนกัศึกษาหญิง  นกัศึกษาชั้นปีท่ี  1 ถึง 4 และ

นกัศึกษาทั้ง  3 สาขาวิชา  ซ่ึงไดแ้ก่สาขาวิชา  มนุษยศาสตร์  สาขาสงัคมศาสตร์  สาขาวิทยาศาสตร์  

อ่านหนงัสือพิมพร์ายวนัท่ีไม่แตกต่างกนั  และพบว่าอ่านหนงัสือพิมพร์ายวนัท่ีบา้นมากท่ีสุด  อ่าน

ทุกวนั  วนัละ  1 ฉบบั ประมาณ  30 นาที ในช่วงเวลาท่ีไม่แน่นอนแลว้แต่ว่าง  อ่านเฉพาะข่าวท่ี

น่าสนใจแลว้ค่อยอ่านข่าวอ่ืนๆ และอ่านหนงัสือพิมพโ์ดยการบอกรับเป็นประจาํ    2.เน้ือหาท่ีอ่าน  

และเน้ือหาท่ีตอ้งการจากหนงัสือพิมพร์ายวนั  พบว่านกัศึกษาส่วนใหญ่ทั้งนกัศึกษาชายหญิง  

นกัศึกษาชั้นปีท่ี  1 ถึง 4 และนกัศึกษาทั้ง  3 สาขาวิชา  มีการอ่านและความตอ้งการข่าวต่างๆ  ใน

หนงัสือพิมพร์ายวนัดงัน้ีข่าวราชการ  ข่าวกีฬา  ข่าวสตรี  ข่าวประกาศใหบ้ริการ  และโฆษณา  

   ส
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นกัศึกษามหาวิทยาลยัในเขตกรุงเทพมหานครมีการอ่าน และมีความตอ้งการอยูใ่นระดบัปานกลาง

เช่นเดียวกนัส่วนข่าวเศรษฐกิจ ข่าวการเมือง ข่าวการศึกษา และข่าวชาวบา้น นกัศึกษามหาวิทยาลยั

ในเขตกรุงเทพมหานครมีการอ่านอยูร่ะดบัปานกลาง และมีความตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก ข่าวสงัคม 

นกัศึกษามหาวิทยาลยัในเขตกรุงเทพมหานครมีการอ่านอยูใ่นระดบัมาก ปละมีความตอ้งการอยูใ่น

ระดบัมากเช่นกนั  สาํหรับข่าวบนัเทิง  บทความ  บทวิจารณ์  การ์ตูนลอ้เลียนสงัคม  และสารคดี

นกัศึกษามหาวิทยาลยัในเขตกรุงเทพมหานครมีการอ่านอยูใ่นระดบัมาก  และมีความตอ้งการอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด 

กกกกกกกกทรงศรี อกัษรเสือ (2532) ศึกษาสภาพการอ่าน ความสนใจและความตอ้งการในการอ่าน

ของนกัศึกษาสหวิทยาลยัอีสานเหนือ เลย สกลนคร มหาสารคาม และอุดรธานี  ผลการวิจยัพบว่า 

นกัศึกษาใชเ้วลาในการอ่านหนงัสือ และส่ิงพิมพ ์7 ชัว่โมงต่อ สปัดาห์ นกัศึกษาอ่านโดยเฉล่ียวนัละ 

1-2 เล่ม เดือนละ 17-25 เล่ม จุดประสงคใ์นการอ่านหนงัสือ เพ่ือประกอบการเรียนตามหลกัสูตร 

และเพ่ือให ้มีความรู้กวา้งขวางข้ึน การเลือกหนงัสืออ่าน เลือกโดยใชดุ้ลพินิจของตนเองเป็นหลกั 

หนงัสือท่ีอ่านนกัศึกษาจะเลือกหนงัสือท่ีเขียนโดยผูเ้ช่ียวชาญในสาขาวิชานั้นๆเป็นหลกัหรือเขียน

โดยผูท่ี้ตนเองเคยอ่านมาก่อน  นกัศึกษาอ่านหนงัสือภาษาไทย และหนงัสือพิมพภ์าษาไทยเป็น

ประจาํ แต่ถา้เป็น หนงัสือภาษาองักฤษ และหนงัสือพิมพภ์าษาองักฤษ จะอ่านเป็นบางคร้ัง ในขณะ

ท่ีถา้ เป็นวารสารภาษาไทยนกัศึกษาจะอ่านเป็นบางคร้ังมากกว่าอ่านเป็นประจาํ และถา้ เป็นวารสาร

ภาษาองักฤษ นกัศึกษามกัจะไม่ค่อยอ่าน จุดประสงคใ์นการอ่านวารสารและหนงัสือพิมพ ์เพ่ือใหมี้

ความรู้กวา้งขวางข้ึน และเพ่ือความบนัเทิง สถานท่ีอ่านหนงัสือเป็นประจาํคือหอ้งสมุดวิทยาลยัครู 

และหอ พกั ส่ิงพิมพท่ี์นิยมอ่านประจาํ ไดแ้ก่ จุลสาร ตาํรา หนงัสือวิชาการ และหนงัสือพิมพ ์

วารสารท่ีสนใจอ่าน ไดแ้ก่ วารสารทัว่ไป และวารสารเสนอข่าวเชิงวิจารณ์ หนงัสือพิมพน์กัศึกษา

อ่านประจาํ และอ่านมากท่ีสุดคือ ไทยรัฐ จุดประสงคใ์น การอ่านเพ่ือใหค้วามรู้กวา้งขวางคอลมัน์

ในหนงัสือพิมพท่ี์นกัศึกษาอ่านมากคือข่าวทัว่ไป  สาํหรับปัญหาการอ่าน คือไม่มีเวลาอ่าน และหา

ส่ิงพิมพท่ี์ตอ้งการอ่านไม่ได ้หอ้ง สมุดมีหนงัสือ วารสาร และหนงัสือพิมพไ์ม่เพียงพอ 

กกกกกกกก วรารัตน์  พฒันเกียรติพงศ ์( 2531) ศึกษาสาเหตุในการอ่านของนิสิตปริญญาตรี

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พบว่า นิสิตมีวตัถุประสงคใ์นการอ่านส่ิงพิมพแ์ต่ละ

ประเภทแตกต่างกนั สาเหตุภายในท่ีอ่านหนงัสือวิชาการและวารสารวิชาการ เพ่ือใหไ้ดค้วามรู้ท่ีจะ

นาํมาใชใ้นการเรียนรายวิชาต่างๆทาํรายงานหรือภาคนิพนธ ์อ่านหนงัสือสารคดีเพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ 

อ่านหนงัสือบนัเทิงคดีและนิตยสารเพ่ือสร้างความเพลิดเพลินใหต้นเอง อ่านหนงัสือพิมพเ์พ่ือให้

ความรู้ทนัต่อเหตุการณ์ ส่วนสาเหตุภายนอกอ่านหนงัสือวิชาการเพราะอาจารยผ์ูส้อนแนะนาํให้

อ่าน และเพราะอ่านไดฟ้รีจากหอ้งสมุด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่ 3 

วธิีดําเนินการวจิยั 

 

กกกกกกกก การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกอ่านหนงัสือแต่ละประเภทของ

นกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ  ไดอ้าศยัตวั

แปรอิสระ ไดแ้ก่ สถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกดงัน้ี 1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่  เพศ   

อายุ  ระดบัคะแนน  (GPA) คณะท่ีสงักดั  และระดบัชั้นปีท่ีนกัศึกษากาํลงัศึกษาอยูใ่นปัจจุบนั            

2. ปัจจยัดา้นครอบครัว ไดแ้ก่ อาชีพของบิดามารดา การส่งเสริมการอ่านของทางบา้น 3. ปัจจยัดา้น

สงัคมและสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่  กลุ่มเพ่ือน  การส่งเสริมการอ่านทางสถานศึกษา  ตวัแปรตาม  

ไดแ้ก่ การตดัสินใจเลือกอ่านหนงัสือแต่ละประเภทของนกัศึกษา โดยการศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร

และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มลู มีวิธีการดาํเนินงานดงัน้ี 

              

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

กกกกกกกกการเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

กกกกกกกก1. ขอ้มลูเอกสาร 

กกกกกกกกในการศึกษาการวิจยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษาทาํการรวบรวมขอ้มลูจากเอกสารต่างๆเป็นแบบอยา่ง

หรือเป็นแนวทางท่ีใชเ้ป็นบรรทดัฐานในการศึกษาวิจยั โดยศึกษาจากผูศึ้กษาหรือนกัวิจยัท่านใดท่ี

ไดท้าํการศึกษาและวิจยัไวก่้อนแลว้ ซ่ึงไดแ้ก่งานวิจยั วิทยานิพนธ ์โดยทาํการศึกษาจากหอ้งสมุด

มหาวิทยาลยั และสถาบนัต่างๆอีกทั้งมีการเก็บรวบรวมขอ้มลูมาจากเอกสาร หนงัสือ รวมไปถึงการ

รวบรวมขอ้มลูจากทางอินเทอร์เน็ต(Internet) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกอ่าน

หนงัสือของนกัศึกษา 

กกกกกกกก2. ขอ้มลูภาคสนาม 

กกกกกกกกในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดจ้ดัทาํการเก็บรวบรวมขอ้มลูภาคสนาม สาํรวจโดยใช้

แบบสอบถามในการสอบถามและเก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

กกกกกกกกประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาทุกชั้นปีของมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยา

เขตสารสนเทศเพชรบุรี  จาํนวนทั้งส้ิน  4,580 คน ประกอบดว้ย 

 

นกัศึกษา จาํนวนนกัศึกษา 

คณะวิทยาการจดัการ 

คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

3,015 

897 

668 

รวม 4,580 

 

หมายเหตุ นกัศึกษาชั้นปีท่ี4 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

ท่ีมา : ฐานขอ้มลู มหาวิทยาลยัศิลปากร  (online), Accessed 20 July 2010. Available from 

http://www.reg.su.ac.th 

ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 

กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งคาํนวณจากสูตร ทาโร ยามาเน (Taro Yamane)  

กกกกกกกกn ≥  N/(1+Ne²)  

กกกกกกกกเม่ือ 

กกกกกกกกn  คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

กกกกกกกก N คือ จาํนวนประชากร  (นกัศึกษาทุกชั้นปีของมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี ) 

กกกกกกกกe  คือ  ค่าความคลาดเคล่ือนซ่ึงกาํหนดใหเ้ท่ากบัร้อยละ 0.05 หรือ 95% 

การวิจยัคร้ังน้ีมีประชากรเป้าหมาย  4,580 คน  และในการเลือกสุ่มตวัอยา่งท่ีระดบัความ

คลาดเคล่ือน 5% และกาํหนดความน่าเช่ือถือได ้95% แทนสูตรไดด้งัน้ี 

กกกกกกกกn ≥  4,580/(1+4,580  ( 0.05)²  )  

กกกกกกกกn = 399.91   

กกกกกกกกดงันั้นผูว้ิจยัจึงเลือกท่ีจะสุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 ราย เพราะในการเก็บขอ้มลูจริงตอ้งมี

การคดัแบบสอบถามบางชุดท่ีไม่สมบูรณ์ออก ผูว้ิจยัจึงกาํหนดขนาดตวัอยา่งจาํนวน 400 คน และใช้

วิธีการสุ่มตวัอยา่งตามความสะดวก ( Convenience Sampling) เพราะความง่าย ไม่ยุง่ยากในการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ดาํเนินการ (กุณฑรี  ร่ืนรมย ์ 2549:144) ซ่ึงนกัศึกษาทุกชั้นปีของมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรีสามารถเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีดีไดเ้ท่าเทียมกนัทุกคน 

 

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั  

กกกกกกกก เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  คือ แบบสอบถามสาํหรับนกัศึกษาทุกชั้นปีของ

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  โดยแบบสอบถามมีทั้งคาํถามท่ีเป็นปลายเปิด

และคาํถามปลายปิด   ซ่ึงมีโครงสร้างของแบบสอบถามดงัน้ี    

กกกกกกกกตอนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   

 ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการอ่านหนงัสือของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี   

กกกกกก ตอนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการในการอ่านหนงัสือของนกัศึกษามหาวิทยาลยั

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยใหผู้ต้อบประเมินจากมาตราส่วนประเมินค่า โดยใช้

มาตรฐานวดัแบบ Likert’s Scale ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด 2535 : 100) 

  

กกกกกกกกระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด   ให ้ 5   คะแนน 

กกกกกกกกระดบัความสาํคญัมาก   ให ้ 4   คะแนน 

กกกกกกกกระดบัความสาํคญัปานกลาง   ให ้  3   คะแนน 

กกกกกกกกระดบัความสาํคญันอ้ย   ให ้  2   คะแนน 

กกกกกกกกระดบัความสาํคญันอ้ยท่ีสุด   ให ้  1   คะแนน 

กกกกกกกก 

กกกกกกกกตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

กกกกกกกกการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรม

สาํเร็จรูป SPSS for Windows  (Statistical  Package  for  the Social Sciences) มีรายละเอียดการ

วิเคราะห์ขอ้มลูดงัน้ี 

กกกกกกกก 1. ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ชั้นปี คณะ เป็นตน้ และขอ้มลูดา้น

พฤติกรรมการอ่าน ซ่ึงผูว้ิจยัจะนาํขอ้มลูมาแจกแจงความถ่ี ( Frequency) และคาํนวณเป็นค่าร้อยละ 

(Percentage)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



36 

 

กกกกกกกก2. ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการในการอ่านหนงัสือ ของนกัศึกษา

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  แลว้นาํขอ้มลูมาหาค่าเฉล่ีย  และ                  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซ่ึงใชก้ารวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนา(Description 

Statistics ) เป็นคาํสัง่ท่ีใชส้รุปลกัษณะ  และตรวจสอบการแจกแจงขอ้มลู 

โดยการแปรผลค่าเฉล่ีย หรือ  ระดบัความพึงพอใจในการทาํงานนั้น มีเกณฑใ์นการแปลผลเฉล่ีย  

โดยใชม้าตรฐานวดัแบบ Likert’s Scale ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด 2535 : 100) 

กกกกกกกกค่าเฉล่ีย 1.00-1.49  หมายความว่า  มีระดบัความสาํคญัในระดบันอ้ยท่ีสุด 

กกกกกกกกค่าเฉล่ีย 1.50-2.49  หมายความว่า  มีระดบัความสาํคญัในระดบันอ้ย 

กกกกกกกกค่าเฉล่ีย 2.50-3.49  หมายความว่า  มีระดบัความสาํคญัในระดบัปานกลาง 

กกกกกกกกค่าเฉล่ีย 3.50-4.49  หมายความว่า  มีระดบัความสาํคญัในระดบัมาก 

กกกกกกกกค่าเฉล่ีย 4.50-5.00  หมายความว่า  มีระดบัความสาํคญัในระดบัมากท่ีสุด 

 

ช่วงเวลาในการเก็บขอ้มลู   กรกฎาคม 2554 

 

ข้อจาํกดัในการวจิยั  

กกกกกกกก มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ตั้งอยูใ่นอาํเภอชะอาํ  จงัหวดั

เพชรบุรี ซ่ึงเป็นวิทยาเขตท่ีเปิดดาํเนินการ ตั้งแต่ พ .ศ. 2545 โดยมีสาํนกัหอสมุดวิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี   เพียงแห่งเดียวท่ีเปิดใหบ้ริการ ภายในหอสมุดมีส่ือส่ิงพิมพไ์ม่เพียงพอต่อ

ความตอ้งการของนกัศึกษา อีกทั้งในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงไม่มีหอ้งสมุดอ่ืนท่ีนกัศึกษาสามารถใชบ้ริการ

ได ้ความไม่พร้อมของหอสมุดจึงเป็นขอ้จาํกดัในการวิจยัคร้ังน้ี 

   ส
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บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

  

กกกกกกกก จากการรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดท้าํการสอบถามขอ้มลูจากนกัศึกษามหาวิทยาลยั

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ท่ีส่งไปจาํนวน  400 ชุด ไดรั้บแบบสอบถามคืนมา 400 ชุด 

และไดท้าํการตรวจสอบความถกูตอ้งของแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มตวัอยา่ง โดย

การวิเคราะห์การนาํเสนอและอธิบายผลขอ้มลูจาํแนกออกเป็น 3 ส่วน 

 

กกกกกกกกตอนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

กกกกกกกก ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการอ่านหนงัสือของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร  วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี 

กกกกกกก ตอนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการในการอ่านหนงัสือของนกัศึกษามหาวิทยาลยั

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 

   ส
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   

ตารางที่ 1 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี  จาํแนกตามเพศ 

  

 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงจาํนวน 293 คน คิดเป็นร้อยละ

73.30  เพศชายจาํนวน 107  คน คิดเป็นร้อยละ 26.80 

 

ตารางที่ 2 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี  จาํแนกตามคณะวิชา 

 

คณะวชิา จาํนวน ร้อยละ 

คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร                    78 19.50 

คณะวิทยาการจดัการ 264 66.00 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 58 14.50 

รวม 400 100.00 

  

กกกกกกกก จากตารางท่ี 2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นนกัศึกษาคณะ สตัวศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารเกษตร    จาํนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50   นกัศึกษาคณะ วิทยาการจดัการ    

จาํนวน264 คน คิดเป็นร้อยละ 66.00    และนกัศึกษาคณะ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร   

จาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 

 

เพศ จาํนวน ร้อยละ 

ชาย 107 26.80 

หญิง 293 73.30 

รวม 400 100.00 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 3 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี  จาํแนกตามชั้นปี 

ช้ันปีการศึกษา จาํนวน ร้อยละ 

ปี1 116 29.00 

ปี2 116 29.00 

ปี3 102 25.00 

ปี4 66 16.50 

รวม 400 100.00 

  

กกกกกกกก จากตารางท่ี 3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี  1 จาํนวน  116 คน คิด

เป็นร้อยละ 29.00 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 จาํนวน116 คน คิดเป็นร้อยละ29.00 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 จาํนวน

102 คน คิดเป็นร้อยละ25.00 และนกัศึกษาชั้นปีท่ี4 จาํนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50 

       

ตารางที่ 4 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี  จาํแนกตามระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม(GPA) 

ระดับคะแนนเฉลีย่สะสม

(GPA) 

จาํนวน ร้อยละ 

ตํ่ากว่า 2.00 22 5.50 

2.00-2.49 68 17.00 

2.50-2.99 180 45.00 

3.00-3.49 96 24.00 

3.50-4.00 34 8.50 

รวม 400 100.00 

 

กกกกกกกก จากตารางท่ี 4 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นนกัศึกษาท่ีมีคะแนนตํ่ากว่า  2.00      

จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 นกัศึกษาท่ีมีคะแนนอยูใ่นช่วง 2.00-2.49 จาํนวน 68 คน คิดเป็น

ร้อยละ  17.00 นกัศึกษาท่ีมีคะแนนอยูใ่นช่วง 2.50-2.99   จาํนวน  180 คน คิดเป็นร้อยละ  45.00    

นกัศึกษาท่ีมีคะแนนอยูใ่นช่วง 3.00-3.49    จาํนวน    96  คน คิดเป็นร้อยละ  24.00   และนกัศึกษาท่ี

มีคะแนนอยูใ่นช่วง 3.50-4.00  จาํนวน   34  คน คิดเป็นร้อยละ  8.50 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 5 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี  จาํแนกตามจาํนวนพ่ีนอ้งในครอบครัว 

 

                                              

จาํนวนบุตรในครอบครัว 

 

จาํนวน ร้อยละ 

1-2 คน 243 60.80 

3-4 คน 121 30.30 

5-6 คน 30 7.50 

6 คนข้ึนไป 6 1.50 

รวม 400 100.00 

กกกกกกกก 

กกกกกกกก จากตารางท่ี 5 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีพ่ีนอ้ง 1-2  คน เป็นจาํนวน  243 คน       

คิดเป็นร้อยละ 60.80 นกัศึกษาท่ีมีพ่ีนอ้ง 3-4 คน เป็นจาํนวน  121 คน คิดเป็นร้อยละ  30.30  

นกัศึกษาท่ีมีพ่ีนอ้ง 5-6 คน เป็นจาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 และนกัศึกษาท่ีมีพ่ีนอ้ง 6 คนข้ึน

ไป  เป็นจาํนวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.50 

 

ตารางที่ 6 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี  จาํแนกตามอาชีพของบิดา 

 

อาชีพของบิดา จาํนวน ร้อยละ 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 114 28.50 

พนกังานบริษทัเอกชน 48 12.00 

ธุรกิจส่วนตวั 157 39.30 

อ่ืนๆ 81 20.30 

รวม 400 100.00 

กกกกกกกก จากตารางท่ี 6 พบว่า บิดาของผูต้อบแบบสอบถามประกอบอาชีพ รับราชการ /

รัฐวิสาหกิจ  เป็นจาํนวน  114 คน คิดเป็นร้อยละ  28.50 ประกอบอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน เป็น

จาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัเป็นจาํนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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39.30 และ ประกอบอาชีพอ่ืนๆ  (เช่น คา้ขาย , รับจา้ง ,  เกษตรกรรม)  เป็นจาํนวน  81  คน คิดเป็น  

ร้อยละ 20.30 

 

ตารางที่ 7 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี  จาํแนกตามอาชีพของมารดา 

 

อาชีพของมารดา จาํนวน ร้อยละ 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 81 20.30 

พนกังานบริษทัเอกชน 49 12.30 

ธุรกิจส่วนตวั 155 38.80 

อ่ืนๆ 115 28.80 

รวม 400 100.00 

 

กกกกกกกก จากตารางท่ี 7 พบว่า มารดาของผูต้อบแบบสอบถามประกอบอาชีพ รับราชการ /

รัฐวิสาหกิจ  เป็นจาํนวน  81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.30    ประกอบอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน เป็น

จาํนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.30   ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัเป็นจาํนวน  155 คน คิดเป็นร้อย

ละ 38.80 และ ประกอบอาชีพอ่ืนๆ (เช่น คา้ขาย , รับจา้ง ,  เกษตรกรรม ,แม่บา้น )  เป็นจาํนวน  115 

คน คิดเป็นร้อยละ 28.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนที ่2 พฤตกิรรมการอ่านหนังสือของนักศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

ตารางที่ 8 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี  จาํแนกตามกิจกรรมท่ีทาํในเวลาว่าง 

 

กจิกรรมที่ทําในเวลาว่าง จาํนวน ร้อยละ 

การอ่านหนงัสือและส่ิงพิมพ ์ 90 22.50 

ทาํงานอดิเรก 59 14.80 

เล่นกีฬา 44 11.00 

พกัผอ่น 162 40.50 

อ่ืนๆ 45 11.30 

รวม 400 100.00 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 8พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามมีกิจกรรมว่าง คือ อ่านหนงัสือและส่ิงพิมพ์  

เป็นจาํนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50   ทาํงานอดิเรก  เป็นจาํนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.80    

เล่นกีฬา  เป็นจาํนวน 44  คน คิดเป็นร้อยละ 11.00   พกัผอ่น  เป็นจาํนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ  

40.50   และทาํกิจกรรมอ่ืนๆ(เช่น ดูหนงั, ฟังเพลง, เล่นอินเทอร์เน็ต, เล่นเกมส์)   เป็นจาํนวน 45 คน 

คิดเป็นร้อยละ11.30 

 

ตารางที่ 9 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี  จาํแนกตามความถ่ีในการอ่านหนงัสือ 

 

ความถี่ในการอ่านหนังสือ จาํนวน ร้อยละ 

ทุกวนั 94 23.50 

บางวนั 306 76.50 

รวม 400 100.00 

         

กกกกกกกกจากตารางท่ี9พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม มีความถ่ีในการอ่านหนงัสือ ดงัน้ี  อ่านทุกวนั  

เป็นจาํนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.50 และ อ่านบางวนั เป็นจาํนวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 76.50 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่  10  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี  จาํแนกตามระยะเวลาท่ีใชใ้นการอ่านหนงัสือ 

ระยะเวลาที่ใช้ในการอ่านหนังสือ จาํนวน ร้อยละ 

นอ้ยกว่า 30นาที/วนั 116 29.00 

30 นาที-1ชม./วนั 159 39.80 

1-2 ชม./วนั 75 18.80 

2-4ชม./วนั 30 7.50 

อ่ืนๆ 20 5.00 

รวม 400 100.00 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 10 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม มีระยะเวลาท่ีใชใ้นการอ่านหนงัสือ ดงัน้ี  

ใชเ้วลาอ่านหนงัสือนอ้ยกว่า 30นาที/วนั เป็นจาํนวน  116  คน คิดเป็นร้อยละ  29.00 ใชเ้วลาอ่าน

หนงัสือ  30 นาที  - 1ชม ./วนั  เป็นจาํนวน  159 คน คิดเป็นร้อยละ  39.80 ใชเ้วลาอ่านหนงัสือ              

1-2 ชม./วนั เป็นจาํนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ  18.80 ใชเ้วลาอ่านหนงัสือ  2-4 ชม./วนั เป็นจาํนวน   

30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 และอ่ืนๆ (เช่น 3-6 ชม./วนั) เป็นจาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ5.00 

 

ตารางที่ 11 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี  จาํแนกตามช่วงเวลาท่ีใชใ้นการอ่านหนงัสือ 

 

ช่วงเวลาที่ใช้ในการอ่านหนังสือ จาํนวน ร้อยละ 

06.00-09.00 25 6.30 

09.00-11.00 36 9.00 

11.00-13.00 18 4.50 

13.00-15.00 20 5.00 

15.00-17.00 105 26.30 

ช่วงเวลาอ่ืนๆ 196 49.00 

รวม 400 100.00 

กกกกกกกก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กกกกกกกก จากตารางท่ี 11 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม มีช่วงเวลาท่ีใชใ้นการอ่านหนงัสือ ดงัน้ี 

ช่วงเวลา 06.00-09.00 เป็นจาํนวน  25 คน คิดเป็นร้อยละ  6.30 ช่วงเวลา  09.00-11.00 เป็นจาํนวน     

36 คน  คิดเป็นร้อยละ 9.00 ช่วงเวลา  11.00 -13.00 เป็นจาํนวน  18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50      

ช่วงเวลา  13.00-15.00 เป็นจาํนวน  20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ช่วงเวลา  15.00-17.00 เป็นจาํนวน   

105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.30 และช่วงเวลาอ่ืนๆ  (เช่น 22.00-00.00)  เป็นจาํนวน  196  คน  คิดเป็น

ร้อยละ 49.00 

 

ตารางที่ 12 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี  จาํแนกตามการเลือกสถานท่ีเพ่ือใชใ้นการอ่านหนงัสือ 

 

สถานที่ที่ใช้ในการอ่าน

หนังสือ 
จาํนวน ร้อยละ 

หอ้งสมุด 60 15.00 

หอพกั 182 45.50 

อ่านระหว่างเดินทาง 3 0.80 

อาคารเรียน 8 2.00 

ไม่จาํกดัสถานท่ี 102 25.50 

บา้น 40 10.00 

อ่ืนๆ 5 1.30 

รวม 400 100.00 

 

กกกกกกกก จากตารางท่ี 12 พบว่า สถานท่ีท่ีผูต้อบแบบสอบถามใชใ้นการอ่านหนงัสือ มีดงัน้ี 

หอ้งสมุด เป็นจาํนวน 60  คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 หอพกั เป็นจาํนวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.50   

อ่านระหว่างเดินทาง เป็นจาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80   อาคารเรียน เป็นจาํนวน  8 คน คิดเป็น

ร้อยละ 2.00 ไม่จาํกดัสถานท่ี เป็นจาํนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 บา้น เป็นจาํนวน 40 คน คิด

เป็นร้อยละ 10.00 และอ่ืนๆ (เช่น ร้านเสริมสวย , บนรถประจาํทาง , ร้านกาแฟ , ร้านอาหาร)  เป็น

จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.30 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 13  จาํนวนและร้อยละของอนัดบัการเลือก หนงัสือ ของกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษามหาวิทยาลยั

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   

 

หนังสือที่อ่าน 
อนัดับการเลอืก 

รวม ร้อยละ 
1 2 3 

1.หนงัสือการ์ตูน/หนงัสือภาพ 86 49 31 166 13.62 

2.หนงัสือความรู้รอบตวั 21 45 45 111 9.11 

3.หนงัสือนิยาย/เร่ืองสั้น 74 56 52 182 14.93 

4.หนงัสือเรียน 29 62 79 170 13.95 

5.หนงัสือคอมพิวเตอร์และไอที 18 26 20 64 5.25 

6.หนงัสือสารคดี 13 6 16 35 2.87 

7.หนงัสือท่องเท่ียว 19 26 27 72 5.9 

8.วรรณกรรมสาํหรับเยาวชน 13 18 19 50 4.10 

9.หนงัสือเก่ียวกบัภาษา 18 18 14 50 4.10 

10.หนงัสือพิมพ ์ 20 39 43 102 8.36 

11.นิตยสาร 82 47 45 174 14.27 

12.หนงัสือธรรมะ 6 6 19 31 2.54 

13.อ่ืนๆ 1 3 8 12 0.98 

รวม    1219  

 

กกกกกกกก จากตารางท่ี 13 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเลือกการอ่านหนงัสือประเภทต่างๆเป็น

อนัดบัท่ี 1 คือ หนงัสือการ์ตูน/หนงัสือภาพ จาํนวน 86 คน โดยรวมแลว้หนงัสือท่ีอ่านมากท่ีสุด คือ 

หนงัสือนิยาย/เร่ืองสั้น มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 14.93 รองลงมาคือ  นิตยสาร ร้อยละ 14.27 และ

หนงัสือเรียน ร้อยละ 13.95 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 14 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี  จาํแนกตามแหล่งหนงัสือท่ีนกัศึกษาเลือกหนงัสือมาอ่าน 

 

แหล่งหนังสือ จาํนวน ร้อยละ 

ยมืจากหอ้งสมุด 114 28.50 

ซ้ืออ่านเอง 179 44.8 

ยมืจากเพ่ือน 90 22.50 

อ่ืนๆ 17 4.30 

รวม 400 100.00 

 

กกกกกกกก จากตารางท่ี 14 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเลือกแหล่งหนงัสือมาอ่าน ดงัน้ี ยมืจาก

หอ้งสมุด เป็นจาํนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 ซ้ืออ่านเอง เป็นจาํนวน  179 คน คิดเป็นร้อยละ  

44.8 ยมืจากเพ่ือน  จาํนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ  22.50 และเลือกจากแหล่งอ่ืนๆ  (เช่าจากร้าน

หนงัสือภายในวิทยาเขต) จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.30 

 

ตารางที่ 15 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี  จาํแนกตามการเลือกภาษา 

 

ภาษา จาํนวน ร้อยละ 

ภาษาไทย 281 70.30 

ภาษาองักฤษ 16 4.00 

ทั้ง2ภาษา 102 25.50 

อ่ืนๆ 1 0.30 

รวม 400 100.00 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 15 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเลือกอ่านหนงัสือเป็นภาษาไทย จาํนวน  281 

คน  คิดเป็นร้อยละ  70.30 เลือกอ่านหนงัสือเป็นภาษา องักฤษ  จาํนวน  16 คน คิดเป็นร้อยละ  4.00  

เลือกอ่าน ทั้ง 2 ภาษา  จาํนวน 102  คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 และอ่ืนๆ (ภาษาญ่ีปุ่น)  จาํนวน  1 คน  

คิดเป็นร้อยละ 0.3 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 16 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี  จาํแนกตามส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกหนงัสืออ่าน 

 

ส่ิงที่มอีทิธิพลต่อการเลอืกหนังสืออ่าน จาํนวน ร้อยละ 

คาํแนะนาํของอาจารย ์ 19 4.80 

คาํแนะนาํของบรรณารักษ ์ 8 2.00 

คาํแนะนาํของเพ่ือน 71 17.80 

ดุลยพินิจของตนเอง 273 68.30 

บทวิจารณ์หนงัสือตามวารสารหรือ หนงัสือพิมพ ์ 27 6.80 

อ่ืนๆ 2 0.50 

รวม 400 100.00 

         

กกกกกกกกจากตารางท่ี16 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเลือกอ่านหนงัสือตามคาํแนะนาํของอาจารย์   

จาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.80 เลือกอ่านหนงัสือตาม คาํแนะนาํของบรรณารักษ์  จาํนวน  8 คน  

คิดเป็นร้อยละ 2.00 เลือกอ่านหนงัสือตามคาํแนะนาํของเพ่ือน จาํนวน 71 คน  คิดเป็นร้อยละ  17.80  

เลือกอ่านหนงัสือตามดุลยพินิจของตนเอง จาํนวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ  68.30 เลือกอ่านตาม บท

วิจารณ์หนงัสือตามวารสารหรือ หนงัสือพิมพ์  จาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ  6.80 และอ่ืนๆ        

(อ่านตามกระแสนิยมในสงัคม , อ่านตามภาพยนตร์ท่ีทาํมาจากหนงัสือ) จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อย

ละ 0.50  

ตารางที่ 17 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี  จาํแนกตามการเลือกอ่านตามความชอบในการใชภ้าษาของหนงัสือ 

 

ความชอบในการใช้ภาษาของหนังสือ จาํนวน ร้อยละ 

ภาษาทางวิชาการ 30 7.50 

ภาษาง่ายไม่ซบัซอ้น 293 73.30 

ภาษาสละสลวย พิถีพิถนัในการใชค้าํ 49 12.30 

ภาษาท่ีแปลมาจากภาษาต่างประเทศ 24 6.00 

อ่ืนๆ 4 1.00 

รวม 400 100.00 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กกกกกกกกจากตารางท่ี17 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเลือกอ่านหนงัสือท่ีใชภ้าษาทางวิชาการ  เป็น

จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 เลือกอ่านหนงัสือท่ีใช ้ภาษาง่ายไม่ซบัซอ้น เป็นจาํนวน  293 คน 

คิดเป็นร้อยละ 73.30 เลือกอ่านหนงัสือท่ีใชภ้าษาสละสลวย พิถีพิถนัในการใชค้าํ เป็นจาํนวน 49 คน 

คิดเป็นร้อยละ 12.30 เลือกอ่านหนงัสือท่ีใช้ ภาษาท่ีแปลมาจากภาษาต่างประเทศ  เป็นจาํนวน  24   

คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 และอ่ืน  ๆ (เช่น มีการเล่นคาํ และสาํนวนท่ีดี น่าสนใจ , มีการใหแ้ง่คิด      

คติเตือนใจ) เป็นจาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00  

 

ตารางที่ 18 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี  จาํแนกตามการกาํหนดจุดประสงคก์ารอ่าน 

 

ลาํดับที่ จุดประสงค์ ความถี/่จาํนวน 

1 เพ่ือความบนัเทิงและการพกัผอ่น 285 

2 เพ่ือใหมี้ความรู้เพ่ิมเติมมากข้ึน 219 

3 เพ่ือประกอบการศึกษาตามหลกัสูตร 128 

4 เพ่ือเขียนรายงานหรือภาคนิพนธ ์ 87 

5 อ่ืนๆ 8 

  

กกกกกกกก จากตารางท่ี  18 ผูต้อบแบบสอบถามมีจุดประสงคใ์นการอ่าน  ดงัน้ี อนัดบั  1 คือ เพ่ือ  

ความบนัเทิงและการพกัผอ่น  มีความถ่ี  285 อนัดบั 2 คือ เพ่ือใหมี้ความรู้เพ่ิมเติมมากข้ึน  มีความถ่ี  

219 อนัดบั 3 คือ เพ่ือประกอบการศึกษาตามหลกัสูตร มีความถ่ี  128 อนัดบั 4 คือ เพ่ือเขียนรายงาน

หรือภาคนิพนธ ์มีความถ่ี  87 และเพ่ือจุดประสงคอ่ื์นๆ  เป็นอนัดบั 5 มีความถ่ี 8 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนที่ 3 ปัจจยัที่มอีทิธิพลต่อความต้องการในการอ่านหนังสือของนักศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร 

วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

ตารางที่  19  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี 

 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อ 

ความต้องการในการอ่านหนังสือ 

ระดับความสําคญั 
ค่าเฉลีย่ 

ค่า

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

5 4 3 2 1 

ปัจจัยด้านครอบครัว         

1.สังคมการอ่าน บรรยากาศของ

การเรียนรู้ ความสนใจในการอ่าน

ท่ีมีร่วมกนัในครอบครัว เป็น

ส่ิงจาํเป็นในการอ่าน 

84 

(21.00) 

157 

(39.30) 

125 

(31.30) 

27 

(6.80) 

7 

(1.80) 
3.71 0.93 มาก 

2.การไปร้านหนงัสือหรือหอ้งสมุด

กบัครอบครัว 

37 

(9.30) 

129 

(32.30) 

154 

(38.50) 

61 

(15.30) 

19 

(4.8) 
3.26 0.99 

ปาน

กลาง 

3.การแลกเปล่ียนหนงัสือกนัอ่าน

ภายในครอบครัว 

36 

(9.00) 

113 

(28.30) 

164 

(41.00) 

50 

(12.50) 

37 

(9.30) 
3.15 1.06 

ปาน

กลาง 

4.บิดา มารดา ถือเป็นบุคคลท่ีมี

อิทธิพลในการเลือกอ่านหนงัสือ 

58 

(14.50) 

115 

(28.80) 

134 

(33.5) 

56 

(14.00) 

37 

(9.30) 
3.25 1.15 

ปาน

กลาง 

5.สมาชิกในครอบครัว/ผูป้กครอง

ของท่านมีการใหค้าํแนะนาํในการ

เลือกอ่านหนงัสือ 

70 

(17.50) 

119 

(29.80) 

141 

(35.30) 

56 

(14.00) 

14 

(3.50) 
3.44 1.04 

ปาน

กลาง 

6.บรรยากาศภายในบา้นท่ี

เหมาะสมกบัการอ่านหนงัสือ

กอ่ใหเ้กดิแรงจูงใจในการเลือกอ่าน 

80 

(20.00) 

146 

(36.5) 

149 

(37.30) 

21 

(5.30) 

4 

(1.00) 
3.69 0.88 มาก 

รวม 
     

3.42 
 ปาน

กลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 19 (ต่อ)  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อความ

ต้องการในการอ่านหนังสือ 

ระดับความสําคญั 
ค่าเฉลีย่ 

ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ผล 5 4 3 2 1 

ปัจจัยด้านสังคม        
 

7.การไดรั้บการส่งเสริมช้ีแนะ

จากผูใ้หญ่ หรือมิตรสหาย 

แมก้ระทัง่ผูท่ี้มีอายุนอ้ยกว่ามี

ส่วนในการสร้างแรงจูงใจใน

การอ่าน 

56 

(14.00) 

179 

(44.80) 

127 

(31.80) 

33 

(8.30) 

5 

(1.30) 
3.62 0.87 มาก 

8.การแลกเปล่ียนความคิดเห็น  

และการวิเคราะหเ์กีย่วกบั

หนงัสือภายในกลุ่มเพ่ือน 

63 

(15.80) 

161 

(40.30) 

143 

(35.80) 

31 

(7.80) 

2 

(0.50) 
3.63 0.86 มาก 

9.การไดรั้บคาํแนะนาํเกีย่วกบั

การเลือกอ่านหนงัสือจากกลุ่ม

เพ่ือน 

59 

(14.80) 

164 

(41.00) 

154 

(38.50) 

19 

(4.80) 

4 

(1.00) 
3.64 0.83 มาก 

10.การไปร้านหนงัสือ หรือ

หอ้งสมุดร่วมกบักลุ่มเพ่ือน 

69 

(17.30) 

175 

(43.80) 

120 

(30.00) 

31 

(7.80) 

5 

(1.30) 
3.68 0.89 มาก 

11.การอยู่รวมกนัเป็นกลุ่มเพ่ือน  

มีการศึกษาคน้ควา้และทาํงาน

เป็นกลุ่ม   

63 

(15.80) 

193 

(48.30) 

134 

(33.50) 

8 

(2.00) 

2 

(0.50) 
3.77 0.75 มาก 

12.การอยู่ในสังคมเพ่ือนท่ีมี

พฤติกรรมรักการอ่าน 

82 

(20.50) 

152 

(38.00) 

126 

(31.50) 

31 

(7.80) 

9 

(2.30) 
3.67 0.96 มาก 

รวม      3.67  มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 19 (ต่อ)  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี 

 

 

 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อความ

ต้องการในการอ่านหนังสือ 

ระดับความสําคญั 
ค่าเฉลีย่ 

ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ผล 
5 4 3 2 1 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม

ภายในสถานศึกษา 
       

 

13.การมีแหล่งรวบรวม

หนงัสือหลากหลาย 

ครบถว้น  สามารถยืม 

คน้ควา้ขอ้มูลท่ีตอ้งการได ้

85 

(21.30) 

181 

(45.30) 

110 

(27.50) 

21 

(5.30) 

3 

(0.80) 
3.81 0.86 มาก 

14.การมีหอ้งสมุดท่ีมีการ

บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

ภายในสถานศึกษา 

106 

(26.50) 

155 

(38.80) 

104 

(26.00) 

20 

(5.00) 

15 

(3.80) 
3.79 1.01 มาก 

15.บรรยากาศของหอ้งสมุด

ท่ีเหมาะสมกบัการอ่าน

หนงัสือ 

126 

(31.50) 

153 

(38.30) 

85 

(21.30) 

18 

(4.50) 

18 

(4.50) 
3.88 1.05 มาก 

16.การจดังานสัปดาห์

หนงัสือภายในวิทยาเขต 

65 

(16.30) 

137 

(34.30) 

127 

(31.80) 

47 

(11.80) 

24 

(6.00) 
3.43 1.08 

ปาน

กลาง 

17.การมีบริการหอ้งสมุดท่ีดี 

การจดัทาํเอกสาร  และ

กจิกรรมส่งเสริมการอ่าน  

82 

(20.50) 

137 

(34.30) 

136 

(34.00) 

35 

(8.80) 

10 

(2.50) 
3.62 0.99 มาก 

18.การมีบรรณารักษ ์หรือ

เจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุดท่ีมีความรู้

ในหนงัสือต่างๆ เป็นอย่างดี 

69 

(17.30) 

140 

(35.00) 

151 

(37.80) 

19 

(4.80) 

21 

(5.30) 
3.54 1.00 มาก 

19.การไดรั้บคาํแนะนาํ

เกีย่วกบัหนงัสือท่ีมีความ

เกีย่วขอ้งกบัรายวิชาท่ีเรียน

จากอาจารยผ์ูส้อน 

77 

(19.30) 

162 

(40.50) 

139 

(34.80) 

19 

(4.80) 

3 

(0.80) 
3.73 0.86 มาก 

20.การส่งเสริม และ

มอบหมายงานจากทาง

อาจารยใ์หน้กัศึกษาได้

ทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม/เด่ียว 

83 

(20.80) 

163 

(40.80) 

129 

(32.30) 

22 

(5.50) 

3 

(0.80) 
3.75 0.87 มาก 

รวม       3.69 มาก 
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กกกกกกกก จากตารางท่ี  19 พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม มีความเห็นว่า  ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม

ภายในสถานศึกษา มีอิทธิพลต่อความตอ้งการอ่านหนงัสือของนกัศึกษาในระดบัท่ี มาก ( 3.69)    

รองลงมาคือปัจจยัดา้นสงัคม ซ่ึงมีอิทธิพลต่อความตอ้งการอ่านหนงัสือของนกัศึกษา ในระดบัท่ี 

มาก (3.67) และปัจจยัดา้นครอบครัว มีอิทธิพลต่อความตอ้งการอ่านหนงัสือของนกัศึกษา ในระดบั

ท่ี ปานกลาง (3.42) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที5่ 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

            

กกกกกกกกการวิจยั  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกอ่านหนงัสือแต่ละประเภทของนกัศึกษา

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกอ่านหนงัสือแต่ละประเภทของนกัศึกษา โดยใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณ  

 

สรุปผลการศึกษา 

กกกกกกกก1. ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาทุกช้ันปีของมหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี 

กกกกกกกก1.1 เพศผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชายจาํนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.80 เพศหญิง

จาํนวน 293 คน คิดเป็นร้อยละ73.30   

กกกกกกกก1.2 คณะวิชานกัศึกษาคณะ สตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร  ตอบแบบสอบถาม

เป็นร้อยละ 19.50 ของกลุ่มตวัอยา่ง นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ  ตอบแบบสอบถามเป็นร้อยละ 

66.00 ของกลุ่มตวัอยา่ง  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  ตอบแบบสอบถาม

เป็นร้อยละ 14.50 ของกลุ่มตวัอยา่ง 

กกกกกกกก1.3 ชั้นปี 

กกกกกกกกนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ตอบแบบสอบถามเป็นร้อยละ 29.00 ของกลุ่มตวัอยา่ง 

กกกกกกกกนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 ตอบแบบสอบถามเป็นร้อยละ29.00  ของกลุ่มตวัอยา่ง 

กกกกกกกกนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ตอบแบบสอบถามเป็นร้อยละ25.00  ของกลุ่มตวัอยา่ง  

กกกกกกกกนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ตอบแบบสอบถามเป็นร้อยละ16.50  ของกลุ่มตวัอยา่ง  

กกกกกกกก1.4 ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) 

กกกกกกกกนกัศึกษาส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 45.00 มีระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม(GPA) 

2.50-2.99 ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด 180 คน รองลงมาเป็นนกัศึกษาท่ีมีระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม

(GPA) 3.00-3.49 จาํนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 

   ส
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กกกกกกกก1.5 จาํนวนพ่ีนอ้งในครอบครัว 

กกกกกกกกนกัศึกษาส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 60.80 มีพ่ีนอ้งจาํนวน 1-2 คน รองลงมา

เป็นผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 30.30 มีพ่ีนอ้งจาํนวน 3-4 คน 

กกกกกกกก1.6 อาชีพของบิดา 

กกกกกกกกบิดาของนกัศึกษาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 

39.30   รองลงมาประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จาํนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 

กกกกกกกก1.7 อาชีพของมารดา 

กกกกกกกกมารดาของนกัศึกษาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 155 คน คิดเป็นร้อย

ละ 38.80 รองลงมาประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ซ่ึงไดแ้ก่ รับจา้ง เกษตรกรรม คา้ขาย หรือไม่ไดป้ระกอบ

อาชีพใด ๆ จาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.80 

 

2. พฤตกิรรมการอ่านหนังสือ 

กกกกกกกก2.1 กิจกรรมท่ีทาํในเวลาว่างของนกัศึกษา 

นกัศึกษาส่วนใหญ่ใชเ้วลาว่างในการพกัผอ่นมากท่ีสุดจาํนวน  162 คน คิดเป็นร้อยละ  40.50    

รองลงมาคืออ่านหนงัสือและส่ิงพิมพ ์จาํนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50     

กกกกกกกก2.2 ความถ่ีในการอ่านหนงัสือของนกัศึกษา    

นกัศึกษาส่วนใหญ่อ่านหนงัสือบางวนั จาํนวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 76.50 รองลงมาคืออ่านทุก

วนั เป็นจาํนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.50 

กกกกกกกก2.3 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการอ่านหนงัสือของนกัศึกษา 

นกัศึกษาส่วนใหญ่ใชร้ะยะเวลาในการอ่านหนงัสือ 30 นาที-1ชม./วนั เป็นจาํนวน  159 คน คิดเป็น

ร้อยละ 39.80  รองลงมาคือใชร้ะยะเวลาในการอ่านหนงัสือ นอ้ยกว่า 30นาที/วนั เป็นจาํนวน  116  

คน คิดเป็นร้อยละ 29.00  

กกกกกกกก2.4 ช่วงเวลาท่ีใชใ้นการอ่านหนงัสือของนกัศึกษา 

นกัศึกษาส่วนใหญ่ใช ้ช่วงเวลาอ่ืน  ๆ ซ่ึงไดแ้ก่  ช่วง 22.00 - 00.00 สาํหรับการอ่านหนงัสือเป็น

ส่วนมาก เป็นจาํนวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.00 รองลงมา คือช่วง 15.00 - 17.00 เป็นจาํนวน 105 

คน คิดเป็นร้อยละ 26.30 

กกกกกกกก2.5 การเลือกสถานท่ีเพ่ือใชใ้นการอ่านหนงัสือของนกัศึกษา 
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นกัศึกษาส่วนใหญ่อ่านหนงัสือในหอพกั เป็นจาํนวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ  45.50 รองลงมาคือ

อ่านแบบไม่จาํกดัสถานท่ี เป็นจาํนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50   

 กกกกกกกก2.6 อนัดบัหนงัสือท่ีนกัศึกษาอ่านเป็นประจาํ 

หนงัสือท่ีนกัศึกษาเลือกอ่านอนัดบัหน่ึง คือ หนงัสือการ์ตูน/หนงัสือภาพ จาํนวน 86 คน รองลงมา 

คือ หนงัสือประเภทนิตยสาร จาํนวน 82 คน     

กกกกกกกก2.7 แหล่งหนงัสือท่ีนกัศึกษาเลือกหนงัสือมาอ่าน 

นกัศึกษาส่วนใหญ่ซ้ือหนงัสืออ่านเอง เป็นจาํนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 รองลงมาคือ ยมืจาก

หอ้งสมุด เป็นจาํนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 

กกกกกกกก2.8   การเลือกภาษาของนกัศึกษา 

นกัศึกษาส่วนใหญ่เลือกอ่านหนงัสือเป็นภาษาไทย จาํนวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ  70.30 รองลงมา 

เลือกอ่านทั้ง 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาองักฤษ จาํนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 

กกกกกกกก2.9 ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกหนงัสืออ่านของนกัศึกษา 

นกัศึกษาส่วนใหญ่เลือกอ่านหนงัสือตามดุลยพินิจของตนเอง จาํนวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ  68.30   

รองลงมาเลือกอ่านหนงัสือตามคาํแนะนาํของเพ่ือน จาํนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.80   

กกกกกกกก2.10 การเลือกอ่านตามความชอบในการใชภ้าษาของหนงัสือ 

นกัศึกษาส่วนใหญ่เลือกอ่านหนงัสือท่ีใช้ ภาษาง่ายไม่ซบัซอ้น เป็นจาํนวน  293 คน คิดเป็นร้อยละ 

73.30 รองลงมา เลือกอ่านหนงัสือท่ีใช้ ภาษาสละสลวย พิถีพิถนัในการใชค้าํ  เป็นจาํนวน  49 คน  

คิดเป็นร้อยละ 12.30   

กกกกกกกก2.11 จุดประสงคใ์นการอ่านหนงัสือของนกัศึกษา 

โดยแบ่งตามลาํดบั ดงัน้ี ลาํดบัท่ีหน่ึง นกัศึกษาส่วนใหญ่มีจุดประสงคใ์นการอ่านหนงัสือเพ่ือ ความ

บนัเทิงและการพกัผอ่น จาํนวน 285 คน ลาํดบัท่ีสอง เพ่ือใหมี้ความรู้เพ่ิมเติมมากข้ึน  จาํนวน 219 

คน ลาํดบัท่ีสาม เพ่ือประกอบการศึกษาตามหลกัสูตร  จาํนวน 128 คน ลาํดบัท่ีส่ี เพ่ือเขียนรายงาน

หรือภาคนิพนธ ์จาํนวน 87 คน และลาํดบัท่ี 5 เพ่ือจุดประสงคอ่ื์น ๆ 

 

3. ปัจจยัที่มอีทิธิพลต่อความต้องการในการอ่านหนังสือของนักศึกษา 

กกกกกกกก นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายในสถานศึกษา มี

อิทธิพลต่อความตอ้งการอ่านหนงัสือของนกัศึกษาในระดบัท่ีมาก ( 3.69) รองลงมาคือปัจจยัดา้น
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สงัคม ซ่ึงมีอิทธิพลต่อความตอ้งการอ่านหนงัสือของนกัศึกษาในระดบัท่ีมาก (3.67) และปัจจยัดา้น

ครอบครัว มีอิทธิพลต่อความตอ้งการอ่านหนงัสือของนกัศึกษา ในระดบัท่ี ปานกลาง (3.42) 

 

4. ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 

กกกกกกกกในส่วนขอ้เสนอแนะน้ีนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ได้

ใหข้อ้เสนอแนะปัญหาในการใชห้อ้งสมุดวิทยาเขตดงัน้ี คือ ตอ้งการใหมี้จาํนวนหนงัสือท่ีมาก

เพียงพอต่อความตอ้งการของนกัศึกษา หนงัสือควรมีความหลากหลายประเภทใหเ้ลือก  มีหนงัสือท่ี

สอดคลอ้งกบัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน  ควรมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น การมีชมรม

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนงัสือและการอ่าน การแนะนาํหนงัสือใหม่ภายในหอ้งสมุดทุกๆ 2สปัดาห์หรือราย

เดือน การจดัสปัดาห์หนงัสืออยา่งสมํ่าเสมอภายในวิทยาเขต มีการลดราคาหนงัสืออยา่งเหมาะสม 

ระยะเวลาการยมื-คืนหนงัสือ มีนอ้ยเกินไป ไม่เหมาะสมกบัการอ่านหนงัสือ 

 

อภิปรายผลการวจิยั 

กกกกกกกก ผลจากการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกอ่านหนงัสือของนกัศึกษา

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พบว่านกัศึกษาส่วนใหญ่ใชเ้วลาว่างในการ

พกัผอ่นมากท่ีสุด รองลงมาคืออ่านหนงัสือและส่ิงพิมพ ์ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่า เน่ืองจากตารางการ

เรียนการสอนของนกัศึกษาโดยส่วนมาก จะใชเ้วลาเรียนทั้งวนั นกัศึกษามีความเครียดจากการเรียน 

ทาํใหเ้ม่ือมีเวลาว่างนกัศึกษาจึงเลือกการพกัผอ่นหยอ่นใจเป็นหลกั เพ่ือผอ่นคลายความเครียด ทาํให้

มีเวลาอ่านหนงัสือนอ้ยลง นกัศึกษาจึงมีความถ่ีในการอ่านหนงัสืออยูใ่นระดบัตํ่า คือ อ่านหนงัสือ

บางวนัเพียงเท่านั้น  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ทรงศรี อกัษรเสือ (2532 : 122) ท่ีพบว่าปัญหา

ในการอ่านท่ีเกิดจากนกัศึกษาคือไม่มีเวลาอ่าน ทั้งน้ีอาจมีสาเหตุเน่ืองมาจากการเรียนในอุดมศึกษา

แตกต่างจากระดบัมธัยมศึกษามาก นกัศึกษายงัปรับตวั บงัคบัตนเองไม่ได ้และไม่บริหารเวลาของ

ตนเองใหเ้ป็นระเบียบ และยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อภิชยั สมนาม  (2550 : บทคดัยอ่) ท่ี

พบว่ากิจกรรมท่ีนกัศึกษาทาํในเวลาว่างรองลงมาจากการฟังวิทยดุูโทรทศัน์ คือ การอ่านหนงัสือ

และหนงัสือพิมพ ์และ ปัญหาในการอ่านของนกัศึกษาส่วนใหญ่คือ ไม่มีเวลาอ่าน เน่ืองจากมีภารกิจ

ส่วนตวัมากและแบ่งเวลาไม่เป็น 

กกกกกกกกระยะเวลาท่ีนกัศึกษาใชใ้นการอ่านหนงัสือโดยส่วนมาก คือ 30 นาที - 1ชม./วนั โดย

อ่านช่วงเวลา 22.00- 00.00 น. หลงัจากเสร็จภารกิจประจาํวนั และสถานท่ีท่ีนกัศึกษาเลือกอ่าน คือ 
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อ่านท่ีหอพกั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของผลิวลัย ์รองสวสัด์ิ (2520 : บทคดัยอ่ ) และทรงศรี อกัษรเสือ 

(2532 : 119) ท่ีพบว่านกัศึกษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และนกัศึกษาสหวิทยาลยัอีสานเหนือ 

ใชห้อพกัเป็นสถานท่ีอ่านหนงัสือมากท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากนกัศึกษาส่วนใหญ่ท่ีมาเรียนหนงัสือใน

มหาวิทยาลยั จะมาจากภูมิภาคต่างๆกนั ดงันั้นจึงอาศยัท่ีหอพกัเป็นส่วนใหญ่ การอ่านหนงัสือทัว่ไป 

หนงัสือท่ีนกัศึกษาเลือกอ่านอนัดบัหน่ึง คือ หนงัสือการ์ตูน/หนงัสือภาพ เน่ืองจากนกัศึกษา

ส่วนมากชอบอ่านหนงัสือท่ีใชภ้าษาง่าย ไม่ซบัซอ้น อีกทั้งเวลาว่างนกัศึกษาจะเลือกพกัผอ่น 

หนงัสือการ์ตูน/หนงัสือภาพ จึงเป็นทางเลือกสาํคญัในการอ่าน 

กกกกกกกก โดยแหล่งหนงัสือท่ีเลือกมาอ่าน นกัศึกษาส่วนมากจะซ้ือหนงัสืออ่านเอง การอ่าน

หนงัสือจะเลือกอ่านตามดุลยพินิจของตนเอง  และยมืจากหอ้งสมุด ทั้งน่ีเน่ืองจากการเรียนใน

ระดบัอุดมศึกษา นกัศึกษาจะตอ้งศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองใหม้าก การเรียนภายในหอ้งเรียนกบั

อาจารยผ์ูส้อนนั้นไม่เพียงพอ นกัศึกษาจะตอ้งศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติมจากหอ้งสมุด ดงันั้นจึงตอ้งใช้

ดุลยพินิจของตนเองในการเลือกหนงัสือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ สุจิตรา จรจิตร          

(2546 : 53) ท่ีพบว่า เม่ือโลกเปล่ียนไป ความสาํคญัของการอ่านเพ่ิมบทบาทมากข้ึน ดงันั้นการ

จดัการเรียนการสอนจึงจาํเป็นจะตอ้งปรับกา้วใหท้นั นกัศึกษาจะตอ้งเป็นศนูยก์ลางแห่งการเรียนรู้ 

นกัศึกษาจะตอ้งเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองนัน่คือ ทกัษะหรือความสามารถในการอ่าน หากนกัศึกษามี

ความสามารถในการอ่าน รู้จกัเลือกท่ีจะอ่าน ตลอดจนคิดสงัเคราะห์ส่ิงท่ีอ่านได ้ส่ิงเหล่าน้ีทาํให้

นกัศึกษาเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งนกัศึกษาส่วนใหญ่มีจุดประสงคใ์น

การอ่านหนงัสือเพ่ือความบนัเทิงและการพกัผอ่น รองลงมาคือเพ่ือใหมี้ความรู้เพ่ิมเติมมากข้ึน  

กกกกกกกกส่วนบทบาทในดา้นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการในการอ่านหนงัสือของนกัศึกษา 

พบว่าปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายในสถานศึกษา มีระดบัความสาํคญัมากท่ีสุดต่อการตดัสินใจ

เลือกอ่านหนงัสือ รองลงมาคือปัจจยัดา้นสงัคม ซ่ึงก็คือดา้นสงัคมเพ่ือน  และทา้ยสุด  คือ ปัจจยัดา้น

ครอบครัว ท่ีมีระดบัความสาํคญัปานกลาง   

กกกกกกกก ปัจจยัดา้น สภาพแวดลอ้มในท่ีน้ีไดแ้ก่ ส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัหอสมุด รวมทั้ง

บทบาทของอาจารยผ์ูส้อน โดยพิจารณาจากการท่ีนกัศึกษาเห็นว่าส่ิงเหล่าน้ีมีความสาํคญัต่อการ

อ่านมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การมีแหล่งรวบรวมหนงัสือหลากหลาย ครบถว้น  สามารถยมื คน้ควา้ขอ้มลูท่ี

ตอ้งการได ้การมีหอ้งสมุดท่ีมีการบริการอยา่งมีประสิทธิภาพภายในสถานศึกษา  บรรยากาศของ

หอ้งสมุดท่ีเหมาะสมกบัการอ่านหนงัสือ การมีบรรณารักษ ์หรือเจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุดท่ีมีความรู้ใน

หนงัสือต่างๆ เป็นอยา่งดี  การจดังานสปัดาห์หนงัสือภายในวิทยาเขต เช่น การจดัศิลปากรบุ๊คแฟร์ 
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ท่ีนกัศึกษาสามารถเลือกซ้ือหนงัสือไดต้ามจุดประสงคก์ารอ่านของตน  อีกทั้งมีการจดัทาํเอกสาร  

และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของหอ้งสมุด โดยนกัศึกษาสามารถมีส่วนร่วมในการเลือกซ้ือหนงัสือ

เขา้หอ้งสมุด   

กกกกกกกกโดยสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ วรารักษ ์พฒันเกียรติพงศ ์(2531) ท่ีไดศึ้กษาสาเหตุใน

การอ่านของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร พบว่าสาเหตุใน

การอ่านของนิสิตเกิดจากสาเหตุภายในไดแ้ก่ ความตอ้งการของนิสิต และสาเหตุภายนอกไดแ้ก่ 

ครอบครัว เพ่ือน อาจารยผ์ูส้อน หอ้งสมุด ส่ิงพิมพ ์และส่ือมวลชน และการไดรั้บคาํแนะนาํเก่ียวกบั

หนงัสือท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัรายวิชาท่ีเรียนจากอาจารยผ์ูส้อน และการการส่งเสริม และมอบหมาย

งานจากทางอาจารยใ์หน้กัศึกษาไดท้าํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มและงานเด่ียว  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต  (2539 : 247-251) ไดส้รุปว่า ในส่วนของการเรียนการสอนซ่ึง

หมายถึงครูผูส้อน และวิธีการสอนท่ีครูตอ้งเนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง ใหแ้สวงหาความรู้

ดว้ยตนเองใหม้าก  ส่ิงน้ีจะช่วยปลกูฝังนิสยัรักการอ่านได ้

กกกกกกกกปัจจยัดา้นสงัคมเพ่ือน มีค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัอยูใ่นระดบัท่ีมาก ซ่ึงรองลงมาจาก

ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายในสถานศึกษา ผูว้ิจยัมีความเห็นว่าเน่ืองจากนกัศึกษาอาศยัอยูห่อพกั

เป็นส่วนมากและอาศยัอยูร่่วมกบักลุ่มเพ่ือน กลุ่มเพ่ือนจึงมีบทบาทต่อการอ่าน มีการชกัชวนกนั

อ่าน นาํเน้ือหาไปใชส้นทนากนั และทาํใหไ้ดรั้บการยอมรับจากกลุ่มเพ่ือน  ส่วนปัจจยัดา้น

ครอบครัวมีค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง ผูว้ิจยัมีความเห็นว่านกัศึกษาไม่ค่อยได้

อยูใ่กลชิ้ดกบัครอบครัวมากนกั เน่ืองจากพกัอาศยัท่ีหอพกักนัส่วนมาก บทบาทของครอบครัวจึงมี

ความสาํคญัไม่มากนกัต่อการตดัสินใจเลือกอ่านหนงัสือของนกัศึกษา  

กกกกกกกกการอ่านเป็นส่ือกลางของการเรียนรู้ ผูท่ี้อ่านมากยอ่มมีความรู้มาก เราสามารถแสวงหา

ความรู้ไดด้ว้ยการอ่าน การเลือกอ่านหนงัสือของนกัศึกษานั้นปัจจยัท่ีสาํคญันั้นมาจากทั้งภายใน 

และภายนอก ไม่ว่าจะเป็นความใฝ่รู้และดุลยพินิจของนกัศึกษาเอง  ครอบครัว สภาพสงัคมและ

ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายในสถานศึกษา  ลว้นมีอิทธิพลต่อนกัศึกษาทั้งส้ิน 

 

ข้อเสนอแนะในการทําวจิยัคร้ังต่อไป 

กกกกกกกกจากผลการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัขอเสนอแนะใหมี้การศึกษาวิจยัเพิ่มเติมดงัน้ี 

กกกกกกกก1.ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศึกษา

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เท่านั้น การศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาปัจจยัท่ี
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ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกอ่านหนงัสือของประชากรในกลุ่มอ่ืน  ๆ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการ

ตดัสินใจเลือกอ่านหนงัสือของประชากรอ่ืนๆมากข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการดา้น

หนงัสือและหอสมุดต่าง ๆ มากข้ึน 

กกกกกกกก 2. ในการวิจยัคร้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถามเพียงอยา่ง

เดียว ซ่ึงอาจจะยงัไม่ครอบคลุม ดงันั้นในการทาํวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยวิธี

อ่ืน ๆ ดว้ย เช่น ทาํการสมัภาษณ์ เพ่ือใหไ้ดผ้ลการวิจยัท่ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
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รอกีเยา๊ะ แมซา และคณะ. “ศึกษาทศันคติต่อการอ่านหนงัสือ และพฤติกรรมการอ่านหนงัสือตาม

กกกกกกกกผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม.”  

กกกกกกกกวิทยานิพนธป์ริญญาบณัฑิต วิทยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม, 2552. 

วรารัตน์ พฒันเกียรติพงศ.์ “การศึกษาสาเหตุในการอ่านของนิสิตปริญญาตรี  

กกกกกกกกมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.” วิทยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต  

กกกกกกกกสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์บณัทิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

กกกกกกกกประสานมิตร, 2531.  

สุจิตรา จรจิตร. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการอ่านของนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาภาคใตข้องประเทศไทย”  

กกกกกกกกวิทยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์  

กกกกกกกกมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2546.  

0อภิชยั สมนาม. “ความสนใจในการอ่านของนกัศึกษามหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น0 จงัหวดัเชียงใหม่.” 

กกกกกกกกวิทยานิพนธป์ริญญาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจบณัฑิตวิทยาลยั   กกกกกกกกกก

กกกกกกกก0มหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น0, 2550.   
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ชุดที่__________ 

 

แบบสอบถาม 

เร่ือง ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลอืกอ่านหนังสือแต่ละประเภทของนักศึกษา 

มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี      

_____________________________________________________________________________ 

 

คาํช้ีแจง 

 แบบสอบถามนีม้ทีั้งหมด 3 ส่วน ขอความร่วมมอืผู้ตอบแบบสอบถาม ทุกท่าน กรุณาตอบ

คาํถามในแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ในช่อง  ตามความเป็นจริง 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา  
1. เพศ 

   1. ชาย           2. หญิง       

2. คณะวิชา 

    1. คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 

    2. คณะวิทยาการจดัการ 

    3. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

3. ชั้นปี 

1. ปี 1           2. ปี 2 

3. ปี 3           4. ปี 4 

4. ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม  (GPA )  (สาํหรับปี1ใหใ้ชG้PAเดิม) 

     1. ตํ่ากว่า 2.00                    2. 2.01 - 2.50          

       3. 2.51 - 3.00                   4. 3.01 - 3.50                     

    5. 3.51 ข้ึนไป

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5. จาํนวนพ่ีนอ้งในครอบครัว 

    1. 1 - 2  คน                     2. 3-4 คน        

    3. 5 - 6 คน             4. 6 คนข้ึนไป 

6. อาชีพของบิดา   

 1. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ         2. พนกังานบริษทัเอกชน 

  3. ธุรกิจส่วนตวั           4. อ่ืนๆโปรดระบุ………………… 

7. อาชีพของมารดา  

 1. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ          2. พนกังานบริษทัเอกชน  

  3. ธุรกิจส่วนตวั                         4. อ่ืน ๆ โปรดระบุ……………… 

 

ส่วนที่ 2 พฤตกิรรมการอ่าน 

1. เม่ือมีเวลาว่างกิจกรรมท่ีท่านมกัทาํคือ (เลือกเพียง1ขอ้) 

1. การอ่านหนงัสือและส่ิงพิมพ ์       2.ทาํงานอดิเรก 

3. เล่นกีฬา          4.พกัผอ่น 

5. อ่ืน ๆ โปรดระบุ…………………… 

2. โดยปกติท่านอ่านหนงัสือมากนอ้ยเพียงใด (เลือกเพียง1ขอ้) 

         1. ทุกวนั          2. บางวนั 

3. ระยะเวลาท่ีท่านใชใ้นการอ่านหนงัสือในแต่ละวนั (เลือกเพียง1ขอ้) 

1. นอ้ยกว่า 30 นาที/วนั         2. 30 นาที - 1 ชม./วนั 

 3. 1-2 ชม./ วนั          4. 2-4 ชม./วนั 

 5. อ่ืน ๆ โปรดระบุ…………………… 

4. ช่วงเวลาใดท่ีท่านมกัจะใชใ้นการอ่านหนงัสือ (เลือกเพียง1ขอ้) 

1. 06.00 - 09.00           2. 09.00 - 11.00   

3. 11.00 - 13.00            4. 13.00 - 15.00  

5. 15.00 - 17.00           6. อ่ืน ๆ โปรดระบุ……………... 

5. สถานท่ีใด ท่ีท่านมกัจะใชใ้นการอ่านหนงัสือ (เลือกเพียง1ขอ้) 

1. หอ้งสมุด          2. หอพกั 

3. อ่านระหว่างเดินทาง         4. อาคารเรียน  

5. ไม่จาํกดัสถานท่ี         6. บา้น  

7.อ่ืนๆโปรดระบุ……………………  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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6. ประเภทหนงัสือท่ีท่านนิยมอ่าน ใหท่้านเรียงอนัดบั 1 - 3   

    (1=อ่านบ่อยท่ีสุด,  2=ปานกลาง, 3= อ่านนอ้ยท่ีสุด) 

1. หนงัสือการ์ตูน/หนงัสือภาพ        2. หนงัสือความรู้รอบตวั 

3. หนงัสือนิยาย/เร่ืองสั้น         4. หนงัสือเรียน 

5. หนงัสือคอมพิวเตอร์และไอที        6. หนงัสือสารคดี 

7. หนงัสือท่องเท่ียว         8. วรรณกรรมสาํหรับเยาวชน 

9. หนงัสือเก่ียวกบัภาษา       10. หนงัสือพิมพ ์

11. นิตยสาร        12. หนงัสือธรรมะ 

13. อ่ืน ๆ โปรดระบุ…………………. 

7. โดยส่วนมากหนงัสือท่ีท่านอ่านมาจากแหล่งใด  (เลือกเพียง1ขอ้) 

1. ยมืจากหอ้งสมุด         2. ซ้ืออ่านเอง 

3. ยมืจากเพ่ือน          4. อ่ืน ๆ โปรดระบุ………. 

8. หนงัสือท่ีท่านอ่านส่วนมากเป็นภาษาใด  (เลือกเพียง1ขอ้) 

1. ภาษาไทย          2. ภาษาองักฤษ 

3. อ่านทั้ง 2 ภาษา         4. อ่ืนๆโปรดระบุ………. 

9. ในการเลือกหนงัสืออ่าน ท่านมกัจะเลือกตาม  (เลือกเพียง1ขอ้) 

1. คาํแนะนาํของอาจารย ์           2. คาํแนะนาํของบรรณารักษ ์

3. คาํแนะนาํของเพ่ือน            4. ดุลยพินิจของท่านเอง 

5. บทวิจารณ์หนงัสือตามวารสาร หนงัสือพิมพ ์

6. อ่ืน ๆ โปรดระบุ……………………  

10. ท่านชอบอ่านหนงัสือหรือบทความท่ีใชภ้าษาแบบใด  (เลือกเพียง1ขอ้) 

1. ภาษาทางวิชาการ           2. ภาษาง่ายไม่ซบัซอ้น 

3. ภาษาสละสลวย พิถีพิถนัในการใชค้าํ       4. ภาษาท่ีแปลจากภาษาต่างประเทศ 

5. อ่ืนๆโปรดระบุ……………………

   ส
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11.จุดประสงคส์าํคญัในการอ่านหนงัสือของท่าน (เลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

 1.เพ่ือประกอบการศึกษาตามหลกัสูตร     

2.เพ่ือเขียนรายงาน หรือภาคนิพนธ ์

3.เพ่ือใหมี้ความรู้เพ่ิมเติมมากข้ึน 

4.เพ่ือความบนัเทิง และการพกัผอ่น 

5.อ่ืนๆโปรดระบุ…………………… 

 

ส่วนที่ 3    ปัจจยัที่มอีทิธิพลต่อความต้องการในการอ่านหนังสือ 

โปรดระบุระดับของความสําคญัของปัจจยัต่อไปนีท้ี่มอีทิธิพลต่อการเลอืกอ่านหนังสือของท่าน 

(มากที่สุด = 5 , มาก = 4 , ปานกลาง = 3 , น้อย = 2 , น้อยที่สุด = 1) 

 

 

ข้อ 

 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการในการอ่านหนังสือ  

ระดับความสําคญั  

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

 ปัจจัยด้านครอบครัว   

1 สังคมการอ่าน บรรยากาศของการเรียนรู้ ความสนใจในการ

อ่านท่ีมีร่วมกนัในครอบครัว เป็นส่ิงจาํเป็นในการอ่าน 

     

2 การไปร้านหนงัสือหรือหอ้งสมุดกบัครอบครัว      

3 การแลกเปลี่ยนหนงัสือกนัอ่านภายในครอบครัว      

4 บิดา มารดา ถือเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการเลือกอ่านหนงัสือ      

5 สมาชิกในครอบครัว/ผูป้กครองของท่านมีการใหค้าํแนะนาํใน

การเลือกอ่านหนงัสือ 

     

6 บรรยากาศภายในบา้นท่ีเหมาะสมกบัการอ่านหนงัสือ

ก่อใหเ้กิดแรงจูงใจในการเลือกอ่าน 

     

 ปัจจัยด้านสังคม  

7 การไดรั้บการส่งเสริมช้ีแนะจากผูใ้หญ่ หรือมิตรสหาย 

แมก้ระทัง่ผูท่ี้มีอายนุอ้ยกว่ามีส่วนในการสร้างแรงจูงใจในการ

อ่าน 

     

8 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และการวิเคราะห์เกี่ยวกบั

หนงัสือภายในกลุ่มเพื่อน 

     

   ส
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ข้อ 

 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการในการอ่านหนังสือ  

ระดับความสําคญั  

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

9 การได้รับคาํแนะนําเก่ียวกับการเลือกอ่านหนังสือจากกลุ่ม

เพื่อน 

     

10 การไปร้านหนังสือ หรือห้องสมุดร่วมกับกลุ่มเพื่อน       

11 การอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อน  มีการศึกษาค้นคว้าและทํางาน

เป็นกลุ่ม   

     

12 การอยู่ในสังคมเพื่อนที่มีพฤติกรรมรักการอ่าน       

 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายในสถานศึกษา  

13 การมีแหล่งรวบรวมหนังสือหลากหลาย ครบถ้วน  สามารถ

ยมื ค้นคว้าข้อมูลที่ต้องการได้  

     

14 การมีห้องสมุดที่มีการบริการอย่างมีประสิทธิภาพภายใน

สถานศึกษา 

     

15 บรรยากาศของห้องสมุดที่เหมาะสมกับการอ่านหนังสือ       

16 การจัดงานสัปดาห์หนังสือภายในวิทยาเขต       

17 การมีบริการห้องสมุดที่ดี การจัดทําเอกสาร  และกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่าน 

     

18 การมีบรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่มีความรู้ใน

หนังสือต่างๆ เป็นอย่างดี 

     

19 การได้รับคาํแนะนําเก่ียวกับหนังสือที่มีความเก่ียวข้องกับ

รายวิชาที่เรียนจากอาจารย์ผู้สอน  

     

20 การส่งเสริม และมอบหมายงานจากทางอาจารย์ให้นักศึกษา

ได้ทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม/เดี่ยว 

     

 

ส่วนที่ 4  ปัญหาและข้อเสนอแนะอืน่  ๆ  

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

*****  ขอบคุณเป็นอยา่งสูงท่ีใหค้วามร่วมมือ  *****

   ส
ำนกัหอ
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ประวตัผิู้วจิยั 

 

ช่ือ-นามสกุล  นายณพิสิษฐ ์วงษป์ระยรู 

ท่ีอยู ่   1459/32 ซ. จงสุข ถ.กรุงเทพ-นนท ์แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ   

กรุงเทพมหานคร 10800 

 

ประวติัการศึกษา 

กกกกกกกกพ.ศ.2546 สาํเร็จการศึกษามธัยม ศึกษาตอนตน้ โรงเรียนสามเสนวิทยาลยั ก 

กรุงเทพมหานครกกกก 

กกกกกกกกพ.ศ.2549 สาํเร็จการศึกษามธัยม ศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสามเสนวิทยาลยั 

กรุงเทพมหานคร 

กกกกกกกกพ.ศ.2553 กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาบริหาร ธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ

   และภาษาองักฤษ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร  

   วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

   ส
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ประวตัผิู้วจิยั 

 

ช่ือ-นามสกุล  นายสาว กนิษฐา  วงศส์ละ 

ท่ีอยู ่   31/2 หมู่ 5 ซ.เลควิว1 ต.ลาํโพ อ.บางบวัทอง จ.นนทบุรี 11110 

 

ประวติัการศึกษา 

กกกกกกกกพ.ศ.2546 สาํเร็จการศึกษามธัยม ศึกษาตอนตน้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  

                                         นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 

กกกกกกกกพ.ศ.2549 สาํเร็จการศึกษามธัยม ศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

   พฒันาการนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 

กกกกกกกกพ.ศ.2553 กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาบริหาร ธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ

   และภาษาองักฤษ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 

   ส
ำนกัหอ
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