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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการอ่านของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาภาคปกติ จ านวน 360 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า       
1) สภาพการอ่านของนักศึกษาโดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านระยะเวลา 
รองลงมาคือ ด้านวัตถุประสงค์ และด้านสถานที่ ค่าเฉลี่ยสูงสุดรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่อ่านบันเทิง เนื้อหาเกี่ยวกับ
อาหาร นิยาย เว็บไซต์และออนไลน์มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน อ่านเพื่อความบันเทิงและผ่อนคลาย อ่านเมื่อมีเวลาว่าง และ
อ่านที่บ้านหรือหอพัก 2) ปัญหาการอ่านของนักศึกษาโดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ ด้านเนื้อหา รองลงมาคือ ด้านประเภทสื่อ และด้านระยะเวลา ค่าเฉลี่ยสูงสุดรายข้อพบว่า ไม่ได้ก าหนด
เนื้อหาก่อนอ่านในแต่ละครั้งและเนื้อหาท่ีอ่านส่วนใหญ่มาจากอินเตอร์เน็ตไม่มีความน่าเชื่อถือ ท าให้ตัดสินเลือกอ่าน
ยากมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน การเข้าใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีสัญญาณอินเตอร์เน็ต ไม่มีความพร้อมในการอ่านท าให้ไม่ได้
ความรู้ มีการจ ากัดเวลาในการอ่าน และสถานท่ีใช้อ่านมีเสียงดังรบกวนในขณะที่อ่าน  
ค าส าคัญ: การอ่าน / พฤติกรรมการอ่าน / ปัญหาการอ่าน / นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

Abstract 
 The objective of this study were to condition and reading problems of Kamphaengphet 
Rajabhat University students. Sample consisted of 3 6 0  students. The tools used consisted of 
questionnaires. Data were analyzed using software processed by computer and the statistics used 
were frequency distribution, percentage, mean, and standard deviation. The research results 
revealed that: 1) the reading condition of all students was at a high level. It was found that the 
duration of time was the highest average, followed by objective and place. When considering the 
mean of each item, entertainment readings, food content, fiction, websites and online are the 
same average, read for entertainment and relaxation, read when free time and read at home or 
dorm. 2) The students' reading problems were at a moderate level. The highest mean is content, 
followed by media category and period. When considering the mean of each item, it was found 
that content is it does not define the content before reading each time, and content read from 
the Internet is not reliable, access to electronic media requires internet, the purpose is no readiness 
to read, not knowledge, duration is limited time to read and location is noisy while reading. 
Keyword: reading / reading behavior / reading problem / Kamphaengphet Rajabhat University  
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การอ่านมีความส าคัญต่อการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบนัเป็นอย่างมาก และยังเป็นหัวใจส าคัญทางด้านการสือ่สาร 
การอ่านนั้นช่วยท าให้ได้เนื้อหาสาระความรู้มากกว่าการศึกษาหาความรู้ในการเรียนรู้นั้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนรูท้ี่เปน็
วิชาการ และการเรียนรู้ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ การรับรู้ความหมายของสารจากลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้อ่าน
สามารถเข้าใจและรับรู้ความหมายของเรื่องราวที่อ่านได้ (บุญศิริ ภิญญาธินันท์, 2546, หน้า 1) การอ่านมีประโยชน์
ในการพัฒนาตนเองทางด้านการศึกษา อาชีพ คุณภาพชีวิต ท าให้เป็นคนทันสมัย ทันเหตุการณ์ และสนองความ
อยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ เพื่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า (ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์, 2542, หน้า 11)  โดย
การอ่านเป็นเครื่องมือท่ีช่วยในเรื่องการจัดการเรยีนการสอนและการสง่เสรมิการอ่านช่วยให้มีการ พัฒนาปรับเปลี่ยน
บุคลิกภาพและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านตั้งแต่เด็กเริ่มจากครอบครัว เพื่อเกิด
การเรียนรู้ทางภาษา ทักษะทางด้านการสื่อสาร และการอ่านยังตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ท้ังทางด้านความ
มั่นคงในอาชีพการงาน การยอมรับจากสังคมสูงสุดของความต้องการคือ ความส าเร็จในชีวิต ช่วยเสริมสร้างมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี มีความมั่นใจ สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี การอ่านเป็นพฤติกรรมทางการใช้ภาษาที่มีลักษณะเฉพาะไม่
เหมือนการพูด การฟัง การเขียน หัวใจในการอ่านจึงอยู่ที่ความเข้าใจความหมายของค าที่ปรากฏในข้อความ (โกชัย 
สาริกบุตร, 2547, หน้า 3) และจากการส ารวจพบว่า คนไทยส่วนมากยังไม่มีนิสัยรักการอ่าน ในปี พ.ศ. 2546 และปี 
พ.ศ. 2548 ส ารวจพฤติกรรมการอ่านของประชากรโดยเน้นว่า “การอ่าน” มีความรวมไปถึงการอ่านหนังสือทุก
ประเภทและการอ่านจากอินเทอร์เน็ตด้วย คนไทยมีพฤติกรรมการอ่านเพิ่มขึ้น ในปี พ .ศ. 2548 (ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2546, หน้า 14) สาเหตุที่คนไทยมีนิสัยการอ่านลดลงเกือบทุกช่วงวัย โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์มักอยากรู้
อยากเห็นมักจะชอบอ่าน แต่มีหลายคนที่ไม่ชอบอ่าน ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ ได้แก่ ไม่ได้รับการปลูกฝงั
ให้รักการอ่าน อ่านไม่ออกเลยท าให้ไม่อยากอ่าน สนใจสื่ออ่ืนๆ มากกว่าการอ่าน ไม่มีสถานท่ีอ่านที่เหมาะสม เป็นตน้ 
(ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์, 2542, หน้า 26-28) และยังพบว่าคนไทยส่วนใหญ่มีความบกพร่องทางด้านการอ่าน ปัญหา
ที่เราพบมากที่สุดในปัจจุบันคือ ขาดนิสัยรักการอ่าน ไม่ได้รับแรงจูงใจจากบุคคลรอบข้าง รวมถึงสื่อเทคโนโลยีด้าน
ต่างๆ ในยุคปัจจุบัน เช่น โทรทัศน์ วีดีทัศน์ คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน ซึ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้และทราบ
ข่าวสารข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วจึงท าให้สูญเสยีเวลาที่สมควรจะได้อ่าน ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านการ
สื่อสารเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น และท าให้มีการเรียนรู้หลากหลายช่องทางท าให้พฤติกรรม
การอ่านและการเรียนรู้ของผู้ใช้เปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีรวมถึงพฤติกรรมการอ่านของ
นักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเช่นกัน  

จากการเปลี่ยนแปลงด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมการเรียนรู้ ในปัจจุบันและรัฐบาลมี
นโยบายส่งเสริมให้ประชาชนรักการอ่านอย่างจริงจังเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 มีมติคณะรัฐมนตรีให้การส่งเสริม
การอ่านเป็นวาระ แห่งชาติโดยก าหนดให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปีเป็นวันรักการอ่าน และให้ปี 2552 – 2561 เป็น
ทศวรรษแห่งการอ่านของประเทศรวมทั้งให้มีคณะกรรมการสง่เสรมิการอ่านเพื่อสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้ตลอดชีวติ 
คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่ศึกษาสภาพและปัญหาการอ่านของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพื่อใช้เป็นแนว
ทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการอ่านของนักศึกษา  ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การพัฒนานักศึกษาให้มีนิสัยรักการอ่าน รู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการอ่าน ของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
2. เพื่อศึกษาปัญหาการอ่านของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ ศึกษาสภาพและปัญหาการอ่านของนักศึกษา ที่ก าลังศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยมีขอบเขตดังนี ้
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 ประชากร  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 5,663 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง  

นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2560 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางส าเร็จรูปเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan)  รวม
ทั้งสิ้นจ านวน 360 คน  
 ตัวแปรที่ศึกษา 

1. ตัวแปรต้น ได้แก่ คณะ  ช้ันปีการศึกษา 
2. ตัวแปรตาม ได้แก่  สภาพและปัญหาการอ่านของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
1. สภาพการอ่าน จ าแนกเป็น  5 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาที่อ่าน ด้านประเภทสื่อ ด้านวัตถุประสงค์

ในการอ่าน ด้านระยะเวลาในการอ่าน ด้านสถานท่ีในการอ่าน 
2. ปัญหาการอ่าน จ าแนกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาที่อ่าน ด้านประเภทสื่อ ด้านวัตถุประสงค์

ในการอ่าน ด้านระยะเวลาในการอ่าน ด้านสถานท่ีในการอ่าน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยมีวิธีด าเนินการวิจัยเป็น 2 ขั้นตอนดังน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อศึกษาประเด็นสภาพและปัญหาของการอ่าน  
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาสภาพและปัญหาการอ่านของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยใช้

แบบสอบถามแจกนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรทั้ง 5 คณะ ที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 360 คน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ แบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) 
 ตอนที่ 2 สภาพการอ่าน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ 
ระดับมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
 ตอนที่ 3 ปัญหาการอ่าน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ ได้แก่ ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ดังนี้  

– คณะ 

– ช้ันป ี

    สภาพและปญัหาการอ่านของนักศึกษา  

– ด้านเนื้อหาที่อ่าน 

– ด้านประเภทสื่อ  
– ด้านวัตถุประสงค์ในการอ่าน  
– ด้านระยะเวลาในการอ่าน  
– ด้านสถานท่ีในการอ่าน 
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1) ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสภาพและปัญหาการอ่านเพื่อก าหนด 

ขอบเขต และแนวทางในการสร้างเครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูล  
2) สร้างเครื่องมือให้ครอบคลุมขอบเขตของเนื้อหา  
3) น าเครื่องมือไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา  
4) น าเครื่องมือไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
5) น าเครื่องมือมาเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560  
 การวิเคราะห์ข้อมูล  

1) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ 
หาค่าร้อยละ 

2) สภาพและปัญหาการอ่าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบน 
(Standard Deviation) โดยก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย 
      
สรุปผลการวิจัย 

สภาพการอ่านของนักศึกษาพบว่า มีสภาพการอ่านโดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก  (�̅�= 3.88) เมื่อ
พิจารณาค่าเฉลี่ยสูงสุดของแต่ละด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านระยะเวลา (x̅= 4.02) รองลงมาคือด้าน
วัตถุประสงค์ (x̅ = 3.99) และด้านสถานท่ี (x̅= 3.83) ตามล าดับ เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อของแต่ละด้านพบว่า 

1) ด้านเนื้อหา พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ชอบอ่านเนื้อหาประเภทบันเทิง รองลงมาคือ เนื้อหา
กึ่งวิชาการ และวิชาการ ตามล าดับ ส่วนรายละเอียดของเนื้อหาพบว่า อ่านเนื้อหาที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับอาหาร 
รองลงมาคือ การ์ตูน/นวนิยาย และสุขภาพ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ชอบอ่านเนื้อหาที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจ/
การลงทุน  

2) ด้านประเภทสื่อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นนิยาย รองลงมาคือ เรื่องสั้น/
การ์ตูน และหนังสือเรียน ส่วนสื่ออิเล็กทรอนิกส์พบว่า อ่านสารสนเทศจากเว็บไซต์และออนไลน์มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 
รองลงมาคือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และกฤตภาคออนไลน์ ตามล าดับ  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ หนังสือพิมพ์  
อิเล็กทรอนิกส์ 

3) ด้านวัตถุประสงค์ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ เพื่อความบันเทิงและผ่อนคลาย รองลงมา
คือ เพื่อน าความรู้มาอ่านเพิ่มเติมจากการเรียนรู้ และเพื่อหาสาระความรู้ ตามล าดับ  

4) ด้านระยะเวลา พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ อ่านเมื่อมีเวลาว่าง รองลงมาคือ อ่านเมื่ออยากรู้
หรือสนใจและอ่านเฉพาะเสาร์ – อาทิตย์ ตามล าดับ  

5) ด้านสถานที่ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ อ่านที่บ้านหรือหอพัก รองลงมาคือ อ่านจาก
โทรศัพท์มือถือและอ่านในห้องสมุด ตามล าดับ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต าสุดคือ อ่านท่ีร้านหนังสือ 
 ปัญหาการอ่านของนักศึกษา พบว่า มีปัญหาการอ่านโดยภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับปานกลาง  
(x̅ = 3.24) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยสูงสุดของแต่ละด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านเนื้อหา (�̅� = 3.49) 
รองลงมาคือ ด้านประเภทสื่อ (�̅�= 3.38)  ด้านระยะเวลา (�̅�= 3.83) ด้านวัตถุประสงค์ (�̅�= 3.35)  และด้านสถานที ่
(�̅� = 2.60) ตามล าดับ เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อของแต่ละด้านพบว่า 

1) ด้านเนื้อหา พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ไม่ได้ก าหนดเนื้อหาก่อนอ่านในแต่ละครั้ง และเนื้อหา
ที่อ่านส่วนใหญ่มาจากอินเตอร์เน็ตไม่มีความน่าเช่ือถือ ท าให้ตัดสินเลือกอ่านยากมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน รองลงมาคือ 
เนื้อหาที่อ่านไม่เป็นปัจจุบัน และเนื้อหาไม่ต่อเนื่องมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน และเนื้อหาที่อ่านยากเกินไปท าให้เข้าใจยาก 
และข้อที่มคี่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ เนื้อหาไม่ตรงกับความต้องการ 

2) ด้านประเภทสื่อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การเข้าใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต รองลงมาคือ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีการเข้าใช้ที่
ซับซ้อนมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน และสื่อมีหลายประเภทท าให้มีการตัดสินใจเลือกอ่านยาก ตามล าดับ 
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3) ด้านวัตถุประสงค์พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ไม่มีความพร้อมในการอ่านท าให้ไม่ได้ความรู้ 

รองลงมาคือ ก าหนดวัตถุประสงค์ในการอ่านไม่ชัดเจน และไม่มีเป้าหมายในการอ่านที่แน่นอน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
คือ ขาดสมาธิในการอ่าน 

4) ด้านระยะเวลา พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการจ ากัดเวลาในการอ่าน  รองลงมาคือ  
ไม่สะดวกอ่านตามระยะเวลาที่ก าหนด และไม่มีความสม่ าเสมอในการอ่าน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ วางแผนด้าน
ระยะเวลาไม่เหมาะสม 

5) ด้านสถานที่ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีเสียงดังรบกวนในขณะที่อ่าน รองลงมาคือ แสง
สว่างในโทรศัพท์มือถือไม่เพียงพอในขณะอ่าน และสถานท่ีให้บริการการอ่านไม่เหมาะสมหรือไม่น่าอ่าน เช่น ท่ีบ้าน 
ห้องสมุด ร้านขายหนังสือ เป็นต้น  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ บรรยากาศไม่เอื้ออ านวย เช่น ร้อนเกินไป เย็นเกินไป  
ท าให้ง่วงนอนหรือไม่อยากอ่าน 
 
อภิปรายผล 

การอภิปรายผลการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการอ่านของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คณะผู้วิจยั
อภิปรายผลในประเด็นท่ีส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

สภาพการอ่านการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  พบว่า มีสภาพการอ่านโดยภาพรวม 
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนเนื้อหาที่อ่านพบว่า ชอบอ่านบันเทิง กึ่งวิชาการ และวิชาการ ตามล าดับ ชอบอ่าน
เนื้อหาที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับอาหาร รองลงมาคือ การ์ตูน/นวนิยาย และสุขภาพ ส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจ/การ
ลงทุนจะมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพฤติกรรมการอ่านหนังสือส่วนใหญ่จะอ่านในเวลาที่ว่าง บางคนท่ีมี
นิสัยรักการอ่าน หากมีความรู้สึกเครียดจากการอ่านหนังสือเพื่อความรู้ มักจะอ่านหนังสือประเภทเบาสมองเพื่อการ
พักผ่อน และการได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ กระตุ้นให้สนใจอ่านมากขึ้น จึงสนใจที่จะ
อ่านหนังสือประเภทให้ความบันเทิงเป็นหลัก สอดคล้องกับด้านระยะเวลาพบว่า อ่านเมื่อมีเวลาว่าง รองลงมาคือ 
อ่านเมื่ออยากรู้หรือสนใจ และอ่านเฉพาะเสาร์–อาทิตย์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของคนึงนิจ ก้องกานน (2552, 
บทคัดย่อ) ที่พบว่านักศึกษาอ่านเพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้ และความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และจากการส ารวจการ
อ่านหนังสือของส านักงานสถิติแห่งชาติ (2556, หน้า 3) ที่พบว่า กลุ่มเด็กและเยาวชนเกือบทั้งหมดของการอ่านใน
กลุ่มนี้ชอบอ่านหนังสือประเภทการ์ตูน/นิยายภาพ และคู่มือเตรียมสอบ  ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและธุรกิจ (2558, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
พฤติกรรมการอ่านและซื้อหนังสือของคนไทยพบว่า การอ่านหนังสือของคนไทยเป็นการอ่านเพื่อฆ่าเวลาในช่วงสั้นๆ 
หรืออ่านเป็นงานอดิเรก ซึ่งสอดคล้องกับเหตุผลในการอ่านหนังสือคือ อ่านเพื่อความสนุก เพลิดเพลินและเพิ่มพูน
ความรู้ และยังสอดคล้องกับด้านวัตถุประสงค์คือ อ่านเพื่อความบันเทิงและผ่อนคลาย รองลงมาคือ เพื่อน าความรู้มา
อ่านเพิ่มเติมจากการเรียนรู้ และเพื่อหาสาระความรู้ ประเภทเนื้อหาที่ชอบอ่านอันดับหนึ่งคือ การ์ตูน/นิยายภาพ 
รองลงมาคือ สุขภาพ/อาหาร นอกจากนี้ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านหนังสือ (2560) พบว่า การอ่านหนังสือเป็น
เหมือนกับการออกก าลังสมองท าให้สมองของเราได้คิดและได้ท างานตลอดเวลา ซึ่งจากการศึกษาพบว่า การ
กระตุ้นการท างานของสมองอย่างสม่ าเสมอจะช่วยชะลอและป้องกันการเป็นโรคอัลไซเมอร์และช่วยพัฒนา
เรื ่องการจดจ าได้ และหนังสือบางประเภท เช่น นวนิยายจะช่วยให้เราสามารถฝึกฝนทักษะในการจดจ า     
การคิดเชิงวิเคราะห์และช่วยให้สมองที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการจดจ าได้ท างานเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับที่นักศึกษา
ชอบอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นนิยายมากที่สุด รองลงมาคือ เรื่องสั้น/การ์ตูน และหนังสือเรียน ดังที่พรพิรุณ หุ่นรอด 
(2559, หน้า 31) ได้กล่าวว่านิยายหรือนวนิยายเป็นสื่อสิ่งสิ่งพิมพ์ประเภทหน่ึงที่มีประโยชน์และคุณค่าในตัวด้านการ
ให้ความบันเทิง ความเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย และความสนุกสนาน ตลอดจนสาระความรู้ที่สอดแทรกในเนื้อหา
รวมทั้งมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของผู้อ่านได้ หากการใช้นิยายหรือนวนิยาย มาเป็นช่องทางหนึ่งที่จะดึงดูดให้คนไทย 
มีแนวโน้มในการอ่านหนังสือมากขึ้น โดยการสร้างสรรค์หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบเนื้อหาด้วยการสรรหาแนวคิดการ
วางพลอตเรื่องใหม่ๆ มาเป็นเรื่องราวก็อาจจะท าให้พฤติกรรมการอ่านของคนไทยเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ส่วนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ชอบอ่านพบว่า อ่านสารสนเทศจากเว็บไซต์และออนไลน์มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน รองลงมาคือ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ และกฤตภาคออนไลน์ ตามล าดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปัจจุบันสารสนเทศจากเว็บไซต์ ออนไลน์และ
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สื่ออิเล็กทรอนิกส์มีความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่มีขีดจ ากัดที่ทุกคนสามารถอ่านได้ตามความต้องการ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพรพรรณ จันทร์แดง (2556, หน้า 2-11) ที่ศึกษาพฤติกรรมการอ่านของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีพบว่า นิสิตใช้อินเทอร์เน็ตและสนใจอ่านสิ่งพิมพ์จากอินเทอร์เน็ตมากที่สุด และสอดคล้องกับการศึกษา
ของ Liu (2005) ที่ศึกษาพฤติกรรมการอ่านในสภาพแวดล้อมแบบดิจิตอล: การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการอ่านที่
ผ่านมาสิบปีพบว่า ผู้อ่านใช้เวลาในการอ่านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น นอกจากน้ียังสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและธุรกิจ (2558, บทคัดย่อ) ที่ได้
ท าการศึกษาพฤติกรรมการอ่านและการซื้อหนังสือของคนไทย เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตกับการอ่าน
หนังสือที่เป็นกระดาษพบว่า เกือบครึ่งหรือร้อยละ 41.4 ระบุอ่านหนังสือที่เป็นกระดาษน้อยลง โดยส่วนใหญ่หันไป
อ่านเว็บข่าวและเว็บรวบรวมข่าวแทน  ส าหรับอุปกรณ์ที่นิสิตเลือกใช้เพื่ออ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากที่สุดคือ สมาร์ต
โฟน สอดคล้องกับภัทธิรา สุวรรณโค (2559 , หน้า 34-40) ที่พบว่า รูปแบบของสื่อที่ เลือกอ่านคือ  สื่อ 
ไม่ตีพิมพ์มากกว่าสื่อตีพิมพ์ อุปกรณ์ที่นิสิตเลือกใช้อ่านสื่อไม่ตีพิมพ์คือ สมาร์ตโฟน ทั้งนี้เพราะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถ
เชื่อมต่อและเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว และด้านสถานท่ีพบว่า อ่านที่บ้านหรือหอพัก รองลงมาคือ อ่านจาก
โทรศัพท์มือถือ และอ่านในห้องสมุด ทั้งนี้อาจเนื่องมากบ้านหรือหอพักเป็นสถานที่ส่วนตัวที่นักศึกษาสามารถท า
กิจกรรมหรือมีความเงียบสงบต่อการอ่านได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของวัสสิกา รุมาคม (2556) พบว่า 
สถานที่ที่เลือกอ่านหนังสือบ่อยที่สุดคือบ้าน หอพัก และสอดคล้องกับงานวิจัยของรัชฎาพร ธิราวรรณ (2555, 
บทคัดย่อ) และงานวิจัยของเครือวัลย์ ศุภะรัชฏเดช (2552) พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมรักการอ่านอยู่ในระดับมาก 
สื่อที่ใช้ในการอ่านคือ อินเทอร์เน็ต ประเภทเนื้อหาที่อ่านคือ บันเทิงคดี สถานที่ในการอ่านคือ บ้าน จะเห็นได้ว่า
พฤติกรรมการอ่านของนักศึกษาจะมีความแตกต่างกันส่งผลให้การจัดกิจกรรมหรือการอ านวยความสะดวก
สอดคล้องกับความต้องการในการอานจึงเปนสิ่งส าคัญส าหรับสังคมแหงการเรียนรูในปจจุบัน ที่ขอมูลขาวสารมีความ
รวดเร็วและทันสมัยผูที่อานหนังสือถ้าอานมากจะไดเปรียบเพราะจะเปนคนรอบรู กวางขวาง รูจริง มีความนาเชื่อถือ
และเปนท่ียอมรับของคนในสังคม (ณัฏฐิณี  ทินวงษ,์ 2554, หน้า 13)   
 ปัญหาการอ่านของนักศึกษา โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ด้านเนื้อหา พบว่า ไม่ได้ก าหนด
เนื้อหาก่อนอ่านในแต่ละครั้ง เนื้อหาท่ีอ่านส่วนใหญ่มาจากอินเตอร์เน็ตไม่มีความน่าเชื่อถือท าให้ตัดสินเลือกอ่านยาก 
การเข้าใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต และสื่อมีหลายประเภทท าให้มีการตัดสินใจเลือกอ่านยาก 
ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันทรัพยากรสารสนเทศมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้ สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารสนเทศที่อยู่ในอินเตอร์เน็ตที่มีขอบเขตของสารสนเทศกว้างขวางมาก มีความหลากหลาย 
ไร้พรมแดนและถูกปรับปรุงแก้ไขอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการอ่านแต่ละครั้งต้องมีการก าหนดเนื้อหาที่ชัดเจนเพื่อจะได้
อ่านให้ตรงกับเนื้อหาที่ต้องการและไม่เสียเวลา การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลที่อ่านก็มีความส าคัญ
เช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาด้านวัตถุประสงค์การอ่านที่พบว่า ไม่มีความพร้อมในการอ่านท าให้ไม่ได้ความรู้ 
ก าหนดวัตถุประสงค์ในการอ่านไม่ชัดเจน ไม่มีเป้าหมายในการอ่านที่แน่นอน และขาดสมาธิในการอ่านจะส่งผลให้
การอ่านไม่ประสบความส าเร็จ อย่างไรก็ตามสิ่งที่มีความส าคัญและช่วยให้การอ่านประสบความส าเร็จก็คือ
ความสามารถในการอ่านและความเข้าใจในการอ่านโดยเฉพาะความเข้าใจในการอ่านนั้นเป็นสิ่งส าคัญมาก การอ่าน
จะไม่เกิดประโยชน์หากผู้อ่านไม่เข้าใจเรื่องที่ตนอ่าน ดังท่ีศรีรัตน์  เจิงกลิ่นจันทร์ (2542, หน้า 15-27) กล่าวว่า หาก
เด็กมีความสนใจและมีความตองการที่จะอานแลวก็จะสามารถอานหนังสือไดด ี และสมุทร เซ็นเชาวนิช (2549, หน้า 
73) กล่าวถึงความเข้าใจในการอ่านว่าเป็นความสามารถที่จะอนุมานข้อสนเทศหรือความหมายอันพึงประสงค์จากสิ่ง
ที่อ่านมาแล้วได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ และถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งของการ
อ่าน ถ้าอ่านแล้วไม่เกิดความเข้าใจใดๆ เลยถือได้ว่าการอ่านไม่ประสบความส าเร็จ นอกจากนี้ยังพบว่า ปัญหาด้าน
สถานที่คือ มีเสียงดังรบกวนในขณะที่อ่าน แสงสว่างในโทรศัพท์มือถือไม่เพียงพอในขณะอ่าน สถานที่ให้บริการการ
อ่านไม่เหมาะสมหรือไม่น่าอ่าน เช่น ท่ีบ้าน ห้องสมุด ร้านขายหนังสือ เป็นต้น และบรรยากาศไม่เอื้ออ านวย เช่น 
ร้อนเกินไป เย็นเกินไป ท าให้ง่วงนอนหรือไม่อยากอ่าน จะเห็นได้ว่าการอ่านในสถานท่ีที่เหมาะสมและมสีิ่งแวดลอ้มที่
ดีจะส่งผลต่อพฤติกรรมการอ่าน สอดคล้องกับงานวิจัยของพัฒน์นรี อัฐวงศ์ ฉวีวรรณ สุวรรณาภา และธีรวัฒน์ จันทร์
จ ารัส (2554, บทคัดย่อ) พบว่า ด้านสิ่งแวดล้อมถือเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมการอ่านได้แก่ สถานที่อ่าน
ควรมีอากาศเย็นสบายและเหมาะสม สอดคล้องกับศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์ (2538, หน้า 157-159) กล่าวว่า การจัด
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สถานที่ส าหรับการอ่านให้สวยงาม สงบเงียบ สะอาด สะดวกใช้สบายใจ จะช่วยเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านส าหรับ
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และการส่งเสริมจากสภาพแวดล้อมทั้งที่บ้าน ครอบครัว การตอบค าถาม การเป็น
ตัวอย่างที่ดี และการแนะน ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอ่านเช่น การอ่านในที่ท างาน อ่านในห้องสมุด มุมหนังสือ 
หรือมุมอ่านหนังสือพิมพ์รวมทั้งการแสวงหาโอกาสอ่านจากแหล่งหนังสือภายนอกเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเอง 
และสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ท าให้ผู้อ่านพร้อมท่ีจะอ่านคือ ความสงบ สมาธิ หรือแม้แต่เสียงเพลงเบาๆ และแสงสว่าง
ถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านเช่นกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(2551, บทคัดย่อ) พบว่า ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกต้องประกอบด้วย ความเหมาะสมในเรื่อง
การจัดและตกแต่งภายใน ความเพียงพอและความสะดวกสบายของที่นั่งอ่านหนังสือ แสงสว่างภายในอาคาร การ
ถ่ายเทอากาศภายในอาคาร ความเงียบสงบ การจัดบรรยากาศที่เหมาะส าหรับการศึกษาเรียนรู้   และงานวิจัยของ
กาญจนา จันทร์สิงห์ (2560, บทคัดย่อ) พบว่า การจัดพื้นที่กว้างขวางและมีการจัดที่นั่งอ่านได้อย่างเหมาะสม การ
จัดบรรยากาศภายในมีอุณหภูมิเย็นสบายเหมาะสมแก่การศึกษาค้นคว้า และการจัดสถานที่ให้บริการมีความสะอาด 
มีระเบียบเรียบร้อยจะส่งผลให้ผู้ใช้พึงพอใจในการอ่านและการใช้บริการ ดังนั้นการจัดสถานที่ สิ่งแวดล้อม และสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่เพียงพอและเหมาะสมทั้งที่บ้านและห้องสมุดเพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการอ่าน
ให้ยั่งยืนจะช่วยให้นักศึกษามีพฤติกรรมการอ่านที่ดีขึ้น  

 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ควรมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษามีพฤติกรรมการอ่าน

สารสนเทศเพิ่มขึ้น 
2. ควรมีการแนะน าและให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการอ่านและการศึกษาค้นคว้าสารสนเทศ

จากทรัพยากรสารสนเทศ สื่อออนไลน์ต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ควรจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่อ านวยความสะดวกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพด้านการอ่านของ

นักศึกษา 
4. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายและ

จัดบริการที่สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการอ่านของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2. ศึกษากลยุทธ์ในการเสริมสร้างพฤติกรรมการอ่านของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
3. การประเมินสารสนเทศจากการอ่านของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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