
บทท่ี  5 

สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 

การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก;

จังหวัดหนองคาย มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคาย;(2);เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก  

จังหวัดหนองคาย;(3) เพื่อทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก   

จังหวัดหนองคาย (4) เพื่อประเมินประสิทธิผลการใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน

อําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย มีข้ันตอนการดําเนินงาน 4 ระยะ ไดแก ระยะที่;1;การศึกษาสภาพนิสัยรัก

การอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ดําเนินการระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 – 

มิถุนายน พ.ศ. 2559 ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ 

โพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ดําเนินการระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 – ธันวาคม พ.ศ. 2559 ระยะที่;33

การทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 

ดําเนินการระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 – ธันวาคม พ.ศ. 2560 ระยะที่;43การประเมินประสิทธิภาพ

รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย ดําเนินการระหวาง

เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 – มิถุนายน พ.ศ. 2561 สามารถสรุป อภิปรายผล และมีขอเสนอแนะตามลําดับ 

ดังน้ี 

 

สรุปผลการวิจัย 

 

 ผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยระยะที่;1;การศึกษาสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ

โพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย พบวาประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายพบวา เมื่อมีเวลาวางจะเลน

อินเทอรเน็ต มากที่สุด รองลงมา คือ พูดคุยกับเพื่อน และดูรายการโทรทัศน และใน 1 วันจะอานหนังสือโดย

เฉลี่ย 30 นาทีมากที่สุด สําหรับการใชเวลาอานหนังสือตามความสนใจของตนเองที่ไมเกี่ยวกับการเรียนจะใช

เวลาอาน;30;นาที มากที่สุด สวนประเภทของสื่อที่ชอบอานมากที่สุด คือวารสารและนิตยสารบันเทิง  

ในรอบปไดเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอาน 1- 2 ครั้ง มากที่สุด สําหรับสภาพนิสัยรักการอานของประชาชน

อําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายพบวา ประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายมีทัศนคติทางบวกเกี่ยวกับ

การอานมากที่สุด ในสวนกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสมสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคายมากที่สุด คือ กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ รองลงมากิจกรรมการอานเพื่อสงเสริมพอแมอานใหลูกฟง 

(Book start) กิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร;(QR;code) กิจกรรมเกมสงเสริมการอาน กิจกรรมการ 

อานสงเสริมอาชีพ เพิ่มรายได กิจกรรมแนะนําหนังสือใหม กิจกรรมการเลานิทาน กิจกรรมที่ประชาชนอําเภอ

โพธ์ิตากคิดวาเหมาะสมนอยที่สุด คือกิจกรรมตลาดนัดหนังสือ สําหรับขอเสนอแนะอื่นๆ พบวาประชาชน



167 
 
อําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายไดใหขอเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการศึกษาสภาพนิสัยรักการอานสําหรับ

ประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สามารถสรุปไดดังน้ี คือ (1) ตองการใหหนวยงานทุกหนวยงานให

ความสําคัญกับการออกแบบกิจกรรมสงเสริมการอานที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่ชุมชน (2) ดําเนิน

กิจกรรมสงเสริมการอานอยางตอเน่ือง 

 ผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ

ประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย โดยการนําสารสนเทศที่ไดจากการศึกษาสภาพนิสัยรักการอาน

สําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายในระยะที่ 1;รวมกับใชวิธีการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีจาก

หนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูลบนเว็บไซต และแนวคิด ประสบการณจากกลุมผูรวมสนทนากลุม 

(Focus group) สรุปไดวาลักษณะกิจกรรมสงเสริมนิสัยรกัการอานที่เหมาะสมสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก 

จังหวัดหนองคายควรมีลักษณะ ดังน้ี (1) กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ (2) การพัฒนาหองสมุด (3) กิจกรรม 

การอานเพื่อสงเสริมพอแมอานใหลูกฟง (Book start) (4) กิจกรรมการพัฒนาแหลงเรียนรู และ(5) กิจกรรม

การสรางเครือขายรักการอาน สามารถสรุปไดวารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน

อําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ประกอบดวย (1) การดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัยรกัการอานเชิงรุก กิจกรรม

สงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสม ไดแก กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ (2) การดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก

การอานในครอบครัว กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสมไดแก กิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง (Book 

start) (3) การดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการ

อานที่เหมาะสม ไดแกกิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร (QR;code) (4) การดําเนินกิจกรรมสงเสริม

นิสัยรักการอานดานอาชีพ;กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสม ไดแก กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ 

(5) การดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานหองสมุดมีชีวิต;กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสม 

ไดแก การพัฒนาหองสมุดมีชีวิต และ(6) การดําเนินกิจกรรมการสรางเครือขายรักการอาน กิจกรรมสงเสริม

นิสัยรักการอานที่เหมาะสม ไดแก กิจกรรมบันทึกขอตกลง (MOU) เครือขายนักอาน 

 ผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยระยะที่;3;การทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน

สําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ผลการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน

สําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ข้ันวางแผนการดําเนินงาน (Plan) ผลการทดลองใช

รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายในข้ันวางแผนการ

ดําเนินงานไดดําเนินการภายใตโครงการหมูบานนักอาน ประชาชนทุกระดับในอําเภอโพธ์ิตากไดมีโอกาสรวม

เปนสวนหน่ึงในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน และรวมในการใหขอคิดเสนอแนะในการวางแผนการดําเนินงาน 

มีการนําหลักการบริหารมาใชในการควบคุมการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามรูปแบบไดอยางมีคุณภาพ มีครู 

กศน. ตําบลเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานทุกข้ันตอน มีการกําหนดวิธีการดําเนินงาน 

กําหนดกิจกรรมไดอยางสอดคลองกับบริบทของพื้นที่ชุมชนมีการวางแผนที่สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปน

รูปธรรมและมีการดําเนินงานอยางตอเน่ือง สําหรับผลการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน

สําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ในข้ันลงมือปฏิบัติ (Do) พบวากิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการ

อานเชิงรุก ไดแก กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ ไดดําเนินพัฒนากิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ โดยการพัฒนา 
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รถหองสมุดเคลื่อนที่;และกําหนดใหมีรูปแบบที่สามารถเคลื่อนที่ไปไดทุกพื้นที่ในอําเภอโพธ์ิตากทั้ง 27 หมูบาน 

สามารถจอดใหบริการไดโดยไมเกรงการสูญหายพัฒนารถหองสมุดเคลื่อนที่ จํานวน 3 คัน เพื่อใหสามารถ

บริการการอานไดครบทั้ง 3 ตําบล 27 หมูบาน กลุมเปาหมาย ไดแก ประชาชนอําเภอโพธ์ิตากทุกชวงวัย พื้นที่

ในการใหบริการ คือ พื้นที่ปกครองเขตอําเภอโพธ์ิตาก ทั้ง 3 ตําบล 27 หมูบาน และจัดทําแผนการใหบริการ

โดยบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตากเปนผูจัดทําแผนออกใหบริการ โดยกําหนดใหบริการหมูบาน

ละ 1 สัปดาหตอคัน หลังจากใหบรกิารครบตามแผนที่กาํหนดจะเคลื่อนไปยังอีกหมูบานหน่ึง ทําอยางน้ีจนครบ

ทั้ง 27 หมูบาน และหมุนเวียนไปเชนน้ีอยางตอเน่ือง รวมทั้งกําหนดผูมีสวนเกี่ยวของไดแก ผูใหญบาน และ

เจาของบานที่บรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตากไดประสานงานในเบื้องตนต้ังแตการเริ่มจัดทํา

แผนการออกใหบริการ โดยผูใหญบานมีหนาที่ประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นที่ตนเขามาอานหนังสือ และ

สิ่งพิมพที่มีใหบริการ และมีเจาของบานทําหนาที่เปนอาสาสมัครนักอานเก็บสถิติผูเขาใชบริการ และใหบริการ

เสมือนเปนบรรณารักษ รวมทั้งเก็บสถิติผูบันทึกการอาน สวนสื่อที่นําออกใหบริการในรถหองสมุดเคลื่อนที่

ไดแก หนังสือทั่วไป จุลสาร นิตยสารวารสาร และในวันที่สงมอบรถหองสมุดเคลื่อนที่ บรรณารักษหองสมุด

ประชาชนอําเภอโพธ์ิตากรวมกับครู กศน. ตําบลในพื้นที่ใหบริการจะนํากิจกรรมสงเสริมการอาน และสื่อที่

หลากหลายนําไปจัดกิจกรรมสงเสริมการอานดวย เชนกิจกรรมสงเสริมการอานผาน Tablet กิจกรรมสงเสริม

การอานผาน Smart pen , Smart book กิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร;(QR;code);เปนตน อีกทั้ง

ไดกําหนดใหมีการรายงานผลการดําเนินงานเปนรายสัปดาห โดยบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิ

ตาก ในสวนกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว ไดแก กิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง (Book start) ได

ดําเนินการสํารวจครัวเรือนที่มีเด็กอายุแรกเกิด ถึงอายุ 6 ป ทั้ง 3 ตําบล 27 หมูบาน เพื่อใชเปนขอมูลในการ

ดําเนินกิจกรรม จากน้ันกําหนดวิธีการดําเนินงานโดยออกแบบ Read boxes สําหรับหมุนเวียนสื่อ จํานวน 3 

กลองเพื่อประกอบการจัดกิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง (Book;;start) พื้นที่ในการใหบริการ คือ พื้นที่ปกครอง

เขตอําเภอโพธ์ิตาก ทั้ง 3 ตําบล 27 หมูบาน และกําหนดวิธีการดําเนินงาน จัดทําแผนการใหบริการโดย

บรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตากเปนผูจัดทําแผนออกใหบริการ โดยกําหนดใหบริการหมูบานละ 

1 สัปดาหตอกลอง หลังจากใหบริการครบตามแผนที่กําหนดจะเคลื่อนไปยังอีกครัวเรือน ทําอยางน้ีจนครบทั้ง 

835 ครัวเรือน และผูที่มีสวนเกี่ยวของ ไดแก พอ แม พี่ นอง ปูยา ตา ยาย ญาติที่จะทําหนาที่ในการอาน

หนังสือนิทานใหบุตรหลานฟง และมอบหมายอาสาสมัครนักอานผูที่ทําหนาที่เก็บสถิติการอาน เย่ียมบานนัก

อาน และ รวมทั้งเก็บสถิติผูบันทึกการอาน และมอบหมายครู กศน. ตําบล ทําหนาที่หมุนเวียนสื่อ โดย Read 

boxes สําหรับสื่อทีนํ่าออกใหบรกิารสําหรับกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว ไดแก หนังสือนิทาน 

ทั้งในรูปเลม ซีดี ดีวีดี สื่อมัลติมีเดีย และในรูปแบบ QR code เปนตน รวมทั้งกําหนดใหมีการรายงานผลการ

ดําเนินงานเปนรายสัปดาห โดยบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก สําหรับกิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก

การอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแกกิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร (QR;code) ไดดําเนินการ

พัฒนาสื่อในรูปแบบรหัสคิวอาร;(QR;code);โดยเลือกเน้ือหาที่เปนประโยชนที่เหมาะสําหรับเด็กและเยาวชน 

ประชาชนทั่วไปควรไดรับความรูจากเน้ือหาน้ันในเบื้องตนไดเลือกเน้ือหาจากหนังสือนิทาน สารานุกรมไทย

สําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 
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รัชกาลที่ 9 นิทานในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย สารานุกรมนารูทั่วไป สาระนารูการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร 

เกษตรสมัยใหม และเทคโนโลยีชาวบาน สาระนารูเกี่ยวกับอาชีพเสริมเพิ่มรายได และกําหนดกลุมเปาหมาย 

ไดแก ประชาชนอําเภอโพธ์ิตากทุกชวงวัยสําหรับพื้นที่ในการใหบริการ คือ พื้นที่ปกครองเขตอําเภอโพธ์ิตาก 

ทั้ง 3 ตําบล 27 หมูบาน รวมทั้งจัดทําแผนการใหบรกิารโดยบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตากเปน

ผูจัดทําแผนออกใหบริการ และกําหนดผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแก ผูใหญบาน เจาของบานที่เปนสถานที่จัด

กิจกรรม และครู กศน. ตําบลที่จะเปนผูประสานงาน และรวมจัดกิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน สําหรับสื่อ

ไดกําหนดสื่อ และกิจกรรมสงเสริมการอานที่จะนําออกใหบริการ ไดแก รหัสคิวอาร (QR;code) หนังสือนิทาน 

รหัสคิวอาร (QR;code) สารานุกรมนารู รหัสคิวอาร (QR;code) สาระนารูการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร 

เกษตรสมัยใหม และเทคโนโลยีชาวบาน เปนตน รหัสคิวอาร (QR;code) สาระนารูเกี่ยวกับอาชีพเสริมเพิ่ม

รายได เปนตน นอกจากน้ันไดกําหนดใหมีการรายงานผลการดําเนินงานเปนรายสัปดาห โดยบรรณารักษ

หองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตากเปนผูดําเนินการรายงาน ในสวนกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานดานอาชีพ 

ไดแก กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพไดดําเนินการออกแบบใบความรูกิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ โดยมี

กําหนดออกทุกสัปดาห ใน 1 เดือนจะมี 4 ฉบับ เน้ือหาในใบความรูกิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ จะเปนเนน

เน้ือหาเกี่ยวกับอาชีพเสริมเพิ่มรายไดใหแกประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก และใบความรูกิจกรรมการอานสงเสริม

อาชีพ 1 ฉบับ จะมีเน้ือหาอาชีพ จํานวน 1 เรื่อง รวมทั้งจัดทํารหัสคิวอาร (QR;code);เพื่อรวบรวมไวใหบริการ

บนเว็บไซต;สําหรับกลุมเปาหมาย ไดแก ประชาชนอําเภอโพธ์ิตากทุกชวงวัย และใหบริการพื้นที่ปกครองเขต

อําเภอโพธ์ิตาก ทั้ง 3 ตําบล 27 หมูบาน โดยจัดทําแผนการใหบริการโดยบรรณารักษหองสมุดประชาชน

อําเภอโพธ์ิตาก เพื่อนําใบความรูกิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพออกใหบริการพรอมกับรถหองสมุดเคลื่อนที่

โดยกําหนดใหใน 1 สัปดาห จะมีครัวเรือนไดรับใบความรูกิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ จํานวน 100 

ครัวเรือนในหมูบานที่ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพธ์ิตากสงมอบรถหองสมุด

เคลื่อนที่ และมอบหมายใหครู กศน. ตําบล ดําเนินกิจกรรม กศน. มาแลว โดยใชหอกระจายขาวหมูบาน

สําหรับการใหความรูประชาชนโดยการนําเน้ือหาในใบความรูกิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพไปอานผานหอ

กระจายขาวใหประชาชนไดรับฟงเวลา 17.00 น. – 18.00 น. ทุกวันอังคาร สําหรับผูมีสวนเกี่ยวของไดแก 

ผูใหญบาน เจาของบาน บรรณารักษ และครู กศน. ตําบลโดยผูใหญบานมีหนาที่ประชาสัมพันธใหประชาชนใน

พื้นที่ตนเขามาใชบริการ และมีเจาของบานทําหนาที่เปนอาสาสมัครนักอานเปนผูนําใบความรูไปแจกตาม

ครัวเรือนในหมูบานน้ัน เก็บสถิติผูเขาใชบริการ และใหบริการเสมือนเปนบรรณารักษ รวมทั้งเก็บสถิติผูบันทึก

การใชบริการ ในสวนสื่อที่นําออกใหบริการกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก 

ใบความรูกิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ และใบความรูกิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพใน

รูปแบบรหัสคิวอาร (QR;code) และกําหนดใหมีการรายงานผลการดําเนินงานเปนรายสัปดาห โดย

บรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก สวนกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานหองสมุดมีชีวิต;ไดแก;;การ

พัฒนาหองสมุดมีชีวิตไดดําเนินการพัฒนาหองสมุดมีชีวิต จํานวน 10 แหง ไดแก (1) การพัฒนาหองสมุด

ประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก;จํานวน 1 แหง;(2) การพัฒนาหองสมุดโครงการดวยรักและหวงใย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 1 แหง 
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(3) การพัฒนาหองสมุดหมูบาน จํานวน 8 แหง และกําหนดกลุมเปาหมาย ไดแก ประชาชนอําเภอโพธ์ิตากทุก

ชวงวัย สําหรับพื้นที่ที่ดําเนินการ ไดแก ดําเนินการพัฒนาหองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตากในเขตตําบลโพน

ทอง ดําเนินการหองสมุดโครงการดวยรกัและหวงใย ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในเขตตําบลดานศรีสุข และพัฒนาหองสมุดหมูบาน โดยการใช (1) 

กศน. ตําบลโพนทอง (2) กศน. ตําบลโพธ์ิตาก (3) กศน. ตําบลดานศรีสุข (4) ศูนยการเรียนชุมชนบานสาวแล 

ตําบลโพธ์ิตาก (5) ศูนยการเรียนชุมชนบานดอนไผ ตําบลโพนทอง (6) ศูนยการเรียนชุมชนบานภูพนังมวง 

ตําบลดานศรีสุข (7) ศูนยการเรียนชุมชนบานนาฝาก ตําบลโพนทอง และ(8) ศูนยการเรียนชุมชนบาน

ศูนยกลาง ตําบลดานศรีสุข เปนสถานที่จัดหองสมุดหมูบาน และเปนจุดใหบริการการอานสาขาหองสมุด

ประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก สําหรับสื่อที่ใหบริการในกิจกรรมการพัฒนาหองสมุดมีชีวิต;จะมีลักษณะสื่อ

หมุนเวียนที่บรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก และกําหนดใหมีการรายงานผลการดําเนินงานเปน

รายปโดยบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก สําหรับกิจกรรมการสรางเครือขายรักการอานวไดแก 

กิจกรรมบันทึกขอตกลง (MOU) เครือขายนักอาน ไดดําเนินการรวมลงนามในบันทึกขอตกลง MOU กับสวน

ราชการในอําเภอโพธ์ิตาก มีจํานวน 6 หนวยงาน ไดแก ปกครองอําเภอโพธ์ิตาก สาธารณสุขอําเภอโพธ์ิตาก 

องคการบริหารสวนตําบลโพธ์ิตากองคการบริหารสวนตําบลโพนทอง องคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรสาขายอยอําเภอโพธ์ิตาก โดยกําหนดเปาหมายเพื่อรวมกัน

พัฒนาดานการจัดการศึกษานอก ประสานความรวมมือ ในการแลกเปลี่ยนทรัพยากร และปจจัยที่จําเปน 

รวมทั้งรวมมือในการพัฒนาแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน และรวมพัฒนาทุกกิจกรรมที่จะเปนการพัฒนา

ยกระดับคุณภาพชีวิตใหประชาชนในอําเภอโพธ์ิตาก วิธีการดําเนินงาน มีดังน้ี คือ (1) ประสานงานภาคี

เครือขายเพื่อใหทราบถึงวัตถุประสงค และแนวทางการลงนามขอตกลงรวมกัน (2) เชิญชวนภาคีเครือขายให

รวมลงนามขอตกลงรวมกัน และ (3) จัดพิธีลงนามรวมกัน ในสวนผลการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริม

นิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สําหรับข้ันการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 

(Check) ไดดําเนินการโดยการใชวิธีการนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานตามการทดลองใชรูปแบบกิจกรรม

สงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย และกําหนดกลุมเปาหมายการ

นิเทศผลการดําเนินงานแบบเจาะจง ดังน้ี คือการนิเทศ สําหรับกิจกรรมการสรางเครือขายรักการอาน ไม

กําหนดใหมีการนิเทศและติดตามผลการดําเนินงาน เน่ืองจากเปนกิจกรรมความมือกับสวนราชการในอําเภอ

โพธ์ิตากที่รวมกันดําเนินกิจกรรมตามขอตกลงในแบบบนัทึกขอตกลง MOU เปนกิจกรรมทําเพียงครั้งเดียวแตมี

ผลครอบคลุมตลอดไปจนกวาจะยกเลิกขอตกลง สามารถผลการนิเทศ;พบวาบรรณารักษหองสมุดประชาชน

อําเภอโพธ์ิตาก และอาสาสมัครนักอาน ไดดําเนินการดานบริหารจัดการในประเด็นจัดใหมีการจัดกิจกรรมตาม

แผนที่กําหนด ดําเนินงานไดอยางเหมาะสม จัดใหมีอาสาสมัครสงเสริมการอาน และไดจัดใหมีสถานที่จัด

กิจกรรมไดอยางเหมาะสม โดยมีผลการดําเนินงานในภาพรวมเพิ่มข้ึนรอยละ 15.74;สําหรับดานการจัด

กิจกรรม พบวาบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก และอาสาสมัครนักอานไดมีแผน โครงการจัด

กิจกรรมสงเสริมการอานอยางชัดเจน;จัดทํามีคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานมีการประชาสัมพันธกิจกรรมอยาง

ตอเน่ืองและทั่วถึง;จัดใหมีวัสดุอุปกรณในการจัด มีคุณภาพและมีความเพียงพอมีสื่อการใหบริการมีความ
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หลากหลาย เพียงพอตอการใหบรกิาร;;อาสาสมัครสงเสริมการอานมีความพรอมในการจัดกิจกรรมสงเสริมการ

อาน มีครือขายมีสวนรวม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมมีการสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมเอื้ออํานวยตอ

การจัดกิจกรรม มีการนิเทศติดตามและประเมินผล โดยมีผลการดําเนินงานในภาพรวมเพิ่มข้ึนรอยละ 32.93 

และดานกลุมเปาหมาย พบวามีผูเขารวมกิจกรรมมีอายุอยูในชวงอายุ 15-20 ป มากที่สุด ผลการนิเทศกิจกรรม

สงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว : กิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง (Book start) ที่ในการทดลองใชรูปแบบ

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ข้ันการตรวจสอบผลการ

ปฏิบัติงาน;(Check);พบวาบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก และอาสาสมัครนักอาน ได

ดําเนินการดานบริหารจัดการ ในประเด็นจัดใหมีการจัดกิจกรรมตามแผนที่กําหนด ดําเนินงานไดอยาง

เหมาะสม จัดใหมีอาสาสมัครสงเสรมิการอาน และไดจัดใหมีสถานที่จัดกิจกรรมไดอยางเหมาะสม โดยมีผลการ

ดําเนินงานในภาพรวมเพิ่มข้ึนรอยละ 26.81 สําหรับดานการจัดกิจกรรม พบวาบรรณารักษหองสมุดประชาชน

อําเภอโพธ์ิตาก และอาสาสมัครนักอานไดมีแผน โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานอยางชัดเจน;;จัดทํามี

คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานมีการประชาสัมพันธกิจกรรมอยางตอเน่ืองและทั่วถึง จัดใหมีวัสดุอุปกรณในการจัดมี

คุณภาพและมีความเพียงพอมีสื่อการใหบริการมีความหลากหลาย เพียงพอตอการใหบริการ อาสาสมัคร

สงเสริมการอานมีความพรอมในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน มีครือขายมีสวนรวม และสนับสนุนการจัด

กิจกรรมมีการสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมเอื้ออํานวยตอการจัดกิจกรรม มีการนิเทศติดตามและ

ประเมินผล โดยมีผลการดําเนินงานในภาพรวมเพิ่มข้ึนรอยละ 35.70 และดานกลุมเปาหมาย พบวามีผูเขารวม

กิจกรรมมีอายุอยูในชวงอายุแรกเกิด ถึง 6 ป และชวงอายุ 12-15 ป มากที่สุด ผลการนิเทศกิจกรรมสงเสริม

นิสัยรักการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแกกิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร;(QR;code) ที่ในการ

ทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สวนข้ัน

การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน;(Check);พบวาบรรณารกัษหองสมดุประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก และอาสาสมัคร

นักอาน ไดดําเนินการดานบริหารจัดการ ในประเด็นจัดใหมีการจัดกิจกรรมตามแผนที่กําหนด ดําเนินงานได

อยางเหมาะสม จัดใหมีอาสาสมัครสงเสริมการอาน และไดจัดใหมีสถานที่จัดกิจกรรมไดอยางเหมาะสม โดยมี

ผลการดําเนินงานในภาพรวมเพิ่มข้ึนรอยละ 35.68 สําหรับดานการจัดกิจกรรม พบวาบรรณารักษหองสมุด

ประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก และอาสาสมัครนักอานไดมีแผนโครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานอยางชัดเจน;;

จัดทํามีคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานมีการประชาสัมพันธกิจกรรมอยางตอเน่ืองและทั่วถึง จัดใหมีวัสดุอุปกรณใน

การจัดใหมีคุณภาพและมีความเพียงพอมีสื่อการใหบริการมีความหลากหลาย เพียงพอตอการใหบริการ 

อาสาสมัครสงเสริมการอานมีความพรอมในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน;มีครือขายมีสวนรวม และ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมมีการสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมเอื้ออํานวยตอการจัดกิจกรรมมีการนิเทศ

ติดตามและประเมินผล โดยมีผลการดําเนินงานในภาพรวมเพิ่มข้ึนรอยละ 39.28 และดานกลุมเปาหมาย 

พบวามีผูเขารวมกิจกรรมมีอายุอยูในชวงอายุ 12-15 ป และชวงอายุ 21 ปข้ึนไปมากที่สุด สําหรับผลการนิเทศ

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานดานอาชีพ : กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพในการทดลองใชรูปแบบกิจกรรม

สงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ข้ันการตรวจสอบผลการ

ปฏิบัติงาน;(Check);พบวาบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก และอาสาสมัครนักอานไดดําเนินการ
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ดานบริหารจัดการ ในประเด็นจัดใหมีการจัดกิจกรรมตามแผนที่กําหนด ดําเนินงานไดอยางเหมาะสม จัดใหมี

อาสาสมัครสงเสริมการอาน และไดจัดใหมีสถานที่จัดกิจกรรมไดอยางเหมาะสม โดยมีผลการดําเนินงานใน

ภาพรวมเพิ่มข้ึน รอยละ 33.91;สําหรับดานการจัดกิจกรรม พบวาบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิ

ตาก และอาสาสมัครนักอานไดมแีผน โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานอยางชัดเจน;จัดทํา มีคําสั่งแตงต้ัง

คณะทํางานมีการประชาสัมพันธกิจกรรมอยางตอเน่ืองและทั่วถึง จัดใหมีวัสดุอุปกรณในการจัด มีคุณภาพและ

มีความเพียงพอมีสื่อการใหบริการมีความหลากหลาย เพียงพอตอการใหบริการ อาสาสมัครสงเสริมการอานมี

ความพรอมในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน มีครือขายมีสวนรวม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมมีการสราง

บรรยากาศและสิ่งแวดลอมเอื้ออํานวยตอการจัดกิจกรรม;มีการนิเทศติดตามและประเมินผล โดยมีผลการ

ดําเนินงานในภาพรวมเพิ่มข้ึนรอยละ 30.96 และดานกลุมเปาหมาย พบวามีผูเขารวมกิจกรรมมีอายุอยูในชวง

อายุ 21 ปข้ึนไป มากที่สุด สําหรับผลการนิเทศกิจกรรมการพัฒนาหองสมุดมีชีวิตในการทดลองใชรูปแบบ

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สําหรับข้ันการตรวจสอบ

ผลการปฏิบัติงาน;(Check);พบวาบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก และอาสาสมัครนักอาน ได

ดําเนินการดานบริหารจัดการ;ในประเด็นจัดใหมีการจัดกิจกรรมตามแผนที่กําหนด ดําเนินงานไดอยาง

เหมาะสม จัดใหมีอาสาสมัครสงเสรมิการอาน และไดจัดใหมีสถานที่จัดกิจกรรมไดอยางเหมาะสม โดยมีผลการ

ดําเนินงานในภาพรวมเพิ่มข้ึนรอยละ 51.78 สําหรับดานการจัดกิจกรรม พบวาบรรณารักษหองสมุดประชาชน

อําเภอโพธ์ิตาก และอาสาสมัครนักอานไดมีแผน โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานอยางชัดเจน;จัดทํามี

คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานมีการประชาสัมพันธกิจกรรมอยางตอเน่ืองและทั่วถึง จัดใหมีวัสดุอุปกรณในการจัดให

มีคุณภาพและมีความเพียงพอมีสื่อการใหบริการมีความหลากหลาย เพียงพอตอการใหบริการ อาสาสมัคร

สงเสริมการอานมีความพรอมในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน มีครือขายมีสวนรวม และสนับสนุนการจัด

กิจกรรมมีการสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมเอื้ออํานวยตอการจัดกิจกรรม;มีการนิเทศติดตามและ

ประเมินผล โดยมีผลการดําเนินงานในภาพรวมเพิ่มข้ึนรอยละ 36.90 และดานกลุมเปาหมาย พบวามีผูเขารวม

กิจกรรมมีอายุอยูในชวงอายุ 6-12 ป ชวงอายุ 12-15 ป และชวงอายุ 15-20 ป มากที่สุด;ในสวนผลการ

ติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก :;กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ในการทดลองใช

รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ข้ันการตรวจสอบ

ผลการปฏิบัติงานว(Check) พบวาประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก มีพัฒนาการของการเปนบุคคลที่มีนิสัยรักการอาน

เพิ่มมากข้ึน รอยละ 29.70 โดยมีพัฒนาการของการเปนบุคคลที่มีนิสัยรักการอาน คืออานไดทุกวัน ทุกสถานที่ 

ทุกเวลา และทุกโอกาส เพิ่มข้ึนมากที่สุด รอยละ 36.10 สวนผลการติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริม

นิสัยรักการอานในครอบครัว;:;กิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง;(Book;start) พบวาประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก 

มีพัฒนาการของการเปนบุคคลที่มีนิสัยรักการอานเพิ่มมากข้ึน รอยละ 50.96 โดยมีพัฒนาการของการเปน

บุคคลที่มีนิสัยรักการอาน คืออานจนเปนกิจวัตรประจําวัน เพิ่มข้ึนมากที่สุด รอยละ 57.90 สําหรับผลการ

ติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรมสงเสรมินิสยัรักการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ : กิจกรรมสงเสริมการอาน

ผานรหัสคิวอาร (QR;code) มีพัฒนาการของการเปนบุคคลที่มีนิสัยรักการอานเพิ่มมากข้ึน รอยละ 30.20 โดย

มีพัฒนาการของการเปนบุคคลที่มีนิสัยรักการอาน คืออานจนเปนกิจวัตรประจําวัน เพิ่มข้ึนมากที่สุด รอยละ 
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31.20 สําหรับผลการติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานดานอาชีพ : กิจกรรมการอาน

สงเสริมอาชีพ;พบวาประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก มีพัฒนาการของการเปนบุคคลที่มีนิสัยรักการอานเพิ่มมากข้ึน 

รอยละ 32.30 โดยมีพัฒนาการของการเปนบุคคลที่มีนิสัยรักการอาน คือ เมื่อมีเวลาวางจะใหเวลากับการอาน 

และสนใจอานเองโดยไมมีใครบังคับเพิ่มข้ึนมากที่สุด รอยละ 34.80 และผลการติดตามผลการดําเนินงาน

กิจกรรมการพัฒนาหองสมุดมีชีวิต;;พบวาประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก;มีพัฒนาการของการเปนบุคคลที่มีนิสัยรัก

การอานเพิ่มมากข้ึน รอยละ 49.80 โดยมีพัฒนาการของการเปนบุคคลที่มีนิสัยรักการอาน คือ สนใจอานเอง

โดยไมมีใครบังคับเพิ่มข้ึนมากที่สุด รอยละ 49.80 สําหรับข้ันการปรับปรุงแกไข (Action) ดําเนินการประเมิน

ความพึงพอใจในกิจกรรมที่ไดดําเนินการตามรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ

โพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ทั้งน้ีเพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก

การอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ตอไป สําหรับผลการประเมินความพึงพอใจใน

กิจกรรมที่ไดดําเนินการตามรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคาย สามารถสรุปไดดังน้ี คือประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก มีความพึงพอใจการทดลองใชรูปแบบกิจกรรม

สงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ในการดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัย

รักการอานเชิงรุก (กิจกรรมหองสมดุเคลื่อนที่) ในภาพรวมระดับมาก มากที่สุด เฉลี่ย 4.01;เมื่อพิจารณารายขอ

พบวาประชาชนอําเภอโพธ์ิตากมีความพึงพอใจในการออกแบบรถหองสมุดเคลื่อนทีใ่นภาพรวม มากที่สุด เฉลี่ย 

4.58 รองลงมา คือ การพัฒนาปรับปรุงการใหบริการของรถหองสมุดเคลื่อนที่ เฉลี่ย 4.51 และระยะเวลาที่ใช

ในการใหบริการ เฉลี่ย 4.28 มีความพึงพอใจในการดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว 

(กิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง Book start) ในภาพรวมระดับมาก มากที่สุด เฉลี่ย 3.87 เมื่อพิจารณารายขอ

พบวาประชาชนอําเภอโพธ์ิตากมีความพึงพอใจในการออกแบบ Read boxes เฉลี่ย 4.68 รองลงมา คือ 

วิธีการจัดกิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง (Book start)เฉลี่ย 4.13 และสื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อประเภทอื่นที่ใหบริการ 

เฉลี่ย 4.02 รวมทั้งมีความพึงพอใจในการดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ;

(กิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร QR;code) ในภาพรวมระดับมาก มากที่สุด เฉลี่ย 3.95 เมื่อพิจารณา

รายขอพบวาประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก;มีความพึงพอใจในการพัฒนาสื่อในรูปแบบรหัสคิวอาร;(QR;code) เฉลี่ย 

4.50 รองลงมา คือ การพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร (QR;code) เฉลี่ย 

4.44 และสื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อประเภทอื่นที่ใหบริการ เฉลี่ย 4.36 สําหรับมีความพึงพอใจในการดําเนินกิจกรรม

สงเสริมนิสัยรักการอานดานอาชีพ (กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ) ในภาพรวมระดับมาก มากที่สุด เฉลี่ย 

4.07 เมื่อพิจารณารายขอพบวาประชาชนอําเภอโพธ์ิตากมีความพึงพอใจในการพัฒนาใบความรูกิจกรรมการ

อานสงเสริมอาชีพ เฉลี่ย 4.59 รองลงมา คือ การพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ เฉลี่ย 

4.52 และสื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อประเภทอื่นที่ใหบริการ เฉลี่ย 4.43 และมีความพึงพอใจในการดําเนินการดําเนิน

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานหองสมุดมีชีวิต;(การพัฒนาหองสมุดมีชีวิต) ในภาพรวมระดับมาก มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.22 เมื่อพิจารณารายขอพบวาประชาชนอําเภอโพธ์ิตากมีความพึงพอใจในการพัฒนาหองสมุด

ประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก เฉลี่ย 4.82 และการพัฒนาหองสมุดโครงการดวยรักและหวงใยฯ เฉลี่ย 4.68 
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 ผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยระยะที่;4;การประเมินประสิทธิภาพรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก

การอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย สามารถสรุปการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบ

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย ไดวาผูเช่ียวชาญทั้ง 11 

ทานไดประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการพัฒนากิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ 

โพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ดังน้ี คือ ข้ันวางแผนการดําเนินงาน พบวาในภาพรวมผูเช่ียวชาญเห็นดวยคิดเปน

รอยละ 97.72 เมื่อพิจารณารายขอพบวาผูเช่ียวชาญเห็นดวยในประเด็นการกําหนดวิธีการดําเนินงาน  

การกําหนดกิจกรรม การกําหนดวิธีการประเมินผล ผูเช่ียวชาญเห็นดวย จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 100 

และเห็นดวยในประเด็นการกําหนดผูมีสวนรวม จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 90.90 ข้ันลงมือปฏิบัติ พบวา 

ในภาพรวมผูเช่ียวชาญเห็นดวยคิดเปนรอยละ 98.48 เมื่อพิจารณารายขอพบวาผูเช่ียวชาญเห็นดวยในประเด็น

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก : กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ;:;กิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร (QR;code) กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ 

กิจกรรมการพัฒนาหองสมุดมีชีวิต และกิจกรรมการสรางเครือขายรักการอาน : กิจกรรม MOU เครือขายนัก

อาน ผูเช่ียวชาญเห็นดวย จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 100 และเห็นดวยในประเด็นกิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก

การอานในครอบครัว : กิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง (Book start) จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 90.90 สวน

ข้ันการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน พบวา ในภาพรวมผูเช่ียวชาญเห็นดวยคิดเปนรอยละ 95.45 เมื่อพิจารณา

รายขอพบวาผูเช่ียวชาญเห็นดวยในประเด็นการนิเทศการดําเนินงาน 11 คน คิดเปนรอยละ 100 และเห็นดวย

ในประเด็นการติดตามผลการดําเนินงาน จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 90.90 สําหรับข้ันการปรับปรุงแกไข 

ในภาพรวมผูเช่ียวชาญเห็นดวยคิดเปนรอยละ 100 

 สําหรับ การประเมินประสิทธิภาพรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ

โพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย โดยการเปรียบเทยีบผลกอนและหลังการนํารูปแบบกจิกรรมสงเสริมนิสัยรกัการอาน

สําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย มาใชในการสรางนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ

โพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย พบวา ผลการเปรียบเทียบสภาพนิสัยรักการอานของประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก 

จังหวัดหนองคายกอนและหลังการนํารปูแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก  

จังหวัดหนองคาย มาใชในการสรางนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย; 

ทําใหประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก สรุปไดดังน้ี คือ เมื่อมีเวลาวางประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย

มักจะอานหนังสือ เพิ่มข้ึนรอยละ 9.11 รองลงมาคือออกกําลังกาย เพิ่มข้ึนรอยละ 3.91 เลนโซเชียลมีเดีย  

แอปพลิเคชันไลน เฟซบุก ยูทูป และหารายไดเสริม เพิ่มข้ึนรอยละ 3.37 นอกจากน้ันยังใชเวลาประดิษฐสิง่ของ

เพิ่มข้ึนรอยละ 2.34 และเลนอินเทอรเน็ต เพิ่มข้ึนรอยละ 1.81 สําหรับประเด็นที่ลดลงมีดังน้ี คือ ดูรายการ

โทรทัศนลง ลดลง รอยละ 5.97  ดู ดีวีดี/ซีดี ลดลงรอยละ 0.52 เลนเกมคอมพิวเตอร  ลดลงรอยละ 1.56  

ฟงเพลง ลดลงรอยละ 0.26 เดินเที่ยวในตลาดนัด หรืองานวัด ลดลงรอยละ 1.04 พูดคุยกับเพื่อน ลดลงรอยละ 

14.54 นอนพัก ลดลงรอยละ 0.52 และระยะเวลาของการอานของประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก ใน 1 วัน พบวา

ประชาชนอําเภอโพธ์ิตากใชเวลาในการอาน 1 ช่ัวโมง เพิ่มข้ึนรอยละ 23.38 รองลงมา คือ อานมากกวา  

1 ช่ัวโมง เพิ่มข้ึนรอยละ 8.31 และอาน 45 นาที เพิ่มข้ึนรอยละ 3.38 มีจํานวนไมอานเลย ลดลงรอยละ 14.55 



175 
 
ในสวนของการใชเวลาอานหนังสือตามความสนใจของตนเอง (ไมเกี่ยวกับการเรียน) พบวาประชาชนอําเภอ 

โพธ์ิตากใชเวลาในการอานมากกวา 1 ช่ัวโมง เพิ่มข้ึนรอยละ 2.08 รองลงมา คือ ใชเวลาอาน 45 นาที เพิ่มข้ึน

รอยละ 1.82  ใชเวลาอาน 1 ช่ัวโมง เพิ่มข้ึนรอยละ 0.78  ใชเวลา15 นาที เพิ่มข้ึนรอยละ 0.53 และใชเวลา

อาน 30 นาที เพิ่มข้ึนรอยละ 0.52 ซึ่งประเภทของสื่อที่ประชาชนอําเภอโพธ์ิตากชอบอานมากที่สุด คือ 

วารสารและนิตยสารบันเทิง อานเพิ่มข้ึนรอยละ 5.20 และอาชีพ อานเพิ่มข้ึนรอยละ 5.19 สําหรับการเขารวม

กิจกรรมสงเสริมการอานในรอบ 1 ป ประชาชนอําเภอโพธ์ิตากเขารวมกิจรรม มากกวา 6 ครั้ง เพิ่มข้ึนรอยละ 

48.58 สําหรับผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคาย กอนและหลังการนํารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก 

จังหวัดหนองคาย มาใชในการสรางนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย จากการ

สังเคราะหแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะของคนที่มีนิสัยรักการอาน พบวาผลการเปรียบเทียบสภาพนิสัยรัก

การอานของประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายกอนและหลังการนํารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก

การอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย มาใชในการสรางนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน

อําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย;ทําใหประชาชนอําเภอโพธ์ิตากมีนิสัยรักการอานเพิ่มข้ึนตามลําดับ ดังน้ีคือ 

ชอบอานจนเคยชินจนเปนนิสัย เพิ่มข้ึนเฉลี่ย;1.35;มากที่สุด รองลงมาคือไดรับการปลูกฝงและชักชวนใหเกิด

ความสนใจการอานอยางตอเน่ืองจากสถานศึกษา เพิ่มข้ึนเฉลี่ย 1.24 ไมยอทอตอการอานแมมีปญหาและ

อุปสรรคตอการอาน เพิ่มข้ึนเฉลี่ย 1.07 มีความรูสึกพอใจที่จะอานอยางไมมีที่สิ้นสุด เพิ่มข้ึนเฉลี่ย 0.45 ไดรับ

การปลูกฝงและชักชวนใหเกิดความสนใจการอานอยางตอเน่ืองจากครอบครัว เพิ่มข้ึนเฉลี่ย 0.43 ตองการอาน

โดยไมมีสิ่งใดบังคับใหอาน เพิ่มข้ึนเฉลี่ย 0.40;มีทัศนคติทางบวกเกี่ยวกับการอาน เพิ่มข้ึนเฉลี่ย;0.38;ฝกอาน

เปนประจําอยางสม่ําเสมอ เพิ่มข้ึนเฉลี่ย 0.34 อานทุกครั้งที่มีเวลาวางและโอกาส เพิ่มข้ึนเฉลี่ย 0.30 ไดรับการ

ปลูกฝงและชักชวนใหเกิดความสนใจการอานอยางตอเน่ืองจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพิ่มข้ึนเฉลี่ย 0.20 

ชอบอานจากวัสดุทุกประเภท เชน หนังสือ จุลสาร ปายโฆษณา ใบปลิว กระดาษหอของขวัญ เปนตน เพิ่มข้ึน

เฉลี่ย 0.02 และมีผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก 

จังหวัดหนองคาย กอนและหลังการนํารปูแบบกิจกรรมสงเสริมนิสยัรกัการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก 

จังหวัดหนองคาย มาใชในการสรางนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย จากการ

สังเคราะหแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะของคนที่มีนิสยัรักการอานโดยใชสถิติการทดสอบที (t-test) แบบกลุม

ไมอิสระ (Dependent sample t-test) พบวาผลการเปรียบเทียบสภาพนิสัยรักการอานของประชาชนอําเภอ

โพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายกอนและหลังการนํารปูแบบกิจกรรมสงเสรมินิสยัรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ

โพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย มาใชในการสรางนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย

มีพัฒนาการเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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อภิปรายผลการวิจัย 

  

 อภิปรายผลการวิจัย ระยะท่ี;1;การศึกษาสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก 

จังหวัดหนองคาย 

  ผลการศึกษาสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายพบวา  

เมื่อมีเวลาวางจะเลนอินเทอรเน็ต มากที่สุด รองลงมา คือ พูดคุยกับเพื่อน และดูรายการโทรทัศน ใน 1 วันจะ

อานหนังสือโดยเฉลี่ย 30 นาทีมากที่สุด และการใชเวลาอานหนังสือตามความสนใจของตนเองที่ไมเกี่ยวกับการ

เรียน โดยเฉลี่ย 30 นาที และในรอบปไดเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอาน 1- 2 ครั้ง มากที่สุด ทั้งน้ีอาจเปน

เพราะประชาชนอําเภอโพธ์ิตากโดยสวนมากมีอาชีพรับจางกรีดยางพาราและตองเวลาในการทํางานในชวงเชา

มืดจนถึงเกือบเที่ยงวัน ทําใหมีความเหน็ดเหน่ือยจากการทํางานที่ไมไดพักผอน ดังน้ันเมื่อมีเวลาจึงหมดไปกับ

การเลนโซเซียลมีเดีย พูดคุยกับเพื่อน และดูรายการโทรทัศน สอดคลองกับของสอดคลองกับสํานักงานสถิติ

แหงชาติ (2559ข) ที่ไดสํารวจการอานของประชากรคนไทยพบวาคนไทยที่มีอายุต้ังแต 6 ปข้ึนไปทั้งหมดใช

เวลาอานนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางานเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 6 นาทีตอวัน (66 นาที) โดยกลุมเยาวชนใชเวลาอาน

มากที่สุด เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 34 นาทีตอวัน (94 นาที) กลุมวัยเด็กและวัยทํางานใชเวลาอานเฉลี่ยตอวันมากกวา  

1 ช่ัวโมงเล็กนอย สวนวัยสูงอายุใชเวลาอานนอยที่สุดเฉลี่ย 44 นาทีตอวัน สําหรับประเภทของหนังสือ สิ่งพิมพ 

เว็บไซตที่ชอบอาน มากที่สุด คือวารสารและนิตยสารบันเทิง รองลงมาคือ หนังสือ สิ่งพิมพ เว็บไซตที่เกี่ยวกับ

อาชีพ และหนังสือพิมพ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะกศน. อําเภอโพธ์ิตากไดดําเนินงานบานหนังสือชุมชนและไดนํา

วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพเกา ไปวางไวใหบริการ จึงทําใหประชาชนสามารถหยิบจับไดงายตอการอาน 

สอดคลองกับนโยบายและจุดเนนการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงาน กศน. ที่มีแนวทางการ

สงเสริมการอานจุดเนนการดําเนินงาน กศน. ตามยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร ใน ขอ 4 การ

ขยายโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต โดยมีจุดเนนการดําเนินงาน

มุงเนนการสงเสริมใหเกิดชุมชนรักการอาน “น่ังที่ไหน อานที่น่ัน” ในรูปแบบตางๆ เชน อาสาสมัครสงเสริม 

การอาน หองสมุดประชาชน บานหนังสือชุมชน ตูหนังสือเคลื่อนที่ในตลาด และหนังสือพิมพฝาผนัง เปนตน 

 ผลการวิเคราะหสภาพนิสัยรักการอานของประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายพบวา

ประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายมีทัศนคติทางบวกเกี่ยวกับการอานมากที่สุด รองลงมาคือไดรับการ

ปลูกฝงและชักชวนใหเกิดความสนใจการอานอยางตอเน่ืองจากครอบครัว และไดรับการปลูกฝงและชักชวนให

เกิดความสนใจการอานอยางตอเน่ืองจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะไดรับการรณรงคจาก

หลายหนวยงานเกี่ยวกับการอานโดยเฉพาะหนวยงานทางการศึกษา และปกครอง สอดคลองกับนโยบายการ

ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง;(พ.ศ.;2552;– 2561) อางถึงในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(2557) กลาวถึงวิธีการปลูกฝงนิสัยรักการอานสามารถทําไดโดยกําหนดวิสัยทัศน คนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิต

อยางมีคุณภาพ และมีประเด็นหลัก 3 ประการ คือ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรูของ

คนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ เพื่อใหประชาชนทุกคนมีโอกาสเขาถึง
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การศึกษาและเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต และสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมในการ

บริหารและจัดการศึกษา  

 สําหรับกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสมสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคายมากที่สุด คือ กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะลักษณะอาชีพของประชาชนสวนใหญที่

ไมมีเวลาในการเดินทางมาหองสมุดประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก อีกทั้งหองสมุดประชาชนก็อยูหางไกลจากชุมชน

เปนระยะทางเกือบ 10 กิโลเมตร ซึ่งเปนอุปสรรคตอการสรางนิสัยรักการอาน สอดคลองกับนโยบายและ

จุดเนนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่มีเปาประสงคขอที่ 4 กลาววามุงให

ประชาชนไดรับการสรางและสงเสริมใหมีนิสัยรักการอานเพื่อการแสวงหาความรูดวยตนเอง กลุมเปาหมาย

ไดรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคลองกับสภาพ ปญหา และความตองการโดยการจัดกิจกรรม

สงเสริมการอานในรูปแบบตางๆ เชน อาสาสมัครสงเสริมการอาน หองสมุดประชาชน บานหนังสือชุมชน 

หองสมุดเคลื่อนที่ เพื่อพัฒนาใหประชาชนมีความสามารถในระดับอานคลอง เขาใจ ความคิดวิเคราะหพื้นฐาน  

 

 อภิปรายผลการวิจัย;ระยะท่ี;2;การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ

ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 

  รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายที่ได

จากผลการสังเคราะหกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานจากแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ;วารสาร;บทความ 

งานวิจัย ;ขอมูลบนเว็บไซต ;และจากกลุมผู รวมสนทนากลุม  (Focus;group) ;มี 4 ข้ันตอน ดัง น้ี ;คือ  

(1) ข้ันวางแผนการดําเนินงาน เปนข้ันตอนแรกของรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน

อําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ประกอบดวย การกําหนดวิธีการดําเนินงาน การกําหนดกิจกรรม การกําหนด

ผูมีสวนรวม และการกําหนดวิธีการประเมินผล (2) ข้ันลงมือปฏิบัติ เปนข้ันตอนที่สองของรูปแบบกิจกรรม

สงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ประกอบดวย (2.1) การดําเนิน

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก;กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสม ไดแก กิจกรรมหองสมุด

เคลื่อนที่ (2.2) การดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่

เหมาะสมไดแก กิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง (Book start) (2.3) การดําเนิน กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน

ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมสงเสริมนิสัยรกัการอานที่เหมาะสม ไดแกกิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัส

คิวอาร (QR;code) (2.4) การดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานดานอาชีพ กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการ

อานที่เหมาะสม ไดแก กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ (2.5) การดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน

หองสมุดมีชี วิต;กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่ เหมาะสม ;ไดแก ;การพัฒนาหองสมุดมี ชี วิต ;และ 

(2.6) การดําเนินกิจกรรมการสรางเครือขายรักการอาน;กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสม ไดแก 

กิจกรรม MOU เครือขายนักอาน (3) ข้ันการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน เปนข้ันตอนที่สามของรูปแบบ

กิจกรรมสงเสริมนิสยัรกัการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายประกอบดวย การนิเทศการ

ดําเนินงาน และการติดตามผลการดําเนินงาน (4) ข้ันการปรับปรุงแกไข เปนข้ันตอนที่สี่ของรูปแบบกิจกรรม

สงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ประกอบดวย การประเมินความ 
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พึงพอใจ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะผูทีเ่ขารวมสนทนากลุม (Focus group) เพื่อสังเคราะหรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับ

การพัฒนากิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายลวนแตเปน

ผูเช่ียวชาญที่มากดวยประสบการณทั้งดานวิชาการ และการปฏิบัติงานดานการสงเสริมนิสัยรักการอานใหแก

ประชาชนคนไทย อีกทั้งบางทานมีบทบาทในระดับประเทศในการพัฒนาแนวทางการเพิ่มอัตราการอานใหแก

ประชาชนคนไทย บวกกับแนวคิดที่ไดจากผูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อําเภอโพธ์ิตาก ทําใหการสังเคราะหรูปแบบ

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายมีความงายตอการทําความ

เขาใจสําหรับผูที่จะนํารูปแบบไปใชสอดคลองกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2551);ที่กลาววารูปแบบมี

ประสิทธิภาพมีวิธีการ 8 ข้ันคือข้ันที่ 1 วิเคราะหปญหา (Identify problem) คือการศึกษาวิเคราะหปญหาที่

แทจริงในการปฏิบัติวาคืออะไร หาความแตกตางระหวางสิ่งที่มีอยูแลวมาจัดลําดับและกําหนดระดับ

ความสําคัญของปญหา;ข้ันที่ 2 วิเคราะหจุดมุงหมาย (Objectives);จุดมุงหมายจะตองชัดเจน สามารถวัดได

และสอดคลองกับปญหา ข้ันที่ 3 ศึกษาขอจํากัดตางๆ (Constraints) เปนการศึกษาและทํารายการขอจํากัด

เกี่ยวกับทรัพยากร (Resources) ที่มีอยู ข้ันที่ 4 การสรางทางเลือก (Alternatives) คือ การสรางทางเลือก

สําหรับใชในการแกปญหา ข้ันที่ 5 การพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม (Selection) เปนการประเมินหาทาง

เลือกที่จะสงผลตอจุดมุงหมายที่ตองการมากที่สุด ข้ันที่ 6 การทดลองปฏิบัติ (Implementation) เปนการ

นําเอาทางเลือกที่ไดไปทดลองเพื่อดูวาสามารถนําไปปฏิบัติไดหรือไม ข้ันที่ 7;การประเมินผล (Evaluation) 

เปนการประเมนิผลการทดลองเพื่อพิจารณาดูวาไดผลตามวัตถุประสงคที่วางไวหรอืไม;และข้ันที่ 8 การปรับปรงุ

แกไข (Modification) คือ การนําขอมกพรองที่พบจากการประเมินผลมาปรับปรุงแกไขจนเปนที่พบใจแลวจึง

นําไปใชกับการแกปญหาในระบบ และสอดคลองกับผลการสังเคราะหรูปแบบจากแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ

รูปแบบของนักวิชาการจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย และขอมูลบนเว็บไซตที่กลาวมาขางตน โดย

ผูวิจัยไดคัดเลือกจากผลการสังเคราะหจากแนวคิดต้ังแต 3 แนวคิดข้ึนไป สรุปไดวาลักษณะของรูปแบบจะ

นํามาพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายควรมี

ลักษณะ ดังน้ี 1) มีโครงสราง 2) มีความเปนวิทยาศาสตร 3) เกิดจากแนวคิด ทฤษฎี 4) นําไปสูแนวคิดใหม 

และ5) ตรวจสอบไดดวยขอมูลเชิงประจักษ 

 

 อภิปรายผลการวิจัย ระยะท่ี;33ทดลองใชรูปแบบการพัฒนากิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน

สําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 

  การทดลองใชรูปแบบการพฒันากิจกรรมสงเสริมนิสยัรกัการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก 

จังหวัดหนองคายผูวิจัยเลือกอภิปรายผลในสวนที่เกี่ยวของกับการประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมที่ได

ดําเนินการตามรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย  

ซึ่งผลการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 

พบวาประชาชนอําเภอโพธ์ิตากมีความพึงพอใจการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ

ประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ในการดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก (กิจกรรม

หองสมุดเคลื่อนที่) ในภาพรวมระดับมาก มากที่สุด เฉลี่ย 4.01 รองลงมา คือการทดลองใชกิจกรรมการพัฒนา
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หองสมุดมีชีวิต ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมเปนกิจกรรมที่ไมเคยมีหนวยงานไหนในอําเภอโพธ์ิตากไดดําเนินการเพื่อ

ประชาชน และไมมีในอําเภอโพธ์ิตากมากอน ทําใหการทดลองใชกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก : 

กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ และการทดลองใชกิจกรรมการพัฒนาหองสมุดมีชีวิตเปนที่ช่ืนชอบและสนใจแก

ประชาชนอําเภอโพธ์ิตากอยางย่ิง สอดคลองกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง;(พ.ศ.;2552;– 

2561) อางถึงในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2557) กลาวถึงวิธีการปลูกฝงนิสัยรักการอาน

สามารถทําไดโดยกําหนดวิสัยทัศน คนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ และมีประเด็นหลัก 3 ประการ 

คือ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรูของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู

อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ เพื่อใหประชาชนทุกคนมีโอกาสเขาถึงการศึกษาและเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

และสงเสริมการมสีวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา และสอดคลองกับนโยบาย

และจุดเนนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่มีเปาประสงคขอที่ 4 กลาววามุงให

ประชาชนไดรับการสรางและสงเสริมใหมีนิสัยรักการอานเพื่อการแสวงหาความรูดวยตนเอง กลุมเปาหมาย

ไดรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคลองกับสภาพ ปญหา และความตองการโดยการจัดกิจกรรม

สงเสริมการอานในรูปแบบตางๆ เชน อาสาสมัครสงเสริมการอาน หองสมุดประชาชน บานหนังสือชุมชน 

หองสมุดเคลื่อนที่ เพื่อพัฒนาใหประชาชนมีความสามารถในระดับอานคลอง เขาใจ ความคิดวิเคราะหพื้นฐาน 

 

 อภิปรายผลการวิจัย ระยะท่ี;43ประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการพัฒนากิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก

การอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 

  การประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการพัฒนากิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน

อําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายใชวิธีการสรางแบบสอบถามเพื่อการสนทนากลุม (Focus group) โดยให

ผูเช่ียวชาญ จํานวน 11 คน พิจารณา พบวาผูเช่ียวชาญทั้ง 11 ทานไดประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการพัฒนา

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย พบวาผูเช่ียวชาญมีความ

คิดเห็นเปนเอกฉันทวารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคายมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมที่จะนํามาใชในการกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน

อําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ทั้งน้ีอาจเปนเพราะรูปแบบไดถูกพัฒนาข้ึนบนพื้นฐานของความตองการของ

ประชาชนผานตัวแทนที่เขารวมการสนทนากลุม (Focus group) ผนวกกับวิธีการไดมาซึ่งรูปแบบที่ไดจากการ

สังเคราะหจากแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูลบนเว็บไซต อีกทั้งระยะเวลาในการ

ทดลองใชยาวนานถึง 1 ป และมีระบบนิเทศติดตามผลการดําเนินงานเปนระยะเพื่อนําผลการนิเทศมาปรับแก

ปญหาที่เกิดข้ึนของแตละกิจกรรมหากมีขอผิดพลาด ทําใหรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ

ประชาชนอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองไมมีที่สิ้นสุด สอดคลองกับนโยบาย

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง;(พ.ศ.;2552;– 2561) อางถึงในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน (2557) กลาวถึงวิธีการปลูกฝงนิสัยรักการอานสามารถทําไดโดยกําหนดวิสัยทัศน คนไทยไดเรียนรู

ตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ และมีประเด็นหลัก 3 ประการ คือ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ

เรียนรูของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ เพื่อใหประชาชนทุกคนมี 
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โอกาสเขาถึงการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม

ในการบริหารและจัดการศึกษา และสอดคลองกับนโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีมีเปาประสงคขอท่ี 4 กลาววามุงใหประชาชนไดรับการสรางและสงเสริมใหมีนิสัย

รักการอานเพ่ือการแสวงหาความรูดวยตนเอง กลุมเปาหมายไดรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย ท่ีสอดคลอง

กับสภาพ ปญหา และความตองการโดยการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานในรูปแบบตางๆ เชน อาสาสมัคร

สงเสริมการอาน;หองสมุดประชาชน ;บานหนังสือชุมชน ;หองสมุดเคลื่อนท่ี ;เพ่ือพัฒนาใหประชาชนมี

ความสามารถในระดับอานคลอง เขาใจ ความคิดวิเคราะหพ้ืนฐาน  

 

ขอเสนอแนะการวิจัย 

 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

   1.1 สํานักงาน กศน. ควรใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยใหมากข้ึน

กวาเดิม โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณการดําเนินการในกิจกรรมตางๆ หรือเปนหลักในการ

จัดทําบันทึกขอตกลง (MOU) ในการรวมกันจัดกิจกรรมสงเสริมการอานในพ้ืนท่ีใหมากข้ึน เพ่ือเปนการ

ประหยัดงบประมาณโดยการใชวิธีการแลกเปลี่ยนรวมกันระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการอานโดยตรง 

   1.2 สํานักงาน กศน.;ควรสงเสริมสนับสนุนพัฒนานวัตกรรมสงเสริมการอานตนแบบท่ีเปน

รูปธรรมท่ีจะรองรับยุคปจจุบันท่ีเปนสังคมดิจิทัล เชนการใหบริการสงเสริมการอานผาน;AI;(Artificial 

Intelligence) ท้ังนี้เพ่ือใหสถานศึกษาในสังกัดไดนําไปถอดองคความรู และตอยอดองคความรูปรับเปน

นวัตกรรมสงเสริมการอานในบริบทพ้ืนท่ีของตนไดอยางเหมาะสม  

   1.3;สํานักงาน กศน.;ควรสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาในสังกัดไดมีโอกาสแสดง

ศักยภาพในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานตามความเหมาะสมของบริบทพ้ืนท่ีชุมชน ท้ังนี้

เพ่ือประโยชนสูงสุดของประชาชนในพ้ืนท่ี 

   1.4 ผูบริหารระดับสํานักงาน กศน. จังหวัด สามารถนําผลการพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริม

นิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายใชเปนสารสนเทศเบื้องตนเพ่ือสรางสรรค

นวัตกรรมสงเสริมการอานอ่ืนๆไดอยางตอเนื่อง และยั่งยืน 

   1.5 ผูบริหารระดับสํานักงาน กศน.จังหวัดสามารถนํารายงานผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบ

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ใชเปนสารสนเทศเบื้องตน

ประกอบการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานใหสามารถเปนตนแบบการดําเนินงาน

ขับเคลื่อนการอานเปนวาระแหงชาติแกหนวยงานอ่ืนไดอยางเปนรูปธรรม 

   1.6 สํานักงาน กศน.จังหวัด ควรสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาในสังกัดพัฒนานวัตกรรม

สงเสริมการอานท่ีเปนรูปธรรม และสามารถนําไปใชประโยชนเพ่ือยกระดับการอานของประชาชนในพ้ืนท่ีได

อยางตอเนื่อง 
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   1.7 สํานักงาน กศน.จังหวัด ควรสงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนาบรรณารักษหองสมุด

ประชาชนอยางตอเนื่อง และใชบรรณารักษเปนนวัตกรรมสงเสริมการอานมีชีวิต และเปนเครื่องมือในการ

ขับเคลื่อนงานสงเสริมการอานใหตอเนื่อง และเปนรูปธรรม 

 

 2. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช  
 2.1 ผูบริหารระดับ กศน. อําเภอ สามารถนํารายงานผลการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบ

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายใชเปนสารสนเทศเบื้องตน

นําไปพัฒนาทักษะบรรณารักษ และผูสนใจใหสามารถเปนตนแบบวิทยากรขับเคลื่อนกิจกรรมสงเสริมการอาน

ไดอยางมีคุณภาพ 

 2.2 ผูบริหารระดับ กศน. อําเภอควรพัฒนานวัตกรรมสงเสริมการอานในรูปแบบท่ีเหมาะสม

กับบริบทพ้ืนท่ีชุมชน เพ่ือใชเปนพลังขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีความตอเนื่องยั่งยืน 

 2.3 ผูบริหารระดับ กศน. อําเภอควรพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลท่ีมีความสามารถในการ 

โนมนาวจิตใจบุคคล ภาคีเครือขายใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนานวัตกรรมสงเสริมการอานท่ีเหมาะสมใน

พ้ืนท่ีการใหบริการของสถานศึกษาตน ท้ังนี้เพ่ือแลกเปลี่ยนทรัพยากรรวมกันภายในพ้ืนท่ี สงผลใหประชาชนใน

พ้ืนท่ีไดรับประโยชนอยางสูงสุด 

  2.4 ผูบริหารระดับ กศน. อําเภอควรพัฒนาตนเอง และบุคลากรในสังกัด ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีกาวไกลอยางรวดเร็วในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 เพ่ือนําความรู ทักษะ ความสามารถดานเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชพัฒนานวัตกรรมกิจกรรมสงเสริมการอานใหแกนักศึกษา และประชาชนในพ้ืนท่ีใหบริการ

สามารถพัฒนาทักษะความรูใหกาวทันตอการจัดการศึกษาของโลกในยุคโลกาภิวัตนกับเครือขาย 

 

 
 

 


