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1248105: สาขาวิชาการจัดการธุ รกิจทัว่ ไป
คาสาคัญ: พฤติกรรมการอ่าน/นักศึกษา
กกกกกกกกลักษมณ บุญรักษาศรี : พฤติกรรมการอ่านหนังสื อของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุ รกิจทัว่ ไป คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อาจารย์ที่ปรึ กษา: อาจารย์จอมภัค คลังระหัด. 81 หน้า.
บทคัดย่อ
กกกกกกกกการศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรมการอ่านหนังสื อของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุ รกิจทัว่ ไป คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่านหนังสื อ ปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมการอ่านหนังสื อ และปั ญหาและอุปสรรคในการอ่านหนังสื อของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุ รกิจทัว่ ไป คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 210 คน
กกกกกกกกผลการวิจยั พบว่า
กกกกกกกก1. พฤติกรรมการอ่านหนังสื อ นักศึกษาส่ วนใหญ่ใช้เวลาว่างเพื่อการพักผ่อน กิจกรรมที่ทาในช่วงเวล าพักผ่อนคือ นอน
เล่นหรื อดูโทรทัศน์ อ่านหนังสื อก่อนเวลาสอบเล็กน้อย ใช้เวลาในการอ่านหนังสื อครั้งละ 1 ชัว่ โมงขึ้นไป ช่วงเวลาที่อ่านคือเวลาค่า
หลังจากเสร็ จภารกิจประจาวัน สถานที่ในการอ่านหนังสื อคือในหอพักหรื อที่พกั เลือกอ่านหนังสื อด้วยดุลยพินิจของตนเอง สิ่งที่ตอ้ ง
เตรี ยมก่อนอ่านหนังสื อ คือ ปากกา กระดาษ วิธีการอ่านคือ อ่านเนื้ อหาเรี ยงลาดับอย่างคร่ าวๆ โดยอ่านหนังสื อตามโอก าสที่
เอื้ออานวย ชอบอ่านหนังสื อที่ใช้ภาษาง่ายไม่ซบั ซ้อน หนังสื อที่ชอบเลือกอ่าน คือหนังสื อการ์ ตูน หรื อหนังสื อภาพ หากไม่มีหนังสื อ
เป็ นของตนเอง นักศึกษาแก้ปัญหาโดย การยืมจากห้องสมุด มีวตั ถุประสงค์ในการอ่านหนังสื อคือ เพื่อความบันเทิงและการพักผ่อน
และอ่านหนังสื อเมื่อมีสถานการณ์บงั คับ
กกกกกกกก2. ปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการอ่านหนังสื อ นักศึกษาส่ วนใหญ่เริ่ มอ่านหนังสื อ หรื อมีคนอ่านหนังสื อให้ฟัง ตั้งแต่อายุ
2-4 ปี บุคคลที่ชอบอ่านหนังสื อคือแม่ บุคคลที่ทาให้นักศึกษาชอบอ่านหนังสื อคือ พ่อแม่ ผูป้ กครอง คณะสนับสนุ นให้นักศึกษาอ่าน
หนังสื อ โดยการส่ งเสริ มให้เข้าห้องสมุด เพื่อนของนักศึกษาส่ วนใหญ่อ่านหนังสื อ และชวนให้นักศึกษาอ่านหนังสื อด้วย นอกจากนี้
นักศึกษาส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญ ต่อปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการอ่านหนังสื อ ทุกปั จจัยในระดับมาก โดยปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ย
ระดับความสาคัญสู งสุ ดคือ การมีสมาธิ ตั้งใจจริ ง จดจ่อในเรื่ องที่อ่าน
กกกกกกกก3. ปั ญหาและอุปสรรคในการอ่านหนังสื อ นักศึกษาส่ วนใหญ่มีปัญหาและอุปสรรคในการอ่านหนังสื อ คือการไม่มีเวลา
อ่านหนังสื อ คือสาเหตุของการไม่มีเวลาคือ นักศึกษาแบ่งเวลาไม่เป็ น ปั ญหาที่เกิดจากอาจารย์ผสู ้ อน คืออาจารย์ผสู ้ อนกาหนด
หนังสื อให้อ่าน แต่ไม่มีหนังสื อในห้องสมุด และปั ญหาที่เกิดจากห้องสมุด คือมีส่ิ งพิมพ์ไม่เพียงพอ
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กิตติกรรมประกาศ
กกกกกกกกงานวิจยั ฉบับนี้ สามารถสาเร็จลุล่วงได้เป็ นอย่างดีดว้ ยความช่วยเหลือจากบุคคลหลายๆ
ท่าน ผูเ้ ขียนขอกราบขอบพระคุณสาหรับ อาจารย์จอมภัค คลังระหัด อาจารย์ที่ปรึ กษา ที่คอยให้
คาแนะนา คาปรึ กษา ตลอดระยะเวลาที่ทางานวิจยั ฉบับนี้ และขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ประพล
เปรมทองสุข และ อาจารย์ ดร . ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ ที่ให้เกียรติและสละเวลาเป็ นกรรมการ
สอบสัมมนาปั ญหาทางธุรกิจ ตลอดจนให้คาแนะนา ตรวจสอบความบกพร่ องเพือ่ ให้งานวิจยั ฉบับนี้
มีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
กกกกกกกกผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณเพือ่ นๆ และน้องๆ ที่ช่วยตอบแบบสอบถามจนสามารถทา ให้งานวิจยั
ฉบับนี้สามารถสาเร็จได้ และขอบคุณ เพือ่ นๆ ที่คอยให้คาปรึ กษา คอยให้กาลังใจ และให้ความ
ช่วยเหลือให้งานวิจยั ฉบับนี้ สมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
กกกกกกกกสุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาที่คอยเป็ นกาลังใจ ใ
ห้คาปรึ กษาตลอด
ระยะเวลาการทาวิจยั มาโดยตลอด
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
กกกกกกกกการอ่าน เป็ นพฤติกรรมการรับสารที่ มีความสาคัญ และมีอิทธิพลอย่างยิง่ ต่อการพัฒนา
และการเจริ ญเติบโตในแง่ของสังคมและประเทศชาติ
อีกทั้งยังเป็ นส่วนในการกระตุน้ และ
สนับสนุนศักยภาพในด้านของความรู ้ ความสามารถ ภายในของบุคคล เพราะ การอ่านนั้นเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับชีวติ ประจาวันของมนุษย์ จะเห็นได้วา่ ในสมัยโบราณที่ยงั ไม่มีตวั หนังสือใช้ มนุษย์ได้
ใช้วธิ ีเขียนบันทึกความทรงจาและเรื่ องราวต่าง ๆ เป็ นรู ปภาพไว้ตามฝาผนังในถ้ า เพือ่ เป็ นทางออก
ของอารมณ์ เพือ่ เตือนความจาหรื อเพือ่ บอกเล่าให้ ผูอ้ ื่นได้รับรู ้ และแสดงถึงความพยายาม ความ
ปรารถนาอันแรงกล้าของมนุษย์ ในอัน ที่จะถ่ายทอด ความรู ้ ประสบการณ์ของตน ออกมา เป็ น
สัญลักษณ์ ต่อมาจึง ได้มีววิ ฒั นาการมาเป็ นภาษาเขียนและหนังสือ จนมาถึง ปั จจุบนั หนังสือ
กลายเป็ นสิ่งที่สาคัญยิง่ ต่อมนุษย์จนอาจกล่าวได้วา่ เป็ นปั จจัยอันดับหนึ่งในการดารงชีวติ
กกกกกกกกสุมนา อินทร์คาน้อย, อรทัย เลียงจินดา และ มาลี ไชยเสนา (2539 :19) ได้อธิบายไว้วา่
การอ่านเป็ นวิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองอย่างหนึ่ง บุคคลแทบทุกอ าชีพจะต้องศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง เพือ่ ให้ทนั กับความเจริ ญก้าวหน้าทางวิชาการ ชีวติ ของแต่ละคนจะมีค่ามากขึ้นหากได้
ค้นคว้าหรื ออ่านหนังสือต่างๆอยูเ่ ป็ นประจา การอ่านช่วยเพิม่ ประสบการณ์ให้แก่ผอู ้ ่าน บางครั้ง
อาจจะเข้าใจชีวติ มนุษย์ได้ดีกว่าที่พบในชีวติ ประจาวัน ประสบการณ์บางอย่างผูอ้ ่านมาอาจจะพบได้
ในชีวติ จริ ง เพราะมีอุปสรรคทางด้านเวลา กาลังเงิน หรื อ ความสามารถตลอดจนโอกาส อาจกล่าว
ได้วา่ การเรี ยนรู ้ของมนุษย์ข้ ึนอยูก่ บั ความสามารถในการตีความหมายสิ่งที่พบต่างๆ อย่างถูกต้อง
มากที่สุด
กกกกกกกกปั จจุบนั คนไทยมีโอกาสอ่านหนังสือมากมายทั้งจากในและต่างประเทศ จากการศึ กษา
หรื อ หนังสืออ่านเล่น แยกย่อยเป็ นหนังสือประเภทต่างๆที่ยงั ให้ความรู ้ เพิม่ พูนประสบการณ์ได้
เพียงอ่านหนังสือ และยังช่วยในการสร้างความเพลิดเพลินในใจจากหนังสืออ่านเล่น ที่มีสาระไม่
แน่นหนัก จึงเห็นได้วา่ การอ่านหนังสือนั้นมีประโยชน์มากมายและในอนาคตเป็ นสิ่งที่เ ป็ นปั จจัย
หนึ่งในการเลือกคนรับเข้ามาทางาน เพือ่ แสดงถึงความรอบรู ้และการสนใจสิ่งรอบตัวภายนอก และ
หากพิจารณาในส่วนอุดมศึกษาซึ่งเป็ นส่วนสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติ จะเห็นได้วา่ ควรมี
การศึกษาในหัวข้อเรื่ องพฤติกรรมการอ่านหนังสืออย่างมากเนื่องจากจะเป็ นการวิเคราะห์
1

2
สถานการณ์พฤติกรรมของคนที่ศึกษาอยูใ่ นระดับอุดมศึกษาว่ามีพฤติกรรมเป็ นอย่างไร เพือ่ หา
แนวทางในการแก้ไข พัฒนา ปรับปรุ ง เพือ่ เรี ยนรู ้ถึงความจาเป็ นในปั จจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบและมี
ความสาคัญ (Mollrudee 2551) การศึกษาพฤติกรรมการอ่านหนังสือของคนไทยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ นาเสนอพฤติกรรมการอ่านหนังสือของประชากรในวัยรุ่ นที่เป็ นนักศึกษา อายุ 19-24 ปี ซึ่งผล
จากการศึกษาสารวจพฤติกรรมการอ่านหนังสือของประชากรปี พ.ศ.2546 และครั้งล่าสุดเมื่อปี 2548
ที่จดั ทาโดยสานักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งเป็ นการสารวจประชากรที่มีอายุต้งั แต่
6 ปี ขึ้นไป สรุ ป
ประเด็นที่สาคัญดังนี้ ผลจากการสารวจพฤติกรรมการอ่านหนังสือของประชากรปี 2546 และ 2548
พบว่าประชาชนมีแนวโน้มอ่านหนังสือเพิม่ ขึ้นจากร้อยละ 61.20 ในปี 2546 เพิม่ ขึ้นเป็ นร้อยละ
69.10 ในปี 2548 แม้ชายจะมีการอ่านหนังสือมากกว่าหญิง แต่หญิงมีอตั ราการเพิม่ ของการอ่าน
หนังสือมากกว่าชา ย ประชากรในเขตเทศบาลมีการอ่านหนังสือมากกว่าประชากรที่อยูน่ อกเขต
เทศบาลทั้งนี้เนื่องจากมีแหล่งบริ การ ร้านจาหน่าย และร้านให้เช่าหนังสืออยูม่ ากกว่า เมื่อจาแนก
การอ่านหนังสือของประชากรตามวัยต่างๆพบว่า ในปี 2548 วัยเด็กมีการอ่านหนังสือมากที่สุด คื อ
ร้อยละ 87.70 รองลงมาคือ วันรุ่ น (ร้อยละ 83.10) วัยทางาน (ร้อยละ 65.00) และผูส้ ูงอายุ (ร้อยละ
37.40) ประเภทหนังสือที่อ่าน หนังสือพิมพ์เป็ นหนังสือที่มีคนอ่านมากที่สุด โดยในปี 2548 มีผอู ้ ่าน
หนังสือพิมพ์เพิม่ ขึ้นจากปี 2546 คิดเป็ นร้อยละ 27.60 การอ่านหนังสือปร ะเภทตาราเรี ยนตาม
หลักสูตรมีการอ่านลดลง จากร้อยละ 40.00 ในปี 2546 เหลือเพียงร้อยละ 34.40 ในปี 2548
นอกจากนี้หนังสือประเภทนิตยสาร วารสาร/เอกสารที่ออกเป็ นประจา ตารา/หนังสือเกี่ยวกับความรู ้
ก็ยงั มีการอ่านลดลงเช่นกัน วัยเด็ก อ่านหนังสือประเภทตาราเรี ยนตามหลักสูตรม ากที่สุด เนื่องจาก
ยังอยูใ่ นวัยของการศึกษาภาคบังคับ รองลงมาคือ นวนิยาย /การ์ตูน /หนังสืออ่านเล่น และตารา /
หนังสือเกี่ยวกับความรู ้ วัยรุ่ น อ่านหนังสือพิมพ์มากที่สุดถึงร้อยละ 68.90 ในปี 2546 เพิม่ ขึ้นเป็ น
ร้อยละ 77.50 ในปี 2548 หนังสือพิมพ์เป็ นหนังสือที่วยั ทางานอ่ านมากที่สุด คือ มากกว่าร้อยละ 85
ทั้งในปี 2546 และ 2548 หนังสือพิมพ์เป็ นหนังสือที่ผสู ้ ูงอายุนิยมอ่านมากที่สุดเช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ผสู ้ ูงอายุยงั มีความสนใจในการอ่านจากอินเทอร์เน็ตเพิม่ มากขึ้นจากร้อยละ 0.30 ในปี
2546 เป็ นร้อยละ 1.70 ในปี 2548 สาเหตุที่ไม่อ่ านหนังสือของคนไทย จากการสารวจฯพบว่า ผูไ้ ม่
อ่านหนังสือมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 38.80 ในปี 2546 เหลือร้อยละ 30.90 ในปี 2548 สาเหตุ
หลักของการไม่อ่านหนังสือของคนไทยในทุกวัยคือ การชอบฟังวิทยุ /ดูทีวี มากกว่าการอ่าน การ
ชอบฟังวิทยุ /ดูทีวเี ป็ นสาเหตุหลักที่ทาให้วยั เด็ กไม่อ่านหนังสือ รองลงมาคือไม่ชอบอ่านหรื อไม่
สนใจอ่าน และอ่านหนังสือไม่ออก การส่งเสริ มให้อ่านหนังสือ จากการสารวจฯ ในปี
2548
เกี่ยวกับความคิดเห็นในการส่งเสริ มเพือ่ จูงใจให้ประชากรรักการอ่านหนังสือ พบว่าประชากรร้อย
ละ 31.60 เห็นว่าหนังสือควรมีราคาถูกลง และควรมีห้ องสมุดประจาหมู่บา้ น /ชุมชน ถือได้วา่ เป็ น
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การสร้างโอกาสในการอ่านให้กบั ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นหมู่บา้ น /ชุมชนมากยิง่ ขึ้น การเลือก
หนังสือที่เหมาะกับสภาพท้องถิ่นนั้นๆจะเป็ นกลยุทธ์อีกอย่างหนึ่งที่ทาให้ประชาชนสนใจอ่าน
หนังสือ รองลงมาคือหนังสือควรมีเนื้ อหาสาระน่าสนใจ (ร้อยละ 23.70) และควรส่งเสริ มให้พอ่ แม่
ปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน (ร้อยละ 20.50) สรุ ป จากการสารวจพฤติกรรมการอ่านหนังสือของ
ประชากร พบว่าประชากรมีแนวโน้มอ่านหนังสือเพิม่ ขึ้น คือจากร้อยละ 61.20 ในปี 2546 เพิม่ ขึ้น
เป็ นร้อยละ 69.10 ในปี 2548 วัยเด็กมีการอ่านหนังสื อมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 87.70 รองลงมาคือ
วัยรุ่ น (ร้อยละ 83.10) วัยทางาน (ร้อยละ 65.00) และผูส้ ูงอายุ (ร้อยละ 37.40) การไม่อ่านหนังสือ
ของประชากรมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 38.80 ในปี 2546เหลือร้อยละ 30.90 ในปี 2548 ทั้งนี้
สาเหตุของการไม่อ่านหนังสือของประชากรมาจากการชอบฟังวิทยุ /ดูทีวมี ากกว่าการอ่าน การอ่าน
หนังสือนับเป็ นปั จจัยและมูลเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดองค์ความรู ้ การรับรู ้ข่าวสารต่างๆที่ทนั ต่อ
เหตุการณ์ ซึ่งสามารถนามาปรับใช้กบั การดารงชีวติ และการพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ดีข้ ึน ดังนั้น
หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนควรจะช่วยสนับสนุนให้ประชาชนรักการอ่านเพิม่ มากขึ้น
กกกกกกกกจากปั ญหาดังที่ได้กล่าวมานี้ จึงทาให้ผวู ้ จิ ยั เกิดแนวคิดในการศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการ
อ่านหนังสือ โดยกาหนดให้ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทัว่ ไป คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เป็ นกลุ่มตัวอย่าง เพือ่ ให้ทราบถึงพฤติกรรมใน
การอ่านรวมไปถึงปั ญหาต่างๆที่เป็ นอุปสรรคสาหรับการอ่าน ในการที่จะนาผลจากการศึกษาที่ได้
มาช่วยในการปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องอันเกิดจากการอ่านของนักศึกษา
ฉะนั้นผูว้ จิ ยั จาเป็ น
จะต้องเข้าใจในพฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักศึ กษาในปั จจุบนั และเข้าใจแนวทางในการวาง
นโยบาย หรื อปลูกฝังแนวความคิดให้มีความสอดคล้องกัน
ตลอดจนพยายามชี้ให้เห็น ถึง
ความสาคัญของการอ่าน โดยเฉพาะนักศึกษาที่ถือได้วา่ เป็ นบุคคลที่อยูใ่ นวัยแห่งการศึกษาเรี ยนรู ้ ซึ่ง
จะเป็ นกาลังสาคัญของชาติในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์
กกกกกกกก1. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทัว่ ไป
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
กกกกกกกก2. เพือ่ ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจทัว่ ไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
กกกกกกกก3. เพือ่ ศึกษาปั ญหาและอุปสรรคในการอ่านหนังสือของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจทัว่ ไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

4
ขอบเขตการศึกษา
กกกกกกกกการวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึ กษาถึงพฤติกรรมการอ่านหนังสือของ นักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจทัว่ ไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
เพชรบุรี เก็บข้อมูล และศึกษา วิจยั ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2551 ถึง มกราคม พ.ศ.2552
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
กกกกกกกกผลการศึกษาพฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักศึกษาสาขาวิชาการ จัดการธุรกิจทัว่ ไป
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี นามาใช้เป็ นแนวทางใน
การแก้ไข ปรับปรุ งพฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักศึกษาให้ดีข้ ึน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
กกกกกกกกการศึกษาพฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการ
ธุรกิจทัว่ ไป มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนวรรณกรรมต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
กกกกกกกก1. ความหมายพฤติกรรม
กกกกกกกก2. พฤติกรรมการอ่านหนังสือ
3. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทัว่ ไป คณะวิทยาการจัดการ
กกกกกกกก4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. ความหมายพฤติกรรม
กกกกกกกก พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง การกระทาหรื ออาการที่แสดงออกทางกล้ามเนื้ อ
ความคิดของบุคคลที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายในจิตใจและภายนอก อาจทาไปโดยรู ้ตวั หรื อ ไม่รู้ตวั
อาจเป็ นพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ และไม่พงึ ประสงค์ ผูอ้ ื่นอาจสังเกตการกระทานั้นได้และสามารถ
ใช้เครื่ องมือทดสอบได้ (วิธี แจ่มกระทึก 2541: 14, อ้างถึงใน Wiriyaporn 2551)
กกกกกกกกพฤติกรรม หมายถึง ปฏิกิริยาและกิจกรรมทุกชนิดที่มนุษย์แสดงออกทางรู ปธรรม
นามธรรม ตลอดเวลาสังเกตได้ดว้ ยประสาทสัมผัส วาจา และการกระทาสามารถแบ่งพฤติกรรม
ออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) ซึ่งเป็ นการกระทาที่สงั เกตได้ดว้ ย
ประสาทสัมผัสหรื ออาจใช้เครื่ องมือช่วย และพฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) ซึ่งเป็ น
กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ บุคคลอื่นไม่สามารถสังเกตได้ (เฉลิมพล ตันสกุล 2541: 2, อ้าง
ถึงใน Wiriyaporn 2551)
กกกกกกกกพฤติกรรม หมายถึง การกระทาที่สงั เกตได้ เช่น การพูด การเดิน การเต้นของหัวใจ การ
รับรู ้ การคิด การจา และการรู ้สึก การกระทาที่สงั เกตไม่ได้ เช่น ผูก้ ระทารู ้ตวั ไม่รู้ตวั หรื อเป็ น
พฤติกรรมที่พงึ ประสงค์และไม่พงึ ประสงค์ เป็ นการกระทาเพือ่ ตอบสนองความต้องการของแต่ละ
บุคคลซึ่งสัมพันธ์กบั สิ่งกระตุน้ ภายในและภายนอก
กกกกกก
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กกกกกกกกโกลเดนสัน ( Goldenson 1984: 90, อ้างถึงใน Wiriyaporn 2551) ได้ให้คาจากัดความของ

พฤติกรรมไว้วา่ เป็ นการกระทาหรื อตอบสนองการกระทาทางจิตวิทยาของแต่ละบุคคลและเป็ น
ปฏิสมั พันธ์ในการตอบสนองสิ่งกระตุน้ ภายในหรื อภายนอก รวมทั้งเป็ นกิจกรรมการกระทาต่างๆที่
เป็ นไปอย่างมีจุดหมาย สังเกตเห็นได้หรื อเป็ นกิจกรรมการกระทาต่างๆที่ได้ผา่ นการใคร่ ครวญแล้ว
หรื อเป็ นไปอย่างไม่รู้ตวั
กกกกกกกกจากความหมายของพฤติกรรมที่กล่าวมาแล้วข้างต้นสรุ ปได้วา่ พฤติกรรมหมายถึง การ
กระทาหรื ออาการที่แสด งออกของจิตใจทั้งภายในและภายนอก เป็ นการกระ ทาเพือ่ สนองความ
ต้องการของบุคคลซึ่งบุคคลอื่นสังเกตและใช้เครื่ องมือทดสอบได้
กกกกกกกก1.1 ประเภทของพฤติกรรม
กกกกกกกกฉวีวรรณ สุขพันธ์โพธาราม (2527: 3-4, อ้างถึงใน Wiriyaporn 2551) กล่าวว่า
พฤติกรรม หรื อ การแสดงออกของมนุษย์พอจะแยกออกเป็ น 2 ลักษณะคือ พฤติกรรมทางตรง และ
พฤติกรรมทางอ้อม
กกกกกกกก1) พฤติกรรมทางตรง คือ ก ารกระทาที่แสดงออกมองเห็นได้ง่าย เช่น การเดิน การพูด
การเขียน หรื ออาจจะรวมถึงการกระทาที่แสดงออกตรงกับความคิด ความรู ้สึกของผูก้ ระทา เช่น
เมื่อโกรธแสดงกิริยาอาการโกรธออกมาเป็ นลักษณะพฤติกรรมโต้ตอบตามควา มรู ้สึกของผู ้ กระทา
ต่อสิ่งเร้า เด็กเล็กจะมีระดับพฤติกรรมนี้ มาก
กกกกกกกก2) พฤติกรรทางอ้อม หมายถึง การกระทาที่ แสดงออกมองเห็นได้ยากหรื อไม่เห็น เช่น
การจา การฟัง และการคิด หรื อเป็ นการกระ ทาที่แสดงออกไม่ตรงกับความรู ้สึก ความคิดของ
ผูก้ ระทาโต้ตอบต่อสิ่งเร้า เช่น โกรธต้องข่มคว ามโกรธไว้ภายในและแสดงออกอย่างอื่น เช่น ยิม้
หรื อวางเฉย การแสดงเช่นนี้เป็ นการซ่อนเร้นความรู ้สึกของผูก้ ระทาไว้ ทั้งนี้อาจเป็ นด้วยไม่ตอ้ งการ
ให้ผอู ้ ื่นเห็นความไม่สารวมของตน ผูน้ ้ นั ต้องทาเนื่องจากรักษาฐานะเงื่อนไขค่านิยมต่างๆของตนไว้
กล่าวคือ ถ้าแสดงออกรุ นแรงอย่างมุทะลุ ดุดนั อาจจะทาให้ภาพพจน์ของตน เสื่อมเสีย หรื อ ไม่ตรง
กับที่ตอ้ งการอยากจะให้สงั คมมองตน พฤติกรรมทางอ้อมนี้จะเริ่ มในวัยเด็กตอนโตเมื่อเด็กรู ้จกั คิด
เข้าใจพอสมควรเพราะวัยรุ่ นเป็ นระย ะของการคานึงถึงเงื่อนไขของสังคม ต้องการการยอมรับจาก
สังคมสูง บุคคลยิง่ เงื่อน ไขผูกพันกับสังคมมากเพียงได การแสดงพฤติกรรมทางอ้อมย่อมมากขึ้น
เพียงนั้น
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กกกกกกกก1.2. สิ่ งที่กาหนดพฤติกรรมของมนุษย์
กกกกกกกก ณรงค์ สินสวัสดิ์ (2538: 42) ได้อธิบายไว้ในหนังสือจิตวิทยาการเมืองว่ า สิ่งกาหนด
พฤติกรรมของมนุษย์ แยกได้ ดังนี้ ลักษณะนิสยั ส่วนตัวแต่ละ คน ลักษณะนิสยั จะรวมไปถึงสิ่ง
ต่อไปนี้ คือ ความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ และบุคลิกภาพ
กกกกกกกกความเชื่อ หมายถึง การที่บุคคลคิดว่าการกระทาบางอย่างหรื อปรากฏการณ์บางอย่างมี
อยูจ่ ริ ง หรื อเกิดขึ้นจริ งๆ กล่าวโดยสรุ ปก็คือ การที่บุคคลหนึ่งคิดถึงอะไรก็ได้ในแง่ของข้อเท็จจริ ง
คือ เขามักจะคิดว่าข้อเท็จจริ งมันเป็ นเช่นนั้น ซึ่งความคิดนี้ของเขา อาจไม่ถูกต้องตามความเป็ นจริ ง
ก็ได้ แต่ถา้ เขาคิดว่าความเป็ นจริ งเป็ นเช่นนั้นแล้ว นัน่ ก็คือ ความเชื่อของเขาไม่จาเป็ นว่าจะต้องถูก
หรื อผิดเสมอไป ความเชื่ออาจจะได้มาโดยการเห็นได้สมั ผัสได้ยนิ กับหู หรื อได้รับการบอกเล่า อ่าน
จากข้อเขียน สิ่งตีพมิ พ์ รวมทั้งการคิดขึ้นมาเอง ความเชื่อได้มาง่ายและอาจเปลี่ยนแปลงได้ง่ายด้วย
กกกกกกกกค่านิยม หมายถึง สิ่งที่สงั คมพึงปรารถนาต้องการให้เป็ นเป้ าหมายของสังคม และ
ปลูกฝังให้สมาชิกของสังคมยึดเป็ นเป้ าหมายในการดารงชีวติ
กกกกกกกกทัศนคติ หมายถึง ความคิดความเข้าใจที่บุคคลมีต่อบุคคล กลุ่มบุคคล วัตถุสิ่งของ หรื อ
เหตุการณ์ที่ได้รับรู ้จนก่อให้เกิดความรู ้สึก และมีแนวโน้มว่าบุคคลจะแสดงพฤติกรรมตามความคิด
ความเข้าใจ ความรู ้สึกที่มีอยู่
กกกกกกกกบุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะอันเป็ นของจาเพาะแต่ ละบุคคล ซึ่งแสดงออกทางท่าทาง
ความรู ้สึกนึกคิด ความเฉลียวฉลาด ตลอดจนกริ ยามารยาท ลักษณะนิสยั และอุปนิสยั
2. พฤติกรรมการอ่ านหนังสื อ
กกกกกกกกการอ่านเป็ นปั จจัยสาคัญอย่างยิง่ ที่จะช่วยให้เกิดความงอกงามทางสติปัญญา ซึ่งจะส่งผล
ให้มนุษย์ประสบความสาเร็จหรื อล้มเหลวในกา รดารงชี วติ ได้ โดยเฉพาะในยุคปั จจุบนั ความเจริ ญ
ทางเทคโนโลยีและวิท ยาการใหม่ๆรุ ดหน้าไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีอิทธิพลต่อความเปลี่ยนแปลงใน
การดารงชีวติ และคุณภาพชีวติ ทั้งสิ้น การอ่านจึงมีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่ ในการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ในทางที่เหมาะที่ควรและทันสมัย (สมพร แพ่งพิพฒั น์ 2534:1, อ้างถึงใน Wiriyaporn
2551) มนุษย์ยอมรับเอาการอ่านเข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งของการดารงชีวติ ประจาวัน เราจึงปฏิเสธไม่ได้
ว่าการอ่านเป็ นสิ่งที่มีความจาเป็ นมาก เพราะการอ่านสามารถเป็ นเครื่ องมือที่จะทาให้เกิดการเรี ยนรู ้
วิชาต่างๆ และเมื่อพ้นวัยเรี ยน การอ่านก็ได้เข้ามามีส่วนในการประกอบอาชีพซึ่งมากบ้างน้อยบ้าง
แล้วแต่ลกั ษณะของงานที่ทา (มานิดา บุญประเสริ ฐ 2526: 9) ด้วยเหตุที่การอ่านมีส่วนสาคัญในชีวติ
มนุษย์ในยุคปั จจุบนั นี้ นักวิชาการและนักศึกษา จึงได้ทาการค้นคว้าเรื่ องการอ่านในแง่มุมต่างๆ กัน
อย่างกว้างขวาง และให้คาอธิบายความหมายของการอ่านคล้ายคลึงและแตกต่างกันออกไปดังนี้
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กกกกกกกก2.1 ความหมายของการอ่ าน
กกกกกกกกพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน 2525: 1021-1022, อ้างถึงใน
สุมนา อินทร์คาน้อย และคณะ 2539: 8) ให้ความหมายของการอ่านว่า หมายถึง ว่าตามตัวหนังสือ ดู
หรื อเข้าใจความจากตัวหนังสือ สังเกตหรื อพิจารณาดูเพือ่ ให้เข้าใจ คิดนับ (ไทยเดิม)
กกกกกกกกเกรย์ (Gray ม.ป.ป อ้างถึงใน สุมนา อินทร์คาน้อย อรทัย และคณะ 2539: 7-8) กล่าวว่า
การอ่านคือการเข้าใจภาพของผูเ้ ขียนและของสิ่งพิมพ์น้ นั โดยมีประสบ การณ์ของผูอ้ ่านช่ว ยให้เกิด
ทักษะ และการอ่านมีกระบวนการ 4 ระดับ คือ การรับรู ้ ความเข้าใจความคิดรวบยอด การตัดสินใจ
คิดหาเหตุผล และการนาแนวความคิดใหม่ที่ได้รับมาผสมผสานกับความรู ้ที่มีอยู่
กกกกกกกก ทิงเกอร์ (Tinker ม.ป.ป อ้างถึงใน สุมนา อินทร์คาน้อย และ คณะ 2539: 7-8) กล่าวว่า
ความเข้าใจเป็ นจุดหมายปลายทางของการอ่านทุกชนิด เพียงมีควา มเข้าใจที่แจ่มแจ้งแต่อย่างเดียว ก็
เพียงพอแก่การรวบรวมความคิดในสิ่งที่เราอ่านได้
กกกกกกกกฮิลเดรท (Hildreth ม.ป.ป อ้างถึงใน สุมนา อินทร์คาน้อย และคณะ 2539: 7-8) กล่าวว่า
การอ่านคือกระบวนการทางสมองที่จะแปลสัญลักษณ์ต่างๆ ที่มองเห็นได้ เกิดความรู ้ความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้
กกกกกกกก ธอร์นไดค์ (Thorndike ม.ป.ป อ้างถึงใน สุมนา อินทร์คาน้อย และคณะ 2539: 7-8)
กล่าวว่า การอ่านคือ การคิดที่สามารถเข้าใจเรื่ อ งที่อ่านได้ดีนาไปสู่การคิดที่ดี เพราะผูอ้ ่านจะได้
ทราบแนวความคิดต่างๆ จากเรื่ องที่อ่าน เกิดความรู ้และนามาแยกแยะตีความหมาย ก่อนที่จะเป็ น
ความคิดของตนเอง
กกกกกกกก บุช และฮิวเนอร์ (Bush and Huebner ม.ป.ป อ้างถึงใน สุมนา อินทร์คาน้อย และคณะ
2539: 7-8) ได้กล่าวไว้วา่ การอ่านเป็ นกระบวนการคิด ที่ผอู ้ ่านออกเสียงสัญลักษณ์หรื อตัวอักษร
ออกมาโดยที่ไม่เข้าใจความหมายของสัญลักษณ์หรื อตัวอักษรเหล่านั้น ยังไม่ถือว่าเป็ นการอ่านอย่าง
แท้จริ ง เพียงแต่เป็ นการฝึ กฝนทักษะหนึ่งในจานวนหลายทักษะของกระบวนการอ่านเท่านั้น เขามี
ความเห็นว่าหัวใจสาคัญของการอ่านคือการที่ผอู ้ ่านเข้าใจความหมายของสิ่งที่อ่าน ทั้งนี้ ผูอ้ ่านได้
ความหมายจากการนาสัญลักษณ์ที่อ่านไปสัมพันธ์กบั ประสบการณ์เดิมของตนที่มีความหมาย ทา
ให้เกิดมโนภาพขึ้นในใจของผูอ้ ่าน ดังนั้นการอ่านจึงเป็ นกระบวบการที่มีพฤติกรรมเกิดขึ้น ซึ่ง
จะต้องมีท้งั การแปลความหมายสิ่งที่อ่าน การมีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่อ่าน การมีจุดมุ่งหมายในการอ่าน
กกกกกกกก2.2 ความสาคัญของการอ่ าน
กกกกกกกกสุมนา อินทร์คาน้อย และคณะ (2539: 8-10) ได้ให้ความหมายของความสาคัญของการ
อ่านไว้ ดังนี้ การอ่านเป็ นสิ่งที่มีคุณค่า และอานวยประโยชน์ท้งั แก่ตวั ผูอ้ ่านเองและแก่สงั คมโดย
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ส่วนรวม ในด้านตัวผูอ้ ่านเองย่อมได้รั บความรู ้ ความบันเทิงใจและการพักผ่อน ในด้านสังคมนั้น
ประชาชนที่อ่านมากย่อมมีความฉลาด รอบรู ้มาก เป็ นผูท้ ี่มีประสิทธิภาพในการทางานและมีความ
รับผิดชอบ ซึ่งจะส่งผลถึงการพัฒนาประเทศต่อไป ในสังคมที่เจริ ญแล้วและในประเทศที่กา้ วหน้า
นั้น คนจาเป็ นต้องอ่านหนังสือและติดต่ อสื่อสารกันด้วยวิธีเขียนหนังสือเกือบไม่เว้นแต่ละวัน
ดังนั้นอย่างน้อยที่สุดแม้จะอ่านภาษาต่างประเทศไม่ได้ ก็ตอ้ งอ่านหนังสือที่เป็ นภาษาของตนเองได้
การอ่านในปั จจุบนั นี้ มีความจาเป็ นยิง่ กว่าในยุคที่ผา่ นมา ความสนใจอ่านและติดตามการอ่านทาให้
ทราบความเคลื่อนไหว ความก้าวหน้าของเหตุการณ์ต่างๆ และเกิดประโยชน์ท้งั ในด้านความรอบรู ้
การประกอบอาชีพและการพักผ่อนหย่อนใจ สังคมใดมีบุคคลที่มีประสิทธิภาพในการอ่านสูง สังคม
นั้นจะเจริ ญพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงน่าที่จะได้มีการสนับสนุนส่งเสริ มการอ่า
นที่มี
ประสิทธิภาพให้มากยิง่ ขึ้น โดยการปลูกฝังความมีนิสยั รักการอ่านให้เกิดขึ้นในบ้านเมือง โดยฝ่ าย
ต่างๆ ทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชนร่ วมมือกันให้ความสาคั ญแก่โครงการต่างๆ เช่น ห้องสมุด ที่
อ่านหนังสือพิมพ์ ตลอดจนผลิตหนังสือสู่ชนบทให้มากขึ้น เพราะหนังสือจะช่วยป้ องกันและแก้ไข
การลืมหนังสือได้
กกกกกกกก สรุ ปได้วา่ การอ่านหนังสือเป็ นสิ่งสาคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ไปสู่ชีวติ ที่ดีกว่า
เพราะทุกสิ่งทุกอย่างหาได้จากการอ่านเป็ นสาคัญ เราไม่จาเป็ นต้องเดินทางไกลไปทัว่ โลก เพือ่ เสาะ
แสวงหาความรู ้ เพราะหนังสือนั้น นามนุษย์ใกล้ชิดเป็ นมิตรกัน นอกจากจะได้ความรู ้ แล้ว หนังสือ
ยังเป็ นสื่อสันติภาพอันสาคัญของมนุษย์ดว้ ย สิ่งสาคัญในการอ่านก็คือ ประโยชน์จากหนังสือนั้นจะ
ได้มากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ผูอ้ ่านจะมีความรู ้จกั เลือกสรรและค้นคิดสิ่งที่เป็ นสาระสาคัญจากหนังสือ
มาใช้ในชีวติ และการดารงชีวติ ของตนเองอย่างเหมาะสม
กกกกกกกกองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรื อ ยูเนสโก (UNESCO
United Nations Education Scientific and Cultural Organization) ได้กาหนดให้มีการรณรงค์เพือ่ การ
รู ้หนังสือในปี พ .ศ.2543 (ค.ศ. 2000) คนทั้งโลกจะเป็ นผูร้ ู ้หนังสือ และได้กาหนดปี หนังสือสากล
ขึ้นในปี พ.ศ.2515 เพือ่ เร่ งระดมความคิดในการพัฒนาหนังสือและการอ่า นทัว่ โลก ผลจากการ
ประชุมระดับโลกก็ได้มีการรับรองกฎบัตรว่าด้วยหนังสือ (Charter of the Book) เสนอให้รัฐสมาชิก
ดาเนินการเพือ่ ให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงหนังสือมากขึ้น ในส่วนของรัฐบา ลไทยก็ได้ดาเนินการ
และมอบหมายให้ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมต่างๆ ให้จดั โครงการส่งเสริ มการอ่าน
และปลูกฝังนิสยั รักการอ่านขึ้นเป็ นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง เพราะรัฐบาลตระหนักว่าการอ่านเป็ น
ปั จจัยสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ นิสยั รักการอ่านเป็ นรากฐานแห่งการพัฒนา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการอ่านได้แก่ กรมการศึกษานอกโรงเรี ยนกระทรวงศึกษาธิการ
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สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย สมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย เป็ น
ต้น
กกกกกกกกการอ่านของคนไทยในปั จจุบนั และอนาคตนั้นดี กว่าในอดีตมาก และดีข้ ึนเรื่ อยๆ จาก
ผลของโครงการรณรงค์เพื่ อการรู ้หนังสือแห่งชาติ พบว่ามีผอู ้ ่านหนังสือเพิม่ ขึ้นตามเป้ าหมายถึง
80% ในเวลา 4 ปี คือตั้งแต่ พ.ศ. 2526-2529 แต่ทว่านิสยั รักการอ่านของคนไทยอยูใ่ นระดับน้อยมาก
กล่าวคือ พบว่าคนไทยยังปล่อยเวลาว่างให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ในขณะรอคอย ซึ่งคนไทยมัก
นัง่ เฉยๆ และใน การไปพักผ่อนคนไทยมักเล่นการพนัน ดื่มสุรา ขณะไปพักผ่อนมากกว่าจะไป
พักผ่อนจริ งๆ นอกจากนี้เกิดทางที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานาน คนไทยมักปล่อยให้เวลาหมดไปเฉยๆ
องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งชาติสหประชาชาติปรารภว่า ประเทศไทยเป็ น
ประเทศด้อยพัฒนาในด้ านการอ่านหนังสือ โ ดยให้สถิติวา่ พลเมืองไทย 50 ล้านคน อ่านหนังสือ
เฉลี่ยคนละ 5 หน้ากระดาษต่อปี
กกกกกกกกฉวีวรรณ คูหาภินนั ท์ (2542: 1-2) กล่าวว่า การอ่านมีความสาคัญต่อชีวติ มนุษย์ต้งั แต่เกิด
จนเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ จนกระทัง่ ถึงวัยชรา การอ่านเป็ นความสามารถของมนุษย์ที่เข้าใจ ในการสื่อ
ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ เข้าใจในเนื้อเรื่ อง และแนวความคิดจากสิ่งที่อ่านไม่วา่ จะเป็ น
จดหมาย หนังสือ บทความต่างๆ หรื อจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หลากหลายรู ปแบบ การติดตาม
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภท ทุกรู ปแบบมีความ จาเป็ นอย่างยิง่ เพือ่ ให้
เป็ นคนทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ดังนั้น การอ่านจึงมี
ความสาคัญและมีประโยชน์ในการเป็ นเครื่ องมือแสวงหาความรู ้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีความคิด
กว้างไกล มีความทันสมัย เสริ มสร้างบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความคิดสร้างสรรค์รู้จกั ใช้ขอ้ มูลใน
การตัดสินใจ รู ้แนวทางในการแก้ปัญหา และรู ้วธิ ีการที่จะค้นคว้าต่อไป ตลอดจนการแสวงหาความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน ตื่นเต้น เร้าใจได้ตลอดเวลา รู ้จกั ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ทาให้มนุษย์
ประสบความสุข ความสาเร็จทั้งในด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ และครอบครัว กล่าวได้วา่
สถาบันครอบครัว คือ พ่อ แม่ ผูป้ กครอง จะเป็ นผูม้ ีบทบาท สาคัญมากที่สุด ในการเตรี ยมความ
พร้อมในการอ่านให้กบั เด็กก่อนเข้าโรงเรี ยน หากพ่อแม่ผปู ้ กครองเลือกใช้หนังสือที่เหมาะสม และ
ใช้เวลาอ่านหนังสือกับเด็กอย่างมีคุณภาพ ฝึ กฝนให้เด็กรักการอ่าน และมีหนังสือเป็ นกิจกรร มทา
ยามว่างเสมอ บ่มเพาะลักษณะนิสยั ของการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ให้กบั เด็ก และยังก่อให้เกิดพัฒนาการ
แก่เด็กใน 4 ด้านต่อไปนี้
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กกกกกกกก1) พัฒนาการด้ านสติปัญญา
กกกกกกกกการอ่านหนังสือเป็ นกิจกรรมที่สมองต้อง ทางานด้วยการคิด ตีความ วิเคราะห์ และฝึ ก
การสร้างจินตนาการจากตัวหนังสือให้เป็ นภาพ ในขณะที่อ่านหนังสือให้เด็กเล็กๆ ฟัง เด็กมักจะนัง่
นิ่งและตั้งใจฟังอย่างจดจ่อ เพือ่ ติดตามเรื่ องราว ทาให้เด็กมีสมาธิดีข้ ึน และเด็กที่มีสมาธิดีก็จะมี
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ได้เร็ว
กกกกกกกก2) พัฒนาการด้ านภาษา
กกกกกกกกภาษาเป็ นพื้นฐานสาคัญต่อการเรี ยนรู ้ในทุกแขนงวิชา พัฒนาการทางภาษาของเด็กผ่าน
การอ่านหนังสือเริ่ มจากการ ฟังเสียงอ่านของพ่อแม่และดูภาพ ประกอบ เรี ยนรู ้ คาศัพท์ จดจา
ความหมายของคา และการใช้ประโยคต่างๆ คนที่มีทกั ษะการอ่านที่ดีจะมีทกั ษะในใช้ภาษาเพือ่ การ
พูดและการเขียนที่ดีตามไปด้วย
กกกกกกกก3) พัฒนาการด้ านอารมณ์และจิตใจ
กกกกกกกก เมื่อพ่อ แม่ อ่านหนังสือให้ลูกฟัง ความผูกพันระหว่างพ่อแม่ลูกจะเกิดขึ้น เป็ นการปู
พื้นฐานของพัฒนาการทางอารมณ์และจิตใจที่มนั่ คง นอกจากนี้การอ่านหนังสือยัง ก่อ ให้เกิดซึ่ง
ความสนุกสนาน ความบันเทิง จิตใจผ่อนคลาย หนังสือที่ให้ข ้ อคิดเรื่ องคุณธรรม คติสอนใจ
คุณลักษณะนิสยั ที่พงึ ประสงค์ต่างๆ ยังเป็ นการปลูกฝังแบบอย่างให้แก่เด็กกล่อมเกลาจิตใจให้มี
คุณธรรมประจาใจ
กกกกกกกก4) พัฒนาการด้ านสั งคม
กกกกกกกก เด็กที่มีพ้นื ฐานทางอารมณ์ที่มนั่ คง มีสายสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดี จะสามารถสร้าง
ความสัมพัน ธ์กบั สังคมรอบข้างได้ดี สาหรับปั จจัยในเชิงจิตวิทยาเป็ นอีกปั จจัยที่เป็ นสาเหตุสร้าง
แรงจูงใจให้เด็กมีความสนใจในการอ่านอีกประการหนึ่ง ซึ่งนักวิชาการได้ระบุถึงสาเหตุที่กระตุน้
ให้เด็กอ่านหนังสือนั้นเกิดจากความต้องการตามธรรมชาติของเด็ก 6 ประการ คือ (สุขมุ เฉลยทรัพ ย์
2529: 123, อ้างถึงใน สุจิตรา ศรี สุรีวงศ์ 2544: 15)
กกกกกกกก1) ความต้องการที่จะรักและได้รับความรัก เป็ นความต้องการอันดับแรกของมนุษย์ เด็ก
ต้องการให้พอ่ แม่แสดงความรักความเอาใจใส่ต่อตน และต้องการที่จะแสดงความรักที่ตนมีต่อพ่อ
แม่ หรื อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งตนเป็ น เจ้าของ
กกกกกกกก2) ความต้องการความมัน่ คง เป็ นความต้องการที่จะนาความอบอุน่ มาสู่จิตใจ และ
ความรู ้สึก เช่น ได้เล่นสนุกสนาน มีเพือ่ นร่ วมเล่น มีสิ่งต่างๆทัดเทียมเพือ่ นๆ
กกกกกกกก3) ความต้องการให้สงั คมยอมรับ เด็กต้องการได้รับการต้อนรับในทุกแห่งทั้งที่บา้ นและ
ที่โรงเรี ยน เด็กจึงพร้อมที่จะทาตามเพือ่ นฝูง เพือ่ ให้สงั คมที่ตนอยูร่ ่ วมยอมรับตนเป็ นสมาชิก
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กกกกกกกก4) ความต้องการความสาเร็จ เด็กต้องการความสาเร็จในชีวติ ประจาวันเหมือนเพือ่ นคน
อื่นๆ แต่ถา้ ได้ประสบความสาเร็จเหนือกว่าเพือ่ น เด็กก็จะเกิดความภาคภูมิใจและเกิดความมัน่ ใจใน
ตนเองมากยิง่ ขึ้น
กกกกกกกก 5) ความต้องการควา มเปลี่ยนแปลง เด็กไม่ชอบความจาเจ ชอบให้มีการเปลี่ยนแปลง
บ่อยๆ เช่น เปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหว ภาพที่เห็น หนังสือที่อ่าน การเปลี่ยนแปลงทาให้เด็กเกิด
ความตื่นเต้น เพราะชีวติ ประจาวันของเด็กได้พบแต่ความจาเจ ซ้ าซากจนน่าเบื่อ
กกกกกกกก6) ความต้องการความสุขจากสิ่งอันเป็ นสุนทรี ยะ ก่อให้เกิดความจรรโลงใจซึ่งแตกต่าง
กันตามตัวบุคคล อันเนื่องมาจากพื้นฐานของการศึกษา การอบรมและรสนิยมของแต่ละคน
กกกกกกกก ความต้องการธรรมชาติท้งั 6 ประการ เป็ นสิ่งกระตุน้ ให้เกิดความสนใจในการอ่าน
อย่างไรก็ตามความสนใจในการอ่านของเด็กแต่ละวัยจะแตกต่างกันไปขึ้นอยูก่ บั ความพร้อมทั้งทาง
ร่ างกายและสติปัญญา ความสามารถในการอ่าน ความเข้าใจในการอ่าน และความยินดีที่จะอ่าน
กกกกกกกก2.3 ประเภทของการอ่ าน
กกกกกกกกการอ่านมี 2 ประเภท คือ การอ่านออกเสียง และการอ่านในใจ การอ่านทั้ งสองประเภท
นี้ มีขอ้ แตกต่างกัน กล่าวคือ การอ่านในใจ เป็ นการถ่ายทอดตัวอักษรออกมาเป็ นความคิด ส่วนการ
อ่านออกเสียงเป็ นการถ่ายทอดตัวอักษรออกมาเป็ นความคิด แล้วถ่ายทอดความคิดออกมาเป็ นเสียง
อีกครั้งหนึ่ง ดังแผนผังต่อไปนี้
แผนผังที่ 1 ภาพการอ่านออกเสียงและการอ่านในใจ

ตัวอักษร
1
ตัวอักษร
1

อ่านออกเสี ยง

อ่านในใจ

ความคิด
2

ความคิด
2
อ่านออกเสี ยง

เสี ยง
3

กกกกกกกกจากแผนผังนี้จะเห็นว่า การอ่านออกเสียงยากกว่าการอ่านในใจ การอ่านออกเสียงเป็ น
การใช้ภาพเพือ่ สื่อความหมาย ซึ่งผูอ้ ่านจะต้องเปล่ งเสียงหรื อถ้อยคาจากตัวอักษรที่เป็ นสัญลักษณ์
(Symbol) เพือ่ ให้ผอู ้ ื่นเข้าใจ การอ่านออกเสียงจึงมีความสาคัญมากไม่ต่างจากการอ่านในใจ
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(สนิท ตั้งทวี 2526: 35, อ้างถึงใน สุมนา อินทร์คาน้อย และคณะ 2539: 12)
กกกกกกกกกกกกกกกก2.3.1 การอ่านออกเสียง คือ
กกกกกกกกกกกกกกกกการอ่านออกเสียงปรกติ เช่น การอ่านข่าว คาปราศรัย รายงาน ฯลฯ การอ่าน
ประเภทนี้ตอ้ งอาศัยการรู ้จกั เว้นวรรคตอน และอักขรวิธี เป็ นต้น ผูท้ ี่อ่านให้คล่องแคล่วต้องฝึ กฝน
โดยวิธีการดังนี้
กกกกกกกกกกกกกกกก1) ศึกษาเรื่ องที่อ่านไว้ล่วงหน้า
กกกกกกกกกกกกกกกก2) พยายามใช้ช่วงสายตาให้กว้าง
กกกกกกกกกกกกกกกก3) อ่านให้ถูกต้องตามอักขรวิธี
กกกกกกกกกกกกกกกก4) รู ้จกั วิธีอ่านตามประเภทของเราเองเช่น เรื่ องที่ตอ้ งใช้อารมณ์ หรื อ
ข้อเท็จจริ ง
กกกกกกกกกกกกกกกก5) ถ้าเป็ นคาประพันธ์ร้อยกรอง ควรฝึ กอ่านให้ถูกต้อง ตามฉันทลักษณ์ เช่น
ครุ ลหุ สัมผัส ตามที่กล่าวมานี้ การใช้สายตาเป็ นเรื่ องสาคัญมาก
กกกกกกกกกกกกกกกก2.3.2 การอ่านในใจ การอ่านในใจแตกต่างจากการออกเสียงตรงที่แปลอักษร
เป็ นความคิด โดย มีจุดประสงค์เพือ่ ให้เกิดความรู ้ ความบันเทิง สิ่งสาคัญคือต้องทราบความหมาย
เป็ นส่วนรวม และจับใจความของเรื่ องที่ให้ได้ ดังนั้นเพือ่ ให้การอ่านบรรลุเป้ าหมายที่แท้จริ ง ควรมี
หลักการอ่าน ดังนี้
กกกกกกกกกกกกกกกก1) ก่อนอ่านต้องตั้งสมาธิให้แน่วแน่ ไม่สนใจสิ่งรบกวนใดๆ
กกกกกกกกกกกกกกกก2) กะช่วงสายตาให้กว้างที่สุด
กกกกกกกกกกกกกกกก3) ไม่ควรวางจุดสายตาให้เป็ นคา
กกกกกกกกกกกกกกกก4) การเคลื่อนสายตา ควรเคลื่อนไปอย่างมีจงั หวะ แน่นอนไม่ส่ายไปมา
กกกกกกกกกกกกกกกก5) ไม่ยอ้ นกลับสายตาไปมา หรื อย้อนกลับทบทวนบรรทัดเดิม
กกกกกกกกกกกกกกกก6) การเปลี่ยนบรรทัด ควรเปลี่ยนให้แม่นยา เริ่ มแรกอาจใช้ไม้บรรทัดช่วย
หรื อกระดาษปิ ดแล้วเลื่อนลงค่อยๆ ฝึ กจนเกิดความชานาญ
กกกกกกกกกกกกกกกก7) ไม่ทาปากขมุบขมิบ
กกกกกกกกกกกกกกกก8) พยายามจับใจความสาคัญ เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจ
กกกกกกกกกกกกกกกก9) บันทึกข้อความสาคัญ
กกกกกกกกกกกกกกก 10) ไม่ใช้นิ้ว ปากกา ชี้ตวั อักษรทีละตัว
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กกกกกกกก2.4 จุดมุ่งหมายการอ่ านสาหรับนักศึกษา
กกกกกกกกสุมนา อินทร์คาน้อย และคณะ (2539: 19) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายการอ่านสาหรับนักศึกษา
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้คือ
กกกกกกกก2.4.1 อยากรู ้เรื่ อง ความอยากรับรู ้เป็ นธรรมชาติวสิ ยั ของมนุษย์ อยากรู ้เรื่ องของคนอื่น
อยากรู ้ความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ท้งั ในบ้านและนอกบ้าน อยากมีความรู ้เ รื่ องทัว่ ๆไป ฯลฯ ทา
ให้ตอ้ งขวนขวายหาอ่านจากหนังสือ
กกกกกกกก2.4.2 ต้องการศึกษา สังคมปั จจุบนั เป็ นสังคมแข่งขัน อีกนัยหนึ่งก็คือ สังคมของคนเก่ง
การที่จะเป็ นคนเก่งกว่าคนอื่นก็คือ ต้องพยายามรู ้ให้มากกว่าคนอื่น ให้รู้มากกว่าความรู ้ที่ได้รับจาก
ชั้นเรี ยน การที่จะมีความรู ้กว้างขวางต้องหมัน่ อ่านหนังสือ
กกกกกกกก2.4.3 ต้องการพักผ่อนเพลิดเพลิน ความจริ งมีกิจกรรมมากมายหลายอย่างที่จะเลือกสรร
เพือ่ ความเพลิดเพลิน แต่การหาความเพลิ ดเพลินของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน และการหาความ
เพลิดเพลินที่ลงทุนประหยัดที่สุด แต่ได้ผลกาไรมากมายนั้นก็ คือการหาความเพลิดเพลินจาก
หนังสือนั้นเอง และนอกจากนี้หนังสือยังสนองได้ทุกอารมณ์ ตามปรารถนาอีกด้วย
กกกกกกกก 2.4.4 ต้องการแก้ปัญหาในใจ ในชีวติ แต่ละครอบครัวผจญปั ญหามากหลาย ปั ญหา
นานาชนิดและมีไม่นอ้ ยที่ เผชิญกับปั ญหาที่ปรึ กษาใครไม่ได้ ดังนั้นจึงใช้หนังสือเป็ นที่ปรึ กษา
เนื่องจากปลอดภัยด้วยประการทั้งปวง เพียงแต่ขอให้รู้จกั เลือกอ่านหนังสือ
กกกกกกกก2.4.5 ต้องการชดเชยอารมณ์และความปรารถนา มนุษย์ทุกคนย่อมมีความต้องการตาม
อารมณ์ และความปรารถนาตามวิสยั ของปุถุชน แต่เนื่องจากมนุษย์เป็ นสัตว์ประเสริ ฐ จึงรู ้จกั ซ่อน
เร้นความต้องการและความรู ้สึกนั้นไว้ภายใน อย่างไรก็ตามความรู ้สึกที่อยากจะสนองความต้องการ
ก็มีอยูเ่ ป็ นอันมาก ซึ่งแต่ละคนก็มีวธิ ีการหาทางออกต่างๆ มากมาย แต่การหาทางออกที่ปลอดภัย
ที่สุดและได้ประโยชน์ล้ าค่าก็คือการชดเชยอารมณ์ และความปรารถนาด้วยการอ่านหนังสือ
กกกกกกกก2.4.6 ต้องการให้เป็ นที่ยอมรับในวงสังคม กล่าวคือ การอ่านหนังสือจะช่วยให้คน เป็ น
คนรู ้จะกาลเทศะปรับตัวเองได้ วางตัวเป็ น เข้ากับสังคมได้ดี มีชีวติ อยูใ่ นสังคมอย่างสบาย ทั้งนี้
เพราะหนังสือจะช่วยให้เรารู ้จกั ตัวเองและคนอื่นได้ดีข้ ึน ช่วยให้เรามีความคิดกว้างขวาง ฝึ กนิสยั
ตัวเองให้ดารงชีวติ อย่างเป็ นสุข ประสบความสมหวังในชีวติ และสามารถดารงชีวติ ให้เข้ากับผูอ้ ื่น
ได้
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กกกกกกกก2.5 สาเหตุที่ทาให้ คนไทยขาดนิสัยรักการอ่ าน
กกกกกกก ศรี รัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์ (2538: 35-41, อ้างถึงใน สุมนา อินทร์คาน้อย และคณะ 2539: 10)
กล่าวถึงสาเหตุที่ทาให้คนไทยขาดนิสยั รักการอ่านไว้ ดังนี้
กกกกกกกก 1)ไม่เห็นความสาคัญของการอ่านในชีวติ ประจาวัน เพราะคิดว่าอ่านแล้วไม่สามารถ
นามาใช้ในชีวติ ประจาวันได้ อ่านแล้วทาให้เสียเวลาท่องตาราเรี ยน จึงรู ้สึกว่า
การ อ่านใน
ชีวติ ประจาวันไร้ประโยชน์และไม่น่าสนใจเท่าการดูโทรทัศน์ วีดีทศั น์ หรื อฟังวิทยุ
กกกกกกกก2) จากการกระตุน้ และส่งเสริ มให้มีนิสยั รักการอ่าน กล่าวคือ ผูส้ อนไม่เปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รี ยนฝึ กการค้นคว้าด้วยตนเอง ผูเ้ รี ยนขาดทักษะทางภาษาอังกฤษจึงเรี ยนจากการฟังคาบรรยาย
เท่านั้น เพราะไม่สามารถค้นคว้าตาราภาษาอังกฤษได้
กกกกกกกก3) อิทธิพลจากสื่อวิทยุ โทรทัศน์ วีดีทศั น์ เนื่องจากสื่อเหล่านี้นบั วันจะได้รับการพัฒนา
ให้มีสีสนั ให้ความบันเทิงสะดวกในการใช้มากขึ้น ในขณะที่ดูก็สามารถทางานอื่นๆ ไปพร้อมกันได้
ดังนั้นสื่อเหล่านี้จึงได้รับความนิยมมากกว่า มีผลทาให้คนไทยอ่านน้อยลงและละทิ้งการอ่านใน
ที่สุด อย่างไรก็ตามสื่อโทรทัศน์ที่ดีก็มีส่วนกระตุน้ ให้สนใจอ่านได้ แต่ผดู ้ ูเลือกรายการโทรทัศน์ที่
ให้ประโยชน์
กกกกกกกก4) ปั ญหาจากการอ่าน เช่น อ่านไม่ออก อ่านช้า อ่านไม่เข้าใจ อ่านจับใจความไม่ได้ อ่าน
วิเคราะห์ไม่ได้อ่านอย่างขาดวิจารณญาณ เป็ นต้น
กกกกกกกก5) ไม่มีความพร้อมในการอ่านเนื่องจากสภาพร่ างกาย อารมณ์ และสภาพแวดล้อม
กกกกกกกก 6) ภาวะเศรษฐกิจบีบรัดตัวต้องทางานหาเลี้ยงชีพและครอบครัว ไม่สามารถซื้อหา
หนังสือที่มีคุณค่ามาอ่านได้เพียงพอ เพราะหนังสือที่มีคุณภาพมักจะมีราคาแพง ครอบครัวที่มีสภาพ
เศรษฐกิจปานกลางก็พอที่จะหาซื้อหนังสือดีมาอ่านได้บา้ ง
กกกกกกกก7) สิ่งพิมพ์อาจเป็ นสาเหตุที่ทาให้ขาดนิสยั รักอ่าน เช่น สิ่งพิมพ์ที่จดั ทาในปริ มาณจากัด
สิ่งพิมพ์ไม่มีคุณภาพ สิ่งพิมพ์มีลกั ษณะไม่ชวนอ่าน ไม่มีนกั เขียนหนังสือสาหรับคนชนบท ไม่
สามารถเข้าถึงวิถีชีวติ และสังคมไทยในชนบท สิ่งพิมพ์สวยและดีมีราคาแพง
กกกกกกกก2.6 ความมุ่งหมายของการอ่ าน
กกกกกกกกมานิดา บุญประเสริ ฐ (2526: 9-10, อ้างถึงใน สุมนา อินทร์คาน้อย และคณะ 2539: 11)
กล่าวถึง ความมุ่งหมายของการอ่านไว้ ดังนี้ การอ่านเป็ นบ่อเกิดแห่งความรู ้ ความคิดและสติปัญญา
โลกทุกวันนี้เจริ ญก้าวหน้ามาก มีค วามเปลี่ยนแปลงและมีการเคลื่อนไหวอยูต่ ลอดเวลา ผลของ
ความเจริ ญก้าวหน้าวิทยาการและเทคโนโลยีทาให้เกิดวัสดุการอ่านหลายประเภท ข้อมูลรายละเอียด
ที่ตีพมิ พ์เผยแพร่ ก็มีมากมายจนอ่านได้อย่างไม่จบสิ้นในบรรดาสิ่งพิมพ์และวัสดุการอ่านต่างๆนั้น
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นอกจากจะนามาใช้เป็ นเครื่ องมือแ สวงหาความรู ้แล้ว ยังก่อให้เกิดความเพลิดเพลินแก่มนุษย์ดว้ ย
ซึ่งใครจะได้รับคุณประโยชน์มากน้อยเพียงใดนั้น ก็ข้ ึนอยูก่ บั ว่าผูน้ ้ นั อ่านมากแค่ไหนและตั้ง
จุดมุ่งหมายในการอ่านไว้อย่างไร ซึ่งคนเราแต่ละคนมีจุดมุ่งหมายในการอ่านไม่เหมือนกัน สาหรับ
บุคคลที่ประกอบอาชีพ กา รอ่านเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการแสวงหาความรู ้เพิม่ เติม และติดตาม
ความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์บา้ นเมือง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ บางคนอาจจะอ่านเพือ่
ความเพลิดเพลิน อ่านเพือ่ ค้นหาข้อมูลบางประการ หรื ออ่านเพือ่ การศึกษา
กกกกกกกกโดยทัว่ ไปการอ่านนั้นมีความมุ่งหมายสาคัญ 4 ประการคือ (สมพร แพ่งพิพฒั น์ 2534: 9,
อ้างถึงใน สุมนา อินทร์คาน้อย และคณะ 2539: 11)
กกกกกกกก1) การอ่านเพือ่ ความรู ้ เป็ นการอ่านเพือ่ ค้นหาคาตอบในสิ่งที่ตอ้ งการหรื อเพือ่ ศึกษาหา
ความรู ้ต่างๆทั้งโดยละเอียดและโดยย่อ เพือ่ นาไปใช้ประโยชน์เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง หรื อเพือ่ เขียนตารา
วิชาการ
กกกกกกกก2) การอ่านเพือ่ ความบันเทิง เป็ นการอ่านหนังสือเพือ่ การพักผ่อนได้แก่ การอ่านหนังสือ
ประเภทเรื่ องสั้น นิทาน นวนิยาย บทละคร โดยมีจุดมุ่งหมายในการอ่านเพือ่ ความเริ งรมย์เป็ นสาคัญ
กกกกกกกก3) การอ่านเพือ่ หาความคิดแปลกใหม่ ในกระบวนการอ่านที่สาคัญนั้น ความรู ้ก็เป็ น
องค์ประกอบสาคัญอย่างหนึ่ง แต่ความคิดยิง่ สาคัญกว่าโดยเฉพาะความคิดแปลกใหม่ ซึ่งจะเป็ น
ชนวนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในตัวผูอ้ ่านด้วย เช่น การอ่านผลการทดลอง การค้นคว้าวิจยั และ
กกกกกกกก4) การอ่านเพือ่ ปรับปรุ งบุคลิกภาพ การอ่านจะเป็ นการพัฒนาความรู ้ ความคิดและ
ทัศนะคติได้ดียงิ่ การอ่านมาก รู ้มาก ย่อมทาให้บุคคลเป็ นที่ยอมรับของสังคม ผูร้ ักการอ่านทาให้เป็ น
คนทันสมัยน่าคบ ดังนั้นการอ่านจึงสามารถช่วยพัฒนาบุคลิกภาพได้เป็ นอย่างดี
กกกกกกกก2.7 วิธีอ่านมีประสิ ทธิภาพ
กกกกกกกกวิธีการอ่านที่ให้ผลดีจะช่วยทาให้ผอู ้ ่านกลายเป็ นนักอ่านที่มีประสิทธิภาพ พอจะสรุ ปได้
ดังนี้ (ฉัตรา บุนนาค , สุวรรณี อุดมผล และวรรณี พุทธเจริ ญพร 2526: 1-17, อ้างถึงใน ไพพรรณ
อินทนิล 2546: 18-20)
กกกกกกกก1) สารวจก่อนอ่าน (pre-reading) คือ การอ่านอย่างคร่ าวๆ ว่าหนังสือนั้นมีเนื้อหาตรงกับ
จุดมุ่งหมายที่ตอ้ งการหรื อไม่ โดยเริ่ มจากชื่อเรื่ อง ชื่อผูแ้ ต่ง ชื่อผูแ้ ปล ปี ที่พมิ พ์ สานักพิมพ์ สารบัญ
ส่วนสาคัญๆของแต่ละเรื่ อง ถ้ามีรูปภาพ ควรดูรูปภาพ และคาอธิบายภาพ สารวจดูตาราง แผนภูมิวา่
มีหรื อไม่ ควรอ่านบทนาเรื่ อง เพราะบทนาเรื่ องจะบอกเค้าโครงเรื่ องโดย ย่อจา แต่ละบทจะกล่าวถึง
อะไรบ้าง นอกจากนี้ ควรอ่านหัวข้อใหญ่หรื อข้อความที่พมิ พ์ดว้ ยตัวอักษรใหญ่ หรื อพิมพ์ดว้ ย
ตัวอักษรหนากว่าปรกติ หรื อขีดเส้นใต้ หรื ออยูใ่ นกรอบพิเศษ เพราะแสดงว่าผูเ้ ขียนต้องการให้
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ผูอ้ ่านสนใจเป็ นพิเศษ และการอ่านบทสรุ ป หรื อย่อหน้าสุดท้ายของบทแต่ ละบท เพราะผูเ้ ขียน
มักจะสรุ ปใจความสาคัญ ของเรื่ องไว้อีกครั้งหนึ่งเสมอ
กกกกกกกกการสารวจก่อนอ่านจะช่วยให้ประหยัดเวลา ไม่ตอ้ งอ่านทั้งเล่มก็พอจะทราบเรื่ องคร่ าวๆ
ได้ และช่วยให้ทราบว่าเนื้อหาที่จะอ่านนั้นมีคุณค่าและความสาคัญพอที่จะคุม้ กับเวลาที่เสียไป
หรื อไม่
กกกกกกกก2) ตั้งคาถาม ว่าหัวใจของเรื่ องคืออะไร และเนื้อหาสาคัญคืออะไร หรื อสิ่งที่เราต้องการ
ทราบคืออะไร
กกกกกกกก3) การอ่าน ควรรวบรวมสมาธิให้ จดจ่ออยูก่ บั เรื่ องที่กาลังอ่าน เพือ่ ให้เข้าใจเรื่ องราวที่
อ่าน หารายล ะเอียด และจุดสาคัญมาตอบคาถามได้ ว่าใคร ทาอะไร ที่ไหน เ มื่อไหร่ อย่างไร และ
ทาไม
กกกกกกกก 4) การระลึก เมื่ออ่าน จบแล้วลองดูวา่ จาเรื่ องได้แค่ไหน หรื อเข้าใจมากน้อยเพียงใด
จดจาข้อความที่สาคัญๆ ได้หรื อไม่ และเกิดความคิดใหม่อย่างไร บ้างจากการอ่านครั้งนั้นๆ ลอง
ทดลองเรี ยบเรี ยงเรื่ องราวที่อ่านไปแล้วด้วยภาษาของตนเอง
กกกกกกกก5) ควรจดโน้ต เพือ่ เตือนความจา หรื อจดบันทึกข้อความที่สาคัญ หรื อข้อความที่ทาให้
เกิดความซาบซึ้งกินใจ
กกกกกกกก6) การทบทวน การทบทวนจะเป็ นการช่วยให้ความรู ้อยูใ่ นสมอง ควรลองทบทวนดูวา่
ถูกต้องหรื อไม่ ทบทวนจุดสาคัญที่สุดของเรื่ องและที่สาคัญรองลงมา พยายามนาความรู ้ ที่ได้น้ นั
ออกมาใช้ วิธีหนึ่งที่จะทดสอบผลการทบทวนว่าเป็ นที่น่าพอใจหรื อไม่ ก็คือ เล่าเรื่ องที่ได้อ่านไป
แล้วให้คนอื่นฟัง
กกกกกกกก 7) ระยะห่างระหว่างหนังสือกับสายตา ควรอ ยูใ่ นระยะที่พอเหมาะควรมีระยะห่า ง
ประมาณ 14-16 นิ้ว จากสายตา แต่บางครั้งขึ้นอยูก่ บั ตัวผูอ้ ่านแ ต่ละบุคคล บางคนอาจต้องการอ่าน
ในระยะใกล้ หรื อไกลกว่าระยะ ดังกล่าว จึงจะรู ้สึกว่าจะอ่านได้สบาย
กกกกกกกก8) ท่านัง่ อ่าน ควรนัง่ ตัวตรง จะทาให้นงั่ อ่านได้ทนและไม่เมื่อยง่าย และควรจับหนังสือ
ที่อ่านไว้ในมือ ไม่ควรวางไว้บนโต๊ะ เพราะการวางราบไปบนโต๊ะจะทาให้ศีรษะต้อง ก้มลงมาก จะ
ตึงเครี ยดได้ง่าย และปวดศีรษะได้ง่ายและทาให้สายตาเมื่อยเร็ว
กกกกกกกก9) สถานที่ที่อ่าน ควรมีบรรยากาศที่เหมาะสม คือ อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่อุดอู ้ ไม่มี
กลิ่นเหม็นรบกวนสมาธิ มีแสงสว่างพอเหมาะ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเวลากลาง คืน หลอดไฟควรมี
แสงสว่างขนาด 100 วัตต์ และควรอยูท่ างด้านไหล่ซา้ ยของผูอ้ ่าน
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กกกกกกกก2.8 ลักษณะของนักอ่ านที่ดี
กกกกกกกกไพพรรณ อินทนิล (2546: 20-24) กล่าวถึง ลักษณะของนักอ่านที่ดี ไว้ดงั นี้
กกกกกกกก1) มีความต้องการอ่าน ผูอ้ ่านต้องสร้าง “ความต้องการอยากจะอ่าน” ให้ เกิดขึ้นใน
ใจตนเองเสียก่อน เพราะถ้าหากไม่มีสิ่งนี้แล้ว ก็จะเป็ นนักอ่านที่ดีไปไม่ได้
กกกกกกกก2) อ่านหนังสือสม่าเสมอ ควรอ่านทุกวันโดยตั้งเวลาว่าจะอ่านวันละกี่นาที กี่ชวั่ โมง
กกกกกกกก3) รู ้จกั จดบันทึก ควรบันทึกข้อความต่างๆที่ตนได้อ่านพบอาจเป็ นข้อความที่น่าสนใจ
แปลกใหม่ หรื อให้ความไพเราะทางด้านคาประพันธ์
กกกกกกกก4) อ่านหนังสือหลากหลาย ควรอ่านหนังสือหลายๆประเภท มิใช่ อ่านหนังสือการ์ตูน
ประเภทเดียว
กกกกกกกก5) มีความรู ้ความเข้าใจความหมายและหน้าที่ของคา นักอ่านที่ดีควรจ ะมีความรู ้ในเรื่ อง
คาศัพท์ให้มาก โดยหมัน่ ศึกษาทั้งหน้าที่ของคา และความหมายของคาด้วย เช่น คาทีมีตวั สะกด
เหมือนกันแต่แสดงหน้าที่ทางไวยากรณ์ต่างกั นและออกเสียงต่างกันด้วย หรื อบางคาสะกดต่างกัน
ออกเสียงเหมือนกัน แต่จะให้ความหมายที่ต่างกัน เรื่ องต่างๆ เหล่านี้นกั อ่านควรจะถือว่าเป็ นเรื่ อง
สาคัญและสมควรที่จะศึกษาไว้ เพือ่ จะได้เป็ นปร ะโยชน์ต่อการอ่านอย่างแท้จริ ง ตัวอย่างคาใน
ลักษณะที่กล่าวข้างต้นป.ปลาตากลม เขายืนตากลม จอกแหน แห่แหน
กกกกกกกก6) พยายามทาความเข้าใจความหมายจากข้อความข้างเคียง เมื่อพบคาศัพท์ หรื อไม่แน่ใจ
ความหมายของศัพท์ที่ได้อ่าน ควรใช้ความพยายามคิดด้วยตนเองก่อนว่า คาศัพท์น้ นั จะหมายความ
ว่าอย่างไร โดยพิจารณาจากประโยค หรื อข้อความที่มีคาศัพท์น้ นั อยูร่ ่ วมด้วย ทั้งนี้เนื่องจาก
ความหมายของคาจะปรากฏชัดเมื่อประโยคสมบูรณ์เท่านั้น การรู ้ความหมายของคาโดยที่ยงั ไม่ได้ดู
ว่าคานั้นมีหน้าที่หรื ออยูใ่ นตาแหน่งใดของประโยค อาจจะทาให้เกิดความเข้าใจผิดตีความประโยค
นั้นผิดได้
กกกกกกกก7) หมัน่ ศึกษาคาศัพท์จากพจนานุกรม การเรี ยนรู ้คาศัพท์จากพจนานุกรมจะเป็ นวิธีหนึ่ง
ทาให้เพิม่ พูนความรู ้ในเรื่ องศัพท์ และยังเป็ นวิธีการตรวจสอบความหมายที่เราเข้าใจเอาเองจากการ
อาศัยข้อความข้างเคียง นอกจากนี้ยงั ให้ความรู ้เกี่ยวกับรากศัพท์ รู ปต่างๆ ของรากศัพท์ การอ่านออก
เสียง และพจนานุกรมบางเล่มอาจจะให้ความหมายตรงกันข้าม (Antonms) ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม
ในขณะที่กาลังอ่านอยูไ่ ม่ควรเปิ ดพจนานุกรม ควรกระทาต่อเมื่ออ่านจบแล้ว
กกกกกกกก8) ทาใจให้เป็ นกลาง ไม่มีอคติต่อผูเ้ ขียนหรื อสิ่งที่จะอ่าน
กกกกกกกก9) มีวจิ ารณญาณในการอ่าน สามารถตัดสินสิ่งที่อ่านแล้วได้วา่ เป็ นสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพ
หรื อไม่
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กกกกกกกก10) มีพ้นื ฐานอารมณ์ที่อ่อนไหว สามารถเข้าใจอารมณ์ในข้อเขียน สามารถปล่อยใจให้
เคลิบเคลิ้มไปตามข้อเขียนในหนังสือได้
กกกกกกกก11) มีสมาธิในการอ่าน ไม่ใจลอยไม่วอกแวก อ่านทน สามารถอ่านได้เป็ นเวลานาน โดย
ไม่เบื่อหน่ายหรื อหยุดอ่านกลางคัน
กกกกกกกก12) แลกเปลี่ยนความคิดเห็น นาข้อความที่อ่านมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ้ ื่น
กกกกกกกก13) เป็ นคนช่างสังเกต การสังเกตจะช่วยให้นกั อ่านเลือกหนังสือได้ถูกต้อง และเป็ น
แนวทางทาให้ผทู ้ ี่อ่านได้อย่างรวดเร็วด้วยสิ่งต่างๆ ที่นกั อ่านควรสังเกตคือ
กกกกกกกกกกกกกกกก13.1) ปก อันได้แก่ปกนอกปกใน ซึ่งจะบอกชื่อผูแ้ ต่งโดยเฉพาะปกใน จะมี
จานวนครั้งที่พมิ พ์ สถานที่พมิ พ์ ให้ผอู ้ ่านได้ทราบ หนังสือเล่มใดพิมพ์มากกว่า 1 หรื อ 2 ครั้ง อาจ
เป็ นเพราะหนังสือเล่มนั้นดีกว่าหนังสือเล่มอื่นที่เนื้อเรื่ องเดียวกันก็เป็ นได้ เป็ นการช่วยทางอ้อมให้
ผูอ้ ่านเลือกอ่านหนังสือได้ถูกเล่ม ส่วนปี ที่พมิ พ์ก็เช่นเดียวกัน หนังสือวิชาการบางวิชา เช่น วิชา
วิทยาศาสตร์ ปี ล่าสุดที่พมิ พ์อาจเป็ นเครื่ องชี้ให้เห็นว่าหนังสือเล่มนี้น้ นั มีความทันสมัยมากกว่าเล่ม
อื่น
กกกกกกกกกกกกกกกก13.2) คานา เป็ นส่วนที่จะช่วยให้ผอู ้ ่านทราบเจตนาของผูเ้ ขียนว่ามี
จุดมุ่งหมายอย่างไร เป็ นการช่วยให้ผอู ้ ่านทราบพอเป็ นสังเขปว่าหนังสือเล่มนั้นเหมาะสมกับความ
ประสงค์หรื อไม่
กกกกกกกกกกกกกกกก 13.3) สารบัญ เป็ นส่วนที่ สามรองจากปกและคา นาเป็ นที่รวบรวมรายการ
หัวข้อหรื อตัวบทที่ปรากฏในหนังสือเล่มนั้น เมื่อผูอ้ ่านต้องการอ่านและบทใดก็เปิ ดเฉพาะบทที่ตน
ต้องการตามหน้าที่มีปรากฏไว้ท้งั ในสารบัญและในหนังสือเทียบเคียงกัน
กกกกกกกกกกกกกกกก 13.4) ตัวบท หรื อหัวข้อเรื่ อง ในปั จจุบนั กลวิธีการพิมพ์ได้กา้ วหน้ามา ก
ผูอ้ ่านสังเกตเห็นได้วา่ ตัวบทหรื อหัวข้อเรื่ องต่างๆ ในหนังสือนั้นลักษณะตัวพิพม์แตกต่างจาก
ข้อความตอนอื่นๆ ในส่วนที่เป็ นเนื้อเรื่ อง เช่น อาจจะพิมพ์ดว้ ยอักษรโตเส้นทึบ หรื ออักษรตัวเอียง
เส้นบางก็ได้ ลักษณะการพิมพ์เช่นนี้มีประโยชน์ทาให้ผอู ้ ่านพอจะทราบแนวว่า เนื้ อเรื่ องตอนใหม่
หรื อ ตอนสาคัญได้เริ่ มขึ้นแล้ว
กกกกกกกกกกกกกกกก 13.5) ดรรชนี อยูส่ ่วนท้ายของหนังสือ ดรรชนีเป็ นที่รวบรวมรายการหรื อ
หัวข้อเรื่ องทั้งหมดที่ปรากฏในหนังสือโดยนามาเรี ยงลาดับไว้ตามตัวอักษร และบอกหน้าที่กากับไว้
เมื่อผูอ้ ่านต้องการอ่านเฉพาะหัวข้อใด ก็ เปิ ดส่วนที่เป็ นดรรชนี แล้วพลิกไปยังหน้าที่หวั ข้อนั้น
ปรากฏอยู่
กกกกกกกกกกกกกกกก13.6) อภิธานศัพท์ เป็ นที่รวบรวมศัพท์ มักพบในตารายากๆ หรื อในหนังสือ
อ่านภาษาต่างประเทศ ผูเ้ ขียนได้อธิบายศัพท์ต่างๆ ที่ปรากฏในหนังสือเล่มนั้นไว้แล้ว ดังนั้น ก่อน
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อ่านหนังสือประเภทนี้ ผูอ้ ่านจึงควรจะเปิ ดดูที่ทา้ ยเล่มเสียก่อนเพือ่ จะได้ไม่ตอ้ งเสียเวลาไปค้นหา
ศัพท์ต่างๆ อีกครั้งหนึ่ง
กกกกกกกก2.9 ปัจจัยเกือ้ กูลพัฒนาการในการอ่ าน
กกกกกกกกแม้นมาส ชวลิต (2544: 7-8) กล่าวถึง ปั จจัยเกื้อกูลพัฒนาการในการอ่านไว้ ดังนี้
กกกกกกกก1) สุขภาพกาย ปราศจากความเจ็บไข้ซ่ ึงรบกวนสมาธิในการอ่าน อวัยวะทั้ง 6 เพือ่ รับรู ้
คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ต้องสมบูรณ์ สมองมีเนื้ อเยือ่ เชลล์ และระบบประสาทที่ทางานได้ดี
กกกกกกกก2) สุขภาพจิต มีอารมณ์ดีสม่าเสมอ เป็ นกลาง ไม่ถูกรบกวนด้วยอารมณ์ร้าย หรื อ
อารมณ์ฟงซ่
ุ้ าน ซึ่งจาเป็ นต้องขจัดเพือ่ ไม่ให้รบกวนสมาธิในการอ่าน
กกกกกกกก3) สมาธิในการอ่าน ความมีใจจดจ่อต่อเรื่ องที่อ่าน ตั้งใจจริ งในการเรี ยนรู ้เรื่ องนั้นๆ ไม่
ท้อถอยเมื่อพบความยาก
กกกกกกกก4) ความสนใจใฝ่ รู้ ซึ่งมีมาแต่กาเนิด และได้รับการส่งเสริ ม ได้รับการชี้แนะจากผูใ้ หญ่
หรื อมิตรสหาย เพือ่ นร่ วมงาน แม้กระทัง่ ผูม้ ีอายุนอ้ ยกว่า ในเรื่ องที่น่าสนใจ ได้มีการนามาใช้อยู่
เสมอ
กกกกกกกก5) ทักษะการอ่านเบื้องต้น ที่เป็ นพื้นฐานไปสู่การใช้ทกั ษะการอ่านเพือ่ รับการวิเคราะห์
และสังเคราะห์สาร ต้องได้รับการส่งเสริ มให้รู้จริ ง นาไปปฏิบตั ิเพือ่ ก้าวเข้าสู่ระดั บทักษะการอ่านที่
สูงขึ้น
กกกกกกกก6) ประสบการณ์ชีวติ ซึ่งจะเป็ นข้อมูลสะสมเพือ่ ความเข้าใจในเนื้ อหาของสื่อที่อ่านและ
ฟัง
กกกกกกกก7) กิจกรรมที่เกื้อกูลในการนาความรู ้ไปใช้ เช่นงานในหน้าที่ งานอดิเรก งานสงเคราะห์
กกกกกกกก8) ความสามารถในการบริ หารจัดการเวลาภายใน 24 ชัว่ โมงต่อวัน ให้มีเวลาสาหรับการ
อ่านอย่างน้อยวันละ 15 นาที
กกกกกกกก 9) สังคมการอ่าน บรรยากาศของการเรี ยนรู ้ ความสนใจในการอ่านที่มีร่วมกันใน
ครอบครัว ในชั้นเรี ยน ในโรงเรี ยนและชุมชน สังคมการอ่านจะสร้างและส่งเสริ มการอ่านให้มี
ความหมายมากขึ้น
กกกกกกกก10) การมีแหล่งรวบรวมหนังสือหลากหลายครบถ้วน มีหอ้ งสมุดที่มีประสิทธิภาพใน
บ้าน ในสถานศึกษา ในชุมชน สามารถยืมอ่านได้ ค้นหาข้อมูลที่ตอ้ งการได้
กกกกกกกก 11) การมีแหล่งผลิตหนังสือ มีสานักพิมพ์ส่วนราชการและเอกชนที่ผลิตหนังสือที่มี
คุณภาพ ในเนื้ อหาที่จาเป็ นต้องรู ้ และที่ให้ความประเทืองปั ญญา อารมณ์และความคิดสร้างสรรค์
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กกกกกกกก12) การมีแหล่งจาหน่ายหนังสือในบริ เวณใกล้บา้ น ใกล้สถานศึกษา มีหนังสือสาหรับ
ทุกวัย ทุกเนื้อเรื่ อง ราคาไม่สูงเกินไป ผูส้ นใจสามารถซื้อไว้เป็ นสื่อสาหรับค้นหาความรู ้ เป็ นแหล่ง
ประเทืองปั ญญาและอารมณ์ เป็ นเพือ่ นคู่คิด เ ป็ นมิตรในเรื อนของแต่ละคน ปั จจุบนั จะซื้อผ่านทาง
อินเตอร์เน็ตก็ได้
กกกกกกกก13) การมีผแู ้ นะนา เชิญชวนให้ใฝ่ รู้และสนใจ การเข้าถึงหนังสือทุกประเภท มีโอกาสรับ
บริ การอ่านและแนะแนวการอ่าน โดยบรรณารักษ์ ผูส้ อนที่มีคุณวุฒิตามมาตรฐานสากล
กกกกกกกก14) ได้รับการสนับสนุนจากผูป้ กครองในบ้าน หัวหน้าหน่วยงาน
กกกกกกกก15) การมีสมาคมวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตหนังสือ บริ การห้องสมุดและการอ่าน จัดทา
เอกสาร และกิจกรรมส่งเสริ มการอ่าน
กกกกกกกก2.10 ผู้ที่มีอิทธิพลต่ อการอ่ านหนังสื อ
กกกกกกกกแม้นมาส ชวลิต (2544: 16) กล่าวถึง ผูท้ ี่มีอิทธิพลต่อการอ่านหนังสือไว้ ดังนี้
กกกกกกกก1) บิดามารดา ผูป้ กครอง ทา ตัวเป็ นตัวอย่าง ส่งเสริ มการอ่าน จัดหนังสือไว้ในบ้านร่ วม
จัดห้องสมุดในบ้าน ส่งเสริ มกิจกรรมที่ใช้ความรู ้จากการอ่าน
กกกกกกกก2) ครู อาจารย์ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน จัดวิธีสอนโดยใช้ห นังสือ ห้องสมุด ส่งเสริ มการอ่าน
จัดห้องสมุดในโรงเรี ยน จัดประกวดการอ่าน ให้รางวัล ให้ทากิจกรรรมต่างๆ อันต้องใช้ความรู ้จาก
การอ่าน
กกกกกกกก3) บุคลากรในท้องถิ่น จังหวัดได้จดั ห้องสมุดประชาชน ที่อ่านหนังสือ จัดกิจกรรม
ส่งเสริ มการอ่านและ ยกย่องนักอ่านให้ปรากฏแก่สงั คม
กกกกกกกก 4) สานักพิมพ์ จัดพิมพ์หนังสือที่มีคุณภาพ ประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ร่วมจัดกิจกรรม
ส่งเสริ มการเรี ยนหนัง สือที่ดีและกิจกรรมส่งเสริ มการอ่าน เช่น งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ งาน
สัปดาห์หอ้ งสมุด
กกกกกกกก5) สมาคมครู ผูป้ กครอง สมาคมการอ่าน สมาคมภาษาและหนังสือ สมาคมห้องสมุดฯ
สมาคมผูจ้ ดั พิมพ์และจัดจาหน่ายฯ สมาคมการศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริ มการอ่าน เช่น จัดค่ายการ
อ่าน
กกกกกกกก6) สื่อมวลชนให้เวลาสาหรับกิจกรรมเผยแพร่ หนังสือ บริ ษทั ภาพยนตร์ และคณะละคร
วิทยุ โทรทัศน์ ทาละครจากหนังสือเป็ นการกระตุน้ ให้อ่าน
กกกกกกกก7) บริ ษทั โรงงานเอกชนจัดที่อ่านหนังสื อ เผยแพร่ หนังสือแก่ลูกจ้างและคนงานให้ใช้
เวลาว่างเพือ่ การอ่านบ้าง
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กกกกกกกก2.11 ปัญหาของนักอ่ าน
กกกกกกกกถนอมวงศ์ ล้ ายอดมรรคผล (2544: 11-14) กล่าวถึงปั ญหาของนักอ่าน ไว้ดงั นี้
กกกกกกกก1) ไม่อ่าน ข้อนี้หมายความว่า ไม่วา่ ใครจะแนะนาสัง่ สอนอย่างไรตนเองมีความจาเป็ น
จะต้องอ่านมากเพียงไร ก็ไม่อ่าน ไม่สนใจสิ่งใดในโลกทั้งสิ้นเรื่ องนี้แก้ไขช่วยเหลือยากอยู่ อาจต้อง
ฟื้ นฟูสภาพจิตใจกันก่อน
กกกกกกกก2) อ่านไม่ออก ข้อนี้แก้ไขได้ดว้ ยการเล่าเรี ยนศึกษา ถ้าคุณอยูใ่ นโรงเรี ยนอยูแ่ ล้วก็นบั ว่า
โชคดีมาก เพราะมีเด็กและวัยรุ่ น ตลอดจนผูใ้ หญ่อีกหลายแสนคนในเมืองไทยที่ไม่มีโอกาสเรี ยน
เท่าคุณ ดังนั้น เมื่อมีโอกาสดีแล้วก็จงขยันหมัน่ เรี ยน
กกกกกกกก3) ไม่มีหนังสืออ่าน ถ้าคุณเข้าโรงเรี ยน อย่างน้อยก็มีหนังสือเรี ยนและหนังสือใน
ห้องสมุดอ่านได้ นอกจากนี้ยงั มีหนังสือตามร้านกาแฟ ร้านเสริ มสวย สถานที่ราชการต่างๆ
โรงพยาบาล ตลอดจนที่ร้านหรื อแผงหนังสือ ซึ่งลูกค้าเดินเข้าไปพลิก ๆ อ่าน หรื อยืนอ่านสักชัว่ โมง
หนึ่งโดยไม่ซ้ือก็ยอ่ มได้ หอสมุดแห่งชาติ และหอสมุดประชาชน ตลอดจนวัดวาอารามทุกศาสนาก็
มีหนังสือให้อ่าน กระทัง่ ถุงกระดาษที่ใส่ของมาจากร้านค้า ก็มีหนังสือให้อ่าน
กกกกกกกก4) ไม่มีเวลาอ่าน ข้อนี้ยอมให้เป็ นได้เพียงข้อแก้ตวั เท่านั้น คนที่อ่านได้มกั จะได้อ่านอยู่
เสมอ คนที่ชอบอ่านจะยิง่ เสาะแสวงหาอะไรต่ออะไรมาอ่านและยิง่ อ่านก็ยงิ่ มีเวลาอ่าน ยิง่ ลาบากก็
ยิง่ อ่าน แม้ไม่มีเงินเรี ยนหนังสือก็ยงั อ่าน
กกกกกกกก5) ไม่มีที่อ่าน ข้อนี้หมายความว่าผูอ้ ่านอาจต้องการสถานที่สงบสบาย บรรยากาศร่ มรื่ น
มีเพลงไพเราะฟังเบาๆ ฯลฯ ข้อนี้ ก็คล้ายๆจะเป็ นข้อแก้ตวั เหมือนกัน เพราะหากรักจะอ่านละก็ ต่อ
ให้อึกทึกครึ กโครมอย่างไรก็อ่านได้ สาคัญว่าเราต้องสนใจอ่านจริ งจนเกิดสมาธิ เมื่อเกิดสมาธิแล้ว
ทั้งโลกก็จะมีแต่ผอู ้ ่านกับสิ่งที่อ่านเท่านั้นเอง ถ้ามัวรอสร้างบรรยากาศอยู่ บางทีบรรยากาศนั้น
อาจจะกลายเป็ นผูก้ ล่อมให้ผอู ้ ่านหลับไปเลยก็ได้
กกกกกกกก6) อ่านช้า นักเรี ยนนักศึกษาเป็ นอันมากมักบ่นว่าตนอ่านหนังสือได้ชา้ ที่วา่ ช้านั้นคือไม่
ทันใจ เพราะต้องอ่านมาก (ในเวลาใกล้สอบถ้าไม่จว นตัวย่อมไม่อ่าน ) ถ้าอย่างนั้น วิธีที่ควรทาให้
สม่าเสมอเป็ นนิสยั ก็คือ อ่านอยูเ่ ป็ นปกติ ตั้งแต่เริ่ มเรี ยน แม้ในเวลาพักผ่อนก็ถือเอาการอ่านหนังสือ
เป็ นเครื่ องผ่อนคลาย แต่ถา้ อ่านเป็ นประจาทุกวันแล้วก็ยงั อ่านช้า คืออ่านไม่เข้าใจสักที คืออ่านไม่
เข้าใจสักที ก็ตอ้ งดูวธิ ีแก้ปัญหากันต่อไป
กกกกกกกก7) อ่านไม่เข้าใจ ผูอ้ ่านทุกคนต้องพบปั ญหานี้ เมื่ออ่านสิ่งที่ตนยังไม่คุน้ เคย อุปสรรคที่
ทาให้เราไม่เข้าใจสิ่งที่อ่านนั้นมีหลายอย่าง บางอย่างต้องแก้ไขที่ฝ่ายผูเ้ ขียนและผูผ้ ลิต ผูเ้ ขียน
(รวมถึงผูแ้ ปลด้วย) ควรแก้ไขที่การใช้ภาษายากเกิน ไปข้อความวกวน ความหมายซับซ้อน มีศพั ท์
เฉพาะศัพท์ต่างประเทศที่ยาก (และไม่อธิบาย )ไม่เรี ยงลาดับเรื่ องจากง่ายไปยากฯลฯ ผูผ้ ลิตควร
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แก้ไขที่ตวั พิพม์ ไม่ควรมีขนาดเล็กเกินไป บางเกินไปต้องพิมพ์ให้ชดั เจน ช่องไฟและเว้นวรรค
เหมาะสม มีภาพประกอบตามสมควรเพือ่ ช่วยผ่อนคลาย และช่วยให้เข้าใจเรื่ องดีข้ ึนฯลฯ
กกกกกกกก 8) อ่านแล้วไม่เกิดประโยชน์ ผู ้ อ่านบางคนอ่านอะไรก็ได้อ่านไป อย่างนั้น อ่านแล้วก็
ไม่ได้ไปทาประโยชน์แก่ตวั เองและสังคมแต่อย่างใด การอ่านควรช่วยป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
บางอย่างได้ เช่น รู ้วา่ ในผักและผลไม้อาจมีสารพิษตกค้าง ก่อนกิน ควรทาอย่างไร หากบังเอิญกิน
แล้วเกิดอาการเป็ นพิษจะแก้ไขอย่างไร การอ่านควรช่วยพัฒนาจิตใจให้เจริ ญงดงามขึ้น เช่น อ่าน
หนังสือธรรมะ ช่วยให้เกิดเมตตาจิต อ่านเกี่ยวกับธรรมชาติ ช่วยให้ปรารถนาจะรักษาธรรมชาติไว้
การอ่านควรช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เช่น ก่อนจะไปหาซื้ อของบางอย่าง อาจตรวจหาแหล่ง
ผลิตหรื อจาหน่ายได้จากสมุดโทรศัพท์ หรื อใช้โทรศัพท์หาข้อมูลแทนการเดินทางจนสิ้นเปลื้องก็ได้
การอ่านควรช่วยพัฒนาอาชีพ สาหรับคนที่ยงั ไม่มีอาชีพก็อาจอ่านพบตัวอย่างบุคคลซึ่งพัฒนาอาชีพ
ของตนด้วยวิธีต่างๆ จึงเกิดแนวคิดในการเลื อกอาชีพที่ตนถนั ด หรื อสามารถสร้างอาชีพใหม่ๆ ขึ้น
จนประสบความสาเร็จได้ ส่วนคนที่มีอาชีพแล้วก็อาจได้แนวทางจากการอ่านไปพัฒนาอาชีพให้
ได้ผลประโยชน์ยงิ่ ขึ้น และเสริ มสร้างให้ตนเองเจริ ญก้าวหน้า พร้อมทั้งช่วยเ หลือสังคมให้เจริ ญ
ยิง่ ขึ้นด้วย
กกกกกกกก2.12 พืน้ ฐานของการอ่ านที่ดี
กกกกกกกกฉวีลกั ษณ์ บุณยะกาญจน (2524: 17-18, อ้างถึงใน สุมนา อินทร์คาน้อย และคณะ 2539:
15) กล่าวถึงพืน้ ฐานของการอ่านที่ดีไว้วา่ นักอ่านที่ดีมปี ั จจัยในการสร้างฐานการอ่านที่ดี 3 ประการ
ต่อไปนี้
กกกกกกกก1) ภูมิหลัง ผูอ้ ่านที่ดีควรมีความรู ้รอบตัวโดยกว้างขวาง เพือ่ เป็ นพื้นฐานของการอ่านซึ่ง
เป็ นสิ่งจาเป็ นมากที่สุด การอ่านเรื่ องอะไรแล้วไม่เข้าใจนั้น บางทีเกิดจากผูอ้ ่านขาดภูมิหลังในเรื่ อง
ที่อ่านนัน่ เอง เช่น การอ่านเรื่ องความรักระหว่างคนกับสุนขั ถ้าไม่เคยเลี้ยงสุนขั อย่างใกล้ชิด ไม่รู้จกั
ความน่ารัก ความจงรักภักดีและความซื่อสั ตย์ต่อนายของมันแล้ว ก็จะไม่มีวนั เข้าใจเรื่ องราวของ
ความรักระหว่างคนกับสุนขั ได้เลย
กกกกกกกก2) ประสบการณ์ คือ การได้พบ ได้เห็น ได้คุน้ เคยกับเหตุการณ์หรื อเรื่ องราวนั้นๆ นัก
อ่านที่ดีควรมีประสบการณ์ต่างๆ หลายแบบอย่างกว้างขวาง จึงจะเข้าใจเรื่ องที่อ่านได้อย่างแจ่ม แจ้ง
ซาบซึ้ง
กกกกกกกก3) ความรู ้เชิงภาษา การอ่านหนังสือบางประเภท ถ้าผูอ้ ่านมีความรู ้เชิงภาษาไม่ดีพอจะ
ทาให้อ่านไม่เข้าใจ เช่น หนังสือที่มีศิลปะในการใช้ถอ้ ยคาสูง คาพังเพย โวหารเปรี ยบเทียบแหลม
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คม ถ้าผูอ้ ่านตีความหมายไม่ได้ก็จะเสียรสชาติการอ่านไปอย่างน่าเสียดาย ค วามรู ้เชิงภาษาจึงเป็ น
สิ่งจาเป็ นที่ตอ้ งรี บสร้างให้มีข้ ึน
กกกกกกกกนอกจากการมีพ้นื ฐานการอ่านดังกล่าวแล้วยังมีองค์ประกอบอื่นๆ เข้ามาเป็ นตัวแปรที่มี
อิทธิพลต่อการอ่านที่จะทาให้คนเรามีความสามารถในการอ่านไม่เท่ากัน องค์ประกอบที่มีอิทธิพล
ต่อการอ่านประกอบด้วย วุฒิภา วะ อายุ เพศ ประสบการณ์เดิม สมรรถวิสยั ความบกพร่ องทาง
ร่ างกาย การจูงใจ บุคลิกภาพและวัสดุการอ่าน
กกกกกกกก2.13 พฤติกรรมการอ่ านหนังสื อในต่ างประเทศ
กกกกกกกกสุมนา อินทร์คาน้อย และคณะ (2539: 20-22) ได้สรุ ปงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องพฤติกรรมการ
อ่านหนังสือในต่างประเทศไว้ดงั นี้
กกกกกกกก1) ความต้องการอ่านและการใช้ขอ้ สนทนาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โปลีเทคนิค
ของ Edna Blackie and Smith M.John ผลการวิจยั พบว่านักศึกษาต้องการอ่านข้อสนเทศเกี่ยวกับ
รายวิชาต่างๆ ที่อาจารย์ผสู ้ อนกาหนด และข้อสนเทศเพือ่ การสัมมนา ส่วนข้อสนเทศที่นกั ศึกษา
นิ ยมใช้คือ ห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัย ทรัพยากรของภาควิชา ห้องสมุดอื่นๆ ภายนอก
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย และใช้แหล่งข้อสนเทศจากตัวบุคคล เป็ นต้น
กกกกกกกก2) การสารวจความสนใจในการอ่านของนักศึกษาวิชาการศึกษา แห่งมหาวิทยาลัย ซาลา
เกซเซวัน เรจินา ประเทศเคนาดา โดย Thelma Larson ผลการสารวจพบว่านักศึกษาทุกคนเข้าใช้
ห้องสมุด หนังสือที่นกั ศึกษาส่วนใหญ่ชอบอ่าน เรี ยงตามลาดับ ได้แก่ นวนิยาย เหตุการณ์ปัจจุบนั
และประวัติศาสตร์ ใช้เวลาอ่านมากกว่า 2-10 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือก
หนังสืออ่านคือ ต้องการรู ้เรื่ องราวต่างๆมากสุด นอกจากนั้นชอบอ่านหนังสือคนเดียว
กกกกกกกก
3. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ขยายเขตการศึกษาไปยังวิทยาเขตแห่งใหม่ที่จงั หวัดเพชรบุรี เป็ น
วิทยาเขตแห่งที่ 3 ของมหาวิทยาลัย ถัดจากวิทยาเขตวังท่าพระ กรุ งเทพฯ และวิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
กกกกกกกกคณะวิทยาการจัดการ (Faculty of Management Science) จัดตั้งขึ้นเป็ นคณะวิชาที่ 12 ใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบุคลากรในสาขาวิชาที่
สามารถประกอบอาชีพอิสระได้ระ ดับหนึ่ง เป็ นบัณฑิตที่มีความสามารถทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน
รวมทั้งมีความสามารถในการร่ วมปฏิบตั ิงานในหน่วยงานภาครัฐ และธุรกิจเอกชนได้เป็ นอย่างดี
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โดยคานึงถึงความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
คุณภาพชีวติ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็ นสาคัญ
กกกกกกกกสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทัว่ ไป มีเป้ าหมายผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ความสามารถในการ
บริ หารธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดกลาง รู ้จกั นาความรู ้ แนวคิด ทฤษฎีและกลยุทธ์ต่างๆ ในด้าน
การจัดการไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานในวงการธุรกิจหรื อหน่วยราชการ
(มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 2552) กกกกก
ก กกกกกก
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
กกกกกกกกสุมนา อินทร์คาน้อย และคณะ (2539) ศึกษาความสนใจในการอ่านและการใช้หอ้ งสมุด
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่า นักศึกษา ส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างโดยการพักผ่อน
กิจกรรมในช่วงพักผ่อนคือ นอนเล่นหรื อดูโทรทัศน์ นักศึกษาอ่านหนังสือทุกวัน แต่ละครั้งใช้เวลา
อ่านมากกว่า 2 ชัว่ โมง อ่านหนังสือพิมพ์สปั ดาห์ละ 3-4 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที อ่านวารสารสัปดาห์ละ
1-2 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที นักศึกษามีจุดประสงค์ในการอ่านหนังสือ เพือ่ ประกอบก ารศึกษาตาม
หลักสูตร การเลือกหนังสือนักศึกษาเลือกตามดุลยพินิจของตนเอง รองลงมาคือตามคาแนะนาของ
อาจารย์ โดยนิยมผูเ้ ขียนที่มีความชานาญในสาขาวิชานั้น ภาษาที่ใช้เขียนชอบภาษาง่ายไม่ซบั ซ้อน
และต้องการให้มีสารบัญอย่างละเอียด วิธีอ่านนักศึกษาจะอ่านเนื้อหาเรี ยงตามลาดับอย่างคร่ าวๆ
และมีการทาเครื่ องหมายที่คาหน้าข้อความสาคัญหมวดหนังสือที่สนใจคือหมวดความรู ้ทวั่ ไป
รองลงมาคือ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ นักศึกษา มีจุดประสงค์ในการอ่านวารสารและหนังสือพิมพ์
เพือ่ ให้มีความรู ้เพิม่ เติมกว้างขวางขึ้น โดยจะอ่านบางเรื่ องที่น่าสนใจ ประเภทวารสา
รและ
หนังสือพิมพ์ เพือ่ ให้มีความรู ้เพิม่ เติมกว้างขวางขึ้น โดยจะอ่านบางเรื่ องที่น่าสนใจ ประเภทวารสาร
ที่สนใจคือ วารสารทัว่ ไป รองลงมาคือ วารสารวิเคราะห์ข่าว หนังสือพิมพ์ที่อ่านประจาคือไทยรัฐ
รองลงมาคือเดลินิวส์ เนื้ อหาที่สนใจอ่านคือข่าวทัว่ ไปและข่าวบันเทิง รอง ลงมาคือข่าวการศึกษา
นักศึกษามีปัญหาในการอ่านดังนี้ ปั ญหาการอ่านภาษาต่างประเทศ ปั ญหาการแบ่งเวลาไม่เป็ น
ปั ญหาอาจารย์ผสู ้ อนกาหนดเรื่ องให้อ่านแต่ไม่มีสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด และปั ญหาห้องสมุดมีสิ่งพิมพ์
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผูใ้ ช้ นักศึกษามีระดับความสนใจในการอ่ านหนังสือ หนังสือพิมพ์
วารสาร อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างตัวแปรคณะ พบว่าความสนใจและ
พฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ศึกษาอยูใ่ นคณะต่างกัน มี
ลักษณะและพฤติกรรมการอ่านทัว่ ไป ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ .05 ในเรื่ อง
กิจกรรมในช่วงพักผ่อน จุดประสงค์ในการอ่านวารสารวิธีการอ่านหนังสือหรื อตารา พฤติกรรมใน
ขณะที่กาลังอ่านหนังสือหรื อตารา เวลาที่อ่านหนังสือ และมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
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สถิติที่ .01 ในเรื่ องการใช้เวลาว่าง จุดประสงค์ในการอ่านหนังสือ จุดประส งค์ในการอ่าน
หนังสือพิมพ์ ความถี่ในการอ่านหนังสือพิมพ์ เวลาที่ใช้ในการอ่านหนังสือพิมพ์ การเลือกหนังสือ
อ่าน สิ่งพิมพ์ที่ชอบอ่าน สาเหตุในการอ่านหนังสือ ความสนใจในการอ่านสิ่งพิมพ์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในเรื่ องปั ญหาที่เกิด
จากอาจารย์ผสู ้ อน ปั ญหาที่เกิดจากการให้บริ การของห้องสมุด วิธีการแก้ปัญหาเมื่อต้องการสิ่งพิมพ์
ที่ไม่มีขณะนั้น
กกกกกกก กวรารัตน์ พัฒนเกียรติพงศ์ (2531 )ศึกษาสาเหตุในการอ่านของนิสิตปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร พบว่า นิสิต มีวตั ถุประสงค์ในการอ่านสิ่งพิมพ์แต่ละ
ประเภทแตกต่างกัน สาเหตุภายในที่อ่านหนังสือวิชาการและวารสารวิชาการ เพือ่ ให้ได้ความรู ้ที่จะ
นามาใช้ในการเรี ยนรายวิชาต่างๆ ทารายงานหรื อภาคนิพนธ์ อ่านหนังสือสารคดีเพือ่ เพิม่ เติมความรู ้
อ่านหนังสือบันเทิงคดีและนิตยสารเพือ่ สร้ างความเพลิดเพลินให้ตนเอง อ่านหนังสือพิมพ์เพือ่ ให้
ความรู ้ทนั ต่อเหตุการณ์ ส่วนสาเหตุภายนอกอ่านหนังสือวิชาการเพราะอาจารย์ผสู ้ อนแนะนาให้
อ่าน และเพราะอ่านได้ฟรี จากห้องสมุด
กกกกกกกกสมสนิท สกุลชนะ (2528: 60) ศึกษาความสนใจในการอ่านนิตยสารภาษาไทยของนิสิต
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร พบว่า นิสิตส่วนใหญ่ตอ้ งการอ่านนิตยสารท่องเที่ยว
สุขภาพและครอบครัว เช่น ใกล้หมอ เที่ยวรอบโลก บ้านและสวน แม่และเด็ก นิสิตสนใจคอลัมน์
สารคดีการท่องเที่ยว การออกกาลังกาย และการบารุ งรักษาสุขภาพ การแนะแนวทางประกอบอาชีพ
การตกแต่งบ้าน เครื่ องเรื อน และบริ เวณบ้าน บทเพลง ดนตรี และการตอบปั ญหาสุขภาพ
กกกกกกกกอาไพ อารุ งทรัพย์ (2530: 85) ศึกษาความสนใจและความต้องการในการอ่านวารสาร
ทางบรรณารักษศาสตร์ ของอาจารย์ผสู ้ อนวิชาบรรณารักษศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ผลพบว่าอาจารย์ใช้เ วลาอ่านวารสารทางบรรณารักษศาสตร์ 2-3 วันต่อ
ครั้ง โดยใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 1-2 ชัว่ โมง อ่านวารสารภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทย วารสารทาง
บรรณารักษศาสตร์ที่ได้รับความสนใจมากเป็ นอันดับ 1 ได้แก่ วารสารห้องสมุด และ Library
Journal โดยอ่านเรื่ องที่สนใจ ประโยชน์ที่ได้รับ คือนาเนื้อมาประกอบการเรี ยนการสอน เพือ่
เพิม่ พูนความรู ้ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ตลอดจนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อาจารย์
ต้องการอ่านเรื่ องทางด้านการบริ หาร การบริ การ สารนิเทศศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับมาก
กกกกกกกกทรงศรี อักษรเสือ (2532: 112-118) ศึกษาสภาพก ารอ่าน ความสนใจและความต้องการ
ในการอ่านของนักศึกษาสหวิทยาลัยอีสานเหนือ เลย สกลนคร มหาสารคาม และอุดรธานี พบว่า
นักศึกษาใช้เวลาในการอ่านหนังสือและสิ่งพิมพ์ 7 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ นักศึกษาอ่านโดยเฉลี่ยวันละ
1-2 เล่ม เดือนละ 17-25 เล่ม จุดประสงค์ในการอ่านหนังสือ เ พือ่ ประกอบการเรี ยนตามหลักสูตร
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และเพือ่ ให้มีความรู ้กว้างขวางขึ้น การเลือกหนังสืออ่าน นักศึกษา เลือกโดยใช้ดุลพินิจของตนเอง
เป็ นหลัก รองลงไปคือ ได้รับคาแนะนาจากอาจารย์ และอาจารย์ผสู ้ อนกาหนด หนังสือที่อ่าน
นักศึกษาจะเลือกหนังสือที่เขียนโดยผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ เป็ นหลัก หรื อเขียนโดยผูท้ ี่ตนเอง
เคยอ่านมาก่อน
กกกกกกกกจากผลการวิจยั การศึกษาความสนใจในการอ่านของนิสิตนักศึกษาคณะต่างๆดังกล่าว มี
ความสอดคล้องกันในเรื่ องวัตถุประสงค์ของการวิจยั ส่วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ทราบความสนใจ
ในการอ่านของนิสิตนักศึกษา ประเภทหนัง สือที่ชอบอ่าน ทัศนคติต่อการใช้หอ้ งสมุด การ
ให้บริ การห้องสมุด นอกจากนั้นผลงานวิจยั เหล่านี้ยงั มีความสอดคล้องกันในเรื่ องการอ่าน ซึ่งพบว่า
นิสิตมีนิสยั รักการอ่านมาก ใช้เวลาว่างด้วยการอ่าน เป็ นอันดับแรก โดยอ่านหนังสือ หนังสือพิมพ์
รวมทั้งวารสารเพือ่ ให้มีความรู ้ก ว้างขวางขึ้น นอกจากนี้ผลงานวิจยั ส่วนใหญ่ยงั มีความสอดคล้อง
กันว่า นิสิตนักศึกษาจะเลือกอ่านเรื่ องของสิ่งพิมพ์ ที่แต่งโดยนักประพันธ์ที่นิสิตนักศึกษาเคยอ่าน
เรื่ องราวของเขามาก่อน นักศึกษา ส่วนใหญ่ชอบอ่านหนังสือหรื อบทความที่เป็ นภาษาไทยมากกว่า
ภาษาต่างประเทศ ชอบอ่านในใจ อ่านได้ทุกโอกาสที่วา่ งนิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่ชอบอ่านหนังสือ
วิชาการตามสาขาที่ศึกษาและบทความที่ง่าย ปั ญหาในการอ่านหนังสือได้แก่ มีเวลาว่างในการอ่าน
ไม่เพียงพออ่านได้ชา้ ตลอดจนปั ญหาด้านสุขภาพและภาษาต่างประเทศ

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
กกกกกกกก การศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักศึกษาของนักศึกษา สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจทัว่ ไป คณะ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เป็ น
การศึกษาการวิจยั เชิง สารวจ (Survey Research) มุ่งศึกษาพฤติกรรมการอ่านหนังสือ ของนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทัว่ ไป มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือในการวิจยั ครั้งนี้
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
กกกกกกกก1. ข้อมูลเอกสาร
กกกกกกกกในการศึกษาการวิจยั ครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาทาการรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลทางเอกสารต่างๆมา
เป็ นแบบอย่างหรื อเป็ นแนวทางที่ใ ช้เป็ นบรรทัดฐานในการศึกษา วิจยั โดยศึกษาจากผูศ้ ึกษาหรื อ
นักวิจยั ท่านใดที่ได้ทาการศึกษาแ ละวิจ ั ยไว้ก่อนแล้ว ซึ่งได้แก่งานวิจยั
วิทยานิพนธ์ โดย
ทาการศึกษาจากห้อ งสมุดมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ อีกทั้งมีกา รเก็บรวบรวมข้อมูลมาจาก
เอกสาร หนังสือ รวมไปถึงการ รวบรวมข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เกี่ยวข้องกับของ
พฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักศึกษา
กกกกกกกก2. ข้อมูลภาคสนาม
กกกกกกกก ในการศึกษาการวิจยั ครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้ จดั ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม สารวจ
โดยใช้แบบสอบถามในการสอบถามและเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และทาการจดบันทึกข้อมูลที่
ได้จากการสอบถามในประเด็นต่างๆ
ประชากร
กกกกกกกกประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทัว่ ไป
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จานวน 4 ชั้นปี รวมทั้งสิ้น 441 คนโดยจาแนกได้ดงั นี้
ชั้นปี ที่ศึกษา 1 จานวน 159 คน
ชั้นปี ที่ศึกษา 2 จานวน 115 คน
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ชั้นปี ที่ศึกษา 3 จานวน 71 คน
กกกกกกกกชั้นปี ที่ศึกษา 4 จานวน 96 คน
ที่มา: สานักงานการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
กลุ่มตัวอย่ าง
กกกกกกกกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ธุรกิจทัว่ ไป
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จานวน 210 คนขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้วธิ ีการ
คานวณจากสูตร Yamane กาหนดค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 0.05 (อ้างถึงใน กัลยา วานิชย์บญั ชา
2546) ซึ่งได้มาจากสูตรดังนี้
n

เมื่อ
n =
กกกกกกกกN =
กกกกกกกกe =
กกกกกกกก n 
กก 

กกกกกกกก

N
1  Ne 2

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จานวนประชากร (นักศึกษา 4 ชั้นปี จานวน 441 คน)
ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้มีการวิจยั ครั้งนี้ กาหนด d = 0.05 หรื อ 95%

441
2
1  441  0.05

441
2.1025

กกกกกกกก n  210
การกาหนดกลุ่มตัวอย่างแต่ละชั้นปี มีดงั นี้
กกกกกกกกชั้นปี ที่ 1 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จานวน
กกกกกกกกชั้นปี ที่ 2 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จานวน
กกกกกกกกชั้นปี ที่ 3 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จานวน
กกกกกกกกชั้นปี ที่ 4 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จานวน
กกกกกกกกรวมขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จานวน

76
55
34
45
210

คน
คน
คน
คน
คน
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เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
กกกกกกกกเครื่ องที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ทัว่ ไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีโดยแบบสอบถาม
มีท้งั คาถามที่เป็ นคาถามปลายเปิ ดและคาถามปลายปิ ด ซึ่งมีโครงสร้างของแบบสอบถามดังนี้
กกกกกกกกตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทัว่ ไป คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
กกกกกกกกตอนที่ 2 พฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทัว่ ไป คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
กกกกกกกกตอนที่ 3 บทบาทของครอบครัว และกลุ่มเพือ่ น ต่อพฤติกรรมการอ่านหนังสือของ
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทัว่ ไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี
กกกกกกกกตอนที่ 4 ปั ญหาในการอ่านหนังสือ
กกกกกกกกตอนที่ 5 ปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจทัว่ ไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ข้อมูลความ
คิดเห็นที่มีต่อร้านค้าหลังมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี โดยให้ผตู ้ อบประเมิน จากมาตราส่วนประเมินค่า โดยใช้มาตรฐานวัดแบบ Likert’s Scale
ดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด 2535: 100) ดังนี้
กกกกกกกกกกกกกกกกระดับความสาคัญมากที่สุด
ให้ 5 คะแนน
ระดับความสาคัญมาก
ให้ 4 คะแนน
ระดับความสาคัญปานกลาง
ให้ 3 คะแนน
ระดับความสาคัญน้อย
ให้ 2 คะแนน
ระดับความสาคัญน้อยที่สุด
ให้ 1 คะแนน
กกกกกกกกตอนที่ 6 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
กกกกกกกกการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ทาการวิเครา ะห์ขอ้ มูลด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรู ป SPSS for Windows (Statistical Package for the Social Sciences) มีรายละเอียดการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
กกกกกกกก1. ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ชั้นปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นต้น ซึ่ง
ผูว้ จิ ยั จะนาข้อมูลมาแจกแจงความถี่ (Frequency) และคานวณเป็ นค่าร้อยละ (Percentage)
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กกกกกกกก2. ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักศึกษาการ
จัดการธุรกิจทัว่ ไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี แล้ว
นาข้อมูลมาหาค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งใช้การวิเคราะห์
ทางสถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics) เป็ นคาสัง่ ที่ใช้สรุ ปลักษณะ และตรวจสอบการแจก
แจงข้อมูล
กกกกกกกกโดยการแปลผลค่าเฉลี่ย (  ) หรื อระดับความพึงพอใจในการทางานนั้น มีเกณฑ์ในการ
แปลผลค่าเฉลี่ย โดยใช้มาตรฐานวัดแบบ Likert’s Scale ดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด 2535: 100)
กกกกกกกกค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49
กกกกกกกกค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49
กกกกกกกกค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49
กกกกกกกกค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49
กกกกกกกกค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00

หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า

มีระดับความสาคัญในระดับน้อยที่สุด
มีระดับความสาคัญในระดับน้อย
มีระดับความสาคัญในระดับปานกลาง
มีระดับความสาคัญในระดับมาก
มีระดับความสาคัญในระดับมากที่สุด

ช่ วงเวลาในการเก็บข้ อมูล

เดือนมกราคม 2552

ข้ อจากัดในการวิจัย
กกกกกกกกคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งอยูใ่ นวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็ นวิทยาเขตที่เปิ ดดาเนินการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 โดยมีสานักหอสมุด
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพียงแห่งเดียวที่เปิ ดให้บริ การ ภายในหอสมุดมีสื่อสิ่งพิมพ์ไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของนักศึกษา อีกทั้งในพื้นทีใ่ กล้เคียงไม่มีหอ้ งสมุดอื่นที่นกั ศึกษาสามารถใช้
บริ การได้ ความไม่พร้อมของสานักหอสมุดจึงเป็ นข้อจากัดในการวิจยั ครั้งนี้
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
กกกกกกกก จากการรวบรวมแบบสอบถามที่ได้ทาการสอบถามข้อมูลจากนักศึกษ าสาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจทัว่ ไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเข ตสารสนเทศเพชรบุรีที่
ส่งไปจานวน 210 ชุดได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจานวน 210 ชุด และได้ทาการตรวจสอบความ
ถูกต้อ งของแบบสอบถาม คิดเป็ นร้อยละ 100 ของกลุ่ม ตัวอย่าง โดยการวิเคราะห์การนาเสนอและ
อธิบายผลข้อมูลจาแนกออกเป็ น 6 ตอน
กกกกกกกกตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทัว่ ไป คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
กกกกกกกกตอนที่ 2 พฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทัว่ ไป คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
กกกกกกกกตอนที่ 3 บาทของครอบครัว และกลุ่มเพือ่ น ต่อพฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทัว่ ไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี
กกกกกกกกตอนที่ 4 ปั ญหาในการอ่านหนังสือ
กกกกกกกกตอนที่ 5 ปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจทัว่ ไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
กกกกกกกกตอนที่ 6 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

32

33
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ตารางที่ 1 จานวนและร้ อยละของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จาแนกตามเพศ
เพศ
หญิง
ชาย
รวม

จานวน
172
38
210

ร้ อยละ
81.90
18.10
100.00

กกกกกกกกจากตารางที่ 1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิงจานวน 172 คน คิดเป็ นร้อยละ
81.90 เพศชายจานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.10
ตารางที่ 2 จานวนและร้ อยละของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จาแนกตามชั้นปี
ชั้นปี การศึกษา
ปี
ปี
ปี
ปี

1
2
3
4
รวม

จานวน
76
55
34
45
210

ร้ อยละ
36.20
26.20
16.20
21.40
100.00

กกกกกกกกจากตารางที่ 2 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นนักศึกษาชั้น ปี ที่ 1 จานวน 76 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 36.20 นักศึกษาชั้นปี ที่ 2 จานวน 55 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.20 คิดเป็ นร้อยละ 16.20 นักศึกษา
ชั้นปี ที่ 4 จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.40 และนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 จานวน 34 คน

34
ตารางที่ 3 จานวนและร้ อยละของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จาแนกตามเกรดเฉลี่ย
เกรดเฉลีย่
คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 2.00
2.00-2.49
2.50-2.99
3.00-3.49
3.50-4.00
รวม

จานวน
15
63
61
50
21
210

ร้ อยละ
7.14
30.00
29.05
23.81
10.00
100.00

กกกกกกกกจากตารางที่ 3 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ น นักศึกษาที่มีคะแนนอยูใ่ นช่วง 2.00-2.49
เป็ นจานวน 63 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.00 นักศึกษาที่มีคะแนนอยูใ่ นช่วง 2.50-2.99 เป็ นจานวน 61
คน คิดเป็ นร้อยละ 29.05 นักศึกษาที่มีคะแนนอยูใ่ นช่วง 3.00-3.49 เป็ นจานวน 50 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 23.81 และผูต้ อบแบบสอบถามที่มีคะแนนต่ากว่า 2.00 เป็ นจานวน 15 คน
ตารางที่ 4 จานวนและร้ อยละของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จาแนกตามจานวนพี่น้องใน
ครอบครัว
จานวนบุตรในครอบครัว
1-2 คน
3-4 คน
5-6 คน
7 คนขึ้นไป
รวม

จานวน
139
61
8
2
210

ร้ อยละ
66.19
29.05
3.81
0.95
100.00

กกกกกกกกจากตารางที่ 4 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มี พนี่ อ้ ง 1-2 คน เป็ นจานวน 139 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 66.19 นักศึกษาที่มีพนี่ อ้ ง 3-4 คน เป็ นจานวน 59 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.05 นักศึกษาที่มีพี่
น้อง 5-6 คน เป็ นจานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.81 นักศึกษาที่มีพนี่ อ้ ง 7 คนขึ้นไป เป็ นจานวน 2
คน คิดเป็ นร้อยละ 0.95

35
ตารางที่ 5 จานวนและร้ อยละของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จาแนกตามระดับการศึกษาของบิดา
ระดับการศึกษาของบิดา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช.,ปวส.,ปกศ.,ปกศ.สูง
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
อื่นๆ(ไม่ได้เรี ยน)
รวม

จานวน
77
28
44
43
17
1
210

ร้ อยละ
36.67
13.33
20.95
20.48
8.10
0.47
100.00

กกกกกกกก จากตารางที่ 5 พบว่า บิดาของผูต้ อบแบบสอบถามจบการศึกษาระดับประถมศึกษา
จานวน 77 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.67 จบการศึกษาระดับ ปวช.,ปวส.,ปกศ.,ปกศ.สูง จานวน 44 คน
คิดเป็ นร้อยละ 20.95 จบการศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี จานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.48 และอื่นๆ
คือไม่ได้เรี ยน จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.47
ตารางที่ 6 จานวนและร้ อยละของนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จาแนกตามระดับการศึกษาของ
มารดา
ระดับการศึกษาของมารดา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช.,ปวส.,ปกศ.,ปกศ.สูง
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
รวม

จานวน
85
39
42
39
5
210

ร้ อยละ
40.48
18.57
20.00
18.57
2.38
100.00

กกกกกกกก จากตารางที่ 6 ผลการศึกษาพบว่า มารดาของผูต้ อบแบบสอบถามจบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา จานวน 85 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.48 จบการศึกษาระดับ ปวช.,ปวส.,ปกศ.,ปกศ.สูง

36
จานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.00 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ
18.57 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.57 และจบการศึกษาระดับ สูง
กว่าปริ ญญาตรี จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.38
ตารางที่ 7 จานวนและร้ อยละของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จาแนกตามรายได้ ที่ได้ รับจาก
ผู้ปกครอง
รายได้ ต่อเดือน
ไม่เกิน 3,000 บาท
3,001-4,000
4,001-5,000

จานวน
12
47
36

ร้ อยละ
5.70
22.40
17.10

มากกว่า 5,000
รวม

115

54.80
100.00

210

กกกกกกกก จากตารางที่ 7 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบ มีถามรายได้ต่อเดือน มากกว่า 5,000 บาท เป็ น
จานวน 115 คน นักศึกษามีรายได้ 3,000 – 4,000 บาท เป็ นจานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.40
นักศึกษามีรายได้ 4,001 – 5,000 บาท เป็ นจานวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.10 นักศึกษามีรายได้ ไม่
เกิน 3,000 บาท เป็ นจานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.70

37
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการอ่ านหนังสื อ
ตารางที่ 8 จานวนและร้ อยละ ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรจี าแนกตามกิจกรรมที่ทาในเวลาว่ าง
กิจกรรม
การอ่านหนังสื อและสิ่ งพิมพ์
การทากิจกรรมนอกหลักสูตร
ทางานอดิเรก
เล่นกีฬา
พักผ่อน
อื่นๆ(เล่นเกมส์ ,เรี ยนพิเศษ ,เล่น
ไพ่)
รวม

จานวน
32
8
19
12
125

ร้ อยละ
15.24
3.81
9.05
5.71
59.52

14

6.67

210

100.00

กกกกกกกกจากตารางที่ 8 ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีกิจกรรมยามว่าง คือ พักผ่อน
มากที่สุดจานวน 125 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.52 อ่านหนังสือและสิ่งพิมพ์ จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 15.24 ทางานอดิเรกจานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.05 และทากิจกรรมนอกหลักสูตรน้อยที่สุด
8 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.81
ตารางที่ 9 จานวนและร้ อยละของ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จาแนกตามกิจกรรมที่ทาในช่ วง
พักผ่ อน
กิจกรรมช่ วงเวลาพักผ่อน
นอนเล่นหรื อดูโทรทัศน์
ไปเที่ยวในที่ใกล้ไกล
สังสรรค์พบปะเพื่อนฝูงหรื อญาติพี่นอ้ ง
ไปดูภาพยนตร์หรื อฟังเพลง
อ่านนวนิยาย การ์ตูนฯ
อื่นๆ(เล่นกีตาร์, อ่าน Pocket book)

จานวน
126
6
10
32
27
9

ร้ อยละ
60.00
2.86
4.76
15.24
12.86
4.28

38
รวม

210

100.00

กกกกกกกกจากตารางที่ 9 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม มีกิจกรรมช่วงเวลาพักผ่อน คื อ นอนเล่นหรื อ
ดูโทรทัศน์เป็ นจานวน 126 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.00 ไปดูภาพยนตร์หรื อฟังเพลงจานวน 32 คน คิด
เป็ นร้อยละ 15.24 อ่านนวนิยาย การ์ตูนฯจานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.86 และนักศึกษาไปเที่ยว
ใกล้ไกลน้อยที่สุด 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.86
ตารางที่ 10 จานวนและร้ อยละของ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
กกกกกกกกมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จาแนกตามความถี่ในการอ่ านกกกก
กกกก หนังสื อ
ความถี่ในการอ่านหนังสือ
ทุกวัน
สัปดาห์ละ 3-4 วัน
สัปดาห์ละ 1-2 วัน
เดือนละครั้ง
อ่านก่อนสอบเล็กน้อย
ไม่ได้อ่าน
รวม

จานวน
14
24
62
19
89
2
210

ร้ อยละ
6.70
11.40
29.50
9.00
42.40
1.00
100.00

กกกกกกกก
กกกกกกกก จากตารางที่ 10 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม มีความถี่ในการอ่านหนังสือดังนี้ อ่าน
หนังสือก่อนสอบเล็กน้อยมากที่สุดจานวน 89 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.40 อ่านสัปดาห์ละ 1-2 วันเป็ น
จานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.50 อ่านสัปดาห์ละ 3-4 วันเป็ นจานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.40
และตอบไม่ได้อ่านน้อยสุดเป็ นจานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.00

39
ตารางที่ 11 จานวนและร้ อยละของ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
กกกกกกกกมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จาแนกตามระยะเวลาเฉลี่ยในการ
กกกกกกกกอ่ านหนังสื อต่ อครั้ง
ระยะเวลาในการอ่านแต่ละครั้ง
ต่ากว่า 15 นาที
15-30 นาที
31-45 นาที
46-61 นาที
1 ชัว่ โมงขึ้นไป
รวม

จานวน
17
47
38
19
89
210

ร้ อยละ
8.10
22.40
18.10
9.00
42.40
100.00

กกกกกกกกจากตารางที่ 11 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม มีการใช้ระยะเวลาในการอ่านหนังสือแต่ละ
ครั้ง 1 ชัว่ โมงขึ้นไปจานวน 89 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.40 ใช้เวลา 15-30 นาทีจานวน 47 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 22.40 ใช้เวลา 31-45 นาทีจานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.10 และใช้เวลาต่ากว่า 15 นาที
น้อยที่สุดเป็ นจานวน17 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.10
ตารางที่ 12 จานวนและร้ อยละของ นักศึกษาสาขาวิชาการ จัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
กกกกกกกกมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในการอ่ านหนังสื อ จาแนกตามแต่
กกกกกกกกละช่ วงเวลา
เวลา
เช้าตรู่
เวลาว่างระหว่างคาบเรี ยน
เวลาค่า หลังจากเสร็ จภารกิจประจาวัน
กลางดึก
อื่นๆ(อ่านทั้งวัน, อ่านเมื่อต้องการ)
รวม

จานวน
28
11
89
56
26
210

ร้ อยละ
13.30
5.20
42.40
26.70
12.40
100.00

40
กกกกกกกกจากตารางที่ 12 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม มีการอ่านหนังสือในช่วงเวลาค่า หลังจาก
เสร็จภารกิจประจาวันมากที่สุดจานวน 89 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.4 อ่านกลางดึกจานวน 56 คน คิด
เป็ นร้อยละ 26.70 อ่านอ่านเช้าตรู่ จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.30 และอ่านเวลาว่างระหว่างคาบ
เรี ยน จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.20
ตารางที่ 13 จานวนและร้ อยละของ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
แสสสสสสกมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จาแนกตามการเลือกสถานที่เพื่อ
แสสสสสสกอ่ านหนังสื อ
สถานที่
ห้องสมุดสานักวิทยบริ การ
ที่พกั หรื อหอพัก
บริ เวณอื่นๆในคณะที่ท่านศึกษาอยู่
ที่อ่านหนังสื อประจาหมู่บา้ น / ชุมชน
อ่านระหว่างเดินทาง
ห้องสมุดอื่นๆ
ไม่จากัดสถานที่
รวม

จานวน
18
157
7
3
21
1
3
210

ร้ อยละ
8.60
74.80
3.30
1.40
10.00
0.50
1.40
100.00

กกกกกกกก
แสสสสสสกจากตารางที่ 13 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามอ่านหนังสือในหอพัก/ที่พกั จานวน 157 คน
คิดเป็ นร้อยละจานวน 74.80 อ่านระหว่างเดินทาง จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 10 อ่านที่หอ้ งสมุด
วิทยบริ การจานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.60 และ อ่านห้องสมุดที่อื่นๆ น้อยที่สุด จานวน 1 คน คิด
เป็ นร้อยละ 0.50
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ตารางที่ 14 จานวนและร้ อยละของ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จาแนกตามลักษณะการเลือก
หนังสื อ
การเลือกหนังสือตาม
คาแนะนาของอาจารย์
คาแนะนาของบรรณารักษ์
คาแนะนาของเพื่อน
ดุลยพินิจของท่านเอง
บทวิจารณ์หนังสื อตามวารสาร
หนังสื อพิมพ์
อื่นๆ(เลือกตามผูม้ ีชื่อเสี ยง)
รวม

จานวน
31
9
13
152

ร้ อยละ
14.76
4.29
6.19
72.38

4

1.90

1
210

0.48
100.0

กกกกกกกกจากตารางที่ 14 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม เลือกอ่านหนังสือด้วยดุลยพินิจของตัวเอง
มากที่สุดจานวน 152 คน คิดเป็ นร้อยละจานวน 72.38 คาแนะนาของอาจารย์ จานวน 31 คิดเป็ นร้อย
ละ 14.80 คาแนะนาของเพือ่ น จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.20 และอื่นๆน้อยที่สุดจานวน 1 คน
โดยให้ความเห็นว่าเลือกตามผูม้ ีชื่อเสียง
ตารางที่ 15 จานวนและร้ อยละของ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทัว่ ไป คณะวิทยาการจัดการ
กกกกกกกกมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรจี าแนกตามการเตรียมตัวก่ อนอ่ าน
กกกกกกกกหนังสื อ
การเตรียมตัว
อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการอ่าน เช่น ปากกา กระดาษ

จานวน

ร้ อยละ

134

37.22

ตั้งจุดมุ่งหมาย เช่น อ่านให้ได้ 2 บท,
อ่านแล้วสรุ ปได้

65

18.06

เลือกหาสถานที่ที่เหมาะสม
เตรี ยมอาหารว่างสาหรับขบเคี้ยว
อื่นๆ(ไม่เตรี ยมอะไร,ทาใจให้อยากอ่าน,ไม่ง่วง

87
58
16

24.17
16.11
4.44
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นอน)
รวม

360

100.00

กกกกกกกกจากตารางที่ 15 ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม มีการเตรี ยมความพร้อมก่อนอ่าน
หนังสือด้วย อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการอ่าน เช่น ปากกา กระดาษ เป็ นจานวน 134 คน คิดเป็ นร้อยละ
63.80 การเลือกสถานที่ที่เหมาะสมจานวน 87 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.40 ตั้งจุดมุ่งหมาย เช่น อ่านให้ได้
2 บท อ่านแล้วสรุ ปได้เป็ นจานวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.00 และอื่นๆน้อยที่สุดจานวน 16 คน คิด
เป็ นร้อยละ 4.44 คือไม่เตรี ยมอะไร ทาใจให้อยากอ่าน ไม่ง่วงนอน
ตารางที่ 16 จานวนและร้ อยละของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จาแนกตามการเลือกวิธีการอ่ าน
หนังสื อ
วิธีการอ่านหนังสือ
อ่านเนื้อหาเรี ยงตามลาดับอย่างคร่ าวๆ
อ่านอย่างละเอียดทุกบท
อ่านเฉพาะตอนหรื อบทที่สนใจก่อน
อ่านเฉพาะตอนที่อาจารย์กาหนดให้
อ่านเฉพาะบทสรุ ป
อื่นๆ(อ่านแล้วย่อสรุ ปตามความเข้าใจ)
รวม

จานวน
76
64
7
48
14
1
210

ร้ อยละ
36.19
30.47
3.33
22.86
6.67
0.48
100.00

กกกกกกกก จากตารางที่ 16 ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม อ่านเนื้อหาเรี ยงลาดับอย่าง
คร่ าวๆ เป็ นจานวนมากที่สุดจานวน 76 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.19 อ่านละเอียดทุกบท จานวน 64 คน
คิดเป็ นร้อยละ 30.47 อ่านเฉพาะตอนที่อาจารย์กาหนดให้ จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.86 และ
อื่นๆน้อยที่สุดจานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.48 คืออ่านแล้วย่อสรุ ปตามความเข้าใจ
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ตารางที่ 17 จานวนและร้ อยละของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
กกกกกกกกมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จาแนกตามการกระทาขณะอ่ านกก
กกกกกก หนังสื อ
การกระทาขณะอ่านหนังสือ
อ่านเพื่อความเข้าใจหรื อจดจาโดยไม่ทา
เครื่ องหมายใดๆ
ทาเครื่ องหมายที่คาหรื อข้อความสาคัญ
คัดลอกข้อความสาคัญ หรื อชอบไว้
สรุ ปใจความสาคัญของแต่ละบทไว้
คัน่ หน้ากระดาษที่มีขอ้ ความสาคัญ
รวม

จานวน

ร้ อยละ

20

9.50

111
17
61
1
210

52.90
8.10
29.00
0.50
100.00

กกกกกกกกจากตารางที่ 17 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม นัก ศึกษาทาเครื่ องหมายที่คาหรื อข้อความ
สาคัญมากที่สุดจานวน 111 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.90 สรุ ปใจความสาคัญของแต่ละบทไว้ จานวน 61
คน คิดเป็ นร้อยละ 29.00 อ่านเพือ่ ความเข้าใจหรื อจดจาโดยไม่ทาเครื่ องหมายใดๆจานวน 20 คน คิด
เป็ นร้อยละ 9.50 และคัน่ หน้ากระดาษที่มีขอ้ ความสาคัญ 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.50
ตารางที่ 18 จานวนและร้ อยละของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จาแนกตามการเลือกรู ปแบบการ
อ่ านหนังสื อ/ตารา
รูปแบบการอ่านหนังสือ/ตารา
อ่านเป็ นประจาสม่าเสมอ
เร่ งอ่านก่อนสอบเล็กน้อย
อ่านบ้างไม่อ่านบ้างแล้วแต่โอกาส
อ่านเฉพาะวันหยุดที่ว่างจากการเรี ยน
อื่นๆ(แล้วแต่อารมณ์ )
รวม

จานวน
10
89
91
19
1
210

ร้ อยละ
4.80
42.40
43.30
9.00
0.50
100.00
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กกกกกกกกจากตารางที่ 18 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม อ่านบ้างไม่อ่านบ้างแล้วแต่โอกาสมากที่สุด
จานวน 91 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.30 เร่ งอ่านก่อนสอบเล็กน้อย จานวน 89 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.40
อ่านเฉพาะวันหยุดที่วา่ งจากการเรี ยนจานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.00 และอื่นๆจานวน 1 คน คิด
เป็ นร้อยละ 0.50 คือ แล้วแต่อารมณ์
ตารางที่ 19 จานวนและร้ อยละของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จาแนกตามการเลือกภาษาของ
หนังสื อ
ภาษา
ภาษาวิชาการ
ภาษาง่ายไม่ซบั ซ้อน
ภาษาที่แปลถอดความจาก
ภาษาต่างประเทศคาต่อคา
ภาษาสละสลวย พิถีพิถนั ในการใช้คา
รวม

จานวน
7
179

ร้ อยละ
3.33
85.24

13

6.19

11
210

5.24
100.00

กกกกกกกกจากตารางที่ 19 ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม ชอบอ่านหนังสือที่ใช้ภาษาง่าย
ไม่ซบั ซ้อนจานวน 179 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 85.24 ภาษาที่แปลถอดความจากภาษาต่างประเทศคาต่อ
คาจานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.19 ภาษาสละสลวย พิถีพถิ นั ในการใช้คา จานวน 11 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 5.24 และภาษาวิชาการจานวน 7 คน คิดเป็ นค่าร้อยละ 3.33
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ตารางที่ 20 จานวนและร้ อยละของของอันดับการเลือก หนังสื อของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
กกกกกกกกธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
กกกกกกกก
หนังสือทีอ่ ่าน
5
1. หนังสื อการ์ตูน/หนังสื อภาพ
2. หนังสื อความรู้รอบตัว
3. หนังสื อนิยาย/เรื่ องสั้น
4. หนังสื อท่องเที่ยว
5. หนังสื อเรี ยน
6. หนังสื อสารคดี
7. คอมพิวเตอร์และไอที
8. หนังสื อสุ ขภาพ
9. หนังสื อเกี่ยวกับภาษา
10.หนังสื อวรรณกรรมสาหรับ
เยาวชน
11. หนังสื อพิมพ์
12. หนังสื อธรรมะ/คาสอน
ศาสนา
13. หนังสื อนิตยสาร
14. อื่นๆ
รวม

อันดับการเลือก
4
3
2

รวม

ร้ อยละ

1

27
11
123
22
49
17
16
23
5
-

25
26
69
23
24
11
9
20
1
4

18
30
15
40
33
9
11
15
4
-

38
31
3
14
38
14
10
4
3
6

51
20
48
21
12
3
6
22
2
1

159
118
258
120
156
54
52
84
15
11

13.89
10.30
22.53
10.48
13.62
4.72
4.54
7.34
1.31
0.96

7
-

12
2

11
9

2
4

16
3

48
18

4.19
1.57

8

12

1

14

10

3.93
45
7
0.61
1145 100.00

แสสสสสส จากตารางที่ 20 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเลือกการอ่านหนังประเภทต่างๆเป็ นอันดับที่
หนึ่ง คือหนัง สือการ์ตูน/หนังสือภาพ จานวน 51 คน โดยรวมแล้วหนังสือที่อ่านมากที่สุดคือ นิยาย/
เรื่ องสั้นมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 22.53 รองลงมาคือ หนังสือการ์ตูน/หนังสือภาพ ร้อยละ 13.89 และ
หนังสือเรี ยน ร้อยละ 13.62
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ตารางที่ 21 จานวนและร้ อยละของ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จาแนกตามการแก้ ปัญหาเมื่อไม่ มี
สิ่ งพิมพ์ หรือ หนังสื อ
การแก้ปญหาเมือ่ ไม่มสี ิ่งพิมพ์ หรือหนังสือ
ยืมจากห้องสมุด
ยืมจากอาจารย์
ยืมจากเพื่อน
ซื้ออ่านเอง
เช่าตามร้าน
รวม

จานวน
88
34
66
15
7
210

ร้ อยละ
41.90
16.19
31.43
7.14
3.34
100.00

กกกกกกกก จากตารางที่ 21 พบว่า เมื่อไม่ มีสิ่งพิมพ์หรื อหนังสือ ในความครอบครอง ผูต้ อบ
แบบสอบถาม แก้ปัญหาโดยยืมจากห้องสมุดมากที่สุด จานวน 88 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.90 ยืมจาก
เพือ่ น 66 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.43 ยืมจากอาจารย์ จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.19 ซื้ออ่านเอง
จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.14 เช่าตามร้าน จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.34
ตารางที่ 22 จานวนและร้ อยละของ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
กกกกกกกกมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จาแนกตามการกาหนดจุดประสงค์
กกกกกกกกการอ่ าน
จุดประสงค์
เพื่อประกอบการศึกษาตามหลักสูตร
เพื่อเขียนรายงาน หรื อภาคนิพนธ์
เพื่อให้มีความรู้เพิม่ เติม กว้างขวางขึ้น
เพื่อความบันเทิง และการพักผ่อน
รวม

จานวน

ร้ อยละ

89
44
102
132
367

24.25
11.99
27.79
35.97
100.00

กกกกกกกก จากตารางที่ 22 พบว่า นักศึกษา มีจุดประสงค์ในการอ่านเพือ่ ความบันเทิงและกา ร
พักผ่อนมากที่สุดจานวน 132 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.97 เพือ่ ให้ มีความรู ้เพิม่ เติม กว้าง ขวางขึ้น 102
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คน คิดเป็ นร้อยละ 27.79 เพือ่ ประกอบการศึกษาตามหลักสูตร จานวน 89 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.25
และเพือ่ เขียนรายงาน หรื อภาคนิพนธ์จานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.99
ตารางที่ 23 จานวนและร้ อยละของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
กกกกกกกกมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จาแนกตามสาเหตุการอ่ านหนังสื อ
สาเหตุการอ่านหนังสือ
ความเคยชินจนเป็ นนิสัย
มีสถานการณ์บงั คับ
อื่นๆ(สถานที่เหมาะสม,มีเวลาว่าง)
รวม

จานวน
68
110
31
209

ร้ อยละ
32.54
52.63
14.83
100.00

กกกกกกกกจากตารางที่ 23 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่อ่านหนังสือเพราะมีสถานการณ์
บังคับจานวน 110 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.63 ความเคยชินจนเป็ นนิสยั จานวน 68 คน คิดเป็ นร้อยละ
32.54 อื่นๆจานวน 31 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.83 คือ มีเวลาพอ สถานที่เหมาะสม อยากอ่านในบาง
เวลา มีเวลาว่าง ไม่มีอะไรทา อยากรู ้โลกกว้าง ตามใจตนเอง และความชอบ
ตอนที่ 3 บทบาทของครอบครัว และกลุ่มเพื่อน ต่ อพฤติกรรมการอ่ านหนังสื อ
ตารางที่ 24 จานวนและร้ อยละของ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
กกกกกกกกมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จาแนกตามช่ วงอายุที่เริ่มอ่ านกกกก
กกกก หนังสื อหรือมีคนอ่ านหนังสื อให้ ฟัง
ช่ วงอายุ
ต่ากว่า 2 ขวบ
2-4 ขวบ
5-6 ขวบ
7 ขวบขึ้นไป
รวม

จานวน
38
89
41
42
210

ร้ อยละ
18.10
42.40
19.50
20.00
100.00

กกกกกกกกจากตารางที่ 24 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม เริ่ มอ่านหนังสือหรื อมีผอู ้ ่านหนังสือให้ฟัง
ตั้งแต่ 2-4 ขวบ มากที่สุดเป็ นจานวน 89 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.40 เริ่ มอ่านหนังสือหรื อมีผอู ้ ่านให้ฟัง
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7 ขวบขึ้นไปจานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.00 เริ่ มอ่านหนังสือหรื อมีผอู ้ ่านให้ฟัง 5-6 ขวบ
จานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.50
ตารางที่ 25 จานวนและร้ อยละของ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
กกกกกกกกมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จาแนกตามบุคคลในบ้ านที่ชอบกก
กกกกกก อ่ านหนังสื อ
บุคคลในบ้ านทีช่ อบอ่านหนังสือ
พ่อ
แม่
พี่นอ้ ง
อื่นๆ (ตัวเอง,ยาย,น้า,ตา)
รวม

จานวน
58
61
57
34
210

ร้ อยละ
27.62
29.05
27.14
16.19
100.00

กกกกกกกก
กกกกกกกกจากตารางที่ 25 พบว่าแม่ชอบอ่านหนังสือมากที่สุดในบ้านจานวน 61 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 29.00 พ่อจานวน 58 คน คิดเป็ นอัตราร้อยละ 27.62 พีน่ อ้ ง 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.14 อื่นๆ 34
คน คิดเป็ นร้อยละ 16.19 โดยให้ความเห็นว่าบุคคลในบ้านที่ชอบอ่านต่างๆ ดังนี้ น้า ตา ไม่มีญาติ
ตัวเอง ยาย และไม่มีใครชอบอ่านหนังสือ
ตารางที่ 26 จานวนและร้ อยละของ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จาแนกตามบุคคลที่เป็ นแบบอย่ าง
ในการอ่ านหนังสื อ
บุคคลทีเ่ ป็ นแบบอย่างในการอ่านหนังสือ
พ่อ แม่ ผูป้ กครอง
ครู อาจารย์
พี่นอ้ ง
เพื่อน
คนในครอบครัว
บุคคลอื่น
ไม่มี

จานวน
83
5
16
25
30
2
49

ร้ อยละ
39.52
2.38
7.62
11.90
14.29
0.95
23.34
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รวม

210

100.00

กกกกกกกกจากตารางที่ 26 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม คิดว่าตนเองอ่านหนังสือเหมือน พ่อ แม่
ผูป้ กครอง จานวน 83 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.52 ตอบไม่มีบุคคลที่เป็ นแบบอย่างจานวน 49 คน คิด
เป็ นร้อยละ 23.34 คนในครอบครัวจานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.29 และบุคคลอื่นจานวน 2 คน
คิดเป็ นร้อยละ 23.34
ตารางที่ 27 จานวนและร้ อยละของ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จาแนกตามการสนับสนุนของ
คณะ
การสนับสนุน
สนับสนุน
ไม่สนับสนุน
รวม

จานวน
194
16
210

ร้ อยละ
92.40
7.60
100.0

กกกกกกกกจากตารางที่ 27 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม เห็นว่าทางคณะมีการสนับสนุนจานวน 194
คน คิดเป็ นร้อยละ 92.40 ไม่สนับสนุนจานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.60
ตารางที่ 28 จานวนและร้ อยละของ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
กกกกกกกกมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จาแนกตามวิธีการที่คณะใช้ ในการก
กกกกกกก ส่ งเสริมการอ่ านหนังสื อ
วิธีการส่ งเสริ มของคณะ
ส่ งเสริ มให้เข้าห้องสมุด
ครู อาจารย์แนะนาหนังสื อที่น่าสนใจ
มีบอร์ดแนะนาหนังสื อน่าอ่าน
อื่นๆ(ไม่มีการแนะนาหนังสื อ เป็ นต้น)
รวม

จานวน
95
78
24
13
210

ร้ อยละ
45.24
37.14
11.43
6.19
100.00

กกกกกกกกจากตารางที่ 28 พบว่าทางคณะส่งเสริ มให้เข้าห้องสมุดจานวน 95 คน คิดเป็ นร้อยละ
45.24 ครู อาจารย์แนะนาหนังสือที่น่าสนใจจานวน 78 คิดเป็ นร้อยละ 37.14 มีบอร์ดแนะนาหนังสือ
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น่าอ่าน 24 คิดเป็ นร้อยละ 11.43 อื่นๆจานวน 13 คน คือ 6.19 โดยให้ความเห็นว่า ไม่มีการแนะนา
หนังสือ ไม่มีโครงการที่เกี่ยวข้อง ห้องสมุดไม่เพียงพอ และไม่เคยเห็นการสนับสนุน
ตารางที่ 29 จานวนและร้ อยละของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
กกกกกกกกมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จาแนกตามพฤติกรรการอ่ านกกกก
กกกก หนังสื อของเพื่อน
พฤติกรรมการอ่าน
อ่าน
ไม่อ่าน
ไม่ทราบ
รวม

จานวน
186
10
14
210

ร้ อยละ
88.57
4.76
6.67
100.00

กกกกกกกกจากตารางที่ 29 ผูต้ อบแบบสอบถาม ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการอ่านหนังสือของ
เพือ่ น คือ อ่านจานวน 186 คน คิดเป็ นร้อยละ 88.57 ไม่อ่าน จานวน10 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.76 ไม่
ทราบ จานวน14 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.67
ตารางที่ 30 จานวนและร้ อยละของเพื่อนของ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะกกกก
กกกกกกกกวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จาแนกตามการก
กกกกกกก ชักชวนให้ อ่านหนังสื อของเพื่อน
เพื่อนชวนอ่านหนังสือ
ชวน
ไม่ชวน
รวม

จานวน
135
75
210

ร้ อยละ
64.29
35.71
100.00

กกกกกกกกจากตารางที่ 30 พบว่า เพือ่ นชวนอ่านหนังสือจานวน 135 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.29 ไม่
ชวนจานวน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.71
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ตอนที่ 4 ปัญหาในการอ่ านหนังสื อ
ตารางที่ 31 จานวนและร้ อยละของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
กกกกกกกกมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จาแนกตามปัญหาการอ่ านหนังสื อ
ปัญหา
ไม่มีเวลา
สุ ขภาพ
อ่านช้า
อ่านเร็ วแต่จบั ใจความไม่ค่อยได้
ปัญหาการอ่านหนังสื อต่างประเทศ
ไม่ชอบอ่าน ไม่สนใจอ่าน
ไม่มีหนังสื ออ่าน
ไม่มีสถานที่อ่าน
อ่านไม่เข้าใจ
อ่านแล้วไม่เกิดประโยชน์
อื่นๆ(สภาพไม่เหมาะสมกับการอ่าน,ไม่มี
อารมณ์อ่าน)
รวม

จานวน
103
19
56
46
61
49
22
17
66
2

ร้ อยละ
22.84
4.21
12.42
10.20
13.53
10.86
4.88
3.77
14.63
0.44

10

2.22

451

100.00

กกกกกกกกจากตารางที่ 31 พบว่าปั ญหาในการอ่านหนังสือคือ ไม่มีเวลาจานวน 103 คน คิดเป็ น
ร้อยละจานวน 22.84 อ่านไม่เข้าใจจานวน 66 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.63 ปั ญหาอ่านภาษาต่างประเทศ
จานวน 61 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.53 อ่านแล้วไม่เกิดประโยชน์จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.44

52
ตารางที่ 32 จานวนและร้ อยละของ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
กกกกกกกกมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จาแนกตามปัญหาการไม่ มีเวลาใน
กกกกกกกก การอ่ านหนังสื อ
ปัญหา
ทาภารกิจนอกหลักสูตรมาก
มีภารกิจส่ วนตัวมาก
ต้องหารายได้เสริ ม
แบ่งเวลาไม่เป็ น
อื่นๆ(ขี้เกียจอ่าน,การเรี ยนวิชาอื่น)
รวม

จานวน
47
78
8
95
9
237

ร้ อยละ
19.83
32.91
3.38
40.08
3.80
100.00

กกกกกกกกจากตารางที่ 32 พบว่าแบ่งเวลาไม่เป็ นจานวน 95 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.08 นักศึกษามี
ภารกิจส่วนตัวมากจานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.91 นักศึกษาทากิจกรรมนอกหลักสูตรมาก
จานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.83 นักศึกษาต้องหารายได้เสริ ม จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.38
ตารางที่ 33 จานวนและร้ อยละของ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
กกกกกกกก มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จาแนกตามปัญหาจากอาจารย์ กก
กกกกกก ผู้สอน
ปัญหา
อาจารย์ผสู้ อนไม่แนะนาสิ่ งพิมพ์ที่ควรอ่าน
อาจารย์ผสู้ อนไม่กาหนดเรื่ องให้อ่าน
อาจารย์ผสู้ อนกาหนดเรื่ องให้อ่าน แต่ไม่มี
สิ่ งพิมพ์ในห้องสมุด
อาจารย์ผสู้ อน แนะนาให้อ่านสิ่ งพิมพ์ที่
ยากเกินไป
อื่นๆ(ไม่พบปัญหา)
รวม

จานวน
24
82

ร้ อยละ
8.69
29.71

82

29.71

80

28.99

8
276

2.90
100.00

กกกกกกกกจากตารางที่ 33 พบว่า อาจารย์ผสู ้ อนไม่กาหนดเรื่ องให้อ่านจานวน 82 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 29.71 อาจารย์ผสู ้ อนกาหนดเรื่ องให้อ่าน แต่ไม่มีสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด จานวน 82 คน คิดเป็ นร้อย
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ละ 29.71 อาจารย์ผสู ้ อนแนะนาให้อ่านสิ่งพิมพ์ที่ยากเกินไปจานวน 80 คน คิดเป็ นร้อยล ะ 28.99
อาจารย์ผสู ้ อนไม่แนะนาสิ่งพิมพ์ที่ควรอ่านจานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.69 อื่นๆจานวน 8 คน
คิดเป็ นร้อยละ 2.90 โดยให้ความเห็นว่า ไม่มีปัญหา
ตารางที่ 34 จานวนและร้ อยละของ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
กกกกกกกก มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จาแนกตามปัญหาจากห้ องสมุด
ปัญหา
ห้องสมุดมีสิ่งพิมพ์ไม่เพียงพอ
ห้องสมุดไม่มี สิ่ งพิมพ์ที่ตรงกับความ
ต้องการ
สิ่ งพิมพ์อยูใ่ นสภาพชารุ ด
อื่นๆ(หนังสื อไปอยูท่ ี่วิทยาเขตอื่น,
ห้องสมุดมีหนังสื อน้อยมาก)
รวม

จานวน
139

ร้ อยละ
44.44

127

43.34

15

5.12

12

4.10

293

100.00

กกกกกกกกจากตารางที่ 34 พบว่าห้องสมุดมีสิ่งพิมพ์ไม่เพียงพอจานวน 139 คน คิดเป็ นร้อยละ
44.44 ห้องสมุดไม่มี สิ่งพิมพ์ที่ตรงกับความต้องการจานวน 127 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.34 สิ่งพิมพ์
อยูใ่ นสภาพชารุ ดจานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.12 อื่นๆจานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.10 โดยให้
ความเห็นว่า หนังสือไปอยูท่ ี่วทิ ยาเขตอื่น ห้องสมุดมีหนังสือน้อยมาก และบริ การไม่ดี
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ตอนที่ 5 ปัจจัยที่ส่งผลต่ อพฤติกรรมการอ่ านหนังสื อ
ตารางที่ 35 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่ส่งผลต่ อพฤติกรรมการอ่ านหนังสือ
แสสสสสสกของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
ปัจจัยที่ส่งผลต่ อพฤติกรรมการ
อ่ านหนังสื อ
1. การมีสุขภาพที่ดี ปราศจาก
ความเจ็บป่ วย
2. การมีสุขภาพจิตดี ไม่ถูก
รบกวนด้วยอารมณ์ร้าย หรื อ
อารมณ์ฟุ้งซ่าน
3. มีสมาธิ ตั้งใจจริ ง จดจ่อใน
เรื่ องที่อ่าน
4. การมีความสนใจใฝ่ รู้และ
ได้รับการส่ งเสริ มชี้แนะจากผู ้
ใหญ่ มิตรสหาย ผูม้ ีอายุน้อย
กว่า
5.ทักษะการอ่านเบื้องต้น เพื่อ
การวิเคราะห์และสังเคราะห์สาร
เพื่อก้าวสู่ ทกั ษะการอ่านที่สูงขึ้น
6. ประสบการณ์ชีวติ เพื่อ
ความเข้าใจในเนื้ อหาที่อ่าน
7. การมีกิจกรรมที่เกื้อกูลใน
การนาความรู ้ไปใช้
8. การอ่านอย่างน้อยวันละ
15 นาที
9. การมีสังคมการอ่าน
บรรยากาศการเรี ยนรู ้ ความ
สนใจร่ วมกันทั้งครอบครัว ชั้น
เรี ยน และสังคม

5

ระดับความสาคัญ
4
3
2

-

3.97

ค่ า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.84

1
(0.50)

4.32

0.74

มาก

-

4.49

0.69

มาก

2
(1.00)

4.00

0.82

มาก

-

-

4.18

0.71

มาก

6
(2.60)
4
(1.90)
13
(6.20)
8
(3.80)

-

4.03

0.81

มาก

-

3.84

0.76

มาก

-

3.80

0.89

มาก

-

4.00

0.82

มาก

99
(47.10)

89
(42.40)
81
(38.60)

50
(23.80)
29
(13.80)

9
(4.30)
-

123
(58.60)
60
(28.60)

69
(32.90)
95
(45.20)

15
(7.10)
50
(23.80)

3
(1.40)
3
(1.40)

75
(35.70)

98
(46.70)

37
(17.60)

66
(31.40)
43
(20.50)
53
(25.20)
61
(29.00)

91
(43.30)
95
(45.20)
74
(35.20)
93
(44.30)

47
(22.40)
68
(32.40)
70
(33.30)
48
(22.90)

62
(29.50)

ค่ าเฉลี่ย
1

แปล
ผล
มาก
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ปัจจัยที่ส่งผลต่ อพฤติกรรม
การอ่ านหนังสื อ
10. การมีแหล่งรวมหนังสื อ
หลาก หลายทั้งในบ้าน
สถานศึกษาชุมชน ที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ
11. การมีแหล่งผลิต
หนังสื อ สานักพิมพ์ราชการ
และเอกชน ที่ผลิตหนังสื อที่
มีคุณภาพ
12. การมีแหล่งจาหน่ าย
บริ เวณใกล้บา้ น สถานศึกษา
ราคาไม่สูง และมีหนังสื อ
สาหรับทุกวัย
13. การมีผแู ้ นะนาให้ใฝ่ รู้
สนใจ และเข้าถึงหนังสื อ
14. การได้รับการ
สนับสนุ นจากผูป้ กครอง
15. การมีบริ การห้องสมุด
การจัดทาเอกสาร และ
กิจกรรมส่ งเสริ มการอ่าน
รวม

5

ระดับความสาคัญ
4
3

ค่ าเฉลี่ย
2

1

ค่ าเบี่ยงเบน แปล
มาตรฐาน ผล

97
(46.20)

63
(30.30)

39
(18.60)

11
(5.20)

-

4.17

0.91

มาก

73
(34.80)

75
(35.70)

53
(25.20)

9
(4.30)

-

4.01

0.88

มาก

74
(35.20)

81
(24.30)

51
(24..30)

3
(1.40)

1
(0.5
0)

4.30

3.48

มาก

42
(20.0
0)
70
(33.3
0)
46
(21.90)

72
(34.30)

72
(34.30)

15
(7.10)

9
(4.30)

3.58

1.02

มาก

94
(44.80)

44
(21.00)

1
(0.50)

1
(0.50)

4.10

0.77

มาก

84
(40.00)

62
(29.50)

17
(8.10)

1
(0.5)

3.75

0.91

มาก

3.77

มาก

กกกกกกกก จากตารางที่ 35 พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทัว่ ไป วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี มีความเห็น ว่า การมีสมาธิ ตั้งใจจริ ง มีใจจดจ่อต่อเ รื่ องที่อ่าน เป็ นสิ่งจาเป็ นในการอ่าน
ระดับมาก (4.49) มากที่สุด รองลงมา การมีสุขภาพจิตดี ไม่ถูกรบกวนด้วยอารมณ์ร้าย หรื ออารมณ์
ไม่ฟงซ่
ุ้ านเป็ นสิ่งจาเป็ นในการอ่านหนังสือระดับมาก (4.32) และสุดท้าย การมีแหล่งจาหน่าย
หนังสือในบริ เวณใกล้บา้ น ใกล้สถานศึกษา มีหนังสือสาห รับทุกวัย ทุกเนื้อเรื่ อง ราคาไม่สูง
จนเกินไป เป็ นสิ่งจาเป็ นในการอ่านระดับมาก (4.30)
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ตอนที่ 6 ข้ อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิ ด
กกกกกกกกนักศึกษานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทัว่ ไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้ให้ขอ้ เสนอแนะ ปั ญหาในการใช้ ห้องสมุดวิทยาเขต ไว้
ดังนี้ คือ ต้องการให้หนังสือในห้องสมุดมีจานวนมากเพียงพอและหลากหลาย ต่อความต้องการของ
นักศึกษา คือมี หนังสือประกอบการเรี ยน หนังสืออ่านเล่น หนังสือประเภทต่างๆ สื่อในการ
สนับสนุนการอ่าน เช่น การจัดงานนิทรรศการเกี่ยวกับการอ่าน มีกา รลดราคาหนังสือดี ให้มีราคา
ถูกให้ มีการติดบอร์ดเกี่ยวกับหนังสือดีน่าอ่าน มีการปรับปรุ งหนังสือไม่ให้ มีความทรุ ดโทรม และ
ไม่น่าดึงดูดใจ และนักศึกษามีความเห็นในการเพิม่ ส่วนของบริ การห้องสมุดว่าอยากให้มีการทาเป็ น
หอสมุด เพือ่ ที่จะได้มีส่วนของที่นงั่ มากขึ้น มีหนังสื อให้รองรับเพียงพอต่อการค้นหาให้เหมาะสม
ต่อจานวนนักศึกษาให้มากขึ้น และสร้างบรรยากาศให้น่าอ่าน นักศึกษาคิดว่า ห้องสมุดอยูไ่ กล และ
เวลาเปิ ด- ปิ ดมี นอ้ ย มีเวลาไม่เพียงพอต่อการอ่านและอุปสรรคอีกอย่างคือเวลาเปิ ด- ปิ ดหอ ไม่
เหมาะสมกับการอ่านหนังสือ และการปรับปรุ งบริ การของเจ้าหน้าที่ ให้มีความสุภาพ และบริ การที่
น่าประทับใจมากกว่าปั จจุบนั

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และ ข้ อเสนอแนะ
กกกกกกกกการวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมการอ่านหนังสือ ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทัว่ ไป
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษา
พฤติกรรมการอ่านหนังสือ ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทัว่ ไป โดยใช้ การวิจยั เชิง สารวจ
(Survey Research)
สรุปผลการศึกษา
1.ข้ อมูลทั่วไปของนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
กกกกกกกก1.1 เพศ
กกกกกกกกผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิงจานวน 172 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.90 เพศชายจานวน
38 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.10
กกกกกกกก1.2 ชั้นปี
กกกกกกกกนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ตอบแบบสอบถามเป็ นร้อยละ 36.20 ของกลุ่มตัวอย่าง
กกกกกกกกนักศึกษาชั้นปี ที่ 2 ตอบแบบสอบถามเป็ นร้อยละ 26.20 ของกลุ่มตัวอย่าง
กกกกกกกกนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 ตอบแบบสอบถามเป็ นร้อยละ 16.20 ของกลุ่มตัวอย่าง
กกกกกกกกนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 ตอบแบบสอบถามเป็ นร้อยละ 21.40 ของกลุ่มตัวอย่าง
กกกกกกกก1.3 เกรดเฉลี่ยสะสม/ผลการศึกษา
กกกกกกกกนักศึกษาส่วนใหญ่ผตู ้ อบแบบสอบถามร้อยละ 30 มีระดับผลการศึกษาเฉลี่ย 2.00-2.49
ตอบแบบสอบถามมากที่สุด 63 คน รองลงมาเป็ นนักศึกษาที่ผลการศึกษาเฉลี่ย 2.50-2.99 จานวน 61
คน
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กกกกกกกก1.4 จานวนพี่น้องในครอบครัว
กกกกกกกกนักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 66.19 มีพนี่ อ้ งจานวน 1-2 คน รองลงมาเป็ นผูต้ อบ
แบบสอบถามร้อยละ 29.05 เป็ นนักศึกษาที่มีพนี่ อ้ งจานวน 3-4 คน
กกกกกกกก1.5 ระดับการศึกษาของบิดา
กกกกกกกกบิดาของนักศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จานวน 77 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 36.67 รองลงมา จบการศึกษาระดับ ปวช.,ปวส.,ปกศ.,ปกศ.สูง จานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ
20.95
กกกกกกกก1.6 ระดับการศึกษาของมารดา
กกกกกกกกมารดาของนักศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จานวน 85 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 40.48 รองลงมาจบการศึกษาระดับปวช.,ปวส.,ปกศ.,ปกศ.สูง จานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ
20
กกกกกกกก1.7 รายรับจากผู้ปกครองต่ อเดือน
กกกกกกกก นักศึกษาส่วนใหญ่มีรายได้ มากกว่า 5,000 บาท เป็ นจานวน 115 คน คิดเป็ นร้อยละ
54.80 รองลงมานักศึกษามีรายได้ 3,000 – 4,000 บาท เป็ นจานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.40
2. พฤติกรรมการอ่ านหนังสื อ
กกกกกกกก2.1 การใช้ เวลาว่ างของนักศึกษา
กกกกกกกก นักศึกษาส่วนใหญ่ ใช้เวลาว่างในการ พักผ่อนมากที่สุด จานวน 125 คน คิดเป็ นร้อยละ
59.52 รองลงมาอ่านหนังสือและสิ่งพิมพ์จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.24
กกกกกกกก2.2 กิจกรรมที่ทาในช่ วงพักผ่ อน
กกกกกกกกนักศึกษาส่วนใหญ่มีกิจกรรมที่ทาในช่วงเวลาพักผ่อนคือ นอนเล่นหรื อดูโทรทัศน์เป็ น
จานวน 126 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.00 รองลงมาไปดูภาพยนตร์หรื อฟังเพลง จานวน 32 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 15.24
กกกกกกกก2.3 ความถี่ในการอ่ านหนังสื อเรียน/ตาราเรียน
กกกกกกกกนักศึกษาส่วนให ญ่อ่านหนังสือก่อนสอบเล็กน้อย จานวน 89 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.40
รองลงมาอ่านสัปดาห์ละ 1-2 วันเป็ นจานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.50
กกกกกกกก2.4 ระยะเวลาเฉลี่ยในการอ่ านหนังสื อแต่ ละครั้ง
กกกกกกกกนักศึกษาส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการอ่านหนังสือแต่ละครั้ง 1 ชัว่ โมงขึ้นไป จานวน 89
คน คิดเป็ นร้อยละ 42.40 รองลงมามีระยะเวลาในการอ่านหนังสือ 15-30 นาทีจานวน 47 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 22.40
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กกกกกกกก2.5 ใช้ เวลาอ่ านในช่ วงใดของวัน
กกกกกกกกนักศึกษาส่วนใหญ่อ่านหนังสือเวลาค่า หลังจากเสร็จภารกิจประจาวันมากที่สุด จานวน
89 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.40 รองลงมาอ่านกลางดึกจานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.70
กกกกกกกก2.6 สถานที่อ่านหนังสื อของนักศึกษา
กกกกกกกก นักศึกษาส่วนใหญ่อ่านหนังสือในหอพัก /ที่พกั จานวน 157 คน คิดเป็ นร้อยละ 74.80
รองลงมาอ่านระหว่างเดินทางจานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.00
กกกกกกกก2.7 ผู้ที่มีอิทธิพลในการเลือกหนังสื อของนักศึกษา
กกกกกกกก นักศึกษาส่วนใหญ่ เลือกอ่านหนังสือด้วยดุลยพินิจของตัวเอ งจานวน 152 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 72.38 รองลงมาอ่านตามคาแนะนาของอาจารย์จานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.76
กกกกกกกก2.8 สิ่ งที่ต้องเตรียมก่ อนอ่ านหนังสื อตารา
กกกกกกกกอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการอ่าน เช่น ปากกา กระดาษ เป็ นจานวน 134 คน คิดเป็ นร้อยละ
37.22 การตั้งจุดมุ่งหมาย เช่น อ่านให้ได้ 2 บท อ่านแล้วสรุ ปได้ เป็ นจานวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ
18.06 การเลือกสถานที่ที่เหมาะสมจานวน 87 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.17 เตรี ยมอาหารว่างสาหรับขบ
เคี้ยวเป็ นจานวน 58 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.11
กกกกกกกก2.9 วิธีการอ่ านหนังสื อ
กกกกกกกกนักศึกษาส่วนใหญ่ อ่านเนื้อหาเรี ยงลาดับอย่างคร่ าวๆ เป็ นจานวน 76 คน คิดเป็ นร้อยละ
36.19 รองลงมาอ่านละเอียดทุกบทจานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.47
กกกกกกกก2.10 รู ปแบบการอ่ านหนังสื อ
กกกกกกกกนักศึกษาส่วนใหญ่ ทาเครื่ องหมายที่คาหรื อข้อความสาคั ญจานวน 111 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 52.9 รองลงมาสรุ ปใจความสาคัญของแต่ละบทไว้จานวน 61 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.0
กกกกกกกก2.11 การอ่ านหนังสื อของนักศึกษา
กกกกกกกก นักศึกษา อ่านบ้างไม่อ่านบ้างแล้วแต่โอกาส จานวน 91 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.30
รองลงมาเร่ งอ่านก่อนสอบเล็กน้อยจานวน 89 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.40
กกกกกกกก2.12 ภาษาที่นักศึกษาพอใจในการอ่ านหนังสื อ
กกกกกกกก นักศึกษาส่วนใหญ่ชอบ ภาษาง่ายไม่ซบั ซ้อน จานวน 179 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 85.24
รองลงมานักศึกษาชอบภาษาที่แปลถอดความจากภาษาต่างประเทศคาต่อคา จานวน 13 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 6.19
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กกกกกกกก2.13 อันดับหนังสื อที่นักศึกษาอ่ านเป็ นประจา
กกกกกกกกหนังสือที่นกั ศึกษาเลือกอ่านอันดับหนึ่ง คือเลือกหนังสือ การ์ตูน /หนังสือภาพ มากที่สุด
จานวน 51 คน รองลงมาคือ หนังสือนิยาย/เรื่ องสั้น จานวน 48 คน
กกกกกกกก2.14 หากไม่ มีสิ่งพิมพ์ หรือหนังสื ออยู่ในครอบครองของนักศึกษา
กกกกกกกกนักศึกษาส่วนใหญ่ยมื จากห้องสมุดจานวน 88 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.90 รองลงมายืมจาก
เพือ่ นจานวน 66 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.43
กกกกกกกก2.15 จุดประสงค์ในการอ่ านหนังสื อของนักศึกษา
กกกกกกกกนักศึกษาส่วนใหญ่มีจุดประสงค์ ในการอ่านหนังสือ เพือ่ ความบันเทิง และการพักผ่อน
จานวน 132 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.97 เพือ่ ให้มีความรู ้เพิม่ เติมกว้างขวาง จานวน 102 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 27.79 เพือ่ ประกอบการศึกษาตามหลักสูตร จานวน 89 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.25 และเพือ่ เขียน
รายงาน หรื อภาคนิพนธ์ จานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.99
กกกกกกกก2.16 สาเหตุการอ่ านหนังสื อของนักศึกษา
กกกกกกกก เหตุผล ส่วนใหญ่ ในการอ่านหนังสือของนักศึกษา เกิดจากการ มีสถานการณ์บงั คับ
จานวน 110 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.63 รองลงมาเหตุผลในการอ่านหนังสือที่เกิดจาก ความเคยชินจน
เป็ นนิสยั จานวน 68 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.54
3. บทบาทของครอบครัว และกลุ่มเพื่อน ต่ อพฤติกรรมการอ่ านหนังสื อ
กกกกกกกก3.1 ช่ วงอายุที่เริ่มอ่ านหนังสื อ หรือเริ่มมีคนอ่ านหนังสื อให้ ฟัง
กกกกกกกกนักศึกษาส่วนใหญ่มีผอู ้ ่านหนังสือให้ฟังตั้งแต่ 2-4 ปี เป็ นจานวน 89 คน คิดเป็ นร้อยละ
42.40 รองลงมาเริ่ มมีผอู ้ ่านให้ฟัง 7 ปี ขึ้นไปจานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 20
กกกกกกกก3.2 ผู้ที่ชอบอ่ านหนังสื อที่สุดในบ้ าน
กกกกกกกกแม่ของนักศึกษาส่วนใหญ่ชอบอ่านหนังสือมากที่สุดในบ้านเป็ นจานวน 61 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 29.05 รองลงมาคือพ่อของนักศึกษาเป็ นจานวน 58 คน คิดเป็ นอัตราร้อยละ 27.62
กกกกกกกก3.3 บุคคลที่ทาให้ นักศึกษาชอบอ่ านหนังสื อ
กกกกกกกกนักศึกษาส่วนใหญ่ คิดว่าตนเองอ่านหนังสือเหมือน พ่อ แม่ ผูป้ กครอ ง จานวน 83 คน
คิดเป็ นร้อยละ 39.52 รองลงมา คิดว่าตนเองไม่ชอบอ่านหนังสือเหมือนใคร หรื อตอบไม่มี จานวน
49 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.34
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กกกกกกกก3.4 การสนับสนุนของคณะ
กกกกกกกกนักศึกษาเห็นว่าทางคณะมีการสนับสนุนจานวน 194 คน คิดเป็ นร้อยละ 92.40 และไม่
สนับสนุนจานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.60
กกกกกกกก3.5 การส่ งเสริมการอ่ านหนังสื อของคณะ
กกกกกกกกนักศึกษามีความคิดเห็นว่าทางคณะมีการส่งเสริ มให้เข้าห้องสมุดจานวน 95 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 45.24 รองลงมา ครู อาจารย์แนะนาหนังสือที่น่าสนใจจานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.14
กกกกกกกก3.6 พฤติกรรมการอ่ านหนังสื อของเพื่อน
กกกกกกกก เพือ่ นของ นักศึกษา อ่านหนังสือ จานวน 186 คน คิดเป็ นร้อยละ 88.57 และไม่อ่าน
หนังสือจานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.76
กกกกกกกก3.7 เพื่อนของนักศึกษาชวนอ่ านหนังสื อหรือไม่
กกกกกกกกเพือ่ นของนักศึกษาชวนอ่านหนังสือจานวน 135 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.29 ไม่ชวน อ่าน
หนังสือจานวน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.7
4. ปัญหาในการอ่ านหนังสื อ
กกกกกกกก4.1 ปัญหาในการอ่ านหนังสื อของนักศึกษา
กกกกกกกกปั ญหาในการอ่านหนังสือของนักศึกษาส่วนใหญ่ คือการไม่มีเวลาอ่านหนังสือ จานวน
103 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.84 รองลงมานักศึกษาอ่านไม่เข้าใจ จานวน 66 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.63
รองลงมาคือนักศึกษาตอบปั ญหาอ่านภาษาต่างประเทศจานวน 61 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.53
กกกกกกกก4.2 สาเหตุการไม่ มีเวลาอ่ านหนังสื อของนักศึกษา
กกกกกกกกเหตุผลของการไม่มีเวลาอ่านหนังสือของ นักศึกษาส่วนใหญ่ เกิดจากนักศึก ษาแบ่งเวลา
ไม่เป็ นจานวน 95 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.08 รองลงมาพบว่านักศึกษามีภารกิจส่วนตัวมากจานวน 78
คน คิดเป็ นร้อยละ 32.91 รองลงมาทากิจกรรมนอกหลักสูตรมา กจานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ
19.83
กกกกกกกก4.3 ปัญหาที่เกิดจากอาจารย์ ผู้สอน
กกกกกกกกจากปั ญหาที่เกิดจากอาจารย์ผสู ้ อนโดย ส่วนใหญ่ พบว่า อาจารย์ผสู ้ อน กาหนดเรื่ องให้
อ่าน แต่ไม่มีสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด จานวน 82 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.71 เท่ากันกับ อาจารย์ผสู ้ อน ไม่
กาหนดเรื่ องให้อ่าน จานวน 82 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.71 รองลงมา อาจารย์ผสู ้ อน แนะนาให้อ่าน
สิ่งพิมพ์ที่ยากเกินไป จานวน 80 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.99 และรองลงมา อาจารย์ผสู ้ อนไม่แนะนา
สิ่งพิมพ์ที่ควรอ่านจานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.69
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กกกกกกกก4.4 ปัญหาที่เกิดจากบริการห้ องสมุด
กกกกกกกกสาเหตุที่เกิดจากบริ การห้องสมุดส่วนใหญ่ พบว่า ห้องสมุดมีสิ่งพิมพ์ไม่เพียงพอ จานวน
139 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.44 รองลงมาห้องสมุดไม่มี สิ่งพิมพ์ที่ตรงกับความต้องการ จานวน 127
คน คิดเป็ นร้อยละ 43.34 พบว่าสิ่งพิมพ์อยูใ่ นสภาพชารุ ด จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.12 และ
ตอบอื่นๆจานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.10 คือ หนังสือไปอยูท่ ี่วทิ ยาเขตอื่น ห้องสมุดมีหนังสือ
น้อยมาก และบริ การไม่ดี
5. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ อพฤติกรรมการอ่ านหนังสื อ
กกกกกกกกนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทัว่ ไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีความเห็นต่อปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการอ่านหนังสือ มี
ความเห็น ว่า การมีสมาธิ ตั้งใจจริ ง มีใจจดจ่อต่อเรื่ องที่อ่าน เป็ นสิ่งจาเป็ นในการอ่านระดับมาก
(4.49) มากที่สุด รองลงมา การมีสุขภาพจิตดี ไม่ถูกรบกวนด้วยอารมณ์ร้าย หรื ออารมณ์ไม่ฟงซ่
ุ้ าน
เป็ นสิ่งจาเป็ นในการอ่านหนังสือระดับมาก (4.32) และสุดท้าย การมีแหล่งจาหน่ายหนังสือใน
บริ เวณใกล้บา้ น ใกล้สถานศึกษา มีหนังสือสาหรับทุกวัย ทุกเนื้ อเรื่ อง ราคาไม่สูงจนเกินไป เป็ น
สิ่งจาเป็ นในการอ่านระดับมาก (4.30)
6. ข้ อเสนอแนะอื่นๆ
กกก กกกกก ในส่วนข้อเสนอแนะนี้นกั ศึ กษา นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทัว่ ไป คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้ให้ขอ้ เสนอแนะ ปั ญหาใน
การใช้ หอ้ งสมุดวิทยาเขต ไว้ดงั นี้ คือ ต้องการให้ หนังสือในห้องสมุด มีจานวนมากเพียงพอ และ
หลากหลาย ต่อความต้องการของนักศึกษา คือมีหนังสือประกอบการเรี ยน หนังสืออ่านเล่น หนังสือ
ประเภทต่างๆ สื่อในการสนับสนุนการ อ่าน เช่น การจัดงานนิทรรศการเกี่ยวกับการอ่าน มีการลด
ราคาหนังสือดี ให้มีราคาถูก ให้ มีการติดบอร์ดเกี่ยวกับหนังสือดีน่าอ่าน มีการ ปรับปรุ งหนังสือ
ไม่ให้ มีความทรุ ดโทรม และไม่น่า ดึงดูดใจ และนักศึกษามีความเห็นในการเพิม่ ส่วนของบริ การ
ห้องสมุด ว่าอยากให้ มีการทาเป็ นหอ สมุด เพือ่ ที่ จะได้มีส่วนของที่นงั่ มากขึ้น มีหนังสือให้รองรับ
เพียงพอต่อการค้นหาให้เหมาะสม ต่อจานวนนักศึกษาให้ มากขึ้น และสร้าง บรรยากาศ ให้น่าอ่าน
นักศึกษา คิดว่าห้องสมุดอยูไ่ กล และเวลาเปิ ด-ปิ ดมีนอ้ ย มีเวลาไม่เพียงพอต่อการอ่านและอุปสรรค
อีกอย่างคือเวลาเปิ ด-ปิ ดหอ ไม่เหมาะสมกับการอ่านหนังสือ และการปรับปรุ ง บริ การของเจ้าหน้าที่
ให้มีความสุภาพ และบริ การที่น่าประทับใจมากกว่าปั จจุบนั

63
อภิปรายผลการวิจัย
กกกกกกกกผลจากการวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมการอ่านหนังสือ ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ทัว่ ไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พบว่าพฤติกรรม
เวลาว่างจะดูโทรทัศน์ หรื อนอนเล่น ซึ่งผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่า เนื่องจากสื่อโทรทัศน์มีความได้เปรี ยบ
สื่อประเภทอื่น ทางด้านการนาเสนอเนื้ อห าที่สามารถเข้าใจง่าย มีภาพ สีสนั ดึงดูดความสนใจ
อย่างไรก็ตาม สื่อโทรทัศน์ สามารถดึงดูดความสนใจ ได้ดีกว่าสื่อหนังสือ ทาให้มีเวลาในการอ่าน
หนังสือลงลง นักศึกษาจึงมีความถี่ในการอ่านหนังสือเรี ยนอยูใ่ นระดับต่า จะอ่านหนังสือ ก็ต่อ เมื่อมี
สถานการณ์บงั คับ และเวลาปรกตินกั ศึกษาก็จะอ่านบ้างไม่อ่านบ้างแล้วแต่โอกาส โดยสาเหตุคือไม่
มีเวลา เพราะแบ่งเวลาไม่เป็ น ที่สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ทรงศรี อักษรเสือ (2532: 122) ที่พบว่า
ปั ญหาในการอ่านที่เกิดจากนักศึกษาคือไม่มีเวลาอ่าน ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากการเรี ยนใน
อุดมศึกษาแตกต่างจากระดับมัธยมศึกษามาก นักศึกษายังปรับตัว บังคับตนเองไม่ได้ และไม่จดั แผน
ในการบริ หารเวลาของตนเองให้เป็ นระเบียบ และอ่านหนังสือเรี ยนใกล้สอบเล็กน้อย อ่านเป็ นเวลา
1 ชัว่ โมงขึ้นไป และอ่านเวลาค่า หลังจากเสร็จภารกิจประจาวัน อ่านที่หอพัก หรื อที่พกั
ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิ จยั ของผลิวลั ย์ รองสวัสดิ์ (2520: บทคัดย่อ ) และทรงศรี อักษรเสือ (2532: 119)
ที่พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ และนักศึกษาสหวิทยาลัยอีสานเหนือใช้ หอพักเป็ น
สถานที่อ่านหนังสือมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่ที่มาเรี ยนหนังสือในมหาวิทยาลัย จะ
มาจากภูมิภาคต่างๆกัน ดังนั้นจึงมักจะพักอาศัยที่หอพักเป็ นส่วนใหญ่ ดังนั้นสถานที่อ่านหนังสือจึง
เป็ นหอพักที่ตนพักอาศัยอยูน่ ้ นั เอง โดยมีการเตรี ยมอุปกรณ์คือ ปากกา และกระดาษก่อนการอ่าน
หนังสือ เริ่ มการด้วยการอ่านเนื้อหาเรี ยงลาดับอย่างคร่ าวๆ และทาเครื่ องหมายที่คาหรื อข้ อความ
สาคัญ ซึ่งเป็ นพฤติกรรมทัว่ ไปในการอ่านหนังสือ ตารา เพราะการอ่านหนังสือโดยทัว่ ไปนักศึกษา
จะอ่านตามลาดับเนื้อหา และทาเครื่ องหมายหรื อบันทึกเรื่ องที่อ่านไว้ทาความเข้าใจ และประมวล
เนื้อหาเรี ยงลาดับย่อ และสรุ ปสิ่งที่อ่าน ทั้งนี้ ต้องคิดไปพร้อมกับการอ่านสิ่งพิ มพ์น้ นั ๆ ต้องเข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดหลักและความคิดรอง สุดท้ายต้องสามารถเรี ยบเรี ยงสิ่งเหล่านี้อย่าง มี
ระบบได้ นักศึกษา ชอบภาษา ง่ายไม่ซบั ซ้อน ทั้งนี้เพือ่ ต้องการเข้าใจในเนื้ อหา ถ้าผูเ้ ขียนใช้
ศัพท์เทคนิคหรื อเขียนด้วยภาษาซับซ้อน จะเกิดปั ญหาในการทาความเ ข้าใจกับเนื้อหา และการอ่าน
หนังสือทัว่ ไปจะ อ่านหนังสือการ์ตูน /หนังสือภาพ นอกจากนี้นกั ศึกษามีวตั ถุประสงค์ในการอ่าน
เพือ่ ให้มีความรู ้กว้างขวาง และเพือ่ ความบันเทิงแต่หอ้ งสมุดจะเน้นจัดหาวารสารวิชาการเป็ นส่วน
ใหญ่ และจัดหาวารสาร นิตยสารบันเทิงน้อย เนื่องจากความจากั ดด้านงบประมาณจึงทาให้ไม่
เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษ า ดังนั้นหนทางที่อาจช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับวารสารฉบับที่
ต้องการไม่มีในห้องสมุดได้ก็คือความร่ วมมือกันระหว่างห้องสมุดกับผูใ้ ช้โดยให้โอกาสนักศึกษา
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แนะนาวารสารฉบับที่ตอ้ งการมาให้หอ้ งสมุดทราบ เพือ่ เป็ นข้อมูลป ระกอบการพิจารณาจัดซื้ อ
วารสารเข้าห้องสมุดต่อไป ส่วนเรื่ องวิธีการแก้ปัญหาของนักศึกษาเมื่อไม่มีสิ่งพิมพ์ที่ตอ้ งการ
นักศึกษาส่วนใหญ่ ใช้วธิ ีการถ่ายเอกสารหรื อกลับมาค้นที่หอ้ งสมุดอีกเมื่อมีเวลา หรื อซื้ อมาอ่านเอง
กกกกกกกกกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ถูกปลูกฝังให้มีการรับ สื่อจากหนังสือตั้งแต่เด็ก นักศึกษานิยมที่
จะยืมหนังสือที่ตอ้ งการจากห้องสมุด และเลือกซื้ อหนังสือด้วยดุลยพินิจของตนเอง ทั้งนี้เนื่องจาก
การเรี ยนในอุดมศึกษา นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองให้มาก การเรี ยนภายในห้องเรี ยนกับ
อาจารย์ผสู ้ อนนั้น ไม่เพียงพอ นักศึกษา จะต้องศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติมในห้องสมุด ดังนั้นจึงต้องใช้
ดุลยพินิจของตนเองในการพิจารณาเลือกหนังสือที่จะอ่านตามที่ตนต้องการจะค้นคว้า ซึ่งสอดคล้อง
กับผลงานวิจยั ของ กาญจนา พุทธมนต์ (2530: บทคัดย่อ ) ที่พบว่านักศึกษามีวธิ ีการหาสิ่งพิมพ์ที่
ต้องการ ได้จากการยืมจากห้องสมุด ทั้งนี้เนื่องจากห้องสมุดเป็ นสถาบันบริ การสารนิเทศที่สาคัญที่
รวบรวมสิ่งพิมพ์ทุกแขนงวิชา ที่มีการเรี ยนการสอนในมหาวิทยาลัย บรรณารักษ์จึงต้อง
จัดหา
หนังสือ ตาราต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการสอนมาให้บริ การ ดังนั้น นักศึกษาจึงมีวธิ ีการ
สิ่งพิมพ์ที่ตอ้ งการ โดยการยืมจากห้องสมุดก่อน หากไม่มีในห้องสมุดแล้วจึงใช้วธิ ีซ้ื ออ่านเอง โดย
ในบ้านมารดาเป็ นผูท้ ี่ชอบอ่านมากที่สุดและ ตนชอบอ่านหนังสือเหมือน พ่อ แม่ ผูป้ กครอง ผูว้ จิ ยั มี
ความเห็นว่าหากบิดา มารดา หรื อผูป้ กครองมีการศึกษาสูง และมีรายได้ดี จะให้ความสาคัญกับการ
อ่านหนังสือของนักศึกษา โดยให้เงินไปซื้ อหนังสืออ่าน หรื อให้เงินพิเศษทาให้เด็กสามารถสะสม
เงินไปซื้อหนังสือที่ตนต้องการได้ การอ่านหนังสือทัว่ ไป มีจุดประสงค์เพือ่ ความบันเทิง และการ
พักผ่อน
กกกกกกกกส่วนบทบาทของคณะ ผลการวิจยั พบว่า คณะมีบทบาทอย่างมากในการสนับสนุนให้
นักศึกษาอ่านหนังสือ เช่น จากกิจกรรมส่งเสริ มการอ่านส่งเสริ มการเข้าห้องสมุด เช่น จากการจัด
ศิลปากรบุค๊ แฟร์ ให้เลือกหนังสือจัดซื้ อเข้าห้องสมุด ปั ญหาจากผูส้ อนพบว่า อาจารย์ผสู ้ อน กาหนด
เรื่ องให้อ่าน แต่ไม่มีสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของทรงศรี อักษรเสื อ
(2532: 122) สาเหตุของปั ญหานี้อาจมาจากอาจารย์ผสู ้ อนมีหนังสือตาราของตนเอง แต่มิได้มา
สารวจในห้องสมุด ก่อนจะให้งานนักศึกษา หรื ออาจเป็ นเพราะอาจารย์กาหนดให้อ่านสิ่งพิมพ์
เฉพาะเจาะจงเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง ลึกซึ้ง เกินไป และเรื่ องนั้นไม่ปรากฏในห้องสมุด หรื ออาจมีสาเหตุ
เนื่องมาจากงบประมาณอันจากัดของห้องสมุด ทาให้หอ้ งสมุดต้องตัดรายการสิ่งพิมพ์ ที่อาจารย์
เสนอไปออก จึงทาให้ไม่ปรากฏสิ่งพิมพ์ที่ตอ้ งการให้อ่านในห้องสมุด ปั ญหาจากห้องสมุดคือ
ห้องสมุดมีสิ่งพิมพ์ไม่เพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของสมทรง แจ้งเดชา (2528: บทคัดย่อ )
ที่พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี ต้องการให้หอ้ งสมุดเพิม่ วัสดุการ
เรี ยนการสอนให้มีจานวนเพียงพอกับความต้องการ สาเหตุของปั ญหานี้ อาจมาจากห้องสมุดได้รับ
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งบประมาณไม่เพียงพอ ในการจัดซื้ อสิ่งพิมพ์ได้อย่างทัว่ ถึง โดยเฉพาะวารสารที่ตีพมิ พ์ใน
ต่างประเทศมีราคาแพงจึงจัดหาได้จากัดตามงบประมาณที่มี และเป็ นสาเหตุให้หอ้ งสมุดมีปัญหาไม่
สามารถจัดหาวารสารที่ตอบสนองตอบต่อความต้องการของนักศึกษาได้ ซึ่งห้องสมุดเกือบทุกแห่ง
ก็ประสบปั ญหานี้เช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงเกิดความ ร่ วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาโดย
การใช้ทรัพยากรร่ วมกัน กล่าวคือให้มีบริ การยืมระหว่างห้องสมุด
กกกกกกกกส่วนบทบาทของกลุ่มเพือ่ น จากการวิจยั พบว่า กลุ่มเพือ่ นมีบทบาทในการสนับสนุนให้
อ่านหนังสือมาก และชวนนักศึกษาอ่านด้วย ผูว้ จิ ยั เห็นว่าเนื่องจากการอ่านทาให้นาเนื้ อหาไปใช้ใน
การสนทนากัน และทาให้ได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพือ่ น ดังที่ สุขมุ เฉลยทรัพย์ (2492) ได้กล่าวถึง
แรงจูงใจในการอ่านหนังสือของเด็ก ว่ามาจากความต้องการความมัน่ คง และการให้สงั คมยอมรับ
กกกกกกกก จากผลการวิจยั ดังกล่าว ยืนยันทฤษฏีทางจิตวิทยาพัฒนาการเกี่ยวกับความต้องการ
ความสัมพันธ์ของเด็ก กับครอบค รัว โรงเรี ยนและกลุ่มเพือ่ น ซึ่งมีบทบาทในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมอ่าน
เป็ นบุคคลที่นกั ศึกษานาเรื่ องราวไปสนทนาด้วย และยังเป็ นผูส้ นับสนุนให้นกั ศึกษาอ่านหนังสือ
กกกกกกกกจะเห็นได้วา่ นักศึกษาสามารถได้รับความรู ้และสะสมความรู ้ ทักษะ เจตคติ จาก
ประสบการณ์ประจาวันและสิ่งแวดล้อม เช่น ครอบครัว เพือ่ น การอ่านหนังสือ การดูโทรทัศน์ การ
ฟังวิทยุ การชมภาพยนตร์ เป็ นต้น ซึ่งแสดงถึงบทบาทขององค์กร/สถาบันต่างๆ อาทิ เช่น สถาบัน
ครอบครัว สถาบันศึกษา องค์กรเอกชนหรื อสานักพิมพ์ ที่มีต่อพฤติกรรมการอ่านหนังสือในด้าน
การส่งเสริ ม ให้เกิดพฤติกรรมรักการอ่าน
ข้ อเสนอแนะ
กกกกกกกกการวิจยั เรื่ องพฤติกรรมการอ่านหนังสือ ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทัว่ ไป
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ
ดังนี้
กกกกกกกก1. ครอบครัว พ่อแม่ ผูป้ กครอง ควรให้การสนับสนุนให้เด็ กมีนิสยั รักการอ่านหนังสือ
โดยมีวจิ ารญาณในการเลือกหนังสือที่ดี เหมาะสมกับเด็กวัยต่างๆ
กกกกกกกก2. มหาวิทยาลัย ควรจัดสรรงบประมาณเพือ่ พัฒนาแก่หอ้ งสมุด อาจารย์ และบรรณารักษ์
ควรติดตามความเคลื่อนไหวของหนังสือต่างๆ เพือ่ เป็ นประโยชน์ในการพิจารณาจัดซื้ อ หนังสือที่ มี
คุณภาพ
กกกกกกกก3. กิจกรรมส่งเสริ มการอ่าน ควรมีกิจกรรมส่งเสริ มการอ่านที่ช่วยกระตุน้ ความสนใจ
เช่น การเชิญนักเขียนที่ได้รับรางวัลทางด้านการเขียนต่างๆ มาบรรยาย เพือ่ เป็ น แรงกระตุน้ ให้
นักศึกษาเกิดความสนใจมากยิง่ ขึ้น
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แบบสอบถามสาหรับงานวิจัย
เรื่อง พฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทัว่ ไป
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
วัน/เดือน/ปี ที่บนั ทึก.....................................................
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของนักศึกษา
คาอธิบาย โปรดทาเครื่ องหมาย ลงใน ( ) ที่ตรงตามความเป็ นจริ งของท่าน
1. เพศ ( ) 1. หญิง
( ) 2. ชาย
2. ชั้นปี ( ) 1. ปี 1
( ) 2. ปี 2
( ) 3. ปี 3
( ) 4. ปี 4
3. เกรดเฉลี่ยสะสม/ผลการศึกษา
( ) 1. คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 2.00
( ) 2. 2.00-2.49
( ) 3. 2.50-2.99
( ) 4. 3.00-3.49
( ) 5. 3.50-4.00
4. จานวนพี่นอ้ งในครอบครัว
( ) 1. 1-2 คน
( ) 2. 3-4 คน
( ) 3. 5-6 คน
( ) 4. 7 คนขึ้นไป
5. ระดับการศึกษาของบิดา
( ) 1. ประถมศึกษา
( ) 2. มัธยมศึกษา
( ) 3. ปวช.,ปวส.,ปกศ.,ปกศ.สูง
( ) 4. ปริ ญญาตรี
( ) 5. สูงกว่าปริ ญญาตรี
( ) 6. อื่นๆ (โปรดระบุ)...............................
6. ระดับการศึกษาของมารดา
( ) 1. ประถมศึกษา
( ) 2. มัธยมศึกษา
( ) 3. ปวช.,ปวส.,ปกศ.,ปกศ.สูง
( ) 4. ปริ ญญาตรี
( ) 5. สูงกว่าปริ ญญาตรี
( ) 6. อื่นๆ (โปรดระบุ)................................
7. อาชีพของบิดา
( ) 1. รับราชการ-รัฐวิสาหกิจ
( ) 2. นักธุรกิจ
( ) 3. เกษตรกร
( ) 4. รับจ้าง
( ) 5. ประกอบอาชีพส่ วนตัว
( ) 6. อื่นๆ (โปรดระบุ)................................
8. อาชีพของมารดา
( ) 2. นักธุรกิจ
( ) 1. รับราชการ-รัฐวิสาหกิจ
( ) 3. เกษตรกร
( ) 4. รับจ้าง
( ) 5. ประกอบอาชีพส่ วนตัว
( ) 6. อื่นๆ (โปรดระบุ)................................
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9. รายรับจากผูป้ กครองต่อเดือน
( ) 1. ต่ากว่า 3,000 บาท
( ) 2. 3,001-4,000
( ) 3. 4,001-5,000
( ) 4. มากกว่า 5,000
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการอ่านหนังสือ
คาอธิบาย โปรดทาเครื่ องหมาย ลงใน ( ) ที่ตรงตามความเป็ นจริ งของท่าน
1. เมื่อมีเวลาว่างกิจกรรมที่ท่านมักจะทาคือ (เลือกเพียง 1 ข้อ)
( ) 1. การอ่านหนังสื อและสิ่ งพิมพ์
( ) 2. การทากิจกรรมนอกหลักสูตร
( ) 3. ทางานอดิเรก
( ) 4. เล่นกีฬา
( ) 5. พักผ่อน
( ) 6. อื่นๆโปรดระบุ......................................
2. ในช่วงที่ท่านพักผ่อน กิจกรรมที่ท่านมักจะทาคือ (เลือกเพียง 1 ข้อ)
( ) 1. นอนเล่นหรื อดูโทรทัศน์
( ) 2. ไปเที่ยวในที่ใกล้ไกล
( ) 3. สังสรรค์พบปะเพื่อนฝูงหรื อญาติพี่นอ้ ง ( ) 4. ไปดูภาพยนตร์หรื อฟังเพลง
( ) 5. อ่านนวนิยาย การ์ตูนฯ
( ) 6. อื่นๆโปรดระบุ......................................
3. ความถี่ในการอ่านหนังสื อเรี ยน/ตาราเรี ยนบ่อยเพียงใด
( ) 1. ทุกวัน
( ) 2. สัปดาห์ละ 3-4 วัน
( ) 3. สัปดาห์ละ 1-2 วัน
( ) 4. เดือนละครั้ง
( ) 5. อ่านก่อนสอบเล็กน้อย
( ) 6. ไม่ได้อ่าน(ข้ามไปข้อ 5)
4. ระยะเวลาเฉลี่ยในการอ่านหนังสื อเรี ยนแต่ละครั้ง
( ) 1. ต่ากว่า 15 นาที
( ) 2. 15-30 นาที
( ) 3. 31-45 นาที
( ) 4. 46-61 นาที
( ) 5. 1 ชัว่ โมงขึ้นไป
5. ส่ วนใหญ่ท่านใช้เวลาการอ่านหนังสื อในช่วงใด
( ) 1. เช้าตรู่
( ) 2. เวลาว่างระหว่างคาบเรี ยน
( ) 3. เวลาค่า หลังจากเสร็ จภาระกิจประจาวัน( ) 4. กลางดึก
( ) 5. อื่นๆโปรดระบุ......................................
6. ส่ วนใหญ่ท่านอ่านหนังสื อที่ไหน (เลือกเพียง 1 ข้อ)
( ) 1. ห้องสมุดสานักวิทยบริ การ
( ) 2. ที่พกั หรื อหอพัก
( ) 3. บริ เวณอื่นๆในคณะที่ท่านศึกษาอยู่ ( ) 4. ที่อ่านหนังสื อประจาหมู่บา้ น / ชุมชน
( ) 5. อ่านระหว่างเดินทาง
( ) 6. ห้องสมุดอื่นๆ
( ) 7. ไม่จากัดสถานที่
( ) 8. อื่นๆโปรดระบุ......................................
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7. ในการเลือกหนังสื ออ่าน ท่านมักจะเลือกตาม (เลือกเพียง 1 ข้อ)
( ) 1. คาแนะนาของอาจารย์
( ) 2. คาแนะนาของบรรณารักษ์
( ) 3. คาแนะนาของเพื่อน
( ) 4. ดุลยพินิจของท่านเอง
( ) 5. บทวิจารณ์หนังสื อตามวารสาร หนังสื อพิมพ์
( ) 6. อื่นๆโปรดระบุ......................................
8. ก่อนอ่านหนังสื อตารา ท่านมักจะเตรี ยม (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการอ่าน เช่น ปากกา กระดาษ
( ) 2. ตั้งจุดมุ่งหมาย เช่น อ่านให้ได้ 2 บท, อ่านแล้วสรุ ปได้
( ) 3. เลือกหาสถานที่ที่เหมาะสม
( ) 4. เตรี ยมอาหารว่างสาหรับขบเคี้ยว
( ) 5. อื่นๆโปรดระบุ......................................
9. ท่านมักจะใช้วิธีการใดในการอ่านหนังสื อ/ตารา (เลือกเพียง 1 ข้อ)
( ) 1. อ่านเนื้อหาเรี ยงตามลาดับอย่างคร่ าวๆ ( ) 2. อ่านอย่างละเอียดทุกบท
( ) 3. อ่านเฉพาะตอนหรื อบทที่สนใจก่อน ( ) 4. อ่านเฉพาะตอนที่อาจารย์กาหนดให้
( ) 5. อ่านเฉพาะบทสรุ ป
( ) 6. อื่นๆโปรดระบุ......................................
10. เมื่อท่านอ่านหนังสื อ ตารา ท่านมักจะทาดังนี้ (เลือกเพียง 1 ข้อ)
( ) 1. อ่านเพื่อความเข้าใจหรื อจดจาโดยไม่ทาเครื่ องหมายใดๆ
( ) 2. ทาเครื่ องหมายที่คาหรื อข้อความสาคัญ ( ) 3. คัดลอกข้อความสาคัญ หรื อชอบไว้
( ) 4. สรุ ปใจความสาคัญของแต่ละบทไว้ ( ) 5. คัน่ หน้ากระดาษที่มีขอ้ ความสาคัญ
( ) 6. อื่นๆโปรดระบุ......................................
11. ท่านมักจะอ่านหนังสื อเรี ยน ตารา แบบใด
( ) 1. อ่านเป็ นประจาสม่าเสมอ
( ) 2. เร่ งอ่านก่อนสอบเล็กน้อย
( ) 3. อ่านบ้างไม่อ่านบ้างแล้วแต่โอกาส ( ) 4. อ่านเฉพาะวันหยุดที่ว่างจากการเรี ยน
( ) 5. อื่นๆโปรดระบุ......................................
12. ท่านชอบอ่านหนังสื อหรื อบทความที่ใช้ภาษาแบบใด (เลือกเพียง 1 ข้อ)
( ) 1. ภาษาทางวิชาการ
( ) 2. ภาษาง่ายไม่ซบั ซ้อน
( ) 3. ภาษาที่แปลถอดความจากภาษาต่างประเทศคาต่อคา
( ) 4. ภาษาสละสลวย พิถีพิถนั ในการใช้คา
( ) 5. อื่นๆโปรดระบุ......................................
13. ให้ท่านเรี ยงอันดับหนังสื อที่ท่านอ่าน 1-5 (1 = อ่านบ่อยที่สุด, 5 = น้อยที่สุด)
( ) 1. อ่านหนังสื อการ์ตูน/หนังสื อภาพ
( ) 2. อ่านหนังสื อความรู้รอบตัว
( ) 3. อ่านหนังสื อนิยาย/เรื่ องสั้น
( ) 4. อ่านหนังสื อท่องเที่ยว
( ) 5. อ่านหนังสื อเรี ยน
( ) 6. อ่านหนังสื อสารคดี
( ) 7. อ่านหนังสื อคอมพิวเตอร์และไอที ( ) 8. อ่านหนังสื อเกี่ยวกับสุ ขภาพ
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( ) 9. อ่านหนังสื อเกี่ยวกับภาษา
( ) 10. อ่านวรรณกรรมสาหรับเยาวชน
( ) 11. อ่านหนังสื อพิมพ์
( ) 12. หนังสื อธรรมะ/คาสอนศาสนา
( ) 13. อ่านนิตยสาร
( ) 14. อื่นๆ (โปรดระบุ)...................................
14. ถ้าไม่มีสิ่งพิมพ์หรื อหนังสื อที่ตอ้ งการอยูใ่ นครอบครองท่านมักจะ (เลือกเพียง 1 ข้อ)
( ) 1. ยืมจากห้องสมุด
( ) 2. ยืมจากอาจารย์
( ) 3. ยืมจากเพื่อน
( ) 4. ซื้ออ่านเอง
( ) 5. เช่าตามร้าน
( ) 6. อื่นๆโปรดระบุ......................................
15. จุดประสงค์สาคัญในการอ่านหนังสื อของท่าน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. เพื่อประกอบการศึกษาตามหลักสูตร ( ) 2. เพื่อเขียนรายงาน หรื อภาคนิพนธ์
( ) 3. เพื่อให้มีความรู้เพิ่มเติมกว้างขวางขึ้น ( ) 4. เพื่อความบันเทิง และการพักผ่อน
( ) 5. อื่นๆโปรดระบุ......................................
16. สาเหตุการอ่านหนังสื อของท่านส่ วนใหญ่เป็ นเพราะ (เลือกเพียง 1 ข้อ)
( ) 1. ความเคยชินจนเป็ นนิสัย
( ) 2. มีสถานการณ์บงั คับ
( ) 3. อื่นๆโปรดระบุ......................................
ตอนที่ 3 บทบาทของครอบครัว และกลุ่มเพื่อน ต่อพฤติกรรมการอ่านหนังสือ
คาอธิบาย โปรดทาเครื่ องหมาย ลงใน ( ) ที่ตรงตามความเป็ นจริ งของท่าน(เลือกเพียง 1 ข้อ)
1. ท่านเริ่ มอ่านหนังสื อหรื อมีผอู้ ่านหนังสื อให้ท่านฟังตั้งแต่อายุเท่าใด
( ) 1. ต่ากว่า 2 ขวบ
( ) 2. 2-4 ขวบ
( ) 3. 5-6 ขวบ
( ) 4. 7 ขวบขึ้นไป
2. ในบ้านท่านใครชอบอ่านหนังสื อมากที่สุด
( ) 1. พ่อ
( ) 2. แม่
( ) 3. พี่นอ้ ง
( ) 4. อื่นๆ(โปรดระบุ) ...................................
3. ท่านคิดว่าท่านชอบอ่านหนังสื อเหมือนใคร
( ) 1. พ่อ แม่ ผูป้ กครอง
( ) 2. ครู อาจารย์
( ) 3. พี่นอ้ ง
( ) 4. เพื่อน
( ) 5. คนในครอบครัว
( ) 6. บุคคลอื่น(โปรดระบุ).............................
( ) 7. ไม่มี
4. ในคณะของท่านสนับสนุนให้ท่านอ่านหนังสื อหรื อไม่
( ) 1. สนับสนุน
( ) 2. ไม่สนับสนุน เพราะ............................................................................................................
(หากมหาวิทยาลัยไม่สนับสนุนให้อ่านหนังสื อ ข้ามไปข้อ 6.)
5. คณะของท่านส่ งเสริ มให้ท่านอ่านหนังสื ออย่างไร
( ) 1. ส่ งเสริ มให้เข้าห้องสมุด
( ) 2. ครู อาจารย์แนะนาหนังสื อที่น่าสนใจ
( ) 3. มีบอร์ดแนะนาหนังสื อน่าอ่าน
( ) 4. อื่นๆ(โปรดระบุ)...................................
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6. เพื่อนของท่านอ่านหนังสื อหรื อไม่
( ) 1. อ่าน
( ) 2. ไม่อ่าน
( ) 3. ไม่ทราบ
7. หากเพื่อนของท่านอ่านหนังสื อ เพื่อนชวนให้ท่านอ่านด้วยหรื อไม่
( ) 1. ชวน
( ) 2. ไม่ชวน
ตอนที่ 4 ปัญหาในการอ่านหนังสือ
โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในช่ อง ( ) หน้ าข้ อความทีต่ รงกับปัญหาในการอ่านของท่านมากทีส่ ุ ด ตอบได้ มากกว่า
1 ข้ อ หรือเติมข้ อความลงในช่ องว่างทีก่ าหนดให้
1. ท่านมักจะพบปัญหาการอ่านของท่านคือ
( ) 1. ไม่มีเวลา
( ) 2. สุ ขภาพ
( ) 3. อ่านช้า
( ) 4. อ่านเร็ วแต่จบั ใจความไม่ค่อยได้
( ) 5. ปัญหาการอ่านภาษาต่างประเทศ
( ) 6. ไม่ชอบอ่าน ไม่สนใจอ่าน
( ) 7. ไม่มีหนังสื ออ่าน
( ) 8. ไม่มีสถานที่อ่าน
( ) 9. อ่านไม่เข้าใจ
( ) 10. อ่านแล้วไม่เกิดประโยชน์
( ) 11.. อื่นๆ (โปรดระบุ).............................
2. สาเหตุที่ทาให้ท่านประสบปัญหาเรื่ องไม่มีเวลาในการอ่าน คือ
( ) 1. ทาภารกิจนอกหลักสูตรมาก
( ) 2. มีภาระกิจส่ วนตัวมาก
( ) 3. ต้องหารายได้เสริ ม
( ) 4. แบ่งเวลาไม่เป็ น
( ) 5. อื่นๆ (โปรดระบุ).............................
3. ปัญหาในการอ่านที่เกิดจากอาจารย์ผสู้ อน คือ
( ) 1. อาจารย์ผสู้ อนไม่แนะนาสิ่ งพิมพ์ที่ควรอ่าน
( ) 2. อาจารย์ผสู้ อนไม่กาหนดเรื่ องให้อ่าน
( ) 3. อาจารย์ผสู้ อนกาหนดเรื่ องให้อ่าน แต่ไม่มีสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด
( ) 4. อาจารย์ผสู้ อน แนะนาให้อ่านสิ่ งพิมพ์ที่ยากเกินไป
( ) 5. อื่นๆ (โปรดระบุ).............................
4. ปัญหาในการอ่านที่เกิดจากบริ การของห้องสมุด คือ
( ) 1. ห้องสมุดมีสิ่งพิมพ์ไม่เพียงพอ
( ) 2. ห้องสมุดไม่มี สิ่ งพิมพ์ที่ตรงกับความต้องการ
( ) 3. สิ่ งพิมพ์อยูใ่ นสภาพชารุ ด
( ) 4. อื่นๆ (โปรดระบุ).............................
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ตอนที่ 5 ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่อพฤติกรรมการอ่านหนังสือ
คาอธิบาย โปรดทาเครื่ องหมาย ลงใน ( ) ที่ตรงตามความเป็ นจริ งของท่าน
ข้อ
1
2
3
4
5

6
7
8
9

10

11
12

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการอ่านหนังสื อ
ท่านคิดว่าสุ ขภาพกาย ปราศจากความเจ็บป่ วยเป็ นสิ่ งสาคัญในการอ่าน
หนังสื อ
ท่านคิดว่าสุ ขภาพจิตดี ไม่ถูกรบกวนด้วยอารมณ์ร้าย หรื ออารมณ์ไม่
ฟุ้ งซ่านเป็ นสิ่ งจาเป็ นทาให้ในการอ่านหนังสื อ
การมีสมาธิ ตั้ งใจจริ ง มีใจจดจ่อต่อเรื่ องที่อ่าน เป็ นสิ่ งจาเป็ นในการ
อ่าน
การมีความสนใจใฝ่ รู้ และได้รับการส่ งเสริ มชี้แนะจากผูใ้ หญ่ หรื อมิตร
สหาย แม้กระทัง่ ผูท้ ี่มีอายุนอ้ ยกว่า เป็ นสิ่ งจาเป็ นในการอ่าน
ทักษะการอ่านเบื้องต้น เป็ นพื้นฐานไปสู่การใช้ทกั ษะการอ่านเพื่อรับ
การวิเคราะห์และสังเคราะห์สาร เพื่อก้าวเข้าสู่ระดับทักษะการอ่านที่
สูงขึ้น
ประสบการณ์ชีวิต เป็ นข้อมูลสะสมเพื่อความเข้าใจในเนื้อหาของสื่ อที่
อ่านและฟัง เป็ นสิ่ งจาเป็ นในการอ่าน
ท่านคิดว่ากิจกรรมที่เกื้อกูลในการนาความรู้ไปใช้ เช่น งานในหน้าที่
งานอดิเรก งานสงเคราะห์เป็ นสิ่ งจาเป็ นในการอ่าน
ท่านคิดว่า อ่านอย่างน้อยวันละ 15 นาที เป็ นสิ่ งจาเป็ นในการอ่าน
ท่านคิดว่าสังคมการอ่าน บรรยากาศของการเรี ยนรู้ ความสนใจในการ
อ่านที่มีร่วมกันในครอบครัว ชั้นเรี ยนและชุมชน เป็ นสิ่ งจาเป็ นในการ
อ่าน
การมีแหล่งรวบรวมหนังสื อหลายหลาย ครบถ้วน มีห้องสมุดที่มี
ประสิ ทธิภาพในบ้าน สถานศึกษา ชุมชน สามารถยืม ค้นคว้าข้อมูลที่
ต้องการได้ เป็ นสิ่ งจาเป็ นในการอ่าน
การมีแหล่งผลิตหนังสื อ สานักพิ มพ์ส่วนราชการและเอกชนที่ผลิต
หนังสื อที่มีคุณภาพ เป็ นสิ่ งจาเป็ นในการอ่าน
การมีแหล่งจาหน่ายหนังสื อในบริ เวณใกล้บา้ น ใกล้สถานศึกษา มี
หนังสื อสาหรับทุกวัย ทุกเนื้อเรื่ อง ราคาไม่สูงจนเกินไป เป็ นสิ่ งจาเป็ น
ในการอ่าน

มาก
ที่สุด

ระดับความสาคัญ
มาก ปาน น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด
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ระดับความสาคัญ
ข้อ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการอ่านหนังสื อ

13

การมีผแู้ นะนา(เช่น บรรณารักษ์ ) เชิญชวนให้ใฝ่ รู้และสนใจ เข้าถึง
หนังสื อ เป็ นสิ่ งจาเป็ นในการอ่าน
การได้รับการสนับสนุนจากผูป้ กครอง เป็ นสิ่ งจาเป็ นในการอ่าน
การมีสมาคมวิชาชีพ บริ การห้องสมุด และการจัดทาเอกสาร และ
กิจกรรมส่ งเสริ มการอ่านเป็ นสิ่ งจาเป็ นในการอ่านของท่าน

14
15

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

ตอนที่ 6 ข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ
………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………..…
ขอขอบคุณทีใ่ ห้ ความร่ วมมือ

น้อย
ที่สุด
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ภาคผนวก ข
กฎบัตรสากล
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กกกกกกกกที่ประชุมสามัญประจาปี ขององค์การศึกษาฯ กาหนดให้ปี คริ สตศักราช 1972 เป็ นปี
หนังสือระหว่ างชาติ มีวตั ถุประสงค์ที่จะให้มี “หนังสือสาหรับทุกคน ” จึงขอพร้อมใจกันเป็ นเอก
ฉันท์รับรอง กฎบัตรสากลว่าด้วยหนังสือฉบับนี้ และขอร้องให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องยึดถือ และปฏิบตั ิ
ตามหลักการที่จะกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้

กกกกกกกก1.กฎบัตรสากล
กกกกกกกกที่ประชุมสามัญประจาปี องค์การศึกษาฯ กาหนดให้ปี คริ สตศักราช 1972 เป็ นปี หนังสือ
ระหว่างชาติ มีวตั ถุประสงค์ที่จะให้มี “หนังสือสาหรับทุกคน ” จึงขอพร้อมใจกันเป็ นเอกฉันท์
รับรอง กฎบัตรสากลว่าด้วยหนังสือฉบับนี้ และขอร้องให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องยึดถือ และปฏิบตั ิตาม
หลักการที่จะกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
กกกกกกกกมาตรา 1 ทุกคนมีสิทธิเสรี ภาพในการอ่าน
กกกกกกกกสังคมมีหน้าที่กระทาทุกอย่างเพือ่ ให้แน่นอนว่า ทุกคนมีโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จาก
การอ่าน เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ของโลกยังอ่านหนังสือไม่ออก จึงไม่อาจเข้าถึงหนังสือได้
รัฐบาลจึงมีชื่อช่วยขจัดการไม่รู้หนังสือให้หมดไป รัฐบาลควรส่งเสริ มสนับสนุนให้มีสิ่งตีพมิ พ์ ซึ่ง
เป็ นสิ่งจาเป็ นในการปลูกฝัง และผดุงไว้ซ่ ึงทักษะในการอ่าน ควรที่รัฐบาลจะจัดให้มีการช่วยเหลือ
ผูป้ ระกอบอาชีพทางหนังสือ มีการช่วยเหลือระหว่างรัฐต่อรัฐ และระหว่างรัฐกับองค์การ ซึ่ง
ประกอบด้วยหลาย ๆรัฐผู ้ ผลิตและจาหน่ายหนังสือ ก็มีหน้าที่ดาเนินการเพือ่ ให้แน่นอนว่า ความ
คิดเห็น และข้อมูลข่าวสารซึ่งผลิตออกมานั้นช่วยสนองความต้องการชองผูอ้ ่าน และของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงเสมอ
กกกกกกกกมาตรา 2 หนังสือเป็ นสิ่งจาเป็ นต่อการศึกษา
กกกกกกกก ในยุคที่มีการปฏิรูปในวงการศึกษา และมีแผนการศึกษาเพือ่ รับเด็กเข้าโรงเรี ยนเป็ น
จานวนมาก จาเป็ นต้องมีโครงการเพือ่ ให้เป็ นที่แน่นอนว่า มีหนังสือเรี ยนมากพอสาหรับการพัฒนา
ระบบการศึกษา จาเป็ นต้องมีการปรับปรุ งคุณภาพ และเนื้ อหาของหนังสือเพือ่ การศึกษาในทุกๆ
ประเทศในโลก การผลิตหนังสือเรี ยนในภูมิภาคของ โลก จะมีส่วนช่วยผูจ้ ดั พิมพ์ในแต่ละประเทศ
ให้สามารถเพิม่ พูนคุณภาพหนังสือเรี ยนและหนังสือทัว่ ไปเพือ่ การศึกษาให้ได้มาตรฐานตาม
ต้องการ หนังสือทั้งสองประเภทนี้เป็ นสิ่งจาเป็ นมากสาหรับห้องสมุดโรงเรี ยน และสาหรับขจัด
ความไม่รู้หนังสือ
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กกกกกกกกมาตรา 3 สังคมมีหน้าที่พเิ ศษในการสร้างสรรค์สภาวะที่เอื้ออานวยให้นกั เขียนมี
โอกาสสร้างงานของตนได้เต็มที่
กกกกกกกกปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ระบุวา่ ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับความคุม้ ครองทาง
จิตใจ และผลประโยชน์ทางวัตถุ ซึ่งจะได้จากผลงานของเขาในทางวิทยาศาสตร์ วรรณกรรม หรื อ
ศิลปกรรม” ความคุม้ ครองนี้ควรให้แก่ผแู ้ ปลด้วย เพราะว่าผลงานของเขาเปิ ดขอบฟ้ าให้แก่หนังสือ
ผ่านกาแพงภาษาออกไปได้ ทาให้ผเู ้ ขียนได้พบกับผูอ้ ่านนอกเขตพรมแดนประเทศของเขาได้
เนื่องจากว่าทุกประเทศมีสิทธิจะแสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนรักษาไว้ซ่ ึงความหลากหลาย
ซึ่งจาเป็ นต่ออารยธรรม ประเทศต่างๆจึงควรสนับสนุนนักเขียนให้ทาหน้าที่สร้างสรรค์ ส่งเสริ มการ
แปลเพือ่ เปิ ดโอกาสให้คนจานว นมากได้เข้าถึงความเจริ ญทางปั ญญา อันสะสมอยูใ่ นวรรณกรรม
ของแต่ละภาษา รวมทั้งในภาษาที่มีผใู ้ ช้นอ้ ย
กกกกกกกกมาตรา 4 อุตสาหกรรมการจัดพิมพ์ที่มนั่ คง จาเป็ นอย่างยิง่ สาหรับการพัฒนาประเทศ
กกกกกกกกในโลกซึ่งมีความแตกต่างกันมาก เรื่ องการผลิตหนังสือในประเทศต่างๆ และยังมีหลาย
ประเทศขาดแคลนสิ่งตีพมิ พ์สาหรับอ่าน จาเป็ นยิง่ ที่แต่ละประเทศต้องจัดทาแผนพัฒนาหนังสือขึ้น
ไว้ แต่ละประเทศจาเป็ นต้องมีความคิดรึ เริ่ มเรื่ องนี้ หากมีความจาเป็ นก็ อาจขอความร่ วมมือระหว่าง
ประเทศ เพือ่ สร้างองค์ประกอบต่างๆ ของการผลิตหนังสือให้ครบถ้วน การพัฒนาอุตสาหกรรมการ
จัดพิมพ์น้ นั จาเป็ นต้องให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม สมาคม และ
องค์การทางวิชาชีพ มีส่วนร่ วมกับผูเ้ กี่ยวข้องกับหนังสือทั้งหมด โดยผ่านหน่วยงานกลางระดับชาติ
เช่น คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ นอกจากนี้ยงั จาเป็ นจะต้องหาวิธีสนับสนุนทางการเงิน
โดยแสวงหาแหล่งให้กูเ้ งินที่เรี ยกดอกเบี้ยต่า ในระดับชาติ หรื อโดยข้อตกลงกูย้ มื ระหว่างสอง
ประเทศหรื อกูย้ มื จากองค์การระหว่างประเทศ
กกกกกกกก มาตรา 5 เครื่ องอานวยการผลิตหนังสือ เป็ นสิ่งจาเป็ นในการพัฒนาการจัดพิมพ์
รัฐควรกาหนดไว้ในนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจว่าจะสนับสนุนให้มีเครื่ องมือ เครื่ องใช้ที่
จะเป็ นในการสร้างอุตสาหกรรมการผลิตหนังสือ รวมทั้งกระดาษสาหรับพิมพ์ เครื่ องพิมพ์ และ
เครื่ องเย็บเล่มหนังสือ การใช้ทรัพยากรของชาติให้มากที่สุด รวมกับการอานวยความสะดวกในการ
นาเข้าซึ่งเครื่ องมือ เครื่ องใช้ จะส่งเสริ มการผลิตหนังสือที่สวยงาม และราคาไม่แพง ผูซ้ ่ ึงเกี่ยวข้อง
กับการผลิตหนังสือ ควรรักษามาตรฐานสูงสุดเท่าที่จะปฏิบตั ิได้ในการผลิต และการออกแบบ ควร
ใช้ความพยายามเป็ นพิเศษในการผลิตหนังสือสาหรับคนพิการ
กกกกกกกก มาตรา 6 ผูจ้ าหน่ายหนังสือให้บริ การที่จะเป็ นสาหรับการเชื่อมโยงระหว่างผูจ้ ดั พิมพ์
และผูอ้ ่านหนังสือ

79

กกกกกกกก ในเบื้องต้นของความพยายามส่งเสริ ม และสร้างนิสยั การอ่าน ผูจ้ าหน่ายหนังสือมี
หน้าที่รับผิดชอบทั้งในวัฒนธรรม และการศึกษา คนเหล่านี้มีบทบาทสาคัญในการทาให้แน่นอนว่า
มีหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว และที่มีปริ มาณเพียงพอได้ถึงมือผูอ้ ่าน สิ่งที่ช่วยเหลือให้ผู ้
จาหน่ายหนังสือทาหน้าที่ได้ดี คือการลดค่าส่งหนังสือทางไปรษณี ย ์ และทางอากาศ เงื่อนไขในการ
ชาระหนี้ซ่ ึงไม่ผกู มัดจนเกินไป และความสนับสนุนอื่นๆ ทางด้านการเงิน

กกกกกกกกมาตรา 7 ห้องสมุดเป็ นแหล่งสาคัญของชาติในการถ่ายทอดความรู ้ทวั่ ไป และวิทยาการ
ต่างๆ เป็ นแหล่งที่ให้ความเพลิดเพลินในภูมิปัญญา และความงดงาม
กกกกกกกกห้องสมุดเป็ นแหล่งกลางในการกระจายหนังสือให้ถึงบุคคล บ่อยครั้งที่สุด ห้องสมุดเป็ น
วิถีทางที่ได้ผลที่สุดที่จะนาสิ่งตีพมิ พ์ไปสู่ผอู ้ ่าน ในฐานะที่เป็ นบริ การเพือ่ สาธารณะประโยชน์
ห้องสมุดส่งเสริ มการอ่าน ซึ่งจะนาไปสู่ความก้าวหน้าผาสุกของแต่ละบุคคลไปสู่การศึกษาตลอด
ชีวติ ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และสังคม บริ การห้องสมุด ควรสอดคล้องกับความต้อ งการและ
ศักยภาพ ห้องสมุดไม่ควรมีอยูเ่ ฉพาะในเมืองใหญ่เท่านั้น หากควรมีอยูท่ ุกแหล่งชุมชนโดยเฉพาะ
ในชนบท ซึ่งมีชอบเขตกว้างขวาง และขาดแคลนหนังสืออยูเ่ สมอ โรงเรี ยนแต่ละโรงชุมชนแต่ละ
แห่ง ควรมีหอ้ งสมุดหนึ่งแห่งเป็ นอย่างน้อย แต่ละแห่งต้องมีบรรณารักษ์ที่มีวฒ
ุ ิ และมีง บประมาณ
เพียงพอสาหรับการแสวงหาความรู ้ในระดับสูง การพัฒนาระบบบริ การห้องสมุดแห่งชาติจะช่วยให้
ประชาชนทุกหนแห่งเข้าถึงแหล่งหนังสือสาหรับอ่าน
กกกกกกกกมาตรา 8 บริ การบรรณสาร ช่วยในการรักษาไว้ซ่ ึงหนังสือ และการเผยแพร่ เอกสารภูมิ
หลังแก่คนทัว่ ไป
กกกกกกกก การเขียนหนัง สือวิชาการเฉพาะเรื่ อง หนังสือวิทยาศาสตร์ และหนังสือทางเทคนิค
จาต้องอาศัยบริ การบรรณสารอย่างเพียงพอ ด้วยเหตุน้ ี จาเป็ นต้องทาให้มีข้ ึนและต้องพัฒนาบริ การ
บรรณสาร ด้วยความช่วยเหลือของรัฐบาล และทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ เพือ่ ที่จะได้มาซึ่ง
ข้อมูลข่าวสารมากที่ สุดตลอดเวลา ควรจัดทาและกาหนดมาตรการทุกอย่าง ที่จะส่งเสริ ม และ
สนับสนุนให้สิ่งสาคัญเหล่านี้ได้เป็ นที่รู้กนั ทัว่ ทุกประเทศ และโดยไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ
กกกกกกกก มาตรา 9 การส่งหนังสือจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งโดยเสรี จาเป็ นมาก
สาหรับ การเพิม่ พูนจานวนหนังสือใ นชาติ และจะส่งเสริ มความเข้าใจอันดีต่อกันในระหว่าง
นานาชาติ
กกกกกกกกเครื่ องกีดขวางการส่งออกและนาเข้าซึ่งหนังสือ เครื่ องขัดขวางอันได้แก่ภาษีขาเข้า และ
ภาษีอื่นๆอาจยกเลิกได้ โดยการที่ประเทศต่างๆ รับรองและดาเนินการตามข้อตกลงขององค์การ
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ศึกษาฯ สหประชาชาติ ทาตามข้อเสนอแนะและสนธิสญ
ั ญาระหว่างชาติ การออกใบอนุญาต การ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพือ่ ซื้ อหนังสือและชื้อวัตถุดิบสาหรับผลิตหนังสือ ควรให้เป็ นไป
ตามข้อตกลง ดังกล่าว ภาษีภายในประเทศ และข้อจากัดอื่นๆที่เกี่ยวกับการค้าขายหนังสือควรลดลง
ให้เหลือน้อยที่สุด

กกกกกกกกมาตรา 10 หนังสื อทาให้ เกิดความเข้ าใจอันดีระหว่ างชาติ และก่ อให้ เกิดความร่ วมมือ
อย่ างสั นติ
กกกกกกกก ข้อความตอนหนึ่งในธรรมนูญขององค์การศึกษาฯ สหประชาชาติ มีอยูว่ า่ “สงคราม
เริ่ มต้นในใจคน ดังนั้นจาเป็ นต้องปลูกฝังการคุม้ ครองสันติภาพขึ้นในใจคน” หนังสือเป็ นปั จจัยหนึ่ง
ที่คุม้ ครองสันติภาพได้อย่างมาก ทั้งนี้ เพราะหนังสือมีอิทธิพลในการสร้างสรรค์ภูมิอากาศทาง
ปั ญญาแห่งมิตรภาพ และความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่รับผิดชอบ
ดาเนินการให้เป็ นที่แน่ใจว่า เนื้อหาของหนังสือจะส่งเสริ มแต่ละคนให้เจริ ญดังปรารถนา ส่งเสริ ม
ความก้าวหน้า ทางสังคมและเศรษฐกิจ ส่งเสริ มความเข้าใจอันดีระหว่างกันและสันติภาพ
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