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การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค;(1) เพื่อศึกษาสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก 

จังหวัดหนองคาย (2) เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก   

จังหวัดหนองคาย (3) เพื่อทดลองใชรูปแบบกจิกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก   

จังหวัดหนองคาย และ(4) เพื่อประเมินประสิทธิผลการใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ

ประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช คือ การวิจัยและพัฒนา (Research and 

Development : R&D) โดยไดดําเนินการจํานวน 4 ระยะ ไดแก ระยะที่;1;เปนการศึกษาสภาพนิสัยรัก 

การอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ซึ่งพบวา ประชาชนอําเภอโพธ์ิตากยังอาน

หนังสืออยูในระดับตํ่า โดยใน 1 วันประชาชนอําเภอโพธ์ิตากอานหนังสือโดยเฉลี่ย 30 นาที ระยะที่ 2  

เปนการพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 

โดยดําเนินการสังเคราะหกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานจากแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ 

งานวิจัย ขอมูลบนเว็บไซต และจากกลุมผูรวมสนทนากลุม (Focus Group) จํานวน 10 คน ตัวแทนกลุม

ผูบริหาร ตัวแทนกลุมผูเช่ียวชาญดานกิจกรรมสงเสริมการอาน ผูแทนอาสาสมัครนักอาน อําเภอโพธ์ิตาก 

ผูแทนครู กศน. ตําบล ผูแทนผูนําชุมชน โดยไดรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน

อําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ประกอบดวย (1) กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก;กิจกรรมสงเสริม

นิสัยรักการอานที่เหมาะสม;ไดแก กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ (2) กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานใน

ครอบครัว กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสมไดแก กิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง (Book start)  

(3) การดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่

เหมาะสมไดแกกิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร (QR;code) (4) กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน

ดานอาชีพ กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสม ไดแก กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ (5) กิจกรรม

สงเสริมนิสัยรักการอานหองสมุดมีชีวิต;กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสม ไดแก การพัฒนา

หองสมุดมีชีวิต (6) กิจกรรมการสรางเครือขายรักการอาน;กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสม ไดแก 

กิจกรรมบันทึกขอตกลง (MOU) เครือขายนักอาน ระยะที่;3;เปนการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัย

รักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย การทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก

การอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย มีลักษณะเปนวงจรประกอบดวย (1);ข้ันวางแผน

การดําเนินงาน (2) ข้ันลงมือปฏิบัติ (3) ข้ันการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (4) ข้ันการปรับปรุงแกไข  



ค 

 

โดยผลการทดลองพบวาข้ันวางแผนการดําเนินงานผูวิจัยไดดําเนินการภายใตโครงการหมูบานนักอาน และ

ข้ันลงมือปฏิบัติ (1) ไดดําเนินพัฒนากิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ โดยการพัฒนารถหองสมุดเคลื่อนที่ และ

กําหนดใหมีรูปแบบที่สามารถเคลื่อนที่ไปไดทุกพื้นที่ในอําเภอโพธ์ิตากทั้ง 3 ตําบล 27 หมูบาน โดยใหบริการ

หมูบานละ 1 สัปดาหตอคัน หลังจากใหบรกิารครบตามแผนที่กาํหนดจะเคลือ่นไปยังอกีหมูบานหน่ึง ทําอยาง

น้ีจนครบทั้ง 27 หมูบาน กลุมเปาหมาย ไดแก ประชาชนอําเภอโพธ์ิตากทุกชวงวัยสื่อที่นําออกใหบริการในรถ

หองสมุดเคลื่อนที่ไดแก หนังสือทั่วไป จุลสาร นิตยสาร วารสาร แท็บเล็ต ปากกาอัจฉริยะ หนังสืออัจฉริยะ 

และ รหัสคิวอาร (QR;code) (2) กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว ลักษณะกิจกรรมสงเสริมการ

อานที่ไดดําเนินการ คือ กิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง;(Book;start) กลุมเปาหมาย ไดแก ครัวเรือนในอําเภอ

โพธ์ิตากที่มีเด็กแรกเกิด ถึง 6 ป (3) กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ ลักษณะ

กิจกรรมสงเสริมการอานที่ไดดําเนินการ คือ กิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร;(QR;code) 

กลุมเปาหมาย ไดแก ประชาชนอําเภอโพธ์ิตากอายุต้ังแต 6 ปข้ึนไป (4) กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ;

ลักษณะกิจกรรมสงเสริมการอานที่ไดดําเนินการ คือ กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ กลุมเปาหมาย ไดแก 

ประชาชนอําเภอโพธ์ิตากชวงอายุ 15 ป ข้ึนไป (5) กิจกรรมพัฒนาหองสมุดมีชีวิต ลักษณะกิจกรรมสงเสริม

การอานที่ไดดําเนินการ คือ กิจกรรมการพัฒนาหองสมุดมีชีวิต ประกอบดวยการพัฒนาหองสมุดประชาชน

อําเภอโพธ์ิตาก;การพัฒนาหองสมุดโครงการดวยรักและหวงใย ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การพัฒนาหองสมุดหมูบาน กลุมเปาหมาย ไดแก 

ประชาชนอําเภอโพธ์ิตากทุกชวงวัย (6) กิจกรรมการสรางเครือขายรักการอาน ลักษณะกิจกรรมสงเสริมการ

อานที่ได คือ กิจกรรมบันทึกขอตกลง (MOU) เครือขายนักอาน และระยะที่;43เปนการประเมินประสทิธิภาพ

รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย ใชวิธีการสราง

แบบสอบถามเพื่อการสนทนากลุม (Focus Group) โดยใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 11 คน พิจารณา พบวา

ผูเช่ียวชาญทั้ง 11 ทานไดประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการพัฒนากิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ

ประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย (1) ข้ันวางแผนการดําเนินงาน (2) ข้ันลงมือปฏิบัติ (3) ข้ันการ

ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (4) ข้ันการปรับปรุงแกไข ผลการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบกิจกรรมสงเสริม

นิสัยรักการอานสําหรบัประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย พบวาผูเช่ียวชาญทุกคน มีความคิดเห็นวา

รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคายมีความเหมาะสม 

สามารถนําไปใชในการพัฒนาการสรางนิสัยรักการอานของประชาชนอําเภอโพธ์ิตากไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  ผลการเปรียบเทียบสภาพนิสัยรักการอานของประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายกอนและ

หลังการนํารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย มาใช

ในการสรางนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย;ทําใหประชาชนอําเภอ 

โพธ์ิตาก อานหนังสือ เพิ่มข้ึนรอยละ 9.11 ระยะเวลาของการอานของประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก ใน 1 วัน 

พบวาประชาชนอําเภอโพธ์ิตากใชเวลาในการอาน 1 ช่ัวโมง เพิ่มข้ึนรอยละ 23.38 รองลงมา คือ อาน



ง 

 

มากกวา 1 ช่ัวโมง เพิ่มข้ึนรอยละ 8.31 และอาน 45 นาที เพิ่มข้ึนรอยละ 3.38 มีจํานวนไมอานเลย ลดลง

รอยละ 14.55ในสวนของการใชเวลาอานหนังสือตามความสนใจของตนเอง (ไมเกี่ยวกับการเรียน) พบวา

ประชาชนอําเภอโพธ์ิตากใชเวลาในการอานมากกวา 1 ช่ัวโมง เพิ่มข้ึนรอยละ 2.08 สําหรับประเภทของสื่อที่

ประชาชนอําเภอโพธ์ิตากชอบอานมากที่สุด คือ วารสารและนิตยสารบันเทิง อานเพิ่มข้ึนรอยละ 5.20 และ

อาชีพ อานเพิ่มข้ึนรอยละ 5.19 และในรอบ 1 ป ประชาชนอําเภอโพธ์ิตากเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอาน 

มากกวา 6 ครั้ง เพิ่มข้ึนรอยละ 48.58  

 

 

 


