
บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

   การวิจัย;เรื่อง;การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ 

โพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก 

จังหวัดหนองคาย;พัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก   

จังหวัดหนองคาย;ทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก   

จังหวัดหนองคาย และเพื่อประเมินประสทิธิผลการใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน

อํา เภอโพ ธ์ิตาก จั งห วัดหนองคาย ;ระเบียบ วิ ธี วิจัยที่ ใช  คือ  การ วิจัยและพัฒนา ;( Research;and 

Development : R&D) โดยไดดําเนินการจํานวน 4 ระยะ ไดแก  

   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;33การทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ

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

  ระยะที่;43การประเมินประสิทธิภาพรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ

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

 สามารถอธิบายตามลําดับไดดังน้ี 
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1. ระยะท่ี;1;การศึกษาสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก;จังหวัดหนองคาย 

  

 1.1 วัตถุประสงค 

  เพื่อศึกษาสภาพนิสัยรกัการอานสําหรบัประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 

 

 1.2 เปาหมาย 

  นําผลการศึกษาสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายไปพัฒนา

รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย ตอไป 

 

 1.3 ระยะเวลาดําเนินการ 

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

 

 1.4 เคร่ืองมือ  ไดแก   

  แบบสอบถาม 

 

 1.5 วิธีดําเนินการ 

  ผูวิจัยดําเนินการศึกษาสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย โดย

ใชแบบสอบถามสอบถามเกี่ยวกับสภาพการอาน;สภาพนิสัยรักการอาน และกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานท่ี

เหมาะสมสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย;โดยมีวิธีดําเนินการ ดังน้ี 

         1.5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

     ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี ไดแก ประชาชนในอําเภอโพธ์ิตาก 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 
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    ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชตารางของทาโร ยามาเน ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % และ

เลือกความคลาดเคลื่อน ± 5 จากน้ันใชวิธีการสุมแบบแบงช้ันอยางเปนสัดสวน โดยเลือกใชวิธีการสุมอยางงาย

แตละตําบล โดยใชตารางเลขสุม (Table;of random numbers) ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 385 คน 

สามารถแสดงไดดังน้ี 

 

ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนประชากร และกลุมตัวอยางระยะที่ 1 ศึกษาสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน 

            อําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 

ท่ี ตําบล จํานวนประชากร จํานวนกลุมตัวอยาง 

1 โพธ์ิตาก 2,753 102 

2 โพนทอง 4,416 163 

3 ดานศรีสุข 3,241 120 

รวม 10,410 385 

 

1.6 วิธีดําเนินการ  ผูวิจัยดําเนินการ ดังน้ี 

 1.6.1 วิธีการสรางแบบสอบถาม 

   1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากหนังสือ วารสารวิชาการ และเว็บไซตทางการศึกษาเพื่อนํามาใชอางอิง

การสรางแบบสอบถามในตอนที่ 1 สภาพการอานของประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย ตอนที่ 2  

สภาพนิสัยรักการอานของประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย และตอนที่ 3 กิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก

การอานที่เหมาะสมสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย 

   2) สรางแบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคาย;มีลักษณะเปนขอคําถาม และแบบมาตราสวนประมาณคา;(Rating;scale);แบบลิเคิรท และได

กําหนดความเหมาะสมไว 5 ระดับ ดังน้ี; 

  ระดับ 5 หมายถึง  ความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 

                 ระดับ 4 หมายถึง  ความคิดเห็นในระดับมาก 

              ระดับ 3 หมายถึง  ความคิดเห็นในระดับปานกลาง 

                 ระดับ 2 หมายถึง  ความคิดเห็นในระดับนอย 

                 ระดับ 1 หมายถึง  ความคิดเห็นในระดับนอยที่สุด 
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              สําหรับแบบสอบถามประกอบดวย 4 ตอน ไดแก 

  ตอนที่  1  สภาพการอานของประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 

  ตอนที่  2  สภาพนิสัยรักการอานของประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 

  ตอนที่  3  กิจกรรมสงเสริมนิสัยรกัการอานที่เหมาะสมสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก

จังหวัดหนองคาย 

  ตอนที่  4  ขอเสนอแนะอื่น   

  3) หาคุณภาพของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามเสนอตอผูเช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความ

เที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามคาดัชนีความสอดคลอง (Index;of;item;objective;consistency);จาก

ผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน ซึ่งกําหนดคุณสมบัติของผูเช่ียวชาญ ดังน้ีคือ ผูเช่ียวชาญดานการบริหารสถานศึกษา 

จํานวน 1 คน ผูเช่ียวชาญดานวิจัย และประเมินผล จํานวน 1 คน และผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา จํานวน 3 คน 

ประกอบดวย  

3.1) ดร. สัมฤทธ์ิ  กางเพ็ง   ผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ โรงเรียนบาน

หนองกงุวิทยาคาร จงัหวัดขอนแกน 

(ผูเช่ียวชาญดานวิจัยและประเมินผล) 

3.2) ดร.ภูวดล จุลสุคนธ อาจารยสาขาวิชาการบรหิารการศึกษา

ภาควิชาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตร ี(ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา) 

3.3) ดร.นภัสกร กรวยสวัสด์ิ 

 

อาจารยภาควิชาสารสนเทศศาสตร 

 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม (ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา) 

3.4) ดร. สัจจา  ฝายคําตา  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมปฏิบัติการ 

สํานักงานเขตพื้นที่กาฬสินธุ เขต 2 

(ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา) 

3.5) นายณฐนนท อํานาจเจริญ  ผูอํานวยการ กศน. อําเภอกมุภวาป 

จังหวัดอุดรธานี 

(ผูเช่ียวชาญดานการบรหิารสถานศึกษา) 

              4) จากน้ันวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหหาคา IOC จากการกําหนดระดับความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญ ดังน้ี  
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                +1   เมื่อมีความคิดเห็นดวยกับขอคําถาม 

                   0   เมื่อไมแนใจกบัขอคําถาม 

                  -1   เมื่อไมเห็นดวยกบัขอคําถาม 

 

  จากน้ันใชสูตร  

    
N

R
IOC

∑=  

 

   เมื่อ 

    IOC  คือ  ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับแบบสอบถาม 

    ΣR   คือ ผลรวมของคะแนนจากผูเช่ียวชาญทั้งหมด 

    N      คือ จํานวนผูเช่ียวชาญ 

 

ผลการวิเคราะหในการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของขอคําถามไดคาดัชนีความสอดคลอง  

มีคาระหวาง .60-1.00 ซึ่งมีคามากกวา 0.50 แสดงวา ขอคําถามน้ันสอดคลองกับจุดมุงหมายและเน้ือหาที่ 

มุงวัด (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2542 ; อางถึงในวิลาวัลย  มาคุม. 2549) เมื่อปรับตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ

แลวจึงไดนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางในการศึกษา จํานวน 30 คน โดย

การวิจัยครั้งน้ีไดเลือกทดลองใชกับประชาชนในอําเภอศรีเชียงใหม จํานวน 30 คน จากน้ันนําขอมูลที่ไดไป

วิเคราะหหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม;โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค วิเคราะห

โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร (SPSS version Statistics;17.0) ซึ่งมีสูตรการคํานวณ ดังน้ี (กัลยา วานิชยบัญชา,  

2546  :  449 - 450)   

           α  =      












−
−

∑
2

2

S
1

1k
k si  

   เมื่อ α  แทน สัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น 

     k  แทน จํานวนขอคําถาม 

           s2

i
 แทน     ความแปรปรวนของคะแนนในขอคําถามขอที่ i 

       2S  แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
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ไดคาความเช่ือมั่น;เทากับ;.89 ซึ่งอยูในระดับมากกวา .71;เปนระดับความเช่ือมั่นในระดับสูง (บุญชม 

ศรีสะอาด. 2556;; สุรวาท ทองบุ.;2550);หลังจากน้ันผูวิจัยจึงนําแบบสอบไปใชในการเก็บขอมูลกับกลุม

ตัวอยาง จํานวน 385  คน 

               5) การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหใหสิบเอกเชษฐา 

ขาวประเสริฐ นายอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ทําหนังสือสั่งการใหผูใหญบานเปนผูเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัย โดยใชวิธีการจัดกิจกรรมเวทีประชาคมชาวบานในชวงเย็นหลังเวลา 17.00 น. และมีครู กศน. ตําบล

เปนผูดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

  5.1) ดําเนินการแจกแบบสอบ ;จํานวน;385;ชุด;ไดรับแบบสอบถามกลับคืนทั้ ง 385 ชุด  

คิดเปนรอยละ 100  

 6) การวิเคราะหขอมูล การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร;(SPSS 

version Statistics;17.0) เพื่อหาคาสถิติตางๆ ซึ่งผูวิจัยแบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

  6.1) การวิเคราะหขอมูลตอนที่ 1 สภาพการอานของประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 

 โดยการแจกแจงความถ่ี และหาคารอยละ 

  6.2) การวิเคราะหขอมูลตอนที่ 2 สภาพนิสัยรักการอานของประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคาย และตอนที่ 3 กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสมสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคาย โดยการหาคาสถิติพื้นฐาน;ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการแปลความหมายตามหลักเกณฑที่นิยมทั่วไป 

ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2556) 

                      (1) คาเฉลี่ย  มีเกณฑการประเมิน ดังน้ี  

คาเฉลี่ย 4.51   ข้ึนไป หมายถึง ความคิดเห็นในระดับมากทีสุ่ด 

คาเฉลี่ย 3.51 - 4.49   หมายถึง ความคิดเห็นในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 2.51 - 3.49 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.51 - 2.49 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับนอย 

คาเฉลี่ยตํ่ากวา 1.50    หมายถึง ความคิดเห็นในระดับนอยทีสุ่ด 

และการวิเคราะหขอมลูตอนที่ 4 ดวยการแจกแจงความถ่ี พรอมอธิบายเชิงพรรณนา 

 

1.7 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  ไดสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพการอาน และสภาพนิสัยรักการอาน ประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก 

จังหวัดหนองคาย รวมทั้งกิจกรรมสงเสรมินิสยัรักการอานที่ประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายใหความ

สนใจ เพื่อนําไปใชเปนขอมูลในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ 

โพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย ในการดําเนินการวิจัยในระยะที่ 2 ตอไป 
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2. ระยะท่ี 2 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก;

จังหวัดหนองคาย 

 

 2.1 วัตถุประสงค 

  เพื่อพฒันารปูแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก; 

จังหวัดหนองคาย 

 

 2.2 เปาหมาย 

  มีรูปแบบกิจกรรมสงเสริมการอานที่เหมาะสมกับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก ที่เหมาะสมกับ

ประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 

 

 2.3 ระยะเวลาดําเนินการ 

  ระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 – ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

 2.4 เคร่ืองมือ  ไดแก  

  แบบบันทึกผลการสนทนากลุม (Focus group) 

 

 2.5 วิธีดําเนินการ 

  2.5.1;ดําเนินการสนทนากลุม;(Focus;group) เพื่อรางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน

สําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ดังน้ี 

   1) กําหนดจํานวนผูเขารวมการสนทนากลุม;(Focus;group);จํานวน 10 คนซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของช่ืนสุมล บุนนาค (2553) ที่กลาววาการสนทนากลุม หมายถึง การรวบรวมขอมูลจากการสนทนา

กับกลุมผูใหขอมูลในประเด็นปญหาที่เฉพาะเจาะจง โดยมีผูดําเนินการสนทนา (Moderator) เปนผูเริ่ม

ประเด็นในการสนทนา เพื่อชักจูงใหกลุมเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นตอประเด็น หรือแนวทางการ

สนทนาอยางกวางขวางละเอียดลึกซึ้ง โดยมีผูเขารวมสนทนาในแตละกลุมประมาณ 6-10 คน ซึ่งเลือกมา

จากประชากรเปาหมายที่กําหนดเอาไว ดังน้ันผูวิจัยจึงกําหนดกลุมผูเขารวมสนทนากลุม (Focus group) 

จํานวน 10 คน ประกอบดวย ตัวแทนกลุมผูบริหาร จํานวน 1 คน ตัวแทนกลุมผูเช่ียวชาญดานกิจกรรม

สงเสริมการอาน จํานวน 3 คน ผูแทนอาสาสมัครนักอานอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย จํานวน 2 คน 

ผูแทนครู กศน. ตําบล จํานวน 3 คน ผูแทนผูนําชุมชน จํานวน 1 คน ประกอบดวย 
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   1.1) ตัวแทนกลุมผูบริหาร ไดแก  

       1.1.1) นางจามรี ภูเมฆ ตําแหนงผูอํานวยการ กศน. อําเภอทาบอ จังหวัด

หนองคาย 

      1.2) ตัวแทนกลุมผูเช่ียวชาญดานกิจกรรมสงเสริมการอาน ไดแก 

       1.2.1) ผศ. ดร.ไปรมา เฮียงราช ตําแหนงอาจารยประจําหลักสูตรบรรณา.......... 

รักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

       1.2.2) ดร.;นภัสกร กรวยสวัสด์ิ;ตําแหนงอาจารยภาควิชาสารสนเทศ.. . . . . . . .

ศาสตร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

       1.2.3) นางสาวอัคริมา สุมมาตย ตําแหนงบรรณารักษชํานาญการ;สาํนักหอสมุด

..มหาวิทยาลัยขอนแกน 

      1.3) ผูแทนอาสาสมัครนักอานอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ไดแก 

       1.3.1) นายเสมือน เลียงคํา 

       1.3.2) นายธงชัย กรมทอง 

      1.4) ผูแทนครู กศน. ตําบล ไดแก 

       1.4.1) นายอารมณ แกนทาว ตําแหนงหัวหนา กศน. ตําบลโพนทอง 

       1.4.2) นางสาวรัชนีวรรณ รัตนติสรอย ตําแหนงหัวหนา กศน. ตําบลโพธ์ิตาก 

       1.4.3) นางธัญญภรณ หนูอินทร ตําแหนงหัวหนา กศน. ตําบลดานศรีสุข 

      1.5) ผูแทนผูนําชุมชน ไดแก 

       1.5.1) สิบเอกเชษฐา ขาวประเสริฐ นายอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 

  2) สรางแบบบันทึกผลการสนทนากลุม (Focus group) โดยดําเนินการดังน้ี 

      2.1) การกําหนดประเด็นเพื่อสนทนากลุม (Focus;group);โดยนําสารสนเทศที่ได

จากการศึกษาสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายในระยะที่ 1  

ไปประกอบในการกําหนดประเด็นเพื่อสนทนากลุม;(Focus;group);และประเด็นที่จะนําไปใชใน 

การสนทนากลุม (Focus;group) ไดแก กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสมสําหรับประชาชน

อําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ควรมีลักษณะอยางไร 

      2.2) หาคุณภาพของแบบบันทึกผลการสนทนากลุม (Focus group) โดยนําเสนอ

ตอผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา และนําไปหาคาดัชนีความสอดคลอง 

objective;consistency);จากผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน ซึ่งกําหนดคุณสมบัติของผูเช่ียวชาญ ดังน้ีคือ 

ผูเช่ียวชาญดานการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน ผูเช่ียวชาญดานวิจัย และประเมินผล จํานวน 1 คน 

และผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา จํานวน 3 คน ประกอบดวย  

(Index;of;item; 
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             2.3) จากน้ันวิเคราะหขอมลู โดยการวิเคราะหหาคา IOC จากการกําหนดระดับความ

คิดเห็นของผูเช่ียวชาญ ดังน้ี  

                  +1   เมื่อมีความคิดเห็นดวยกับขอคําถาม 

                    0   เมื่อไมแนใจในกับขอคําถาม 

                    -1   เมื่อไมเห็นดวยกบัขอคําถาม 

โดยใชสูตร 

   จากน้ันใชสูตร  

    
N

R
IOC

∑=  

   เมื่อ 

    IOC คือ ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกบัแบบบันทึกผลการสนทนากลุม 

    ΣR   คือ ผลรวมของคะแนนจากผูเช่ียวชาญทั้งหมด 

    N      คือ จํานวนผูเช่ียวชาญ 

 

 

2.2.1) ดร. สัมฤทธ์ิ  กางเพ็ง   ผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ โรงเรียนบาน

หนองกงุวิทยาคาร จงัหวัดขอนแกน 

(ผูเช่ียวชาญดานวิจัยและประเมินผล) 

2.2.2) ดร.ภูวดล จุลสุคนธ อาจารยสาขาวิชาการบรหิารการศึกษา

ภาควิชาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตร ี(ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา) 

2.2.3) ดร.นภัสกร กรวยสวัสด์ิ 

 

อาจารยภาควิชาสารสนเทศศาสตร 

 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม (ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา) 

2.2.4) ดร. สัจจา  ฝายคําตา  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมปฏิบัติการ 

สํานักงานเขตพื้นที่กาฬสินธุ เขต 2 

(ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา) 

2.2.5) นายณฐนนท อํานาจเจริญ  ผูอํานวยการ กศน. อําเภอกมุภวาป 

จังหวัดอุดรธานี 

(ผูเช่ียวชาญดานการบรหิารสถานศึกษา) 
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        ผลการวิเคราะหในการหาคาหาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของขอคําถามใน 

แบบบันทึกผลการสนทนากลุม;(Focus;group);ไดคาดัชนีความสอดคลอง มีคาระหวาง .60-1.00 ซึ่งมีคา

มากกวา ;0.50;แสดงวาขอคําถามน้ันสอดคลองกับจุดมุงหมายและเ น้ือหาที่มุง วัด;(ศิริชัย;กาญจน

วาสี.;2542;;;อางถึงในวิลาวัลย มาคุม. 2549) 

               2.4) ปรับปรุง แกไขแบบบันทึกผลการสนทนากลุม (Focus group) ตามคําแนะนําของ

ผูเช่ียวชาญ และนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลจริง 

 

 2.6 การเก็บรวบรวมขอมูล  

  ผูวิจัยไดดําเนินการสนทนากลุม (Focus;group) ณ หองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก  

ในวันที่ 10-11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยดําเนินการ ดังน้ี; 

     2.6.1 ดําเนินการสนทนากลุม (Focus;group) เพื่อรางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก

การอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย โดยนําสารสนเทศที่ไดจากการศึกษาสภาพนิสัย

รักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายในระยะที่ 1 ซึ่งพบวาประชาชนอําเภอ 

โพธ์ิตากมีเวลาวางจะเลนอินเทอรเน็ต มากที่สุด รองลงมา คือ พูดคุยกับเพื่อน และดูรายการโทรทัศน ใน  

1 วัน จะอานหนังสือโดยเฉลี่ย 30 นาที สําหรับประเภทของหนังสือ สิ่งพิมพ เว็บไซตที่ชอบอาน มากที่สุด 

คือวารสารและนิตยสารบันเทิง รองลงมาคือ หนังสือ สิ่งพิมพ และในรอบปไดเขารวมกิจกรรมสงเสริม 

การอาน 1-2;ครั้ง สําหรับผลการศึกษาสภาพนิสัยรักการอานของประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก พบวาประชาชน 

มีทัศนคติทางบวกเกี่ยวกับการอานมากที่สุด รองลงมา คือไดรับการปลูกฝงและชักชวนใหเกิดความสนใจ

การอานอยางตอเน่ืองจากครอบครัว และไดรับการปลูกฝงและชักชวนใหเกิดความสนใจการอานอยาง

ตอเน่ืองจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน สําหรับกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสมสําหรับ

ประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก พบวาประชาชนอําเภอโพธ์ิตากมีความคิดเห็นวากิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่  

เปนกิจกรรมที่เหมาะสมที่สุด รองลงมากิจกรรมการอานเพื่อสงเสริมพอแมอานใหลูกฟง;(Book;start) และ

กิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร;(QR;code);ผลการศึกษาน้ีไดนําไปเปนขอมูลประกอบสําหรับให

ผูเขารวมการสนทนากลุม (Focus;group) ใชพิจารณาในการรางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน

สําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย;รวมกับใชวิธีการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ 

วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูลบนเว็บไซต และแนวคิด ประสบการณจากกลุมผูรวมสนทนากลุม (Focus 

group) จํานวน 10 คน โดยดําเนินการสนทนากลุม (Focus group) ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

สําหรับประเด็นการสนทนากลุม (Focus group) คือ กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสมสําหรับ

ประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ควรมีลักษณะอยางไร จากผลการสนทนากลุม (Focus group) 

สามารถสรุปไดวารางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคาย ประกอบดวย 
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     1) กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสม 

ไดแก กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ 

     2);กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่

เหมาะสมไดแก กิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง (Book start) 

     3) กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก

การอานที่เหมาะสม ไดแก กิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร (QR;code) 

     4) กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานดานอาชีพ;กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่

เหมาะสม ไดแก กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ 

     5) กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานหองสมุดมีชีวิต;กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่

เหมาะสม ไดแก การพัฒนาหองสมุดมีชีวิต 

     6) กิจกรรมการสรางเครือขายรักการอาน กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสม 

ไดแก กิจกรรมบันทึกขอตกลง (MOU) เครือขายนักอาน 

    2.6.2 ดําเนินการวิพากษรางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน

อําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ในวันที่ 18-19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยดําเนินการดังน้ี 

     1) กําหนดผูรวมสนทนากลุม (Focus group);เพื่อวิพากษรางรูปแบบกิจกรรมสงเสริม

นิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย จํานวน 10 คน ประกอบดวย ตัวแทน

กลุมผูบริหาร จํานวน 1 คน ตัวแทนกลุมผูเช่ียวชาญดานกิจกรรมสงเสริมการอาน จํานวน 2 คน กํานัน

อําเภอโพธ์ิตาก จํานวน 3 คน ผูแทนผูใหญบานอําเภอโพธ์ิตาก จํานวน 2 คน ผูแทนประชาชนอําเภอ 

โพธ์ิตาก จํานวน 2 คน ประกอบดวย 

   1.1) ตัวแทนกลุมผูบริหาร ไดแก  

       1.1.1) นางชลธิชา โครตชมภู  ตําแหนงผูอํานวยการ กศน. อําเภอศรีเชียงใหม 

      1.2) ตัวแทนกลุมผูเช่ียวชาญดานกิจกรรมสงเสริมการอาน ไดแก 

       1.2.1) ดร. ดวงแกว เงินพูลทรัพย ตําแหนงรองหัวหนาภาควิชา ภาควิชานิเทศ

ศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน   

       1.2.2) นายศิวราช ราชพัฒน ตําแหนงหัวหนาหองสมุดและศูนยบริการขอมูล 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

      1.3) กํานันอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ไดแก 

       1.3.1) นายสามารถ  สุทธิดี ตําแหนงกํานันตําบลโพธ์ิตาก 

       1.3.2) นายวิชัย  เสือหลา ตําแหนงกํานันตําบลโพนทอง 

       1.3.3) นางเบญจวรรณ  นิชจํานงค ตําแหนงกํานันตําบลดานศรีสุข 

 

https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=540023
https://research.ku.ac.th/forest/Department.aspx?CampusID=01&FacultyID=16&SectionID=09
https://research.ku.ac.th/forest/Department.aspx?CampusID=01&FacultyID=16&SectionID=09
https://research.ku.ac.th/forest/Department.aspx?CampusID=01&FacultyID=16
https://research.ku.ac.th/forest/Department.aspx?CampusID=01
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      1.4) ผูแทนผูใหญบานอําเภอโพธ์ิตาก ไดแก 

       1.4.1) นายบุญชัย  คําภูแกว ตําแหนงผูใหญบานโพธ์ิตาก หมู 2 

       1.4.2) นายหมวย  พนักศรี ตําแหนงผูใหญบานนํ้าทอน หมู 2 

      1.5) ผูแทนประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก ไดแก 

       1.5.1) นางคํามิ่ง  บุตรจันทร 

      1.5.2) เรืออากาศตรีพฒัน  ธรรมวงศา 

   2) สรางแบบบันทึกผลการสนทนากลุม (Focus group) เพื่อวิพากษรางรูปแบบกิจกรรม 

สงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย โดยนํารางรูปแบบกิจกรรม

สงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายที่ไดจากผลการสนทนากลุม 

(Focus group) ครั้งที่ 1 ซึ่งประกอบดวย (1) กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก กิจกรรมสงเสริมนิสัย

รักการอานที่เหมาะสม ไดแก กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ (2);กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว;

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสม ไดแก กิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง (Book start) (3) กิจกรรม

สงเสริมนิสัยรักการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ;กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสม;ไดแก 

กิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร;(QR;code);(4) กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานดานอาชีพ 

กิจกรรมสงเสริมนิสยัรกัการอานที่เหมาะสม ไดแก กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ (5) กิจกรรมสงเสริมนิสัย

รักการอานหองสมุดมีชีวิต;กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสม ไดแก การพัฒนาหองสมุดมีชีวิต  

(6) กิจกรรมการสรางเครือขายรักการอาน กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสม ไดแก กิจกรรม

บันทึกขอตกลง (MOU) เครือขายนักอาน เปนประเด็นหลักในการวิพากษ โดยมีลักษณะเปนแบบสํารวจ

รายการ (Check list) และไดกําหนดความเหมาะสมไว 2 รายการ คือ เหมาะสม และ ไมเหมาะสม 

    3) หาคุณภาพของแบบบันทึกผลการสนทนากลุม (Focus;group) โดยนําเสนอตอ

ผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา และนําไปหาคาดัชนีความสอดคลอง 

objective;consistency);จากผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน ซึ่งกําหนดคุณสมบัติของผูเช่ียวชาญ ดังน้ีคือ 

ผูเช่ียวชาญดานการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน ผูเช่ียวชาญดานวิจัย และประเมินผล จํานวน 1 คน 

และผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา จํานวน 3 คน ประกอบดวย  
 

2.2.1) ดร. สัมฤทธ์ิ  กางเพ็ง   ผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ โรงเรียนบาน

หนองกงุวิทยาคาร จงัหวัดขอนแกน 

(ผูเช่ียวชาญดานวิจัยและประเมินผล) 

2.2.2) ดร.ภูวดล จุลสุคนธ อาจารยสาขาวิชาการบรหิารการศึกษา

ภาควิชาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตร ี(ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา) 

(Index;of;item; 
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2.2.3) ดร.นภัสกร กรวยสวัสด์ิ 

 

อาจารยภาควิชาสารสนเทศศาสตร 

 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม (ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา) 

2.2.4) ดร. สัจจา  ฝายคําตา  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมปฏิบัติการ 

สํานักงานเขตพื้นที่กาฬสินธุ เขต 2 

(ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา) 

2.2.5) นายณฐนนท อํานาจเจริญ  ผูอํานวยการ กศน. อําเภอกมุภวาป 

จังหวัดอุดรธานี 

(ผูเช่ียวชาญดานการบรหิารสถานศึกษา) 

             2.3) จากน้ันวิเคราะหขอมลู โดยการวิเคราะหหาคา IOC จากการกําหนดระดับความ

คิดเห็นของผูเช่ียวชาญ ดังน้ี  

                  +1   เมื่อมีความคิดเห็นดวยกับขอคําถาม 

                    0   เมื่อไมแนใจในกับขอคําถาม 

                    -1   เมื่อไมเห็นดวยกบัขอคําถาม 

โดยใชสูตร 

   จากน้ันใชสูตร  

    
N

R
IOC

∑=  

   เมื่อ 

    IOC คือ ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกบัแบบบันทึกผลการสนทนากลุม 

    ΣR   คือ ผลรวมของคะแนนจากผูเช่ียวชาญทั้งหมด 

    N      คือ จํานวนผูเช่ียวชาญ 

        ผลการวิเคราะหในการหาคาหาดัชนีความสอดคลอง ( IOC);ของขอคําถามใน 

แบบบันทึกผลการสนทนากลุม;(Focus;group);ไดคาดัชนีความสอดคลอง มีคาระหวาง .60-1.00 ซึ่งมีคา

มากกวา ;0.50;แสดงวาขอคําถามน้ันสอดคลองกับจุดมุงหมายและเ น้ือหาที่มุง วัด;(ศิริชัย;กาญจน

วาสี.;2542;;;อางถึงในวิลาวัลย มาคุม. 2549) 

               2.4) ปรับปรุง แกไขแบบบันทึกผลการสนทนากลุม (Focus group) ตามคําแนะนําของ

ผูเช่ียวชาญ และนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลจริง 

   2.5) วิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจงความถ่ี พรอมอธิบายเชิงพรรณนา 
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 2.7 การเก็บรวบรวมขอมูล  

  ผูวิจัยไดดําเนินการสนทนากลุม (Focus group) ณ หองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก  

ในวันที่ 18-19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยดําเนินการ ดังน้ี; 

     2.7.1 ดําเนินการสนทนากลุม (Focus;group) เพื่อวิพากษรางรูปแบบกิจกรรมสงเสริม

นิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 

     2.7.2 ลงมติวารางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ 

โพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายสามารถนําไปใชเปนรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน

อําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย และมีความเหมาะสมกับบริบทของประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคายได และใหนํากระบวนการ PDCA เขามาใชในการควบคุมกระบวนการดําเนินงาน ดังน้ี คือ  

ข้ันวางแผนการดําเนินงาน ข้ันลงมือปฏิบัติ ข้ันการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ข้ันการปรับปรุงแกไข 

     2.7.4 สรุปผลการพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน

อําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 

 

 2.8 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  ไดรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคาย ที่เหมาะสมกับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก และเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ชุมชน 
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3. ระยะท่ี;33การทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก 

จังหวัดหนองคาย 

 

 3.1 วัตถุประสงค 

  เพื่อนํารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคายไปทดลองใชกับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 

 

 3.2 เปาหมาย 

  ประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายไดรับการสงเสริมนิสัยรักการอาน;โดยรูปแบบ

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 

 

 3.3 ระยะเวลาดําเนินการ 

  ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 – ธันวาคม พ.ศ. 2560  

 

 3.4 เคร่ืองมือ ไดแก  

  3.4.1 แบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสราง 

  3.4.2 แบบสอบถาม 

 

 3.5 วิธีดําเนินการ 

 ผูวิจัยมีวิธีการดําเนินการนํารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ

โพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายไปทดลองใชกับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายโดยนํากระบวนการ 

PDCA เขามาใชในการควบคุมกระบวนการดําเนินงาน ตามมติความคิดเห็นของผูรวมสนทนากลุม (Focus 

group) ในการวิจัยระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ

โพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ประกอบดัวย  

   3.5.1 ข้ันวางแผนการดําเนินงาน (Plan) ประกอบดวย 

       1) การกําหนดวิธีการดําเนินงาน 

       2) การกําหนดกิจกรรม 

       3) การกําหนดผูมีสวนรวม 

       4) การกําหนดวิธีการประเมินผลกิจกรรม 

   สามารถอธิบายตามลําดับได ดังน้ี 



78 

 

   1) การกําหนดวิธีการดําเนินงาน ผูวิจัยไดวางแผนการทดลองใชรูปแบบกิจกรรม

สงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายในนามโครงการหมูบานนักอาน 

และไดบรรจุโครงการหมูบานนักอานลงในแผนปฏิบัติการประจําปอยางตอเน่ืองมาต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 

2559 ตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน  

  2);การกําหนดกิจกรรม ผูวิจัยไดกําหนดใหมีการดําเนินกิจกรรม จํานวน 6 กิจกรรมที่

ไดจากผลการพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคายในการศึกษาระยะที่;2;ซึ่งรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ 

โพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ประกอบดวย 

    2.1) กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก ไดแก กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ 

    2.2);กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว;ไดแก กิจกรรม............. 

พอแมอานใหลูกฟง (Book start) 

    2.3) กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก กิจกรรม

สงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร (QR;code) 

    2.4) กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานดานอาชีพ;ไดแก กิจกรรมการอานสงเสริม

อาชีพ 

    2.5);กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานหองสมุดมีชีวิต;ไดแก การพัฒนาหองสมุด 

มีชีวิต 

    2.6) กิจกรรมการสรางเครือขายรักการอาน;ไดแก กิจกรรมบันทึกขอตกลง (MOU) 

เครือขายนักอาน 

    3) การกําหนดผูมีสวนรวม 

     ผู วิจัยไดกําหนดผูมีสวนรวมในการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก 

การอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย ดังน้ี คือ  

      3.1) หัวหนาสวนราชการ  

      3.2) กํานัน           

      3.3) ผูใหญบาน     

      3.4) หัวหนา กศน. ตําบล 

    4) การกําหนดวิธีการประเมินผลกิจกรรม 

      4.1) ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการประเมินผลการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัย

รักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ข้ันวางแผนการดําเนินงาน (Plan) โดยใช

แบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสราง โดยการคัดเลือกผูที่สัมภาษณดวยวิธีการเจาะจง จํานวน 10 คน ไดแก 
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       4.1.1) นายอําเภอโพธ์ิตาก จํานวน 1 คน 

       4.1.2) กํานัน     จํานวน 3 คน 

       4.1.3) ผูใหญบาน   จํานวน  3 คน 

       4.1.4) หัวหนา กศน. ตําบล จํานวน 3 คน 

      4.2) วิธีการสรางแบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสราง 

     4.2.1) กําหนดจุดมุงหมายของการสัมภาษณ โดยศึกษาจากวัตถุประสงคของ

การวิจัย 

       4.2.2) สรางแบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสรางเพื่อทราบผลการทดลองใชรูปแบบ

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายข้ันวางแผนการ......

ดําเนินงาน (Plan)  

  4.2.3) แบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสราง ประกอบดวย 2 ตอน ไดแก 

   ตอนที่  1  ขอมูลเกี่ยวกับผูสัมภาษณ 

   ตอนที่  2  ผลการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ

ประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย;ข้ันวางแผนการดําเนินงาน (Plan) 

  4.2.4) หาคุณภาพของแบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสราง โดยนําแบบสัมภาษณกึ่งมี

โครงสรางเสนอตอผูเช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง

(Index;of;item;objective;consistency);ของแบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสราง;จากผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน 

ซึ่งกําหนดคุณสมบัติของผู เช่ียวชาญ ดังน้ีคือ ผูเ ช่ียวชาญดานการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน 

ผูเช่ียวชาญดานวิจัย และประเมินผล จํานวน 1 คน และผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา จํานวน 3 คน ประกอบดวย 

(1) ดร. สัมฤทธ์ิ  กางเพ็ง   ผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ โรงเรียนบาน

หนองกงุวิทยาคาร จงัหวัดขอนแกน 

(ผูเช่ียวชาญดานวิจัยและประเมินผล) 

(2) ดร.ภูวดล จุลสุคนธ อาจารยสาขาวิชาการบรหิารการศึกษา

ภาควิชาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตร ี(ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา) 

(3) ดร. นภัสกร กรวยสวัสด์ิ 

 

อาจารยภาควิชาสารสนเทศศาสตร 

 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม (ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา) 

(4) ดร. สัจจา  ฝายคําตา  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมปฏิบัติการ 

สํานักงานเขตพื้นที่กาฬสินธุ เขต 2 

(ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา) 
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(5) นายณฐนนท อํานาจเจริญ  ผูอํานวยการ กศน. อําเภอกมุภวาป 

จังหวัดอุดรธานี 

(ผูเช่ียวชาญดานการบรหิารสถานศึกษา) 

   

              จากน้ันวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหหาคา IOC จากการกําหนดระดับความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญ ดังน้ี  

 

                +1   เมื่อมีความคิดเห็นดวยกับขอคําถาม 

                   0   เมื่อไมแนใจกบัขอคําถาม 

                  -1   เมื่อไมเห็นดวยกบัขอคําถาม 

 

  จากน้ันใชสูตร  

    
N

R
IOC

∑=  

   เมื่อ 

    IOC  คือ  ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับแบบสัมภาษณ 

    ΣR   คือ ผลรวมของคะแนนจากผูเช่ียวชาญทั้งหมด 

    N      คือ จํานวนผูเช่ียวชาญ 

 

     ผลการวิเคราะหในการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC);ของขอคําถามไดคาดัชนีความ

สอดคลอง มีคาระหวาง .60-1.00 ซึ่งมีคามากกวา 0.50 แสดงวา;ขอคําถามน้ันสอดคลองกับจุดมุงหมาย

และเน้ือหาที่มุงวัด (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2542 ; อางถึงในวิลาวัลย มาคุม. 2549) เมื่อปรับตามคําแนะนํา

ของผูเช่ียวชาญแลวจึงไดนําแบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสรางไปปรับแกตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ 

หลังจากน้ันผูวิจัยจึงนําแบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสรางไปใชในการเก็บขอมูลกับกลุมเปาหมายที่กําหนดไว 

               4.3) การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหใหสิบเอก

เชษฐา ขาวประเสริฐ นายอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ทําหนังสือสั่งการใหผูใหญบานเปนผูเก็บ

รวบรวมขอมูลการวิจัย โดยใหครู กศน. ตําบล เปนผูเดินทางไปสัมภาษณที่บานของกลุมเปาหมายโดยตรง 

  4.4) การวิเคราะหขอมูล ดําเนินการสรุปผลการสัมภาษณโดยการแจกแจงความถ่ี พรอม

อธิบายเชิงพรรณนา 
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   3.5.2 ข้ันลงมือปฏิบัติ (Do) 

   ผูวิจัยดําเนินกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรมที่ไดจากผลการพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริม

นิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายในการศึกษาระยะที่;2;ซึ่งประกอบดวย 

(1) การดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสม ไดแก 

กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ (2) การดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว กิจกรรมสงเสริม

นิสัยรักการอานที่เหมาะสมไดแก กิจกรรมพอแมอานใหลกูฟง (Book start) (3) การดําเนินกิจกรรมสงเสริม

นิสัยรักการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสม;ไดแกกิจกรรม

สงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร (QR;code) (4) การดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานดานอาชีพ;;

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสม ไดแก กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ (5) การดําเนินกิจกรรม

สงเสริมนิสัยรักการอานหองสมุดมีชีวิต;กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสม;ไดแก;การพัฒนา

หองสมุดมีชีวิต;และ(6);การดําเนินกิจกรรมการสรางเครือขายรักการอาน;กิจกรรมสงเสริมนิสัย 

รักการอานที่เหมาะสม ไดแก กิจกรรมบันทึกขอตกลง (MOU) เครือขายนักอาน สําหรับการนํารูปแบบ

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย;ทั้ง 6 กิจกรรม  

ไปทดลองใชสามารถอธิบายตามลําดับ ไดดังน้ี 

    2.1) ข้ันตอนวิธีการพัฒนา 

     2.1.1) กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก;ไดแก กิจกรรมหองสมุด

เคลื่อนที่ ดําเนินการ ดังน้ี 

      (1) พัฒนารถหองสมุดเคลื่อนที่;โดยรถหองสมุดเคลื่อนที่มีขนาดความสูง 

2 เมตร และมีความยาว 2 เมตร ใชโทนสีชมพู และตกแตงดวยขอความรณรงคใหอานหนังสือบนตัวรถโดย

ใชสีสันที่สะดุดตา ประชาชนอําเภอโพธ์ิตากจึงเรียกรถหองสมุดเคลื่อนของศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพธ์ิตากวา “รถสีชมพูสงเสริมการอาน” สําหรับงบประมาณในการพัฒนารถ

หองสมุดเคลื่อนที่ไดจากการระดมทุนในทุกภาคสวนในอําเภอโพธ์ิตาก และสมาคมสตรีแหงประเทศอังกฤษ

ในประเทศไทย (National;Council;of;Women;of;Thailand)....................................................... 

ที่มีลักษณะเปนรถลากขับเคลื่อน 4 ลอ ทั้งน้ีเพื่อความสะดวก และปลอดภัยในการจอดใหบริการไดทุกที ่

ทุกเวลาในหมูบาน สามารถบรรจุหนังสือ และสื่อการเรียนรูไดทุกประเภท อยางนอยจํานวน 100 เลม  

มีชองเก็บของเพื่อใชขนยายโตะเกาอี้ขนาดเล็กไปพรอมรถในการออกใหบริการ จํานวน 3 คัน  

      (2) กําหนดกลุมเปาหมาย ไดแก ประชาชนอําเภอโพธ์ิตากทุกชวงวัย 

      (3) กําหนดพื้นที่ในการใหบริการ ไดแก พื้นที่ปกครองเขตอําเภอโพธ์ิตาก  

      (4) จัดทําแผนการใหบริการ โดยจัดทําปฏิทินการใหบริการเปน 

รายป โดยมีเปาหมายการใหบริการไดครบทั้ง 3 ตําบล 27 หมูบาน และกําหนดใหมีการจอดใหบริการ

หมูบานละ 1 สัปดาห ที่บริเวณบานของผูใหญบาน รวมทั้งขอความอนุเคราะหใหผูใหญบานเปนอาสาสมัคร

ไดงบประมาณมาพฒันารถหองสมุดเคลื่อนที ่
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นักอานของ กศน. เปนผูใหบริการการอาน เมื่อครบ 1 สัปดาหบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอ 

โพธ์ิตาก และครู กศน. ตําบล จะเปนผูไปเคลื่อนยายรถหองสมุดเคลื่อนที่ไปยังหมูบานอื่นตามปฏิทินการ

ใหบริการ และในวันแรกของการสงมอบรถหองสมุดเคลื่อนที่ไวที่บานผูใหญบาน ผูวิจัยไดมอบหมายให

บรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก และครู กศน. ตําบลนํากิจกรรมอื่นไปเสริมเติมเต็ม เพื่อ

กระตุนเราใหประชาชนในพื้นที่ใหความสนใจในการอานมากข้ึน 

       (5) กําหนดผูเกี่ยวของกับการดําเนินงาน ไดแก ผูใหญบาน และ..........

ประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก 

      (6) กําหนดสื่อ และกิจกรรมสงเสริมการอานที่จะนําออกใหบริการ โดย

การจัดทําทะเบียนสื่อหมุนเวียนการออกใหบริการในแตละหมูบาน อยางนอยหมูบานละ 100 เลม ตอครั้ง 

      (7) กําหนดใหมีการรายงานผลการดําเนินงานเปนรายสัปดาห  

     2.1.2);กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว;ไดแก กิจกรรม........... 

พอแมอานใหลูกฟง (Book start) ดําเนินการ ดังน้ี 

      (1) ดําเนินการสํารวจครัวเรือนที่มีเด็กแรกเกิด ถึงอายุ 6 ป  

       (2) ออกแบบ Read boxes สําหรับหมุนเวียนสื่อ ที่มีความสูง 50 ซ.ม. 

และยาว 50 ซ.ม. ออกแบบใหมีสีสันสดใสสะดุดตา จํานวน 5 กลอง และตกแตงดวยขอความรณรงคใหอาน

หนังสือบนตัวกลอง สามารถบรรจุ หนังสือ และสื่อเสริมพัฒนาการสําหรับเด็กไดจํานวนกลองละ 50 เลม 

        (3) กําหนดกลุมเปาหมาย ไดแก ครัวเรือนในอําเภอโพธ์ิตากที่มีเด็กอายุ 

แรกเกิด ถึง 6 ป 

       (4) กําหนดพื้นที่ในการใหบริการ คือ พื้นที่ปกครองเขตอําเภอโพธ์ิตาก  

       (5) จัดทําแผนการใหบริการโดยจัดทําปฏิทินการออกใหบริการเปน 

ทุกวันอังคารของแตละสัปดาห ที่บริเวณบานของผูใหญบาน รวมทั้งขอความอนุเคราะหใหผูใหญบานเปน

อาสาสมัครนักอานของ กศน. เปนผูประชาสัมพันธทางหอกระจายขาวหมูบานใหกลุมเปาหมายเขารวม

กิจกรรม ในแตละครั้งที่ออกใหบริการกิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง (Book start) บรรณารักษหองสมุด

ประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก และครู กศน. ตําบล จะนํากิจกรรมอื่นไปเสริมเติมเต็ม เพื่อเสริมพัฒนาการ 

เด็กเล็ก และหญิงต้ังครรภไปพรอม ทั้งน้ีเพื่อประโยชนสูงสุดของประชาชนทุกชวงวัยในพื้นที่ 

       (6) กําหนดผูมีสวนเกี่ยวของไดแก  

        (6.1) พอ แม พี่ นอง ปูยา ตา ยาย และผูปกครอง  

        (6.2) อาสาสมัครนักอาน     

        (6.3) ครู กศน. ตําบล ทําหนาที่หมุนเวียนสื่อ 
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      (7) กําหนดสื่อ และกิจกรรมสงเสริมการอานที่จะนําออกใหบริการ โดย

การจัดทําทะเบียนสื่อหมุนเวียนการออกใหบริการในแตละหมูบาน อยางนอย 50 เลม ตอครั้ง 

       (8) กําหนดใหบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตากรายงานผล

การดําเนินงานเปนรายสัปดาห  

     2.1.3) กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก .....

กิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร (QR;code) ดําเนินการ ดังน้ี 

       (1) พัฒนาสื่อในรูปแบบรหัสคิวอาร;(QR;code);โดยเลือกพัฒนาจาก

สิ่งพิมพ ดังน้ี 

        (1.1) หนังสือนิทาน  

        (1.2) สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคใน 

สมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 

        (1.3) นิทานในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย 

        (1.4) สารานุกรมนารู 

        (1.5) สาระนารูการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรสมัยใหม ......

และเทคโนโลยีชาวบาน เปนตน 

        (1.6) สาระนารูเกี่ยวกับอาชีพเสริมเพิ่มรายได 

       (2) กําหนดกลุมเปาหมาย ไดแก ประชาชนอําเภอโพธ์ิตากทุกชวงวัย  

       (3) กําหนดพื้นที่ในการใหบริการ คือ พื้นที่ปกครองเขตอําเภอโพธ์ิตาก  

       (4) จัดทําแผนการใหบริการ โดยจัดทําปฏิทินการใหบริการเปนทุกวัน

ศุกรของแตละสัปดาหที่บริเวณ กศน. ตําบล หรือศูนยการเรียนชุมชนที่ไดกําหนดไวในปฏิทินการใหบริการ 

รวมทั้งขอความอนุเคราะหใหผูใหญบาน ซึ่งเปนอาสาสมัครนักอานของ กศน. เปน........................ 

ทางหอกระจายขาวหมูบานใหกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม ในแตละครั้งที่ออกใหบริการกิจกรรมสงเสริม

การอานผานรหัสคิวอาร (QR;code) บรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก และครู กศน. ตําบล 

จะนํากิจกรรมสรางสรรคเชิงรุกอื่นไปเสริมเติมเต็มเพื่อกระตุนใหประชาชนในพื้นที่ใหความสนใจ และ 

เขารวมกิจกรรมอยางตอเน่ือง 

       (5) กําหนดผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแก ผูใหญบาน และประชาชนอําเภอ...... 

โพธ์ิตาก 

       (6) กําหนดสื่อ และกิจกรรมสงเสริมการอานที่จะนําออกใหบริการ โดย 

        (6.1) จัดทําทะเบียนสื่อหมุนเวียนรหัสคิวอาร(QR;code) หนังสือ

นิทานในการออกใหบริการ อยางนอย 50 เลม ตอครั้ง 

พระบาท 

ผูประชาสัมพันธ 
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        (6.2) จัดทําทะเบียนสื่อหมุนเวียนรหัสคิวอาร (QR;code) สารานุกรม

นารู ในการออกใหบริการ อยางนอย 50 เลม ตอครั้ง 

        (6.3) จัดทําทะเบียนสื่อหมุนเวียนรหัสคิวอาร;(QR;code) สาระนารู

การเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร.เกษตรสมัยใหม และเทคโนโลยีชาวบาน ในการออกใหบริการ อยางนอย 

50 เลม ตอครั้ง 

        (6.4) จัดทําทะเบียนสื่อหมุนเวียนรหัสคิวอาร;รหัสคิวอาร (QR;code) 

สาระนารูเกี่ยวกับอาชีพเสริมเพิ่มรายได ในการออกใหบริการ อยางนอย 50 เลม ตอครั้ง 

       (7) กําหนดใหบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตากรายงานผล

การดําเนินงานเปนรายสัปดาห  

     2.1.4) กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานดานอาชีพ;ไดแก กิจกรรมการอาน.....

สงเสริมอาชีพ ดําเนินการ ดังน้ี 

       (1) พัฒนาใบความรูกิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ   

       (2) พัฒนารหัสคิวอาร (QR;code) ใบความรูกิจกรรมการอานสงเสริม

อาชีพ  

       (3) กําหนดกลุมเปาหมาย ไดแก ประชาชนอําเภอโพธ์ิตากทุกชวงวัย 

       (4) กําหนดพื้นที่ในการใหบริการ คือ พื้นที่ปกครองเขตอําเภอโพธ์ิตาก 

       (5) จัดทําแผนการใหบริการ ;โดยจัดทําปฏิทินการใหบริการเปน 

ทุกวันศุกรของแตละสัปดาห ที่บริเวณ กศน. ตําบล หรือศูนยการเรียนชุมชนที่ไดกําหนดไวในปฏิทินการ

ออกใหบริการ ;รวมทั้ งขอความอนุเคราะหใหผู ใหญบาน ซึ่ ง เปนอาสาสมัครนักอานของ กศน.  

ผูประชาสัมพันธทางหอกระจายขาวหมูบานใหกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรมในแตละครั้งที่ออกใหบริการ

กิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร (QR;code) บรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก และ

ครู กศน. ตําบล จะนํากิจกรรมสรางสรรคเชิงรุกอื่นไปเสริมเติมเต็มเพื่อกระตุนใหประชาชนในพื้นที่ใหความ

สนใจ และเขารวมกิจกรรมอยางตอเน่ือง 

       (6) กําหนดผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแก ผูใหญบาน และประชาชนอําเภอ..... 

โพธ์ิตาก 

       (7) กําหนดสื่อ และกิจกรรมสงเสริมการอานที่จะนําออกใหบริการ โดย

จัดทําทะเบียนสื่อหมุนเวียนใบความรูกิจกรรมการอานสงเสรมิอาชีพในการออกใหบรกิาร อยางนอย 3 ฉบับ 

ตอครั้ง 
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     (8) กําหนดใหบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตากรายงานผลการ

ดําเนินงานเปนรายสัปดาห  

    2.1.5);กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานหองสมุดมีชีวิต;ไดแก การพัฒนาหองสมุด 

มีชีวิต ดําเนินการ ดังน้ี 

     (1) พัฒนาหองสมุดมีชีวิต จํานวน 10 แหง ดังน้ี 

      (1.1) พัฒนาหองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จํานวน 1 แหง โดยใช..........

งบประมาณจากการจัดทําผาปาการศึกษา;เนนการปรับปรุงภูมิทัศนทั้งภายในและภายนอกหองสมุด  

ใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูของนักศึกษา;กศน.;และประชาชนอําเภอโพธ์ิตากทุกชวงวัย 

      (1.2) พัฒนาหองสมุดหมูบาน จํานวน 8 แหง มีวัตถุประสงคเพื่อขยายจุด

บริการการอาน และอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนอําเภอโพธ์ิตากในพื้นที่ที่ตองการอาน แตไมสะดวก 

เดินทางมาใชบริการหองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก ใชงบประมาณจากการจัดทําผาปาการศึกษา และ

สถานที่ใชเปนศูนยการเรียนชุมชนในการพัฒนา โดยเนนการปรับปรุงภูมิทัศนทั้งภายในและภายนอก

หองสมุด ใหมีบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา สะดุดตาใหคนที่พบเห็นอยากเขาใชบริการการอานมากข้ึน  

      (1.3) พัฒนาหองสมุดมีชีวิตในโครงการดวยรักและหวงใยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 1 แหง โดยใชงบประมาณจากการขอบริจาค

จากทุกภาคสวนในอําเภอโพธ์ิตาก ;จังหวัดหนองคาย;ใชสถานที่ของโรงเรียนอาโอยามา2 ตําบล 

ดานศรีสุข อําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ซึ่งเปนโรงเรียนในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารีแหงเดียวในจังหวัดหนองคาย 

     (2) กําหนดกลุมเปาหมาย ไดแก ประชาชนอําเภอโพธ์ิตากทุกชวงวัย  

     (3) กําหนดพื้นที่ในการใหบริการ คือ พื้นที่ปกครองเขตอําเภอโพธ์ิตาก 

     (4) จัดทําแผนการใหบริการ โดยจัดทําปฏิทินการใหบริการทุกเดือน และเลือก

วันพฤหัสบดีในสัปดาหแรกเปนวันจัดกิจกรรมรวมกับบรรณารักษหองสมุดโรงเรียนอาโอยามา2 รวมทั้งขอ

ความอนุเคราะหใหฝายประชาสัมพันธของโรงเรียนประกาศเสียงตามสายใหนักเรียนเขารวมกิจกรรม 

รวมทั้งผูใหญบาน ซึ่งเปนอาสาสมัครนักอานของ กศน. ประชาสัมพันธทางหอกระจายขาวหมูบานใหผูสนใจ

เขารวมกิจกรรม  

     (5) กําหนดผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแก  

      (5.1) ผูมีสวนรวมในการพัฒนาหองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก;เชน 

หัวหนาสวนราชการ ผูนําชุมชน;บุคลากร กศน. นักศึกษา กศน.;และประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก 

      (5.2) ผูมีสวนรวมในการพัฒนาหองสมุดโครงการดวยรักและหวงใยในพระ

ราชูปถัมภสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชน หัวหนา

สวนราชการ ผูนําชุมชน และประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก 
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      (5.3) ผูมีสวนรวมในการพัฒนาหองสมุดหมูบาน เชน หัวหนาสวนราชการ 

ผูนําชุมชน บุคลากร กศน. นักศึกษา กศน.;และประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก 

     (6) กําหนดสื่อ และกิจกรรมสงเสริมการอานทีใ่หบรกิาร ไดจัดทําบันทึก............. 

(MOU) เครือขายนักอานกับโรงเรียนอาโอยามา2 ในการจัดหาสื่อ และอุปกรณในชวงเวลาที่จัดกิจกรรม

รวมกัน และศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพธ์ิตากจัดทําทะเบียนสื่อ

หมุนเวียนเพื่อเสริมเติมเต็มรวมดวยชวยกัน 

     (7) กําหนดใหบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตากรายงานผลการ

ดําเนินงานเปนรายสัปดาห  

    2.1.6) กิจกรรมการสรางเครือขายรักการอาน;ไดแก กิจกรรมบันทึก. ..................... 

(MOU) เครือขายนักอาน ดําเนินการ ดังน้ี 

     (1) กําหนดกลุมเปาหมายสําหรับดําเนินกิจกรรมการสรางเครือขายรักการอาน 

ดวยการจัดทําบันทึกขอตกลง (MOU) เครือขายนักอาน รวมกัน ไดแก  

      (1.1) ที่วาการอําเภอโพธ์ิตาก 

      (1.2) องคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข 

      (1.3) องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง 

      (1.4) องคการบริหารสวนตําบลโพธ์ิตาก 

      (1.5) หนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 (นพค. 25) 

      (1.6) พัฒนาชุมชนอําเภอโพธ์ิตาก 

      (1.7) เกษตรอําเภอโพธ์ิตาก 

      (1.8) สาธารณสุขอําเภอโพธ์ิตาก 

      (1.9) โรงเรียนอาโอยามา2 

     (2) ดําเนินการประสานงานภาคีเครือขายกลุมเปาหมาย  

     (3) กําหนดขอบเขตพื้นที่ในการรวมกันดําเนินงานดานการอาน;คือ;พื้นที่.........

ปกครองเขตอําเภอโพธ์ิตาก 

     (4) ดําเนินการลงนามในบันทึกขอตกลง MOU 

     (5) กําหนดใหบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตากรายงานผลการ

ดําเนินงานงานตามบันทึกขอตกลง MOU ทุก 6 เดือน 

 

   3.5.3 ข้ันการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check) 

    ผูวิจัยดําเนินการนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานตามการทดลองใชรูปแบบกิจกรรม

สงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ดังน้ี 

ขอตกลง  

ขอตกลง  
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    3.1) การนิเทศผลการดําเนินงาน 

     3.1.1) กําหนดกลุมเปาหมายการนิเทศผลการดําเนินงานการทดลองใชรูปแบบ

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายแบบเจาะจง ไดแก 

บรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย;จํานวน 1 คน และอาสาสมัคร....... 

นักอาน หมูบานละ 1 คน จํานวน 27 คน 

     3.1.2) ออกแบบเครื่องมือ 

      (1) การออกแบบแบบนิเทศผลการดําเนินงาน มีข้ันตอนดังน้ี 

       (1.1) กําหนดวัตถุประสงคกําหนดขอบขายเน้ือหา ประเด็นการนิเทศ 

         (1.2) สรางแบบนิเทศผลการดําเนินงานตามการทดลองใชรูปแบบ

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายมีลักษณะเปนแบบ

สํารวจรายการ (Check list) ไดกําหนดความเหมาะสมไว;2 รายการ;คือ มี และ ไมมี 

        (2) แบบนิเทศผลการดําเนินงาน;ประกอบดวย 4 ตอน ไดแก 

         ตอนที่  1  ขอมูลเบื้องตนที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการทดลองใช

รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย 

         ตอนที่  2  การดําเนินการจัดกิจกรรม 

         ตอนที่  3  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการจัดกิจกรรม 

         ตอนที่  4  จุดเดนและจุดที่ควรพัฒนาการจัดกิจกรรม 

   (3) การหาคุณภาพของแบบนิเทศผลการดําเนินงานโดยนําแบบนิเทศ.......... 

ผลการดําเนินงานเสนอตอผูเช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบนิเทศผล....... 

การดําเนินงาน โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง;(Index;of;item;objective;consistency);จาก............. 

จํานวน 3 คน ซึ่งกําหนดคุณสมบัติของผูเช่ียวชาญ ดังน้ีคือ ผูเช่ียวชาญดานการบริหารสถานศึกษา จํานวน 

1 คน ผู เช่ียวชาญดานวิจัย;และประเมินผล;จํานวน;1 คน;และผูเ ช่ียวชาญดานเน้ือหา;จํานวน;1 คน 

ประกอบดวย  

(3.1) ดร. สัมฤทธ์ิ  กางเพ็ง   ผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ 

โรงเรียนบานหนองกุงวิทยาคาร 

จังหวัดขอนแกน (ผูเช่ียวชาญดาน

วิจัยและประเมินผล) 

   

   

   

ผูเช่ียวชาญ 
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(3.2) ดร.ภูวดล จุลสุคนธ อาจารยสาขาวิชาการบรหิาร

การศึกษาภาควิชาคณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

(ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา) 

(3.3) นายณฐนนท อํานาจเจริญ  ผูอํานวยการ กศน. อําเภอกมุภวาป 

จังหวัดอุดรธานี 

(ผูเช่ียวชาญดานการบรหิาร

สถานศึกษา) 

              จากน้ันวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหหาคา IOC จากการกําหนดระดับความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญ ดังน้ี  

                +1   เมื่อมีความคิดเห็นดวยกับขอคําถาม 

                   0   เมื่อไมแนใจกบัขอคําถาม 

                  -1   เมื่อไมเห็นดวยกบัขอคําถาม 

 

  จากน้ันใชสูตร  

    
N

R
IOC

∑=  

 

   เมื่อ 

    IOC  คือ  ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับแบบนิเทศผลการดําเนินงาน 

    ΣR   คือ ผลรวมของคะแนนจากผูเช่ียวชาญทั้งหมด 

    N      คือ จํานวนผูเช่ียวชาญ 

      ผลการวิเคราะหในการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของขอคําถามไดคาดัชนี

ความสอดคลองของแบบนิเทศผลการดําเนินงาน มีคาระหวาง .60-1.00 ซึ่งมีคามากกวา 0.50 แสดงวา  

ขอคําถามน้ันสอดคลองกับจุดมุงหมายและเน้ือหาที่มุงวัด (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2542 ; อางถึงในวิลาวัลย   

มาคุม. 2549) เมื่อปรับตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญแลวจึงไดนําแบบสอบถามไปใชเก็บขอมูล 

                  (5);การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการนิเทศเปน 2 ระยะ ตอ 1 กิจกรรม;โดย.......

กําหนดการนิเทศทุก 6 เดือน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

     (5.1)  ดําเนินการนิเทศกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก; 

      (5.1.1) ครั้งที่ 1 วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 

      (5.1.2)  ครั้งที่ 2 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 
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     (5.2) ดําเนินการนิเทศกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว 

      (5.2.1) ครั้งที่ 1 วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 

      (5.2.2) ครั้งที่ 2 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 

     (5.3) ดําเนินการนิเทศกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      (5.3.1) ครั้งที่ 1 วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 

      (5.3.2)  ครั้งที่ 2 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 

     (5.4)  ดําเนินการนิเทศกิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ 

      (5.4.1)  ครั้งที่ 1 วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 

      (5.4.2)  ครั้งที่ 2 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 

     (5.5) ดําเนินการนิเทศกิจกรรมพัฒนาหองสมุดมีชีวิต 

      (5.5.1)  ครั้งที่ 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2560 

      (5.5.2)  ครั้งที่ 2 วันที่ 19 ธันวาคม 2560 

 สําหรับกิจกรรมการสรางเครือขายรักการอาน;ผูวิจัยไมกําหนดใหมีการนิเทศ เน่ืองจากเปน

กิจกรรมความมือกับสวนราชการในอําเภอโพธ์ิตากที่รวมกันดําเนินกิจกรรมตามขอตกลงในแบบบันทึก

ขอตกลง MOU เปนกิจกรรมทําเพียงครั้งเดียวแตมีผลครอบคลุมตลอดไปจนกวาจะยกเลิกขอตกลง 

    (6) วิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจงความถ่ี พรอมอธิบายเชิงพรรณนา 

 3.2) ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานตามการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก

การอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ดังน้ี 

  3.2.1) กําหนดกลุมเปาหมาย 

   (1) กลุมเปาหมายการนิเทศผลการดําเนินงาน 

    ผูวิจัยไดกําหนดกลุมเปาหมายในการนิเทศผลการดําเนินงานตาม................. 

ใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายแบบเจาะจง 

ดังน้ี       

     (1.1) กลุมคณะดําเนินงาน ประกอบดวย 

     (1.1.1) บรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย .........

จํานวน 1 คน 

     (1.1.2) อาสาสมัครนักอาน หมูบานละ 1 คน จํานวน 27 คน 

  (2) กลุมเปาหมายการติดตามผลการดําเนินงาน 

   ผูวิจัยไดกําหนดกลุมเปาหมายในติดตามผลการดําเนินงานตามการทดลองใชรูปแบบ

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ดังน้ี 

การทดลอง 
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   (2.1) กําหนดประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการรวบรวมขอมูลไดแก ประชาชนใน

อําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ที่อยูในชวงวัยประชากรวัยแรงงานอายุระหวาง 15-60 ป จํานวน 10,410 

คน โดยแบงออกเปน (ปกครองอําเภอโพธ์ิตาก. 2560) ไดแก 

     (2.1.1) ประชาชนในตําบลโพธ์ิตากที่อยูในชวงวัยประชากรวัยแรงงานอายุ.........

ระหวาง 15-60 ปจํานวน 2,753 คน 

     (2.1.2) ประชาชนในตําบลโพนทองที่อยูในชวงวัยประชากรวัยแรงงานอายุ.........

ระหวาง 15-60 ปจํานวน 4,416 คน 

     (2.1.3) ประชาชนในตําบลดานศรีสุขที่อยูในชวงวัยประชากรวัยแรงงานอายุ......

ระหวาง 15-60 ปจํานวน 3,241 คน 

   ผู วิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชตารางของทาโร ยามาเน ที่ระดับความเช่ือมั่น  

95 % และเลือกความคลาดเคลื่อน ± 5 จากน้ันใชวิธีการสุมแบบแบงช้ันอยางเปนสัดสวน โดยเลือกใช

วิธีการสุมแบบเจาะจงจากประชาชนที่เขารวมกิจกรรมแตละตําบล โดยใชตารางเลขสุม (Table;of 

Random Numbers) ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 385 คน สามารถแสดงไดดังน้ี 

 

ตารางท่ี 5 แสดงจํานวนประชากร และกลุมตัวอยางที่ไดรับการติดตามในการทดลองใชรูปแบบกิจกรรม  

             สงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 

ท่ี ตําบล จํานวนประชากร จํานวนกลุมตัวอยาง 

1 โพธ์ิตาก 2,753 102 

2 โพนทอง 4,416 163 

3 ดานศรีสุข 3,241 120 

รวม 10,410 385 

 

 3.2.2) ออกแบบเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  (1) การออกแบบแบบติดตามผลการทดลองใชรูปแบบ มีข้ันตอนดังน้ี 

    (1.1) กําหนดวัตถุประสงคกําหนดขอบขายเน้ือหา ประเด็นการนิเทศ 

      (1.2) สรางแบบติดตามผลการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน

สําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย โดยมีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Check list) 

และไดกําหนดความเหมาะสมไว 2 รายการ คือ มี และ ไมมี ประกอบดวยขอคําถาม 2 ตอน ไดแก 

        ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนผูเขารวมกิจกรรม 

        ตอนที่ 2 พฤติกรรมการอานของที่เกิดข้ึนหลังจากการเขารวมกิจกรรม 
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 (1.3) หาคุณภาพของแบบติดตามผลการทดลองใชรูปแบบโดยนําแบบติดตามผล

การทดลองใชรูปแบบเสนอตอผูเช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบติดตามผล 

การทดลองใชรูปแบบ โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index;of;item;objective;consistency);จาก

ผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน ซึ่งกําหนดคุณสมบัติของผูเช่ียวชาญ ดังน้ีคือ ผูเช่ียวชาญดานการบริหาร...........

สถานศึกษา;จํานวน;1 คน;ผูเช่ียวชาญดานวิจัย;และประเมินผล จํานวน;1 คน;และผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา 

จํานวน 1 คน ประกอบดวย  

(1.3.1) ดร. สัมฤทธ์ิ  กางเพ็ง   ผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ โรงเรียน

บานหนองกุงวิทยาคาร จังหวัดขอนแกน 

(ผูเช่ียวชาญดานวิจัยและประเมินผล) 

(1.3.2) ดร.ภูวดล จุลสุคนธ อาจารยสาขาวิชาการบรหิารการศึกษา

ภาควิชาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเทพสตร ี(ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา) 

(1.3.3) นายณฐนนท อํานาจเจริญ  ผูอํานวยการ กศน. อําเภอกมุภวาป 

จังหวัดอุดรธานี (ผูเช่ียวชาญดานการ

บรหิารสถานศึกษา) 

   

              จากน้ันวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหหาคา IOC จากการกําหนดระดับความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญ ดังน้ี  

                 +1   เมื่อมีความคิดเห็นดวยกับขอคําถาม 

                    0   เมื่อไมแนใจกับขอคําถาม 

                   -1   เมื่อไมเห็นดวยกบัขอคําถาม 
 

  จากน้ันใชสูตร  

    
N

R
IOC

∑=  

   เมื่อ 

    IOC  คือ  ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับแบบติดตามผลการทดลองใช 

       รูปแบบ 

    ΣR   คือ ผลรวมของคะแนนจากผูเช่ียวชาญทั้งหมด 

    N      คือ จํานวนผูเช่ียวชาญ 
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     ผลการวิเคราะหในการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของขอคําถามไดคาดัชนีความ

สอดคลองของแบบติดตามผลการทดลองใชรูปแบบ มีคาระหวาง .60-1.00 ซึ่งมีคามากกวา 0.50 แสดงวา 

ขอคําถามน้ันสอดคลองกับจุดมุ งหมายและเ น้ือหาที่มุง วัด ;(ศิริ ชัย;กาญจนวาสี .;2542;;;อางถึงใน 

วิลาวัลย;มาคุม. 2549) เมื่อปรับตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญแลวจึงไดนําแบบสอบถามไปใชเก็บขอมูล 

              (2);การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการติดตามเปน;2 ระยะ ตอ 1 กิจกรรม;โดยกําหนด 

การติดตามทุก 6 เดือน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

   (2.1) ดําเนินการติดตามกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก;ไดแกกิจกรรม

หองสมุดเคลื่อนที่ 

      (2.1.1) ครั้งที่ 1 วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 

      (2.1.2) ครั้งที่ 2 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 

   (2.2) ดําเนินการติดตามกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว;ไดแก ......

กิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง (Book start) 

      (2.2.1) ครั้งที่ 1 วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 

      (2.2.2) ครั้งที่ 2 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 

   (2.3) ดําเนินการติดตามกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผานเทคโนโลยี ไดแก 

สารสนเทศ ไดแก กิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร (QR;code) กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ 

      (2.3.1) ครั้งที่ 1 วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 

      (2.3.2) ครั้งที่ 2 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 

   (2.4) ดําเนินการติดตามกิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ ไดแก กิจกรรมการอาน

สงเสริมอาชีพ 

      (2.4.1) ครั้งที่ 1 วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 

      (2.4.2) ครั้งที่ 2 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 

   (2.5) ดําเนินการติดตามกิจกรรมพัฒนาหองสมุดมีชีวิต ไดแก การพัฒนาหองสมุด 

มีชีวิต 

      (2.5.1)  ครั้งที่ 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2560 

      (2.5.2)  ครั้งที่ 2 วันที่ 19 ธันวาคม 2560 

    สําหรับกิจกรรมการสรางเครือขายรักการอาน;ผูวิจัยไมกําหนดใหมีการติดตาม

เน่ืองจากเปนกิจกรรมความมือกับสวนราชการในอําเภอโพธ์ิตากที่รวมกันดําเนินกิจกรรมตามขอตกลงใน

แบบบันทึกขอตกลง MOU เปนกิจกรรมทําเพียงครั้งเดียวแตมีผลครอบคลุมตลอดไปจนกวาจะยกเลิก

ขอตกลง 

    (3) วิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจงความถ่ี พรอมอธิบายเชิงพรรณนา 
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 3.5.4) ข้ันการปรับปรุงแกไข (Action) 

  ผูวิจัยดําเนินการเพื่อประเมนิความพึงพอใจในกิจกรรมทีไ่ดดําเนินการตามรปูแบบกจิกรรม

สงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย โดยใหนํากระบวนการ PDCA 

เขามาใชในการออกแบบเน้ือหาการประเมิน ทั้งน้ีเพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขพัฒนารูปแบบ

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ตอไป 

   4.1) การประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมทีไ่ดดําเนินการตามรปูแบบกิจกรรมสงเสริม

นิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ดําเนินการ ดังน้ี 

    4.1.1) กําหนดกลุมเปาหมาย 

     ผูวิจัยไดกําหนดกลุมเปาหมายในการประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมที่ได

ดําเนินการตามรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 

ไดแก ประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย โดยใชประชากร และกลุมตัวอยาง ดังน้ี 

     ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี ไดแก ประชาชนในอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคาย ที่อยูในชวงวัยประชากรวัยแรงงานอายุระหวาง 15-60 ป จํานวน 10,410 คน โดยแบงออกเปน 

(ปกครองอําเภอโพธ์ิตาก. 2560) ไดแก 

         (1) ประชาชนในตําบลโพธ์ิตากที่อยูในชวงวัยประชากรวัยแรงงานอายุ.........

ระหวาง 15-60 ปจํานวน 2,753 คน 

         (2) ประชากรในตําบลโพนทองที่อยูในชวงวัยประชากรวัยแรงงานอายุ.........

ระหวาง 15-60 ปจํานวน 4,416 คน 

         (3) ประชากรในตําบลดานศรีสุขที่อยูในชวงวัยประชากรวัยแรงงานอายุ.......

ระหวาง 15-60 ปจํานวน 3,241 คน 

    ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชตารางของทาโร ยามาเน ที่ระดับความเช่ือมั่น  

95 % และเลือกความคลาดเคลื่อน ± 5 จากน้ันใชวิธีการสุมแบบแบงช้ันอยางเปนสัดสวน โดยเลือกใช

วิธีการสุมอยางงายแตละตําบล โดยใชตารางเลขสุม (Table;of random numbers) ไดขนาดกลุมตัวอยาง 

จํานวน 385 คน สามารถแสดงไดดังตารางที่ 6 ดังน้ี 
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ตารางท่ี 6 แสดงจํานวนประชากร และกลุมตัวอยางที่ประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมที่ไดดําเนินการตาม 

             ทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด 

             หนองคาย 

ท่ี ตําบล จํานวนประชากร จํานวนกลุมตัวอยาง 

1 โพธ์ิตาก 2,753 102 

2 โพนทอง 4,416 163 

3 ดานศรีสุข 3,241 120 

รวม 10,410 385 

 

  4.1.2) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ไดแก แบบสอบถาม มีวิธีการ ดังน้ี 

   (1) วิธีการสรางแบบสอบถาม 

    (1.1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

       (1.2) สรางแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมที่ไดดําเนินการ

ทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย  

มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) แบบลิเคิรท และไดกําหนดความเหมาะสมไว 5 

ระดับ ดังน้ี; 

        ระดับ 5 หมายถึง  ระดับพึงพอใจมากที่สุด 

        ระดับ 4 หมายถึง  ระดับพึงพอใจมาก 

        ระดับ 3 หมายถึง  ระดับพึงพอใจปานกลาง 

        ระดับ 2 หมายถึง  ระดับพึงพอใจนอย 

        ระดับ 1 หมายถึง  ระดับพึงพอใจนอยที่สุด 

  (1.3) สําหรับแบบสอบถามประกอบดวย 3 ตอน ไดแก 

   ตอนที่  1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

   ตอนที่  2 ความพึงพอใจในกิจกรรมที่ไดดําเนินการตามรูปแบบกิจกรรม

สงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 

   ตอนที่  3 ขอเสนอแนะอื่นๆ 

  4.1.3) หาคุณภาพของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามเสนอตอผูเ ช่ียวชาญเพื่อ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามคาดัชนีความสอดคลอง  (Index;of;item;objective 
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;consistency);จากผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน ซึ่งกําหนดคุณสมบัติของผูเช่ียวชาญ ดังน้ีคือ ผูเช่ียวชาญดาน

การบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน ผูเช่ียวชาญดานวิจัย และประเมินผล จํานวน 1 คน และผูเช่ียวชาญ

ดานเน้ือหา จํานวน 3 คน ประกอบดวย  

 (1) ดร. สัมฤทธ์ิ  กางเพ็ง   ผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ โรงเรียนบาน

หนองกงุวิทยาคาร จงัหวัดขอนแกน 

(ผูเช่ียวชาญดานวิจัยและประเมินผล) 

(2) ดร.ภูวดล จุลสุคนธ อาจารยสาขาวิชาการบรหิารการศึกษา

ภาควิชาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตร ี(ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา) 

(3) ดร.นภัสกร กรวยสวัสด์ิ 

 

อาจารยภาควิชาสารสนเทศศาสตร 

 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม (ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา) 

(4) ดร. สัจจา  ฝายคําตา  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมปฏิบัติการ 

สํานักงานเขตพื้นที่กาฬสินธุ เขต 2 

(ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา) 

(5) นายณฐนนท อํานาจเจริญ  ผูอํานวยการ กศน. อําเภอกมุภวาป 

จังหวัดอุดรธานี 

(ผูเช่ียวชาญดานการบรหิารสถานศึกษา) 

              จากน้ันวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหหาคา IOC จากการกําหนดระดับความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญ ดังน้ี  

                +1   เมื่อมีความคิดเห็นดวยกับขอคําถาม 

                   0   เมื่อไมแนใจกบัขอคําถาม 

                  -1   เมื่อไมเห็นดวยกบัขอคําถาม 

 

  จากน้ันใชสูตร  

    
N

R
IOC

∑=  

   เมื่อ 

    IOC  คือ  ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับแบบสอบถาม 

    ΣR   คือ ผลรวมของคะแนนจากผูเช่ียวชาญทั้งหมด 

    N      คือ จํานวนผูเช่ียวชาญ 



96 

 

 

    ผลการวิเคราะหในการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC);ของขอคําถามไดคาดัชนีความ

สอดคลอง มีคาระหวาง .60-1.00 ซึ่งมีคามากกวา 0.50 แสดงวา ขอคําถามน้ันสอดคลองกับจุดมุงหมาย

และเน้ือหาที่มุงวัด (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2542 ; อางถึงในวิลาวัลย มาคุม. 2549) เมื่อปรับตามคําแนะนํา

ของผูเช่ียวชาญแลวจึงไดนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางในการศึกษา 

จํานวน 30 คน โดยการวิจัยครั้งน้ีไดเลือกทดลองใชกับประชาชนในอําเภอศรีเชียงใหม จํานวน 30 คน 

จากน้ันนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม;โดยใชวิธีการหาคาสัมประสทิธ์ิแอลฟา

ของครอนบาค วิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร (SPSS version Statistics;17.0) ซึ่งมีสูตรการคํานวณ 

ดังน้ี (กัลยา วานิชยบัญชา,  2546  :  449 - 450)   

 

           α  =      












−
−

∑
2

2

S
1

1k
k si  

   เมื่อ α  แทน สัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น 

     k  แทน จํานวนขอคําถาม 

           s2

i
 แทน     ความแปรปรวนของคะแนนในขอคําถามขอที่ i 

       2S  แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 

ไดคาความเช่ือมั่น;เทากับ .92 ซึ่งอยูในระดับมากกวา .71;เปนระดับความเช่ือมั่นในระดับสงู  

(บุญชม ศรีสะอาด, 2556;; สุรวาท ทองบุ,;2550);หลังจากน้ันผูวิจัยจึงนําแบบสอบไปใชในการเก็บขอมูลกับ

กลุมตัวอยาง 385  คน 

               4.1.4) การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหใหสิบเอก

เชษฐา ขาวประเสริฐ นายอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ทําหนังสือสั่งการใหผูใหญบานเปนผูเก็บ

รวบรวมขอมูลการวิจัย โดยใชวิธีการจัดกิจกรรมเวทีประชาคมชาวบานในชวงเย็นหลังเวลา 17.00 น. และมี

ครู กศน. ตําบลเปนผูดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

  (1) ดําเนินการแจกแบบสอบ จํานวน 385 ชุด ไดรับแบบสอบถามกลับคืนทั้ง 385 ชุด ........... 

คิดเปนรอยละ 100  

 4.1.5) การวิเคราะหขอมูล การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร (SPSS 

version Statistics;17.0) ในการจัดกระทํากับขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป เพื่อหาคาสถิติ

ตางๆ ซึ่งผูวิจัยแบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 
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  (1) การวิเคราะหขอมูลตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ี 

และหาคารอยละ 

  (2) การวิเคราะหขอมูลตอนที่ 2 ความพึงพอใจการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก

การอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย โดยการหาคาสถิติพื้นฐาน;ผูวิจัยไดกําหนด

เกณฑการแปลความหมายตามหลักเกณฑที่นิยมทั่วไป ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) 

                      (2.1) คาเฉลี่ย  มีเกณฑการประเมิน ดังน้ี  

คาเฉลี่ย 4.51   ข้ึนไป หมายถึง พึงพอใจมากทีสุ่ด 

คาเฉลี่ย 3.51 - 4.49   หมายถึง พึงพอใจมาก 

คาเฉลี่ย 2.51 - 3.49 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.51 - 2.49 หมายถึง พึงพอใจนอย 

คาเฉลี่ยตํ่ากวา 1.50    หมายถึง พึงพอใจนอยทีสุ่ด 

(3) การวิเคราะหขอมลูตอนที่ 4 ดวยการแจกแจงความถ่ี พรอมอธิบายเชิงพรรณนา 

 

 3.6 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  ไดรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย

ที่เหมาะสมกับบริบทของประชาชนอําเภอโพธ์ิตากที่มีประสิทธิภาพ 

 

4. ระยะท่ี;43การประเมินประสิทธิภาพรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ

โพธิ์ตาก;จังหวัดหนองคาย 

 

 4.1 วัตถุประสงค 

            เพื่อประเมินประสิทธิภาพรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน

อําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 

 

 4.2 เปาหมาย 

  ประชาชนอําเภอโพธ์ิตากมีรูปแบบกิจกรรมสงเสริมการอานที่เหมาะสมกับประชาชน

อําเภอโพธ์ิตาก ที่เหมาะสมกับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายที่มีประสิทธิภาพ 

 

 4.3 ระยะเวลาดําเนินการ 

   ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 – มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 



98 

 

 4.4 เคร่ืองมือ ไดแก 

    แบบสอบถาม  

 

 4.5 วิธีดําเนินการ 

   4.5.1;ประเมินประสิทธิภาพรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน

อําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย โดยการยืนยันจากกลุมผูเช่ียวชาญ ดําเนินการ ดังน้ี 

    1);กําหนดกลุมผูประเมินประสิทธิภาพรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ

ประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคายไดแกผูเช่ียวชาญ จํานวน 11 คน โดยกําหนดคุณสมบัติ ดังน้ี คือ 

     1.1) ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา จํานวน  5 คน 

     1.2) ผูเช่ียวชาญดานการปฏิบัติงานในพื้นที่ จํานวน 6 คน 

โดยมีรายช่ือดังน้ี 

1.2.1) ผศ. ดร.ไปรมา เฮียงราช  

 

หัวหนาโปรแกรมวิชาบรรณรักษศาสตร

และสารนิเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตร

และสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม (ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา) 

1.2.2) ดร. นภัสกร กรวยสวัสด์ิ  

 

อาจารยภาควิชาสารสนเทศ

ศาสตร คณะวิทยาการสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

(ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา) 

1.2.3) ดร.ดวงแกว เงินพูนทรัพย   

 

รองหัวหนาภาควิชา นิเทศศาสตรและ

สารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

(ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา) 

1.2.4) ดร.ภูวดล จุลสุคนธ  

 

อาจารยสาขาวิชาการบรหิารการศึกษา

ภาควิชาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตร ี(ผูเช่ียวชาญดาน

เน้ือหา) 

1.2.5) นางสาวอัคริมา สุมมาตย  

 

บรรณารักษปฏิบัติการสํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา) 
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1.2.6) สิบเอกเชษฐา ขาวประเสริฐ 

 

นายอําเภอโพธ์ิตาก 

(ผูเช่ียวชาญดานการปฏิบัติในพื้นที)่ 

7) นางเบญจวรรณ  นิชจํานงค   

 

กํานันตําบลดานศรสีุข 

(ผูเช่ียวชาญดานการปฏิบัติในพื้นที)่ 

1.2.8) นายจรูญ  คําใบ  ผูใหญบาน โพนทอง หมู 2 

(ผูเช่ียวชาญดานการปฏิบัติในพื้นที)่ 

1.2.9) นายธงชัย กรมทอง   อาสาสมัครนักอาน 

(ผูเช่ียวชาญดานการปฏิบัติในพื้นที)่ 

1.2.10) นายอารมณ แกนทาว หัวหนาครู กศน. ตําบล  

(ผูเช่ียวชาญดานการปฏิบัติในพื้นที)่ 

1.2.11) นางสาววรกาญจน ราศร ี บรรณารักษหองสมุดประชาชน 

(ผูเช่ียวชาญดานการปฏิบัติในพื้นที)่ 

   1.3) สรางแบบสอบถามสําหรับใชในการสนทนากลุมเพื่อยืนยันรูปแบบกิจกรรมสงเสริม

นิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ 

(Check;list) ไดกําหนดความเหมาะสมไว 2 รายการ คือ เห็นดวย และไมเห็นดวย   

     1.3.1) แบบสอบถาม ประกอบดวย 2 ตอน ไดแก 

      ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพรปูแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ

ประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 

      ตอนที่ 2 บันทึกการสนทนาการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัย

รักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 

     1.3.2);หาคุณภาพของแบบสอบถามโดยนําแบบนิเทศผลการดําเนินงานเสนอตอ

ผู เ ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเ น้ือหาของแบบสอบถามโดยการหาคาดัชนีความ

สอดคลอง;(Index;of;item;objective;consistency);จากผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน ซึ่งกําหนดคุณสมบัติ

ของผูเช่ียวชาญ ดังน้ีคือ ผูเช่ียวชาญดานวิจัย และประเมินผล จํานวน 1 คน และผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา 

จํานวน 4 คน ประกอบดวย 

(1) ดร. สัมฤทธ์ิ  กางเพ็ง   ผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ โรงเรียนบาน

หนองกงุวิทยาคาร จงัหวัดขอนแกน (ผูเช่ียวชาญ

ดานวิจัยและประเมินผล) 

(2) ดร.ภูวดล จุลสุคนธ อาจารยสาขาวิชาการบรหิารการศึกษาภาควิชา

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

(ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา) 
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(3) ดร.นภัสกร กรวยสวัสด์ิ 

 

อาจารยภาควิชาสารสนเทศศาสตร 

 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม (ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา) 

(4) ดร. สจัจา  ฝายคําตา  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมปฏิบัติการ สํานักงาน 

เขตพื้นที่กาฬสินธุ เขต 2 (ผูเช่ียวชาญดาน

เน้ือหา) 

(5) นางสาวอัครมิา สุมมาตย  

 

บรรณารักษปฏิบัติการสํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยขอนแกน (ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา) 

              จากน้ันวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหหาคา IOC จากการกําหนดระดับความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญ ดังน้ี  

                +1   เมื่อมีความคิดเห็นดวยกับขอคําถาม 

                   0   เมื่อไมแนใจกบัขอคําถาม 

                  -1   เมื่อไมเห็นดวยกบัขอคําถาม 

  จากน้ันใชสูตร  

    
N

R
IOC

∑=  

   เมื่อ 

    IOC  คือ  ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับแบบสอบถาม 

    ΣR   คือ ผลรวมของคะแนนจากผูเช่ียวชาญทั้งหมด 

    N      คือ จํานวนผูเช่ียวชาญ 

      ผลการวิเคราะหในการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของขอคําถามไดคาดัชนี

ความสอดคลองของแบบนิเทศผลการดําเนินงาน มีคาระหวาง .60-1.00 ซึ่งมีคามากกวา 0.50 แสดงวา  

ขอคําถามน้ันสอดคลองกับจุดมุงหมายและเน้ือหาที่มุงวัด (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2542 ; อางถึงในวิลาวัลย   

มาคุม. 2549) เมื่อปรับตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญแลวจึงไดนําแบบสอบถามไปใชเก็บขอมูล 

                 1.3.3);การเก็บรวบรวมขอมูล  

    ดําเนินการสนทนากลุมในวันที่ 20;มิถุนายน 2561 ณ หองสมุดประชาชนอําเภอ 

โพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 

   1.3.4);วิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจงความถ่ี พรอมอธิบายเชิงพรรณนา 

  4.5.2;การประเมินประสิทธิภาพรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน

อําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย โดยการเปรียบเทียบผลกอนและหลังการนํารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัย
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รักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย มาใชในการสรางนิสัยรักการอานสําหรับ

ประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ดําเนินการ ดังน้ี 

   1) เปรียบเทียบผลกอนและหลังการนํารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ

ประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย มาใชในการสรางนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ 

โพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 

   2) วิเคราะหผลการเปรียบเทยีบพัฒนาการดานการอานกอนและหลังการนํารูปแบบกจิกรรม

สงเสริมนิสยัรักการอานสาํหรบัประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายมาใชในการสรางนิสัยรักการอาน

สําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย

ของประชากร คือ ใช t-test แบบ Dependent Group วิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร (SPSS 

version Statistics;17.0) มีสูตรดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2556)   
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t แทน การทดสอบความแตกตางของคะแนนกอนและหลัง         

D แทน   ความแตกตางระหวางคะแนนหลงักบักอน 

ของกลุมตัวอยางแตละคน 

∑D  แทน ผลรวมของความแตกตางคะแนนกอนและหลงัของกลุม

ตัวอยางทุกคน 

2D  แทน ความแตกตางคะแนนกอนและหลงัของกลุมตัวอยางแตละ

คน 

ยกกําลังสอง          

∑ 2D  แทน ผลรวมความแตกตางของคะแนนกอนและหลงัของ 

กลุมตัวอยางแตละคนยกกําลังสอง   

∑ 2)( D

 

แทน       ผลรวมความแตกตางของคะแนนกอนและหลงั 

ของกลุมตัวอยางทุกคนยกกําลงัสอง                                         

∑ 2Dn

 

แทน จํานวนกลุมตัวอยางคูณผลรวมของความแตกตางของ 

คะแนนกอน และหลังรวมกจิกรรมของกลุมตัวอยาง 

แตละคนยกกําลังสอง                                       

n  แทน จํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 
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 4.6 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

   อําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายมีรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน

ที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับบริบทพื้นที่ชุมชน และนําไปใชอยางตอเน่ือง รวมทั้งสามารถเปนทางเลือก

หน่ึงของผูที่สนใจนําวิธีการไปปรับประยุกตใชกับพื้นที่ของตนไดอยางเหมาะสมและเปนประโยชน 

 

5. การวิเคราะห และหาคุณภาพของเคร่ืองมือในแตละขั้นตอนของการวิจัย 

 การเปรียบเทยีบคาดัชนีความสอดคลอง (Index;of;item;objective;consistency - IOC) สําหรับ...

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของเครื่องมือการวิจัยทั้ง 4 ระยะ สามารถแสดงไดดังตารางที่ 7 ดังน้ี 

 

 

 

ท่ี ระยะการวิจัย เคร่ืองมือการวิจัย คา IOC ผล 

1 ระยะที;่1;การศึกษาสภาพ

นิสัยรักการอานสําหรับ

ประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก;

จังหวัดหนองคาย 

1. แบบสอบถามเพื่อศึกษา

สภาพนิสัยรักการอาน

สําหรับประชาชนอําเภอ 

โพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 

มีคาระหวาง  

.60-1.00 

ใชได 

2 ระยะที ่2 การพฒันา

รูปแบบกจิกรรมสงเสริม

นิสัยรักการอานสําหรับ

ประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก;

จังหวัดหนองคาย 

1. แบบบันทกึผลการ

สนทนากลุม (Focus 

group) 

มีคาระหวาง  

.60-1.00 

ใชได 

2. แบบบันทกึผลการ

สนทนากลุม (Focus 

group) 

มีคาระหวาง  

.60-1.00 

ใชได 

3 ระยะที;่33การทดลองใช

รูปแบบกจิกรรมสงเสริม

นิสัยรักการอานสําหรับ

ประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก 

จังหวัดหนองคาย 

1. แบบสัมภาษณกึ่งมี

โครงสราง 

มีคาระหวาง  

.60-1.00 

ใชได 

     

 

 

    

ตารางท่ี 7 แสดงการเปรียบเทียบผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง;(Index;of;item;objective; 

consistency - IOC) เครื่องมือการวิจัย ระยะที;่1;-4  
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ตารางท่ี 7 (ตอ) 

ท่ี ระยะการวิจัย เคร่ืองมือการวิจัย คา IOC ผล 

3 

(ตอ) 

ระยะที;่33การทดลองใช

รูปแบบกจิกรรมสงเสริม

นิสัยรักการอานสําหรับ

ประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก 

จังหวัดหนองคาย   

2. แบบนิเทศผลการ

ดําเนินงาน 

มีคาระหวาง  

.60-1.00 

ใชได 

3. แบบติดตามผล มีคาระหวาง  

.60-1.00 

ใชได 

4. แบบสอบถามเพื่อ

ประเมินความพึงพอใจใน

กิจกรรมที่ไดดําเนินการ

ทดลองใชรูปแบบกจิกรรม

สงเสริมนิสัยรักการอาน

สําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิ

ตาก จังหวัดหนองคาย 

มีคาระหวาง  

.60-1.00 

ใชได 

4 ระยะที;่43การประเมิน

ประสิทธิภาพรปูแบบ

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการ

อานสําหรับประชาชน

อําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัด

หนองคาย 

1. แบบสอบถามสําหรบัใช

ในการสนทนากลุมเพือ่

ยืนยันรูปแบบกจิกรรม

สงเสริมนิสัยรักการอาน

สําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิ

ตาก จังหวัดหนองคาย 

มีคาระหวาง  

.60-1.00 

ใชได 

 

จากตารางที่ 7 แสดงใหทราบถึงคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของขอคําถามในเครื่องมือการวิจัย

ทั้ง 4 ระยะมีคาระหวาง .60-1.00 ซึ่งมีคามากกวา;0.50;แสดงวา;ขอคําถามของเครื่องมือการวิจัยทั้ง  

4 ระยะทุกชุด มีความสอดคลองกับจุดมุงหมาย และเน้ือหาที่มุงวัด;(ศิริชัย;กาญจนวาสี.2542 ; อางถึงใน 

วิลาวัลย  มาคุม. 2549) 
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