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การวิจัยครั้งนี้จุดมุงหมายเพื่อ (1) สํารวจพฤติกรรมการอานและระดับนิสัยรักการอาน (2) 
สํารวจตัวแบบในการอาน (3) เปรียบเทียบนิสัยรักการอานจําแนกตามประเภทของตัวแบบ  (4) 
เปรียบเทียบนิสัยรักการอานจําแนกตามคุณลักษณะของตัวแบบ (5) เปรียบเทียบนิสัยรักการอานของ 
จําแนกตามลักษณะทางชีวสังคมของเด็กวัยรุน ไดแก เพศ และชั้นเรียน ของเด็กวัยรุนในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  และ
มัธยมศึกษาปที่ 5 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553  ของโรงเรียน 4 แหง ไดแก โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนราชวินิต 
มัธยม  โรงเรียนวัดนอยนพคุณ และโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ที่ไดตัวอยางจากการสุมแบบหลาย
ขั้นตอน (Multistage Random Sampling) รวมกลุมตัวอยางจํานวน 348 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถามพฤติกรรมการอาน แบบสอบถามตัวแบบใน
การอาน และแบบสอบถามนิสัยรักการอาน ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .91 สถิติในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานโดยใชคา Independent Sample 
t-test และ F- test

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. พฤติกรรมการอานของเด็กวัยรุนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 1 กรุงเทพมหานคร ดานเวลาในการอานตอวัน พบวา  กลุมตัวอยางโดยรวมสวนใหญใชเวลาใน
การอานตอวัน 2 ชั่วโมงขึ้นไป รองลงมาคือ  1 ชั่วโมงขึ้นไป – 2 ชั่วโมง, 31 นาที – 1 ชั่วโมง และ 0 -
30 นาที ตามลําดับ ดานสิ่งที่อาน กลุมตัวอยางโดยรวมอาน บล็อก/ ชุมชนออนไลน มากที่สุด รองลงมา
คือ การตูนและเว็บไซต ตามลําดับ ดานประเภทหนังสือที่อาน  กลุมตัวอยางโดยรวมสวนใหญอาน 
การตูนใหความบันเทิง รองลงมาคือ  นิตยสารบันเทิง และหนังสือพิมพ ตามลําดับ ดานจํานวนหนังสือที่
อานตอเดือน พบวา กลุมตัวอยางโดยรวมและจําแนกตามระดับชั้นสวนใหญอานหนังสือตอเดือนเพียง 1
– 3 เลม เทานั้น และมีผูอานหนังสือจํานวน 16 – 18 เลม นอยที่สุด ดานความสุขจากการอาน พบวา 
กลุมตัวอยางโดยรวมและจําแนกตามระดับชั้นสวนใหญมีความสุขจากการอาน โดยทั้งสองระดับชั้นมี
คะแนนคาฐานนิยม 8 คะแนน



2. ตัวแบบในการอานของเด็กวัยรุนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 กรุงเทพมหานคร พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญไมมีตัวแบบในการอาน รอยละ 52 ขณะที่ตัวแบบ
ที่กลุมตัวอยางเลือกมากที่สุดคือ บุคคลใกลชิด ไดแก พอแม บุคคลในครอบครัว ญาติพี่นอง คุณครู และ
เพื่อนๆ รองลงมาคือ บุคคลที่มีชื่อเสียง ไดแก บุคคลในสาขาอาชีพตางๆ เชน ดารานักแสดง นักรอง 
นักเขียน พระสงฆ นักการเมือง นักวิชาการ และตามมาดวยตัวแบบสัญลักษณ ไดแก ตัวละครใน
หนังสือการตูน

คุณลักษณะของตัวแบบในการอาน พบวา กลุมตัวอยางที่มีตัวแบบในการอานสวนใหญเลือกตัว
แบบในการอานจากคุณลักษณะชอบอานหนังสือมากที่สุด รองลงมา ไดแก คุณลักษณะประสบ
ความสําเร็จในอาชีพ เทากับคุณลักษณะขยันขันแข็ง/ทํางานหนัก และตามาดวยคุณลักษณะมีความคิด
สรางสรรคและสุนทรียะ สําหรับเหตุผลที่ตัวแบบสรางแรงบันดาลใจในการอาน  กลุมตัวอยางโดยรวม
และจําแนกตามระดับชั้น สวนใหญเลือกเหตุผลที่ตัวแบบนําการอานไปใชประโยชนที่ดีกับตัวเองมาก
ที่สุด รองลงมาคือ เปนผูนําทางความคิดและเปนผูที่ฉลาดมีไหวพริบ สวนกิจกรรมที่อยากใหตัวแบบใน
การอานทํา  กลุมตัวอยางโดยรวมสวนใหญเลือกการแนะนําหนังสือหรือสื่อที่นาอาน รองลงมาคือ การ
อธิบายใหเห็นความสําคัญของการอาน และลําดับสุดทายคือ เขียนผลงานลงในหนังสือหรือสื่อตางๆ 

3. ระดับนิสัยรักการอาน กลุมตัวอยางโดยรวม และกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศและระดับชั้นมี
นิสัยรักการอานอยูในระดับปานกลาง

4. นักเรียนที่มีตัวแบบในการอานตางกันมีนิสัยรักการอานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่เลือกตัวแบบประเภทบุคคลใกลชิดมีคาเฉลี่ยคะแนนนิสัยรักการอานแตกตาง
จากนักเรียนที่เลือกตัวแบบสัญลักษณ และระหวางนักเรียนที่เลือกตัวแบบประเภทบุคคลใกลชิดกับไมมี
ตัวแบบ และระหวางนักเรียนที่เลือกตัวแบบประเภทบุคคลที่มีชื่อเสียงกับไมมีตัวแบบ และระหวาง
นักเรียนที่เลือกตัวแบบประเภทตัวแบบสัญลักษณกับไมมีตัวแบบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5. นักเรียนที่เลือกคุณลักษณะของตัวแบบในการอานตางกัน มีนิสัยรักการอานไมแตกตางกัน
6. นักเรียนหญิงและนักเรียนชาย มีนิสัยรักการอานไมแตกตางกัน และพบวา นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 มีนิสัยรักการอานสูงกวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
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The purposes of this research were (1) To study reading behavior and level of reading 
habit (2) To study role model in reading (3) To compare reading habit that are different in type 
of role model (4) To compare reading habit that are different in characteristics of role model (5) 
To compare reading habit that are different in gender and class of adolescent students

The sample for the study was selected by multistage random sampling, consisted of 
348 students of Mathayom Suksa II and Mathayom Suksa V in secondary schools in Bangkok . 
The measure used in this research was questionnaire, divided in 3 parts; reading behavior 
questionnaire, role model questionnaire and reading habit questionnaire. The data were 
analyzed using percentage, means, Standard Deviation (S.D.). t-test, F-test, Pearson Product 
Moment Correlation.

The important conclusion were as follows :
1. The reading behavior of the students:  in regards to reading time per day, most of 

students answered more than 2 hours. Regarding to material read outside of school, the 
majority of students in general read blog/social network online, followed by comics and website 
respectively. Regarding to type of books, the most of students in general read entertain comics 
followed by entertain magazine and newspaper respectively. Regarding to number of books 
read per month, the most of students answered 1-3 books. Regarding to happiness of reading, 
the majority of students enjoy reading very much.  

2. The role model in reading of the students:  the majority of students did not have the 
role model in reading (52%) While the students who had the role model in reading chose direct 
role model the most, followed by famous role model and symbolic role model respectively.

The characteristics of role model, the majority of students thought that role model in 
reading should like reading, followed by successful in their career equal as work hard and  
followed by artistic/creative attribute. The students had reading habit in moderate level.

3. There was a significant difference at the level of .05 in reading habit among the 
students with different of role model’s type



4. There was no significant difference in reading habit among the students with different 
of role model’s characteristic 

5. There was no significant difference in reading habit among the students of different
gender. However, the students in Mathayom Suksa II had more reading habit than the students
Mathayom Suksa V in significant at the level of .05 
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ประกาศคุณูปการ

สารนิพนธฉบับนี้ สําเร็จไดดวยดีเปนเพราะผูวิจัยไดรับความกรุณาจาก รองศาสตราจารย 
ประณต เคาฉิม อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ และประธานสอบปากเปลาสารนิพนธ รองศาสตราจารย 
ดร. นวลละออ สุภาผล  และอาจารยวิธัญญา วัณโณ  กรรมการกรรมการสอบปากเปลาสารนิพนธ ที่
กรุณาใหคําปรึกษาแนะนํา พรอมทั้งชี้แนะแนวทางตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆ ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้ง
เปนอยางมาก และขอกราบขอบพระคุณทุกทานเปนอยางยิ่งไว ณ ที่นี้

ขอกราบขอบพระคุณ ดร. วรนาท รักสกุลไทย อาจารยปรีดา ปญญาจันทร และ อาจารย
พรอนงค นิยมคา ที่กรุณาเปนผูทรงคุณวุฒิในการตรวจเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
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บทที่ 1
บทนํา

ภูมิหลัง
โลกยุคปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกดาน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม  วัฒนธรรม 

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  จึงปฏิเสธไมไดวาคนในยุคนี้ควรมีความรอบรูในศาสตรทุกแขนง เพื่อให
รูเทาทันปรากฏการณที่เกิดขึ้น  สามารถยอมรับ ปรับตัว และดําเนินชีวิตอยูในสังคมแหงความ
เปลี่ยนแปลงนี้ไดอยางมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

การอาน เปนหนทางหนึ่งที่สําคัญในการแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองใหสามารถดํารงชีวิต
อยูในสังคมไดอยางเหมาะสม (ถาวร บุบผาวงษ. 2546: 1) และยังเปนกระบวนการสําคัญในการสราง
เสริมสติปญญาของมนุษย การอานเปนหนึ่งในสี่ทักษะที่สําคัญ คือ ฟง พูด อาน เขียน  เมื่ออานแลว สิ่ง
ที่จะตามมาจากการอานก็คือ การคิด  เนื่องจากจะตองทําความเขาใจเรื่องราว ความหมายของสิ่งที่อาน 
การอานจึงผูกพันกับการคิดอยางแยกไมออก การอานหนังสือจะชวยพัฒนาความคิดใหกวางไกล รอบ
ดาน และเปนเหตุเปนผลมากขึ้น ยิ่งหากบุคคลไดรับการบมเพาะใหรักหนังสือ รักการอานที่เหมาะสม 
ตั้งแตเยาววัย  บุคคลนั้นก็จะมีนิสัยรักการอาน นําไปสูการพัฒนาความคิด และพฤติกรรม“การเรียนรู
ตลอดชีวิต ” ซึ่งจะชวยสรางความสําเร็จในชีวิตของบุคคลนั้นดวย ดังพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานในพิธีเปดปหนังสือระหวางชาติ และงาน
แสดงการพิมพแหงประเทศไทยครั้งที่ 3 พ.ศ. 2521 วา

“หนังสือเปนเสมือนคลังที่รวบรวมเรื่องราว ความรู ความคิด วิทยาการทุกดาน ทุกอยางซึ่ง
มนุษยไดเรียนรู ไดคิดอาน และพากเพียรพยายามบันทึกรักษาไวดวยลายลักษณอักษร หนังสือแพรไปที่
ใด ความรู ความคิดก็แพรไปที่นั่น หนังสือจึงเปนสิ่งมีคา และมีประโยชนที่จะประมาณมิไดในแงการ
เรียนรูของมนุษย...หนังสือเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนา ทั้งกาย ทั้งอาชีพ ทั้งการคนควา และในที่สุด ความ
พอใจ...” (สมาคมผูจัดพิมพและผูจําหนายหนังสือแหงประเทศไทย. 2551: 2)

เมื่อบุคคลหนึ่งพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพจากการอานแลว บุคคลนั้นก็มีสติปญญาความรู
ความคิดที่จะสามารถนํามาประยุกตใชในการพัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศ อันจะนําไปสูคุณภาพ
ความเปนอยูทีดี และความสุขที่ยั่งยืนได การอานจึงจําเปนย่ิงในการพัฒนาประเทศ และการเตรียมความ
พรอมใหประชากรเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงไดอยางดี
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อยางไรก็ดี สําหรับสภาพของการอานหนังสือในสังคมไทยปจจุบัน แมผูคนจะอานออกเขียน
ไดมากขึ้นกวาสมัยกอน แตวัฒนธรรมการอานก็ยังไมไดฝงรากลึกในจิตใจของคนไทย เหมือนเชนใน
ประเทศพัฒนาแลว อาทิ สหรัฐอเมริกา หรือ ญี่ปุน จากการสํารวจในป พ.ศ. 2548 พบวา ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และญี่ปุนอานหนังสือโดยเฉลี่ย  50 เลมตอคนตอป  แมแตมาเลเซียก็อานหนังสือโดย
เฉลี่ย 40 เลมตอคนตอป สวนของประเทศไทยจากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบอยูใน
ระดับที่ต่ํามากคือ 5 เลมตอคนตอป (สมาคมผูจัดพิมพและผูจําหนายหนังสือแหงประเทศไทย. 2551: 5-
6)

จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวา ระดับการอานหนังสือของคนไทยยังนับวาต่ํามาก ถาเทียบกับ
ประเทศเจริญแลวอื่นๆ แมรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยจะเล็งเห็นความสําคัญของการสงเสริมการอานเพื่อ
เพิ่มตัวเลขทางสถิติในการใชเวลาอานหนังสือ อันจะนําไปสูนิสัยรักการอานของคนในชาติ โดยลาสุดมติ
คณะรัฐมนตรีภายใตการนําของ นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ประกาศใหการอานเปนวาระแหงชาติ
เมื่อ พ.ศ. 2552 โดยกําหนดให พ.ศ. 2552-2561 เปนทศวรรษแหงการอานของประเทศ เพื่อใหคนไทย
ไดพัฒนาความสามารถในการอานและการรูหนังสือ ภายใน พ.ศ. 2555 โดยมีเปาหมายในการ
ดําเนินการ อาทิ ประชากรวัยแรงงานที่เปนผูรูหนังสือในระดับใชงานไดในชีวิตประจําวัน เพิ่มขึ้นจาก
รอยละ 97.21 เปนรอยละ 99  และคาเฉลี่ยในการอานหนังสือของคนไทย เพิ่มขึ้นจากปละ 5 เลม เปนป
ละ 10 เลม ตอคน

ทวา การสรางสังคมแหงการอานนั้นก็ไมใชเรื่องงาย จากสถิติที่สถาบันเอแบคโพลล ไดทําการ
สํารวจพฤติกรรมการอานหนังสือของเยาวชนอายุ 12-23 ป ในเมืองใหญ ไดแก  กรุงเทพฯ เชียงใหม 
ชลบุรี และสงขลา จํานวน 4,920 คน ในชวงเดือนกุมภาพันธและมีนาคม พ.ศ. 2549 พบวา เยาวชนใช
เวลาอานหนังสือที่ไมใชตําราเรียนเฉลี่ยวันละ 52 นาที และกิจกรรมที่เยาวชนชื่นชอบที่สุดคือ การคุย
โทรศัพท และอินเทอรเน็ต ดูโทรทัศน-วีซีดี เลนกีฬา และฟงวิทยุเปนลําดับสุดทาย  และยังพบอีกวา
เด็กไทยดูโทรทัศน เลนเกม และเลนอินเทอรเน็ตเฉลี่ย 8 ชั่วโมงตอวัน แตใชเวลาอานหนังสือเพียง 1.3 
ชั่วโมงตอวัน ยิ่งอายุมากขึ้น สัดสวนการอานยิ่งลดต่ําลง สวนปจจัยที่ไมสนับสนุนการอานของเยาวชน
คือ ไมมีเวลาวาง รอยละ 44.1, มีกิจกรรมอื่นที่นาสนใจกวา รอยละ 29, หนังสือมีราคาแพง รอยละ 25.2, 
ไมรักการอาน รอยละ 24.12,  หนังสือที่สนใจหาซื้อ หายืมยาก รอยละ 16.4 และหนังสือไมดึงดูดใจ รอย
ละ 15.8

สวนสาเหตุการไมมีวัฒนธรรมการอานของคนไทยนั้น นายแพทยอุดม เพชรสังหาร (2551) 
ผูเชี่ยวชาญดานสมองและการรณรงคดานการอาน ใหความเห็นวา คนไทยขาดแบบอยางที่ดี ในการ
สงเสริมปลูกฝงใหเกิดพฤติกรรมการอานตั้งแตวัยเด็ก เมื่อผูใหญไมอานใหเด็กเห็น แลวเด็กจะเรียนรู
พฤติกรรมการอานไดอยางไร  ผูใหญในปจจุบันไมเห็นความจําเปนของการเรียนรูตลอดชีวิต ก็จะไมมี
การเรียนรูตอเนื่อง พฤติกรรมที่ปรากฏชัดแกสายตาของเด็กรุนหลังๆ ก็คือการไมอาน ซึ่งเด็กก็ซึมซับ
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และลอกเลียนพฤติกรรมเหลานี้ไป แมผูใหญจะพร่ําบนถึงความสําคัญของการอานมากเพียงใด ก็ไม
สามารถที่จะทําใหเด็กหันมาใหความสําคัญกับการอาน และการเรียนรูอยางตอเนื่องได ซึ่งสอดคลองกับ
ทางจิตวิทยาที่พบวา วิธีเรียนรูที่สําคัญมากของมนุษยคือการเรียนรูดวยการเลียนแบบพฤติกรรมทาง
สังคมดานตางๆ การศึกษาของแบนดูรา (Bandura. 1977) พบวา พฤติกรรมของมนุษยสวนใหญเกิด
จากการเรียนรูการสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบ 

ฉะนั้นปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลในการสรางนิสัยรักการอานแกเด็กและเยาวชนก็คือ การมีตัวแบบ
ในการอาน ปจจุบันมีการรณรงคใหพอแมอานหนังสือใหลูกปฐมวัยฟง แตเมื่อลูกเขาสูเด็กวัยรุน ซึ่งเปน
วัยที่กําลังคนหาเอกลักษณแหงตน อยากรูอยากลอง ทั้งครอบครัวและสังคมกลับไมไดมีบทบาทสงเสริม
การอานมากเทาที่ควร ขอสังเกตนี้จึงเปนที่มาของการสนใจศึกษาตัวแบบในการอานของเด็กวัยรุน
ปจจุบัน วาจากมุมมองของเด็กวัยรุนเองนั้น พวกเขามีตัวแบบในการอานหรือไม และตองการตัวแบบใน
การอานที่มีคุณลักษณะอยางไร

งานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งกับตัวแบบและการอานนั้นยังมีไมมากนัก  สุพจน พันธนียะ (2535: 
273) ไดทดลองการสงเสริมการอานโดยใชตัวแบบเพื่อพัฒนาพฤติกรรมรักการอานในนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา พบวา ประเภทของตัวแบบที่แตกตางกันสงผลใหนักเรียนมีพฤติกรรมรักการอานไม
แตกตางกัน โดยประเภทของตัวแบบในงานวิจัยนี้ ไดแก ตัวแบบการตูนชีวประวัติ บทความชีวประวัติ 
และชีวประวัติบรรยาย สวนในตางประเทศนั้น องคกรการรูหนังสือแหงชาติอังกฤษ ไดทําการสํารวจ
ลักษณะของตัวแบบ และตัวแบบในการอานของเด็กวัยรุนอังกฤษ พบวา เด็กสวนใหญยังมีพอแมเปนตัว
แบบในการอาน ขณะที่เด็กที่อยูในโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งมีฐานนะยากจนนั้น จะเลือกนักกีฬาเปน
ตัวแบบในการอาน (National Literacy Trust. 2552: 8) 

อยางไรก็ตาม องคกรการรูหนังสือแหงชาติอังกฤษ  ใหขอสังเกตวา ในการรณรงคเรื่องการอาน 
ก็ไมควรมองขามอิทธิพลของตัวแบบซึ่งเปนบุคคลที่มีชื่อเสียง จึงทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาตัวแบบ
หลากหลายประเภท วาจะสงผลตอนิสัยรักการอานหรือไม นอกจากนี้ยังสนใจที่จะศึกษาวาเด็กวัยรุนมี
ตัวแบบในการอานหรือไม และคุณลักษณะอยางไรที่เด็กวัยรุนยึดถือเปนตัวแบบ ซึ่งผูวิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาตัวแบบและคุณลักษณะของตัวแบบในการอานที่มีตอนิสัยรักการอานของเด็กวัยรุนซึ่งเปนนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานครอันจะเปนประโยชน
ในการกําหนดนโยบายสงเสริมการอานใหสอดคลองกับความตองการของเด็กวัยรุนปจจุบัน ซึ่งจะนําไปสู
วิธีการสรางนิสัยรักการอานอยางมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการอานของเด็กวัยรุนปจจุบันดวยวา เด็กวัยรุนใชเวลา
อานมากเพียงใด อานอะไรบางโดยไมไดจํากัดการอานอยูแคการอานในหนังสือเทานั้น อานเมื่อใด อาน
หนังสือจํานวนกี่เลมตอเดือน อานหนังสือประเภทใด และมีความสุขจากการอานหรือไม 
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ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อสํารวจพฤติกรรมการอานและระดับนิสัยรักการอานของเด็กวัยรุนในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อสํารวจตัวแบบในการอานของเด็กวัยรุนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร วาเปนใคร มีคุณลักษณะอยางไร
3. เพื่อเปรียบเทียบนิสัยรักการอานของเด็กวัยรุนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร จําแนกตามประเภทของตัวแบบ 
4. เพื่อเปรียบเทียบนิสัยรักการอานของเด็กวัยรุนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร จําแนกตามคุณลักษณะของตัวแบบ
5. เพื่อเปรียบเทียบนิสัยรักการอานของเด็กวัยรุนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะทางชีวสังคมของเด็กวัยรุน ไดแก เพศ และ
ชั้นเรียน

ความสําคัญของการวิจัย
ผลการวิจัยในครั้งนี้ทําใหทราบถึงประเภทและคุณลักษณะของตัวแบบในการอาน และปจจัย

ทางชีวสังคมที่สงผลตอนิสัยรักการอานของเด็กวัยรุน ซึ่งเปนนักเรียนในโรงเรียนมัธยม สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะเปนแนวทางใหสถาบัน และองคกร
ตางๆ ที่เกี่ยวของ จัดการสงเสริมการอานโดยใชตัวแบบไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะเปนวิธีหนึ่งในการ
สรางสังคมแหงการอาน

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 5 ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน 119 
โรงเรียน 

กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 5 ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ที่ไดตัวอยางจาก
การสุมแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) ผูวิจัยเริ่มจากการสุมเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยวิธีการสุมแบบแบงกลุม (Custer Sampling) ไดเขตพื้นที่การศึกษา
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มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 และสุมโรงเรียนโดยวิธีการสุมอยางงายมาใชเปนตัวอยางจํานวน 
4 โรงเรียน  ไดแก โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนราชวินิต มัธยม โรงเรียนวัดนอยนพคุณ และโรงเรียน
สามเสนวิทยาลัย และสุมหองเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และ 5 ของแตละโรงเรียน โดยสุมมา
โรงเรียนละ 1 หอง หองละประมาณ 50 คน รวมกลุมตัวอยางจํานวนประมาณ 400 คน

ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก

1.1.ประเภทของตัวแบบในการอาน แบงเปน
1.1.1.บุคคลใกลชิด
1.1.2.บุคคลที่มีชื่อเสียง
1.1.3.ตัวแบบสัญลักษณ
1.1.4.ไมมีตัวแบบ

1.2.คุณลักษณะของตัวแบบในการอาน
1.2.1.ขยันขันแข็ง/ทํางานหนัก
1.2.2.มีความกลาหาญ
1.2.3.เปนที่ยอมรับในสังคม
1.2.4.มีลักษณะของความเปนผูนํา  
1.2.5.มีรายไดสูง
1.2.6.ประสบความสําเร็จในอาชีพ
1.2.7.มีการศึกษาดี
1.2.8.ชอบอานหนังสือ
1.2.9.ใจดี/เอาใจใสผูอื่น
1.2.10. ชอบชวยเหลือผูอื่น
1.2.11. ชวยพัฒนาสังคมใหดีขึ้น
1.2.12. ซื่อสัตย
1.2.13. ไววางใจได  
1.2.14. มีความยุติธรรม
1.2.15. สุขภาพแข็งแรง
1.2.16. หนาตาและบุคลิกดี
1.2.17. มีความสามารถดานกีฬา
1.2.18. มีอารมณขัน



6

1.2.19. มีความคิดสรางสรรคและสุนทรียะ
1.2.20. อื่นๆ  

1.3.ลักษณะทางชีวสังคม
1.3.1.เพศ
1.3.2.ระดับชั้นเรียน

2. ตัวแปรตาม คือ นิสัยรักการอาน 

นิยามศัพทเฉพาะ
1. พฤติกรรมในการอาน หมายถึง การกระทําที่เด็กวัยรุนแสดงออกถึงการอานโดยสมัคร

ใจ จึงไมนับรวมการอานหนังสือเรียน ซึ่งเด็กวัยรุนอาจจะอานเพราะถูกบังคับ โดยพฤติกรรมการอาน 
ประกอบดวย ปริมาณการใชเวลาในการอานของเด็กวัยรุน สิ่งที่อาน โดยไมไดจํากัดการอานอยูแคการ
อานในหนังสือหรือสิ่งพิมพเทานั้น แตยังรวมถึงการอานในสื่อออนไลนตางๆ แตทั้งนี้ไมรวมหนังสือเรียน 
สวนในกรณีที่เปนหนังสือ ประกอบดวย ชวงเวลาที่อานหนังสือ จํานวนหนังสือที่อานตอเดือน ประเภท
หนังสือที่อาน และความสุขที่เด็กวัยรุนไดจากการอาน

2. ตัวแบบในการอาน หมายถึง บุคคลที่เด็กวัยรุนยึดถือเปนแบบอยางและเปนแรง
บันดาลใจในการอานหนังสือ โดยแบงเปน 3 ประเภทดังนี้

2.1.บุคคลใกลชิด หมายถึง บุคคลที่เด็กวัยรุนคุนเคยและสนิทสนม ซึ่งทําใหสามารถ
สังเกตและมีปฎิสัมพันธไดอยางสม่ําเสมอ ประกอบดวย บุคคลในครอบครัว (พอ 
แม พี่นอง ญาติ)  ครู และเพื่อน

2.2.บุคคลที่มีชื่อเสียง หมายถึง บุคคลที่เปนที่รูจักในสังคม ในสาขาอาชีพตางๆ ไมได
มีปฎิสัมพันธโดยตรงกับเด็กวัยรุน เชน นักแสดง นักกีฬา นักการเมือง เปนตน

2.3.ตัวแบบสัญลักษณ หมายถึง ตัวแบบที่ไมมีตัวตนจริงแตเด็กวัยรุนสามารถรับรูได
ผานสื่อ เชน ตัวละครในหนังสือ ตัวละครในภาพยนตร ตัวการตูน เปนตน

2.4.ไมมีตัวแบบ หมายถึง การที่เด็กวัยรุนไมยึดถือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนตัวแบบ

3. คุณลักษณะของตัวแบบในการอาน หมายถึง ลักษณะนิสัยของบุคคล ไมวาจะมีตัวตน
หรือไม ที่เด็กวัยรุนยึดถือเปนตัวแบบในการอานมากที่สุด 1 ลักษณะ จากคุณลักษณะตอไปนี้

1. ขยันขันแข็ง/ทํางานหนัก
2. มีความกลาหาญ
3. เปนที่ยอมรับในสังคม
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4. มีลักษณะของความเปนผูนํา  
5. มีรายไดสูง
6. ประสบความสําเร็จในอาชีพ
7. มีการศึกษาดี
8. ชอบอานหนังสือ
9. ใจดี/เอาใจใสผูอื่น
10. ชอบชวยเหลือผูอื่น
11. ชวยพัฒนาสังคมใหดีขึ้น
12. ซื่อสัตย
13. ไววางใจได  
14. มีความยุติธรรม
15. สุขภาพแข็งแรง
16. หนาตาและบุคลิกดี
17. มีความสามารถดานกีฬา
18. มีอารมณขัน
19. มีความคิดสรางสรรคและสุนทรียะ
20. อื่นๆ  

4.  เด็กวัยรุน หมายถึง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และมัธยมศึกษาปที่ 5 ใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร

นิยามปฏิบัติการ
นิสัยรักการอาน หมายถึง การแสดงออกถึงการชอบอานหนังสือหรือสิ่งพิมพตางๆ ซึ่งมี

เนื้อหาที่เปนประโยชนซึ่งทําใหไดรับความรู ความเพลิดเพลิน ชวยกลอมเกลาจิตใจ พัฒนาอารมณและ
สงเสริมประสบการณ มีการอานหนังสือที่มีเนื้อหาหลากหลายประเภท โดยแสดงพฤติกรรมการอานทุก
ครั้งที่มีโอกาส หาโอกาสเพื่ออาน โดยการซื้อหนังสือหรือยืมหนังสือมาอาน มีความตองการจะอานเอง
โดยไมตองใหความจําเปนมาบังคับ อานอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง มีทัศนคติที่ดีตอการอาน รูถึง
ประโยชนของการอานที่มีตอการใชชีวิตประจําวัน สามารถนําความรูที่ไดจากการอานมาใชใหเกิด
ประโยชนและรูจักดูแลรักษาหนังสือเพื่อใหใชไดนาน (ดวงพร พวงเพ็ชร. 2541: 15) พฤติกรรมที่บงบอก
ใหทราบวาบุคคลมีนิสัยรักการอาน ประกอบไปดวยพฤติกรรมตางๆ 4 ประการดังนี้ 
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1. การอานอยางสม่ําเสมอ หมายถึง การแสดงพฤติกรรมการอานเปนประจํา ทุกครั้งที่มี
โอกาส อานโดยไมเลือกเวลาและสถานที่ มีความตองการจะอานเองโดยไมตองใหความจําเปนมาบังคับ
มีความรูสึกพอใจที่จะอานอยางไมมีที่สิ้นสุด อานโดยไมตองรอความอนุเคราะหหรือพึ่งพา  คนอื่น โดย
เปนการอานที่กระทําอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง ถึงแมจะมีอุปสรรคในการอานบางก็ไมยอทอ และอาน
โดยสมัครใจ การซื้อหนังสือหรือยืมหนังสือมาอาน และการใชบริการหองสมุด

2. การอานหนังสือที่มีประโยชน หมายถึง การเลือกอานหนังสือที่มีเนื้อหาใหไดรับความรู 
ความเพลิดเพลินที่ชวยกลอมเกลาจิตใจ พัฒนาอารมณ และสงเสริมประสบการณ เชน ขาว สารคดี ไม
เลือกอานหนังสือที่มีเนื้อหาไมมีประโยชน เชน เรื่องลามก เรื่องยั่วยุทางเพศ

3. การอานหนังสือที่หลากหลาย หมายถึง การอานหนังสือเพื่อใหเขาใจในเรื่องเดียวจาก
หลายเลม หรือหลายแหลง เพื่อจะไดทราบความคิด ในเรื่องเดียวกันจากผูแตงหลายคน และเลือกอาน
หนังสือหลากหลายประเภท ไมวาจะเปนหนังสือเรียน หนังสืออานเลน ขาวบานเมือง บันเทิงคดี สารคดี 
อานสิ่งพิมพหลากหลายประเภท ไมวาจะเปน หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร หนังสือ หนังสืออางอิง 
เปนตน 

4. การเห็นคุณคาของการอาน หมายถึง มีทัศนคติที่ดีในการอาน มีความพอใจ สนใจ รูสึก
ยินดีที่ไดอานหนังสือ ไดรับหนังสือเปนของขวัญ หรือซื้อหนังสือมาอานเอง รูถึงประโยชนของการอานที่
มีตอการใชชีวิตประจําวัน และเชื่อวาการอานหนังสือชวยแกไขปญหาในชีวิต ทําใหประสบความสําเร็จ
ในชีวิตได  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ไดอานไดอยางมีเหตุผล  และนําสิ่งที่อานไปใชประโยชนใน
ชีวิตได รูจักดูแลรักษาทะนุถนอมรักษาหนังสือใหใชไดนาน

นิสัยรักการอาน วัดไดจากแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีลักษณะเปนขอความเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการอาน ประกอบดวย มาตราสวนประเมินคา 4 ระดับ ตั้งแต “จริง” ถึง “ไมจริง” ผูที่ได
คะแนนสูงกวาเปนผูที่มีนิสัยรักการอานมากกวาผูที่ไดคะแนนต่ํากวา

สมมุติฐานในการวิจัย
1. เด็กวัยรุนที่เลือกประเภทของตัวแบบในการอานแตกตางกันมีนิสัยรักการอานแตกตางกัน
2. เด็กวัยรุนที่เลือกคุณลักษณะของตัวแบบในการอานแตกตางกันมีนิสัยรักการอานแตกตางกัน
3. เด็กวัยรุนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีนิสัยรักการอานมากกวาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
4. เด็กวัยรุนเพศหญิงมีนิสัยรักการอานมากกวาเพศชาย

กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยตองการจะศึกษาในเชิงสํารวจและเชิงเปรียบเทียบ  จึงกําหนดเปน

กรอบแนวคิดการวิจัยได 3 ภาพ ไดแก
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ก. การศึกษาตามจุดมุงหมายขอ 1 ข. การศึกษาตามจุดมุงหมายขอ 2

ค. การศึกษาตามจุดมุงหมายขอ 3-5

ประเภทของตัวแบบ
1. บุคคลใกลชิด
2. บุคคลที่มีชื่อเสียง
3. ตัวแบบสัญลักษณ
4. ไมมีตัวแบบ

นิสัยรักการอาน
คุณลักษณะของตัวแบบ
1.ขยันขันแข็ง/ทํางานหนัก
2.มีความกลาหาญ
3. เปนที่ยอมรับในสังคม
4.มีลักษณะของความเปนผูนํา  
5.มีรายไดสูง
6.ประสบความสําเร็จในอาชีพ
7.มีการศึกษาดี
8.ชอบอานหนังสือ
9. ใจด/ีเอาใจใสผูอื่น
10. ชอบชวยเหลือผูอื่น
11. ชวยพัฒนาสังคมใหดีขึ้น

ตัวแบบในการอานของเด็กวัยรุน
เด็กวัยรุนมีตัวแบบในการอานหรือไม

-มีตัวแบบ
1. ตัวแบบในการอานเปนใคร
2. คุณลักษณะใดของตัวแบบที่ทําใหเด็กวัยรุน

เลือกเปนตัวแบบ 

-ไมมีตัวแบบ
1. อยากใหใครเปนตัวแบบในการอาน
2. อยากใหตัวแบบในการอานมีคุณลักษณะใด

--------------------------
1. เหตุใดตัวแบบในการอานจึงสราง

แรงบันดาลใจในการอานใหเด็กวัยรุนได
2. อยากใหตัวแบบในการอานทํากิจกรรมใด

เพื่อสงเสริมการอาน

พฤติกรรมการอานของเด็กวัยรุน
1. ใชเวลาในการอานเทาใดตอวัน
2. อานอะไรบาง
3. อานเมื่อใด
4. อานหนังสือจํานวนกี่เลมตอเดือน
5. อานหนังสือประเภทใด
6. มีความสุขจากการอานหรือไม



บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดรวบรวมเอกสารในสวนของทฤษฎี บทความ และงานวิจัย ที่
เกี่ยวของกับนิสัยรักการอาน และตัวแบบที่สงผลตอนิสัยรักการอาน โดยนําเสนอตามลําดับหัวขอ ดังนี้

1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอาน
1.1. ความหมายและความสําคัญของการอาน 
1.2. ความหมายของพฤติกรรมการอาน
1.3. ความหมายของนิสัยรักการอาน
1.4. การวัดนิสัยรักการอาน
1.5. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการอาน
1.6. สาเหตุที่คนไทยไมรักการอาน
1.7. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอาน

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแบบ 
2.1. ความหมายและความสําคัญของตัวแบบ
2.2. ประเภทของตัวแบบ
2.3. บุคคลที่เด็กยึดเปนตัวแบบ
2.4. คุณลักษณะและภูมิหลังของตัวแบบ
2.5. ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับตัวแบบและการเรียนรูจากตัวแบบ
2.6. การนําเสนอตัวแบบที่มีประสิทธิภาพ
2.7. อิทธิพลของตัวแบบ

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชตัวแบบในการสงเสริมพฤติกรรมการอาน

1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอาน
1.1. ความหมายและความสําคัญของการอาน
การอาน เปนการสื่อสารประเภทหนึ่งในสี่ทักษะที่สําคัญ คือ ฟง พูด อาน เขียน การอาน 

หมายถึง  การแปลสัญลักษณออกมาเปนความหมาย เพื่อใชสื่อความหมาย ความคิดระหวางผูอานกับ
ผูเขียนใหเขาใจตรงกัน และผูอานไดประโยชนจากการอาน (อรุณณี สายเสมา. 2536: 11) การอานมี
ลักษณะที่สําคัญอยู 2 ประการ ไดแก ประการที่หนึ่ง การอานเปนลักษณะทางอารมณและสังคม ซึ่ง
สงผลตอการสรางทัศนคติ บุคลิกภาพ และทําใหเขาใจในสิ่งตางๆ ไดลึกซึ้งยิ่งขึ้น รวมทั้งยังกระตุนให
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เกิดความเจริญทางสติปญญา ประการที่สอง การอานมีลักษณะทางภาษา คือ ทําใหผูอานไดรูจัก
คําศัพทมากขึ้น รูความสัมพันธระหวางคําศัพทและความคิด และมีวิจารณญาณในความคิดตางๆ 
(Wilson. 1970: 255; อางอิงจาก ทวีศักดิ์ เดชาเลิศ. 2528: 11)

การอาน ยังมีความหมายทางดานจิตวิทยา ตามที่ สุนทร แกวลาย (2512: 12) สรุปไวดังนี้ 
1. การอาน ตองใชประสาทสัมผัส การมองเห็น ไดยิน  การสัมผัสทางกาย
2. การอาน เปนกระบวนการรับรู
3. การอาน หมายถึง การตอบสนองที่ไดรับอิทธิพลจากแรงจูงใจ
4. การอาน เปนกระบวนการอยางหนึ่ง เกี่ยวกับการจํา การลืม
5. การอาน หมายถึง พัฒนาการ
6. การอาน เปนความงอกงามอยางหนึ่ง เพราะทําใหบุคคลเจริญงอกงามทางกาย อารมณ 

สังคม สติปญญา และทัศนคติ
7. การอาน เปนพฤติกรรมที่เกิดจากความสนใจ ทั้งจากสิ่งเราภายใน ไดแก ความตองการที่จะ

ไดรับรูเรื่องราวตางๆ และสิ่งเราภายนอก ไดแก การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการอาน เปนตน
8. การอานเปนวิถีทางของการเรียนรู คือ ตองใชทักษะทั้งในดานการอาน และการเรียนรูใน

เรื่องหนึ่งๆ 
การอาน จึงมิใชเพียงการแปลสัญลักษณ หรือตัวอักษร ออกมาเปนคําพูดโดยการผสมเสียง เพื่อ

ใชในการออกเสียงใหตรงกับคําพูดเทานั้น แตยังมีความหมายไปถึงการสื่อสารประเภทหนึ่งที่ตองใช
ทักษะ อันเปนกระบวนการที่ซับซอน เริ่มจากการเขาใจสัญลักษณที่ใชแทนความหมายทางภาษาพูด 
การเขาใจโครงสรางของภาษา และสามารถจับประเด็นจากเรื่องที่อานไดโดยไมจําเปนตองออกเสียงก็
เขาใจความหมาย  ซึ่งการอานก็ถือเปนการพัฒนาความคิด เนื่องจากผูอานตองใชความสามารถหลาย
ดานรวมกัน เชน ใชการสังเกตจํารูปคํา ใชสติปญญาและประสบการณเดิมในการแปลความ ใหเกิดความ
เขาใจในเรื่องที่อานเปนอยางดี  ถึงจะสามารถนําสิ่งที่ไดอานมาเปนแนวคิดหรือแนวปฏิบัติได  (บันลือ 
พฤกษะวัน. 2534: 2)

นอกจากนี้ ศรีรัตน เจิงกลิ่นจันทร (2538: 2) ไดกลาวถึงการอานวา เกิดจากองคประกอบ
ระหวางตัวอักษร หรือสัญลักษณและการรับรูรวมกันวา ถาพบเครื่องหมายนี้ใหออกเสียงวาอะไร และ
หมายความถึงอะไร ดังนั้นการอานจึงเปนการแปลความหมายจากตัวอักษรออกมาเปนความคิด หัวใจ
ของการอานจึงอยูที่การเขาใจความหมายของคํา ซึ่งสรุปเปนกระบวนการของการอานได 4 ขั้นตอน 
ดังนี้

1. การรูจักคํา หมายถึง การตระหนักหรือรับรูประสบการณจากการถูกกระตุนดวยสัญลักษณ 
นั่นคือผูอานจะตองรูจักคํานั้นๆ ดีพอที่จะเขาใจความหมาย
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2. เขาใจความหมายของคํา วลี และประโยคที่ประกอบเปนขอความแลว โดยใชประสบการณ
เดิมของตนมาชวยใหเขาใจเนื้อหาที่อาน รูจักพิจารณาถึงจุดประสงคของผูเขียนที่ตองการสื่อ รวมทั้ง
อคติของผูเขียนที่แฝงอยูในเรื่องที่อาน

3. ขั้นปฏิกิริยา คือ ประเมินไดวาขอความที่ไดอานนั้นจะยอมรับหรือปฏิเสธ เพราะเหตุใด ซึ่ง
ขั้นนี้จะตองใชความละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นอีก เพราะตองมีลําดับการเรียบเรียงเรื่องราวใหเปนของตัวเอง
เพื่อใหเขาใจยิ่งขึ้น มีการเปรียบเทียบกับเรื่องอื่นๆ

4. บูรณาการ คือ การนําความหมายจากเรื่องที่ไดอานไปใชประโยชน สรางความคิดใหมของ
ตัวเอง

จากความหมายที่กลาวมาทั้งหมด สรุปไดวา การอาน หมายถึง การแปลความหมายของ
สัญลักษณ หรือตัวอักษร จนสามารถเขาใจตองอาศัยการเขาใจสัญลักษณที่ใชแทนความหมายทางภาษา
พูด การเขาใจโครงสรางของภาษา ตั้งแตตัวอักษร จนเปนคํา เปนประโยค เปนยอหนา เรื่อยไปจนจบ 
จึงจะสามารถเขาใจสิ่งที่อานได  และที่สําคัญคือตองรูจักการตีความ คือ สามารถใชความคิดรวบยอด
เชื่อมโยง เปรียบเทียบ เพื่อที่จะสามารถวิเคราะหสารที่ผูเขียนตองการสื่อ ซึ่งจําเปนตองใชประสบการณ
การอาน ที่เกิดขึ้นไดจากการฝกฝนอยางสม่ําเสมอ โดยเริ่มตนจากการอานสิ่งที่งาย เพื่อเปนการปู
พื้นฐานการอาน เมื่ออานเรื่องที่ลึกซึ้งขึ้นก็จะเขาใจไดไมยาก จนมีความสามารถถึงขั้นบูรณาการ คือ 
สามารถนําความรูหรือความคิดตางๆ ที่ไดรับจากการอานไปใชประโยชน ได

1.2. ความหมายของพฤติกรรมการอาน
การอาน เปนพฤติกรรมสําคัญของกระบวนการเรียนรู ที่ทําใหผูอานเกิดความรูความเขาใจ มี

ความคิดและสติปญญา เกิดจินตนาการและผอนคลายความเครียดไดเปนอยางดี ทั้งนี้เพราะเมื่อไดอาน 
ผูอานจะรับรูเรื่องราวผานตัวอักษรแลวยังสามารถจินตนาการตามเรื่องที่อานไดเปนอยางไมมีขอบเขต 
เนื่องจากการอานเปนบอเกิดแหงความรูอันมีคา ความสําคัญของการอานจึงมีผลอยางมากตอการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน ทั้งนี้เพราะการอานเปนวิธีการสําคัญที่ใชในการแสวงหาความรูอยางอิสระดวยตนเอง 
และเพิ่มพูนประสบการณบางอยางที่ผูอานไมอาจพบไดในชีวิตจริง การอานทําใหเปนคนทันสมัย ทันตอ
เหตุการณ สามารถปรับตัวเขากับเหตุการณบางอยางนั้นๆ ไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้การอานยังชวย
ทําใหผูอานเปนที่ยอมรับในสังคม วางตัวอยางรูกาลเทศะ ชวยใหผูอานรูจักตัวเองดีขึ้น ผูที่อานหนังสือ
ยังเปนบุคคลที่นาสนใจ เนื่องจากการอานทําใหมีความคิดกวางขวางลึกซึ้ง สามารถแสดงความรูและ
ความคิดเห็นดีๆ ไดทุกกาลเทศะไมวาจะอยูที่บาน โรงเรียน หรือที่ทํางาน (สังวร หลาพระบาง 2530: 5) 
นอกจากนี้ การอานยังเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน และไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินอีกดวย 

ในการศึกษาพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการอาน มีการระบุพฤติกรรมออกเปนดานๆ เชน ใน
งานวิจัยของศุภรางค อินทุณห (2553) ที่ศึกษาพฤติกรรมในการอานของนักเรียนวัยรุน แบงพฤติกรรม
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การอานเปน 2 ดาน คือ ปริมาณเวลาในการอานหนังสือที่มีประโยชน และความสนใจในการอาน ใน
งานวิจัยของ  สุชาดา เชิดชูธรรม (2546: 5-6) ไดศึกษาความสนใจในการอานของนักศึกษาปริญญาตรี 
โดยในการวัดตัวแปรดานความสนใจในการอานนั้น แบงออกเปน 5 ดาน คือ  1) วัตถุประสงคของการ
อาน  2) สาเหตุของการอาน  3) แหลงการอาน 4) เวลาที่ใชในการอาน 5) จํานวนหนังสือที่อาน สวนสุจิ
ตรา ศรีสุธีวงศ (2544: 11) ศึกษาพฤติกรรมการอานหนังสือประเภทวรรณกรรมเยาวชน  ใหความหมาย
ของพฤติกรรมการอานโดยระบุพฤติกรรม 3 ดาน คือ 1) กระบวนการเลือกสรรในการอาน 2) ความถี่ใน
การอาน 3) ปริมาณในการอาน  สวนในอดีตมีงานวิจัยของ สหัทยา ชินสมบูรณ (2528: 9)   ศึกษา
อิทธิพลของสภาพครอบครัวที่มีตอการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ของนักเรียนโรงเรียน
สายน้ําทิพย  โดยแบงการวัดการอานออกเปน 5 ดาน คือ 1) จํานวนหนังสือที่ไมใชหนังสือแบบเรียนที่
นักเรียนมีอยูที่บาน 2) จํานวนหนังสือที่อาน 3) เวลาที่ใชในการอาน 4) แหลงที่ไดหนังสือ 5) 
วัตถุประสงคในการอาน 

ทวาในปจจุบันการอานไมใชเพียงแตจํากัดอยูในหนังสือเทานั้น ยังขยายไปสูการอานในสื่อ
เทคโนโลยีตางๆ ดังเชนองคการรูหนังสือแหงชาติอังกฤษ หรือ National Literacy Trust (NLT)
(National Literacy Trust (NLT). 2009)  ไดทําการสํารวจพฤติกรรมการอานของเด็กวัยรุนอังกฤษ ซึ่ง
เปนนักเรียนชั้นประถมและมัธยม จํานวน 2,176 คน โดยการตอบแบบสอบถามออนไลน พบวา เมื่อ
ถามวาชอบอานหนังสือหรือไม รอยละ 72 ตอบวา คอนขางชอบอานหนังสือ และชอบอานมาก โดยพวก
เขาอานจากสื่อเทคโนโลยีบอยที่สุด เกือบสองในสามของผูตอบแบบสอบถามอานจากเว็บ- ไซตทุก
สัปดาห  จํานวนครึ่งหนึ่งของผูตอบแบบสอบถามอานบล็อก-ชุมชนออนไลน (เชน Bebo หรือMySpace)
หรืออีเมลทุกสัปดาห โดยเด็กมัธยมอานจากสื่อเทคโนโลยีเหลานี้มากกวาเด็กประถม 

จากการประมวลเอกสารที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการอานทั้งหมด สามารถสรุปความหมายของ
พฤติกรรมการอานในการวิจัยครั้งนี้ไดวา พฤติกรรมการอาน หมายถึง การกระทําที่เด็กวัยรุนแสดงออก
ถึงการอานโดยสมัครใจ จึงไมนับรวมการอานหนังสือเรียน ซึ่งเด็กวัยรุนอาจจะอานเพราะถูกบังคับ โดย
พฤติกรรมการอาน ประกอบดวย ปริมาณการใชเวลาในการอานของเด็กวัยรุน สิ่งที่อาน โดยไมไดจํากัด
การอานอยูแคการอานในหนังสือหรือสิ่งพิมพเทานั้น แตยังรวมถึงการอานในสื่อออนไลนตางๆ แตทั้งนี้
ไมรวมหนังสือเรียน สวนในกรณีที่เปนหนังสือ ประกอบดวย ชวงเวลาที่อานหนังสือ จํานวนหนังสือที่
อานตอเดือน ประเภทหนังสือที่อาน และความสุขที่เด็กวัยรุนไดจากการอาน

1.3. ความหมายของนิสัยรักการอาน
คําวา  “นิสัย” หมายถึง ความประพฤติที่เคยชิน กระทําเปนกิจวัตร  โดยสมัครใจ เกิดขึ้นโดยไม

ตองมีใครบังคับ ซึ่งเมื่อทราบนิสัยของบุคคลใดแลว จะทําใหสามารถคาดเดาความถี่ หรือชนิดของ
พฤติกรรมที่อาจเกิดขึ้นไดอยางถูกตอง หรือใกลเคียง สวน “การอาน” เปนการเขาใจความหมายของ
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ตัวอักษร รวมทั้งสัญลักษณอื่นๆ แลวนําความรู หรือความคิดที่ไดไปใชประโยชน ดังนั้น “นิสัยรักการ
อาน” โดยทั่วไปแลวจึงหมายถึง การชอบอาน การอานอยางบอยครั้ง หรืออานจนเปนนิสัยนั่นเอง (ดวง
พร พวงเพ็ชร. 2541: 12)

ในงานวิจัยของ สมใจ ทองเรือง (2537: 18-24)  ไดใหความหมายของ นิสัยรักการอานวา เปน
พฤติกรรมที่ชอบอานหนังสือ กระทําเปนประจํา โดยแสดงออกใหเห็นทางพฤติกรรม ไดแก การใชเวลา
วางอานหนังสือ มีรสนิยมในการอาน การใหหนังสือเปนของขวัญ การสนทนาเรื่องหนังสือ และการจัด
สภาพแวดลอมที่บาน โดยจัดชั้นหนังสือ เปนตน สวนในงานวิจัยของ ผุสดี กุฏอินทร (2529: 458) กลาว
วา ผูที่มีนิสัยรักการอาน คือผูที่ชอบอานหนังสือทุกประเภท เมื่อมีเวลาวางจะหยิบหนังสือขึ้นมาอาน มี
สมาธิในการอาน ชอบซื้อ หรือยืมหนังสือมาอาน รูจักเก็บและถนอมหนังสือเปนอยางดี ขณะที่ศรีรัตน 
เจิงกลิ่นจันทร (2538: 2)  กลาววา นิสัยรักการอาน หมายถึง การใฝมุงมั่นแตการอานจนเคยชิน แมวา
จะมีปญหาหรืออุปสรรคตอการอานก็ยังมีความตั้งใจจะอานตอไปอยางไมยอทอ  โดยผูที่มีนิสัยรักการ
อานยอมอานทุกอยางที่เปนวัสดุสําหรับการอาน อานไดทุกสถานที่ ทุกโอกาส และใชเวลาวางไปเพื่อ
การอานมากกวากิจกรรมประเภทอื่นๆ สวน ดวงเดือน พันธุมนาวิน; อรพินทร ชูชม; และสุภาพร ลอยด 
(2529: 53)  ไดศึกษาการสงเสริมการอานในครอบครัวกับนิสัยรักการอาน โดยแบงนิสัยรักการอาน
ออกเปน 2 ดาน คือ 1) ปริมาณเวลาในการอานสื่อสิ่งพิมพ  หมายถึง  การรายงานของนักเรียนวา
สัปดาหหนึ่งๆ ตนอานหนังสือพิมพ นิตยสาร และหนังสืออานเลน (ที่ไมใชหนังสือเรียน) รวมแลวเปน
จํานวนกี่ชั่วโมง กี่นาที และ 2) ความชอบอานเนื้อหาที่มีประโยชน หมายถึง ปริมาณความชอบและการ
เลือกอานเนื้อหาในหนังสือพิมพ นิตยสาร และหนังสืออานเลน ซึ่งนักวิชาการจัดวามีประโยชน เชน ขาว 
สารคดี 

นอกจากนี้ นัดดา นําศรีเจริญสุข (2536: 76-82) ไดศึกษาองคประกอบการเปนนักอานที่ดีของ
กลุมตัวอยางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 924 พบวา นักเรียนที่มี
ความสามารถในการอานสูง มีองคประกอบการเปนนักอานที่ดี 5 องคประกอบใหญๆ ไดแก

1. การเก็บรวบรวมสาระสําคัญจากการอาน บันทึก จดจําสาระสําคัญของการอาน ตั้ง
จุดมุงหมายในการอาน  

2. มีทัศนคติที่ดีในการอาน มีความพอใจ สนใจ รูสึกยินดีที่ไดอานหนังสือ ไดรับหนังสือเปน
ของขวัญ หรือซื้อหนังสือมาอานเอง

3. กระตือรือรนที่จะแสวงหาความรูจากการอาน หาโอกาสเพื่ออาน ใชเวลาวางอานหนังสือ 
รูจักแหลงสําหรับคนควาหาหนังสือมาอาน ไปงานแสดงหนังสือ

4. มีลักษณะทาทางที่ถูกตองในการอาน เพื่อใหไดรับประโยชนจากการอานมากที่สุด
จากความหมายของนิสัยรักการอานทั้งหมด ทําใหทราบวา บุคคลที่มีนิสัยรักการอาน เปนบุคคล

ที่ชอบอานหนังสือ อานทุกเวลา ทุกสถานที่ เมื่อมีโอกาส  และอานไดนานโดยไมรูสึกเบื่อหนาย มีความ
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พึงพอใจในการอาน หรือตั้งใจที่จะอานอยางไมมีที่สิ้นสุด ตระหนักวาการอานเปนสิ่งที่สําคัญตอชีวิต 
พฤติกรรมการอาน อาจแสดงออกมาในลักษณะการกําหนดหัวขอในการอาน ยืมหนังสือจากหองสมุด 
ซื้อหนังสือเปนสมบัติสวนตัว จัดบรรยากาศในบานใหนาอานหนังสือ ยิ่งไปกวานั้น ผูที่มีนิสัยรักการอาน
จะมีความเชื่อวา คนเราสามารถปรับปรุงหรือพัฒนารสนิยมการอานได  การอานทําใหบุคคลมีการ
พัฒนาตนเอง และบุคคลสามารถฝกฝนและพัฒนาทักษะการอานใหดีขึ้นได หากไดอานหนังสือที่มี
ประโยชน

จากการรวบรวมเอกสารขางตน สามารถสรุปความหมายของนิสัยรักการอานในการวิจัยครั้งนี้
ไดวา นิสัยรักการอาน หมายถึง การแสดงออกถึงการชอบอานหนังสือหรือสิ่งพิมพตางๆ ซึ่งมีเนื้อหาที่
เปนประโยชนซึ่งทําใหไดรับความรู ความเพลิดเพลิน ชวยกลอมเกลาจิตใจ พัฒนาอารมณและสงเสริม
ประสบการณ มีการอานหนังสือที่มีเนื้อหาหลากหลายประเภท โดยแสดงพฤติกรรมการอานทุกครั้งที่มี
โอกาส หาโอกาสเพื่ออาน โดยการซื้อหนังสือหรือยืมหนังสือมาอาน มีความตองการจะอานเองโดยไม
ตองใหความจําเปนมาบังคับ อานอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง มีทัศนคติที่ดีตอการอาน รูถึงประโยชน
ของการอานที่มีตอการใชชีวิตประจําวัน สามารถนําความรูที่ไดจากการอานมาใชใหเกิดประโยชน และ
รูจักดูแลรักษาหนังสือเพื่อใหใชไดนาน (ดวงพร พวงเพ็ชร. 2541: 15)

พฤติกรรมที่บงบอกใหทราบวาบุคคลมีนิสัยรักการอาน ประกอบดวยพฤติกรรมตางๆ 4 
ประการดังนี้ 

1.  การอานอยางสม่ําเสมอ หมายถึง การแสดงพฤติกรรมการอานเปนประจํา ทุกครั้งที่มีโอกาส 
อานโดยไมเลือกเวลาและสถานที่ มีความตองการจะอานเองโดยไมตองใหความจําเปนมาบังคับมี
ความรูสึกพอใจที่จะอานอยางไมมีที่สิ้นสุด อานโดยไมตองรอความอนุเคราะหหรือพึ่งพาคนอื่น โดยเปน
การอานที่กระทําอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง ถึงแมจะมีอุปสรรคในการอานบางก็ไมยอทอ และอานโดย
สมัครใจ การซื้อหนังสือหรือยืมหนังสือมาอาน และการใชบริการหองสมุด

2.  การอานหนังสือที่มีประโยชน หมายถึง การเลือกอานหนังสือที่มีเนื้อหาใหไดรับความรู 
ความเพลิดเพลิน ชวยกลอมเกลาจิตใจ พัฒนาอารมณ และสงเสริมประสบการณ เชน ขาว สารคดี ไม
เลือกอานหนังสือที่มีเนื้อหาไมมีประโยชน เชน เรื่องลามก เรื่องยั่วยุทางเพศ

3.  การอานหนังสือหลากหลายประเภท หมายถึง การอานหนังสือเพื่อใหเขาใจในเรื่องเดียวจาก
หลายเลม หรือหลายแหลง เพื่อจะไดทราบความคิด ในเรื่องเดียวกันจากผูแตงหลายคน และเลือกอาน
หนังสือหลากหลายประเภท ไมวาจะเปนหนังสือเรียน หนังสืออานเลน ขาวบานเมือง บันเทิงคดี สารคดี 
อานสิ่งพิมพหลากหลายประเภท ไมวาจะเปน หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร หนังสือ หนังสืออางอิง 
เปนตน 

4.  การเห็นคุณคาของการอาน หมายถึง มีทัศนคติที่ดีในการอาน มีความพอใจ สนใจ รูสึกยินดี
ที่ไดอานหนังสือ ไดรับหนังสือเปนของขวัญ หรือซื้อหนังสือมาอานเอง รูถึงประโยชนของการอานที่มีตอ
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การใชชีวิตประจําวัน และเชื่อวาการอานหนังสือชวยแกไขปญหาในชีวิต ทําใหประสบความสําเร็จใน
ชีวิตได  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ไดอานไดอยางมีเหตุผล  และนําสิ่งที่อานไปใชประโยชนในชีวิต
ได รูจักดูแลรักษาทะนุถนอมรักษาหนังสือใหใชไดนาน

1.4. การวัดนิสัยรักการอาน
แมมีการทําวิจัยเรื่องการอานคอนขางมาก ทวาการสรางเครื่องมือวัดนิสัยรักการอานนั้นมี

จํานวนไมมาก สวนใหญเครื่องมือวัดนิสัยรักการอานจะมีลักษณะคลายกัน คือ เปนลักษณะขอความที่
บรรยายความสนใจและการชอบอานหนังสือ หรือสําหรับเด็กเล็กจะรวมไปถึงการดูรูปภาพจากหนังสือ  
นอกจากนี้ยังชอบฟงเรื่องราวจากหนังสือ รูจักการใชเวลาวางเพื่ออาน รูจักประโยชนของการอาน และ
ชอบพูดคุยเรื่องราวในหนังสือที่อาน เชน แบบวัดพฤติกรรมรักการอานของ ถาวร บุบ-ผาวงษ (2546) 
ไดสรางเครื่องมือวัดนิสัยรักการอาน ซึ่งใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 เปนคําถามเกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการชอบอานหนังสือ ใชเวลาวางเพื่ออาน แบบสอบถามมีจํานวน 20 ขอ แตละ
ขอมมีมาตรวัดประเมินคา 5 อันดับ ตั้งแต “เปนประจํา” ถึง “ไมเคยเลย” แบบวัดมีคาความเชื่อมั่น .87 
สวนแบบวัดนิสัยรักการอานของ ดวงพร พวงเพ็ชร  (2541) ไดสรางเครื่องมือวัดนิสัยรักการอาน ซึ่งใช
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เปนคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการชอบอานหนังสือ 
การใชเวลาวางเพื่ออาน อานหนังสือหลากหลายประเภท อานเนื้อหาที่มีประโยชน และเห็นคุณคาของ
การอาน  แบบสอบถามมีจํานวน 48 ขอ แตละขอมีมาตรวัดประเมินคา 5 อันดับ ตั้งแต “จริงที่สุด” ถึง 
“ไมจริงที่สุด” แบบวัดมีคาความเชื่อมั่น .89 และแบบวัดพฤติกรรมรักการอานของ สุพจน พันธนียะ
(2535) ใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 เปนคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมอานเนื้อหาที่มีประโยชน 
และปริมาณเวลาที่ใชในการอานหนังสือ ปรับปรุงมาจากแบบวัดของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2529) 
แบบสอบถามมีจํานวน 38 ขอ แตละขอมมีมาตรวัดประเมินคา 4 อันดับ คือ “เปนประจํา” “บางครั้ง”  
“นานๆ ครั้ง”  “ไมเคยเลย” แบบวัดมีคาความเชื่อมั่น .80

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดประมวลเอกสารเพื่อกําหนดตัวแปรเชิงสาเหตุในการอธิบายนิสัยรัก
การอาน โดยใชทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของแบนดูรา ซึ่งก็ไดสาเหตุคือ ตัวแบบในการอาน ผูวิจัย
สนใจที่จะวิเคราะหปจจัยของตัวแบบในการอานสงผลตอนิสัยรักการอาน ไดแก ประเภท และ
คุณลักษณะของตัวแบบ ซึ่งผูวิจัยไดปรับปรุงแบบวัดนิสัยรักการอานของ ของ ดวงพร พวงเพ็ชร  
(2541) ซึ่งมีลักษณะเปนมาตรวัดประเมินคา 5 อันดับ ตั้งแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงที่สุด” จํานวน 48 ขอ

1.5. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการอาน
ดังที่ไดกลาวแลววา การอานนั้นเปนกระบวนการเรียนรู ฉะนั้นปจจัยที่มีอิทธิพลตอการอานยอม

ตองมีทั้งปจจัยภายในและภายนอกที่เอื้อตอการเรียนรู สมิทธและจอหนสัน (สุพจน พันธนียะ. 2535: 8; 



17

อางอิงจาก Smith; & Johnson. 1976: 20-27) กลาววา ปจจัยที่สงเสริมการอาน ประกอบดวย 
สติปญญา วุฒิภาวะและความพรอมของเด็ก แรงจูงใจทั้งภายในและภายนอก ที่ไดมาจากพอแม ครู และ
เพื่อนๆ สภาพรางกายที่สมบูรณแข็งแรง สภาพอารมณที่พรอมตอการอาน สภาพแวดลอมทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียนที่สรางใหเด็กเกิดความสนใจการอาน รวมถึงการจัดโปรแกรมการอานโดย
ผูเชี่ยวชาญ  

ขณะที่ สุขุม เฉลยทรัพย (2531: 127-128) กลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพลผลตอการอานของเด็ก
คอนขางหลากหลาย ดังนี้ 

1. อิทธิพลจากครอบครัว รูปแบบการอานหนังสือภายในครอบครัว การมีหนังสือที่สามารถ
อานไดงายภายในครอบครัว และทัศนคติที่มีตอการเรียนรูสิ่งที่อยูในโลกรอบตัวของครอบครัว มีสวน
ชวยในการวางรากฐานของการสรางนิสัยรักการอาน  การสรางนิสัยรักการอานใหแกเด็กนั้นควรเริ่มที่
ผูใหญกอน เพราะธรรมชาติของเด็กชอบเลียนแบบผูใหญ 

2. อิทธิพลของสื่อมวลชน ปจจุบันนี้สื่อมวลชนตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร 
หนังสือพิมพ มีความสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย ใหทั้งขาวสาร สาระความรู ความบันเทิง และ
ประโยชนทางดานการศึกษาอีกดวย

3. อิทธิพลจากธุรกิจหนังสือ ไดแก การเลือกเรื่องใหตรงกับความตองการของเด็ก รูปลักษณ
ของหนังสือ ราคา เปนตน

4. อิทธิพลจากโรงเรียน โรงเรียนเปนสถาบันทางสังคมหนวยหนึ่งที่มีบทบาทในการใหบริการ
แกสมาชิกของสังคม โดยการใหการศึกษาอบรมแกเด็ก  เยาวชน และบุคคลทั่วไป เพื่อใหสมาชิกของ
สังคมพัฒนาขึ้นทุกดาน โรงเรียนมีครูและบรรณารักษเปนผูมีบทบาทในดานการเรียนการสอนและการ
สรางนิสัยรักการอานใหแกเด็กนักเรียน 

สวนกรมวิชาการ (2539: 11) ไดกลาวถึงองคกรที่มีบทบาทในการสรางนิสัยรักการอาน 
โดยเฉพาะเจาะจงที่ 2 องคกร ไดแก

1. บานหรือครอบครัว  เปนสถาบันที่สําคัญที่จะชวยสงเสริมการสรางนิสัยรักการอาน ไดแก 
ใหความรักความอบอุน ทํากิจกรรมสงเสริมการอานตางๆกับลูก เชน เลานิทาน เลาเรื่องหนังสือ อาน
หนังสือใหลูกฟง การปลูกฝงนิสัยรักการอานเปนสิ่งที่ควรกระทําและทําอยางมีขั้นตอน โดยเริ่มจากพอ
แมผูปกครองตองเปนตัวอยางที่ดีแกเด็ก  โดยจัดหาหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กไวที่บาน  สนทนาเรื่อง
หนังสือกับเด็ก สอนและกระตุนใหสมาชิกในบานรูจักหาคําตอบจากหนังสือ และใหหนังสือเปนของขวัญ
แกสมาชิกในครอบครัว

2. โรงเรียนจําเปนตองมีหองสมุดที่นาสนใจ นาเขาไปอานหนังสือ ครูและบรรณารักษควรจัด
กิจกรรมสงเสริมการอานตางๆ ทําใหเด็กอยากเขาไปอานหนังสือและรวมกิจกรรมการอาน เชน การเลา
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นิทาน การจัดนิทรรศการ แขงขันตอบปญหา โตวาที แสดงละคร สนทนาเรื่องหนังสือ ซึ่งทั้งบาน 
โรงเรียน และชุมชน ความรวมมือกันสงเสริมการอานเพื่อสรางนิสัยรักการอานแกเด็ก

อยางไรก็ดีปฏิเสธไมไดวา ปจจุบันสื่อมวลชนเขามาสงผลตอพฤติกรรมการไมอานหนังสือของ
เยาวชนเปนอยางมาก โดยผลสํารวจของเอแบคโพลล ป 2549 เกี่ยวกับพฤติกรรมการอานหนังสือของ
เยาวชน พบวาเหตุที่เด็กไทยไมอานหนังสือ คือ อันดับแรก คือไมมีเวลาวาง รอยละ 44.1 และมีกิจกรรม
อื่นที่สนใจกวา รอยละ 29 ขณะที่กิจกรรมที่เยาวชนชื่นชอบที่สุดคือ การคุยโทรศัพท การเลน
อินเตอรเน็ต รวมทั้งการดูโทรทัศน หรือวีซีดี (เอแบคโพลล. 2549: ออนไลน) เพราะสื่อสมัยใหมเหลานี้
ดึงดูดความสนใจเยาวชนมากกวา

แมปจจุบันจะมีสื่อมวลชน อาทิ สถานีโทรทัศนทีวีไทย สถานีวิทยุเพื่อเด็กและเยาวชน และ
สถานีวิทยุศึกษาที่นําเสนอรายการที่เกี่ยวของกับการอานและหนังสือแตก็มีจํานวนไมมากนัก ถาเทียบ
กับรายการทั้งหมดจากทุกสื่อที่มีอยูในปจจุบัน เชน ใน พ.ศ. 2553 มีรายการเกี่ยวของกับการอานและ
หนังสือ อาทิ รายการอานไดอานดี รายการหองสมุดหลังไมค  รายการหนอนหนังสือ เปนตน นอกจากนี้
แลวยังมีสํานักพิมพบางแหงจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน โดยใหบุคคลที่มีชื่อเสียงเปนตัวแทนหรือ
ตนแบบในการอาน โดยบริษัทอมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) จัดโครงการ “Reader 
Icon…คนดังนักอาน” มอบรางวัลใหแกคนดังที่เปนตนแบบใหกับนักอานและบุคคลทั่วไป เพื่อเปนแรง
บันดาลใจ เสริมสรางใหเกิดนิสัยรักการอานอยางตอเนื่อง และเปนตัวอยางที่ดีของเด็ก เยาวชน และคน
รุนใหม ซึ่งเปดโอกาสคนทั่วไปไดมีสวนรวมในการคนหาตัวแทน “Reader Icon…คนดังนักอาน” จาก 4 
สาขา ไดแก สาขาสื่อมวลชน สาขาธุรกิจ สาขาบันเทิง และสาขาเด็กและเยาวชน อยางไรก็ดี โครงการนี้
เปนเพียงการสงเสริมภาพลักษณขององคกร มิไดมีการสงเสริมการอานอยางจริงจังหรือตอเนื่อง

กลาวโดยสรุป ปจจัยที่สงผลตอการอานมีหลากหลายปจจัย ไดแก ระดับสติปญญา แรงจูงใจ 
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ครอบครัวและสื่อมวลชน แมทุกปจจัยลวนแลวแตสงผล
ตอการอานของเด็ก หากแตงานวิจัยสวนใหญจะมุงศึกษาเฉพาะปจจัยที่ใกลตัวเด็ก อาทิ ครอบครัว 
โรงเรียน หรือเพื่อน ทวาแทบไมมีผูที่สนใจศึกษาในภาพรวม ผูวิจัยจึงเลือกที่จะศึกษาตัวแบบในการอาน
ของเด็กวัยรุนในเชิงสํารวจโดยไมไดเจาะจงวาจะเปนบุคคลที่ใกลชิดกับเด็กวัยรุนเทานั้น และ
เปรียบเทียบนิสัยรักการอานของเด็กวัยรุนที่มีตัวแบบในการอานแตกตางกัน ซึ่งยังไมมีผูศึกษามากอน
ในเมืองไทย เพื่อจะไดทราบความตองการและสภาพที่เปนจริงของเด็กวา เด็กที่มีนิสัยรักการอานนั้นยึด
บุคคลใดเปนตัวแบบในการอาน ตองการตัวแบบในการอานลักษณะใด

1.6. สาเหตุที่คนไทยไมรักการอาน
สาเหตุที่คนไทยไมรักการอาน นายแพทยอุดม เพชรสังหาร (2552) ไดสรุปไวดังนี้  
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1. คนไทยไมเห็นความสําคัญของการอาน การอานสําหรับผูใหญมีความหมายเพียงแค
เครื่องมือชนิดหนึ่ง ในการเรียนหนังสือใหไดดี เพื่อเปนใบเบิกทางสูการมีงานทํา คนไทยสวนใหญมองวา
การอานหนังสือไมมีความจําเปนตอชีวิต

2. ขาดแบบอยางที่ดี ในการสงเสริมปลูกฝงใหเกิดพฤติกรรมการอานตั้งแตวัยเด็ก เมื่อผูใหญ
ไมอานใหเด็กเห็น แลวเด็กจึงไมไดเรียนรูพฤติกรรมการอาน โดยในทางจิตวิทยา พบวา หากสิ่งที่ผูใหญ
สอนและสิ่งที่ผูใหญปฏิบัติมีความขัดแยงกัน เด็กจะทําตามในสิ่งที่ผูใหญปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองกับการ
คนพบใหมในทางประสาทวิทยาศาสตร นั่นคือเซลลกระจกเงาในสมองของมนุษย ซึ่งชี้วา วิธีเรียนรูที่
สําคัญที่สุดของมนุษยคือการเรียนรูดวยการเลียนแบบพฤติกรรมทางสังคม ทักษะทางสังคม ทักษะทาง
ภาษา ทักษะทางอาชีพ หรือแมแตทักษะในการดํารงชีวิตประจําวันวัน เราตางเรียนรูผานการเลียนแบบ
ทั้งสิ้น

3. แรงดึงดูดของสิ่งเรามากมายในโลกยุคดิจิทัล โทรทัศน อินเตอรเน็ต เกมสคอมพิวเตอร และ
เทคโนโลยีตางๆ ในประเทศไทย อิทธิพลของเกมคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตมีมาก เพราะเราความ
เขาใจผิดวา เกมคอมพิวเตอรคือเครื่องมือพัฒนามนุษยที่ไมกอใหเกิดผลเสียใดๆ จึงสงเสริมใหเด็กๆเลน
เกมเหลานี้โดยปราศจากการควบคุม สุดทายปญหาเด็กติดเกมเลยกลายเปนปญหาที่สําคัญ ซึ่งยอม
สงผลกระทบตอการปลูกฝงวัฒนธรรมการอานใหแกเด็กๆ

4. การกระจายหนังสือสูผูอาน รานขายหนังสือในประเทศไทย มีเพียงในระดับอําเภอ ระดับ
จังหวัดเทานั้น ซึ่งหากนับรวมทั้งประเทศแลว มีไมเกิน 1,500 แหง เมื่อเทียบกับคนจํานวน 65 ลานคน 
ถือวานอยมาก โดยเฉพาะหองสมุดแลว ยิ่งไมแทบไมมี 

5.  ขาดการสงเสริม/สนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของอยางจริงจัง รัฐบาล กระทรวงศึกษา ธิ
การ และองคกรทองถิ่นควรใหความสําคัญและสงเสริม  

6. ประเทศไทยเคยมีสภาพบานเมืองที่อุดมสมบูรณ ไมเคยตกเปนเมืองขึ้น ไมเคยตองเผชิญ
กับความยากลําบาก กดดัน ประกอบกับสภาพอากาศในเขตรอน เอื้อใหคนออกมาคบหาสมาคมกันเปน
กลุมๆ วัฒนธรรมของไทยจึงมีลักษณะมุขปาฐะ เลาเรื่องพูดคุยกัน มากกวาที่จะจดบันทึกเปนลาย
ลักษณอักษรและอานกันอยางจริงจัง

7. หนังสือคุณภาพดียังมีไมเพียงพอ
อาจกลาวไดวา คนไมชอบอานหนังสือ เพราะคิดวาไมจําเปนสําหรับชีวิต ทําใหหนังสือขายได

นอย ทําใหคนเขียนหนังสือ คนพิมพหนังสือ คนขายหนังสือไมกลาลงทุนทําหนังสือ ไมมีกําลังใจที่จะ
สรางผลงาน เพราะกลัวขายหนังสือไมได ทําใหปริมาณและคุณภาพของหนังสือลดลง ตนทุนของหนังสือ
เพิ่มขึ้น หนังสือมีราคาแพง คนไมกลาซื้ออาน เปนวัฏจักรที่หมุนเวียนอยูไมรูจบในสังคมไทย



20

คนไทย
ไมชอบ

อานหนังสือ

ปริมาณ+คุณภาพหนังสือลดลง
ตนทุนของหนังสือเพิ่มขึ้น

หนังสือมีราคาแพง

ผูผลิตหนังสือไมกลาลงทุน
ไมมีกําลังใจที่จะสรางผลงาน
เพราะกลัวขายหนังสือไมได

หนังสือ
ขายไดนอย

คนไม
ซื้ออาน

ทําไมเด็กไทย....ไมชอบอานหนังสือ

• หนังสือดีมีนอย ราคาสูง

นอกจากนี้ ผลสํารวจของเอแบคโพลล พ.ศ. 2549 เกี่ยวกับพฤติกรรมการอานหนังสือของ
เยาวชน พบวาเหตุที่เด็กไทยไมอานหนังสือ อันดับหนึ่ง คือ ไมมีเวลาวาง รอยละ 44.1 รองลงมาคือมี
กิจกรรมอื่นที่สนใจกวา รอยละ 29, หนังสือมีราคาแพง รอยละ 25.2, ไมชอบอาน รอยละ16.4 และ
หนังสือไมดึงดูดใจ รอยละ 15.8 ตามลําดับ สวนกิจกรรมที่เยาวชนชื่นชอบที่สุดคือ การคุยโทรศัพท การ
เลนอินเตอรเน็ต รวมทั้งการดูโทรทัศน หรือวีซีดี (เอแบคโพลล. 2549)

ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยสนใจศึกษาประเด็นเรื่อง การขาดแบบอยางที่ดีในการปลูกฝงพฤติกรรมอาน
ของเด็ก ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่สําคัญที่ทําใหเด็กไทยไมอานหนังสือ โดยมุงสํารวจวา เด็กวัยรุนมีตัวแบบ
ในการอานหรือไม และตัวแบบเปนใครมีลักษณะอยางไร และตัวแบบในการสงผลตอนิสัยรักการอานของ
เด็กหรือไม

1.7. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับนิสัยรักการอาน
ธอมสัน (Thomson. 1981: 1079-A-1080–A) ไดศึกษาบทบาทของผูปกครองในการอานของ

เด็กตามการรับรูและความตองการของผูปกครอง โดยศึกษาจากผูปกครองของนักเรียนชั้นอนุบาล
นักเรียนเกรด 1 เกรด 2 และเกรด 3 จํานวน 192 คน จากการศึกษาพบวา ผูปกครองตางรับรูวาตนเอง
มีสวนที่จะชวยใหเด็กมีการพัฒนาการอานยิ่งขึ้น ผูปกครองสวนมากจะปฏิบัติตนโดยการฟงเด็กอาน
มากกวาที่จะอานออกเสียงใหเด็กฟง ทั้งๆ ที่การอานออกเสียงใหเด็กฟงเปนวิธีการที่สําคัญในการ
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พัฒนาการอานของเด็ก ผูปกครองเชื่อวาตนเองสงผลตอการอานของเด็ก แตก็ยังเชื่อวาสงผลนอยกวา
ทางโรงเรียนโดยเฉพาะครูผูสอน นอกจากนี้ผูปกครองมีความตองการขาวสารขอมูลที่จะชวยในการ
พัฒนาการอานของเด็ก เพื่อที่จะไดพัฒนาการอานของเด็กไดดียิ่งขึ้น

มิลเลอร (Miller. 1984: 3338-A-3339-A) ไดศึกษาปจจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมในการใชหนังสือ
รวมกันระหวางผูปกครองและเด็กกอนวัยเรียน โดยศึกษาจากเวลาที่ผูปกครองใหกับการอานของเด็ก
ทัศนคติของผูปกครองและเด็กที่มีตอการอาน รูปแบบกิจกรรมเกี่ยวกับการอานที่ผูปกครองไดปฏิบัติตอ
เด็ก และจํานวนหนังสือสําหรับเด็กในบาน กลุมตัวอยางเปนผูปกครองและเด็กจํานวน 28 คู ผล
การศึกษาพบวา การรับรูเกี่ยวกับการอานของเด็กมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับการรับรูศัพท และ
ทัศนคติของผูปกครองที่มีตอการอาน สามารถเปนตัวบงชี้ถึงการเรียนรูเบื้องตนของการอานและการรับรู
คําศัพทของเด็ก สวนผูปกครองที่มีทัศนคติในทางบวกมีผลตอความถี่ในการปฏิบัติบทบาทและ
พฤติกรรมสงเสริมการอานใหกับเด็ก พรอมกันนั้นยังมีสวนสนับสนุนในการกระตุนใหเด็กปฏิบัติเกี่ยวกับ
การอานไดดี

นอยแมน (Neuman. 1986: 338 – 339) ไดศึกษาสิ่งแวดลอมภายในบานที่มีผลโดยตรงกับการ
ใชเวลาวางในการอานของเด็กนักเรียน เกรด 5 พบวา เด็กนักเรียนเกรด 5 มีการอานหนังสือในเวลาวาง
โดยเฉลี่ย 2.33 เลมตอเดือน เด็กผูหญิงจะอานมากกวาเด็กผูชาย เด็กที่ใชเวลาวางในการอานหนังสือ
มากกวา สวนมากจะมาจากครอบครัวที่มีรายไดและระดับการศึกษาสูงกวา นอกจากนี้พบวา บทบาท
ของผูปกครองในการสนับสนุนการอานมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมในการใช
เวลาวาง

ดวงพร พวงเพ็ชร (2541: 125) ไดศึกษาการสงเสริมนิสัยรักการอานจากครอบครัวของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาความสัมพันธระหวางการ
สงเสริมนิสัยรักการอานจากครอบครัวกับนิสัยรักการอานของนักเรียน โดยแบงการ สงเสริมนิสัยรักการ
อานจากครอบครัวเปน 4 ดาน คือ ดานการใหความรู ดานการเปนตัวแบบ ดานการเสริมแรง และดาน
การจัดสภาพแวดลอม ผลการศึกษาพบวา การสงเสริมนิสัยรักการอานจากครอบครัวโดยรวม และราย
ดานทั้ง 4 ดาน มีความสัมพันธทางบวกกับนิสัยรักการอาน การสงเสริมนิสัยรักการอานจากครอบครัวทั้ง
4 ดานสามารถทํานายนิสัยรักการอานไดดีกวาการสงเสริมนิสัยรักการอานจากครอบครัวเพียงดานใด
ดานหนึ่ง โดยดานการจัดสภาพแวดลอมทํานายนิสัยรักการอานไดสูงสุด

ดวงเดือน พันธุมนาวิน; อรพินทร ชูชม; และสุภาพร ลอยด (2529: 39-66) ไดศึกษาการสงเสริม
ในครอบครัวกับนิสัยรักการอานของวัยรุน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการวิจัยเรื่อง “การควบคุมอิทธิพล
สื่อมวลชนของครอบครัว กับจิตลักษณะที่สําคัญของเยาวชนไทย” โดยศึกษาจากนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนตน จากโรงเรียนรัฐบาลในกรุงเทพฯ และตางจังหวัดในรัศมี
80 กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ จํานวน 1,600 คน และผูปกครองของนักเรียนทุกคนอีก 1,600 คน เพื่อ
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ศึกษาวา การสงเสริมและควบคุมการรับสื่อของผูปกครองทั้งในอดีตและปจจุบันจะเกี่ยวของกับนิสัยรัก
การอานสิ่งตีพิมพของนักเรียนวัยรุนมากนอยเพียงใด ผลการศึกษาพบวา นักเรียนไทยอานสิ่งตีพิมพ
มากขึ้นกวากอน สวนการสงเสริมและการควบคุมของผูปกครองกับการอานของเด็ก และพบวา การ
สงเสริมในอดีตและการควบคุมเด็กเกี่ยวกับสื่อมวลชนในปจจุบันของผูปกครองที่เกี่ยวของกับนิสัยรัก
การอานของเด็ก โดยเฉพาะความชอบอานเนื้อหาที่มีประโยชนของเด็ก ถาผูปกครองสงเสริมใหเด็กใช
สิ่งตีพิมพเมื่ออายุยังนอยในปริมาณมากเทาใด เมื่อเติบโตขึ้นเด็กจะอานสิ่งตีพิมพมากขึ้นและชอบอาน
เนื้อหาที่มีประโยชนมาก ผลเชนนี้พบอยางเดนชัดในกลุมนักเรียนชายและกลุมนักเรียนที่มาจาก
ครอบครัวที่มีฐานะสูง นิสัยการใชสื่อของบุคคลมีความตอเนื่องตั้งแตเด็กจนเปนวัยรุน ครอบครัวสามารถ
สงเสริมการอานของเด็กไดทั้งทางออม และใหเด็กมีนิสัยรักการอานที่ดีได

ถาวร บุบผาวงษ (2546) ไดศึกษาปจจัยบางประการที่สงผลตอนิสัยรักการอานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดสระบุรี พบวา ความเชื่อในสามารถของ
ตนเอง  การสงเสริมการอานที่บานของผูปกครอง การเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย และการเลี้ยงดูแบบ
แบบเขมงวดกวดขันของผูปกครอง รวมถึงการสงเสริมการอานจากหองสมุดของโรงเรียน มี
ความสัมพันธกับตัวแปรดานนิสัยรักการอานของนักเรียนในทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01

ทวีศักดิ์ เดชาเลิศ (2528: บทคัดยอ) ไดศึกษาองคประกอบที่สัมพันธกับนิสัยรักการอานของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 ในกรุงเทพมหานคร พบวา การสงเสริมการอานจากทางบานมี
ความสัมพันธกับนิสัยรักการอานสูงกวาองคประกอบอื่นๆ รองลงมาคือการสงเสริมการอานจากโรงเรียน
และประเภทของรายการโทรทัศนที่ชอบดู

วิทยา วิมลถนอม (2530: 94 -103) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางบทบาทและทัศนคติของ
ผูปกครองในการสงเสริมการอานกับนิสัยรักการอานของนักเรียนชั้นอนุบาล ผลการศึกษาพบวา บทบาท
และทัศนคติของผูปกครองในการสงเสริมการอานของผูปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลมีความสัมพันธกับ
นิสัยรักการอานของนักเรียนชั้นอนุบาล

อภิญชลิต พุทธมาตย (2531: 56 – 59) ไดเปรียบเทียบนิสัยรักการอานและการยืมหนังสือของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เขารวมและไมเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอาน พบวานักเรียนที่เขา
รวมกิจกรรมสงเสริมการอาน มีนิสัยรักการอานและมีการยืมหนังสือสูงกวานักเรียนที่ไมไดเขารวม
กิจกรรมสงเสริมการอานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อังคณา กลอมฤทธิ์ (2532: 81 – 85) ไดศึกษาเปรียบเทียบความอยากรูอยากเห็นและนิสัยรัก
การอาน และคุณสมบัติสวนตัวบางประการของนักเรียนที่เขาใชหองสมุดมาก และนักเรียนที่เขาใช
หองสมุดนอย รวมทั้งศึกษาความสัมพันธระหวางความอยากรูอยากเห็นและนิสัยรักการอาน กับความถี่
ในการเขาใชหองสมุดของนักเรียน พบวา นักเรียนที่เขาใชหองสมุดมากจะมีนิสัยรักการอานแตกตางกัน
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กับนักเรียนที่เขาใชหองสมุดนอยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และคุณสมบัติสวนตัวที่แตกตางกันคือ กลุม
ผูเขาใชหองสมุดมากจะเขาหองสมุดเมื่อวางจากกิจกรรมอื่น สวนผูที่ใชหองสมุดนอยจะเขาใชหองสมุด
เมื่อครูสั่งใหเขาคนควาทํารายงาน งานอดิเรกที่กลุมผูใชเขาหองสมุดชอบเปนอันดับ 1 , 2 และ 3 คือ
อานหนังสือ ดูโทรทัศน และวาดรูป สวนกลุมผูเขาใชหองสมุดนอย ชอบดูโทรทัศน อานหนังสือ และไป
เที่ยว เปนอันดับ 1 , 2 และ 3 

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับนิสัยรักการอานขางตน พบวา มีงานวิจัยจํานวนมากที่
ศึกษาพบวา พอแม ผูปกครอง คนในครอบครัว  เพื่อน หรือครู จะมีสวนตอนิสัยรักการอานของเด็ก ทวา
ยังไมมีงานวิจัยที่ศึกษาบุคคลที่ไกลตัวเด็ก เชน บุคคลที่มีชื่อเสียงทํางานในสาขาอาชีพตางๆ วาจะสงผล
ตอนิสัยรักการอานของเด็กหรือไม ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยตองการศึกษาทั้งงตัวแบบที่ใกลชิด และตัว
แบบที่ไมไดมีความสัมพันธโดยตรงกับเด็กวาจะสงผลตอนิสัยรักการอานหรือไม โดยยึดแนวความคิด
การเปนตัวแบบ ภายใตทฤษฎีพื้นฐานหลายทฤษฎีอันจะไดกลาวตอไป

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแบบ 
2.1. ความหมายและความสําคัญของตัวแบบ
ผองพรรณ เกิดพิทักษ (2530: 61) กลาววา ตัวแบบ หมายถึง สิ่งที่เปนแบบอยางที่ถือบรรทัด

ฐานได เปนแบบหรือใหเห็นเพื่อเปนแนวทางในการเปรียบเทียบและเปนแบบอยางในการเลียนแบบ ตัว
แบบมีหลายลักษณะ เชน ตัวแบบที่เปนชีวิตจริง กับตัวแบบที่เปนสัญลักษณ

ไบรอันและซิมเมอรแมน (Bryant; & Zimmerman.1999: 204) กลาววา วัยรุนเชื่อวาตัวแบบมี
คุณคาที่จะเลียนแบบในบางแงมุม ซึ่งทัศนคติหรือคุณคาเหลานั้นเปนสิ่งที่พวกเขาตองการซึมซับ จึงอาจ
กลาวไดวา ตัวแบบนั้นถือไดวาเปน “กระจกสะทอน” ภาพที่วัยรุนปรารถนาที่จะเปน สําหรับในมุมมอง
ดานการศึกษาของ เคมเพอร (Kemper. 1968: 33) มองวา คุณสมบัติสําคัญของตัวแบบคือ มี
ความสามารถหรือเชี่ยวชาญดานในดานหนึ่ง ซึ่งความสามารถหรือทักษะนั้นเปนสิ่งที่บุคคลหนึ่งมองวา
ตนเองขาด (หรือคิดวาตนเองขาด) ซึ่งเขาเรียนรูสิ่งเหลานั้นจากตัวแบบโดยการสังเกตและเปรียบเทียบ
กับความสามารถของตน

ธอมปสัน และเชอร (Thompson; & Sher. 1977: 22) ใหแนวคิดเรื่องตัวแบบในแงบุคคลสําคัญ
ผู เปนแรงบันดาลใจ โดยกลาววา ตัวแบบ คือบุคคลที่จุดประกายใหคนอื่นๆ เชื่อวาตนเองมี
ความสามารถจะประสบความสําเร็จยอดเยี่ยมได สอดคลองกับ แครริงตันและสเกลตัน (Carrington; &
Skelton. 2003: 360) ที่เสนอวา ตัวแบบในปจจุบันนั้น สวนใหญแลวเทียบไดกับ “สัญลักษณของการ
ประสบความสําเร็จ” และในบางครั้งก็เชื่อมโยงไดกับความเปน “ดารา” หรือ “ผูมีชื่อเสียง”  

สําหรับมิติดานการเปนแรงบันดาลใจของตัวแบบนี้ เอเลน (Allen. 2000) เสนอวา มีนิยามของ
ตัวแบบ 3 ประการดวยกันคือ 1) บุคคลซึ่งเปนตัวแบบดานศีลธรรมอันดี เพื่อใหเด็กๆ เตรียมตัวสําหรับ
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บทบาทความรับผิดชอบของผูใหญ 2) บุคคลซึ่งเปนผูอบรมเลี้ยงดู หรือการศึกษา ซึ่งใกลชิดกับเด็ก
พิเศษ และ 3) บุคคลซึ่งเปนสัญลักษณของการประสบความสําเร็จ สวนโซโลมอน (Solomon. 1997: 
399) ใหนิยามของตัวแบบไววา บุคคลที่ประสบความสําเร็จ มีวิถีชีวิต แนวคิด หลักการ และคุณคา ที่สง
อิทธิพลทางบวกตอการนับถือตนเองและแรงบันดาลใจในชีวิตของอีกบุคคลหนึ่ง

แอนเดอรสันและคาวอลลาโร (Anderson; & Cavallaro. 2002: 161) ไดศึกษาทําความเขาใจ
นิยามของตัวแบบ โดยพิจารณาจากพัฒนาการดานสังคมและอารมณของเด็ก พวกเขากลาววา

“ขณะที่เด็กๆ กอรูปพฤติกรรมและการใหคุณคาของตน พวกเขาอาจจะมองไปยังวีรบุรุษที่ชื่น
ชอบ และตัวแบบเพื่อเปนเครื่องนําทาง พวกเขาอาจจะพบตัวแบบที่ตองการจะเลียนแบบทักษะหรือ
คุณสมบัติบางอยาง ทวาเด็กๆ ก็ไมตองการเปนเหมือนบุคคลนั้นทุกประการ เขาหรือเธออาจเห็นความ
เปนไปไดบางอยางที่จะเปนเชนบุคคลนั้น”

ตัวแบบมีความสําคัญมากตอชีวิตของบุคคลหนึ่งในหลายดาน โดย บุชเชอร ยืนยันวา ตัวแบบ 
เปนหนึ่งในองคประกอบที่มีความสําคัญมากที่สุดในหนวยของการอบรมสั่งสอน ในประวัติศาสตรของ
การศึกษา (Bucher. 1997: 660) งานวิจัยในดานอื่นนอกเหนือจากการอานออกเขียนไดเสนอวา การมี
ตัวแบบหรือการขาดตัวแบบ มีความสัมพันธและสงผลตอสุขภาพจิตที่ดี หรือพฤติกรรมที่เปนปญหา 
รวมไปถึงความมีสวนรวมในบทบาทหนาที่ของพลเมืองและบทบาทหนาที่ทางการศึกษา  นอกจากนี้ตัว
แบบยังมีอิทธิพลตอเรื่องอื่นๆ ไดแก เปาหมายและแรงบันดาลใจในการเลือกอาชีพในอนาคต (King; & 
Multon. 1996) และความเชื่อทางศีลธรรม (Lumpkin. 2008)

ครูอาจเปนผูมีอิทธิพลตอการเลือกการศึกษาในอนาคตของเด็กนักเรียน (Basow; & 
Howe.1980) ขณะเดียวกันดารานักแสดงมีอิทธิพลตอวัยรุนในแงการมองเห็นตนเอง (self-views) 
(Lockwood; & Kunda. 1997) สวนวีรบุรุษในดานการตอสู (action hero) ก็อาจสงผลใหเด็กมีแนวโนม
กาวราวได (Greenwood. 2007)  

จากการประมวลเอกสารขางตน ตัวแบบ คือ บุคคลที่มีชีวิตอยู หรือไมมีชีวิตอยูจริง ผูซึ่งจุด
ประกายใหวัยรุนเลียบแบบ หรือเปนแรงบันดาลใจ ซึ่งก็คือบุคคลที่วัยรุนปรารถนาจะเปนเหมือนใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (Zirkel. 2002) โดยในงานวิจัยนี้ ตัวแบบในการอาน หมายถึง บุคคลที่เด็กวัยรุน
ยึดถือเปนแบบอยางและแรงบันดาลใจในการอานหนังสือ 

2.2 ประเภทของตัวแบบ
แบนดูรา (ประทีป จินงี่. 2540: 96-97; อางอิงจาก Bandura. 1986: 70-72) ไดแบงประเภทของ

ตัวแบบไว 4 ประเภท ดังนี้
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1.  ตัวแบบทางพฤติกรรม (Behavior Modeling) หมายถึง การมีตัวแบบที่แสดงพฤติกรรมให
บุคคลเห็น เชน พอแมทิ้งขยะลงถังขยะใหลูกเห็น เปนตน แบนดูราใหความสําคัญกับการเปนตัวแบบ
ทางพฤติกรรม เพราะตัวแบบประเภทนี้มีอิทธิพลอยางมากตอการเสริมสรางพฤติกรรมใหม

2.  ตัวแบบทางวาจา (Verbal Modeling) หมายถึง การมีตัวแบบที่พูด หรือเขียนบอกวาจะควร
ทําอะไร อยางไร มนุษยสามารถทําสิ่งตางๆ ไดมากมายจากการฟงคําพูดของผูอื่น หรือจากการอานสิ่ง
ที่ผูอื่นเขียนขึ้น เชน การทําอาหารจากการอานตําราอาหาร เปนตน 

3.  ตัวแบบสัญลักษณ (Symbolic Model) หมายถึง การมีตัวแบบที่เปนภาพหรือเสียงผานสื่อ
ตางๆ คือ วิทยุ โทรทัศน วิดีทัศน คอมพิวเตอร เปนตน มนุษยในปจจุบันเรียนรูสิ่งตางๆ ผานสื่อเหลานี้ 
ทั้งที่เปนรูปธรรม เชน การแตงกาย การใชสินคา การแสดงอากัปกิริยาตางๆ และที่เปนนามธรรม เชน 
ความเชื่อ คานิยม เจตคติ เปนตน โดยแบนดูราเห็นวาตัวแบบสัญลักษณเปนตัวแบบที่จะมีอิทธิพลตอ
มนุษยมากขึ้น เพราะมีการเผยแพรตัวแบบอยางกวางขวางทําใหบุคคลไดรับประสบการณจํานวนมาก
ผานตัวแบบสัญลักษณทางสื่อมวลชน ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทําใหมนุษยสามารถเก็บภาพการ
ทําพฤติกรรมหลายๆ อยางที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว มาศึกษาแบบภาพตอภาพไดอยางละเอียด เชน ตัว
แบบที่เกี่ยวกับการสาธิตการเลนกีฬา เปนตน

4. ตัวแบบสัมผัส (Kinesthetic Modeling) หมายถึง การมีตัวแบบโดยใชการสัมผัส เชน เด็กที่
หูหนวกและตาบอด เวลาจะเรียนการออกเสียงอาจตองใชการสัมผัสริมฝปากของครูผูสอน เปนตน

สวน สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต (2543: 51) ไดแบงประเภทของตัวแบบไว 2 ประเภท ดังนี้
1.  ตัวแบบที่มีชีวิตจริง (Live Model) คือ ตัวแบบที่บุคคลไดมีโอกาสสังเกตและปฏิสัมพันธ

โดยตรง
2.  ตัวแบบสัญลักษณ (Symbolic Model) คือ ตัวแบบที่เสนอผานสื่อตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน

การตูน หรือหนังสือนวนิยาย เปนตน
ซึ่งสอดคลองกับสุขุมาลย คําหวาน ที่กลาววา แบนดูรา (สุขุมาลย คําหวาน. 2543: 14 -16;

อางอิงจาก Bandura. 1963) ไดแบงตัวแบบไว 2 ชนิด คือ ตัวแบบที่เปนชีวิตจริง และตัวแบบที่เปน
สัญลักษณ โดยเสนอตัวแบบไว 2 รูปแบบ คือ

1.  ตัวแบบจากชีวิตจริง (Live Model) การเสนอตัวแบบดวยวิธีนี้ เปนการใหผูไดสังเกตเห็นตัว
แบบในสภาพการณจริง มีขอดีคือ ตัวแบบสามารถเพิ่มเติม ปรับปรุงพฤติกรรมเพื่อใหการแสดง
พฤติกรรมชัดเจนหรือเหมาะสมกับสภาพการณมากยิ่งขึ้น การเสนอตัวแบบวิธีนี้ชวยใหผูสังเกตเกิด
ความสนใจในตัวแบบ และลอกเลียนพฤติกรรมของตัวแบบไดดีกวาการเสนอตัวแบบวิธีอื่น แตการเสนอ
ตัวแบบวิธีนี้ตองระมัดระวังเรื่องการควบคุมผลกรรม เพราะอาจมีเหตุการณที่ไมไดคาดการณลวงหนา
เกิดขึ้นได ทําใหตัวแบบไมไดรับผลกรรมที่พึงพอใจตามที่ควรจะไดรับ
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2. ตัวแบบสัญลักษณ (Symbolic Model) เปนตัวแบบที่เสนอผานสื่อตางๆ เชน ภาพการตูน
หนังสือ วิทยุ โทรทัศน เปนตน จากการเสนอตัวแบบดวยวิธีนี้เพียงอยางเดียว สามารถกอใหเกิดการ
เลียนแบบพฤติกรรมแกบุคคลจํานวนมากอยางพรอมเพรียงกันในหลายๆ สถานการณไดอยาง
กวางขวาง (Bandura. 1977: 40) สามารถจัดกระบวนการเสนอตัวแบบใหเหมาะสมตามความตองการ
กอนนําไปใชได สามารถเก็บตัวแบบสัญลักษณไวใชในกรณีที่ตองการใหบุคคลเลียนแบบในทํานอง
เดียวกัน (Thelen; et al. 1979 : 701- 720) และตัวแบบสัญลักษณที่มีประสิทธิภาพจะดึงดูดความสนใจ
สูง และกําหนดสภาพการณใหอยูในสภาพแวดลอมของบุคคลไดตลอดเวลา (สุวรรณา วิริยะประยูร. 
2529)

2.3 บุคคลที่เด็กยึดเปนตัวแบบ
สวนา พรพัฒนกุล (2525: 2-7) กลาววา บุคคลที่เด็กจะเลียนแบบนั้นเริ่มตนจากคนใกลชิดที่สุด

แลวคอยๆ หางออกไปจากตัวเด็กตามพัฒนาการทางสังคมของเขา ซึ่งสามารถแบงออกไดดังนี้
1. เลียนแบบจากพอแมและครู ในชวงที่เด็กเริ่มเลียนแบบได เด็กจะเลียนแบบบุคคลใกลชิด

ที่สุดคือพอแม ซึ่งรวมถึงผูปกครอง และผูที่เลี้ยงดูเด็กแทนพอแม เมื่อเด็กเติบโตขึ้นไดไปโรงเรียนเวลา
ครึ่งหนึ่งของชีวิตอยูกับครู ดังนั้นความสําคัญของครูในการเปนตัวแบบจึงพอๆ กับพอแม ผูปกครองและ
ครูจึงเปนตัวแบบที่ดี แตตองไมแสรงแสดงบทบาทของตัวแบบใหแกเด็ก

2. เลียนแบบจากตัวแบบที่เด็กชอบ จะตองเปนตัวแบบที่กอใหเกิดความพอใจแกเด็ก อาจเปน
เพื่อนและบุคคลอื่น ๆ ที่แวดลอมเขาอยู

3. เลียนแบบจากตัวแบบที่ตรงกับความสนใจ การเลียนแบบจะเกิดขึ้นเมื่อตัวแบบนั้นตรงตาม
ความสนใจ เด็กหญิงจะเลียนแบบตางไปจากเด็กชาย เนื่องจากความสนใจแตกตางกัน แมในกลุม
เด็กหญิงหรือเด็กชายดวยกันความสนใจก็จะแตกตางกันไปอีก เชน เด็กหญิงบางคนสนใจเลียนแบบการ
ทํางานในบานของพอแม แตบางคนอาจจะสนใจศิลปะการแสดงตาง ๆ ที่ตนเห็นในรายการโทรทัศน 
และพยายามที่จะเลียนแบบสิ่งนั้นก็ได

4. เลียนแบบจากผูกลาหาญ ไมวาจะเปนเด็กหญิงหรือเด็กชายยอมจะมีผูกลาหาญที่ตนยกยอง
และพอใจจะเลียนแบบตาม ตัวแบบอาจมาจากเรื่องจริงหรือไมก็ได ตัวแบบของเด็กมักเปนบุคคลที่อายุ
มากกวา

5. เลียนแบบจากตัวละคร ซึ่งเปนตัวละครในนิยาย ภาพยนตรและโทรทัศน เปนตน
ในทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของแบนดูราจะเห็นไดชัดเจนวา ตัวแบบที่จะทําใหเด็กวัยรุน

เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมนั้นจะตองเปนตัวแบบที่เดนชัด นาสนใจ อาจเปนบุคคลใกลชิด หรือบุคคล
สําคัญในสาขาอาชีพตางๆ ทั้งที่มีชีวิต และไมมีชีวิต ที่อาจพบเห็นไดจากสื่อตางๆ ซึ่งตัวแบบนั้นมี
ความสําคัญในทรรศนะของเด็กวัยรุน 
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สําหรับในตางประเทศนั้น มีรายงานของเดอะนอรวิช ยูเนียน อินไซด (The Norwich Union 
Insight Report. 203) ระบุวา วัยรุนเคารพพอแมและสมาชิกในครอบครัวเปนตัวแบบที่นานับถือ เมื่อ
ถามวาเคารพนับถือใครมากที่สุด สวนใหญรอยละ 64 ตอบวา พอแม และนาสนใจวาเกือบครึ่งหนึ่งของ
วัยรุนที่มาจากครอบครัวยากจน ตอบวา แมคือ คนที่ตนนับถือมากทีสุด มีเพียงรอยละ 2 เทานั้นที่ตอบ
วา พอ และเมื่อถามคําถามกลับกันวา ใครที่วัยรุนนับถือนอยที่สุด รอยละ 44 ตอบวา รัฐบาล ขณะที่
จํานวนหนึ่งในสามของวัยรุนที่มาจากครอบครัวยากจน ตอบวา ตํารวจ และมีถึงรอยละ 49 ที่ไมไดยึด
ใครเปนตัวแบบเลย

อยางไรก็ตาม บุคคลที่มีชื่อเสียง สามารถเปนตัวแบบแกเด็กๆ และวัยรุนได โดยมีหลาย
งานวิจัยชี้วา บุคคลที่มีชื่อเสียง อาจจะสงผลมากกวาตัวแบบอื่นๆ เชน บริสคอัพและฟสเตอร (Biskup; 
& Pfister.1999) ไดสัมภาษณเด็กนักเรียนประมาณ 100 คน จากโรงเรียนประถมตางๆ ในเมืองเบอรลิน 
ประเทศเยอรมนี โดยถามวาพวกเด็กๆ มีตัวแบบหรือไม และถามีใครเปนตัวแบบของพวกเขา การวิจัยนี้
พบวา ตัวแบบที่เด็กเลือกนอยกวารอยละ 10 มาจากสังคมแวดลอมที่ใกลตัวเด็ก เชน เพื่อน หรือญาติ 
โดยเด็กผูชายมักจะเลือกนักกีฬาชาย ตัวเอกในภาพยนตรและนักแสดงเปนตัวแบบ ขณะที่เด็กผูหญิง
สวนใหญมักจะเลือกตัวแบบที่มีอาชีพในสายงานดนตรี 

งานวิจัยขององคการยูเนสโก (UNESCO)  (Steier. 1998) ชี้วา เด็กผูชายรอยละ 30 และ
เด็กผูหญิงรอยละ 21 บอกวาตัวละครในภาพยนตรตอสู (action heroes) เปนตัวแบบของพวกเขา 
ขณะที่เด็กอีกรอยละ 19 เลือกดารานักแสดง สวนผลสํารวจวันเด็กแหงชาติของอังกฤษ เมื่อป 2549 
(National Kid’s Day 2007) ที่ถามวาใครคือ คนที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก เด็กอายุ 10 ขวบ ตอบพระราชินี 
เปนอันดับแรก ตามมาดวย แฮรี่ พอตเตอร และพระเจา 

งานวิจัยลาสุดของสมาคมครูและอาจารย ในอังกฤษ (The Association of Teachers and 
Lecturers. March 2008) ก็ไดสํารวจอิทธิพลของบุคคลที่มีชื่อเสียงตอนักเรียน ในการสํารวจครู 300 คน 
พบวา ครูรอยละ 70 เชื่อวา บุคคลที่มีชื่อเสียงนั้นจะเปนตัวแบบและแรงบันดาลใจของวัยรุนในอนาคต 
โดยบรรดาครูเชื่อวานักกีฬาและดารานักแสดงนั้นสงผลตอเด็กมากที่สุด รองลงมาคือ นางแบบ/นายแบบ 
และดาราภาพยนตร โดยที่ครูรอยละ 44 เชื่อวาเด็กนักเรียนพยายามทําใหตนเองดูเหมือน หรือ
เลียนแบบบุคคลที่มีชื่อเสียงที่พวกเขาชื่นชม ดวยการเลียนแบบทรงผม คําพูด (ทาทางการพูด) รวมไป
ถึงการแตงกายดวย

จากที่กลาวมาขางตน พบวาตัวแบบของเด็กและวัยรุนนั้นมีหลากหลายมาก ทั้งที่เปนตัวแบบ
จากครอบครัวที่มีความสัมพันธใกลชิด และตัวแบบที่ไกลตัวเด็ก เชน บุคคลที่มีชื่อเสียง 

ตัวแบบก็เชนเดียวกับหลายๆ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและวัฒนธรรม หากใครโดงดังใน
ชวงเวลานั้น เด็กๆ ก็จะยึดถือเปนตัวแบบเชน สมาคมครูและอาจารยในอังกฤษ (The Association of 
Teachers and Lecturers. March 2008) ศึกษาพบวา เดวิด เบ็คแฮม (David Beckham) และ 
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วิคตอเรีย เบ็คแฮม (Vitoria Beckham) นั้นเปนตัวแบบที่สําคัญที่เด็กวัยรุนในโรงเรียนประถมและมัธยม
ในอังกฤษยึดเปนตัวแบบมากที่สุด ตามมาดวย แฟรงค แลมพารด (Frank Lampard) ไครา ไนทลี 
(Keira Knightly) และเดวิด เทนแนนท (David Tennant) 

รายงานของ เดอะนอรวิช ยูเนียน อินไซด (The Norwich Union Insight Report) ระบุวาตัว
แบบของเด็กสวนใหญคือ สมาชิกในครอบครัว รองลงมา ไดแก บุคคลอื่น เชน บุคคลที่มีชื่อเสียง และ
นักกีฬา ตัวแบบอื่นๆ นั้นหลากหลายแตกตางกันไป ตั้งแต เดวิด เบ็คแฮม (David Beckham), บริทนีย 
สเปยร (Britney Spears), เอ็มเอส ไดนาไมด (Ms Dynamite), เจมี โอลิเวอร (Jamie Oliver), สตีเฟน ฮ็
อกกิ้น (Stephen Hawking) และมารติน ลูเธอร คิง (Martin Luther King)

จากการประมวลเอกสารเกี่ยวกับตัวแบบขางตน ในงานวิจัยนี้สามารถแบงตัวแบบในการอาน 
ไดเปน 3 ประเภทดังนี้ 1) บุคคลใกลชิด หมายถึง บุคคลที่วัยรุนคุนเคยและสนิทสนม ซึ่งทําใหสามารถ
สังเกตและมีปฎิสัมพันธไดอยางสม่ําเสมอ ประกอบดวย บุคคลในครอบครัว (พอ แม พี่นอง ญาติ)  ครู 
และเพื่อน 2) บุคคลที่มีชื่อเสียง หมายถึง บุคคลที่เปนที่รูจักในสังคม ในสาขาอาชีพตางๆ ไมไดมีปฎิ
สัมพันธโดยตรงกับวัยรุน เชน นักแสดง นักกีฬา นักการเมือง เปนตน 3) ตัวแบบสัญลักษณ หมายถึง 
ตัวแบบที่ไมมีตัวตนจริงแตวัยรุนสามารถรับรูไดโดยผานสื่อ เชน ตัวละครในหนังสือ ตัวละครใน
ภาพยนตร ตัวการตูน เปนตน 4) ไมมีตัวแบบ หมายถึง การที่วัยรุนไมยึดถือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนตัว
แบบเลย 

2.4 คุณลักษณะและภูมิหลังของตัวแบบ
คุณลักษณะของตัวแบบ
เมื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของตัวแบบที่เด็กและวัยรุนเลือก แอนเดอรสันและคาวอลลาโร 

(Anderson; & Cavallaro. 2002) ศึกษาพบวา คุณลักษณะของตัวแบบที่เด็กและวัยรุนเลือกมากที่สุด 
คือ นิสัยดี ชอบชวยเหลือ และเขาใจผูอื่น ตามมาดวยความสามารถและทักษะของตัวแบบ ขณะที่
เด็กชายชอบตัวแบบที่เกงดานกีฬา ซึ่งสอดคลองกับผลสํารวจของ บริชีโนและธอรนตัน (Bricheno; & 
Thornton. 2007) พบวาคุณลักษณะดานบวกของตัวแบบ เชน ซื่อสัตย ชอบชวยเหลือ ขยันขันแข็ง เปน
คุณสมบัติที่สําคัญที่พบมากที่สุดในตัวแบบ ตามมาดวยอารมณขัน และการประสบความสําเร็จในอาชีพ

วัยรุนชายและหญิงเลือกคุณลักษณะของตัวแบบที่แตกตางกัน โดยวัยรุนชายมีแนวโนมจะมีตัว
แบบในใจนอยกวาวัยรุนหญิง แตหากพวกเขามีตัวแบบ ก็จะเลือกคุณสมบัติดานกายภาพ เชน มีความ
เปนนักกีฬา และความกลาหาญ ในทางตรงกันขาม วัยรุนหญิงก็มีแนวโนมจะเลือกตัวแบบที่มีคุณสมบัติ 
ซื่อสัตย ชอบชวยเหลือ ขยันขันแข็ง ไวใจได และใจดี

จากขอมูลดังกลาว ฟรีดแมน โดน และเอ็คเคิลส (Freedman-Doan; & Eccles.1994) พบวา 
วัยรุนหญิงก็มีแนวโนมจะเลือกตัวแบบที่มีคุณสมบัติเกี่ยวของกับสังคมหรือมีมนุษยสัมพันธ ขณะที่วัยรุน
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ชายก็มีแนวโนมจะเลือกตัวแบบที่มีคุณสมบัติเกี่ยวของกับความมีอํานาจ หรือการเปนเจาของ 
(possession) ในกิจกรรมตางๆ เชนเดียวกับคุณลักษณะทางกายภาพ 

ภูมิหลังของตัวแบบ
ในการเลือกตัวแบบโดยทั่วไปแลว เพศและสถานภาพทางสังคมสงผลอยางมาก (Lucey. 2001) 

ขอสังเกตที่ผูคนอาจมองขาม คือความจริงที่วาสมาชิกในครอบครัวและบรรดาเพื่อนสนิทที่วัยรุนยึดเปน
ตัวแบบนั้น มีภูมิหลังที่สําคัญบางอยางคลายคลึงกับเด็กๆ ที่เลือกพวกเขาเปนตัวแบบ ภูมิหลังเหลานี้ 
ไดแก เพศ เชื้อชาติ และสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม (Bricheno; & Thornton. 2007) เด็กๆ และ
วัยรุนจึงพยายามเลียนแบบผูคนที่พวกเขารับรูวาคลายคลึงกับตนเอง

เพศกับตัวแบบ
มีงานวิจัยไมมากที่ระบุวาเด็กมีแนวโนมชื่นชมบุคคลเพศเดียวกับตน (Anderson; & Cavallaro. 

2002; citing Freedman-Doan; & Eccles. 1994) ตัวอยางเชน บริชีโนและธอรนตัน (Bricheno; & 
Thornton. 2007) พบขอแตกตางระหวางวัยรุนชายและวัยรุนหญิง โดยวัยรุนหญิงมีแนวโนมจะเลือก
ญาติเพศหญิงเปนตัวแบบ ขณะที่วัยรุนชายมีแนวโนมจะเลือกญาติเพศชายเปนตัว-แบบ แตวัยรุนหญิง
บางสวนก็ยังเลือกญาติเพศชายของตนเปนตัวแบบ นอกจากนั้นก็ยังมีตัวแบบอื่นๆ ที่เปนเพศชายดวย 
อาทิ นักฟุตบอลชาย ดารานักแสดงชาย หรือตัวเอกชายในภาพยนตร

วัยรุนชายนั้นมีตัวแบบนอยกวาวัยรุนหญิง (Anderson; & Cavallaro. 2002; Bricheno; & 
Thornton. 2007) สวนหนึ่งอาจเปนเพราะทั้งวัยรุนชายและวัยรุนหญิงยอมรับตัวแบบเพศชาย  ขณะที่
ตัวแบบเพศหญิงมีเพียงวัยรุนหญิงเทานั้นที่ยึดถือ จึงสังเกตไดวา วัยรุนชายอาจจะพยายามเลียนแบบ
บุคคลที่มีอํานาจ (Gibson; & Cordova. 1999) ซึ่งตัวแบบเพศชายเปนตัวแทนของผูที่มีอํานาจ 
(Anderson; & Cavallaro. 2002)

งานวิจัยยังบงชี้อีกวา วัยรุนชายและวัยรุนหญิงมีเหตุผลในการเลือกตัวแบบแตกตางกัน 
ตัวอยางเชน บิสคอัพและฟสเตอร (Biskup; & Pfister. 1999) พบวาวัยรุนชายอธิบายสาเหตุของการ
เลือกตัวแบบโดยพิจารณาจากลักษณะ กลาหาญ แข็งแรง ขณะที่วัยรุนหญิงวัยรุนหญิงจะเนนที่
รูปลักษณภายนอก บุคลิก และพฤติกรรมดานสังคม

อายุกับตัวแบบ
งานวิจัยเสนอวาขณะที่เด็กๆ กําลังจะกาวเขาสูวัยรุน พวกเขาพึ่งพิง (rely) พอแมนอยลงเรื่อยๆ 

และหันไปหาเพื่อนๆ ครู และบุคคลอื่นๆ (Freedman-Doan; & Eccles, 1994) ฟรีดแมน โดน และเอ็ค
เคิลส กลาววา วัยรุนตอนตนจะชื่นชมบุคคลที่มีตัวแบบที่สัมพันธกับพวกเขาโดยตรง (เชน เขาใจเขา ทํา
สิ่งตางๆ ใหเขา) ขณะที่วัยรุนตอนปลายมีแนวโนมจะชื่นชมตัวแบบเนื่องมาจากคุณคาหรือคุณสมบัติ
บางประการของตัวแบบ
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2.5 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับตัวแบบและการเรียนรูจากตัวแบบ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับตัวแบบ
เด็กๆ มีแนวโนมจะเลือกตัวแบบที่พวกเขาเห็นวามีความเกี่ยวของกับตน และพวกเขาสามารถ

เทียบตนเองกับตัวแบบได (Lockwood; & Kunda. 2000) พอแมและสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ จึงเปน
ตัวแบบที่สําคัญของเด็ก โดยเฉพาะในวัยเด็กตอนตน อยางไรก็ดี ตัวแบบอาจมาจากภูมิหลังที่
หลากหลาย เชน ตัวแบบในโรงเรียน หรือในชุมชน

ความหมายของตัวแบบเกี่ยวของกับแนวคิดหลักสองประการ คือ 1) แนวคิดของบทบาทและ
แนวโนมที่บุคคลจะคนหาความเหมือนระหวางตนกับบุคคลที่มีสถานภาพสําคัญทางสังคม และ 2) 
แนวคิดเกี่ยวกับตัวแบบ (modeling) ซึ่งในทางจิตวิทยา ก็คือการสอดคลองกันของทักษะการรูคิด 
(Cognitive skills) และรูปแบบของพฤติกรรมระหวางบุคคลหนึ่งกับบุคคลผูสังเกต (Clark; et al. 2008: 
5)

แงมุมทั้งสองของตัวแบบเกี่ยวของกับทฤษฎีหลักดั้งเดิมสองทฤษฎี ไดแก 1) การเทียบตนเขา
กับแบบ (Identification) ซึ่งก็คือ กระบวนการที่สังคมสงผลตอบุคคลที่รับเอาคุณคา   ทัศนคติ และ
พฤติกรรมของอีกบุคคลหนึ่ง  หัวใจของกระบวนการนี้คือแนวคิดที่วา บุคคลหนึ่งจะดึงดูดบุคคลอื่นๆ 
ดวยความเหมือนกัน พวกเขาอาจจะรับรูความเหมือนที่เปนความสนใจ  ทัศนคติ พฤติกรรม เปาหมาย 
หรือสถานภาพทางสังคมที่ปรารถนา และพวกเขาก็ไดแรงบันดาลใจที่จะทําสิ่งที่คลายคลึงกันนั้นผาน
การสังเกตและเลียนแบบ (Clark; et al. 2009)  2) ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (social learning 
theories) ที่เสนอวา บุคคลแตละคนมีตัวแบบ เพราะตัวแบบมีประโยชนชวยในการเรียนรูภารกิจใหมๆ 
ทักษะตางๆ และบรรทัดฐาน (norm) โดยแบนดูราและเพื่อนรวมงานจากมหาวิทยาลัยสแตนดฟอรด ได
ศึกษากระบวนการของการรับพฤติกรรมของตัวแบบ (Bandura. 1986) ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมเนน
บทบาทเดนของกระบวนการที่ไดรับประสบการณจากการสังเกตผูอื่น (vicarious)  โดยนัยสัญลักษณ 
(symbolic)  และการควบคุมตนเอง (self-regulatory)  ซึ่งเกิดขึ้นภายใตประสบการณในสังคม

กระบวนการของอิทธิพลทางสังคม (social influence) ที่บุคคลหนึ่งรับเอาคุณคา   ทัศนคติ และ
พฤติกรรมของผูอื่นอธิบายไดดีที่สุดดวย โครงสรางทางทฤษฎีของการเทียบตนเขากับแบบ 
(Identification) เคลแมน (Kelman. 1958) เสนอวา มีกระบวนการ 3 ประการ ของอิทธิพลทางสังคมที่
ทําใหบุคคลหนึ่งรับเอาคุณคา ทัศนคติ และพฤติกรรมของอีกบุคคลหนึ่ง เนื่องมาจากความสัมพันธที่เปน
จริงหรือที่คนคนนั้นรับรู ไดแก  การเชื่อฟง (compliance)  การเทียบตนเขากับแบบ (identification)  
การรับเอาสิ่งนั้น (เชน ทัศนคติหรือการใหคุณคา) เขาสูภายในตัว (internalisation) ซึ่งการเทียบตนเขา
กับแบบ(Identification) สามารถแบงยอยได 2 ประเภท คือ 1) การเลียนแบบแบบคลาสสิค (classical 
identification) คือ ความพยายามที่จะเหมือน หรือเปนบุคคลอื่น 2) การเลียนแบบซึ่งกันและกัน 
(reciprocal role identification) ทั้งสองฝายก็มีบทบาททําใหเกิดพฤติกรรมเลียนแบบซึ่งกันและกัน 
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งานวิจัยเกี่ยวกับการเปรียบเทียบทางสังคม ระบุวา การรับรูความเหมือนระหวางบุคคลหนึ่งกับ
อีกบุคคลหนึ่ง จะเพิ่มแนวโนมของการเปรียบเทียบทางสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลที่มีแนวโนมที่จะ
เปรียบเทียบตนเองกับผูอื่น หากพวกเขาพบความคลายคลึงกันในบางเรื่อง (Wood. 1989)

ฟราเซอร และบราวน (Fraser; & Brown. 2002: 190) เสนอวา เหตุผลหนึ่งที่ผูคนแสวงหาการ
เลียนแบบกระทั่งการทําตัวใหเหมือนบุคคลที่มีชื่อเสียง เนื่องมาจากพื้นฐาน คือตองการจะเพิ่มความ
ภาคภูมิใจในตนเอง (self-esteem) โดยการเทียบคุณคาบางอยางของตนกับผูอื่น เชน บุคคลธรรมดา 
หรือบุคคลที่มีชื่อเสียง และบุคคลในสื่อ ซึ่งชวยยืนยันวา คุณคา ทัศนคติ และพฤติกรรมนั้นจะไดรับการ
ยอมรับในสังคม 

กลาวโดยสรุป แนวคิดทฤษฎีที่สําคัญที่เกี่ยวของกับตัวแบบ ไดแก การเทียบตนเขากับแบบ
(Identification) และทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social Learning Theory) เนื่องจากทฤษฎีการเรียนรู
ทางสังคม เปนทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรูจากตัวแบบที่มีชื่อเสียงมาก ซึ่งผูวิจัยจะนําเสนอในรายละเอียด
ตอไป นอกจากนี้แลว ทฤษฎีพัฒนาการของอีริคสันก็ไดกลาวถึงพัฒนาการเกี่ยวกับการสรางเอกลักษณ
ในวัยรุนที่มีสวนเกี่ยวของกับพฤติกรรมเลียนแบบ ดังนั้นผูวิจัยจะไดกลาวถึงทฤษฎีพัฒนาการของอีริค
สันดวย

 
ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของแบนดูรา
ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social Learning Theory) ของแบนดูรา (สุพจน พันธนียะ 2535. 

11-12; อางอิงจาก Bandura. 1977: 10– 29) อธิบายแนวคิดที่สําคัญในการเรียนรูทางสังคมไววา
พฤติกรรมของบุคคลเกิดจากการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและสิ่งแวดลอม ผูเรียนจะเลียนแบบตัวแบบ

การเลียนแบบนี้เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องโดยอาศัยการสังเกตพฤติกรรมของตัว
แบบ รวมถึงการตอบสนองและปฏิกิริยาตางๆของตัวแบบ สภาพแวดลอมของตัวแบบ ความ-นาเชื่อถือ
ของตัวแบบ ความมีชื่อเสียงของตัวแบบ ผลกรรมที่เกิดขึ้นจากการกระทําของตัวแบบ คํา-บอกเลาของ
ตัวแบบ ฯลฯ ผลจากการสังเกตจะทําใหผูสังเกตสามารถเลียนแบบพฤติกรรมของตัวแบบหรือแสดง
พฤติกรรมใหมๆ ได โดยไมตองลองผิดลองถูก พฤติกรรมทุกอยางของมนุษยเปนผลมาจากการเรียนรู
ความสัมพันธระหวางสิ่งตางๆ เชน ความสัมพันธระหวางเหตุการณกับผลที่เกิดขึ้น ความรูที่มนุษย
เรียนรูนี้จะกลายเปนความเชื่อที่มีผลในการควบคุมพฤติกรรมของมนุษย เมื่อประสบเหตุการณหนึ่ง
มนุษยก็เกิดความคาดหวังกับเหตุการณที่จะเกิดขึ้นตามมาได ทําใหเกิดความดีใจ ความวิตกกังวล
ความกลัวขึ้นลวงหนา ความคาดหวังนี้ทําใหมนุษยตัดสินใจทําพฤติกรรมหนึ่งเพื่อใหเกิดผลที่ตน
ปรารถนาตามมา

การเรียนรูความสัมพันธดังกลาวเกิดการเรียนรูดวยประสบการณตรง (Direct Experience) และ
การเรียนรูจากการสังเกต (Observation Learning) การเรียนรูจากประสบการณตรง ไดแก การประสบ
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เหตุการณตาง ๆ ดวยตนเอง แตวิธีนี้มีขอจํากัดอยูมาก เพราะสิ่งที่จะเรียนรูมีมากเกินกวาเวลาและ
โอกาสของผูเรียนรูแตละคนจะอํานวย และผลกระทําบางอยางก็เปนอันตรายถาจะตองเรียนรูดวยตนเอง 
สวนการเรียนรูจากการสังเกตเปนการเรียนรูของเด็กเปนสวนใหญ ซึ่งเกิดจากการเลียนแบบ เปน
กระบวนการที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง โดยอาศัยประสบการณจากการสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบ อัน
เปนผลใหเกิดพฤติกรรมใหมๆ ทําใหไมตองลองผิดลองถูก และมีบทบาทมากในการเรียนรูของมนุษย

กระบวนการเรียนรูจากตัวแบบ
การเรียนรูที่แบนดูราเนนคือ การเรียนรูจากตัวแบบ (Learning Through Modeling) 

(เกสสุรางค สักกะบูชา. 2540: 9-11; อางอิงจาก Bandura. 1977: 10–29) เปนกระบวนการเรียนรูดวย
การสังเกต (Observation Learning) คือ การสังเกตพฤติกรรมและผลที่เกิดขึ้นมาจากการกระทําของ
ผูอื่น เชน การไดยินไดฟงคําบอกเลา การไดอานขาวสาร ซึ่งเปนการเรียนรูทางออม และจะเปนขอมูลที่
บุคคลนํามาพิจารณาสําหรับการทําพฤติกรรมใหมในอนาคตตอไป ผูที่ชางสังเกตและชางคิดก็จะมี
โอกาสเขาใจสิ่งตางๆ ไดมากกวาและลึกซึ้งกวา ในขณะเดียวกันผูเรียนรูที่ประสบตัวอยางหรือแบบอยาง
ที่แตกตางกัน ก็จะเกิดการเรียนรูที่ตางกันดวย เมื่อบุคคลไดเห็นตัวแบบก็จะสามารถรับรูสัญลักษณของ
การกระทํานั้น และสัญลักษณเหลานี้จะชี้นําใหแสดงพฤติกรรมไดอยางเหมาะสม

กระบวนการเรียนรูดวยการสังเกตมีองคประกอบสําคัญ 4 ประการคือ
1. กระบวนการใสใจ (Attentional Process) เปนกระบวนการที่สําคัญในการเลียนแบบ บุคคล

จะไมเกิดการเรียนรูหากขาดความใสใจ และขาดการรับรูพฤติกรรมที่ตัวแบบแสดงออก สิ่งที่สงผลตอ
กระบวนการนี้คือ ลักษณะของตัวแบบ ตัวแบบทีมีความเดนชัดจดจํางาย มีความดึงดูดใจสูง มีความ
ซ้ําซอนของพฤติกรรมนอย จะมีโอกาสทําใหผูสังเกตใสใจไดมาก นอกจากนี้ถาพฤติกรรม กิจกรรมและ
ลักษณะของตัวแบบ มีความสําคัญใกลเคียงและเกี่ยวของกับผูสังเกต รวมทั้งพฤติกรรมที่ตัวแบบ
แสดงออกมีประโยชนตอผูสังเกต และโนมนาวจิตใจของผูสังเกตใหใสใจไดมาก ลักษณะของผูสังเกต
กระบวนการนี้จะขึ้นอยูกับความสามารถในการสังเกต การรับรู รวบรวม และตีความจากพฤติกรรมของ
ตัวแบบ รวมทั้งการตื่นตัวและสนใจพฤติกรรมของตัวแบบ

2.  กระบวนการเก็บจํา (Retentional Process) เปนกระบวนการที่ผูสังเกตรวบรวมขอมูล
รูปแบบพฤติกรรมของตัวแบบที่สังเกตแตละครั้ง แลวนํามาวางรูปแบบของพฤติกรรมที่เดนชัดในรูป
สัญลักษณ (Symbolic Coding) แทนกิจกรรมที่เลียนแบบ การเก็บจําในรูปสัญลักษณกระทําใน 2 
ลักษณะ คือ การประมวลไวในลักษณะของมโนภาพ (Imaginal Coding) และในลักษณะของภาษา
(Verbal Coding) การเก็บจําในรูปมโนภาพจะงายเมื่อมีสิ่งเรา (ตัวแบบ) มาแสดงใหเห็นบอยๆ สวนการ
เก็บจําในรูปภาษา พัฒนาหลังจากมีมโนภาพและชวยใหการเรียนรูประสบผลสําเร็จยิ่งขึ้น ดังนั้นการ
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เลียนแบบจึงอาจจะเกิดขึ้นตามการกระทําของตัวแบบโดยตรงทันที หรืออาจจะเกิดขึ้นหลังจากการ
สังเกตตัวแบบมาแลวระยะหนึ่ง

3.  กระบวนการแสดงออก (Motor Reproductional Process) เปนกระบวนการที่ผูสังเกต
เปลี่ยนสัญลักษณของการเก็บจําการสังเกตจากตัวแบบในรูปของความจํา มาเปนการกระทําหรือการ
แสดงออกที่เหมาะสม โดยการใชกลไกของความคิด ผูสังเกตจะแสดงพฤติกรรมไดครบตามที่สังเกตจาก
ตัวแบบหรือไมนั้น จะขึ้นอยูกับระดับความคิด และความซับซอนของพฤติกรรม การดัดแปลงสัญลักษณ
ใหมาเปนการกระทําที่เหมาะสมนั้นทําไดยากมากในระยะแรก แตเมื่อทราบตัวขอบกพรองระหวาง
สัญลักษณกับการดัดแปลงใหเปนพฤติกรรม จะชวยใหการกระทําตามตัวแบบในคราวตอไปถูกตองมาก
ยิ่งขึ้น

4.  กระบวนการจูงใจ (Motivational Process) ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมแสดงใหเห็นความ
แตกตางระหวางสิ่งที่ไดเรียนรูมากับการกระทํา เพราะในชีวิตจริงของบุคคลไมสามารถจะกระทําตามตัว
แบบไดทั้งหมด บุคคลจึงเลือกที่จะกระทําตามตัวแบบเมื่อการกระทํานั้นกอใหเกิดผลดีตอบแทนมากกวา
พฤติกรรมที่กอใหเกิดผลเสีย การประเมินคุณคาของพฤติกรรมของตัวแบบโดยผูสังเกต เปนไปในรูป
ของการรับเอาสิ่งที่ตนพึงพอใจไวและไมยอมรับสิ่งที่ตนไมเห็นดวย

พฤติกรรมเลียนแบบที่สมบูรณจะเกิดขึ้นไดดวยการจัดวางรูปแบบของ องคประกอบในการ
เรียนรูจากตัวแบบอยางเหมาะสม โดยกระตุนใหผูสังเกตใสใจกับตัวแบบอยางจริงจังจนสามารถจดจํา
และนํามาสรางสัญลักษณแทนกิจกรรมที่เลียนแบบ และนําออกมาใชไดอยางเหมาะสมในภายหลัง

ทฤษฎีพัฒนาการของอีริคสัน 
อีริคสัน (Erik Erikson) (ประณต เคาฉิม. 2549: 51) ไดจําแนกพัฒนาการทางบุคลิกภาพของ

มนุษยไว 8 ขั้นตอน ซึ่งประกอบดวยขอขัดแยง 8 คู ดังนี้   
1. ชวงอายุ 0-1 ป เปนระยะของการพัฒนาความไววางใจ ตรงขามกับ ความไมไววางใจ 
(Trust VS Mistrust) 
2. ชวงอายุ 1-3 ป เปนระยะของการพัฒนาความเปนตัวของตัวเอง ตรงขามกับ ความ
สงสัย (Autonomy VS Shame and Doubt) 
3. ชวงอายุ 3-6 ป เปนระยะของการพัฒนาความริ เริ่ม ตรงขามกับ ความรูสึกผิด 
(Initiative VS Guilt)
4. ชวงอายุ 6-12 ป เปนระยะของการพัฒนาความขยันหมั่นเพียร ตรงขามกับ การมีปม
ดอย (Industry VS Inferiority)
5. ชวงอายุ 12-17 ป  เปนระยะของการพัฒนาความมีเอกลักษณแหงตน ตรงขามกับ ความ
สับสนในตนเอง (Identity VS Role Identity diffusion) 
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6. ชวงอายุ 18-34 ป  เปนระยะของการพัฒนาความสนิทเสนหา ตรงขามกับ การแยกตัว
(Intimacy VS Isolation) 
7. ชวงอายุ 35–60 ป  เปนระยะของการพัฒนาความรูสึกเปนผูใหกําเนิดและสรางสรรคสังคม 
ตรงขามกับ เฉื่อยชา (Generativity VS  Stagnation)  
8. ชวงอายุ 60  ปขึ้นไป เปนระยะของการพัฒนาความมั่นคงสมบูรณทางจิตใจ ตรงขามกับ 
ความทอแทสิ้นหวัง (Integrity VS Despair) 

ในการประมวลเอกสารครั้งนี้จะมุงอธิบายแตเฉพาะชวงวัยรุน ซึ่งอยูในขั้นที่ 5 คือระยะของการ
พัฒนาความมีเอกลักษณแหงตน ตรงขามกับ ความสับสนในตนเอง (Identity VS Role Identity 
diffusion)) ในชวงอายุ 12–17 ป ซึ่งเปนชวงที่เด็กยางเขาสูวัยรุน และเริ่มพัฒนาเอกลักษณของตนเอง
วาตนคือใคร เขาจะเผชิญวิกฤตหรือขอขัดแยงระหวางการมีเอกลักษณในตนเองกับความสับสนใน
บทบาท เด็กวัยรุนจะแสวงหาตัวจน จึงมองหาตัวแบบ หรือบุคคลที่สามารถยึดเปนแบบอยางได ถาเขา
คนหาตนเองได เขาจะแสดงบทบาทของตนเองไดอยางเหมาะสม และชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
อนาคต เชน การเลือกอาชีพ การเลือกคูครอง (สุพจน พันธนียะ. 2535: 25)เปนตน แตถาตรงกันขาม
เขาคนหาเอกลักษณของตนไมพบ ก็จะเกิดความสับสนและแสดงบทบาทที่ไมเหมาะสม หรือไม
สอดคลองกับตนเอง

สิ่งสําคัญในการแกไขภาวะวิกฤตในชวงวัยรุนคือ การที่วัยรุนไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกับคนอื่นๆ 
ที่มีความสําคัญ เพราะจะชวยใหสามารถเลือกรับเอาสวนสําคัญๆ เขามาเปนสวนหนึ่งในเอกลักษณของ
ผูใหญ  (ประณต เคาฉิม. 2549: 51) การสรางเอกลักษณในวัยรุนจึงตองอาศัยกระบวนการทางสังคม อี
ริคสันใหความสําคัญกับบทบาทของสังคม โดยเฉพาะบุคคลที่สงผลตอวัยรุน ในการกําหนดรูปแบบ
ความรูสึกเกี่ยวกับตนเอง เอกลักษณของวัยรุนจึงเปนผลจากการยอมรับซึ่งกันและกันระหวางวัยรุนกับ
สังคม

กลาวโดยสรุป ในทฤษฎีพัฒนาการของอีริคสัน ตัวแบบมีความสําคัญกับชวงวัยรุนในแงที่จะชวย
ใหเด็กวัยรุนบรรลุภารกิจพัฒนาการในการแสวงหาเอกลักษณแหงตน

2.6 การนําเสนอตัวแบบที่มีประสิทธิภาพ
ผองพรรณ เกิดพิทักษ (2530: 61-69) ไดกลาวถึงวิธีการนําเสนอตัวแบบอยางมีประสิทธิภาพ

จะตองพิจารณาองคประกอบตอไปนี้
1. ตัวแบบจะตองมีชื่อเสียง มีความนาเชื่อถือ และเปนตัวแบบที่ไดรับการคัดเลือกวาเปน

ตัวอยางที่ดี และสอดคลองกับเปาประสงคซึ่งจะทําใหผูเลียนแบบมั่นใจที่จะเลียนแบบตัวแบบนั้นมาก
ยิ่งขึ้น
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2. ตัวแบบและผูเรียนแบบหรือผูสังเกต ควรจะมีความคลายคลึงกัน หรือมีลักษณะ/คุณสมบัติ
รวมกัน ซึ่งจะชวยดึงดูดความสนใจของผูสังเกตหรือผูเลียนแบบ และจะชวยใหประสิทธิภาพของการ
เลียนแบบสูงขึ้น

3. ลักษณะของกิจกรรมที่เลียนแบบ ควรจะเปนกิจกรรมที่ไมสลับซับซอน เพราะการเลียนแบบ
จะเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ดึงดูดความสนใจของผูสังเกตหรือผูเลียนแบบ และจะทําใหเกิดการเลียนแบบได
งายขึ้น

ผดุง อารยวิญู (2542: 86) กลาววา วิธีการเสนอตัวแบบที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยูกับ
องคประกอบตางๆ ที่สําคัญไดแก

- การเลือกแบบอยางที่ดี ในการเลือกผูที่จะมาเปนแบบอยางใหเด็ก มีขอควรพิจารณา 2 
ประการ คือ 1) ความคลายคลึง เปนผูมีสิ่งที่นาสนใจ มีอะไรบางอยางที่เหมือนกับเด็กสวนมาก เชน อายุ
ผลการเรียน ความสนใจ บุคลิกลักษณะ ประสบการณ เปนตน เมื่อเด็กเห็นวาผูที่จะเปนแบบ อยางมี
ลักษณะบางอยางเหมือนเขา เขาก็จะมีความรูสึกเปนพวกเดียวกันกับบุคคลนั้น ทําใหการเลียนแบบ
ไดผลเร็วยิ่งขึ้น 2) การยอมรับ ผูที่จะเปนที่ยอมรับของเด็กไดควรมีความเปนผูนํา และไดรับการยอมรับ
จากเพื่อนๆ นอกจากนี้ยังควรคํานึงอายุดวย ผูที่มีความอาวุโสที่สุดในกลุมมักจะไดรับการไวใจและ
เกรงใจจากเพื่อนๆ ถาเลือกผูที่มีอายุมากที่สุดเปนแบบอยาง โอกาสที่จะประสบความสําเร็จก็มีมาก

- การเสริมแรงเสริมแกผูที่เปนแบบอยาง การใหแรงเสริมนั้นเราอาจจะใหแกผูที่เลียนแบบหรือผู
ที่เปนตัวแบบ การใหแรงเสริมแกผูเลียนแบบยอมเปนการสงเสริมพฤติกรรมนั้นๆ การใหแรงเสริมแกผูที่
เปนแบบอยางก็สามารถสงเสริมพฤติกรรมของผูเลียนแบบไดเชนกัน

- การใหความสําเร็จของแบบอยาง เนนความสําเร็จ ความสามารถ ความเกง ความฉลาดของผู
ที่เปนแบบอยางใหกับเด็ก เด็กทุกคนตองการความสําเร็จ ตองการการยอมรับ ดังนั้นเมื่อเด็กเห็นผูที่ตน
ชอบประสบความสําเร็จทําใหตนเองอยากประสบความสําเร็จ อยากเกง อยากฉลาดเหมือนคนอื่นบาง
ทําใหเกิดแรงกระตุนจากภายใน ซึ่งแรงกระตุนนี้จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดงายขึ้น

ในงานวิจัยนี้ แมผูวิจัยไมไดนําเสนอตัวแบบใหแกเด็กในเชิงทดลอง แตการทราบถึงวิธีการเสนอ
ตัวแบบที่มีประสิทธิภาพก็จะเปนประโยชนในความเขาใจเรื่องลักษณะของตัวแบบที่จะสงผลตอ
พฤติกรรมของเด็กวัยรุนได

2.7 อิทธิพลของตัวแบบ
การเลียนแบบเกิดขึ้นไดทั่วไปในกับคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกวัฒนธรรม ตัวแบบที่กอใหเกิดการ

เลียนแบบนั้นอาจเปนตัวแบบที่มีชีวิต (Live Model) หรือตัวแบบสัญลักษณ (Symbolic Model) โดยผาน
พฤติกรรมรูปแบบตางๆ ที่ของตัวแบบ เชน ทางคําพูด ทางการเขียน ทางรูปภาพ หรือสัญลักษณ หรือ
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หลายรูปแบบรวมกัน โดย ประเทือง ภูมิภัทราคม (2540: 238–239) กลาววา ตัว-แบบจะสงผลตอการ
เรียนรูพฤติกรรมของผูสังเกต 3 ประการ คือ

1. สรางพฤติกรรม (Acquisition Effect) คือ ผูที่สังเกตจะเรียนรูพฤติกรรมใหมซึ่งไมเคยมีมา
กอนจากตัวแบบ เชน การพูด พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับทักษะบางอยาง เปนตนวา การแสดงการเลน
กีฬา ฯลฯ ดังนั้นการสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบ ผูสังเกตสามารถเลียนแบบพฤติกรรมของตัวแบบได
แมวาพฤติกรรมดังกลาวผูสังเกตไมเคยกระทํามากอนเลยก็ตาม

2. ลดพฤติกรรม (Inhibitory Effect) คือ การที่ผูสังเกตไดสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบ แลว มี
ผลทําใหพฤติกรรมของผูสังเกตลดลง โดยเฉพาะเมื่อตัวแบบกระทําพฤติกรรมที่นําไปสูผลกรรมทางลบ
เชน นักเรียนที่เคยมาสายเปนครั้งคราวเมื่อถูกทําโทษ ก็เลิกพฤติกรรมการมาโรงเรียนสาย

3. เสริมพฤติกรรมที่มีอยู (Facilitation Effect) การสังเกตพฤติกรรมจากตัวแบบมีผลตอ
พฤติกรรมผูสังเกต จึงเลียนแบบการกระทําของตัวแบบ เชน เคยอาบน้ําวันละ 1 ครั้ง เมื่อเห็นตัวแบบ
อาบน้ําวันละ 2 ครั้ง ผูสังเกตจึงอาบน้ํา 2 ครั้ง ตามตัวแบบ

จากแนวคิดดังกลาว ตัวแบบมีผลตอพฤติกรรมของบุคคลโดยชวยใหบุคคลเรียนรูทักษะใหมๆ
ทําใหบุคคลระงับพฤติกรรม และชวยใหพฤติกรรมที่เคยเรียนรูมาแลวมีโอกาสแสดงออกเพิ่มขึ้น จาก
อิทธิพลของตัวแบบที่กลาวขางตน จึงมีผูเห็นความสําคัญของตัวแบบหรือแมแบบ และนําการใชเทคนิค
ตัวแบบหรือแมแบบลักษณะตางๆ มาใชในงานวิจัยดานการศึกษา เพื่อพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค
ตางๆ แกนักเรียนอยางแพรหลาย ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ ดังนี้

นันทวัฒน ชุนช ี(2546: 39) ไดศึกษาเกี่ยวกับการใชตัวแบบสัญลักษณผานสื่อการเรียนเลมเล็ก
เชิงวรรณกรรม กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใหกลุมทดลอง 12 คน เรียนหนังสือเลมเล็กเชิง
วรรณกรรมที่มีตัวแบบจิตสาธารณะ สําหรับกลุมควบคุมอีก 12 คน เรียนหนังสือปกติ ผลปรากฏวา กลุม
ทดลองมีจิตสาธารณะสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ธันยาภรณ พาพลงาม (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการใชตัวแบบวีดีทัศนเพื่อพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุมตัวอยางจํานวน 22 คน ผลการศึกษา
พบวา นักเรียนที่ศึกษาความฉลาดทางอารมณจากตัวแบบวีดีทัศน มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ
ดีขึ้น และมีความฉลาดทางอารมณกอนและหลังการไดรับการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.5 

มิดลาสกี ไบรอัน และบริคแมน (Midlarsky; Bryan; & Brickman. 1973: 321-328) ศึกษาผล
ของการใชแมแบบและรางวัลตอการฝกพฤติกรรมเอื้อเฟอ โดยใชกลุมตัวอยางเปนเด็กหญิงเกรด 3 
จํานวน 72 คน ใหเห็นตัวแบบ 3 ลักษณะ คือ ตัวแบบที่เอื้อเฟอ ตัวแบบที่เปนกลาง และตัวแบบที่
ละโมบ การวัดพฤติกรรมเอื้อเฟอทําภายหลังการสังเกตแมแบบ และเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมตามแบบที่
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ตองการ จะใหรางวัลเปนคําพูดยกยอง ผลการทดลองปรากฏวา แมแบบและรางวัลที่เปนคําพูดยกยอง
สงผลอยางยิ่งตอการปลูกฝงพฤติกรรมเอื้อเฟอใหกับเด็ก

พรพันธ วันศุกร (2534: 69-70) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลของการใชเทคนิคแมแบบสไลดการตูน
กับโปรแกรมการพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดบันไดมา จังหวัด
นครราชสีมา ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมที่ไดรับการใชเทคนิคแมแบบสไลดการตูนมีสุข-นิสัยดาน
การรักษาความสะอาดของรางกาย และดานจริยวัตรประจําวันสูงกวานักเรียนกลุมที่ไดรับการใช
โปรแกรมพัฒนาสุขนิสัย

จากงานวิจัยดังกลาวขางตน พบวา มีผูเห็นความสําคัญของตัวแบบหรือแมแบบ และนําการใช
เทคนิคตัวแบบหรือแมแบบมาใชในวงการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนในดานตาง ๆ อยางแพรหลาย เชน 
การพัฒนาความสามารถดานการเรียน คุณธรรม และจริยธรรม เปนตน สําหรับในการวิจัยนี้จะศึกษาตัว
แบบในแงที่สงผลตอนิสัยรักการอานของเด็กวัยรุน

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชตัวแบบสงเสริมพฤติกรรมการอาน
การใชตัวแบบในการสงเสริมพฤติกรรมการอานหรือนิสัยรักการอานนั้นเปนสิ่งที่มีเหตุผลและ

เหมาะสม เพราะเด็ก ๆ จะไมอานหนังสือดวยตนเอง และไมมีแนวโนมจะตระหนักถึงคุณคาของการอาน 
ยกเวนวาพวกเขาจะเห็นคนอื่นๆ อาน (Clark; et al. 2008: 13) อันที่จริงมีตัวอยางของโครงการที่ใชตัว
แบบในการสงเสริมการอาน สรางแรงบันดาลใจและภาพลักษณของตน (self-image)  ของ
กลุมเปาหมายเฉพาะกลุม ตัวอยางเชน โครงการ Reading Champion ที่ริเริ่มโดยองคกรการรูหนังสือ
แหงชาติอังกฤษ (National Literacy Trust)  ในนามของฝายเยาวชน เด็ก โรงเรียน และครอบครัว 
(Department of Children, School and Family (DCSF)) ใชตัวแบบในการเชิญชวนนักเรียนอาน
หนังสือ องคกรการรูหนังสือแหงชาติอังกฤษก็ยังทําโครงการรวมกับพรีเมียน ลีก (Premier League)
และมูลนิธิเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล เพื่อที่จะเปดตัวโครงการ Premier League Reading Stars ที่ริเริ่มโดย
ใชนักฟุตบอลเปนตัวแบบในการอาน เมื่อเดือนกุมภาพันธ ป 2551 DCSF ดําเนินโครงการนักอานวัยรุน
มูลคา 6 ลานปอนด โดยมีวัตถุประสงคคือ สรางวัยรุนใหเปนแชมปเปยนระดับภูมิภาคและระดับประเทศ  
เพื่อเปนตัวแบบที่ดีในชุมชนของพวกเขา 

สิ่งสําคัญที่พบในบทความวิชาการและบทความทั่วไปในตางประเทศที่กลาวถึงการรูหนังสือคือ
การขาดแคลนตัวแบบ (Clark; et al. 2008: 13) โดยเฉพาะตัวแบบที่จะรณรงคเรื่องการอาน ในฐานะ
เปนสิ่งที่สรางความรู ความเพลิดเพลิน และความสุข 

สําหรับในประเทศไทยมีการศึกษาผลของการใชเทคนิคแมแบบเพื่อพัฒนานิสัยรักการอาน
อยางกวางขวางในเชิงทดลอง  โดยมีตัวอยางงานวิจัย ดังตอไปนี้
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เกสสุรางค สักกะบูชา (2540: 61) ศึกษาผลของการใชเทคนิคแมแบบที่มีตอนิสัยรักการอานของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร พบวา นักเรียนที่ไดรับเทคนิคแมแบบ
มีนิสัยรักการอานสูงกวานักเรียนที่ไมไดรับเทคนิคแมแบบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สุพจน พันธนียะ (2535: 273) ไดวิจัยเชิงทดลองโดยใชตัวแบบเพื่อพัฒนาพฤติกรรมรักการอาน
ในนักเรียนชั้นประถมศึกษา ซึ่งใชทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของแบนดูรา (Bandura) พบวา ประเภท
ของตัวแบบที่แตกตางกันสงผลใหนักเรียนมีพฤติกรรมรักการอานไมแตกตางกัน โดยประเภทของตัว
แบบในงานวิจัยนี้ ไดแก ตัวแบบการตูนชีวประวัติ บทความชีวประวัติ และชีวประวัติบรรยาย 

ในขณะที่ในตางประเทศ องคกรการรูหนังสือแหงชาติอังกฤษ (National Literacy Trust. 2552: 
8) ไดทําการสํารวจลักษณะของตัวแบบ และตัวแบบในการอานของเด็กวัยรุนอังกฤษ กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนชั้นประถมและมัธยมจํานวน 2,176 คน โดยการตอบแบบสอบถามออนไลน พบวา เด็กสวน
ใหญยังมีพอแมเปนตัวแบบในการอาน รองลงมาคือเพื่อนและคุณครู   นักกีฬา (โดยเฉพาะนักฟุตบอล) 
และนักดนตรีที่มีชื่อเสียง  ตามลําดับ ขณะที่เด็กที่อยูในโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งมีฐานะยากจนนั้น 
จะเลือกนักกีฬาเปนตัวแบบในการอาน โดยพบวาภูมิหลังทางวัฒนธรรม สังคม เพศ อายุ ไมไดมีสวน
สําคัญตอการเลือกตัวแบบในการอาน แตการเลือกของนักอานวัยรุนจะเลือกจากคุณสมบัติภายใน เชน 
ความมานะอุตสาหะ ความซื่อสัตย ความเมตตากรุณา มีเพียงบางสวนเทานั้นที่คิดวาตัวแบบจะตองมี
ชื่อเสียง บุคลิกภาพและฐานะดี

ประเด็นที่นาสังเกต คือ พอแมผูปกครองมีบทบาทสําคัญมาก  โดยไมใชเพียงเปนตัวแบบใน
ภาพรวมทั่วไปเทานั้น แตเปนตัวแบบแรกที่จะสงผลตอแรงบันดาลใจในการอานของเด็กดวย  อยางไรก็
ดีก็ไมอาจมองขามความสําคัญของตัวแบบที่มีชื่อเสียงได  พวกเขาก็มีสวนสําคัญในการประชาสัมพันธ
การอาน เด็กผูชายสวนใหญและเด็กที่อยูในโครงการอาหารกลางวัน (Free School Meals) ตางก็มี
นักกีฬาเปนตัวแบบ ที่สําคัญคือ งานวิจัยนี้ชี้ใหเห็นวา แมตัวแบบจะไมไดมีชื่อเสียงเพราะความสามารถ
หรือทักษะในการอาน แตนักอานวัยรุนก็ยังอยากอานหนังสือที่พวกเขาแนะนํา

จากงานวิจัยดังกลาวขางตน พบวา มีหลายงานวิจัยที่เชื่อมโยงตัวแบบเขากับการอาน โดยใน
ประเทศไทยสวนใหญเปนการทดลองนําตัวแบบมาใชในการสงเสริมนิสัยรักการอาน ขณะที่ใน
ตางประเทศมีการศึกษาเกี่ยวกับตัวแบบในการอานของเด็กวัยรุนในลักษณะการสํารวจถามความเห็น 
ความตองการของเด็กวัยรุนจริงๆ  ในการวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาตัวแบบในการอานของเด็กวัยรุน ซึ่งเปน
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ในลักษณะ
บรรยาย และเปรียบเทียบวาเด็กวัยรุนที่มีตัวแบบในการอานแตกตางกันนิสัยรักการอานแตกตางกัน
หรือไม ซึ่งยังไมปรากฏในงานวิจัยใดในประเทศไทย อันจะเปนประโยชนในการกําหนดนโยบายสงเสริม
การอานใหสอดคลองกับความตองการของเด็กวัยรุนปจจุบัน ซึ่งจะนําไปสูวิธีการสรางนิสัยรักการอาน
อยางมีประสิทธิภาพ



บทที่ 3
วิธีดําเนินการศึกษาวิจัย

 การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 และ 5 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวิธีการดําเนินตามลําดับข้ันตอนดังนี้ 

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 5 ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน 119 
โรงเรียน 

กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 5 ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ที่ไดตัวอยางจาก
การสุมแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) ผูวิจัยเริ่มจากการสุมเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยวิธีการสุมแบบแบงกลุม (Custer Sampling) ไดเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 และสุมโรงเรียนโดยวิธีการสุมอยางงายมาใชเปนตัวอยางจํานวน 
4 โรงเรียน  ไดแก โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนราชวินิต มัธยม โรงเรียนวัดนอยนพคุณ และโรงเรียน
สามเสนวิทยาลัย และสุมหองเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และ 5 ของแตละโรงเรียน โดยสุมมา
โรงเรียนละ 1 หอง หองละประมาณ 50 คน รวมกลุมตัวอยางจํานวนประมาณ 400 คน

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม 4 ตอน ประกอบดวย ขอมูลพื้นฐาน

พฤติกรรมการอาน ตัวแบบในการอาน และนิสัยรักการอาน



39

ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลพื้นฐาน
ตัวอยางแบบสอบถาม

1. เพศของฉัน
 หญิง  ชาย

2. ระดับชั้นของฉัน
 ม.2  ม.5

ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการอาน
เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยนํา

แบบสอบถามของ องคกรการรูหนังสือแหงชาติอังกฤษ (National Literacy Trust. 2009)  และของ บุญ
ตา นันทะวกุล (2546)  มาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามครั้งนี้ โดยแบบสอบถามเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการอาน เปนขอคําถามเกี่ยวกับปริมาณการใชเวลาในการอานของเด็กวัยรุน และสิ่งที่อาน 
โดยไมไดจํากัดการอยูแคการอานในหนังสือหรือสิ่งพิมพเทานั้น แตยังรวมถึงการอานในสื่อออนไลน
ตางๆ แตทั้งนี้ไมรวมหนังสือเรียน สวนในกรณีที่เปนหนังสือ ประกอบดวย ชวงเวลาที่อานหนังสือ 
จํานวนหนังสือที่อานตอเดือน ประเภทหนังสือที่อาน และความสุขที่เด็กวัยรุนไดจากการอาน มีคําถาม
ทั้งหมด 6 ขอ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ และแบบเติมคําในชองวาง

ตัวอยางแบบสอบถาม
ใหนักเรียนเติมขอความ หรือขีดเครื่องหมายถูก () ในชองวาง  ที่ตรงกับความเปนจริงของนักเรียน
ที่สุด

1. ฉันใชเวลาในการอาน_______นาที หรือ______ชั่วโมงตอวัน
2. ฉันอานอะไรบาง (กรุณาเรียงลําดับจากอานมากที่สุดไปหาอานนอยที่สุด)
 หนังสือ  การตูน
 หนังสือพิมพ  นิตยสาร
 เว็บไซต  อีเมลล
 บล็อก/ ชุมชนออนไลน เชน bloggang, exteen, hi5, facebook, twitter, myspace 
 อื่นๆ  ระบุ ___________________________

ในกรณีที่เปนหนังสือ
3. ฉันอานหนังสือเมื่อใด (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
 มีเวลาวาง  อานกอนนอน
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9

 ระหวางรอคอย เชน รอรถ รอพอแม
 ตองการความรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

 ถูกบังคับ
 อื่นๆ  ระบุ ___________________________

4. ฉันอานหนังสือประเภทใด (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
 การตูนใหความบันเทิง  การตูนความรู เชน การตูนวิทยาศาสตร
 หนังสือพิมพ  นิตยสารบันเทิง  นิตยสารใหความรู
 นิทาน  บทกวี
 วรรณกรรมแฟนตาซี  นิยาย/วรรณกรรมเยาวชน
 สารานุกรม/พจนานุกรม  ประวัติศาสตร/วรรณคดี/วัฒนธรรม
 ธรรมะ  ทองเที่ยว
 พัฒนาตนเอง เชน รูปลักษณ สุขภาพ หรือจิตใจ
 คูมือวิธีทําสิ่งตางๆ เชน คูมือเตรียมสอบ คูมือทําสวน
 อื่นๆ  ระบุ ___________________________________________

5. ฉันอานหนังสือ จํานวน_______เลม ตอเดือน (ไมรวมหนังสือเรียน)

6. ฉันมีความสุขจากการอานหรือไม
 มี  ไมมี

หากคิดเปนคะแนน 0-10 (0 คือ นอยที่สุด 10 คือ มากที่สุด) ฉันคิดวาความสุขที่ไดจากการอาน 
อยูที่ตําแหนงใดใหวงกลม

ตัวอยางการตอบ

0 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10
นอยที่สุด มากที่สุด

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
นอยที่สุด มากที่สุด
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามที่เกี่ยวของกับตัวแบบในการอาน
เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยนํา

แบบสอบถามของ องคกรการรูหนังสือแหงชาติอังกฤษ (National Literacy Trust. 2009) มาเปน
แนวทางในการสรางแบบสอบถามครั้งนี้ โดยแบบสอบถามเกี่ยวกับตัวแบบในการอาน เปนขอคําถามวา
เด็กวัยรุนมีตัวแบบในการอานหรือไม และคําถามเกี่ยวกับผูที่เด็กวัยรุนยึดถือตัวแบบในการอาน 
ประเภทและคุณลักษณะของผูที่ยึดถือตัวแบบในการอาน เหตุใดตัวแบบในการอานจึงสรางแรงบันดาล
ใจในการอานใหเด็กวัยรุนได  อยากใหตัวแบบในการอานทํากิจกรรมใดเพื่อสงเสริมการอาน มีคําถาม
ทั้งหมด 5 ขอใหญ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ และแบบเติมคําในชองวาง

ตัวอยางแบบสอบถาม
ใหนักเรียนเติมขอความ หรือขีดเครื่องหมายถูก () ในชองวาง  ที่ตรงกับความเปนจริงของนักเรียน
ที่สุด

1. ฉันมีตัวแบบในการอานหรือไม
 มี  ไมมี

2. ถาฉันมีตัวแบบในการอาน (ถาไมมีขามไปขอ 3)
2.1.ใครเปนตัวแบบในการอานที่ฉันยึดถือเปนแบบอยางมากที่สุด 
ไดแก ระบุชื่อ_______________ระบุอาชีพ______ แหลงที่มา_________________

ตัวอยางการตอบ
ระบุชื่อ  คุณพอ                   อาชีพ นักธุรกิจ        แหลงที่มา__-__             
ระบุชื่อ  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ    อาชีพ นายกรัฐมนตรี   แหลงที่มา__-__             
ระบุชื่อ _ลอรา อิงเกิ้ล           อาชีพ นักเขียน        แหลงที่มา  หนังสือชุด บานเล็กในปาใหญ

2.2.คุณลักษณะใดของตัวแบบที่ทําใหฉันเลื่อมใส และเลียนแบบตัวแบบนั้นในการอาน (เลือก
ไดขอเดียว)
 ขยันขันแข็ง/ทํางานหนัก
 มีความกลาหาญ
 เปนที่ยอมรับในสังคม
 มีลักษณะของความเปนผูนํา  
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 มีรายไดสูง
 ประสบความสําเร็จในอาชีพ
 มีการศึกษาดี
 ชอบอานหนังสือ
 ใจด/ีเอาใจใสผูอื่น
 ชอบชวยเหลือผูอื่น
 ชวยพัฒนาสังคมใหดีขึ้น
 ซื่อสัตย
 ไววางใจได  
 มีความยุติธรรม
 สุขภาพแข็งแรง
 หนาตาและบุคลิกดี
 มีความสามารถดานกีฬา
 มีอารมณขัน
 มีความคิดสรางสรรคและสุนทรียะ
 อื่นๆ  ระบุ ___________________________

3. ถาฉันไมมีตัวแบบในการอาน
3.1. ฉันอยากใหใครเปนตัวแบบ (ดูตัวอยางคําตอบในขอ 2.1.) 
ระบุชื่อ _________________อาชีพ____________ แหลงที่มา_________________
3.2. ฉันอยากไดตัวแบบที่มีลักษณะอยางไร (ดูตัวเลือกในขอ 2.2.) 
ระบุ _________________________

4. เพราะเหตุใดตัวแบบจึงสรางแรงบันดาลใจในการอานใหฉันได (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
 เปนผูที่เห็นคุณคาของการอานแมจะดอยโอกาส
 เปนผูที่นําการอานไปใชประโยชนที่ดีกับตัวเอง 
 เปนผูที่สรางการเปลี่ยนแปลงสังคมหรือโลก
 เปนผูรอบรู (พหูสูต) ที่ผูอื่นสามารถพึ่งพาได
 เปนผูนําทางความคิด
 เปนผูที่ฉลาดมีไหวพริบ
 อื่นๆ   ระบุ _____________________________



43

5. ถาเปนไปได ฉันอยากใหตัวแบบในการอานที่ฉันชื่นชอบทํากิจกรรมใดตอไปนี้ใหแกฉัน (เลือก
ไดมากกวา 1 ขอ)

 แนะนําหนังสือหรือสื่อที่นาอาน
 เขียนอะไรก็ตามลงในหนังสือ นิตยสาร หรือสื่อตางๆ ที่ฉันสามารถอานได 
 อานหนังสือใหฉันฟง
 อธิบายใหฉันเห็นความสําคัญของการอาน
 จัดกิจกรรมสงเสริมการอานใหฉันเขารวม
 อื่นๆ  ระบุ ___________________________

ตอนที่ 4 แบบสอบถามนิสัยรักการอาน
แบบสอบถามนี้ใชวัดนิสัยรักการอาน โดยปรับปรุงมาจากของดวงพร พวงเพ็ชร (2541) 

ประกอบดวย 4 ดาน คือ การอานอยางสม่ําเสมอ การอานหนังสือที่มีประโยชน การอานหนังสือที่
หลากหลาย และการเห็นคุณคาของการอาน ประกอบไปดวยขอคําถามรวมทั้งสิ้น 44 ขอ ลักษณะการ
ตอบทั้งหมดเปนมาตราสวนแบบประเมินคา 4 ระดับ

ตัวอยางแบบสอบถาม
ใหนักเรียนขีดเครื่องหมายถูก () ในชองวาง  ที่ตรงกับความเปนจริงของนักเรียนที่สุด เพียงชอง
เดียวในแตละขอความ

ความหมายของแตละชอง คือ
จริง หมายถึง   การกระทําที่เกิดขึ้นสม่ําเสมอและเปนประจํา
คอนขางจริง หมายถึง   การกระทําที่เกิดขึ้นบอยครั้ง
คอนขางไมจริง หมายถึง   การกระทําที่เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง
ไมจริง หมายถึง   การกระทําที่แทบไมเกิดขึ้นเลย

ขอ ขอความ จริง
คอนขาง

จริง
คอนขาง
ไมจริง

ไมจริง

(0) ฉันชอบอานหนังสือมาก
(00) เมื่อมีเวลาวางฉันมักจะอานหนังสือ

เกณฑการใหคะแนน
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จริง      คอนขางจริง       คอนขางไมจริง    ไมจริง    
ขอความทางบวก  ใหคะแนน     4     3           2 1
ขอความทางลบ  ใหคะแนน    1  2           3           4      

โดยมีการแปลความหมายคะแนนนิสัยรักการอานที่ไดจากแบบสอบถามตามเกณฑที่คิดเปน
ระดับคะแนนทั้งฉบับ (44 ขอ) ดังนี้

ระดับคะแนนทั้งฉบับ ความหมาย
44 - 69 มีนิสัยรักการอานต่ํา

 70 - 96 มีนิสัยรักการอานคอนขางต่ํา
 97 - 123 มีนิสัยรักการอานปานกลาง
124 - 150 มีนิสัยรักการอานสูง
151 - 176 มีนิสัยรักการอานคอนขางสูง

การหาคุณภาพของแบบสอบถาม
การหาคุณภาพของแบบสอบถามนิสัยรักการอาน  จากที่ดวงพร พวงเพ็ชร (2541) ไดหา

คุณภาพของแบบสอบถามโดยใชวิธีคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการ
ของครอนบาค (Cronbach. 1970) แบบสอบถามนิสัยรักการอาน มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .89 ซึ่งเมื่อ
ผูวิจัยจะนําไปหาคาความเชื่อมั่นอีกครั้งหนึ่งไดเทากับ .91

สําหรับแบบสอบถามพฤติกรรมการอาน และแบบสอบถามที่เกี่ยวของกับตัวแบบในการอาน 
ผูวิจัยไดนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจเนื้อหา และเพิ่มเติมเพื่อใหครอบคลุมแลว

3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย และนําหนังสือแนะนําตัวพรอม

กับแบบสอบถามไปขอความรวมมือในการเก็บขอมูลจากโรงเรียนที่ไดจากการสุมตัวอยาง แลวนํา
แบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ และตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด

4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติพื้นฐาน

1.1. คาเฉลี่ย (Mean)
1.2. คารอยละ
1.3. คาความถี่
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1.4. คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน (Standard Deviation)
2. สถิติสําหรับการทดสอบสมมุติฐาน

2.1. เปรียบเทียบนิสัยรักการอานระหวางวัยรุนที่เลือกประเภทของตัวแบบในการอาน
แตกตางกัน โดยใชสถิติ F- test ซึ่งถาพบความแตกตางจะทําการวิเคราะหรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ 
(Scheffé )

2.2. เปรียบเทียบนิสัยรักการอานระหวางวัยรุนที่เลือกคุณลักษณะของตัวแบบในการ
อานแตกตางกัน โดยใชสถิติ F- test ซึ่งถาพบความแตกตางจะทําการวิเคราะหรายคูดวยวิธีการของเชฟ
เฟ (Scheffé )

2.3. เปรียบเทียบนิสัยรักการอานของกลุมตัวอยางที่มีเพศแตกตางกัน โดยใชสถิติ
ทดสอบที (Independent Sample t-test)

2.4. เปรียบเทียบนิสัยรักการอานของกลุมตัวอยางที่มีระดับชั้นเรียนแตกตางกัน โดยใช
สถิติทดสอบที (Independent Sample t-test)



บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหและแปลผลขอมูล
ในการวิเคราะหและแปลผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูลดังนี้
N แทน จํานวนนักเรียน
X แทน คะแนนเฉลี่ย
S.D แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
t แทน  คาสถิติในการแจกแจงแบบที
F แทน คาอัตราสวนความแปรปรวน
SS แทน sum square                 
MS แทน mean square     
df แทน degree of freedom     

การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน โดยการคํานวณหาคารอยละ คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยง-

เบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. วิเคราะหปจจัยชีวสังคม คุณลักษณะของตัวแบบ ประเภทของตัวแบบที่สงผลตอตอนิสัยรัก

การอานของเด็กวัยรุนในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยใชสถิติทดสอบที 
(Independent Sample t-test) และโดยใชสถิติ F- test

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย  ตามลําดับดังนี้
1. ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง
2. ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการอาน
3. ขอมูลเกี่ยวกับตัวแบบในการอาน

3.1  ขอมูลประเภทของตัวแบบในการอาน 
3.2  ขอมูลคุณลักษณะของตัวแบบในการอาน
3.3  กรณีที่ไมมีตัวแบบ ขอมูลประเภทของตัวแบบในการอาน 
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3.4  กรณีที่ไมมีตัวแบบ ขอมูลคุณลักษณะของตัวแบบในการอาน
4. ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิสัยรักการอาน
5. ขอมูลพื้นฐานและการเปรียบเทียบนิสัยรักการอาน จําแนกตามประเภทของตัวแบบ
6. ขอมูลพื้นฐานและการเปรียบเทียบนิสัยรักการอาน จําแนกตามคุณลักษณะของตัวแบบ
7. การเปรียบเทียบนิสัยรักการอาน จําแนกตามลักษณะทางชีวสังคม (เพศ และระดับชั้น)

ดังแสดงในตาราง 1-16

ผลการวิเคราะหขอมูล

1. ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง

ตาราง 1  จํานวนและรอยละของนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ และระดับชั้น

ขอมูลสวนบุคคล ระดับชั้นเรียน
            ม.2         ม.5       รวม

 เพศ   จํานวน  รอยละ          จํานวน   รอยละ        จํานวน   รอยละ           
1.ชาย 89 25.6 72   20.7 161 46.3
2.หญิง 98 28.2 89   25.6 187 53.7
รวม 187 53.7 161   46.3 348 100.0

จากตาราง 1  พบวา  กลุมตัวอยางมีจํานวนทั้งหมด 348 คน  เปนเพศหญิง (รอยละ 53.7) 
มากกวา เพศชาย (รอยละ 46.3)  และศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 (รอยละ 53.7) มากกวา 
ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 (รอยละ 46.3)

2. ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการอาน

ตาราง 2  พฤติกรรมการอานนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับชั้น และโดยรวม
(ชั้น ม.2 จํานวน 187 คน ชั้น ม.5 จํานวน 161 คน รวม 348 คน)

      พฤติกรรมการอาน ม.2 ม.5 รวม 
1.  เวลาในการอานตอวัน*
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0 - 30 นาที 27 (14.4%) 23 (14.3%) 50 (14.4%)
31 นาที – 1 ชั่วโมง 40 (21.4%) 39 (24.2%) 79 (22.7%)

1 ชั่วโมงขึ้นไป – 2 ชั่วโมง 47 (25.1%) 45 (28.0%) 92 (26.4%)
2 ชั่วโมงขึ้นไป 73 (39.0%) 54 (33.5%) 127 (36.5%)

ตาราง 2  (ตอ)

      พฤติกรรมการอาน ม.2 ม.5 รวม 

2. สิ่งที่อาน (เลือกไดมากกวา 1 คําตอบ)**
การตูน 81 67 148 
บล็อก/ ชุมชนออนไลน 54 71 125 
เว็บไซต 35 51 86
หนังสือ 31 43 74 
นิตยสาร 20 37 57
หนังสือพิมพ 16 33 49
อีเมลล 16 24 40

3. ชวงเวลาที่อาน (เลือกไดมากกวา 1 คําตอบ)**
มีเวลาวาง 160 137 297 
อานกอนนอน 61 57 118 
ระหวางรอคอย 75 43 118 
ตองการความรู 90 88 178 
ถูกบังคับ 44 34 78

4. ประเภทหนังสือที่อาน ไมรวมหนังสือเรียน (เลือกไดมากกวา 1 คําตอบ)**
การตูนใหความบันเทิง 153 114 267 
นิตยสารบันเทิง 85 87 172 
หนังสือพิมพ 68 95 163 
นิยาย/วรรณกรรมเยาวชน 83 78 161 
การตูนความรู 102 47 149 
วรรณกรรมแฟนตาซี 73 52 125 
นิตยสารใหความรู 51 54 105 
ทองเที่ยว 59 42 101 
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นิทาน 50 43 93 
คูมือวิธีทําสิ่งตางๆ  42 44 86 
ประวัติศาสตร/วรรณคดี/วัฒนธรรม  49 27 76 
พัฒนาตนเอง 39 32 71 
ธรรมะ 17 23 40 
บทกวี 11 15 26 
สารานุกรม/พจนานุกรม 13 10 23 

ตาราง 2  (ตอ)

      พฤติกรรมการอาน    ม.2    ม.5    รวม 
5.  จํานวนหนังสือที่อานตอเดือน*

  0 เลม 14 (7.5%) 6 (3.7%) 20 (5.7%)
  1 – 3 เลม 61 (32.6%) 63 (39.1%) 124 (35.6%)
  4 – 6 เลม 40 (21.4%) 50 (31.1%) 90 (25.9%)
  7 – 9 เลม 15 (8.0%) 6 (3.7%) 21 (6.0%)
10 –12 เลม 31 (16.6%) 16 (9.9%) 47 (13.5%)
13 – 15 เลม 13 (7.0%) 9 (5.6%) 22 (6.3%)
16 – 18 เลม 3 (1.6%) 1 (0.6%) 4 (1.1%)
18 เลมขึ้นไป 10 (5.3%) 10 (6.2%) 20 (5.7%)

6.  ความสุขจากการอาน*
มี 5 – 6 คะแนน 28 (15.0%) 28 (17.4%) 56 (16.1%)

7 – 8 คะแนน 93 (49.7%) 73 (45.3%) 166 (47.7%)
9 – 10 คะแนน 57 (30.5%) 52 (32.3%) 109 (31.3%)

ไมมี 9 (4.8%) 8 (5.0%) 17 (4.9%)
7.  คะแนนความสุขจากการอาน*

คาฐานนิยม 8     8
พิสัยคะแนน 5 -10  5 -10  

8.  เหตุผลที่ตัวแบบสรางแรงบันดาลใจในการอาน (เลือกไดมากกวา 1 คําตอบ)**
นําการอานไปใชประโยชนที่ดีกับตัวเอง 111 91 202 
เปนผูที่ฉลาดมีไหวพริบ 96 70 166 
เปนผูนําทางความคิด 91 66 157 
เปนผูรอบรู (พหูสูต) ที่พึ่งพาได 64 59 123 
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สรางการเปลี่ยนแปลงสังคมหรือโลก 36 48 84 
เห็นคุณคาของการอานแมดอยโอกาส 43 39 82 

9.  กิจกรรมที่อยากใหตัวแบบในการอานทํา  (เลือกไดมากกวา 1 คําตอบ)**
แนะนําหนังสือหรือสื่อที่นาอาน 110 91 201 
เขียนผลงานลงในหนังสือหรือสื่อตางๆ 68 49 117 
อธิบายใหเห็นความสําคัญของการอาน 79 47 126
จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 54 49 103
อานหนังสือใหฟง 51   43    94 
*ตัวเลขที่แสดง หมายถึง จํานวนคนที่ตอบ ** ตัวเลขที่แสดง หมายถึง ความถี่ของคําตอบ

จากตาราง 2  ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการอาน ดานเวลาในการอานตอวัน พบวา  กลุม
ตัวอยางโดยรวมสวนใหญใชเวลาในการอานตอวัน 2 ชั่วโมงขึ้นไป รองลงมาคือ  1 ชั่วโมงขึ้นไป–2 
ชั่วโมง, 31 นาที–1 ชั่วโมง และ 0-30 นาที ตามลําดับ ซึ่งเมื่อจําแนกตามระดับชั้นก็พบวา ใชเวลาใน
การอานตอวันเชนเดียวกัน ดานสิ่งที่อาน กลุมตัวอยางโดยรวม นักเรียนชั้น ม.2 และ นักเรียนชั้น ม.5  
มีสิ่งที่อานในสามลําดับแรกเหมือนกัน แตความแตกตางคือ  กลุมตัวอยางโดยรวมและนักเรียนชั้น ม.2 
อานการตูนมากที่สุด รองลงมาคือ บล็อก/ ชุมชนออนไลน และเว็บไซตตามลําดับ ในขณะที่นักเรียนชั้น 
ม.5 อาน บล็อก/ ชุมชนออนไลนมากที่สุด รองลงมาคือ การตูน และเว็บไซต ตามลําดับ สําหรับ
ชวงเวลาที่อาน กลุมตัวอยางโดยรวมและจําแนกตามระดับชั้นสวนใหญอานเมื่อมีเวลาวาง  รองลงมาคือ 
ตองการความรู 

สวนประเภทหนังสือที่อาน  กลุมตัวอยางโดยรวมอานการตูนใหความบันเทิงมากที่สุด 
รองลงมาคือ  นิตยสารบันเทิงและหนังสือพิมพ ตามลําดับ นักเรียนระดับชั้น ม.2 อานการตูนใหความ
บันเทิงมากที่สุด รองลงมาคือ  การตูนใหความรู และนิตยสารบันเทิง ตามลําดับ ขณะที่นักเรียนชั้น ม.5 
อานการตูนใหความบันเทิงมากที่สุดเชนกัน รองลงมาคือ หนังสือพิมพ และนิตยสารบันเทิง สวนหนังสือ
ที่กลุมตัวอยางใหความสนใจอานนอยที่สุดสองลําดับ ไดแก บทกวี และสารานุกรม/พจนานุกรม สําหรับ
จํานวนหนังสือที่อานตอเดือน พบวา กลุมตัวอยางโดยรวมและจําแนกตามระดับชั้นสวนใหญอาน
หนังสือตอเดือนเพียง 1–3 เลม เทานั้น และมีผูอานหนังสือจํานวน 16–18 เลม นอยที่สุด (ประมาณรอย
ละ 6) สวนความสุขจากการอานนั้น พบวา กลุมตัวอยางโดยรวมและจําแนกตามระดับชั้นสวนใหญมี
ความสุขจากการอาน รอยละ 95.1 โดยทั้งสองระดับชั้นมีคะแนนคาฐานนิยมความสุขจากการอาน 8 
คะแนน

สําหรับเหตุผลที่ตัวแบบสรางแรงบันดาลใจในการอาน   กลุมตัวอยางโดยรวมและจําแนกตาม
ระดับชั้นสวนใหญเลือกเหตุผลที่ตัวแบบนําการอานไปใชประโยชนที่ดีกับตัวเองมากที่สุดรองลงมาคือ 
เปนผูนําทางความคิดและเปนผูที่ฉลาดมีไหวพริบ สวนกิจกรรมที่อยากใหตัวแบบในการอานทํา  กลุม
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ตัวอยางโดยรวมเลือกการแนะนําหนังสือหรือสื่อที่นาอานมากที่สุด รองลงมาคือ การอธิบายใหเห็น
ความสําคัญของการอาน และลําดับสุดทายคือ เขียนผลงานลงในหนังสือหรือสื่อตางๆ ขณะที่การจัด
กิจกรรมสงเสริมการอานอยูในลําดับที่สี่

3. ขอมูลเกี่ยวกับตัวแบบในการอาน แสดงในตาราง 3-6
3.1 ขอมูลประเภทของตัวแบบในการอาน 

ตาราง 3  ประเภทของตัวแบบในการอานที่กลุมตัวอยางเลือก จําแนกตามระดับชั้น และโดยรวม

ประเภทของตัวแบบในการอาน จํานวน  (คน ; N= 348)
ม.2 (N= 187) ม.5 (N= 161) รวม (N= 348)

บุคคลใกลชิด 72 (38.5%) 50 (31.1%) 122 (35.1%)
บุคคลที่มีชื่อเสียง 15 (8.0%) 27 (16.8%) 42 (12.1%)
ตัวแบบสัญลักษณ  3 (1.6%) 0 (0%) 3 (0.9%)
ไมมีตัวแบบ 97 (51.9%) 84 (52.2%) 181 (52%)

จากตาราง 3 พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญ ไมมีตัวแบบในการอาน  ขณะที่ตัวแบบที่กลุม
ตัวอยางเลือกมากที่สุดคือ บุคคลใกลชิด รองลงมาคือ บุคคลที่มีชื่อเสียง และตัวแบบสัญลักษณ 
ตามลําดับ

3.2 ขอมูลคุณลักษณะของตัวแบบในการอาน

ตาราง 4  คุณลักษณะของตัวแบบในการอานที่กลุมตัวอยางเลือก จําแนกตามระดับชั้น และโดยรวม
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คุณลักษณะของตัวแบบในการอาน   จํานวน (คน ; N= 167) 
ม.2 (N= 90) ม.5 (N= 77) รวม  (N= 167)

ชอบอานหนังสือ 26 (28.9%) 15 (19.5%) 41 (24.6%) 
ประสบความสําเร็จในอาชีพ 15 (16.7%) 15 (19.5%) 30 (18.0%)
มีความคิดสรางสรรคและสุนทรียะ10 (11.1%) 6 (7.8%) 16 (9.6%)
ขยันขันแข็ง/ทํางานหนัก 7 (7.8%) 9 (11.7%) 16 (9.6%)
มีการศึกษาดี 9 (10.0%) 3 (3.9%) 12 (7.2%)
ใจดี/เอาใจใสผูอื่น 7 (7.28%) 5 (6.5%) 12 (7.2%)
ชอบชวยเหลือผูอื่น 5 (5.6%) 6 (7.8%) 11 (6.6%)
เปนที่ยอมรับในสังคม 1 (1.1%) 6 (7.8%) 7 (4.2%)
มีลักษณะของความเปนผูนํา  2 (2.2%) 3 (3.9%) 5 (3.0%)
ซื่อสัตย 0 (0%) 3 (3.9%) 3 (1.8%)
หนาตาและบุคลิกดี 2 (2.2%) 1 (1.3%) 3 (1.8%)
ตาราง 4  (ตอ)

คุณลักษณะของตัวแบบในการอาน   จํานวน (คน ; N= 167) 
ม.2 (N= 90) ม.5 (N= 77) รวม  (N= 167)

มีความกลาหาญ 2 (2.2%) 1 (1.3%) 3 (1.8%)
มีรายไดสูง 2 (2.2%) 0 (0%) 2 (1.2%)
ชวยพัฒนาสังคมใหดีขึ้น 1 (1.1%) 1 (1.3%) 2 (1.2%)
มีความสามารถดานกีฬา 0 (0%) 2 (2.6%) 2 (1.2%)
มีอารมณขัน 1 (1.1%) 1 (1.3%) 2 (1.2%)
ไววางใจได  0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
มีความยุติธรรม 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
สุขภาพแข็งแรง 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

จากตาราง 4 คุณลักษณะของตัวแบบในการอานที่กลุมตัวอยางเลือก พบวา  กลุมตัวอยางที่มี
ตัวแบบในการอานสวนใหญเลือกตัวแบบในการอานจากคุณลักษณะชอบอานหนังสือ  จํานวน 41 คน  
คิดเปนรอยละ 24.6 คุณลักษณะประสบความสําเร็จในอาชีพ จํานวน 30  คน  คิดเปนรอยละ 18.0 และ
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คุณลักษณะขยันขันแข็ง/ทํางานหนัก กับคุณลักษณะมีความคิดสรางสรรคและสุนทรียะ เทากัน คือ 
จํานวน 16 คน  คิดเปนรอยละ 9.6 โดยระดับชั้น ม.2 เลือกคุณลักษณะชอบอานหนังสือ เปนอันดับแรก 
รองลงมา ไดแก  ประสบความสําเร็จในอาชีพ และมีความคิดสรางสรรคและสุนทรียะ สําหรับระดับชั้น 
ม.5 เลือกคุณลักษณะชอบอานหนังสือ และประสบความสําเร็จในอาชีพ เปนอันดับแรก  รองลงมาคือ 
ขยันขันแข็ง/ทํางานหนัก

3.3 กรณีที่ไมมีตัวแบบ ขอมูลประเภทของตัวแบบในการอาน

ตาราง 5  ในกรณีที่ไมมีตัวแบบ ประเภทของตัวแบบในการอานที่อยากไดจําแนกตามระดับชั้น และ
โดยรวม

ประเภทของตัวแบบในการอาน จํานวน  (คน ; N= 181)
ม.2 (N= 97) ม.5 (N= 84) รวม (N= 181)

บุคคลใกลชิด 66 (68.0%) 48 (57.1%) 114 (63.0%)
บุคคลที่มีชื่อเสียง 13 (13.4%) 18 (11.2%) 31 (17.7%)
ตัวแบบสัญลักษณ 0 (0%) 2 (1.2%) 2 (0.6%)
ไมตอบ 18 (18.6%) 16 (9.9%) 34 (18.8%)

จากตาราง 5 พบวา  กลุมตัวอยางที่ไมมีตัวแบบในการอานนั้น อยากไดประเภทของตัวแบบที่
เปนบุคคลใกลชิดมากที่สุด รองลงมาคือ บุคคลที่มีชื่อเสียง และตัวแบบสัญลักษณตามลําดับ 

3.4 กรณีที่ไมมีตัวแบบ ขอมูลคุณลักษณะของตัวแบบในการอาน

ตาราง 6  ในกรณีที่ไมมีตัวแบบ คุณลักษณะของตัวแบบในการอานที่อยากไดจําแนกตามระดับชั้น และ
โดยรวม

คุณลักษณะตัวแบบในการอาน จํานวน  (คน ; N= 181)
ม.2 (N= 97) ม.5 (N= 84) รวม (N= 181)

ชอบอานหนังสือ 15 (15.5%) 11 (13.1%) 26 (14.4%) 
ประสบความสําเร็จในอาชีพ 12 (12.4%) 13 (15.5%) 25 (13.8%)
ขยันขันแข็ง/ทํางานหนัก 7 (7.92%) 9 (10.7%) 16 (8.8%)
มีการศึกษาดี 8 (8.2%) 7 (8.3%) 15 (8.3%)
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มีความคิดสรางสรรคและสุนทรียะ9 (9.3%) 4 (4.8%) 13 (7.2%)
มีอารมณขัน 4 (4.1%) 8 (9.5%) 12 (6.6%)
เปนที่ยอมรับในสังคม 5 (5.2%) 6 (7.31%) 11 (6.1%)
ใจดี/เอาใจใสผูอื่น 7 (7.2%) 3 (3.6%) 10 (5.5%)
ชอบชวยเหลือผูอื่น 4 (4.1%) 4 (4.8%) 8 (4.4%)
มีความสามารถดานกีฬา 5 (5.2%) 3 (3.6%) 8 (4.4%)
มีลักษณะของความเปนผูนํา  5 (5.2%) 3 (3.6%) 8 (4.4%)
มีรายไดสูง 4 (4.1%) 3 (3.6%) 7 (3.9%)
หนาตาและบุคลิกดี 4 (4.1%) 3 (3.6%) 7 (3.9%)
ชวยพัฒนาสังคมใหดีขึ้น 1 (1.0%) 5 (6.0%) 6 (3.3%)
ซื่อสัตย 4 (4.1%) 0 (0%) 4 (2.2%)
มีความยุติธรรม 3 (3.1%) 1 (1.2%) 4 (2.2%)
ไววางใจได  0 (0%) 1 (1.2%) 1 (0.6%)
ความกลาหาญ 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
สุขภาพแข็งแรง 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

จากตาราง 6 กลุมตัวอยางที่ไมมีตัวแบบในการอานสวนใหญเลือกตัวแบบในการอานจาก
คุณลักษณะชอบอานหนังสือ  จํานวน 26 คน  คิดเปนรอยละ 14.4 คุณลักษณะประสบความสําเร็จใน
อาชีพ จํานวน 25  คน  คิดเปนรอยละ 13.8 และคุณลักษณะขยันขันแข็ง/ทํางานหนัก  จํานวน 16 คน  
คิดเปนรอยละ 8.8 โดยระดับชั้น ม.2  เลือกคุณลักษณะชอบอานหนังสือเปนอันดับแรก รองลงมา ไดแก  
ประสบความสําเร็จในอาชีพ และมีความคิดสรางสรรคและสุนทรียะ สําหรับระดับชั้น ม.5 เลือก
คุณลักษณะประสบความสําเร็จในอาชีพเปนอันดับแรก  รองลงมา คือ ชอบอานหนังสือ และขยัน
ขันแข็ง/ทํางานหนักตามลําดับ

4. ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิสัยรักการอาน

ตาราง 7 นิสัยรักการอานของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ ระดับชั้น และการแปลความหมายของ
คาเฉลี่ย   

  

       N X S.D     ระดับนิสัยรักการอาน
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โดยรวม 121.35 17.80 ปานกลาง
1. เพศ

ชาย 161 120.13 17.86 ปานกลาง
หญิง 187 122.40 17.70 ปานกลาง

2. ชั้น
ม.2 187 123.64 17.86 ปานกลาง
ม.5 161 118.69 17.40 ปานกลาง

จากตาราง 7 พบวา กลุมตัวอยางโดยรวมมีคาเฉลี่ยนิสัยรักการอาน 121.35 มีสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 17.80 เมื่อจําแนกตามเพศและระดับชั้นแลว พบวา มีคะแนนเฉลี่ยของนิสัยรักการอาน และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานใกลเคียงกัน เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยนิสัยรักการอานเทียบกับเกณฑที่ตั้งไว พบวา 
กลุมตัวอยางโดยรวม และกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศและระดับชั้น มีนิสัยรักการอานอยูในระดับปาน
กลาง

5. ขอมูลพื้นฐานและการเปรียบเทียบนิสัยรักการอาน จําแนกตามประเภทของตัวแบบ 
ดังแสดงในตาราง 8-10

ตาราง 8  นิสัยรักการอาน จําแนกตามประเภทของตัวแบบ และการแปลความหมายของคาเฉลี่ย  

ประเภทของตัวแบบ         N X S.D     ระดับนิสัยรักการอาน
บุคคลใกลชิด 122 128.28 15.66 ปานกลาง
บุคคลที่มีชื่อเสียง 42 131.10 19.30 คอนขางสูง
ตัวแบบสัญลักษณ 3 155.67 11.60     สูง
ไมมีตัวแบบ 181 113.85 15.12 คอนขางสูง
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จากตาราง 8 พบวา  กลุมตัวอยางที่เลือกตัวแบบสัญลักษณเปนตัวแบบ มีคะแนนเฉลี่ยของ
นิสัยรักการอานมากที่สุด คือ 155.67 ซึ่งมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 11.60 รองลงมาคือกลุมตัวอยางที่
เลือกบุคคลที่มีชื่อเสียงเปนตัวแบบในการอาน มีคะแนนเฉลี่ยของนิสัยรักการอาน  131.10 ซึ่งมีสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 19.30 และตามมาดวยกลุมตัวอยางที่เลือกบุคคลใกลชิดเปนตัวแบบ มีคะแนนเฉลี่ย
ของนิสัยรักการอาน  128.28 ซึ่งมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 15.66 และทายสุดคือกลุมตัวอยางที่เลือกไม
มีตัวแบบในการอาน มีคะแนนเฉลี่ยของนิสัยรักการอาน  113.85 ซึ่งมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 15.12

เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยนิสัยรักการอานเทียบกับเกณฑที่ตั้งไว พบวา กลุมตัวอยางที่เลือกตัวแบบ
สัญลักษณเปนตัวแบบในการอาน มีนิสัยรักการอานอยูในระดับสูง สวนกลุมตัวอยางที่เลือกบุคคลที่มี
ชื่อเสียง และบุคคลใกลชิดเปนตัวแบบในการอาน มีนิสัยรักการอานอยูในระดับคอนขางสูง สวนกลุม
ตัวอยางที่เลือกไมมีตัวแบบในการอาน มีคะแนนเฉลี่ยของนิสัยรักการอานอยูในระดับปานกลาง

ตาราง 9   ผลการวิเคราะหความแปรปรวนคะแนนเฉลี่ยนิสัยรักการอานของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม
ประเภทของตัวแบบ 

แหลงความแปรปรวน      SS                 df               MS             F    p-value
      ระหวางกลุม 23557.447          3           7852.482 31.284*    .000
      ภายในกลุม  86345.783         344 251.005

รวม  109903.2               347

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 9  พบวา  นักเรียนที่มีตัวแบบในการอานตางกันมีนิสัยรักการอานแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว และเพื่อพิจารณาวานักเรียนกลุมใด
มีนิสัยรักการอานมากกวา ผูวิจัยจึงทําการเปรียบเทียบรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé )

ตาราง 10  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยนิสัยรักการอานเปนรายคู  

ประเภทของตัวแบบ     ไมมีตัวแบบ บุคคลใกลชิด บุคคลที่มีชื่อเสียง ตัวแบบสัญลักษณ
  X 113.85 128.28 131.10 155.67

ไมมีตัวแบบ 113.85 - 14.43* 17.25* 41.82*
บุคคลใกลชิด 128.28   -  2.82 27.39*
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บุคคลที่มีชื่อเสียง 131.10    - 24.59
ตัวแบบสัญลักษณ 155.67   -

จากตาราง 10 พบวา  นักเรียนที่เลือกตัวแบบประเภทบุคคลใกลชิดมีคาเฉลี่ยคะแนนนิสัยรัก
การอานแตกตางจากนักเรียนที่เลือกตัวแบบสัญลักษณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และพบ
ความแตกตางคาเฉลี่ยคะแนนนิสัยรักการอานระหวางนักเรียนที่เลือกตัวแบบประเภทบุคคลใกลชิดกับ
ไมมีตัวแบบ และระหวางนักเรียนที่เลือกตัวแบบประเภทบุคคลที่มีชื่อเสียงกับไมมีตัวแบบ และระหวาง
นักเรียนที่เลือกตัวแบบประเภทตัวแบบสัญลักษณกับไมมีตัวแบบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
แตไมพบความแตกตางคาเฉลี่ยคะแนนนิสัยรักการอานระหวางนักเรียนที่เลือกตัวแบบบุคคลใกลชิดกับ
ตัวแบบบุคคลที่มีชื่อเสียง และระหวางนักเรียนที่เลือกตัวแบบบุคคลที่มีชื่อเสียงกับตัวแบบสัญลักษณ

อยางไรก็ดี ผูวิจัยสนใจวา ระหวางกลุมที่มีตัวแบบในการอาน กับกลุมที่ไมมีตัวแบบในการอาน
มีนิสัยรักการอานแตกตางกันหรือไม ผูวิจัยจึงวิเคราะหเพิ่มเติมโดยเปรียบเทียบนิสัยรักการอาน ระหวาง
กลุมที่มีตัวแบบในการอาน กับกลุมที่ไมมีตัวแบบในการอาน โดยใชสถิติทดสอบที (Independent 
Sample t-test) ปรากฏในตาราง 11

ตาราง 11  การเปรียบเทียบนิสัยรักการอาน ระหวางนักเรียนที่มีตัวแบบในการอาน กับนักเรียนที่ไมมี
ตัวแบบในการอาน          

ประเภทของตัวแบบ N  X       S.D        t     p-value
             (1 – tailed)

มีตัวแบบ 167 129.48 16.92
9.097*         .000

ไมมีตัวแบบ 181 113.85 15.11

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตาราง 11 พบวา นักเรียนที่มีตัวแบบในการมีนิสัยรักการอานสูงกวา นักเรียนที่ไมมี
ตัวแบบในการอานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

6. ขอมูลพื้นฐานและการเปรียบเทียบนิสัยรักการอาน จําแนกตามคุณลักษณะของตัว
แบบ

ตาราง 12  นิสัยรักการอาน จําแนกตามคุณลักษณะของตัวแบบ

คุณลักษณะของตัวแบบในการอาน N    X S.D

มีอารมณขัน 2 142.00 9.90
มีความคิดสรางสรรคและสุนทรียะ 16 138.25 19.13
เปนที่ยอมรับในสังคม 7 136.86 20.55
ชอบอานหนังสือ 41 132.56 16.20
ชวยพัฒนาสังคมใหดีขึ้น 2 131.50 12.02
มีลักษณะของความเปนผูนํา  5 130.60 13.13
มีรายไดสูง 2 130.50 12.02
ชอบชวยเหลือผูอื่น 11 129.64 11.34
ประสบความสําเร็จในอาชีพ 30 129.63 13.13
มีการศึกษาดี 12 128.08 14.98
มีความกลาหาญ 3 126.00 23.51
ขยันขันแข็ง/ทํางานหนัก 16 124.00 18.46
หนาตาและบุคลิกดี 3 122.33 21.55
ใจดี/เอาใจใสผูอื่น 12 117.92 19.82
ตาราง 12  (ตอ)

คุณลักษณะของตัวแบบในการอาน N    X S.D

ซื่อสัตย 3 114.33 0.58
มีความสามารถดานกีฬา 2 109.00 39.60
ไววางใจได  0   0 0 
มีความยุติธรรม 0   0 0 
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สุขภาพแข็งแรง 0   0 0

จากตาราง 12 พบวา  กลุมตัวอยางที่เลือกมีอารมณขันเปนคุณลักษณะตัวแบบ มีคะแนนเฉลี่ย
ของนิสัยรักการอานมากที่สุด คือ 142.00 ซึ่งมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 9.90 รองลงมาคือกลุมตัวอยางที่
เลือกมีความคิดสรางสรรคและสุนทรียะเปนคุณลักษณะตัวแบบ มีคะแนนเฉลี่ยของนิสัย รักการอาน 
138.25 ซึ่งมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 19.13 และตามมาดวยกลุมตัวอยางที่เลือกคุณลักษณะตัวแบบเปน
ที่ยอมรับในสังคม มีคะแนนเฉลี่ยของนิสัยรักการอาน 136.86 ซึ่งมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 20.55 
ตามลําดับ

ตาราง 13   ผลการวิเคราะหความแปรปรวนคะแนนเฉลี่ยนิสัยรักการอานของกลุมตัวอยางจําแนกตาม
คุณลักษณะของตัวแบบ 

แหลงความแปรปรวน      SS                 df               MS             F    p-value
      ระหวางกลุม 6156.843        15          410.456 1.497       .113
      ภายในกลุม 41390.833        151 274.111

รวม 47547.677             166

จากตาราง 13 พบวา นักเรียนที่เลือกคุณลักษณะของตัวแบบในการอานตางกัน มีนิสัยรักการ
อานไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว

อยางไรก็ดี ผูวิจัยไดวิเคราะหความแตกตางของนิสัยรักการอานเพิ่มเติม โดยการนําคุณลักษณะ
ทั้ง 20 คุณลักษณะขางตน มาจัดกลุมเปน 4 กลุม ดังนี้ 1) กลุมมุงผลสัมฤทธิ์ ประกอบดวย คุณลักษณะ
ขยันขันแข็ง/ทํางานหนัก, มีรายไดสูง, ประสบความสําเร็จในอาชีพ, 2) กลุมดานความเปนผูนํา
ประกอบดวย คุณลักษณะมีความกลาหาญ, มีลักษณะของความเปนผูนํา, เปนที่ยอมรับในสังคม 3) กลุม
ดานวิชาการ ประกอบดวย คุณลักษณะมีการศึกษาดี, ชอบอานหนังสือ 4) กลุมดานสุขภาพกาย-ใจ
ประกอบดวย คุณลักษณะใจดี/เอาใจใสผูอื่น, ชอบชวยเหลือผูอื่น, ชวยพัฒนาสังคมใหดีขึ้น, ซื่อสัตย, 
ไววางใจได, มีความยุติธรรม, สุขภาพแข็งแรง, หนาตาและบุคลิกดี, มีความสามารถดานกีฬา, มีรายได
สูง, มีความคิดสรางสรรคและสุนทรียะ

ซึ่งความแตกตางของนิสัยรักการอานของกลุม 4 กลุม วิเคราะหเปรียบเทียบ โดยใชสถิติ  F–
test  ปรากฏผลตามตาราง 14-15

ตาราง 14  นิสัยรักการอาน จําแนกตามคุณลักษณะของตัวแบบ เมื่อจัดกลุมเปน 4 กลุม
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กลุมคุณลักษณะของตัวแบบ N    X S.D
กลุมมุงผลสัมฤทธิ์ 48 127.79 15.02
กลุมดานความเปนผูนํา 15 132.60 18.14
กลุมดานวิชาการ 53 131.55 15.90
กลุมดานสุขภาพกาย-ใจ 51 128.00 19.27
รวม 167 129.48 16.92

ตาราง 15  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนคะแนนเฉลี่ยนิสัยรักการอานของกลุมตัวอยางจําแนกตาม
คุณลักษณะของตัวแบบ เมื่อจัดกลุมเปน 4 กลุม

แหลงความแปรปรวน      SS                df              MS          F    p-value
      ระหวางกลุม 621.028        3          207.009 .719       .542
      ภายในกลุม 46926.649       163 287.894

รวม 47547.677            166

จากตาราง 15 แสดงวา กลุมมุงผลสัมฤทธิ์, กลุมดานความเปนผูนํา, กลุมดานวิชาการ, กลุมดาน
สุขภาพกาย-ใจ มีนิสัยรักการอานไมแตกตางกัน ผลที่ไดนี้แสดงใหเห็นวา คุณลักษณะของตัวแบบใน
การอานที่แตกตางกัน ไมทําใหนิสัยรักการอานของนักเรียนแตกตางกัน แมวาจะจัดกลุมคุณลักษณะของ
ตัวแบบในการอานที่ใกลเคียงกัน ใหอยูในกลุมเดียวกัน เพื่อใหแตละกลุมมีจํานวนกลุมตัวอยางใกลเคียง 
ผลจากตาราง 15 จึงสนับสนุน ผลจากตาราง 13

7. การเปรียบเทียบนิสัยรักการอาน จําแนกตามลักษณะทางชีวสังคม (เพศและ
ระดับชั้น) 
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ตาราง 16  การเปรียบเทียบนิสัยรักการอาน จําแนกตามเพศ และระดับชั้น             

นิสัยรักการอาน N  X       S.D        t p-value
                  (1 – tailed)

จําแนกตามเพศ
ชาย 161 120.13 17.86

1.187 .118
หญิง 187 122.40 17.70

จําแนกตามระดับชั้น
ม.2 187 123.64 17.86

2.610* .0045
ม.5 161 118.69 17.40

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 14 พบวา นักเรียนหญิงมีนิสัยรักการอานสูงกวานักเรียนชายอยางไมมีนัยสําคัญ ซึ่ง
ไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว  ขณะที่นักเรียนชั้น ม.2 มีนิสัยรักการอานมากกวานักเรียนชั้น ม.5 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลที่ไดกลับกันกับสมมุติฐานที่ตั้งไว



บทที่ 5
สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง  ศึกษาคุณลักษณะของตัวแบบในการอานที่สงผลตอนิสัยรักการอานของเด็กวัยรุน
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร มีความมุงหมาย
ของการวิจัย  สมมุติฐาน  และวิธีการดําเนินการวิจัย  ดังนี้

ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อสํารวจพฤติกรรมการอานของเด็กวัยรุนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อสํารวจตัวแบบในการอานของเด็กวัยรุนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานครวาเปนใคร มีคุณลักษณะอยางไร
3. เพื่อเปรียบเทียบนิสัยรักการอานของเด็กวัยรุนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร จําแนกตามประเภทของตัวแบบ 
4. เพื่อเปรียบเทียบนิสัยรักการอานของเด็กวัยรุนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะของตัวแบบ
5. เพื่อเปรียบเทียบนิสัยรักการอานของเด็กวัยรุนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะทางชีวสังคมของเด็กวัยรุน
 

สมมุติฐานในการวิจัย
1. เด็กวัยรุนที่เลือกประเภทของตัวแบบในการอานแตกตางกันมีนิสัยรักการอานแตกตางกัน
2. เด็กวัยรุนที่เลือกคุณลักษณะของตัวแบบในการอานแตกตางกันมีนิสัยรักการอานแตกตางกัน
3. เด็กวัยรุนที่ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีนิสัยรักการอานมากกวาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
4. เด็กวัยรุนเพศหญิงมีนิสัยรักการอานมากกวาเพศชาย

วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากรและ กลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 5 ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน 119 
โรงเรียน 
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กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 5 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 จํานวน 4 แหง โรงเรียนโยธินบูรณะ 
โรงเรียนราชวินิต มัธยม โรงเรียนวัดนอยนพคุณ และโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จํานวน 348 คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม 4 ตอน ประกอบดวย ขอมูลสวนตัว

พฤติกรรมการอาน ตัวแบบในการอาน และนิสัยรักการอาน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวยเพศ และระดับชั้น
ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการอาน เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 6 ขอ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามที่เกี่ยวของกับตัวแบบในการอาน เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

จํานวน 5 ขอ
ตอนที่ 4 แบบสอบถามนิสัยรักการอาน ซึ่งปรับปรุงมาจากของดวงพร พวงเพ็ชร (2541) 

ประกอบไปดวยขอคําถามรวมทั้งสิ้น 44 ขอ ลักษณะการตอบทั้งหมดเปนมาตราสวนแบบประเมินคา 4 
ระดับ

วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยจัดเตรียมแบบวัดใหเพียงพอกับ

กลุมตัวอยาง  และไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ผูวิจัยไดติดตอฝาย
ธุรการของโรงเรียนเพื่อดําเนินการเก็บขอมูลในสถาบันของกลุมตัวอยาง  โดยบางโรงเรียนอนุญาตให
เขาไปเก็บขอมูลดวยตนเอง ขณะที่บางโรงเรียนจะเก็บขอมูลให ผูวิจัยจึงอธิบายใหครูในโรงเรียนที่ไมได
เขาไปเก็บขอมูลเองไดเขาใจถึงวัตถุประสงคในการตอบแบบวัด และชี้แจงขั้นตอนการเก็บรวบรวมแบบ
วัดทุกชุดอยางชัดเจน  เมื่อไดรับแบบวัดที่ตอบแลว ผูวิจัยก็ตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบวัด
ทั้งหมด  ซึ่งสามารถเก็บขอมูลได 368 ชุด และเปนแบบวัดที่สมบูรณเพียง 348 ชุด  จากนั้นจึงตรวจให
คะแนนตามเกณฑที่กําหนด เพื่อทําการวิเคราะหคาทางสถิติทดสอบสมมุติฐานที่ตั้งไว

การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน และขอมูลพฤติกรรมการอาน โดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก  คาความถี่  

คาเฉลี่ย  คารอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. เปรียบเทียบนิสัยรักการอานระหวางวัยรุนที่มีประเภทของตัวแบบในการอานแตกตางกัน

โดยใชสถิติ F- test ซึ่งถาพบความแตกตางจะทําการวิเคราะหรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé )
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3. เปรียบเทียบนิสัยรักการอานระหวางวัยรุนที่เลือกคุณลักษณะของตัวแบบในการอาน
แตกตางกัน โดยใชสถิติ F- test ซึ่งถาพบความแตกตางจะทําการวิเคราะหรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ 
(Scheffé )

4. เปรียบเทียบนิสัยรักการอานของกลุมตัวอยางที่มีเพศแตกตางกัน โดยใชสถิติทดสอบที 
(Independent  Sample   t-test) 

5. เปรียบเทียบนิสัยรักการอานของกลุมตัวอยางที่มีระดับชั้นเรียนแตกตางกัน โดยใชสถิติ
ทดสอบที (Independent  Sample   t-test) 

สรุปผลการวิจัย
การวิเคราะหขอมูลสรุปผลไดดังนี้
1.  ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง  
กลุมตัวอยางมีทั้งหมด 348 คน  เปนเพศชาย จํานวน 161 คน  คิดเปนรอยละ 46.3  เพศหญิง 

จํานวน 187 คน  คิดเปนรอยละ 53.7  และศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 187 คน  คิด
เปนรอยละ 53.7 ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 161 คน  คิดเปนรอยละ 46.3

คาเฉลี่ยนิสัยรักการอานของนักเรียนเทากับ 121.35 โดยมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 17.80   
กลุมตัวอยางโดยรวม และกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศและระดับชั้น มีนิสัยรักการอานอยูในระดับปาน
กลาง

2. พฤติกรรมการอานของกลุมตัวอยาง
ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการอาน ดานเวลาในการอานตอวัน พบวา  กลุมตัวอยางโดยรวมสวน

ใหญใชเวลาในการอานตอวัน 2 ชั่วโมงขึ้นไป รองลงมาคือ  1 ชั่วโมงขึ้นไป–2 ชั่วโมง, 31 นาที–1 
ชั่วโมง และ 0-30 นาที ตามลําดับ ซึ่งเมื่อจําแนกตามระดับชั้นก็พบวา ใชเวลาในการอานตอวัน
เชนเดียวกัน ดานสิ่งที่อาน กลุมตัวอยางโดยรวม นักเรียนชั้น ม.2 และ นักเรียนชั้น ม.5  มีสิ่งที่อานใน
สามลําดับแรกเหมือนกัน แตความแตกตางคือ  กลุมตัวอยางโดยรวมและนักเรียนชั้น ม.2 อานการตูน
มากที่สุด รองลงมาคือ บล็อก/ ชุมชนออนไลน และเว็บไซตตามลําดับ ในขณะที่นักเรียนชั้น ม.5 อาน 
บล็อก/ ชุมชนออนไลนมากที่สุด รองลงมาคือ การตูน และเว็บไซต ตามลําดับ สําหรับชวงเวลาที่อาน
กลุมตัวอยางโดยรวมและจําแนกตามระดับชั้นสวนใหญอานเมื่อมีเวลาวาง  รองลงมาคือ ตองการความรู 

สวนประเภทหนังสือที่อาน  กลุมตัวอยางโดยรวมอานการตูนใหความบันเทิงมากที่สุด 
รองลงมาคือ  นิตยสารบันเทิงและหนังสือพิมพ ตามลําดับ นักเรียนระดับชั้น ม.2 อานการตูนใหความ
บันเทิงมากที่สุด รองลงมาคือ  การตูนใหความรู และนิตยสารบันเทิง ตามลําดับ ขณะที่นักเรียนชั้น ม.5 
อานการตูนใหความบันเทิงมากที่สุดเชนกัน รองลงมาคือ หนังสือพิมพ และนิตยสารบันเทิง สวนหนังสือ
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ที่กลุมตัวอยางใหความสนใจอานนอยที่สุดสองลําดับ ไดแก บทกวี และสารานุกรม/พจนานุกรม สําหรับ
จํานวนหนังสือที่อานตอเดือน พบวา กลุมตัวอยางโดยรวมและจําแนกตามระดับชั้นสวนใหญอาน
หนังสือตอเดือนเพียง 1–3 เลม เทานั้น และมีผูอานหนังสือจํานวน 16–18 เลม นอยที่สุด (ประมาณรอย
ละ 6) สวนความสุขจากการอานนั้น พบวา กลุมตัวอยางโดยรวมและจําแนกตามระดับชั้นสวนใหญมี
ความสุขจากการอาน รอยละ 95.1 โดยทั้งสองระดับชั้นมีคะแนนคาฐานนิยมความสุขจากการอาน 8 
คะแนน

3.  ตัวแบบในการอานของกลุมตัวอยาง
ประเภทของตัวแบบในการอาน กลุมตัวอยางสวนใหญ ไมมีตัวแบบในการอาน จํานวน 181  คน  

คิดเปนรอยละ 52 ขณะที่ตัวแบบที่กลุมตัวอยางเลือกมากที่สุดคือ บุคคลใกลชิด จํานวน 122 คน คิดเปน
รอยละ 35.1  ไดแก พอแม บุคคลในครอบครัว ญาติพี่นอง คุณครู และเพื่อนๆ รองลงมาคือ บุคคลที่มี
ชื่อเสียง จํานวน 42 คน  คิดเปนรอยละ 12.1 ไดแก บุคคลในสาขาอาชีพตางๆ เชน ดารานักแสดง 
นักรอง นักเขียน พระสงฆ นักการเมือง นักวิชาการ สําหรับตัวแบบสัญลักษณ จํานวน 3 คน คิดเปน
รอยละ 0.9 ไดแก ตัวละคร ในการตูน

คุณลักษณะของตัวแบบในการอาน กลุมตัวอยางที่มีตัวแบบในการอานสวนใหญเลือกตัวแบบใน
การอานจากคุณลักษณะชอบอานหนังสือ  จํานวน 41 คน  คิดเปนรอยละ 24.6 คุณลักษณะประสบ
ความสําเร็จในอาชีพ จํานวน 30 คน  คิดเปนรอยละ 18.0 และคุณลักษณะขยันขันแข็ง/ทํางานหนัก  
และคุณลักษณะมีความคิดสรางสรรคและสุนทรียะเทากัน คือ จํานวน 16 คน  คิดเปนรอยละ 9.6 โดย
ระดับชั้น ม.2  เลือกคุณลักษณะชอบอานหนังสือเปนอันดับแรก รองลงมา ไดแก  ประสบความสําเร็จใน
อาชีพ และมีความคิดสรางสรรคและสุนทรียะ สําหรับระดับชั้น ม.5 เลือกคุณลักษณะชอบอานหนังสือ 
และประสบความสําเร็จในอาชีพเปนอันดับแรก  รองลงมา คือ ขยันขันแข็ง/ทํางานหนัก

สําหรับเหตุผลที่ตัวแบบสรางแรงบันดาลใจในการอาน   กลุมตัวอยางโดยรวมและจําแนกตาม
ระดับชั้นสวนใหญเลือกเหตุผลที่ตัวแบบนําการอานไปใชประโยชนที่ดีกับตัวเองมากที่สุดรองลงมาคือ 
เปนผูนําทางความคิดและเปนผูที่ฉลาดมีไหวพริบ สวนกิจกรรมที่อยากใหตัวแบบในการอานทํา  กลุม
ตัวอยางโดยรวมเลือกการแนะนําหนังสือหรือสื่อที่นาอานมากที่สุด รองลงมาคือ การอธิบายใหเห็น
ความสําคัญของการอาน และลําดับสุดทายคือ เขียนผลงานลงในหนังสือหรือสื่อตางๆ ขณะที่การจัด
กิจกรรมสงเสริมการอานอยูในลําดับที่สี่

4. การเปรียบเทียบนิสัยรักการอานระหวางวัยรุนที่มีประเภทของตัวแบบในการอาน
แตกตางกัน  
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กลุมตัวอยางที่เลือกตัวแบบสัญลักษณเปนตัวแบบ มีคะแนนเฉลี่ยของนิสัยรักการอานมากที่สุด 
คือ 155.67 ซึ่งมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 11.60 รองลงมาคือ กลุมตัวอยางที่เลือกบุคคลที่มีชื่อเสียงเปน
ตัวแบบในการอาน มีคะแนนเฉลี่ยของนิสัยรักการอาน 131.10 ซึ่งมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 19.30 และ
ตามมาดวยกลุมตัวอยางที่เลือกบุคคลใกลชิดเปนตัวแบบ มีคะแนนเฉลี่ยของนิสัยรักการอาน 128.28 ซึ่ง
มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 15.66 และทายสุดคือ กลุมตัวอยางที่เลือกบุคคลที่ไมมีตัวแบบในการอาน มี
คะแนนเฉลี่ยของนิสัยรักการอาน 113.85 ซึ่งมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 15.12

การเปรียบเทียบนิสัยรักการอานระหวางวัยรุนที่มีประเภทของตัวแบบในการอานดวยการใชการ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way  Anova) พบวา  นักเรียนที่มีตัวแบบในการอาน
ตางกันมีนิสัยรักการอานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 31.284) และเมื่อ
ทดสอบคาเฉลี่ยนิสัยรักการอานรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé  method) พบวา  นักเรียนที่เลือก
ตัวแบบประเภทบุคคลใกลชิดมีคาเฉลี่ยคะแนนนิสัยรักการอานแตกตางจากนักเรียนที่มีตัว -แบบ
สัญลักษณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และพบความแตกตางคาเฉลี่ยคะแนนนิสัยรักการอาน
ระหวางนักเรียนที่เลือกตัวแบบประเภทบุคคลใกลชิดกับไมมีตัวแบบ และระหวางนักเรียนที่เลือกตัวแบบ
ประเภทบุคคลที่มีชื่อเสียงกับไมมีตัวแบบ และระหวางนักเรียนที่เลือกตัวแบบประเภทตัวแบบสัญลักษณ
กับไมมีตัวแบบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตไมพบความแตกตางคาเฉลี่ยคะแนนนิสัยรัก
การอานระหวางนักเรียนที่เลือกตัวแบบบุคคลใกลชิดกับตัวแบบบุคคลที่มีชื่อเสียง และระหวางนักเรียนที่
เลือกตัวแบบบุคคลที่มีชื่อเสียงกับตัวแบบสัญลักษณ

5. การเปรียบเทียบนิสัยรักการอานระหวางวัยรุนที่เลือกคุณลักษณะของตัวแบบในการ
อานแตกตางกัน

การเปรียบเทียบนิสัยรักการอานระหวางวัยรุนที่เลือกคุณลักษณะของตัวแบบในการอาน
แตกตางกัน พบวา  นักเรียนที่เลือกคุณลักษณะของตัวแบบในการอานแตกตางกัน มีนิสัยรักการอานไม
แตกตางกัน

6. การเปรียบเทียบนิสัยรักการอานของกลุมตัวอยางที่มีเพศและระดับชั้นเรียนแตกตาง
กัน 

การเปรียบเทียบนิสัยรักการอานของกลุมตัวอยางที่มีเพศและระดับชั้นเรียนแตกตางกัน ดวย
การใชสถิติทดสอบที (Independent  Sample  t-test) พบวา  นักเรียนหญิงมีนิสัยรักการอานสูงกวา
นักเรียนชายอยางไมมีนัยสําคัญ และนักเรียนชั้น ม.2 มีนิสัยรักการอานสูงกวานักเรียนชั้นม.5 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 2.610)
อภิปรายผล
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จากผลการวิจัยครั้งนี้  สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1.  พฤติกรรมการอานของกลุมตัวอยาง
1.1. เวลาในการอานตอวัน พบวา กลุมตัวอยางโดยรวมสวนใหญใชเวลาในการอานตอวัน 2 

ชั่วโมงขึ้นไป รองลงมาคือ 1 ชั่วโมงขึ้นไป – 2 ชั่วโมง, 31 นาที – 1 ชั่วโมง และ 0 - 30 นาที ตามลําดับ 
แมจะเห็นวาเปนระยะเวลาที่ไมนอยนัก แตหากวิเคราะหลงไปถึงสิ่งที่เด็กอานในชวงเวลาดังกลาวจะ
พบวา อานการตูน หรืออานเนื้อหาในชุมชนออนไลน จึงไมนับวาเปนเวลาการอานที่มีสาระ ไดประโยชน
จากการอานหนังสือจริงๆ

1.2. สิ่งที่อาน กลุมตัวอยางโดยรวมและนักเรียนระดับชั้น ม.5 สวนใหญอานบล็อก/ ชุมชน
ออนไลนมากที่สุด รองลงมาคือ การตูนและเว็บไซต ตามลําดับ สวนหนังสืออยูในลําดับที่สี่ ขณะที่สิ่งที่
นักเรียนระดับชั้น ม.2 อาน สามลําดับแรก ไดแก  การตูน, บล็อก/ชุมชนออนไลน และเว็บไซต 
ตามลําดับ จะเห็นไดวาหนังสือนาจะเปนสิ่งที่กลุมตัวอยางอานมากที่สุด แตกลับกลายเปนสื่อออนไลน 
อยางเว็บไซต และบล็อก/ชุมชนออนไลนที่สงผลมากกวา  สวนการตูนที่เปนสิ่งอมตะที่อยูคูกับเด็กและ
วัยรุนมาทุกยุคทุกสมัยก็ยังไดรับความนิยมอยูตลอดกาล

จากขอมูลขางตนประกอบกับผลสํารวจของสํานักวิจัยเอแบคโพลล เกี่ยวกับพฤติกรรมการอาน
หนังสือของเยาวชนอายุ 12-23 ป ในเมืองใหญ ไดแก  กรุงเทพฯ เชียงใหม ชลบุรี และสงขลา จํานวน 
4,920 คน เมื่อป 2549 พบวา เยาวชนใชเวลาอานหนังสือที่ไมใชตําราเรียนเฉลี่ยวันละ 52 นาที และ
กิจกรรมที่เยาวชนชื่นชอบที่สุดคือการคุยโทรศัพท และอินเทอรเน็ต ดูโทรทัศน-วีซีดี และยังพบอีกวา 
เด็กไทยดูโทรทัศน เลนเกม และเลนอินเตอรเน็ทเฉลี่ย 8 ชั่วโมงตอวัน แตใชเวลาอานหนังสือเพียง 1.3 
ชั่วโมง ตอวัน ยิ่งอายุมากขึ้น สัดสวนการอานยิ่งลดต่ําลง จึงเปนการยืนยันไดวาเยาวชนไทยอานหนังสือ
นอยลง แตทํากิจกรรมในโลกออนไลนมากขึ้น อันเนื่องมาจากอิทธิพลของเทคโนโลยีสื่อสารยุคใหม

1.3. ชวงเวลาที่อาน กลุมตัวอยางโดยรวมและ จําแนกตามระดับชั้นสวนใหญ อานเมื่อมีเวลา
วาง รองลงมาคือ ตองการความรู แมจะมีผูตอบวาอานเมื่อถูกบังคับ แตก็มีจํานวนผูตอบนอยที่สุด และ
คาดวาคงหมายถึงการอานหนังสือสอบ โดยรวมแสดงวากลุมตัวอยางสวนใหญอานหนังสือดวยความ
สมัครใจ เปนงานอดิเรก และยังใฝหาความรูที่อยากไดจากการอานหนังสือดวย

1.4. ประเภทหนังสือที่อาน กลุมตัวอยางโดยรวมอานการตูนใหความบันเทิงมากที่สุด 
รองลงมาคือ  นิตยสารบันเทิง และหนังสือพิมพ ตามลําดับ นักเรียนระดับชั้น ม.2 อานการตูนใหความ
บันเทิงมากที่สุด รองลงมาคือ  การตูนใหความรู และนิตยสารบันเทิง ตามลําดับ ขณะที่นักเรียน
ระดับชั้น ม.5 อานการตูนใหความบันเทิงมากที่สุด รองลงมาคือ หนังสือพิมพ และนิตยสารบันเทิง สวน
หนังสือที่กลุมตัวอยางใหความสนใจอานสองลําดับนอยที่สุดไดแก บทกวี และสารานุกรม/พจนานุกรม 
แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญกับเนื้อหาของหนังสือประเภทความบันเทิง อาน
เพื่อความเพลิดเพลิน มากกวาการอานหนังสือที่มีเนื้อหาดานสาระความรู  หรือหนังสือที่อานเขาใจยาก 
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นอกจากนี้ แมกลุมตัวอยางนักเรียนระดับต่ํากวาจะสนใจอานหนังสือที่มีสาระความรู แตก็ยัง
ตองเคลือบแฝงไวในรูปของความบันเทิง อยางการตูนใหความรู นอกจากนี้ยังพบวานักเรียนระดับชั้น
สูงขึ้น หันมาสนใจขาวสารบานเมืองรอบตัวมากขึ้น สังเกตจากการเลือกอานหนังสือพิมพ เปนลําดับที่
สอง 

ผลการวิจัยนี้เปนไปในแนวทางเดียวกับผลสํารวจพฤติกรรมการอานหนังสือของประชากรป  
พ.ศ. 2548  จาก สํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา ประเภทหนังสือที่เด็กวัย 6-9 ป และ10-14 ปอานมาก
ที่สุดคือ นอกเหนือจากตําราเรียน คือการตูน รอยละ 29 และ 26, อานหนังสือความรูทั่วไป  รอยละ 13 
และ 14 ขณะที่เด็กวัยรุนอายุ 15-24 ป อานหนังสือพิมพมากที่สุดรอยละ 23, รองลงมาคือ นวนิยายและ
การตูน รอยละ 19 และอานตําราเรียนเทากับนิตยสารคือ รอยละ 15 (สมาคมผูจัดพิมพและผูจําหนาย
หนังสือแหงประเทศไทย. 2551: 5)

ขณะที่ผลสํารวจพฤติกรรมการอานหนังสือของประชากรไทยป พ.ศ. 2548 โดย สํานักงานสถิติ
แหงชาติ ระบุวา ประเภทหนังสือที่ประชาชนไทยใหความสนใจอานมากเปนอันดับหนึ่ง คิดเปนรอยละ 
45.4 คือ   นวนิยาย การตูน และหนังสืออานเลน, รองลงไปไดแก นิตยสาร คิดเปนรอยละ 34.4

1.5. จํานวนหนังสือที่อานตอเดือน พบวา กลุมตัวอยางโดยรวมและ จําแนกตามระดับชั้น
สวนใหญอานหนังสือตอเดือนเพียง 1 – 3 เลม เทานั้น และมีผูอานหนังสือจํานวน 16-18 เลม นอยที่สุด 
(ประมาณรอยละ 6) พิจารณาแลวพบวา จํานวนหนังสือที่กลุมตัวอยางอานตอเดือนนั้นนับวานอยมาก

1.6. ความสุขจากการอาน พบวา กลุมตัวอยางโดยรวมและ จําแนกตามระดับชั้นสวนใหญมี
ความสุขจากการอาน รอยละ 95.1 โดยทั้งสองระดับชั้นมีคะแนนคาฐานนิยมความสุขจากการอาน 8 
คะแนน ถือเปนระดับที่คอนขางนาพอใจ 

  
2.  ตัวแบบในการอานของกลุมตัวอยาง
2.1. ประเภทของตัวแบบในการอาน กลุมตัวอยางสวนใหญไมมีตัวแบบในการอาน จํานวน 

181  คน  คิดเปนรอยละ 52 ขณะที่ตัวแบบที่กลุมตัวอยางเลือกมากที่สุดคือ บุคคลใกลชิด จํานวน 122 
คน คิดเปนรอยละ 35.1 รองลงมาคือ บุคคลที่มีชื่อเสียง จํานวน 42 คน  คิดเปนรอยละ 12.1 สําหรับตัว
แบบสัญลักษณ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.9 ผลวิจัยนี้สอดคลองกับผลวิจัยขององคกรการรูหนังสือ
แหงชาติอังกฤษ ไดทําการสํารวจลักษณะของตัวแบบ และตัวแบบในการอานของเด็กวัยรุนอังกฤษ 
พบวา เด็กสวนใหญยังมีพอแมเปนตัวแบบในการอาน (National Literacy Trust. 2552: 8) และเปนไป
ในทางเดียวกันกับรายงานของ เดอะนอรวิช ยูเนียน อินไซด (The Norwich Union Insight Report) 
ระบุวาตัวแบบของเด็กสวนใหญคือ สมาชิกในครอบครัว รองลงมา ไดแก บุคคลอื่น เชน บุคคลที่มี
ชื่อเสียง และนักกีฬา
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2.2. คุณลักษณะของตัวแบบในการอาน กลุมตัวอยางที่มีตัวแบบในการอานสวนใหญเลือก
ตัวแบบในการอานจากคุณลักษณะชอบอานหนังสือ  จํานวน 41 คน  คิดเปนรอยละ 24.6 คุณลักษณะ
ประสบความสําเร็จในอาชีพ จํานวน 30  คน  คิดเปนรอยละ 18.0 และคุณลักษณะขยันขันแข็ง/ทํางาน
หนัก กับคุณลักษณะมีความคิดสรางสรรคและสุนทรียะเทากัน คือ จํานวน 16 คน  คิดเปนรอยละ 9.6 
โดยระดับชั้น ม.2  เลือกคุณลักษณะชอบอานหนังสือ เปนอันดับแรก รองลงมา ไดแก  ประสบ
ความสําเร็จในอาชีพ และมีความคิดสรางสรรคและสุนทรียะ สําหรับระดับชั้นม.5 เลือกคุณลักษณะชอบ
อานหนังสือ และประสบความสําเร็จในอาชีพ เปนอันดับแรก  รองลงมา คือ ขยันขันแข็ง/ทํางานหนัก

เมื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของตัวแบบที่เด็กและวัยรุนเลือกนั้น แอนเดอรสันและคา-วอลลาโร 
(Anderson; & Cavallaro. 2002) ศึกษาพบวาคุณลักษณะของตัวแบบที่เด็กและวัยรุนเลือกมากที่สุด คือ 
นิสัยดี ชอบชวยเหลือ และเขาใจผูอื่น ตามมาดวยความสามารถและทักษะของตัวแบบ ขณะที่เด็กชาย
ชอบตัวแบบที่เกงดานกีฬา (Anderson; & Cavallaro. 2002) สอดคลองกับผลสํารวจของ บริชีโน
และธอรนตัน (Bricheno; & Thornton. 2007) พบวา คุณลักษณะดานบวกของตัวแบบ เชน ซื่อสัตย 
ชอบชวยเหลือ ขยันขันแข็ง เปนคุณสมบัติที่สําคัญที่พบมากที่สุดในตัวแบบ ตามมาดวยอารมณขัน และ
การประสบความสําเร็จในอาชีพ

2.3. เหตุผลที่ตัวแบบสรางแรงบันดาลใจในการอาน   กลุมตัวอยางโดยรวมและ จําแนก
ตามระดับชั้นสวนใหญเลือกเหตุผลที่ตัวแบบนําการอานไปใชประโยชนที่ดีกับตัวเองมากที่สุดรองลงมา
คือ เปนผูนําทางความคิดและเปนผูที่ฉลาดมีไหวพริบ ตามลําดับ

2.4. กิจกรรมที่อยากใหตัวแบบในการอานทํา  กลุมตัวอยางโดยรวมเลือกการแนะนํา
หนังสือหรือสื่อที่นาอานมากที่สุด รองลงมาคือ การอธิบายใหเห็นความสําคัญของการอาน และลําดับ
สุดทายคือ เขียนผลงานลงในหนังสือ หรือสื่อตางๆ ขณะที่การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานอยูในลําดับที่
สี่

3.  การเปรียบเทียบนิสัยรักการอานระหวางวัยรุนที่มีประเภทของตัวแบบในการอาน
แตกตางกัน

จากการเปรียบเทียบนิสัยรักการอานระหวางวัยรุนที่มีประเภทของตัวแบบในการอานแตกตาง
กัน พบวา  นักเรียนที่มีตัวแบบในการอานตางกันมีนิสัยรักการอานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานขอ 1 ที่ตั้งไว   และเมื่อทดสอบคาเฉลี่ยนิสัยรักการอานรายคูดวย
วิธีการของเชฟเฟ (Scheffé  method) พบวา  นักเรียนที่เลือกตัวแบบประเภทบุคคลใกลชิดมีคาเฉลี่ย
คะแนนนิสัยรักการอานแตกตางจากนักเรียนที่มีตัวแบบสัญลักษณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และพบความแตกตางคาเฉลี่ยคะแนนนิสัยรักการอานระหวางนักเรียนที่เลือกตัวแบบประเภทบุคคล
ใกลชิดกับไมมีตัวแบบ และระหวางนักเรียนที่เลือกตัวแบบประเภทบุคคลที่มีชื่อเสียงกับไมมีตัวแบบ 
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และระหวางนักเรียนที่เลือกตัวแบบประเภทตัวแบบสัญลักษณกับไมมีตัวแบบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 แตไมพบความแตกตางคาเฉลี่ยคะแนนนิสัยรักการอานระหวางนักเรียนที่เลือกตัวแบบ
บุคคลใกลชิดกับตัวแบบบุคคลที่มีชื่อเสียง และระหวางนักเรียนที่เลือกตัวแบบบุคคลที่มีชื่อเสียงกับตัว
แบบสัญลักษณ

อยางไรก็ดี  มีขอสังเกตที่สําคัญเกี่ยวกับผลการวิจัย  กลาวคือ  มีจํานวนนักเรียนที่เลือกตอบวา
ไมมีตัวแบบในการอานมากถึง 181 คน และมีจํานวนนักเรียนที่เลือกตอบบุคคลใกลชิดเปนตัวแบบใน
การอาน 122 คน ขณะที่มีจํานวนนักเรียนที่เลือกตอบตัวแบบสัญลักษณเปนตัวแบบในการอานเพียง 3 
คน ฉะนั้นจํานวนนักเรียน จําแนกตามประเภทของตัวแบบในการอานแตละกลุมจึงไมเทากันและมี
จํานวนหางกันมาก  ทําใหไมอาจกลาวไดวาผลของการเปรียบเทียบความแตกตางของนิสัยรักการอาน
นั้นจะเกิดจากอิทธิพลของตัวแปรประเภทของตัวแบบในการอาน

4. การเปรียบเทียบนิสัยรักการอานระหวางวัยรุนที่เลือกคุณลักษณะของตัวแบบในการ
อานแตกตางกัน 

จากการเปรียบเทียบนิสัยรักการอานระหวางวัยรุนที่เลือกคุณลักษณะของตัวแบบในการอาน
แตกตางกัน พบวา  นักเรียนที่เลือกคุณลักษณะของตัวแบบในการอานตางกัน มีนิสัยรักการอานไม
แตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมุติฐานขอ 2 ที่ตั้งไว  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากมีคุณลักษณะของตัวแบบ
ในการอานจํานวนถึง 20 ขอ ใหกลุมตัวอยางเลือกตอบ ซึ่งทําใหไดคําตอบที่กระจัดกระจาย และจํานวน
ของผูตอบในแตละคุณลักษณะแตกตางกันมาก เมื่อนําเปรียบเทียบนิสัยรักการอานระหวางวัยรุนที่เลือก
คุณลักษณะของตัวแบบในการอานแตกตางกัน จึงไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

5. การเปรียบเทียบนิสัยรักการอานของกลุมตัวอยางที่มีเพศและระดับชั้นเรียนแตกตาง
กัน 

จากการเปรียบเทียบนิสัยรักการอานระหวางวัยรุนที่มีเพศและระดับชั้นเรียนแตกตางกัน พบวา  
นักเรียนหญิงมีนิสัยรักการอานสูงกวานักเรียนชายอยางไมมีนัยสําคัญ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมุติฐานขอ 
3 ที่ตั้งไว  ขณะที่นักเรียนชั้น ม.2 มีนิสัยรักการอานมากกวานักเรียนชั้น ม.5 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งผลที่ไดกลับกันกับสมมุติฐานขอ 4 ที่ตั้งไว

ผลการวิจัยในสมมุติฐานขอ 4 สะทอนใหเห็นวา นักเรียนระดับชั้น ม.2 มีนิสัยรักการอานสูงกวา
นักเรียนระดับชั้น ม.5  ซึ่งการที่นักเรียนในระดับชั้นที่เล็กกวามีนิสัยรักการอานสูงกวานักเรียนระดับชั้น
ที่โตกวา อาจเนื่องมาจากเมื่อเด็กวัยรุนเติบโตอยางเขาสูวัยรุนตอนปลาย พวกเขาเขาถึงและถูกชักจูง
จากเทคโนโลยี สื่อสิ่งเราตางๆ ทั้งโทรศัพทมือถือ อินเทอรเน็ต เกมออนไลน ไดงายกวา จึงอาจเปน
สาเหตุใหอานหนังสือนอยลง แมวาคนสวนใหญจะคิดวาหากเทียบกันแลว เด็กวัยรุนชั้น ม.5 นาจะมีนิสัย
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รักการอานสูงกวาเด็กวัยรุน ชั้น ม.2 เพราะตองอานหนังสืออยางหนักเพื่อเตรียมตัวสอบเขา
มหาวิทยาลัย แตการวิจัยในครั้งนี้ศึกษานิสัยรักการอาน โดยวัดจากการอานหนังสือที่ไมใชหนังสือเรียน

ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับผลสํารวจ พฤติกรรมการอานหนังสือของประชากรป พ.ศ.2548  จาก 
สํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา เด็กประถมศึกษาตอนปลายจนถึงมัธยมศึกษาตอนตน อายุระหวาง 10-
14 ป เปนกลุมที่มีสัดสวนการอานหนังสือมากที่สุดถึงรอยละ 95 จากนั้นเมื่อเขาสูวัยรุนอายุ 15 -24 ป 
สัดสวนการอานหนังสือลดลงเปนรอยละ 83

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
1.  จากขอมูลของพฤติกรรมการอานทําใหทราบวา ปจจุบันสื่อตางๆ เขามาสงผลตอชีวิตของ

เด็กและเยาวชนอยางมาก กระนั้นวัยรุนก็ยังมีความสุขกับการอาน แมจะอานหนังสือนอยกวาสื่ออื่นๆ 
เพลิดเพลินกับการอานในยามวาง อานอยางสมัครใจ แตรูปแบบของการอานของวัยรุนก็เปลี่ยนแปลงไป
ตามยุคสมัย คือ อานสื่อออนไลน ประเภทเว็บไซต บล็อก/ชุมชนออนไลนมากขึ้น ประกอบกับเนื้อหาที่
อานมักเปนเรื่องของความบันเทิง การตูน ดารานักแสดง หรือนิยาย ทวาเนื้อหาดานวิชาการ เชน 
หนังสือสารคดี สารานุกรม หรือพจนานุกรม วัยรุนกลับสนใจอานนอยมาก หรือวรรณคดี บทกวี ที่แม
เปนเรื่องบันเทิงคดี แตตองใชความคิด การตีความ ศิลปะในการอาน วัยรุนก็มองขามเชนกัน ซึ่งอาจเปน
เพราะเห็นวาเปนหนังสือประเภทที่เขาใจยาก 

ขอมูลขางตนทําใหเห็นไดชัดวา วัยรุนควรไดรับการสงเสริมใหอานสิ่งที่เปนเนื้อหาสาระมากขึ้น 
เพื่อพัฒนาความคิด สติปญญา ซึ่งเปนเรื่องสําคัญมากในการดําเนินชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วในทุกดาน หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชนที่ผลิตสื่อ ทั้งหนังสือ หรือสื่อ
ออนไลน ควรจะตระหนักถึงความสําคัญในขอนี้ โดยปรับปรุงเนื้อหาเชิงวิชาการที่วัยรุนอาจมองวาเปน
เรื่องนาเบื่อ พัฒนารูปแบบการนําเสนอใหมีความทันสมัยนาสนใจมากขึ้นทั้งในรูปแบบหนังสือ และสื่อ
ออนไลน เพื่อดึงดูดใจวัยรุน นอกจากนี้ครูบรรณารักษ และครอบครัวเองก็มีสวนสําคัญในการกระตุนให
เด็กวัยรุนสนใจหนังสือที่มีเนื้อหาสาระมากขึ้น

นอกจากนี้การชวยคัดกรองคุณภาพของสื่อออนไลน ก็นาจะเปนสิ่งสําคัญ เพราะปจจุบัน
เยาวชนเขาถึงแหลงเรียนรูประเภทนี้มาก แตอาจจะไมสามารถคัดกรองคุณภาพของแหลงเรียนรูเหลานี้
ไดเอง  หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ จึงควรเขามามีบทบาทในการชวยกันคัดกรองคุณภาพสื่อออนไลน
ดวย

2. ในงานวิจัยนี้เด็กวัยรุนสวนใหญตอบวาไมมีตัวแบบในการอาน ซึ่งการไมมีตัวแบบในการ
อานก็แสดงใหเห็นชัดเจนวา คนสวนใหญในสังคมไทยโดยเฉพาะผูใหญที่เด็กอยากจะเลียนแบบนั้นไม
อานหนังสือ สอดคลองกับคุณลักษณะของบุคคลที่วัยรุนเลือกใหตัวแบบในการอานอันดับตนๆ คือ ชอบ
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อานหนังสือ ฉะนั้นแมการสรางตัวแบบในการอานใหแกเด็กอาจเปนหนทางหนึ่งที่สําคัญในการสงเสริม
ใหเด็กวัยรุนอานหนังสือ นอกจากนี้คุณลักษณะของบุคคลที่วัยรุนเลือกใหตัวแบบในการอานทําใหเห็น
วา วัยรุนยังเชื่อมโยงการอานไปสูคุณลักษณะอื่นๆ ที่พวกเขามองเห็นในตัวแบบดวย โดยที่วัยรุนเลือก
เปนลําดับตนๆ ไดแก คุณลักษณะประสบความสําเร็จในอาชีพ  ขยันขันแข็ง/ทํางานหนัก และมีความคิด
สรางสรรคและสุนทรียะ คุณลักษณะเหลานี้มีความสําคัญตอการสรางตัวแบบในการอานซึ่งจะเปนแรง
บันดาลใจในการอานแกเด็กตอไป โดยภาครัฐหรือเอกชนอาจนําไปทําการรณรงค หรือโครงการสงเสริม
การอานรูปแบบตางๆ โดยนําผูมีชื่อเสียงในสาขาอาชีพตางๆ ที่ประสบความสําเร็จขยันขันแข็ง หรือมี
ความคิดสรางสรรคและสุนทรียะ เปนผูดึงดูดวัยรุนใหเขารวมโครงการ และอาจจะใหบุคคลเหลานั้น
แนะนําใหอานหนังสือ เปนตน

ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษากับกลุมตัวอยางที่มีขนาดใหญขึ้น เพื่อใหไดผลการวิจัยที่ชัดเจนและนาเชื่อถือมาก

ยิ่งขึ้น
2. หากจะศึกษาคุณลักษณะของตัวแบบในการอาน ควรแบงกลุมใหมีจํานวนนอยลง เพื่อใหได

ขอมูลที่ไมกระจัดกระจาย สงผลใหไดผลวิจัยที่ชัดเจนและนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
3.  ควรศึกษาแรงจูงใจในการอานการตูน สาเหตุที่เด็กวัยรุนชอบอานการตูน รวมไปถึงวิเคราะห

ประเภท และเนื้อหาของการตูนที่เด็กชอบอานโดยเฉพาะ 
4.  ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับตัวแบบในการอาน  เพื่อเปนการทําความเขาใจตัว

แบบในการอานของวัยรุนใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
5.  ควรมีการวิจัยเชิงทดลองเปนรูปแบบการสงเสริมการอานที่เกี่ยวของกับตัวแบบในการอาน 

โดยจัดทําโปรแกรมหรือกิจกรรมกลุมที่สามารถนําไปประยุกตใชได  เพื่อประโยชนของการนําไปใช
สงเสริมการอานใหแกวัยรุน ทั้งที่บานและที่โรงเรียน
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แบบสอบถามการอาน ชุดที่ 1 
คําชี้แจง 

1. ใหนักเรียนเตมิขอความ หรือขีดเครื่องหมายถูก ( ) ในชองวาง   ที่ตรงกับความเปนจริง
ของนักเรียนที่สุด โดยคําตอบจะถือเปนความลับ 

2. คําวา “หนังสอื” ที่ใชในขอคําถาม หมายถึง หนังสือทุกประเภท ยกเวนหนังสือเรียน 
  
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัว 

1. เพศ  
 หญิง   ชาย 

2. ระดับชั้นเรียน 
 ม.2   ม.5 

 
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการอาน 

1. ฉันใชเวลาในการอาน (อานอะไรก็ได) 
 _______นาที หรือ______ชั่วโมง ตอวนั 
 

2. ฉันอานอะไรบาง (กรุณาเรียงลําดับจากอานมากที่สุดไปหาอานนอยที่สุด) 
  หนังสือ   การตูน 
  หนังสือพิมพ   นิตยสาร 

 เว็บไซต   อีเมลล    

 บล็อก/ ชุมชนออนไลน เชน facebook, twitter , bloggang, exteen, hi5 ,  
  อ่ืนๆ   ระบุ ___________________________ 
 

ในกรณีที่เปนหนังสือ 
3. ฉันอานหนังสือเม่ือใด (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

 มีเวลาวาง   อานกอนนอน   

 ระหวางรอคอย เชน รอรถ รอพอแม  
  ตองการความรูในเรื่องใดเร่ืองหน่ึง 
  ถูกบังคับ 
  อ่ืนๆ   ระบุ ___________________________ 
 
 
 



 

 

4. ฉันอานหนังสือประเภทใด (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
  การตูนใหความบันเทิง  การตูนความรู เชน การตูนวทิยาศาสตร 
  หนังสือพิมพ    นิตยสารบนัเทิง  นิตยสารใหความรู 
  นิทาน    บทกว ี
  วรรณกรรมแฟนตาซี   นิยาย/วรรณกรรมเยาวชน 

 สารานุกรม/พจนานุกรม  ประวตัศิาสตร/วรรณคด/ีวัฒนธรรม  

  ธรรมะ    ทองเที่ยว 
 พัฒนาตนเอง เชน รูปลักษณ สุขภาพ หรือจิตใจ   

 คูมือวิธีทําสิ่งตางๆ  เชน คูมือเตรียมสอบ คูมือทําสวน 
  อ่ืนๆ  ระบุ ___________________________________________ 
 

5. ฉันอานหนังสือ จํานวน_______เลม ตอเดือน (ไมรวมหนังสือเรียน) 
 

6. ฉันมีความสุขจากการอานหรือไม 
 มี   ไมมี 

 
หากคิดเปนคะแนน 0-10 (0 คือ นอยที่สุด 10 คือ มากที่สุด) ฉันคิดวาความสุขที่ไดจากการ

อาน อยูที่ตําแหนงใดใหวงกลม 
 
ตัวอยางการตอบ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 

นอยที่สุด        มากที่สุด 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

นอยที่สุด        มากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตอนที่ 3 ตัวแบบในการอาน 
คําชี้แจง  คําวา “ตัวแบบในการอาน” ที่ใชในขอคําถาม หมายถึง บุคคลที่นักเรยีนยึดถือเปน
แบบอยางและเปนแรงบันดาลใจในการอาน ซ่ึงอาจเปนบุคคลในครอบครัว บุคคลใกลชิด บุคคล
ที่มีชื่อเสียง หรือบุคคลในหนังสือ  ภาพยนตร หรือการตูนก็ได 

 

1. ฉันมีตัวแบบในการอานหรือไม 
 มี   ไมมี 

 

2. ถาฉันมีตัวแบบในการอาน (ถาไมมีขามไปขอ 3) 
2.1.ใครเปนตวัแบบในการอานที่ฉันยึดถือเปนแบบอยางมากที่สุด ไดแก 
 

ตัวอยางการตอบ 
 ระบุชื่อ คุณพอ               อาชีพ นักธุรกิจ        แหลงที่มา__-__              

ระบุชื่อ นายอภิสิทธิ์ เวชชีวะ อาชีพ นายกรฐัมนตร ี  แหลงที่มา__-__              
ระบุชื่อ ลอรา อิงเกิ้ล       อาชีพ นักเขียน   แหลงที่มา  ตัวละครใน หนังสือชุดบานเล็กในปาใหญ 
 

ระบุชื่อ _________________อาชีพ_________ แหลงที่มา_________________ 
 

2.2. คุณลักษณะใดของตัวแบบที่ทําใหฉันเลือ่มใส และเลียนแบบตวัแบบนั้นในการอาน 
(เลือกไดขอเดียว) 

  ขยันขันแขง็/ทํางานหนัก 
  มีความกลาหาญ 
  เปนที่ยอมรับในสังคม 
  มีลักษณะของความเปนผูนํา   
  มีรายไดสูง 
  ประสบความสําเร็จในอาชีพ 
  มีการศึกษาดี 
  ชอบอานหนังสือ 
  ใจดี/เอาใจใสผูอ่ืน 
  ชอบชวยเหลือผูอ่ืน 
  ชวยพัฒนาสังคมใหดีขึ้น 
  ซ่ือสัตย 
  ไววางใจได   
  มีความยุตธิรรม 
  สุขภาพแข็งแรง 



 

 

  หนาตาและบุคลกิดี 
  มีความสามารถดานกีฬา 
  มีอารมณขัน 
  มีความคิดสรางสรรคและสุนทรียะ 
  อ่ืนๆ  ระบุ ___________________________ 

 
3. ถาฉันไมมีตัวแบบในการอาน 

3.1. ฉันอยากใหใครเปนตัวแบบ (ดูตัวอยางคําตอบในขอ 2.1.)  
ระบุชื่อ _________________อาชีพ____________ 

แหลงที่มา_________________ 
3.2. ฉันอยากไดตัวแบบที่มีลักษณะอยางไร (ดูตัวเลือกในขอ 2.2.)  

ระบุ _________________________ 
 

4. เพราะเหตใุดตัวแบบจึงสรางแรงบันดาลใจในการอานใหฉันได (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
   เปนผูที่เห็นคุณคาของการอานแมจะดอยโอกาส 

  เปนผูที่นําการอานไปใชประโยชนที่ดีกับตวัเอง  
  เปนผูที่สรางการเปลี่ยนแปลงสังคมหรือโลก 
  เปนผูรอบรู (พหูสูต) ทีผู่อ่ืนสามารถพึ่งพาได 
  เปนผูนําทางความคิด 
  เปนผูที่ฉลาดมีไหวพริบ 
  อ่ืนๆ   ระบุ _____________________________ 

 
5. ถาเปนไปได ฉันอยากใหตวัแบบในการอานที่ฉันชื่นชอบทํากิจกรรมใดตอไปน้ีใหแกฉัน 

(เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
   แนะนําหนังสือหรือสื่อที่นาอาน 

  เขียนอะไรก็ตามลงในหนังสือ นิตยสาร หรือสื่อตางๆ ที่ฉันสามารถอานได  
  อานหนังสือใหฉันฟง 
  อธิบายใหฉันเห็นความสําคัญของการอาน 
  จัดกิจกรรมสงเสริมการอานใหฉันเขารวม 
  อ่ืนๆ  ระบุ ___________________________ 
 
 
 



 

 

แบบสอบถามการอาน ชุดที่ 2 
คําชี้แจง 

1. ใหนักเรียนขีดเครื่องหมายถูก ( ) ในชองวาง   ที่ตรงกับความเปนจริงของนักเรียน
ที่สุด เพียงชองเดียวในแตละขอความ  

2. แบบสอบถามนี้ไมจํากัดเวลา จึงขอใหนักเรียนตอบใหเรียบรอย โดยไมตองคํานึงถึงเวลา  
ไมมีคําตอบใดถูกหรือผิด  โดยคําตอบจะถือเปนความลับ  คําตอบที่เปนประโยชนที่สุด คือ
คําตอบทีต่รงกับความจริงของนักเรียนมากที่สุด 

3. คําวา “หนังสอื” ที่ใชในขอคําถามทุกขอ หมายถึง หนังสือทุกประเภท เชน หนังสืออานเลน 
หนังสือพิมพ การตูน นิตยสาร หรือหนังสือเรียน เปนตน 

 
ความหมายของแตละชอง คือ  

จริง  หมายถึง   การกระทําที่เกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอและเปนประจํา  
คอนขางจริง  หมายถึง   การกระทําที่เกิดขึ้นบอยทุกครั้ง  
คอนขางไมจริง  หมายถึง   การกระทําที่เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง 
ไมจริง   หมายถึง   การกระทําที่แทบไมเกิดขึ้นเลย  

 

ขอ 
 

ขอความ จริง 
คอนขาง
จริง  

คอนขาง
ไมจริง  

ไมจริง 

1. ฉันชอบอานหนังสือมาก     
2. เม่ือมีเวลาวางฉันมักจะอานหนังสือ     
3. ฉันจะอานหนังสือเฉพาะเวลาที่ใกลสอบ     
4. ฉันจะอานหนังสือก็ตอเม่ือครูหรือพอแมสั่งใหอาน     
5. ฉันอานหนังสือไดครั้งละนานๆ โดยไมรูสึกเบื่อ     
6. ถาฉันไดอานหนังสือ ฉันจะรูสึกสบายใจ     
7. ในวันหยุด ฉนัมักใชเวลาสวนใหญอานหนังสือ     
8. ฉันอานหนังสือก็ตอเม่ือตองคนควาเรื่องทีค่รูสั่งการบาน     
9. ฉันอานหนังสือไดไมนาน ก็จะรูสึกเบื่อและไมอยากอานอีก

ตอไป 
    

10. เวลาไปไหนมาไหน ฉันมักพกหนักสืออานเลนติดตัวไปดวย
เสมอ 

    



 

 

ขอ 
 

ขอความ จริง 
คอนขาง
จริง  

คอนขาง
ไมจริง  

ไมจริง 

11. ฉันมักจะอานหนังสือไปดวยในระหวางทีต่องรอคอย เชน 
รอรถ รอเพ่ือน รอพอแม เปนตน 

    

12. ในวันหยุดหรอืวันเสารอาทติย ฉันมักจะอานหนังสือ
มากกวาออกไปเที่ยวนอกบาน 

    

13. ฉันชอบไปหองสมุด เพราะที่น่ันมีหนังสือหลากหลาย
ประเภทใหเลอืกอาน 

    

14. ฉันชอบอานหนังสือหลายประเภท ทั้งหนังสือเรียน หนังสือ
อานเลน หนังสือการตูน 

    

15. ฉันชอบแวะดูหนังสือตามแผงหนังสือ     
16. ฉันชอบใหหองสมุดแนะนําหนังสือใหมๆ     
17. ฉันชอบอานหนังสือประเภทนิตยสารตางๆ     
18. ฉันมักอานหนังสือพิมพหลายๆ ฉบับที่นําเสนอขาวสาร

แตกตางกัน 
    

19. เวลาอานหนังสือพิมพฉันมักจะอานหลายๆ เรื่อง     
20. ฉันมักอานเรื่องที่สนใจจากหนังสือ หรือนิตยสารหลายๆเลม     
21. ฉันมักจะติดตามอานขาวทีฉ่ันสนใจ จากหนังสือพิมพ

หลายๆ ฉบบั 
    

22. ฉันชอบอานหนังสือประเภทสารคดี     
23. ฉันชอบอานเรื่องราวความรักของดารา/นักรอง/นักดนตร ี     
24. ฉันชอบอานหนังสือที่เปนเรือ่งเก่ียวกับการทะเลาะววิาท แก

แคน 
    

25. ฉันชอบอานขาวเหตุการณบานเมือง     
26. ฉันชอบอานหนังสือเกี่ยวกบัเรื่องชูสาว และพฤติกรรมทาง

เพศ 
    

27. ฉันชอบอานเรื่องเก่ียวกับการโจรกรรม-ฆาตกรรม เพราะทํา
ใหรูสึกสนุกตืน่เตนดี 

    

28. ฉันชอบอานหนังสือชีวประวตัิบุคคลสําคญั     
29. ฉันรูสึกสนุกทีไ่ดอานหนังสือที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการอจิฉา

ริษยากัน 
    



 

 

ขอ 
 

ขอความ จริง 
คอนขาง
จริง  

คอนขาง
ไมจริง  

ไมจริง 

30. เวลาอานหนังสือพิมพ ฉันชอบอานขาวการคดีทางเพศ เชน 
การลวงละเมิดทางเพศ เพราะทําใหสนุกและเราใจ 

    

31. ฉันชอบอานหนังสือใหความรูที่นําเสนอในรูปแบบบันเทงิคดี 
เชน การตูนประวตัิศาสตร นิยายอิงประวตัิศาสตร 

    

32. เม่ืออานหนังสือเรื่องใดเรื่องหน่ึงจบแลว ฉันสามารถสรุปได
วาเปนเรื่องเก่ียวกับอะไร 

    

33. การอานหนังสือทําใหเปนคนเกง     
34. ฉันจัดเก็บหนังสือที่มีเปนอยางดี     
35. ฉันอยากใหพอแมซ้ือหนังสือใหอานบอยๆ     
36. ฉันชอบซื้อหนังสือเก็บไวเปนสมบัตขิองตนเอง     
37. ฉันมักจะคอยดูแลเก็บรักษาหนังสือไมใหชํารุดเสียหายได

โดยงาย 
    

38. การอานหนังสือมากๆ จะชวยใหฉันเรยีนวิชาตางๆ ไดดีขึ้น     
39. ฉันคิดวาการอานหนังสือเปนสิ่งที่มีประโยชนตอชีวติของฉัน

มาก 
    

40. ฉันมักจะอานหนังสืออยางทะนุถนอม และระวังไมใหยับหรือ
ฉีกขาด 

    

41. ถาเราอยากรูเร่ืองราวใด เราก็รูไดจากการอานหนังสือ     
42. ฉันคิดวาการอานหนังสือมากๆ ทําใหคนเราฉลาดขึ้นได     
43. ฉันอยากใหพอแมใหของขวญัเปนหนังสือ     
44. ฉันเชื่อวาคนที่จะประสบความสําเร็จในชีวติไดตองอาน

หนังสือมากๆ 
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ชื่อ   ชื่อสกุล      นางสาวธิดา สุวรรณสาครกุล
วันเดือนปเกิด 11 ธันวาคม พ.ศ. 2527
สถานที่เกิด       กรุงเทพมหานคร
สถานที่อยูปจจุบัน 750/1 ถนนเตชะวนิช เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน กองบรรณาธิการนิตยสาร Mother&Care
สถานที่ทํางานปจจุบัน บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) 914 ถนนพระราม 5

แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ประวัติการศึกษา
       พ.ศ. 2539 ระดับประถมศึกษา 

จากโรงเรียนเซนตฟรังซีสซาเวียร คอนแวนต
       พ.ศ. 2542              ระดับมัธยมการศึกษาตอนตน จากโรงเรียนสตรีวิทยา
       พ.ศ. 2545              ระดับมัธยมการศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
       พ.ศ. 2549              ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาเยอรมัน)

 จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
       พ.ศ. 2554              การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาพัฒนาการ)

จากมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
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