
บทท่ี 2 

เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
   

การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย 

ผูวิจัยไดศึกษาคนควาขอมูลจากหนังสือ วารสาร นิตยสาร เว็บไซต และงานวิจัย ขอนําเสนอตามลําดับ ดังน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบ 

 1.1 ความหมายและความสําคัญของการพัฒนารูปแบบ 

 1.2 องคประกอบของรปูแบบ 

 1.3 การวิเคราะหรูปแบบ 

 1.4 ลักษณะของรปูแบบ 

2. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการอาน 

2.1 ความหมายของการอาน 

   2.2 ความสําคัญของการอาน 

   2.3 ประโยชนของการอาน 

    3. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 

    3.1 ความหมายของการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 

   3.2 ความสําคัญของการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 

   3.3 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 

   3.4 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานในบริบทของการจัดการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย 

   3.5 ประโยชนของการจัดกิจกรรมสงเสรมิการอาน 

4. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการนิสัยรักการอาน 

   4.1 ความหมายของนิสัยรักการอาน 

   4.2 การสรางนิสัยรักการอาน 

   5. บริบทอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โดยสังเขป 

6. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

 6.1 วิจัยในประเทศ 

 6.2 วิจัยตางประเทศ 
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1. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบ 
 

 1.1 ความหมายและความสาํคัญของการพัฒนารูปแบบ 

   ทิศนา แขมมณี (2551) ไดสรุปนิยามความหมายของรูปแบบไว ดังน้ี 

    1) รูปที่กําหนดข้ึนเปนหลักการที่มีความเที่ยงตรง สามารถตรวจสอบได 

    2) รูปแบบเปนรูปธรรมของความคิดที่เปนนามธรรม ซึ่งบุคคลแสดงออกมาในลักษณะใด

ลักษณะหน่ึง อาจเปนในรูปของคําอธิบายเปนแผนผังไดอะแกรม หรือแผนภาพเพื่อชวยใหตนเองและบุคคลอื่น

สามารถเขาใจไดชัดเจนข้ึน 

    3) เปนการสรางมโนทัศนเกี่ยวกับชุดของปรากฏการณโดยอาศัยหลักการของระบบรูปนัย 

ทั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อทําใหเกิดความกระจางชัดของนิยามความสัมพันธและประพจนที่เกี่ยวของ ที่มีความ

เที่ยงตรง ซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนารูปแบบ 

    4) เปนแบบอยางของสิ่งใดสิ่งหน่ึงเพื่อเปนแนวทางในการสรางหรือทําซ้ําเพื่อการเลียนแบบ 

    5) เปนแบบจําลองทีเ่ปนแผนภูมิหรือรูปสามมิติ ซึ่งเปนตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหน่ึง หรือหลักการ

หรือแนวคิด 

    6) เปนการจําลองความจริงของปรากฏการณ เพื่ออธิบายปรากฏการณที่มีความสัมพันธของ

องคประกอบ ที่เปนกระบวนการของปรากฏการณน้ันๆ ใหงายข้ึน 

    7) เปนสิ่งที่ออกแบบมาเพื่อแสดงถึงองคประกอบ และกระบวนการตรวจสอบความแตกตาง

ระหวางความสัมพันธในเชิงทฤษฏีกับปรากฏการณจริง 

    ดังน้ันสามารถสรุปไดวา รูปแบบ หมายถึง การออกแบบการพัฒนาแบบอยางจากแนวคิด

ทฤษฏีที่ศึกษา เพื่อกําหนดความสัมพันธขององคประกอบ ในการใชแหลงเรียนรูในทองถ่ินที่เหมาะสม เพื่อการ

จัดการศึกษาใหงายข้ึน และกระชับถูกตอง สามารถตรวจสอบเปรียบเทียบปรากฏการณจริงชวยใหผูบริหาร 

ครูผูสอน นักเรียน ผูปกครอง ศึกษานิเทศก และผูดูแลแหลงเรียนรูในทองถ่ินสามารถเขาใจ เขาถึง และพัฒนา 

ใหการดําเนินการเปนดวยความชัดเจน รวมทั้งเปนแนวทางในการพัฒนาสรางความกวาหนาใหทันกับความ

เปลี่ยนแปลงในสถานการณปจจุบัน 
 

 1.2 องคประกอบของรูปแบบ 

  องคประกอบของรูปแบบเปนสวนสําคัญในการพัฒนารูปแบบ มีดังน้ี 

   1.2.1 รูปแบบนําไปสูการทํานาย (Prediction) สามารถพิสูจน นําไปสรางเครื่องมือเพื่อพิสูจน

โดยการทดสอบได 

   1.2.2 โครงสรางของรูปแบบจะตองประกอบดวยความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Causal relationship) 

ที่สามารถใชอธิบายปรากฏการณเรื่องน้ันได 
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   1.2.3 รูปแบบสามารถชวยสรางจิตนาการ (Imagination) ความคิดรวบยอด (Concept) และ

ความสัมพันธ (Interrelations) รวมทั้งการขยายขอบเขตของการสืบเสาะความรู 

   1.2.4 รูปแบบควรประกอบดวยความสัมพันธเชิงโครงสราง (Structural relationship) มากกวา

ความสัมพันธเชิงเช่ือมโยง (Associative;relationship) ที่ชวยใหกระบวนการเรียนการสอนน้ันๆ เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด (ทิศนา แขมมณี. 2551) ดังสามารถแสดงไดดังภาพที่ 2  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 1.3 การวิเคราะหรูปแบบ 

  ทิศนา แขมมณี (2551);ไดใหแนวคิดการวิเคราะหรูปแบบจะชวยใหรูปแบบมีประสิทธิภาพ 

แบงเปน 8 ข้ัน ดังน้ี 

   1.3.1 ข้ันที่ 1 วิเคราะหปญหา (Identify problem) คือการศึกษาวิเคราะหปญหาที่แทจริงใน

การปฏิบัติวาคืออะไร หาความแตกตางระหวางสิ่งที่มีอยูแลวมาจัดลําดับและกําหนดระดับความสําคัญของ

ปญหา 

   1.3.2 ข้ันที่ 2 วิเคราะหจุดมุงหมาย (Objectives) จุดมุงหมายจะตองชัดเจน สามารถวัดไดและ

สอดคลองกับปญหา 

   1.3.3;ข้ันที่ 3 ศึกษาขอจํากัดตางๆ (Constraints);เปนการศึกษาและทํารายการขอจํากัดเกี่ยวกับ

ทรัพยากร (Resources) ที่มีอยู 

   1.3.4;ข้ันที่ 4 การสรางทางเลือก (Alternatives) คือ การสรางทางเลือกสําหรับใชใน...................

   1.3.5 ข้ันที่ 5 การพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม (Selection) เปนการประเมินหาทางเลือกที่จะ

สงผลตอจุดมุงหมายที่ตองการมากที่สุด 

มีจิตนาการ เกิดความคิดรวบยอดความสัมพันธ 

(Imagination/concept/Interrelations) 

ความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Causal relationship) 

ความสัมพันธเชิงโครงสราง 

(Structural relationship) 

รูปแบบนําไปสูการทํานาย (Prediction) 

องคประกอบของรูปแบบ 

(Elements of style) 

ภาพท่ี 2 แสดงการจําแนกองคประกอบของรูปแบบ 

การแกปญหา 
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   1.3.6 ข้ันที่ 6 การทดลองปฏิบัติ (Implementation) เปนการนําเอาทางเลือกที่ไดไปทดลองเพื่อ

ดูวาสามารถนําไปปฏิบัติไดหรือไม 

   1.3.7 ข้ันที่ 7 การประเมินผล (Evaluation) เปนการประเมินผลการทดลองเพื่อพิจารณาดูวา

ไดผลตามวัตถุประสงคที่วางไวหรือไม 

   1.3.8;ข้ันที่ 8 การปรับปรงุแกไข (Modification) คือ การนําขอมกพรองที่พบจากการประเมนิผล

มาปรับปรุ งแก ไขจนเปนที่พบใจแลวจึง นําไปใชกับการแกปญหาในระบบ  สามารถแสดงได ดั ง 

ภาพที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 ลักษณะของรูปแบบ 

   จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับลักษณะของรูปแบบ ตามแนวคิดของดีเวส (Keeves. 1997) ไดให

นิยามลักษณะของรูปแบบไวสอดคลองกัน สรุปไดดังน้ี 

   1.4.1;เปนแบบยอสวนของจริงซึ่งเทากันแบบจําลอง ที่เปนรูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue 

model) ไดแก ความคิดที่แสดงออกในลักษณะของการเปรียบเทียบสิ่งตางๆ อยางนอย จํานวน 2 สิ่งข้ึนไป 

รูปแบบน้ีใชกันมากทางดานวิทยาศาสตรกายภาพ สังคมศาสตร และพฤกษศาสตร เปนรูปแบบเชิงภาษา 

   1.4.2 เปนรูปแบบเชิงภาษา (Semantic;;model) ไดแก ความคิดที่แสดงออกผานทางการ  

ใชภาษา (พูดและเขียน) รูปแบบน้ีใชกันมากทางดานศึกษาศาสตร เปนรูปแบบเชิงคณิตศาสตร 

   1.4.3 เปนการจําลองความจริงของปรากฏการณ เพื่ออธิบายปรากฏการณที่มีความสัมพันธ 

องคประกอบ ที่เปนรูปแบบเชิงคณิตศาสตร (Mathematical model)ไดแก ความคิดที่แสดงออกผานทางสูตร

คณิตศาสตร สวนมากจะเกิดข้ึนหลังจากไดรูปแบบเชิงภาษาแลว 

8. การปรบัปรุงแกไข 

(Modification) 

1. วิเคราะหปญหา 

(Identify problem) 

2. วิเคราะหจุดมุงหมาย 

(Objectives) 

7. การประเมินผล 

(Evaluation) 

ขั้นตอนการ 

วิเคราะหรูปแบบ 

3. ศึกษาขอจํากัดตาง ๆ 

(Constraints) 

6. การทดลองปฏิบัติ 

(Implementation) 

4. การสรางทางเลือก 

(Alternatives) 

5. การพิจารณาทางเลือกที่

เหมาะสม (Selection) 

ภาพท่ี 3 แสดงสรปุแนวคิดข้ันตอนของการวิเคราะหรูปแบบ 
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   1.4.4 เปนรูปแบบเชิงแผนผัง (Schematic model) ไดแก ความคิดที่แสดงออกผานทางแผนผัง 

แผนภาพ ไดอะแกรม กราฟ ที่เปนกระบวนการของปรากฏการณน้ันๆ ใหงายข้ึน ซึ่งในการพัฒนารูปแบบ 

ต้ังแตข้ันตอนการสรางหรือพัฒนารูปแบบ และข้ันตอนการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) 

   1.4.5 เปนรูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal model) ไดแก ความคิดที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธเชิง

สาเหตุระหวางตัวแปรตางๆ ของสภาพการณ/ปญหาใด ๆ  รูปแบบดานศึกษาศาสตร ทําใหไดรูปแบบในการวิจัย

ครั้งน้ีมีลักษณะเชิงบูรณาการ สรุปลักษณะของรูปแบบไดดังแผนภูมิที่ 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบของนักวิชาการจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย 

และขอมูลบนเว็บไซต ที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยสามารถนํามาสังเคราะหเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบ

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย สรุปไดดังตารางที่ 1 ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบ 

เชิงคณิตศาสตร 

รูปแบบ 

เชิงแผนผัง 

ลักษณะของรูปแบบ 

(Characteristics of the model) 

รูปแบบ 

เชิงสาเหตุ 

รูปแบบ 

เชิงเปรียบเทียบ 

รูปแบบ 

เชิงภาษา 

ภาพท่ี 4 แสดงลักษณะของรูปแบบ 



 

 

 

ท่ี ลักษณะ และองคประกอบของรูปแบบ ผลการสังเคราะหการพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก  

จังหวัดหนองคายจากแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย และขอมูลบนเว็บไซต 

ความถ่ี 

  พูนสุข  

หิงคานนท 

(2540) 

อุทัย 

บุญประเสริฐ 

(2516) 

ทิศนา 

แขมมณี 

(2545) 

Keeves 

(1998) 

ทาคาโอะ 

มิยากาวะ 

(1986) 

Gezels 

and Guba 

(1957) 

Brown and 

Moberg 

(1980) 

Bush 

(1986) 

 

1 มีโครงสราง  - -   -   5 

2 ตรวจสอบไดดวยขอมูลเชิงประจกัษ  - -   - - - 3 

3 มีความเปนวิทยาศาสตร  - -   - -  4 

4 นําไปสูแนวคิดใหม  - -  - - -  3 

5 เกิดจากแนวคิด ทฤษฎี  -    - - - 4 

6 เปนการดําเนินงานขององคกร - - - - -   - 2 

7 เปนการดําเนินงานของบุคคล - - - - -   - 2 

8 มีการนําเทคโนโลยีมาใช - - - - - -  - 1 

9 มีกระบวนการดําเนินงานที่ชัดเจน - - -  - -  - 2 

10 มีเปาหมายในการพัฒนาที่ชัดเจน - -  - - - -  2 

11 มีความยืดหยุน -  - - - - - - 1 

12 เพิ่มประสิทธิภาพของงาน - -  - - - - - 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลการสังเคราะหการพัฒนารูปแบบกจิกรรมสงเสรมินิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก  จังหวัดหนองคาย  จากแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ 

          วารสาร บทความ งานวิจัย และขอมูลบนเว็บไซต 
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  จากตารางที่ 1 พบวาผลการสังเคราะหรูปแบบจากแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบของนักวิชาการจาก

หนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย และขอมูลบนเว็บไซตที่กลาวมาขางตน โดยผูวิจัยไดคัดเลือกจากผลการ

สังเคราะหจากแนวคิดต้ังแต 3 แนวคิดข้ึนไป สรุปไดวาลักษณะรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ

ประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายควรมีลักษณะ ดังน้ี 

   1) มีโครงสราง 

   2) มีความเปนวิทยาศาสตร 

   3) เกิดจากแนวคิด ทฤษฎี  

   4) นําไปสูแนวคิดใหม 

   5) ตรวจสอบไดดวยขอมูลเชิงประจักษ 

 

 2. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการอาน 

2.1 ความหมายของการอาน 

  สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ (2557) ไดให

ความหมายของการอานไววาเปนทักษะอยางหน่ึงของมนุษยที่ตองนําไปใชในการดํารงชีวิต ทักษะการอานน้ีเรา

สามารถพัฒนาหรือฝกฝนไมมีที่สิ้นสุด  

  สิรินาฏ วงศสวางศิริ;(2559) ไดใหความหมายของการอานไววาการอานเปนกระบวนการพัฒนา

ความคิด กอใหเกิดความรู ความเขาใจ สรางเสริมประสบการณ และมุมมองใหมๆ นําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต 

อีกทั้งยังเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนหรือเพื่อการพักผอนหยอนใจไดอีกดวย  

   สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของการอานจากสถาบันที่มีช่ือเสียงที่ใหบริการบนเว็บไซต

ยังใหความหมายของการอาน มีดังน้ี 

   ยู. ;เ ค . ;เ อส เซ;(UK;ESSAYS .;2015);ไดใหความหมายของการอานวา;เปน....................  

พัฒนาจิตอยางหน่ึง เมื่อบุคคลอานขอความที่เปนลายลักษณอักษรแลวจะเริ่มซึมซับขอมูลจากขอความ 

ภาษาเขียน และสรางจิตนาการหรอืถายทอดความรูออกมา เมื่อรวมกับองคความรูเดิมที่มีอยูในตัวก็จะสามารถ

สรางสรรคองคความรูใหมได 

   อิงลิซ คลับ (English;Club.;2017) ไดใหความหมายของการอานวาเปนกระบวนการตีความ

ตัวอักษรที่เขียนข้ึน และตีความหมายจากขอความเพื่อสื่อสารกับบุคคลอื่น นอกจากน้ันการอานยังเปนทักษะ 

ที่เปดกวางใหบุคคลไดรับขอมูลเพื่อนําไปใชประโยชนการติดตอสื่อสาร หรือถายทอดความรูไดอยางดี 

   สมาคม TESOL (TESOL International Association (2017) ไดใหความหมายของการอานวา 

หมายถึง กระบวนการโตตอบระหวางผูอานกับขอความที่ไดอาน และผูอานไดใชองคความรูที่มีอยูในตัวเองและ

ตีความหมายออกมา หรืออาจกลาวไดวาการอานเปนการปฏิสัมพันธที่เกิดข้ึนระหวางผูอานและขอความโดย

ผูอานสามารถตีความหมายตามสวนหน่ึงมาจากความรูที่ไดจากการอานขอความ และบางสวนจากความรูเดิมที่

มีอยูในตัว 

กระบวนการ 
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   เกียร ปเตอร (Gyr,;Peter.;2017);ไดใหความหมายของการอานวาเปนทักษะ.................. 

ไมเปนเพียงแคการมองเห็นขอความ หรือคําเทาน้ันแตเปนการคิดวิเคราะหตัวอักษรคําและประโยคที่ไดอาน

โดยใชประสบการณ และความคิดของตัวบุคคลกลั่นกรองออกเปนความรูใหม 

  ดังน้ันสามารถสรุปไดวา;การอาน หมายถึง ทักษะของบุคคลที่สามารถนําไปใชในการดํารงชีวิต 

เปนกระบวนการทางจิตที่เมื่ออานขอความที่เปนลายลักษณอักษรจะทําใหบุคคลซึมซับขอมูลจากขอความ

ภาษาเขียน นําไปสรางจิตนการ ถายทอดความรูออกมาจากองคความรูเดิมที่มีอยูในตัว รวมทั้งสรางสรรค

ความรูใหมที่เกิดจากการอาน หรืออาจกลาวไดวาการอานทําใหคนเปนคนโดยสมบูรณ 
 

 

2.2 ความสําคัญของการอาน 

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช;;ไดพระราชทานพระบรมราโชวาทแกคณะ

สมาชิกหองสมุดทั่วประเทศ;ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2514 มีความวา;“...หนังสือเปนการสะสมความรูและ 

ทุกสิ่งทุกอยางที่มนุษยไดสรางทํามา คิดมา;แตโบราณกาล จนทุกวันน้ี หนังสือจึงเปนสิ่งสําคัญเปนคลาย

ธนาคารความรูและเปนออมสิน เปนสิ่งที่จะทําใหมนุษยกาวหนาไดโดยแท...” อีกทั้ง “การอาน” โดยเฉพาะ 

อยางย่ิงการอานในวัยเด็กที่จะสรางความรู ความทรงจํา และนิสัยรักการอานใหติดตัวบุคคลน้ันมาจนเติบใหญ 

เมื่อหนังสือเปนสิ่งที่จะทําใหมนุษยกาวหนาได การปลูกฝงใหเด็กไทยมีนิสัยรักการอาน จึงอาจเปนด่ังปฐมบท

แหงการสรางความกาวหนาใหกับประเทศชาติดวยเชนกัน”;(การปโตรเลียมแหงประเทศไทย.;2551) 

นอกจากน้ันมีนักวิชาการที่ใหแนวคิดเกี่ยวกับความสําคัญของการอาน ดังน้ี 

  วรากรณ สามโกเศศ (2552) ไดกลาวถึงความสําคัญของการอานไว ดังน้ี 

   1) การอานทําใหเกิดความสามารถในการสื่อสารที่ดี เขาใจตัวเองเขาใจคนอื่นมากข้ึน เพราะวา

การอานที่ ดีน้ันจะทําใหเกิดคลังคํา;ซึ่งคลังคําน้ันเปนเรื่องสําคัญมากสําหรับมนุษย เพราะวามนุษยน้ัน 

มีความรูสึก แตถาไมรูความรูสึกตัวเองวามันหมายความวาอยางไร ก็ไมสามารถจะสื่อกับคนอื่นได คลังคําเปน

เรื่องสําคัญมากสําหรับมนุษย และเกิดข้ึนไดจากการอานเทาน้ัน 

   2) การอานเปนการพัฒนาความคิด เปนวิธีทําใหคนเกิดความคิดไดอยางดี และที่สําคัญการอาน

ทําใหเกิดจินตนาการ ด่ังที่ไอสไตน กลาววา “จินตนาการสําคัญกวาความรู” แตถาไมมีการอานจินตนาการ

เกิดข้ึนไมได 

   3) การอานทําใหมนุษยเราเปนคนรอบรู เปนการสรางบุคลิกอุปนิสัยของคนทางออม เชนถาเรา

อานเรื่องราวที่เกี่ยวกับอุดมการณ เราก็รูสึกมีอุดมการณเกิดข้ึน ถาอานเกี่ยวกับเรื่องความรักชาติ เราก็จะ 

รักชาติ เปนตน 

  สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ (2557);ไดกลาวถึง

ความสําคัญของการอาน สรุปไดดังน้ี 

   1) การอานเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึนและสมบูรณมากย่ิงข้ึน เพราะการอาน

เปนปจจัยในการพัฒนาบุคคล ชวยใหเกิดความงอกงามของสติปญญา ทําใหเรารูจักคิดเปดโลกทัศนใหกวางจะ

หลายอยาง 
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ทําใหผูอานไดรับความรู และความบันเทิงทางใจการอานยังสามารถทําใหคนนําความรูที่ไดพัฒนาตนเองพัฒนา

ชุมชน รวมถึงนําไปพัฒนาประเทศไดดวย  

   2) การอานทําใหผูอานมีคลังขอมูลอยูในสมอง เพราะการอานเปนการรับสารผูอานจะไดรับสาระ

ความรู ทําใหเปนผูที่ทันโลก ทันเหตุการณอยูเสมอ คลังขอมูลน้ีเปนพื้นฐานแหงความรู ที่จะนําไปสูการคิดได 

คิดเปนในโอกาสตอไป  

   3) การอานทําใหผูอานไดพัฒนาความคิดเน่ืองจากการอานเปนพฤติกรรมการรับสาร ที่มีความคิด

เปนแกนกลาง ขณะที่อานผูอานจะตองใชสมองขบคิด พิจารณา คนหาความหมายและทําความเขาใจขอความที่

อานไปตามระดับความสามารถ  

   4) การอานเปนผลมาจากการฝกสมองขณะที่อาน;ทําใหเกิดพัฒนาการทางความคิด;ผูที่อาน

หนังสือมากจึงมักเปนปราชญหรือนักคิด;การอานหนังสือจึงทําใหผูอานไดพัฒนาการใชจินตนาการเพราะ 

การอานทําใหผูอานไดใชความคิดอยางอิสระ สามารถสรางภาพในใจของตนเองโดยการตีความจากภาษาของ

ผูเขียน แมจะอานหนังสือเลมเดียวกันแตผูอานก็อาจมีภาพในใจที่แตกตางกันไปตามจินตนาการของแตละคน

นักการศึกษาตางเห็นตรงกันวาประสบการณครั้งแรกในการอานน้ันมีความสําคัญอยางย่ิงตอการปรับตัวของเด็ก

ความสําเร็จในการเรียน ตลอดจนทัศนคติของเด็กที่มีตอการอานหนังสือ จะเปนหนทางนําไปสูความสําเร็จ

ทางการศึกษาตอไป 

  ดังน้ันสามารถสรุปความสําคัญของการอาน ไดวาการอานเปนวิธีในการพัฒนาคุณภาพชีวิต                

ใหดีข้ึน และสมบูรณมากย่ิงข้ึน;ผูอานมากจะทําใหมีคลังขอมูลอยูในสมองมากทําให เปนผูที่ทันโลก                  

ทันเหตุการณอยูเสมอ นอกจากน้ันการอานยังเปนการพัฒนาความคิดทําใหบุคคลเปนคนมีความรอบรู และยัง

เปนการสรางบุคลิกอุปนิสัยของบุคคลตามเน้ือหาหนังสือ หรือขอความที่ไดอานซึ่งเกิดจากการจินตนาไปตาม

ขอความที่ไดอาน ฉะน้ันผูที่อานหนังสือมากจึงมักเปนปราชญ หรือนักคิดจะเปนหนทางนําไปสูความสําเร็จ

ทางการศึกษา หรือความสําเร็จในหนาที่การงานตอไป 

 

2.3 ประโยชนของการอาน 

  นรินทร  ลีกระโทก (2555) กลาวถึงประโยชนของการอาน ดังน้ี  

     1) การอานทําใหเกิดความรูเพิ่มเติม ชวยใหรูกวาง ไมแคบอยูเฉพาะเรื่องรอบตัว 

    2) การอานชวยพัฒนาความคิด เพราะประสบการณในการอานจะชวย เสริมสรางความคิดใน

การพัฒนาสื่อ 

    3) การอานชวยทําใหผูที่สังคมยอมรับ เพราะผูที่อานมากจะรูจักปรับตัวใหเขากับสังคม 

ไดดี 

    4) การอานชวยใหเปนผูประสบผลสําเร็จในการประกอบอาชีพ 

    5) การอานชวยใหไดรับความบันเทิงในชีวิตมากข้ึน 

    6) การอานชวยใหเปนคนที่นาสนใจเพราะผูที่อานมากจะมีความคิดลึกซึ้ง และกวางขวาง 

สามารถแสดงความรูและความคิดที่ดีไดเสมอ 
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    7) การอานเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

  สุทธิชัย ปญญโรจน (2555) กลาวถึงประโยชนของการอาน ดังน้ี 

    1) การอานทําใหเกิดความคิด คนที่อานหนังสือมากมักจะเปนนักคิด และยังทําใหสามารถ 

คิดใครครวญมากกวาการฟง เพราะการฟงไมสามารถหยุดฟงคนพูดได ตองฟงจนจบ แตการอานหนังสือ  

เมื่ออานแลวเกิดคําถาม หรือขอสงสัยสามารถหยุดอานบรรทัดน้ันได แลวคิดตอวาสิ่งที่อานน้ันใชหรือไมใช  

เปนจริงหรือไมเปนจริงตามที่ผูเขียนไดเขียนไว 

    2) การอานชวยในการสรางสมาธิไดดี คนที่อานหนังสือมักเปนคนที่มีสมาธิ การอานจึงเปนวิธี

ในการฝกสมาธิอยางหน่ึง เปนการฝกสมาธิที่ไดทั้งองคความรู ความคิด ขอมูลขาวสารในเวลาเดียวกัน 

    3) การอานชวยในการพัฒนาตนเอง คนที่อานหนังสือมากมักเปนคนที่ชอบเรียนรู ชอบที่จะ

พัฒนาตนเอง การอานจึงเปนเครื่องมือที่ชวยในการพัฒนาตนเองเพื่อใหเกิดทักษะตางๆ อยางมากมาย 

    4) การอานชวยใหเกิดการเพลิดเพลินจากการอานหนังสือ ตลก หนังสือบันเทิง หนังสือนิยาย

จะชวยใหเกิดการเพลินเพลินไดอีกวิธีหน่ึง 

    5) การอานชวยในการสรางแรงบันดาลใจ คนที่ประสบความสําเร็จมักชอบอานหนังสือ  

การอานหนังสือทําใหเกิดความคิด เกิดแรงบันดาลใจ เกิดความมานะที่จะตอสูสิ่งตางๆ โดยเฉพาะการอาน

หนังสือประเภทชีวประวัติบุคคลสําคัญของโลก 

   เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศศักด์ิ (2556) กลาวถึงประโยชนของการอานไวดังน้ี 

1) การอานเปนการฝกจิตนาการ 

2) การอานเปนการฝกคิดอยางเปนระบบ 

3) การอานเปนการฝกสมาธิ 

4) การอานเปนการฝกทักษะการเรียนรูที่สูงข้ึน 

  สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ;(2557) ได 

กลาวถึงความสําคัญของการอาน สรุปไดดังน้ี 

1) การอานชวยในการเพิ่มความรูใหแกตนเองไมแคบอยูกับเฉพาะเรื่องสวนตัวของตนเอง 

2) การอานชวยพัฒนาความคิดใหเกิดการคิดมากย่ิงข้ึนเพราะประสบการณของการอาน 

3) การอานจะชวยเสริมสรางความรูดานสติปญญา และชวยในการพัฒนาสื่อหรือความคิด 

ในดานตางๆ 

4) การอานชวยใหสังคมยอมรับเรามากข้ึนในการอานน้ันจะชวยใหเราปรับตัวของเราเอง 

เขากับสังคมไดดี;เพราะในหนังสือที่เราอานจะมีประสบการณของผูอื่นใหเราไดคิดแลวนํามาปรับใชกับ              

ตัวเรา 

5) การอานชวยในการเสริมประสบการณชีวิต 

6) การอานใหประสบผลสําเร็จเพราะในหนังสือจะมีประสบการณของผูอื่นใหเรามาศึกษา  

และปรับปรุงแกไขของตัวเองใหดีกวาคนอื่น 
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7) การอานชวยใหเรามีความบันเทิงและความสนุกสนานในการอาน ถาเราเปนคนชอบ 

อานเราก็จะสนุก;แตถาเราไมชอบอานเราก็จะรูสึกเบื่อ;ดังน้ันเราควรจะอานใหมากจะไดมีความสนุกและ 

ความบันเทิงในตัวเราเองมากข้ึน 

  ชุติมาศ มีมั่น (2557) กลาวถึงประโยชนของการสรางนิสัยรักการอานไวดังน้ี 

1) การอานทําใหเกิดความคิด คนที่อานหนังสือมากมักจะเปนนักคิด อีกทั้งการอานยังทําให

เราสามารถคิดใครครวญมากกวาการฟง เพราะการฟงเราไมสามารถหยุดฟงคนพูดได เราตองฟงจนจบแต 

การอานหนังสือเมื่อเราอานแลวเกดิคําถามหรือขอสงสัย เราสามารถหยุดอานบรรทัดน้ันไดแลวคิดตอวาสิ่งที่เรา

อานน้ันใชหรือไมใชเปนจริงหรือไมเปนจริงตามที่ผูเขียนไดเขียนไว 

    2) การอานชวยในการสรางสมาธิไดดี คนที่อานหนังสือมักเปนคนที่มีสมาธิ การอานจึงเปนวิธี

ในการฝกสมาธิอยางหน่ึง เปนการฝกสมาธิที่ไดทั้งองคความรู ความคิด ขอมูลขาวสารในเวลาเดียวกัน 

    3) การอานชวยในการพัฒนาตนเอง คนที่อานหนังสือมากมักเปนคนที่ชอบเรียนรู ชอบที่จะ

พัฒนาตนเอง การอานจึงเปนเครื่องมือที่ชวยในการพัฒนาตนเองเพื่อใหเกิดทักษะตางๆ มากมาย 

    4) การอานชวยในการสรางแรงบันดาลใจ คนที่ประสบความสําเร็จมักชอบอานหนังสือ  

การอานหนังสือทําใหเขาเกิดความคิด เกิดแรงบันดาลใจเกิดความมานะที่จะตอสูสิ่งตางๆ โดยเฉพาะการอาน

หนังสือประเภทชีวประวัติบุคคลสําคัญของโลก 

   ประยุทธ จันทรโอชา (2559) อางถึงในสรรเสริญ แกวกําเนิด;(2559);ไดกลาวถึงประโยชนของ 

การอานไว ดังน้ี 

1) การอานทําใหคนรอบรูและฉลาดข้ึน  

2) การอานทําใหเกิดการสรางอาชีพจนมฐีานะร่ํารวย;แมจะไมไดรับการศึกษาที่สงูนัก  

3) การอานขอมลูทีม่ีสาระ การอานอยางมีวิจารณญาณ และรูจกัสืบคนขอมูลจากรอบดาน 

จะเปนการปองกันการเขาใจผิด หรอืถูกชักจงูไปทางที่ไมถูกตองได 

   วินเทอร-ฮีเบิรด, ลานา (Winter-Hebert, Lana. 2017) ไดกลาวถึงประโยชนของการอานไว ดังน้ี 

1) การอานเปนการกระตุนจิตใจ ลดภาวะสมองเสื่อมเพราะสมองไดทํางาน  

2) การอานชวยลดความเครียด ชวยใหผอนคลายจากบทความนาสนใจ หรือหนังสือที่ 

สนใจอานทําใหบุคคลอยูในชวงเวลาปจจุบัน ความตึงเครียดก็จะหลุดออกไปจากความคิด 

3) การอานทําใหเกิดความรูใหมพรอมรับกับความทาทายที่จะเกิดข้ึน;อาจจะกลาวไดวา 

ย่ิงมีความรูมากเทาไรย่ิงพรอมที่จะรับมือกับความทาทายในสภาวการณปจจุบันไดเทาน้ัน 

4) การอานทําใหเกิดคลังคําศัพทในสมองย่ิงอานมาก ย่ิงรูคําศัพทใหมมากมาย ซึ่งอาจ 

นําไปใชในอาชีพของแตละบุคคลได เปนเครื่องชวยในการเพิ่มความมั่นใจในตนเองของบุคคลไดเชนเดียวกัน 

     5) การอานเปนเครื่องมือชวยความจําของบุคคล และสามารถเช่ือมโยงเรื่องราวที่ไดเกิดจาก

การอานเรื่องเดิมและเรื่องใหมได 

https://plus.google.com/113681844225396627198
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     6);การอานทําใหเกิดทักษะการคิดเชิงวิเคราะห ทําใหสามารถวิเคราะหสถานการณได 

อยางถูกตอง นําไปสูการตัดสินใจที่ถูกตอง 

     7) การอานทําใหเกิดสมาธิ  

     8) การอานทําใหเกิดทักษะการเขียนที่ดีข้ึน 

     9) การอานสามารถใชเปนแพทยทางเลือกได เชน การอานตําราจิตวิญญาณสามารถชวยลด

ความดันโลหิต และสรางความรูสึกสงบเงียบ หรือการอานหนังสือธรรมะจะชวยใหบุคคลพนทุกขทรมานจาก

ความผิดปกติทางอารมณ และความเจ็บปวยทางจิตที่ไมรุนแรง 

     10) การอานทําใหไดความบันเทิงที่ไมตองเสียคาใชจาย 

ดังน้ันสามารถสรุปไดวาประโยชนของการอาน ไดวาการอานชวยในการสรางสมาธิ ทําใหเกิดความคิด 

และยังทําใหเปนผูรอบรูและฉลาดข้ึน อีกทั้งยังชวยในการพัฒนาตนเองใหเกิดแรงบันดาลใจ และปรับตัวของ

เราเองเขากับสังคมไดดี นอกจากน้ันการอานสามารถสรางอาชีพจนมีฐานะร่ํารวย ถึงแมจะไมไดรับการศึกษา 

ที่สูงนัก เพราะการอานทําใหเกิดทักษะการคิดเชิงวิเคราะห ทําใหสามารถวิเคราะหสถานการณไดอยางถูกตอง 

นําไปสูการตัดสินใจที่ถูกตอง  
 

 

3. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 

 3.1 ความหมายของการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 

   บุบผา เรืองรอง;(2556) ไดกลาวถึงความหมายของคําวากิจกรรมสงเสริมการอาน......................... 

reading;skill);หมายถึง การกระทําตางๆ เพื่อใหเกิดความสนใจที่จะอาน เห็นความสําคัญของการอาน  

เกิดความเพลิดเพลินที่จะอาน เกิดความมุงมั่นที่จะอาน และอานจนเปนนิสัย ทั้งน้ีการอานหนังสือเปนทักษะ

สําคัญทักษะหน่ึงในชีวิตประจําวัน เพราะการอานหนังสือจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเราไดเปนอยางดีย่ิง  

เมื่อคนเราอานหนังสือจะเกิดความสามารถสรางความรู อารมณ จินตนาการ และความเพลิดเพลิน การที่จะ

เกิดทักษะการอานหนังสือไดน้ันจําเปนจะตองอาศัยความรวมมือจากบุคคลหลายฝาย ทั้งครอบครัว โรงเรียน

และชุมชน  

  พงษศักด์ิ สังขะภิญโญ (2556) ไดกลาวถึงความหมายของคําวากิจกรรมสงเสริมการอาน เปนงาน

บริการอยางหน่ึงที่หองสมุดจัดข้ึนเปนครั้งคราว เพื่อเราใจใหบุคคลเกิดความอยากรู  อยากอานหนังสือ 

เห็นความจําเปน;ความสําคัญของการอาน และใหมีนิสัยรักการอาน หองสมุดแตละประเภทสามารถจัดกิจกรรม

สงเสริมการอานไดตามความเหมาะสมของผูใชแตละระดับ;เพื่อใหผูอานไดมาใชทรัพยากรสารสนเทศ  

ซึ่งหองสมุดไดจัดหามาไวอยางคุมคา 

  สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ (2557) กลาววาการจัด

กิจกรรมสงเสริมการอานที่ดีควรเกิดจากการรวมมือหลายฝายซึ่งตองอาศัยความคิดสรางสรรคกิจกรรมและ 

มีความเขาใจถึงวิธีการรวมกันเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายที่วางไว 

  สิรินาฏ วงศสวางศิริ (2559) ไดใหความหมายของการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ไววาการจัด

กิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหผูใชหองสมุดหรือผูคนทั่วไปสนใจและไดเห็นความสําคัญของการอาน 

(Activity;for; 
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ไดใชทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดมากข้ึน ไดอานหนังสือมากข้ึน หรือใชสื่ออื่นๆ ซึ่งจะนําไปสูการอานและ

มีนิสัยรักการอาน 

  เกียร ปเตอร (Gyr, Peter, 2017) ไดกลาวถึงความหมายของคําวา กิจกรรมสงเสริมการอาน…………           

             promotion) หมายถึง การสรางเทคนิคเพื่อใหบุคคลเกิดความสนใจตอการอานจนกลายเปน

วัฒนธรรมการอานในองคกรน้ันๆ 

 ดังน้ันสามารถสรุปความหมายของการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานไดวา การจัดกิจกรรมสงเสริม 

การอานเปนการกระทําตางๆ ที่จูงใจเพื่อใหบุคคลเกิดความอยากรู เกิดความสนใจที่จะอาน เห็นความสําคัญ

ของการอาน เกิดความมุงมั่นที่จะอาน จนมีนิสัยรักการอาน หรืออาจเรียกวาการสรางเทคนิคเพื่อใหบุคคลเกิด

ความสนใจตอการอานจนกลายเปนวัฒนธรรมการอาน 
 

3.2 ความสําคัญของการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 

  บุบผา เรืองรอง (2556) กลาววาการสงเสริมการอานเกิดจากความคิดที่ตระหนักถึงความสําคัญ

ของการอานที่มีผลใหคนอานเกิดการเรียนรู ซึ่งจะตองประกอบไปดวยการใชประสาทสัมผัสของตนเองเปน

เครื่องมือในการเรยีนรูคือ ตาไดดู หูไดฟงในสิ่งที่สรางความพึงพอใจดวย จึงจะประทับใจจนสรางสมการอานจน

เปนนิสัยที่ดี สอดคลองกับคติธรรมที่เรียกวา หัวใจนักปราชญ ที่กลาววา การเรียนที่ดีจะตองอาศัย สุ จิ ปุ ลิ 

คือฟง คิด ถาม เขียนที่รวมความถึงการอานดวย แสดงถึงความสําคัญของการใชตา หู สมองและความคิด เมื่อ

ไดรับการกระตุนจากกิจกรรมที่จัดงาย สวยงาม ชวนใหดู ใหฟง เราใหเกิดความคิด สรางความประทับใจให

จดจํา กอใหเกิดความสงสัยใครรู จนติดตามเรื่องราวนําไปสูการอานตอไป การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานจะ

ชวยใหบุคคลสนใจและเห็นความสําคัญของการอาน เพราะการอานเปนสิ่งที่มนุษยเราสรางสรรคข้ึนเพื่อ

ตอบสนองความอยากรูเรือ่งราวที่เกิดข้ึนในชีวิตและอยูรอบตัวเราเอง และมีผูบันทึกไวดวยตัวหนังสือในภาษาที่

เผาพันธุประดิษฐข้ึนใชสื่อสาร เมื่อมีภาษาจึงเกิดการถายทอดดวยการใชเขียน บันทึกและสอนจากรุนสูรุนตอไป 

แตบางคนเรียนอานยากจําเปนตองอาศัยการแนะนํา สั่งสอน ดวยกลวิธีที่หลากหลาย รวมทั้งตองฝกฝนตนเอง

ดวยใหไดรับรสของการอาน เห็นประโยชนที่เกิดจากการอาน จึงตองมีการสรางกิจกรรมการอานใหเกิดข้ึน 

 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ (2557) กลาววาการจัด

กิจกรรมสงเสริมการอานจะทําใหกลุมเปาหมายไดรับประโยชนในทางตรงคือการพัฒนาทักษะการอานจน 

เปนนิสัยรักการอาน และประโยชนทางออมที่มีตอการพัฒนาบุคลิกภาพ และความสามารถในการชวยจูงใจ 

และเราความสนใจตอหนังสือและการอาน การฝกทักษะทางภาษา ฟง พูด อาน เขียน พัฒนาความคิด  

มีเจตคติที่ดีตอการอาน เปนตน ดังน้ันการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานใหประสบผลสําเร็จตองคํานึงถึงปจจัย 

ตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก วัยและความสนใจของกลุ มเปาหมาย งบประมาณ บุคลากร ลักษณะของกิจกรรม 

เวลา สถานที่ และข้ันตอนในการจัดกิจกรรม ดังน้ันบรรณารักษจึงควรศึกษาใหรอบรูในเรื่องดังกลาวและการ 

จัดกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ 

 หอสมุดแหงชาตินิวซีแลนด (National library of New Zealand. 2017) กลาววาหองสมุด ถือวา

เปนหัวใจสําคัญในการสงเสรมิการอาน และการพัฒนาวัฒนธรรมการอาน นอกจากน้ันบทบาทของบรรณารักษ

(Reading 



27 
 
หรือผูใหบริการการอาน เปนปจจัยที่สําคัญในการสรางบรรยากาศของการอาน;บรรณารักษหรือผูใหบริการการ

อานตองสามารถสรางสรรคกิจกรรมสงเสริมการอานทั้งภายในและภายนอกหองสมุด และการจัดกิจกรรม

สงเสริมการอานชวยใหไดมีโอกาสทํางานรวมกับภาคีเครือขายอีกดวย 

  ดังน้ันสามารถสรุปไดวาการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานมีความสําคัญ ดังน้ีคือเปนกระบวนการที่ทํา

ใหคนอานเกิดการเรียนรู โดยการกระตุนจากกิจกรรมที่จัดข้ึน เปนกิจกรรมที่เราใหเกิดความคิด สรางความ

ประทับใจใหจดจาํ กอใหเกิดความสงสัยใครรู จนเกิดความตองการอาน นอกจากน้ันยังเปนวิธีการพัฒนาทักษะ

การอานจนเปนนิสัยรักการอาน รวมทั้งไดประโยชนทางออมที่มีผลตอการพัฒนาบุคลิกภาพ และพัฒนา

ความคิดมีเจตคติที่ดีตอการอานนําไปสูการพัฒนาใหเกิดวัฒนธรรมการอาน           
 

3.3 แนวคิดเก่ียวกับการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 

  นรมน หอมกลบ (2556) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน มีดังน้ี 

1) กิจกรรมบันทึกรักการอาน  

2) กิจกรรมคูปองรักการอาน  

3) กิจกรรมตอบคําถามสารานุกรม  

4) กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่  

5) กิจกรรมนิทานทํามือ –นิทาน Pop – up  

6) กิจกรรมเลานิทานประกอบลีลา  

7) กิจกรรมตลาดนัดหนังสือ  

8) กิจกรรมพบนักเขียน  

9) กิจกรรมจัดนิทรรศการ 

   ทัศนีย จันอินทร (2557) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ประกอบดวย  

1) กิจกรรมคาย;“อาน เขียน เรียน คิด”;เปนกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เปดโอกาส

ใหเยาวชนได;พบปะสนทนากับนักเขียนที่มีช่ือเสียงเพื่อสราง;“การอาน”;ใหเปนวัฒนธรรมของสังคมและ 

มีนักอานเพิ่มมากข้ึน  

2) กิจกรรมตนกลาวรรณกรรม เปนโครงการสงเสริมทักษะการเขียนและการจัดทํา 

หนังสือเบื้องตน  

3) กิจกรรมชมรมวรรณศิลป  

4) กิจกรรมการประกวดหนังสือดีเดน และการจัดทํารายช่ือหนังสือดี  

5) กิจกรรมบทกวี 3 บรรทัด (Poet-three) จัดกิจกรรมการอบรม และการประกวดหัวใจ

สําคัญคือการขัดเกลาความคิดและวิธีสื่อสารความคิดใหเรียบงายและรวดเร็ว  

6) กิจกรรม TK แจงเกิดดานวรรณกรรม (TK Young Writer) เปนการอบรมพัฒนาตอ 

ยอดทักษะดานการเขียน เพื่อรวมสานฝนเสนทางสูการเปนนักเขียนของเยาวชน โดยสรางกระบวนการบมเพาะ

และพัฒนาทักษะดานการเขียนที่เขมขน เปดโอกาสใหเยาวชนไดคนหาตัวตนผาน การเรียนรูทักษะและเทคนิค
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การทํางาน พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากนักเขียนและผูเช่ียวชาญในวงการ พรอมเปดเวทีใหเยาวชน

นักเขียนรุนใหมไดมีพื้นที่แสดงผลงาน สรางเครือขาย จุดประกายความคิด และนําความรูที่ไดมาตอยอดพัฒนา

ตนเองกอนกาวเขาสูวงการนักเขียน  

7) กิจกรรม;Read camp เปนกิจกรรมที่ชวนนักคิดนักอานทุกประเภทรวมกนัแลกเปลี่ยน

เรียนรูมุมมองใหมๆ ถกประเด็น และ ต้ังคําถามอยางสรางสรรคตามแบบฉบับคนรุนใหมบนแนวคิด;“ทุกอยาง

อานได” ไมวาจะเปนหนังสือ หนัง โฆษณา วัฒนธรรม พฤติกรรม ฯลฯ 

    สิรินาฏ วงศสวางศิริ;(2559);ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน .........

ประกอบดวย 

1) กิจกรรมการเลานิทาน เปนกิจกรรมสําคัญสําหรับเด็กที่ปูพื้นฐานความสนใจในการ 

อานและพัฒนาทักษะดานตางๆ นําไปสูการเปนนักอานที่ดีในอนาคต 

2) กิจกรรมการแสดงหุน (Puppet show) การแสดงหุนถือเปนหน่ึงในกิจกรรมสงเสริม

การอานที่เด็กไดสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับเน้ือหาและตัวละครตามทองเรื่อง อีกทั้งยังแฝงขอคิดคติเตือนใจ 

สอดแทรกศิลปวัฒนธรรม และยังชวยสรางความสนใจในการอานใหกับเด็กมากย่ิงข้ึนอีกดวย 

3) กิจกรรมเกมสงเสริมการอานเปนอีกกิจกรรมที่ใชในการดึงดูดใหเด็กไดสนใจการอาน 

และลงมืออานไดมาก 

    สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ (2557);ไดใหแนวคิด

วาการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานจึงควรมีลักษณะดังน้ี 

1) เราใจใหเกิดความอยากอานหนังสือ 

2) ใหเกิดความพยายามที่จะอานและเสริมแรงใหอยากรูเรื่องราวที่มีอยูในหนังสือ 

3) แนะนํา กระตุนใหอยากรูอยากเห็นเรื่องนารูตางๆ เกิดความรอบรูคิดกวางมีการอาน 

ตอเน่ืองจนเปนนิสัย 

4) สรางบรรยากาศที่นาอาน รวมทั้งใหมีวัสดุการอานที่ดี มีแหลงการอานที่เหมาะสมและ 

เพียงพอ 

  เกียร ปเตอร (Gyr, Peter, 2017) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานไว ดังน้ี 

1) กิจกรรมคายโลกการอาน 

2) กิจกรรมตอบปญหาจากการอานหนังสือ หรือสื่อประเภทอื่นที่มีในหองสมุดเพื่อชิง 

รางวัล 

3) กิจกรรมตอบปญหาจากหนังสือที่มีผูอานมากที่สุด 

4) กิจกรรมแนะนําหนังสือใหม 

 ทอยสัน, คิมเบอรลี (Tyson, Kimberly. 2018) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสงเสรมิ............. 

           มีดังน้ี 

1) การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานตองแยกเวลาออกจากกิจกรรมอื่นๆ;อยางนอยใหสามารถ 

จัดกิจกรรมสงเสริมการอานไดไมตํ่ากวา 30 นาที ตอวัน 

การอาน 
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2) สภาพแวดลอม หรือสถานที่ที่ใชจัดกิจกรรมสงเสริมการอานควรมีสื่อที่พอเพียงตอการจัด 

กิจกรรม และเพียงพอตอความตองการของผูอาน 

3) สื่อที่ใชในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานควรมีความหลากหลายทั้งในรูปแบบการพิมพ 

และออนไลน มีความนาสนใจ นาอาน 

4) การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานสําหรับเด็กเล็กควรใชวิธีการอานออกเสียงดังๆ แตทั้งน้ี 

ตองเปนการอานออกเสียงที่สถานศึกษาเทาน้ัน หามอานออกเสียงที่บาน ทั้งน้ีนักวิชาการไดนําการวิจัยและ

พบวากิจกรรมที่สําคัญที่สุดอยางหน่ึงที่สามารถทําใหเกิดความสําเร็จในการอานคือ การอานออกเสียงใหเด็ก 

ไดฟง ดังน้ันสื่อที่เหมาะสมที่จะใชในการจดักิจกรรมสงเสรมิการอานใหเด็กไดเปนอยางดี คือ กิจกรรมเลานิทาน 

5) การสรางวัฒนธรรมการอานหนังสือเปนสิ่งสําคัญเพื่อสงเสริมการอานเปนวิถีชีวิต ดังน้ันใน 

ระดับครอบครัวพอแมตองเปนตัวอยางของนักอานตัวยงใหกับลกู หรือแมกระทั้งที่โรงเรียน ครูตองเปนตัวอยาง

ในการอานของนักเรียนเชนเดียวกัน 

6) การจัดใหมีสัปดาหนักอาน เปนการจัดกิจกรรมสงเสรมิการอานที่ดี และควรใหผูปกครองมี 

สวนรวมในกิจกรรมสงเสริมการอาน จะทําใหทุกคนเกิดความสนุกสนานกับการอานอยางทั่วถึง 

    7) กระตุนใหนักเรียนไดอานหนังสือที่หลากหลายประเภท นอกเหนือจากหนังสือที่เขาสนใจ

เพื่อเพิ่มโลกทัศนใหมใหกวางข้ึน และอาจจัดเวทีเสวนาการอานใหนักเรียนไดมีโอกาสไดถายทอดสิ่งที่ไดอาน

แลกเปลี่ยนทัศนคติกับผูอื่น 

    8) ใชโซเชียลมีเดีย (Social;media) ใหเกิดประโยชนสูงสุดในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 

ไมวาจะเปนการโพสตเรื่องราวเกี่ยวกับการแนะนําหนังสือใหมประจําสัปดาห หรือการโพสตแนะนําหนังสือ 

ที่ไดรับความนิยมในการอานมากที่สุดรายสัปดาห หรือรายเดือน เปนตน 

    9) สงเสริมใหมีชมรมนักอานเพื่อเปนหนวยจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 

    10) ประชาชน หนวยงาน องคกร และเครือขายควรมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินงาน 

สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน อีกทั้งจําเปนตองมีบรรณารักษมืออาชีพในการจัด

กิจกรรมสงเสริมการอาน 

    11) ประชาชน หนวยงาน องคกร และเครือขายควรมีสวนรวมในการสนับสนุนสื่อ และวัสดุ

อุปกรณในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 

    12) จัดกิจกรรมในชวงปดภาคเรียน หรือเปดโอกาสใหนักเรียนยืมหนังสือไปอานในชวงปด

ภาคเรียน 

    13) เปดโอกาสใหหนวยงานอื่นเขาเย่ียมชมกิจกรรมสงเสริมการอาน ทั้งน้ีเพื่อเปนการเปด

โอกาสใหหนวยงาน องคกร และเครือขายไดเห็นการดําเนินกิจกรรมสงเสริมการอานนําไปสูการไดรับ 

การสนับสนุนงบประมาณ สื่อ วัสดุ หรืออื่นๆ 

    14) สงเสริมใหนักเรียนมีโอกาสไดเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอานในระดับตางๆ เชน 

การประชุมของสมาคมนักอาน หรือเวทีเสวนาการอานที่จัดข้ึนจากหนวยงานตางๆ 
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    15) สรางวัฒนธรรมการอานใหเกิดข้ึน โดยทุกคนในโรงเรียนตองใหความสําคัญกับการอาน 

กิจกรรมสงเสริมการอาน ไมวาจะเปนผูบริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน 

    16) จัดกิจกรรมสงเสริมการอานในลักษณะเวทีเสวนาเกี่ยวกับการอาน โดยอาจเชิญนักพูด 

ที่เปนนักอานตัวยง หรือผูมีช่ือเสียงในทองถ่ินมาบรรยาย หรือเลาประสบการณการอานใหนักเรียนไดฟง  

เพื่อสรางบรรยากาศในการอานใหมีชีวิตชีวา 

    17) จัดหาแฟนพันธุแทที่จะเปนผูสนับสนุนดานงบประมาณในการพัฒนาหองสมุดในระดับ

ตางๆ และการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานเพื่อลดภาระดานงบประมาณของโรงเรียน  

    18) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนหนังสือ หรือสื่อกับหนวยงาน องคกรอื่น เพื่อเพิ่มทางเลือกให

นักเรียนสามารถมีทางเลือกในการอานที่หลากหลายเพิ่มมากข้ึน;หรืออาจจัดเปนลักษณะกิจกรรมสงเสริม 

การอานในลักษณะการเลาเรื่องหนังสือ (Book talk ) รวมกัน 

    19) จัดกิจกรรมตูเชาหนังสือ (Redbox) ในตูเชาหนังสือจะบรรจุหนังสือใหม หนังสือที่มีคน

ตองการอานมากที่สุด หรือเปนหนังสือที่ผูแตงมี ช่ือเสียง เปนวิธีที่สรางสรรคในการแสดงหนังสือให 

มีความนาสนใจเพิ่มข้ึน และสนับสนุนการเลือกอานของนักเรียนไดเปนอยางดี 

    20) จัดกิจกรรมสัปดาหหองสมุดข้ึน เพื่อเชิญสํานักพิมพตางๆมาแสดงหนังสือใหม เปดโอกาส

ใหนักเรียนไดมีโอกาสไดอานหนังสือใหมที่หองสมุดโรงเรียนยังไมไดจัดหามาในหองสมุด หรือสื่อการอาน

ประเภทอื่นที่ไมมีใหบริการในหองสมุดโรงเรียน 

    21) จัดกิจกรรมสงเสริมการอานโดยใชเว็บไซต หรือสื่อมัลติมีเดียไวใหบริการนักเรียนเพื่อเพิ่ม

ชองทางการอานใหแกนักเรียน 

    22) จัดมุมหนังสือใหมในบริเวณที่เห็นไดชัด และเขาถึงงาย เชนบริเวณทางเขาโรงเรียน 

บริเวณทางเดิน บริเวณดานหนาหองสมุด เปนตน 

    23) จัดกิจกรรมใหมีการจดบันทึกตามแบบฟอรมที่กําหนดไว และมีการเก็บสถิติการอาน 

 หองสมุดประชาชนกรุงเฮก (The Hague Public Library. 2017) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการจัด 

กิจกรรมสงเสริมการอาน ไวดังน้ี 

1) กิจกรรมสงเสริมการอานสําหรับกลุมอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 12 ป เชน 

1.1) กิจกรรมการอานหนังสือประจําสัปดาห 

1.2) กิจกรรมการอานเพื่อสงเสริมพอแมอานใหลูกฟง (Book start)  

1.3) กิจกรรมสัปดาหหนังสือเด็ก 

1.4) กิจกรรมคณะลูกขุนเด็ก (Kids's jury) ใหโอกาสเด็กๆ สามารถแสดงความ 

คิดเห็นในหนังสือที่พวกเขาไดอานแลว 

1.5) กิจกรรมเย่ียมชมหองสมุด (Library tour) 

2) กิจกรรมสงเสริมการอานสําหรับกลุมอายุ 12 ถึง 18 ป เชน 

2.1) กิจกรรมแนะนําหนังสือใหม ซึ่งเปนหนังสือที่เหมาะกับวัยหนุมสาว ภายใตช่ือ  

“Collection for you” 
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      2.2) กิจกรรมเพื่อนนักอาน (Reading buddies) เปนกิจกรรมที่มีลักษณะใหเพื่อนชวน

เพื่อนอานหนังสือที่ตนสนใจ และแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน 

      2.3) กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการ เพื่อเตรียมความพรอมในการศึกษาตอ 

      2.4) กิจกรรมศึกษาคนควาจากหนังสือ หรือสื่อในหองสมุด 

      2.5) กิจกรรมเย่ียมชมหองสมุด (Library tour) 

    3) กิจกรรมสงเสริมการอานสําหรับผูใหญ เชน 

      3.1) กิจกรรมการอานการเลาเรื่อง 

      3.2) กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ 

      3.3) กิจกรรมดานภาษาตางประเทศ 

      3.4) กิจกรรมสอนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      3.5) กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ เพิ่มรายได 

 

 3.4;แนวคิดเก่ียวกับกิจกรรมสงเสริมการอานในบริบทของการจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

  แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมสงเสริมการอานในบริบทของการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยยังมีนอย อาจเปนเพราะบุคลากร กศน. มีทักษะ และความสามารถดานการปฏิบัติงานในพื้นที่แต

ยังขาดทักษะการถายทอดผลการดําเนินงานออกมาในรูปแบบของบทความ เอกสาร หนังสือ งานวิจัย หรือ

ผลงานวิชาการในลักษณะอื่นๆ ดังน้ันกิจกรรมสงเสริมการอานที่สํานักงาน กศน. ไดดําเนินการโดยสวนใหญจะ

ออกมาในรูปแบบของนโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน เพื่อใหสถานศึกษาในสังกัดดําเนินการเปนภาพรวม

ขององคกร ซึ่งสามารถอธิบาย ไดดังน้ี 

   3.4.1 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานักงาน กศน.;ไดกําหนดยุทธศาสตรและจุดเนนการ

ดําเนินงาน;ประจําปงบประมาณ;พ.ศ.2558;เกี่ยวกับการปรับรูปแบบกิจกรรมและวิธีดําเนินการจาก  

“บานหนังสืออัจฉริยะ” ไปสู “บานหนังสือชุมชน” และขยายการใหบริการกระจายใหครบทุกหมูบาน ชุมชน 

ทั่วประเทศ โดยคํานึงถึงความตองการทางการศึกษา การเรียนรูของประชาชนในพื้นที่ และบริบทเฉพาะของ

หมูบาน ชุมชนแตละพื้นที่ เพื่อสงเสริมการรูหนังสือ การเสริมสรางนิสัยรักการอาน และการเขาถึงขาวสาร

ขอมูลความรูของประชาชนอยางทั่วถึงโดยเ ช่ือมโยงการทํางานเปนเครือขายกับ;กศน.ตําบล ;หรือ 

ศูนยการเรียนรูชุมชนในพื้นที่เพื่อสรางกระบวนการเรียนรูอยางตอเน่ือง โดยจัดต้ังบานหนังสือชุมชน เพื่อ

สงเสริมการรูหนังสือ การเสริมสรางนิสัยรัก การอาน และการเขาถึงขาวสารขอมูลและความรูของประชาชน

อยางทั่วถึง เพื่อสรางกระบวนการเรียนรูอยางตอเน่ืองแกประชาชนในชุมชน คําวา “บานหนังสือชุมชน” 

หมายถึง บานที่เจาของบานหรือสถานที่ไดอุทิศใหใชเปนหองสมุดประชาชนของชุมชน;ไดแก;รานอาหารและ

เครื่องด่ืม;รานคา;รานขายของ;บานผูมีจิตอาสา;บานผูนําชุมชน;สถานประกอบการ ศาลาเอนกประสงค 

โรงพยาบาล มีเจาของบานเปนผูมีจิตอาสาใหบริการดูแลเอาใจใส และเปนสถานที่ที่เปนศูนยกลางของชุมชนที่

มีคนในชุมชน;มาพบปะพูดคุย;แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน;โดยมีวัตถุประสงค;เพื่อกระตุนและสงเสริมนิสัย
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รักการอานใหกับประชาชน โดยเฉพาะผูที่อยูในทองถ่ินทุรกันดารและเพื่อสรางโอกาสใหประชาชนไดเขาถึง

แหลงเรียนรูโดยจดัต้ังบานหนังสอื ชุมชนใหเปนหองสมุดประชาชนของชุมชนเปนธนาคารความรูใกลบานและมี

ขอมูลขาวสาร ใกลตัวที่ประชาชนสามารถเขาถึงไดงาย 

   บานหนังสือชุมชน มีหลักการทํางาน คือ เปนหองสมุดประจําหมูบานสําหรับศึกษาเรียนรู 

และมีแหลงเรียนรูอยูในชุมชน ใกลบาน สําหรับเปนชองทางใหประชาชนสามารถเขาถึงองคความรูไดตามความ

สนใจอยางทั่วถึง;และจัดหาสื่อสิ่งพิมพ;สื่อการเรียนรูตางๆ;เปนการเพิ่มโอกาสใหประชาชนในชนบทหางไกล  

มีความสามารถ และโอกาสเขาถึงองคความรูไดอยางเปนธรรม และมีวัตถุประสงคเพื่อ;1) เพื่อเทิดพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีในโอกาสที่จะเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบในป พ.ศ. 2558 

2) เพื่อกระตุนและเสริมสรางนิสัยรักการอานใหกับประชาชน โดยเฉพาะผูที่อยูในถ่ินทุรกันดารหางไกล และ3) 

เพื่อสรางโอกาสใหประชาชนไดเขาถึงแหลงเรียนรูโดยการจัดต้ังบานหนังสือชุมชน ใหเปนหองสมุดประชาชน

ของชุมชนเปนธนาคารความรูใกลบาน และมีขอมูลขาวสารใกลตัวที่ประชาชนสามารถเขาถึงไดงาย (สํานักงาน 

กศน. จังหวัดประจวบคีรีขันธ. 2558) 

  3.4.2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักงาน กศน.;ไดกําหนดนโยบายและจุดเนน....... . 

การดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมสงเสริมการอานในยุทธศาสตรที่;3 จัดการศึกษาเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุก 

ชวงวัย และพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีจุดเนนการดําเนินงาน เรื่องมุงเนนการสงเสริมใหเกิดชุมชนรักการอาน 

“สรางการอาน เสริมการเรียนรู”;ในรูปแบบหมูบาน หรือชุมชนแหงการอาน อาสาสมัครสงเสริมการอาน  

บานหนังสือชุมชน และมุงเนนการจัดการศึกษาเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัว เชน หลักสูตร

ครอบครัวศึกษา;คายครอบครัว การจัดกระบวนการเรยีนรูสาํหรบัผูสูงอายุ Book;Start;สงเสริมการอานสําหรับ

เด็กปฐมวัย บานหลังเรียน หองสมุดมีชีวิต รวมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนใน

รูปแบบกลุมสนใจในเรื่องตางๆ;เชน การจัดการขยะ การประหยัดพลังงาน การสงเสริมการใชเทคโนโลยีที่

เหมาะสม การใชกระบวนการเรียนรูทางวิทยาศาสตร สุขภาพอนามัย ความรูเรื่องภาษาและวัฒนธรรมในกลุม

ประเทศอาเซียน;ความสามัคคีปรองดอง ความพอเพียง;ซึ่งกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่โดดเดนใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คือ กิจกรรมบรรณสัญจร (Book;Voyage) ซึ่งเปนกิจกรรมที่สงเสริม และพัฒนา

การศึกษาในทุกชวงวัย และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ลักษณะกิจกรรมจะเปนการระดมสรรพกําลังในการ

ขอรับบริจาคหนังสือ จํานวน 10 ลานเลม สงไปยังหมูบานและชุมชนทั่วประเทศ โดยเปาหมายสําคัญคือ 

ตองการปลุกกระแสการรักการอานของคนไทยใหเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง และเพื่อมุงเนนการสงเสริมการอาน ให

เกิดชุมชนรักการอาน “สรางการอาน เสริมการเรียนรู” (สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย. 2559) 

  3.4.3;ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงาน กศน.;ไดมีนโยบายและจุดเนนการดําเนินงานที่

เกี่ยวของกับการสงเสริมการอานจุดเนนการดําเนินงาน;กศน.;ตามยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ; 

6 ยุทธศาสตร ในขอ 4 การขยายโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

โดยมีจุดเนนการดําเนินงานมุงเนนการสงเสริมใหเกิดชุมชนรักการอาน;“น่ังที่ไหน;อานที่น่ัน”;ในรูปแบบตางๆ;

เชน;อาสาสมัครสงเสริมการอาน;หองสมุดประชาชน;บานหนังสือชุมชน;ตูหนังสือเคลื่อนที่ในตลาด;และ
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หนังสือพิมพฝาผนัง เปนตน ซึ่งกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่โดดเดนในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คือ

กิจกรรมหองสมดุเคลื่อนที่สาํหรบัชาวตลาดตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

โดยใชหลักการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ตามโอกาส และความเหมาะสม;“ของชุมชน โดยชุมชน 

เพื่อชุมชน”;และกําหนดใหมีหองสมุดเคลื่อนที่สําหรับชาวตลาดตนแบบจังหวัดละ 1 แหง และมีหองสมุด

เคลื่อนที่สําหรับชาวตลาดในระดับอําเภอตําบล ที่เกิดข้ึนตามความพรอม ความเหมาะสม อีกจํานวน 350 แหง 

รวมทั้งเปนการสงเสริมการอานการศึกษาเรียนรู “น่ังที่ไหน อานที่ น่ัน” สนองนโยบายของรัฐบาลและ

กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. 2560) 

  3.4.4;ปงบประมาณ;พ.ศ.;2561;สํานักงาน;กศน. ไดกําหนดวิสัยทัศนวาคนไทยไดรับโอกาส

การศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตที่เหมาะสมกับชวงวัย สอดคลองกับหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง;และมีทักษะที่จําเปนในโลกศตวรรษที่;21;มีเปาประสงคขอที่ 4 กลาววามุงให

ประชาชนไดรับการสรางและสงเสริมใหมีนิสัยรักการอานเพื่อการแสวงหาความรูดวยตนเอง;ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

ขอที่ 2 กลาววาจํานวนของคนไทยกลุมเปาหมายตางๆ ที่เขารวมกิจกรรมการเรียนรู ไดรับบริการกิจกรรม

การศึกษาตอเน่ือง และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการ และขอที่ 7  

ที่กลาววาจํานวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เขาถึงบริการการศึกษาตามอัธยาศัยมีตัวช้ีวัดเชิง

คุณภาพ ขอที่ 11;กลาววารอยละการอานของคนไทยเพิ่มข้ึน นอกจากน้ันนโยบายเรงดวนเพื่อรวมขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศที่ 3;กลาววายุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนใหมีคุณภาพ 

ในขอ 3.4 ไดกลาวไววาเพิ่มอัตราการอานของประชาชน โดยการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานในรูปแบบตางๆ 

เชน;อาสาสมัครสงเสริมการอาน;หองสมุดประชาชน;บานหนังสือชุมชน;หองสมุดเคลื่อนที่;เพื่อพัฒนาให

ประชาชนมีความสามารถในระดับอานคลอง เขาใจ ความคิดวิเคราะหพื้นฐาน และสามารถรับรูขอมลูขาวสารที่

ถูกตองและทันเหตุการณรวมทั้งนําความรูที่ไดรับไปใชปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน และภารกิจตอเน่ือง 1.4;

การศึกษาตามอัธยาศัยกลาวไววา 1) สงเสริมใหมีการพัฒนาแหลงการเรียนรูในระดับตําบล เพื่อการถายทอด

องคความรู และจัดกิจกรรมเพือ่เผยแพรองคความรูในชุมชนไดอยางทั่วถึง;2) จัดกิจกรรมสงเสรมิการเรยีนรูเพือ่

ปลูกฝงนิสัยรักการอาน;และพัฒนาความสามารถในการอาน;และศักยภาพการเรียนรูของประชาชน 

ทุกกลุมเปาหมาย;และ3);สงเสริมใหมีการสรางบรรยากาศ;และสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการอานใหเกิดข้ึนใน

สังคมไทยโดยสนับสนุนการพัฒนาแหลงการเรียนรูใหเกิดข้ึนอยางกวางขวางและทั่วถึง เชน พัฒนาหองสมุด

ประชาชนทุกแหงใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชน สงเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสงเสริมการอาน 

การสรางเครือขายสงเสรมิการอาน จัดหนวยบริการเคลือ่นที่พรอมอปุกรณเพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและ

การเรียนรูที่หลากหลายใหบริการกับประชาชนในพื้นที่ตางๆ;อยางทั่วถึง;สม่ําเสมอ;รวมทั้งเสริมสรางความ

พรอมในดานสื่ออุปกรณเพื่อสนับสนุนการอาน และการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอานอยางหลากหลาย ซึ่ง

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่โดดเดนในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คือ การจัดประกวดนวัตกรรมสงเสริม

การอานเพื่อสงเสริม สนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประจําป 2561 โดยออกแบบนวัตกรรมออกมาเพื่อใชเปนเครื่องมือ และ 

สิ่งเราที่ทําใหเกิดกระบวนการที่จะสรางโอกาสในการอานไปสูประชาชน ซึ่งการพัฒนานวัตกรรมน้ันควรจะ
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ประกอบดวย 3 ประเด็น ไดแก 1) การสรางแรงจูงใจในการอาน 2) ตอบสนองกลุมเปาหมาย และ3) ทํา

อยางไรใหสื่อและองคความรูไปถึงประชาชนไดอยางรวดเร็ว โดยมีปจจัยปอนสําคัญที่ขาดไมได คือ สถานที่ สื่อ 

และบรรณารักษ ในการขับเคลื่อนใหนวัตกรรมตางๆ เดินหนาไปไดอยางมีประสิทธิภาพ การประกวดการจัด

ประกวดนวัตกรรมสงเสรมิการอานครัง้น้ันไดคัดเลือกตัดสินนวัตกรรมสงเสริมการอานของ 19 กลุมจังหวัด เพื่อ

ตัดสินสุดยอดนวัตกรรมระดับภาค และระดับประเทศ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัล ซิต้ี  

(ปนเกลา) และนวัตกรรมสงเสริมการอานที่ไดรับรางวัลระดับประเทศ ไดแก    

   1) นวัตกรรมสงเสรมิการอาน “เลนตามพอ” ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอําเภอแมสรวย สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย 

   2) นวัตกรรมสงเสริมการอาน “หนังสือลองหน” ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอําเภอยางสีสุราช สํานักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม 

   3) นวัตกรรมสงเสริมการอาน “หนังสืออานฟรี e Book เคลื่อนที่” ของศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบางแกว สํานักงาน กศน. จังหวัดพัทลุง 

   4) นวัตกรรมสงเสรมิการอาน “อานที่ไหน...สบายใจที่น้ัน” ของศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอคลองหาด สํานักงาน กศน. จังหวัดสระแกว 

  สําหรับนวัตกรรมสงเสริมการอานที่ไดรับรางวัลระดับภาค ไดแก  

   1) นวัตกรรมสงเสริมการอาน “อานแลวจํา นําไปตอบคําถาม” ของศูนยการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางคอแหลม สํานักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร 

   2) นวัตกรรมสงเสริมการอาน “E – Book จุลสารสงเสริมการอาน” ของศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปากเกล็ด สํานักงาน กศน. จังหวัดนนทบุรี 

   3) นวัตกรรมสงเสริมการอาน “กิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรู”;ของศูนยการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพธ์ิทอง สํานักงาน กศน. จังหวัดอางทอง 

   4) นวัตกรรมสงเสริมการอาน “ปนกันอาน ผานรถบริการอาหารสมอง”;ของศูนยการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีประจันต สํานักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี 

   5) นวัตกรรมสงเสริมการอาน “ออเจา รักการอานผาน QR-Code”;ของศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานแพว สํานักงาน กศน. จังหวัดสมุทรสาคร 

   6) นวัตกรรมสงเสริมการอาน “เซียมซีเสี่ยงทาย...รักการอาน...ผานคิวอารโคด”;ของศูนย

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบางละมุง สํานักงาน กศน. จังหวัดชลบุรี 

   7) นวัตกรรมสงเสริมการอาน “หองสมุด Delivery สงถึงที่...เริ่มจาก 0”;ของศูนยการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานแพว สํานักงาน กศน. จังหวัดสมุทรสาคร 

   8) นวัตกรรมสงเสริมการอาน “ทูตสงเสริมการอานเมืองแหงการเรียนรูสูสันติสุขโครงการ

บันทึกหมื่นเรื่องราวตามรอยเจาฟานักอาน”;ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ

ปตตานี สํานักงาน กศน. จังหวัดปตตานี 
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   9);นวัตกรรมสงเสริมการอาน;“Access Library”;ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอําเภอเวียงหนองลอง สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน 

   10) นวัตกรรมสงเสรมิการอาน “รถเข็นเคลื่อนที่ บริการสงเสรมิการอาน...สาํหรับชาวตลาด”;

ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอวังทอง สํานักงาน กศน. จังหวัดพิษณุโลก 

   11) นวัตกรรมสงเสริมการอาน “MARUKA MODEL”;ของศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนครพนม สํานักงาน กศน. จังหวัดนครพนม 

   13) นวัตกรรมสงเสริมการอาน “อุบลราชธานีนครแหงการอาน”;ของศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอตระการพืชผล สํานักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี 

   14) นวัตกรรมสงเสริมการอาน “เกมสบันไดงูหรรษา”;ของศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพุทไธสง สํานักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย 

   15) นวัตกรรมสงเสริมการอาน “รถสีชมพูสงเสริมการอาน”;ของศูนยการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานแพว สํานักงาน กศน. จังหวัดสมุทรสาคร 

 

 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานจากหนังสือ วารสาร บทความ 

งานวิจัย ขอมูลบนเว็บไซตทั้งจากนักวิชาการ และจากแนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมสงเสริมการอานในบริบทของ

การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สามารถนํามาสังเคราะหกิจกรรมสงเสริมการอานเพื่อ

นําไปประกอบการรางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคาย ไดดังตารางที่ 2 ดังน้ี 
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ท่ี กิจกรรมสงเสริม 

นิสัยรักการอาน 

ผลการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูลบนเว็บไซต และกิจกรรมสงเสริม

การอานในบริบทของการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยสํานักงาน กศน. เพ่ือนําไป

ประกอบการรางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 

ความถ่ี 

  แนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูล

บนเว็บไซต 

กิจกรรมสงเสริมการอานในบริบทของการจัด

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

โดย สํานักงาน กศน. 

 

  นรมน  

หอมกลบ  

(2556) 

ทัศนีย  

จันอนิทร 

(2557) 

สิรินาฏ  

วงศสวาง

ศิริ (2559) 

Gyr, Peter 

(2017) 

Tyson  

(2018) 

The 

Hague 

(2017) 

 

1 กิจกรรมบันทึกรักการอาน  - - - - - - 1 

2 กิจกรรมคูปองรักการอาน   - - - - - - 1 

3 กิจกรรมตอบคําถามสารานุกรม   - - - - - - 1 

4 กิจกรรมหองสมุดเคล่ือนที่   - - - -   3 

5 กิจกรรมนิทานทํามือ   - - - - - - 1 

6 กิจกรรมนิทาน Pop – up  - - - - - - 1 

7 กิจกรรมเลานิทานประกอบลีลา   - - - - - - 1 

8 กิจกรรมตลาดนัดหนังสือ  - - - - - - 1 

9 กิจกรรมพบนักเขียน   - - - - - - 1 

                    
 

 

ตารางท่ี 2  แสดงผลการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีจากหนังสอื วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมลูบนเว็บไซต และกิจกรรมสงเสริมการอานเพื่อนําไปประกอบการรางรูปแบบกจิกรรม 

               สงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 
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 ตารางท่ี 2  (ตอ) 

ท่ี กิจกรรมสงเสริม 

นิสัยรักการอาน 

ผลการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูลบนเว็บไซต และกิจกรรมสงเสริม

การอานในบริบทของการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยสํานักงาน กศน. เพ่ือนําไป

ประกอบการรางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 

ความถ่ี 

  แนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูล

บนเว็บไซต 

กิจกรรมสงเสริมการอานในบริบทของการจัด

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

โดย สํานักงาน กศน. 

 

  นรมน  

หอมกลบ  

(2556) 

ทัศนีย  

จันอนิทร 

(2557) 

สิรินาฏ  

วงศสวาง

ศิริ (2559) 

Gyr, Peter 

(2017) 

Tyson  

(2018) 

The 

Hague 

(2017) 

 

10 กิจกรรมจัดนิทรรศการ  - - - - - - 1 

11 กิจกรรมคายการอาน -  - - - - - 1 

12 กิจกรรมชมรมวรรณศิลป  -  - - - - - 1 

13 กิจกรรมการประกวด -  - - - -  2 

14 กิจกรรมบทกวี 3 บรรทัด -  - - - - - 1 

15 กิจกรรมการเลานิทาน - -  - - - - 1 

16 กิจกรรมการแสดงหุน  

(Puppet show) 

- -  - - - - 1 

17 กิจกรรมเกมสงเสริมการอาน - -  - - - - 1 

18 กิจกรรมตอบปญหาจากการอาน

หนังสือ 

- - -  - - - 1 

19 กิจกรรมแนะนําหนังสือใหม - - -  - - - 1 
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ตารางท่ี 2  (ตอ) 

ท่ี กิจกรรมสงเสริม 

นิสัยรักการอาน 

ผลการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูลบนเว็บไซต และกิจกรรมสงเสริม

การอานในบริบทของการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยสํานักงาน กศน. เพ่ือนําไป

ประกอบการรางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 

ความถ่ี 

  แนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูล

บนเว็บไซต 

กิจกรรมสงเสริมการอานในบริบทของการจัด

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

โดย สํานักงาน กศน. 

 

  นรมน  

หอมกลบ  

(2556) 

ทัศนีย  

จันอนิทร 

(2557) 

สิรินาฏ  

วงศสวาง

ศิริ (2559) 

Gyr, Peter 

(2017) 

Tyson  

(2018) 

The 

Hague 

(2017) 

 

20 กิจกรรมสัปดาหนักอาน - - - - -  - 1 

21 กิจกรรมชมรมนักอาน - - - -  - - 1 

22 เวทีเสวนาการอาน - - - -  - - 1 

23 การพัฒนาหองสมุดมีชีวิต - - - -  -  2 

24 กิจกรรมแลกเปล่ียนหนังสือ - - - -  - - 1 

25 กิจกรรมเลาเรื่องหนังสือ - - - -  - - 1 

26 กิจกรรมตูเชาหนังสือ (Red box) - - - -  - - 1 

27 กิจกรรมมุมหนังสือใหม - - - -  - - 1 
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ตารางท่ี 2  (ตอ) 

ท่ี กิจกรรมสงเสริม 

นิสัยรักการอาน 

ผลการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูลบนเว็บไซต และกิจกรรมสงเสริม

การอานในบริบทของการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยสํานักงาน กศน. เพ่ือนําไป

ประกอบการรางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 

ความถ่ี 

  แนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูล

บนเว็บไซต 

กิจกรรมสงเสริมการอานในบริบทของการจัด

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

โดย สํานักงาน กศน. 

 

  นรมน  

หอมกลบ  

(2556) 

ทัศนีย  

จันอนิทร 

(2557) 

สิรินาฏ  

วงศสวาง

ศิริ (2559) 

Gyr, Peter 

(2017) 

Tyson  

(2018) 

The 

Hague 

(2017) 

 

28 กิจกรรมการอานเพื่อสงเสริมพอแม

อานใหลูกฟง (Book start)  

- - - - -   2 

29 กิจกรรมคณะลูกขุนเด็ก  

(Kids's jury) 

- - - - -  - 1 

30 กิจกรรมเยี่ยมชมหองสมุด (Library 

tour) 

- - - -   - 1 

31 กิจกรรมเพื่อนนักอาน  

(Reading buddies) 

- - - - -  - 1 

32 กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการ - - - - -  - 1 

33 กิจกรรมศึกษาคนควาจากหนังสือ 

หรือส่ือในหองสมุด 

- - - - -  - 1 
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ตารางท่ี 2  (ตอ) 

ท่ี กิจกรรมสงเสริม 

นิสัยรักการอาน 

ผลการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูลบนเว็บไซต และกิจกรรมสงเสริม

การอานในบริบทของการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยสํานักงาน กศน. เพ่ือนําไป

ประกอบการรางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 

ความถ่ี 

  แนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูล

บนเว็บไซต 

กิจกรรมสงเสริมการอานในบริบทของการจัด

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

โดย สํานักงาน กศน. 

 

  นรมน  

หอมกลบ  

(2556) 

ทัศนีย  

จันอนิทร 

(2557) 

สิรินาฏ  

วงศสวาง

ศิริ (2559) 

Gyr, Peter 

(2017) 

Tyson  

(2018) 

The 

Hague 

(2017) 

 

34 กิจกรรมดานภาษาตางประเทศ - - - - -  - 1 

35 กิจกรรมการอานผานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- - - - -   2 

36 กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ  

เพิ่มรายได 

- - - - -   2 

37 บานหนังสืออัจฉริยะ  - - - - - -  1 

38 บานหนังสือชุมชน  - - - - - -  1 

39 หองสมุดประจําหมูบาน - - - - - -  1 

40 อาสาสมัครสงเสริมการอาน  - - - - - -  1 
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ตารางท่ี 2  (ตอ) 

ท่ี กิจกรรมสงเสริม 

นิสัยรักการอาน 

ผลการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูลบนเว็บไซต และกิจกรรมสงเสริม

การอานในบริบทของการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยสํานักงาน กศน. เพ่ือนําไป

ประกอบการรางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 

ความถ่ี 

  แนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูล

บนเว็บไซต 

กิจกรรมสงเสริมการอานในบริบทของการจัด

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

โดย สํานักงาน กศน. 

 

  นรมน  

หอมกลบ  

(2556) 

ทัศนีย  

จันอนิทร 

(2557) 

สิรินาฏ  

วงศสวาง

ศิริ (2559) 

Gyr, Peter 

(2017) 

Tyson  

(2018) 

The 

Hague 

(2017) 

 

41 กิจกรรมบรรณสัญจร 

(Book;Voyage) 

- - - - - -  1 

42 น่ังที่ไหน;อานที่น่ัน - - - - - -  1 

43 อาสาสมัครสงเสริมการอาน - - - - - -  1 

44 ;ตูหนังสือเคล่ือนที่ในตลาด - - - - - -  1 

45 หนังสือพิมพฝาผนัง  - - - - - -  1 

46 หองสมุดเคล่ือนที่สําหรับชาวตลาด - - - - - -  1 

47 เลนตามพอ - - - - - -  1 

48 หนังสือลองหน - - - - - -  1 

49 หนังสืออานฟรี e Book เคล่ือนที่ - - - - - -  1 
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42 
 
 

 

 

ตารางท่ี 2  (ตอ) 

ท่ี กิจกรรมสงเสริม 

นิสัยรักการอาน 

ผลการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูลบนเว็บไซต และกิจกรรมสงเสริม

การอานในบริบทของการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยสํานักงาน กศน. เพ่ือนําไป

ประกอบการรางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 

ความถ่ี 

  แนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูล

บนเว็บไซต 

กิจกรรมสงเสริมการอานในบริบทของการจัด

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

โดย สํานักงาน กศน. 

 

  นรมน  

หอมกลบ  

(2556) 

ทัศนีย  

จันอนิทร 

(2557) 

สิรินาฏ  

วงศสวาง

ศิริ (2559) 

Gyr, Peter 

(2017) 

Tyson  

(2018) 

The 

Hague 

(2017) 

 

50 อานที่ไหน...สบายใจที่น้ัน - - - - - -  1 

51 อานแลวจํา นําไปตอบคําถาม - - - - - -  1 

52 E – Book จุลสารสงเสริมการอาน - - - - - -  1 

53 กิจกรรมสงเสริมการอานและการ

เรียนรู 

- - - - - -  1 

54 ปนกันอาน ผานรถบริการอาหาร

สมอง 

- - - - - -  1 

55 ออเจา รักการอานผาน QR-Code - - - - - -  1 

56 เซียมซีเส่ียงทาย รักการอาน ผานคิว

อารโคด 

- - - - - -  1 
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43 
 
 

 

ตารางท่ี 2  (ตอ) 

ท่ี กิจกรรมสงเสริม 

นิสัยรักการอาน 

ผลการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูลบนเว็บไซต และกิจกรรมสงเสริม

การอานในบริบทของการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยสํานักงาน กศน. เพ่ือนําไป

ประกอบการรางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 

ความถ่ี 

  แนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูล

บนเว็บไซต 

กิจกรรมสงเสริมการอานในบริบทของการจัด

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

โดย สํานักงาน กศน. 

 

  นรมน  

หอมกลบ  

(2556) 

ทัศนีย  

จันอนิทร 

(2557) 

สิรินาฏ  

วงศสวาง

ศิริ (2559) 

Gyr, Peter 

(2017) 

Tyson  

(2018) 

The 

Hague 

(2017) 

 

57 หองสมุด Delivery สงถึงที่ 

เริ่มจาก 0 

- - - - - -  1 

58 ทูตสงเสริมการอานเมืองแหงการ

เรียนรูสูสันติสุขโครงการบันทึกหม่ืน

เรื่องราวตามรอยเจาฟานักอาน 

- - - - - -  1 

59 Access Library - - - - - -  1 

60 รถเข็นเคล่ือนที่ บริการสงเสริมการ

อานสําหรับชาวตลาด 

- - - - - -  1 

61 MARUKA MODEL - - - - - -  1 
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ตารางท่ี 2  (ตอ) 

ท่ี กิจกรรมสงเสริม 

นิสัยรักการอาน 

ผลการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูลบนเว็บไซต และกิจกรรมสงเสริม

การอานในบริบทของการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยสํานักงาน กศน. เพ่ือนําไป

ประกอบการรางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 

ความถ่ี 

  แนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูล

บนเว็บไซต 

กิจกรรมสงเสริมการอานในบริบทของการจัด

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

โดย สํานักงาน กศน. 

 

  นรมน  

หอมกลบ  

(2556) 

ทัศนีย  

จันอนิทร 

(2557) 

สิรินาฏ  

วงศสวาง

ศิริ (2559) 

Gyr, Peter 

(2017) 

Tyson  

(2018) 

The 

Hague 

(2017) 

 

62 อุบลราชธานีนครแหงการอาน - - - - - -  1 

63 เกมสบันไดงูหรรษา - - - - - -  1 

64 รถสีชมพูสงเสริมการอาน - - - - - -  1 

65 บานหลังเรียน - - - - - -  1 

66 คายครอบครัว - - - - - -  1 
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  จากตารางที่ 2 แสดงผลการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูลบน

เว็บไซต;และกิจกรรมสงเสรมิการอานเพือ่นําไปประกอบการรางรูปแบบกจิกรรมสงเสริมนิสัยรกัการอานสาํหรบั

ประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ผู วิจัยได คัดเลือกผลการสังเคราะหจากความถ่ีต้ังแต  

2 ข้ึนไป เพื่อใชเปนสารสนเทศในการนําไปสังเคราะหรวมกับแนวคิดที่ไดจากการสนทนากลุม (Focus;Group) 

ในการดําเนินการวิจัยในระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ 

โพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย ตอไป ซึ่งกิจกรรมสงเสริมการอานที่มีผลการสังเคราะหจากความถ่ีต้ังแต 2 ข้ึนไป 

ไดแก  

    1) กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ ความถ่ีเทากับ 3  

    2) กิจกรรมการประกวด ความถ่ีเทากับ 2 

    3) กิจกรรมการพัฒนาหองสมุดมีชีวิต ความถ่ีเทากับ 2 

    4) กิจกรรมการอานเพื่อสงเสริมพอแมอานใหลูกฟง (Book Start) ความถ่ีเทากับ 2 

    5) กิจกรรมการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ ความถ่ีเทากับ 2 

    6) กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพเพิ่มรายได ความถ่ีเทากับ 2 
 

 

3.5 ประโยชนของการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ อางถึงในสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ (2557) ไดทรงบรรยายถึงความสําคัญและประโยชนของการอานหนังสือ

ในการประชุมใหญสามัญประจําป พ.ศ. 2530 ของสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย ไวดังน้ี 

   1) การอานหนังสือทําใหไดเน้ือหาสาระความรูมากกวาการศึกษาหาความรูดวยวิธีอื่น 

   2) ผูอานสามารถอานหนังสอืไดโดยไมมีการจํากัดเวลาและสถานที่สามารถนําไปไหนมาไหนได 

   3) หนังสอืเกบ็ไดนานกวาสื่ออยางอื่น และมอีายุการใชงานโดยไมจํากัด 

   4) ผูอานสามารถฝกคิดและสรางจินตนาการไดเองในขณะอาน 

   5) การอานสงเสริมใหสมองดี มีสมาธิ และมีสมาธิมากกวาสื่ออยางอื่น ทั้งน้ีเพราะขณะอานจิตใจ

จะตองมุงมั่นอยูกับขอความ และการพินิจพิเคราะหขอความ 

   6);ผูอานเปนผูกําหนดการอานไดดวยตนเอง;จะอานคราวๆ;อานละเอียด อานขามหรืออาน 

ทุกตัวอักษร เปนไปตามใจของผูอานหรือจะเลือกอานเลมไหนก็ไดเพราะหนังสือมีมากสามารถเลือกอานเองได 

   7) หนังสือมีหลากหลายรูปแบบและมีราคาถูกกวาสื่ออยางอื่นจึงทําใหสมองผูอานเปดกวางสราง

แนวคิดและทัศนะไดมากกวาไมยึดติดอยูกับแนวคิดใดโดยเฉพาะผูอานเกิดความคิดเห็นไดดวยตนเอง 

   8);วินิจฉัยเน้ือหาสาระไดดวยตนเอง;รวมทั้งหนังสือบางเลมสามารถนําไปปฏิบัติไดดวย;เมือ่ปฏิบัติ

แลวเกิดผลดี 
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 บุบผา เรืองรอง (2556) ไดกลาวถึงประโยชนของการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ดังน้ี 

   1) การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานเปนการเราใจ จูงใจใหเด็กสนใจอยากอาน เห็นความจําเปนที่

ตองอาน และพยายามที่จะอานจนแตกฉาน เพื่อที่จะไดรูเรื่องราวที่มีความรู มีความสนุกในหนังสือที่เด็กไดไป 

รูไปเห็นจากกิจกรรมที่จัด 

   2) การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานทําใหผูที่ไดรวมกิจกรรมเกิดความรูสึกไดวาการพยายามที่จะ

อาน และอานหนังสือน้ันมีคุณคา เพราะเปดโลกความคิดใหกวาง เปนอิสระที่จะรูไดดวยตนเองไมตองพึ่งผูอื่น 

   3) การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานทําใหเกิดการอานจากคนหน่ึง ขยายไปอีกหลายคน  

จนกลายเปนกลุมสังคมที่มีความตองการอานทําใหสังคมน้ันเปนสังคมที่อุดมไปดวยความเจริญ 

 พงษศักด์ิ สังขะภิญโญ (2556) ไดกลาวถึงประโยชนของการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ดังน้ี 

1) สามารถพัฒนาความสนใจและรสนิยมในการอานใหกวางขวางข้ึน มีทัศนคติที่ดีตอการอาน 

2) สรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในการอาน 

3) ทําใหผูอานเกิดทักษะและวิจารณญาณในการอาน 

4) เปนการประชาสัมพันธ และสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูใชหองสมุดและบรรณารักษ 

5) เปนการกระตุนและจูงใจใหผูใชมาใชหองสมุดและทรัพยากรหองสมุด 

 ดังน้ันสามารถสรุปไดวาประโยชนของการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานจะชวยเปดโลกความคิดให

กวางเปนอิสระที่จะรูไดดวยตนเองไมตองพึ่งพาผูอื่น;อีกทั้งยังเกิดทักษะคิดวิเคราะห และวิจารณญาณใน 

การอานฝกคิดและสรางจินตนาการไดเองในขณะอาน ทําใหไดเน้ือหาสาระความรูมากกวาการศึกษาหาความรู

ดวยวิธีการอื่นไมวาจะเปนการฟง การถาม การเขียน การไดอานหนังสือที่หลากหลายรปูแบบ ทําใหสมองผูอาน

เปดกวางสรางแนวคิดและทัศนะไดมากกวาไมยึดติดอยูกับแนวคิดใดๆ โดยเฉพาะผูอานเกิดความคิดเห็นไดดวย

ตนเองจากการอาน หรืออาจใชความรูที่ไดจากการอานเปนเครื่องมือในการตัดสินใจ 
 

 

4. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการนิสัยรักการอาน 

4.1 ความหมายของนิสัยรักการอาน 

ศรีรัตน เจ็งกลิ่นจันทร (2542) อธิบายวา นิสัยรักการอาน หมายถึง การใฝมุงมั่นในการอานและ

อานจนเคยชิน อานจนเปนนิสัย แมบางครั้งจะมีปญหาและอุปสรรคตอการอานบางก็ไมยอทอ คนที่มีนิสัยรัก

การอานยอมอานวัสดุบันทึกความรูทุกประเภท ไมวาจะเปนหนังสือ สิ่งพิมพอื่น ปายโฆษณาประชาสัมพันธ 

หรือแมแตกระดาษหอของ สามารถอานได ทุกสถานที่ทุกโอกาส 

ฉวีวรรณ คูหาภินันท (2542) นิยาม นิสัยรักการอาน ไววาการชอบอานจนเปนนิสัย เมื่อมีเวลาวาง

จะชอบอานมากกวาทําอยางอื่น และชอบอานหนังสือหรือวัสดุการอานทุกชนิด ทุกประเภท ทั้งหนังสือที่ให

ความบันเทิงและสารคดี คนที่อานหนังสือตลอดเวลาเรียกวา “หนอนหนังสือ” 

สกุณี เกรียงชัยพร (2548) ใหความหมายของนิสัยรักการอานไววา หมายถึงพฤติกรรมของนักเรียน

ที่แสดงออกถึงความชอบอานหนังสือ ความต้ังใจและตองการที่จะอานเปนพฤติกรรมที่ไดรับการฝกฝนเปน
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เวลานานจนกลายเปนพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสนใจ หรือชอบที่จะอาน ไดแก การอานหนังสือทุกที่เมื่อมี

เวลาและโอกาส มีความตองการจะอานเองโดยไมมีความจําเปนมาบังคับ มีความรูสึกพอใจที่จะอานอยางไมมีที่

สิ้นสุด และมีทัศนคติทางบวกเกี่ยวกับการอาน 

ชุติมาศ มีมั่น (2557) กลาววา นิสัยรักการอานเปนสิง่ที่คนเราไมไดมีมาต้ังแตเกิดการที่เราจะมีนิสัย

รักการอานจึงตองมีการฝกอานเปนประจําตองมีความขยันที่จะรักกับการอานไมวาเราจะอานหนังสือนิทาน

การตูนหนังสือนิยาย วารสาร หนังสือเรียนหรือหนังสืออะไรก็ไดที่เราอยากอานแตตองเลือกอานที่มีความ

เหมาะสมน่ีคือ การเริ่มตนการสรางนิสัยรักการอาน 

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ (2557) กลาววา นิสัย 

รักการอานจําเปนตองมีการปลูกฝงและชักชวนใหเกิดความสนใจการอานอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ  

 กานตธิดา บุณเสริม (2558) ไดใหความหมายของคําวานิสัยรักการอาน หมายถึง การฝกใฝมุงมั่นใน

การอาน และอานจนเคยชิน นิสัยไมใชสัญชาตญาณ หากแตเปนปฏิกิริยาที่เกิดจากการทําซ้ํา เชน การอานจน

เคยชิน 

 จุฑามาส เทวา (2558) ไดใหความหมายของคําวานิสัยรักการอาน หมายถึง การกระทําที่แสดงออก

ถึงความสนใจในการอาน การใชเวลาวางในการอาน การฝกใฝมุงมั่นตอการอาน อานจนเคยชิน อานจนเปน

นิสัยแมบางครั้งจะมีปญหาหรืออุปสรรคบาง 

แจ็กสัน, ชารล (Jackson, Charles. 2014) ใหแนวคิดเกี่ยวกับนิสัยรักการอานไววา เปนการสนใจอาน

ตลอดเวลา มีเวลาในการอานอยางเสมอจนเปนติดเปนนิสัย ใหความสําคัญกับการอาน มีหนังสือในกระเปาเพื่อ

อานตลอดเวลา มีความสนุกสนานกับการไดอานหนังสือรวมทั้งชอบอานใหบุคคลอื่นไดฟง และมีความสุขที่ได

อานใหคนอื่นฟง 

 ฮัก, คาเรน (Hagg, Karen. 2017) ใหแนวคิดเกี่ยวกับนิสัยรักการอาน ไววาเปนการทําใหการอาน

เปนสวนหน่ึงของกิจวัตรประจําวัน โดยอานอยางอิสระเพื่อความเพลิดเพลิน อานทุกวัน รวมทั้งเชิญชวนให 

พอ แม พี่นอง ญาติ และคนในครอบครัวอานเสมอไดอยางคลองแคลวใชเวลาในการอานอยางนอย 90 นาท ี 

ใน 1 วัน 

 เบเคอร, เควิน (Baker, Kevin. 2019) ใหแนวคิดเกี่ยวกับนิสัยรักการอาน ไววาครอบครัวเปนพื้นฐาน

สําคัญในการพัฒนานิสัยรักการอานที่ดีน้ันมีความสําคัญตออนาคตของลูก เพิ่มความสนใจในการอานที่ดีต้ังแต

ลูกยังเปนวัยเด็กซึ่งจะชวยพัฒนาความสนใจของเด็กและชวยใหมีสมาธิดีข้ึนและเปนเวลานานข้ึน และใชเวลา

สวนใหญอานหนังสือ สรางสภาพแวดลอมการเรียนรูที่เนนการอาน โดยเช่ือวาการอานเปนประจําต้ังแตอายุยัง

นอยมีแนวโนมที่ทําใหเกิดการพัฒนาการอานอยางตอเน่ือง 

 ดังน้ันสามารถสรุปไดวานิสัยรักการอานเปนการกระทําที่แสดงออกถึงความสนใจในการอาน การใช

เวลาวางในการอาน เปนสิ่งที่คนเราตองมีการฝกอานเปนประจําหากตองการใหการอานหนังสือจนเกิดเปนนิสัย 

จําเปนตองมีการปลูกฝงและชักชวนใหเกิดความสนใจการอานอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ เปนการฝกใฝมุงมั่นใน

การอาน และอานจนเคยชิน 

 

https://plus.google.com/113681844225396627198


48 
 

4.2 การสรางนิสัยรักการอาน 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2552) กลาวถึงการสรางนิสัยรักการอานทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกัน 

นับต้ังแตองคกรที่ใหญที่สุด คือ รัฐบาลหรือ กระทรวงศึกษาธิการ จนกระทั่งถึงสถาบันที่เล็กที่สุด คือ สถาบัน

ครอบครัว ดังน้ี 

  1) กระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตองประกาศ

เจตนารมณ และกําหนดนโยบายการสงเสริมนิสัยรักการอานที่ชัดเจนและตอเน่ือง สนับสนุนงบประมาณ วัสดุ

อุปกรณใหแกสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมตางๆ สรางเครือขายระหวางองคกรภาครัฐและเอกชน กระทรวง

สําคัญๆ รวมทั้งทําความตกลงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อชวยใหราคาหนังสือถูกลง และจัดใหมีตลาดนัด

หนังสือในเขตพื้นที่การศึกษาเปนประจําทุกป เปนตน 

  2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองเปนผูประสานแหลงการเรียนรู องคความรูที่มีในชุมชน 

หรือทองถ่ินเปนพี่เลี้ยง สนับสนุน ชวยแกปญหา ใหโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานให

บรรลุเปาหมายไปสูความสําเร็จตามนโยบายที่วางไว 

  3) สถานศึกษาเปนหนวยงานสําคัญที่จะนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ ผูบริหาร ครู กรรมการ

สถานศึกษา ตองรวมกันจัดกิจกรรมเพื่อสรางนิสัยรักการอานใหแกเด็กทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนอยาง

สม่ําเสมอและตอเน่ือง ครูตองตระหนักเสมอวา การอานเปนความจําเปนที่จะตองใหติดตัวผูเรียนไปตลอดชีวิต 

ครูตองฝกใหผูเรียนมีนิสัยรักการอานและอานอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ ในการสรางนิสัยรักการอานน้ันไมเฉพาะ

ในการเรียนรูลวนแลวแตสามารถสรางผูเรียนใหมีนิสัยรักการอานไดทั้งสิ้น 

  4) ครอบครัวเปนสถาบันที่เล็กที่สุด แตมีบทบาทที่ย่ิงใหญที่สุดในการสงเสริมนิสัยรักการอาน 

เพราะเสียงที่ลูกไดยิน กับออมกอดที่อบอุนจากพอแม เปนสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ลูกพึงจะไดรับ ดังน้ันครอบครัวจึง

เปนสถาบันแรกที่จะกาวเขาไปถึงในเรื่องของการปลูกฝงนิสัยรักการอานใหแกเด็กและบุคคลในครอบครัวไมวา

จะเปน พอแม ปูยา ตายาย ลวนมีสวนสําคัญเปนอยางย่ิงในการสงเสริมใหลูกหลานรักการอานโดยเริ่มตนจาก

การอาน “หนังสือสําหรับเด็ก” หรือ“หนังสือนิทาน” ใหเด็กฟง เพราะหนังสือเหลาน้ีมีถอยคําและจังหวะ 

ที่ไพเราะ ออนหวาน นุมนวล และมีภาพประกอบสสีนัสวยสดงดงามเปนสิง่กระตุนความสนใจเด็กไดเปนอยางดี 

และที่สําคัญครอบครัวจะตองจัดสภาพแวดลอมใหเด็กไดสัมผัสกับ “การอาน” อยูเสมอในชีวิตประจําวัน  

พอแมหรือบุคคลในครอบครัวเปนแบบอยางการอานที่ดี แลวเด็กจะซึมซับนิสัยรักการอานต้ังแตเด็ก 

  5) ชุมชนอาจมีบทบาทในการชวยใหเกิดการสงเสริมการอานไดดวยการใหบริการตางๆ 

สนับสนุนแหลงความรูชุมชน ภูมิปญญาทองถ่ิน องคความรูใหโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมใหเด็กเกิดการอาน

ไดสม่ําเสมอ… 

 เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศศักด์ิ (2556) กลาวถึงปจจัยสําคัญ 3 ประการที่ชวยสงเสริมใหคนสิงคโปร 

มีคานิยมและใหความสําคัญในการอานหนังสือ ไดแก 

  ปจจัยที่ 1;การสงเสริมคานิยมรักการอานของประเทศอยางเปนระบบปจจัยที่ทําใหสิงคโปร

ประสบความสําเร็จในการพัฒนาคนในประเทศใหรักการอานหนังสือ คือ การมียุทธศาสตรสงเสริมการอาน

อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ โดยนโยบายที่สิงคโปรใหความสําคัญเปนอยางมากคือการสงเสริมคานิยม
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รักการอานในวัยเด็ก เพราะวัยเด็กเปนวัยที่สามารถปลูกฝงคานิยมรักการอานไดดีที่สุด โดยเนนใหพอแมอาน

หนังสือและทํากิจกรรมรวมกับลูกเปนหลัก หองสมุดสิงคโปรยังมีสื่อการเรียนรูที่นาสนใจ มีมาตรฐานระดับ

สากล และเหมาะแกการพัฒนาการอานในวัยเด็ก นอกจากน้ียังมีกิจกรรมพิเศษมากมาย เชน การจัดอบรม

โครงการสรางนักอาน (Raise-A-Reader) ใหกับคุณครู พอแม และบุตรหลานอายุระหวาง 0 - 9 ป กิจกรรม

การสงเสริมการเลานิทาน และกิจกรรมพิเศษมากมายในชวงวันหยุด หรือแมจะเปนโครงการทูตกิจกรรมการ

อานหนังสือวัยจิ๋ว (Junior reading ambassador) ซึ่งถือเปนโครงการที่เนนใหการอานเปรียบเสมือนกิจกรรม

ยามวางที่สนุกและมีคุณคา เพิ่มความมั่นใจและความเปนผูนําในวัยเด็กอีกดวย และที่สําคัญโครงการน้ียังเปน

การทํางานรวมกันระหวางหอสมุดแหงชาติกับโรงเรียนตางๆ ภายในประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

อีกดวย นอกเหนือจากการสงเสริมการอานในวัยเด็ก ประเทศสิงคโปรยังสงเสริมการอานของเยาวชนและวัย

อื่นๆ ผานหลายโครงการ เชน โครงการ Read Singapore ที่มีการทําหองสมุดเคลื่อนที่ (Pop-up library) ใน

พื้นที่ตางๆ เพื่อทําใหทุกคน ทุกอาชีพ ทุกชวงอายุในประเทศเขาถึงหนังสอืที่นาสนใจ นอกจากน้ียังมีทีมสงเสรมิ

ใหเกิดชมรมนักอาน (Book club) ที่จัดกิจกรรมทั้งในภาษาจีน ภาษามาเลย และภาษาทมิฬ (สําหรับคนอินเดีย

บางสวน) รวมแลวมากกวา 100 แหงทั่วสิงคโปร ทั้งในชุมชน ในองคกรภาครัฐและองคกรภาคธุรกิจ รวมทั้ง

ชวยจัดฝกอบรมคนใหเปนผูอํานวยการประชุม (Facilitator) ในชมรมนักอานไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน  

 ปจจัยที่ 2 ระบบการศึกษาและแหลงการเรียนรูที่มีคุณภาพการที่ประเทศสิงคโปรมีวิสัยทัศนและให

ความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทําใหสิงคโปรมีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพเปนลําดับตนของโลก 

นโยบายการศึกษายังมีสวนสําคัญในการสงเสริมใหประชาชนในประเทศมีคานิยมรักการอานไดอยางมี

ประสิทธิผล เชน นโยบายการศึกษา “Teach Less Learn more” ที่ครูไมไดเปนศูนยกลาง ไมเนนการบอก

เลาของครูผูสอน แตทําหนาที่ในการทาทายความคิดของเด็ก สรางบรรยากาศการเรียนรู กระตุนใหเด็กเรียนรู

ดวยตนเองอยางสรางสรรคผานการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project Based Learning) หรือการเรียนรู

โดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning) ทําใหเด็กคิด ถามคําถาม อยากเรียนรู สนใจคนควาหา

ขอมูล อานหนังสือในสิ่งที่ตนเองกําลังทําและสนใจ ซึ่งมีผลทําใหเด็กมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนและอานหนังสือ

เพื่อใหไดประโยชนไมใชเพื่อการสอบเทาน้ัน จากการที่ระบบการศึกษาของสิงคโปรเนนใหครูสอนเด็กนอยลง 

ดังน้ัน สิงคโปรจึงสรางและพัฒนาแหลงการเรียนรูใหมีมากข้ึนเพื่อรองรับนโยบายทางการศึกษาดังกลาว เชน 

หองสมุดแหงชาติสิงคโปรที่นอกจากจะมีคุณภาพระดับโลก ยังเปนเสมือนแหลงการเรียนรูที่สรางบรรยากาศ

การเรียนรูใหกับคนในประเทศและสงเสริมวัฒนธรรมการอานของประเทศไดเปนอยางดี  

 ปจจัยที่ 3 การมีสวนรวมของสังคม เน่ืองจากรัฐบาลสิงคโปรไดพยายามผลักดันใหการอานหนังสือ

เปนวาระแหงชาติชุมชนและองคกรตางๆ ในประเทศสิงคโปรจึงพยายามเขามามีบทบาทเพื่อทําใหวัฒนธรรม

การอานหนังสือของประเทศกลับมามีชีวิตข้ึนอีกครั้ง กลุมหรือชุมชนหลายแหงในประเทศสิงคโปรมีความ

พยายามสรางนิสัยรักการอานใหแกคนในประเทศ ตัวอยางชุมชนที่มีบทบาทโดดเดน คือ National 

University;of;Singapore;Literary;Society;(สังคมการอานออกเขียนไดแหงมหาวิทยาลัยสิงคโปรแหงชาติ) 

ซึ่งกอต้ังในป 1961 โดยมีจุดประสงคในการแบงปนประสบการณวัฒนธรรมดานวรรณกรรมใหแกเยาวชนและ

นักเขียนในสิงคโปร เชน การจัดกิจกรรมการแขงขันการเขียนเชิงสรางสรรค (Creative writing) เปนตน  
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อีกตัวอยางหน่ึง คือ กลุม Book and Beer ที่จัดต้ังข้ึนเพื่อใหคนสิงคโปรรวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนหนังสือที่

อานแลว พรอมกับรวมด่ืมเครือ่งด่ืมตางๆ ระหวางการอานหนังสือรวมกัน กลุม Book and Beer ถือเปนกลุมที่

รวมตัวคนชอบอานหนังสือเขามาแบงประสบการณและสาระดีๆ จากหนังสือที่ตนอาน นอกจาก NUS Literary 

Society และ Book and Beer แลวยังมีชุมชนคนรักหนังสือจํานวนมากที่เกิดข้ึนในประเทศสิงคโปร ซึ่งแสดง

ใหเห็นวาวัฒนธรรมการอานหนังสือคือสิ่งที่สําคัญระดับชาติ 

 เพ็ญพิมล คงมนต (2557) ไดกลาวถึง หลัก 3 ประการในการปลูกฝงนิสัยรักการอาน การฝกนิสัย

ตนเอง;ใหรักการอานไมใชเรื่องยาก;เพราะหนังสือมีเรื่องที่นาสนใจมากมายและยังเปนสิ่งที่หาไดงายตาม

ความชอบและความสนใจของแตละคน โลกของหนังสือเปนโลกแหงอิสรเสรีทางความคิด เราสามารถอาน

ความคิดของผูอื่นแลวนํามาพัฒนาความคิดของตนเอง การปลูกฝงตนเองใหรักการอาน ทําไดดวยหลักงายๆ  

3 ประการ ดังน้ี  

  1) อานตามความสนใจ การเริ่มอานจากเรื่องที่ตัวเองชอบและสนใจจนทําใหอานหนังสือได

โดยไมเบื่อ เราอาจเริ่มตนอานจากเรื่องสั้นๆ ไมยาวมาก มีภาพประกอบ โดยอาจเริ่มจากการอานนิทาน เรื่อง

สั้น หรือ เรื่องที่จบภายในตอนเดียว ถาเรามีทัศนคติที่ดีตอการอานก็จะอานไดตอเน่ือง  

  2) อานใหสม่ําเสมอ;การอานอยางสม่ําเสมอเปนบันไดข้ันแรกของผูที่รักการอาน;เพราะ

จะตองอานจนเปนนิสัย ทันทีที่วางจากหนาที่ที่ทําในชีวิตประจาวัน เราก็สามารถหยิบหนังสือข้ึนมาอานได  

ถาเราสามารถอานไดสม่ําเสมอ เราก็จะเปนผูที่มีนิสัยรักการอานได  

  3) อานใหเจอขุมทรัพย ขุมทรัพยที่วาน้ีไมใชทรัพยสิน;เงินทอง;แตเปน;“ขุมทรัพยแหงปญญา” 

ซึ่งมีคามหาศาล เปนขุมทรัพยแหงความรูที่ใครก็มาแยงชิงไปไมได ผูอานจะไดรับความรู ความเพลิดเพลิน 

ขอคิด คุณธรรมที่แฝงอยูจากเรื่องที่อาน;รวมถึงไดพัฒนาอารมณของตนเอง;กอใหเกิดการพัฒนาผูอานใน 

ทางที่ดี ฉะน้ันหนังสือที่ดีก็เปรียบเสมือนวาเราไดพบขุมทรัพยน่ันเอง 

นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง;(พ.ศ.;2552;– 2561) อางถึงในสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน (2557) กลาวถึงวิธีการปลูกฝงนิสัยรักการอานสามารถทําไดโดยกําหนดวิสัยทัศน คนไทย

ไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ และมีประเด็นหลัก 3 ประการ คือ  

1) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรูของคนไทย  

2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ;เพื่อใหประชาชนทุกคน 

มีโอกาสเขาถึงการศึกษาและเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต  

3) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา  

นอกจากน้ันประเด็นการปฏิรูปเรงดวน คือ พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม ที่สามารถเรียนรูไดดวย

ตนเอง;รักการอาน;และมีนิสยัใฝเรียนรูตลอดชีวิต;มีความสามารถในการสื่อสาร;สามารถคิด;วิเคราะห แกปญหา 

คิดริเริ่มสรางสรรค;พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม;เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ทุกระดับประเภทใหสามารถเปนแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพและพัฒนาแหลงเรียนรูอื่น สําหรับการศึกษาและ

เรียนรูทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรยีนอยางตอเน่ืองตลอด
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ชีวิตและมีคุณภาพ;กําหนดมาตรการหลัก;คือ;รณรงคใหคนไทยมีนิสยัรกัการอานเปนวาระแหงชาติ;และสงเสริม

ใหมีการผลิตสื่อที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม;กําหนดมาตรการรอง;4;ประการ คือ                     

1) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและโครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการศึกษาและเรียนรู  

2) พัฒนาหองสมุดชุมชน ใหกระจายอยางทั่วถึงในลักษณะหองสมุดมีชีวิต  

3) พัฒนาแหลงเรียนรูในรูปแบบอื่นที่หลากหลาย มีคุณภาพและกระจายอยางทั่วถึง  

เพื่อเปดโอกาสทางการศึกษาและเรียนรูที่มีคุณภาพอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต  

 4) สงเสริมการสรางสภาพแวดลอมของชุมชน ทองถ่ิน สังคม เพื่อเอื้อตอการศึกษาและ 

เรียนรู;ระดมทรัพยากรบุคคล;ภูมิปญญาทองถ่ิน;ปราชญชาวบานและผูทรงคุณวุฒิในชุมชน หรือทองถ่ิน  

เปนแหลงเรียนรูและพัฒนาการเรียนรูในชุมชน ทองถ่ิน 

ดังน้ันสามารถสรุปไดวาการสรางนิสัยรักการอาน จะประสบความสําเร็จจําเปนอาศัยทั้งการสงเสริม

จากสถาบันครอบครัว สถานศึกษา หนวยงานภายนอก และหมูบานชุมชน รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลที่จะ

สงเสริมคานิยมรักการอานใหย่ังยืน และควรจัดกิจกรรมสงเสริมการใหประชาชนไดอานตามความสนใจ; 

อานอยางสม่ําเสมอ และอานดวยความเพลิดเพลิน หรือสามารถกลาวไดวาสถาบันครอบครัว มีบทบาทที่

ย่ิงใหญที่สุดในการสงเสริมนิสัยรักการอาน และพอแมหรือบุคคลในครอบครัวควรเปนแบบอยางการอานที่ดี 

แลวเด็กจะซึมซับนิสัยรักการอานต้ังแตเด็ก และรัฐบาล ควรการมียุทธศาสตรสงเสริมการอานอยางเปนระบบ

และมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการศึกษาและแหลงการเรียนรูที่มีคุณภาพการผลักดันใหการอานหนังสือเปน

วาระแหงชาติ และมียุทธศาสตรสงเสริมการอานอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาและเรียนรูของคนไทย และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 

เพื่อใหประชาชนทุกคนมีโอกาสเขาถึงการศึกษาและเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

และโครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการศึกษาและเรียนรู พัฒนาหองสมุดชุมชน ใหกระจายอยางทั่วถึงในลักษณะ

หองสมุดมีชีวิต พัฒนาแหลงเรียนรูในรูปแบบอื่นที่หลากหลาย มีคุณภาพและกระจายอยางทั่วถึง เปดโอกาส

ทางการศึกษาและเรียนรูที่มีคุณภาพอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต และสงเสริมการสรางสภาพแวดลอมของชุมชน 

ทองถ่ิน สังคม เพื่อเอื้อตอการศึกษาและเรียนรู ระดมทรัพยากรบุคคล ภูมิปญญาทองถ่ิน ปราชญชาวบานและ

ผูทรงคุณวุฒิในชุมชน หรือทองถ่ิน เปนแหลงเรียนรูและพัฒนาการเรียนรูในชุมชน ทองถ่ิน รวมทั้งสถานศึกษา 

ควรเปนหนวยงานสําคัญที่จะนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ ผูบริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ตองรวมกันจัด

กิจกรรมเพื่อสรางนิสัยรักการอานใหแกเด็กทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง  

ครูตองตระหนักเสมอวา การอานเปนความจําเปนที่จะตองใหติดตัวผูเรียนไปตลอดชีวิต ครูตองฝกใหผูเรียนมี

นิสัยรักการอานและอานอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ ในการสรางนิสัยรักการอานน้ันไมเฉพาะในการเรียนรูลวน

แลวแตสามารถสรางผูเรียนใหมีนิสยัรักการอานไดทั้งสิ้น และหมูบานชุมชน ควรมีบทบาทในการชวยใหเกิดการ

สงเสริมการอานไดดวยการใหบริการตางๆ สนับสนุนแหลงความรูชุมชน ภูมิปญญาทองถ่ิน องคความรูให

โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมใหเด็กเกิดการอานไดสม่ําเสมอ… 
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  จากแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการนิสัยรักการอานที่ผูวิจัยไดศึกษาจากหนังสือ วารสาร บทความ 

งานวิจัย และขอมูลบนเว็บไซต และนํามาสังเคราะหเพื่อใชเปนขอคําถามสภาพนิสัยรักการอานของประชาชน

อําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายในแบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ 

โพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย รวมทั้งใชเปนขอมูลประกอบการพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน

สําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย สามารถแสดงไดดังตารางที่ 3 ดังน้ี 
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ท่ี ลักษณะของผูท่ีมีนิสัยรักการอาน ผลการสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับนิสัยรักการอานจากจากหนังสือ  

วารสาร บทความ งานวิจัย และขอมลูบนเว็บไซต 

ความถ่ี 

  ศรีรัตน  

เจ็งกล่ินจันทร 

(2542) 

ฉวีวรรณ  

คูหาภินันท 

(2542) 

สกุณี  

เกรียงชัยพร 

(2548) 

ชุติมาศ  

มีม่ัน 

(2557) 

กานตธิดา  

บุณเสริม 

(2558) 

จุฑามาส  

เทวา 

(2558) 

Jackson, 

Charles 

(2014) 

Hagg, 

Karen 

(2017) 

Baker, 

Kevin 

(2019) 

 

1 มุงมั่นในการอาน/สนใจอานตลอดเวลา  -  -  -  - - 4 

2 อานจนเคยชิน   - -  -  - - 4 

3 อานจนเปนกิจวัตรประจําวัน          6 

4 แมมีปญหา และอปุสรรคในการอาน 

ก็ไมทอ ยังคงอานตอไป 

 - - - -  - - - 2 

5 อานวัสดุบันทึกความรูทุกประเภท   - - - -  - - 3 

6 อานไดทุกวัน ทุกสถานที่ ทุกเวลา และทุก

โอกาส 

         6 

7 แสดงออกถึงความชอบอานหนังสอือยาง

ชัดเจน 

- -  - -  - - - 2 

8 อานเองโดยไมมีใครบงัคับ - -  - - -   - 3 

9 มีทัศนคติทางบวกเกี่ยวกับการอาน - -  - - - - - - 1 
 

    

53  
ตารางท่ี 3 แสดงผลการสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนิสัยรักการอานจากจากหนังสอื วารสาร บทความ งานวิจัย และขอมลูบนเว็บไซต 
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ท่ี ลักษณะของผูท่ีมีนิสัยรักการอาน ผลการสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับนิสัยรักการอานจากจากหนังสือ  

วารสาร บทความ งานวิจัย และขอมลูบนเว็บไซต 

ความถ่ี 

  ศรีรัตน  

เจ็งกล่ินจันทร 

(2542) 

ฉวีวรรณ  

คูหาภินันท 

(2542) 

สกุณี  

เกรียงชัยพร 

(2548) 

ชุติมาศ  

มีม่ัน 

(2557) 

กานตธิดา 

บุณเสริม 

(2558) 

จุฑามาส 

เทวา 

(2558) 

Jackson, 

Charles 

(2014) 

Hagg, 

Karen 

(2017) 

Baker, 

Kevin 

(2019) 

 

10 ฝกอานเปนประจํา - - -  - - - - - 1  

11 ขยันอาน - - -  - - - - - 1 

12 อานอยางสนุกสนาน - - - - - -   - 2 

13 มีความสุขที่ไดอานใหคนอื่นฟง - - - - - -   - 2 

14 อานไดอยางคลองแคลว - - - - - - -  - 1 

15 ครอบครัวสนับสนุนใหอาน - - - - - - - -  1 

16 อยูในสภาพแวดลอมทีส่งเสริมใหอาน - - - - - - - -  1 

ตารางท่ี 3  (ตอ) 

54  



55 
 
 จากตารางที่ 3 พบวาผลการสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนิสัยรักการอานจากจากหนังสือ วารสาร 

บทความ งานวิจัย และขอมูลบนเว็บไซต โดยผูวิจัยไดคัดเลือกจากผลการสังเคราะหจากแนวคิดต้ังแต 3 

แนวคิดข้ึนไป สามารถสรุปไดวาลักษณะของบุคคลมีนิสัยรักการอาน มีดังน้ี 

   1) อานจนเปนกิจวัตรประจําวัน 

   2) อานไดทุกวัน ทุกสถานที่ ทุกเวลา และทุกโอกาส 

   3) มุงมั่นในการอาน หรือสนใจอานตลอดเวลา 

   4) อานจนเคยชิน 

   5) อานวัสดุบันทึกความรูทุกประเภท 

   6) อานเองโดยไมมีใครบังคับ 

 
 

5. บริบทอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายโดยสังเขป 

5.1 ประวัติ 

 อําเภอโพธ์ิตาก เดิมเปนสวนหน่ึงของอําเภอศรีเชียงใหม ทางราชการไดแบงพื้นที่การปกครองออกมา

ต้ังเปนกิ่งอําเภอโพธ์ิตาก ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 1;มิถุนายนพ.ศ. 2540 มีผลบังคับต้ังแต

วันที่ 1;กรกฎาคม ปเดียวกันและตอมาไดมีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 24;สิงหาคม พ.ศ. 2550 ยกฐานะ 

ข้ึนเปนอําเภอโพธ์ิตาก โดยมีผลบังคับต้ังแตวันที่ 8 กันยายนปเดียวกัน 

 

5.2 การปกครองสวนภูมิภาค 

 อําเภอโพธ์ิตากแบงเขตการปกครอง ออกเปน 3 ตําบล 27 หมูบาน ไดแก  

  5.2.1 ตําบลโพธ์ิตาก (Pho Tak)  มีจํานวน 7 หมูบาน ประกอบดวย 

  1) บานโพธ์ิตาก หมู 1  2) บานโพธ์ิตาก หมู 2 

  3) บานโพธ์ิตาก หมู 3  4) บานสาวแลเหนือ หมู 4 

  5) บานสาวแลใต หมู 5  6) บานสาวแลกลาง หมู 6 

  7) บานศรีวิไล หมู 7 

  5.2.2 ตําบลโพนทอง (Phon Thong) มีจํานวน 11 หมูบาน ประกอบดวย 

   1) บานโพนทอง หมู 1  2) บานโพนทอง หมู 2 

   3) บานกาหม หมู 3   4) บานดอนไผ หมู 4 

   5) บานไร หมู 5   6) บานมวง หมู 6 

   7) บานนาฝาก หมู 7  8) บานดงเหลา หมู 8 

   9) บานสันติสุข หมู 9   10) บานโพนตอง หมู 10 

   11) บานโคกบุญสนอง หมู 11 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/24_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2550
https://th.wikipedia.org/wiki/8_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
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  5.2.3 ตําบลดานศรีสุข (Dan Si Suk) มีจํานวน 9 หมูบาน ประกอบดวย 

   2.3.1) บานดานศรีสุข หมู 1 2.3.2) บานนํ้าทอน หมู 2 

   2.3.3) บานศูนยกลาง หมู 3 2.3.4) บานบางกอกนอย หมู 4 

   2.3.5) บานดอนขนุน หมู 5 2.3.6) บานหวยหินขาว หมู 6 

   2.3.7) บานหวยหมากพรกิ หมู 7 2.3.8) บานภูพนังมวง หมู 8 

   2.3.9) บานพรเจริญ หมู 9 

 

 5.3 ท่ีต้ัง และอาณาเขต  

   ทิศเหนือ    ติดตอกับอําเภอศรีเชียงใหม 

   ทิศตะวันออก  ติดตอกับอําเภอศรีเชียงใหม 

   ทิศใต    ติดตอกับอําเภอทาบอ และอําเภอบานผือ (จังหวัดอุดรธานี) 

   ทิศตะวันตก  ติดตอกับอําเภอบานผือ (จังหวัดอุดรธานี) และอําเภอสังคม 

 

 5.4 จํานวนประชากร 

   อําเภอโพธ์ิตากจํานวนประชากร ทัง้หมด 15,334 คน แยกเปน 

   5.4.1) ประชากรตําบลโพธ์ิตาก จํานวน 4,060 คน แบงเปน ชาย จํานวน 7,717 คน  

เปนหญิง จํานวน 1,996 คน 

   5.4.2 ประชากรตําบลโพนทอง จํานวน 6,438 คน แบงเปน ชาย จํานวน 3,183 คน  

เปนหญิง จํานวน 3,255 คน 

   5.4.3 ประชากรตําบลดานศรสีุข จํานวน 4,836 คน แบงเปน ชาย จํานวน 2,470 คน  

เปนหญิง จํานวน 2,366 คน 

 

6. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

 6.1 วิจัยในประเทศ 

อรุณลักษณ รัตนพันธุ, รุงรุจี ศรีดาเดช และดรุณี สายหยุด ฉิมพลี (2558) ดําเนินการวิจัยเรื่องแนว

ทางการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับเด็กอนุบาล : กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิต 

(ภายใตความรวมมือระหวางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1 กับมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏกําแพงเพชร การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมสงเสริม

นิสัยรักการอานสําหรับเด็กอนุบาล ผูใหขอมูลหลักในครั้งน้ีประกอบดวย ครูประจําช้ันและครูผูชวยระดับช้ัน

อนุบาล;ผูเ ช่ียวชาญดานการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน;บรรณารักษ;และนักศึกษา;จํานวน;48;คนและ

ผูเช่ียวชาญที่เปนผูมีประสบการณดานการสอน;การจัดกิจกรรมหองสมุดและกิจกรรมสงเสริมการอานใน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
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สถานศึกษา จํานวน 17 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และการ

สนทนากลุม;การวิเคราะหขอมูลใชการแจกแจงความถ่ี;หาคารอยละ;คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา;1);สภาพการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานที่ปฏิบัติจริงทุกดานโดยภาพรวมอยูในระดับ 

ปานกลาง;ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ;ดานรูปแบบการจัดกิจกรรม;ดานการใชสื่อสงเสริมการอาน;และดาน

คุณภาพของสื่อสงเสริมการอาน เมื่อจําแนกรายขอของแตละดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดพบวา 1.1) ดานการบริหาร

จัดการคือ;มีการดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานดวยตนเอง;1.2);ดานบุคลากรคือ;อาจารยประจํา

ช้ัน;1.3);ดานระยะเวลาคือ;มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานตลอดภาคเรียน;1.4);ดานความถ่ีคือ;มากกวา;10;

ครั้ง 1.5) ดานชวงระยะเวลาที่จัดกิจกรรมคือ ชวงที่มีการเรียนการสอน 1.6) ดานสถานที่ที่ใชในการจัดกิจกรรม 

คือ ในหองเรียนหรือหนวยงาน 1.7) ดานรูปแบบการจัดกิจกรรม คือ เลานิทาน และอานหนังสือใหฟงมีคาเฉลีย่

เทากัน 1.8) ดานการใชสื่อสงเสริมการอานคือ หนังสือนิทาน 1.9) ดานคุณภาพของสื่อสงเสริมการอานคือ มี

ความเหมาะสมกับระดับวัยของเด็ก 2) แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานจาก

การจัดลําดับความถ่ีมากไปหานอยในแตละดาน ;4;ลําดับ ;พบวา ;2.1);ดานการบริหารจัดการ ;ไดแก  

2.1.1) จัดกิจกรรมในรูปแบบฐานกิจกรรมและหมุนเวียนใหนักเรียนเขารวมทุกฐาน 2.1.2) จัดกิจกรรมนอก

สถานที่และหมุนเวียนไปยังโรงเรียนตางๆ ในรูปของเครือขายสงเสริมการอาน 2.1.3) จัดกิจกรรมที่มีการใชสื่อ

หรืออุปกรณอยางงายเพื่อพัฒนากลามเน้ือและทักษะตางๆ จัดกิจกรรมที่สงเสริมทักษะการแสดงออก เชน 

แสดงบทบาทสมมุติตัวละคร;2.1.4);จัดกิจกรรมใหเด็กไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม;มีความรวมมือกับ

โรงเรียนหรือหนวยงานตางๆ เพื่อจัดกิจกรรมรวมกัน และมีการกระตุนและจูงใจในการสรางนิสัยรักการอาน 

เชน มอบรางวัล ใบประกาศนียบัตร ฯลฯ 2.2) ดานรูปแบบกิจกรรม ไดแก 2.2.1) เลานิทาน ระบายสีและเลา

เรื่องจากภาพ 2.2.2) จัดมุมเด็ก หรือมุมหนังสือ 2.2.3) ประดิษฐสื่อสงเสริมการอานอยางงาย อานหนังสือหรือ

เลาเรื่องจากหนังสือ แสดงบทบาทสมมุติ 2.2.4) เลนเกมสงเสริมการอาน 2.3) ดานสื่อสงเสริมการอาน ไดแก 

2.3.1) หนังสือเด็ก 2.3.2) บทเพลง 2.3.3) ภาพวาดระบายสี 2.3.4) การตูนเลมเล็กและหนังสือเรียนระดับ

อนุบาล 2.4) ดานผูมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม ไดแก 2.4.1) อาจารยประจําช้ันและอาจารยพี่เลี้ยง 2.4.2) 

นักเรียนและครูประจําช้ันรวมกัน 2.4.3) อาจารยผูสอน 2.4.4) บรรณารักษ 

ฐิติยา;เนตรวงษ;(2559);ดําเนินการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมการอานเพื่อ

เสริมสรางนิสัยรักการอานและทักษะชีวิตดานสุขภาพกาย;สุขภาพจิตสําหรับเด็กปฐมวัย มีวัตถุประสงคเพื่อ  

1) ศึกษาสภาพการสงเสริมการอาน และสภาพทักษะชีวิตของ เด็กปฐมวัยตามความคิดเห็นของครูปฐมวัย  

2);สรางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมการอานเพื่อเสริมสรางนิสัย;รักการอานและทักษะชีวิตดานสุขภาพกาย 

สุขภาพจิตสําหรับเด็กปฐมวัย 3) ศึกษาผลการใชรูปแบบกิจกรรมสงเสรมิการอานฯ;และ 4) รับรองและนําเสนอ

รูปแบบกิจกรรมสงเสรมิการอานฯ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาแบงเปน 4 กลุมตามวัตถุประสงค ไดแก 1) ครู

ปฐมวัย จํานวน 143 คน 2) ผูเช่ียวชาญเพื่อการสัมภาษณ จํานวน 7 คน และประชุมกลุม จํานวน 8 คน  

3) เด็กปฐมวัย จํานวน 25 คน และ 4) ผูทรงคุณวุฒิเพื่อรับรองรูปแบบ จํานวน 5 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูล ประกอบดวย 1) แบบสอบถาม 2) แบบสัมภาษณเชิงลึก 3) แบบสังเกตพฤติกรรมรักการอาน

และทักษะชีวิตฯ;และ;4);แบบรับรองรปูแบบกิจกรรมสงเสรมิการอานฯ;การวิเคราะหขอมูล;ไดแก;การวิเคราะห
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เน้ือหา คาเฉลี่ย เลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) t-test และสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน ซึ่งผล 

การศึกษาพบวา;1);สภาพการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานสําหรับเด็กปฐมวัยของครูปฐมวัยโดยภาพรวม 

การปฏิบัติอยูระดับมากการปฏิบติักิจกรรมเสรมิสรางทกัษะชีวิตสําหรบัเด็กปฐมวัยของ ครูปฐมวัย โดยภาพรวม

การปฏิบัติอยูระดับมาก รูปแบบกิจกรรมสงเสริมการอาน ประกอบดวย 5 องคประกอบคือ (1) บุคลากร (2) 

การจัดการและทรัพยากรเพื่อดําเนินการ (3) กิจกรรมเพื่อดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน (4) พื้นที่

ดําเนินการและสภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมการอานและ ทักษะชีวิต และ (5) การประเมินผล 3) พฤติกรรมรัก

การอาน และทักษะชีวิตของกลุมตัวอยางอยูในระดับมาก และ 4) ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิตอรูปแบบ

กิจกรรมสงเสริมการอานในระดับมาก  

วาริน เชิญกลาง (2559) ดําเนินการวิจัยเรื่องการสงเสริมนิสัยรักการอานตามความคิดเห็นของผูบริหาร

และครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมาย 1);เพื่อศึกษา

การสงเสริมนิสัยรักการอานตามความคิดเห็นของผูบริหาร;และครู;สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สระบุรี;2);เพื่อเปรียบเทียบการสงเสริมนิสัยรักการอานตามความคิดเห็นของผูบริหาร;และครู;สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามตําแหนง;เพศ;สถานภาพการสมรส ;วุฒิการศึกษา 

ประสบการณในการทาํงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่สงักัด;และขนาดของโรงเรียน;3);ศึกษา

ขอเสนอแนะการสงเสริมนิสัยรักการอานตามความคิดเห็นของผูบริหาร;และครู;สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระบุร ีกลุมตัวอยางไดแกผูบรหิาร และครู ปการศึกษา 2557 จํานวน 348 คน เครื่องมือที่ใชเก็บ

ขอมูลเปนแบบสอบถามที่ผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพและมีคาความเช่ือมั่น 0.978 ผลการวิจัย พบวา 1);การ

สงเสริมนิสยัรักการอานในสถานศึกษาในสังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ในภาพรวมอยู

ในระดับมาก เรียงจากมากไปนอย 3 อันดับ ไดแก ดานผูบริหาร ดานกระบวนการเรียนการสอน และดาน

สภาพแวดลอม สวนอันดับสุดทาย ดานความสัมพันธกับชุมชนและองคกรเอกชน 2); การเปรียบเทียบระดับ

การปฏิบัติสงเสริมนิสัยรักการอานในสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 

จําแนกตามตําแหนง วุฒิการศึกษา สถานภาพสมรส และขนาดโรงเรียน ใหระดับการปฏิบัติสงเสริมนิสัยรักการ

อานทั้งในภาพรวม และรายดาน แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ;.05;เมื่อจําแนกตามเพศ;สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประสบการณการทํางาน ใหระดับการปฏิบัติการสงเสริมนิสัยรักการอาน  

ทั้งในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 3);วิเคราะหเน้ือหาจากประเด็นการจัดกลุมสนทนา เกี่ยวกับปญหา

และขอเสนอแนะในการสงเสริมนิสัยรักการอานในสถานศึกษาควรจัดกิจกรรมในการสงเสริมการอานใหกับเด็ก

มีการเรียนรูครบทั้ง 8 กลุมสาระผูบริหารควรกระตุนสงเสริม ใหคร ูและบูรณาการกิจกรรม 

 อัญชลี ธะสุข และยุรวัฒน คลายมงคล (2559) ดําเนินการวิจัยเรื่องการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาที่มี

แนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการสงเสริมนิสัยรักการอานในกรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ  

1) ศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการสงเสริมนิสัยรักการอาน และ;2);นําเสนอแนว

ปฏิบัติที่เปนเลิศในการสงเสริมนิสัยรักการอานของโรงเรียนประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิง

คุณภาพ;โดยการศึกษาจากเอกสาร;การสงัเกตและการสมัภาษณผูบรหิาร;ครูนักเรยีน;และผูปกครองในโรงเรียน

ประถมศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการสงเสริมนิสัยรักการอานในกรุงเทพมหานคร 6 โรงเรียนผลการวิจัย
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พบวา;1) ;องคประกอบของแนวปฏิบัติที่ เปนเลิศในการสงเสริมนิสัยรักการอานในโรงเรียนประถม ; 

มีดังน้ี;(1);ความสําคัญของการสงเสริมนิสัยรักการอาน;(2);เปาหมายของการสงเสริมนิสัยรักการอาน;

(3);หลักการในดําเนินการสงเสริมนิสัยรักการอาน 4) ผลสําเร็จที่ไดจากการสงเสริมนิสัยรักการอาน 5) การนํา

ผลความสําเร็จจากการสงเสริมนิสัยรักการอานไปขยายผล 2) แนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการสงเสริมนิสัยรักการ

อานของโรงเรียนประถมศึกษา โดยสงเสริมสนับสนุนทักษะ;ความสามารถ;ของทั้งผูบริหาร;ครู;ครูบรรณารักษ;

นักเรียน;พัฒนาแหลงการอาน เห็นความสําคัญความสัมพันธระหวางผูบริหาร ครู บรรณารักษ นักเรียน และ

ผูปกครอง รณรงคสงเสริมนิสัยรักการอานอยางตอเน่ือง โดยใชกิจกรรม ตัวแบบที่ดี การใชการเสริมแรง และ

การนําปจจัยที่สงเสริมกับปจจัยที่เปนอุปสรรคในการสงเสริมนิสัยรักการอานที่เกิดข้ึนปรับใหเกิดแนวทางที่ 

เปนเลิศในการสงเสริมนิสัยรักการอาน 

 

 6.2 วิจัยตางประเทศ 

  อะโบกี, ไมเคิล โอเอสิอาย และชิงจิง เหลียง (Aboagye Michael Osei and Qing Jing Liang. 

2010) ไดศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาทักษะการอานของเด็กกอนวัยเรียนของ

ประเทศกานา การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาทักษะการอานของเด็กกอน

วัยเรียนของประเทศกานา แบงกลุมตัวอยางเปน 2 กลุม คือเด็กกอนวัยเรียนในประเทศกานา และแบงออกเปน

กลุมปกติ และกลุมควบคุม ผลการศึกษาพบวาปจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับการพัฒนาทักษะการอานของเด็กวัย

กอนเรียน คือ ผูที่มีความรูและประสบการณในการจูงใจที่ทําใหเกิดบรรยากาศการอาน และการจัดกิจกรรม

สงเสริมการอานที่เหมาะสมสําหรับเด็กวัยกอนเรียน รวมทั้งการสรางบรรยากาศที่เหมาะสม 

  แอนนา เบลลา มาติน และอเล็กซานเดอร มาเกต (Ana;Bela Martins;and Alexandra Marques. 

2010);ไดศึกษาวิจัย;เรื่อง;การสงเสริมวัฒนธรรมการอานในชุมชนในประเทศโปรตุเกส การวิจัยครั้งน้ีมี

วัตถุประสงคเพื่อนําเสนอแนวทางการสรางเครือขายการอานในประเทศโปตุเกส โดยกลุมตัวอยางที่ใชใน

การศึกษาครั้งน้ีไดหองสมุดโรงเรียนทั่วประเทศ การดําเนินการวิจัยเปนลักษณะการสรางเครือขายหองสมุด

โรงเรียนในลักษณะการเช่ือมโยงสื่อการอาน การเช่ือมโยงสื่อการอานผานแอปพลิเคชันที่พัฒนาข้ึน รวมทั้งการ

ลงนามในขอตกลงความรวมมือระหวางสถานศึกษาเพื่อใหผูเรียน และประชาชนสามารถใชสื่อการอานรวมกัน

ไดทั่วประเทศ;เนนการเพิ่มบทบาทหองสมุดโรงเรียน และการทํางานรวมกันของหองสมุดโรงเรียนทั่วประเทศ

โปตุเกส รวมทั้งการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานที่เนนกิจกรรมการอานที่สามารถเปนเครื่องมือพื้นฐานในการ

เพิ่มอัตราการอาน สงผลใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตไดอยางย่ังยืน 

  มาเลน รีทีฟวา วาเลนเดีย และคนอื่นๆ (Marlén;Rátiva;Velandia and;other. 2012) ได..........

ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมสงเสริมการอานบนเว็บไซตสําหรับวัยรุน การศึกษามีวัตถุประสงคสงเสริม

นิสัยรักการอานผูอานกลุมวัยรุน ผลการวิจัยพบวาลักษณะกิจกรรมสงเสริมการอานบนเว็บไซตที่วัยรุนใหความ

สนใจ ไดแก 1) กิจกรรมที่มีลักษณะสามารถโตตอบกลับไดเมื่อวัยรุนเขารวมกิจกรรม เชน การพัฒนาแอปพล ิ

เคชันกิจกรรมสงเสริมการอาน 2) กิจกรรมที่ทาทายความสามารถในการคนหาเกี่ยวกับการอานบนเว็บไซต เชน 

การคนหาคําตอบบนเว็บไซตเพื่อชิงรางวัล กิจกรรมพจนานุกรมออนไลน เปนตน 
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  ฮันเซียง หวัง , เหยาฮูซาย และซินเซียง หวัง (Han-Chen Huang , Yao-Hsu Tsai , Shih-Hsiang 

Huang;(2015) ไดศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอการพัฒนากิจกรรมสงเสริมการอานในโรงเรียนประถมศึกษา 

ในประเทศจีน การศึกษาครั้งน้ีใชกระบวนการลําดับช้ันการวิเคราะห (AHP) ผลการศึกษาพบวาปจจัยที่สงผล

ตอการพัฒนากิจกรรมสงเสริมการอานในโรงเรียนประถมศึกษา ในประเทศจีน ไดแก 1) การวางแผน 2) และ 

กลยุทธของผูบริหาร 3) ครผููดําเนินกิจกรรมสงเสริมการอาน และ 4) ครอบครัว 

  เหมย จูจู , เจีย ชิงชิง และ ยาเวียนเซียง (Mei-Ju Chou, Jui-Ching Cheng and Ya-Wen Cheng. 

2016) ไดศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอการอานของเด็กเล็กในประเทศจีน ผลการศึกษาพบวาปจจัยที่สงผล

ตอการอานของเด็กเล็กในประเทศจีน ไดแก 1) การสรางแรงจูงใจใหชวนอานดวยบรรยากาศที่เหมาะสม  

2) กิจกรรมสงเสริมการอานควรเปนกิจกรรมที่เนนเด็กเล็กเปนศูนยกลาง และ 3) กิจกรรมสงเสริมการอานที่ 

พอแม ผูปกครองเปนสวนหน่ึงของการอาน  

  คอลเวล เจ วูดเวล และ เอล  ฮันจิสัน Colwell, J., Woodward, L., and Hutchison, A. (2018) 

ไดศึกษาวิจัย เรื่อง การสํารวจกิจกรรมสงเสริมการอานของชมรมหนังสือดิจิทัลที่ เหมาะสมกับวัยรุน  

ผลการศึกษาพบวากิจกรรมสงเสริมการอานของชมรมหนังสือดิจิทัล;ไดแก 1) กิจกรรมวรรณคดีออนไลน  

2) กิจกรรมอินเทอรเน็ตนอกโรงเรียน และ3) กิจกรรมการสนทนาออนไลน  

  จากการศึกษาคนควาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของ

ประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย จากหนังสือ วาสาร บทความ ฐานขอมูลออนไลน สามารถสรุป 

ไดวาการอาน หมายถึง ทักษะของบุคคลที่สามารถนําไปใชในการดํารงชีวิตเปนกระบวนการทางจิต เมื่ออาน

ขอความที่เปนลายลักษณอักษรจะทําใหบุคคลซึมซับขอมูลจากขอความภาษาเขียน นําไปสรางจิตนการ 

ถายทอดความรูออกมาจากองคความรูเดิมที่มีอยูในตัว รวมทั้งสรางสรรคความรูใหมที่เกิดจากการอาน หรือ

อาจกลาวไดวาการอานทําใหคนเปนคนโดยสมบูรณ;ดังน้ันการอานจึงมีความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต                

ใหดีข้ึน และสมบูรณมากย่ิงข้ึน;ผูอานมากจะทําใหมีคลังขอมูลอยูในสมองมากทําให เปนผูที่ทันโลก                  

ทันเหตุการณอยูเสมอ นอกจากน้ันการอานยังเปนการพัฒนาความคิดทําใหบุคคลเปนคนมีความรอบรู และยัง

เปนการสรางบุคลิกอุปนิสัยของบุคคลตามเน้ือหาหนังสือ หรือขอความที่ไดอานซึ่งเกิดจากการจินตนาไปตาม

ขอความที่ไดอาน ฉะน้ันผูที่อานหนังสือมากจึงมักเปนปราชญ หรือนักคิดจะเปนหนทางนําไปสูความสําเร็จ

ทางการศึกษา หรือความสําเร็จในหนาที่การงานตอไป และมีประโยชนในการสรางสมาธิ ทําใหเกิดความคิด 

และยังทําใหเปนผูรอบรูและฉลาดข้ึน อีกทั้งยังชวยในการพัฒนาตนเองใหเกิดแรงบันดาลใจ และปรับตัวของ

เราเองเขากับสังคมไดดี นอกจากน้ันการอานสามารถสรางอาชีพจนมีฐานะร่ํารวย ถึงแมจะไมไดรับการศึกษาที่

สูงนัก เพราะการอานทําใหเกิดทักษะการคิดเชิงวิเคราะห ทําใหสามารถวิเคราะหสถานการณไดอยางถูกตอง 

นําไปสูการตัดสินใจที่ถูกตอง  

  สําหรับการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานเปนการกระทําตางๆ ที่จูงใจเพื่อใหบุคคลเกิดความอยากรู  

เกิดความสนใจที่จะอาน เห็นความสําคัญของการอาน เกิดความมุงมั่นที่จะอาน จนมีนิสัยรักการอาน หรืออาจ

เรียกวาการสรางเทคนิคเพื่อใหบุคคลเกิดความสนใจตอการอานจนกลายเปนวัฒนธรรมการอาน ซึ่งกิจกรรม
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สงเสริมการอานมี 2 ลักษณะ ไดแก 1) กิจกรรมสงเสริมการอานเชิงรับ คือกิจกรรมที่จัดภายในหองสมุด หรือ

เปนกิจกรรมที่ต้ังรับอยูกับที่เพื่อใหผูอานเดินทางเขามาอานเอง เชน กิจกรรมบันทึกรักการอาน กิจกรรมคูปอง

รักการอาน กิจกรรมตอบคําถามสารานุกรม กิจกรรมเลานิทาน กิจกรรมการประกวดตางๆ กิจกรรมเย่ียมชม

หองสมุด (Library tour) เปนตน 2) กิจกรรมสงเสริมการอานเชิงรุก เปนกิจกรรมที่มีการนําสื่อการอานเคลื่อน

ออกไปหาผูอาน เชน กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมตลาดนัดหนังสือ กิจกรรมพบนักเขียน กิจกรรมคาย

นักอาน กิจกรรมสัปดาหหองสมุด จัดกิจกรรมตูเชาหนังสือ (Redbox) อีกทั้งการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานจะ

ชวยเปดโลกความคิดใหกวางเปนอิสระที่จะรูไดดวยตนเองไมตองพึ่งพาผูอื่น อีกทั้งยังเกิดทักษะคิดวิเคราะห 

และวิจารณญาณในการอานฝกคิดและสรางจินตนาการไดเองในขณะอาน ทําใหไดเน้ือหาสาระความรูมากกวา

การศึกษาหาความรูดวยวิธีการอื่นไมวาจะเปนการฟง การถาม การเขียน การไดอานหนังสือที่หลากหลาย

รูปแบบทําใหสมองผูอานเปดกวางสรางแนวคิดและทัศนะไดมากกวา ไมยึดติดอยูกับแนวคิดใดๆ โดยเฉพาะ 

ผูอานเกิดความคิดเห็นไดดวยตนเองจากการอาน หรืออาจใชความรูที่ไดจากการอานเปนเครื่องมือในการ

ตัดสินใจ;ในสวนนวัตกรรมสงเสริมการอาน หมายถึง;สิ่งที่เกิดข้ึนจากความรู และประสบการณ และถูก

ออกแบบสรางสรรคข้ึนมาใหมเพื่อจูงใจใหบุคคลเกิดความอยากรู เกิดความสนใจที่จะอาน เห็นความสําคัญของ

การอาน เกิดความมุงมั่นที่จะอาน จนมีนิสัยรักการอาน หรืออาจเรียกวาการสรางเทคนิคเพื่อใหบุคคลเกิดความ

สนใจตอการอานจนกลายเปนวัฒนธรรมการอาน;ซึ่งสอดคลองกับจุดเนนและประเด็นพัฒนาหลักในชวง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ที่กลาววาการพัฒนานวัตกรรมและการนํามาใช

เปนปจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศในทุกดาน โดยที่ในชวงตอจากน้ีไป

จะมุงเนนการนําความคิดสรางสรรคและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อทําใหเกิดสิ่งใหมที่มีมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑและบริการใหมๆ 

  ในสวนนิสัยรักการอานเปนการกระทําที่แสดงออกถึงความสนใจในการอาน การใชเวลาวางใน 

การอาน;เปนสิ่งที่คนเราตองมีการฝกอานเปนประจําหากตองการใหการอานหนังสอืจนเกดิเปนนิสยั จําเปนตอง

มีการปลูกฝง และชักชวนใหเกิดความสนใจการอานอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ เปนการฝกใฝมุงมั่นในการอาน 

และอานจนเคยชิน และการสรางนิสัยรักการอานจะประสบความสําเร็จจําเปนตองอาศัยทั้งการสงเสริมจาก

สถาบันครอบครัว สถานศึกษา หนวยงานภายนอก และหมูบานชุมชน รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลที่จะสงเสริม

คานิยมรักการอานใหย่ังยืน และควรจัดกิจกรรมสงเสริมการใหประชาชนไดอานตามความสนใจ;อานอยาง

สม่ําเสมอ และอานดวยความเพลิดเพลิน หรือสามารถกลาวไดวาสถาบันครอบครัว มีบทบาทที่ย่ิงใหญที่สุดใน

การสงเสริมนิสัยรกัการอาน และพอแมหรือบุคคลในครอบครัวควรเปนแบบอยางการอานที่ดี แลวเด็กจะซึมซับ

นิสัยรักการอานต้ังแตเด็ก และรัฐบาล ควรมียุทธศาสตรสงเสริมการอานอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบการศึกษาและแหลงการเรยีนรูทีม่ีคุณภาพการ ผลักดันใหการอานหนังสือเปนวาระแหงชาติ และมี

ยุทธศาสตรสงเสริมการอานอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ

เรียนรูของคนไทย และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ เพื่อใหประชาชนทุกคนมี

โอกาสเขาถึงการศึกษาและเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและโครงสรางพื้นฐานให

เอื้อตอการศึกษาและเรียนรู พัฒนาหองสมุดชุมชน ใหกระจายอยางทั่วถึงในลักษณะหองสมุดมีชีวิต พัฒนา
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แหลงเรียนรูในรูปแบบอื่นๆ ที่หลากหลาย มีคุณภาพและกระจายอยางทั่วถึง เปดโอกาสทางการศึกษาและ

เรียนรูที่มีคุณภาพอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต และสงเสริมการสรางสภาพแวดลอมของชุมชน ทองถ่ิน สังคม เพื่อ

เอื้อตอการศึกษาและเรียนรู ระดมทรัพยากรบุคคล ภูมิปญญาทองถ่ิน ปราชญชาวบานและผูทรงคุณวุฒิใน

ชุมชน หรือทองถ่ิน;เปนแหลงเรียนรูและพัฒนาการเรียนรูในชุมชน;ทองถ่ิน;รวมทั้งสถานศึกษา ควรเปน

หนวยงานสําคัญที่จะนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ ผูบริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา ตองรวมกันจัดกิจกรรมเพื่อ

สรางนิสัยรักการอานใหแกเด็กทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง ครูตองตระหนัก

เสมอวา การอานเปนความจําเปนที่จะตองใหติดตัวผูเรียนไปตลอดชีวิต ครูตองฝกใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน

และอานอยางตอเน่ืองสม่าํเสมอ ในการสรางนิสัยรักการอานน้ันไมเฉพาะในการเรียนรูลวนแลวแตสามารถสราง

ผูเรียนใหมีนิสัยรักการอานไดทั้งสิ้น และหมูบานชุมชน ควรมีบทบาทในการชวยใหเกิดการสงเสริมการอานได

ดวยการใหบริการตางๆ สนับสนุนแหลงความรูชุมชน ภูมิปญญาทองถ่ิน องคความรูใหโรงเรียนสามารถ 

จัดกิจกรรมใหเด็กเกิดการอานไดสม่ําเสมอ 
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