
 

การส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนสังกดัส านักงานเขต 
พืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการส่งเสริมการอ่าน จ าแนก

ตามขนาดโรงเรียน  การไดรั้บรางวลั งบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรร ดา้นการส่งเสริมการอ่าน และ
ศึกษาแนวทางการพฒันาการส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 2 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 
จ านวน 48 โรงเรียน โดยการสุ่มตามสัดส่วน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บและรวบรวมข้อมูลเป็น 
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวน มีการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ และ
การวเิคราะห์เน้ือหา   
 ผลการศึกษาดงัน้ี 
  1.  การส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 
2 ในภาพรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดและรองลงมา ได้แก่ ด้าน
นโยบายและกลยทุธ์การส่งเสริมการอ่าน ดา้นการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการอ่าน 
และดา้นการส่งเสริมการอ่าน ตามล าดบั   
 2.  ผลเปรียบเทียบการส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 2 ตามขนาดโรงเรียน การไดรั้บรางวลัดา้นการส่งเสริมการอ่าน และงบประมาณ
ดา้นการส่งเสริมการอ่าน มีความแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐาน  
 3.  แนวทางการพฒันาการส่งเสริมการอ่าน คือ โรงเรียนควรมีการน านโยบาย และน ากล
ยุทธ์การส่งเสริมการอ่าน ลงไปสู่การปฏิบติัให้มากข้ึน สนบัสนุนงบประมาณดา้นการส่งเสริมการอ่าน
ให้มากข้ึน สร้างขวญัก าลงัใจและยกยอ่งเชิดชูเกียรติบุคลากรดา้นการส่งเสริมการอ่าน จดัแหล่งเรียนรู้
                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการการศึกษา มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั 
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ท่ีหลากหลาย จดัหาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
ส่งเสริมการอ่าน จดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านท่ีหลากหลาย น่าสนใจ เพื่อดึงดูดให้นักเรียนเขา้ร่วม 
และมีความสนใจอ่านมากข้ึน 
ค าส าคญั: แนวทางการพฒันาการส่งเสริมการอ่าน  การส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนมธัยมศึกษา 
 
ABSTRACT 
 This research aims to study and compare about The Promotion of Reading which 
divided by the size of school, getting the award, the budget allocating with the promotion of 
Reading and study the processes of development for the Promotion of Reading in schools of The 
Secondary Educational Service Area Office 2. The sampling groups were 48 schools of the 
Secondary Educational Service Area Office 2 which is on the size and the simple random. The tool 
was used for gathering information in this research were the questionnaire and interview form. The 
statistic    used   to analyze data  were composed of percentage, mean, standard deviation, t-test 
(independent) and  ANOVA which has Post Hoc by Scheffe’s Method and content analysis for data  
 The result of the research found that 
  1. The Promotion of Reading in schools of The Secondary Educational Service Area 
Office 2 in overall levels and the detials. Considering it was found that all aspects were at a high 
level and lower such as the policies and strategies of the Promotion of Reading, development of 
information resources of the Promotion of Reading and arrangement reading promotion activities 
by respective. 

 2.  The result of Compare in the Promotion of Reading in schools of The  
Secondary Educational Service Area Office 2 which were divided by size of school, getting the 
award of the Promotion of reading and the budget of the Promotion of reading.  Which there were 
different by having statistically significant at the .01 levels this is based on assumptions. 
 3.  The Processes of development of Promotion of Reading  are the school should  
take the policies and strategies of the Promotion of Reading to handle  more practically, support  
the budget for the Promotion of Reading more, encourage and appreciate the staff of the 
Promotion of Reading. Provide the various learning resources. Provide the electronic 
media,Computer,  Internet access and bring technology to help in the Promotion of Reading. 
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Creat various activities, interesting and motivating for the students to return to join the activities 
and become more interested in reading. 
 
Keywords: The processes of development promote reading, The promote of reading in secondary 
schools. 

 
บทน า 
 การอ่าน ถือเป็นรากฐานส าคญัของการศึกษา การอ่านจะเกิดข้ึนในการศึกษาทุกระดบั 
ทุกวิชา ทุกสาขา ความส าเร็จในการเรียนของนกัเรียนส่วนใหญ่นั้นเกิดจากการอ่าน นกัเรียนท่ีตั้งใจ
อ่านหนังสือทบทวนความรู้ อ่านหนังสืออ่ืนๆท่ีไม่ใช่ต าราเรียน ช่วยให้นักเรียนค้นหาความรู้
เพิ่มเติม เพิ่มพูนความรู้ ในส่ิงท่ีตนอยากรู้ การอ่านถือเป็นบนัไดให้กา้วไปสู่ความส าเร็จอีกหลาย
ดา้น และสามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการอ่านศึกษาคน้ควา้ พฒันาความคิด  พฒันาตน  พฒันาสังคม  
พฒันาประเทศชาติต่อไปได ้  
 สถิติของส านกังานสถิติแห่งชาติ เม่ือปี พ.ศ.2556 ให้ขอ้มูลไวว้า่ ประชากรอายุตั้งแต่ 6 
ปีข้ึนไปท่ีไม่อ่านหนังสือ คิดเป็นร้อยละ 18.2 ของประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไป โดยสาเหตุท่ีไม่อ่าน
หนงัสือ เน่ืองจากชอบดูโทรทศัน์มากท่ีสุด รองลงมา คือ อ่านหนงัสือไม่ออก ไม่มีเวลาอ่าน ไม่ชอบ
หรือไม่สนใจอ่านหนงัสือ และ วธีิการรณรงคใ์ห้คนรักการอ่านหนงัสือจากการส ารวจความคิดเห็น
ของประชากรท่ีมีอายุตั้ งแต่ 6 ปีข้ึนไป เก่ียวกับวิธีการรณรงค์ให้คนรักการอ่านหนังสือ พบว่า 
วิธีการรณรงค์ท่ีไดรั้บการเสนอแนะมากท่ีสุด 5 ล าดบัแรกคือ หนงัสือควรมีราคาถูกลง ปลูกฝังให้
รักการอ่านผ่านพ่อ แม่ ครอบครัว ให้สถานศึกษามีการรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน และส่งเสริมให้มี
หอ้งสมุด หอ้งสมุดเคล่ือนท่ี  มุมอ่านหนงัสือในชุมชน พื้นท่ีสาธารณะ และรูปเล่ม  เน้ือหาน่าสนใจ
หรือใชภ้าษาง่าย (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2557 : 17) 
 สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ไดร่้วมมือกบัองคก์าร
เพื่อความร่วมมือและพฒันาทางเศรษฐกิจ หรือ OECD (Organisation for Economic Co-operation 
and Development) ด าเนินโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ หรือ PISA (Programme for 
International Student Assessment) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษา 
ส าหรับประเทศสมาชิก และประเทศร่วมโครงการ  ทั้งหมดประมาณ 90% ของเขตเศรษฐกิจโลก 
โดยประเมินความรู้และทักษะของนักเรียนท่ีมีอายุ 15 ปี ในด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ซ่ึงประเทศไทยเขา้ร่วม โครงการการประเมินผลนกัเรียนพบว่านักเรียน ท่ีมีการอ่าน
ระดบัต ่าหรือไม่ถึงระดบัพื้นฐานจากประเทศเขตเศรษฐกิจในเอเชีย  ประเทศท่ีมีนกัเรียนระดบัต ่า
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มาก ไดแ้ก่ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ส่วนนกัเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่านระดบัสูง เกือบ
ไม่มีนักเรียนไทยท่ีมีความสามารถอยู่ในระดบัน้ี ในขณะท่ีประเทศเอเชียท่ีมีคะแนนสูงมีนกัเรียน
กลุ่มน้ี ในสัดส่วนสูง เช่น เซ่ียงไฮ-้จีน ฮ่องกง-จีน สิงคโปร์ ญ่ีปุ่น เกาหลี  และเวียดนาม แนวโน้ม
การรู้เร่ืองการอ่านของนักเรียนไทย ต่างกลุ่มโรงเรียน  กลุ่มท่ีมีนักเรียนมีคะแนนการอ่านสูงกว่า
ค่าเฉล่ีย OECD คือ นักเรียนจากกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลยั กบักลุ่มโรงเรียนสาธิต ส่วน
โรงเรียนกลุ่ม   อ่ืน ๆ มีคะแนนต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย OECD ทั้งหมด ไดแ้ก่ กลุ่มโรงเรียน สพฐ.2 โรงเรียน
เอกชน (สช.) โรงเรียน เทศบาล (กศท.) โรงเรียนขยายโอกาส  (สพฐ.1) โรงเรียนสั งกัด
กรุงเทพมหานคร (กทม.) วิทยาลยัอาชีวศึกษาของรัฐ และโรงเรียน วิทยาลยัอาชีวศึกษาของเอกชน 
ตามล าดบั อยา่งไรก็ตาม มีขอ้ท่ีน่าพึงพอใจท่ีนกัเรียนกลุ่มต ่ามีผลการประเมินสูงข้ึนทั้งสามวชิา แต่
ช่องวา่งของคะแนนระหวา่งกลุ่มสูงกบักลุ่มต ่ายงัคงกวา้งมากอยู ่โดยมีความแตกต่างกนัอยูป่ระมาณ
หน่ึงระดบั และประเด็นส าคญัคือ การอ่านเป็นดา้นท่ีผลการประเมินต ่าสุดทั้งนกัเรียนกลุ่มสูง และ
กลุ่มต ่า จึงสมควรตอ้งเร่งด าเนินการปรับปรุงในเร่ืองน้ี (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย(ีสสวท), 2556 : 14-17)  
 จากเหตุผลดงักล่าวผูว้จิยัจึงตระหนกัถึงความส าคญัของการอ่าน โดยศึกษาการส่งเสริม
การอ่านของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 เป็นเขตพื้นท่ีท่ีตั้งอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร ท่ีเป็นศูนยก์ลางของประเทศ เพื่อศึกษาการด าเนินงานดา้น การส่งเสริมการอ่าน 
ปัญหา แนวทางการพฒันา  ขอ้เสนอแนะในการส่งเสริมการอ่าน เป็นข้อมูลสารสนเทศต่อการ
พฒันาส่งเสริมการอ่านและพิจารณาปรับปรุงการส่งเสริมการอ่านของโรงเรียน เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพื่อศึกษาระดบัการปฏิบติัการส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนสังกดัส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2  
 2.  เพื่อเปรียบเทียบการส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ี

การศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน การไดรั้บรางวลัดา้นการส่งเสริมการอ่าน 
และงบประมาณดา้นการส่งเสริมการอ่าน 

 3.  เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาการส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 
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ขอบเขตของการวจิัย 
 การวิจยัคร้ังน้ี ศึกษาแนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัการส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน โดย
มีตวัแทนของโรงเรียน คือ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานห้องสมุด หัวหน้ากลุ่มสาระ
ภาษาไทย ครูบรรณารักษ์ห้องสมุด/ครูท่ีท าหน้าท่ีบรรณารักษ์ ครูในกลุ่มสาระภาษาไทย หัวหน้า
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ครูผูรั้บผิดชอบชุมนุม/ชมรมเก่ียวกบัการส่งเสริมการอ่าน เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลคน
ส าคญั และสัมภาษณ์รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานห้องสมุด ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ
ภาษาไทย โรงเรียนท่ีเคยไดรั้บรางวลัทางดา้นการอ่านอยา่งต่อเน่ืองในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา โดย
ศึกษาการส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน 6 ดา้น คือ ดา้นนโยบายและกลยุทธ์การส่งเสริมการอ่าน ดา้น
การพฒันาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการอ่าน ดา้นการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการอ่าน 
ดา้นการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ด้านการก ากบั ติดตามและประเมินผลการส่งเสริมการอ่าน 
และดา้นการสร้างขวญัก าลงัใจและการยกยอ่งเชิดชูเกียรติบุคคลากรดา้นการส่งเสริมการอ่าน 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาคน้ควา้เอกสาร ไดก้รอบแนวคิดในการวจิยัดงัน้ี 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

1. นโยบายและกลยทุธ์การส่งเสริม 
การอ่าน 

2. การพฒันาบุคลากรเพื่อส่งเสริม 
การอ่าน 

3. การพฒันาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อ
ส่งเสริมการอ่าน 

4. การจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
5. การก ากบั ติดตามและประเมินผลการ

ส่งเสริมการอ่าน 
6. การสร้างขวญัก าลงัใจและการยกยอ่ง

เชิดชูเกียรติบุคคลากรดา้นการส่งเสริม
การอ่าน 

 

 

 

การส่งเสริมการอ่านของโรงเรียน 

1.ขนาดของโรงเรียน 
1.1) เล็กและกลาง 
1.2) ใหญ่ 
1.3) ใหญ่พิเศษ 

2.การไดรั้บรางวลัดา้นการส่งเสริม
การอ่าน 

2.1 ) ไดรั้บรางวลั 
2.2 ) ไม่ไดรั้บรางวลั 

3.งบประมาณดา้นการส่งเสริม 
การอ่าน 

3.1)  นอ้ยกวา่  1 แสนบาท/ปี                               
3.2 ) มากกวา่  1 แสนบาท /ปี                                                                       

ข้อมูลพืน้ฐานของโรงเรียน 

 

ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม 
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วธิดี าเนินการวจิัย 
 ใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงบรรยาย ด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 1) ศึกษาเอกสารวรรณกรรม
ท่ีเก่ียวขอ้ง 2) สร้างเคร่ืองมือ 3) เก็บรวบรวมขอ้มูล 4) วเิคราะห์ขอ้มูลเน้ือหาท่ีไดจ้ากเอกสาร ขอ้มูล
ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัไดแ้ก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ในประเด็นแนวทางการ
ส่งเสริมการอ่าน ครอบคลุมนิยามทั้ง 6 ดา้น รวมถึงการด าเนินงาน แนวทางการพฒันา ปัญหา แนว
ทางแกไ้ข และขอ้เสนอแนะดา้นการส่งเสริมการอ่าน  
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 วิธีการการเก็บรวบรวมขอ้มูลมีดงัน้ี 1)แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยส่งทาง
ไปรษณีย ์จ านวน 336 ฉบบั ได้รับคืนมาคิดเป็นร้อยละ 308 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 91.60  2) การ
สัมภาษณ์ เก็บรวมรวมขอ้มูลโดยการไปพบผูใ้หส้ัมภาษณ์จ านวน 15 คน ใชเ้วลาสัมภาษณ์คนละ 30 
นาที 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์เน้ือหาท่ีได้จากเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จาก
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา  ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม 
วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ วเิคราะห์เน้ือหาและการพรรณนา 
 

สรุปผลการวจิัย 
 สรุปผลการวจิยัการการส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 ดงัน้ี 
 1.  การส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 
2 ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก
โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนสูงท่ีสุดและรองลงมา คือ ดา้นนโยบายและกลยทุธ์การส่งเสริมการ
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อ่าน ดา้นการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการอ่านและดา้นการจดักิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน ตามล าดบั โดยโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีการส่งเสริมการอ่านมากกวา่ขนาดอ่ืนๆ 
 2.  เปรียบเทียบการส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 2 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน มีการส่งเสริมการอ่านท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ยงัพบว่า ทุกด้านมี
ความแตกต่างกนั  

 ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 จ  าแนกตามการไดรั้บรางวลัดา้นการส่งเสริมการอ่าน ท่ีไดรั้บรางวลัดา้น
การส่งเสริมการอ่านกับ ท่ีไม่ได้รับรางวลั  มีการส่งเสริมการอ่าน  ในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน    

 ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 จ าแนกตามงบประมาณด้านการส่งเสริมการอ่านท่ีได้รับการจดัสรร
งบประมาณ ดา้นการส่งเสริมการอ่านนอ้ยกวา่ 1 แสนบาท กบั มากกวา่ 1 แสนบาท มีการส่งเสริมการ
อ่าน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นตามสมมติฐาน   

 3.  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 คือ โรงเรียนควรน านโยบายและกลยุทธ์การส่งเสริมการอ่านลงไปสู่การ
ปฏิบติัมากข้ึน    สนบัสนุนงบประมาณดา้นการส่งเสริมการอ่านใหม้าก จดัซ้ือ จดัหาทรัพยากรสารสนเทศ 
จัดแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลาย  จัดหาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตให้เพียงพอ น า
เทคโนโลยีมาช่วยในการส่งเสริมการอ่านให้มากข้ึน การจดักิจกรรมควรเป็นไปในรูปแบบการมี
ส่วนร่วมทั้งโรงเรียน และโรงเรียนควรพฒันาบุคลากร สร้างขวญัก าลงัใจและการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ
บุคลากรดา้นการส่งเสริมการอ่าน จดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ให้หลากหลาย บูรณาการทุกกลุ่ม
สาระ มีการก ากบั ติดตาม และประเมินผลการส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนเพื่อเป็นประโยชน์แก่
นกัเรียนใหห้นัมาสนใจการอ่านมากข้ึน 

 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาการส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 2 มีประเด็นท่ีสามารถน ามาอภิปรายดงัน้ี 
 1...การส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 
2 โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงดา้นการก าหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์อยู่ในระดบั
มากท่ีสุด  ซ่ึงการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ ถือว่ามีความส าคัญ เม่ือโรงเรียนมีการก าหนด 
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นโยบาย เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ โรงเรียนจะมีทิศทางท่ีจะด าเนินงาน เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้ง
ไว ้สอดคลอ้งกบัวจิิตร ศรีสอา้น,ทองอินทร์ วงศโ์สธร และเก็จกนก เอ้ือวงศ ์ท่ีกล่าวไวใ้น “แนวคิด
และหลกัการเก่ียวกบันโยบายและการวางแผน” วา่ นโยบาย มีความส าคญั เพราะเป็นกรอบในการ
ด าเนินงานต่างๆของ หน่วยงาน ท าให้ทิศทางในการบริหารมีทิศทาง มีแนวทางท่ีชัดเจน ซ่ึงจะ
ส่งผลต่อหน่วยงาน ช่วยให้เกิดการรวมพลงัเพื่อน าไปสู่เป้าหมายขององคก์ร อีกทั้งยงัช่วยให้เขา้ใจ
ในแนวปฏิบติัท่ีตรงกนั(วิจิตร ศรีสอา้น, ทองอินทร์ วงศ์โสธร และเก็จกนก เอ้ือวงศ ์, ม.ป.ป. : 9) 
ดงันั้นการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ถือว่ามีความส าคญั ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าโรงเรียนสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 ก็ให้ความส าคญัในการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ 
น าการส่งเสริมการอ่านเขา้มาในนโยบายและ กลุยทธ์ของโรงเรียนและน ามาปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
และยงัสอดคลอ้งกบัจิราวรรณ  อารยนั ท่ีศึกษาการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครูบรรณารักษ์
ห้องสมุดโรงเรียนในเขตจงัหวดัปทุมธานี พบว่า โรงเรียนมีวิธีการด าเนินงานส่งเสริมการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยโรงเรียนมีนโยบายในการจดักิจกรรมการอ่านท่ีชัดเจน วิสัยทศัน์
ส่งเสริมการอ่านถึงผูเ้รียนอยา่งย ัง่ยนื ผูบ้ริหารก าหนดนโยบายชดัเจน  
 ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต ่ าสุด คือ ด้านการสร้างขวญัก าลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากรดา้นการส่งเสริมการอ่าน  และดา้น การพฒันาบุคลากรดา้นการส่งเสริมการอ่าน ท าให้เห็น
วา่โรงเรียนให้ความส าคญัเร่ืองการสร้างขวญัก าลงัใจน้อยท่ีสุด ซ่ึงอาจเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้การ
ส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 ไม่อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาแล้วโรงเรียนให้ความส าคัญในการมอบรางวลั ยกย่องเชิดชูเกียรติ ครู 
บุคลากร และนกัเรียน ดา้นการส่งเสริมการอ่าน และเผยแพร่ผลงานของบุคลกรท่ีไดรั้บรางวลัใหแ้ก่
สาธารณะไดรั้บรู้ในระดบัน้อยท่ีสุด ซ่ึงอาจเป็นผลพวงให้เกิดภาพ ดา้นการสร้างขวญัก าลงัใจและ
ยกยอ่งเชิดชูเกียรติดา้นการส่งเสริมการอ่านอยูใ่นระดบัค่าเฉล่ียล าดบัสุดทา้ย การท่ีบุคคลใดบุคคล
หน่ึงมีผลงาน สร้างช่ือเสียง แลว้มีการเผยแพร่ จะท าให้บุคคลนั้นมีความภาคภูมิใจในตนเอง และ
สร้างสรรค์ผลงานท่ีดีให้มากข้ึน แต่เม่ือใดท างานแล้วไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็น บางคร้ังก็จะเป็น
ผลเสียเพราะบุคคลนั้นอาจจะไม่มีแรงบนัดาลใจในการสร้างผลงานท่ีดี และไม่มีความกระตือรือร้น 
ท่ีจะท างานให้ประสบผลส าเร็จ  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างขวญัก าลงัใจและยกยอ่งเชิดชูเกียรติ
บุคลากร (จิราวรรณ  อารยนั, 2556 : 87)  การสร้างขวญัก าลังใจและการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคคลากรด้านการส่งเสริมการอ่าน เป็นการสร้างสภาพวะจิตใจของบุคลากร ให้ปฏิบติังานให้มี
ความกระตือรือร้น มีความตั้งใจ มีความพึงพอใจ มีความสุขสนุก ไดรั้บการยอมรับ ให้รางวลั และ
ยกย่องเชิดชู เป็นการเสริมแรง สร้างขวญัก าลงัใจให้กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งน าความรู้และประสบการณ์ท่ี
ไดรั้บไปพฒันางานและร่วมมือร่วมใจในการท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร ถา้ส่งเสริม
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หรือสนับสนุนเร่ืองน้ีน้อย การท างานด้านการส่งเสริมการอ่าน หรืองานอ่ืนๆก็อาจจะไม่ประสบ
ผลส าเร็จ เม่ือโรงเรียนให้ความส าคญัและ สร้างขวญัก าลงัใจแก่บุคลกร ก็จะท าใหบุ้คลกรเหล่านั้นมี
ก าลงั  แรงใจ ท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สมจิตร  ไข่มุก ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง ความคิดเห็น
ของครูท่ีมีต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน โรงเรียนสังกดัเทศบาลเมืองสระบุรี จงัหวดัสระบุรี 
พบว่า  ครูมีความคิดเห็นด้านจิตใจของผูป้ฏิบติังาน ยินดีรับราชการในอาชีพจนกว่าจะเกษียณ มี
ความสุขในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย งานท่ีได้รับผิดชอบท้าทายก่อให้เกิดแรงบนัดาลใจให้
อยากท างานมากข้ึน ไดรั้บขวญัและก าลงัในการท างาน บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มเอ้ือต่อการ
ท างาน ท างานอย่างมีความสุข สภาพสังคมในท่ีท างานดี  (สมจิตร  ไข่มุก,2554 : 91) และก็
สอดคลอ้งกบั กานดา  จนัทร์แยม้ ท่ีไดก้ล่าววา่ การสร้างขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน เป็นการ
สร้าง สภาพจิตใจของบุคลากรท่ีก่อใหเ้กิดก าลงัใจ ทศันคติและความพึงพอใจในงาน ซ่ึงจะส่งผลให้
มีความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติังานในความรับผิดชอบของตนเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กรท่ีวางไว ้
(กานดา  จนัทร์แยม้,2556 : 94) 
 นอกจากน้ี ยงัพบว่า ด้านการพฒันาบุคลากรด้านการส่งเสริมการอ่าน อยู่ในระดับ
ค่าเฉล่ียต ่าสุดรองลงมา  การพฒันาบุคลากรด้านการส่งเสริมการอ่าน เป็นการสร้างกิจกรรมหรือ
กระบวนการเรียนรู้เพื่อการพฒันาท่ีมุ่งจะเปล่ียนแปลงวิธีการท างาน ความรู้ความสามารถ ทกัษะ
ทศันคติ เพื่อเพิ่มความรู้ ทกัษะ สมรรถนะ ของครูและบุคลากรในโรงเรียน ดา้นการส่งเสริมการ
อ่าน เพื่อให้เกิดผลการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ให้เป็นไปทางท่ีดีข้ึน
เพื่อให้ ครูและบุคลากรท่ีได้รับการพฒันาแล้วนั้นปฏิบติังานด้านการส่งเสริมการอ่านไดผ้ลตาม
วตัถุประสงค์ของโรงเรียนสอดคล้องกบั สมิง ไสยนัต์ ท่ีศึกษาเร่ือง การพฒันาบุคลากรด้านการ
ส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนบา้นนายาง อ าเภอภูกระดึง จงัหวดัเลย สรุปไวว้า่ การพฒันาบุคลากรการ
ดา้นการส่งเสริมการอ่าน โดยใชก้ลยทุธ์การอบรมเชิงปฏิบติัการ และการจดัการความรู้ ท าให้ครู มี
ความรู้ดา้นการอ่านมากข้ึน ส่งผลให้นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม และรักการอ่านมากข้ึน และเกิดเจต
คติท่ีดี ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่าน จึงควรสนบัสนุนให้พฒันาบุคลากรดา้นการ
ส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนอ่ืนๆ ต่อไป และการจดักิจกรรมศึกษาดูงานถือเป็นวิธีหน่ึงของการ
พฒันาบุคลากร(สมิง  ไสยนัต์, 2553 : บทคัดย่อ)  ดังนั้ นการศึกษาดูงานของบุคลากรด้านการ
ส่งเสริมการอ่าน ก็ถือเป็นการพฒันาบุคลากรดว้ยอีกทางหน่ึง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศราวุธ  ทาค า กล่าว
ไวว้า่ การศึกษาดูงานนั้นมีประโยชน์มาก ทั้งในดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ความสัมพนัธ์ การท างาน
เป็นทีม เป็นกิจกรรมท่ีช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้ งแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
มุมมองความคิดเห็นต่างๆ ร่วมกนับนสถานการณ์เดียวกนั ท าใหเ้ห็นเทคนิควธีิการในการน ามาปรับ
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ใชห้รือแกไ้ขปัญหา ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการช่วยปรับปรุงและพฒันาความสามารถในการท างาน
ได ้(ศราวธุ  ทาค า, ม.ป.ป. : 97-98) 
 2.  การเปรียบเทียบการส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 2  จ  าแนกตามขนาดโรงเรียน  พบว่า โรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกัน มีการ
ส่งเสริมการอ่านท่ีแตกต่างกนั ทุกดา้นจ าแนกตามการไดรั้บรางวลัดา้นการส่งเสริมการอ่าน พบว่า 
โรงเรียนท่ีไดรั้บรางวลัดา้นการส่งเสริมการอ่านกบั ท่ีไม่ไดรั้บรางวลั  มีการส่งเสริมการอ่าน ในภาพรวม
แตกต่างกัน จ าแนกตามงบประมาณท่ีจดัสรรเพื่อการส่งเสริมการอ่าน  พบว่า โรงเรียนท่ีได้รับการ
จดัสรรงบประมาณ ด้านการส่งเสริมการอ่านน้อยกว่า  1 แสนบาท กบั มากกว่า 1 แสนบาท มีการ
ส่งเสริมการอ่าน แตกต่างกนั ขนาดของโรงเรียนมีผลต่องบประมาณ และมีผลต่อการไดรั้บรางวลั 
ดงันั้น เม่ือพิจารณาจากการส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนั ก็มีผลท าให้ งบประมาณ
ท่ีไดรั้บต่างกนั รางวลัด้านการส่งเสริมการอ่านก็ต่างกนัไปด้วย ซ่ึงการส่งเสริมการอ่าน อาจจะมี
ผลกระทบมาจากจ านวนนักเรียน งบประมาณท่ีได้รับ บุคลากร และคุณภาพของโรงเรียน   
ผูป้กครองส่วนใหญ่จะนิยมให้ลูกเข้าโรงเรียนท่ีมีขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษ หรือแม้แต่ครูหรือ
บุคลากรทางการศึกษาก็ตาม ยงัมีความตอ้งการท่ีเขา้ท างานในโรงเรียนท่ีมีขนาดใหญ่ หรือใหญ่
พิเศษ และโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียง  แสดงถึงมาตรฐานดา้นการส่งเสริมการอ่าน และมาตรฐานศึกษา
ของโรงเรียนท่ีแตกต่างกันอีกด้วย ท าให้มองเห็นถึงความเหล่ือมล ้ าของโรงเรียนดังกล่าว  การ
ส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 โรงเรียนท่ีมี
ขนาดต่างกนั มีการส่งเสริมการอ่านท่ีแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั  จิราวรรณ  อายนั ท่ีศึกษาการจดั
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขตจังหวดัปทุมธานีการ
เปรียบเทียบการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครูบรรณารักษ์ในเขตจงัหวดัปทุมธานี ตามขนาด
สถานศึกษาพบวา่ สถานศึกษาท่ีขนาดต่างกนั มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านท่ีแตกต่างกนั      

  ซ่ึงขนาดของโรงเรียนก็จะเป็นตวัก าหนดงบประมาณ เพราะถา้โรงเรียนท่ีมีขนาดใหญ่ 
ยอ่มมีงบประมาณมากไปดว้ย ส่งผลให้การด าเนินงานการส่งเสริมการอ่านนั้นมีประสิทธิภาพและ
ระดับปฏิบัติท่ีดีกว่าโรงเรียนท่ีมีขนาดเล็กและกลาง อีกทั้ ง ด้านการได้รับรางวลัก็พบว่า ไม่มี
โรงเรียนขนาดเล็กไดรั้บรางวลัดา้นการส่งเสริมการอ่านเลย (จิราวรรณ อายนั, 2556 : 82-83) ดงันั้น 
ขนาดของโรงเรียนมีผลต่อ งบประมาณ และส่งผลถึงการปฏิบติังานสามารถน าผลงานไปแข่งขนัจน
ไดรั้บรางวลั งบประมาณ มีส่วนส าคญัช่วยในการด าเนินงานทุกโครงการทุกกิจกรรม เช่นเดียวกบั 
การส่งเสริมการอ่าน ถ้าขาดงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานก็จะมีประสิทธิภาพลดลง 
สอดคลอ้งกบั สมนึก กอ้นกลีบ ท่ีศึกษา การบริหารงานห้องสมุดในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 4 พบวา่ ดา้นการเงินและงบประมาณ ไม่เพียงพอในการ
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จดักิจกรรม ไม่มีงบประมาณซ่อมแซมหนังสือ หรือวสัดุอุปกรณ์ มีแต่งบประมาณซ้ือหนังสือ
เท่านั้น ส่วนปัญหาอ่ืนๆ คือ ขาดงบประมาณในการพฒันาดา้น IT (สมนึก กอ้นกลีบ, 2550 : 42) 

 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจยัเร่ือง การส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษาเขต 2 มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1.  จากการศึกษาพบว่า การส่งเสริมการอ่าน ด้านท่ีมีระดบัปฏิบติัต ่าสุด คือ ด้านการ
สร้างขวัญและก าลังใจยกย่องเชิดชู เกียรติ บุคลากรด้านการส่งเส ริมการอ่าน  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ตอ้งให้ความส าคญักบัเร่ืองน้ี ควร
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานดา้นการสร้างขวญัก าลงัใจและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร ให้เป็น
แนวทางในการด าเนินการให้เหมือนกนัทุกส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และทุกโรงเรียน ไม่วา่จะ
เป็นบุคลากรดา้นใดก็ตาม   
 2.  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ โรงเรียนควรให้ความส าคัญ การสร้างขวญั
ก าลงัใจแก่บุคลกร จะท าให้บุคลกรเหล่านั้นมีก าลงั แรงใจ ท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ี ซ่ึงจะส่งผลให้มีความ
มุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติังานในความรับผดิชอบของตนเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายขององคก์รท่ีวางไว ้    
 3.  การเปรียบเทียบการส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 2  จ  าแนกตามขนาดโรงเรียน พบวา่โรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนั มีการส่งเสริมการอ่าน
ท่ีแตกต่างกนั ทุกดา้น และเม่ือพิจารณาดูขนาดของโรงเรียนท่ีมีขนาดเล็กและกลาง ต่างกบั โรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษมาก ซ่ึงขอ้น้ีชดัเจนมากในเร่ืองความแตกต่างของขนาดโรงเรียนโรงเรียนท่ีมีขนาด
ใหญ่พิเศษมีความไดเ้ปรียบทุกดา้น ไม่วา่จะเป็น นกัเรียนมีจ านวนมาก เกิดจากการตอ้งการเขา้มา
ศึกษาของนกัเรียนและผูป้กครองตอ้งการโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ  ท่ีมีช่ือเสียง หรือแมแ้ต่บุคลากรดา้น
ทางการศึกษาเองก็ยงัตอ้งการเขา้มาท างานในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ควรมีการด าเนินการเร่ืองคุณภาพของโรงเรียน
ต่างๆให้เท่าเทียมกนั และร่วมกนัหาแนวทางว่าควรท าอย่างไรให้ทุกโรงเรียนมีคุณภาพการศึกษา
เท่าเทียมกนั   
 4.  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรสนับสนุน และวางแผนพฒันาโรงเรียนท่ีมีขนาด
เล็กให้มีคุณภาพให้ทดัเทียมกบัโรงเรียนขนาดใหญ่ หรือใหญ่พิเศษ สนบัสนุนส่งเสริมให้โรงเรียน
ขนาดเล็กไดพ้ฒันาดา้นต่างๆ 
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 5.  จากการจัดสรรงบประมาณ จ านวนงบประมาณนั้ นได้มาจากจ านวนนักเรียน 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ควรวางนโยบายเร่ือง
งบประมาณท่ีเป็นธรรม  ซ่ึงการท่ีโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีนักเรียนจ านวนมากส่งผลให้มี
งบประมาณมากตามจ านวนนกัเรียน มีความไดเ้ปรียบกวา่โรงเรียนขนาดเล็กเป็นอยา่งมาก และควร
ลงมาสนบัสนุนโรงเรียนท่ีดอ้ยกวา่ โรงเรียนท่ีมีขนาดใหญ่พิเศษสามารถดูแลตนเองได ้เพราะมีขีด
ความสามารถในการพฒันาดา้นต่างๆมากกวา่โรงเรียนขนาดเล็ก   
 6.  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรเขา้มามีบทบาทในเร่ืองการส่งเสริมการอ่านให้กบั
โรงเรียนขนาดเล็ก และให้ความส าคญักบัโรงเรียนขนาดเล็กก่อน แต่โรงเรียนขนาดเล็กและกลาง
เองก็ตอ้งพึ่งตนเองก่อน คือ เม่ือไม่ไดง้บประมาณท่ีเพียงพอมาจดัโครงการหรือกิจกรรม ตลอดจน
จดัหาทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ก็ตอ้งบูรณาการส่ิงท่ีตนมี และเอาส่ิงดอ้ยของตนมาเป็นจุดเปล่ียน 
การท่ีมีคนจ านวนน้อย การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมตอ้งทัว่ถึงมากกว่า โรงเรียนขนาดกลาง
และเล็กจะตอ้งวางแนวทางในการพฒันาการส่งเสริมการอ่านท่ีไม่เน้นเร่ืองงบประมาณ ควรคิด
กิจกรรม โครงการท่ีส่งเสริมการอ่านท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งใชง้บประมาณมาก   บูรณาการส่ิงท่ีโรงเรียนมี
อยูใ่ชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
ข้อเสนอแนะเชิงปฎบิัติ 
 1.  โรงเรียนควรให้ความส าคัญกับ การสร้างขวญัและก าลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากรด้านการส่งเสริมการอ่าน เพราะการสร้างขวญัก าลงัใจถือเป็นการเสริมแรงให้บุคลากร
พฒันาตนเอง และปฏิบติัหนา้ท่ีใหดี้ยิง่ข้ึน ก็จะส่งผลต่องานท่ีจะประสบผลส าเร็จมากยิง่ข้ึนเช่นกนั  
 2.  โรงเรียนท่ีมีขนาดเล็กหรือขนาดกลางท่ีไม่มีงบประมาณท่ีเพียงพอในการด าเนินงาน
ส่งเสริมการอ่าน ควรวางแผนนโยบายท่ีเน้นการจดัท าโครงการหรือกิจกรรมท่ีไม่ใช้งบประมาณ
มาก หรือ บูรณาการส่ิงท่ีมีอยูใ่นการด าเนินงาน อีกทั้งควรหาแนวทางในการไดม้าซ่ึงเงินสนบัสนุน
ท่ีจะน ามาช่วยในการด าเนินงานต่างๆภายในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นดา้นการส่งเสริมการอ่านหรือ 
ดา้นอ่ืนๆก็ตาม 
 3.  โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครู และบุคลากรทุกคนตระหนกัและเห็นความส าคญัของ
การอ่าน อีกทั้งตอ้งเป็นตน้แบบของการอ่านให้นกัเรียนไดศึ้กษา บูรณาการการอ่านในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ไม่ควรให้กลุ่มสาระภาษาไทย หรือห้องสมุดด าเนินการเพียงอย่างเดียว ควรมีนโยบาย
ส่งเสริมการอ่านทั้งโรงเรียน   
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ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 1)  ควรศึกษาแนวทางการส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนท่ีไม่ได้รับรางวลัด้านการ
ส่งเสริมการอ่านในเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อน าผลท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบัโรงเรียนท่ีไดรั้บรางวลัดา้น
การอ่าน เพื่อใชเ้ป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน 
 2)  ควรศึกษาการส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีชนบทและในเมือง 
เปรียบเทียบการด าเนินการส่งเสริมการอ่าน เพื่อเป็นประโยชน์ในการพฒันาการส่งเสริมการอ่าน 
 3)  ควรศึกษาการด าเนินการส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนระดบัประถมและมธัยมศึกษา 
เพื่อน าผลพฒันาการส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนทุกระดบั 
 4)  ควรศึกษาการส่งเสริมการอ่านท่ีไม่ใช้งบประมาณ หรือการส่งเสริมการอ่านท่ีใช้
งบประมาณน้อย เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาแนวทาง วิธีการ การด าเนินงาน ในกรณีท่ีขาด
งบประมาณเพื่อใชป้ระโยชน์ในการวจิยัดา้นการส่งเสริมการอ่านต่อไป 
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