บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของตามลําดับดังนี้
1. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการอาน
2. การอานกับเด็กระดับวัยอนุบาล
3. การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการอาน

1. ความหมายของการอาน
การอานไดมีผูใหความหมายไวดังนี้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542, หนา 4) ไดใหความหมายไววา การอานหมายถึง
การวาตามตัวหนังสือ ออกเสียงตามตัวหนังสือ ดูหรือเขาใจความจากตัวหนังสือ สังเกตหรือพิจารณาดูเพื่อให
เขาใจคิดนั้น (ไทยเดิม)
วรรณี โสมประยูร (254 2, หนา 121) ไดกลาวไววา การอานเปนกระบวนการที่ตองใช
สายตา สัมผัสกับตัวอักษร หรือสิ่งพิมพอื่นๆ รับรูและเขาใจความหมายของคํา หรือสัญลักษณ โดยแปลออกมา
เปนความหมาย ที่ใชสื่อความคิดและความรูระหวางผูเขียนกับผูอานใหเขาใจตรงกันและผูอานสามารถนําเอา
ความหมายนั้นๆไปใชประโยชนได
ศรีรัตน เจิงกลิ่นจันทร (2542, หนา 2) ไดกลาวไววา การอานเปนการแปลความหมายของ
ตัวอักษรออกมาเปนความคิด และนําความคิดนั้นไปใชประโยชน ตัวอักษรเปนเครื่องมอแทนคําพูดและคําพูด
เปนเพียงที่ใชแทนของจริงอีกทีหนึ่ง เพราะฉะนั้น หัวใจของการอานจึงอยูที่การเขาใจความหมายของคํา
ฉวีวรรณ คูหาภินันทน (2542 , หนา 1) ไดใหความหมายไววา การอาน คือ ความเขาใจใน
สัญลักษณ เครื่องหมาย รูปภาพ ตัวอักษร คําหรือขอความที่พิมพหรือเขียนขึ้นมา
สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย (2537, หนา 5) ไดใหความหมายไววา การอาน คือกระบวนการแหง
ความคิดในการรับเขาในขณะที่อาน สมองของผูอานจะตองคิด ตามผูเขียนหรือตีความขอความที่อานไป
ตลอดเวลา
บันลือ พฤกษะวัน (25 30, หนา 80) ไดใหความหมายไววา การอาน หมายถึง การแปล
ตัวอักษร (สัญลักษณ) ออกมาเปนคําพูดและมีความหมายที่ใชสื่อความคิด ระหวางผูเขียนกับผูอาน ซึ่งบางครั้ง
ไมจําเปนตองออกเสียง ก็เขาใจความหมาย
ดังนั้น จึงสรุปความหมายของการอานไดวา เปนกระบวนการถายทอดความหมายจาก
ตัวอักษรใหกลายเปนคําพูดหรือความคิด ใหผูอานสามารถจับใจความสําคัญของเรื่องที่อานตลอดจนแนวคิด
ของผูเขียนได สามารถนําไประยุกตใชใหเกิดประโยชนไดในสถานการณตางๆ
2. ความสําคัญของการอาน
การอานเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย และเปนหัวใจสําคัญ
ของการศึกษาซึ่งมีผูกลาวถึงความสําคัญของการอานไวดังนี้
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ฉวีวรรณ คูหาภินันทน (2542 , หนา 2) กลาววา การอานมีความสําคัญตอชีวิตมนุษย ชวยให
เกิดการเรียนรูตลอดชีวิต และชวยสนองความอยากรูอยากเห็นอันเปนธรรมชาติของมนุษยไดทุกเรื่อง ซึ่งมีอยู
ในทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภท โดยเฉพาะความอยากรูขอมูลขาวสารตาง ๆ ในโลกนี้
ไพพรรณ อินทนิล (2546, หนา 7-9) ไดกลาวถึงความสําคัญของการอานไว 3 ประการ คือ
1.
การอานเปนทักษะพื้นฐานที่จําเปนในการดํารงชีวิตในปจจุบัน เพราะผูที่อาน
หนังสือไมออกมักจะเสียเปรียบ กลายเปนคนลาหลังไมทันโลก ไมทันเหตุการณในชีวิตประจําวันของเราจะตอง
อาศัยการอานเพื่อการดํารงชีวิตแทบทุกเรื่องก็วาได เชน เครื่องมือ เครื่องใช สินคา เครื่องอุปโภคบริโภค
ตลอดจนยารักษาโรค ทุกคนจะตองรูจักอานวิธีใช วันหมดอายุ จึงจะสามารถใชสินคานั้นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นการอานจงเปนทักษะเบื้องตนที่มนุษยทุดคนจําเปนที่จะตองใชในการดํารงชีวิตในปจจุบัน
2.
การอานเปนเครื่องมือสําคัญในการเรียนรู การอานเปนรากฐานสําคัญของ
การศึกษา เพราะทําใหนักเรียน นักศึกษาไดเรียนรูสิ่งตางๆไดอยางรวดเร็ว กวางขวางยิ่งขึ้น เพราะการเรียน
วิชาตางๆ ไมวาจะเปนในหองเรียนหรือนอกหองเรียนลวนแตใชการอานเปนสื่อในการเรียนรูทั้งสิ้น
3.
การอานเปนสื่อสําคัญในการพัฒนาและแกปญหาสังคม การพัฒนาสังคมที่ดีนั้น
อุปกรณสําคัญ คือ การอาน การอานหนังสือจะทําใหเกิดการพัฒนาความคิด สติปญญา จริยธรรม ศีลธรรม
และเชาวปญญาไดเปนอยางดี และรูจักการนําความรูที่ไดมาพัฒนาตนเองทั้งดานสติปญญาและจิตใจ ผลที่
ตามมาก็คือ สามารถกระทําตนใหเปนประโยชนแกสังคมและสวนรวม
ประกิตเผา ทมทิตชงค ( 2547, หนา 317) ไดแสดงแนวคิดเกี่ยวกับความสําคัญของการอาน
และชักชวนเยาวชนใหเพิ่มพูนความรูดวยการอานหนังสือวา หนังสือเปรียบเหมือน เครื่องยอเวลาภาพที่เรา
เห็นหรือวาเรื่องราวที่เราไดอาน อาจจะตองใชเวลาทั้งชีวิตในการที่จะเสาะหามา แตเพราะมีนักเขียนเกงๆได
เสาะหามาใหเราอาน เราอาจใชเวลาไมนานก็สามารถที่จะอานเรื่องทั้งหมดโดยไมตองเดินทางเสาะแสวงหา
สามารถอานไดอยางรวดเร็ว จึงฝากถึงเยาวชนทุกคนใหรักการอาน เพราะวาการอานหนังสือทําใหเราฉลาด
ทําใหเราเห็นความสําคัญของผูอื่นวา กวาเขาจะไปถึงจุดนั้นตองผานอะไรมาบางเราจะไดหันมามองยอนตัวเรา
เองไดเปนอยางดี การอานเปนการเพิ่มพูนความรูและประสบการณใหกับผูอานสามารถเปดโลกทัศนใหกวาง
ขึ้น รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน สามารถพัฒนาความคิดและการปรับตัวไดดี นํามาซึ่งความสุข
ความบันเทิง สรางขวัญกําลังใจ และสงผลสัมฤทธิ์ของการเรียนใหสูงขึ้น หากทุกคนทุกฝายชวยกันสรางนิสัยรัก
การอานใหเกิดขึ้นกับเยาวชนอยางจริงจังและตอเนื่อง ประเทศชาติจะเจริญและพัฒนาสืบไป
สนิท ตั้งทวี (2545, หนา 278) มีความเห็นวา ความสําคัญของการอาน ไดแก
1. การอานชวยสรางความสําเร็จในการดาเนินชีวิตของบุคคล
2. การอานเปนกระบวนการที่สําคัญในการแสวงหาความรูของมนุษย
3. การอานเปนเครื่องมือสําคัญเพื่อใชสาหรับการเรียนรูวิชาการตาง ๆ ไดรวดเร็วและ
กวางขวาง
ศิริพร พูลสุวรรณ (2530, หนา66-68) กลาวไววา การอานมีความสําคัญ 2 ดาน ไดแก
1. บทบาทตอตัวผูอาน
1.1 การอานชวยใหเกิดความรูทางวิชาการจะเห็นไดวาการอานมีบทบาทสําคัญตอ
การศึกษาเลาเรียนในทุกระดับ ตั้งแตระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา แมวาเราจะแสวงหา
ความรูภายในหองเรียนไดจากครูผูสอนโดยตรง แตผูเรียนก็จําเปนตองอาศัยการเรียนรูไดจากการอานดวย
ตนเองเพิ่มเติมจากสิ่งพิมพตาง ๆ เชน หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ เอกสาร ฯลฯ ซึ่งการอานนี้สามารถทําได
โดยไมมีการจํากัดเวลาและสถานที่ทั้งนี้เพื่อใหไดรับความรูจากสิ่งพิมพตาง ๆ โดยตรงอันกอใหเกิดความเขาใจ
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เกิดทัศนคติตอสิ่งตาง ๆ กวางขวางมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ความรูทางวิชาการความสําเร็จทางวิชาการของมนุษยจึง
มีความสัมพันธกับการอาน
1.2 การอานชวยพัฒนาอาชีพ กลาวคือ การอานทําใหทราบถึงขอมูลตาง ๆ ซึ่งขอมูล
ที่ไดสามารถนํามาใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การเลือกอาชีพที่ตนถนัด และพัฒนาอาชีพ
ของตนใหเจริญกาวหนามากยิ่งขึ้น เชน การอานทําใหทราบความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับราคาสิ้นคา ราคาผลิต
หรือทราบเกี่ยวกับการทํานา ทําสวน ทําไร งานบริการตาง ๆ ตัวอยางเชน ชาวไร ชาวนาที่อานหนังสือเปน
สามารถคนควาความรูเกี่ยวกับการทําไรทํานาไดกวางขวาง วิธีใชปุย การใชยาปราบศัตรูพืชไดดีและถูกตอง รู
ความเคลื่อนไหวของตลาด รูวิธีการทํางานเปนกลุม ดังนั้นการอานจึงชวยพัฒนาอาชีพของบุคคลใหกาวหนา
มากยิ่งขึ้น ซึ่งสงผลใหสังคมเจริญกาวหนาอีกดวย
1.3 การอานชวยใหเกิดความคิดสรางสรรค การอานทําใหทราบถึงพัฒนาการตาง ๆ
ของโลก ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐตางๆ ซึ่งเปนเครื่องบันดาลใหผูอานนําความรูความคิด
เหลานั้นมามีสวนสัมพันธกับการทํางาน และชีวิตประจําวัน สามารถจินตนาการหรือประดิษฐคิดคนสิ่งใหม ๆ
เชน เครื่องมือเครื่องใชในการทํางาน ของเลน เปนตน
1.4 การอานชวยพัฒนาจิตใจใหเจริญงอกงาม การอานถือไดวาเปนการพักผอนที่มี
คุณคาอยางหนึ่งของมนุษย โดยเฉพาะการอานหนังสือวรรณคดีทั้งรอยแกวและรอยกรอง สารคดี นวนิยาย
หนังสือธรรมะ หนังสือเกี่ยวกับธรรมชาติซึ่งนอกเหนือจากจากจะกอใหเกิดความเพลิดเพลินบันเทิงใจและ
ความรูแลว ยังชวยพัฒนาจิตใจใหเกิดความเมตตาอารี ความเอื้อเฟอเฝอแผอีกดวย
1.5 การอานชวยอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน ตลอดจนชวยปองกันและ
แกปญหาบางอยางได กลาวคือ การอานชวยลดขั้นตอนในการติดตอในแวดวงธุรกิจ ลดคาใชจายในบางสิ่งใน
ชีวิตประจําวัน เชน การติดตอขายสินคา อาจตรวจหาแหลงผลิตหรือแหลงจําหนายสินคาไดจากสมุดโทรศัพท
ได หรือการอานชวยทําใหทราบถึงกรรมวิธีในการถนอมอาหารสดใหเก็บไวไดนานวันหรือทําใหทราบวาผัก
ผลไมอาจมีสารพิษตกคางอยู กอนนํามารับประทานควรทําอยางไรซึ่งทําใหประหยัดเวลา ลดคาใชจายและเปน
การรักษาสุขภาพอนามัยอีกดวย
1.6 การอานชวยใหผูอานมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม บุคลิกภาพของมนุษยที่แสดงออก
ใหปรากฏแกผูพบเห็น จะมีสวนเกี่ยวของอยางสําคัญและใกลชิดกับความรู อารมณและการกระทํา กลาวคือ
การอานชวยใหมนุษยมีความรู และเกิดปญญา ความรูและปญญานี้จะเปนเครื่องมือที่ทําใหมนุษยแสดงออกซึ่ง
อารมณไดถูกตองกับกาลเทศะ ซึ่งเมื่อมนุษยมีอารมณและความรูสึกตลอดจนลักษณะนิสัยที่ถูกกาลเทศะ ก็จะ
มีการกระทําหรือพฤติกรรมที่ถูกกาลเทศะตามมาดวย ซึ่งสามารถกลาวไดวา การอานชวยใหผูอานมี
บุคลิกภาพที่เหมาะสม
2. บทบาทของการอานตอสังคม
2.1 การอานมีบทบาทในการชวยใหเกิดความเขาใจในเรื่องของการเมือง การปกครอง
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยประชาชนจําเปนตองมีความรูความคิดและการตัดสินใจอยางถูกตองใน
การใชวิจารณญาณเลือกบุคคลหรือกลุมบุคคลเขาไปเปนปากเสียงแทนตนในการปกครองประเทศ การเลือก
บุคคลหรือกลุมบุคคลที่มุงทํางานเพื่อประเทศชาติเขาไปปกครองประเทศยอมเปนผลดีตอสังคมและ
ประเทศชาตินั้นเอง
2.2 การอานมีบทบาทในแงการใหความรวมมือของคนในสังคม การอานทําใหผูอาน
เขาใจผูอื่นใหความรวมมือกับกลุม ใหและรับความชวยเหลือจากผูอื่นได
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2.3 การอานทําใหเขาใจสภาพเศรษฐกิจและวัฒนธรรมตาง ๆ ของสังคมซึ่งหมุนเวียน
เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว เพราะการคมนาคมสื่อสารติดตอถึงกันไดสะดวกรวดเร็ว ทําใหผูอานสามารถปรับตัวให
เขากับสภาพแวดลอมตาง ๆ ไดอยางเปนสุข ทําใหตนเอง ครอบครัวและสังคมรอบขางเปนสุขและสงบตามไป
ดวย
สรุป ความสําคัญของการอานไดวา การอานเปนการับรูขาวสารที่งาย เปนการพัฒนาทักษะ
สติปญญาและความคิด ฉะนั้นการอานสามารถพัฒนาชีวิต และอาชีพไดเปนอยางดีสามารถใชชีวิตในสังคมได
อยางสงบสุข
3. วัตถุประสงคของการอาน
ไดมีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการอานไวอยางหลากหลายดังนี้
กานตมณี ศักดิ์เจริญ ( 2546, หนา 84-86) กลาววา การอานควรจะมีวัตถุประสงคของการ
อาน เพราะจะทําใหอานไดเร็วและตรงตามความตองการ วัตถุประสงคของการอานมีดังนี้ คือ
1. อานเพื่อความรู คนเราตองการใหความรูของตนเองงอกเงยขยายขอบเขตออกไปจากที่
มีอยูเดิม ตองการรูในสิ่งที่เปนปญหาไมเขาใจตาง ๆ การอานจึงเนนใหความรูเกี่ยวกับวิทยาการแขนง ตาง ๆ
เพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อใหเปนสมาชิกที่ดีของสังคม โดยไมจาเปนตองเปนนักปราชญผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
สาขา เพื่อเขาใจผูอื่น เขาใจตนเองดีขึ้น เพื่อรูความเปนไปในโลกสถานที่ที่หางไกล คนที่แปลกเผาแปลกพันธุ
และวัฒนธรรมที่ตางออกไป เพื่อเขาใจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและใชประโยชนจากสิ่งแวดลอม เพื่อปรับ
สภาพแวดลอมความเปนอยูของตน และเพื่อทราบขาวความเคลื่อนไหวของสังคมที่ตนอยู
2. อานเพื่อใหเกิดความคิด การอานวัสดุสิ่งพิมพที่แสดงทรรศนะ ไดแก บทความ บท
วิจารณ วิจัยตางๆ จะชวยใหทรรศนะของผูอานกวางขวางขึ้น การอานในลักษณะนี้เปนการอานเพื่อทาความ
เขาใจแนวคิดที่สําคัญการจัดลาดับขั้นแนวความคิดของผูเขียน พิจารณาเหตุผลและแรงจูงใจในการเขียนเรื่อง
นั้น ๆ ขึ้น เปนการปลูกฝงนิสัยการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นอีกดวย
3. อานเพื่อความบันเทิง สภาวะแวดลอมมีอิทธิพลตอจิตใจ อารมณ และรางกายของ
มนุษยเปนอันมาก บางครั้งกอใหเกิดความเบื่อหนาย การอานหนังสือที่เนื้อหาสาระไมเปนวิชาการนัก เชน นว
นิยาย เรื่องสั้น วรรณคดีบางอยาง หัสคดี และแมสารคดีบางชนิด จะชวยใหเกิดความบันเทิงควบคูไปกับ
ความรู ความคิด ไดมีความสุขกับความไพเราะของภาษา ไดหัวเราะไดสนุก เปนการผอนคลายอารมณตึง
เครียด นับไดวาการอานเพื่อความบันเทิงเปนการพักผอนอยางหนึ่ง
4. การอานเพื่อสนองความตองการอื่น ๆ มนุษยเรามีความตองการตามธรรมชาติ คือ
ตองการความมั่นคงในชีวิต ตองการการยอมรับเขากลุมเพื่อนฝูง การมีหนาตาไดรับความนับถือในสังคม
ตองการความสําเร็จในชีวิต ซึ่งในชีวิตจริงทุกคนจะสมปรารถนาไมทุกประการ การอานจะชวยชดเชยใหได
การอาศัยหนังสือเพื่อวัตถุประสงคนี้ เปนประโยชนดีกวาไปหาวิธีการชดเชยวิธีอื่น ผูอานมักใชหนังสือเพื่อหา
แนวทางในการแกปญหาของตน เพื่อสรางบุคลิกภาพขยายขอบเขตของความสนใจในสิ่งใหม หางานอดิเรกใหม
ๆ เตรียมตัวหาเหตุผลสนับสนุนแนวคิดหรือขอเสนอแนะของตนหรือหาขอโตแยงที่มีเหตุผล ที่มีนาหนัก เพื่อ
แสดงความคิดเห็น คัดคานเพื่อสนองอารมณบางอยางในขณะนั้น หรือสรางสภาพอารมณที่ตองการ เชน ขณะ
เกิดความกังวลเหนื่อยออน เกียจคราน กลุมใจ ผูอานมักไปหาเรื่องเบา ๆ เรื่องที่เคยรูจักหรือเคยอาน
สนุกสนานมากอนแลวมาอาน เปนการอานตามสบาย ไมตองคิดมาก บางครั้งก็อยากรูเรื่องใหม แนวทางใหม
เพื่อเขาใจตัวเอง และปรับตัวใหเขากับวิธีการดารงชีวิต
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ประการคือ

ขวัญฤดี อัตวาวุฒิชัย และคนอื่นๆ (2538, หนา 19) มีความเห็นวาการอาน มีวัตถุประสงค 4

1. อานเพื่อการเขียน คือ หลังจากอานแลว ผูอานนาขอมูลหรือแนวความคิดจากเรื่องที่
อานนั้นมาเขียนแสดงความคิดเห็น ทารายงานหรือเขียนเชิงสรางสรรค ซึ่งจะตองวิเคราะหความถูกตองของ
ขอมูล คัดเลือกขอมูลที่เหมาะสมและนาไปใชเขียนหรืออางอิงอยางถูกตอง
2. อานเพื่อหาคาตอบ ผูอานรูแหลงคนควาจากเอกสารประเภทตาง ๆ ก็จะเปนผูรอบรู
และเพิ่มพูนความรูอยางไมหยุดยั้ง
3. อานเพื่อปฏิบัติตาม เปนการอานเพื่อทาตามคาแนะนาในขอความหรือหนังสือที่อาน
4. อานเพื่อสะสมความรู อานเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล ประเด็นสําคัญ โดยการบันทึกขอมูล
เพื่อนาไปจัดทารายงาน เขียนบทความและอื่น ๆ
ฉวีวรรณ คูหาภินันทน ( 2542, หนา 19-20) กลาววา วัตถุประสงคในการอานมีหลายอยาง
ไดแก อานเพื่อเพิ่มความรู อานเพื่ออยากรูขาวสารขอมูลตางๆ อานเพื่อตอบปญหาขอของใจ อานเพื่อ
ทําการคนควาวิจัย อานเพื่อความเพลิดเพลิน อานเพื่อฆาเวลา อานฉลากยาเพื่อรับประทานยาใหถูกตอง อาน
ตารางรถไฟ เครื่องบิน และรถโดนสาร เพื่อเลิกซื้อบัตรผูโดยสารตามตองการ อานหนังสือเพื่อรูขาวสาร อาน
ตําราเพื่อศึกษาหาความรู อานคูมือเพื่อศึกษาวิธีประกอบเครื่องมือ การติดตั่งและการซอมแซม ตลอดจนการ
ประดิษฐของตางๆ อานขั้นตอนการปฏิบัติงานตางๆ และการอานเพื่อพัฒนาความสามารถในการอาน เชน
การอานภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุน ฯลฯ และเพื่ออานชดเชยอารมณ หรือเพื่อคลายทุกข คลายเครียด หรือ
คลายความเหงา
สนิท ตั้งทวี (2545, หนา 279) เสนอความเห็นวา วัตถุประสงคของการอาน มีดังนี้
1. เพื่อศึกษาหาความรูในเรื่องราวตาง ๆ โดยละเอียดหรือโดยยอ
2. เพื่อสนองความอยากรูอยากเห็น
3. เพื่อตองการทราบขาวสารขอเท็จจริง
4. เพื่อการศึกษาคนควา
5. เพื่อตองการใหเปนที่ยอมรับในวงสังคม
6. เพื่อใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
สรุปไดวาวัตถุประสงคของการอาน ไดแก เพื่อศึกษาหาความรู เพื่อศึกษาคนควาในการทราบ
ขาวสารขอเท็จจริง หรือเรื่องที่ตนเองสนใจเพื่อนํามาใชตามวัตถุที่แตกตางกันไปตามเพศ วัย หรือระดับ
การศึกษาของแตละบุคคล
4. เปาหมาย และแนวทางพัฒนาการสงเสริมการอาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) กระทรวงศึกษาธิการ (2554, หนา 2629) ไดกลาวถึงแนวทางพัฒนาและสงเสริมการอานไวดังนี้
4.1 เปาหมายการสงเสริมการอาน จากแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ที่มุงสรางวัฒนธรรมการเรียนรู ใหตระหนักถึงประโยชนและ
ความสําคัญของการเรียนรูตลอดชีวิตที่นาไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตและความสามารถในการดารงชีวิต
อยางรูเทาทัน การสรางกระแสสังคมใหการเรียนรูเปนหนาที่ของคนไทยทุกคน การสรางนิสัยใ ฝรูตั้งแตเด็ก
ควบคูกับการสงเสริมใหองคกรและสื่อทุกประเภทเปนแหลงเรียนรูอยางสรางสรรค รวมทั้งการสรางปจจัย
สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต นอกจากนี้นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561)
ทีก่ าํ หนดคุณลักษณะของคนไทยยุคใหม ไดแก มีความสามารถในการเรียนรูไดดวยตนเอง รักการอาน และมี
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นิสัยใฝเรียนรูตลอดชีวิต มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิด วิเคราะห แกปญหา คิดริเริ่มสรางสรรค
และกําหนดใหมีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหมเพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน และ
มีการกําหนดตัวบงชี้และคาเปาหมายหนึ่งคือการเพิ่มระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักของนักเรียน
ตลอดจนเปาหมายและตัวชี้วัดที่กําหนดโดยคณะกรรมการสงเสริมการอานเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอด
ชีวิต ไดแก ประชากรวัยแรงงานที่เปนผูรูหนังสือในระดับใชงานไดในชีวิตประจาวันเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 99
ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปสามารถอานออกเขียนไดเปนรอยละ 95 และอัตราการอานหนังสือของคนไทย
เพิ่มขึ้นเปนปละ 10 เลมตอป และแหลงการอานไดรับการพัฒนาและเพิ่มจานวนใหสามารถจัดบริการได
ครอบคลุมทุกตําบล ชุมชน อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
4.2 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการอาน
จากเปาหมายดังกลาวขางตนควรกําหนดแนวทางการพัฒนา ดังนี้
4.2.1 ดานการกําหนดยุทธศาสตร
1) รัฐบาลและองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองใหความสําคัญกับการศึกษา
และการอาน
2) กําหนดเปาหมายการพัฒนาใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ เพื่อใหการพัฒนาเปนไปในทิศทางเดียวกันและตอบสนองตอการพัฒนาประเทศในอนาคต
3) จัดทํานโยบาย แผนการดาเนินงาน และจัดตั้งสถาบันรับผิดชอบดานการ
กําหนดนโยบายและกลยุทธ และดําเนินงานดานการพัฒนาหนังสือและการสงเสริมการอานอยางเปนระบบ
ตั้งแตการผลิตหนังสือที่ดีมีคุณภาพ การสนับสนุนและพัฒนานักเขียน/นักแปล ผูผลิตและจัดทาหนังสือ การ
สงเสริมสนับสนุนสานักพิมพโดยเฉพาะสานักพิมพขนาดเล็กในดานตนทุนการผลิต การกระจายหนังสือ การ
พัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรู การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับหนังสือและการสงเสริมการอานตลอดจน
บุคลากรที่รับผิดชอบหองสมุดและแหลงเรียนรู และวิจัยและพัฒนาดานการอานและการผลิตและพัฒนา
หนังสือ ตลอดจนการรณรงคสงเสริมการอานแกเด็กและประชาชนทั่วไป
4) จัดตั้งศูนยหรือสถาบันเพื่อศึกษาพัฒนาการของเด็กและเยาวชนในดาน
การเรียนรูและการอานออกเขียนไดและศึกษาวิจัยดานการอานของประชาชน และมีการทดสอบและ
ประเมินผล
5) จัดตั้งสถาบันพัฒนาสื่อสงเสริมการอาน การเรียนรูที่สรางสรรคและ
สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย
6) จัดตั้งสถาบันการแปลแหงชาติ เพื่อจัดแปลและเผยแพรความรู
วรรณกรรมจากประเทศตางๆ เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีหนังสือดี มีคุณภาพ และหลากหลายอาน
7) รัฐบาลควรพิจารณาระบบการตั้งราคาโดยรวมของหนังสือใหราคาอยูใน
ระดับที่เหมาะสมกับผูบริโภค
8) รัฐบาลใชระบบภาษีเพื่อประโยชนในการพัฒนาหนังสือและการสงเสริม
การอาน เชน การลดภาษีมูลคาเพิ่มเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตหนังสือ การลดภาษีกระดาษ การ
ลดหยอนภาษีสาหรับบุคคลหรือนิติบุคคลที่บริจาคหนังสือ/สื่อการอาน นาภาษีที่เก็บจากธุรกิจสิ่งพิมพมา
สงเสริมและพัฒนาการผลิตหนังสือใหมีคุณภาพ
9) รัฐบาลและหนวยงานภาครัฐจัดใหมีงบประมาณดานการจัดซื้อหนังสือ
การซอมบํารุง การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน และการคนควาวิจัยดานการอานอยางเพียงพอ
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10) สงเสริมการอานในทุกมิติ ตั้งแตอยูในครรภและทุกวัย
4.2.2 ดานการรณรงคสงเสริมการอาน
1) รัฐบาลรณรงคสงเสริมการอานผานสื่อทุกประเภทอยางตอเนื่อง โดยจัด
ใหมีสื่อตางๆ ดึงดูดใหเด็กและประชาชนเกิดความตองการอานหนังสือมากขึ้น เห็นความสําคัญ และประโยชน
ของการอาน
2) รัฐบาลและหนวยงานตางๆ จัดกิจกรรมสงเสริมการอานเชิงรุกอยาง
ตอเนื่องจริงจังทุกกลุมเปาหมาย
3) เผยแพรตนแบบที่ดีในการสรางนิสัยรักการอาน และประสบผลสําเร็จ
จากการอานในทุกกลุมอายุ และยกยองใหกําลังใจนักอานและนักเขียน ผูผลิตหนังสือ
4) สรางกระแสการอานในรูปของการรณรงค จัดงานมหกรรมรักการอานที่
ประชาชนมีสวนรวม หรือกําหนดวันอานแหงชาติ เปนตน
5) หนวยงานรัฐบาลทุกแหงใหความสําคัญกับการสงเสริมสนับสนุนการอาน
สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานอานหนังสือและแลกเปลี่ยนพูดคุยเกี่ยวกับหนังสือ
4.2.3
ดานการพัฒนาแหลงการอานและทรัพยากรการอาน
1) จัดหองสมุดและแหลงการอานที่เอื้อตอการเรียนรูของประชาชน ทั้ง
ความรูสมัยใหมและภูมิปญญาไทย และแหลงความรูสาหรับนักเขียน
2) พัฒนาหองสมุดใหมีคุณภาพและทั่วถึงทั้งในเมืองหลวง ในทองถิน่ และ
ชุมชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย หองสมุดสาหรับผูพิการทางสายตา
3) พัฒนาหองสมุดตนแบบเพื่อเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรหองสมุด
4) จัดใหมีระบบหมุนเวียนหนังสือเพื่อประหยัดงบประมาณในการซื้อ
หนังสือสําหรับหองสมุดที่มีงบประมาณไมเพียงพอ
5) ใชศูนยการเรียนรูชุมชนเปนเครือขายเพื่อเขาถึงเยาวชนและประชาชน
ในทองถิน่
6) จัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือใหเพียงพอ
7) สงเสริมใหมีการผลิตหนังสือ/สื่อการอานและการเรียนรูที่มีคุณภาพ และ
การคัดเลือกหนังสือที่ดีมีคุณภาพ และตรงตามความตองการของผูใชบริการเขาหองสมุด
8) สนับสนุนสงเสริมใหมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล ใหมีการ
ดาวนโหลดหนังสือมีคุณภาพ มีแหลงสนับสนุนขอมูล เทคนิคการอาน การเขียน การแปล
4.2.4 ดานการพัฒนาบุคลากรดานการผลิต พัฒนาหนังสือและการสงเสริมการอาน
1) สรางผูเชี่ยวชาญดานการผลิต พัฒนาหนังสือและการสงเสริมการอาน
2)
สงเสริมสนับสนุนใหมีหลักสูตรการผลิตและพัฒนาหนังสือและการ
สงเสริมการอาน เชน การผลิตหนังสือ การบรรณาธิการตนฉบับ หลักสูตรบรรณารักษแนวใหม การพัฒนาการ
เขียน การแปล
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4.2.5 ดานการพัฒนาทักษะและความสามารถในการอาน
1) จัดการศึกษาในระบบโรงเรียนโดยเนนการอานและการเขียนบูรณาการ
ในทุกกลุมสาระการเรียนรู เพื่อยกระดับทักษะการอานของนักเรียน และทาใหครูทุกคนตระหนักเห็น
ความสําคัญของการสอนอานและการเขียน เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนรูของนักเรียน
2) จัดการเรียนการสอนโดยเนนใหนักเรียนมีทักษะในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และรูจักเลือกรับ ประเมิน และใชประโยชนจากสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม
3) สงเสริมใหนักเรียนอานหนังสือที่มีคุณภาพ เชน วรรณกรรมระดับโลก
วรรณกรรมสาหรับเยาวชน เพื่อสงเสริมความรู ความคิดที่กวางขวางและในเชิงลึก และใหมีการพูดคุย/
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากหนังสือที่อาน เพื่อใหนาไปสูการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห และการเขาใจและ
ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
5. การสรางนิสัยรักการอาน
ทีมบรรณาธิการ TheAsianparent (2557) ไดกลาวถึง 10 วิธีฝกใหลูกมีนิสัยรักการ
อานดังนี้
1. ใหลูกไดใชเวลาอยูกับหนังสือตั้งแตเขาอายุยังนอย จากนั้นก็คอย ๆ เริ่มปลูกฝง
การอานใหกับลูกโดยที่ไมมีสิ่งรบกวนอื่น เชน ทีวี โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอร ใหลูกคุณไดเลือกหยิบหนังสือ
ขึ้นมาอาน จากนั้น เขาจะสรางนิสัยรักการอานขึ้นมาเอง
2. ทําเปนตัวอยางใหลูกเห็น หากคุณเองก็มีนิสัยรักการอานหรือคุณอานหนังสือทุก
ครั้งที่คุณมีเวลาและมีโอกาส ลูกนอยของคุณก็จะเลียนแบบนิสัยรักการอานของคุณ
3. หาหนังสือแนวที่ลูกชอบมาใหเขา ใหมากเทาที่จะทําได เพราะการไดอานหนังสือ
แนวที่ตนชอบจะชวยจุดประกายนิสัยรักการอานได
4. สอนใหลูกอานสิ่งอื่น ๆ ดวย ไมเฉพาะในหนังสือ เชน สอนใหเขาอานฉลากขาง
กลอง หรือปายโฆษณา เปนตน
5. ทําใหการอานเปนเรื่องสนุก พอแมสวนใหญจะอานหนังสือใหลูกฟงตอนที่ลูกยัง
เล็กอยู แตพอลูกโตขึ้นพวกเขาก็อานนอยลง มีงานวิจัยพบวา เด็กที่พอแมอานหนังสือใหฟงตั้งแตยังเด็ก เมื่อ
เขาโตขึ้นและพอแมเลิกอานหนังสือใหฟง พวกเขาจะคิดถึงเวลาที่พอหรือแมอานหนังสือใหฟง ดังนั้น แมลูก
คุณจะโตแลว คุณก็สามารถอานหนังสือใหลูกฟงได โดยอาจสลับใหแตละคนในครอบครัวเปนคนอานใหสมาชิก
คนอื่น ๆ ฟง
6. ใหหนังสือเปนของขวัญกับลูก การที่พอแมใหหนังสือกับลูกจะเปนสิ่งที่นา
ตื่นเตนมากสําหรับเขา โดยเฉพาะหนังสือที่เขาอยากได การทําเชนนี้จะชวย สรางนิสัยรักการอาน ใหลูกได และ
จะทําใหทั้งคุณและลูกมีความสุขที่เห็นเขาไดไปนั่งในมุมโปรดเพื่ออานหนังสือที่เขาชื่นชอบ
7. พยายามสงเสริมใหลูกรักการอานใหมาก รวมพูดคุยเกี่ยวกับหนังสือที่เขาเพิ่ง
อานไป การทําเชนนี้จะชวยสรางนิสัยรักการอานได การไดพูดคุยกับลูกเกี่ยวกับหนังสือที่เขาอานอยางเปน
กันเอง แสดงถึงความเอาใจใสและความสนใจที่คุณมีตอหนังสือของเขาดวย
8. การใชสิ่งลอใจลูกใหอานหนังสือ พอแมบางคนใชวิธีนี้เพื่อจูงใจใหลูกอานหนังสือ
และพวกเขาก็รักการอานในที่สุดและไมเรียกรองสิ่งตอบแทนดวย
0
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9. การมีสิ่งกระตุนเปนอีกวิธีที่ใชไดผล ไมวาเด็กเล็กหรือเด็กโตก็ตองการการยอมรับ
ในความพยายามอานหนังสือของพวกเขาทั้งนั้น ลองใหดาวหรืออะไรก็ไดที่คุณคิดวาจะทําใหลูกรูสึกภาคภูมิใจ
ที่ไดรางวัล ซึ่งแนวคิดนี้เปนแนวคิดที่ดีพอสมควร
1

1

10. พาลูกไปหองสมุดหรือรานขายหนังสือ ไปในที่ที่มีหนังสือจํานวนมากเพื่อใหลูก
ไดสนุกกับการสํารวจหนังสือตาง ๆ มากมาย
1

1

นิภาพร มีสุข (2552) ไดกลาวถึงวิธีการสงเสริมนิสัยรักการอานของครอบครัวไวดังนี้
1. การสรางเสริมนิสัยรักการอานเริ่มตนที่พอแม พอแมอานลูกก็อาน พอแมควรจัด
เวลาการอานหรือสรางความสัมพันธระหวางเด็กกับหนังสือที่ชัดเจน แทนที่จะดูทีวีกลับเปลี่ยนเปนพูดคุย
เกี่ยวกับหนังสือในระหวางมื้ออาหาร พาลูกไปรานหนังสือหรือหองสมุดทุกสัปดาห การสรางเสริมนิสัยรักการ
อานตองไมเครงเครียด ควรเปนเรื่องสบาย ๆ ที่ทุกคนในครอบครัวมีความสุขรวม กันได
2. หนังสือดีมีคุณภาพที่สนุก เปนจุดเริ่มตนที่ทําใหเด็กผูกพันกับหนังสือและการอาน
เมื่อใดรูวาลูกชอบเรื่องแบบไหน การสงเสริมใหเกิดการขวนขวายอานเองของลูก ก็จะงายขึ้น
3. หนังสือหรือเรื่องราวบางแนวอาจไมสนุกหรือนาสนใจนักสาหรับเด็ก ๆ แตการ
แนะนําที่มีเสนหโดยพอแมจะขยายจินตนาการแหงการเรียนรูของลูกใหกวางไกลและสรางแรงบันดาลใจที่
หลากหลาย ทําใหลูกมีความรอบรูที่กวางขวาง มีจิตใจที่เปดรับความแตกตาง รูเหตุผลที่มาที่ไปของวัฒนธรรม
ตางๆ ในโลกนี้
4. การพัฒนาทักษะการคิดเปนกิจกรรมที่สําคัญที่ควรทําควบคูไปกับการสรางเสริม
นิสัยรักการอาน เพราะในทายที่สุดเราหวังวาเด็ก ๆ จะใชประโยชนจากการอานได เด็ก ๆ ไมอานเพื่อที่จะเชื่อ
แตอานเพื่อที่จะคิด ทั้งทักษะการคิดระดับตน (จา-เขาใจ-ประยุกตใช ) และทักษะการคิดระดับสูง (วิเคราะห สังเคราะห -ประเมิน ) ดังนั้นการจัดใหมีกิจกรรมตาง ๆ เพื่อกระตุนการคิดและสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์จึงเปน
เรื่องที่สําคัญ
5. วิธีการแบบนาฏการที่งายที่สุดในการเลาเรื่องสาหรับเด็ก ๆ คือ แยกเสียง
บรรยายหรือการเลาโดยทั่วไป ออกจากเสียงบทสนทนาของตัวละคร เลาอยางมีชีวิตชีวาโดยเห็นภาพพจนของ
สิ่งที่เลาและภาวะอารมณของตัวละคร ออกเสียงชัดเจน ถูกอักขระวิธี แตในขณะเดียวกันก็มีลูกเลนแปลก ๆ
บาง และที่สําคัญที่สุด มีความสุขในขณะเลาไปพรอมกับเด็ก ๆ
6. กิจกรรมศิลปะที่เกี่ยวเนื่องกับหนังสือและการอาน
นอกจากชวยพัฒนา
สุนทรียภาพในเด็กแลว ยังชวยเสริมสรางความเขาใจในมิติอื่น ๆ ของเรื่องราว เปนเสมือนการวิจัยยอม ๆ ที่
เด็ก ๆ กระทาไดอยางสนุกสนานอีกดวย กิจกรรมศิลปะมีหลากหลาย อาทิ วาดรูประบายสี (ดวยเทคนิค
ตางๆ – สีเทียน – สีไม – สีนา – สีนามัน – สีโปสเตอร – สีดิน – สีดอกไม – สีพืชผัก ) ทําประติมากรรม
ทําหุน ทําละคร และรองเพลง
7. เมื่ออานแลวตองสามารถจับใจความสําคัญและสกัดความรูไปใชประโยชนได
แรกเริ่มพอแมอาจชวยสรุป ชวยสกัดอยางสม่ําเสมอก็จะชวยสรางความคุนเคยในระเบียบวิธีการแกเด็ก ๆ
ตอมาอาจฝกใหเด็กใชแผนภูมิ แผนภาพตาง ๆ เชน แผนภาพใยแมลงมุม แผนภาพกางปลา เพื่อหัดจับใจความ
สําคัญและสกัดความรูความเขาใจดวยตนเองได หลายคนคิดวาเรื่องนี้เปนเรื่องยาก แตที่จริงแลวไมยากเลย
หากเด็กไดมีการฝกฝนทักษะเหลานี้อยูเปนประจํา
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8. พอแมตองไวในเรื่องการรับรูและความสนใจของลูก และเปนฝายชวงชิงใช
ประโยชนจากความสนใจที่เกิดขึ้นแลวนั้น ๆ เพื่อจัดกระบวนการเรียนรูเสริมหรือนามาใชปลูกฝงนิสัยรักการ
อานอยางตอเนื่อง
9. การสรางนิสัยรักการอาน ไมใชสงเสริมใหเด็กอานอะไรก็ได การสรางนิสัยรักการ
อานคือการสรางนิสัยใหเด็กรูจักอานงานที่มีคุณภาพ เชน วรรณคดี สารคดี งานวิชาการ และรูวิธีหรือมีการ
พัฒนาทักษะอยางตอเพื่อนาสิ่งที่อานนั้นมาใชประโยชนหรือสรางแรงบันดาลใจ
10. การอานทําใหรูจักตนเองและรูจักโลก จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองพัฒนา
ทักษะการอานไพรัชภาษาในเด็กซึ่งกําลังเติบโตขึ้นทามกลางกระแสแหงความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของ
โลกทุกวันนี้ ตําราไทยที่แปลมาจากภาษาตางประเทศนั้นลาชากวาเวลาจริงของเอกสารนั้น ๆ อยูหลายป บาง
เลมเปนสิบป การที่เด็กเขาถึงหนังสือตางประเทศได ทําใหไทยรูเขารูเรา สามารถนําความรูและเทคโนโลยี
สากลมาประสมกับความรูไทย เพื่อสรางสรรคประเทศของเราใหเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป

การอานกับเด็กระดับวัยอนุบาล

1. ความสําคัญของเด็กวัยอนุบาล
เด็กกอนวัยเรียนหรือเด็กที่มีอายุตั่งแต 3-6 ป เปนเด็กที่อยูในวัยกอนการศึกษา ภาคบังคับ
ในระดับประถมศึกษา ซึ่งไดมีนักวิชาการไดกลาวถึงความสําคัญไวหลากหลายทัศนะดังนี้
สายญาติ เพียเขมร (2541 ; หนา 16) กลาววาเด็กในชวงนี้เปนเด็กที่มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค อยากรูอยากเห็น และเปนเด็กวัยที่เริ่มสังเกต พรอมกับสนใจสิ่งแวดลอมมากขึ้น เด็กในวัยนี้มี
จินตนาการเกินจริง ชอบเลนบทบาทสมมุติ โดยการนําเอาตัวเองเขาไปอยูในเหตุการณที่สมมุติขึ้น รวมทั้งเริ่ม
เลียนแบบการกระทําของผูที่อยูใกลชิดจึงเปนชวงที่มีอายุเหมาะสม ในการปลุกฝงบุคลิกภาพ อุปนิสัยใจคอ
และพื้นฐานสุขภาพจิตเปนอยางยิ่ง เพราะเมื่อพน 6 ขวบแลวเด็กจะเริ่มเรียนรูสิ่งตางๆเพิ่มเติมจากโลก
ภายนอก อันจะมีสวนขัดเกลา หรือเปลี่ยนแปลงความประพฤติ หรือนิสัยของเด็กไดบางสวนแตไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดทั้งหมด ดังนั้นเด็กในวัยกอนเรียนจึงเปนชวงที่ดีที่สุดที่จะปลูกฝงอุปนิสัยตางๆ ไดดีมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการอีกหลายทานไดกลาวถึงความสําคัญของเด็กปฐมวัยดังนี้
วราภรณ รักวิจัย (2535
, หนา 13) กลาววาเด็กมีความสําคัญมาก เพราะเด็กจะเปนตัวแทน
ของผูใหญในสังคมในอนาคต ถาเด็กไมไดรับการพัฒนาอยางถูกตอง สังคมในอนาคตจะเปนอยางไร เด็กเปน
จุดเริ่มตนของบุคคล และเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาสังคม เพราะเปนผูนํา ผูใชทรัพยากรทุก
รูปแบบ ถาสังคมปราศจากเด็กที่มีคุณภาพสังคมก็จะมีคุณภาพที่ดีไมได
รติชน พีรยสถ (2543
, หนา 10) ไดกลาวในทัศนะนักจิตวิทยาวา ความสําคัญของเด็ก
ปฐมวัยนั้นเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปอยูแลว เพราะเด็กปฐมวัยเปนพื้นฐานของชีวิตที่จะพัฒนาขึ้นเปนผูใหญ
หรือเปนทรัพยากรที่สําคัญของประเทศชาติ ถาเด็กปฐมวัยไดรับการเลี้ยงดูเอาใจใสใหมีความเจริญงอกงามใน
พัฒนาการทุกๆดานก็จะพัฒนาขึ้นเปนผูใหญที่เปนทรัพยากรที่มีคุณภาพ แตถาเด็กปฐมวัยไมไดรับการพัฒนา
ใหมีความเจริญงอกงามในการพัฒนาการทุกๆดานเทาที่ควรก็จะกลายเปนปญหาของสังคมในอนาคตตอไป
จรรยา สุวรรณทัต และลัดดาวัลย เกษมเนตร (2533
, หนา16) กลาวไววา เด็กมี
ความสําคัญเนื่องจากเหตุผลหลายประการคือ
1) เปนผูที่สืบทอดความดีงามจากผูใหญ
2) เปนมนุษยที่มีสิทธิที่จะไดรับการตอบสนองความตองการตางๆ จากผูใหญใน
สังคมที่เด็กเปนสมาชิกดวย
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3) เปนมนุษยที่ไมใชมีแตสิทธิ แตตองมีความรับผิดชอบที่จะปฎิบัติตนใหสมกับสิทธิ
ที่เขาไดรับ
4) เปนตัวแทนของกลุมเยาวชน ซึ่งเปนสวนประกอบสําคัญยิ่ง สวนหนึ่งของสังคม
มนุษย
5) ความดีเลวของเด็กในวัยนี้สะทอนใหเห็นคุณภาพของประชากรในอนาคตของ
สังคมโลก
6) เด็กมีพื้นเดิมของจิตใจบริสุทธิ์สะอาดใหตระหนักในความสําคัญในกระบวนการ
ซึมซาบที่จะชวยใหเด็กนั้นไดเติบโตเปนพลเมืองที่ดี มีคุณภาพและมีคุณธรรม สงเสริมความมั่นคงแหง
ครอบครัว วงศตระกูล สังคม ตลอดจนประเทศชาติตอไป
นันทิยา นอยจันทร (2548, หนา 33 – 36) ไดกลาวถึง ความสําคัญของการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย คือ การเขาใจวิถีชีวิตในวัยเด็กตั้งแตแรกเกิดถึงอายุ 6 ป เปนระยะเริ่มตนของชีวิตที่ละเอียดออนและมี
การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ หลายดานเกิดขึ้นพรอม ๆ กันอยางรวดเร็ว ซึ่งเปนชวงเวลาสําคัญที่สุดของการสราง
รากฐานคุณภาพชีวิตและจิตใจเด็กจะสะสมประสบการณการเรียนรูสิ่งตาง ๆ รอบตัวจากผูเลี้ยงดูและสภาวะ
แวดลอมในชีวิตประจําวันเปนพื้นฐานการเรียนรู พัฒนาการที่เกิดขึ้นกับบุคคลแตละคนจะตางกันตามอิทธิพล
ของพันธุกรรมและประสบการณที่ไดรับ
2.
ความพรอมดานการอานกับเด็กปฐมวัย
การเตรียมความพรอมดานการอานของเด็กปฐมวัยไมใชการอานหนังสือ หรืออาน ก ข ค
เหมือนชั้นประถมศึกษา แตการอานของเด็กวัยนี้คือ การอานจากภาพ เพื่อเตรียมสภาพรางกาย จิตใจ
ตลอดจนปลูกฝงนิสัยใหรักการอาน ซึ่งความพรอมในการอานจะเกี่ยวของกับการรับรูและประสบการณหลายๆ
อยางดังนั้นการจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมจึงควรเริ่มจากการอานภาพกอน เชน หนังสือภาพ ภาพ
นิทาน หรือรูปภาพตางๆ (เยาวพา เดชะคุป, 2528, หนา 6) การเตรียมความพรอมดานการอานถือเปนขั้นหนึ่ง
ของการสอนอานเบื้องตน การเรียนภาษาเปนการเรียนสัญลักษณที่ซับซอนยุงยาก โดยเฉพาะกับผูเรียนที่มีอายุ
ยังนอย เพิ่งมาโรงเรียนเปนครั้งแรกฉะนั้นการเตรียมความพรอมในการอาน เปนการปูพื้นฐานสําหรับอาน
โดยตรง สามารถเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอ
นวลศรี วุฒิกิจ (2546, หนา 35) กลาววา ความพรอมในการเรียนอานของเด็ก หมายถึง
ความเจริญเติบโตทั่วไปของรางกาย มีกลามเนื้อ ประสาทและสวนตางๆ ของรางกายประการหนึ่ง
กับความสนใจและความตั้งใจที่จะเรียนอีกประการหนึ่ง
สุมนา พานิช (2531, หนา 72) ไดกลาวถึง การอานเด็กในวัยนี้ไมใชวัยที่จะสามารถอานหนังสือ
ได แตควรเปนการปูพื้นฐานในการอานใหกับเด็ก ซึ่งครูควรเลานิทานหรือแนะนําหนังสือตางๆใหกับเด็กในกลุม
เล็กๆ และพยายามศึกษาดูวาเด็กสนใจและชอบอะไร พยามยามจัดหาหนังสือใหสอดคลองกับความตองการ
ของเด็ก กิจกรรมที่จะชวยเสริมทักษะในการอาน ไดแก การเปรียบเทียบภาพ สิ่งที่เหมือนกัน ตางกัน สิ่งที่ขาด
หายไป อานภาพจากการเคลื่อนสายตาจากซายไปขวา การออกเสียงตามแบบอยางที่ถูกตอง การเลาเรื่องราว
ตามภาพ การปฏิบัติตนในการใชหนังสือและมุมหนังสือ
บุษบง ตันติวงศ (2536
, หนา 148-149) ไดกลาวไววา การอานเปนกิจกรรมที่ตองสื่อ
ความหมายกับผูอื่น การพูดคุย การแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อาน ชวยใหเด็กเขาใจความหมายของเรื่องนั้น
มากขึ้น การตีความซึ่งเปนประสบการณจากการอานชวยในการสื่อความหมายเมื่อเด็กเขียน และการสื่อ
ความหมายซึ่งเปนประสบการณจากการเขียนชวยในการตีความเมื่อเด็กอาน การอานและการเขียนเปนระบบ
ที่พึงพาซึ่งกันและกัน
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การอานสําหรับเด็กปฐมวัยมีความสําคัญมาก ผูปกครองและครูควรสนใจที่จะหาวิธีการ
สงเสริมใหเด็กรักและสนใจในการอานเพื่อเด็กจะมีนิสัยรักการอานเมื่อเติบโตขึ้น บุคคลที่ทําหนาที่ได ดีที่สุดคือ
ครูเพราะเปนผูที่อยูใกลชิดกับเด็กในวัยเริ่มเรียนมากที่สุด เด็กอายุ 3-5 ป จะมีความพรอมและพัฒนาการดาน
การอานดังนี้ ณรงค ทองปาน (2526, หนา 7)
1. มีความพรอมที่จะอานมากขึ้น
2. อานคําสั้นๆได โดยอาศัยความจํา
3. จําพยัญชนะไดแมนยํา โดยไมตองอาศัยภาพชวย
4. เริ่มรูจักคําสะกดงายๆ
5. ทําเลขบวกไดบาง
6. เขียนเปนประโยคไดแตตองดูแบบในหนังสือ
7. ชอบอานหนังสือดวยเสียงดังเต็มที่
8. ชอบอานหนังสือแบบแขงขัน
9. สนใจอานหนังสือตัวโตๆ คํางายๆ
10. สามารถเขาใจหนังสือรูปภาพไดรวดเร็ว
11. ชอบหนังสือที่ใชคําสุภาพ งาย และเปนคําที่เด็กอานออกโดยใชรูปภาพ
กรมวิชาการ (2546
, หนา 36) กลาวไววา ประสบการณสําคัญที่สงเสริมพัฒนาการดาน
สติปญญา ไดแก การใชภาษา การอานในหลายรูปแบบ ผานประสบการณที่สื่อความหมายตอเด็ก อานภาพ
หรืออานสัญลักษณจากหนังสือนิทาน/เรื่องราวที่สนใจ
จะเห็นไดวา การเตรียมความพรอมดานการอานใหกับเด็กวัยอนุบาลนั้นเปนสิ่งสําคัญที่ทุกคน
หรือทุกสวนตองใหความสําคัญเพราะเปนวัยแรกเริ่มแหงการพัฒนา การไดเห็นแบบอยางหรือการไดรับการ
ปลูกฝงที่ดีทั้งจากผูปกครอง ครู ตลอดจนหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของรวมมือกันในการพัฒนาและสงเสริมการ
อานนั้นยอมสงผลใหเด็กไดรับการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีงามและสามารถสรางนิสัยรักการอานใหเกิดขึ้นได
3. ความสนใจในการอานของเด็ก
ความสนใจในการอานของเด็กจะแตกตางกันตามชวงวัย และเพศ จําเปนอยางยิ่งที่ผูปกครอง
ครู และมีมีสวนเกี่ยวของจะตองพิจารณาเลือกหนังสือใหเหมาะสมกับวัยโดยเฉพาะในวัยเด็ก ซึ่งเปนวัยสําคัญ
ของการเริ่มตนที่จะอานหนังสืออันจะนํามาซึ่งนิสัยรักการอานที่ดีตอไปในอนาคต ความสนใจในการอานของ
เด็กแตละวัยนั้นมีนักวิชาการไดกลาวถึงความสนใจในการอานไวดังนี้
อรุณี วิริยะจิตรา (2548, ออนไลน) ไดกลาวถึงความสนใจการอานของเด็กไวดังนี้
1. เด็กตั้งแตแรกเกิด-3 ขวบ จะมีความสนใจหนังสือที่มีรูปภาพประกอบตัวโตๆ และ
ตองการใหพอแมอานใหฟง
2. เด็กอายุ 3-6 ขวบ จะสนใจเรื่องรอบตัว เชน ตนไม ดอกไม สัตว ดวงดาว แตชวง
ความสนใจจะสั้นประมาณ 5-10 นาที ดังนั้นหนังสือที่เลือกมาอานใหฟงควรจะสั้นๆ และตองมีสีสันสวยงาม
3. เด็กอายุ 6-8 ขวบ ชอบเรื่องลึกลับเทพนิยาย เด็กชายชอบเรื่องราวผจญภัย เด็กหญิง
สนใจเรื่องราวในบาน อาหาร เสื้อผา ชวงความสนใจมีประมาณ 15-20 นาที
4. เด็กโต 9 ขวบขึน้ ไป ชอบเรื่องลึกลับ เรื่องความสัมพันธระหวางเพื่อน มิตรภาพ เรื่องตลก
ขําขัน ฯลฯ
บุญชวย สายราม (2552, หนา 23-24) กลาวไววา ความสนในและความตองการในการอานของ
ผูอานแตละวัยยอมมีความแตกตางกันเนื่องจากสาเหตุหลายประการ ไดแก อายุ เพศ ความถนัดตามธรรมชาติ

16
สิ่งแวดลอมทางบานโรงเรียน และชุมชน ซึ่งไดกลาวถึงความสนในและความตองการในการอานของเด็กวัย 8 –
20 ป สรุปไวดังนี้
เด็กวัย 8 – 12 ป (ชั้นประถมศึกษาที่ 3 - 4) เด็กในวัยนี้จะเขาใจคําเปรียบเทียบสนใจเรื่อง
เปนจริงมากขึ้น เด็กชายสนใจเรื่องวิทยาศาสตร การผจญภัย การตอสู เรื่องมีจินตนาการกวางไกลเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร การทดลองงาย ๆ ตามที่เรียนมาจากโรงเรียน เด็กหญิงจะชอบการแตงกายเสื้อผา
การบานการเรือน ยังชอบเรื่องเกี่ยวกับเทวดา นางฟา ทั้งเด็กหญิงและเด็กชายจะชอบเหมือน ๆ กัน เชน
วรรณคดี นิทาน นิยายสําหรับเด็กงาย ๆ เกี่ยวกับเทพบุตรชาดก สุภาษิต คําพังเพย นิทานพื้นบาน เรื่องตลก
การตูนขําขัน เขาใจปญหาสังคม ศาสนา เด็กวัยนี้จะชอบหนังสือที่มีเรื่องและรูปเทา ๆ กัน หรือรูปอาจจะ
นอยลงได ลดรูปสีลงได เนื้อเรื่องยาวขึ้น สามารถอานสารเคมีงาย ๆ รูเรื่อง เรื่องตลกงาย ๆ เขาใจไดดี เรื่อง
ความรูตาง ๆ วรรณคดีงาย ๆ นอกจากนี้บางคนที่อานหนังสือเกงมักจะหันไปอานหนังสือในวัยถัดไปไดเปน
อยางดี
เด็กวัย 12 – 14 ป (ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย) เปนเด็กกอนวัยรุน ความสนใจ ใจการอาน
จะตองกวางขวางมากขึ้น ชอบเรื่องวิทยาศาสตร ชีวประวัติบุคคลสําคัญ เรื่องเด็กวัยเดียวกัน เรื่องโรงเรียน
กีฬา งานอดิเรก สัตว แมลงตาง ๆ เรื่องทองถิ่น ประเพณี พื้นบานเด็กวัยนี้จะรูจักวินิจฉัยการอาน หา
ขอเท็จจริงมาพิสูจน รูจักคนควาเพิ่มเติมในสิ่งที่สงสัยและอยากรูอยากเห็น เด็กชายจะสนใจวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร ดาราศาสตร การทดลองตาง ๆ เรื่องที่ขมวดปมใหคิด เรื่องผจญภัยในอวกาศ ประวัติศาสตร เกม
คอมพิวเตอร สวนเด็กหญิงยังสนใจเรื่องในครอบครัว และเริ่มสนใจอานหนังสือนวนิยายรัก ทั้งเด็กหญิงและ
เด็กชายชอบเรื่องสัตว เด็กวัยนี้จะเขาใจหลักเกณฑตาง ๆ ไดดีเด็กวัยนี้จะชอบหนังสือที่มีเรื่องมากกวารูป
สวนมากจะชอบหนังสือขนาดฉบับกระเปา (Pocket book) ชอบอานหนังสือการตูนและชอบอานนิตยสารมาก
โดยเฉพาะนิตยสารที่มีเรื่องที่สนใจเปนพิเศษ
เด็กวัย 15 – 20 ป (วัยรุน) สนใจเรื่องการแตงกาย วิธีการเรียนใหเกง การจํา การเปนคนเกง
เดน จิตวิทยางาย ๆ งานอดิเรก มารยาทในสังคม การวางตน การคบเพื่อน การคบเพศตรงกันขาม ชอบอาน
เนื้อเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงบุคลิกภาพ การรักษาสุขภาพ อนามัย วรรณคดี
โคลงกลอน นวนิยายรัก
ประวัติศาสตร วิทยาศาสตรกาวหนา คอมพิวเตอร การทดลอง เรื่องที่เปนความรู เครื่องบิน จรวด ดาวเทียม
เทคโนโลยี เกษตร ภาษา กีฬา การตอสู อาวุธที่ใชในสงครามปญหาสังคม การเมือง นักสืบ ผจญภัย การ
ทองเที่ยว และศิลปวัฒนธรรม เปนตน เด็กวัยรุนชายจะชอบเนนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี กีฬา การผจญ
ภัย และดนตรี วัยรุนทั้งหญิงและชายชอบอานวารสาร นิตยสาร และหนังสือการตูนมาก
ฉวีลักษณ บุณยะกาญจน (
2547, หนา 53 - 54) ไดกลาวถึง ความสนใจในการอานของเด็กไววา
เด็ก 9 – 11 ป ชอบเรื่องเกี่ยวกับสิ่งตอไปนี้ ผจญภัย ตื่นเตนลึกลับ เรื่องจริง เรื่องพิศวง ชีวิตเด็ก ธรรมชาติ
และชีวิตของสัตว ความมีน้ําใจเปนนักกีฬา ความกลาหาญ การกีฬาเครื่องบิน ประดิษฐกรรมตาง ๆ เด็กชาย
12 – 13 ป จะเพิ่มความสนใจในประวัติศาสตร ชีวประวัติและหนังสือเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ธรรมชาติและสังคม
เด็กหญิงชอบนวนิยายซาบซึ้งใจมากกวาเด็กชาย ทั้งเด็กหญิงและเด็กชายชอบอานเรื่องที่เขียนใหขัดไปจาก
ความจริงและเรื่องที่เปนไปไมไดเรื่องตลก และเรื่องที่เกี่ยวกับงานอดิเรก เด็ก 14 ป ความสนใจจะเริ่มเพงเล็ง
ไปในแนวใดแนวหนึ่งโดยเฉพาะ ระยะนี้อาจจะอานหนังสือนอยลงแตจะชอบอานนิตยสารมากขึ้นเด็กชายชอบ
อานชีวประวัติ ประวัติศาสตรการเดินทาง เครื่องยนตกลไกตาง ๆ ชอบหนังสือที่มีแผนผังแบบแปลน บางคน
อาจจะเริ่มหนังสือรัก ๆ ใคร ๆ บาง แตเรื่องนั้นจะตองรวดเร็วทันใจ เด็กหญิงคงชอบหนังสือสําหรับผูใหญมาก
ขึ้น ชอบเรื่องรักใครที่จะสะเทือนอารมณ มักติดใจเรื่องราวที่แตงเกินความจริงงายๆ เด็กอายุ 15 ป ตอนนี้
ความทุมเทในการอานผานไปบางแลว แตละคนเริ่มอานหนังสือตามความตองการของโรงเรียนและสังคมของ
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ตนยังคงชอบอานอยูแตไมทุมเทไปในทางใดทางหนึ่งเหมือนเมื่อกอน เด็กชายมักชอบเรื่องเกี่ยวกับวิชาการ งาน
อดิเรก และการทดลอง เด็กหญิงยังคงชอบนวนิยาย เด็กอายุ 16 – 17 ป ความสนใจในการอานคอยเริ่มสนใจ
กับชีวิตอยางผูใหญ สนใจกับเรื่องของโลกของสังคมและปญหาสวนตัวตาง ๆ
อนุที วี (2555) กลาวถึงพัฒนาการดานการอานตามวัยของเด็ก ๆ เด็กเริ่มเรียนรูการอานได
เมื่อไหร การอานของเด็กเริ่มตั้งแตวัยทารก โดยในชวงวัย 6-8 เดือนแรก เด็กทุกคนเริ่มสามารถรับรูความ
แตกตางของหนวยเสียงที่มีอยูในทุกภาษาทั่วโลกได และกอนอายุ 10 เดือนเด็กจะเริ่มปรับความสามารถใหเขา
กับหนวยเสียงและไวยากรณของภาษาของผูเลี้ยงดู หลังจากอายุ 10 เดือนความสามารถดังกลาวจะจํากัด
เฉพาะอยูในภาษาของผูเลี้ยงดู เชน เด็กทารกชาวญี่ปุนจะมีความสามารถในการแยกแยะความแตกตาง
ระหวางเสียง /r/ และ /l/ ได ซึ่งความสามารถดังกลาจะจํากัดและยากมากขึ้นในผูใหญชาวญี่ปุน หลังจากนั้น
ทักษะทางการอานจะมีการพัฒนาตอเนื่องไปตลอดชีวิต วัยไหนเรียนรูอะไรบางเรื่องการอาน จากการศึกษา
ของประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม และใหความสําคัญกับการเรียนการสอนเรื่องการแยกแยะเสียงของ
คําพูด อันเปนปจจัยหลักขั้นพื้นฐานสําหรับการอาน เพื่อเตรียมความพรอมกอนจะมีการเชื่อมโยงเสียงกับ
ตัวอักษร และการอานสะกดคําตอไป ซึ่งตางจากระบบการเรียนการสอนอานภาษาไทยในปจจุบันที่ไมไดเนน
เรื่องของทักษะการแยกแยะเสียงตั้งแตชวงชั้นปฐมวัย แตจะเนนเรื่องของการสอนพยัญชนะ แมการเชื่อมโยง
เสียงตนกับตัวพยัญชนะ ซึ่งควรพิจารณาปรับใชและสังเกตการณใหเหมาะสม
วัยทารก (infant) : 1 ขวบปแรก โดย 6-8 เดือนแรกเด็กทุกคนเริ่มสามารถรับรูความแตกตาง
ของหนวยเสียงที่มีอยูในทุกภาษาทั่วโลกได กอนอายุ 10 เดือนเด็กจะเริ่มปรับความสามารถใหเขากับหนวย
เสียงและไวยากรณของภาษาแมหรือผูเลี้ยงดู หลังจากอายุ 10 เดือนความสามารถดังกลาวเริ่มจํากัดการพัฒนา
อยูเฉพาะในภาษาแม
วัยเตาะแตะ (toddler) : 1-3 ป เด็กใหความสนใจเสียงที่เด็กไมสามารถพูดไดแสดงความสนใจ
เสียงหรือกลุมเสียงที่เหมือนกันเมื่อมีการอานกลอน หรือเลาเรื่องนิทานที่มีคําคลองจอง เริ่มมีการเชื่อมโยงเสียง
กับตัวอักษร เชน เมื่อเด็กอานหนังสือกับผูเลี้ยงดู เด็กจะชี้และพยายามออกเสียงตามตัวอักษร หรือใชคําจาก
ภาษาพูดเพื่อเชื่อมโยงเสียงกับตัวอักษร เชน /d/daddy, /b/bee, /ก/ไก, /จ/จาน
วัยกอนเรียนระยะตน (early preschool) : อายุ 3-4 ป มีความสนใจเสียงตาง ๆ ของภาษา
โดยเฉพาะ "คําคลองจอง" (rhyme) ที่มีในเพลง บอกตัวอักษรได 10 ตัว โดยเฉพาะตัวอักษรที่อยูในชื่อของเด็ก
วัยกอนเรียนระยะปลาย (late preschool) : อายุ 4-5 ป สามารถแยกพยางคในคําที่ฟงได
(รอยละ 50 เด็กสามารถบอกจํานวนพยางคในคําที่ฟงได) wa แกว-น้ํา, water (เชน แกวน้ํา-ter เปนคําที่มี
สองพยางค เปนตน) เริ่มแยกหนวยเสียงยอย ในคําที่ฟงได (รอยละ 20 เด็กสามารถบอกจํานวนหนวยเสียง
ยอยในคําที่ฟงได)
วัยอนุบาลตอนตน (beginning kindergarten) : อายุ 5-5 ½ ป สามารถเปรียบเทียบคําสองคํา
ที่ฟงวาคลองจองกันหรือไม (เชน กา-ขา, cat-bat) สามารถบอกคําที่มีเสียงคลองจองกับคําที่ฟงได และ
สามารถบอกตัวอักษรไดเกือบทุกตัว
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การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน

1. ความหมายของการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
กิจกรรมสงเสริมการอาน ไดมีผูใหความหมายไวดังนี้
อภินันท สวาสดิ์พงษ (2531 , หนา 9) ไดใหความหมายของกิจกรรมสงเสริมการอานวา
“กิจกรรมสงเสริมการอาน หมายถึงสภาพการเรียนรูที่เด็กไดใชทั้งรางกายและสมองในการประกอบกิจกรรม
เกี่ยวกับการอานเพื่อใหเด็กมีการพัฒนาในการอาน ทั้งในดานความเขาใจและทัศนคติที่ดีในการอาน
กรมวิชาการ (2543, หนา 2) ใหความหมายของกิจกรรมสงเสริมการอานหมายถึง การกระทํา
ตางๆที่โรงเรียนหรือผูปกครองจัดขึ้น โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหนักเรียนเกิดความสนใจและเห็นความสําคัญใน
การอาน และพยายามพัฒนาการอานของตนเอง จนมีนิสัยรักการอาน
คุณหญิงแมนมาส ชวลิต (2546, หนา 77) ไดใหความหมายของ กิจกรรมสงเสริมการอาน วา
หมายถึง การกระทําตาง ๆ เพื่อใหกลุมเปาหมายเกิดความสนใจในการอาน เห็นความสําคัญและความจําเปน
ของการอาน เกิดความเพลิดเพลินในการอานพยายามพัฒนาการอานของตนจนเปนนิสัย
สรุปไดวา
กิจกรรมสงเสริมการอาน คือ การเรียนรูที่เด็กไดใชทั้งรางกายและสมอง
ซึ่งทําใหเด็กไดรับความสนุกสนาน เพลิดเพลินกับกิจกรรม เชน การเลานิทาน การเลาเรื่องหนังสือ เปนตน
เปนการสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานความคิดสรางสรรค กลาแสดงออกในความสามารถของตน
2. เปาหมายของกิจกรรมสงเสริมการอาน
ศรีรัตน เจิงกลิ่นจันทร (2542, หนา 54) ไดกลาวถึงเปาหมายของการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
วาสามารถแบงออกไดดังนี้
2.1 เปาหมายบุคคล หมายถึง ตัวบุคคลที่ตองการใหเกิดนิสัยรักการอาน อาจเปนรายบุคคล
หรือเปนกลุม หรือประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับความรูและระดับความสามารถในการอาน การกําหนด
เปาหมายบุคคลอาจกําหนดไดทั้งวงกวางและวงแคบ ถากําหนดในวงกวาง เชน ประชาชนทั่วประเทศ ก็ตอง
เลือกกิจกรรมที่คนทั่วไปเขาใจงาย รับสารได และตองรับสารทางไกล เชน วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน ฯลฯ
ตัวอยางกิจกรรมที่กําหนดกลุมเปาหมายในวงกวาง และใชวิทยุกระจายเสียง เชน การอานหนังสือทาง
วิทยุกระจายเสียง ซึ่งมุงใหถือผูรับฟงโดยทั่วไป เปนตน ในการอานกําหนดเปาหมายบุคคล ควรปฏิบัติดังนี้
2.
1.1 ศึกษาเปาหมายบุคคลใหถองแท โดยการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับอายุ เพศ
ความสามารถในการอาน อาชีพ ความสนใจ ถิ่นที่อาศัย วัฒนธรรมประจําถิ่น รายได ปญหา ฯลฯ โดยศึกษา
ขอมูลกวาง ๆ จากสํามะโนประชากร รายงานของจังหวัด ทองถิ่น หนวยราชการ จัดทําแฟมไวโดยเฉพาะ และ
เพิ่มเติมขอมูลที่ไดรับมาใหมจากเอกสารของทางราชการ จากขาวในหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียงและ
โทรทัศน ถามีการวิจัยเกี่ยวกับการอาน การใชสื่อมวลชน หรือเรื่องคลายคลึงกันนี้ก็เก็บรวบรวมไวจัดทํา
แฟมขอมูลไว
2.
1.2 นอกจากศึกษาขอมูลในรูปเอกสารสิ่งพิมพตาง ๆ เกี่ยวกับบุคคลที่เปน
เปาหมายแลว การศึกษาดวยตนเองใหรูจักบุคคลก็จะชวยใหจัดกิจกรรมไดผลดี สถิติและขอมูล ตาง ๆ ใน
เอกสารเปนเพียงตัวเลขและตัวหนังสือ ซึ่งผูอื่นรวบรวมไว แมความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลแตละกลุมซึ่งได
รับทราบจากผูอื่น ก็ไมทําใหเกิดความรูสึกวาไดเขาใจความตองการของคนเหลานั้นไดดี ดังนั้น ควรพยายามทํา
ความรูจักดวยตนเองดวยการพูดจาปราศรัย การเขารวมในกิจกรรมของกลุม จะเปนโอกาสใหรูจักบุคคล
เปาหมายดียิ่งขึ้น สามารถจัดกิจกรรมไดตรงความตองการและความสนใจ
2.
1.3 ออกแบบสอบถาม ถามความตองการและความสนใจของเปาหมายบุคคลที่มี
ความแตกตางกันในเรื่อง เพศ วัย ระดับความรู และระดับการอาน โดยศึกษาขอมูลพื้นฐานจากหนังสือ
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จิตวิทยาเพื่อเปนแนวทางในการออกแบบสอบถาม ขอมูลที่ไดรับจาการตอบแบบสอบถามจะนํามาพิจารณาใน
การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับเปาหมายบุคคลนั้น ๆ
2.2 เปาหมายของการอาน หมายถึง ระดับของการพัฒนาการอานที่ประสงคจะใหบรรลุ เชน
จูงใจใหรักการอาน ใหพยายามอานใหออก ใหเห็นคุณประโยชนของการอาน กระตุนใหพยายามอานให
แตกฉาน อานใหเปน เห็นความจําเปนวา ควรพยายามอานอยางวิเคราะห วิจารณ ประเมินคาของสิ่งที่อาน
และสามารถนําความรูจากการอานไปใชประโยชนไดใหสามารถมีสวนสรางสังคมการอานได เปนตน
การกําหนดเปาหมายของการอาน ควรคํานึงถึง
2.
2.1 พื้นฐานความรู ทักษะในการอาน และวัยของบุคคลหรือกลุมเปาหมายวาเปน
อยางไร ขณะนั้น ควรกําหนดระดับการพัฒนาระดับใด บุคคลที่เปนเปาหมายจึงจะสามารถพัฒนาการอานให
ถึงระดับได สําหรับเด็กเริ่มอาน เพิ่งเรียนรูคํา เปาหมายของการพัฒนาก็ควรเปนเพียงสรางความเพลิดเพลินใน
ถอยคําอันไพเราะ ใหรูวาคําในหนังสือมีความเชื่อมโยงกับคําพูด ในหนังสือมีเรื่องสนุกและอาจอานไดไมยาก
นัก
2.
2.2 บันไดแหงการอาน หรือระดับของการอาน ซึ่งผูเชี่ยวชาญในการอานได
กําหนดไวมี 3 ขั้น หรือ 3 ระดับ คือ อานออก อานได และอานเปน กลาวคือ อานออก หมายถึง สามารถผสม
สระพยัญชนะได พอรูความหมายของคําในหนังสือ ผสมอักษรเปนคําได อานได หรืออานแตกฉาน หมายถึง
เมื่อเห็นคําในหนังสือก็อานไดคลองแคลว รูความหมายของคําและขอความสั้น ๆ บางคําอาจไมเขาใจ
ความหมาย แตอานออกเสียงได อาจเปน หรืออานวิเคราะหวิจารณ หมายถึง รูจักประเมินคาความคิดเห็นของ
ผูเขียนวาผิดหรือถูกอยางไร ขอมูลในหนังสือถูกตองหรือคลาดเคลื่อน รูจักสังเคราะหสิ่งที่อานและใชประโยชน
จากการอานได
3. รูปแบบการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน สามารถจัดไดหลายรูปแบบ ไดแก (ฉวีวรรณ คูหาภินันทน,
2542, หนา 105-108)
3.1 การเลานิทาน คือการเลาเรื่องที่มีผูเลาสืบกันมา หรือเลาเรื่องจากหนังสือนิทานที่มี ผูแตง
ขึ้นมา ไดแก
3.1.1 การเลานิทานในหองสมุด
3.1.2 การแขงขันการเลานิทาน
3. 2. การเสนอหนังสือหรือวัสดุการอาน และสื่อการอานตาง ๆ คือ การแนะนํา
ทรัพยากรสารนิเทศที่นาสนใจใหกับผูอานเพื่อดึงดูดความสนใจใหอยากอานนั่นเอง ไดแก
3.2.1 การเลาเรื่องหนังสือ
3.2.2 การแนะนําหนังสือ
3.2.3 การอานหนังสือใหฟง
3.2.4 การสนทนาเกี่ยวกับหนังสือ
3.2.5 การอภิปรายเกี่ยวกับหนังสือ
3.2.6 การบรรยายเกี่ยวกับหนังสือ
3.2.7 การโตวาทีเกี่ยวกับหนังสือ
3.2.8 การจัดทํารายชื่อทรัพยากรสารนิเทศ และการทําบรรณนิทัศน
3.2.9 การจัดนิทรรศการ
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3.
3.
3.
3.3
3.
3.

3 การแสดงนาฏกรรมและอื่น ๆ
3.1 การแสดงละคร
3.2 การแสดงจินตลีลา
.3 การรองเพลง
3.4 การแสดงละครใบ
3.5 การแสดงละครหุน
3.4 การทํากฤตภาค คือ การตัดปะ ขาว บทความ รูปภาพ หรือทั้งรูปภาพและเรื่องที่นาสนใจเพื่อ
บริการผูอาน ไดแก
3.4.1 การจัดทํากฤตภาคเปนเลม
3.4.2 การทํากฤตภาคขาวติดไวที่ปายนิทรรศการดานหลังหองเรียนทุกวัน
3.5 การแขงขันตาง ๆ จากการอาน คือ การแสดงความสามารถในการอานอยางมีประสิทธิภาพ
ไดแก
3.5.1 แขงขันเปดพจนานุกรมทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
3.5.2 แขงขันตอบปญหาจากหนังสือ เชน แขงขันตอบปญหาหนังสือสารานุกรมสําหรับ
เยาวชน แขงขันตอบปญหาสารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน แขงขันตอบปญหา The World Book
Encyclopedia ฯลฯ
3.5.3 การแขงขันโตวาที
3.5.4 การแขงขันการตอบปญหาทั่ว ๆ ไป
3.5.5 การแขงขันตอบปญหาสาขาวิชาตาง ๆ เชน ปญหาวิทยาศาสตร กฎหมาย ฯลฯ
3.6 การประกวดเกี่ยวกับการอาน
3.6.1 ประกวดการอานรอยแกวและรองกรอง
3.6.2 ประกวดกรอานทํานองเสนาะ
3.6.3 การประกวดการอานบทสนทนา
3.6.4 ประกวดการอานบทละคร
3.6.5 ประกวดการอานขาว
3.7 การเลนเกมที่นําไปสูการอาน ไดแก
3.7.1 เกมของเลนตาง ๆ และเกมคอมพิวเตอร
3.7.2 เกมการวาดภาพ
3.7.3 เกมเติมคําศัพท
3.7.4 เกมคนหาคํา
3.7.5 เกมทายปญหา
3.7.6 เกมตอคําพังเพย
3.7.7 เกมการละเลนตาง ๆ
3.7.8 เกมพับกระดาษ
3.7.9 เกมประดิษฐสิ่งของตาง ๆ ฯลฯ
3.8 การจัดทําโครงการกิจกรรมสงเสริมการอาน
3.8.1 โครงการสัปดาหหองสมุด
3.8.2 โครงการยอดนักอาน
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3.8.3 โครงการอานหนังสือใหฟง
3.8.4 โครงการแนะนําหนังสือ
3.8.5 โครงการเสนอหนังสือในรูปแบบตาง ๆ
3.8.6 โครงการหนังสือดีที่นาอาน
3.8.7 โครงการหนังสือใหมในวันนี้
3.8.8 โครงการหนังสือสูชนบท
3.8.9 โครงการหนังสือคือเพื่อนคูคิด
3.8.10 โครงการยอดนักอานระดับประถมศึกษา
3.8.11 โครงการยอดนักอานระดับมัธยมศึกษา
3.8.12 โครงการยอดนักอานระดับประชาชน
3.8.13 โครงการจัดนิทรรศการ
3.8.14 โครงการอานวรรณคดีสัญจร
3.8.15 โครงการรักษสิ่งแวดลอม
3.8.16 โครงการประกวดการเลานิทาน
3.8.17 โครงการประกวดเรื่องสั้นสะทอนปญหาสิ่งแวดลอม
3.8.18 โครงการประกวดการอานสุนทรพจน
3.8.19 โครงการจัดตั้งหองสมุดในชนบท
3.8.20 โครงการทอดผาปาหนังสือ
3.8.21 โครงการอานหนังสือวิทยาศาสตร
3.8.22 โครงการประกวดการเขียนเรียงความ
3.8.23 โครงการประกวดคําขวัญหองสมุด
3.8.24 โครงการปญหาพาสนุกจากการอาน
3.8.25 โครงการแสดงละคร
3.8.26 โครงการอานตามสาย
3.8.27 โครงการแสดงละครหุน
3.8.28 โครงการละครใบ
3.8.29 โครงการพี่เลาใหนองฟง
3.8.30 โครงการจัดตั้งชมรมนักอาน
3.8.31 โครงการออกคายนักอาน
3.8.32 โครงการเยาวชนพบนักเขียน
3.8.33 โครงการอานนิทานภาษาอังกฤษ ฯลฯ
4.
ประเภทของกิจกรรมสงเสริมการอาน
การจัดประเภทของกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอานจําแนกมีหลายวิธี วิธีหนึ่งที่พบ
บอย คือ การจัดกลุมตามลักษณะกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจโดยทางประสาทสัมผัสอยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน ดังที่คุณหญิงแมนมาส ชวลิต (2529, หนา 223-224) ไดสรุปประเภทกิจกรรม
สงเสริมการอานเปน 5 ประเภทดังนี้
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4.1 เราโสตประสาท หมายถึง กิจกรรมที่ใชเสียงและคําพูดเปนหลัก ผูรวมกิจกรรมใชทักษะ
การฟง ตัวอยางกิจกรรมประเภทนี้ ไดแก การเลานิทาน การเลาเรื่องจากหนังสือ การอานหนังสือใหฟง การ
แนะนําหนังสือดวยปากเปลา การบรรยาย การอภิปราย การโตวาที และการบรรเลงดนตรีหรือรองเพลง
เปนตน กิจกรรมเหลานี้ทําใหเกิดความเพลิดเพลินในอรรถรส การจัดกิจกรรมซึ่งเนนทักษะการฟงไมใชอุปกรณ
ที่เบี่ยงเบนความสนใจไปทางอื่น เชน ภาพและทาทาง ฯลฯ ยกเวนแตเมื่อจําเปนเพื่อใหผูฟงเขาใจสิ่งที่กําลังพูด
ถึง
4.2 กิจกรรมเราจักษุประสาท หมายถึง กิจกรรมที่ชวนใหดู เพงพินิจ และอานความหมาย
ของสิ่งที่เห็น กิจกรรมประเภทนี้ไดแก การจัดแสดงสิ่งตาง ๆ อาทิ การจัดแสดงภาพถาย ภาพเขียน
ภาพประกอบหนังสือ การจัดนิทรรศการหนังสือและสิ่งของที่เกี่ยวกับเรื่องในหนังสือ กิจกรรมเนนทักษะการดู
ซึ่งมีการแสดงภาพ หนังสือ และสิง่ ของ จะมีคําบรรยายอธิบายสิ่งที่แสดง สรุปขอคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่จัดแสดง
หรือประวัติความเปนมาเฉพาะที่จําเปนเพราะมุงใหผูรวมกิจกรรมใชสมาธิในการดู
4.3 กิจกรรมเราโสตและจักษุประสาท หมายถึง กิจกรรมซึ่งชวนใหฟงและดูไปพรอม ๆ กัน
กิจกรรมประเภทนี้สามารถดึงดูดความสนใจของเยาวชนไดดี เพราะมีทั้งเสียง ภาพ และความเคลื่อนไหว
ตัวอยางกิจกรรมประเภทนี้ เชน การเลานิทานประกอบภาพแบบตาง ๆ และการเลานิทานโดยใชโสตทัศนวัสดุ
ประกอบ การฉายภาพนิ่งประกอบการบรรยาย การฉายภาพยนตร วีดิทัศน การสาธิตเทคนิควิธีการ เหตุการณ
หรือขอเท็จจริงทางธรรมชาติ และการแสดงเรื่องจากหนังสือประกอบดนตรีหรือการขับรอง เปนตน
4.4 กิจกรรมที่ใชทักษะการเขียน เปนกิจกรรมสงเสริมการอานโดยเปนการสานตอการอาน
หรือฟงเรื่องจากหนังสือ โดยการเขียนในรูปแบบตาง ๆ ไดแก การสรุปเนื้อเรื่องหรือประเด็นสําคัญ การแตง
ดัดแปลงหรือเรียบเรียงเรื่องใหม การเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อานหรือไดรับฟงในแงมุมตาง ๆ
รวมทั้งการวาดภาพประกอบเรื่อง เปนตน
4.5 กิจกรรมที่มีการปฏิบัติหรือแขงขัน หมายถึ ง กิจกรรมที่ผูเขารวมมีสวนรวมดวยอยาง
เต็มที่โดยการลงมือทําทั้งเพื่อเรียนรู ฝกฝน หรือการแขงขัน กิจกรรมทํานองนี้ นอกจากใหความรูและสงเสริม
การอานแลว ยังสงเสริมบุคลิกภาพของผูรวมกิจกรรม เชน ชวยใหกลุมเปาหมายเกิดความสนุกและภาคภูมิใจ
รูสึกวาตนเองมีความสามารถและมีความเชื่อมั่นในตนเอง ตัวอยางกิจกรรมที่มีการปฏิบัติหรือแขงขัน เชน การ
เลานิทานแลวใหผูฟงวาดภาพหรือแสดงทาทางประกอบ การแขงขันรองเพลงประกอบนิทาน นวนิยายหรือบท
ละคร การแขงขันเลาเรื่องที่ไดฟง การแขงขันเรียบเรียงเรื่องที่ไดฟง การแขงขันเขียนเรื่องขึ้นใหมตามแกนเรื่อง
ที่ไดฟง การตอบปญหา การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครหรือเหตุการณตอนใดตอนหนึ่งจากเรื่องที่อาน
และการโตวาทีเกี่ยวกับหนังสือ เปนตน

งานวิจัยที่เกี่ยวของ

ชัยภพ เสรีผล (2550
, บทคัดยอ) ไดศึกษาการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานของโรงเรียนนานาชาติ
เซนตสตีเฟนส ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความถี่ในการเขาใชหองสมุด 1-2 ครั้งตอ
สัปดาห โดยเขาใชตามตารางเวลาที่จัดให วัตถุประสงคการอานสวนใหญอานเพื่อความบันเทิง และใช
ทรัพยากรประเภทหนังสืออานนอกเวลามากที่สุด ดานความตองการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานสวนใหญ
ตองการใหมีการประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมโดยครูประจําชั้น และมีความตองการจัดกิจกรรมประเภท
นิทรรศการมากที่สุด รองลงมาคือ กิจกรรมแนะนําหนังสือ และจัดทําบรรณานุกรม ปญหาและอุปสรรคในการ
เขารวมกิจกรรมสงเสริมการอานสวนใหญเห็นวาไมมีของรางวัลหรือของรางวัลที่ใหไมจูงใจ รองลงมาคือ
กิจกรรมไมนาสนใจ
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อภินันท สวาสดิ์พงษ ( 2531, บทคัดยอ ) ไดศึกษาการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานของครู
บรรณารักษหองสมุดโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ดโดยใชกลุม
ตัวอยางจํานวน 205 คน ผลการศึกษาพบวา 1) กิจกรรมสงเสริมการอานที่ครูบรรณารักษจัดใหแกนักเรียนมี
11 กิจกรรมแตกิจกรรมที่ไดรับการจัดมากที่สุด คือ การเลานิทาน สวนระดับรองลงมา ไดแก การเลาเรื่องจาก
หนังสือ การแนะนําหนังสือ การสนทนาเกี่ยวกับหนังสือ การโตวาทีเกี่ยวกับหนังสือ การจัดนิทรรศการ การ
จัดทํารายชื่อหนังสือที่นาสนใจ การอานหนังสือใหฟง การแขงเกมเกี่ยวกับหนังสือ การแสดง ละครจากเรื่องใน
หนังสือและการรวบรวมผลงานเขียนของเด็ก 2) ปญหาในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานของครูบรรณารักษ
มากที่สุดคือ ดานงบประมาณ และรองลงมา คือ ดานอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช ดานสถานที่และดานบุคลากร
3) ดานวุฒิการศึกษาพบวา ครูบรรณารักษที่มีวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี และปริญญาตรีหรือสูงกวา มีปญหา
เหมือนกันคือ ดานสถานที่สําหรับจัดกิจกรรม สวนครูบรรณารักษไมมีความรูทางบรรณารักษศาสตร มีปญหา
ในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานมากกวาครูบรรณารักษที่มีความรูทางบรรณารักษศาสตรจากแนวคิดและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของทําใหเห็นถึงความสําคัญของการอาน นักเรียนที่มีสวนรวมในกิจกรรมสงเสริมการอานและมี
นิสัยรักการอาน สามารถนําความรูที่ไดจากการอานไปใชในชีวิตประจําวัน สามารถพัฒนาตนเองและพัฒนา
ประเทศชาติตอไป
ปรีชา บํารุงภักดี (2548
, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการสงเสริมนิสัยรักการอาน
ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 พบวา แนวทางการพัฒนาสงเสริมนิสัยรักการอานใน
โรงเรียน ไดแก การจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน กิจกรรมภาษาไทยวันละคํา กิจกรรมสงเสริมวิชา
ภาษาไทย กิจกรรมเลาใจและจูงใจใหนักเรียนเกิดความพยายามที่จะอานกระตุนใหอยากรูอยากเห็นเรื่องราว
ตางๆ ในหนังสือ การสรางบรรยากาศใหเกิดขึ้นในบาน โรงเรียนและสังคม การจัดกิจกรรมที่ดึงดูดหรือเชิญ
ชวนใหฟง ชวนใหดู การเลานิทานโดยใหดูภาพประกอบในหนังสือ และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละคร
หรือเหตุการณตอนใดตอนหนึ่งในหนังสือ
น้ําผึ้ง หอมจันทร (2553
, บทคัดยอ ) ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง การวิจัยและพัฒนา
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับเด็กในระดับชั้นปะถมศึกษา พบวา 1) รูปแบบกิจกรรมที่ตองการไดแก
กิจกรรมเลาเรื่องจากหนังสือ กิจกรรมปริศนาอักษรไขว กิจกรรมขาวที่นาสนใจ กิจกรรมเลานิทานที่ฉันชอบ
กิจกรรมหนังสือเลมเล็ก และประโยชนที่ไดรับการจากอาน ไดแก กิจกรรมที่เกิดมีความสนุกสนามเพลิดเพลิน
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เกิดความรูที่กวางขวาง และนําความรูไปปรับใชในชีวิตประจําวัน 2) การพัฒนา
รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับนักเรียน ไดแก แผนการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
ประกอบดวย 5 แผนการจัดกิจกรรม ไดแก กิจกรรมเลาเรื่องจากหนังสือ กิจกรรมปริศนาอักษรไขว กิจกรรม
ขาวที่นาสนใจ กิจกรรมเลานิทานที่ฉันชอบ กิจกรรมหนังสือเลมเล็ก ซึ่งในแตละกิจกรรมนักเรียนจะไดรับ
ความรูที่กวางขวาง ความสนุกสนามเพลิดเพลิน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และนําความรูไปปรับใชใน
ชีวิตประจําวัน 3) ผลการทดลองใชกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับนักเรียน จากการประเมินความรู
พบวา นักเรียนมีนิสัยรักการอานกอนและหลังการใชแผนการจัดกิจกรรมที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทาง
สถิติที่ระดับ .01 ดานทักษะการอานและการปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรม
โดยทําผลงานอยูในระดับดีมาก ไดแก ปริศนาอักษรไขว และการจัดทําหนังสือเลมเล็ก และปฏิบัติกิจกรรมอยู
ในระดับดี ไดแก สรุปใจความสําคัญของนิทาน ขาวที่สนใจ และการเลาเรื่องจากหนังสือ นอกจากนี้นักเรียนมี
ความรูสึกและเจตคติที่ดีตอกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน มีความสนุกสนามเพลิดเพลิน กระตือรือรนที่ได
ปฏิบัติกิจกรรม เนื่องจากเปนกิจกรรมที่ทําใหนักเรียนไดรับความรูในเรื่องราวตางๆ โดยใชการอานในการ
เขาถึงสื่อสิ่งพิมพในรูปแบบที่หลากหลาย
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อนงค วรพันธ (2545
, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องพัฒนาการอานและการเขียนของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบการทําสมุดเลมเล็ก ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการเลานิทานประกอบการทําสมุดเลมเล็กรายบุคคล กิจกรรม กิจกรรมการเลานิทานประกอบการทํา
สมุดเลมเล็กรายกลุม และกิจกรรมการเลานิทานแบบปกติ มีพัฒนาการอานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
นิลุบล ชุมแวงวาป (2551, บทคัดยอ) การพัฒนาการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
ของนักเรียนโรงเรียนบานกุดดุอุดมวิทย อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษาคนควา พบวา สภาพกอน
การพัฒนากิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน คือ นักเรียนไมมีนิสัยรักการอาน ไมสนใจการอาน ไมเห็น
ความสําคัญของการอาน และไมมีการพยามยามพัฒนาการอานของตนเอง เมื่อดําเนินการพัฒนากิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานดวยการจัดกิจกรรมตัวหนังสือเดินได กิจกรรมเลาขานผานเสียงตามสาย กิจกรรมคน
ฟาควายอดนักอานกิจกรรมนักอานแฟนพันธุแท และกิจกรรมเลานิทานเสริมปญญาหรรษาวันศุกร ในการ
พัฒนา ในวงรอบที่ 1 ปรากฏวานักเรียนเขารวมกิจกรรมที่จัดขึ้น และสงผลใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการ
อาน อยากอานหนังสือ มีความตั้งใจในการอานหนังสือ เมื่ออานแลวสามารถถายทอดสิ่งที่ไดรับจากการอาน
เพื่อขยายผลความรูสูคนอื่น เปนการสรางความสนใจอยากอานหนังสือ และตองการอานหนังสือมากขึ้น และ
ตองการอานหนังสือที่หลากหลายตรงความสนใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมแตละกิจกรรม ปญหาที่เกิดขึ้น
จากการดําเนินงานแตละกิจกรรมในวงรอบที่ 1 คือ รูปแบบการจัดกิจกรรมไมหลากหลาย และหนังสือที่ใชใน
การจัดกิจกรรมมีนอย แตจากการดําเนินกิจกรรมการพัฒนากิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียน
โรงเรียนบานกุดดูอุดมวิทย ทําใหนักเรียนมีนิสัยรักการอานมากขึ้น และสนใจการอาน มีการใชเวลาวางไปกับ
การอานหนังสือมากกวาการเลน ไดรับความสุขและความบันเทิงจากการรวมกิจกรรมการอานและเห็น
ความสําคัญของการอาน การพัฒนาในวงรอบที่ 2 โดยการพัฒนากิจกรรมทั้ง 5 กิจกรรม ตามวงรอบที่ 1ไดมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมในแตละกิจกรรมใหมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น จึงทําใหมีนักเรียนไดอาน
หนังสือมากขึ้น เห็นความสําคัญของการอานและมีความพยายามพัฒนาการอานของตนเองอยางตอเนื่อง มี
ความกระตือรือรนในการอาน และมีความสุขในการรวมกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานมากขึ้น แตยังมี
จุดออน คือ การจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานยังไมหลากหลายหองสมุดโรงเรียนยังมีหนังสือใหนักเรียน
คนควานอย นักเรียนสนใจอานเพียงระยะเวลาสั้น ๆและเห็นความสําคัญของการอานเฉพาะกิจกรรมที่รวม
นําเสนอเทานั้น สวนการพยายามพัฒนาการอานของตนเองนั้น นักเรียนไดพัฒนาขึ้นในระดับหนึ่งโดยสรุป
พบวา การพัฒนาการดําเนินงานสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียนบรรลุเปาหมายการอานโดยนักเรียนชอบ
อานและพัฒนาทางการอานดีขึ้น อยางไรก็ตามควรดําเนินการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อการมีนิสัยรักการอาน
อานคลองและอานอยางกวางขวางขึ้น
ปราณี นาถมทอง (2548 , บทคัดยอ ) ไดศึกษาการสงเสริมนิสัยรักการอานโดยการเลานิทาน
สําหรับเด็กอายุ 3-5 ขวบ ในป 2548 ที่อาศัยอยูบานโคกประสิทธิ กิ่งอําเภอฆองชัยจังหวัดกาฬสินธุ พบวาเด็ก
ที่ไดรับการสงเสริมนิสัยรักการอานโดยการเลานิทานมีลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกถึง นิสัยรักการอาน
ในขณะฟงนิทานแตละเรื่องโดยสวนรวมอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาลักษณะพฤติกรรมของเด็กที่
แสดงออกในขณะฟงนิทานเปนรายดายไดแก ดานการเตรียมตัวฟงนิทาน พบวาเด็กอยากรูหรือสนทนา
เกี่ยวกับนิทานและพรอมที่จะฟงมากที่สุดรองลงมาคือ เด็กนั่งฟงอยางเรียนรอย และดูผอนคลายเปนธรรมชาติ
ดานขณะนั่งฟงนิทานพบวาเด็กมีความกระตือรือรนในการฟงมากที่สุด การเลานิทานจึงเปนกิจกรรมที่
เหมาะสมกับเด็กวัยกอนเรียนหรือเด็กที่มีอายุระหวาง 3 – 5 ขวบ เปนอยางมากหนังสือการอานมีหลากหลาย
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เหมาะสม ตามอายุ กับความตองการความสนใจของผูเรียน กิจกรรมเนนการใหรางวัลโดยเฉพาะคําชมสิ่งของ
ตาง ๆ จัดกิจกรรมไดสนุกสนาน กิจกรรมหลากหลาย
ธัญชิตา
รัตนาธรรม (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานดีเดนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดรับรางวัลการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานดีเดน เขตการศึกษา 8 การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพ ปญหา ขอเสนอแนะ และบทบาทของผูบริหารในการจัดกิจกรรมสงเสริมการ
อานดีเดนของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดรับรางวัลการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานดีเดน เขตการศึกษา 8 รวมทัง้
แนวทางการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานของโรงเรียนมัธยมศึกษาอื่นในเขตการศึกษา 8 ผลการวิจัยพบวา
สภาพ ปญหา ขอเสนอแนะการสงเสริมการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดรับรางวัล
การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานดีเดน เขตการศึกษา 8 ทั้ง 4 ดาน ผลปรากฏดังนี้ ดานการวางแผนโรงเรียน
มัธยมศึกษาทั้ง 4 โรงเรียน มีการวางแผนการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน แลวบรรจุไวในนโยบายของโรงเรียน
มีการมอบหมายใหครูบรรณารักษ ครูหมวดภาษาไทยเปนผูรับผิดชอบโครงการดานการปฏิบัติตามแผนมีการ
ประชาสัมพันธใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการอาน
มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานที่หลากหลาย
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกรายวิชาเนนใหผูเรียนไดศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูอื่นๆ ดาน
การตรวจสอบมีการตรวจสอบและประเมินผลโดยการแตงตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบมีการกําหนดเกณฑ
การอานและระยะเวลาในการดําเนินงานที่ชัดเจน ดานการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงานเพื่อพัฒนา มีการ
วิเคราะหจุดเดน และจุดที่ตองปรับปรุงแกไขในโครงการแตละโครงการ โดยเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับ
เปาหมายที่กําหนดไวมีการนําผลงานที่ประสบความสําเร็จไปเผยแพรแกชุมชน
และหนวยงานอื่นเพื่อเปน
แบบอยาง ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป ปญหาที่พบ คือ
งบประมาณที่ไดรับไมพอเพียง ขาดความรวมมือจากผูปกครองและองคกรอื่นๆ นโยบายการสงเสริมการอาน
ไมตอเนื่องครูที่รับผิดชอบโครงการมีภาระงานมากทําใหประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลดลง ขอเสนอแนะ คือ
ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมดานนี้โดยเฉพาะและบรรจุกิจกรรมสงเสริมการอานไวในนโยบาย
หลักของโรงเรียนครูอาจารยทุกคนตองชวยกันปลูกฝงสรางนิสัยรักการอานใหเกิดขึ้นในโรงเรียน มีการติดตอ
ประสานงานขอความรวมมือจากชุมชนผูปกครองและองคกรตางๆ ใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนากิจกรรม
สงเสริมการอานดังกลาว สวนบทบาทของผูบริหารในการสงเสริมการอานของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดรับ
รางวัลการจัดกิจกรรมการอานดีเดน พบวา ผูบริหารไดตระหนัก และเห็นความสําคัญของการอานใน
สถานศึกษา โดยกําหนดกิจกรรมสงเสริมการอานไวในวิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนพรอมใหการ
สนับสนุนงบประมาณ อาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรมดังกลาว มีการตรวจสอบ ติดตามประเมินผล
ความสําเร็จของโครงการ และใหนําผลงานที่ประสบผลสําเร็จไปเผยแพรแกโรงเรียน สถานศึกษาอื่นๆ ตอไป
สําหรับแนวทางในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานของโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตการศึกษา 8 ผูทรงคุณวุฒิให
ขอเสนอแนะวาการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานจะประสบผลสําเร็จไดตองอาศัยความรวมมือของสถานศึกษา
สถาบันครอบครัว และชุมชน โดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษาตองตระหนักเห็นความสําคัญ และประโยชนของ
การอาน พรอมใหการสนับสนุนโครงการอยางจริงจังและตอเนื่อง
Baker and Wigfield (1996, Abstracts) ทําการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการ
อานกิจกรรมการอาน และผลสัมฤทธิ์ทางการอาน ผลการวิจัยพบวาแรงจูงใจในการอานแตละองคประกอบมี
ความสัมพันธกับกิจกรรมการอาน และผลสัมฤทธิ์ทางการอานในทางบวก ยกเวนองคประกอบการหลบเลี่ยง
งานมีความสัมพันธกับ กิจกรรมการอาน และผลสัมฤทธิ์ทางการอานทางลบ ปจจัยดานเพศและเชื้อชาติมี
อิทธิพลตอคาเฉลี่ยและแรงจูงใจในแตละองคประกอบ โดยเด็กหญิงและชาวอัฟริกัน อเมริกันมีแรงจูงใจในการ
อานสูงกวานักเรียนผิวขาว นักเรียนเกรด 5 และเกรด 6 มาจากครอบครัวที่มีรายไดนอยจนถึงปานกลางมี
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คาเฉลี่ยของแรงจูงใจในการอานไมแตกตางกัน หลังจากนั้นวิเคราะหดวยการวิเคราะหเชิงกลุม (
Cluster
Analyses) เพื่อแสดงใหเห็นวานักเรียนทุกกลุมมีแรงจูงใจในการอานสัมพันธกับกิจกรรมการอานและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการอาน
Wigfield and Guthrie (1997, Abstracts) ทําการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางแรงจูงใจใน
การอานกับปริมาณและความหลากหลายในการอานของนักเรียนเกรด 4 และ เกรด 5 ผลการวิจัยพบวา
องคประกอบของแรงจูงในในการอาน ไดแก การตอบสนองทางสังคม การคาดหวังในตนเอง ความ
กระตือรือรน ประสบการณ การตระหนักรู คะแนน และความสําคัญของการอานมีความสัมพันธอยางสูงกับ
ปริมาณและความหลากหลายในการอานของกลุมตัวอยาง จึงกลาวไดวา แรงจูงใจภายในในการอานมีความ
หลากหลายและแรงจูงใจเปนตัวชี้วัดที่สําคัญที่จะทํานายปริมาณและความหลากหลายในการอานของเด็ก
แรงจูงใจภายในเปนตัวทํานายเกี่ยวกับการอานไดดีกวาแรงจูงใจภายนอก แรงจูงใจเกี่ยวกับการอานของ
เด็กหญิงและเด็กชายมีความแตกตางกันโดยเด็กหญิงมีแรงจูงใจเกี่ยวกับการอานสูงกวาเด็กชายในทางบวก

