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บทที่ 1 

บทนํา 

ความเปนมา และความสําคัญของปญหา 

 

การพัฒนาประเทศไทยในชวงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบับที่;12 (พ.ศ. 2560-2564) 

อยูในหวงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพื่อแกปญหาพื้นฐานหลายดานที่สั่งสมมานานทามกลางสถานการณ

โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเช่ือมโยงกันใกลชิดมากข้ึน การแขงขันดานเศรษฐกิจจะเขมขนมากข้ึน สังคม

โลกจะมีความเช่ือมโยงใกลชิดกันมากข้ึนเปนสภาพไรพรมแดน;ขณะที่ประเทศไทยมีขอจํากัดของ

ปจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตรเกือบทุกดานและจะเปนอุปสรรคตอการพัฒนาที่ชัดเจนข้ึน ชวงแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 นับเปนจังหวะเวลาที่ทาทายอยางมากที่ประเทศไทยตองปรับตัว

ขนานใหญ;โดยจะตองเรงพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมใหเปนปจจัย

หลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกดาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยทามกลาง

การแขงขันในโลกที่รุนแรงมากข้ึน แตประเทศไทยมีขอจํากัดหลายดาน เชน คุณภาพชีวิตของคนไทยยังตํ่า 

แรงงานสวนใหญมีปญหาทั้งในเรื่ององคความรู ทักษะ และทัศนคติ;สังคมขาดคุณภาพ และมีความเหลื่อมล้ํา

สูงที่เปนอุปสรรคตอการยกระดับศักยภาพการพัฒนา นอกจากน้ันโครงสรางประชากรเขาสูสังคมสูงวัยสงผล

ใหขาดแคลนแรงงาน จะเห็นจากจํานวนประชากรวัยแรงงานลดลงต้ังแตป 2558 และโครงสรางประชากรจะ

เขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณภายในสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 การบริหาร

จัดการภาครัฐยังดอยประสิทธิภาพ;ขาดความโปรงใส;และมีปญหาคอรรัปชันเปนวงกวาง จึงสงผลใหการ

ผลักดันขับเคลื่อนการพัฒนาไมเกิดผลสัมฤทธ์ิเต็มที่ บางภาคสวนของสังคมจึงยังถูกทิ้งอยูขางหลังทามกลาง

ปญหาทาทายหลากหลายที่เปนอุปสรรคสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศในระยะยาวดังกลาว ซึ่งเปนที่

ตระหนักรวมกันในทุกภาคสวนวาการพัฒนาประเทศไทยนําไปสูการเปนประเทศที่พัฒนาแลว มีความมั่นคง 

มั่งค่ัง;และย่ังยืนในระยะยาวไดน้ัน;ประเทศตองเรงพัฒนาปจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตรในทุกดานไดแก  

การเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา;การพัฒนาวิทยาศาสตร;เทคโนโลยี;และนวัตกรรม;ซึ่งตอง

ดําเนินการควบคูกับการเรงยกระดับทักษะฝมือแรงงานกลุมที่กําลังจะเขาสูตลาดแรงงานและกลุมที่อยูใน

ตลาดแรงงานในปจจุบันใหสอดคลองกับสาขาการผลิตและบริการตามเปาหมาย และการเปลี่ยนแปลงดาน

เทคโนโลยี;รวมถึงการพัฒนาคนในภาพรวมใหเปนคนที่สมบูรณในทุกชวงวัยที่สามารถบริหารจัดการ 

การเปลี่ยนแปลงที่เปนสภาพแวดลอมการดําเนินชีวิตไดอยางดี โดยเฉพาะอยางย่ิงการพัฒนาทุนมนุษยจาก

การยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู การพัฒนาทักษะ และยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขให

ทั่วถึงในทุกพื้นที่ พรอมทั้งตองสงเสริมบทบาทสถาบันทางสังคมในการกลอมเกลาสรางคนดี มีวินัย มีคานิยม

ที่ดีและมีความรับผิดชอบตอสังคมในขณะเดียวกันการสรางขีดความสามารถในการแขงขันจากการพัฒนา

เมืองใหนาอยู เปนพื้นที่เศรษฐกิจใหมทั้งตอนใน และตามแนวจุดชายแดนหลัก (สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. สํานักนายกรัฐมนตรี, 2559) 
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จากสารสนเทศขางตนทําใหรัฐบาลไทยตองมีนโยบายสงเสริมใหประชาชนรักการอานอยางจริงจัง 

และมีความเช่ือวานิสัยรักการอานเปนพื้นฐานสําคัญในการทําใหคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนไดและเมื่อวันที่ 

5 สิงหาคม 2552 มีมติคณะรัฐมนตรีใหการสงเสริมการอานเปนวาระ;แหงชาติโดยกําหนดให วันที่ 2 

เมษายนของทุกปเปนวันรักการอาน และใหป 2552 - 2561 เปนทศวรรษแหงการอานของประเทศ รวมทั้ง

ใหมีคณะกรรมการสงเสริม การอาน เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจนกรุงเทพมหานคร

ไดรับเลือกเปนเมืองหนังสือโลก ป 2556;จากองคการยูเนสโก;(UNESCO);รวมกับสมาพันธผูจัดพิมพ

นานาชาติ สมาพันธผูจัดจําหนายหนังสือนานาชาติ และองคกรที่เกี่ยวของ โดยมีวาระ;1;ป จึงเปนแรงกระตุน

ใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ดําเนินการรณรงคสงเสริมการอานอยางจริงจัง มีทั้งโครงการ

ระยะสั้นที่ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว และโครงการระยาวที่ดําเนินการตอเน่ืองถึงปจจุบัน ทั้งภายใน

กรุงเทพมหานคร และหลายจังหวัด ดังน้ันสํานักงานสถิติแหงชาติไดตระหนักถึงความจําเปนที่ตองมีขอมูล

สถิติเกี่ยวกับสถานการณและพฤติกรรม การอานของประชากร จึงไดจัดทําโครงการสํารวจการอานของ

ประชากรอยางตอเน่ือง เริ่มต้ังแตป 2546,;2548,;2551,2554;และ 2556;สําหรับการสํารวจป 2558;น้ี

นับเปนครั้งที่ 6 เปนการสํารวจเพื่อใหมีขอมูลสําหรับใชในการกําหนดนโยบาย แนวทาง และมาตรการตางๆ 

ที่จะดําเนินการในระยะตอไป เพื่อรณรงคสงเสริมใหประชาชนรักการอานตลอดจนติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานที่ผานมาในเรื่องดังกลาว ซึ่งมีความจําเปน และสําคัญย่ิงเน่ืองจากการอานทําใหผูอานมีความรอบ

รูเปนการเพิ่มพูนศักยภาพ ในการดําเนินชีวิตและการทํางานสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต จึงนับเปนการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยที่สําคัญอยางหน่ึง ซึ่งสงผลดีตอการพัฒนาประเทศโดยตรง;(สํานักสถิติสังคม. 

สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2559ก)  

ในสวนของแผนการศึกษาแหงชาติ;พ.ศ.;2560;–;2579 ไดกําหนดวิสัยทัศนไวดังน้ี;“คนไทยทุกคน

ไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ;ดํารงชีวิตอยางเปนสุข;สอดคลองกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา                  

4;ประการ;คือ;1);เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อ

พัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ 3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให

เปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี และรวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศ

อยางย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ4);เพื่อนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศที่มี

รายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ําภายในประเทศลดลงเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน และจุดมุงหมายในการจัด

การศึกษาดังกลาวขางตน;แผนการศึกษาแหงชาติไดวางเปาหมายไว;2;ดาน;คือเปาหมายดานผูเรียน 

(Learner aspirations) โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

(3Rs8Cs) ประกอบดวย ทักษะและคุณลักษณะตอไปน้ี 3Rs ไดแก การอานออก (Reading) การเขียนได 

(Writing) และการคิดเลขเปน;(Arithmetics);8Cs ไดแก ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะใน 



3 
 

 

 

การแกปญหา;(Critical;thinking;and;problem;solving);ทักษะดานการสรางสรรคและ................................ 

and;innovation);ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรมตางกระบวนทัศน;(Cross;– 

ทักษะดานความรวมมือการทํางานเปนทีม;และภาวะผูนํา (Collaboration, teamwork and leadership) 

ทักษะดานการสื่อสาร สารสนเทศ และการรูเทาทันสื่อ 

Literacy);ทักษะดานคอมพิวเตอร;และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ;(Computing;and;ICT 

literacy);ทักษะอาชีพ;และทักษะการเรียนรู;(Career;and;learning;skills);และความมีเมตตา ;กรุณา  

มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม;(Compassion);(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.;กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 

อีกทั้งยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย;และการสรางสังคมแหงการเรียนรูมีเปาหมาย  

ขอที่ 4;จะเกี่ยวกับแหลงเรียนรู;สื่อตําราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐานทําให

ประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลา และสถานที่;มีตัวช้ีวัดที่สําคัญ;เชน แหลงเรียนรูที่ไดรับการ

พัฒนาใหสามารถจัดการศึกษา;หรือจัดกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพิ่มข้ึน;สื่อสารมวลชน 

ที่เผยแพรหรือจัดรายการเพื่อการศึกษาเพิ่มข้ึน สื่อตําราเรียน และสื่อการเรียนรู ที่ผานการรับรองมาตรฐาน

คุณภาพจากหนวยงานที่รับผิดชอบ;และไดรับการพัฒนา;โดยการมีสวนรวมจากภาครัฐ และเอกชนเพิ่มข้ึน;

เปนตน;(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)  

 สําหรับนโยบายและจดุเนนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ในระยะ 3 ปที่ผานมาไดมีจุดเนนในเรือ่ง

การสงเสริมการอานใหกลุมเปาหมายการศึกษานอกโรงเรียนอยางตอเน่ือง เชน นโยบายและจุดเนน 

การดําเนินงาน;สํานักงาน;กศน.;ป พ.ศ.;2559 ไดกลาวถึงการสงเสรมิการอานในยุทธศาสตรที่;3 จัดการศึกษา

เพื่อสงเสริมการเรยีนรูทุกชวงวัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีจุดเนนการดําเนินงาน เรื่องมุงเนนการสงเสริม

ใหเกิดชุมชนรักการอาน “สรางการอาน เสริมการเรียนรู”;ในรูปแบบหมูบาน หรือชุมชนแหงการอาน 

อาสาสมัครสงเสริมการอาน บานหนังสือชุมชน และมุงเนนการจัดการศึกษาเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับ

สถาบันครอบครัว อาทิ หลักสูตรครอบครัวศึกษา;คายครอบครัว การจัดกระบวนการเรียนรูสําหรับผูสูงอายุ 

Book-start สงเสริมการอานสําหรับเด็กปฐมวัย บานหลังเรียน รวมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตในชุมชนในรูปแบบกลุมสนใจในเรื่องตางๆ ;อาทิ การจัดการขยะ การประหยัดพลังงาน  

การสงเสริมการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม การใชกระบวนการเรียนรูทางวิทยาศาสตร สุขภาพอนามัย ความรู

เรื่องภาษาและวัฒนธรรมในกลุมประเทศอาเซยีน;ความสามคัคีปรองดอง ความพอเพียง;และในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 สํานักงาน กศน. ไดมีนโยบายและจุดเนนการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการอาน

จุดเนนการดําเนินงาน กศน. ตามยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร ในขอ 4 การขยายโอกาสใน

การเขาถึงบริการการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต โดยมีจุดเนนการดําเนินงานมุงเนนการ

สงเสริมใหเกิดชุมชนรักการอาน;“น่ังที่ไหน;อานที่น่ัน”;ในรูปแบบตางๆ;เชน อาสาสมัครสงเสริมการอาน 

หองสมุดประชาชน บานหนังสือชุมชน ตูหนังสือเคลื่อนที่ในตลาด และหนังสือพิมพฝาผนังเปนตน สวน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงาน;กศน. ไดกําหนดวิสัยทัศนวาคนไทยไดรับโอกาสการศึกษา และการ 

นวัตกรรม;(Creativity; 

cultural;understanding)  

(Communications,;Information;and;media; 
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เรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตที่เหมาะสมกับชวงวัย สอดคลองกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง;และมีทักษะที่จําเปนในโลกศตวรรษที่;21;มีเปาประสงคขอที่ 4 กลาววามุงใหประชาชน

ไดรับการสรางและสงเสริมใหมีนิสัยรักการอานเพื่อการแสวงหาความรูดวยตนเอง;ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ขอที่ 2 

กลาววาจํานวนของคนไทยกลุมเปาหมายตางๆ ที่เขารวมกิจกรรมการเรียนรู ไดรับบริการกิจกรรมการศึกษา

ตอเน่ือง และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการ และขอที่ 7 ที่กลาววา

จํานวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เขาถึงบริการการศึกษาตามอัธยาศัยมีตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  

ขอที่ 11;กลาววารอยละการอานของคนไทยเพิ่มข้ึน นอกจากน้ันนโยบายเรงดวนเพื่อรวมขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศที่ 3;กลาววายุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนใหมี

คุณภาพ ในขอ 3.4 ไดกลาวไววาเพิ่มอัตราการอานของประชาชน โดยการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานใน

รูปแบบตางๆ เชน อาสาสมัครสงเสริมการอาน หองสมุดประชาชน บานหนังสือชุมชน หองสมุดเคลื่อนที่ เพื่อ

พัฒนาใหประชาชนมีความสามารถในระดับอานคลอง เขาใจ ความคิดวิเคราะหพื้นฐาน และสามารถรับรู

ขอมูลขาวสารที่ถูกตองและทันเหตุการณรวมทัง้นําความรูทีไ่ดรับไปใชปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน (สํานักงาน 

กศน, 2561) และภารกิจตอเน่ือง 1.4;การศึกษาตามอัธยาศัยกลาวไววา 1) สงเสริมใหมีการพัฒนาแหลง 

การเรียนรูในระดับตําบล เพื่อการถายทอดองคความรู และจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพรองคความรูในชุมชนได

อยางทั่วถึง;2) จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเพือ่ปลกูฝงนิสัยรักการอาน และพัฒนาความสามารถในการอาน 

และศักยภาพการเรียนรูของประชาชนทุกกลุมเปาหมาย;และ3);สงเสริมใหมีการสรางบรรยากาศ;และ

สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการอานใหเกิดข้ึนในสังคมไทยโดยสนับสนุนการพัฒนาแหลงการเรียนรูใหเกิดข้ึนอยาง

กวางขวางและทั่วถึง เชน พัฒนาหองสมุดประชาชนทุกแหงใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชน สงเสริม

และสนับสนุนอาสาสมัครสงเสรมิการอาน การสรางเครือขายสงเสริมการอาน จัดหนวยบริการเคลื่อนที่พรอม

อุปกรณเพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรูที่หลากหลายใหบริการกับประชาชนในพื้นที่ตางๆ;

อยางทั่วถึง;สม่ําเสมอ;รวมทั้งเสริมสรางความพรอมในดานสื่ออุปกรณเพื่อสนับสนุนการอาน และการจัด

กิจกรรมเพื่อสงเสริมการอานอยางหลากหลาย (สํานักงาน กศน, 2561) 

 อําเภอโพธ์ิตากเปนอําเภอขนาดเล็ก มีอาณาเขตและพื้นที่จํานวน;3 ตําบล 27 หมูบาน มีประชากร 

จํานวน;15,334;คน;และมีประชาชนที่อยูในชวงวัยประชากรวัยแรงงานอายุระหวาง 15-60 ป จํานวน 

10,410 คน ซึ่งแยกเปนตําบลโพธ์ิตาก จํานวน 2,753 คน ตําบลโพนทอง จํานวน 4,416 คน และตําบลดาน

ศรีสุข;จํานวน 3,241;คน;(ปกครองอําเภอโพธ์ิตาก,;2560);เมื่อผูวิจัยไดยายมารับราชการ;ณ ศูนยการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพธ์ิตาก;เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ไดพบวาหองสมุด

ประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก ซึ่งเปนแหลงเรียนรูพื้นฐานที่มีทุกสถานศึกษาขาดการพัฒนาอยางตอเน่ืองตลอด

ระยะเวลา 10 ปที่ผานมา เน่ืองจากผูบริหารสถานศึกษายายบอยครั้ง ทําใหการบริหารจัดการขาดความ

ตอเน่ือง จึงทําใหหองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตากเกา ทรุดโทรม สกปรก บรรยากาศทั้งภายในและ

ภายนอกไมมีความเหมาะสมไรชีวิตชีวา ไมเอื้อตอการเรียนรูที่จะเปนแรงกระตุนใหเกิดการแสวงหาความรู 
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ของนักศึกษา กศน. และประชาชนทั่วไป ในสวนของบรรณารักษผูใหบริการแมจะมีทักษะความรู  

แตไมสามารถนําทักษะความรูที่มีมาใชในการปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ เพราะไมมีอํานาจในการ

ตัดสินใจ และขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่ อีกทั้งหองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตากต้ังอยูไกลจากพื้นที่

ชุมชนประมาณ 30 กิโลเมตร และต้ังอยูทามกลางสวนยางพารา เสนทางที่ผูใชบริการจะเดินทางมาใชบริการ 

คดเค้ียว ขรุขระ เปลี่ยว คอนขางอันตราย;จึงมีผูมาใชบริการคอนขางนอย และเมื่อผูวิจัยไดลงพื้นที่จัด

กิจกรรมสงเสริมการอาน พบวาประชาชนอําเภอโพธ์ิตากไมใหความสนใจเขารวมกิจกรรมมากนัก  

จะสังเกตเห็นวาการใชชีวิตประจําวันของประชาชนอําเภอโพธ์ิตากโดยสวนใหญหากเปนกลุมเด็กและเยาวชน

จะว่ิงเลนกันตามอัตภาพ เพราะอําเภอโพธ์ิตากยังเปนมีความเปนสังคมชนบทอยูมากประชาชนยังใชชีวิตตาม

ครรลองของชุมชนอยูมาก จึงไมมีสื่อเทคโนโลยีมากมายเหมือนสังคมเมือง แตอยางไรก็ตามผูวิจัยสังเกตเห็น

วาในกลุมเด็กวัยรุนที่ครอบครัวมีฐานะจะมีสมารทโฟน และเด็กกลุมน้ีมักจะรวมกลุมกันเพื่อเลนสมารทโฟน 

คนไหนที่มีสมารทโฟนจะเปนผูเลน คนไหนไมมีก็น่ังดูดวยความสนใจ และขอทดลองเลนบางในบางครั้ง 

พูดคุยกันอยางมีความสุข สําหรับในกลุมที่อยูในชวงอายุประชากรวัยแรงงานมักน่ังพูดคุยดวยความ

สนุกสนานจนคํ่ามืด ในสวนกลุมวัยผูสูงอายุจะน่ังดูลูกหลานว่ิงเลนโดยที่ลูกหลานไมไดสนใจที่จะพูดคุยดวย 

แมจะเปนวิถีชีวิตของคนชนบทแตจะเห็นไดวาเทคโนโลยีเริม่มีอิทธิพลมากข้ึนที่จะทําใหเกิดความเราใจ สนใจ

ในสื่อที่มาพรอมกับเทคโนโลยีไมวาจะเปนโซเชียลมีเดีย เกมออนไลน หรือแอปพลิเคชันตางๆ ในสมารทโฟน 

ซึ่งสิ่งเหลาน้ีมอีิทธิพลมากพอที่จะทําใหคนเลิกสนใจสื่อสิง่พมิพที่มีคุณภาพที่ประชาชนควรไดอาน นําไปสูการ

อานหนังสือ หรือสิ่งพิมพอื่นนอยลงทุกวัน ซึ่งพฤติกรรมเชนน้ีสอดคลองกับแนวคิดของวรพันธ โลกิตสถาพร

(2559) ที่กลาววาคนในปจจุบันไมไดใหความสําคัญกับหนังสือ เน่ืองจากมีสื่อและสิ่งเราที่มีอิทธิพลตอชีวิต

มากข้ึนที่ทําใหเด็กไทยอานหนังสือลดลงเกือบทุกวันเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม  

ความเปนอยู  การศึกษาและคา นิยม ที่ เกิดข้ึนในสังคมรวมทั้ งสภาพแวดลอมในปจจุบันอีกดวย 

ในขณะเดียวกันการเรียนรูไมไดมาจากการอานหนังสอืเพียงอยางเดียว แตหากจะมีสื่อชนิดอื่นที่มีอิทธิพลเพิ่ม

ข้ึนมาในสังคมอีกมากมาย เชน อินเตอรเน็ต อีเมล มือถือคอมพิวเตอรแบบพกพา สิ่งเหลาน้ีลวนเปนสื่อกลาง

ในการแลกเปลี่ยนความรู และความสามารถสืบคนหาความรูจากสื่อน้ันไดไมวาจะเปนความรูดานวิชาการ 

บันเทิง หรือประสบการณ ซึ่งสิ่งเหลาน้ีทําใหทุกคนมีชองทางในการคนหาความรูมากข้ึนเปนผลใหเด็กไทย

อานหนังสือนอยลง;และหันมาศึกษาหาความรูจากดานอื่นมากข้ึน เพราะมีความสะดวกสบาย และ.....

ประหยัดเวลา นอกจากน้ีการที่เด็กไทยอานหนังสือนอยลง ซึ่งเปนผลมาจากการที่ถูกสิ่งที่นาดึงดูดและ

นาสนใจกวา เชน โลกอินเตอรเน็ต ที่มีอิทธิพลตอคนในปจจุบันมาก หรือแมแตการมีคานิยมที่ผิด เชน การที่

คิดวาการอานหนังสือเปนสิ่งที่ลาสมัยรวมไปถึงการใชเวลาวางที่ไมถูกตองในทุกวัน  
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  ผูวิจัยจึงมีแนวคิดวาหากประชาชนอําเภอโพธ์ิตากไดมีโอกาสไดเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอานที่

เหมาะสมกับบริบทของวิถีชีวิต และบริบทของชุมชน และเปนกิจกรรมสงเสริมการอานที่เกิดจากการมีสวน

รวมในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานภายในพื้นที่ชุมชนจะทําใหสามารถเปลี่ยนวิถีชีวิต

ของประชาชนอําเภอโพธ์ิตากทุกชวงวัยใหกลับมาใชเวลาวางใหเกิดประโยชนจากการอานหนังสือเพิ่มมากข้ึน 

ดังน้ันผูวิจัยจึงไดเริ่มดําเนินโครงการหมูบานนักอานต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยในเบื้องตนของการ

ดําเนินโครงการในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ไดเริ่มดําเนินการสํารวจความสนใจในการอานของประชาชน

ในอําเภอโพธ์ิตาก พบวาประชาชนอําเภอโพธ์ิตากสวนใหญอานหนังสือตอวันตํ่ากวา;1 ช่ัวโมงคิดเปนรอยละ 

95.45 (ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพธ์ิตาก, 2559) ซึ่งขอมูลดังกลาว

สอดคลองกับสํานักงานสถิติแหงชาติ (2559ข) ที่ไดสํารวจการอานของประชากรคนไทยพบวาคนไทยที่มีอายุ

ต้ังแต;6;ปข้ึนไปทั้งหมดใชเวลาอานนอกเวลาเรียน;หรือนอกเวลาทํางานเฉลี่ย;1;ช่ัวโมง ;6;นาทีตอวัน  

(66 นาท)ี โดยกลุมเยาวชนใชเวลาอานมากที่สุด เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 34 นาทีตอวัน (94 นาที) กลุมวัยเด็กและวัย

ทํางานใชเวลาอานเฉลี่ยตอวันมากกวา;1;ช่ัวโมงเลก็นอย;สวนวัยสูงอายุใชเวลาอานนอยที่สุดเฉลี่ย;44;นาทีตอ

วันเมื่อเปรียบเทียบกับป;2556;พบวาทุกวัยใชเวลาอานเพิ่มข้ึน;เน่ืองจากป;2558;;ไดเพิ่มการอานขอความใน

สื่อสังคมออนไลน ขอความ (SMS);และอีเมล;ดวยโดยกลุมวัยเยาวชนใชเวลาอานเพิ่มข้ึนมากที่สุดถึง;44;นาที

ตอวัน;และขอเสนอแนะในเรื่องวิธีการรณรงคใหคนรักการอานจากการสํารวจความคิดเห็นของประชากรที่มี

อายุต้ังแต;6;ปข้ึนไป;เกี่ยวกับวิธีการรณรงคใหคนรักการอาน;พบวาวิธีการรณรงคการอานที่ไดรับการ

เสนอแนะ มากที่สุด 5 ลําดับแรก คือ ปลูกฝงใหรักการอานผานพอ แม หรือครอบครัว (รอยละ 31.40); 

ใหสถานศึกษามีการรณรงคสงเสริมการอาน;(รอยละ;26.90);รูปเลม หรือเน้ือหานาสนใจ;หรือใชภาษางายๆ 

(รอยละ 25.10) และสงเสริมใหมีหองสมุดเคลื่อนที่;มุมอานหนังสือในชุมชนพื้นที่สาธารณะ;(รอยละ;20.70);;

และหาซื้อไดงาย;(รอยละ;20.60) (สํานักสถิติสังคม. สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2559ก) รวมทั้งสอดคลองกับ

นโยบายและจุดเนนซึ่งการดําเนินการดานการสงเสริมการอานใหแกประชาชนในพื้นที่เปนนโยบายตอเน่ืองที่

ดําเนินการทุกปงบประมาณ จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวาทุกภาคสวนมีความพยายามที่จะสงเสริมทุกวิถีทาง

ในการทําใหประชาชนคนไทยใหความสําคัญกับการอาน และตองการเพิ่มอัตราการอานของประชาชนโดยใช

เทคนิควิธีการที่เหมาะสมกับพื้นที่ชุมชน ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัย

รักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตากที่เหมาะสมกับบริบทของประชาชนในอําเภอโพธ์ิตาก  

เพื่อใชเปนกิจกรรมที่สามารถจัดไดอยางงายตามวิถีชีวิตชาวบานในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาไป

อยางตอเน่ือง ซึ่งการพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานไดพัฒนาข้ึนโดยทุกภาคสวนที่มีสวน

เกี่ยวของ เชน การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากนักวิชาการในวงการบรรณารักษศาสตร และสารสนเทศศาสตรทั้ง

ในหองสมุดเฉพาะ หองสมุดมหาวิทยาลัย หองสมุดประชาชน รวมทั้งอาจารยมหาวิทยาลัย ผูมีประสบการณ 

ดานวิชาชีพบรรณารักษ และหองสมุด;ผูแทนผูนําชุมชน ผูแทนประชาชนอีก รวมทั้งการศึกษาคนควาแนวคิด

ทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย และขอมูลบนเว็บไซต ทั้งน้ีเพื่อใหไดรูปแบบกิจกรรมไปใชเปน 
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แนวทางการจัดกิจกรรมสงเสรมินิสยัรักการอานทีเ่หมาะสมกับประชาชนในอําเภอโพธ์ิตาก และเปนรูปแบบที่

สามารถตอยอดการพัฒนากิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่สอดคลองกับสภาพการณปจจุบันของสังคมใน

อนาคต ตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 

 2.;เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก  .................... 

 3.;เพื่อทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสยัรกัการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก  ................. 

จังหวัดหนองคาย 

 4. เพื่อประเมินประสิทธิผลการใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ 

โพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 

 

ขอบเขตการวิจัย   

 1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1.1;ประชากรและกลุมตัวอยาง;ที่เปนกลุมทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน

สําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย ทั้งระยะที่ 1 การศึกษาสภาพนิสัยรักการอานสําหรับ

ประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย และระยะที่;3;ทดลองใชรูปแบบการพัฒนากิจกรรมสงเสริมนิสัย

รักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ไดแก 

   1.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือประชาชนในอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย;ที่อยู

ในชวงวัยประชากรวัยแรงงานอายุระหวาง 15-60 ป จํานวน 10,410 คน โดยแบงออกเปน (ปกครองอําเภอ

โพธ์ิตาก, 2560) ไดแก 

     1) ประชาชนในตําบลโพธ์ิตากที่อยูในชวงวัยประชากรวัยแรงงานอายุระหวาง 15-60 ป

จํานวน 2,753 คน 

     2) ประชากรในตําบลโพนทองที่อยูในชวงวัยประชากรวัยแรงงานอายุระหวาง 15-60 ป

จํานวน 4,416 คน 

     3) ประชากรในตําบลดานศรีสุขที่อยูในชวงวัยประชากรวัยแรงงานอายุระหวาง 15-60 ป

จํานวน 3,241 คน 

    ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชตารางของทาโร ยามาเน ที่ระดับความเช่ือมั่น  

95 % และเลือกความคลาดเคลื่อน ± 5 จากน้ันใชวิธีการสุมแบบแบงช้ันอยางเปนสัดสวน โดยเลือกใชวิธีการ

สุมอยางงายแตละตําบล โดยใชตารางเลขสุม (Table;of random numbers) ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 

385 คน 

 

จังหวัดหนองคาย 
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  2. ขอบเขตดานเน้ือหา 

   การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาการพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ

โพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ประกอบดวยเน้ือหา ดังน้ี 

    2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานโดยการศึกษา                   

แนวทางการพัฒนารูปแบบนํามาสังเคราะหเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบ ไดแกความหมาย และ

ความสําคัญของการพัฒนารูปแบบ องคประกอบของรูปแบบ การวิเคราะหรูปแบบ ลักษณะของรูปแบบ 

ข้ันตอนรูปแบบเกี่ยวกับใชแหลงเรียนรู และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

    2.2 แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนากิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานใหแกประชาชนที่

เหมาะสม โดยสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎีจากนักวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ และลักษณะบุคคลที่มี

ลักษณะของการรักการอาน รวมทั้งกฎหมาย และนโยบายที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 

  2.2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 

     2.2.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542    

     2.2.3 พระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 

      2.2.4 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  

     2.2.5 นโยบายสงเสริมการอานของประเทศไทย 

     2.2.6 ทศวรรษแหงการอาน 2552-2561 

     2.2.7 นโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ปงบประมาณ 2559-2561 

 

    3. ขอบเขตดานระยะเวลา 

 ผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลาที่ใชในการวิจัยไว 4 ระยะดังน้ี 

  ระยะที่;1;การศึกษาสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคาย ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 – มิถุนายน พ.ศ. 2559 

  ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ 

โพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 – ธันวาคม พ.ศ. 2559 

  ระยะที่;3;การทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรกัการอานสําหรับประชาชนอําเภอ

โพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 – ธันวาคม พ.ศ. 2560 

  ระยะที่;4;การประเมินประสิทธิภาพรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ

ประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 – มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

 การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก  

จังหวัดหนองคาย ผูวิจัยไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะไว ดังตอไปน้ี 

 1. การพัฒนารูปแบบ หมายถึง การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสม

สําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายที่เกิดจากขอมูล 3 สวน คือ 

  1.1 ขอมูลจากการสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของ

นักวิชาการจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย และขอมูลบนเว็บไซต 

  1.2 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการอานของประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 

  1.3 ขอมูลจากการกลุมผูรวมสนทนากลุม (Focus Group) 

   2.;รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัด

หนองคาย;หมายถึง;รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคาย ที่ไดจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย และขอมูลบนเว็บไซต 

รวมกับการนําขอคิดเห็นจากกลุมผูรวมสนทนากลุม (Focus;Group) จํานวน 10 คน;ซึ่งประกอบดวย 

ตัวแทนกลุมผูบริหาร ตัวแทนกลุมผูเช่ียวชาญดานกิจกรรมสงเสริมการอาน ผูแทนอาสาสมัครนักอานอําเภอ

โพธ์ิตาก ผูแทนครู กศน. ตําบล ผูแทนผูนําชุมชน รวมทั้งนําผลการศึกษาสภาพนิสัยรักการอานสําหรับ

ประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ในระยะที่ 1 มาใชเปนสวนหน่ึงในการจัดทํารางรูปแบบกิจกรรม

สงเสริมนิสยัรักการอานสาํหรบัประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย จึงไดรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสยั

รักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ดังน้ี 

  2.1 กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสม ไดแก 

กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ 

  2.2 กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว;กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสม

ไดแก กิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง (Book Start) 

  2.3 กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการ

อานที่เหมาะสม ไดแกกิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร (QR;Code) 

  2.4 กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานดานอาชีพ กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสม 

ไดแก กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ 

  2.5;กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานหองสมุดมีชีวิต ;กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน 

ที่เหมาะสม ไดแก การพัฒนาหองสมุดมีชีวิต 

 2.6 การดําเนินกิจกรรมการสรางเครือขายรักการอาน;กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน 

ที่เหมาะสม ไดแก กิจกรรมบันทึกขอตกลง (MOU) เครือขายนักอาน 
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  3. กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก หมายถึง ลักษณะกิจกรรมที่ไดจากการสังเคราะห

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของนักวิชาการจากหนังสือ วารสาร บทความ 

งานวิจัย ขอมูลบนเว็บไซต และขอมูลจากกลุมผูรวมสนทนากลุม (Focus;Group) ไดแก กิจกรรมหองสมุด

เคลื่อนที่ 

  4. กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว;หมายถึง ;ลักษณะกิจกรรมที่ไดจากการ

สังเคราะหแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของนักวิชาการจากหนังสือ วารสาร 

บทความ งานวิจัย ขอมูลบนเว็บไซต และขอมูลจากการกลุมผูรวมสนทนากลุม (Focus;Group) ไดแก 

กิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง (Book Start)  

  5. กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ลักษณะกิจกรรมที่ได

จากการสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของนักวิชาการจากหนังสือ 

วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูลบนเว็บไซต และขอมูลจากการกลุมผูรวมสนทนากลุม (Focus;Group) 

ไดแก กิจกรรมสงเสริมการอานผาน QR Code  

  6. กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ หมายถึง ลักษณะกิจกรรมที่ไดจากการสังเคราะหแนวคิด 

ทฤษฎีเกี่ยวกับกิจกรรมสงเสรมินิสยัรักการอานของนักวิชาการจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูล

บนเว็บไซต และขอมูลจากการกลุมผูรวมสนทนากลุม (Focus Group) ไดแก กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ 

  7. กิจกรรมการพัฒนาหองสมุดมีชีวิต;หมายถึง;ลักษณะกิจกรรมที่ไดจากการสังเคราะหแนวคิด 

ทฤษฎีเกี่ยวกับกิจกรรมสงเสรมินิสยัรักการอานของนักวิชาการจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูล

บนเว็บไซต และขอมูลจากการกลุมผูรวมสนทนากลุม (Focus Group) ไดแก การพัฒนาหองสมุดมีชีวิต 

  8. กิจกรรมการสรางเครือขายรักการอาน หมายถึงลักษณะกิจกรรมที่ไดจากการสังเคราะห

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของนักวิชาการจากหนังสือ วารสาร บทความ 

งานวิจัย ขอมูลบนเว็บไซต และขอมูลจากการกลุมผูรวมสนทนากลุม (Focus;Group) ไดแกกิจกรรมบันทึก

ขอตกลง (MOU) เครือขายนักอาน 

  9. กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนท่ี;หมายถึง;กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุกที่ศูนยการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพธ์ิตากดําเนินการพัฒนารถหองสมุดเคลื่อนที่สามารถเคลื่อนที่

ไปไดทุกพื้นที่ในอําเภอโพธ์ิตาก เพื่อใหสามารถบริการการอานไดทั้ง 3 ตําบล 27 หมูบาน กลุมเปาหมาย 

ไดแก ประชาชนอําเภอโพธ์ิตากทุกชวงวัย 

 10.;กิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง;(Book;Start);หมายถึง ;กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานใน

ครอบครัว ที่มุงเนนใหพอ แมเห็นความสําคัญของการอานใหลูกฟงนําไปสูการสรางพื้นฐานการอานและสาน

สัมพันธในครอบครัว ตลอดจนสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตดวยนิสัยรักการอานดวยการอานใหลูกฟง 

กลุมเปาหมาย ไดแก ครอบครัวในอําเภอโพธ์ิตากที่มี เด็กแรกเกิด ถึงอายุ 6 ป  
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 11.;กิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร (QR;Code);หมายถึง;กิจกรรมสงเสรมินิสยัรักการอาน

ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพธ์ิตาก ดําเนินการ

พัฒนาสื่อการอาน ประเภทหนังสือนิทาน สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระราชประสงคใน.........

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ซีดีนิทาน สารานุกรมนารู  

สาระนารูการเกษตร สาระนารู เกี่ยวกับอาชีพเสริมเพิ่มรายได เนนการใหบริการในรูปแบบรหัสคิวอาร 

(QR;Code) เพื่อใหสามารถใชผานสมารทโฟน ผานแอปพลิเคชันไลน กลุมเปาหมาย ไดแก ประชาชนอําเภอ

โพธ์ิตากอายุต้ังแต 6 ปข้ึนไป 

 12.;กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ ;หมายถึง กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานดานอาชีพ ; 

ที่ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพธ์ิตาก ดําเนินการพัฒนาสื่อการอานดาน

อาชีพ โดยการพัฒนาสื่อเพื่อใหบริการในรูปแบบใบความรูกิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพเนนเน้ือหาเกี่ยวกับ

อาชีพเสริมเพิ่มรายไดใหแกประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก;กําหนดออกเปนรายสัปดาห พรอมจัดทํารหัสคิวอาร 

(QR;Code);เพื่อใหประชาชนมีทางเลือกในการเขาถึงเน้ือหาการอานไดอยางหลากหลาย กลุมเปาหมาย 

ไดแก ประชาชนอําเภอโพธ์ิตากชวงอายุ 15 ป ข้ึนไป 

 13.;การพัฒนาหองสมุดมีชี วิต ;หมายถึง ;กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานหองสมุดมี ชี วิต ; 

ที่ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพธ์ิตาก ดําเนินการพัฒนาหองสมุดมีชีวิตเพื่อ

แกปญหาความหางไกลการเขาถึงหองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตากของประชาชน ประกอบดวย การพัฒนา

หองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก การพัฒนาหองสมุดโครงการดวยรักและหวงใย ในพระราชูปถัมภ สมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การพัฒนาหองสมุดหมูบาน 

กลุมเปาหมาย ไดแก ประชาชนอําเภอโพธ์ิตากทุกชวงวัย 

 14. กิจกรรมบันทึกขอตกลง (MOU) เครือขายนักอาน หมายถึง กิจกรรมการสรางเครือขายรักการ

อานที่ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพธ์ิตาก ดําเนินการโดยเชิญชวนใหภาคี

เครือขายทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอการสงเสริมการอานใหประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก 

 15. ศึกษาสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน หมายถึง การศึกษาสภาพการอาน และลักษณะ

นิสัยการอานของประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย เพื่อนําไปใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา

รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย 

 16.;การประเมินประสิทธิผลการใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน หมายถึง;การประเมิน

ประสิทธิผลที่เกิดข้ึนจากการนํารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก;

จังหวัดหนองคายไปทดลองใชประชาชนในอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย จาก (1) กลุมผูเช่ียวชาญดาน

เน้ือหา และกลุมผูเช่ียวชาญดานการปฏิบัติงานในพื้นที่ไดยืนยันวารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน

สําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (2) การเปรียบเทียบ

ผลการศึกษาสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตากจังหวัดหนองคาย กอนและหลังการ 

ทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย 
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 17. ลักษณะของบุคคลท่ีมีนิสัยรักการอาน หมายถึงบุคคลที่มีลักษณะ 6 ขอตามผลการสังเคราะห

ลักษณะของบุคคลที่มีลักษณะของการเปนบุคคลที่มีนิสัยรักการอานจากแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร 

บทความ งานวิจัย และขอมูลบนเว็บไซต โดยผูวิจัยไดคัดเลือกจากผลการสังเคราะหจากแนวคิดต้ังแต  

3 แนวคิดข้ึนไป สามารถสรุปไดวาลักษณะของบุคคลมีนิสัยรักการอาน มีดังน้ี คือ;(1) อานจนเปนกิจวัตร

ประจําวัน;(2);อานไดทุกวัน ทุกสถานที่ ทุกเวลา และทุกโอกาส;(3) มุงมั่นในการอาน หรือสนใจอาน

ตลอดเวลา (4) อานจนเคยชิน (5) อานวัสดุบันทึกความรูทุกประเภท และ(6) อานเองโดยไมมีใครบังคับ 

 

กรอบแนวคดิการวิจัย   

 จากการศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัย 

รักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย ผูวิจัยสามารถนําเสนอกรอบแนวคิด โดย

ศึกษาการศึกษาสภาพนิสัยรักการอานสาํหรบัประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย (R1) จากน้ันพัฒนา 

(D1) และทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคาย (R2) และประเมินประสิทธิผลการใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน

อําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย จากน้ันเผยแพรรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน

อําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ไดดังแผนภาพที่ 1 ดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

การศกึษาสภาพนิสัยรักการอานสําหรับ

ประชาชนอําเภอโพธิต์าก จังหวดัหนองคาย 

พัฒนาและทดลองรูปแบบกจิกรรมสงเสริมนิสัย

รักการอานสําหรับประชาชน 

อําเภอโพธิ์ตาก จังหวดัหนองคาย ไมผาน 

 ผาน 

 ประเมินประสิทธิผลการใชรูปแบบกิจกรรม

สงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน 

อําเภอโพธิ์ตาก จังหวดัหนองคาย 

R1 

 

D2 

 

D1/ R2 

 

เผยแพรรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน

สําหรับประชาชนอาํเภอโพธิ์ตาก  

จังหวดัหนองคาย 

 

ยอ
นก

ลับ
ผล

กา
รเ

ผย
แพ

ร 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคดิการพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน 

อําเภอโพธิ์ตาก จังหวดัหนองคาย 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับในเชิงวิชาการ 

  1.1;ผลการพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก  

จังหวัดหนองคาย จะไดองคความรูใหมที่สอดคลองกับบริบทพื้นที่ และนําไปใชเปนแนวทางการขับเคลื่อนให

ประชาชนเกิดนิสัยรักการอาน;นําไปสูการเปนบุคคลที่มีนิสัยรักการอานที่ย่ังยืน 

 2. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับในการประยุกตใช 

  2.1 รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรกัการอานสาํหรบัประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 

สามารถเปนตนแบบใหสถานศึกษาอื่นนําไปถอดบทเรียน และพัฒนาตอยอดแนวทางการดําเนินงาน 

ดานการสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนในพื้นที่ของตนได  

 

 
 
 
 
 


