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บทที่  4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสาน ในหัวขอเร่ือง  การพัฒนาและบริหารกิจกรรม
สงเสริมการอานของนักเรียนโรงเรียนบานทับราง  อําเภอบอทอง  จังหวัดชลบุรี สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหาร
กิจกรรมสงเสริมการอาน โดยใชเทคนิคกระบวนการการประชุมปฏิบัติการอยางมีสวนรวมและ
สรางสรรค และ หลักการเรียนรูแบบรวมมือกัน การวิเคราะหขอมูลโดยยึดหลักการตรวจสอบ
ขอมูลแบบสามเสา  และนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห ซ่ึงผูวิจัยเสนอผล
การวิเคราะหขอมูลตามลําดับขั้นตอน  เพื่อใหการวิเคราะหและการนําเสนอขอมูลสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการดําเนินการ จึงกําหนดสัญลักษณเพื่อใชเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 
 N แทน  จํานวนประชากร 
 k แทน  จํานวนขอของแบบทดสอบ 
                 μ  แทน  คาเฉลี่ย 
                 σ  แทน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแบงเปน  3  ตอน  คือ 
 ตอนที่  1  ศึกษาสภาพปจจุบันของการบริหารกิจกรรมสงเสริมการอานของนักเรียน
โรงเรียนบานทับราง  จากการสัมภาษณและสอบถามสถิติความถี่ของการใชหองสมุด  จากครู
ประจําหองสมุด  จากการผลการบันทึกสถิติการใชหองสมุด  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2552  โดย
มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  ถึง  มัธยมศึกษาปที่  3  จํานวน  300  คน  มีนักเรียนเขาใช
หองสมุดเพียงรอยละ  60.78  ของนักเรียนทั้งหมด  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาสถิติของนักเรียนที่ใช
หองสมุดยังมีจํานวนนอย  อันสงผลใหเห็นวานกัเรียนยังไมสนใจในการอาน  และยังมีนิสัยรัก 
การอานนอย 
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 ตอนที่  2  ผลการพัฒนากิจกรรมสงเสริมการอานของนักเรียนโรงเรียนบานทับราง  โดย
ใชเทคนิคกระบวนการการประชุมปฏิบัติการอยางมีสวนรวมและสรางสรรค และหลักการเรียนรู
แบบรวมมือกัน  ผลการศึกษาตามขั้นตอนกระบวนการดังกลาวไดผลดังนี้ 
   1.  ขั้นความพึงพอใจ   ประกอบดวยขั้นเขาใจสถานการณ  สภาพความเปนจริง  
และสรางวิสัยทัศน  สภาพที่คาดหวังในอนาคต  ซ่ึงผลของขั้นตอนนี้  ปรากฏวา  กลุมตัวอยาง        
ที่เกี่ยวของ  อันไดแก  คณะครู จํานวน  17  คน  คณะกรรมการสถานศึกษา  จํานวน  13  คน  
ตัวแทนสภานักเรียน  จํานวน  1  คน  ไดมาประชุมปรึกษาหารือกัน  พบวาสภาพที่แทจริงของการ
ดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอานที่เปนอยูในปจจุบันของนักเรียนโรงเรียนบานทับราง  ซ่ึงไดจาก
การสัมภาษณ  สังเกต สอบถามจากคณะครูประจําชั้นทุกคน  รวมถึงไดขอมูลปญหาจากการประชุม
เชิงปฏิบัติการของครูโรงเรียนบานทับรางพบวา  กอนการพัฒนาการดําเนินงานสงเสริมการอานใน
โรงเรียน  ครูขาดความตระหนักในความสําคัญของการอาน  ไมมีแผนงาน/โครงการปฏิบัติที่ชัดเจน  
ไมมีความรู  ความเขาใจในการวางแผน  และกระบวนการขั้นตอนในการดําเนินงานสงเสริมการ
อาน  ขาดระบบในการติดตามผล  ขาดการประสานงานระหวางครู  กรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  และผูปกครองนักเรียน  ทําใหนักเรียนจํานวนมากขาดพฤติกรรมนิสัยรักการอาน  เพราะ
ไมมีการสงเสริมการอานเพื่อกระตุนจูงใจใหนักเรียนรักการอานอยางจริงจังและเปนรูปธรรม
เพียงพอ  รวมถึงตัวนักเรียนเองมีปญหาการอานไมออก  อานไมคลอง  และมีปญหาในการเรียนรู
ของตัวนักเรียนบางคนรวมอยูดวย  จากนั้นใหแบงกลุมตามสายชวงชั้น  โดยมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและประธานสภานักเรียนคอยสังเกตการณและเสนอชี้แนะแนวทาง  โดย
แบงกลุมไดดังนี้  กลุมที่  1  ครูสายชวงชั้นที่  1  (ป.1 – ป.3)  กลุมที่  2  ครูสายชวงชั้นที่  2   (ป.4 – ป.6)  
กลุมที่  3  ครูสายชวงชั้นที่  3  (ม.1 – ม.3)  ทุกคนตางประชุมกันอยางมีความสุข  ไมเครงเครียด  ได
วาดภาพผลจากการคาดหวังวาในอนาคต  เด็กที่ไดรับการแกปญหาการอานจะมีลักษณะอยางไร 
ในอนาคต  ใหส่ือออกมาเปนภาพหรือแสดงผลความคิดเห็น  ซ่ึงมีคนสื่อภาพเปนเด็กรวมกันอาน
หนังสือ  พี่อานหนังสือใหนองฟง  เด็กอยูกับกองหนังสือในหองสมุด  เปนตน   
   2.  ขั้นสงอิทธิพล  ประกอบดวยขั้นคิดคน  หากลวิวิธี  และขั้นจัดความสําคัญ  
จําแนกกิจกรรม  ซึ่งผลของขั้นตอนนี้  ปรากฏวา  แตละกลุมไดชวยกันคิดและไดโครงการสงเสริม
การอานที่หลากหลายกิจกรรมสงเสริมการอานที่ชวยใหนักเรียนสนใจการอานจนเกิดนิสัยรักการ
อานขึ้นซึ่งกิจกรรมสงเสริมการอานที่ไดแตละชวงชั้นมีดังนี้ 
     กิจกรรมสงเสริมรักการอาน  ของแตละชวงชั้นโรงเรียนบานทับราง  
    กลุมที่  1 คอื  ชวงชั้นที่  1  (ป.1 – ป.3)  กิจกรรมสงเสริมการอานไดแก 
    1)  ตะกราเคลื่อนที่  



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

 72

    2)  พี่เลานิทานใหนองฟง 
    3)  พี่สอนนอง  
    4)  การคิดปริศนาคําทาย 
    5)  ยอดนักอาน   
    6)  คาราโอเกะเพื่อการอาน 
    7)  ตนไมรักการอาน  
    8)  บันทึกกิจกรรมการอานของหนู 
    9)  วางทุกงานอานทุกคน   
    10)  การเลานิทานกับการพัฒนาเด็กโดยใชส่ือประกอบ 
   กลุมที่  2  คือชวงชั้นที่  2  (ป.4 – ป.6)  กิจกรรมสงเสริมการอานไดแก  
    1)  สํานวน  สุภาษิต  คําพังเพย  
    2)  แฟนพันธุแท  76  จังหวัด 
    3)  ตลาดนัดทางปญญา  
    4)  หนอนหนังสือ 
    5)  การคิดปริศนาคําทาย  
    6)  ตอบปญหาสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน 
    7)  อานหนังสือใหนองฟง  
    8)  คาราโอเกะเพื่อการอาน 
    9)  การสรางนิทานภาพเลมเล็ก 
    10)  บันทึกกิจกรรมการอานของหนู 
    11)  พี่สอนนอง 
    12)  ตะกราเคลื่อนที่ 
       กลุมที่  3  คือ  ชวงชั้นที่  3  (ม.1 – ม.3)  กิจกรรมสงเสริมการอานไดแก   
    1)  สํานวน  สุภาษิต  คําพังเพย  
    2)  แฟนพันธุแท  76  จังหวัด 
    3)  ตลาดนัดทางปญญา  
    4)  หนอนหนังสือ 
    5)  การคิดปริศนาคําทาย  
    6)  ตอบปญหาสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน 
    7)  อานหนังสือใหนองฟง  
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    8)  คาราโอเกะเพื่อการอาน 
    9)  วิเคราะหขาว 
    10)  การสรางนิทานภาพเลมเล็ก 
    11)  บันทึกกิจกรรมการอานของหนู 
    12)  เสียงตามสาย 
    13)  พี่สอนนอง 
    14)  ตะกราเคลื่อนที่ 
   3.  ขั้นการควบคุม ประกอบดวยขั้นวางแผน หาผูรับผิดชอบ และข้ันจัดทําแผน/
กิจกรรม/โครงการ  จากขั้นตอนนี้ ปรากฏวาคณะครูทุกคนเต็มใจรวมกันรับผิดชอบและปฏิบัติตาม
โครงการสงเสริมการอานเปนอยางดีทุกคน โดยผูรับผิดชอบกิจกรรมสงเสริมการอานชวงชั้นที่ 1 
(ป.1 –ป.3) จํานวน 3 คน คือ นางสาวสุลาวัลย กําพุฒ  นางสาวกัญญา สถาวร  นางสาวบุญมี รักชาติ 
ชวงชั้นที่ 2 (ป.4 –ป.6) จํานวน  3  คน  คือ นางสาวชูใจ ทิมเมือง  นายวินัย หางแกว  นายชัยพจน 
ผสมทรัพย  และชวงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3)  จํานวน 6 คน คือ นางวิมล จันทโภโต  นายวิชาญ เรือนคํา 
นางเจษฎา มินตา นายพลัชปรัชญ  ศรีสมบูรณกนก นางสาวนุกูล ช่ืนชม และนายศิริพงษ จันทโภโต  
ที่ปรึกษาโครงการและประธานดําเนินการสงเสริมการอานคือ  นายชัยยุทธ  เมืองแกว  ผูอํานวยการ
โรงเรียนบานทับราง  หลังจากนั้นใหแตละกลุมคิดคนการดําเนินงานและกลวิธีในการดําเนินงาน 
แตละกิจกรรม  จนเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรมแนวเดียวกัน  (ภาคผนวก ง) โดยแตละ
กิจกรรมใชงบประมาณของโรงเรียนและขอรับเงินสนับสนุนจากการบริจาคของชุมชน  ในขณะ
ดําเนินการในแตละกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสงเสริมการอานใชหลักการเรียนรูแบบรวมมือกัน 
สอดแทรกเปนกลวิธีในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน  และจากนั้นครูที่รับผิดชอบแตละชวงชั้น       
ก็นํากิจกรรม แตละกิจกรรมไปทดลองใช 
 ตอนท่ี  3  ผลการบริหารกิจกรรม  ไดนํากิจกรรมไปทดลองใชกับกลุมนักเรียนในแตละ
ชวงชั้น ผลการพัฒนาและการบริหารกิจกรรมสงเสริมการอานของนักเรียนโรงเรียนบานทับราง  
โดยใชเทคนิคกระบวนการการประชุมปฏิบัติการอยางมีสวนรวมและสรางสรรค และ หลักการ
เรียนรูแบบรวมมือกันไดผลตามตาราง 2 – 6 โดยแสดงผลเปนคารอยละดังนี้  
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ตาราง  2  ความถี่และรอยละของนักเรียนที่มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน    
                ของนักเรียนชวงชัน้ที่  1  (ป.1 – ป.3) 
 

กิจกรรม ความถี่ รอยละ อันดับที ่
1.  คาราโอเกะเพื่อการอาน 89 89.00 1 
2.  การคิดปริศนาคําทาย 75 75.00 2 
3.  พี่เลานิทานใหนองฟง 70 70.00 3 
4.  การเลานิทานกับการพัฒนาเด็กโดยใชส่ือประกอบ 69 69.00 4 
5.  ตนไมรักการอาน 67  67.00  5 
6.  พี่สอนนอง 65 65.00 6 
7.  ตะกราเคลือ่นที่ 64 64.00 7 
8.  ยอดนกัอาน 55 55.00 8 
9.  บันทึกกิจกรรมการอานของหน ู 54 54.00 9 
10.  วางทุกงานอานทุกคน 53 53.00 10 

   
 จากตาราง  2  พบวา  กิจกรรมสงเสริมการอานที่นักเรียนชวงชั้นที่  1  (ป.1 – ป.3) 
จํานวน 100 คน  สนใจและพึงพอใจเรียงตามลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้ 1. คาราโอเกะเพื่อการ
อาน รอยละ 89.00  2.  การคิดปริศนาคําทาย  รอยละ 75.00  3. พี่เลานิทานใหนองฟง  รอยละ 70.00  
4. การเลานิทานกับการพัฒนาเด็กโดยใชส่ือประกอบ รอยละ 69.00  5. ตนไมรักการอาน รอยละ 
67.00  6.  พี่สอนนอง รอยละ 65.00  7. ตะกราเคลื่อนที่ รอยละ 64.00  8. ยอดนักอาน รอยละ 55.00  
9.  บันทึกกิจกรรมการอานของหนู  รอยละ  54.00  และ10. วางทุกงานอานทุกคน  รอยละ  53.00 
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ตาราง  3  ความถี่และรอยละของนักเรียนที่มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน    
                  ของนักเรียนชวงชั้นที่  2  (ป.4 – ป.6)    
 

กิจกรรม ความถี่ รอยละ อันดับที ่
1.  คาราโอเกะเพื่อการอาน 91 91.00 1 
2.  ตลาดนัดทางปญญา 86 86.00 2 
3.  แฟนพนัธุแท  76  จังหวดั 85 85.00 3 
4.  การคิดปริศนาคําทาย 84 84.00 4 
5.  การสรางนิทานภาพเลมเล็ก 77 77.00 5 
6.  สํานวน  สุภาษิต  คําพังเพย 76 76.00 6 
7.  ตะกราเคลือ่นที่ 75 75.00 7 
8.  อานหนังสอืใหนองฟง 73 73.00 8 
9.  หนอนหนงัสือ 70 70.00 9 
10.  พี่สอนนอง 67 67.00 10 
11.  ตอบปญหาสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน 65 65.00 11 
12.  บันทึกกิจกรรมการอานของหน ู 54 54.00 12 

 
 จากตาราง  3 พบวา  กิจกรรมสงเสริมการอานที่นักเรียนชวงชั้นที่  2  (ป.4 – ป.6) จํานวน 
100 คน สนใจและพึงพอใจเรียงตามลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้ 1. คาราโอเกะเพื่อการอาน          
รอยละ 91.00  2. ตลาดนัดทางปญญา  รอยละ 86.00  3. แฟนพันธุแท 76 จังหวัด รอยละ  85.00  4. 
การคิดปริศนาคําทาย รอยละ 84.00  5. การสรางนิทานภาพเลมเล็ก รอยละ  77.00  6. สํานวน
สุภาษิต คําพังเพย รอยละ 76.00  7. ตะกราเคลื่อนที่  รอยละ 75.00  8. อานหนังสือใหนองฟง          
รอยละ 73.00  9. หนอนหนังสือ รอยละ 70.00  10. พี่สอนนอง  รอยละ 67.00  11. ตอบปญหา
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน  รอยละ  65.00   และ12.  บันทึกกิจกรรมการอานของหนู  รอยละ  
54.00  
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ตาราง  4  ความถี่และรอยละของนักเรียนที่มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน    
                  ของนักเรียนชวงชั้นที่  3  (ม.1 – ม.3) 
 

กิจกรรม ความถี่ รอยละ อันดับที ่
1.  คาราโอเกะเพื่อการอาน 98 98.00 1 
2.  ตลาดนัดทางปญญา 89 89.00 2 
3.  แฟนพนัธุแท  76  จังหวดั 83 83.00 3 
4.  การคิดปริศนาคําทาย 82 82.00 4 
5.  การสรางนิทานภาพเลมเล็ก 77 77.00 5 
6.  สํานวน  สุภาษิต  คําพังเพย 76 76.00 6 
7.  ตะกราเคลือ่นที่ 75 75.00 7 
8.  อานหนังสอืใหนองฟง 73 73.00 8 
9.  หนอนหนงัสือ 70 70.00 9 
10.  เสียงตามสาย 69 69.00 10 
11.  พี่สอนนอง 67 67.00 11 
12.  ตอบปญหาสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน 65 65.00 12 
13.  วิเคราะหขาว 59 59.00 13 
14.  บันทึกกิจกรรมการอานของหน ู 53 53.00 14 

 
 จากตาราง  4 พบวา  กิจกรรมสงเสริมการอานที่นักเรียนชวงชั้นที่  3  (ม.1 – ม.3) จํานวน 
100 คน สนใจและพึงพอใจเรียงตามลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้  1. คาราโอเกะเพื่อการอาน           
รอยละ  98.00  2.  ตลาดนัดทางปญญา  รอยละ  89.00  3.  แฟนพันธุแท  76  จังหวัดรอยละ  83.00  
4.  การคิดปริศนาคําทาย  รอยละ  82.00  5.  การสรางนิทานภาพเลมเล็ก  รอยละ  77.00  6.  สํานวน
สุภาษิต  คําพังเพย  รอยละ  76.00  7.  ตะกราเคลื่อนที่  รอยละ  75.00  8.  อานหนังสือใหนองฟง  
รอยละ  73.00  9.  หนอนหนังสือ  รอยละ  70.00  10. เสียงตามสาย  รอยละ  69.00  11.  พี่สอนนอง  
รอยละ  67.00  12.  ตอบปญหาสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน  รอยละ  65.00   13.  วิเคราะหขาว  
รอยละ  59.00  และ14.  บันทึกกิจกรรมการอานของหนู  รอยละ  53.00  
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 จากนั้นหลังการทดลองใชกิจกรรมสงเสริมรักการอานของนักเรียนเสร็จทุกกิจกรรมก็
ประเมินผลพฤติกรรมนิสัยรักการอานของนักเรียนดวยแบบทดสอบสถานการณทดสอบกับนกัเรยีน
กลุมตัวอยางจํานวน  300  คน  ปรากฏผลดังนี้ 
 
ตาราง 5   คาคะแนนเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินพฤติกรรมนิสัยรักการอาน 
 โดยใชเครื่องมือวัดลักษณะนิสัยรักการอาน ของนักเรียนโรงเรียนบานทับราง 
 จํานวน 3 ฉบับ 
 

เครื่องมือวัดลักษณะนิสัยรักการอาน   N k คะแนนเต็ม μ  σ   
ฉบับที่  1   วัดความสนใจใฝรูในการอาน 
ฉบับที่  2  วัดความสม่ําเสมอในการอาน 
ฉบับที่  3  วัดเจตคติตอการอาน 

300 
300 
300 

10 
10 
10 

40 
40 
40 

32.59 
32.33 
31.57 

8.32 
8.54 
8.55 

 
 จากตาราง  5  พบวา  คาคะแนนเฉลี่ยของเครื่องมือฉบับที่  1  วัดความสนใจใฝรูในการ
อานมีคาคะแนนเฉลี่ย  เทากับ  32.59  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เทากับ  8.32  เครื่องมือฉบับ 
ที่  2  วัดความสม่ําเสมอในการอานมีคาคะแนนเฉลี่ย  เทากับ  32.33  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เทากับ  
8.54  และเครื่องมือฉบับที่  3  วัดเจตคติตอการอานมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ  31.57  และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  เทากับ  8.55  แสดงใหเห็นวา  ผลการวัดลักษณะนิสัยรักการอานของนักเรียนวัด
พฤติกรรมนักเรียนไดวามีลักษณะนิสัยรักการอานอยูในระดับดี 
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ตาราง 6   คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของการวัดพฤติกรรมแสดงนิสัยรักการอาน 
 ของนักเรียนโรงเรียนบานทับรางโดยใชแบบสอบถามถามความคิดเห็นของครู 
 ผูปกครอง  และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

           พฤติกรรมแสดงนิสัยรักการอาน                              N   =    330                    ระดับ 
                                                                                          μ         σ                     การปฏิบัติ 
1.  อานหนังสอือยางตั้งใจ                                                3.59       0.65                   บอยครั้ง                 
2.  หมั่นศึกษาคนควาโดยการอานจากแหลงขอมูล          3.87       0.40                   บอยครั้ง 
      สารสนเทศตาง ๆ  
3.  มีหนังสือตดิตัวไวอานในทุกสถานที่                          4.07       0.57                   บอยครั้ง                  
4.  แสวงหาความรูโดยการอานดวยตนเอง                      4.40       0.49                   บอยครั้ง                  
5.  อานหนังสอืเฉพาะเรื่องราวที่ตนสนใจ                       4.56       0.57                   เปนประจํา              
 6.  หาเวลาเพือ่อานเปนประจํา                                        3.96       0.56                   บอยครั้ง                  
7.  อยากไดรับหนังสือเปนรางวัล                                    4.21       0.43                   บอยครั้ง                  
8.  อานหนังสอืคร้ังละนานๆ โดยไมรูสึกเบือ่                 4.30       0.39                   บอยครั้ง                  
     หรืองวงนอน  
9.  อานหนังสอืดวยความเพลิดเพลิน                                3.97        0.56                  บอยครั้ง 
10.   ศึกษาคนควาโดยการอานเพิ่มเติมหลัง                      4.00        0.51                  บอยครั้ง 
        จากเรียนในชั้นเรยีน 
11.  อานหนังสือขณะรอเวลาทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง                  3.86        0.49                  บอยครั้ง 
12.  เกาะตดิสถานการณขาวที่สนใจดวยการอาน             3.78        0.59                  บอยครั้ง 
       จากแหลงขอมูล 
13.  ใชหนังสอืเปนแหลงขอมูลแรกในการคนควา          4.16         0.61                  บอยครั้ง 
        เมื่อเกิดขอสงสัยหรือปญหา 
14.  ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมโดยการอานหนงัสือ             3.95        0.71                  บอยครั้ง 
       จากสื่อ ส่ิงพิมพตาง ๆ 
15.  ติดตามขาวสาร และเหตกุารณตาง ๆ โดยการอาน    4.10        0.47                  บอยครั้ง 
16.  ใชเวลาวางในการอานมากกวาการทํากิจกรรมอื่น ๆ 4.29       0.54                  บอยครั้ง 
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ตาราง 6  (ตอ) 
 

           พฤติกรรมแสดงนิสัยรักการอาน                              N   =    330                    ระดับ 
                                                                                          μ         σ                     การปฏิบัติ 
 17.  กระตือรือรนในการแสวงหาความรูจาก                    4.22        0.55                  บอยครั้ง    
       แหลงความรูที่หลากหลายดวยการอาน 
18.  แนะนําเพือ่นใหอานหนงัสือตาง ๆ                            3.85        0.49                  บอยครั้ง 
19.  ใชเวลาวางอานหนังสือโดยไมเลือกสถานที่              3.91        0.65                  บอยครั้ง 
20.  อานวัสดุ  ส่ิงพิมพ  หรือประกาศตาง ๆ ดวย             4.12        0.67                   บอยครั้ง 
       ความสนใจ 

                                             เฉล่ียรวม                             4.06         0.55                  บอยคร้ัง 

 
  จากตาราง  6  แสดงวา  พฤติกรรมแสดงนิสัยรักการอานของนักเรียนโรงเรียนบานทับ
รางโดยใชแบบสอบถาม ถามความคิดเห็นของครู จํานวน 17 คน  ผูปกครองจํานวน 300 คน และ
กรรมการสถานศึกษา จํานวน 13 คน รวม 330 คน  มีระดับพฤติกรรมการปฏิบัติโดยรวม บอยครั้ง 
(μ  =  4.06)  และเมื่อพิจารณารายขอแลวพบวา  ทุกขอมีระดับพฤติกรรมการปฏิบัติ  บอยครั้ง  19  
ขอ  และระดับ  เปนประจํา  1  ขอ 
  
  
 
 
 
 


