บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญ

การอานเปนกระบวนการหนึ่งของการสรางสังคมแหงการเรียนรู เพื่อพัฒนาตนเองและเพื่อการใชเวลาวางให
เกิดประโยชนเปนสิ่งจําเปนมากในการพัฒนาคนและพัฒนาสังคม ปจจุบันนี้การอานหนังสือของคนไทยเปน
กิจกรรมที่ไมแพรหลายแมในหมูผูรูหนังสือแลว การอานหนังสือที่ดีและมีสาระยิ่งนอยลงไปอีก สาเหตุมีอยู
หลายประการนับตั้งแตการขาดแคลนหนังสือที่ดีและตรงกับความสนใจและการแยงเวลาของสื่ออื่นๆ
เชน
โทรทัศน วิทยุกระจายเสียง ฯลฯ รวมทั้งขาดการชักจูง การกระตุนใหเห็นความสําคัญของการอาน ตลอดจนมี
นิสัยรักการอานทั้งในและนอกสถานศึกษา เมื่อเทียบความเพลิดเพลินและการไดฟง ไดรู ไดเห็นเรื่องตางๆ
จากโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียงแลว การอานหนังสือเพื่อวัตถุประสงคดังกลาว ตองใชความพยายาม
มากกวา และตองมีทักษะในการอาน ถาจะใหการอานหนังสือเกิดเปนนิสัยจําเปนตองมีการปลูกฝงและชักชวน
ใหเกิดความสนใจ (พิลัดดา แกวณรงค , 2555, หนา 2) ปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาในการสรางนิสัยรัก
การอานเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติ ที่ทําการสํารวจสถิติการอาน
ของคนไทยในป 2544 ดานการใชเวลาในการอานหนังสือพบ วา คนไทยอายุตั้งแต 10 ปขึ้นไปใชเวลาอาน
หนังสือ 2.99 นาทีตอวันและคนไทยวัย 10-14 ป อานหนังสือนอยที่สุดใชเวลาเพียง 1.28-4.43 นาทีตอวัน
จํานวนนี้รวมคนไทยทั้งที่อยูในเมือง นอกเมืองและทุกเพศ ดังนั้นการรวมมือและประสานงานในการปลูกฝงให
เยาวชนของชาติมีนิสัยรักการอาน รักการคนควา จึงเปนสิ่งที่ทุกฝายควรใหความสําคัญดังพระราชดําริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงใหทุกฝายชวยกันปลูกฝงนิสัยรักการอาน อยางจริงจัง
และตอเนื่อง ทรงหวงเด็กไทยอานหนังสือนอยลงแตหันไปสนใจเลนเกมคอมพิวเตอรรับสั่งดวย วา โรงเรียนเนน
คอมพิวเตอรมากกวาการอาน คณะกรรมการนานาชาติดานหนังสือเด็กและ เยาวชนจึงได กําหนดใหวันที่ 2
เมษายน เปน “วันหนังสือเด็กแหงชาติ ” เพื่อรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสงเสริมการอาน ทรงประพันธ
บทพระราชนิพนธสําหรับเด็กและเยาวชนมาแตครั้งทรงพระเยาว พระปรีชาสามารถทางดานอักษรศาสตรเปน
ที่ประจักษแกปวงชนชาวไทยและชาวตางประเทศ ประกอบกับเปนการสะทอนใหเห็นความตั้งใจในการรณรงค
สงเสริมการอานและพัฒนาหนังสือสําหรับเด็ก รวมทั้งพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู จึงเริ่มใหมี
วันหนังสือเด็กแหงชาติขึ้นในป 2548 เปนปแรก นับเปนการเนนอุดมการณเพื่อสรางนิสัยรักการอานและการ
เรียนรูแกเด็กอยางแทจริง การปลูกฝงนิสัยรักการอานใหแกเด็กมีความสําคัญอยางยิ่ง ทุกฝายที่เกี่ยวของควร
จะตองชวยกันสงเสริมอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อสรางฐานการเรียนรูของเด็กใหเขมแข็ง อันจะชวยใหเด็กมี
พัฒนาการที่ดี การศึกษาเจริญกาวหนาสามารถดํารงชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอยางเปนปกติสุข
การอานจะเปนการสรางเสริมทั้งดานของความคิด การวิเคราะห การประมวลผล การใชทฤษฎีใหเกิดผลทาง
ปฏิบัติและยังชวยสงเสริมความเขาใจอันดีในสังคมทุกระดับ ไปจนถึงสังคมโลก สงผลใหมนุษยชาติอยูรวมกัน
อยางสันติสุข การอานนอกจากเปนอาหารสมองที่ดีแลวยังมีสวนชวยในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
และจิตใจใหแกผูอานดวย ยิ่งผูอานไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากเรื่องที่อานมากเทาไร การเรียนรูก็ยิ่ง
พัฒนาขึ้นเทานั้น (บริษัท แปลน ฟอร คิดส จํากัด, 2551) แตสภาพปจจุบันพบวาสังคมไทยยังไมเปนสังคมการ
อาน และการอานยังไมเปนกิจกรรมในชีวิตประจําวันของคนสวนใหญ การสงเสริมการอานจึงเปนงานสําคัญ
อยางหนึ่งซึ่งทุกฝายทั้งภาครัฐ เชน หนวยราชการซึ่งเกี่ยวของกับการเรียนการสอนทั้งในสถานศึกษา และ
การศึกษานอกโรงเรียนหรือการศึกษาตอเนื่อง และภาคเอกชน อาทิเชน สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวของกับหนังสือ
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และการอาน เชน สมาคมนักเขียน สมาคมหองสมุดและสมาคมผูจัดพิมพและผูจําหนายหนังสือ รวมทั้งกลุม
บุคคลในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของ เชน อาจารย บรรณารักษ ผูปฏิบัติการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนดําเนินการ
โดยการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานตาง ๆ (คุณหญิงแมนมาส ชวลิต, 2546, หนา 83) ในระดับชาติ หนวย
ราชการที่มีบทบาทสําคัญในการดําเนินการหรือสนับสนุนการสงเสริมการอาน และกิจกรรมสงเสริมการอาน
คือ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีการดําเนินการหลากหลาย เชน การรณรงคเพื่อสงเสริมการอาน การจัดประกวด
หนังสือ และการจัดงานสัปดาหหนังสือแหงชาติซึ่งดําเนินการสืบเนื่องมาตั้งแตปหนังสือสากล พ.ศ. 2515
จนถึงปจจุบัน นอกจากนี้ ในป พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใหเปน “ปสงเสริมการอานและการ
เรียนรู” ทําใหมีการสงเสริมการอานมากยิ่งขึ้น การสงเสริมการอานดําเนินการไดหลายแนวทางตั้งแตการผลิต
สื่อการอานที่ดีมีคุณภาพ การจัดแหลงบริการหนังสือและการอานใหนาเขาใชและเพียงพอ การจัดระบบ
การศึกษาที่สงเสริมการแสวงหาความรูและการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานที่สอดคลองกับความสนใจและ
ความตองการตาม เพศ วัย และระดับการศึกษาของบุคคลผูเปนกลุมเปาหมาย (สุพรรณี วราทร และชลทิชา
สุทธินิรันดรกุล , 2549, หนา 1) จึงจําเปนตองมีการสงเสริมนิสัยรักการอานอยางตอเนื่องและเพิ่มมากขึ้น กับ
เด็กและเยาวชนทุกระดับ
ดังนั้น สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รวมกับ
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสาร สนเทศศาสตรไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการอาน จึงรวมมือกัน
จัดทําโครงการรณรงคสรางนิสัยรักการอานแกเยาวชนและประชาชนขึ้น เมื่อป พ.ศ. 2550 จนถึงปจจุบัน เพื่อ
เปนการสงเสริมและปลูกฝงใหเยาวชนของประเทศมีนิสัยรักการอานและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ซึ่งเปน
การบริการดานวิชาการแกชุมชนในทองถิ่นที่ไดมีการจัดกิจกรรมมาอยางตอเนื่องและกระจายการบริการใหกับ
กลุมผูรับบริการที่หลากหลาย รวมทั้งโรงเรียนตางๆ ในชุมชนที่เขารวมกิจกรรม ซึ่งคณะผูวิจัยไดเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการอานที่เป็ นสิ่งสําคัญที่ควรปลูกฝังและส่งเสริมให้ เด็กรักการอ่านตังแต่
้ ยงั เล็ก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการปลูกฝงการอานกับเด็กวัยอนุบาล ซึ่งเปนชวงวัยสําคัญที่ตองการอยากรู อยากเห็น จะซึมซับและ
เรียนรูสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวไดงายและรวดเร็วยิ่งถาไดรับการสงเสริมสนับสนุน
กระตุน เปนประจําและ
สม่ําเสมอดวยแลวเด็กก็จะเกิดความคุนเคยและเคยชินกับการอานหนังสือ จนพัฒนาเปนนิสัยรักการอานโดยไม
รูตัว เพื่อใหการจัดกิจกรรม ส่งเสริ ม สอดคลองกับความตองการของ นักเรียนระดับอนุบาล คณะผูวิจัย จึงได
ทําการศึกษา แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม สงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับเด็กอนุบาล
:
กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิต (ภายใตความรวมมือระหวางสถาบันราชภัฏกําแพงเพชรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ) เพื่อนําผลที่ไดมาพัฒนารูปแบบการจัด
กิจกรรมใหเหมาะสมกับระดับอายุของกลุมผูรับบริการและสอดคลองกับความตองการเพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค

เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับเด็กอนุบาล
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ขอบเขตของการวิจยั

.ในการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ
เด็กอนุบาล โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยดังนี้
1. ผูใหขอมูล ไดแก
1.1. ผูที่เกี่ยวของกับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนสาธิต (ภายใตความรวมมือระหวาง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร) จํานวน 8
คน ประกอบดวย
1.1.1 ครูประจําชั้น
1.1.2 ครูผูชวย
1.2 อาจารยผูมีประสบการณและความเชี่ยวชาญดานการจัดกิจกรรมหองสมุดและการจัด
กิจกรรมสงเสริมการอาน จํานวน 10 คน ประกอบดวย
1.2.1
อาจารยโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร
1.2.2
อาจารยผูสอนระดับอนุบาลโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร
1.2.3 อาจารยผูรับผิดชอบการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน โรงเรียนเทศบาล 1
(เกริกกฤตยาอุปถัมภ)
1.3 เจาหนาที่ปฏิบัติงานหองสมุด และบรรณารักษ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศจํานวน 10 คน
1.4 นักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร จํานวน 20 คน

นิยามศัพทเฉพาะ

กิจกรรมรณรงคสงเสริมนิสัยรักการอาน หมายถึง การจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อกระตุน ชักจูง เปด
โอกาส และแนะแนวการอานใหนักเรียนสนใจอานหนังสือ
การจัดกิจกรรม หมายถึง
ขอมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานที่ไดปฏิบัติในโรงเรียนหรือ
หนวยงานตางๆ เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรักการอานจากประสบการณหรือการปฏิบัติจริง
เด็กอนุบาล หมายถึง นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 โรงเรียนสาธิต
(ภายใตความรวมมือระหวางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1 กับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร)

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

เพื่อนําผลจากการวิจัยมาปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความตองการ
ของเยาวชนและประชาชนในทองถิ่น และเปนการปลูกฝงใหเยาวชนมีนิสัยรักการอานเพิ่มขึ้น

