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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 

การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก;

จังหวัดหนองคาย สามารถอธิบายผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคตามลําดับ ดังน้ี 

ผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยระยะที่;1;การศึกษาสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน 

อําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย  

 ผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน

สําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 

 ผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยระยะที่;3;การทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก 

การอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 

 ผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยระยะที่;4;การประเมินประสิทธิภาพรูปแบบกิจกรรมสงเสริม

นิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย 
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ผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยระยะท่ี;1;การศึกษาสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก 

จังหวัดหนองคาย  
 

 ผลการศึกษาสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สามารถอธิบาย

ไดดังน้ี 
 

ตารางท่ี 8  แสดงผลการวิเคราะหขอมลูสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จงัหวัด  

              หนองคาย 

ท่ี รายการ ความถ่ี รอยละ 

1 เพศ   

 ชาย 154 40.00 

 หญิง 231 60.00 

  รวม 385 100.00 

2 อาย ุ   

 15-19 ป  21 5.50 

 20-24 ป  36 9.40 

 25-29 ป 11 2.90 

 30-34 ป   41 10.60 

 35-39 ป  58 15.10 

 40-44 ป  39 10.10 

 45-49 ป  113 29.40 

 50-54 ป  53 13.80 

  55-60 ป 13 3.40 

  รวม 385 100.00 

เมื่อมีเวลาวางทานมักจะ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

3 อานหนังสือ 5 1.30 

4 ดูรายการโทรทัศน  51 13.24 

5 ดู ดีวีดี/ซีดี 7 1.82 

6 เลนเกมคอมพิวเตอร 36 9.35 

7 เลนอินเทอรเน็ต 134 34.81 
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ตารางท่ี 8  (ตอ) 

ท่ี รายการ ความถ่ี รอยละ 

8 ออกกําลังกาย 2 0.51 

9 ฟงเพลง  6 1.56 

10 เดินเที่ยวในตลาดนัด หรืองานวัด 8 2.08 

11 ประดิษฐสิ่งของ ฯลฯ 2 0.52 

12 เลนโซเชียลมีเดีย แอปพลเิคชันไลน เฟซบุก ยูทูป 18 4.68 

13 พูดคุยกับเพือ่น 98 25.45 

14 นอนพัก 3 0.78 

15 หารายไดเสริม 15 3.90 

รวม 385 100.00 

ใน 1 วัน ทานอานหนังสือโดยเฉลี่ย 

16 ไมอานเลย  87 22.60 

17 อาน 15 นาที 61 15.84 

18 อาน 30 นาที 173 44.94 

19 อาน 45 นาที 35 9.09 

20 อาน 1 ช่ัวโมง 24 6.23 

21 อานมากกวา 1 ช่ัวโมง 5 1.30 

รวม 385 100.00 

การใชเวลาอานหนังสือตามความสนใจของตนเอง (ไมเกี่ยวกับการเรียน) 

22 ไมอานเลย 51 13.25 

23 อาน 15 นาที 107 27.78 

24 อาน 30 นาที 209 54.29 

25 อาน 45 นาที 11 2.86 

26 อาน 1 ช่ัวโมง 5 1.30 

27 อานมากกวา 1 ช่ัวโมง 2 0.52 

รวม 385 100.00 

ประเภทของสื่อท่ีทานชอบอาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

28 นวนิยายไทย 12 3.12 

29 นวนิยายแปล 3 0.78 
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ตารางท่ี 8  (ตอ) 

ท่ี รายการ ความถ่ี รอยละ 

30 เรื่องสั้น 36 9.35 

31 กวีนิพนธ (รอยกรองประเภทตาง ๆ) 12 3.12 

32 หนังสือสารคดี/ ความรู เชน ชีวประวัติ 

ประวัติศาสตร วิทยาศาสตร การทองเที่ยว ฯลฯ 

23 5.97 

33 การตูน 14 3.64 

34 หนังสือพิมพ 39 10.12 

35 วารสารและนิตยสารบันเทิง 183 47.53 

36 อาชีพ 46 11.95 

37 ประวัติศาสตร 17 4.42 

รวม 385 100.00 

ในรอบปท่ีผานมาคุณไดรวมกิจกรรมสงเสริมการอานบอยคร้ังเพียงใด 

38 เขารวม 1- 2 ครั้ง 249 64.68 

39 3 - 4 ครั้ง 74 19.22 

40 5- 6 ครั้ง 41 10.65 

41 มากกวา 6 ครั้ง 21 5.45 

รวม 385 100.00 
 

จากตารางที่ 8 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนหญิง;จํานวน 231;คน คิดเปนรอยละ;60  

เปนชาย จํานวน 154 คิดเปนรอยละ 40 สวนใหญมีชวงอายุ 45-49 ป จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 29.40 

รองลงมาคือชวงอายุ 35-39 ป คิดเปนรอยละ;15.10;ผลการวิเคราะหสภาพการอานของประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก 

จังหวัดหนองคาย;พบวา;เมื่อมีเวลาวางจะเลนอินเทอรเน็ต;มากที่สุด;จํานวน 134 คน;คิดเปนรอยละ;34.81  

รองลงมา;คือ;พูดคุยกับเพื่อน;จํานวน;98 คน;คิดเปนรอยละ;25.45;และดูรายการโทรทัศน จํานวน 51;คนคิดเปน

รอยละ;13.24;และใน;1;วันจะอานหนังสือโดยเฉลี่ย;30;นาทีมากที่สุด;จํานวน;173;คน;คิดเปนรอยละ;44.94

รองลงมาคือ ไมอานเลย จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 22.60 และอาน 15 นาที จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 

15.84 สําหรับการใชเวลาอานหนังสอืตามความสนใจของตนเองทีไ่มเกีย่วกับการเรยีนจะใชเวลาอาน 30 นาที มาก

ที่สุด จํานวน 209 คน คิดเปนรอยละ 54.29;รองลงมา;คือ อาน 15 นาที จํานวน;107;คน;คิดเปนรอยละ;27.78... 

และไมอานเลย;จํานวน;51;คน คิดเปนรอยละ;13.25 สําหรับประเภทของสื่อที่ชอบอานมากที่สุด คือวารสารและ 
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นิตยสารบันเทิง;จํานวน;183;คน;คิดเปนรอยละ;47.53;รองลงมาคือสื่อเกี่ยวกับอาชีพ;จํานวน;46;คน;คิดเปน 

รอยละ;11.95;และหนังสอืพิมพ จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ;10.12 ในรอบปไดเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอาน 

1- 2;ครั้ง;มากที่สุด;จํานวน 249 คน คิดเปนรอยละ;64.68 รองลงมา คือ 3 - 4;ครั้ง จํานวน 74 คน คิดเปน..... 

รอยละ 19.22   

 

ตารางท่ี 9  แสดงผลการวิเคราะหสภาพนิสัยรักการอานของประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 

ท่ี รายการ 

ระดับความ 

คิดเห็น แปลผล 

 

อันดับ 

X S.D. 

1 ทานชอบอานจากวัสดุทุกประเภท เชน หนังสือ  

จุลสาร ปายโฆษณา ใบปลิว กระดาษหอของขวัญ  

เปนตน 

2.54 .51 ปานกลาง 11 

2 ทานอานทุกครั้งที่มีเวลาวางและโอกาส 2.95 .55 ปานกลาง 5 

3 ทานตองการอานโดยไมมีสิ่งใดบังคับใหอาน 2.62 .51 ปานกลาง 8 

4 ทานมีความรูสึกพอใจที่จะอานอยางไมมีที่สิ้นสุด  2.81 .51 ปานกลาง 6 

5 ทานมีทัศนคติทางบวกเกี่ยวกับการอาน 3.58 .54 มาก 1 

6 ทานฝกอานเปนประจําอยางสม่ําเสมอ 2.71 .53 ปานกลาง 7 

7 ทานไดรับการปลูกฝงและชักชวนใหเกิดความสนใจ 

การอานอยางตอเน่ืองจากครอบครัว 

3.14 .55 ปานกลาง 2 

8 ทานไดรับการปลูกฝงและชักชวนใหเกิดความสนใจ 

การอานอยางตอเน่ืองจากสถานศึกษา 

3.01 .53 ปานกลาง 4 

9 ทานไดรับการปลูกฝงและชักชวนใหเกิดความสนใจ

การอานอยางตอเน่ืองจากหนวยงานภาครัฐและ

เอกชน 

3.12 .51 ปานกลาง 3 

10 ทานชอบอานจนเคยชินจนเปนนิสัย 2.61 .55 ปานกลาง 9 

11 ทานไมยอทอตอการอานแมมีปญหาและอุปสรรค 

ตอการอาน 

2.56 .53 ปานกลาง 10 

 

 จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะหสภาพนิสัยรักการอานของประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย

พบวาประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคายมีทัศนคติทางบวกเกี่ยวกับการอานมากที่สุด;เฉลี่ย 3.58….. 
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รองลงมา คือไดรับการปลูกฝงและชักชวนใหเกิดความสนใจการอานอยางตอเน่ืองจากครอบครัว ....... 

เฉลี่ย 3.14 และไดรับการปลูกฝงและชักชวนใหเกิดความสนใจการอานอยางตอเน่ืองจากหนวยงานภาครัฐและ

เอกชน เฉลี่ย 3.12  

 

ตารางท่ี 10 แสดงผลการวิเคราะหกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสมสําหรับประชาชนอําเภอ 

โพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 

ท่ี รายการ 

ระดับความ 

คิดเห็น แปลผล 

 

อันดับ 

X S.D. 

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานควรมีลักษณะอยางไร     

1 กิจกรรมบันทึกรักการอาน 3.41 .54 ปานกลาง 8 

2 กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่  4.76 .50 มากที่สุด 1 

3 กิจกรรมนิทานทํามือ –นิทาน Pop – up  2.44 .51 นอย 12 

4 กิจกรรมตลาดนัดหนังสือ  2.02 .44 มากที่สุด 18 

5 กิจกรรมเย่ียมชมหองสมุด (Library tour) 3.40 .52 ปานกลาง 9 

6 กิจกรรมเพื่อนนักอาน (Reading buddies) 3.21 .56 ปานกลาง 10 

7 กิจกรรมการอานเพื่อสงเสริมพอแมอานใหลูกฟง 

(Book start) 

4.15 .47 มาก 2 

8 กิจกรรมตูเชาหนังสือ (Red box) 2.52 .52 ปานกลาง 11 

9 กิจกรรมสัปดาหหองสมุด 2.41 .49 นอย 13 

10 กิจกรรมแนะนําหนังสือใหม 3.51 .48 มาก 6 

11 กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการ 2.31 .56 นอย 14 

12 กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ เพิ่มรายได 3.63 .53 มาก 5 

13 กิจกรรมสัปดาหนักอาน 2.20 .51 นอย 15 

14 กิจกรรมคายนักอาน 2.16 .55 นอย 16 

15 กิจกรรมการเลานิทาน 3.50 .51 มาก 7 

16 กิจกรรมการแสดงหุน (Puppet show) 2.03 .44 นอย 17 

17 กิจกรรมเกมสงเสริมการอาน 3.82 .48 มาก 4 

18 กิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร (QR;code) 3.98 .57 มาก 3 
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จากตารางที่ 10 พบวาประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย มีความคิดเห็นวากิจกรรมสงเสริม

นิสัยรักการอานที่เหมาะสมสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายมากที่สุด คือ;กิจกรรมหองสมุด

เคลื่อนที่;เฉลี่ย;4.76 รองลงมากิจกรรมการอานเพื่อสงเสริมพอแมอานใหลูกฟง;(Book;start) เฉลี่ย;4.15 ....

กิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร;(QR;code) เฉลี่ย 3.98 กิจกรรมเกมสงเสริมการอาน;เฉลี่ย;3.82 ...

กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ เพิ่มรายได;เฉลี่ย 3.63;กิจกรรมแนะนําหนังสือใหม เฉลี่ย 3.51 กิจกรรมการ.... 

เลานิทาน;เฉลี่ย 3.50;กิจกรรมที่ประชาชนอําเภอโพธ์ิตากคิดวาเหมาะสมนอยที่สดุ คือกิจกรรมตลาดนัดหนังสอื 

เฉลี่ย 2.02 

 

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

 พบวาประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคายไดใหขอเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการศึกษาสภาพนิสัย

รักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สามารถสรุปไดดังน้ี คือ 

  1. ตองการใหหนวยงานทุกหนวยงานใหความสําคัญกับการออกแบบกิจกรรมสงเสริมการอาน 

ที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่ชุมชน  

  2. ดําเนินกิจกรรมสงเสริมการอานอยางตอเน่ือง 
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ผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยระยะท่ี;2;การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ

ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 

 

  ผลการพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด.......

หนองคาย สามารถสรุป ไดดังน้ี 

   1.;ผลการสนทนากลุม;(Focus;group);เพ่ือรางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน

สําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 

     ดําเนินการโดยนําสารสนเทศที่ไดจากการศึกษาสภาพนิสยัรักการอานสาํหรับประชาชนอําเภอ

โพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายในระยะที่;1;รวมกับใชวิธีการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ;วารสาร;บทความ 

งานวิจัย;ขอมูลบนเว็บไซต;และแนวคิด;ประสบการณจากกลุมผูรวมสนทนากลุม (Focus;group);จํานวน  

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

สนทนากลุม (Focus group) คือ;กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสมสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก 

จังหวัดหนองคาย ควรมีลักษณะอยางไร จากผลการสนทนากลุม (Focus group) สามารถสรุปได ดังน้ี 

     ตัวแทนกลุมผูบริหาร ไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน

ของประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายที่เหมาะสมกับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย  

ควรมีลักษณะดังน้ี 

      “...กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายที่

เหมาะสมกับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายควรมีลักษณะเปนกิจกรรรมที่นาสนใจ;สนุก;เคลื่อนไป

หาผูอานได ใหอิสระประชาชนไดเลือกสื่อการอานไดอยางหลากหลาย เปนเรื่องใกลตัวและนาสนใจ ไมนาเบื่อ

หนาย ทําใหรูสึกต่ืนเตนมีชีวิตชีวา เมื่อไดลงมือทําในสิ่งตางๆที่ตนเองชอบอีกทั้งทําใหประชาชนสามารถทํา

ความรูจากการอานดวยตนเอง เชน กิจกรรมอานหนังสือวันละหนาหรืออานขาวตอนเชา กิจกรรมอานหนังสือ

เพื่อเปนการแนะนําหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพหรือแนะนําสิ่งพิมพใหม กิจกรรมอานหนังสือในวันสําคัญ

ตางๆ เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันเด็กแหงชาติ ฯลฯ กิจกรรมการประกวดการอานหนังสือใหฟง กิจกรรม

อานหนังสือในครอบครัวรวมทั้งตองจัดใหมีกิจกรรมเสริมสรางบรรยากาศรักการอานใหประชาชนสามารถเขา

การอานไดอยางงาย...”  

  (จามรี ภูเมฆ. สนทนากลุม. 2559) 

 

    ตัวแทนกลุมผูเช่ียวชาญดานกิจกรรมสงเสริมการอานไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายควรมีลักษณะดังน้ี 

      “...กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 

ควรมีลักษณะเราใจใหเกิดความอยากรูอยากอานหนังสือ ดวยกิจกรรมที่หลากหลาย หรือเปนกิจกรรมสงเสริม
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การอานที่ เนนการนําเทคโนโลยีเขามาชวยสงเสริมใหเกิดการอานและเรียนรูจากหนังสือที่มีคุณภาพ  

เปนกิจกรรมกระตุนใหประชาชนอยากรู อยากอานหนังสืออยางตอเน่ืองจนเปนนิสัย เปนกิจกรรมเชิงรุกที่

สามารถนําพาสื่อการอานเขาไปสูพื้นที่ชุมชนไดอยางตรงกลุมเปาหมาย อาจมีลักษณะเปนหองสมุดเคลื่อนที่ 

รวมทั้งเปนกิจกรรมที่พัฒนาการอานของประชาชน สามารถสรางอุปนิสัยรักการอานที่ย่ังยืนใหแกประชาชน 

และสามารถสรางเครือขายอุปนิสัยรักการอานสูชุมชนไดอยางย่ังยืน เปนลักษณะกิจกรรมที่พอแมลูกมีสวนรวม

ในการอาน รวมทั้งภายในชุมชนหมูบานตองมีแหลงเรียนรูที่ประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางเพียงพอโดยใช

เทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการสรางสรรคการอาน...”  

                 (ไปรมา เฮียงราช. สนทนากลุม. 2559) 
 

 

  “...กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายควรมี

ลักษณะของการพัฒนาสื่อการอานที่สรางความเพลิดเพลินใหประชาชนไดอาน เกิดความมุงมั่นที่จะอาน และ

อานจนเปนนิสัย เชน ใบความรู จุลสาร แผนพับ หรือสื่อดิจิทัสที่กําลังเปนที่นิยมในปจจุบัน เชน QR Code 

โปรแกรมออนไลนบน Google เพื่อใหประชาชนเกิดทักษะการอานอยางตอเน่ือง อาจจะเปนกิจกรรมทั้งเชิงรับ 

และเชิงรุก อีกทั้งควรมีลักษณะที่หลากหลายดังน้ี เชน; (1) กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ (2) กิจกรรมสระนารู   

(3) ;กิจกรรมรักภาพรักภาษา; (4) ;กิจกรรมเรียนรูดวยภาพ;(5) กิจกรรมเก็บตกจากหนังสือพิมพ (6) กิจกรรม 

ศัพทานุกรมแปลงราง (7) กิจกรรมขวดมหัศจรรย (8) กิจกรรมไมพายวิเศษ (9) กิจกรรมธงแหงชัยชนะ...” 

                  (นภัสกร กรวยสวัสด์ิ. สนทนากลุม. 2559) 
 

 

   “...กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายควรเริ่มตน

จากครอบครัว โดยการสรางบรรยากาศใหเปนลักษณะครอบครัวนักอาน พออาน แมอาน ลูกอาน และควรมี

ลักษณะเปนการกระตุนดวยวิธีการตางๆ ;การนําสื่อไปสูประชาชนเพื่อใหประชาชนสนใจการอานจน 

กระทั้งเกิดนิสัยรักการอาน และไดพัฒนาการอานของตนเองจนนําประโยชนจากการอานไปใชไดใน

ชีวิตประจําวันอาจจะเปนลักษณะการจัดกิจกรรมเชิงรับในลักษณะการพัฒนาหองสมุด แหลงเรียนรูภายใน

ชุมชน และกิจกรรมเชิงรุกในลักษณะการจัดใหมีหองสมุดเคลื่อนที่ที่นําการอานไปสูชุมชนผสมผสานกับการนํา

เทคโนโลยีใหมที่กําลังเปนที่นิยมมาใชเปนสื่อกลางในการจัดกิจกรรมเชนการอานผานแอปพลิเคชันตางๆ  

เปนตน...” 

                 (อัคริมา สุมมาตย. สนทนากลุมยอย. 2559) 
 

 

   ผูแทนอาสาสมัครนักอาน อําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ควรมีลักษณะดังน้ี 

    “...กิจกรรมสงเสริมนิสยัรกัการอานที่เหมาะสมกบัประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 

ควรมีลักษณะเปนหองสมุดชุมชน เพื่อใหบริการสงเสริมการอานตามแนวทางหองสมุดที่ดี คือ มีหนังสือดี  
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มีบรรยากาศดีและมีผูใหบรกิารดีใหเกดิข้ึน รวมทั้งจัดบริการหองสมุดเคลื่อนทีใ่หบริการในรูปแบบตางๆ รวมทั้ง

มีสิ่งที่เราความสนใจ ใชเทคโนโลยีใหมๆ เขามาชวยจูงใจใหอยากอานและกระตุนใหอยากอาน เปนสิ่งที่ไมใช

เวลานาน ความยากงายของกิจกรรมเหมาะสมกับเพศ ระดับอายุ การศึกษา เปนสิ่งที่มุงใหความสนุกสนาน

เพลิดเพลินแฝงการเรียนรูดวย...” 

                 (เสมือน เลียงคํา. สนทนากลุมยอย. 2559) 

 

    “...กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสมกับประชาชนอําเภอโพธ์ิตากจังหวัดหนองคาย  

ควรมีลักษณะเปนการสงเสริมการอานเชิงรุกแบบเคาะประตูบาน เปนกิจกรรมเชิงรุกที่นําสื่อการอานเขาไปถึง

ชุมชน ใหประชาชนสามารถเขาถึงสื่อการอานไดอยางรวดเรว็และทันเวลา สามารถเราใจใหประชาชนเกิดความ

อยากรู อยากอานหนังสือ เห็นความจําเปน มีแหลงการอานที่ทั่วถึงในบริเวณหมูบานชุมชน และใหความสําคัญ

กับการอานจนเกิดนิสัยรักการอาน รวมทั้งกระตุนความรูสึกใหผูอานสนใจการอานจนกระทั่งมีนิสัยรักการ

อาน และนําประโยชนจากการอานไปใชได ดังน้ันจึงควรเปนกิจกรรมที่สามารถนําสื่อการอานตางๆ ไปถึงมือ

ของประชาชนได...” 

                (ธงชัย กรมทอง. สนทนากลุมยอย. 2559) 
 

 

  ผูแทนครู กศน. ตําบลไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสม

กับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก ควรมีลักษณะดังน้ี  

    “...กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย 

ที่เหมาะสมกับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก ควรมีลักษณะเปนกิจกรรมสงเสริมการอานเนนทักษะการอาน เชน  

เลานิทาน  เชิดหุน แขงขันตอบปญหา หองสมุดเคลื่อนที่ แขงขันตอบคําถามสารานุกรม;ยอดนักอาน ฯลฯ เปน

กิจกรรมสามารถเขาถึงไดทุกวัน  เปนเครื่องมือชวยกระตุนใหเกิดการอาน การสามารถผลิตสื่อการอานอยาง

งายที่เหมาะสมกับบริบทหมูบานชุมชน ตลอดจนเสริมสรางความสามัคคีในหมูคณะ และสรางภาวะความ 

เปนผูนําที่ดี  ...” 

                (อารมณ แกนทาว. สนทนากลุมยอย. 2559) 
 

 

    “...กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ควรมี

ลักษณะเปนกิจกรรมสงเสริมการอานที่เนนการแกไขและพัฒนา เชน พี่ชวยนองใหความรูการใชหองสมุด  

แขงขันเปดพจนานุกรม กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ การพัฒนาแนวความคิด และการกระทําใหมๆ การปฏิบัติ 

หรือการพัฒนาสื่อการอานใหมๆ ที่นํามากระตุนใหประชาชนเกิดการอานอยางตอเน่ือง และสามารถเขาถึงการ

อานไดอยางสะดวก และรวดเร็ว ...” 

              (รัชนีวรรณ รัตนติสรอย. สนทนากลุมยอย. 2559) 
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    “...กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ควรมี

ลักษณะเปนกิจกรรมที่เอื้อตอการอานของประชาชน และการใหชุมชนและภาคีเครือขายที่มีสวนรวมสงเสริม

นิสัยรักการอานและมีสวนรวมในการพัฒนานวัตกรรมการสงเสริมนิสัยรักการอาน มีสื่อการอานใหมๆ ที่เกิดข้ึน

จากการใชความรู ทักษะประสบการณ และความคิดสรางสรรคในการพัฒนาอยางเหมาะกับบริบทพื้นที่ชุมชน 

อีกทั้งยังเปนสื่อที่สามารถทําใหประชาชนสามารถเขาถึงการอานไดอยางรวดเร็ว ที่สําคัญควรเนนการสราง

บรรยากาศการอานใหเกิดข้ึนในครอบครัว...” 

              (ธัญญภรณ หนูอินทร. สนทนากลุมยอย. 2559) 

 

   ผูแทนผูนําชุมชน ไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสม

กับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก ควรมีลักษณะดังน้ี  

    “...กิจกรรมสงเสริมนิสยัรกัการอานที่เหมาะสมกบัประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย  

ควรมีลักษณะเปนการปลูกจิตสํานึกใหประชาชนมีนิสัยรักการอานแบบ;“ระเบิดจากขางใน” ตามแนวพระราช

ดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และเปนกิจกรรมสงเสริมการอานเสริมสรางภาคีเครือขายใหทุกภาค

สวนมีสวนรวมในการสงเสริมนิสัยรักการอานของประชาชนและพัฒนาหองสมุดอยางย่ังยืน รวมทั้งเปนวิธี 

การใหม การคิดคนพบวิธีการใหม เพื่อนําสื่อการอานไปสูประชาชนไดทั้งเชิงรับและเชิงรุก เชนการจัดใหมี

หองสมุดเคลื่อนที่เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงสื่อการอานไดอยางรวดเร็ว รวมทั้งทุกภาคสวนในอําเภอ

จะตองสรางบรรยากาศการอานใหเกิดข้ึนภายในอําเภอโพธ์ิตาก...” 

  (เชษฐา ขาวประเสริฐ. สนทนากลุมยอย. 2559) 

 

  ดังน้ันสามารถสรุปไดวาตัวแทนกลุมประชุมกลุมยอย (Focus group) มีความคิดเห็นวารูปแบบการ

พัฒนากิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย;ไดดังน้ี คือ;ตองจัด

ใหมีกิจกรรมเสริมสรางบรรยากาศรักการอานใหประชาชนสามารถเขาการอานไดอยางงาย;(จามรี ภูเมฆ. 

สนทนากลุมยอย. 2559) สอดคลองกับความคิดเห็นของ อัคริมา สุมมาตย (สนทนากลุมยอย. 2559) ที่กลาววา

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายควรเริ่มตนจากครอบครัว โดย

การสรางบรรยากาศใหเปนลักษณะครอบครัวนักอาน พออาน แมอาน ลูกอาน และสอดคลองกับแนวคิดของ 

เสมือน เลียงคํา (สนทนากลุมยอย. 2559) ที่กลาววากิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสมกับประชาชน

อําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ควรมีลักษณะเปนหองสมุดชุมชน ที่พัฒนาข้ึนเพื่อใหบริการสงเสริมการอาน

ตามแนวทางหองสมุดที่ดี คือ มีหนังสือดี มีบรรยากาศดีและมีผูใหบริการดีใหเกิดข้ึน รวมทั้งสอดคลองกับ

แนวคิดของ ธัญญภรณ หนูอินทร (สนทนากลุมยอย. 2559) ที่กลาววากิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของ

ประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย;ควรเนนการสรางบรรยากาศการอานใหเกิดข้ึนในครอบครัว และ

สอดคลองกับแนวคิดของเชษฐา ขาวประเสริฐ (สนทนากลุมยอย. 2559) ที่กลาววากิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการ

อานที่เหมาะสมกับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ทุกภาคสวนในอําเภอจะตองสรางบรรยากาศ
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การอานใหเกิดข้ึนภายในอําเภอโพธ์ิตาก นอกจากน้ัน จามรี ภูเมฆ (สนทนากลุมยอย. 2559) ;ยังกลาววา

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายตองเปนกิจกรรรมที่นาสนใจ 

สอดคลองกับความคิดเห็นของนภัสกร กรวยสวัสด์ิ (สนทนากลุมยอย. 2559) ที่กลาววากิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก 

การอานเปนการพัฒนาสื่อการอานที่สรางความเพลิดเพลินใหประชาชนไดอาน สรางความเราใจใหเกิดความ

อยากรูอยากอานหนังสือ ดวยกิจกรรมที่หลากหลาย สงเสริมใหเกิดการอานและเรียนรูจากหนังสือที่มีคุณภาพ 

(ไปรมา เฮียงราช. สนทนากลุมยอย. 2559) สามารถนําสื่อไปสูประชาชนเพื่อใหประชาชนสนใจการอานจนกระ

ทั้งเกิดนิสัยรักการอาน และไดพัฒนาการอานของตนเองจนนําประโยชนจากการอานไปใชไดในชีวิตประจําวัน 

(อัคริมา สุมมาตย. สนทนากลุมยอย. 2559) สอดคลองกับความคิดเห็นของธงชัย กรมทอง (สนทนากลุมยอย. 

2559) และความคิดเห็นของเสมือน เลียงคํา;(สนทนากลุมยอย.;2559);ที่กลาววาสิ่งที่สามารถเราใจให

ประชาชนเกิดความอยากรู  อยากอานหนังสือ เห็นความจําเปน และใหความสําคัญกับการอานจนเกิดนิสัยรัก

การอาน รวมทั้งกระตุนความรูสึกใหผูอานสนใจการอานจนกระทั่งมีนิสัยรักการอาน และนําประโยชนจากการ

อานไปใชได  ดังน้ันจึงควรเปนกิจกรรมที่สามารถนําสื่อตางๆไปถึงมือของประชาชนได สามารถเขาถึงไดทุกวัน  

เปนเครื่องมือชวยกระตุนใหเกิดการอาน  ตลอดจนเสริมสรางความสามัคคีในหมูคณะและสรางภาวะความเปน 

ผูนําที่ ดี (อารมณ แกนทาว.;สนทนากลุมยอย.;2559);;และการกระทําใหมๆ หรือสิ่งประดิษฐใหมๆ;เชน  

ใบความรู จุลสาร แผนพับ หรือสื่อดิจิทัสที่กําลังเปนที่นิยมในปจจุบัน เชน QR code โปรแกรมออนไลนบน 

Google ที่นํามากระตุนใหประชาชนเกิดการอานอยางตอเน่ือง และสามารถเขาถึงการอานไดอยางสะดวก และ

รวดเร็ว (รัชนีวรรณ รัตนติสรอย , ธัญญภรณ หนูอินทร และเชษฐา ขาวประเสริฐ. สนทนากลุมยอย. 2559) 

  สําหรับผลการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูลบนเว็บไซต;

และกิจกรรมสงเสริมการอานทั้งจากนักวิชาการทั่วไปและจากแนวคิดการดําเนินงานของการจัดการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อนําไปประกอบการรางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ

ประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย;ผูวิจัยไดคัดเลือกผลการสังเคราะหจากความถ่ีต้ังแต 2 ข้ึนไป  

ซึ่งกิจกรรมสงเสรมิการอานที่มผีลการสังเคราะหจากความถ่ีต้ังแต 2 ข้ึนไป ไดแก 1) กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ 

2) กิจกรรมการประกวด 3) กิจกรรมการพัฒนาหองสมุดมีชีวิต 4) กิจกรรมการอานเพื่อสงเสริมพอแมอานให

ลูกฟง;(Book start) 5) กิจกรรมการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ6) กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพเพิ่ม

รายได จากน้ันนําทั้ง 5 กิจกรรมไปสังเคราะหรวมกับแนวคิดที่ไดจากการสนทนากลุม (Focus;group);จาก 

ผูรวมสนทนากลุม (Focus group) จํานวน 10 คน ในการดําเนินการวิจัยในระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบ

กิจกรรมสงเสริมนิสยัรกัการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก;จงัหวัดหนองคาย สามารถแสดงไดดังตารางที่ 

11 ดังน้ี 
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ท่ี กิจกรรมสงเสริม 

นิสัยรักการอาน 

ผลการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูลบนเว็บไซต และ 

กิจกรรมสงเสริมการอานในบริบทของการจัดการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย  

โดยสํานักงาน กศน. และแนวคิด ประสบการณจากกลุมผูรวมสนทนากลุม (Focus group) 

ความถ่ี 

  ผลการสังเคราะห

กิจกรรมสงเสริมการอาน 

จากแนวคิด และทฤษฎี 

ผลการสังเคราะหจากกลุมผูรวมสนทนากลุม  

(Focus Group) 

 

  จามรี  

ภูเมฆ 

(2559) 

ไปรมา 

เฮียงราช 

(2559) 

นภัสกร  

กรวยสวัสดิ์ 

(2559) 

อัคริมา  

สุมมาตย 

(2559) 

เสมือน  

เลียงคํา 

(2559) 

ธงชัย  

กรมทอง 

(2559) 

อารมณ 

แกนทาว 

(2559) 

รัชนีวรรณ 

รัตนติสรอย 

(2559) 

ธัญญภรณ 

หนูอินทร 

(2559) 

เชษฐา ขาว

ประเสริฐ  

(2559) 

 

1 กิจกรรมหองสมุดเคล่ือนที่        - - - - -  6 

2 กิจกรรมการประกวด   - - - - - - - - - - 1 

3 กิจกรรมการพัฒนาหองสมุดมีชีวิต     -  -  - - - - - - 3 

4 กิจกรรมการอานเพื่อสงเสริมพอแมอานใหลูกฟง; 

(Book start)   

           5 

5 กิจกรรมการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ     -  - - - - - - 4 

6 กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพเพิ่มรายได     - - - - - -  -   4 

7 กิจกรรมตอบคําถามสารานุกรม  - - - - - - -  - - - 1 

8 กิจกรรมการแสดงหุน  - - - - - - -  - - - 1 

9 กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการ - - - - - - -  - -  1 

10 กิจกรรมการสรางเครือขายรักการอาน    -  -  - - - - - - 3 

11 กิจกรรมแขงขันเปดพจนานุกรม - - - - - - - -  - - 1 

                   

 

ตารางท่ี 11  แสดงผลการสงัเคราะหแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมลูบนเว็บไซต และกจิกรรมสงเสรมิการอานในบริบทของการจัดการศึกษานอกระบบ  

                การศึกษาตามอัธยาศัย โดยสํานักงาน กศน. และแนวคิด ประสบการณจากกลุมผูรวมสนทนากลุม (Focus group) 
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  จากตารางที่ 11 พบวาผลการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีจากหนังสอื วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูลบน

เว็บไซต และแนวคิด ประสบการณจากกลุมผูรวมสนทนากลุม (Focus group) จํานวน 10 คน เพื่อรางรูปแบบ

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ผูวิจัยไดคัดเลือกจากผล

การสังเคราะหจากแนวคิดต้ังแต 3 แนวคิดข้ึนไป สรุปไดวาลักษณะกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสม

สําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายควรมีลักษณะ ดังน้ี 

   1) กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่   

   2) กิจกรรมการอานเพื่อสงเสริมพอแมอานใหลูกฟง;(Book start)   

   3) กิจกรรมการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   4) กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพเพิ่มรายได 

   5) กิจกรรมการพัฒนาหองสมุดมีชีวิต    

   6) กิจกรรมการสรางเครือขายรักการอาน   

 จากผลการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูลบนเว็บไซต และ

แนวคิด ประสบการณจากกลุมผูรวมสนทนากลุม (Focus group) จํานวน 10 คน ประกอบกับผลการศึกษา

สภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย;ในระยะที่;1;รวมทั้งจากการ

สังเคราะหแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับบุคคลที่มีนิสัยรักการอานจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย และขอมูล

บนเว็บไซต ในบทที่ 2 ที่พบวาบุคคลที่มีนิสัยรักการอานตองมีลักษณะ ดังน้ี คือ (1) อานจนเปนกิจวัตร

ประจําวัน (2) อานไดทุกวัน ทุกสถานที่ ทุกเวลา และทุกโอกาส (3) มุงมั่นในการอาน หรือสนใจอานตลอดเวลา 

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

สารสนเทศที่ไดจากการศึกษา มาประกอบการพิจารณาจัดทํารางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน

สําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ไดดังตารางที่ 12 และสามารถแสดงรูปแบบกิจกรรม

สงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ไดดังตารางที่ 13 ตามลําดับดังน้ี 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สารสนเทศท่ีไดจากการศึกษาเพ่ือนํามาจัดทําราง 

รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 

ผลการสังเคราะหลักษณะ 

คนที่มีนิสัยรักการอาน 

ผลการศึกษาสภาพ 

การอานของประชาชนอําเภอ 

โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 

ผลการวิเคราะหสภาพนิสัยรักการ

อานของประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก  

จังหวัดหนองคาย 

ผลการศึกษากิจกรรมสงเสริม

นิสัยรักการอานที่เหมาะสม

สําหรับประชาชนอําเภอ 

โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 

ผลการสังเคราะหกิจกรรมสงเสริมนิสัย

รักการอานจากแนวคิดทฤษฎีจาก

หนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย และ

ขอมูลบนเว็บไซต และกลุมผูรวมสนทนา

กลุม (Focus group) 

1. อานจนเปนกิจวัตรประจําวัน 

2. อานไดทุกวัน ทุกสถานที่ ทุกเวลา  

และทุกโอกาส 

3. มุงม่ันในการอาน หรือสนใจอาน

ตลอดเวลา 

4. อานจนเคยชิน 

5. อานวัสดุบันทึกความรูทุก

ประเภท 

6. อานเองโดยไมมีใครบังคับ 

1. เม่ือมีเวลาวางประชาชนอําเภอ 

โพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายชอบเลน

อินเทอรเน็ต และพูดคุยกับเพื่อน 

2. ใน 1 วันจะอานหนังสือโดยเฉล่ีย 

30 นาที 

3. การใชเวลาอานหนังสือตามความ

สนใจของตนเอง (ไมเก่ียวกับการ

เรียน) เฉล่ีย 30 นาที 

4. ส่ิงพิมพที่ชอบอาน 

  4.1 วารสารและนิตยสารบันเทิง  

  4.2 เก่ียวกับอาชีพ  

  4.3 หนังสือพิมพ  

5.ในรอบปเขารวมกิจกรรมสงเสริม

การอาน 1- 2 ครั้ง มากที่สุด 

1. มีทัศนคติทางบวกเก่ียวกับการ

อาน 

2. ไดรับการปลูกฝงและชักชวนให

เกิดความสนใจการอานอยาง

ตอเน่ืองจากครอบครัว 

3. ไดรับการปลูกฝงและชักชวนให

เกิดความสนใจการอานอยาง

ตอเน่ืองจากหนวยงานภาครัฐและ

เอกชน 

4. ประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคายชอบอานจากวัสดุทุก

ประเภท เชน หนังสือ จุลสาร ปาย

โฆษณา ใบปลิว กระดาษหอ

ของขวัญนอยที่สุด 

1. กิจกรรมหองสมุดเคล่ือนที่ 

2.กิจกรรมการอานเพื่อสงเสริม

พอแมอานใหลูกฟง (Book 

start) 

2. กิจกรรมสงเสริมการอานผาน 

QR code   

3. กิจกรรมการอานสงเสริม

อาชีพ 

4. กิจกรรมการเลานิทาน 

1. กิจกรรมหองสมุดเคล่ือนที่ 

2. กิจกรรมการเลานิทาน 

3. กิจกรรมแนะนําหนังสือใหม 

4. การพัฒนาหองสมุด 

5. กิจกรรมการอานเพื่อสงเสริมพอแม 

อานใหลูกฟง (Book start) 

6. กิจกรรมการพัฒนาแหลงเรียนรู 

7. กิจกรรมการสรางเครือขายรักการอาน 
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ตารางท่ี 12 แสดงสารสนเทศที่ไดจากการศึกษาประกอบการพิจารณาจัดทํารางรูปแบบกจิกรรมสงเสริมนิสัยรกัการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จงัหวัดหนองคาย 
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รางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 

 

รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก 

การอานสําหรับประชาชน 

อําเภอโพธิ์ตาก 

ผลการศึกษากิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการ

อานที่เหมาะสมสําหรับประชาชนอําเภอ

โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 

ผลการสังเคราะหกิจกรรม 

สงเสริมนิสัยรักการอานจากแนวคิดทฤษฎี

จากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย 

และขอมูลบนเว็บไซต และกลุมผูรวม

สนทนากลุม (Focus group) 

ชวงอายุที่เหมาะสม เปาหมายการพัฒนานิสัยรักการ

อานประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก 

1. กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน 

เชิงรุก 

1. กิจกรรมหองสมุดเคล่ือนที่ 1. กิจกรรมหองสมุดเคล่ือนที่ 

 

ทุกชวงวัย 1. ประชาชนอําเภอโพธ์ิตากอานจน

เปนกิจวัตรประจําวัน 

2. ประชาชนอําเภอโพธ์ิตากอานได

ทุกวัน ทุกสถานที่ ทุกเวลา และทุก

โอกาส 

3. ประชาชนอําเภอโพธ์ิตากมุงม่ันใน

การอาน หรือสนใจอานตลอดเวลา 

4. ประชาชนอําเภอโพธ์ิตากอานจน

เคยชิน 

5. ประชาชนอําเภอโพธ์ิตากอาน

วัสดุบันทึกความรูทุกประเภท 

6. ประชาชนอําเภอโพธ์ิตากอานเอง

โดยไมมีใครบังคับ 
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ตารางท่ี 13 แสดงรางรปูแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จงัหวัดหนองคาย 
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รางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 

 

รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน

สําหรับประชาชนอําเภอ 

โพธิ์ตาก 

ผลการศึกษากิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการ

อานที่เหมาะสมสําหรับประชาชนอําเภอ 

โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 

ผลการสังเคราะห 

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก 

การอานจากแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ 

วารสาร บทความ งานวิจัย และขอมูลบน

เว็บไซต และกลุมผูรวมสนทนากลุม  

(Focus group) 

ชวงอายุที่เหมาะสม เปาหมายการพัฒนานิสัยรักการ

อานประชาชนอําเภอ 

โพธิ์ตาก 

2. กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานใน

ครอบครัว 

1. กิจกรรมการอานเพื่อสงเสริมพอแมอาน

ใหลูกฟง (Book start)  

1. กิจกรรมการอานเพื่อสงเสริมพอแมอานให

ลูกฟง (Book start)  

แรกเกิด-6 ป) 1. ประชาชนอําเภอโพธ์ิตากอานจน

เปนกิจวัตรประจําวัน 

2. ประชาชนอําเภอโพธ์ิตากอานได

ทุกวัน ทุกสถานที่ ทุกเวลา และทุก

โอกาส 

3. ประชาชนอําเภอโพธ์ิตากมุงม่ันใน

การอาน หรือสนใจอานตลอดเวลา 

4. ประชาชนอําเภอโพธ์ิตากอานจน

เคยชิน 

5. ประชาชนอําเภอโพธ์ิตากอาน

วัสดุบันทึกความรูทุกประเภท 

6. ประชาชนอําเภอโพธ์ิตากอานเอง 

โดยไมมีใครบังคับ 

3. กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1. กิจกรรมการอานผานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. กิจกรรมการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. กิจกรรมสงเสริมการอานผาน QR code 

ตั้งแต 6 ปขึ้นไป 

4. กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน 

ดานอาชีพ 

1. กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ 1. กิจกรรมการพัฒนาแหลงเรียนรู ชวงอายุ 21 ป ขึ้นไป 

5. กิจกรรมหองสมุดมีชีวิต  1. การพัฒนาหองสมุดมีชีวิต ทุกชวงวัย 

6. กิจกรรมการสรางเครือขาย 

รักการอาน 

1. กิจกรรมการสรางเครือขายอุปนิสัย 

รักการอานสูชุมชน 

 ทุกชวงวัย 
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ตารางท่ี 13 (ตอ) 
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 จากตารางที่ 12-13 สามารถสรุปไดวารางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน

อําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ประกอบดวย 

  1) การดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสม 

ไดแก กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ 

  2) การดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่

เหมาะสมไดแก กิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง (Book start) 

  3) การดําเนินกิจกรรมสงเสรมินิสยัรกัการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมสงเสรมินิสยัรักการ

อานที่เหมาะสม ไดแกกิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร (QR;code) 

  4) การดําเนินกิจกรรมสงเสรมินิสยัรกัการอานดานอาชีพ;กิจกรรมสงเสรมินิสยัรักการอานทีเ่หมาะสม 

ไดแก กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ 

  5) การดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานหองสมุดมีชีวิต;กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่

เหมาะสม ไดแก การพัฒนาหองสมุดมีชีวิต 

  6) การดําเนินกิจกรรมการสรางเครือขายรักการอาน กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสม 

ไดแก กิจกรรมบันทึกขอตกลง (MOU) เครือขายนักอาน 

 

   2. ผลการวิพากษรางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ 

โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 

  ผลการวิพากษรางรูปแบบการพัฒนากิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ 

โพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สามารถสรุปความคิดเห็นของผูรวมสนทนากลุม (Focus group) ดังตารางที่ 14  

ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 14  แสดงผลการวิพากษรางรปูแบบการพัฒนากจิกรรมสงเสรมินิสัยรักการอานสําหรับประชาชน

อําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 

ท่ี ประเด็นการวิพากษ ความคิดเห็น (ความถ่ี/รอยละ) 

เหมาะสม ไมเหมาะสม 

1 กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก : กิจกรรมหองสมุด

เคลื่อนที ่

10 

(100%) 

0 

(0.00%) 

2 กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว :  กิจกรรมพอแม

อานใหลูกฟง (Book start) 

10 

(100%) 

0 

(0.00%) 

3 กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ; :  

กิจกรรมสงเสริมการอานผานรหสัคิวอาร (QR;code) 

10 

(100%) 

0 

(0.00%) 
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ตารางท่ี 14  (ตอ) 

ท่ี ประเด็นการวิพากษ ความคิดเห็น (ความถ่ี/รอยละ) 

เหมาะสม ไมเหมาะสม 

4 กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานดานอาชีพ :   

กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ 

10 

(100%) 

0 

(0.00%) 

5 กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานหองสมุดมีชีวิต; :   

การพัฒนาหองสมุดมีชีวิต 

10 

(100%) 

0 

(0.00%) 

6 กิจกรรมการสรางเครือขายรักการอาน :   

กิจกรรมบันทกึขอตกลง (MOU) เครือขายนักอาน 

10 

(100%) 

0 

(0.00%) 

เฉลี่ย 100% 100% 
  

 จากตารางที่ 14 พบวาผูเช่ียวชาญทั้ง 10 ทานไดลงมติวารางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน

สําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายสามารถนําไปใชเปนรปูแบบกจิกรรมสงเสริมนิสัยรกัการอาน

สําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ได คิดเปนรอยละ 100 นอกจากน้ันผูเช่ียวชาญทั้ง 10 ทาน 

ไดมีความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 

   ตัวแทนกลุมผูบริหารไดรวมวิพากษรางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน

อําเภอโพธ์ิตาก  จังหวัดหนองคาย สามารถสรุปได ดังน้ี 

    “...รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคายมีความเหมาะสม และควรมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพการดําเนินงานเชิงการบริหาร และเปน

รูปแบบที่มีความยืดหยุนเพิ่มเติมกิจกรรมไดตามสถานการณในปจจุบัน รวมทั้งเปนรูปแบบที่มองเห็นไดอยาง

เปนรูปธรรมสามารถตรวจสอบไดดวยขอมูลเชิงประจักษ...”  

  (ชลธิชา โครตชมภู. การสนทนากลุม. 2559) 

 

   ตัวแทนกลุมผูเช่ียวชาญดานกิจกรรมสงเสริมการอานไดรวมวิพากษรางรูปแบบกิจกรรมสงเสริม

นิสัยรักการอานสําหรบัประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สามารถสรุปได ดังน้ี  

   “...รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายมี

ความเหมาะสมควรดําเนินการดวยการนําวงจรคุณภาพ (PDCA) และเปนรูปแบบที่เนนการมีสวนรวมของภาคี

เครือขาย หรือเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการขับเคลื่อน...”  

                 (ดวงแกว เงินพูลทรพัย. การสนทนากลุม. 2559) 
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  “...รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคายมีความเหมาะสม และควรไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองคกร

นานาชาติมาชวยในการขับเคลื่อนรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก 

จังหวัดหนองคายใหย่ังยืน...” 

                  (ศิวราช ราชพัฒน. การสนทนากลุม. 2559) 

 

   กํานันอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ทั้ง 3 ตําบลไดรวมวิพากษรางรูปแบบกิจกรรมสงเสริม

นิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สามารถสรุปได ดังน้ี 

    “....รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคายมีความเหมาะสม และควรมีวิธีการประเมินผลการนํารูปแบบไปใชที่มีความเปนวิทยาศาสตร และมีวิธี

ในการประเมินพัฒนาดานการอานที่เกิดข้ึนกับประชาชน เพื่อสรางสรรคกิจกรรมสงเสริมการอานใหมีความ

เหมาะสมเพิ่มมากข้ึน...” 

                 (สามารถ  สุทธิดี. การสนทนากลุม. 2559) 

 

    “....รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคายมีความเหมาะสม และควรเปนรูปแบบกิจกรรมสงเสริมการอานที่ประชาชนอําเภอโพธ์ิตากที่ทุก 

ภาคสวนมีสวนรวมในการขับเคลื่อน...” 

                 (วิชัย  เสือหลา. การสนทนากลุม. 2559) 

 

    “....รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคายมีความเหมาะสม และควรมีกระบวนการดําเนินงานที่เหน็เปนรูปธรรมสามารถตรวจสอบคุณภาพการ

นําไปใชได...” 

                (เบญจวรรณ  นิชจํานงค. การสนทนากลุม. 2559) 

 

  ผูแทนผูใหญบานอําเภอโพธ์ิตากไดรวมวิพากษรางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ

ประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก  จังหวัดหนองคาย สามารถสรุปได ดังน้ี 

    “....รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคายมีความเหมาะสม และควรเปนรูปแบบที่ประชาชนทุกชวงวัยสามารถเขาถึงได และมีความยืดหยุน

ตามสถานการณปจจุบัน...” 

                (บุญชัย  คําภูแกว. การสนทนากลุม. 2559) 

 



124 

 

    “....รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคายมีความเหมาะสม และควรเปนรูปแบบที่ไมซับซอนมองเห็นกระบวนการทํางานไดงายและมีความ

ยืดหยุนเพื่อปรับใหเขากับสถานการณปจจุบันของพื้นที่ชุมชน ...” 

              (หมวย  พนักศร.ี การสนทนากลุม. 2559) 

 

   ผูแทนประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก ไดรวมวิพากษรางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน

สําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก  จังหวัดหนองคาย สามารถสรุปได ดังน้ี  

    “....รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคายมีความเหมาะสม และควรเปนรูปแบบที่มีกระบวนการดําเนินงานที่เปนระบบ และเห็นเปน 

รูปธรรม...” 

              (คํามิ่ง  บุตรจันทร. การสนทนากลุม. 2559) 

 

    “....รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคายมีความเหมาะสม และควรเปนรูปแบบที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่ชุมชน นําหลักการบริหารมา

ใชในการควบคุมการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามรูปแบบไดอยางเหมาะสม...” 

  (พัฒน  ธรรมวงศา. การสนทนากลุม. 2559) 

 

 จากขอคิดเห็นสามารถสรุปไดวาผูรวมสนทนากลุม (Focus group) มีความคิดเห็นวารางรูปแบบการ

พัฒนากิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายมีความเหมาะสม 

และควรนํากระบวนการ PDCA เขามาใชในการควบคุมกระบวนการดําเนินงาน  
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ผลการวิจัยระยะท่ี;3;;การทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ 

โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 

 

 ผลการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคาย สามารถอธิบายตามลําดับได ดังน้ี 

  1. ผลการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก  

จังหวัดหนองคาย ข้ันวางแผนการดําเนินงาน (Plan) 

  2. ผลการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก  

จังหวัดหนองคาย ข้ันลงมือปฏิบัติ (Do) 

  3. ผลการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก  

จังหวัดหนองคาย ข้ันการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check) 

  4. ผลการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก  

จังหวัดหนองคาย ข้ันการปรับปรุงแกไข (Action) 

 

1. ผลการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัด

หนองคาย ขั้นวางแผนการดําเนินงาน (Plan) 

 ผูวิจัยไดดําเนินการกําหนดวิธีการดําเนินงานไดวางแผนการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก

การอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายในนามโครงการหมูบานนักอาน และไดบรรจุ

โครงการหมูบานนักอานลงในแผนปฏิบัติการประจําปอยางตอเน่ืองต้ังแตไตรมาส 1-2 ปงบประมาณ พ.ศ. 

2559 ตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน สําหรับการกําหนดกิจกรรม ผูวิจัยไดกําหนดใหมีการดําเนินกิจกรรม จํานวน  

6 กิจกรรมซึ่งประกอบดวย (1) กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก ไดแก กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที ่ 

(2) กิจกรรมสงเสริมนิสัยรกัการอานในครอบครัว ไดแก กิจกรรมพอแมอานใหลกูฟง (Book start) (3) กิจกรรม

สงเสริมนิสัยรักการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแกกิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร (QR;code) 

(4) กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานดานอาชีพ ไดแก กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ (5) กิจกรรมสงเสริมนิสัย

รักการอานหองสมุดมีชีวิต; ไดแก การพัฒนาหองสมุดมีชีวิต (6) กิจกรรมการสรางเครือขายรักการอาน;ไดแก 

กิจกรรมบันทึกขอตกลง (MOU) เครือขายนักอาน และกําหนดผูมีสวนรวม ไดแก นายอําเภอโพธ์ิตาก;จํานวน  

1 คน กํานัน จํานวน 3 คน.ผูใหญบาน จํานวน 3 คน หัวหนา กศน. ตําบล จํานวน 3 คน;สําหรับเครื่องมือที่ใน

การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแกแบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสราง จากการสัมภาษณผูมีสวนรวมในการทดลองใช

รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ปรากฏผล 

การสัมภาษณ ดังน้ี  
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    “...การทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก 

จังหวัดหนองคายภายใตโครงการหมูบานนักอาน ไดมีโอกาสในการรวมเปนสวนหน่ึงในการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงาน และรวมในการใหขอคิดเสนอแนะในการวางแผนการดําเนินงาน และทุกครั้งที่มีการลงพื้นที่เพื่อจัด

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานใหแกประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก หากไมติดขอราชการอื่นจะเขารวมเพื่อเปน

ประธานในการจัดกิจกรรม และรวมกิจกรรมดวยทุกครั้ง ดังน้ันจึงสามารถพูดไดวารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัย

รักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายมีความเหมาะสม และควรเปนรูปแบบที่

เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่ชุมชน นําหลักการบริหารมาใชในการควบคุมการขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม

รูปแบบไดอยางมีคุณภาพ...” 

  (เชษฐา ขาวประเสริฐ. สัมภาษณ. 14 ธันวาคม 2560) 

 

    “...ขาพเจามีสวนรวมในการดําเนินการพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ

ประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย โดยการเปนตัวแทนครู กศน. ตําบลในการวิพากษรางรูปแบบ

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย และรวมเปนคนเก็บ

รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานทุกข้ันตอน ดังน้ันจึงเห็นวารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน 

สําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายมีความเหมาะสมที่จะนํามาใชในการพัฒนานิสัยรักการอาน

ของประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก เน่ืองจากผูวิจัยไดดําเนินงานอยางเปนระบบและมีการวางแผนที่ดี...” 

                (อารมณ แกนทาว. สัมภาษณ. 14 ธันวาคม 2560) 

 

    “...ผูวิจัยมีการวางแผนการนํารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน

อําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายไปใชกับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายไดอยางเปนระบบ และมี

การกําหนดวิธีการดําเนินงาน กําหนดกิจกรรมไดอยางสอดคลองกับบริบทของพื้นที่ชุมชน...” 

              (รัชนีวรรณ รัตนติสรอย. สัมภาษณ. 14 ธันวาคม 2560) 

 

    “....การวางแผนการดําเนินงาน (Plan) ทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน

สําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายในโครงการหมูบานนักอาน มีการวางแผนที่ดี มีวิธีการ

ดําเนินงานตามแผนอยางงาย และประชาชนใหความสนใจรวมกิจกรรมตามแผนที่วางไว อีกทั้งการที่ขาพเจาได 

เปนสวนหน่ึงของการดําเนินการพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ 

โพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายทุกข้ันตอนทําใหมองเห็นวาการดําเนินงานมีการวางแผนเปนอยางดี...” 

              (ธัญญภรณ หนูอินทร. สัมภาษณ. 14 ธันวาคม 2560) 
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    “...ดวยรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคายไปใชกับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายไดจากการศึกษาสภาพการอานของประชาชนใน

อําเภอโพธ์ิตาก จึงทําใหงายตอการวางแผนในการนํารูปแบบไปใชกับประชาชนกลุมเปาหมาย...” 

              (เบญจวรรณ  นิชจํานงค. สัมภาษณ. 14 ธันวาคม 2560) 

 

    “....การเปดโอกาสใหผูนําชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินภารกิจตามแผนการนํารูปแบบ

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายไปใชกับประชาชนอําเภอ

โพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายไปใชทําใหรูปแบบมีความนาเช่ือถือเพิ่มมากข้ึน อีกทั้งการที่นายอําเภอให

ความสําคัญกับการนํารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคายมาใชในพื้นที่ชุมชน ย่ิงทําใหประชาชนกลุมเปาหมายใหความสําคัญ...” 

              (สามารถ  สุทธิดี. สัมภาษณ. 14 ธันวาคม 2560) 

 

    “...ในการกําหนดใหผูมีสวนรวมในการดําเนินงานในชวงการทดลองใชรูปแบบกิจกรรม

สงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายโดยมีผูนําชุมชนทุกระดับ ซึ่งมีทั้ง

นายอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน และประชาชนที่เปนลูกบานทําใหทุกคนมีความรูสึกวาเปนสวนหน่ึงของการ

ดําเนินงาน ดังน้ันจึงทําใหกิจกรรมเปนไปตามแผนที่กําหนด...” 

              (วิชัย  เสือหลา. สัมภาษณ. 14 ธันวาคม 2560) 

 

    “....การกําหนดกิจกรรมในข้ันวางแผนการดําเนินงาน (Plan) มีความเหมาะสมกับบริบทของ

ประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย และมีการดําเนินงานอยางตอเน่ืองเปนไปตามแผนที่กําหนด...” 

              (จรูญ  คําใบ. สัมภาษณ. 14 ธันวาคม 2560) 

 

    “...ขาพเจาไดมีโอกาสรวมโครงการหมูบานนักอานทุกครั้งที่มีการลงพื้นที่จัดกิจกรรม ซึ่งจัด

ทุกเย็นวันพฤหัสบดีของสัปดาหแรกของเดือน หมุนเวียนไปทุกหมูบานจนครบตามแผนที่กําหนดตลอด

ระยะเวลา 1 ปที่ไดทําการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก 

จังหวัดหนองคาย...” 

              (นายบุญชัย  คําภูแกว. สัมภาษณ. 14 ธันวาคม 2560) 

 

    “...โครงการหมูบานนักอานมีการวางแผนดําเนินงานอยางชัดเจน และมีการดําเนินงานตาม

แผนที่กําหนดอยางตอเน่ือง ขาพเจาไดเปนสวนหน่ึงของการดําเนินงานโดยมีหนาที่ประสานลูกบานใหเขารวม

กิจกรรมตามวัน เวลา ที่กําหนดตามแผนการดําเนินงาน...” 

              (นายหมวย  พนักศรี. สัมภาษณ. 14 ธันวาคม 2560) 
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จากการสัมภาษณผูมีสวนรวมในการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ

ประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สามารถสรุปไดดังน้ี  

 การทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคายในข้ันวางแผนการดําเนินงานไดดําเนินการภายใตโครงการหมูบานนักอาน ประชาชนทุกระดับใน

อําเภอโพธ์ิตากไดมีโอกาสรวมเปนสวนหน่ึงในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน และรวมในการใหขอคิดเสนอแนะ

ในการวางแผนการดําเนินงาน มีการนําหลักการบริหารมาใชในการควบคุมการขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม

รูปแบบไดอยางมีคุณภาพ มีครู กศน. ตําบลเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานทกุข้ันตอน มีการ

กําหนดวิธีการดําเนินงาน กําหนดกิจกรรมไดอยางสอดคลองกับบริบทของพื้นที่ชุมชนมีการวางแผนที่สามารถ

นําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมและมีการดําเนินงานอยางตอเน่ือง 

 

2. ผลการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัด

หนองคาย ขั้นลงมือปฏิบัติ (Do) 

 ผูวิจัยไดดําเนินกิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ 

โพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายทั้ง 6 กิจกรรม ซึ่งประกอบดวย (1) กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก ไดแก 

กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ (2) กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว ไดแก กิจกรรมพอแมอานให 

ลูกฟง (Book start) (3) กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแกกิจกรรมสงเสริมการ

อานผานรหัสคิวอาร (QR;code);(4) กิจกรรมสงเสริมนิสัยรกัการอานดานอาชีพ;ไดแก กิจกรรมการอานสงเสริม

อาชีพ (5) กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานหองสมุดมีชีวิต;ไดแก การพัฒนาหองสมุดมีชีวิต;(6) กิจกรรมการ

สรางเครือขายรักการอาน;ไดแก กิจกรรมบันทึกขอตกลง (MOU) เครือขายนักอาน โดยดําเนินการ ดังน้ี 

  2.1;วางแผนการดําเนินงาน ;ไดประชุมวางแผน ;ไดกําหนดใหผู เขารวมประชุมวางแผน

ประกอบดวยผูแทนสวนราชการอําเภอโพธ์ิตาก คณะกรรมการสถานศึกษา นายกองคการบริหารสวนตําบล 

กํานัน ผูแทนผูใหญบาน ผูแทนประชาชน อาสาสมัครนักอาน และครู กศน. รวมทั้งจัดทําแผนการดําเนินงาน;

ไดจัดทําปฏิทินการดําเนินการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ 

โพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย และจัดทําคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงานระดับอําเภอโดยมีนายอําเภอเปนผูลงนาม 

  2.2 การลงมือปฏิบัติเพื่อทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน

อําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ข้ันลงมือปฏิบัติ (Do) สามารถอธิบายไดตามลําดับ ไดดังน้ี 

   2.2.1 กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก ไดแก กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ ไดดําเนิน

พัฒนากิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ โดยการพัฒนารถหองสมุดเคลื่อนที่;และกําหนดใหมีรูปแบบที่สามารถ

เคลื่อนที่ไปไดทุกพื้นที่ในอําเภอโพธ์ิตากทั้ง 27 หมูบาน สามารถจอดใหบริการไดโดยไมเกรงการสูญหายพัฒนา

รถหองสมุดเคลื่อนที่ จํานวน 3 คัน เพื่อใหสามารถบริการการอานไดครบทั้ง 3 ตําบล 27 หมูบาน 

กลุมเปาหมาย ไดแก ประชาชนอําเภอโพธ์ิตากทุกชวงวัย พื้นที่ในการใหบริการ คือ พื้นที่ปกครองเขตอําเภอ
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โพธ์ิตาก ทั้ง 3 ตําบล 27 หมูบาน และจัดทําแผนการใหบริการโดยบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอ 

โพธ์ิตากเปนผูจัดทําแผนออกใหบริการ โดยกําหนดใหบริการหมูบานละ 1 สัปดาหตอคัน หลังจากใหบริการ

ครบตามแผนที่กําหนดจะเคลื่อนไปยังอีกหมูบานหน่ึง ทําอยางน้ีจนครบทั้ง 27 หมูบาน และหมุนเวียนไปเชนน้ี

อยางตอเน่ือง รวมทั้งกําหนดผูมีสวนเกี่ยวของไดแก ผูใหญบาน และเจาของบานที่บรรณารักษหองสมุด

ประชาชนอําเภอโพธ์ิตากไดประสานงานในเบือ้งตนต้ังแตการเริ่มจัดทําแผนการออกใหบริการ โดยผูใหญบานมี

หนาที่ประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นที่ตนเขามาอานหนังสือ และสิ่งพิมพที่มีใหบริการ และมีเจาของบาน 

ทําหนาที่เปนอาสาสมัครนักอานเก็บสถิติผูเขาใชบริการ และใหบริการเสมือนเปนบรรณารักษ รวมทั้งเก็บสถิติ 

ผูบันทึกการอาน สวนสื่อที่นําออกใหบริการในรถหองสมุดเคลื่อนที่ไดแก หนังสือทั่วไป จุลสาร นิตยสาร 

วารสาร และในวันที่สงมอบรถหองสมุดเคลื่อนที่ บรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตากรวมกับครู 

กศน. ตําบลในพื้นที่ใหบริการจะนํากิจกรรมสงเสริมการอาน และสื่อที่หลากหลายนําไปจัดกิจกรรมสงเสริมการ

อานดวย เชนกิจกรรมสงเสริมการอานผาน Tablet กิจกรรมสงเสริมการอานผาน Smart pen , Smart book 

กิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร ;(QR;code);เปนตน อีกทั้ งไดกําหนดใหมีการรายงานผล 

การดําเนินงานเปนรายสัปดาห โดยบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก 

   2.2.2 กิจกรรมสงเสริมนิสยัรกัการอานในครอบครัว ไดแก กิจกรรมพอแมอานใหลกูฟง (Book 

start) ไดดําเนินการสํารวจครัวเรือนทีม่ีเด็กอายุแรกเกิด ถึงอายุ 6 ป ทั้ง 3 ตําบล 27 หมูบาน เพื่อใชเปนขอมูล

ในการดําเนินกิจกรรม พบวาอําเภอโพธ์ิตากมีจํานวน 5,027 ครัวเรือน แยกเปนตําบลโพธ์ิตากวจํานวน 1,452 

ครัวเรือน มีครัวเรือนที่มีเด็กอายุแรกเกิด ถึง 6 ป จํานวน;325 ครัวเรือน ตําบลโพนทอง จํานวน 1,883..... 

ครัวเรือน มีครัวเรือนที่มีเด็กอายุแรกเกิด ถึง 6 ป จํานวน 192 ครัวเรือน และตําบลดานศรีสุข จํานวน 1,692... 

ครัวเรือน มีครัวเรือนที่มีเด็กอายุแรกเกิด ถึง 6 ป จํานวน 318 ครัวเรือน จากน้ันกําหนดวิธีการดําเนินงานโดย

ออกแบบ Read boxes สําหรับหมุนเวียนสื่อ จํานวน 3 กลองเพื่อประกอบการจัดกิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง 

(Book;;start) พื้นที่ในการใหบริการ คือ พื้นที่ปกครองเขตอําเภอโพธ์ิตาก ทั้ง 3 ตําบล 27 หมูบาน และ........

กําหนดวิธีการดําเนินงาน จัดทําแผนการใหบริการโดยบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตากเปน

ผูจัดทําแผนออกใหบรกิาร โดยกําหนดใหบรกิารหมูบานละ 1 สัปดาหตอกลอง หลังจากใหบริการครบตามแผน

ที่กําหนดจะเคลื่อนไปยังอีกครัวเรือน ทําอยางน้ีจนครบทั้ง 835 ครัวเรือน และผูที่มีสวนเกี่ยวของ ไดแก พอ..... 

แม พี่ นอง ปูยา ตา ยาย ญาติที่จะทําหนาที่ในการอานหนังสือนิทานใหบุตรหลานฟง และมอบหมาย......

อาสาสมัครนักอานผูที่ทําหนาที่เก็บสถิติการอาน เย่ียมบานนักอาน และ รวมทั้งเก็บสถิติผูบันทึกการอาน และ

มอบหมายครู กศน. ตําบล ทําหนาที่หมุนเวียนสื่อ โดย Read boxes สําหรับสื่อที่นําออกใหบริการสําหรับ......

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว ไดแก หนังสือนิทาน ทั้งในรูปเลม ซีดี ดีวีดี สื่อมัลติมีเดีย และใน

รูปแบบ QR code เปนตน รวมทั้งกําหนดใหมีการรายงานผลการดําเนินงานเปนรายสปัดาห โดยบรรณารักษ...

หองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก 

   2.2.3 กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแกกิจกรรมสงเสริมการ

อานผานรหัสคิวอาร (QR;code) ไดดําเนินการพัฒนาสื่อในรูปแบบรหัสคิวอาร;(QR;code);โดยเลือกเน้ือหาที่
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เปนประโยชนที่เหมาะสําหรับเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไปควรไดรับความรูจากเน้ือหาน้ันในเบื้องตนได

เลือกเน้ือหาจากหนังสอืนิทาน สารานุกรมไทยสําหรบัเยาวชน โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระมหา

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 นิทานในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย สารานุกรมนารูทั่วไป สาระ

นารูการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรสมัยใหม และเทคโนโลยีชาวบาน สาระนารูเกี่ยวกับอาชีพเสริม

เพิ่มรายได และกําหนดกลุมเปาหมาย ไดแก ประชาชนอําเภอโพธ์ิตากทุกชวงวัยสําหรับพื้นที่ในการใหบริการ 

คือ พื้นที่ปกครองเขตอําเภอโพธ์ิตาก ทั้ง 3 ตําบล 27 หมูบาน รวมทั้งจัดทําแผนการใหบริการโดยบรรณารักษ

หองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตากเปนผูจัดทําแผนออกใหบริการ และกําหนดผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแก 

ผูใหญบาน เจาของบานที่เปนสถานที่จัดกิจกรรม และครู กศน. ตําบลที่จะเปนผูประสานงาน และรวมจัด

กิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน สําหรับสื่อไดกําหนดสื่อ และกิจกรรมสงเสริมการอานที่จะนําออกใหบริการ 

ไดแก รหัสคิวอาร (QR;code) หนังสือนิทาน รหัสคิวอาร (QR;code) สารานุกรมนารู รหัสคิวอาร (QR;code) 

สาระนารูการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรสมัยใหม และเทคโนโลยีชาวบาน เปนตน รหัสคิวอาร 

(QR;code) สาระนารูเกี่ยวกับอาชีพเสริมเพิ่มรายได เปนตน นอกจากน้ันไดกําหนดใหมีการรายงานผลการ

ดําเนินงานเปนรายสัปดาห โดยบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตากเปนผูดําเนินการรายงาน 

  2.2.4 กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานดานอาชีพ;ไดแก กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ 

ไดดําเนินการออกแบบใบความรูกิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ โดยมีกําหนดออกทุกสัปดาห ใน 1 เดือนจะมี  

4 ฉบับ เน้ือหาในใบความรูกิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ จะเปนเนนเน้ือหาเกี่ยวกับอาชีพเสริมเพิ่มรายได

ใหแกประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก และใบความรูกิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ 1 ฉบับ จะมีเน้ือหาอาชีพ จํานวน  

1 เรื่อง รวมทั้งจัดทํารหัสคิวอาร (QR;code) เพื่อรวบรวมไวใหบริการบนเว็บไซต สําหรับกลุมเปาหมาย ไดแก 

ประชาชนอําเภอโพธ์ิตากทุกชวงวัย และใหบริการพื้นที่ปกครองเขตอําเภอโพธ์ิตาก ทั้ ง 3 ตําบล  

27 หมูบาน โดยจัดทําแผนการใหบริการโดยบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก เพื่อนําใบความรู

กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพออกใหบริการพรอมกับรถหองสมุดเคลื่อนที่โดยกําหนดใหใน 1 สัปดาห จะมี

ครัวเรือนไดรับใบความรูกิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ จํานวน 100 ครัวเรือนในหมูบานที่ศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพธ์ิตากสงมอบรถหองสมุดเคลื่อนที่ และมอบหมายใหครู กศน. ตําบล

ดําเนินกิจกรรม กศน. มาแลว โดยใชหอกระจายขาวหมูบานสําหรับการใหความรูประชาชนโดยการนําเน้ือหา

ในใบความรูกิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพไปอานผานหอกระจายขาวใหประชาชนไดรับฟงเวลา 17.00 น. – 

18.00 น. ทุกวันอังคาร สําหรับผูมีสวนเกี่ยวของไดแก ผูใหญบาน เจาของบาน บรรณารักษ และครู กศน. 

ตําบลโดยผูใหญบานมีหนาที่ประชาสมัพันธใหประชาชนในพื้นที่ตนเขามาใชบรกิาร และมีเจาของบานทําหนาที่

เปนอาสาสมัครนักอานเปนผูนําใบความรูไปแจกตามครัวเรือนในหมูบานน้ัน เก็บสถิติผูเขาใชบริการ และ

ใหบริการเสมือนเปนบรรณารักษ รวมทั้งเก็บสถิติผูบันทึกการใชบริการ ในสวนสื่อที่นําออกใหบริการกิจกรรม

สงเสริมนิสยัรักการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก ใบความรูกิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพทั้งในรูปแบบ

สิ่งพิมพ และใบความรูกิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพในรูปแบบรหัสคิวอาร (QR;code) และกําหนดใหมีการ

รายงานผลการดําเนินงานเปนรายสัปดาห โดยบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก 
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  2.2.5 กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานหองสมุดมีชีวิต;ไดแก;;การพัฒนาหองสมุดมีชีวิต 

ไดดําเนินการพัฒนาหองสมดุมีชีวิต จํานวน 10 แหง ไดแก (1) การพัฒนาหองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก..... 

จํานวน 1 แหง (2) การพัฒนาหองสมุดโครงการดวยรักและหวงใย ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช...

เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 1 แหง (3) การพัฒนาหองสมุดหมูบาน ....

จํานวน 8 แหง และกําหนดกลุมเปาหมาย ไดแก ประชาชนอําเภอโพธ์ิตากทุกชวงวัย สําหรับพื้นที่ที่ดําเนินการ 

ไดแก ดําเนินการพัฒนาหองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตากในเขตตําบลโพนทอง ดําเนินการหองสมุดโครงการ

ดวยรักและหวงใย ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารีในเขตตําบลดานศรีสุข และพัฒนาหองสมุดหมูบาน โดยการใช (1) กศน. ตําบลโพนทอง (2) กศน. 

ตําบลโพธ์ิตาก (3) กศน. ตําบลดานศรีสุข (4) ศูนยการเรียนชุมชนบานสาวแล ตําบลโพธ์ิตาก (5) ศูนยการเรียน

ชุมชนบานดอนไผ ตําบลโพนทอง (6) ศูนยการเรียนชุมชนบานภูพนังมวง ตําบลดานศรีสุข (7) ศูนยการเรียน

ชุมชนบานนาฝาก ตําบลโพนทอง และ(8) ศูนยการเรียนชุมชนบานศูนยกลาง ตําบลดานศรีสุข เปนสถานที่จัด

หองสมุดหมูบาน และเปนจุดใหบริการการอานสาขาหองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก สําหรับผูมีสวน

เกี่ยวของ ประกอบดวย (1) ผูมีสวนรวมในการพัฒนาหองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก;ไดแก;(1.1) ผูบริหาร

ขาราชการ และบุคลากรศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพธ์ิตาก ทุกคน (1.2) 

คณะกรรมการสถานศึกษา (1.3) นักศึกษา กศน. (1.4) ประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก (1.5) บรรณารักษหองสมุด

ประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก (2) ผูมีสวนรวมในการพัฒนาหองสมุดโครงการดวยรักและหวงใย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดแก 

(2.1) ผูบริหาร ขาราชการ และบุคลากรศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพธ์ิตากทุก

คน (2.2) ผูบริหาร ขาราชการ และบุคลากรโรงเรียนอาโอยามา 2 ทุกคน (2.3) หัวหนาสวนราชการในอําเภอ

โพธ์ิตากทุกคน (2.4) ประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก (2.5) บรรณารักษโรงเรียนอาโอยามา 2 (2.6) บรรณารักษ

หองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก (3) ผูมีสวนรวมในการพัฒนาหองสมุดหมูบาน ไดแก......................... 

ขาราชการ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพธ์ิตากทุกคน;(3.2).คณะกรรมการ

สถานศึกษา (3.3) ผูนําชุมชน (3.4) ประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก(3.5) อาสาสมัครนักอาน (3.6) บรรณารักษ

หองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก (3.7) ครู กศน. สําหรับสื่อที่ใหบริการในกิจกรรมการพัฒนาหองสมุดมีชีวิต 

จะมีลักษณะสื่อหมุนเวียนที่บรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก และกําหนดใหมีการรายงานผลการ

ดําเนินงานเปนรายปโดยบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก 

  2.2.6 กิจกรรมการสรางเครือขายรักการอานวไดแก กิจกรรมบันทึกขอตกลง (MOU) 

เครือขายนักอาน ไดดําเนินการรวมลงนามในบันทึกขอตกลง MOU กับสวนราชการในอําเภอโพธ์ิตาก มีจํานวน 

6 หนวยงาน ไดแก ปกครองอําเภอโพธ์ิตาก สาธารณสุขอําเภอโพธ์ิตาก องคการบริหารสวนตําบลโพธ์ิตาก

องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง องคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตรสาขายอยอําเภอโพธ์ิตาก โดยกําหนดเปาหมายเพื่อรวมกันพัฒนาดานการจัดการศึกษานอก 

ประสานความรวมมือ ในการแลกเปลี่ยนทรัพยากร และปจจัยที่จําเปน รวมทั้งรวมมือในการพัฒนาแหลง

(3.1) ผูบริหาร 
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เรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน และรวมพัฒนาทุกกิจกรรมที่จะเปนการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตใหประชาชนใน

อําเภอโพธ์ิตาก วิธีการดําเนินงาน มีดังน้ี คือ (1) ประสานงานภาคีเครือขายเพื่อใหทราบถึงวัตถุประสงค และ

แนวทางการลงนามขอตกลงรวมกัน (2) เชิญชวนภาคีเครือขายใหรวมลงนามขอตกลงรวมกัน และ (3) จัดพิธีลง

นามรวมกัน 

 

3. ผลการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัด

หนองคาย ขั้นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check) 

  ผลการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก 

จังหวัดหนองคาย ข้ันการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check);ผูวิจัยดําเนินการโดยการใชวิธีการนิเทศ ติดตาม

ผลการดําเนินงานตามการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก 

จังหวัดหนองคาย และกําหนดกลุมเปาหมายการนิเทศผลการดําเนินงานแบบเจาะจง ดังน้ี คือการนิเทศ 

กลุมคณะดําเนินงาน ประกอบดวยบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย จํานวน 1 

คน และอาสาสมัครนักอาน หมูบานละ 1 คน จํานวน 27 คน รวมเปนจํานวน  28 คน และไดดําเนินการนิเทศ 

ติดตามผลการดําเนินงาน เปน 2 ระยะ โดยกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรกุ กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการ

อานในครอบครัว กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ 

ดําเนินการนิเทศ;และการติดตามผลการดําเนินงาน ครั้งที่ 1 วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ครั้งที่ 2 วันที่ 22 

พฤศจิกายน 2560 สําหรับกิจกรรมพัฒนาหองสมุดมีชีวิต ดําเนินการนิเทศ;และการติดตามผลการดําเนินงาน 

ครั้งที่ 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2560 และครั้งที่ 2 วันที่ 19 ธันวาคม 2560  

 สําหรับกิจกรรมการสรางเครือขายรักการอาน ผูวิจัยไมกําหนดใหมีการนิเทศและติดตามผลการ

ดําเนินงาน เน่ืองจากเปนกิจกรรมความมือกับสวนราชการในอําเภอโพธ์ิตากที่รวมกันดําเนินกิจกรรมตาม

ขอตกลงในแบบบันทึกขอตกลง MOU เปนกิจกรรมทําเพียงครั้งเดียวแตมีผลครอบคลุมตลอดไปจนกวาจะ

ยกเลิกขอตกลง สามารถสรุปผลการนิเทศและติดตามผลการดําเนินงานได ดังน้ี 
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ตารางท่ี 15 แสดงผลการนิเทศกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที ่

ในการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย  

ข้ันการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานว(Check) 

ท่ี ประเด็นการนิเทศ 

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก 

: กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนท่ี 

การนิเทศ พัฒนาการ 

คร้ังท่ี 1  

(ความถี่/รอยละ) 

คร้ังท่ี 2 

(ความถี่/รอยละ) 

ม ี ไมม ี ม ี ไมม ี

ดานบริหารจัดการ 

1 มีการจัดกิจกรรมตามแผนที่กําหนด 16 

(57.10%) 

12 

(42.90%) 

25 

(89.30%) 

3 

(10.70%) 
เพิ่มข้ึน 

2 มีคณะดําเนินงานทีเ่หมาะสม 18 

(64.30%) 

10 

(35.70%) 

26 

(92.90%) 

2 

(7.10%) 
เพิ่มข้ึน 

3 มีอาสาสมัครสงเสริมการอาน 19 

(67.90%) 

9 

(32.10%) 

25 

(89.30%) 

3 

(10.70%) 
เพิ่มข้ึน 

4 มีสถานทีจ่ัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 21 

(75.00%) 

7 

(25.00%) 

27 

(96.40%) 

1 

(3.60%) 
เพิ่มข้ึน 

เฉลี่ย 66.07% 33.93% 91.98% 8.02% เพ่ิมขึ้น 

ดานการจัดกิจกรรม 

5 มีแผน โครงการจัดกิจกรรมสงเสริม

การอาน/มีความชัดเจน 

17 

(60.70%) 

11 

(39.30%) 

26 

(92.90%) 

2 

(7.10%) 
เพิ่มข้ึน 

6 มีคําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน 15 

(53.60%) 

13 

(46.40%) 

26 

(92.90%) 

2 

(7.10%) 
เพิ่มข้ึน 

7 มีการประชาสัมพันธกจิกรรมอยาง

ตอเน่ืองและทั่วถึง 

19 

(67.90%) 

9 

(32.10%) 

27 

(96.40%) 

1 

(3.60%) 
เพิ่มข้ึน 

8 มีวัสดุอุปกรณในการจัด มีคุณภาพและ

มีความเพียงพอ 

16 

(57.10%) 

12 

(42.90%) 

25 

(89.30%) 

3 

(10.70%) 
เพิ่มข้ึน 

9 มีสื่อการใหบรกิารมีความหลากหลาย 

เพียงพอตอการใหบริการ 

15 

(53.60%) 

13 

(46.40%) 

27 

(96.40%) 

1 

(3.60%) 
เพิ่มข้ึน 

10 อาสาสมัครสงเสริมการอานมีความ

พรอมในการจัดกิจกรรมสงเสรมิการ

อาน 

16 

(57.10%) 

12 

(42.90%) 

26 

(92.90%) 

2 

(7.10%) 
เพิ่มข้ึน 

11 มีครือขายมสีวนรวม และสนับสนุน

การจัดกจิกรรม 

18 

(64.30%) 

10 

(35.70%) 

26 

(92.90%) 

2 

(7.10%) 
เพิ่มข้ึน 
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ท่ี ประเด็นการนิเทศ 

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน 

เชิงรุก : กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนท่ี 

การนิเทศ พัฒนาการ 

คร้ังท่ี 1  

(ความถี่/รอยละ) 

คร้ังท่ี 2 

(ความถี่/รอยละ) 

มี ไมม ี มี ไมม ี

12 มีการสรางบรรยากาศและสิง่แวดลอม

เอื้ออํานวยตอการจัดกจิกรรม 

22 

(78.60%) 

6 

(21.40%) 

27 

(96.40%) 

1 

(3.60%) 
เพิ่มข้ึน 

13 มีการนิเทศติดตามและประเมินผล 15 

(53.60%) 

13 

(46.40%) 

26 

(92.90%) 

2 

(7.10%) 
เพิ่มข้ึน 

เฉล่ีย 60.73% 39.27% 93.66% 6.34% เพิ่มข้ึน 

ดานกลุมเปาหมาย 

14 ชวงอายุแรกเกิด-6 ป 20 

(71.40%) 

8 

(28.60%) 

26 

(92.90%) 

2 

(7.10%) 
เพิ่มข้ึน 

15 ชวงอายุ 6-12 ป 23 

(82.10%) 

5 

(17.90%) 

26 

(92.90%) 

2 

(7.10%) 
เพิ่มข้ึน 

16 ชวงอายุ 12-15 ป 11 

(39.30%) 

17 

(60.70%) 

15 

(53.60%) 

13 

(46.40%) 
เพิ่มข้ึน 

17 ชวงอายุ 15-20 ป  11 

(39.30%) 

17 

(60.70%) 

20 

(71.40%) 

8 

(28.60%) 
เพิ่มข้ึน 

18 ชวงอายุ 21 ปข้ึนไป 9 

(32.10%) 

19 

(67.90%) 

15 

(53.60%) 

13 

(46.40%) 
เพิ่มข้ึน 

เฉล่ีย 52.84% 47.16% 68.58% 31.42% เพิ่มข้ึน 
 

จากตารางที่ 15 พบวาผลการนิเทศกิจกรรมสงเสรมินิสยัรักการอานเชิงรุก :;กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่

ในการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย  

ข้ันการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน;(Check);พบวาบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก และ

อาสาสมัครนักอาน ไดดําเนินการดานบริหารจัดการในประเด็นจัดใหมีการจัดกิจกรรมตามแผนที่กําหนด 

ดําเนินงานไดอยางเหมาะสม จัดใหมีอาสาสมัครสงเสริมการอาน และไดจัดใหมีสถานที่จัดกิจกรรมไดอยาง

เหมาะสม โดยมีผลการดําเนินงานในภาพรวมเพิ่มข้ึนรอยละ 15.74 

สําหรับดานการจัดกิจกรรม พบวาบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก และอาสาสมัคร 

นักอานไดมีแผน โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานอยางชัดเจน;จัดทํามีคําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน 

มีการประชาสัมพันธกิจกรรมอยางตอเน่ืองและทั่วถึง;จัดใหมีวัสดุอุปกรณในการจัด มีคุณภาพและมีความ

เพียงพอมีสื่อการใหบริการมีความหลากหลาย เพียงพอตอการใหบริการ;;อาสาสมัครสงเสริมการอาน 

ตารางท่ี 15 (ตอ) 
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มีความพรอมในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน มีครือขายมีสวนรวม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมมีการสราง

บรรยากาศและสิ่งแวดลอมเอื้ออํานวยตอการจัดกิจกรรม มีการนิเทศติดตามและประเมินผล โดยมีผลการ

ดําเนินงานในภาพรวมเพิ่มข้ึนรอยละ 32.93 และดานกลุมเปาหมาย พบวามีผูเขารวมกิจกรรมมีอายุอยูในชวง

อายุ 15-20 ป มากที่สุด 

 

ตารางท่ี 16 แสดงผลการนิเทศกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว : กิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง 

(Book start) ในการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรกัการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคาย ข้ันการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานว(Check) 

ท่ี ประเด็นการนิเทศ 

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานใน

ครอบครัว : กิจกรรมพอแมอานให 

ลูกฟง (Book start) 

การนิเทศ พัฒนาการ 

คร้ังท่ี 1  

(ความถี่/รอยละ) 

คร้ังท่ี 2 

(ความถี่/รอยละ) 

ม ี ไมม ี ม ี ไมม ี

ดานบริหารจัดการ 

1 มีการจัดกิจกรรมตามแผนที่กําหนด 17 

(60.70%) 

11 

(39.30%) 

25 

(89.30%) 

3 

(10.70%) 
เพิ่มข้ึน 

2 มีคณะดําเนินงานทีเ่หมาะสม 10 

(35.70%) 

18 

(64.30%) 

19 

(67.90%) 

9 

(32.10%) 
เพิ่มข้ึน 

3 มีอาสาสมัครสงเสริมการอาน 15 

(53.60%) 

13 

(46.40%) 

23 

(82.10%) 

5 

(17.90%) 
เพิ่มข้ึน 

4 มีสถานทีจ่ัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 17 

(60.70%) 

11 

(39.30%) 

22 

(78.60%) 

6 

(21.40%) 
เพิ่มข้ึน 

เฉล่ีย 52.67% 47.33% 79.48% 20.52% เพิ่มข้ึน 

ดานการจัดกิจกรรม 

5 มีแผน โครงการจัดกิจกรรมสงเสริม

การอาน/มีความชัดเจน 

7 

(25.00%) 

21 

(75.00%) 

19 

(67.90%) 

9 

(32.10%) 
เพิ่มข้ึน 

6 มีคําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน 12 

(42.90%) 

16 

(57.10%) 

23 

(82.10%) 

5 

(17.90%) 
เพิ่มข้ึน 

7 มีการประชาสัมพันธกจิกรรมอยาง

ตอเน่ืองและทั่วถึง 

11 

(39.30%) 

17 

(60.70%) 

16 

(57.10%) 

12 

(42.90%) 
เพิ่มข้ึน 

8 มีวัสดุอุปกรณในการจัด มีคุณภาพและ

มีความเพียงพอ 

10 

(35.70%) 

18 

(64.30%) 

20 

(71.40%) 

8 

(28.60%) 
เพิ่มข้ึน 

9 มีสื่อการใหบรกิารมีความหลากหลาย 

เพียงพอตอการใหบริการ 

8 

(28.60%) 

20 

(71.40%) 

19 

(67.90%) 

9 

(32.10%) 
เพิ่มข้ึน 

       



136 

 

       

       

ท่ี ประเด็นการนิเทศ 

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานใน

ครอบครัว : กิจกรรมพอแมอานให 

ลูกฟง (Book start) 

การนิเทศ พัฒนาการ 

คร้ังท่ี 1  

(ความถี่/รอยละ) 

คร้ังท่ี 2 

(ความถี่/รอยละ) 

มี ไมม ี มี ไมม ี

10 อาสาสมัครสงเสริมการอานมีความ

พรอมในการจัดกิจกรรมสงเสรมิการ

อาน 

7 

(25.00%) 

21 

(75.00%) 

15 

(53.60%) 

13 

(46.40%) 
เพิ่มข้ึน 

11 มีครือขายมสีวนรวม และสนับสนุน

การจัดกจิกรรม 

13 

(46.40%) 

15 

(53.60%) 

23 

(82.10%) 

5 

(17.90%) 
เพิ่มข้ึน 

12 มีการสรางบรรยากาศและสิง่แวดลอม

เอื้ออํานวยตอการจัดกจิกรรม 

17 

(60.70%) 

11 

(39.30%) 

27 

(96.40%) 

1 

(3.60%) 
เพิ่มข้ึน 

13 มีการนิเทศติดตามและประเมินผล 10 

(35.70%) 

18 

(64.30%) 

23 

(82.10%) 

5 

(17.90%) 
เพิ่มข้ึน 

เฉล่ีย 37.70% 62.30% 73.40% 26.60% เพิ่มข้ึน 

ดานกลุมเปาหมาย 

14 ชวงอายุแรกเกิด-6 ป 6 

(21.40%) 

22 

(78.60%) 

21 

(75.00%) 

7 

(25.00%) 
เพิ่มข้ึน 

15 ชวงอายุ 6-12 ป 17 

(60.70%) 

11 

(39.30%) 

21 

(75.00%) 

7 

(25.00%) 
เพิ่มข้ึน 

16 ชวงอายุ 12-15 ป 20 

(71.40%) 

8 

(28.60%) 

27 

(96.40%) 

1 

(3.60%) 
เพิ่มข้ึน 

17 ชวงอายุ 15-20 ป  17 

(60.70%) 

11 

(39.30%) 

22 

(78.60%) 

6 

(21.40%) 
เพิ่มข้ึน 

18 ชวงอายุ 21 ปข้ึนไป 5 

(17.90%) 

23 

(82.10%) 

11 

(39.30%) 

17 

(60.70%) 
เพิ่มข้ึน 

เฉล่ีย 50% 50% 74.28% 25.72% เพิ่มข้ึน 

 

จากตารางที่ 16 พบวา ผลการนิเทศกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว : กิจกรรมพอแม

อานใหลูกฟง (Book start) ที่ในการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ

โพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ข้ันการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานว(Check) พบวาบรรณารักษหองสมุดประชาชน

อําเภอโพธ์ิตาก และอาสาสมัครนักอาน ไดดําเนินการดานบริหารจัดการ ในประเด็นจัดใหมีการจัดกิจกรรมตาม

แผนที่กําหนด ดําเนินงานไดอยางเหมาะสม จัดใหมีอาสาสมัครสงเสริมการอาน และไดจัดใหมีสถานที่จัด

กิจกรรมไดอยางเหมาะสม โดยมีผลการดําเนินงานในภาพรวมเพิ่มข้ึนรอยละ 26.81 

ตารางท่ี 16 (ตอ) 
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สําหรับดานการจัดกิจกรรม พบวาบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก และอาสาสมัครนัก

อานไดมีแผน โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานอยางชัดเจน;;จัดทํามีคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานมีการ

ประชาสัมพันธกิจกรรมอยางตอเน่ืองและทั่วถึง จัดใหมีวัสดุอุปกรณในการจัด มีคุณภาพและมีความเพียงพอมี

สื่อการใหบริการมีความหลากหลาย เพียงพอตอการใหบริการ อาสาสมัครสงเสริมการอานมีความพรอมในการ

จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน มีครือขายมีสวนรวม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมมีการสรางบรรยากาศและ

สิ่งแวดลอมเอื้ออํานวยตอการจัดกิจกรรม มีการนิเทศติดตามและประเมินผล โดยมีผลการดําเนินงานใน

ภาพรวมเพิ่มข้ึนรอยละ 35.70 และดานกลุมเปาหมาย พบวามีผูเขารวมกิจกรรมมีอายุอยูในชวงอายุแรกเกิด 

ถึง 6 ป และชวงอายุ 12-15 ป มากที่สุด 

 

ตารางท่ี 17;แสดงผลการนิเทศกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแกกิจกรรม

สงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร (QR;code) ในการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ

ประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ข้ันการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานว(Check) 

ท่ี ประเด็นการนิเทศ 

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ : กิจกรรม

สงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร 

(QR;code) 

การนิเทศ พัฒนาการ 

คร้ังท่ี 1  

(ความถี่/รอยละ) 

คร้ังท่ี 2 

(ความถี่/รอยละ) 

มี ไมม ี มี ไมม ี

ดานบริหารจัดการ 

1 มีการจัดกิจกรรมตามแผนที่กําหนด 8 

(28.60%) 

20 

(71.40%) 

20 

(71.40%) 

8 

(28.60%) 
เพิ่มข้ึน 

2 มีคณะดําเนินงานทีเ่หมาะสม 12 

(42.90%) 

16 

(57.10%) 

16 

(57.10%) 

12 

(42.90%) 
เพิ่มข้ึน 

3 มีอาสาสมัครสงเสริมการอาน 8 

(28.60%) 

20 

(71.40%) 

21 

(75.00%) 

7 

(25.00%) 
เพิ่มข้ึน 

4 มีสถานทีจ่ัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 9 

(32.10%) 

19 

(67.90%) 

20 

(71.40%) 

8 

(28.60%) 
เพิ่มข้ึน 

เฉล่ีย 33.05% 66.95% 68.73% 31.27% เพิ่มข้ึน 

ดานการจัดกิจกรรม 

5 มีแผน โครงการจัดกิจกรรมสงเสริม

การอาน/มีความชัดเจน 

12 

(42.90%) 

16 

(57.10%) 

25 

(89.30%) 

3 

(10.70%) 
เพิ่มข้ึน 

6 มีคําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน 11 

(39.30%) 

17 

(60.70%) 

21 

(75.00%) 

7 

(25.00%) 
เพิ่มข้ึน 

7 มีการประชาสัมพันธกจิกรรมอยาง

ตอเน่ืองและทั่วถึง 

13 

(46.40%) 

15 

(53.60%) 

23 

(82.10%) 

5 

(17.90%) 
เพิ่มข้ึน 
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ท่ี ประเด็นการนิเทศ 

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ : กิจกรรม

สงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร 

(QR;code) 

การนิเทศ พัฒนาการ 

คร้ังท่ี 1  

(ความถี่/รอยละ) 

คร้ังท่ี 2 

(ความถี่/รอยละ) 

มี ไมม ี มี ไมม ี

8 มีวัสดุอุปกรณในการจัด มีคุณภาพและ

มีความเพียงพอ 

9 

(32.10%) 

19 

(67.90%) 

18 

(64.30%) 

10 

(35.70%) 
เพิ่มข้ึน 

9 มีสื่อการใหบรกิารมีความหลากหลาย 

เพียงพอตอการใหบริการ 

11 

(39.30%) 

17 

(60.70%) 

24 

(85.70%) 

4 

(14.30%) 
เพิ่มข้ึน 

10 อาสาสมัครสงเสริมการอานมีความ

พรอมในการจัดกิจกรรมสงเสรมิการ

อาน 

15 

(53.60%) 

13 

(46.40%) 

23 

(82.10%) 

5 

(17.90%) 
เพิ่มข้ึน 

11 มีครือขายมสีวนรวม และสนับสนุน

การจัดกจิกรรม 

6 

(21.40%) 

22 

(78.60%) 

22 

(78.60%) 

6 

(21.40%) 
เพิ่มข้ึน 

12 มีการสรางบรรยากาศและสิง่แวดลอม

เอื้ออํานวยตอการจัดกจิกรรม 

17 

(60.70%) 

11 

(39.30%) 

25 

(89.30%) 

3 

(10.70%) 
เพิ่มข้ึน 

13 มีการนิเทศติดตามและประเมินผล 13 

(46.40%) 

15 

(53.60%) 

25 

(89.30%) 

3 

(10.70%) 
เพิ่มข้ึน 

เฉล่ีย 42.46% 57.54% 81.74% 18.26% เพิ่มข้ึน 

ดานกลุมเปาหมาย 

14 ชวงอายุแรกเกิด-6 ป 6 

(21.40%) 

22 

(78.60%) 

11 

(39.30%) 

17 

(60.70%) 
เพิ่มข้ึน 

15 ชวงอายุ 6-12 ป 13 

(46.40%) 

15 

(53.60%) 

19 

(67.90%) 

9 

(32.10%) 
เพิ่มข้ึน 

16 ชวงอายุ 12-15 ป 6 

(21.40%) 

22 

(78.60%) 

20 

(71.40%) 

8 

(28.60%) 
เพิ่มข้ึน 

17 ชวงอายุ 15-20 ป  12 

(42.90%) 

16 

(57.10%) 

19 

(67.90%) 

9 

(32.10%) 
เพิ่มข้ึน 

18 ชวงอายุ 21 ปข้ึนไป 11 

(39.30%) 

17 

(60.70%) 

20 

(71.40%) 

8 

(28.60%) 
เพิ่มข้ึน 

เฉล่ีย 34.28% 65.72% 72.14% 27.86% เพิ่มข้ึน 
 

จากตารางที่ 17 พบวา ผลการนิเทศกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก

กิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร;(QR;code) ที่ในการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก 

การอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ข้ันการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานว(Check) 

ตารางท่ี 17 (ตอ) 
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พบวาบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก และอาสาสมัครนักอาน ไดดําเนินการดานบริหารจัดการ 

ในประเด็นจัดใหมีการจัดกิจกรรมตามแผนที่กําหนด ดําเนินงานไดอยางเหมาะสม จัดใหมีอาสาสมัครสงเสริม

การอาน และไดจัดใหมีสถานที่จัดกิจกรรมไดอยางเหมาะสม โดยมีผลการดําเนินงานในภาพรวมเพิ่มข้ึนรอยละ 

35.68 สําหรับดานการจัดกิจกรรม พบวาบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก และอาสาสมัครนัก

อานไดมีแผน โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานอยางชัดเจน;;จัดทํามีคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานมีการ

ประชาสัมพันธกิจกรรมอยางตอเน่ืองและทั่วถึง จัดใหมีวัสดุอุปกรณในการจัด มีคุณภาพและมีความเพียงพอมี

สื่อการใหบริการมีความหลากหลาย เพียงพอตอการใหบริการ อาสาสมัครสงเสริมการอานมีความพรอมในการ

จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน มีครือขายมีสวนรวม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมมีการสรางบรรยากาศและ

สิ่งแวดลอมเอื้ออํานวยตอการจัดกิจกรรมวมีการนิเทศติดตามและประเมินผล โดยมีผลการดําเนินงานใน

ภาพรวมเพิ่มข้ึนรอยละ 39.28 และดานกลุมเปาหมาย พบวามีผูเขารวมกิจกรรมมีอายุอยูในชวงอายุ 12-15 ป 

และชวงอายุ 21 ปข้ึนไปมากที่สุด 

 

ตารางท่ี 18; แสดงผลการนิเทศกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานดานอาชีพ : กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ 

ในการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย  

ข้ันการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานว(Check) 

ท่ี ประเด็นการนิเทศ 

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน 

ดานอาชีพ :  

กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ 

การนิเทศ พัฒนาการ 

คร้ังท่ี 1  

(ความถี่/รอยละ) 

คร้ังท่ี 2 

(ความถี่/รอยละ) 

มี ไมม ี มี ไมม ี

ดานบริหารจัดการ 

1 มีการจัดกิจกรรมตามแผนที่กําหนด 12 

(42.90%) 

16 

(57.10%) 

27 

(96.40%) 

1 

(3.60%) 
เพิ่มข้ึน 

2 มีคณะดําเนินงานทีเ่หมาะสม 10 

(35.70%) 

18 

(64.30%) 

21 

(75.00%) 

7 

(25.00%) 
เพิ่มข้ึน 

3 มีอาสาสมัครสงเสริมการอาน 15 

(53.60%) 

13 

(46.40%) 

23 

(82.10%) 

5 

(17.90%) 
เพิ่มข้ึน 

4 มีสถานทีจ่ัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 16 

(57.10%) 

12 

(42.90%) 

20 

(71.40%) 

8 

(28.60%) 
เพิ่มข้ึน 

เฉล่ีย 47.32% 52.68% 81.23% 18.77% เพิ่มข้ึน 

ดานการจัดกิจกรรม 

5 มีแผน โครงการจัดกิจกรรมสงเสริม

การอาน/มีความชัดเจน 

12 

(42.90%) 

16 

(57.10%) 

22 

(78.60%) 

6 

(21.40%) 
เพิ่มข้ึน 

6 มีคําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน 15 

(53.60%) 

13 

(46.40%) 

20 

(71.40%) 

8 

(28.60%) 
เพิ่มข้ึน 
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ท่ี ประเด็นการนิเทศ 

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน 

ดานอาชีพ : กิจกรรม 

การอานสงเสริมอาชีพ 

การนิเทศ พัฒนาการ 

คร้ังท่ี 1  

(ความถี่/รอยละ) 

คร้ังท่ี 2 

(ความถี่/รอยละ) 

มี ไมม ี มี ไมม ี

7 มีการประชาสัมพันธกจิกรรมอยาง

ตอเน่ืองและทั่วถึง 

10 

(35.70%) 

18 

(64.30%) 

23 

(82.10%) 

5 

(17.90%) 
เพิ่มข้ึน 

8 มีวัสดุอุปกรณในการจัด มีคุณภาพและ

มีความเพียงพอ 

13 

(46.40%) 

15 

(53.60%) 

24 

(85.70%) 

4 

(14.30%) 
เพิ่มข้ึน 

9 มีสื่อการใหบรกิารมีความหลากหลาย 

เพียงพอตอการใหบริการ 

10 

(35.70%) 

18 

(64.30%) 

16 

(57.10%) 

12 

(42.90%) 
เพิ่มข้ึน 

10 อาสาสมัครสงเสริมการอานมีความ

พรอมในการจัดกิจกรรมสงเสรมิ 

การอาน 

12 

(42.90%) 

16 

(57.10%) 

21 

(75.00%) 

7 

(25.00%) 
เพิ่มข้ึน 

11 มีครือขายมสีวนรวม และสนับสนุน

การจัดกจิกรรม 

7 

(25.00%) 

21 

(75.00%) 

15 

(53.60%) 

13 

(46.40%) 
เพิ่มข้ึน 

12 มีการสรางบรรยากาศและสิง่แวดลอม

เอื้ออํานวยตอการจัดกจิกรรม 

12 

(42.90%) 

16 

(57.10%) 

19 

(67.90%) 

9 

(32.10%) 
เพิ่มข้ึน 

13 มีการนิเทศติดตามและประเมินผล 9 

(32.10%) 

19 

(67.90%) 

18 

(64.30%) 

10 

(35.70%) 
เพิ่มข้ึน 

เฉลี่ย 39.68% 60.32% 70.64% 29.36% เพ่ิมขึ้น 

ดานกลุมเปาหมาย 

14 ชวงอายุแรกเกิด-6 ป 12 

(42.90%) 

16 

(57.10%) 

15 

(53.60%) 

13 

(46.40%) 
เพิ่มข้ึน 

15 ชวงอายุ 6-12 ป 13 

(46.40%) 

15 

(53.60%) 

18 

(64.30%) 

10 

(35.70%) 
เพิ่มข้ึน 

16 ชวงอายุ 12-15 ป 4 

(14.30%) 

24 

(85.70%) 

7 

(25.00%) 

21 

(75.00%) 
เพิ่มข้ึน 

17 ชวงอายุ 15-20 ป  9 

(32.10%) 

19 

(67.90%) 

12 

(42.90%) 

16 

(57.10%) 
เพิ่มข้ึน 

18 ชวงอายุ 21 ปข้ึนไป 6 

(21.40%) 

22 

(78.60%) 

23 

(82.10%) 

5 

(17.90%) 
เพิ่มข้ึน 

เฉลี่ย 31.42% 68.58% 52.84% 47.16% เพ่ิมขึ้น 
 

ตารางท่ี 18 (ตอ) 
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จากตารางที่ 18 พบวา ผลการนิเทศกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานดานอาชีพ : กิจกรรมการอาน

สงเสริมอาชีพในการทดลองใชรูปแบบกจิกรรมสงเสรมินิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด 

หนองคาย ข้ันการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานว(Check) พบวาบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอ

โพธ์ิตาก และอาสาสมัครนักอาน ไดดําเนินการดานบริหารจัดการ ในประเด็นจัดใหมีการจัดกิจกรรมตามแผนที่

กําหนด ดําเนินงานไดอยางเหมาะสม จัดใหมีอาสาสมัครสงเสริมการอาน และไดจัดใหมีสถานที่จัดกิจกรรมได

อยางเหมาะสม โดยมีผลการดําเนินงานในภาพรวมเพิ่มข้ึนรอยละ 33.91 

สําหรับดานการจัดกิจกรรม พบวาบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก และอาสาสมัครนัก

อานไดมีแผน โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานอยางชัดเจน;จัดทํามีคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานมีการ

ประชาสัมพันธกิจกรรมอยางตอเน่ืองและทั่วถึง จัดใหมีวัสดุอุปกรณในการจัด มีคุณภาพและมีความเพียงพอมี

สื่อการใหบริการมีความหลากหลาย เพียงพอตอการใหบริการ อาสาสมัครสงเสริมการอานมีความพรอมในการ

จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน มีครือขายมีสวนรวม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมมีการสรางบรรยากาศและ

สิ่งแวดลอมเอื้ออํานวยตอการจัดกิจกรรม;มีการนิเทศติดตามและประเมินผล โดยมีผลการดําเนินงานใน

ภาพรวมเพิ่มข้ึนรอยละ 30.96 และดานกลุมเปาหมาย พบวามีผูเขารวมกิจกรรมมีอายุอยูในชวงอายุ 21 ป 

ข้ึนไป มากที่สุด 

 

ตารางท่ี 19 แสดงผลการนิเทศกิจกรรมการพัฒนาหองสมดุมีชีวิตในการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัย 

รักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ข้ันการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานว(Check) 

ท่ี ประเด็นการนิเทศ 

กิจกรรมการพัฒนาหองสมุดมีชีวิต 

การนิเทศ พัฒนาการ 

คร้ังท่ี 1  

(ความถี่/รอยละ) 

คร้ังท่ี 2 

(ความถี่/รอยละ) 

มี ไมม ี มี ไมม ี

ดานบริหารจัดการ 

1 มีการจัดกิจกรรมตามแผนที่กําหนด 7 

(25.00%) 

21 

(75.00%) 

27 

(96.40%) 

1 

(3.60%) 
เพิ่มข้ึน 

2 มีคณะดําเนินงานทีเ่หมาะสม 9 

(32.10%) 

19 

(67.90%) 

24 

(85.70%) 

4 

(14.30%) 
เพิ่มข้ึน 

3 มีอาสาสมัครสงเสริมการอาน 10 

(35.70%) 

18 

(64.30%) 

20 

(71.40%) 

8 

(28.60%) 
เพิ่มข้ึน 

4 มีสถานทีจ่ัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 8 

(28.60%) 

20 

(71.40%) 

21 

(75.00%) 

7 

(25.00%) 
เพิ่มข้ึน 

เฉล่ีย 30.35% 69.65% 82.13% 17.87% เพิ่มข้ึน 

ดานการจัดกิจกรรม 

5 มีแผน โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการ

อาน/มีความชัดเจน 

12 

(42.90%) 

16 

(57.10%) 

25 

(89.30%) 

3 

(10.70%) 
เพิ่มข้ึน 
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ท่ี ประเด็นการนิเทศ 

กิจกรรมการพัฒนาหองสมุดมีชีวิต 

การนิเทศ พัฒนาการ 

คร้ังท่ี 1  

(ความถี่/รอยละ) 

คร้ังท่ี 2 

(ความถี่/รอยละ) 

มี ไมม ี มี ไมม ี

6 มีคําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน 10 

(35.70%) 

18 

(64.30%) 

12 

(42.90%) 

16 

(57.10%) 
เพิ่มข้ึน 

7 มีการประชาสัมพันธกจิกรรมอยาง

ตอเน่ืองและทั่วถึง 

12 

(42.90%) 

16 

(57.10%) 

25 

(89.30%) 

3 

(10.70%) 
เพิ่มข้ึน 

8 มีวัสดุอุปกรณในการจัด มีคุณภาพและมี

ความเพียงพอ 

9 

(32.10%) 

19 

(67.90%) 

20 

(71.40%) 

8 

(28.60%) 
เพิ่มข้ึน 

9 มีสื่อการใหบรกิารมีความหลากหลาย 

เพียงพอตอการใหบริการ 

11 

(39.30%) 

17 

(60.70%) 

21 

(75.00%) 

7 

(25.00%) 
เพิ่มข้ึน 

10 อาสาสมัครสงเสริมการอานมีความ

พรอมในการจัดกิจกรรมสงเสรมิ 

การอาน 

9 

(32.10%) 

19 

(67.90%) 

17 

(60.70%) 

11 

(39.30%) 
เพิ่มข้ึน 

11 มีครือขายมสีวนรวม และสนับสนุนการ

จัดกิจกรรม 

8 

(28.60%) 

20 

(71.40%) 

18 

(64.30%) 

10 

(35.70%) 
เพิ่มข้ึน 

12 มีการสรางบรรยากาศและสิง่แวดลอม

เอื้ออํานวยตอการจัดกจิกรรม 

10 

(35.70%) 

18 

(64.30%) 

26 

(92.90%) 

2 

(7.10%) 
เพิ่มข้ึน 

13 มีการนิเทศติดตามและประเมินผล 8 

(28.60%) 

20 

(71.40%) 

21 

(75.00%) 

7 

(25.00%) 
เพิ่มข้ึน 

เฉลี่ย 35.33% 64.67% 72.23% 27.77% เพ่ิมขึ้น 

ดานกลุมเปาหมาย 

14 ชวงอายุแรกเกิด-6 ป 11 

(39.30%) 

17 

(60.70%) 

25 

(89.30%) 

3 

(10.70%) 
เพิ่มข้ึน 

15 ชวงอายุ 6-12 ป 10 

(35.70%) 

18 

(64.30%) 

28 

(100%) 

0 เพิ่มข้ึน 

16 ชวงอายุ 12-15 ป 4 

(14.30%) 

24 

(85.70%) 

21 

(75.00%) 

7 

(25.00%) 
เพิ่มข้ึน 

17 ชวงอายุ 15-20 ป  5 

(17.90%) 

23 

(82.10%) 

21 

(75.00%) 

7 

(25.00%) 
เพิ่มข้ึน 

18 ชวงอายุ 21 ปข้ึนไป 6 

(21.40%) 

22 

(78.60%) 

19 

(67.90%) 

9 

(32.10%) 
เพิ่มข้ึน 

เฉล่ีย 25.72% 74.28% 78.58% 21.42% เพิ่มข้ึน 
 

ตารางท่ี 19 (ตอ) 
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จากตารางที่ 19 พบวา ผลการนิเทศกิจกรรมการพัฒนาหองสมุดมีชีวิตในการทดลองใชรูปแบบ

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ข้ันการตรวจสอบผลการ

ปฏิบัติงาน;(Check);พบวาบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก และอาสาสมัครนักอาน ไดดําเนินการ

ดานบริหารจัดการ ในประเด็นจัดใหมีการจัดกิจกรรมตามแผนที่กําหนด ดําเนินงานไดอยางเหมาะสม จัดใหมี

อาสาสมัครสงเสริมการอาน และไดจัดใหมีสถานที่จัดกิจกรรมไดอยางเหมาะสม โดยมีผลการดําเนินงานใน

ภาพรวมเพิ่มข้ึนรอยละ 51.78 

สําหรับดานการจัดกิจกรรม พบวาบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก และอาสาสมัครนัก

อานไดมีแผนโครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานอยางชัดเจน;จัดทํามีคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานมีการ

ประชาสัมพันธกิจกรรมอยางตอเน่ืองและทั่วถึง จัดใหมีวัสดุอุปกรณในการจัด มีคุณภาพและมีความเพียงพอมี

สื่อการใหบริการมีความหลากหลาย เพียงพอตอการใหบริการ อาสาสมัครสงเสริมการอานมีความพรอมในการ

จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน มีครือขายมีสวนรวม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมมีการสรางบรรยากาศและ

สิ่งแวดลอมเอื้ออํานวยตอการจัดกิจกรรม มีการนิเทศติดตามและประเมินผล โดยมีผลการดําเนินงานใน

ภาพรวมเพิ่มข้ึนรอยละ 36.90 และดานกลุมเปาหมาย พบวามีผูเขารวมกิจกรรมมีอายุอยูในชวงอายุ 6-12 ป 

ชวงอายุ 12-15 ป และชวงอายุ 15-20 ป มากที่สุด 

 

ตอนท่ี 3 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการจัดกิจกรรม 

 1. ในชวงฤดูการทํานา ประชาชนเขารวมกิจกรรมนอยลงเน่ือง จากตองทํานาใหเรียบรอย อีกทั้ง

หลังจากเสร็จการทําไรนาจะเกิดความเหน็ดเหน่ือยก็จะสนใจกิจกรรมนอยลง  

 

ตอนท่ี 4  จุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนาการจัดกิจกรรม 

จุดเดน 

 1. ดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง และเปนกิจกรรมที่สรางความเปนเจาของใหแกผูเขารวม

กิจกรรม ทําใหเหมือนการอานเปนสมาชิกในครอบครัวตองแลและเอาใจใส 

2. มีบุคคลรับผิดชอบที่ชัดเจนและมีความรับผิดชอบ 

3. กิจกรรมมีความทันสมัย คลอบคลุมทุกชวงวัย ใหบริการไดอยางทั่วถึง 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. ควรเพิ่มจํานวนสือ่ในการใหบริการเพิ่มมากข้ึน 
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ตารางท่ี 20 แสดงผลการติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก กิจกรรมหองสมุด 

เคลื่อนที่ในการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคาย ข้ันการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานว(Check) 

ท่ี ประเด็นการติดตามผลการดําเนินงาน 

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก 

: กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนท่ี 

การติดตามผลการดําเนินงาน พัฒนาการ 

คร้ังท่ี 1  

(ความถี่/รอยละ) 

คร้ังท่ี 2 

(ความถี่/รอยละ) 

ใช ไมใช ใช ไมใช 

พฤติกรรมเกิดขึ้นจากการเขารวมกิจกรรม 

1 อานจนเปนกิจวัตรประจําวัน 131 

(34%) 

254 

(66%) 

235 

(61%) 

150 

(39%) 
เพิ่มข้ึน 

2 อานไดทุกวัน ทุกสถานที่ ทุกเวลา และ

ทุกโอกาส 

142 

(36.90%) 

243 

(63.10%) 

281 

(73%) 

104 

(27%) 
เพิ่มข้ึน 

3 เมื่อมเีวลาวางจะใหเวลากบัการอาน   134 

(34.80%) 

251 

(65.20%) 

244 

(63.40%) 

141 

(36.60%) 
เพิ่มข้ึน 

4 สนใจอานขอมูลจากวัสดุบันทึกความรู

ทุกประเภท เชนปายโฆษณา  

ใบปลิว แผนพบั จลุสาร หรอืวัสดุอื่นทีม่ี

การพิมพ เขียนเกร็ดความรู   

120 

(31.20%) 

265 

(68.50%) 

219 

(56.90%) 

166 

(43.10%) 
เพิ่มข้ึน 

5 สนใจอานเองโดยไมมีใครบงัคับ 114 

(29.60%) 

271 

(70.40%) 

235 

(61%) 

150 

(39%) 
เพิ่มข้ึน 

เฉลี่ย 33.36% 66.64% 63.06% 36.94% เพ่ิมข้ึน 

 

จากตารางที่ 20 ผลการติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก :;กิจกรรม

หองสมุดเคลื่อนที่ในการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก 

จังหวัดหนองคาย ข้ันการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานว(Check) โดยไดติดตามประชาชนอําเภอโพธ์ิตากที่เปน

กลุมตัวอยางเขารวมกิจกรรม จํานวน 385 คน เปนชาย จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 40 เปนหญิง จํานวน 

231 คนคิดเปนรอยละ 60 พบวาประชาชนอําเภอโพธ์ิตากมีนิสัยรักการอานตามผลการสังเคราะหลักษณะ 

คนที่มีนิสัยรักการอานจากแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย และขอมูลบนเว็บไซต ที่สรุป

ไดวาบุคคลที่มีนิสัยรักการอานจะมีลักษณะ 6 ขอ ดังน้ี คือ 1) อานจนเปนกิจวัตรประจําวัน 2) อานไดทุกวัน 

ทุกสถานที่ ทุกเวลา และทุกโอกาส 3) มุงมั่นในการอาน หรือสนใจอานตลอดเวลา 4) อานจนเคยชิน 5) อาน

วัสดุบันทึกความรูทุกประเภท 6) อานเองโดยไมมีใครบังคับ มีพัฒนาการของการเปนบุคคลที่มีนิสัยรักการอาน

เพิ่มมากข้ึน รอยละ 29.70  
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โดยมีพัฒนาการของการเปนบุคคลที่มีนิสัยรักการอาน คืออานไดทุกวัน ทุกสถานที่ ทุกเวลา และทุก

โอกาส เพิ่มข้ึนมากที่สุด รอยละ 36.10 

 

ตารางท่ี 21 แสดงผลการติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง (Book start) ในการทดลองใช

รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ข้ันการตรวจสอบ

ผลการปฏิบัติงานว(Check) 

ท่ี ประเด็นการติดตามผลการดําเนินงาน 

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานใน

ครอบครัว : กิจกรรมพอแมอานให 

ลูกฟง (Book start) 

การติดตามผลการดําเนินงาน พัฒนาการ 

คร้ังท่ี 1  

(ความถี่/รอยละ) 

คร้ังท่ี 2 

(ความถี่/รอยละ) 

ใช ไมใช ใช ไมใช 

พฤติกรรมเกิดขึ้นจากการเขารวมกิจกรรม 

1 อานจนเปนกิจวัตรประจําวัน 7 

(1.80%) 

378 

(98.20%) 

230 

(59.70%) 

155 

(40.30%) 
เพิ่มข้ึน 

2 อานไดทุกวัน ทุกสถานที่ ทุกเวลา และ

ทุกโอกาส 

102 

(26.50%) 

283 

(73.50%) 

286 

(74.30%) 

99 

(25.70%) 
เพิ่มข้ึน 

3 เมื่อมเีวลาวางจะใหเวลากบัการอาน   68 

(17.7%) 

317 

(82.30%) 

250 

(64.90%) 

135 

(35.10%) 
เพิ่มข้ึน 

4 สนใจอานขอมูลจากวัสดุบันทึกความรู

ทุกประเภท เชนปายโฆษณา  

ใบปลิว แผนพบั จลุสาร หรอืวัสดุอื่นทีม่ี

การพิมพ เขียนเกร็ดความรู   

51 

(13.20%) 

334 

(86.80%) 

241 

(62.60%) 

144 

(37.40%) 
เพิ่มข้ึน 

5 สนใจอานเองโดยไมมีใครบงัคับ 49 

(12.70%) 

336 

(87.30%) 

251 

(65.20%) 

134 

(34.80%) 
เพิ่มข้ึน 

เฉลี่ย 14.38% 85.62% 65.34% 34.66% เพ่ิมขึ้น 
 

จากตารางที่ 21 ผลการติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว : 

กิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง (Book start) ในการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ

ประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ข้ันการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานว(Check) โดยไดติดตาม

ประชาชนอําเภอโพธ์ิตากที่เปนกลุมตัวอยางเขารวมกิจกรรม จํานวน 385 คน เปนชาย จํานวน 154 คน  

คิดเปนรอยละ 40 เปนหญิง จํานวน 231 คนคิดเปนรอยละ 60 พบวาประชาชนอําเภอโพธ์ิตากมีนิสัยรักการ

อานตามผลการสังเคราะหลักษณะคนที่มีนิสัยรักการอานจากแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ 

งานวิจัย และขอมูลบนเว็บไซต ที่สรุปไดวาบุคคลที่มีนิสัยรักการอานจะมีลักษณะ 6 ขอ ดังน้ี คือ 1) อานจน

เปนกิจวัตรประจําวัน 2) อานไดทุกวัน ทุกสถานที่ ทุกเวลา และทุกโอกาส 3) มุงมั่นในการอาน หรือสนใจอาน
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ตลอดเวลา 4) อานจนเคยชิน 5) อานวัสดุบันทึกความรูทุกประเภท 6) อานเองโดยไมมีใครบังคับ มีพัฒนาการ

ของการเปนบุคคลที่มีนิสัยรักการอานเพิ่มมากข้ึน รอยละ 50.96 

โดยมีพัฒนาการของการเปนบุคคลที่มีนิสัยรักการอาน คืออานจนเปนกิจวัตรประจําวัน เพิ่มข้ึน 

มากที่สุด รอยละ 57.90 

 

ตารางท่ี 22 แสดงผลการติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

: กิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร;(QR;code);ในการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก 

การอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ข้ันการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check) 

ท่ี ประเด็นการติดตามผลการดําเนินงาน 

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ :  

กิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัส 

คิวอาร (QR;code) 

การติดตามผลการดําเนินงาน พัฒนาการ 

คร้ังท่ี 1  

(ความถี่/รอยละ) 

คร้ังท่ี 2 

(ความถี่/รอยละ) 

ใช ไมใช ใช ไมใช 

พฤติกรรมเกิดขึ้นจากการเขารวมกิจกรรม 

1 อานจนเปนกิจวัตรประจําวัน 119 

(30.90%) 

266 

(69.10%) 

239 

(62.10%) 

146 

(37.90%) 
เพิ่มข้ึน 

2 อานไดทุกวัน ทุกสถานที่ ทุกเวลา และ

ทุกโอกาส 

134 

(34.80%) 

251 

(65.2%) 

250 

(64.90%) 

135 

(35.10%) 
เพิ่มข้ึน 

3 เมื่อมเีวลาวางจะใหเวลากบัการอาน   128 

(33.20%) 

257 

(66.80%) 

241 

(62.60%) 

144 

(37.40%) 
เพิ่มข้ึน 

4 สนใจอานขอมูลจากวัสดุบันทึกความรู

ทุกประเภท เชนปายโฆษณา  

ใบปลิว แผนพบั จลุสาร หรอืวัสดุอื่นทีม่ี

การพิมพ เขียนเกร็ดความรู   

123 

(31.90%) 

262 

(68.10%) 

236 

(61.30%) 

149 

(38.70%) 
เพิ่มข้ึน 

5 สนใจอานเองโดยไมมีใครบงัคับ 126 

(32.70%) 

259 

(67.30%) 

245 

(63.60%) 

140 

(36.40%) 
เพิ่มข้ึน 

เฉลี่ย 32.70% 67.30% 62.90% 37.10% เพ่ิมขึ้น 
 

จากตารางที่ 22 ผลการติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผานเทคโนโลยี

สารสนเทศ : กิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร (QR;code) ในการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริม

นิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ข้ันการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานว

(Check) โดยไดติดตามประชาชนอําเภอโพธ์ิตากที่เปนกลุมตัวอยางเขารวมกิจกรรม จํานวน 385 คน เปนชาย 

จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 40 เปนหญิง จํานวน 231 คนคิดเปนรอยละ 60;;พบวาประชาชนอําเภอ 
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โพธ์ิตากมีนิสัยรักการอานตามผลการสังเคราะหลักษณะคนที่มีนิสัยรักการอานจากแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ 

วารสาร บทความ งานวิจัย และขอมูลบนเว็บไซต ที่สรุปไดวาบุคคลที่มีนิสัยรักการอานจะมีลักษณะ 6 ขอ ดังน้ี 

คือ 1) อานจนเปนกิจวัตรประจําวัน 2) อานไดทุกวัน ทุกสถานที่ ทุกเวลา และทุกโอกาส 3) มุงมั่นในการอาน 

หรือสนใจอานตลอดเวลา 4) อานจนเคยชิน 5) อานวัสดุบันทึกความรูทุกประเภท 6) อานเองโดยไมมีใครบังคับ  

มีพัฒนาการของการเปนบุคคลที่มีนิสัยรักการอานเพิ่มมากข้ึน รอยละ 30.20 โดยมีพัฒนาการของการเปน

บุคคลที่มีนิสัยรักการอาน คืออานจนเปนกิจวัตรประจําวัน เพิ่มข้ึนมากที่สุด รอยละ 31.20  

 

ตารางท่ี 23 แสดงผลการติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานดานอาชีพ : กิจกรรมการ

อานสงเสริมอาชีพในการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน อําเภอโพธ์ิตาก 

จังหวัดหนองคาย ข้ันการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานว(Check) 

ท่ี ประเด็นการติดตามผลการดําเนินงาน 

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน 

ดานอาชีพ : กิจกรรมการอาน 

สงเสริมอาชีพ 

การติดตามผลการดําเนินงาน พัฒนาการ 

คร้ังท่ี 1  

(ความถี่/รอยละ) 

คร้ังท่ี 2 

(ความถี่/รอยละ) 

ใช ไมใช ใช ไมใช 

พฤติกรรมเกิดขึ้นจากการเขารวมกิจกรรม 

1 อานจนเปนกิจวัตรประจําวัน 107 

(27.80%) 

278 

(72.20%) 

206 

(53.50%) 

179 

(46.50%) 
เพิ่มข้ึน 

2 อานไดทุกวัน ทุกสถานที่ ทุกเวลา และ

ทุกโอกาส 

114 

(29.60%) 

271 

(70.40%) 

243 

(63.10%) 

142 

(36.90%) 
เพิ่มข้ึน 

3 เมื่อมเีวลาวางจะใหเวลากบัการอาน   115 

(29.90%) 

270 

(70.10%) 

249 

(64.70%) 

136 

(35.30%) 
เพิ่มข้ึน 

4 สนใจอานขอมูลจากวัสดุบันทึกความรู

ทุกประเภท เชนปายโฆษณา  

ใบปลิว แผนพบั จลุสาร หรอืวัสดุอื่นทีม่ี

การพิมพ เขียนเกร็ดความรู   

112 

(29.10%) 

273 

(70.90%) 

238 

(61.80%) 

147 

(38.20%) 
เพิ่มข้ึน 

5 สนใจอานเองโดยไมมีใครบงัคับ 110 

(28.60%) 

275 

(71.40%) 

244 

(63.40%) 

141 

(36.60%) 
เพิ่มข้ึน 

เฉลี่ย 29% 71% 61.30% 38.70% เพ่ิมขึ้น 
 

จากตารางที่ 23 ผลการติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานดานอาชีพ : 

กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพในการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน

อําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ข้ันการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานว(Check) โดยไดติดตามประชาชนอําเภอ

โพธ์ิตากที่เปนกลุมตัวอยางเขารวมกิจกรรม จํานวน 385 คน เปนชาย จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 40 เปน
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หญิง จํานวน 231 คนคิดเปนรอยละ 60;;พบวาประชาชนอําเภอโพธ์ิตากมีนิสัยรักการอานตามผลการ

สังเคราะหลักษณะคนที่มีนิสัยรักการอานจากแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย และขอมูล

บนเว็บไซต ที่สรุปไดวาบุคคลที่มีนิสัยรักการอานจะมีลักษณะ 6 ขอ ดังน้ี คือ 1) อานจนเปนกิจวัตรประจําวัน 

2) อานไดทุกวัน ทุกสถานที่ ทุกเวลา และทุกโอกาส 3) มุงมั่นในการอาน หรือสนใจอานตลอดเวลา 4) อานจน

เคยชิน 5) อานวัสดุบันทึกความรูทุกประเภท 6) อานเองโดยไมมีใครบังคับ มีพัฒนาการของการเปนบุคคลที่มี

นิสัยรักการอานเพิ่มมากข้ึน รอยละ 32.30 

โดยมีพัฒนาการของการเปนบุคคลที่มีนิสัยรักการอาน คือ เมื่อมีเวลาวางจะใหเวลากับการอาน และ

สนใจอานเองโดยไมมีใครบังคับเพิ่มข้ึนมากที่สุด รอยละ 34.80  

 

ตารางท่ี 24 แสดงผลการติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรมการพัฒนาหองสมุดมีชีวิตในการทดลองใชรูปแบบ  

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ โพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ข้ันการตรวจสอบผลการ

ปฏิบัติงานว(Check) 

ท่ี ประเด็นการติดตามผลการดําเนินงาน 

กิจกรรมการพัฒนาหองสมุดมีชีวิต 

การติดตามผลการดําเนินงาน พัฒนาการ 

คร้ังท่ี 1  

(ความถี่/รอยละ) 

คร้ังท่ี 2 

(ความถี่/รอยละ) 

ใช ไมใช ใช ไมใช 

พฤติกรรมเกิดขึ้นจากการเขารวมกิจกรรม 

1 อานจนเปนกิจวัตรประจําวัน 80 

(20.80%) 

305 

(79.20%) 

261 

(67.80%) 

124 

(32.20%) 
เพิ่มข้ึน 

2 อานไดทุกวัน ทุกสถานที่ ทุกเวลา และ

ทุกโอกาส 

102 

(26.50%) 

283 

(73.50%) 

279 

(72.50%) 

106 

(27.50%) 
เพิ่มข้ึน 

3 เมื่อมเีวลาวางจะใหเวลากบัการอาน   116 

(30.10%) 

269 

(69.90%) 

300 

(77.90%) 

85 

(22.10%) 
เพิ่มข้ึน 

4 สนใจอานขอมูลจากวัสดุบันทึกความรู

ทุกประเภท เชนปายโฆษณา  

ใบปลิว แผนพบั จลุสาร หรอืวัสดุอื่นทีม่ี

การพิมพ เขียนเกร็ดความรู   

105 

(27.30%) 

280 

(72.70%) 

281 

(73%) 

104 

(27%) 
เพิ่มข้ึน 

5 สนใจอานเองโดยไมมีใครบงัคับ 115 

(29.90%) 

270 

(70.10%) 

307 

(79.70%) 

78 

(20.30%) 
เพิ่มข้ึน 

เฉลี่ย 29.90% 70.10% 79.70% 20.30% เพ่ิมขึ้น 
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จากตารางที่ 24 ผลการติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรมการพัฒนาหองสมุดมีชีวิตในการทดลองใช

รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ข้ันการตรวจสอบ

ผลการปฏิบัติงานว(Check) โดยไดติดตามประชาชนอําเภอโพธ์ิตากที่เปนกลุมตัวอยางเขารวมกิจกรรม จํานวน 

385 คน เปนชาย จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 40 เปนหญิง จํานวน 231 คนคิดเปนรอยละ 60;;พบวา

ประชาชนอําเภอโพธ์ิตากมีนิสัยรักการอานตามผลการสังเคราะหลักษณะคนที่มีนิสัยรักการอานจากแนวคิด

ทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย และขอมูลบนเว็บไซต ที่สรุปไดวาบุคคลที่มีนิสัยรักการอานจะมี

ลักษณะ 6 ขอ ดังน้ี คือ 1) อานจนเปนกิจวัตรประจําวัน 2) อานไดทุกวัน ทุกสถานที่ ทุกเวลา และทุกโอกาส 

3) มุงมั่นในการอาน หรือสนใจอานตลอดเวลา 4) อานจนเคยชิน 5) อานวัสดุบันทึกความรูทุกประเภท 6) อาน

เองโดยไมมีใครบังคับ มีพัฒนาการของการเปนบุคคลที่มีนิสัยรักการอานเพิ่มมากข้ึน รอยละ 49.80 

โดยมีพัฒนาการของการเปนบุคคลที่มีนิสัยรักการอาน คือ สนใจอานเองโดยไมมีใครบังคับเพิ่มข้ึนมาก

ที่สุด รอยละ 49.80 

ดัง น้ันสรุปไดวาประชาชนอําเภอโพธ์ิตากมี นิสัยรักการอานตามผลการสังเคราะหลักษณะ 

คนที่มีนิสัยรักการอานจากแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย และขอมูลบนเว็บไซต ที่มีผล

การสังเคราะหลักษณะของบุคคลที่มีนิสัยรักการอานได 6 ลักษณะ คือ 1) อานจนเปนกิจวัตรประจําวัน  

2) อานไดทุกวัน ทุกสถานที่ ทุกเวลา และทุกโอกาส 3) มุงมั่นในการอาน หรือสนใจอานตลอดเวลา 4) อานจน

เคยชิน;;5);;อานวัสดุบันทึกความรูทุกประเภท;6);อานเองโดยไมมีใครบังคับ;ผลจากการติดตามผลการ

ดําเนินงานของการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคาย ข้ันการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานว(Check) พบวาประชาชนอําเภอโพธ์ิตากมีพัฒนาการของการ

เปนบุคคลที่มีนิสัยรักการอานเพิ่มมากข้ึน โดยแสดงออกในลักษณะการเปนผูที่มีนิสัยรักการอานมากที่สุด คือ 

อานจนเปนกิจวัตรประจําวัน และสนใจอานเองโดยไมมีใครบังคับ  

 

4. ผลการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัด

หนองคาย ขั้นการปรับปรุงแกไข (Action) 

  ผูวิจัยดําเนินการเพื่อประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมที่ไดดําเนินการตามรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัย

รักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ทั้งน้ีเพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข

พัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ตอไป  

ผลการประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมที่ไดดําเนินการตามรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ

ประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สามารถแสดงได ดังน้ี 
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ตารางท่ี 25  แสดงผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการทดลองใช

รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ข้ันการปรับปรุง

แกไข (Action) 

ท่ี รายการ ความถ่ี รอยละ 

1 เพศ   

 ชาย 154 40.00 

 หญิง 231 60.00 

  รวม 385 100.00 

2 อาย ุ   

 15-19 ป  21 5.50 

 20-24 ป  36 9.40 

 25-29 ป 11 2.90 

 30-34 ป   41 10.60 

 35-39 ป  58 15.10 

 40-44 ป  39 10.10 

 45-49 ป  113 29.40 

 50-54 ป  53 13.80 

  55-60 ป 13 3.40 

  รวม 385 100.00 

จากตารางที่ 25 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนหญิง จํานวน 231 คน คิดเปนรอยละ 60  

เปนชาย จํานวน 154 คิดเปนรอยละ 40 สวนใหญมีชวงอายุ 45-49 ป จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 29.40 

รองลงมาคือชวงอายุ 35-39 ป คิดเปนรอยละ 15.10 
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ตารางท่ี 26 แสดงผลการวิเคราะหความพึงพอใจการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ

ประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 

ท่ี รายการ 

ระดับความ 

พึงพอใจ แปลผล 

 

อันดับ 

X S.D. 

การดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก ไดแก กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนท่ี 

1 การวางแผนการใหบริการรถหองสมุดเคลื่อนที่ 3.51 .52 มาก 9 

2 การออกแบบรถหองสมุดเคลื่อนที่ 4.58 .41 มาก 1 

3 วิธีการใหบริการของรถหองสมุดเคลื่อนที่ 4.01 .30 มาก 5 

4 การใหบริการของบรรณารักษ หรืออาสาสมัครนักอาน 3.68 .36 มาก 7 

5 สื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อประเภทอื่นที่ใหบริการ 3.56 .43 มาก 8 

6 ระยะเวลาที่ใชในการใหบริการ 4.28 .53 มาก 3 

7 การติดตามผลการจัดกิจกรรม 3.91 .42 มาก 6 

8 การพัฒนาปรบัปรุงการใหบรกิารของรถหองสมุด

เคลื่อนที ่

4.51 .41 มากที่สุด 2 

9 ความพึงพอใจภาพรวมของทานในกจิกรรมหองสมุด

เคลื่อนที ่

4.12 .43 มากที่สุด 4 

เฉลี่ย 4.01 .42 มาก  

การดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว ไดแก กิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง (Book start) 

10 การวางแผนการดําเนินกิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง  

(Book start) 

3.82 .61 มาก 5 

11 การออกแบบ Read boxes  4.68 .50 มากที่สุด 1 

12 วิธีการจัดกิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง (Book start) 4.13 .48 มาก 2 

13 การใหบริการของบรรณารักษ หรืออาสาสมัครนักอาน 3.61 .39 มาก 6 

14 สื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อประเภทอื่นที่ใหบริการ 4.02 .52 มาก 3 

15 ระยะเวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม 3.52 .60 มาก 7 

16 การติดตามผลการจัดกิจกรรม 3.49 .58 ปานกลาง 9 
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ตารางท่ี 26 (ตอ) 

ท่ี รายการ 

ระดับความ 

พึงพอใจ แปลผล 

 

อันดับ 

X S.D. 

17 การพัฒนาปรบัปรุงการจัดกิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง 

(Book start) 

3.50 .41 มาก 8 

18 ความพึงพอใจภาพรวมของทานตอกิจกรรมพอแมอาน

ใหลูกฟง (Book start) 

4.02 .52 มาก 4 

เฉลี่ย 3.87 .51 มาก  

การดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ;ไดแกกิจกรรมสงเสริมการอาน 

ผานรหัสคิวอาร (QR;code) 

19 การวางแผนการดําเนินกิจกรรมสงเสรมิการอานผาน

รหสัคิวอาร (QR;code) 

3.82 .71 มาก 5 

20 การพัฒนาสื่อในรูปแบบรหัสคิวอาร;(QR;code) 4.50 .62 มากที่สุด 1 

21 วิธีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร 

(QR;code) 

3.61 .56 มาก 6 

22 การใหบริการของบรรณารักษ หรืออาสาสมัครนักอาน 3.58 .58 มาก 7 

23 สื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อประเภทอื่นที่ใหบริการ 4.36 .48 มาก 3 

24 ระยะเวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม 3.52 .63 มาก 8 

25 การติดตามผลการจัดกิจกรรม 3.39 .54 ปานกลาง 9 

26 การพัฒนาปรบัปรุงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานผาน

รหสัคิวอาร (QR;code) 

4.44 .46 มาก 2 

27 ความพึงพอใจภาพรวมของทานตอกิจกรรมสงเสรมิการ

อานผานรหัสคิวอาร (QR;code) 

4.31 .58 มาก 4 

เฉลี่ย 3.95 .57 มาก  

การดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานดานอาชีพ ไดแก กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ 

28 การวางแผนการดําเนินกิจกรรมการอานสงเสรมิอาชีพ 3.82 .46 มาก 7 

29 การพัฒนาใบความรูกจิกรรมการอานสงเสริมอาชีพ 4.59 .54 มากที่สุด 1 

      

  

 
    



153 

 

ตารางท่ี 26 (ตอ) 

ท่ี รายการ 

ระดับความ 

พึงพอใจ แปลผล 

 

อันดับ 

X S.D. 

30 การพัฒนาสื่อกิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพในรูปแบบ

รหัสคิวอาร;(QR;code) 

3.95 .62 มาก 6 

31 วิธีการจัดกิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ 4.16 .59 มาก 5 

32 การใหบริการของบรรณารักษ หรืออาสาสมัครนักอาน 3.71 .45 มาก 8 

33 สื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อประเภทอื่นที่ใหบริการ 4.43 .44 มาก 3 

34 ระยะเวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม 3.70 .61 มาก 9 

35 การติดตามผลการจัดกิจกรรม 3.60 .42 มาก 10 

36 การพัฒนาปรบัปรุงการจัดกิจกรรมการอานสงเสริม

อาชีพ 

4.52 .59 มาก 2 

37 ความพึงพอใจภาพรวมของทานตอกิจกรรมการอาน

สงเสริมอาชีพ 

4.21 .55 มากที่สุด 4 

เฉลี่ย 4.07 .52 มาก  

การดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานหองสมุดมีชีวิต;ไดแก การพัฒนาหองสมุดมีชีวิต 

38 การวางแผนการพัฒนาหองสมุดมีชีวิต 3.88 .51 มาก 9 

39 การพัฒนาหองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก 4.82 .61 มากที่สุด 1 

40 การพัฒนาหองสมุดโครงการดวยรักและหวงใยฯ 4.68 .58 มากที่สุด 3 

41 การพัฒนาหองสมุดหมูบาน 4.51 .62 มากที่สุด 4 

42 วิธีการจัดกิจกรรมในหองสมุดมีชีวิต 4.71 .50 มาก 2 

43 การใหบริการของบรรณารักษ หรืออาสาสมัครนักอาน 4.10 .49 มาก 6 

44 สื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อประเภทอื่นที่ใหบริการ 4.00 .53 มาก 7 

45 ระยะเวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม 3.81 .46 มาก 10 

46 การติดตามผลการจัดกิจกรรม 3.68 .53 มาก 11 

47 การพัฒนาปรบัปรุงการจัดกิจกรรมในหองสมุดมีชีวิต 3.98 .60 มาก 8 

48 ความพึงพอใจภาพรวมของทานตอกิจกรรมในหองสมุด 

มีชีวิต 

4.30 .51 มากที่สุด 5 

เฉลี่ย 4.22 .54 มาก  
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จากตารางที่ 26 พบวาประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก มีความพึงพอใจการทดลองใชรูปแบบกิจกรรม

สงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ในการดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัย

รักการอานเชิงรุก (กิจกรรมหองสมดุเคลื่อนที่) ในภาพรวมระดับมาก มากที่สุด เฉลี่ย 4.01 เมื่อพิจารณารายขอ

พบวาประชาชนอําเภอโพธ์ิตากมีความพึงพอใจในการออกแบบรถหองสมุดเคลื่อนที่ในภาพรวม มากที่สุด เฉลี่ย 

4.58 รองลงมา คือ การพัฒนาปรับปรุงการใหบริการของรถหองสมุดเคลื่อนที่ เฉลี่ย 4.51 และระยะเวลา 

ที่ใชในการใหบริการ เฉลี่ย 4.28 

มีความพึงพอใจในการดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว (กิจกรรมพอแมอานให 

ลูกฟง Book start) ในภาพรวมระดับมาก มากที่สุด เฉลี่ย 3.87 เมื่อพิจารณารายขอพบวาประชาชนอําเภอ 

โพธ์ิตากมีความพึงพอใจในการออกแบบ Read boxes เฉลี่ย 4.68 รองลงมา คือ วิธีการจัดกิจกรรมพอแมอาน

ใหลูกฟง (Book start)เฉลี่ย 4.13 และสื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อประเภทอื่นที่ใหบริการ เฉลี่ย 4.02 

มีความพึงพอใจในการดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ;(กิจกรรม

สงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร QR;code) ในภาพรวมระดับมาก มากที่สุด เฉลี่ย 3.95 เมื่อพิจารณารายขอ

พบวาประชาชนอําเภอโพธ์ิตากมีความพึงพอใจในการพัฒนาสื่อในรูปแบบรหัสคิวอาร;(QR;code) เฉลี่ย 4.50 

รองลงมา คือ การพัฒนาปรับปรงุการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร (QR;code) เฉลี่ย 4.44 และ

สื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อประเภทอื่นที่ใหบริการ เฉลี่ย 4.36 

มีความพึงพอใจในการดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานดานอาชีพ (กิจกรรมการอานสงเสริม

อาชีพ) ในภาพรวมระดับมาก มากที่สุด เฉลี่ย 4.07 เมื่อพิจารณารายขอพบวาประชาชนอําเภอโพธ์ิตากมีความ

พึงพอใจในการพัฒนาใบความรูกิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ เฉลี่ย 4.59 รองลงมา คือ การพัฒนาปรับปรุง

การจัดกิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ เฉลี่ย 4.52 และสื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อประเภทอื่นที่ใหบริการ เฉลี่ย 4.43 

มีความพึงพอใจในการดําเนินการดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานหองสมุดมีชีวิต;(การพัฒนา

หองสมุดมีชีวิต) ในภาพรวมระดับมาก มากที่สุด เฉลี่ย 4.22 เมื่อพิจารณารายขอพบวาประชาชนอําเภอ 

โพธ์ิตากมีความพึงพอใจในการพัฒนาหองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก เฉลี่ย 4.82 และการพัฒนาหองสมุด

โครงการดวยรักและหวงใยฯ เฉลี่ย 4.68 
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ผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยระยะท่ี;43การประเมินประสิทธิภาพรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน

สําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก;จังหวัดหนองคาย 

 

 การประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการพัฒนากิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ

โพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ดําเนินการดังน้ี คือ 

  1. การประเมินประสิทธิภาพรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ 

โพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย โดยการยืนยันจากกลุมผูเช่ียวชาญ 

  2. การเปรียบเทียบผลการศึกษาสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคาย กอนและหลังการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ 

โพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 

 สามารถสรุปการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน

อําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย ตามลําดับ ดังน้ี 

 

1. การประเมินประสิทธิภาพรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก;

จังหวัดหนองคาย โดยการยืนยันจากกลุมผูเชี่ยวชาญ 

 มีผลการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ 

โพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 27 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน

อําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย โดยการยืนยันจากกลุมผูเช่ียวชาญ 

ท่ี ประเด็นการพิจารณา ความคิดเห็น (ความถ่ี/รอยละ) 

มีประสิทธิภาพ ไมมีประสิทธิภาพ 

ความคิดเห็นอยางไรกับรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัด

หนองคาย ท้ัง 4 ขั้นตอน  

  ขั้นวางแผนการดําเนินงาน 

1 การกําหนดวิธีการดําเนินงาน 11 

(100%) 

0 

(0.00%) 

2 การกําหนดกิจกรรม 11 

(100%) 

0 

(0.00%) 

3 การกําหนดผูมีสวนรวม 10 

(90.90%) 

1 

(9.10%) 
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ตารางท่ี 27 (ตอ) 

ท่ี ประเด็นการพิจารณา ความคิดเห็น (ความถ่ี/รอยละ) 

มีประสิทธิภาพ ไมมีประสิทธิภาพ 

4 การกําหนดวิธีการประเมินผล 11 

(100%) 

0 

(0.00%) 

เฉลี่ย 97.72 2.27 

 ขั้นลงมือปฏิบัติ 

5 กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก : กิจกรรม

หองสมุดเคลื่อนที ่

11 

(100%) 

0 

(0.00%) 

6 กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว : กิจกรรม

พอแมอานใหลูกฟง (Book start) 

10 

(90.90%) 

1 

(9.10%) 

7 กิจกรรมส ง เ สริ ม นิสั ยรั กการอ านผ านเทคโนโล ยี

สารสนเทศ : กิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร 

(QR;code) 

11 

(100%) 

0 

(0.00%) 

8 กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ 11 

(100%) 

0 

(0.00%) 

9 กิจกรรมการพฒันาหองสมุดมีชีวิต  11 

(100%) 

0 

(0.00%) 

10 กิจกรรมการสรางเครือขายรักการอาน : กิจกรรม MOU 

เครือขายนักอาน 

11 

(100%) 

0 

(0.00%) 

เฉลี่ย 98.48 1.52 

 ขั้นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 

11 การนิเทศการดําเนินงาน     10 

(90.90%) 

1 

(9.10%) 

12 การติดตามผลการดําเนินงาน 11 

(100%) 

0 

(0.00%) 

เฉลี่ย 95.45 4.55 

 ขั้นการปรับปรุงแกไข 

13 การประเมินความพึงพอใจ 11 

(100%) 

0 

(0.00%) 

เฉลี่ย 100 0 
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 จากตารางที่ 27 พบวาผูเช่ียวชาญทั้ง 11 ทานไดประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการพัฒนากิจกรรม

สงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ดังน้ี 

  ข้ันวางแผนการดําเนินงาน พบวาในภาพรวมผูเช่ียวชาญเห็นดวยคิดเปนรอยละ 97.72 เมื่อพิจารณา

รายขอพบวาผู เ ช่ียวชาญเห็นดวยในประเด็นการกําหนดวิธีการดําเนินงาน การกํ าหนดกิจกรรม  

การกําหนดวิธีการประเมนิผล ผูเช่ียวชาญเหน็ดวย จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 100 และเห็นดวยในประเด็น

การกําหนดผูมีสวนรวม จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 90.90 

  ข้ันลงมือปฏิบัติ พบวา ในภาพรวมผูเช่ียวชาญเห็นดวยคิดเปนรอยละ 98.48 เมื่อพิจารณารายขอ

พบวาผูเช่ียวชาญเห็นดวยในประเด็นกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก : กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ 

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ;:;กิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร 

(QR;code) กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ กิจกรรมการพัฒนาหองสมุดมีชีวิต และกิจกรรมการสรางเครือขาย

รักการอาน : กิจกรรม MOU เครือขายนักอาน ผูเช่ียวชาญเห็นดวย จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 100 และ

เห็นดวยในประเด็นกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว : กิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง (Book start) 

จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 90.90 

 ข้ันการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน พบวา ในภาพรวมผูเช่ียวชาญเห็นดวยคิดเปนรอยละ 95.45 เมื่อ

พิจารณารายขอพบวาผูเช่ียวชาญเห็นดวยในประเด็นการนิเทศการดําเนินงาน 11 คน คิดเปนรอยละ 100 และ

เห็นดวยในประเด็นการติดตามผลการดําเนินงาน จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 90.90 

 ข้ันการปรับปรุงแกไข ในภาพรวมผูเช่ียวชาญเห็นดวยคิดเปนรอยละ 100 
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2. การประเมินประสิทธิภาพรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก;

จังหวัดหนองคาย โดยการเปรียบเทียบผลกอนและหลังการนํารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน

สําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย มาใชในการสรางนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน

อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย  

 

 ผลการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ 

โพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย ผูวิจัยดําเนินการ ดังน้ี 

  2.1;วิเคราะหผลการเปรียบเทียบสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคาย กอนและหลังการนํารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก 

จังหวัดหนองคาย มาใชในการสรางนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย 

  2.2;วิเคราะหผลการเปรียบเทียบสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคาย กอนและหลังการนํารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก 

จังหวัดหนองคาย มาใชในการสรางนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย จากการ

สังเคราะหแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะของคนที่มีนิสัยรักการอาน 

  2.3;วิเคราะหผลการเปรียบเทียบสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคาย กอนและหลังการนํารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก 

จังหวัดหนองคาย มาใชในการสรางนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย จากการ

สังเคราะหแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะของคนที่มีนิสยัรักการอานโดยใชสถิติการทดสอบที (t-test) แบบกลุม

ไมอิสระ (Dependent sample t-test) 

 สามารถอธิบายไดตามลําดับ ไดดังน้ี 

  2.1;ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก 

จังหวัดหนองคาย กอนและหลังการนํารปูแบบกิจกรรมสงเสริมนิสยัรกัการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก 

จังหวัดหนองคาย มาใชในการสรางนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย สามารถ

แสดงไดดังตารางที่ 28-29 ไดดังน้ี 
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ตารางท่ี 28  แสดงจํานวนประชากร และกลุมตัวอยางที่ใชเปรียบเทยีบผลกอนและหลงัการนํารูปแบบกจิกรรม

สงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย มาใชในการสรางนิสัยรักการอาน

สําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 

ท่ี รายการ ความถ่ี รอยละ 

1 เพศ   

 ชาย 154 40.00 

 หญิง 231 60.00 

  รวม 385 100.00 

2 อาย ุ   

 15-19 ป  21 5.50 

 20-24 ป  36 9.40 

 25-29 ป 11 2.90 

2 

(ตอ) 

 30-34 ป   41 10.60 

 35-39 ป  58 15.10 

 40-44 ป  39 10.10 

 45-49 ป  113 29.40 

 50-54 ป  53 13.80 

 55-60 ป 13 3.40 

  รวม 385 100.00 

จากตารางที่ 28 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนหญิง จํานวน 231 คน คิดเปนรอยละ 60  

เปนชาย จํานวน 154 คิดเปนรอยละ 40 สวนใหญมีชวงอายุ 45-49 ป จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 29.40 

รองลงมาคือชวงอายุ 35-39 ป คิดเปนรอยละ 15.10 
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ตารางท่ี 29 แสดงผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก 

จังหวัดหนองคาย กอนและหลังการนํารปูแบบกิจกรรมสงเสริมนิสยัรกัการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก 

จังหวัดหนองคาย มาใชในการสรางนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย 

ท่ี รายการ ผลการเปรียบเทียบ พัฒนาการ 

(รอยละ) กอน หลัง 

ความถี ่ รอยละ ความถี ่ รอยละ 

เมื่อมีเวลาวางทานมักจะ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

1 อานหนังสือ 5 1.30 42 10.91 เพิ่มข้ึน 9.11  

2 ดูรายการโทรทัศน  51 13.24 28 7.27 ลดลง 5.97 

3 ดู ดีวีดี/ซีดี 7 1.82 5 1.30 ลดลง 0.52 

4 เลนเกมคอมพิวเตอร 36 9.35 30 7.79 ลดลง 1.56 

5 เลนอินเทอรเน็ต 134 34.81 141 36.62 เพิ่มข้ึน1.81 

6 ออกกําลังกาย 2 0.51 17 4.42 เพิ่มข้ึน3.91 

7 ฟงเพลง  6 1.56 5 1.30 ลดลง 0.26 

8 เดินเที่ยวในตลาดนัด หรืองานวัด 8 2.08 4 1.04 ลดลง 1.04 

9 ประดิษฐสิ่งของ ฯลฯ 2 0.52 11 2.86 เพิ่มข้ึน2.34 

10 เลนโซเชียลมีเดีย แอปพลเิคชันไลน  

เฟซบุก ยูทูป 

18 4.68 31 8.05 เพิ่มข้ึน 3.37 

11 พูดคุยกับเพือ่น 98 25.45 42 10.91 ลดลง 14.54 

12 นอนพัก 3 0.78 1 0.26 ลดลง 0.52 

13 หารายไดเสริม 15 3.90 28 7.27 เพิ่มข้ึน 3.37 

รวม 385 100 385 100  

ใน 1 วัน ทานอานหนังสือโดยเฉลี่ย 

14 ไมอานเลย  87 22.60 31 8.05 ลดลง 14.55 

15 อาน 15 นาที 61 15.84 43 11.17 ลดลง 4.67 

16 อาน 30 นาที 173 44.94 112 29.09 ลดลง 15.85 

17 อาน 45 นาที 35 9.09 48 12.47 เพิ่มข้ึน 3.38 

18 อาน 1 ช่ัวโมง 24 6.23 114 29.61 เพิ่มข้ึน 23.38 

19 อานมากกวา 1 ช่ัวโมง 5 1.30 37 9.61 เพิ่มข้ึน 8.31 

รวม 385 100 385 100  
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ตารางท่ี 29 (ตอ) 

ท่ี รายการ ผลการเปรียบเทียบ พัฒนาการ 

กอน หลัง 

ความถี ่ รอยละ ความถี ่ รอยละ  

การใชเวลาอานหนังสือตามความสนใจของตนเอง (ไมเกี่ยวกับการเรียน) 

20 ไมอานเลย 51 13.25 29 7.53 ลดลง 5.73 

21 อาน 15 นาที 107 27.78 109 28.31 เพิ่มข้ึน 0.53 

22 อาน 30 นาที 209 54.29 211 54.81 เพิ่มข้ึน 0.52 

23 อาน 45 นาที 11 2.86 18 4.68 เพิ่มข้ึน 1.82 

24 อาน 1 ช่ัวโมง 5 1.30 8 2.08 เพิ่มข้ึน 0.78 

25 อานมากกวา 1 ช่ัวโมง 2 0.52 10 2.60 เพิ่มข้ึน 2.08 

รวม 385 100 385 100  

ประเภทของสื่อท่ีทานชอบอาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

26 นวนิยายไทย 12 3.12 8 2.08 ลดลง 1.04 

27 นวนิยายแปล 3 0.78 1 0.26 ลดลง 0.52 

28 เรื่องสั้น 36 9.35 14 3.64 ลดลง 5.71 

29 กวีนิพนธ;(รอยกรองประเภทตางๆ) 12 3.12 13 3.38 เพิ่มข้ึน 0.26 

30 หนังสือสารคดี/ ความรู เชน ชีวประวัติ 

ประวัติศาสตร วิทยาศาสตร การ

ทองเที่ยว ฯลฯ 

23 5.97 28 7.27 เพิ่มข้ึน 1.30 

31 การตูน 14 3.64 3 0.78 ลดลง 2.86 

32 หนังสือพิมพ 39 10.12 41 10.65 เพิ่มข้ึน 0.53 

33 วารสารและนิตยสารบันเทิง 183 47.53 203 52.73 เพิ่มข้ึน 5.20 

34 อาชีพ 46 11.95 66 17.14 เพิ่มข้ึน 5.19 

35 ประวัติศาสตร 17 4.42 8 2.08 ลดลง 2.34 

รวม 385 100 385 100  

ในรอบปท่ีผานมาคุณไดรวมกิจกรรมสงเสริมการอานบอยคร้ังเพียงใด 

36 เขารวม 1- 2 ครั้ง 249 64.68 61 15.84 ลดลง 48.84 

37 3 - 4 ครั้ง 74 19.22 40 10.39 ลดลง 8.83 
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ตารางท่ี 29 (ตอ) 

ท่ี รายการ ผลการเปรียบเทียบ พัฒนาการ 

กอน หลัง 

ความถี ่ รอยละ ความถี ่ รอยละ  

38 5- 6 ครั้ง 41 10.65 76 19.74 เพิ่มข้ึน 9.09 

39 มากกวา 6 ครั้ง 21 5.45 208 54.03 เพิ่มข้ึน 48.58 

รวม 385 100 385 100  
 

 

 จากตารางที่ 29 พบวาผลการเปรียบเทียบสภาพนิสัยรักการอานของประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคายกอนและหลังการนํารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก  

จังหวัดหนองคาย มาใชในการสรางนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย; 

ทําใหประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก สรุปไดดังน้ี 

  เมื่อมีเวลาวางประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายมักจะอานหนังสือ เพิ่มข้ึนรอยละ 9.11  

รองลงมาคือออกกําลังกาย เพิ่มข้ึนรอยละ 3.91 เลนโซเชียลมีเดีย แอปพลิเคชันไลน เฟซบุก ยูทูป และ 

หารายไดเสริม เพิ่มข้ึนรอยละ 3.37 นอกจากน้ันยังใชเวลาประดิษฐสิ่งของเพิ่มข้ึนรอยละ 2.34 และเลน

อินเทอรเน็ต เพิ่มข้ึนรอยละ 1.81 สําหรับประเด็นที่ลดลงมีดังน้ี คือ ดูรายการโทรทัศนลง ลดลง รอยละ 5.97  

ดู ดีวีดี/ซีดี ลดลงรอยละ 0.52 เลนเกมคอมพิวเตอร  ลดลงรอยละ 1.56 ฟงเพลง ลดลงรอยละ 0.26 เดินเที่ยว

ในตลาดนัด หรืองานวัด ลดลงรอยละ 1.04 พูดคุยกับเพื่อน ลดลงรอยละ 14.54 นอนพัก ลดลงรอยละ 0.52 

  สําหรับระยะเวลาของการอานของประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก ใน 1 วัน พบวาประชาชนอําเภอ 

โพธ์ิตากใชเวลาในการอาน 1 ช่ัวโมง เพิ่มข้ึนรอยละ 23.38 รองลงมา คือ อานมากกวา 1 ช่ัวโมง เพิ่มข้ึนรอยละ 

8.31 และอาน 45 นาที เพิ่มข้ึนรอยละ 3.38 มีจํานวนไมอานเลย ลดลงรอยละ 14.55 

  ในสวนของการใชเวลาอานหนังสือตามความสนใจของตนเอง (ไมเกี่ยวกับการเรียน) พบวาประชาชน

อําเภอโพธ์ิตากใชเวลาในการอานมากกวา 1 ช่ัวโมง เพิ่มข้ึนรอยละ 2.08 รองลงมา คือ ใชเวลาอาน 45 นาที 

เพิ่มข้ึนรอยละ 1.82  ใชเวลาอาน 1 ช่ัวโมง เพิ่มข้ึนรอยละ 0.78  ใชเวลา15 นาที เพิ่มข้ึนรอยละ 0.53 และใช

เวลาอาน 30 นาที เพิ่มข้ึนรอยละ 0.52  

  และประเภทของสื่อที่ประชาชนอําเภอโพธ์ิตากชอบอานมากที่สุด คือ วารสารและนิตยสารบันเทิง 

อานเพิ่มข้ึนรอยละ 5.20 และอาชีพ อานเพิ่มข้ึนรอยละ 5.19 

  สําหรับการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอานในรอบ 1 ป ประชาชนอําเภอโพธ์ิตากเขารวมกิจรรม 

มากกวา 6 ครั้ง เพิ่มข้ึนรอยละ 48.58  
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  2.2;ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก 

จังหวัดหนองคาย กอนและหลังการนํารปูแบบกิจกรรมสงเสริมนิสยัรกัการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก 

จังหวัดหนองคาย มาใชในการสรางนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย จากการ

สังเคราะหแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะของคนที่มีนิสัยรักการอาน แสดงไดดังตารางที่ 30  ไดดังน้ี 

 

ตารางท่ี 30 แสดงผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก 

จังหวัดหนองคาย กอนและหลังการนํารปูแบบกิจกรรมสงเสริมนิสยัรกัการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก 

จังหวัดหนองคาย มาใชในการสรางนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย จากการ

สังเคราะหแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะของคนที่มีนิสัยรักการอาน 

ท่ี รายการ ผลการเปรียบเทียบ พัฒนาการ อันดับ 

กอน หลัง 

X S.D. X S.D. 

1 ทานชอบอานจากวัสดุทุกประเภท 

เชน หนังสือ จุลสาร ปายโฆษณา 

ใบปลิว กระดาษหอของขวัญ เปนตน 

2.54 .51 2.56 .53 เพิ่มข้ึน 0.02 11 

2 ทานอานทุกครั้งที่มีเวลาวางและ

โอกาส 

2.95 .55 3.25 .45 เพิ่มข้ึน 0.30 9 

3 ทานตองการอานโดยไมมีสิ่งใดบังคับ

ใหอาน 

2.62 .51 3.02 .49 เพิ่มข้ึน 0.40 6 

4 ทานมีความรูสึกพอใจที่จะอานอยาง

ไมมีที่สิ้นสุด  

2.81 .51 3.26 .59 เพิ่มข้ึน 0.45 4 

5 ทานมีทัศนคติทางบวกเกี่ยวกับการ

อาน 

3.58 .54 3.94 .50 เพิ่มข้ึน 0.38 7 

6 ท า นฝ ก อ า น เ ป นป ร ะจํ า อ ย า ง

สม่ําเสมอ 

2.71 .53 3.05 .57 เพิ่มข้ึน 0.34 8 

7 ทานไดรับการปลูกฝงและชักชวนให

เกิดความสนใจการอานอยางตอเน่ือง

จากครอบครัว 

3.14 .55 3.57 .52 เพิ่มข้ึน 0.43 5 

8 ทานไดรับการปลูกฝงและชักชวนให

เกิดความสนใจการอานอยางตอเน่ือง

จากสถานศึกษา 

3.01 .53 4.25 .58 เพิ่มข้ึน 1.24 2 
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ตารางท่ี 30 (ตอ) 
 

ท่ี รายการ ผลการเปรียบเทียบ พัฒนาการ อันดับ 

กอน หลัง 

X S.D. X S.D. 

9 ทานไดรับการปลูกฝงและชักชวนให

เกิดความสนใจการอานอยางตอเน่ือง

จากหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

3.12 .51 3.32 .59 เพิ่มข้ึน 0.20 10 

10 ทานชอบอานจนเคยชินจนเปนนิสัย 2.61 .55 3.96 .53 เพิ่มข้ึน 1.35 1 

11 ทานไมยอทอตอการอานแมมีปญหา

และอุปสรรคตอการอาน 

2.56 .53 3.63 .57 เพิ่มข้ึน 1.07 3 

 

 

จากตารางที่ 30 พบวาผลการเปรียบเทียบสภาพนิสัยรักการอานของประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคายกอนและหลังการนํารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก  

จังหวัดหนองคาย มาใชในการสรางนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย; 

ทําใหประชาชนอําเภอโพธ์ิตากมีนิสัยรักการอานเพิ่มข้ึนตามลําดับ ดังน้ี ชอบอานจนเคยชินจนเปนนิสัย เพิ่มข้ึน

เฉลี่ย;1.35;มากที่สุด รองลงมาคือไดรับการปลูกฝงและชักชวนใหเกิดความสนใจการอานอยางตอเน่ืองจาก

สถานศึกษา เพิ่มข้ึนเฉลี่ย 1.24 ไมยอทอตอการอานแมมีปญหาและอุปสรรคตอการอาน เพิ่มข้ึนเฉลี่ย 1.07  

มีความรูสึกพอใจที่จะอานอยางไมมีที่สิ้นสุด เพิ่มข้ึนเฉลี่ย 0.45 ไดรับการปลูกฝงและชักชวนใหเกิดความสนใจ

การอานอยางตอเน่ืองจากครอบครัว เพิ่มข้ึนเฉลี่ย 0.43 ตองการอานโดยไมมีสิ่งใดบังคับใหอาน เพิ่มข้ึนเฉลี่ย 

0.40;มีทัศนคติทางบวกเกี่ยวกับการอาน เพิ่มข้ึนเฉลี่ย;0.38;ฝกอานเปนประจําอยางสม่ําเสมอ เพิ่มข้ึน 

เฉลี่ย 0.34 อานทุกครั้งที่มีเวลาวางและโอกาส เพิ่มข้ึนเฉลี่ย 0.30 ไดรับการปลูกฝงและชักชวนใหเกิดความ

สนใจการอานอยางตอเน่ืองจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพิ่มข้ึนเฉลี่ย 0.20 ชอบอานจากวัสดุทุกประเภท 

เชน หนังสือ จุลสาร ปายโฆษณา ใบปลิว กระดาษหอของขวัญ เปนตน เพิ่มข้ึนเฉลี่ย 0.02 
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  2.3;ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก 

จังหวัดหนองคาย กอนและหลังการนํารปูแบบกิจกรรมสงเสริมนิสยัรกัการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก 

จังหวัดหนองคาย มาใชในการสรางนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย จากการ

สังเคราะหแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะของคนที่มีนิสยัรักการอานโดยใชสถิติการทดสอบที (t-test) แบบกลุม

ไมอิสระ (Dependent sample t-test) แสดงไดดังตารางที่ 31  ไดดังน้ี 

 

ตารางท่ี 31 แสดงผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก 

จังหวัดหนองคาย กอนและหลังการนํารปูแบบกิจกรรมสงเสริมนิสยัรกัการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก 

จังหวัดหนองคาย มาใชในการสรางนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย จากการ

สังเคราะหแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะของคนที่มีนิสยัรักการอานโดยใชสถิติการทดสอบที (t-test) แบบกลุม

ไมอิสระ (Dependent sample t-test) 

การเปรียบเทียบ N X S.D. t Sig. 

กอน 385 2.92 .56 -4.339 .000** 
 หลัง 385 3.56 .64 

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 31 พบวาผลการเปรียบเทียบสภาพนิสัยรักการอานของประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคายกอนและหลังการนํารปูแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรกัการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคาย มาใชในการสรางนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายมีพัฒนาการ

เพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 


