
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ 
 
 
 
 

งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการโรงเรียนมงฟ
ให้กับนักเรียนในปีการศึกษา 2553 ที่ผ่านมา ท
ประเมินจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียน จํานวน 367

1. ระดับชัน้  
ระดับชัน้ 
ประถมศึกษาปีท

 ประถมศึกษาปีท
ประถมศึกษาปีท
ประถมศึกษาปีท
ประถมศึกษาปีท
ประถมศึกษาปีท

รวม 
  

กลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่ตอบแบบประเ
มีจํานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 23.98 รองล
20.71  ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1 จํานวน 54
ประถมศึกษาปีที่ 3 มีจํานวน เท่ากันคือ 52 
จํานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 12.26 ตามลําดับ
 
2. ประเภทของหนังสือที่นักเรียนเลือกอ่าน  

ประเภท 

1.นิทาน  
2. สัตว์  
3.ประวัติศาสตร์ 
4.วิทยาศาสตร์และศิลปะ 
5.ธรรมชาติ    
6.ความรู้ทั่วไป 
อ่ืนๆ 
• ประวัติศาสตร์ 
• การ์ตูนวิทยาศาสตร์ 
ผลการประเมิน 
่าน   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยั แผนกประถม  
ปีการศึกษา 2553 

 

อร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ั้งนี้เพื่อเป็นการประเมินผลการจัดกิจกรรม จึงได้มีการเก็บแบบ
 คน ซึ่งผลการประเมินมีรายละเอียดดังนี้ 

จํานวน(คน) ร้อยละ 
ี่ 1 54 14.71 
ี่ 2 52 14.17 
ี่ 3 52 14.17 
ี่ 4 45 12.26 
ี่ 5 88 23.98 
ี่ 6 76 20.71 

367 100.00 

มนิส่วนใหญเ่ปน็นักเรียนในระดับชัน้ประถมศึกษาปีที ่5 โดย
งมาคือ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 76 คน คิดเปน็ร้อยละ 

 คน คิดเป็นร้อยละ 14.71 ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 2 และชั้น
คน คิดเป็นร้อยละ 14.17 เท่ากัน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

จํานวน 
(คําตอบ) 

ร้อยละ ร้อยละของกลุม่
ตัวอย่างทั้งหมด 

226 21.88 61.58 
197 19.07 53.68 
110 10.65 29.97 
144 13.94 39.24 
165 15.97 44.96 
161 15.59 43.87 
30 2.90 8.17 



ประเภท จํานวน 
(คําตอบ) 

ร้อยละ ร้อยละของกลุม่
ตัวอย่างทั้งหมด 

• การ์ตูน  
• ล่าขุมทรัพย ์
• ประวัติบุคคลสําคัญ 
• ประวัติศาสตร์ไทย 
• นิยาย 
• นิทานอีสป 
• เรื่องลี้ลับ 
• แมลง 
• นิทานความรู้รอบตัว 
• หนังสือเกี่ยวกับประเทศ

ต่างๆ 
• ประวัตินักวิทยาศาสตร์ 
• เอาชีวิตรอดและล่าขุมทรัพย ์
• ตํานาน 
• การ์ตูนเศรษฐศาสตร์ 
• คอมพิวเตอร์ 
• การ์ตูนญี่ปุ่น 
• การ์ตูนของสํานักพิมพ์นาน

มีบุ๊ค 
• หนังสือกีฬา 
• ประวัติศาสตร์ต่างประเทศ 

รวม 1,033 100.00  
 

 
ประเภทของหนังสือที่นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเลือกอ่านมากที่สุดคือนิทาน จํานวน 226 คําตอบคิด

เป็นร้อยละ 21.88 หรือร้อยละ 61.58 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาคือ สัตว์ จํานวน 197 คําตอบ คิด
เป็นร้อยละ 19.07 หรือร้อยละ 53.68 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดธรรมชาติ จํานวน 165 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 
15.97 หรือร้อยละ  44.96 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ความรู้ทั่วไป จํานวน 161 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 15.59 
หรือร้อยละ 43.87 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด วิทยาศาสตร์และศิลปะ จํานวน 144 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 
13.94 หรือร้อยละ 39.24 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ประวัติศาสตร์ จํานวน 110 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 10.65 
หรือร้อยละ 29.97 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และอื่นๆ จํานวน 30 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 2.90 หรือร้อยละ 
8.17 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตามลําดับ 



3. กิจกรรมการอ่านทีน่ักเรยีนชอบ  
กิจกรรม จํานวน 

(คําตอบ) 
ร้อยละ ร้อยละของกลุม่

ตัวอย่างทั้งหมด 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ( วันภาษาไทย)  178 16.56 48.50 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์ 121 11.26 32.97 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 133 12.37 36.24 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 181 16.84 49.32 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 131 12.19 35.69 
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 105 9.77 28.61 
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 130 12.09 35.42 
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 96 8.93 26.16 

รวม 1,075 100.00  
 

กิจกรรมการอ่านที่นักเรียนกลุ่มตัวอย่างชอบมากที่สุดคือกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จํานวน 
181 คําตอบคิดเป็นร้อยละ 16.84 หรือร้อยละ 49.32 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาคือ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ( วันภาษาไทย) จํานวน 178 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 16.56 หรือร้อยละ 48.50 ของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 133 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 
12.37 หรือร้อยละ  36.24 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จํานวน 131 คําตอบ คิดเป็น
ร้อยละ 12.19 หรือร้อยละ 35.69 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
จํานวน 130 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 12.09 หรือร้อยละ 35.42 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตสาสตร์ จํานวน 121 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 11.26 หรือร้อยละ 32.97 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จํานวน 105 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 9.77 หรือร้อยละ 28.61 ของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จํานวน 96 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 
8.93 หรือร้อยละ 26.16 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตามลําดับ 
 
4. นักเรียนคิดว่าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนี้  มีประโยชน์ต่อตัวนักเรียนในด้านใดบา้ง  

ประโยชน ์ จํานวน 
(คําตอบ) 

ร้อยละ ร้อยละของกลุม่
ตัวอย่างทั้งหมด

1. เป็นการปลกูฝังนิสัยรักการอ่าน 275 25.46 74.93 
2. เกิดการใฝ่รู ้ใฝ่เรียน รักการอ่านและการค้นคว้า 
 มาพัฒนาและปรับปรุงตนเอง 

259 23.98 70.57 

  3. ทําให้นักเรียนอ่านและเขียนภาษาไทยได้คล่องมากขึ้น 195 18.06 53.13 
4. ทําให้นักเรยีนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 198 18.33 53.95 
5. ทําใหม้ีความรู้และความคดิกว้างไกล  153 14.17 41.69 

รวม 1,080 100.00  
 



นักเรียนคิดว่าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนี้  มีประโยชน์ต่อตัวนักเรียนในเรื่องเป็นการปลูกฝัง
นิสัยรักการอ่านมากที่สุดโดยมี จํานวน 275 คําตอบคิดเป็นร้อยละ 25.46 หรือร้อยละ 74.93 ของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาคือ เกิดการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่านและการค้นคว้า มาพัฒนาและปรับปรุงตนเอง 
จํานวน 259 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 23.98 หรือร้อยละ 70.57 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ทําให้นักเรียนได้ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  จํานวน 198 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 18.33 หรือร้อยละ  53.95 ของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด ทําให้นักเรียนอ่านและเขียนภาษาไทยได้คล่องมากขึ้น จํานวน 195 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 18.06 
หรือร้อยละ 53.13 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และทําให้มีความรู้และความคิดกว้างไกล จํานวน 153 คําตอบ 
คิดเป็นร้อยละ 14.17 หรือร้อยละ 41.69 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตามลําดับ 
 
5. นักเรียนคิดว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน    มีประโยชน์ต่อตวันักเรียนในระดับใด 
 

ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยการใช้ค่าเฉลี่ย คณะผู้วิจัยได้แบ่งความถี่ของระดับการ
ปฏิบัติและระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับตามแนวคิด Likert  Scale  ดังต่อไปนี้ 

 -   ถ้าตอบมากที่สุด ให้      5    คะแนน 
        -   ถ้าตอบมาก  ให้      4    คะแนน 
        -   ถ้าตอบปานกลาง ให้    3    คะแนน 
        -   ถ้าตอบน้อย  ให้        2    คะแนน 

-   ถ้าตอบน้อยที่สุด ให้        1    คะแนน 
โดยช่วงระดับคะแนนที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะแบ่งออกเป็น 5 ช่วง แต่ละช่วงมีระดับคะแนนห่าง

กัน 0.80 ซึ่งได้จากการนําคะแนนเฉลี่ยสูงสุดที่เป็นไปได้ คือ 5 คะแนนลบคะแนนเฉลีย่ตํ่าสุดที่เป็นไปได้ คือ 1 
หารด้วยจํานวนช่วงทั้งหมด คือ 5 ช่วง จะได้ 

- คะแนนเฉลี่ยระหว่าง    4.21 – 5.00  หมายถึง  มากที่สุด 
- คะแนนเฉลี่ยระหว่าง    3.41 – 4.20  หมายถึง  มาก 
- คะแนนเฉลี่ยระหว่าง   2.61 – 3.40 หมายถึง  ปานกลาง   
- คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง  น้อย 
- คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง  น้อยที่สุด 

 
ระดับ จํานวน (คน) ร้อยละ 

1.น้อยที่สุด    4 1.09 
2. น้อย 6 1.63 
3. ปานกลาง 42 11.44 
4.มาก 104 28.34 
5. มากทีสุ่ด         211 57.49 

รวม 367 100.00 
ค่าเฉลี่ย 4.40/87.90 % มากที่สุด 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 



 
ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่ตอบแบบประเมินคิดว่าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอา่นมีประโยชน์

ต่อตัวนักเรียนในระดับมากที่สุด ( = 4.40/87.90 %) x
 

 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------- 
                                         

 
               


