บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
จากการศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ
เด็กอนุบาล: กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิต (ภายใตความรวมมือระหวาง สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร) สรุปไดดังนี้

สรุปผล

1. สภาพการจัดกรรมสงเสริมการอานจากผูใหขอมูลจําแนกรายดาน และรายขอของแตละดาน
1.1 สภาพการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานทุกดานโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
( X = 3.29) เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานรูปแบบการจัดกิจกรรม ดานการ
ใชสื่อดานสื่อสงเสริมการอาน และดานสื่อสงเสริมการอานมีคาเฉลี่ยเทากัน ( X = 3.67) รองลงมาคือ ดานการ
บริหารจัดการ ดานบุคลากรที่ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน มีคาเฉลี่ยเทากัน ( X = 3.61) และดาน
สถานที่ที่ใชในการจัดกิจกรรม ( X = 3.04) ตามลําดับ
1.2 สภาพการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานดานการบริหารจัดการ
จําแนกเปนรายขอพ บวา
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานดวยตนเอง ( X = 4.18) รองลงมาคือ มีการ
สรางบรรยากาศที่เอื้อตอการอานของเด็ก ( X = 3.93) และมีการจูงใจและสรางแรงกระตุนเพื่อสรางนิสัยรัก
การอาน ( X = 3.79) ตามลําดับ
1.3 สภาพการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานดานบุคลากรที่ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมการ
อานจําแนกเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ อาจารยประจําชั้น ( X = 4.20) รองลงมาคือ อาจารยพี่
เลี้ยง ( X = 4.04) และบรรณารักษหองสมุด ( X = 3.77) ตามลําดับ
1.4 สภาพการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานดานระยะเวลาจําแนกเปนรายขอพ บวา ขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานตลอดภาคเรียน ( X = 3.81) รองลงมาคือ มีการจัด
กิจกรรมสงเสริมการอานตามกิจกรรมของโรงเรียน/สถานศึกษา ( X = 3.64) และมีการจัดกิจกรรมสงเสริม
การอานทุกวัน ( X = 2.75) ตามลําดับ
1.5 สภาพการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานดานความถี่ จําแนกเปนรายขอพ บวา ขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือ มากกวา 10 ครั้ง ( X = 4.06) รองลงมาคือ 5-10 ครั้ง ( X = 2.62) และ 1-5 ครั้ง
( X = 1.97) ตามลําดับ
1.6 สภาพการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานดานชวงระยะเวลาที่จัดกิจกรรมจําแนกเปนรายขอ
พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ชวงที่มีการเรียนการสอน ( X = 3.77) รองลงมาคือ กอนเขาเรียน ( X = 2.10)
และ หลังเลิกเรียน ( X = 2.06) ตามลําดับ
1.7 สภาพการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานดานสถานที่ที่ใชในการจัดกิจกรรม
จําแนกเปนรายขอ พบวา ขอที่มี คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ในหองเรียน/หนวยงาน ( X = 3.95) รองลงมาคือ สนาม
เด็กเลน ( X = 3.31) และ หองสมุด ( X = 2.91) ตามลําดับ
1.8 สภาพการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานดานรูปแบบการจัดกิจกรรม จําแนกเปนรายขอ
พบวา ขอที่มี คาเฉลี่ยสูงสุดคือ เลานิทาน และอานหนังสือใหฟง มีคาเฉลี่ยเทากัน ( X = 4.50) รองลงมาคือ
จัดมุมหนังสือ/มุมเด็ก ( X = 4.31) ระบายสี ( X = 3.89) ตามลําดับ

43
1.9 สภาพการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานดานดานการใชสื่อสงเสริมการอาน
จําแนกรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ นิทาน ( X = 4.60) รองลงมาคือ บทเพลง ( X = 3.75) และ
การตูน ( X = 3.54) ตามลําดับ
1.10 สภาพการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานดานสื่อสงเสริมการอาน จําแนกรายขอ พบวา
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ มีความเหมาะสมกับระดับวัยของเด็ก ( X = 4.33) รองลงมาคือ เนื้อหาสอดคลองกับ
ความตองการ ( X = 3.89) และสื่อที่ใชมีความหลากหลาย ( X = 3.85) ตามลําดับ
2. ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
ความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมการอานจําแนกตามฐานกิจกรรม
โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.46) คิดเปนรอยละ 89.20 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
3 ลําดับแรกไดแก ประดิษฐหมวกมหัศจรรย ( X = 4.63) คิดเปนรอยละ 92.60 รองลงมา คือ ประดิษฐการด
วันแหงความรัก ( X = 4.59) คิดเปนรอยละ 91.80 และประดิษฐที่คั่นหนังสือ ( X = 4.57) คิดเปนรอยละ
91.40 ตามลําดับ
3.
แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับเด็กอนุบาล
3.1 ดานการบริหารจัดการ โดยเรียงลําดับดังนี้ ลําดับที่ 1จัดกิจกรรมในรูปแบบฐานกิจกรรม
และหมุนเวียนใหนักเรียนเขารวมทุกฐาน (ความถี่ = 46) ลําดับที่ 2 การจัดกิจกรรมนอกสถานที่และหมุนเวียน
ไปยังโรงเรียนตางๆ ในรูปของเครือขายสงเสริมการอาน (ความถี่ = 45) ลําดับที่ 3 จัดกิจกรรมที่มีการใชสื่อ
หรืออุปกรณอยางงายเพื่อพัฒนากลามเนื้อและทักษะตางๆ และจัดกิจกรรมที่สงเสริมทักษะการแสดงออก เชน
บทบาทสมมุติ ตัวละคร มีคาความถี่เทากัน (ความถี่ = 40) ลําดับ ที่ 4 จัดกิจกรรมใหเด็กไดมีสวนรวมในการ
จัดกิจกรรม มีความรวมมือกับโรงเรียนหรือหนวยงานตางๆ เพื่อจัดกิจกรรมรวมกัน และมีการกระตุนและจูง
ใจในการสรางนิสัยรักการอาน เชน มอบรางวัล ใบประกาศนียบัตร ฯลฯ มีคาความถี่เทากัน (ความถี่ = 39)
ตามลําดับ
3.2 ดานรูปแบบกิจกรรมโดยเรียงลําดับดังนี้ ลําดับที่ 1 เลานิทาน ระบายสีและเลาเรื่องจาก
ภาพ (ความถี่ = 48) ลําดับที่ 2 จัดมุมเด็ก/มุมหนังสือ (ความถี่ = 45) ลําดับที่ 3 ประดิษฐสื่อสงเสริมการอาน
อยางงาย อานหนังสือ/เลาเรื่องจากหนังสือ แสดงบทบาทสมมุติ (ความถี่ = 40) และเลนเกมสงเสริมการอาน
(ความถี่ = 36) ตามลําดับ
3.3
ดา นสื่อสงเสริมการอาน โดยเรียงลําดับดังนี้ ลําดับที่ 1 หนังสือเด็ก (ความถี่ = 48)
ลําดับที่ 2 บทเพลง (ความถี่ = 43) ลําดับที่ 3 ภาพวาดระบายสี (ความถี่ = 40) และการตูนเลมเล็ก หนังสือ
เรียนระดับอนุบาล ((ความถี่ = 38) ตามลําดับ
3.4
ดานผูมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม โดยเรียงลําดับดังนี้ ลําดับที่ 1 อาจารยประจําชั้นและ
อาจารยพี่เลี้ยง (ความถี่ = 48) ลําดับที่ 2 นักเรียนและครูประจําชั้นรวมกัน (ความถี่ = 46) ลําดับที่ 3 อาจารย
ผูสอน (ความถี่ = 43) ลําดับที่ 4 บรรณารักษ (ความถี่ = 40) ตามลําดับ
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อภิปรายผล

จากผลการวิจัยคณะผูวิจัยอภิปรายผลตามประเด็นที่สําคัญดังนี้
1.
จากการศึกษาสภาพการจัดกรรมสงเสริมการอานคณะผูวิจัยอภิปรายผลดังนี้
1.1 จําแนกรายดาน พบวา การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานทุกดานโดยภาพรวมอยู
ในระดับ ปานกลาง ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานรูปแบบการจัดกิจกรรม จะเห็นไดวารูปแบบกิจกรรมมี
ผลตอพัฒนาการดานการอานของนักโดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กที่อยูในวัยอยากรู อยากเห็น โดยเฉพาะการใช
ประสาทสัมผัสในดานตางๆ ซึ่ง การจัดกลุมตามลักษณะกิจกรรม ในรูปแบบตางๆ จะ ดึงดูดความสนใจทาง
ประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน ดังที่คุณหญิงแมนมาส ชวลิต (2529, หนา 223-224)
ไดจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน เปน 5 ประเภท ไดแก 1) กิจกรรมเราโสตประสาท ซึ่งเปน กิจกรรมที่ใชเสียง
และคําพูดเปนหลัก ผูรวมกิจกรรมใชทักษะ การฟง เชน การเลานิทาน การเลาเรื่องจากหนังสือ การอาน
หนังสือใหฟง การแนะนําหนังสือดวยปากเปลา การบรรยาย การอภิปราย การโตวาที และการบรรเลงดนตรี
หรือรองเพลง เปนตน กิจกรรมเหลานี้ทําใหเกิดความเพลิดเพลินในอรรถรส 2) กิจกรรมเราจักษุประสาท เปน
กิจกรรมที่ชวนใหดู เพงพินิจ และอานความหมายของสิ่งที่เห็น เชน การจัดแสดงสิ่งตาง ๆ แสดงภาพถาย
ภาพเขียน ภาพประกอบหนังสือ การจัดนิทรรศการหนังสือและสิ่งของที่เกี่ยวกับเรื่องในหนังสือ กิจกรรมเนน
ทักษะการดูเพื่อใหผูรวมกิจกรรมใชสมาธิในการดู 3) กิจกรรมเราโสตและจักษุประสาท เปนกิจกรรมซึ่งชวนให
ฟงและดูไปพรอม ๆ กัน กิจกรรมประเภทนี้สามารถดึงดูดความสนใจของเยาวชนไดดี เพราะมีทั้งเสียง ภาพ
และความเคลื่อนไหว เชน การเลานิทานประกอบภาพแบบตาง ๆ และการเลานิทานโดยใชโสตทัศนวัสดุ
ประกอบ การฉายภาพนิ่งประกอบการบรรยาย การฉายภาพยนตร วีดิทัศน และการแสดงเรื่องจากหนังสือ
ประกอบดนตรีหรือการขับรอง 4) กิจกรรมที่ใชทักษะการเขียน เปนกิจกรรมสงเสริมการอานโดยเปนการสาน
ตอการอานหรือฟงเรื่องจากหนังสือ โดยการเขียนในรูปแบบตาง ๆ รวมทั้งการวาดภาพประกอบเรื่อง เปนตน
5) กิจกรรมที่มีการปฏิบัติหรือแขงขัน เปนกิจกรรมที่ผูเขารวมมีสวนรวมดวยอยางเต็มที่โดยการลงมือทําทั้งเพื่อ
เรียนรู ฝกฝน หรือการแขงขัน กิจกรรมทํานองนี้ นอกจากใหความรูและสงเสริมการอานแลว ยังสงเสริม
บุคลิกภาพของผูรวมกิจกรรม เชน ชวยใหกลุมเปาหมายเกิดความสนุกและภาคภูมิใจ รูสึกวาตนเองมี
ความสามารถและมีความเชื่อมั่นในตนเอง สอดคลองกับงานวิจัยของ ปรีชา บํารุงภักดี (2548 , บทคัดยอ ) ได
ทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริมนิสัยรักการอานในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1
ซึ่งใหความสําคัญกับรูปแบบกิจกรรมที่มีความหลากหลาย มีการจัดกิจกรรมเลาใจและจูงใจใหนักเรียนเกิด
ความพยายามที่จะอานกระตุนใหอยากรูอยากเห็นเรื่องราวตางๆ ในหนังสือ การสรางบรรยากาศใหเกิดขึ้นใน
บาน โรงเรียนและสังคม การจัดกิจกรรมที่ดึงดูดหรือเชิญชวนใหฟง ชวนใหดู การเลานิทานโดยใหดู
ภาพประกอบในหนังสือ และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครหรือเหตุการณตอนใดตอนหนึ่งในหนังสือ
และสอดคลองกับงานวิจัยของนิลุบล ชุมแวงวาป (2551, บทคัดยอ) เรื่อง การพัฒนาการดําเนินงานกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียนโรงเรียนบานกุดดุอุดมวิทย อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี พบวา การ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมในแตละกิจกรรมใหมีความหลากหลายจะทําใหนักเรียนไดอานหนังสือมากขึ้น เห็น
ความสําคัญของการอานและมีความพยายามพัฒนาการอานของตนเองอยางตอเนื่อง มีความกระตือรือรนใน
การอาน และมีความสุขในการรวมกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานมากขึ้น จะเห็นไดวารูปแบบกิจกรรมถือเปน
สิ่งสําคัญที่ครู บรรณารักษ และผูมีสวนเกี่ยวของจะตองใหความสําคัญกับระดับวัยของผูเขารวมกิจกรรมเพื่อ
การวางแผนจัดกิจกรรมใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับความตองการของเด็ก
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1.2 จําแนกรายขอของแตละดานพบวา ดานการบริหารจัดการ
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือ ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานดวยตนเอง รองลงมาคือ มีการสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการอาน
ของเด็ก และมีการจูงใจและสรางแรงกระตุนเพื่อสรางนิสัยรักการอาน ตามลําดับ สอดคลองกับงานวิจัยของ
ปรีชา บํารุงภักดี (2548, บทคัดยอ) ที่พบวา การสรางบรรยากาศใหเกิดขึ้นในบาน โรงเรียนและสังคม การจัด
กิจกรรมที่ดึงดูดหรือเชิญชวนใหฟง ชวนใหดู จะสงผลตอความสนใจในการอานของเด็ก และสอดคลองกับ
งานวิจัยของชัยภพ เสรีผล (2550 , บทคัดยอ) ที่พบวาการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานสวนใหญตองการใหมี
การประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมโดยครูประจําชั้น ซึ่งเปนผูที่มีบทบาทสําคัญและมีความใกลชิดกับเด็กมาก
ที่สุดในการการปลูกฝงนิสัยรักการอาน และสอดคลองกับดานบุคลากรที่ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
พบวา ขอที่มี คาเฉลี่ยสูงสุดคือ อาจารยประจําชั้น รองลงมาคือ อาจารยพี่เลี้ยง ดานระยะเวลาพ บวา ขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานตลอดภาคเรียน รองลงมาคือ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการ
อานตามกิจกรรมของโรงเรียน/สถานศึกษา จะเห็นไดวากิจกรรมสงเสริมการอานเปนกิจกรรมตอเนื่องที่
สามารถจัดไดตลอดเวลา เพราะการอานเปนทักษะที่สําคัญตอการเรียนรูสําหรับทุกคน ดังที่ ไพพรรณ อินทนิล
(2546, หนา 7-9) ไดกลาววา การอานเปนเครื่องมือสําคัญในการเรียนรู การอานเปนรากฐานสําคัญของ
การศึกษา เพราะทําใหนักเรียน นักศึกษาไดเรียนรูสิ่งตางๆไดอยางรวดเร็ว กวางขวางยิ่งขึ้น เพราะการเรียน
วิชาตางๆ ไมวาจะเปนในหองเรียนหรือนอกหองเรียนลวนแตใชการอานเปนสื่อในการเรียนรูทั้งสิ้น ดานความถี่
พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ มากกวา 10 ครั้ง ดานชวงระยะเวลาที่จัดกิจกรรมพบวา ขอที่มี คาเฉลี่ยสูงสุดคือ
ชวงที่มีการเรียนการสอน ดานสถานที่ที่ใชในการจัดกิจกรรม พบวา ขอที่มี คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ในหองเรียน/
หนวยงาน ดานรูปแบบการจัดกิจกรรม พบวา ขอที่มี คาเฉลี่ยสูงสุดคือ เลานิทาน และอานหนังสือใหฟง มี
คาเฉลี่ยเทากัน ดานการใชสื่อสงเสริมการอานพบวา ขอที่มี คาเฉลี่ยสูงสุดคือ นิทาน และดานสื่อสงเสริมการ
อานพบวา ขอที่มี คาเฉลี่ยสูงสุดคือ มีความเหมาะสมกับระดับวัยของเด็ก ที่เปนเชนนี้เนื่องจากทุกภาคสวนไม
วาจะเปนสถานศึกษา ครอบครัว และหนวยงานตางๆ เห็นความสําคัญของการสรางนิสัยรักการอานจึงไดมีการ
จัดกิจกรรมสําหรับเด็กตามบริบทของแตละแหงและใชสื่อสงเสริมการอานตามสภาพที่เปนจริง และใชสื่อ
นิทานเปนสวนใหญในการปลูกฟงเด็กระดับอนุบาลเพื่อสอดคลองกับระดับวัย ดังที่ บุญชวย สายราม (2552,
หนา 23-24) กลาวไววา ความสนในและความตองการในการอานของผูอานแตละวัยยอมมีความแตกตางกัน
2.
แนวทางการพัฒนา รูปแบบการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับเด็กอนุบาล
ลําดับความถี่ตามประเด็นการสัมภาษณ ดานการบริหารจัดการพบวา ลําดับที่ 1 จัดกิจกรรมในรูปแบบฐาน
กิจกรรมและหมุนเวียนใหนักเรียนเขารวมทุกฐาน ลําดับที่ 2 การจัดกิจกรรมนอกสถานที่และหมุนเวียนไปยัง
โรงเรียนตางๆ ในรูปของเครือขายสงเสริมการอาน ลําดับที่ 3 จัดกิจกรรมที่มีการใชสื่อ หรืออุปกรณอยางงาย
เพื่อพัฒนากลามเนื้อและทักษะตางๆ และจัดกิจกรรมที่สงเสริมทักษะการแสดงออก เชน บทบาทสมมุติ
ตัวละคร มีคาความถี่เทากัน ลําดับ ที่ 4 จัดกิจกรรมใหเด็กไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม มีความรวมมือกับ
โรงเรียนหรือหนวยงานตางๆ เพื่อจัดกิจกรรมรวมกัน และมีการกระตุนและจูงใจในการสรางนิสัยรักการอาน
เชน มอบรางวัล ใบประกาศนียบัตร ฯลฯ มีคาความถี่เทากัน ดานรูปแบบกิจกรรมโดยเรียงลําดับดังนี้ ลําดับที่
1 เลานิทาน ระบายสีและเลาเรื่องจากภาพ ลําดับที่ 2 จัดมุมเด็ก/มุมหนังสือ ลําดับที่ 3 ประดิษฐสื่อสงเสริม
การอานอยางงาย อานหนังสือ/เลาเรื่องจากหนังสือ แสดงบทบาทสมมุติ และเลนเกมสงเสริมการอาน
ตามลําดับ ดานสื่อสงเสริมการอาน โดยเรียงลําดับดังนี้ ลําดับที่ 1 หนังสือเด็ก ลําดับที่ 2 บทเพลง ลําดับที่ 3
ภาพวาดระบายสี และการตูนเลมเล็ก หนังสือเรียนระดับอนุบาล ตามลําดับ ดานผูมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
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โดยเรียงลําดับดังนี้ ลําดับที่ 1 อาจารยประจําชั้นและอาจารยพี่เลี้ยง ลําดับที่ 2 นักเรียนและครูประจําชั้น
รวมกัน ลําดับที่ 3 อาจารยผูสอน ลําดับที่ 4 บรรณารักษ ตามลําดับ จะเห็นไดวา การจัดกิจกรรมสงเสริมการ
อานสําหรับเด็กระดับอนุบาลจะมีกิจกรรมที่หลากหลายและสอดคลองกับระดับวัยสอดคลองกับงานวิจัยของ
อภินันท สวาสดิ์พงษ ( 2531, บทคัดยอ ) ไดศึกษาการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานของครูบรรณารักษหองสมุด
โรงเรียนประถมศึกษาพบวา กิจกรรมสงเสริมการอานที่ครูบรรณารักษจัดใหแกนักเรียนมี 11 กิจกรรมแต
กิจกรรมที่ไดรับการจัดมากที่สุด คือ การเลานิทาน สวนระดับรองลงมา ไดแก การเลาเรื่องจากหนังสือ การ
แนะนําหนังสือ การสนทนาเกี่ยวกับหนังสือ การโตวาทีเกี่ยวกับหนังสือ การจัดนิทรรศการ การจัดทํารายชื่อ
หนังสือที่นาสนใจ การอานหนังสือใหฟง การแขงเกมเกี่ยวกับหนังสือ การแสดง ละครจากเรื่องในหนังสือและ
การรวบรวมผลงานเขียนของเด็ก และสอดคลองกับงานวิจัยของน้ําผึ้ง หอมจันทร (2553 , บทคัดยอ ) ที่พบวา
รูปแบบกิจกรรมที่ตองการไดแก กิจกรรมเลาเรื่องจากหนังสือ กิจกรรมปริศนาอักษรไขว กิจกรรมขาวที่
นาสนใจ กิจกรรมเลานิทานที่ฉันชอบ กิจกรรมหนังสือเลมเล็ก และประโยชนที่ไดรับการจากอาน ไดแก
กิจกรรมที่เกิดมีความสนุกสนามเพลิดเพลิน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เกิดความรูที่กวางขวาง และนําความรู
ไปปรับใชในชีวิตประจําวัน และมีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับนักเรียน ไดแก
แผนการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน ประกอบดวย 5 แผนการจัดกิจกรรม ไดแก กิจกรรมเลาเรื่องจาก
หนังสือ กิจกรรมปริศนาอักษรไขว กิจกรรมขาวที่นาสนใจ กิจกรรมเลานิทานที่ฉันชอบ กิจกรรมหนังสือเลม
เล็ก ซึ่งในแตละกิจกรรมนักเรียนจะไดรับความรูที่กวางขวาง ความสนุกสนามเพลิดเพลิน มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค และนําความรูไปปรับใชในชีวิตประจําวัน จะเห็นไดวาการเตรียมความพรอมดานการอานใหกับเด็ก
วัยอนุบาลนั้นเปนสิ่งสําคัญที่ทุกคนหรือทุกสวนตองใหความสําคัญเพราะเปนวัยแรกเริ่มแหงการพัฒนา การได
เห็นแบบอยางหรือการไดรับการปลูกฝงที่ดีทั้งจากผูปกครอง ครู ตลอดจนหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของรวมมือ
กันในการพัฒนาและสงเสริมการอานนั้นยอมสงผลใหเด็กไดรับการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีงามและสามารถ
สรางนิสัยรักการอานใหเกิดขึ้นได

ขอเสนอแนะ

จากการวิจัยมีขอเสนอแนะที่จะนํามาใชใหเปนประโยชนตอผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการอานของ
นักเรียนระดับอนุบาลดังนี้
1. ควรมีการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหมีบรรยากาศแหงการอาน
2. มีจัดกิจกรรมสงเสริมการอานที่หลากหลายเพื่อใหนักเรียนรักการอานเพิ่มขึ้น
3.
จัดหาหนังสือหรือสื่อการอานใหมีความหลากหลายและเพียงพอกับจํานวนนักเรียน
4. ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
5.
ประสานงานกับหนวยงานภายนอกและผูมีสวนเกี่ยวของกับการสงเสริมการอานเขามามีสวน
รวมในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานในโรงเรียน เชน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรม
วิชาบรรณารักษศาสตรและ สารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครู นักเรียนจาก โรงเรียนที่
ไดรับรางวัลดานการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ทีมยุวบรรณารักษ เปนตน
6. โรงเรียนควรมีการติดตามพฤติกรรมการอานของนักเรียนที่บานและจัดกิจกรรมใหผูปกครองได
มีสวนรวมในการสงเสริมการอาน

