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ค าส าคญั: พฤติกรรมการอ่าน/นักศึกษา 
กกกกกกกกลกัษมณ  บุญรักษาศรี : พฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักศึกษาสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อาจารยท์ี่ปรึกษา: อาจารยจ์อมภคั คลงัระหัด. 81  หน้า.     
 
 บทคดัย่อ  
กกกกกกกกการศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักศึกษาสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่านหนังสือ ปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมการอ่านหนงัสือ และปัญหาและอุปสรรคในการอ่านหนังสือของนักศึกษาสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการ
จดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เป็นการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุม่ตวัอย่าง จ  านวน 210 คน 
 
กกกกกกกกผลการวจิยัพบวา่ 
กกกกกกกก1. พฤติกรรมการอ่านหนังสือ นักศึกษาส่วนใหญ่ใชเ้วลาวา่งเพื่อการพกัผอ่น กิจกรรมที่ท  าในช่วงเวล าพกัผอ่นคือ นอน
เล่นหรือดูโทรทศัน์ อ่านหนังสือก่อนเวลาสอบเลก็น้อย ใชเ้วลาในการอ่านหนังสือคร้ังละ 1 ชัว่โมงขึ้นไป ช่วงเวลาที่อ่านคือเวลาค ่า 
หลงัจากเสร็จภารกิจประจ าวนั สถานที่ในการอ่านหนังสือคือในหอพกัหรือที่พกั เลือกอ่านหนังสือดว้ยดุลยพินิจของตนเอง ส่ิงที่ตอ้ง
เตรียมก่อนอ่านหนังสือ คือ ปากกา กระดาษ  วธีิการอ่านคือ อ่านเน้ือหาเรียงล  าดบัอย่างคร่าวๆ โดยอ่านหนังสือตามโอก าสที่
เอื้ออ  านวย ชอบอ่านหนังสือที่ใชภ้าษาง่ายไม่ซบัซอ้น หนังสือที่ชอบเลือกอ่าน คือหนังสือการ์ตูน หรือหนังสือภาพ หากไม่มีหนังสือ
เป็นของตนเอง นักศึกษาแกปั้ญหาโดย การยืมจากห้องสมุด มีวตัถุประสงคใ์นการอ่านหนังสือคือ เพื่อความบนัเทิงและการพกัผอ่น 
และอ่านหนังสือเม่ือมีสถานการณ์บงัคบั  
กกกกกกกก2. ปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการอ่านหนังสือ นักศึกษาส่วนใหญ่เร่ิมอ่านหนังสือ หรือมีคนอ่านหนังสือให้ฟัง ตั้งแต่อายุ 
2-4 ปี บุคคลที่ชอบอ่านหนังสือคือแม่ บุคคลที่ท  าให้นักศึกษาชอบอ่านหนังสือคือ พ่อแม่ ผูป้กครอง คณะสนับสนุนให้นักศึกษาอ่าน
หนังสือ โดยการส่งเสริมให้เขา้ห้องสมุด เพื่อนของนักศึกษาส่วนใหญ่อ่านหนังสือ และชวนให้นักศึกษาอ่านหนังสือดว้ย นอกจากน้ี  
นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความส าคญั ต่อปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการอ่านหนังสือ ทุกปัจจยัในระดบัมาก โดยปัจจยัที่มีค่าเฉลี่ย
ระดบัความส าคญัสูงสุดคือ การมีสมาธิ ตั้งใจจริง จดจ่อในเร่ืองที่อ่าน 
กกกกกกกก3. ปัญหาและอุปสรรคในการอ่านหนังสือ นักศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาและอุปสรรคในการอ่านหนังสือ คือการไม่มีเวลา
อ่านหนังสือ คือสาเหตขุองการไม่มีเวลาคือ นักศึกษาแบ่งเวลาไม่เป็น ปัญหาที่เกิดจากอาจารยผ์ูส้อน คืออาจารยผ์ูส้อนก าหนด
หนังสือให้อ่าน แต่ไม่มีหนังสือในห้องสมุด และปัญหาที่เกิดจากห้องสมุด คือมีส่ิงพิมพไ์ม่เพียงพอ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
กกกกกกกกการอ่าน เป็นพฤติกรรมการรับสารที่ มีความส าคญัและมีอิทธิพลอยา่งยิง่ต่อการพฒันา
และการเจริญเติบโตในแง่ของสงัคมและประเทศชาติ  อีกทั้งยงัเป็นส่วนในการกระตุน้และ
สนบัสนุนศกัยภาพในดา้นของความรู้ ความสามารถ ภายในของบุคคล เพราะ การอ่านนั้นเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัชีวติประจ าวนัของมนุษย ์จะเห็นไดว้า่ ในสมยัโบราณที่ยงัไม่มีตวัหนงัสือใช้  มนุษยไ์ด้
ใชว้ธีิเขียนบนัทึกความทรงจ าและเร่ืองราวต่าง ๆ เป็นรูปภาพไวต้ามฝาผนงัในถ ้า เพือ่เป็นทางออก
ของอารมณ์  เพือ่เตือนความจ าหรือเพือ่บอกเล่าให้ ผูอ่ื้นไดรั้บรู้  และแสดงถึงความพยายาม  ความ
ปรารถนาอนัแรงกลา้ของมนุษย์  ในอนัที่จะถ่ายทอด ความรู้ ประสบการณ์ของตน ออกมา เป็น
สญัลกัษณ์  ต่อมาจึง ได้มีววิฒันาการมาเป็นภาษาเขียนและหนงัสือ  จนมาถึง ปัจจุบนั  หนงัสือ
กลายเป็นส่ิงที่ส าคญัยิง่ต่อมนุษยจ์นอาจกล่าวไดว้า่เป็นปัจจยัอนัดบัหน่ึงในการด ารงชีวติ 
กกกกกกกกสุมนา อินทร์ค านอ้ย, อรทยั เลียงจินดา และ มาลี ไชยเสนา  (2539 :19) ไดอ้ธิบายไวว้า่
การอ่านเป็นวธีิการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองอยา่งหน่ึง บุคคลแทบทุกอ าชีพจะตอ้งศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง  เพือ่ใหท้นักบัความเจริญกา้วหนา้ทางวชิาการ ชีวติของแต่ละคนจะมีค่ามากขึ้นหากได้
คน้ควา้หรืออ่านหนงัสือต่างๆอยูเ่ป็นประจ า  การอ่านช่วยเพิม่ประสบการณ์ใหแ้ก่ผูอ่้าน  บางคร้ัง
อาจจะเขา้ใจชีวติมนุษยไ์ดดี้กวา่ที่พบในชีวติประจ าวนั ประสบการณ์บางอยา่งผูอ่้านมาอาจจะพบได้
ในชีวติจริง เพราะมีอุปสรรคทางดา้นเวลา ก  าลงัเงิน หรือ ความสามารถตลอดจนโอกาส อาจกล่าว
ไดว้า่การเรียนรู้ของมนุษยข์ึ้นอยูก่บัความสามารถในการตีความหมายส่ิงที่พบต่างๆ  อยา่งถูกตอ้ง
มากที่สุด 
กกกกกกกกปัจจุบนัคนไทยมีโอกาสอ่านหนงัสือมากมายทั้งจากในและต่างประเทศ จากการศึ กษา
หรือ หนงัสืออ่านเล่น แยกยอ่ยเป็นหนงัสือประเภทต่างๆที่ยงัใหค้วามรู้ เพิม่พนูประสบการณ์ได้
เพยีงอ่านหนงัสือ และยงัช่วยในการสร้างความเพลิดเพลินในใจจากหนงัสืออ่านเล่น ที่มีสาระไม่
แน่นหนกั จึงเห็นไดว้า่การอ่านหนงัสือนั้นมีประโยชน์มากมายและในอนาคตเป็นส่ิงที่เ ป็นปัจจยั
หน่ึงในการเลือกคนรับเขา้มาท างาน เพือ่แสดงถึงความรอบรู้และการสนใจส่ิงรอบตวัภายนอก และ
หากพจิารณาในส่วนอุดมศึกษาซ่ึงเป็นส่วนส าคญัในการพฒันาประเทศชาติ จะเห็นไดว้า่ควรมี
การศึกษาในหวัขอ้เร่ืองพฤติกรรมการอ่านหนงัสืออยา่งมากเน่ืองจากจะเป็นการวเิคราะห์ 
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สถานการณ์พฤติกรรมของคนที่ศึกษาอยูใ่นระดบัอุดมศึกษาวา่มีพฤติกรรมเป็นอยา่งไร เพือ่หา
แนวทางในการแกไ้ข พฒันา ปรับปรุง เพือ่เรียนรู้ถึงความจ าเป็นในปัจจยัต่างๆที่ส่งผลกระทบและมี
ความส าคญั (Mollrudee 2551) การศึกษาพฤติกรรมการอ่านหนงัสือของคนไทยมีวตัถุประสงค์
เพือ่น าเสนอพฤติกรรมการอ่านหนงัสือของประชากรในวยัรุ่นที่เป็นนกัศึกษา อาย ุ 19-24 ปี ซ่ึงผล
จากการศึกษาส ารวจพฤติกรรมการอ่านหนงัสือของประชากรปี พ.ศ.2546 และคร้ังล่าสุดเม่ือปี 2548 
ที่จดัท าโดยส านกังานสถิติแห่งชาติ ซ่ึงเป็นการส ารวจประชากรที่มีอายตุั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป สรุ ป
ประเด็นที่ส าคญัดงัน้ี ผลจากการส ารวจพฤติกรรมการอ่านหนงัสือของประชากรปี 2546 และ 2548 
พบวา่ประชาชนมีแนวโนม้อ่านหนงัสือเพิม่ขึ้นจากร้อยละ 61.20 ในปี 2546 เพิม่ขึ้นเป็นร้อยละ 
69.10 ในปี 2548 แมช้ายจะมีการอ่านหนงัสือมากกวา่หญิง แต่หญิงมีอตัราการเพิม่ของการอ่าน
หนงัสือมากกวา่ชา ย  ประชากรในเขตเทศบาลมีการอ่านหนงัสือมากกวา่ประชากรที่อยูน่อกเขต
เทศบาลทั้งน้ีเน่ืองจากมีแหล่งบริการ ร้านจ าหน่าย และร้านใหเ้ช่าหนงัสืออยูม่ากกวา่ เม่ือจ าแนก
การอ่านหนงัสือของประชากรตามวยัต่างๆพบวา่ ในปี 2548 วยัเด็กมีการอ่านหนงัสือมากที่สุด คื อ
ร้อยละ 87.70 รองลงมาคือ วนัรุ่น  (ร้อยละ 83.10) วยัท างาน (ร้อยละ 65.00) และผูสู้งอายุ  (ร้อยละ 
37.40) ประเภทหนงัสือที่อ่าน หนงัสือพมิพเ์ป็นหนงัสือที่มีคนอ่านมากที่สุด โดยในปี 2548 มีผูอ่้าน
หนงัสือพมิพเ์พิม่ขึ้นจากปี 2546 คิดเป็นร้อยละ 27.60 การอ่านหนงัสือปร ะเภทต าราเรียนตาม
หลกัสูตรมีการอ่านลดลง จากร้อยละ 40.00 ในปี 2546 เหลือเพยีงร้อยละ 34.40 ในปี 2548 
นอกจากน้ีหนงัสือประเภทนิตยสาร วารสาร/เอกสารที่ออกเป็นประจ า ต  ารา/หนงัสือเก่ียวกบัความรู้
ก็ยงัมีการอ่านลดลงเช่นกนั วยัเด็ก อ่านหนงัสือประเภทต าราเรียนตามหลกัสูตรม ากที่สุด เน่ืองจาก
ยงัอยูใ่นวยัของการศึกษาภาคบงัคบั รองลงมาคือ นวนิยาย /การ์ตูน /หนงัสืออ่านเล่น และต ารา /
หนงัสือเก่ียวกบัความรู้ วยัรุ่น อ่านหนงัสือพมิพม์ากที่สุดถึงร้อยละ 68.90 ในปี 2546 เพิม่ขึ้นเป็น
ร้อยละ 77.50 ในปี 2548 หนงัสือพมิพเ์ป็นหนงัสือที่วยัท  างานอ่ านมากที่สุด คือ มากกวา่ร้อยละ 85 
ทั้งในปี 2546 และ 2548 หนงัสือพมิพเ์ป็นหนงัสือที่ผูสู้งอายนิุยมอ่านมากที่สุดเช่นเดียวกนั 
นอกจากน้ีผูสู้งอายยุงัมีความสนใจในการอ่านจากอินเทอร์เน็ตเพิม่มากขึ้นจากร้อยละ 0.30 ในปี 
2546 เป็นร้อยละ 1.70 ในปี 2548 สาเหตุที่ไม่อ่ านหนงัสือของคนไทย จากการส ารวจฯพบวา่ ผูไ้ม่
อ่านหนงัสือมีแนวโนม้ลดลงจากร้อยละ 38.80 ในปี 2546 เหลือร้อยละ 30.90 ในปี 2548 สาเหตุ
หลกัของการไม่อ่านหนงัสือของคนไทยในทุกวยัคือ การชอบฟังวทิยุ /ดูทีว ีมากกวา่การอ่าน การ
ชอบฟังวทิยุ /ดูทีวเีป็นสาเหตุหลกัที่ท  าใหว้ยัเด็ กไม่อ่านหนงัสือ รองลงมาคือไม่ชอบอ่านหรือไม่
สนใจอ่าน และอ่านหนงัสือไม่ออก การส่งเสริมใหอ่้านหนงัสือ จากการส ารวจฯ ในปี 2548 
เก่ียวกบัความคิดเห็นในการส่งเสริมเพือ่จูงใจใหป้ระชากรรักการอ่านหนงัสือ พบวา่ประชากรร้อย
ละ 31.60 เห็นวา่หนงัสือควรมีราคาถูกลง และควรมีห้ องสมุดประจ าหมู่บา้น /ชุมชน ถือไดว้า่เป็น
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การสร้างโอกาสในการอ่านใหก้บัประชาชนที่อาศยัอยูใ่นหมู่บา้น /ชุมชนมากยิง่ขึ้น การเลือก
หนงัสือที่เหมาะกบัสภาพทอ้งถ่ินนั้นๆจะเป็นกลยทุธอี์กอยา่งหน่ึงที่ท  าใหป้ระชาชนสนใจอ่าน
หนงัสือ รองลงมาคือหนงัสือควรมีเน้ือหาสาระน่าสนใจ (ร้อยละ 23.70) และควรส่งเสริมใหพ้อ่แม่
ปลูกฝังใหเ้ด็กรักการอ่าน  (ร้อยละ 20.50) สรุป จากการส ารวจพฤติกรรมการอ่านหนงัสือของ
ประชากร พบวา่ประชากรมีแนวโนม้อ่านหนงัสือเพิม่ขึ้น คือจากร้อยละ 61.20 ในปี 2546 เพิม่ขึ้น
เป็นร้อยละ 69.10 ในปี 2548 วยัเด็กมีการอ่านหนงัสื อมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.70 รองลงมาคือ
วยัรุ่น (ร้อยละ 83.10) วยัท างาน  (ร้อยละ 65.00) และผูสู้งอาย ุ (ร้อยละ 37.40) การไม่อ่านหนงัสือ
ของประชากรมีแนวโนม้ลดลงจากร้อยละ 38.80 ในปี 2546 เหลือร้อยละ 30.90 ในปี 2548 ทั้งน้ี
สาเหตุของการไม่อ่านหนงัสือของประชากรมาจากการชอบฟังวทิยุ /ดูทีวมีากกวา่การอ่าน การอ่าน
หนงัสือนบัเป็นปัจจยัและมูลเหตุส าคญัที่ท  าใหเ้กิดองคค์วามรู้ การรับรู้ข่าวสารต่างๆที่ทนัต่อ
เหตุการณ์ ซ่ึงสามารถน ามาปรับใชก้บัการด ารงชีวติ และการพฒันาคุณภาพชีวติใหดี้ขึ้น ดงันั้น
หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนควรจะช่วยสนบัสนุนใหป้ระชาชนรักการอ่านเพิม่มากขึ้น  
กกกกกกกกจากปัญหาดงัที่ไดก้ล่าวมาน้ี จึงท าให้ผูว้จิยัเกิดแนวคิดในการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการ
อ่านหนงัสือ โดยก าหนดให้ นกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ  
มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เป็นกลุ่มตวัอยา่ง เพือ่ใหท้ราบถึงพฤติกรรมใน
การอ่านรวมไปถึงปัญหาต่างๆที่เป็นอุปสรรคส าหรับการอ่าน  ในการที่จะน าผลจากการศึกษาที่ได ้
มาช่วยในการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องอนัเกิดจากการอ่านของนกัศึกษา  ฉะนั้นผูว้จิยัจ  าเป็น
จะตอ้งเขา้ใจในพฤติกรรมการอ่านหนงัสือของนกัศึ กษาในปัจจุบนั และเขา้ใจแนวทางในการวาง
นโยบาย หรือปลูกฝังแนวความคิดใหมี้ความสอดคลอ้งกนั ตลอดจนพยายามช้ีใหเ้ห็น ถึง
ความส าคญัของการอ่าน โดยเฉพาะนกัศึกษาที่ถือไดว้า่เป็นบุคคลที่อยูใ่นวยัแห่งการศึกษาเรียนรู้ ซ่ึง
จะเป็นก าลงัส าคญัของชาติในอนาคตต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 
กกกกกกกก1. เพือ่ศึกษาพฤติกรรมการอ่านหนงัสือของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
กกกกกกกก2. เพือ่ศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการอ่านหนงัสือของนกัศึกษาสาขาวชิาการ
จดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
กกกกกกกก3. เพือ่ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการอ่านหนงัสือของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการ
ธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
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ขอบเขตการศึกษา 
กกกกกกกกการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึ กษาถึงพฤติกรรมการอ่านหนงัสือของ  นกัศึกษาสาขาวชิาการ
จดัการธุรกิจทัว่ไป  คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัศิลปากร  วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
เพชรบุรี เก็บขอ้มูล และศึกษา วจิยัในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2551 ถึง มกราคม พ.ศ.2552 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
กกกกกกกกผลการศึกษาพฤติกรรมการอ่านหนงัสือของนกัศึกษาสาขาวชิาการ จดัการธุรกิจทัว่ไป  
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร  วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  น ามาใชเ้ป็นแนวทางใน
การแกไ้ข ปรับปรุงพฤติกรรมการอ่านหนงัสือของนกัศึกษาใหดี้ขึ้น 
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                                                                        บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
กกกกกกกกการศึกษาพฤติกรรมการอ่านหนงัสือของนกัศึกษาคณะวทิยาการจดัการ สาขาวชิาการ
ธุรกิจทัว่ไป มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผูว้จิยัไดท้บทวนวรรณกรรมต่างๆ
ที่เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
กกกกกกกก1. ความหมายพฤติกรรม 
กกกกกกกก2. พฤติกรรมการอ่านหนงัสือ 
                   3. สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ  
กกกกกกกก4. งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 
 
1. ความหมายพฤติกรรม 
กกกกกกกก พฤติกรรม  (Behavior) หมายถึง  การกระท าหรืออาการที่แสดงออกทางกลา้มเน้ือ   
ความคิดของบุคคลที่ตอบสนองต่อส่ิงเร้าภายในจิตใจและภายนอก  อาจท าไปโดยรู้ตวั  หรือ ไม่รู้ตวั  
อาจเป็นพฤติกรรมที่พงึประสงค ์และไม่พงึประสงค ์ผูอ่ื้นอาจสงัเกตการกระท านั้นไดแ้ละสามารถ
ใชเ้คร่ืองมือทดสอบได ้(วธีิ   แจ่มกระทึก 2541: 14, อา้งถึงใน Wiriyaporn  2551) 
กกกกกกกกพฤติกรรม หมายถึง ปฏิกิริยาและกิจกรรมทุกชนิดที่มนุษยแ์สดงออกทางรูปธรรม  
นามธรรม ตลอดเวลาสงัเกตไดด้ว้ยประสาทสมัผสั วาจา และการกระท าสามารถแบ่งพฤติกรรม
ออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ พฤติกรรมภายนอก (Overt  Behavior) ซ่ึงเป็นการกระท าที่สงัเกตไดด้ว้ย
ประสาทสมัผสัหรืออาจใชเ้คร่ืองมือช่วย และพฤติกรรมภายใน (Covert  Behavior) ซ่ึงเป็น
กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ บุคคลอ่ืนไม่สามารถสงัเกตได ้(เฉลิมพล   ตนัสกุล  2541: 2, อา้ง
ถึงใน Wiriyaporn 2551)  
กกกกกกกกพฤติกรรม หมายถึง การกระท าที่สงัเกตได ้เช่น การพดู การเดิน  การเตน้ของหวัใจ  การ
รับรู้ การคิด  การจ า  และการรู้สึก  การกระท าที่สงัเกตไม่ได้  เช่น ผูก้ระท ารู้ตวั  ไม่รู้ตวั  หรือเป็น
พฤติกรรมที่พงึประสงคแ์ละไม่พงึประสงค ์เป็นการกระท าเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของแต่ละ
บุคคลซ่ึงสมัพนัธก์บัส่ิงกระตุน้ภายในและภายนอก   
กกกกกก 

 

 



 

 

6 

กกกกกกกกโกลเดนสนั ( Goldenson 1984: 90, อา้งถึงใน Wiriyaporn 2551) ไดใ้หค้  าจ  ากดัความของ
พฤติกรรมไวว้า่  เป็นการกระท าหรือตอบสนองการกระท าทางจิตวทิยาของแต่ละบุคคลและเป็น
ปฏิสมัพนัธใ์นการตอบสนองส่ิงกระตุน้ภายในหรือภายนอก รวมทั้งเป็นกิจกรรมการกระท าต่างๆที่ 
เป็นไปอยา่งมีจุดหมาย สงัเกตเห็นไดห้รือเป็นกิจกรรมการกระท าต่างๆที่ไดผ้า่นการใคร่ครวญแลว้   
หรือเป็นไปอยา่งไม่รู้ตวั 
กกกกกกกกจากความหมายของพฤติกรรมที่กล่าวมาแลว้ขา้งตน้สรุปไดว้า่  พฤติกรรมหมายถึง  การ
กระท าหรืออาการที่แสด งออกของจิตใจทั้งภายในและภายนอก  เป็นการกระ ท าเพือ่ สนองความ
ตอ้งการของบุคคลซ่ึงบุคคลอ่ืนสงัเกตและใชเ้คร่ืองมือทดสอบได ้
 
กกกกกกกก1.1 ประเภทของพฤติกรรม 
กกกกกกกกฉววีรรณ สุขพนัธโ์พธาราม (2527: 3-4, อา้งถึงใน Wiriyaporn 2551) กล่าววา่ 
พฤติกรรม หรือ การแสดงออกของมนุษยพ์อจะแยกออกเป็น 2 ลกัษณะคือ พฤติกรรมทางตรง และ
พฤติกรรมทางออ้ม 
กกกกกกกก1) พฤติกรรมทางตรง คือ ก ารกระท าที่แสดงออกมองเห็นไดง้่าย เช่น การเดิน การพดู 
การเขียน  หรืออาจจะรวมถึงการกระท าที่แสดงออกตรงกบัความคิด ความรู้สึกของผูก้ระท า เช่น 
เม่ือโกรธแสดงกิริยาอาการโกรธออกมาเป็นลกัษณะพฤติกรรมโตต้อบตามควา มรู้สึกของผู ้กระท า
ต่อส่ิงเร้า เด็กเล็กจะมีระดบัพฤติกรรมน้ีมาก 
กกกกกกกก2) พฤติกรรทางออ้ม หมายถึง การกระท าที่ แสดงออกมองเห็นไดย้ากหรือไม่เห็น เช่น 
การจ า การฟัง และการคิด หรือเป็นการกระ ท าที่แสดงออกไม่ตรงกบัความรู้สึก ความคิดของ
ผูก้ระท าโตต้อบต่อส่ิงเร้า เช่น โกรธตอ้งข่มคว ามโกรธไวภ้ายในและแสดงออกอยา่งอ่ืน เช่น ยิม้
หรือวางเฉย การแสดงเช่นน้ีเป็นการซ่อนเร้นความรู้สึกของผูก้ระท าไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นดว้ยไม่ตอ้งการ
ใหผู้อ่ื้นเห็นความไม่ส ารวมของตน ผูน้ั้นตอ้งท าเน่ืองจากรักษาฐานะเงื่อนไขค่านิยมต่างๆของตนไว ้
กล่าวคือ ถา้แสดงออกรุนแรงอยา่งมุทะลุ ดุดนั อาจจะท าใหภ้าพพจน์ของตน เส่ือมเสีย หรือ ไม่ตรง
กบัที่ตอ้งการอยากจะใหส้งัคมมองตน พฤติกรรมทางออ้มน้ีจะเร่ิมในวยัเด็กตอนโตเม่ือเด็กรู้จกัคิด
เขา้ใจพอสมควรเพราะวยัรุ่นเป็นระย ะของการค านึงถึงเงื่อนไขของสงัคม ตอ้งการการยอมรับจาก
สงัคมสูง บุคคลยิง่เง่ือน ไขผกูพนักบัสงัคมมากเพยีงได  การแสดงพฤติกรรมทางออ้มยอ่มมากขึ้น
เพยีงนั้น 
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กกกกกกกก1.2. ส่ิงที่ก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์ 
กกกกกกกกณรงค์  สินสวสัด์ิ (2538 : 42) ไดอ้ธิบายไวใ้นหนงัสือจิตวทิยาการเมืองว่ า ส่ิงก าหนด
พฤติกรรมของมนุษย์ แยกได ้ดงัน้ี ลกัษณะนิสยัส่วนตวัแต่ละ คน ลกัษณะนิสยัจะรวมไปถึงส่ิง
ต่อไปน้ี คือ ความเช่ือ ค่านิยม ทศันคติ และบุคลิกภาพ 
กกกกกกกกความเช่ือ หมายถึง การที่บุคคลคิดวา่การกระท าบางอยา่งหรือปรากฏการณ์บางอยา่งมี
อยูจ่ริง หรือเกิดขึ้นจริงๆ กล่าวโดยสรุปก็คือ การที่บุคคลหน่ึงคิดถึงอะไรก็ไดใ้นแง่ของขอ้เทจ็จริ ง 
คือ เขามกัจะคิดวา่ขอ้เทจ็จริงมนัเป็นเช่นนั้น ซ่ึงความคิดน้ีของเขา อาจไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริง
ก็ได ้แต่ถา้เขาคิดวา่ความเป็นจริงเป็นเช่นนั้นแลว้ นัน่ก็คือ ความเช่ือของเขาไม่จ าเป็นวา่จะตอ้งถูก
หรือผดิเสมอไป ความเช่ืออาจจะไดม้าโดยการเห็นไดส้มัผสัไดย้นิกบัหูหรือไดรั้บการบอกเล่า อ่าน
จากขอ้เขียน ส่ิงตีพมิพ ์รวมทั้งการคิดขึ้นมาเอง ความเช่ือไดม้าง่ายและอาจเปล่ียนแปลงไดง้่ายดว้ย 
กกกกกกกกค่านิยม หมายถึง ส่ิงที่สงัคมพงึปรารถนาตอ้งการใหเ้ป็นเป้าหมายของสงัคม และ
ปลูกฝังใหส้มาชิกของสงัคมยดึเป็นเป้าหมายในการด ารงชีวติ 
กกกกกกกกทศันคติ หมายถึง ความคิดความเขา้ใจที่บุคคลมีต่อบุคคล กลุ่มบุคคล วตัถุส่ิงของ หรือ
เหตุการณ์ที่ไดรั้บรู้จนก่อใหเ้กิดความรู้สึก และมีแนวโนม้วา่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมตามความคิด 
ความเขา้ใจ ความรู้สึกที่มีอยู ่
กกกกกกกกบุคลิกภาพ หมายถึง ลกัษณะอนัเป็นของจ าเพาะแต่ ละบุคคล ซ่ึงแสดงออกทางท่าทาง
ความรู้สึกนึกคิด ความเฉลียวฉลาด ตลอดจนกริยามารยาท ลกัษณะนิสยั และอุปนิสยั 
 
2. พฤติกรรมการอ่านหนังสือ 
กกกกกกกกการอ่านเป็นปัจจยัส าคญัอยา่งยิง่ที่จะช่วยใหเ้กิดความงอกงามทางสติปัญญา ซ่ึงจะส่งผล
ใหม้นุษยป์ระสบความส าเร็จหรือลม้เหลวในกา รด ารงชีวติได ้โดยเฉพาะในยคุปัจจุบนัความเจริญ
ทางเทคโนโลยแีละวทิ ยาการใหม่ๆรุดหนา้ไปอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงมีอิทธิพลต่อความเปล่ียนแปลงใน
การด ารงชีวติและคุณภาพชีวติทั้งส้ิน การอ่านจึงมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ในการพฒันา
คุณภาพชีวติในทางที่เหมาะที่ควรและทนัสมยั (สมพร แพง่พพิฒัน์ 2534:1, อา้งถึงใน Wiriyaporn  
2551) มนุษยย์อมรับเอาการอ่านเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของการด ารงชีวติประจ าวนั เราจึงปฏิเสธไม่ได้
วา่การอ่านเป็นส่ิงที่มีความจ าเป็นมาก เพราะการอ่านสามารถเป็นเคร่ืองมือที่จะท าใหเ้กิดการเรียนรู้
วชิาต่างๆ และเม่ือพน้วยัเรียน การอ่านก็ไดเ้ขา้มามีส่วนในการประกอบอาชีพซ่ึงมากบา้งนอ้ยบา้ง
แลว้แต่ลกัษณะของงานที่ท  า (มานิดา บุญประเสริฐ 2526: 9) ดว้ยเหตุที่การอ่านมีส่วนส าคญัในชีวติ
มนุษยใ์นยคุปัจจุบนัน้ี นกัวชิาการและนกัศึกษา จึงไดท้  าการคน้ควา้เร่ืองการอ่านในแง่มุมต่างๆ กนั
อยา่งกวา้งขวาง และใหค้  าอธิบายความหมายของการอ่านคลา้ยคลึงและแตกต่างกนัออกไปดงัน้ี 
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กกกกกกกก2.1 ความหมายของการอ่าน 
กกกกกกกกพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (ราชบณัฑิตยสถาน 2525: 1021-1022, อา้งถึงใน 
สุมนา อินทร์ค านอ้ย และคณะ 2539: 8) ใหค้วามหมายของการอ่านวา่ หมายถึง วา่ตามตวัหนงัสือ ดู
หรือเขา้ใจความจากตวัหนงัสือ สงัเกตหรือพจิารณาดูเพือ่ใหเ้ขา้ใจ คิดนบั (ไทยเดิม) 
กกกกกกกกเกรย ์(Gray  ม.ป.ป อา้งถึงใน สุมนา อินทร์ค านอ้ย  อรทยั และคณะ 2539: 7-8) กล่าววา่ 
การอ่านคือการเขา้ใจภาพของผูเ้ขียนและของส่ิงพมิพน์ั้นโดยมีประสบ การณ์ของผูอ่้านช่ว ยใหเ้กิด
ทกัษะ และการอ่านมีกระบวนการ 4 ระดบั คือ การรับรู้ ความเขา้ใจความคิดรวบยอด การตดัสินใจ
คิดหาเหตุผล และการน าแนวความคิดใหม่ที่ไดรั้บมาผสมผสานกบัความรู้ที่มีอยู ่
กกกกกกกกทิงเกอร์ (Tinker ม.ป.ป อา้งถึงใน สุมนา อินทร์ค านอ้ย และ คณะ 2539: 7-8) กล่าววา่ 
ความเขา้ใจเป็นจุดหมายปลายทางของการอ่านทุกชนิด เพยีงมีความเขา้ใจที่แจ่มแจง้แต่อยา่งเดียว ก็
เพยีงพอแก่การรวบรวมความคิดในส่ิงที่เราอ่านได ้
กกกกกกกกฮิลเดรท (Hildreth ม.ป.ป อา้งถึงใน สุมนา อินทร์ค านอ้ย และคณะ 2539: 7-8) กล่าววา่ 
การอ่านคือกระบวนการทางสมองที่จะแปลสญัลกัษณ์ต่างๆ ที่มองเห็นได้ เกิดความรู้ความเขา้ใจ
อยา่งถ่องแท ้
กกกกกกกก ธอร์นไดค ์ (Thorndike  ม.ป.ป อา้งถึงใน สุมนา อินทร์ค านอ้ย  และคณะ 2539 : 7-8) 
กล่าววา่ การอ่านคือ การคิดที่สามารถเขา้ใจเร่ือ งที่อ่านไดดี้น าไปสู่การคิดที่ดี เพราะผูอ่้านจะได้
ทราบแนวความคิดต่างๆ  จากเร่ืองที่อ่าน เกิดความรู้และน ามาแยกแยะตีความหมาย ก่อนที่จะเป็น
ความคิดของตนเอง 
กกกกกกกกบุช และฮิวเนอร์ (Bush and Huebner ม.ป.ป อา้งถึงใน สุมนา อินทร์ค านอ้ย  และคณะ 
2539: 7-8) ไดก้ล่าวไวว้า่  การอ่านเป็นกระบวนการคิด  ที่ผูอ่้านออกเสียงสญัลกัษณ์หรือตวัอกัษร
ออกมาโดยที่ไม่เขา้ใจความหมายของสญัลกัษณ์หรือตวัอกัษรเหล่านั้น ยงัไม่ถือวา่เป็นการอ่านอยา่ง
แทจ้ริง เพยีงแต่เป็นการฝึกฝนทกัษะหน่ึงในจ านวนหลายทกัษะของกระบวนการอ่านเท่านั้น  เขามี
ความเห็นวา่หวัใจส าคญัของการอ่านคือการที่ผูอ่้านเขา้ใจความหมายของส่ิงที่อ่าน  ทั้งน้ีผูอ่้านได้
ความหมายจากการน าสญัลกัษณ์ที่อ่านไปสมัพนัธก์บัประสบการณ์เดิมของตนที่มีความหมาย  ท า
ใหเ้กิดมโนภาพขึ้นในใจของผูอ่้าน  ดงันั้นการอ่านจึงเป็นกระบวบการที่มีพฤติกรรมเกิดขึ้น  ซ่ึง
จะตอ้งมีทั้งการแปลความหมายส่ิงที่อ่าน การมีปฏิกิริยาต่อส่ิงที่อ่าน การมีจุดมุ่งหมายในการอ่าน  
 
กกกกกกกก2.2 ความส าคญัของการอ่าน 
กกกกกกกกสุมนา อินทร์ค านอ้ย  และคณะ (2539: 8-10) ไดใ้หค้วามหมายของความส าคญัของการ
อ่านไว ้ดงัน้ี การอ่านเป็นส่ิงที่มีคุณค่า และอ านวยประโยชน์ทั้งแก่ตวัผูอ่้านเองและแก่สงัคมโดย
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ส่วนรวม ในดา้นตวัผูอ่้านเองยอ่มไดรั้ บความรู้ ความบนัเทิงใจและการพกัผอ่น  ในดา้นสงัคมนั้น
ประชาชนที่อ่านมากยอ่มมีความฉลาด รอบรู้มาก เป็นผูท้ี่มีประสิทธิภาพในการท างานและมีความ
รับผดิชอบ ซ่ึงจะส่งผลถึงการพฒันาประเทศต่อไป ในสงัคมที่เจริญแลว้และในประเทศที่กา้วหนา้
นั้น คนจ าเป็นตอ้งอ่านหนงัสือและติดต่ อส่ือสารกนัดว้ยวธีิเขียนหนงัสือเกือบไม่เวน้แต่ละวนั 
ดงันั้นอยา่งนอ้ยที่สุดแมจ้ะอ่านภาษาต่างประเทศไม่ได ้ก็ตอ้งอ่านหนงัสือที่เป็นภาษาของตนเองได ้ 
การอ่านในปัจจุบนัน้ี มีความจ าเป็นยิง่กวา่ในยคุที่ผา่นมา ความสนใจอ่านและติดตามการอ่านท าให้
ทราบความเคล่ือนไหว ความกา้วหนา้ของเหตุการณ์ต่างๆ และเกิดประโยชน์ทั้งในดา้นความรอบรู้ 
การประกอบอาชีพและการพกัผอ่นหยอ่นใจ สงัคมใดมีบุคคลที่มีประสิทธิภาพในการอ่านสูง สงัคม
นั้นจะเจริญพฒันาไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว ดงันั้นจึงน่าที่จะไดมี้การสนบัสนุนส่งเสริมการอ่า นที่มี
ประสิทธิภาพใหม้ากยิง่ขึ้น โดยการปลูกฝังความมีนิสยัรักการอ่านใหเ้กิดขึ้นในบา้นเมือง  โดยฝ่าย
ต่างๆ ทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชนร่วมมือกนัใหค้วามส าคั ญแก่โครงการต่างๆ เช่น หอ้งสมุด ที่
อ่านหนงัสือพมิพ ์ตลอดจนผลิตหนงัสือสู่ชนบทใหม้ากขึ้น เพราะหนงัสือจะช่วยป้องกนัและแกไ้ข
การลืมหนงัสือได ้ 
กกกกกกกก สรุปไดว้า่ การอ่านหนงัสือเป็ นส่ิงส าคญั ในการพฒันาคุณภาพชีวติไปสู่ชีวติที่ดีกวา่ 
เพราะทุกส่ิงทุกอยา่งหาไดจ้ากการอ่านเป็นส าคญั เราไม่จ าเป็นตอ้งเดินทางไกลไปทัว่โลก เพือ่เสาะ
แสวงหาความรู้ เพราะหนงัสือนั้น น ามนุษยใ์กลชิ้ดเป็นมิตรกนั นอกจากจะไดค้วามรู้ แลว้ หนงัสือ
ยงัเป็นส่ือสนัติภาพอนัส าคญัของมนุษยด์ว้ย ส่ิงส าคญัในการอ่านก็คือ ประโยชน์จากหนงัสือนั้นจะ
ไดม้ากหรือนอ้ยขึ้นอยูก่บัผูอ่้านจะมีความรู้จกัเลือกสรรและคน้คิดส่ิงที่เป็นสาระส าคญัจากหนงัสือ 
มาใชใ้นชีวติและการด ารงชีวติของตนเองอยา่งเหมาะสม 
กกกกกกกกองคก์ารศึกษาวทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยเูนสโก (UNESCO 
United Nations Education Scientific and Cultural Organization) ไดก้ าหนดใหมี้การรณรงคเ์พือ่การ
รู้หนงัสือในปี พ .ศ.2543 (ค.ศ. 2000) คนทั้งโลกจะเป็นผูรู้้หนงัสือ และไดก้  าหนดปีหนงัสือสากล
ขึ้นในปี  พ.ศ.2515 เพือ่เร่งระดมความคิดในการพฒันาหนงัสือและการอ่า นทัว่โลก ผลจากการ
ประชุมระดบัโลกก็ไดมี้การรับรองกฎบตัรวา่ดว้ยหนงัสือ (Charter of the Book) เสนอใหรั้ฐสมาชิก
ด าเนินการเพือ่ใหป้ระชาชนมีโอกาสเขา้ถึงหนงัสือมากขึ้น ในส่วนของรัฐบา ลไทยก็ไดด้ าเนินการ
และมอบหมายให ้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมต่างๆ ใหจ้ดัโครงการส่งเสริมการอ่าน
และปลูกฝังนิสยัรักการอ่านขึ้นเป็นระยะๆ อยา่งต่อเน่ือง เพราะรัฐบาลตระหนกัวา่การอ่านเป็น
ปัจจยัส าคญัต่อการพฒันาประเทศ นิสยัรักการอ่านเป็นรากฐานแห่งการพฒันา หน่วยงานที่
เก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านไดแ้ก่ กรมการศึกษานอกโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการ 
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สถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่ง สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย สมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย เป็น
ตน้  
กกกกกกกกการอ่านของคนไทยในปัจจุบนั และอนาคตนั้นดี กวา่ในอดีตมาก และดีขึ้นเร่ือยๆ จาก
ผลของโครงการรณรงคเ์พื่ อการรู้หนงัสือแห่งชาติ พบวา่มีผูอ่้านหนงัสือเพิม่ขึ้นตามเป้าหมายถึง 
80% ในเวลา 4 ปี คือตั้งแต่ พ.ศ. 2526-2529 แต่ทวา่นิสยัรักการอ่านของคนไทยอยูใ่นระดบันอ้ยมาก 
กล่าวคือ พบวา่คนไทยยงัปล่อยเวลาวา่งใหเ้สียไปโดยเปล่าประโยชน์ในขณะรอคอย ซ่ึงคนไทยมกั
นัง่เฉยๆ และใน การไปพกัผอ่นคนไทยมกัเล่นการพนนั ด่ืมสุรา ขณะไปพกัผอ่นมากกวา่จะไป
พกัผอ่นจริงๆ นอกจากน้ีเกิดทางที่ตอ้งใชร้ะยะเวลานาน คนไทยมกัปล่อยใหเ้วลาหมดไปเฉยๆ
องคก์ารศึกษาวทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งชาติสหประชาชาติปรารภวา่ ประเทศไทยเป็น
ประเทศดอ้ยพฒันาในด้ านการอ่านหนงัสือ โ ดยใหส้ถิติวา่ พลเมืองไทย 50 ลา้นคน อ่านหนงัสือ
เฉล่ียคนละ 5 หนา้กระดาษต่อปี 
กกกกกกกกฉววีรรณ คูหาภินนัท ์(2542: 1-2) กล่าววา่ การอ่านมีความส าคญัต่อชีวติมนุษยต์ั้งแต่เกิด
จนเติบโตเป็นผูใ้หญ่  จนกระทัง่ถึงวยัชรา  การอ่านเป็นความสามารถของมนุษยท์ี่เขา้ใจ  ในการส่ือ
ความหมายของสญัลกัษณ์ต่างๆ  เขา้ใจในเน้ือเร่ือง  และแนวความคิดจากส่ิงที่อ่านไม่วา่จะเป็น
จดหมาย หนงัสือ บทความต่างๆ  หรือจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  หลากหลายรูปแบบ  การติดตาม
ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ  จากทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภท  ทุกรูปแบบมีความ จ าเป็นอยา่งยิง่เพือ่ให้
เป็นคนทนัสมยั  ทนัต่อเหตุการณ์ของโลกที่มีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  ดงันั้น  การอ่านจึงมี
ความส าคญัและมีประโยชน์ในการเป็นเคร่ืองมือแสวงหาความรู้  ความเขา้ใจที่ถูกตอ้ง  มีความคิด
กวา้งไกล มีความทนัสมยั เสริมสร้างบุคลิกภาพที่เหมาะสม  มีความคิดสร้างสรรครู้์จกัใชข้อ้มูลใน
การตดัสินใจ รู้แนวทางในการแกปั้ญหา และรู้วธีิการที่จะคน้ควา้ต่อไป ตลอดจนการแสวงหาความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน  ตื่นเตน้  เร้าใจไดต้ลอดเวลา  รู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์  ท าใหม้นุษย์
ประสบความสุข  ความส าเร็จทั้งในดา้นการศึกษา  การประกอบอาชีพ  และครอบครัว  กล่าวไดว้า่  
สถาบนัครอบครัว  คือ พอ่ แม่ ผูป้กครอง  จะเป็นผูมี้บทบาท ส าคญัมากที่สุด  ในการเตรียมความ
พร้อมในการอ่านใหก้บัเด็กก่อนเขา้โรงเรียน หากพอ่แม่ผูป้กครองเลือกใชห้นงัสือที่เหมาะสม  และ
ใชเ้วลาอ่านหนงัสือกบัเด็กอยา่งมีคุณภาพ  ฝึกฝนใหเ้ด็กรักการอ่าน  และมีหนงัสือเป็นกิจกรร มท า
ยามวา่งเสมอ บ่มเพาะลกัษณะนิสยัของการเรียนรู้ตลอดชีวติใหก้บัเด็ก  และยงัก่อใหเ้กิดพฒันาการ
แก่เด็กใน 4 ดา้นต่อไปน้ี  
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กกกกกกกก1) พัฒนาการด้านสติปัญญา  
กกกกกกกกการอ่านหนงัสือเป็นกิจกรรมที่สมองตอ้ง ท างานดว้ยการคิด  ตีความ  วเิคราะห์  และฝึก
การสร้างจินตนาการจากตวัหนงัสือใหเ้ป็นภาพ ในขณะที่อ่านหนงัสือใหเ้ด็กเล็กๆ  ฟัง เด็กมกัจะนัง่
น่ิงและตั้งใจฟังอยา่งจดจ่อ  เพือ่ติดตามเร่ืองราว  ท าใหเ้ด็กมีสมาธิดีขึ้น  และเด็กที่มีสมาธิดีก็จะมี
ความสามารถในการเรียนรู้ไดเ้ร็ว  
กกกกกกกก2) พัฒนาการด้านภาษา  
กกกกกกกกภาษาเป็นพื้นฐานส าคญัตอ่การเรียนรู้ในทุกแขนงวชิา  พฒันาการทางภาษาของเด็กผา่น
การอ่านหนงัสือเร่ิมจากการ ฟังเสียงอ่านของพอ่แม่และดูภาพ ประกอบ  เรียนรู้ ค  าศพัท์  จดจ า
ความหมายของค า และการใชป้ระโยคต่างๆ คนที่มีทกัษะการอ่านที่ดีจะมีทกัษะในใชภ้าษาเพือ่การ
พดูและการเขียนที่ดีตามไปดว้ย  
กกกกกกกก3) พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ  
กกกกกกกก เม่ือพอ่แม่อ่านหนงัสือใหลู้กฟัง  ความผกูพนัระหวา่งพอ่แม่ลูกจะเกิดขึ้น  เป็นการปู
พื้นฐานของพฒันาการทางอารมณ์และจิตใจที่มัน่คง  นอกจากน้ีการอ่านหนงัสือยงั ก่อให้เกิดซ่ึง
ความสนุกสนาน  ความบนัเทิง  จิตใจผอ่นคลาย  หนงัสือที่ใหข้้ อคิดเร่ืองคุณธรรม  คติสอนใจ  
คุณลกัษณะนิสยัที่พงึประสงคต์่างๆ  ยงัเป็นการปลูกฝังแบบอยา่งใหแ้ก่เด็กกล่อมเกลาจิตใจใหมี้
คุณธรรมประจ าใจ  
กกกกกกกก4) พัฒนาการด้านสังคม  
กกกกกกกก เด็กที่มีพื้นฐานทางอารมณ์ที่มัน่คง  มีสายสมัพนัธใ์นครอบครัวที่ดี  จะสามารถสร้าง
ความสมัพนั ธก์บัสงัคมรอบขา้งไดดี้  ส าหรับปัจจยัในเชิงจิตวทิยาเป็นอีกปัจจยัที่เป็นสาเหตุสร้าง
แรงจูงใจใหเ้ด็กมีความสนใจในการอ่านอีกประการหน่ึง ซ่ึงนกัวชิาการไดร้ะบุถึงสาเหตุที่กระตุน้
ใหเ้ด็กอ่านหนงัสือนั้นเกิดจากความตอ้งการตามธรรมชาติของเด็ก 6 ประการ คือ (สุขมุ เฉลยทรัพ ย ์
2529: 123, อา้งถึงใน สุจิตรา ศรีสุรีวงศ ์2544: 15) 
กกกกกกกก1) ความตอ้งการที่จะรักและไดรั้บความรัก เป็นความตอ้งการอนัดบัแรกของมนุษย ์เด็ก
ตอ้งการใหพ้อ่แม่แสดงความรักความเอาใจใส่ต่อตน และตอ้งการที่จะแสดงความรักที่ตนมีต่อพอ่
แม่ หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงตนเป็นเจา้ของ 
กกกกกกกก2) ความตอ้งการความมัน่คง เป็นความตอ้งการที่จะน าความอบอุน่มาสู่จิตใจ และ
ความรู้สึก เช่น ไดเ้ล่นสนุกสนาน มีเพือ่นร่วมเล่น มีส่ิงต่างๆทดัเทียมเพือ่นๆ 
กกกกกกกก3) ความตอ้งการใหส้งัคมยอมรับ เด็กตอ้งการไดรั้บการตอ้นรับในทุกแห่งทั้งที่บา้นและ
ที่โรงเรียน เด็กจึงพร้อมที่จะท าตามเพือ่นฝงู เพือ่ใหส้งัคมที่ตนอยูร่่วมยอมรับตนเป็นสมาชิก 
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กกกกกกกก4) ความตอ้งการความส าเร็จ เด็กตอ้งการความส าเร็จในชีวติประจ าวนัเหมือนเพือ่นคน
อ่ืนๆ แต่ถา้ไดป้ระสบความส าเร็จเหนือกวา่เพือ่น เด็กก็จะเกิดความภาคภูมิใจและเกิดความมัน่ใจใน
ตนเองมากยิง่ขึ้น 
กกกกกกกก 5) ความตอ้งการควา มเปล่ียนแปลง เด็กไม่ชอบความจ าเจ ชอบใหมี้การเปล่ียนแปลง
บ่อยๆ เช่น เปล่ียนแปลงความเคล่ือนไหว ภาพที่เห็น หนงัสือที่อ่าน การเปล่ียนแปลงท าใหเ้ด็กเกิด
ความต่ืนเตน้ เพราะชีวติประจ าวนัของเด็กไดพ้บแต่ความจ าเจ ซ ้ าซากจนน่าเบื่อ 
กกกกกกกก6) ความตอ้งการความสุขจากส่ิงอนัเป็นสุนทรียะ ก่อใหเ้กิดความจรรโลงใจซ่ึงแตกต่าง 
กนัตามตวับุคคล อนัเน่ืองมาจากพื้นฐานของการศึกษา การอบรมและรสนิยมของแต่ละคน 
กกกกกกกก ความตอ้งการธรรมชาติทั้ง 6 ประการ เป็นส่ิงกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจในการอ่าน 
อยา่งไรก็ตามความสนใจในการอ่านของเด็กแต่ละวยัจะแตกต่างกนัไปขึ้นอยูก่บัความพร้อมทั้งทาง
ร่างกายและสติปัญญา ความสามารถในการอ่าน ความเขา้ใจในการอ่าน และความยนิดีที่จะอ่าน 
 
กกกกกกกก2.3 ประเภทของการอ่าน 
กกกกกกกกการอ่านมี 2 ประเภท คือ การอ่านออกเสียง และการอ่านในใจ การอ่านทั้ งสองประเภท
น้ี มีขอ้แตกต่างกนั กล่าวคือ การอ่านในใจ เป็นการถ่ายทอดตวัอกัษรออกมาเป็นความคิด ส่วนการ
อ่านออกเสียงเป็นการถ่ายทอดตวัอกัษรออกมาเป็นความคิด แลว้ถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นเสียง
อีกคร้ังหน่ึง ดงัแผนผงัต่อไปน้ี 
 
แผนผงัที่ 1 ภาพการอ่านออกเสียงและการอ่านในใจ 

                                                                                              
กกกกกกกกจากแผนผงัน้ีจะเห็นวา่ การอ่านออกเสียงยากกวา่การอ่านในใจ การอ่านออกเสียงเป็น
การใชภ้าพเพือ่ส่ือความหมาย ซ่ึงผูอ้่านจะตอ้งเปล่ งเสียงหรือถอ้ยค าจากตวัอกัษรที่เป็นสญัลกัษณ์ 
(Symbol) เพือ่ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ การอ่านออกเสียงจึงมีความส าคญัมากไม่ต่างจากการอ่านในใจ 

ความคิด 

2 
ตวัอกัษร 

1 

ความคิด 

2 
   เสียง 

3 

อ่านในใจ 

อ่านออกเสียง อ่านออกเสียง 
ตวัอกัษร 

1 
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(สนิท ตั้งทว ี2526: 35, อา้งถึงใน สุมนา อินทร์ค านอ้ย และคณะ 2539: 12) 
กกกกกกกกกกกกกกกก2.3.1 การอ่านออกเสียง คือ 
กกกกกกกกกกกกกกกกการอ่านออกเสียงปรกติ เช่น การอ่านข่าว ค  าปราศรัย รายงาน ฯลฯ การอ่าน
ประเภทน้ีตอ้งอาศยัการรู้จกัเวน้วรรคตอน และอกัขรวธีิ เป็นตน้ ผูท้ี่อ่านใหค้ล่องแคล่วตอ้งฝึกฝน 
โดยวธีิการดงัน้ี 
กกกกกกกกกกกกกกกก1) ศึกษาเร่ืองที่อ่านไวล่้วงหนา้ 
กกกกกกกกกกกกกกกก2) พยายามใชช่้วงสายตาใหก้วา้ง 
กกกกกกกกกกกกกกกก3) อ่านใหถู้กตอ้งตามอกัขรวธีิ 
กกกกกกกกกกกกกกกก4) รู้จกัวธีิอ่านตามประเภทของเราเองเช่น เร่ืองที่ตอ้งใชอ้ารมณ์ หรือ
ขอ้เทจ็จริง 
กกกกกกกกกกกกกกกก5) ถา้เป็นค าประพนัธร้์อยกรอง ควรฝึกอ่านใหถู้กตอ้ง ตามฉนัทลกัษณ์ เช่น 
ครุ ลหุ สมัผสั ตามที่กล่าวมาน้ี การใชส้ายตาเป็นเร่ืองส าคญัมาก 
กกกกกกกกกกกกกกกก2.3.2 การอ่านในใจ การอ่านในใจแตกต่างจากการออกเสียงตรงที่แปลอกัษร
เป็นความคิด โดย มีจุดประสงคเ์พือ่ใหเ้กิดความรู้ ความบนัเทิง ส่ิงส าคญัคือตอ้งทราบความหมาย
เป็นส่วนรวม และจบัใจความของเร่ืองที่ใหไ้ด้  ดงันั้นเพือ่ใหก้ารอ่านบรรลุเป้าหมายที่แทจ้ริง ควรมี
หลกัการอ่าน ดงัน้ี 
กกกกกกกกกกกกกกกก1) ก่อนอ่านตอ้งตั้งสมาธิใหแ้น่วแน่ ไม่สนใจส่ิงรบกวนใดๆ  
กกกกกกกกกกกกกกกก2) กะช่วงสายตาใหก้วา้งที่สุด 
กกกกกกกกกกกกกกกก3) ไม่ควรวางจุดสายตาใหเ้ป็นค า 
กกกกกกกกกกกกกกกก4) การเคล่ือนสายตา ควรเคล่ือนไปอยา่งมีจงัหวะ แน่นอนไม่ส่ายไปมา 
กกกกกกกกกกกกกกกก5) ไม่ยอ้นกลบัสายตาไปมา หรือยอ้นกลบัทบทวนบรรทดัเดิม 
กกกกกกกกกกกกกกกก6) การเปล่ียนบรรทดั ควรเปล่ียนใหแ้ม่นย  า เร่ิมแรกอาจใชไ้มบ้รรทดัช่วย
หรือกระดาษปิดแลว้เล่ือนลงค่อยๆ ฝึกจนเกิดความช านาญ 
กกกกกกกกกกกกกกกก7) ไม่ท าปากขมุบขมิบ 
กกกกกกกกกกกกกกกก8) พยายามจบัใจความส าคญั เพือ่ใหเ้กิดความเขา้ใจ 
กกกกกกกกกกกกกกกก9) บนัทึกขอ้ความส าคญั 
กกกกกกกกกกกกกกก 10) ไม่ใชน้ิ้ว ปากกา ช้ีตวัอกัษรทีละตวั 
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กกกกกกกก2.4 จุดมุ่งหมายการอ่านส าหรับนักศึกษา 
กกกกกกกกสุมนา อินทร์ค านอ้ย และคณะ (2539: 19) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายการอ่านส าหรับนกัศึกษา
สามารถสรุปไดด้งัน้ีคือ 
กกกกกกกก2.4.1 อยากรู้เร่ือง ความอยากรับรู้เป็นธรรมชาติวสิยัของมนุษย ์อยากรู้เร่ืองของคนอ่ืน 
อยากรู้ความเคล่ือนไหวของเหตุการณ์ทั้งในบา้นและนอกบา้น อยากมีความรู้เ ร่ืองทัว่ๆไป ฯลฯ ท า
ใหต้อ้งขวนขวายหาอ่านจากหนงัสือ 
กกกกกกกก2.4.2 ตอ้งการศึกษา สงัคมปัจจุบนัเป็นสงัคมแข่งขนั อีกนยัหน่ึงก็คือ สงัคมของคนเก่ง 
การที่จะเป็นคนเก่งกวา่คนอ่ืนก็คือ ตอ้งพยายามรู้ใหม้ากกวา่คนอ่ืน ใหรู้้มากกวา่ความรู้ที่ไดรั้บจาก
ชั้นเรียน การที่จะมีความรู้กวา้งขวางตอ้งหมัน่อ่านหนงัสือ 
กกกกกกกก2.4.3 ตอ้งการพกัผอ่นเพลิดเพลิน ความจริงมีกิจกรรมมากมายหลายอยา่งที่จะเลือกสรร 
เพือ่ความเพลิดเพลิน แต่การหาความเพลิ ดเพลินของแต่ละคนนั้นแตกต่างกนั และการหาความ
เพลิดเพลินที่ลงทุนประหยดัที่สุด แต่ไดผ้ลก าไรมากมายนั้นก็ คือการหาความเพลิดเพลินจาก
หนงัสือนั้นเอง และนอกจากน้ีหนงัสือยงัสนองไดทุ้กอารมณ์ ตามปรารถนาอีกดว้ย 
กกกกกกกก 2.4.4 ตอ้งการแกปั้ญหาในใจ ในชีวติแต่ละครอบครัวผจญปัญหามากหลาย ปัญหา
นานาชนิดและมีไม่นอ้ยที่ เผชิญกบัปัญหาที่ปรึกษาใครไม่ได ้ ดงันั้นจึงใชห้นงัสือเป็นที่ปรึ กษา 
เน่ืองจากปลอดภยัดว้ยประการทั้งปวง เพยีงแต่ขอใหรู้้จกัเลือกอ่านหนงัสือ 
กกกกกกกก2.4.5 ตอ้งการชดเชยอารมณ์และความปรารถนา มนุษยท์ุกคนยอ่มมีความตอ้งการตาม
อารมณ์ และความปรารถนาตามวสิยัของปุถุชน แต่เน่ืองจากมนุษยเ์ป็นสตัวป์ระเสริฐ จึงรู้จกัซ่อน
เร้นความตอ้งการและความรู้สึกนั้นไวภ้ายใน อยา่งไรก็ตามความรู้สึกที่อยากจะสนองความตอ้งการ
ก็มีอยูเ่ป็นอนัมาก ซ่ึงแต่ละคนก็มีวธีิการหาทางออกต่างๆ มากมาย แต่การหาทางออกที่ปลอดภยั
ที่สุดและไดป้ระโยชน์ล ้าค่าก็คือการชดเชยอารมณ์ และความปรารถนาดว้ยการอ่านหนงัสือ 
กกกกกกกก2.4.6 ตอ้งการให้เป็นที่ยอมรับในวงสงัคม กล่าวคือ การอ่านหนงัสือจะช่วยใหค้น เป็น
คนรู้จะกาลเทศะปรับตวัเองได ้ วางตวัเป็น เขา้กบัสงัคมไดดี้ มีชีวติอยูใ่นสงัคมอยา่งสบาย ทั้งน้ี
เพราะหนงัสือจะช่วยใหเ้รารู้จกัตวัเองและคนอ่ืนไดดี้ขึ้น ช่วยใหเ้รามีความคิดกวา้งขวาง ฝึกนิสยั
ตวัเองใหด้ ารงชีวติอยา่งเป็นสุข ประสบความสมหวงัในชีวติ และสามารถด ารงชีวติใหเ้ขา้กบัผูอ่ื้น
ได ้
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กกกกกกกก2.5 สาเหตุที่ท าให้คนไทยขาดนิสัยรักการอ่าน  
กกกกกกก ศรีรัตน์ เจิงกล่ินจนัทร์ (2538: 35-41, อา้งถึงใน สุมนา อินทร์ค านอ้ย และคณะ 2539: 10) 
กล่าวถึงสาเหตุที่ท  าใหค้นไทยขาดนิสยัรักการอ่านไว ้ดงัน้ี 
กกกกกกกก 1)ไม่เห็นความส าคญัของการอ่านในชีวติประจ าวนั เพราะคิดวา่อ่านแลว้ไม่สามารถ
น ามาใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้อ่านแลว้ท าใหเ้สียเวลาท่องต าราเรียน จึงรู้สึกวา่ การ อ่านใน
ชีวติประจ าวนัไร้ประโยชน์และไม่น่าสนใจเท่าการดูโทรทศัน์ วดีีทศัน์ หรือฟังวทิย ุ
กกกกกกกก2) จากการกระตุน้ และส่งเสริมใหมี้นิสยัรักการอ่าน กล่าวคือ ผูส้อนไม่เปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนฝึกการคน้ควา้ดว้ยตนเอง ผูเ้รียนขาดทกัษะทางภาษาองักฤษจึงเรียนจากการฟังค าบรรยาย
เท่านั้น เพราะไม่สามารถคน้ควา้ต  าราภาษาองักฤษได ้
กกกกกกกก3) อิทธิพลจากส่ือวทิย ุโทรทศัน์ วดีีทศัน์ เน่ืองจากส่ือเหล่าน้ีนบัวนัจะไดรั้บการพฒันา
ใหมี้สีสนัใหค้วามบนัเทิงสะดวกในการใชม้ากขึ้น ในขณะที่ดูก็สามารถท างานอ่ืนๆ ไปพร้อมกนัได ้
ดงันั้นส่ือเหล่าน้ีจึงไดรั้บความนิยมมากกวา่ มีผลท าใหค้นไทยอ่านนอ้ยลงและละทิ้งการอ่านใน
ที่สุด อยา่งไรก็ตามส่ือโทรทศัน์ที่ดีก็มีส่วนกระตุน้ใหส้นใจอ่านได ้แต่ผูดู้เลือกรายการโทรทศัน์ที่
ใหป้ระโยชน์ 
กกกกกกกก4) ปัญหาจากการอ่าน เช่น อ่านไม่ออก อ่านชา้ อ่านไม่เขา้ใจ อ่านจบัใจความไม่ได ้อ่าน
วเิคราะห์ไม่ไดอ่้านอยา่งขาดวจิารณญาณ เป็นตน้ 
กกกกกกกก5) ไม่มีความพร้อมในการอ่านเน่ืองจากสภาพร่างกาย อารมณ์ และสภาพแวดลอ้ม 
กกกกกกกก 6) ภาวะเศรษฐกิจบีบรัดตวัตอ้งท างานหาเล้ียงชีพและครอบครัว ไม่สามารถซ้ือหา
หนงัสือที่มีคุณค่ามาอ่านไดเ้พยีงพอ เพราะหนงัสือที่มีคุณภาพมกัจะมีราคาแพง ครอบครัวที่มีสภาพ
เศรษฐกิจปานกลางก็พอที่จะหาซ้ือหนงัสือดีมาอ่านไดบ้า้ง  
กกกกกกกก7) ส่ิงพมิพอ์าจเป็นสาเหตุที่ท  าใหข้าดนิสยัรักอ่าน เช่น ส่ิงพมิพท์ี่จดัท  าในปริมาณจ ากดั 
ส่ิงพมิพไ์ม่มีคุณภาพ ส่ิงพมิพมี์ลกัษณะไม่ชวนอ่าน ไม่มีนกัเขียนหนงัสือส าหรับคนชนบท ไม่
สามารถเขา้ถึงวถีิชีวติและสงัคมไทยในชนบท ส่ิงพมิพส์วยและดีมีราคาแพง 
 
กกกกกกกก2.6 ความมุ่งหมายของการอ่าน 
กกกกกกกกมานิดา บุญประเสริฐ  (2526: 9-10, อา้งถึงใน สุมนา อินทร์ค านอ้ย  และคณะ 2539: 11) 
กล่าวถึง ความมุ่งหมายของการอ่านไว ้ดงัน้ี การอ่านเป็นบ่อเกิดแห่งความรู้ ความคิดและสติปัญญา 
โลกทุกวนัน้ีเจริญกา้วหนา้มาก มีค วามเปล่ียนแปลงและมีการเคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา ผลของ
ความเจริญกา้วหนา้วทิยาการและเทคโนโลยที  าใหเ้กิดวสัดุการอ่านหลายประเภท ขอ้มูลรายละเอียด
ที่ตีพมิพเ์ผยแพร่ก็มีมากมายจนอ่านไดอ้ยา่งไม่จบส้ินในบรรดาส่ิงพมิพแ์ละวสัดุการอ่านต่างๆนั้น 
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นอกจากจะน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือแ สวงหาความรู้แลว้  ยงัก่อใหเ้กิดความเพลิดเพลินแก่มนุษยด์ว้ย 
ซ่ึงใครจะไดรั้บคุณประโยชน์มากนอ้ยเพยีงใดนั้น  ก็ขึ้นอยูก่บัวา่ผูน้ั้นอ่านมากแค่ไหนและตั้ง
จุดมุ่งหมายในการอ่านไวอ้ยา่งไร ซ่ึงคนเราแต่ละคนมีจุดมุ่งหมายในการอ่านไม่เหมือนกนั ส าหรับ
บุคคลที่ประกอบอาชีพ กา รอ่านเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการแสวงหาความรู้เพิม่เติม และติดตาม
ความเคล่ือนไหวของเหตุการณ์บา้นเมือง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ บางคนอาจจะอ่านเพือ่
ความเพลิดเพลิน อ่านเพือ่คน้หาขอ้มูลบางประการ หรืออ่านเพือ่การศึกษา 
กกกกกกกกโดยทัว่ไปการอ่านนั้นมีความมุ่งหมายส าคญั 4 ประการคือ (สมพร แพง่พพิฒัน์ 2534: 9, 
อา้งถึงใน สุมนา อินทร์ค านอ้ย และคณะ 2539: 11) 
กกกกกกกก1) การอ่านเพือ่ความรู้ เป็นการอ่านเพือ่คน้หาค าตอบในส่ิงที่ตอ้งการหรือเพือ่ศึกษาหา
ความรู้ต่างๆทั้งโดยละเอียดและโดยยอ่ เพือ่น าไปใชป้ระโยชน์เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรื อเพือ่เขียนต ารา
วชิาการ 
กกกกกกกก2) การอ่านเพือ่ความบนัเทิง เป็นการอ่านหนงัสือเพือ่การพกัผอ่นไดแ้ก่ การอ่านหนงัสือ
ประเภทเร่ืองสั้น นิทาน นวนิยาย บทละคร โดยมีจุดมุ่งหมายในการอ่านเพือ่ความเริงรมยเ์ป็นส าคญั 
กกกกกกกก3) การอ่านเพือ่หาความคิดแปลกใหม่ ในกระบวนการอ่านที่ส าคญันั้น ความรู้ก็เป็น
องคป์ระกอบส าคญัอยา่งหน่ึง แต่ความคิดยิง่ส าคญักวา่โดยเฉพาะความคิดแปลกใหม่ ซ่ึงจะเป็น
ชนวนใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคใ์นตวัผูอ่้านดว้ย เช่น การอ่านผลการทดลอง การคน้ควา้วจิยั และ
กกกกกกกก4) การอ่านเพือ่ปรับปรุงบุคลิกภาพ การอ่านจะเป็นการพฒันาความรู้ ความคิดและ
ทศันะคติไดดี้ยิง่การอ่านมาก รู้มาก ยอ่มท าใหบุ้คคลเป็นที่ยอมรับของสงัคม ผูรั้กการอ่านท าใหเ้ป็น
คนทนัสมยัน่าคบ ดงันั้นการอ่านจึงสามารถช่วยพฒันาบุคลิกภาพไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
กกกกกกกก2.7 วิธีอ่านมีประสิทธิภาพ 
กกกกกกกกวธีิการอ่านที่ใหผ้ลดีจะช่วยท าใหผู้อ่้านกลายเป็นนกัอ่านที่มีประสิทธิภาพ พอจะสรุปได ้
ดงัน้ี (ฉตัรา บุนนาค , สุวรรณี อุดมผล  และวรรณี พทุธเจริญพร  2526: 1-17, อา้งถึงใน ไพพรรณ 
อินทนิล 2546: 18-20)  
กกกกกกกก1) ส ารวจก่อนอ่าน (pre-reading) คือ การอ่านอยา่งคร่าวๆ วา่หนงัสือนั้นมีเน้ือหาตรงกบั
จุดมุ่งหมายที่ตอ้งการหรือไม่ โดยเร่ิมจากช่ือเร่ือง ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือผูแ้ปล ปีที่พมิพ ์ส านกัพมิพ ์สารบญั 
ส่วนส าคญัๆของแต่ละเร่ือง ถา้มีรูปภาพ ควรดูรูปภาพ และค าอธิบายภาพ ส ารวจดูตาราง แผนภูมิวา่
มีหรือไม่ ควรอ่านบทน าเร่ือง เพราะบทน าเร่ืองจะบอกเคา้โครงเร่ืองโดย ยอ่จ า แต่ละบทจะกล่าวถึง
อะไรบา้ง นอกจากน้ี ควรอ่านหวัขอ้ใหญ่หรือขอ้ความที่พมิพด์ว้ยตวัอกัษรใหญ่ หรือพมิพด์ว้ย
ตวัอกัษรหนากวา่ปรกติ หรือขีดเสน้ใต ้หรืออยูใ่นกรอบพเิศษ เพราะแสดงวา่ผูเ้ขียนตอ้งการให้
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ผูอ่้านสนใจเป็นพเิศษ และการอ่านบทสรุป หรือยอ่หนา้สุดทา้ยของบทแต่ ละบท เพราะผูเ้ขียน
มกัจะสรุปใจความส าคญั ของเร่ืองไวอี้กคร้ังหน่ึงเสมอ 
กกกกกกกกการส ารวจก่อนอ่านจะช่วยใหป้ระหยดัเวลา ไม่ตอ้งอ่านทั้งเล่มก็พอจะทราบเร่ืองคร่าวๆ 
ได ้และช่วยใหท้ราบวา่เน้ือหาที่จะอ่านนั้นมีคุณค่าและความส าคญัพอที่จะคุม้กบัเวลาที่เสียไป
หรือไม่ 
กกกกกกกก2) ตั้งค  าถาม วา่หวัใจของเร่ืองคืออะไร และเน้ือหาส าคญัคืออะไร  หรือส่ิงที่เราตอ้งการ
ทราบคืออะไร 
กกกกกกกก3) การอ่าน ควรรวบรวมสมาธิให้ จดจ่ออยูก่บัเร่ืองที่ก  าลงัอ่าน  เพือ่ใหเ้ขา้ใจเร่ืองราวที่
อ่าน หารายล ะเอียด และจุดส าคญัมาตอบค าถามได้ วา่ใคร ท าอะไร ที่ไหน เ ม่ือไหร่ อยา่งไร และ
ท าไม 
กกกกกกกก 4) การระลึก เม่ืออ่าน จบแลว้ลองดูวา่จ  าเร่ืองไดแ้ค่ไหน  หรือเขา้ใจมากนอ้ยเพยีงใด 
จดจ าขอ้ความที่ส าคญัๆ ไดห้รือไม่  และเกิดความคิดใหม่อยา่งไร  บา้งจากการอ่านคร้ังนั้นๆ ลอง
ทดลองเรียบเรียงเร่ืองราวที่อ่านไปแลว้ดว้ยภาษาของตนเอง 
กกกกกกกก5) ควรจดโนต้ เพือ่เตือนความจ า หรือจดบนัทึกขอ้ความที่ส าคญั หรือขอ้ความที่ท  าให้
เกิดความซาบซ้ึงกินใจ 
กกกกกกกก6) การทบทวน การทบทวนจะเป็นการช่วยใหค้วามรู้อยูใ่นสมอง  ควรลองทบทวนดูวา่
ถูกตอ้งหรือไม่ ทบทวนจุดส าคญัที่สุดของเร่ืองและที่ส าคญัรองลงมา พยายามน าความรู้ ที่ไดน้ั้น
ออกมาใช ้วธีิหน่ึงที่จะทดสอบผลการทบทวนวา่เป็นที่น่าพอใจหรือไม่ ก็คือ เล่าเร่ืองที่ไดอ่้านไป
แลว้ใหค้นอ่ืนฟัง 
กกกกกกกก 7) ระยะห่างระหวา่งหนงัสือกบัสายตา ควรอ ยูใ่นระยะที่พอเหมาะควรมีระยะห่า ง
ประมาณ 14-16 น้ิว จากสายตา แต่บางคร้ังขึ้นอยูก่บัตวัผูอ่้านแ ต่ละบุคคล บางคนอาจตอ้งการอ่าน
ในระยะใกล ้หรือไกลกวา่ระยะ ดงักล่าว จึงจะรู้สึกวา่จะอ่านไดส้บาย 
กกกกกกกก8) ท่านัง่อ่าน ควรนัง่ตวัตรง จะท าใหน้ัง่อ่านไดท้นและไม่เม่ือยง่าย และควรจบัหนงัสือ
ที่อ่านไวใ้นมือ ไม่ควรวางไวบ้นโตะ๊ เพราะการวางราบไปบนโตะ๊จะท าใหศี้รษะตอ้ง กม้ลงมาก จะ
ตึงเครียดไดง่้าย และปวดศีรษะไดง้่ายและท าใหส้ายตาเม่ือยเร็ว 
กกกกกกกก9) สถานที่ที่อ่าน ควรมีบรรยากาศที่เหมาะสม คือ อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก ไม่อุดอู ้ไม่มี
กล่ินเหม็นรบกวนสมาธิ มีแสงสวา่งพอเหมาะ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเวลากลาง คืน หลอดไฟควรมี
แสงสวา่งขนาด 100 วตัต ์และควรอยูท่างดา้นไหล่ซา้ยของผูอ่้าน 
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กกกกกกกก2.8 ลักษณะของนักอ่านที่ดี  
กกกกกกกกไพพรรณ อินทนิล (2546: 20-24) กล่าวถึง ลกัษณะของนกัอ่านที่ดี ไวด้งัน้ี 
กกกกกกกก1) มีความตอ้งการอ่าน ผูอ่้านตอ้งสร้าง “ความตอ้งการอยากจะอ่าน” ให ้        เกิดขึ้นใน
ใจตนเองเสียก่อน เพราะถา้หากไม่มีส่ิงน้ีแลว้ ก็จะเป็นนกัอ่านที่ดีไปไม่ได ้
กกกกกกกก2) อ่านหนงัสือสม ่าเสมอ ควรอ่านทุกวนัโดยตั้งเวลาวา่จะอ่านวนัละก่ีนาที  ก่ีชัว่โมง 
กกกกกกกก3) รู้จกัจดบนัทึก ควรบนัทึกขอ้ความต่างๆที่ตนไดอ่้านพบอาจเป็นขอ้ความที่น่าสนใจ
แปลกใหม่ หรือใหค้วามไพเราะทางดา้นค าประพนัธ ์
กกกกกกกก4) อ่านหนงัสือหลากหลาย ควรอ่านหนงัสือหลายๆประเภท มิใช่ อ่านหนงัสือการ์ตูน
ประเภทเดียว 
กกกกกกกก5) มีความรู้ความเขา้ใจความหมายและหนา้ที่ของค า  นกัอ่านที่ดีควรจ ะมีความรู้ในเร่ือง
ค าศพัทใ์หม้าก  โดยหมัน่ศึกษาทั้งหนา้ที่ของค า และความหมายของค าดว้ย  เช่น  ค าทีมีตวัสะกด
เหมือนกนัแต่แสดงหนา้ที่ทางไวยากรณ์ต่างกั นและออกเสียงต่างกนัดว้ย  หรือบางค าสะกดต่างกนั  
ออกเสียงเหมือนกนั  แต่จะใหค้วามหมายที่ต่างกนั เร่ืองต่างๆ เหล่าน้ีนกัอ่านควรจะถือวา่เป็นเร่ือง
ส าคญัและสมควรที่จะศึกษาไว ้เพือ่จะไดเ้ป็นปร ะโยชน์ต่อการอ่านอยา่งแทจ้ริง  ตวัอยา่งค  าใน
ลกัษณะที่กล่าวขา้งตน้ป.ปลาตากลม เขายนืตากลม จอกแหน แห่แหน 
กกกกกกกก6) พยายามท าความเขา้ใจความหมายจากขอ้ความขา้งเคียง เม่ือพบค าศพัท ์หรือไม่แน่ใจ
ความหมายของศพัทท์ี่ไดอ่้าน ควรใชค้วามพยายามคิดดว้ยตนเองก่อนวา่ ค าศพัทน์ั้นจะหมายความ
วา่อยา่งไร โดยพจิารณาจากประโยค หรือขอ้ความที่มีค  าศพัทน์ั้นอยูร่่วมดว้ย ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ความหมายของค าจะปรากฏชดัเม่ือประโยคสมบูรณ์เท่านั้น การรู้ความหมายของค าโดยที่ยงัไม่ไดดู้
วา่ค  านั้นมีหนา้ที่หรืออยูใ่นต าแหน่งใดของประโยค อาจจะท าใหเ้กิดความเขา้ใจผิดตีความประโยค
นั้นผดิได ้ 
กกกกกกกก7) หมัน่ศึกษาค าศพัทจ์ากพจนานุกรม การเรียนรู้ค  าศพัทจ์ากพจนานุกรมจะเป็นวธีิหน่ึง
ท าใหเ้พิม่พนูความรู้ในเร่ืองศพัท ์และยงัเป็นวธีิการตรวจสอบความหมายที่เราเขา้ใจเอาเองจากการ
อาศยัขอ้ความขา้งเคียง นอกจากน้ียงัใหค้วามรู้เก่ียวกบัรากศพัท ์รูปต่างๆ ของรากศพัท ์การอ่านออก
เสียง และพจนานุกรมบางเล่มอาจจะใหค้วามหมายตรงกนัขา้ม (Antonms) ดว้ย แต่อยา่งไรก็ตาม 
ในขณะที่ก  าลงัอ่านอยูไ่ม่ควรเปิดพจนานุกรม ควรกระท าต่อเม่ืออ่านจบแลว้ 
กกกกกกกก8) ท าใจใหเ้ป็นกลาง ไม่มีอคติต่อผูเ้ขียนหรือส่ิงที่จะอ่าน 
กกกกกกกก9) มีวจิารณญาณในการอ่าน สามารถตดัสินส่ิงที่อ่านแลว้ไดว้า่เป็นส่ิงพมิพท์ี่มีคุณภาพ
หรือไม่ 
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กกกกกกกก10) มีพื้นฐานอารมณ์ที่อ่อนไหว สามารถเขา้ใจอารมณ์ในขอ้เขียน สามารถปล่อยใจให้
เคลิบเคล้ิมไปตามขอ้เขียนในหนงัสือได ้
กกกกกกกก11) มีสมาธิในการอ่าน ไม่ใจลอยไม่วอกแวก อ่านทน สามารถอ่านไดเ้ป็นเวลานาน โดย
ไม่เบื่อหน่ายหรือหยดุอ่านกลางคนั 
กกกกกกกก12) แลกเปล่ียนความคิดเห็น น าขอ้ความที่อ่านมาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูอ่ื้น 
กกกกกกกก13) เป็นคนช่างสงัเกต การสงัเกตจะช่วยใหน้กัอ่านเลือกหนงัสือไดถู้กตอ้ง และเป็น
แนวทางท าใหผู้ท้ี่อ่านไดอ้ยา่งรวดเร็วดว้ยส่ิงต่างๆ ที่นกัอ่านควรสงัเกตคือ  
กกกกกกกกกกกกกกกก13.1) ปก อนัไดแ้ก่ปกนอกปกใน ซ่ึงจะบอกช่ือผูแ้ต่งโดยเฉพาะปกใน จะมี
จ านวนคร้ังที่พมิพ ์สถานที่พมิพ ์ใหผู้อ่้านไดท้ราบ หนงัสือเล่มใดพมิพม์ากกวา่ 1 หรือ 2 คร้ัง อาจ
เป็นเพราะหนงัสือเล่มนั้นดีกวา่หนงัสือเล่มอ่ืนที่เน้ือเร่ืองเดียวกนัก็เป็นได ้เป็นการช่วยทางออ้มให้
ผูอ่้านเลือกอ่านหนงัสือไดถู้กเล่ม ส่วนปีที่พมิพก์็เช่นเดียวกนั หนงัสือวชิาการบางวชิา เช่น วชิา
วทิยาศาสตร์ ปีล่าสุดที่พมิพอ์าจเป็นเคร่ืองช้ีใหเ้ห็นวา่หนงัสือเล่มน้ีนั้นมีความทนัสมัยมากกวา่เล่ม
อ่ืน 
กกกกกกกกกกกกกกกก13.2) ค าน า เป็นส่วนที่จะช่วยใหผู้อ่้านทราบเจตนาของผูเ้ขียนวา่มี
จุดมุ่งหมายอยา่งไร เป็นการช่วยใหผู้อ่้านทราบพอเป็นสงัเขปวา่หนงัสือเล่มนั้นเหมาะสมกบัความ
ประสงคห์รือไม่ 
กกกกกกกกกกกกกกกก 13.3) สารบญั เป็นส่วนที่ สามรองจากปกและค า น าเป็นที่รวบรวมรายการ
หวัขอ้หรือตวับทที่ปรากฏในหนงัสือเล่มนั้น เม่ือผูอ่้านตอ้งการอ่านและบทใดก็เปิดเฉพาะบทที่ตน
ตอ้งการตามหนา้ที่มีปรากฏไวท้ั้งในสารบญัและในหนงัสือเทียบเคียงกนั 
กกกกกกกกกกกกกกกก 13.4) ตวับท หรือหวัขอ้เร่ือง ในปัจจุบนักลวธีิการพมิพไ์ดก้า้วหนา้มา ก 
ผูอ่้านสงัเกตเห็นไดว้า่ ตวับทหรือหวัขอ้เร่ืองต่างๆ ในหนงัสือนั้นลกัษณะตวัพพิมแ์ตกต่างจาก
ขอ้ความตอนอ่ืนๆ ในส่วนที่เป็นเน้ือเร่ือง เช่น อาจจะพมิพด์ว้ยอกัษรโตเสน้ทึบ หรืออกัษรตวัเอียง 
เสน้บางก็ได ้ลกัษณะการพมิพเ์ช่นน้ีมีประโยชน์ท  าใหผู้อ่้านพอจะทราบแนววา่ เน้ื อเร่ืองตอนใหม่ 
หรือ ตอนส าคญัไดเ้ร่ิมขึ้นแลว้ 
กกกกกกกกกกกกกกกก 13.5) ดรรชนี อยูส่่วนทา้ยของหนงัสือ ดรรชนีเป็นที่รวบรวมรายการหรือ
หวัขอ้เร่ืองทั้งหมดที่ปรากฏในหนงัสือโดยน ามาเรียงล าดบัไวต้ามตวัอกัษร และบอกหนา้ที่ก  ากบัไว ้
เม่ือผูอ่้านตอ้งการอ่านเฉพาะหวัขอ้ใด ก็ เปิดส่วนที่เป็นดรรชนี แลว้พลิกไปยงัหนา้ที่หวัขอ้นั้น
ปรากฏอยู ่
กกกกกกกกกกกกกกกก13.6) อภิธานศพัท ์เป็นที่รวบรวมศพัท ์มกัพบในต ารายากๆ หรือในหนงัสือ
อ่านภาษาต่างประเทศ ผูเ้ขียนไดอ้ธิบายศพัทต์่างๆ ที่ปรากฏในหนงัสือเล่มนั้นไวแ้ลว้ ดงันั้น ก่อน
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อ่านหนงัสือประเภทน้ี  ผูอ่้านจึงควรจะเปิดดูที่ทา้ยเล่มเสียก่อนเพือ่จะไดไ้ม่ตอ้งเสียเวลาไปคน้หา
ศพัทต์่างๆ อีกคร้ังหน่ึง 
 
กกกกกกกก2.9 ปัจจัยเกือ้กูลพัฒนาการในการอ่าน 
กกกกกกกกแมน้มาส ชวลิต (2544: 7-8) กล่าวถึง ปัจจยัเก้ือกูลพฒันาการในการอ่านไว ้ดงัน้ี 
กกกกกกกก1) สุขภาพกาย ปราศจากความเจบ็ไขซ่ึ้งรบกวนสมาธิในการอ่าน อวยัวะทั้ง 6 เพือ่รับรู้ 
คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ตอ้งสมบูรณ์ สมองมีเน้ือเยือ่ เชลล ์และระบบประสาทที่ท  างานไดดี้ 
กกกกกกกก2) สุขภาพจิต มีอารมณ์ดีสม ่าเสมอ เป็นกลาง ไม่ถูกรบกวนดว้ยอารมณ์ร้าย หรือ 
อารมณ์ฟุ้งซ่าน ซ่ึงจ าเป็นตอ้งขจดัเพือ่ไม่ใหร้บกวนสมาธิในการอ่าน 
กกกกกกกก3) สมาธิในการอ่าน ความมีใจจดจ่อต่อเร่ืองที่อ่าน ตั้งใจจริงในการเรียนรู้เร่ืองนั้นๆ ไม่
ทอ้ถอยเม่ือพบความยาก 
กกกกกกกก4) ความสนใจใฝ่รู้ ซ่ึงมีมาแต่ก าเนิด และไดรั้บการส่งเสริม ไดรั้บการช้ีแนะจากผูใ้หญ่ 
หรือมิตรสหาย  เพือ่นร่วมงาน แมก้ระทัง่ผูมี้อายนุอ้ยกวา่ ในเร่ืองที่น่าสนใจ ไดมี้การน ามาใชอ้ยู่
เสมอ 
กกกกกกกก5) ทกัษะการอ่านเบื้องตน้ ที่เป็นพื้นฐานไปสู่การใชท้กัษะการอ่านเพือ่รับการวเิคราะห์
และสงัเคราะห์สาร ตอ้งไดรั้บการส่งเสริมใหรู้้จริง น าไปปฏิบติัเพือ่กา้วเขา้สู่ระดั บทกัษะการอ่านที่
สูงขึ้น 
กกกกกกกก6) ประสบการณ์ชีวติ ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลสะสมเพือ่ความเขา้ใจในเน้ือหาของส่ือที่อ่านและ
ฟัง 
กกกกกกกก7) กิจกรรมที่เก้ือกูลในการน าความรู้ไปใช ้เช่นงานในหนา้ที่ งานอดิเรก งานสงเคราะห์ 
กกกกกกกก8) ความสามารถในการบริหารจดัการเวลาภายใน 24 ชัว่โมงต่อวนั ใหมี้เวลาส าหรับการ
อ่านอยา่งนอ้ยวนัละ 15 นาที 
กกกกกกกก 9) สงัคมการอ่าน บรรยากาศของการเรียนรู้ ความสนใจในการอ่านที่มีร่วมกนัใน
ครอบครัว ในชั้นเรียน ในโรงเรียนและชุมชน สงัคมการอ่านจะสร้างและส่งเสริมการอ่านใหมี้
ความหมายมากขึ้น 
กกกกกกกก10) การมีแหล่งรวบรวมหนงัสือหลากหลายครบถว้น มีหอ้งสมุดที่มีประสิทธิภาพใน
บา้น ในสถานศึกษา ในชุมชน สามารถยมือ่านได ้คน้หาขอ้มูลที่ตอ้งการได ้
กกกกกกกก 11) การมีแหล่งผลิตหนงัสือ มีส านกัพมิพส่์วนราชการและเอกชนที่ผลิตหนงัสือที่มี
คุณภาพ ในเน้ือหาที่จ  าเป็นตอ้งรู้ และที่ใหค้วามประเทืองปัญญา อารมณ์และความคิดสร้างสรรค ์
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กกกกกกกก12) การมีแหล่งจ าหน่ายหนงัสือในบริเวณใกลบ้า้น ใกลส้ถานศึกษา มีหนงัสือส าหรับ
ทุกวยั ทุกเน้ือเร่ือง ราคาไม่สูงเกินไป ผูส้นใจสามารถซ้ือไวเ้ป็นส่ือส าหรับคน้หาความรู้ เป็นแหล่ง
ประเทืองปัญญาและอารมณ์ เป็นเพือ่นคู่คิด เ ป็นมิตรในเรือนของแต่ละคน ปัจจุบนัจะซ้ือผา่นทาง
อินเตอร์เน็ตก็ได ้
กกกกกกกก13) การมีผูแ้นะน า เชิญชวนใหใ้ฝ่รู้และสนใจ การเขา้ถึงหนงัสือทุกประเภท มีโอกาสรับ
บริการอ่านและแนะแนวการอ่าน โดยบรรณารักษ ์ผูส้อนที่มีคุณวฒิุตามมาตรฐานสากล 
กกกกกกกก14) ไดรั้บการสนบัสนุนจากผูป้กครองในบา้น หวัหนา้หน่วยงาน 
กกกกกกกก15) การมีสมาคมวชิาชีพเก่ียวกบัการผลิตหนงัสือ บริการหอ้งสมุดและการอ่าน จดัท า
เอกสาร และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 
กกกกกกกก2.10 ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการอ่านหนังสือ 
กกกกกกกกแมน้มาส ชวลิต (2544: 16) กล่าวถึง ผูท้ี่มีอิทธิพลต่อการอ่านหนงัสือไว ้ดงัน้ี 
กกกกกกกก1) บิดามารดา ผูป้กครอง ท า ตวัเป็นตวัอยา่ง ส่งเสริมการอ่าน จดัหนงัสือไวใ้นบา้นร่วม
จดัหอ้งสมุดในบา้น ส่งเสริมกิจกรรมที่ใชค้วามรู้จากการอ่าน 
กกกกกกกก2) ครูอาจารย ์ผูบ้ริหารโรงเรียน จดัวธีิสอนโดยใชห้นงัสือ หอ้งสมุด ส่งเสริมการอ่าน 
จดัหอ้งสมุดในโรงเรียน จดัประกวดการอ่าน ใหร้างวลั ใหท้  ากิจกรรรมต่างๆ อนัตอ้งใชค้วามรู้จาก
การอ่าน 
กกกกกกกก3) บุคลากรในทอ้งถ่ิน จงัหวดัไดจ้ดัหอ้งสมุดประชาชน ที่อ่านหนงัสือ จดักิจกรรม 
ส่งเสริมการอ่านและ ยกยอ่งนกัอ่านใหป้รากฏแก่สงัคม 
กกกกกกกก 4) ส านกัพมิพ์  จดัพมิพห์นงัสือที่มีคุณภาพ  ประชาสมัพนัธส่ิ์งพมิพร่์วมจดักิจกรรม  
ส่งเสริมการเรียนหนงั สือที่ดีและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  เช่น งานสปัดาห์หนงัสือแห่งชาติ งาน
สปัดาห์หอ้งสมุด 
กกกกกกกก5) สมาคมครู ผูป้กครอง สมาคมการอ่าน  สมาคมภาษาและหนงัสือ สมาคมหอ้งสมุดฯ 
สมาคมผูจ้ดัพมิพแ์ละจดัจ าหน่ายฯ สมาคมการศึกษา  จดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น จดัค่ายการ
อ่าน 
กกกกกกกก6) ส่ือมวลชนใหเ้วลาส าหรับกิจกรรมเผยแพร่หนงัสือ บริษทัภาพยนตร์ และคณะละคร
วทิย ุโทรทศัน์ ท  าละครจากหนงัสือเป็นการกระตุน้ใหอ้่าน 
กกกกกกกก7) บริษทั โรงงานเอกชนจดัที่อ่านหนงัสือ เผยแพร่หนงัสือแก่ลูกจา้งและคนงานใหใ้ช้
เวลาวา่งเพือ่การอ่านบา้ง  
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กกกกกกกก2.11 ปัญหาของนักอ่าน 
กกกกกกกกถนอมวงศ ์ล ้ายอดมรรคผล (2544: 11-14) กล่าวถึงปัญหาของนกัอ่าน ไวด้งัน้ี 
กกกกกกกก1) ไม่อ่าน ขอ้น้ีหมายความวา่ ไม่วา่ใครจะแนะน าสัง่สอนอยา่งไรตนเองมีความจ าเป็น
จะตอ้งอ่านมากเพยีงไร ก็ไม่อ่าน ไม่สนใจส่ิงใดในโลกทั้งส้ินเร่ืองน้ีแกไ้ขช่วยเหลือยากอยู ่อาจตอ้ง
ฟ้ืนฟูสภาพจิตใจกนัก่อน 
กกกกกกกก2) อ่านไม่ออก ขอ้น้ีแกไ้ขไดด้ว้ยการเล่าเรียนศึกษา ถา้คุณอยูใ่นโรงเรียนอยูแ่ลว้ก็นบัวา่
โชคดีมาก เพราะมีเด็กและวยัรุ่น ตลอดจนผูใ้หญ่อีกหลายแสนคนในเมืองไทยที่ไม่มีโอกาสเรียน
เท่าคุณ ดงันั้น เม่ือมีโอกาสดีแลว้ก็จงขยนัหมัน่เรียน 
กกกกกกกก3) ไม่มีหนงัสืออ่าน ถา้คุณเขา้โรงเรียน อยา่งนอ้ยก็มีหนงัสือเรียนและหนงัสือใน
หอ้งสมุดอ่านได ้นอกจากน้ียงัมีหนงัสือตามร้านกาแฟ ร้านเสริมสวย สถานที่ราชการตา่งๆ 
โรงพยาบาล ตลอดจนที่ร้านหรือแผงหนงัสือ ซ่ึงลูกคา้เดินเขา้ไปพลิก ๆ อ่าน หรือยนือ่านสกัชัว่โมง
หน่ึงโดยไม่ซ้ือก็ยอ่มได ้หอสมุดแห่งชาติ และหอสมุดประชาชน ตลอดจนวดัวาอารามทุกศาสนาก็
มีหนงัสือใหอ่้าน กระทัง่ถุงกระดาษที่ใส่ของมาจากร้านคา้ ก็มีหนงัสือใหอ่้าน 
กกกกกกกก4) ไม่มีเวลาอ่าน ขอ้น้ียอมใหเ้ป็นไดเ้พยีงขอ้แกต้วัเท่านั้น คนที่อ่านไดม้กัจะไดอ่้านอยู่
เสมอ คนที่ชอบอ่านจะยิง่เสาะแสวงหาอะไรต่ออะไรมาอ่านและยิง่อ่านก็ยิง่มีเวลาอ่าน ยิง่ล  าบากก็
ยิง่อ่าน แมไ้ม่มีเงินเรียนหนงัสือก็ยงัอ่าน 
กกกกกกกก5) ไม่มีที่อ่าน ขอ้น้ีหมายความวา่ผูอ่้านอาจตอ้งการสถานที่สงบสบาย บรรยากาศร่มร่ืน 
มีเพลงไพเราะฟังเบาๆ ฯลฯ ขอ้น้ีก็คลา้ยๆจะเป็นขอ้แกต้วัเหมือนกนั เพราะหากรักจะอ่านละก็ ต่อ
ใหอึ้กทึกครึกโครมอยา่งไรก็อ่านได ้ส าคญัวา่เราตอ้งสนใจอ่านจริงจนเกิดสมาธิ เม่ือเกิดสมาธิแลว้
ทั้งโลกก็จะมีแต่ผูอ่้านกบัส่ิงที่อ่านเท่านั้นเอง ถา้มวัรอสร้างบรรยากาศอยู ่บางทีบรรยากาศนั้น
อาจจะกลายเป็นผูก้ล่อมใหผู้อ่้านหลบัไปเลยก็ได ้
กกกกกกกก6) อ่านชา้ นกัเรียนนกัศึกษาเป็นอนัมากมกับ่นวา่ตนอ่านหนงัสือไดช้า้ ที่วา่ชา้นั้นคือไม่
ทนัใจ เพราะตอ้งอ่านมาก  (ในเวลาใกลส้อบถา้ไม่จว นตวัยอ่มไม่อ่าน ) ถา้อยา่งนั้น  วธีิที่ควรท าให้
สม ่าเสมอเป็นนิสยัก็คือ อ่านอยูเ่ป็นปกติ ตั้งแต่เร่ิมเรียน แมใ้นเวลาพกัผอ่นก็ถือเอาการอ่านหนงัสือ
เป็นเคร่ืองผอ่นคลาย แต่ถา้อ่านเป็นประจ าทุกวนัแลว้ก็ยงัอ่านชา้ คืออ่านไม่เขา้ใจสกัที คืออ่านไม่
เขา้ใจสกัที ก็ตอ้งดูวธีิแกปั้ญหากนัต่อไป 
กกกกกกกก7) อ่านไม่เขา้ใจ ผูอ่้านทุกคนตอ้งพบปัญหาน้ีเม่ืออ่านส่ิงที่ตนยงัไม่คุน้เคย อุปสรรคที่
ท  าใหเ้ราไม่เขา้ใจส่ิงที่อ่านนั้นมีหลายอยา่ง บางอยา่งตอ้งแกไ้ขที่ฝ่ายผูเ้ขียนและผูผ้ลิต ผูเ้ขียน  
(รวมถึงผูแ้ปลดว้ย) ควรแกไ้ขที่การใชภ้าษายากเกิน ไปขอ้ความวกวน ความหมายซบัซอ้น มีศพัท์
เฉพาะศพัทต์่างประเทศที่ยาก  (และไม่อธิบาย )ไม่เรียงล าดบัเร่ืองจากง่ายไปยากฯลฯ  ผูผ้ลิตควร
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แกไ้ขที่ตวัพพิม ์ไม่ควรมีขนาดเล็กเกินไป บางเกินไปตอ้งพมิพใ์หช้ดัเจน ช่องไฟและเวน้วรรค
เหมาะสม มีภาพประกอบตามสมควรเพือ่ช่วยผอ่นคลาย และช่วยใหเ้ขา้ใจเร่ืองดีขึ้นฯลฯ 
กกกกกกกก 8) อ่านแลว้ไม่เกิดประโยชน์ ผู ้ อ่านบางคนอ่านอะไรก็ไดอ่้านไป อยา่งนั้น  อ่านแลว้ก็
ไม่ไดไ้ปท าประโยชน์แก่ตวัเองและสงัคมแต่อยา่งใด  การอ่านควรช่วยป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
บางอยา่งได ้เช่น รู้วา่ในผกัและผลไมอ้าจมีสารพษิตกคา้ง ก่อนกิน ควรท าอยา่งไร หากบงัเอิญกิน
แลว้เกิดอาการเป็นพษิจะแกไ้ขอยา่งไร  การอ่านควรช่วยพฒันาจิตใจใหเ้จริญงดงามขึ้น เช่น อ่าน
หนงัสือธรรมะ ช่วยใหเ้กิดเมตตาจิต อ่านเก่ียวกบัธรรมชาติ ช่วยใหป้รารถนาจะรักษาธรรมชาติไว้
การอ่านควรช่วยใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค์  เช่น ก่อนจะไปหาซ้ื อของบางอยา่ง  อาจตรวจหาแหล่ง
ผลิตหรือจ าหน่ายไดจ้ากสมุดโทรศพัท ์หรือใชโ้ทรศพัทห์าขอ้มูลแทนการเดินทางจนส้ินเปล้ืองก็ได้
การอ่านควรช่วยพฒันาอาชีพ ส าหรับคนที่ยงัไม่มีอาชีพก็อาจอ่านพบตวัอยา่งบุคคลซ่ึงพฒันาอาชีพ
ของตนดว้ยวธีิต่างๆ จึงเกิดแนวคิดในการเลื อกอาชีพที่ตนถนั ด หรือสามารถสร้างอาชีพใหม่ๆ ขึ้น
จนประสบความส าเร็จได ้ส่วนคนที่มีอาชีพแลว้ก็อาจไดแ้นวทางจากการอ่านไปพฒันาอาชีพให้
ไดผ้ลประโยชน์ยิง่ขึ้น และเสริมสร้างใหต้นเองเจริญกา้วหนา้ พร้อมทั้งช่วยเ หลือสงัคมใหเ้จริญ
ยิง่ขึ้นดว้ย 
 
กกกกกกกก2.12 พืน้ฐานของการอ่านที่ดี 
กกกกกกกกฉวลีกัษณ์ บุณยะกาญจน (2524: 17-18, อา้งถึงใน สุมนา อินทร์ค านอ้ย และคณะ 2539: 
15) กล่าวถึงพื้นฐานของการอ่านที่ดีไวว้า่ นกัอ่านที่ดีมีปัจจยัในการสร้างฐานการอ่านที่ดี 3 ประการ
ต่อไปน้ี 
กกกกกกกก1) ภูมิหลงั ผูอ่้านที่ดีควรมีความรู้รอบตวัโดยกวา้งขวาง เพือ่เป็นพื้นฐานของการอ่านซ่ึง
เป็นส่ิงจ าเป็นมากที่สุด การอ่านเร่ืองอะไรแลว้ไม่เขา้ใจนั้น บางทีเกิดจากผูอ่้านขาดภูมิหลงัในเร่ือง
ที่อ่านนัน่เอง เช่น การอ่านเร่ืองความรักระหวา่งคนกบัสุนขั ถา้ไม่เคยเล้ียงสุนขัอยา่งใกลชิ้ด ไม่รู้จกั
ความน่ารัก ความจงรักภกัดีและความซ่ือสั ตยต่์อนายของมนัแลว้ ก็จะไม่มีวนัเขา้ใจเร่ืองราวของ
ความรักระหวา่งคนกบัสุนขัไดเ้ลย 
กกกกกกกก2) ประสบการณ์ คือ การไดพ้บ ไดเ้ห็น ไดคุ้น้เคยกบัเหตุการณ์หรือเร่ืองราวนั้นๆ นกั
อ่านที่ดีควรมีประสบการณ์ต่างๆ หลายแบบอยา่งกวา้งขวาง จึงจะเขา้ใจเร่ืองที่อ่านไดอ้ยา่งแจ่ม แจง้
ซาบซ้ึง 
กกกกกกกก3) ความรู้เชิงภาษา การอ่านหนงัสือบางประเภท ถา้ผูอ้่านมีความรู้เชิงภาษาไม่ดีพอจะ
ท าใหอ่้านไม่เขา้ใจ เช่น หนงัสือที่มีศิลปะในการใชถ้อ้ยค  าสูง ค  าพงัเพย โวหารเปรียบเทียบแหลม
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คม ถา้ผูอ่้านตีความหมายไม่ไดก้็จะเสียรสชาติการอ่านไปอยา่งน่าเสียดาย ค วามรู้เชิงภาษาจึงเป็น
ส่ิงจ าเป็นที่ตอ้งรีบสร้างใหมี้ขึ้น 
กกกกกกกกนอกจากการมีพื้นฐานการอ่านดงักล่าวแลว้ยงัมีองคป์ระกอบอ่ืนๆ เขา้มาเป็นตวัแปรที่มี
อิทธิพลต่อการอ่านที่จะท าใหค้นเรามีความสามารถในการอ่านไม่เท่ากนั องคป์ระกอบที่มีอิทธิพล
ต่อการอ่านประกอบดว้ย วฒิุภา วะ อาย ุเพศ ประสบการณ์เดิม สมรรถวสิยั ความบกพร่องทาง
ร่างกาย การจูงใจ บุคลิกภาพและวสัดุการอ่าน 
 
กกกกกกกก2.13 พฤติกรรมการอ่านหนังสือในต่างประเทศ 
กกกกกกกกสุมนา อินทร์ค านอ้ย และคณะ (2539: 20-22) ไดส้รุปงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งพฤติกรรมการ
อ่านหนงัสือในต่างประเทศไวด้งัน้ี 
กกกกกกกก1) ความตอ้งการอ่านและการใชข้อ้สนทนาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีโปลีเทคนิค 
ของ Edna Blackie and Smith M.John ผลการวจิยัพบวา่นกัศึกษาตอ้งการอ่านขอ้สนเทศเก่ียวกบั
รายวชิาต่างๆ ที่อาจารยผ์ูส้อนก าหนด และขอ้สนเทศเพือ่การสมัมนา ส่วนขอ้สนเทศที่นกัศึกษา
นิยมใชค้ือ หอ้งสมุดภายในมหาวทิยาลยั ทรัพยากรของภาควชิา หอ้งสมุดอ่ืนๆ ภายนอก
มหาวทิยาลยัมหาวทิยาลยั และใชแ้หล่งขอ้สนเทศจากตวับุคคล เป็นตน้ 
กกกกกกกก2) การส ารวจความสนใจในการอ่านของนกัศึกษาวชิาการศึกษา แห่งมหาวทิยาลยั ซาลา
เกซเซวนั เรจินา ประเทศเคนาดา โดย Thelma Larson ผลการส ารวจพบวา่นกัศึกษาทุกคนเขา้ใช้
หอ้งสมุด หนงัสือที่นกัศึกษาส่วนใหญ่ชอบอ่าน เรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ นวนิยาย เหตุการณ์ปัจจุบนั
และประวติัศาสตร์ ใชเ้วลาอ่านมากกวา่ 2-10 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเลือก
หนงัสืออ่านคือ ตอ้งการรู้เร่ืองราวต่างๆมากสุด นอกจากนั้นชอบอ่านหนงัสือคนเดียว 
กกกกกกกก 
3. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ  
                   มหาวทิยาลยัศิลปากร ขยายเขตการศึกษาไปยงัวทิยาเขตแห่งใหม่ที่จงัหวดัเพชรบุรี เป็น
วทิยาเขตแห่งที่ 3 ของมหาวทิยาลยั ถดัจากวทิยาเขตวงัท่าพระ กรุงเทพฯ และวทิยาเขตพระราชวงั
สนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม 
กกกกกกกกคณะวทิยาการจดัการ (Faculty of Management Science) จดัตั้งขึ้นเป็นคณะวชิาที่ 12 ใน
มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  มีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบุคลากรในสาขาวชิาที่
สามารถประกอบอาชีพอิสระไดร้ะ ดบัหน่ึง  เป็นบณัฑิตที่มีความสามารถทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน  
รวมทั้งมีความสามารถในการร่วมปฏิบติังานในหน่วยงานภาครัฐ  และธุรกิจเอกชนไดเ้ป็นอยา่งดี  
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โดยค านึงถึงความสามารถในการตอบสนองต่อความตอ้งการและความพงึพอใจของผูรั้บบริการ  
คุณภาพชีวติ และคุณภาพส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญั 
กกกกกกกกสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป มีเป้าหมายผลิตบณัฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการ
บริหารธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดกลาง  รู้จกัน าความรู้ แนวคิด ทฤษฎีและกลยทุธต์่างๆ  ในดา้น
การจดัการไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมกบัการปฏิบติังานในวงการธุรกิจหรือหน่วยราชการ  
(มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 2552) กกกกก 
ก กกกกกก 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
กกกกกกกกสุมนา อินทร์ค านอ้ย และคณะ (2539) ศึกษาความสนใจในการอ่านและการใชห้อ้งสมุด
ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัอุบลราชธานี พบวา่ นกัศึกษา ส่วนใหญ่ใชเ้วลาวา่งโดยการพกัผอ่น 
กิจกรรมในช่วงพกัผอ่นคือ นอนเล่นหรือดูโทรทศัน์ นกัศึกษาอ่านหนงัสือทุกวนั แต่ละคร้ังใชเ้วลา
อ่านมากกวา่ 2 ชัว่โมง อ่านหนงัสือพมิพส์ปัดาห์ละ 3-4 คร้ัง คร้ังละ 30 นาที อ่านวารสารสปัดาห์ละ 
1-2  คร้ัง คร้ังละ 30 นาที นกัศึกษามีจุดประสงคใ์นการอ่านหนงัสือ เพือ่ประกอบก ารศึกษาตาม
หลกัสูตร การเลือกหนงัสือนกัศึกษาเลือกตามดุลยพนิิจของตนเอง รองลงมาคือตามค าแนะน าของ
อาจารย ์โดยนิยมผูเ้ขียนที่มีความช านาญในสาขาวชิานั้น ภาษาที่ใชเ้ขียนชอบภาษาง่ายไม่ซบัซอ้น 
และตอ้งการใหมี้สารบญัอยา่งละเอียด วธีิอ่านนกัศึกษาจะอ่านเน้ือหาเรียงตามล าดบัอยา่งคร่าวๆ 
และมีการท าเคร่ืองหมายที่ค  าหนา้ขอ้ความส าคญัหมวดหนงัสือที่สนใจคือหมวดความรู้ทัว่ไป 
รองลงมาคือ วทิยาศาสตร์ประยกุต ์ นกัศึกษา มีจุดประสงคใ์นการอ่านวารสารและหนงัสือพมิพ ์
เพือ่ใหมี้ความรู้เพิม่เติมกวา้งขวางขึ้น โดยจะอ่านบางเร่ืองที่น่าสนใจ ประเภทวารสา รและ
หนงัสือพมิพ ์เพือ่ใหมี้ความรู้เพิม่เติมกวา้งขวางขึ้น โดยจะอ่านบางเร่ืองที่น่าสนใจ ประเภทวารสาร
ที่สนใจคือ วารสารทัว่ไป รองลงมาคือ วารสารวเิคราะห์ข่าว หนงัสือพมิพท์ี่อ่านประจ าคือไทยรัฐ 
รองลงมาคือเดลินิวส์ เน้ือหาที่สนใจอ่านคือข่าวทัว่ไปและข่าวบนัเทิง รอง ลงมาคือข่าวการศึกษา 
นกัศึกษามีปัญหาในการอ่านดงัน้ี ปัญหาการอ่านภาษาต่างประเทศ ปัญหาการแบ่งเวลาไม่เป็น
ปัญหาอาจารยผ์ูส้อนก าหนดเร่ืองใหอ่้านแต่ไม่มีส่ิงพมิพใ์นหอ้งสมุด และปัญหาหอ้งสมุดมีส่ิงพมิพ์
ไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการของผูใ้ช ้นกัศึกษามีระดบัความสนใจในการอ่ านหนงัสือ หนงัสือพมิพ ์
วารสาร อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งตวัแปรคณะ พบวา่ความสนใจและ
พฤติกรรมการอ่านหนงัสือของนกัศึกษา มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ที่ศึกษาอยูใ่นคณะต่างกนั มี
ลกัษณะและพฤติกรรมการอ่านทัว่ไป ซ่ึงมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05 ในเร่ือง
กิจกรรมในช่วงพกัผอ่น จุดประสงคใ์นการอ่านวารสารวธีิการอ่านหนงัสือหรือต ารา พฤติกรรมใน
ขณะที่ก  าลงัอ่านหนงัสือหรือต ารา เวลาที่อ่านหนงัสือ และมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
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สถิติที่ .01 ในเร่ืองการใชเ้วลาวา่ง จุดประสงคใ์นการอ่านหนงัสือ จุดประส งคใ์นการอ่าน
หนงัสือพมิพ ์ความถ่ีในการอ่านหนงัสือพมิพ ์เวลาที่ใชใ้นการอ่านหนงัสือพมิพ ์การเลือกหนงัสือ
อ่าน ส่ิงพมิพท์ี่ชอบอ่าน สาเหตุในการอ่านหนงัสือ ความสนใจในการอ่านส่ิงพมิพข์องนกัศึกษา
มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ในเร่ืองปัญหาที่เกิด
จากอาจารยผ์ูส้อน ปัญหาที่เกิดจากการใหบ้ริการของหอ้งสมุด วธีิการแกปั้ญหาเม่ือตอ้งการส่ิงพมิพ์
ที่ไม่มีขณะนั้น 
กกกกกกก กวรารัตน์ พฒันเกียรติพงศ์  (2531 )ศึกษาสาเหตุในการอ่านของนิสิตปริญญาตรี 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร พบวา่ นิสิต มีวตัถุประสงคใ์นการอ่านส่ิงพมิพแ์ต่ละ
ประเภทแตกต่างกนั สาเหตุภายในที่อ่านหนงัสือวชิาการและวารสารวชิาการ เพือ่ใหไ้ดค้วามรู้ที่จะ
น ามาใชใ้นการเรียนรายวชิาต่างๆ ท ารายงานหรือภาคนิพนธ ์อ่านหนงัสือสารคดีเพือ่เพิม่เติมความรู้ 
อ่านหนงัสือบนัเทิงคดีและนิตยสารเพือ่สร้ างความเพลิดเพลินใหต้นเอง อ่านหนงัสือพมิพเ์พือ่ให้
ความรู้ทนัต่อเหตุการณ์ ส่วนสาเหตุภายนอกอ่านหนงัสือวชิาการเพราะอาจารยผ์ูส้อนแนะน าให้
อ่าน และเพราะอ่านไดฟ้รีจากหอ้งสมุด  
กกกกกกกกสมสนิท สกุลชนะ (2528: 60) ศึกษาความสนใจในการอ่านนิตยสารภาษาไทยของนิสิต 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร พบวา่ นิสิตส่วนใหญ่ตอ้งการอ่านนิตยสารท่องเที่ยว 
สุขภาพและครอบครัว เช่น ใกลห้มอ เที่ยวรอบโลก บา้นและสวน แม่และเด็ก นิสิตสนใจคอลมัน์
สารคดีการท่องเที่ยว การออกก าลงักาย และการบ ารุงรักษาสุขภาพ การแนะแนวทางประกอบอาชีพ 
การตกแต่งบา้น เคร่ืองเรือน และบริเวณบา้น บทเพลง ดนตรีและการตอบปัญหาสุขภาพ 
กกกกกกกกอ าไพ อ ารุงทรัพย ์ (2530: 85) ศึกษาความสนใจและความตอ้งการในการอ่านวารสาร
ทางบรรณารักษศาสตร์ ของอาจารยผ์ูส้อนวชิาบรรณารักษศาสตร์ ในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 
สงักดัทบวงมหาวทิยาลยั ผลพบวา่อาจารยใ์ชเ้ วลาอ่านวารสารทางบรรณารักษศาสตร์ 2-3 วนัต่อ
คร้ัง โดยใชเ้วลาเฉล่ียประมาณ 1-2 ชัว่โมง อ่านวารสารภาษาองักฤษมากกวา่ภาษาไทย วารสารทาง
บรรณารักษศาสตร์ที่ไดรั้บความสนใจมากเป็นอนัดบั 1 ไดแ้ก่ วารสารหอ้งสมุด และ Library 
Journal โดยอ่านเร่ืองที่สนใจ ประโยชน์ที่ไดรั้บ คือน าเน้ือมาประกอบการเรียนการสอน เพือ่
เพิม่พนูความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ตลอดจนสาขาวชิาที่เกี่ยวขอ้ง อาจารย์
ตอ้งการอ่านเร่ืองทางดา้นการบริหาร การบริการ สารนิเทศศาสตร์และเทคโนโลยใีนระดบัมาก 
กกกกกกกกทรงศรี อกัษรเสือ (2532: 112-118) ศึกษาสภาพก ารอ่าน ความสนใจและความตอ้งการ
ในการอ่านของนกัศึกษาสหวทิยาลยัอีสานเหนือ เลย สกลนคร มหาสารคาม และอุดรธานี พบวา่ 
นกัศึกษาใชเ้วลาในการอ่านหนงัสือและส่ิงพมิพ ์7 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ นกัศึกษาอ่านโดยเฉล่ียวนัละ 
1-2 เล่ม เดือนละ 17-25 เล่ม จุดประสงคใ์นการอ่านหนงัสือ เ พือ่ประกอบการเรียนตามหลกัสูตร 



 

 

27 

และเพือ่ใหมี้ความรู้กวา้งขวางขึ้น การเลือกหนงัสืออ่าน นกัศึกษา เลือกโดยใชดุ้ลพนิิจของตนเอง
เป็นหลกั รองลงไปคือ ไดรั้บค าแนะน าจากอาจารย ์และอาจารยผ์ูส้อนก าหนด หนงัสือที่อ่าน 
นกัศึกษาจะเลือกหนงัสือที่เขียนโดยผูเ้ช่ียวชาญในสาขาวชิานั้นๆ เป็นหลกั หรือเขียนโดยผูท้ี่ตนเอง
เคยอ่านมาก่อน 
กกกกกกกกจากผลการวจิยั การศึกษาความสนใจในการอ่านของนิสิตนกัศึกษาคณะต่างๆดงักล่าว มี
ความสอดคลอ้งกนัในเร่ืองวตัถุประสงคข์องการวจิยั ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคเ์พือ่ทราบความสนใจ
ในการอ่านของนิสิตนกัศึกษา ประเภทหนงั สือที่ชอบอ่าน ทศันคติต่อการใชห้อ้งสมุด การ
ใหบ้ริการหอ้งสมุด นอกจากนั้นผลงานวจิยัเหล่าน้ียงัมีความสอดคลอ้งกนัในเร่ืองการอ่าน ซ่ึงพบวา่ 
นิสิตมีนิสยัรักการอ่านมาก ใชเ้วลาวา่งดว้ยการอ่าน เป็นอนัดบัแรก โดยอ่านหนงัสือ หนงัสือพมิพ ์
รวมทั้งวารสารเพือ่ใหมี้ความรู้ก วา้งขวางขึ้น นอกจากน้ีผลงานวจิยัส่วนใหญ่ยงัมีความสอดคลอ้ง
กนัวา่ นิสิตนกัศึกษาจะเลือกอ่านเร่ืองของส่ิงพมิพ ์ที่แต่งโดยนกัประพนัธท์ี่นิสิตนกัศึกษาเคยอ่าน
เร่ืองราวของเขามาก่อน นกัศึกษา ส่วนใหญ่ชอบอ่านหนงัสือหรือบทความที่เป็นภาษาไทยมากกวา่
ภาษาต่างประเทศ ชอบอ่านในใจ อ่านไดทุ้กโอกาสที่วา่งนิสิตนกัศึกษาส่วนใหญ่ชอบอ่านหนงัสือ
วชิาการตามสาขาที่ศึกษาและบทความที่ง่าย ปัญหาในการอ่านหนงัสือไดแ้ก่ มีเวลาวา่งในการอ่าน
ไม่เพยีงพออ่านไดช้า้ ตลอดจนปัญหาดา้นสุขภาพและภาษาต่างประเทศ 
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                                                                    บทที่ 3 
                                                           วิธีด าเนินการวิจัย 
 
กกกกกกกก การศึกษาเร่ือง  พฤติกรรมการอ่านหนงัสือของนกัศึกษาของนกัศึกษา สาขาวชิาการ
จดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เป็น
การศึกษาการวจิยัเชิง ส ารวจ  (Survey  Research) มุ่งศึกษาพฤติกรรมการอ่านหนงัสือ ของนกัศึกษา 
สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป  มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งโดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการวจิยัคร้ังน้ี 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
กกกกกกกก1. ขอ้มูลเอกสาร   
กกกกกกกกในการศึกษาการวจิยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษาท าการรวบรวมขอ้มูลจากขอ้มูลทางเอกสารต่างๆมา
เป็นแบบอยา่งหรือเป็นแนวทางที่ใ ชเ้ป็นบรรทดัฐานในการศึกษา วจิยั โดยศึกษาจากผูศ้ึกษาหรือ
นกัวจิยัท่านใดที่ไดท้  าการศึกษาแ ละวจิั ยไวก่้อนแลว้ ซ่ึงไดแ้ก่งานวจิยั วทิยานิพนธ ์ โดย
ท าการศึกษาจากหอ้ งสมุดมหาวทิยาลยัและสถาบนัต่างๆ อีกทั้งมีกา รเก็บรวบรวมขอ้มูลมาจาก  
เอกสาร หนงัสือ รวมไปถึงการ รวบรวมขอ้มูลจากทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เก่ียวขอ้งกบัของ
พฤติกรรมการอ่านหนงัสือของนกัศึกษา  
กกกกกกกก2. ขอ้มูลภาคสนาม 
กกกกกกกก ในการศึกษาการวจิยัคร้ังน้ี ผูศ้ึกษาได้ จดัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม ส ารวจ
โดยใชแ้บบสอบถามในการสอบถามและเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง และท าการจดบนัทึกขอ้มูลที่
ไดจ้ากการสอบถามในประเด็นต่างๆ 
 
ประชากร 
กกกกกกกกประชากรที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ นกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป        
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร จ านวน 4 ชั้นปี รวมทั้งส้ิน 441 คนโดยจ าแนกไดด้งัน้ี  

     ชั้นปีที่ศึกษา 1 จ านวน 159 คน 
     ชั้นปีที่ศึกษา 2 จ านวน 115 คน 
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     ชั้นปีที่ศึกษา 3 จ านวน 71 คน 
กกกกกกกกชั้นปีที่ศึกษา 4 จ านวน 96 คน 
ที่มา:  ส านกังานการศึกษาคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
กกกกกกกกกลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการ ธุรกิจทัว่ไป 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร จ านวน 210 คนขนาดของกลุ่มตวัอยา่งใชว้ธีิการ
ค านวณจากสูตร Yamane ก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 0.05 (อา้งถึงใน กลัยา  วานิชยบ์ญัชา 
2546)  ซ่ึงไดม้าจากสูตรดงัน้ี 
 

                                                         
21 Ne

N
n


          

 
เม่ือ       n    =    ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
กกกกกกกกN   =   จ านวนประชากร (นกัศึกษา 4 ชั้นปี จ  านวน 441 คน) 
กกกกกกกกe     =    ค่าความคลาดเคล่ือนที่ยอมใหมี้การวจิยัคร้ังน้ี ก าหนด d = 0.05 หรือ 95% 
 
กกกกกกกก

 2
05.04411

441


n  

 
กกกกกกกกกก

1025.2

441
  

 
กกกกกกกก 210n  
 
การก าหนดกลุ่มตวัอยา่งแต่ละชั้นปี  มีดงัน้ี  
กกกกกกกกชั้นปีที่  1  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง   จ  านวน   76    คน 
กกกกกกกกชั้นปีที่  2  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง   จ  านวน   55    คน 
กกกกกกกกชั้นปีที่  3  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง   จ  านวน   34    คน 
กกกกกกกกชั้นปีที่  4  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง   จ  านวน   45    คน 
กกกกกกกกรวมขนาดของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด จ านวน  210   คน   
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
กกกกกกกกเคร่ืองที่ใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถาม ส าหรับนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการธุรกิจ
ทัว่ไป  คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีโดยแบบสอบถาม
มีทั้งค  าถามที่เป็นค าถามปลายเปิดและค าถามปลายปิด  ซ่ึงมีโครงสร้างของแบบสอบถามดงัน้ี 
กกกกกกกกตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการ
จดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
กกกกกกกกตอนที่ 2 พฤติกรรมการอ่านหนงัสือของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะ
วทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
กกกกกกกกตอนที ่3 บทบาทของครอบครัว และกลุ่มเพือ่น ต่อพฤติกรรมการอ่านหนงัสือของ
นกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี 
กกกกกกกกตอนที ่4 ปัญหาในการอ่านหนงัสือ 
กกกกกกกกตอนที ่5 ปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการอ่านหนงัสือของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการ
ธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ขอ้มูลความ
คิดเห็นที่มีต่อร้านคา้หลงัมหาวทิยาลยัของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี โดยใหผู้ต้อบประเมิน จากมาตราส่วนประเมินค่า โดยใชม้าตรฐานวดัแบบ Likert’s Scale 
ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด 2535: 100) ดงัน้ี 
กกกกกกกกกกกกกกกกระดบัความส าคญัมากที่สุด      ให ้    5  คะแนน 
                                       ระดบัความส าคญัมาก              ให ้    4  คะแนน 
                                       ระดบัความส าคญัปานกลาง      ให ้    3  คะแนน 
                                       ระดบัความส าคญันอ้ย                ให ้    2  คะแนน 
                                       ระดบัความส าคญันอ้ยที่สุด        ให ้    1  คะแนน 
กกกกกกกกตอนที ่6 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
กกกกกกกกการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดท้  าการวเิครา ะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพวิเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS for Windows (Statistical Package for the Social Sciences) มีรายละเอียดการ
วเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
กกกกกกกก1. ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ชั้นปี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เป็นตน้ ซ่ึง
ผูว้จิยัจะน าขอ้มูลมาแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค านวณเป็นค่าร้อยละ (Percentage) 
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กกกกกกกก2. ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการอ่านหนงัสือของนกัศึกษาการ
จดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี แลว้
น าขอ้มูลมาหาค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซ่ึงใชก้ารวเิคราะห์
ทางสถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics) เป็นค าสัง่ที่ใชส้รุปลกัษณะ และตรวจสอบการแจก
แจงขอ้มูล 
กกกกกกกกโดยการแปลผลค่าเฉล่ีย ( ) หรือระดบัความพงึพอใจในการท างานนั้น มีเกณฑใ์นการ
แปลผลค่าเฉล่ีย โดยใชม้าตรฐานวดัแบบ Likert’s Scale ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด 2535: 100) 
 
กกกกกกกกค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49  หมายความวา่    มีระดบัความส าคญัในระดบันอ้ยที่สุด 
กกกกกกกกค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49  หมายความวา่   มีระดบัความส าคญัในระดบันอ้ย 
กกกกกกกกค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49  หมายความวา่    มีระดบัความส าคญัในระดบัปานกลาง 
กกกกกกกกค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49  หมายความวา่    มีระดบัความส าคญัในระดบัมาก 
กกกกกกกกค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00  หมายความวา่    มีระดบัความส าคญัในระดบัมากที่สุด 
 
ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล   เดือนมกราคม 2552 
 
ข้อจ ากัดในการวิจัย 
กกกกกกกกคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร ตั้งอยูใ่นวทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

อ  าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ซ่ึงเป็นวทิยาเขตที่เปิดด าเนินการ ตั้งแต่ พ .ศ. 2545 โดยมีส านกัหอสมุด
วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพยีงแห่งเดียวที่เปิดใหบ้ริการ ภายในหอสมุดมีส่ือส่ิงพมิพไ์ม่เพยีงพอ
ต่อความตอ้งการของนกัศึกษา อีกทั้งในพื้นทีใ่กลเ้คียงไม่มีหอ้งสมุดอ่ืนที่นกัศึกษาสามารถใช้
บริการได ้ความไม่พร้อมของส านกัหอสมุดจึงเป็นขอ้จ ากดัในการวจิยัคร้ังน้ี 
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บทที่  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
กกกกกกกก จากการรวบรวมแบบสอบถามที่ไดท้  าการสอบถามขอ้มูลจากนกัศึกษ าสาขาวชิาการ
จดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเข ตสารสนเทศเพชรบุรีที่
ส่งไปจ านวน 210 ชุดไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน  210  ชุด และไดท้  าการตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของแบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มตวัอยา่ง  โดยการวเิคราะห์การน าเสนอและ
อธิบายผลขอ้มูลจ าแนกออกเป็น  6  ตอน 
 
กกกกกกกกตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป  คณะวทิยาการ
จดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
กกกกกกกกตอนที่ 2 พฤติกรรมการอ่านหนงัสือของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะ
วทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
กกกกกกกกตอนที ่3 บาทของครอบครัว และกลุ่มเพือ่น ต่อพฤติกรรมการอ่านหนงัสือของนกัศึกษา
สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี 
กกกกกกกกตอนที ่ 4  ปัญหาในการอ่านหนงัสือ 

 กกกกกกกกตอนที ่ 5  ปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการอ่านหนงัสือของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการ 
ธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
กกกกกกกกตอนที ่ 6  ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
ตารางที ่1 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ าแนกตามเพศ  
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
หญิง 172 81.90 
ชาย 38 18.10 

รวม 210 100.00 

 
กกกกกกกกจากตารางที่ 1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงจ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 
81.90 เพศชายจ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 18.10  
 

ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  จ าแนกตามช้ันปี 

 
ช้ันปีการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ปี 1 76 36.20 
ปี 2 55 26.20 
ปี 3 34 16.20 
ปี 4 45 21.40 

รวม 210 100.00 

 

กกกกกกกกจากตารางที่ 2 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นนกัศึกษาชั้น ปีที่ 1 จ านวน 76 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.20 นกัศึกษาชั้นปีที่ 2 จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 26.20 คิดเป็นร้อยละ 16.20 นกัศึกษา
ชั้นปีที่ 4 จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 21.40 และนกัศึกษาชั้นปีที่ 3 จ านวน  34 คน 
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ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ าแนกตามเกรดเฉลี่ย 

 
เกรดเฉลีย่ จ านวน ร้อยละ 

คะแนนเฉล่ียต ่ากว่า 2.00 15 7.14 
2.00-2.49   63 30.00 
2.50-2.99    61 29.05 
3.00-3.49   50 23.81 
3.50-4.00  21 10.00 

รวม 210 100.00 

 
กกกกกกกกจากตารางที่ 3 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม เป็นนกัศึกษาที่มีคะแนนอยูใ่นช่วง 2.00-2.49 
เป็นจ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00  นกัศึกษาที่มีคะแนนอยูใ่นช่วง 2.50-2.99 เป็นจ านวน 61 
คน คิดเป็นร้อยละ 29.05 นกัศึกษาที่มีคะแนนอยูใ่นช่วง 3.00-3.49 เป็นจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อย
ละ 23.81 และผูต้อบแบบสอบถามที่มีคะแนนต ่ากวา่ 2.00 เป็นจ านวน 15 คน 

 

ตารางที่ 4 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ าแนกตามจ านวนพี่น้องใน
ครอบครัว 

 
จ านวนบุตรในครอบครัว จ านวน ร้อยละ 

1-2  คน 139 66.19 

3-4 คน 61 29.05 

5-6 คน 8 3.81 
7 คนข้ึนไป 2 0.95 

รวม 210 100.00 

 

กกกกกกกกจากตารางที่ 4 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามที่มีพีน่อ้ง 1-2 คน เป็นจ านวน 139 คน คิดเป็น
ร้อยละ 66.19 นกัศึกษาที่มีพีน่อ้ง 3-4 คน เป็นจ านวน 59 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.05 นกัศึกษาที่มีพี่
นอ้ง 5-6 คน เป็นจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.81 นกัศึกษาที่มีพีน่อ้ง 7 คนขึ้นไป เป็นจ านวน 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.95 
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ตารางที่ 5 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ าแนกตามระดับการศึกษาของบิดา 

 
ระดับการศึกษาของบิดา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษา   77 36.67 
มธัยมศึกษา  28 13.33 
ปวช.,ปวส.,ปกศ.,ปกศ.สูง 44 20.95 
ปริญญาตรี 43 20.48 
สูงกว่าปริญญาตรี  17 8.10 
อ่ืนๆ(ไม่ไดเ้รียน) 1 0.47 

รวม 210 100.00 

 

กกกกกกกก จากตารางที่ 5 พบวา่ บิดาของผูต้อบแบบสอบถามจบการศึกษาระดบัประถมศึกษา  
จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67 จบการศึกษาระดบั  ปวช.,ปวส.,ปกศ.,ปกศ.สูง จ านวน  44 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20.95 จบการศึกษาระดบั ปริญญาตรี  จ านวน  43 คน คิดเป็นร้อยละ 20.48 และอ่ืนๆ 
คือไม่ไดเ้รียน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.47  
 
ตารางที่ 6 จ านวนและร้อยละของนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป  คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  จ าแนกตามระดับการศึกษาของ
มารดา 

 
ระดับการศึกษาของมารดา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษา   85 40.48 
มธัยมศึกษา  39 18.57 
ปวช.,ปวส.,ปกศ.,ปกศ.สูง 42 20.00 
ปริญญาตรี 39 18.57 
สูงกว่าปริญญาตรี  5 2.38 

รวม 210 100.00 

  
กกกกกกกก จากตารางที่ 6 ผลการศึกษาพบวา่ มารดาของผูต้อบแบบสอบถามจบการศึกษาระดบั
ประถมศึกษา จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ  40.48 จบการศึกษาระดบั ปวช.,ปวส.,ปกศ.,ปกศ .สูง 
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จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ  20.00 จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ  
18.57 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 18.57 และจบการศึกษาระดบั สูง
กวา่ปริญญาตรี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.38 
 

ตารางที่ 7 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ าแนกตามรายได้ที่ได้รับจาก
ผู้ปกครอง 

 
รายได้ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 3,000 บาท  12 5.70 

3,001-4,000  47 22.40 

4,001-5,000 36 17.10 

มากกว่า 5,000 115 54.80 

รวม 210 100.00 

  
กกกกกกกก จากตารางที่ 7 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบ มีถามรายไดต้่อเดือน มากกวา่  5,000 บาท เป็น
จ านวน 115 คน นกัศึกษามีรายได้  3,000 – 4,000 บาท เป็นจ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 22.40 
นกัศึกษามีรายได ้4,001 – 5,000 บาท เป็นจ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 17.10 นกัศึกษามีรายได้  ไม่
เกิน 3,000 บาท เป็นจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.70 
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ตอนที่ 2 พฤติกรรมการอ่านหนังสือ 
ตารางที่ 8 จ านวนและร้อยละ ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีจ าแนกตามกิจกรรมที่ท าในเวลาว่าง 
 

กจิกรรม จ านวน ร้อยละ 
การอ่านหนงัสือและส่ิงพิมพ ์ 32 15.24 
การท ากิจกรรมนอกหลกัสูตร 8 3.81 
ท างานอดิเรก  19 9.05 
เล่นกีฬา 12 5.71 
พกัผอ่น   125 59.52 
อ่ืนๆ(เล่นเกมส์ ,เรียนพิเศษ ,เล่น
ไพ่) 

14 6.67 

รวม 210 100.00 

 

กกกกกกกกจากตารางที่  8 ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีกิจกรรมยามวา่ง คือ พกัผอ่น
มากที่สุดจ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 59.52 อ่านหนงัสือและส่ิงพมิพ์ จ  านวน  32 คน คิดเป็นร้อย
ละ 15.24 ท างานอดิเรกจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 9.05  และท ากิจกรรมนอกหลกัสูตรนอ้ยที่สุด 
8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.81  
 
ตารางที่ 9 จ านวนและร้อยละของ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ าแนกตามกิจกรรมที่ท าในช่วง
พักผ่อน 

 
กจิกรรมช่วงเวลาพักผ่อน จ านวน ร้อยละ 

นอนเล่นหรือดูโทรทศัน์ 126 60.00 
ไปเท่ียวในท่ีใกลไ้กล 6 2.86 
สังสรรคพ์บปะเพ่ือนฝงูหรือญาติพ่ีนอ้ง 10 4.76 
ไปดูภาพยนตร์หรือฟังเพลง 32 15.24 
อ่านนวนิยาย การ์ตูนฯ  27 12.86 
อ่ืนๆ(เล่นกีตาร์, อ่าน Pocket book) 9 4.28 
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รวม 210 100.00 

กกกกกกกกจากตารางที่ 9 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม มีกิจกรรมช่วงเวลาพกัผอ่น คื อ นอนเล่นหรือ
ดูโทรทศัน์เป็นจ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ไปดูภาพยนตร์หรือฟังเพลงจ านวน 32 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.24 อ่านนวนิยาย การ์ตูนฯจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 12.86 และนกัศึกษาไปเที่ยว
ใกลไ้กลนอ้ยที่สุด 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.86  
 

ตารางที่ 10 จ านวนและร้อยละของ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 
กกกกกกกกมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ าแนกตามความถี่ในการอ่านกกกก
กกกก         หนังสือ 
 

ความถี่ในการอ่านหนังสือ จ านวน ร้อยละ 
ทุกวนั  14 6.70 
สัปดาห์ละ 3-4 วนั  24 11.40 
สัปดาห์ละ 1-2 วนั  62 29.50 
เดือนละคร้ัง 19 9.00 
อ่านก่อนสอบเล็กนอ้ย 89 42.40 
ไม่ไดอ่้าน 2 1.00 

รวม 210 100.00 

กกกกกกกก 
กกกกกกกก จากตารางที่ 10 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม มีความถ่ีในการอ่านหนงัสือดงัน้ี อ่าน
หนงัสือก่อนสอบเล็กนอ้ยมากที่สุดจ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 42.40 อ่านสปัดาห์ละ 1-2 วนัเป็น
จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 29.50 อ่านสปัดาห์ละ 3-4 วนัเป็นจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 11.40
และตอบไม่ไดอ่้านนอ้ยสุดเป็นจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00  
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ตารางที่ 11 จ านวนและร้อยละของ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 
กกกกกกกกมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ าแนกตามระยะเวลาเฉลี่ยในการ 
กกกกกกกกอ่านหนังสือต่อคร้ัง 
 

ระยะเวลาในการอ่านแต่ละคร้ัง จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากว่า 15 นาที  17 8.10 
15-30 นาที 47 22.40 
31-45 นาที 38 18.10 
46-61 นาที 19 9.00 
1 ชัว่โมงข้ึนไป 89 42.40 

รวม 210 100.00 

 

กกกกกกกกจากตารางที่ 11  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม มีการใชร้ะยะเวลาในการอ่านหนงัสือแต่ละ
คร้ัง 1 ชัว่โมงขึ้นไปจ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 42.40 ใชเ้วลา 15-30 นาทีจ  านวน 47 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.40 ใชเ้วลา 31-45 นาทีจ  านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 18.10 และใชเ้วลาต ่ากวา่ 15 นาที
นอ้ยที่สุดเป็นจ านวน17 คน คิดเป็นร้อยละ 8.10 
  

ตารางที่ 12 จ านวนและร้อยละของ นักศึกษาสาขาวิชาการ จัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 
กกกกกกกกมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ในการอ่านหนังสือ จ าแนกตามแต่
กกกกกกกกละช่วงเวลา 
  

เวลา จ านวน ร้อยละ 

เชา้ตรู่ 28 13.30 
เวลาว่างระหว่างคาบเรียน  11 5.20 
เวลาค ่า หลงัจากเสร็จภารกิจประจ าวนั 89 42.40 
กลางดึก  56 26.70 
อ่ืนๆ(อ่านทั้งวนั, อ่านเม่ือตอ้งการ) 26 12.40 

รวม 210 100.00 
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กกกกกกกกจากตารางที่ 12  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม มีการอ่านหนงัสือในช่วงเวลาค ่า หลงัจาก
เสร็จภารกิจประจ าวนัมากที่สุดจ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 42.4 อ่านกลางดึกจ านวน 56 คน คิด
เป็นร้อยละ 26.70 อ่านอ่านเชา้ตรู่จ  านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 13.30 และอ่านเวลาวา่งระหวา่งคาบ
เรียน จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.20  

 
ตารางที่ 13 จ านวนและร้อยละของ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 
แสสสสสสกมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ าแนกตามการเลือกสถานที่เพื่อ
แสสสสสสกอ่านหนังสือ 
 

สถานที่ จ านวน ร้อยละ 
ห้องสมุดส านกัวิทยบริการ  18 8.60 
ท่ีพกั หรือหอพกั    157 74.80 
บริเวณอ่ืนๆในคณะท่ีท่านศึกษาอยู่ 7 3.30 
ท่ีอ่านหนงัสือประจ าหมู่บา้น / ชุมชน 3 1.40 
อ่านระหว่างเดินทาง   21 10.00 
ห้องสมุดอ่ืนๆ  1 0.50 
ไม่จ ากดัสถานท่ี  3 1.40 

รวม 210 100.00 

กกกกกกกก 
แสสสสสสกจากตารางที่ 13 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามอ่านหนงัสือในหอพกั/ที่พกั จ านวน 157 คน 
คิดเป็นร้อยละจ านวน 74.80 อ่านระหวา่งเดินทาง จ านวน  21 คน คิดเป็นร้อยละ 10 อ่านที่หอ้งสมุด
วทิยบริการจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 8.60 และ อ่านหอ้งสมุดที่อ่ืนๆ นอ้ยที่สุด จ านวน  1 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.50  
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ตารางที่ 14 จ านวนและร้อยละของ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ าแนกตามลักษณะการเลือก
หนังสือ  

 
การเลอืกหนังสือตาม จ านวน ร้อยละ 

ค าแนะน าของอาจารย ์ 31 14.76 
ค าแนะน าของบรรณารักษ ์ 9 4.29 
ค าแนะน าของเพ่ือน  13 6.19 
ดุลยพินิจของท่านเอง 152 72.38 
บทวิจารณ์หนงัสือตามวารสาร 
หนงัสือพิมพ ์

4 1.90 

อ่ืนๆ(เลือกตามผูมี้ช่ือเสียง) 1 0.48 
รวม 210 100.0 

  

กกกกกกกกจากตารางที่ 14 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม เลือกอ่านหนงัสือดว้ยดุลยพนิิจของตวัเอง
มากที่สุดจ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละจ านวน 72.38 ค าแนะน าของอาจารย ์จ  านวน 31 คิดเป็นร้อย
ละ 14.80 ค าแนะน าของเพือ่น จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.20 และอ่ืนๆนอ้ยที่สุดจ านวน 1 คน
โดยใหค้วามเห็นวา่เลือกตามผูมี้ช่ือเสียง 
 

ตารางที่ 15 จ านวนและร้อยละของ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทัว่ไป คณะวิทยาการจัดการ 
กกกกกกกกมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีจ าแนกตามการเตรียมตัวก่อนอ่าน
กกกกกกกกหนังสือ 
 

การเตรียมตวั จ านวน ร้อยละ 

อุปกรณ์ท่ีใชป้ระกอบการอ่าน เช่น ปากกา กระดาษ 134 37.22 

ตั้งจุดมุ่งหมาย เช่น อ่านใหไ้ด ้2 บท,                     
อ่านแลว้สรุปได ้

65 18.06 

เลือกหาสถานท่ีท่ีเหมาะสม  87 24.17 
เตรียมอาหารว่างส าหรับขบเค้ียว 58 16.11 
อ่ืนๆ(ไม่เตรียมอะไร,ท าใจใหอ้ยากอ่าน,ไม่ง่วง 16 4.44 
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นอน) 

รวม 360 100.00 

กกกกกกกกจากตารางที่ 15 ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม มีการเตรียมความพร้อมก่อนอ่าน
หนงัสือดว้ย อุปกรณ์ที่ใชป้ระกอบการอ่าน เช่น ปากกา กระดาษ เป็นจ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 
63.80  การเลือกสถานที่ที่เหมาะสมจ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 41.40 ตั้งจุดมุ่งหมาย เช่น อ่านใหไ้ด ้
2 บท อ่านแลว้สรุปไดเ้ป็นจ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 และอ่ืนๆนอ้ยที่สุดจ านวน 16 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.44 คือไม่เตรียมอะไร ท าใจใหอ้ยากอ่าน ไม่ง่วงนอน 
 

ตารางที่ 16 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ าแนกตามการเลือกวิธีการอ่าน
หนังสือ 

 
วธิีการอ่านหนังสือ จ านวน ร้อยละ 

อ่านเน้ือหาเรียงตามล าดบัอยา่งคร่าวๆ 76 36.19 
อ่านอยา่งละเอียดทุกบท 64 30.47 
อ่านเฉพาะตอนหรือบทท่ีสนใจก่อน 7 3.33 
อ่านเฉพาะตอนท่ีอาจารยก์  าหนดให ้ 48 22.86 
อ่านเฉพาะบทสรุป  14 6.67 
อ่ืนๆ(อ่านแลว้ยอ่สรุปตามความเขา้ใจ) 1 0.48 

รวม 210 100.00 

  
กกกกกกกก จากตารางที่ 16 ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม  อ่านเน้ือหาเรียงล าดบัอยา่ง
คร่าวๆ เป็นจ านวนมากที่สุดจ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 36.19 อ่านละเอียดทุกบท จ านวน  64 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30.47 อ่านเฉพาะตอนที่อาจารยก์  าหนดให้ จ  านวน  48 คน คิดเป็นร้อยละ  22.86 และ
อ่ืนๆนอ้ยที่สุดจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.48 คืออ่านแลว้ยอ่สรุปตามความเขา้ใจ 
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ตารางที่ 17 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 
กกกกกกกกมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  จ าแนกตามการกระท าขณะอ่านกก
กกกกกก     หนังสือ 
 

การกระท าขณะอ่านหนังสือ จ านวน ร้อยละ 
อ่านเพ่ือความเขา้ใจหรือจดจ าโดยไม่ท า
เคร่ืองหมายใดๆ 

20 9.50 

ท าเคร่ืองหมายท่ีค าหรือขอ้ความส าคญั 111 52.90 
คดัลอกขอ้ความส าคญั หรือชอบไว ้ 17 8.10 
สรุปใจความส าคญัของแต่ละบทไว ้ 61 29.00 
คัน่หนา้กระดาษท่ีมีขอ้ความส าคญั 1 0.50 

รวม 210 100.00 

 

กกกกกกกกจากตารางที่ 17 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม  นกัศึกษาท าเคร่ืองหมายที่ค  าหรือขอ้ความ
ส าคญัมากที่สุดจ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 52.90 สรุปใจความส าคญัของแต่ละบทไว้จ  านวน  61 
คน คิดเป็นร้อยละ 29.00 อ่านเพือ่ความเขา้ใจหรือจดจ าโดยไม่ท าเคร่ืองหมายใดๆจ านวน  20 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.50 และคัน่หนา้กระดาษที่มีขอ้ความส าคญั 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 
 

 ตารางที่ 18 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  จ าแนกตามการเลือกรูปแบบการ
อ่านหนังสือ/ต ารา 

 
รูปแบบการอ่านหนังสือ/ต ารา จ านวน ร้อยละ 

อ่านเป็นประจ าสม ่าเสมอ 10 4.80 
เร่งอ่านก่อนสอบเล็กนอ้ย 89 42.40 
อ่านบา้งไม่อ่านบา้งแลว้แต่โอกาส 91 43.30 
อ่านเฉพาะวนัหยดุท่ีว่างจากการเรียน 19 9.00 
อ่ืนๆ(แลว้แต่อารมณ์ ) 1 0.50 

รวม 210 100.00 
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กกกกกกกกจากตารางที่ 18 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม อ่านบา้งไม่อ่านบา้งแลว้แต่โอกาสมากที่สุด 
จ  านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 43.30 เร่งอ่านก่อนสอบเล็กนอ้ย จ านวน  89 คน คิดเป็นร้อยละ 42.40 
อ่านเฉพาะวนัหยดุที่วา่งจากการเรียนจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 และอ่ืนๆจ านวน  1 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.50 คือ แลว้แต่อารมณ์ 
  
ตารางที่ 19 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ าแนกตามการเลือกภาษาของ
หนังสือ 

 
ภาษา จ านวน ร้อยละ 

ภาษาวิชาการ 7 3.33 
ภาษาง่ายไม่ซบัซอ้น 179 85.24 
ภาษาท่ีแปลถอดความจาก
ภาษาต่างประเทศค าต่อค า 

13 6.19 

ภาษาสละสลวย พิถีพิถนัในการใชค้  า 11 5.24 
รวม 210 100.00 

   
กกกกกกกกจากตารางที่ 19 ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม  ชอบอ่านหนงัสือที่ใชภ้าษาง่าย
ไม่ซบัซอ้นจ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 85.24 ภาษาที่แปลถอดความจากภาษาต่างประเทศค าต่อ
ค  าจ  านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.19 ภาษาสละสลวย พถีิพถินัในการใชค้  า จ  านวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.24 และภาษาวชิาการจ านวน  7 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 3.33 
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ตารางที่ 20 จ านวนและร้อยละของของอันดับการเลือก หนังสือของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ   
กกกกกกกกธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
กกกกกกกก 

หนังสือทีอ่่าน อนัดับการเลอืก รวม ร้อยละ 
 5 

 

4 3 2 1   

1. หนงัสือการ์ตูน/หนงัสือภาพ 27 25  18 38 51 159 13.89 
2. หนงัสือความรู้รอบตวั 11 26 30 31 20 118 10.30 
3. หนงัสือนิยาย/เร่ืองสั้น 123 69 15 3 48 258 22.53 

4. หนงัสือท่องเท่ียว  22   23   40   14  21  120 10.48 
5. หนงัสือเรียน 49 24 33 38 12 156 13.62 
6. หนงัสือสารคดี 17 11 9 14 3 54 4.72 
7. คอมพิวเตอร์และไอที 16 9 11 10 6 52 4.54 
8. หนงัสือสุขภาพ 23 20 15 4 22 84 7.34 
9. หนงัสือเก่ียวกบัภาษา 5 1 4 3 2 15 1.31 

10.หนงัสือวรรณกรรมส าหรับ
เยาวชน 

- 4 - 6 1 11 0.96 

11. หนงัสือพิมพ ์ 7 12 11 2 16 48 4.19 
12. หนงัสือธรรมะ/ค าสอน
ศาสนา 

- 2 9 4 3 18 1.57 

13. หนงัสือนิตยสาร 8 12 1 14 10 45 3.93 
14. อ่ืนๆ      7 0.61 
รวม      1145 100.00 

 

แสสสสสส จากตารางที่ 20 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเลือกการอ่านหนงัประเภทต่างๆเป็นอนัดบัที่
หน่ึง คือหนงัสือการ์ตูน/หนงัสือภาพ จ านวน 51 คน โดยรวมแลว้หนงัสือที่อ่านมากที่สุดคือ นิยาย/
เร่ืองสั้นมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.53 รองลงมาคือ หนงัสือการ์ตูน/หนงัสือภาพ ร้อยละ 13.89 และ
หนงัสือเรียน ร้อยละ 13.62 
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 ตารางที่ 21 จ านวนและร้อยละของ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ าแนกตามการแก้ปัญหาเมื่อไม่มี
ส่ิงพิมพ์หรือ หนังสือ 

 
การแก้ป ญหาเมือ่ไม่มส่ิีงพิมพ์หรือหนังสือ จ านวน ร้อยละ 
ยมืจากห้องสมุด 88 41.90 
ยมืจากอาจารย ์ 34 16.19 
ยมืจากเพ่ือน 66 31.43 
ซ้ืออ่านเอง 15 7.14 
เช่าตามร้าน 7 3.34 

รวม 210 100.00 

   

กกกกกกกก จากตารางที่ 21 พบวา่ เม่ือไม่ มีส่ิงพมิพห์รือหนงัสือ ในความครอบครอง ผูต้อบ
แบบสอบถาม แกปั้ญหาโดยยมืจากหอ้งสมุดมากที่สุด จ านวน  88 คน คิดเป็นร้อยละ 41.90 ยมืจาก
เพือ่น 66 คน คิดเป็นร้อยละ 31.43 ยมืจากอาจารย์ จ  านวน  34 คน คิดเป็นร้อยละ 16.19 ซ้ืออ่านเอง
จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 เช่าตามร้าน จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.34 
 

ตารางที่ 22 จ านวนและร้อยละของ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 
กกกกกกกกมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ าแนกตามการก าหนดจุดประสงค์
กกกกกกกกการอ่าน 

 
จุดประสงค์ จ านวน ร้อยละ 

เพ่ือประกอบการศึกษาตามหลกัสูตร 89 24.25 
เพ่ือเขียนรายงาน หรือภาคนิพนธ ์ 44 11.99 

เพ่ือให้มีความรู้เพ่ิมเติม กวา้งขวางข้ึน 102 27.79 
เพ่ือความบนัเทิง และการพกัผอ่น 132 35.97 

รวม 367 100.00 

 

กกกกกกกก จากตารางที่ 22 พบวา่ นกัศึกษา  มีจุดประสงคใ์นการอ่านเพือ่ความบนัเทิงและกา ร
พกัผอ่นมากที่สุดจ านวน  132 คน คิดเป็นร้อยละ 35.97 เพือ่ให้มีความรู้เพิม่เติม กวา้ง ขวางขึ้น  102 
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คน คิดเป็นร้อยละ 27.79 เพือ่ประกอบการศึกษาตามหลกัสูตร จ านวน  89 คน คิดเป็นร้อยละ  24.25
และเพือ่เขียนรายงาน หรือภาคนิพนธ์จ  านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.99   
 

ตารางที่ 23 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 
กกกกกกกกมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ าแนกตามสาเหตุการอ่านหนังสือ  
 

สาเหตุการอ่านหนังสือ จ านวน ร้อยละ 

ความเคยชินจนเป็นนิสัย 68 32.54 
มีสถานการณ์บงัคบั 110 52.63 
อ่ืนๆ(สถานท่ีเหมาะสม,มีเวลาว่าง) 31 14.83 

รวม 209 100.00 

 

กกกกกกกกจากตารางที่ 23 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม  ส่วนใหญ่อ่านหนงัสือเพราะมีสถานการณ์
บงัคบัจ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 52.63 ความเคยชินจนเป็นนิสยัจ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.54 อ่ืนๆจ านวน 31 คน คิดเป็นร้ อยละ 14.83 คือ มีเวลาพอ สถานที่เหมาะสม อยากอ่านในบาง
เวลา มีเวลาวา่ง ไม่มีอะไรท า อยากรู้โลกกวา้ง ตามใจตนเอง และความชอบ 
 

ตอนที่ 3 บทบาทของครอบครัว และกลุ่มเพื่อน ต่อพฤติกรรมการอ่านหนังสือ 

ตารางที่ 24 จ านวนและร้อยละของ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 
กกกกกกกกมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ าแนกตามช่วงอายุที่เร่ิมอ่านกกกก
กกกก         หนังสือหรือมีคนอ่านหนังสือให้ฟัง 
 

ช่วงอายุ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากว่า 2 ขวบ 38 18.10 
2-4 ขวบ    89 42.40 
5-6 ขวบ  41 19.50 
7 ขวบข้ึนไป 42 20.00 

รวม 210 100.00 

 
กกกกกกกกจากตารางที่ 24 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม  เร่ิมอ่านหนงัสือหรือมีผูอ่้านหนงัสือใหฟั้ง
ตั้งแต่ 2-4 ขวบ มากที่สุดเป็นจ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 42.40 เร่ิมอ่านหนงัสือหรือมีผูอ่้านใหฟั้ง 
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7 ขวบขึ้นไปจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 เร่ิมอ่านหนงัสือหรือมีผูอ่้านใหฟั้ง 5-6 ขวบ
จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50  
  

ตารางที่ 25 จ านวนและร้อยละของ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 
กกกกกกกกมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ าแนกตามบุคคลในบ้านที่ชอบกก
กกกกกก     อ่านหนังสือ 
  

บุคคลในบ้านทีช่อบอ่านหนังสือ จ านวน ร้อยละ 
พ่อ 58 27.62 
แม่   61 29.05 
พ่ีนอ้ง 57 27.14 
อ่ืนๆ (ตวัเอง,ยาย,นา้,ตา) 34 16.19 

รวม 210 100.00 

กกกกกกกก 
กกกกกกกกจากตารางที่ 25 พบวา่แม่ชอบอ่านหนงัสือมากที่สุดในบา้นจ านวน 61 คน คิดเป็นร้อย
ละ 29.00 พอ่จ านวน 58 คน คิดเป็นอตัราร้อยละ 27.62 พีน่อ้ง 57 คน คิดเป็นร้อยละ 27.14 อ่ืนๆ 34 
คน คิดเป็นร้อยละ 16.19 โดยใหค้วามเห็นวา่บุคคลในบา้นที่ชอบอ่านต่างๆ ดงัน้ี นา้ ตา ไม่มีญาติ 
ตวัเอง ยาย และไม่มีใครชอบอ่านหนงัสือ 

 

ตารางที่ 26 จ านวนและร้อยละของ  นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ าแนกตามบุคคลที่เป็นแบบอย่าง
ในการอ่านหนังสือ 

 
บุคคลทีเ่ป็นแบบอย่างในการอ่านหนังสือ จ านวน ร้อยละ 

พ่อ แม่ ผูป้กครอง  83 39.52 
ครู อาจารย ์ 5 2.38 
พ่ีนอ้ง   16 7.62 
เพ่ือน 25 11.90 
คนในครอบครัว  30 14.29 
บุคคลอ่ืน 2 0.95 
ไม่มี 49 23.34 
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รวม 210 100.00 

กกกกกกกกจากตารางที่ 26 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม คิดวา่ตนเองอ่านหนงัสือเหมือน พอ่ แม่ 
ผูป้กครอง จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 39.52 ตอบไม่มีบุคคลที่เป็นแบบอยา่งจ านวน 49 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.34  คนในครอบครัวจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 และบุคคลอ่ืนจ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 23.34 
 
ตารางที่ 27 จ านวนและร้อยละของ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ าแนกตามการสนับสนุนของ
คณะ 

 
การสนบัสนุน จ านวน ร้อยละ 

สนบัสนุน 194 92.40 
ไม่สนบัสนุน 16 7.60 

รวม 210 100.0 

 

กกกกกกกกจากตารางที่ 27 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม เห็นวา่ทางคณะมีการสนบัสนุนจ านวน 194 
คน คิดเป็นร้อยละ 92.40 ไม่สนบัสนุนจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 7.60 
 

ตารางที่ 28 จ านวนและร้อยละของ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 
กกกกกกกกมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ าแนกตามวิธีการที่คณะใช้ในการก
กกกกกกก  ส่งเสริมการอ่านหนังสือ 
 

วธิีการส่งเสริมของคณะ จ านวน ร้อยละ 
ส่งเสริมให้เขา้ห้องสมุด 95 45.24 
ครู อาจารยแ์นะน าหนงัสือท่ีน่าสนใจ 78 37.14 
มีบอร์ดแนะน าหนงัสือน่าอ่าน 24 11.43 
อ่ืนๆ(ไม่มีการแนะน าหนงัสือ เป็นตน้) 13 6.19 

รวม 210 100.00 

  
กกกกกกกกจากตารางที่ 28 พบวา่ทางคณะส่งเสริมใหเ้ขา้หอ้งสมุดจ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.24 ครู อาจารยแ์นะน าหนงัสือที่น่าสนใจจ านวน 78 คิดเป็นร้อยละ 37.14 มีบอร์ดแนะน าหนงัสือ
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น่าอ่าน 24 คิดเป็นร้อยละ 11.43 อ่ืนๆจ านวน 13 คน คือ 6.19 โดยใหค้วามเห็นวา่ ไม่มีการแนะน า
หนงัสือ ไม่มีโครงการที่เก่ียวขอ้ง หอ้งสมุดไม่เพยีงพอ และไม่เคยเห็นการสนบัสนุน 

 
ตารางที่ 29 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 
กกกกกกกกมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ าแนกตามพฤติกรรการอ่านกกกก
กกกก         หนังสือของเพื่อน 

 
พฤตกิรรมการอ่าน จ านวน ร้อยละ 

อ่าน  186 88.57 
ไม่อ่าน 10 4.76 
ไม่ทราบ 14 6.67 

รวม 210 100.00 

  
กกกกกกกกจากตารางที่ 29 ผูต้อบแบบสอบถาม ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการอ่านหนงัสือของ
เพือ่น คือ อ่านจ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 88.57 ไม่อ่าน จ านวน10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.76 ไม่
ทราบ จ านวน14 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 
 

ตารางที่ 30 จ านวนและร้อยละของเพื่อนของ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะกกกก
กกกกกกกกวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ าแนกตามการก
กกกกกกก  ชักชวนให้อ่านหนังสือของเพื่อน 

 
เพื่อนชวนอ่านหนังสือ จ านวน ร้อยละ 

ชวน  135 64.29 
ไม่ชวน 75 35.71 

รวม 210 100.00 

  
กกกกกกกกจากตารางที่ 30 พบวา่ เพือ่นชวนอ่านหนงัสือจ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 64.29 ไม่
ชวนจ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71   
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ตอนที่ 4 ปัญหาในการอ่านหนังสือ 

ตารางที่ 31 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 
กกกกกกกกมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ าแนกตามปัญหาการอ่านหนังสือ 
 

ปัญหา จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีเวลา 103 22.84 

สุขภาพ 19 4.21 
อ่านชา้ 56 12.42 
อ่านเร็วแต่จบัใจความไม่ค่อยได ้ 46 10.20 
ปัญหาการอ่านหนงัสือต่างประเทศ 61 13.53 
ไม่ชอบอ่าน ไม่สนใจอ่าน 49 10.86 
ไม่มีหนงัสืออ่าน 22 4.88 
ไม่มีสถานท่ีอ่าน 17 3.77 
อ่านไม่เขา้ใจ 66 14.63 
อ่านแลว้ไม่เกิดประโยชน์ 2 0.44 
อ่ืนๆ(สภาพไม่เหมาะสมกบัการอ่าน,ไม่มี
อารมณ์อ่าน) 

10 2.22 

รวม 451 100.00 

 

กกกกกกกกจากตารางที่ 31 พบวา่ปัญหาในการอ่านหนงัสือคือ ไม่มีเวลาจ านวน 103 คน คิดเป็น
ร้อยละจ านวน 22.84 อ่านไม่เขา้ใจจ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 14.63 ปัญหาอ่านภาษาต่างประเทศ
จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 13.53 อ่านแลว้ไม่เกิดประโยชน์จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.44  
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ตารางที่ 32 จ านวนและร้อยละของ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 
กกกกกกกกมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ าแนกตามปัญหาการไม่มีเวลาใน
กกกกกกกก การอ่านหนังสือ 
 

ปัญหา จ านวน ร้อยละ 

ท าภารกิจนอกหลกัสูตรมาก  47 19.83 
มีภารกิจส่วนตวัมาก 78 32.91 
ตอ้งหารายไดเ้สริม  8 3.38 
แบ่งเวลาไม่เป็น 95 40.08 
อ่ืนๆ(ข้ีเกียจอ่าน,การเรียนวิชาอ่ืน) 9 3.80 

รวม 237 100.00 

 

กกกกกกกกจากตารางที่ 32 พบวา่แบ่งเวลาไม่เป็นจ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 40.08 นกัศึกษามี
ภารกิจส่วนตวัมากจ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 32.91 นกัศึกษาท ากิจกรรมนอกหลกัสูตรมาก
จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 19.83 นกัศึกษาตอ้งหารายไดเ้สริม จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.38  
 

ตารางที่ 33  จ านวนและร้อยละของ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 
กกกกกกกก มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ าแนกตามปัญหาจากอาจารย์กก
กกกกกก      ผู้สอน 
 

ปัญหา จ านวน ร้อยละ 
อาจารยผ์ูส้อนไม่แนะน าส่ิงพิมพท่ี์ควรอ่าน 24 8.69 
อาจารยผ์ูส้อนไม่ก าหนดเร่ืองให้อ่าน  82 29.71 
อาจารยผ์ูส้อนก าหนดเร่ืองให้อ่าน แต่ไม่มี
ส่ิงพิมพใ์นห้องสมุด 

82 29.71 

อาจารยผ์ูส้อน แนะน าให้อ่านส่ิงพิมพท่ี์
ยากเกินไป 

80 28.99 

อ่ืนๆ(ไม่พบปัญหา) 8 2.90 
รวม 276 100.00 

   
กกกกกกกกจากตารางที่ 33 พบวา่ อาจารยผ์ูส้อนไม่ก าหนดเร่ืองใหอ่้านจ านวน 82 คน คิดเป็นร้อย
ละ 29.71 อาจารยผ์ูส้อนก าหนดเร่ืองใหอ่้าน แต่ไม่มีส่ิงพมิพใ์นหอ้งสมุดจ านวน 82 คน คิดเป็นร้อย
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ละ 29.71 อาจารยผ์ูส้อนแนะน าใหอ่้านส่ิงพมิพท์ี่ยากเกินไปจ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยล ะ 28.99 
อาจารยผ์ูส้อนไม่แนะน าส่ิงพมิพท์ี่ควรอ่านจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 8.69 อ่ืนๆจ านวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.90 โดยให้ความเห็นวา่ ไม่มีปัญหา  
 

ตารางที่ 34  จ านวนและร้อยละของ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 
กกกกกกกก มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ าแนกตามปัญหาจากห้องสมุด 
 

ปัญหา จ านวน ร้อยละ 
ห้องสมุดมีส่ิงพิมพไ์ม่เพียงพอ 139 44.44 
ห้องสมุดไม่มี ส่ิงพิมพท่ี์ตรงกบัความ
ตอ้งการ 

127 43.34 

ส่ิงพิมพอ์ยูใ่นสภาพช ารุด 15 5.12 
อ่ืนๆ(หนงัสือไปอยูท่ี่วิทยาเขตอ่ืน,
ห้องสมุดมีหนงัสือนอ้ยมาก) 

12 4.10 

รวม 293 100.00 

 

กกกกกกกกจากตารางที่ 34 พบวา่หอ้งสมุดมีส่ิงพมิพไ์ม่เพยีงพอจ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.44 หอ้งสมุดไม่มี ส่ิงพมิพท์ี่ตรงกบัความตอ้งการจ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 43.34 ส่ิงพมิพ์
อยูใ่นสภาพช ารุดจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 5.12 อ่ืนๆจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.10 โดยให้
ความเห็นวา่ หนงัสือไปอยูท่ี่วทิยาเขตอ่ืน หอ้งสมุดมีหนงัสือนอ้ยมาก และบริการไม่ดี   
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ตอนที่ 5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการอ่านหนังสือ 
ตารางที่ 35 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการอ่านหนังสือ
แสสสสสสกของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  

 
 
 
 
 
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
อ่านหนังสือ 

ระดับความส าคัญ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ผล 5 

 

4 3 2 1 

1. การมีสุขภาพที่ดี ปราศจาก
ความเจบ็ป่วย 

62 
(29.50) 

89 
(42.40) 

50 
(23.80) 

9 
(4.30) 

- 
 

3.97 
 

0.84 มาก 

2. การมีสุขภาพจิตดี ไม่ถูก
รบกวนดว้ยอารมณ์ร้าย หรือ
อารมณ์ฟุ้ งซ่าน 

99 
(47.10) 

81 
(38.60) 

29 
(13.80) 

- 1 
(0.50) 

4.32 0.74 มาก 

3. มีสมาธิ ตั้งใจจริง จดจ่อใน
เร่ืองที่อ่าน 

123 
(58.60) 

69 
(32.90) 

15 
(7.10) 

3 
(1.40) 

- 4.49 0.69 มาก 

4. การมีความสนใจใฝ่รู้และ
ไดรั้บการส่งเสริมช้ีแนะจากผู ้
ใหญ่ มิตรสหาย ผูมี้อายุน้อย
กวา่ 

60 
(28.60) 

95 
(45.20) 

50 
(23.80) 

3 
(1.40) 

2 
(1.00) 

4.00 0.82 มาก 

5.ทกัษะการอ่านเบื้องตน้ เพื่อ
การวเิคราะห์และสังเคราะห์สาร 
เพื่อกา้วสู่ทกัษะการอ่านที่สูงขึ้น 

75 
(35.70) 

98 
(46.70) 

37 
(17.60) 

- - 4.18 0.71 มาก 

6. ประสบการณ์ชีวติ เพื่อ
ความเขา้ใจในเน้ือหาที่อ่าน 

66 
(31.40) 

91 
(43.30) 

47 
(22.40) 

6 
(2.60) 

- 4.03 0.81 มาก 

7. การมีกิจกรรมที่เก้ือกูลใน
การน าความรู้ไปใช ้

43 
(20.50) 

95 
(45.20) 

68 
(32.40) 

4 
(1.90) 

- 3.84 0.76 มาก 

8. การอ่านอย่างน้อยวนัละ 
15 นาท ี

53 
(25.20) 

74 
(35.20) 

70 
(33.30) 

13 
(6.20) 

- 3.80 0.89 มาก 

9. การมีสังคมการอ่าน
บรรยากาศการเรียนรู้ ความ
สนใจร่วมกนัทั้งครอบครัว ชั้น
เรียน  และสังคม 

61 
(29.00) 

93 
(44.30) 

48 
(22.90) 

8 
(3.80) 

- 4.00 0.82 
 

มาก 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม

การอ่านหนังสือ 
ระดับความส าคัญ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
แปล
ผล 5 

 

4 3 2 1 

10. การมีแหล่งรวมหนังสือ
หลาก หลายทั้งในบา้น 

สถานศึกษาชุมชน ที่มี
ประสิทธิภาพ 

97 
(46.20) 

63 
(30.30) 

39 
(18.60) 

11 
(5.20) 

- 
- 

4.17 0.91 มาก 

11. การมีแหล่งผลิต
หนังสือ ส านักพิมพร์าชการ 
และเอกชน ที่ผลิตหนังสือที่
มีคุณภาพ 

73 
(34.80) 

75 
(35.70) 

53 
(25.20) 

9 

(4.30) 
- 4.01 0.88 มาก 

12. การมีแหล่งจ  าหน่าย 
บริเวณใกลบ้า้น สถานศึกษา 
ราคาไม่สูง และมีหนังสือ
ส าหรับทุกวยั 

74 
(35.20) 

81 
(24.30) 

51 
(24..30) 

3 
(1.40) 

1 
(0.5

0) 

4.30 3.48 มาก 

13. การมีผูแ้นะน าให้ใฝ่รู้ 
สนใจ และเขา้ถึงหนังสือ 

42 
(20.0

0) 

72 
(34.30) 

72 
(34.30) 

15 
(7.10) 

9 
(4.30) 

3.58 1.02 มาก 

14. การไดรั้บการ
สนับสนุนจากผูป้กครอง 

70 
(33.3

0) 

94 
(44.80) 

44 
(21.00) 

1 
(0.50) 

1 
(0.50) 

4.10 0.77 มาก 

15. การมีบริการห้องสมุด 
การจดัท าเอกสาร และ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

46 
(21.90) 

84 
(40.00) 

62 
(29.50) 

17 
(8.10) 

1 
(0.5) 

3.75 0.91 มาก 

รวม      3.77  มาก 
 

กกกกกกกก จากตารางที่ 35 พบวา่นกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป วทิยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี มีความเห็น วา่การมีสมาธิ ตั้งใจจริง มีใจจดจ่อต่อเ ร่ืองที่อ่าน เป็นส่ิงจ าเป็นในการอ่าน
ระดบัมาก (4.49) มากที่สุด รองลงมาการมีสุขภาพจิตดี ไม่ถูกรบกวนดว้ยอารมณ์ร้าย หรืออารมณ์
ไม่ฟุ้งซ่านเป็นส่ิงจ าเป็นในการอ่านหนงัสือระดบัมาก (4.32) และสุดทา้ย การมีแหล่งจ าหน่าย
หนงัสือในบริเวณใกลบ้า้น ใกลส้ถานศึกษา มีหนงัสือส าห รับทุกวยั ทุกเน้ือเร่ือง ราคาไม่สูง
จนเกินไป เป็นส่ิงจ าเป็นในการอ่านระดบัมาก (4.30)  
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ตอนที่ 6 ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด 
กกกกกกกกนกัศึกษานกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป  คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยั
ศิลปากร  วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ไดใ้หข้อ้เสนอแนะ ปัญหาในการใช้ หอ้งสมุดวทิยาเขต ไว้
ดงัน้ี คือ ตอ้งการใหห้นงัสือในหอ้งสมุดมีจ านวนมากเพยีงพอและหลากหลาย ต่อความตอ้งการของ
นกัศึกษา  คือมีหนงัสือประกอบการเรียน  หนงัสืออ่านเล่น หนงัสือประเภทต่างๆ ส่ือในการ
สนบัสนุนการอ่าน เช่น การจดังานนิทรรศการเก่ียวกบัการอ่าน มีกา รลดราคาหนงัสือดี ใหมี้ราคา
ถูกให ้มีการติดบอร์ดเก่ียวกบัหนงัสือดีน่าอ่าน มีการปรับปรุงหนงัสือไม่ให้ มีความทรุดโทรม และ
ไม่น่าดึงดูดใจ และนกัศึกษามีความเห็นในการเพิม่ส่วนของบริการหอ้งสมุดวา่อยากใหมี้การท าเป็น
หอสมุด เพือ่ที่จะไดมี้ส่วนของที่นัง่มากขึ้น มีหนงัสื อใหร้องรับเพยีงพอต่อการคน้หาใหเ้หมาะสม
ต่อจ านวนนกัศึกษาใหม้ากขึ้น และสร้างบรรยากาศใหน่้าอ่าน  นกัศึกษาคิดวา่หอ้งสมุดอยูไ่กล และ
เวลาเปิด- ปิดมีนอ้ย มีเวลาไม่เพยีงพอต่อการอ่านและอุปสรรคอีกอยา่งคือเวลาเปิด- ปิดหอ ไม่
เหมาะสมกบัการอ่านหนงัสือ และการปรับปรุงบริการของเจา้หนา้ที่ ใหมี้ความสุภาพ และบริการที่
น่าประทบัใจมากกวา่ปัจจุบนั 
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     บทที่ 5 
   สรุป อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ 
 
กกกกกกกกการวจิยัเร่ือง พฤติกรรมการอ่านหนงัสือ ของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  มีวตัถุประสงค์ เพือ่ศึกษา
พฤติกรรมการอ่านหนงัสือ ของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป โดยใช้การวจิยัเชิง ส ารวจ 
(Survey  Research)  
 
สรุปผลการศึกษา 
1.ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
กกกกกกกก1.1 เพศ 
กกกกกกกกผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงจ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 81.90 เพศชายจ านวน 
38 คน คิดเป็นร้อยละ 18.10  
กกกกกกกก1.2 ช้ันปี 
กกกกกกกกนกัศึกษาชั้นปีที่ 1 ตอบแบบสอบถามเป็นร้อยละ  36.20 ของกลุ่มตวัอยา่ง 
กกกกกกกกนกัศึกษาชั้นปีที่ 2 ตอบแบบสอบถามเป็นร้อยละ  26.20 ของกลุ่มตวัอยา่ง 
กกกกกกกกนกัศึกษาชั้นปีที่ 3 ตอบแบบสอบถามเป็นร้อยละ  16.20 ของกลุ่มตวัอยา่ง 
กกกกกกกกนกัศึกษาชั้นปีที่ 4 ตอบแบบสอบถามเป็นร้อยละ  21.40 ของกลุ่มตวัอยา่ง 
กกกกกกกก1.3 เกรดเฉลี่ยสะสม/ผลการศึกษา 
กกกกกกกกนกัศึกษาส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 30 มีระดบัผลการศึกษาเฉล่ีย 2.00-2.49 
ตอบแบบสอบถามมากที่สุด 63 คน รองลงมาเป็นนกัศึกษาที่ผลการศึกษาเฉล่ีย 2.50-2.99 จ านวน 61 
คน  
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กกกกกกกก1.4 จ านวนพี่น้องในครอบครัว 
กกกกกกกกนกัศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 66.19 มีพีน่อ้งจ านวน 1-2 คน รองลงมาเป็นผูต้อบ
แบบสอบถามร้อยละ 29.05 เป็นนกัศึกษาที่มีพีน่อ้งจ านวน 3-4  คน  
กกกกกกกก1.5 ระดับการศึกษาของบิดา 
กกกกกกกกบิดาของนกัศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา จ านวน  77 คน คิดเป็นร้อย
ละ 36.67 รองลงมา จบการศึกษาระดบั ปวช.,ปวส.,ปกศ .,ปกศ .สูง จ านวน  44 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.95 
กกกกกกกก1.6 ระดับการศึกษาของมารดา 
กกกกกกกกมารดาของนกัศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา จ านวน 85 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.48 รองลงมาจบการศึกษาระดบัปวช.,ปวส.,ปกศ.,ปกศ.สูง จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ  
20 
กกกกกกกก1.7 รายรับจากผู้ปกครองต่อเดือน 
กกกกกกกกนกัศึกษาส่วนใหญ่มีรายได้  มากกวา่  5,000 บาท เป็นจ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 
54.80 รองลงมานกัศึกษามีรายได ้3,000 – 4,000 บาท เป็นจ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 22.40 
 
2. พฤติกรรมการอ่านหนังสือ 
กกกกกกกก2.1 การใช้เวลาว่างของนักศึกษา 
กกกกกกกกนกัศึกษาส่วนใหญ่ ใชเ้วลาวา่งในการ พกัผอ่นมากที่สุดจ านวน  125 คน คิดเป็นร้อยละ  
59.52 รองลงมาอ่านหนงัสือและส่ิงพมิพจ์  านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 15.24 
กกกกกกกก2.2 กิจกรรมที่ท าในช่วงพักผ่อน 
กกกกกกกกนกัศึกษาส่วนใหญ่มีกิจกรรมที่ท  าในช่วงเวลาพกัผอ่นคือ นอนเล่นหรือดูโทรทศัน์เป็น
จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาไปดูภาพยนตร์หรือฟังเพลง จ านวน  32 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.24 
กกกกกกกก2.3 ความถี่ในการอ่านหนังสือเรียน/ต าราเรียน 
กกกกกกกกนกัศึกษาส่วนใหญ่อ่านหนงัสือก่อนสอบเล็กนอ้ย จ านวน  89 คน คิดเป็นร้อยละ 42.40  
รองลงมาอ่านสปัดาห์ละ 1-2 วนัเป็นจ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 29.50 

กกกกกกกก2.4 ระยะเวลาเฉลี่ยในการอ่านหนังสือแต่ละคร้ัง 
กกกกกกกกนกัศึกษาส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการอ่านหนงัสือแต่ละคร้ัง 1 ชัว่โมงขึ้นไป จ านวน 89 
คน คิดเป็นร้อยละ 42.40 รองลงมามีระยะเวลาในการอ่านหนงัสือ 15-30 นาทีจ  านวน 47 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.40  
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กกกกกกกก2.5 ใช้เวลาอ่านในช่วงใดของวัน 
กกกกกกกกนกัศึกษาส่วนใหญ่อ่านหนงัสือเวลาค ่า หลงัจากเสร็จภารกิจประจ าวนัมากที่สุด จ านวน  
89 คน คิดเป็นร้อยละ 42.40 รองลงมาอ่านกลางดึกจ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 26.70 
กกกกกกกก2.6 สถานที่อ่านหนังสือของนักศึกษา 
กกกกกกกก นกัศึกษาส่วนใหญ่อ่านหนงัสือในหอพกั /ที่พกัจ านวน  157 คน คิดเป็นร้อยละ 74.80 
รองลงมาอ่านระหวา่งเดินทางจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00  
กกกกกกกก2.7 ผู้ที่มีอิทธิพลในการเลือกหนังสือของนักศึกษา 
กกกกกกกกนกัศึกษาส่วนใหญ่ เลือกอ่านหนงัสือดว้ยดุลยพนิิจของตวัเอ งจ านวน  152 คน คิดเป็น
ร้อยละ 72.38 รองลงมาอ่านตามค าแนะน าของอาจารยจ์  านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 14.76 
กกกกกกกก2.8 ส่ิงที่ต้องเตรียมก่อนอ่านหนังสือต ารา 
กกกกกกกกอุปกรณ์ที่ใชป้ระกอบการอ่าน เช่น ปากกา กระดาษ เป็นจ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.22 การตั้งจุดมุ่งหมาย เช่น อ่านใหไ้ด ้ 2 บท อ่านแลว้สรุปได้ เป็นจ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.06 การเลือกสถานที่ที่เหมาะสมจ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 24.17  เตรียมอาหารวา่งส าหรับขบ
เคี้ยวเป็นจ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 16.11 

กกกกกกกก2.9 วิธีการอ่านหนังสือ 
กกกกกกกกนกัศึกษาส่วนใหญ่ อ่านเน้ือหาเรียงล าดบัอยา่งคร่าวๆ เป็นจ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.19 รองลงมาอ่านละเอียดทุกบทจ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 30.47 
กกกกกกกก2.10 รูปแบบการอ่านหนังสือ 
กกกกกกกกนกัศกึษาส่วนใหญ่ ท าเคร่ืองหมายที่ค  าหรือขอ้ความส าคั ญจ านวน  111 คน คิดเป็นร้อย
ละ 52.9 รองลงมาสรุปใจความส าคญัของแต่ละบทไวจ้  านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 
กกกกกกกก2.11 การอ่านหนังสือของนักศึกษา 
กกกกกกกก นกัศึกษา อ่านบา้งไม่อ่านบา้งแลว้แต่โอกาส จ านวน  91 คน คิดเป็นร้อยละ 43.30 
รองลงมาเร่งอ่านก่อนสอบเล็กนอ้ยจ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 42.40 
กกกกกกกก2.12 ภาษาที่นักศึกษาพอใจในการอ่านหนังสือ 
กกกกกกกก นกัศึกษาส่วนใหญ่ชอบ ภาษาง่ายไม่ซบัซอ้น จ านวน  179 คน คิ ดเป็นร้อยละ 85.24 
รองลงมานกัศึกษาชอบภาษาที่แปลถอดความจากภาษาต่างประเทศค าต่อค  า จ  านวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.19 
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กกกกกกกก2.13 อันดับหนังสือที่นักศึกษาอ่านเป็นประจ า 
กกกกกกกกหนงัสือที่นกัศึกษาเลือกอ่านอนัดบัหน่ึง คือเลือกหนงัสือ การ์ตูน /หนงัสือภาพมากที่สุด  
จ านวน 51 คน รองลงมาคือ หนงัสือนิยาย/เร่ืองสั้น จ  านวน 48 คน 
กกกกกกกก2.14 หากไม่มีส่ิงพิมพ์หรือหนังสืออยู่ในครอบครองของนักศึกษา 
กกกกกกกกนกัศึกษาส่วนใหญ่ยมืจากหอ้งสมุดจ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 41.90 รองลงมายมืจาก
เพือ่นจ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 31.43 
กกกกกกกก2.15 จุดประสงค์ในการอ่านหนังสือของนักศึกษา 
กกกกกกกกนกัศึกษาส่วนใหญ่มีจุดประสงค์ ในการอ่านหนงัสือ เพือ่ความบนัเทิง และการพกัผอ่น 
จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 35.97 เพือ่ใหมี้ความรู้เพิม่เติมกวา้งขวาง จ  านวน 102 คน คิดเป็นร้อย
ละ 27.79 เพือ่ประกอบการศึกษาตามหลกัสูตร จ านวน  89 คน คิดเป็นร้อยละ 24.25 และเพือ่เขียน
รายงาน หรือภาคนิพนธ ์จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.99 
กกกกกกกก2.16 สาเหตุการอ่านหนังสือของนักศึกษา 
กกกกกกกก เหตุผล ส่วนใหญ่ ในการอ่านหนงัสือของนกัศึกษา เกิดจากการ มีสถานการณ์บงัคบั
จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 52.63 รองลงมาเหตุผลในการอ่านหนงัสือที่เกิดจาก  ความเคยชินจน
เป็นนิสยัจ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 32.54  
 
3. บทบาทของครอบครัว และกลุ่มเพื่อน ต่อพฤติกรรมการอ่านหนังสือ 
กกกกกกกก3.1 ช่วงอายุที่เร่ิมอ่านหนังสือ หรือเร่ิมมีคนอ่านหนังสือให้ฟัง 
กกกกกกกกนกัศึกษาส่วนใหญ่มีผูอ่้านหนงัสือใหฟั้งตั้งแต่ 2-4 ปี เป็นจ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.40 รองลงมาเร่ิมมีผูอ่้านใหฟั้ง 7 ปีขึ้นไปจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
กกกกกกกก3.2 ผู้ที่ชอบอ่านหนังสือที่สุดในบ้าน 
กกกกกกกกแม่ของนกัศึกษาส่วนใหญ่ชอบอ่านหนงัสือมากที่สุดในบา้นเป็นจ านวน  61 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.05 รองลงมาคือพอ่ของนกัศึกษาเป็นจ านวน 58 คน คิดเป็นอตัราร้อยละ 27.62 
กกกกกกกก3.3 บุคคลที่ท าให้นักศึกษาชอบอ่านหนังสือ 
กกกกกกกกนกัศึกษาส่วนใหญ่  คิดวา่ตนเองอ่านหนงัสือเหมือน พอ่ แม่ ผูป้กครอ ง จ านวน 83 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.52 รองลงมา คิดวา่ตนเองไม่ชอบอ่านหนงัสือเหมือนใคร หรือตอบไม่มี  จ านวน  
49 คน คิดเป็นร้อยละ 23.34 
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กกกกกกกก3.4 การสนับสนุนของคณะ 
กกกกกกกกนกัศึกษาเห็นวา่ทางคณะมีการสนบัสนุนจ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 92.40 และไม่
สนบัสนุนจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 7.60 
กกกกกกกก3.5 การส่งเสริมการอ่านหนังสือของคณะ 
กกกกกกกกนกัศึกษามีความคิดเห็นวา่ทางคณะมีการส่งเสริมใหเ้ขา้หอ้งสมุดจ านวน 95 คน คิดเป็น
ร้อยละ 45.24 รองลงมา ครู อาจารยแ์นะน าหนงัสือที่น่าสนใจจ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 37.14 
กกกกกกกก3.6 พฤติกรรมการอ่านหนังสือของเพื่อน 
กกกกกกกก เพือ่นของ นกัศึกษา อ่านหนงัสือ จ านวน  186 คน คิดเป็นร้อยละ 88.57 และไม่อ่าน
หนงัสือจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.76 
กกกกกกกก3.7 เพื่อนของนักศึกษาชวนอ่านหนังสือหรือไม่ 
กกกกกกกกเพือ่นของนกัศึกษาชวนอ่านหนงัสือจ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 64.29 ไม่ชวน อ่าน
หนงัสือจ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 35.7   
 
4. ปัญหาในการอ่านหนังสือ 
กกกกกกกก4.1 ปัญหาในการอ่านหนังสือของนักศึกษา 
กกกกกกกกปัญหาในการอ่านหนงัสือของนกัศึกษาส่วนใหญ่  คือการไม่มีเวลาอ่านหนงัสือ จ านวน  
103 คน คิดเป็นร้อยละ 22.84 รองลงมานกัศึกษาอ่านไม่เขา้ใจ จ านวน  66 คน คิดเป็นร้อยละ 14.63 
รองลงมาคือนกัศึกษาตอบปัญหาอ่านภาษาต่างประเทศจ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 13.53 
กกกกกกกก4.2 สาเหตุการไม่มีเวลาอ่านหนังสือของนักศึกษา 
กกกกกกกกเหตุผลของการไม่มีเวลาอ่านหนงัสือของ นกัศึกษาส่วนใหญ่ เกิดจากนกัศึก ษาแบ่งเวลา
ไม่เป็นจ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 40.08 รองลงมาพบวา่นกัศึกษามีภารกิจส่วนตวัมากจ านวน  78 
คน คิดเป็นร้อยละ 32.91 รองลงมาท ากิจกรรมนอกหลกัสูตรมา กจ านวน  47 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.83  
กกกกกกกก4.3 ปัญหาที่เกิดจากอาจารย์ผู้สอน 
กกกกกกกกจากปัญหาที่เกิดจากอาจารยผ์ูส้อนโดย ส่วนใหญ่  พบวา่อาจารยผ์ูส้อน ก าหนดเร่ืองให้
อ่าน แต่ไม่มีส่ิงพมิพใ์นหอ้งสมุด จ านวน  82 คน คิดเป็นร้อยละ 29.71 เท่ากนักบัอาจารยผ์ูส้อน ไม่
ก าหนดเร่ื องใหอ่้าน จ านวน  82 คน คิดเป็นร้อยละ 29.71 รองลงมา อาจารยผ์ูส้อน แนะน าใหอ่้าน
ส่ิงพมิพท์ี่ยากเกินไป จ านวน  80 คน คิดเป็นร้อยละ 28.99  และรองลงมา อาจารยผ์ูส้อนไม่แนะน า
ส่ิงพมิพท์ี่ควรอ่านจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 8.69 
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กกกกกกกก4.4 ปัญหาที่เกิดจากบริการห้องสมุด 
กกกกกกกกสาเหตุที่เกิดจากบริการหอ้งสมุดส่วนใหญ่ พบวา่หอ้งสมุดมีส่ิงพมิพไ์ม่เพยีงพอ จ านวน  
139 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44 รองลงมาหอ้งสมุดไม่มี ส่ิงพมิพท์ี่ตรงกบัความตอ้งการ จ านวน  127 
คน คิดเป็นร้อยละ 43.34 พบวา่ส่ิงพมิพอ์ยูใ่นสภาพช ารุด จ านวน  15 คน คิดเป็นร้อยละ 5.12 และ 
ตอบอ่ืนๆจ านวน  12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.10 คือ หนงัสือไปอยูท่ี่วทิยาเขตอ่ืน  หอ้งสมุดมีหนงัสือ
นอ้ยมาก และบริการไม่ดี  

 

5. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการอ่านหนังสือ 
กกกกกกกกนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป  คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร
วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีความเห็นต่อปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการอ่านหนงัสือ  มี
ความเห็น วา่การมีสมาธิ ตั้งใจจริง มีใจจดจ่อต่อเร่ืองที่อ่าน เป็นส่ิงจ าเป็นในการอ่านระดบัมาก  
(4.49) มากที่สุด รองลงมา การมีสุขภาพจิตดี ไม่ถูกรบกวนดว้ยอารมณ์ร้าย หรืออารมณ์ไม่ฟุ้งซ่าน
เป็นส่ิงจ าเป็นในการอ่านหนงัสือระดบัมาก (4.32) และสุดทา้ย การมีแหล่งจ าหน่ายหนงัสือใน
บริเวณใกลบ้า้น ใกลส้ถานศึกษา มีหนงัสือส าหรับทุกวยั ทุกเน้ือเร่ือง ราคาไม่สูงจนเกินไป เป็น
ส่ิงจ าเป็นในการอ่านระดบัมาก (4.30)  
 
6. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
กกกกกกกก ในส่วนขอ้เสนอแนะน้ีนกัศึ กษานกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป  คณะ
วทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัศิลปากร  วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ไดใ้หข้อ้เสนอแนะ ปัญหาใน
การใช้หอ้งสมุดวทิยาเขต ไวด้งัน้ี คือ ตอ้งการให้ หนงัสือในหอ้งสมุด มีจ านวนมากเพยีงพอ และ
หลากหลาย ต่อความตอ้งการของนกัศึกษา คือมีหนงัสือประกอบการเรียน หนงัสืออ่านเล่น หนงัสือ
ประเภทต่างๆ ส่ือในการสนบัสนุนการ อ่าน เช่น การจดังานนิทรรศการเก่ียวกบัการอ่าน มีการลด
ราคาหนงัสือดี ใหมี้ราคาถูก ให ้ มีการติดบอร์ดเก่ียวกบัหนงัสือดีน่าอ่าน มีการ ปรับปรุงหนงัสือ
ไม่ให้มีความทรุดโทรม และไม่น่า ดึงดูดใจ  และนกัศึกษามีความเห็นในการเพิม่ส่วนของบริการ
หอ้งสมุดวา่อยากให้ มีการท าเป็นหอ สมุด เพือ่ที่ จะไดมี้ส่วนของที่นัง่มากขึ้น มีหนงัสือใหร้องรับ
เพยีงพอต่อการคน้หาใหเ้หมาะสม ต่อจ านวนนกัศึกษาให้ มากขึ้น และสร้าง บรรยากาศ ใหน่้าอ่าน
นกัศึกษา คิดวา่หอ้งสมุดอยูไ่กล และเวลาเปิด-ปิดมีนอ้ย มีเวลาไม่เพยีงพอต่อการอ่านและอุปสรรค
อีกอยา่งคือเวลาเปิด-ปิดหอ ไม่เหมาะสมกบัการอ่านหนงัสือ และการปรับปรุงบริการของเจา้หนา้ที่
ใหมี้ความสุภาพ และบริการที่น่าประทบัใจมากกวา่ปัจจุบนั 
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อภิปรายผลการวิจัย 
กกกกกกกกผลจากการวจิยัเร่ือง พฤติกรรมการอ่านหนงัสือ ของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการธุรกิจ
ทัว่ไป  คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัศิลปากร  วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พบวา่พฤติกรรม
เวลาวา่งจะดูโทรทศัน์ หรือนอนเล่น ซ่ึงผูว้จิยัมีความเห็นวา่ เน่ืองจากส่ือโทรทศัน์มีความไดเ้ปรียบ
ส่ือประเภทอ่ืน ทางดา้นการน าเสนอเน้ือห าที่สามารถเขา้ใจง่าย มีภาพ สีสนัดึงดูดความสนใจ 
อยา่งไรก็ตาม ส่ือโทรทศัน์ สามารถ ดึงดูดความสนใจ ไดดี้กวา่ส่ือหนงัสือ ท าใหมี้เวลาในการอ่าน
หนงัสือลงลง นกัศึกษาจึงมีความถ่ีในการอ่านหนงัสือเรียนอยูใ่นระดบัต ่า จะอ่านหนงัสือ ก็ต่อเม่ือมี
สถานการณ์บงัคบั และเวลาปรกตินกัศึกษาก็จะอ่านบา้งไม่อ่านบา้งแลว้แต่โอกาส โดยสาเหตุคือไม่
มีเวลา เพราะแบ่งเวลาไม่เป็น ที่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ทรงศรี อกัษรเสือ (2532: 122) ที่พบวา่
ปัญหาในการอ่านที่เกิดจากนกัศึกษาคือไม่มีเวลาอ่าน ทั้งน้ีอาจมีสาเหตุเน่ืองมาจากการเรียนใน
อุดมศึกษาแตกต่างจากระดบัมธัยมศึกษามาก นกัศึกษายงัปรับตวั บงัคบัตนเองไม่ได ้และไม่จดัแผน
ในการบริหารเวลาของตนเองใหเ้ป็นระเบียบ และอ่านหนงัสือเรียนใกลส้อบเล็กนอ้ย อ่านเป็นเวลา 
1 ชัว่โมงขึ้นไป และอ่านเวลาค ่า หลงัจากเสร็จภารกิจประจ าวนั อ่านที่หอพกั หรือที่พกั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของผลิวลัย ์รองสวสัด์ิ (2520: บทคดัยอ่ ) และทรงศรี อกัษรเสือ (2532: 119) 
ที่พบวา่นกัศึกษามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ และนกัศึกษาสหวทิยาลยัอีสานเหนือใช ้หอพกัเป็น
สถานที่อ่านหนงัสือมากที่สุด ทั้งน้ีเน่ืองจากนกัศึกษาส่วนใหญ่ที่มาเรียนหนงัสือในมหาวทิยาลยั จะ
มาจากภูมิภาคต่างๆกนั ดงันั้นจึงมกัจะพกัอาศยัที่หอพกัเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้นสถานที่อ่านหนงัสือจึง
เป็นหอพกัที่ตนพกัอาศยัอยูน่ั้นเอง โดยมีการเตรียมอุปกรณ์คือ ปากกา และกระดาษก่อนการอ่าน
หนงัสือ เร่ิมการดว้ยการอ่านเน้ือหาเรียงล าดบัอยา่งคร่าวๆ  และท าเคร่ืองหมายที่ค  าหรือข้ อความ
ส าคญั ซ่ึงเป็นพฤติกรรมทัว่ไปในการอ่านหนงัสือ ต  ารา เพราะการอ่านหนงัสือโดยทัว่ไปนกัศึกษา
จะอ่านตามล าดบัเน้ือหา  และท าเคร่ืองหมายหรือบนัทึกเร่ืองที่อ่านไวท้  าความเขา้ใจ และประมวล
เน้ือหาเรียงล าดบัยอ่ และสรุปส่ิงที่อ่าน ทั้งน้ี ตอ้งคิดไปพร้อมกบัการอ่านส่ิงพิ มพน์ั้นๆ ตอ้งเขา้ใจ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งความคิดหลกัและความคิดรอง สุดทา้ยตอ้งสามารถเรียบเรียงส่ิงเหล่าน้ีอยา่ง มี
ระบบได ้ นกัศึกษา ชอบภาษา ง่ายไม่ซบัซอ้น  ทั้งน้ีเพือ่ตอ้งการเขา้ใจในเน้ือหา ถา้ผูเ้ขียนใช้
ศพัทเ์ทคนิคหรือเขียนดว้ยภาษาซบัซอ้น จะเกิดปัญหาในการท าความเ ขา้ใจกบัเน้ือหา และการอ่าน
หนงัสือทัว่ไปจะ อ่านหนงัสือการ์ตูน /หนงัสือภาพ  นอกจากน้ีนกัศึกษามีวตัถุประสงคใ์นการอ่าน 
เพือ่ใหมี้ความรู้กวา้งขวาง และเพือ่ความบนัเทิงแต่หอ้งสมุดจะเนน้จดัหาวารสารวชิาการเป็นส่วน
ใหญ่ และจดัหาวารสาร นิตยสารบนัเทิงนอ้ย เน่ืองจากความจ ากั ดดา้นงบประมาณจึงท าใหไ้ม่
เพยีงพอกบัความตอ้งการของนกัศึกษ า ดงันั้นหนทางที่อาจช่วยแกปั้ญหาเก่ียวกบัวารสารฉบบัที่
ตอ้งการไม่มีในหอ้งสมุดไดก้็คือความร่วมมือกนัระหวา่งหอ้งสมุดกบัผูใ้ชโ้ดยใหโ้อกาสนกัศึกษา
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แนะน าวารสารฉบบัที่ตอ้งการมาใหห้อ้งสมุดทราบ เพือ่เป็นขอ้มูลป ระกอบการพจิารณาจดัซ้ือ
วารสารเขา้หอ้งสมุดต่อไป ส่วนเร่ืองวธีิการแกปั้ญหาของนกัศึกษาเม่ือไม่มีส่ิงพมิพท์ี่ตอ้งการ 
นกัศึกษาส่วนใหญ่ ใชว้ธีิการถ่ายเอกสารหรือกลบัมาคน้ที่หอ้งสมุดอีกเม่ือมีเวลา หรือซ้ือมาอ่านเอง 

กกกกกกกกกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ถูกปลูกฝังใหมี้การรับ ส่ือจากหนงัสือตั้งแต่เด็ก  นกัศึกษานิยมที่
จะยมืหนงัสือที่ตอ้งการจากหอ้งสมุด และเลือกซ้ือหนงัสือดว้ยดุลยพนิิจของตนเอง  ทั้งน้ีเน่ืองจาก
การเรียนในอุดมศึกษา นกัศึกษาจะตอ้งศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองใหม้าก การเรียนภายในหอ้งเรียนกบั
อาจารยผ์ูส้อนนั้น ไม่เพยีงพอ นกัศึกษา จะตอ้งศึกษาคน้ควา้เพิม่เติมในหอ้งสมุด ดงันั้นจึงตอ้งใช้
ดุลยพนิิจของตนเองในการพจิารณาเลือกหนงัสือที่จะอ่านตามที่ตนตอ้งการจะคน้ควา้ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผลงานวจิยัของ กาญจนา พทุธมนต ์ (2530: บทคดัยอ่ ) ที่พบวา่นกัศึกษามีวธีิการหาส่ิงพมิพท์ี่
ตอ้งการ ไดจ้ากการยมืจากห้องสมุด ทั้งน้ีเน่ืองจากหอ้งสมุดเป็นสถาบนับริการสารนิเทศที่ส าคญัที่
รวบรวมส่ิงพมิพท์ุกแขนงวชิา ที่มีการเรียนการสอนในมหาวทิยาลยั บรรณารักษจึ์งตอ้ง จดัหา
หนงัสือ ต  าราต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนมาใหบ้ริการ ดงันั้น นกัศึกษาจึงมีวธีิการ
ส่ิงพมิพท์ี่ตอ้งการ โดยการยมืจากหอ้งสมุดก่อน หากไม่มีในหอ้งสมุดแลว้จึงใชว้ธีิซ้ืออ่านเอง โดย
ในบา้นมารดาเป็นผูท้ี่ชอบอ่านมากที่สุดและ ตนชอบอ่านหนงัสือเหมือน พอ่ แม่ ผูป้กครอง  ผูว้จิยัมี
ความเห็นวา่หากบิดา มารดา หรือผูป้กครองมีการศึกษาสูง และมีรายไดดี้ จะใหค้วามส าคญักบัการ
อ่านหนงัสือของนกัศึกษา โดยใหเ้งินไปซ้ือหนงัสืออ่าน หรือใหเ้งินพเิศษท าใหเ้ด็กสามารถสะสม
เงินไปซ้ือหนงัสือที่ตนตอ้งการได ้การอ่านหนงัสือทัว่ไป มีจุดประสงคเ์พือ่ความบนัเทิง และการ
พกัผอ่น  
กกกกกกกก ส่วนบทบาทของคณะ ผลการวจิยั พบวา่ คณะมีบทบาทอยา่งมากในการสนบัสนุนให้
นกัศึกษาอ่านหนงัสือ เช่น จากกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส่งเสริมการเขา้หอ้งสมุด เช่น จากการจดั
ศิลปากรบุค๊แฟร์ ใหเ้ลือกหนงัสือจดัซ้ือเขา้หอ้งสมุด  ปัญหาจากผูส้อนพบวา่ อาจารยผ์ูส้อน ก าหนด
เร่ืองใหอ่้าน แต่ไม่มีส่ิงพมิพใ์นหอ้งสมุดซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของทรงศรี อกัษรเสือ  
(2532: 122) สาเหตุของปัญหาน้ีอาจมาจากอาจารยผ์ูส้อนมีหนงัสือต าราของตนเอง แต่มิไดม้า
ส ารวจในหอ้งสมุด ก่อนจะใหง้านนกัศึกษา หรืออาจเป็นเพราะอาจารยก์  าหนดใหอ่้านส่ิงพมิพ์
เฉพาะเจาะจงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ลึกซ้ึงเกินไป และเร่ืองนั้นไม่ปรากฏในหอ้งสมุด หรืออาจมีสาเหตุ
เน่ืองมาจากงบประมาณอนัจ ากดัของหอ้งสมุด ท าใหห้อ้งสมุดตอ้งตดัรายการส่ิงพมิพ์ ที่อาจารย์
เสนอไปออก จึงท าใหไ้ม่ปรากฏส่ิงพมิพท์ี่ตอ้งการใหอ่้านในหอ้งสมุด ปัญหาจากหอ้งสมุดคือ
หอ้งสมุดมีส่ิงพมิพไ์ม่เพยีงพอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของสมทรง แจง้เดชา (2528: บทคดัยอ่ ) 
ที่พบวา่นกัศึกษามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี ตอ้งการใหห้อ้งสมุดเพิม่วสัดุการ
เรียนการสอนใหมี้จ านวนเพยีงพอกบัความตอ้งการ สาเหตุของปัญหาน้ีอาจมาจากหอ้งสมุดไดรั้บ
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งบประมาณไม่เพยีงพอ ในการจดัซ้ือส่ิงพมิพไ์ดอ้ยา่งทัว่ถึง โดยเฉพาะวารสารที่ตีพมิพใ์น
ต่างประเทศมีราคาแพงจึงจดัหาไดจ้  ากดัตามงบประมาณที่มี และเป็นสาเหตุใหห้อ้งสมุดมีปัญหาไม่
สามารถจดัหาวารสารที่ตอบสนองตอบต่อความตอ้งการของนกัศึกษาได ้ซ่ึงหอ้งสมุดเกือบทุกแห่ง
ก็ประสบปัญหาน้ีเช่นเดียวกนั ดงันั้นจึงเกิดความ ร่วมมือระหวา่งหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาโดย
การใชท้รัพยากรร่วมกนั กล่าวคือใหมี้บริการยมืระหวา่งหอ้งสมุด 
กกกกกกกกส่วนบทบาทของกลุ่มเพือ่น จากการวจิยัพบวา่ กลุ่มเพือ่นมีบทบาทในการสนบัสนุนให้
อ่านหนงัสือมาก และชวนนกัศึกษาอ่านดว้ย ผูว้จิยัเห็นวา่เน่ืองจากการอ่านท าใหน้ าเน้ื อหาไปใชใ้น
การสนทนากนั และท าใหไ้ดรั้บการยอมรับจากกลุ่มเพือ่น ดงัที่ สุขมุ เฉลยทรัพย ์(2492) ไดก้ล่าวถึง
แรงจูงใจในการอ่านหนงัสือของเด็ก วา่มาจากความตอ้งการความมัน่คง และการใหส้งัคมยอมรับ 
กกกกกกกก จากผลการวจิยัดงักล่าว ยนืยนัทฤษฏีทางจิตวทิยาพฒันาการเกี่ยวกบัความตอ้งการ
ความสมัพนัธข์องเด็ก กบัครอบค รัว โรงเรียนและกลุ่มเพือ่น ซ่ึงมีบทบาทในฐานะเป็นผูร่้วมอ่าน 
เป็นบุคคลที่นกัศึกษาน าเร่ืองราวไปสนทนาดว้ย และยงัเป็นผูส้นบัสนุนใหน้กัศึกษาอ่านหนงัสือ 
กกกกกกกกจะเห็นไดว้า่นกัศึกษาสามารถไดรั้บความรู้และสะสมความรู้ ทกัษะ เจตคติ จาก
ประสบการณ์ประจ าวนัและส่ิงแวดลอ้ม เช่น ครอบครัว เพือ่น การอ่านหนงัสือ การดูโทรทศัน์ การ
ฟังวทิย ุการชมภาพยนตร์ เป็นตน้  ซ่ึงแสดงถึงบทบาทขององคก์ร/สถาบนัต่างๆ อาทิ  เช่น สถาบนั
ครอบครัว สถาบนัศึกษา องคก์รเอกชนหรือส านกัพมิพ ์ที่มีต่อพฤติกรรมการอ่านหนงัสือในดา้น
การส่งเสริม ใหเ้กิดพฤติกรรมรักการอ่าน  

 
ข้อเสนอแนะ 
กกกกกกกกการวจิยัเร่ืองพฤติกรรมการอ่านหนงัสือ  ของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป  
คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัศิลปากร  วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ 
ดงัน้ี 
กกกกกกกก1. ครอบครัว พอ่แม่ ผูป้กครอง ควรใหก้ารสนบัสนุนใหเ้ด็ กมีนิสยัรักการอ่านหนงัสือ 
โดยมีวจิารญาณในการเลือกหนงัสือที่ดี เหมาะสมกบัเด็กวยัต่างๆ 
กกกกกกกก2. มหาวทิยาลยั ควรจดัสรรงบประมาณเพือ่พฒันาแก่หอ้งสมุด อาจารย ์และบรรณารักษ ์
ควรติดตามความเคล่ือนไหวของหนงัสือต่างๆ เพือ่เป็นประโยชน์ในการพจิารณาจดัซ้ือ หนงัสือที่ มี
คุณภาพ  
กกกกกกกก3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ควรมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ช่วยกระตุน้ ความสนใจ 
เช่น การเชิญนกัเขียนที่ไดรั้บรางวลัทางดา้นการเขียนต่างๆ  มาบรรยาย เพือ่เป็น  แรงกระตุน้ให้
นกัศึกษาเกิดความสนใจมากยิง่ขึ้น 
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แบบสอบถามส าหรับงานวจิัย 
เร่ือง พฤตกิรรมการอ่านหนังสือของนักศึกษาสาขาวชิาการจัดการธุรกจิทัว่ไป 
คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

       วนั/เดือน/ปี ท่ีบนัทึก..................................................... 
 
ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของนักศึกษา 
ค าอธิบาย โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงใน ( ) ท่ีตรงตามความเป็นจริงของท่าน 
1. เพศ ( ) 1. หญิง    ( ) 2. ชาย 
2. ชั้นปี ( ) 1. ปี 1    ( ) 2. ปี 2   
  ( ) 3. ปี 3    ( ) 4. ปี 4   
3. เกรดเฉล่ียสะสม/ผลการศึกษา 

( ) 1. คะแนนเฉล่ียต ่ากว่า 2.00  ( ) 2. 2.00-2.49    
( ) 3. 2.50-2.99     ( ) 4. 3.00-3.49    
( ) 5. 3.50-4.00   

4. จ านวนพ่ีนอ้งในครอบครัว 
( ) 1. 1-2 คน    ( ) 2. 3-4 คน   
( ) 3. 5-6 คน    ( ) 4. 7 คนข้ึนไป 

5. ระดบัการศึกษาของบิดา 
( ) 1. ประถมศึกษา   ( ) 2. มธัยมศึกษา   
( ) 3. ปวช.,ปวส.,ปกศ.,ปกศ.สูง  ( ) 4. ปริญญาตรี 
( ) 5. สูงกว่าปริญญาตรี   ( ) 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................... 

6. ระดบัการศึกษาของมารดา 
( ) 1. ประถมศึกษา   ( ) 2. มธัยมศึกษา   
( ) 3. ปวช.,ปวส.,ปกศ.,ปกศ.สูง  ( ) 4. ปริญญาตรี 
( ) 5. สูงกว่าปริญญาตรี   ( ) 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................ 

7. อาชีพของบิดา 
( ) 1. รับราชการ-รัฐวิสาหกิจ  ( ) 2. นกัธุรกิจ   
( ) 3. เกษตรกร    ( ) 4. รับจา้ง 
( ) 5. ประกอบอาชีพส่วนตวั  ( ) 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................ 

8. อาชีพของมารดา 
( ) 1. รับราชการ-รัฐวิสาหกิจ  ( ) 2. นกัธุรกิจ   
( ) 3. เกษตรกร    ( ) 4. รับจา้ง 
( ) 5. ประกอบอาชีพส่วนตวั  ( ) 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................ 

ชุดท่ี 
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9. รายรับจากผูป้กครองต่อเดือน 

( ) 1. ต ่ากว่า 3,000 บาท   ( ) 2. 3,001-4,000   
( ) 3. 4,001-5,000   ( ) 4. มากกว่า 5,000 

ตอนที ่2 พฤตกิรรมการอ่านหนังสือ 
ค าอธิบาย โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงใน ( ) ท่ีตรงตามความเป็นจริงของท่าน 
1. เม่ือมีเวลาว่างกิจกรรมท่ีท่านมกัจะท าคือ (เลือกเพียง 1 ขอ้) 
 ( ) 1. การอ่านหนงัสือและส่ิงพิมพ ์ ( ) 2. การท ากิจกรรมนอกหลกัสูตร 
 ( ) 3. ท างานอดิเรก   ( ) 4. เล่นกีฬา 
 ( ) 5. พกัผอ่น    ( ) 6. อ่ืนๆโปรดระบุ...................................... 
2. ในช่วงท่ีท่านพกัผอ่น กิจกรรมท่ีท่านมกัจะท าคือ  (เลือกเพียง 1 ขอ้) 
 ( ) 1. นอนเล่นหรือดูโทรทศัน์  ( ) 2. ไปเท่ียวในท่ีใกลไ้กล 
 ( ) 3. สังสรรคพ์บปะเพ่ือนฝงูหรือญาติพ่ีนอ้ง ( ) 4. ไปดูภาพยนตร์หรือฟังเพลง 
 ( ) 5. อ่านนวนิยาย การ์ตูนฯ  ( ) 6. อ่ืนๆโปรดระบุ...................................... 
3. ความถ่ีในการอ่านหนงัสือเรียน/ต าราเรียนบ่อยเพียงใด 

( ) 1. ทุกวนั      ( ) 2. สัปดาห์ละ 3-4 วนั      
( ) 3. สัปดาห์ละ 1-2 วนั   ( ) 4. เดือนละคร้ัง 
( ) 5. อ่านก่อนสอบเล็กนอ้ย    ( ) 6. ไม่ไดอ่้าน(ขา้มไปขอ้ 5)  

4. ระยะเวลาเฉล่ียในการอ่านหนงัสือเรียนแต่ละคร้ัง 
( ) 1. ต ่ากว่า 15 นาที   ( ) 2. 15-30 นาที     
( ) 3. 31-45 นาที   ( ) 4. 46-61 นาที   
( ) 5. 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

5. ส่วนใหญ่ท่านใชเ้วลาการอ่านหนงัสือในช่วงใด 
( ) 1. เชา้ตรู่    ( ) 2. เวลาว่างระหว่างคาบเรียน  
( ) 3. เวลาค ่า หลงัจากเสร็จภาระกิจประจ าวนั( ) 4. กลางดึก  
( ) 5. อ่ืนๆโปรดระบุ...................................... 

6. ส่วนใหญ่ท่านอ่านหนงัสือท่ีไหน (เลือกเพียง 1 ขอ้) 
( ) 1. ห้องสมุดส านกัวิทยบริการ  ( ) 2. ท่ีพกั หรือหอพกั     
( ) 3. บริเวณอ่ืนๆในคณะท่ีท่านศึกษาอยู ่ ( ) 4. ท่ีอ่านหนงัสือประจ าหมู่บา้น / ชุมชน   
( ) 5. อ่านระหว่างเดินทาง   ( ) 6. ห้องสมุดอ่ืนๆ    

 ( ) 7. ไม่จ ากดัสถานท่ี   ( ) 8. อ่ืนๆโปรดระบุ...................................... 
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7. ในการเลือกหนงัสืออ่าน ท่านมกัจะเลือกตาม (เลือกเพียง 1 ขอ้) 
 ( ) 1. ค าแนะน าของอาจารย ์ ( ) 2. ค าแนะน าของบรรณารักษ ์
 ( ) 3. ค าแนะน าของเพ่ือน  ( ) 4. ดุลยพินิจของท่านเอง 
 ( ) 5. บทวิจารณ์หนงัสือตามวารสาร หนงัสือพิมพ ์  
 ( ) 6. อ่ืนๆโปรดระบุ...................................... 
8. ก่อนอ่านหนงัสือต ารา ท่านมกัจะเตรียม  (เลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

( ) 1. อุปกรณ์ท่ีใชป้ระกอบการอ่าน เช่น ปากกา กระดาษ 
( ) 2. ตั้งจุดมุ่งหมาย เช่น อ่านให้ได ้2 บท, อ่านแลว้สรุปได ้

 ( ) 3. เลือกหาสถานท่ีท่ีเหมาะสม   
( ) 4. เตรียมอาหารว่างส าหรับขบเค้ียว 

 ( ) 5. อ่ืนๆโปรดระบุ...................................... 
9. ท่านมกัจะใชว้ิธีการใดในการอ่านหนงัสือ/ต ารา (เลือกเพียง 1 ขอ้) 

( ) 1. อ่านเน้ือหาเรียงตามล าดบัอยา่งคร่าวๆ ( ) 2. อ่านอยา่งละเอียดทุกบท 
 ( ) 3. อ่านเฉพาะตอนหรือบทท่ีสนใจก่อน ( ) 4. อ่านเฉพาะตอนท่ีอาจารยก์  าหนดให ้
 ( ) 5. อ่านเฉพาะบทสรุป   ( ) 6. อ่ืนๆโปรดระบุ...................................... 
10. เม่ือท่านอ่านหนงัสือ ต ารา ท่านมกัจะท าดงัน้ี (เลือกเพียง 1 ขอ้) 

( ) 1. อ่านเพ่ือความเขา้ใจหรือจดจ าโดยไม่ท าเคร่ืองหมายใดๆ 
( ) 2. ท าเคร่ืองหมายท่ีค าหรือขอ้ความส าคญั ( ) 3. คดัลอกขอ้ความส าคญั หรือชอบไว ้ 
( ) 4. สรุปใจความส าคญัของแต่ละบทไว ้ ( ) 5. คัน่หนา้กระดาษท่ีมีขอ้ความส าคญั  
( ) 6. อ่ืนๆโปรดระบุ...................................... 

11. ท่านมกัจะอ่านหนงัสือเรียน ต ารา แบบใด 
( ) 1. อ่านเป็นประจ าสม ่าเสมอ  ( ) 2. เร่งอ่านก่อนสอบเล็กนอ้ย 

 ( ) 3. อ่านบา้งไม่อ่านบา้งแลว้แต่โอกาส ( ) 4. อ่านเฉพาะวนัหยดุท่ีว่างจากการเรียน 
 ( ) 5. อ่ืนๆโปรดระบุ...................................... 
12. ท่านชอบอ่านหนงัสือหรือบทความท่ีใชภ้าษาแบบใด (เลือกเพียง 1 ขอ้) 

( ) 1. ภาษาทางวิชาการ   ( ) 2. ภาษาง่ายไม่ซบัซอ้น 
 ( ) 3. ภาษาท่ีแปลถอดความจากภาษาต่างประเทศค าต่อค า 
 ( ) 4. ภาษาสละสลวย พิถีพิถนัในการใชค้  า  
 ( ) 5. อ่ืนๆโปรดระบุ...................................... 
13. ให้ท่านเรียงอนัดบัหนงัสือท่ีท่านอ่าน 1-5 (1 = อ่านบ่อยท่ีสุด, 5 = นอ้ยท่ีสุด)  

(  ) 1. อ่านหนงัสือการ์ตูน/หนงัสือภาพ (  ) 2. อ่านหนงัสือความรู้รอบตวั 
(  ) 3. อ่านหนงัสือนิยาย/เร่ืองสั้น  (  ) 4. อ่านหนงัสือท่องเท่ียว 
(  ) 5. อ่านหนงัสือเรียน   (  ) 6. อ่านหนงัสือสารคดี      
(  ) 7. อ่านหนงัสือคอมพิวเตอร์และไอที (  ) 8. อ่านหนงัสือเก่ียวกบัสุขภาพ   
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(  ) 9. อ่านหนงัสือเก่ียวกบัภาษา  (  ) 10. อ่านวรรณกรรมส าหรับเยาวชน  
(  ) 11. อ่านหนงัสือพิมพ ์  (  ) 12. หนงัสือธรรมะ/ค าสอนศาสนา 
(  ) 13. อ่านนิตยสาร   (  ) 14. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................... 

14. ถา้ไม่มีส่ิงพิมพห์รือหนงัสือท่ีตอ้งการอยูใ่นครอบครองท่านมกัจะ (เลือกเพียง 1 ขอ้) 
( ) 1. ยมืจากห้องสมุด   ( ) 2. ยมืจากอาจารย ์

 ( ) 3. ยมืจากเพ่ือน   ( ) 4. ซ้ืออ่านเอง 
 ( ) 5. เช่าตามร้าน   ( ) 6. อ่ืนๆโปรดระบุ...................................... 
15. จุดประสงคส์ าคญัในการอ่านหนงัสือของท่าน (เลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

( ) 1. เพ่ือประกอบการศึกษาตามหลกัสูตร ( ) 2. เพ่ือเขียนรายงาน หรือภาคนิพนธ์ 
 ( ) 3. เพ่ือให้มีความรู้เพ่ิมเติมกวา้งขวางข้ึน ( ) 4. เพ่ือความบนัเทิง และการพกัผอ่น 

( ) 5. อ่ืนๆโปรดระบุ...................................... 
16. สาเหตุการอ่านหนงัสือของท่านส่วนใหญ่เป็นเพราะ (เลือกเพียง 1 ขอ้) 

( ) 1. ความเคยชินจนเป็นนิสัย  ( ) 2. มีสถานการณ์บงัคบั 
 ( ) 3. อ่ืนๆโปรดระบุ...................................... 
 
ตอนที ่3 บทบาทของครอบครัว และกลุ่มเพื่อน ต่อพฤตกิรรมการอ่านหนังสือ 
ค าอธิบาย โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงใน ( ) ท่ีตรงตามความเป็นจริงของท่าน(เลือกเพียง 1 ขอ้) 
1. ท่านเร่ิมอ่านหนงัสือหรือมีผูอ่้านหนงัสือให้ท่านฟังตั้งแต่อายเุท่าใด 

( )  1. ต ่ากว่า 2 ขวบ   ( )  2. 2-4 ขวบ     
( ) 3. 5-6 ขวบ    ( )  4. 7 ขวบข้ึนไป 

2. ในบา้นท่านใครชอบอ่านหนงัสือมากท่ีสุด 
( )  1. พ่อ    ( ) 2. แม่     
( )  3. พ่ีนอ้ง     ( ) 4. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) ................................... 

3. ท่านคิดว่าท่านชอบอ่านหนงัสือเหมือนใคร 
( )  1. พ่อ แม่ ผูป้กครอง   ( ) 2. ครู อาจารย ์   
( ) 3. พ่ีนอ้ง    ( )  4. เพ่ือน 
( ) 5. คนในครอบครัว    ( )  6. บุคคลอ่ืน(โปรดระบุ)............................. 
( ) 7. ไม่มี 

4. ในคณะของท่านสนบัสนุนให้ท่านอ่านหนงัสือหรือไม่ 
 ( )  1. สนบัสนุน    

( ) 2. ไม่สนบัสนุน เพราะ............................................................................................................ 
(หากมหาวิทยาลยัไม่สนบัสนุนให้อ่านหนงัสือ ขา้มไปขอ้ 6.) 

5. คณะของท่านส่งเสริมให้ท่านอ่านหนงัสืออยา่งไร 
( )  1. ส่งเสริมให้เขา้ห้องสมุด  ( ) 2. ครู อาจารยแ์นะน าหนงัสือท่ีน่าสนใจ 
( ) 3. มีบอร์ดแนะน าหนงัสือน่าอ่าน ( ) 4. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)................................... 



 

 

73 
 
6. เพ่ือนของท่านอ่านหนงัสือหรือไม่ 

( ) 1. อ่าน    ( ) 2. ไม่อ่าน 
( ) 3. ไม่ทราบ 

7. หากเพ่ือนของท่านอ่านหนงัสือ เพ่ือนชวนให้ท่านอ่านดว้ยหรือไม่ 
( )  1. ชวน    ( ) 2. ไม่ชวน 

 
ตอนที ่4  ปัญหาในการอ่านหนังสือ 
โปรดกาเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง ( ) หน้าข้อความทีต่รงกบัปัญหาในการอ่านของท่านมากทีสุ่ด ตอบได้มากกว่า 
1 ข้อ หรือเตมิข้อความลงในช่องว่างทีก่ าหนดให้ 
1. ท่านมกัจะพบปัญหาการอ่านของท่านคือ 

( ) 1. ไม่มีเวลา    ( ) 2. สุขภาพ   
( ) 3. อ่านชา้    ( ) 4. อ่านเร็วแต่จบัใจความไม่ค่อยได ้
( ) 5. ปัญหาการอ่านภาษาต่างประเทศ ( ) 6. ไม่ชอบอ่าน ไม่สนใจอ่าน 
( ) 7. ไม่มีหนงัสืออ่าน   ( ) 8. ไม่มีสถานท่ีอ่าน 
( ) 9. อ่านไม่เขา้ใจ   ( ) 10. อ่านแลว้ไม่เกิดประโยชน์ 
( ) 11.. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................. 

2. สาเหตุท่ีท าให้ท่านประสบปัญหาเร่ืองไม่มีเวลาในการอ่าน คือ 
( ) 1. ท าภารกิจนอกหลกัสูตรมาก  ( ) 2. มีภาระกิจส่วนตวัมาก   
( ) 3. ตอ้งหารายไดเ้สริม   ( ) 4. แบ่งเวลาไม่เป็น 
( ) 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................. 

3. ปัญหาในการอ่านท่ีเกิดจากอาจารยผ์ูส้อน คือ 
( ) 1. อาจารยผ์ูส้อนไม่แนะน าส่ิงพิมพท่ี์ควรอ่าน 
( ) 2. อาจารยผ์ูส้อนไม่ก าหนดเร่ืองให้อ่าน   
( ) 3. อาจารยผ์ูส้อนก าหนดเร่ืองให้อ่าน แต่ไม่มีส่ิงพิมพใ์นห้องสมุด 
( ) 4. อาจารยผ์ูส้อน แนะน าให้อ่านส่ิงพิมพท่ี์ยากเกินไป 
( ) 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................. 

4. ปัญหาในการอ่านท่ีเกิดจากบริการของห้องสมุด คือ 
( ) 1. ห้องสมุดมีส่ิงพิมพไ์ม่เพียงพอ 
( ) 2. ห้องสมุดไม่มี ส่ิงพิมพท่ี์ตรงกบัความตอ้งการ  
( ) 3. ส่ิงพิมพอ์ยูใ่นสภาพช ารุด 
( ) 4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................. 
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ตอนที ่5 ปัจจัยทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการอ่านหนังสือ 
ค าอธิบาย โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงใน ( ) ท่ีตรงตามความเป็นจริงของท่าน 

ขอ้ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการอ่านหนงัสือ 

ระดบัความส าคญั 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1 ท่านคิดว่าสุขภาพกาย ปราศจากความเจ็บป่วยเป็นส่ิงส าคญัในการอ่าน
หนงัสือ 

     

2 ท่านคิดว่าสุขภาพจิตดี ไม่ถูกรบกวนดว้ยอารมณ์ร้าย หรืออารมณ์ไม่
ฟุ้งซ่านเป็นส่ิงจ าเป็นท าให้ในการอ่านหนงัสือ 

     

3 การมีสมาธิ ตั้ งใจจริง มีใจจดจ่อต่อเร่ืองท่ีอ่าน เป็นส่ิงจ าเป็นในการ
อ่าน 

     

4 การมีความสนใจใฝ่รู้ และไดรั้บการส่งเสริมช้ีแนะจากผูใ้หญ่ หรือมิตร
สหาย แมก้ระทัง่ผูท่ี้มีอายนุอ้ยกว่า เป็นส่ิงจ าเป็นในการอ่าน 

     

5 ทกัษะการอ่านเบ้ืองตน้ เป็นพ้ืนฐานไปสู่การใชท้กัษะการอ่านเพ่ือรับ
การวิเคราะห์และสังเคราะห์สาร เพ่ือกา้วเขา้สู่ระดบัทกัษะการอ่านท่ี
สูงข้ึน  

     

6 ประสบการณ์ชีวิต เป็นขอ้มลูสะสมเพ่ือความเขา้ใจในเน้ือหาของส่ือท่ี
อ่านและฟัง เป็นส่ิงจ าเป็นในการอ่าน 

     

7 ท่านคิดว่ากิจกรรมท่ีเก้ือกลูในการน าความรู้ไปใช ้เช่น งานในหนา้ท่ี 
งานอดิเรก งานสงเคราะห์เป็นส่ิงจ าเป็นในการอ่าน 

     

8 ท่านคิดว่า อ่านอยา่งนอ้ยวนัละ 15 นาที เป็นส่ิงจ าเป็นในการอ่าน      
9 ท่านคิดว่าสังคมการอ่าน บรรยากาศของการเรียนรู้ ความสนใจในการ

อ่านท่ีมีร่วมกนัในครอบครัว ชั้นเรียนและชุมชน เป็นส่ิงจ าเป็นในการ
อ่าน 

     

10 การมีแหล่งรวบรวมหนงัสือหลายหลาย ครบถว้น มีห้องสมุดท่ีมี
ประสิทธิภาพในบา้น สถานศึกษา ชุมชน สามารถยมื คน้ควา้ขอ้มลูท่ี
ตอ้งการได ้เป็นส่ิงจ าเป็นในการอ่าน 

     

11 การมีแหล่งผลิตหนงัสือ ส านกัพิ มพส่์วนราชการและเอกชนท่ีผลิต
หนงัสือท่ีมีคุณภาพ เป็นส่ิงจ าเป็นในการอ่าน 

     

12 การมีแหล่งจ าหน่ายหนงัสือในบริเวณใกลบ้า้น ใกลส้ถานศึกษา มี
หนงัสือส าหรับทุกวยั ทุกเน้ือเร่ือง ราคาไม่สูงจนเกินไป เป็นส่ิงจ าเป็น
ในการอ่าน 
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ขอ้ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการอ่านหนงัสือ 
ระดบัความส าคญั 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

13 การมีผูแ้นะน า(เช่น บรรณารักษ์ ) เชิญชวนให้ใฝ่รู้และสนใจ เขา้ถึง
หนงัสือ เป็นส่ิงจ าเป็นในการอ่าน 

     

14 การไดรั้บการสนบัสนุนจากผูป้กครอง เป็นส่ิงจ าเป็นในการอ่าน      
15 การมีสมาคมวิชาชีพ บริการห้องสมุด และการจดัท าเอกสาร และ

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป็นส่ิงจ าเป็นในการอ่านของท่าน 
     

 
 
ตอนที ่6 ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………..… 
 

ขอขอบคุณทีใ่ห้ความร่วมมอื 
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ภาคผนวก ข 
กฎบัตรสากล 
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กกกกกกกกที่ประชุมสามญัประจ าปีขององคก์ารศึกษาฯ ก  าหนดใหปี้ คริสตศกัราช  1972 เป็นปี
หนงัสือระหว่ างชาติ มีวตัถุประสงคท์ี่จะใหมี้ “หนงัสือส าหรับทุกคน ” จึงขอพร้อมใจกนัเป็นเอก
ฉนัทรั์บรอง กฎบตัรสากลวา่ดว้ยหนงัสือฉบบัน้ี และขอร้องใหทุ้กฝ่ายที่เก่ียวขอ้งยดึถือ และปฏิบติั
ตามหลกัการที่จะก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

กกกกกกกก1.กฎบตัรสากล 
กกกกกกกกที่ประชุมสามญัประจ าปีองคก์ารศึกษาฯ ก าหนดใหปี้ คริสตศกัราช 1972 เป็นปีหนงัสือ
ระหวา่งชาติ มีวตัถุประสงคท์ี่จะใหมี้ “หนงัสือส าหรับทุกคน ” จึงขอพร้อมใจกนัเป็นเอกฉนัท์
รับรอง กฎบตัรสากลวา่ดว้ยหนงัสือฉบบัน้ี  และขอร้องใหทุ้กฝ่ายที่เก่ียวขอ้งยดึถือ และปฏิบติัตาม
หลกัการที่จะก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
 
กกกกกกกกมาตรา 1 ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการอ่าน 
กกกกกกกกสงัคมมีหนา้ที่กระท าทุกอยา่งเพือ่ใหแ้น่นอนวา่ ทุกคนมีโอกาสที่จะไดรั้บประโยชน์จาก
การอ่าน เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่ของโลกยงัอ่านหนงัสือไม่ออก จึงไม่อาจเขา้ถึงหนงัสือได ้
รัฐบาลจึงมีช่ือช่วยขจดัการไม่รู้หนงัสือใหห้มดไป รัฐบาลควรส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้ส่ิงตีพมิพ ์ซ่ึง
เป็นส่ิงจ าเป็นในการปลูกฝัง และผดุงไวซ่ึ้งทกัษะในการอ่าน ควรที่รัฐบาลจะจดัใหมี้การช่วยเหลือ 
ผูป้ระกอบอาชีพทางหนงัสือ มีการช่วยเหลือระหวา่งรัฐต่อรัฐ และระหวา่งรัฐกบัองคก์าร ซ่ึง
ประกอบดว้ยหลาย ๆรัฐผู ้ ผลิตและจ าหน่ายหนงัสือ ก็มีหนา้ที่ด  าเนินการเพือ่ใหแ้น่นอนวา่ ความ
คิดเห็น และขอ้มูลข่าวสารซ่ึงผลิตออกมานั้นช่วยสนองความตอ้งการชองผูอ่้าน และของสงัคมที่
เปล่ียนแปลงเสมอ 
 
กกกกกกกกมาตรา 2 หนงัสือเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการศึกษา 
กกกกกกกก ในยคุที่มีการปฏิรูปในวงการศึกษา  และมีแผนการศึกษาเพือ่รับเด็กเขา้โรงเรียนเป็น
จ านวนมาก จ าเป็นตอ้งมีโครงการเพือ่ใหเ้ป็นที่แน่นอนวา่ มีหนงัสือเรียนมากพอส าหรับการพฒันา
ระบบการศึกษา จ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงคุณภาพ และเน้ือหาของหนงัสือเพือ่การศึกษาในทุกๆ
ประเทศในโลก การผลิตหนงัสือเรียนในภูมิภาคของ โลก จะมีส่วนช่วยผูจ้ดัพมิพใ์นแต่ละประเทศ 
ใหส้ามารถเพิม่พนูคุณภาพหนงัสือเรียนและหนงัสือทัว่ไปเพือ่การศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานตาม
ตอ้งการ หนงัสือทั้งสองประเภทน้ีเป็นส่ิงจ าเป็นมากส าหรับหอ้งสมุดโรงเรียน และส าหรับขจดั
ความไม่รู้หนงัสือ 
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กกกกกกกกมาตรา 3 สงัคมมีหนา้ที่พเิศษในการสร้างสรรคส์ภาวะที่เอ้ืออ านวยใหน้กัเขียนมี
โอกาสสร้างงานของตนไดเ้ตม็ที่ 
กกกกกกกกปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน ระบุวา่ ทุกคนมีสิทธ์ิที่จะไดรั้บความคุม้ครองทาง
จิตใจ และผลประโยชน์ทางวตัถุ ซ่ึงจะไดจ้ากผลงานของเขาในทางวทิยาศาสตร์ วรรณกรรม หรือ
ศิลปกรรม” ความคุม้ครองน้ีควรใหแ้ก่ผูแ้ปลดว้ย เพราะวา่ผลงานของเขาเปิดขอบฟ้าใหแ้ก่หนงัสือ
ผา่นก าแพงภาษาออกไปได ้ท าใหผู้เ้ขียนไดพ้บกบัผูอ่้านนอกเขตพรมแดนประเทศของเขาได ้
เน่ืองจากวา่ทุกประเทศมีสิทธิจะแสดงเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของตนรักษาไวซ่ึ้งความหลากหลาย 
ซ่ึงจ าเป็นต่ออารยธรรม ประเทศต่างๆจึงควรสนบัสนุนนกัเขียนใหท้  าหนา้ที่สร้างสรรค ์ส่งเสริมการ
แปลเพือ่เปิดโอกาสใหค้นจ านว นมากไดเ้ขา้ถึงความเจริญทางปัญญา  อนัสะสมอยูใ่นวรรณกรรม
ของแต่ละภาษา รวมทั้งในภาษาที่มีผูใ้ชน้อ้ย 
 
กกกกกกกกมาตรา 4 อุตสาหกรรมการจดัพมิพท์ี่มัน่คง จ  าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับการพฒันาประเทศ 
กกกกกกกกในโลกซ่ึงมีความแตกต่างกนัมาก เร่ืองการผลิตหนงัสือในประเทศต่างๆ และยงัมีหลาย
ประเทศขาดแคลนส่ิงตีพมิพส์ าหรับอ่าน จ าเป็นยิง่ที่แต่ละประเทศตอ้งจดัท าแผนพฒันาหนงัสือขึ้น
ไว ้แต่ละประเทศจ าเป็นตอ้งมีความคิดรึเร่ิมเร่ืองน้ี หากมีความจ าเป็นก็อาจขอความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศ เพือ่สร้างองคป์ระกอบต่างๆ ของการผลิตหนงัสือใหค้รบถว้น การพฒันาอุตสาหกรรมการ
จดัพมิพน์ั้นจ าเป็นตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษา เศรษฐกิจ และสงัคม สมาคม และ
องคก์ารทางวชิาชีพ มีส่วนร่วมกบัผูเ้ก่ียวขอ้งกบัหนงัสือทั้งหมด โดยผา่นหน่วยงานกลางระดบัชาติ 
เช่น คณะกรรมการพฒันาหนงัสือแห่งชาติ นอกจากน้ียงัจ  าเป็นจะตอ้งหาวธีิสนบัสนุนทางการเงิน
โดยแสวงหาแหล่งใหกู้เ้งินที่เรียกดอกเบี้ยต  ่า ในระดบัชาติ หรือโดยขอ้ตกลงกูย้มืระหวา่งสอง
ประเทศหรือกูย้มืจากองคก์ารระหวา่งประเทศ 
 
กกกกกกกก มาตรา 5 เคร่ืองอ านวยการผลิตหนงัสือ เป็นส่ิงจ าเป็นในการพฒันาการจดัพมิพ ์

      รัฐควรก าหนดไวใ้นนโยบายพฒันาเศรษฐกิจวา่จะสนบัสนุนใหมี้เคร่ืองมือ เคร่ืองใชท้ี่
จะเป็นในการสร้างอุตสาหกรรมการผลิตหนงัสือ รวมทั้งกระดาษส าหรับพมิพ ์เคร่ืองพมิพ ์และ
เคร่ืองเยบ็เล่มหนงัสือ การใชท้รัพยากรของชาติใหม้ากที่สุด รวมกบัการอ านวยความสะดวกในการ
น าเขา้ซ่ึงเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้จะส่งเสริมการผลิตหนงัสือที่สวยงาม และราคาไม่แพง ผูซ่ึ้งเก่ียวขอ้ง
กบัการผลิตหนงัสือ ควรรักษามาตรฐานสูงสุดเท่าที่จะปฏิบติัไดใ้นการผลิต และการออกแบบ ควร
ใชค้วามพยายามเป็นพเิศษในการผลิตหนงัสือส าหรับคนพกิาร 
กกกกกกกก มาตรา 6 ผูจ้  าหน่ายหนงัสือใหบ้ริการที่จะเป็นส าหรับการเช่ือมโยงระหวา่งผูจ้ดัพมิพ์
และผูอ่้านหนงัสือ 
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กกกกกกกก ในเบื้องตน้ของความพยายามส่งเสริม และสร้างนิสยัการอ่าน ผูจ้  าหน่ายหนงัสือมี
หนา้ที่รับผดิชอบทั้งในวฒันธรรม และการศึกษา คนเหล่าน้ีมีบทบาทส าคญัในการท าใหแ้น่นอนวา่
มีหนงัสือที่ไดรั้บการคดัเลือกแลว้ และที่มีปริมาณเพยีงพอไดถึ้งมือผูอ้่าน ส่ิงที่ช่วยเหลือใหผู้ ้
จ  าหน่ายหนงัสือท าหนา้ที่ไดดี้ คือการลดค่าส่งหนงัสือทางไปรษณีย ์และทางอากาศ เง่ือนไขในการ
ช าระหน้ีซ่ึงไม่ผกูมดัจนเกินไป และความสนบัสนุนอ่ืนๆ ทางดา้นการเงิน 

 
กกกกกกกกมาตรา 7 หอ้งสมุดเป็นแหล่งส าคญัของชาติในการถ่ายทอดความรู้ทัว่ไป และวทิยาการ
ต่างๆ เป็นแหล่งที่ใหค้วามเพลิดเพลินในภูมิปัญญา และความงดงาม 
กกกกกกกกหอ้งสมุดเป็นแหล่งกลางในการกระจายหนงัสือใหถึ้งบุคคล บ่อยคร้ังที่สุด หอ้งสมุดเป็น
วถีิทางที่ไดผ้ลที่สุดที่จะน าส่ิงตีพมิพไ์ปสู่ผูอ่้าน ในฐานะที่เป็นบริการเพือ่สาธารณะประโยชน์
หอ้งสมุดส่งเสริมการอ่าน ซ่ึงจะน าไปสู่ความกา้วหนา้ผาสุกของแต่ละบุคคลไปสู่การศึกษาตลอด
ชีวติ ความกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจ และสงัคม บริการหอ้งสมุด ควรสอดคลอ้งกบัความตอ้ งการและ
ศกัยภาพ หอ้งสมุดไม่ควรมีอยูเ่ฉพาะในเมืองใหญ่เท่านั้น หากควรมีอยูทุ่กแหล่งชุมชนโดยเฉพาะ
ในชนบท ซ่ึงมีชอบเขตกวา้งขวาง และขาดแคลนหนงัสืออยูเ่สมอ โรงเรียนแต่ละโรงชุมชนแต่ละ
แห่ง ควรมีหอ้งสมุดหน่ึงแห่งเป็นอยา่งนอ้ย แต่ละแห่งตอ้งมีบรรณารักษท์ี่มีวฒิุ และมีง บประมาณ
เพยีงพอส าหรับการแสวงหาความรู้ในระดบัสูง การพฒันาระบบบริการหอ้งสมุดแห่งชาติจะช่วยให้
ประชาชนทุกหนแห่งเขา้ถึงแหล่งหนงัสือส าหรับอ่าน 
  
กกกกกกกกมาตรา 8 บริการบรรณสาร ช่วยในการรักษาไวซ่ึ้งหนงัสือ และการเผยแพร่เอกสารภูมิ
หลงัแก่คนทัว่ไป 
กกกกกกกก การเขียนหนงั สือวชิาการเฉพาะเร่ือง หนงัสือวทิยาศาสตร์ และหนงัสือทางเทคนิค 
จ าตอ้งอาศยับริการบรรณสารอยา่งเพยีงพอ ดว้ยเหตุน้ี จ  าเป็นตอ้งท าใหมี้ขึ้นและตอ้งพฒันาบริการ
บรรณสาร ดว้ยความช่วยเหลือของรัฐบาล และทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้งกบัหนงัสือ เพือ่ที่จะไดม้าซ่ึง
ขอ้มูลข่าวสารมากที่ สุดตลอดเวลา ควรจดัท าและก าหนดมาตรการทุกอยา่ง ที่จะส่งเสริม และ
สนบัสนุนใหส่ิ้งส าคญัเหล่าน้ีไดเ้ป็นที่รู้กนัทัว่ทุกประเทศ และโดยไม่มีส่ิงกีดขวางใดๆ 

 
กกกกกกกก มาตรา 9 การส่งหนงัสือจากประเทศหน่ึงไปยงัอีกประเทศหน่ึงโดยเสรี จ  าเป็นมาก 
ส าหรับ การเพิม่พนูจ านวนหนงัสือใ นชาติ และจะส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีต่อกนัในระหวา่ง
นานาชาติ 
กกกกกกกกเคร่ืองกีดขวางการส่งออกและน าเขา้ซ่ึงหนงัสือ เคร่ืองขดัขวางอนัไดแ้ก่ภาษีขาเขา้ และ
ภาษีอ่ืนๆอาจยกเลิกได ้โดยการที่ประเทศต่างๆ รับรองและด าเนินการตามขอ้ตกลงขององคก์าร
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ศึกษาฯ สหประชาชาติ ท  าตามขอ้เสนอแนะและสนธิสญัญาระหวา่งชาติ การออกใบอนุญาต การ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เพือ่ซ้ือหนงัสือและช้ือวตัถุดิบส าหรับผลิตหนงัสือ ควรใหเ้ป็นไป
ตามขอ้ตกลง ดงักล่าว ภาษีภายในประเทศ และขอ้จ ากดัอ่ืนๆที่เก่ียวกบัการคา้ขายหนงัสือควรลดลง
ใหเ้หลือนอ้ยที่สุด 

 
กกกกกกกกมาตรา 10 หนังสือท าให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างชาติ และก่อให้เกิดความร่วมมือ
อย่างสันติ 
กกกกกกกก ขอ้ความตอนหน่ึงในธรรมนูญขององคก์ารศึกษาฯ สหประชาชาติ มีอยูว่า่ “สงคราม
เร่ิมตน้ในใจคน ดงันั้นจ าเป็นตอ้งปลูกฝังการคุม้ครองสนัติภาพขึ้นในใจคน” หนงัสือเป็นปัจจยัหน่ึง
ที่คุม้ครองสนัติภาพไดอ้ยา่งมาก ทั้งน้ี เพราะหนงัสือมีอิทธิพลในการสร้างสรรคภู์มิอากาศทาง
ปัญญาแห่งมิตรภาพ และความเขา้ใจอนัดีระหวา่งกนั ทุกคนที่เก่ียวขอ้งมีหนา้ที่รับผดิชอบ
ด าเนินการใหเ้ป็นที่แน่ใจวา่ เน้ือหาของหนงัสือจะส่งเสริมแต่ละคนใหเ้จริญดงัปรารถนา ส่งเสริม
ความกา้วหนา้ ทางสงัคมและเศรษฐกิจ ส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีระหวา่งกนัและสนัติภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

      คณะกรรมการสนบัสนุนปีหนงัสือสากล 
     รับรองกฎบตัรฉบบัน้ี ณ กรุงบรัชเซล 
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