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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับนักเรียนชวง

ชั้นที่ 2 โดยมีข้ันตอนในการพัฒนากิจกรรม 4 ข้ันตอน  คือ 1) การศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการ 2) การพัฒนาแผนการ
จัดกิจกรรม 3) การทดลองใชแผนการจัดกิจกรรม  และ 4) การประเมินผลและปรับปรุงแกไข กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
ไดแก นักเรียนชวงชั ้นที ่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) จังหวัดนครปฐม จํานวน 30 คน  การวิจัยครั้งนี้
ดําเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แบบสัมภาษณ 2) แบบสอบถาม 
3) ประเด็นสนทนากลุม 4) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 5) แบบทดสอบ 6) แบบประเมินชิ้นงาน สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลใชคาความถี่ (f) คารอยละ (%)  คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis)  

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
1) นักเรียนและบุคคลที่เกี่ยวของตองการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับ

นักเรียนชวงชั้นที่ 2  โดยมีการจัดกิจกรรมหลาย ๆ รูปแบบ  เปนกิจกรรมที่สนุกสนาน  เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง 
จัดเนื้อหาของกิจกรรมใหตอบสนองความตองการ ความถนัด และความสนใจของผู เรียน  โดยใชการวัดผลและ
ประเมินผลในรูปแบบที่หลากหลาย 2) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับนักเรียน
ชวงชั้นที่ 2 ประกอบดวย 5 แผนการจัดกิจกรรม ไดแก กิจกรรมสาวขาวใหเพื่อนฟง กิจกรรมเติมแตงจินตนาการดวยนทิาน
เริงใจ  กิจกรรมสารานุกรมพาชมโลกกวาง  กิจกรรมสมตําคําไทย  และกิจกรรมสุดหรรษาพาเพื่อนอาน 3) การทดลองใช
แผนการจัดกิจกรรมกับนักเรียนชวงชั้นที่ 2  จํานวน  30  คน ของโรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม)  จํานวน  13  ชั่วโมง 
4) นักเรียนมีนิสัยรักการอานกอนและหลังการใชแผนการจัดกิจกรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
นักเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรม โดยทําผลงานอยูในระดับดีมาก ไดแก สรุปโครงเรื่องของนิทาน   แล ะ ว า ดภาพ
สํานวน สุภาษิต คําพังเพย  และปฏิบัติกิจกรรมโดยทําผลงานอยูในระดับดี ไดแก  สรุปใจความสําคัญของขาว และการ
จัดทําธงคําถามสารานุกรม นักเรียนมีความสนใจ มีสวนรวมในการวางแผนทํางานและการแสดงความคิดเห็นในการทํา
กิจกรรม มีการชวยเหลือกัน รับฟงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม นอกจากนี้นักเรียนมีความรูสึกที่ดีตอกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน มีความสุข สนุกสนาน  เพลิดเพลิน  กระตือรือรนที่ไดปฏิบัติกิจกรรม เนื่องจากเปน
กิจกรรมที่ทําใหนักเรียนไดรับความรูในเรื่องตาง ๆ โดยใชการอานในการเขาถึงส่ือส่ิงพิมพในรูปแบบที่หลากหลาย   
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This learners’ development research which pursued the purpose to develop activities to enhance the 

second level students’ reading habit applied the following scheme of 4 stages : 1) the study of the fundamental data and 
needs, 2) the development of activities to enhance the second level students’ reading habit, 3) the implementation of the 
activities, and 4) the evaluation and the improvement. The sample consisted of 30 second level students studying in the 
first semester of the academic year 2006 in Tessabarn 3 (Srakrateim) School, Nakhon Pathom. The instruments 
employed to collect data were : 1) an interview form 2) a questionnaire 3) guidelines for focus group discussion 4) 
activities for learners’ development 5) a test 6) a task evaluation form. The collected data were analyzed by the 
statistically means of percentage, mean, standard deviation and content analysis. 

The findings were as follows : 
1) The students and the concerning personnel expressed, to enhance the reading habit, the needs for the 

second level learners’ development activities with contents of a wide and amusing variety emphasizing on learners’ 
action, needs, aptitudes, and attention as well as a wide variety of assessment and evaluation. 2) The plan of the second 
level learners’ development activities to enhance the reading habit was found to be compiled with 5 activities, namely, 
“Breaking news to friend”, “Imagination building up with entertaining tales”, “Encyclopedia guide to the wide world”, 
“Thai words in Thai salad”, and “Inviting friends to book reading fun”. 3) The implementation of the activities into the 
class of 30 second level students of Tessabarn 3 (Srakrateim) School was found to be a session of 13 hours. 4) The 
second level students’ reading habits were found significantly different at the level of .01. In addition, the students’ 
abilities to summarize the tales and illustrate proverbs or sayings were found at the highest level whereas the students’ 
abilities to summarize main idea of news, write questions as flags based on information from an encyclopedia, 
participate actively and creatively in work planning, support one another and accept others’ ideas about group activities 
were found at the high level. Moreover, the second level students expressed their positive opinions about the learners’ 
development activities to enhance the reading habit, happiness and pleasure to actively participate in the activities due to 
the benefits provided in terms of reading printed media of a wide variety.   
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วิทยานิพนธเร่ือง “การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับ
นักเรียนชวงชั้นที่ 2” ฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี เนื่องจากไดรับความเมตตา ความกรุณา  และความ
ดูแลเอาใจใส จากผูชวยศาสตราจารย ดร. มาเรียม นิลพันธุ ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุเทพ อวมเจริญ 
และอาจารย ดร. วัชนีย เชาวดํารงค ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาและผูควบคุมวิทยานิพนธ อาจารย 
ดร .  สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา และรองศาสตราจารย คณิต เขียววิชัย ประธานกรรมการและ
ผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงมีสวนในการใหคําปรึกษา คําแนะนําและความรูที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอการทํา
วิทยานิพนธของผูวิจัย ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุกทานเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
 กราบขอบพระคุณ นางกาญจนา สุคนธมณี บรรณารักษหอสมุดพระราชวังสนามจันทร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม นางพรเพ็ญ ขยันดี บรรณารักษหองสมุดประชาชน จังหวัด
นครปฐม นางจํานง อินทรมีสุข และนางสุรียมาศ บุญฤทธิ์รุงโรจน อาจารยโรงเรียนพระปฐม
วิทยาลัย จังหวัดนครปฐม นายจักรกฤษณ บรรจงคชาธาร รองผูอํานวยการฝายวิชาการโรงเรียน
เทศบาล ๓ (สระกระเทียม) จังหวัดนครปฐม นางนิรมล วิบูลยมงคล และนางสมหมาย ประเสริฐ
เจริญสุข อาจารยโรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) จังหวัดนครปฐม  ที่กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญใน
การตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย และใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอการทําวิทยานิพนธให
มีความสมบูรณยิ่งขึ้น 

กราบขอบพระคุณผูบริหารโรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) และคณะครู ที่กรุณาให
ความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล ใหคําแนะนําและใหความรวมมือแกผูวิจัยเปนอยางดี 
ขอบคุณนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) ที่ใหความรวมมืออยางเต็มที่ใน
การทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 
 กราบขอบพระคุณซิสเตอรประกายมาตร ทองอินทร ผูอํานวยการโรงเรียนบอสโกพิทักษ 
และนายวันชัย บุตรดามา รองผูอํานวยการฝายวิชาการโรงเรียนบอสโกพิทักษ ที่เปนกําลังใจใน
การศึกษาเลาเรียนดวยดีเสมอมา  
 ขอขอบคุณสําหรับกําลังใจจากพี่ นอง สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ เพื่อน ๆ ทุก
ทาน ที่เปนแรงใจในการใหความชวยเหลือ และใหคําปรึกษาแกผูวิจัยเสมอมา 
 กราบขอบพระคุณบิดา  มารดา  พี่  นองและครอบครัววงษจําปา ที่ไดใหการสนับสนุน 
เปนทั้งแรงใจ แรงทรัพย ตลอดจนความหวงใยและความปรารถนาดีแกผูวิจัยตลอดมา ประโยชน
และคุณคาที่ เกิดจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอนอมบูชาแดพระคุณของบิดา มารดาและ
บูรพาจารยทุกทานที่ไดอบรมสั่งสอน ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูทั้งหลายแกผูวิจัย  
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การศึกษาเปนกระบวนการที่สําคัญยิ่งในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ  มีความสามารถที่
จะปรับตัวไดอยางรู เทาทันการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่จะมาถึง  การจัดการศึกษาในแนวทางที่
เหมาะสมกับสภาพความตองการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองและวัฒนธรรมของประเทศ  
สามารถสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกสังคมไทย  ทั้งยังสรางความสมดุลและความกลมกลืน
ของการพัฒนาระหวางดานตางๆ ได  และเพื่อใหการศึกษาเปนกระบวนการที่จะชวยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนไทยใหเปนไปตามแนวทางที่พึงประสงค  เหมาะแกกาลเวลาและบริบทของสังคมไทย
(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2542 : 1)  แผนการศึกษาแหงชาติ  ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 
2559)  ที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาคน เปนจุดหมายหลัก เนื่องดวยไดตระหนักถึงความสําคัญใน
การพัฒนาคนและคุณภาพของคนดวยเหตุผลที่วา คนเปนทั้งเหตุ ปจจัยและผลลัพธที่สําคัญที่สุด
ของการพัฒนาประเทศ โดยมุงพัฒนาชีวิตใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งดานรางกาย สติปญญา จิตใจ 
และสังคม   เปนสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู มีคุณลักษณะมองกวาง คิดไกล ใฝดี มีวินัยใน
ตนเอง มีความใฝรูและพรอมที่จะเรียนรูอยูเสมอ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ   
2545 : 5-6) ซ่ึงแนวทางการจัดการศึกษาที่จะใหบรรลุจุดมุงหมายดังกลาว คือ  การปลูกฝงนักเรียน
ใหมีนิสัยรักการอานและใฝหาความรูอยูเสมอ  ทั้งนี้เพราะผูที่มีนิสัยรักการอานยอมเปนผูที่มีความรู
กวางขวาง  สามารถนําความรูไปพัฒนาทางดานสติปญญา  อารมณและสังคมใหดีขึ้นได  
 ในปจจุบันความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทตอชีวิตของมนุษยมาก
ขึ้น  ทั้งในดานของการถายทอดความรูและพัฒนาความคิด  ดังปรากฏในการถายทอดความรูผาน
เว็บไซต  วิทยุ โทรทัศน และสื่ออ่ืนๆ  แมวาปจจุบันขอมูลสารสนเทศมีมากมายหลายรูปแบบ แต
หนังสือเปนแหลงความรูที่สําคัญยิ่งรูปแบบหนึ่งตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน   ซ่ึงทักษะการอานเปนสิ่ง
สําคัญที่สุดในการเขาถึงความรูตางๆ เหลานั้น เพื่อเสริมสรางชีวิตที่ดีในสังคมและเปนหัวใจของ
การดําเนินชีวิตประจําวัน  ดังที่  ครุรักษ  ภิรมยรักษ  (2541 : 65) กลาววา  การอานมีความสําคัญ
อยางอเนกอนันตตอวิถีชีวิตมนุษยในสังคมโลกปจจุบัน  ในฐานะที่เปนเครื่องมือในการเรียนรู 
สรรพวิทยาการทั้งหลาย  ตามความสนใจของผูคนทุกเพศทุกวัย  ไมวาจะอยูในสาขาวิชาชีพใด  ผูที่
อานมากยอมรูมาก  ประสบความสําเร็จมากและไดเปรียบผูที่อานนอยเสมอ  การอานเปนอาหาร
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สมองที่ชวยพัฒนาสมองใหเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรคส่ิงใหม  นอกจากนี้การอานยังเปนเครื่องมือ
ที่สําคัญในการพัฒนาอารมณและจิตใจ  สนองความตองการทางดานจิตใจ  ชวยใหผูอานมีความสุข
และบันเทิงใจ  จึงอาจกลาวไดวา  การอานมีความสําคัญในฐานะเปนเครื่องมือในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ  ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาสังคมและประเทศชาติโดยรวม  รวมทั้ง
เครือขายที่โยงใยไปทั่วโลกในฐานะที่สังคมโลกเปนสังคมของการอาน 

 ในสังคมแหงการเรียนรู ทักษะที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต คือ 
การอาน เพราะการอานเปนเครื่องมือเขาสูความรูที่เกิดขึ้นใหมๆ ตลอดเวลา ทําใหอยูในโลกไดดี มี
ความสุข เพราะทัดเทียมกับผูอ่ืนและอยูกับผูอ่ืนไดอยางมีศักดิ์ศรีเสมอกัน (แมนมาส ชวลิต 2545 : 
4-5) เชนเดียวกับแนวคิดของวิชา ทรวงแสวง (2541 : 2) ที่กลาววา กระบวนการพัฒนาคนในชาติที่
สําคัญอยางยิ่ง คือ การอานและนิสัยรักการอาน ซ่ึงเปนเครื่องมือพ้ืนฐานที่เรียนรูเร่ืองราวตางๆ เปน
กุญแจไขความรูซ่ึงมีอยูมากมายในโลก ผูที่มีนิสัยรักการอานและการเรียนรูตลอดชีวิตเทานั้น จึง
เปนผูที่สามารถดํารงตนสรางสรรคส่ิงที่เปนประโยชนแกสังคมและนานาชาติได 

 สําหรับคุณคาของการอานพระเจาวรวงศเธอ  กรมหมื่นพิทยลาภพฤติยากร  (อางถึงใน  
เกสสุรางค สักกะบูชา 2540 :1)ไดตรัสในพิธีเปดการสัมมนาหนังสืออานสําหรับเด็กกลุมอายุ
ระหวาง 11 – 16 ป เมื่อ 13 ธันวาคม 2509 วา “หนังสือเปนอุปกรณที่มีคุณคาแกมนุษยเปนอันมาก 
การเสริมสรางใหเด็กรักการอานและรักคุณคาของหนังสือนั้นเปนสิ่งที่ผูใหญควรกระทํา ดวยเปน
เสมือนการแผวถางชีวิตไปสูอนาคตอันแจมใส เปนวิธีการพัฒนาคนที่แนบเนียนและงดงาม”  ซ่ึงจะ
เห็นไดวาการอานมีความจําเปนตอชีวิตคนในปจจุบันมาก ดังที่ชุติมา สัจจานันท (2533 : 58)  
กลาววา การอานเปนสิ่งที่มีคุณคา และอํานวยประโยชนตอผูอานเองและแกสังคมโดยสวนรวม ใน
ดานตัวผูอานยอมไดรับความรู ความบันเทิงและการพักผอน สวนในดานสังคม ผูที่อานมากยอมมี
ความฉลาด รอบรูมาก เปนผูที่มีประสิทธิภาพในการทํางานและมีความรับผิดชอบตอสังคม ซ่ึงจะ
สงผลถึงการพัฒนาประเทศตอไป สอดคลองกับวิชัย พยัคฆโส (2537 : 7) ที่กลาววา การอานเปน
เครื่องชี้วัดความเจริญกาวหนาของประเทศ ถาทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของประเทศหมายถึง
ประชากรที่เปนผูมีคุณภาพ คือ รูหนังสือมีจํานวนมาก ยอมเขาใจรับการสื่อสาร สามารถรวมมือกับ
รัฐบาลในการดําเนินกิจกรรมตางๆ  ประเทศจะพัฒนาเจริญกาวหนาไดอยางรวดเร็ว 

 เนื่องจากการอานมีความสําคัญดังกลาวแลว ประเทศตางๆ ไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของการอาน  และปรารถนาที่จะใหประชาชนในชาติเปนนักอาน  จึงมีการรวมมือกันระหวาง
ประเทศในการรณรงคใหประชาชนในชาติเปนผูรูหนังสือ  (สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย  
2530 : 3-4) ประเทศไทยเปนหนึ่งในบรรดาประเทศที่เล็งเห็นความสําคัญของการอาน   
ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ไดบัญญัติใหทุกสวนของสังคมเขามามีสวนรวม
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ในการจัดการศึกษาและยึดหลักวาผู เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  
โดยเฉพาะใน  มาตรา  24  (3)  ไดกําหนดใหจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  
ฝกการปฏิบัติใหทําได  คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง  (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2542 : 14) และในมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในมาตรฐานที่  6  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง  รักการเรียนรู  และพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ  ซ่ึงตัวบงชี้ที่  2  ใหประเมินผูเรียนในดาน
รักการอาน  สามารถใชหองสมุด  แหลงความรูและส่ือตางๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา  นอกจากนี้
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไดกําหนดใหมีการสอนอานในโรงเรียนตั้งแต
ระดับประถมศึกษา  โดยมุงเนนการวางพื้นฐานการอานออกเสียงและอานในใจ  พัฒนาทักษะการ
อานดานการจับใจความสําคัญ  ถายทอดอารมณและความรูสึกจากเรื่องที่อาน  คิดเชิงวิจารณ  
วิเคราะหใจความสําคัญ  สรางนิสัยที่ดีในการอาน  แสวงหาความรูเพิ่มเติมในยามวางและรักการ
อาน  ทั้งนี้เพื่อมุงใหนักเรียนไดฝกฝนทักษะการอานจนติดเปนนิสัย  อันจะเปนพื้นฐานการศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้นและเปนเครื่องมือสําคัญในการแสวงหาความรูไปตลอดชีวิต หลักการดังกลาว
นํามาใชในการจัดสาระการเรียนรูภาษาไทย สาระที่ 1 : การอาน มาตรฐาน ท 1.1 คือ ใช
กระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา และสรางวิสัยทัศนในการ
ดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน  (กระทรวงศึกษาธิการ 2544 : 8-10)  เมื่อจบหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานแลว ผูเรียนตองมีความรู ความสามารถ ประการหนึ่งคือ มีนิสัยรักการอาน การเขียน การ
แสวงหาความรูและใชภาษาในการพัฒนาตน  และสรางสรรคงานอาชีพ (กระทรวงศึกษาธิการ 
2544 : 2) 

 การอานเปนนิสัยอยางหนึ่งที่สรางสรรคและสงเสริมได จําเปนตองฝกเปนอันดับแรก 
เพราะการอานเปนกระบวนการสําคัญในการแสวงหาความรูของมนุษย ทําใหมนุษยสามารถพัฒนา
ทักษะดานอื่นๆ ดีขึ้น  นักเรียนที่มีพื้นฐานทักษะการอานดี ยอมสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือใน
การศึกษาหาความรูดานตางๆ และใชในทุกระดับการศึกษา ยิ่งการศึกษาระดับสูงเทาใด การอานก็
ยิ่งมีความสําคัญเปนทวีคูณ (วิฑูรย รองศรีแยม 2534 : 2) ซ่ึงสอดคลองกับมีเดีย จุฬา (2549 : 14) ที่
กลาววา การอานเปนทักษะสําคัญที่จะสงผลตอการเรียนรูในทุกกลุมสาระการเรียนรู หากเด็กรักการ
อาน สามารถอานไดอยางแตกฉาน จะเปนพื้นฐานในการเรียนรูในชั้นเรียนและสรางนิสัยถาวรให
เกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต นอกจากนี้ ศิริพร ทองชูดํา (2540 : 2) กลาววา พฤติกรรมรัก
การอานสวนหนึ่งเกิดขึ้นจากความสนใจ การอานหนังสืออยางสม่ําเสมอและการมีเจตคติการอานที่
ดีตอการเรียนรูเปนการวางรากฐานของการเกิดนิสัยรักการอาน 
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 นิสัยรักการอานมิไดเกิดเองโดยธรรมชาติ  จําเปนตองอาศัยการปลูกฝง  กระตุนและ
สงเสริมอยางตอเนื่อง   และการปลูกฝงนิสัยรักการอานนั้นจําเปนตองทําตั้งแตอายุยังนอยๆ (ศรีรัตน 
เจิงกลิ่นจันทร 2542 : 38) ทั้งจากพอแม ผูปกครอง  และสมาชิกในครอบครัว  เมื่อเด็กกาวเขาสู
ระบบการศึกษา  เปนหนาที่โดยตรงของสถาบันการศึกษาในการพัฒนาการอานของผูเรียน  เพื่อให
เปนสังคมแหงการอานดวยการจัดกิจกรรมอยางหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการได
ตระหนักถึงความสําคัญของการอาน  จึงไดประกาศใหป  2546  เปนปแหงการสงเสริมการอานและ
การเรียนรู  เพื่อปลูกฝงใหเด็กไทยรักการอานหนังสือและสรรคสรางสังคมแหงการเรียนรู  โดยการ
จัดกิจกรรมทั้งในระดับโรงเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  และระดับชาติ  แตกิจกรรมเพื่อสงเสริม
และปลูกฝงนิสัยรักการอานยังไมไดกระทํากันอยางเต็มที่และเหมาะสม  เนื่องจากขาดบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถ  มีความเขาใจเด็กและมีความตั้งใจจริงที่จะทํางานนี้  แมจะมีบุคลากรที่มี
คุณสมบัติพอที่จะทําได  แตก็ยังขาดความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของและรูปแบบการจัด
กิจกรรมที่ดีที่หลากหลาย  จึงเปนไปไดคอนขางยากที่จะหวังใหคนไทยมีนิสัยรักการอาน  ซ่ึงจาก
การสํารวจพฤติกรรมการอานหนังสือของประชากร พบวา ในป 2548 ผูไมอานหนังสือมีแนวโนม
ลดลงเหลือรอยละ 30.9  ซ่ึงสาเหตุหลักของการไมอานหนังสือของคนไทยในทุกวัย คือ การชอบฟง
วิทยุ ดูทีวี มากกวาการอาน (การอานหนังสือของคนไทย 2549 : 5) ดังที่ศรีรัตน เจิงกล่ินจันทร 
(2542 : 40) กลาววา สาเหตุที่คนไทยขาดนิสัยรักการอานนั้นมีสาเหตุประการหนึ่ง มาจากอิทธิพล
จากสื่ออ่ืนๆ เชน วิทยุ โทรทัศน แถบบันทึกเสียง และวีดีทัศน   เปนตน    

 สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) จัดการศึกษาโดยนํานโยบายและแผนการ
ศึกษาทองถ่ินระยะ 3 ป (พ.ศ. 2549 - 2551) ของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินมาเปนกรอบ
ทิศทางในการจัดการศึกษา ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาใหได
มาตรฐานมุงสูผลสัมฤทธิ์ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กลยุทธที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานและคุณลักษณะที่พึงประสงค ซ่ึงมาตรการขอ 3 ใหจัด
กิจกรรมสงเสริมรักการอาน การใชหองสมุด และการศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูตางๆ เพื่อใหเกดิ
การใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ม.ป.ป. : 26) จากการสัมภาษณครู
ประจําชั้นสวนใหญพบวา การสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียนยังคงไมประสบผลสําเร็จ
เทาที่ควร เนื่องจากนักเรียนสวนใหญไมมีโอกาสไดเลือกอานหนังสือท่ีตนสนใจ เพราะนักเรียนใช
เวลาสวนใหญในแตละวันเรียนพิเศษ ทํารายงานและทําการบานที่ไดรับมอบหมาย นอกจากนี้ยังมี
ส่ือ เทคโนโลยีอ่ืนๆ ที่ทันสมัยนาสนใจดึงดูดความสนใจของนักเรียน เด็กๆ จึงใหความสนใจและ
ใชเวลาสวนใหญหมดไปกับวิทยาการเครื่องเลนเทคโนโลยีที่ทันสมัยในรูปแบบตางๆ มากกวาที่จะ
อานหนังสือ สําหรับเด็กที่อยูในระดับประถมศึกษา เปนวัยที่กําลังซุกซน ชอบวิ่งเลนสนุกสนาน 
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ไมอยูนิ่ง มีชวงความสนใจระยะสั้น ประกอบกับอานหนังสือไมคลอง สะกดคํายังไมถูกตอง ทําให
เด็กๆ ไมชอบเขาหองสมุดเพื่ออานหนังสือ ในขณะเดียวกันหองสมุดมีกฎกติกาใหตองปฏิบัติ
จํานวนมาก เด็กที่ไมมีนิสัยรักการอานจึงไมอยากเขาหองสมุด และจากการสัมภาษณครูที่เคยปฏิบัติ
หนาที่บรรณารักษมากอน พบวา นักเรียนในชวงชั้นที่ 2 เขาใชบริการในหองสมุดนอยมากเมื่อเทียบ
กับจํานวนนักเรียนทั้งหมด นอกจากนี้จากรายงานการประเมินตนเอง (โรงเรียนเทศบาล ๓  
(สระกระเทียม) ม.ป.ป. ก : 42) มาตรฐานที่ 28 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
จัดการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ซ่ึงตัวบงชี้ที่ 2 รักการอาน สามารถใชหองสมุด แหลง
ความรูและส่ือตางๆ ผลการประเมินพบวา ในการศึกษาคนควาจากหองสมุดและสื่ออ่ืนๆ  
นอยเกินไป สวนใหญจะใชเวลาวางในการเลนเสียมากกวา 

  จากสภาพการณดังกลาวนี้  จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองปลูกฝงใหเด็กมีนิสัยรักการอาน  
การที่จะปลูกฝงใหเด็กมีนิสัยรักการอานนั้น  ควรมีการพัฒนากิจกรรมที่เหมาะสมที่จะชวยสงเสริม
นิสัยรักการอานของเด็กใหยั่งยืน การพัฒนานิสัยรักการอานสามารถทําไดหลายวิธี ดังที่อภินันท 
สวาสดิ์พงษ (2531 : 115-116) ไดศึกษาการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานของครูบรรณารักษหองสมุด
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด พบวา ในการจัดกิจกรรม
สงเสริมการอาน กิจกรรมที่ครูบรรณารักษจัดมากที่สุดคือ การเลานิทาน รองลงมาคือ การเลาเรื่อง
จากหนังสือ การแนะนําหนังสือ การอานหนังสือใหฟง การแสดงละครจากเรื่องในหนังสือ การจัด
นิทรรศการ การรวบรวมผลงานเขียนของเด็ก การสนทนาเกี่ยวกับหนังสือ การจัดทํารายชื่อหนังสือ
ที่นาสนใจ เกมแขงขันเกี่ยวกับหนังสือ และการโตวาทีเกี่ยวกับหนังสือ สหัทยา ชินสมบูรณ (2528 : 
บทคัดยอ) ไดศึกษาอิทธิพลของครอบครัวที่มีตอการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนสายน้ําทิพย กลุมตัวอยางที่ใชคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2526 ของ
โรงเรียนสายน้ําทิพย จํานวน 140 คน ผลการศึกษาพบวา กิจกรรมสงเสริมการอานที่เด็กนักเรียน
ตองการใหบรรณารักษหองสมุดโรงเรียนจัดมากที่สุดคือ การแขงขันตอบคําถามจากหนังสือ 
รองลงมาคือ การจัดใหมีชมรมหองสมุด สวนเกสสุรางค สักกะบูชา (2540 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผล
การใชเทคนิคแมแบบที่มีตอนิสัยรักการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนชุมพลบุรี 
จังหวัดสุรินทร จํานวน 16 คน พบวา นักเรียนที่ไดใชเทคนิคแมแบบมีนิสัยรักการอานเพิ่มมากขึ้น 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนที่ไดรับการใชเทคนิคแมแบบกับนักเรียนที่เรียน
ตามการสอนปกติมีนิสัยรักการอานแตกตางกันอยางมีนัยทางสถิติดวยความเชื่อมั่นที่ระดับ 0.05 

 จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานพบวา การจัดกิจกรรม
สงเสริมการอานที่ครูบรรณารักษสามารถจัดไดมีหลากหลายรูปแบบ เชน การเลานิทานใหเด็กฟง 
การเลาเรื่องจากหนังสือ การแนะนําหนังสือ การอานหนังสือใหฟง การแสดงละครจากเรื่องใน
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หนังสือ การจัดนิทรรศการ การรวบรวมผลงานเขียนของเด็ก การสนทนาเกี่ยวกับหนังสือ การจัดทํา
รายชื่อหนังสือที่นาสนใจ เกมแขงขันเกี่ยวกับหนังสือ การโตวาทีเกี่ยวกับหนังสือ การแขงขันตอบ
คําถามจากหนังสือ  การจัดใหมีชมรมหองสมุด การประกวดเลานิทาน การใชเทคนิคแมแบบ การ
จัดทําโครงการสงเสริมการอาน ตลอดจนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซ่ึงถือวาเปนวิธีการที่ดีวิธี
หนึ่ง ซ่ึงไพโรจน นาคะสุวรรณ และวันนอร มะทา (2528 : 5) ไดกลาววา การจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร มีความสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดใหแกนักเรียน เพราะเปนการสงเสริม
พัฒนาการดานตางๆ ใหแกนักเรียนรอบดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา ทั้งยังชวย
เสริมสรางใหการเรียนรูตามหลักสูตรสมบูรณยิ่งขึ้น การเรียนการสอนในหองเรียนสวนใหญมุงเนน
ที่เนื้อหาวิชา  หรือการพัฒนาสติปญญาเปนสําคัญ  แตการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุขนั้น    
ผูเรียนจําเปนตองไดรับการพัฒนาดานสังคมและดานอื่นๆ ควบคูกันไปดวย  เพื่อใหผลผลิตจาก
ระบบโรงเรียนไดพัฒนารอบดาน  เปนกําลังคนที่สมบูรณและมีชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีสุข อีกทั้ง
ดํารง ประเสริฐกุล (2542 : 40) กลาววา การสรางกิจกรรมนักเรียนจะตองยึดจุดมุงหมายในการจัด
การศึกษาเปนประการสําคัญและอยูในความดูแลของโรงเรียน โดยผูบริหารโรงเรียน หรือครู
อาจารยเปนผูใหคําปรึกษาและประเมินผล ทั้งนี้จะตองยึดหลักประชาธิปไตยในการทํากิจกรรม
ตางๆ ดวย การจัดกิจกรรมในโรงเรียนจะตองคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียน กิจกรรมนักเรียน
เปนการพัฒนาคุณลักษณะในตัวนักเรียนใหสมบูรณมากกวาในดานความรู เนื้อหาวิชาการ มุงเนนที่
ความสนใจ ความถนัดและความตองการ โดยยึดเอาเด็กเปนศูนยกลางในการจัดกิจกรรม   

 นอกจากนี้กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ก : 1)  ไดกลาวถึงเรื่องนี้วา  
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนกิจกรรมที่มุงสงเสริมพัฒนาผูเรียนเพิ่มเติมจากกลุมสาระการเรียนรู  8  
กลุม  ใหผูเรียนรูจักตนเอง  คนพบความสามารถ  ความถนัดของตนเอง  เพื่อการพัฒนาไดเต็มตาม
ศักยภาพ  เห็นคุณคาในการประกอบสัมมาชีพ  ใหเปนผูมีระเบียบวินัย  ศีลธรรม  จริยธรรม  รูจัก
บทบาทหนาที่  ความรับผิดชอบ  การบําเพ็ญประโยชนในชุมชน  ประเทศชาติ  และดํารงชีวิตได
อยางมีความสุข เมื่อพิจารณาดูความมุงหมายในการจัดการศึกษาแลวช้ีใหเห็นถึงความจําเปนที่ตอง
จัดการศึกษา เพื่อมุงผลิตกําลังคนที่จะไปพัฒนาประเทศ จึงเปนการผลิตกําลังคนที่มีประสิทธิภาพ
ในการที่จะประกอบการงาน และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข และพรอมที่จะ
รวมแรงรวมใจกันพัฒนาประเทศชาติ ฉะนั้น ในการจัดการศึกษานอกจากจัดการเรียนการสอนใน
หองเรียนใหแกนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพแลว โรงเรียนควรเห็นความจําเปนที่ตองจัดกิจกรรม
รวมหลักสูตรตางๆ ขึ้นดวย เพื่อสนองความตองการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับเด็ก เพื่อชวยดึงเอาความ
สนใจ ความกระตือรือรนของเด็กใหปรากฏออกมา และจะนํานักเรียนไปสูเปาหมายหลายอยาง 
เพื่อใหเด็กใชเวลาวางอยางมีคุณคาและเกิดประโยชนทั้งตอตนเองและตอสวนรวม เพื่อสราง
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มิตรภาพระหวางนักเรียนดวยกัน และระหวางครูกับนักเรียนใหแนนแฟนยิ่งขึ้นและเพื่อพัฒนา
ความเปนผูนําของผูเรียน โดยผูเรียนมีโอกาสเลือกและประกอบกิจกรรมดวยตนเอง เปนการฝกฝน
ตนเองในการตัดสินใจและมีความรับผิดชอบตอหนาที่การงาน 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดังเชนผลการวิจัยของสุนีย  
ละกําปน (2541 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมความสามารถใน
การดูแลสุขภาพของตนเองสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา นักเรียนมีความสามารถใน
การคิดแกปญหาดานสุขภาพ การรับรู ความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง และพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพตนเองเพิ่มขึ้นกวากอนเขารวมกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีการ
ตระหนักถึงการเอาใจใสตอการดูแลสุขภาพตนเองอยูในระดับมาก ทั้งดานการดูแลรักษารางกาย 
การบริโภคอาหาร และการออกกําลังกาย  สุนันท ศิริวรรณ (2544 : บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ือง การ
พัฒนากิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียน
ทายางวิทยา จังหวัดเพชรบุรี พบวา กิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ผูวิจัยสรางขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 93.13/89.79 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 80/80 และนักเรียนชุมนุมภาษาอังกฤษมี
ความคิดเห็นวา กิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียน
สามารถทํางานเปนกลุมไดดี นักเรียนไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน และชอบภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้น  วะราพร เจริญสุข (2546 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนากิจกรรมอาสาสมัครเพื่อ
ดูแลอนุรักษแหลงทองเที่ยว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน พบวา นักเรียนมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการเปนอาสาสมัครดูแลอนุรักษแหลงทองเที่ยว กอนและหลังการใชแผนการจัด
กิจกรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีความสามารถในการเปน
อาสาสมัครดูแลอนุรักษแหลงทองเที่ยวได และมีความคิดเห็นที่ดีตอกิจกรรมอาสาสมัครดูแล
อนุรักษแหลงทองเที่ยว และแผนการจัดกิจกรรมควรปรับปรุงระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมใหมี
ความยืดหยุนเหมาะสมกับเนื้อหาของกิจกรรม  และสุณัฐญา เหล่ียมเพ็ง (2546 : บทคัดยอ) ทําวิจัย
เรื่องการพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรการทองเที่ยวเชิงนิเวศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน พบวา กอนและหลังทดลองใชกิจกรรมเสริมหลักสูตรการทองเที่ยวเชิงนิเวศ นักเรียนมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยหลังการจัดกิจกรรม นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมทั้ง 7 กิจกรรม ไดแก 1) ทองเที่ยวไทรโยค
ใหญเปดประตูใจสูการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 2) คุณคาแหงชีวิต 3) ทองเที่ยวถูกวิธี 4) ปลูกจิตสํานึก
รักษาพฤกษไพร 5) ธรรมชาติใหชีวิต 6) รวมสานฝนวันโลกสวย และ 7) สัญญาใจ อยูในเกณฑดี 
นักเรียนมีพฤติกรรมดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศดีขึ้น และนักเรียนมีความตระหนักถึงความสําคัญ
ของการอนุรักษทรัพยากรในแหลงทองเที่ยวของชุมชน  นอกจากนั้นกรรณิกา ภูระหงษ (2547 : 
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บทคัดยอ) ทําวิจัยเร่ืองการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องรักษทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2  
พบวา แผนการจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ 82.50/87.67 และนักเรียนมีคะแนนผลการเรียนรูกอน
และหลังการใชแผนการจัดกิจกรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมี
ความสามารถในการเขียนแผนที่ความคิดเรื่องราวในทองถ่ิน วาดภาพสถานที่ทองเที่ยว จัดปาย
นิเทศ แนะนํารายชื่อบุคคลสําคัญ แตงคําขวัญเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว และทําหนังสืออานเพิ่มเติม
เกี่ยวกับทองถ่ินไดในระดับดี มีความตั้งใจในการทํางาน มีความรับผิดชอบ และมีทักษะการทํางาน
กลุม นักเรียนมีความคิดเห็นวากิจกรรมมีประโยชนทําใหไดรับความรูเร่ืองวัฒนธรรมทองถ่ินและ
เปนการอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ิน และควรมีการปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมในเรื่องระยะเวลา
การปฏิบัติกิจกรรมใหมีความสอดคลองกับเนื้อหาของกิจกรรม 

 ดังนั้นการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจึงมีความสําคัญตอการพัฒนาผูเรียน เปนกิจกรรมที่
ฝกฝนนักเรียนใหประพฤติปฏิบัติหนาที่ของตนใหสอดคลองกับธรรมชาติและไดรับการพัฒนาตาม
ความแตกตางระหวางบุคคล อีกทั้งยังทําใหผูเรียนไดรับประสบการณที่หลากหลาย ผูเรียนไดรับ
การพัฒนาองครวมของความเปนมนุษย ทั้งในดานรางกาย อารมณ  สังคมและสติปญญา  พัฒนา
ความสามารถของตนเองตามศักยภาพ  อีกทั้งสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ผูเรียน
สามารถเลือกกิจกรรมไดตามความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของตนเองอยางแทจริง โดย
ผูเรียนชวยกันคิด ชวยกันทํา และชวยกันแกปญหา เปนกิจกรรมที่ผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเอง
อยางครบวงจร ตั้งแตศึกษา วิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทํางาน 
โดยเนนการทํางานเปนกลุม อันเปนการปลูกฝงลักษณะนิสัยที่ดีในการอยูรวมกันในสังคม  (อชิตา  
หาดอาน 2545 : 44) 

 ผูวิจัยในฐานะที่เปนบรรณารักษของโรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม)  ไดตระหนัก
ถึงความสําคัญและความเปนมาของปญหาดังกลาว  จึงสนใจที่จะศึกษาวิจัย  การพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน  สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่  2  ขึ้น  โดยหวังวาการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนจะชวยปลูกฝงนิสัยรักการอานใหแกนักเรียน  ชวยใหนักเรียนสนใจในการ
อานและใฝรู ใฝเรียนมากยิ่งขึ้น  สามารถพัฒนาผูเรียนใหเติบโตเปนทรัพยากรมนุษยที่เขมแข็งและ
มีคุณภาพ  โดยมีเนื้อหาความรูที่ไดจากการอานเปนพื้นฐานในการพัฒนาตนเอง  ซ่ึงจะเพิ่มพูนมาก
ขึ้นตามศักยภาพและความสนใจของแตละคน  สมดังเปนเยาวชนไทยในสังคมแหงการเรียนรู 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 ในการศึกษาคนควาเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการ

อานสําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ผูวิจัยไดศึกษาจากแนวคิดและงานวิจัยตางๆ เพื่อเปนแนวทางใน
การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ  

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กําหนดใหเปนหนาที่ของทุก
สถานศึกษาที่จะตองจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณการเรียนรูใหกวางขวาง
หลากหลายทั้งดานวิชาการและดานอาชีพ การเสริมสรางบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย ศักยภาพ เจตคติ 
คานิยม คุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงนําไปสูการดํารงชีวิตในสังคมประชาธิปไตยที่สงเสริมใหเคารพใน
สิทธิเสรีภาพ ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย สุจริต ขยัน อดทน ประพฤติ
ปฏิบัติตนอยางมีคุณคาและเปนประโยชนตอประเทศชาติ โดยเนนการปฏิบัติดวยตนเอง เปน 
หมูคณะ และทํางานอยางเปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได  ซ่ึงประดับ นิลพังงา (2524 : 75-76) ได
กลาววา การพัฒนากิจกรรมนักเรียนจะตองเปนไปตามความสนใจ ความตองการและความสามารถ
ของผูเรียน กิจกรรมทุกอยางควรกําหนดวัตถุประสงคใหแนนอน เพื่อเปนแนวทางใหสมาชิกได
ปฏิบัติตาม เปดโอกาสใหเด็กดําเนินงานอยางประชาธิปไตย มุงสงเสริมความเจริญในแงตางๆ เชน 
สังคม จรรยา มารยาท จํานวน ชนิดและประเภทของกิจกรรมเปนไปตามสวนของจํานวนผูเรียน 
กิจกรรมควรสอดคลองกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน มีการตระเตรียมอุปกรณและสถานที่ให
พรอม รวมทั้งตองมีการประเมินผลกิจกรรมโดยทั่วถึงและสม่ําเสมอ อีกทั้งกาญจนา ศรีกาฬสินธุ 
(2533 : 455) กลาววา การพัฒนากิจกรรมนักเรียนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะตองอาศัย
กิจกรรมหลายรูปแบบ เพราะกิจกรรมเปนสวนชวยสงเสริมความรู ความสามารถทางวิชาการ ชวย
แกปญหาการปกครอง ชวยใหนักเรียนใชเวลาวางใหเปนประโยชน ทําใหเด็กไดมีโอกาสทํางาน 
และประสบความสําเร็จในงานที่ตนถนัดและสนใจ สอนใหเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย 
รูจักริเร่ิมสรางสรรค รูจักเปนผูนําและผูตามที่ดี ไดฝกทักษะการทํางานรวมกัน  

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) กําหนดสาระการเรียนรูตาม
หลักสูตร  ซ่ึงประกอบดวยการจัดองคความรู  ทักษะการเรียนรู  และคุณลักษณะของผูเรียนเปน  8  
กลุม  ดังนี้ 1) ภาษาไทย 2) คณิตศาสตร 3) วิทยาศาสตร 4) สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 5) 
สุขศึกษา และพลศึกษา 6) ศิลป 7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8) ภาษาตางประเทศ ในสวนของ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม)ไดแบงกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดังนี้ 1) 
แนะแนว 2) ลูกเสือ ยุวกาชาด 3) กิจกรรมสรางนิสัยจริยธรรม คุณธรรม 4) ชุมนุม และ5) ดนตรี
สากล ซ่ึงกําหนดเวลาเรียนเทากันคือ 40 ช่ัวโมงตอป ภาคเรียนละ 20 ชั่วโมง คิดเปนสัปดาหละ 1 
ช่ัวโมง 
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 สวนในเรื่องของขั้นตอนการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน กรมวิชาการ (2545 : 11) ได
กลาววาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมี 7 ขั้นตอน คือ 1) ประชุม ช้ีแจง คณะครู ผูเรียน ผูปกครอง 
เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) 
พิจารณาวิสัยทัศนของสถานศึกษา 3) สํารวจขอมูลความพรอมของสถานศึกษา ชุมชนและทองถ่ิน 
4) รวมกันวางแผนระหวางคณะครู ผูเรียนและผูเกี่ยวของ จัดทําแผนงาน โครงการ และเสนอขอ
อนุมัติ 5) ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานตามที่กําหนดไว 6) นิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน 7) สรุป รายงานผลการปฏิบัติงาน สวนทัศนีย วราศิริพงษ (2532 : 
บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง แบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน ซ่ึงมีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 1) ศึกษาวิเคราะหหลักสูตรและจุดมุงหมายของการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 2) พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร จํานวน 10 กิจกรรมใหสอดคลองกับจุดมุงหมาย
ของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 3) การทดลองใชกิจกรรมเสริมหลักสูตรกับนักเรียนกลุมตัวอยาง 
4) ประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษโดยการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ วัดเจตคติ 
และความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ผลการวิจัยพบวา นักเรียน
ในกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนในกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 นักเรียนในกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีเจตคติตอวิชาภาษาอังกฤษไมแตกตางกัน 
นักเรียนในกลุมทดลองมีความคิดเห็นวา กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษมีความเหมาะสม
มากในดานอาจารยที่ปรึกษากิจกรรม การจัดกิจกรรม เวลาและสถานที่ อุปกรณการจัดกิจกรรม 
และไดรับประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมสูงกวานักเรียนในกลุมควบคุม  

 สวนสุนีย ละกําปน (2541 : บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบกิจกรรม
สงเสริมความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเองสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ไดเสนอ
ขั้นตอนการพัฒนากิจกรรม ดังนี้ คือ ขั้นที่ 1 ดําเนินการศึกษา สํารวจสภาพ ปญหาและความ
ตองการที่เกี่ยวของกับสุขภาพอนามัยของนักเรียนจากตํารา เอกสาร งานวิจัย และเอกสารหลักสูตร
ประถมศึกษา ขั้นที่ 2 คือ พัฒนาโครงรางรูปแบบกิจกรรมใหสอดคลองกับกรอบแนวคิด ทฤษฎีและ
ความตองการ ขั้นที่ 3 คือ ปฏิบัติตามรูปแบบกิจกรรมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ใน
สถานการณจริงและประเมินประสิทธิผลของรูปแบบกิจกรรม จากความสามารถในการดูแลสุขภาพ
ตนเองของนักเรียนรวมกับการสังเกตผลงานของนักเรียน และความคิดเห็นของผูปกครองที่มีในแต
ละกิจกรรม ขั้นที่ 4 นําผลการศึกษาทั้งหมด สะทอนกลับสูการพัฒนา ปรับปรุงแกไขรูปแบบ
กิจกรรมสงเสริมความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเองใหมีความสมบูรณ สามารถนําไปใช
จัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมหลักสูตรในระดับประถมศึกษาได จากผลการศึกษาพบวา นักเรียนมี
ความสามารถในการคิดแกปญหาดานสุขภาพ การรับรู ความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง 
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และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง เพิ่มขึ้นกวากอนเขารวมกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และมีการตระหนักถึงการเอาใจใสตอการดุแลสุขภาพตนเองอยูในระดับมาก ทั้งดาน
การดูแลรักษารางกาย การบริโภคอาหาร และการออกกําลังกาย   

 สุนันท ศิริวรรณ (2544 : 13) ทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนากิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนทายางวิทยา จังหวัดเพชรบุรี ได
ดําเนินการวิจัย ดังนี้ คือ 1) ศึกษาขอมูลพื้นฐาน โดยสํารวจความตองการกิจกรรมในชุมนุม
ภาษาอังกฤษ วิเคราะหความตองการ วิเคราะหหลักสูตร 2) พัฒนากิจกรรม ประกอบดวย สราง
ตารางกําหนดกิจกรรม สรางกิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทดลองใชกิจกรรมชุมนุม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับนักเรียน 3) ทดลองใชกิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
กับนักเรียนกลุมตัวอยางและ 4) ประเมินกิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผลการวิจัย
พบวา นักเรียนชุมนุมภาษาอังกฤษมีความคิดเห็นวา กิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเปน
กิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนสามารถทํางานเปนกลุมไดดี นักเรียนไดรับความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน และชอบภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น   

 วะราพร เจริญสุข (2546 : 9) ไดทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนากิจกรรมอาสาสมัครเพื่อดูแล
อนุรักษแหลงทองเที่ยว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โดยมีกระบวนการวิจัยดังนี้ 1) 
ศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการ โดยดําเนินการดังนี้ 1.1)  วิเคราะหหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนตน และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  1.2) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมอาสาสมัครดูแลอนุรักษแหลงทองเที่ยว 1.3) ศึกษาความ
ตองการเกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหา ลักษณะของกิจกรรมอาสาสมัครดูแลอนุรักษแหลงทองเที่ยวจาก
นักเรียน 1.4) ศึกษาความตองการการพัฒนากิจกรรมอาสาสมัครดูแลอนุรักษแหลงทองเที่ยวจากผูที่
เกี่ยวของซึ่งประกอบดวย  หัวหนาการประถมศึกษาอําเภอทองผาภูมิ ศึกษานิเทศกอําเภอทองผาภูมิ 
ผูบริหารโรงเรียนบานดินโส ผูนําทองถ่ิน  ตัวแทนผูปกครองนักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานและผูดูแลแหลงทองเที่ยว 1.5) ศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมอาสาสมัครดูแลอนุรักษ
แหลงทองเที่ยวจากผูเชี่ยวชาญ 1.6) ศึกษาสภาพของชุมชน เพื่อรวบรวมเปนแนวทางในการพัฒนา
กิจกรรมอาสาสมัครดูแลอนุรักษแหลงทองเที่ยว 2) การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรม
อาสาสมัครดูแลอนุรักษแหลงทองเที่ยว มีขั้นตอนดังนี้ 2.1) ดําเนินการสรางแผนการจัดกิจกรรม
อาสาสมัครดูแลอนุรักษแหลงทองเที่ยวฉบับรางขึ้น ซ่ึงประกอบไปดวย ช่ือกิจกรรม สาระสําคัญ 
วัตถุประสงค เนื้อหากิจกรรม วิธีการดําเนินกิจกรรม ส่ือและอุปกรณที่ใชในการจัดกิจกรรม การ
ประเมินผลกิจกรรม 2.2) ประเมินกิจกรรมอาสาสมัครดูแลอนุรักษแหลงทองเที่ยวฉบับราง โดย
นําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบหาคาความสอดคลองของแผนการจัดกิจกรรม แลวนําผลมาปรับปรุง
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แกไข 2.3) นําแผนการจัดกิจกรรมอาสาสมัครดูแลอนุรักษแหลงทองเที่ยวฉบับรางไปหา
ประสิทธิภาพกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง แลวนําผลมาปรับปรุงแกไข 3) ทดลองใชแผนการจัด
กิจกรรมอาสาสมัครดูแลอนุรักษแหลงทองเที่ยวฉบับราง กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
โรงเรียนบานดินโส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จํานวน 35 คน 4) 
ประเมินผลและปรับปรุงกิจกรรมอาสาสมัครดูแลอนุรักษแหลงทองเที่ยวฉบับรางที่พัฒนาขึ้น
ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนและบุคคลที่เกี่ยวของตองการพัฒนากิจกรรมอาสาสมัครเพื่อดูแล
อนุรักษแหลงทองเที่ยว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โดยจัดกิจกรรมใหหลากหลายเนน
ผูเรียนเปนสําคัญรวมกับทองถ่ิน มีเนื้อหาเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอําเภอทองผาภูมิ และการเปน
อาสาสมัครดูแลอนุรักษแหลงทองเที่ยว มีการจัดการเรียนรูจากสถานการณจริงและเนนการประเมิน
ตามสภาพจริง 2) แผนการจัดกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อดูแลอนุรักษแหลงทองเที่ยวประกอบดวย 5 
แผนการจัดกิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 ประวัติความเปนมาและสภาพทั่วไปของอําเภอทองผาภูมิ 
กิจกรรมที่ 2 การอนุรักษแหลงทองเที่ยวในอําเภอทองผาภูมิ กิจกรรมที่ 3 อาสาสมัครดูแลอนุรักษ
แหลงทองเที่ยว กิจกรรมที่ 4 Walk Rally ศึกษาสวนพฤกษศาสตรและกิจกรรมที่ 5 คายอนุรักษ
แหลงทองเที่ยว 3) นําแผนการจัดกิจกรรมไปใชกับนักเรียน 35 คน ของโรงเรียนบานดินโส สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 อําเภอทองผาภูมิ โดยผูวิจัย ผูชวยผูวิจัย ผูดูแลแหลง
ทองเที่ยวและมัคคุเทศกเปนผูสอน จํานวน 25 ช่ัวโมง 4) การประเมินและปรับปรุงแกไข พบวา 
นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเปนอาสาสมัครดูแลอนุรักษแหลงทองเที่ยว กอนและหลัง
การใชแผนการจัดกิจกรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีความสามารถ
ในการเปนอาสาสมัครดูแลอนุรักษแหลงทองเที่ยวได และมีความคิดเห็นที่ดีตอกิจกรรมอาสาสมัคร
ดูแลอนุรักษแหลงทองเที่ยว และแผนการจัดกิจกรรมควรปรับปรุงระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม
ใหมีความยืดหยุนเหมาะสมกับเนื้อหาของกิจกรรม   

 นอกจากนี้ กรรณิกา ภูระหงษ (2547 : 10-11) ทําวิจัยเร่ืองการพัฒนากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนเรื่องรักษทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ซ่ึงมีกระบวนการวิจัย ดังนี้ 1) ศึกษาขอมูล
พื้นฐานและความตองการ โดยวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  ศึกษาเอกสาร 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ระหวางป 2536-2546 ศึกษา
ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหา ลักษณะ การวัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจาก
นักเรียน  ศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจากผูเชี่ยวชาญ/ผูที่เกี่ยวของ ศึกษาสภาพของ
ชุมชน 2) การพัฒนาและหาประสิทธิภาพกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยดําเนินการสรางแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ฉบับราง) ซ่ึงประกอบดวย ช่ือกิจกรรม วัตถุประสงค ลักษณะกิจกรรม 
เนื้อหากิจกรรม วิธีการดําเนินกิจกรรม ส่ือ / อุปกรณ การประเมินผลกิจกรรม จากนั้นประเมิน
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กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ฉบับราง) โดยนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบหาคาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) แลวนํามาปรับปรุงแกไข 3) ทดลองใชแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกับนักเรียนชวงชั้นที่ 
2 จํานวน 30 คน และ 4) ประเมินผลและปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่พัฒนาขึ้น ผลการวิจัย 
พบวา นักเรียนมีคะแนนผลการเรียนรูกอนและหลังการใชแผนการจัดกิจกรรมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีความสามารถในการเขียนแผนที่ความคิดเรื่องราวใน
ทองถ่ิน วาดภาพสถานที่ทองเที่ยว จัดปายนิเทศ แนะนํารายชื่อบุคคลสําคัญ แตงคําขวัญเกี่ยวกับ
สถานที่ทองเที่ยว และทําหนังสืออานเพิ่มเติมเกี่ยวกับทองถ่ินไดในระดับดี มีความตั้งใจในการ
ทํางาน มีความรับผิดชอบ และมีทักษะการทํางานกลุม นักเรียนมีความคิดเห็นวากิจกรรมมี
ประโยชนทําใหไดรับความรูเร่ืองวัฒนธรรมทองถ่ินและเปนการอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ิน และ
ควรมีการปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมในเรื่องระยะเวลาการปฏิบัติกิจกรรมใหมีความสอดคลอง
กับเนื้อหาของกิจกรรม 

 สวนในเรื่องของการอาน การอานเปนรากฐานของการศึกษาทุกระดับ ดังนั้นผูที่มี
ประสบการณทางดานการอานมาก จะประสบความสําเร็จในชีวิต เนื่องจากสามารถนําความรูที่ได
จากการอานมาเปนแนวทางในการแกปญหา การประกอบอาชีพและการทํางานในชีวิตประจําวัน 
ดังนั้นการสงเสริมใหเด็กรักการอาน จึงเปนสิ่งจําเปนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังผลการวิจัยของ
อภิญชลิต พุทธมาตย (2531 : 55-59) ทําวิจัยเร่ืองการเปรียบเทียบนิสัยรักการอานและการยืมหนังสือ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ในกรุงเทพมหานคร ที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมการอาน โดยสุม
นักเรียนที่มีนิสัยรักการอานต่ําเขาเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 20 คน กลุมทดลอง 
เขารวมกิจกรรมสงเสริมการอานที่ผูวิจัยจัดขึ้น 8 สัปดาห สัปดาหละ 1 คร้ัง คร้ังละ 40 นาที 
ประกอบดวยการแสดงหุนโดยใชเร่ืองจากหนังสือ การเลาเรื่องจากหนังสือ การเลนเกมแขงขันเลา
เร่ืองยอจากหนังสือ และการทายปญหาจากหนังสือ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรม
สงเสริมการอานมีนิสัยรักการอานและการยืมหนังสือสูงกวานักเรียนที่ไมไดเขารวมกิจกรรม
สงเสริมการอาน และเมื่อนักเรียนเขารวมกิจกรรมแลว มีนิสัยรักการอานและการยืมหนังสือสูงกวา
กอนเขารวมกิจกรรม  สมหมาย อองชุม (2534 : 63-69) ทําวิจัยเร่ืองความสนใจในการอานและ
ความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนที่ไดรับกิจกรรมสงเสริมการอาน โดยใช
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนในจังหวัดชัยนาท จํานวน 40 คน โดย
กลุมทดลองที่ 1 ไดรับ 2 กิจกรรมคือ การเลาเรื่องจากหนังสือพิมพและการสนทนาเรื่องจาก
หนังสือพิมพ ซ่ึงครูบรรณารักษเปนผูมีบทบาท สวนกลุมทดลองที่ 2 ไดรับ 2 กิจกรรม คือ การทาย
ปญหาจากหนังสือพิมพ และการประกวดการสรุปขาวในรอบสัปดาห ซ่ึงนักเรียนมีบทบาท ใชเวลา
ทดลอง 8 สัปดาห สัปดาหละ 1 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที รวมกิจกรรมที่จัด 8 ครั้ง ผลการทดลองพบวา 
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นักเรียนที่ไดรับกิจกรรมสงเสริมการอานทั้งสองกลุม มีความสนใจในการอานและความสามารถใน
การอานอยางมีวิจารณญาณสูงขึ้นกวากอนการไดรับกิจกรรมสงเสริมการอาน ซ่ึงแสดงวาการจัด
กิจกรรมสงเสริมการอานเปนกระบวนการที่ชวยพัฒนาความสนใจและความสามารถในการอาน
ของนักเรียน เพราะการอานไมใชส่ิงที่ เกิดขึ้นเองไดตามธรรมชาติ แสวง อินทวงศ (2539 : 
บทคัดยอ) ทาํวิจัยเร่ืองการศึกษากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อนําไปสูการสราง
เสริมนิสัยรักการอานของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอสันทราย ผลการทดลองปรากฏวา 
กอนการวิจัยนักเรียนสวนใหญอานหนังสือเมื่อครูกําหนดใหอานเทานั้น หลังการวิจัย นักเรียน
ประมาณรอยละ 60 มีพฤติกรรมตองการอานหนังสือเองเมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการอานระหวาง
นักเรียนในโรงเรียนทดลองและโรงเรียนควบคุม ปรากฏวา นักเรียนสวนใหญของโรงเรียนควบคุม
อานเมื่อครูกําหนดใหอานเทานั้น 

 จากการศึกษางานวิจัยขางตน ผูวิจัยจึงไดกําหนดกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัยเร่ืองการ
พัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ซ่ึง
ประกอบดวยขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการ โดยวิเคราะห
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) ศึกษาแนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ศึกษาความตองการเกี่ยวกับ
รูปแบบ เนื้อหา การวัดและการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจากนักเรียน ศึกษารูปแบบการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนจากผูบริหาร หัวหนากลุมกิจกรรมของโรงเรียน และผูเชี่ยวชาญ ศึกษา
รูปแบบการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานจากโครงการ กิจกรรมของโรงเรียน 2) การพัฒนา
และหาประสิทธิภาพกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยดําเนินการสรางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ฉบับราง ประกอบดวย ช่ือกิจกรรม วัตถุประสงค เนื้อหา วิธีการดําเนินกิจกรรม ส่ือ อุปกรณ การ
ประเมินผล จากนั้นประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนฉบับราง โดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบหาคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) แลวนํามาปรับปรุงแกไข 3) ทดลองใชแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกับ
นักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) จํานวน 30 คน  และ 4) ประเมินผลและ
ปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่พัฒนาขึ้น ดังแผนภูมิที่ 1  
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แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

ศึกษาขอมูลพื้นฐานและ
ความตองการ 

 
- วิเคราะหหลักสูตร
ส ถ า น ศึ ก ษ า ข อ ง
โรง เ รี ยน เทศบาล  ๓ 
(สระกระเทียม) 
- ศึกษาแนวการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู เ รียน
จากการศึกษาเอกสาร
และงานวิ จั ย เกี่ ยวกับ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
- ศึกษาความตองการ
เกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหา 
การวัดและประเมินผล
กิจกรรมพัฒนาผู เ รียน
จากนักเรียน 
- ศึกษารูปแบบการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู เ รียน
จากผูบ ริหาร  หัวหน า
ก ลุ ม กิ จ ก ร ร ม ข อ ง
โรงเรียน  ครูที่ปรึกษา
กิ จกรรมชุ มนุ ม  และ
ผูเชี่ยวชาญ 
- ศึกษารูปแบบการจัด
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก
การอาน จากการศึกษา
เ อ ก ส า ร เ กี่ ย ว กั บ
โครงการ กิจกรรมของ
โรงเรียน  สมาคมการ
อาน ชมรมนักอาน   
 

พัฒนากิจกรรม 
พัฒนาผูเรียน 

 
- แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน (ฉบบัราง) 
ประกอบดวย 
  * ชื่อกิจกรรม 
  * วัตถุประสงค 
  * ลักษณะกิจกรรม 
  * เนื้อหากิจกรรม 
  * วิธีดําเนินกิจกรรม 
  * สื่อ/อุปกรณ 
  * การประเมินผล
กิจกรรม 
 
 
- เสนอผู เชี่ยวชาญ
ต ร ว จสอบห า ค ว า ม
สอดคลองของแผนการ
จั ด กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า
ผูเรียน (IOC) 

 
 
 

ปรับปรุงแกไข 

ทดลองใชกิจกรรม 
พัฒนาผูเรียน 

 
ทดลองใชแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 
โรงเรียนเทศบาล  ๓ 
( ส ร ะ ก ร ะ เ ที ย ม ) 
จํานวน 30 คน  

 

ประเมินผลและ 
ปรับปรุงกิจกรรม 

 
- นิสัยรักการอาน 
- ความคิดเห็นที่มีตอ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 จากความเปนมาและความสําคัญของการวิจัย ผูวิจัยจึงกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย 

ดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อ
สงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2  
 2. เพื่อพัฒนาและหาคุณภาพของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน 
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2   
 3. เพื่อทดลองใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับนักเรียน
ชวงชั้นที่ 2  
 4. เพื่อประเมินและปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผู เรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน 
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ในดานนิสัยรักการอานกอนและหลังใชกิจกรรม และความคิดเห็นที่มี
ตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 
ขอคําถามการวิจัย 
 เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดขอคําถามของการวิจัย 
ดังนี้ 

1. ขอมูลพื้นฐานและความตองการเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อ
สงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2  เปนอยางไร 

2. กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2  
ประกอบดวยอะไรบาง 

3. การทดลองใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับนักเรียน
ชวงชั้นที่ 2 ดําเนินการอยางไร 

4. ผลการประเมินและปรับปรุงแกไขกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการ
อานกอนและหลังใชกิจกรรมแตกตางกันหรือไม และความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อ
สงเสริมนิสัยรักการอาน เปนอยางไร 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานสําหรับการวิจัยไวดังนี้ 
 นิสัยรักการอานของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 กอนและหลังใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแตกตาง
กัน 
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ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยมุงพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน โดย
กําหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
 1. ประชากร ไดแก นักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) จังหวัด
นครปฐม จํานวน  289  คน 
 2. กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) 
จังหวัดนครปฐม จํานวน 30 คน  

3. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
3.1 ตัวแปรตน ไดแก กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน 

  3.2 ตัวแปรตาม ไดแก นิสัยรักการอาน ความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เพื่อสงเสริมการอาน 
 4. เนื้อหา เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นใหนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ไดเรียนรูจากกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน เพิ่มเติมจากกิจกรรมตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสงเสริม
นิสัยรักการอาน 
 5. ระยะเวลาในการใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน ผูวิจัยได
กําหนดระยะเวลาในการใชกิจกรรม จํานวน 13 ช่ัวโมง ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 ในชวงวันที่ 
5 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2549 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพื่อใหคําศัพทที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  เปนที่ เขาใจตรงกัน  ผูวิจัยจึงขอกําหนด
ความหมายของคําศัพทเฉพาะที่ใชในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
 1. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน หมายถึง สาระและมวลประสบการณเกี่ยวกับการสงเสริม
การอาน ซ่ึงมีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายตามความสนใจและตามความถนัดของผูเรียน การ
สงเสริมการอานและพัฒนานิสัยรักการอานโดยจัดกิจกรรมทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน ซ่ึง
ประกอบดวยกิจกรรมสาวขาวใหเพื่อนฟง กิจกรรมเติมแตงจินตนาการดวยนิทานเริงใจ กิจกรรม
สารานุกรมพาชมโลกกวาง กิจกรรมสมตําคําไทย และกิจกรรมสุดหรรษาพาเพื่อนอาน โดยใชเกม 
นิทาน เพลง บิงโก ปริศนาอักษรไขว และการแขงขันตอบปญหาในการจัดกิจกรรม  
 2. การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน หมายถึง กระบวนการสราง การดําเนินงานอยาง
เปนระบบ ดวยรูปแบบกระบวนการที่หลากหลายตามความถนัดและความสนใจของผูเรียนใน
ชุมนุม ซ่ึงดําเนินการตามขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการ 2) 
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พัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน 3) ทดลองใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อ
สงเสริมนิสัยรักการอาน และ 4) ประเมินและปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรัก
การอาน  

 3.  นิสัยรักการอาน หมายถึง การแสดงออกถึงความใสใจ สนใจ ในการแสวงหา
ความรู และความบันเทิงดวยการอาน ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้วัดโดยใชแบบประเมินนิสัยรักการอาน  
 4. กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน หมายถึง รูปแบบ วิธีการ การจัด
กิจกรรมที่สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเขารวมกิจกรรมเพื่อสงเสริมนิสัยรัก
การอาน ไดแก 
  กิจกรรมสาวขาวใหเพื่อนฟง เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนอานขาวตามหัวขอที่ไดรับ
พรอมทั้งสรุปใจความสําคัญของขาว  

  กิจกรรมเติมแตงจินตนาการดวยนิทานเริงใจ เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนอานนิทาน 
และสรุปโครงเรื่องของนิทานเพื่อบันทึกลงในแบบบันทึกโครงเรื่อง  

  กิจกรรมสารานุกรมพาชมโลกกวาง เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนแขงขันตอบปญหา 
พรอมทั้งอานเนื้อหาจากหนังสือสารานุกรม หลังจากนั้นใหนําคําถามและคําตอบไปจัดทําเปนธง
คําถามสารานุกรม  

  กิจกรรมสมตําคําไทย เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนฟงเพลง เลนเกมทายปริศนาอักษร
ไขว และแขงขันกันหาความหมายของสํานวน สุภาษิต คําพังเพยจากหนังสือ พรอมทั้งวาดภาพและ
อธิบายความหมายเกี่ยวกับสํานวน สุภาษิต คําพังเพย  

  กิจกรรมสุดหรรษาพาเพื่อนอาน เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนเลนบิงโก และปฏิบัติ
กิจกรรมตามฐานการเรียนรู โดยใหนักเรียนศึกษาคนควาจากฐานการเรียนรูตางๆ เพื่อตอบคําถาม
ในใบกิจกรรม 
 5. ความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียน หมายถึง  ความรูสึกนึกคิดของนักเรียนที่
มีตอรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ประโยชนของการจัด
กิจกรรม เพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้วัดโดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นแบบ
พรรณนาความ 
 6. นักเรียนชวงชั้นที่ 2 หมายถึง ผูเรียนที่ศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ถึง 
ประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 ของโรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) จังหวัด
นครปฐม ที่มีความสมัครใจเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน 
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับ
นักเรียนชวงชั้นที่ 2 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน และการสงเสริมการอาน ในบทนี้ผูวิจัยขอนําเสนอสาระสําคัญดังนี้  คือ 1) หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 : กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  2) หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาล ๓ (สระกระเทียม) 3) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 4) นิสัยรักการอาน และ 5) งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  
 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 : กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศที่
มีโครงสรางยืดหยุน กําหนดจุดหมายซ่ึงถือเปนมาตรฐานการเรียนรูในภาพรวม 12 ป สาระการ
เรียนรู มาตรฐานการเรียนรูแตละกลุม มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น เปนชวงชั้นละ 3 ป เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตความเปนไทย ความเปนพลเมืองดีของชาติ การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 
ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ ใหสถานศึกษาจัดทําสาระในรายละเอียดเปนรายปหรือรายภาคให
สอดคลองกับสภาพปญหาในชุมชน สังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อเปน
สมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ รวมถึงจัดใหสอดคลองกับความสามารถ 
ความถนัดและความสนใจของผูเรียนแตละกลุมเปาหมาย 
 
หลักการ 
 เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของ
ประเทศ จึงกําหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไวดังนี้ 

1. เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มุงเนนความเปนไทยควบคูไปกับ
ความเปนสากล 

2. เปนการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางสม่ําเสมอและ
เทาเทียมกัน โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
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3. สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 

4. เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ เวลาและการจัดการเรียนรู 
5. เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถ

เทียบโอนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและประสบการณ 
 
จุดหมาย 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มี
ปญญา มีความสุข และมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ จึงกําหนด
กฎหมายซึ่งถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคตอไปนี้ 

1. เห็นคุณค าของตน เอง  มี วิ นั ย ในตน เอง  ปฏิบั ติ ตนตามหลั กธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนเองนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 

2. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียน และรักการคนควา 
3. มีความรูอันเปนสากล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทาง

วิทยาการ มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการเทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด วิธีการ
ทํางานไดเหมาะสมกับสถานการณ 

4. มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะการคิด 
การสรางปญญาและทักษะในการดําเนินชีวิต 

5. รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี 
6. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปน

ผูบริโภค 
7. เขาใจประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองที่ดี ยึดมั่นใน

วิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
8. มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลป วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปญญาไทย 

ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
9. รักประเทศชาติและทองถ่ิน มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม 
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โครงสราง 
 เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการ จุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรูที่

กําหนดไว ใหสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของมีแนวในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา จึงไดกําหนด
โครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 

 1.  ระดับชวงชั้น 
  กําหนดหลักสูตรเปน 4 ชวงชั้น ตามระดับพัฒนาการของผูเรียน ดังนี้ 
  ชวงชั้นที่ 1 ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – 3 
  ชวงชั้นที่ 2 ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 – 6 
  ชวงชั้นที่ 3 ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1 – 3 
  ชวงชั้นที่ 4 ช้ันมัธยมศึกษาปที่  4 – 6 

 2.  สาระการเรียนรู 
  กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร ซ่ึงประกอบดวยการจัดองคความรู ทักษะการ
เรียนรู และคุณลักษณะของผูเรียนเปน 8 กลุม ดังนี้คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร  
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลป การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ
ภาษาตางประเทศ 
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดสาระการเรียนรูในแตละกลุมไวเฉพาะสวนที่
จําเปนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกคนเทานั้น สําหรับสวนที่ตอบสนองความสามรถ ความถนัด
และความสนใจของผูเรียนแตละคนนั้น สถานศึกษากําหนดเพิ่มเติมขึ้นไดใหสอดคลองและ
ตอบสนองศักยภาพของผูเรียนแตละคน 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดมาตรฐานการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู 8 
กลุม ที่เปนขอกําหนดคุณภาพผูเรียนดานความรู ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมของแตละกลุม เพื่อใชเปนจุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอังพึงประสงค ซ่ึง
กําหนดเปน 2 ลักษณะ คือ 1) มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนมาตรฐานการเรียนรูใน
แตละกลุมสาระการเรียนรู เมื่อผูเรียนเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรู เมื่อผูเรียนเรียนจบในแตละชวงชั้น 
 มาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไวเฉพาะมาตรฐานการ
เรียนรูที่จําเปนสําหรับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกคนเทานั้น สําหรับมาตรฐานการเรียนรูที่
สอดคลองกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อ
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เปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนมาตรฐานการเรียนรูที่เขมขึ้น
ตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน ใหสถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติมได 
 
เวลาเรียน 
 ใหสถานศึกษาจัดเวลาเรียนใหยืดหยุนไดตามความเหมาะสมในแตละชั้นป ทั้งการจัด
เวลาเรียน ในสาระการเรียนรู 8 กลุม และรายวิชาที่สถานศึกษาจัดทําเพิ่มเติม รวมทั้งตองจัดใหมี
เวลาสําหรับกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทุกภาคเรียนตามความเหมาะสม 
 ชวงชั้นที่ 1 ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – 3 ใหสถานศึกษาจัดเวลาเรียนเปนรายป ทั้งการจัด
เวลาเรียนวันละประมาณ 4-5 ช่ัวโมง ชวงชั้นนี้เปนชวงชั้นแรกของการศึกษาขั้นพื้นฐาน เด็ก
จําเปนตองพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จําเปน เพื่อชวยใหสามารถเรียนสาระการเรียนรูกลุมอื่นๆ ได
รวดเร็วข้ึน ทักษะเหลานี้ไดแก ภาษาไทยดานการอานและการเขียน และทักษะคณิตศาสตร ดังนั้น 
การฝกทักษะการอาน การเขียนและการคํานวณ จึงควรใชเวลาประมาณรอยละ 50 ของเวลาเรียน
ทั้งหมด สวนเวลาที่เหลือก็ใชสอนใหครบทุกกลุมสาระการเรียนรู ซ่ึงรวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ดวย 
 ชวงชั้นที่ 2 ช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6  ใหสถานศึกษาจัดเวลาเรียนเปนรายป โดยมีเวลา
เรียนวันละประมาณ 4-5 ช่ัวโมง การจัดเวลาเรียนในกลุมภาษาไทยและคณิตศาสตรอาจใชเวลา
ทดลอง เหลือประมาณรอยละ 40 ของเวลาเรียนในแตละสัปดาห โดยใหเวลากับกลุมวิทยาศาสตร
มากขึ้น สําหรับการเขียนภาษาไทยและคณิตศาสตร แมเวลาเรียนจะลดลง ยังคงตองฝกฝนทบทวน
อยูเปนประจํา เพื่อพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นสถานศึกษาจะมีเวลาอยาง
เพียงพอใหเด็กมีโอกาสเลน ทํากิจกรรมพัฒนาผูเรียนและปฏิบัติงานตางๆ โดยตองจัดเวลาเรียนใน
แตละกลุมสาระ และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนประมาณรอยละ 30 สวนเวลาที่เหลือ สถานศึกษา
สามารถจัดกิจกรรมอื่นๆ ไดตามความเหมาะสม  
 ชวงชั้นที่ 3 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3ใหจัดเวลาเรียนเปนรายป มีเวลาเรียนประมาณวัน
ละ 5-6 ช่ัวโมง การกําหนดเวลาเรียนสําหรับกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม ควรใหสัดสวนใกลเคียง
กัน แตอยางไรก็ตามกลุมภาษาไทย คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ยังคงมีความสําคัญ ควรจัดเวลา
เรียนใหมากกวากลุมอื่นๆ สําหรับผูเรียนที่มีความประสงคจะศึกษาตอและจัดรายวิชาอาชีพ หรือ
โครงงานอาชีพสําหรับผูเรียนที่มีความสามารถที่จะออกไปสูโลกอาชีพ 
 ชวงชั้นที่ 4 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 ใหจัดเวลาเรียนเปนรายภาค โดยใหคิดนําหนักของ
รายวิชาที่เรียนเปนหนวยกิต ใชเกณฑ 40 ช่ัวโมงตอภาคเรียน มีคาน้ําหนักวิชา 1 หนวยกิต และมี
เวลาเรียนประมาณวันละไมนอยกวา 6 ช่ัวโมง การจัดเวลาและสาระการเรียนรูในชวงชั้นนี้เปนการ
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เร่ิมเขาสูการเรียนเฉพาะสาขา จึงใหมีการเลือกเรียนในบางรายวิชาของแตละกลุมสาระการเรียนรู 
และการจัดทํา รายวิชาเพิ่มเติมใหม บางรายวิชาที่นาสนใจ หรือที่มีความยากในระดับสูงขึ้นไป 
 สรุปไดวาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 มีหลักการที่ยึดความเปนเอกภาพ
ดานนโยบาย เนนความเปนไทย เปนการศึกษาเพื่อปวงชน เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีโครงสราง
ยืดหยุนและจัดไดทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย มีจุดหมายที่มุงพัฒนาคนไทยใหเปน
มนุษยที่สมบูรณทั้งทางรางกายและจิตใจ มีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบ
อาชีพ กําหนดโครงสรางเปน 4 ชวงชั้น มีสาระการเรียนรู 8 กลุม และมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ทุกชวงชั้น กําหนดมาตรฐานการเรียนรู 2 ลักษณะคือ มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น กําหนดเวลาเรียนไวในชวงชั้นที่ 1 และชวงชั้นที่ 2 ประมาณปละ 800-
1,000 ช่ัวโมง ชวงชั้นที่ 3 ประมาณปละ 1,000-1,200 ช่ัวโมง และชวงชั้นที่ 4 ปละไมนอยกวา 1,200 
ช่ัวโมง    
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ 2542 : 13-15) หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 22 กลาววา การจัดการศึกษาตอง
ยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ ในมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการ ดังนี้ 

1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

2. ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกต
ความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา 

3. จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน 
ทําเปน รักการอาน และเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน 
รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและลักษณะที่พึงประสงคไวในทุกวิชา 

5. สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรียน 
และอํานวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัย
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียน
การสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ  
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6. จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดา 
มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดใหมีสาระการเรียนรู 8 สาระ และกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ซ่ึงเปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดพัฒนาตามความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุงเนน
เพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ไดจัดใหเรียนรูตามกลุมสาระทั้ง 8 กลุม ผูเรียนสามารถเขารวมและปฏิบัติ
กิจกรรมที่เหมาะสมรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข เปนกิจกรรมที่เลือกเองตามความสนใจอยาง
แทจริง 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (Activities for Learner Development) เปนกิจกรรมที่จัดให
ผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนองตามศักยภาพ  มุงเนนเพิ่มจากกิจกรรมที่ไดจัดใหเรียนตาม
กลุมสาระการเรียนรู  8  กลุม  การเขารวมและปฏิบัติกิจกรมที่เหมาะสมรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข
กับกิจกรรมที่เลือกดวยตนเองตามความถนัดและความสนใจอยางแทจริง  การพัฒนาที่สําคัญไดแก  
การพัฒนาองครวมของการพัฒนามนุษยใหครบทุกดาน  ทั้งรางกาย  สติปญญา  อารมณและสังคม  
โดยอาจจัดเปนแนวทางหนึ่งที่จะสนองนโยบายในการสรางเยาวชนของชาติใหเปนผูมีศีลธรรม  
จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  และมีคุณภาพเพื่อพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยที่สมบูรณ ปลูกฝง
และสรางจิตสํานึกของการกระทําประโยชนเพื่อสังคม  ซ่ึงสถานศึกษาจะตองดําเนินการอยางมี
เปาหมาย  มีรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนแบงเปน  2  ลักษณะ คือ 
 1.  กิจกรรมแนะแนว  เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาความสามารถของผูเรียนให
เหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล  สามารถคนพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสราง
ทักษะชีวิต  วุฒิภาวะทางอารมณ  การเรียนรูในเชิงพหุปญญา  และการเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดี  
ซ่ึงผูสอนทุกคนตองทําหนาที่แนะแนวใหคําปรึกษาดานชีวิต  การศึกษาตอและการพัฒนาตนเองสู
โลกอาชีพและการมีงานทํา 
 2.  กิจกรรมนักเรียน  เปนกิจกรรมที่เกิดจากความสมัครใจของผูเรียน       มุงพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงคเพิ่มเติมจากกิจกรรมในกลุมสาระ  เปนกิจกรรมที่ผูเรียนชวยกันคิด  
ชวยกันทํา  ชวยกันแกปญหา  เสริมศักยภาพของผูเรียนอยางเต็มที่  รวมถึงกิจกรรมที่มุงปลูกฝง
ความเปนระเบียบวินัย  รับผิดชอบ  รูสิทธิและหนาที่ของตนเอง  แบงตามความแตกตางระหวาง
กิจกรรมไดเปน 2 ลักษณะ 
  2.1 กิจกรรมตามความถนัด  ความสนใจ  ตามความตองการของผูเรียน  เปน
กิจกรรมที่มุงการเติมเต็มความรู  ความชํานาญ  และประสบการณของผูเรียนใหกวางขวางยิ่งขึ้น  
เพื่อคนพบความถนัดความสนใจของตนเอง  เพื่อพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ  ตลอดจนการพัฒนา
ทักษะของสังคม  และปลูกฝงจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม 
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    2.2 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด  ผูบําเพ็ญประโยชน  และรักษาดินแดน  
เปนกิจกรรมที่มุงปลูกฝงระเบียบวินัย  กฎเกณฑ  เพื่อการอยูรวมกันในสภาพชีวิตตางๆ นําไปสู
พื้นฐานการทําประโยชนใหแกสังคม  และวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข  ซ่ึงกระบวนการจัดใหเปนไปตามขอกําหนดของคณะกรรมการลูกเสือแหงชาติ   
ยุวกาชาด  สมาคมผูบําเพ็ญประโยชน  และกรมรักษาดินแดน 
 การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีเปาหมายเพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณที่หลากหลาย
ทั้งดานวิชาการและวิชาชีพอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น คนพบความสนใจ ความถนัด และพัฒนา
ความสามารถพิเศษเฉพาะตน เห็นคุณคาขององคความรูตางๆ สามารถนําความรูและประสบการณ
ไปใชในการพัฒนาตนเองและประกอบสัมมาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ คานิยมในการดําเนินชีวิตและ
เสริมสรางศีลธรรม จริยธรรม รวมทั้งมีจิตสํานึก ทําประโยชนเพื่อสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งให
ผูเรียนไดคนพบและใชศักยภาพที่มีในตนอยางเต็มที่ เลือก และตัดสินใจไดอยางมีเหตุผลเหมาะสม
กับตนเอง สามารถวางแผนชีวิตและอาชีพไดอยางมีคุณภาพ ซ่ึงกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
(2546 ข : 3) ไดแบงลักษณะของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไวในรูปแบบของผังมโนทัศนกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ดังแผนภูมิที่ 2  
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กิจกรรมรูจักเขาใจ         กิจกรรมการ  ลูกเสือ      ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญ 

            และเห็นคุณคาตนเอง            แสวงหาและการใชขอมูล         เนตรนารี                ประโยชน  
     และผูอื่น                       สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 

            กิจกรรม       กิจกรรมพัฒนา             กิจกรรม                     รักษา 

                          แนะแนว               ผูเรียน                            นักเรียน               ดินแดน 
 
 
 
 
 
 
 
                  กิจกรรม    กิจกรรม 

กิจกรรมการ  กิจกรรมการ  อื่นๆ          กิจกรรม              สรางสรรค  
ตัดสินใจและ  ปรับตัวและ        ตามความถนัด         สังคม 
แกไขปญหา  ดํารงชีวิต                ความสนใจ 

 
 
แผนภูมิที่ 2   ผังมโนทัศนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, ผังมโนทัศนกลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2546), 3. 
 
เกณฑการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 การประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนขั้นตอนที่สําคัญเพื่อนําขอมูลที่ไดมา
ปรับปรุง พัฒนาและแกไขปญหาในการจัดกิจกรรมใหดีขึ้น ซ่ึงกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
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(2546 ก : 12-14) กลาววา การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงื่อนไขสําคัญประการหนึ่ง  
สําหรับการผานชวงชั้นหรือจบหลักสูตร  โดยมีครูที่ปรึกษากิจกรรม นักเรียนและผูปกครองมีสวน
รวมตามแนวประเมินดังนี้ 
 1.  การประเมินผูเรียนรายกิจกรรม  ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียนตาม
จุดประสงคของแตละกิจกรรม  และประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมดวยวิธีการที่หลากหลายตาม
สภาพจริง  ประเมินตามเกณฑของสถานศึกษาที่ไดกําหนดไว ประเมินการผานจุดประสงคของ
กิจกรรมเมื่อส้ินสุดปการศึกษา  ถาผูเรียนผานจุดประสงคของกิจกรรมและมีเวลาเขารวมกิจกรรม
ครบตามเกณฑใหเปนผูผาน(ผ) การประเมินการเขารวมกิจกรรม  แตถาผูเรียนมีผลการประเมิน
บกพรองในเกณฑใดเกณฑหนึ่งหรือทั้งสองเกณฑ จะเปนผูไมผาน (มผ) การประเมินการเขารวม
กิจกรรม จะตองซอมเสริมขอบกพรองใหผานเกณฑกอน  จึงจะไดรับการตัดสินใหผานกิจกรรม 
 2.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนผานชวงชั้น  กําหนดใหผูเรียนทุกคนเขารวม
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนทุกชวงชั้น  มีการประเมินผลการรวมกิจกรรมเปนรายบุคคลตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด  สงผลการประเมินใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการลงความเห็น
และใหผูบริหารสถานศึกษาตัดสินและอนุมัติผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนผานชวงชั้น
ตอไป 
 3.  การตัดสินการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน การพิจารณาตัดสินใหผานชวงชั้น 
ดําเนินการโดยประเมินผูเรียนในการปฏิบัติกิจกรรม ซ่ึงดูไดจากบันทึกการเขารวมกิจกรรมและผล
การปฏิบัติกิจกรรม การตัดสินผลการเขารวมกิจกรรม ใหประเมินและตัดสินรายกิจกรรมจากผลการ
ประเมินตามจุดประสงคที่สถานศึกษากําหนดไว การแจงผลการประเมินใหฝายทะเบียนของ
สถานศึกษา บันทึกผลการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของผูเรียนแตละคนไวเปนหลักฐาน การ
สรุปผลการประเมินผานชวงชั้น ผูเรียนที่มีผลการประเมินการเขารวมกิจกรรมครบตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด จะไดรับการพิจารณาใหผานชวงชั้น 
 จะเห็นไดวาการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ทําไดโดยประเมินผลการปฏิบัติของ
ผูเรียนตามจุดประสงคที่กําหนดไวในแตละกิจกรรม โดยดูจากพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมตามที่
กําหนด ดวยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง และตรวจสอบเวลาการเขารวมกิจกรรมของผูเรียน
วาเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดหรือไม ถาผูเรียนผานจุดประสงคของกิจกรรมและมีเวลา
เขารวมกิจกรรมครบตามเกณฑใหเปนผูผาน (ผ) การประเมินผลการรวมกิจกรรม แตถาผูเรียนมีผล
การประเมินบกพรองในเกณฑใดเกณฑหนึ่งหรือทั้งสองเกณฑใหเปนผูไมผาน (มผ) การ
ประเมินผลการรวมกิจกรรม ซ่ึงจะตองซอมเสริมใหผานเกณฑ จึงจะไดรับการตัดสินใหผาน
กิจกรรม 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) 
 
 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) ตั้งอยูในเขตเทศบาลนครนครปฐม เลขที่ 137/1 
ซอยพันธุทิพย ถนนราชวิถี ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมืองนครปฐม รหัสไปรษณีย 73000 โทร. 
034- 259712 จัดเปนโรงเรียนขนาดใหญ ตั้งอยูในบริเวณที่สาธารณะสระกระเทียม สถานที่ใกลเคยีง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ระยะทางหางจากองคพระปฐมเจดียประมาณ 1 กิโลเมตร หาง
จากพระราชวังสนามจันทรประมาณ 2 กิโลเมตร เปนโรงเรียนสังกัดเทศบาล มีการปกครองแบบ
การปกครองทองถ่ิน โดยมีคณะเทศมนตรีกํากับดูแล และกําหนดนโยบาย 
 
ประวัติความเปนมาของโรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) 
 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) จัดตั้งตามกระทรวง ดวนมาก ที่ ม.ท. 0327/0377 
ลงวันที่ 5 เมษายน 2520 ใหจังหวัดเตรียมการใหทองถ่ิน คือ องคการบริหารสวนจังหวัด และ
เทศบาลดําเนินการรับชวงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงในขณะนั้นไดมีมาตรการลดการรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
และช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัด และโรงเรียนอนุบาล สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 
 เนื่องจากเปนนโยบายสําคัญและเรงดวนของกระทรวงมหาดไทยที่จะใหทองถ่ิน
ดําเนินการใหทันกับระยะเวลาที่กระทรวงศึกษาธิการลดและเลิกรับนักเรียนในระดับดังกลาว 
จังหวัดจึงมอบหมายใหเทศบาลดําเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย 
 ดังนั้นคณะเทศมนตรีเมืองนครปฐมในขณะนั้น คือ นายแพทยสมศักดิ์ วินิจฉัยกุล และ
นายประเสริฐ เล้ียงนาค จึงมีมติใหใชที่สาธารณะสระกระเทียม ซ่ึงมีเนื้อท่ีประมาณ 10-12 ไร จัดตั้ง
โรงเรียนเทศบาล ๓ ขึ้น เมื่อวันจันทรที่ 30 พฤษภาคม 2520 โดยในระยะแรกใหอาศัยโรงรถของ
ศูนยภาคพัฒนาการโยธาที่ 1 ที่ตั้งอยูบริเวณที่ดินสาธารณะสระกระเทียม ตําบลพระปฐมเจดีย 
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เปนอาคารเรียนชั่วคราว ซ่ึงเปดทําการสอนชั้นประถมปที่ 1 
จํานวน 1 หองเรียน โดยขณะนั้นคณะเทศมนตรีไดมีมติใหนายสุพล อําภาวงษ พนักงานเทศบาล
สามัญ ระดับ 4 ตําแหนงผูชวยครูใหญ 4 โรงเรียนเทศบาล ๒ (สมัครพลผดุง) มารักษาการณครูใหญ
ในโรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) และจากนั้นมาก็มีผูบริหารหมุนเวียนมาดํารงตําแหนง ดังนี้ 
 รายนามผูบริหารโรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) ตั้งแตเร่ิมกอสรางถึงปจจุบัน 
 1.  นายสุพล   อําภาวงษ  รักษาการณครูใหญ พ.ศ. 2520 – 2523 
 2.  นางอําไพ   เสลานนท ครูใหญ  พ.ศ. 2523 – 2527 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

29

 3.  นายบรรจง   ใจดี  อาจารยใหญ   พ.ศ. 2527 – 2528 
 4.  นายชลิต   ตุมทองคํา ผูอํานวยการ  พ.ศ. 2528 – 2544 

 5.  นายประมวล  ลาภเจริญวงศ  ผูอํานวยการ  พ.ศ. 2544 ถึงปจจุบัน 
 อนึ่งในชวงป พ.ศ. 2533 รัฐบาลไดมีนโยบายใหเปดขยายโอกาสทางการศึกษาภาค
บังคับ 6 ป เปน 9 ป สํานักบริหารการศึกษาทองถ่ิน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยเห็น
ความสําคัญของนโยบายดังกลาว จึงไดทําการคัดเลือกโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และเมืองพัทยาที่มี
ความพรอมทางดานการจัดการศึกษาใหเปดสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในป พ.ศ. 
2534 เปนปแรก และโรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) เปนหนึ่งในจํานวนที่ไดรับการคัดเลือกให
เปดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตั้งแต ป 2534 เปนตนมา 
 
วิสัยทัศน 
 ภายในเวลาของภาคการศึกษาภาคบังคับ โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) มุงพัฒนา
ผูเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เพิ่มพูนเทคโนโลยี มีวัฒนธรรมทองถ่ินและวัฒนธรรมไทย หางไกล
ส่ิงเสพยติด เพิ่มสัมฤทธิผลในการศึกษาตอและประกอบอาชีพที่สุจริต สูคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
ภารกิจ 
 1.   จัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยถือผูเรียนสําคัญที่สุด 
 2.   จัดกิจกรรมสงเสริมให ผู เ รียนมีทักษะในการนําเทคโนโลยี อันทันสมัยมา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 3. จัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหเกิดความภูมิใจและมีคานิยมในการอนุรักษ
ประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ินและวัฒนธรรมไทย 
 4.   จัดการอบรมเสริมความรูดานสุขภาพกาย สุขภาพจิตและรณรงคตอตานสิ่งเสพยติด 
 5.   จัดการเรียนรูและการบริหารจัดการรวมกับภูมิปญญาทองถ่ิน สงเสริมใหมีความรู 
ทักษะและเจตคติที่ดีตอการศึกษาและประกอบอาชีพที่สุจริต โดยใหองคกรสวนทองถ่ินและชุมชน
มีสวนรวม 
 6.  จัดสภาพแวดลอมและสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและการปฏิบัติจริงของ
ผูเรียน 
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เปาหมาย 
 1.  นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูและการปฏิบัติจริงของผูเรียน โดยความรวมมือของทุกฝายที่
เกี่ยวของ 
 2.   นักเรียนมีทักษะในการนําเทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
ผูเรียนรวมอนุรักษและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ินและวัฒนธรรมไทย 
 3.   นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ใชชีวิตอยูในทองถ่ินอยางมีความสุขและ
ปลอดจากสิ่งเสพยติด 
 4.   นักเรียนนําความรูไปศึกษาตอและประกอบอาชีพที่สุจริต รวมทั้งพึ่งตนเองได 
 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1.  มีความรับผิดชอบ  มีวินัยในตนเองและเคารพสิทธิของผูอ่ืน  

 2.  ยึดมั่นคารวะธรรม สามัคคีธรรมและปญญาธรรมในการเรียนรูดวยกระบวนการ
กลุม 

 3.  มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผ่ือแผ สมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน 
 4.  มีความซื่อสัตย เสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 
 5.  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องตนของศาสนาที่ตนนับถือ 
 6.  มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 
 7.  มีความคิดไตรตรอง มีวิจารณญาณและคิดอยางสรางสรรคดวยดุลยพินิจทาง

ศีลธรรม 
 8.  มีความประหยัด รูจักพึ่งตนเอง และดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช

ดํารัสของในหลวง 
 9.  มีจิตสํานึกในการอนุรักษความเปนไทย ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 10.  ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามวิถีทางประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
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 จํานวนบุคลากร 
  

ลําดับที่ บุคลากร จํานวน (คน) 
1. ผูบริหาร 3 
2. ครูผูสอน 56 
3. นักการ 4 
4. นักเรียนระดับอนุบาล 209 
5. นักเรียนระดับประถมศึกษา 639 
6. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 318 

  
 โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 

 ระดับชวงชั้น 
  ชวงชั้นที่ 1   ช้ันประถมศึกษาปที่ 1- 3  
  ชวงชั้นที่ 2 ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 
  ชวงชั้นที่ 3 ช้ันมัธยมศึกษาปที่   1- 3  
 สาระการเรียนรู 
 กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร  ซ่ึงประกอบดวยการจัดองคความรู  ทักษะการ
เรียนรู  และคุณลักษณะของผูเรียนเปน  8  กลุม  ดังนี้ 

1.  ภาษาไทย 
2.  คณิตศาสตร 
3.  วิทยาศาสตร 
4.  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
5.  สุขศึกษา และพลศึกษา 
6.  ศิลปะ 
7.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
8.  ภาษาตางประเทศ 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 1.  แนะแนว 
 2.  ลูกเสือ ยุวกาชาด 
 3.  กิจกรรมสรางนิสัยจริยธรรม คุณธรรม 
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 4.  ชุมนุม 
 5.  ดนตรีสากล 

 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม)ไดแบงกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปน 3 กิจกรรม คือ 
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเสริมประสบการณการเรียนรู ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. กิจกรรมแนะแนว กําหนดเทากันทุกชวงชั้นคือ 40 ช่ัวโมงตอป คิดเปนสัปดาหละ 1 
ช่ัวโมง 
 2.  กิจกรรมนักเรียนโดยแยกเปน 2 กิจกรรม 
  2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี และยุวกาชาดกําหนดใหเทากันทุกชั้นคือ 40 
ช่ัวโมงตอป นักเรียนทุกคนตองเลือกเขารวมกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งตามระเบียบลูกเสือแหงชาติ 
  2.2 กิจกรรมสรางเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระ
กระเทียม) ไดกําหนดใหจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค โดย
คํานึงถึงความสนใจของผูเรียน เพื่อพัฒนาใหผูเรียนเปนมนุษยที่สมบูรณยิ่งขึ้น ในทุกชวงชั้นจะ
รวมกันวางแผนจัดกิจกรรมสรางเสริมศักยภาพในการเรียน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
บูรณาการกับหลักสูตรทุกกลุมสาระการเรียนรู และหลักสูตรทองถ่ินที่คณะครูไดรวมกันจัดทําขึ้น
ในลักษณะการปรับกิจกรรมการเรียนรู และแหลงเรียนรูตามคําขวัญจังหวัดนครปฐมหรือของดีใน
จังหวัดนครปฐม สําหรับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 ชวงชั้นที่ 1 (ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 - 3) และชวงชั้นที่ 2 (ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6) ชวง
ช้ันละ 120 ช่ัวโมง 
 1.  กิจกรรมเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการเรียนรูกลุมสาระศิลปะ (ดนตรีสากล) 
จํานวน 40 ช่ัวโมงตอป 

 2.  กิจกรรมเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการเรียนรูที่เอื้อตอกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 
กลุมสาระ โดยจัดในรูปของชุมนุม ใหนักเรียนเลือกเขาชุมนุมตามความสนใจและความถนัดของ
ตนเอง การจัดกิจกรรมดังกลาว จํานวน 40 ช่ัวโมงตอป คิดเปนสัปดาหละ 1 ช่ัวโมง ซ่ึงมีชุมนุมดังนี้ 
คือ ศิลปประดิษฐ นักประดิษฐนอย เสนสายลายการตูน แตงแตมสีสันบนงานศิลป รองเลนเตนรํา 
ภาษาพาสนุก แตงแตมเสริมฝน แบดมินตัน วอลเลยบอล เกมและกิจกรรม แอโรบิค หมากลอม 
คณิตคิดสนุก เสนสายลายสวย กีฬา ดนตรี ตะกรอ ภาษาอังกฤษ ยุวะวาทศิลป งานผา คอมพิวเตอร 
ศิลปจินตนาการ พุทธศาสตรสรางสรรค เทคโนโลยีประยุกต และคณิตศิลป 
 3.  กิจกรรมสรางเสริมนิสัยและจริยธรรม คุณธรรม เปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันสุด
สัปดาห จํานวน 40 ช่ัวโมงตอป ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) ชวงชั้นที่ 2  
 (ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6) 
 

เวลาเรียน (ชั่วโมง) กลุม 
ป. 4 ป. 5 ป. 6 

สาระการเรียนรู    
1.  ภาษาไทย 200 200 200 
2.  คณิตศาสตร 200 200 200 
3.  วิทยาศาสตร 80 80 80 
4.  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 80 80 
5.  สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 
6.  ศิลปะ 40 40 40 
7.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 80 80 
8.  ภาษาตางประเทศ 80 80 80 
รวม 8 กลุมสาระ 800 800 800 
สาระการเรียนรูเพิ่มเติม - - - 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    
1.  แนะแนว 40 40 40 
2.  ลูกเสือ ยุวกาชาด 40 40 40 
3.  กิจกรรมสรางนิสัยจริยธรรม คุณธรรม 40 40 40 
4.  ชุมนุม 40 40 40 
5.  ดนตรีสากล 40 40 40 
รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 200 200 200 
รวมทั้งส้ิน 1,000 1,000 1,000 

 
ที่มา   : โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม),  “หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาล ๓ 
(สระกระเทียม) พุทธศักราช 2545,” (ม.ป.ท, ม.ป.ป.) (อัดสําเนา), 15. 
 
 ในปการศึกษา 2549 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) ไดจัดกิจกรรมเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรูที่เอ้ือตอกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระ โดยจัดในรูปของชุมนุม ให

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

34

นักเรียนเลือกเขาชุมนุมตามความสนใจและความถนัด ซ่ึงนักเรียนชวงชั้นที่ 1 (ช้ันประถมศึกษาปที่ 
1 - 3) ชวงชั้นที่ 2 (ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6) และชวงชั้นที่ 3 (ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3) ตองสมัคร
เขารวมชุมนุม ซ่ึงชุมนุมมีรายช่ือดังนี้ 1) ศิลปประดิษฐ 2) นักประดิษฐนอย 3) เสนสายลายการตูน 
4) แตงแตมสีสันบนงานศิลป 5) รองเลนเตนรํา 6) ภาษาพาสนุก 7) แตงแตมเสริมฝน 8) แบดมินตัน 
9) วอลเลยบอล 10) เกมและกิจกรรม 11) แอโรบิค 12) หมากลอม 13) คณิตคิดสนุก 14) เสนสาย
ลายสวย  15) กีฬา 16) ดนตรี 17) ตะกรอ 18) ภาษาอังกฤษ 19) ยุวะวาทศิลป 20) งานผา 21) 
คอมพิวเตอร 22) ศิลปจินตนาการ 23) พุทธศาสตรสรางสรรค 24) เทคโนโลยีประยุกต 25) รักการ
อาน และ26) คณิตศิลป โดยแตละชุมนุมจะรับสมาชิกไดไมเกินชุมนุมละ 30 คน ในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 คร้ังนี้ผูวิจัยไดจัดกิจกรรมตาม
ความถนัดและความสนใจ ในขอบเขตของชุมนุมรักการอาน  
 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีความสําคัญในการชวยสงเสริมหลักสูตร การจัดการเรียน 

การสอน สนองความสนใจของผูเรียน ชวยพัฒนาบุคลิกภาพ สงเสริมใหเกิดความรู มีทักษะและ 
เจตคติที่ดี เพื่อใหผูเรียนเปนคนดี คนเกง และมีความสุข ในการจัดทําหลักสูตรจึงไดกําหนดใหมี
กิจกรรมสําหรับนักเรียนไวในชื่อเรียกตางๆ กัน เชน กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมรวมหลักสูตร 
กิจกรรมนอกหลักสูตร เปนตน จนในปจจุบันใชคําวา กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   
 
ความหมายของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีช่ือเรียกแตกตางกันออกไปทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
เชน  กิจกรรมนักเรียน (Student Activities) กิจกรรมพิเศษ (Extra Activities) กิจกรรมไมเปน
ทางการ (Informal Activities) กิจกรรมกึ่งหลักสูตร (Semi-Curricular Activities) กิจกรรมกลุม 
(Group Activities) และในปจจุบันหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไดใชคําวา 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (Activities for learners development) ถึงแมวากิจกรรมพัฒนาผูเรียนจะมีช่ือ
แตกตางกัน  แตจุดประสงคในการจัดกิจกรรมตางๆ ยอมเหมือนกัน  คือ  มุงสงเสริมประสบการณ
ของผูเรียนใหกวางขวางยิ่งขึ้น  เพื่อใหการเรียนการสอนตามหลักสูตรมีความสมบูรณ (กาญจนา   
คุณารักษ 2540 : 342) และในปจจุบันมีนักการศึกษาไดใหความหมายของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไว
ดังนี้ 
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 คารเตอร  วี กูด (Carter V. Good 1973 : 9) และเฟรดเดอริช (Frederich 1959 : 213) 
กลาวไวสอดคลองกันวา กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนกิจกรรมที่นักเรียนสมัครใจมาเขารวมดําเนินการ
เองโดยความเห็นชอบและสนับสนุนจากอาจารย  และอยูภายใตการควบคุมของสถานศึกษา  ไมมี
การใหหนวยกิตและคะแนนใดๆ เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรูตอบสนองความสนใจและ
ความสามารถ  รวมทั้งเพื่อสงเสริมการเจริญเติบโตของนักเรียนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวในหลักสูตร
ปยนุช  แสงจันทร (2534 : 10) ไดใหความหมายของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนวา เปนกิจกรรมที่จัดให
นักเรียนภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา  กิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้นไมเกี่ยวของกับวิชาการ
โดยตรง  การเขารวมกิจกรรมพัฒนาผู เรียนเปนไปตามความสมัครใจ  ชวยเติมความรูและ
ประสบการณที่นอกเหนือจากหลักสูตรกําหนดไว  เพื่อใหผูเรียนไดมีความเจริญทุกดาน  สอดคลอง
กับกาญจนา  ศรีกาฬสินธุ  (2538 : 491) ที่กลาวถึงความหมายของกิจกรรมนักเรียนวาหมายถึง  
กิจกรรมตางๆ ที่โรงเรียนสนับสนุนใหนักเรียนรวมกันจัดขึ้นนอกเวลาเรียน  และนอกเหนือจาก
หลักสูตรที่โรงเรียนกําหนดใหเรียนในเวลาเรียนปกติ ในทํานองเดียวกับอชิตา หาดอาน (2545 : 47) 
กลาววา กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดพัฒนาตามความสามารถของตนเอง
ตามศักยภาพ มุงเนนเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ไดจัดใหเรียนรูตามกลุมสาระทั้ง 8 กลุม ผูเรียนสามารถ
เขารวมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข เปนกิจกรรมที่เลือกเองตาม
ความสนใจอยางแทจริง  

 นอกจากนี้กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ก : 2) ไดใหความหมายของ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนไววา  เปนกิจกรรมที่จัดอยางเปนระบบ  ประกอบดวยรูปแบบกระบวนการ
วิธีการที่หลากหลาย  ใหผูเรียนไดรับประสบการณจากการปฏิบัติจริง  มีความหมายและมีคุณคาใน
การพัฒนาผูเรียนทั้งดานรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  อารมณ  และสังคม  มุงสรางเสริมเจตคติ  คุณคา
ชีวิต  ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค  สงเสริมใหผูเรียนรูจักและเขาใจตนเอง  
สรางจิตสํานึกในธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ปรับตัวและปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอสังคม  
ประเทศชาติ และดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข สอดคลองกับขจิต ฝอยทอง และกาญดา ทองอินทร 
(2546 : 60) ไดใหความหมายของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนวา กิจกรรมพัฒนาผูเรียน หมายถึง กิจกรรม
ที่จัดอยางมีรูปแบบดวยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณจากการปฏิบัติจริง 
เพื่อพัฒนาผูเรียนทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณและสังคม และสามารถดํารงชีวิตไดอยาง
มีความสุข อีกทั้งดํารง  ประเสริฐกุล   (2542 : 18) ไดใหความหมายของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไววา  
เปนกิจกรรมที่โรงเรียนและนักเรียนรวมมือกันจัดทําขึ้นทั้งภายในและนอกโรงเรียน  เพื่อสนอง
ความตองการและความสนใจของนักเรียน  เปนการเสริมสรางประสบการณและความรูใหกับ
นักเรียน  โดยการจัดกิจกรรมจะไมมีการใหคะแนนแตอยางใด สอดคลองกับกรรณิกา ภูระหงษ 
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(2547 : 23) ที่กลาววา กิจกรรมพัฒนาผูเรียน หมายถึง กิจกรรมที่โรงเรียนและนักเรียนรวมมือกันจัด
ขึ้น ทั้งภายในและภายนอกหองเรียน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสนองความตองการและความสนใจของ
ผูเรียน เสริมสรางประสบการณ ซ่ึงการจัดกิจกรรมเหลานี้ไมมีหนวยกิตทางวิชาการ เปนกิจกรรมที่
จัดขึ้นอยางเปนระบบ ประกอบดวยรูปแบบกระบวนการที่หลากหลาย พัฒนาผูเรียนครบทุกดาน 
ปลูกฝงคุณธรรมและคานิยมอันพึงประสงค รวมทั้งปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอสังคมและ
ประเทศชาติรวมกัน 
 จากที่กลาวมาทั้งหมดสรุปไดวา กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนกิจกรรมที่จัดขึ้นอยางเปน
ระบบ  เพื่อสนองความตองการและความสนใจของผูเรียน  เปนการเสริมสรางประสบการณและ
ความรูนอกเหนือจากที่หลักสูตรกําหนด  ไมมีหนวยกิตทางวิชาการหรือคะแนนใดๆ  ผูเรียนได
พัฒนาครบทุกดาน ไมวาจะเปน ดานรางกาย สติปญญา อารมณ สังคมและจิตใจ  
 
ความสําคัญและความจําเปนของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 นักวิชาการไดใหความสําคัญและความจําเปนของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไวดังนี้ 

 ใจจริง  บุญเรืองรอด (2534 : 35-40)  ไดกลาวถึงความจําเปนที่ตองจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน วากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนเครื่องมือสงเสริมและขยายความสนใจของนักเรียนแตละคนให
กวางขึ้น  สงเสริมความเปนผูนํา  มีความรับผิดชอบ  เปดโอกาสใหนักเรียนไดทดลองหรือสํารวจ
ความสามารถ  ความถนัดและความสนใจของตนเอง  นําความรูและทฤษฎีที่เคยเรียนมาจากหองมา
ประยุกตใช  ชวยใหนักเรียนรูสึกวา  ส่ิงที่ตนเองเรียนมานั้นมีความหมายมากขึ้น สอดคลองกับ 
กลัททอรน และสเปนเซอร (Glathon and Spencer, อางถึงในกาญจนา  ศรีกาฬสินธุ, 2538 : 458) ได
กลาวถึงความจําเปนของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนวา  เปนการพัฒนาภาวะผูนําและความสามารถใน
การตัดสินใจของนักเรียน  พัฒนาความสามารถในการมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนสมาชิก  พัฒนา
สติปญญา  ความสามารถหลายๆ ดาน  ไดแก  ทักษะการปรับตัวเขากับคนอื่น  สรางความสัมพันธ
ใหมๆ พัฒนาความสนใจใหมๆใหเกิดกับนักเรียน  ใหนักเรียนมีความกระตือรือรนสูงขึ้น 

 นอกจากนี้กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ก : 11) กลาวไววา  จากจุดหมาย
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  เปนคนดี  คนเกง  
และอยูรวมสังคมอยางมีความสุขบนพื้นฐานของความเปนคนไทยนั้น   นอกจากการพัฒนาผูเรียน
ทุกคนใหมีความรูที่เปนพื้นฐานสําคัญซ่ึงกําหนดไวในโครงสราง  กลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมแลว  
หลักสูตรยังไดกําหนดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไวในโครงสรางดวย   โดยมุงสงเสริมการพัฒนาผูเรียน
เพิ่มเติมจากกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม  ใหผูเรียนรูจักตนเอง  คนพบความสามารถ  ความถนัดของ
ตนเอง   เพื่อการพัฒนาใหเต็มศักยภาพ  เห็นคุณคาในการประกอบสัมมาชีพ  ใหเปนผูมีระเบียบ
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วินัย  ศีลธรรม  จริยธรรม  รูจักบทบาทหนาที่  ความรับผิดชอบ  การบําเพ็ญประโยชนใหชุมชน  
สังคม  ประเทศชาติ  และดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข  ซ่ึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกสวน
ในสังคมทั้งพอแม  ผูปกครองชุมชน  และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีความจําเปนจะตองจัด
ใหเกิดขึ้นในสถานศึกษา  เพื่อใหผูเรียนไดคนพบความถนัดและความสนใจของตนเอง เกิดทักษะ
ในการทํางานรวมกับผูอ่ืน รูจักการปรับตัวใหเขากับผูอ่ืนได รูจักการเปนผูนําและผูตามที่ดี สามารถ
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข อีกทั้งยังเปนการชวยใหนักเรียนรูจักการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
 
จุดมุงหมายของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีจุดมุงหมายเพื่อใหนักเรียนไดรับการพัฒนาในหลายๆ ดาน  ซ่ึง
มีนักวิชาการไดกลาวไวดังนี้ 
 ใจจริง  บุญเรืองรอด  (2534 : 29-30) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายที่ตองการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน  วาเพื่อสนองความตองการดานจิตวิทยาของนักเรียน  ซ่ึงตองการการยอมรับของ
บุคคลในวัยเดียวกัน  เพื่อเสริมสรางนักเรียนใหเจริญเติบโตไปไดสูงสุด  เพื่อประสิทธิภาพในการ
ใหการศึกษาที่ สูงสุดเทาที่จะเปนไปได   เพื่อเปนการเตรียมเด็กใหดํารงชีวิตอยูในสังคม
ประชาธิปไตย  เพื่อเสริมสรางการรูจักนําตนเองและบังคับตนเองได  ปรับตนเองใหเขากับสภาพ
ชีวิตและการเปนนักเรียน  เพื่อสนองความรวมมือกันทางสังคม  เพื่อใหเด็กไดสนใจกับกิจกรรม
ของโรงเรียน  สรางและกระตุนนักเรียนใหรักสถานศึกษา  เพื่อสรางเสริมใหนักเรียนรูจักเคารพกฎ
และคําสั่ง  เพื่อจะไดสํารวจและพัฒนาความสนใจและความสามารถของแตละบุคคล  รวมทั้ง
กาญจนา  ศรีกาฬสินธุ (2533 : 465) ไดสรุปจุดมุงหมายของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนวา เพื่อใหเปนผูมี
ระเบียบวินัย  มีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  มีความเขาใจและเลื่อมใส
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  มีความรับผิดชอบในหนาที่  มีความรักและสามัคคีในหมู
คณะ  สงเสริมทักษะความถนัดและความคิดริเร่ิมสรางสรรค  สงเสริมพัฒนารางกายและจิตใจ  ใช
เวลาวางใหเปนประโยชน ในทํานองเดียวกับกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ก : 2)  ได
กลาววา  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนาดังนี้ คือ เพื่อใหผูเรียน
ไดรับการพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยใหครบทุกดาน  ทั้งรางกาย  สติปญญา  อารมณและ
สังคม พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ โดยมุงเนนเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ไดจัดให
ผูเรียนเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมที่เลือกตามความถนัดและความสนใจของตนเอง สอดคลองกับ
กรรณิกา ภูระหงษ (2547 : 24) กลาววา กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาผูเรียนทั้ง
ทางดานรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม เปนการเสริมประสบการณจากการเรียนรูตามกลุม
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สาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม สงเสริมความเปนไทย การใชเวลาวางใหเปนประโยชน บําเพ็ญ
ประโยชนตอสังคม และสรางความมั่นคงของชาติ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา 

 นอกจากนี้ขจิต ฝอยทองและกาญดา ทองอินทร (2546 : 60) กลาววา กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนมีจุดมุงหมาย ดังนี้ 
 1.   ผูเรียนไดรับประสบการณหลากหลาย เกิดความรู (Knowledge) ความรูความ
ชํานาญทั้งวิชาการ (Academic) และวิชาชีพ (Professional) 
 2.  ผูเรียนคนพบความสนใจและความถนัดของตนเอง เห็นชองทางในการสรางงาน
อาชีพในอนาคต 
 3.   ผูเรียนเห็นคุณคาของความรู สามารถนําเอาประสบการณ เพื่อการพัฒนาตนเองและ
การประกอบอาชีพ 
 4.   ผูเรียนพัฒนาบุคลิก เจตคติ คานิยมในการดําเนินชีวิต เสริมสรางศีลธรรมและ
จริยธรรม 
 5.   ผูเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ทําประโยชนเพื่อสังคมและประเทศชาติ 
 จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาผูเรียนใน
ดานตางๆ  เพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยใหครบทุกดาน  ทั้งในดาน
รางกาย อารมณ  สังคมและสติปญญา  พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ  เพื่อใหผูเรียน
เขารวมปฏิบัติกิจกรรมที่มีความถนัดและสนใจ    โดยมุงเนนเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ไดจัดใหผูเรียน
เรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม 
 
ประเภทของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ในการจัดประเภทและขอบขายของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีนักการศึกษาไดจําแนก
ประเภทและขอบขายของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไวดังนี้ 
 กอรตัน (Gorton 1983 : 410, อางถึงใน กาญจนา  ศรีกาฬสินธุ 2533 : 468) ไดแบง
ประเภทของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนออกเปน  4 ประเภท  ไดแก 

1. กิจกรรมนักเรียนในสวนที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมในการปกครอง  และการพิมพ  
ไดแก  สภานักเรียน  หนังสือพิมพนักเรียน  หนังสือประจําป และอ่ืนๆ  

2. กิจกรรมกลุมการแสดง  ไดแก  การละคร  ดนตรี  ขับรอง  การโตวาที และอื่นๆ  
3. กิจกรรมชมรมและองคกรตางๆ เชน ชมรมหมากกระดาน  ชมรมถายรูปและอื่นๆ 

กิจกรรมการกีฬา  เชน ฟุตบอล  ปงปอง  เทนนิส  บาสเกตบอล  วายน้ําและอื่นๆ 
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 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ก : 6-7) ไดกลาววา  ประเภทของกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนแบงเปน 3 กลุม คือ 
 1.  กิจกรรมแนะแนว 
 2.  กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของผูเรียนหรือกิจกรรมพัฒนาสาระการ
เรียนรูหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐหรือเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 3.  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชนและรักษาดินแดน 
 ขจิต ฝอยทองและกาญดา ทองอินทร (2546 : 59-60) ไดแบงลักษณะของกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนออกเปน 2 ลักษณะ คือ 
 1.  กิจกรรมแนะแนว เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาความสามารถของผูเรียนให
เหมาะสมกับความแตกตางระหวางบุคคล สามารถคนพบ และพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสราง
ทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ ครูผูสอนทุกคนตองทําหนาที่แนะแนวใหคําปรึกษาดานชีวิต 
การศึกษาตอ และการพัฒนาตนเองสูโลกอาชีพและการมีงานทํา 

 2.  กิจกรรมนักเรียน เปนกิจกรรมที่ผูเรียนปฏิบัติดวยตนเองอยางครบวงจร ตั้งแต
ศึกษาวิเคราะห ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทํางาน โดยเนนการทํางานรวมกันเปน
กลุม เชน ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน เปนตน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
สามารถแบงตามลักษณะของกิจกรรมไดดังนี้ 

  2.1 กิจกรรมพัฒนาความถนัด ความสนใจ ตามความตองการของผูเรียน เปน
กิจกรรมที่เพิ่มเติมความรู ความชํานาญ และประสบการณของผูเรียนอยางกวางขวาง 

  2.2 กิจกรรมที่ปลูกฝงระเบียบวินัย กฎเกณฑ การทําประโยชนใหแกสังคม และวิถี
ชีวิตในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  

 จากที่กลาวมาสรุปไดวากิจกรรมพัฒนาผูเรียนแบงออกเปนหลายประเภท เชน กิจกรรม
แนะแนว  กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของ
นักเรียน กิจกรรมชมรม ชุมนุม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับแตละสถานศึกษาวาจะจัดใหมีกิจกรรมใดบาง 
กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้เปนการตอบสนองความตองการและความสนใจ เพื่อใหผูเรียนมีทักษะและ
ประสบการณมากยิ่งขึ้น 
 
หลักการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ไพโรจน  นาคะสุวรรณและวันนอร  มะทา (2528 : 18) ไดสรุปหลักการจัดกิจกรรม
นักเรียนไววา  ในการจัดกิจกรรมควรใหนักเรียนเลือกเขาตามความถนัดและความสนใจ  ควรให
นักเรียนวางแผนและริเร่ิมดําเนินการเอง  ไมควรนําคะแนนมาเปนสิ่งยั่วยุในการจัดกจิกรรมนกัเรยีน  
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แตควรใหมีทัศนคติที่ดี  เห็นคุณคาหรือประโยชนและการไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินในการ
เขารวมกิจกรรม  การจัดกิจกรรมนักเรียนทุกประเภทตองมีกติกา   มีระเบียบขอบังคับ  เพื่อเห็น
แนวทางในการดําเนินงาน  อยูภายใตการควบคุมดูแลของผูบริหารและสถานศึกษา  

 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ก : 2) ไดกลาววา กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมี
หลักการจัดโดยมีการกําหนดวัตถุประสงคและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเปนรูปธรรม จัดให
เหมาะสมกับวัย  วุฒิภาวะ  ความสนใจ  ความถนัด  และความสามารถของผูเรียน บูรณาการวิชาการ
กับชีวิตจริง  ใหผูเรียนไดตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรูตลอดชีวิต ใชกระบวนการกลุมใน
การจัดประสบการเรียนรู  ฝกใหคิดวิเคราะห  สรางสรรคจินตนาการที่เปนประโยชนและสัมพันธ
กับชีวิตในแตละชวงวัยอยางตอเนื่องจํานวนสมาชิกมีความเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม   มี
การกําหนดเวลาในการจัดกิจกรรมใหเหมะสมกับวิสัยทัศนของสถานศึกษา ผูเรียนเปนผูดําเนินการ  
มีครูเปนที่ปรึกษา  ยึดหลักการมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหครู  พอแม  ผูปกครอง  ชุมชน  องคกร
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม มีการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม  โดย
วิธีการที่หลากหลายและสอดคลองกับกิจกรรมอยางเปนระบบและตอเนื่อง โดยใหถือวาเปนเกณฑ
ประเมินผลการผานชวงชั้นเรียน 
 นอกจากนั้น อชิตา หาดอาน (2545 : 45-46) กลาววา สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียน 
ทุกคนเขารวมกิจกรรม โดยดําเนินการดังนี้ 
 1.  นักเรียนจัดตั้งกลุมตามความสนใจ ความถนัดตามธรรมชาติ ความตองการ หรือ
อาจเขารวมกิจกรรมตามขอเสนอแนะของสถานศึกษา 
 2.  รับการปฐมนิเทศจากครูที่ปรึกษากิจกรรม โดยใหนักเรียนเลือกอาจารยที่ปรึกษา
กิจกรรม เพื่อรับฟงขอเสนอแนะในการเขารวมและดําเนินกิจกรรมไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 3.  ประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการฝายตางๆ ประกอบดวย ประธาน  เลขานุการ 
เหรัญญิก นายทะเบียน และอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
 4.  ประชุมวางแผนจัดทําแผนงาน โครงการและปฏิทินงาน เพื่อดําเนินกิจกรรมให
บรรลุตามวัตถุประสงค จําเปนตองมีการวางแผนในการดําเนินงาน ที่ประชุมควรเปดโอกาสให 
ทุกคนมีสวนรวมในการวางแผนและจัดทําโครงการปฏิทินงานที่กําหนดวันเวลาไวอยางชัดเจน แลว
นําเสนอตอครูที่ปรึกษากิจกรรม 
 5.  ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน  โครงการ และปฏิทินที่กําหนดไว เมื่อแผนงาน 
โครงการ และปฏิทินงานไดรับอนุมัติจากผูบริหารสถานศึกษาแลว ผูเรียนจึงจะสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมตามแผนงานโครงการ และปฏิทิน ที่กําหนดไวในรูปแบบของคณะกรรมการที่ไดรับการ
เลือกตั้งโดยกระบวนการกลุม และเพื่อใหผูเรียนทุกคนไดพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ 
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 6.  ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม การประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมสามารถ
ประเมินผลได ดังนี้ 
  6.1 ประเมินผลเปนระยะอยางตอเนื่อง 
  6.2 ประเมินตนเองและประเมินเพื่อนรวมกิจกรรม จากพฤติกรรม คุณภาพงาน 
เวลาที่เขารวมกิจกรรม 
  6.3 ถาไมเกิดคุณลักษณะตามวัตถุประสงค ตองปฏิบัติตามกิจกรรมเพิ่มเติมตามที่
ครูที่ปรึกษากิจกรรมมอบหมายหรือใหความเห็นชอบตามผูเรียนเสนอ 
 7. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเสร็จส้ินตามโครงการ
แลว คณะกรรมการดําเนินกิจกรรมจะตองประชุมเพื่อสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมและเสนอตอครูที่
ปรึกษากิจกรรม 
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา  หลักเกณฑในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนั้น ควรจัดใหทุก
คนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม  เปดโอกาสใหเลือกกิจกรรมตามความถนัด ตามความสนใจ  และ
ตามความสามารถของผูเรียน  ใหผูเรียนไดตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรูตลอดชีวิต  และ
เกิดความรูสึกสนุกกับการใชกระบวนการกลุมในการจัดประสบการณเรียนรู  ฝกใหนักเรียนรูจักคิด 
วิเคราะหสรางสรรคส่ิงที่เปนประโยชน  และอยูภายใตการดูแลของผูบริหารสถานศึกษา 
 
การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ถือเปนกระบวนการที่สําคัญที่ใหไดขอมูลมาเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น  เพื่อจะไดแนวทางในการจัดกิจกรรมครั้งตอไป   
 วันนอร  มะทา (2523 : 18-19) ไดแสดงความคิดเห็นวา  การประเมินผลกิจกรรม
นักเรียนมีความจําเปนอยางยิ่ง เพราะวาการประเมินจะสะทอนใหเห็นวากิจกรรมนั้นไดบรรลุตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว  หรือไม  นอกจากนี้ยังเปนการตรวจสอบความสนใจ  ความตองการและ
ขอบกพรองตางๆ ของสมาชิก  การประเมินผลควรจะทําหลายๆ วิธี  เพื่อจะไดขอมูลใกลความเปน
จริงมากที่สุด  วิธีการประเมินควรประเมินจากบุคคลทั้งกลุมซ่ึงมีสวนรับรูหรือมีสวนรวมใน
กิจกรรมนั้น 
 อชิตา หาดอาน (2545 : 46-47) กลาววา การประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เปนเงื่อนไขสําคัญประการหนึ่ง สําหรับการผานชวงชั้น หรือหลักสูตร ผูเรียนตองเขารวมและ
ปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตลอดจนผานการประเมินตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด โดยครูที่
ปรึกษากิจกรรมผูเรียนและผูปกครองมีสวนรวมตามแนวประเมิน ดังนี้ 
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 1.  ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียนตามวัตถุประสงคของแตละกิจกรรม โดย
ประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมและผลการปฏิบัติกิจกรรม ดวยวิธีที่หลากหลายตาม
สภาพจริง 
  2.  ตรวจสอบเวลาเขารวมกิจกรรมของผูเรียนวาเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษา
กําหนดหรือไม 
 3.  ในกรณีที่มีกิจกรรมใดตองใชเวลาปฏิบัติตลอดป เมื่อส้ินภาคเรียนแรก ผูรับผิดชอบ
กิจกรรมควรจัดใหมีการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียน เพื่อสรุปความกาวหนาและสภาพ
ของการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียนระยะหนึ่งกอน เพื่อการปรับปรุงแกไขหรือสงเสริมการปฏิบัติ
กิจกรรมของผูเรียนใหเปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ และรายงานผลการประเมินให
ผูปกครองทราบ โดยทําการประเมินตามจุดประสงคสําคัญของกิจกรรม และนําผลการประเมินนั้น
ไปรวมกับผลการประเมินการรวมกิจกรรมในภาคเรียนที่สอง เพื่อตัดสินผลการประเมินการผาน
จุดประสงคของกิจกรรม เมื่อส้ินสุดปการศึกษา 
 4.  ตัดสินใหผูเรียนที่ผานจุดประสงคสําคัญของกิจกรรมและมีเวลาเขารวมกิจกรรม
ครบตามเกณฑใหเปนผูผานการประเมิน ผูเรียนที่มีผลการประเมินบกพรองในเกณฑใดเกณฑหนึ่ง
หรือทั้งสองเกณฑ จะเปนผูไมผานการประเมินผลการรวมกิจกรรม จะตองซอมเสริมขอบกพรองให
ผานเกณฑกอน จึงจะไดรับการตัดสินใหผานกิจกรรม 
 ขจิต ฝอยทอง และกาญดา ทองอินทร (2546 : 61) กลาวถึงการประเมินผลการปฏิบัติ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดังนี้ 
 1.  ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียนตามวัตถุประสงคของแตละกิจกรรมโดย
ประเมินกิจกรรมดวยวิธีการที่หลากหลาย 
 2.  การประเมินกิจกรรมตองคํานึงถึง 

- เวลาในการรวมกิจกรรมเปนไปตามที่สถานศึกษากําหนด 
- การมีสวนรวมในกิจกรรม 
- การบรรลุจุดประสงคของกิจกรรม 

 นอกจากนี้ขจิต ฝอยทอง และกาญดา ทองอินทร (2546 : 61-62)ไดกลาวถึงบทบาทของ
ผูที่เกี่ยวของกับการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน วา  
 1.  ครูที่ปรึกษา ตองดําเนินการดังนี้ 

- ดูแลใหเกิดคุณลักษณะตามวัตถุประสงค 
- รายงานเวลาและพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม 
- ศึกษา ติดตามผูเรียนกรณีที่ไมเขารวมกิจกรรม 
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- บันทึกเปนหลักฐานการติดตามและประเมินผลผูเรียน 
 2. ผูเรียน ตองปฏิบัติดังนี้ 

- ปฏิบัติกิจกรรมใหบรรลุตามวัตถุประสงค 
- มีหลักฐาน/ผลการเขารวมกิจกรรม 
- ถาไมเกิดลักษณะที่พึงประสงคใหปฏิบัติเพิ่มเติม 
- ประเมินตนเองและประเมินเพื่อนรวมกิจกรรม 

 3. ผูปกครองนักเรียน ตองปฏิบัติ ดังนี้ 
- รวมมือในการติดตามพัฒนาการของผูเรียน 
- บันทึกความเห็นสรุปพัฒนาการนักเรียน 

 จากที่กลาวมาสรุปไดวา  การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีความจําเปนอยางยิ่ง 
เนื่องจากผลการประเมินจะเปนตัวบงชี้วา  กิจกรรมที่จัดขึ้นประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคมาก
นอยเพียงใด  อีกทั้งยังเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ ซ่ึงผูเรียนจะตองเขารวม
และปฏิบัติกิจกรรม ตลอดจนผานการประเมินตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด ถาผูเรียนผาน
จุดประสงคของกิจกรรมและมีเวลาเขารวมกิจกรรมครบตามเกณฑที่กําหนดใหการประเมินเปน (ผ) 
หมายถึง ผานการประเมินการเขารวมกิจกรรม  แตถาผูเรียนไมผานจุดประสงคของกิจกรรมและมี
เวลาการเขารวมกิจกรรมไมครบตามเกณฑที่กําหนดใหการประเมินเปน (มผ) หมายถึง ไมผานการ
ประเมินการเขารวมกิจกรรม  
 
รูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนั้น มีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ซ่ึงจัดขึ้นตาม
ความถนัดและความสนใจของผูเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหครบทุกดาน ทั้งดานรางกาย จิตใจ 
สติปญญา อารมณและสังคม และจากการศึกษาแนวคิดของนักการศึกษา การจัดกิจกรรมในองคกร
และการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในโรงเรียน มีรูปแบบในการจัดกิจกรรมดังนี้ 
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 38-39) กลาวถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมที่
สามารถนําไปใชในการจัดการเรียนรูกลุมใหญ กลุมยอย และการศึกษาเปนรายบุคคล ไดแก 
 1. การระดมสมอง เปนการสงเสริมใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกันทั้งในกลุมยอยและ
การเรียนรวมกันทั้งชั้น ผูเรียนไดอภิปรายและมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นอยางเสรีเกี่ยวกับ
ประเด็นปญหาตางๆ วิธีการนี้ยังทําใหผูเรียนไดแสดงพื้นฐานความรูที่มีอยู การนําความรูมาใชใน
การศึกษาเรื่องที่เรียนและเปนการตรวจสอบความเขาใจของตนที่ยังไมถูกตองไดอีกดวย 
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 2.  กรณีศึกษา เปนการฝกใหผูเรียนไดอานเรื่องสั้นๆ ที่เกี่ยวของกับประเด็นปญหา
เร่ืองใดเรื่องหนึ่ง ใหผูเรียนสรางขอสมมติฐาน ทําใหผูเรียนไดมีประสบการณ การคาดคะเนอนาคต 
 3.  การเรียนแบบรวมมือ เปนวิธีการที่ใหผูเรียนไดเรียนรูวิธีการทํางานดวยกันในกลุม
ยอยและสมาชิกมีความสามารถแตกตางกันมารวมกันทํางาน ครูผูสอนทําหนาที่เปนผูใหคําปรึกษา 
เปนผูคอยอํานวยความสะดวกในการเรียน ผูเรียนทําหนาที่เปนผูรู เปนแหลงความรูใหกันและกัน 
 4.  การโตวาที เปนวิธีการมุงใหผูเรียนไดศึกษาคนควาและเชื่อมโยงในสิ่งที่ศึกษา
คนควาเขาดวยกัน กิจกรรมการโตวาทีชวยใหผูเรียนไดฝกการจัดระบบขอมูลความรูตางๆ มา
สนับสนุนความคิดเห็นของตนและใชทักษะทางภาษาเพื่อส่ือสารจูงใจผูอ่ืน 
 5.  การจัดประสบการณนอกสถานที่ เพื่อใหผูเรียนไดสังเกตและไดรับประสบการณ
ตรงในชีวิตจริง โดยใชสังคมเปนเสมือนหองปฏิบัติการของผูเรียน ทั้งผูเรียนและครูไดฝกการ
วางแผนลวงหนากอนที่จะรับประสบการณเหลานั้น 
 6.  การเขียนบรรยาย เปนวิธีการฝกทักษะการเขียนโดยใหผูเรียนไดคิดประเด็นคําถาม
ตางๆ รวบรวมความรู แลวนํามาถายทอดดวยการเขียนใหผูอ่ืนไดเขาใจความคิดเห็นของตน สง
เสริมหใผูเรียนไดทบทวนสิ่งที่ผูเรียนไดเรียนรูมาแลวมาผสมผสานกับความรูใหม และเขียน
ถายทอดออกมา 
 7.  การจัดระบบความคิดดวยกราฟฟก ทักษะการเขียนและการอานกราฟฟกเปน
กิจกรรมสําคัญที่ชวยใหผูเรียนไดพัฒนาความคิดรวบยอด และความคิดสรางสรรคในกลุมสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไดแก แผนภูมิ แผนผัง แผนภาพ ตาราง กราฟ แผนที่ความคิด 
 8.  การอานรวมกันในกลุม เปนวิธีการพัฒนาทักษะการอานของผูเรียน เพื่อทําความ
เขาใจในสิ่งที่อานดวยการอภิปราย ซักถามรวมกันกับเพื่อน 
 9.  การสัมภาษณ เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดรูจักตั้งคําถาม เพื่อเตรียมการ
สัมภาษณ รูจักการตีความขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ และรายงานผลที่ไดจากการสัมภาษณ ทําให
ผูเรียนไดสรางประสบการณความสัมพันธรวมกันระหวางชุมชน ครอบครัวและโรงเรียน 
 10.  การเขียนอนุทิน เปนกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดเขียนแสดงความคิด ความรูสึกอยางเสรี 
ผูเรียนไดมีโอกาสเชื่อมโยงในสิ่งที่เรียนกับความสนใจและประสบการณของเขา 
 11.  การบรรยายเปนการฟงคําอธิบายจากครู  ในกรณีที่ตองการใหผู เ รียนไดมี 
พื้นฐานความรูที่ถูกตองตรงกัน ซ่ึงควรใชในระยะเวลาอันสั้น 
 12.  การรายงาน เปนกิจกรรมที่สะทอนการศึกษาคนควาในหัวขอใดหัวขอหนึ่ง รายงาน
ผลไดดวยการเขียนเปนรายงานหรือพูดรายงาน 
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 13.  การแสดงบทบาทสมมติและสถานการณจําลอง เปนกิจกรรมที่ฝกใหผูเรียนได
แสดงออกตามความคิดสรางสรรคและตามสถานการณที่เปนจริง ผูเรียนไดฝกการตัดสินใจ มีการ
พัฒนาทักษะทางสังคม รูจักเตรียมการดวยการศึกษาคนควาวิจัย เพื่อรวบรวมขอมูลกอนการแสดง 
 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา (2547) กลาวถึง รูปแบบกิจกรรมในโครงการสงเสริม
ความสามารถนักเรียนและโครงการเสริมสรางทักษะการดํารงชีวิตไว ดังนี้ 
 1.  กิจกรรมการประกวด แขงขัน ทักษะวิชาการ วิชาสามัญและวิชาอาชีพ 
 2.  ฝกหัดทักษะวิชาชีพโดยความรวมมือของผูปกครอง ทองถ่ินและชุมชน 
 3.  กิจกรรมคายพัฒนาอัจฉริยภาพ 
 4.  จัดนิทรรศการผลงานที่เกิดจากการเรียนรู 
 5.  กิจกรรมสงเสริมพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 
 6.  กิจกรรมสงเสริมสุขภาพพลานามัย 
 7.  กิจกรรมสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมไทย 
 เจตนา สุขเอนก (2547) ไดเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบ Walk Rally ซ่ึงเปน
กิจกรรมที่ใหทั้งความสนุกสนาน การทํางานเปนทีม รวมถึงใหแงคิดตางๆ กับผูรวมกิจกรรม 
รูปแบบของกิจกรรมนั้น โดยทั่วไปจะมีการแบงกลุมผูรวมกิจกรรมออกเปนกลุมตางๆ และจัดให
แตละกลุมเขารวมกิจกรรมในแตละฐาน มุงใหผูรวมกิจกรรมไดรับความรู แงคิด รูจักการทาํงานเปน
ทีมและความสามัคคี ปญหาสําคัญในการจัดกิจกรรม Walk Rally นั้น คือ การเตรียมความพรอมทั้ง
ในดานกําลังคน ตลอดจนอุปกรณและกิจกรรมที่มีความเหมาะสม ฉะนั้นจึงควรมีการประชุม
คณะกรรมการจัดกิจกรรมลวงหนา เพื่อลดปญหาติดขัดในการดําเนินการภายหลัง 
 ส่ิงที่ตองคํานึงถึงในการจัดกิจกรรม Walk Rally 
 1.  จํานวนกลุมผูเลน หาผูเลนมีจํานวนนอย ก็จะเกิดความสะดวกมากกวาผูเลนจํานวน
มาก เนื่องจากดูแลงายและใชอุปกรณในการทํากิจกรรมนอยกวา สําหรับการแบงกลุมนั้น ในแตละ
กลุมไมควรมีสมาชิกมากจนเกินไป เพื่อใหสมาชิกทุกคนไดมีโอกาสทํากิจกรรมอยางทั่วถึง 
 2.  จํานวนเจาหนาที่ หากเจาหนาที่มีจํานวนนอยก็จะเกิดปญหาในการดูแลเปนอยาง
มาก จึงไมสามารถกําหนดจํานวนฐานใหมีจํานวนมากได อาจแกไขโดยการใหเขาฐานเพื่อทํา
กิจกรรมทีละ 2 กลุม โดยใหตางกลุมตางทํากิจกรรมของตัวเอง หรือใหแขงขันกันระหวางกลุมก็ได 
(แตตองมีการสลับคูกลุมกันบางเพื่อความยุติธรรมในการแขงขัน)  
 3.  จํานวนฐาน จํานวนฐานที่มีตองไมมีจํานวนมากเกินไป เพราะจะทําใหส้ินเปลืองทั้ง
ดานอุปกรณและกําลังคน รวมถึงความสามารถในการดูแล แตถานอยเกินไปก็จะไมสามารถจัด
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กิจกรรมใหมีรูปแบบหลากหลายไดมากนัก สวนใหญนิยมกําหนดใหจํานวนฐานมีจํานวนเทากับ
กลุมของผูเลน แลวใชวิธีการเวียนฐานในการดําเนินกิจกรรม 
 4.  สภาพแวดลอม ควรจัดสถานที่ใหเหมาะสมกับกิจกรรมและสภาพอากาศ 
 นอกจากนี้ การแบงกลุมในการทํากิจกรรม Walk Rally นั้น ถือวามีความสําคัญมาก 
เนื่องจากสามารถสรางเสริมใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะได เชน การจัดกลุมบุคคลที่ไมรูจักกัน
ใหมาอยูรวมกัน เปนตน ทั้งนี้ส่ิงที่จะมองขามไมไดคือ ความยุติธรรมในการแบงกลุม กิจกรรมใน
การแบงกลุมนั้นมีหลายวิธี แตไมควรแจงกับผูเลนวาจะมีการแบงกลุมเพื่อทํากิจกรรม เพราะผูเลน
จะมีการตกลงนัดแนะกันเอง เพื่อใหอยูรวมกับกลุมเพื่อนสนิท ซ่ึงจะขัดกับวัตถุประสงคในการ
ทํางานเปนทีมได ฉะนั้นจึงควรใชกิจกรรมนันทนาการที่มีอยูมาใชแทนเพื่อใหผูเลนไมสามารถ
ลวงรูถึงขั้นตอนการแบงกลุมดังกลาว เชน หอยเปลี่ยนฝา รวมเงิน เลียนเสียงสัตว การนับเลขตาม
จํานวนกลุมที่ตองการ เปนตน จะเห็นวาวิธีการในการแบงกลุมมีหลายวิธีขึ้นอยูวาผูจัดจะเลือกใช
วิธีการใดใหเหมาะสมกับสถานการณ 
 เวลาที่ใชในการทํากิจกรรม Walk Rally หากเปนบริเวณกลางแจง ไมควรจัดใหมี
เวลานานเกินไป เพราะจะทําใหผูเลนเกิดความเหนื่อยลาได หรือหากมีเวลาสั้นเกินไปก็อาจไม
สามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว สวนใหญนิยมใชเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที ถึง 2 ช่ัวโมง 
สําหรับชวงเวลาในการจัดนั้น ควรจัดในชวงเวลาที่มีแสงแดดออน เพื่อไมใหผูเลนเกิดความเครียด
มากนัก  
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ก : 143) เสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมชุมนุม
คุมครองผูบริโภคในสถานศึกษาของโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย จังหวัดตรังไว ดังนี้ 
 1.  จัดรายการเสียงตามสายทุกเที่ยงวัน 
 2.  จัดกลุมเพื่อนเตือนเพื่อนเพื่อสุขภาพ 
 3.  จัดรายการพูดหนาเสาธงทุกวันพุธ พรอมทายปญหาและมีรางวัลให 
 4.  ประกวดคําขวัญ 
 5.  จัดบอรดรวมขาวเพื่อผูบริโภค 
 6.  จัดนิทรรศการและสาธิตสินคาอันตราย 
 7.  เผยแพรแผนปลิว/แผนพับไปตามสถานที่ตางๆ  
 8.  เชิญวิทยากรมาบรรยาย 
 9.  แสดงละครในวันสําคัญเพื่อกระตุนและสรางจิตสํานึก 
 10.  จัดแสดงและจําหนายสินคาที่มีคุณภาพในราคาเปนธรรม 
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 จากที่กลาวมาสรุปไดวาการจัดกิจกรรมในองคการและการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่
จัดขึ้นในโรงเรียน มีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เชน กิจกรรม Walk Rally การระดมสมอง 
การโตวาที การจัดประสบการณนอกสถานที่ การเขียนบรรยาย การจัดระบบความคิดดวยกราฟฟก 
การสัมภาษณ การเขียนอนุทิน การฟงบรรยาย การแสดงบทบาทสมมติและสถานการณจําลอง การ
ใชเกมและเพลง การใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง การตอบคําถามชิงรางวัล   การจัดนิทรรศการ 
การอบรมสัมมนา การเขาคาย การจัดเสียงตามสาย การจัดรายการพูดหนาเสาธง ประกวดคําขวัญ 
จัดบอรด การสาธิต และการแสดงละคร  
 
บทบาทของผูเก่ียวของกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ก : 6-11) กลาววา  ในการดําเนินการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิผล จําเปนอยางยิ่งที่จะตองกําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรที่
เกี่ยวของ  สถานศึกษาจะสามารถนําไปปรับปรุง และปฏิบัติตามความเหมาะสมและความพรอม
ของแตละสถานศึกษา คือ 
 บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 คณะกรรมการสถานศึกษาควรมีบทบาทในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดังนี้ ใหความ
เห็นชอบ มีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย สงเสริม สนับสนุนการดําเนินการจัดกิจกรรม
ของสถานศึกษาในดานการเปนวิทยากรและแนะนําวิทยากร ดานการใหคําปรึกษาและสงเสริมการ
ใชภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซ่ึงควรกําหนดใหสอดคลองกับภูมิปญญา
ทองถ่ิน เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเห็นคุณคาของวัฒนธรรมทองถ่ิน และตระหนักในหนาที่ในการ 
สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของทองถ่ิน มีการประสานสัมพันธกับแหลงการเรียนรูในทองถ่ินที่
เปนโรงงาน สถานประกอบการ แหลงวิทยาการตางๆ เพื่อใหความรวมมือในการใชเปนแหลงฝก
ปฏิบัติกิจกรรมและเปนแหลงศึกษาดูงานตามความตองการของผูเรียนในแตละกิจกรรม 
 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 
 ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทรวมกับคณะกรรมการ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนหรือหัวหนากิจกรรม คือ  ดําเนินการกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ  
โดยการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 และคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
กําหนดระเบียบและหลักเกณฑการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  มีการนิเทศและติดตามการจัดทํา
แผนงานโครงการ  ปฏิทินงานของหัวหนาหมวดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  สงเสริมสนับสนุนใหมีการ
จัดกิจกรรมที่หลากหลายสอดคลองกับความตองการของผูเรียน สนับสนุนทรัพยากรที่เกี่ยวของใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและใหคําปรึกษาแกบุคลากรที่เกี่ยวของในการจัดกิจกรรมพัฒนา
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ผูเรียน รวมทั้งมีการประเมินและรายงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหคณะกรรมการสถานศึกษา
ทราบ เพื่อเปนประโยชนในการจัดกิจกรรมในภาคเรียนตอไป 
 บทบาทของหัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนตองดําเนินการสํารวจ
ขอมูลความพรอมความตองการ  และสภาพปญหาของสถานศึกษา  ชุมชน  ทองถ่ินและผูเรียน จัด
ประชุมครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อรวมกันกําหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมใหมีความ
เหมาะสมกับสภาพความตองการและปญหาของสถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน และผูเรียน จัดทํา
แผนงาน  โครงการ  ปฏิทินงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  โดยกําหนดเปนรายภาคเรียน  หรือรายป
การศึกษาหรือตามระยะเวลาที่กําหนดและเสนอขออนุมัติตอผูบริหารสถานศึกษา  มีหนาที่ให
คําปรึกษาแกครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผูเรียน และผูเรียน นิเทศติดตามปละประสานงานการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน รวมทั้งรวบรวมผลการประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จากครูที่ปรึกษากิจกรรม  ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรม  และนําเสนอแนวทางใน
การพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตอผูบริหารสถานศึกษา 
 บทบาทของครูท่ีปรึกษากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผูเรียนตองมีบทบาทในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดังนี้  
ปฐมนิเทศใหผูเรียนเขาใจเปาหมายและวิธีการดําเนินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  จัดใหผูเรียนเลือกตั้ง
คณะกรรมการดําเนินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  สงเสริมใหผูเรียนที่เปนสมาชิกของกิจกรรมรวมแสดง
ความคิดเห็นในการจัดทําแผนงาน/โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานอยางอิสระ  ประสานงานและ
อํานวยความสะดวกในดานทรัพยากรตามความเหมาะสม  ใหคําปรึกษา  ดูแล  ติดตามการจัด
กิจกรรมของผูเรียนใหเปนไปตามแผนงานดวยความเรียบรอยและปลอดภัย  ประเมิน  ผลการ 
เขารวมและปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียน  สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมตอหัวหนากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 
 อชิตา หาดอาน (2545 : 46) กลาววา ครูทุกคนตองเปนที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตามคํารองขอของผูเรียน โดยมีบทบาทดังนี้ 
 1.  ปฐมนิเทศ ใหผูเรียนเขาใจเปาหมายและวิธีการดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 2.  เลือกตั้งคณะกรรมการ จัดใหผูเรียนเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 
 3.  สงเสริมการจัดทําแผนงาน/โครงการ สงเสริมใหผูเรียนที่เปนสมาชิกของกิจกรรม
รวมแสดงความคิดเห็นในการจัดทําแผนงาน/โครงการ และปฏิทินการปฏิบัติงานอยางอิสระ 
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 4.  ประสานงาน ประสานงานและอํานวยความสะดวกในดานทรัพยากรตามความ
เหมาะสม 
 5.  ใหคําปรึกษา ดูแลใหคําปรึกษา ติดตามการจัดกิจกรรมพัฒนาของผูเรียนใหเปนไป
ตามแผนงาน 
 6.  ประเมินผล ประเมินผลการเขารวมและการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียน ดังนี้ 

6.1 ตองดูแลและพัฒนาผูเรียนใหเกิดคุณลักษณะตามวัตถุประสงคของกิจกรรม 
6.2 ตองรายงานเวลาและพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม 
6.3 ตองติดตามและสนับสนุนสงเสริมใหผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 7. สรุปและรายงาน สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมตอหัวหนากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 
 นอกจากนี้วิลเลียม (William 1968 : 3-4) ไดเสนอคุณลักษณะของครูที่ปรึกษากิจกรรม
นักเรียนที่พึงประสงคไว ดังนี้ 
 1. จะตองเปนผูมีความกระตือรือรน มีความสนใจในกิจกรรมนักเรียนอยางแทจริง มี
ความเต็มใจ สละเวลาและกําลังงาน เพื่อชวยงานกิจกรรมอยางเต็มความสามารถ 
 2.  จะตองเปนผูยอมรับในหลักการที่วา กิจกรรมนักเรียนในรูปแบบตางๆ มีคุณคา
สามารถสงเสริมประสบการณนักเรียนไดอยางกวางขวาง 
 3.  จะตองเปนผูที่มีความสามารถในงานกิจการนักเรียน 
 4.  จะตองเปนผูที่มีความสนใจและมีความเขาใจในตัวนักเรียน 
 5.  จะตองเปนผูที่มีความเขาใจในปญหาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานกิจกรรม
นักเรียน และรูจักวิธีการแกปญหา 
 6.  จะตองเปนผูที่มีความมั่นคงทางอารมณ มีความสุขุมรอบคอบ เปนที่ไววางใจและ
เคารพนับถือของนักเรียน 
 7.  จะตองเปนผูที่มีบุคลิกภาพดี เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบนักเรียน 
 บทบาทของผูเรียน 
 ผูเรียนทุกคนมีบทบาทกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ดังนี้  ตองเขารวมกิจกรรม  ตามความ
ถนัดและความสนใจทุกภาคเรียน  โดยรวมกลุมเสนอกิจกรรมตามความตองการหรืออาจเขารวม
กิจกรรมตามขอเสนอแนะของสถานศึกษา  เขารับการปฐมนิเทศ  รับฟงขอเสนอแนะตางๆ 
ประกอบดวย  ประธาน  เลขานุการ  เหรัญญิก  นายทะเบียน  และอื่นๆ ตามความเหมาะสม  การาง
แผนดําเนินงาน  ควรเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการวางแผนและจัดทําโครงการปฏิทินงานที่
กําหนดวัน  เวลา  ไวอยางชัดเจน  แลวนําเสนอตอครูที่ปรึกษากิจกรรม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

50

 บทบาทของผูปกครองและชุมชน 
 ผูปกครองมีบทบาทและชุมชนในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู เ รียน   คือ   รวมมือ
ประสานงานกับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  สงเสริมสนับสนุนใหโอกาสผูเรียนได
ใชสถานประกอบการเปนแหลงการเรียนรู  เปนวิทยาการใหความรูและประสบการณ  ใหการ
สนับสนุนวัสดุ  อุปกรณ  งบประมาณ  ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ดูแลและเอาใจใสผูเรียน
และใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการปองกัน  แกไข  พัฒนาผูเรียนรวมมือกับสถานศึกษาเพื่อ
ติดตามพัฒนาการของผูเรียน  บันทึกสรุปพัฒนาการและการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียน 

 กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ 
 กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของผูเรียนเปนกิจกรรมนักเรียนกิจกรรมหนึ่งใน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  ที่มุงเนนการเติมเต็ม
ความรู  ความชํานาญและประสบการณของผูเรียนใหกวางขวางยิ่งขึ้น  เพื่อคนพบความถนัด  ความ
สนใจของตนเอง  และพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ  โดยมีขอบเขตของกิจกรรมตามความถนัดและ
ความสนใจของผูเรียน  ครอบคลุมกิจกรรมดังตอไปนี้ 
 1. กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ เชน  ชุมนุม  ชมรมตางๆ ฯลฯ 
 2. กิจกรรมสนับสนุน สงเสริมการเรียนการสอนตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม 
เชน โครงงาน ฯลฯ 
 3. กิจกรรมที่สนองนโยบายของรัฐ  กระทรวง  กรม  และโรงเรียนเอง เชน  กิจกรรม
วันแม ฯลฯ 
 4. กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาตางๆ กิจกรรมรณรงคเร่ืองยาเสพติด เอดส  เปนตน 
 วัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน 
 การจัดกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนพัฒนา
ความรู ความสามารถดานการคิด วิเคราะห สังเคราะห เพื่อใหเกิดทักษะ ประสบการณ ทั้งวิชาการ
และวิชาชีพตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค มีสุขภาพและบุคลิกภาพ
ทางดานรางกายและจิตใจที่ดี ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
มีมนุษยสัมพันธในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

 หลักการจัดกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน 
 การจัดกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน มีหลักการที่สําคัญ ดังนี้ 
 1. เปนกิจกรรมที่เกิดจากความสมัครใจของผูเรียน  โดยมีครูเปนที่ปรึกษา 
 2. เปนกิจกรรมที่ผูเรียนชวยกันคิดชวยกันทํา และชวยกันแกปญหา 
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 3. เปนกิจกรรมที่พัฒนาผูเรียนตามสาระการเรียนรูที่กําหนดนอกเหนือจากการเรียน
การสอน 

 4.   เปนกิจกรรมที่สงเสริม และพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 
 5.   เปนกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาหรือทองถ่ิน 

 การบริหารงานการจัดกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน 
 การบริหารงานการจัดกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของผู เ รียน  ใหมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายของหลักสูตร  โรงเรียนควรประชาสัมพันธใหนักเรียนไดเลือก
กิจกรรมตามความสนใจ  โดยอาจเลือกกิจกรรมที่โรงเรียนเสนอใหนักเรียนหรือนักเรียนที่มีความ
สนใจตรงกันรวมกลุมกันเสนอขอเปดกิจกรรมจากโรงเรียนก็ได  ซ่ึงอาจเรียกชื่อเปนชุมนุมหรือ
ชมรม  แลวแตจะตกลงกันในกลุม  การรวบรวมกลุมควรเปนการจัดตั้งอยางเปนทางการ  มีระเบียบ  
ขอบังคับ  เปนกฎเกณฑที่จะตองปฏิบัติงานรวมกันระหวางนักเรียนกับครูที่ปรึกษา  และนักเรียน
กับนักเรียน  โดยมีแนวทางการดําเนินงาน  ดังนี้คือ หลักจากที่โรงเรียนประกาศรับนักเรียนเขา
ชุมนุมตามความสนใจและประกาศกลุมสมาชิกแลว  เปนหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาจะตอง
ปฐมนิเทศนักเรียน  เพื่อใหทราบจุดประสงค  ภารกิจการปฏิบัติกิจกรรมและการประเมินผล
กิจกรรม   ตอจากนั้นการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธเพื่อใหนักเรียนไดคุนเคยและรูจักกันยิ่งขึ้น  เพื่อ
นําไปสูการเลือกประธาน  รองประธาน หรือตําแหนงอ่ืนไดอยางเหมาะสม  โดยในการจัดตั้งชุมนุม
มีขั้นตอนที่สําคัญ  ดังนี้ 1) รับสมาชิกชุมนุม  2) ปฐมนิเทศนักเรียน 3) เลือกตั้งกรรมการชุมนุม  4) 
สงผูแทนรางระเบียบการจัดชุมนุม 5) ขออนุมัติผูบริหาร  และ 6) ประชาสัมพันธ/เผยแพรในการ
ดําเนินงานจัดตั้งชุมนุม  โดยในการดําเนินงานการจัดตั้งชุมนุมจะมีการยกรางขอบังคับหรือระเบียบ
การดําเนินงาน  โดยขอบังคับของแตละชุมนุมก็อาจกําหนดขึ้นได  แตตองไมขัดกับระเบียบวาดวย
การจัดกิจกรรมชุมนุม ซ่ึงกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ข : 65) ไดกําหนดผังมโนทัศน
ของกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ ดังแผนภูมิที่ 3  
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กิจกรรมสรางเสริมความเปนเลิศ 
 

       กิจกรรมชุมนุม ชมรม 
           
                     กิจกรรม 

        กิจกรรม    กิจกรรม          กิจกรรมตาม  กิจกรรม              พัฒนาวุฒิ 
     สรางเสริม    สงเสริม          ความถนัดและ           สนับสนุน             ภาวะทาง 
  ประสิทธิภาพ   สนับสนุน           ความสนใจ  นโยบายรัฐ อารมณ 

     ในการเรียน    8 กลุมสาระ             ของผูเรียน               และโรงเรียน           ศีลธรรม 
                     และจริยธรรม 

 
 

 
กิจกรรมสรางเสริมจิตสํานึก / นิสัย 

          การบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม  
 
 
แผนภูมิที่ 3 ผังมโนทัศนกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ 
ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, ผังมโนทัศนกลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2546), 65. 
 
 ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 
คร้ังนี้ ผูวิจัยไดจัดเปนกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ ในขอบเขตของชุมนุมรักการอาน 
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นิสัยรักการอาน 
 

 การอานมีความสําคัญตอชีวิตมนุษย ปจจุบันการอานเปนสิ่งที่ขาดไมได  การอานถือ
เปนปจจัยที่ 5 นอกจากปจจัย 4  คือ  อาหาร  เครื่องนุงหม  ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค  โลกทุกวันนี้
เปนโลกาภิวัตน  คือ  เปนโลกที่มีการสื่อสารติดตอกันไดทั่วโลก  เปนโลกของขอมูลขาวสาร  
มนุษยที่อาศัยอยูกันคนละประเทศ  อยูคนละซีกโลก  ถึงแมวาจะแตกตางกันทั้งภาษา  และเชื้อชาติ  
แตขอมูลและการสื่อสารสามารถสงถึงกันไดอยางรวดเร็ว  โดยผานสื่อตางๆ ไมวาจะเปนหนังสือ  
หนังสือพิมพ  วารสาร และโดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยีใหมๆ หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส ขอมูลขาวสาร
ตางๆ เหลานี้มีประโยชนตอผูอานในการนําไปใชในดานการศึกษาเลาเรียน  การประกอบอาชีพ  
ครอบครัว การดําเนินชีวิตประจําวัน  เพื่อเปนคติเตือนใจ  แกปญหาและพัฒนาตนเอง อยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข  และนําไปใชในการพัฒนาสังคมอันจะทําใหประเทศชาติเจริญกาวหนา 
(ฉวีวรรณ คูหาภินันทน 2542 : 1)  เนื่องจากการอานมีความสําคัญตอการศึกษาและการดํารงชีวิต ดงั
ไดกลาวมาแลว  ดังนั้นจึงเปนการสมควรที่พอแม  ผูปกครอง  ครู  หรืออาจารยผูสอน  และ
บรรณารักษหองสมุดโรงเรียนจะไดจัดทํากิจกรรมสงเสริมการอานขึ้น  เพื่อกระตุนใหผูอานไดมี
นิสัยรักการอาน  เห็นความสําคัญของการอาน  มีความสามารถในการอาน  รูจักแสวงหาความรูและ
ประสบการณจากการอานดวยตนเองจนเปนนิสัย   
 
ความหมายของการอาน 

 การอานเปนทักษะทางภาษาที่มีความสําคัญและมีความจําเปนอยางมากตอวิถีชีวิตของ
คนในสังคมโลกปจจุบัน ชวยใหผูอานไดพัฒนาความรู ความคิด จินตนาการ สามารถดําเนินชีวิตได
ตามที่ตนตองการ และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ซ่ึงมีนักวิชาการไดใหความหมายของการอาน
ไวดังนี้  

 ดวงพร พวงเพ็ชร (2541 : 12) กลาววา การอาน หมายถึง การแปลความหมายของ
สัญลักษณหรือตัวอักษรจนสามารถเขาใจ โดยตองเขาใจความหมายตั้งแตเปนคํา เปนประโยค เปน
ยอหนา ไปเรื่อยๆ ตลอดจนจบ รวมทั้งตองเขาใจการผสมคําตางๆ ขึ้นเปนประโยค จึงทําใหสามารถ
เขาใจสิ่งที่อานได นอกจากนั้นยังตองรูจักการตีความ นั่นคือ สามารถใชความคิดรวบยอด การ
เปรียบเทียบ ซ่ึงจะตองใชประสบการณเดิมของผูอานเปนสําคัญ ประสบการณที่วานี้สามารถเกิดขึ้น
ไดจากการฝกฝนอยางสม่ําเสมอ โดยการเริ่มอานในสิ่งที่งายไปกอน เพื่อเปนการปูพื้นฐานของ
ประสบการณการอาน แลวจึงอานเรื่องที่มีความละเอียดลึกซึ่งเพิ่มขึ้น ก็จะเขาใจไดงายขึ้น จนมี
ความสามารถในการบูรณาการ คือ สามารถนําความรูหรือความคิดตางๆ ที่ไดรับจากการอานไปใช
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ประโยชนได ซ่ึงถือวาเปนจุดมุงหมายของการอาน  สอดคลองกับสตาฟเฟอร (1969 : 5, อางถึงใน
ธวัช บูชาจันทรกุล 2542 : 11-12) ที่กลาวถึงความหมายของการอานไวดังนี้ 1) การอาน คือ 
ขบวนการอันซับซอน  2) การอาน คือ การไดรับขาวสารจากสิ่งพิมพ 3) การอาน คือ ความสามารถ
ในการออกเสียง และทําความเขาใจเรื่องราว 4) การอาน คือ การแปลความหมายของตัวอักษร 
เครื่องหมายและสัญลักษณตางๆ 5) การอาน คือ การถายทอดความคิด และความรูสึกจากผูเขียน
ไปสูผูอาน โดยผานสิ่งพิมพ  ในทํานองเดียวกับประเทิน มหาขันธ (2537 : 17) ที่กลาววา การอาน 
หมายถึง กระบวนการในการแปลความหมายของตัวอักษรหรือสัญลักษณที่มีการจดบันทึกไว เปน
กระบวนการที่ซับซอน จะตองทําความเขาใจความหมายของเรื่องที่อาน ซ่ึงไมไดเกิดจากตัวอักษร
หรือสัญลักษณที่อานเทานั้น แตขึ้นอยูกับการกระตุนใหเกิดความคิดรวบยอดหรือจินตนาการของ
ผูอานเปนสําคัญ โดยอาศัยประสบการณของผูอานเปนพื้นฐาน สอดคลองกับวรรณี โสมประยูร 
(2542 : 121, อางถึงใน มิตรถาวร คําภูษา 2545 : 17) ไดใหความหมายของการอานวา การอานเปน
กระบวนการทางสมองที่ตองใชสายตาสัมผัสตัวอักษร   หรือส่ิงพิมพอ่ืนๆ รับรูและเขาใจ
ความหมายของคําหรือสัญลักษณ โดยแปลออกเปนความหมายที่ใชส่ือความคิดและความรูระหวาง
ผูเขียนกับผูอานใหเขาใจตรงกัน และผูอานสามารถนําความหมายนั้นๆ ไปใชประโยชนได และ
สอดคลองกับพจนานุกรมฉบับมติชน (2547 : 969) อธิบายวา อาน หมายถึง พยายามแปลสัญลักษณ
เปนความเขาใจ โดยทั่วไปมักหมายถึง อานหนังสือ วินิจฉัยเพื่อใหเกิดความเขาใจ พิจารณา
พฤติกรรมเปนความเขาใจ  

 นอกจากนี้พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน (2542 : 1364)ไดอธิบายวา อาน หมายถึง วา
ตามตัวหนังสือ ถาออกเสียงดวยเรียกวา อานออกเสียง ถาไมตองการออกเสียง เรียกวา อานในใจ  
สังเกตหรือพิจารณาดูใหเขาใจ ซ่ึงสอดคลองกับศิวกานต ปทุมสูติ (2542 : 13) ที่กลาววา การอาน 
คือ การออกเสียงตามหนังสือ เพื่อใหไดความหรือเขาใจความ หรือเพื่อส่ือความตามหนังสือนั้น
ประการหนึ่ง หรือแมไมออกเสียง แตทําความเขาใจความหมายตางๆ ตามหนังสือนั้นประการหนึ่ง 
และยังมีความหมายกวางถึงการสังเกตพิจารณาสิ่งตางๆ ใหเขาใจ ตลอดจนการคิดเกี่ยวกับความรู
ความเขาใจนั้นอีกประการหนึ่ง 

 จากที่กลาวมาสรุปไดวา การอาน เปนกระบวนการทางสมองในการใชสายตาสัมผัสกับ
ส่ิงตางๆ ไมวาจะเปนตัวอักษร เครื่องหมายหรือสัญลักษณ เพื่อคนหาความหมาย ความเขาใจจาก 
ส่ิงเหลานี้และส่ือออกมาใหเขาใจตรงกัน  
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นิสัยรักการอาน 
 การปลูกฝงนิสัยรักการอานตองเริ่มตนตั้งแตเด็กอายุยังนอยๆ โดยการเตรียมความพรอม

ในดานตางๆ และความพรอมในดานการอานใหกับเด็กเสียกอน ดวยการใหความรักความอบอุน 
กับเด็ก สงเสริมใหรางกายและสติปญญาพัฒนาไปตามลําดับขั้น พรอมกับการจัดกิจกรรมที่ทําให
เด็กเกิดความสนใจในการอาน เพื่อใหเด็กเกิดความสนใจในการอานมากยิ่งขึ้น จนนิสัยรักการอาน
เกิดขึ้นในตัวเด็ก  ซ่ึงดวงพร พวงเพ็ชร (2541 : 12) กลาววา นิสัย หมายถึง ความประพฤติที่เคยชิน 
กระทําโดยเปนกิจวัตร ซ่ึงเมื่อทราบนิสัยของบุคคลใดแลว จะทําใหสามารถคาดเดาถึงความถี่หรือ
ชนิดของพฤติกรรมที่อาจเกิดขึ้นไดอยางถูกตองหรือใกลเคียง สวน การอาน เปนการเขาใจ
ความหมายจากตัวอักษร รวมทั้งสัญลักษณอ่ืนๆ แลวนํามาใชใหเกิดประโยชน ดังนั้น โดยท่ัวไป
แลว คําวา นิสัยรักการอาน  จึงหมายถึง การชอบอาน การอานอยางบอยครั้ง หรืออานจนเปนนิสัย 
ซ่ึงสอดคลองกับศรีรัตน เจิงกล่ินจันทร (2542 : 34) ที่ไดใหความหมายของนิสัยรักการอานวา นิสัย 
คือ ความประพฤติที่เคยชิน  เชน ทําจนเปนนิสัย  รักการอาน หมายถึง  มีจิตใจฝกใฝมุงมั่นตอการ
อานอยางแทจริง  ดวยเห็นความอานจนเปนนิสัย  แมบางครั้งจะมีปญหาและอุปสรรคตอการอาน
บางก็ไมยอทอ  คนที่มีนิสัยรักการอานยอมอานทุกอยางที่เปนวัสดุสําหรับอาน  ไมวาจะเปนหนังสือ  
ส่ิงพิมพ อ่ืนๆ ปายโฆษณาประชาสัมพันธตางๆ หรือแมแตกระดาษหอของ  อานไดทุกสถานที่   
ทุกโอกาส  แมแตอยูในหองสุขา  และไมปลอยเวลาวางไปกับกิจกรรมอื่นใดนอกจากการอาน    

 ในทํานองเดียวกันฉวีวรรณ คูหาอภินันทน (2542 : 55) กลาววา นิสัยรักการอาน คือ  
การชอบอานจนเปนนิสัย  เมื่อมีเวลาวางจะชอบอานมากกวาทําอยางอื่นและชอบอานหนังสือหรือ
วัสดุการอานทุกชนิด  ทุกประเภท  ทั้งหนังสือที่มีความบันเทิงและสารคดีคนที่อานหนังสือ
ตลอดเวลาเรียกวา “หนอนหนังสือ” (Bookworm)  นอกจากนั้นกรมวิชาการ (2546 : 90) กลาววา 
นิสัยรักการอาน เปนสวนประกอบที่สําคัญที่จะทําใหการอานประสบความสําเร็จ ถามีนิสัยรักการ
อานก็จะอานหนังสืออยางสม่ําเสมอ ไมตองรอใหความจําเปนมาบังคับ เชน อานหนังสือเมื่อใกล
สอบ อานหนังสือเพราะครูส่ัง นิสัยรักการอานจะตองใชเวลาปลูกฝงและฝกหัด ถาหัดตั้งแตยังอายุ
นอยจะไดผลดีกวาหัดตอนอายุมาก และยังตองไดรับการสงเสริมใหอานอยูเสมอ 
  จากที่กลาวมาสรุปไดวา นิสัยรักการอาน  หมายถึง การแสดงออกถึงความใสใจ สนใจ 
ในการแสวงหาความรู และความบันเทิงดวยการอาน โดยใชวิธีการตางๆ ซ่ึงกระทําอยูเปนประจํา
และสม่ําเสมอจนเปนนิสัย  
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ความสําคัญของนิสัยรักการอาน 
 นิสัยรักการอานจะเกิดขึ้นเองในตัวบุคคลยากมาก  หากไมไดรับการสงเสริมและ

ปลูกฝงใหรักการอานจนเปนนิสัย  เพราะการอานไมใชทักษะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  (Having a 
naturetalent) การอานไมใชพรสวรรคที่ติดตัวมาโดยเฉพาะสําหรับบางคน  และการอานไมใช
กรรมพันธุ  แตการอานเปนสิ่งที่ตองฝกฝน  ตองอานมากๆ จนกระทั่งเกิดเปนนิสัยรักการอาน
อยางไรก็ตามนิสัยรักการอาน  ไมสามารถจะปลูกฝงไดในระยะเวลาอันสั้น  หรือในผูที่พนวัยเด็ก
แลว  การสรางนิสัยรักการอานใหไดผลนั้นจะตองเริ่มตั้งแตวัยเด็ก  โดยมีพอแม  ผูปกครองและครู
เปนผูปลูกฝง  ตลอดจนจัดสิ่งแวดลอมตางๆ ที่มีอิทธิพลใหเปนปจจัยสงเสริมนิสัยรักการอาน    

 กานตมณี ศักดิ์เจริญ (อางถึงใน กรมวิชาการ 2546 : 89) กลาววา การอานเปนการรับรู
เร่ืองราว ภาษาที่ปรากฏอยูในวัสดุส่ิงพิมพ  รับรูเรื่องราวที่ผูเขียนตองการสื่อสารมาถึงผูอาน การ
อานเปนสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งในการดําเนินชีวิต  เพราะการอานจะมีสวนชวยสรางความสําเร็จในการ
ดําเนินชีวิต   ผูใดมีความสามารถในการอานหนังสือเปนพิเศษ  มักจะมีโอกาสเจริญกาวหนาใน
อาชีพ และในชีวิตมากกวาคนที่อานหนังสือไดนอยและอานชา  โลกปจจุบันเรียกไดวาเปนโลกของ
การอาน  เพราะการอานแทรกอยูในกิจกรรมทุกประเภททุกแหง  ทั้งนี้เพราะในการสื่อสารซึ่งกัน
และกันในชีวิตประจําวันตองอาศัยการอานเพื่อความเขาใจ  การอานจึงเขามามีบทบาทสําคัญใน
ชีวิตของเรา  ส่ิงที่เราจะตองอานในชีวิตประจําวันจึงมีมากมาย  เราจะตองรูจักเลือกอาน  จับใจความ
ใหไดในเวลารวดเร็ว  จึงประหยัดเวลา  ไดผลจากการอานคุมคา  มีบางคนกลาววา  อาหารหลอเล้ียง
รางกาย  การอานหลอเล้ียงสมอง  ถาเราตองการใหสมองเจริญเติบโตก็ตองอานมาก สอดคลองกับ
ฉวีวรรณ คูหาภินันทน (2542 : 55-56) ที่กลาววา การสรางนิสัยรักการอานมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง
ตอการพัฒนาคุณภาพของมนุษย ซ่ึงจะตองเริ่มจากการสรางความสนใจในการอานของเด็ก และ
สงเสริมการอานตั้งแตกอนเขาโรงเรียน ในปจจุบันวิทยาการตางๆ เจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว มี
นักวิทยาศาสตร นักจิตวิทยา นักการศึกษา และนายแพทยผูเชี่ยวชาญเรื่องเด็กทั้งชาวไทยและชาว
ตางประเทศหลายคนไดคนพบวา การสรางความสนใจในการอานมีความสําคัญมาก ควรเริ่มตั้งแต
ขณะที่เปนทารกอยูในครรภของมารดา จึงจะไดผลดีตอสมองของเด็กทารก และเมื่อเด็กเติบโต
ขึ้นมาก็ตองปลูกฝงและสรางความสนใจในการอานไปเรื่อยๆ จนกระทั่งมีนิสัยรักการอาน เมื่อ
เติบโตเปนผูใหญจะทําใหประสบความสําเร็จในการศึกษาเลาเรียน ประสบความสําเร็จในชีวิต ใน
หนาที่การงาน และมีนิสัยรักการอานไปจนชั่วชีวิต ในทํานองเดียวกันดวงพร พวงเพ็ชร (2541 : 17) 
ไดกลาววา การอานชวยใหมนุษยไดรับประสบการณตางๆ และใชเปนรากฐานชวยพัฒนาใหเจริญ
ขึ้น มีการตัดสินใจที่ถูกตอง อีกทั้งการอานยังเปนรากฐานที่สําคัญของการศึกษาทุกระดับ ผูที่อาน
มากกวาคนอื่นก็ยอมจะไดรับประโยชนมากกวา และการอานอยางมีประสิทธิภาพยอมทําให
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ประสบความสําเร็จในการเรียนทุกสาขาวิชา  นอกจากนี้ศิวกานต ปทุมสูติ (2542 : 15) ไดกลาววา 
การอานมีความสําคัญตอคนเรามาก เพราะวาการอานเปนชองทางของการรับรูที่สามารถเลือกรับ
และแสวงหาไดตามโอกาสที่ตองการ เปนทางที่จะเพิ่มพูนความรู ความคิด และประสบการณไดทั้ง
เชิงลึกและเชิงกวางอยางไมจํากัดขอบเขต 
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา นิสัยรักการอานมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ผูที่มีนิสัยรักการอาน
จะมีประสบการณในดานตางๆ อยางกวางขวาง  อีกทั้งการอานยังเปนรากฐานที่สําคัญของการศึกษา
ในทุกระดับ และเปนชองทางในการแสวงหาความรูและประสบการณไดอีกทางหนึ่ง 
 
สิ่งที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการของนิสัยรักการอาน 

 การสรางนิสัยรักการอานมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพของมนุษย การสรางนิสัย
รักการอานจะตองปลูกฝงและสงเสริมใหมีนิสัยรักการอานตั้งแตเล็กๆ จึงจะไดผลดี  และส่ิงที่มี
อิทธิพลตอพัฒนาการของนิสัยรักการอานมีหลายปจจัยดวยกัน ซ่ึงศรีรัตน เจิงกลิ่นจันทร (2542 : 
51) ไดกลาวถึงอิทธิพลของครอบครัวกับการปลูกฝงนิสัยรักการอานวา การปฏิบัติตัวของพอแมและ
ผูปกครอง  ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวดังที่กลาวมาแลว  ถือไดวาเปนการเตรียมความพรอม
ทางการเรียนอานและการปลูกฝงนิสัยรักการอานไปพรอมๆ กัน ซ่ึงมีความจําเปนอยางยิ่ง เพราะ
ส่ิงแวดลอมภายในบานหรือสภาพครอบครัวของเด็กมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของเด็กเปนอยางมาก  
การใหความรักความอบอุน  การอบรมเลี้ยงดู  ภาษาที่ใชกับเด็ก  การจัดหาของเลนและหนังสือให
เด็ก  การเลานิทานใหเด็กฟง  การดูโทรทัศน  ฟงวิทยุ และการใชเครื่องใชตางๆ ภายในบาน  
ตลอดจนจํานวนหนังสือที่มีในบานลวนเปนการจัดประสบการณที่จําเปนตอการเตรียมความพรอม
ในการเรียนโดยทั่ว ๆไป มิใชเพียงการเรียนอานอยางเดียว และการที่พอแม  ผูปกครองสงเสริมให
เด็กใชส่ิงตีพิมพเมื่ออายุยังนอยในปริมาณมากเทาใด  เมื่อเติบโตขึ้น  เด็กจะอานสิ่งตีพิมพมากขึ้น  
และชอบอานเนื้อหาที่มีประโยชนมาก  ยิ่งพอแม  ผูปกครองทําตัวเปนแบบอยางในการอาน  อธิบาย
เนื้อหา  ช้ีแนะสิ่งที่ไดจากการอาน  แนะนําสงเสริมใหอานสิ่งพิมพที่มีเนื้อหาที่เปนประโยชน  
ควบคุมไมใหอานสิ่งพิมพที่มีเนื้อหาที่มีโทษ  หรือไมมีประโยชน  เด็กจะพัฒนานิสัยรักการอานมี
รสนิสัยการอานดีขึ้น สอดคลองกับศิริอร อินทรตลาดชุม (2545 : 11-12) ที่กลาววา เด็กจะมีนิสัยรัก
การอาน ตองไดรับการหลอหลอมและสงเสริมจากสถาบันหลักของมนุษยชาติ คือ บานกับโรงเรียน 
ผูรับผิดชอบคงไมพนพอแมผูปกครองและครูอาจารยที่จะรวมมือกันสงเสริมสนับสนุนการอาน
ใหกับเด็กๆ ของเรา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหเด็กมีความพรอมและเกงตอการมีทักษะการดํารงชีวิต
ของมนุษยในยุคปจจุบัน พอแมที่มีนิสัยรักการอานจะเปนแรงบันดาลใจและแบบอยางใหกบัเดก็เกดิ
นิสัยรักการอานตามไปดวย แตครอบครัวไทยสวนใหญใชเวลาอานเพื่อความบันเทิงมากกวาอาน
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หนังสือเพื่อความรู ขณะเดียวกันพอแมมักบังคับใหเด็กอานหนังสือเรียนเพียงอยางเดียว ซ่ึงเด็กๆ 
มักไมอยากอาน หรืออานก็ไมสนุก วิธีการนี้ไมชวยสงเสริมการอานหรือพัฒนาการอานมากนัก เวน
แตจะใชวิธีจูงใจใหเด็กอานหนังสือเรียนไดดวยความเต็มใจ ก็จะเกิดผลดีตอการอานมากกวาการ
บังคับ 

 นอกจากนั้นดวงพร พวงเพ็ชร (2541 : 21) ไดกลาววา การอานเปนทักษะอยางหนึ่ง ซ่ึง
หากไดรับการฝกฝนหรือกระทําซํ้าๆ เปนประจํา ก็จะสามารถพัฒนาขึ้นมาเปนนิสัยรักการอานได 
เด็กที่ไดรับการเตรียมความพรอมทางดานการอานมาแลวเปนอยางดี ยอมสามารถพัฒนานิสัยรักการ
อานไดเร็วกวาเด็กที่ขาดการเตรียมความพรอมดานการอาน อยางไรก็ดีพัฒนาการทางดานความ
พรอมในการอานของเด็กยังขึ้นอยูกับองคประกอบอื่นๆ อีกหลายประการ เชน วุฒิภาวะทางดาน
สมอง การรับภาพ การออกเสียง วุฒิภาวะทางภาษา ความสามารถในการปรับตัว ประสบการณทาง
สังคม สภาพรางกาย เปนตน สวนสายสวรรค ขยันยิ่ง (2546 : 78, อางถึงใน กรุณา ศิริฤกษอุดมพร 
2546 ข : 78-79) ไดกลาววา การอานมีประโยชนและมีคุณคาตอชีวิตของทุกคน โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชน ซ่ึงอยูในวัยที่จะหลอหลอมสิ่งตางๆ เขาสูความคิด จิตใจไดงาย การอานมีประโยชนทั้งใน
แงเชิงวิชาการ ใหความรู ใหประสบการณ แลวยังใหความบันเทิง ผอนคลาย เสริมสรางจินตนาการ 
มีหลายแงมุมที่เราจะไดจากการอานหนังสือ คงไมตองถามถึงวาควรอานหนังสือไหม ควรอาน
แนนอน อยางนอยเมื่อมีเวลาวางก็ควรหยิบมาอาน ถือเปนการเริ่มตนที่ดีแลว ควรเริ่มอานสิ่งที่เรา
ชอบและสนใจกอน อยาบังคับฝนในใหเด็กอานในสิ่งที่เขาไมสนใจ มันเหมือนกับเปนการยัดเยียด
ใหเด็กอาน มันไมนาสนใจและเด็กก็จะไมจํา เมื่อเขาไดอานสิ่งที่เขาสนใจ จะทําใหเขามีความสุข 
ขวนขวาย อยากรูมากขึ้น จะเปนคนอานมากขึ้น จนเกิดเปนนิสัย  

 จากที่กลาวมาสรุปไดวา หากเราตองการที่จะสงเสริมนิสัยรักการอานใหกับเด็กแลว 
สถาบันทางสังคมที่มีความสําคัญ คือ ครอบครัวและโรงเรียน ซ่ึงทั้งสองสถาบันนี้จะตองเปนตัว
แบบและตองรวมมือกันในการที่จะสงเสริมใหเด็กมีนิสัยรักการอาน 
 
การสงเสริมนิสัยรักการอาน 
 การสงเสริมนิสัยรักการอาน เปนการนําวิธีการตางๆ มาใชเพื่อสราง กระตุน และ
สงเสริมเพื่อใหเด็กเกิดความสนใจหนังสือ มีความตองการอานอยูตลอดเวลา รูจักเลือกที่จะอานสิ่งที่
มีประโยชนในเรื่องตางๆ  มีความเพลิดเพลินในการอาน เห็นความสําคัญและความจําเปนของการ
อาน และแสดงพฤติกรรมการอานออกมาเสมอๆ จนกลายเปนนิสัยรักการอานในที่สุด ซ่ึงดวงพร 
พวงเพ็ชร (2541 : 24) ไดกลาววา วิธีการสงเสริมนิสัยรักการอานนั้น สามารถกระทําไดหลายวิธี 
เชน การกําหนดเวลาและประเภทของหนังสือใหอาน การอธิบาย ช้ีแจงใหทราบถึงประโยชนและ
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ความสําคัญของการอาน การสงเสริมนิสัยรักการอานใหกับเด็ก สามารถกระทําไดหลายวิธี และมา
จากบุคคลหลายฝาย เชน การสงเสริมจากทางบาน จากสถาบันครอบครัว ซ่ึงไดแก บาน บิดา มารดา 
พี่นอง ญาติผูใหญ การสงเสริมจากโรงเรียนซึ่งมีทั้งครู ผูบริหารโรงเรียน ครูแนะแนว บรรณารักษ 
การสงเสริมจากกลุมเพื่อน การสงเสริมจากหนวยงานราชการ การสงเสริมจากสื่อมวลชน ทั้งสื่อ
ส่ิงพิมพและที่ไมใชส่ือส่ิงพิมพ สํานักพิมพตางๆ และการสงเสริมจากบุคคลอื่นๆ ในสังคม เชน ผูมี
ชื่อเสียง ดารา นักรอง ซ่ึงมีอิทธิพลตอการสงเสริมใหเด็กรักการอานได 

 ซ่ึงจักรภพ เพ็ญแข (2546 : 79, อางถึงใน กรุณา ศิริฤกษอุดมพร 2546 ก : 78-79) ได
กลาวถึง แนวทางการสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับเด็กและเยาวชนวา ประการแรก อยาไปบังคับ
วาเขาตองอานอะไร ส่ิงที่ทําใหเด็กๆ เกลียดการอาน คือ การบังคับวาตองอานเลมนั้น เลมนี้ ใหเขา
อานเลมที่เขาอยากอาน ในโลกนี้มีหนังสือสําหรับทุกคนหมด แตขณะเดียวกันคอยๆ เขาไปดู แลว
โยงเขามาสูหนังสือที่มีขอมูลมากขึ้น มายังจุดยืนของเรา ประการตอมาคือตองทําใหหนังสือมีราคา
ถูกลง คนไทยไมไดมีเงินเดือนมากมายพอที่จะแบงมาซื้อหนังสือแพงๆ ถารัฐบาลตองการสงเสริม
การอานจริงๆ ตองเปลี่ยนแปลงระบบผูกขาดการซื้อกระดาษจากตางประเทศ ประการสุดทายอยาก
ใหมีหนังสือเลมเดียวแตมีหลายรูปแบบตางความหนักเชิงวิชาการ  ตัวอยางที่ดีที่ สุดคือ  
พระมหาชนก ซ่ึงมีทั้งฉบับที่เปนขอเขียน รอยแกว และฉบับที่เปนการตูน เด็กๆ อานการตูนก็ได 
ผูใหญอานเปนรอยแกวก็ได ทําใหคนเขาถึงงานวรรณคดีดีๆ มากขึ้น ถาทําได เราจะไดนักอาน
เพิ่มขึ้นอีกมาก  
 นอกจากนั้น พรรณงาม แยมบุญเรือง (2546 : 18-20) กลาววา กระทรวงศึกษาธิการได
กําหนดมาตรการสงเสริมการอานใหผูบริหารโรงเรียนจัดกิจกรรม วางทุกงาน อานทุกคน  วันละ
อยางนอย 15 นาที เวลาเชากอนเขาเรียน และ ใหการบานปดเทอมเปนรายชื่อหนังสือที่ควรอาน 
สําหรับนักเรียนทุกคนไวดังนี้ 
 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา และชุมชน รวมกันสงเสริมสนับสนุนและจัดกิจกรรม
สงเสริมการอานทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยมีแนวการจัดดังนี้ 
 1.  ใหผูบริหารจัดกิจกรรม วางทุกงาน อานทุกคน โดย 
  1.1 สรางบรรยากาศ และจัดเวลาตอนเชากอนเขาเรียน ใหนักเรียน ครู และ
บุคลากรทุกคนอานหนังสือ หรือ ส่ิงพิมพสาระใดก็ไดตามความสนใจพรอมกันทุกวัน อยางนอย 
วันละ 15 นาที อาจเปดเพลงเปนสัญญาณเริ่มอาน และหยุดอาน 
  1.2 เตรียมสถานที่และจัดหาหนังสือ หรือสําเนาบทความที่เปนประโยชน นาสนใจ
หรือใหความเพลิดเพลิน เพื่อใหนักเรียน ครู ผูบริหารและบุคลากรอื่นๆ เลือกอานไดอยาง
หลากหลายและมีปริมาณเพียงพอ 
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2. จัดกิจกรรมสงเสริมการอานทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนอยางหลากหลาย
และสม่ําเสมอ ใหไดผลครอบคลุมทั้งดานการฟง การคิด การพูด และการเขียน (สุ จิ ปุ ลิ) 

3. สงเสริมใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการอาน และสรางความรูสึกใหนักเรียนมี
สวนรวมในกิจกรรมสงเสริมการอาน ตั้งแต เร่ิมคิด เร่ิมทํา และมีความผูกพันกับโครงการ 

4. สรางแรงจูงใจและชี้แนะพอแม ผูปกครอง ใหการสนับสนุนสงเสริมใหเด็กมีนิสัย
รักการอาน 

5. พัฒนาการอานของนักเรียนตั้งแตระดับอานออก อานเปน อานอยางสม่ําเสมอ 
จนกระทั่งอานจนเปนนิสัย พรอมทั้งติดตามประเมินผลพัฒนาการการอานของเด็ก 
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา นิสัยรักการอานไมไดติดตัวเด็กมาตั้งแตเกิด ดังนั้นครู โรงเรียน 
ผูปกครอง ควรรวมกันจัดสภาพเพื่อสงเสริมสรางนิสัยรักการอาน โดยประสานสัมพันธกันอยาง
ใกลชิด สงเสริมอยางจริงจัง เด็กๆ ก็จะไดรับการพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ มีนิสัยรักการอาน มี
ทักษะในการอาน อันจะเปนเครื่องมือสําคัญที่จะทําใหผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรูและเกิดการ
เรียนรูตลอดชีวิต  
 
ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2549-2553) ของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
 มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีตัว
บงชี้และเกณฑการพิจารณาในแตละมาตรฐาน โดยมาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ซ่ึงตัวบงชี้ในมาตรฐานที่ 6 ขอ 6.1 
ผูเรียนมีนิสัยรักการอาน สนใจแสวงหาความรูจากแหลงตางๆ รอบตัว มีเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 

 6.1.1 รอยละของผูเรียนที่อานหนังสือนอกหลักสูตรอยางนอยเดือนละ 1 เลม 
 6.1.2 รอยละของผูเรียนที่อานวารสารและหนังสือพิมพเปนประจํา 
 6.1.3 รอยละของผูเรียนที่สามารถสรุปประเด็นและจดบันทึกขอมูล ความรูที่ไดจากการ 

อานอยูเสมอ 
 6.1.4 รอยละของผูเรียนที่สามารถตั้งคําถามเพื่อคนควาความรูเพิ่มเติมจากการอานได 
 6.1.5 รอยละของผูเรียนที่แสวงหาขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ ทั้งภายใน ภายนอก

โรงเรียน 
 เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี้ จากคารอยละเฉลี่ย รายละเอียดดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  เกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2549-2553) 
 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

ผูเรียนต่ํากวารอยละ 
50 มีคุณลักษณะตาม
เกณฑการพิจารณา 

ผูเรียนระหวางรอยละ 
50-74 มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ 
การพิจารณา 

ผูเรียนระหวางรอยละ 
75-89 มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ 
การพิจารณา 

ผูเรียนรอยละ 90  
ขึ้นไป มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ 
การพิจารณา 

 
กิจกรรมสงเสริมการอาน 
 การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานเปนสิ่งจําเปนและเปนหนาที่ของทุกๆ ฝาย ที่ตอง
รวมมือกันในการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อกระตุนและสรางนิสัยรักการอานใหแกนักเรียน    ซ่ึงกรม
วิชาการ (2546 : 86-87) และศรีรัตน เจิงกล่ินจันทร (2542 : 56-57) ไดกลาววา กิจกรรมเพื่อสงเสริม
การอานมีหลายแบบ เชน 
 1.  กิจกรรมซึ่งเราโสตประสาท ชวนใหฟง ใชเสียงและคําพูดเปนหลัก กิจกรรม
ประเภทนี้ไดแก การเลานิทานใหฟง การเลาเรื่องจากหนังสือ การอานหนังสือใหฟง การแนะนํา
หนังสือดวยปากเปลา การบรรยาย การอภิปราย การโตวาทีเกี่ยวกับหนังสือ การบรรเลงดนตรีและ
รองเพลงจากบทละครรอง ทําใหเกิดความเพลิดเพลินในอรรถรส ถอยคํานั้นนอกจากฟงเพราะแลว 
ยังทําใหมองเห็นภาพ ไดกล่ิน ทําใหรูสึกอรอย ไดรูสึกสัมผัสความรอนหนาว ใหรูสึกดีใจ เสียใจ 
เกลียดชัง รัก แชมชื่น สงบ ฯลฯ ในการจัดกิจกรรมซึ่งเนนใหรูจักเพลิดเพลินในอรรถรส ไมควรใช
อุปกรณที่เบี่ยงเบนความสนใจไปทางอื่น เชน ภาพ การใชทาทาง ฯลฯ ยกเวนแตเมื่อจําเปนที่จะตอง
ใช เพื่อใหผูฟงเขาใจสิ่งที่กําลังพูดถึงเทานั้น 
 2.  กิจกรรมซึ่งเราจักษุประสาท ชวนใหดู เพงพินิจ และอานความหมายของสิ่งที่เห็น 
กิจกรรมประเภทนี้ ไดแก การจัดแสดงภาพชนิดตางๆ อาทิ ภาพถาย ภาพที่ตัดเก็บรวบรวมจาก
วารสารหรือปฏิทิน เปนเรื่องเปนชุด ภาพเขียน ภาพประกอบหนังสือ นิทรรศการหนังสือ ส่ิงของ
ตางๆ ในการแสดงภาพ หนังสือ และส่ิงของ จะมีคําบรรยาย อธิบายส่ิงที่แสดง สรุปขอคิดเห็น
เกี่ยวกับการแสดง ประวัติ มุงใหผูชมใชสมาธิในการชม เชนเดียวกับ เสียง ภาพ ส่ิงที่แสดง 
ตลอดจนคําเขียนอธิบายภาพ นอกจากเราจักษุสัมผัสแลว ยังมีสวนทําใหไดยินเสียง ไดสัมผัส ได
เกิดความรูสึกตางๆ ดวย 
 3.  กิจกรรมซึ่งเราโสตและจักษุประสาทในขณะเดียวกัน ไดแก กิจกรรมซึ่งชวนใหฟง
และดูไปพรอมๆ กัน  ประสานประสาททั้งสองใหทํางานรวมกัน  อาทิ เลานิทานโดยใหดู
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ภาพประกอบซึ่งจัดเตรียมไวโดยเฉพาะ เลานิทานและใหดูภาพประกอบในหนังสือ เลานิทานโดย
ใชโสตทัศนวัสดุประกอบ ฉายภาพนิ่ง ซ่ึงมีคําบรรยาย ฉายภาพยนตร ฉายแบบบันทึกเสียงและภาพ 
สาธิตเทคนิควิธีการบางอยางจากหนังสือที่นํามาจัดนิทรรศการ การจัดสัปดาหหองสมุด 
 4.  กิจกรรมซึ่งใหผูเปนเปาหมายไดรวมกัน กิจกรรมทํานองนี้จะชวยใหผูเปนเปาหมาย
เกิดความสนุกและภาคภูมิใจ รูสึกวาตนเองมีความสามารถ เชน เมื่อเลานิทานแลว ก็ใหผูฟงวาด
ภาพประกอบ ใหแสดงทาทางประกอบ ใหรองเพลงตามตัวละครในนิทาน ใหแขงกันเลาเรื่องที่ได
ฟงไปแลว ใหตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่ไดฟง ใหแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครหรือเหตกุารณ
ตอนใดตอนหนึ่งในนิทาน ใหรวมในวงสนทนา หรือโตวาทีเกี่ยวกับหนังสือ 

 ฉวีวรรณ คูหาภินันท (2542 : 105-108) กลาววา การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน จัดได
หลายรูปแบบดังนี้ 
 1.  การเลานิทาน คือ การเลาเรื่องที่มีผูเลาสืบกันมา หรือเลาเรื่องจากหนังสือนิทานที่มี
ผูแตงขึ้นมา ไดแก 1) การเลานิทานในหองสมุด 2) การแขงขันการเลานิทาน 
 2.  การเสนอหนังสือหรือวัสดุการอาน  และสื่อการอานตางๆ  คือ  การแนะนํา
ทรัพยากรสารนิเทศที่นาสนใจใหกับผูอานเพื่อดึงดูดความสนใจใหอยากอานนั่นเอง ไดแก 1) การ
เลาเรื่องหนังสือ 2) การแนะนําหนังสือ 3) การอานหนังสือใหฟง 4) การสนทนาเกี่ยวกับหนังสือ 5) 
การอภิปรายเกี่ยวกับหนังสือ 6) การบรรยายเกี่ยวกับหนังสือ 7) การโตวาทีเกี่ยวกับหนังสือ 8) การ
จัดทํารายชื่อทรัพยากรสารนิเทศ และการทําบรรณนิทัศน 9) การจัดนิทรรศการ 
 3.  การแสดงนาฏกรรมและอื่นๆ เชน 1) การแสดงละคร 2) การแสดงจินตลีลา 3) การ
รองเพลง 4) การแสดงละครใบ 5) การแสดงละครหุน 
 4.   การทํากฤตภาค คือ การตัดปะ  ขาว  บทความ  รูปภาพ  หรือทั้งรูปภาพและเรื่องที่
นาสนใจเพื่อใหบริการผูอาน  ไดแก 1) การจัดทํากฤตภาคเปนเลม 2) การทํากฤตภาคขาวติดที่ปาย
นิทรรศการดานหลังหองเรียนทุกวัน 
 5.  การแขงขันตางๆ จากการอาน  คือ  การแสดงความสามารถในการอานอยางมี
ประสิทธิภาพ  ไดแก 1) แขงขันเปดพจนานุกรมทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 2) แขงขันตอบ
ปญหาจากหนังสือ  เชน  แขงขันตอบปญหาหนังสือสารานุกรมสําหรับเยาวชน  แขงขันตองปญหา
สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน  แขงขันตอบปญหา The World Book Encyclopedia ฯลฯ  
3) การแขงขันโตวาที 4) การแขงขันตอบปญหาทั่วๆ ไป 5) การแขงขันตอบปญหาสาขาวิชาตางๆ 
เชน  ปญหาวิทยาศาสตร  กฎหมาย ฯลฯ 
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 6.  การประกวดเกี่ยวกับการอาน ไดแก 1) ประกวดการอานรอยกรอง และรอยแกว 2) 
ประกวดการอานทํานองเสนาะ 3) ประกวดการอานบทสนทนา 4) ประกวดการอานบทละคร  5) 
ประกวดการอานขาว  

 7.   การเลนเกมที่นําไปสูการอาน  ไดแก 1) เกมของเลนตางๆ และเกมคอมพิวเตอร 2) 
เกมการวาดภาพ 3) เกมเติมคําศัพท 4) เกมคนหาคํา 5) เกมทายปญหา 6) เกมตอคําพังเพย 7) เกม
การละเลนตางๆ  8) เกมพับกระดาษ 9) เกมประดิษฐส่ิงของตางๆ ฯลฯ 
 8.  การจัดทําโครงการกิจกรรมสงเสริมการอาน ไดแก 1) โครงการสัปดาหหองสมุด  
2) โครงการยอดนักอาน 3) โครงการอานหนังสือใหฟง 4) โครงการแนะนําหนังสือ 5) โครงการ
เสนอหนังสือในรูปแบบตางๆ 6) โครงการหนังสือดีที่นาอาน 7) โครงการหนังสือใหมในวันนี้   
8) โครงการหนังสือสูชนบท 9) โครงการหนังสือดีคือเพื่อนคูคิด 10) โครงการยอดนักอานระดับ
ประถมศึกษา 11) โครงการยอดนักอานระดับมัธยมศึกษา 12) โครงการยอดนักอานระดับประชาชน 
13) โครงการจัดนิทรรศการ 14) โครงการอานวรรณคดีสัญจร 15) โครงการรักษส่ิงแวดลอม   
16) โครงการประกวดเลานิทาน 17) โครงการประกวดเรื่องส้ันสะทอนปญหาสิ่งแวดลอม   
18) โครงการประกวดการอานสุนทรพจน 19) โครงการจัดตั้งหองสมุดในชนบท 20) โครงการ
ทอดผาปาหนังสือ 21) โครงการอานหนังสือวิทยาศาสตร 22) โครงการประกวดการเขียนเรียงความ  
23) โครงการประกวดคําขวัญหองสมุด 24) โครงการปญหาพาสนุกจากการอาน 25) โครงการแสดง
ละคร 26) โครงการอานตามสาย 27) โครงการแสดงละครหุน 28) โครงการละครใบ 29) โครงการ
พี่เลาใหนองฟง 30) โครงการจัดตั้งชมรมนักอาน 31) โครงการออกคายนักอาน 32) โครงการ
เยาวชนพบนักเขียน 33) โครงการอานนิทานภาษาอังกฤษ ฯลฯ 
 
บทบาทของผูท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมนิสัยรักการอาน 
 การปลูกฝงนิสัยรักการอานสําหรับเด็ก บุคคลในครอบครัวมีสวนสําคัญในการชวย
สงเสริมและผลักดันในการสรางนิสัยรักการอานไดเปนอยางดี ซ่ึงดวงพร พวงเพ็ชร (2541 : 24-25) 
กลาววา การอานเปนสิ่งที่ตองเรียนรูและฝกฝนเพื่อใหเกิดทักษะ เพราะมิไดเปนสิ่งที่ติดตัวมา 
แตกําเนิดและการทําใหเด็กมีการฝกฝนไดนั้น จําเปนตองใหเด็กมีนิสัยรักการอาน ซ่ึงตองปลูกฝง
ตั้งแตเด็กยังมีอายุนอย การปลูกฝงใหเด็กมีนิสัยรักการอานยอมทําใหเด็กเห็นถึงประโยชนและ
ความสําคัญของการอานที่ชวยในดานตางๆ ไมวาจะเปนการเรียน การงาน การพักผอนหยอนใจ 
หรือการเปดโลกทัศนในเร่ืองตางๆ ซ่ึงสิ่งเหลานี้มีอยูในหนังสือและนิสัยรักการอานเทานั้นที่ทําให
เด็กไดรูถึงความสําคัญของการอานหนังสือ 
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 ครอบครัวเปนสถาบันทางสังคมที่ตอบสนองตอความตองการพึ่งพิงในยามเยาววัยของ
มนุษย โดยมีหนาที่ในการใหความรักความอบอุน และเปนตัวแบบในการกําหนดบทบาทสําหรับ
เด็กๆ พวกเขาจะไดรับการถายทอดในเรื่องตางๆ เชน ความเชื่อ วัฒนธรรม รวมทั้งความรูสึกนึกคิด
มาจากครอบครัว ครอบครัวจึงนับไดวามีบทบาทสําคัญในการสงเสริมนิสัยรักการอานใหเกิดขึ้นกับ
เด็ก เพราะเด็กๆ โดยทั่วไปก็มักสนใจที่จะเรียนรูส่ิงตางๆ รอบตัวอยูแลว หากบิดามารดาสอนใหเดก็
ไดรูจักพยัญชนะแตละตัวก็จะเปนการปูพื้นฐานไดดี และเมื่อเด็กเขาโรงเรียนและเรียนรูการผสมคํา
ตางๆ จนเริ่มอานออกแลว ชวงนี้เด็กจะสนใจอานในสิ่งที่เขาพออานได ถาบิดามารดาจัดหาหนังสือ
เหลานี้ใหและชวยแนะนําในเรื่องตางๆ เชน ช้ีใหดูรูปภาพ สอนใหเด็กอานคําที่เด็กยังไมรูจัก จะเปน
การเพิ่มวงศัพทใหเด็กเพื่อใหเรียนรูในเรื่องที่ยากขึ้นไปอีก นอกจากนี้การมีมุมหนังสือภายในบาน 
การใหของขวัญหรือรางวัลเด็กเปนหนังสือ การแสดงความพอใจ หรือพูดจาชมเชยเมื่อเห็นเด็กอาน
หนังสือ การพาเด็กไปยังรานขายหนังสือ หรือเมื่อจะไปเที่ยวท่ีจังหวัดใด ก็หาหนังสือที่เกี่ยวกับ
จังหวัดนั้นใหเด็กไดอานกอน นอกจากนี้บิดามารดายังควรอานหนังสือใหเด็กเห็น   เพราะการที่
บิดามารดาหรือผูปกครองมีกิจนิสัยในการอานหนังสือเปนประจํายอมจะทําใหเด็กๆ ถือเปนตัวอยาง
ได ซ่ึงส่ิงเหลานี้ก็นับวาเปนการปลูกฝงนิสัยรักการอานใหเด็ก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของบุญชัย 
เกรียงบูรณนันท (2534 : 104-115) ที่ศึกษาพบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในเขตอําเภอเมือง
นครปฐม ที่มีความสามารถในการอานสูง เปนกลุมที่ผูปกครองมีบทบาทในการสงเสริมการอาน 
และมีทัศนคติที่ดีตอการสงเสริมการอานสูงกวาผูปกครองของนักเรียนที่มีความสามารถในการอาน
ต่ํา ในขณะที่นักเรียนที่มีความสามารถในการอานสูงเปนกลุมที่ผูปกครองมีปญหาในการสงเสริม
การอานนอยกวานักเรียนที่มีความสามารถในการอานต่ํา และงานวิจัยของ วิทยา วิมลถนอม (2530 : 
92-103) ที่ศึกษาบทบาท ทัศนคติ และปญหาในการสงเสริมการอานของกลุมตัวอยางที่เปนบิดา
มารดาและนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 ในอําเภอเมือง จังหวัดแพร พบผลสอดคลองกันวา เด็กที่มีนิสัย
รักการอานมาก เปนผูที่บิดามารดามีทัศนคติที่ดีตอการสงเสริมการอาน และมีบทบาทในการ
สงเสริมการอานมากกวาเด็กที่มีนิสัยรักการอานนอย และยังพบวา บทบาทของบิดามารดาในการ
สงเสริมการอานมีความสัมพันธกับนิสัยรักการอานของนักเรียน  

 อุดมศักดิ์ พลอยบุตร (2545 : 19) ไดกลาวถึง สถาบันครอบครัวที่มีสวนเกี่ยวของกับการ
สงเสริมนิสัยรักการอานวา 

 1.  พอแมจะตองมีนิสัยรักการอาน เปนตัวแบบที่สําคัญที่จะทําใหลูกรักการอานดวย
การอานหนังสือเลมเดียวกับลูก มีการนําเนื้อหาสาระของหนังสือเลมที่อานมาพูดคุยวิพากษวิจารณ
คุณคาของหนังสือ เปนการฝกวิเคราะหวิจารณในการอานของเด็กไดเปนอยางดี 
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 2.  จัดบรรยากาศภายในบานใหเหมาะแกการอาน ดวยการจัดมุมสบายๆ มีหนังสืออาน
หลากหลาย มีที่อานอยางเหมาะสม เปนที่พักผอนไดอีกดวย 
 3.  หมั่นสํารวจวาลูกๆ ชอบอานหนังสืออะไร ประเภทใด ก็ควรจัดหาหนังสือประเภท
นั้นใหลูกไดอาน พอแมควรเปนที่ปรึกษา แนะนําในการอาน และคอยระแวดระวังสื่อลามกที่จะ
แอบแฝงเขามา อีกทั้งตองเลือกหนังสือท่ีสงเสริมความรอบรู หลากหลายสาระไวใหลูกๆ อานอยาง
เพียงพอ 

 4.  หมั่นพาลูกๆ ไปรานหนังสือ เพื่อเปดโอกาสใหลูกไดเลือกหนังสือที่ตนชอบและ
สนใจ 

 5.  การใหของขวัญกับลูกๆ ในโอกาสสําคัญ เชน วันเกิด วันขึ้นปใหม วันเด็ก หรือลูก
กระทําความดีที่ควรแกการชื่นชม ควรจะใหของขวัญเปนหนังสือ เพื่อปลูกฝงนิสัยรักการอาน 

 6.  อาสาพาลูกๆ ไปหองสมุดบอยๆ โดยเฉพาะหองสมุดประชาชนที่อยูใกลๆ บาน 
เพื่อใหเกิดความคุนเคยการใชหองสมุด รูวิธีการคนหาความรูและรูแหลงความรูเพิ่มขึ้น   

 ศรีรัตน เจิงกลิ่นจันทร (2542 : 42-43) กลาววา บานหรือครอบครัวเปนแหลงที่สําคัญใน
การปลูกฝงนิสัยรักากรอานใหแกเด็ก  ขอความตอไปนี้เปนสวนหนึ่งของคําบอกกลาวและความ
คิดเห็นของคนไทยสวนหนึ่งที่แสดงไวเปนหลักฐานวาการที่ทานเหลานี้รักการอานและเห็น
ความสําคัญของการอานมาจนกระทั่งทุกวันนี้   

 บุคคลในครอบครัวมีสวนชวยสงเสริมและผลักดันในการสรางนิสัยรักการอานเปน
อยางมาก  บุคคลแรกคือ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พระองคไดรับสั่งไว
ในวโรกาสเปนองคประธานเปดการประชุมใหญสามัญประจําป 2530 สมาคมหองสมุดแหง
ประเทศไทยฯ ในหัวขอเรื่อง  “การสรางสังคมการอานและการใชสารนิเทศ” ณ โรงแรมบางกอก
พาเลส  เมื่อวันที่  21  ธันวาคม  2530  ถึงเหตุที่พระองคชอบอานหนังสือมีอยูหลายประการ  คือ  
ประการแรก  อานแลวไดเนื้อหาสาระมากกวาวิธีการอื่นเพราะพระองคทานเปนผูฟงที่ไมดี  ฟงใคร
พูดนานๆแลวหลับ  สอง  การอานทําใหมีสมาธิดีกวาเพราะอานไปไดพิจารณาไป ไดเรื่องเร็วกวา
การฟงซ่ึงตองเสียเวลาเปลงเสียง  สาม  การอานหนังสือไดรายละเอียดมากกวา  เพราะเขียนยาวแค
ไหนก็ได  และหากจะอานขามๆ ไปก็ได  งายกวาการขามเทปหรือวีดิทัศน  เชน  เวลาชมภาพยนต
กําลังภายในของจีน  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาพระองคทานไมเกงทางเทคโนโลยีดานนี้ก็ได  ส่ี  
หนังสือเก็บรักษาไดงายกวาส่ืออ่ืนๆ   หา  สามารถนําติดตัวไปไหนๆ ได   และหกชวยดาน
จินตนาการ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  ก็ยังรับสั่งวา  อานหนังสือกระตุนใหเกิดความคิด
จินตนาการการวาดภาพเองดีกวาดูภาพยนตร  เพราะเหมือนการแปลหนังสือสองตอ  ไมไดความคิด
บริสุทธิ์ของผูเขียน  พรอมกันนี้สมเด็จพระเทพฯ  ไดรับสั่งถึงเหตุจูงใจในการอานหนังสือของ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

66

พระองคทานวาโชคดีที่เกิดในครอบครัวรักการอาน  สามารถหาหนังสืออานได  และถูกฝกมาตั้งแต
ทรงพระเยาวใหรักการอาน  และรูจักคนควา  และที่รักการอานจนทุกวันนี้  เนื่องจากสมเด็จพระ
นางเจาฯ พระบรมราชินีนาถทรงอานใหฟงมาตั้งแตทรงพระเยาว  (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 2530 : 9) พระองคสนพระทัยฝกใฝในการอานเปนชีวิตจิตใจ  และอานหนังสือ
ทุกประเภท  ดังพระนิพนธ “ฉันชอบอานหนังสือ” วา 
 หนังสือนี้มีมากมายหลายชนิด 
 นําดวงจิตเริงร่ืนชื่นสดใส 
 ใหความรูสําเริงบันเทิงใจ 
 ฉันจึงใฝใจสมานอานทุกวัน 
 มีวิชาหลายอยางตางจําพวก 
 ลวนสะดวกคนไดใหสุขสันต 
 วิชาการสรรมาสารพัน 
 ช่ัวชีวันฉันอานไดไมเบื่อเลย 
 อภิญญา  เจริญวงศ  ผูอานขาวบริษัทบางกอกเอนเตอรเทนเมนท (ไทยทีวีสีชอง 3) 
กลาววา “คุณพอ  คุณแมก็มีสวนที่ทําใหชอบอานหนังสือ  อานทุกคอลัมนเลย  เพื่อจะไดมีความรู
กวางๆ ตัวเองตอนเด็กเลือกอานบางคอลัมนที่ชอบ  แตเดี๋ยวนี้อานทั้งหมดเพราะคิดวาทุกคอลัมนมี
ความสําคัญเทากัน  คุณแมก็ชอบอาน  แตเปนหนังสือบันเทิง  เพราะคุณแมเปนแมบาน”  ศันสนีย  
ปยะกาญจน  นิสิตชั้นปที่ 1 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  กลาววา 
“ที่บานมีหนังสือเยอะคะ ทุกคนชอบอาน  ตั้งแตคุณยาย  คุณพอ  คุณแม  พี่ๆ ตอนเรียนชั้นมัธยมคุณ
พอ  คุณแมมักจะซื้อหนังสือประกอบการเรียนวิชาตางๆ มาให  เราอยากอานหนังสือเลมไหนก็ซ้ือ 
หรือคิดวาลูกควรอานคุณพอคุณแมก็ซ้ือมา  บางทีของใครๆ ซ้ือมาเราก็หยิบอานเอง”   วฏวรรษ   
ดีประชา  กลาววา  “ผมอานหนังสือวิทยาศาสตรโดยเฉพาะเรื่องโลก...  อานจากหนังสือของคุณพอ
... คุณพอเปนคนพาไปซื้อหนังสือ  บางทีคุณพอซื้อมาฝาก  ถาสงสัยขอความในหนังสือก็จะอธิบาย
ใหฟง”  และในฐานะที่เปนพอ  ธนิต  คงมนต  รองอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน  ไดกลาวถึง
บทบาทของพอที่มีตอการสรางนิสัยรักการอานใหแกลูก  ดังนี้ “เมื่อลูกชายผม 3 คน ยังเล็กอยูไปตัด
ผม  ผมก็ซ้ือหนังสือการตูนแจกคนละเลม  พอโตขึ้นมาผมก็ไมไดเจาะจงใหลูกอาน  เขาก็อานตาม
ความสนใจของเขา  เชนคนหนึ่งชอบอานเรื่องบานและสวน  เขาก็อานหนังสือประเภทนี้เปนสวน
ใหญ  พอแมก็ตองมีสวนในการวางแนวการอานใหลูก  แมเวลานี้ลูกโตแลวผมก็ทํา  เชน ผมอยาก
ใหเขาอานหนังสือธรรมะ  หรือหนังสืองานศพดีๆ ...ผมก็จะแกลงทําตกเรี่ยๆ ไวตามโตะโนนโตะนี้  
...  เขาก็จะหยิบอานเอง”  
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 ยังมีคนไทยอีกจํานวนมากที่รักการอานโดยไดรับอิทธิพลและแรงบันดาลใจมาจากพอ
แมและสมาชิกในครอบครัว  ซ่ึงถือวาเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญในการปลูกฝงนิสัยรักการอาน  แตยังมี
พอแมและผูปกครองบางคนทําไปโดยไมไดหวังวาการกระทํานั้นเปนการปลูกฝงนิสัยรักการอาน
ใหแกลูก  เพียงแตหาวิธีเล้ียงลูกใหงายขึ้นเทานั้น  เชน  การจัดหาหนังสือใหลูกดูภาพหรืออานเพื่อ
ปองกันไมใหลูกออกไปซุกซนนอกบานไกลหูไกลตา  เปนตน  ครอบครัวที่เล้ียงลูกดวยหนังสือ
เชนนี้จะไมยุงยากและเหนื่อยมากลูกจะวานอนสอนงาย  มีเหตุผลและฉลาด  สําหรับพอแมและ
ผูปกครองที่ตระหนักดีถึงคุณคาของการอานตองการใหลูกหรือเด็กในความปกครองมีนิสัยรักการ
อาน   แตไมทราบวาจะเริ่มตนเมื่อไร  อยางไร  วิธีการดังกลาวตอไปนี้จะเปนแนวทางสําหรับพอแม  
ผูปกครองที่ประสงคจะสรางนิสัยรักการอานใหมีขึ้นแกลูกหรือเด็กในความปกครอง    

 นอกจากนี้อุดมศักดิ์ พลอยบุตร (2545 : 19-21)ไดกลาวถึง บทบาทของโรงเรียนที่จะ
สงเสริมผูเรียนใหมีนิสัยรักการอาน 
 การที่จะปลูกฝงใหผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรูนั้น โรงเรียนเปนองคกรสําคัญที่จะ
ชวยผลักดันใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน ซ่ึงโรงเรียนเองจะตองจัดใหโรงเรียนเปนองคกรแหงการ
เรียนรูดวยวิธีการดังตอไปนี้ 

 1.  จัดสภาพและบรรยากาศ ตลอดจนแหลงทุกแหลงในโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรู 
 2.  จัดหาวัสดุทรัพยากรสารนิเทศใหสอดคลองกับความตองการ  ทันสมัย  ทัน

เหตุการณอยางเพียงพอ 
 3.  จัดบรรยากาศสงเสริมการเรียนรูดวยการเปดเวทีใหกับผูเรียนไดแสดงออกใหมาก

ที่สุด อาทิ เชน เวทีนักคิดนักเขียน ลานกวี การแขงขันทักษะทางวิชาการ การประกวดการอานการ
เขียนเปนระยะอยางตอเนื่อง 
 4. จัดกิจกรรมสงเสริมการอานเปนประจําและตอเนื่องในชวงพักกลางวันหรือช่ัวโมง
กิจกรรม (คาบอิสระ) กิจกรรมที่ควรจัด อาทิ เชน  
  ทุกวันจันทร เปนการแนะนําหนังสือดีที่นาอาน อาจจะใชตามเสียงตามสายแนะนํา
หนังสือดีที่หนาเสาธง โดยใหผูเรียนหมุนเวียนเปนผูแนะนํา เพื่อสงเสริมความกลาแสดงออกและ
ฝกการพูดอีกดวย 

  ทุกวันอังคาร เปนการประกวดแขงขันทักษะวิชาตางๆ หมุนเวียนกันสัปดาหละ
หมวดวิชา 

  ทุกวันพุธ เปนกิจกรรมการแสดงรีวิวตางๆ ของกลุมนักเรียนหรือรายบุคคลที่มี
ความสามารถดานตางๆ เชน ทักษะการพูด การเลนดนตรี กีฬาหมุนเวียนกันไป 
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  ทุกวันพฤหัสบดี  เปนกิจกรรมการเล านิทาน  การประกวดการเล านิทาน
ประกอบการแสดงหรือการวาดภาพประกอบการอาน 

  ทุกวันศุกร เปนกิจกรรมโตวาที อภิปรายหนังสือ วิพากษวิจารณหนังสือ เปนตน 
 5.  จัดกิจกรรมหยุดทุกอยางเพื่ออาน ควรจัดเปนประจําทุกวัน โดยเฉพาะในตอนเชา

กอนเขาแถวประมาณ 10 – 15 นาที เมื่อถึงเวลา โรงเรียนอาจเปดเพลงมารชของโรงเรียน แลวให
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมหยุดทุกอยางเพื่ออาน ดวยการอานหนังสือ บทความ สาระนารู แผนปลิว 
แผนพับความรูตางๆ อาจจะใหมีการบันทึกการอานลงในสมุดบันทึกหรือแบบบันทึกที่โรงเรียนจัด
ใหวาไดสาระอะไรบาง ทางโรงเรียนอาจจะจัดใหมีการประกวดสมุดบันทึกการอานที่เรียกวา 
ประกวดวรรณกรรมเก็บตก เพื่อสงเสริมการบันทึกความรูไดอีกทางหนึ่งดวย 

 6.  จัดคายเยาวชนเพื่อรักการอาน เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนที่เปนกลุมสนใจได
รวมกันมีกิจกรรม ทั้งที่เปนสาระความรูและเปนนันทนาการสนุกสนานเพลิดเพลิน ไดทองเที่ยวไป
ในสถานที่สงเสริมใหรักการอานเพิ่มขึ้น 

 นอกจากนี้ยังมีสถาบันตางๆ ที่มีบทบาทในการปลูกฝงนิสัยรักการอานโดยตรง เชน 
 สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ ซ่ึงไดปลูกฝงนิสัยรักการอานโดยดําเนินการในรูป

ของโครงการตางๆ ดังนี้ 
 1.  โครงการจัดนิทรรศการหนังสือเด็กและผูเยาว มีวัตถุประสงคเพื่อชักจูงสนับสนุน

ใหเด็กไดรูจักหนังสือ เกิดความสนใจหนังสือ เปนการสงเสริมใหรักการอานและการใชหนังสือให
เปนประโยชนยิ่งขึ้น 

 2.  โครงการจัดงานสัปดาหหองสมุด จัดขึ้นเพื่อเปนการแนะนําหองสมุด แนะนําวิธีใช
หองสมุดเพื่อประโยชนในการพัฒนาตนเองและชาติบานเมือง 

 3. โครงการจัดงานหนังสือแหงชาติ 
 4.  โครงการอื่นๆ เชน โครงการปองกันการลืมหนังสือและปลูกฝงนิสัยรักการอาน 

โครงการสงเสริมการอานและการใชหองสมุด 
 สมาคมการอานแหงประเทศไทย ดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงนิสัยรักการอาน ซ่ึง

แบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ  
 1.  จัดเปนประจําทุกป โดยกําหนดเรื่องเกี่ยวกับการอานและการปลูกฝงนิสัยรักการ

อานเปนหัวขอการประชุม 
 2.  จัดตามโอกาสอันควร เชน จัดอภิปรายเนื่องในงานสัปดาหหนังสือแหงชาติ 

 จากที่กลาวมาสรุปไดวา จุดเริ่มตนที่สําคัญในการปลูกฝงนิสัยรักการอาน มาจากพอแม
และสมาชิกในครอบครัว  ซ่ึงถือวาเปนบุคคลสําคัญในการเปนแบบอยางที่ดีใหกับเด็ก  เพราะการที่
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พอแมหรือผูปกครองมีนิสัยในการอานหนังสือเปนประจํา ยอมทําใหเด็กๆ ถือเปนตัวอยางได ซ่ึงสิ่ง
เหลานี้นับวาเปนการปลูกฝงนิสัยรักการอานใหเด็กไดเปนอยางดี 
 
บทบาทของครูกับการสงเสริมความรักในการอาน 
 ครูเปนตัวจักรสําคัญยิ่งที่จะเปนผูเรงปฏิกิริยาใหผูเรียนเปนผูมีนิสัยรักการอาน ครู
อาจารยทุกคนควรถือเปนภาระหนาที่จะตองสงเสริมการเรียนรูใหแกผูเรียน ปลูกฝงทักษะการ
เรียนรู สอนวิธีการหาความรู และรูแหลงเรียนรู อันจะชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู
ตลอดจนมีทักษะจนสามารถบูรณาการนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวัน การพัฒนาคุณภาพ
ของผูเรียนจะตองเริ่มตนที่การสงเสริมการอานดวยวิธีการตอไปนี้ 

 1. ครูควรจัดตั้งชมรมหรือชุมนุมนักอานโดยรับสมัครสมาชิกที่สนใจเขารวมกิจกรรม 
มีการแนะนําวิธีการพัฒนาทักษะการอาน มีการประกวดยอดนักอานประจําเดือน/ภาคเรียนหรือ
ประจําป เปนตน 

 2.  หมวดวิชาแตละหมวด/งาน ควรมีหองสมุดหมวดหรือมุมหนังสือประจําหมวดวิชา/
งาน เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูเรียนในการที่จะคนหาหนังสือที่เกี่ยวกับวิชานั้นๆ โดยเฉพาะ 
อีกทั้งจะสะดวกในการจัดการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเองได
สะดวกยิ่งขึ้น 

 3.  ครูที่สอนแตละวิชาควรจัดสภาพการเรียนการสอนที่เอื้อใหกับผูเรียนไดศึกษา
คนควา หาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆ ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เพื่อสงเสริมผูเรียนไดฝกฝน
รูวิธีหาความรูและรูแหลงเรียนรูอันจะสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มที่ 
ที่จะนําไปสูการศึกษาตลอดชีวิต 

 4.  สงเสริมใหนักเรียนไดจัดทําหนังสือหรือเอกสารเพื่อสงเสริมการอาน โดยอาจให
ผูเรียนไดศึกษา คนควา ทําเปนรายงานเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ิน ประวัติทองถ่ิน สารคดีทองเที่ยว 
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน ตํานาน ประวัติ อาชีพ การทํามาหากินของชุมชนรอบๆ โรงเรียน จะชวย
สงเสริมใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจในทองถ่ิน และเปนการฝกทักษะการเขียนและการศึกษา
คนควาหาขอมูลอีกดวย 

 5.  กอนการสอนแตละคาบของครู อาจจัดกิจกรรมรายงานขาวเหตุการณ สารคดีที่
นาสนใจ โดยใหผูเรียนหมุนเวียนกันนําเสนอคาบละ 3 – 5 นาที เพื่อชวยสงเสริมใหผูเรียนไดอาน 
และยังเปนการฝกทักษะการพูดไดเชนกัน 

 6.  ควรสงเสริมใหผูเรียนไดนําความรูจากการเรียนเรื่องตางๆ มารวมกันจัดนิทรรศการ 
หรือปายนิเทศ เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดฝกการทํางานเปนกลุมและใชความรูใหเกิดประโยชน 
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 ศิริอร อินทรตลาดชุม (2545 : 13) ไดกลาวถึง บทบาทของครูกับการสงเสริมการอาน 
ดังนี้ 
 1.  การจัดตั้งชมรมหรือชุมนุมนักอาน โดยรับสมัครสมาชิกที่สนใจเขารวมกิจกรรม 
 2.  รณรงคสงเสริมการอาน ดวยการใหครูจัดหาหนังสือนิทานเรื่องส้ันๆ หนังสือพิมพ
ที่ตีพิมพบทละครโทรทัศน ซ่ึงกําลังอยูในความนิยมของเด็กๆ ก็จะชวยไดมาก เพราะเปนการ
กระตุนใหอยากอาน 
 3.  การใชนาฏการประกอบการสอน  ตามปกตินักเรียนระดับมัธยมศึกษาจะมี
ความสามารถในงานประดิษฐและกิจกรรมการแสดง มีความคิดสรางสรรค มีพลังและจินตนาการ 
 4.  การจัดนิทรรศการหนังสือหรือการปริทัศนหนังสือ จะมีคุณคาใหนักเรียนสนใจ
การอาน อยากอานหนังสือ หรือทราบความเคลื่อนไหวตางๆ ในวงการหนังสือ 
 5.  หมวดวิชาจัดหองสมุดและมุมหนังสือของหมวดวิชา 
 6.  สงเสริมใหนักเรียนสรางหนังสือเพื่อสงเสริมการอาน โดยอาจใหศึกษาคนควาแลว
จัดทําเปนรายงานวิชาการ เชน เร่ืองภูมิปญญาทองถ่ิน ส่ิงแวดลอม สารคดีทองเที่ยว ฯลฯ 
 7.  การจัดกิจกรรมประกวดการอาน ทั้งการอานออกเสียงและการอานในใจ 
 8.  การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 
 9.  การจัดคายเยาวชนเพื่อการอาน 
 นอกจากนี้กรมวิชาการ (2546 : 24-27) ไดกลาวถึง บทบาทของผูที่เกี่ยวของกับการ
สงเสริมนิสัยรักการอาน โดยมุงเนนไปที่โรงเรียนวา เมื่อเด็กไดเขาโรงเรียนแลว  แมวาทางบานจะ
สงเสริมสนับสนุนการอานของเด็ก  ถาครูและผูบริหารโรงเรียนไมสนใจในการอานหนังสือของเด็ก
นอกเหนือไปจากหนังสือเรียน  ไมมีความเขาใจถูกตองวาการอานจะสงเสริมพัฒนาการดานตางๆ 
ของเด็กไดอยางไร  เด็กก็จะไมมีนิสัยรักการอาน  อานไมไดแตกฉานเทาที่ควร  เพราะขาดทัศนคติ
อันถูกตองเกี่ยวกับการอาน  ครูและผูบริหารมีบทบาทสําคัญมากในการสรางทัศนคติอันถูกตอง
เกี่ยวกับการอาน  ตองใชวิธีสอนและแนะนําวิธีเรียนซึ่งปลูกฝงสงเสริมการอานหนังสือเพื่อคนควา
หาความรูดวยตนเอง 
 1.  ผูบริหารสนับสนุนการจัดหองสมุดโรงเรียนและมุมหนังสือในหองเรียน  (ถา
จําเปน) อนุมัติใหใชเงินบํารุงการศึกษาหรือเงินงบประมาณแผนดินเพื่อการซื้อหนังสือ  และจัด
กิจกรรมสงเสริมการอานในหองสมุด  นอกจากหนังสือเพื่อการเรียนการสอนในรายวิชา  (ควรมี
หนังสือเรียนในรายวิชาเดียวกันที่จัดพิมพโดยสํานักพิมพตางๆ  กันไวในหองสมุดดวย) ควรมี
หนังสือเสริมประสบการณที่จะใหความรูเพิ่มเติม  ใหประโยชนในการเสริมสรางลักษณะนิสัย  
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พัฒนาบุคลิกภาพ  สรางความเขาใจในสิ่งแวดลอมและคนอื่น  หนังสือนวนิยาย  หนังสืออานสนุกที่
ประเทืองปญญาและกลอมเกลาอารมณ 
 2.  ผูบริหารจัดใหครู  อาจารย  บรรณารักษ  ทํางานในหองสมุดเต็มเวลาอยางนอย 1 
คน  สนับสนุนใหจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน  สอนวิธีใชหองสมุด  แนวทางการอานเพื่อการศึกษา
และพัฒนาบุคลิกภาพเปนรายกลุมหรือรายบุคคล  ช้ีแจงใหครูสอนรายวิชาใหเขาใจนโยบายของ
โรงเรียนที่สนับสนุนการสอนโดยใชวิธีบูรณาการหนังสืออ่ืนๆ  นอกเหนือจากหนังสือเรียน  ในการ
สอนรายวิชา  เนนการสอนใหเด็กไดรูจักฟง  พูด  อาน เขียน  ควบคูกันไป  สอนใหเด็ก  รูจักถาม  
สนับสนุนใหถามเพื่อใหไดความรูลึกซึ้งและกวางขวาง  ใหเกิดความเขาใจแจมแจง 
 3.   ครูบรรณารักษควรแบงเวลาสําหรับจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและแนะนํา
นักเรียนใหรูจักการอานใหมากกวาการทํางานเทคนิค  เชน  จัดหมูหนังสือและทําบัตรรายการ  ซ่ึง
ตองใชเวลามาก  ควรหาวิธีลดเวลาทํางานในดานนี้ลงดวยการติดตอกับหอสมุดแหงชาติ  เพื่อศึกษา
เลขหมู  ช่ือบรรณานุกรมแหงชาติที่มีรายการหนังสือครบถวนตามหลักวิชา  คัดลอกรายการหนังสือ
ที่ตรงกับหนังสือของหองสมุด  หาวิธีรวมมือกันระหวางโรงเรียนในกลุมเดียวกันทําการจัดหมูและ
รายการหนังสือ  ทําบรรณานุกรมและดรรชนีคนเรื่อง  จัดทําชุดหนังสือและเอกสารสําหรับใชใน
การสอนการเรียนรายวิชา 
 4.   กิจกรรมซึ่งจัดไดโดยไมเสียเวลาและคาใชจายมากนัก  ไดแก  จัดแสดงหนังสือที่
ไดรับมาใหม  ทํารายชื่อหนังสือที่นาอาน  (พรอมบรรณนิทัศน) ปดไวที่ปายนิเทศ  เลานิทานส้ันๆ 
เลาเรื่องจากหนังสือ  อานหนังสือใหฟงระหวางพักรับประทานอาหาร  ชวงละไมเกิน  30 นาที  
กิจกรรมที่ตองใชเวลาเตรียมคอนขางมากและตองใหผูอานชวยเหลือดวย  เชน การจัดนิทรรศการ
เร่ืองสําคัญๆ จัดโครงการยอดนักอาน  ประกวดการอานในใจและอานออกเสียง ทายปญหาจาก
หนังสือ  แขงขันหาคําตอบจากหนังสืออางอิง  เปนตน 
 5.   พยายามจัดกิจกรรมที่เด็กมีสวนรวมดวยในฐานะของผูจัดกิจกรรม  เชน  เลานิทาน 
ประกอบการแสดงบทบาทสมมติ  ซ่ึงเด็กจะตองอานนิทานใหเขาใจเรื่องและเขาใจบทตัวละคร  จัด
นิทรรศการซึ่งอาจขอใหเด็กเขียนคําอธิบาย  ชวยจัดวางหนังสือและสิ่งของตามแผนผังที่กําหนด  
โตวาทีเกี่ยวกับหนังสือ  สนทนาเกี่ยวกับหนังสือ  เปนตน  การจัดกิจกรรมทํานองนี้จัดไดเฉพาะบาง
โอกาสและตองขอความรวมมือจากครูผูสอนรายวิชาดวย 
 6.   ชวยเด็กในการทํารายงานการคนควา  แนะนําวิธีใชคูมือตางๆ ในหองสมุด  สอนวิธี
เขียน  ยอเร่ือง  และเขียนบรรณานุกรมทายรายงาน  ทําใหเด็กไววางใจและเปนที่ปรึกษาของเด็กใน
เร่ืองการเรียนหรือเร่ืองสวนตัวที่เด็กไมอยากเปดเผยกับผูปกครอง  แตก็ไมอาจแกปญหาไดดวย
ตนเอง  จัดทําแฟมประวัติสวนตัวของเด็ก  ในแฟมจะบันทึกเรื่องที่เด็กสนใจ  ปญหาที่เด็กประสบ
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ระดับพัฒนาการการอาน  หนังสือที่ไดแนะนําใหอาน  พยายามชวยเหลือเด็กสามารถแกปญหา 
ของตนไดและพัฒนาการอานของตนได 
 7.  สรางบรรยากาศในหองสมุดใหเปนที่นาสนใจ  เชิญชวนใหเขาไปใช  มีความเปน
กันเองแตไมเสียระเบียบ  ใหมีหนังสือใหมๆ อยูเสมอ  จัดแสดงหนังสือใหม  หนังสือซ่ึงสอดคลอง
กับการเรียนรายวิชา  หนังสือซ่ึงจะแกปญหาบางประการของเด็ก  หนังสือท่ีสนุก  นาอาน  ระเบียบ
ของหองสมุดไมควรเครงครัดเกินไป  เขียนและปดประกาศระเบียบไวในที่ซ่ึงเด็กเห็นไดชัด  ช้ีแจง
ใหเขาใจ  ดูแลใหมีการปฏิบัติตามโดยละมุนละมอม  ตกแตงหองสมุดดวยส่ิงสวยงามสะดุดตา  แต
ไมจําเปนตองเปนของราคาแพง  เชน  ตนไมในกระถางดิน   ที่ลางสะอาดตา  ดอกไมและตุกตาที่
นักเรียนทํา  ผลไมแหงรูปรางแปลกๆ ที่หาไดในทองถ่ิน  เครื่องปนดินเผา  เครื่องจักสานที่ทําขึ้นใน
ทองถ่ิน  เปนตน  ขอสําคัญตองรักษาสภาพใหสะอาด  ปราศจากฝุน  และไมดูทรุดโทรม 
 8.   ครูบรรณารักษเปนเครื่องดึงดูดเด็กใหเขาหองสมุดไดอยางดี  ควรเขาใจเด็ก  ยิ้ม
อยางแจมใส  เต็มใจชวยเหลือ  รักการอาน  และพยายามหาเวลาอานหนังสือใหมากและหลากหลาย
เพื่อใหสามารถแนะนําหนังสือที่ดีและเหมาะสมใหแกเด็ก  มีสัมพันธภาพอันดีกับผูบริหาร  เพื่อน
ครู  และเจาหนาที่ทุกระดับในโรงเรียน   
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา โรงเรียนเปนองคกรที่มีบทบาทสําคัญที่จะชวยผลักดันให
ผูเรียนมีนิสัยรักการอาน และการที่จะปลูกฝงใหผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรูนั้น โรงเรียนควร
สรางบรรยากาศในการอาน สนับสนุนใหมีบริการและกิจกรรมตางๆ ที่เปนการสงเสริมนิสัยรักการ
อานใหกับผูเรียน เชน การจัดนิทรรศการ เลานิทาน ประกวดยอดนักอาน เปนตน  
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
งานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 งานวิจัยในประเทศ 
 สุนีย ละกําปน (2541 : บทคัดยอ) ศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริม

ความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเองสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ไดเสนอขั้นตอน
การพัฒนากิจกรรม ดังนี้ คือ ขั้นที่ 1 ดําเนินการศึกษา สํารวจสภาพ ปญหาและความตองการที่
เกี่ยวของกับสุขภาพอนามัยของนักเรียนจากตํารา เอกสาร งานวิจัย  และเอกสารหลักสูตร
ประถมศึกษา ขั้นที่ 2 คือ พัฒนาโครงรางรูปแบบกิจกรรมใหสอดคลองกับกรอบแนวคิด ทฤษฎีและ
ความตองการ ขั้นที่ 3 คือ ปฏิบัติตามรูปแบบกิจกรรมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ใน
สถานการณจริงและประเมินประสิทธิผลของรูปแบบกิจกรรม จากความสามารถในการดูแลสุขภาพ
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ตนเองของนักเรียนรวมกับการสังเกตผลงานของนักเรียน และความคิดเห็นของผูปกครองที่มีในแต
ละกิจกรรม ขั้นที่ 4 นําผลการศึกษาทั้งหมด สะทอนกลับสูการพัฒนา ปรับปรุงแกไขรูปแบบ
กิจกรรมสงเสริมความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเองใหมีความสมบูรณ สามารถนําไปใช
จัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมหลักสูตรในระดับประถมศึกษาได จากผลการศึกษาพบวา นักเรียนมี
ความสามารถในการคิดแกปญหาดานสุขภาพ การรับรู ความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง 
และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง เพิ่มขึ้นกวากอนเขารวมกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และมีการตระหนักถึงการเอาใจใสตอการดุแลสุขภาพตนเองอยูในระดับมาก ทั้งดาน
การดูแลรักษารางกาย การบริโภคอาหาร และการออกกําลังกาย 
 สุนันท ศิริวรรณ (2544 : บทคัดยอ) ศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนากิจกรรมชุมนุม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนทายางวิทยา จังหวัด
เพชรบุรี   ไดดําเนินการวิจัย ดังนี้ คือ 1) ศึกษาขอมูลพื้นฐาน โดยสํารวจความตองการกิจกรรมใน
ชุมนุมภาษาอังกฤษ วิเคราะหความตองการ วิเคราะหหลักสูตร 2) พัฒนากิจกรรม ประกอบดวย 
สรางตารางกําหนดกิจกรรม สรางกิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทดลองใชกิจกรรม
ชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับนักเรียน 3 คน และนักเรียนกลุมเล็กที่ไมใชกลุมตัวอยาง 9 คน 
หาประสิทธิภาพ E1/E2 3) ทดลองใชกิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับนักเรียนกลุม
ตัวอยางและ 4) ประเมินกิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผลการวิจัยพบวา กิจกรรม
ชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 93.13/89.79 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ
ที่ตั้งไว 80/80 และนักเรียนชุมนุมภาษาอังกฤษมีความคิดเห็นวา กิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนสามารถทํางานเปนกลุมไดดี นักเรียนไดรับความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน และชอบภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น    

 สุณัฐญา เหล่ียมเพ็ง (2546 : บทคัดยอ) ศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โดยมีกระบวนการวิจัยดังนี้ 1) ศึกษา
ขอมูลพื้นฐานและความตองการสําหรับการพัฒนาหลักสูตร 2) การพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร
ใหสอดคลองกับขอมูลพื้นฐาน 3) การทดลองใชกิจกรรมเสริมหลักสูตรการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 4) 
ประเมินผลและปรับปรุงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนและ
บุคคลที่เกี่ยวของมีความตองการใหพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรการทองเที่ยวเชิงนิเวศ สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โดยเนนการเรียนรูจากประสบการณจริงและการฝกปฏิบัติ 2) 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรประกอบดวยสาระสําคัญ วัตถุประสงค เนื้อหา การจัดกิจกรรม ส่ือที่ใชใน
การจัดกิจกรรม ระยะเวลา การวัดผลประเมินผล ซ่ึงมีกิจกรรม 7 กิจกรรม ผูเชี่ยวชาญประเมิน
องคประกอบของกิจกรรมเสริมหลักสูตรการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  พบวา  มีความเหมาะสมเทากับ 1 
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3) นํากิจกรรมเสริมหลักสูตรไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 30 คน 
โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมโดยเจาหนาที่อุทยานแหงชาติไทรโยค และ
ผูวิจัย เปนเวลา 3 วัน 2 คืน ณ อุทยานแหงขาติไทรโยค ซ่ึงนักเรียนมีความสนใจในการรวมกิจกรรม
เปนอยางดี 4) กอนและหลังทดลองใชกิจกรรมเสริมหลักสูตรการทองเที่ยวเชิงนิเวศ นักเรียนมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยหลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนสูงกวากอนการจัดกิจกรรม นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมทั้ง 7 
กิจกรรมอยูในเกณฑดี นักเรียนมีพฤติกรรมดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศดีขึ้น และนักเรียนมีความ
ตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรในแหลงทองเที่ยวของชุมชน แตควรปรับปรุง
กิจกรรมเสริมหลักสูตรการทองเที่ยวเชิงนิเวศในดานภาษา การประเมินผลและระยะเวลาใหมีความ
เหมาะสมกับกิจกรรม 

 จินตนา รอดเรืองคุณ (2546 : บทคัดยอ) ศึกษาวิจัยเร่ือง การสงเสริมการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของผูบริหารโรงเรียนนํารอง
และโรงเรียนเครือขาย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร พบวา 
การสงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของผูบริหารโรงเรียนมี 4 ดาน คือ ดานกําหนดนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติ ดานการนิเทศและติดตาม ดานการสงเสริมและสนับสนุน ดานการประเมินผล
และรายงานในสวนของการสงเสริมกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด หรือผู
บําเพ็ญประโยชนและกิจกรรมพัฒนาตามความถนัด ความสนใจ ผูบริหารมีการสงเสริมทุกดานอยู
ในระดับมากทุกรายการ นอกจากนั้นยังศึกษาปญหาการสงเสริมการจัดกิจกรรมพันาผูเรียน พบวา มี
ปญหาจากมากไปหานอย  ดังนี้  คือ  ปญหาการขาดวิทยากรทองถ่ิน  การขาดครูที่มีความรู
ความสามารถในการจัดกิจกรรม ปญหาการไมมีเวลาเพียงพอในการดําเนินงาน ปญหาผูปกครองไม
ตระหนักถึงประโยชนของกิจกรรม ปญหาครูไมไดรับการอบรมเรื่องการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
และปญหาการขาดตัวอยางกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 วะราพร เจริญสุข (2546 : 9) ไดทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนากิจกรรมอาสาสมัครเพื่อดูแล
อนุรักษแหลงทองเที่ยว  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โดยมีกระบวนการวิจัยดังนี้ 1) 
ศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการ 2) การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมอาสาสมัคร
ดูแลอนุรักษแหลงทองเที่ยว 3) ทดลองใชแผนการจัดกิจกรรมอาสาสมัครดูแลอนุรักษแหลง
ทองเที่ยวฉบับราง กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานดินโส สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จํานวน 35 คน และนําไปหาประสิทธิภาพแบบ Field Tryout 4) 
ประเมินผลและปรับปรุงกิจกรรมอาสาสมัครดูแลอนุรักษแหลงทองเที่ยวฉบับรางที่พัฒนาขึ้น 
ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนและบุคคลที่เกี่ยวของตองการพัฒนากิจกรรมอาสาสมัครเพื่อดูแล
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อนุรักษแหลงทองเที่ยว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โดยจัดกิจกรรมใหหลากหลายเนน
ผูเรียนเปนสําคัญรวมกับทองถ่ิน มีเนื้อหาเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอําเภอทองผาภูมิ และการเปน
อาสาสมัครดูแลอนุรักษแหลงทองเที่ยว มีการจัดการเรียนรูจากสถานการณจริงและเนนการประเมิน
ตามสภาพจริง 2) แผนการจัดกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อดูแลอนุรักษแหลงทองเที่ยวประกอบดวย 5 
แผนการจัดกิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 ประวัติความเปนมาและสภาพทั่วไปของอําเภอทองผาภูมิ 
กิจกรรมที่ 2 การอนุรักษแหลงทองเที่ยวในอําเภอทองผาภูมิ กิจกรรมที่ 3 อาสาสมัครดูแลอนุรักษ
แหลงทองเที่ยว กิจกรรมที่ 4 Walk Rally ศึกษาสวนพฤกษศาสตรและกิจกรรมที่ 5 คายอนุรักษ
แหลงทองเที่ยว ซ่ึงการหาประสิทธิภาพแบบเดี่ยวและแบบกลุมยอยของแผนการจัดกิจกรรมมี
ประสิทธิภาพ 73.33/78.33 และ 76.44/82.22 ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว 3) นําแผนการจัด
กิจกรรมไปใชกับนักเรียน 35 คน ของโรงเรียนบานดินโส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 อําเภอทองผาภูมิ โดยผูวิจัย ผูชวยผูวิจัย ผูดูแลแหลงทองเที่ยวและมัคคุเทศกเปน
ผูสอน จํานวน 25 ช่ัวโมง ซ่ึงการหาประสิทธิภาพแบบภาคสนามของแผนการจัดกิจกรรมมี
ประสิทธิภาพ 80.11/87.57 ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอท่ี 1  4) 
การประเมินและปรับปรุงแกไข พบวา นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเปนอาสาสมัครดูแล
อนุรักษแหลงทองเที่ยว กอนและหลังการใชแผนการจัดกิจกรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2 นักเรียนมีความสามารถในการเปน
อาสาสมัครดูแลอนุรักษแหลงทองเที่ยวได และมีความคิดเห็นที่ดีตอกิจกรรมอาสาสมัครดูแล
อนุรักษแหลงทองเที่ยว และแผนการจัดกิจกรรมควรปรับปรุงระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมใหมี
ความยืดหยุนเหมาะสมกับเนื้อหาของกิจกรรม   

 กรรณิกา ภูระหงษ (2547 : บทคัดยอ) วิจัยเร่ืองการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเร่ือง
รักษทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2  ซ่ึงมีกระบวนการวิจัย ดังนี้ 1) ศึกษาขอมูลพื้นฐานและ
ความตองการ โดยวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ระหวางป 2536-2546 ศึกษาความตองการ
เกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหา ลักษณะ การวัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจากนักเรียน  ศึกษา
รูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจากผูเชี่ยวชาญ/ผูที่เกี่ยวของ ศึกษาสภาพของชุมชน 2) การ
พัฒนาและหาประสิทธิภาพกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยดําเนินการสรางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน (ฉบับราง) ซ่ึงประกอบดวย ช่ือกิจกรรม วัตถุประสงค ลักษณะกิจกรรม เนื้อหากิจกรรม 
วิธีการดําเนินกิจกรรม ส่ือ / อุปกรณ การประเมินผลกิจกรรม จากนั้นประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
(ฉบับราง) โดยนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) แลวนํามาปรับปรุง
แกไข จากนั้นนํากิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ฉบับราง) ไปหาประสิทธิภาพ E1/E2 แบบรายบุคคล 
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(Individual Tryout) แลวปรับปรุงแกไข จากนั้นนําไปหาประสิทธิภาพแบบกลุมเล็ก (Small group 
Tryout) แลวนําไปปรับปรุงแกไข 3) ทดลองใชแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกับนักเรียนชวงชั้น
ที่ 2 จํานวน 30 คน และหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout) และ 4) ประเมินผลและ
ปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่พัฒนาขึ้น ผลการวิจัยพบวา แผนการจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ 
82.50/87.67 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่กําหนด และนักเรียนมีคะแนนผลการเรียนรูกอนและหลังการใช
แผนการจัดกิจกรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีความสามารถในการ
เขียนแผนที่ความคิดเรื่องราวในทองถ่ิน วาดภาพสถานที่ทองเที่ยว จัดปายนิเทศ แนะนํารายชื่อ
บุคคลสําคัญ แตงคําขวัญเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว และทําหนังสืออานเพิ่มเติมเกี่ยวกับทองถ่ินได
ในระดับดี มีความตั้งใจในการทํางาน มีความรับผิดชอบ และมีทักษะการทํางานกลุม นักเรียนมี
ความคิดเห็นวากิจกรรมมีประโยชนทําใหไดรับความรูเร่ืองวัฒนธรรมทองถ่ินและเปนการอนุรักษ
วัฒนธรรมทองถ่ิน และควรมีการปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมในเรื่องระยะเวลาการปฏิบัติกิจกรรม
ใหมีความสอดคลองกับเนื้อหาของกิจกรรม 

 งานวิจัยในตางประเทศ 
 ฮารเจอรที (Hargerty 1971 : 2401 - A) วิจัยเร่ือง การศึกษาสภาพการจัดกิจกรรม
นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนรัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา กิจกรรมนักเรียนที่
โรงเรียนจัดขึ้นเปนสวนหนึ่งในโปรแกรมของโรงเรียน มีการใหเวลาสําหรับกิจกรรม แตการ
ดําเนินการมีขอบกพรอง คือ ผูบริหารเปนผูตัดสินใจ รวมทั้งวางนโยบายฝายเดียวเปนสวนใหญ 
อยางไรก็ตามแนวโนมการจัดกิจกรรมมีความสําเร็จถึงขั้นที่จะรวมวิชาการกับกิจกรรมเขาไวใน
หลักสูตร และจัดชั้นเรียนพิเศษ 
 วิลเลียม ชารลส (William Charles 1978 : 3499 A – 3450 A) วิจัยเร่ืองการศึกษา
กิจกรรมเสริมหลักสูตรในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐโอคลาโฮมา จํานวน 478 คน เพื่อ
เปรียบเทียบและหาความสัมพันธเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักเรียน โดยใช
แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนสวนใหญใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมมาก 
นักเรียนสวนใหญไดเขารวมกิจกรรมประเภทกีฬา รวมอภิปราย โตวาทีและเปนสมาชิกชุมนุม
วิชาการตางๆ นักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงมักจะมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ แต
นักเรียนบางสวนที่ไมเขารวมกิจกรรมก็มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงเชนกัน กิจกรรมสวนใหญขาด
งบประมาณ เวลา และการวัดผลประเมินผลจากผูบริหารโรงเรียน 
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งานวิจัยเก่ียวกับนิสัยรักการอาน 
 งานวิจัยในประเทศ 

 อภิญชลิต พุทธมาตย (2531 : 55-59) ศึกษานิสัยรักการอานและการยืมหนังสือของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ในกรุงเทพมหานคร ที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมการอาน โดยสุม
นักเรียนที่มีนิสัยรักการอานต่ําเขาเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 20 คน กลุมทดลองเขา
รวมกิจกรรมสงเสริมการอานที่ผูวิจัยจัดขึ้น 8 สัปดาห สัปดาหละ 1 คร้ัง ครั้งละ 40 นาที 
ประกอบดวยการแสดงหุนโดยใชเร่ืองจากหนังสือ การเลาเรื่องจากหนังสือ การเลนเกมแขงขันเลา
เร่ืองยอจากหนังสือ และการทายปญหาจากหนังสือ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรม
สงเสริมการอานมีนิสัยรักการอานและการยืมหนังสือสูงกวานักเรียนที่ไมไดเขารวมกิจกรรม
สงเสริมการอาน และเมื่อนักเรียนเขารวมกิจกรรมแลว มีนิสัยรักการอานและการยืมหนังสือสูงกวา
กอนเขารวมกิจกรรม 

 พาณี พิทักษา (2532 : บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางบทบาทของผูปกครองใน
การสงเสริมการอานกับนิสัยในการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ผลการวิจัยพบวา 
ผูปกครองมีบทบาทในการสงเสริมการอานในฐานะเปนแบบอยางที่ดี เปนผูจัดสภาพแวดลอมที่
เหมาะสม เปนผูดูแล ติดตาม และเปนผูอบรมและฝกฝนอยูในระดับปานกลาง นักเรียนมีพฤติกรรม
เกี่ยวกับนิสัยในการอานดานการใชเวลาวาง การไดหนังสือมาอาน ลักษณะการอาน รสนิยมในการ
อาน เจตคติการอาน การใชหองสมุดอยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวา นักเรียนยังไมมีนิสัยใน
การอาน บทบาทของผูปกครองในการสงเสริมการอานมีความสัมพันธในทางบวกกับนิสัยในการ
อานของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 อังคณา กลอมฤทธิ์ (2532 : บทคัดยอ) ศึกษาความอยากรูอยากเห็น นิสัยรักการอานและ
คุณสมบัติสวนตัวบางประการของนักเรียนที่เขาใชหองสมุดมาก และนักเรียนที่เขาใชหองสมุดนอย 
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียน
ชุมชนประชาธิปตยวิทยาคาร อําเภอธัญบุรี จํานวน 354 คน แบงกลุมผูเขาหองสมุดมาก จํานวน 177 
คน และผูเขาหองสมุดนอยจํานวน 177 คน โดยเรียงลําดับความถี่ในการเขาใชหองสมุดของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 708 คน เปนเวลา 75 วัน 
คิด 25 เปอรเซ็นตของความถี่สูงสุดและต่ําสุดเปนเกณฑในการแบงกลุมตัวอยาง เครื่องมือในการ
วิจัยคือ แบบสอบถาม  ผลการวิจัยพบวา ความอยากรูอยากเห็นระหวางกลุมนักเรียนที่เขาใช
หองสมุดมาก กลุมนักเรียนที่เขาใชหองสมุดนอย และนักเรียนทั้งหมดแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ นิสัยรักการอานของกลุมนักเรียนที่เขาใชหองสมุดมากกับนักเรียนทั้งหมด
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นิสัยรักการอานของกลุมนักเรียนที่เขาใชหองสมุด
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นอยกับนักเรียนทั้งหมดแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ นิสัยรักการอานระหวางกลุม
นักเรียนที่เขาใชหองสมุดมากกับกลุมนักเรียนที่เขาใชหองสมุดนอย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสรุปนักเรียนที่เขาหองสมุดมาก มีความอยากรูอยากเห็นไมแตกตางจาก
นักเรียนที่เขาใชหองสมุดนอย แตมีนิสัยรักการอานมากกวากลุมนักเรียนที่เขาใชหองสมุดนอย 

 งานวิจัยในตางประเทศ 
 เจมส (James 1978 : 118-122) ไดศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสงเสริมการอานอยางเสรีที่มี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงเกี่ยวของสัมพันธกับการใชหนังสือนวนิยายจากหองสมุดของโรงเรียน โดย
ทดลองกับนักเรียนเปนเวลา 18 เดือน แลวเก็บขอมูลจากบัตรยืมหนังสือนวนิยายจากหองสมุดของ
โรงเรียน ผลการทดลองปรากฎวา วิธีการสงเสริมใหเกิดการอานอยางเสรี ไดแก การบริการ 
แนะแนวการอาน การพูดเรื่องหนังสือ การแนะนําจากเพื่อนนักเรียน และครูชวยใหนักเรียน
ตัดสินใจเลือกหนังสืออาน การประชาสัมพันธหองสมุดในบริเวณตางๆ ของโรงเรียน เพื่อเชิญชวน
ใหเขาไปอานหนังสือในหองสมุด 

 แบรเดอร (Braeder 1984 : 211-215) ไดศึกษาการเลาเรื่องหนังสือที่มีตอการอานของ
นักเรียน โดยทดลองกับนักเรียนชั้นปที่ 8-12 ที่โรงเรียนมัธยมศึกษาจอหน ดอลิเวอร ในเมืองแวนคู
เวอร จากกลุมตัวอยาง 440 คน แลวเลาเรื่องหนังสือ 18 ช่ือเร่ือง แลววัดการตอบสนองของนักเรียน
จากการเลาเรื่องหนังสือดวยแบบสอบถาม 2 ดาน คือ ดานความรูความสามารถของนักเรียนและ
ดานประสิทธิผล ปรากฎวา นักเรียนสวนใหญพิจารณาเห็นวา การเลาเรื่องหนังสือชวยใหรูแหลงที่
จะอานหนังสือไดดีขึ้น การเลาเรื่องหนังสือสรางบรรยากาศเปนกันเองและสรางความสัมพันธ
ระหวางนักเรียนกับบรรณารักษ การเลาเรื่องหนังสือชวยใหนักเรียนเพิ่มความสนใจในทุกดาน การ
เลาเรื่องหนังสือชวยสรางนิสัยรักการอาน 
 
งานวิจัยเก่ียวกับกิจกรรมสงเสริมการอาน 

 งานวิจัยในประเทศ 
 รักไทย อรุณรัตโรภาส (2532 : บทคัดยอ) ศึกษาบริการและกิจกรรมของหองสมุดกลุม

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาหองสมุดจังหวัดปตตานี ผลการวิจัยพบวา 
วัตถุประสงคของการจัดบริการและกิจกรรมหองสมุดกลุมโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อเปนแหลง
คนควาของครูและนักเรียนโดยมีบรรณารักษหองสมุดกลุมโรงเรียนประถมศึกษาและคณะทํางานที่
ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการกลุมโรงเรียนเปนผูรับผิดชอบ ลักษณะการจัดบริการที่เหมาะสม
มีอยู 9 ประเภทคือ การบริการหองสมุดเคลื่อนที่ การเลานิทาน การประกวดการเลาเรื่องจากหนังสือ 
การสาธิตแนะนําหนังสือ การวาดภาพระบายสี การทายปญหาจากหนังสือ เกมการศึกษาและการจัด
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นิทรรศการ สวนความถี่ในการจัดบริการและกิจกรรมที่จัดทุก 2 สัปดาหและทุก 1 เดือน คือ การ
บริการหองสมุดเคลื่อนที่ จัดทุก 1 ภาคเรียน คือ การสาธิตแนะนําหนังสือจัดทุก 1 ปการศึกษา คือ 
การโตวาทีและบริการและกิจกรรมที่จัดนอยที่สุด คือ หองสมุดเสียง 

 สมหมาย อองชุม (2534 : 63-69) ศึกษาความสนใจในการอานและความสามารถในการ
อานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนที่ไดรับกิจกรรมสงเสริมการอาน โดยใชกลุมตัวอยางเปน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนในจังหวัดชัยนาท จํานวน 40 คน โดยกลุมทดลองที่ 1 
ไดรับ 2 กิจกรรมคือ การเลาเรื่องจากหนังสือพิมพและการสนทนาเรื่องจากหนังสือพิมพ ซ่ึงครู
บรรณารักษเปนผูมีบทบาท สวนกลุมทดลองที่ 2 ไดรับ 2 กิจกรรม คือ การทายปญหาจากหนังสือพิมพ 
และการประกวดการสรุปขาวในรอบสัปดาห ซ่ึงนักเรียนมีบทบาท ใชเวลาทดลอง 8 สัปดาห
สัปดาหละ 1 ครั้ง คร้ังละ 30 นาที รวมกิจกรรมที่จัด 8 คร้ัง ผลการทดลองพบวา นักเรียนที่ไดรับ
กิจกรรมสงเสริมการอานทั้งสองกลุม มีความสนใจในการอานและความสามารถในการอานอยางมี
วิจารณญาณสูงขึ้นกวากอนการไดรับกิจกรรมสงเสริมการอาน ซ่ึงแสดงวาการจัดกิจกรรมสงเสริม
การอานเปนกระบวนการที่ชวยพัฒนาความสนใจและความสามารถในการอานของนักเรียน เพราะ
การอานไมใชส่ิงที่เกิดขึ้นเองไดตามธรรมชาติ  

 แสวง อินทวงศ (2539 : บทคัดยอ) ศึกษากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
เพื่อนําไปสูการสรางเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอสันทราย ผล
การทดลองปรากฏวา กอนการวิจัยนักเรียนสวนใหญอานหนังสือเมื่อครูกําหนดใหอานเทานั้น หลัง
การวิจัย นักเรียนประมาณรอยละ 60 มีพฤติกรรมตองการอานหนังสือเองเมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรม
การอานระหวางนักเรียนในโรงเรียนทดลองและโรงเรียนควบคุม ปรากฏวา นักเรียนสวนใหญของ
โรงเรียนควบคุมอานเมื่อครูกําหนดใหอานเทานั้น 

 ศิริพร ทองชูดํา (2540 : บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมใน
กิจกรรมสงเสริมการอานกับนิสัยในการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในจังหวัดพัทลุง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2539 ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพัทลุง จํานวน 371 คน เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูลประกอบดวย
แบบสอบถามจํานวน 2 ชุด การวิจัยพบวา การมีสวนรวมในกิจกรรมสงเสริมการอานของนักเรียน
โดยภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายกิจกรรม พบวา การมีสวนรวมในกิจกรรมเลา
นิทาน เลาเรื่องจากหนังสือ และแขงขันเกี่ยวกับหนังสืออยูในระดับนอย การมีสวนรวมในกิจกรรม
จัดปายนิเทศและกิจกรรมแนะนําหนังสืออยูในระดับปานกลาง นิสัยรักการอานของนักเรียนโดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมในกิจกรรมสงเสริมการอานกับ
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นิสัยรักการอานของนักเรียนโดยภาพรวมมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ  .7264 

 ยุทธนา เตานารี (2545 : บทคัดยอ) ศึกษาบริการและกิจกรรมของหองสมุดโรงเรียน
ตนแบบ สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยใน
สวนของลักษณะการจัดกิจกรรม พบวา กิจกรรมที่จัดสวนใหญมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการใช
หองสมุด ไดแก กิจกรรมการเลานิทาน กิจกรรมการแสดงหุน กิจกรรมการเลาเรื่องจากหนังสือ และ
กิจกรรมการจัดนิทรรศการ รูปแบบการจัดกิจกรรมสวนใหญจัดภายในหองสมุด ไดแก กิจกรรม
การเลานิทาน กิจกรรมการแสดงหุน กิจกรรมการเลาเรื่องจากหนังสือ กิจกรรมการจัดนิทรรศการ 
และกิจกรรมเกมประกอบการอาน ผูรับผิดชอบการจัดกิจกรรมสวนใหญ คือ ครูบรรณารักษ ไดแก 
กิจกรรมเลานิทาน กิจกรรมการแสดงหุน กิจกรรมการอานหนังสือใหฟง กิจกรรมการเลาเรื่องจาก
หนังสือ และกิจกรรมการจัดนิทรรศการ โดยมีความถี่ในการจัดกิจกรรมสวนใหญเปนรายเดือน 
ไดแก กิจกรรมการเลานิทาน กิจกรรมการแสดงหุน กิจกรรมการเลาเรื่องจากหนังสือ และกิจกรรม
การจัดนิทรรศการ 
 จากที่กลาวมา ผลการวิจัยการศึกษากิจกรรมสงเสริมการอานที่ผูวิจัยหลายทานไดจัด
กิจกรรมใหกับนักเรียนนั้น สวนใหญมีจุดประสงคเพื่อสงเสริมการอานใหกับนักเรียนซึ่งกิจกรรม
สงเสริมการอานที่จัด ไดแก การแขงขันตอบคําถามจากหนังสือ  การจัดใหมีชมรมหองสมุด การ
แสดงหุนโดยใชเรื่องจากหนังสือ การเลาเรื่องจากหนังสือ การเลนเกมแขงขันเลาเรื่องยอจาก
หนังสือ  การทายปญหาจากหนังสือ การเลานิทาน การแนะนําหนังสือ การอานหนังสือใหฟง การ
แสดงละครจากเรื่องในหนังสือ การจัดนิทรรศการ การรวบรวมผลงานเขียนของเด็ก การสนทนา
เกี่ยวกับหนังสือ การจัดทํารายชื่อหนังสือที่นาสนใจ เกมแขงขันเกี่ยวกับหนังสือ การโตวาทีเกี่ยวกับ
หนังสือ การบริการหองสมุดเคลื่อนที่ การสาธิตแนะนําหนังสือ การโตวาที การเลาเรื่องจาก
หนังสือพิมพ การสนทนาเรื่องจากหนังสือพิมพ การทายปญหาจากหนังสือพิมพ การประกวดการ
สรุปขาวในรอบสัปดาห การพูดเรื่องหนังสือ และการบริการแนะแนวการอาน 
 

สรุป 
 

 การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 
2 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผูเรียนใหไดรับประสบการณที่
หลากหลายจากรูปแบบกิจกรรมที่จัดใหผู เรียน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง  พัฒนา
บุคลิกภาพ โดยมีครูเปนผูคอยใหคําแนะนํา กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สรางขึ้น เปนการพัฒนา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

81

กิจกรรมอยางเปนกระบวนการตามความถนัดและความสนใจของผูเรียนในรูปแบบของกิจกรรม
ชุมนุม  ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และการสงเสริมการอาน โดยนําเสนอสาระสําคัญดังนี้  1) หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 : กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ประกอบดวย หลักการ จุดหมาย 
โครงสราง มาตรฐานการเรียนรู  เวลาเรียนและเกณฑการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   2) 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) ประกอบดวยวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย 
คุณลักษณะอันพึงประสงค โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 3) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ประกอบดวย 
ความหมายของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ความสําคัญและความจําเปนของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
จุดมุงหมายของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ประเภทของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน หลักการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน รูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และ
บทบาทของผูที่ เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู เรียน 4) นิสัยรักการอาน ประกอบดวย
ความหมายของการอาน นิสัยรักการอาน ความสําคัญของนิสัยรักการอาน ส่ิงที่มีอิทธิพลตอ
พัฒนาการของนิสัยรักการอาน การสงเสริมนิสัยรักการอาน กิจกรรมสงเสริมการอาน และบทบาท
ของผูเกี่ยวของกับการสงเสริมนิสัยรักการอาน 5) งานวิจัยที่เกี่ยวของ ประกอบดวยงานวิจัยเกี่ยวกับ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน งานวิจัยเกี่ยวกับนิสัยรักการอานและงานวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมสงเสริม 
การอาน 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับ

นักเรียนชวงชั้นที่ 2 เปนลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R & D) ใช
แบบแผนการวิจัยข้ันพื้นฐาน (Pre Experimental Design) แบบหนึ่งกลุมทดสอบกอนและหลัง (One 
Group Pretest - Posttest Design) โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research) : การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานและความตองการเกี่ยวกับ
การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา  (Development)  : การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อสงเสริม
นิสัยรักการอาน (ฉบับราง) 

ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research) : การทดลองใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัย
รักการอาน 

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development) : การประเมินและปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
เพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน 

การดําเนินการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน  สําหรับ
นักเรียนชวงชั้นที่ 2  แตละขั้นตอนผูวิจัยไดดําเนินการดังตอไปนี้ 
ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อ 
  สงเสริมนิสัยรักการอาน 

วัตถุประสงค  เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการในการพัฒนากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2  ซ่ึงผูวิจัยดําเนินการโดย 1) วิเคราะห
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เนนกิจกรรม
นักเรียนที่เปนกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ 2) ศึกษาแนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 3) ศึกษาความตองการเกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหา ลักษณะ การวัดและการประเมินผล
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนจากนักเรียน จากนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) 
จํานวน 30 คน     4) ศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจากผูบริหาร 1 คน หัวหนากลุม
กิจกรรมของโรงเรียน 1 คน ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม 4 คนและผูเชี่ยวชาญ 1 คน  5) ศึกษา
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รูปแบบการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานจากเอกสารเกี่ยวกับโครงการ  กิจกรรมของโรงเรยีน 
สมาคมการอาน ชมรมนักอาน เพื่อนําขอมูลท่ีไดมาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริม
นิสัยรักการอาน ใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2544  ในดานกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  มีดังนี้ 
1. แบบสอบถามนักเรียนชวงชั้นที่ 2  โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม)  จํานวน  1  

ฉบับ  ในดานความตองการเกี่ยวกับรูปแบบของกิจกรรม ลักษณะ การวัดและประเมินผลการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน โดยแบงออกเปน 2 ตอน จํานวน 8 ขอ   
ดังรายการตอไปนี้ 

  ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนักเรียน ไดแก  เพศ อายุ จํานวนหนังสือที่อาน 
ประสบการณในการเขารวมกิจกรรมประโยชนของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการ
อาน จํานวน 4 ขอ ซ่ึงเปนแบบสอบถามปลายเปด (Open Ended Form) 

  ตอนที่ 2  แบบสอบถามความตองการของนักเรียนเกี่ยวกับรูปแบบของกิจกรรม 
ลักษณะ เนื้อหา การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน 
จํานวน 4 ขอ  ประกอบดวย 1) ความตองการรูปแบบ ลักษณะของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อ
สงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียน 2) เนื้อหาในการจัดกิจกรรมจากสิ่งพิมพที่นักเรียนตองการจะ
เรียน      3) สถานที่ในการจัดกิจกรรมที่นักเรียนตองการ 4) ความตองการของนักเรียนเกี่ยวกับการ
วัดผลและประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอานที่นักเรียนตองการ 
ซ่ึงเปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list) (ดังภาคผนวก ข หนา 178 - 180) 

  การสรางแบบสอบถาม 
  ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบสอบถามโดยมีขั้นตอนการสรางดังตอไปนี้ 
  1.  ศึกษาแนวคิด  หลักการ  ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตลอดจน

สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของกับความตองการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการ
อาน  นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวล  เพื่อกําหนดเปนโครงสรางของเครื่องมือ  และ
ขอบเขตของเนื้อหา โดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

  2.  สรางแบบสอบถามตามของเขตของเนื้อหา จากนั้นนําแบบสอบถามที่สราง
เสร็จแลว เสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบ  เพื่อใหขอเสนอแนะ  นํามาปรับปรุงแกไข 
ซ่ึงไดปรับปรุงในเรื่องสํานวนภาษาที่ใช โดยปรับใหเปนภาษาที่เขาใจงายขึ้น 

  3.  นําแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ดานหองสมุด 
และดานการวัดและประเมินผล  จํานวน  3  คน  ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามเพื่อหาคา
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ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)แลวนํามาปรับปรุงแกไข เพื่อหาคาดัชนีความ
สอดคลอง  (Index ltem Objective Congruence : IOC) โดยใชเกณฑการกําหนดคะแนนความ
คิดเห็นไว มีรายละเอียดดังนี้  

   +1 เมื่อแนใจวาสวนประกอบของขอคําถามในแบบสอบถาม มีความสอดคลอง
กับลักษณะเฉพาะของกลุมพฤติกรรม 

    0  เมื่อไมแนใจวาสวนประกอบของขอคําถามในแบบสอบถาม  มีความ
สอดคลองกับลักษณะเฉพาะของกลุมพฤติกรรมหรือไม 

   -1 เมื่อแนใจวาสวนประกอบของขอคําถามในแบบสอบถาม  ไมมีความ
สอดคลองกับลักษณะเฉพาะของกลุมพฤติกรรม 

   จากสูตร  

   IOC  =    
N
RΣ  

     
 เมื่อ     IOC  หมายถึง  ดัชนีความสอดคลองระหวางสวนประกอบของขอ

คําถามในแบบสอบถามกับลักษณะเฉพาะของกลุม
พฤติกรรม 

       ΣR   หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู เชี่ยวชาญ
ทั้งหมด 

               N    หมายถึง  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
  นําคาดัชนีความสอดคลองที่ไดมาเทียบกับเกณฑ ซ่ึงมีเกณฑในการพิจารณาความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ดังนี้คือ คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ที่คํานวณไดมีคามากกวาหรือเทากับ 
0.50 แสดงวา สวนประกอบของขอคําถามในแบบสอบถามมีความสอดคลองกับลักษณะเฉพาะของ
กลุมพฤติกรรม ถาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ที่คํานวณไดมีคานอยกวา 0.50 แสดงวา 
สวนประกอบของขอคําถามในแบบสอบถามไมมีความสอดคลองกับลักษณะเฉพาะของกลุม
พฤติกรรม ซ่ึงแบบสอบถามมีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 (ดังภาคผนวก ฉ หนา 304) 
  1. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขในประเด็นของการใชสํานวนภาษาใหเปน
ภาษาที่เขาใจงายขึ้นและจัดลําดับความสําคัญของประเด็นการสอบถาม ใหอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อความสมบูรณของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  2. นําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับนักเรียนชวงชั้นที่ 2   
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  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  1.   ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ถึงผูอํานวยการโรงเรียน

เทศบาล ๓ (สระกระเทียม)  จังหวัดนครปฐม   เพื่อขออนุญาตใหนักเรียนชวงชั้นที่ 2  ตอบ
แบบสอบถามในการวิจัยคร้ังนี้ 

  2.   ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองกับ
นักเรียนชวงชั้นที่ 2  ที่สมัครใจเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอานในชุมนุม
รักการอานจํานวน  30  คน  โดยการสรางบรรยากาศเปนกันเอง จากนั้นจึงทําการชี้แจงถึง
วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ 

  3.   ผูวิจัยแจกแบบสอบถามใหกับนักเรียนคนละฉบับและอธิบายขอคําถาม  เพื่อ
สรางความเขาใจที่ตรงกันในการตอบคําถาม โดยใชเวลาในการตอบแบบสอบถาม 35 นาที  
  4. รวบรวมแบบสอบถามที่ไดกลับคืนมา  เพื่อดําเนินการวิเคราะหขอมูลเชิง
เนื้อหา (Content Analysis) 

  การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ขอมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับความ
ตองการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมการอาน จํานวน  1  ฉบับ  โดยการวิเคราะหขอมูล
ทั่วไปในตอนที่ 1  ใชคารอยละ (%) และวิเคราะหความตองการในตอนที่ 2 โดยการวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) 
 2.  แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ  จํานวน 1 ฉบับ  ในเรื่องรูปแบบการพัฒนาการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู เ รียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน  ซ่ึงเปนการสัมภาษณชนิดมีโครงสราง 
(Structured interview) โดยแบงออกเปน 2  ตอน   

  ตอนที่ 1  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณไดแก เพศ  อายุ  
ระดับการศึกษา  ตําแหนงการทํางาน  ประสบการณการทํางาน  ประสบการณในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน จํานวน 6 ขอ 

  ตอนที่ 2  รูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน จํานวน 
4 ขอ ประกอบดวย  1) ความสําคัญและความจําเปนของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริม
นิสัยรักการอาน 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสงเสริมใหโรงเรียนมีการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน  3) รูปแบบและแนวทางในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อ
สงเสริมนิสัยรักการอานใหตรงตามความตองการของนักเรียน 4) เนื้อหาของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน 5) รูปแบบของการวัดผลและประเมินผลการพัฒนากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน (ดังภาคผนวก ข หนา 181 - 183) 

  การสรางแบบสัมภาษณ  ผูวิจัยสรางแบบสัมภาษณโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี้  
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  1.   ศึกษาแนวคิด  หลักการ  ทฤษฎีจากเอกสาร  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความ
ตองการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวล  เพื่อกําหนดเปน
โครงสรางของเครื่องมือและขอบเขตของเนื้อหาในพฤติกรรมบงชี้ โดยขอคําแนะนําจากอาจารย 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

  2.   สรางแบบสัมภาษณตามขอบเขตของเนื้อหาในพฤติกรรมบงชี้ที่กําหนด 
จากนั้นนําแบบสัมภาษณที่สรางเสร็จเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบ  เพื่อให
ขอเสนอแนะ  แลวนํามาปรับปรุงแกไขในเรื่องการปรับประเด็นคําถามในการสัมภาษณบาง
ประเด็นใหชัดเจนขึ้น ตัดขอความที่ไมเกี่ยวของกับวัตถุประสงคในการสัมภาษณบางขอความออก 
และจัดลําดับความสําคัญของประเด็นคําถาม 

  3.  นําแบบสัมภาษณเสนอผูเชี่ยวชาญทางดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานหองสมุด 
และดานการวัดและประเมินผลจํานวน  3  คน ตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณเพื่อหาคาความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แลวนํามาปรับปรุงแกไข เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) ซ่ึงแบบสัมภาษณมีคาความสอดคลองเทากับ 1.00 (ดังภาคผนวก ฉ หนา 305) 

   4.   นําแบบสัมภาษณมาปรับปรุงแกไขในประเด็นการใชสํานวนภาษา ใหเปน
ภาษาทางราชการมากขึ้น ตัดขอความที่ไมเกี่ยวของบางขอความออก และจัดลําดับความสําคัญของ
ประเด็นคําถาม แลวใหอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อความสมบูรณของ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  5.   นําแบบสัมภาษณเก็บขอมูลกับผูเชี่ยวชาญ 
  ขั้นตอนการสัมภาษณ 
  1.  ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผูเชี่ยวชาญการจัด

กิจกรรม เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  2.  ผูวิจัยกําหนดวัน  เวลาที่จะสัมภาษณและแจงใหผูที่จะไปสัมภาษณทราบ
ลวงหนา 
  3.  ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณ โดยการแนะนําตนเอง พรอมบอกถึงวัตถุประสงค
การเก็บรวบรวมขอมูลและทําการสัมภาษณจนสิ้นสุด 
  4.   จัดเตรียมขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ  เพื่อใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหาตอไป 
  การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ ขอมูลจากแบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเพื่อ
ศึกษารูปแบบการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน  จํานวน  1  ฉบับ  โดย
การวิเคราะหสถานภาพและขอมูลทั่วไปในตอนที่ 1  ใชคารอยละ (%)  จากนั้นนําเสนอในรูปตาราง
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ประกอบคําบรรยาย  และวิเคราะหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ในตอนที่ 2 วิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) แลวนําเสนอแบบพรรณนาความ 
 3.   การสนทนากลุม  โดยการสนทนาในประเด็นที่เกี่ยวกับความตองการ  และขอบขาย
เนื้อหาสาระ รูปแบบเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน   
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2  โดยการนําเสนอขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามรวมกันวิเคราะห  ซ่ึง
บุคคลที่รวมกลุมสนทนา  ไดแก ผูบริหารโรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม)  จํานวน 1  คน  
หัวหนากลุมกิจกรรมของโรงเรียน จํานวน 1 คน ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม  จํานวน  4  คน โดย
กําหนดเวลาในการสนทนากลุม  1 ช่ัวโมง 30 นาที  และกําหนดประเด็นการสนทนากลุมเปน  4 ขอ 
ดังรายละเอียดตอไปนี้  
  ตอนที่ 2 ประเด็นที่ใชสนทนากลุม  เพื่อนําไปใชในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2  ประกอบดวย  1) รูปแบบของกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน  2) เนื้อหาสาระและวิธีการที่นํามาใชในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน  3) ดานการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน 4) การวัดผลและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและการประเมิน
นิสัยรักการอาน (ดังภาคผนวก ข หนา 184 - 185)  
  การสรางประเด็นสนทนากลุม   ผูวิจัยสรางเครื่องมือโดยมีขั้นตอนในการสราง  
ดังนี้ 
  1.   ศึกษาแนวคิด  หลักการ  ทฤษฎีจากเอกสาร  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจน
สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของกับความตองการการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรัก
การอาน  นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวล เพื่อกําหนดเปนโครงสรางของเครื่องมือและ
ขอบเขตของเนื้อหาพฤติกรรมบงชี้  โดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
  2.   สรางประเด็นสนทนากลุม  ตามขอบเขตของเนื้อหาในพฤติกรรมบงชี้ที่กําหนด
นําประเด็นสนทนากลุมที่สรางเสร็จ  เสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบ  เพื่อให
ขอเสนอแนะ  แลวนํามาปรับปรุงแกไขเรื่องการใชสํานวนภาษาจากภาษาพูดใหเปนภาษาทาง
ราชการ การจัดลําดับความสําคัญของประเด็นคําถาม 

  3.   นําประเด็นสนทนากลุม เสนอผูเชี่ยวชาญทางดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ดาน
หองสมุดและดานการวัดผลประเมินผล  จํานวน  3  คน  ตรวจสอบคุณภาพของประเด็นสนทนา
กลุม เพื่อหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แลวนํามาปรับปรุงแกไข เพื่อหาคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) ซ่ึงประเด็นสนทนากลุมมีคาความสอดคลองเทากับ 1.00 (ดังภาคผนวก ฉ 
หนา 306) 
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  4.   นําประเด็นสนทนากลุม  ที่ปรับปรุงแกไขตามประเด็นการใชสํานวนภาษาจาก
ภาษาพูดเปนภาษาราชการ และการจัดลําดับความสําคัญของประเด็นคําถาม แลวนําไปใหอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อความสมบูรณของเครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย 
  5.   นําประเด็นสนทนากลุมไปเก็บขอมูลกับผูบริหาร หัวหนากลุมกิจกรรมของ
โรงเรียน และครูที่จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
  ขั้นตอนการสนทนากลุม 
  1.  ผูวิจัยทําหนาที่เปนผูดําเนินการสนทนากลุม (Moderator) กําหนดประเด็น
สนทนากลุมเกี่ยวกับสภาพความตองการและขอบเขตเนื้อหาสาระดานการพัฒนากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน  สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 มีผูชวยในการจัดการสนทนากลุม
เปนนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศชั้นปที่ 2 โดยมีหนาที่ในการจดบันทกึการ
สนทนา (Note taker) จํานวน 1 คน มีหนาที่ในการชวยเหลือเกี่ยวกับการถายรูปและอํานวยความ
สะดวกในการสนทนากลุม (Assistant) จํานวน 2 คน และมีตัวแทนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
รวมสังเกตการณสนทนากลุมในครั้งนี้ดวย 
  2.  กําหนดผูรวมสนทนาที่มีความรู  ความเขาใจและมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โดยผูเขารวมสนทนา
กลุม (Discussant) จํานวน 6 คน ประกอบดวย 1) นางรัชนี วรรณศิริ รองผูอํานวยการโรงเรียน
เทศบาล ๓ (สระกระเทียม) 2) นายจักรกฤษณ บรรจงคชาธาร รองผูอํานวยการฝายวิชาการและ
หัวหนากลุมกิจกรรมของโรงเรียน 3) นายอนุวัตร พันธพงษ ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม 4) นาง
นวลวรรณ มนตปภัสสร ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม 5) นางสุนทรี สุนทรลิขิต ครูที่ปรึกษากิจกรรม
ชุมนุม 6) นางนิรมล วิบูลยมงคล ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม ซ่ึงมีการจัดแผนผังที่นั่งในการสนทนา
กลุม (ดังภาคผนวก ค หนา 197)  

  3.   ผูวิจัยเริ่มการสนทนากลุมโดยการกลาวตอนรับ แนะนําผูเขารวมสนทนากลุม 
และคณะของผูวิจัย สรางบรรยากาศความเปนกันเอง จากนั้นชี้แจงวัตถุประสงคของการสนทนา
กลุม และกลาวถึงความสําคัญในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน 
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2549 ณ หองพักครูชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ 
(สระกระเทียม) ระหวางเวลา 9.30 น. - 11.00 น. ในประเด็นทั้งหมด 5 ประเด็น ไดแก รูปแบบของ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน เนื้อหาสาระและวิธีการที่นํามาใชในการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน  ดานการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมพัฒนา
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ผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน การวัดผลและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและการประเมิน
นิสัยรักการอาน 
  4.   เร่ิมการสนทนาตามประเด็นการสนทนากลุม  โดยผูวิจัยนําประเด็นคําถามใน
การสนทนากลุมใหผูเขารวมสนทนากลุมทุกคนแสดงความคิดเห็นในแตละประเด็น  แลวผูวิจัย
สรุปผลในแตละประเด็นของขอคําถามอีกครั้ง  เพื่อสรางความเขาใจที่ตรงกันและควบคุมระยะเวลา
ในการสนทนากลุมใหเปนไปตามเวลาที่กําหนด 
  5.   เมื่อผูเขารวมสนทนากลุมแสดงความคิดเห็นครบทุกประเด็นคําถาม ผูวิจัย
กลาวคําขอบคุณและกลาวปดการสนทนากลุม 
  6. เตรียมขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุม  เพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา
ตอไป 
  การวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุม 
  ขอมูลจากการสนทนากลุม  ดานความตองการและขอบขายเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ
การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน  สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2  จํานวน  
2  ตอน  โดยการวิเคราะหสถานภาพและขอมูลท่ัวไปในตอนที่ 1  ใชคารอยละ (%) และวิเคราะห
สภาพความตองการและขอบขายเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริม
นิสัยรักการอาน  ในตอนที่ 2  โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) แลวนําเสนอแบบ
พรรณนาความ 

 4.  การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน ผูวิจัยไดทําการศึกษา
รูปแบบการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานจากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับโครงการ กิจกรรม
ของโรงเรียน สมาคมการอาน และชมรมนักอาน เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานของการจัดกิจกรรมตางๆ 
วามีการจัดกิจกรรมใดบางที่เหมาะสมที่จะจัดใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อ
สงเสริมนิสัยรักการอาน ซ่ึงจะนําขอมูลที่ไดไปใชประโยชนในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อ
สงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ตอไป 

  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยไดนํารูปแบบการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน จากการศึกษาเอกสาร

เกี่ยวกับโครงการ กิจกรรมของโรงเรียนตางๆ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และในจังหวัดตางๆ 
รวมทั้งจังหวัดนครปฐม  เพื่อศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานวาแตละโรงเรียน
มีวิธีการจัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมนิสัยรักการอานอยางไรบาง เพื่อรวบรวมขอมูลในประเด็น
ตางๆ ใหครอบคลุม กอนนําขอมูลที่ไดรับไปใชประโยชนในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อ
สงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ตอไป  
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  การวิเคราะหขอมูลจากการศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรม 
  ขอมูลที่ไดจากการศึกษารูปแบบเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อ

สงเสริมนิสัยรักการอาน ผูวิจัยนําขอมูลท่ีรวบรวมไดมาวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา 
(Content  Analysis) แลวนําเสนอแบบพรรณนาความ 

  จากขั้นตอนที่ 1  ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานและความตองการเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน  ผูวิจัยไดสรุปวิธีดําเนินการวิจัยดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  สรุปวิธีดําเนินการวิจัยข้ันตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการ 
 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย / เอกสาร เครื่องมือ / สถิติที่ใช 
ในการวิเคราะหขอมูล 

1. เพื่อวิเคราะหหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียน 
เทศบาล ๓ (สระกระเทียม) 

วิ เ ค ร า ะห เ อ กส า ร
หลักสูตรสถานศึกษา 

หลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๓  
(สระกระเทียม) 

หลักสูตรสถานศึกษา
โรง เ รี ยน เทศบาล  ๓ 
(ส ร ะ ก ร ะ เ ที ย ม ) 
(Content  Analysis) 

2.   เพื่อศึกษาแนวการจัด 
กิจกรรมพัฒนาผู เรียนจาก
ก า ร ศึ ก ษ า เ อ ก ส า ร แ ล ะ
งานวิจัย เกี่ ยวกับกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

ศึกษา เอกสารและ
ง า น วิ จั ย เ กี่ ย ว กั บ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

เอกสารและงานวิจั ยที่
เ กี่ ย วข อ งกั บกิ จ กรรม
พัฒนาผูเรียน 

เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการพัฒนา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน / 
วิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) 

3. เพื่อศึกษาความตองการ
เ กี่ ย ว กั บ รู ป แบบ เนื้ อ ห า 
ลั ก ษ ณ ะ  ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินผลกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนจากนักเรียน 

สอบถาม นั ก เ รี ย น ช ว ง ช้ั น ที่  2 
โรงเรียนเทศบาล ๓  
(สระกระเทียม)  
จํานวน 30 คน 

แบบสอบถาม/วิเคราะห 
หาคารอยละ (%) และ
วิเคราะหเนื้อหา  
(Content Analysis) 

4. เพื่อศึกษารูปแบบการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู เรียนเพื่อ
สงเสริมนิสัยรักการอาน จาก
ผู บ ริ ห า ร  หั ว ห น า ก ลุ ม
กิจกรรมของโรงเรียน ครูที่
ปรึกษากิจกรรมชุมนุมและ
ผูเช่ียวชาญ 

สนทนากลุม ผูบริหาร 1 คน 
หัวหนากลุมกิจกรรม 
ของโรงเรียน 1 คน  
ค รู ที่ ป รึ ก ษ า กิ จ ก ร ร ม
ชุมนุม 4 คน 

แบบบันทึกการสนทนา
กลุม /วิ เคราะห เนื้อหา 
(Content  Analysis) 
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ตารางที่ 3  (ตอ) 
 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย / เอกสาร เครื่องมือ / สถิติที่ใช 
ในการวิเคราะหขอมูล 

5.  เพื่อศึกษารูปแบบการจัด
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการ
อานจากการศึกษาเอกสาร
เกี่ยวกับโครงการ กิจกรรม
ของโรงเรียน  สมาคมการ
อาน ชมรมนักอาน 

ศึ ก ษ า โ ค ร ง ก า ร 
กิจกรรมสงเสริมนิสัย
รักการอาน 

โค ร ง ก า ร  กิ จ ก ร รมที่
เกี่ยวของกับการสงเสริม
นิสัยรักการอาน 

โครงการ  กิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการสงเสริม
นิ สั ย รั ก ก า ร อ า น /
วิ เ ค ร า ะ ห เ นื้ อ ห า 
(Content Analysis) 

 
ขั้นตอนที่ 2  การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน (ฉบับราง) 
 วัตถุประสงค เพื่อดําเนินการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน 
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2   
 วิธีดําเนินการ 
 1.  วิเคราะหผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการในขั้นตอนที่ 1 ในทุก
ขั้นตอน เพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอานฉบับ
ราง 
 2.  ดําเนินการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับนักเรียน
ชวงชั้นที่ 2 มีองคประกอบดังตอไปนี้ คํานํา คําแนะนําในการใชแผนการจัดกิจกรรม โครงสราง/
เวลา แผนการจัดกิจกรรม (ประกอบดวย ช่ือกิจกรรม สาระสําคัญ จุดประสงค แนวการจัดกิจกรรม 
ส่ือ/อุปกรณ ระยะเวลา การประเมินผล) ส่ือที่ใชประกอบการจัดกิจกรรม (แผนการจัดกิจกรรม
สําหรับครู ใบความรู ใบงาน และแบบทดสอบ) (ดังภาคผนวก ง หนา 199 - 299) 
  นําขอมูลที่รวบรวมได กําหนดเนื้อหาสาระของกิจกรรมที่ควรจัดใหสําหรับ
นักเรียนชวงชั้นที่ 2 โดยพิจารณาจุดมุงหมายของกิจกรรมประกอบดวย รูปแบบ เนื้อหา ซ่ึงเนื้อหา
ในกิจกรรม เปนกิจกรรมที่จัดใหนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ไดเรียนรูเพิ่มเติมจากกิจกรรมตามกลุมสาระ
การเรียนรูทั้ง 8 กลุม โดยมีกิจกรรม 5 แผนดังนี้ กิจกรรมที่ 1 สาวขาวใหเพื่อนฟง กิจกรรมที่ 2 เติม
แตงจินตนาการดวยนิทานเริงใจ กิจกรรมที่ 3 สารานุกรมพาชมโลกกวาง กิจกรรมที่ 4 สมตําคําไทย 
และกิจกรรมที่ 5 สุดหรรษาพาเพื่อนอาน  
 3.  นําแผนการจัดกิจกรรมฉบับรางที่สรางขึ้น เสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
เพื่อขอคําแนะนํา 
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 4.  นําแผนการจัดกิจกรรมฉบับรางที่ไดรับการแกไขแลวในเรื่อง การใชภาษา และ
รูปแบบของกิจกรรมมาประเมินกิจกรรมฉบับราง โดยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจํานวน 3 ทาน 
และผูเช่ียวชาญดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานหองสมุด และดานการวัดและประเมินผล จํานวน 7 
คน ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมฉบับราง เพื่อหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) โดยพิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ซ่ึงแผนการจัดกิจกรรมมีคาดัชนี
ความสอดคลองระหวาง 0.86 - 1.00 มีรายละเอียดของการตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญดังนี้ 
  4.1 ผูเช่ียวชาญดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตรวจสอบความสอดคลองของกิจกรรม
ที่พัฒนาขึ้นวามีความสอดคลองกับจุดประสงคของกิจกรรมหรือไม และตรวจสอบความสอดคลอง
ของแผนการจัดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นวาสอดคลองกับกิจกรรมหรือไม 
  4.2 ผูเช่ียวชาญดานหองสมุด ตรวจสอบความสอดคลองเกี่ยวกับความถูกตองของ
เนื้อหาและระยะเวลาการทดลองใชกิจกรรมและแผนการจัดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น 
  4.3 ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล ตรวจสอบความเหมาะสมและความ
สอดคลองของการประเมินผลการพัฒนากิจกรรมและการประเมินผลแผนการจัดกิจกรรม 
 5. นําผลการประเมินแผนการจัดกิจกรรมฉบับรางของผูเชี่ยวชาญจํานวน 7 คน มาเปน
ขอมูลในการปรับปรุงกิจกรรมฉบับราง เพื่อใหกิจกรรมมีความเหมาะสมที่จะนําไปทดลองใชจริง 
 จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยสรุปวิธีดําเนินการวิจัยในขั้นตอนการพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน (ฉบับราง) ไดดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่  4 สรุปวิธีการดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน (ฉบับราง) 
 

วัตถุประสงค วิธีการ เปาหมาย / 
กลุมเปาหมาย 

เครื่องมือ / สถิติที่ใช 
ในการวิเคราะหขอมูล 

1. เพื่อสรางกิจกรรม
พั ฒ น า ผู เ รี ย น เ พื่ อ
สงเสริมนิสัยรักการอาน 
(ฉบับราง) 

ก า ร พั ฒ น า กิ จ ก ร ร ม ฉ บั บ ร า ง
ประกอบดวย 
- คําช้ีแจง 
- วัตถุประสงค 
- แผนการจัดกิจกรรม (ประกอบ 
(ดวย ช่ือ กิจกรรม  วัตถุประสงค 
ลักษณะกิจกรรม วิธีดําเนินกิจกรรม 
สื่อ การประเมินผล) 

กิ จ ก ร ร มพั ฒน า
ผูเรียนเพื่อสงเสริม
นิสั ยรั กการอ าน 
(ฉบับราง) 

กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า
ผู เรียนเพื่อสงเสริม
นิ สั ย รั ก ก า ร อ า น 
(ฉบับราง) 
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ตารางที่  4 (ตอ) 
 

วัตถุประสงค วิธีการ เปาหมาย / 
กลุมเปาหมาย 

เครื่องมือ / สถิติที่ใช 
ในการวิเคราะหขอมูล 

2. เพื่อหาความเที่ยงตรง 
เชิงเนื้อหาของกิจกรรม
พั ฒ น า ผู เ รี ย น เ พื่ อ
สงเสริมนิสัยรักการอาน 
(ฉบับราง) 

ประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ของกิจกรรม 

1. อาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธ 3 คน 
2. ผู เ ช่ี ย ว ช า ญ
จํานวน 7 คน  

แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
กิจกรรม (ฉบับราง) 
วิ เ ค ร า ะ ห เ นื้ อ ห า 
(Content Analysis) 
และหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) 

 
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน 
 วัตถุประสงค เพื่อทดลองใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับ
นักเรียนชวงชั้นที่ 2 และหาประสิทธิภาพของกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อใหการวิจัยเปนไปอยางสมบูรณ 
ผูวิจัยจึงไดกําหนดแผนแบบการวิจัยในครั้งนี้ โดยใชแบบแผนการวิจัยข้ันพื้นฐาน (Pre 
Experimental Design) ใชแบบหนึ่งกลุมทดสอบกอนและทดสอบหลัง (One Group Pretest – 
Posttest Design) (Tuckman 1999 : 159-160)   
 

T1       X    T2 
 

 T1 แทนการประเมินนิสัยรักการอานกอนการใชแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 X แทนการทดลองโดยใชแผนการจัดกิจกรรม 
 T2 แทนการประเมินนิสัยรักการอานหลังการใชแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
 
 ประชากรในการศึกษา ไดแก นักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม)

จังหวัดนครปฐม จํานวน 289 คน 
 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) จังหวัด

นครปฐม โดยใชเทคนิคแบบอาสาสมัคร (Volunteer Sampling) โดยเนนนักเรียนที่สมัครใจเขารวม
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน อยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 6 คน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 12 คนและระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 12 คน รวม
ทั้งหมด 30 คน 
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 วิธีดําเนินการ ในการทดลองใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน มี
วิธีดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังนี้ 
 1.  ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผูอํานวยการโรงเรียน
เทศบาล ๓ (สระกระเทียม) เพื่อขอความอนุเคราะหในการทดลองใชแผนการจัดกิจกรรมที่
พัฒนาขึ้น 

 2.  ผูวิจัยกําหนดแนวการจัดกิจกรรมและแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริม
นิสัยรักการอานฉบับรางไปทดลองใช โดยผูวิจัยไดทดลองใชแผนการจัดกิจกรรมกับนักเรียน 
ชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) จังหวัดนครปฐม ที่สมัครใจเขารวมกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน จํานวน 30 คน โดยใชระยะเวลาสอน 13 ช่ัวโมง ในภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2549 ซ่ึงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบางแผนการจัดกิจกรรมตองใชเวลาใน
การปฏิบัติกิจกรรมใหเกิดความตอเนื่อง จึงตองมีการปรับและยืดหยุนเวลา เพื่อความเหมาะสมใน
การปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน 

 3.  ในการทดลองใชแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน 
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) มีขั้นตอน ดังนี้ 

  3.1 ผูวิจัย เปนผูดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับนักเรียนตามแผนการจัด
กิจกรรมในแตละแผนการจัดกิจกรรมที่กําหนดไว ระยะเวลาทั้งหมด 13 ช่ัวโมง  
  3.2 การทดลองใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน ประกอบดวย
ขั้นตอนดังนี้ 
   3.2.1 ขั้นนํา ผูวิจัยช้ีแจงใหนักเรียนทราบจุดประสงค และขั้นตอนตางๆ ของ
กิจกรรม ระยะเวลาที่ใชในการเรียน การมีสวนรวมในการเรียนรูตามรูปแบบของกิจกรรมและการ
ประเมินผล 

 3.2.2 ขั้นปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรม 
   3.2.3  ขั้นสรุป นักเรียนนําส่ิงที่ไดจากการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัด
กิจกรรมและตามใบงานของแตละกิจกรรม มาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน 
   3.2.4  ขั้นประเมินผล ดําเนินการใชแผนการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นในแตละ
แผน ทําการทดสอบในเรื่องที่เรียนหรือปฏิบัติกิจกรรมที่ผานมา แผนละ 10 คะแนน  
 4 .  ผูวิจัยประเมินนิสัยรักการอานหลังการใชแผนการจัดกิจกรรม (Posttest) โดยใช
แบบประเมินนิสัยรักการอานจํานวน 20 ขอ ซ่ึงเปนเครื่องมือประเมินนิสัยรักการอาน ที่ผูวิจัยนํา
แบบประเมินมาจากงานวิจัยเร่ือง การพัฒนาเครื่องมือวัดลักษณะนิสัยรักการอานของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 1 ในจังหวัดภูเก็ตของจิตรลดา อารียสันติชัย (2547 : 145-146)  
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 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 1.  แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอานที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น 
และเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม ประกอบดวยใบความรูและใบกิจกรรม (ภาคผนวก ง หนา 
199 - 299) 
 2.  แบบประเมินกอนและหลังใชแผนการจัดกิจกรรม จํานวน 1 ฉบับ (ภาคผนวก จ 
หนา 301 - 302) 

 
 จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยทําการสรุปวิธีดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอานไว ดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5  สรุปวิธีดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริม

นิสัยรักการอาน 
 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ / สถิติที่ใช 
ในการวิเคราะหขอมูล 

เ พื่ อ ท ด ล อ ง ใ ช
กิ จ ก ร ร มพั ฒน า
ผูเรียนเพื่อสงเสริม
นิสัยรักการอาน 

1. ประเมินนิสัยรักการอานกอนการ
ใชแผนการจัดกิจกรรม (Pretest)  
2. ดําเนินการทดลองใชกิจกรรม
พัฒนาผู เรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรัก
การอาน โดย 
 2.1 ช้ีแจงใหนักเรียนทราบถึง
จุดประสงค และขั้นตอนตางๆ ของ
กิจกรรม ระยะเวลาที่ใชในการเรียน 
การมีสวนรวมในการเรียนรู การ
ประเมินผล 
 2.2 ป ฏิ บั ติ กิ จ ก ร ร ม ต า ม
แผนการจัดกิจกรรม 
     2.3  สรุป อภิปราย 
     2.4  ประ เมินผลหลั งก าร ใช
แผนการจัดกิจกรรม 
3.  ประเมินนิสัยรักการอานหลังการ
ใชแผนการจัดกิจกรรม (Posttest) 

นักเรียนชวงช้ันที่ 2 
โรงเรียนเทศบาล ๓ 
(ส ร ะ ก ร ะ เ ที ย ม ) 
จํานวน 30 คน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เพื่อสงเสริมนิสัยรักการ
อาน 
- แผนการจัดกิจกรรม 
- เอกสารประกอบ 
การจัดกิจกรรม ประกอบ 
ดวย ใบความรู  
ใบกิจกรรม 
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ขั้นตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน 
 วัตถุประสงค เพื่อประเมินผลและปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรัก
การอาน สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 หลังจากทดลองใชแผนการจัดกิจกรรมกับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 
โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) และผูที่เกี่ยวของกับการใชแผนการจัดกิจกรรม ไดแก ผูวิจัย ครู
ที่ปรึกษาชุมนุม เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขใหเปนแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน ที่มีความเหมาะสมและสามารถนําไปใชในทางปฏิบัติไดจริงตอไป 
 วิธีดําเนินการ 
 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน  ผูวิจัยดําเนินการ
ประเมินผล 3 ระยะ ทั้งกอนการใชกิจกรรม  ระหวางการใชกิจกรรม และหลังการใชกิจกรรม   
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 1.  การประเมินผลกอนการใชแผนกิจกรรม  โดยประเมินจากแบบประเมินนิสัยรักการ
อานกอนใชแผนการจัดกิจกรรม  จํานวน  1  ฉบับ 
 2.  การประเมินระหวางการใชแผนการจัดกิจกรรม โดยการประเมินพฤติกรรมที่
นักเรียนแสดงออกในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ระหวางเรียน โดยการใชการสังเกตพฤติกรรม 
 3.  การประเมินผลหลังการใชแผนการจัดกิจกรรม  โดยการประเมินนิสัยรักการอาน  
การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน และการ
สอบถามความคิดเห็นของผูปกครองและครูประจําชั้นที่มีตอนิสัยรักการอานของนักเรียน  ซ่ึงมี
รายละเอียดตอไปนี้ 
  3.1 การประเมินผล  โดยประเมินจากแบบประเมินนิสัยรักการอานหลังใชแผนการ
จัดกิจกรรม  จํานวน  1  ฉบับ  นําผลการประเมินมาหาคาความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยกอนและ
หลังใชแผนการจัดกิจกรรม 
  3.2 การประเมินความคิดเห็นในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัย
รักการอานโดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริม
นิสัยรักการอาน 
  3.3 การประเมินความคิดเห็นที่มีตอนิสัยรักการอานของนักเรียน  โดยใช
แบบสอบถามความคิดเห็นของผูปกครองและครูประจําชั้นที่มีตอนิสัยรักการอานของนักเรียน 
 4.  การปรับปรุงกิจกรรม  โดยการนําผลการประเมินกิจกรรมและขอเสนอแนะมาใช
ในการแกไขปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอานใหมีความสมบูรณ  และมี
ความเหมาะสมในการนําไปใชในโอกาสตอไป 
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 เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล  
 เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน  

ประกอบดวยแบบประเมินนิสัยรักการอาน   แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผูปกครองและครูประจําชั้นที่มีตอนิสัยรักการอานของนักเรียน ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
 1.  แบบประเมินนิสัยรักการอาน  สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 จํานวน  1 ฉบับ จํานวน  
20 ขอ ซ่ึงเปนเครื่องมือประเมินพฤติกรรมแสดงนิสัยรักการอานของนักเรียน ที่ผูวิจัยนําแบบ
ประเมินมาจากงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเครื่องมือวัดลักษณะนิสัยรักการอานของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 1 ในจังหวัดภูเก็ตของจิตรลดา อารียสันติชัย (2547 : 145-146) ซ่ึงมีเกณฑ 5 ระดับ 
ดังนี้ 
  4   หมายถึง   การปฏิบัติทุกวัน 
  3   หมายถึง   การปฏิบัติ 2 – 3 วันตอคร้ัง 
  2   หมายถึง  การปฏิบัติ 1 สัปดาหตอคร้ัง 
  1   หมายถึง   การปฏิบัติ 2 – 3 สัปดาหตอคร้ัง 
  0   หมายถึง   ไมเคยปฏิบัติภายใน 1 เดือน 
  โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้ 

  คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49   หมายถึง  นิสัยรักการอานอยูในระดับควรปรับปรุง 
  คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49   หมายถึง  นิสัยรักการอานอยูในระดับพอใช 
  คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49   หมายถึง  นิสัยรักการอานอยูในระดับดี 
  คาเฉลี่ย 3.50 - 4.00   หมายถึง  นิสัยรักการอานอยูในระดับดีมาก 
  นําแบบประเมินไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมนิ 

โดยตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
เทากับ 1.00 (ดังภาคผนวก ฉ หนา 311-312)  

  นําแบบประเมินที่ไดรับการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ไปใชกับนักเรียน
ชวงชั้นที่ 2 ซ่ึงเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 

  การวิเคราะหขอมูล 
  การวิเคราะหคาเฉลี่ยนิสัยรักการอานดวยวิธีการประเมินกอนและหลังการใช
แผนการจัดกิจกรรม (Pretest – Posttest) 

 2. แบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริม
นิสัยรักการอานในลักษณะการเขียนพรรณนาความในหัวขอที่กําหนดให จํานวน 4 ขอ คือ ความ
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คิดเห็นที่มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน เกี่ยวกับรูปแบบของกิจกรรม 
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ประโยชนของการจัดกิจกรรม และขอคิดเห็นอ่ืนๆ โดยนักเรียนเขียน
แสดงความคิดเห็นที่หลากหลายตามความคิดของนักเรียนแตละคน โดยใชแบบสอบถามความ
คิดเห็น 
  การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
  1.  ศึกษาเกณฑในการสรางแบบสอบถามจากเอกสารการวัดและประเมินผลตางๆ 
  2.   สรางแบบสอบถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว  ซ่ึงมีลักษณะเปน
แบบการเขียนพรรณนาความ จํานวน 4 ขอ ประกอบดวย ความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เกี่ยวกับ  รูปแบบของกิจกรรม ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ประโยชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม และ
ขอคิดเห็นอื่นๆ (ดังภาคผนวก ข หนา 186 - 187) 
  3.   นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวเสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  จํานวน  
3  คน  ตรวจสอบเพื่อใหขอเสนอแนะแลวนํามาปรับปรุงแกไขในเรื่องการใชคําถามใหชัดเจนตาม
ประเด็นที่ตองการสอบถาม 

  4.   นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ (ดานกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ดานหองสมุดและดานการวัดและประเมินผล)  จํานวน  3  คน  ตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถามโดยไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00 นําขอเสนอแนะที่ไดรับมา
ปรับปรุงแกไขเรื่องการใชภาษาใหเปนภาษาทางราชการ (ดังภาคผนวก  ฉ หนา 308)  

  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล  จากแบบสอบถามความคิดเห็น
ตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอานและขอคิดเห็นอื่นๆ จากนักเรียนในชวงชั้นที่ 2  
หลังจากจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเสร็จสิ้นแลว  เพื่อเตรียมวิเคราะหขอมูลตอไป 
  การวิเคราะหขอมูล 
  ผูวิจัยนําผลที่ไดจากการใชแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอานและขอเสนอแนะอื่นๆ โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) 

 3.  แบบสอบถามความคิดเห็นของผูปกครองและครูประจําชั้น ที่มีตอนิสัยรักการอาน
ของนักเรียน ซ่ึงเปนแบบสอบถามที่มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 
แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  สําหรับผูปกครอง ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ รายได จํานวนบุตร   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

99

  สําหรับครูประจําชั้น ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ระดับชั้นที่สอน และ
ประสบการณการทํางาน   

  ตอนที่ 2  ความคิดเห็นของผูปกครอง และครูประจําชั้นที่มีตอนิสัยรักการอานของ
นักเรียน ซ่ึงเปนแบบสอบถามพฤติกรรมแสดงนิสัยรักการอานของนักเรียน ซ่ึงมีเกณฑใหเลือก 3 
ระดับ คือ มาก ปานกลาง นอย โดยกําหนดคาระดับของขอคําถามในแบบสอบถามโดยใชเกณฑ
ดังนี้ (ดังภาคผนวก ข หนา 188 - 195) 

  นอย  ใหคาระดับเทากับ 1 
  ปานกลาง  ใหคาระดับเทากับ 2 
  มาก   ใหคาระดับเทากับ 3 
  โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้ 
  คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49   หมายถึง  ความคิดเหน็ของผูปกครอง / ครูประจําชั้น 

เห็นดวยนอย 
  คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49   หมายถึง  ความคิดเหน็ของผูปกครอง / ครูประจําชั้น 
        เห็นดวยปานกลาง 
  คาเฉลี่ย 2.50 - 3.00   หมายถึง  ความคิดเหน็ของผูปกครอง / ครูประจําชั้น 

เห็นดวยมาก 
  ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม 

  ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบสอบถามโดยมีขั้นตอนการสรางดังตอไปนี้ 
  1. ศึกษาหลักการ    เกณฑในการสรางแบบสอบถามจากเอกสารการวัด และ
ประเมินผลและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  2.   สรางแบบสอบถามใหสอดคลองกับขอบเขตของเนื้อหา ซ่ึงแบบสอบถามแบง
ออกเปน 2 ตอน ไดแก ตอนที่ 1  สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม และตอนที่ 2  
ความคิดเห็นของผูปกครอง และครูประจําชั้นที่มีตอนิสัยรักการอานของนักเรียนจํานวน 20 ขอ 
จากนั้นนําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลว เสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจํานวน 3 คน
ตรวจสอบ  แลวนํามาปรับปรุงแกไขเรื่องการตั้งคําถามใหตรงประเด็น 

  3.  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน  3  คน  
ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยมีคาดัชนีความสอดคลอง (Index ltem Objective 
Congruence : IOC) เทากับ 1.00 นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขในการใชภาษาพูดใหเปนภาษา
ทางราชการ (ดังภาคผนวก ฉ หนา 309) 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล  ในขั้นตอนการประเมินผลและปรับปรุงกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน โดยนําเครื่องมือที่สรางขึ้นไปสอบถามความคิดเห็นของ
ผูปกครอง และครูประจําชั้นที่มีตอนิสัยรักการอานของนักเรียนหลังจากจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เสร็จสิ้นแลว   

  การวิเคราะหขอมูล 
  ผูวิจัยนําผลการสอบถามความคิดเห็นของผูปกครองและครูประจําชั้นที่มีตอนิสัย
รักการอานของนักเรียน เกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม และความ
คิดเห็นที่มีตอนิสัยรักการอานของนักเรียนโดยใชการวิเคราะหคารอยละ ( X ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
  ผูวิจัยสรุปลําดับขั้นตอนวิธีการดําเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและ
ปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน  ดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6  สรุปวิธีดําเนินการวิจัย  ขั้นตอนที่ 4  การประเมินและปรับปรุงแกไขกิจกรรมพัฒนา
 ผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน 

 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ /  
การวิเคราะหขอมูล 

1.  เพื่อเปรียบเทียบนิสัย 
รักการอาน 

เปรียบเทียบการประเมิน
นิสัยรักการอานกอนและ
ห ลั ง ใ ช แ ผ น ก า ร จั ด
กิจกรรม 

นักเรียนชวงช้ันที่ 2 
โรงเรียนเทศบาล ๓ 
(สระกระเทียม)  
จํานวน  30 คน 

แบบประเมินนิสัยรักการ
อาน / คาเฉลี่ย  ( X ) และ
ส วน เบี่ ย ง เบนมาตรฐาน 
( S.D.)  ก า รทดสอบแบบ 
NPar Tests  

2.  เ พื่ อ ศึ ก ษ า ค ว า ม
คิ ด เห็ นที่ มี ต อ ก ารจั ด
กิจกรรมพัฒนาผู เรียน
เพื่อสงเสริมนิสัย 
รักการอาน 

การสอบถาม 
ความคิดเห็น 

นักเรียนชวงช้ันที่ 2 
โรงเรียนเทศบาล ๓ 
(สระกระเทียม)  
จํานวน  30 คน 

แบบสอบถามความคิดเห็น / 
วิ เคราะห เนื้ อหา  (Content 
Analysis) 

3.  เ พื่ อ ศึ ก ษ า ค ว า ม
คิดเห็นที่มีตอนิสัย 
รักการอานของนักเรียน 

การสอบถาม 
ความคิดเห็น 

ผูปกครองและ 
ครูประจําช้ัน 

แบบสอบถามความคิดเห็น / 
ค า เ ฉลี่ ย  ( X )  และส วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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บทท่ี 4 
การวิเคราะหขอมูล 

 
 การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 
ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการในการพัฒนากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 
 ตอนที่ 2  ผลการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ตอนที่ 3  ผลการทดลองใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ตอนที่ 4  ผลการประเมินผลและปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 
 การศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อ
สงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 แบงออกเปน 6 ประเด็น คือ 1) ผลการวิเคราะห
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) 2) ศึกษาแนวการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3) ศึกษาความตองการ
เกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหา การวัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจากนักเรียน 4) ศึกษารูปแบบ
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจากผูบริหาร หัวหนากลุมกิจกรรมของโรงเรียน ครูที่ปรึกษากิจกรรม
ชุมนุม และผูเช่ียวชาญ และ 5) ศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน จากเอกสาร
เกี่ยวกับโครงการ กิจกรรมของโรงเรียน สมาคมการอาน ชมรมนักอาน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 1) การวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม)  
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กําหนดใหมีสาระการเรียนรู 8 
สาระ และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซ่ึงเปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดพัฒนาตามความสามารถของ
ตนเองตามศักยภาพ มุงเนนเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ไดจัดใหเรียนรูตามกลุมสาระทั้ง 8 กลุม ผูเรียน
สามารถเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข เปนกิจกรรมที่เลือกเอง
ตามความสนใจอยางแทจริง การพัฒนาที่สําคัญไดแก  การพัฒนาองครวมของการพัฒนามนุษยใหครบ 
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ทุกดาน  ทั้งรางกาย  สติปญญา  อารมณและสังคม  โดยอาจจัดเปนแนวทางหนึ่งที่จะสนองนโยบาย
ในการสรางเยาวชนของชาติใหเปนผูมีศีลธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  และมีคุณภาพ เพื่อ
พัฒนาองครวมของความเปนมนุษยที่สมบูรณ  ในดานหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ๓ 
(สระกระเทียม) ไดนําหลักสูตรแกนกลางมาเปนแนวทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัด
ใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเรียนแตละกลุมเปาหมาย ซ่ึงเนน
กิจกรรมเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู โดยจัดในรูปของชุมนุม ใหนักเรียนเลือกเขา
ชุมนุมตามความสนใจและความถนัดของตนเอง การจัดกิจกรรมดังกลาว จํานวน 40 ช่ัวโมงตอป 
คิดเปนสัปดาหละ 1 ช่ัวโมง ซ่ึงมีชุมนุมดังนี้ 1) ศิลปประดิษฐ 2) นักประดิษฐนอย 3) เสนสายลาย
การตูน 4) แตงแตมสีสันบนงานศิลป 5) รองเลนเตนรํา 6) ภาษาพาสนุก 7) แตงแตมเสริมฝน 8) 
แบดมินตัน 9) วอลเลยบอล 10) เกมและกิจกรรม 11) แอโรบิค 12) หมากลอม 13) คณิตคิดสนุก 14)
เสนสายลายสวย 15) กีฬา 16) ดนตรี 17) ตะกรอ 18) ภาษาอังกฤษ 19) ยุวะวาทศิลป 20) งานผา 21) 
คอมพิวเตอร 22) ศิลปจินตนาการ 23) พุทธศาสตรสรางสรรค 24) เทคโนโลยีประยุกต 25) รักการ
อาน และ 26) คณิตศิลป 

 2)  การศึกษาแนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย
เกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

  จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน พบวา กิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเปนกิจกรรมที่จัดอยางเปนระบบ  ประกอบดวยรูปแบบ กระบวนการ วิธีการที่
หลากหลาย  เพื่อสนองความตองการและความสนใจของผูเรียน ใหผูเรียนไดรับประสบการณจาก
การปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาผูเรียนทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณและสังคม ปลูกฝง
คุณธรรม คานิยมอันพึงประสงค รวมทั้งปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ
รวมกัน และสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข และจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน พบวา กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นมีความคิดเห็นที่ดีตอกิจกรรม มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค สงเสริมการเรียนรูที่เนนผูเรียน 
เปนสําคัญ  

  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู เรียน สรุปไดวา 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีความจําเปนตองจัดขึ้นในสถานศึกษา  เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นอยางเปนระบบ  
เพื่อสนองความตองการและความสนใจของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดคนพบความถนัดและความ
สนใจของตนเอง เกิดทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืน รูจักการปรับตัวใหเขากับผูอ่ืนได รูจักการ
เปนผูนําและผูตามที่ดี สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข อีกทั้งยังเปนการชวยใหนักเรียนรูจัก
การใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
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 3) การศึกษาความตองการเกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหา การวัดและประเมินผลกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนจากนักเรียน  
  จากการศึกษาความตองการเกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหา การวัดและประเมินผลกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนจากนักเรียน วิเคราะหขอมูลจากขั้นตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของนักเรียน ตอนที่ 2 ความ
ตองการเกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหา การวัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรัก
การอานที่นักเรียนตองการ 
 
  การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 1  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 
๓ (สระกระเทียม) จําแนกตามชั้น เพศ อายุ จํานวนหนังสือที่อาน และประสบการณในการรวม
กิจกรรมเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน   วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่และคารอยละ (%) ดังตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7  จํานวนและรอยละเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียน 
 

สถานภาพและขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
1. เพศ 
         -  ชาย 
         -  หญิง 

 
4 

26 

 
13.33 
86.67 

รวม 30 100.00 
2.  อายุ  
         -  9 ป 
         -  10 ป 
         -  11 ป 
         -  12 ป 

 
6 
9 
7 
8 

 
20.00 
30.00 
23.33 
26.67 

รวม 30 100.00 
3.  จํานวนหนังสือที่อาน  
         -  10 - 20 เลม 
         -  21 - 31 เลม 
         -  มากกวา  31 เลมขึ้นไป 

 
22 
2 
6 

 
73.33 
6.67 

20.00 
รวม 30 100.00 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 
 

สถานภาพและขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
4.  นักเรียนเคยมีประสบการณในการรวมกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมนิสัยรักการอาน 
   -   ไมเคย 
          -  เคย 

 
 

24 
6 

 
 

80.00 
20.00 

รวม 30 100.00 
 
  จากตารางที่ 7 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 26 คน คิด

เปนรอยละ 86.67 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 13.33 ในดานอายุ พบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญอายุ 10 ป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 30.00 รองลงมาอายุ 12 ป จํานวน 8 
คน คิดเปนรอยละ 26.67 อายุ 11 ป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 23.33 และอายุ 9 ป จํานวน 6 คน 
คิดเปนรอยละ 20.00 ตามลําดับ ในดานจํานวนหนังสือท่ีอาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
อานหนังสือจํานวน10-20 เลม จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 73.33 รองลงมาคือมากกวา 31 เลม ขึ้น
ไป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 20.00 และจํานวน 21-31 เลม จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.67 
ตามลําดับ ในดานประสบการณในการรวมกิจกรรมเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน พบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญไมเคยรวมกิจกรรม จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 80.00 รองลงมาเคยรวม
กิจกรรม จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 20.00 

  ตอนท่ี 2  ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบของกิจกรรม ลักษณะการวัดและ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่
และคารอยละ (%) ดังตารางที่ 8 
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ตารางที่ 8  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความตองการของนักเรียนเกี่ยวกับรูปแบบของกิจกรรม 
 ลักษณะ เนื้อหา การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรัก
 การอาน 

 
รายการ จํานวน รอยละ ลําดับที่ 

1.  รูปแบบ  ลักษณะของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู เ รียน  เพื่อ
สงเสริมนิสัยรักการอานอยางไรบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
      -  การทายปริศนา 
 -  การวาดภาพ 
      -  การสรุปโครงเรื่อง 
      -  การปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน 
      -  การจัดธงคําถาม 
      -  ครูผูสอนเปนผูบรรยาย 
      -  อ่ืนๆ โปรดระบุ 
               การเลนบิงโก (Bingo) 

 
 

22 
27 
12 
30 
11 
23 
 

4 

 
 

73.33 
90.00 
40.00 

100.00 
36.67 
76.67 

 
13.33 

 
 

4 
2 
5 
1 
6 
3 
 

7 
2.  นักเรียนตองการใหมีเนื้อหาในการจัดกิจกรรมจากสิ่งพิมพ
ประเภทใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
      -  หนังสือพิมพ 
       -  หนังสือสารานุกรม 
      -  หนังสือนิทาน 
      -  หนังสือความรูทั่วไป  
      -  ปฏิทิน 
      -  ใบเซียมซี 

 
 

26 
28 
27 
19 
15 
21 

 
 

86.67 
93.33 
90.00 
63.33 
50.00 
70.00 

 
 

3 
1 
2 
5 
6 
4 

3.  นักเรียนตองการใชสถานที่ใดในการจัดกิจกรรม 
     -  หองสมุดโรงเรียน 
      -  แหลงเรียนรูในโรงเรียน 
      -  ในโรงเรียน (บริเวณสวนหมอก) 

 
27 
18 
24 

 
90 
60 
80 

 
1 
3 
2 
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ตารางที่ 8  (ตอ) 
 

รายการ จํานวน รอยละ ลําดับที่ 
4.  การวัดผลและประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อ
สงเสริมนิสัยรักการอานที่นักเรียนตองการ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
      -  ใชแบบทดสอบ 
     -  ใชแบบสอบถาม 
      -  วัดจากการปฏิบัติกิจกรรมโดยใชการสังเกตพฤติกรรม
และการประเมินชิ้นงาน/ผลงานของนักเรียน 
      -  ใหนักเรียนมีสวนรวมในการประเมิน 

 
 

17 
23 
25 
 

21 

 
 

56.67 
76.67 
83.33 

 
70.00 

 
 

4 
2 
1 
 

3 
 

  จากตารางที่ 8 รูปแบบของกิจกรรม ลักษณะการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน พบวา นักเรียนสวนใหญตองการใหมีการปฏิบัติกิจกรรม
ตามฐาน จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ100.00 รองลงมาไดแก การวาดภาพ จํานวน 27 คน  คิดเปน
รอยละ 90.00 ครูผูสอนเปนผูบรรยาย จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 76.67 การทายปริศนา จํานวน 
22 คน คิดเปนรอยละ 73.34 การสรุปโครงเรื่อง จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 40.00 การจัดธง
คําถาม จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 36.67 และอ่ืนๆ ไดแก การเลนบิงโก (Bingo) จํานวน 4 คน 
คิดเปนรอยละ 13.33 ตามลําดับ 

  ดานเนื้อหาในการจัดกิจกรรมจากสิ่งพิมพที่นักเรียนตองการ พบวา นักเรียนสวน
ใหญตองการสิ่งพิมพประเภทหนังสือสารานุกรม จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 93.33 รองลงมาคือ
ส่ิงพิมพประเภทหนังสือนิทาน จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 90.00 หนังสือพิมพ จํานวน 26 คน คดิ
เปนรอยละ 86.67 ใบเซียมซี จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 70.00 หนังสือความรูทั่วไป จํานวน 19 
คน คิดเปนรอยละ 63.33 และปฏิทิน จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 50.00 ตามลําดับ 
  ดานสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่นักเรียนตองการ พบวา นักเรียนสวนใหญตองการ
ใชหองสมุดโรงเรียนในการจัดกิจกรรม จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 90.00 รองลงมาคือใน
โรงเรียน (บริเวณสวนหมอก) จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 80.00 และใชแหลงเรียนรูในโรงเรียน 
จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 60.00 ตามลําดับ 
  ดานการวัดผลและประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการ
อาน พบวา นักเรียนสวนใหญตองการใหประเมินผลจากการปฏิบัติกิจกรรมโดยใชการสังเกต
พฤติกรรมและการประเมินชิ้นงาน / ผลงานของนักเรียน จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 83.33 
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รองลงมาคือ การวัดโดยใชแบบสอบถาม จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 76.67 ใหนักเรียนมีสวน
รวมในการประเมิน จํานวน 21 คิดเปนรอยละ 70.00 และใชแบบทดสอบ จํานวน 17 คน คิดเปน
รอยละ 56.67 ตามลําดับ  

 4) การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน จาก
ผูบริหาร หัวหนากลุมกิจกรรมของโรงเรียน ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม และผูเชี่ยวชาญ  

  จากการศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจากผูบริหาร หัวหนากลุม
กิจกรรมของโรงเรียน ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม และผูเชี่ยวชาญ ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
โดยใชวิธีการ 2 วิธี คือ 1) การสัมภาษณ 2) การสนทนากลุม ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

4.1)  การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริม 
นิสัยรักการอาน โดยวิเคราะหขอมูลจากตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลท่ัวไป ตอนที่ 2 รูปแบบการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน มีรายละเอียดดังนี้ 
    ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ ไดแก ผูเชี่ยวชาญดาน 
การจัดกิจกรรม โดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหนงการทํางาน ประสบการณ 
การทํางาน ประสบการณในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ (%) ซ่ึงมี 
รายละเอียดดานสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ พบวาเปนเพศชาย จํานวน 1 คน อายุ 
50 ป จบการศกึษาระดับ พ.ม. (ครูพิเศษมัธยม) ตําแหนงหวัหนากจิกรรมพฒันาผูเรียน มปีระสบการณ 
การทํางาน 24 ป  เคยมีประสบการณในการอบรมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และไดจัด 
ตั้งชุมนุมชวงชั้นที่ 1  และเปนที่ปรึกษาของชุมนุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนชวงชั้นที่ 2 - 3 

ตอนที่ 2 รูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน 
วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

   จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อ
สงเสริมนิสัยรักการอาน พบวา กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีความสําคัญและมีความจําเปน เพราะเปน
การสงเสริมความสามารถและความถนัดของนักเรียน ซ่ึงการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริม
นิสัยรักการอานเปนส่ิงที่ดี เพราะจะทําใหนักเรียนมีทักษะในการอานมากขึ้น  โดยรูปแบบของการ
จัดกิจกรรมควรจัดตามความถนัดและความสามารถของนักเรียน เปนกิจกรรมที่หลากหลาย เรา
ความสนใจ ไมใหนักเรียนเกิดความรูสึกเบื่อหนาย เนนการฝกปฏิบัติจริง เพื่อใหนักเรียนไดรับ
ประสบการณโดยตรง และใหนักเรียนไดฝกการทํางานเปนกลุมเพื่อใหเกิดการยอมรับฟงความ
คิดเห็นซ่ึงกันและกัน ดังที่ผูเชี่ยวชาญ กลาววา การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ควรจัดกิจกรรมที่ชวย
เสริมใหนักเรียนไดรับความสนุกสนานในการทํากิจกรรม เชน การเลนเกม การทายปญหา ซ่ึง
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อาจจะใชส่ือที่กระตุนความสนใจของนักเรียนในการทํากิจกรรม  มีการประเมินผลในรูปแบบที่
หลากหลายและเนนการปฏิบัติจริง โดยใชแบบทดสอบ การสังเกตพฤติกรรม  

 4.2) การสนทนากลุม จากการศึกษาความตองการเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน ของผูบริหารโรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม)  1 คน หัวหนา
กลุมกิจกรรมของโรงเรียน 1 คน  ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม 4 คน ซ่ึงไดเสนอรูปแบบการจัด
ตําแหนงที่นั่งในการสนทนากลุม ดังแผนภูมิที่ 4 (ภาคผนวก ค หนา 197) ผลการวิเคราะหขอมูลจาก
ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูรวมสนทนากลุม ตอนที่ 2 ความตองการและขอบขาย
เนื้อหาสาระเพื่อนํามาพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน มีรายละเอียดดังนี้ 
  ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูเขารวมสนทนากลุม โดยจําแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหนง/หนาที่ วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ (%) ดังตารางที่ 9 
 
ตารางที่ 9 จํานวนและรอยละเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูเขารวมสนทนากลุม 
 

สถานภาพและขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
1. เพศ 
      -  ชาย 
      -  หญิง 

 
2 
4 

 
33.33 
66.67 

รวม 6 100.00 
2.  อายุ 
      -  40-44 ป 
      -  45-49 ป 
      -  50-54 ป 

 
2 
3 
1 

 
33.33 
50.00 
16.67 

รวม 6 100.00 
3.  ระดับการศึกษาสูงสุด  
      -  ปริญญาโท 
      -  ปริญญาตรี 

 
1 
5 

 
16.67 
83.33 

รวม 6 100.00 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

109

ตารางที่ 9 (ตอ) 
 

สถานภาพและขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
4.  ตําแหนง/หนาที่  
      -  ผูบริหาร 
      -  ครูผูสอน 

 
2 
4 

 
33.33 
66.67 

รวม 6 100.00 
 

  จากตารางที่ 9 จํานวนและรอยละเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูเขารวม
สนทนากลุม พบวา ผูเขารวมสนทนากลุมสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 66.67 
และเปนเพศชาย จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 33.33 ในดานอายุ พบวา สวนใหญอายุระหวาง 45-49 
ป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมาอายุระหวาง 40-44 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 
33.33 และอายุระหวาง 50-54 ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 16.67 ในดานระดับการศึกษา พบวา 
สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 83.33 และระดับปริญญาโท 
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 16.67 ในดานตําแหนง/หนาที่ พบวา สวนใหญมีตําแหนงครูผูสอน 
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 66.67 และตําแหนงผูบริหาร จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 33.33 

  ตอนที่ 2 ขอบขายเนื้อหาสาระเพื่อนํามาพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริม
นิสัยรักการอาน ของผูบริหาร หัวหนากลุมกิจกรรมของโรงเรียน ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม 
วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

  ดานรูปแบบของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน พบวา ผูเขารวม
สนทนากลุมมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา รูปแบบของกิจกรรมควรมีความเหมาะสม นาสนใจ ใช
ส่ือที่เหมาะสมกับวัย มีการเสริมแรง และมีการจัดกิจกรรมโดยใหนักเรียนไดแขงขันกันเองในการ
ทํากิจกรรม ดังที่นวลวรรณ มนตปภัสสร กลาววา รูปแบบของกิจกรรมตองเหมาะสมกับระดับ
ความรู ความสามารถของนักเรียน นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในการเรียน
ในกลุมสาระอื่นๆ ได นอกจากนี้จักรกฤษณ บรรจงคชาธารมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวา ควรจัด
กิจกรรมโดยใหนักเรียนแขงขันกันเองเปนรายบุคคลหรือแขงขันกันเปนทีม และสามารถสรุป
ความรูที่ไดจากการอานออกมาเปนแผนผังความคิด 

  ดานเนื้อหาสาระที่นํามาใชในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการ
อาน พบวา ผูเขารวมสนทนากลุมมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา เนื้อหาที่นํามาใชในการจัด
กิจกรรมควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม สุภาษิต คําพังเพย นิทาน ขาวหรือเหตุการณที่
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นาสนใจ ดังที่รัชนี วรรณศิริ ไดเสนอแนะวา ควรมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสุภาษิต คําพังเพย เพราะ
นักเรียนสวนใหญขาดความรูเกี่ยวกับสุภาษิต คําพังเพยของไทย นอกจากนี้ สุนทรี สุนทรลิขิต 
เสนอแนะเพิ่มเติมวา ควรนํานิทานที่มีเนื้อหางายๆ มาชวยเสริมในการจัดกิจกรรม   

  ดานการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน 
พบวา ผูเขารวมสนทนากลุมมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา ทุกคนควรมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม   

  ดานการวัดผลและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน 
พบวา ผูเขารวมสนทนากลุมมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา ผูประเมินควรประกอบดวยครู และ
ผูปกครอง    นอกจากนี้จักรกฤษณ บรรจงคชาธาร เสนอแนะเพิ่มเติมวา ควรมีการประเมินใน
รูปแบบที่หลากหลาย โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินชิ้นงาน แบบตรวจสอบรายการ ไม
ควรมีการประเมินโดยใชรูปแบบเดียวกันในทุกกิจกรรม 

 5)  ศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน จากการศึกษาเอกสาร
เกี่ยวกับโครงการ กิจกรรมของโรงเรียน สมาคมการอาน ชมรมนักอาน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

  การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน จากการศึกษาเอกสาร
เกี่ยวกับโครงการ กิจกรรมของโรงเรียน สมาคมการอาน ชมรมนักอาน โดยภาพรวม พบวา 
โครงการ กิจกรรมที่จัดขึ้น สวนใหญเปนโครงการ กิจกรรม เพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระชนมายุครบ 48 พรรษา โดยโครงการ กิจกรรม 
ที่จัดสามารถเลือกจัดใหสอดคลองกับความสนใจ ความตองการ วัย ของแตละคนหรือกลุมคนได  
โดยอาจจัดตามโอกาสตางๆ หรือจัดเปนประจําตามกําหนดเวลาที่แนนอนตามที่ไดกําหนดไว และ
นอกจากนี้ไดมีการกําหนดกิจกรรมอื่นๆ อีกหลากหลายตลอดป กิจกรรมสงเสริมการอานที่จัดขึ้น 
ไดแก การเลานิทาน การเลาเรื่องจากหนังสือ การจัดนิทรรศการ การทายปญหา แนะนําหนังสือใหม 
การแสดงหุน การเลนเกม และการแสดงละคร ซ่ึงชื่อของโครงการ กิจกรรมที่จัดทําขึ้น อาจแตกตาง
กันไปแลวแตจะตั้งชื่อใหมีความไพเราะมากนอยเพียงใด นอกจากนี้ในสวนของภาคเอกชนไดให
ความรวมมือและสนับสนุนกิจกรรมการอาน โดยกิจกรรมที่จัด ไดแก โครงการสงเสริมการอาน
เฉลิมพระเกียรติ คายผูนําเยาวชนรักการอาน คายครูรักการอาน คายครอบครัวรักการอาน กิจกรรม
ละครหุน กิจกรรมละครนิทานการแสดงละครหุน   

  ดังนั้นจากการสัมภาษณ สอบถาม และสนทนากลุม สรุปไดวา บุคคลที่มีสวน
เกี่ยวของในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน ไดแก ผูบริหารโรงเรียน
เทศบาล ๓ (สระกระเทียม) หัวหนากลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ครูที่จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ผูเชี่ยวชาญดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และนักเรียนชวงชั้นที่ 2 มีความตองการพัฒนากิจกรรมพฒันา
ผูเรียน สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 พบวานักเรียนตองการใหมีการปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน การวาด
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ภาพ ครูผูสอนเปนผูบรรยาย การทายปริศนา การสรุปโครงเรื่อง การจัดธงคําถาม และการเลนบิงโก 
(Bingo) ในดานเนื้อหาตองการสิ่งพิมพประเภทหนังสือสารานุกรม หนังสือนิทาน หนังสือพิมพ ใบ
เซียมซี หนังสือความรูทั่วไป และปฏิทิน ตองการใชหองสมุดโรงเรียน ในบริเวณโรงเรียน (บริเวณ
สวนหมอก) และใชแหลงเรียนรูในโรงเรียนเปนสถานที่ในการจัดกิจกรรม ประเมินผลจากการ
ปฏิบัติกิจกรรมโดยใชการสังเกตพฤติกรรม การประเมินชิ้นงาน / ผลงานของนักเรียน 
แบบสอบถาม แบบทดสอบ จัดกิจกรรมโดยใหนักเรียนแขงขันกันเองเปนรายบุคคลหรือแขงขันกัน
เปนทีม และสามารถสรุปความรูที่ไดจากการอานออกมาเปนแผนผังความคิด มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม สุภาษิต คําพังเพย นิทาน ขาวหรือเหตุการณที่นาสนใจ ทุกคนควรมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรม  ผูประเมินควรประกอบดวยครู และผูปกครอง ควรมีการประเมินในรูปแบบที่
หลากหลาย โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินชิ้นงาน แบบตรวจสอบรายการ  
 

ผลการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 
 การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 
2 ผูวิจัยไดสังเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการเกี่ยวกับการพัฒนา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน ในขั้นตอนที่ 1 มาเปนแนวทางในการพัฒนา
กิจกรรม ดังนี้ 1) สรางกิจกรรม 2) ประเมินและตรวจสอบกิจกรรมโดยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธ
และผูเชี่ยวชาญ 3) การปรับปรุงแกไข โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
ผลการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ฉบับราง) 
 นําผลการวิเคราะหขอมูลจากขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการ 
รวมทั้งการขอคําแนะนําและคําปรึกษาจากอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ นํามาพัฒนาแผนการจัด
กิจกรรม มีองคประกอบดังนี้ 1) คํานํา 2) คําแนะนําการใชแผนการจัดกิจกรรม 3) โครงสรางเนื้อหา 
4) แผนการจัดกิจกรรม ประกอบดวย สาระสําคัญ จุดประสงค  แนวการจัดกิจกรรม ส่ือท่ีใชในการ
จัดกิจกรรม ระยะเวลาและการวัดผลประเมินผล ซ่ึงรายละเอียดของแตละองคประกอบมีดังนี้ 
 คํานํา 
 การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 
จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน การ
จัดกิจกรรมประกอบดวยรูปแบบกระบวนการที่หลากหลาย ใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรม 
โดยครูทําหนาที่เปนผูใหคําปรึกษา จัดกิจกรรมใหในโรงเรียนและใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน
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ใหเกิดประโยชน โดยกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่จัดขึ้นเปนกิจกรรมนักเรียนในลักษณะของกิจกรรม
ตามความถนัดและความสนใจ ซ่ึงมุงเนนการเติมเต็มความรู ความชํานาญและประสบการณของ
ผูเรียนใหกวางขวางยิ่งขึ้น  
 การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 
2 มีเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ ที่สงเสริมนิสัยรักการอาน ซ่ึงการพัฒนากิจกรรมนี้มีจํานวน 5 
กิจกรรม ดังนี้ 

 กิจกรรมที่ 1 สาวขาวใหเพื่อนฟง เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนอานขาวตามหัวขอท่ีไดรับ
พรอมทั้งสรุปใจความสําคัญของขาว  

 กิจกรรมที่ 2 เติมแตงจินตนาการดวยนิทานเริงใจ เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนอานนิทาน 
และสรุปโครงเรื่องของนิทานเพื่อบันทึกลงในแบบบันทึกโครงเรื่อง  

 กิจกรรมที่ 3 สารานุกรมพาชมโลกกวาง เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนแขงขันตอบปญหา 
พรอมทั้งอานเนื้อหาจากหนังสือสารานุกรม หลังจากนั้นใหนําคําถามและคําตอบไปจัดทําเปนธง
คําถามสารานุกรม  

 กิจกรรมที่ 4 สมตําคําไทย เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนฟงเพลง เลนเกมทายปริศนาอักษร
ไขว และแขงขันกันหาความหมายของสํานวน สุภาษิต คําพังเพยจากหนังสือ พรอมทั้งวาดภาพและ
อธิบายความหมายเกี่ยวกับสํานวน สุภาษิต คําพังเพย  

 กิจกรรมที่ 5 สุดหรรษาพาเพื่อนอาน เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนเลนบิงโก (Bingo) และ
ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู โดยใหนักเรียนศึกษาคนควาจากฐานการเรียนรูตางๆ เพื่อตอบ
คําถามในใบกิจกรรม 
 การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 
2 ไดนําเสนอกิจกรรมตางๆ เพื่อใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการอาน สงเสริมและปลูกฝงนิสัยรัก
การอานใหกับผูเรียน 

 คําแนะนําการใชแผนการจัดกิจกรรม 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน  

สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ควรปฏิบัติดังนี้ 
 1.  ควรศึกษาคูมือและอานคําชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของกิจกรรมในแตละกิจกรรม
ใหเขาใจ 
 2.  กอนดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแตละแผนการจัดกิจกรรม ควรศึกษา
แผนการจัดกิจกรรม ควรศึกษาแผนการจัดกิจกรรมในเรื่องนั้นๆ กอน เพื่อเตรียมความพรอมดาน
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วัสดุอุปกรณ ส่ือในการจัดกิจกรรม เพื่อใหการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนไปดวยความ
สะดวก 
 3.  ใหนักเรียนทําแบบประเมินกอนการจัดกิจกรรมและทดสอบหลังการจัดกิจกรรม 
 4.  ดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมในแตละกิจกรรม 
 โครงสรางเนื้อหา 
 เนื้อหาของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 
2  มีรายละเอียดดังตารางที่ 10 
 
ตารางที่ 10 เนื้อหาของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

แผน ช่ือแผนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เวลา (ช่ัวโมง) 
1 สาวขาวใหเพือ่นฟง 2 
2 เติมแตงจนิตนาการดวยนิทานเริงใจ 2 
3 สารานุกรมพาชมโลกกวาง 2 
4 สมตําคําไทย 3 
5 สุดหรรษาพาเพื่อนอาน 4 

รวม 13 
 
 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน  
 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 
2 ประกอบดวย สาระสําคัญ จุดประสงค แนวการจัดกิจกรรม ส่ือ และการประเมินผล มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
 สาระสําคัญ 

 การอานเปนการพัฒนาตนวิธีหนึ่ง คนที่อานหนังสือมากและอานอยางสม่ําเสมอ จะเปน
คนที่มีความรอบรู ทันโลก ทันเหตุการณ ซ่ึงกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 มีเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ ที่สงเสริมนิสัยรักการอาน คือ กิจกรรมที่ 
1 สาวขาวใหเพื่อนฟง กิจกรรมที่ 2 เติมแตงจินตนาการดวยนิทานเริงใจ กิจกรรมที่ 3 สารานุกรมพา
ชมโลกกวาง กิจกรรมที่ 4 สมตําคําไทย และกิจกรรมที่ 5 สุดหรรษาพาเพื่อนอาน ซ่ึงการพัฒนา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ไดนําเสนอกิจกรรม
เพื่อใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการอาน สงเสริมและปลูกฝงนิสัยรักการอานใหกับผูเรียน 
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 จุดประสงค 
1. นักเรียนสามารถสรุปใจความสําคัญจากขาวที่อานไดถูกตอง 
2. นักเรียนสามารถคนควาหาความรูจากหนังสือพิมพไดดวยตนเองอยางสม่ําเสมอ 
3. นักเรียนสามารถบอกโครงเรื่องจากนิทานที่อานไดถูกตอง 
4. นักเรียนสามารถรวบรวมผลงาน แลวจัดทํารูปเลมเพื่อการนําเสนอไดอยางสวยงาม 
5. นักเรียนสามารถอธิบายสาระสําคัญจากหนังสือสารานุกรมไดอยางถูกตอง 
6. นักเรียนสามารถคนควาหาความรูจากหนังสือสารานุกรมไดดวยตนเองอยาง 

สม่ําเสมอ 
7. นักเรียนสามารถบอกความหมายของสํานวน สุภาษิต คําพังเพยไดถูกตอง 
8. นักเรียนสามารถเขียนสํานวน สุภาษิต คําพังเพยใหสัมพันธกับประโยคไดถูกตอง 
9. นักเรียนสามารถคนควาหาความรูจากการเขารวมกิจกรรมในฐานการเรียนรูไดดวย 

ตนเองอยางถูกตอง 
 10. นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมจากแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนไดอยางตอเนื่อง 
 11. นักเรียนมีนิสัยรักการอาน 

 แนวการจัดกิจกรรม 
 แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 แบงกลุม  ใหแตละกลุมหาขาวตามหัวขอท่ีไดรับพรอมทั้งสรุป
ใจความสําคัญของขาว  

 แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 แบงกลุม สงตัวแทนมาจับสลากประเภทนิทาน แลวสรุป 
โครงเรื่องของนิทาน แลวทําการบันทึกลงในแบบบันทึกโครงเรื่อง นําเสนอผลงานของกลุมๆ และ
นําผลงานที่จัดทําไปตกแตงใหสวยงาม พรอมทั้งรวบรวมเปนรูปเลม 

 แผนการจัดกิจกรรมที่ 3 แบงกลุม ใหแตละกลุมศึกษาใบความรูเกี่ยวกับสารานุกรม  
แตละกลุมสงตัวแทนมารับใบกิจกรรมโดยใหนําคําถามและคําตอบไปบันทึกลงในธง เพื่อจัดทํา
เปน “ธงคําถามสารานุกรม” 

 แผนการจัดกิจกรรมที่ 4 แบงกลุมใหแตละกลุมเลนเกมทายปริศนาอักษรไขว พรอม
ศึกษาใบความรูเกี่ยวกับสํานวน สุภาษิต แตละกลุมแขงขันกันหาความหมายของสํานวน สุภาษิต  
คําพังเพย จากบัตรคํา ใหแตละคนวาดภาพเกี่ยวกับสุภาษิต คําพังเพย พรอมทั้งระบายสีใหสวยงาม 

 แผนการจัดกิจกรรมที่ 5 นักเรียนเลนบิงโก (Bingo) แบงกลุมศึกษาใบความรู  และ
ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู เขียนแสดงความคิดเห็นที่ไดเขารวมกิจกรรมตามฐานการเรียนรู 
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 สื่อท่ีใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 1.  สื่อท่ีใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับครู ในการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 มีเนื้อหาและกิจกรรมให
นักเรียนไดปฏิบัติ จํานวน 5 แผนการจัดกิจกรรม เพื่อใหครูทราบบทบาทหนาที่ของตนเองในการ
ใชแผนการจัดกิจกรรม ซ่ึงจะไดจัดกิจกรรมและใหคําแนะนําแกนักเรียนไดอยางถูกตอง ทั้งนี้ครู
ตองศึกษารายละเอียดของแผนการจัดกิจกรรมตางๆ อยางละเอียด เพื่อใหผลการจัดกิจกรรมเกิด
ประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาผูเรียนไดอยางเต็มที่ 

  สวนประกอบของแผนการจัดกิจกรรม 
  สวนประกอบของแผนการจัดกิจกรรมประกอบดวย 5 แผน ดังนี้ กิจกรรมที่ 1  
สาวขาวใหเพื่อนฟง กิจกรรมที่ 2 เติมแตงจินตนาการดวยนิทานเริงใจ กิจกรรมที่ 3 สารานุกรมพา
ชมโลกกวาง กิจกรรมที่ 4 สมตําคําไทย กิจกรรมที่ 5 สุดหรรษาพาเพื่อนอาน นอกจากนี้ยังมีใบ
ความรูสําหรับครูในแตละเรื่อง กลาวถึงเนื้อหาที่ครูควรรูเพิ่มเติมในการใหคําแนะนําแกนักเรียน 
แบบสังเกตพฤติกรรม การปฏิบัติงานของนักเรียน และแบบประเมินผลงานนักเรียน 

 2.  สื่อท่ีใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับนักเรียน ประกอบดวยใบความรู
สําหรับนักเรียนและใบกิจกรรมทั้ง 5 แผนการจัดกิจกรรม  
  ใบกิจกรรม เปนสวนที่จัดใหนักเรียนศึกษาคนควาหาความรูและไดปฏิบัติกิจกรรม
ตางๆ เพื่อใหเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองมากยิ่งขึ้น ซ่ึงกิจกรรมในแตละใบกิจกรรมมีความ
แตกตางกันไปตามแผนการจัดกิจกรรมแตละเรื่อง ดังนี้ 
  ใบกิจกรรมประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 1 ใหนักเรียนศึกษาใบความรูเกี่ยวกับ
หนังสือพิมพ หาขาวตามหัวขอที่ไดรับพรอมทั้งสรุปใจความสําคัญของขาว  

  ใบกิจกรรมประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 2 ใหนักเรียนศึกษาใบความรูเกี่ยวกับ
นิทาน แบงกลุม สรุปโครงเรื่องของนิทาน บันทึกลงในแบบบันทึกโครงเรื่อง นําเสนอผลงานของ
กลุม นําผลงานที่จัดทําไปตกแตงใหสวยงาม พรอมทั้งรวบรวมเปนรูปเลม 

  ใบกิจกรรมประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 3 ใหแตละกลุมศึกษาใบความรูเกี่ยวกับ
สารานุกรม สงตัวแทนมารับใบกิจกรรมโดยนําคําถามและคําตอบไปบันทึกลงในธง เพื่อจัดทําเปน 
“ธงคําถามสารานุกรม” 

  ใบกิจกรรมประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 4 แบงกลุมเลนเกมทายปริศนาอักษร
ไขว พรอมศึกษาใบความรูเกี่ยวกับสํานวน สุภาษิต คําพังเพย  แตละกลุมแขงขันกันหาความหมาย
ของสํานวน สุภาษิต คําพังเพย จากบัตรคํา ใหแตละคนวาดภาพเกี่ยวกับสุภาษิต คําพังเพย พรอมทั้ง
ระบายสีใหสวยงาม 
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  ใบกิจกรรมประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 5 นักเรียนเลนบิงโก (Bingo) ศึกษาใบ
ความรู  และปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู เขียนแสดงความคิดเห็นที่ไดเขารวมกิจกรรมตาม
ฐานการเรียนรู 
  แบบทดสอบเพื่อประเมินตนเอง เปนการทดสอบผลการเรียนรูหลังจากการปฏิบัติ
กิจกรรมในแตละแผนการจัดกิจกรรมเสร็จส้ิน โดยเปนแบบทดสอบที่มีความหลากหลาย ทั้งแบบ
ปรนัย แบบจับคู และแบบถูก - ผิด 
 
ผลการประเมินแผนการจัดกิจกรรม (ฉบับราง) 
 การประเมินแผนการจัดกิจกรรม (ฉบับราง) เปนการประเมินกอนนําแผนการจัด
กิจกรรมไปทดลองใช โดยใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 7 คน เปนผูประเมินคาดัชนีความสอดคลองของ
องคประกอบ คํานํา จุดประสงค แผนการจัดกิจกรรม ใบความรู ใบกิจกรรมสําหรับนักเรียน แบบ
ประเมินผลงานนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน แลวนําขอเสนอแนะที่ไดมาปรับปรุงแกไข 
วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  ผลการประเมินแผนการจัดกิจกรรม 
(ฉบับราง)  ปรากฏวา ความสอดคลองของแผนการจัดกิจกรรมมีคาดัชนีความสอดคลองมากกวา 
0.50 โดยมีคาความสอดคลองระหวาง 0.86-1.00 (ดังภาคผนวก ฉ หนา 307) 
 
 จากการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
สามารถนําผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 รายละเอียดดังตารางที่ 11 
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ตารางที่ 11 วิเคราะหความสอดคลองของผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานกับผลการพัฒนากิจกรรม 
พัฒนาผูเรียน 

 
ผลการการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน ผลพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

จากการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการในการพัฒนา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับ
นักเรียนชวงช้ันที่  2 พบวา  กิจกรรมพัฒนาผู เรียน  เปน
กิจกรรมที่ผู เรียนสามารถเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมที่
เหมาะสมรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข เปนกิจกรรมที่เลือก
เองตามความสนใจ ซึ่งโรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) 
ไดจัดกิจกรรมเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู โดย
จัดในรูปของชุมนุม ใหนักเรียนเลือกเขาชุมนุมตามความ
สนใจและความถนัดของตนเอง ซึ่งจัดกิจกรรมจํานวน 40 
ช่ัวโมงตอป คิดเปนสัปดาหละ 1 ช่ัวโมง ในดานการศึกษา
ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหา การวัดและประเมินผล
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนจากนักเรียน พบวา นักเรียนตองการให
มีการปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน การวาดภาพ ครูผูสอนเปน
ผูบรรยาย การทายปริศนา การสรุปโครงเรื่อง การจัดธง
คําถาม และการเลนบิงโก (Bingo) ในดานเนื้อหาในการจัด
กิจกรรมจากสิ่งพิมพท่ีนักเรียนตองการ  พบวา นักเรียน
ตองการสิ่งพิมพประเภทหนังสือสารานุกรม หนังสือนิทาน 
หนังสือพิมพ ใบเซียมซี หนังสือความรูท่ัวไป และปฏิทิน ใน
ดานสถานที่ พบวา นักเรียนตองการใชหองสมุดโรงเรียน ใน
โรงเรียน  (บริ เวณสวนหมอก)  และใชแหลงเรียนรู ใน
โรงเรียนเปนสถานที่ในการจัดกิจกรรม ในดานการวัดผล
และประเมินผล พบวา นักเรียนตองการใหประเมินผลจาก
การปฏิบัติกิจกรรมโดยใชการสังเกตพฤติกรรม การประเมิน
ช้ินงาน / ผลงานของนักเรียน แบบสอบถาม ใหนักเรียนมี
สวนรวมในการประเมิน และแบบทดสอบ การศึกษารูปแบบ
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน จาก
ผูบริหาร หัวหนากลุมกิจกรรมของโรงเรียน ครูท่ีปรึกษา 

จากการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความ
ตองการในการพัฒนากิจกรรมพัฒนา
ผู เรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน 
สํ าหรับนัก เรี ยนชวง ช้ันที่  2นํ ามา
พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู เ รี ย น จํ า น วน  5  กิ จ ก ร รม  ดั ง นี้ 
กิจกรรมที่ 1 สาวขาวใหเพื่อนฟง 
กิจกรรมที่ 2 เติมแตงจินตนาการดวย
นิทานเริงใจ กิจกรรมที่ 3 สารานุกรม
พาชมโลกกวาง กิจกรรมที่ 4 สมตําคํา
ไทย และกิจกรรมที่ 5 สุดหรรษาพา
เพื่ อนอ าน  ซึ่ งการพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการ
อาน สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 2 ได
นําเสนอกิจกรรมเพื่อใหผู เรียนเห็น
ความสําคัญของการอาน สงเสริมและ
ปลูกฝงนิสัยรักการอานใหกับผูเรียน 
โดยมีแนวการจัดกิจกรรมในแตละ
แผนการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
- แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 แบงกลุม  
ใหแตละกลุมหาขาวตามหัวขอท่ีไดรับ
พรอมทั้งอานและสรุปใจความสําคัญ
ของขาว  
- แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 แบงกลุม สง
ตัวแทนมาจับสลากประเภทนิทาน 
แลวอานและสรุปโครงเรื่องของนิทาน 
แลวทําการบันทึกลงในแบบบันทึก
โครงเรื่อง นําเสนอผลงานของกลุม  
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ตารางที่ 11 (ตอ) 
 

ผลการการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน ผลพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
กิจกรรมชุมนุม และผูเชี่ยวชาญ พบวา การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอานเปนสิ่งท่ีดี เพราะจะทําให
นักเรียนมีทักษะในการอานมากขึ้น ในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ควรจัดกิจกรรมที่ชวยเสริมใหนักเรียนไดรับความ
สนุกสนานในการทํากิจกรรม เชน การเลนเกม การทาย
ปญหา ซึ่งอาจจะใชสื่อท่ีกระตุนความสนใจของนักเรียนใน
การทํากิจกรรม  มีการประเมินผลในรูปแบบที่หลากหลาย
และเนนการปฏิบัติจริง  โดยใชแบบทดสอบ  การสังเกต
พฤติกรรม จากการสนทนากลุม พบวา รูปแบบของกิจกรรม
ตองเหมาะสมกับระดับความรู ความสามารถของนักเรียน 
นักเรียนสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนในการ
เรียนในกลุมสาระอื่นๆ ได นอกจากนี้ควรจัดกิจกรรมโดยให
นักเรียนแขงขันกันเองเปนรายบุคคลหรือแขงขันกันเปนทีม 
และสามารถสรุปความรูท่ีไดจากการอานออกมาเปนแผนผัง
ความคิด ในดานเนื้อหาสาระที่นํามาใชในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน พบวา ควรมีเนื้อหา
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม สุภาษิต คําพังเพย นิทาน ขาว
หรือเหตุการณท่ีนาสนใจ ทุกคนควรมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรม  ผูประเมินควรประกอบดวยครู และผูปกครอง  
ควรมีการประเมินในรูปแบบที่หลากหลาย โดยใชแบบสังเกต
พฤติกรรม แบบประเมินชิ้นงาน แบบตรวจสอบรายการ และ
โครงการ กิจกรรมที่จัดข้ึน เปนโครงการ กิจกรรม เพื่อรวม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงพระชนมายุครบ 48 พรรษา เชน การเลานิทาน การ
เลาเรื่องจากหนังสือ  การจัดนิทรรศการ  การทายปญหา 
แนะนําหนังสือใหม การแสดงหุน การเลนเกม และการแสดง
ละคร 

และนําผลงานที่จัดทําไปตกแตงให
สวยงาม พรอมท้ังรวบรวมเปนรูปเลม 
- แผนการจัดกิจกรรมที่ 3 แบงกลุม ให
แตละกลุมศึกษาใบความรู เกี่ยวกับ
สารานุกรม แตละกลุมสงตัวแทนมา
รับใบกิจกรรมโดยคนควาและหา
คําตอบเพื่อตอบคําถามในใบกิจกรรม 
แลวนําคําถามและคําตอบไปบันทึกลง
ในธง  เพื่ อ จั ด ทํ า เปน  “ธงคํ าถาม
สารานุกรม” 
- แผนการจัดกิจกรรมที่ 4 แบงกลุม ให
แตละกลุมเลนเกมทายปริศนาอักษร
ไขว พรอมศึกษาใบความรู เกี่ยวกับ
สํานวน  สุภาษิต และแขงขันกันหา
ความหมายของสํ านวน  สุภาษิ ต  
คําพังเพย จากบัตรคํา ใหแตละคนวาด
ภ าพ เ กี่ ย ว กั บสุ ภ าษิ ต  คํ าพั ง เ พ ย  
พรอมท้ังระบายสีใหสวยงาม 
- แผนการจัดกิจกรรมที่ 5 นักเรียนเลน
บิ ง โ ก  ( Bingo)  แ บ ง ก ลุ ม ศึ ก ษ า 
ใบความรู  และปฏิบัติกิจกรรมตาม
ฐานการเรี ยนรู  เขี ยนแสดงความ
คิดเห็นที่ไดเขารวมกิจกรรมตามฐาน
การเรียนรู 
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ผลการปรับปรุงแกไข 
 ผูวิจัยดําเนินการปรับปรุงแกไขแผนการจัดกิจกรรม (ฉบับราง) ตามขอเสนอแนะของ
อาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญดังตอไปนี้ 
 1.  ปรับปรุงใบความรูในทุกแผนการจัดกิจกรรมใหมีภาพประกอบนาสนใจและ
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระที่อยูในกิจกรรม รวมทั้งการนําเสนอรายละเอียดของเนื้อหาในใบความรู
ในรูปแบบของแผนผังความคิด 
 2.  ตรวจสอบความถูกตองเรื่องการใชภาษาใหเหมาะสมกับนักเรียน การแกไขคําผิด
และการพิมพฉีกคําทั้งในแผนการจัดกิจกรรม และใบความรู 

 3.  ปรับระยะเวลาใหเหมาะสมกับการปฏิบัติกิจกรรมในแผนการจัดกิจกรรมที่ 4 
สมตําคําไทยจากเวลา 2 ช่ัวโมง เปนเวลา 3 ช่ัวโมง 

 4.  ปรับปรุงแบบสังเกตพฤติกรรมจากการเขียนบรรยายใหเปนแบบตรวจสอบรายการ 
 5.  ปรับปรุงการตั้งชื่อแผนการจัดกิจกรรมและชื่อของใบกิจกรรมใหนาสนใจ ทุก

ช้ินงาน 
 

ผลการทดลองใชแผนการจัดกิจกรรม 
 
 การทดลองใชแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับ
นักเรียนชวงชั้นที่ 2 ผูวิจัยนําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน ไป
ทดลองใชกับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) ที่สมัครใจเขารวมกิจกรรมใน
ครั้งนี้ จํานวน 30 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 โดยมีผูวิจัยและผูเกี่ยวของ ไดดําเนินการ
รวมกันในการทดลองใชแผนการจัดกิจกรรม ดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมที่ได
กําหนดไว มีการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนและประเมินผลงานของนักเรียนที่สะทอนนิสัยรักการ
อาน  ซ่ึงขั้นตอนการดําเนินการใชแผนการจัดกิจกรรมสรุปไดดังตารางที่ 12 
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ตารางที่ 12  ผลการดําเนินการใชแผนการจัดกิจกรรม 
 
แผนการจัดกิจกรรม ผลการสังเกตพฤติกรรม ผลการปฏิบัติกิจกรรม คะแนนแบบทดสอบ 
กิจกรรมที่ 1  
สาวขาวใหเพื่อนฟง 

นักเรียนมีสวนรวมในการ
ปฏิบั ติงานกลุม  โดยมีการ
แบงบทบาทหนาที่ ใหกับ
ส ม า ชิ ก ใ น ก ลุ ม ต า ม
ความสามารถและความถนัด
มีการรับฟงความคิดเห็นของ
ส ม า ชิ ก ใ น ก ลุ ม  มี ก า ร
ชวยเหลือซึ่งกันและกันและ
มีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็น อยูในระดับดีมาก 

การสรุปใจความสําคัญของ
ข า วที่ นั ก เ รี ย น ได ล ง มื อ
ปฏิบั ติ  สรุปไดครอบคลุม
เนื้อหาของขาว รายละเอียด
ถูกตอง สวนใหญเขียนสะกด
คําและวางวรรณยุกตถูกตอง
ตามหลักไวยากรณ  
 

ผ ล ก า ร เ รี ย น รู ข อ ง
นักเรียนมีคะแนน 
เฉลี่ย 7.77 

กิจกรรมที่ 2  
เติมแตงจินตนาการ
ดวยนิทานเริงใจ 

นักเรียนทุกกลุมตั้งใจศึกษา 
ใบความรู และปฏิบัติกิจกรรม
ดวยความกระตือรือรน มีการ
แบงบทบาทหนาที่ของ 
แตละคนในกลุม มีการซักถาม
เมื่อมีขอสงสัย  รับฟงความ
คิดเห็นของสมาชิกในกลุม
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็น
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ร วมกัน  ปฏิบั ติกิ จกรรมที่
ไ ด รั บมอบหมายได เ ส ร็ จ
ส ม บู ร ณ ต ร ง ต า ม เ ว ล า ที่
กําหนด อยูในระดับดีมาก 

นักเรียนสรุปโครงเรื่องของ
นิทานไดถูกตอง สอดคลอง
กับเนื้อหาที่ไดรับ มีรูปแบบ
การตกแตงที่หลากหลาย 
พรอมทั้งมีการตกแตงแบบ
บันทึกโครงเรื่องของกลุม
ตนเองดวยความปราณีต ให
สีสันสวยงาม  มีความคิด
สรางสรรค  

ผ ล ก า ร เ รี ย น รู ข อ ง
นักเรียนมีคะแนน 
เฉลี่ย 8.43 
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ตารางที่ 12  (ตอ) 
 
แผนการจัดกิจกรรม ผลการสังเกตพฤติกรรม ผลการปฏิบัติกิจกรรม คะแนนแบบทดสอบ 
กิจกรรมที่ 3  
สารานุกรม 
พาชมโลกกวาง 

นักเรียนทุกกลุมมีความสนใจ
และกระตือรือรนในการปฏิบัติ
กิจกรรมโดยมีการแบงบทบาท
หน าที่ ในการทํ า ง าน  มีก าร
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน รับฟง
ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม 
มีการถามเมื่อมีขอสงสัยและมี
สวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็น มีการวางแผนในการ
ปฏิบัติงานกลุม ทําใหงานเสร็จ
ตรงตามเวลาที่กําหนด  อยูใน
ระดับดีมาก 

นั ก เ รี ย น ช ว ย กั น ปฏิ บั ติ
กิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย
อยางเต็มที่ เพื่อใหผลงาน
ของกลุ มออกมามี คว าม
สวยงาม และโดดเดนที่สุด
ซึ่งขอมูลที่นําเสนอสามารถ
เขียนเนื้อหาไดครอบคลุม  
มีความชัดเจน การสะกดคํา
และการวางวรรณยุกตถูก
หลักไวยากรณ ช้ินงาน 
สวนใหญมีความสะอาด
เรียบรอย 

ผ ล ก า ร เ รี ย น รู ข อ ง
นักเรียนมีคะแนน 
เฉลี่ย 8.07  
 

กิจกรรมที่ 4  
สมตําคําไทย 

นักเรียนมีความกระตือรือรนและ
สนุกสนานในการปฏิบัติกิจกรรม
มีการแบงบทบาทหนาที่ของแต
ละคน มีการแสดงความคิดเห็น
รวมกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
รับฟงความคิดเห็นของสมาชิกใน
กลุม อยูในระดับดีมาก 

นักเรียนวาดภาพเกี่ยวกับ
สํานวนสุภาษิต คําพังเพย 
พรอมทั้งระบายสีไดอยาง
ส ว ย ง า ม แ ล ะ อ ธิ บ า ย
ค ว า ม ห ม า ย เ กี่ ย ว กั บ
สํานวน สุภาษิต คําพังเพย
ไดสัมพันธกับรูปภาพที่
วาดเปนอยางดี 

ผ ล ก า ร เ รี ย น รู ข อ ง
นักเรียนมีคะแนน 
เฉลี่ย 7.50  
 

กิจกรรมที่ 5  
สุดหรรษา 
พาเพื่อนอาน 

นักเรียนสนุกสนานและสนใจใน
การเลนบิงโกและกระตือรือรน
ในการปฏิบัติกิจกรรมทุกฐาน 
การเรียนรู ไดแก ปฏิทินความรู 
ตนไมความรู เลขหมูคูใจ เซียมซี
มีสุข และเที่ยวทั่วไทยกันอยาง
สนุกสนาน มีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงาน มีการชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน อยูในระดับดีมาก 

นักเรียนสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมตามที่ไดรับ
มอบหมายเสร็จตามเวลาที่
กําหนด และรักษามารยาท
ในการเขารวมกิจกรรมได
เปนอยางดี ผลงานที่ปฏิบัติ
มีความสะอาด เรียบรอย
เปนอยางดี 

ผลการเรียนรูของ
นักเรียนมีคะแนน 
เฉลี่ย 7.80 
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ผลการประเมินผลงานของนักเรียน 
 ผูวิจัยไดนําผลงานของนักเรียนที่ไดจัดทําขึ้นจากกิจกรรมในแผนการจัดกิจกรรม ไดแก 
1) สรุปใจความสําคัญของขาว 2) สรุปโครงเรื่องของนิทาน 3) ธงคําถามสารานุกรม 4) วาดภาพ
สํานวน สุภาษิต คําพังเพย โดยผูวิจัยและครูผูสอนรวมกันประเมินความสามารถของนักเรียนในการ
ทําผลงานที่ไดจัดทําขึ้น ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 การประเมินความสามารถจากการสรุปใจความสําคัญของขาว โดยภาพรวม พบวา 
นักเรียนมีความสามารถในการสรุปใจความสําคัญของขาวในประเด็นการสรุปใจความสําคัญ และ
การสะกดคํา อยูในระดับคุณภาพดี ในลําดับที่ 1 มีคะแนนรวม 13 คะแนน การเขียนประโยคได
ถูกตอง อยูในระดับคุณภาพดี ในลําดับที่ 3 มีคะแนนรวม 12 คะแนน (ดังตารางที่ 17 หนา 314) 
 การประเมินความสามารถจากการสรุปโครงเรื่องของนิทาน โดยภาพรวม พบวา 
นักเรียนมีความสามารถในการสรุปโครงเรื่องของนิทาน ในประเด็นรายละเอียดของโครงเรื่อง อยู
ในระดับคุณภาพดีมาก ในลําดับที่ 1 มีคะแนนรวม 18 คะแนน การสะกดคําอยูในระดับคุณภาพดี
มาก ในลําดับที่ 2 มีคะแนนรวม 17 คะแนนและเทคนิคการนําเสนอ อยูในระดับคุณภาพดีมาก ใน
ลําดับที่ 3 มีคะแนนรวม 16 คะแนน (ดังตารางที่ 18 หนา 314) 

 การประเมินความสามารถจากการจัดทําธงคําถามสารานุกรม โดยภาพรวม พบวา 
นักเรียนมีความสามารถในการจัดทําธงคําถามสารานุกรม ในประเด็นของการสะกดคํา อยูในระดับ
คุณภาพดี ในลําดับที่ 1 มีคะแนนรวม 14 คะแนน ขอมูลถูกตองและความสะอาดของชิ้นงานอยูใน
ระดับคุณภาพดี ในลําดับที่ 2 มีคะแนนรวม 13 คะแนน (ดังตารางที่ 19 หนา 314) 

 การประเมินความสามารถจากการจากการวาดภาพระบายสี โดยภาพรวม พบวา 
นักเรียนมีความสามารถในการวาดภาพระบายสี ในประเด็นของขอมูล อยูในระดับคุณภาพดีมาก 
ในลําดับที่ 1 มีคะแนนรวม 18 คะแนน เทคนิคการนําเสนอ และการเขียนบรรยายภาพอยูในระดับ
คุณภาพดีมากในลําดับที่ 2 มีคะแนนรวม 17 คะแนน (ดังตารางที่ 20 หนา 315) 
 

ผลการประเมินผลและปรับปรุงกิจกรรม 
 
 ผูวิจัยไดทําการประเมินผลและปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรัก 
การอานสําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โดย 1) เปรียบเทียบนิสัยรักการอานกอนและหลังใชแผนการจัด
กิจกรรม 2) การประเมินผลระหวางการใชแผนการจัดกิจกรรม โดยการสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียน การประเมินความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน การ
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ประเมินจากชิ้นงานของนักเรียน และการประเมินความคิดเห็นของผูปกครองและครูประจําชั้นที่มี
ตอนิสัยรักการอานของนักเรียน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
ผลการประเมินนิสัยรักการอาน 
 การประเมินนิสัยรักการอานหลังการใชแผนการจัดกิจกรรม โดยการประเมินจาก 
แบบประเมินนิสัยรักการอาน จํานวน 20 ขอ ซ่ึงผูวิจัยไดเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังการใช
แผนการจัดกิจกรรม สรุปผลการประเมินดังตารางที่ 13 และแผนภูมิที่ 5 
 
ตารางที่ 13 คาเฉลี่ยนิสัยรักการอานกอนและหลังการใชแผนการจัดกิจกรรม 
 

กอนใชแผน หลังใชแผน ขอความ 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. อานหนังสืออยางตั้งใจ 2.13 0.63 พอใช 2.93 0.69 ดี 
2. หมั่ น ศึ ก ษ า ค น ค ว า โ ด ย ก า ร อ า น จ า ก
แหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ  

1.57 0.90 พอใช 2.97 0.72 ดี 

3. มีหนังสือติดตัวไวอานในทุกสถานที่ 1.23 0.82 ควร
ปรับปรุง 

2.60 0.67 ดี 

4. แสวงหาความรูโดยการอานดวยตนเอง 2.10 0.88 พอใช 3.07 0.87 ดี 
5. อานหนังสือเฉพาะเรื่องราวที่ตนสนใจ 2.47 1.11 พอใช 3.23 0.82 ดี 
6. หาเวลาเพื่ออานเปนประจํา 1.60 0.86 พอใช 2.93 0.74 ดี 
7. อยากไดรับหนังสือเปนรางวัล 1.67 1.03 พอใช 2.53 0.73 ดี 
8. อานหนังสือครั้งละนานๆ โดยไมรูสึกเบื่อหรือ
งวงนอน 

1.83 0.95 พอใช 3.07 0.69 ดี 

9. อานหนังสือดวยความเพลิดเพลิน 1.77 0.73 พอใช 3.00 0.87 ดี 
10. ศึกษาคนควาโดยการอานเพิ่มเติมหลังจาก
เรียนในชั้นเรียน 

1.70 0.75 พอใช 3.30 0.75 ดี 

11. อานหนังสือขณะรอเวลาทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 1.87 0.90 พอใช 2.67 0.71 ดี 
12. เกาะติดสถานการณขาวที่สนใจดวยการอาน
จากแหลงขอมูลที่มี 

1.70 0.99 พอใช 3.23 0.77 ดี 

13.  ใชหนังสือเปนแหลงขอมูลแรกในการ
คนควา เมื่อเกิดขอสงสัยหรือปญหา 

2.30 0.99 พอใช 3.13 0.68 ดี 
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ตารางที่ 13 (ตอ) 
 

กอนใชแผน หลังใชแผน ขอความ 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

14. ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมโดยการอานหนังสือ
จากสื่อสิ่งพิมพตางๆ 

2.03 0.85 พอใช 3.33 0.61 ดี 

15. ติดตามขาวสาร และเหตุการณตางๆ โดยการ 
อาน 

1.90 0.76 พอใช 3.37 0.61 ดี 

16.  ใช เวลาว างในการอานมากกวาการทํา
กิจกรรมอื่นๆ 

1.43 0.73 ควร
ปรับปรุง 

3.17 0.83 ดี 

17. กระตือรือรนในการแสวงหาความรูจาก
แหลงความรูที่หลากหลายดวยการอาน 

1.80 0.89 พอใช 3.27 0.69 ดี 

18. แนะนําเพื่อนใหอานหนังสือตางๆ 1.83 0.99 พอใช 2.60 0.56 ดี 
19. ใชเวลาวางอานหนังสือโดยไมเลือกสถานที่ 1.93 1.01 พอใช 3.37 0.61 ดี 
20. อานวัสดุ สิ่งพิมพหรือประกาศตางๆ ดวย
ความสนใจ 

2.10 1.09 พอใช 3.20 0.76 ดี 

รวม 1.85 0.89 พอใช 3.05 0.72 ดี 
 
 ผลการทดสอบคาเฉลี่ยนิสัยรักการอานกอนและหลังการใชแผนการจัดกิจกรรม เสนอ
ไดดังกราฟเสน 
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 แผนภูมิที่ 5 เปรียบเทียบนิสัยรักการอานกอนและหลังใชแผนการจัดกิจกรรม 
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นิสัยรักการอาน

เกณฑการประเมินนิสัยรักการอาน
กอน

หลัง

1. อานหนังสืออยางต้ังใจ

2. ศึกษาคนควาโดยการอานจากแหลงขอมูลตาง ๆ

3.มีหนังสือติดตัวไวอานในทุกสถานที่

4.แสวงหาความรูโดยการอานดวยตนเอง

5. อานเฉพาะเรื่องราวที่ตนสนใจ

6. หาเวลาเพ่ืออานเปนประจํา

7. อยากไดรับหนังสือเปนรางวัล

8. อานหนังสือครั้งละนาน ๆ

9.อานหนังสือดวยความเพลิดเพลิน

10. อานเพ่ิมเติมหลังจากเรียนในช้ันเรียน

19.ใชเวลาวางอานหนังสือโดยไมเลือกสถานที่

18. แนะนําเพ่ือนใหอานหนังสือตาง ๆ

17. กระตือรือรนหาความรูจากแหลงความรูที่หลากหลาย

16. ใชเวลาวางในการอานมากกวาทํากิจกรรมอ่ืน

15.ติดตามขาวสารและเหตุกา รณตาง ๆ โดยการอาน

14. ศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมจากสื่อตาง ๆ

13. ใชหนังสือเปนแหลงขอมูลแรกในการคนวา

12. เกาะติดสถานการณขาวดวยการอาน

11. อานหนังสือขณะรอทําส่ิงใดส่ิงหนึ่ง

20. อานวัสดุ ส่ิงพิมพหรือประกาศตาง ๆ ดวยความสนใจ
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 จากแผนภูมิที่ 5 พบวา นิสัยรักการอานกอนและหลังใชแผนการจัดกิจกรรมมีความ
แตกตางกัน โดยกอนใชแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน นักเรียนมีนิสัยรักการอานอยูในระดับ
พอใช สวนหลังใชแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน นักเรียนมีนิสัยรักการอาน อยูในระดับดี โดย
นิสัยรักการอานหลังใชแผนการจัดกิจกรรมมีคะแนนสูงขึ้นทุกขอ  

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา กอนการใชแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีคะแนน
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ อานหนังสือเฉพาะเรื่องราวที่ตนสนใจ ( X  = 2.47, S.D. = 1.11)
ใชหนังสือเปนแหลงขอมูลแรกในการคนควา เมื่อเกิดขอสงสัยหรือปญหา ( X  = 2.30, S.D. = 0.99) 
อานหนังสืออยางตั้งใจ ( X  = 2.13, S.D. = 0.63) ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมโดยการอานหนังสือจากสื่อ 
ส่ิงพิมพตางๆ ( X  = 2.03, S.D. = 0.85) ตามลําดับ สวนหลังการใชแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
มีคะแนนเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ติดตามขาวสาร และเหตุการณตางๆ โดยการอาน และ
ใชเวลาวางอานหนังสือโดยไมเลือกสถานที่ ( X  = 3.37, S.D. = 0.61) ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมโดย
การอานหนังสือจากสื่อ ส่ิงพิมพตางๆ ( X  = 3.33, S.D. = 0.61)  ศึกษาคนควาโดยการอานเพิ่มเติม
หลังจากเรียนในชั้นเรียน ( X  = 3.30, S.D. = 0.75) ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกอนและหลังใช
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนสวนใหญใชเวลาวางใน
การอานมากกวาการทํากิจกรรมอื่นๆ  เปนลําดับแรก รองลงมาคือ  ศึกษาคนควาโดยการอาน
เพิ่มเติมหลังจากเรียนในชั้นเรียน  และเกาะติดสถานการณขาวที่สนใจดวยการอานจากแหลงขอมูล
ที่มี ตามลําดับ  
 การเปรียบเทียบนิสัยรักการอานกอนและหลังการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดวยสถิติ 
Mann-Whitney U test ไดคา U เทากับ 27.50 ซ่ึงนั่นคือ นิสัยรักการอานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 ที่วา นิสัยรักการอานของนักเรียนชวงชั้นที่ 
2 กอนและหลังการใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแตกตางกัน (ดังตารางที่ 21 หนา 315) 
 
ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน 
 ผูวิจัยศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรัก
การอาน สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โดยการใหนักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นแบบพรรณนา
ความ ดังรายละเอียด ตอไปนี้ 
 รูปแบบของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน พบวา นักเรียนสวนใหญชอบรูปแบบของกิจกรรม 
และมีความสุข สนุกสนานในการเขารวมกิจกรรม ดังความคิดเห็นที่วา “สนุกมากคะ หนูไดความรู
จากการเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้เปนอยางมาก ทุกกิจกรรมมีความรูและมีประโยชนเปนอยางมาก 
ไมมีกิจกรรมไหนเลยที่ไมมีประโยชน ฐานทุกฐานไดความรูมาก สนุก และยังนําไปใชใน
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ชีวิตประจําวันได” นอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นวา “กิจกรรมที่ไดเขารวมนี้ไมใชแคไดความรูอยาง
เดียว แตยังไดความสนุกสนาน เพลิดเพลินอีกดวย” ดังที่อรพรรณ โตงาม เสนอความคิดเห็นวา มี
ความสุขและสนุกที่สุดในการเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากนี้ภาวิกา โฉมยงค ปณัฏฐา พรบุญ 
เรืองและอรพรรณ โตงาม เสนอความคิดเห็นวา ฐานเซียมซีมีสุขเปนฐานที่ประทับใจและชอบมาก
ที่สุด  
 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม พบวา นักเรียนสวนใหญมีความเห็นวา ควรเพิ่มเวลาใน
การจัดกิจกรรม เชน กิจกรรมตามฐานการเรียนรู ซ่ึงมีนักเรียนบางกลุมทํากิจกรรมไมทัน ดังที่
นักเรียนสวนหนึ่ง เสนอความคิดเห็นวา “อยากใหมีเวลาในการทํากิจกรรมในฐานการเรียนรู
มากกวานี้”  
 ประโยชนของกิจกรรม พบวา นักเรียนสวนใหญมีความเห็นวา กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เพื่อสงเสริมนิสัยรักการอานมีประโยชนมาก เชน ทําใหไดรับความรูในเรื่องตาง ๆ มากมาย สามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันได ดังที่ ปณัฏฐา พรบุญเรือง เสนอความคิดเห็นวารูสึกดีใจที่ไดเขารวม
กิจกรรมนี้ การเขารวมกิจกรรมนี้ทําใหไดความรูตางๆ ที่นาสนใจ และยังเปนการฝกการคิด การ
อาน และการเขียนดวย กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่มีประโยชน มีสาระ และสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได กิจกรรมที่ไดเขารวมนี้ไมใชแคไดความรูอยางเดียว แตยังไดความสนุกสนาน 
เพลิดเพลินอีกดวย สอดคลองกับปณิดา ปฏิพิมพาคม ที่เสนอความคิดเห็นวา กิจกรรมที่ไดเขารวม 
ทําใหเรารูจักคนควาหาความรูดวยตนเอง อีกทั้งยังทําใหไดฝกทักษะในการอาน การคิด และการ
เขียนอีกดวย ซึ่งแตละกิจกรรมไดใหความรูที่ไมเหมือนกัน ฐานการเรียนรูทุกฐานมีความรูมากมาย 
ซ่ึงเปนสิ่งที่มีประโยชนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  
 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม พบวา นักเรียนสวนใหญตองการใหจัดกิจกรรมแบบนี้อีก และ
ตองการใหมีชุมนุมนี้ตลอดไป นักเรียนมีความภูมิใจที่ไดเขารวมกิจกรรมและอยูชุมนุมนี้ ซ่ึง
ประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมจะนําไปบอกกับคนที่บาน 
 
ผลการประเมินนิสัยรักการอานของนักเรียนจากผูปกครองและครูประจําชั้น 

 จากการวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินนิสัยรักการอานของนักเรียนจากผูปกครอง
และครูประจําชั้น ปรากฏผลดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

 สําหรับผูปกครองของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) จําแนก
ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดและจํานวนบุตร วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ (f) และ
คารอยละ (%) ดังตารางที่ 14 
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ตารางที่ 14 จํานวนและรอยละเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูปกครอง 
 

สถานภาพและขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
1. เพศ 
    -  ชาย 
      -  หญิง 

 
10 
20 

 
33.33 
66.67 

รวม 30 100.00 
2.  อายุ  
 -  25 – 30 ป 
 -  31 - 35 ป 
 -  36 – 40 ป 
 -  มากกวา 40 ปขึ้นไป 

 
6 

13 
8 
3 

 
20.00 
43.33 
26.67 
10.00 

รวม 30 100.00 
3.  ระดับการศึกษาสูงสุด  
 -  ประถมศึกษา           
 -  มัธยมศึกษา 
 -  ปริญญาตรี 
 -  ปริญญาโท 
 -  อ่ืนๆ  
      ปวส. 
                  ปวช. 

 
12 
9 
2 
- 
 

6 
1 

 
40.00 
30.00 
6.67 

- 
 

20.00 
3.33 

รวม 30 100.00 
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ตารางที่ 14 (ตอ) 
 

สถานภาพและขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
4.  อาชีพ 
 -  รับราชการ 
 -  รัฐวิสาหกิจ 
 -  คาขาย 
 -  รับจาง 
 -  อ่ืนๆ 
                  แมบาน 
                  อาชีพสวนตัว 
                  พนักงานชั่วคราว 

 
- 
- 

12 
13 
 

2 
2 
1 

 
- 
- 

40.00 
43.33 

 
6.67 
6.67 
3.33 

รวม 30 100.00 
5.  รายได 
       -  2,500 - 3,000 บาท  
       -  3,001 - 3,500 บาท  
       -  3,501 - 4,000 บาท 
 -  4,001 - 4,500 บาท 
 - อ่ืนๆ   
                  5,000 - 7,000 บาท  
                  10,000 – 20,000 บาท  
                  20,001 – 30,000 บาท  

 
2 
1 
3 

10 
 

8 
5 
1 

 
6.67 
3.33 

10.00 
33.33 

 
26.67 
16.67 
3.33 

รวม 30 100.00 
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ตารางที่ 14 (ตอ) 
 

สถานภาพและขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
6.  จํานวนบุตร 
 -  1 คน 
 -  2 คน 
 -  3 คน  
 -  4 คน 
 -  อ่ืนๆ  
                   6 คน 

 
5 

17 
5 
2 
 

1 

 
16.67 
56.66 
16.67 
6.67 

 
3.33 

รวม 30 100.00 
 

 จากตารางที่ 14 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 20 คน  
คิดเปนรอยละ 66.67 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 33.33 ในดานอายุ พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอายุ 31 – 35 ป จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 43.33 รองลงมาอายุ 36 - 
40 ป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 26.67 อายุ 25 – 30 ป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 20.00 อายุ
มากกวา 40 ปขึ้นไป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 10.00 ตามลําดับ ในดานระดับการศึกษาสูงสุด 
พบวา สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 40.00ระดับ
มัธยมศึกษา จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 30.00 ระดับปริญญาตรี จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.67 
ระดับ ปวส. จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 20.00 ระดับ ปวช. จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.33
ตามลําดับ ในดานอาชีพ พบวา สวนใหญมีอาชีพรับจาง จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 43.33 
รองลงมาคือคาขาย จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ40.00 ประกอบอาชีพสวนตัวและเปนแมบาน มี
จํานวนเทากันคือ 2 คน คิดเปนรอยละ 6.67 พนักงานชั่วคราว จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.33 
ตามลําดับ ในดานรายได พบวา สวนใหญมีรายได 4,001-4,500 บาท จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 
33.33 รองลงมาคือรายได 5,000- 7,000 บาท จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 26.67 รายได 10,000 – 
20,000 บาท จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 16.67 รายได 3,501-4,000 บาท จํานวน 3 คน คิดเปน 
รอยละ 10.00 รายได 2,500 - 3,000 บาท จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.67รายได 3,001 - 3,500 บาท 
และรายได 20,001 – 30,000 บาท มีจํานวนเทากัน คือ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.33 ตามลําดับ 
และในดานจํานวนบุตร พบวา สวนใหญมีบุตร 2 คน จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 56.66 มีบุตร 1 
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คน และ 3 คน จํานวนเทากันคือ 4 คน คิดเปนรอยละ 16.67 มีบุตร 4 คน จํานวน 2 คน คิดเปน 
รอยละ 6.67 และมีบุตร 6 คน จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.33 ตามลําดับ  

 สําหรับครูประจําชั้นของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) 
จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับชั้นที่สอน และประสบการณการทํางาน วิเคราะหขอมูล
โดยใชความถี่และคารอยละ (%) ดังตารางที่ 15 

 
ตารางที่ 15 จํานวนและรอยละเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของครูประจําชั้น 
 

สถานภาพและขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
1. เพศ 
    -  ชาย 
      -  หญิง 

 
1 
5 

 
16.67 
83.33 

รวม 6 100.00 
2.  อายุ  
 -  25 – 30 ป 
 -  31 - 35 ป 
 -  36 – 40 ป 
 -  มากกวา 40 ปขึ้นไป 

 
2 
3 
- 
1 

 
33.33 
50.00 

- 
16.67 

รวม 6 100.00 
3.  ระดับการศึกษาสูงสุด  
 -  มัธยมศึกษา 
 -  ปริญญาตรี 
 -  ปริญญาโท 

 
- 
5 
1 

 
- 

83.33 
16.67 

รวม 6 100.00 
4.  ระดับชั้นที่สอน 
        -  ชวงชั้นที่ 1  
        -  ชวงชั้นที่ 2   
 -  ชวงชั้นที่ 3 

 
- 
6 
- 

 
- 

100.00 
- 

รวม 6 100.00 
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ตารางที่ 15 (ตอ) 
 

สถานภาพและขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
5.  ประสบการณการทํางาน 
 -  1 -  5 ป 
 -  6 – 10 ป 
 -  11 – 15 ป 
 -  16 – 20 ป 
 -  มากกวา 20 ปขึ้นไป 

 
2 
3 
- 
- 
1 

 
33.33 
50.00 

- 
- 

16.67 
รวม 6 100.00 

 
 จากตารางที่ 15 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 5 คน คิดเปน

รอยละ 83.33 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 16.67 ในดานอายุ พบวา สวนใหญ
อายุ 31 – 35 ป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมาอายุ 25 - 30 ป จํานวน 2 คน คิดเปน 
รอยละ 33.33 อายุมากกวา 40 ปขึ้นไป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 16.67ตามลําดับ ในดานระดับ
การศึกษาสูงสุด พบวา สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 83.33 
รองลงมาคือระดับปริญญาโท จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 16.67 ตามลําดับ ในดานระดับชั้นที่สอน 
พบวา สอนระดับชวงชั้นที่ 2 ทั้ง 6 คน คิดเปนรอยละ 100.00 ในดานประสบการณการทํางาน พบวา 
สวนใหญมีประสบการณการทํางาน 6 – 10 ป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 50.00 ประสบการณการ
ทํางาน 1 – 5 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 33.33 และประสบการณการทํางานมากกวา 20 ปขึน้ไป 
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 16.67 ตามลําดับ 

 
 ตอนที่ 2 การประเมินนิสัยรักการอานของนักเรียนจากผูปกครองและครูประจําชั้น
วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังตารางที่ 16 
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ตารางที่ 16  การประเมินนิสัยรักการอานของนักเรียนจากผูปกครองและครูประจําชั้น 
 

ผูปกครอง ครูประจําชั้น ความคิดเห็น 
X  S.D. ระดับ ลําดับ X  S.D. ระดับ ลําดับ 

1.  นักเรียนในความดูแลของทาน
อานหนังสืออยางตั้งใจ 

2.37 0.67 ปาน
กลาง 

3 2.50 0.51 มาก 4 

2.  นักเรียนในความดูแลของทาน 
หมั่นศึกษาคนควาโดยการอานจาก   
แหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ  

2.03 0.72 ปาน
กลาง 

9 2.27 0.64 ปาน
กลาง 

10 

3.  นักเรียนในความดูแลของทานมี 
หนังสือติดตัวไวอานในทุกสถานที่ 

1.53 0.73 ปาน
กลาง 

20 1.47 0.63 นอย 20 

4.  นักเรียนในความดูแลของทาน
แสวงหาความรู โดยการอานดวย
ตนเอง 

2.43 0.68 ปาน
กลาง 

2 2.33 0.48 ปาน
กลาง 

9 

5. นักเรียนในความดูแลของทาน
อานหนังสือเฉพาะเรื่องราวที่ตน
สนใจ 

2.57 0.63 มาก 1 2.93 0.25 มาก 1 

6.  นักเรียนในความดูแลของทานหา  
เวลาเพื่ออานเปนประจํา 

2.00 0.64 ปาน
กลาง 

10 2.07 0.52 ปาน
กลาง 

14 

7.  นักเรียนในความดูแลของทาน  
อยากไดรับหนังสือเปนรางวัล 

2.00 0.87 ปาน
กลาง 

10 1.93 0.83 ปาน
กลาง 

15 

8.  นักเรียนในความดูแลของทาน
อานหนังสือครั้งละนานๆ โดยไมรูสึก  
เบื่อหรืองวงนอน 

2.00 0.79 ปาน
กลาง 

10 1.77 0.63 ปาน
กลาง 

18 

9.  นักเรียนในความดูแลของทาน
อานหนังสือดวยความเพลิดเพลิน 

2.00 0.79 ปาน
กลาง 

4 2.47 0.63 ปาน
กลาง 

6 

10.  นักเรียนในความดูแลของทาน
ศึกษาคนควาโดยการอานเพิ่มเติม 
หลังจากเรียนในชั้นเรียน 

2.30 0.76 ปาน
กลาง 

15 1.73 0.74 ปาน
กลาง 

19 

11.  นักเรียนในความดูแลของทาน  
อานหนังสือขณะรอเวลาทําสิ่งใด 
สิ่งหนึ่ง 

1.97 0.74 ปาน
กลาง 

19 1.93 0.64 ปาน
กลาง 

15 
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ตารางที่ 16  (ตอ) 
 

ผูปกครอง ครูประจําชั้น ความคิดเห็น 
X  S.D. ระดับ ลําดับ X  S.D. ระดับ ลําดับ 

12. นักเรียนในความดูแลของทาน  
เกาะติดสถานการณขาวที่สนใจดวย
การอานจากจากแหลงขอมูลที่มี 

1.73 0.66 ปาน
กลาง 

8 2.23 0.50 ปาน
กลาง 

12 

13.  นักเรียนในความดูแลของทานใช  
หนังสือ เปนแหล งขอมูลแรกใน  
การคนควา  เมื่อเกิดขอสงสัยหรือ
ปญหา 

2.10 0.84 ปาน
กลาง 

4 2.47 0.57 ปาน
กลาง 

6 

14.  นักเรียนในความดูแลของทาน
ศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมโดยการอาน
หนังสือจากสื่อสิ่งพิมพตางๆ 

2.30 0.70 ปาน
กลาง 

4 2.63 0.56 มาก 3 

15.  นักเรียนในความดูแลของทาน  
ติดตามขาวสารและเหตุการณตางๆ 
โดยการอาน 

2.30 0.65 ปาน
กลาง 

17 2.27 0.74 ปาน
กลาง 

11 

16.  นักเรียนในความดูแลของทานใช
เวลาวางในการอานมากกวาการทํา
กิจกรรมอื่นๆ 

1.83 0.76 ปาน
กลาง 

18 1.87 0.63 ปาน
กลาง 

17 

17.  นักเรียนในความดูแลของทาน
กระตือรือรนในการแสวงหาความรู
จากแหลงความรูที่หลากหลายดวย
การอาน 

1.80 0.74 ปาน
กลาง 

10 2.40 0.77 ปาน
กลาง 

8 

18. นักเรียนในความดูแลของทาน  
แนะนําเพื่อนใหอานหนังสือตางๆ 

2.00 0.83 ปาน
กลาง 

10 2.13 0.78 ปาน
กลาง 

13 

19. นักเรียนในความดูแลของทาน  
ใชเวลาวางอานหนังสือโดยไมเลือก
สถานที่ 

2.00 0.72 ปาน
กลาง 

16 2.50 0.63 มาก 4 

20. นักเรียนในความดูแลของทาน
อานวัสดุ สิ่งพิมพหรือประกาศตางๆ 
ดวยความสนใจ 

1.97 0.79 ปาน
กลาง 

7 2.70 0.53 มาก 2 

รวม 2.07 0.39 ปาน
กลาง 

- 2.23 0.25 ปาน
กลาง 

- 
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 จากตารางที่ 16 พบวา ผูปกครองมีความคิดเห็นวานักเรียนมีนิสัยรักการอานโดยภาพ
รวมอยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.07, S.D. = 0.39) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนอาน
หนังสือเฉพาะเรื่องราวท่ีตนสนใจ อยูในระดับมาก เปนลําดับแรก ( X  = 2.57, S.D. = 0.63) 
รองลงมาทุกขออยูในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยมากไปนอย ดังนี้ แสวงหาความรูโดย
การอานดวยตนเอง ( X  = 2.43, S.D. = 0.68) อานหนังสืออยางตั้งใจ ( X  = 2.37, S.D. = 0.67) อาน
หนังสือดวยความเพลิดเพลิน ( X  = 2.30, S.D. = 0.79) ใชหนังสือเปนแหลงขอมูลแรกในการ
คนควา เมื่อเกิดขอสงสัยหรือปญหา ( X  = 2.30, S.D. = 0.84) ศึกษาหาความรูเพิ่มเติม โดยการอาน
หนังสือจากสื่อส่ิงพิมพตางๆ ( X  = 2.30, S.D. = 0.70) อานวัสดุ ส่ิงพิมพหรือประกาศตางๆ ดวย
ความสนใจ ( X  = 1.97, S.D. = 0.79) เกาะติดสถานการณขาวที่สนใจดวยการอานจากแหลงขอมูล 
ที่มี ( X  = 2.10, S.D. = 0.66) หมั่นศึกษาคนควาโดยการอานจากแหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ  
( X  = 2.03, S.D. = 0.72) หาเวลาเพื่ออานเปนประจํา ( X  = 2.00, S.D. = 0.64) อยากไดรับหนังสือ
เปนรางวัล ( X  = 2.00, S.D. = 0.87) อานหนังสือคร้ังละนานๆ โดยไมรูสึกเบื่อหรืองวงนอน  
( X  = 2.00, S.D. = 0.79)กระตือรือรนในการแสวงหาความรูจากแหลงความรูที่หลากหลายดวยการ
อาน ( X  = 2.00, S.D. = 0.74) แนะนําเพื่อนใหอานหนังสือตางๆ ( X  = 2.00, S.D. = 0.83) ศึกษา
คนควาโดยการอานเพิ่มเติมหลังจากเรียนในชั้นเรียน ( X  = 1.97, S.D. = 0.76) ใชเวลาวางอาน
หนังสือโดยไมเลือกสถานที่ ( X  = 1.97, S.D. = 0.72) ติดตามขาวสาร และเหตุการณตางๆ โดยการ
อาน ( X  = 1.83, S.D. = 0.65) ใชเวลาวางในการอานมากกวาการทํากิจกรรมอื่นๆ ( X  = 1.80,  
S.D. = 0.76) อานหนังสือขณะรอเวลาทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ( X  = 1.73, S.D. = 0.74) มีหนังสือติดตัวไว
อานในทุกสถานที่ ( X  = 1.53, S.D. = 0.73) ตามลําดับ 

สําหรับครูประจําชั้นมีความคิดเห็นวา นักเรียนมีนิสัยรักการอานโดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป
นอย ดังนี้ นักเรียนอานหนังสือเฉพาะเรื่องราวที่ตนสนใจ ( X  = 2.23, S.D. = 0.25) อานวัสดุ 
ส่ิงพิมพหรือประกาศตางๆ ดวยความสนใจ ( X  = 2.70, S.D. = 0.53) ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมโดย
การอานหนังสือจากสื่อส่ิงพิมพตางๆ ( X  = 2.63, S.D. = 0.56)  อานหนังสืออยางตั้งใจ ( X  = 2.50, 
S.D. = 0.51) ใชเวลาวางอานหนังสือโดยไมเลือกสถานที่ ( X  = 2.50, S.D. = 0.63) สวนขอท่ีอยูใน
ระดับปานกลาง เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยมากไปนอย ดังนี้ อานหนังสือดวยความเพลิดเพลิน ( X  = 
2.47, S.D. = 0.63) ใชหนังสือเปนแหลงขอมูลแรกในการคนควา เมื่อเกิดขอสงสัยหรือปญหา ( X  = 
2.47, S.D. = 0.63) กระตือรือรนในการแสวงหาความรูจากแหลงความรูที่หลากหลายดวยการอาน 
( X  = 2.40, S.D. = 0.77) แสวงหาความรูโดยการอานดวยตนเอง ( X  = 2.33, S.D. = 0.48)  หมั่น
ศึกษาคนควาโดยการอานจากแหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ ( X  = 2.27, S.D. = 0.64) ติดตามขาวสาร   
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และเหตุการณตางๆ โดยการอาน ( X  = 2.27, S.D. = 0.74) เกาะติดสถานการณขาวที่สนใจดวยการ
อานจากแหลงขอมูลที่มี ( X  = 2.23, S.D. = 0.50) แนะนําเพื่อนใหอานหนังสือตางๆ ( X  = 2.13, 
S.D. = 0.78)  หาเวลาเพื่ออานเปนประจํา ( X  = 2.07, S.D. = 0.52) อยากไดรับหนังสือเปนรางวัล 
( X  = 1.93, S.D. = 0.83) อานหนังสือขณะรอเวลาทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ( X  = 1.93, S.D. = 0.64) ใชเวลา
วางในการอานมากกวาการทํากิจกรรมอื่นๆ ( X  = 1.87, S.D. = 0.63) อานหนังสือคร้ังละนานๆ โดย
ไมรูสึกเบื่อหรืองวงนอน ( X  = 1.77, S.D. = 0.63) ศึกษาคนควาโดยการอานเพิ่มเติมหลังจากเรียน
ในชั้นเรียน ( X  = 1.73, S.D. = 0.74) และมีหนังสือติดตัวไวอานในทุกสถานที่ ( X  = 1.47, S.D. = 
0.63)  

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 137

บทท่ี 5 
สรุปผล อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ
นักเรียนชวงชั้นที่ 2 เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีขั้นตอนการพัฒนา
กิจกรรม 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานและความตองการ  2) พัฒนาแผนการจัดกิจกรรม 3) 
ทดลองใชแผนการจัดกิจกรรม 4) ประเมินผลและปรับปรุงกิจกรรม ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้มี
วัตถุประสงคการวิจัยดังนี้ 1) เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการในการพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2   2) เพื่อพัฒนากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2   3) เพื่อทดลองใชกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2  4) เพื่อประเมินและปรับปรุง
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ในดานนิสัยรักการ
อานกอนและหลังใชกิจกรรม และความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียน การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยได
พัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอานขึ้นมาใหม โดยการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน
และความตองการเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน แลวนํามาสังเคราะหเปนแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โดยมีเนื้อหาให
นักเรียนไดเรียนรูประกอบดวยกิจกรรม 5 แผน ไดแก แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 สาวขาวใหเพื่อนฟง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 เติมแตงจินตนาการดวยนิทานเริงใจ แผนการจัดกิจกรรมที่ 3 สารานุกรม 
พาชมโลกกวาง แผนการจัดกิจกรรมที่ 4 สมตําคําไทย และแผนการจัดกิจกรรมที่ 5 สุดหรรษา 
พาเพื่อนอาน ซึ่งแตละแผนการจัดกิจกรรมมีองคประกอบดังนี้ ช่ือกิจกรรม สาระสําคัญ จุดประสงค  
แนวการจัดกิจกรรม ส่ือ ระยะเวลาและการวัดผลประเมินผล โดยแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
มีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.86-1.00 กลุมตัวอยางคือนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 
๓ (สระกระเทียม) จํานวน 30 คน  ที่สมัครใจเขารวมกิจกรรม  วิเคราะหขอมูลโดยการใชคาสถิติ
รอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบ Pretest-Posttest และการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

138

สรุปผลการวิจัย 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูล นําเสนอตามขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development : R & D) โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยดังนี้ 1) การวิจัย (Research) : การศึกษา
ขอมูลพื้นฐานและความตองการเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการ
อาน 2) การพัฒนา  (Development)  : การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน 
(ฉบับราง) 3) การวิจัย (Research) : การทดลองใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน 
4)  การพัฒนา (Development) : การประเมินและปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรัก
การอาน ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

 1.  ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน พบวา นักเรียนชวงชั้นที่ 2 และบุคคลที่เกี่ยวของตองการใหมี
การสงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 
โดยมีการจัดกิจกรรมหลายรูปแบบ เปนกิจกรรมที่ทําใหผูเรียนมีความสุข เนนใหผูเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติจริง โดยใชการวัดผลและประเมินผลใหครบทุกดานทั้งทางดานความรู ความเขาใจ ดาน
ทักษะการปฏิบัติ และดานความคิดเห็นเนนการประเมินโดยใหครู และผูปกครองมีสวนรวมในการ
ประเมินผล 

 2.  ผลการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน พบวา แผนการจัด
กิจกรรม ประกอบดวย คํานํา คําแนะนําการใชแผนการจัดกิจกรรม โครงสรางเนื้อหา แนวการจัด
กิจกรรม (ประกอบดวยสาระสําคัญ จุดประสงค แนวการจัดกิจกรรม ส่ือในการจัดกิจกรรม
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม การวัดและประเมินผล) ซ่ึงแผนการจัดกิจกรรมมีจํานวน 5 แผน 
ประกอบดวย แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 สาวขาวใหเพื่อนฟง แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 เติมแตง
จินตนาการดวยนิทานเริงใจ แผนการจัดกิจกรรมที่ 3 สารานุกรมพาชมโลกกวาง แผนการจัด
กิจกรรมที่ 4 สมตําคําไทย และแผนการจัดกิจกรรมที่ 5 สุดหรรษาพาเพื่อนอาน ซ่ึงมีขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมในเรื่อง การปรับระยะเวลาใหเหมาะสมกับการปฏิบัติกิจกรรม และแบบสังเกตพฤติกรรม
ควรระบุพฤติกรรมที่ตองการสังเกตใหชัดเจน  

 3.  ผลการทดลองใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับ
นักเรียนชวงชั้นที่ 2 พบวา ผูวิจัยไดนําแผนการจัดกิจกรรมไปทดลองใชกับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 
โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) จํานวน 30 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 13 
ช่ัวโมง โดยผูวิจัยไดใหนักเรียนเลนเกม ศึกษาใบความรู ศึกษาแหลงเรียนรูในโรงเรียน ตลอดจนลง
มือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน พบวา นักเรียนมีความตั้งใจในการทํา
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กิจกรรมตางๆ โดยใหความรวมมือในการทํากิจกรรมอยางเต็มที่ มีสวนรวมในการวางแผนในการ
ปฏิบัติกิจกรรม มีการแบงบทบาทหนาที่ในการทํางาน ทําใหทํางานเสร็จตามเวลาที่กําหนด มีการ
ถามเมื่อมีขอสงสัย มีการรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม มีการชวยเหลือกันในการทํางาน 
และมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการทํากิจกรรมทุกกิจกรรมอยูในระดับดีมาก ผลจาก
การทําผลงานของนักเรียน พบวา นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามใบกิจกรรมในแตละแผน 
โดยทําผลงานไดอยางสวยงาม ถูกตอง  และมีความคิดสรางสรรคในการตกแตงผลงานโดยภาพ
รวมอยูในระดับดี โดยสามารถทําผลงานเกี่ยวกับการสรุปใจความสําคัญของขาวในประเด็นการ
สรุปใจความสําคัญ ประเด็นการสะกดคํา และประเด็นการเขียนประโยคไดถูกตองอยูในระดับดี 
ผลงานการสรุปโครงเรื่องของนิทานในประเด็นรายละเอียดของโครงเรื่อง ประเด็นการสะกดคําและ
ประเด็นเทคนิคการนําเสนอ อยูในระดับดีมาก ผลงานการจัดทําธงคําถามสารานุกรม ในประเด็น
การสะกดคํา ประเด็นขอมูลถูกตองและประเด็นความสะอาดของชิ้นงานอยูในระดับดี ผลงานการ
วาดภาพระบายสีในประเด็นของขอมูล ประเด็นเทคนิคการนําเสนอ และเทคนิคการเขียนบรรยาย
ภาพอยูในระดับดีมาก 

 4.   ผลการประเมินและปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน 
พบวา นักเรียนมีนิสัยรักการอานกอนและหลังการใชแผนการจัดกิจกรรมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 ที่วา นิสัยรักการอานของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 2 กอนและหลังใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแตกตางกัน โดยหลังใชแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นักเรียนมีนิสัยรักการอานสูงกวากอนใชแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
และเนื้อหาที่นักเรียนปฏิบัติไดมากที่สุด คือ กิจกรรมเติมแตงจินตนาการดวยนิทานเริงใจ รองลงมา
ไดแก กิจกรรมสารานุกรมพาชมโลกกวาง กิจกรรมสุดหรรษาพาเพื่อนอาน กิจกรรมสาวขาวให
เพื่อนฟง แตทําคะแนนไดนอยที่สุดในกิจกรรมสมตําคําไทย จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
พบวา นักเรียนมีความสนใจ มีสวนรวมในการวางแผนทํางาน รูจักแบงบทบาทหนาที่ในการทํางาน
งานเสร็จตามเวลาที่กําหนด มีการถามเมื่อมีขอสงสัย มีการชวยเหลือกัน รับฟงความคิดเห็นของ
สมาชิกในกลุม และมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการทํากิจกรรมเปนอยางดี ผลการศึกษา
ความคิดเห็น พบวา นักเรียนมีความรูสึกที่ดีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน 
นักเรียนชอบรูปแบบของการจัดกิจกรรม มีความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน กระตือรือรนที่ได
ปฏิบัติกิจกรรม เนื่องจากเปนกิจกรรมนักเรียนที่ทําใหนักเรียนไดรับความรูในเรื่องตางๆ โดยใชการ
อานในการเขาถึงส่ือส่ิงพิมพในรูปแบบที่หลากหลาย  เพื่อเปนการสงเสริมนิสัยรักการอานใหติดตัว
นักเรียนตอไป สวนผลการประเมินนิสัยรักการอานของนักเรียนจากผูปกครองและครูประจําชั้น
พบวา นักเรียนมีนิสัยรักการอานโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยนักเรียนอานหนังสือเฉพาะ 
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เร่ืองราวที่ตนสนใจเปนลําดบัแรก และลําดับสุดทาย คือ มีหนังสือติดตัวไวอานในทกุสถานที่ 
 

การอภิปรายผล 
 

 ผลการวิจัยมีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายผลตามลําดับขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานและความตองการเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน พบวา กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนกิจกรรมที่จัดขึ้นอยางเปน
ระบบ ประกอบดวยรูปแบบ กระบวนการที่หลากหลาย เสริมสรางประสบการณ เพิ่มพูนความรู ทั้ง
ภายในและภายนอกหองเรียน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาผูเรียนทั้งทางดานรางกาย สติปญญา 
อารมณ และสังคม เนนใหผูเรียนไดเลือกเขากิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ ทั้งนี้เนื่องจาก
กิจกรรมพัฒนาผู เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 เปนกิจกรรมที่พัฒนา
ความสามารถนักเรียน เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยใหมีความรู ความสามารถ ความคิด เปนคนดี มี
คุณธรรม และดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข (อชิตา หาดอาน 2545 : 47) ดังนั้นการจัด
กิจกรรมตองเปนกิจกรรมที่เราใจ ทาทายความสามารถของผูเรียน รวมทั้งมีความหลากหลาย  
เพื่อใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมตางๆ อยางมีความสุข และเปนกิจกรรมที่เนนใหผูเรียนไดปฏิบัติ
จริง สามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2542 : 13 - 15) หมวด 4 แนวทางการจัด
การศึกษา มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ
จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการ
ประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ
จริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน และเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง จัดการเรียน
การสอนโดยผสมผสานความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยม
ที่ดีงามและลักษณะที่พึงประสงคไวในทุกวิชา สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดลอม ส่ือการเรียน และอํานวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู 
และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่กําหนดใหมีสาระการเรียนรู 8 
สาระ และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซ่ึงเปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดพัฒนาตามความสามารถของ
ตนเองตามศักยภาพ มุงเนนเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ไดจัดใหเรียนรูตามกลุมสาระทั้ง 8 กลุม ผูเรียน
สามารถเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข เปนกิจกรรมที่เลือกเอง
ตามความสนใจอยางแทจริง การพัฒนาที่สําคัญไดแก  การพัฒนาองครวมของการพัฒนามนุษยให
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ครบทุกดาน  ทั้งรางกาย  สติปญญา  อารมณและสังคม  โดยอาจจัดเปนแนวทางหนึ่งที่จะสนอง
นโยบายในการสรางเยาวชนของชาติใหเปนผูมีศีลธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  และมีคุณภาพ
เพื่อพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยที่สมบูรณ ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการกระทํา
ประโยชนเพื่อสังคม  ซ่ึงสถานศึกษาจะตองดําเนินการอยางมีเปาหมาย  มีรูปแบบและวิธีการที่
เหมาะสม ซ่ึงขจิต ฝอยทอง และกาญดา ทองอินทร (2546 : 60) กลาววา กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปน
กิจกรรมที่จัดอยางมีรูปแบบดวยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณจากการ
ปฏิบัติจริง สอดคลองกับดํารง ประเสริฐกุล (2542 : 18) ไดกลาววา กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปน
กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสนองความตองการและความสนใจของนักเรียน  เปนการเสริมสราง
ประสบการณและความรูใหกับนักเรียน โดยจัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกหองเรียน นอกจากนี้
สอดคลองกับผลงานวิจัยของวะราพร เจริญสุข (2546 : 42) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนากิจกรรม
อาสาสมัครเพื่อดูแลอนุรักษแหลงทองเที่ยว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน พบวา กิจกรรม
อาสาสมัครเพื่อดูแลอนุรักษแหลงทองเที่ยวเปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่ผูสอนและผูเรียนกําหนดขึ้น
นอกเหนือจากการเรียนการสอนตามปกติ เพื่อสนองความตองการและความสนใจของผูเรียน สราง
เสริมประสบการณการเรียนรู ฝกทักษะกระบวนการคิด การปฏิบัติการเผชิญสถานการณและการ
ประยุกตความรูของผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนกระทําประโยชนเพื่อสวนรวม ฝกทักษะการแกปญหา
และพัฒนาสังคมใหมีความเหมาะสม ซ่ึงมุงเนนใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะตามความคาดหวังของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเปนแนวทางในการปลูกฝงใหผู เรียนตระหนักและเห็น
ความสําคัญของทรัพยากรการทองเที่ยวและการเขารวมเปนอาสาสมัครดูแลอนุรักษแหลงทองเที่ยว 
และสอดคลองกับกรรณิกา ภูระหงษ (2547 : 74) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่อง 
รักษทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2  พบวา กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่อง รักษทองถ่ิน เปน
กิจกรรมที่มีวัตถุประสงคมุงพัฒนาผูเรียนใหไดรับประสบการณ จากรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย 
คนพบและพัฒนาศักยภาพของตนเอง พัฒนาบุคลิกภาพ คานิยมที่ดีในการดําเนินชีวิต โดยมีครูเปน
ผูคอยใหคําปรึกษา 

  ดานความตองการในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน 
ของบุคคลที่เกี่ยวของ พบวา มีความตองการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการ
อานขึ้น โดยจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนภายในสถานศึกษาใหกับผูเรียนที่สมัครใจเขารวมกิจกรรม 
โดยสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูโดยใชการอานในการเขาถึงสื่อส่ิงพิมพในรูปแบบตางๆ เพื่อใหเห็น
คุณคาและความสําคัญของการอาน ที่เปนเชนนี้เนื่องจากการอานมีบทบาทสําคัญในการเรียนรูอยาง
ยั่งยืนตลอดชีวิต การอานจะชวยใหการเรียนเกิดประสิทธิภาพ ถาสนใจและรักการอาน ทําใหเปน
นิสัย จะเกิดการเรียนรูและประสบผลสําเร็จในชีวิต ในการจัดการเรียนการสอน จําเปนตองสอน
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วิธีการแสวงหาความรูและสอนใหนักเรียนคิดเปน ซ่ึงวิธีการสําคัญในการแสวงหาความรูไมวายุค
ใดสมัยใดเริ่มตนจากการอาน ดังนั้นจึงควรปลูกฝงใหนักเรียนรักการอานและมีนิสัยรักการอาน
อยางยั่งยืน  ดังที่ศิวกานต ปทุมสูติ (2542 : 15) กลาววา การอานมีความสําคัญตอคนเรามาก 
เพราะวาการอานเปนชองทางของการรับรูที่สามารถเลือกรับและแสวงหาไดตามโอกาสที่ตองการ 
เปนทางที่จะเพิ่มพูนความรู ความคิด และประสบการณไดทั้งเชิงลึกและเชิงกวางอยางไมมีขอบเขต
จํากัด และสอดคลองกับดวงพร พวงเพ็ชร (2541 : 24-25) ไดกลาววา การอานเปนส่ิงที่ตองเรียนรู
และฝกฝนเพื่อใหเกิดทักษะ เพราะมิไดเปนสิ่งที่ติดตัวมาแตกําเนิด และการทําใหเด็กมีการฝกฝนได
นั้น จําเปนตองใหเด็กมีนิสัยรักการอาน การปลูกฝงใหเด็กมีนิสัยรักการอาน ยอมทําใหเด็กเห็นถึง
ประโยชนและความสําคัญของการอานที่ชวยในดานตางๆ ไมวาจะเปนการเรียน การงาน การ
พักผอนหยอนใจ หรือการเปดโลกทัศนในเรื่องตางๆ ซ่ึงส่ิงเหลานี้มีอยูในหนังสือและนิสัยรักการ
อานเทานั้นที่ทําใหเด็กไดรูถึงความสําคัญของการอานหนังสือ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ในมาตรา  24  (3)  ไดกําหนดใหจัดกิจกรรมให
ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติใหทําได  คิดเปน ทําเปน รักการอาน  และเกิด
การใฝรูอยางตอเนื่อง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2542 : 14) และเพื่อดําเนินงาน
ตามจุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานประการหนึ่ง คือ การมุงใหผูเรียนมีความคิด
สรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียน และรักการคนควา ซ่ึงถือไดวาเปนคุณลักษณะที่มี
ความสําคัญยิ่งในการเรียนรูของบุคคล (ประณม จั่นทิม 2546 : 66) ซ่ึงหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ไดกําหนดเรื่องนิสัยรักการอานไว ใน
สาระที่ 1 การอาน มาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจ
แกปญหา สรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน (ศิริอร อินทรตลาดชุม 2545 : 11) 
ซ่ึงสอดคลองกับแนวนโยบายและแผนการศึกษาทองถ่ินระยะ 3 ป (พ.ศ. 2549 - 2551) ของกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินที่วา ใหจัดกิจกรรมสงเสริมรักการอาน การใชหองสมุด และ
การศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูตางๆ เพื่อใหเกิดการใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง (กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน ม.ป.ป. : 26) และการไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารและบุคลากรของโรงเรียน
เทศบาล ๓ (สระกระเทียม) ใหการสนับสนุนเปนอยางดี สงผลใหการดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน สําเร็จลุลวงไปดวยดี ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของชีวรัตน 
สาล่ีประเสริฐ (2545 : 169) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองการอนุรักษโบราณสถาน
โบราณวัตถุ อําเภออูทอง สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา การสนับสนุนของ
ผูบริหารโรงเรียนมีความสําคัญ ซ่ึงสงผลใหการพัฒนาหลักสูตร หรือการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
หรือการนําหลักสูตรไปใชเปนไปอยางสะดวกและสําเร็จลุลวงได นอกจากนี้กรมวิชาการ (2546 : 
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24-27) ไดกลาวถึง บทบาทของผูที่ เกี่ยวของกับการสงเสริมนิสัยรักการอาน โดยมุงเนนไปที่
โรงเรียนวา เมื่อเด็กไดเขาโรงเรียนแลว  แมวาทางบานจะสงเสริมสนับสนุนการอานของเด็ก  ถาครู
และผูบริหารโรงเรียนไมสนใจในการอานหนังสือของเด็กนอกเหนือไปจากหนังสือเรียน  ไมมี
ความเขาใจถูกตองวาการอานจะสงเสริมพัฒนาการดานตางๆ ของเด็กไดอยางไร  เด็กก็จะไมมีนิสัย
รักการอาน  อานไมแตกฉานเทาที่ควร  เพราะขาดทัศนคติอันถูกตองเกี่ยวกับการอาน  ครูและ
ผูบริหารมีบทบาทสําคัญมากในการสรางทัศนคติอันถูกตองเกี่ยวกับการอาน  ตองใชวิธีสอนและ
แนะนําวิธีเรียนซึ่งปลูกฝงสงเสริมการอานหนังสือเพื่อคนควาหาความรูดวยตนเอง ดังที่มีเดีย จุฬา 
(2549 : 14) กลาววา การอานถือเปนหัวใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมีความสําคัญยิ่ง
ตอการนําพาชีวิตไปสูความสําเร็จ ดังนั้นเด็กทุกเพศทุกวัยจะตองไดรับการฝกฝนและปลูกฝงใหมี
นิสัยรักการอาน 
 2. ผลการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู เ รียน  ซ่ึงแผนการจัดกิจกรรม
ประกอบดวย ช่ือกิจกรรม สาระสําคัญ จุดประสงค แนวการจัดกิจกรรม ส่ือในการจัดกิจกรรม 
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม การวัดและประเมินผล ที่เปนเชนนี้เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไดกําหนดไววาใหใชรูปแบบการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับกิจกรรม
การเรียนการสอนในหลักสูตร ตองมีการกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง พฤติกรรมบงชี้และ
เปาหมายการจัดกิจกรรมใหกับผูเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2546 ก : 34) สอดคลอง
กับผลงานวิจัยของวะราพร เจริญสุข (2546 : 42) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนากิจกรรมอาสาสมัครเพื่อ
ดูแลอนุรักษแหลงทองเที่ยว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน พบวา แผนการจัดกิจกรรม
ประกอบดวย ช่ือแผนการจัดกิจกรรม สาระสําคัญ จุดประสงค เนื้อหา แนวการจัดกิจกรรม ส่ือใน
การจัดกิจกรรม การวัดและประเมินผลและระยะเวลา นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของ
สุนันท ศิริวรรณ (2544 : 108) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนากิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนทายางวิทยา จังหวัดเพชรบุรี ที่มีผลการสรางกิจกรรม
ประกอบดวย ช่ือกิจกรรม วัตถุประสงค ลักษณะกิจกรรม เนื้อหากิจกรรม วิธีดําเนินกิจกรรม ส่ือ
และอุปกรณที่ใช การวัดและประเมินผล อีกทั้งยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของกรรณิกา ภูระหงษ 
(2547 : 91) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่อง รักษทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชวงชั้น
ที่ 2 พบวา แผนการจัดกิจกรรม ประกอบดวย ช่ือกิจกรรม สาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู 
เนื้อหา แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู ส่ือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ระยะเวลาในการจัดการ
เรียนรู และการประเมินผลการเรียนรู ในขั้นนี้ไดนําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ฉบับราง) ที่
สรางขึ้นเสนอผูเชี่ยวชาญ 7 ทาน ตรวจสอบหาความสอดคลองของแผนการจัดกิจกรรม  ซ่ึง
แผนการจัดกิจกรรมนั้นมีคาความสอดคลองอยูระหวาง 0.86-1.00 ที่เปนเชนนี้เนื่องจากแผนการจัด
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กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สรางขึ้นมีคุณลักษณะที่สามารถพัฒนาผูเรียนไดตามจุดมุงหมายของการ
พัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 สวนการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนนี้ 
ผูวิจัยไดพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมจํานวน 5 แผน ประกอบดวย แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 สาวขาว
ใหเพื่อนฟง เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนอานขาวตามหัวขอที่ไดรับพรอมทั้งสรุปใจความสําคัญของ
ขาว แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 เติมแตงจินตนาการดวยนิทานเริงใจ เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนอาน
นิทาน และสรุปโครงเรื่องของนิทานเพื่อบันทึกลงในแบบบันทึกโครงเรื่อง แผนการจัดกิจกรรมที่ 3 
สารานุกรมพาชมโลกกวาง เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนแขงขันตอบปญหา พรอมทั้งอานเนื้อหาจาก
หนังสือสารานุกรม หลังจากนั้นใหนําคําถามและคําตอบไปจัดทําเปนธงคําถามสารานุกรม แผนการ
จัดกิจกรรมที่ 4 สมตําคําไทย เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนฟงเพลง เลนเกมทายปริศนาอักษรไขว และ
แขงขันกันหาความหมายของสํานวน สุภาษิต คําพังเพยจากหนังสือ พรอมทั้งวาดภาพและอธิบาย
ความหมายเกี่ยวกับสํานวน สุภาษิต คําพังเพย และแผนการจัดกิจกรรมที่ 5 สุดหรรษาพาเพื่อนอาน 
เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนเลนบิงโก (Bingo) และปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู โดยใหนักเรียน
ศึกษาคนควาจากฐานการเรียนรูตางๆ เพื่อตอบคําถามในใบกิจกรรม ที่เปนเชนนี้เนื่องจากไดนําผล
การวิเคราะหขอมูลจากขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการในการพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน มาพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมเพื่อใหสอดคลองกับความตองการและความสนใจของ
นักเรียน เพื่อกระตุนและเราความสนใจของนักเรียนใหเกิดใจรักในการอาน เพราะการอานเปน
รากฐานสําคัญในการพัฒนาตั้งแตระดับบุคคลไปจนถึงระดับประเทศและระดับโลก เปนนิสัย
สําคัญที่ควรปลูกฝงใหเกิดขึ้นในทุกๆ คน เพราะการอานเปรียบเสมือนประตูที่จะเปดไปสูโลกแหง
ความรูที่กวางไกลไมส้ินสุด นักปราชญราชบัณฑิตตลอดจนบุคคลสําคัญของโลกลวนแตมีนิสัยรัก
การอานเปนพื้นฐานสําคัญทั้งสิ้น (สมาคมผูจัดพิมพและผูจําหนายหนังสือแหงประเทศไทย 2549 : 
คํานํา) สอดคลองกับดวงพร พวงเพ็ชร (2541 : 17) ไดกลาววา การอานชวยใหมนุษยไดรับ
ประสบการณตางๆ และใชเปนรากฐานชวยพัฒนาใหเจริญขึ้น มีการตัดสินใจที่ถูกตอง อีกทั้งการ
อานยังเปนรากฐานที่สําคัญของการศึกษาทุกระดับ ผูที่อานมากกวาคนอื่นก็ยอมจะไดรับประโยชน
มากกวา และการอานอยางมีประสิทธิภาพยอมทําใหประสบความสําเร็จในการเรียนทุกสาขาวิชา 
และสอดคลองกับมีเดีย จุฬา (2549 : 14) ที่กลาววา การอานเปนทักษะสําคัญที่จะสงผลตอการ
เรียนรูในทุกกลุมสาระการเรียนรู หากเด็กรักการอานสามารถอานไดอยางแตกฉาน ก็จะเปนพื้นฐาน
ในการเรียนรูในชั้นเรียนและสรางนิสัยถาวรใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต เพราะ
ความสามารถในการอานจะมีความสัมพันธกับความสําเร็จในการเรียนรูของผูเรียนและนําไปสูการ
ขยายความรูตลอดชีวิต นอกจากนี้ฉวีวรรณ คูหาภินันท (2542 : 105-108) กลาววา การจัดกิจกรรม
สงเสริมการอาน จัดไดหลายรูปแบบ เชน การเลานิทาน แขงขันตอบปญหาจากหนังสือ การเลนเกม 
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การทายปญหา การวาดภาพ เกมตอคําพังเพย สอดคลองกับศรีรัตน เจิงกล่ินจันทร (2542 : 56-57) 
ไดกลาววา กิจกรรมเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอานมีหลายรูปแบบ เชน กิจกรรมเราโสตประสาท เชน 
การเลานิทานใหฟง กิจกรรมเราจักษุประสาท กิจกรรมเราโสตและจักษุประสาทในขณะเดียวกัน 
และกิจกรรมที่ใหบุคคลเปาหมายไดรวมดวย ซ่ึงกิจกรรมแบบนี้จะชวยใหผูเปนเปาหมายเกิดความ
สนุก และภาคภูมิใจ รูสึกวาตัวเองมีความสามารถ     สอดคลองกับผลการวิจัยของรักไทย  
อรุณรัตโรภาส (2532 : บทคัดยอ) พบวา กิจกรรมที่จัด ไดแก การเลานิทาน การวาดภาพระบายสี 
การทายปญหาจากหนังสือ เกมการศึกษาและการจัดนิทรรศการ ดังที่ครุรักษ ภิรมยรักษ (2541 : 67) 
กลาววา การเราใจเปนบันไดขั้นแรกที่จะพานักเรียนกาวไปสูความสนใจในการอาน ซ่ึงจะนําไปสู
การอานได อานเปน อานเกง มีนิสัยรักการอานและเปนนักอานในที่สุด  

 3.  ผลการทดลองใชแผนการจัดกิจกรรม ผูวิจัยนําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ไปทดลองใชกับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 
โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) จํานวน 30 คน ซ่ึงสมัครใจเขารวมกิจกรรม โดยดําเนินการจัด
กิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรม จํานวน 5 แผนการจัดกิจกรรม ประกอบดวย แผนการจัดกิจกรรม
ที่ 1 สาวขาวใหเพื่อนฟง เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนอานขาวตามหัวขอท่ีไดรับพรอมทั้งสรุปใจความ
สําคัญของขาว แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 เติมแตงจินตนาการดวยนิทานเริงใจ เปนกิจกรรมที่ให
นักเรียนอานนิทาน และสรุปโครงเรื่องของนิทานเพื่อบันทึกลงในแบบบันทึกโครงเรื่อง แผนการจดั
กิจกรรมที่ 3 สารานุกรมพาชมโลกกวาง เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนแขงขันตอบปญหา พรอมทั้งอาน
เนื้อหาจากหนังสือสารานุกรม หลังจากนั้นใหนําคําถามและคําตอบไปจัดทําเปนธงคําถาม
สารานุกรม แผนการจัดกิจกรรมที่ 4 สมตําคําไทย เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนฟงเพลง เลนเกมทาย
ปริศนาอักษรไขว และแขงขันกันหาความหมายของสํานวน สุภาษิต คําพังเพยจากหนังสือ พรอมทัง้
วาดภาพและอธิบายความหมายเกี่ยวกับสํานวน สุภาษิต คําพังเพย และแผนการจัดกิจกรรมที่ 5  
สุดหรรษาพาเพื่อนอาน เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนเลนบิงโก (Bingo) และปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน
การเรียนรู โดยใหนักเรียนศึกษาคนควาจากฐานการเรียนรูตางๆ เพื่อตอบคําถามในใบกิจกรรม 
พบวา นักเรียนมีความตั้งใจ สนใจ และกระตือรือรนในการทํากิจกรรมเปนอยางดี โดยใหความ
รวมมืออยางเต็มที่ในการทํากิจกรรม มีสวนรวมในการวางแผนในการปฏิบัติกิจกรรม มีการแบง
บทบาทหนาที่ในการทํางานตามความถนัด ทําใหทํางานเสร็จตามเวลาที่กําหนดและทํางานที่ไดรับ
มอบหมายสงตรงตามเวลา มีการถามเมื่อมีขอสงสัย มีการรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม มี
การชวยเหลือกันในการทํางาน และมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการทํากิจกรรมทุก
กิจกรรม ซ่ึงนักเรียนไดศึกษาใบความรู ศึกษาแหลงเรียนรูในโรงเรียน เลนเกม ตลอดจนลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมทั้ง 5 แผนการจัดกิจกรรมมีเนื้อหาสาระที่เปนเรื่อง 
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ใกลตัวนักเรียน เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนทุกคนในกลุมไดมีสวนรวมในกิจกรรม ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของกรรณิกา ภูระหงษ (2547 : 161) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเร่ือง 
รักษทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 พบวา นักเรียนมีความตั้งใจในการทํากิจกรรมโดยใหความ
รวมมือในการทํากิจกรรมอยางเต็มที่  มีความรับผิดชอบโดยเขารวมกิจกรรมตรงตามเวลาที่กําหนด 
และทํางานที่ไดรับมอบหมายไดสําเร็จสมบูรณสงตามเวลา รวมทั้งมีทักษะการทํางานกลุมโดยมีการ
แบงหนาที่กันทํางานตามความสามารถและความถนัดของสมาชิกกลุม สอดคลองกับผลการวิจัย
เสาวลักษณ คําหอม (2546 : 134) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรูเรื่อง บุคคลสําคัญของ
จังหวัดสุพรรณบุรี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการศึกษาพบวา นักเรียนมีความสนใจ
และตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม มีความกระตือรือรนที่จะเรียนรู สามารถทํางานรวมกันเปนกลุมได รูจัก
แสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูดวยความสนใจ และสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 ที่กําหนดวา การจัดกระบวนการเรียนรู ตองจัดเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล ฝกทักษะกระบวนการคิด จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝก
การปฏิบัติใหทําเปน คิดเปน เกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง โดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยาง
ไดสัดสวนสมดุลกัน ผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรียน ใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อและแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2542 : 23-25) และในสวนที่เปนผลงานของนักเรียน 
พบวา นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามใบกิจกรรมในแตละแผนการจัดกิจกรรม โดยทําผลงาน
ไดถูกตอง สวยงาม และมีความคิดสรางสรรคในการตกแตงผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย โดย
ภาพรวมอยูในระดับดี ซ่ึงในแตละแผนการจัดกิจกรรม ผลการเรียนรูของนักเรียนมีคะแนนเฉลีย่จาก
มากไปหานอยดังนี้  กิจกรรมเติมแตงจินตนาการดวยนิทานเริงใจ ผลการเรียนรูของนักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ย 8.43 รองลงมาไดแก กิจกรรมสารานุกรมพาชมโลกกวาง ผลการเรียนรูของนักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ย 8.07 กิจกรรมสุดหรรษาพาเพื่อนอาน ผลการเรียนรูของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 7.80 
กิจกรรมสาวขาวใหเพื่อนฟง ผลการเรียนรูของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 7.77 และกิจกรรมสมตํา 
คําไทย ผลการเรียนรูของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 7.50โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้นักเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติจริง นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือรนในการทํากิจกรรม มีการซักถามเมื่อเกิดขอสงสัย
ในเนื้อหาของแผนการจัดกิจกรรม ที่เปนเชนนี้เนื่องจากนักเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูภายใน
โรงเรียน และไดลงมือปฏิบัติจริง โดยใชเกม เพลง บิงโก ปริศนาอักษรไขว และการแขงขันตอบ
ปญหาในการจัดกิจกรรม เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนไดศึกษาจากสื่อส่ิงพิมพที่หลากหลาย ซ่ึงวิภา 
ตัณฑุลพงษ (2549 : 13) กลาววา กิจกรรมการเรียนรูมีหลายลักษณะ เชน เกม เพลง ปริศนาคําทาย 
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อภิปราย รายงาน ผูสอนสามารถจัดกิจกรรมใหมีความหลากหลายไดทุกระยะของการจัดการเรียนรู 
ตั้งแตการนําเขาสูบทเรียน การเรียนการสอน สรุปและการวัดประเมินผล นอกจากนี้ยังสอดคลอง
กับแนวคิดของสุวิทย มูลคําและอรทัย มูลคํา (2544 : 19) ที่กลาววา แหลงเรียนรูเปนสิ่งที่มี
ความสําคัญและจําเปนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพราะเปนลักษณะของ
การเรียนรูที่เนนใหผูเรียนฝกทักษะการคิด การจัดการ การเรียนรูจากสถานการณจริง ฝกปฏิบัติให
ทําได ทําเปน เรียนรูจากสื่อและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ ซ่ึงแหลงการเรียนรูนั้นจะมีทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา และสอดคลองกับผลการวิจัยของสัทธา สืบดา (2545 : 150) ที่ศึกษาเรื่อง
การพัฒนาชุดการสอนเรื่องโจทยปญหาคณิตศาสตรโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ผลการศึกษาพบวา นักเรียนมีความสนใจ ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมตามวัตถุประสงค
การเรียนรู แสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูในชุมชนดวยความสนใจ ผลงานที่ไดจัดทํามี
ความถูกตองและสวยงาม มีความคิดสรางสรรคและจินตนาการ ดังนั้นในการจัดการเรียนรูควรใช
รูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เนนการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง และใหนักเรียนไดเรียนรู
จ ากการปฏิบัติ จ ริ ง  เพื่ อ ใหนัก เ รี ยนได เ รี ยนรู อย า งมีความสุขจากแหล ง เรี ยนรู ต า งๆ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2544 : 21)  

  ผลการประเมินดานความสามารถในการทําผลงานของนักเรียน พบวา นักเรียน
สามารถทําผลงานเกี่ยวกับการสรุปใจความสําคัญของขาว การสรุปโครงเรื่องของนิทาน การจัดทํา
ธงคําถามสารานุกรม และการวาดภาพระบายสี โดยภาพรวมอยูในระดับดี ซ่ึงผลงานของนักเรียน
เปนการปฏิบัติที่เนนใหนักเรียนไดปฏิบัติจริงและปฏิบัติดวยตนเอง ไดแสดงออกดานความคิดริเร่ิม 
สรางสรรค ที่เปนเชนนี้เนื่องจากนักเรียนไดใชศักยภาพทางความสามารถ ความถนัดและ
ประสบการณในดานตางๆ ที่นักเรียนมีอยูใหไดมากที่สุด ซ่ึงมีผลทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาขีด
ความสามารถใหสูงขึ้น ดังพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร และ
อนุปริญญาบัตร แกนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วา ความรูความเขาใจที่ไดจากตํารากับที่ไดจากการ
ปฏิบัตินั้น อาจไมตรงกันก็ได ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมและเหตุประกอบอีกหลายอยาง ตอเมื่อใดเรา
ไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติครบทั้งสองอยางแลว ความรูอันแจงชัด ที่จะถือเปนครูหรือเปนแบบอยาง
ได จึงจะเกิดขึ้น เรื่องนี้บัณฑิตทั้งหลายคงจะทราบแลว เพราะตางไดผานการศึกษาอบรมมาพรอม 
ทั้งในดานตําราและการปฏิบัติ ดังนั้นในการที่จะออกไปทําการงาน มีหนาที่ตางๆ ขอใหถือวาตํารา
กับการปฏิบัตินั้นเปนส่ิงสําคัญทั้งคู เราตองอาศัยตําราเปนหลักปฏิบัติและตองการอาศัยการปฏิบัติ
เปนเครื่องสนับสนุนตํารา เพื่อใหการงานที่ทําสัมฤทธิ์ผลสมบูรณ และบรรลุประโยชนตามที่มุง
หมายครบทุกสิ่ง (สมาคมผูจัดพิมพและผูจําหนายหนังสือแหงประเทศไทย 2549 : 110-111) 
สอดคลองกับผลการวิจัยของกรรณิกา ภูระหงษ (2547 : บทคัดยอ) พบวา นักเรียนมีความสามารถ
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ในการทําชิ้นงานอยูในระดับดี สอดคลองกับผลการวิจัยของเสาวลักษณ คําหอม (2546 : 134) พบวา 
นักเรียนสวนใหญสามารถทําชิ้นงานไดดี มีความถูกตองและสวยงาม  ซ่ึงฉวีวรรณ คูหาภินันทน 
(2542 :  99) กลาววา ลักษณะสําคัญของกิจกรรมสงเสริมการอานที่ดีตองเปนกิจกรรมที่กอใหเกิด
ความคิดริเร่ิมสรางสรรคใหแกผูอาน นอกจากนี้พระธรรมปฎก (การศึกษาที่ดีตองสอนใหคน
ปรับตัว 2538 : 112) ไดกลาวเพิ่มเติมเรื่องการทํากิจกรรมวา หลักสูตรการเรียนการสอนสําหรับเด็ก
ตองพยายามสรางกิจกรรมใหนาสนใจและเด็กสามารถเรียนไดตามที่สนใจ ดังนั้น ครูผูสอนควรมี
วิธีการสอนที่นํากิจกรรมการอานมาชวยในการสอน จะทําใหเด็กมีนิสัยรักการอาน เขาใจเนื้อเร่ืองที่
สอนไดอยางรวดเร็ว  ในดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูจะเนนการประเมินผลจากสภาพจริง 
เปนการประเมินผลการเรียนรูที่เอื้อตอการคนหาความสามารถที่แทจริงของผูเรียน การวัดและ
ประเมินผลจึงตองใชวิธีการที่หลากหลายที่สอดคลองเหมาะสมกับสาระการเรียนรูกับกระบวนการ
เรียนรู โดยดําเนินการอยางตอเนื่องควบคูผสมผสานไปกับกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน โดยการ
ประเมินจะครอบคลุมความรู ทักษะ ความประพฤติ พฤติกรรมการเรียนการรวมกิจกรรมและ
ผลงานจากโครงงานหรือแฟมสะสมงาน สะทอนการสั่งสมการเรียนรูของผูเรียนอยางตอเนื่อง 
(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2545 : 48) และสอดคลองกับสนิท เจริญธรรม (2546) ที่กลาว
วา การประเมินตามสภาพจริง เปนการประเมินที่เนนการเรียนรูที่แทจริงของนักเรียน เพราะตั้งอยู
บนพื้นฐานสถานการณในชีวิตจริง โดยเนนการปฏิบัติเปนสําคัญและตองมีความสัมพันธกับการ
เรียนการสอน เนนการพัฒนาที่ปรากฏใหเห็น ใชผูที่เกี่ยวของในการประเมินหลายฝายและเกิดขึ้น
ในทุกขณะที่เปนไปได ซ่ึงการประเมินผลจะตองใชเครื่องมือประเมินอยางหลากหลายและ
เครื่องมือประเมินชนิดหนึ่ง ซ่ึงสอดคลองกับการประเมินสภาพจริง ไดแก การใชแฟมสะสมงาน  

 4.   ผลการประเมินและปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน 
พบวา นักเรียนมีนิสัยรักการอานกอนและหลังการใชแผนการจัดกิจกรรมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 ที่วา นิสัยรักการอานของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 2 กอนและหลังใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแตกตางกัน โดยหลังใชแผนการจัด
กิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนใชแผนการจัดกิจกรรม และจากการเปรียบเทียบคะแนน
แบบทดสอบในแตละแผนการจัดกิจกรรม พบวา เนื้อหาที่นักเรียนทําคะแนนไดมากที่สุด คือ 
กิจกรรมเติมแตงจินตนาการดวยนิทานเริงใจ รองลงมาไดแก กิจกรรมสารานุกรมพาชมโลกกวาง 
กิจกรรมสุดหรรษาพาเพื่อนอาน กิจกรรมสาวขาวใหเพื่อนฟง และกิจกรรมสมตําคําไทย ตามลําดับ 
ทั้งนี้เนื่องมาจากแผนการจัดกิจกรรมที่สรางขึ้นมีเนื้อหาที่สอดคลองกับความตองการของนักเรียน 
เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนไดรับความรู โดยใชการอานในการเขาถึงสื่อส่ิงพิมพตางๆ ดังพระบรม
ราโชวาทพระราชทานแกผูนําศาสนาอิสลาม (อิหมาม) ในจังหวัดชายแดนภาคใตและผูแทน
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โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขตการศึกษา 2 ณ ศาลาบุหลัน ทักษิณราชนิเวศน ความวา การ
อานเขียนหนังสือได จะชวยใหมีโอกาสเรียนรูวิทยาการและเทคโนโลยีใหมๆ ตางๆ ไดมากมาย 
และความรูความเขาใจในสิ่งเหลานี้ สามารถนํามาใชในทางสรางสรรค ใหเกิดประโยชนตามที่
ตองการไดเปนอยางดี (สมาคมผูจัดพิมพและผูจําหนายหนังสือแหงประเทศไทย 2549 : 142) 
นอกจากนี้นักเรียนไดใชแหลงเรียนรูที่อยูใกลตัวนักเรียนเปนแหลงคนควา ซ่ึงการเรียนรูจะเกิดขึ้น
ไดนั้นมาจากผูเรียนไดศึกษาคนควาและเขารวมปฏิบัติกิจกรรมจากแหลงเรียนรูในโรงเรียน 
นอกเหนือจากการเรียนภายในหองเรียนเทานั้น ดังนั้นการที่บุคคลจะไดรับการศึกษา อาจไดรับ
การศึกษาในหลายลักษณะ หลายวิธีการ ทั้งนี้เพราะบุคคลสามารถแสวงหาความรูในรูปแบบตางๆ 
ได เชน การเขารับการฝกอบรม การเขารวมกิจกรรม การไดรับความรูจากสื่อประเภทตางๆ รวมถึง
การไดรับความรูจากสิ่งแวดลอมตางๆ  (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2548 : 2)  สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา  24  (1) ไดกําหนดใหจัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล และ (3)  ไดกําหนดใหจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติให
ทําได  คิดเปน ทําเปน รักการอาน  และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ 2542 : 14)  และในมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก  ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในมาตรฐานที่  6  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการ
เรียนรู  และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  ซ่ึงตัวบงชี้ที่ 1 ผูเรียนมีความกระตือรือรน สนใจการเรียนรู
จากแหลงตางๆ ตัวบงชี้ที่ 2 ผูเรียนรักการอาน  สามารถใชหองสมุด  แหลงความรูและส่ือตางๆ ทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2543 : 19) อีกทั้งยังสอดคลอง
กับผลการวิจัยของสมหมาย อองชุม (2534 : 63 - 69) ที่ศึกษาความสนใจในการอานและ
ความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนที่ไดรับกิจกรรมสงเสริมการอาน โดยใช
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนในจังหวัดชัยนาท จํานวน 40 คน 
พบวา นักเรียนที่ไดรับกิจกรรมสงเสริมการอานทั้งสองกลุม มีความสนใจในการอานและ
ความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณสูงขึ้นกวากอนการไดรับกิจกรรมสงเสริมการอาน  
สอดคลองกับผลการวิจัยของอภิญชลิต พุทธมาตย (2531 : 55 -59) ที่ศึกษานิสัยรักการอานและการ
ยืมหนังสือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ในกรุงเทพมหานคร ที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมการ
อาน พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมการอานมีนิสัยรักการอานและการยืมหนังสือสูงกวา
นักเรียนที่ไมไดเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอาน และเมื่อนักเรียนเขารวมกิจกรรมแลว มีนิสัยรัก
การอานและการยืมหนังสือสูงกวากอนเขารวมกิจกรรม   นอกจากนี้สอดคลองกับผลการวิจัย
ของวะราพร เจริญสุข (2546 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนากิจกรรมอาสาสมัครเพื่อดูแล
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อนุรักษแหลงทองเที่ยว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ผลการศึกษาพบวา นักเรียนมี
คะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเปนอาสาสมัครดูแลอนุรักษแหลงทองเที่ยวกอนและหลังการ
ใชแผนการจัดกิจกรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีความสามารถใน
การเปนอาสาสมัครดูแลอนุรักษแหลงทองเที่ยวและมีความสามารถในการแนะนําแหลงทองเที่ยว
ได โดยมีมารยาทและการวางตัวที่ดี สอดคลองกับผลการวิจัยของสุณัฐญา เหล่ียมเพ็ง (2546 : 
บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรการทองเที่ยวเชิงนิเวศ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน ผลการศึกษาพบวา นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนสูงกวากอนการ
จัดกิจกรรม นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมทั้ง 7 กิจกรรม ไดแก 1) ทองเที่ยวไทรโยคใหญเปด
ประตูใจสูการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 2) คุณคาแหงชีวิต 3) ทองเที่ยวถูกวิธี 4) ปลูกจิตสํานึกรักษาพฤกษ
ไพร 5) ธรรมชาติใหชีวิต 6) รวมสานฝนวันโลกสวย และ 7) สัญญาใจ  อยูในเกณฑดี และกรรณิกา 
ภูระหงษ (2547 : 168) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องรักษทองถ่ิน สําหรับ
นักเรียนชวงชั้นที่ 2 ผลการศึกษาพบวา นักเรียนมีผลการเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องราวตางๆ ในทองถ่ิน 
กอนและหลังการใชแผนการจัดกิจกรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลัง
ใชแผนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนใชแผนการจัดกิจกรรม  และจากผลการ
เปรียบเทียบคารอยละของคะแนนผลการเรียนรูในแตละแผนการจัดกิจกรรม พบวา เนื้อหาท่ี
นักเรียนทําคะแนนไดมากที่สุด คือ เนื้อหาเรื่องประวัติความเปนมาและสภาพทั่วไปของตําบล
หนองกบ รองลงมาไดแก เนื้อหาเรื่องการอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ิน บุคคลสําคัญในทองถ่ิน 
การละเลนพื้นบานและอาหารพื้นบาน สถานที่ทองเที่ยวในทองถ่ิน และอาชีพในทองถ่ิน สวนผล
การปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ผูวิจัยดําเนินการปรับปรุงใบความรูในทุกแผนการจัดกิจกรรม
ใหมีภาพประกอบนาสนใจและเหมาะสมกับเนื้อหาสาระที่อยูในกิจกรรม รวมทั้งการนําเสนอ
รายละเอียดของเนื้อหาในใบความรูในรูปแบบของแผนผังความคิด ตรวจสอบความถูกตองเร่ืองการ
ใชภาษาใหเหมาะสมกับนักเรียน การแกไขคําผิดและการพิมพฉีกคําทั้งในแผนการจัดกิจกรรม และ
ใบความรู ปรับระยะเวลาใหเหมาะสมกับการปฏิบัติกิจกรรมในแผนการจัดกิจกรรมที่ 4 สมตํา 
คําไทยจากเวลา 2 ช่ัวโมง เปนเวลา 3 ช่ัวโมง ปรับปรุงแบบสังเกตพฤติกรรมจากการเขียนบรรยาย
ใหเปนแบบตรวจสอบรายการ ปรับปรุงการตั้งชื่อแผนการจัดกิจกรรมและชื่อของใบกิจกรรมให
นาสนใจ ทุกชิ้นงาน นอกจากนี้นักเรียนมีความคิดเห็นวาควรมีเวลาในการทํากิจกรรมในฐานการ
เรียนรูมากกวานี้ ทั้งนี้เนื่องจากสติปญญา และความสามารถในการอานของผูอานแตละวัยแตกตาง
กัน  สงผลใหการปฏิบัติกิจกรรมไมเสร็จตามเวลาที่กําหนด ดังที่มีเดีย จุฬา (2549 : 15) กลาววา เด็ก
แตละคนมาจากรอยพอพันแมยอมมีความแตกตางกันอยางหลีกเล่ียงไมได ทั้งทางดานระดับ
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สติปญญา วุฒิภาวะ ความพรอมทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ และปจจัยอ่ืนๆ ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของจิตรา ชูมณี (2545 : บทคัดยอ) สุณัฐญา เหล่ียมเพ็ง (2546 : บทคัดยอ) วะราพร เจริญ
สุข (2546 : 9) และกรรณิกา ภูระหงษ (2547 : บทคัดยอ)  พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นวาควรมีการ
ปรับปรุงระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมใหมีความยืดหยุน เหมาะสมกับเนื้อหาของกิจกรรม 

  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน พบวา นักเรียนมีความรูสึกที่ดีตอกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน เพราะนักเรียนชอบรูปแบบของกิจกรรม มีความสุข 
สนุกสนาน เพลิดเพลิน และกระตือรือรนที่ไดเขารวมและปฏิบัติกิจกรรม เนื่องจากเปนกิจกรรมที่
ทําใหนักเรียนไดรับความรูในเรื่องตางๆ โดยใชการอานเปนพื้นฐานในการเขาถึงส่ือส่ิงพิมพใน
รูปแบบที่หลากหลาย  ที่เปนเชนนี้เนื่องจากในการจัดกิจกรรมนั้นไดใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง
และปฏิบัติดวยตนเอง และมีสวนรวมในกิจกรรม ตลอดจนใหผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรู
ภายในโรงเรียน สอดคลองกับผลการวิจัยของจิตตานันท สุขสวัสดิ์ (2546 : 172) ที่ศึกษาเรื่อง การ
พัฒนาชุดการเรียนรูเร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแหลงการเรียนรูในชุมชนประเภทโบราณสถาน – 
โบราณวัตถุ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการศึกษาพบวา นักเรียนมีความคิดเห็นทีด่ตีอ
ชุดการเรียนรูเร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแหลงการเรียนรูในชุมชนประเภทโบราณสถาน – 
โบราณวัตถุ เนื่องจากชุดการเรียนรูนี้เนนกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ
จริงในการศึกษาหาความรูดวยตนเอง จากแหลงเรียนรูในชุมชนและการเรียนรูเร่ืองราวที่อยูใกลตัว
นักเรียน และจากแหลงการเรียนรูที่เปนสถานที่จริง ทําใหนักเรียนไดสัมผัสกับชุมชนของตนและ
สงผลใหนักเรียนไดรับประสบการณจริงในการเรียนรู ซ่ึงแตกตางจากการเรียนรูในหองเรียนเพียง
อยางเดียว และสอดคลองกับผลการวิจัยของสิทธิเดช สําลีแกว (2545 : 163) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
หลักสูตรทองถ่ินเรื่องการอนุรักษปาชายเลน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผลการศึกษา
พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอหลักสูตรเรื่องการอนุรักษปาชายเลน เนื่องจากในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนไดลงมือปฏิบัติและไดสัมผัสกับแหลงเรียนรูจริงในชุมชนของ
ตนเอง ทําใหนักเรียนไดรับประสบการณตรงและเกิดการเรียนรูอยางแทจริง ซ่ึงวิภา ตัณฑุลพงษ 
(2549 : 13) กลาววา แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ดี ควรมีลักษณะที่ชวยใหการเรียนรูบรรลุผล 
สนุกสนาน เพลิดเพลิน  สอดคลองกับฉวีวรรณ คูหาภินันทน (2542 : 99) ที่กลาววา กิจกรรม
สงเสริมการอานที่ดีนั้นควรเปนกิจกรรมที่ทําใหเด็กสนุกสนาน เพลิดเพลิน และมีสาระแฝงอยูดวย
เสมอ พัฒนาการอานของผูอาน ทําใหผูอานมีความสามารถในการอาน และรูจักนําความรูจากการ
อานไปใชประโยชนใหเกิดกับตนเองและผูอ่ืนได  เปนกิจกรรมที่มุงไปสูหนังสือ วัสดุการอาน หรือ
ส่ือการอานทั้งส้ิน 
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  ผลการประเมินนิสัยรักการอานของนักเรียนจากผูปกครองและครูประจําชั้น พบวา 
นักเรียนมีนิสัยรักการอานโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูปกครอง 
สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีอาชีพรับจาง และมีรายไดนอย ทําใหตองใชเวลาสวน
ใหญประกอบอาชีพในการทํามาหากิน จึงไมมีเวลาใหความสําคัญในการสงเสริมการอานแกบุตร
หลาน ดังที่ศรีรัตน เจิงกลิ่นจันทร (2542 : 40) กลาววา ความเปนอยูของคนไทยโดยทั่วไปสวนใหญ
ยังอยูในลักษณะหาเชากินค่ํา ชักหนาไมถึงหลัง ในเมื่อความตองการทางดานรางกายในเรื่องของ
ปจจัยสี่ อันเปนความตองการพื้นฐานของมนุษยทุกคนยังไมไดรับการตอบสนองอยางเพียงพอ 
ความตองการดานอื่นๆ ยอมไมเกิดขึ้นตามไปดวย อาหารสมองและอาหารทางดานจิตใจที่ควร
ไดรับจากการอานก็คงจะขาดแคลนไปกอน คนไทยบางสวนที่มีฐานะปานกลาง แตก็ไมอาจซื้อหา
หนังสือที่มีคุณคาตรงกับความสนใจมาอานไดเพียงพอ เนื่องจากราคาหนังสือสูงมาก หนังสือเด็กที่
มีคุณภาพดีราคาก็แพง จึงเปนไปไมไดที่สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวที่คอนขางต่ําจะมาสนใจ
หนังสือและการอาน เพราะภาระหนาที่ในการดํารงชีวิตใหรอดพนจากความอดอยากนั้นตองมาเปน
อันดับหนึ่ง แมแตเด็กๆ ก็จําเปนตองออกมาทํางานหาเงินเอาเงินมาชวยเหลือครอบครัว พอแมและ
ผูปกครองที่อยูในสภาพเศรษฐกิจเชนนี้แทบไมมีเวลาใหกับลูก ฉะนั้นการที่พอแมจะเลานิทานให
ลูกฟงหรือนั่งดูโทรทัศนกับลูกนั้นเปนไปไดคอนขางยาก  สอดคลองกับดารกา ตนครองจันทร 
(2545 : 7) กลาววา ผูปกครองสวนใหญมีสถานภาพทางความรูและฐานะไมเอื้ออํานวยใหบุตร
หลานมีนิสัยรักการอานดังนั้นพอแมคือครูคนแรกที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูทุกเรื่องของลูกมากที่สุด 
และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ นักเรียนมีนิสัยรักการอานในดานการอานหนังสือขณะรอเวลาทําสิ่งใด
ส่ิงหนึ่ง ศึกษาคนควาโดยการอานเพิ่มเติมหลังจากเรียนในชั้นเรียน และมีหนังสือติดตัวไวอานใน
ทุกสถานที่ อยูในระดับต่ํา ที่เปนเชนนี้เนื่องจากนักเรียนไมมีนิสัยรักการอาน ดังนั้นผูปกครองควร
สรางนิสัยรักการอานใหกับนักเรียน โดยการหาหนังสือที่ดีมีคุณคา นาสนใจ อานงาย และ
สนุกสนานมาใหนักเรียนอาน ความบันเทิงที่นักเรียนไดรับจากการอานหนังสือ คือ รางวัลอัน
ยิ่งใหญสําหรับความอดทนของนักเรียนที่อานจนจบเรื่อง ซ่ึงจะทําใหนักเรียนติดหนังสือและสนใจ
ที่จะอานเรื่องอื่นๆ ตอไป เมื่อนักเรียนโตมากขึ้นควรพาไปเลือกซื้อหนังสือที่รานจําหนายหนังสือ 
ใหเงินไปซื้อหนังสือหรือเชาหนังสือมาอานตามความสนใจ    ใหของขวัญเปนหนังสือที่เหมาะสม
แกนักเรียนในโอกาสพิเศษตางๆ เชน วันเกิด วันเด็ก หรือวันขึ้นปใหม สําหรับครูผูสอน สามารถ
กระตุนใหนักเรียนสนใจการอานไดหลายวิธีดังนี้ ควรยกยองใหรางวัลแกนักเรียนที่อานหนังสือ
ไดมาก ใหหนังสือเปนรางวัลแกนักเรียนที่ประสบความสําเร็จหรือประกอบคุณงามความดีในดาน
ตางๆ ใหหนังสือเปนรางวัลในโอกาสพิเศษ เชน วันเกิด หรือวันที่มาโรงเรียนเชากวาเพื่อนๆ  
(ครุรักษ ภิรมยรักษ 2541 : 66-67) สอดคลองกับศิริอร อินทรตลาดชุม (2545 : 12) กลาววา 
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ผูปกครองเปนผูมีสวนรวมในการสรางนิสัยใหเด็กๆ รักการอาน โดยการสละเงินซื้อหนังสือใหลูกๆ 
ตั้งแตยังเยาววัย หรือพาเขารานขายหนังสือ ถาจะซื้อของขวัญให ก็ควรเลือกซ้ือหนังสือใหเปน
ของขวัญแทนของเลนราคาแพงๆ ฉะนั้นจะเห็นไดวาการสรางนิสัยรักการอานควรเริ่มตนจากทาง
บานเปนอันดับแรก พอแมผูปกครองเปนบุคคลสําคัญในการจัดสถานการณและบรรยากาศให
สนับสนุนและเอื้ออํานวยตอการอานและการสรางเสริมนิสัยรักการอาน เพื่อท่ีจะทําใหเด็กมีนิสัยรัก
การอานและประสบความสําเร็จในการพัฒนาการอานของตนเองตอไปในอนาคต  (ครุรักษ  
ภิรมรักษ 2541 : 66)  ซ่ึงผลการวิจัยของดวงพร พวงเพ็ชร (2541 : 91 - 98) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการ
สง เสริมนิ สัย รักการอ านจากครอบครัวของนัก เรี ยนชั้นประถมศึกษาปที่  6  ในสั งกัด
กรุงเทพมหานคร พบวา นักเรียนที่ไดรับการสงเสริมนิสัยรักการอานจากครอบครัวโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง ทั้งนี้เปนผลจากนักเรียนสวนใหญพักอาศัยอยูกับบิดามารดา ซ่ึงสวนใหญมี
การศึกษาอยูในระดับที่คอนขางต่ํา (ประถมศึกษา) และมีรายไดคอนขางต่ํา (ตอเดือนไมเกิน 5,000 
บาท) ทําใหตองใชเวลาประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได จึงทําใหมีเวลาสงเสริมนิสัยรักการอานให
นักเรียนไมไดเต็มที่ ประกอบกับไมมีความรูเร่ืองการสงเสริมนิสัยรักการอานดวย สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของพาณี พิทักษา (2532 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางบทบาทของ
ผูปกครองในการสงเสริมการอานกับนิสัยในการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  พบวา 
ผูปกครองมีบทบาทในการสงเสริมการอานในฐานะเปนแบบอยางที่ดี เปนผูจัดสภาพแวดลอมที่
เหมาะสม เปนผูดูแล ติดตาม และเปนผูอบรมและฝกฝนอยูในระดับปานกลาง นักเรียนมีพฤติกรรม
เกี่ยวกับนิสัยในการอานดานการใชเวลาวาง การไดหนังสือมาอาน ลักษณะการอาน รสนิยมในการ
อาน เจตคติการอาน การใชหองสมุดอยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวา นักเรียนยังไมมีนิสัยใน
การอาน บทบาทของผูปกครองในการสงเสริมการอานมีความสัมพันธในทางบวกกับนิสัยในการ
อานของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  สอดคลองกับผลการวิจัยของบุญชัย 
เกรียงบูรณนันท (2534 : 104 - 115) ที่ศึกษาภูมิหลังทางดานครอบครัวที่มีผลตอความสามารถใน
การอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ที่มีภูมิลําเนาในเขตและนอกเขตเทศบาล อําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม  พบวา ผูปกครองของนักเรียนที่มีความสามารถในการอานสูงมีบทบาทในการ
สงเสริมการอานและมีทัศนคติที่ดีตอการสงเสริมการอานสูงกวาผูปกครองของนักเรียนที่มี
ความสามารถในการอานต่ํา แสดงวาถาผูปกครองมีบทบาทในการสงเสริมการอานสูงหรือมี
ทัศนคติที่ดีตอการสงเสริมการอาน จะสงผลใหนักเรียนมีความสามารถในการอานสูงดวย ซ่ึง
ผูปกครองของนักเรียนที่มีความสามารถในการอานสูงยังมีปญหาในการสงเสริมการอานนอยกวา
ผูปกครองของนักเรียนที่มีความสามารถในการอานต่ํา อีกทั้งยังสอดคลองกับผลการวิจัยของวิฑูรย 
รองศรีแยม (2534 : 63 - 67) ที่ศึกษาเรื่องตัวแปรที่เกี่ยวของกับนิสัยรักการอานของนักเรียนระดับ
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ประถมศึกษาปที่ 5  พบวา นักเรียนที่ไดรับการสงเสริมการอานจากผูปกครองในระดับมากมีนิสัยรัก
การอานสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสงเสริมการอานนอย นั่นก็คือ นิสัยรักการอานเปนผลมาจาก
บทบาทในการสงเสริมการอานจากผูปกครอง   ถาผูปกครองสงเสริมการอานมากเด็กก็มีนิสัยรักการ
อานมาก ถาสงเสริมการอานนอยเด็กก็มีนิสัยรักการอานนอยเชนเดียวกัน ดังนั้นการสรางนิสัยรัก
การอานใหแกเด็ก จําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยทุกภาคสวนในสังคม เปนพลังรวมกันขับเคลื่อนไป
พรอมๆ กัน หากจะใหใครหรือองคกรแหงใดแหงหนึ่งขับเคลื่อนไปโดยลําพัง ความสําเร็จก็ยากที่
จะเกิดขึ้นได ดังนั้น จึงตองรวมดวยชวยกัน รวมพลังขับเคลื่อนไปพรอมกัน เพื่อสรางเด็กไทยยุค
ใหมใหรักการอาน เพราะการอานเปนหัวใจสําคัญที่จะเปนทางนําชีวิตไปสูความสําเร็จ (มีเดีย จุฬา 
2549 : 19) นอกจากนี้ศิริอร อินทรตลาดชุม (2545 : 11-12) กลาววา เด็กจะมีนิสัยรักการอาน ตอง
ไดรับการหลอหลอมและสงเสริมจากสถาบันหลักของมนุษยชาติ คือ บานกับโรงเรียน ผูรับผิดชอบ
คงไมพนพอแมผูปกครองและครูอาจารยที่จะรวมมือกันสงเสริมสนับสนุนการอานใหกับเด็กๆ ของ
เรา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหเด็กมีความพรอมและเกงตอการมีทักษะการดํารงชีวิตของมนุษยในยุค
ปจจุบัน พอแมที่มีนิสัยรักการอานจะเปนแรงบันดาลใจและแบบอยางใหกับเด็กเกิดนิสัยรักการอาน
ตามไปดวย อีกทั้งครูควรเปนแบบอยางที่ดี ตั้งแตการอานหนังสือใหนักเรียนเห็น พูดคุยกับนักเรียน
เกี่ยวกับเรื่องราวของหนังสืออยูเสมอ กระตุนใหนักเรียนสนใจศึกษาคนควาหาความรู สนใจในการ
อาน รักการอาน ใหความรวมมือและสนับสนุนกิจกรรมที่จะสงเสริมใหนักเรียนรักการอาน เมื่อทุก
ฝายที่เกี่ยวของตางเห็นความสําคัญและสงเสริมสนับสนุนอยางจริงจังแลว นิสัยรักการอานยอมเปน
ส่ิงที่สามารถปลูกฝงใหเกิดขึ้นกับเยาวชนของชาติไดเปนอยางดี (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 
2543 : 78-79) ดังที่ครุรักษ ภิรมยรักษ (2541 : 66) กลาววา นิสัยรักการอานเปนพฤติกรรมที่สามารถ
ปลูกฝงส่ังสมบมเพาะใหเกิดขึ้นไดตั้งแตเด็ก โดยการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อฝกฝนใหเด็กไดมีโอกาส
อานหนังสืออยูเสมอ ซ่ึงการอานหนังสือเปนวิธีการหาความรูที่ดีวิธีหนึ่ง เพราะหนังสือเปน
ขุมทรัพยแหงวิทยาการทั้งปวง การมีนิสัยรักการอาน ทําใหเปนคนฉลาดปราดเปรื่องและมีวิสัยทัศน 
 

ขอเสนอแนะ 
 
 จากการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับนักเรียนชวงชั้น
ที่ 2 ผูวิจัยไดสรุปขอเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นตอไปนี้ คือ ขอเสนอแนะในการนําแผนการจัด
กิจกรรมไปใชและขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ขอเสนอแนะในการนําแผนการจัดกิจกรรมไปใช  
 เพื่อใหสามารถนําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน 
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2ไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนํา
แผนการจัดกิจกรรมไปใช ดังนี้ 
 1.  จากผลการวิจัยดานนิสัยรักการอาน  พบวา นักเรียนมีนิสัยรักการอานเพิ่มขึ้น
หลังจากเขารวมกิจกรรม ดังนั้นเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง ครูและผูปกครองควร
สงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอาน เชน คายการอาน ที่ทาง
โรงเรียนและหนวยงานอื่นๆ จัดขึ้น เพื่อใหนักเรียนมีนิสัยรักการอานอยางยั่งยืน  

 2.  จากผลการวิจัยดานความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอกิจกรรม  พบวา นักเรียนมี
ความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน และกระตือรือรนในการปฏิบัติกิจกรรม โดยเฉพาะการเรียนรูจาก
แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนควรสงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรม โดย
อาศัยขอมูลจากแหลงเรียนรู เพื่อใหนักเรียนไดศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน  

 3.  จากผลการวิจัยดานความความคิดเห็นของผูปกครองและครูประจําชั้น พบวา 
นักเรียนมีนิสัยรักการอานในดานการอานหนังสือขณะรอเวลาทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ศึกษาคนควาโดย
การอานเพิ่มเติมหลังจากเรียนในชั้นเรียน และมีหนังสือติดตัวไวอานในทุกสถานที่ อยูในระดับต่ํา 
ดังนั้นผูปกครองและครูควรรวมมือกันในการสงเสริมใหนักเรียนตระหนักและเห็นความสําคัญของ
การอานหนังสือ   

 ขอเสนอแนะสําหรับหนวยงานตางๆ ที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
เพื่อกําหนดเปนแนวทาง ดังนี้ 

 1.  จากผลการวิจัยดานความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอกิจกรรม  พบวา นักเรียนมี
ความรูสึกที่ดีตอการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน ดังนั้นโรงเรียนควรสนับสนุน และสงเสริม
ใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานในทุกชวงชั้น ซ่ึงอาจมีการบูรณาการในแตละกลุมสาระ
หมุนเวียนกันในการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

 2.  จากผลการวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นเห็นของผูปกครองและครูประจําชั้นที่มีตอ
นิสัยรักการอานของนักเรียน พบวา นักเรียนมีนิสัยรักการอานอยูในระดับปานกลาง ดังนั้นโรงเรียน
จึงเปนองคกรสําคัญในการผลักดันใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน โดยการจัดสภาพและบรรยากาศใน
โรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรู อีกทั้งผูปกครองควรสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรักการอานมากขึ้น โดย
ผูปกครองควรเปนแบบอยางที่ดีและทําใหเด็กเห็นเปนตัวอยางในขณะที่อยูที่บาน ซ่ึงผูปกครองควร
ใหเวลากับบุตรหลานและสรางบรรยากาศในการอานใหเกิดขึ้นภายในครอบครัว เพราะสถาบัน
ครอบครัวเปนสถาบันแรกที่มีความสําคัญในการปลูกฝงนิสัยรักการอานใหกับนักเรียน   
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ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป สําหรับผูที่สนใจในการพัฒนากิจกรรม

พัฒนาผูเรียน ซ่ึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมและทําการวิจัยในประเด็นตอไปนี้ 
 1.  ควรมีการวิจัยและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสงเสริมการ

อาน โดยขยายกลุมตัวอยางในการวิจัย โดยจัดในระดับชั้นอื่นๆ เพื่อเปนการปลูกฝงนิสัยรักการอาน
ใหกับนักเรียนในทุกชวงชั้น  

 2.  ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมสงเสริมการอานที่ผูปกครองตองการใหจัด  เชน 
กิจกรรมครอบครัวนักอาน กิจกรรมแรลลี่การอาน (Reading Rally) เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริม
ใหนักเรียนไดอานหนังสือทั้งที่บานและที่โรงเรียนอยางสม่ําเสมอ 
 3.  ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมสงเสริมการอานโดยใหผูปกครองไดเขามามีสวน
รวมในกิจกรรมพรอมกับบุตรหลานของตนเอง เพื่อสรางนิสัยรักการอานอยางยั่งยืน 
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ภาคผนวก ก 
 

หนังสือขอความรวมมือในการทําวิจัย
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ภาคผนวก ข 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
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แบบสอบถามความตองการ 
(สําหรับนักเรียนชวงชัน้ท่ี 2) 

 
เร่ือง ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบ ลักษณะ เนือ้หา การวดัและประเมินผลการจัดกจิกรรม 
 พัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับนักเรยีนชวงชั้นที่ 2  
 
คําชี้แจง  
 แบบสอบถามฉบับนี้ เปนแบบสอบถามความตองการเกีย่วกับรูปแบบ ลักษณะ เนื้อหา 
การวัดและประเมินผลการจดักิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับนักเรยีน
ชวงชั้นที่ 2 ดังนั้นผูวิจยัจึงขอใหนกัเรียนตอบตามความเปนจริง โดยแบบสอบถามแบงเปน 2 ตอน 
ดังนี ้

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนกัเรียน จํานวน 4 ขอ 
ตอนที่ 2 ความตองการเกี่ยวกบัรูปแบบ ลักษณะ เนื้อหา การวัดและประเมินผลการจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 จํานวน 4 ขอ 
 
 
 

นางสาวอันธิกา  วงษจําปา 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
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แบบสอบถามความตองการ 
(สําหรับนักเรียน) 

 
ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
คําชี้แจง โปรดเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจรงิ 

1. เพศ……………………….. 
2. อายุ………………………ป 
3. จํานวนหนังสือที่อาน……………..(เลม / ตอป) 
4. นักเรียนเคยมีประสบการณในการรวมกจิกรรมเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอานหรือ 

ไม……….ถาเคยมีประสบการณเปนกจิกรรมเรื่องใด………………………………. 
 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความตองการของนักเรียนเกีย่วกับรูปแบบของกิจกรรม ลักษณะการวดัและ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมพฒันาผูเรียนเพือ่สงเสริมนิสัยรักการอาน จํานวน 4 ขอ 
 1. นักเรียนตองการรูปแบบ ลักษณะของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อสงเสริมนิสัย
รักการอานอยางไรบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

(  ) การสรุปโครงเรื่อง 
(  ) การปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน 
(  ) การทายปริศนา 
(  ) การวาดภาพ 
(  ) การจัดธงคําถาม 
(  ) ครูผูสอนเปนผูบรรยาย 
(  ) อ่ืน ๆ โปรดระบ…ุ…………………………….. 

2. นักเรียนตองการเรียนเนื้อหาเกีย่วกับกิจกรรมเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอานในประเด็น
ใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

(  ) หนังสือพิมพ 
(  ) ปฏิทิน 
(  ) หนังสือนิทาน 
(  ) หนังสือสารานุกรม 
(  ) หนังสือความรูทั่วไป 
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(  ) ใบเซียมซี 
3. นักเรียนตองการใชสถานที่ใดในการจัดกิจกรรมบาง 

(  )ในโรงเรียน 
(  ) แหลงเรียนรูในโรงเรียน 
(  ) หองสมุดโรงเรียน 

4. นักเรียนตองการใหมกีารวัดผลและประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อ
สงเสริมนิสัยรักการอาน อยางไร 

(  ) ใชแบบทดสอบ 
(  ) ใชแบบสอบถาม 
(  ) วัดจากการปฏิบัติกิจกรรมโดยใชการสังเกตพฤติกรรมและการประเมินชิ้นงาน/

ผลงานของนักเรียน 
(  ) อ่ืน ๆ โปรดระบ…ุ…………………………….  
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แบบสัมภาษณรูปแบบการพฒันากิจกรรม 
(สําหรับผูเชีย่วชาญการจัดกิจกรรม) 

 
เร่ือง  รูปแบบการจดักิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับนักเรยีน 

ชวงชั้นที่ 2  
 
คําชี้แจง  
 แบบสัมภาษณฉบับนี้ เปนแบบสัมภาษณเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียน
เพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับนักเรยีนชวงชั้นที่ 2  ผูวิจัยขอความอนเุคราะหจากทาน โปรด
ใหขอคิดเห็นและขอแนะนํา เพื่อความสมบูรณของการจัดกิจกรรมดังกลาว โดยแบบสัมภาษณแบง
ออกเปน 2 ตอน จํานวน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณไดแก จาํนวน 6 ขอ 
ตอนที่ 2  รูปแบบการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน จํานวน  

5 ขอ  
 
 
 

นางสาวอันธิกา  วงษจําปา 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
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แบบสัมภาษณรูปแบบการพฒันากิจกรรม 
(สําหรับผูเชีย่วชาญ) 

 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ 
 
คําชี้แจง โปรดเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจรงิ 

1. เพศ………………………... 
2. อายุ………………………ป 
3. ระดับการศกึษาสูงสุด………………………………………. 
4. ตําแหนงการทํางาน………………………………………… 
5. ประสบการณการทํางาน………………………………….ป 
6. ประสบการณในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน……………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่ 2 รูปแบบการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อสงเสรมินิสัยรักการอาน จํานวน 5 ขอ 

1. ทานคิดวาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีความสําคัญและมีความจําเปนตอการพัฒนา 
นักเรียนหรือไม อยางไร 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2. ทานคิดวาการสงเสริมใหโรงเรียนพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรัก
การอานเปนสิง่ที่ดีและควรสนับสนุนหรือไม อยางไร 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

3. ทานคิดวารูปแบบของการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน 
ตามที่ทานตองการควรมีรูปแบบเปนอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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4. ทานคิดวาเนื้อหาของการจัดกิจกรรมพฒันาผูเรียนเพือ่สงเสริมนิสัยรักการอาน ควร
ประกอบดวยเนื้อหาใดบาง 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

5. ทานคิดวารูปแบบของการวัดผลและประเมินผลการจดักิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อ
สงเสริมนิสัยรักการอาน ควรเปนอยางไร  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ประเด็นสนทนากลุม 

(สําหรับผูบรหิาร หัวหนากลุมกิจกรรม ครูท่ีปรึกษากิจกรรมชุมนุม) 

 
เร่ือง  ความตองการและขอบขายเนื้อหาสาระเกีย่วกับการพัฒนากิจกรรมพฒันาผูเรียนเพือ่ 
 สงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับนักเรยีนชวงชั้นที่ 2 
 
คําชี้แจง  

1. ประเด็นสนทนากลุมนี้มีวตัถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการและขอบขายเนื้อหา
สาระเกี่ยวกับการพัฒนากจิกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับนกัเรียนชวงชั้น
ที่ 2 โดยแบงเปน 2 ตอน จํานวน 8 ขอ 
 2. ประเด็นคําถามที่ใชในการสนทนากลุม แบงเปน 2 ตอน ประกอบดวย 

ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูเขารวม จํานวน 4 ขอ 
ตอนที่ 2 ประเด็นที่ใชสนทนากลุมเกี่ยวกับความตองการและขอบขายเนื้อหาสาระ 

ในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2  เพื่อใช
ในการสนทนากลุมและแสดงความคิดเหน็รวมกนั ณ หองพักครูชวงชัน้ที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ 
(สระกระเทยีม) ซ่ึงทําใหการสนทนากลุมครั้งนี้เปนประโยชนตอการพฒันากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับนักเรยีนชวงชั้นที่ 2 จึงขอกราบขอบพระคุณทุกทานที่ใหความ
อนุเคราะหดวยดี มา ณ โอกาสนี้ 

 
 

 
นางสาวอันธิกา  วงษจําปา 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
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ประเด็นสนทนากลุม 
(สําหรับผูบรหิาร หัวหนากลุมกิจกรรมของโรงเรียน  ครูท่ีปรึกษากิจกรรมชุมนุม) 

 
ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูรวมสนทนา  
 
คําชี้แจง โปรดเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง 

1. เพศ………………………... 
2. อายุ………………………ป 
3. ระดับการศกึษาสูงสุด…………………………… 
4. ตําแหนง/หนาที่…..……………………………… 

 
ตอนที่ 2 ความตองการและขอบขายเนื้อหาสาระเพื่อนํามาพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริม
นิสัยรักการอาน จํานวน 4 ขอ 

1. ทานคิดวารูปแบบของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน ควรเปน 
อยางไร 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2. ทานคิดวาเนื้อหาสาระทีน่ํามาใชในการจัดกิจกรรมพฒันาผูเรียนเพือ่สงเสริมนิสัยรัก 
การอาน  ควรมีเนื้อหาในเรือ่งใดบาง 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

3. บุคคลใดควรมีมีสวนรวมในการจดักิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสรมินิสัยรักการอาน 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

4. การวัดผลและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอานใครควร 
เปนผูประเมินและมีวิธีการประเมินอยางไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………... 
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แบบสอบถามความคิดเห็น 
(สําหรับนักเรียน) 

 
เร่ือง ความคิดเหน็เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับ 
 นักเรียนชวงชัน้ที่ 2  
 
คําชี้แจง 
 แบบสอบถามฉบับนี้เปนแบบสอบถามความคิดเห็นแบบพรรณนาความ ผูวิจัยขอความ
กรุณาชวยตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง โดยแบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน ดังตอไปนี ้
 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนกัเรียน จํานวน 3 ขอ 
 ตอนที่ 2 ความคดิเห็นเกี่ยวกบัการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน 
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 จํานวน 3 ขอ 
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม จํานวน 1 ขอ 
 
 
 

นางสาวอันธิกา  วงษจําปา 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
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ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของนกัเรียน จํานวน 3 ขอ 
คําชี้แจง  ใหนกัเรียนเติมขอมูลในชองวางใหสมบูรณ 

1. ช้ันประถมศึกษาปที่.......................................... 
2. เพศ................................................................... 
3. อายุ................................................................... 

 
ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสรมินิสัยรักการอาน สําหรับ 
นักเรียนชวงชัน้ที่ 2 จํานวน 3 ขอ 
คําชี้แจง  ใหนกัเรียนเขยีนแสดงความคิดเห็นในเรื่องตอไปนี ้

1. นักเรียนมีความคิดเห็นตอรูปแบบของกจิกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการ 
อาน สําหรับนกัเรียนชวงชั้นที่ 2 อยางไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

2. นักเรียนคิดวาระยะเวลาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน 
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 มีความเหมาะสมหรือไม อยางไร 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

3. นักเรียนคิดวาการจดักิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสรมินิสัยรักการอาน สําหรับ 
นักเรียนชวงชัน้ที่ 2 ไดรับประโยชนอะไรบาง  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสอบถามความคิดเห็น 
(สําหรับผูปกครอง) 

 
เร่ือง ความคิดเหน็ของผูปกครองที่มีตอนิสัยรักการอานของนกัเรียน  
 
คําชี้แจง 
 แบบสอบถามฉบับนี้เปนแบบสอบถามความคิดเห็นที่มลัีกษณะเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา ผูวิจัยขอความกรุณาชวยตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง โดยแบบสอบถาม
แบงเปน 2 ตอน ดังตอไปนี ้
 ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 6 ขอ 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอนิสัยรักการอานของนักเรียน จํานวน 20 ขอ 

 
 
 

นางสาวอันธิกา  วงษจําปา 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
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แบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของผูปกครองท่ีมีตอนิสัยรักการอานของนกัเรียน 

 
ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดอานขอคําถามตอไปนี้และทาํเครื่องหมาย ✓ลงใน (   ) หนาขอความที่ตรงกับสภาพ
ความเปนจริงเกี่ยวกับตวัทาน 
1. เพศ 

(   ) ชาย    (   ) หญิง 
2. อายุ 
 (   ) 25 - 30 ป   (   ) 31 -35 ป     

(   ) 36 - 40 ป   (   ) มากกวา 40 ปขึ้นไป    
(   ) อ่ืน ๆ ระบุ……………….. 

3. ระดับการศกึษา 
 (   ) ประถมศกึษา   (   ) มัธยมศึกษา     

(   ) ปริญญาตรี   (   ) สูงกวาปรญิญาตรี    
(   ) อ่ืน ๆ ระบุ……………….. 

4. อาชีพ 
 (   ) รับราชการ   (   ) รัฐวิสาหกจิ      

(   ) คาขาย    (   ) รับจาง      
(   ) อ่ืน ๆ ระบุ……………….. 

5. รายได 
 (   ) 2,500 - 3,000 บาท   (   ) 3,001 - 3,500 บาท    

(   ) 3,501 - 4,000 บาท   (   ) 4,001 - 4,500 บาท   
(   ) อ่ืน ๆ ระบุ……………….. 

6. จํานวนบุตร 
 (   ) 1 คน    (   ) 2 คน      

(   ) 3 คน    (   ) 4 คน     
(   ) อ่ืน ๆ ระบุ……………….. 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอนิสัยรักการอานของนักเรียน 
คําชี้แจง โปรดอานขอความและทําเครื่องหมาย ✓ลงในชองวางทายขอความที่ตรงกับความเปน
จริงเพียงชองเดียว เพื่อสอบถามความคิดเห็นของทานทีม่ีตอนิสัยรักการอานของนักเรียน ซ่ึงมีเกณฑ
แบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี ้

3  หมายถึง  ความคิดเห็นของผูปกครองอยูในระดับมาก 
2  หมายถึง  ความคิดเห็นของผูปกครองอยูในระดับปานกลาง 
1  หมายถึง  ความคิดเห็นของผูปกครองอยูในระดับนอย 

 
ระดับความคดิเห็น ขอ ขอความ 

3 2 1 
1. นักเรียนในความดูแลของทานอานหนังสืออยางตั้งใจ    
2. นักเรียนในความดูแลของทานหมั่นศกึษาคนควาโดย

การอานจากแหลงขอมูลสารสนเทศตาง ๆ  
   

3. นักเรียนในความดูแลของทานมีหนังสือติดตัวไวอาน
ในทุกสถานที ่

   

4. นักเรียนในความดูแลของทานแสวงหาความรูโดยการ
อานดวยตนเอง 

   

5. นักเรียนในความดูแลของทานอานหนังสือเฉพาะ
เร่ืองราวที่ตนสนใจ 

   

6. นักเรียนในความดูแลของทานหาเวลาเพื่ออานเปน
ประจํา 

   

7. นักเรียนในความดูแลของทานอยากไดรับหนังสือเปน
รางวัล 

   

8. นักเรียนในความดูแลของทานอานหนังสือครั้งละ 
นาน ๆ โดยไมรูสึกเบื่อหรืองวงนอน 

   

9. นักเรียนในความดูแลของทานอานหนังสือดวยความ
เพลิดเพลิน 

   

10. นักเรียนในความดูแลของทานศึกษาคนควาโดยการ
อานเพิ่มเติมหลังจากเรียนในชั้นเรียน 
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ระดับความคดิเห็น ขอ ขอความ 

3 2 1 
11. นักเรียนในความดูแลของทานอานหนังสือขณะรอ

เวลาทําส่ิงใดสิง่หนึ่ง 
   

12. นักเรียนในความดูแลของทานเกาะติดสถานการณขาว
ที่สนใจดวยการอานจากแหลงขอมูลที่มี 

   

13. นักเรียนในความดูแลของทานใชหนังสือเปน
แหลงขอมูลแรกในการคนควา เมื่อเกิดขอสงสัยหรือ
ปญหา 

   

14. นักเรียนในความดูแลของทานศึกษาหาความรูเพิ่มเติม
โดยการอานหนังสือจากสื่อ ส่ิงพิมพตาง ๆ 

   

15. นักเรียนในความดูแลของทานติดตามขาวสาร และ 
เหตุการณตาง ๆ โดยการอาน 

   

16. นักเรียนในความดูแลของทานใชเวลาวางในการอาน
มากกวาการทาํกิจกรรมอื่น ๆ 

   

17. นักเรียนในความดูแลของทานกระตือรือรนในการ
แสวงหาความรูจากแหลงความรูที่หลากหลายดวยการ
อาน 

   

18. นักเรียนในความดูแลของทานแนะนําเพื่อนใหอาน
หนังสือตาง ๆ 

   

19. นักเรียนในความดูแลของทานใชเวลาวางอานหนังสือ
โดยไมเลือกสถานที่ 

   

20. นักเรียนในความดูแลของทานอานวัสดุ ส่ิงพิมพหรือ
ประกาศตาง ๆ ดวยความสนใจ 
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แบบสอบถามความคิดเห็น 
(สําหรับครูประจําชั้น) 

 
เร่ือง  ความคิดเหน็ของครูประจําชั้นที่มีตอนิสัยรักการอานของนักเรียน  
 
คําชี้แจง 
 แบบสอบถามฉบับนี้เปนแบบสอบถามความคิดเห็นที่มลัีกษณะเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา ผูวิจัยขอความกรุณาชวยตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง โดยแบบสอบถาม
แบงเปน 2 ตอน ดังตอไปนี ้
 ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ขอ 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของครปูระจําชั้นที่มตีอนิสัยรักการอาน สําหรับนกัเรียนชวงชั้นที่ 
2 จํานวน 20 ขอ 

 
 
 

นางสาวอันธิกา  วงษจําปา 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
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แบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของครูประจําชัน้ท่ีมีตอนิสัยรกัการอานของนักเรียน 

 
ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดอานขอคําถามตอไปนี้และทาํเครื่องหมาย  ✓ ลงใน (   ) หนาขอความที่ตรงกับ
สภาพความเปนจริงเกีย่วกับตัวทาน 
1. เพศ 

(   ) ชาย    (   ) หญิง 
2. อายุ 
 (   ) 25 - 30 ป   (   ) 31 - 35 ป     

(   ) 36 - 40 ป   (   ) มากกวา 40 ปขึ้นไป    
(   ) อ่ืน ๆ ระบุ……………….. 

3. ระดับการศกึษาสูงสุด 
 (   ) มัธยมศึกษา   (   ) ปริญญาตรี  

(   ) ปริญญาโท   (   ) อ่ืน ๆ ระบุ……………….. 
4. ระดับชั้นทีส่อน 
 (   ) ชวงชัน้ที่ 1   (   ) ชวงชัน้ที่ 2       

(   ) ชวงชัน้ที่ 3 
5. ประสบการณการทํางาน 
 (   ) 1 - 5 ป    (   ) 6 - 10 ป     

(   ) 11 - 15 ป   (   ) 16 - 20 ป    
(   ) มากกวา 20 ปขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของครปูระจําชั้นที่มตีอนิสัยรักการอานของนักเรยีน 
คําชี้แจง โปรดอานขอความและทําเครื่องหมาย  ✓ ลงในชองวางทายขอความที่ตรงกับความเปน
จริงเพียงชองเดียว เพื่อสอบถามความคิดเห็นของทานทีม่ีตอนิสัยรักการอานของนักเรียน ซ่ึงมีเกณฑ
แบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี ้

3  หมายถึง  ความคิดเห็นของครูประจําชั้นอยูในระดับมาก 
2  หมายถึง  ความคิดเห็นของครูประจําชั้นอยูในระดับปานกลาง 
1  หมายถึง  ความคิดเห็นของครูประจําชั้นอยูในระดับนอย 

 
 

ระดับความคดิเห็น ขอ ขอความ 
3 2 1 

1. นักเรียนในความดูแลของทานอานหนังสืออยางตั้งใจ    
2. นักเรียนในความดูแลของทานหมั่นศกึษาคนควาโดย

การอานจากแหลงขอมูลสารสนเทศตาง ๆ  
   

3. นักเรียนในความดูแลของทานมีหนังสือติดตัวไวอาน
ในทุกสถานที ่

   

4. นักเรียนในความดูแลของทานแสวงหาความรูโดยการ
อานดวยตนเอง 

   

5. นักเรียนในความดูแลของทานอานหนังสือเฉพาะ
เร่ืองราวที่ตนสนใจ 

   

6. นักเรียนในความดูแลของทานหาเวลาเพื่ออานเปน
ประจํา 

   

7. นักเรียนในความดูแลของทานอยากไดรับหนังสือเปน
รางวัล 

   

8. นักเรียนในความดูแลของทานอานหนังสือครั้งละ 
นาน ๆ โดยไมรูสึกเบื่อหรืองวงนอน 

   

9. นักเรียนในความดูแลของทานอานหนังสือดวยความ
เพลิดเพลิน 

   

10. นักเรียนในความดูแลของทานศึกษาคนควาโดยการ
อานเพิ่มเติมหลังจากเรียนในชั้นเรียน 
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ระดับความคดิเห็น ขอ ขอความ 

3 2 1 
11. นักเรียนในความดูแลของทานอานหนังสือขณะรอ

เวลาทําส่ิงใดสิง่หนึ่ง 
   

12. นักเรียนในความดูแลของทานเกาะติดสถานการณขาว
ที่สนใจดวยการอานจากแหลงขอมูลที่มี 

   

13. นักเรียนในความดูแลของทานใชหนังสือเปนแหลง 
ขอมูลแรกในการคนควา เมือ่เกิดขอสงสัยหรือปญหา 

   

14. นักเรียนในความดูแลของทานศึกษาหาความรูเพิ่มเติม
โดยการอานหนังสือจากสื่อ ส่ิงพิมพตาง ๆ 

   

15. นักเรียนในความดูแลของทานติดตามขาวสาร และ 
เหตุการณตาง ๆ โดยการอาน 

   

16. นักเรียนในความดูแลของทานใชเวลาวางในการอาน
มากกวาการทาํกิจกรรมอื่น ๆ 

   

17. นักเรียนในความดูแลของทานกระตือรือรนในการ
แสวงหาความรูจากแหลงความรูที่หลากหลายดวยการ
อาน 

   

18. นักเรียนในความดูแลของทานแนะนําเพื่อนใหอาน
หนังสือตาง ๆ 

   

19. นักเรียนในความดูแลของทานใชเวลาวางอานหนังสือ
โดยไมเลือกสถานที่ 

   

20. นักเรียนในความดูแลของทานอานวัสดุ ส่ิงพิมพหรือ
ประกาศตาง ๆ ดวยความสนใจ 
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ภาคผนวก ค 
 

แผนผังการสนทนากลุม 
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  อันธิกา  วงษจําปา  นวลวรรณ  มนตปภัสสร 
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         ผูจดประเด็น           ครูที่ปรึกษากิจกรรมฯ 
 
 
     จตุพร จันทรเรือง              อนุวัตร  พันธพงษ 
         ผูจดประเด็น            ครูที่ปรึกษากิจกรรมฯ 
 
 
 จักรกฤษณ  บรรจงคชาธาร             สุนทรี  สุนทรลิขิต 
รองผูอํานวยการฝายวิชาการและ           ครูที่ปรึกษากิจกรรมฯ 
หัวหนากลุมกิจกรรมของโรงเรียน       
 
 
 

 
รัชนี  วรรณศิริ 

ผูบริหาร 
 
 
 

แผนภูมิที ่4 แสดงที่นั่งของผูเขารวมสนทนากลุม วันที่ 10 เมษายน 2549 
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ภาคผนวก ง 
 

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน  
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คูมือแผนการจัดกิจกรรมพฒันาผูเรยีน 

 
เพื่อสงเสริมนิสัยรกัการอาน  

 
  สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2  

 

โดย 
 

อันธิกา  วงษจําปา 
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คํานํา 
 

การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 
จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน การ
จัดกิจกรรมประกอบดวยรูปแบบกระบวนการที่หลากหลาย ใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรม 
โดยครูทําหนาที่เปนผูใหคําปรึกษา จัดกิจกรรมใหในโรงเรียนและใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน
ใหเกิดประโยชน โดยกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่จัดขึ้นเปนกิจกรรมนักเรียนในลักษณะของกิจกรรม
ตามความถนัดและความสนใจ ซ่ึงมุงเนนการเติมเต็มความรู ความชํานาญและประสบการณของ
ผูเรียนใหกวางขวางยิ่งขึ้น  
 การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 
2 มีเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมตาง ๆ ที่สงเสริมนิสัยรักการอาน ซ่ึงการพัฒนากิจกรรมนี้มีจํานวน 5 
กิจกรรม ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 สาวขาวใหเพื่อนฟง 

กิจกรรมที่ 2 เติมแตงจินตนาการดวยนิทานเริงใจ 
กิจกรรมที่ 3 สารานุกรมพาชมโลกกวาง 
กิจกรรมที่ 4 สมตําคําไทย 
กิจกรรมที่ 5 สุดหรรษาพาเพือ่นอาน 
การพัฒนากจิกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับนกัเรียนชวงชั้นที่  

2ไดนําเสนอกจิกรรมตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนเห็นความสําคญัของการอาน สงเสริมและปลูกฝงนิสัยรัก
การอานใหกับผูเรียน 

 
 
 

อันธิกา  วงษจําปา 
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คําแนะนํา 
 

การจัดกจิกรรมการเรียนรูเกีย่วกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน  
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2สําหรับนักเรยีนชวงชั้นที่ 2  ควรปฏิบัติดังนี ้
 1. ควรศึกษาคูมือและอานคําชี้แจงเกีย่วกับรายละเอียดของกิจกรรมในแตละกิจกรรมให
เขาใจ 
 2. กอนดําเนินการจัดกจิกรรมการเรียนรูในแตละแผนการจัดกิจกรรม ควรศึกษา
แผนการจัดกิจกรรมในเรื่องนั้น ๆ กอน เพือ่เตรียมความพรอมดานวัสดุอุปกรณ ส่ือในการจัด
กิจกรรม เพื่อใหการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนไปดวยความสะดวก 
 3. ใหนกัเรียนทําแบบประเมนิ (Pretest) กอนการศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมเรื่องแรกและ
ทดสอบ (Posttest) หลังการศึกษาปฏิบัติกจิกรรมเรื่องสุดทายเสร็จแลว 
 4. ดําเนินการจดักิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมในแตละกิจกรรม  
 
โครงสรางเนื้อหา 
 

เนื้อหาของกจิกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

แผน แผนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เวลา (ชั่วโมง) 
1 สาวขาวใหเพือ่นฟง 2 
2 เติมแตงจนิตนาการดวยนิทานเริงใจ 2 
3 สารานุกรมพาชมโลกกวาง 2 
4 สมตําคําไทย 3 
5 สุดหรรษาพาเพื่อนอาน 4 

รวมท้ังสิ้น 13 
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แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน 
 
 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับนกัเรียนชวงชั้นที่ 
2 ประกอบดวย สาระสําคัญ จุดประสงค ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม ส่ือ และการประเมินผล มี
รายละเอียดดังตอไปนี ้
สาระสําคัญ 

การอานเปนการพัฒนาตนวธีิหนึ่ง คนที่อานหนังสือมากและอานอยางสม่ําเสมอ จะเปน
คนที่มีความรอบรู ทันโลก ทันเหตกุารณ 
จุดประสงค 

1. นักเรียนสามารถสรุปใจความสําคัญจากขาวที่อานไดถูกตอง 
2. นักเรียนสามารถคนควาหาความรูจากหนังสือพิมพไดดวยตนเองอยางสม่ําเสมอ 
3. นักเรียนสามารถบอกโครงเรื่องจากนิทานที่อานไดถูกตอง 
4. นักเรียนสามารถรวบรวมผลงาน แลวจดัทํารูปเลมเพือ่การนําเสนอไดอยางสวยงาม 
5. นักเรียนสามารถอธิบายสาระสําคัญจากหนังสือสารานุกรมไดอยางถูกตอง 
6. นักเรียนสามารถคนควาหาความรูจากหนังสือสารานุกรมไดดวยตนเองอยาง

สม่ําเสมอ 
7. นักเรียนสามารถบอกความหมายของสํานวน สุภาษิต คําพังเพยไดถูกตอง 
8. นักเรียนสามารถเขียนสํานวน สุภาษิต คําพังเพยใหสัมพันธกับประโยคไดถูกตอง 
9. นักเรียนสามารถคนควาหาความรูจากการเขารวมกิจกรรมในฐานการเรียนรูไดดวย 

ตนเองอยางถูกวิธี 
10. นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมจากแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนไดอยางตอเนื่อง 
11. นักเรียนมนีิสัยรักการอาน 

เนื้อหา 
1. หนังสือพิมพ 
2. นิทาน 
3. สารานุกรม 
4. สํานวน สุภาษิต คําพังเพย 

แนวการจัดกิจกรรม 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 แบงกลุม  ใหแตละกลุมหาขาวหรือบทความตามหัวขอที่ได 
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รับพรอมทั้งสรุปใจความสําคัญของขาว และใหนกัเรียนนําขาวที่ทํามารวมเปนเลม เปนผลงานของ
นักเรียน 

แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 แบงกลุม สงตัวแทนมาจับสลากประเภทนิทาน แลวสรุปโครง
เร่ืองของนิทาน แลวทําการบันทึกลงในแบบบันทึกโครงเรื่อง นําเสนอผลงานของกลุม ๆ และนํา
ผลงานที่จัดทําไปตกแตงใหสวยงาม พรอมทั้งรวบรวมเปนรูปเลม 

แผนการจัดกิจกรรมที่ 3 แบงกลุม ใหแตละกลุมศึกษาใบความรูเกี่ยวกบัสารานุกรม แต
ละกลุมสงตัวแทนมารับใบกิจกรรมโดยใหนําคําถามและคําตอบไปบนัทึกลงในธง เพื่อจัดทําเปน 
“ธงคําถามสารานุกรม” 

แผนการจัดกิจกรรมที่ 4 แบงกลุมใหแตละกลุมเลนเกมทายปริศนาอักษรไขว พรอม
ศึกษาใบความรูเกี่ยวกับสํานวน สุภาษิต แตละกลุมแขงขันกันหาความหมายของสํานวน สุภาษิต คํา
พังเพย จากบัตรคํา ใหแตละคนวาดภาพเกีย่วกับสุภาษิต คําพังเพย พรอมทั้งระบายสีใหสวยงาม 

แผนการจัดกิจกรรมที่ 5 นักเรียนเลนบิงโก (Bingo) แบงกลุมศึกษาใบความรู  และ
ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู เขียนแสดงความคิดเห็นที่ไดเขารวมกิจกรรมตามฐานการเรียนรู 
 
สวนประกอบของสื่อท่ีใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

1. คูมือสําหรับครู 
1.1 แผนการจดักิจกรรม 

กิจกรรมที ่1 สาวขาวใหเพื่อนฟง 
กิจกรรมที่ 2 เติมแตงจินตนาการดวยนิทานเริงใจ 
กิจกรรมที ่3 สารานุกรมพาชมโลกกวาง 
กิจกรรมที ่4 สมตําคําไทย 
กิจกรรมที่ 5 สุดหรรษาพาเพือ่นอาน 

1.2 ใบความรูสําหรับครู 
1.3 แบบสังเกตพฤติกรรม 

2. คูมือสําหรับนักเรียน 
2.1 ใบความรูสําหรับนักเรียน 
2.2 ใบกิจกรรม 
2.3 แบบทดสอบยอยหลังแผนการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียนทั้ง 5 แผนการจัดกิจกรรม 

3. ส่ือประกอบการใชกิจกรรม 
3.1 ใบความรู 
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3.2 ใบกิจกรรม 
3.3 หนังสือสารานุกรม 
3.4 หนังสือนทิาน 
3.5 หนังสือพมิพ 
3.6 แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

4. การประเมนิผล 
การวัดผลประเมินผลระหวางเรียนและหลงัเรียนตามจดุประสงคการเรียนรู โดยการ

วัดใหมีความครอบคลุมทั้งดานพุทธิพิสัย ทักษะพิสัยและจิตพิสัย ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
4.1 ดานผลการเรียนรู 

4.1.1 การปฏิบัติตามคําส่ังในใบกิจกรรม 
4.1.2 การสนทนาและซักถาม 
4.1.3 ทดสอบโดยการใชแบบทดสอบหลังเรียน 

4.2 ดานทักษะ  
4.2.1 สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียน 
4.2.2 สังเกตความสนใจในการปฏิบัติงาน 

4.3 ดานความคิดเห็น 
4.3.1 สอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนทีม่ีตอการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อ 

สงเสริมนิสัยรักการอาน โดยใหนกัเรียนเขยีนพรรณนาความ  
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แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ี 1 
กิจกรรมสาวขาวใหเพื่อนฟง 

สาระสําคัญ  
 การอานเปนการพัฒนาตนเอง คนที่อานหนังสืออยางสม่ําเสมอ จะเปนคนที่มีความรอบ
รู อีกทั้งยังเปนการปลูกฝงนิสัยรักการอานใหยั่งยืน ซ่ึงกิจกรรมสาวขาวใหเพื่อนฟง เปนกิจกรรมที่
จัดขึ้นเพื่อใหนักเรียนไดคนควาหาความรูดวยตนเองจากสื่อประเภทหนังสือพิมพ โดยการอานเพื่อ
สรุปใจความสําคัญของขาว  
จุดประสงค  

1. นักเรียนสามารถสรุปใจความสําคัญจากขาวที่อานไดถูกตอง 
2. นักเรียนสามารถคนควาหาความรูจากหนังสือพิมพไดดวยตนเองอยางสม่ําเสมอ 
3. นักเรียนมีนสัิยรักการอาน 

เนื้อหา 
1. ความหมายและลักษณะของหนังสือพิมพ 
2. ประเภทและบทบาทหนาที่ของหนังสือพิมพ 
3. เนื้อหาที่มีในหนังสือพิมพ 

แนวการจัดกิจกรรม 
1. ครูช้ีแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
2. ครูใหนักเรียนแบงกลุมออกเปน 6 กลุม ๆ ละ เทา ๆ กัน โดยคละความสามารถเกง 

ปานกลาง ออน แลวใหแตละกลุมแบงบทบาทหนาที่ของสมาชิกภายในกลุมตามหลกัประชาธิปไตย 
3. ครูสุมถามนักเรียนแตละกลุมวา นักเรยีนทราบเรื่องราวตาง ๆ ที่เกิดขึน้ในประเทศ

หรือในโลกไดอยางไร (อานจากหนังสือพิมพ ดูโทรทศัน ฟงวิทยุ อานจากอินเทอรเน็ต) 
4. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปลักษณะสื่อตาง ๆ ที่นักเรียนตอบคําถามตามขอ 3 จากนั้น 

นําเขาสูส่ือ “หนังสือพิมพ” และใหแตละกลุมทํากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 1 โดยระดมความคิดเพื่อ
นําเสนอรายชื่อหนังสือพิมพที่รูจักใหไดมากที่สุด 

5. ครูใหนักเรียนแตละกลุมศึกษาใบความรูเกี่ยวกับหนังสือพิมพ จากนั้นใหแตละกลุม
สงตัวแทนมารับหนังสือพิมพกลุมละประมาณ 2 ฉบับ พรอมจับสลากหัวขอที่ไดรับ ดังนี้ 

5.1 ขาวเศรษฐกิจ 
5.2 ขาวกฬีา 
5.3 ขาวบันเทงิ 
5.4 ขาวการศึกษา 
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5.5 ขาวตางประเทศ 
5.6 ขาวการเมอืง 

6. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 2 โดยหาขาวตามหัวขอที่ไดรับพรอมทั้ง
สรุปใจความสําคัญของขาว กลุมละ2 ขาว ลงในกระดาษ A4 แลวนําเสนอผลงานไวหนาหอง 

7. ครูใหนักเรียนแตละกลุมไปอานขาวที่เพื่อน ๆ กลุมอื่น ๆ สรุปไวทีละกลุมจนครบ 
พรอมบันทึกขอมูลที่ไดรับ 

8. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปถึงความสําคัญของหนังสือพิมพและกลาวชมเชยการ
ปฏิบัติกิจกรรมกลุมของนักเรียน 

9. ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบยอยหลังเรียน 
สื่อ/อุปกรณ 

1. ใบความรู  
2. หนังสือพิมพ 
3. ใบกิจกรรมที่ 1 
4. ใบกิจกรรมที่ 2 
5. แบบทดสอบยอยหลังเรยีน 

ระยะเวลา   
2 ช่ัวโมง 

การประเมินผล 
1. ส่ิงที่ตองประเมิน 

1.1 พฤติกรรมของนักเรียน 
1.2 ผลงาน 

2. เครื่องมือ / วิธีการประเมนิ 
2.1 แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.2 แบบประเมินผลงาน 
2.3 แบบทดสอบยอย 

3. เกณฑการใหคะแนนผลงาน 
3.1 การใหคะแนนทดสอบยอยหลังเรียน คะแนนเต็ม 10  คะแนน (ขอละ 1 คะแนน) 
3.2 การใหคะแนนผลงาน ใบกิจกรรมที่ 1 
      ความถูกตองของผลงาน คะแนนเต็ม 20 คะแนน (ขอละ 2 คะแนน)  

16-20  คะแนน    หมายถึง   4   ดีมาก 
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 11-15  คะแนน   หมายถึง   3  ด ี
  6-10  คะแนน   หมายถึง   2  พอใช 

 0-5  คะแนน   หมายถึง   1  ปรับปรุง   
3.3 การใหคะแนนผลงาน ใบกิจกรรมที่ 2 

 
ระดับคุณภาพ ประเด็นการประเมิน 

3 2 1 
การสรุปใจความ
สําคัญ 

สรุปใจความสําคัญ
ของเรื่องที่อาน โดยใช
สํานวนภาษาของ
ตนเองทุกประโยค 

สรุปใจความสําคัญ
ของเรื่องที่อานได
มากกวา 2 ประโยค 
โดยใชสํานวนภาษา
เดิมของเรื่องที่อาน 

สรุปใจความสําคัญ
ของเรื่องที่อานได 
นอยกวา 2 ประโยค 
โดยคัดลอกจาก
ขอความเดิมของเรื่อง
ที่อาน 

อานและเขยีน
ประโยคไดถูกตอง 

อานและเขยีนประโยค
ถูกตองตามหลัก
ไวยากรณทกุประโยค 

อานและเขยีนประโยค
ผิดหลักไวยากรณ  
1 ประโยค 

อานและเขยีนประโยค
ผิดหลักไวยากรณ
มากกวา 5 ประโยค 
ขึ้นไป 

การสะกดคํา อานและเขยีนสะกด
คํา วางวรรณยกุต
ถูกตองตามหลัก
ไวยากรณทกุคํา  

อานและเขยีนสะกด
คํา วางวรรณยกุตผิด
หลักไวยากรณไมเกนิ 
5 คํา 

อานและเขยีนสะกด
คําวางวรรณยกุตผิด
หลักไวยากรณ
มากกวา 5 คําขึ้นไป 

  
7 - 9 คะแนน  หมายถึง  ดีมาก 
4 - 6  คะแนน  หมายถึง  ด ี
1 - 3  คะแนน  หมายถึง  พอใช 
ต่ํากวา  1  คะแนน  หมายถึง  ตองปรับปรุง 
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แบบประเมินผลงานของนักเรียน  
การพัฒนากจิกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับนกัเรียนชวงชั้นที่ 2 

แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสาวขาวใหเพื่อนฟง 
ใบกิจกรรมที่ 2 ตามลาหาขุมทรัพย   

………………………… 
คําชี้แจง  ใหผูประเมนิทาํเครื่องหมาย ✓แสดงความคิดเห็นที่มีตอการสรุปใจความสําคัญ 
ตามประเด็นตอไปนี ้
 

ระดับคุณภาพ 
การสรุป

ใจความสําคัญ 
เขียนประโยค
ไดถูกตอง การสะกดคํา กลุม ช่ือกลุม 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 

สรุป
คะแนน 

1            
2            
3            
4            
5            
6            

 
ผูประเมิน……………………………….. 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน  
สําหรับนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 

 
คําชี้แจง  ใหผูสังเกตทําเครื่องหมาย ✓ลงในชองพฤติกรรมที่สังเกตไดตามความเปนจริง 
 

ระดับคุณภาพ ขอ พฤติกรรมที่ปรากฏ 
3 2 1 

1. นักเรียนมีสวนรวมหรือรวมมือกันในการวางแผนและมีการ 
ตกลงกันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกลุม 

   

2. นักเรียนมีการถามและตอบคําถามทุกครั้งที่มีขอสงสัยและมี 
ขอคําถาม 

   

3. นักเรียนมีการรับฟงความคิดเห็นของสมาชกิในกลุม    
4. นักเรียนมีการชวยเหลือกันในการทํางาน    
5. นักเรียนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น    

 
ระดับคุณภาพ 

3  หมายถึง  ปฏิบัติสม่ําเสมอ ให 2 คะแนน 
 2  หมายถึง  ปฏิบัติบางครั้ง       ให 1 คะแนน 
 1  หมายถึง  ไมเคยปฏิบัติ          ให 0 คะแนน 
เกณฑการประเมิน 
 8 – 10  คะแนน  หมายถึง นกัเรียนมพีฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมอยูในระดับดีมาก 
 5 – 7    คะแนน  หมายถึง นกัเรียนมพีฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมอยูในระดับพอใช 
 1 – 4    คะแนน  หมายถึง นกัเรียนมพีฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมอยูในระดับปรับปรุง 
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หนังสือพิมพ คือ ส่ิงพิมพที่ออกเปนประจาํ และตอเนื่อง

สม่ําเสมอ สวนใหญมักจะเปนหนังสือพมิพรายวนั มุงเสนอ
ขาวสารแกคนทั่วไป  เนื้อหาสวนใหญ คือ ขาวสด และขาว
นาสนใจ ขาวในวงการตาง ๆ นอกจากนี้ยังมีบทความ สารคดี 
โฆษณา เร่ืองบันเทิง การแสดงความคิดเห็นตอเร่ืองราวและ
เหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 
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1. เปนสิ่งพิมพท่ีออกตอเนื่อง มีกําหนดเวลา 
ออกแนนอน สวนมากออกเปนประจําทุกวัน 
เรียกวา หนังสือพิมพรายวนั 
 

5. ผูจัดทํา สวนใหญจัดทําโดยบริษัทเอกชน 
เปนธุรกิจการคามีรายไดจากการโฆษณา
และการจําหนาย  
 

4. ผูอาน ไดแกประชาชนทั่วไป ไมจํากัด 
เพศ วยั ความรูหรืออาชีพ เนื้อหาบางสวน
อาจจัดไว สําหรับผูอานเฉพาะกลุม เชน 
หนาสําหรับเดก็ สตรี 

3. พิมพดวยกระดาษ ซอนพบัรวมกันเปนเลม
โดยไมเย็บ มีจํานวนหนาไมแนนอน อาจมี
ตั้งแต 16 หนา จนถึง 42 หนา  

2. เนื้อหาหลักของหนงัสือพมิพ คือ ขาวตางๆ 
เชน ขาวสังคม อาชญากรรม การเมือง  กีฬา
โดยนําเสนอดวยขอความและภาพประกอบ  
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1. หนังสือพิมพขนาดมาตรฐาน (Standard Newspaper) ขนาดหนากวาง 

ประมาณ 14 - 15 นิ้ว ยาวประมาณ 21 - 23 นิ้ว ไดแก ขนาดของหนาหนงัสือพิมพทั่วไป 
2. หนังสือพิมพขนาดเล็กหรือแทบลอยด (Tabloid Newspaper) มีขนาด 

ประมาณครึ่งหนึ่งของหนังสือพิมพมาตรฐาน บางครั้งเรียกวาขนาดพบัครึ่ง 
 

 
 
 
1. หนังสือพิมพปริมาณ (Quanlity  Newspaper) เนนการเสนอขาวประเภทเรา

อารมณ เชน ขาวอาชญากรรม ขาวสังคม บางครั้งเรียกขาวประเภทนี้วา "ขาวเบา" (Soft 
News) การเขียนขาวนิยมใชภาษาตลาด หนังสือพิมพประเภทนี้ เชน ไทยรัฐ เดลินิวส 

2. หนังสือพมิพคุณภาพ (Quality Newspaper) เนื้อหาเนนหนกัเกีย่วกับขาว
การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา ซ่ึงเรียกวา "ขาวหนัก" (Hard News) การเขียนมักใชภาษา
ตามแบบภาษาเขียนทัว่ไป หนังสือพิมพประเภทนี้ เชน สยามรัฐ มติชน 
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1. หนังสือพิมพระดับชาต ิ(National Newspaper) หมายถึงหนังสือพิมพที่เผยแพร
ทั่วประเทศ ไดแกหนังสือพมิพที่รูจักกนัทัว่ไป เชน ไทยรัฐ มติชน เดลินิวส สยามรัฐ ขาวสด  
แนวหนา เปนตน 

2. หนังสือพิมพทองถิ่น (Local Newspaper) หมายถึงหนงัสือพิมพที่เผยแพรอยูตาม
ทองถ่ินตางๆ เนื้อหาสาระสวนใหญจะเกี่ยวกับเรื่องราวเหตุการณที่เกิดขึน้ในทองถ่ินนัน้ 

 
 
 

1. หนังสือพิมพท่ัวไป (General Newspaper) เปนหนังสือพิมพสําหรับประชาชนทุก
เพศ ทุกวัย และทุกสาขาอาชีพ มีเนื้อหาหลากหลายทั้งขาว บทความ บนัเทิง กฬีา การศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 

2. หนังสือพิมพเฉพาะ (Specialize Newspaper) เปนหนงัสือพิมพสําหรับผูอาน
เฉพาะกลุม นําเสนอเรื่องราวที่เนนหนักเฉพาะดาน เชน หนังสือพิมพฐานเศรษฐกจิ สยาม
กีฬารายวัน ประชาชาติธุรกิจ คิดนวิส ขาวพานิชย 
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1. ขาวสําคัญ ขาวประจําวัน โดยที่พาดหัวขอขาวที่สําคัญไวในหนาที่ 1 และมี

รายละเอียดเพิม่เติมจนจบเรื่องอยูในหนาอ่ืน ๆ ดังตัวอยาง 
 

 
 

2. บทนํา หรือบทบรรณาธิการ เปนการสรุป รายงาน หรือวิเคราะหสรุปขาวประเดน็ 
ตาง ๆ ดังตัวอยาง  
 

 
ปลูกจิตสํานึกแหงความพอเพียง 
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนปรัชญาชี้แนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับจากครอบครัว 
สูชุมชนจนถึงรัฐนั้น แมมีความลึกซึ้ง แตไมใชเรื่องยากในการยึดถือทําตาม ทั้งเริ่มไดทันทีที่ไมวาจะเปนสถาน
ประกอบการหรืองานอาชีพใด กระนั้นก็ดีในยามที่รัฐบาลมุงใสใจเพียงความร่ํารวยจากทุนนิยม และพยายามทํา
ใหเห็นวาไมเดินตามแนวทางแหงทุนคงไมได จึงทําใหความพอเพียงไมใชธงนําแหงการพัฒนา... 
 
 

3. คอลัมนประจํา เปนคอลัมนที่มีผูเขียนหรือเจาของคอลัมนประจํานําเสนอบท
วิเคราะหขาว เหตุการณตาง ๆ ซ่ึงเกิดขึ้นในชวงเวลานั้น ๆ สวนใหญเปนเรื่องราวทางสังคม และ
การเมือง ดังตวัอยาง 
 
    หนาตางโลก  

ขอเปนทายาท [25 ก.ค. 49] 
      เปนนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียนานไปมั้ง นายจอหน โฮเวิรด นายกฯ จึงถูกตั้งคําถามอยูเรื่อยวา 
เมื่อไหรจะทิ้งเกาอี้นี้สักทีละ กอดไวอยูได ทั้งๆที่ ทานอายุอานาม 67 ป เขาไปแลว ควร “ลางมือใน อางทอง
คํา” อําลาวงการการเมืองไดแลว   
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 4. บทความ เปนบทความทางการเมือง และบทความทางวิชาการดานตาง ๆ ที่เขียนโดย 
ผูเชี่ยวชาญหรอืนักวิชาการ ดังตัวอยาง 
 

 

ใครคือ...ผูมีบารมี 
เปนที่ประจักษอยางชัดแจงวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของเราเปนที่รวมใจ
ของคนไทยทั้งชาติ 
ไมวาจะในวันฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เมื่อ 9 
มิถุนายน 2549 หรือวันที่ทรงเขารับถวายการรักษาพระองค ณ โรงพยาบาลศิริ
ราช เมื่อ 20 กรกฎาคม 2549... 

 
5. ขาวสังคม นําเสนอขาว เร่ืองราวเกี่ยวกบับุคคลกับบุคคล และกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้น

ในหนวยงาน สถาบัน หรือวงการตาง ๆ เชน สังคมธุรกิจ สังคมภูมิภาค ดังตัวอยาง 
 
คอลัมนขาวสังคม 

 

ระทึกแทน 3 กกต. กับการฟง คํา
พิพากษาของศาลอาญาในคดีละ
เวนการปฏิบัติหนาที่ตาม ....  

 

 

รวมถวายพระพรและถวาย
ความจงรักภักดี 
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั. 
    

 
6. ตางประเทศ เสนอขาวและการวิเคราะหขาวหรือเหตกุารณในตางประเทศ ดังตวัอยาง 

 
ขาวตางประเทศวันนี้ 
คล่ืนความรอนอาจจะเปนสาเหตุใหมีผูเสียชีวิตอยางนอย 4 คนในแคลฟิอรเนียในสัปดาหนี้ ซ่ึง
รวมทั้งคนที่พกัอยูในบานพกัคนชรา ที่เสียชีวิตหลังจากระบบแอรคอนดิช่ันขัดของ อุณหภูมิที่พุงสูง
ประมาณ 100 องศาฟาเรนไฮต หรือ 30-40 องศาเซลเซียส... 
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7. ขาวธุรกิจ การตลาด การเงิน การคลัง หุน เสนอขาว สถิติ รายงานความเคลื่อนไหว 
 หนวยงาน การคลัง ธนาคาร ตลาดหลักทรัพยทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังตวัอยาง 
 
คอลัมนเศรษฐกิจ 

 
การเมืองหนุน 
สํานักวิจยัธนาคารไทยธนาคาร รายงานแนวโนมตลาดหุนไทยในสัปดาหนี ้(24-28 ก.ค.) วา ดัชนีหุน
ไทยมีแนวโนมปรับตัวขึ้นเปนผลจากการเมืองในประเทศมีความชัดเจนมากขึ้น ประกอบกับไดรับแรง
หนุนจากการซื้อสุทธิของนักลงทุนตางชาติ อยางไรก็ตามตลาดหุนไทยยังคงถูกกดดนัจากความผัน
ผวนของราคาน้ํามันรวมทั้งตลาดหุนตางประเทศ... 

 
 

8. ขาวการศึกษา อาจรวมถึงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม นําเสนอขาว และบทความที่
เกี่ยวของกับบคุคลและเหตุการณในวงการศึกษา การศาสนา และศิลปวฒันธรรม ดังตัวอยาง  

 
สพฐ.ทําแผนขอเงินปลดหนี้โรงเรียนในฝน  

ดร.ชินภัทร ภมูิรัตน รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน เปดเผยวา จากกรณี
ที่โรงเรียนในฝนหลายแหงมีปญหาหนี้สิน ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ.) 
ไดวิเคราะหเบือ้งตนทราบวาปญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นสวนหนึ่งเปนเพราะโรงเรียน... 
 

9. ขาวกีฬา เปนหัวขอเร่ืองสาํคัญที่มีอยูในทุกฉบับ นําเสนอขาว ความเคลื่อนไหว 
บทความเกีย่วกับการกฬีาทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังตัวอยาง  
 

  
'เจาบอล-เจาปก' ไมรอดพายรวงรอบแรกศึกคันทรีไวดฯ สหรัฐฯ    

 ไทยลีกโฉมใหมแจว! 4 สโมสรใหญจับคูลงตัว เงินลอแชมปรับ 25ลาน  
 ฮือฮา’ชุดขาว-งูใหญ’เตรียมแลก’โรนัลโด-อาเดรียนโน’     
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10. ขาวอาชญากรรม เสนอขาว และวิเคราะหเกี่ยวกับอาชญากรรม อุบัติเหตุ อุบัติภยั
ตาง ๆ ดังตัวอยาง  
 

  

 

สุดสลด “นองเจนนี”่ ลูกอดีตตลกรางแคระ “โจ มกจก” เลนกองทรายขางบานตาม
ประสาเด็ก หนุมเพื่อนบานขับรถกระบะ จะเขาบานมองไมเห็น วิ่งทบัรางเขาเต็ม 
ๆ จอดรถลงมาดู เห็นรางหนนูอยนอนหมดสติใตทองรถ ตกใจรีบรองเรยีกแมเด็ก 
พรอมกับนําตวัสง รพ. หมอเข็นเขาหองผาตัด พบปอดช้ําและซี่โครงหัก 5 ซ่ี ชีวิต
แสนเศราพอตายไปไมนาน เคราะหซํ้าดามพลอย มาถูกรถทับซ้ําอีก 

 
11. ขาวเรื่องบนัเทิง เสนอเรือ่งราวเกีย่วกับบุคคลและกิจกรรมดานการบันเทิง เชน 

นิยาย ภาพยนตรบันเทิงทีวี สังคมดารา ดังตัวอยาง 
 

 
'กบ' เฮ 'สัญญาแตงงาน 'พี่บรูค' ใหของขวญัวันเกดิ [25 ก.ค. 49] 

      เผลอแปบเดียวผานไป 28 ฤดูฝนแลวนะจะ สุวนันท คงยิ่ง...เมื่อวนัเสารที่ 22 ก.ค. ตรงกับ
วันเกิดพอดี๊ กบ ก็เลยชวนคณุแมไปทําบุญที่วัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน....   

  
 

12. โฆษณา มทีั้งโฆษณาขนาดใหญเต็มหนา และการโฆษณายอย ดังตัวอยาง 
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13. เยาวชน นาํเสนอเรื่องราว ขอคิด ความรูทั่วไปสําหรบัเยาวชน ดังตวัอยาง 
 

‘เยาวชนสรางสรรคตามรอยเทาพอ’ เวทีใหโจโชวลีลาเด็ด 
วงอินซัมเนยี หรือวงซิมโบลิค  สองวงดนตรีสมัครเลน  ที่เพิ่งผานการคัดเลือกสุดยอดเยาวชนคน
ดนตรีบนเวที “เยาวชนสรางสรรคตามรอยเทาพอ” รอบแรกมาหมาด ๆ การมีอัลบั้มเพลงเปนของ
ตัวเอง เปนความใฝฝนอันสูงสุดของทั้งสองวงนี้ และอกีหลาย ๆ วงดนตรีวัยรุนที่กาวเขาสูเวทแีหง
นี้  โดยไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงศึกษาธิการ  กรม
สุขภาพจิต และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)... 
 

14. วิชาการดานตาง ๆ เชน ภาษา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การเกษตร ฯลฯ ดังตัวอยาง 
 

 

ทีโอทีโอรวมสุดยอดเทคโนโลยีสื่อสาร  
ทีโอทีแจงเทคโนโลยีที่ใหบริการดานสื่อสารในสนามบนิสุวรรณภูม ิใชของ
ไฮเทครองรับไดทั้งการสื่อสารระบบใหมและเกา 
นายจํารัส ตันตรีสุคนธ รักษาการกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) เปดเผยถึงบริการโทรคมนาคมตาง ๆ ของทีโอที...   

 
15. เร่ืองเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ สารคดี หรือบทความพิเศษ แฟชัน่ งานฝมือ การทองเที่ยว ความ

คิดเห็นจากผูอาน การพยากรณโชคชะตา ดงัตัวอยาง 
 

 
ทานที่เกิดวันจันทร วันนี้ทกุอยางยังคงอยูในวังวนอันเดิม หรือความเปลีย่นไปก็ดวยเราเองผลักดัน
ตนเองเปนคร้ังคราว ลาภผลเงินทองยังไหลเอื่อยมิได ดั่งใจ ตอรองเร่ืองใดกับใครก็เปนตอ ความรกั
ก็ยังเหมือนเดมินั่นเอง  

........................................................................................ 
ที่มา : http://www.thairath.co.th/column.html เขาถึงเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2549 
          http://www.dailynews.co.th/daily.asp  เขาถึงเมื่อวนัที่ 25 ก.ค. 2549 
          http://www.posttoday.com/news.php?sec=finance เขาถึงเมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2549 
          http ://ads.bangkokpost.co.th เขาถึงเมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2549
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ใบกิจกรรมที่ 1 
  

ระดมสมองประลองปญญา 
 
คําชี้แจง   

ใหนกัเรียนรวมกันระดมความคิดและนําเสนอรายชื่อหนงัสือพิมพที่นักเรียนรูจัก 
ใหไดมากที่สุด 

สมาชิกในกลุมขาพเจา... 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
…………………………………………

 
                            หนังสือพิมพที่กลุมขาพเจารูจัก 

1.……………………………6.………………………….. 
2..…………………………...7.………………………….. 
3..…………………………...8..…………………………. 
4….…………………………9.………………………….. 
 5.  …………………………10…………………….. 
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ใบกิจกรรมที่ 2 

ตามลาหาขมุทรัพย 
 
คําชี้แจง   

ใหนกัเรียนหาขาวตามหวัขอที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้งสรุปใจความสําคัญ 
ของขาว กลุมละประมาณ 2 ขาว ลงกระดาษ A4 ตามหัวขอตอไปนี้ 

 
หัวขอขาว..............………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
ประเภทของขาว…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
สรุปใจความสําคัญ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

ที่มา………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 

เจาของผลงาน……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบทดสอบยอยหลังแผนการจัดกิจกรรม 
 
คําชี้แจง ใหนกัเรียนพิจารณารายละเอยีดของขอความตอไปนี้ แลวทําเครื่องหมาย ✓ลงใน 

ชองวาง (…..)  ที่เปนขอความที่ถูกตอง และทําเครื่องหมาย ✗ลงในชองวาง (…….)  
ที่เปนขอความที่ผิด 

 
……….1. หนงัสือพิมพไทยรัฐเปนหนังสือพิมพระดับชาติ 
……….2. หนงัสือพิมพปริมาณ มักใช “ภาษาตลาด” ในการเขียนขาว 
……….3. หนงัสือพิมพเฉพาะ เชน สยามกีฬารายวัน เปนหนังสือพิมพที่จัดประเภท 

     ตามลักษณะเนื้อหา 
……….4. หนงัสือพิมพคุณภาพ เนนเสนอขาวการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา 
……….5. หนงัสือพิมพเปนสื่อส่ิงพิมพที่มีกําหนดออกไมแนนอน 
……….6. “คิดนิวส” เปนชื่อหนังสือพิมพประเภทหนึ่ง เหมาะสําหรับผูอานเฉพาะกลุม 
……….7. ภาพและขอความเปนสวนหนึง่ของหนังสือพิมพ 
……….8. โฆษณามักจะไมปรากฏในหนาหนังสือพิมพ 
……….9. หนงัสือพิมพขนาดแทบลอยด เปนหนังสือพมิพขนาดพับครึ่ง 
……….10. พาดหัวขาวมักจะปรากฏอยูทีห่นาหนึ่งของหนังสือพิมพ  

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 224

เฉลยแบบทดสอบยอย 
 
1. ✓  
2. ✓ 
3. ✓ 
4. ✓ 
5.  ✗ 
6. ✓ 
7. ✓ 
8.  ✗ 
9.  ✗ 
10. ✓ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 225

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ี  2 
กิจกรรมเติมแตงจินตนาการดวยนิทานเริงใจ 

สาระสําคัญ  
 การอานเปนการพัฒนาตนเองวิธีหนึ่ง คนที่อานหนังสืออยางสม่ําเสมอ จะเปนคนที่ทัน
โลก ทันเหตุการณ ซ่ึงกิจกรรมเติมแตงจินตนาการดวยนิทานเริงใจเปนกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อ
สงเสริมใหนักเรียนไดอานนิทานประเภทตาง ๆ เชน นิทานมหัศจรรย นิทานเทวปกรณ นิทาน
อธิบายเหตุ นิทานประจําถ่ิน นิทานสอนใจ และนิทานมุขตลก แลวสามารถบอกโครงเรื่องจาก
นิทานที่อานและจัดทํารูปเลมเพื่อการนําเสนอได โดยมีนิทานเปนสื่อในการกระตุนใหนักเรียนมี
นิสัยรักการอาน 
จุดประสงค  

1. นักเรียนสามารถบอกโครงเรื่องจากนิทานที่อานไดถูกตอง 
2. นักเรียนสามารถรวบรวมผลงาน แลวจดัทํารูปเลมเพือ่การนําเสนอไดอยางสวยงาม 
3. นักเรียนมีนสัิยรักการอาน 

เนื้อหา 
1. ความหมายของนิทาน 
2. ประเภทของนิทาน 

แนวการจัดกิจกรรม 
1. ครูช้ีแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ  
2. ครูเลานิทานใหนักเรยีนฟง 1 เร่ือง (ควรเปนนิทานเกี่ยวกับสัตว หรือนิทานอีสปก็ได) 

พรอมทั้งตั้งคําถามใหนักเรียนชวยกันตอบจากนิทานที่ครูเลาใหฟง 
 3. ครูแนะนํานทิานประเภทตาง ๆ ใหนักเรียนฟงอยางคราว ๆ ซ่ึงประกอบดวย 

3.1 นิทานมหศัจรรย 
3.2 นิทานเทวปกรณ 
3.3 นิทานอธิบายเหต ุ
3.4 นิทานประจําถ่ิน 
3.5 นิทานสอนใจ 
3.6 นิทานมุขตลก  

4. ครูใหนักเรียนแบงกลุมออกเปน 6 กลุม ๆ ละ เทา ๆ กันโดยคละความสามารถเกง  
ปานกลาง ออน แลวแบงบทบาทหนาที่ของสมาชิกภายในกลุมตามหลกัประชาธิปไตย 
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5. ครูใหนักเรียนแตละกลุมศึกษาใบความรูเกี่ยวกับนิทานประเภทตาง ๆ และใหแตละ
กลุมสงตัวแทนมาจับสลากและรับนิทานตามประเภทนิทานที่จับสลากได ดังนี้ 

5.1 นิทานมหศัจรรย ไดแก รถเสน และโสนนอยเรือนงาม  
5.2 นิทานเทวปกรณ ไดแก พระยาแถนสรางโลก เมขลารามสูร 
5.3 นิทานอธิบายเหตุ ไดแก จระเขไมมีล้ิน และหมากับแมวเปนศัตรูกนั 
5.4 นิทานประจําถ่ิน ไดแก พระยากง พระยาพาน และกองขาวนอย 
5.5 นิทานสอนใจ ไดแก ลูกสาวเศรษฐีกับพรานขายเนื้อ และลูกกตัญ ู
5.6 นิทานมุขตลก ไดแก ศรีธนญชัย และหลวงตากับเณร 

6. ครูใหนักเรียนแตละกลุมทําใบกิจกรรมที่ 1 โดยรวมกันสรุปโครงเรื่องของนิทาน แลว
บันทึกลงในแบบบันทึกโครงเรื่อง (กระดาษ A4) พรอมตกแตงใหสวยงาม โดยใหเวลากลุมละ 20 -
30 นาที 

7. ครูใหนักเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอผลงานของกลุม ๆ ละ 1 เร่ือง โดยมีครูและ
เพื่อน กลุมอ่ืน ๆ รวมกันซักถาม 

8. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความสําคัญของการอานนิทานและโครงเรื่องของนิทาน 
9. ครูใหนักเรียนนําผลงานที่จัดทําไปตกแตงใหสวยงาม พรอมทั้งรวบรวมเปนรูปเลม 
10. ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบยอยหลังเรียน  

สื่อ/อุปกรณ 
1. นิทาน  
2. แบบบันทึกโครงเรื่อง (กระดาษ A4) 
3. ใบความรู 
4. ใบกิจกรรม 

ระยะเวลา   
2 ช่ัวโมง 

การประเมินผล 
1. ส่ิงที่ตองประเมิน 

1.1 พฤติกรรมของนักเรียน 
1.2 ผลงาน 

2. เครื่องมือ / วิธีการประเมนิ 
2.1 แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.2 แบบประเมินผลงาน 
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2.3 แบบทดสอบยอย 
3. เกณฑการใหคะแนนผลงาน 

3.1 การใหคะแนนทดสอบยอยหลังเรียน คะแนนเต็ม 10  คะแนน ขอละ 1 คะแนน 
3.2 เกณฑการใหคะแนนผลงานใบกจิกรรมที่ 1 

 
ระดับคุณภาพ 

ประเด็นการประเมิน 
3 2 1 

รายละเอียดของ 
โครงเรื่อง 

รายละเอียดครอบคลุม
เร่ืองที่อาน เนือ้หา
ถูกตอง ชัดเจน 

รายละเอียดครอบคลุม
เร่ืองที่อาน เนือ้หา
ถูกตอง แตมีบางสวน
ไมชัดเจน 

รายละเอียดครอบคลุม
เร่ืองที่อาน เนือ้หาไม
ถูกตอง ไมชัดเจน 

เทคนิคการนําเสนอ มีรูปแบบการจัดที่
หลากหลาย ใหสีสัน
สวยงามตามธรรมชาติ 
มีจุดเดน สามารถ
ดึงดูดความสนใจของ
ผูอานได 

มีรูปแบบการจัดที่
หลากหลาย ใหสีสัน
สวยงามตามธรรมชาติ 

มีรูปแบบการจัดที่ไม
หลากหลาย ใหสีสัน
ไมสวยงามตาม
ธรรมชาติ  

การสะกดคํา อานและเขยีนสะกด
คํา วางวรรณยกุต
ถูกตองตามหลัก
ไวยากรณทกุคํา 

อานและเขยีนสะกด
คํา วางวรรณยกุตผิด
หลักไวยากรณไมเกนิ 
5 คํา 

อานและเขยีนสะกด
คํา วางวรรณยกุตผิด
หลักไวยากรณ
มากกวา 5 คําขึ้นไป 

  
7 - 9  คะแนน  หมายถึง  ดีมาก 
4 - 6  คะแนน  หมายถึง  ด ี
1 - 3  คะแนน  หมายถึง  พอใช 
ต่ํากวา  1  คะแนน  หมายถึง  ตองปรับปรุง 
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แบบประเมินผลงานของนักเรียน 
การพัฒนากจิกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับนกัเรียนชวงชั้นที่ 2 

แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเติมแตงจนิตนาการดวยนิทานเริงใจ 
ใบกิจกรรมที่ 1 โลกการตูนมหาสนุก 

……………………………… 
คําชี้แจง  ใหผูประเมนิทาํเครื่องหมาย ✓แสดงความคิดเห็นที่มีตอการตกแตงแบบบันทึก 
โครงเรื่อง ตามประเด็นตอไปนี้ 
 

ระดับคุณภาพ 
รายละเอียด 
ของโครงเรื่อง 

เทคนิคการ
นําเสนอ การสะกดคํา กลุม ช่ือกลุม 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 

สรุป
คะแนน 

1            
2            
3            
4            
5            
6            

 
ผูประเมิน……………………………….. 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน 
สําหรับนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 

 
คําชี้แจง  ใหผูสังเกตทําเครื่องหมาย ✓ลงในชองพฤติกรรมที่สังเกตไดตามความเปนจริง 
 

ระดับคุณภาพ ขอ พฤติกรรมที่ปรากฏ 
3 2 1 

1. นักเรียนมีสวนรวมหรือรวมมือกันในการวางแผนและมีการ 
ตกลงกันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกลุม 

   

2. นักเรียนมีการถามและตอบคําถามทุกครั้งที่มีขอสงสัยและมี 
ขอคําถาม 

   

3. นักเรียนมีการรับฟงความคิดเห็นของสมาชกิในกลุม    
4. นักเรียนมีการชวยเหลือกันในการทํางาน    
5. นักเรียนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น    

 
ระดับคุณภาพ 

3  หมายถึง  ปฏิบัติสม่ําเสมอ ให 2 คะแนน 
 2  หมายถึง  ปฏิบัติบางครั้ง    ให 1 คะแนน 
 1  หมายถึง  ไมเคยปฏิบัติ      ให 0 คะแนน 
เกณฑการประเมิน 
 8 – 10  คะแนน  หมายถึง นกัเรียนมพีฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมอยูในระดับดีมาก 
 5 – 7    คะแนน  หมายถึง นกัเรียนมพีฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมอยูในระดับพอใช 
 1 – 4    คะแนน  หมายถึง นกัเรียนมพีฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมอยูในระดับปรับปรุง 
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นิทาน เปนเรื่องที่เลาสืบตอกันมาหลายชัว่คน  

                  เลากันในหมูชนทกุชั้น เนื้อเร่ืองอาจแตกตางกนัไปตาม 
            ทองถ่ินและภาคทั่วโลก แตจุดประสงคนั้นเหมือนกัน คือ 1) มุง  
          สอนคติธรรมและจรรยาตาง ๆ  2) มุงใหความสนกุและความ  
        บันเทิงแกผูฟง และ 3) ยกระดับจิตใจของมนุษยใหสูงขึ้นดวศีลธรรม 

ลักษณะเฉพาะของนิทานมีดงันี้ คือ 
             1. เปนเรื่องเลาดวยถอยคําธรรมดา ใชภาษาชาวบานทั่วไป 
             2. เปนเรื่องที่เลาสืบตอกันมาเปนเวลาชานาน  
       3. ไมปรากฏวาใครเปนคนเลาดั้งเดิม เพียงแตรูวาเคยไดยิน 
             ไดฟงมา หรือเขาเลาวาหรือบรรพบุรุษเปนผูเลาใหฟง 
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     นิทานมหัศจรรย ตรงกับ
ภาษาอังกฤษวา Fairy Tale แตใน
ภาษาไทยนั้นมีช่ือเรียกตาง ๆ กัน 
เชน  นิทานทรง เครื่ อง  นิทาน
ปรัมปรา หรือนิทานจักร ๆ วงศ ๆ 
และบางครั้งก็มีผู เรียกวา นิทาน
ประโลมโลก  
     นิทานมหัศจรรย  คือ  นิทาน
ขนาดยาวประกอบดวยหลาย
อนุภาคหลายตอน ที่มีจุดมุงหมาย
ใหความสนุกความเพลิดเพลินแก
ผูฟง เนื้อเร่ืองจึงวนเวียนอยูกับการ
อิจฉาริษย าของตั วละครฝ า ย
อธรรม อันเปนผลใหเจาชาย (ตัว
เอก) ตองผจญภัยไปในดินแดน
มหัศจรรยต าง  ๆ  เชน  สวรรค 
บ า ด า ล  แ ล ะ ป า หิ ม พ า น ต 
ปราบปรามฝายอธรรมและกลับมา
ครองเมืองพรอมกับอภิเษกกับเจา
หญิง 

     นิทานประจําถิ่น เปนเรื่องเลาสืบ
ทอดกันมาในทองถ่ินหนึ่ง ๆ โดย
ฉากของเรื่องจะอางถึงสถานที่ใน
ทองที่นั้นและเชื่อกันวาเปนเรื่องที่
เคยเกิดขึ้นจริง มีการแสดงหลักฐาน 
เชน  ช่ือบานเมือง  โบราณสถาน 
หรือช่ือภูมิประเทศ แนวเรื่องสวน
ใหญจะมุงอธิบายชื่อสถานที่ หรือ
ประวัติศาสตรความเปนมา  โดย
นํามาผูกเปนเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับ
นิทานเรื่องนั้น 
     นิทานประจําถ่ิน คือ นิทานที่มี
โ ค ร ง เ รื่ อ ง ผู ก พั น กั บ ส ถ า นที่ 
โบราณสถานในทองถ่ินนั้น ๆ แนว
เร่ืองจะเปนการอธิบายช่ือสถานที่
ห รื อประวั ติ ค ว าม เป นม าขอ ง
โบราณสถาน โดยวิธีนําเนื้อเร่ือง
นิทานหรือตัวละครมาเกี่ยวพันกับ
สถานที่ในทองถ่ิน 
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     นิทานอธิบายเหตุ เปนนิทานที่
มุงตอบคําถามวา “ทําไม” นิทาน
ประเภทนี้มีจํานวนมากทุกทองถ่ิน 
สวนเนื้อเรื่องและวิธีอธิบายจะ
แตกตางกันไปบางตามความเชื่อ
ของทองถ่ินนั้น ๆ ซ่ึงอาจจะเปน
การอธิบายความเปนมาของความ
เชื่อ พิธีกรรม ส่ิงของตาง ๆ และ
ปรากฏการณธรรมชาติ  
     นิทานอธิบายเหตุ  หมายถึง 
นิทานที่อธิบายตนกําเนิด  หรือ
ค ว า ม เ ป น ม า ข อ ง ค ว า ม เ ชื่ อ 
พิ ธีกรรม  และ ส่ิ งต า ง  ๆ  เ ช น 
รูปรางสัตว มนุษย เปนตน มีการ
เลากันกวางขวางไมจํากัดทองถ่ิน 

     นิทานเทวปกรณ    บางครั้ง
เ รี ยกว า  เทพนิ ย ายบ าง  นิ ยาย
ปรัมปราบาง เทพนิยายเปนนิทาน
ซ่ึงเปนเรื่องเลาถึงการสรางโลก 
สรางจักรวาล นอกจากนี้ยังอธิบาย
ถึงหนาที่ของส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่มีตอ
มนุษย ปรากฏการณธรรมชาติและ
พิธีกรรม ซ่ึงเชื่อวาเปนความจริง
บาง ไมจริงบาง  
     เทพนิยาย หมายถึง นิทานหรือ
เร่ืองเลาที่อธิบายถึงการสรางโลก 
สรางจักรวาล  เชน  กําเนิดโลก 
มนุ ษ ย  เ ท ว ด า  ส่ิ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
ทั้งหลาย และพิธีกรรม  
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     นิทานสอนใจ เปนนิทานที่นิยม
เล าสู กันฟ งอย า งแพรหลายอีก
ประเภทหนึ่ง มีที่มาจากหลักธรรม
ในพระพุทธศาสนาแตเปนชาดก ซ่ึง
บางครั้ง เรียกวา  นิทานคติธรรม 
หรือ นิทานสุภาษิต นิทานประเภท
นี้ ไ ด นํ าห ลักธรรมชาดก  พุทธ
ประวัติ มาเสริมแตงใหสนุกสาน 
และเปนขอเตือนใจในการดําเนิน
ชีวิตดวย 
     นิทานสอนใจ คือ นิทานที่มีแนว
เรื่องที่ปรับปรุงมาจากหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา  แสดงถึ ง
คุณธรรม  คว ามกตัญู  คว าม
ซ่ือสัตยของตัวเอก โดยชี้ใหเห็นคุณ
ของผูประกอบความดีและช้ีใหเห็น
โทษของผูประกอบความชั่ว สวน
ใหญมีขนาดเรื่องไมยาวมาก คือ 2 – 
3 ตอนจบ 

     นิทานมุขตลก เปนนิทานอีก
ประเภทหนึ่งของไทยที่นิยมเลาสู
กันฟง สวนใหญจะเปนเรื่องสั้น ๆ 
ตอนเดียวจบ  โดยมีจุดมุงหมาย
เพื่อเสนอความขบขันบันเทิงใจแก
ผู ฟ ง  นิ ท า น มุ ข ต ล ก ต ร ง กั บ
ภ า ษ า อั ง ก ฤษ ว า  “Humourous 
Tale” หรือ “Merry Tale” 
     นิทานมุขตลก เปนนิทานสั้น ๆ 
ตอนเดียวจบหรือสองตอนจบ โดย
มุงที่จะสรางความขบขันใหแก
ผูฟง ซ่ึงนํามุขตลกมาจากคนเจา
ปญญา การลอเลียนนักบวช การ
ลอเลียนคนพิการ คนขี้เกียจไดดี 
ฯลฯ 
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นิทานมหัศจรรย 
ไดแก นางแกวหนามา   ปลาบูทอง 
สังขทอง อุทัยเทวี รถเสน โสนนอย
เรือนงาม นางมโนราห   เปนตน 

นิทานประจําถิ่น 
ไดแก พระยากงพระยาพาน กอง
ขาวนอย ทุงกลุารองไห พระรถ
เมรีหรือนางสิบสอง 

นิทานอธิบายเหตุ 
ไดแก เร่ืองทําไมจึงเรียกวาดาว
ลูกไก ทําไมจงึมีรูปกระตายใน
ดวงจนัทร  หมากับแมวเปนศัตรู
กัน จระเขไมมล้ิีน ประเพณกีาร
ปลอยปลา เปนตน 

นิทานเทวปกรณ หรือเทพนิยาย
ไดแก พระยาแถนสรางโลก ราหู
อมจันทร  เมขลารามสูร  ทาว
มหาสงกรานต เปนตน 
 

นิทานสอนใจ 
ไดแก กระตายตื่นตูม นกกระจาบ  
ลูกสาวเศรษฐกีับพรานขายเนื้อ 
ลูกกตัญู ลูกเขยงู คนใจบุญ  
เปนตน 

นิทานมุขตลก 
ไดแก เร่ืองศรีธนญชัย สามสหาย
ทะเลาะกนั หลวงพอฉันขี้ไก 
หลวงตากับเณร ไอรอยเลห  
อายกองขี้จุ เปนตน 
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ใบกิจกรรมที่ 1  
โลกการตูนมหาสนุก 

 
คําชี้แจง   

ใหนกัเรียนสรุปโครงเรื่องของนิทาน แลวบันทึกลงในแบบบันทึกโครงเรื่อง 
(กระดาษ A4) โดยใหเวลากลุมละ 20-30 นาที 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สมาชิกกลุม…………………………………. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
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แบบทดสอบยอยหลังแผนการจัดกิจกรรม 
 
คําชี้แจง 

ใหนกัเรียนจับคูขอความตอไปนี้ที่มีความหมายสอดคลองกัน โดยนําตัวอักษรทาง
ขวามือ (ก ข ค..) เติมลงในชองวางทางซายมือที่กําหนดให 
 
…………1. เทพนิยาย   ก. เทพนยิาย 
…………2. นิทาน   ข. นิทานสั้น ๆ ตอนเดียวหรือ 2 ตอนจบ 
…………3. นิทานมุขตลก  ค. นิทานเทวปกรณ 
…………4. กระตายตื่นตูม  ง. นิทานจักร ๆ วงศ ๆ  
…………5. เมขลารามสูร  จ. เร่ืองราวที่เลาสืบตอกันมาจากปากตอปาก 
…………6. นิทานมหัศจรรย  ฉ. นิทานสอนใจ 
…………7. พระยากงพระยาพาน  ช. นิทานประจําถ่ิน 
…………8. นิทานสอนใจ  ซ. นทิานที่ช้ีใหเห็นถึงคณุของผูทําดี และชี้ให 

เห็นโทษของผูทําชั่ว 
…………9. นิทานอธิบายเหตุ  ฌ. นิทานมหัศจรรย 
…………10. โสนนอยเรือนงาม   ญ. เจาแมล่ิมกอเหนี่ยว 
    ฎ. นิทานที่มุงตอบคําถามวา “ทําไม” 
    ฏ. ทุงกุลารองไห 
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เฉลยแบบทดสอบยอย 
 
1. ค  
2. จ  
3. ข  
4. ฉ  
5. ก  
6. ง  
7. ช  
8. ซ  
9. ฎ  
10. ฌ 
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แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ี 3  
กิจกรรมสารานุกรมพาชมโลกกวาง 

 
สาระสําคัญ  

การอานเปนการแสวงหาความรูและพัฒนาตนเองได การอานหนังสือสารานุกรมใน
กิจกรรมสารานุกรมพาชมโลกกวาง เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนรักการอานและรูจักสิ่งพิมพ
อีกประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญและมีประโยชนเปนอยางมากตอนักเรียน นอกเหนือจากการอาน
หนังสือแบบเรียน ทั้งนี้เพราะหนังสือสารานุกรม เปนหนังสือท่ีรวบรวมความรูในแขนงวิชาตาง ๆ 
เขียนโดยผูชํานาญในแตละสาขาวิชา จัดเรียงเนื้อหาตามลําดับอักษร หรือแบงเปนหมวดหมูวิชา ใช
คนควาเรื่องราวท่ีตองการ อาจเปนเลมเดียวจบ หรือเปนหนังสือชุด มีภาพประกอบ มีดรรชนีทาย
เลมหรือในเลมสุดทายของหนังสือชุด 
จุดประสงค  

1. นักเรียนสามารถอธิบายสาระสําคัญจากหนังสือสารานุกรมไดอยางถูกตอง 
2. นักเรียนสามารถคนควาหาความรูจากหนังสือสารานุกรมไดดวยตนเองอยางถูกวิธี 
3. นักเรียนมีนสัิยรักการอาน 

เนื้อหา 
1. ความหมายและประเภทของสารานุกรม 
2. วิธีใชสารานุกรม 

แนวการจัดกิจกรรม 
 1. ครูช้ีแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ  

2. ครูใหนักเรียนเลือกธงคําถาม แลวถามนักเรียนทั้งชั้น ใครตอบไดครูฟนธง 
 3. ครูสนทนากับนักเรยีนเกีย่วกับหนังสือสารานุกรม ซ่ึงเปนแหลงความรูที่นํามาเปน
คําถามแกนักเรียน 
 4. ครูใหนักเรียนแบงกลุมออกเปน 6 กลุม ๆ ละเทา ๆ กัน โดยคละความสามารถเกง 
ปานกลาง ออน แลวใหแตละกลุมแบงบทบาทหนาที่ในการดําเนินกิจกรรม พรอมศึกษาใบความรู
เกี่ยวกับสารานุกรม 
 5. ครูใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนมารับใบกิจกรรมที่ 1 ซ่ึงเปนคําถามจาก
สารานุกรม  โดยใหนกัเรียนตอบคําถามใหถูกตอง กลุมใดเสร็จกอนและไดคะแนนมากที่สุด เปน
ฝายชนะและไดรับรางวัล 
 6. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูที่ไดรับ พรอมทั้งเฉลยคําตอบจากชุดคําถามตาง ๆ  
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 7. ครูใหนักเรียนทํากจิกรรมในใบกิจกรรมที่ 2 โดยใหนําคําถามและคําตอบไปบันทึก
ลงในธง►เพือ่จัดทําเปน “ธงคําถามสารานุกรม” 
 8. ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบยอยหลังเรียน 
สื่อ/ อุปกรณ 
 1. สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน  
 2. ใบความรู 
 3. ใบกิจกรรม 
 4. รางวัล 
ระยะเวลา   

2 ช่ัวโมง 
การประเมินผล 

1. ส่ิงที่ตองประเมิน 
1.1 พฤติกรรมของนักเรียน 
1.2 ผลงาน 

2. เครื่องมือ / วิธีการประเมนิ 
2.1 แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.2 แบบประเมินผลงาน 
2.3 แบบทดสอบยอย 

3. เกณฑการใหคะแนนผลงาน 
3.1 การใหคะแนนทดสอบยอยหลังเรียน คะแนนเต็ม 10  คะแนน (ขอละ 1 คะแนน) 
3.2 การใหคะแนนผลงาน ใบกิจกรรมที่ 1 

ความถูกตองของผลงาน คะแนนเต็ม 20 คะแนน (ขอละ 2 คะแนน) 
16 - 20  คะแนน  หมายถึง   4  ดีมาก 

 11 - 15  คะแนน  หมายถึง   3  ด ี
  6 - 10  คะแนน  หมายถึง   2  พอใช 

 0 - 5  คะแนน  หมายถึง   1  ปรับปรุง   
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3.3 การใหคะแนนผลงาน ใบกิจกรรมที่ 2 
 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการประเมิน 
3 2 1 

ขอมูลถูกตอง เนื้อหามีความถูกตอง 
ชัดเจน สอดคลองกับ
เร่ืองที่อาน 

เนื้อหามีความถูกตอง 
แตมีบางสวนไม
ชัดเจน ไมสอดคลอง
กับเรื่องที่อาน 

เนื้อหาไมถูกตอง ไม
ชัดเจน ไมสอดคลอง
กับเรื่องที่อาน 

การสะกดคํา อานและเขยีนสะกดคํา
วางวรรณยุกตถูกตอง
ตามหลักไวยากรณทุก
คํา  

อานและเขยีนสะกดคํา
วางวรรณยุกตผิดหลัก
ไวยากรณไมเกิน 5 คํา 

อานและเขยีนสะกด
คํา วางวรรณยกุตผิด
หลักไวยากรณ
มากกวา 5 คําขึ้นไป 

ความสะอาดของ
ช้ินงาน 

ช้ินงานสะอาด 
เรียบรอย ไมมรีอยลบ 

ช้ินงานบางสวนมีรอย
ลบเล็กนอย 

ช้ินงานไมสะอาด 
และมีรอยลบมาก 

  
7 - 9  คะแนน  หมายถึง  ดีมาก 
4 - 6  คะแนน  หมายถึง  ด ี
1 - 3  คะแนน  หมายถึง  พอใช 
ต่ํากวา  1  คะแนน  หมายถึง  ตองปรับปรุง 
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แบบประเมินผลงานของนักเรียน 
การพัฒนากจิกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับนกัเรียนชวงชั้นที่ 2 

แผนการจัดกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสารานุกรมพาชมโลกกวาง 
ใบกิจกรรมที่ 2 ธงมหัศจรรย  

………………………………………….. 
คําชี้แจง  ใหผูประเมนิทาํเครื่องหมาย ✓แสดงความคิดเห็นที่มีตอธงคําถามสารานุกรม 
ตามประเด็นตอไปนี ้
 

ระดับคุณภาพ 
ขอมูลถูกตอง การสะกดคํา ความสะอาด

ของชิ้นงาน 
กลุม ช่ือกลุม 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 

สรุป
คะแนน 

1            
2            
3            
4            
5            
6            

 
ผูประเมิน……………………………….. 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน 
สําหรับนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 

 
คําชี้แจง  ใหผูสังเกตทําเครื่องหมาย ✓ลงในชองพฤติกรรมที่สังเกตไดตามความเปนจริง 
 

ระดับคุณภาพ ขอ พฤติกรรมที่ปรากฏ 
3 2 1 

1. นักเรียนมีสวนรวมหรือรวมมือกันในการวางแผนและมีการ 
ตกลงกันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกลุม 

   

2. นักเรียนมีการถามและตอบคําถามทุกครั้งที่มีขอสงสัยและมี 
ขอคําถาม 

   

3. นักเรียนมีการรับฟงความคิดเห็นของสมาชกิในกลุม    
4. นักเรียนมีการชวยเหลือกันในการทํางาน    
5. นักเรียนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น    

 
ระดับคุณภาพ 

3  หมายถึง  ปฏิบัติสม่ําเสมอ  ให 2 คะแนน 
 2  หมายถึง  ปฏิบัติบางครั้ง  ให 1 คะแนน 
 1  หมายถึง  ไมเคยปฏิบัติ  ให 0 คะแนน 
เกณฑการประเมิน 
 8 – 10  คะแนน  หมายถึง นกัเรียนมพีฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมอยูในระดับดีมาก 
 5 – 7    คะแนน  หมายถึง นกัเรียนมพีฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมอยูในระดับพอใช 
 1 – 4    คะแนน  หมายถึง นกัเรียนมพีฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมอยูในระดับปรับปรุง 
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ใบความรู 

 

 

 
 
สารานุกรม คือ หนังสือท่ีรวบรวมความรูอัน

เปนพื้นฐานในทุกสาขาวิชาหรือรวบรวมความรูใน
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะแลวนํามาเรียบเรียง
ไวตามลําดับอักษร เหมาะสมที่จะทําการศึกษา
ค นคว า ด ว ยตน เอง   ความรู ที่ ไ ด จ ากหนั งสื อ
สารานุกรม ใชเปนขอมูลอางอิงที่มีความนาเชื่อถือสูง
ไดทันที 
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1.สารานุกรมท่ัวไป (Gerneral Encyclopedias) ไดแกสารานุกรมที่รวบรวมความรูทุก
แขนงวิชา อธิบายเรื่องราวเพื่อเปนพื้นฐานความรูเกี่ยวกับศาสตรทุกแขนงของมวล
มนุษยนับตั้งแตโบราณกาลจนกระทั่งปจจุบัน 
2. สารานุกรมเฉพาะวิชา (Subject Encyclopedias) ไดแก สารานุกรมที่รวบรวม
ความรูวิชาใดวิชาหน่ึง หรือรวบรวมเรื่องราวแขนงใดแขนงหนึ่งโดยเฉพาะอธิบาย
เรื่องราวละเอียดลึกซึ้งกวาสารานุกรมทั่วไป 
 

1.สารานุกรมสําหรับเยาวชน (Encyclopedias for Children and Young Adults) จัดทํา
ขึ้นโดยมีจุดมุงหมายจะเสนอเรื่องราวในสาขาวิชาความรูตางๆ ใชภาษาที่เขาใจงาย 
บทความมีขนาดกะทัดรัดจบสมบูรณในตัวเอง มีภาพประกอบเปนจํานวนมาก  
2.สารานุกรมสําหรับผูใหญ (Encyclopedias for Adult) จัดทําขึ้นเพื่อรวบรวมความรู
ในสาขาวิชาตางๆ ใหขอมูลที่ละเอียดและลึกซึ้งกวาสารานุกรมสําหรับเยาวชน ใช
ภาษาที่ยากและเปนวิชาการ บทความมักจะมีขนาดยาวเพื่อครอบคลุมเนื้อหาวิชา
อยางกวางขวาง  

1. สารานุกรมหลายเลมจบ (Multi-Volume Works) บางครั้งนิยมเรียกวา สารานุกรม
ประเภทชุด (Set) ครอบคลุมทั้งสารานุกรมสําหรับผูใหญและสารานุกรมสําหรับ
เยาวชน 
2. สารานุกรมเลมเดียวจบ (Single- Volume Encyclopedias) เปนสารานุกรมที่ให
ขอเท็จจริงอยางยอๆ บทความมีขนาดกะทัดรัด เหมาะสําหรับใชตอบคําถามที่
ตองการคําตอบทันทีไดอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด  บทความจัดเรียง
ตามลําดับตัวอักษรแบบพจนานุกรม ไมมีดรรชนีสําหรับคนเรื่อง ในสารานุกรมเลม
เดียวจบจะมีบทความโดยเฉลี่ยประมาณ 15,000 ถึง 25,000 บทความ 
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ลมุล รัตตากร ไดกลาวถึงลักษณะเฉพาะของสารานุกรมสรุปไดดังนี ้
สารานุกรมเปนหนังสือที่เขียนโดยผูเชี่ยวชาญในหลายสาขาวิชา สารานุกรมจะ

ไดรับการปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัยอยูเสมอ สารานุกรมอาจจะจบในเลมเดียวหรือ
อาจจะเปนชุด ชุดละตั้งแตสองเลมขึ้นไปจนถึง 20-30 เลมก็มี สารานุกรมตางประเทศจะมี
การปรับปรุงเนื้อหาทุก ๆ ป 

สารานุกรมตางประเทศบางชุดจะมีฉบับเพิ่มเติมเหตุการณในปที่ลวงมาแลวแต
ละป ๆ โดยออกหนังสือรายปของสารานุกรมชุดนั้นอีกโสดหนึ่ง สารานุกรมมักมีรูปภาพ 
แผนที่ ตารางและอื่นๆอันจะชวยใหความเขาใจในเนื้อหาวิชาดีขึ้นเปนอยางมาก 
 

สุทธิลักษณ อําพันธวงศ ไดกลาวถึงลักษณะเฉพาะของสารานุกรม ไวดังนี ้
สารานุกรมมีทั้งชนิดเลมเดียวจบ และชนิดเปนชุดหลายเลมจบ ถาเปนชุดหลายเลม

จบ แตละเลม จะแจงไวที่สันวาจากอักษรใดถึงอักษรใด เพื่อใชคนควาไดโดยสะดวก 
สารานุกรมประกอบดวยบทความทางวิชาการดานตางๆ โดยสังเขป เขียนโดย

ผูทรงคุณวุฒิ จัดเรียงลําดับบทความตามลําดับอักษร เชน “กฐิน” อยูในหมวดอักษร ก มีช่ือ
เต็มหรืออักษรยอของผูเขียนบทความกํากับไวที่ทายเร่ืองทุกเรื่อง มีภาพประกอบบทความ
บางเรื่อง 

สารานุกรมของตางประเทศสวนมากจะมีบรรณานุกรม คือ รายช่ือหนังสือหรือ
เอกสารอื่นๆ ที่ใชคนควาในการเรียบเรียงบทความเรื่องนั้นๆ โดยจัดไวที่ทายบทความแตละ
เร่ือง มีดรรชนีชวยคนควาเรื่องยอยๆ ในเลม สารานุกรมบางชุดมีดรรชนีแยกเลมไวตางหาก 
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1. พิจารณาดวูาเรื่องที่ตองการเปนความรูพืน้ฐานทัว่ไป 
หรือความรูเปนเรื่องเฉพาะวชิา 

2. เลือกใชประเภทของสารานุกรมใหถูกกับเรื่องที่
ตองการ เชน 

2.1 ความรูพื้นฐานงายๆสั้นๆ ใชสารานุกรมทั่วไป 
สําหรับเยาวชน 

2.2 ความรูพื้นฐานอยางละเอยีดใชสารานกุรม 
ทั่วไปสําหรับเยาวชน 

2.3 ความรูเฉพาะวิชา ใหเลือกใชสารานุกรมเฉพาะ 
วิชา ซ่ึงแบงออกเปนสาขาวชิาตางๆ 
 

3. เปดดูดรรชนีเพื่อดูเร่ืองทีต่องการคนหาวาอยูในเลมใด 
หนาเทาไร โดยพิจารณาใหถูกกับลักษณะของสารานุกรม 

3.1 เปดดูดรรชนีทายเลม (สารานุกรมสําหรับ 
เยาวชนและสารานุกรมบางชุดดรรชนีอยูดานหนา) 

3.2 เปดดูดรรชนีที่เลมสุดทายของชุด (สารานุกรม
สําหรับผูใหญและสารานุกรมบางชุดอยูทายเลม) 

4. ดูอักษรนําเลม หรือคําแนะนําที่สันหนังสือ เพื่อดูวา
เร่ืองที่ตองการอยูเลมใด 

5. กอนใชสารานุกรมแตละชุดควรอานวิธีใชเปนลําดับ
แรก แลวจึงคนหาเรื่องที่ตองการ 
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ที่มา http : //202.29.15.3/reference/enci เขาถึงเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2549 
 

 
 

        สารานุกรมเปนหนังสืออางอิงที่มีลักษณะพิเศษหลายประการ เชน เกี่ยวกับ 
ผูแตง มักประกอบดวยผูเช่ียวชาญในสาขาวิชาความรูในหลายสาขาวิชา มีช่ือเต็ม
หรือช่ือยอของ ผูเขียนกํากับไวที่ทายเรื่อง เพราะเนื้อหาของสารานุกรมครอบคลุม
ความรูอยางกวางขวาง บทความในแตละหัวขอวิชาจะมีลักษณะกะทัดรัด จบ
สมบูรณในตัวเอง มีบรรณานุกรมประกอบ มีการจัดเรียงเนื้อหาวิชาอยางมีระบบ ซ่ึง
สวนใหญมักจะเรียงตามลําดับตัวอักษรแบบพจนานุกรม ความรูในสารานุกรมมัก
ไดรับการปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ สารานุกรมทั่วไปมีลักษณะเปนชุดหลายเลม
จบ จึงจําเปนจะตองมีเครื่องมือชวยคนหาขอมูลในแตละเลม เพื่อชวยใหเกิดความ
สะดวกและรวดเร็ว เครื่องมือเหลานี้ คืออักษรนําเลมเขียนไวที่สันวาจากอักษรใดถึง
อักษรใด สวนใหญมีดรรชนีคนเรื่องยอยในเลม อาจจะอยูทายเลมของทุกเลมหรืออยู
ตางหาก เปนดรรชนีรวมเลมก็ได 
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ใบกิจกรรมที่ 1  
เปดโลกใบใหญไปกับสารานุกรม 

 
คําชี้แจง 
 ใหนกัเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง 
 
1. ปลาเปนสัตวที่มีกระดกูสันหลังในกลุมสัตวชนิดใด 

ตอบ…………………………………………………………………………………… 
2. ครีบปลามีหนาที่อะไร 
             ตอบ…………………………………………………………………………………… 
3. อาหารของปลาโดยทั่วไปคืออะไร 

ตอบ………………………………………………………………………………….. 
4. นกมีสวนคลายกับสัตวเล้ือยคลานอยางไร 

ตอบ…………………………………………………………………………………… 
5. นกเจริญกวาสัตวเล้ือยคลานในเรื่องใด 

ตอบ…………………………………………………………………………………… 
6. กลางวันและกลางคืนเกดิขึ้นไดเพราะอะไร 

ตอบ…………………………………………………………………………………… 
7. สุริยุปราคามี 3 ชนิด อะไรบาง 

ตอบ…………………………………………………………………………………… 
8. เรามองเห็นดวงจนัทรเพราะอะไร 

ตอบ…………………………………………………………………………………… 
9. เราใชดนตรไีทยแสดงในงานอะไรบาง 

ตอบ……………………………………………………………………………………… 
10. เมื่อเราฟงดนตรี เราจะมคีวามรูสึกอยางไร 

ตอบ……………………………………………………………………………………… 
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ธงมหัศจรรย 

 
 

 

 
 

คําชี้แจง 
 

ใหนกัเรียนนําคําถามและคําตอบไปบันทึกลงในธง ►      
        เพื่อจัดทําเปน “ธงคําถามสารานุกรม” 

 
 
 

ใบกิจกรรมที่ 2 
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แบบทดสอบยอยหลังแผนการจัดกิจกรรม 
 

1. สารานุกรมหลายเลมจบ นิยมเรียกอีกอยางหนึ่งวาอะไร 
ก. สารานุกรมประเภทชดุ 

 ข. สารานุกรมเลมเดียวจบ 
 ค. สารานุกรมเฉพาะวิชา 
 ง. สารานุกรมทั่วไป 
2. ขอใดกลาวถึงความหมายของสารานุกรมที่ถูกตอง 
 ก. เปนหนังสือที่รวบรวมความรูในทกุสาขาวิชา หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง  
 ข. เปนหนังสือที่รวบรวมเกีย่วกับรายชื่อหนังสือ หรือวารสาร 
 ค. เปนหนังสือที่รวบรวมเกีย่วกับสถานที่ 
 ง. เปนหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวหรือขอเท็จจริงเกีย่วกบับุคคล  
3. หากจะคนหาเรื่องที่ตองการ เพื่อดวูาเรือ่งที่ตองการอยูเลมใด ทําไดโดยวิธีใด 
 ก. อานวิธีใชกอนเปดตวัเลม 
 ข. อานคําแนะนําหรือดูอักษรนําเลมที่สันหนังสือ 
 ค. พิจารณาดวูาเรื่องที่ตองการเปนความรูพืน้ฐานทัว่ไปหรือความรูเฉพาะวิชา 
 ง. เปดดูที่สารบัญ 
4. หากตองการคนหาเรื่องยอยภายในเลมวาอยูเลมใด หนาที่เทาไร ทําไดโดยวิธีใด 
 ก. อานคําแนะนําหรือดูอักษรนําเลมที่สันหนังสือ 
 ข. เปดดูที่สารบัญ 
 ค. อานวิธีใชกอนเปดตวัเลม 
 ง. เปดดูดรรชนีทายเลมหรือดานหนา 
5. สารานกุรมที่ใหความรูตาง ๆ ใชภาษาที่เขาใจงาย จบสมบูรณในตวัเอง มีภาพประกอบจํานวน
มาก คือขอใด 
 ก. สารานุกรมทั่วไป 
 ข. สารานุกรมสําหรับเยาวชน 
 ค. สารานุกรมสําหรับผูใหญ 
 ง. สารานุกรมเฉพาะวิชา 
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6. สารานุกรมที่ใหขอเท็จจริงอยางยอ ๆ ใชถอยคําตามที่ตองการไดทันทีอยางมีประสิทธิภาพและ 
ประหยดั คือขอใด 
 ก. สารานุกรมทั่วไป 
 ข. สารานุกรมสําหรับเยาวชน 
 ค. สารานุกรมเลมเดียวจบ 
 ง. สารานุกรมเฉพาะวิชา 
7. ขอใดใหความหมายเกี่ยวกับสารานุกรมเฉพาะวิชาไดถูกตองที่สุด 
 ก. สารานุกรมจะรวบรวมความรูทุกแขนงวชิา 
 ข. สารานุกรมจะรวบรวมความรูเฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง 
 ค. สารานุกรมที่จัดทําขึ้นโดยมีจุดมุงหมาย 
 ง. สารานุกรมจะใหขอเท็จจริงอยางยอ ๆ  
8.  สารานุกรมวัฒนธรรมไทยเปนสารานุกรมประเภทใด 
 ก. สารานุกรมทั่วไป 
 ข. สารานุกรมเฉพาะวิชา 
 ค. สารานุกรมสําหรับเยาวชน 
 ง. สารานุกรมหลายเลมจบ 
9. คําภาษาอังกฤษคําใดเปนชื่อของสารานุกรมที่ถูกตอง 
 ก. Cyclopedia 
 ข. Encyclopedia  
 ค. Encyclopaedia 
 ง. ถูกทุกขอ 
10. วิธีการใชสารานุกรม ลําดับแรกควรปฏิบัติอยางไร 
 ก. เลือกใชประเภทสารานกุรมใหถูกกับเรือ่ง 
 ข. เปดดูดรรชนีเพื่อดูเร่ืองทีต่องการ 
 ค. ดูวาเรื่องที่ตองการเปนความร ูพื้นฐานทัว่ไปหรือความรูเฉพาะวิชา 
 ง. ดูคําแนะนําที่สันหนังสือ 
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เฉลยแบบทดสอบยอย 
 
1.   ก  
2.   ก  
3.   ข  
4.   ง   
5.   ข  
6.   ค 
7.   ข 
8.   ง  
9.   ข  
10.  ค 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 254

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ี 4 
กิจกรรมสมตําคําไทย 

 
สาระสําคัญ  

สํานวน สุภาษิต คําพังเพย เปนถอยคําที่สละสลวย มีความหมายเชิงเปรียบเทียบ ซ่ึงใน
ชีวิตประจําวัน เราใชถอยคําเหลานี้ในประโยคที่ใชส่ือความหมาย ดังนั้นผูเรียนควรศึกษาและ
เลือกใชใหถูกตอง เหมาะสม ซ่ึงกิจกรรมสมตําคําไทยเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนอานและ
คนควาหาความรูจากสํานวน สุภาษิต คําพังเพย เพื่อใหนักเรียนสามารถบอกความหมายและเขียน
สํานวน สุภาษิต คําพังเพยใหสัมพันธกับประโยคได 
จุดประสงค  

1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของสํานวน สุภาษิต คําพังเพยไดถูกตอง 
2. นักเรียนสามารถเขียนสํานวน สุภาษิต คําพังเพยใหสัมพันธกับประโยคไดถูกตอง 

 3. นักเรียนมีนสัิยรักการอาน 
เนื้อหา 
 ความหมายและตัวอยางของสํานวน สุภาษติ คําพังเพย 
แนวการจัดกิจกรรม 
 1. ครูช้ีแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 

2. ครูเปดเพลง “พังเพย” ใหนักเรียนฟง แลวใหนกัเรียนชวยกันบอกวาในเพลงมีสํานวน 
สุภาษิต คําพังเพย อะไรบาง 
 3. ครูใหนักเรียนแบงกลุมออกเปน 6 กลุม ๆ ละเทา ๆ กัน โดยคละความสามารถเกง 
ปานกลาง ออน แลวใหแตละกลุมแบงบทบาทหนาที่ในการดําเนินกิจกรรม 
 4. ครูใหนักเรียนแตละกลุมเลนเกมทายปรศินาอักษรไขว 
 5. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยเกมทายปรศินาอักษรไขวจากสํานวน สุภาษิต คําพังเพย
ที่นักเรียนไดรวมกันปฏิบัต ิ
 6. ครูใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนมารับใบกิจกรรมที่ 1 แลวใหแตละกลุมชวยกนั
ทํากิจกรรม กลุมใดเสร็จกอนและถูกมากที่สุด ไดรับรางวัล 
 7. ครูใหนักเรียนแตละกลุมมารับใบความรูเกี่ยวกับสํานวน สุภาษิต คําพังเพย 
 8. ครูใหนักเรียนแตละกลุมทํากิจกรรมที่ 2 โดยแขงขันกันหาความหมายของสํานวน 
สุภาษิต คําพังเพย จากบัตรคํา 
 9.  ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยคําตอบในกจิกรรมที่ 2  
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 10.ครูใหนักเรียนทํากจิกรรมในใบกิจกรรมที่ 3 โดยใหแตละกลุมวาดภาพเกี่ยวกับ
สํานวน สุภาษติ คําพังเพย พรอมทั้งระบายสีใหสวยงามและอธิบายความหมายเกี่ยวกบัสํานวน 
สุภาษิต คําพังเพย 
 11. ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบยอยหลังเรียน 
 ส่ือ/ อุปกรณ 
 1. เทปเพลง 
 2. เครื่องเลนเทป 
 3. บัตรคําสํานวน สุภาษิต คําพังเพย 
 4. ใบความรู 
 5. ใบกิจกรรม 
 6.  ชุดคําถาม 
ระยะเวลา   

3 ช่ัวโมง 
การประเมินผล 

1. ส่ิงที่ตองประเมิน 
1.1 พฤติกรรมของนักเรียน 
1.2 ผลงาน 

2. เครื่องมือ / วิธีการประเมนิ 
2.1 แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.2 แบบประเมินผลงาน 
2.3 แบบทดสอบยอย 

3. เกณฑการใหคะแนนผลงาน 
3.1 การใหคะแนนผลงาน ใบกิจกรรมที่ 1 

   ความถูกตองของผลงาน ขอละ 2 คะแนน คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
  16 - 20  คะแนน หมายถึง   4   ดีมาก 

 11 - 15  คะแนน    หมายถึง   3  ดี 
  6 - 10  คะแนน    หมายถึง   2  พอใช 

 0 - 5  คะแนน    หมายถึง   1  ปรับปรุง   
3.2 การใหคะแนนผลงาน ใบกิจกรรมที่ 2 

   ความถูกตองของผลงาน ขอละ 2 คะแนน คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
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  16 - 20  คะแนน  หมายถึง   4  ดีมาก 
 11 - 15  คะแนน   หมายถึง   3  ดี 

  6 - 10  คะแนน    หมายถึง   2  พอใช 
 0 - 5  คะแนน    หมายถึง   1  ปรับปรุง   

3.3 การใหคะแนนผลงานใบกิจกรรมที่ 3 
 

ระดับคุณภาพ 
ประเด็นการประเมิน 

3 2 1 
ขอมูลถูกตอง สํานวนกับภาพมี

ความหมายสัมพันธ
กัน อานและเขียน
สะกดคําถูกตองทุกคํา 

สํานวนกับภาพมี
ความหมายสัมพันธ
กัน อานและเขียน
สะกดคําผิด ไมเกิน  
5 คํา 

สํานวนกับภาพมี
ความหมายสัมพันธ
กัน อานและเขียน
สะกดคําผิด มากกวา 
5 คํา 

เทคนิคการนําเสนอ ใหสีสันสดใสและ
เปนไปตามธรรมชาติ 

ใหสีสันสดใส แต
บางสวนไมเปน
ธรรมชาติ 

ใหสีสันไมสดใสและ
ไมเปนธรรมชาติ 

การเขียนบรรยาย
ภาพ 

เขียนบรรยายภาพได
ตรงตามเนื้อหาและ
ส่ือความหมายได
เขาใจชัดเจน 

เขียนบรรยายภาพได
ตรงตามเนื้อหา แตมี
บางสวนสื่อ
ความหมายไมชัดเจน 

เขียนบรรยายภาพไม
ตรงตามเนื้อหา และ
ส่ือความหมายไม
เขาใจ 

  
7 - 9  คะแนน  หมายถึง  ดีมาก 
4 - 6  คะแนน  หมายถึง  ด ี
1 - 3  คะแนน  หมายถึง  พอใช 
ต่ํากวา  1  คะแนน  หมายถึง  ตองปรับปรุง 
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แบบประเมินผลงานของนักเรียน 
การพัฒนากจิกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับนกัเรียนชวงชั้นที่ 2 

แผนการจัดกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสมตําคําไทย  
ใบกิจกรรมที่ 3 เสนสายลายสรางสรรค 

……………………………… 
คําชี้แจง  ใหผูประเมนิทาํเครื่องหมาย ✓แสดงความคิดเห็นที่มีตอการวาดภาพระบายสีตาม
ประเด็นตอไปนี้ 
 

ระดับคุณภาพ 

ขอมูลถูกตอง เทคนิคการ
นําเสนอ 

การเขียน
บรรยายภาพ 

กลุม ช่ือกลุม 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 

สรุป
คะแนน 

1            
2            
3            
4            
5            
6            

 
ผูประเมิน……………………………….. 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน 
สําหรับนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 

 
คําชี้แจง  ใหผูสังเกตทําเครื่องหมาย ✓ลงในชองพฤติกรรมที่สังเกตไดตามความเปนจริง 
 

ระดับคุณภาพ ขอ พฤติกรรมที่ปรากฏ 
3 2 1 

1. นักเรียนมีสวนรวมหรือรวมมือกันในการวางแผนและมีการ 
ตกลงกันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกลุม 

   

2. นักเรียนมีการถามและตอบคําถามทุกครั้งที่มีขอสงสัยและมี 
ขอคําถาม 

   

3. นักเรียนมีการรับฟงความคิดเห็นของสมาชกิในกลุม    
4. นักเรียนมีการชวยเหลือกันในการทํางาน    
5. นักเรียนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น    

 
ระดับคุณภาพ 

3  หมายถึง  ปฏิบัติสม่ําเสมอ  ให 2 คะแนน 
 2  หมายถึง  ปฏิบัติบางครั้ง  ให 1 คะแนน 
 1  หมายถึง  ไมเคยปฏิบัติ  ให 0 คะแนน 
เกณฑการประเมิน 
 8 – 10  คะแนน  หมายถึง นกัเรียนมพีฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมอยูในระดับดีมาก 
 5 – 7    คะแนน  หมายถึง นกัเรียนมพีฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมอยูในระดับพอใช 
 1 – 4    คะแนน  หมายถึง นกัเรียนมพีฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมอยูในระดับปรับปรุง 
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สํานวน หมายถึง ถอยคําที่กะทัดรัด สละสลวย มี

ความหมายลึกซึ้งกินใจ มีความหมายในเชงิเปรียบเทียบ   
      สํานวนในภาษาไทยมี 2 ชนิด คือ สํานวนแบบธรรมดา  
และสํานวนอปุมาอุปไมย 

สํานวนแบบธรรมดา เชน กิ้งกาไดทอง เข็นครกขึ้น
ภูเขา กนิปูนรอนทอง ขมิ้นกับปูน คมในฝก คางคกขึ้นวอ ดิน
พอกหางหมู จับงูขางหาง รักดีหามจัว่ รักชั่วหามเสา เจาไมมี
ศาล เขาดายเขาเข็ม เขียนเสือใหววักลัว เปนตน 

สํานวนอุปมาอุปไมย เปนการอางเอาสิ่งอ่ืนมา
เปรียบเทียบ เชน กลมเหมือนมะนาว งงเปนไกตาแตก ดํา
เหมือนตอตะโก ดุเหมือนเสือ ตาโตเหมือนไขหาน หวาน
เหมือนน้ําผ้ึง เบาเหมือนปยุนุน เปนตน 
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สุภาษิต หมายถึง คํากลาวที่ดงีาม เปนถอยคาํส้ัน ๆ แตกิน

ความ ลึกซึ้ง มีคติเตือนใจ มลัีกษณะคลายคําพังเพย แตเนนไป
ในทางสั่งสอนมากกวา สุภาษิตที่คนไทยนิยมยดึถือ ไดแก สุภาษิต
พระรวง สุภาษิตโลกนิต  

สุภาษิตพระรวง เชน อยาใฝสูงใหเกินศกัดิ์ ยอมิตรเมื่อลับ
หลัง น้ําเชี่ยวอยาขวางเรือ หิ่งหอยอยาแขงแสงไฟ  

สุภาษิตโลกนติ เชน น้ําพึ่งเรอืเสือพึ่งปา เสียชีพอยาเสีย
สัตย ไมออนดดังาย ไมแกดดัยาก นกนอยทํารังแตพอตัว หนามยอก
เอาหนามบง เปนตน 
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ที่มา : เครือรัตน เรืองแกว, คําคลองจอง, พมิพคร้ังที่ 15 (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานชิ, 2548),  4-8. 
 
 
 

 

คําพังเพย หมายถึง คําที่กลาวขึ้นลอย ๆ มีความหมาย
ใหขอคิดสอนใจในทางขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม 
หรือประเทืองปญญา ประดับความรู เชน วัวหายลอมคอก  
ขิงก็ราขาก็แรง งมเข็มในมหาสมุทร ออยเขาปากชาง ลางเนื้อ
ชอบลางยา ขี่ชางจับตั๊กแตน เกลียดตัวกินไข ลูกไมหลนไม
ไกลตน ความรูทวมหัวเอาตัวไมรอด ผิดฝาผิดตัว  ปดทอง
หลังพระ เปนตน  
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  1 ตก 2            
                
                
                
    2  3 มัน         
        4        
                
      3    5      
          4  ขม    
        งู        
                

 
แนวตัง้ 
1.  เพียรพยายามจนสุดความสามารถจนกวา 
     จะสําเร็จ 
2. ไมไดอยางหนึ่งก็ตองไดอีกอยางหนึ่ง ไม 
     ยอมกลับไปมือเปลา 
3.  คนที่มีอํานาจหรือผูใหญที่กดขี่     ขมเหง 
     ผูนอย หรือผูที่ออนแอกวา 
4.  แมจะมีความชํานาญในวชิาชีพใดกต็าม   
     ถาประมาทก็อาจพลาดได 
5.  พูดจาออนหวานแตไมจริงใจ 

 
แนวนอน 
1.  ใหหรือแจกจายอะไรไมทั่วถึงกัน 
2.  ชวงเวลาทีส่ามีภรรยาแตงงานกันใหมๆ  
3.  ไดรับความเดือดรอนจากคําพูดของตัวเอง 
4.  ยอมทนลําบากโดยไมบน จะตองยอมรับ 
    ไมวาจะดหีรือราย 
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ใบกิจกรรมที่ 1 
ภาพปริศนา 

 
คําชี้แจง 

ใหนกัเรียนดูภาพตอไปนี้ แลวเขียนคําตอบเปนสํานวน สุภาษิต คําพังเพย 
ใหถูกตอง 
 

       
 

 ……………………………… 
 
 
 
 
 

  
……………………………… 

 
  
 
 
 
 

……………………………………. 
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    ………………………………… 
 
 
 
 
 
 

………………………………… 
 
 
 
 
 
 
…………………………………  ………………………………… 
 
 
 
 
 
 

………………………………… 
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...พยายามหนอยนะ 
เด็ก ๆ  ครูเอาใจชวย
คะ... 

 

 
 
 

………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………… 
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ใบกิจกรรมที่ 2 
ฉันคืออะไร ใครรูบาง 

คําชี้แจง 
ใหนกัเรียนหาความหมายของสํานวน สุภาษิต คําพังเพยตอไปนี ้

 
1. ชิงสุกกอนหาม  

ตอบ…………………………………………………………………………… 
2. สีซอใหควายฟง  

ตอบ…………………………………………………………………………… 
3. น้ําพึ่งเรือเส่ือพึ่งปา 

ตอบ…………………………………………………………………………… 
4. กิ้งกาไดทอง 

ตอบ…………………………………………………………………………… 
5. น้ํานอยแพไฟ  

ตอบ…………………………………………………………………………… 
6. หนาไหวหลังหลอก 

ตอบ…………………………………………………………………………… 
7. ผักชีโรยหนา 

ตอบ…………………………………………………………………………… 
8. ฝนทั่งใหเปนเข็ม  

ตอบ…………………………………………………………………………… 
9. รักดีหามจัว่ รักชั่วหามเสา 

ตอบ…………………………………………………………………………… 
10. ปลาหมอตายเพราะปาก 

ตอบ…………………………………………………………………………… 
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ใบกิจกรรมที่ 3 
เสนสายลายสรางสรรค 

 
คําชี้แจง 

 
ใหนักเรียนแตละกลุมวาดภาพเกี่ยวกับสํานวน สุภาษิต  

คําพังเพย พรอมทั้งระบายสีใหสวยงามและอธิบายความหมายเกี่ยวกับ
สํานวน สุภาษิต คําพังเพย 
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แบบทดสอบยอยหลังแผนการจัดกิจกรรม 
 
คําชี้แจง 

ใหนกัเรียนจับคูสํานวน สุภาษิต คําพังเพยใหตรงกับความหมาย โดยนําตัวอักษรทาง
ขวามือ (ก  ข  ค) เติมลงในชองวาง (......) ทางซายมือที่กาํหนดให 
 
……….1. จุดไตตําตอ   ก. เวรสนองเวร กรรมสนองกรรม กระทํากรรม 
         ใดไว กย็อมไดรับผลของกรรมนั้น 
……….2. ดาบสองคม   ข. ทําความดีแตไมไดรับการยกยอง เพราะไมมี 

     ใครเห็นคณุคา  
……….3. ขายผาเอาหนารอด  ค. ปวยหรือบาดเจ็บมากจนแทบเสียชีวิต 
……….4. ชักแมน้ําทั้งหา  ง. คนที่เขาไดกับทั้งสองฝายเพื่อประโยชนของ 

    ตนเอง 
……….5. คางเหลือง   จ. พูดหรือทําสิ่งหนึ่งส่ิงใดกับเจาตวัหรือถึงเจา 

     ของเรื่อง โดยที่ผูพูดหรือผูทําไมรูตัว 
……….6. กงเกวยีนกําเกวียน  ฉ. พูดอยางหนึ่งแตทําอีกอยางหนึ่ง 
……….7. นกสองหัว   ช. พูดจาหวานลอมยกยอบุญคุณเพื่อขอสิ่งที่ 
         ประสงค 
……….8. น้ํามาปลากินมด น้ําลดมดกินปลา ซ. ยอมเสียสละแมแตของจําเปนที่ตนมีอยู เพื่อ 

     รักษาชื่อเสียงของตนไว 
……….9.ปากวาตาขยิบ   ฌ. ทีใครทีมัน เมื่อโอกาสเปนของผูใด ผูนัน้ก ็

ยอมจะไดรับประโยชน 
……….10. ปดทองหลังพระ  ญ. พูดหรือทําสิ่งใดใหเสียเร่ือง 
    ฎ. มีทั้งคุณและโทษ 
    ฏ. ยกยองแลวกลับมาทําลายในภายหลัง 
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เฉลยแบบทดสอบยอย 
 
1. จ 
2. ฎ 
3. ซ 
4. ช  
5. ค  
6. ก  
7. ง   
8. ฌ  
9. ฉ  
10. ข 
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แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ี 5 
กิจกรรมสุดหรรษาพาเพื่อนอาน 

 
สาระสําคัญ 

กิจกรรมสุดหรรษาพาเพื่อนอาน เปนกิจกรรมที่ปลูกฝงและสงเสริมใหนกัเรียนรักการ
อานและศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน ซ่ึงนําเนื้อหาสาระจากกลุมสาระการเรียนรู
ตาง ๆ มาจัดกิจกรรมในรูปแบบของฐานการเรียนรู โดยใหนักเรยีนไดอานและคนควาหาความรูจาก
การเขารวมกิจกรรม เพื่อเปนการปลูกฝงนิสัยรักการอานใหกับนักเรียนนอกเหนือจากการเรยีนใน
หองเรียน  
จุดประสงค 

1. นักเรียนสามารถคนควาหาความรูจากการเขารวมกิจกรรมในฐานการเรียนรูไดดวย 
ตนเองอยางถูกวิธี 

2. นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมจากแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนไดอยางตอเนื่อง 
3. นักเรียนมีนสัิยรักการอาน 

แนวการจัดกิจกรรม 
1. ครูช้ีแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
2. ครูใหนักเรียนเลนเกมบิงโก (Bingo) โดยอธิบายกติกา วิธีการเลนบิงโก (Bingo) ให

นักเรียนทราบ (ใครชนะไดรับรางวัล) พรอมกับชี้แจงขอตกลงรวมกันในการปฏิบัติตนระหวางทํา
กิจกรรม 

3. ครูใหนักเรียนแบงกลุมออกเปน 6 กลุม ๆ ละเทา ๆ กัน และใหนักเรียนแตละกลุม
ศึกษาใบความรู  

4. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 1 โดยใหปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการ
เรียนรูทั้ง 5 ฐาน ไดแก ฐานการเรียนรูที่ 1 ปฏิทินความรู ฐานการเรียนรูที่ 2 เที่ยวทั่วไทย ฐานการ
เรียนรูที่ 3 เซียมซีมีสุข ฐานการเรียนรูที่ 4 เลขหมูคูใจ และฐานการเรียนรูที่ 5 ตนไมความรู ให
นักเรียนทุกกลุมหมุนเวียนศึกษาจนครบทุกฐาน โดยกําหนดระยะเวลาการเรียนรูแตละฐาน 30 นาที  

5. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูที่ไดรับในการเขารวมกิจกรรม 
6. ครูใหนักเรียนทุกคนทํากจิกรรมในใบกจิกรรมที่ 2 โดยเขียนแสดงความคิดเห็นที่ได

เขารวมกิจกรรมตามฐานการเรียนรู 
7. ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบยอยหลังเรียน 
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สื่อ/อุปกรณ 
1. หนังสือหมวดตาง ๆ ในหองสมุด 

 2. ใบความรู 
 3. ปฏิทิน  
 4. เซียมซี  

5. ใบกิจกรรม 
 6. เกมบิงโก (Bingo) 
 7. รางวัล 
ระยะเวลา   

4 ช่ัวโมง  
การประเมินผล 

1. ส่ิงที่ตองประเมิน 
1.1 พฤติกรรมของนักเรียน 
1.2 ผลงาน 

2. เครื่องมือ / วิธีการประเมนิ 
2.1 แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.2 แบบประเมินผลงาน 

3. เกณฑการใหคะแนนผลงาน 
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3.1 การใหคะแนนผลงาน ใบกิจกรรมที่ 1 
 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการประเมิน 
3 2 1 

ประเด็นการเขยีน เขียนไดตรงตามเรื่อง
ที่อานในแตละฐาน
การเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง เขาใจงาย 

เขียนไดตรงตามเรื่อง
ที่อานในแตละฐาน
การเรียนรู แตเขียน 
ไมตอเนื่อง 

เขียนไมตรงตามเรื่อง
ที่อานในแตละฐาน
การเรียนรู และเขียน
สับสนวกวน 

การสะกดคํา อานและเขยีนสะกด
คําไดถูกตองตาม
ความหมายของคํา 
ทุกคํา 

อานและเขยีนสะกด
คําผิด ไมเกิน 5 คํา 

อานและเขยีนสะกด
คําผิด มากกวา 5 คํา
ขึ้นไป 

ความสะอาดของ 
ผลงาน 

ช้ินงานสะอาด
เรียบรอย ไมมรีอยลบ  

ช้ินงานบางสวนมีรอย
ลบเล็กนอย 

ช้ินงานไมสะอาด 
และมีรอยลบมาก 

  
7 – 9 คะแนน  หมายถึง  ดีมาก 
4 – 6 คะแนน  หมายถึง  ด ี
1 – 3 คะแนน  หมายถึง  พอใช 
ต่ํากวา  1  คะแนน  หมายถึง  ตองปรับปรุง 
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แบบประเมินผลงานของนักเรียน 
การพัฒนากจิกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับนกัเรียนชวงชั้นที่ 2 

แผนการจัดกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมสุดหรรษาพาเพื่อนอาน 
………………………………………….. 

คําชี้แจง  ใหผูประเมนิทาํเครื่องหมาย ✓แสดงความคิดเห็นที่มีตอการเขียนแสดงความคิดเหน็ 
ที่ไดเขารวมกจิกรรมตามฐานการเรียนรูของนักเรียนตามประเด็นตอไปนี้ 

 
ระดับคุณภาพ 

ประเด็น 
การเขียน 

การสะกดคํา ความสะอาด
ของผลงาน 

ลําดับ ช่ือ-สกุล 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 

สรุป
คะแนน 

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            

 
ลําดับ ช่ือ-สกุล ระดับคุณภาพ สรุป
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ประเด็น 
การเขียน 

การสะกดคํา ความสะอาด
ของผลงาน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 

คะแนน 

18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30            

 
 

ผูประเมิน……………………………….. 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน 
สําหรับนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 

 
คําชี้แจง  ใหผูสังเกตทําเครื่องหมาย ✓ลงในชองพฤติกรรมที่สังเกตไดตามความเปนจริง 
 

ระดับคุณภาพ ขอ พฤติกรรมที่ปรากฏ 
3 2 1 

1. นักเรียนมีสวนรวมหรือรวมมือกันในการวางแผนและมีการ 
ตกลงกันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกลุม 

   

2. นักเรียนมีการถามและตอบคําถามทุกครั้งที่มีขอสงสัยและมี 
ขอคําถาม 

   

3. นักเรียนมีการรับฟงความคิดเห็นของสมาชกิในกลุม    
4. นักเรียนมีการชวยเหลือกันในการทํางาน    
5. นักเรียนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น    

 
ระดับคุณภาพ 

3 หมายถึง  ปฏิบัติสม่ําเสมอ  ให 2 คะแนน 
 2 หมายถึง  ปฏิบัติบางครั้ง  ให 1 คะแนน 
 1 หมายถึง  ไมเคยปฏิบัติ  ให 0 คะแนน 
เกณฑการประเมิน 
 8 – 10  คะแนน  หมายถึง นกัเรียนมพีฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมอยูในระดับดีมาก 
 5 – 7    คะแนน  หมายถึง นกัเรียนมพีฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมอยูในระดับพอใช 
 1 – 4    คะแนน  หมายถึง นกัเรียนมพีฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมอยูในระดับปรับปรุง 
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ที่มา : www.culture.go.th เขาถึงเมื่อวันที่   29 มิถุนายน 2549 
 

ปฏิทิน คือ แบบสําหรับดูวัน เดือน ป เขียนตามรูปแบบภาษาบาลี ซ่ึง
อาจแผลงเปนประฏิทิน สวนรูปภาษาสันสกฤตเขียนวาป.รติทิน คือ ประติทิน 
และอาจเพี้ยนเปนคําวา ประดิทิน ความหมายตรง ๆ ของคํานี้ แปลวา เฉพาะ
วัน สําหรับวัน ทีละวัน แตละวัน 

ในสมัยโบราณกาล นับวันเดือนป ถือ การโคจรของดวงจันทรเปน
หลัก เรียกวา จันทรคติ ปจันทรคติปรกติมี 354 วัน ปอธิกวารมี 355 วัน ถา
เปนปอธิกมาศ จะมี 384 วัน เพื่อชดเชยวันที่ขาดหายไป ตอมาจึงมีวิธีนับวัน
เดือนปตามการหมุนเวียนของโลกรอบดวงอาทิตย เรียกวา สุริยคติ ระยะเวลา
ที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตยรอบหนึ่งปรกติประมาณ 365 วัน 5 ช่ัวโมง 49 
นาที ปสุรคติกับจันทรคติ จึงผิดกันอยูปละประมาณ 10-11 วันเศษ 

 
 

ปฏิทินในเมืองไทย ไดประกาศใชปฏิทนิแบบใหมตามสุริยคติกาล
เปนทางการเมือ่ พ.ศ. 2432 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั 
ทางศาสนาไดเปลี่ยนตามเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2485 แมเราจะใชปฏิทิน
ตามสุริยคติ แตทางจันทรคติเราก็ยังใชควบไปดวย กําหนดขึ้นปใหมในเดือน
เมษายน (เดือน 4 ทางสุริยคติ แตเปนเดือน 5 ทางจันทรคติ) ใชมาจนถึง พ.ศ. 
2483 มี 12 เดือน จากนั้นแตละปมี 12 เดือน (มกราคม - ธันวาคม) ตามปรกติ
ตลอดมา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 277

 

 

 

       
นคร หมายถึง เมืองใหญ , กรุง สวนคําวา ปฐม หมายถึง ทีห่นึ่ง , เบื้องตน  
นครปฐมตั้งอยูในบริเวณที่ราบลุมภาคกลาง  หางจากกรุงเทพฯ  5 กิโลเมตร  เมือง 

นครปฐมเดิมตั้งอยูริมทะเล  เปนเมืองเกาแกที่สุดแหงหนึ่งของไทย  เจริญรุงเรืองมากใน
สมัยทวารวดีเพราะเปนราชธานีที่สําคัญมีหลักฐานเชื่อวาพุทธศาสนา และอารยธรรมจาก
อินเดียเผยแพรเขามาที่นครปฐมเปนแหลงแรก  นครปฐมจึงเปนศูนยกลางของความเจริญ 
มีชนชาติตาง ๆ อพยพเขามาตั้งถ่ินฐานอยูเปนจํานวนมาก  ตอมาเกิดความแหงแลงขึ้นใน
เมืองนครปฐม  เพราะกระแสน้ําที่ไหลผานตัวเมืองเปลี่ยนเสนทาง ประชาชนจึงอพยพไป
ตั้งหลักแหลง อยูริมน้ําและสรางเมืองใหมขึ้นชื่อ "นครชัยศรี" หรือ "ศิริชัย"  นครปฐมจึง
กลายเปนเมืองรางมาหลายรอยป  จนกระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยู 
หัว  ขณะที่ยังทรงผนวชไดเสด็จธุดงคไปพบพระปฐมเจดียเขา  ทรงเห็นวาเปนเจดียองค
ใหญไมมีที่ไหนจะเทียบเทา 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวขึ้นครองราชย  จึงโปรดฯ ใหกอเจดีย
แบบลังกาครอบเจดียองคเดิมไว  ทรงปฏิสังขรณส่ิงตาง ๆ ในบริเวณองคพระปฐมเจดียให
มีสภาพดี  และโปรดฯ ใหขุดคลองเจดียบูชา  เพื่อใหการคมนาคมสะดวกขึ้น  ตอมาถึง
รัชกาลที่ 5  ไดเริ่มทําทางรถไฟสายใต แตตอนนั้นเมืองนครปฐมยังเปนปารกอยู  พระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงโปรดเกลาฯ ใหยายเมืองจากตําบลทานา อําเภอนครชัย
ศรี  มาตั้งที่บริเวณพระปฐมเจดียเหมือนที่เคยตั้งมาแลวในสมัยโบราณ  เมืองนครปฐมจึง
ตั้งอยูตอมาจนตราบเทาทุกวันนี้ 
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ในรัชสมัยของพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั  ไดโปรดเกลาฯ  ให
สรางพระราชวังขึ้นที่ตําบลสนามจันทร เปนที่เสด็จแปรพระราชฐาน และโปรดเกลา ฯ   
ใหตัดถนนเพิม่ขึ้นอีกหลายสาย  ใหสรางสะพานใหญขามคลองเจดียบูชาขึ้น  ทรง
พระราชทานนามวา "สะพานเจริญศรัทธา"  ตอมาใหเปลี่ยนช่ือเมืองนครชัยศรี
เปน  "นครปฐม"  แตช่ือมณฑลยังคงเรียกวา "มณฑลนครชัยศรี"  อยูจนกระทั่งยุบเลกิใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ในปจจุบนันครชัยศรีมีฐานะเปนอําเภอหนึง่ 
ขึ้นอยูกับนครปฐม 

จังหวดันครปฐม  มีเนื้อที ่ 2,168.327  ตารางกิโลเมตร  แบงการปกครอง
ออกเปน 7 อําเภอ  คือ  อําเภอเมืองนครปฐม  อําเภอกําแพงแสน  อําเภอนครชัย
ศรี  อําเภอบางเลน  อําเภอสามพราน  อําเภอดอนตูม  และอําเภอพุทธมณฑล 

 
คําขวัญประจําจังหวัดนครปฐม 

" สมโอหวาน ขาวสารขาว ลูกสาวงาม ขาวหลามหวานมัน สนามจันทรงามลน 
พุทธมณฑลคูธานี พระปฐมเจดียเสียดฟา " 
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พระปฐมเจดีย    เปนปูชนียสถานอันสําคัญยิ่งของชาติไทยแหงหนึ่ง  อยูภายในวัดพระ
ปฐมเจดียราชวรมหาวิหาร  เปนพระสถูปลักษณะโอคว่ํา  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว  โปรดฯ ใหบูรณะโดยสรางเจดียองคใหมหุมเจดียองคเดิมไว ซุมพระปฐมเจดียเปนที่
ประดิษฐานพระรวงโรจนฤทธิ์   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชวังสนามจันทร  พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา เจาอยูหัวโปรดฯ  ใหสราง
พระราชวั งสนามจันทรขึ้น  เมื่ อค ร้ังยั งทรงพระยศสมเด็ จพระบรมโอรสาธิราชสยาม
มกุฏราชกุมาร  มีพระยาวิศวกรรมศิลปประสิทธิ์  (นอย  ศิลป)  เปนผูออกแบบกอสราง  ปจจุบันเปน
สถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดนครปฐม 
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อนุสาวรียยาเหล  เปนอนุสาวรียของสุนัขพันธุทางที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา
เจาอยูหัวทรงโปรดเปนอยางยิ่ง  ตามเสด็จฯ   พระองคไปยังสถานที่ตาง ๆ อยูเสมอ         ตอมาเมื่อ
ยาเหลถึงแกความตาย   พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว         จึงโปรดฯใหสรางอนุสาวรีย
ยาเหลขึ้นที่หนาพระตําหนักชาลีมงคลอาสนในพระราชวังสนามจันทร 
 
 

 
 
 
 

เทวาลัยคเณศวร พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลาเจาอยูหวัโปรดใหสรางขึ้นใหเปนที่
สถิตของพระคเณศวรซึ่งเปนเทพเจาแหงศิลปะ ตั้งอยูกลางสนามใหญหนาพระทีน่ัง่พิมานปฐม 
นับเปนศูนยกลางของพระราชวังสนามจันทร  

 
 

           

 

 

พระตําหนักมารีราชรัตตบัลลังก เปนเรือนไม 2 ช้ัน ทาสีแดงอยูคนละฝงกับพระตําหนัก  
ชาลีมงคลอาสน พระตําหนักทั้งสองนี้เชื่อมติดตอถึงกันจากชั้นบนดวยทางเดินมีลักษณะคลาย
สะพานแตมีหลังคา มีฝา และหนาตางทอดยาว 
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พุทธมณฑล    เปนพุทธศาสนสถานที่สําคัญแหงหนึ่ง และไดจัดสรางปูชนียสถานที่

สําคัญทางพุทธศาสนา  อันไดแก ที่ประสูติ  ตรัสรู  ปรินิพพาน  และปฐมเทศนา  อีกทั้งยังมี
พระพุทธรูปปางลีลา  นามวา  "พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน"   

 
หลวงพอวัดไรขิง    วัดไรขิงอยูริมแมน้ํานครชัยศรีในเขต  อ.สามพราน มีทางเขาหลาย

ทาง เชน  ทางแยกหนาสถานีรถไฟโพธ์ิแกว ทางแยกจากดอนหวายและทางแยกหนาสวนสาม
พราน  เปนตน ทุกปจะมีงานเทศกาลไหวพระประจําป   

 
พิพิธภัณฑหุนขี้ผ้ึงไทย เปนที่จัดแสดงหุนซึ่งหลอจากไฟเบอรกลาส  หรือใยแกว ซ่ึงมี

ลักษณะเหมือนจริง  เชน หุนพระอริยสงฆ  พระบรมรูปอดีตพระมหากษัตริยราชวงศจักรี เปน
ตน  นอกจากนี้ยังมีหองแสดงนิทรรศการ  สาธิตขั้นตอนการสรางหุนขี้ผ้ึงไฟเบอรกลาส   

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

ท่ีมา :  http://www.geocities.com/clcseacon/nakhonpathom.html เขาถึงเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม  2549 
            http://www.moohin.com/018/ เขาถึงเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2549 
            http://www.thai-tour.com/thai-tour/Central/Nakornprathom/data/place/city.htm เขาถึงเมื่อ 
วันที่ 27 กรกฎาคม 2549 
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การเสี่ยงเซียมซี เปนโหราศาสตรอันเกาแกแขนงหนึ่ง โดยนํามาเขยีน
เปนบทรอยกรองเพื่อใหจดจาํไดงาย เซียมซีแปลวาบทกลอน ที่บอกโชคชะตา 
ซ่ึงเขาใจวามีถ่ินกําเนดิมาจากประเทศจนี และไดแพรหลายเขามาในประเทศไทย 
โดยเซียมซีแตละสถานที่จะมีจํานวนไมติว้ไมเทากัน 
 
 

 
ผูทําการเสี่ยงทายจะกราบไหวส่ิงศักดิ์สิทธิ์ประจําสถานที่นั้น ๆ และ

เสี่ยงทายโดยการเขยากระบอกไมติ้วอยางชา ๆ จนไดไมติว้ออกมาเพยีงอันเดียว 
ทีไ่มติ้วจะมีตวัเลขติดอยู เมือ่ทราบวาเราไดเบอรอะไร แลวก็จําไปหาซินแส เพื่อ
ขอใบทํานายของไมติ้วเบอรนั้น ๆ 

การเสี่ยงเซียมซี ทําขึ้นมิใชเพื่อความงมงายในการเสี่ยงโชค แตเปนการ
บงบอกถึงความเปนมาของสถานที่นั้น ๆ ซ่ึงแฝงอยูในคํากลอนในใบเซียมซี ซ่ึง
ชนรุนหลังควรอนุรักษไว 

ที่มา : http://www.baanrak.com/fortune/seumsi/index.asp เขาถึงเมื่อวันที ่29 มิถุนายน 2549 
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 ไดแก หนังสือความรูทั่วไป การใชหองสมดุ คอมพิวเตอร 
หนังสือที่ไมเขาพวกตาง ๆ  
 
 
 ไดแก หนังสือปรัชญาแงคิด จิตวิทยา การวางตนใหเหมาะสม 
การพัฒนาบุคลิกภาพ เปนตน 
 
 
 ไดแก หนังสือเกี่ยวกับศาสนาตาง ๆ ของโลก หลักคําสอน  
คุณธรรม เปนตน 
 
 
 ไดแก หนังสือเกี่ยวกับการศึกษา วนัสําคัญ กฎหมาย 
วัฒนธรรมประเพณี เปนตน 
 
 
 ไดแก หนังสือเกี่ยวกับภาษาตาง ๆ ทั่วโลก การใชภาษา  
ราชาศัพท เปนตน 
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ที่มา :  นภาพร มูลรัตน, การเขียนรายงานและการใชหองสมุด, (กรุงเทพฯ :  ศูนยตําราอาจารยนิมิต,  
2539), 84-97.  

 
 
 ไดแก หนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตรทางธรรมชาติ  เชน 
ดวงดาว โลก แรง น้ํา  ไฟฟา  เปนตน 
 
 
 ไดแก หนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตรที่มนุษยนํามา
ประยุกตใชงาน ใหเกิดประโยชนกับมนษุยมากที่สุด เชน การเลี้ยงสัตว 
เกษตรกรรม สุขอนามัย เปนตน 
 
 
 ไดแก หนังสือเกี่ยวกับกีฬา ดนตรี วาดภาพ เปนตน 
 
 
 ไดแก หนังสือวรรณคดี วรรณกรรม หลักการเขียน การพูด  
เปนตน 
 
 
 ไดแก หนังสือเกี่ยวกับภูมศิาสตร ประวัติความเปนมา 
ประวัติบุคคล เชน การทองเที่ยว ประวัติบคุคลสําคัญ ประวัติศาสตรไทย 
เปนตน 
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ตนไม ถือเปนสิ่งมีชีวิตที่สรางความรมร่ืนและสวยงามใหกับธรรมชาติ  
ซ่ึงนอกจากโลกจะสรางตนไมชนิดตาง ๆ ขึ้นมาเพื่อใหเกิดความอุดมสมบูรณ และ
ความสมดุลทางธรรมชาติแลว ตนไมยังถือเปนสิ่งที่มีคุณคาอยางยิ่งสําหรับมวล
มนุษยชาติ และสรรพสัตวทั้งหลาย เพราะส่ิงมีชีวิตทุกชีวิตคงไมสามารถดํารงชีวิต
อยูได หากขาดตนไม ซ่ึงเปนส่ิงที่สรางความสดชื่นรมเย็นสรางอากาศบริสุทธิ์
ใหแกมนุษยและส่ิงมีชีวิตบนโลก และที่สําคัญยังเปนที่อยูอาศัย เปนแหลงอาหารที่
สําคัญของสัตวบางชนิดอีกดวย 
 คนไทยจึงนิยมปลูกตนไมไวโดยรอบบริเวณบาน  เพราะเชื่อวา
นอกจากจะชวยทําใหบานดูรมร่ืนแลว ตนไมบางชนิดที่ปลูกไวนั้นอาจจะใหดอกที่
มีสีสันสวยงาม ชวยตกแตงบานใหดูนาอยู และเปนที่ประทับใจของผูที่ผานไปมา
ได 
 ตนไมทุกชนิดใหคุณประโยชนแกผูปลูกทั้งสิ้น และมีบางชนิดที่พิเศษ
ไปจากตนไมอ่ืน ๆ ก็คือสามารถสรางสิ่งที่เปนสิริมงคลใหแกเจาของ ซ่ึงไม
ดังกลาวนั้นก็คือพรรณไมที่เรารูจักกันในชื่อของ “พรรณไมมงคล” จํานวน 9 ชนิด
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ชัยพฤกษ เปนตนไมผลัดใบออกดอกตามกิ่งที่เปนชอส้ัน ๆ      มีสีชมพู ถือเปนตนไม
ประจําชาติของไทย ชัยพฤกษเปนตนไมที่มีนามอันเปนมงคล จะทําใหมีโชคมีชัย มีอํานาจวาสนา
สูงสง หรือชนะสิ่งชั่วรายทั้งปวงได  
 
 
 

 
 
 

ราชพฤกษ หรือตนคูณ เปนไมขนาดกลาง ชอดอกออกตามกิ่งขางและหอยลง สีเหลือง
สด นิยมปลูกเปนไมประดับ จัดวาเปนไมมงคล เพราะมีความหมายตอชัยพฤกษที่วา เมื่อมีโชคมีชัย 
มีอํานาจวาสนาสูงสงแลวก็จะไดเปนใหญเปนโต มีคนยกยองนับถือ 

 
 

 
 
 
 
 

ทองหลาง ลักษณะดอกของตนทองหลางนั้น เวลาออกดอกจะทิ้งใบหมดตน นอกจากนี้
ใบทองหลางนิยมใชรับประทานกับเมี่ยงคํา ตนทองหลางมีความหมายวา จะไดเงินทอง พัสดุ ขาว
ของอุดมสมบูรณ หลังจากที่ไดเปนใหญเปนโต และมีผูคนยกยองนับถือ 
 

           
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 288

 
 
 
 
 
 

ไมกันเกลา เปนตนไมสูง ใบรูปรี ปลายใบและฐานใบแหลม ใบหนาออกดอกเปน
กระจุกบนกาน ชอส้ัน ๆ ดอกเริ่มบานจะเปนสีขาว แลวเปลี่ยนเปนสีเหลือง มีกล่ินหอม จัดเปนไม
มงคล เพราะมีความหมายถึง เปนเครื่องปองกันอันตรายทั้งปวง หลังจากที่มีความสุขสบายแลว  
 
 
 
 
 
 

ไมกันภัย ซ่ึงเปนไมเถาขนาดกลาง ขอบใบมีลักษณะรีเหมือนรูปไข ปลายแหลม ดอกสี
ชมพูออกดอกเปนชอใหญที่ปลายกิ่ง มีใบประดับสีชมพูเรียงกันแนนที่ปลายชอ นอกจากนี้ยัง
สามารถนํามาปลูกเปนไมประดับตามรั้วบานไดดี และเชื่อวาเปนไมมงคล มีอิทธิฤทธิ์สมชื่อ 

 
 
 
 
 
 
 

 มะยม เปนไมยืนตน ออกชอบริเวณซอกใบหรือกิ่งกาน กลีบดอกสีแดง เปนไมมงคลที่ 
เชื่อกันวา หากบานใดปลูกจะทําใหเปนที่นิยมชมชอบของทุกคน นอกจากนี้ตามตําราไทยยังมี 
สรรพคุณใชใบมาตมน้ําอาบ แกคัน แกไข แกหัด อีสุกอีใส เปนตน 
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 ไมสัก เปนไมยืนตนขนาดใหญออกดอกเปนชอตรงปลายกิ่ง เปนไมที่มักจะนํามาใชทํา 
เครื่องใชในบาน เชน โตะ เกาอ้ี ตู เตียง  และที่สําคัญไมสักยังจัดไดวาเปนไมมงคลที่ชวยบันดาล 
ความศักดิ์สิทธิ์ใหเกิดขึ้น และมีอํานาจสืบไป  
 

 
 

 
 
 

วานไชยมงคล หรือวานศรีคนัไชย เปนพืชพวกมีลําตนเปนหัวฝงอยูใตดนิ ดอกเปนดอก
เดี่ยว วานไชยมงคลนี้เปนวานที่สามารถอํานวยความสิริมงคลใหแกผูปลูก หรือนําโชคมาสูเจาของ
วานได และเชือ่กันวา วานตนนี้มีอานภุาพชวยปกปองคุมภัยอันตรายตาง ๆ ใหแกเจาของวานได 
 
 
 
 
 
 

ขนุน เปนตนไมขนาดใหญ ใบมันหนาเหมือนแผนหนัง ผลใหญมีหลายขนาด นิยมปลูก
ไวหนาบานหรือหลังบาน เพื่อหนุนเนื่องบุญบารมีและเงินทอง มีคนคอยชวยเหลือเกื้อกูล สําหรับ
ความหมายที่ใชในพิธีกรรมนั้น เพื่อใหหนุนฐานะที่มีอยูแลวไมใหลดนอยถอยลง ใหมีแตความ
เพิ่มพูนขึ้นเรื่อย ๆ  

.................................................................................................... 
ที่มา : http ://kanchanapisek.or.th/kp4/book144/plant.html เขาถึงเมื่อวนัที่ 27 มิถุนายน 2549 
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ใบกิจกรรมที่ 1 
ตะลุยฐาน 

 
คําชี้แจง 
 ใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู
ทั้ง 5 ฐาน ไดแก ฐานการเรียนรูที่ 1 ปฏิทินความรู ฐาน
การเรียนรูที่ 2 เที่ยวทั่วไทย ฐานการเรียนรูที่ 3 เซียมซีมี
สุข ฐานการเรียนรูที่ 4 เลขหมูคูใจ และฐานการเรียนรูที่ 5 
ตนไมความรู  หมุนเวียนศึกษาจนครบทุกฐาน  โดย
กําหนดระยะเวลาการเรียนรูแตละฐาน 30 นาที 
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ใบกิจกรรม 
ปฏิทินความรู 

 
     คําชี้แจง 

ใหนกัเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตองอยางนอย 5 คําถาม โดยหาคําตอบ 
     ในปฏิทินทีจ่ัดไวให 

 
ขอ คําถาม คําตอบ 
1. กอนเสด็จปรนิิพพาน 

พระพุทธเจาตรัสปจฉิมโอวาท 
วาอยางไร 

 

2. แนะนําพระราชดํารัสของ
สมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถที่นักเรยีน
ประทับใจ มา 1 ขอความ 

 

3. คุณธรรมที่ควรประพฤติปฏิบัติ
จากปฏิทินที่นกัเรียนอาน คือ
คุณธรรมดานใด 

 

4. คําวา “พอเพยีง” หมายความวา
อยางไร 

 

5. FAO ไดทูลเกลาฯ ถวายเหรียญ 
เซเรส เพื่อเทิดพระเกยีรติคุณใน
ดานใด 

 

6. ทศพิธราชธรรม 10 ประการ มี
อะไรบาง 

 

                     เกงมาก เสร็จ 6 ขอแลวลุยฐานอื่นตอเลย……… 
 
       ที่มา :  พัฒนามาจากเกมและกิจกรรมสงเสริมการอานของสายพิณ  นาประจุล 
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ใบกิจกรรม 
เที่ยวทั่วไทย 

 
คําชี้แจง 
 ใหนกัเรียนแนะนําสถานที่ทีน่าสนใจในจังหวัดนครปฐม 
 
1. ใหนกัเรียนแนะนําวดัที่นาสนใจมา 1 วัด 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2. ใหนกัเรียนแนะนําสถานที่ทองเที่ยวทีน่าสนใจมา 1 แหง 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
3. ใหนกัเรียนแนะนําสถานที่ที่นักเรียนชอบและอยากใหเพื่อน ๆ รูจักภายในจังหวดั
นครปฐม 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………  

เสร็จ 3 ขอแลวลุยฐานอืน่ตอเลยนะคะ.. 
 

ที่มา :  พัฒนามาจากเกมและกิจกรรมสงเสริมการอานของสายพิณ  นาประจุล 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 293

 

ใบกิจกรรม 
ตนไมความรู 

 
คําชี้แจง 

ใหนกัเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง โดยตอบใหไดมากที่สุด 
 

นักเรียนสํารวจตนไมที่มีในโรงเรียน วามตีนไมชนิดใดบาง 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

เสร็จแลวลุยตอเลย….. 
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ใบกิจกรรม 
เซียมซีมีสุข 

 
คําชี้แจง 
 ใหนกัเรียนเขยาเซียมซีเพื่อใหได 1 หมายเลข จากนั้นใหหยิบใบเซียมซีที่ 
ตรงกับหมายเลขแลวอานใหเขาใจ และตอบคําถามตอไปนี้ 
 
1. นักเรียนเสี่ยงเซียมซีไดหมายเลข……………………………...(เขียนเปนภาษาอังกฤษ) 
2. ใบเซียมซีทีเ่สี่ยงทายไดนกัเรียนเสีย่งได อานแลวสรุปใจความสําคัญวาอยางไร 
…………………………………………………………………………..………………
………...…………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………..……………… 
3. ใบเซียมซีทีเ่สี่ยงทายไดมคีําที่มีตัวการันตเปนตัวสะกดมีจาํนวนกี่คํา พรอมอธิบาย
ความหมาย 
…………………………………………………………………………..………………
………...…………………………………………………..…………………………… 
………………………………………………..………………………………………… 
4. ใบเซียมซีทีเ่สี่ยงทายไดมคีําที่มีตัว ร, ล  ควบกล้ํา ไดแกคําใดบาง 
…………………………………………………………………………..………………
………...…………………………………………………..…………………………… 
5. ใบเซียมซีทีเ่สี่ยงทายไดมคีําที่ใชสระ ใ และ ไ  มีคําใดบาง 
…………………………………………………………………………..………………
………...…………………………………………………..……………………………. 
6. นักเรียนมีความเชื่อเกีย่วกบัการเสี่ยงเซียมซีมากนอยเพยีงใด เพราะเหตุใด 
…………………………………………………………………………..……………………………
……………………………..……………………………………………….……………………….. 
………………………………………………..………………………………………… 
ที่มา :  พัฒนามาจากเกมและกิจกรรมสงเสริมการอานของสายพิณ  นาประจุล 
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ใบกิจกรรม 
เลขหมูคูใจ 

 
คําชี้แจง 
 ใหนกัเรียนนําชื่อหนังสือที่เตรียมไวให เตมิลงในชองวางทางขวามือใหตรง
กับเลขหมู นักเรียนคนใดตอบถูกมากที่สุดมีรางวัลใหนะจะ 
 
เลขหมู หมวดหมูหนังสือ ช่ือหนังสือ 

000 ความรูทั่วไป 1……………………………………….. 
2……………………………………….. 

100 ปรัชญา 
1……………………………………….. 
2……………………………………….. 

200 ศาสนา 
1……………………………………….. 
2……………………………………….. 

300 สังคมศาสตร 
1……………………………………….. 
2……………………………………….. 

400 ภาษาศาสตร 
1……………………………………….. 
2……………………………………….. 

500 วิทยาศาสตร 
1……………………………………….. 
2……………………………………….. 

600 วิทยาศาสตรประยุกต 
1……………………………………….. 
2……………………………………….. 

700 ศิลปะ 
1……………………………………….. 
2……………………………………….. 

800 วรรณคดี 
1……………………………………….. 
2……………………………………….. 

900 ประวัติศาสตร 
1……………………………………….. 
2……………………………………….. 

คะแนนที่ไดรับเทาไหรจะเด็ก ๆ…… 
ที่มา :  พัฒนามาจากเกมและกิจกรรมสงเสริมการอานของสายพิณ  นาประจุล 
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1. การวาดภาพ 
2. โลกและดวงดาว 
3. หลักภาษาไทย 
4. ศาสนาคริสต 
5. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร 
6. ดนตรีไทย 
7. จิตวิทยาเดก็ 
8. วัฒนธรรมและประเพณีไทย 
9. วรรณคดีไทย 
10. ประวัติศาสตรไทย 
11. การเลี้ยงสุกร 
12. แรงและลม 
13. ราชาศัพท 
14. ศาสนาของโลก 
15. วรรณกรรมยุคปจจุบัน 
16. เที่ยวทัว่ไทย 
17. การทําสวน 
18. ความรูรอบตัวฉบับทันโลก 
19. การพัฒนาตนเอง 
20. ประเพณแีละวนัสําคัญ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 297

 
 

 

 
 

ใบกิจกรรมท่ี 2 
ตัวอักษรถายทอดความคิด 

 
คําชี้แจง 
 ใหนกัเรียนเขยีนแสดงความคิดเห็นทีไ่ดเขารวมปฏิบัติกจิกรรม
ตามฐานการเรยีนรู 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………. 

 
ผลงานของใครเอย.................................................... 
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แบบทดสอบยอยหลังแผนการจัดกิจกรรม 
 
คําชี้แจง ใหนกัเรียนพิจารณารายละเอยีดของขอความตอไปนี้ แลวทําเครื่องหมาย ✓ลงใน 

ชองวาง (……..)  ที่เปนขอความที่ถูกตอง และทําเครื่องหมาย ✗ ลงในชองวาง  
(……..) ที่เปนขอความที่ผิด 

 
............... 1. สมัยรัชกาลที่ 5 ไดมีประกาศใหใชปฏิทนิแบบใหมตามสุริยคติกาล 
............... 2. ในสมัยโบราณกาล เราถือวาการโคจรของดวงจนัทรเปนหลักในการนับวัน เดือน ป 
............... 3. อนุสาวรียของสุนัขพันธุทาง รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกลาฯ ใหสรางขึน้ที่บริเวณ 

     สนามจันทร 
............... 4. นครปฐมในปจจุบัน ก็คอื เมืองนครชัยศรีในอดีต 
............... 5. พระปฐมเจดีย เปนปูชนียสถานอันสําคัญยิ่งของชาติไทย ซ่ึงเปนพระสถูปลักษณะ 

โอคว่ํา 
............... 6. ในแตละสถานที่ เซียมซีจะมีจํานวนไมติ้วเทากนั 
............... 7. การจัดหมูหนังสือที่นิยมในระดับโรงเรยีน คือ การจดัหมูหนังสือระบบทศนิยม 

ของดิวอ้ี 
............... 8. มะยม เปนพรรณไมชนิดหนึ่งที่นยิมนํามาปลูกไวในบริเวณบาน โดยมีความเชื่อวาจะ 
                       มีคนนิยมชมชอบ 
............... 9. ราชพฤกษ เปนตนไมประจําชาติของไทย 
............... 10. หากตองการคนหาหนังสือประวัติศาสตร สามารถคนควาไดทีห่มวด 900  
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เฉลยแบบทดสอบยอย 
 
1. ✓  
2. ✓ 
3.  ✗ 
4. ✓ 
5.  ✓ 
6. ✗ 
7. ✓ 
8.  ✓ 
9.  ✗ 
10. ✓ 
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ภาคผนวก จ 
 

แบบประเมินนิสัยรักการอาน 
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แบบประเมินนิสัยรักการอาน 
 

คําชี้แจง โปรดอานขอความและทําเครื่องหมาย � ลงในชองวางทายขอความที่ตรงกับ
ความเปนจริงของนักเรียนเพียงชองเดยีว เพื่อประเมนินิสัยรักการอานของนักเรยีน ซ่ึงเกณฑการ
ประเมินแบงออกเปน 5 ระดบั ดังนี ้
 4  หมายถึง  การปฏิบัติทุกวนั 
 3  หมายถึง  การปฏิบัติ 2 – 3 วันตอคร้ัง 
 2  หมายถึง  การปฏิบัติ 1 สัปดาหตอคร้ัง 
 1  หมายถึง  การปฏิบัติ 2 – 3 สัปดาหตอคร้ัง 
 0  หมายถึง  ไมเคยปฏิบัติภายใน 1 เดือน 
 

เกณฑการประเมิน ขอ ขอความ 
4 3 2 1 0 

1. อานหนังสืออยางตั้งใจ      
2. หมั่นศึกษาคนควาโดยการอานจาก

แหลงขอมูลสารสนเทศตาง ๆ  
     

3. มีหนังสือติดตวัไวอานในทุกสถานที่      
4. แสวงหาความรูโดยการอานดวยตนเอง      
5. อานหนังสือเฉพาะเรื่องราวทีต่นสนใจ      
6. หาเวลาเพื่ออานเปนประจํา      
7. อยากไดรับหนังสือเปนรางวัล      
8. อานหนังสือครั้งละนาน ๆ โดยไมรูสึกเบื่อ

หรืองวงนอน 
     

9. อานหนังสือดวยความเพลิดเพลิน      
10. ศึกษาคนควาโดยการอานเพิม่เติมหลังจาก

เรียนในชั้นเรยีน 
     

11. อานหนังสือขณะรอเวลาทําส่ิงใดสิ่งหนึ่ง      
 
 
ขอ ขอความ เกณฑการประเมิน 
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4 3 2 1 0 
12. เกาะตดิสถานการณขาวที่สนใจดวยการ

อานจากแหลงขอมูลที่มี 
     

13. ใชหนังสือเปนแหลงขอมูลแรกในการ
คนควา เมื่อเกดิขอสงสัยหรือปญหา 

     

14. ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมโดยการอาน
หนังสือจากสือ่ ส่ิงพิมพตาง ๆ 

     

15. ติดตามขาวสาร และเหตุการณตาง ๆ โดย
การอาน 

     

16. ใชเวลาวางในการอานมากกวาการทํา
กิจกรรมอื่น ๆ 

     

17. กระตือรือรนในการแสวงหาความรูจาก
แหลงความรูทีห่ลากหลายดวยการอาน 

     

18. แนะนําเพื่อนใหอานหนังสือตาง ๆ      
19. ใชเวลาวางอานหนังสือโดยไมเลือก

สถานที่ 
     

20. อานวัสดุ ส่ิงพมิพหรือประกาศตาง ๆ ดวย
ความสนใจ 
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ภาคผนวก ฉ 
 

แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง 
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม 
 

คําชี้แจง โปรดพิจารณาแบบสอบถามและใหคะแนนความสอดคลองของ
แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับนักเรียน
ชวงชั้นที่ 2 โดยทําเครื่องหมาย (�) ลงในชองคะแนนของแบบประเมินแตละขอ และให
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

ผูเชี่ยวชาญ ขอ ประเด็น 
1 2 3 

คา IOC 

1. 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 

ความสอดคลองของขอคําถามเกี่ยวกับสถานภาพ
และขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ความสอดคลองของขอคําถามเกี่ยวกับความ
ตองการรูปแบบหรือลักษณะของการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน 
ความสอดคลองของขอคําถามเกี่ยวกับความ
ตองการเรียนเนื้อหาในกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อ
สงเสริมนิสัยรักการอาน 
ความสอดคลองของขอคําถามเกี่ยวกับการวัดผล
และประเมนิผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อ
สงเสริมนิสัยรักการอาน 

+1 
 

+1 
 
 

+1 
 
 

+1 

+1 
 

+1 
 
 

+1 
 
 

+1 

+1 
 

+1 
 
 

+1 
 
 

+1 

1.00 
 

1.00 
 
 

1.00 
 
 

1.00 

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

……………………….ผูประเมิน 
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแบบสัมภาษณ 
 

คําชี้แจง โปรดพิจารณาแบบสัมภาษณและใหคะแนนความสอดคลองของแบบ 
สัมภาษณเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับนักเรียน 
ชวงชั้นที่ 2 โดยทําเครื่องหมาย (�) ลงในชองคะแนนของแบบประเมินแตละขอ และใหขอ 
เสนอแนะเพิ่มเติม 
 

ผูเชี่ยวชาญ ขอ ประเด็น 
1 2 3 

คา IOC 

1. 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

5. 

ความสอดคลองของขอคําถามเกี่ยวกับสถานภาพ
และขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 
ความสอดคลองของขอคําถามเกี่ยวกับความสําคัญ
และความจําเปนตอการพัฒนากิจกรรมพฒันา
ผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน 
ความสอดคลองของขอคําถามเกี่ยวกับการ
สงเสริมใหโรงเรียนพัฒนากจิกรรมพัฒนาผูเรียน
เพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน 
ความสอดคลองของขอคําถามเกี่ยวกับการรูปแบบ
ของการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริม
นิสัยรักการอาน 
ความสอดคลองของขอคําถามเกี่ยวกับรูปแบบ
ของการวัดผลและประเมนิผลการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน 

+1 
 

+1 
 
 

+1 
 
 

+1 
 
 

+1 

+1 
 

+1 
 
 

+1 
 
 

+1 
 
 

+1 

+1 
 

+1 
 
 

+1 
 
 

+1 
 
 

+1 

1.00 
 

1.00 
 
 

1.00 
 
 

1.00 
 
 

1.00 

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

……………………….ผูประเมิน 
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแบบสนทนากลุม 
 

คําชี้แจง โปรดพิจารณาแบบสนทนากลุมและใหคะแนนความสอดคลองของแบบ
สนทนากลุมเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับนักเรียน
ชวงชั้นที่ 2 โดยทําเครื่องหมาย (✓) ลงในชองคะแนนของแบบประเมินแตละขอ และใหขอ 
เสนอแนะเพิ่มเติม 
 

ผูเชี่ยวชาญ ขอ ประเด็น 
1 2 3 

คา IOC 

1. 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
 

ความสอดคลองของขอคําถามเกี่ยวกับสถานภาพ
และขอมูลทั่วไปของผูรวมสนทนา 
ความสอดคลองของขอคําถามเกี่ยวกับรูปแบบ
ของกิจกรรมพฒันาผูเรียนเพือ่สงเสริมนิสัยรัก 
การอาน 
ความสอดคลองของขอคําถามเกี่ยวกับการเนื้อหา
สาระที่นํามาใชในการจดักิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน 
ความสอดคลองของขอคําถามเกี่ยวกับการวัดผล
และประเมนิผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริม
นิสัยรักการอาน 

+1 
 

+1 
 
 

+1 
 
 

+1 

+1 
 

+1 
 
 

+1 
 
 

+1 

+1 
 

+1 
 
 

+1 
 
 

+1 

1.00 
 

1.00 
 
 

1.00 
 
 

1.00 
 
 
 

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

……………………….ผูประเมิน 
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดกิจกรรม 
 

คําชี้แจง โปรดพิจารณาวาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการ
อาน สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 มีความสอดคลองในดานตาง ๆ ตามที่กําหนดไวหรือไม พรอมระบุ
การพิจารณาของทานโดยทําเครื่องหมาย (✓) ลงในชองคะแนนการพิจารณาตามความคิดเห็นของ
ทาน และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 +1 = แนใจวาแผนการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมและสอดคลองในดานตาง ๆ  
   0 = ไมแนใจวาแผนการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมและสอดคลองในดานตาง ๆ  
 - 1 = แนใจวาแผนการจัดกิจกรรมไมมีความเหมาะสมและไมสอดคลองในดานตาง ๆ  
 

ผูเชี่ยวชาญ ขอ ประเด็น 
1 2 3 4 5 6 7 

คา 
IOC 

1. 
2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 

ความเหมาะสมและสอดคลองของคํานํา 
ความเหมาะสมและสอดคลองของ
จุดประสงคการเรียนรู 
ความเหมาะสมและสอดคลองของ
แผนการจัดกิจกรรม 
ความเหมาะสมและสอดคลองของใบ
ความรู 
ความเหมาะสมและสอดคลองของใบ
กิจกรรมสําหรบันักเรียน 
ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบ
ประเมินผลงานนักเรยีน 
ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบ
สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

+1 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

+1 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

+1 
+1 

 
+1 

 
0 
 

+1 
 

+1 
 

+1 

+1 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 

+1 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 

+1 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

+1 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 

1.00 
1.00 

 
1.00 

 
0.86 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

……………………….ผูประเมิน 
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็น 
 

คําชี้แจง โปรดพิจารณาแบบสอบถามความคิดเห็นและใหคะแนนความสอดคลอง
ของแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการ
อาน สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โดยทําเครื่องหมาย (✓) ลงในชองคะแนนของแบบประเมินแตละ
ขอ และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 +1 = แนใจวาแผนการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมและสอดคลองในดานตาง ๆ  
   0 = ไมแนใจวาแผนการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมและสอดคลองในดานตาง ๆ  
 - 1 = แนใจวาแผนการจัดกิจกรรมไมมีความเหมาะสมและไมสอดคลองในดานตาง ๆ  
 

ผูเชี่ยวชาญ ขอ ประเด็น 
1 2 3 

คา IOC 

1. 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 
 

ความสอดคลองของขอคําถามเกี่ยวกับขอมูล
ทั่วไปของนักเรียน 
ความสอดคลองของขอคําถามเกี่ยวกับความ
คิดเห็นที่มีตอรูปแบบของกจิกรรมพัฒนาผูเรียน
เพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน 
ความสอดคลองของขอคําถามเกี่ยวกับระยะเวลา
ในการจดักิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสรมินิสัย
รักการอาน 
ความสอดคลองของขอคําถามเกี่ยวกับประโยชน
ของกิจกรรมพฒันาผูเรียนเพือ่สงเสริมนิสัยรักการ
อาน 

 

+1 
 

+1 
 
 

+1 
 
 

+1 

+1 
 

+1 
 
 

+1 
 
 

+1 

+1 
 

+1 
 
 

+1 
 
 

+1 

1.00 
 

1.00 
 
 

1.00 
 
 

1.00 

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

……………………….ผูประเมิน 
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง 
ของแบบประเมินนิสัยรักการอานจากผูปกครองและครูประจําชั้น 

 
คําชี้แจง โปรดพิจารณาแบบประเมินนิสัยรักการอาน  และใหคะแนนความ

สอดคลองของแบบประเมินนิสัยรักการอาน โดยทําเครื่องหมาย (✓) ลงในชองคะแนนของแบบ
ประเมินแตละขอ และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 +1 = แนใจวาแบบประเมินนิสัยรักการอานมีความเหมาะสมและสอดคลอง 
   0 = ไมแนใจวาแผนการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมและสอดคลอง 
 - 1 = แนใจวาแผนการจัดกิจกรรมไมมีความเหมาะสมและไมสอดคลอง 
 

ผูเชี่ยวชาญ ขอ ประเด็น 
1 2 3 

คา IOC 

1. นักเรียนในความดูแลของทานอานหนังสืออยาง
ตั้งใจ 

+1 +1 +1 1.00 

2. นักเรียนในความดูแลของทานหมั่นศกึษาคนควา
โดยการอานจากแหลงขอมลูสารสนเทศตาง ๆ  

+1 +1 +1 1.00 

3. นักเรียนในความดูแลของทานมีหนังสือติดตัวไว
อานในทุกสถานที่ 

+1 +1 +1 1.00 

4. นักเรียนในความดูแลของทานแสวงหาความรูโดย
การอานดวยตนเอง 

+1 +1 +1 1.00 

5. นักเรียนในความดูแลของทานอานหนังสือเฉพาะ
เร่ืองราวที่ตนสนใจ 

+1 +1 +1 1.00 

6. นักเรียนในความดูแลของทานหาเวลาเพื่ออานเปน
ประจํา 

+1 +1 +1 1.00 

7. นักเรียนในความดูแลของทานอยากไดรับหนังสือ
เปนรางวัล 

+1 +1 +1 1.00 

8. นักเรียนในความดูแลของทานอานหนังสือครั้งละ 
นาน ๆ โดยไมรูสึกเบื่อหรืองวงนอน 

+1 +1 +1 1.00 
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ผูเชี่ยวชาญ ขอ ประเด็น 

1 2 3 
คา IOC 

9. นักเรียนในความดูแลของทานอานหนังสือดวย
ความเพลิดเพลิน 

+1 +1 +1 1.00 

10. นักเรียนในความดูแลของทานศึกษาคนควาโดย
การอานเพิ่มเตมิหลังจากเรียนในชั้นเรียน 

+1 +1 +1 1.00 

11. นักเรียนในความดูแลของทานอานหนังสือขณะ
รอเวลาทําส่ิงใดสิ่งหนึ่ง 

+1 +1 +1 1.00 

12. นักเรียนในความดูแลของทานเกาะติดสถานการณ
ขาวที่สนใจดวยการอานจากแหลงขอมูลที่มี 

+1 +1 +1 1.00 

13. นักเรียนในความดูแลของทานใชหนังสือเปน
แหลงขอมูลแรกในการคนควา เมื่อเกดิขอสงสัย
หรือปญหา 

+1 +1 +1 1.00 

14. นักเรียนในความดูแลของทานศึกษาหาความรู
เพิ่มเติมโดยการอานหนังสือจากสื่อ ส่ิงพิมพตาง ๆ 

+1 +1 +1 1.00 

15. นักเรียนในความดูแลของทานติดตามขาวสาร 
และเหตกุารณตาง ๆ โดยการอาน 

+1 +1 +1 1.00 

16. นักเรียนในความดูแลของทานใชเวลาวางในการ
อานมากกวาการทํากิจกรรมอื่น ๆ 

+1 +1 +1 1.00 

17. นักเรียนในความดูแลของทานกระตือรือรนในการ
แสวงหาความรูจากแหลงความรูที่หลากหลายดวย
การอาน 

+1 +1 +1 1.00 

18. นักเรียนในความดูแลของทานแนะนําเพื่อนให
อานหนังสือตาง ๆ 

+1 +1 +1 1.00 

19. นักเรียนในความดูแลของทานใชเวลาวางอาน
หนังสือโดยไมเลือกสถานที่ 

+1 +1 +1 1.00 

20. นักเรียนในความดูแลของทานอานวัสด ุ ส่ิงพิมพ
หรือประกาศตาง ๆ ดวยความสนใจ 

+1 +1 +1 1.00 
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินนิสัยรักการอาน 
 

คําชี้แจง โปรดพิจารณาแบบประเมินนิสัยรักการอานและใหคะแนนความสอดคลอง
ของแบบประเมินนิสัยรักการอาน โดยทําเครื่องหมาย (✓) ลงในชองคะแนนของแบบประเมินแต
ละขอ และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 +1 = แนใจวาแบบประเมินมีความเหมาะสมและสอดคลอง 
   0 = ไมแนใจวาแบบประเมนิมีความเหมาะสมและสอดคลอง 
 - 1 = แนใจวาแบบประเมินไมมีความเหมาะสมและไมสอดคลอง 
 

ผูเชี่ยวชาญ ขอ ประเด็น 
1 2 3 

คา IOC 

1. อานหนังสืออยางตั้งใจ +1 +1 +1 1.00 
2. หมั่นศึกษาคนควาโดยการอานจากแหลงขอมูล

สารสนเทศตาง ๆ  
+1 +1 +1 1.00 

3. มีหนังสือติดตวัไวอานในทุกสถานที่ +1 +1 +1 1.00 
4. แสวงหาความรูโดยการอานดวยตนเอง +1 +1 +1 1.00 
5. อานหนังสือเฉพาะเรื่องราวทีต่นสนใจ +1 +1 +1 1.00 
6. หาเวลาเพื่ออานเปนประจํา +1 +1 +1 1.00 
7. อยากไดรับหนังสือเปนรางวัล +1 +1 +1 1.00 
8. อานหนังสือครั้งละนาน ๆ โดยไมรูสึกเบื่อหรือ

งวงนอน 
+1 +1 +1 1.00 

9. อานหนังสือดวยความเพลิดเพลิน +1 +1 +1 1.00 
10. ศึกษาคนควาโดยการอานเพิม่เติมหลังจากเรียนใน

ช้ันเรียน 
+1 +1 +1 1.00 

11. อานหนังสือขณะรอเวลาทําส่ิงใดสิ่งหนึ่ง +1 +1 +1 1.00 
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ผูเชี่ยวชาญ ขอ ประเด็น 

1 2 3 
คา IOC 

12. เกาะตดิสถานการณขาวที่สนใจดวยการอานจาก
แหลงขอมูลที่มี 

+1 +1 +1 1.00 

13. ใชหนังสือเปนแหลงขอมูลแรกในการคนควา เมื่อ
เกิดขอสงสัยหรือปญหา 

+1 +1 +1 1.00 

14. ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมโดยการอานหนังสือจากสื่อ 
ส่ิงพิมพตาง ๆ 

+1 +1 +1 1.00 

15. ติดตามขาวสาร และเหตกุารณตาง ๆ โดยการอาน +1 +1 +1 1.00 
16. ใชเวลาวางในการอานมากกวาการทํากจิกรรมอื่น ๆ +1 +1 +1 1.00 
17. กระตือรือรนในการแสวงหาความรูจากแหลง

ความรูที่หลากหลายดวยการอาน 
+1 +1 +1 1.00 

18. แนะนําเพื่อนใหอานหนังสือตาง ๆ +1 +1 +1 1.00 
19. ใชเวลาวางอานหนังสือโดยไมเลือกสถานที่ +1 +1 +1 1.00 
20. อานวัสดุ ส่ิงพิมพหรือประกาศตาง ๆ ดวยความ

สนใจ 
+1 +1 +1 1.00 

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม............................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

....................................ผูประเมิน 
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ภาคผนวก ช 
 

คะแนนการทําผลงานของนักเรียน 
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ตารางที่ 17 การประเมินความสามารถของนักเรียน จากการสรุปใจความสําคัญของขาว 
 

ประเด็นการประเมิน  
การสรุปใจความสําคัญ เขียนประโยคไดถูกตอง การสะกดคํา 

คะแนนรวม 13 12 13 
ระดับคุณภาพ ดี ดี ดี 

ลําดับ 1 3 1 
 
ตารางที่ 18 การประเมินความสามารถของนักเรียน จากการสรุปโครงเรื่องของนิทาน 
 

ประเด็นการประเมิน  
รายละเอียดของโครงเรื่อง เทคนิคการนําเสนอ การสะกดคํา 

คะแนนรวม 18 16 17 
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

ลําดับ 1 3 2 
 
ตารางที่ 19 การประเมินความสามารถของนักเรียน จากการจัดทําธงคําถามสารานุกรม 
 

ประเด็นการประเมิน  
ขอมูลถูกตอง การสะกดคํา ความสะอาดของชิ้นงาน 

คะแนนรวม 13 14 13 
ระดับคุณภาพ ดี ดี ดี 

ลําดับ 2 1 2 
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ตารางที่ 20 การประเมินความสามารถของนักเรียน จากการวาดภาพระบายสี 
 

ประเด็นการประเมิน  
ขอมูลถูกตอง เทคนิคการนําเสนอ การเขียนบรรยายภาพ 

คะแนนรวม 18 17 17 
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

ลําดับ 1 2 2 
 
ตารางที่ 21 การเปรียบเทียบนิสัยรักการอานกอนและหลงัการใชแผนการจัดกิจกรรม ดวยสถิต ิ

Mann - Whitney U Test 
Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 
Before 30 16.42 492.50 
After 30 44.58 1337.50 

 
Test Statistics 

  
Mann - Whitney  
U  27.500 

Wilcoxon W  492.500 
Z -6.251 
Asymp.Sig.  
(2 - tailed) .000 
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ภาคผนวก ซ 

 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
 

1. นางกาญจนา   สุคนธมณี  บรรณารักษหอสมุดพระราชวังสนามจันทร  
มหาวิทยาลัยศลิปากร จังหวดันครปฐม 

2. นางพรเพ็ญ   ขยันด ี   บรรณารักษ 7 ว หองสมุดประชาชน จังหวดั 
นครปฐม ศูนยการศกึษานอกโรงเรียน 
จังหวดันครปฐม 

3. นางจํานง   อินทรมีสุข  บรรณารักษโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  
จังหวดันครปฐม 

4. นางสุรียมาศ   บุญฤทธิ์รุงโรจน  อาจารยโรงเรียนพระปฐมวทิยาลัย  
จังหวดันครปฐม 

5. นางนิรมล   วิบูลยมงคล  อาจารยโรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทยีม)  
    จังหวดันครปฐม 
6. นางสมหมาย   ประเสริฐเจริญสุข  อาจารยโรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทยีม)  
    จังหวดันครปฐม 
7. นายจกัรกฤษณ   บรรจงคชาธาร  รองผูอํานวยการฝายวิชาการโรงเรียน 

เทศบาล ๓ (สระกระเทยีม) จังหวดันครปฐม 
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ภาคผนวก ฌ 
 

รูปภาพประกอบการจัดกิจกรรมและผลงานของนักเรียน 
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ผูเขารวมสนทนากลุม ประกอบดวย ผูบริหาร หัวหนากลุมกิจกรรมของโรงเรียน 
ครูที่ปรึกษากจิกรรมชุมนุม 

นักเรียนกําลังระดมสมองในการรวบรวมรายชื่อหนังสือพิมพที่รูจัก และทํากิจกรรม 
ตามใบกิจกรรม โดยหาขาวตามที่จับสลากได แลวทําการสรุปใจความสําคัญของขาว 
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นักเรียนกําลังเขยาเซียมซี และคนควาหาคําตอบจากปฏิทิน 
เพื่อทํากิจกรรมในแผนการจดักิจกรรมที่ 5 

ผลงานของนักเรียนในแผนการจัดกิจกรรมที่ 5 ในใบกิจกรรมที่ 1 ตะลุยฐาน 
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ผลงานของนักเรียนในแผนการจัดกิจกรรมที่ 4 สมตําคําไทย 
ตามใบกิจกรรมที่ 3 เสนสายลายสรางสรรค 

ผลงานของนักเรียนในแผนการจัดกิจกรรมที่ 2 เติมแตงจนิตนาการดวยนิทานเริงใจ 
ตามใบกิจกรรมที่  1 โลกการตูนมหาสนุก 
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ประวัติผูวิจัย 
 
ชื่อ - สกุล   นางสาวอันธิกา   วงษจําปา 
ท่ีอยู   70/1 หมู  10  ตําบลโพรงมะเดื่อ  อําเภอเมอืงนครปฐม   

จังหวดันครปฐม  73000 
สถานที่ทํางาน  โรงเรียนเทศบาล ๓  (สระกระเทียม)  137/1 ถนนราชวิถี 

ตําบลพระปฐมเจดีย  อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวดันครปฐม 
73000 

ประวัติการศึกษา   
 พ.ศ. 2536  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จากโรงเรียนราชินีบูรณะ  จังหวัดนครปฐม 
 พ.ศ. 2540  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต    

วิชาเอกบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร  
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 

 พ.ศ. 2547  ศึกษาตอระดบัปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาหลักสูตรและการนเิทศ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ. 2540 - 2548 ครูโรงเรียนบอสโกพิทักษ  ตําบลโพรงมะเดื่อ  

อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวดันครปฐม 73000 
 พ.ศ. 2548 - ปจจุบัน  รับราชการครู โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม)  

จังหวดันครปฐม 
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