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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการส่งเสริมการอ่านให้แก่ห้องสมุดโรงเรียน                 
กองทุนการศึกษา พ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้วิธีการเชิงส ารวจและ                
การจัดท ากระบวนการท างานตามโมเดลการจัดการความรู้แบบง่าย 4 ขั้นตอน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 
ผู้บริหาร ครู ครูบรรณารักษ์ ยุวบรรณารักษ์ และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 300 คน 
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบส ารวจและแบบสัมภาษณ์ 

 ผลการศึกษาโมเดลการจัดการความรู้แบบง่าย พบว่า ขั้นที่ 1 ขาดการส่งเสริมและจัด
กิจกรรมการอ่านในห้องสมุด ขั้นที่ 2 การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่าน ขั้นที่ 3 การฝึกปฏิบัติ 
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย และขั้นที่ 4 ผลการจัดกิจกรรมท าให้สามารถน าไปปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศต่อไป 
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับดีมาก 
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้และออกแบบการส่งเสริมการอ่านได้ 
 
ค าส าคัญ:  
 การส่งเสริมการอ่าน, การเรียนรู้, ห้องสมุดโรงเรียนกองทุนการศึกษา 
 
Abstracts 
 The purpose of this study was to develop reading promotion for school 
library development of educational funds, Phetchaburi and Prachuap Khiri Khan. The 
survey method and the work process were conducted in the form of simple 4-step 
knowledge management model. The samples were administrators, teachers, library 
teachers, and 300 young library students who participate the activities. The data 
collection tools were survey form and questionnaires. 
 The results of the simple knowledge management models showed that 
Stage 1, lack of promoting and support library activities. Stage 2, create activities to 
promote reading. Stage 3, practice to target groups. Stage 4, they can put into 



practice to excellence. The activity satisfaction evaluation showed that the 
participants were very satisfied with three activities and able to apply knowledge to 
design and promote reading in the library. 
 
Keyword:  
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บทน า 

 การอ่าน เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดในการแสวงหาความรู้ของคนทุกเพศทุกวัย จากสังคมโลก 
ในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และการแข่งขัน การอ่านจึงเป็นวิธีการที่จะช่วยให้คนได้รับความรู้ 
ข้อมูลข่าวสาร และแนวคิดใหม่ ๆ อันจะเป็นการพัฒนาตนเองและรู้จักปรับตัวให้อยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข ประเทศไทยต้องตระหนักถึงความส าคัญและให้การส่งเสริมสนับสนุนการอ่านอย่างต่อเนื่อง 
อีกท้ังต้องมีหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันช่วยจัดกิจกรรมและรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน อีกส่วนหนึ่ง
รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายปฏิรูปการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 และเชื่อมโยงแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560-2579 แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรม
การอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560-2564 ทั้งนี้มุ่งเพ่ือแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพ โอกาส 
และประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ โดยให้มี 
ความเชื่อมโยงและส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง (ประยุทธ์ จันทร์โอชา, 
2561) ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์เชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กับ แผนการศึกษา
แห่งชาติ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  
ในเป้าหมายข้อ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และข้อ 5  
การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะ
และคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยมีการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัย มีทักษะ 
ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน  
และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ้ากัดเวลาและสถานที่ สร้างเสริมและปรับเปลี่ยน
ค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ พัฒนาระบบและกลไก 
การติดตาม การวัด และประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรม 
การเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 5  
ว่าด้วยเรื่องการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมาย                    
ให้คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญา                 
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึก                 
รักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่                    
การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ                 



สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนา
องค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

จากนโยบายของแผนยุทธศาสตร์ของประเทศท าให้รัฐบาลต้องเล็งเห็นความส าคัญของ 
การอ่านทีเ่ป็นทักษะส าคัญอย่างยิ่งตลอดชีวิตของคนทุกคน ความสามารถในการอ่านมีความสัมพันธ์
กับความส าเร็จในการเรียนรู้ของทุกคนและน าไปสู่การแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต “การอ่าน”  
ยังก่อเกิดต่อการวางรากฐานของการคิด การวิเคราะห์ การสร้างจินตนาการ รวมถึงการรู้จัก 
เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนในวัยเติบโต ซึ่งจากความเห็นของศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ราษฎร
อาวุโส ได้กล่าวไว้ว่า “สังคมใดที่มีการอ่านน้อย เมื่อเกิดเรื่องที่ซับซ้อน ก็จะไม่สามารถเข้าใจได้  
เมื่อไม่เข้าใจ ก็จะไม่สามารถเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนได้ แก้ไม่ได้ ท าให้สังคมติดขัด และเกิด
วิกฤติขึ้นเรื่อย ๆ การสร้างวัฒนธรรมการอ่านจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนของสังคมไทย”(ฉัตรชัย นกดี, 2558) 

ห้องสมุดโรงเรียนก็เป็นสถาบันการศึกษาที่ควรส่งเสริมการอ่านท าให้เด็กเกิดจากความคิด 
ที่ตระหนักถึงความส าคัญของอ่านที่มีผลให้เด็กอ่านเกิดการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านจะช่วยให้เด็กสนใจและเห็นความส าคัญของการอ่าน เพราะการอ่านเป็นสิ่งที่
มนุษย์เราสร้างสรรค์ข้ึนเพ่ือตอบสนองความอยากรู้เรื่องราวสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตและอยู่รอบ ๆ 
ตัวเราเองและมีผู้บันทึกไว้ด้วยตัวหนังสือในภาษาท่ีเผ่าพันธุ์นั้น ๆ ประดิษฐ์ขึ้นใช้สื่อสาร เมื่อมีภาษา 
จึงเกิดการถ่ายทอดด้วยการใช้ขีดเขียน บันทึกและสอนจากรุ่นสู่รุ่นต่อ ๆ ไป แต่บางคนเรียนอ่านยาก 
จ าเป็นต้องอาศัยการแนะน า สั่งสอน ด้วยกลวิธีที่หลากหลาย รวมทั้งต้องฝึกฝนตนเองด้วยให้ได้รับรส
ของการอ่าน เห็นประโยชน์ที่เกิดจากอ่าน จึงต้องมีการสร้างกิจกรรมการอ่านให้เกิดขึ้น 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญและความจ าเป็นเร่งด่วนในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเรียนรู้ การส่งเสริมนิสัย 
รักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติ จึงได้ก าหนดกรอบ
แนวทางขับเคลื่อนการส่งเสริมการเรียนรู้ การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
กองทุนศึกษา ให้เป็นแบบอย่างของการน าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดและส่งเสริม
ให้ครูบรรณารักษ์และยุวบรรณารักษ์ได้รับความรู้ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านไปต่อยอดความคิด 
เพ่ือท าให้เด็กมีความคิด จิตส านึกของการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่านและท าให้บุคลากรและ                
เด็กในโรงเรียนเกิดความรักในการอ่านมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือพัฒนาการส่งเสริมการอ่านให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนกองทุนการศึกษา พ้ืนที่จังหวัด
เพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ใช้โมเดล 
การจัดการความรู้แบบง่าย ๆ (พรทิพา ด าเนิน, 2549, หน้า 102) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 
 



 
 
 ในด้านการส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดโรงเรียนกองทุนการศึกษา มีดังนี้ 
 

วิธีการ เครื่องมือ ผลที่ได้รับ 
หลักคิด/ ฐานความคิด (ปัญหา) 
1.  การส ารวจความต้องการของ
ห้องสมุดโรงเรียนในการลงพ้ืนที่  
โดยสอบถาม ปรึกษาหากับ
บรรณารักษ์หรือผู้ที่รับผิดชอบ
ห้องสมุด ผู้อ านวยการโรงเรียน เพ่ือ
เป็นแนวทางในการส่งเสริมการอ่าน 

แบบ
สัมภาษณ์ 

ทราบข้อมูลและปัญหาและความต้องการของ
ห้องสมุดโรงเรียน ความพร้อม ความต้องการ                  
การสร้างกิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน วิธีการ                
และการด าเนินงานกิจกรรม ฯลฯ หรือปัญหาที ่                  
ไม่สามารถปฎิบัติ ด าเนินการในการส่งเสริม                        
การอ่านได้ 

2.  วิเคราะห์ประเด็นปัญหา ประชุม
ระดม
ความคิด
สรุป
ประเด็น 

1.  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนกอง
ทุนการศึกษา  
2.  วิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่าง ๆ โดยการระดม
ความคิด 
  2.1  การระบุข้อมูลเข้า การพิจารณาข้อมูลและ
เงื่อนไขท่ีก าหนดมากับปัญหา เช่น การส่งเสริม                  
การอ่าน เป็นต้น 
  2.2  การระบุข้อมูลออกหรือผลลัพธ์ การพิจารณา
เป้าหมายหรือสิ่งที่ต้องหาค าตอบหรือผลลัพธ์ ได้แก่ 
การจัดกิจกรรมแล้วนั้น มีผลตอบรับ การน าไป
ปฎิบัติ ความสนใจในการรับรู้ ฯลฯ 

3.  วางแผนการด าเนินงาน ระดม
ความคิด
สรุป
ประเด็น 

1.  การวางแผนในการแก้ปัญหา โดยมีการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
  1.1  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม  
  1.2  จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครู
บรรณารักษ์และยุวบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน  
  1.3  จัดกิจกรรมอบรมสร้างความประหยัด  

ผลลพัธ์

การปฏิบตัิ

การใช้ความคิด

หลกัคิด/ฐานความคดิ (ปัญหา)



วิธีการ เครื่องมือ ผลที่ได้รับ 
หลักคิด/ ฐานความคิด (ปัญหา) 
  2. การด าเนินการแก้ปัญหาตามแนวทางที่วางไว้ 

โดยหาผู้เชี่ยวชาญในงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
และก าหนดตารางวัน/ เวลา ในการจัดกิจกรรม 

ใช้หลักความคิด 
4.  ด าเนินงานตามแผน 
 
 

การจัด
กิจกรรม
อบรมใน
ลักษณะ
ต่าง ๆ 
เป็น แบบ
ส ารวจ 

3.  โดยส านักวิทยบริการร่วมกับสาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทย (Set) โรงเรียนท้ายหาด จังหวัด
สมุทรสงคราม ดร.ถนอมวงศ์ ล้ ายอดมรรคผล  
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านดังนี้  
   3.1  จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่และกิจกรรม
นันทนาการด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นแนวทางตัวอย่าง
กิจกรรมในห้องสมุดต้นแบบ 3 โรงเรียน  
   3.2  จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครู
บรรณารักษ์และยุวบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน
กองทุนการศึกษา ทั้ง 14 โรงเรียน และผู้ที่สนใจ    
   3.3  จัดกิจกรรมอบรมสร้างความประหยัด                 
เรื่องการวางแผนทางการเงิน ร่วมกับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Set)  
    จากสิ่งที่ได้ครูและนักเรียนมีการจัดกิจกรรม
ตัวอย่างให้ครูได้เป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริม
การอ่านในอนาคต 

การปฏิบัติ 
5.  สรุปผล แบบสรุป 

โดยการ
ระดม
ความคิด 

   จากการปฏิบัติงาน โดยแบ่งกิจกรรมเป็น                   
3 กิจกรรม ได้ด าเนินการเสร็จตามแผนการ
ด าเนินงาน และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ได้มี                
การรายงานต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ได้รับ
แผนงานเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาในปีถัดไป            
และเป็นการจัดการบูรณาการความคิด โดยน าผู้ที่
เชี่ยวชาญ ผู้ปฎิบัติงานจริงมาให้ความคิดแก่ครู                   
ยุวบรรณารักษ์ทุกคน เพ่ือน าไปต่อยอด 

 



วิธีการ เครื่องมือ ผลที่ได้รับ 
ผลลัพธ์ 
6.  ติดตามและประเมินผลต่อ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

แบบ
ประเมินผล 

  คณะท างานได้ตรวจเยี่ยมห้องสมุดโรงเรียนกองทุน
เพ่ือการศึกษา เพ่ือนิเทศติดตามการด าเนินงาน 
จากการให้บริการในระยะ 3 เดือน เมื่อมีการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานเรียบร้อยแล้ว  
ได้น าผลการสรุปโครงการรายงานต่อผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย เพ่ือน าเสนอแนะหรือปัญหาที่เกิดขึ้น
ระหว่างด าเนินการ มาปรับปรุงแก้ไขใน 
การด าเนินการ มาปรับปรุงแก้ไขในการด าเนินการ
โครงการในครั้งถัดไป เพ่ือให้ได้ผลการตอบรับที่ดีต่อ
การน าไปปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศต่อไป 

 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล  
 ส านักฯ ใช้กระบวนการมีส่วนรวมทั้งภายในและภายนอก คือ บุคลากรของห้องสมุด 
และโรงเรียน ให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย มีห้องสมุดโรงเรียนกองทุนการศึกษาในพ้ืนที่
จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 14 โรงเรียน วตัถุประสงค์เพ่ือเป็นการส่งเสริมการอ่าน
เพ่ือการเรียนรู้ให้แก่ครู นักเรียน ของโรงเรียนกองทุนการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 จากการศึกษาผลการด าเนินงาน คณะท างานได้วางแผนบูรณาการ โดยใช้โมเดล 
การจัดการความรู้แบบง่าย ๆ ของการพัฒนาคุณภาพ เมื่อด าเนินงานการจัดกิจกรรมเพ่ือการส่งเสริม
การอ่าน โดยแบ่งดังนี้ 
 1.  เป็นการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่และกิจกรรมนันทนาการ
ด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) เพ่ือเป็นแนวทางตัวอย่างกิจกรรมใน
ห้องสมุดต้นแบบ 3 โรงเรียน โดยให้เป็นตัวอย่างกิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน ซึ่งจะใช้เกมต่าง ๆ  
ด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ การใช้เนื้อหาด้านสิ่งแวดล้อมใน
เอกสารมาเป็นโจทย์เพื่อให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 2.  การให้ความรู้จากกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือ โดยให้วัสดุเหลือใช้ (กิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการให้แก่ครูบรรณารักษ์และยุวบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนกองทุนการศึกษา ทั้ง  
14 โรงเรียน ร่วมกับโรงเรียนท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม ดร. ถนอมวงศ ์ล้ ายอดมรรคผล) โดยให้
เป็นตัวอย่างกิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน ซึ่งจะใช้วัสดุเหลือใช้ ของใช้ที่อยู่ใกล้ตัว และหนังสือท่ีชอบ
อ่านเป็นแบบ ประดิษฐ์ของที่เป็นวัสดุเหลือใช้ เช่น กระดาษ ดินน้ ามัน เป็นต้น แล้วอาศัยการเล่า
นิทาน หรือน าเสนอผลงานของตนเอง จากสิ่งประดิษฐ์ได้เป็นการในการส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้
อย่างหนึ่ง ตลอดจนการกระตุ้นการใช้หนังสือต่าง ๆ จาก ดร. ถนอมวงศ ์ล้ ายอดมรรคผล สร้าง 
แรงบันดาลใจ 9 ขั้นสู่การอ่านให้เก่ง เพ่ือเป็นการส่งเสริมการอ่านอีกด้วย 



 3.  การให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความประหยัด เรื่องการวางแผนทางการเงิน (กิจกรรม
อบรมสร้างความประหยัด เรื่องการวางแผนทางการเงิน ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(Set)) โดยให้เป็นตัวอย่างของกิจกรรมการประหยัด ซึ่งเป็นการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยอาศัยการเล่า การวางแผนการเงินของวิทยากร  
 พบว่า จากกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมนั้น กลุ่มนักเรียน ครู ผู้บริหาร จ านวน 300 คน                                
มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.87, SD=0.22) ซ่ึงครูและนักเรียนได้รับความรู้
มากขึ้นในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติงานร่วมกัน การประหยัดออมเงิน และเป็น
ตัวอย่างในการส่งเสริมการอ่านรูปแบบที่หลากหลาย จะท าให้เกิดความสนใจและสามารถน าไปปฏิบัติ
ร่วมกันได้  

 อภิปรายผล 
 จากวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้และการจัดการความรู้ตามแนวทาง 
ในการส่งเสริมการอ่านให้แก่ครู นักเรียน ของโรงเรียนกองทุนการศึกษา โดยคณะท างานได้ด าเนินการ
โดยใช้กระบวนการ โมเดลการจัดการความรู้แบบง่าย ๆ 4 ขั้นตอนนั้น ในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
การอ่านให้ครู บรรณารักษ์ และยุวบรรณารักษ์ โรงเรียนกองทุนการศึกษา คือ 

 1.  หลักคิด/ ฐานความคิด (ปัญหา) ของการส่งเสริมการอ่าน-เด็กและครูส่วนใหญ่ไม่ใช้
ห้องสมุด และไม่มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุด 

 2.  หลักการคิด-มีการจัดกิจกรรมตัวอย่างให้ครูได้เป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริม                         
การอ่านในอนาคต 

 3.  การปฏิบัติ-การจัดการบูรณาการความคิด โดยน าผู้ที่เชี่ยวชาญ ผู้ปฎิบัติงานจริงมาให้
ความคิดแก่ครู ยุวบรรณารักษ์ทุกคน เพื่อน าไปต่อยอด 

 4.  ผลลัพธ์-ได้ผลการตอบรับที่ดีต่อการน าไปปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโรงเรียน ภาพ 
โรงเรียนห้วยทราย
ประชาสวรรค์ 

  
โรงเรียนอานันท์ 

  
โรงเรียน 
บ้านท่าตะคร้อ  
มิตรภาพที่ 192 

  
 
ภาพที่ 1  การบริการองค์ความรู้และห้องสมุดโมบายที่ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ 
            สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการอ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

   

   

   

   
 
ภาพที่ 2  อบรมเชิงปฏิบัติการยุวบรรณารักษ์และครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนกองทุนเพ่ือการศึกษา 

 
 ข้อเสนอแนะ 

 1.  ห้องสมุดโรงเรียนควรน ากิจกรรมที่ได้รับความรู้ไปพัฒนา ต่อยอด ประยุกต์ใน                      
การกิจกรรมการอ่านอ่ืน ๆ  
 2.  ควรมีการจัดสรรงบประมาณส าหรับพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 3.  สามารถน ากิจกรรมไปประยุกต์กับรายวิชาอ่ืน ๆ ได้  



 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 การด าเนินการในครั้งนี้ สามารถน าไปเป็นแบบอย่างแนวทางการปฎิบัติงานที่ดี สร้างและ
ส่งเสริมให้ครู ยุวบรรณารักษ์เกิดแนวคิดในการประยุกต์กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่านในแก่นักเรียน 
ในโรงเรียน น าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนา
ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และพัฒนาความคิดในการสร้างนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
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