รายงานการวิจัย เรื่อง

การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
สําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ผลงานวิชาการประกอบการเสนอขอรับการประเมิน
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ

โดย นางมณฑาทิพย เสยยงคะ
ตําแหนง ผูบริหารสถานศึกษา วิทยฐานะ ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพธิต์ าก
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับประชาชนอําเภอ
โพธิ์ ตาก;จัง หวัดหนองคาย สํ าเร็ จ ได ดวยดีจ ากการไดรับ ความร วมมื อ จากข าราชการและบุ คลากรทาง
การศึกษา และบุคลากรทุกคนในสังกัดศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพธิ์ตาก
จัง หวัดหนองคาย รวมทั้ งประชาชนอํ าเภอโพธิ์ตากทุก คน ที่ไดใหความรวมมือ ในการเปนสวนหนึ่ง ของ
การศึกษาจนทําใหรายงานการวิจัยดังกลาวสําเร็จลุลวงไปดวยดี
ขอขอบพระคุ ณ นายปุ ณ ณรั ต น ศรี ท าพุ ฒ ;ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งาน กศน. จั ง หวั ด หนองคาย
นายธนากร ดอนเหนือ ผูอํานวยการสํานัก งาน กศน. จัง หวัดชัยภูมิ และนางนงนารถ ขันธะประโยชน
รองผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย ที่ให
คําปรึกษา สงเสริมสนับสนุน และใหกําลังใจใหผูศึกษาดําเนินการวิจัยจนสําเร็จลุลวง ผูวิจัยขอขอบพระคุณ
เปนอยางสูง
ขอขอบพระคุณ ดร. สัมฤทธิ์ กางเพ็ง ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานหนองกุงวิทยาคาร
ดร.นภัสกร กรวยสวัสดิ์ อาจารยภ าควิ ช าสารสนเทศศาสตร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ดร. สัจจา ฝายคําตา ผูอํานวยการกลุมสงเสริมปฏิบัติการ สํานักงานเขตพื้นที่กาฬสินธุ เขต 2
ดร. ภูวดล จุลสุคนธ อาจารยโปรแกรมวิชาบริหาร การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
และนายสมัย แสงใส ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเพ็ญ จังหวัด
อุดรธานี ที่ใหความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญในการศึกษาครั้งนี้
ขอขอบพระคุณนางจามรี ภูเมฆ ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอทาบ อ ผศ. ดร.ไปรมา เฮียงราช อาจารยประจํ าหลั กสู ตรบรรณรัก ษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดร.นภัสกร กรวยสวัสดิ์ อาจารย
ภาควิ ช าสารสนเทศศาสตร คณะวิท ยาการสารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ยมหาสารคาม;นางสาวอั คริม า
สุ ม มาตย บรรณารั ก ษ ป ฏิ บั ติก าร;สํ านั ก หอสมุดมหาวิท ยาลัยขอนแกน ;นายเสมือ น เลียงคํา นายธงชั ย
กรมทอง ผูแทนอาสาสมัครนัก อาน อําเภอโพธิ์ ตาก จัง หวั ดหนองคาย;นายอารมณ แกนทาว นางสาว
รัชนีวรรณ รั ตนติ ส ร อ ย นางธั ญ ญภรณ หนูอินทร ผู แทนครู กศน. ตําบล;สิบ เอกเชษฐา ขาวประเสริ ฐ
นายอําเภอโพธิ์ตาก ผูแทนผูนําชุมชน ที่รวมประชุมกลุมยอย (Focus Group) จนไดรูปแบบกิจกรรมสงเสริม
นิสัยรักการอาน สําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก;จังหวัดหนองคาย ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูง
ขอขอบพระคุณภาคีเ ครือขายในอําเภอโพธิ์ ตาก จั งหวัดหนองคาย ที่ใหความรวมมือ ในการเก็บ
รวบรวมขอมูล และมีสวนชวยเหลือจนประสบความสําเร็จทุกอยางตลอดระยะเวลาที่ผูวิจัยทําการศึกษาวิจัย
เรื่องดังกลาว ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูง
ขอขอบพระคุณครอบครัว ญาติพี่นองทุกคน ที่คอยใหกําลังใจ และสนับสนุนชวยเหลือผูวิจัยดวยดี
ตลอดมา ผูวิจัยขอขอบพระคุณ ไว ณ โอกาสนี้
มณฑาทิพย เสยยงคะ

ชื่อเรื่อง
ผูรายงาน

การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย
นางมณฑาทิพย เสยยงคะ
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บทคัดยอ
การวิ จั ยนี้มี วัตถุ ประสงค ;(1) เพื่ อศึ ก ษาสภาพนิสัยรัก การอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย (2) เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย (3) เพื่อทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย และ(4) เพื่อประเมินประสิทธิผลการใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช คือ การวิจัยและพัฒนา (Research and
Development : R&D) โดยไดดําเนินการจํานวน 4 ระยะ ไดแก ระยะที่;1;เปนการศึกษาสภาพนิสัยรั ก
การอานสําหรับ ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จั งหวัดหนองคาย ซึ่ง พบวา ประชาชนอําเภอโพธิ์ตากยัง อาน
หนัง สืออยูในระดับต่ํา โดยใน 1 วันประชาชนอําเภอโพธิ์ตากอ านหนัง สือโดยเฉลี่ ย 30 นาที ระยะที่ 2
เปนการพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
โดยดําเนินการสังเคราะหกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานจากแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ
งานวิจัย ขอมูลบนเว็บไซต และจากกลุมผูรวมสนทนากลุม (Focus Group) จํานวน 10 คน ตัวแทนกลุม
ผูบริหาร ตัวแทนกลุมผูเชี่ยวชาญดานกิจกรรมสงเสริมการอาน ผูแทนอาสาสมัครนักอาน อําเภอโพธิ์ตาก
ผูแทนครู กศน. ตําบล ผูแทนผูนําชุมชน โดยไดรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน
อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ประกอบดวย (1) กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก;กิจกรรมสงเสริม
นิสัยรัก การอ านที่เ หมาะสม;ได แก กิ จ กรรมหอ งสมุดเคลื่อ นที่ (2) กิจ กรรมสง เสริม นิสัยรัก การอ านใน
ครอบครัว กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสมไดแก กิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง (Book start)
(3) การดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่
เหมาะสมไดแกกิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร (QR;code) (4) กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
ดานอาชีพ กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสม ไดแก กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ (5) กิจกรรม
สงเสริมนิ สัยรักการอานหอ งสมุดมีชีวิต;กิจกรรมสง เสริมนิสัยรัก การอานที่เหมาะสม ไดแก การพัฒนา
หองสมุดมีชีวิต (6) กิจกรรมการสรางเครือขายรักการอาน;กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสม ไดแก
กิจกรรมบันทึกขอตกลง (MOU) เครือขายนักอาน ระยะที่;3;เปนการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัย
รักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย การทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก
การอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย มีลักษณะเปนวงจรประกอบดวย (1);ขั้นวางแผน
การดํ าเนินงาน (2) ขั้ นลงมื อ ปฏิ บัติ (3) ขั้ นการตรวจสอบผลการปฏิบั ติง าน (4) ขั้นการปรับปรุง แกไข

ค
โดยผลการทดลองพบวาขั้นวางแผนการดําเนินงานผูวิจัยไดดําเนินการภายใตโครงการหมูบานนักอาน และ
ขั้นลงมือปฏิบัติ (1) ไดดําเนินพัฒนากิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ โดยการพัฒนารถหองสมุดเคลื่อนที่ และ
กําหนดใหมีรูปแบบที่สามารถเคลื่อนที่ไปไดทุกพื้นที่ในอําเภอโพธิ์ตากทั้ง 3 ตําบล 27 หมูบาน โดยใหบริการ
หมูบานละ 1 สัปดาหตอคัน หลังจากใหบริการครบตามแผนที่กาํ หนดจะเคลือ่ นไปยังอีกหมูบ านหนึ่ง ทําอยาง
นี้จนครบทั้ง 27 หมูบาน กลุมเปาหมาย ไดแก ประชาชนอําเภอโพธิ์ตากทุกชวงวัยสื่อที่นําออกใหบริการในรถ
หองสมุดเคลื่อนที่ไดแก หนังสือทั่วไป จุลสาร นิตยสาร วารสาร แท็บเล็ต ปากกาอัจฉริยะ หนังสืออัจฉริยะ
และ รหัสคิวอาร (QR;code) (2) กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว ลักษณะกิจกรรมสงเสริมการ
อานที่ไดดําเนินการ คือ กิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง;(Book;start) กลุมเปาหมาย ไดแก ครัวเรือนในอําเภอ
โพธิ์ตากที่มีเด็กแรกเกิด ถึง 6 ป (3) กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ ลักษณะ
กิจ กรรมส ง เสริ ม การอ า นที่ ไ ด ดํา เนิ น การ คื อ กิ จ กรรมส ง เสริ ม การอ า นผ า นรหั ส คิ ว อาร ;(QR;code)
กลุมเปาหมาย ไดแก ประชาชนอําเภอโพธิ์ตากอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป (4) กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ ;
ลักษณะกิจกรรมสงเสริมการอานที่ไดดําเนินการ คือ กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ กลุมเปาหมาย ไดแก
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตากชวงอายุ 15 ป ขึ้นไป (5) กิจกรรมพัฒนาหองสมุดมีชีวิต ลักษณะกิจกรรมสงเสริม
การอานที่ไดดําเนินการ คือ กิจกรรมการพัฒนาหองสมุดมีชีวิต ประกอบดวยการพัฒนาหองสมุดประชาชน
อําเภอโพธิ์ตาก;การพัฒนาหองสมุดโครงการดวยรักและหวงใย ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การพัฒนาหองสมุดหมูบาน กลุมเปาหมาย ไดแก
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตากทุกชวงวัย (6) กิจกรรมการสรางเครือขายรักการอาน ลักษณะกิจกรรมสงเสริมการ
อานที่ได คือ กิจกรรมบันทึกขอตกลง (MOU) เครือขายนักอาน และระยะที่;43เปนการประเมินประสิทธิภาพ
รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก;จังหวัดหนองคาย ใชวิธีการสราง
แบบสอบถามเพื่ อการสนทนากลุม (Focus Group) โดยใหผู เชี่ยวชาญ จํานวน 11 คน พิจารณา พบวา
ผูเชี่ยวชาญทั้ง 11 ทานไดประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการพัฒนากิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย (1) ขั้นวางแผนการดําเนินงาน (2) ขั้นลงมือปฏิบัติ (3) ขั้นการ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (4) ขั้นการปรับปรุงแกไข ผลการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบกิจกรรมสงเสริม
นิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก;จังหวัดหนองคาย พบวาผูเชี่ยวชาญทุกคน มีความคิดเห็นวา
รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก;จังหวัดหนองคายมีความเหมาะสม
สามารถนําไปใชในการพัฒนาการสรางนิสัยรักการอานของประชาชนอําเภอโพธิ์ตากไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผลการเปรียบเทียบสภาพนิสัยรักการอานของประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายกอนและ
หลังการนํารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย มาใช
ในการสร างนิสัยรัก การอานสําหรับ ประชาชนอํ าเภอโพธิ์ตาก จั งหวั ดหนองคาย;ทําใหป ระชาชนอํ าเภอ
โพธิ์ตาก อานหนังสือ เพิ่มขึ้นรอยละ 9.11 ระยะเวลาของการอานของประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก ใน 1 วัน
พบวาประชาชนอําเภอโพธิ์ตากใชเวลาในการอาน 1 ชั่ วโมง เพิ่มขึ้นรอยละ 23.38 รองลงมา คือ อาน

ง
มากกวา 1 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นรอยละ 8.31 และอาน 45 นาที เพิ่มขึ้นรอยละ 3.38 มีจํานวนไมอานเลย ลดลง
รอยละ 14.55ในสวนของการใชเวลาอานหนังสือตามความสนใจของตนเอง (ไมเกี่ยวกับการเรียน) พบวา
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตากใชเวลาในการอานมากกวา 1 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นรอยละ 2.08 สําหรับประเภทของสื่อที่
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตากชอบอานมากที่สุด คือ วารสารและนิตยสารบันเทิง อานเพิ่มขึ้นรอยละ 5.20 และ
อาชีพ อานเพิ่มขึ้นรอยละ 5.19 และในรอบ 1 ป ประชาชนอําเภอโพธิ์ตากเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอาน
มากกวา 6 ครั้ง เพิ่มขึ้นรอยละ 48.58
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(Index of item objective consistency) แบบสอบถามสําหรับใชในการสนทนากลุม
เพื่อยืนยันรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย…………………………………………………………………………………………………….
ภาคผนวก ท ผลการวิเคราะหการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการพัฒนากิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย……………………
ภาคผนวก ธ การเผยแพรประชาสัมพันธ…………………………………………………………………..
ภาคผนวก น ภาพกิจกรรมผลการทดลองใชรปู แบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
สําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย………………………………………………….....
ภาคผนวก บ แบบบันทึกการสนทนากลุม (Focus groups) เรื่อง การวิพากษรางรูปแบบ
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย……….
ภาคผนวก ป ผลการวิเคราะหขอมูลโดยคอมพิวเตอรคาดัชนีความสอดคลองเชิงเนื้อหา
(Index;of item objective consistency) แบบบันทึกการสนทนากลุม (Focus groups)
การวิพากษรางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย…………………………………………………………………………………………………….
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308

ญ

สารบัญ (ตอ)
เนื้อหา

หนา
ภาคผนวก ผ ผลการวิเคราะหขอมูลแบบบันทึกการสนทนากลุม (Focus groups)
การวิพากษรางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย…………………………………………………………………………………………………….
ภาคผนวก ฝ แบบนิเทศผลการดําเนินงานขั้นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check)
การทดลองใชรปู แบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน
อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย………………………………………………………………………………
ภาคผนวก พ ผลการวิเคราะหขอมูลโดยคอมพิวเตอรคาดัชนีความสอดคลองเชิงเนื้อหา
(Index;of;Item;Objective;Consistency) แบบนิเทศผลการดําเนินงาน ขั้นการ..............
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check) การทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการ
อานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย……………………………………………….
ภาคผนวก ฟ ตัวอยาง ผลการวิเคราะหการนิเทศผลการดําเนินงานขั้นการตรวจสอบผล
การปฏิบัติงาน (Check) การทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย......................................................................
ภาคผนวก ภ ตัวอยางผลการวิเคราะหวเิ คราะหโดยใชสถิตกิ ารทดสอบที (t-test).............
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315
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319

สารบัญภาพ
ภาพที่
1
2
3
4

หนา
แสดงกรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย...................................................................
แสดงการจําแนกองคประกอบของรูปแบบ.....................................................................
แสดงสรุปแนวคิดขั้นตอนของการวิเคราะหรูปแบบ........................................................
แสดงลักษณะของรูปแบบ...............................................................................................
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16
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สารบัญตาราง
ตาราง
1

2

3
4
5
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7
8
9
10
11

หนา
แสดงผลการสังเคราะหการพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย จากแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ
วารสาร บทความ งานวิจัย และขอมูลบนเว็บไซต.......................................................
แสดงผลการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูล
บนเว็บไซต และกิจกรรมสงเสริมการอานเพือ่ นําไปประกอบการรางรูปแบบกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย...............
แสดงผลการสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนิสัยรักการอานจากจากหนังสือ
วารสาร บทความ งานวิจัย และขอมูลบนเว็บไซต.......................................................
แสดงจํานวนประชากร และกลุมตัวอยางระยะที่ 1 ศึกษาสภาพนิสัยรักการอาน
สําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย....................................................
แสดงจํานวนประชากร และกลุมตัวอยางที่ไดรับการติดตามในการทดลองใชรูปแบบ
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
แสดงจํานวนประชากร และกลุมตัวอยางที่ประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมที่ได
ดําเนินการตามทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน
อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย................................................................................
แสดงการเปรียบเทียบผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (Index;of item;
objective;consistency - IOC) เครื่องมือการวิจัย ระยะที;่ 1;-4 ..............................
แสดงผลการวิเคราะหขอมูลสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัด หนองคาย.......................................................................................................
แสดงผลการวิเคราะหสภาพนิสัยรักการอานของประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัด
หนองคาย....................................................................................................................
แสดงผลการวิเคราะหกจิ กรรมสงเสริมนิสัยรักการอานทีเ่ หมาะสมสําหรับประชาชน
อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย................................................................................
แสดงผลการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูล
บนเว็บไซต และกิจกรรมสงเสริมการอานในบริบทของการจัดการศึกษานอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยสํานักงาน กศน. และแนวคิด ประสบการณจากกลุม
ผูรวมสนทนากลุม (Focus group).............................................................................
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36
53
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สารบัญตาราง (ตอ)
ตาราง
12
13
14
15

16

17

18

19

หนา
แสดงสารสนเทศที่ไดจากการศึกษาประกอบการพิจารณาจัดทํารางรูปแบบกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย.............
แสดงรางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย.........................................................................................................
แสดงผลการวิพากษรางรูปแบบการพัฒนากิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย................................................................
แสดงผลการนิเทศกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่
ในการทดลองใชรปู แบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ขั้นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานว(Check)..................
แสดงผลการนิเทศกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว : กิจกรรมพอแม
อานใหลูกฟง (Book start) ในการทดลองใชรปู แบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการ
อานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ขั้นการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานว(Check)....................................................................................................
แสดงผลการนิเทศกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก
กิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร (QR;code) ในการทดลองใชรูปแบบ
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ขั้นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานว(Check).............................................................
แสดงผลการนิเทศกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานดานอาชีพ : กิจกรรมการอาน
สงเสริมอาชีพในการทดลองใชรปู แบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายขั้นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานว
(Check)......................................................................................................................
แสดงผลการนิเทศกิจกรรมการพัฒนาหองสมุดมีชีวิตในการทดลองใชรูปแบบ
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ขั้นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานว(Check).............................................................
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สารบัญตาราง (ตอ)
ตาราง
20
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27

หนา
แสดงผลการติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก
กิจกรรมหองสมุดเคลือ่ นที่ในการทดลองใชรปู แบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
สําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ขั้นการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานว(Check)....................................................................................................
แสดงผลการติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง (Book start) ใน
การทดลองใชรปู แบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์
ตาก จังหวัดหนองคาย ขั้นการตรวจสอบผลการปฏิบัตงิ านว(Check).........................
แสดงผลการติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ : กิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร;(QR;code);ในการ
ทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย ขั้นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check).................................
แสดงผลการติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานดานอาชีพ :
กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพในการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการ
อานสําหรับประชาชน อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ขั้นการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานว(Check)....................................................................................................
แสดงผลการติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรมการพัฒนาหองสมุดมีชีวิตในการ
ทดลองใชรูปแบบ กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ โพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย ขั้นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานว(Check)
แสดงผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ
การทดลองใชรปู แบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ขั้นการปรับปรุงแกไข (Action)........................................
แสดงผลการวิเคราะหความพึงพอใจการทดลองใชรปู แบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก
การอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย.......................................
แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก;จังหวัดหนองคาย โดยการยืนยันจากกลุมผูเชี่ยวชาญ.........
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สารบัญตาราง (ตอ)
ตาราง
28

29

30

31

หนา
แสดงจํานวนประชากร และกลุมตัวอยางที่ใชเปรียบเทียบผลกอนและหลังการนํา
รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัด
หนองคาย มาใชในการสรางนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย.........................................................................................................
แสดงผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน
อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย กอนและหลังการนํารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัย
รักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย มาใชในการสราง
นิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก;จังหวัดหนองคาย............................
แสดงผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมา และความสําคัญของปญหา
การพัฒนาประเทศไทยในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่;12 (พ.ศ. 2560-2564)
อยูในหวงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพื่อแกปญหาพื้นฐานหลายดานที่สั่งสมมานานทามกลางสถานการณ
โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลชิดมากขึ้น การแขงขันดานเศรษฐกิจจะเขมขนมากขึ้น สังคม
โลกจะมี ค วามเชื่ อ มโยงใกล ชิ ด กั น มากขึ้ น เป น สภาพไร พ รมแดน;ขณะที่ ป ระเทศไทยมี ข อ จํ า กั ด ของ
ปจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตรเกือบทุกดานและจะเปนอุปสรรคตอการพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น ชวงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 นับเปนจังหวะเวลาที่ทาทายอยางมากที่ประเทศไทยตองปรับตัว
ขนานใหญ;โดยจะตองเรงพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมใหเปนปจจัย
หลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกดาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยทามกลาง
การแขงขันในโลกที่รุนแรงมากขึ้น แตประเทศไทยมีขอจํากัดหลายดาน เชน คุณภาพชีวิตของคนไทยยังต่ํา
แรงงานสวนใหญมีปญหาทั้งในเรื่ององคความรู ทักษะ และทัศนคติ;สังคมขาดคุณภาพ และมีความเหลื่อมล้ํา
สูงที่เปนอุปสรรคตอการยกระดับศักยภาพการพัฒนา นอกจากนั้นโครงสรางประชากรเขาสูสังคมสูงวัยสงผล
ใหขาดแคลนแรงงาน จะเห็นจากจํานวนประชากรวัยแรงงานลดลงตั้งแตป 2558 และโครงสรางประชากรจะ
เขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณภายในสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 การบริหาร
จัดการภาครัฐยังดอยประสิทธิภาพ;ขาดความโปรงใส;และมีปญหาคอรรัปชันเปนวงกวาง จึงสงผลใหการ
ผลักดันขับเคลื่อนการพัฒนาไมเกิดผลสัมฤทธิ์เต็มที่ บางภาคสวนของสังคมจึงยังถูกทิ้งอยูขางหลังทามกลาง
ปญหาทาทายหลากหลายที่เปนอุปสรรคสําคัญสําหรับ การพัฒนาประเทศในระยะยาวดัง กลาว ซึ่งเปนที่
ตระหนักรวมกันในทุกภาคสวนวาการพัฒนาประเทศไทยนําไปสูการเปนประเทศที่พัฒนาแลว มีความมั่นคง
มั่ง คั่ง;และยั่ง ยืนในระยะยาวไดนั้น;ประเทศตอ งเรง พัฒ นาปจ จัยพื้นฐานเชิงยุท ธศาสตรในทุกดานไดแก
การเพิ่ ม การลงทุ นเพื่ อ การวิ จั ยและพั ฒ นา;การพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร ;เทคโนโลยี;และนวั ต กรรม;ซึ่ง ตอ ง
ดําเนินการควบคูกับการเรงยกระดับทักษะฝมือแรงงานกลุมที่กําลังจะเขาสูตลาดแรงงานและกลุมที่อยูใน
ตลาดแรงงานในปจจุบันใหสอดคลองกับสาขาการผลิตและบริการตามเปาหมาย และการเปลี่ยนแปลงดาน
เทคโนโลยี;รวมถึ ง การพั ฒ นาคนในภาพรวมให เ ปนคนที่ส มบูร ณในทุก ช วงวัยที่ ส ามารถบริห ารจัดการ
การเปลี่ยนแปลงที่เปนสภาพแวดลอมการดําเนินชีวิตไดอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาทุนมนุษยจาก
การยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู การพัฒนาทักษะ และยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขให
ทั่วถึงในทุกพื้นที่ พรอมทั้งตองสงเสริมบทบาทสถาบันทางสังคมในการกลอมเกลาสรางคนดี มีวินัย มีคานิยม
ที่ดีและมีความรับผิดชอบตอสังคมในขณะเดียวกันการสรางขีดความสามารถในการแขงขันจากการพัฒนา
เมืองใหนาอยู เปนพื้นที่เศรษฐกิจใหมทั้งตอนใน และตามแนวจุดชายแดนหลัก (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. สํานักนายกรัฐมนตรี, 2559)
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จากสารสนเทศขางตนทําใหรัฐบาลไทยตองมีนโยบายสงเสริมใหประชาชนรักการอานอยางจริงจัง
และมีความเชื่อวานิสัยรักการอานเปนพื้นฐานสําคัญในการทําใหคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไดและเมื่อวันที่
5 สิง หาคม 2552 มี มติ คณะรัฐมนตรีใหก ารสงเสริม การอานเปนวาระ;แหง ชาติ โดยกํ าหนดให วันที่ 2
เมษายนของทุกปเปนวันรักการอาน และใหป 2552 - 2561 เปนทศวรรษแหงการอานของประเทศ รวมทั้ง
ใหมีคณะกรรมการสงเสริม การอาน เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจนกรุงเทพมหานคร
ไดรั บ เลือ กเป นเมื อ งหนั ง สื อ โลก ป 2556;จากองคก ารยูเ นสโก;(UNESCO);รวมกับ สมาพัน ธผู จัด พิม พ
นานาชาติ สมาพันธผูจัดจําหนายหนังสือนานาชาติ และองคกรที่เกี่ยวของ โดยมีวาระ;1;ป จึงเปนแรงกระตุน
ใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ดําเนินการรณรงคสงเสริมการอานอยางจริงจัง มีทั้งโครงการ
ระยะสั้นที่ดําเนินการเสร็จ เรียบรอยแลว และโครงการระยาวที่ดําเนินการตอ เนื่องถึงปจจุบัน ทั้งภายใน
กรุงเทพมหานคร และหลายจังหวัด ดังนั้นสํานักงานสถิติแหงชาติไดตระหนักถึงความจําเปนที่ตองมีขอมูล
สถิติเกี่ยวกับสถานการณและพฤติกรรม การอานของประชากร จึงได จัดทําโครงการสํ ารวจการอานของ
ประชากรอยางต อ เนื่ อ ง เริ่ ม ตั้ ง แตป 2546,;2548,;2551,2554;และ 2556;สํ าหรั บ การสํ า รวจป 2558;นี้
นับเปนครั้งที่ 6 เปนการสํารวจเพื่อใหมีขอมูลสําหรับใชในการกําหนดนโยบาย แนวทาง และมาตรการตางๆ
ที่จะดําเนินการในระยะตอไป เพื่อรณรงคสงเสริมใหประชาชนรักการอานตลอดจนติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานที่ผานมาในเรื่องดังกลาว ซึ่งมีความจําเปน และสําคัญยิ่งเนื่องจากการอานทําใหผูอานมีความรอบ
รูเปนการเพิ่มพูนศัก ยภาพ ในการดําเนินชีวิตและการทํางานสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต จึงนับเปนการ
พัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษย ที่ สํ าคั ญ อย างหนึ่ง ซึ่ง สง ผลดี ตอ การพั ฒ นาประเทศโดยตรง;(สํานัก สถิติสัง คม.
สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2559ก)
ในสวนของแผนการศึกษาแหงชาติ;พ.ศ.;2560;–;2579 ไดกําหนดวิสัยทัศนไวดังนี้;“คนไทยทุกคน
ไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ;ดํารงชีวิตอยางเปนสุข;สอดคลองกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา
4;ประการ;คือ;1);เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อ
พัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ 3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให
เปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี และรวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศ
อยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ4);เพื่อนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศที่มี
รายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ําภายในประเทศลดลงเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน และจุดมุงหมายในการจัด
การศึก ษาดั ง กล า วข างต น;แผนการศึ ก ษาแห ง ชาติ ได ว างเป าหมายไว ;2;ด าน;คื อ เปา หมายด านผูเ รีย น
(Learner aspirations) โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
(3Rs8Cs) ประกอบดวย ทักษะและคุณลักษณะตอไปนี้ 3Rs ไดแก การอานออก (Reading) การเขียนได
(Writing) และการคิดเลขเปน;(Arithmetics);8Cs ไดแก ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะใน
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นวัตกรรม;(Creativity;
การแกปญหา;(Critical;thinking;and;problem;solving);ทักษะดานการสรางสรรคและ................................
and;innovation);ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรมตางกระบวนทัศน;(Cross;– cultural;understanding)
ทักษะดานความรวมมือการทํางานเปนทีม;และภาวะผูนํา (Collaboration, teamwork and leadership)
ทักษะดานการสื่อสาร สารสนเทศ และการรูเทาทันสื่อ (Communications,;Information;and;media;
Literacy);ทั ก ษะด า นคอมพิ ว เตอร ;และเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร;(Computing;and;ICT
literacy);ทั ก ษะอาชี พ ;และทั ก ษะการเรี ย นรู ;(Career;and;learning;skills);และความมี เ มตตา;กรุ ณ า
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม;(Compassion);(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.;กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
อีกทั้งยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย;และการสรางสังคมแหงการเรียนรูมีเปาหมาย
ขอที่ 4;จะเกี่ยวกับแหลงเรียนรู;สื่อตําราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐานทําให
ประชาชนสามารถเขาถึงได โดยไมจํากัดเวลา และสถานที่;มีตัวชี้วัดที่สําคัญ;เชน แหลงเรียนรูที่ไดรับการ
พัฒ นาใหสามารถจั ดการศึก ษา;หรื อ จัดกิจ กรรมการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพิ่ม ขึ้น;สื่อ สารมวลชน
ที่เผยแพรหรือจัดรายการเพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้น สื่อตําราเรียน และสื่อการเรียนรู ที่ผานการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพจากหนวยงานที่รับผิดชอบ;และไดรับการพัฒนา;โดยการมีสวนรวมจากภาครัฐ และเอกชนเพิ่มขึ้น;
เปนตน;(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
สําหรับนโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ในระยะ 3 ปที่ผานมาไดมีจุดเนนในเรือ่ ง
การส ง เสริม การอานใหก ลุม เปาหมายการศึ ก ษานอกโรงเรี ยนอย างต อ เนื่ อ ง เช น นโยบายและจุ ดเน น
การดําเนินงาน;สํานักงาน;กศน.;ป พ.ศ.;2559 ไดกลาวถึงการสงเสริมการอานในยุทธศาสตรที่;3 จัดการศึกษา
เพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกชวงวัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีจุดเนนการดําเนินงาน เรื่องมุงเนนการสงเสริม
ใหเ กิดชุม ชนรั ก การอ าน “สร างการอ าน เสริม การเรียนรู ”;ในรูป แบบหมูบาน หรือ ชุม ชนแหง การอาน
อาสาสมัครสงเสริมการอาน บานหนังสือชุมชน และมุงเนนการจัดการศึกษาเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับ
สถาบันครอบครัว อาทิ หลักสูตรครอบครัวศึกษา;คายครอบครัว การจัดกระบวนการเรียนรูสําหรับผูสูงอายุ
Book-start สงเสริมการอานสําหรับเด็กปฐมวัย บานหลังเรียน รวมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อพัฒนา
คุณ ภาพชี วิต ในชุ ม ชนในรู ป แบบกลุ ม สนใจในเรื่อ งตา งๆ;อาทิ การจั ดการขยะ การประหยั ด พลั ง งาน
การสงเสริมการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม การใชกระบวนการเรียนรูทางวิทยาศาสตร สุขภาพอนามัย ความรู
เรื่องภาษาและวัฒนธรรมในกลุม ประเทศอาเซียน;ความสามัคคีปรองดอง ความพอเพียง;และในปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 สํานัก งาน กศน. ไดมีนโยบายและจุ ดเนนการดําเนิ นงานที่เ กี่ยวขอ งกับการสงเสริมการอาน
จุดเนนการดําเนินงาน กศน. ตามยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร ในขอ 4 การขยายโอกาสใน
การเขาถึงบริการการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยมีจุดเนนการดําเนินงานมุงเนนการ
สงเสริมใหเกิดชุมชนรักการอาน;“นั่งที่ไหน;อานที่นั่น”;ในรูปแบบตางๆ;เชน อาสาสมัครสงเสริมการอาน
หองสมุดประชาชน บานหนังสือชุมชน ตูหนังสือเคลื่อนที่ในตลาด และหนังสือพิมพฝาผนังเปนตน สวน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงาน;กศน. ไดกําหนดวิสัยทัศนวาคนไทยไดรับโอกาสการศึกษา และการ
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เรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตที่เหมาะสมกับชวงวัย สอดคลองกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง;และมีทักษะที่จําเปนในโลกศตวรรษที่;21;มีเปาประสงคขอที่ 4 กลาววามุงใหประชาชน
ไดรับการสรางและสงเสริมใหมีนิสัยรักการอานเพื่อการแสวงหาความรูดวยตนเอง;ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ขอที่ 2
กลาววาจํานวนของคนไทยกลุมเปาหมายตางๆ ที่เขารวมกิจกรรมการเรียนรู ไดรับบริการกิจกรรมการศึกษา
ตอเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการ และขอที่ 7 ที่กลาววา
จํานวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เขาถึงบริการการศึกษาตามอัธยาศัยมีตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ขอ ที่ 11;กล าวว าร อ ยละการอ า นของคนไทยเพิ่ม ขึ้ น นอกจากนั้นนโยบายเรง ดว นเพื่ อรว มขั บ เคลื่อ น
ยุท ธศาสตรการพัฒนาประเทศที่ 3;กลาวว ายุท ธศาสตร ดานการพั ฒ นาและเสริ ม สรางศั กยภาพคนใหมี
คุณภาพ ในขอ 3.4 ไดกลาวไววาเพิ่มอัตราการอานของประชาชน โดยการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานใน
รูปแบบตางๆ เชน อาสาสมัครสงเสริมการอาน หองสมุดประชาชน บานหนังสือชุมชน หองสมุดเคลื่อนที่ เพื่อ
พัฒนาใหประชาชนมีความสามารถในระดับอานคลอง เขาใจ ความคิดวิเคราะหพื้นฐาน และสามารถรับรู
ขอมูลขาวสารที่ถูกตองและทันเหตุการณรวมทัง้ นําความรูทไี่ ดรับไปใชปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน (สํานักงาน
กศน, 2561) และภารกิจตอเนื่อง 1.4;การศึกษาตามอัธยาศัยกลาวไววา 1) สงเสริมใหมีการพัฒนาแหลง
การเรียนรูในระดับตําบล เพื่อการถายทอดองคความรู และจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพรองคความรูในชุมชนได
อยางทั่วถึง;2) จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเ พือ่ ปลูกฝงนิสัยรักการอาน และพัฒนาความสามารถในการอาน
และศักยภาพการเรี ยนรูของประชาชนทุกกลุม เปาหมาย;และ3);ส งเสริ มให มี การสรางบรรยากาศ;และ
สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการอานใหเกิดขึ้นในสังคมไทยโดยสนับสนุนการพัฒนาแหลงการเรียนรูใหเกิดขึ้นอยาง
กวางขวางและทั่วถึง เชน พัฒนาหองสมุดประชาชนทุกแหงใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชน สงเสริม
และสนับสนุนอาสาสมัครสงเสริมการอาน การสรางเครือขายสงเสริมการอาน จัดหนวยบริการเคลื่อนที่พรอม
อุปกรณเพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรูที่หลากหลายใหบริการกับประชาชนในพื้นที่ตางๆ;
อยางทั่วถึง;สม่ําเสมอ;รวมทั้งเสริมสรางความพรอมในดานสื่ออุปกรณเพื่อสนับสนุนการอาน และการจัด
กิจกรรมเพื่อสงเสริมการอานอยางหลากหลาย (สํานักงาน กศน, 2561)
อําเภอโพธิ์ตากเปนอําเภอขนาดเล็ก มีอาณาเขตและพื้นที่จํานวน;3 ตําบล 27 หมูบาน มีประชากร
จํานวน;15,334;คน;และมีป ระชาชนที่ อ ยูใ นชวงวัยประชากรวัยแรงงานอายุร ะหวาง 15-60 ป จํ านวน
10,410 คน ซึ่งแยกเปนตําบลโพธิ์ตาก จํานวน 2,753 คน ตําบลโพนทอง จํานวน 4,416 คน และตําบลดาน
ศรีสุข;จํานวน 3,241;คน;(ปกครองอําเภอโพธิ์ตาก,;2560);เมื่อผูวิจัยไดยายมารับราชการ;ณ ศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพธิ์ตาก;เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ไดพบวาหองสมุด
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก ซึ่งเปนแหลงเรียนรูพื้นฐานที่มีทุกสถานศึกษาขาดการพัฒนาอยางตอเนื่องตลอด
ระยะเวลา 10 ป ที่ผานมา เนื่องจากผูบริห ารสถานศึกษายายบอยครั้ง ทําใหก ารบริหารจัดการขาดความ
ตอ เนื่อ ง จึ ง ทํ าให ห องสมุ ดประชาชนอํ าเภอโพธิ์ ตากเก า ทรุ ดโทรม สกปรก บรรยากาศทั้ ง ภายในและ
ภายนอกไมมีความเหมาะสมไรชีวิตชีวา ไมเอื้อตอการเรียนรูที่จะเปนแรงกระตุนใหเกิดการแสวงหาความรู
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ของนั ก ศึ ก ษา กศน. และประชาชนทั่ ว ไป ในส ว นของบรรณารั ก ษ ผู ใ ห บ ริ ก ารแม จ ะมี ทั ก ษะความรู
แตไมส ามารถนํ าทั กษะความรู ที่ มีม าใช ในการปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ เพราะไม มี อํานาจในการ
ตัดสินใจ และขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่ อีกทั้งหองสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตากตั้งอยูไกลจากพื้นที่
ชุมชนประมาณ 30 กิโลเมตร และตั้งอยูทามกลางสวนยางพารา เสนทางที่ผูใชบริการจะเดินทางมาใชบริการ
คดเคี้ยว ขรุ ขระ เปลี่ ยว คอ นขางอั นตราย;จึงมีผูม าใชบริก ารคอนขางนอ ย และเมื่อ ผู วิจัยไดล งพื้นที่ จั ด
กิจ กรรมส ง เสริ ม การอ า น พบว า ประชาชนอํ า เภอโพธิ์ ต ากไม ใ ห ค วามสนใจเข า ร วมกิ จ กรรมมากนั ก
จะสังเกตเห็นวาการใชชีวิตประจําวันของประชาชนอําเภอโพธิ์ตากโดยสวนใหญหากเปนกลุมเด็กและเยาวชน
จะวิ่งเลนกันตามอัตภาพ เพราะอําเภอโพธิ์ตากยังเปนมีความเปนสังคมชนบทอยูมากประชาชนยังใชชีวิตตาม
ครรลองของชุมชนอยูมาก จึงไมมีสื่อเทคโนโลยีมากมายเหมือนสังคมเมือง แตอยางไรก็ตามผูวิจัยสังเกตเห็น
วาในกลุมเด็กวัยรุนที่ครอบครัวมีฐานะจะมีสมารทโฟน และเด็กกลุมนี้มักจะรวมกลุมกันเพื่อเลนสมารทโฟน
คนไหนที่ มีสมารท โฟนจะเปนผูเลน คนไหนไมมีก็นั่ง ดูดวยความสนใจ และขอทดลองเลนบางในบางครั้ ง
พูด คุย กัน อย างมี ค วามสุ ข สํ า หรั บ ในกลุม ที่อ ยูใ นช ว งอายุ ป ระชากรวั ยแรงงานมั ก นั่ ง พู ดคุ ยด วยความ
สนุกสนานจนค่ํามืด ในสวนกลุมวัยผูสูงอายุจะนั่งดูลูกหลานวิ่งเลนโดยที่ลูกหลานไมไดสนใจที่จะพูดคุยดวย
แมจะเปนวิถีชีวิตของคนชนบทแตจะเห็นไดวาเทคโนโลยีเริม่ มีอิทธิพลมากขึ้นที่จะทําใหเกิดความเราใจ สนใจ
ในสื่อที่มาพรอมกับเทคโนโลยีไมวาจะเปนโซเชียลมีเดีย เกมออนไลน หรือแอปพลิเคชันตางๆ ในสมารทโฟน
ซึ่งสิ่งเหลานี้มอี ิทธิพลมากพอที่จะทําใหคนเลิกสนใจสื่อสิง่ พิมพที่มีคุณภาพที่ประชาชนควรไดอาน นําไปสูการ
อานหนังสือ หรือสิ่งพิมพอื่นนอยลงทุกวัน ซึ่งพฤติกรรมเชนนี้สอดคลองกับแนวคิดของวรพันธ โลกิตสถาพร
(2559) ที่กลาววาคนในปจจุบันไมไดใหความสําคัญกับหนังสือ เนื่องจากมีสื่อและสิ่งเราที่มีอิทธิพลตอชีวิต
มากขึ้ นที่ ทํ า ใหเ ด็ ก ไทยอ า นหนั ง สื อ ลดลงเกื อ บทุ ก วั น เป นผลมาจากการเปลี่ ยนแปลงทางด านสั ง คม
ความเป น อยู การศึ ก ษาและค า นิ ย ม ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คมรวมทั้ ง สภาพแวดล อ มในป จ จุ บั น อี ก ด ว ย
ในขณะเดียวกันการเรียนรูไมไดมาจากการอานหนังสือเพียงอยางเดียว แตหากจะมีสื่อชนิดอื่นที่มีอิทธิพลเพิ่ม
ขึ้นมาในสังคมอีกมากมาย เชน อินเตอรเน็ต อีเมล มือถือคอมพิวเตอรแบบพกพา สิ่งเหลานี้ลวนเปนสื่อกลาง
ในการแลกเปลี่ยนความรู และความสามารถสืบคนหาความรูจากสื่อนั้นไดไมวาจะเปนความรูดานวิชาการ
บันเทิง หรือประสบการณ ซึ่งสิ่งเหลานี้ทําใหทุกคนมีชองทางในการคนหาความรูมากขึ้นเปนผลใหเด็กไทย
อานหนังสือ นอ ยลง;และหั นมาศึก ษาหาความรู จากดานอื่นมากขึ้ น เพราะมีความสะดวกสบาย และ.....
ประหยัดเวลา นอกจากนี้ก ารที่ เด็ กไทยอานหนังสือนอยลง ซึ่ง เปนผลมาจากการที่ถูกสิ่ง ที่นาดึงดูดและ
นาสนใจกวา เชน โลกอินเตอรเน็ต ที่มีอิทธิพลตอคนในปจจุบันมาก หรือแมแตการมีคานิยมที่ผิด เชน การที่
คิดวาการอานหนังสือเปนสิ่งที่ลาสมัยรวมไปถึงการใชเวลาวางที่ไมถูกตองในทุกวัน
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ผูวิจัยจึงมีแนวคิดวาหากประชาชนอําเภอโพธิ์ตากไดมีโอกาสไดเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอานที่
เหมาะสมกับบริบทของวิถีชีวิต และบริบทของชุมชน และเปนกิจกรรมสงเสริมการอานที่เกิดจากการมีสวน
รวมในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานภายในพื้นที่ชุมชนจะทําใหสามารถเปลี่ยนวิถีชีวิต
ของประชาชนอําเภอโพธิ์ตากทุกชวงวัยใหกลับมาใชเวลาวางใหเกิดประโยชนจากการอานหนังสือเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้นผูวิจัยจึงไดเริ่มดําเนินโครงการหมูบานนักอานตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยในเบื้องตนของการ
ดําเนินโครงการในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ไดเริ่มดําเนินการสํารวจความสนใจในการอานของประชาชน
ในอําเภอโพธิ์ตาก พบวาประชาชนอําเภอโพธิ์ตากสวนใหญอานหนังสือตอวันต่ํากวา;1 ชั่วโมงคิดเปนรอยละ
95.45 (ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธยาศั ยอําเภอโพธิ์ ตาก, 2559) ซึ่ง ขอมูล ดังกลาว
สอดคลองกับสํานักงานสถิติแหงชาติ (2559ข) ที่ไดสํารวจการอานของประชากรคนไทยพบวาคนไทยที่มีอายุ
ตั้ง แต ;6;ป ขึ้ นไปทั้ ง หมดใช เ วลาอ า นนอกเวลาเรี ยน;หรื อ นอกเวลาทํา งานเฉลี่ ย;1;ชั่ วโมง;6;นาทีต อ วั น
(66 นาที) โดยกลุมเยาวชนใชเวลาอานมากที่สุด เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 34 นาทีตอวัน (94 นาที) กลุมวัยเด็กและวัย
ทํางานใชเวลาอานเฉลี่ยตอวันมากกวา;1;ชั่วโมงเล็กนอย;สวนวัยสูงอายุใชเวลาอานนอยที่สุดเฉลี่ย;44;นาทีตอ
วันเมื่อเปรียบเทียบกับป;2556;พบวาทุกวัยใชเวลาอานเพิ่มขึ้น;เนื่องจากป;2558;;ไดเพิ่มการอานขอความใน
สื่อสังคมออนไลน ขอความ (SMS);และอีเมล;ดวยโดยกลุมวัยเยาวชนใชเวลาอานเพิ่มขึ้นมากที่สุดถึง;44;นาที
ตอวัน;และขอเสนอแนะในเรื่องวิธีการรณรงคใหคนรักการอานจากการสํารวจความคิดเห็นของประชากรที่มี
อายุตั้ง แต ;6;ป ขึ้ นไป;เกี่ ยวกั บ วิ ธีก ารรณรงคใหคนรัก การอาน;พบว าวิ ธีก ารรณรงค ก ารอา นที่ไดรับ การ
เสนอแนะ มากที่สุด 5 ลําดับแรก คือ ปลูกฝงใหรักการอานผานพอ แม หรือครอบครัว (รอยละ 31.40);
ใหสถานศึกษามีการรณรงคสงเสริมการอาน;(รอยละ;26.90);รูปเลม หรือเนื้อหานาสนใจ;หรือใชภาษางายๆ
(รอยละ 25.10) และสงเสริมใหมีหองสมุดเคลื่อนที่;มุมอานหนังสือในชุมชนพื้นที่สาธารณะ;(รอยละ;20.70);;
และหาซื้อไดงาย;(รอยละ;20.60) (สํานักสถิติสังคม. สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2559ก) รวมทั้งสอดคลองกับ
นโยบายและจุดเนนซึ่งการดําเนินการดานการสงเสริมการอานใหแกประชาชนในพื้นที่เปนนโยบายตอเนื่องที่
ดําเนินการทุกปงบประมาณ จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวาทุกภาคสวนมีความพยายามที่จะสงเสริมทุกวิถีทาง
ในการทําใหประชาชนคนไทยใหความสําคัญกับการอาน และตองการเพิ่มอัตราการอานของประชาชนโดยใช
เทคนิควิธีการที่เหมาะสมกับพื้นที่ชุมชน ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัย
รัก การอ า นสํ า หรั บ ประชาชนอํ า เภอโพธิ์ ต ากที่ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทของประชาชนในอํ า เภอโพธิ์ ต าก
เพื่อใชเปนกิจกรรมที่สามารถจัดไดอยางงายตามวิถีชีวิตชาวบานในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาไป
อยางตอเนื่อง ซึ่งการพัฒ นารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานไดพัฒนาขึ้นโดยทุกภาคสวนที่มีสวน
เกี่ยวของ เชน การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากนักวิชาการในวงการบรรณารักษศาสตร และสารสนเทศศาสตรทั้ง
ในหองสมุดเฉพาะ หองสมุดมหาวิทยาลัย หองสมุดประชาชน รวมทั้งอาจารยมหาวิทยาลัย ผูมีประสบการณ
ดานวิชาชีพบรรณารักษ และหองสมุด;ผูแทนผูนําชุมชน ผูแทนประชาชนอีก รวมทั้งการศึกษาคนควาแนวคิด
ทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย และขอมูลบนเว็บไซต ทั้งนี้เพื่อใหไดรูปแบบกิจกรรมไปใชเปน
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แนวทางการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสยั รักการอานทีเ่ หมาะสมกับประชาชนในอําเภอโพธิ์ตาก และเปนรูปแบบที่
สามารถตอยอดการพัฒนากิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่สอดคลองกับสภาพการณปจจุบันของสังคมใน
อนาคต ตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
2.;เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตากจัง....................
หวัดหนองคาย
3.;เพื่อทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสยั รักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก .................
จังหวัดหนองคาย
4. เพื่อประเมินประสิทธิผลการใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1;ประชากรและกลุม ตัวอยาง;ที่เ ปนกลุม ทดลองใชรูป แบบกิจ กรรมสง เสริมนิสัยรักการอาน
สําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก;จังหวัดหนองคาย ทั้งระยะที่ 1 การศึกษาสภาพนิสัยรักการอานสําหรับ
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย และระยะที่;3;ทดลองใชรูปแบบการพัฒนากิจกรรมสงเสริมนิสัย
รักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ไดแก
1.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือประชาชนในอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย;ที่อยู
ในชวงวัยประชากรวัยแรงงานอายุระหวาง 15-60 ป จํานวน 10,410 คน โดยแบงออกเปน (ปกครองอําเภอ
โพธิ์ตาก, 2560) ไดแก
1) ประชาชนในตําบลโพธิ์ตากที่อ ยูในชวงวัยประชากรวัยแรงงานอายุ ระหวาง 15-60 ป
จํานวน 2,753 คน
2) ประชากรในตํ าบลโพนทองที่อยูในชวงวัยประชากรวัยแรงงานอายุ ระหว าง 15-60 ป
จํานวน 4,416 คน
3) ประชากรในตําบลดานศรีสุขที่อยูในชวงวัยประชากรวัยแรงงานอายุระหวาง 15-60 ป
จํานวน 3,241 คน
ผู วิ จั ย กํ า หนดขนาดกลุ ม ตั ว อย า ง โดยใช ตารางของทาโร ยามาเน ที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่ น
95 % และเลือกความคลาดเคลื่อน ± 5 จากนั้นใชวิธีการสุมแบบแบงชั้นอยางเปนสัดสวน โดยเลือกใชวิธีการ
สุมอยางงายแตละตําบล โดยใชตารางเลขสุม (Table;of random numbers) ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน
385 คน
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2. ขอบเขตดานเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาการพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ประกอบดวยเนื้อหา ดังนี้
2.1 แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นารู ป แบบกิ จ กรรมส ง เสริม นิ สั ย รัก การอ านโดยการศึ ก ษา
แนวทางการพัฒ นารู ป แบบนํ ามาสัง เคราะห เ ป นแนวทางในการพั ฒ นารู ป แบบ ได แก ความหมาย และ
ความสําคัญ ของการพัฒ นารูปแบบ องคประกอบของรูปแบบ การวิเ คราะหรูปแบบ ลักษณะของรูปแบบ
ขั้นตอนรูปแบบเกี่ยวกับใชแหลงเรียนรู และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.2 แนวคิ ดเกี่ยวกั บนโยบายการพัฒนากิจกรรมสง เสริม นิสัยรักการอานให แก ประชาชนที่
เหมาะสม โดยสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎีจากนักวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ และลักษณะบุคคลที่มี
ลักษณะของการรักการอาน รวมทั้งกฎหมาย และนโยบายที่เกี่ยวของ ประกอบดวย
2.2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
2.2.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
2.2.3 พระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
2.2.4 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
2.2.5 นโยบายสงเสริมการอานของประเทศไทย
2.2.6 ทศวรรษแหงการอาน 2552-2561
2.2.7 นโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ปงบประมาณ 2559-2561
3. ขอบเขตดานระยะเวลา
ผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลาที่ใชในการวิจัยไว 4 ระยะดังนี้
ระยะที่ ;1;การศึก ษาสภาพนิสัยรัก การอานสําหรับ ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวั ด
หนองคาย ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 – มิถุนายน พ.ศ. 2559
ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 – ธันวาคม พ.ศ. 2559
ระยะที่;3;การทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 – ธันวาคม พ.ศ. 2560
ระยะที่;4;การประเมินประสิทธิภาพรูป แบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก การอานสําหรับ
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก;จังหวัดหนองคาย ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 – มิถุนายน พ.ศ. 2561
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นิยามศัพทเฉพาะ
การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย ผูวิจัยไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะไว ดังตอไปนี้
1. การพัฒนารูปแบบ หมายถึง การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสม
สําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายที่เกิดจากขอมูล 3 สวน คือ
1.1 ขอมูลจากการสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของ
นักวิชาการจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย และขอมูลบนเว็บไซต
1.2 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการอานของประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
1.3 ขอมูลจากการกลุมผูรวมสนทนากลุม (Focus Group)
2.;รู ป แบบกิ จ กรรมส ง เสริ ม นิ สั ย รั ก การอ า นสํ า หรั บ ประชาชนอํ า เภอโพธิ์ ต าก จั ง หวั ด
หนองคาย;หมายถึ ง ;รู ป แบบกิ จ กรรมส ง เสริม นิสัยรัก การอานสําหรับ ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จัง หวัด
หนองคาย ที่ไดจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย และขอมูลบนเว็บไซต
รวมกับ การนํ าข อ คิ ดเห็ น จากกลุ ม ผู ร วมสนทนากลุม (Focus;Group) จํานวน 10 คน;ซึ่ง ประกอบดว ย
ตัวแทนกลุมผูบริหาร ตัวแทนกลุมผูเชี่ยวชาญดานกิจกรรมสงเสริมการอาน ผูแทนอาสาสมัครนักอานอําเภอ
โพธิ์ตาก ผู แทนครู กศน. ตํ าบล ผู แทนผูนําชุมชน รวมทั้ง นําผลการศึก ษาสภาพนิสัยรัก การอานสําหรั บ
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ในระยะที่ 1 มาใชเปนสวนหนึ่งในการจัดทํารางรูปแบบกิจกรรม
สงเสริมนิสยั รักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย จึงไดรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสยั
รักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ดังนี้
2.1 กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสม ไดแก
กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่
2.2 กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว;กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสม
ไดแก กิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง (Book Start)
2.3 กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการ
อานที่เหมาะสม ไดแกกิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร (QR;Code)
2.4 กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานดานอาชีพ กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสม
ไดแก กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ
2.5;กิ จ กรรมส ง เสริ ม นิ สั ย รั ก การอ า นห อ งสมุ ด มี ชี วิ ต ;กิ จ กรรมส ง เสริ ม นิ สั ย รั ก การอ า น
ที่เหมาะสม ไดแก การพัฒนาหองสมุดมีชีวิต
2.6 การดําเนินกิ จ กรรมการสรา งเครือ ขายรัก การอา น;กิจ กรรมสง เสริม นิ สัยรัก การอา น
ที่เหมาะสม ไดแก กิจกรรมบันทึกขอตกลง (MOU) เครือขายนักอาน
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3. กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก หมายถึง ลักษณะกิจกรรมที่ไดจากการสังเคราะห
แนวคิด ทฤษฎีเ กี่ ยวกับ กิ จ กรรมส งเสริ ม นิสัยรัก การอานของนัก วิ ชาการจากหนัง สือ วารสาร บทความ
งานวิจัย ขอมูลบนเว็บไซต และขอมูลจากกลุมผูรวมสนทนากลุม (Focus;Group) ไดแก กิจกรรมหองสมุด
เคลื่อนที่
4. กิ จกรรมส ง เสริ ม นิ สั ย รั ก การอา นในครอบครั ว ;หมายถึ ง ;ลัก ษณะกิจ กรรมที่ ไ ด จ ากการ
สัง เคราะห แนวคิด ทฤษฎี เกี่ ยวกั บกิจกรรมสง เสริม นิสัยรัก การอานของนั กวิ ชาการจากหนัง สื อ วารสาร
บทความ งานวิ จั ย ข อ มู ลบนเว็ บ ไซต และขอ มูล จากการกลุม ผูรวมสนทนากลุม (Focus;Group) ไดแก
กิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง (Book Start)
5. กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ลักษณะกิจกรรมที่ได
จากการสัง เคราะห แนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ยวกับกิจ กรรมสง เสริมนิสัยรัก การอานของนั ก วิชาการจากหนัง สือ
วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูลบนเว็บไซต และข อมูลจากการกลุมผูรวมสนทนากลุม (Focus;Group)
ไดแก กิจกรรมสงเสริมการอานผาน QR Code
6. กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ หมายถึง ลักษณะกิจกรรมที่ไดจากการสังเคราะหแนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับกิจกรรมสงเสริมนิสยั รักการอานของนักวิชาการจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูล
บนเว็บไซต และขอมูลจากการกลุม ผูร วมสนทนากลุม (Focus Group) ไดแก กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ
7. กิจกรรมการพัฒนาหองสมุดมีชีวิต;หมายถึง;ลักษณะกิจกรรมที่ไดจากการสังเคราะหแนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับกิจกรรมสงเสริมนิสยั รักการอานของนักวิชาการจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูล
บนเว็บไซต และขอมูลจากการกลุมผูรวมสนทนากลุม (Focus Group) ไดแก การพัฒนาหองสมุดมีชีวิต
8. กิจกรรมการสรางเครือขายรักการอาน หมายถึง ลัก ษณะกิจกรรมที่ไดจากการสัง เคราะห
แนวคิด ทฤษฎีเ กี่ ยวกับ กิ จ กรรมส งเสริ ม นิสัยรัก การอานของนัก วิ ชาการจากหนัง สือ วารสาร บทความ
งานวิจัย ขอมูลบนเว็บไซต และขอมูลจากการกลุมผูรวมสนทนากลุม (Focus;Group) ไดแกกิจกรรมบันทึก
ขอตกลง (MOU) เครือขายนักอาน
9. กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่;หมายถึง;กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุกที่ศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพธิ์ตากดําเนินการพัฒนารถหองสมุดเคลื่อนที่สามารถเคลื่อนที่
ไปไดทุกพื้นที่ในอําเภอโพธิ์ตาก เพื่อใหสามารถบริการการอานไดทั้ง 3 ตําบล 27 หมูบาน กลุมเปาหมาย
ไดแก ประชาชนอําเภอโพธิ์ตากทุกชวงวัย
10.;กิ จ กรรมพ อ แม อ า นให ลู ก ฟ ง ;(Book;Start);หมายถึง ;กิ จ กรรมส ง เสริ ม นิ สั ย รัก การอ า นใน
ครอบครัว ที่มุงเนนใหพอ แมเห็นความสําคัญของการอานใหลูกฟงนําไปสูการสรางพื้นฐานการอานและสาน
สัม พันธในครอบครั ว ตลอดจนส ง เสริ ม การเรียนรูตลอดชีวิตดวยนิสัยรัก การอานดวยการอานใหลูก ฟง
กลุมเปาหมาย ไดแก ครอบครัวในอําเภอโพธิ์ตากที่มี เด็กแรกเกิด ถึงอายุ 6 ป
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11.;กิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร (QR;Code);หมายถึง;กิจกรรมสงเสริมนิสยั รักการอาน
ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพธิ์ตาก ดําเนินการ
พัฒนาสื่อการอาน ประเภทหนังสือนิทาน สารานุก รมไทยสํ าหรับ เยาวชนโดยพระราชประสงค ใ น.........
พระบาทสมเด็จพระมหาภู มิพลอดุล ยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ซีดีนิทาน สารานุ กรมนารู
สาระนารูการเกษตร สาระนารู เ กี่ย วกับ อาชี พ เสริ ม เพิ่ ม รายได เน นการให บ ริก ารในรูป แบบรหัส คิ วอาร
(QR;Code) เพื่อใหสามารถใชผานสมารทโฟน ผานแอปพลิเคชันไลน กลุมเปาหมาย ไดแก ประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตากอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป
12.;กิ จ กรรมการอ า นส ง เสริ ม อาชี พ ;หมายถึ ง กิ จ กรรมส ง เสริ ม นิ สั ย รั ก การอ า นด า นอาชี พ ;
ที่ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพธิ์ตาก ดํ าเนินการพัฒนาสื่อการอานดาน
อาชีพ โดยการพัฒนาสื่อเพื่อใหบริการในรูปแบบใบความรูกิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพเนนเนื้อหาเกี่ยวกับ
อาชีพเสริมเพิ่มรายไดใหแกประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก;กําหนดออกเปนรายสัปดาห พรอมจัดทํารหัสคิวอาร
(QR;Code);เพื่ อให ประชาชนมีท างเลื อกในการเขาถึง เนื้อหาการอานไดอยางหลากหลาย กลุม เปาหมาย
ไดแก ประชาชนอําเภอโพธิ์ตากชวงอายุ 15 ป ขึ้นไป
13.;การพั ฒ นาห อ งสมุ ด มี ชี วิ ต ;หมายถึ ง ;กิ จ กรรมส ง เสริ ม นิ สั ย รั ก การอ า นห อ งสมุ ด มี ชี วิ ต ;
ที่ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพธิ์ตาก ดําเนินการพัฒนาหองสมุดมีชีวิตเพื่อ
แกปญหาความหางไกลการเขาถึงหองสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตากของประชาชน ประกอบดวย การพัฒนา
หองสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก การพัฒนาหองสมุดโครงการดวยรักและหวงใย ในพระราชูปถัมภ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การพัฒนาหองสมุดหมูบาน
กลุมเปาหมาย ไดแก ประชาชนอําเภอโพธิ์ตากทุกชวงวัย
14. กิจกรรมบันทึกขอตกลง (MOU) เครือขายนักอาน หมายถึง กิจกรรมการสรางเครือขายรักการ
อานที่ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพธิ์ตาก ดําเนินการโดยเชิญชวนใหภาคี
เครือขายทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอการสงเสริมการอานใหประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
15. ศึกษาสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน หมายถึง การศึกษาสภาพการอาน และลักษณะ
นิสัยการอานของประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย เพื่อนําไปใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา
รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก;จังหวัดหนองคาย
16.;การประเมินประสิทธิผลการใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน หมายถึง;การประเมิน
ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจากการนํารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก;
จังหวัดหนองคายไปทดลองใชประชาชนในอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย จาก (1) กลุมผูเชี่ยวชาญดาน
เนื้อหา และกลุมผูเชี่ยวชาญดานการปฏิบัติงานในพื้นที่ไดยืนยันวารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
สําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก;จังหวัดหนองคาย มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (2) การเปรียบเทียบ
ผลการศึกษาสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตากจังหวั ดหนองคาย กอนและหลังการ
ทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก;จังหวัดหนองคาย

12
17. ลักษณะของบุคคลที่มีนิสัยรักการอาน หมายถึงบุคคลที่มีลักษณะ 6 ขอตามผลการสังเคราะห
ลักษณะของบุคคลที่มีลักษณะของการเปนบุคคลที่มีนิสัยรักการอานจากแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร
บทความ งานวิ จั ย และข อ มู ลบนเว็บ ไซต โดยผูวิจัยไดคัดเลือ กจากผลการสัง เคราะหจ ากแนวคิดตั้ง แต
3 แนวคิดขึ้นไป สามารถสรุป ไดวาลักษณะของบุคคลมีนิสัยรักการอาน มีดัง นี้ คือ;(1) อานจนเปนกิจวัตร
ประจําวั น;(2);อ า นได ทุ ก วั น ทุ ก สถานที่ ทุก เวลา และทุก โอกาส;(3) มุง มั่นในการอา น หรือ สนใจอา น
ตลอดเวลา (4) อานจนเคยชิน (5) อานวัสดุบันทึกความรูทุกประเภท และ(6) อานเองโดยไมมีใครบังคับ

กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึก ษาเอกสารและวรรณกรรมที่ เ กี่ ยวข อ งกั บ การพัฒ นารูป แบบกิจ กรรมสง เสริม นิสั ย
รักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก;จังหวัดหนองคาย ผูวิจัยสามารถนําเสนอกรอบแนวคิด โดย
ศึกษาการศึกษาสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย (R1) จากนั้นพัฒนา
(D1) และทดลองใชรู ป แบบกิ จ กรรมส ง เสริม นิสัยรัก การอานสําหรับ ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จัง หวัด
หนองคาย (R2) และประเมินประสิทธิผลการใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน
อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย จากนั้นเผยแพรรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน
อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ไดดังแผนภาพที่ 1 ดังนี้

ยอนกลับผลการเผยแพร

การศึกษาสภาพนิสัยรักการอานสําหรับ
ประชาชนอําเภอโพธิต์ าก จังหวัดหนองคาย

ไมผาน

พัฒนาและทดลองรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัย
รักการอานสําหรับประชาชน
อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

R1

D1/ R2

ผาน
ประเมินประสิทธิผลการใชรูปแบบกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน
อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

D2

เผยแพรรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
สําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน
อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับในเชิงวิชาการ
1.1;ผลการพัฒนารูปแบบกิจกรรมสง เสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย จะไดองคความรูใหมที่สอดคลองกับบริบทพื้นที่ และนําไปใชเปนแนวทางการขับเคลื่อนให
ประชาชนเกิดนิสัยรักการอาน;นําไปสูการเปนบุคคลที่มีนิสัยรักการอานที่ยั่งยืน
2. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับในการประยุกตใช
2.1 รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
สามารถเปน ตนแบบใหส ถานศึก ษาอื่ น นําไปถอดบทเรียน และพัฒ นาตอ ยอดแนวทางการดําเนินงาน
ดานการสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนในพื้นที่ของตนได

บทที่ 2
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก;จังหวัดหนองคาย
ผูวิจัยไดศึกษาคนควาขอมูลจากหนังสือ วารสาร นิตยสาร เว็บไซต และงานวิจัย ขอนําเสนอตามลําดับ ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ
1.1 ความหมายและความสําคัญของการพัฒนารูปแบบ
1.2 องคประกอบของรูปแบบ
1.3 การวิเคราะหรูปแบบ
1.4 ลักษณะของรูปแบบ
2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการอาน
2.1 ความหมายของการอาน
2.2 ความสําคัญของการอาน
2.3 ประโยชนของการอาน
3. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
3.1 ความหมายของการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
3.2 ความสําคัญของการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
3.3 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
3.4 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานในบริบทของการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
3.5 ประโยชนของการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
4. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการนิสัยรักการอาน
4.1 ความหมายของนิสัยรักการอาน
4.2 การสรางนิสัยรักการอาน
5. บริบทอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โดยสังเขป
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
6.1 วิจัยในประเทศ
6.2 วิจัยตางประเทศ
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1. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ
1.1 ความหมายและความสําคัญของการพัฒนารูปแบบ
ทิศนา แขมมณี (2551) ไดสรุปนิยามความหมายของรูปแบบไว ดังนี้
1) รูปที่กําหนดขึ้นเปนหลักการที่มีความเที่ยงตรง สามารถตรวจสอบได
2) รูป แบบเปนรูป ธรรมของความคิดที่เปนนามธรรม ซึ่งบุคคลแสดงออกมาในลัก ษณะใด
ลักษณะหนึ่ง อาจเปนในรูปของคําอธิบายเปนแผนผังไดอะแกรม หรือแผนภาพเพื่อชวยใหตนเองและบุคคลอื่น
สามารถเขาใจไดชัดเจนขึ้น
3) เปนการสรางมโนทัศนเกี่ยวกับชุดของปรากฏการณโ ดยอาศัยหลักการของระบบรูปนั ย
ทั้งนี้มีจุดมุง หมายเพื่อ ทําใหเกิดความกระจางชัดของนิยามความสัมพันธและประพจนที่เกี่ยวขอ ง ที่มีความ
เที่ยงตรง ซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนารูปแบบ
4) เปนแบบอยางของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเปนแนวทางในการสรางหรือทําซ้ําเพื่อการเลียนแบบ
5) เปนแบบจําลองทีเ่ ปนแผนภูมิหรือรูปสามมิติ ซึ่งเปนตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลักการ
หรือแนวคิด
6) เปนการจําลองความจริงของปรากฏการณ เพื่ออธิบายปรากฏการณที่มีความสัมพันธของ
องคประกอบ ที่เปนกระบวนการของปรากฏการณนั้นๆ ใหงายขึ้น
7) เปนสิ่งที่ออกแบบมาเพื่อแสดงถึงองคประกอบ และกระบวนการตรวจสอบความแตกตาง
ระหวางความสัมพันธในเชิงทฤษฏีกับปรากฏการณจริง
ดังนั้นสามารถสรุปไดวา รูปแบบ หมายถึง การออกแบบการพัฒนาแบบอยางจากแนวคิด
ทฤษฏีที่ศึกษา เพื่อกําหนดความสัมพันธขององคประกอบ ในการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นที่เหมาะสม เพื่อการ
จัดการศึกษาใหงายขึ้น และกระชับถูกตอง สามารถตรวจสอบเปรียบเทียบปรากฏการณจริงชวยใหผูบริหาร
ครูผูสอน นักเรียน ผูปกครอง ศึกษานิเทศก และผูดูแลแหลงเรียนรูในทองถิ่นสามารถเขาใจ เขาถึง และพัฒนา
ใหการดําเนินการเปนดวยความชัดเจน รวมทั้งเปนแนวทางในการพัฒนาสรางความกวาหนาใหทันกับความ
เปลี่ยนแปลงในสถานการณปจจุบัน
1.2 องคประกอบของรูปแบบ
องคประกอบของรูปแบบเปนสวนสําคัญในการพัฒนารูปแบบ มีดังนี้
1.2.1 รูปแบบนําไปสูการทํานาย (Prediction) สามารถพิสูจน นําไปสรางเครื่องมือเพื่อพิสูจน
โดยการทดสอบได
1.2.2 โครงสรางของรูปแบบจะตองประกอบดวยความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Causal relationship)
ที่สามารถใชอธิบายปรากฏการณเรื่องนั้นได

16

1.2.3 รูปแบบสามารถชวยสรางจิตนาการ (Imagination) ความคิ ดรวบยอด (Concept) และ
ความสัมพันธ (Interrelations) รวมทั้งการขยายขอบเขตของการสืบเสาะความรู
1.2.4 รูปแบบควรประกอบดวยความสัมพันธเชิงโครงสราง (Structural relationship) มากกวา
ความสั ม พั น ธ เ ชิ ง เชื่ อ มโยง (Associative;relationship) ที่ ช ว ยให ก ระบวนการเรี ย นการสอนนั้ น ๆ เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด (ทิศนา แขมมณี. 2551) ดังสามารถแสดงไดดังภาพที่ 2
รูปแบบนําไปสูการทํานาย (Prediction)

องคประกอบของรูปแบบ
(Elements of style)

ความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Causal relationship)
มีจิตนาการ เกิดความคิดรวบยอดความสัมพันธ
(Imagination/concept/Interrelations)
ความสัมพันธเชิงโครงสราง
(Structural relationship)

ภาพที่ 2 แสดงการจําแนกองคประกอบของรูปแบบ
1.3 การวิเคราะหรูปแบบ
ทิศ นา แขมมณี (2551);ได ใ ห แ นวคิ ด การวิ เ คราะห รู ป แบบจะช ว ยให รู ป แบบมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
แบงเปน 8 ขั้น ดังนี้
1.3.1 ขั้นที่ 1 วิเคราะหปญหา (Identify problem) คือการศึกษาวิเคราะหปญหาที่แทจริงใน
การปฏิบัติวาคืออะไร หาความแตกตางระหวางสิ่งที่มีอยูแลวมาจัดลําดับและกําหนดระดับความสําคัญของ
ปญหา
1.3.2 ขั้นที่ 2 วิเคราะหจุดมุงหมาย (Objectives) จุดมุงหมายจะตองชัดเจน สามารถวัดไดและ
สอดคลองกับปญหา
1.3.3;ขั้นที่ 3 ศึกษาขอจํากัดตางๆ (Constraints);เปนการศึกษาและทํารายการขอจํากัดเกี่ยวกับ
ทรัพยากร (Resources) ที่มีอยู
1.3.4;ขั้นที่ 4 การสรางทางเลือก (Alternatives) คือ การสรางทางเลือกสําหรับใชใน...................
การแกปญ
 หา
1.3.5 ขั้นที่ 5 การพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม (Selection) เปนการประเมินหาทางเลือกที่จะ
สงผลตอจุดมุงหมายที่ตองการมากที่สุด
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1.3.6 ขั้นที่ 6 การทดลองปฏิบัติ (Implementation) เปนการนําเอาทางเลือกที่ไดไปทดลองเพื่อ
ดูวาสามารถนําไปปฏิบัติไดหรือไม
1.3.7 ขั้นที่ 7 การประเมินผล (Evaluation) เปนการประเมินผลการทดลองเพื่อพิจารณาดูวา
ไดผลตามวัตถุประสงคที่วางไวหรือไม
1.3.8;ขั้นที่ 8 การปรับปรุงแกไข (Modification) คือ การนําขอมกพรองที่พบจากการประเมินผล
มาปรั บ ปรุ ง แก ไ ขจนเป น ที่ พ บใจแล ว จึ ง นํ า ไปใช กั บ การแก ป ญ หาในระบบ สามารถแสดงได ดั ง
ภาพที่ 3
8. การปรับปรุงแกไข
(Modification)

1. วิเคราะหปญ
 หา
(Identify problem)

2. วิเคราะหจุดมุงหมาย
(Objectives)

7. การประเมินผล
(Evaluation)

ขั้นตอนการ
วิเคราะหรูปแบบ

3. ศึกษาขอจํากัดตาง ๆ
(Constraints)

6. การทดลองปฏิบัติ
(Implementation)

5. การพิจารณาทางเลือกที่
เหมาะสม (Selection)

4. การสรางทางเลือก
(Alternatives)

ภาพที่ 3 แสดงสรุปแนวคิดขั้นตอนของการวิเคราะหรูปแบบ
1.4 ลักษณะของรูปแบบ
จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับลักษณะของรูปแบบ ตามแนวคิดของดีเวส (Keeves. 1997) ไดให
นิยามลักษณะของรูปแบบไวสอดคลองกัน สรุปไดดังนี้
1.4.1;เปนแบบยอสวนของจริงซึ่งเทากันแบบจําลอง ที่เปนรูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue
model) ไดแก ความคิดที่แสดงออกในลักษณะของการเปรียบเทียบสิ่งตางๆ อยางนอย จํานวน 2 สิ่งขึ้นไป
รูปแบบนี้ใชกันมากทางดานวิทยาศาสตรกายภาพ สังคมศาสตร และพฤกษศาสตร เปนรูปแบบเชิงภาษา
1.4.2 เป นรู ป แบบเชิ ง ภาษา (Semantic;;model) ได แก ความคิ ดที่แ สดงออกผา นทางการ
ใชภาษา (พูดและเขียน) รูปแบบนี้ใชกันมากทางดานศึกษาศาสตร เปนรูปแบบเชิงคณิตศาสตร
1.4.3 เปนการจําลองความจริ ง ของปรากฏการณ เพื่ อ อธิบ ายปรากฏการณ ที่มี ความสัม พันธ
องคประกอบ ที่เปนรูปแบบเชิงคณิตศาสตร (Mathematical model)ไดแก ความคิดที่แสดงออกผานทางสูตร
คณิตศาสตร สวนมากจะเกิดขึ้นหลังจากไดรูปแบบเชิงภาษาแลว
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1.4.4 เปนรูปแบบเชิงแผนผัง (Schematic model) ไดแก ความคิดที่แสดงออกผานทางแผนผัง
แผนภาพ ไดอะแกรม กราฟ ที่เปนกระบวนการของปรากฏการณ นั้นๆ ใหง ายขึ้ น ซึ่ง ในการพัฒ นารู ปแบบ
ตั้งแตขั้นตอนการสรางหรือพัฒนารูปแบบ และขั้นตอนการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity)
1.4.5 เปนรูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal model) ไดแก ความคิดที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธเชิง
สาเหตุระหวางตัวแปรตางๆ ของสภาพการณ/ปญหาใด ๆ รูปแบบดานศึกษาศาสตร ทําใหไดรูปแบบในการวิจัย
ครั้งนี้มีลักษณะเชิงบูรณาการ สรุปลักษณะของรูปแบบไดดังแผนภูมิที่ 2.3
ลักษณะของรูปแบบ
(Characteristics of the model)

รูปแบบ
เชิงเปรียบเทียบ

รูปแบบ
เชิงภาษา

รูปแบบ
เชิงคณิตศาสตร

รูปแบบ
เชิงแผนผัง

รูปแบบ
เชิงสาเหตุ

ภาพที่ 4 แสดงลักษณะของรูปแบบ
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบของนักวิชาการจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย
และขอมูลบนเว็บไซต ที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยสามารถนํามาสังเคราะหเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก;จังหวัดหนองคาย สรุปไดดังตารางที่ 1 ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงผลการสังเคราะหการพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย จากแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ
วารสาร บทความ งานวิจัย และขอมูลบนเว็บไซต
ที่ ลักษณะ และองคประกอบของรูปแบบ ผลการสังเคราะหการพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
ความถี่
จังหวัดหนองคายจากแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย และขอมูลบนเว็บไซต

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

มีโครงสราง
ตรวจสอบไดดวยขอมูลเชิงประจักษ
มีความเปนวิทยาศาสตร
นําไปสูแนวคิดใหม
เกิดจากแนวคิด ทฤษฎี
เปนการดําเนินงานขององคกร
เปนการดําเนินงานของบุคคล
มีการนําเทคโนโลยีมาใช
มีกระบวนการดําเนินงานที่ชัดเจน
มีเปาหมายในการพัฒนาที่ชัดเจน
มีความยืดหยุน
เพิ่มประสิทธิภาพของงาน

พูนสุข
หิงคานนท
(2540)

อุทัย
บุญประเสริฐ
(2516)

ทิศนา
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Keeves
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ทาคาโอะ
มิยากาวะ
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จากตารางที่ 1 พบวาผลการสังเคราะหรูปแบบจากแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบของนักวิชาการจาก
หนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย และขอมูลบนเว็บไซตที่กลาวมาขางตน โดยผูวิจัยไดคัดเลือกจากผลการ
สังเคราะหจากแนวคิดตั้งแต 3 แนวคิดขึ้นไป สรุปไดวาลักษณะรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายควรมีลักษณะ ดังนี้
1) มีโครงสราง
2) มีความเปนวิทยาศาสตร
3) เกิดจากแนวคิด ทฤษฎี
4) นําไปสูแนวคิดใหม
5) ตรวจสอบไดดวยขอมูลเชิงประจักษ
2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการอาน
2.1 ความหมายของการอาน
สถาบั น พั ฒ นาการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ภาคเหนื อ (2557) ได ใ ห
ความหมายของการอานไววาเปนทักษะอยางหนึ่งของมนุษยที่ตองนําไปใชในการดํารงชีวิต ทักษะการอานนี้เรา
สามารถพัฒนาหรือฝกฝนไมมีที่สิ้นสุด
สิรินาฏ วงศสวางศิริ;(2559) ไดใหความหมายของการอานไววาการอานเปนกระบวนการพัฒนา
ความคิด กอใหเกิดความรู ความเขาใจ สรางเสริมประสบการณ และมุมมองใหมๆ นําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต
อีกทั้งยังเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนหรือเพื่อการพักผอนหยอนใจไดอีกดวย
สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับ ความหมายของการอานจากสถาบันที่มีชื่อเสียงที่ใหบริการบนเว็บไซต
ยังใหความหมายของการอาน มีดังนี้
กระบวนการ
ยู . ;เค.;เอสเซ ; (UK;ESSAYS.;2015);ได ให ความหมายของการอ านว า ;เปน ....................
พัฒ นาจิตอยางหนึ่ง เมื่ อ บุคคลอานข อ ความที่เ ปนลายลัก ษณอัก ษรแลวจะเริ่ม ซึม ซับ ขอ มูล จากขอ ความ
ภาษาเขียน และสรางจิตนาการหรือถายทอดความรูออกมา เมื่อรวมกับองคความรูเดิมที่มีอยูในตัวก็จะสามารถ
สรางสรรคองคความรูใหมได
อิง ลิซ คลั บ (English;Club.;2017) ได ใหความหมายของการอ านว าเป นกระบวนการตีความ
ตัวอักษรที่เขียนขึ้น และตีความหมายจากขอความเพื่อสื่อสารกับบุคคลอื่น นอกจากนั้นการอานยังเปนทักษะ
ที่เปดกวางใหบุคคลไดรับขอมูลเพื่อนําไปใชประโยชนการติดตอสื่อสาร หรือถายทอดความรูไดอยางดี
สมาคม TESOL (TESOL International Association (2017) ไดใหความหมายของการอานวา
หมายถึง กระบวนการโตตอบระหวางผูอานกับขอความที่ไดอาน และผูอานไดใชองคความรูที่มีอยูในตัวเองและ
ตีความหมายออกมา หรืออาจกลาวไดวาการอานเปนการปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางผูอานและขอความโดย
ผูอานสามารถตีความหมายตามสวนหนึ่งมาจากความรูที่ไดจากการอานขอความ และบางสวนจากความรูเดิมที่
มีอยูในตัว
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หลายอยาง
เกี ย ร ป เ ตอร (Gyr,;Peter.;2017);ได ให ความหมายของการอ านว าเป นทั ก ษะ..................
ไมเปนเพียงแคการมองเห็นขอความ หรือคําเทานั้นแตเปนการคิดวิเคราะหตัวอักษรคําและประโยคที่ไดอาน
โดยใชประสบการณ และความคิดของตัวบุคคลกลั่นกรองออกเปนความรูใหม
ดัง นั้นสามารถสรุป ได วา;การอ าน หมายถึ ง ทั ก ษะของบุคคลที่ส ามารถนํ าไปใชในการดํารงชีวิต
เปนกระบวนการทางจิตที่เ มื่ออานขอความที่เปนลายลักษณอัก ษรจะทําใหบุคคลซึม ซับขอมูลจากขอความ
ภาษาเขียน นําไปสรางจิ ตนการ ถายทอดความรู ออกมาจากองคความรูเ ดิมที่ มีอยู ในตัว รวมทั้งสรางสรรค
ความรูใหมที่เกิดจากการอาน หรืออาจกลาวไดวาการอานทําใหคนเปนคนโดยสมบูรณ
2.2 ความสําคัญของการอาน
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิ พ ลอดุ ล ยเดช;;ได พ ระราชทานพระบรมราโชวาทแกคณะ
สมาชิกหองสมุดทั่วประเทศ;ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2514 มีความวา;“...หนังสือเปนการสะสมความรูและ
ทุก สิ่ง ทุก อยางที่ มนุษยได สรางทํามา คิดมา;แตโบราณกาล จนทุ กวั นนี้ หนังสือจึงเปนสิ่งสําคัญเปนคลาย
ธนาคารความรูและเปนออมสิน เปนสิ่งที่จะทําใหมนุษยกาวหนาไดโดยแท...” อีกทั้ง “การอาน” โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการอานในวัยเด็กที่จะสรางความรู ความทรงจํา และนิสัยรักการอานใหติดตัวบุคคลนั้นมาจนเติบใหญ
เมื่อหนังสือเปนสิ่งที่จะทําใหมนุษยกาวหนาได การปลูกฝงใหเด็กไทยมีนิสัยรักการอาน จึงอาจเปนดั่งปฐมบท
แห ง การสรา งความก า วหน า ให กับ ประเทศชาติ ด วยเช น กัน ”;(การปโ ตรเลีย มแห ง ประเทศไทย.;2551)
นอกจากนั้นมีนักวิชาการที่ใหแนวคิดเกี่ยวกับความสําคัญของการอาน ดังนี้
วรากรณ สามโกเศศ (2552) ไดกลาวถึงความสําคัญของการอานไว ดังนี้
1) การอานทําใหเกิดความสามารถในการสื่อสารที่ดี เขาใจตัวเองเขาใจคนอื่นมากขึ้น เพราะวา
การอา นที่ ดีนั้ นจะทํ าให เ กิ ดคลั ง คํ า ;ซึ่ ง คลัง คํา นั้น เป นเรื่อ งสํ าคัญ มากสํ าหรับ มนุ ษย เพราะว ามนุษ ยนั้ น
มีความรูสึก แตถาไมรูความรูสึกตัวเองวามันหมายความวาอยางไร ก็ไมสามารถจะสื่อกับคนอื่นได คลังคําเปน
เรื่องสําคัญมากสําหรับมนุษย และเกิดขึ้นไดจากการอานเทานั้น
2) การอานเปนการพัฒนาความคิด เปนวิธีทําใหคนเกิดความคิดไดอยางดี และที่สําคัญการอาน
ทําใหเกิดจินตนาการ ดั่งที่ไอสไตน กลาววา “จินตนาการสําคัญกวาความรู” แตถาไมมีการอานจินตนาการ
เกิดขึ้นไมได
3) การอานทําใหมนุษยเราเปนคนรอบรู เปนการสรางบุคลิกอุปนิสัยของคนทางออม เชนถาเรา
อานเรื่องราวที่เกี่ยวกับอุดมการณ เราก็รูสึกมีอุดมการณเกิดขึ้น ถาอานเกี่ยวกับเรื่องความรักชาติ เราก็จ ะ
รักชาติ เปนตน
สถาบันพั ฒ นาการศึก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ยภาคเหนื อ (2557);ได ก ลา วถึ ง
ความสําคัญของการอาน สรุปไดดังนี้
1) การอานเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นและสมบูรณมากยิ่งขึ้น เพราะการอาน
เปนปจจัยในการพัฒนาบุคคล ชวยใหเกิดความงอกงามของสติปญญา ทําใหเรารูจักคิดเปดโลกทัศนใหกวางจะ
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ทําใหผูอานไดรับความรู และความบันเทิงทางใจการอานยังสามารถทําใหคนนําความรูที่ไดพัฒนาตนเองพัฒนา
ชุมชน รวมถึงนําไปพัฒนาประเทศไดดวย
2) การอานทําใหผูอานมีคลังขอมูลอยูในสมอง เพราะการอานเปนการรับสารผูอานจะไดรับสาระ
ความรู ทําใหเปนผูที่ทันโลก ทันเหตุการณอยูเสมอ คลังขอมูลนี้เปนพื้นฐานแหงความรู ที่จะนําไปสูการคิดได
คิดเปนในโอกาสตอไป
3) การอานทําใหผูอานไดพัฒนาความคิดเนื่องจากการอานเปนพฤติกรรมการรับสาร ที่มีความคิด
เปนแกนกลาง ขณะที่อานผูอานจะตองใชสมองขบคิด พิจารณา คนหาความหมายและทําความเขาใจขอความที่
อานไปตามระดับความสามารถ
4) การอานเป นผลมาจากการฝ กสมองขณะที่อาน;ทําใหเ กิดพัฒ นาการทางความคิด;ผูที่อาน
หนัง สือ มากจึงมัก เปนปราชญหรือ นัก คิด;การอานหนัง สือ จึง ทําใหผูอานไดพัฒ นาการใชจินตนาการเพราะ
การอานทําใหผูอานไดใชความคิดอยางอิสระ สามารถสรางภาพในใจของตนเองโดยการตีความจากภาษาของ
ผูเขียน แมจะอานหนังสือเลมเดียวกันแตผูอานก็อาจมีภาพในใจที่แตกตางกันไปตามจินตนาการของแตละคน
นักการศึกษาตางเห็นตรงกันวาประสบการณครั้งแรกในการอานนั้นมีความสําคัญอยางยิ่งตอการปรับตัวของเด็ก
ความสําเร็จในการเรียน ตลอดจนทัศนคติของเด็กที่มีตอการอานหนังสือ จะเปนหนทางนําไปสูความสําเร็จ
ทางการศึกษาตอไป
ดั ง นั้ น สามารถสรุ ป ความสํ า คัญ ของการอ าน ได วา การอา นเปน วิ ธี ใ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
ให ดี ขึ้ น และสมบู ร ณ ม ากยิ่ ง ขึ้ น ;ผู อ า นมากจะทํ า ให มี ค ลั ง ข อ มู ล อยู ใ นสมองมากทํ า ให เ ป น ผู ที่ ทั น โลก
ทันเหตุการณอยูเสมอ นอกจากนั้นการอานยังเปนการพัฒนาความคิดทําใหบุคคลเปนคนมีความรอบรู และยัง
เปนการสรางบุคลิกอุปนิสัยของบุคคลตามเนื้อหาหนังสือ หรือขอความที่ไดอานซึ่งเกิดจากการจินตนาไปตาม
ขอความที่ไดอาน ฉะนั้นผูที่อานหนัง สือมากจึงมักเปนปราชญ หรือนักคิดจะเปนหนทางนําไปสูความสําเร็ จ
ทางการศึกษา หรือความสําเร็จในหนาที่การงานตอไป
2.3 ประโยชนของการอาน
นรินทร ลีกระโทก (2555) กลาวถึงประโยชนของการอาน ดังนี้
1) การอานทําใหเกิดความรูเพิ่มเติม ชวยใหรูกวาง ไมแคบอยูเฉพาะเรื่องรอบตัว
2) การอานชวยพัฒนาความคิด เพราะประสบการณในการอานจะชวย เสริมสรางความคิดใน
การพัฒนาสื่อ
3) การอานช วยทํ าให ผูที่สัง คมยอมรับ เพราะผูที่อานมากจะรูจัก ปรับ ตัวใหเ ขากับ สัง คม
ไดดี
4) การอานชวยใหเปนผูประสบผลสําเร็จในการประกอบอาชีพ
5) การอานชวยใหไดรับความบันเทิงในชีวิตมากขึ้น
6) การอ านชวยใหเปนคนที่นาสนใจเพราะผูที่อานมากจะมีความคิดลึกซึ้ง และกว างขวาง
สามารถแสดงความรูและความคิดที่ดีไดเสมอ
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7) การอานเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน
สุทธิชัย ปญญโรจน (2555) กลาวถึงประโยชนของการอาน ดังนี้
1) การอานทําใหเกิดความคิด คนที่อานหนัง สือมากมักจะเปนนักคิด และยังทําใหสามารถ
คิดใครครวญมากกวาการฟง เพราะการฟงไมส ามารถหยุดฟง คนพูดได ตอ งฟง จนจบ แตการอานหนัง สื อ
เมื่ออานแลวเกิดคําถาม หรือ ขอสงสัยสามารถหยุดอานบรรทัดนั้นได แลวคิดตอวาสิ่งที่อานนั้นใชหรือไมใช
เปนจริงหรือไมเปนจริงตามที่ผูเขียนไดเขียนไว
2) การอานชวยในการสรางสมาธิไดดี คนที่อานหนังสือมักเปนคนที่มีสมาธิ การอานจึงเปนวิธี
ในการฝกสมาธิอยางหนึ่ง เปนการฝกสมาธิที่ไดทั้งองคความรู ความคิด ขอมูลขาวสารในเวลาเดียวกัน
3) การอานชวยในการพัฒนาตนเอง คนที่อานหนังสือมากมักเปนคนที่ชอบเรียนรู ชอบที่จะ
พัฒนาตนเอง การอานจึงเปนเครื่องมือที่ชวยในการพัฒนาตนเองเพื่อใหเกิดทักษะตางๆ อยางมากมาย
4) การอานชวยใหเกิดการเพลิดเพลินจากการอานหนังสือ ตลก หนังสือบันเทิง หนังสือนิยาย
จะชวยใหเกิดการเพลินเพลินไดอีกวิธีหนึ่ง
5) การอานชวยในการสร างแรงบั นดาลใจ คนที่ ป ระสบความสํ าเร็ จ มั ก ชอบอ านหนัง สือ
การอานหนังสือทําใหเกิดความคิด เกิดแรงบันดาลใจ เกิดความมานะที่ จะตอสูสิ่งตางๆ โดยเฉพาะการอาน
หนังสือประเภทชีวประวัติบุคคลสําคัญของโลก
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2556) กลาวถึงประโยชนของการอานไวดังนี้
1) การอานเปนการฝกจิตนาการ
2) การอานเปนการฝกคิดอยางเปนระบบ
3) การอานเปนการฝกสมาธิ
4) การอานเปนการฝกทักษะการเรียนรูที่สูงขึ้น
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ;(2557) ได
กลาวถึงความสําคัญของการอาน สรุปไดดังนี้
1) การอานชวยในการเพิ่มความรูใหแกตนเองไมแคบอยูกับเฉพาะเรื่องสวนตัวของตนเอง
2) การอานชวยพัฒนาความคิดใหเกิดการคิดมากยิ่งขึ้นเพราะประสบการณของการอาน
3) การอานจะชวยเสริมสรางความรูดานสติปญญา และชวยในการพัฒนาสื่อหรือความคิด
ในดานตางๆ
4) การอานชวยใหสังคมยอมรับเรามากขึ้นในการอานนั้นจะชวยใหเราปรับตัวของเราเอง
เขากับ สัง คมได ดี ;เพราะในหนั ง สื อ ที่ เ ราอานจะมีป ระสบการณของผูอื่ นใหเ ราไดคิดแล วนํามาปรับ ใชกั บ
ตัวเรา
5) การอานชวยในการเสริมประสบการณชีวิต
6) การอานใหประสบผลสําเร็จเพราะในหนังสือจะมีประสบการณของผูอื่นใหเรามาศึกษา
และปรับปรุงแกไขของตัวเองใหดีกวาคนอื่น
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7) การอานชวยใหเรามีความบันเทิงและความสนุกสนานในการอาน ถาเราเปนคนชอบ
อานเราก็จ ะสนุก;แตถาเราไมชอบอานเราก็จ ะรูสึกเบื่อ ;ดัง นั้นเราควรจะอานใหม ากจะไดมีความสนุกและ
ความบันเทิงในตัวเราเองมากขึ้น
ชุติมาศ มีมั่น (2557) กลาวถึงประโยชนของการสรางนิสัยรักการอานไวดังนี้
1) การอานทําใหเกิดความคิด คนที่อานหนังสือมากมักจะเปนนักคิด อีกทั้งการอานยังทําให
เราสามารถคิดใครครวญมากกวาการฟง เพราะการฟงเราไมสามารถหยุดฟงคนพูดได เราตองฟง จนจบแต
การอานหนังสือเมื่อเราอานแลวเกิดคําถามหรือขอสงสัย เราสามารถหยุดอานบรรทัดนั้นไดแลวคิดตอวาสิ่งที่เรา
อานนั้นใชหรือไมใชเปนจริงหรือไมเปนจริงตามที่ผูเขียนไดเขียนไว
2) การอานชวยในการสรางสมาธิไดดี คนที่อานหนังสือมักเปนคนที่มีสมาธิ การอานจึงเปนวิธี
ในการฝกสมาธิอยางหนึ่ง เปนการฝกสมาธิที่ไดทั้งองคความรู ความคิด ขอมูลขาวสารในเวลาเดียวกัน
3) การอานชวยในการพัฒนาตนเอง คนที่อานหนังสือมากมักเปนคนที่ชอบเรียนรู ชอบที่จะ
พัฒนาตนเอง การอานจึงเปนเครื่องมือที่ชวยในการพัฒนาตนเองเพื่อใหเกิดทักษะตางๆ มากมาย
4) การอานชวยในการสร างแรงบั นดาลใจ คนที่ ป ระสบความสํ าเร็ จ มั ก ชอบอ านหนัง สือ
การอานหนังสือทําใหเขาเกิดความคิด เกิดแรงบันดาลใจเกิดความมานะที่จะตอสูสิ่งตางๆ โดยเฉพาะการอาน
หนังสือประเภทชีวประวัติบุคคลสําคัญของโลก
ประยุท ธ จั นทร โ อชา (2559) อางถึงในสรรเสริญ แกวกําเนิด;(2559);ได กลาวถึง ประโยชนของ
การอานไว ดังนี้
1) การอานทําใหคนรอบรูและฉลาดขึ้น
2) การอานทําใหเกิดการสรางอาชีพจนมีฐานะร่ํารวย;แมจะไมไดรับการศึกษาที่สงู นัก
3) การอานขอมูลทีม่ ีสาระ การอานอยางมีวิจารณญาณ และรูจกั สืบคนขอมูลจากรอบดาน
จะเปนการปองกันการเขาใจผิด หรือถูกชักจูงไปทางที่ไมถูกตองได
วินเทอร-ฮีเบิรด, ลานา (Winter-Hebert, Lana. 2017) ไดกลาวถึงประโยชนของการอานไว ดังนี้
1) การอานเปนการกระตุนจิตใจ ลดภาวะสมองเสื่อมเพราะสมองไดทํางาน
2) การอานชวยลดความเครียด ชวยใหผอนคลายจากบทความนาสนใจ หรือหนังสือที่
สนใจอานทําใหบุคคลอยูในชวงเวลาปจจุบัน ความตึงเครียดก็จะหลุดออกไปจากความคิด
3) การอานทําใหเกิดความรูใหมพรอมรับกับความทาทายที่จะเกิดขึ้น;อาจจะกลาวไดวา
ยิ่งมีความรูมากเทาไรยิ่งพรอมที่จะรับมือกับความทาทายในสภาวการณปจจุบันไดเทานั้น
4) การอานทําใหเกิดคลังคําศัพทในสมองยิ่งอานมาก ยิ่งรูคําศัพทใหมมากมาย ซึ่งอาจ
นําไปใชในอาชีพของแตละบุคคลได เปนเครื่องชวยในการเพิ่มความมั่นใจในตนเองของบุคคลไดเชนเดียวกัน
5) การอานเปนเครื่องมือชวยความจําของบุคคล และสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวที่ไดเกิดจาก
การอานเรื่องเดิมและเรื่องใหมได
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6);การอ า นทํ า ให เ กิ ดทั ก ษะการคิ ดเชิ ง วิ เ คราะห ทํา ใหส ามารถวิ เ คราะห ส ถานการณไ ด
อยางถูกตอง นําไปสูการตัดสินใจที่ถูกตอง
7) การอานทําใหเกิดสมาธิ
8) การอานทําใหเกิดทักษะการเขียนที่ดีขึ้น
9) การอานสามารถใชเปนแพทยทางเลือกได เชน การอานตําราจิตวิญญาณสามารถชวยลด
ความดันโลหิต และสรางความรูสึกสงบเงียบ หรือการอานหนังสือธรรมะจะชวยใหบุคคลพนทุกขทรมานจาก
ความผิดปกติทางอารมณ และความเจ็บปวยทางจิตที่ไมรุนแรง
10) การอานทําใหไดความบันเทิงที่ไมตองเสียคาใชจาย
ดังนั้นสามารถสรุปไดวาประโยชนของการอาน ไดวาการอานชวยในการสรางสมาธิ ทําใหเกิดความคิด
และยังทําใหเปนผูรอบรูและฉลาดขึ้น อีกทั้งยังชวยในการพัฒนาตนเองใหเกิดแรงบันดาลใจ และปรับตัวของ
เราเองเขากับสังคมไดดี นอกจากนั้นการอานสามารถสรางอาชีพจนมีฐานะร่ํารวย ถึงแมจะไมไดรับการศึกษา
ที่สูงนัก เพราะการอานทําใหเกิดทักษะการคิดเชิงวิเคราะห ทําใหสามารถวิเคราะหสถานการณไดอยางถูกตอง
นําไปสูการตัดสินใจที่ถูกตอง
3. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
3.1 ความหมายของการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
(Activity;for;
บุบผา เรืองรอง;(2556) ไดกลาวถึงความหมายของคําวากิจกรรมสงเสริมการอาน.........................
reading;skill);หมายถึง การกระทํ าตา งๆ เพื่ อ ให เ กิ ดความสนใจที่ จ ะอ าน เห็ น ความสํ าคั ญ ของการอา น
เกิดความเพลิดเพลินที่จะอาน เกิดความมุงมั่นที่จะอาน และอานจนเปนนิสัย ทั้งนี้การอานหนังสือเปนทักษะ
สําคัญทักษะหนึ่งในชีวิตประจําวัน เพราะการอานหนังสือจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเราไดเปนอยางดียิ่ง
เมื่อคนเราอานหนังสือจะเกิดความสามารถสรางความรู อารมณ จินตนาการ และความเพลิดเพลิน การที่จะ
เกิดทักษะการอานหนังสือไดนั้นจําเปนจะตองอาศัยความรวมมือจากบุคคลหลายฝาย ทั้งครอบครัว โรงเรียน
และชุมชน
พงษศักดิ์ สังขะภิญโญ (2556) ไดกลาวถึงความหมายของคําวากิจกรรมสงเสริมการอาน เปนงาน
บริก ารอย างหนึ่ ง ที่ ห อ งสมุ ดจั ดขึ้ นเป นครั้ง คราว เพื่ อเร าใจให บุ คคลเกิ ดความอยากรู อยากอานหนัง สือ
เห็นความจําเปน;ความสําคัญของการอาน และใหมีนิสัยรักการอาน หองสมุดแตละประเภทสามารถจัดกิจกรรม
ส ง เสริ ม การอานไดตามความเหมาะสมของผู ใช แต ล ะระดั บ ;เพื่อ ให ผู อ านได ม าใช ท รั พ ยากรสารสนเทศ
ซึ่งหองสมุดไดจัดหามาไวอยางคุมคา
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ (2557) กลาววาการจัด
กิจกรรมสงเสริมการอานที่ดีควรเกิดจากการรวมมือหลายฝายซึ่งตองอาศัยความคิดสรางสรรคกิจกรรมและ
มีความเขาใจถึงวิธีการรวมกันเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายที่วางไว
สิรินาฏ วงศส วางศิริ (2559) ไดใหความหมายของการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ไววาการจั ด
กิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหผูใชหองสมุดหรือผูคนทั่วไปสนใจและไดเห็นความสําคัญของการอาน
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ไดใชทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดมากขึ้น ไดอานหนังสือมากขึ้น หรือใชสื่ออื่นๆ ซึ่งจะนําไปสูการอานและ
มีนิสัยรักการอาน
เกียร ปเตอร (Gyr, Peter, 2017) ไดกลาวถึงความหมายของคําวา กิจกรรมสงเสริมการอาน…………
(Reading promotion) หมายถึ ง การสร างเทคนิคเพื่อ ใหบุ คคลเกิดความสนใจตอ การอ านจนกลายเป น
วัฒนธรรมการอานในองคกรนั้นๆ
ดังนั้ นสามารถสรุป ความหมายของการจัดกิจ กรรมส งเสริ มการอานไดวา การจัดกิจกรรมสงเสริม
การอานเปนการกระทําตางๆ ที่จูงใจเพื่อใหบุคคลเกิดความอยากรู เกิดความสนใจที่จะอาน เห็นความสําคัญ
ของการอาน เกิดความมุงมั่นที่จะอาน จนมีนิสัยรักการอาน หรืออาจเรียกวาการสรางเทคนิคเพื่อใหบุคคลเกิด
ความสนใจตอการอานจนกลายเปนวัฒนธรรมการอาน
3.2 ความสําคัญของการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
บุบผา เรืองรอง (2556) กลาววาการสงเสริมการอานเกิดจากความคิดที่ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการอานที่มีผลใหคนอานเกิดการเรียนรู ซึ่งจะตองประกอบไปดวยการใชประสาทสัมผัสของตนเองเปน
เครื่องมือในการเรียนรูคือ ตาไดดู หูไดฟงในสิ่งที่สรางความพึงพอใจดวย จึงจะประทับใจจนสรางสมการอานจน
เปนนิสัยที่ดี สอดคลองกับคติธรรมที่เรียกวา หัวใจนักปราชญ ที่กลาววา การเรียนที่ดีจะตองอาศัย สุ จิ ปุ ลิ
คือฟง คิด ถาม เขียนที่รวมความถึงการอานดวย แสดงถึงความสําคัญของการใชตา หู สมองและความคิด เมื่อ
ไดรับการกระตุนจากกิจกรรมที่จัดงาย สวยงาม ชวนใหดู ใหฟง เราใหเกิดความคิด สรางความประทับใจให
จดจํา กอใหเกิดความสงสัยใครรู จนติดตามเรื่องราวนําไปสูการอานตอไป การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานจะ
ชวยให บุคคลสนใจและเห็นความสําคัญ ของการอ าน เพราะการอานเป นสิ่ งที่ ม นุษยเ ราสรางสรรคขึ้นเพื่อ
ตอบสนองความอยากรูเรือ่ งราวที่เกิดขึ้นในชีวิตและอยูรอบตัวเราเอง และมีผูบันทึกไวดวยตัวหนังสือในภาษาที่
เผาพันธุประดิษฐขึ้นใชสื่อสาร เมื่อมีภาษาจึงเกิดการถายทอดดวยการใชเขียน บันทึกและสอนจากรุน สูรนุ ตอไป
แตบางคนเรียนอานยากจําเปนตองอาศัยการแนะนํา สั่งสอน ดวยกลวิธีที่หลากหลาย รวมทั้งตองฝกฝนตนเอง
ดวยใหไดรับรสของการอาน เห็นประโยชนที่เกิดจากการอาน จึงตองมีการสรางกิจกรรมการอานใหเกิดขึ้น
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ (2557) กลาววาการจัด
กิจกรรมสงเสริมการอานจะทําใหกลุม เปาหมายไดรับประโยชนในทางตรงคื อการพัฒนาทัก ษะการอานจน
เปนนิสัยรักการอาน และประโยชนทางออมที่มีตอการพัฒนาบุคลิกภาพ และความสามารถในการชวยจูงใจ
และเราความสนใจตอ หนั ง สื อและการอ าน การฝ ก ทั ก ษะทางภาษา ฟง พูด อาน เขียน พัฒ นาความคิด
มีเจตคติที่ดีตอการอาน เปนตน ดังนั้นการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานใหประสบผลสําเร็จตองคํานึงถึงปจจัย
ตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก วัยและความสนใจของกลุ มเปาหมาย งบประมาณ บุคลากร ลักษณะของกิจกรรม
เวลา สถานที่ และขั้นตอนในการจัดกิจกรรม ดังนั้นบรรณารักษจึงควรศึกษาใหรอบรูในเรื่องดังกลาวและการ
จัดกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ
หอสมุดแหงชาตินิวซีแลนด (National library of New Zealand. 2017) กลาววาหองสมุด ถือวา
เปนหัวใจสําคัญในการสงเสริมการอาน และการพัฒนาวัฒนธรรมการอาน นอกจากนั้นบทบาทของบรรณารักษ
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หรือผูใหบริการการอาน เปนปจจัยที่สําคัญในการสรางบรรยากาศของการอาน;บรรณารักษหรือผูใหบริการการ
อานตองสามารถสรางสรรคกิจกรรมสง เสริมการอานทั้งภายในและภายนอกหอ งสมุด และการจัดกิจกรรม
สงเสริมการอานชวยใหไดมีโอกาสทํางานรวมกับภาคีเครือขายอีกดวย
ดังนั้นสามารถสรุปไดวาการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานมีความสําคัญ ดังนี้คือเปนกระบวนการที่ทํา
ใหคนอานเกิดการเรียนรู โดยการกระตุนจากกิจกรรมที่จัดขึ้น เปนกิจกรรมที่เราใหเกิดความคิด สรางความ
ประทับใจใหจดจํา กอใหเกิดความสงสัยใครรู จนเกิดความตองการอาน นอกจากนั้นยังเปนวิธีการพัฒนาทักษะ
การอานจนเป นนิสั ยรั ก การอ าน รวมทั้ ง ไดป ระโยชนทางออ มที่ มีผ ลตอ การพั ฒ นาบุคลิ กภาพ และพัฒ นา
ความคิดมีเจตคติที่ดีตอการอานนําไปสูการพัฒนาใหเกิดวัฒนธรรมการอาน
3.3 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
นรมน หอมกลบ (2556) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน มีดังนี้
1) กิจกรรมบันทึกรักการอาน
2) กิจกรรมคูปองรักการอาน
3) กิจกรรมตอบคําถามสารานุกรม
4) กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่
5) กิจกรรมนิทานทํามือ –นิทาน Pop – up
6) กิจกรรมเลานิทานประกอบลีลา
7) กิจกรรมตลาดนัดหนังสือ
8) กิจกรรมพบนักเขียน
9) กิจกรรมจัดนิทรรศการ
ทัศนีย จันอินทร (2557) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ประกอบดวย
1) กิจกรรมคาย;“อาน เขียน เรียน คิด”;เปนกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เปดโอกาส
ใหเยาวชนได;พบปะสนทนากั บนั ก เขี ยนที่มีชื่อ เสียงเพื่อสราง;“การอ าน”;ใหเปนวัฒนธรรมของสังคมและ
มีนักอานเพิ่มมากขึ้น
2) กิจกรรมตนกลาวรรณกรรม เปนโครงการสงเสริมทักษะการเขียนและการจัดทํา
หนังสือเบื้องตน
3) กิจกรรมชมรมวรรณศิลป
4) กิจกรรมการประกวดหนังสือดีเดน และการจัดทํารายชื่อหนังสือดี
5) กิจกรรมบทกวี 3 บรรทัด (Poet-three) จัดกิจกรรมการอบรม และการประกวดหัวใจ
สําคัญคือการขัดเกลาความคิดและวิธีสื่อสารความคิดใหเรียบงายและรวดเร็ว
6) กิจกรรม TK แจงเกิดดานวรรณกรรม (TK Young Writer) เปนการอบรมพัฒนาตอ
ยอดทักษะดานการเขียน เพื่อรวมสานฝนเสนทางสูการเปนนักเขียนของเยาวชน โดยสรางกระบวนการบมเพาะ
และพัฒนาทักษะดานการเขียนที่เขมขน เปดโอกาสใหเยาวชนไดคนหาตัวตนผาน การเรียนรูทักษะและเทคนิค
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การทํางาน พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากนักเขียนและผูเชี่ยวชาญในวงการ พรอมเปดเวทีใหเยาวชน
นักเขียนรุนใหมไดมีพื้นที่แสดงผลงาน สรางเครือขาย จุดประกายความคิด และนําความรูที่ไดมาตอยอดพัฒนา
ตนเองกอนกาวเขาสูวงการนักเขียน
7) กิจกรรม;Read camp เปนกิจกรรมที่ชวนนักคิดนักอานทุกประเภทรวมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรูมุมมองใหมๆ ถกประเด็น และ ตั้งคําถามอยางสรางสรรคตามแบบฉบับคนรุนใหมบนแนวคิด;“ทุกอยาง
อานได” ไมวาจะเปนหนังสือ หนัง โฆษณา วัฒนธรรม พฤติกรรม ฯลฯ
สิรินาฏ วงศสวางศิริ;(2559);ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสง เสริมการอาน .........
ประกอบดวย
1) กิจกรรมการเลานิทาน เปนกิจกรรมสําคัญสําหรับเด็กที่ปูพื้นฐานความสนใจในการ
อานและพัฒนาทักษะดานตางๆ นําไปสูการเปนนักอานที่ดีในอนาคต
2) กิจกรรมการแสดงหุน (Puppet show) การแสดงหุนถือเปนหนึ่งในกิจกรรมสงเสริม
การอานที่เด็กไดสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับเนื้อหาและตัวละครตามทองเรื่อง อีกทั้งยังแฝงขอคิดคติเตือนใจ
สอดแทรกศิลปวัฒนธรรม และยังชวยสรางความสนใจในการอานใหกับเด็กมากยิ่งขึ้นอีกดวย
3) กิจกรรมเกมสงเสริมการอานเปนอีกกิจกรรมที่ใชในการดึงดูดใหเด็กไดสนใจการอาน
และลงมืออานไดมาก
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ (2557);ไดใหแนวคิด
วาการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานจึงควรมีลักษณะดังนี้
1) เราใจใหเกิดความอยากอานหนังสือ
2) ใหเกิดความพยายามที่จะอานและเสริมแรงใหอยากรูเรื่องราวที่มีอยูในหนังสือ
3) แนะนํา กระตุนใหอยากรูอยากเห็นเรื่องนารูตางๆ เกิดความรอบรูคิดกวางมีการอาน
ตอเนื่องจนเปนนิสัย
4) สรางบรรยากาศที่นาอาน รวมทั้งใหมีวัสดุการอานที่ดี มีแหลงการอานที่เหมาะสมและ
เพียงพอ
เกียร ปเตอร (Gyr, Peter, 2017) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานไว ดังนี้
1) กิจกรรมคายโลกการอาน
2) กิจกรรมตอบปญหาจากการอานหนังสือ หรือสื่อประเภทอื่นที่มีในหองสมุดเพื่อชิง
รางวัล
3) กิจกรรมตอบปญหาจากหนังสือที่มีผูอานมากที่สุด
4) กิจกรรมแนะนําหนังสือใหม
ทอยสัน, คิมเบอรลี (Tyson, Kimberly. 2018) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสงเสริม.............
การอาน มีดังนี้
1) การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานตองแยกเวลาออกจากกิจกรรมอื่นๆ;อยางนอยใหสามารถ
จัดกิจกรรมสงเสริมการอานไดไมต่ํากวา 30 นาที ตอวัน
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2) สภาพแวดลอม หรือสถานที่ที่ใชจัดกิจกรรมสงเสริมการอานควรมีสื่อที่พอเพียงตอการจัด
กิจกรรม และเพียงพอตอความตองการของผูอาน
3) สื่อที่ใชในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานควรมีความหลากหลายทั้งในรูปแบบการพิมพ
และออนไลน มีความนาสนใจ นาอาน
4) การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานสําหรับเด็กเล็กควรใชวิธีการอานออกเสียงดังๆ แตทั้งนี้
ตองเปนการอานออกเสียงที่สถานศึกษาเทานั้น หามอานออกเสียงที่บาน ทั้งนี้นักวิชาการไดนําการวิจัยและ
พบวากิจกรรมที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่งที่สามารถทําใหเกิดความสําเร็จในการอานคือ การอานออกเสียงใหเด็ก
ไดฟง ดังนั้นสื่อที่เหมาะสมที่จะใชในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานใหเด็กไดเปนอยางดี คือ กิจกรรมเลานิทาน
5) การสรางวัฒนธรรมการอานหนังสือเปนสิ่งสําคัญเพื่อสงเสริมการอานเปนวิถีชีวิต ดังนั้นใน
ระดับครอบครัวพอแมตองเปนตัวอยางของนักอานตัวยงใหกับลูก หรือแมกระทั้งที่โรงเรียน ครูตองเปนตัวอยาง
ในการอานของนักเรียนเชนเดียวกัน
6) การจัดใหมีสัปดาหนักอาน เปนการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานที่ดี และควรใหผูปกครองมี
สวนรวมในกิจกรรมสงเสริมการอาน จะทําใหทุกคนเกิดความสนุกสนานกับการอานอยางทั่วถึง
7) กระตุนใหนักเรียนไดอานหนังสือที่หลากหลายประเภท นอกเหนือจากหนังสือที่เขาสนใจ
เพื่อเพิ่มโลกทัศนใหมใหกวางขึ้น และอาจจัดเวทีเสวนาการอานใหนักเรียนไดมีโอกาสไดถายทอดสิ่งที่ไดอาน
แลกเปลี่ยนทัศนคติกับผูอื่น
8) ใชโซเชียลมีเดีย (Social;media) ใหเกิดประโยชนสูงสุดในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
ไมวาจะเปนการโพสตเรื่องราวเกี่ยวกับการแนะนําหนังสือใหมประจําสัปดาห หรือการโพสตแนะนําหนังสือ
ที่ไดรับความนิยมในการอานมากที่สุดรายสัปดาห หรือรายเดือน เปนตน
9) สงเสริมใหมีชมรมนักอานเพื่อเปนหนวยจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
10) ประชาชน หนวยงาน องคกร และเครือขายควรมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินงาน
สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน อีกทั้งจําเปนตองมีบรรณารักษมืออาชีพในการจัด
กิจกรรมสงเสริมการอาน
11) ประชาชน หนวยงาน องคกร และเครือขายควรมีสวนรวมในการสนับสนุนสื่อ และวัสดุ
อุปกรณในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
12) จัดกิจกรรมในชวงปดภาคเรียน หรือเปดโอกาสใหนักเรียนยืมหนังสือไปอานในชวงปด
ภาคเรียน
13) เปดโอกาสใหหนวยงานอื่นเขาเยี่ยมชมกิจกรรมสงเสริมการอาน ทั้งนี้เพื่อเปนการเปด
โอกาสให ห น วยงาน องค ก ร และเครื อ ขายไดเ ห็ นการดําเนินกิจ กรรมสง เสริม การอ านนํ าไปสู ก ารไดรั บ
การสนับสนุนงบประมาณ สื่อ วัสดุ หรืออื่นๆ
14) ส ง เสริ ม ให นัก เรี ยนมีโ อกาสไดเ ข ารวมกิจ กรรมสง เสริม การอา นในระดับ ตางๆ เช น
การประชุมของสมาคมนักอาน หรือเวทีเสวนาการอานที่จัดขึ้นจากหนวยงานตางๆ

30
15) สรางวัฒนธรรมการอานใหเกิดขึ้น โดยทุกคนในโรงเรียนตองใหความสําคัญกับการอาน
กิจกรรมสงเสริมการอาน ไมวาจะเปนผูบริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน
16) จัดกิจกรรมสงเสริมการอานในลักษณะเวทีเสวนาเกี่ยวกับการอาน โดยอาจเชิญนักพูด
ที่เ ปนนัก อานตัวยง หรือ ผูมีชื่อ เสียงในทองถิ่นมาบรรยาย หรือ เลาประสบการณก ารอานใหนัก เรียนได ฟ ง
เพื่อสรางบรรยากาศในการอานใหมีชีวิตชีวา
17) จัดหาแฟนพันธุแทที่จะเปนผูสนับสนุนดานงบประมาณในการพัฒนาหองสมุดในระดับ
ตางๆ และการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานเพื่อลดภาระดานงบประมาณของโรงเรียน
18) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนหนังสือ หรือสื่อกับหนวยงาน องคกรอื่น เพื่อเพิ่มทางเลือกให
นักเรียนสามารถมีทางเลื อกในการอ านที่ หลากหลายเพิ่ม มากขึ้ น;หรืออาจจัดเปนลัก ษณะกิจกรรมสง เสริ ม
การอานในลักษณะการเลาเรื่องหนังสือ (Book talk ) รวมกัน
19) จัดกิจกรรมตูเชาหนังสือ (Redbox) ในตูเชาหนังสือจะบรรจุหนังสือใหม หนังสือที่มีคน
ต อ งการอ า นมากที่ สุ ด หรื อ เป น หนั ง สื อ ที่ ผู แ ต ง มี ชื่ อ เสี ย ง เป น วิ ธี ที่ ส ร า งสรรค ใ นการแสดงหนั ง สื อ ให
มีความนาสนใจเพิ่มขึ้น และสนับสนุนการเลือกอานของนักเรียนไดเปนอยางดี
20) จัดกิจกรรมสัปดาหหองสมุดขึ้น เพื่อเชิญสํานักพิมพตางๆมาแสดงหนังสือใหม เปดโอกาส
ใหนักเรียนไดมีโ อกาสไดอานหนัง สือ ใหมที่หองสมุดโรงเรียนยังไมไดจัดหามาในหองสมุด หรือสื่อการอาน
ประเภทอื่นที่ไมมีใหบริการในหองสมุดโรงเรียน
21) จัดกิจกรรมสงเสริมการอานโดยใชเว็บไซต หรือสื่อมัลติมีเดียไวใหบริการนักเรียนเพื่อเพิ่ม
ชองทางการอานใหแกนักเรียน
22) จัดมุ ม หนั ง สื อใหม ในบริเ วณที่เ ห็นไดชัด และเขาถึง งาย เชนบริเ วณทางเขาโรงเรียน
บริเวณทางเดิน บริเวณดานหนาหองสมุด เปนตน
23) จัดกิจกรรมใหมีการจดบันทึกตามแบบฟอรมที่กําหนดไว และมีการเก็บสถิติการอาน
หองสมุดประชาชนกรุงเฮก (The Hague Public Library. 2017) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมสงเสริมการอาน ไวดังนี้
1) กิจกรรมสงเสริมการอานสําหรับกลุมอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 12 ป เชน
1.1) กิจกรรมการอานหนังสือประจําสัปดาห
1.2) กิจกรรมการอานเพื่อสงเสริมพอแมอานใหลูกฟง (Book start)
1.3) กิจกรรมสัปดาหหนังสือเด็ก
1.4) กิจกรรมคณะลูกขุนเด็ก (Kids's jury) ใหโอกาสเด็กๆ สามารถแสดงความ
คิดเห็นในหนังสือที่พวกเขาไดอานแลว
1.5) กิจกรรมเยี่ยมชมหองสมุด (Library tour)
2) กิจกรรมสงเสริมการอานสําหรับกลุมอายุ 12 ถึง 18 ป เชน
2.1) กิจกรรมแนะนําหนังสือใหม ซึ่งเปนหนังสือที่เหมาะกับวัยหนุมสาว ภายใตชื่อ
“Collection for you”
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2.2) กิจกรรมเพื่อนนักอาน (Reading buddies) เปนกิจกรรมที่มีลักษณะใหเพื่อนชวน
เพื่อนอานหนังสือที่ตนสนใจ และแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน
2.3) กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการ เพื่อเตรียมความพรอมในการศึกษาตอ
2.4) กิจกรรมศึกษาคนควาจากหนังสือ หรือสื่อในหองสมุด
2.5) กิจกรรมเยี่ยมชมหองสมุด (Library tour)
3) กิจกรรมสงเสริมการอานสําหรับผูใหญ เชน
3.1) กิจกรรมการอานการเลาเรื่อง
3.2) กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่
3.3) กิจกรรมดานภาษาตางประเทศ
3.4) กิจกรรมสอนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5) กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ เพิ่มรายได
3.4;แนวคิ ดเกี่ ย วกั บ กิ จกรรมส งเสริม การอา นในบริบทของการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมสงเสริมการอานในบริบทของการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยยังมีนอย อาจเปนเพราะบุคลากร กศน. มีทักษะ และความสามารถดานการปฏิบัติงานในพื้นที่แต
ยังขาดทักษะการถายทอดผลการดําเนินงานออกมาในรูปแบบของบทความ เอกสาร หนังสือ งานวิจัย หรือ
ผลงานวิชาการในลักษณะอื่นๆ ดังนั้นกิจกรรมสงเสริมการอานที่สํานักงาน กศน. ไดดําเนินการโดยสวนใหญจะ
ออกมาในรูปแบบของนโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน เพื่อใหสถานศึกษาในสังกัดดําเนินการเปนภาพรวม
ขององคกร ซึ่งสามารถอธิบาย ไดดังนี้
3.4.1 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานักงาน กศน.;ไดกําหนดยุทธศาสตรและจุดเนนการ
ดํา เนิ น งาน;ประจํ า ป ง บประมาณ;พ.ศ.2558;เกี่ย วกั บ การปรั บ รู ป แบบกิ จ กรรมและวิ ธี ดํ า เนิ น การจาก
“บานหนังสืออัจฉริยะ” ไปสู “บานหนังสือชุมชน” และขยายการใหบริการกระจายใหครบทุกหมูบาน ชุมชน
ทั่วประเทศ โดยคํานึงถึงความตองการทางการศึกษา การเรียนรูของประชาชนในพื้นที่ และบริบทเฉพาะของ
หมูบาน ชุมชนแตละพื้นที่ เพื่อสงเสริมการรูหนังสือ การเสริมสรางนิสัยรักการอาน และการเขาถึงขาวสาร
ข อ มู ล ความรู ข องประชาชนอย า งทั่ ว ถึ ง โดยเชื่ อ มโยงการทํ า งานเป น เครื อ ข า ยกั บ ;กศน.ตํ า บล;หรื อ
ศูนยการเรียนรูชุมชนในพื้นที่เพื่อสรางกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยจัดตั้งบานหนังสือชุมชน เพื่อ
สงเสริมการรูหนังสือ การเสริมสรางนิสัยรัก การอาน และการเขาถึงขาวสารขอมูลและความรูของประชาชน
อยางทั่วถึง เพื่อสรางกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องแกประชาชนในชุมชน คําวา “บานหนังสือชุมชน”
หมายถึง บานที่เจาของบานหรือสถานที่ไดอุทิศใหใชเปนหองสมุดประชาชนของชุมชน;ไดแก;รานอาหารและ
เครื่อ งดื่ม ;ร านค า;รานขายของ;บ านผู มีจิตอาสา;บานผูนําชุ มชน;สถานประกอบการ ศาลาเอนกประสงค
โรงพยาบาล มีเจาของบานเปนผูมีจิตอาสาใหบริการดูแลเอาใจใส และเปนสถานที่ที่เปนศูนยกลางของชุมชนที่
มีคนในชุมชน;มาพบปะพูดคุย;แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน;โดยมีวัตถุประสงค;เพื่อกระตุนและสงเสริมนิสัย
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รักการอานใหกับประชาชน โดยเฉพาะผูที่อยูในทองถิ่นทุรกันดารและเพื่อสรางโอกาสใหประชาชนไดเขาถึง
แหลงเรียนรูโดยจัดตั้งบานหนังสือ ชุมชนใหเปนหองสมุดประชาชนของชุมชนเปนธนาคารความรูใกลบานและมี
ขอมูลขาวสาร ใกลตัวที่ประชาชนสามารถเขาถึงไดงาย
บานหนัง สือชุมชน มีหลั กการทํ างาน คือ เปนหองสมุดประจําหมูบานสําหรับศึกษาเรียนรู
และมีแหลงเรียนรูอ ยูในชุมชน ใกลบาน สําหรับเปนชองทางใหประชาชนสามารถเขาถึงองคความรูไดตามความ
สนใจอยางทั่วถึง;และจัดหาสื่อสิ่งพิมพ;สื่อการเรียนรูตางๆ;เปนการเพิ่มโอกาสใหประชาชนในชนบทหางไกล
มีความสามารถ และโอกาสเขาถึงองคความรูไดอยางเปนธรรม และมีวัตถุประสงคเพื่อ;1) เพื่อเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่จะเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบในป พ.ศ. 2558
2) เพื่อกระตุนและเสริมสรางนิสัยรักการอานใหกับประชาชน โดยเฉพาะผูที่อยูในถิ่นทุรกันดารหางไกล และ3)
เพื่อสรางโอกาสใหประชาชนไดเขาถึงแหลงเรียนรูโดยการจัดตั้งบานหนังสือชุมชน ใหเปนหองสมุดประชาชน
ของชุมชนเปนธนาคารความรูใกลบาน และมีขอมูลขาวสารใกลตัวที่ประชาชนสามารถเขาถึงไดงาย (สํานักงาน
กศน. จังหวัดประจวบคีรีขันธ. 2558)
3.4.2 ป ง บประมาณ พ.ศ. 2559 สํ า นั ก งาน กศน.;ได กํ า หนดนโยบายและจุ ด เน น ........
การดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมสงเสริมการอานในยุ ทธศาสตร ที่;3 จัดการศึกษาเพื่อ สงเสริมการเรียนรูทุ ก
ชวงวัย และพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีจุดเนนการดําเนินงาน เรื่องมุงเนนการสงเสริมใหเกิดชุมชนรักการอาน
“สรางการอ าน เสริ มการเรียนรู”;ในรูป แบบหมูบาน หรือชุมชนแหง การอาน อาสาสมัครสงเสริม การอาน
บานหนังสือชุมชน และมุงเนนการจัดการศึกษาเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัว เชน หลักสูตร
ครอบครัวศึกษา;คายครอบครัว การจัดกระบวนการเรียนรูสาํ หรับผูส ูงอายุ Book;Start;สงเสริมการอานสําหรับ
เด็กปฐมวัย บานหลังเรียน หองสมุดมีชีวิต รวมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนใน
รูปแบบกลุ มสนใจในเรื่องตางๆ;เชน การจัดการขยะ การประหยัดพลั งงาน การสงเสริม การใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสม การใชกระบวนการเรียนรูทางวิทยาศาสตร สุขภาพอนามัย ความรูเรื่องภาษาและวัฒนธรรมในกลุม
ประเทศอาเซียน;ความสามัคคี ป รองดอง ความพอเพียง;ซึ่งกิจ กรรมสง เสริม นิสัยรัก การอานที่ โ ดดเดนใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คือ กิจกรรมบรรณสัญจร (Book;Voyage) ซึ่งเปนกิจกรรมที่สงเสริม และพัฒนา
การศึกษาในทุกชวงวัย และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ลักษณะกิจกรรมจะเปนการระดมสรรพกําลังในการ
ขอรับบริจาคหนัง สือ จํานวน 10 ลานเลม สงไปยัง หมูบานและชุมชนทั่วประเทศ โดยเปาหมายสําคั ญคื อ
ตองการปลุกกระแสการรักการอานของคนไทยใหเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และเพื่อมุงเนนการสงเสริมการอาน ให
เกิดชุมชนรักการอาน “สรางการอาน เสริมการเรียนรู” (สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย. 2559)
3.4.3;ปง บประมาณ พ.ศ. 2560 สํานั ก งาน กศน.;ไดมีนโยบายและจุ ดเน นการดํ าเนิ นงานที่
เกี่ ย วข อ งกั บ การส ง เสริ ม การอ า นจุ ด เน น การดํ า เนิ น งาน;กศน.;ตามยุ ท ธศาสตร ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร;
6 ยุทธศาสตร ในขอ 4 การขยายโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
โดยมีจุดเนนการดําเนินงานมุงเนนการสงเสริมใหเกิดชุมชนรักการอาน;“นั่งที่ไหน;อานที่นั่น”;ในรูปแบบตางๆ;
เชน;อาสาสมัครสง เสริม การอาน;หอ งสมุ ดประชาชน;บานหนัง สือ ชุม ชน;ตูห นังสือ เคลื่อ นที่ในตลาด;และ
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หนังสือพิมพฝาผนัง เปนตน ซึ่งกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่โดดเดนในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คือ
กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่สาํ หรับชาวตลาดตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยใชหลักการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ตามโอกาส และความเหมาะสม;“ของชุมชน โดยชุมชน
เพื่อ ชุม ชน”;และกํ าหนดใหมี หอ งสมุ ดเคลื่อนที่สําหรับชาวตลาดตนแบบจังหวัดละ 1 แหง และมีหองสมุด
เคลื่อนที่สําหรับชาวตลาดในระดับอําเภอตําบล ที่เกิดขึ้นตามความพรอม ความเหมาะสม อีกจํานวน 350 แหง
รวมทั้ง เปนการส ง เสริ ม การอ านการศึ ก ษาเรียนรู “นั่ง ที่ไหน อานที่ นั่น” สนองนโยบายของรั ฐบาลและ
กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. 2560)
3.4.4;ป ง บประมาณ;พ.ศ.;2561;สํานัก งาน;กศน. ไดกําหนดวิ สัยทัศนวา คนไทยได รับ โอกาส
การศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตที่เหมาะสมกับชวงวัย สอดคลองกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง;และมีทักษะที่จําเปนในโลกศตวรรษที่;21;มีเปาประสงคขอที่ 4 กลาววามุงให
ประชาชนไดรับการสรางและสงเสริมใหมีนิสัยรักการอานเพื่อการแสวงหาความรูดวยตนเอง;ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ขอที่ 2 กลาววาจํานวนของคนไทยกลุมเปาหมายตางๆ ที่เขารวมกิจกรรมการเรียนรู ไดรับบริการกิจกรรม
การศึกษาตอเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการ และขอที่ 7
ที่กลาววาจํานวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เขาถึงบริการการศึกษาตามอัธยาศัยมีตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ ขอที่ 11;กลาววารอยละการอานของคนไทยเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นนโยบายเรงดวนเพื่อรวมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศที่ 3;กลาววายุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนใหมีคุณภาพ
ในขอ 3.4 ไดกลาวไววาเพิ่มอัตราการอานของประชาชน โดยการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานในรูปแบบตางๆ
เชน;อาสาสมั ครส ง เสริ ม การอ าน;ห อ งสมุดประชาชน;บานหนัง สือ ชุมชน;หองสมุดเคลื่อ นที่;เพื่อ พัฒ นาให
ประชาชนมีความสามารถในระดับอานคลอง เขาใจ ความคิดวิเคราะหพื้นฐาน และสามารถรับรูขอมูลขาวสารที่
ถูกตองและทันเหตุการณรวมทั้งนําความรูที่ไดรับไปใชปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน และภารกิจตอเนื่อง 1.4;
การศึกษาตามอัธยาศัยกลาวไววา 1) สงเสริมใหมีการพัฒนาแหลงการเรียนรูในระดับตําบล เพื่อการถายทอด
องคความรู และจัดกิจกรรมเพือ่ เผยแพรองคความรูในชุมชนไดอยางทั่วถึง;2) จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเพือ่
ปลู ก ฝ ง นิ สั ย รั ก การอ า น;และพั ฒ นาความสามารถในการอ า น;และศั ก ยภาพการเรี ย นรู ข องประชาชน
ทุก กลุ ม เป าหมาย;และ3);สง เสริ มให มีก ารสรางบรรยากาศ;และสิ่ง แวดล อมที่เ อื้ อต อ การอานให เกิ ดขึ้นใน
สังคมไทยโดยสนับสนุนการพัฒนาแหลงการเรียนรูใหเกิดขึ้นอยางกวางขวางและทั่วถึง เชน พัฒนาหองสมุด
ประชาชนทุกแหงใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชน สงเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสงเสริมการอาน
การสรางเครือขายสงเสริมการอาน จัดหนวยบริการเคลือ่ นที่พรอมอุปกรณเพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและ
การเรียนรูที่หลากหลายให บริการกับประชาชนในพื้นที่ตางๆ;อยางทั่วถึง;สม่ําเสมอ;รวมทั้งเสริมสรางความ
พรอมในดานสื่ออุปกรณเพื่อสนับสนุนการอาน และการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอานอยางหลากหลาย ซึ่ง
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่โดดเดนในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คือ การจัดประกวดนวัตกรรมสงเสริม
การอ านเพื่อส งเสริม สนับ สนุนเพิ่ม ประสิทธิภาพการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริส มเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประจําป 2561 โดยออกแบบนวัตกรรมออกมาเพื่อใชเปนเครื่องมือ และ
สิ่งเราที่ทําใหเกิดกระบวนการที่จะสรางโอกาสในการอานไปสูประชาชน ซึ่งการพัฒนานวัตกรรมนั้นควรจะ
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ประกอบดวย 3 ประเด็ น ไดแก 1) การสร างแรงจูงใจในการอาน 2) ตอบสนองกลุมเปาหมาย และ3) ทํา
อยางไรใหสื่อและองคความรูไปถึงประชาชนไดอยางรวดเร็ว โดยมีปจจัยปอนสําคัญที่ขาดไมได คือ สถานที่ สื่อ
และบรรณารักษ ในการขับเคลื่อนใหนวัตกรรมตางๆ เดินหนาไปไดอยางมีประสิทธิภาพ การประกวดการจัด
ประกวดนวัตกรรมสงเสริมการอานครัง้ นั้นไดคัดเลือกตัดสินนวัตกรรมสงเสริมการอานของ 19 กลุมจังหวัด เพื่อ
ตัดสินสุดยอดนวั ตกรรมระดับภาค และระดับประเทศ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้
(ปนเกลา) และนวัตกรรมสงเสริมการอานที่ไดรับรางวัลระดับประเทศ ไดแก
1) นวัตกรรมสงเสริมการอาน “เลนตามพอ” ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอแมสรวย สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย
2) นวัตกรรมสงเสริมการอาน “หนังสือลองหน” ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอยางสีสุราช สํานักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม
3) นวัตกรรมสงเสริมการอาน “หนังสืออานฟรี e Book เคลื่อนที่” ของศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบางแกว สํานักงาน กศน. จังหวัดพัทลุง
4) นวัตกรรมสงเสริมการอาน “อานที่ไหน...สบายใจที่นั้น” ของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอคลองหาด สํานักงาน กศน. จังหวัดสระแกว
สําหรับนวัตกรรมสงเสริมการอานที่ไดรับรางวัลระดับภาค ไดแก
1) นวัตกรรมสงเสริมการอาน “อานแลวจํา นําไปตอบคําถาม” ของศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางคอแหลม สํานักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร
2) นวัตกรรมสงเสริมการอาน “E – Book จุลสารสงเสริมการอาน” ของศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปากเกล็ด สํานักงาน กศน. จังหวัดนนทบุรี
3) นวัตกรรมสงเสริมการอาน “กิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรู”;ของศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพธิ์ทอง สํานักงาน กศน. จังหวัดอางทอง
4) นวัตกรรมสงเสริมการอาน “ปนกันอาน ผานรถบริการอาหารสมอง”;ของศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีประจันต สํานักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี
5) นวัตกรรมสงเสริมการอาน “ออเจา รักการอานผาน QR-Code”;ของศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานแพว สํานักงาน กศน. จังหวัดสมุทรสาคร
6) นวัตกรรมสงเสริมการอาน “เซียมซีเสี่ยงทาย...รักการอาน...ผานคิวอารโคด”;ของศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบางละมุง สํานักงาน กศน. จังหวัดชลบุรี
7) นวัตกรรมสงเสริมการอาน “หองสมุด Delivery สงถึงที่...เริ่มจาก 0”;ของศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานแพว สํานักงาน กศน. จังหวัดสมุทรสาคร
8) นวัตกรรมสงเสริมการอาน “ทูตสงเสริมการอานเมืองแหงการเรียนรูสูสันติสุขโครงการ
บันทึกหมื่นเรื่องราวตามรอยเจาฟานักอาน”;ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
ปตตานี สํานักงาน กศน. จังหวัดปตตานี

35
9);นวัตกรรมสงเสริมการอาน;“Access Library”;ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอเวียงหนองลอง สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน
10) นวัตกรรมสงเสริมการอาน “รถเข็นเคลื่อนที่ บริการสงเสริมการอาน...สําหรับชาวตลาด”;
ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอวังทอง สํานักงาน กศน. จังหวัดพิษณุโลก
11) นวัตกรรมสงเสริมการอาน “MARUKA MODEL”;ของศูนยก ารศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนครพนม สํานักงาน กศน. จังหวัดนครพนม
13) นวัตกรรมสงเสริมการอาน “อุบลราชธานีนครแหงการอาน”;ของศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอตระการพืชผล สํานักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี
14) นวัตกรรมสงเสริมการอาน “เกมสบันไดงูหรรษา”;ของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพุทไธสง สํานักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย
15) นวัตกรรมสงเสริมการอาน “รถสีชมพูสงเสริมการอาน”;ของศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานแพว สํานักงาน กศน. จังหวัดสมุทรสาคร
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานจากหนังสือ วารสาร บทความ
งานวิจัย ขอมูลบนเว็บไซตทั้งจากนักวิชาการ และจากแนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมสงเสริมการอานในบริบทของ
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สามารถนํามาสังเคราะหกิจกรรมสงเสริมการอานเพื่อ
นําไปประกอบการร างรูป แบบกิจ กรรมสง เสริม นิสัยรัก การอานสําหรับ ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จัง หวัด
หนองคาย ไดดังตารางที่ 2 ดังนี้

36
ตารางที่ 2 แสดงผลการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูลบนเว็บไซต และกิจกรรมสงเสริมการอานเพื่อนําไปประกอบการรางรูปแบบกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ที่
กิจกรรมสงเสริม
ผลการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูลบนเว็บไซต และกิจกรรมสงเสริม
ความถี่
การอานในบริบทของการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยสํานักงาน กศน. เพื่อนําไป
นิสัยรักการอาน
ประกอบการรางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
แนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูล กิจกรรมสงเสริมการอานในบริบทของการจัด
บนเว็บไซต
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
นรมน
ทัศนีย
สิรินาฏ
Gyr, Peter Tyson
The
โดย สํานักงาน กศน.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

กิจกรรมบันทึกรักการอาน
กิจกรรมคูปองรักการอาน
กิจกรรมตอบคําถามสารานุกรม
กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่
กิจกรรมนิทานทํามือ
กิจกรรมนิทาน Pop – up
กิจกรรมเลานิทานประกอบลีลา
กิจกรรมตลาดนัดหนังสือ
กิจกรรมพบนักเขียน

หอมกลบ
(2556)

จันอินทร
(2557)

วงศสวาง
ศิริ (2559)

(2017)

(2018)

Hague
(2017)











-

-

-

-


-

-


-

1
1
1
3
1
1
1
1
1

36

37
ตารางที่ 2 (ตอ)
ที่
กิจกรรมสงเสริม
นิสัยรักการอาน

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

กิจกรรมจัดนิทรรศการ
กิจกรรมคายการอาน
กิจกรรมชมรมวรรณศิลป
กิจกรรมการประกวด
กิจกรรมบทกวี 3 บรรทัด
กิจกรรมการเลานิทาน
กิจกรรมการแสดงหุน
(Puppet show)
กิจกรรมเกมสงเสริมการอาน
กิจกรรมตอบปญหาจากการอาน
หนังสือ
กิจกรรมแนะนําหนังสือใหม

ผลการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูลบนเว็บไซต และกิจกรรมสงเสริม
การอานในบริบทของการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยสํานักงาน กศน. เพื่อนําไป
ประกอบการรางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
แนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูล กิจกรรมสงเสริมการอานในบริบทของการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
บนเว็บไซต
นรมน
ทัศนีย
สิรินาฏ
Gyr, Peter Tyson
The
โดย สํานักงาน กศน.

ความถี่

หอมกลบ
(2556)

จันอินทร
(2557)

วงศสวาง
ศิริ (2559)

(2017)

(2018)

Hague
(2017)


-





-




-

-

-

-

-


-



-

-

-

1
1

-

-

-



-

-

-

1

-


-

1
1
1
2
1
1
1

37

38
ตารางที่ 2 (ตอ)
ที่
กิจกรรมสงเสริม
นิสัยรักการอาน

20
21
22
23
24
25
26
27

กิจกรรมสัปดาหนักอาน
กิจกรรมชมรมนักอาน
เวทีเสวนาการอาน
การพัฒนาหองสมุดมีชีวิต
กิจกรรมแลกเปลี่ยนหนังสือ
กิจกรรมเลาเรื่องหนังสือ
กิจกรรมตูเชาหนังสือ (Red box)
กิจกรรมมุมหนังสือใหม

ผลการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูลบนเว็บไซต และกิจกรรมสงเสริม
การอานในบริบทของการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยสํานักงาน กศน. เพื่อนําไป
ประกอบการรางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
แนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูล กิจกรรมสงเสริมการอานในบริบทของการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
บนเว็บไซต
นรมน
ทัศนีย
สิรินาฏ
Gyr, Peter Tyson
The
โดย สํานักงาน กศน.
หอมกลบ
(2556)

จันอินทร
(2557)

วงศสวาง
ศิริ (2559)

(2017)

(2018)

Hague
(2017)

-

-

-

-










-

-


-

ความถี่

1
1
1
2
1
1
1
1

38

39

ตารางที่ 2 (ตอ)
ที่
กิจกรรมสงเสริม
นิสัยรักการอาน

28
29
30
31
32
33

กิจกรรมการอานเพื่อสงเสริมพอแม
อานใหลูกฟง (Book start)
กิจกรรมคณะลูกขุนเด็ก
(Kids's jury)
กิจกรรมเยี่ยมชมหองสมุด (Library
tour)
กิจกรรมเพื่อนนักอาน
(Reading buddies)
กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการ
กิจกรรมศึกษาคนควาจากหนังสือ
หรือสื่อในหองสมุด

ผลการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูลบนเว็บไซต และกิจกรรมสงเสริม
การอานในบริบทของการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยสํานักงาน กศน. เพื่อนําไป
ประกอบการรางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
แนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูล กิจกรรมสงเสริมการอานในบริบทของการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
บนเว็บไซต
นรมน
ทัศนีย
สิรินาฏ
Gyr, Peter Tyson
The
โดย สํานักงาน กศน.

ความถี่

หอมกลบ
(2556)

จันอินทร
(2557)

วงศสวาง
ศิริ (2559)

(2017)

(2018)

Hague
(2017)

-

-

-

-

-





2

-

-

-

-

-



-

1

-

-

-

-



-

1

-

-

-

-

-



-

1

-

-

-

-

-




-

1
1

-

39

40
ตารางที่ 2 (ตอ)
ที่
กิจกรรมสงเสริม
นิสัยรักการอาน

34
35
36
37
38
39
40

กิจกรรมดานภาษาตางประเทศ
กิจกรรมการอานผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ
เพิ่มรายได
บานหนังสืออัจฉริยะ
บานหนังสือชุมชน
หองสมุดประจําหมูบาน
อาสาสมัครสงเสริมการอาน

ผลการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูลบนเว็บไซต และกิจกรรมสงเสริม
การอานในบริบทของการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยสํานักงาน กศน. เพื่อนําไป
ประกอบการรางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
แนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูล กิจกรรมสงเสริมการอานในบริบทของการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
บนเว็บไซต
นรมน
ทัศนีย
สิรินาฏ
Gyr, Peter Tyson
The
โดย สํานักงาน กศน.

ความถี่

หอมกลบ
(2556)

จันอินทร
(2557)

วงศสวาง
ศิริ (2559)

(2017)

(2018)

Hague
(2017)

-

-

-

-

-






1
2

-

-

-

-

-





2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-






1
1
1
1

40

41
ตารางที่ 2 (ตอ)
ที่
กิจกรรมสงเสริม
นิสัยรักการอาน

41
42
43
44
45
46
47
48
49

กิจกรรมบรรณสัญจร
(Book;Voyage)
นั่งที่ไหน;อานที่นั่น
อาสาสมัครสงเสริมการอาน
;ตูหนังสือเคลื่อนที่ในตลาด
หนังสือพิมพฝาผนัง
หองสมุดเคลื่อนที่สําหรับชาวตลาด
เลนตามพอ
หนังสือลองหน
หนังสืออานฟรี e Book เคลื่อนที่

ผลการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูลบนเว็บไซต และกิจกรรมสงเสริม
การอานในบริบทของการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยสํานักงาน กศน. เพื่อนําไป
ประกอบการรางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
แนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูล กิจกรรมสงเสริมการอานในบริบทของการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
บนเว็บไซต
นรมน
ทัศนีย
สิรินาฏ
Gyr, Peter Tyson
The
โดย สํานักงาน กศน.

ความถี่

หอมกลบ
(2556)

จันอินทร
(2557)

วงศสวาง
ศิริ (2559)

(2017)

(2018)

Hague
(2017)

-

-

-

-

-

-



1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-










1
1
1
1
1
1
1
1

41

42

ตารางที่ 2 (ตอ)
ที่
กิจกรรมสงเสริม
นิสัยรักการอาน

50
51
52
53
54
55
56

อานที่ไหน...สบายใจที่นั้น
อานแลวจํา นําไปตอบคําถาม
E – Book จุลสารสงเสริมการอาน
กิ จ กรรมส ง เสริ ม การอ านและการ
เรียนรู
ป น กั น อ า น ผ า นรถบริ ก ารอาหาร
สมอง
ออเจา รักการอานผาน QR-Code
เซียมซีเสี่ยงทาย รักการอาน ผานคิว
อารโคด

ผลการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูลบนเว็บไซต และกิจกรรมสงเสริม
การอานในบริบทของการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยสํานักงาน กศน. เพื่อนําไป
ประกอบการรางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
แนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูล กิจกรรมสงเสริมการอานในบริบทของการจัด
บนเว็บไซต
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
The
นรมน
ทัศนีย
สิรินาฏ
Gyr, Peter Tyson
โดย สํานักงาน กศน.
หอมกลบ
(2556)

จันอินทร
(2557)

วงศสวาง
ศิริ (2559)

(2017)

(2018)

Hague
(2017)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ความถี่

-






1
1
1
1

-

-



1

-

-

-

-

-

-




1
1

42

43

ตารางที่ 2 (ตอ)
ที่
กิจกรรมสงเสริม
นิสัยรักการอาน

57
58

59
60
61

หองสมุด Delivery สงถึงที่
เริ่มจาก 0
ทู ต ส ง เสริ ม การอ า นเมื อ งแห ง การ
เรียนรูสูสันติสุขโครงการบันทึกหมื่น
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จากตารางที่ 2 แสดงผลการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูลบน
เว็บไซต;และกิจกรรมสงเสริมการอานเพือ่ นําไปประกอบการรางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ
ประชาชนอํ า เภอโพธิ์ ต าก จั ง หวั ด หนองคาย ผู วิ จั ย ได คั ด เลื อ กผลการสั ง เคราะห จ ากความถี่ ตั้ ง แต
2 ขึ้นไป เพื่อใชเปนสารสนเทศในการนําไปสังเคราะหรวมกับแนวคิดที่ไดจากการสนทนากลุม (Focus;Group)
ในการดําเนินการวิจัยในระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตาก;จังหวัดหนองคาย ตอไป ซึ่งกิจกรรมสงเสริมการอานที่มีผลการสังเคราะหจากความถี่ตั้งแต 2 ขึ้นไป
ไดแก
1) กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ ความถี่เทากับ 3
2) กิจกรรมการประกวด ความถี่เทากับ 2
3) กิจกรรมการพัฒนาหองสมุดมีชีวิต ความถี่เทากับ 2
4) กิจกรรมการอานเพื่อสงเสริมพอแมอานใหลูกฟง (Book Start) ความถี่เทากับ 2
5) กิจกรรมการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ ความถี่เทากับ 2
6) กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพเพิ่มรายได ความถี่เทากับ 2
3.5 ประโยชนของการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ อางถึงในสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ (2557) ไดทรงบรรยายถึงความสําคัญและประโยชนของการอานหนังสือ
ในการประชุมใหญสามัญประจําป พ.ศ. 2530 ของสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย ไวดังนี้
1) การอานหนังสือทําใหไดเนื้อหาสาระความรูมากกวาการศึกษาหาความรูดวยวิธีอื่น
2) ผูอานสามารถอานหนังสือไดโดยไมมีการจํากัดเวลาและสถานที่สามารถนําไปไหนมาไหนได
3) หนังสือเก็บไดนานกวาสื่ออยางอื่น และมีอายุการใชงานโดยไมจํากัด
4) ผูอานสามารถฝกคิดและสรางจินตนาการไดเองในขณะอาน
5) การอานสงเสริมใหสมองดี มีสมาธิ และมีสมาธิมากกวาสื่ออยางอื่น ทั้งนี้เพราะขณะอานจิตใจ
จะตองมุงมั่นอยูกับขอความ และการพินิจพิเคราะหขอความ
6);ผู อ านเป นผู กํ าหนดการอานไดดวยตนเอง;จะอานคราวๆ;อานละเอียด อานขามหรือ อาน
ทุกตัวอักษร เปนไปตามใจของผูอานหรือจะเลือกอานเลมไหนก็ไดเพราะหนังสือมีมากสามารถเลือกอานเองได
7) หนังสือมีหลากหลายรูปแบบและมีราคาถูกกวาสื่ออยางอื่นจึงทําใหสมองผูอานเปดกวางสราง
แนวคิดและทัศนะไดมากกวาไมยึดติดอยูกับแนวคิดใดโดยเฉพาะผูอานเกิดความคิดเห็นไดดวยตนเอง
8);วินิจฉัยเนื้อหาสาระไดดวยตนเอง;รวมทั้งหนังสือบางเลมสามารถนําไปปฏิบัติไดดวย;เมือ่ ปฏิบัติ
แลวเกิดผลดี
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บุบผา เรืองรอง (2556) ไดกลาวถึงประโยชนของการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ดังนี้
1) การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานเปนการเราใจ จูงใจใหเด็กสนใจอยากอาน เห็นความจําเปนที่
ตองอาน และพยายามที่จะอานจนแตกฉาน เพื่อที่จะไดรูเรื่องราวที่มีความรู มีความสนุกในหนังสือที่เด็กไดไป
รูไปเห็นจากกิจกรรมที่จัด
2) การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานทําใหผูที่ไดรวมกิจกรรมเกิดความรูสึกไดวาการพยายามที่จะ
อาน และอานหนังสือนั้นมีคุณคา เพราะเปดโลกความคิดใหกวาง เปนอิสระที่จะรูไดดวยตนเองไมตองพึ่งผูอื่น
3) การจั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม การอ า นทํ า ให เ กิ ด การอ า นจากคนหนึ่ ง ขยายไปอี ก หลายคน
จนกลายเปนกลุมสังคมที่มีความตองการอานทําใหสังคมนั้นเปนสังคมที่อุดมไปดวยความเจริญ
พงษศักดิ์ สังขะภิญโญ (2556) ไดกลาวถึงประโยชนของการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ดังนี้
1) สามารถพัฒนาความสนใจและรสนิยมในการอานใหกวางขวางขึ้น มีทัศนคติที่ดีตอการอาน
2) สรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในการอาน
3) ทําใหผูอานเกิดทักษะและวิจารณญาณในการอาน
4) เปนการประชาสัมพันธ และสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูใชหองสมุดและบรรณารักษ
5) เปนการกระตุนและจูงใจใหผูใชมาใชหองสมุดและทรัพยากรหองสมุด
ดังนั้นสามารถสรุปไดวาประโยชนของการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานจะชวยเปดโลกความคิดให
กวางเปนอิส ระที่ จะรูได ดวยตนเองไม ตอ งพึ่ง พาผูอื่น;อีก ทั้ง ยังเกิดทั กษะคิ ดวิเ คราะห และวิ จารณญาณใน
การอานฝกคิดและสรางจินตนาการไดเองในขณะอาน ทําใหไดเนื้อหาสาระความรูมากกวาการศึกษาหาความรู
ดวยวิธีการอื่นไมวาจะเปนการฟง การถาม การเขียน การไดอานหนังสือที่หลากหลายรูปแบบ ทําใหสมองผูอาน
เปดกวางสรางแนวคิดและทัศนะไดมากกวาไมยึดติดอยูกับแนวคิดใดๆ โดยเฉพาะผูอานเกิดความคิดเห็นไดดวย
ตนเองจากการอาน หรืออาจใชความรูที่ไดจากการอานเปนเครื่องมือในการตัดสินใจ
4. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการนิสัยรักการอาน
4.1 ความหมายของนิสัยรักการอาน
ศรีรัตน เจ็งกลิ่นจันทร (2542) อธิบายวา นิสัยรักการอาน หมายถึง การใฝมุงมั่นในการอานและ
อานจนเคยชิน อานจนเปนนิสัย แมบางครั้งจะมีปญหาและอุปสรรคตอการอานบางก็ไมยอทอ คนที่มีนิสัยรัก
การอานยอมอานวัสดุบันทึกความรูทุกประเภท ไมวาจะเปนหนังสือ สิ่งพิมพอื่น ปายโฆษณาประชาสัมพันธ
หรือแมแตกระดาษหอของ สามารถอานได ทุกสถานที่ทุกโอกาส
ฉวีวรรณ คูหาภินันท (2542) นิยาม นิสัยรักการอาน ไววาการชอบอานจนเปนนิสัย เมื่อมีเวลาวาง
จะชอบอานมากกวาทําอยางอื่น และชอบอานหนังสือหรือวัสดุการอานทุกชนิด ทุกประเภท ทั้งหนังสือที่ให
ความบันเทิงและสารคดี คนที่อานหนังสือตลอดเวลาเรียกวา “หนอนหนังสือ”
สกุณี เกรียงชัยพร (2548) ใหความหมายของนิสัยรักการอานไววา หมายถึงพฤติกรรมของนักเรียน
ที่แสดงออกถึงความชอบอานหนังสือ ความตั้งใจและตองการที่จะอานเปนพฤติกรรมที่ไดรับการฝกฝนเป น
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เวลานานจนกลายเปนพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสนใจ หรือชอบที่จะอาน ไดแก การอานหนังสือทุกที่เมื่อมี
เวลาและโอกาส มีความตองการจะอานเองโดยไมมีความจําเปนมาบังคับ มีความรูสึกพอใจที่จะอานอยางไมมีที่
สิ้นสุด และมีทัศนคติทางบวกเกี่ยวกับการอาน
ชุติมาศ มีมั่น (2557) กลาววา นิสัยรักการอานเปนสิง่ ที่คนเราไมไดมีมาตั้งแตเกิดการที่เราจะมีนิสัย
รักการอานจึงตองมีการฝกอานเปนประจําตองมีความขยันที่จะรักกับการอานไมวาเราจะอานหนังสือนิทาน
การ ตูนหนังสือนิยาย วารสาร หนังสือเรี ยนหรือหนังสืออะไรก็ไดที่เราอยากอานแตตองเลือ กอานที่มีความ
เหมาะสมนี่คือ การเริ่มตนการสรางนิสัยรักการอาน
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ (2557) กลาววา นิสัย
รักการอานจําเปนตองมีการปลูกฝงและชักชวนใหเกิดความสนใจการอานอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
กานตธิดา บุณเสริม (2558) ไดใหความหมายของคําวานิสัยรักการอาน หมายถึง การฝกใฝมุงมั่นใน
การอาน และอานจนเคยชิน นิสัยไมใชสัญชาตญาณ หากแตเปนปฏิกิริยาที่เกิดจากการทําซ้ํา เชน การอานจน
เคยชิน
จุฑามาส เทวา (2558) ไดใหความหมายของคําวานิสัยรักการอาน หมายถึง การกระทําที่แสดงออก
ถึงความสนใจในการอาน การใชเวลาวางในการอาน การฝกใฝมุงมั่นตอการอาน อานจนเคยชิน อานจนเปน
นิสัยแมบางครั้งจะมีปญหาหรืออุปสรรคบาง
แจ็กสัน, ชารล (Jackson, Charles. 2014) ใหแนวคิดเกี่ยวกับนิสัยรักการอานไววา เปนการสนใจอาน
ตลอดเวลา มีเวลาในการอานอยางเสมอจนเปนติดเปนนิสัย ใหความสําคัญกับการอาน มีหนังสือในกระเปาเพื่อ
อานตลอดเวลา มีความสนุกสนานกับการไดอานหนังสือรวมทั้งชอบอานใหบุคคลอื่นไดฟง และมีความสุขที่ได
อานใหคนอื่นฟง
ฮัก, คาเรน (Hagg, Karen. 2017) ใหแนวคิดเกี่ยวกับนิสัยรักการอาน ไววาเปนการทําใหการอาน
เปนสวนหนึ่งของกิจวัตรประจําวัน โดยอานอยางอิสระเพื่อความเพลิดเพลิน อานทุกวัน รวมทั้งเชิญชวนให
พอ แม พี่นอง ญาติ และคนในครอบครัวอานเสมอไดอยางคลองแคลวใชเวลาในการอานอยางนอย 90 นาที
ใน 1 วัน
เบเคอร, เควิน (Baker, Kevin. 2019) ใหแนวคิดเกี่ยวกับนิสัยรักการอาน ไววาครอบครัวเปนพื้นฐาน
สําคัญในการพัฒนานิสัยรักการอานที่ดีนั้นมีความสําคัญตออนาคตของลูก เพิ่มความสนใจในการอานที่ดีตั้งแต
ลูกยังเปนวัยเด็กซึ่งจะชวยพัฒนาความสนใจของเด็กและชวยใหมีสมาธิดีขึ้นและเปนเวลานานขึ้น และใชเวลา
สวนใหญอานหนังสือ สรางสภาพแวดลอมการเรียนรูที่เนนการอาน โดยเชื่อวาการอานเปนประจําตั้งแตอายุยัง
นอยมีแนวโนมทีท่ ําใหเกิดการพัฒนาการอานอยางตอเนื่อง
ดังนั้นสามารถสรุปไดวานิสัยรักการอานเปนการกระทําที่แสดงออกถึงความสนใจในการอาน การใช
เวลาวางในการอาน เปนสิ่งที่คนเราตองมีการฝกอานเปนประจําหากตองการใหการอานหนังสือจนเกิดเปนนิสัย
จําเปนตองมีการปลูกฝงและชักชวนใหเกิดความสนใจการอานอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ เปนการฝกใฝมุงมั่นใน
การอาน และอานจนเคยชิน
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4.2 การสรางนิสัยรักการอาน
กระทรวงศึกษาธิการ (2552) กลาวถึงการสรางนิสัยรักการอานทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกัน
นับตั้งแตองคกรที่ใหญที่สุด คือ รัฐบาลหรือ กระทรวงศึกษาธิการ จนกระทั่งถึงสถาบันที่เล็กที่สุด คือ สถาบัน
ครอบครัว ดังนี้
1) กระทรวงศึก ษาธิก ารโดยสํ านัก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ตอ งประกาศ
เจตนารมณ และกําหนดนโยบายการสงเสริมนิสัยรักการอานที่ชัดเจนและตอเนื่อง สนับสนุนงบประมาณ วัสดุ
อุปกรณใหแกสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมตางๆ สรางเครือขายระหวางองคกรภาครัฐและเอกชน กระทรวง
สําคัญๆ รวมทั้งทําความตกลงกับหนวยงานที่เกี่ยวขอ ง เพื่อชวยใหราคาหนังสือถูกลง และจัดใหมีตลาดนั ด
หนังสือในเขตพื้นที่การศึกษาเปนประจําทุกป เปนตน
2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองเปนผูประสานแหลงการเรียนรู องคความรูที่มีในชุมชน
หรือทองถิ่นเปนพี่เลี้ยง สนับสนุน ชวยแกปญหา ใหโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานให
บรรลุเปาหมายไปสูความสําเร็จตามนโยบายที่วางไว
3) สถานศึกษาเปนหนวยงานสําคัญที่จะนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ ผูบริหาร ครู กรรมการ
สถานศึกษา ตองรวมกันจัดกิจกรรมเพื่อสรางนิสัยรักการอานใหแกเด็กทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง ครูตองตระหนักเสมอวา การอานเปนความจําเปนที่จะตองใหติดตัวผูเรียนไปตลอดชีวิต
ครูตองฝกใหผูเรียนมีนิสัยรักการอานและอานอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ ในการสรางนิสัยรักการอานนั้นไมเฉพาะ
ในการเรียนรูลวนแลวแตสามารถสรางผูเรียนใหมีนิสัยรักการอานไดทั้งสิ้น
4) ครอบครัวเปนสถาบันที่เล็กที่สุด แตมีบทบาทที่ยิ่งใหญที่สุดในการสงเสริมนิสัยรักการอาน
เพราะเสียงที่ลูกไดยิน กับออมกอดที่อบอุนจากพอแม เปนสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ลูกพึงจะไดรับ ดังนั้นครอบครัวจึง
เปนสถาบันแรกที่จะกาวเขาไปถึงในเรื่องของการปลูกฝงนิสัยรักการอานใหแกเด็กและบุคคลในครอบครัวไมวา
จะเปน พอแม ปูยา ตายาย ลวนมีสวนสําคัญเปนอยางยิ่งในการสงเสริมใหลูกหลานรักการอานโดยเริ่มตนจาก
การอาน “หนัง สือ สําหรับเด็ก ” หรือ “หนัง สือ นิทาน” ใหเด็กฟง เพราะหนังสือ เหลานี้มีถอ ยคําและจัง หวะ
ที่ไพเราะ ออนหวาน นุมนวล และมีภาพประกอบสีสนั สวยสดงดงามเปนสิง่ กระตุนความสนใจเด็กไดเปนอยางดี
และที่สําคั ญครอบครั วจะต อ งจั ดสภาพแวดลอมใหเ ด็ก ไดสัมผัสกับ “การอาน” อยู เสมอในชี วิตประจําวัน
พอแมหรือบุคคลในครอบครัวเปนแบบอยางการอานที่ดี แลวเด็กจะซึมซับนิสัยรักการอานตั้งแตเด็ก
5) ชุม ชนอาจมีบทบาทในการชวยให เ กิ ดการส ง เสริ ม การอานไดดวยการให บ ริ ก ารตางๆ
สนับสนุนแหลงความรูชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น องคความรูใหโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมใหเด็กเกิดการอาน
ไดสม่ําเสมอ…
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2556) กลาวถึงปจจัยสําคัญ 3 ประการที่ชวยสงเสริมใหคนสิงคโปร
มีคานิยมและใหความสําคัญในการอานหนังสือ ไดแก
ปจจัยที่ 1;การสงเสริมคานิยมรักการอานของประเทศอยางเปนระบบปจจัยที่ทําใหสิงคโปร
ประสบความสําเร็จในการพัฒนาคนในประเทศใหรักการอานหนังสือ คือ การมียุทธศาสตรสงเสริมการอาน
อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ โดยนโยบายที่สิงคโปรใหความสําคัญเปนอยางมากคือการสงเสริมคานิยม
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รักการอานในวัยเด็ก เพราะวัยเด็กเปนวัยที่สามารถปลูกฝงคานิยมรักการอานไดดีที่สุด โดยเนนใหพอแมอาน
หนังสือและทํากิจกรรมรวมกับลูกเปนหลัก หองสมุดสิงคโปรยังมีสื่อการเรียนรูที่นาสนใจ มีมาตรฐานระดับ
สากล และเหมาะแกการพัฒนาการอานในวัยเด็ก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษมากมาย เชน การจัดอบรม
โครงการสรางนักอาน (Raise-A-Reader) ใหกับคุณครู พอแม และบุตรหลานอายุระหวาง 0 - 9 ป กิจกรรม
การสงเสริมการเลานิทาน และกิจกรรมพิเศษมากมายในชวงวันหยุด หรือแมจะเปนโครงการทูตกิจกรรมการ
อานหนังสือวัยจิ๋ว (Junior reading ambassador) ซึ่งถือเปนโครงการที่เนนใหการอานเปรียบเสมือนกิจกรรม
ยามวางที่สนุกและมีคุณคา เพิ่มความมั่นใจและความเปนผูนําในวัยเด็กอีกดวย และที่สําคัญโครงการนี้ยังเปน
การทํ า งานร ว มกั น ระหว า งหอสมุ ด แห ง ชาติ กั บ โรงเรี ย นต า งๆ ภายในประเทศอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
อีกดวย นอกเหนือจากการสงเสริมการอานในวัยเด็ก ประเทศสิงคโปรยังสงเสริมการอานของเยาวชนและวัย
อื่นๆ ผานหลายโครงการ เชน โครงการ Read Singapore ที่มีการทําหองสมุดเคลื่อนที่ (Pop-up library) ใน
พื้นที่ตางๆ เพื่อทําใหทุกคน ทุกอาชีพ ทุกชวงอายุในประเทศเขาถึงหนังสือที่นาสนใจ นอกจากนี้ยังมีทีมสงเสริม
ใหเกิดชมรมนักอาน (Book club) ที่จัดกิจกรรมทั้งในภาษาจีน ภาษามาเลย และภาษาทมิฬ (สําหรับคนอินเดีย
บางสวน) รวมแลวมากกวา 100 แหงทั่วสิงคโปร ทั้งในชุมชน ในองคกรภาครัฐและองคกรภาคธุรกิจ รวมทั้ง
ชวยจัดฝกอบรมคนใหเปนผูอํานวยการประชุม (Facilitator) ในชมรมนักอานไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน
ปจจัยที่ 2 ระบบการศึกษาและแหลงการเรียนรูที่มีคุณภาพการที่ประเทศสิงคโปรมีวิสัยทัศนและให
ความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทําใหสิงคโปรมีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพเปนลําดับตนของโลก
นโยบายการศึ ก ษายั ง มี ส วนสํ าคั ญ ในการส ง เสริม ใหป ระชาชนในประเทศมีค านิยมรัก การอานได อ ยางมี
ประสิทธิผล เชน นโยบายการศึกษา “Teach Less Learn more” ที่ครูไมไดเปนศูนยกลาง ไมเนนการบอก
เลาของครูผูสอน แตทําหนาที่ในการทาทายความคิดของเด็ก สรางบรรยากาศการเรียนรู กระตุนใหเด็กเรียนรู
ดวยตนเองอยางสรางสรรคผานการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project Based Learning) หรือการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning) ทําใหเด็กคิด ถามคําถาม อยากเรียนรู สนใจคนควาหา
ขอมูล อานหนังสือในสิ่งที่ตนเองกําลังทําและสนใจ ซึ่งมีผลทําใหเด็กมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนและอานหนังสือ
เพื่อใหไดประโยชนไมใชเพื่อการสอบเทานั้น จากการที่ระบบการศึกษาของสิงคโปรเนนใหครูสอนเด็กนอยลง
ดังนั้น สิงคโปรจึงสรางและพัฒนาแหลงการเรียนรูใหมีมากขึ้นเพื่อรองรับนโยบายทางการศึกษาดังกลาว เชน
หองสมุดแหงชาติสิงคโปรที่นอกจากจะมีคุณภาพระดับโลก ยังเปนเสมือนแหลงการเรียนรูที่สรางบรรยากาศ
การเรียนรูใหกับคนในประเทศและสงเสริมวัฒนธรรมการอานของประเทศไดเปนอยางดี
ปจจัยที่ 3 การมีสวนรวมของสังคม เนื่องจากรัฐบาลสิงคโปรไดพยายามผลักดันใหการอานหนังสือ
เปนวาระแหงชาติชุมชนและองคกรตางๆ ในประเทศสิงคโปรจึงพยายามเขามามีบทบาทเพื่อทําใหวัฒนธรรม
การอานหนังสือ ของประเทศกลับมามีชีวิตขึ้นอีกครั้ง กลุมหรือชุมชนหลายแหง ในประเทศสิงคโปรมีความ
พยายามสร า งนิ สั ย รั ก การอ า นให แ ก ค นในประเทศ ตั ว อย า งชุ ม ชนที่ มี บ ทบาทโดดเด น คื อ National
University;of;Singapore;Literary;Society;(สังคมการอานออกเขียนไดแหงมหาวิทยาลัยสิงคโปรแหงชาติ)
ซึ่งกอตั้งในป 1961 โดยมีจุดประสงคในการแบงปนประสบการณวัฒนธรรมดานวรรณกรรมใหแกเยาวชนและ
นักเขียนในสิงคโปร เชน การจัดกิจ กรรมการแขงขันการเขียนเชิงสรางสรรค (Creative writing) เปนตน
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อีกตัวอยางหนึ่ง คือ กลุม Book and Beer ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใหคนสิงคโปรรวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนหนังสือที่
อานแลว พรอมกับรวมดื่มเครือ่ งดื่มตางๆ ระหวางการอานหนังสือรวมกัน กลุม Book and Beer ถือเปนกลุมที่
รวมตัวคนชอบอานหนังสือเขามาแบงประสบการณและสาระดีๆ จากหนังสือที่ตนอาน นอกจาก NUS Literary
Society และ Book and Beer แลวยังมีชุมชนคนรักหนังสือจํานวนมากที่เกิดขึ้นในประเทศสิงคโปร ซึ่งแสดง
ใหเห็นวาวัฒนธรรมการอานหนังสือคือสิ่งที่สําคัญระดับชาติ
เพ็ญพิมล คงมนต (2557) ไดกลาวถึง หลัก 3 ประการในการปลูกฝงนิสัยรักการอาน การฝกนิสัย
ตนเอง;ใหรักการอานไมใชเ รื่อ งยาก;เพราะหนัง สือ มี เรื่ องที่นาสนใจมากมายและยัง เป นสิ่ งที่ หาได งายตาม
ความชอบและความสนใจของแตละคน โลกของหนังสือเปนโลกแหงอิสรเสรีทางความคิด เราสามารถอาน
ความคิดของผูอื่นแลวนํามาพัฒนาความคิดของตนเอง การปลูกฝงตนเองใหรักการอาน ทําไดดวยหลักงายๆ
3 ประการ ดังนี้
1) อานตามความสนใจ การเริ่มอานจากเรื่องที่ตัวเองชอบและสนใจจนทําใหอานหนังสือได
โดยไมเบื่อ เราอาจเริ่มตนอานจากเรื่องสั้นๆ ไมยาวมาก มีภาพประกอบ โดยอาจเริ่มจากการอานนิทาน เรื่อง
สั้น หรือ เรื่องที่จบภายในตอนเดียว ถาเรามีทัศนคติที่ดีตอการอานก็จะอานไดตอเนื่อง
2) อ านให ส ม่ํ าเสมอ;การอานอยางสม่ําเสมอเปนบันไดขั้นแรกของผูที่รัก การอาน;เพราะ
จะตองอานจนเปนนิสัย ทันทีที่วางจากหนาที่ที่ทําในชีวิตประจาวัน เราก็สามารถหยิบหนังสือขึ้นมาอานได
ถาเราสามารถอานไดสม่ําเสมอ เราก็จะเปนผูที่มีนิสัยรักการอานได
3) อานใหเจอขุมทรัพย ขุมทรัพยที่วานี้ไมใชทรัพยสิน;เงินทอง;แตเปน;“ขุมทรัพยแหงปญญา”
ซึ่งมีคามหาศาล เปนขุมทรัพยแหงความรูที่ใครก็มาแยงชิงไปไมได ผูอานจะไดรับความรู ความเพลิดเพลิน
ขอคิด คุณธรรมที่แฝงอยูจากเรื่อ งที่อาน;รวมถึงไดพัฒนาอารมณของตนเอง;กอใหเกิดการพัฒนาผูอานใน
ทางที่ดี ฉะนั้นหนังสือที่ดีก็เปรียบเสมือนวาเราไดพบขุมทรัพยนั่นเอง
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง;(พ.ศ.;2552;– 2561) อางถึงในสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2557) กลาวถึงวิธีการปลูกฝงนิสัยรักการอานสามารถทําไดโดยกําหนดวิสัยทัศน คนไทย
ไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ และมีประเด็นหลัก 3 ประการ คือ
1) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรูของคนไทย
2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ;เพื่อใหประชาชนทุกคน
มีโอกาสเขาถึงการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
3) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา
นอกจากนั้นประเด็นการปฏิรูปเรงดวน คือ พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม ที่สามารถเรียนรูไดดวย
ตนเอง;รักการอาน;และมีนิสยั ใฝเรียนรูต ลอดชีวิต;มีความสามารถในการสื่อสาร;สามารถคิด;วิเคราะห แกปญหา
คิดริเ ริ่ม สร างสรรค ;พัฒ นาคุณ ภาพสถานศึ ก ษาและแหล ง เรี ยนรู ยุ คใหม ;เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณภาพสถานศึก ษา
ทุกระดับประเภทใหสามารถเปนแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพและพัฒนาแหลงเรียนรูอื่น สําหรับการศึกษาและ
เรียนรูทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสงเสริมการเรียนรูข องผูเ รียนอยางตอเนื่องตลอด
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ชีวิตและมีคุณภาพ;กําหนดมาตรการหลัก;คือ;รณรงคใหคนไทยมีนิสยั รักการอานเปนวาระแหงชาติ;และสงเสริม
ใหมีการผลิตสื่อที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม;กําหนดมาตรการรอง;4;ประการ คือ
1) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและโครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการศึกษาและเรียนรู
2) พัฒนาหองสมุดชุมชน ใหกระจายอยางทั่วถึงในลักษณะหองสมุดมีชีวิต
3) พัฒนาแหลงเรียนรูในรูปแบบอื่นที่หลากหลาย มีคุณภาพและกระจายอยางทั่วถึง
เพื่อเปดโอกาสทางการศึกษาและเรียนรูที่มีคุณภาพอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
4) สงเสริมการสรางสภาพแวดลอมของชุมชน ทองถิ่น สังคม เพื่อเอื้อตอการศึกษาและ
เรียนรู;ระดมทรัพ ยากรบุคคล;ภูมิ ป ญ ญาทอ งถิ่น;ปราชญชาวบานและผูทรงคุณวุฒิในชุม ชน หรือ ทอ งถิ่น
เปนแหลงเรียนรูและพัฒนาการเรียนรูในชุมชน ทองถิ่น
ดังนั้นสามารถสรุปไดวาการสรางนิสัยรักการอาน จะประสบความสําเร็จจําเปนอาศัยทั้งการสงเสริม
จากสถาบันครอบครัว สถานศึก ษา หนวยงานภายนอก และหมู บานชุมชน รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลที่จ ะ
สง เสริมคานิ ยมรั กการอ านใหยั่งยืน และควรจัดกิจกรรมสง เสริมการใหประชาชนไดอ านตามความสนใจ;
อานอยางสม่ําเสมอ และอานดวยความเพลิดเพลิน หรือสามารถกลาวไดวาสถาบันครอบครัว มีบทบาทที่
ยิ่งใหญที่สุดในการสงเสริมนิสัยรักการอาน และพอแมหรือบุคคลในครอบครัวควรเปนแบบอยางการอานที่ดี
แลวเด็กจะซึมซับนิสัยรักการอานตั้งแตเด็ก และรัฐบาล ควรการมียุทธศาสตรสงเสริมการอานอยางเปนระบบ
และมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการศึกษาและแหลงการเรียนรูที่มีคุณภาพการผลักดันใหการอานหนังสือเปน
วาระแหง ชาติ และมียุท ธศาสตร สง เสริ ม การอานอยางเปนระบบและมีประสิท ธิ ภาพ พั ฒ นาคุ ณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและเรียนรูของคนไทย และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
เพื่อใหประชาชนทุกคนมีโอกาสเขาถึงการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
และโครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการศึกษาและเรียนรู พัฒนาหองสมุดชุมชน ใหกระจายอยางทั่วถึงในลักษณะ
หองสมุดมีชีวิต พัฒนาแหลงเรียนรูในรูปแบบอื่นที่หลากหลาย มีคุณภาพและกระจายอยางทั่วถึง เปดโอกาส
ทางการศึกษาและเรียนรูที่มีคุณภาพอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และสงเสริมการสรางสภาพแวดลอมของชุมชน
ทองถิ่น สังคม เพื่อเอื้อตอการศึกษาและเรียนรู ระดมทรัพยากรบุคคล ภูมิปญญาทองถิ่น ปราชญชาวบานและ
ผูทรงคุณวุฒิในชุมชน หรือทองถิ่น เปนแหลงเรียนรูและพัฒนาการเรียนรูในชุมชน ทองถิ่น รวมทั้งสถานศึกษา
ควรเปนหนวยงานสําคัญที่จะนํานโยบายไปสูก ารปฏิบัติ ผูบริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ตองรวมกันจัด
กิจกรรมเพื่อสรางนิสัยรักการอานใหแกเ ด็กทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อ ง
ครูตองตระหนักเสมอวา การอานเปนความจําเปนที่จะตองใหติดตัวผูเรียนไปตลอดชีวิต ครูตองฝกใหผูเรียนมี
นิสัยรักการอานและอานอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ ในการสรางนิสัยรักการอานนั้นไมเฉพาะในการเรียนรูลวน
แลวแตสามารถสรางผูเรียนใหมีนิสยั รักการอานไดทั้งสิ้น และหมูบานชุมชน ควรมีบทบาทในการชวยใหเกิดการ
สงเสริม การอานไดดวยการใหบริก ารตางๆ สนับสนุนแหลงความรูชุม ชน ภูมิปญญาทอ งถิ่น องคความรูให
โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมใหเด็กเกิดการอานไดสม่ําเสมอ…
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จากแนวคิ ด ทฤษฎี เกี่ ยวกั บการนิสัยรัก การอานที่ผูวิจัยไดศึก ษาจากหนัง สือ วารสาร บทความ
งานวิจัย และขอมูลบนเว็บไซต และนํามาสังเคราะหเพื่อใชเปนขอคําถามสภาพนิสัยรักการอานของประชาชน
อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายในแบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย รวมทั้งใชเปนขอมูลประกอบการพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
สําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก;จังหวัดหนองคาย สามารถแสดงไดดังตารางที่ 3 ดังนี้
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ตารางที่ 3 แสดงผลการสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนิสัยรักการอานจากจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย และขอมูลบนเว็บไซต
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ผลการสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนิสัยรักการอานจากจากหนังสือ
วารสาร บทความ งานวิจัย และขอมูลบนเว็บไซต

ลักษณะของผูที่มีนิสัยรักการอาน

มุงมั่นในการอาน/สนใจอานตลอดเวลา
อานจนเคยชิน
อานจนเปนกิจวัตรประจําวัน
แมมีปญหา และอุปสรรคในการอาน
ก็ไมทอ ยังคงอานตอไป
อานวัสดุบันทึกความรูทุกประเภท
อานไดทุกวัน ทุกสถานที่ ทุกเวลา และทุก
โอกาส
แสดงออกถึงความชอบอานหนังสืออยาง
ชัดเจน
อานเองโดยไมมีใครบังคับ
มีทัศนคติทางบวกเกี่ยวกับการอาน

ความถี่

ศรีรัตน
เจ็งกลิ่นจันทร
(2542)

ฉวีวรรณ
คูหาภินันท
(2542)

สกุณี
เกรียงชัยพร
(2548)

ชุติมาศ
มีมั่น
(2557)

กานตธิดา
บุณเสริม
(2558)

จุฑามาส
เทวา
(2558)

Jackson,
Charles
(2014)

Hagg,
Karen
(2017)

Baker,
Kevin
(2019)








-



-

-



-




-


-

-

-










-



-








-

3
6

-

-



-

-



-

-

-

2

-

-




-

-

-


-


-

-

3
1

-

4
4
6
2
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40
ตารางที่ 3 (ตอ)
ที่

10
11
12
13
14
15
16

ลักษณะของผูที่มีนิสัยรักการอาน

ฝกอานเปนประจํา
ขยันอาน
อานอยางสนุกสนาน
มีความสุขที่ไดอานใหคนอื่นฟง
อานไดอยางคลองแคลว
ครอบครัวสนับสนุนใหอาน
อยูในสภาพแวดลอมทีส่ งเสริมใหอาน

ผลการสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนิสัยรักการอานจากจากหนังสือ
วารสาร บทความ งานวิจัย และขอมูลบนเว็บไซต

ความถี่

ศรีรัตน
เจ็งกลิ่นจันทร
(2542)

ฉวีวรรณ
คูหาภินันท
(2542)

สกุณี
เกรียงชัยพร
(2548)

ชุติมาศ
มีมั่น
(2557)

กานตธิดา
บุณเสริม
(2558)

จุฑามาส
เทวา
(2558)

Jackson,
Charles
(2014)

Hagg,
Karen
(2017)

Baker,
Kevin
(2019)

-

-

-



-

-

-



-




-




1
1
2
2
1
1
1
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จากตารางที่ 3 พบวาผลการสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนิสัยรักการอานจากจากหนังสือ วารสาร
บทความ งานวิจัย และขอ มูล บนเว็บ ไซต โดยผู วิจั ยได คัดเลื อกจากผลการสั งเคราะหจ ากแนวคิดตั้ง แต 3
แนวคิดขึ้นไป สามารถสรุปไดวาลักษณะของบุคคลมีนิสัยรักการอาน มีดังนี้
1) อานจนเปนกิจวัตรประจําวัน
2) อานไดทุกวัน ทุกสถานที่ ทุกเวลา และทุกโอกาส
3) มุงมั่นในการอาน หรือสนใจอานตลอดเวลา
4) อานจนเคยชิน
5) อานวัสดุบันทึกความรูทุกประเภท
6) อานเองโดยไมมีใครบังคับ
5. บริบทอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายโดยสังเขป
5.1 ประวัติ
อําเภอโพธิ์ตาก เดิมเปนสวนหนึ่งของอําเภอศรีเชียงใหม ทางราชการไดแบงพื้นที่การปกครองออกมา
ตั้งเป นกิ่ง อําเภอโพธิ์ตาก ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวั นที่ 1;มิถุนายนพ.ศ. 2540 มีผลบังคับ ตั้งแต
วันที่ 1;กรกฎาคม ป เ ดี ยวกั น และต อ มาไดมี พ ระราชกฤษฎีก าลงวั นที่ 24;สิง หาคม พ.ศ. 2550 ยกฐานะ
ขึ้นเปนอําเภอโพธิ์ตาก โดยมีผลบังคับตั้งแตวันที่ 8 กันยายนปเดียวกัน
5.2 การปกครองสวนภูมิภาค
อําเภอโพธิ์ตากแบงเขตการปกครอง ออกเปน 3 ตําบล 27 หมูบาน ไดแก
5.2.1 ตําบลโพธิ์ตาก (Pho Tak) มีจํานวน 7 หมูบ าน ประกอบดวย
1) บานโพธิ์ตาก หมู 1
2) บานโพธิ์ตาก หมู 2
3) บานโพธิ์ตาก หมู 3
4) บานสาวแลเหนือ หมู 4
5) บานสาวแลใต หมู 5
6) บานสาวแลกลาง หมู 6
7) บานศรีวิไล หมู 7
5.2.2 ตําบลโพนทอง (Phon Thong) มีจํานวน 11 หมูบ าน ประกอบดวย
1) บานโพนทอง หมู 1
2) บานโพนทอง หมู 2
3) บานกาหม หมู 3
4) บานดอนไผ หมู 4
5) บานไร หมู 5
6) บานมวง หมู 6
7) บานนาฝาก หมู 7
8) บานดงเหลา หมู 8
9) บานสันติสุข หมู 9
10) บานโพนตอง หมู 10
11) บานโคกบุญสนอง หมู 11
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5.2.3 ตําบลดานศรีสุข (Dan Si Suk)
2.3.1) บานดานศรีสุข หมู 1
2.3.3) บานศูนยกลาง หมู 3
2.3.5) บานดอนขนุน หมู 5
2.3.7) บานหวยหมากพริก หมู 7
2.3.9) บานพรเจริญ หมู 9

มีจํานวน 9 หมูบาน ประกอบดวย
2.3.2) บานน้ําทอน หมู 2
2.3.4) บานบางกอกนอย หมู 4
2.3.6) บานหวยหินขาว หมู 6
2.3.8) บานภูพนังมวง หมู 8

5.3 ที่ตั้ง และอาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดตอกับอําเภอศรีเชียงใหม
ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอศรีเชียงใหม
ทิศใต
ติดตอกับอําเภอทาบอ และอําเภอบานผือ (จังหวัดอุดรธานี)
ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอบานผือ (จังหวัดอุดรธานี) และอําเภอสังคม
5.4 จํานวนประชากร
อําเภอโพธิ์ตากจํานวนประชากร ทัง้ หมด 15,334 คน แยกเปน
5.4.1) ประชากรตําบลโพธิ์ตาก จํานวน 4,060 คน แบงเปน ชาย จํานวน 7,717 คน
เปนหญิง จํานวน 1,996 คน
5.4.2 ประชากรตําบลโพนทอง จํานวน 6,438 คน แบงเปน ชาย จํานวน 3,183 คน
เปนหญิง จํานวน 3,255 คน
5.4.3 ประชากรตําบลดานศรีสุข จํานวน 4,836 คน แบงเปน ชาย จํานวน 2,470 คน
เปนหญิง จํานวน 2,366 คน
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
6.1 วิจัยในประเทศ
อรุณลักษณ รัตนพันธุ, รุงรุจี ศรีดาเดช และดรุณี สายหยุด ฉิมพลี (2558) ดําเนินการวิจัยเรื่องแนว
ทางการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับเด็กอนุบาล : กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิต
(ภายใตความรวมมือระหวางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1 กับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมสงเสริม
นิสัยรักการอานสําหรับเด็กอนุบาล ผูใหขอมูลหลักในครั้งนี้ประกอบดวย ครูประจําชั้นและครูผูชวยระดับชั้น
อนุบ าล;ผูเ ชี่ ยวชาญด านการจั ดกิ จ กรรมสง เสริม การอาน;บรรณารั ก ษ;และนัก ศึก ษา;จํานวน;48;คนและ
ผูเชี่ยวชาญที่ เป นผู มีป ระสบการณ ดานการสอน;การจัดกิจ กรรมหอ งสมุดและกิ จกรรมส งเสริ มการอานใน
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สถานศึกษา จํานวน 17 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และการ
สนทนากลุ ม ;การวิ เ คราะห ข อ มู ล ใช ก ารแจกแจงความถี่ ;หาค า ร อ ยละ;ค า เฉลี่ ย คา เบี่ ย งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจั ยพบว า;1);สภาพการจั ดกิ จกรรมสง เสริม การอานที่ป ฏิบัติจ ริง ทุก ดานโดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง;ด านที่มี คาเฉลี่ยสูง สุ ดคื อ ;ดานรูป แบบการจัดกิจ กรรม;ดานการใช สื่อ สง เสริ ม การอ าน;และดาน
คุณภาพของสื่อสงเสริมการอาน เมื่อจําแนกรายขอของแตละดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดพบวา 1.1) ดานการบริหาร
จัดการคือ ;มีก ารดํ าเนินการจัดกิจ กรรมส งเสริ มการอ านดวยตนเอง;1.2);ดานบุคลากรคือ;อาจารย ประจํา
ชั้น;1.3);ดานระยะเวลาคือ;มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานตลอดภาคเรียน;1.4);ดานความถี่คือ;มากกวา;10;
ครั้ง 1.5) ดานชวงระยะเวลาที่จัดกิจกรรมคือ ชวงที่มีการเรียนการสอน 1.6) ดานสถานที่ที่ใชในการจัดกิจกรรม
คือ ในหองเรียนหรือหนวยงาน 1.7) ดานรูปแบบการจัดกิจกรรม คือ เลานิทาน และอานหนังสือใหฟงมีคาเฉลีย่
เทากัน 1.8) ดานการใชสื่อสงเสริมการอานคือ หนังสือนิทาน 1.9) ดานคุณภาพของสื่อสงเสริมการอานคือ มี
ความเหมาะสมกับระดับวัยของเด็ก 2) แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานจาก
การจั ด ลํ า ดั บ ความถี่ ม ากไปหาน อ ยในแต ล ะด า น;4;ลํ า ดั บ ;พบว า ;2.1);ด า นการบริ ห ารจั ด การ;ได แ ก
2.1.1) จัดกิจกรรมในรูปแบบฐานกิจกรรมและหมุนเวียนใหนักเรียนเขารวมทุกฐาน 2.1.2) จัดกิจกรรมนอก
สถานที่และหมุนเวียนไปยังโรงเรียนตางๆ ในรูปของเครือขายสงเสริมการอาน 2.1.3) จัดกิจกรรมที่มีการใชสื่อ
หรืออุปกรณอยางงายเพื่อพัฒนากลามเนื้อและทักษะตางๆ จัดกิจกรรมที่สงเสริมทักษะการแสดงออก เชน
แสดงบทบาทสมมุ ติตัวละคร;2.1.4);จั ดกิจ กรรมใหเ ด็ก ไดมีสวนรวมในการจัดกิจ กรรม;มีความรวมมือ กับ
โรงเรียนหรือหนวยงานตางๆ เพื่อจัดกิจกรรมรวมกัน และมีการกระตุนและจูงใจในการสรางนิสัยรักการอาน
เชน มอบรางวัล ใบประกาศนียบัตร ฯลฯ 2.2) ดานรูปแบบกิจกรรม ไดแก 2.2.1) เลานิทาน ระบายสีและเลา
เรื่องจากภาพ 2.2.2) จัดมุมเด็ก หรือมุมหนังสือ 2.2.3) ประดิษฐสื่อสงเสริมการอานอยางงาย อานหนังสือหรือ
เลาเรื่องจากหนังสือ แสดงบทบาทสมมุติ 2.2.4) เลนเกมสงเสริมการอาน 2.3) ดานสื่อสงเสริมการอาน ไดแก
2.3.1) หนังสือเด็ก 2.3.2) บทเพลง 2.3.3) ภาพวาดระบายสี 2.3.4) การตูนเลมเล็กและหนังสือเรียนระดับ
อนุบาล 2.4) ดานผูมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม ไดแก 2.4.1) อาจารยประจําชั้นและอาจารยพี่เลี้ยง 2.4.2)
นักเรียนและครูประจําชั้นรวมกัน 2.4.3) อาจารยผูสอน 2.4.4) บรรณารักษ
ฐิติยา;เนตรวงษ;(2559);ดํ า เนิ นการวิจัย เรื่อ ง การพั ฒ นารู ป แบบกิ จ กรรมส ง เสริ ม การอ านเพื่ อ
เสริมสรางนิสัยรักการอานและทักษะชีวิตดานสุขภาพกาย;สุขภาพจิตสําหรับเด็กปฐมวัย มีวัตถุประสงคเพื่อ
1) ศึกษาสภาพการสงเสริมการอาน และสภาพทักษะชีวิตของ เด็กปฐมวัยตามความคิดเห็นของครูปฐมวัย
2);สรางรูป แบบกิ จ กรรมสง เสริ ม การอ านเพื่อ เสริม สรางนิสัย;รั ก การอานและทั กษะชี วิตด านสุ ขภาพกาย
สุขภาพจิตสําหรับเด็กปฐมวัย 3) ศึกษาผลการใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมการอานฯ;และ 4) รับรองและนําเสนอ
รูปแบบกิจกรรมสงเสริมการอานฯ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาแบงเปน 4 กลุมตามวัตถุประสงค ไดแก 1) ครู
ปฐมวัย จํานวน 143 คน 2) ผูเชี่ยวชาญเพื่อการสัมภาษณ จํานวน 7 คน และประชุมกลุม จํานวน 8 คน
3) เด็กปฐมวัย จํานวน 25 คน และ 4) ผูทรงคุณวุฒิเพื่อรับรองรูปแบบ จํานวน 5 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ประกอบดวย 1) แบบสอบถาม 2) แบบสัมภาษณเชิงลึก 3) แบบสังเกตพฤติกรรมรักการอาน
และทักษะชีวิตฯ;และ;4);แบบรับรองรูปแบบกิจกรรมสงเสริมการอานฯ;การวิเคราะหขอมูล;ไดแก;การวิเคราะห
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เนื้อหา คาเฉลี่ย เลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) t-test และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ซึ่งผล
การศึ ก ษาพบวา;1);สภาพการจั ดกิ จกรรมสง เสริมการอานสําหรับเด็ก ปฐมวัยของครูป ฐมวัยโดยภาพรวม
การปฏิบัติอยูระดับมากการปฏิบตั ิกิจกรรมเสริมสรางทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัยของ ครูปฐมวัย โดยภาพรวม
การปฏิบัติอยูระดับมาก รูปแบบกิจกรรมสงเสริมการอาน ประกอบดวย 5 องคประกอบคือ (1) บุคลากร (2)
การจัดการและทรัพยากรเพื่อดําเนินการ (3) กิจกรรมเพื่อดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน (4) พื้นที่
ดําเนินการและสภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมการอานและ ทักษะชีวิต และ (5) การประเมินผล 3) พฤติกรรมรัก
การอาน และทักษะชีวิตของกลุมตัวอยางอยูในระดับมาก และ 4) ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิตอรูปแบบ
กิจกรรมสงเสริมการอานในระดับมาก
วาริน เชิญกลาง (2559) ดําเนินการวิจัยเรื่องการสงเสริมนิสัยรักการอานตามความคิดเห็นของผูบริหาร
และครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย 1);เพื่อศึกษา
การสงเสริ มนิ สัยรัก การอ านตามความคิ ดเห็นของผูบริหาร;และครู;สัง กัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษา
สระบุรี;2);เพื่อเปรียบเทียบการสงเสริมนิสัยรักการอานตามความคิดเห็นของผูบริหาร;และครู;สังกัดสํานักงาน
เขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาสระบุรี จํ า แนกตามตํา แหน ง ;เพศ;สถานภาพการสมรส;วุ ฒิก ารศึก ษา
ประสบการณในการทํางาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่สงั กัด;และขนาดของโรงเรียน;3);ศึกษา
ขอ เสนอแนะการสง เสริ มนิ สั ยรั กการอ านตามความคิดเห็นของผูบริห าร;และครู;สัง กัดเขตพื้นที่การศึก ษา
ประถมศึกษาสระบุรี กลุมตัวอยางไดแกผูบริหาร และครู ปการศึกษา 2557 จํานวน 348 คน เครื่องมือที่ใชเก็บ
ขอมูลเปนแบบสอบถามที่ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพและมีคาความเชื่อมั่น 0.978 ผลการวิจัย พบวา 1);การ
สงเสริมนิสยั รักการอานในสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ในภาพรวมอยู
ในระดับมาก เรียงจากมากไปนอย 3 อันดับ ไดแก ดานผูบริหาร ดานกระบวนการเรียนการสอน และดาน
สภาพแวดลอม สวนอันดับสุดทาย ดานความสัมพันธกับชุมชนและองคกรเอกชน 2); การเปรียบเทียบระดับ
การปฏิบัติสงเสริมนิสัยรักการอานในสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
จําแนกตามตําแหนง วุฒิการศึกษา สถานภาพสมรส และขนาดโรงเรียน ใหระดับการปฏิบัติสงเสริมนิสัยรักการ
อานทั้งในภาพรวม และรายดาน แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ;.05;เมื่อจําแนกตามเพศ;สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประสบการณการทํางาน ใหระดับการปฏิบัติการสงเสริมนิสัยรักการอาน
ทั้งในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 3);วิเคราะหเนื้อหาจากประเด็นการจัดกลุมสนทนา เกี่ยวกับปญหา
และขอเสนอแนะในการสงเสริมนิสัยรักการอานในสถานศึกษาควรจัดกิจกรรมในการสงเสริมการอานใหกับเด็ก
มีการเรียนรูครบทั้ง 8 กลุมสาระผูบริหารควรกระตุนสงเสริม ใหครู และบูรณาการกิจกรรม
อัญชลี ธะสุข และยุรวัฒน คลายมงคล (2559) ดําเนินการวิจัยเรื่องการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาที่มี
แนวปฏิบัติที่ เป นเลิศในการสง เสริม นิสั ยรัก การอานในกรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้ง นี้มีวัตถุป ระสงคเ พื่ อ
1) ศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการสงเสริมนิสัยรักการอาน และ;2);นําเสนอแนว
ปฏิบัติที่เปนเลิศในการสงเสริมนิสัยรักการอานของโรงเรียนประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิง
คุณภาพ;โดยการศึกษาจากเอกสาร;การสังเกตและการสัมภาษณผูบริหาร;ครูนักเรียน;และผูป กครองในโรงเรียน
ประถมศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการสงเสริมนิสัยรักการอานในกรุงเทพมหานคร 6 โรงเรียนผลการวิจัย
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พบว า ;1);องค ป ระกอบของแนวปฏิ บั ติ ที่ เ ป น เลิ ศ ในการส ง เสริ ม นิ สั ย รั ก การอ า นในโรงเรี ย นประถม;
มีดั ง นี้ ;(1);ความสํ า คั ญ ของการส ง เสริ ม นิสั ยรั ก การอ าน;(2);เป าหมายของการส ง เสริ ม นิ สั ย รั ก การอา น;
(3);หลักการในดําเนินการสงเสริมนิสัยรักการอาน 4) ผลสําเร็จที่ไดจากการสงเสริมนิสัยรักการอาน 5) การนํา
ผลความสําเร็จจากการสงเสริมนิสัยรักการอานไปขยายผล 2) แนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการสงเสริมนิสัยรักการ
อานของโรงเรียนประถมศึกษา โดยสงเสริมสนับสนุนทักษะ;ความสามารถ;ของทั้งผูบริหาร;ครู;ครูบรรณารักษ;
นักเรียน;พัฒนาแหลงการอาน เห็นความสําคัญความสัมพันธระหวางผูบริหาร ครู บรรณารักษ นักเรียน และ
ผูปกครอง รณรงคสงเสริมนิสัยรักการอานอยางตอเนื่อง โดยใชกิจกรรม ตัวแบบที่ดี การใชการเสริมแรง และ
การนําปจจัยที่สงเสริมกับปจจัยที่เปนอุปสรรคในการสงเสริมนิสัยรักการอานที่เกิดขึ้นปรับใหเกิดแนวทางที่
เปนเลิศในการสงเสริมนิสัยรักการอาน
6.2 วิจัยตางประเทศ
อะโบกี, ไมเคิล โอเอสิอาย และชิงจิง เหลียง (Aboagye Michael Osei and Qing Jing Liang.
2010) ไดศึก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษาป จ จัยที่สงผลตอการพัฒ นาทัก ษะการอานของเด็กกอ นวัยเรียนของ
ประเทศกานา การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาทักษะการอานของเด็กกอน
วัยเรียนของประเทศกานา แบงกลุมตัวอยางเปน 2 กลุม คือเด็กกอนวัยเรียนในประเทศกานา และแบงออกเปน
กลุมปกติ และกลุมควบคุม ผลการศึกษาพบวาปจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับการพัฒนาทักษะการอานของเด็กวัย
กอนเรียน คือ ผูที่มีความรูและประสบการณในการจูงใจที่ทําใหเกิดบรรยากาศการอาน และการจัดกิจกรรม
สงเสริมการอานที่เหมาะสมสําหรับเด็กวัยกอนเรียน รวมทั้งการสรางบรรยากาศที่เหมาะสม
แอนนา เบลลา มาติน และอเล็กซานเดอร มาเกต (Ana;Bela Martins;and Alexandra Marques.
2010);ไดศึก ษาวิ จั ย;เรื่ อ ง;การส ง เสริ ม วัฒ นธรรมการอานในชุม ชนในประเทศโปรตุ เ กส การวิจั ยครั้ง นี้ มี
วัตถุประสงค เพื่ อนําเสนอแนวทางการสรางเครือ ขายการอานในประเทศโปตุเกส โดยกลุม ตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้ไดหองสมุดโรงเรียนทั่วประเทศ การดําเนินการวิจัยเปนลักษณะการสรางเครือขายหองสมุด
โรงเรียนในลักษณะการเชื่อมโยงสื่อการอาน การเชื่อมโยงสื่อการอานผานแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น รวมทั้งการ
ลงนามในขอตกลงความรวมมือระหวางสถานศึกษาเพื่อใหผูเรียน และประชาชนสามารถใชสื่อการอานรวมกัน
ไดทั่วประเทศ;เนนการเพิ่มบทบาทหองสมุดโรงเรียน และการทํางานรวมกันของหองสมุดโรงเรียนทั่วประเทศ
โปตุเกส รวมทั้งการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานที่เนนกิจกรรมการอานที่สามารถเปนเครื่องมือพื้นฐานในการ
เพิ่มอัตราการอาน สงผลใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตไดอยางยั่งยืน
มาเลน รีทีฟวา วาเลนเดีย และคนอื่นๆ (Marlén;Rátiva;Velandia and;other. 2012) ได..........
ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมสงเสริมการอานบนเว็บไซตสําหรับวัยรุน การศึกษามีวัตถุประสงคสงเสริม
นิสัยรักการอานผูอานกลุมวัยรุน ผลการวิจัยพบวาลักษณะกิจกรรมสงเสริมการอานบนเว็บไซตที่วัยรุนใหความ
สนใจ ไดแก 1) กิจกรรมที่มีลักษณะสามารถโตตอบกลับไดเมื่อวัยรุนเขารวมกิจกรรม เชน การพัฒนาแอปพลิ
เคชันกิจกรรมสงเสริมการอาน 2) กิจกรรมที่ทาทายความสามารถในการคนหาเกี่ยวกับการอานบนเว็บไซต เชน
การคนหาคําตอบบนเว็บไซตเพื่อชิงรางวัล กิจกรรมพจนานุกรมออนไลน เปนตน
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ฮันเซียง หวัง , เหยาฮูซาย และซินเซียง หวัง (Han-Chen Huang , Yao-Hsu Tsai , Shih-Hsiang
Huang;(2015) ไดศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอการพัฒนากิจกรรมสงเสริมการอานในโรงเรียนประถมศึกษา
ในประเทศจีน การศึกษาครั้งนี้ใชกระบวนการลําดับชั้นการวิเคราะห (AHP) ผลการศึกษาพบวาปจจัยที่สงผล
ตอการพัฒนากิจกรรมสงเสริมการอานในโรงเรียนประถมศึกษา ในประเทศจีน ไดแก 1) การวางแผน 2) และ
กลยุทธของผูบริหาร 3) ครูผูดําเนินกิจกรรมสงเสริมการอาน และ 4) ครอบครัว
เหมย จูจู , เจีย ชิงชิง และ ยาเวียนเซียง (Mei-Ju Chou, Jui-Ching Cheng and Ya-Wen Cheng.
2016) ไดศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอการอานของเด็กเล็กในประเทศจีน ผลการศึกษาพบวาปจจัยที่สงผล
ตอการอานของเด็ก เล็ กในประเทศจีน ไดแก 1) การสรางแรงจูงใจใหชวนอ านดวยบรรยากาศที่ เหมาะสม
2) กิจกรรมสงเสริมการอานควรเปนกิจกรรมที่เนนเด็กเล็กเปนศูนยกลาง และ 3) กิจกรรมสงเสริมการอานที่
พอแม ผูปกครองเปนสวนหนึ่งของการอาน
คอลเวล เจ วูดเวล และ เอล ฮันจิสัน Colwell, J., Woodward, L., and Hutchison, A. (2018)
ได ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การสํ า รวจกิ จ กรรมส ง เสริ ม การอ า นของชมรมหนั ง สื อ ดิ จิ ทัล ที่ เ หมาะสมกับ วั ย รุ น
ผลการศึ กษาพบว ากิ จกรรมสง เสริม การอานของชมรมหนังสือดิจิทั ล;ไดแก 1) กิจ กรรมวรรณคดีออนไลน
2) กิจกรรมอินเทอรเน็ตนอกโรงเรียน และ3) กิจกรรมการสนทนาออนไลน
จากการศึ ก ษาค นคว าแนวคิ ดทฤษฎีเ กี่ย วกับ การพัฒ นานวัตกรรมส ง เสริม นิสัยรั ก การอานของ
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย จากหนังสือ วาสาร บทความ ฐานขอมูลออนไลน สามารถสรุป
ไดวาการอาน หมายถึง ทักษะของบุคคลที่สามารถนําไปใชในการดํารงชีวิตเปนกระบวนการทางจิต เมื่ออาน
ขอ ความที่ เ ป นลายลั ก ษณ อั ก ษรจะทํ าใหบุคคลซึม ซับ ขอ มูล จากขอ ความภาษาเขียน นําไปสรางจิตนการ
ถายทอดความรูออกมาจากองคความรูเดิมที่มีอยูในตัว รวมทั้งสรางสรรคความรูใหมที่เกิดจากการอาน หรือ
อาจกลาวไดวาการอานทําใหคนเปนคนโดยสมบูรณ;ดังนั้นการอานจึงมีความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให ดี ขึ้ น และสมบู ร ณ ม ากยิ่ ง ขึ้ น ;ผู อ า นมากจะทํ า ให มี ค ลั ง ข อ มู ล อยู ใ นสมองมากทํ า ให เ ป น ผู ที่ ทั น โลก
ทันเหตุการณอยูเสมอ นอกจากนั้นการอานยังเปนการพัฒนาความคิดทําใหบุคคลเปนคนมีความรอบรู และยัง
เปนการสรางบุคลิกอุปนิสัยของบุคคลตามเนื้อหาหนังสือ หรือขอความที่ไดอานซึ่งเกิดจากการจินตนาไปตาม
ขอความที่ไดอาน ฉะนั้นผูที่อานหนัง สือมากจึงมักเปนปราชญ หรือนักคิดจะเปนหนทางนําไปสูความสําเร็จ
ทางการศึกษา หรือความสําเร็จในหนาที่การงานตอไป และมีประโยชนในการสรางสมาธิ ทําใหเกิดความคิด
และยังทําใหเปนผูรอบรูและฉลาดขึ้น อีกทั้งยังชวยในการพัฒนาตนเองใหเกิดแรงบันดาลใจ และปรับตัวของ
เราเองเขากับสังคมไดดี นอกจากนั้นการอานสามารถสรางอาชีพจนมีฐานะร่ํารวย ถึงแมจะไมไดรับการศึกษาที่
สูงนัก เพราะการอานทําใหเกิดทักษะการคิดเชิงวิเคราะห ทําใหสามารถวิเคราะหสถานการณไดอยางถูกตอง
นําไปสูการตัดสินใจที่ถูกตอง
สําหรับการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานเปนการกระทําตางๆ ที่จูงใจเพื่อใหบุคคลเกิดความอยากรู
เกิดความสนใจที่จะอาน เห็นความสําคัญของการอาน เกิดความมุงมั่นที่จะอาน จนมีนิสัยรักการอาน หรืออาจ
เรียกวาการสรางเทคนิคเพื่อใหบุคคลเกิดความสนใจตอการอานจนกลายเปนวัฒนธรรมการอาน ซึ่งกิจกรรม
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สงเสริมการอานมี 2 ลักษณะ ไดแก 1) กิจกรรมสงเสริมการอานเชิงรับ คือกิจกรรมที่จัดภายในหองสมุด หรือ
เปนกิจกรรมที่ตั้งรับอยูกับที่เพื่อใหผูอานเดินทางเขามาอานเอง เชน กิจกรรมบันทึกรักการอาน กิจกรรมคูปอง
รักการอาน กิจกรรมตอบคําถามสารานุกรม กิจกรรมเลานิทาน กิจกรรมการประกวดตางๆ กิจกรรมเยี่ยมชม
หองสมุด (Library tour) เปนตน 2) กิจกรรมสงเสริมการอานเชิงรุก เปนกิจกรรมที่มีการนําสื่อการอานเคลื่อน
ออกไปหาผูอาน เชน กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมตลาดนัดหนังสือ กิจกรรมพบนักเขียน กิจกรรมคาย
นักอาน กิจกรรมสัปดาหหอ งสมุด จัดกิจกรรมตูเชาหนังสือ (Redbox) อีกทั้งการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานจะ
ชวยเปดโลกความคิดใหกวางเปนอิสระที่จะรูไดดวยตนเองไมตองพึ่งพาผูอื่น อีกทั้งยังเกิดทักษะคิดวิเคราะห
และวิจารณญาณในการอานฝกคิดและสรางจินตนาการไดเองในขณะอาน ทําใหไดเนื้อหาสาระความรูมากกวา
การศึกษาหาความรูดวยวิธีก ารอื่นไมวาจะเปนการฟง การถาม การเขียน การไดอานหนั งสือที่ หลากหลาย
รูปแบบทําใหสมองผูอานเปดกวางสรางแนวคิดและทัศนะไดมากกวา ไมยึดติดอยูกับแนวคิดใดๆ โดยเฉพาะ
ผูอานเกิดความคิดเห็นไดดวยตนเองจากการอ าน หรื ออาจใชความรูที่ ไดจ ากการอานเป นเครื่อ งมื อในการ
ตัดสิ นใจ;ในส วนนวั ตกรรมส ง เสริ มการอาน หมายถึง ;สิ่ง ที่เ กิดขึ้นจากความรู และประสบการณ และถูก
ออกแบบสรางสรรคขึ้นมาใหมเพื่อจูงใจใหบุคคลเกิดความอยากรู เกิดความสนใจที่จะอาน เห็นความสําคัญของ
การอาน เกิดความมุงมั่นที่จะอาน จนมีนิสัยรักการอาน หรืออาจเรียกวาการสรางเทคนิคเพื่อใหบุคคลเกิดความ
สนใจตอ การอานจนกลายเปนวัฒ นธรรมการอาน;ซึ่งสอดคลอ งกับ จุดเนนและประเด็นพัฒ นาหลัก ในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ที่กลาววาการพัฒนานวัตกรรมและการนํามาใช
เปนปจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศในทุกดาน โดยที่ในชวงตอจากนี้ไป
จะมุงเนนการนําความคิดสรางสรรคและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อทําใหเกิดสิ่งใหมที่มีมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑและบริการใหมๆ
ในส วนนิสัยรักการอานเปนการกระทํ าที่ แสดงออกถึ งความสนใจในการอ าน การใช เวลาวางใน
การอาน;เปนสิ่งที่คนเราตองมีการฝกอานเปนประจําหากตองการใหการอานหนังสือจนเกิดเปนนิสยั จําเปนตอง
มีการปลูกฝง และชักชวนใหเกิดความสนใจการอานอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ เปนการฝกใฝมุงมั่นในการอาน
และอานจนเคยชิน และการสรางนิสัยรักการอานจะประสบความสําเร็จจําเปนตองอาศัยทั้งการสงเสริมจาก
สถาบันครอบครัว สถานศึกษา หนวยงานภายนอก และหมูบานชุมชน รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลที่จะสงเสริม
คานิยมรั กการอานใหยั่งยืน และควรจัดกิจกรรมสงเสริม การใหป ระชาชนไดอานตามความสนใจ;อานอยาง
สม่ําเสมอ และอานดวยความเพลิดเพลิน หรือสามารถกลาวไดวาสถาบันครอบครัว มีบทบาทที่ยิ่งใหญที่สุดใน
การสงเสริมนิสัยรักการอาน และพอแมหรือบุคคลในครอบครัวควรเปนแบบอยางการอานที่ดี แลวเด็กจะซึมซับ
นิสัยรักการอานตั้งแตเด็ก และรัฐบาล ควรมียุทธศาสตรสงเสริมการอานอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบการศึกษาและแหลงการเรียนรูทมี่ ีคุณภาพการ ผลักดันใหการอานหนังสือเปนวาระแหงชาติ และมี
ยุทธศาสตรสงเสริมการอานอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ
เรียนรูของคนไทย และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ เพื่อใหประชาชนทุกคนมี
โอกาสเขาถึงการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและโครงสรางพื้นฐานให
เอื้อตอการศึกษาและเรียนรู พัฒนาหองสมุดชุมชน ใหกระจายอยางทั่วถึงในลักษณะหองสมุดมีชีวิต พัฒนา

62
แหลงเรียนรูในรูปแบบอื่นๆ ที่หลากหลาย มีคุณภาพและกระจายอยางทั่วถึง เปดโอกาสทางการศึกษาและ
เรียนรูที่มีคุณภาพอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และสงเสริมการสรางสภาพแวดลอมของชุมชน ทองถิ่น สังคม เพื่อ
เอื้อตอการศึกษาและเรียนรู ระดมทรัพยากรบุคคล ภูมิปญญาทองถิ่น ปราชญชาวบานและผูทรงคุณวุฒิใน
ชุม ชน หรื อ ท อ งถิ่ น;เป นแหล ง เรียนรู และพัฒ นาการเรียนรูในชุมชน;ทอ งถิ่น;รวมทั้ง สถานศึก ษา ควรเป น
หนวยงานสําคัญที่จะนํานโยบายไปสูก ารปฏิบัติ ผูบริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา ตองรวมกันจัดกิจกรรมเพื่อ
สรางนิสัยรักการอานใหแกเด็กทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง ครูตองตระหนัก
เสมอวา การอานเปนความจําเปนที่จะตองใหติดตัวผูเรียนไปตลอดชีวิต ครูตองฝกใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน
และอานอยางตอเนื่องสม่าํ เสมอ ในการสรางนิสัยรักการอานนั้นไมเฉพาะในการเรียนรูล วนแลวแตสามารถสราง
ผูเรียนใหมีนิสัยรักการอานไดทั้งสิ้น และหมูบานชุมชน ควรมีบทบาทในการชวยใหเกิดการสงเสริมการอานได
ดวยการให บ ริ ก ารต างๆ สนั บ สนุ นแหล ง ความรูชุม ชน ภูมิปญ ญาทอ งถิ่น องคความรูใหโรงเรียนสามารถ
จัดกิจกรรมใหเด็กเกิดการอานไดสม่ําเสมอ

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัย;เรื่อง;การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตาก;จังหวัดหนองคาย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จั ง หวั ด หนองคาย;พั ฒ นารู ป แบบกิ จ กรรมส ง เสริ ม นิ สั ย รั ก การอ า นสํ า หรั บ ประชาชนอํ า เภอโพธิ์ ต าก
จัง หวัด หนองคาย;ทดลองใชรู ป แบบกิ จ กรรมสง เสริม นิสั ยรัก การอ านสํา หรับ ประชาชนอํา เภอโพธิ์ ตาก
จังหวัดหนองคาย และเพื่อประเมินประสิทธิผลการใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน
อํ า เภอโพธิ์ ต าก จั ง หวั ด หนองคาย;ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ที่ ใ ช คื อ การวิ จั ย และพั ฒ นา;(Research;and
Development : R&D) โดยไดดําเนินการจํานวน 4 ระยะ ไดแก
ระยะที่ ;1;การศึก ษาสภาพนิ สั ยรั ก การอ านสํ าหรั บ ประชาชนอํ าเภอโพธิ์ ตาก จั ง หวั ด
หนองคาย ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 – มิถุนายน พ.ศ. 2559
ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 – ธันวาคม พ.ศ. 2559
ระยะที่;33การทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 – ธันวาคม พ.ศ. 2560
ระยะที่;43การประเมิ นประสิท ธิ ภาพรูปแบบกิจ กรรมสง เสริม นิสัยรักการอานสําหรับ
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก;จังหวัดหนองคาย ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 – มิถุนายน พ.ศ. 2561
สามารถอธิบายตามลําดับไดดังนี้
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1. ระยะที่;1;การศึกษาสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก;จังหวัดหนองคาย
1.1 วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
1.2 เปาหมาย
นําผลการศึกษาสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายไปพัฒนา
รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก;จังหวัดหนองคาย ตอไป
1.3 ระยะเวลาดําเนินการ
ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 – มิถุนายน พ.ศ. 2559
1.4 เครื่องมือ ไดแก
แบบสอบถาม
1.5 วิธีดําเนินการ
ผูวิจัยดําเนินการศึกษาสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โดย
ใชแบบสอบถามสอบถามเกี่ยวกับ สภาพการอาน;สภาพนิสัย รักการอ าน และกิ จกรรมส งเสริมนิสั ยรักการอานที่
เหมาะสมสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก;จังหวัดหนองคาย;โดยมีวิธีดําเนินการ ดังนี้
1.5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ประชาชนในอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ที่อยู
ในชวงวัยประชากรวัยแรงงานอายุระหวาง 15-60 ป จํานวน 10,410 คน โดยแบงออกเปน (ปกครองอําเภอ
โพธิ์ตาก, 2560) ไดแก
1) ประชาชนในตําบลโพธิ์ตากที่อยูในชวงวัยประชากรวัยแรงงานอายุระหวาง 15-60 ป
จํานวน 2,753 คน
2) ประชากรในตําบลโพนทองที่อยูในชวงวัยประชากรวัยแรงงานอายุระหวาง 15-60 ป
จํานวน 4,416 คน
3) ประชากรในตําบลดานศรีสุขที่อยูในชวงวัยประชากรวัยแรงงานอายุระหวาง 15-60 ป
จํานวน 3,241 คน
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ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชตารางของทาโร ยามาเน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % และ
เลือกความคลาดเคลื่อน ± 5 จากนั้นใชวิธีการสุมแบบแบงชั้นอยางเปนสัดสวน โดยเลือกใชวิธีการสุมอยางงาย
แตละตําบล โดยใชตารางเลขสุม (Table;of random numbers) ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 385 คน
สามารถแสดงไดดังนี้
ตารางที่ 4 แสดงจํานวนประชากร และกลุมตัวอยางระยะที่ 1 ศึกษาสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน
อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ที่
ตําบล
จํานวนประชากร
จํานวนกลุมตัวอยาง
1 โพธิ์ตาก
2,753
102
2 โพนทอง
4,416
163
3 ดานศรีสุข
3,241
120
รวม
10,410
385
1.6 วิธีดําเนินการ ผูวิจัยดําเนินการ ดังนี้
1.6.1 วิธีการสรางแบบสอบถาม
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากหนังสือ วารสารวิชาการ และเว็บไซตทางการศึกษาเพื่อนํามาใชอางอิง
การสรางแบบสอบถามในตอนที่ 1 สภาพการอานของประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก;จังหวัดหนองคาย ตอนที่ 2
สภาพนิสัยรักการอานของประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก;จังหวัดหนองคาย และตอนที่ 3 กิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก
การอานที่เหมาะสมสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก;จังหวัดหนองคาย
2) สรางแบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัด
หนองคาย;มี ลั ก ษณะเป นข อ คํ าถาม และแบบมาตราส วนประมาณค า;(Rating;scale);แบบลิเ คิรท และได
กําหนดความเหมาะสมไว 5 ระดับ ดังนี้;
ระดับ 5 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับนอย
ระดับ 1 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับนอยที่สุด
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สําหรับแบบสอบถามประกอบดวย 4 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 สภาพการอานของประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ตอนที่ 2 สภาพนิสัยรักการอานของประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ตอนที่ 3 กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสมสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย
ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะอื่น
3) หาคุณภาพของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามเสนอตอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามคาดัชนีความสอดคลอง (Index;of;item;objective;consistency);จาก
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ซึ่งกําหนดคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญ ดังนี้คือ ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารสถานศึกษา
จํานวน 1 คน ผูเชี่ยวชาญดานวิจัย และประเมินผล จํานวน 1 คน และผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 คน
ประกอบดวย
3.1) ดร. สัมฤทธิ์ กางเพ็ง
ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบาน
หนองกุงวิทยาคาร จังหวัดขอนแกน
(ผูเชี่ยวชาญดานวิจัยและประเมินผล)
อาจารยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
3.2) ดร.ภูวดล จุลสุคนธ
ภาควิชาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี (ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา)
3.3) ดร.นภัสกร กรวยสวัสดิ์
อาจารยภ าควิ ช าสารสนเทศศาสตร
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา)
3.4) ดร. สัจจา ฝายคําตา
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมปฏิบัติการ
สํานักงานเขตพื้นที่กาฬสินธุ เขต 2
(ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา)
3.5) นายณฐนนท อํานาจเจริญ ผูอํานวยการ กศน. อําเภอกุมภวาป
จังหวัดอุดรธานี
(ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารสถานศึกษา)
4) จากนั้นวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหหาคา IOC จากการกําหนดระดับความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ ดังนี้
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+1 เมื่อมีความคิดเห็นดวยกับขอคําถาม
0 เมื่อไมแนใจกับขอคําถาม
-1 เมื่อไมเห็นดวยกับขอคําถาม
จากนั้นใชสูตร

IOC = ∑ R
N

เมื่อ
IOC คือ ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับแบบสอบถาม
ΣR คือ ผลรวมของคะแนนจากผูเ ชี่ยวชาญทั้งหมด
N คือ จํานวนผูเชี่ยวชาญ
ผลการวิเคราะหในการหาค าดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของขอคําถามไดคาดัชนีความสอดคลอ ง
มีคาระหวาง .60-1.00 ซึ่งมีคามากกวา 0.50 แสดงวา ขอคําถามนั้นสอดคลองกับจุดมุงหมายและเนื้อหาที่
มุงวัด (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2542 ; อางถึงในวิลาวัลย มาคุม. 2549) เมื่อปรับตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
แลวจึงไดนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางในการศึกษา จํานวน 30 คน โดย
การวิจัยครั้งนี้ไดเลือกทดลองใชกับประชาชนในอําเภอศรีเชียงใหม จํานวน 30 คน จากนั้นนําขอมูลที่ไดไป
วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม;โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค วิเคราะห
โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร (SPSS version Statistics;17.0) ซึ่งมีสูตรการคํานวณ ดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา,
2546 : 449 - 450)
α

เมื่อ

α

k

s

2

i

S2

=
แทน
แทน
แทน
แทน

2
k  ∑ si 
1 − 2 
k −1 
S 



สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
จํานวนขอคําถาม
ความแปรปรวนของคะแนนในขอคําถามขอที่ i
ความแปรปรวนของคะแนนรวม
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ไดคาความเชื่อมั่น;เทากับ;.89 ซึ่งอยูในระดับมากกวา .71;เปนระดับความเชื่อมั่นในระดับสูง (บุญชม
ศรีส ะอาด. 2556;; สุ รวาท ทองบุ . ;2550);หลัง จากนั้นผูวิจัยจึง นําแบบสอบไปใชในการเก็บ ขอ มูล กับ กลุม
ตัวอยาง จํานวน 385 คน
5) การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหใหสิบเอกเชษฐา
ขาวประเสริฐ นายอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ทําหนังสือสั่งการใหผูใหญบานเปนผูเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัย โดยใชวิธีการจัดกิจกรรมเวทีประชาคมชาวบานในชวงเย็นหลังเวลา 17.00 น. และมีครู กศน. ตําบล
เปนผูดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
5.1) ดํ า เนิ น การแจกแบบสอบ;จํ า นวน;385;ชุ ด ;ได รั บ แบบสอบถามกลั บ คื น ทั้ ง 385 ชุ ด
คิดเปนรอยละ 100
6) การวิ เ คราะห ข อ มู ล การวิ จั ยครั้ง นี้ผูวิจัย วิเ คราะหขอ มูล ดว ยโปรแกรมคอมพิวเตอร;(SPSS
version Statistics;17.0) เพื่อหาคาสถิติตางๆ ซึ่งผูวิจัยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
6.1) การวิเคราะหขอมูลตอนที่ 1 สภาพการอานของประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
โดยการแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ
6.2) การวิเคราะหขอมูลตอนที่ 2 สภาพนิสัยรักการอานของประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัด
หนองคาย และตอนที่ 3 กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสมสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัด
หนองคาย โดยการหาคาสถิติพื้นฐาน;ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการแปลความหมายตามหลักเกณฑที่นิยมทั่วไป
ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2556)
(1) คาเฉลี่ย มีเกณฑการประเมิน ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51 ขึ้นไป หมายถึง ความคิดเห็นในระดับมากทีส่ ุด
คาเฉลี่ย 3.51 - 4.49
หมายถึง ความคิดเห็นในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51 - 3.49
หมายถึง ความคิดเห็นในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 - 2.49
หมายถึง ความคิดเห็นในระดับนอย
คาเฉลี่ยต่ํากวา 1.50
หมายถึง ความคิดเห็นในระดับนอยทีส่ ุด
และการวิเคราะหขอมูลตอนที่ 4 ดวยการแจกแจงความถี่ พรอมอธิบายเชิงพรรณนา
1.7 ผลที่คาดวาจะไดรับ
ไดสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพการอาน และสภาพนิสัยรักการอาน ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย รวมทั้งกิจกรรมสงเสริมนิสยั รักการอานที่ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายใหความ
สนใจ เพื่อนําไปใชเปนขอมูลในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตาก;จังหวัดหนองคาย ในการดําเนินการวิจัยในระยะที่ 2 ตอไป
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2. ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสํา หรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก;
จังหวัดหนองคาย
2.1 วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก;
จังหวัดหนองคาย
2.2 เปาหมาย
มีรู ป แบบกิ จ กรรมส ง เสริ ม การอ านที่ เ หมาะสมกั บ ประชาชนอําเภอโพธิ์ ตาก ที่ เ หมาะสมกับ
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
2.3 ระยะเวลาดําเนินการ
ระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 – ธันวาคม พ.ศ. 2559
2.4 เครื่องมือ ไดแก
แบบบันทึกผลการสนทนากลุม (Focus group)
2.5 วิธีดําเนินการ
2.5.1;ดําเนินการสนทนากลุม;(Focus;group) เพื่อรางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
สําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ดังนี้
1) กําหนดจํานวนผูเขารวมการสนทนากลุม;(Focus;group);จํานวน 10 คนซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของชื่นสุมล บุนนาค (2553) ที่กลาววาการสนทนากลุม หมายถึง การรวบรวมขอมูลจากการสนทนา
กับกลุมผูใหขอมูลในประเด็นปญหาที่เฉพาะเจาะจง โดยมีผูดําเนินการสนทนา (Moderator) เปนผูเริ่ม
ประเด็นในการสนทนา เพื่อชักจูงใหกลุมเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นตอประเด็น หรือแนวทางการ
สนทนาอยางกวางขวางละเอียดลึกซึ้ง โดยมีผูเขารวมสนทนาในแตละกลุมประมาณ 6-10 คน ซึ่งเลือกมา
จากประชากรเปาหมายที่กําหนดเอาไว ดังนั้นผูวิจัยจึงกําหนดกลุมผูเขารวมสนทนากลุม (Focus group)
จํานวน 10 คน ประกอบดวย ตัวแทนกลุมผูบริหาร จํานวน 1 คน ตัวแทนกลุมผูเชี่ยวชาญดานกิจกรรม
สงเสริมการอาน จํานวน 3 คน ผูแทนอาสาสมัครนักอานอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย จํานวน 2 คน
ผูแทนครู กศน. ตําบล จํานวน 3 คน ผูแทนผูนําชุมชน จํานวน 1 คน ประกอบดวย
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1.1) ตัวแทนกลุมผูบริหาร ไดแก
1.1.1) นางจามรี ภูเมฆ ตํา แหนง ผู อํา นวยการ กศน. อํา เภอท า บอ จั ง หวั ด
หนองคาย
1.2) ตัวแทนกลุมผูเชี่ยวชาญดานกิจกรรมสงเสริมการอาน ไดแก
1.2.1) ผศ. ดร.ไปรมา เฮียงราช ตําแหนงอาจารยประจําหลักสูตรบรรณา..........
รักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1.2.2) ดร.;นภัสกร กรวยสวัสดิ์;ตําแหนงอาจารยภ าควิ ช าสารสนเทศ.........
ศาสตร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1.2.3) นางสาวอัคริมา สุมมาตย ตําแหนงบรรณารักษชํานาญการ;สํานักหอสมุด
..มหาวิทยาลัยขอนแกน
1.3) ผูแทนอาสาสมัครนักอานอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ไดแก
1.3.1) นายเสมือน เลียงคํา
1.3.2) นายธงชัย กรมทอง
1.4) ผูแทนครู กศน. ตําบล ไดแก
1.4.1) นายอารมณ แกนทาว ตําแหนงหัวหนา กศน. ตําบลโพนทอง
1.4.2) นางสาวรัชนีวรรณ รัตนติสรอย ตําแหนงหัวหนา กศน. ตําบลโพธิ์ตาก
1.4.3) นางธัญญภรณ หนูอินทร ตําแหนงหัวหนา กศน. ตําบลดานศรีสุข
1.5) ผูแทนผูนําชุมชน ไดแก
1.5.1) สิบเอกเชษฐา ขาวประเสริฐ นายอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
2) สรางแบบบันทึกผลการสนทนากลุม (Focus group) โดยดําเนินการดังนี้
2.1) การกําหนดประเด็นเพื่อสนทนากลุม (Focus;group);โดยนําสารสนเทศที่ได
จากการศึก ษาสภาพนิ สั ยรั ก การอ านสํ าหรับ ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จั ง หวั ดหนองคายในระยะที่ 1
ไปประกอบในการกํ า หนดประเด็ น เพื่ อ สนทนากลุ ม ;(Focus;group);และประเด็ น ที่ จ ะนํ า ไปใช ใ น
การสนทนากลุม (Focus;group) ไดแก กิจ กรรมสง เสริม นิสัยรักการอานที่เหมาะสมสําหรับ ประชาชน
อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ควรมีลักษณะอยางไร
2.2) หาคุณภาพของแบบบันทึกผลการสนทนากลุม (Focus group) โดยนําเสนอ
ตอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และนําไปหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index;of;item;
objective;consistency);จากผู เ ชี่ ยวชาญ จํานวน 5 คน ซึ่ง กําหนดคุณสมบัติของผูเ ชี่ยวชาญ ดัง นี้คือ
ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน ผูเชี่ยวชาญดานวิจัย และประเมินผล จํานวน 1 คน
และผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 คน ประกอบดวย
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2.2.1) ดร. สัมฤทธิ์ กางเพ็ง

ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบาน
หนองกุงวิทยาคาร จังหวัดขอนแกน
(ผูเชี่ยวชาญดานวิจัยและประเมินผล)
อาจารยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2.2.2) ดร.ภูวดล จุลสุคนธ
ภาควิชาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี (ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา)
2.2.3) ดร.นภัสกร กรวยสวัสดิ์
อาจารยภ าควิ ช าสารสนเทศศาสตร
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา)
2.2.4) ดร. สัจจา ฝายคําตา
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมปฏิบัติการ
สํานักงานเขตพื้นที่กาฬสินธุ เขต 2
(ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา)
2.2.5) นายณฐนนท อํานาจเจริญ ผูอํานวยการ กศน. อําเภอกุมภวาป
จังหวัดอุดรธานี
(ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารสถานศึกษา)
2.3) จากนั้นวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหหาคา IOC จากการกําหนดระดับความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ดังนี้
+1 เมื่อมีความคิดเห็นดวยกับขอคําถาม
0 เมื่อไมแนใจในกับขอคําถาม
-1 เมื่อไมเห็นดวยกับขอคําถาม
โดยใชสูตร
จากนั้นใชสูตร
IOC = ∑ R
N
เมื่อ
IOC คือ ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกบั แบบบันทึกผลการสนทนากลุม
ΣR คือ ผลรวมของคะแนนจากผูเ ชี่ยวชาญทั้งหมด
N คือ จํานวนผูเชี่ยวชาญ
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ผลการวิ เ คราะห ในการหาค า หาดั ช นีค วามสอดคลอ ง (IOC) ของข อ คํ าถามใน
แบบบันทึกผลการสนทนากลุม;(Focus;group);ไดคาดัชนีความสอดคลอง มีคาระหวาง .60-1.00 ซึ่งมีคา
มากกว า ;0.50;แสดงว า ข อ คํ า ถามนั้ น สอดคล อ งกั บ จุ ด มุ ง หมายและเนื้ อ หาที่ มุ ง วั ด ;(ศิ ริ ชั ย ;กาญจน
วาสี.;2542;;;อางถึงในวิลาวัลย มาคุม. 2549)
2.4) ปรับปรุง แกไขแบบบันทึกผลการสนทนากลุม (Focus group) ตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญ และนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลจริง
2.6 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผู วิจั ยได ดํ าเนิ นการสนทนากลุม (Focus;group) ณ ห อ งสมุด ประชาชนอํา เภอโพธิ์ ตาก
ในวันที่ 10-11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยดําเนินการ ดังนี้;
2.6.1 ดําเนินการสนทนากลุม (Focus;group) เพื่อรางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก
การอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โดยนําสารสนเทศที่ไดจากการศึกษาสภาพนิสัย
รัก การอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จัง หวัดหนองคายในระยะที่ 1 ซึ่ งพบวาประชาชนอํ าเภอ
โพธิ์ตากมีเวลาวางจะเลนอินเทอรเน็ต มากที่สุด รองลงมา คือ พูดคุยกับเพื่อน และดูรายการโทรทัศน ใน
1 วัน จะอานหนังสือโดยเฉลี่ย 30 นาที สําหรับประเภทของหนังสือ สิ่งพิมพ เว็บไซตที่ชอบอาน มากที่สุด
คือวารสารและนิตยสารบันเทิง รองลงมาคือ หนังสื อ สิ่งพิมพ และในรอบปไดเขารวมกิจ กรรมสงเสริม
การอาน 1-2;ครั้ง สําหรับผลการศึกษาสภาพนิสัยรักการอานของประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก พบวาประชาชน
มีทัศนคติทางบวกเกี่ยวกับการอานมากที่สุด รองลงมา คือไดรับการปลูกฝงและชักชวนใหเกิดความสนใจ
การอ านอย างต อเนื่อ งจากครอบครัว และไดรับการปลูก ฝงและชัก ชวนใหเกิดความสนใจการอานอยาง
ตอ เนื่ อ งจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน สําหรับ กิจ กรรมสงเสริม นิสัยรัก การอานที่เ หมาะสมสําหรับ
ประชาชนอํ าเภอโพธิ์ตาก พบวาประชาชนอําเภอโพธิ์ตากมีความคิดเห็นวากิจ กรรมหอ งสมุดเคลื่อ นที่
เปนกิจกรรมที่เหมาะสมที่สุด รองลงมากิจกรรมการอานเพื่อสงเสริมพอแมอานใหลูกฟง;(Book;start) และ
กิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร;(QR;code);ผลการศึกษานี้ไดนําไปเปนขอมูลประกอบสําหรับให
ผูเขารวมการสนทนากลุม (Focus;group) ใชพิจารณาในการรางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
สําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก;จังหวัดหนองคาย;รวมกับใชวิธีการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ
วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูลบนเว็บไซต และแนวคิด ประสบการณจากกลุมผูรวมสนทนากลุม (Focus
group) จํานวน 10 คน โดยดําเนิ นการสนทนากลุม (Focus group) ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559
สําหรับประเด็นการสนทนากลุม (Focus group) คือ กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสมสําหรับ
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ควรมีลักษณะอยางไร จากผลการสนทนากลุม (Focus group)
สามารถสรุปไดวาร างรูปแบบกิจกรรมสงเสริม นิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัด
หนองคาย ประกอบดวย
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1) กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสม
ไดแก กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่
2);กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่
เหมาะสมไดแก กิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง (Book start)
3) กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก
การอานที่เหมาะสม ไดแก กิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร (QR;code)
4) กิ จกรรมสง เสริ มนิสัยรัก การอานดานอาชีพ;กิจ กรรมสง เสริม นิสัยรัก การอานที่
เหมาะสม ไดแก กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ
5) กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานหองสมุดมีชีวิต;กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่
เหมาะสม ไดแก การพัฒนาหองสมุดมีชีวิต
6) กิจกรรมการสรางเครือขายรักการอาน กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสม
ไดแก กิจกรรมบันทึกขอตกลง (MOU) เครือขายนักอาน
2.6.2 ดําเนินการวิพากษรางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน
อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ในวันที่ 18-19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยดําเนินการดังนี้
1) กําหนดผูรวมสนทนากลุม (Focus group);เพื่อวิพากษรางรูปแบบกิจกรรมสงเสริม
นิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย จํานวน 10 คน ประกอบดวย ตัวแทน
กลุมผูบริหาร จํานวน 1 คน ตัวแทนกลุมผูเชี่ยวชาญดานกิจกรรมสงเสริมการอาน จํานวน 2 คน กํานัน
อําเภอโพธิ์ตาก จํานวน 3 คน ผูแทนผูใหญบานอําเภอโพธิ์ตาก จํานวน 2 คน ผูแทนประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตาก จํานวน 2 คน ประกอบดวย
1.1) ตัวแทนกลุมผูบริหาร ไดแก
1.1.1) นางชลธิชา โครตชมภู ตําแหนงผูอํานวยการ กศน. อําเภอศรีเชียงใหม
1.2) ตัวแทนกลุมผูเชี่ยวชาญดานกิจกรรมสงเสริมการอาน ไดแก
1.2.1) ดร. ดวงแกว เงินพูลทรัพย ตําแหนงรองหัวหนาภาควิชา ภาควิชานิเทศ
ศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
1.2.2) นายศิวราช ราชพัฒน ตําแหนงหัวหนาหองสมุดและศูนยบริการขอมูล
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
1.3) กํานันอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ไดแก
1.3.1) นายสามารถ สุทธิดี ตําแหนงกํานันตําบลโพธิ์ตาก
1.3.2) นายวิชัย เสือหลา ตําแหนงกํานันตําบลโพนทอง
1.3.3) นางเบญจวรรณ นิชจํานงค ตําแหนงกํานันตําบลดานศรีสุข
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1.4) ผูแทนผูใหญบานอําเภอโพธิ์ตาก ไดแก
1.4.1) นายบุญชัย คําภูแกว ตําแหนงผูใหญบานโพธิ์ตาก หมู 2
1.4.2) นายหมวย พนักศรี ตําแหนงผูใหญบานน้ําทอน หมู 2
1.5) ผูแทนประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก ไดแก
1.5.1) นางคํามิ่ง บุตรจันทร
1.5.2) เรืออากาศตรีพฒ
ั น ธรรมวงศา
2) สรางแบบบันทึกผลการสนทนากลุม (Focus group) เพื่อวิพากษรางรูปแบบกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โดยนํ ารางรูปแบบกิจกรรม
สงเสริมนิ สัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายที่ไดจากผลการสนทนากลุม
(Focus group) ครั้งที่ 1 ซึ่งประกอบดวย (1) กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก กิจกรรมสงเสริมนิสัย
รักการอานที่เหมาะสม ไดแก กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ (2);กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว;
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสม ไดแก กิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง (Book start) (3) กิจกรรม
สง เสริ มนิ สัยรักการอานผานเทคโนโลยีส ารสนเทศ;กิจกรรมสง เสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสม;ไดแก
กิจ กรรมสง เสริม การอานผานรหั ส คิ วอาร;(QR;code);(4) กิจ กรรมสง เสริม นิสัยรัก การอานดานอาชีพ
กิจกรรมสงเสริมนิสยั รักการอานที่เหมาะสม ไดแก กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ (5) กิจกรรมสงเสริมนิสัย
รักการอานหองสมุดมีชีวิต;กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสม ไดแก การพัฒนาหองสมุดมีชีวิต
(6) กิจกรรมการสรางเครือขายรักการอาน กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสม ไดแก กิจกรรม
บันทึกขอตกลง (MOU) เครือขายนักอาน เปนประเด็นหลักในการวิพากษ โดยมีลักษณะเปนแบบสํารวจ
รายการ (Check list) และไดกําหนดความเหมาะสมไว 2 รายการ คือ เหมาะสม และ ไมเหมาะสม
3) หาคุ ณ ภาพของแบบบั น ทึ ก ผลการสนทนากลุม (Focus;group) โดยนํ า เสนอต อ
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และนําไปหาคาดัชนีความสอดคลอง(Index;of;item;
objective;consistency);จากผู เ ชี่ ยวชาญ จํานวน 5 คน ซึ่ง กําหนดคุณสมบัติของผูเ ชี่ยวชาญ ดัง นี้คือ
ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน ผูเชี่ยวชาญดานวิจัย และประเมินผล จํานวน 1 คน
และผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 คน ประกอบดวย
2.2.1) ดร. สัมฤทธิ์ กางเพ็ง

2.2.2) ดร.ภูวดล จุลสุคนธ

ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบาน
หนองกุงวิทยาคาร จังหวัดขอนแกน
(ผูเชี่ยวชาญดานวิจัยและประเมินผล)
อาจารยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี (ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา)
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2.2.3) ดร.นภัสกร กรวยสวัสดิ์

อาจารยภ าควิ ช าสารสนเทศศาสตร
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา)
2.2.4) ดร. สัจจา ฝายคําตา
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมปฏิบัติการ
สํานักงานเขตพื้นที่กาฬสินธุ เขต 2
(ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา)
2.2.5) นายณฐนนท อํานาจเจริญ ผูอํานวยการ กศน. อําเภอกุมภวาป
จังหวัดอุดรธานี
(ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารสถานศึกษา)
2.3) จากนั้นวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหหาคา IOC จากการกําหนดระดับความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ดังนี้
+1 เมื่อมีความคิดเห็นดวยกับขอคําถาม
0 เมื่อไมแนใจในกับขอคําถาม
-1 เมื่อไมเห็นดวยกับขอคําถาม
โดยใชสูตร
จากนั้นใชสูตร
IOC = ∑ R
N
เมื่อ
IOC คือ ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกบั แบบบันทึกผลการสนทนากลุม
ΣR คือ ผลรวมของคะแนนจากผูเ ชี่ยวชาญทั้งหมด
N คือ จํานวนผูเชี่ยวชาญ
ผลการวิ เ คราะห ใ นการหาค า หาดั ช นี ค วามสอดคล อ ง (IOC);ของข อ คํ า ถามใน
แบบบันทึกผลการสนทนากลุม;(Focus;group);ไดคาดัชนีความสอดคลอง มีคาระหวาง .60-1.00 ซึ่งมีคา
มากกว า ;0.50;แสดงว า ข อ คํ า ถามนั้ น สอดคล อ งกั บ จุ ด มุ ง หมายและเนื้ อ หาที่ มุ ง วั ด ;(ศิ ริ ชั ย ;กาญจน
วาสี.;2542;;;อางถึงในวิลาวัลย มาคุม. 2549)
2.4) ปรับปรุง แกไขแบบบันทึกผลการสนทนากลุม (Focus group) ตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญ และนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลจริง
2.5) วิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจงความถี่ พรอมอธิบายเชิงพรรณนา
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2.7 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจั ยได ดําเนิ นการสนทนากลุม (Focus group) ณ หอ งสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
ในวันที่ 18-19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยดําเนินการ ดังนี้;
2.7.1 ดําเนินการสนทนากลุม (Focus;group) เพื่อวิพากษรางรูปแบบกิจกรรมสงเสริม
นิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
2.7.2 ลงมติวารางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายสามารถนําไปใชเปนรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน
อําเภอโพธิ์ตาก จัง หวัดหนองคาย และมีความเหมาะสมกับบริบทของประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวั ด
หนองคายได และใหนํากระบวนการ PDCA เขามาใชในการควบคุมกระบวนการดําเนินงาน ดัง นี้ คือ
ขั้นวางแผนการดําเนินงาน ขั้นลงมือปฏิบัติ ขั้นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ขั้นการปรับปรุงแกไข
2.7.4 สรุปผลการพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริม นิสัยรัก การอานสําหรับประชาชน
อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
2.8 ผลที่คาดวาจะไดรับ
ได รู ป แบบกิจ กรรมส งเสริม นิสัยรัก การอานสําหรับ ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จัง หวัด
หนองคาย ที่เหมาะสมกับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก และเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ชุมชน
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3. ระยะที่;33การทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย
3.1 วัตถุประสงค
เพื่ อ นํ ารู ป แบบกิ จ กรรมส ง เสริ ม นิ สัย รัก การอ านสํา หรั บ ประชาชนอํ าเภอโพธิ์ต าก จั ง หวั ด
หนองคายไปทดลองใชกับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
3.2 เปาหมาย
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จัง หวั ดหนองคายได รั บ การสง เสริม นิสัยรัก การอาน;โดยรูป แบบ
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
3.3 ระยะเวลาดําเนินการ
ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 – ธันวาคม พ.ศ. 2560
3.4 เครื่องมือ ไดแก
3.4.1 แบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสราง
3.4.2 แบบสอบถาม
3.5 วิธีดําเนินการ
ผูวิจัยมีวิธีการดําเนินการนํารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายไปทดลองใชกับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายโดยนํากระบวนการ
PDCA เขามาใชในการควบคุมกระบวนการดําเนินงาน ตามมติความคิดเห็นของผูรวมสนทนากลุม (Focus
group) ในการวิจัยระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ประกอบดัวย
3.5.1 ขั้นวางแผนการดําเนินงาน (Plan) ประกอบดวย
1) การกําหนดวิธีการดําเนินงาน
2) การกําหนดกิจกรรม
3) การกําหนดผูมีสวนรวม
4) การกําหนดวิธีการประเมินผลกิจกรรม
สามารถอธิบายตามลําดับได ดังนี้
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1) การกําหนดวิธีก ารดํ าเนิ นงาน ผูวิจัยไดวางแผนการทดลองใชรูป แบบกิจ กรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายในนามโครงการหมูบานนักอาน
และไดบรรจุโครงการหมูบานนักอานลงในแผนปฏิบัติการประจําปอยางตอเนื่องมาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.
2559 ตอเนื่องจนถึงปจจุบัน
2);การกําหนดกิจกรรม ผูวิจัยไดกําหนดใหมีการดําเนินกิจกรรม จํานวน 6 กิจกรรมที่
ไดจ ากผลการพัฒ นารูปแบบกิจ กรรมสงเสริม นิสัยรักการอานสําหรับ ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จัง หวั ด
หนองคายในการศึก ษาระยะที่;2;ซึ่ ง รู ป แบบกิจ กรรมสง เสริม นิสัยรัก การอานสําหรั บ ประชาชนอํ าเภอ
โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ประกอบดวย
2.1) กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก ไดแก กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่
2.2);กิ จ กรรมส ง เสริ ม นิ สั ย รัก การอ า นในครอบครั ว;ได แ ก กิ จ กรรม.............
พอแมอานใหลูกฟง (Book start)
2.3) กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก กิจกรรม
สงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร (QR;code)
2.4) กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานดานอาชีพ;ไดแก กิจกรรมการอานสงเสริม
อาชีพ
2.5);กิจกรรมสงเสริม นิสัยรักการอานหอ งสมุดมีชีวิต;ไดแก การพัฒนาหองสมุด
มีชีวิต
2.6) กิจกรรมการสรางเครือขายรักการอาน;ไดแก กิจกรรมบันทึกขอตกลง (MOU)
เครือขายนักอาน
3) การกําหนดผูมีสวนรวม
ผู วิ จั ย ได กํ า หนดผู มี ส ว นร ว มในการทดลองใช รู ป แบบกิ จ กรรมส ง เสริ ม นิ สั ย รั ก
การอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก;จังหวัดหนองคาย ดังนี้ คือ
3.1) หัวหนาสวนราชการ
3.2) กํานัน
3.3) ผูใหญบาน
3.4) หัวหนา กศน. ตําบล
4) การกําหนดวิธีการประเมินผลกิจกรรม
4.1) ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการประเมินผลการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัย
รักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ขั้นวางแผนการดําเนินงาน (Plan) โดยใช
แบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสราง โดยการคัดเลือกผูที่สัมภาษณดวยวิธีการเจาะจง จํานวน 10 คน ไดแก
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4.1.1) นายอําเภอโพธิ์ตาก
จํานวน 1 คน
4.1.2) กํานัน
จํานวน 3 คน
4.1.3) ผูใหญบาน
จํานวน 3 คน
4.1.4) หัวหนา กศน. ตําบล
จํานวน 3 คน
4.2) วิธีการสรางแบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสราง
4.2.1) กําหนดจุดมุงหมายของการสัมภาษณ โดยศึกษาจากวั ตถุประสงคของ
การวิจัย
4.2.2) สรางแบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสรางเพื่อทราบผลการทดลองใชรูปแบบ
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายขั้นวางแผนการ......
ดําเนินงาน (Plan)
4.2.3) แบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสราง ประกอบดวย 2 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูสัมภาษณ
ตอนที่ 2 ผลการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย;ขั้นวางแผนการดําเนินงาน (Plan)
4.2.4) หาคุณภาพของแบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสราง โดยนําแบบสัมภาษณกึ่งมี
โครงสรางเสนอตอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง
(Index;of;item;objective;consistency);ของแบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสราง;จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน
ซึ่ง กํ าหนดคุ ณ สมบั ติข องผู เ ชี่ ย วชาญ ดั ง นี้ คือ ผูเ ชี่ยวชาญดา นการบริ ห ารสถานศึ ก ษา จํ านวน 1 คน
ผูเชี่ยวชาญดานวิจัย และประเมินผล จํานวน 1 คน และผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 คน ประกอบดวย
(1) ดร. สัมฤทธิ์ กางเพ็ง
ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบาน
หนองกุงวิทยาคาร จังหวัดขอนแกน
(ผูเชี่ยวชาญดานวิจัยและประเมินผล)
(2) ดร.ภูวดล จุลสุคนธ
อาจารยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี (ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา)
(3) ดร. นภัสกร กรวยสวัสดิ์
อาจารยภ าควิ ช าสารสนเทศศาสตร
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา)
(4) ดร. สัจจา ฝายคําตา
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมปฏิบัติการ
สํานักงานเขตพื้นที่กาฬสินธุ เขต 2
(ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา)
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(5) นายณฐนนท อํานาจเจริญ

ผูอํานวยการ กศน. อําเภอกุมภวาป
จังหวัดอุดรธานี
(ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารสถานศึกษา)

จากนั้นวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหหาคา IOC จากการกําหนดระดับความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ ดังนี้
+1 เมื่อมีความคิดเห็นดวยกับขอคําถาม
0 เมื่อไมแนใจกับขอคําถาม
-1 เมื่อไมเห็นดวยกับขอคําถาม
จากนั้นใชสูตร
เมื่อ

IOC = ∑ R
N

IOC คือ ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับแบบสัมภาษณ
ΣR คือ ผลรวมของคะแนนจากผูเ ชี่ยวชาญทั้งหมด
N คือ จํานวนผูเชี่ยวชาญ
ผลการวิเคราะหในการหาคาดัชนีความสอดคล อง (IOC);ของขอคําถามไดคาดัชนีความ
สอดคลอง มีคาระหวาง .60-1.00 ซึ่งมีคามากกวา 0.50 แสดงวา;ขอคําถามนั้นสอดคลองกับจุดมุงหมาย
และเนื้อหาที่มุงวัด (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2542 ; อางถึงในวิลาวัลย มาคุม. 2549) เมื่อปรับตามคําแนะนํา
ของผูเ ชี่ยวชาญแล วจึ ง ไดนําแบบสัม ภาษณกึ่ง มีโ ครงสรางไปปรับ แกตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
หลังจากนั้นผูวิจัยจึงนําแบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสรางไปใชในการเก็บขอมูลกับกลุมเปาหมายที่กําหนดไว
4.3) การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหใหสิบเอก
เชษฐา ขาวประเสริฐ นายอําเภอโพธิ์ ตาก จัง หวัดหนองคาย ทําหนัง สือสั่ง การใหผูใหญบานเปนผูเ ก็บ
รวบรวมขอมูลการวิจัย โดยใหครู กศน. ตําบล เปนผูเดินทางไปสัมภาษณที่บานของกลุมเปาหมายโดยตรง
4.4) การวิ เคราะหขอมู ล ดํ าเนินการสรุ ปผลการสัมภาษณโ ดยการแจกแจงความถี่ พรอ ม
อธิบายเชิงพรรณนา
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3.5.2 ขั้นลงมือปฏิบัติ (Do)
ผูวิจัยดําเนินกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรมที่ไดจากผลการพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริม
นิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายในการศึกษาระยะที่;2;ซึ่งประกอบดวย
(1) การดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสม ไดแก
กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ (2) การดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว กิจกรรมสงเสริม
นิสัยรักการอานที่เหมาะสมไดแก กิจกรรมพอแมอานใหลกู ฟง (Book start) (3) การดําเนินกิจกรรมสงเสริม
นิสัยรักการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมสงเสริม นิสัยรักการอานที่เหมาะสม;ไดแกกิจกรรม
สงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร (QR;code) (4) การดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานดานอาชีพ;;
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสม ไดแก กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ (5) การดําเนินกิจกรรม
สง เสริมนิสัยรั กการอ านหอ งสมุ ดมี ชีวิต;กิจ กรรมสง เสริม นิสัยรัก การอานที่เ หมาะสม;ไดแก ;การพัฒ นา
ห อ งสมุ ด มี ชี วิ ต ;และ(6);การดํ า เนิ น กิ จ กรรมการสร า งเครื อ ข า ยรั ก การอ า น;กิ จ กรรมส ง เสริ ม นิ สั ย
รักการอานที่เหมาะสม ไดแก กิจกรรมบันทึกขอตกลง (MOU) เครือขายนักอาน สําหรับการนํารูปแบบ
กิจ กรรมส ง เสริ ม นิ สั ยรั ก การอ านสําหรับ ประชาชนอํ าเภอโพธิ์ ต าก จั ง หวั ดหนองคาย;ทั้ง 6 กิจ กรรม
ไปทดลองใชสามารถอธิบายตามลําดับ ไดดังนี้
2.1) ขั้นตอนวิธีการพัฒนา
2.1.1) กิ จ กรรมสง เสริม นิสัยรัก การอานเชิง รุก ;ไดแก กิจ กรรมหอ งสมุด
เคลื่อนที่ ดําเนินการ ดังนี้
(1) พัฒนารถหองสมุดเคลื่อนที่;โดยรถหองสมุดเคลื่อนที่มีขนาดความสูง
2 เมตร และมีความยาว 2 เมตร ใชโทนสีชมพู และตกแตงดวยขอความรณรงคใหอานหนังสือบนตัวรถโดย
ใชสีสันที่สะดุดตา ประชาชนอําเภอโพธิ์ตากจึงเรียกรถหองสมุดเคลื่อนของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพธิ์ตากวา “รถสีชมพูสงเสริมการอาน” สําหรับงบประมาณในการพัฒนารถ
หองสมุดเคลื่อนที่ไดจากการระดมทุนในทุกภาคสวนในอําเภอโพธิ์ตาก และสมาคมสตรีแหงประเทศอังกฤษ
ในประเทศไทย (National;Council;of;Women;of;Thailand).......................................................
ไดงบประมาณมาพัฒนารถหองสมุดเคลื่อนที่
ที่มีลักษณะเปนรถลากขับเคลื่อน 4 ลอ ทั้งนี้เพื่อความสะดวก และปลอดภัยในการจอดใหบริการไดทุกที่
ทุกเวลาในหมูบาน สามารถบรรจุหนัง สือ และสื่อ การเรียนรูไดทุก ประเภท อยางนอยจํ านวน 100 เลม
มีชองเก็บของเพื่อใชขนยายโตะเกาอี้ขนาดเล็กไปพรอมรถในการออกใหบริการ จํานวน 3 คัน
(2) กําหนดกลุมเปาหมาย ไดแก ประชาชนอําเภอโพธิ์ตากทุกชวงวัย
(3) กําหนดพื้นที่ในการใหบริการ ไดแก พื้นที่ปกครองเขตอําเภอโพธิ์ตาก
(4) จั ด ทํ า แผนการให บ ริ ก าร โดยจั ด ทํ า ปฏิ ทิ น การให บ ริ ก ารเป น
รายป โดยมีเปาหมายการใหบริก ารไดครบทั้ง 3 ตําบล 27 หมูบาน และกํ าหนดใหมีก ารจอดใหบ ริการ
หมูบานละ 1 สัปดาห ที่บริเวณบานของผูใหญบาน รวมทั้งขอความอนุเคราะหใหผูใหญบานเปนอาสาสมัคร
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นัก อานของ กศน. เปนผู ให บ ริก ารการอาน เมื่อครบ 1 สัปดาหบ รรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตาก และครู กศน. ตําบล จะเปนผูไปเคลื่อนยายรถหองสมุดเคลื่อนที่ไปยังหมูบานอื่นตามปฏิทินการ
ใหบริการ และในวันแรกของการสงมอบรถหองสมุดเคลื่อนที่ไวที่บานผูใหญบาน ผูวิจัยไดม อบหมายให
บรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก และครู กศน. ตําบลนํากิจกรรมอื่นไปเสริมเติมเต็ม เพื่ อ
กระตุนเราใหประชาชนในพื้นที่ใหความสนใจในการอานมากขึ้น
(5) กําหนดผูเกี่ยวของกับการดําเนินงาน ไดแก ผูใหญบาน และ..........
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
(6) กําหนดสื่อ และกิจกรรมสงเสริมการอานที่จะนําออกใหบริการ โดย
การจัดทําทะเบียนสื่อหมุนเวียนการออกใหบริการในแตละหมูบาน อยางนอยหมูบานละ 100 เลม ตอครั้ง
(7) กําหนดใหมีการรายงานผลการดําเนินงานเปนรายสัปดาห
2.1.2);กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว;ไดแก กิจกรรม...........
พอแมอานใหลูกฟง (Book start) ดําเนินการ ดังนี้
(1) ดําเนินการสํารวจครัวเรือนที่มีเด็กแรกเกิด ถึงอายุ 6 ป
(2) ออกแบบ Read boxes สําหรับหมุนเวียนสื่อ ที่มีความสูง 50 ซ.ม.
และยาว 50 ซ.ม. ออกแบบใหมีสีสันสดใสสะดุดตา จํานวน 5 กลอง และตกแตงดวยขอความรณรงคใหอาน
หนังสือบนตัวกลอง สามารถบรรจุ หนังสือ และสื่อเสริมพัฒนาการสําหรับเด็กไดจํานวนกลองละ 50 เลม
(3) กําหนดกลุมเปาหมาย ไดแก ครัวเรือนในอําเภอโพธิ์ตากที่มีเด็กอายุ
แรกเกิด ถึง 6 ป
(4) กําหนดพื้นที่ในการใหบริการ คือ พื้นที่ปกครองเขตอําเภอโพธิ์ตาก
(5) จัดทํ าแผนการให บ ริ ก ารโดยจัดทํ าปฏิ ทิ นการออกให บ ริ ก ารเปน
ทุกวันอังคารของแตละสัปดาห ที่บริเวณบานของผูใหญบาน รวมทั้งขอความอนุเคราะหใหผูใหญบานเปน
อาสาสมัครนักอานของ กศน. เป นผูประชาสัมพันธทางหอกระจายข าวหมูบานใหกลุมเปาหมายเขารวม
กิจกรรม ในแตละครั้งที่ออกใหบริการกิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง (Book start) บรรณารักษหองสมุด
ประชาชนอํ าเภอโพธิ์ ตาก และครู กศน. ตําบล จะนํากิจ กรรมอื่นไปเสริมเติมเต็ม เพื่อเสริมพัฒ นาการ
เด็กเล็ก และหญิงตั้งครรภไปพรอม ทั้งนี้เพื่อประโยชนสูงสุดของประชาชนทุกชวงวัยในพื้นที่
(6) กําหนดผูมีสวนเกี่ยวของไดแก
(6.1) พอ แม พี่ นอง ปูยา ตา ยาย และผูปกครอง
(6.2) อาสาสมัครนักอาน
(6.3) ครู กศน. ตําบล ทําหนาที่หมุนเวียนสื่อ

83

(7) กําหนดสื่อ และกิจกรรมสงเสริมการอานที่จะนําออกใหบริการ โดย
การจัดทําทะเบียนสื่อหมุนเวียนการออกใหบริการในแตละหมูบาน อยางนอย 50 เลม ตอครั้ง
(8) กําหนดใหบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตากรายงานผล
การดําเนินงานเปนรายสัปดาห
2.1.3) กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก .....
กิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร (QR;code) ดําเนินการ ดังนี้
(1) พั ฒ นาสื่อ ในรูป แบบรหัส คิวอาร;(QR;code);โดยเลื อกพั ฒ นาจาก
สิ่งพิมพ ดังนี้
(1.1) หนังสือนิทาน
(1.2) สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคในพระบาท
สมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
(1.3) นิทานในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย
(1.4) สารานุกรมนารู
(1.5) สาระนารูการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรสมัยใหม ......
และเทคโนโลยีชาวบาน เปนตน
(1.6) สาระนารูเกี่ยวกับอาชีพเสริมเพิ่มรายได
(2) กําหนดกลุมเปาหมาย ไดแก ประชาชนอําเภอโพธิ์ตากทุกชวงวัย
(3) กําหนดพื้นที่ในการใหบริการ คือ พื้นที่ปกครองเขตอําเภอโพธิ์ตาก
(4) จัดทํ าแผนการใหบริก าร โดยจัดทําปฏิทินการใหบริการเปนทุกวั น
ศุกรของแตละสัปดาหที่บริเวณ กศน. ตําบล หรือศูนยการเรียนชุมชนที่ไดกําหนดไวในปฏิทินการใหบริการ
ผูประชาสัมพันธ
รวมทั้ง ขอความอนุ เ คราะห ให ผู ใหญ บ าน ซึ่ง เปนอาสาสมัครนัก อานของ กศน. เปน........................
ทางหอกระจายขาวหมูบานใหกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม ในแตละครั้งที่ออกใหบริการกิจกรรมสงเสริม
การอานผานรหัสคิวอาร (QR;code) บรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก และครู กศน. ตําบล
จะนํ ากิจ กรรมสรางสรรคเชิง รุกอื่ นไปเสริม เติม เต็มเพื่อกระตุนใหประชาชนในพื้นที่ใหความสนใจ และ
เขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง
(5) กําหนดผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแก ผูใหญบาน และประชาชนอําเภอ......
โพธิ์ตาก
(6) กําหนดสื่อ และกิจกรรมสงเสริมการอานที่จะนําออกใหบริการ โดย
(6.1) จัดทําทะเบียนสื่อ หมุนเวียนรหัส คิวอาร(QR;code) หนัง สือ
นิทานในการออกใหบริการ อยางนอย 50 เลม ตอครั้ง
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(6.2) จัดทําทะเบียนสื่อหมุนเวียนรหัสคิวอาร (QR;code) สารานุกรม
นารู ในการออกใหบริการ อยางนอย 50 เลม ตอครั้ง
(6.3) จัดทําทะเบียนสื่อหมุนเวียนรหัสคิวอาร;(QR;code) สาระนารู
การเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร.เกษตรสมัยใหม และเทคโนโลยีชาวบาน ในการออกใหบริการ อยางนอย
50 เลม ตอครั้ง
(6.4) จัดทําทะเบียนสื่อหมุนเวียนรหัสคิวอาร;รหัสคิวอาร (QR;code)
สาระนารูเกี่ยวกับอาชีพเสริมเพิ่มรายได ในการออกใหบริการ อยางนอย 50 เลม ตอครั้ง
(7) กําหนดใหบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตากรายงานผล
การดําเนินงานเปนรายสัปดาห
2.1.4) กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานดานอาชีพ;ไดแก กิจกรรมการอาน.....
สงเสริมอาชีพ ดําเนินการ ดังนี้
(1) พัฒนาใบความรูกิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ
(2) พัฒ นารหัสคิวอาร (QR;code) ใบความรูกิจกรรมการอานสงเสริม
อาชีพ
(3) กําหนดกลุมเปาหมาย ไดแก ประชาชนอําเภอโพธิ์ตากทุกชวงวัย
(4) กําหนดพื้นที่ในการใหบริการ คือ พื้นที่ปกครองเขตอําเภอโพธิ์ตาก
(5) จั ด ทํ า แผนการให บ ริ ก าร;โดยจั ด ทํ า ปฏิ ทิ น การให บ ริ ก ารเป น
ทุกวันศุกรของแตละสัปดาห ที่บริเวณ กศน. ตําบล หรือศูนยการเรียนชุมชนที่ไดกําหนดไวในปฏิทินการ
ออกให บ ริ ก าร;รวมทั้ ง ขอความอนุ เ คราะห ใ ห ผู ใ หญ บ า น ซึ่ ง เป น อาสาสมั ค รนั ก อ า นของ กศน.
ผูประชาสัมพันธทางหอกระจายขาวหมูบานใหกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรมในแตละครั้งที่ออกใหบริการ
กิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร (QR;code) บรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก และ
ครู กศน. ตําบล จะนํากิจกรรมสรางสรรคเชิงรุกอื่นไปเสริมเติมเต็มเพื่อกระตุนใหประชาชนในพื้นที่ใหความ
สนใจ และเขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง
(6) กําหนดผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแก ผูใหญบาน และประชาชนอําเภอ.....
โพธิ์ตาก
(7) กําหนดสื่อ และกิจกรรมสงเสริมการอานที่จะนําออกใหบริการ โดย
จัดทําทะเบียนสื่อหมุนเวียนใบความรูก ิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพในการออกใหบริการ อยางนอย 3 ฉบับ
ตอครั้ง
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(8) กําหนดใหบ รรณารัก ษหอ งสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตากรายงานผลการ
ดําเนินงานเปนรายสัปดาห
2.1.5);กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานหองสมุดมีชีวิต;ไดแก การพัฒนาหองสมุด
มีชีวิต ดําเนินการ ดังนี้
(1) พัฒนาหองสมุดมีชีวิต จํานวน 10 แหง ดังนี้
(1.1) พัฒนาหองสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จํานวน 1 แหง โดยใช..........
งบประมาณจากการจัดทําผาปาการศึกษา;เนนการปรับ ปรุงภูมิทัศนทั้ง ภายในและภายนอกหอ งสมุด
ใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูของนักศึกษา;กศน.;และประชาชนอําเภอโพธิ์ตากทุกชวงวัย
(1.2) พัฒนาหองสมุดหมูบาน จํานวน 8 แหง มีวัตถุประสงคเพื่อขยายจุ ด
บริการการอาน และอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนอําเภอโพธิ์ตากในพื้นที่ที่ตองการอาน แตไมสะดวก
เดินทางมาใชบริการหองสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก ใชงบประมาณจากการจัดทําผาปาการศึกษา และ
สถานที่ใชเ ป นศู นยก ารเรี ยนชุ มชนในการพัฒนา โดยเนนการปรับปรุงภูมิทัศนทั้ง ภายในและภายนอก
หองสมุด ใหมีบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา สะดุดตาใหคนที่พบเห็นอยากเขาใชบริการการอานมากขึ้น
(1.3) พัฒนาหองสมุดมีชีวิตในโครงการดวยรักและหวงใยในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 1 แหง โดยใชงบประมาณจากการขอบริจาค
จากทุ ก ภาคส ว นในอํ า เภอโพธิ์ ต าก;จั ง หวั ด หนองคาย;ใช ส ถานที่ ข องโรงเรี ย นอาโอยาม า 2 ตํ า บล
ดานศรีสุข อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ซึ่งเปนโรงเรียนในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีแหงเดียวในจังหวัดหนองคาย
(2) กําหนดกลุมเปาหมาย ไดแก ประชาชนอําเภอโพธิ์ตากทุกชวงวัย
(3) กําหนดพื้นที่ในการใหบริการ คือ พื้นที่ปกครองเขตอําเภอโพธิ์ตาก
(4) จัดทําแผนการใหบริการ โดยจัดทําปฏิทินการใหบริการทุกเดือน และเลือก
วันพฤหัสบดีในสัปดาหแรกเปนวันจัดกิจกรรมรวมกับบรรณารักษหองสมุดโรงเรียนอาโอยามา2 รวมทั้งขอ
ความอนุเคราะห ใหฝายประชาสั มพั นธ ของโรงเรียนประกาศเสียงตามสายใหนัก เรียนเขารวมกิจ กรรม
รวมทั้งผูใหญบาน ซึ่งเปนอาสาสมัครนักอานของ กศน. ประชาสัมพันธทางหอกระจายขาวหมูบานใหผูสนใจ
เขารวมกิจกรรม
(5) กําหนดผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแก
(5.1) ผู มี ส วนรว มในการพัฒ นาหอ งสมุด ประชาชนอํ าเภอโพธิ์ต าก;เช น
หัวหนาสวนราชการ ผูนําชุมชน;บุคลากร กศน. นักศึกษา กศน.;และประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
(5.2) ผูมีสวนรวมในการพัฒนาหองสมุดโครงการดวยรักและหวงใยในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชน หัวหนา
สวนราชการ ผูนําชุมชน และประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
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(5.3) ผูมีสวนรวมในการพัฒนาหองสมุดหมูบาน เชน หัวหนาสวนราชการ
ผูนําชุมชน บุคลากร กศน. นักศึกษา กศน.;และประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
(6) กําหนดสื่อ และกิจกรรมสงเสริมการอานทีใ่ หบริการ ไดจัดทําบันทึกข.............
อตกลง
(MOU) เครือขายนักอานกับโรงเรียนอาโอยามา2 ในการจัดหาสื่อ และอุปกรณในชวงเวลาที่จัดกิจกรรม
รวมกัน และศู น ย ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศั ยอํา เภอโพธิ์ตากจั ดทํา ทะเบีย นสื่ อ
หมุนเวียนเพื่อเสริมเติมเต็มรวมดวยชวยกัน
(7) กําหนดใหบ รรณารัก ษหอ งสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตากรายงานผลการ
ดําเนินงานเปนรายสัปดาห
2.1.6) กิจกรรมการสรางเครือขายรักการอาน;ไดแก กิจกรรมบันทึกข.อ.....................
ตกลง
(MOU) เครือขายนักอาน ดําเนินการ ดังนี้
(1) กําหนดกลุมเปาหมายสําหรับดําเนินกิจกรรมการสรางเครือขายรักการอาน
ดวยการจัดทําบันทึกขอตกลง (MOU) เครือขายนักอาน รวมกัน ไดแก
(1.1) ที่วาการอําเภอโพธิ์ตาก
(1.2) องคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข
(1.3) องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง
(1.4) องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ตาก
(1.5) หนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 (นพค. 25)
(1.6) พัฒนาชุมชนอําเภอโพธิ์ตาก
(1.7) เกษตรอําเภอโพธิ์ตาก
(1.8) สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ตาก
(1.9) โรงเรียนอาโอยามา2
(2) ดําเนินการประสานงานภาคีเครือขายกลุมเปาหมาย
(3) กําหนดขอบเขตพื้นที่ในการรวมกันดําเนินงานดานการอาน;คือ;พื้นที่.........
ปกครองเขตอําเภอโพธิ์ตาก
(4) ดําเนินการลงนามในบันทึกขอตกลง MOU
(5) กําหนดใหบ รรณารัก ษหอ งสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ ตากรายงานผลการ
ดําเนินงานงานตามบันทึกขอตกลง MOU ทุก 6 เดือน
3.5.3 ขั้นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check)
ผูวิจัยดําเนินการนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานตามการทดลองใชรูปแบบกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ดังนี้
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3.1) การนิเทศผลการดําเนินงาน
3.1.1) กําหนดกลุมเปาหมายการนิเทศผลการดําเนินงานการทดลองใชรูปแบบ
กิจกรรมสง เสริม นิสัยรักการอานสําหรับ ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายแบบเจาะจง ไดแก
บรรณารั ก ษหอ งสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ ตาก จั งหวั ดหนองคาย;จํานวน 1 คน และอาสาสมั คร.......
นักอาน หมูบานละ 1 คน จํานวน 27 คน
3.1.2) ออกแบบเครื่องมือ
(1) การออกแบบแบบนิเทศผลการดําเนินงาน มีขั้นตอนดังนี้
(1.1) กําหนดวัตถุประสงคกําหนดขอบขายเนื้อหา ประเด็นการนิเทศ
(1.2) สร างแบบนิเ ทศผลการดํา เนิน งานตามการทดลองใชรู ป แบบ
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก การอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายมีลัก ษณะเปนแบบ
สํารวจรายการ (Check list) ไดกําหนดความเหมาะสมไว;2 รายการ;คือ มี และ ไมมี
(2) แบบนิเทศผลการดําเนินงาน;ประกอบดวย 4 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 ขอมูล เบื้องตนที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการทดลองใช
รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก;จังหวัดหนองคาย
ตอนที่ 2 การดําเนินการจัดกิจกรรม
ตอนที่ 3 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการจัดกิจกรรม
ตอนที่ 4 จุดเดนและจุดที่ควรพัฒนาการจัดกิจกรรม
(3) การหาคุณภาพของแบบนิเทศผลการดําเนินงานโดยนําแบบนิเทศ..........
ผลการดํ าเนินงานเสนอตอ ผูเชี่ยวชาญเพื่อ ตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิง เนื้ อหาของแบบนิ เ ทศผล.......
การดําเนินงาน โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง;(Index;of;item;objective;consistency);จาก.............
ผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 คน ซึ่งกําหนดคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญ ดังนี้คือ ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารสถานศึกษา จํานวน
1 คน ผู เ ชี่ ย วชาญด า นวิ จั ย;และประเมิ นผล;จํา นวน;1 คน;และผูเ ชี่ย วชาญดา นเนื้ อ หา;จํานวน;1 คน
ประกอบดวย
(3.1) ดร. สัมฤทธิ์ กางเพ็ง
ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
โรงเรียนบานหนองกุงวิทยาคาร
จังหวัดขอนแกน (ผูเชี่ยวชาญดาน
วิจัยและประเมินผล)

88
(3.2)

ดร.ภูวดล จุลสุคนธ

อาจารยสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาภาควิชาคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา)
(3.3) นายณฐนนท อํานาจเจริญ ผูอํานวยการ กศน. อําเภอกุมภวาป
จังหวัดอุดรธานี
(ผูเชี่ยวชาญดานการบริหาร
สถานศึกษา)
จากนั้นวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหหาคา IOC จากการกําหนดระดับความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ ดังนี้
+1 เมื่อมีความคิดเห็นดวยกับขอคําถาม
0 เมื่อไมแนใจกับขอคําถาม
-1 เมื่อไมเห็นดวยกับขอคําถาม
จากนั้นใชสูตร

IOC = ∑ R
N

เมื่อ
IOC คือ ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับแบบนิเทศผลการดําเนินงาน
ΣR คือ ผลรวมของคะแนนจากผูเ ชี่ยวชาญทั้งหมด
N คือ จํานวนผูเชี่ยวชาญ
ผลการวิเคราะหในการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของขอคําถามไดคาดัชนี
ความสอดคลองของแบบนิเทศผลการดําเนินงาน มีคาระหวาง .60-1.00 ซึ่งมีคามากกวา 0.50 แสดงวา
ขอคําถามนั้นสอดคลองกับจุดมุงหมายและเนื้อหาที่มุงวัด (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2542 ; อางถึงในวิลาวัลย
มาคุม. 2549) เมื่อปรับตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญแลวจึงไดนําแบบสอบถามไปใชเก็บขอมูล
(5);การเก็บ รวบรวมขอ มูล ดําเนินการนิเทศเปน 2 ระยะ ตอ 1 กิจ กรรม;โดย.......
กําหนดการนิเทศทุก 6 เดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(5.1) ดําเนินการนิเทศกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก;
(5.1.1) ครั้งที่ 1 วันที่ 17 พฤษภาคม 2560
(5.1.2) ครั้งที่ 2 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

89
(5.2) ดําเนินการนิเทศกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว
(5.2.1) ครั้งที่ 1 วันที่ 17 พฤษภาคม 2560
(5.2.2) ครั้งที่ 2 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
(5.3) ดําเนินการนิเทศกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(5.3.1) ครั้งที่ 1 วันที่ 17 พฤษภาคม 2560
(5.3.2) ครั้งที่ 2 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
(5.4) ดําเนินการนิเทศกิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ
(5.4.1) ครั้งที่ 1 วันที่ 17 พฤษภาคม 2560
(5.4.2) ครั้งที่ 2 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
(5.5) ดําเนินการนิเทศกิจกรรมพัฒนาหองสมุดมีชีวิต
(5.5.1) ครั้งที่ 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2560
(5.5.2) ครั้งที่ 2 วันที่ 19 ธันวาคม 2560
สําหรับ กิจ กรรมการสรางเครือ ขายรัก การอาน;ผูวิจัยไมกําหนดใหมีการนิเ ทศ เนื่อ งจากเปน
กิจกรรมความมือกับ สวนราชการในอําเภอโพธิ์ ตากที่ร วมกันดําเนินกิจกรรมตามขอตกลงในแบบบันทึก
ขอตกลง MOU เปนกิจกรรมทําเพียงครั้งเดียวแตมีผลครอบคลุมตลอดไปจนกวาจะยกเลิกขอตกลง
(6) วิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจงความถี่ พรอมอธิบายเชิงพรรณนา
3.2) ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานตามการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก
การอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ดังนี้
3.2.1) กําหนดกลุมเปาหมาย
(1) กลุมเปาหมายการนิเทศผลการดําเนินงาน
ผู วิจั ยได กํ าหนดกลุ ม เป าหมายในการนิ เ ทศผลการดํ าเนิ นงานตาม.................
การทดลอง
ใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายแบบเจาะจง
ดังนี้
(1.1) กลุมคณะดําเนินงาน ประกอบดวย
(1.1.1) บรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย .........
จํานวน 1 คน
(1.1.2) อาสาสมัครนักอาน หมูบานละ 1 คน จํานวน 27 คน
(2) กลุมเปาหมายการติดตามผลการดําเนินงาน
ผูวิจัยไดกําหนดกลุมเปาหมายในติดตามผลการดําเนินงานตามการทดลองใชรูปแบบ
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ดังนี้
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(2.1) กําหนดประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการรวบรวมขอมูลไดแก ประชาชนใน
อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ที่อยูในชวงวัยประชากรวัยแรงงานอายุระหวาง 15-60 ป จํานวน 10,410
คน โดยแบงออกเปน (ปกครองอําเภอโพธิ์ตาก. 2560) ไดแก
(2.1.1) ประชาชนในตําบลโพธิ์ตากที่อยูในชวงวัยประชากรวัยแรงงานอายุ.........
ระหวาง 15-60 ปจํานวน 2,753 คน
(2.1.2) ประชาชนในตําบลโพนทองที่อยูในชวงวัยประชากรวัยแรงงานอายุ.........
ระหวาง 15-60 ปจํานวน 4,416 คน
(2.1.3) ประชาชนในตําบลดานศรีสุขที่อยูในชวงวัยประชากรวัยแรงงานอายุ......
ระหวาง 15-60 ปจํานวน 3,241 คน
ผู วิ จั ย กํ า หนดขนาดกลุ ม ตั ว อย า ง โดยใช ต ารางของทาโร ยามาเน ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น
95 % และเลือกความคลาดเคลื่อน ± 5 จากนั้นใชวิธีการสุมแบบแบงชั้นอยางเปนสัดสวน โดยเลือกใช
วิธีก ารสุ ม แบบเจาะจงจากประชาชนที่ เ ข า ร วมกิ จ กรรมแต ล ะตํ าบล โดยใชตารางเลขสุม (Table;of
Random Numbers) ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 385 คน สามารถแสดงไดดังนี้
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนประชากร และกลุมตัวอยางที่ไดรับการติดตามในการทดลองใชรูปแบบกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ที่
ตําบล
จํานวนประชากร
จํานวนกลุมตัวอยาง
1 โพธิ์ตาก
2,753
102
2 โพนทอง
4,416
163
3 ดานศรีสุข
3,241
120
รวม
10,410
385
3.2.2) ออกแบบเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
(1) การออกแบบแบบติดตามผลการทดลองใชรูปแบบ มีขั้นตอนดังนี้
(1.1) กําหนดวัตถุประสงคกําหนดขอบขายเนื้อหา ประเด็นการนิเทศ
(1.2) สรางแบบติดตามผลการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
สําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โดยมีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Check list)
และไดกําหนดความเหมาะสมไว 2 รายการ คือ มี และ ไมมี ประกอบดวยขอคําถาม 2 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนผูเขารวมกิจกรรม
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการอานของที่เกิดขึ้นหลังจากการเขารวมกิจกรรม
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(1.3) หาคุณภาพของแบบติดตามผลการทดลองใชรูปแบบโดยนําแบบติดตามผล
การทดลองใช รูป แบบเสนอต อ ผูเ ชี่ ยวชาญเพื่อ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง เนื้อ หาของแบบติดตามผล
การทดลองใชรูปแบบ โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index;of;item;objective;consistency);จาก
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ซึ่งกําหนดคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญ ดังนี้คือ ผูเชี่ยวชาญดานการบริหาร...........
สถานศึกษา;จํานวน;1 คน;ผูเชี่ยวชาญดานวิจัย;และประเมินผล จํานวน;1 คน;และผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
จํานวน 1 คน ประกอบดวย
(1.3.1) ดร. สัมฤทธิ์ กางเพ็ง
ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียน
บานหนองกุงวิทยาคาร จังหวัดขอนแกน
(ผูเชี่ยวชาญดานวิจัยและประเมินผล)
อาจารยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(1.3.2) ดร.ภูวดล จุลสุคนธ
ภาควิชาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี (ผูเ ชี่ยวชาญดานเนื้อหา)
(1.3.3) นายณฐนนท อํานาจเจริญ ผูอํานวยการ กศน. อําเภอกุมภวาป
จังหวัดอุดรธานี (ผูเชี่ยวชาญดานการ
บริหารสถานศึกษา)
จากนั้นวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหหาคา IOC จากการกําหนดระดับความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ ดังนี้
+1 เมื่อมีความคิดเห็นดวยกับขอคําถาม
0 เมื่อไมแนใจกับขอคําถาม
-1 เมื่อไมเห็นดวยกับขอคําถาม
จากนั้นใชสูตร
เมื่อ

IOC = ∑ R
N

IOC คือ ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับแบบติดตามผลการทดลองใช
รูปแบบ
ΣR คือ ผลรวมของคะแนนจากผูเ ชี่ยวชาญทั้งหมด
N คือ จํานวนผูเชี่ยวชาญ
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ผลการวิเคราะหในการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของขอคําถามไดคาดัชนีความ
สอดคลองของแบบติดตามผลการทดลองใชรูปแบบ มีคาระหวาง .60-1.00 ซึ่งมีคามากกวา 0.50 แสดงวา
ข อ คํ า ถามนั้ น สอดคล อ งกั บ จุ ด มุ ง หมายและเนื้ อ หาที่ มุ ง วั ด ;(ศิ ริ ชั ย ;กาญจนวาสี .;2542;;;อ า งถึ ง ใน
วิลาวัลย;มาคุม. 2549) เมื่อปรับตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญแลวจึงไดนําแบบสอบถามไปใชเก็บขอมูล
(2);การเก็ บรวบรวมข อมูล ดําเนินการติดตามเปน;2 ระยะ ตอ 1 กิจกรรม;โดยกําหนด
การติดตามทุก 6 เดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(2.1) ดํ าเนิ นการติ ดตามกิจ กรรมสง เสริม นิสัยรัก การอานเชิง รุก;ไดแกกิจกรรม
หองสมุดเคลื่อนที่
(2.1.1) ครั้งที่ 1 วันที่ 17 พฤษภาคม 2560
(2.1.2) ครั้งที่ 2 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
(2.2) ดําเนินการติดตามกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว;ไดแก ......
กิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง (Book start)
(2.2.1) ครั้งที่ 1 วันที่ 17 พฤษภาคม 2560
(2.2.2) ครั้งที่ 2 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
(2.3) ดําเนินการติดตามกิจ กรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผานเทคโนโลยี ไดแก
สารสนเทศ ไดแก กิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร (QR;code) กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ
(2.3.1) ครั้งที่ 1 วันที่ 17 พฤษภาคม 2560
(2.3.2) ครั้งที่ 2 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
(2.4) ดําเนินการติดตามกิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ ไดแก กิจกรรมการอาน
สงเสริมอาชีพ
(2.4.1) ครั้งที่ 1 วันที่ 17 พฤษภาคม 2560
(2.4.2) ครั้งที่ 2 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
(2.5) ดําเนินการติดตามกิจกรรมพัฒนาหองสมุดมีชีวิต ไดแก การพัฒนาหองสมุด
มีชีวิต
(2.5.1) ครั้งที่ 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2560
(2.5.2) ครั้งที่ 2 วันที่ 19 ธันวาคม 2560
สํ า หรั บ กิ จ กรรมการสรา งเครื อ ข า ยรั ก การอา น;ผูวิ จั ยไม กํา หนดใหมี ก ารติ ดตาม
เนื่องจากเปนกิจกรรมความมือกับสวนราชการในอําเภอโพธิ์ตากที่รวมกันดําเนินกิจกรรมตามขอตกลงใน
แบบบันทึก ขอ ตกลง MOU เปนกิจ กรรมทําเพียงครั้ง เดียวแตมีผลครอบคลุม ตลอดไปจนกวาจะยกเลิ ก
ขอตกลง
(3) วิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจงความถี่ พรอมอธิบายเชิงพรรณนา
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3.5.4) ขั้นการปรับปรุงแกไข (Action)
ผูวิจัยดําเนินการเพื่อประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมทีไ่ ดดําเนินการตามรูปแบบกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โดยใหนํากระบวนการ PDCA
เขามาใชในการออกแบบเนื้อหาการประเมิน ทั้งนี้เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ตอไป
4.1) การประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมทีไ่ ดดําเนินการตามรูปแบบกิจกรรมสงเสริม
นิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ดําเนินการ ดังนี้
4.1.1) กําหนดกลุมเปาหมาย
ผูวิจัยได กําหนดกลุ มเปาหมายในการประเมินความพึง พอใจในกิจกรรมที่ได
ดําเนินการตามรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ไดแก ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โดยใชประชากร และกลุมตัวอยาง ดังนี้
ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ประชาชนในอําเภอโพธิ์ตาก จังหวั ด
หนองคาย ที่อยูในชวงวัยประชากรวัยแรงงานอายุระหวาง 15-60 ป จํานวน 10,410 คน โดยแบงออกเปน
(ปกครองอําเภอโพธิ์ตาก. 2560) ไดแก
(1) ประชาชนในตําบลโพธิ์ตากที่อยูในชวงวัยประชากรวัยแรงงานอายุ.........
ระหวาง 15-60 ปจํานวน 2,753 คน
(2) ประชากรในตําบลโพนทองที่อยูในชวงวัยประชากรวัยแรงงานอายุ.........
ระหวาง 15-60 ปจํานวน 4,416 คน
(3) ประชากรในตําบลดานศรีสุขที่อยูในชวงวัยประชากรวัยแรงงานอายุ.......
ระหวาง 15-60 ปจํานวน 3,241 คน
ผูวิจั ยกํ าหนดขนาดกลุ ม ตั ว อย าง โดยใชตารางของทาโร ยามาเน ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น
95 % และเลือกความคลาดเคลื่อน ± 5 จากนั้นใชวิธีการสุมแบบแบงชั้นอยางเปนสัดสวน โดยเลือกใช
วิธีการสุมอยางงายแตละตําบล โดยใชตารางเลขสุม (Table;of random numbers) ไดขนาดกลุมตัวอยาง
จํานวน 385 คน สามารถแสดงไดดังตารางที่ 6 ดังนี้
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ตารางที่ 6 แสดงจํานวนประชากร และกลุมตัวอยางที่ประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมที่ไดดําเนินการตาม
ทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัด
หนองคาย
ที่
ตําบล
จํานวนประชากร
จํานวนกลุมตัวอยาง
1 โพธิ์ตาก
2,753
102
2 โพนทอง
4,416
163
3 ดานศรีสุข
3,241
120
รวม
10,410
385
4.1.2) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ไดแก แบบสอบถาม มีวิธีการ ดังนี้
(1) วิธีการสรางแบบสอบถาม
(1.1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวของ
(1.2) สรางแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมที่ไดดําเนินการ
ทดลองใชรู ปแบบกิจ กรรมส งเสริ มนิ สัยรัก การอานสําหรับ ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จัง หวัดหนองคาย
มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) แบบลิเคิรท และไดกําหนดความเหมาะสมไว 5
ระดับ ดังนี้;
ระดับ 5 หมายถึง ระดับพึงพอใจมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ระดับพึงพอใจมาก
ระดับ 3 หมายถึง ระดับพึงพอใจปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ระดับพึงพอใจนอย
ระดับ 1 หมายถึง ระดับพึงพอใจนอยที่สุด
(1.3) สําหรับแบบสอบถามประกอบดวย 3 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึง พอใจในกิจ กรรมที่ ได ดําเนิ นการตามรู ปแบบกิจ กรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ
4.1.3) หาคุ ณ ภาพของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามเสนอตอ ผูเ ชี่ยวชาญเพื่ อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามคาดัชนีความสอดคลอง (Index;of;item;objective
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;consistency);จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ซึ่งกําหนดคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญ ดังนี้คือ ผูเชี่ยวชาญดาน
การบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน ผูเชี่ยวชาญดานวิจัย และประเมินผล จํานวน 1 คน และผูเชี่ยวชาญ
ดานเนื้อหา จํานวน 3 คน ประกอบดวย
ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบาน
(1) ดร. สัมฤทธิ์ กางเพ็ง
หนองกุงวิทยาคาร จังหวัดขอนแกน
(ผูเชี่ยวชาญดานวิจัยและประเมินผล)
(2) ดร.ภูวดล จุลสุคนธ
อาจารยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี (ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา)
(3) ดร.นภัสกร กรวยสวัสดิ์
อาจารยภ าควิ ช าสารสนเทศศาสตร
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา)
(4) ดร. สัจจา ฝายคําตา
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมปฏิบัติการ
สํานักงานเขตพื้นที่กาฬสินธุ เขต 2
(ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา)
(5) นายณฐนนท อํานาจเจริญ ผูอํานวยการ กศน. อําเภอกุมภวาป
จังหวัดอุดรธานี
(ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารสถานศึกษา)
จากนั้นวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหหาคา IOC จากการกําหนดระดับความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ ดังนี้
+1 เมื่อมีความคิดเห็นดวยกับขอคําถาม
0 เมื่อไมแนใจกับขอคําถาม
-1 เมื่อไมเห็นดวยกับขอคําถาม
จากนั้นใชสูตร
เมื่อ

IOC = ∑ R
N

IOC คือ ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับแบบสอบถาม
ΣR คือ ผลรวมของคะแนนจากผูเ ชี่ยวชาญทั้งหมด
N คือ จํานวนผูเชี่ยวชาญ
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ผลการวิ เ คราะห ใ นการหาค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ ง (IOC);ของข อ คํ าถามไดค า ดั ชนี ค วาม
สอดคลอง มีคาระหวาง .60-1.00 ซึ่งมีคามากกวา 0.50 แสดงวา ขอคําถามนั้นสอดคลองกับจุดมุงหมาย
และเนื้อหาที่มุงวัด (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2542 ; อางถึงในวิลาวัลย มาคุม. 2549) เมื่อปรับตามคําแนะนํา
ของผูเ ชี่ยวชาญแลวจึงได นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับ กลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางในการศึกษา
จํานวน 30 คน โดยการวิจั ยครั้ งนี้ไดเลื อกทดลองใชกั บประชาชนในอําเภอศรีเชี ยงใหม จํ านวน 30 คน
จากนั้นนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม;โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค วิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร (SPSS version Statistics;17.0) ซึ่งมีสูตรการคํานวณ
ดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา, 2546 : 449 - 450)
α

เมื่อ

α

k

s

2

i

S2

=
แทน
แทน
แทน
แทน

2
k  ∑ si 
1 − 2 
k −1 
S 



สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
จํานวนขอคําถาม
ความแปรปรวนของคะแนนในขอคําถามขอที่ i
ความแปรปรวนของคะแนนรวม

ไดคาความเชื่อมั่น;เทากับ .92 ซึ่งอยูในระดับมากกวา .71;เปนระดับความเชื่อมั่นในระดับสูง
(บุญชม ศรีสะอาด, 2556;; สุรวาท ทองบุ,;2550);หลังจากนั้นผูว ิจัยจึงนําแบบสอบไปใชในการเก็บขอมูลกับ
กลุมตัวอยาง 385 คน
4.1.4) การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหใหสิบเอก
เชษฐา ขาวประเสริฐ นายอําเภอโพธิ์ ตาก จัง หวัดหนองคาย ทําหนัง สือสั่ง การใหผูใหญบานเปนผูเ ก็บ
รวบรวมขอมูลการวิจัย โดยใชวิธีการจัดกิจกรรมเวทีประชาคมชาวบานในชวงเย็นหลังเวลา 17.00 น. และมี
ครู กศน. ตําบลเปนผูดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
(1) ดําเนินการแจกแบบสอบ จํานวน 385 ชุด ไดรับแบบสอบถามกลับคืนทั้ง 385 ชุด ...........
คิดเปนรอยละ 100
4.1.5) การวิเคราะหขอมูล การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร (SPSS
version Statistics;17.0) ในการจัดกระทํากับขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป เพื่อหาคาสถิติ
ตางๆ ซึ่งผูวิจัยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
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(1) การวิเคราะหขอมูลตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่
และหาคารอยละ
(2) การวิเคราะหขอมูลตอนที่ 2 ความพึงพอใจการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก
การอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โดยการหาคาสถิติพื้นฐาน;ผูวิจัยไดกําหนด
เกณฑการแปลความหมายตามหลักเกณฑที่นิยมทั่วไป ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556)
(2.1) คาเฉลี่ย มีเกณฑการประเมิน ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51 ขึ้นไป หมายถึง พึงพอใจมากทีส่ ุด
คาเฉลี่ย 3.51 - 4.49
หมายถึง พึงพอใจมาก
คาเฉลี่ย 2.51 - 3.49
หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 - 2.49
หมายถึง พึงพอใจนอย
คาเฉลี่ยต่ํากวา 1.50
หมายถึง พึงพอใจนอยทีส่ ุด
(3) การวิเคราะหขอมูลตอนที่ 4 ดวยการแจกแจงความถี่ พรอมอธิบายเชิงพรรณนา
3.6 ผลที่คาดวาจะไดรับ
ไดรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ที่เหมาะสมกับบริบทของประชาชนอําเภอโพธิ์ตากที่มีประสิทธิภาพ
4. ระยะที่;43การประเมินประสิทธิภาพรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตาก;จังหวัดหนองคาย
4.1 วัตถุประสงค
เพื่ อประเมิ นประสิ ทธิ ภาพรูปแบบกิจกรรมสง เสริม นิสัยรัก การอานสําหรั บ ประชาชน
อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
4.2 เปาหมาย
ประชาชนอํ าเภอโพธิ์ตากมีรูปแบบกิจ กรรมสง เสริม การอ านที่เ หมาะสมกับ ประชาชน
อําเภอโพธิ์ตาก ที่เหมาะสมกับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายที่มีประสิทธิภาพ
4.3 ระยะเวลาดําเนินการ
ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 – มิถุนายน พ.ศ. 2561
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4.4 เครื่องมือ ไดแก
แบบสอบถาม
4.5 วิธีดําเนินการ
4.5.1;ประเมิ นประสิทธิภาพรูป แบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน
อําเภอโพธิ์ตาก;จังหวัดหนองคาย โดยการยืนยันจากกลุมผูเชี่ยวชาญ ดําเนินการ ดังนี้
1);กําหนดกลุมผูประเมินประสิทธิภาพรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก;จังหวัดหนองคายไดแกผูเชี่ยวชาญ จํานวน 11 คน โดยกําหนดคุณสมบัติ ดังนี้ คือ
1.1) ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 5 คน
1.2) ผูเชี่ยวชาญดานการปฏิบัติงานในพื้นที่ จํานวน 6 คน
โดยมีรายชื่อดังนี้
1.2.1) ผศ. ดร.ไปรมา เฮียงราช
หัวหนาโปรแกรมวิชาบรรณรักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา)
อาจารยภ าควิ ช าสารสนเทศ
1.2.2) ดร. นภัสกร กรวยสวัสดิ์
ศาสตร คณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา)
1.2.3) ดร.ดวงแกว เงินพูนทรัพย รองหัวหนาภาควิชา นิเทศศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา)
1.2.4) ดร.ภูวดล จุลสุคนธ
อาจารยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี (ผูเชี่ยวชาญดาน
เนื้อหา)
1.2.5) นางสาวอัคริมา สุมมาตย
บรรณารักษปฏิบัติการสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยขอนแกน
(ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา)
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1.2.6) สิบเอกเชษฐา ขาวประเสริฐ นายอําเภอโพธิ์ตาก
(ผูเชี่ยวชาญดานการปฏิบัติในพื้นที)่
7) นางเบญจวรรณ นิชจํานงค
กํานันตําบลดานศรีสุข
(ผูเชี่ยวชาญดานการปฏิบัติในพื้นที)่
1.2.8) นายจรูญ คําใบ
ผูใหญบาน โพนทอง หมู 2
(ผูเชี่ยวชาญดานการปฏิบัติในพื้นที)่
1.2.9) นายธงชัย กรมทอง
อาสาสมัครนักอาน
(ผูเชี่ยวชาญดานการปฏิบัติในพื้นที)่
1.2.10) นายอารมณ แกนทาว
หัวหนาครู กศน. ตําบล
(ผูเชี่ยวชาญดานการปฏิบัติในพื้นที)่
1.2.11) นางสาววรกาญจน ราศรี บรรณารักษหอ งสมุดประชาชน
(ผูเชี่ยวชาญดานการปฏิบัติในพื้นที)่
1.3) สรางแบบสอบถามสําหรับใชในการสนทนากลุมเพื่อยืนยันรูปแบบกิจกรรมสงเสริม
นิสัยรัก การอ านสําหรั บประชาชนอํ าเภอโพธิ์ตาก จัง หวั ดหนองคาย มีลัก ษณะเปนแบบสํารวจรายการ
(Check;list) ไดกําหนดความเหมาะสมไว 2 รายการ คือ เห็นดวย และไมเห็นดวย
1.3.1) แบบสอบถาม ประกอบดวย 2 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ตอนที่ 2 บันทึกการสนทนาการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัย
รักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
1.3.2);หาคุณ ภาพของแบบสอบถามโดยนํ าแบบนิ เ ทศผลการดํ า เนิ นงานเสนอต อ
ผู เ ชี่ ย วชาญเพื่ อ ตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หาของแบบสอบถามโดยการหาค า ดั ช นี ค วาม
สอดคลอง;(Index;of;item;objective;consistency);จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ซึ่งกําหนดคุณสมบัติ
ของผูเชี่ยวชาญ ดังนี้คือ ผูเชี่ยวชาญดานวิจัย และประเมินผล จํานวน 1 คน และผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
จํานวน 4 คน ประกอบดวย
(1) ดร. สัมฤทธิ์ กางเพ็ง
ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบาน
หนองกุงวิทยาคาร จังหวัดขอนแกน (ผูเ ชี่ยวชาญ
ดานวิจัยและประเมินผล)
(2) ดร.ภูวดล จุลสุคนธ
อาจารยสาขาวิชาการบริหารการศึกษาภาควิชา
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา)
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(3) ดร.นภัสกร กรวยสวัสดิ์

อาจารยภ าควิ ช าสารสนเทศศาสตร
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา)
(4) ดร. สัจจา ฝายคําตา
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมปฏิบัติการ สํานักงาน
เขตพื้นที่กาฬสินธุ เขต 2 (ผูเ ชี่ยวชาญดาน
เนื้อหา)
(5) นางสาวอัคริมา สุมมาตย บรรณารักษปฏิบัติการสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ผูเ ชี่ยวชาญดานเนื้อหา)
จากนั้นวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหหาคา IOC จากการกําหนดระดับความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ ดังนี้
+1 เมื่อมีความคิดเห็นดวยกับขอคําถาม
0 เมื่อไมแนใจกับขอคําถาม
-1 เมื่อไมเห็นดวยกับขอคําถาม
จากนั้นใชสูตร
IOC = ∑ R
N
เมื่อ
IOC คือ ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับแบบสอบถาม
ΣR คือ ผลรวมของคะแนนจากผูเ ชี่ยวชาญทั้งหมด
N คือ จํานวนผูเชี่ยวชาญ
ผลการวิเคราะหในการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของขอคําถามไดคาดัชนี
ความสอดคลองของแบบนิเทศผลการดําเนินงาน มีคาระหวาง .60-1.00 ซึ่งมีคามากกวา 0.50 แสดงวา
ขอคําถามนั้นสอดคลองกับจุดมุงหมายและเนื้อหาที่มุงวัด (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2542 ; อางถึงในวิลาวัลย
มาคุม. 2549) เมื่อปรับตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญแลวจึงไดนําแบบสอบถามไปใชเก็บขอมูล
1.3.3);การเก็บรวบรวมขอมูล
ดําเนินการสนทนากลุม ในวันที่ 20;มิ ถุนายน 2561 ณ ห อ งสมุ ดประชาชนอํ าเภอ
โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
1.3.4);วิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจงความถี่ พรอมอธิบายเชิงพรรณนา
4.5.2;การประเมิ นประสิท ธิภาพรูป แบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก การอานสําหรับประชาชน
อําเภอโพธิ์ตาก;จังหวัดหนองคาย โดยการเปรียบเทียบผลกอนและหลังการนํารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัย
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รักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย มาใชในการสรางนิสัยรักการอานสําหรับ
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ดําเนินการ ดังนี้
1) เปรี ยบเที ยบผลก อนและหลัง การนํารูป แบบกิจกรรมสง เสริม นิสัยรัก การอานสําหรั บ
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จั งหวั ดหนองคาย มาใช ในการสรางนิสัยรัก การอานสําหรับ ประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
2) วิเคราะหผลการเปรียบเทียบพัฒนาการดานการอานกอนและหลังการนํารูปแบบกิจกรรม
สงเสริมนิสยั รักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายมาใชในการสรางนิสัยรักการอาน
สําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย
ของประชากร คือ ใช t-test แบบ Dependent Group วิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร (SPSS
version Statistics;17.0) มีสูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2556)

∑D
n∑ D − (∑ D )

t=

2

2

n −1

t
D

แทน
แทน

∑D

แทน

D2

แทน

∑D

2

แทน

(∑ D ) 2

แทน

n∑ D 2

แทน

n

แทน

การทดสอบความแตกตางของคะแนนกอนและหลัง
ความแตกตางระหวางคะแนนหลังกับกอน
ของกลุม ตัวอยางแตละคน
ผลรวมของความแตกตางคะแนนกอนและหลังของกลุม
ตัวอยางทุกคน
ความแตกตางคะแนนกอนและหลังของกลุมตัวอยางแตละ
คน
ยกกําลังสอง
ผลรวมความแตกตางของคะแนนกอนและหลังของ
กลุมตัวอยางแตละคนยกกําลังสอง
ผลรวมความแตกตางของคะแนนกอนและหลัง
ของกลุม ตัวอยางทุกคนยกกําลังสอง
จํานวนกลุมตัวอยางคูณผลรวมของความแตกตางของ
คะแนนกอน และหลังรวมกิจกรรมของกลุมตัวอยาง
แตละคนยกกําลังสอง
จํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด
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4.6 ผลที่คาดวาจะไดรับ
อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายมีรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน
ที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับบริบทพื้นที่ชุมชน และนําไปใชอยางตอเนื่อง รวมทั้งสามารถเปนทางเลือก
หนึ่งของผูที่สนใจนําวิธีการไปปรับประยุกตใชกับพื้นที่ของตนไดอยางเหมาะสมและเปนประโยชน
5. การวิเคราะห และหาคุณภาพของเครื่องมือในแตละขั้นตอนของการวิจัย
การเปรียบเทียบคาดัชนีความสอดคลอง (Index;of;item;objective;consistency - IOC) สําหรับ...
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัยทั้ง 4 ระยะ สามารถแสดงไดดังตารางที่ 7 ดังนี้
ตารางที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง;(Index;of;item;objective;
consistency - IOC) เครื่องมือการวิจัย ระยะที;่ 1;-4
ที่
1

2

3

ระยะการวิจัย
ระยะที;่ 1;การศึกษาสภาพ
นิสัยรักการอานสําหรับ
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก;
จังหวัดหนองคาย
ระยะที่ 2 การพัฒนา
รูปแบบกิจกรรมสงเสริม
นิสัยรักการอานสําหรับ
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก;
จังหวัดหนองคาย
ระยะที;่ 33การทดลองใช
รูปแบบกิจกรรมสงเสริม
นิสัยรักการอานสําหรับ
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย

เครื่องมือการวิจัย
1. แบบสอบถามเพื่อศึกษา
สภาพนิสัยรักการอาน
สําหรับประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
1. แบบบันทึกผลการ
สนทนากลุม (Focus
group)
2. แบบบันทึกผลการ
สนทนากลุม (Focus
group)
1. แบบสัมภาษณกึ่งมี
โครงสราง

คา IOC
มีคาระหวาง
.60-1.00

ผล
ใชได

มีคาระหวาง
.60-1.00

ใชได

มีคาระหวาง
.60-1.00

ใชได

มีคาระหวาง
.60-1.00

ใชได
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ตารางที่ 7 (ตอ)
ที่
ระยะการวิจัย
3 ระยะที;่ 33การทดลองใช
(ตอ) รูปแบบกิจกรรมสงเสริม
นิสัยรักการอานสําหรับ
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย

4

เครื่องมือการวิจัย
2. แบบนิเทศผลการ
ดําเนินงาน
3. แบบติดตามผล

4. แบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจใน
กิจกรรมที่ไดดําเนินการ
ทดลองใชรูปแบบกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอาน
สําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์
ตาก จังหวัดหนองคาย
ระยะที;่ 43การประเมิน
1. แบบสอบถามสําหรับใช
ประสิทธิภาพรูปแบบ
ในการสนทนากลุม เพือ่
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการ ยืนยันรูปแบบกิจกรรม
อานสําหรับประชาชน
สงเสริมนิสัยรักการอาน
อําเภอโพธิ์ตาก;จังหวัด
สําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์
หนองคาย
ตาก จังหวัดหนองคาย

คา IOC
มีคาระหวาง
.60-1.00
มีคาระหวาง
.60-1.00
มีคาระหวาง
.60-1.00

มีคาระหวาง
.60-1.00

ผล
ใชได
ใชได
ใชได

ใชได

จากตารางที่ 7 แสดงใหทราบถึงคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของขอคําถามในเครื่องมือการวิจัย
ทั้ง 4 ระยะมี คาระหว าง .60-1.00 ซึ่ ง มี คา มากกวา;0.50;แสดงว า ;ขอ คําถามของเครื่อ งมือ การวิจัยทั้ ง
4 ระยะทุกชุด มีความสอดคลองกับจุดมุงหมาย และเนื้อหาที่มุงวัด;(ศิริชัย;กาญจนวาสี.2542 ; อางถึงใน
วิลาวัลย มาคุม. 2549)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก;
จังหวัดหนองคาย สามารถอธิบายผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคตามลําดับ ดังนี้
ผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยระยะที่;1;การศึกษาสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน
อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
สําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ผลการวิ เ คราะห ขอ มู ล การวิจัยระยะที่ ;3;การทดลองใชรูป แบบกิจ กรรมสง เสริม นิสัยรั ก
การอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยระยะที่;4;การประเมินประสิทธิภาพรูปแบบกิจกรรมสงเสริม
นิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก;จังหวัดหนองคาย
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ผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยระยะที่;1;การศึกษาสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย
ผลการศึกษาสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย สามารถอธิบาย
ไดดังนี้
ตารางที่ 8 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัด
หนองคาย
ที่
รายการ
ความถี่
รอยละ
1

เพศ

ชาย
หญิง
รวม
2

154
231
385

40.00
60.00
100.00

21
36
11
41
58
39
113
53
13
385

5.50
9.40
2.90
10.60
15.10
10.10
29.40
13.80
3.40
100.00

5
51
7
36
134

1.30
13.24
1.82
9.35
34.81

อายุ

15-19 ป
20-24 ป
25-29 ป
30-34 ป
35-39 ป
40-44 ป
45-49 ป
50-54 ป
55-60 ป
รวม
เมื่อมีเวลาวางทานมักจะ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
3 อานหนังสือ
4 ดูรายการโทรทัศน
5 ดู ดีวีดี/ซีดี
6 เลนเกมคอมพิวเตอร
7 เลนอินเทอรเน็ต
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ตารางที่ 8 (ตอ)
ที่
รายการ
ความถี่
8 ออกกําลังกาย
2
9 ฟงเพลง
6
10 เดินเที่ยวในตลาดนัด หรืองานวัด
8
11 ประดิษฐสิ่งของ ฯลฯ
2
12 เลนโซเชียลมีเดีย แอปพลิเคชันไลน เฟซบุก ยูทูป
18
13 พูดคุยกับเพือ่ น
98
14 นอนพัก
3
15 หารายไดเสริม
15
รวม
385
ใน 1 วัน ทานอานหนังสือโดยเฉลี่ย
16 ไมอานเลย
87
17 อาน 15 นาที
61
18 อาน 30 นาที
173
19 อาน 45 นาที
35
20 อาน 1 ชั่วโมง
24
21 อานมากกวา 1 ชั่วโมง
5
รวม
385
การใชเวลาอานหนังสือตามความสนใจของตนเอง (ไมเกี่ยวกับการเรียน)
22 ไมอานเลย
51
23 อาน 15 นาที
107
24 อาน 30 นาที
209
25 อาน 45 นาที
11
26 อาน 1 ชั่วโมง
5
27 อานมากกวา 1 ชั่วโมง
2
รวม
385
ประเภทของสื่อที่ทานชอบอาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
28 นวนิยายไทย
12
29 นวนิยายแปล
3

รอยละ
0.51
1.56
2.08
0.52
4.68
25.45
0.78
3.90
100.00
22.60
15.84
44.94
9.09
6.23
1.30
100.00
13.25
27.78
54.29
2.86
1.30
0.52
100.00
3.12
0.78
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ตารางที่ 8 (ตอ)
ที่
รายการ
ความถี่
30 เรื่องสั้น
36
31 กวีนิพนธ (รอยกรองประเภทตาง ๆ)
12
32 หนังสือสารคดี/ ความรู เชน ชีวประวัติ
23
ประวัติศาสตร วิทยาศาสตร การทองเที่ยว ฯลฯ
33 การตูน
14
34 หนังสือพิมพ
39
35 วารสารและนิตยสารบันเทิง
183
36 อาชีพ
46
37 ประวัติศาสตร
17
รวม
385
ในรอบปที่ผานมาคุณไดรวมกิจกรรมสงเสริมการอานบอยครั้งเพียงใด
38 เขารวม 1- 2 ครั้ง
249
39 3 - 4 ครั้ง
74
40 5- 6 ครั้ง
41
41 มากกวา 6 ครั้ง
21
รวม
385

รอยละ
9.35
3.12
5.97
3.64
10.12
47.53
11.95
4.42
100.00
64.68
19.22
10.65
5.45
100.00

จากตารางที่ 8 พบว า ผู ตอบแบบสอบถามส วนใหญ เ ปน หญิ ง ;จํา นวน 231;คน คิ ด เป นร อ ยละ;60
เปนชาย จํานวน 154 คิดเปนรอยละ 40 สวนใหญ มีชวงอายุ 45-49 ป จํ านวน 113 คน คิดเปนรอ ยละ 29.40
รองลงมาคือชวงอายุ 35-39 ป คิดเปนรอยละ;15.10;ผลการวิเคราะหสภาพการอานของประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จัง หวัดหนองคาย;พบวา;เมื่ อ มี เวลาวางจะเลนอินเทอรเ น็ต;มากที่สุด;จํานวน 134 คน;คิดเปนรอ ยละ;34.81
รองลงมา;คือ;พูดคุยกับเพื่อน;จํานวน;98 คน;คิดเปนรอยละ;25.45;และดูรายการโทรทัศน จํานวน 51;คนคิดเปน
รอ ยละ;13.24;และใน;1;วันจะอ านหนั ง สือ โดยเฉลี่ย;30;นาที มากที่ สุด;จํานวน;173;คน;คิดเปนรอ ยละ;44.94
รองลงมาคือ ไมอานเลย จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 22.60 และอาน 15 นาที จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ
15.84 สําหรับการใชเวลาอานหนังสือตามความสนใจของตนเองทีไ่ มเกีย่ วกับการเรียนจะใชเวลาอาน 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;คิ ดเปนร อยละ;47.53;รองลงมาคือ สื่อ เกี่ยวกับ อาชี พ;จํานวน;46;คน;คิดเปน
รอยละ;11.95;และหนังสือพิมพ 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
ตารางที่ 9 แสดงผลการวิเคราะหสภาพนิสัยรักการอานของประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ระดับความ
ที่
1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

คิดเห็น

รายการ
ทานชอบอานจากวัสดุทุกประเภท เชน หนังสือ
จุลสาร ปายโฆษณา ใบปลิว กระดาษหอของขวัญ
เปนตน
ทานอานทุกครั้งที่มีเวลาวางและโอกาส
ทานตองการอานโดยไมมีสิ่งใดบังคับใหอาน
ทานมีความรูสึกพอใจที่จะอานอยางไมมีที่สิ้นสุด
ทานมีทัศนคติทางบวกเกี่ยวกับการอาน
ทานฝกอานเปนประจําอยางสม่ําเสมอ
ทานไดรับการปลูกฝงและชักชวนใหเกิดความสนใจ
การอานอยางตอเนื่องจากครอบครัว
ทานไดรับการปลูกฝงและชักชวนใหเกิดความสนใจ
การอานอยางตอเนื่องจากสถานศึกษา
ทานไดรั บการปลูกฝง และชักชวนให เกิ ดความสนใจ
การอ า นอย า งต อ เนื่ อ งจากหน ว ยงานภาครั ฐ และ
เอกชน
ทานชอบอานจนเคยชินจนเปนนิสัย
ทานไมยอทอตอการอานแมมีปญ
 หาและอุปสรรค
ตอการอาน

แปลผล

อันดับ

X

S.D.

2.54

.51

ปานกลาง

11

2.95
2.62
2.81
3.58
2.71
3.14

.55
.51
.51
.54
.53
.55

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

5
8
6
1
7
2

3.01

.53

ปานกลาง

4

3.12

.51

ปานกลาง

3

2.61
2.56

.55
.53

ปานกลาง
ปานกลาง

9
10

จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะหสภาพนิสัยรักการอานของประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก;จังหวัดหนองคาย
พบวาประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก;จังหวัดหนองคายมีทัศนคติทางบวกเกี่ยวกับการอานมากที่สุด;เฉลี่ย 3.58…..
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รองลงมา คือ ได รั บ การปลูก ฝง และชั ก ชวนให เ กิ ดความสนใจการอ านอย างต อ เนื่ อ งจากครอบครั ว .......
เฉลี่ย 3.14 และไดรับการปลูกฝงและชักชวนใหเกิดความสนใจการอานอยางตอเนื่องจากหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน เฉลี่ย 3.12
ตารางที่ 10 แสดงผลการวิเ คราะห กิ จกรรมสงเสริม นิสัยรักการอานที่เ หมาะสมสําหรับ ประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ระดับความ
คิดเห็น
อันดับ
ที่
รายการ
แปลผล
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานควรมีลักษณะอยางไร
1 กิจกรรมบันทึกรักการอาน
2 กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่
3 กิจกรรมนิทานทํามือ –นิทาน Pop – up
4 กิจกรรมตลาดนัดหนังสือ
5 กิจกรรมเยี่ยมชมหองสมุด (Library tour)
6 กิจกรรมเพื่อนนักอาน (Reading buddies)
7 กิจกรรมการอานเพื่อสง เสริมพอแมอานใหลูกฟง
(Book start)
8 กิจกรรมตูเชาหนังสือ (Red box)
9 กิจกรรมสัปดาหหองสมุด
10 กิจกรรมแนะนําหนังสือใหม
11 กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการ
12 กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ เพิ่มรายได
13 กิจกรรมสัปดาหนักอาน
14 กิจกรรมคายนักอาน
15 กิจกรรมการเลานิทาน
16 กิจกรรมการแสดงหุน (Puppet show)
17 กิจกรรมเกมสงเสริมการอาน
18 กิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร (QR;code)

X

S.D.

3.41
4.76
2.44
2.02
3.40
3.21
4.15

.54
.50
.51
.44
.52
.56
.47

ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
มากที่สุด
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

8
1
12
18
9
10
2

2.52
2.41
3.51
2.31
3.63
2.20
2.16
3.50
2.03
3.82
3.98

.52
.49
.48
.56
.53
.51
.55
.51
.44
.48
.57

ปานกลาง
นอย
มาก
นอย
มาก
นอย
นอย
มาก
นอย
มาก
มาก

11
13
6
14
5
15
16
7
17
4
3
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จากตารางที่ 10 พบวาประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย มีความคิดเห็นวากิจกรรมสงเสริม
นิสัยรักการอานที่เหมาะสมสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายมากที่สุด คือ;กิจกรรมหองสมุด
เคลื่อนที่;เฉลี่ย;4.76 รองลงมากิจกรรมการอานเพื่อสงเสริมพอแมอานใหลูกฟง;(Book;start) เฉลี่ย;4.15 ....
กิจกรรมสง เสริมการอ านผา นรหัส คิวอาร;(QR;code) เฉลี่ย 3.98 กิจ กรรมเกมส งเสริ มการอาน;เฉลี่ ย;3.82 ...
กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ เพิ่มรายได;เฉลี่ย 3.63;กิจกรรมแนะนําหนังสือใหม เฉลี่ย 3.51 กิจกรรมการ....
เลานิทาน;เฉลี่ย 3.50;กิจกรรมที่ประชาชนอําเภอโพธิ์ตากคิดวาเหมาะสมนอยที่สดุ คือกิจกรรมตลาดนัดหนังสือ
เฉลี่ย 2.02
ขอเสนอแนะอื่นๆ
พบวาประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก;จังหวัดหนองคายไดใหขอเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการศึกษาสภาพนิสัย
รักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย สามารถสรุปไดดังนี้ คือ
1. ตองการใหหนวยงานทุกหนวยงานใหความสําคัญกับการออกแบบกิจกรรมสงเสริมการอาน
ที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่ชุมชน
2. ดําเนินกิจกรรมสงเสริมการอานอยางตอเนื่อง
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ผลการวิเ คราะห ข อ มู ล การวิ จัย ระยะที่ ;2;การพัฒนารูปแบบกิ จกรรมสง เสริ ม นิสั ย รักการอ า นสํ า หรั บ
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ผลการพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัด.......
หนองคาย สามารถสรุป ไดดังนี้
1.;ผลการสนทนากลุม ;(Focus;group);เพื่อ รา งรูป แบบกิจ กรรมส งเสริม นิสัย รัก การอา น
สําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ดําเนินการโดยนําสารสนเทศที่ไดจากการศึกษาสภาพนิสยั รักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายในระยะที่;1;รวมกับใชวิธีการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ;วารสาร;บทความ
งานวิจัย;ข อ มูล บนเว็ บ ไซต;และแนวคิ ด;ประสบการณจ ากกลุม ผูรวมสนทนากลุม (Focus;group);จํานวน
10 คน โดยดําเนินการสนทนากลุม (Focus group) ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 สําหรับประเด็นการ
สนทนากลุม (Focus group) คือ;กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสมสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย ควรมีลักษณะอยางไร จากผลการสนทนากลุม (Focus group) สามารถสรุปได ดังนี้
ตัวแทนกลุมผูบริหาร ไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
ของประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายที่เหมาะสมกับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ควรมีลักษณะดังนี้
“...กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายที่
เหมาะสมกับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายควรมีลักษณะเปนกิจกรรรมที่นาสนใจ;สนุก;เคลื่อนไป
หาผูอานได ใหอิสระประชาชนไดเลือกสื่อการอานไดอยางหลากหลาย เปนเรื่องใกลตัวและนาสนใจ ไมนาเบื่อ
หนาย ทําใหรูสึกตื่นเตนมีชีวิตชีวา เมื่อไดลงมือทําในสิ่งตางๆที่ตนเองชอบอีกทั้งทําใหประชาชนสามารถทํา
ความรูจากการอานดวยตนเอง เชน กิจกรรมอานหนังสือวันละหนาหรืออานขาวตอนเชา กิจกรรมอานหนังสือ
เพื่อเปนการแนะนําหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพหรือแนะนําสิ่งพิมพใหม กิจกรรมอานหนังสือในวันสําคัญ
ตางๆ เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันเด็กแหงชาติ ฯลฯ กิจกรรมการประกวดการอานหนังสือใหฟง กิจกรรม
อานหนังสือในครอบครัวรวมทั้งตองจัดใหมีกิจกรรมเสริมสรางบรรยากาศรักการอานใหประชาชนสามารถเขา
การอานไดอยางงาย...”
(จามรี ภูเมฆ. สนทนากลุม. 2559)
ตัวแทนกลุ ม ผูเ ชี่ ยวชาญดานกิจ กรรมสง เสริมการอานไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายควรมีลักษณะดังนี้
“...กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ควรมีลักษณะเราใจใหเกิดความอยากรูอยากอานหนังสือ ดวยกิจกรรมที่หลากหลาย หรือเปนกิจกรรมสงเสริม
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การอ านที่ เ น นการนํ าเทคโนโลยี เ ข า มาชว ยส ง เสริ ม ให เ กิ ด การอ านและเรี ย นรู จ ากหนัง สื อ ที่ มีคุ ณ ภาพ
เปนกิจกรรมกระตุ นใหประชาชนอยากรู อยากอานหนังสืออยางตอเนื่อ งจนเปนนิสัย เปนกิจกรรมเชิงรุก ที่
สามารถนําพาสื่อการอานเขาไปสูพื้นที่ชุมชนไดอยางตรงกลุมเปาหมาย อาจมีลักษณะเปนหองสมุดเคลื่อนที่
รวมทั้งเปนกิจกรรมที่พัฒนาการอานของประชาชน สามารถสรางอุปนิสัยรักการอานที่ยั่งยืนใหแกประชาชน
และสามารถสรางเครือขายอุปนิสัยรักการอานสูชุมชนไดอยางยั่งยืน เปนลักษณะกิจกรรมที่พอแมลูกมีสวนรวม
ในการอาน รวมทั้งภายในชุมชนหมูบานตองมีแหลงเรียนรูที่ประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางเพียงพอโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการสรางสรรคการอาน...”
(ไปรมา เฮียงราช. สนทนากลุม. 2559)
“...กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายควรมี
ลักษณะของการพัฒนาสื่อการอานที่สรางความเพลิดเพลินใหประชาชนไดอาน เกิดความมุงมั่นที่จะอาน และ
อานจนเปนนิสัย เชน ใบความรู จุลสาร แผนพับ หรือสื่อดิจิทัสที่กําลังเปนที่นิยมในปจจุบัน เชน QR Code
โปรแกรมออนไลนบน Google เพื่อใหประชาชนเกิดทักษะการอานอยางตอเนื่อง อาจจะเปนกิจกรรมทั้งเชิงรับ
และเชิงรุก อีกทั้งควรมีลักษณะที่หลากหลายดังนี้ เชน; (1) กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ (2) กิจกรรมสระนารู
(3) ;กิจกรรมรักภาพรักภาษา; (4) ;กิจกรรมเรียนรูดวยภาพ;(5) กิจกรรมเก็บตกจากหนังสือพิมพ (6) กิจกรรม
ศัพทานุกรมแปลงราง (7) กิจกรรมขวดมหัศจรรย (8) กิจกรรมไมพายวิเศษ (9) กิจกรรมธงแหงชัยชนะ...”
(นภัสกร กรวยสวัสดิ์. สนทนากลุม. 2559)
“...กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายควรเริ่มตน
จากครอบครัว โดยการสรางบรรยากาศใหเปนลักษณะครอบครัวนักอาน พออาน แมอาน ลูกอาน และควรมี
ลัก ษณะเป น การกระตุ น ด ว ยวิ ธี ก ารต า งๆ;การนํ า สื่ อ ไปสู ป ระชาชนเพื่ อ ให ป ระชาชนสนใจการอ า นจน
กระทั้ ง เกิ ด นิ สั ย รั ก การอ าน และได พั ฒ นาการอ า นของตนเองจนนํ าประโยชน จ ากการอ า นไปใช ไ ด ใ น
ชีวิตประจําวันอาจจะเปนลักษณะการจัดกิจกรรมเชิงรับในลักษณะการพัฒนาหองสมุด แหลงเรียนรูภายใน
ชุมชน และกิจกรรมเชิงรุกในลักษณะการจัดใหมีหองสมุดเคลื่อนที่ที่นําการอานไปสูชุมชนผสมผสานกับการนํา
เทคโนโลยีใหมที่กําลัง เปนที่นิยมมาใชเ ปนสื่อ กลางในการจัดกิจกรรมเชนการอานผานแอปพลิเคชันตางๆ
เปนตน...”
(อัคริมา สุม มาตย. สนทนากลุม ยอย. 2559)
ผูแทนอาสาสมัครนักอาน อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ควรมีลักษณะดังนี้
“...กิจกรรมสงเสริมนิสยั รักการอานที่เหมาะสมกับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ควรมีลั กษณะเปนหอ งสมุดชุมชน เพื่ อใหบริการสงเสริม การอานตามแนวทางหองสมุ ดที่ดี คือ มีห นัง สือ ดี
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มีบรรยากาศดีและมีผูใหบริการดีใหเกิดขึ้น รวมทั้งจัดบริการหองสมุดเคลื่อนทีใ่ หบริการในรูปแบบตางๆ รวมทั้ง
มีสิ่งที่เราความสนใจ ใชเทคโนโลยีใหมๆ เขามาชวยจูงใจใหอยากอานและกระตุนใหอยากอาน เปนสิ่งที่ไมใช
เวลานาน ความยากงายของกิจกรรมเหมาะสมกับเพศ ระดับอายุ การศึกษา เปนสิ่งที่มุงใหความสนุกสนาน
เพลิดเพลินแฝงการเรียนรูดวย...”
(เสมือน เลียงคํา. สนทนากลุม ยอย. 2559)
“...กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสมกับประชาชนอําเภอโพธิ์ตากจังหวัดหนองคาย
ควรมีลักษณะเปนการสงเสริมการอานเชิงรุกแบบเคาะประตูบาน เปนกิจกรรมเชิงรุกที่นําสื่อการอานเขาไปถึง
ชุมชน ใหประชาชนสามารถเขาถึงสื่อการอานไดอยางรวดเร็วและทันเวลา สามารถเราใจใหประชาชนเกิดความ
อยากรู อยากอานหนังสือ เห็นความจําเปน มีแหลงการอานที่ทั่วถึงในบริเวณหมูบานชุมชน และใหความสําคัญ
กับการอานจนเกิดนิสัยรั กการอ าน รวมทั้งกระตุนความรูสึกใหผูอานสนใจการอานจนกระทั่ง มีนิสัยรักการ
อาน และนําประโยชนจากการอานไปใชได ดังนั้นจึงควรเปนกิจกรรมที่สามารถนําสื่อการอานตางๆ ไปถึงมือ
ของประชาชนได...”
(ธงชัย กรมทอง. สนทนากลุมยอย. 2559)
ผูแทนครู กศน. ตําบลไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสม
กับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก ควรมีลักษณะดังนี้
“...กิ จ กรรมส ง เสริ ม นิ สั ย รั ก การอ า นของประชาชนอํ า เภอโพธิ์ ต าก;จั ง หวั ด หนองคาย
ที่เหมาะสมกับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก ควรมีลักษณะเปนกิจกรรมสงเสริมการอานเนนทักษะการอาน เชน
เลานิทาน เชิดหุน แขงขันตอบปญหา หองสมุดเคลื่อนที่ แขงขันตอบคําถามสารานุกรม;ยอดนักอาน ฯลฯ เปน
กิจกรรมสามารถเขาถึงไดทุกวัน เปนเครื่องมือชวยกระตุนใหเกิดการอาน การสามารถผลิตสื่อการอานอยาง
งายที่เหมาะสมกับบริบทหมูบานชุมชน ตลอดจนเสริ มสร างความสามั คคี ในหมูคณะ และสรางภาวะความ
เปนผูนําที่ดี ...”
(อารมณ แกนทาว. สนทนากลุมยอย. 2559)
“...กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ควรมี
ลักษณะเปนกิจกรรมสง เสริมการอานที่เนนการแกไขและพัฒนา เชน พี่ชวยนองให ความรู การใช หองสมุด
แขงขันเปดพจนานุกรม กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ การพัฒนาแนวความคิด และการกระทําใหมๆ การปฏิบัติ
หรือการพัฒนาสื่อการอานใหมๆ ที่นํามากระตุนใหประชาชนเกิดการอานอยางตอเนื่อง และสามารถเขาถึงการ
อานไดอยางสะดวก และรวดเร็ว ...”
(รัชนีวรรณ รัตนติสรอย. สนทนากลุมยอย. 2559)
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“...กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ควรมี
ลักษณะเปนกิจกรรมที่เอื้อตอการอานของประชาชน และการใหชุมชนและภาคีเครือขายที่มีสวนรวมสงเสริม
นิสัยรักการอานและมีสว นรวมในการพัฒนานวัตกรรมการสงเสริมนิสัยรักการอาน มีสื่อการอานใหมๆ ที่เกิดขึ้น
จากการใชความรู ทักษะประสบการณ และความคิดสรางสรรคในการพัฒนาอยางเหมาะกับบริบทพื้นที่ชุมชน
อีกทั้งยังเปนสื่อที่สามารถทําใหประชาชนสามารถเขาถึงการอานไดอยางรวดเร็ว ที่สําคัญควรเนนการสราง
บรรยากาศการอานใหเกิดขึ้นในครอบครัว...”
(ธัญญภรณ หนูอินทร. สนทนากลุม ยอย. 2559)
ผูแทนผูนําชุมชน ไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสม
กับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก ควรมีลักษณะดังนี้
“...กิจกรรมสงเสริมนิสยั รักการอานที่เหมาะสมกับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ควรมีลักษณะเปนการปลูกจิตสํานึกใหประชาชนมีนิสัยรักการอานแบบ;“ระเบิดจากขางใน” ตามแนวพระราช
ดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และเปนกิจกรรมสงเสริมการอานเสริมสรางภาคีเครือขายใหทุกภาค
สวนมี สวนรวมในการสงเสริมนิสัยรัก การอานของประชาชนและพัฒนาหองสมุดอยางยั่งยืน รวมทั้งเปนวิธี
การใหม การคิดคนพบวิธีการใหม เพื่อนําสื่อการอานไปสูประชาชนไดทั้งเชิงรับและเชิงรุก เชนการจัดใหมี
หองสมุดเคลื่อนที่เพื่อใหประชาชนสามารถเข าถึงสื่ อการอานไดอยางรวดเร็ว รวมทั้ งทุกภาคสวนในอําเภอ
จะตองสรางบรรยากาศการอานใหเกิดขึ้นภายในอําเภอโพธิ์ตาก...”
(เชษฐา ขาวประเสริฐ. สนทนากลุมยอย. 2559)
ดังนั้นสามารถสรุปไดวาตัวแทนกลุมประชุมกลุมยอย (Focus group) มีความคิดเห็นวารูปแบบการ
พัฒนากิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย;ไดดังนี้ คือ;ตองจัด
ใหมี กิจกรรมเสริม สรางบรรยากาศรักการอานใหประชาชนสามารถเข าการอ านไดอ ยางงาย;(จามรี ภูเ มฆ.
สนทนากลุมยอย. 2559) สอดคลองกับความคิดเห็นของ อัคริมา สุมมาตย (สนทนากลุมยอย. 2559) ที่กลาววา
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายควรเริ่มตนจากครอบครัว โดย
การสรางบรรยากาศใหเปนลักษณะครอบครัวนักอาน พออาน แมอาน ลูกอาน และสอดคลองกับแนวคิดของ
เสมือน เลียงคํา (สนทนากลุมยอย. 2559) ที่กลาววากิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสมกับประชาชน
อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ควรมีลักษณะเปนหองสมุดชุมชน ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใหบริการสงเสริมการอาน
ตามแนวทางหอ งสมุดที่ดี คือ มีหนังสือดี มีบรรยากาศดีและมีผูใหบริการดีใหเ กิดขึ้น รวมทั้งสอดคลองกับ
แนวคิดของ ธัญญภรณ หนูอินทร (สนทนากลุมยอย. 2559) ที่กลาววากิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของ
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย;ควรเนนการสรางบรรยากาศการอานใหเกิดขึ้นในครอบครัว และ
สอดคลองกับแนวคิดของเชษฐา ขาวประเสริฐ (สนทนากลุมยอย. 2559) ที่กลาววากิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการ
อานที่เหมาะสมกับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ทุกภาคสวนในอําเภอจะตองสรางบรรยากาศ
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การอานใหเกิดขึ้นภายในอําเภอโพธิ์ตาก นอกจากนั้ น จามรี ภูเมฆ (สนทนากลุมย อย. 2559) ;ยัง กลาวว า
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายตองเปนกิจกรรรมที่นาสนใจ
สอดคลองกับความคิดเห็นของนภัสกร กรวยสวัสดิ์ (สนทนากลุมยอย. 2559) ที่กลาววากิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก
การอานเปนการพัฒนาสื่อการอานที่สรางความเพลิดเพลินใหประชาชนไดอาน สรางความเราใจใหเกิดความ
อยากรูอยากอานหนังสือ ดวยกิจกรรมที่หลากหลาย สงเสริมใหเกิดการอานและเรียนรูจากหนังสือที่มีคุณภาพ
(ไปรมา เฮียงราช. สนทนากลุมยอย. 2559) สามารถนําสื่อไปสูประชาชนเพื่อใหประชาชนสนใจการอานจนกระ
ทั้งเกิดนิสัยรักการอาน และไดพัฒนาการอานของตนเองจนนําประโยชนจากการอานไปใชไดในชีวิตประจําวัน
(อัคริมา สุมมาตย. สนทนากลุมยอย. 2559) สอดคลองกับความคิดเห็นของธงชัย กรมทอง (สนทนากลุมยอย.
2559) และความคิ ดเห็ นของเสมื อ น เลี ยงคํ า;(สนทนากลุม ยอ ย.;2559);ที่ ก ล าววา สิ่ง ที่ส ามารถเร าใจให
ประชาชนเกิดความอยากรู อยากอานหนังสือ เห็นความจําเปน และใหความสําคัญกับการอานจนเกิดนิสัยรัก
การอาน รวมทั้งกระตุนความรูสึกใหผูอานสนใจการอานจนกระทั่งมีนิสัยรักการอาน และนําประโยชนจากการ
อานไปใชได ดังนั้นจึงควรเปนกิจกรรมที่สามารถนําสื่อตางๆไปถึงมือของประชาชนได สามารถเขาถึงไดทุกวัน
เปนเครื่องมือชวยกระตุนใหเกิดการอาน ตลอดจนเสริมสรางความสามัคคีในหมูคณะและสรางภาวะความเปน
ผูนําที่ ดี (อารมณ แก น ท าว.;สนทนากลุม ยอ ย.;2559);;และการกระทํ า ใหม ๆ หรือ สิ่ง ประดิษ ฐใหม ๆ ;เช น
ใบความรู จุลสาร แผนพับ หรือสื่อดิจิทัสที่กําลังเปนที่นิยมในปจจุบัน เชน QR code โปรแกรมออนไลนบน
Google ที่นํามากระตุนใหประชาชนเกิดการอานอยางตอเนื่อง และสามารถเขาถึงการอานไดอยางสะดวก และ
รวดเร็ว (รัชนีวรรณ รัตนติสรอย , ธัญญภรณ หนูอินทร และเชษฐา ขาวประเสริฐ. สนทนากลุมยอย. 2559)
สําหรับผลการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูลบนเว็บไซต;
และกิจกรรมสงเสริมการอานทั้งจากนักวิชาการทั่วไปและจากแนวคิดการดําเนินงานของการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อนําไปประกอบการรางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ
ประชาชนอํ าเภอโพธิ์ ตาก;จัง หวัดหนองคาย;ผูวิจัยไดคัดเลือ กผลการสัง เคราะหจ ากความถี่ตั้ง แต 2 ขึ้นไป
ซึ่งกิจกรรมสงเสริมการอานที่มผี ลการสังเคราะหจากความถี่ตั้งแต 2 ขึ้นไป ไดแก 1) กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่
2) กิจกรรมการประกวด 3) กิจกรรมการพัฒนาหองสมุดมีชีวิต 4) กิจกรรมการอานเพื่อสงเสริมพอแมอานให
ลูกฟง;(Book start) 5) กิจกรรมการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ6) กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพเพิ่ม
รายได จากนั้นนําทั้ง 5 กิจกรรมไปสังเคราะหรวมกับแนวคิดที่ไดจากการสนทนากลุม (Focus;group);จาก
ผูรวมสนทนากลุม (Focus group) จํานวน 10 คน ในการดําเนินการวิจัยในระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมสงเสริมนิสยั รักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก;จังหวัดหนองคาย สามารถแสดงไดดังตารางที่
11 ดังนี้
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ตารางที่ 11 แสดงผลการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูลบนเว็บไซต และกิจกรรมสงเสริมการอานในบริบทของการจัดการศึกษานอกระบบ 62
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยสํานักงาน กศน. และแนวคิด ประสบการณจากกลุม ผูร วมสนทนากลุม (Focus group)
ที่

กิจกรรมสงเสริม
นิสัยรักการอาน

ผลการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูลบนเว็บไซต และ
กิจกรรมสงเสริมการอานในบริบทของการจัดการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย
โดยสํานักงาน กศน. และแนวคิด ประสบการณจากกลุมผูรวมสนทนากลุม (Focus group)
ผลการสังเคราะห
ผลการสังเคราะหจากกลุมผูรวมสนทนากลุม
(Focus Group)
กิจกรรมสงเสริมการอาน
นภัสกร
อัคริมา
เสมือน
ธงชัย
อารมณ
รัชนีวรรณ
ธัญญภรณ
จากแนวคิด และทฤษฎี ภูจามรีเมฆ เฮีไปรมา
ยงราช
กรวยสวัสดิ์
สุมมาตย
เลียงคํา
กรมทอง
แกนทาว
รัตนติสรอย
หนูอินทร
(2559)

(2559)

(2559)

(2559)

(2559)

(2559)

(2559)

(2559)

(2559)

เชษฐา ขาว
ประเสริฐ
(2559)






-





-

-

-

-

-


-

6
1

-



-



-

-

3
5

-


-

-

-




-


-


-

4
4
1

-

1

-

1
3
1

1
2

กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่
กิจกรรมการประกวด





-

3
4




-

5
6
7

กิจกรรมการพัฒนาหองสมุดมีชีวิต
กิจกรรมการอานเพื่อสงเสริมพอแมอานใหลูกฟง;
(Book start)
กิจกรรมการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพเพิ่มรายได
กิจกรรมตอบคําถามสารานุกรม






-

-


-

8

กิจกรรมการแสดงหุน

-

-

-

-

-

-

-



-

-



-


-

-


-

-

-


-



-

9 กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการ
10 กิจกรรมการสรางเครือขายรักการอาน
11 กิจกรรมแขงขันเปดพจนานุกรม

-

ความถี่

-

-

-

-
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จากตารางที่ 11 พบวาผลการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูลบน
เว็บไซต และแนวคิด ประสบการณจากกลุมผูรว มสนทนากลุม (Focus group) จํานวน 10 คน เพื่อรางรูปแบบ
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ผูวิจัยไดคัดเลือกจากผล
การสังเคราะหจากแนวคิดตั้งแต 3 แนวคิดขึ้นไป สรุปไดวาลักษณะกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสม
สําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายควรมีลักษณะ ดังนี้
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
สภาพนิสั ยรั ก การอ านสํ า หรั บ ประชาชนอํา เภอโพธิ์ตาก จั ง หวั ดหนองคาย;ในระยะที่;1;รวมทั้ง จากการ
สังเคราะหแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับบุคคลที่มีนิสัยรักการอานจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย และขอมูล
บนเว็บ ไซต ในบทที่ 2 ที่ พ บว าบุคคลที่มีนิสัยรัก การอานตอ งมีลัก ษณะ ดัง นี้ คือ (1) อานจนเปนกิจ วัต ร
ประจําวัน (2) อานไดทุกวัน ทุกสถานที่ ทุกเวลา และทุกโอกาส (3) มุงมั่นในการอาน หรือสนใจอานตลอดเวลา
(4) อานจนเคยชิน (5) อานวัสดุบันทึกความรูทุกประเภท และ(6) อ านเองโดยไม มีใครบั งคับ สามารถนํา
สารสนเทศที่ ไดจากการศึ กษา มาประกอบการพิจ ารณาจัดทํารางรูป แบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
สําหรับ ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ได ดังตารางที่ 12 และสามารถแสดงรูป แบบกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ไดดังตารางที่ 13 ตามลําดับดังนี้

ตารางที่ 12 แสดงสารสนเทศที่ไดจากการศึกษาประกอบการพิจารณาจัดทํารางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
สารสนเทศที่ไดจากการศึกษาเพื่อนํามาจัดทําราง
รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ผลการสังเคราะหลักษณะ
คนที่มีนิสัยรักการอาน

ผลการศึกษาสภาพ
การอานของประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

ผลการวิเคราะหสภาพนิสัยรักการ
อานของประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย

1. อานจนเปนกิจวัตรประจําวัน
2. อานไดทุกวัน ทุกสถานที่ ทุกเวลา
และทุกโอกาส
3. มุงมั่นในการอาน หรือสนใจอาน
ตลอดเวลา
4. อานจนเคยชิน
5. อานวัสดุบันทึกความรูทุก
ประเภท
6. อานเองโดยไมมีใครบังคับ

1. เมื่อมีเวลาวางประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายชอบเลน
อินเทอรเน็ต และพูดคุยกับเพื่อน
2. ใน 1 วันจะอานหนังสือโดยเฉลี่ย
30 นาที
3. การใชเวลาอานหนังสือตามความ
สนใจของตนเอง (ไมเกี่ยวกับการ
เรียน) เฉลี่ย 30 นาที
4. สิ่งพิมพที่ชอบอาน
4.1 วารสารและนิตยสารบันเทิง
4.2 เกี่ยวกับอาชีพ
4.3 หนังสือพิมพ
5.ในรอบปเขารวมกิจกรรมสงเสริม
การอาน 1- 2 ครั้ง มากที่สุด

1. มีทัศนคติทางบวกเกี่ยวกับการ
อาน
2. ไดรับการปลูกฝงและชักชวนให
เกิดความสนใจการอานอยาง
ตอเนื่องจากครอบครัว
3. ไดรับการปลูกฝงและชักชวนให
เกิดความสนใจการอานอยาง
ตอเนื่องจากหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน
4. ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัด
หนองคายชอบอานจากวัสดุทุก
ประเภท เชน หนังสือ จุลสาร ปาย
โฆษณา ใบปลิว กระดาษหอ
ของขวัญนอยที่สุด

ผลการศึกษากิจกรรมสงเสริม
นิสัยรักการอานที่เหมาะสม
สําหรับประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

ผลการสังเคราะหกิจกรรมสงเสริมนิสัย
รักการอานจากแนวคิดทฤษฎีจาก
หนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย และ
ขอมูลบนเว็บไซต และกลุมผูรวมสนทนา
กลุม (Focus group)
1. กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่
1. กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่
2.กิจกรรมการอานเพื่อสงเสริม 2. กิจกรรมการเลานิทาน
พอแมอานใหลูกฟง (Book
3. กิจกรรมแนะนําหนังสือใหม
start)
4. การพัฒนาหองสมุด
2. กิจกรรมสงเสริมการอานผาน 5. กิจกรรมการอานเพื่อสงเสริมพอแม
QR code
อานใหลูกฟง (Book start)
3. กิจกรรมการอานสงเสริม
6. กิจกรรมการพัฒนาแหลงเรียนรู
อาชีพ
7. กิจกรรมการสรางเครือขายรักการอาน
4. กิจกรรมการเลานิทาน
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ตารางที่ 13 แสดงรางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
รางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก
การอานสําหรับประชาชน
อําเภอโพธิ์ตาก

ผลการศึกษากิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการ
อานที่เหมาะสมสําหรับประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

1. กิ จ กรรมส ง เสริ ม นิ สั ย รั ก การอ า น 1. กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่
เชิงรุก

ผลการสังเคราะหกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานจากแนวคิดทฤษฎี
จากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย
และขอมูลบนเว็บไซต และกลุมผูรวม
สนทนากลุม (Focus group)
1. กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่

ชวงอายุที่เหมาะสม

เปาหมายการพัฒนานิสัยรักการ
อานประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก

ทุกชวงวัย

1. ประชาชนอําเภอโพธิ์ตากอานจน
เปนกิจวัตรประจําวัน
2. ประชาชนอําเภอโพธิ์ตากอานได
ทุกวัน ทุกสถานที่ ทุกเวลา และทุก
โอกาส
3. ประชาชนอําเภอโพธิ์ตากมุงมั่นใน
การอาน หรือสนใจอานตลอดเวลา
4. ประชาชนอําเภอโพธิ์ตากอานจน
เคยชิน
5. ประชาชนอําเภอโพธิ์ตากอาน
วัสดุบันทึกความรูทุกประเภท
6. ประชาชนอําเภอโพธิ์ตากอานเอง
โดยไมมีใครบังคับ
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ตารางที่ 13 (ตอ)
รางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน ผลการศึกษากิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการ
สําหรับประชาชนอําเภอ
อานที่เหมาะสมสําหรับประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตาก
โพธิต์ าก จังหวัดหนองคาย

2. กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานใน
ครอบครัว
3. กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
ดานอาชีพ
5. กิจกรรมหองสมุดมีชีวิต
6. กิจกรรมการสรางเครือขาย
รักการอาน

ผลการสังเคราะห
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก
การอานจากแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ
วารสาร บทความ งานวิจัย และขอมูลบน
เว็บไซต และกลุมผูรวมสนทนากลุม
(Focus group)
1. กิจกรรมการอานเพื่อสงเสริมพอแมอาน 1. กิจกรรมการอานเพื่อสงเสริมพอแมอานให
ใหลูกฟง (Book start)
ลูกฟง (Book start)
1. กิจกรรมการอานผานเทคโนโลยี
1. กิจกรรมการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ
2. กิจกรรมสงเสริมการอานผาน QR code
1. กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ
1. กิจกรรมการพัฒนาแหลงเรียนรู
1. การพัฒนาหองสมุดมีชีวิต
1. กิจกรรมการสรางเครือขายอุปนิสัย
รักการอานสูชุมชน

ชวงอายุที่เหมาะสม

เปาหมายการพัฒนานิสัยรักการ
อานประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตาก

แรกเกิด-6 ป)

1. ประชาชนอําเภอโพธิ์ตากอานจน
เปนกิจวัตรประจําวัน
2. ประชาชนอําเภอโพธิ์ตากอานได
ทุกวัน ทุกสถานที่ ทุกเวลา และทุก
โอกาส
3. ประชาชนอําเภอโพธิ์ตากมุงมั่นใน
การอาน หรือสนใจอานตลอดเวลา
4. ประชาชนอําเภอโพธิ์ตากอานจน
เคยชิน
5. ประชาชนอําเภอโพธิ์ตากอาน
วัสดุบันทึกความรูทุกประเภท
6. ประชาชนอําเภอโพธิ์ตากอานเอง
โดยไมมีใครบังคับ

ตั้งแต 6 ปขึ้นไป
ชวงอายุ 21 ป ขึ้นไป
ทุกชวงวัย
ทุกชวงวัย
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จากตารางที่ 12-13 สามารถสรุปไดวารางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน
อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ประกอบดวย
1) การดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสม
ไดแก กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่
2) การดํ าเนิ นกิ จกรรมส งเสริม นิสัยรักการอานในครอบครัว กิจ กรรมสงเสริมนิสัยรักการอ านที่
เหมาะสมไดแก กิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง (Book start)
3) การดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสยั รักการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมสงเสริมนิสยั รักการ
อานที่เหมาะสม ไดแกกิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร (QR;code)
4) การดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสยั รักการอานดานอาชีพ;กิจกรรมสงเสริมนิสยั รักการอานทีเ่ หมาะสม
ไดแก กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ
5) การดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานหองสมุดมีชีวิต;กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่
เหมาะสม ไดแก การพัฒนาหองสมุดมีชีวิต
6) การดําเนินกิจกรรมการสรางเครือขายรักการอาน กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสม
ไดแก กิจกรรมบันทึกขอตกลง (MOU) เครือขายนักอาน
2. ผลการวิ พ ากษ รา งรู ปแบบกิ จกรรมสง เสริ ม นิ สัย รักการอา นสํา หรั บประชาชนอํา เภอ
โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ผลการวิพ ากษร างรู ป แบบการพัฒ นากิจ กรรมสง เสริม นิสัยรัก การอานสําหรับ ประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย สามารถสรุปความคิดเห็นของผูรวมสนทนากลุม (Focus group) ดังตารางที่ 14
ดังนี้
ตารางที่ 14 แสดงผลการวิพากษรางรูปแบบการพัฒนากิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน
อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ที่
ประเด็นการวิพากษ
ความคิดเห็น (ความถี่/รอยละ)
เหมาะสม
ไมเหมาะสม
1 กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก : กิจกรรมหองสมุด
10
0
เคลื่อนที่
(100%)
(0.00%)
2 กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว : กิจกรรมพอแม
10
0
อานใหลูกฟง (Book start)
(100%)
(0.00%)
3 กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ; :
10
0
กิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร (QR;code)
(100%)
(0.00%)
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ตารางที่ 14 (ตอ)
ที่
4
5
6

ประเด็นการวิพากษ

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานดานอาชีพ :
กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานหองสมุดมีชีวิต; :
การพัฒนาหองสมุดมีชีวิต
กิจกรรมการสรางเครือขายรักการอาน :
กิจกรรมบันทึกขอตกลง (MOU) เครือขายนักอาน
เฉลี่ย

ความคิดเห็น (ความถี่/รอยละ)
เหมาะสม
ไมเหมาะสม
10
0
(100%)
(0.00%)
10
0
(100%)
(0.00%)
10
0
(100%)
(0.00%)
100%
100%

จากตารางที่ 14 พบวาผูเชี่ยวชาญทั้ง 10 ทานไดลงมติวารางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
สําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายสามารถนําไปใชเปนรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
สําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ได คิดเปนรอยละ 100 นอกจากนั้นผูเชี่ยวชาญทั้ง 10 ทาน
ไดมีความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
ตัวแทนกลุมผูบริหารไดรวมวิพากษรางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน
อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย สามารถสรุปได ดังนี้
“...รู ป แบบกิ จ กรรมส ง เสริ ม นิ สัย รั ก การอ านสํา หรับ ประชาชนอํ าเภอโพธิ์ ตาก จั ง หวั ด
หนองคายมีความเหมาะสม และควรมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพการดําเนินงานเชิงการบริหาร และเปน
รูปแบบที่มีความยืดหยุนเพิ่มเติมกิจกรรมไดตามสถานการณในปจจุบัน รวมทั้งเปนรูปแบบที่มองเห็นไดอยาง
เปนรูปธรรมสามารถตรวจสอบไดดวยขอมูลเชิงประจักษ...”
(ชลธิชา โครตชมภู. การสนทนากลุม. 2559)
ตัวแทนกลุมผูเชี่ยวชาญดานกิจกรรมสงเสริมการอานไดรวมวิพากษรางรูปแบบกิจกรรมสงเสริม
นิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย สามารถสรุปได ดังนี้
“...รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายมี
ความเหมาะสมควรดําเนินการดวยการนําวงจรคุณภาพ (PDCA) และเปนรูปแบบที่เนนการมีสวนรวมของภาคี
เครือขาย หรือเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการขับเคลื่อน...”
(ดวงแกว เงินพูลทรัพย. การสนทนากลุม. 2559)
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“...รู ป แบบกิ จ กรรมส ง เสริ ม นิ สัย รัก การอ า นสํ าหรับ ประชาชนอํ าเภอโพธิ์ต าก จั ง หวั ด
หนองคายมีความเหมาะสม และควรไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองคก ร
นานาชาติมาชวยในการขับเคลื่อนรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคายใหยั่งยืน...”
(ศิวราช ราชพัฒน. การสนทนากลุม. 2559)
กํานันอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ทั้ง 3 ตําบลไดรวมวิพากษรางรูปแบบกิจกรรมสงเสริม
นิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย สามารถสรุปได ดังนี้
“....รู ป แบบกิ จ กรรมส ง เสริม นิสั ยรัก การอา นสํา หรับ ประชาชนอํ าเภอโพธิ์ต าก จัง หวั ด
หนองคายมีความเหมาะสม และควรมีวิธีการประเมินผลการนํารูปแบบไปใชที่มีความเปนวิทยาศาสตร และมีวิธี
ในการประเมินพัฒนาดานการอานที่เกิดขึ้นกับประชาชน เพื่อสรางสรรคกิจกรรมสงเสริมการอานใหมีความ
เหมาะสมเพิ่มมากขึ้น...”
(สามารถ สุทธิดี. การสนทนากลุม. 2559)
“....รู ป แบบกิ จ กรรมสง เสริม นิสั ยรัก การอา นสํา หรับ ประชาชนอํ าเภอโพธิ์ต าก จัง หวั ด
หนองคายมีความเหมาะสม และควรเปนรูป แบบกิจกรรมสงเสริมการอานที่ประชาชนอําเภอโพธิ์ตากที่ทุก
ภาคสวนมีสวนรวมในการขับเคลื่อน...”
(วิชัย เสือหลา. การสนทนากลุม. 2559)
“....รู ป แบบกิ จ กรรมสง เสริม นิสั ยรัก การอา นสํา หรับ ประชาชนอํ าเภอโพธิ์ต าก จัง หวั ด
หนองคายมีความเหมาะสม และควรมีกระบวนการดําเนินงานที่เห็นเปนรูปธรรมสามารถตรวจสอบคุณภาพการ
นําไปใชได...”
(เบญจวรรณ นิชจํานงค. การสนทนากลุม . 2559)
ผูแทนผูใหญบานอําเภอโพธิ์ตากไดรวมวิพากษรางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย สามารถสรุปได ดังนี้
“....รู ป แบบกิ จ กรรมสง เสริม นิสั ยรัก การอา นสํา หรับ ประชาชนอํ าเภอโพธิ์ต าก จัง หวั ด
หนองคายมีความเหมาะสม และควรเปนรูปแบบที่ประชาชนทุกชวงวัยสามารถเขาถึงได และมีความยืดหยุน
ตามสถานการณปจจุบัน...”
(บุญชัย คําภูแกว. การสนทนากลุม . 2559)
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“....รู ป แบบกิ จ กรรมส ง เสริม นิสั ยรัก การอา นสํา หรับ ประชาชนอํ าเภอโพธิ์ต าก จัง หวั ด
หนองคายมีความเหมาะสม และควรเปนรูปแบบที่ไมซับซอนมองเห็นกระบวนการทํางานไดงายและมีความ
ยืดหยุนเพื่อปรับใหเขากับสถานการณปจจุบันของพื้นที่ชุมชน ...”
(หมวย พนักศรี. การสนทนากลุม. 2559)
ผูแทนประชาชนอําเภอโพธิ์ ตาก ไดรวมวิพ ากษรางรูป แบบกิจ กรรมสง เสริม นิสัยรัก การอาน
สําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย สามารถสรุปได ดังนี้
“....รู ป แบบกิ จ กรรมส ง เสริม นิสั ยรัก การอา นสํา หรับ ประชาชนอํ าเภอโพธิ์ต าก จัง หวั ด
หนองคายมี ความเหมาะสม และควรเป นรูป แบบที่มีก ระบวนการดํ าเนิ นงานที่เ ปนระบบ และเห็ นเป น
รูปธรรม...”
(คํามิ่ง บุตรจันทร. การสนทนากลุม . 2559)
“....รู ป แบบกิ จ กรรมสง เสริม นิสั ยรัก การอา นสํา หรับ ประชาชนอํ าเภอโพธิ์ต าก จัง หวั ด
หนองคายมีความเหมาะสม และควรเปนรูปแบบที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่ชุมชน นําหลักการบริหารมา
ใชในการควบคุมการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามรูปแบบไดอยางเหมาะสม...”
(พัฒน ธรรมวงศา. การสนทนากลุม. 2559)
จากขอคิดเห็นสามารถสรุปไดวาผูรวมสนทนากลุม (Focus group) มีความคิดเห็นวารางรูปแบบการ
พัฒนากิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายมีความเหมาะสม
และควรนํากระบวนการ PDCA เขามาใชในการควบคุมกระบวนการดําเนินงาน
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ผลการวิจัย ระยะที่ ;3;;การทดลองใช รูปแบบกิจกรรมสงเสริม นิสัย รักการอา นสํา หรับประชาชนอํา เภอ
โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ผลการทดลองใช รูป แบบกิ จกรรมสงเสริมนิสัยรัก การอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จัง หวัด
หนองคาย สามารถอธิบายตามลําดับได ดังนี้
1. ผลการทดลองใช รู ปแบบกิจ กรรมสงเสริม นิสัยรัก การอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย ขั้นวางแผนการดําเนินงาน (Plan)
2. ผลการทดลองใช รู ปแบบกิจ กรรมสงเสริม นิสัยรัก การอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย ขั้นลงมือปฏิบัติ (Do)
3. ผลการทดลองใช รู ปแบบกิจ กรรมสงเสริม นิสัยรัก การอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย ขั้นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check)
4. ผลการทดลองใช รู ปแบบกิจ กรรมสงเสริม นิสัยรัก การอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย ขั้นการปรับปรุงแกไข (Action)
1. ผลการทดลองใช รูปแบบกิ จกรรมสงเสริมนิสัยรักการอา นสําหรับประชาชนอํา เภอโพธิ์ตาก จังหวัด
หนองคาย ขั้นวางแผนการดําเนินงาน (Plan)
ผูวิจัยไดดําเนินการกําหนดวิธีการดําเนินงานไดวางแผนการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก
การอานสําหรั บ ประชาชนอํ าเภอโพธิ์ ตาก จัง หวัดหนองคายในนามโครงการหมูบานนัก อาน และได บรรจุ
โครงการหมูบานนักอานลงในแผนปฏิบัติการประจําปอยางตอ เนื่องตั้งแตไตรมาส 1-2 ปงบประมาณ พ.ศ.
2559 ตอเนื่องจนถึงปจจุบัน สําหรับการกําหนดกิจกรรม ผูวิจัยไดกําหนดใหมีการดําเนินกิจกรรม จํานวน
6 กิ จกรรมซึ่งประกอบดวย (1) กิจกรรมสงเสริม นิสัยรักการอานเชิง รุก ไดแก กิจกรรมหองสมุดเคลื่ อนที่
(2) กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว ไดแก กิจกรรมพอแมอานใหลกู ฟง (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 นายอําเภอโพธิ์ตาก;จํานวน
1 คน กํานัน จํานวน 3 คน.ผูใหญบาน จํานวน 3 คน หัวหนา กศน. ตําบล จํานวน 3 คน;สําหรับเครื่องมือที่ใน
การเก็บรวบรวมขอมู ล ไดแกแบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสราง จากการสัมภาษณผูมีสวนรวมในการทดลองใช
รูป แบบกิจ กรรมส ง เสริ ม นิ สั ยรั ก การอ านสําหรับ ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จัง หวัดหนองคาย ปรากฏผล
การสัมภาษณ ดังนี้
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“...การทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคายภายใตโ ครงการหมูบ านนั กอาน ไดมีโ อกาสในการรวมเปนสวนหนึ่ง ในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน และรวมในการใหขอคิดเสนอแนะในการวางแผนการดําเนินงาน และทุกครั้งที่มีการลงพื้นที่เพื่อจัด
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานใหแกประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก หากไมติดขอราชการอื่นจะเขารวมเพื่อเปน
ประธานในการจัดกิจกรรม และรวมกิจกรรมดวยทุกครั้ง ดังนั้นจึงสามารถพูดไดวารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัย
รั ก การอ านสําหรับ ประชาชนอําเภอโพธิ์ ตาก จั ง หวั ดหนองคายมีความเหมาะสม และควรเปนรูป แบบที่
เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่ชุมชน นําหลักการบริหารมาใชในการควบคุมการขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม
รูปแบบไดอยางมีคุณภาพ...”
(เชษฐา ขาวประเสริฐ. สัมภาษณ. 14 ธันวาคม 2560)
“...ขาพเจามีสวนรวมในการดําเนินการพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ
ประชาชนอําเภอโพธิ์ ตาก จังหวัดหนองคาย โดยการเปนตัวแทนครู กศน. ตําบลในการวิพากษรางรูปแบบ
กิจ กรรมสง เสริมนิสัยรัก การอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จัง หวัดหนองคาย และรวมเป นคนเก็บ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ดังนั้นจึงเห็นวารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
สําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายมีความเหมาะสมที่จะนํามาใชในการพัฒนานิสัยรักการอาน
ของประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก เนื่องจากผูวิจัยไดดําเนินงานอยางเปนระบบและมีการวางแผนที่ดี...”
(อารมณ แกนทาว. สัมภาษณ. 14 ธันวาคม 2560)
“...ผูวิจัยมีก ารวางแผนการนํ ารูปแบบกิจ กรรมสงเสริมนิสัยรัก การอานสําหรับประชาชน
อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายไปใชกับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายไดอยางเปนระบบ และมี
การกําหนดวิธีการดําเนินงาน กําหนดกิจกรรมไดอยางสอดคลองกับบริบทของพื้นที่ชุมชน...”
(รัชนีวรรณ รัตนติสรอย. สัมภาษณ. 14 ธันวาคม 2560)
“....การวางแผนการดําเนินงาน (Plan) ทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
สําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ ตาก จั งหวั ดหนองคายในโครงการหมูบานนักอาน มีก ารวางแผนที่ดี มีวิธีการ
ดําเนินงานตามแผนอยางงาย และประชาชนใหความสนใจรวมกิจกรรมตามแผนที่วางไว อีกทั้งการที่ขาพเจาได
เปนสวนหนึ่ ง ของการดํ าเนิ นการพัฒ นารูป แบบกิจกรรมสง เสริมนิสัยรัก การอานสําหรับ ประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายทุกขั้นตอนทําใหมองเห็นวาการดําเนินงานมีการวางแผนเปนอยางดี...”
(ธัญญภรณ หนูอินทร. สัมภาษณ. 14 ธันวาคม 2560)

127
“...ดวยรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก การอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จั งหวั ด
หนองคายไปใชกับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายไดจากการศึกษาสภาพการอานของประชาชนใน
อําเภอโพธิ์ตาก จึงทําใหงายตอการวางแผนในการนํารูปแบบไปใชกับประชาชนกลุมเปาหมาย...”
(เบญจวรรณ นิชจํานงค. สัมภาษณ. 14 ธันวาคม 2560)
“....การเปดโอกาสใหผู นําชุ ม ชนมี สวนร วมในการดํ าเนิ นภารกิ จ ตามแผนการนํ ารูป แบบ
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายไปใชกับประชาชนอําเภอ
โพธิ์ ตาก จัง หวัด หนองคายไปใช ทํ าให รู ป แบบมี ค วามน าเชื่ อ ถือ เพิ่ม มากขึ้ น อี ก ทั้ ง การที่ น ายอํ า เภอให
ความสําคั ญกั บ การนํ ารู ป แบบกิ จกรรมสง เสริม นิสัยรัก การอานสําหรับ ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จัง หวัด
หนองคายมาใชในพื้นที่ชุมชน ยิ่งทําใหประชาชนกลุมเปาหมายใหความสําคัญ...”
(สามารถ สุทธิด.ี สัมภาษณ. 14 ธันวาคม 2560)
“...ในการกําหนดใหผู มีสวนรวมในการดํ าเนิ นงานในช วงการทดลองใช รูป แบบกิจ กรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายโดยมีผูนําชุมชนทุกระดับ ซึ่งมีทั้ง
นายอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน และประชาชนที่เปนลูกบานทําใหทุกคนมีความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของการ
ดําเนินงาน ดังนั้นจึงทําใหกิจกรรมเปนไปตามแผนที่กําหนด...”
(วิชัย เสือหลา. สัมภาษณ. 14 ธันวาคม 2560)
“....การกําหนดกิจกรรมในขั้นวางแผนการดําเนินงาน (Plan) มีความเหมาะสมกับบริบทของ
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย และมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องเปนไปตามแผนที่กําหนด...”
(จรูญ คําใบ. สัมภาษณ. 14 ธันวาคม 2560)
“...ขาพเจาไดมีโอกาสรวมโครงการหมูบานนักอานทุกครั้งที่มีการลงพื้นที่จัดกิจกรรม ซึ่งจัด
ทุก เย็นวัน พฤหั ส บดี ข องสั ป ดาห แรกของเดือ น หมุ นเวียนไปทุก หมูบานจนครบตามแผนที่กํา หนดตลอด
ระยะเวลา 1 ปที่ไดทําการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย...”
(นายบุญชัย คําภูแกว. สัมภาษณ. 14 ธันวาคม 2560)
“...โครงการหมูบานนักอานมีการวางแผนดําเนินงานอยางชัดเจน และมีการดําเนินงานตาม
แผนที่กําหนดอยางตอเนื่อง ขาพเจาไดเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานโดยมีหนาที่ประสานลูกบานใหเขารวม
กิจกรรมตามวัน เวลา ที่กําหนดตามแผนการดําเนินงาน...”
(นายหมวย พนักศรี. สัมภาษณ. 14 ธันวาคม 2560)
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จากการสัม ภาษณผู มี ส ว นร วมในการทดลองใช รูป แบบกิจ กรรมสง เสริ ม นิสัยรัก การอานสําหรั บ
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย สามารถสรุปไดดังนี้
การทดลองใช รู ป แบบกิ จ กรรมสง เสริมนิสัยรัก การอานสําหรับ ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จัง หวัด
หนองคายในขั้นวางแผนการดําเนินงานไดดําเนินการภายใตโครงการหมูบานนักอาน ประชาชนทุกระดับใน
อําเภอโพธิ์ตากไดมีโอกาสรวมเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน และรวมในการใหขอคิดเสนอแนะ
ในการวางแผนการดําเนินงาน มีการนําหลักการบริหารมาใชในการควบคุมการขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม
รูปแบบไดอยางมีคุณภาพ มีครู กศน. ตําบลเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน มีการ
กําหนดวิธีการดําเนินงาน กําหนดกิจกรรมไดอยางสอดคลองกับบริบทของพื้นที่ชุมชนมีการวางแผนที่สามารถ
นําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมและมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
2. ผลการทดลองใช รูปแบบกิ จกรรมสงเสริมนิสัยรักการอา นสําหรับประชาชนอํา เภอโพธิ์ตาก จังหวัด
หนองคาย ขั้นลงมือปฏิบัติ (Do)
ผู วิจั ยได ดําเนินกิจ กรรมตามรูป แบบกิจ กรรมส ง เสริม นิสัยรัก การอานสําหรับ ประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายทั้ง 6 กิจกรรม ซึ่งประกอบดวย (1) กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก ไดแก
กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ (2) กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว ไดแก กิจกรรมพอแมอานให
ลูกฟง (Book start) (3) กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแกกิจกรรมสงเสริมการ
อานผานรหัสคิวอาร (QR;code);(4) กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานดานอาชีพ;ไดแก กิจกรรมการอานสงเสริม
อาชีพ (5) กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานหองสมุดมีชีวิต;ไดแก การพัฒนาหองสมุดมีชีวิต;(6) กิจกรรมการ
สรางเครือขายรักการอาน;ไดแก กิจกรรมบันทึกขอตกลง (MOU) เครือขายนักอาน โดยดําเนินการ ดังนี้
2.1;วางแผนการดํ า เนิ น งาน;ได ป ระชุ ม วางแผน;ได กํ า หนดให ผู เ ข า ร ว มประชุ ม วางแผน
ประกอบดวยผูแทนสวนราชการอําเภอโพธิ์ตาก คณะกรรมการสถานศึกษา นายกองคการบริหารสวนตําบล
กํานัน ผูแทนผูใหญบาน ผูแทนประชาชน อาสาสมัครนักอาน และครู กศน. รวมทั้งจัดทําแผนการดําเนินงาน;
ไดจัดทําปฏิทิ นการดําเนิ นการทดลองใชรูป แบบกิจกรรมสง เสริม นิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย และจัดทําคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงานระดับอําเภอโดยมีนายอําเภอเปนผูลงนาม
2.2 การลงมือปฏิบัติเพื่อทดลองใชรูปแบบกิจ กรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ ประชาชน
อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ขั้นลงมือปฏิบัติ (Do) สามารถอธิบายไดตามลําดับ ไดดังนี้
2.2.1 กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก ไดแก กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ ไดดําเนิน
พัฒ นากิจ กรรมห อ งสมุ ดเคลื่อ นที่ โดยการพัฒ นารถหอ งสมุดเคลื่อ นที่;และกําหนดใหมี รู ปแบบที่ ส ามารถ
เคลื่อนที่ไปไดทุกพื้นที่ในอําเภอโพธิ์ตากทั้ง 27 หมูบาน สามารถจอดใหบริการไดโดยไมเกรงการสูญหายพัฒนา
รถห อ งสมุ ด เคลื่ อ นที่ จํ า นวน 3 คั น เพื่ อ ให ส ามารถบริ ก ารการอ า นได ค รบทั้ ง 3 ตํ า บล 27 หมู บ า น
กลุมเปาหมาย ไดแก ประชาชนอําเภอโพธิ์ตากทุกชวงวัย พื้นที่ในการใหบริการ คือ พื้นที่ปกครองเขตอําเภอ
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โพธิ์ตาก ทั้ง 3 ตําบล 27 หมู บาน และจัดทําแผนการใหบ ริก ารโดยบรรณารั กษห องสมุดประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตากเปนผูจัดทําแผนออกใหบริการ โดยกําหนดใหบริการหมูบานละ 1 สัปดาหตอคัน หลังจากใหบริการ
ครบตามแผนที่กําหนดจะเคลื่อนไปยังอีกหมูบานหนึ่ง ทําอยางนี้จนครบทั้ง 27 หมูบาน และหมุนเวียนไปเชนนี้
อยางตอ เนื่อ ง รวมทั้ ง กํ าหนดผู มีส วนเกี่ยวของไดแก ผูใหญบาน และเจาของบานที่บ รรณารัก ษหอ งสมุด
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตากไดประสานงานในเบือ้ งตนตั้งแตการเริ่มจัดทําแผนการออกใหบริการ โดยผูใหญบานมี
หนาที่ประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นที่ตนเขามาอานหนังสือ และสิ่งพิมพที่มีใหบริการ และมีเจาของบาน
ทําหนาที่เปนอาสาสมัครนักอานเก็บสถิติผูเขาใชบริการ และใหบริการเสมือนเปนบรรณารักษ รวมทั้งเก็บสถิติ
ผูบั นทึก การอาน ส วนสื่ อ ที่นําออกใหบ ริการในรถหอ งสมุดเคลื่อ นที่ไดแก หนัง สือ ทั่วไป จุล สาร นิตยสาร
วารสาร และในวันที่สงมอบรถหองสมุดเคลื่อ นที่ บรรณารัก ษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตากรวมกับครู
กศน. ตําบลในพื้นที่ใหบริการจะนํากิจกรรมสงเสริมการอาน และสื่อที่หลากหลายนําไปจัดกิจกรรมสงเสริมการ
อานดวย เชนกิจกรรมสงเสริมการอานผาน Tablet กิจกรรมสงเสริมการอานผาน Smart pen , Smart book
กิ จ กรรมส ง เสริ ม การอ า นผ า นรหั ส คิ ว อาร ;(QR;code);เป น ต น อี ก ทั้ ง ได กํ า หนดให มี ก ารรายงานผล
การดําเนินงานเปนรายสัปดาห โดยบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
2.2.2 กิจกรรมสงเสริมนิสยั รักการอานในครอบครัว ไดแก กิจกรรมพอแมอานใหลกู ฟง (Book
start) ไดดําเนินการสํารวจครัวเรือนทีม่ ีเด็กอายุแรกเกิด ถึงอายุ 6 ป ทั้ง 3 ตําบล 27 หมูบาน เพื่อใชเปนขอมูล
ในการดําเนินกิจกรรม พบวาอําเภอโพธิ์ตากมีจํานวน 5,027 ครัวเรือน แยกเปนตําบลโพธิ์ตากวจํานวน 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 จากนั้นกําหนดวิธีการดําเนินงานโดย
ออกแบบ Read boxes สําหรับหมุนเวียนสื่อ จํานวน 3 กลองเพื่อประกอบการจัดกิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง
(Book;;start) พื้นที่ในการใหบริการ คือ พื้นที่ปกครองเขตอําเภอโพธิ์ตาก ทั้ง 3 ตําบล 27 หมูบาน และ........
กําหนดวิธีก ารดําเนินงาน จัดทํ าแผนการให บริ การโดยบรรณารั กษห องสมุ ดประชาชนอําเภอโพธิ์ตากเปน
ผูจัดทําแผนออกใหบริการ โดยกําหนดใหบริการหมูบา นละ 1 สัปดาหตอกลอง หลังจากใหบริการครบตามแผน
ที่กําหนดจะเคลื่อนไปยังอีกครัวเรือน ทําอยางนี้จนครบทั้ง 835 ครัวเรือน และผูที่มีสวนเกี่ยวของ ไดแก พอ.....
แม พี่ น อง ปูยา ตา ยาย ญาติที่จะทําหนาที่ในการอานหนังสือนิท านใหบุตรหลานฟง และมอบหมาย......
อาสาสมัครนักอานผูที่ทําหนาที่เก็บสถิติการอาน เยี่ยมบานนักอาน และ รวมทั้งเก็บสถิติผูบันทึกการอาน และ
มอบหมายครู กศน. ตําบล ทําหนาที่หมุนเวียนสื่อ โดย Read boxes สําหรับสื่อที่นําออกใหบริการสําหรับ......
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว ไดแก หนังสือนิทาน ทั้งในรูปเลม ซีดี ดีวีดี สื่อมัลติมีเดีย และใน
รูปแบบ QR code เปนตน รวมทั้งกําหนดใหมีการรายงานผลการดําเนินงานเปนรายสัปดาห โดยบรรณารักษ...
หองสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
2.2.3 กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแกกิจกรรมสงเสริมการ
อานผานรหัสคิวอาร (QR;code) ไดดําเนินการพัฒนาสื่อในรูปแบบรหัสคิวอาร;(QR;code);โดยเลือกเนื้อหาที่
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เปนประโยชนที่เหมาะสําหรับเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไปควรไดรับความรูจากเนื้อหานั้นในเบื้องตนได
เลือกเนื้อหาจากหนังสือนิทาน สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 นิทานในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย สารานุกรมนารูทั่วไป สาระ
นารูการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรสมัยใหม และเทคโนโลยีชาวบาน สาระนารูเกี่ยวกับอาชีพเสริม
เพิ่มรายได และกําหนดกลุมเปาหมาย ไดแก ประชาชนอําเภอโพธิ์ตากทุกชวงวัยสําหรับพื้นที่ในการใหบริการ
คือ พื้นที่ปกครองเขตอําเภอโพธิ์ตาก ทั้ง 3 ตําบล 27 หมูบาน รวมทั้งจัดทําแผนการใหบริการโดยบรรณารักษ
หอ งสมุ ดประชาชนอํ า เภอโพธิ์ ต ากเป นผู จัด ทํา แผนออกใหบ ริก าร และกํา หนดผูมี สว นเกี่ย วข อ ง ไดแ ก
ผูใหญบาน เจาของบานที่เปนสถานที่จัดกิจกรรม และครู กศน. ตําบลที่จะเปนผูป ระสานงาน และรวมจั ด
กิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน สําหรับสื่อไดกําหนดสื่อ และกิจกรรมสงเสริมการอานที่จะนําออกใหบริการ
ไดแก รหัสคิวอาร (QR;code) หนังสือนิทาน รหัสคิวอาร (QR;code) สารานุกรมนารู รหัสคิวอาร (QR;code)
สาระนารูก ารเกษตร เทคโนโลยีก ารเกษตร เกษตรสมัยใหม และเทคโนโลยี ชาวบ าน เป นต น รหัสคิ วอาร
(QR;code) สาระนารูเกี่ยวกับอาชีพเสริมเพิ่มรายได เปนตน นอกจากนั้นไดกําหนดใหมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานเปนรายสัปดาห โดยบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตากเปนผูดําเนินการรายงาน
2.2.4 กิ จ กรรมส ง เสริม นิสัยรัก การอานดานอาชีพ ;ไดแก กิ จ กรรมการอานส ง เสริ ม อาชีพ
ไดดําเนินการออกแบบใบความรูกิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ โดยมีกําหนดออกทุกสัปดาห ใน 1 เดือนจะมี
4 ฉบับ เนื้อหาในใบความรูกิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ จะเปนเนนเนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพเสริมเพิ่มรายได
ใหแกประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก และใบความรูกิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ 1 ฉบับ จะมีเนื้อหาอาชีพ จํานวน
1 เรื่อง รวมทั้งจัดทํารหัสคิวอาร (QR;code) เพื่อรวบรวมไวใหบริการบนเว็บไซต สําหรับกลุมเปาหมาย ไดแก
ประชาชนอํ า เภอโพธิ์ ต ากทุ ก ช ว งวั ย และให บ ริ ก ารพื้ น ที่ ป กครองเขตอํ า เภอโพธิ์ ต าก ทั้ ง 3 ตํ า บล
27 หมูบาน โดยจัดทําแผนการใหบริการโดยบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก เพื่อนําใบความรู
กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพออกใหบริการพรอมกับรถหองสมุดเคลื่อนที่โดยกําหนดใหใน 1 สัปดาห จะมี
ครัวเรือนไดรับใบความรูกิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ จํานวน 100 ครัวเรือนในหมูบานที่ศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพธิ์ตากสงมอบรถหองสมุดเคลื่อนที่ และมอบหมายใหครู กศน. ตําบล
ดําเนินกิจกรรม กศน. มาแลว โดยใชหอกระจายขาวหมูบานสําหรับการใหความรูประชาชนโดยการนําเนื้อหา
ในใบความรูกิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพไปอานผานหอกระจายขาวใหประชาชนไดรับฟงเวลา 17.00 น. –
18.00 น. ทุก วันอังคาร สําหรับผูมีสวนเกี่ยวของไดแก ผูใหญบาน เจาของบาน บรรณารัก ษ และครู กศน.
ตําบลโดยผูใหญบานมีหนาที่ประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นที่ตนเขามาใชบริการ และมีเจาของบานทําหนาที่
เปนอาสาสมั ครนักอ านเปนผูนําใบความรูไปแจกตามครัวเรือนในหมูบานนั้น เก็บสถิติผูเขาใชบริก าร และ
ใหบริการเสมือนเปนบรรณารักษ รวมทั้งเก็บสถิติผูบันทึกการใชบริการ ในสวนสื่อที่นําออกใหบริการกิจกรรม
สงเสริมนิสยั รักการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก ใบความรูกิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพทั้งในรูปแบบ
สิ่งพิมพ และใบความรูกิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพในรูปแบบรหัสคิวอาร (QR;code) และกําหนดใหมีการ
รายงานผลการดําเนินงานเปนรายสัปดาห โดยบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
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2.2.5 กิ จ กรรมส ง เสริ ม นิสัยรัก การอานหอ งสมุดมีชีวิต;ไดแก;;การพัฒ นาหอ งสมุดมีชีวิต
ไดดําเนินการพัฒนาหองสมุดมีชีวิต จํานวน 10 แหง ไดแก (1) การพัฒนาหองสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก.....
จํานวน 1 แหง (2) การพัฒนาหองสมุดโครงการดวยรักและหวงใย ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช...
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 1 แหง (3) การพัฒนาหองสมุดหมูบาน ....
จํานวน 8 แหง และกําหนดกลุมเปาหมาย ไดแก ประชาชนอําเภอโพธิ์ตากทุกชวงวัย สําหรับพื้นที่ที่ดําเนินการ
ไดแก ดําเนินการพัฒนาหองสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตากในเขตตําบลโพนทอง ดําเนินการหองสมุดโครงการ
ดวยรักและหวงใย ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีในเขตตําบลดานศรีสุข และพัฒนาหองสมุดหมูบาน โดยการใช (1) กศน. ตําบลโพนทอง (2) กศน.
ตําบลโพธิ์ตาก (3) กศน. ตําบลดานศรีสุข (4) ศูนยการเรียนชุมชนบานสาวแล ตําบลโพธิ์ตาก (5) ศูนยการเรียน
ชุมชนบานดอนไผ ตําบลโพนทอง (6) ศูนยการเรียนชุมชนบานภูพนังมวง ตําบลดานศรีสุข (7) ศูนยการเรียน
ชุมชนบานนาฝาก ตําบลโพนทอง และ(8) ศูนยการเรียนชุมชนบานศูนยกลาง ตําบลดานศรีสุข เปนสถานที่จัด
หอ งสมุดหมู บ าน และเปนจุดใหบ ริก ารการอานสาขาห อ งสมุ ดประชาชนอําเภอโพธิ์ ตาก สําหรับ ผูมีสวน
เกี่ยวของ ประกอบดวย (1) ผูมีสวนรวมในการพัฒนาหองสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก;ไดแก;(1.1) ผูบริหาร
ขาราชการ และบุคลากรศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพธิ์ตาก ทุกคน (1.2)
คณะกรรมการสถานศึกษา (1.3) นักศึกษา กศน. (1.4) ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก (1.5) บรรณารักษหองสมุด
ประชาชนอํ า เภอโพธิ์ ต าก (2) ผู มี ส ว นรว มในการพั ฒ นาห อ งสมุ ด โครงการด ว ยรัก และห ว งใย ในพระ
ราชู ป ถัม ภ สมเด็จ พระกนิษ ฐาธิร าชเจ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ไดแ ก
(2.1) ผูบริหาร ขาราชการ และบุคลากรศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพธิ์ตากทุก
คน (2.2) ผูบริหาร ขาราชการ และบุคลากรโรงเรียนอาโอยามา 2 ทุกคน (2.3) หัวหนาสวนราชการในอําเภอ
โพธิ์ตากทุกคน (2.4) ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก (2.5) บรรณารักษโ รงเรียนอาโอยามา 2 (2.6) บรรณารัก ษ
ผูบริหาร
หอ งสมุดประชาชนอํ าเภอโพธิ์ ตาก (3) ผูมีสวนรวมในการพัฒนาหองสมุดหมูบาน ไดแก .(3.1)
........................
ขาราชการ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพธิ์ตากทุกคน;(3.2).คณะกรรมการ
สถานศึก ษา (3.3) ผูนําชุม ชน (3.4) ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก(3.5) อาสาสมัครนักอ าน (3.6) บรรณารัก ษ
หองสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก (3.7) ครู กศน. สําหรับสื่อที่ใหบริการในกิจกรรมการพัฒนาหองสมุดมีชีวิต
จะมีลักษณะสื่อหมุนเวียนที่บรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก และกําหนดใหมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานเปนรายปโดยบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
2.2.6 กิ จ กรรมการสร า งเครื อ ข า ยรั ก การอ า นวได แ ก กิ จ กรรมบั น ทึก ข อ ตกลง (MOU)
เครือขายนักอาน ไดดําเนินการรวมลงนามในบันทึกขอตกลง MOU กับสวนราชการในอําเภอโพธิ์ตาก มีจํานวน
6 หนวยงาน ไดแก ปกครองอําเภอโพธิ์ตาก สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ตาก องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ตาก
องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง องคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรสาขายอ ยอําเภอโพธิ์ตาก โดยกํ าหนดเป าหมายเพื่อ รวมกันพัฒ นาดานการจัดการศึก ษานอก
ประสานความร วมมื อ ในการแลกเปลี่ยนทรัพ ยากร และปจ จัยที่จํ าเป น รวมทั้ง รวมมื อในการพั ฒนาแหลง
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เรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น และรวมพัฒนาทุกกิจกรรมที่จะเปนการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตใหประชาชนใน
อําเภอโพธิ์ตาก วิธีการดําเนินงาน มีดังนี้ คือ (1) ประสานงานภาคีเครือขายเพื่อใหทราบถึงวัตถุประสงค และ
แนวทางการลงนามขอตกลงรวมกัน (2) เชิญชวนภาคีเครือขายใหรวมลงนามขอตกลงรวมกัน และ (3) จัดพิธีลง
นามรวมกัน
3. ผลการทดลองใช รูปแบบกิ จกรรมสงเสริมนิสัยรักการอา นสําหรับประชาชนอํา เภอโพธิ์ตาก จังหวัด
หนองคาย ขั้นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check)
ผลการทดลองใชรู ป แบบกิจ กรรมสง เสริม นิสัยรัก การอานสําหรับ ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย ขั้นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check);ผูวิจัยดําเนินการโดยการใชวิธีการนิเทศ ติดตาม
ผลการดําเนินงานตามการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จัง หวัดหนองคาย และกําหนดกลุ มเป าหมายการนิ เ ทศผลการดําเนินงานแบบเจาะจง ดั ง นี้ คื อการนิเ ทศ
กลุมคณะดําเนินงาน ประกอบดวยบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย จํานวน 1
คน และอาสาสมัครนักอาน หมูบานละ 1 คน จํานวน 27 คน รวมเปนจํานวน 28 คน และไดดําเนินการนิเทศ
ติดตามผลการดําเนินงาน เปน 2 ระยะ โดยกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการ
อานในครอบครัว กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ
ดําเนินการนิเ ทศ;และการติดตามผลการดํ าเนิ นงาน ครั้งที่ 1 วั นที่ 17 พฤษภาคม 2560 ครั้ง ที่ 2 วันที่ 22
พฤศจิกายน 2560 สําหรับกิจกรรมพัฒนาหองสมุดมีชีวิต ดําเนินการนิเทศ;และการติดตามผลการดําเนินงาน
ครั้งที่ 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2560 และครั้งที่ 2 วันที่ 19 ธันวาคม 2560
สําหรับกิจกรรมการสรางเครือขายรักการอาน ผูวิจัยไมกําหนดใหมีการนิเทศและติดตามผลการ
ดําเนินงาน เนื่ องจากเปนกิ จกรรมความมือ กับ สวนราชการในอําเภอโพธิ์ตากที่รวมกันดําเนินกิจกรรมตาม
ขอตกลงในแบบบันทึกขอตกลง MOU เปนกิจ กรรมทําเพียงครั้งเดียวแตมีผ ลครอบคลุมตลอดไปจนกวาจะ
ยกเลิกขอตกลง สามารถสรุปผลการนิเทศและติดตามผลการดําเนินงานได ดังนี้
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ตารางที่ 15 แสดงผลการนิ เ ทศกิ จ กรรมส ง เสริ ม นิ สั ย รั ก การอ า นเชิ ง รุ ก กิ จ กรรมห อ งสมุ ด เคลื่ อ นที่
ในการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ขั้นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานว(Check)
การนิเทศ
พัฒนาการ
ที่
ประเด็นการนิเทศ
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
(ความถี่/รอยละ)
(ความถี่/รอยละ)
: กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่
มี
ไมมี
มี
ไมมี
ดานบริหารจัดการ
16
12
25
3
1 มีการจัดกิจกรรมตามแผนที่กําหนด
เพิ่มขึ้น
2

มีคณะดําเนินงานทีเ่ หมาะสม

3

มีอาสาสมัครสงเสริมการอาน

4

มีสถานทีจ่ ัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
เฉลี่ย

ดานการจัดกิจกรรม
5 มีแผน โครงการจัดกิจกรรมสงเสริม
การอาน/มีความชัดเจน
6 มีคําสั่งแตงตัง้ คณะทํางาน
7
8
9
10

11

มีการประชาสัมพันธกจิ กรรมอยาง
ตอเนื่องและทั่วถึง
มีวัสดุอุปกรณในการจัด มีคุณภาพและ
มีความเพียงพอ
มีสื่อการใหบริการมีความหลากหลาย
เพียงพอตอการใหบริการ
อาสาสมัครสงเสริมการอานมีความ
พรอมในการจัดกิจกรรมสงเสริมการ
อาน
มีครือขายมีสวนรวม และสนับสนุน
การจัดกิจกรรม

(57.10%)
18
(64.30%)
19
(67.90%)
21
(75.00%)

(42.90%)
10
(35.70%)
9
(32.10%)
7
(25.00%)

(89.30%)
26
(92.90%)
25
(89.30%)
27
(96.40%)

(10.70%)
2
(7.10%)
3
(10.70%)
1
(3.60%)

66.07%

33.93%

91.98%

8.02%

เพิ่มขึ้น

17
(60.70%)

11
(39.30%)

26
(92.90%)

2
(7.10%)

เพิ่มขึ้น

15
(53.60%)
19
(67.90%)

13
(46.40%)
9
(32.10%)

26
(92.90%)
27
(96.40%)

2
(7.10%)
1
(3.60%)

เพิ่มขึ้น

16
(57.10%)

12
(42.90%)

25
(89.30%)

3
(10.70%)

เพิ่มขึ้น

15
(53.60%)

13
(46.40%)

27
(96.40%)

1
(3.60%)

เพิ่มขึ้น

16
(57.10%)

12
(42.90%)

26
(92.90%)

2
(7.10%)

เพิ่มขึ้น

18
(64.30%)

10
(35.70%)

26
(92.90%)

2
(7.10%)

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น
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ตารางที่ 15 (ตอ)
ที่

12
13

ประเด็นการนิเทศ
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
เชิงรุก : กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่
มีการสรางบรรยากาศและสิง่ แวดลอม
เอื้ออํานวยตอการจัดกิจกรรม
มีการนิเทศติดตามและประเมินผล
เฉลี่ย

ดานกลุมเปาหมาย
14 ชวงอายุแรกเกิด-6 ป
15

ชวงอายุ 6-12 ป

16

ชวงอายุ 12-15 ป

17

ชวงอายุ 15-20 ป

18

ชวงอายุ 21 ปขึ้นไป
เฉลี่ย

การนิเทศ

พัฒนาการ

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

(ความถี่/รอยละ)

(ความถี่/รอยละ)

มี

ไมมี

มี

ไมมี

22
(78.60%)

6
(21.40%)

27
(96.40%)

1
(3.60%)

เพิ่มขึ้น

15
(53.60%)

13
(46.40%)

26
(92.90%)

2
(7.10%)

เพิ่มขึ้น

60.73%

39.27%

93.66%

6.34%

เพิ่มขึ้น

20
(71.40%)
23
(82.10%)
11
(39.30%)
11
(39.30%)
9
(32.10%)

8
(28.60%)
5
(17.90%)
17
(60.70%)
17
(60.70%)
19
(67.90%)

26
(92.90%)
26
(92.90%)
15
(53.60%)
20
(71.40%)
15
(53.60%)

2
(7.10%)
2
(7.10%)
13
(46.40%)
8
(28.60%)
13
(46.40%)

เพิ่มขึ้น

52.84%

47.16%

68.58%

31.42%

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น

จากตารางที่ 15 พบวาผลการนิเทศกิจกรรมสงเสริมนิสยั รักการอานเชิงรุก :;กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่
ในการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ขั้นการตรวจสอบผลการปฏิบัติง าน;(Check);พบว าบรรณารั ก ษ ห อ งสมุ ด ประชาชนอํ าเภอโพธิ์ ตาก และ
อาสาสมัครนัก อาน ไดดําเนินการด านบริห ารจั ดการในประเด็นจัดใหมีก ารจัดกิจกรรมตามแผนที่ กําหนด
ดําเนินงานไดอยางเหมาะสม จัดใหมีอาสาสมัครสงเสริมการอาน และไดจัดใหมีสถานที่จัดกิจกรรมไดอยาง
เหมาะสม โดยมีผลการดําเนินงานในภาพรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 15.74
สําหรับด านการจั ดกิจกรรม พบว าบรรณารักษหอ งสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก และอาสาสมัคร
นัก อ า นได มี แ ผน โครงการจั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม การอ า นอย า งชั ด เจน;จั ด ทํ า มี คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะทํ า งาน
มีการประชาสัม พันธกิจ กรรมอยางตอเนื่อ งและทั่วถึง ;จัดใหมีวัสดุ อุปกรณ ในการจั ด มีคุณภาพและมีความ
เพี ย งพอมีสื่อ การให บ ริก ารมี ความหลากหลาย เพี ยงพอต อ การให บ ริ ก าร;;อาสาสมัครสง เสริม การอา น
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มีความพรอมในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน มีครือขายมีสวนรวม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมมีการสราง
บรรยากาศและสิ่งแวดลอมเอื้ออํานวยตอการจัดกิจกรรม มีการนิเทศติดตามและประเมินผล โดยมีผลการ
ดําเนินงานในภาพรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 32.93 และดานกลุมเปาหมาย พบวามีผูเขารวมกิจกรรมมีอายุอยูในชวง
อายุ 15-20 ป มากที่สุด
ตารางที่ 16 แสดงผลการนิเทศกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว : กิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง
(Book start) ในการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัด
หนองคาย ขั้นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานว(Check)
ที่
ประเด็นการนิเทศ
การนิเทศ
พัฒนาการ
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานใน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
(ความถี่/รอยละ)
(ความถี่/รอยละ)
ครอบครัว : กิจกรรมพอแมอานให
มี
ไมมี
มี
ไมมี
ลูกฟง (Book start)
ดานบริหารจัดการ
17
11
25
3
1 มีการจัดกิจกรรมตามแผนที่กําหนด
เพิ่มขึ้น
2

มีคณะดําเนินงานทีเ่ หมาะสม

3

มีอาสาสมัครสงเสริมการอาน

4

มีสถานทีจ่ ัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
เฉลี่ย

ดานการจัดกิจกรรม
5 มีแผน โครงการจัดกิจกรรมสงเสริม
การอาน/มีความชัดเจน
6 มีคําสั่งแตงตัง้ คณะทํางาน
7
8
9

มีการประชาสัมพันธกจิ กรรมอยาง
ตอเนื่องและทั่วถึง
มีวัสดุอุปกรณในการจัด มีคุณภาพและ
มีความเพียงพอ
มีสื่อการใหบริการมีความหลากหลาย
เพียงพอตอการใหบริการ

(60.70%)
10
(35.70%)
15
(53.60%)
17
(60.70%)

(39.30%)
18
(64.30%)
13
(46.40%)
11
(39.30%)

(89.30%)
19
(67.90%)
23
(82.10%)
22
(78.60%)

(10.70%)
9
(32.10%)
5
(17.90%)
6
(21.40%)

52.67%

47.33%

79.48%

20.52%

เพิ่มขึ้น

7
(25.00%)

21
(75.00%)

19
(67.90%)

9
(32.10%)

เพิ่มขึ้น

12
(42.90%)
11
(39.30%)

16
(57.10%)
17
(60.70%)

23
(82.10%)
16
(57.10%)

5
(17.90%)
12
(42.90%)

เพิ่มขึ้น

10
(35.70%)

18
(64.30%)

20
(71.40%)

8
(28.60%)

เพิ่มขึ้น

8
(28.60%)

20
(71.40%)

19
(67.90%)

9
(32.10%)

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น
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ตารางที่ 16 (ตอ)
ที่
ประเด็นการนิเทศ
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานใน
ครอบครัว : กิจกรรมพอแมอานให
ลูกฟง (Book start)
10 อาสาสมัครสงเสริมการอานมีความ
พรอมในการจัดกิจกรรมสงเสริมการ
อาน
11 มีครือขายมีสวนรวม และสนับสนุน
การจัดกิจกรรม
12 มีการสรางบรรยากาศและสิง่ แวดลอม
เอื้ออํานวยตอการจัดกิจกรรม
13 มีการนิเทศติดตามและประเมินผล
เฉลี่ย

ดานกลุมเปาหมาย
14 ชวงอายุแรกเกิด-6 ป
15

ชวงอายุ 6-12 ป

16

ชวงอายุ 12-15 ป

17

ชวงอายุ 15-20 ป

18

ชวงอายุ 21 ปขึ้นไป
เฉลี่ย

การนิเทศ

พัฒนาการ

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

(ความถี่/รอยละ)

(ความถี่/รอยละ)

มี

ไมมี

มี

ไมมี

7
(25.00%)

21
(75.00%)

15
(53.60%)

13
(46.40%)

เพิ่มขึ้น

13
(46.40%)

15
(53.60%)

23
(82.10%)

5
(17.90%)

เพิ่มขึ้น

17
(60.70%)

11
(39.30%)

27
(96.40%)

1
(3.60%)

เพิ่มขึ้น

10
(35.70%)

18
(64.30%)

23
(82.10%)

5
(17.90%)

เพิ่มขึ้น

37.70%

62.30%

73.40%

26.60%

เพิ่มขึ้น

6
(21.40%)
17
(60.70%)
20
(71.40%)
17
(60.70%)
5
(17.90%)

22
(78.60%)
11
(39.30%)
8
(28.60%)
11
(39.30%)
23
(82.10%)

21
(75.00%)
21
(75.00%)
27
(96.40%)
22
(78.60%)
11
(39.30%)

7
(25.00%)
7
(25.00%)
1
(3.60%)
6
(21.40%)
17
(60.70%)

เพิ่มขึ้น

50%

50%

74.28%

25.72%

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น

จากตารางที่ 16 พบวา ผลการนิเทศกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว : กิจกรรมพอแม
อานใหลูกฟง (Book start) ที่ในการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ขั้นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานว(Check) พบวาบรรณารักษหองสมุดประชาชน
อําเภอโพธิ์ตาก และอาสาสมัครนักอาน ไดดําเนินการดานบริหารจัดการ ในประเด็นจัดใหมีการจัดกิจกรรมตาม
แผนที่กําหนด ดําเนินงานได อย างเหมาะสม จัดใหมีอาสาสมั ครส งเสริม การอ าน และไดจัดใหมีสถานที่จัด
กิจกรรมไดอยางเหมาะสม โดยมีผลการดําเนินงานในภาพรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 26.81
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สําหรับดานการจัดกิจกรรม พบวาบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก และอาสาสมัครนัก
อานไดมีแผน โครงการจั ดกิ จ กรรมส ง เสริม การอานอย า งชั ดเจน;;จัด ทํามีคําสั่ง แตง ตั้ง คณะทํ างานมีก าร
ประชาสัมพันธกิจกรรมอยางตอเนื่องและทั่วถึง จัดใหมีวัสดุอุปกรณในการจัด มีคุณภาพและมีความเพียงพอมี
สื่อการใหบริการมีความหลากหลาย เพียงพอตอการใหบริการ อาสาสมัครสงเสริมการอานมีความพรอมในการ
จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน มีครือขายมีสวนรวม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมมีการสรางบรรยากาศและ
สิ่งแวดล อมเอื้อ อํานวยตอ การจัดกิจกรรม มีการนิเ ทศติดตามและประเมินผล โดยมีผลการดําเนิ นงานใน
ภาพรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 35.70 และดานกลุมเปาหมาย พบวามีผูเขารวมกิจกรรมมีอายุอยูในชวงอายุแรกเกิด
ถึง 6 ป และชวงอายุ 12-15 ป มากที่สุด
ตารางที่ 17;แสดงผลการนิเทศกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแกกิจกรรม
สงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร (QR;code) ในการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ขั้นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานว(Check)
ที่
ประเด็นการนิเทศ
การนิเทศ
พัฒนาการ
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผาน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
(ความถี่/รอยละ)
(ความถี่/รอยละ)
เทคโนโลยีสารสนเทศ : กิจกรรม
มี
ไมมี
มี
ไมมี
สงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร
(QR;code)
ดานบริหารจัดการ
8
20
20
8
1 มีการจัดกิจกรรมตามแผนที่กําหนด
เพิ่มขึ้น
2

มีคณะดําเนินงานทีเ่ หมาะสม

3

มีอาสาสมัครสงเสริมการอาน

4

มีสถานทีจ่ ัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
เฉลี่ย

ดานการจัดกิจกรรม
5 มีแผน โครงการจัดกิจกรรมสงเสริม
การอาน/มีความชัดเจน
6 มีคําสั่งแตงตัง้ คณะทํางาน
7

มีการประชาสัมพันธกจิ กรรมอยาง
ตอเนื่องและทั่วถึง

(28.60%)
12
(42.90%)
8
(28.60%)
9
(32.10%)

(71.40%)
16
(57.10%)
20
(71.40%)
19
(67.90%)

(71.40%)
16
(57.10%)
21
(75.00%)
20
(71.40%)

(28.60%)
12
(42.90%)
7
(25.00%)
8
(28.60%)

33.05%

66.95%

68.73%

31.27%

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น

12
(42.90%)

16
(57.10%)

25
(89.30%)

3
(10.70%)

เพิ่มขึ้น

11
(39.30%)
13
(46.40%)

17
(60.70%)
15
(53.60%)

21
(75.00%)
23
(82.10%)

7
(25.00%)
5
(17.90%)

เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
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ตารางที่ 17 (ตอ)
ที่
ประเด็นการนิเทศ
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ : กิจกรรม
สงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร
(QR;code)
8 มีวัสดุอุปกรณในการจัด มีคุณภาพและ
มีความเพียงพอ
9 มีสื่อการใหบริการมีความหลากหลาย
เพียงพอตอการใหบริการ
10 อาสาสมัครสงเสริมการอานมีความ
พรอมในการจัดกิจกรรมสงเสริมการ
อาน
11 มีครือขายมีสวนรวม และสนับสนุน
การจัดกิจกรรม
12 มีการสรางบรรยากาศและสิง่ แวดลอม
เอื้ออํานวยตอการจัดกิจกรรม
13 มีการนิเทศติดตามและประเมินผล
เฉลี่ย

ดานกลุมเปาหมาย
14 ชวงอายุแรกเกิด-6 ป
15

ชวงอายุ 6-12 ป

16

ชวงอายุ 12-15 ป

17

ชวงอายุ 15-20 ป

18

ชวงอายุ 21 ปขึ้นไป
เฉลี่ย

การนิเทศ

พัฒนาการ

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

(ความถี่/รอยละ)

(ความถี่/รอยละ)

มี

ไมมี

มี

ไมมี

9
(32.10%)

19
(67.90%)

18
(64.30%)

10
(35.70%)

เพิ่มขึ้น

11
(39.30%)

17
(60.70%)

24
(85.70%)

4
(14.30%)

เพิ่มขึ้น

15
(53.60%)

13
(46.40%)

23
(82.10%)

5
(17.90%)

เพิ่มขึ้น

6
(21.40%)

22
(78.60%)

22
(78.60%)

6
(21.40%)

เพิ่มขึ้น

17
(60.70%)

11
(39.30%)

25
(89.30%)

3
(10.70%)

เพิ่มขึ้น

13
(46.40%)

15
(53.60%)

25
(89.30%)

3
(10.70%)

เพิ่มขึ้น

42.46%

57.54%

81.74%

18.26%

เพิ่มขึ้น

6
(21.40%)
13
(46.40%)
6
(21.40%)
12
(42.90%)
11
(39.30%)

22
(78.60%)
15
(53.60%)
22
(78.60%)
16
(57.10%)
17
(60.70%)

11
(39.30%)
19
(67.90%)
20
(71.40%)
19
(67.90%)
20
(71.40%)

17
(60.70%)
9
(32.10%)
8
(28.60%)
9
(32.10%)
8
(28.60%)

เพิ่มขึ้น

34.28%

65.72%

72.14%

27.86%

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น

จากตารางที่ 17 พบวา ผลการนิเทศกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก
กิจ กรรมสง เสริม การอานผานรหั ส คิ วอาร ;(QR;code) ที่ในการทดลองใชรูป แบบกิจ กรรมสง เสริม นิสัยรัก
การอานสําหรับ ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จัง หวัดหนองคาย ขั้นการตรวจสอบผลการปฏิ บัติงานว(Check)
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พบวาบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก และอาสาสมัครนักอาน ไดดําเนินการดานบริหารจัดการ
ในประเด็นจัดใหมีการจัดกิจกรรมตามแผนที่กําหนด ดําเนินงานไดอยางเหมาะสม จัดใหมีอาสาสมัครสงเสริม
การอาน และไดจัดใหมสี ถานที่จัดกิจกรรมไดอยางเหมาะสม โดยมีผลการดําเนินงานในภาพรวมเพิ่มขึ้นรอยละ
35.68 สําหรับดานการจัดกิจกรรม พบวาบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก และอาสาสมัครนัก
อานไดมีแผน โครงการจัดกิจ กรรมสง เสริ ม การอ านอย า งชั ดเจน;;จัด ทํามีคําสั่ง แตง ตั้ง คณะทํ างานมีก าร
ประชาสัมพันธกิจกรรมอยางตอเนื่องและทั่วถึง จัดใหมีวัสดุอุปกรณในการจัด มีคุณภาพและมีความเพียงพอมี
สื่อการใหบริการมีความหลากหลาย เพียงพอตอการใหบริการ อาสาสมัครสงเสริมการอานมีความพรอมในการ
จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน มีครือขายมีสวนรวม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมมีการสรางบรรยากาศและ
สิ่ง แวดลอมเอื้ ออํ านวยต อการจัดกิจ กรรมวมีก ารนิเ ทศติดตามและประเมินผล โดยมี ผ ลการดําเนิ นงานใน
ภาพรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 39.28 และดานกลุมเปาหมาย พบวามีผูเขารวมกิจกรรมมีอายุอยูในชวงอายุ 12-15 ป
และชวงอายุ 21 ปขึ้นไปมากที่สุด
ตารางที่ 18; แสดงผลการนิเทศกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานดานอาชีพ : กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ
ในการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ขั้นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานว(Check)
ที่
ประเด็นการนิเทศ
การนิเทศ
พัฒนาการ
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
(ความถี่/รอยละ)
(ความถี่/รอยละ)
ดานอาชีพ :
มี
ไมมี
มี
ไมมี
กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ
ดานบริหารจัดการ
12
16
27
1
1 มีการจัดกิจกรรมตามแผนที่กําหนด
เพิ่มขึ้น
2

มีคณะดําเนินงานทีเ่ หมาะสม

3

มีอาสาสมัครสงเสริมการอาน

4

มีสถานทีจ่ ัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
เฉลี่ย

ดานการจัดกิจกรรม
5 มีแผน โครงการจัดกิจกรรมสงเสริม
การอาน/มีความชัดเจน
6 มีคําสั่งแตงตัง้ คณะทํางาน

(42.90%)
10
(35.70%)
15
(53.60%)
16
(57.10%)

(57.10%)
18
(64.30%)
13
(46.40%)
12
(42.90%)

(96.40%)
21
(75.00%)
23
(82.10%)
20
(71.40%)

(3.60%)
7
(25.00%)
5
(17.90%)
8
(28.60%)

47.32%

52.68%

81.23%

18.77%

12
(42.90%)

16
(57.10%)

22
(78.60%)

6
(21.40%)

เพิ่มขึ้น

15
(53.60%)

13
(46.40%)

20
(71.40%)

8
(28.60%)

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
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ตารางที่ 18 (ตอ)
ที่

7
8
9
10

11
12
13

ประเด็นการนิเทศ
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
ดานอาชีพ : กิจกรรม
การอานสงเสริมอาชีพ
มีการประชาสัมพันธกจิ กรรมอยาง
ตอเนื่องและทั่วถึง
มีวัสดุอุปกรณในการจัด มีคุณภาพและ
มีความเพียงพอ
มีสื่อการใหบริการมีความหลากหลาย
เพียงพอตอการใหบริการ
อาสาสมัครสงเสริมการอานมีความ
พรอมในการจัดกิจกรรมสงเสริม
การอาน
มีครือขายมีสวนรวม และสนับสนุน
การจัดกิจกรรม
มีการสรางบรรยากาศและสิง่ แวดลอม
เอื้ออํานวยตอการจัดกิจกรรม
มีการนิเทศติดตามและประเมินผล
เฉลี่ย

ดานกลุมเปาหมาย
14 ชวงอายุแรกเกิด-6 ป
15

ชวงอายุ 6-12 ป

16

ชวงอายุ 12-15 ป

17

ชวงอายุ 15-20 ป

18

ชวงอายุ 21 ปขึ้นไป
เฉลี่ย

การนิเทศ

พัฒนาการ

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

(ความถี่/รอยละ)

(ความถี่/รอยละ)

มี

ไมมี

มี

ไมมี

10
(35.70%)

18
(64.30%)

23
(82.10%)

5
(17.90%)

เพิ่มขึ้น

13
(46.40%)

15
(53.60%)

24
(85.70%)

4
(14.30%)

เพิ่มขึ้น

10
(35.70%)

18
(64.30%)

16
(57.10%)

12
(42.90%)

เพิ่มขึ้น

12
(42.90%)

16
(57.10%)

21
(75.00%)

7
(25.00%)

เพิ่มขึ้น

7
(25.00%)

21
(75.00%)

15
(53.60%)

13
(46.40%)

เพิ่มขึ้น

12
(42.90%)

16
(57.10%)

19
(67.90%)

9
(32.10%)

เพิ่มขึ้น

9
(32.10%)

19
(67.90%)

18
(64.30%)

10
(35.70%)

เพิ่มขึ้น

39.68%

60.32%

70.64%

29.36%

เพิ่มขึ้น

12
(42.90%)
13
(46.40%)
4
(14.30%)
9
(32.10%)
6
(21.40%)

16
(57.10%)
15
(53.60%)
24
(85.70%)
19
(67.90%)
22
(78.60%)

15
(53.60%)
18
(64.30%)
7
(25.00%)
12
(42.90%)
23
(82.10%)

13
(46.40%)
10
(35.70%)
21
(75.00%)
16
(57.10%)
5
(17.90%)

เพิ่มขึ้น

31.42%

68.58%

52.84%

47.16%

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
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จากตารางที่ 18 พบวา ผลการนิเทศกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานดานอาชีพ : กิจกรรมการอาน
สงเสริมอาชีพในการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัด
หนองคาย ขั้นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานว(Check) พบวาบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตาก และอาสาสมัครนักอาน ไดดําเนินการดานบริหารจัดการ ในประเด็นจัดใหมีการจัดกิจกรรมตามแผนที่
กําหนด ดําเนินงานไดอยางเหมาะสม จัดใหมีอาสาสมัครสงเสริมการอาน และไดจัดใหมีสถานที่จัดกิจกรรมได
อยางเหมาะสม โดยมีผลการดําเนินงานในภาพรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 33.91
สําหรับดานการจัดกิจกรรม พบวาบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก และอาสาสมัครนัก
อานไดมีแผน โครงการจั ดกิจ กรรมสง เสริ ม การอ า นอย า งชั ด เจน;จั ดทํ า มีคําสั่ ง แต ง ตั้ง คณะทํ างานมีก าร
ประชาสัมพันธกิจกรรมอยางตอเนื่องและทั่วถึง จัดใหมีวัสดุอุปกรณในการจัด มีคุณภาพและมีความเพียงพอมี
สื่อการใหบริการมีความหลากหลาย เพียงพอตอการใหบริการ อาสาสมัครสงเสริมการอานมีความพรอมในการ
จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน มีครือขายมีสวนรวม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมมีการสรางบรรยากาศและ
สิ่ง แวดลอมเอื้ ออํ านวยต อการจั ดกิ จกรรม;มี การนิ เทศติดตามและประเมิ นผล โดยมี ผลการดํ าเนิ นงานใน
ภาพรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 30.96 และดานกลุมเปาหมาย พบวามีผูเขารวมกิจกรรมมีอายุอยูในชวงอายุ 21 ป
ขึ้นไป มากที่สุด
ตารางที่ 19 แสดงผลการนิเทศกิจกรรมการพัฒนาหองสมุดมีชีวิตในการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัย
รักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ขั้นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานว(Check)
ที่
ประเด็นการนิเทศ
การนิเทศ
พัฒนาการ
กิจกรรมการพัฒนาหองสมุดมีชีวิต
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
(ความถี่/รอยละ)

(ความถี่/รอยละ)

มี

ไมมี

มี

ไมมี

7
(25.00%)
9
(32.10%)
10
(35.70%)
8
(28.60%)

21
(75.00%)
19
(67.90%)
18
(64.30%)
20
(71.40%)

27
(96.40%)
24
(85.70%)
20
(71.40%)
21
(75.00%)

1
(3.60%)
4
(14.30%)
8
(28.60%)
7
(25.00%)

เพิ่มขึ้น

เฉลี่ย

30.35%

69.65%

82.13%

17.87%

เพิ่มขึ้น

ดานการจัดกิจกรรม
5 มีแผน โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการ
อาน/มีความชัดเจน

12
(42.90%)

16
(57.10%)

25
(89.30%)

3
(10.70%)

ดานบริหารจัดการ
1 มีการจัดกิจกรรมตามแผนที่กําหนด
2

มีคณะดําเนินงานทีเ่ หมาะสม

3

มีอาสาสมัครสงเสริมการอาน

4

มีสถานทีจ่ ัดกิจกรรมมีความเหมาะสม

เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น
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ตารางที่ 19 (ตอ)
ที่
ประเด็นการนิเทศ
กิจกรรมการพัฒนาหองสมุดมีชีวิต

6

มีคําสั่งแตงตัง้ คณะทํางาน

7

มีการประชาสัมพันธกจิ กรรมอยาง
ตอเนื่องและทั่วถึง
มีวัสดุอุปกรณในการจัด มีคุณภาพและมี
ความเพียงพอ
มีสื่อการใหบริการมีความหลากหลาย
เพียงพอตอการใหบริการ
อาสาสมัครสงเสริมการอานมีความ
พรอมในการจัดกิจกรรมสงเสริม
การอาน
มีครือขายมีสวนรวม และสนับสนุนการ
จัดกิจกรรม
มีการสรางบรรยากาศและสิง่ แวดลอม
เอื้ออํานวยตอการจัดกิจกรรม
มีการนิเทศติดตามและประเมินผล

8
9
10

11
12
13

เฉลี่ย
ดานกลุมเปาหมาย
14 ชวงอายุแรกเกิด-6 ป
15 ชวงอายุ 6-12 ป
16 ชวงอายุ 12-15 ป
17 ชวงอายุ 15-20 ป
18 ชวงอายุ 21 ปขึ้นไป
เฉลี่ย

การนิเทศ

พัฒนาการ

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

(ความถี่/รอยละ)

(ความถี่/รอยละ)

มี

ไมมี

มี

ไมมี

10
(35.70%)
12
(42.90%)

18
(64.30%)
16
(57.10%)

12
(42.90%)
25
(89.30%)

16
(57.10%)
3
(10.70%)

เพิ่มขึ้น

9
(32.10%)

19
(67.90%)

20
(71.40%)

8
(28.60%)

เพิ่มขึ้น

11
(39.30%)

17
(60.70%)

21
(75.00%)

7
(25.00%)

เพิ่มขึ้น

9
(32.10%)

19
(67.90%)

17
(60.70%)

11
(39.30%)

เพิ่มขึ้น

8
(28.60%)

20
(71.40%)

18
(64.30%)

10
(35.70%)

เพิ่มขึ้น

10
(35.70%)

18
(64.30%)

26
(92.90%)

2
(7.10%)

เพิ่มขึ้น

8
(28.60%)

20
(71.40%)

21
(75.00%)

7
(25.00%)

เพิ่มขึ้น

35.33%

64.67%

72.23%

27.77%

เพิ่มขึ้น

11
(39.30%)
10
(35.70%)
4
(14.30%)
5
(17.90%)
6
(21.40%)

17
(60.70%)
18
(64.30%)
24
(85.70%)
23
(82.10%)
22
(78.60%)

25
(89.30%)
28
(100%)
21
(75.00%)
21
(75.00%)
19
(67.90%)

3
(10.70%)
0

เพิ่มขึ้น

7
(25.00%)
7
(25.00%)
9
(32.10%)

เพิ่มขึ้น

25.72%

74.28%

78.58%

21.42%

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
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จากตารางที่ 19 พบวา ผลการนิเ ทศกิจกรรมการพัฒนาหอ งสมุดมีชีวิตในการทดลองใชรูป แบบ
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ขั้นการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน;(Check);พบวาบรรณารักษหอ งสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก และอาสาสมัครนักอาน ไดดําเนินการ
ดานบริหารจัดการ ในประเด็นจัดใหมีการจัดกิจกรรมตามแผนที่กําหนด ดําเนินงานไดอยางเหมาะสม จัดใหมี
อาสาสมัครสงเสริมการอาน และไดจัดใหมีสถานที่จัดกิจกรรมไดอยางเหมาะสม โดยมีผลการดําเนินงานใน
ภาพรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 51.78
สําหรับดานการจัดกิจกรรม พบวาบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก และอาสาสมัครนัก
อา นไดมี แผนโครงการจั ด กิ จ กรรมส ง เสริม การอ า นอย า งชั ดเจน;จัด ทํา มีคํ าสั่ ง แตง ตั้ง คณะทํ างานมีก าร
ประชาสัมพันธกิจกรรมอยางตอเนื่องและทั่วถึง จัดใหมีวัสดุอุปกรณในการจัด มีคุณภาพและมีความเพียงพอมี
สื่อการใหบริการมีความหลากหลาย เพียงพอตอการใหบริการ อาสาสมัครสงเสริมการอานมีความพรอมในการ
จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน มีครือขายมีสวนรวม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมมีการสรางบรรยากาศและ
สิ่งแวดล อมเอื้อ อํานวยตอ การจัดกิจกรรม มีการนิเ ทศติดตามและประเมินผล โดยมีผลการดําเนิ นงานใน
ภาพรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 36.90 และดานกลุมเปาหมาย พบวามีผูเขารวมกิจกรรมมีอายุอยูในชวงอายุ 6-12 ป
ชวงอายุ 12-15 ป และชวงอายุ 15-20 ป มากที่สุด
ตอนที่ 3 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการจัดกิจกรรม
1. ในช วงฤดู การทํ านา ประชาชนเขารวมกิจกรรมน อยลงเนื่อง จากตองทํ านาใหเรียบรอย อีกทั้ง
หลังจากเสร็จการทําไรนาจะเกิดความเหน็ดเหนื่อยก็จะสนใจกิจกรรมนอยลง
ตอนที่ 4 จุดเดนและจุดที่ควรพัฒนาการจัดกิจกรรม
จุดเดน
1. ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง และเปนกิจกรรมที่สรางความเปนเจาของใหแกผูเขารวม
กิจกรรม ทําใหเหมือนการอานเปนสมาชิกในครอบครัวตองแลและเอาใจใส
2. มีบุคคลรับผิดชอบที่ชัดเจนและมีความรับผิดชอบ
3. กิจกรรมมีความทันสมัย คลอบคลุมทุกชวงวัย ใหบริการไดอยางทั่วถึง
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรเพิ่มจํานวนสือ่ ในการใหบริการเพิ่มมากขึ้น
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ตารางที่ 20 แสดงผลการติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก กิจกรรมหองสมุด
เคลื่อนที่ในการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัด
หนองคาย ขั้นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานว(Check)
การติดตามผลการดําเนินงาน
พัฒนาการ
ที่ ประเด็นการติดตามผลการดําเนินงาน
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
(ความถี่/รอยละ)
(ความถี่/รอยละ)
: กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่
ใช
ไมใช
ใช
ไมใช
พฤติกรรมเกิดขึ้นจากการเขารวมกิจกรรม
131
254
235
150
1 อานจนเปนกิจวัตรประจําวัน
เพิ่มขึ้น
2
3
4

5

อานไดทุกวัน ทุกสถานที่ ทุกเวลา และ
ทุกโอกาส
เมื่อมีเวลาวางจะใหเวลากับการอาน
สนใจอานขอมูลจากวัสดุบันทึกความรู
ทุกประเภท เชนปายโฆษณา
ใบปลิว แผนพับ จุลสาร หรือวัสดุอื่นทีม่ ี
การพิมพ เขียนเกร็ดความรู
สนใจอานเองโดยไมมีใครบังคับ
เฉลี่ย

(34%)
142
(36.90%)

(66%)
243
(63.10%)

(61%)
281
(73%)

(39%)
104
(27%)

เพิ่มขึ้น

134

251

244

141

(34.80%)

(65.20%)

(63.40%)

(36.60%)

เพิ่มขึ้น

120
(31.20%)

265
(68.50%)

219
(56.90%)

166
(43.10%)

เพิ่มขึ้น

114

271

235

150

(29.60%)

(70.40%)

(61%)

(39%)

เพิ่มขึ้น

33.36%

66.64%

63.06%

36.94%

เพิ่มขึ้น

จากตารางที่ 20 ผลการติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก :;กิจกรรม
หองสมุดเคลื่อนที่ในการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย ขั้นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานว(Check) โดยไดติดตามประชาชนอําเภอโพธิ์ตากที่เปน
กลุมตัวอยางเขารวมกิจกรรม จํานวน 385 คน เปนชาย จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 40 เปนหญิง จํานวน
231 คนคิดเปนรอ ยละ 60 พบวาประชาชนอําเภอโพธิ์ตากมีนิสัยรักการอานตามผลการสังเคราะหลักษณะ
คนที่มีนิสัยรักการอานจากแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย และขอมูลบนเว็บไซต ที่สรุป
ไดวาบุคคลที่มีนิสัยรักการอานจะมีลักษณะ 6 ขอ ดังนี้ คือ 1) อานจนเปนกิจวัตรประจําวัน 2) อานไดทุกวัน
ทุกสถานที่ ทุกเวลา และทุกโอกาส 3) มุงมั่นในการอาน หรือสนใจอานตลอดเวลา 4) อานจนเคยชิน 5) อาน
วัสดุบันทึกความรูทุกประเภท 6) อานเองโดยไมมีใครบังคับ มีพัฒนาการของการเปนบุคคลที่มีนิสัยรักการอาน
เพิ่มมากขึ้น รอยละ 29.70
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โดยมีพัฒนาการของการเปนบุคคลที่มีนิสัยรักการอาน คืออานไดทุกวัน ทุกสถานที่ ทุกเวลา และทุก
โอกาส เพิ่มขึ้นมากที่สุด รอยละ 36.10
ตารางที่ 21 แสดงผลการติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง (Book start) ในการทดลองใช
รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ขั้นการตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติงานว(Check)
การติดตามผลการดําเนินงาน
พัฒนาการ
ที่ ประเด็นการติดตามผลการดําเนินงาน
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานใน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
(ความถี่/รอยละ)
(ความถี่/รอยละ)
ครอบครัว : กิจกรรมพอแมอานให
ใช
ไมใช
ใช
ไมใช
ลูกฟง (Book start)
พฤติกรรมเกิดขึ้นจากการเขารวมกิจกรรม
7
378
230
155
1 อานจนเปนกิจวัตรประจําวัน
เพิ่มขึ้น
2
3
4

5

(1.80%)

(98.20%)

(59.70%)

(40.30%)

อานไดทุกวัน ทุกสถานที่ ทุกเวลา และ
ทุกโอกาส
เมื่อมีเวลาวางจะใหเวลากับการอาน

102
(26.50%)

283
(73.50%)

286
(74.30%)

99
(25.70%)

เพิ่มขึ้น

68
(17.7%)

317
(82.30%)

250
(64.90%)

135
(35.10%)

เพิ่มขึ้น

สนใจอานขอมูลจากวัสดุบันทึกความรู
ทุกประเภท เชนปายโฆษณา
ใบปลิว แผนพับ จุลสาร หรือวัสดุอื่นทีม่ ี
การพิมพ เขียนเกร็ดความรู
สนใจอานเองโดยไมมีใครบังคับ

51

334

241

144

(13.20%)

(86.80%)

(62.60%)

(37.40%)

เพิ่มขึ้น

49
(12.70%)

336
(87.30%)

251
(65.20%)

134
(34.80%)

เพิ่มขึ้น

14.38%

85.62%

65.34%

34.66%

เพิ่มขึ้น

เฉลี่ย

จากตารางที่ 21 ผลการติดตามผลการดําเนิ นงานกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครั ว :
กิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง (Book start) ในการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ
ประชาชนอํ าเภอโพธิ์ ตาก จัง หวั ดหนองคาย ขั้นการตรวจสอบผลการปฏิ บั ติง านว(Check) โดยได ติดตาม
ประชาชนอํ าเภอโพธิ์ ตากที่เ ป นกลุ มตั วอยางเขารวมกิจ กรรม จํานวน 385 คน เปนชาย จํานวน 154 คน
คิดเปนรอยละ 40 เปนหญิง จํานวน 231 คนคิดเปนรอยละ 60 พบวาประชาชนอําเภอโพธิ์ตากมีนิสัยรักการ
อานตามผลการสัง เคราะหลักษณะคนที่มีนิสัยรักการอานจากแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ
งานวิจัย และขอมูลบนเว็บไซต ที่สรุปไดวาบุคคลที่มีนิสัยรักการอานจะมีลักษณะ 6 ขอ ดังนี้ คือ 1) อานจน
เปนกิจวัตรประจําวัน 2) อานไดทุกวัน ทุกสถานที่ ทุกเวลา และทุกโอกาส 3) มุงมั่นในการอาน หรือสนใจอาน
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ตลอดเวลา 4) อานจนเคยชิน 5) อานวัสดุบันทึกความรูทุกประเภท 6) อานเองโดยไมมีใครบังคับ มีพัฒนาการ
ของการเปนบุคคลที่มีนิสัยรักการอานเพิ่มมากขึ้น รอยละ 50.96
โดยมี พั ฒ นาการของการเป นบุ คคลที่มีนิสัยรัก การอาน คือ อานจนเป นกิจ วั ตรประจําวั น เพิ่ม ขึ้น
มากที่สุด รอยละ 57.90
ตารางที่ 22 แสดงผลการติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
: กิจกรรมสง เสริ ม การอ านผ านรหัส คิ วอาร ;(QR;code);ในการทดลองใช รูป แบบกิจ กรรมสง เสริม นิ สัยรั ก
การอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ขั้นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check)
ที่ ประเด็นการติดตามผลการดําเนินงาน
การติดตามผลการดําเนินงาน
พัฒนาการ
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผาน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
(ความถี่/รอยละ)
(ความถี่/รอยละ)
เทคโนโลยีสารสนเทศ :
ใช
ไมใช
ใช
ไมใช
กิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัส
คิวอาร (QR;code)
พฤติกรรมเกิดขึ้นจากการเขารวมกิจกรรม
119
266
239
146
1 อานจนเปนกิจวัตรประจําวัน
เพิ่มขึ้น
2
3
4

5

(30.90%)

(69.10%)

(62.10%)

(37.90%)

อานไดทุกวัน ทุกสถานที่ ทุกเวลา และ
ทุกโอกาส
เมื่อมีเวลาวางจะใหเวลากับการอาน

134
(34.80%)

251
(65.2%)

250
(64.90%)

135
(35.10%)

เพิ่มขึ้น

128
(33.20%)

257
(66.80%)

241
(62.60%)

144
(37.40%)

เพิ่มขึ้น

สนใจอานขอมูลจากวัสดุบันทึกความรู
ทุกประเภท เชนปายโฆษณา
ใบปลิว แผนพับ จุลสาร หรือวัสดุอื่นทีม่ ี
การพิมพ เขียนเกร็ดความรู
สนใจอานเองโดยไมมีใครบังคับ

123

262

236

149

(31.90%)

(68.10%)

(61.30%)

(38.70%)

เพิ่มขึ้น

126
(32.70%)

259
(67.30%)

245
(63.60%)

140
(36.40%)

เพิ่มขึ้น

32.70%

67.30%

62.90%

37.10%

เพิ่มขึ้น

เฉลี่ย

จากตารางที่ 22 ผลการติดตามผลการดําเนินงานกิ จกรรมส งเสริมนิสั ยรัก การอานผ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ : กิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร (QR;code) ในการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริม
นิสัยรักการอ านสํ าหรับ ประชาชนอํ าเภอโพธิ์ตาก จัง หวัดหนองคาย ขั้นการตรวจสอบผลการปฏิ บัติงานว
(Check) โดยไดติดตามประชาชนอําเภอโพธิ์ตากที่เปนกลุมตัวอยางเขารวมกิจกรรม จํานวน 385 คน เปนชาย
จํานวน 154 คน คิดเปนรอ ยละ 40 เปนหญิง จํานวน 231 คนคิดเปนรอ ยละ 60;;พบวาประชาชนอําเภอ
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โพธิ์ตากมีนิสัยรักการอานตามผลการสังเคราะหลักษณะคนที่มีนิสัยรักการอานจากแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ
วารสาร บทความ งานวิจัย และขอมูลบนเว็บไซต ที่สรุปไดวาบุคคลที่มีนิสัยรักการอานจะมีลักษณะ 6 ขอ ดังนี้
คือ 1) อานจนเปนกิจวัตรประจําวัน 2) อานไดทุกวัน ทุกสถานที่ ทุกเวลา และทุกโอกาส 3) มุงมั่นในการอาน
หรือสนใจอานตลอดเวลา 4) อานจนเคยชิน 5) อานวัสดุบันทึกความรูทุกประเภท 6) อานเองโดยไมมีใครบังคับ
มีพัฒนาการของการเปนบุคคลที่มีนิสัยรักการอานเพิ่มมากขึ้น รอยละ 30.20 โดยมีพัฒนาการของการเปน
บุคคลที่มีนิสัยรักการอาน คืออานจนเปนกิจวัตรประจําวัน เพิ่มขึ้นมากที่สุด รอยละ 31.20
ตารางที่ 23 แสดงผลการติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานดานอาชีพ : กิจกรรมการ
อานสงเสริมอาชีพในการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน อําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย ขั้นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานว(Check)
การติดตามผลการดําเนินงาน
พัฒนาการ
ที่ ประเด็นการติดตามผลการดําเนินงาน
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
(ความถี่/รอยละ)
(ความถี่/รอยละ)
ดานอาชีพ : กิจกรรมการอาน
ใช
ไมใช
ใช
ไมใช
สงเสริมอาชีพ
พฤติกรรมเกิดขึ้นจากการเขารวมกิจกรรม
107
278
206
179
1 อานจนเปนกิจวัตรประจําวัน
เพิ่มขึ้น
2
3
4

5

อานไดทุกวัน ทุกสถานที่ ทุกเวลา และ
ทุกโอกาส
เมื่อมีเวลาวางจะใหเวลากับการอาน
สนใจอานขอมูลจากวัสดุบันทึกความรู
ทุกประเภท เชนปายโฆษณา
ใบปลิว แผนพับ จุลสาร หรือวัสดุอื่นทีม่ ี
การพิมพ เขียนเกร็ดความรู
สนใจอานเองโดยไมมีใครบังคับ
เฉลี่ย

(27.80%)

(72.20%)

(53.50%)

(46.50%)

114

271

243

142

(29.60%)

(70.40%)

(63.10%)

(36.90%)

115
(29.90%)

270
(70.10%)

249
(64.70%)

136
(35.30%)

เพิ่มขึ้น

112
(29.10%)

273
(70.90%)

238
(61.80%)

147
(38.20%)

เพิ่มขึ้น

110

275

244

141

(28.60%)

(71.40%)

(63.40%)

(36.60%)

เพิ่มขึ้น

29%

71%

61.30%

38.70%

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

จากตารางที่ 23 ผลการติดตามผลการดําเนิ นงานกิจกรรมสง เสริมนิสัยรัก การอานดานอาชีพ :
กิจกรรมการอานส งเสริ มอาชี พในการทดลองใชรูปแบบกิจ กรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน
อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ขั้นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานว(Check) โดยไดติดตามประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตากที่เปนกลุมตัวอยางเขารวมกิจกรรม จํานวน 385 คน เปนชาย จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 40 เปน
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หญิง จํานวน 231 คนคิ ดเป นร อ ยละ 60;;พบว าประชาชนอํ าเภอโพธิ์ ตากมี นิสั ยรั ก การอ านตามผลการ
สังเคราะหลักษณะคนที่มีนิสัยรักการอานจากแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย และขอมูล
บนเว็บไซต ที่สรุปไดวาบุคคลที่มีนิสัยรักการอานจะมีลักษณะ 6 ขอ ดังนี้ คือ 1) อานจนเปนกิจวัตรประจําวัน
2) อานไดทุกวัน ทุกสถานที่ ทุกเวลา และทุกโอกาส 3) มุงมั่นในการอาน หรือสนใจอานตลอดเวลา 4) อานจน
เคยชิน 5) อานวัสดุบันทึกความรูทุกประเภท 6) อานเองโดยไมมีใครบังคับ มีพัฒนาการของการเปนบุคคลที่มี
นิสัยรักการอานเพิ่มมากขึ้น รอยละ 32.30
โดยมีพัฒนาการของการเปนบุคคลที่มีนิสัยรักการอาน คือ เมื่อมีเวลาวางจะใหเวลากับการอาน และ
สนใจอานเองโดยไมมีใครบังคับเพิ่มขึ้นมากที่สุด รอยละ 34.80
ตารางที่ 24 แสดงผลการติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรมการพัฒนาหองสมุดมีชีวิตในการทดลองใชรูปแบบ
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ขั้นการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานว(Check)
การติดตามผลการดําเนินงาน
พัฒนาการ
ที่ ประเด็นการติดตามผลการดําเนินงาน
กิจกรรมการพัฒนาหองสมุดมีชีวิต
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
(ความถี่/รอยละ)

พฤติกรรมเกิดขึ้นจากการเขารวมกิจกรรม
1 อานจนเปนกิจวัตรประจําวัน
2
3
4

5

อานไดทุกวัน ทุกสถานที่ ทุกเวลา และ
ทุกโอกาส
เมื่อมีเวลาวางจะใหเวลากับการอาน
สนใจอานขอมูลจากวัสดุบันทึกความรู
ทุกประเภท เชนปายโฆษณา
ใบปลิว แผนพับ จุลสาร หรือวัสดุอื่นทีม่ ี
การพิมพ เขียนเกร็ดความรู
สนใจอานเองโดยไมมีใครบังคับ
เฉลี่ย

(ความถี่/รอยละ)

ใช

ไมใช

ใช

ไมใช

80
(20.80%)

305
(79.20%)

261
(67.80%)

124
(32.20%)

เพิ่มขึ้น

102

283

279

106

(26.50%)

(73.50%)

(72.50%)

(27.50%)

เพิ่มขึ้น

116
(30.10%)

269
(69.90%)

300
(77.90%)

85
(22.10%)

เพิ่มขึ้น

105
(27.30%)

280
(72.70%)

281
(73%)

104
(27%)

เพิ่มขึ้น

115
(29.90%)

270
(70.10%)

307
(79.70%)

78
(20.30%)

เพิ่มขึ้น

29.90%

70.10%

79.70%

20.30%

เพิ่มขึ้น
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จากตารางที่ 24 ผลการติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรมการพัฒนาหองสมุดมีชีวิตในการทดลองใช
รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ขั้นการตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติงานว(Check) โดยไดติดตามประชาชนอําเภอโพธิ์ตากที่เปนกลุมตัวอยางเขารวมกิจกรรม จํานวน
385 คน เปนชาย จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 40 เปนหญิง จํ านวน 231 คนคิดเปนรอยละ 60;;พบวา
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตากมีนิสัยรักการอานตามผลการสังเคราะหลักษณะคนที่มีนิสัยรักการอานจากแนวคิด
ทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย และขอมูลบนเว็บไซต ที่สรุปไดวาบุคคลที่มีนิสัยรักการอานจะมี
ลักษณะ 6 ขอ ดังนี้ คือ 1) อานจนเปนกิจวัตรประจําวัน 2) อานไดทุกวัน ทุกสถานที่ ทุกเวลา และทุกโอกาส
3) มุงมั่นในการอาน หรือสนใจอานตลอดเวลา 4) อานจนเคยชิน 5) อานวัสดุบันทึกความรูทุกประเภท 6) อาน
เองโดยไมมีใครบังคับ มีพัฒนาการของการเปนบุคคลที่มีนิสัยรักการอานเพิ่มมากขึ้น รอยละ 49.80
โดยมีพัฒนาการของการเปนบุคคลที่มีนิสัยรักการอาน คือ สนใจอานเองโดยไมมีใครบังคับเพิ่มขึ้นมาก
ที่สุด รอยละ 49.80
ดั ง นั้ น สรุ ป ได ว า ประชาชนอํ า เภอโพธิ์ ต ากมี นิ สั ย รั ก การอ า นตามผลการสั ง เคราะห ลั ก ษณะ
คนที่มีนิสัยรักการอานจากแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย และขอมูลบนเว็บไซต ที่มีผล
การสัง เคราะหลัก ษณะของบุ คคลที่ มี นิสัยรัก การอานได 6 ลัก ษณะ คือ 1) อานจนเปนกิจ วัตรประจําวัน
2) อานไดทุกวัน ทุกสถานที่ ทุกเวลา และทุกโอกาส 3) มุงมั่นในการอาน หรือสนใจอานตลอดเวลา 4) อานจน
เคยชิน ;;5);;อ านวั ส ดุ บั น ทึ ก ความรู ทุ ก ประเภท;6);อา นเองโดยไม มีใครบั ง คั บ ;ผลจากการติ ดตามผลการ
ดําเนินงานของการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัด
หนองคาย ขั้นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานว(Check) พบวาประชาชนอําเภอโพธิ์ตากมีพัฒนาการของการ
เปนบุคคลที่มีนิสัยรักการอานเพิ่มมากขึ้น โดยแสดงออกในลักษณะการเปนผูที่มีนิสัยรักการอานมากที่สุด คือ
อานจนเปนกิจวัตรประจําวัน และสนใจอานเองโดยไมมีใครบังคับ
4. ผลการทดลองใช รูปแบบกิ จกรรมสงเสริมนิสัยรักการอา นสําหรับประชาชนอํา เภอโพธิ์ตาก จังหวัด
หนองคาย ขั้นการปรับปรุงแกไข (Action)
ผูวิจัยดําเนินการเพื่อประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมที่ไดดําเนินการตามรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัย
รักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ทั้งนี้เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข
พัฒ นารูป แบบกิ จกรรมส งเสริ มนิ สัยรัก การอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จัง หวัดหนองคาย ตอไป
ผลการประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมที่ไดดําเนินการตามรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย สามารถแสดงได ดังนี้
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ตารางที่ 25 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการทดลองใช
รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ขั้นการปรับปรุง
แกไข (Action)
ที่
รายการ
ความถี่
รอยละ
1

เพศ

ชาย
หญิง
รวม
2

154
231
385

40.00
60.00
100.00

21
36
11
41
58
39
113
53
13
385

5.50
9.40
2.90
10.60
15.10
10.10
29.40
13.80
3.40
100.00

อายุ

15-19 ป
20-24 ป
25-29 ป
30-34 ป
35-39 ป
40-44 ป
45-49 ป
50-54 ป
55-60 ป
รวม

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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ตารางที่ 26 แสดงผลการวิเคราะหความพึงพอใจการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ระดับความ
พึงพอใจ
ที่
รายการ
แปลผล
อันดับ
S.D.
X
การดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก ไดแก กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่
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 การพัฒนาปรับปรุงการใหบริการของรถหองสมุด
4.51
.41 มากที่สุด
2
เคลื่อนที่
9 ความพึงพอใจภาพรวมของทานในกิจกรรมหองสมุด
4.12
.43 มากที่สุด
4
เคลื่อนที่
เฉลี่ย
4.01
.42
มาก
การดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว ไดแก กิจกรรมพอแมอา นใหลูกฟง (Book start)
10 การวางแผนการดําเนินกิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง
3.82
.61
มาก
5
(Book start)
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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ตารางที่ 26 (ตอ)
ที่

รายการ

ระดับความ
พึงพอใจ
S.D.
X

แปลผล

อันดับ

17 การพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง
มาก
3.50
.41
(Book start)
4.02
.52
18 ความพึงพอใจภาพรวมของทานตอกิจกรรมพอแมอาน
มาก
ใหลูกฟง (Book start)
เฉลี่ย
3.87
.51
มาก
การดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ;ไดแกกิจกรรมสงเสริมการอาน
ผานรหัสคิวอาร (QR;code)
19 การวางแผนการดําเนินกิจกรรมสงเสริมการอานผาน
3.82
.71
มาก
รหัสคิวอาร (QR;code)
20 การพัฒนาสื่อในรูปแบบรหัสคิวอาร;(QR;code)
4.50
.62 มากที่สุด
21 วิธีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร
3.61
.56
มาก
(QR;code)
22 การใหบริการของบรรณารักษ หรืออาสาสมัครนักอาน
3.58
.58
มาก
23 สื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อประเภทอื่นที่ใหบริการ
4.36
.48
มาก
24 ระยะเวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม
3.52
.63
มาก
25 การติดตามผลการจัดกิจกรรม
3.39
.54 ปานกลาง
26 การพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานผาน 4.44
.46
มาก
รหัสคิวอาร (QR;code)
27 ความพึงพอใจภาพรวมของทานตอกิจกรรมสงเสริมการ 4.31
.58
มาก
อานผานรหัสคิวอาร (QR;code)
เฉลี่ย
3.95
.57
มาก
การดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานดานอาชีพ ไดแก กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ
28 การวางแผนการดําเนินกิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ
3.82
.46
มาก
29 การพัฒนาใบความรูกจิ กรรมการอานสงเสริมอาชีพ
4.59
.54 มากที่สุด
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ตารางที่ 26 (ตอ)
ที่

รายการ

ระดับความ
พึงพอใจ
S.D.
X

แปลผล

30 การพัฒนาสื่อกิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพในรูปแบบ 3.95
.62
มาก
รหัสคิวอาร;(QR;code)
31 วิธีการจัดกิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ
4.16
.59
มาก
32 การใหบริการของบรรณารักษ หรืออาสาสมัครนักอาน
3.71
.45
มาก
33 สื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อประเภทอื่นที่ใหบริการ
4.43
.44
มาก
34 ระยะเวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม
3.70
.61
มาก
35 การติดตามผลการจัดกิจกรรม
3.60
.42
มาก
36 การพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการอานสงเสริม
4.52
.59
มาก
อาชีพ
37 ความพึงพอใจภาพรวมของทานตอกิจกรรมการอาน
4.21
.55 มากที่สุด
สงเสริมอาชีพ
เฉลี่ย
4.07
.52
มาก
การดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานหองสมุดมีชีวิต;ไดแก การพัฒนาหองสมุดมีชีวิต
38 การวางแผนการพัฒนาหองสมุดมีชีวิต
3.88
.51
มาก
39 การพัฒนาหองสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
4.82
.61 มากที่สุด
40 การพัฒนาหองสมุดโครงการดวยรักและหวงใยฯ
4.68
.58 มากที่สุด
41 การพัฒนาหองสมุดหมูบ าน
4.51
.62 มากที่สุด
42 วิธีการจัดกิจกรรมในหองสมุดมีชีวิต
4.71
.50
มาก
43 การใหบริการของบรรณารักษ หรืออาสาสมัครนักอาน
4.10
.49
มาก
44 สื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อประเภทอื่นที่ใหบริการ
4.00
.53
มาก
45 ระยะเวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม
3.81
.46
มาก
46 การติดตามผลการจัดกิจกรรม
3.68
.53
มาก
47 การพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมในหองสมุดมีชีวิต
3.98
.60
มาก
.51 มากที่สุด
48 ความพึงพอใจภาพรวมของทานตอกิจกรรมในหองสมุด 4.30
มีชีวิต
เฉลี่ย
4.22
.54
มาก

อันดับ
6
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จากตารางที่ 26 พบวาประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก มีความพึง พอใจการทดลองใช รู ปแบบกิจ กรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ในการดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัย
รักการอานเชิงรุก (กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่) ในภาพรวมระดับมาก มากที่สุด เฉลี่ย 4.01 เมื่อพิจารณารายขอ
พบวาประชาชนอําเภอโพธิ์ตากมีความพึงพอใจในการออกแบบรถหองสมุดเคลื่อนที่ในภาพรวม มากที่สุด เฉลี่ย
4.58 รองลงมา คือ การพั ฒนาปรั บปรุง การให บริการของรถหองสมุ ดเคลื่ อนที่ เฉลี่ย 4.51 และระยะเวลา
ที่ใชในการใหบริการ เฉลี่ย 4.28
มีความพึงพอใจในการดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว (กิจกรรมพอแมอานให
ลูกฟง Book start) ในภาพรวมระดับมาก มากที่สุด เฉลี่ย 3.87 เมื่อพิจารณารายขอพบวาประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตากมีความพึงพอใจในการออกแบบ 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
พบวาประชาชนอําเภอโพธิ์ตากมีความพึงพอใจในการพัฒนาสื่อในรูปแบบรหัสคิวอาร;(QR;code) เฉลี่ย 4.50
รองลงมา คือ การพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร (QR;code) เฉลี่ย 4.44 และ
สื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อประเภทอื่นที่ใหบริการ เฉลี่ย 4.36
มีความพึงพอใจในการดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานดานอาชีพ (กิจกรรมการอานสงเสริม
อาชีพ) ในภาพรวมระดับมาก มากที่สุด เฉลี่ย 4.07 เมื่อพิจารณารายขอพบวาประชาชนอําเภอโพธิ์ตากมีความ
พึงพอใจในการพัฒนาใบความรูกิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ เฉลี่ย 4.59 รองลงมา คือ การพัฒนาปรับปรุง
การจัดกิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ เฉลี่ย 4.52 และสื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อประเภทอื่นที่ใหบริการ เฉลี่ย 4.43
มีความพึงพอใจในการดําเนินการดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานหองสมุดมีชีวิต;(การพัฒนา
หอ งสมุดมีชีวิต) ในภาพรวมระดั บ มาก มากที่ สุ ด เฉลี่ย 4.22 เมื่อ พิ จารณารายข อพบวาประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตากมีความพึงพอใจในการพัฒนาหองสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก เฉลี่ย 4.82 และการพัฒนาหองสมุด
โครงการดวยรักและหวงใยฯ เฉลี่ย 4.68
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ผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยระยะที่;43การประเมินประสิทธิภาพรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
สําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก;จังหวัดหนองคาย
การประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการพัฒนากิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ดําเนินการดังนี้ คือ
1. การประเมินประสิทธิภาพรูปแบบกิจ กรรมสงเสริม นิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอํ าเภอ
โพธิ์ตาก;จังหวัดหนองคาย โดยการยืนยันจากกลุมผูเชี่ยวชาญ
2. การเปรียบเทียบผลการศึกษาสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัด
หนองคาย ก อ นและหลั ง การทดลองใชรูป แบบกิจ กรรมสง เสริม นิสัยรัก การอานสําหรับประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
สามารถสรุป การประเมินประสิทธิภาพรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ ประชาชน
อําเภอโพธิ์ตาก;จังหวัดหนองคาย ตามลําดับ ดังนี้
1. การประเมินประสิ ทธิภาพรูปแบบกิจกรรมสงเสริม นิสัย รักการอานสํา หรับประชาชนอํา เภอโพธิ์ ตาก;
จังหวัดหนองคาย โดยการยืนยันจากกลุมผูเชี่ยวชาญ
มีผ ลการประเมิ นประสิท ธิ ภาพรูปแบบกิจ กรรมสง เสริม นิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตาก;จังหวัดหนองคาย ดังนี้
ตารางที่ 27 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน
อําเภอโพธิ์ตาก;จังหวัดหนองคาย โดยการยืนยันจากกลุมผูเชี่ยวชาญ
ที่
ประเด็นการพิจารณา
ความคิดเห็น (ความถี่/รอยละ)
มีประสิทธิภาพ ไมมีประสิทธิภาพ
ความคิดเห็นอยางไรกับรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัด
หนองคาย ทั้ง 4 ขั้นตอน
ขั้นวางแผนการดําเนินงาน
1 การกําหนดวิธีการดําเนินงาน
11
0
(100%)
(0.00%)
2 การกําหนดกิจกรรม
11
0
(100%)
(0.00%)
3 การกําหนดผูมีสวนรวม
10
1
(90.90%)
(9.10%)
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ตารางที่ 27 (ตอ)
ที่
4

ประเด็นการพิจารณา

การกําหนดวิธีการประเมินผล
เฉลี่ย

5
6
7

8
9

ขั้นลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก : กิจกรรม
หองสมุดเคลื่อนที่
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว : กิจกรรม
พอแมอานใหลูกฟง (Book start)
กิ จ กรรมส ง เสริ ม นิ สั ย รั ก การอ า นผ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ : กิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร
(QR;code)
กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ
กิจกรรมการพัฒนาหองสมุดมีชีวิต

10

กิจกรรมการสรางเครือขายรักการอาน : กิจกรรม MOU
เครือขายนักอาน
เฉลี่ย
ขั้นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
11 การนิเทศการดําเนินงาน
12

การติดตามผลการดําเนินงาน
เฉลี่ย

ขั้นการปรับปรุงแกไข
13 การประเมินความพึงพอใจ
เฉลี่ย

ความคิดเห็น (ความถี่/รอยละ)
มีประสิทธิภาพ ไมมีประสิทธิภาพ
11
0
(100%)
(0.00%)
97.72
2.27
11
(100%)
10
(90.90%)
11
(100%)

0
(0.00%)
1
(9.10%)
0
(0.00%)

11
(100%)
11
(100%)
11
(100%)
98.48

0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
1.52

10
(90.90%)
11
(100%)
95.45

1
(9.10%)
0
(0.00%)
4.55

11
(100%)
100

0
(0.00%)
0
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จากตารางที่ 27 พบวาผูเ ชี่ยวชาญทั้ง 11 ทานได ประเมินประสิ ทธิ ภาพรูป แบบการพัฒ นากิจ กรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ดังนี้
ขั้นวางแผนการดําเนินงาน พบวาในภาพรวมผูเชี่ยวชาญเห็นดวยคิดเปนรอยละ 97.72 เมื่อพิจารณา
รายข อ พบว า ผู เ ชี่ ย วชาญเห็ น ด ว ยในประเด็ น การกํ า หนดวิ ธี ก ารดํ า เนิ น งาน การกํ า หนดกิ จ กรรม
การกําหนดวิธีการประเมินผล ผูเชี่ยวชาญเห็นดวย จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 100 และเห็นดวยในประเด็น
การกําหนดผูมีสวนรวม จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 90.90
ขั้นลงมือปฏิบัติ พบวา ในภาพรวมผูเชี่ยวชาญเห็นดวยคิดเปนรอยละ 98.48 เมื่อพิจารณารายขอ
พบวาผูเชี่ยวชาญเห็นดวยในประเด็นกิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก การอานเชิงรุก : กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่
กิจ กรรมส ง เสริ ม นิสั ยรัก การอ านผา นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ;:;กิ จ กรรมส ง เสริ ม การอ านผ านรหัส คิ วอาร
(QR;code) กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ กิจกรรมการพัฒนาหองสมุดมีชีวิต และกิจกรรมการสรางเครือขาย
รักการอาน : กิจกรรม MOU เครือขายนักอาน ผูเชี่ยวชาญเห็นดวย จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 100 และ
เห็นดวยในประเด็นกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว : กิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง (Book start)
จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 90.90
ขั้นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน พบวา ในภาพรวมผูเชี่ยวชาญเห็นดวยคิดเปนรอยละ 95.45 เมื่อ
พิจารณารายขอพบวาผูเชี่ยวชาญเห็นดวยในประเด็นการนิเทศการดําเนินงาน 11 คน คิดเปนรอยละ 100 และ
เห็นดวยในประเด็นการติดตามผลการดําเนินงาน จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 90.90
ขั้นการปรับปรุงแกไข ในภาพรวมผูเชี่ยวชาญเห็นดวยคิดเปนรอยละ 100
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2. การประเมินประสิ ทธิภาพรูปแบบกิจกรรมสงเสริม นิสัย รักการอานสํา หรับประชาชนอํา เภอโพธิ์ ตาก;
จังหวัดหนองคาย โดยการเปรียบเทียบผลกอนและหลังการนํารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัย รักการอา น
สําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย มาใชในการสร างนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน
อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภาพรู ป แบบกิจ กรรมส ง เสริม นิ สัยรัก การอานสําหรับ ประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตาก;จังหวัดหนองคาย ผูวิจัยดําเนินการ ดังนี้
2.1;วิเคราะหผลการเปรียบเทียบสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัด
หนองคาย ก อนและหลัง การนํารูปแบบกิจ กรรมสง เสริมนิสัยรัก การอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ ตาก
จังหวัดหนองคาย มาใชในการสรางนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก;จังหวัดหนองคาย
2.2;วิเคราะหผลการเปรียบเทียบสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัด
หนองคาย ก อนและหลัง การนํารูปแบบกิจ กรรมสง เสริมนิสัยรัก การอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ ตาก
จังหวัดหนองคาย มาใชในการสรางนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย จากการ
สังเคราะหแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะของคนที่มีนิสัยรักการอาน
2.3;วิเคราะหผลการเปรียบเทียบสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัด
หนองคาย ก อนและหลัง การนํารูปแบบกิจ กรรมสง เสริมนิสัยรัก การอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ ตาก
จังหวัดหนองคาย มาใชในการสรางนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย จากการ
สังเคราะหแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะของคนที่มีนิสยั รักการอานโดยใชสถิติการทดสอบที (t-test) แบบกลุม
ไมอิสระ (Dependent sample t-test)
สามารถอธิบายไดตามลําดับ ไดดังนี้
2.1;ผลการวิเคราะห การเปรียบเทียบสภาพนิ สัยรัก การอานสํ าหรั บประชาชนอํ าเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย กอนและหลังการนํารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสยั รักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย มาใชในการสรางนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก;จังหวัดหนองคาย สามารถ
แสดงไดดังตารางที่ 28-29 ไดดังนี้
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ตารางที่ 28 แสดงจํานวนประชากร และกลุมตัวอยางที่ใชเปรียบเทียบผลกอนและหลังการนํารูปแบบกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย มาใชในการสรางนิสัยรักการอาน
สําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ที่
รายการ
ความถี่
รอยละ
1

เพศ

ชาย
หญิง
รวม
2

2
(ตอ)

154
231
385

40.00
60.00
100.00

21
36
11
41
58
39
113
53
13
385

5.50
9.40
2.90
10.60
15.10
10.10
29.40
13.80
3.40
100.00

อายุ

15-19 ป
20-24 ป
25-29 ป
30-34 ป
35-39 ป
40-44 ป
45-49 ป
50-54 ป
55-60 ป
รวม

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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ตารางที่ 29 แสดงผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย กอนและหลังการนํารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสยั รักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย มาใชในการสรางนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก;จังหวัดหนองคาย
ที่
รายการ
ผลการเปรียบเทียบ
พัฒนาการ
กอน
หลัง
(รอยละ)
เมื่อมีเวลาวางทานมักจะ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1 อานหนังสือ
2 ดูรายการโทรทัศน
3 ดู ดีวีดี/ซีดี
4 เลนเกมคอมพิวเตอร
5 เลนอินเทอรเน็ต
6 ออกกําลังกาย
7 ฟงเพลง
8 เดินเที่ยวในตลาดนัด หรืองานวัด
9 ประดิษฐสิ่งของ ฯลฯ
10 เลนโซเชียลมีเดีย แอปพลิเคชันไลน
เฟซบุก ยูทูป
11 พูดคุยกับเพือ่ น
12 นอนพัก
13 หารายไดเสริม
รวม
ใน 1 วัน ทานอานหนังสือโดยเฉลี่ย
14 ไมอานเลย
15 อาน 15 นาที
16 อาน 30 นาที
17 อาน 45 นาที
18 อาน 1 ชั่วโมง
19 อานมากกวา 1 ชั่วโมง
รวม

ความถี่

รอยละ

ความถี่

รอยละ

5
51
7
36
134
2
6
8
2
18

1.30
13.24
1.82
9.35
34.81
0.51
1.56
2.08
0.52
4.68

42
28
5
30
141
17
5
4
11
31

10.91
7.27
1.30
7.79
36.62
4.42
1.30
1.04
2.86
8.05

เพิ่มขึ้น 9.11
ลดลง 5.97
ลดลง 0.52
ลดลง 1.56
เพิ่มขึ้น1.81
เพิ่มขึ้น3.91
ลดลง 0.26
ลดลง 1.04
เพิ่มขึ้น2.34
เพิ่มขึ้น 3.37

98
3
15
385

25.45
0.78
3.90
100

42
1
28
385

10.91
0.26
7.27
100

ลดลง 14.54
ลดลง 0.52
เพิ่มขึ้น 3.37

87
61
173
35
24
5
385

22.60
15.84
44.94
9.09
6.23
1.30
100

31
43
112
48
114
37
385

8.05
11.17
29.09
12.47
29.61
9.61
100

ลดลง 14.55
ลดลง 4.67
ลดลง 15.85
เพิ่มขึ้น 3.38
เพิ่มขึ้น 23.38
เพิ่มขึ้น 8.31
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ตารางที่ 29 (ตอ)
ที่

รายการ

ผลการเปรียบเทียบ
กอน
ความถี่

พัฒนาการ

หลัง
รอยละ

ความถี่

การใชเวลาอานหนังสือตามความสนใจของตนเอง (ไมเกี่ยวกับการเรียน)
20 ไมอานเลย
51 13.25 29
21 อาน 15 นาที
107 27.78 109
22 อาน 30 นาที
209 54.29 211
23 อาน 45 นาที
11
2.86
18
24 อาน 1 ชั่วโมง
5
1.30
8
25 อานมากกวา 1 ชั่วโมง
2
0.52
10
รวม
385
100
385
ประเภทของสื่อที่ทานชอบอาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
26 นวนิยายไทย
12
3.12
8
27 นวนิยายแปล
3
0.78
1
28 เรื่องสั้น
36
9.35
14
29 กวีนิพนธ;(รอยกรองประเภทตางๆ)
12
3.12
13
30 หนังสือสารคดี/ ความรู เชน ชีวประวัติ
23
5.97
28
ประวัติศาสตร วิทยาศาสตร การ
ทองเที่ยว ฯลฯ
31 การตูน
14
3.64
3
32 หนังสือพิมพ
39 10.12 41
33 วารสารและนิตยสารบันเทิง
183 47.53 203
34 อาชีพ
46 11.95 66
35 ประวัติศาสตร
17
4.42
8
รวม
385
100
385
ในรอบปที่ผานมาคุณไดรวมกิจกรรมสงเสริมการอานบอยครั้งเพียงใด
36 เขารวม 1- 2 ครั้ง
249 64.68
61
37 3 - 4 ครั้ง
74 19.22
40

รอยละ

7.53
28.31
54.81
4.68
2.08
2.60
100

ลดลง 5.73
เพิ่มขึ้น 0.53
เพิ่มขึ้น 0.52
เพิ่มขึ้น 1.82
เพิ่มขึ้น 0.78
เพิ่มขึ้น 2.08

2.08
0.26
3.64
3.38
7.27

ลดลง 1.04
ลดลง 0.52
ลดลง 5.71
เพิ่มขึ้น 0.26
เพิ่มขึ้น 1.30

0.78
10.65
52.73
17.14
2.08
100

ลดลง 2.86
เพิ่มขึ้น 0.53
เพิ่มขึ้น 5.20
เพิ่มขึ้น 5.19
ลดลง 2.34

15.84
10.39

ลดลง 48.84
ลดลง 8.83
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ตารางที่ 29 (ตอ)
ที่

รายการ

ผลการเปรียบเทียบ
กอน

38 5- 6 ครั้ง
39 มากกวา 6 ครั้ง
รวม

พัฒนาการ

หลัง

ความถี่

รอยละ

ความถี่

รอยละ

41
21
385

10.65
5.45
100

76
208
385

19.74
54.03
100

เพิ่มขึ้น 9.09
เพิ่มขึ้น 48.58

จากตารางที่ 29 พบวาผลการเปรียบเทียบสภาพนิสัยรักการอานของประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัด
หนองคายกอ นและหลัง การนํ ารูป แบบกิจ กรรมสง เสริม นิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จัง หวั ดหนองคาย มาใชในการสรางนิสัยรั ก การอ านสํ าหรับ ประชาชนอํ าเภอโพธิ์ตาก จั ง หวัดหนองคาย;
ทําใหประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก สรุปไดดังนี้
เมื่อมีเวลาวางประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายมักจะอานหนังสือ เพิ่มขึ้นรอยละ 9.11
รองลงมาคือออกกําลังกาย เพิ่มขึ้นรอยละ 3.91 เลนโซเชียลมีเดีย แอปพลิเคชันไลน เฟซบุก ยูทูป และ
หารายไดเ สริ ม เพิ่ม ขึ้นรอ ยละ 3.37 นอกจากนั้นยัง ใชเ วลาประดิษฐสิ่ง ของเพิ่มขึ้นรอ ยละ 2.34 และเลน
อินเทอรเน็ต เพิ่มขึ้นรอยละ 1.81 สําหรับประเด็นที่ลดลงมีดังนี้ 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
สําหรับ ระยะเวลาของการอานของประชาชนอํ าเภอโพธิ์ ตาก ใน 1 วั น พบว าประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตากใชเวลาในการอาน 1 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นรอยละ 23.38 รองลงมา คือ อานมากกวา 1 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นรอยละ
8.31 และอาน 45 นาที เพิ่มขึ้นรอยละ 3.38 มีจํานวนไมอานเลย ลดลงรอยละ 14.55
ในสวนของการใชเวลาอานหนังสือตามความสนใจของตนเอง (ไมเกี่ยวกับการเรียน) พบวาประชาชน
อําเภอโพธิ์ตากใชเวลาในการอานมากกวา 1 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นรอยละ 2.08 รองลงมา คือ ใชเวลาอาน 45 นาที
เพิ่มขึ้นรอยละ 1.82 ใชเวลาอาน 1 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นรอยละ 0.78 ใชเวลา15 นาที เพิ่มขึ้นรอยละ 0.53 และใช
เวลาอาน 30 นาที เพิ่มขึ้นรอยละ 0.52
และประเภทของสื่อที่ประชาชนอําเภอโพธิ์ตากชอบอานมากที่สุด คือ วารสารและนิตยสารบันเทิง
อานเพิ่มขึ้นรอยละ 5.20 และอาชีพ อานเพิ่มขึ้นรอยละ 5.19
สําหรับการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอานในรอบ 1 ป ประชาชนอําเภอโพธิ์ตากเขารวมกิจรรม
มากกวา 6 ครั้ง เพิ่มขึ้นรอยละ 48.58

163
2.2;ผลการวิเคราะห การเปรียบเทียบสภาพนิ สัยรัก การอานสํ าหรั บประชาชนอํ าเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย กอนและหลังการนํารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสยั รักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย มาใชในการสรางนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย จากการ
สังเคราะหแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะของคนที่มีนิสัยรักการอาน แสดงไดดังตารางที่ 30 ไดดังนี้
ตารางที่ 30 แสดงผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย กอนและหลังการนํารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสยั รักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย มาใชในการสรางนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย จากการ
สังเคราะหแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะของคนที่มีนิสัยรักการอาน
ที่
รายการ
ผลการเปรียบเทียบ
พัฒนาการ
อันดับ
กอน

1 ทานชอบอ านจากวั ส ดุ ทุ ก ประเภท
เช น หนั ง สื อ จุ ล สาร ป า ยโฆษณา
ใบปลิว กระดาษหอของขวัญ เปนตน
2 ท า นอ า นทุ ก ครั้ ง ที่ มี เ วลาว า งและ
โอกาส
3 ทานตองการอานโดยไมมีสิ่งใดบังคับ
ใหอาน
4 ทานมีความรูสึกพอใจที่จะอานอยาง
ไมมีที่สิ้นสุด
5 ทานมีทัศนคติทางบวกเกี่ยวกับการ
อาน
6 ท า น ฝ ก อ า น เ ป น ป ร ะ จํ า อ ย า ง
สม่ําเสมอ
7 ทานไดรับการปลูกฝงและชักชวนให
เกิดความสนใจการอานอยางตอเนื่อง
จากครอบครัว
8 ทานไดรับการปลูกฝงและชักชวนให
เกิดความสนใจการอานอยางตอเนื่อง
จากสถานศึกษา

หลัง

X

S.D.

2.54

.51

2.56

.53 เพิ่มขึ้น 0.02

11

2.95

.55

3.25

.45 เพิ่มขึ้น 0.30

9

2.62

.51

3.02

.49 เพิ่มขึ้น 0.40

6

2.81

.51

3.26

.59 เพิ่มขึ้น 0.45

4

3.58

.54

3.94

.50 เพิ่มขึ้น 0.38

7

2.71

.53

3.05

.57 เพิ่มขึ้น 0.34

8

3.14

.55

3.57

.52 เพิ่มขึ้น 0.43

5

3.01

.53

4.25

.58 เพิ่มขึ้น 1.24

2

X

S.D.
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ตารางที่ 30 (ตอ)
ที่

รายการ

ผลการเปรียบเทียบ
กอน
X

9 ทานไดรับการปลูกฝงและชักชวนให 3.12
เกิดความสนใจการอานอยางตอเนื่อง
จากหนวยงานภาครัฐและเอกชน
10 ทานชอบอานจนเคยชินจนเปนนิสัย 2.61
11 ทานไมยอทอตอการอานแมมีปญ
 หา 2.56
และอุปสรรคตอการอาน

พัฒนาการ

อันดับ

หลัง
S.D.

X

S.D.

.51

3.32

.59 เพิ่มขึ้น 0.20

10

.55
.53

3.96
3.63

.53 เพิ่มขึ้น 1.35
.57 เพิม่ ขึ้น 1.07

1
3

จากตารางที่ 30 พบวาผลการเปรียบเทียบสภาพนิสัยรักการอานของประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัด
หนองคายกอ นและหลัง การนํ ารูป แบบกิจ กรรมสง เสริม นิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จัง หวั ดหนองคาย มาใชในการสรางนิสัยรั ก การอ านสํ าหรั บ ประชาชนอํ าเภอโพธิ์ ตาก จั ง หวั ดหนองคาย;
ทําใหประชาชนอําเภอโพธิ์ตากมีนิสัยรักการอานเพิ่มขึ้นตามลําดับ ดังนี้ ชอบอานจนเคยชินจนเปนนิสัย เพิ่มขึ้น
เฉลี่ย;1.35;มากที่สุด รองลงมาคือไดรับการปลูกฝงและชักชวนใหเกิดความสนใจการอานอยางตอเนื่องจาก
สถานศึกษา เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.24 ไมยอทอตอการอานแมมีปญหาและอุปสรรคตอการอาน เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.07
มีความรูสึกพอใจที่จะอานอยางไมมีที่สิ้นสุด เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.45 ไดรับการปลูกฝงและชักชวนใหเกิดความสนใจ
การอานอยางตอเนื่องจากครอบครัว เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.43 ตองการอานโดยไมมีสิ่งใดบังคับใหอาน เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
0.40;มีทัศ นคติ ท างบวกเกี่ ย วกั บ การอ าน เพิ่ ม ขึ้น เฉลี่ย ;0.38;ฝก อ านเปน ประจํา อย างสม่ํา เสมอ เพิ่ ม ขึ้ น
เฉลี่ย 0.34 อานทุกครั้งที่มีเวลาวางและโอกาส เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.30 ไดรับการปลูกฝงและชักชวนใหเกิดความ
สนใจการอานอยางตอเนื่องจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.20 ชอบอานจากวัสดุทุกประเภท
เชน หนังสือ จุลสาร ปายโฆษณา ใบปลิว กระดาษหอของขวัญ เปนตน เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.02
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2.3;ผลการวิเคราะห การเปรียบเทียบสภาพนิ สัยรัก การอานสํ าหรั บประชาชนอํ าเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย กอนและหลังการนํารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสยั รักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย มาใชในการสรางนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย จากการ
สังเคราะหแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะของคนที่มีนิสยั รักการอานโดยใชสถิติการทดสอบที (t-test) แบบกลุม
ไมอิสระ (Dependent sample t-test) แสดงไดดังตารางที่ 31 ไดดังนี้
ตารางที่ 31 แสดงผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย กอนและหลังการนํารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสยั รักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย มาใชในการสรางนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย จากการ
สังเคราะหแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะของคนที่มีนิสยั รักการอานโดยใชสถิติการทดสอบที (t-test) แบบกลุม
ไมอิสระ (Dependent sample t-test)
S.D.
t
Sig.
การเปรียบเทียบ
N
X
กอน
385
2.92
.56
-4.339
.000**
หลัง
385
3.56
.64
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 31 พบวาผลการเปรียบเทียบสภาพนิสัยรักการอานของประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัด
หนองคายกอนและหลังการนํารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัด
หนองคาย มาใชในการสรางนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายมีพัฒนาการ
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก;
จังหวัดหนองคาย มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัด
หนองคาย;(2);เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบกิ จ กรรมส ง เสริ ม นิ สั ย รั ก การอ า นสํ า หรั บ ประชาชนอํ า เภอโพธิ์ ต าก
จังหวัดหนองคาย;(3) เพื่อทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย (4) เพื่อประเมินประสิทธิผลการใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน
อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย มีขั้นตอนการดําเนินงาน 4 ระยะ ไดแก ระยะที่;1;การศึกษาสภาพนิสัยรัก
การอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ดําเนินการระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 –
มิถุนายน พ.ศ. 2559 ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ดําเนินการระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 – ธันวาคม พ.ศ. 2559 ระยะที่;33
การทดลองใช รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ ประชาชนอําเภอโพธิ์ ตาก จัง หวัดหนองคาย
ดําเนินการระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 – ธันวาคม พ.ศ. 2560 ระยะที่;43การประเมินประสิทธิภาพ
รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก;จังหวัดหนองคาย ดําเนินการระหวาง
เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 – มิถุนายน พ.ศ. 2561 สามารถสรุป อภิปรายผล และมีขอเสนอแนะตามลําดับ
ดังนี้
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยระยะที่;1;การศึกษาสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตาก จัง หวัดหนองคาย พบวาประชาชนอําเภอโพธิ์ ตาก จัง หวัดหนองคายพบวา เมื่อมีเวลาวางจะเลน
อินเทอรเน็ต มากที่สุด รองลงมา คือ พูดคุยกับเพื่อน และดูรายการโทรทัศน และใน 1 วันจะอานหนังสือโดย
เฉลี่ย 30 นาทีมากที่สุด สําหรับการใชเวลาอานหนังสือตามความสนใจของตนเองที่ไมเกี่ยวกับการเรียนจะใช
เวลาอา น;30;นาที มากที่สุ ด ส ว นประเภทของสื่อ ที่ ช อบอ า นมากที่ สุ ด คื อ วารสารและนิ ตยสารบั นเทิ ง
ในรอบปไดเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอาน 1- 2 ครั้ง มากที่สุด สําหรับสภาพนิสัยรักการอานของประชาชน
อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายพบวา ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายมีทัศนคติทางบวกเกี่ยวกับ
การอานมากที่สุด ในสวนกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสมสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัด
หนองคายมากที่สุด คือ กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ รองลงมากิจกรรมการอานเพื่อสงเสริมพอแมอานใหลูกฟง
(Book start) กิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร;(QR;code) กิจกรรมเกมสงเสริมการอาน กิจกรรมการ
อานสงเสริมอาชีพ เพิ่มรายได กิจกรรมแนะนําหนังสือใหม กิจกรรมการเลานิทาน กิจกรรมที่ประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตากคิดว าเหมาะสมนอยที่สุ ด คือ กิจกรรมตลาดนัดหนังสือ สําหรับขอ เสนอแนะอื่นๆ พบวาประชาชน
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อําเภอโพธิ์ตาก จั งหวั ดหนองคายไดใหขอเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการศึก ษาสภาพนิสัยรักการอ านสํ าหรับ
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย สามารถสรุปไดดังนี้ คือ (1) ตองการใหหนวยงานทุกหนวยงานให
ความสําคัญ กับ การออกแบบกิจ กรรมสงเสริ มการอานที่เ หมาะสมกับ ประชาชนในพื้นที่ชุม ชน (2) ดําเนิน
กิจกรรมสงเสริมการอานอยางตอเนื่อง
ผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โดยการนําสารสนเทศที่ไดจากการศึกษาสภาพนิสัยรักการอาน
สําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายในระยะที่ 1;รวมกับใชวิธีการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีจาก
หนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูลบนเว็บไซต และแนวคิด ประสบการณจากกลุมผูรวมสนทนากลุม
(Focus group) สรุปไดวาลักษณะกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสมสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคายควรมีลักษณะ ดังนี้ (1) กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ (2) การพัฒนาหองสมุด (3) กิจกรรม
การอานเพื่อสงเสริมพอแมอานใหลูกฟง (Book start) (4) กิจกรรมการพัฒนาแหลงเรียนรู และ(5) กิจกรรม
การสรางเครือขายรักการอาน สามารถสรุปไดวารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน
อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ประกอบดวย (1) การดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก 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
ผลการวิเคราะหขอมูล การวิจัยระยะที่;3;การทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริม นิสัยรัก การอาน
สําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ผลการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
สําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ ตาก จังหวั ดหนองคาย ขั้ นวางแผนการดําเนินงาน (Plan) ผลการทดลองใช
รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายในขั้นวางแผนการ
ดําเนินงานไดดําเนินการภายใตโครงการหมูบานนักอาน ประชาชนทุกระดับในอําเภอโพธิ์ตากไดมีโอกาสรวม
เปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน และรวมในการใหขอคิดเสนอแนะในการวางแผนการดําเนินงาน
มีการนําหลักการบริหารมาใชในการควบคุมการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามรูปแบบไดอยางมีคุณภาพ มีครู
กศน. ตําบลเปนผูเก็บ รวบรวมขอ มูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน มีก ารกําหนดวิ ธีการดําเนินงาน
กําหนดกิจกรรมไดอยางสอดคลองกับบริบทของพื้นที่ชุมชนมีการวางแผนที่สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปน
รูปธรรมและมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง สําหรับผลการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
สําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ในขั้นลงมือปฏิบัติ (Do) พบวากิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการ
อานเชิงรุก ไดแก กิจกรรมหอ งสมุดเคลื่อนที่ ไดดําเนินพัฒ นากิจ กรรมหองสมุดเคลื่อนที่ โดยการพัฒนา
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รถหองสมุดเคลื่อนที่;และกําหนดใหมีรูปแบบที่สามารถเคลื่อนที่ไปไดทุกพื้นที่ในอําเภอโพธิ์ตากทั้ง 27 หมูบาน
สามารถจอดใหบริ การไดโดยไมเกรงการสูญหายพัฒนารถหองสมุดเคลื่ อนที่ จํานวน 3 คั น เพื่อใหสามารถ
บริการการอานไดครบทั้ง 3 ตําบล 27 หมูบาน กลุมเปาหมาย ไดแก ประชาชนอําเภอโพธิ์ตากทุกชวงวัย พื้นที่
ในการใหบริการ คือ พื้นที่ปกครองเขตอําเภอโพธิ์ตาก ทั้ง 3 ตําบล 27 หมูบาน และจัดทําแผนการใหบริการ
โดยบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตากเปนผูจ ัดทําแผนออกใหบริการ โดยกําหนดใหบริการหมูบาน
ละ 1 สัปดาหตอคัน หลังจากใหบริการครบตามแผนที่กาํ หนดจะเคลื่อนไปยังอีกหมูบานหนึ่ง ทําอยางนี้จนครบ
ทั้ง 27 หมูบาน และหมุนเวียนไปเชนนี้อยางตอเนื่อง รวมทั้งกําหนดผูมีสวนเกี่ยวของไดแก ผูใหญบาน และ
เจาของบานที่บรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตากไดประสานงานในเบื้องตนตั้งแตการเริ่มจัดทํ า
แผนการออกใหบริการ โดยผูใหญบานมีหนาที่ประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นที่ตนเขามาอานหนังสือ และ
สิ่งพิมพที่มีใหบริการ และมีเจาของบานทําหนาที่เปนอาสาสมัครนักอานเก็บสถิติผูเขาใชบริการ และใหบริการ
เสมือนเปนบรรณารักษ รวมทั้งเก็บสถิติผูบันทึกการอาน สวนสื่อที่นําออกใหบริการในรถหองสมุดเคลื่อนที่
ไดแก หนังสือทั่วไป จุลสาร นิตยสารวารสาร และในวันที่สงมอบรถหองสมุดเคลื่อนที่ บรรณารักษหองสมุด
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตากรวมกับครู กศน. ตําบลในพื้นที่ใหบริการจะนํากิจกรรมสงเสริมการอาน และสื่อที่
หลากหลายนําไปจัดกิจกรรมสงเสริมการอานดวย เชนกิจกรรมสงเสริมการอานผาน Tablet กิจกรรมสงเสริม
การอานผาน Smart pen , Smart book กิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร;(QR;code);เปนตน อีกทั้ง
ไดกําหนดใหมีการรายงานผลการดําเนินงานเปนรายสัปดาห โดยบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์
ตาก ในสวนกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว ไดแก กิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง (Book start) ได
ดําเนินการสํารวจครัวเรือนที่มีเด็กอายุแรกเกิด ถึงอายุ 6 ป ทั้ง 3 ตําบล 27 หมูบาน เพื่อใชเปนขอมูลในการ
ดําเนินกิจกรรม จากนั้นกําหนดวิธีการดําเนินงานโดยออกแบบ Read boxes สําหรับหมุนเวียนสื่อ จํานวน 3
กลองเพื่อประกอบการจัดกิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง (Book;;start) พื้นที่ในการใหบริการ คือ พื้นที่ปกครอง
เขตอําเภอโพธิ์ ตาก ทั้ ง 3 ตําบล 27 หมูบาน และกําหนดวิธีการดําเนินงาน จัดทําแผนการใหบริการโดย
บรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตากเปนผูจัดทําแผนออกใหบริการ โดยกําหนดใหบริการหมูบานละ
1 สัปดาหตอกลอง หลังจากใหบริการครบตามแผนที่กําหนดจะเคลื่อนไปยังอีกครัวเรือน ทําอยางนี้จนครบทั้ง
835 ครัวเรือน และผูที่มีสวนเกี่ยวของ ไดแก พอ แม พี่ นอ ง ปูยา ตา ยาย ญาติที่จะทําหนาที่ในการอาน
หนังสือนิทานใหบุตรหลานฟง และมอบหมายอาสาสมัครนักอานผูที่ทําหนาที่เก็บสถิติการอาน เยี่ยมบานนัก
อาน และ รวมทั้งเก็บสถิติผูบันทึกการอาน และมอบหมายครู กศน. ตําบล ทําหนาที่หมุนเวียนสื่อ โดย Read
boxes สําหรับสื่อทีน่ ําออกใหบริการสําหรับกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว ไดแก หนังสือนิทาน
ทั้งในรูปเลม ซีดี ดีวีดี สื่อมัลติมีเดีย และในรูปแบบ QR code เปนตน รวมทั้งกําหนดใหมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานเปนรายสัปดาห โดยบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก สําหรับกิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก
การอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแกกิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร (QR;code) ไดดําเนินการ
พัฒนาสื่อในรูปแบบรหัสคิวอาร;(QR;code);โดยเลือกเนื้อหาที่เปนประโยชนที่เหมาะสําหรับเด็กและเยาวชน
ประชาชนทั่วไปควรไดรับความรูจากเนื้อหานั้นในเบื้องตนไดเลือกเนื้อหาจากหนังสือนิทาน สารานุกรมไทย
สําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระมหาภู มิพ ลอดุ ลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
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รัชกาลที่ 9 นิทานในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย สารานุกรมนารูทั่วไป สาระนารูการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
เกษตรสมัยใหม และเทคโนโลยีชาวบาน สาระนารูเกี่ยวกับอาชีพเสริมเพิ่มรายได และกําหนดกลุมเปาหมาย
ไดแก ประชาชนอําเภอโพธิ์ตากทุกชวงวัยสําหรับพื้นที่ในการใหบริการ คือ พื้นที่ปกครองเขตอําเภอโพธิ์ตาก
ทั้ง 3 ตําบล 27 หมูบาน รวมทั้งจัดทําแผนการใหบริการโดยบรรณารักษหอ งสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตากเปน
ผูจัดทําแผนออกใหบริการ และกําหนดผูมีสวนเกี่ยวขอ ง ไดแก ผูใหญบาน เจาของบานที่เปนสถานที่จั ด
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 นอกจากนั้นไดกําหนดใหมีก ารรายงานผลการดําเนินงานเปนรายสั ปดาห โดยบรรณารัก ษ
หองสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตากเปนผูดําเนินการรายงาน ในสวนกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานดานอาชีพ
ไดแก กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพไดดําเนินการออกแบบใบความรูกิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ โดยมี
กําหนดออกทุกสัปดาห ใน 1 เดือนจะมี 4 ฉบับ เนื้อหาในใบความรูกิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ จะเปนเนน
เนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพเสริมเพิ่มรายไดใหแกประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก และใบความรูกิจกรรมการอานสงเสริม
อาชีพ 1 ฉบับ จะมีเนื้อหาอาชีพ จํานวน 1 เรื่อง รวมทั้งจัดทํารหัสคิวอาร (QR;code);เพื่อรวบรวมไวใหบริการ
บนเว็บไซต;สําหรับกลุมเปาหมาย ไดแก ประชาชนอําเภอโพธิ์ตากทุกชวงวัย และใหบริการพื้นที่ปกครองเขต
อําเภอโพธิ์ตาก ทั้ง 3 ตําบล 27 หมูบ าน โดยจัดทําแผนการใหบ ริการโดยบรรณารักษหอ งสมุดประชาชน
อําเภอโพธิ์ตาก เพื่อนําใบความรูกิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพออกใหบริการพรอมกับรถหองสมุดเคลื่อนที่
โดยกํ าหนดใหใน 1 สั ป ดาห จะมี ครั วเรือ นไดรับ ใบความรูกิ จ กรรมการอ านส ง เสริ ม อาชี พ จํ านวน 100
ครัวเรือนในหมูบานที่ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพธิ์ตากสงมอบรถหองสมุด
เคลื่ อนที่ และมอบหมายใหครู กศน. ตําบล ดําเนินกิจกรรม กศน. มาแลว โดยใชห อกระจายขาวหมู บาน
สําหรับการใหความรูประชาชนโดยการนําเนื้อหาในใบความรูกิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพไปอานผานหอ
กระจายขาวใหประชาชนไดรับฟงเวลา 17.00 น. – 18.00 น. ทุกวันอังคาร สําหรับผูมีสวนเกี่ยวของไดแก
ผูใหญบาน เจาของบาน บรรณารักษ และครู กศน. ตําบลโดยผูใหญบานมีหนาที่ประชาสัมพันธใหประชาชนใน
พื้นที่ตนเขามาใชบ ริการ และมีเจ าของบานทําหนาที่ เปนอาสาสมัครนั กอานเปนผูนําใบความรูไปแจกตาม
ครัวเรือนในหมูบานนั้น เก็บสถิติผูเขาใชบริการ และใหบริการเสมือนเปนบรรณารักษ รวมทั้งเก็บสถิติผูบันทึก
การใชบริการ ในสวนสื่อที่นําออกใหบริการกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก
ใบความรูกิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ และใบความรูกิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพใน
รูป แบบรหั ส คิ ว อาร (QR;code) และกํ า หนดให มี ก ารรายงานผลการดํ า เนิ น งานเป น รายสั ป ดาห โดย
บรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก สวนกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานหองสมุดมีชีวิต;ไดแก;;การ
พัฒนาหองสมุ ดมี ชีวิตได ดําเนิ นการพัฒ นาหองสมุดมีชีวิต จํานวน 10 แหง ไดแก (1) การพัฒนาหองสมุด
ประชาชนอํ าเภอโพธิ์ต าก;จํ านวน 1 แห ง ;(2) การพัฒ นาห อ งสมุด โครงการดว ยรัก และหว งใย ในพระ
ราชูปถัมภ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 1 แหง
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(3) การพัฒนาหองสมุดหมูบาน จํานวน 8 แหง และกําหนดกลุมเปาหมาย ไดแก ประชาชนอําเภอโพธิ์ตากทุก
ชวงวัย สําหรับพื้นที่ที่ดําเนินการ ไดแก ดําเนินการพัฒนาหองสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตากในเขตตําบลโพน
ทอง ดําเนินการหองสมุดโครงการดวยรักและหวงใย ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในเขตตําบลดานศรีสุข และพัฒนาหองสมุดหมูบาน โดยการใช (1)
กศน. ตําบลโพนทอง (2) กศน. ตําบลโพธิ์ตาก (3) กศน. ตําบลดานศรีสุข (4) ศูนยการเรียนชุมชนบานสาวแล
ตําบลโพธิ์ตาก (5) ศูนยการเรียนชุมชนบานดอนไผ ตําบลโพนทอง (6) ศูนยการเรียนชุมชนบานภูพนังมวง
ตําบลดานศรี สุ ข (7) ศู นย ก ารเรี ยนชุ ม ชนบานนาฝาก ตําบลโพนทอง และ(8) ศูนยก ารเรียนชุม ชนบา น
ศูนย กลาง ตําบลดานศรีสุข เปนสถานที่จัดหอ งสมุดหมูบาน และเปนจุดใหบ ริการการอานสาขาหองสมุ ด
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก สํ าหรั บ สื่อ ที่ ให บ ริ ก ารในกิจ กรรมการพั ฒ นาหอ งสมุดมี ชีวิต ;จะมี ลัก ษณะสื่ อ
หมุนเวียนที่บรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก และกําหนดใหมีการรายงานผลการดําเนินงานเปน
รายปโดยบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก สําหรับกิจกรรมการสรางเครือขายรักการอานวไดแก
กิจกรรมบันทึกขอตกลง (MOU) เครือขายนักอาน ไดดําเนินการรวมลงนามในบันทึกขอตกลง MOU กับสวน
ราชการในอําเภอโพธิ์ตาก มีจํานวน 6 หนวยงาน ไดแก ปกครองอําเภอโพธิ์ตาก สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ตาก
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ตากองคการบริหารสวนตําบลโพนทอง องคก ารบริหารสวนตําบลดานศรีสุ ข
ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณการเกษตรสาขายอยอําเภอโพธิ์ตาก โดยกําหนดเปาหมายเพื่อ รวมกั น
พัฒนาดานการจั ดการศึ กษานอก ประสานความรวมมือ ในการแลกเปลี่ยนทรัพยากร และปจจัยที่จําเป น
รวมทั้งรวมมือในการพัฒนาแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น และรวมพัฒนาทุกกิจกรรมที่จะเปนการพัฒนา
ยกระดับ คุณภาพชีวิตใหประชาชนในอําเภอโพธิ์ตาก วิธีก ารดําเนิ นงาน มีดังนี้ คือ (1) ประสานงานภาคี
เครือขายเพื่อใหทราบถึงวัตถุประสงค และแนวทางการลงนามขอตกลงรวมกัน (2) เชิญชวนภาคีเครือขายให
รวมลงนามขอตกลงรวมกัน และ (3) จัดพิธีลงนามรวมกัน ในสวนผลการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริม
นิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย สําหรับขั้นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
(Check) ไดดําเนินการโดยการใชวิธีการนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานตามการทดลองใชรูปแบบกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย และกําหนดกลุมเปาหมายการ
นิเทศผลการดําเนินงานแบบเจาะจง ดังนี้ คือการนิเทศ สําหรับกิจกรรมการสรางเครือขายรักการอาน ไม
กําหนดใหมีการนิเทศและติดตามผลการดําเนินงาน เนื่องจากเปนกิจกรรมความมือกับสวนราชการในอําเภอ
โพธิ์ตากที่รวมกันดําเนินกิจกรรมตามขอตกลงในแบบบันทึกขอตกลง MOU เปนกิจกรรมทําเพียงครั้งเดียวแตมี
ผลครอบคลุมตลอดไปจนกวาจะยกเลิกขอตกลง สามารถผลการนิเทศ;พบวาบรรณารักษหองสมุดประชาชน
อําเภอโพธิ์ตาก และอาสาสมัครนักอาน ไดดําเนินการดานบริหารจัดการในประเด็นจัดใหมีการจัดกิจกรรมตาม
แผนที่กําหนด ดําเนินงานไดอ ยางเหมาะสม จั ดใหมีอาสาสมัครสงเสริม การอาน และไดจัดใหมีส ถานที่จัด
กิจ กรรมไดอ ยางเหมาะสม โดยมีผ ลการดําเนิ นงานในภาพรวมเพิ่ม ขึ้ นร อ ยละ 15.74;สําหรับ ดานการจัด
กิจกรรม พบวาบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก และอาสาสมัครนักอานไดมีแผน โครงการจัด
กิจกรรมส งเสริม การอานอยางชัดเจน;จัดทํามีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานมีการประชาสัมพันธกิจกรรมอยาง
ตอเนื่อ งและทั่ วถึ ง;จัดให มีวัสดุอุ ปกรณในการจัด มีคุณภาพและมีความเพี ยงพอมี สื่อ การให บริ การมีความ
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หลากหลาย เพียงพอตอการใหบริการ;;อาสาสมัครสงเสริมการอานมีความพรอมในการจัดกิจกรรมสงเสริมการ
อาน มีครือขายมีสวนรวม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมมีการสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมเอื้ออํานวยตอ
การจัดกิจกรรม มีการนิเทศติดตามและประเมินผล โดยมีผลการดําเนินงานในภาพรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 32.93
และดานกลุมเปาหมาย พบวามีผูเขารวมกิจกรรมมีอายุอยูในชวงอายุ 15-20 ป มากที่สุด ผลการนิเทศกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว : กิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง (Book start) ที่ในการทดลองใชรูปแบบ
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ขั้นการตรวจสอบผลการ
ปฏิ บั ติง าน;(Check);พบว าบรรณารั ก ษ ห อ งสมุด ประชาชนอํ าเภอโพธิ์ต าก และอาสาสมัค รนัก อ าน ได
ดําเนินการดานบริห ารจัดการ ในประเด็นจัดใหมีการจัดกิจกรรมตามแผนที่ กําหนด ดําเนินงานไดอ ยาง
เหมาะสม จัดใหมีอาสาสมัครสงเสริมการอาน และไดจัดใหมีสถานที่จัดกิจกรรมไดอยางเหมาะสม โดยมีผลการ
ดําเนินงานในภาพรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 26.81 สําหรับดานการจัดกิจกรรม พบวาบรรณารักษหองสมุดประชาชน
อําเภอโพธิ์ตาก และอาสาสมัครนักอานไดมีแผน โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานอยางชัดเจน;;จัดทํามี
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานมีการประชาสัมพันธกิจกรรมอยางตอเนื่องและทั่วถึง จัดใหมีวัสดุอุปกรณในการจัดมี
คุณภาพและมีความเพียงพอมีสื่อการใหบ ริการมีความหลากหลาย เพียงพอตอการใหบริก าร อาสาสมัคร
สงเสริมการอานมีความพรอมในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน มีครือขายมีสวนรวม และสนับสนุนการจัด
กิจ กรรมมี ก ารสร างบรรยากาศและสิ่ ง แวดลอ มเอื้อ อํานวยต อ การจั ดกิ จ กรรม มี ก ารนิ เ ทศติ ดตามและ
ประเมินผล โดยมีผลการดําเนินงานในภาพรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 35.70 และดานกลุมเปาหมาย พบวามีผูเขารวม
กิจกรรมมีอายุอยูในชวงอายุแรกเกิด ถึง 6 ป และชวงอายุ 12-15 ป มากที่สุด ผลการนิเทศกิจกรรมสงเสริม
นิสัยรักการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแกกิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร;(QR;code) ที่ในการ
ทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย สวนขั้น
การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน;(Check);พบวาบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก และอาสาสมัคร
นักอาน ไดดําเนินการดานบริหารจัดการ ในประเด็นจัดใหมีการจัดกิจกรรมตามแผนที่กําหนด ดําเนินงานได
อยางเหมาะสม จัดใหมีอาสาสมัครสงเสริมการอาน และไดจัดใหมีสถานที่จัดกิจกรรมไดอยางเหมาะสม โดยมี
ผลการดําเนินงานในภาพรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 35.68 สําหรับดานการจัดกิจกรรม พบวาบรรณารักษหองสมุด
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก และอาสาสมัครนักอานไดมแี ผนโครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานอยางชัดเจน;;
จัดทํามีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานมีการประชาสัมพันธกิจกรรมอยางตอเนื่องและทั่วถึง จัดใหมีวัสดุอุปกรณใน
การจัดใหมีคุณภาพและมี ความเพี ยงพอมีสื่อ การใหบริก ารมีความหลากหลาย เพียงพอตอ การใหบริก าร
อาสาสมัครส ง เสริ ม การอ านมี ความพร อ มในการจัดกิจ กรรมสง เสริม การอาน;มีครือ ขายมีสวนรวม และ
สนับ สนุนการจัดกิจ กรรมมีการสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมเอื้อ อํานวยตอ การจัดกิจกรรมมีก ารนิเทศ
ติดตามและประเมินผล โดยมีผลการดําเนินงานในภาพรวมเพิ่มขึ้ นรอ ยละ 39.28 และด านกลุมเปาหมาย
พบวามีผูเขารวมกิจกรรมมีอายุอยูในชวงอายุ 12-15 ป และชวงอายุ 21 ปขึ้นไปมากที่สุด สําหรับผลการนิเทศ
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานดานอาชีพ : กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพในการทดลองใชรูปแบบกิจกรรม
สง เสริม นิสั ยรั ก การอ า นสํ า หรั บ ประชาชนอํา เภอโพธิ์ต าก จั ง หวัด หนองคาย ขั้ นการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน;(Check);พบวาบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก และอาสาสมัครนักอานไดดําเนินการ
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ดานบริหารจัดการ ในประเด็นจัดใหมีการจัดกิจกรรมตามแผนที่กําหนด ดําเนินงานไดอยางเหมาะสม จัดใหมี
อาสาสมัครสงเสริมการอาน และไดจัดใหมีสถานที่จัดกิจกรรมไดอยางเหมาะสม โดยมีผลการดําเนินงานใน
ภาพรวมเพิ่มขึ้น รอยละ 33.91;สําหรับดานการจัดกิจกรรม พบวาบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์
ตาก และอาสาสมัครนักอานไดมีแผน โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานอยางชัดเจน;จัดทํา มีคําสั่งแตงตั้ง
คณะทํางานมีการประชาสัมพันธกิจกรรมอยางตอเนื่องและทั่วถึง จัดใหมีวัสดุอุปกรณในการจัด มีคุณภาพและ
มีความเพียงพอมีสื่อการใหบริการมีความหลากหลาย เพียงพอตอการใหบริการ อาสาสมัครสงเสริมการอานมี
ความพรอมในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน มีครือขายมีสวนรวม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมมีการสราง
บรรยากาศและสิ่งแวดลอมเอื้ ออํานวยตอการจัดกิจกรรม;มีก ารนิเทศติดตามและประเมินผล โดยมีผลการ
ดําเนินงานในภาพรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 30.96 และดานกลุมเปาหมาย พบวามีผูเขารวมกิจกรรมมีอายุอยูในชวง
อายุ 21 ปขึ้นไป มากที่สุด สําหรับผลการนิเทศกิจกรรมการพัฒนาหองสมุดมีชีวิตในการทดลองใชรูปแบบ
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย สําหรับขั้นการตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติงาน;(Check);พบวาบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก และอาสาสมัครนักอาน ได
ดํ าเนิ นการดานบริห ารจัดการ;ในประเด็ นจั ดใหมี ก ารจั ดกิ จ กรรมตามแผนที่ กํ าหนด ดํ าเนิ นงานไดอ ยา ง
เหมาะสม จัดใหมีอาสาสมัครสงเสริมการอาน และไดจัดใหมีสถานที่จัดกิจกรรมไดอยางเหมาะสม โดยมีผลการ
ดําเนินงานในภาพรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 51.78 สําหรับดานการจัดกิจกรรม พบวาบรรณารักษหองสมุดประชาชน
อําเภอโพธิ์ตาก และอาสาสมัครนักอานไดมีแผน โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานอยางชัดเจน;จัดทํามี
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานมีการประชาสัมพันธกิจกรรมอยางตอเนื่องและทั่วถึง จัดใหมีวัสดุอุปกรณในการจัดให
มีคุณภาพและมีความเพียงพอมีสื่อการใหบริการมีความหลากหลาย เพียงพอตอการใหบริการ อาสาสมัคร
สงเสริมการอานมีความพรอมในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน มีครือขายมีสวนรวม และสนับสนุนการจัด
กิ จ กรรมมีก ารสร างบรรยากาศและสิ่ ง แวดล อ มเอื้ อ อํ า นวยต อ การจัด กิจ กรรม;มีก ารนิเ ทศติด ตามและ
ประเมินผล โดยมีผลการดําเนินงานในภาพรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 36.90 และดานกลุมเปาหมาย พบวามีผูเขารวม
กิจกรรมมีอายุอยูในชวงอายุ 6-12 ป ชวงอายุ 12-15 ป และชวงอายุ 15-20 ป มากที่สุด;ในสวนผลการ
ติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก :;กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ในการทดลองใช
รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ขั้นการตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติงานว(Check) พบวาประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก มีพัฒนาการของการเปนบุคคลที่มีนิสัยรักการอาน
เพิ่มมากขึ้น รอยละ 29.70 โดยมีพัฒนาการของการเปนบุคคลที่มีนิสัยรักการอาน คืออานไดทุกวัน ทุกสถานที่
ทุกเวลา และทุกโอกาส เพิ่มขึ้นมากที่สุด รอยละ 36.10 สวนผลการติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริม
นิสั ยรั ก การอานในครอบครัว;:;กิ จกรรมพอ แมอานใหลูกฟง ;(Book;start) พบวาประชาชนอํ าเภอโพธิ์ตาก
มีพัฒนาการของการเปนบุคคลที่มีนิสัยรักการอานเพิ่มมากขึ้น รอยละ 50.96 โดยมีพัฒนาการของการเปน
บุคคลที่มีนิสัยรักการอาน คืออานจนเปนกิจวัตรประจําวัน เพิ่มขึ้นมากที่สุด รอยละ 57.90 สําหรับผลการ
ติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมนิสยั รักการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ : กิจกรรมสงเสริมการอาน
ผานรหัสคิวอาร (QR;code) มีพัฒนาการของการเปนบุคคลที่มีนิสัยรักการอานเพิ่มมากขึ้น รอยละ 30.20 โดย
มีพัฒนาการของการเปนบุคคลที่มีนิสัยรักการอาน คืออานจนเปนกิจวัตรประจําวัน เพิ่มขึ้นมากที่สุด รอยละ
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31.20 สําหรับผลการติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานดานอาชีพ : กิจกรรมการอาน
สงเสริมอาชีพ;พบวาประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก มีพัฒนาการของการเปนบุคคลที่มีนิสัยรักการอานเพิ่มมากขึ้น
รอยละ 32.30 โดยมีพัฒนาการของการเปนบุคคลที่มีนิสัยรักการอาน คือ เมื่อมีเวลาวางจะใหเวลากับการอาน
และสนใจอานเองโดยไมมีใครบังคับเพิ่มขึ้นมากที่สุด รอยละ 34.80 และผลการติดตามผลการดําเนินงาน
กิจกรรมการพัฒนาหองสมุดมีชีวิต;;พบวาประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก;มีพัฒนาการของการเปนบุคคลที่มีนิสัยรัก
การอานเพิ่มมากขึ้น รอยละ 49.80 โดยมีพัฒนาการของการเปนบุคคลที่มีนิสัยรักการอาน คือ สนใจอานเอง
โดยไมมีใครบังคับเพิ่มขึ้นมากที่สุด รอยละ 49.80 สําหรับขั้นการปรับปรุงแกไข (Action) ดําเนินการประเมิน
ความพึงพอใจในกิจกรรมที่ไดดําเนินการตามรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ทั้งนี้เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก
การอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ตอไป สําหรับผลการประเมินความพึงพอใจใน
กิจกรรมที่ไดดําเนินการตามรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัด
หนองคาย สามารถสรุปไดดังนี้ คือประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก มีความพึงพอใจการทดลองใชรูปแบบกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ในการดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัย
รักการอานเชิงรุก (กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่) ในภาพรวมระดับมาก มากที่สุด เฉลี่ย 4.01;เมื่อพิจารณารายขอ
พบวาประชาชนอําเภอโพธิ์ตากมีความพึงพอใจในการออกแบบรถหองสมุดเคลื่อนทีใ่ นภาพรวม มากที่สุด เฉลี่ย
4.58 รองลงมา คือ การพัฒนาปรับปรุงการใหบริการของรถหองสมุดเคลื่อนที่ เฉลี่ย 4.51 และระยะเวลาที่ใช
ในการใหบริ ก าร เฉลี่ย 4.28 มีความพึง พอใจในการดําเนินกิจกรรมสง เสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว
(กิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง Book start) ในภาพรวมระดับมาก มากที่สุด เฉลี่ย 3.87 เมื่อพิจารณารายขอ
พบวาประชาชนอํ าเภอโพธิ์ตากมีความพึงพอใจในการออกแบบ 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
รายขอพบวาประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก;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 เมื่อพิจารณารายขอพบวาประชาชนอําเภอโพธิ์ตากมีความพึงพอใจในการพัฒนาใบความรูกิจกรรมการ
อานสงเสริมอาชีพ เฉลี่ย 4.59 รองลงมา คือ การพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ เฉลี่ย
4.52 และสื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อประเภทอื่นที่ใหบริการ เฉลี่ย 4.43 และมีความพึงพอใจในการดําเนินการดําเนิน
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานหองสมุดมีชีวิต;(การพัฒนาหองสมุดมีชีวิต) ในภาพรวมระดับมาก มากที่สุด
เฉลี่ย 4.22 เมื่อ พิ จ ารณารายข อ พบว าประชาชนอํ าเภอโพธิ์ ตากมี ความพึ ง พอใจในการพั ฒ นาห อ งสมุ ด
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก เฉลี่ย 4.82 และการพัฒนาหองสมุดโครงการดวยรักและหวงใยฯ เฉลี่ย 4.68
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ผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยระยะที่;4;การประเมินประสิทธิภาพรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก
การอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก;จังหวัดหนองคาย สามารถสรุปการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบ
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก;จังหวัดหนองคาย ไดวาผูเชี่ยวชาญทั้ง 11
ทานไดประเมิ นประสิ ทธิ ภาพรูป แบบการพัฒนากิจ กรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ ประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ดังนี้ คือ ขั้นวางแผนการดําเนินงาน พบวาในภาพรวมผูเชี่ยวชาญเห็นดวยคิดเปน
รอ ยละ 97.72 เมื่ อ พิ จ ารณารายข อ พบวา ผูเ ชี่ย วชาญเห็นดว ยในประเด็ นการกํ าหนดวิธีก ารดําเนิ นงาน
การกําหนดกิจกรรม การกําหนดวิธีการประเมินผล ผูเชี่ยวชาญเห็นดวย จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 100
และเห็นดวยในประเด็นการกําหนดผูมีสวนรวม จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 90.90 ขั้นลงมือปฏิบัติ พบวา
ในภาพรวมผูเชี่ยวชาญเห็นดวยคิดเปนรอยละ 98.48 เมื่อพิจารณารายขอพบวาผูเชี่ยวชาญเห็นดวยในประเด็น
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก : กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ;:;กิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร (QR;code) กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ
กิจกรรมการพัฒนาหองสมุดมีชีวิต และกิจกรรมการสรางเครือขายรักการอาน : กิจกรรม MOU เครือขายนัก
อาน ผูเชี่ยวชาญเห็นดวย จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 100 และเห็นดวยในประเด็นกิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก
การอานในครอบครัว : กิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง (Book start) จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 90.90 สวน
ขั้นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน พบวา ในภาพรวมผูเชี่ยวชาญเห็นดวยคิดเปนรอยละ 95.45 เมื่อพิจารณา
รายขอพบวาผูเชี่ยวชาญเห็นดวยในประเด็นการนิเทศการดําเนินงาน 11 คน คิดเปนรอยละ 100 และเห็นดวย
ในประเด็นการติดตามผลการดําเนินงาน จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 90.90 สําหรับขั้นการปรับปรุงแกไข
ในภาพรวมผูเชี่ยวชาญเห็นดวยคิดเปนรอยละ 100
สําหรับ การประเมินประสิทธิภาพรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตาก;จังหวัดหนองคาย โดยการเปรียบเทียบผลกอนและหลังการนํารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
สําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย มาใชในการสรางนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย พบวา ผลการเปรียบเทียบสภาพนิสัยรักการอ านของประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคายกอนและหลังการนํารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จัง หวั ดหนองคาย มาใชในการสรางนิ สั ยรัก การอานสําหรับ ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จัง หวัดหนองคาย;
ทําใหประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก สรุปไดดังนี้ คือ เมื่อมีเวลาวางประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
มักจะอานหนังสือ เพิ่มขึ้นรอยละ 9.11 รองลงมาคือออกกําลังกาย เพิ่มขึ้นรอยละ 3.91 เลนโซเชียลมีเดีย
แอปพลิเคชันไลน เฟซบุก ยูทูป และหารายไดเสริม เพิ่มขึ้นรอยละ 3.37 นอกจากนั้นยังใชเวลาประดิษฐสงิ่ ของ
เพิ่มขึ้นรอยละ 2.34 และเลนอินเทอรเน็ต เพิ่มขึ้นรอยละ 1.81 สําหรับประเด็นที่ลดลงมีดังนี้ 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 และระยะเวลาของการอานของประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก ใน 1 วัน พบวา
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตากใชเวลาในการอาน 1 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นรอยละ 23.38 รองลงมา คือ อานมากกวา
1 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นรอยละ 8.31 และอาน 45 นาที เพิ่มขึ้นรอยละ 3.38 มีจํานวนไมอานเลย ลดลงรอยละ 14.55
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ในสวนของการใชเวลาอานหนังสือตามความสนใจของตนเอง (ไมเกี่ยวกับการเรียน) พบวาประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตากใชเวลาในการอานมากกวา 1 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นรอยละ 2.08 รองลงมา คือ ใชเวลาอาน 45 นาที เพิ่มขึ้น
รอยละ 1.82 ใชเวลาอาน 1 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นรอยละ 0.78 ใชเวลา15 นาที เพิ่มขึ้นรอยละ 0.53 และใชเวลา
อาน 30 นาที เพิ่มขึ้นรอ ยละ 0.52 ซึ่งประเภทของสื่อที่ประชาชนอําเภอโพธิ์ ตากชอบอานมากที่สุด คือ
วารสารและนิตยสารบันเทิง อานเพิ่มขึ้นรอยละ 5.20 และอาชีพ อานเพิ่มขึ้นรอยละ 5.19 สําหรับการเขารวม
กิจกรรมสงเสริมการอานในรอบ 1 ป ประชาชนอําเภอโพธิ์ตากเขารวมกิจรรม มากกวา 6 ครั้ง เพิ่มขึ้นรอยละ
48.58 สําหรับผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัด
หนองคาย ก อนและหลัง การนํารูปแบบกิจ กรรมสง เสริมนิสัยรัก การอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ ตาก
จังหวัดหนองคาย มาใชในการสรางนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย จากการ
สังเคราะหแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะของคนที่มีนิสัยรักการอาน พบวาผลการเปรียบเทียบสภาพนิสัยรัก
การอานของประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายกอนและหลังการนํารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก
การอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย มาใชในการสรางนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน
อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย;ทําใหประชาชนอําเภอโพธิ์ตากมีนิสัยรักการอานเพิ่มขึ้นตามลําดับ ดังนี้คือ
ชอบอานจนเคยชินจนเปนนิสัย เพิ่มขึ้นเฉลี่ย;1.35;มากที่สุด รองลงมาคือไดรับการปลูกฝงและชักชวนใหเกิด
ความสนใจการอานอยางตอเนื่องจากสถานศึกษา เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.24 ไมยอทอตอการอานแมมีปญหาและ
อุปสรรคตอการอาน เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.07 มีความรูสึกพอใจที่จะอานอยางไมมีที่สิ้นสุด เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.45 ไดรับ
การปลูกฝงและชักชวนใหเกิดความสนใจการอานอยางตอเนื่องจากครอบครัว เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.43 ตองการอาน
โดยไมมีสิ่งใดบังคับใหอาน เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.40;มีทัศนคติทางบวกเกี่ยวกับการอาน เพิ่มขึ้นเฉลี่ย;0.38;ฝกอาน
เปนประจําอยางสม่ําเสมอ เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.34 อานทุกครั้งที่มีเวลาวางและโอกาส เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.30 ไดรับการ
ปลูกฝงและชักชวนใหเกิดความสนใจการอานอยางตอเนื่องจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.20
ชอบอานจากวัสดุทุกประเภท เชน หนังสือ จุลสาร ปายโฆษณา ใบปลิว กระดาษหอของขวัญ เปนตน เพิ่มขึ้น
เฉลี่ย 0.02 และมีผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย กอนและหลังการนํารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสยั รักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย มาใชในการสรางนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย จากการ
สังเคราะหแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะของคนที่มีนิสยั รักการอานโดยใชสถิติการทดสอบที (t-test) แบบกลุม
ไมอิสระ (Dependent sample t-test) พบวาผลการเปรียบเทียบสภาพนิสัยรักการอานของประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายกอนและหลังการนํารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสยั รักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย มาใชในการสรางนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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อภิปรายผลการวิจัย
อภิปรายผลการวิจัย ระยะที่;1;การศึกษาสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย
ผลการศึกษาสภาพนิสัยรัก การอานสําหรับ ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายพบวา
เมื่อมีเวลาวางจะเลนอินเทอรเน็ต มากที่สุด รองลงมา คือ พูดคุยกับเพื่อน และดูรายการโทรทัศน ใน 1 วันจะ
อานหนังสือโดยเฉลี่ย 30 นาทีมากที่สุด และการใชเวลาอานหนังสือตามความสนใจของตนเองที่ไมเกี่ยวกับการ
เรียน โดยเฉลี่ย 30 นาที และในรอบปไดเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอาน 1- 2 ครั้ง มากที่สุด ทั้งนี้อาจเปน
เพราะประชาชนอําเภอโพธิ์ตากโดยสวนมากมีอาชีพรับจางกรีดยางพาราและตองเวลาในการทํางานในชวงเชา
มืดจนถึงเกือบเที่ยงวัน ทําใหมีความเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานที่ไมไดพักผอน ดังนั้นเมื่อมีเวลาจึงหมดไปกับ
การเลนโซเซียลมีเดีย พูดคุยกับเพื่อน และดูรายการโทรทัศน สอดคลองกับของสอดคลองกับสํานักงานสถิติ
แหงชาติ (2559ข) ที่ไดสํารวจการอานของประชากรคนไทยพบวาคนไทยที่มีอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไปทั้งหมดใช
เวลาอานนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 6 นาทีตอวัน (66 นาที) โดยกลุมเยาวชนใชเวลาอาน
มากที่สุด เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 34 นาทีตอวัน (94 นาที) กลุมวัยเด็กและวัยทํางานใชเวลาอานเฉลี่ยตอวันมากกวา
1 ชั่วโมงเล็กนอย สวนวัยสูงอายุใชเวลาอานนอยที่สุดเฉลี่ย 44 นาทีตอวัน สําหรับประเภทของหนังสือ สิ่งพิมพ
เว็บไซตที่ชอบอาน มากที่สุด คือวารสารและนิตยสารบันเทิง รองลงมาคือ หนังสือ สิ่งพิมพ เว็บไซตที่เกี่ยวกับ
อาชีพ และหนังสือพิมพ ทั้งนี้อาจเปนเพราะกศน. อําเภอโพธิ์ตากไดดําเนินงานบานหนังสือชุมชนและไดนํา
วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพเกา ไปวางไวใหบริการ จึงทําใหประชาชนสามารถหยิบจับไดงายตอการอาน
สอดคลองกับนโยบายและจุดเนนการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงาน กศน. ที่มีแนวทางการ
สงเสริมการอานจุดเนนการดําเนินงาน กศน. ตามยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร ใน ขอ 4 การ
ขยายโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยมีจุดเนนการดําเนินงาน
มุงเนนการสงเสริมใหเกิดชุมชนรักการอาน “นั่งที่ไหน อานที่นั่น” ในรูปแบบตางๆ เชน อาสาสมัครสงเสริม
การอาน หองสมุดประชาชน บานหนังสือชุมชน ตูหนังสือเคลื่อนที่ในตลาด และหนังสือพิมพฝาผนัง เปนตน
ผลการวิเ คราะห ส ภาพนิสัยรั ก การอ านของประชาชนอํ าเภอโพธิ์ ตาก จั ง หวั ดหนองคายพบว า
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายมีทัศนคติทางบวกเกี่ยวกับการอานมากที่สุด รองลงมาคือไดรับการ
ปลูกฝงและชักชวนใหเกิดความสนใจการอานอยางตอเนื่องจากครอบครัว และไดรับการปลูกฝงและชักชวนให
เกิดความสนใจการอานอยางตอเนือ่ งจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้อาจเปนเพราะไดรับการรณรงคจาก
หลายหนวยงานเกี่ยวกับการอานโดยเฉพาะหนวยงานทางการศึกษา และปกครอง สอดคลองกับนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง;(พ.ศ.;2552;– 2561) อางถึงในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2557) กลาวถึงวิธีการปลูกฝงนิสัยรักการอานสามารถทําไดโดยกําหนดวิสัยทัศน คนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิต
อยางมีคุณภาพ และมีประเด็นหลัก 3 ประการ คือ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรูของ
คนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ เพื่อใหประชาชนทุกคนมีโอกาสเขาถึง
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การศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และสงเสริมการมีสวนรวมของทุก ภาคสวนของสังคมในการ
บริหารและจัดการศึกษา
สํ าหรั บ กิ จ กรรมส ง เสริ ม นิ สั ยรัก การอานที่ เ หมาะสมสํ าหรั บ ประชาชนอํ าเภอโพธิ์ ตาก จัง หวั ด
หนองคายมากที่สุด คือ กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ ทั้งนี้อาจเปนเพราะลักษณะอาชีพของประชาชนสวนใหญที่
ไมมีเวลาในการเดินทางมาหองสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก อีกทั้งหองสมุดประชาชนก็อยูหางไกลจากชุมชน
เปนระยะทางเกือ บ 10 กิ โลเมตร ซึ่งเปนอุปสรรคตอการสรางนิสัยรักการอาน สอดคลองกับนโยบายและ
จุดเนนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่มีเปาประสงคขอที่ 4 กลาววามุงให
ประชาชนไดรับการสรางและสงเสริมใหมีนิสัยรักการอานเพื่อการแสวงหาความรูดวยตนเอง กลุมเปาหมาย
ไดรับบริการการศึก ษาตามอัธยาศัย ที่สอดคลองกับสภาพ ปญหา และความตองการโดยการจัดกิจกรรม
สงเสริมการอานในรูปแบบตางๆ เชน อาสาสมัครสงเสริมการอาน หองสมุดประชาชน บานหนังสือชุมชน
หองสมุดเคลื่อนที่ เพื่อพัฒนาใหประชาชนมีความสามารถในระดับอานคลอง เขาใจ ความคิดวิเคราะหพื้นฐาน
อภิ ปรายผลการวิ จั ย ;ระยะที่;2;การพั ฒนารูป แบบกิจ กรรมส ง เสริ ม นิ สัย รั กการอ า นสํ า หรั บ
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายที่ได
จากผลการสัง เคราะห กิ จ กรรมส ง เสริ ม นิสัยรัก การอานจากแนวคิดทฤษฎีจ ากหนัง สือ ;วารสาร;บทความ
งานวิ จั ย ;ข อ มู ล บนเว็ บ ไซต ;และจากกลุ ม ผู ร ว มสนทนากลุ ม (Focus;group);มี 4 ขั้ น ตอน ดั ง นี้ ;คื อ
(1) ขั้นวางแผนการดําเนินงาน เปนขั้นตอนแรกของรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน
อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ประกอบดวย การกําหนดวิธีการดําเนินงาน การกําหนดกิจกรรม การกําหนด
ผูมีสวนรวม และการกําหนดวิธีการประเมินผล (2) ขั้นลงมือปฏิบัติ เปนขั้นตอนที่สองของรูปแบบกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ประกอบดวย (2.1) การดําเนิน
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก;กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสม ไดแก กิจกรรมหองสมุด
เคลื่อนที่ (2.2) การดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่
เหมาะสมไดแก กิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง (Book start) (2.3) การดําเนิน กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสม ไดแกกิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัส
คิวอาร (QR;code) (2.4) การดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานดานอาชีพ กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการ
อานที่เหมาะสม ไดแก กิ จกรรมการอานสง เสริมอาชีพ (2.5) การดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
ห อ งสมุ ด มี ชี วิ ต ;กิ จ กรรมส ง เสริ ม นิ สั ย รั ก การอ า นที่ เ หมาะสม;ได แ ก ;การพั ฒ นาห อ งสมุ ด มี ชี วิ ต ;และ
(2.6) การดําเนินกิจกรรมการสรางเครือขายรักการอาน;กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสม ไดแก
กิจกรรม MOU เครือขายนัก อาน (3) ขั้นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน เปนขั้นตอนที่สามของรูปแบบ
กิจกรรมสงเสริมนิสยั รักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายประกอบดวย การนิเทศการ
ดําเนินงาน และการติดตามผลการดําเนินงาน (4) ขั้นการปรับปรุงแกไข เปนขั้นตอนที่สี่ของรูปแบบกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ประกอบดวย การประเมินความ
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พึงพอใจ ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูทเี่ ขารวมสนทนากลุม (Focus group) เพื่อสังเคราะหรปู แบบที่เหมาะสมสําหรับ
การพัฒนากิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายลวนแตเป น
ผูเชี่ยวชาญที่มากดวยประสบการณทั้งดานวิชาการ และการปฏิบัติงานดานการสงเสริมนิสัยรักการอานใหแก
ประชาชนคนไทย อีกทั้งบางทานมีบทบาทในระดับประเทศในการพัฒนาแนวทางการเพิ่มอัตราการอานใหแก
ประชาชนคนไทย บวกกับแนวคิดที่ไดจากผูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อําเภอโพธิ์ตาก ทําใหการสังเคราะหรูปแบบ
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายมีความงายตอการทําความ
เขาใจสําหรั บผู ที่ จ ะนํารู ป แบบไปใช ส อดคลอ งกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2551);ที่ก ลาววารูป แบบมี
ประสิทธิภาพมีวิธีการ 8 ขั้นคือขั้นที่ 1 วิเคราะหปญหา (Identify problem) คือการศึกษาวิเคราะหปญหาที่
แท จ ริง ในการปฏิ บั ติว า คื อ อะไร หาความแตกตา งระหว างสิ่ ง ที่ มี อ ยูแ ล วมาจัด ลํ าดั บ และกํ าหนดระดั บ
ความสําคัญของปญหา;ขั้นที่ 2 วิเคราะหจุดมุงหมาย (Objectives);จุดมุงหมายจะตองชัดเจน สามารถวัดได
และสอดคลองกับปญหา ขั้นที่ 3 ศึกษาขอจํากัดตางๆ (Constraints) เปนการศึกษาและทํารายการขอจํากัด
เกี่ยวกับทรัพยากร (Resources) ที่มีอยู ขั้นที่ 4 การสรางทางเลือก (Alternatives) คือ การสรางทางเลือก
สําหรับใชในการแกปญหา ขั้นที่ 5 การพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม (Selection) เปนการประเมินหาทาง
เลือกที่จะสงผลตอจุดมุงหมายที่ตองการมากที่สุด ขั้นที่ 6 การทดลองปฏิบัติ (Implementation) เปนการ
นําเอาทางเลือกที่ไดไปทดลองเพื่อดูวาสามารถนําไปปฏิบัติไดหรือไม ขั้นที่ 7;การประเมินผล (Evaluation)
เปนการประเมินผลการทดลองเพื่อพิจารณาดูวาไดผลตามวัตถุประสงคที่วางไวหรือไม;และขั้นที่ 8 การปรับปรุง
แกไข (Modification) คือ การนําขอมกพรองที่พบจากการประเมินผลมาปรับปรุงแกไขจนเปนที่พบใจแลวจึง
นําไปใชกับการแก ปญหาในระบบ และสอดคลองกับผลการสังเคราะหรูป แบบจากแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ
รูปแบบของนักวิชาการจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย และขอมูลบนเว็บไซตที่กลาวมาขางตน โดย
ผูวิจัยได คัดเลือกจากผลการสังเคราะหจ ากแนวคิดตั้งแต 3 แนวคิดขึ้นไป สรุปไดวาลักษณะของรูปแบบจะ
นํามาพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายควรมี
ลักษณะ ดังนี้ 1) มีโครงสราง 2) มีความเปนวิทยาศาสตร 3) เกิดจากแนวคิด ทฤษฎี 4) นําไปสูแนวคิดใหม
และ5) ตรวจสอบไดดวยขอมูลเชิงประจักษ
อภิปรายผลการวิจัย ระยะที่;33ทดลองใชรูปแบบการพัฒนากิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอา น
สําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
การทดลองใชรูปแบบการพัฒนากิจกรรมสงเสริมนิสยั รักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จัง หวั ดหนองคายผู วิจัยเลือ กอภิ ป รายผลในสวนที่เกี่ยวขอ งกับ การประเมิ นความพึ งพอใจในกิ จ กรรมที่ได
ดําเนินการตามรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ซึ่งผลการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
พบวาประชาชนอําเภอโพธิ์ตากมีความพึงพอใจการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ในการดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก (กิจกรรม
หองสมุดเคลื่อนที่) ในภาพรวมระดับมาก มากที่สุด เฉลี่ย 4.01 รองลงมา คือการทดลองใชกิจกรรมการพัฒนา
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หองสมุดมีชีวิต ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมเปนกิจกรรมที่ไมเคยมีหนวยงานไหนในอําเภอโพธิ์ตากไดดําเนินการเพื่ อ
ประชาชน และไมมีในอําเภอโพธิ์ตากมากอน ทํ าใหการทดลองใชกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก :
กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ และการทดลองใชกิจกรรมการพัฒนาหองสมุดมีชีวิตเปนที่ชื่นชอบและสนใจแก
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตากอยางยิ่ง สอดคลองกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง;(พ.ศ.;2552;–
2561) อางถึงในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2557) กลาวถึงวิธีการปลูกฝงนิสัยรักการอาน
สามารถทําไดโดยกําหนดวิสัยทัศน คนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ และมีประเด็นหลัก 3 ประการ
คือ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรูของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู
อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ เพื่อใหประชาชนทุกคนมีโอกาสเขาถึงการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
และสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา และสอดคลองกับนโยบาย
และจุดเนนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่มีเปาประสงคขอที่ 4 กลาววามุงให
ประชาชนไดรับการสรางและสงเสริมใหมีนิสัยรักการอานเพื่อการแสวงหาความรูดวยตนเอง กลุมเปาหมาย
ไดรับบริการการศึก ษาตามอัธยาศัย ที่สอดคลองกับสภาพ ปญหา และความตองการโดยการจัดกิจกรรม
สงเสริมการอานในรูปแบบตางๆ เชน อาสาสมัครสงเสริมการอาน หองสมุดประชาชน บานหนังสือชุมชน
หองสมุดเคลื่อนที่ เพื่อพัฒนาใหประชาชนมีความสามารถในระดับอานคลอง เขาใจ ความคิดวิเคราะหพื้นฐาน
อภิปรายผลการวิจัย ระยะที่;43ประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการพัฒนากิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก
การอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
การประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการพัฒนากิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน
อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายใชวิธีการสรางแบบสอบถามเพื่อการสนทนากลุม (Focus group) โดยให
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 11 คน พิจารณา พบวาผูเชี่ยวชาญทั้ง 11 ทานไดประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการพัฒนา
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย พบวาผูเชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นเป นเอกฉันทวารู ป แบบกิจ กรรมสงเสริมนิสัยรัก การอานสําหรับ ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จัง หวัด
หนองคายมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมที่จะนํามาใชในการกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน
อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ทั้งนี้อาจเปนเพราะรูปแบบไดถูกพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของความตองการของ
ประชาชนผานตัวแทนที่เขารวมการสนทนากลุม (Focus group) ผนวกกับวิธีการไดมาซึ่งรูปแบบที่ไดจากการ
สังเคราะหจากแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย ขอมูลบนเว็บไซต อีกทั้งระยะเวลาในการ
ทดลองใชยาวนานถึง 1 ป และมีระบบนิเทศติดตามผลการดําเนินงานเปนระยะเพื่อนําผลการนิเทศมาปรับแก
ปญหาที่เกิดขึ้นของแตละกิจกรรมหากมีขอผิดพลาด ทําใหรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรั บ
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องไมมีที่สิ้นสุด สอดคลองกับนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง;(พ.ศ.;2552;– 2561) อางถึงในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
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 ที่มีเปาประสงคขอที่ 4 กลาววามุงใหประชาชนไดรับการสรางและสงเสริมใหมีนิสัย
รักการอานเพื่อการแสวงหาความรูดวยตนเอง กลุมเปาหมายไดรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคลอง
กับสภาพ ปญหา และความตองการโดยการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานในรูปแบบตางๆ เชน อาสาสมัคร
ส ง เสริ ม การอ า น;ห อ งสมุ ด ประชาชน;บ า นหนั ง สื อ ชุ ม ชน;ห อ งสมุ ด เคลื่ อ นที่ ;เพื่ อ พั ฒ นาให ป ระชาชนมี
ความสามารถในระดับอานคลอง เขาใจ ความคิดวิเคราะหพื้นฐาน
ขอเสนอแนะการวิจัย
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 สํานักงาน กศน. ควรใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยใหมากขึ้น
กวาเดิม โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณการดําเนินการในกิจกรรมตางๆ หรือเปนหลักในการ
จั ด ทํ าบั น ทึ ก ข อตกลง (MOU) ในการร ว มกั น จัด กิจ กรรมสง เสริมการอ านในพื้ น ที่ใ หม ากขึ้ น เพื่อ เปน การ
ประหยัดงบประมาณโดยการใชวิธีการแลกเปลี่ยนรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับการอานโดยตรง
1.2 สํานักงาน กศน.;ควรสงเสริมสนับสนุนพัฒนานวัตกรรมสงเสริมการอานตนแบบที่เปน
รู ป ธรรมที่ จ ะรองรั บ ยุ ค ป จ จุ บั น ที่ เ ป น สั ง คมดิ จิ ทั ล เช น การให บ ริ ก ารส ง เสริ ม การอ า นผ า น;AI;(Artificial
Intelligence) ทั้งนี้เพื่อใหสถานศึกษาในสังกัดไดนําไปถอดองคความรู และตอยอดองคความรูปรับเปน
นวัตกรรมสงเสริมการอานในบริบทพื้นที่ของตนไดอยางเหมาะสม
1.3;สํ า นั ก งาน กศน.;ควรส ง เสริม และสนั บ สนุน ให ส ถานศึ ก ษาในสัง กั ด ไดมี โ อกาสแสดง
ศักยภาพในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่ชุมชน ทั้งนี้
เพื่อประโยชนสูงสุดของประชาชนในพื้นที่
1.4 ผูบริหารระดับสํานักงาน กศน. จังหวัด สามารถนําผลการพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริม
นิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายใชเปนสารสนเทศเบื้องตนเพื่อสรางสรรค
นวัตกรรมสงเสริมการอานอื่นๆไดอยางตอเนื่อง และยั่งยืน
1.5 ผูบริหารระดับสํานักงาน กศน.จังหวัดสามารถนํารายงานผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ใชเปนสารสนเทศเบื้องตน
ประกอบการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานใหสามารถเปนตนแบบการดําเนินงาน
ขับเคลื่อนการอานเปนวาระแหงชาติแกหนวยงานอื่นไดอยางเปนรูปธรรม
1.6 สํานักงาน กศน.จังหวัด ควรสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาในสังกัดพัฒนานวัตกรรม
สงเสริมการอานที่เปนรูปธรรม และสามารถนําไปใชประโยชนเพื่อยกระดับการอานของประชาชนในพื้นที่ได
อยางตอเนื่อง
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1.7 สํ า นั กงาน กศน.จั ง หวัด ควรส งเสริ ม สนั บ สนุ น ใหมี การพัฒ นาบรรณารัก ษ หอ งสมุ ด
ประชาชนอยางตอเนื่อง และใชบรรณารักษเปนนวัตกรรมสงเสริมการอานมีชีวิต และเปนเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนงานสงเสริมการอานใหตอเนื่อง และเปนรูปธรรม
2. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
2.1 ผู บ ริ ห ารระดั บ กศน. อําเภอ สามารถนํ ารายงานผลการวิจัย เรื่องการพัฒ นารูป แบบ
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายใชเปนสารสนเทศเบื้องตน
นําไปพัฒนาทักษะบรรณารักษ และผูสนใจใหสามารถเปนตนแบบวิทยากรขับเคลื่อนกิจกรรมสงเสริมการอาน
ไดอยางมีคุณภาพ
2.2 ผูบริหารระดับ กศน. อําเภอควรพัฒนานวัตกรรมสงเสริมการอานในรูปแบบที่เหมาะสม
กับบริบทพื้นที่ชุมชน เพื่อใชเปนพลังขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีความตอเนื่องยั่งยืน
2.3 ผูบริหารระดับ กศน. อําเภอควรพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลที่มีความสามารถในการ
โนมนาวจิตใจบุคคล ภาคีเครือขายใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนานวัตกรรมสงเสริมการอานที่เหมาะสมใน
พื้นที่การใหบริการของสถานศึกษาตน ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรรวมกันภายในพื้นที่ สงผลใหประชาชนใน
พื้นที่ไดรับประโยชนอยางสูงสุด
2.4 ผูบริหารระดับ กศน. อําเภอควรพัฒนาตนเอง และบุคลากรในสังกัด ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่กาวไกลอยางรวดเร็วในโลกยุคศตวรรษที่ 21 เพื่อนําความรู ทักษะ ความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชพัฒนานวัตกรรมกิจกรรมสงเสริมการอานใหแกนักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ใหบริการ
สามารถพัฒนาทักษะความรูใหกาวทันตอการจัดการศึกษาของโลกในยุคโลกาภิวัตนกับเครือขาย
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ
วันเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูปจจุบัน
ตําแหนง
สถานที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2556

ประวัติการทํางาน
ป พ.ศ. 254 – 2543
ป พ.ศ. 2544 – 2546

นางมณฑาทิพย เสยยงคะ
วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520
บานน้ําเที่ยง อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร
บานเลขที่10 ซอย 4/1 ถนนผดุงวิถี ตําบลตลาด
อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
ผูอํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพธิ์ตาก
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดหนองคาย
ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปวค.) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประกาศนียบัตรการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ระดับปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)
สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่หองสมุดเคลื่อนที่ สํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปฏิบัติงานเปนอาจารย สังกัดโปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
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ป พ.ศ. 2547

รับราชการ ตําแหนง บรรณารักษ 3
กองบรรณสารและหองสมุด
กระทรวงการตางประเทศ กรุงเทพฯ
ป พ.ศ. 2548
รับราชการ ตําแหนง บรรณารักษ 4
กองบรรณสาร และหองสมุด
กระทรวงการตางประเทศ กรุงเทพฯ
ป พ.ศ. 2549 – 2552
รับราชการ บรรณารักษ 4 – 5
หองสมุดประชาชนจังหวัดอุดรธานี
สํานักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี สํานักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ
ป พ.ศ. 2552
รับราชการ ตําแหนง ครู คศ. 1
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานดุง
สํานักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี สํานักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ
ป พ.ศ. 2553
รับราชการ ตําแหนง ครู คศ. 2
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกุมภวาป
สํานักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี สํานักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ
ป พ.ศ. 2554 – 2557
รับราชการ ตําแหนง ครู คศ. 2
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเพ็ญ
สํานักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี สํานักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ
9 กุมภาพันธ 2558-23 พฤศจิกายน 2558
รับราชการ ตําแหนง ผูอ ํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผูอาํ นวยการ
ชํานาญการ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอวชิรบารมี สํานักงาน กศน. จังหวัดพิจิตร สํานักงาน กศน.
กระทรวงศึกษาธิการ
24 พฤศจิกายน 2558 -ปจจุบัน
รับราชการ ตําแหนง ผูอ ํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผูอาํ นวยการ
ชํานาญการพิเศษ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอโพธิ์ตาก สํานักงาน กศน. จังหวัดหนองคาย สํานักงาน กศน.
กระทรวงศึกษาธิการ

ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม การศึกษาสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิต์ าก
จังหวัดหนองคาย ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ
ประชาชนอําเภอโพธิต์ าก;จังหวัดหนองคาย
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แบบสอบถาม การศึกษาสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก;
จังหวัดหนองคาย
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
2. ผูตอบแบบสอบถาม คือ ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
3. แบบสอบถามมี 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สภาพการอานของประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ตอนที่ 2 สภาพนิสัยรักการอานของประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ตอนที่ 3 กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสมสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัด
หนองคาย
ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะอื่น
4. โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอคําถามแตละขอวามีความเหมาะสมในแตละดานอยางไรแลวทําเครื่องหมาย
 ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน โดยกําหนดคาความหมาย ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับนอย
ระดับ 1 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับนอยที่สุด
5. การตอบแบบสอบถามนี้จะไมสงผลกระทบใดๆ ในทางลบตอทาน จึงขอความกรุณาตอบแบบสอบถามทุกขอตาม
ความคิดเห็นที่เปนจริงของทาน คําตอบของทานจะเปนสิ่งที่มีคุณคาและเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนากิจกรรมสงเสริม
การอาน ตอไป
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในความอนุเคราะหของทานมา ณ ที่นี้

นางมณฑาทิพย เสยยงคะ
ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
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เครื่องมือการวิจัย ชุดที่ 1
ตอนที่ 1 สภาพการอานของประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
คําชี้แจง
โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ที่ตรงกับสถานภาพของทาน
1. เพศ  ชาย
 หญิง
2. อายุ
 15-19 ป  20-24 ป  25-29 ป
 30-34 ป  35-39 ป  40-44 ป
 45-49 ป  50-54 ป  55-60 ป
3. เมื่อมีเวลาวางทานมักจะ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 อานหนังสือ
 ดูรายการโทรทัศน
 ดู ดีวีดี/ซีดี
 เลนเกมคอมพิวเตอร
 เลนอินเทอรเน็ต
 ออกกําลังกาย
 ฟงเพลง
 เดินเที่ยวในตลาดนัด หรืองานวัด

 ประดิษฐสิ่งของ ฯลฯ
 เลนโซเชียลมีเดีย แอปพลิเคชันไลน เฟซบุก ยูทูป
 พูดคุยกับเพื่อน
 นอนพัก
 หารายไดเสริม
4. ใน 1 วัน ทานอานหนังสือโดยเฉลีย่
 ไมอานเลย
 อาน 15 นาที
 อาน 30 นาที
 อาน 45 นาที
 อาน 1 ชั่วโมง
 อานมากกวา 1 ชั่วโมง
5. การใชเวลาอานหนังสือตามความสนใจของตนเอง (ไมเกี่ยวกับการเรียน)
 ไมอานเลย
 อาน 15 นาที
 อาน 30 นาที
 อาน 45 นาที
 อาน 1 ชั่วโมง
 อานมากกวา 1 ชั่วโมง
6. ประเภทของสื่อทีท่ านชอบอาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 นวนิยายไทย
 นวนิยายแปล
 เรื่องสั้น
 กวีนิพนธ (รอยกรองประเภทตางๆ)
 หนังสือสารคดี/ ความรู (เชน ชีวประวัติ ประวัติศาสตร วิทยาศาสตร
การทองเที่ยว ฯลฯ)
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6. ประเภทของหนังสือ/สิง่ พิมพ/เว็บไซตที่ชอบอาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
(ตอ)
 การตูน
 หนังสือพิมพ
 วารสารและนิตยสารบันเทิง
 อาชีพ
 จุลสารเกร็ดความรู
7. ในรอบปที่ผานมาคุณไดรวมกิจกรรมสงเสริมการอานบอยครั้งเพียงใด
 เขารวม 1- 2 ครั้ง  3 - 4 ครั้ง
 5- 6 ครั้ง
 มากกวา 6 ครั้ง
ตอนที่ 2 สภาพนิสัยรักการอานของประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
รายการ
ระดับการปฏิบตั ิ
5
4
3
2

นิสัยรักการอาน
1
2
3
4

ทานชอบอานจากวัส ดุทุกประเภท เชน หนั งสือ จุล สาร
ปายโฆษณา ใบปลิว กระดาษหอของขวัญ เปนตน
ทานอานทุกครั้งที่มีเวลาวางและโอกาส
ทานตองการอานโดยไมมีสิ่งใดบังคับใหอาน
ทานมีความรูสึกพอใจที่จะอานอยางไมมีที่สิ้นสุด

5

ทานมีทัศนคติทางบวกเกี่ยวกับการอาน

6

ทานฝกอานเปนประจําอยางสม่ําเสมอ

7

ท า นได รั บ การปลู ก ฝ ง และชั ก ชวนให เ กิ ด ความสนใจ
การอานอยางตอเนื่องจากครอบครัว
8 ทานไดรับการปลูกฝ งและชั กชวนให เกิด ความสนใจการ
อานอยางตอเนื่องจากสถานศึกษา
9 ทานไดรับการปลูกฝ งและชั กชวนให เกิด ความสนใจการ
อานอยางตอเนื่องจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน
10 ทานชอบอานจนเคยชินจนเปนนิสัย
11 ทานไมยอทอตอการอานแมมีปญ
 หาและอุปสรรคตอ
การอาน

1
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ตอนที่ 3 กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสมสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
รายการ
5

ระดับความคิดเห็น
4
3 2

1

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานควรมีลักษณะอยางไร
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

กิจกรรมบันทึกรักการอาน
กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่
กิจกรรมนิทานทํามือ –นิทาน Pop – up
กิจกรรมตลาดนัดหนังสือ
กิจกรรมเยี่ยมชมหองสมุด (Library tour)
กิจกรรมเพื่อนนักอาน (Reading buddies)
กิจกรรมการอานเพื่อสงเสริมพอแมอานใหลูกฟง (Book start)
กิจกรรมตูเชาหนังสือ (Red box)
กิจกรรมสัปดาหหองสมุด
กิจกรรมแนะนําหนังสือใหม
กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการ
กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ เพิ่มรายได
กิจกรรมสัปดาหนักอาน
กิจกรรมคายนักอาน
กิจกรรมการเลานิทาน
กิจกรรมการแสดงหุน (Puppet show)
กิจกรรมเกมสงเสริมการอาน
กิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร (QR code)

ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะอื่นๆ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………….

ภาคผนวก ข
ผลการวิเคราะหขอ มูลโดยคอมพิวเตอร
คาดัชนีความสอดคลองเชิงเนื้อหา (Index of item objective consistency)
แบบสอบถาม ศึกษาสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิต์ าก จังหวัดหนองคาย
ในการวิจัยเรือ่ ง การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
สําหรับประชาชนอําเภอโพธิต์ าก จังหวัดหนองคาย
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DESCRIPTIVES VARIABLES=IOC1 IOC2 IOC3 IOC4 IOC5 IOC6 IOC7 IOC8 IOC9 IOC10 IOC11 IOC12 IOC13
IOC14 IOC15 IOC16 IOC17 IOC18 IOC19 IOC2 0 IOC21 IOC22 IOC23 IOC24 IOC25 IOC26 IOC27 IOC28
IOC29 IOC30 IOC31 IOC32 IOC33 IOC34 IOC35 IOC36 IOC37 /STATISTICS=MEAN MIN MAX.

Descriptives
[DataSet1] G:\! 1 งานเชี่ยวชาญ ผอ. ตี้____1 ผลงานวิชาการ เล่มที่ 1 งานวิจยั __ \!SPSS\1 ค่า IOC แบบสอบถามขั้น

ที่ 1\1

DATA___IOC__แบบสอบถามขั้นที่ 1__ ผอ. ตี้.sav
Descriptive Statistics
N

IOC1
IOC2
IOC3
IOC4
IOC5
IOC6
IOC7
IOC8
IOC9
IOC10
IOC11
IOC12
IOC13
IOC14
IOC15
IOC16
IOC17
IOC18
IOC19
IOC20
IOC21
IOC22
IOC23
IOC24
IOC25
IOC26
IOC27
IOC28
IOC29
IOC30
IOC31
IOC32
IOC33
IOC34
IOC35
IOC36
IOC37
Valid N (listwise)

Minimum
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

.00
1.00
.00
.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
.00
1.00
1.00
.00
.00
1.00
-1.00
-1.00
.00
-1.00
.00
.00
.00
-1.00
1.00
.00
.00
-1.00
-1.00
1.00
-1.00
.00
1.00
.00
-1.00
1.00
-1.00
1.00

Maximum
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Mean
.8000
1.0000
.8000
.8000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
.8000
1.0000
1.0000
.8000
.8000
1.0000
.6000
.6000
.8000
.6000
.8000
.8000
.8000
.6000
1.0000
.8000
.8000
.6000
.6000
1.0000
.6000
.8000
1.0000
.8000
.6000
1.0000
.6000
1.0000
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ภาคผนวก ค
ผลการวิเคราะหขอ มูลโดยคอมพิวเตอร
คาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามศึกษาสภาพนิสัยรักการอานสําหรับ
ประชาชนอําเภอโพธิต์ าก จังหวัดหนองคาย
ในการวิจัยเรือ่ ง การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
สําหรับประชาชนอําเภอโพธิต์ าก จังหวัดหนองคาย

RELIABILITY /VARIABLES=A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10
B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA
/STATISTICS=DESCRIPTIVE.

Reliability
[DataSet1] G:\! 1 งานเชี่ยวชาญ ผอ. ตี้____1 ผลงานวิชาการ เล่มที่ 1 งานวิจยั __\! SPSS\2 ค่า Reliability

แบบสอบถามขั้นที่ 1\1

DATA_Reliability__แบบสอบถามขั้นที่ 1 __ ผอ. ตี้.sav

Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
a

Excluded
Total

%
30

100.0

0

.0

30

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
.894

N of Items
67

ภาคผนวก ง
ตัวอยาง ผลการวิเคราะหขอมูลโดยคอมพิวเตอร
แบบสอบถาม ศึกษาสภาพนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิต์ าก
จังหวัดหนองคาย ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
สําหรับประชาชนอําเภอโพธิต์ าก จังหวัดหนองคาย
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FREQUENCIES VARIABLES=SEX AGE /ORDER=ANALYSIS.

Frequencies
[DataSet1] G:\! 1 งานเชี่ยวชาญ ผอ. ตี้___1 ผลงานวิชาการ เล่มที่ 1 งานวิจยั __\! SPSS\3 ผลการวิเคราะห์

แบบสอบถามขั้นที่ 1 บทที่ 4\1

DATA_วิเคราะห์ความต้องการ_บทที่ 4_ ผอ. ตี้.sav

Statistics
SEX
N

Valid

AGE

385

385

0

0

Missing

Frequency Table
SEX
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1.00

154

40.0

40.0

40.0

2.00

231

60.0

60.0

100.0

Total

385

100.0

100.0

AGE
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1.00

21

5.5

5.5

5.5

2.00

36

9.4

9.4

14.8

3.00

11

2.9

2.9

17.7

4.00

41

10.6

10.6

28.3

5.00

58

15.1

15.1

43.4

6.00

39

10.1

10.1

53.5

7.00

113

29.4

29.4

82.9

8.00

53

13.8

13.8

96.6

9.00

13

3.4

3.4

100.0

Total

385

100.0

100.0
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A1
Frequency
Valid

Percent

Cumulative
Percent

Valid Percent

1.00

5

1.30

5

1.30

2.00

51

13.24

13.2

100

3.00

7

1.82

1.82

4.00

36

9.35

9.35

5.00

134

34.81

34.81

6.00

2

0.51

0.51

7.00

6

1.56

1.56

8.00

8

2.08

2.08

9.00

2

0.52

0.52

10.00

18

4.68

4.68

11.00

98

25.45

25.45

12.00

3

0.78

0.78

13.00
Total

15
385

3.90
100.0

3.90
100.0

A2
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1.00

87

22.60

22.60

22.60

2.00

61

15.84

15.84

100

3.00

173

44.94

44.94

4.00

35

9.09

9.09

5.00

24

6.23

6.23

6.00
Total

5
385

1.30
100.0

1.30
100.0
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DESCRIPTIVES VARIABLES= A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10
B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.

Descriptives
[DataSet1] G:\! 1 งานเชี่ยวชาญ ผอ. ตี้______1 ผลงานวิชาการ เล่มที่ 1 งานวิจยั _\! SPSS\3 ผลการวิเคราะห์

แบบสอบถามขั้นที่ 1 บทที่ 4\1

DATA_วิเคราะห์ความต้องการ_บทที่ 4_ ผอ. ตี้.sav
Descriptive Statistics

N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

A1
A2
A3

385

2.00

5.00

2.5468

.51736

385

2.00

5.00

2.9516

.55453

385

2.00

5.00

2.6219

.51109

A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
Valid N (listwise)

385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
3.00
2.00
4.00
2.00
2.00
2.00
4.00
4.00
2.00
4.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
4.00
2.00

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

2.8123
3.5870
2.7121
3.1412
3.0147
3.1287
2.6145
2.5684
3.4135
4.7697
2.4409
2.0247
3.4094
3.2197
4.1553
2.5279
2.4125
3.5197
2.3142
3.6329
2.2016
2.1619
3.5023
2.0370
3.8217
3.9822

.51548
.54177
.53274
.55815
.53829
.51947
.55940
.53167
.54446
.50320
.51266
.44426
.52468
.56774
.47628
.52780
.49959
.48774
.56318
.53927
.51453
.55109
.51548
.44177
.48412
.57744

ภาคผนวก จ
หนังสือเชิญเปนผูเชี่ยวชาญ
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ภาคผนวก ฉ
แบบบันทึกการสนทนากลุม (Focus groups)

206
เครื่องมือการวิจัย ชุดที่ 2

แบบบันทึกการสนทนากลุม (Focus groups)
เรื่อง กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานทีเ่ หมาะสมสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย ควรมีลักษณะอยางไร
ดําเนินการสนทนาเมื่อวันที่......................เดือน................................พ.ศ..............................
ผูดําเนินการ..............................................................ผูจดบันทึก...........................................
ผูดําเนินการสนทนากลุม......................................................................................................
คําชี้แจง แบบบันทึกการสนทนากลุมนี้ ใชสําหรับการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก;จังหวัดหนองคาย
ตอนที่ 1 รายชื่อสมาชิกผูเขารวมสนทนา
1. รายชื่อสมาชิกผูเขารวมสนทนา
1.......................................................................................................................................
2.......................................................................................................................................
3.......................................................................................................................................
4.......................................................................................................................................
5.......................................................................................................................................
6.......................................................................................................................................
7.......................................................................................................................................
8.................................................................................................................................... ...
9.......................................................................................................................................
10.......................................................................................................................................
ตอนที่ 2 กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสมสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
1. กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่เหมาะสมสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ควรมีลักษณะเปนอยางไร
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะอืน่ ๆ
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

ภาคผนวก ช
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์
ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเนื้อหา (Index of item objective consistency)
แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
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DESCRIPTIVES VARIABLES=IOC1 IOC2 /STATISTICS=MEAN MIN MAX.

Descriptives
[DataSet1] G:\! 1 งานเชี่ยวชาญ ผอ. ตี้___1 ผลงานวิชาการ เล่มที่ 1 งานวิจยั __ \! SPSS\4 IOC แบบบันทึก FOCUS
gROUP\1 DATA___IOC__แบบบันทึก Focus group__ ผอ. ตี้.sav
Descriptive Statistics
N
IOC1
IOC2
Valid N (listwise)

Minimum
5
5
5

1.00
-1.00

Maximum
1.00
1.00

Mean
1.0000
.6000

DESCRIPTIVES VARIABLES=IOC1 IOC2 /STATISTICS=MEAN MIN MAX.

Descriptives
[DataSet1] G:\! 1 งานเชี่ยวชาญ ผอ. ตี้___1 ผลงานวิชาการ เล่มที่ 1 งานวิจยั __ \! SPSS\4 IOC แบบบันทึก FOCUS
gROUP\1 DATA___IOC__แบบบันทึกร่างรู ปแบบ Focus group__ ผอ. ตี้.sav
Descriptive Statistics
N
IOC1
IOC2
Valid N (listwise)

Minimum
5
5
5

1.00
-1.00

Maximum
1.00
1.00

Mean
1.0000
.6000

ภาคผนวก ซ
ภาพประกอบ การสนทนากลุม (Focus group)
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กิจกรรมการสนทนากลุม (Focus group);
ณ หองสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก ในวันที่ 10-11 สิงหาคม พ.ศ. 2559

211

กิจกรรมการสนทนากลุม (Focus group);
ณ หองสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก ในวันที่ 10-11 สิงหาคม พ.ศ. 2559

212

กิจกรรมการสนทนากลุม (Focus group);
ณ หองสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก ในวันที่ 10-11 สิงหาคม พ.ศ. 2559

213

กิจกรรมการสนทนากลุม (Focus group);
ณ หองสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก ในวันที่ 10-11 สิงหาคม พ.ศ. 2559

214

กิจกรรมการสนทนากลุม (Focus group);
ณ หองสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก ในวันที่ 10-11 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ภาคผนวก ฌ
แบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสราง

216
เครื่องมือการวิจัย ชุดที่ 3
แบบสัมภาษณเพื่อการวิจัย
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก;จังหวัดหนองคาย
ชื่อผูใหสัมภาษณ.....................................................................................................................................................................
วัน เดือน ปที่สัมภาษณ............................................................................................................................................................
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูสัมภาษณ
กรุณาเลาประวัติโดยยอเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของทาน ตามหัวขอตอไปนี้
1. ประวัติการศึกษา
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
2. ประวัติการทํางาน
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
3. การมีสวนรวมในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
ตอนที่ 2 การทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ขั้นวางแผนการดําเนินงาน (Plan)
1. ทานมีสวนรวมอยางไรในการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน
อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ขั้นวางแผนการดําเนินงาน (Plan)
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
2. ทานมีสวนรวมอยางไรในการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน
อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ทั้ง 6 กิจกรรม
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
3. ทานมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายที่ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพธิ์ตากไดพัฒนาขึ้น
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณอยางสูงที่ทานใหความรวมมือเปนอยางดียิ่ง
มณฑาทิพย เสยยงคะ

ภาคผนวก ญ
ผลการวิเคราะหขอ มูลโดยคอมพิวเตอร
คาดัชนีความสอดคลองเชิงเนื้อหา (Index of item objective consistency)
แบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสราง

DESCRIPTIVES VARIABLES=IOC1 IOC2 IOC3 IOC4 IOC5 IOC6 /STATISTICS=MEAN MIN MAX.

Descriptives
[DataSet1] G:\! 1 งานเชี่ยวชาญ ผอ. ตี้____1 ผลงานวิชาการ เล่มที่ 1 งานวิจยั __ \!SPSS\1 ค่า IOC แบบสัมภาษณ์

ขั ้นที่ 1\1

DATA___IOC__แบบสัมภาษณ์__ ผอ. ตี ้.sav
Descriptive Statistics
N

IOC1
IOC2
IOC3
IOC4
IOC5
IOC6
Valid N (listwise)

Minimum
5
5
5
5
5
5
5

.00
1.00
.00
.00
-1.00
1.00

Maximum
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Mean
.8000
1.0000
.8000
.8000
.6000
1.0000

ภาคผนวก ฎ
แบบติดตามผล การทดลองใชรปู แบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน
อําเภอโพธิต์ าก จังหวัดหนองคาย ขั้นการตรวจสอบผลการปฏิบตั ิงาน (Check)

219
เครื่องมือการวิจัย ชุดที่ 4

แบบติดตามผล การทดลองใชรปู แบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน
อําเภอโพธิต์ าก จังหวัดหนองคาย ขั้นการตรวจสอบผลการปฏิบตั ิงาน (Check)
บาน................................หมู......................อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
คําชี้แจง
แบบติดตามผล การทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ขั้นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check) ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใหผูติดตามใช
รวบรวมขอมูลผลการดําเนินการ และปญหาอุปสรรคของการดําเนินการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริม
นิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ดัง นั้นจึง ขอใหผูเ ขารวมกิจ กรรมตอบแบบติดตามโดยทําเครื่ องหมาย ใน  และกรอก
ขอความตามความเปนจริง
ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนผูเขารวมกิจกรรม
1. เพศ  หญิง  ชาย 
2. กิจกรรมที่ทานเขารวม
 กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่
 กิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง (Book start)
 กิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร (QR;code)กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ
 การพัฒนาหองสมุดมีชีวิต
 กิจกรรมบันทึกขอตกลง (MOU) เครือขายนักอาน
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการอานที่เกิดขึ้นหลังจากการเขารวมกิจกรรม
3. พฤติกรรมการอานของทานที่เกิดขึ้นหลังจากการเขารวมกิจกรรม
3.1 อานจนเปนกิจวัตรประจําวัน
 ใช  ไมใช
3.2 อานไดทุกวัน ทุกสถานที่ ทุกเวลา และทุกโอกาส
 ใช  ไมใช
3.3 เมื่อมีเวลาวางจะใหเวลากับการอาน
 ใช  ไมใช
3.4 สนใจอานขอมูลจากวัสดุบันทึกความรูทกุ ประเภท เชนปายโฆษณา
ใบปลิว แผนพับ จุลสาร หรือวัสดุอื่นทีม่ ีการพิมพ เขียนเกร็ดความรู  ใช  ไมใช
3.5 สนใจอานเองโดยไมมีใครบังคับ
 ใช  ไมใช

ลงชื่อ...................................................ผูติดตาม
(............................................)
วันที่............เดือน.........................พ.ศ. ...............

ภาคผนวก ฏ
ผลการวิเคราะหขอ มูลโดยคอมพิวเตอร
คาดัชนีความสอดคลองเชิงเนื้อหา (Index of item objective consistency)
แบบติดตามผล การทดลองใชรปู แบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน
อําเภอโพธิต์ าก จังหวัดหนองคาย ขั้นการตรวจสอบผลการปฏิบตั ิงาน (Check)

DESCRIPTIVES VARIABLES=IOC1 IOC2 IOC3 IOC4 IOC5 IOC6 IOC6 IOC7 /STATISTICS=MEAN MIN
MAX.

Descriptives
[DataSet1] G:\! 1 งานเชี่ยวชาญ ผอ. ตี้____1 ผลงานวิชาการ เล่มที่ 1 งานวิจยั __ \!SPSS\1 ค่า IOC แบบติดตาม
\1 DATA___IOC__แบบติดตาม__ ผอ. ตี ้.sav
Descriptive Statistics
N
IOC1
IOC2
IOC3
IOC4
IOC5
IOC6
IOC7
Valid N (listwise)

Minimum
5
5
5
5
5
5
5
5

.00
1.00
.00
.00
-1.00
1.00
1.00

Maximum
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Mean
.8000
1.0000
.8000
.8000
.6000
1.0000
1.0000

ภาคผนวก ฐ
ตัวอยางผลการวิเคราะหการติดตามผลการดําเนินงาน
ขั้นการตรวจสอบผลการปฏิบตั ิงาน (Check)
ใน การทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน
อําเภอโพธิต์ าก จังหวัดหนองคาย
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กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก : กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1
1 งานเชี่ยวชาญ ผอ. ตี้_________\1 งานวิจยั ชช. ผอ. ตี้\14 SPSS\2 '+

GET FILE='G:\!

'ผลการวิเคราะห์การติดตาม\1 DATA___ครั้งที่ 1_ ผอ. ตี้ .sav'. FREQUENCIES VARIABLES=SEX A1 A2 A3 A4

A5 /ORDER=ANALYSIS.

1 งานเชี่ยวชาญ ผอ. ตี้_________\1 งานวิจยั ชช. ผอ. ตี้\14 SPSS\2 ผล

[DataSet1] G:\!

การวิเคราะห์การติดตาม\1

DATA___ครั้งที่ 1_ ผอ. ตี้ .sav

Frequency Table
SEX
Frequency
Valid

1.00

154

2.00

231

Total

385

Percent
40.0

Valid Percent

Cumulative
Percent

40.0

40.0

60.0

60.0

100.0

100.0

100.0

A1
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1.00

131

34.0

34.0

34.0

2.00

254

66.0

66.0

100.0

Total

385

100.0

100.0

A2
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1.00

142

36.9

36.9

36.9

2.00

243

63.1

63.1

100.0

Total

385

100.0

100.0
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กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก : กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2
FREQUENCIES VARIABLES=SEX A1 A2 A3 A4 A5 /ORDER=ANALYSIS.

Frequencies
1 งานเชี่ยวชาญ ผอ. ตี้_________\1 งานวิจยั ชช. ผอ. ตี้\14 SPSS\2 ผล

[DataSet1] G:\!

การวิเคราะห์การติดตาม\1

DATA___ครั้งที่ 1_ ผอ. ตี้ .sav

Frequency Table
SEX
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1.00

154

40.0

40.0

40.0

2.00

231

60.0

60.0

100.0

Total

385

100.0

100.0

A1
Frequency
Valid

1.00

235

2.00

150

Total

385

Percent
61.0

Valid Percent

Cumulative
Percent

61.0

61.0

39.0

39.0

100.0

100.0

100.0

A2
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1.00

281

73.0

73.0

73.0

2.00

104

27.0

27.0

100.0

Total

385

100.0

100.0

A3
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1.00

244

63.4

63.4

63.4

2.00

141

36.6

36.6

100.0

Total

385

100.0

100.0
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กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว : กิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง (Book Start) ครั้งที่ 1
FREQUENCIES VARIABLES=SEX A1 A2 A3 A4 A5 /ORDER=ANALYSIS.

Frequencies
1 งานเชี่ยวชาญ ผอ. ตี้_________\1 งานวิจยั ชช. ผอ. ตี้\14 SPSS\2 ผล

[DataSet1] G:\!

การวิเคราะห์การติดตาม\1

DATA___ครั้งที่ 1_ ผอ. ตี้ .sav

Frequency Table
SEX
Frequency
Valid

Percent

1.00

154

2.00

231

Total

385

40.0

Valid Percent

Cumulative
Percent

40.0

40.0

60.0

60.0

100.0

100.0

100.0

A1
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1.00

7

1.8

1.8

1.8

2.00

378

98.2

98.2

100.0

Total

385

100.0

100.0

A2
Frequency
Valid

1.00

102

2.00

283

Total

385

Percent
26.5

Valid Percent

Cumulative
Percent

26.5

26.5

73.5

73.5

100.0

100.0

100.0
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กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว : กิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง (Book Start) ครั้งที่ 2
FREQUENCIES VARIABLES=SEX A1 A2 A3 A4 A5 /ORDER=ANALYSIS.

Frequencies
1 งานเชี่ยวชาญ ผอ. ตี้_________\1 งานวิจยั ชช. ผอ. ตี้\14 SPSS\2 ผล

[DataSet1] G:\!

การวิเคราะห์การติดตาม\1

DATA___ครั้งที่ 1_ ผอ. ตี้ .sav

Frequency Table
SEX
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1.00

154

40.0

40.0

40.0

2.00

231

60.0

60.0

100.0

Total

385

100.0

100.0

A1
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1.00

230

59.7

59.7

59.7

2.00

155

40.3

40.3

100.0

Total

385

100.0

100.0

A2
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1.00

286

74.3

74.3

74.3

2.00

99

25.7

25.7

100.0

Total

385

100.0

100.0
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กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ : กิจกรรมสงเสริมการอานผาน QR;Code
ครั้งที่ 1
FREQUENCIES VARIABLES=SEX A1 A2 A3 A4 A5 /ORDER=ANALYSIS.

Frequencies
1 งานเชี่ยวชาญ ผอ. ตี้_________\1 งานวิจยั ชช. ผอ. ตี้\14 SPSS\2 ผล

[DataSet1] G:\!

การวิเคราะห์การติดตาม\1

DATA___ครั้งที่ 1_ ผอ. ตี้ .sav

Frequency Table
SEX
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1.00

154

40.0

40.0

40.0

2.00

231

60.0

60.0

100.0

Total

385

100.0

100.0

A1
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1.00

119

30.9

30.9

30.9

2.00

266

69.1

69.1

100.0

Total

385

100.0

100.0

A2
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1.00

134

34.8

34.8

34.8

2.00

251

65.2

65.2

100.0

Total

385

100.0

100.0
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กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ : กิจกรรมสงเสริมการอานผาน QR;Code
ครั้งที่ 2
FREQUENCIES VARIABLES=SEX A1 A2 A3 A4 A5 /ORDER=ANALYSIS.

Frequencies

1 งานเชี่ยวชาญ ผอ. ตี้_________\1 งานวิจยั ชช. ผอ. ตี้\14 SPSS\2 ผล

[DataSet1] G:\!

การวิเคราะห์การติดตาม\1

DATA___ครั้งที่ 1_ ผอ. ตี้ .sav

Frequency Table
SEX
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1.00

154

40.0

40.0

40.0

2.00

231

60.0

60.0

100.0

Total

385

100.0

100.0

A1
Frequency
Valid

1.00

239

2.00

146

Total

385

Percent
62.1

Valid Percent

Cumulative
Percent

62.1

62.1

37.9

37.9

100.0

100.0

100.0

A2
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1.00

250

64.9

64.9

64.9

2.00

135

35.1

35.1

100.0

Total

385

100.0

100.0
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กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานดานอาชีพ : กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพครั้งที่ 1
FREQUENCIES VARIABLES=SEX A1 A2 A3 A4 A5 /ORDER=ANALYSIS.

Frequencies
1 งานเชี่ยวชาญ ผอ. ตี้_________\1 งานวิจยั ชช. ผอ. ตี้\14 SPSS\2 ผล

[DataSet1] G:\!

การวิเคราะห์การติดตาม\1

DATA___ครั้งที่ 1_ ผอ. ตี้ .sav

Frequency Table
SEX
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1.00

154

40.0

40.0

40.0

2.00

231

60.0

60.0

100.0

Total

385

100.0

100.0

A1
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1.00

107

27.8

27.8

27.8

2.00

278

72.2

72.2

100.0

Total

385

100.0

100.0

A2
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1.00

114

29.6

29.6

29.6

2.00

271

70.4

70.4

100.0

Total

385

100.0

100.0

229

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานดานอาชีพ : กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพครั้งที่ 2
FREQUENCIES VARIABLES=SEX A1 A2 A3 A4 A5 /ORDER=ANALYSIS.

Frequencies
1 งานเชี่ยวชาญ ผอ. ตี้_________\1 งานวิจยั ชช. ผอ. ตี้\14 SPSS\2 ผล

[DataSet1] G:\!

การวิเคราะห์การติดตาม\1

DATA___ครั้งที่ 1_ ผอ. ตี้ .sav

Frequency Table
SEX
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1.00

154

40.0

40.0

40.0

2.00

231

60.0

60.0

100.0

Total

385

100.0

100.0

A1
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1.00

206

53.5

53.5

53.5

2.00

179

46.5

46.5

100.0

Total

385

100.0

100.0

A2
Frequency
Valid

1.00

243

2.00

142

Total

385

Percent
63.1

Valid Percent

Cumulative
Percent

63.1

63.1

36.9

36.9

100.0

100.0

100.0

230

กิจกรรมการพัฒนาหองสมุดมีชีวิต ครั้งที่ 1
FREQUENCIES VARIABLES=SEX A1 A2 A3 A4 A5 /ORDER=ANALYSIS.

Frequencies
1 งานเชี่ยวชาญ ผอ. ตี้_________\1 งานวิจยั ชช. ผอ. ตี้\14 SPSS\2 ผล

[DataSet1] G:\!

การวิเคราะห์การติดตาม\1

DATA___ครั้งที่ 1_ ผอ. ตี้ .sav

Frequency Table
SEX
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1.00

154

40.0

40.0

40.0

2.00

231

60.0

60.0

100.0

Total

385

100.0

100.0

A1
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1.00

80

20.8

20.8

20.8

2.00

305

79.2

79.2

100.0

Total

385

100.0

100.0

A2
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1.00

102

26.5

26.5

26.5

2.00

283

73.5

73.5

100.0

Total

385

100.0

100.0

231

กิจกรรมการพัฒนาหองสมุดมีชีวิต ครั้งที่ 2
FREQUENCIES VARIABLES=SEX A1 A2 A3 A4 A5 /ORDER=ANALYSIS.

Frequencies
1 งานเชี่ยวชาญ ผอ. ตี้_________\1 งานวิจยั ชช. ผอ. ตี้\14 SPSS\2 ผล

[DataSet1] G:\!

การวิเคราะห์การติดตาม\1

DATA___ครั้งที่ 1_ ผอ. ตี้ .sav

Frequency Table
SEX
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1.00

154

40.0

40.0

40.0

2.00

231

60.0

60.0

100.0

Total

385

100.0

100.0

A1
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1.00

261

67.8

67.8

67.8

2.00

124

32.2

32.2

100.0

Total

385

100.0

100.0

A2
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1.00

279

72.5

72.5

72.5

2.00

106

27.5

27.5

100.0

Total

385

100.0

100.0

A3
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1.00

300

77.9

77.9

77.9

2.00

85

22.1

22.1

100.0

Total

385

100.0

100.0

ภาคผนวก ฑ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก
การอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ขั้นการปรับปรุงแกไข (Action)
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เครื่องมือการวิจัย ชุดที่ 5

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน
อําเภอโพธิต์ าก จังหวัดหนองคาย
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสอบถามความพึงพอใจการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
สําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
2. ผูตอบแบบสอบถาม คือ ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
3. แบบสอบถามมี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในกิจกรรมที่ไดดําเนินการตามรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการ
อานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ
4. โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอคําถามแตละขอโดยทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของ
ทาน โดยกําหนดคาความหมาย ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง พึงพอใจมาก
ระดับ 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง พึงพอใจนอย
ระดับ 1 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด
5. การตอบแบบสอบถามนี้จะไมสงผลกระทบใดๆ ในทางลบตอทาน จึงขอความกรุณาตอบแบบสอบถามทุกขอ
ตามความคิดเห็นที่เปนจริงของทาน คําตอบของทานจะเปนสิ่งที่มีคุณคาและเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนากิจกรรม
สงเสริมการอาน ตอไป
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในความอนุเคราะหของทานมา ณ ที่นี้

นางมณฑาทิพย เสยยงคะ
ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง
โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ที่ตรงกับสถานภาพของทาน
1. เพศ  ชาย
 หญิง
2. อายุ
 15-19 ป
 20-24 ป
 25-29 ป
 30-34 ป
 35-39 ป
 40-44 ป
 45-49 ป
 50-54 ป
 55-60 ป
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในกิจกรรมที่ไดดําเนินการตามรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน
ระดับความพึงพอใจ
อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
5
4
3
2
1
การดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก ไดแก กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่
1 การวางแผนการใหบริการรถหองสมุดเคลื่อนที่
2 การออกแบบรถหองสมุดเคลื่อนที่
3 วิธีการใหบริการของรถหองสมุดเคลื่อนที่
4 การใหบริการของบรรณารักษ หรืออาสาสมัครนักอาน
5 สื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อประเภทอื่นที่ใหบริการ
6 ระยะเวลาที่ใชในการใหบริการ
7 การติดตามผลการจัดกิจกรรม
8 การพัฒนาปรับปรุงการใหบริการของรถหองสมุดเคลื่อนที่
9 ความพึงพอใจภาพรวมของทานในกิจกรรมหองสมุด
เคลื่อนที่
การดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว ไดแก กิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง (Book start)
10 การวางแผนการดําเนินกิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง
(Book start)
11 การออกแบบ Read boxes
12 วิธีการจัดกิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง (Book start)
13 การใหบริการของบรรณารักษ หรืออาสาสมัครนักอาน
14 สื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อประเภทอื่นที่ใหบริการ
15 ระยะเวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม
16 การติดตามผลการจัดกิจกรรม
17 การพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง
(Book start)
18 ความพึงพอใจภาพรวมของทานตอกิจกรรมพอแมอานใหลูก
ฟง (Book start)
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ตอนที่ 2 (ตอ)
รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน
ระดับความพึงพอใจ
อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
5
4
3
2
1
การดํ าเนิ น กิ จ กรรมส งเสริ ม นิ สัยรั ก การอ านผ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ;ได แ ก กิจ กรรมสงเสริ มการอ าน
ผานรหัสคิวอาร (QR;code)
19 การวางแผนการดําเนินกิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัส
คิวอาร (QR;code)
20 การพัฒนาสื่อในรูปแบบรหัสคิวอาร;(QR;code)
21 วิธีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร
(QR;code)
22 การใหบริการของบรรณารักษ หรืออาสาสมัครนักอาน
23 สื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อประเภทอื่นที่ใหบริการ
24 ระยะเวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม
25 การติดตามผลการจัดกิจกรรม
26 การพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัส
คิวอาร (QR;code)
27 ความพึงพอใจภาพรวมของทานตอกิจกรรมสงเสริมการอาน
ผานรหัสคิวอาร (QR;code)
การดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานดานอาชีพ ไดแก กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ
28 การวางแผนการดําเนินกิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ
29 การพัฒนาใบความรูก ิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ
30 การพัฒนาสื่อกิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพในรูปแบบรหัส
คิวอาร;(QR;code)
31 วิธีการจัดกิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ
32 การใหบริการของบรรณารักษ หรืออาสาสมัครนักอาน
33 สื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อประเภทอื่นที่ใหบริการ
34 ระยะเวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม
35 การติดตามผลการจัดกิจกรรม
36 การพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ
37 ความพึงพอใจภาพรวมของทานตอกิจกรรมการอานสงเสริม
อาชีพ
การดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานหองสมุดมีชีวิต;ไดแก การพัฒนาหองสมุดมีชีวิต
38 การวางแผนการพัฒนาหองสมุดมีชีวิต
39 การพัฒนาหองสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
40 การพัฒนาหองสมุดโครงการดวยรักและหวงใยฯ
41 การพัฒนาหองสมุดหมูบาน
42 วิธีการจัดกิจกรรมในหองสมุดมีชีวิต

236

ตอนที่ 2 (ตอ)
รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน
อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
43 การใหบริการของบรรณารักษ หรืออาสาสมัครนักอาน
44 สื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อประเภทอื่นที่ใหบริการ
45 ระยะเวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม
46 การติดตามผลการจัดกิจกรรม
47 การพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมในหองสมุดมีชีวิต
48 ความพึงพอใจภาพรวมของทานตอกิจกรรมในหองสมุด
มีชีวิต

5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอืน่ ๆ
…………………………………………………………………………………......................................................................................................
…………………………………………………………………………………......................................................................................................
…………………………………………………………………………………......................................................................................................

ภาคผนวก ฒ
ผลการวิเคราะหขอ มูลโดยคอมพิวเตอร
คาดัชนีความสอดคลองเชิงเนื้อหา (Index of item objective consistency)
แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
สําหรับประชาชนอําเภอโพธิต์ าก จังหวัดหนองคาย
ขั้นการปรับปรุงแกไข (Action)
DESCRIPTIVES VARIABLES=IOC1 IOC2 IOC3 IOC4 IOC5 IOC6 IOC7 IOC8 IOC9 IOC10 IOC11 IOC12
IOC13 IOC14 IOC15 IOC16 IOC17 IOC18 IOC19 IOC20 IOC21 IOC22 IOC23 IOC 24 IOC 25 IOC 26
IOC 27 IOC 28 IOC 29 IOC 30 IOC 31 IOC 32 IOC 33 IOC 34 IOC 35 IOC 36 IOC 37 IOC 38 IOC 39
IOC 40 IOC 41 IOC 42 IOC 43 IOC 44 IOC 45 IOC 46 IOC 47 IOC 48 IOC 49 IOC 50/STATISTICS=MEAN
MIN MAX.

Descriptives
[DataSet1] G:\! 1 งานเชี่ยวชาญ ผอ. ตี้____1 ผลงานวิชาการ เล่มที่ 1 งานวิจยั __ \!SPSS\1 ค่า IOC แบบความ

พึงพอใจ \1 DATA___IOC__ แบบความพึงพอใจ__ ผอ. ตี้.sav
Descriptive Statistics
N
IOC1
IOC2
IOC3
IOC4
IOC5
IOC6
IOC7
IOC8
IOC9
IOC10
IOC11
IOC12
IOC13
IOC14
IOC15
IOC16
IOC17
IOC18
IOC19
IOC20

Minimum
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

.00
1.00
.00
.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
.00
1.00
1.00
.00
.00
1.00
-1.00
-1.00
1.00
1.00
1.00

Maximum
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Mean
.8000
1.0000
.8000
.8000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
.8000
1.0000
1.0000
.8000
.8000
1.0000
.6000
.6000
1.0000
1.0000
1.0000
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IOC21
IOC22
IOC23
IOC24
IOC25
IOC26
IOC27
IOC28
IOC29
IOC30
IOC31
IOC32
IOC33
IOC34
IOC35
IOC36
IOC37
IOC38
IOC39
IOC40
IOC41
IOC42
IOC43
IOC44
IOC45
IOC46
IOC47
IOC48
IOC49
IOC50
Valid N (listwise)

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1.00
1.00
1.00
.00
.00
1.00
1.00
.00
1.00
.00
.00
1.00
1.00
.00
.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
-1.00
1.00
1.00
1.00
.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.0000
1.0000
1.0000
.8000
.8000
1.0000
1.0000
.8000
1.0000
.8000
.8000
1.0000
1.0000
.8000
.8000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
.6000
1.0000
1.0000
1.0000
.8000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

ภาคผนวก ณ
ผลการวิเคราะหขอ มูลโดยคอมพิวเตอร
คาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม
แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
สําหรับประชาชนอําเภอโพธิต์ าก จังหวัดหนองคาย
ขั้นการปรับปรุงแกไข (Action)

RELIABILITY /VARIABLES=A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4 /SCALE('ALL
VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE.

Reliability
[DataSet1] G:\! 1 งานเชี่ยวชาญ ผอ. ตี้____1 ผลงานวิชาการ เล่มที่ 1 งานวิจยั __\! SPSS\2 ค่า Reliability ถาม

ความพึงพอใจ\1

DATA_Reliability__แบบสอบถามความพึงพอใจ __ ผอ. ตี้.sav

Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
Cases

Valid

%
30

a

Excluded
Total

100.0

0

.0

30

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
.924

N of Items
18

ภาคผนวก ด
ผลการวิเคราะหขอ มูลโดยคอมพิวเตอร
แบบสอบถามความพึงพอใจในการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก
การอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ขั้นการปรับปรุงแกไข (Action)

241

FREQUENCIES VARIABLES=SEX AGE /ORDER=ANALYSIS.

Frequencies
[DataSet1] G:\! 1 งานเชี่ยวชาญ ผอ. ตี้___1 ผลงานวิชาการ เล่มที่ 1 งานวิจยั __\! SPSS\3 ผลการวิเคราะห์ความ

พึงพอใจ บทที่ 4\1

DATA_วิเคราะห์ความพึงพอใจ ผอ. ตี้.sav

Frequency Table
SEX
Frequency
Valid

1.00

154

2.00

231

Total

385

Percent

Valid Percent

40.0

Cumulative
Percent

40.0

40.0

60.0

60.0

100.0

100.0

100.0

AGE
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1.00

21

5.5

5.5

5.5

2.00

36

9.4

9.4

14.8

3.00

11

2.9

2.9

17.7

4.00

41

10.6

10.6

28.3

5.00

58

15.1

15.1

43.4

6.00

39

10.1

10.1

53.5

7.00

113

29.4

29.4

82.9

8.00

53

13.8

13.8

96.6

9.00

13

3.4

3.4

100.0

Total

385

100.0

100.0

DESCRIPTIVES VARIABLES=A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4
/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.

Descriptives
[DataSet1] G:\! 1 งานเชี่ยวชาญ ผอ. ตี้______1 ผลงานวิชาการ เล่มที่ 1 งานวิจยั _\! SPSS\3 ผลการวิเคราะห์

วิเคราะห์ความพึงพอใจ \1

DATA_วิเคราะห์ความพึงพอใจ _บทที่ 4_ ผอ. ตี้.sav
Descriptive Statistics
N

A1
A2
A3
A4
A5
A6

Minimum
385
385
385
385
385
385

2.00
4.00
1.00
3.00
2.00
2.00

Maximum
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

Mean
3.5172
4.5855
4.0123
3.6801
3.5645
4.2847

Std. Deviation
.52478
.41273
.30147
.36428
.43378
.53278
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A7
A8
A9
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
Valid N (listwise)

385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385

2.00
2.00
2.00
4.00
2.00
4.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
4.00
4.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

3.9143
4.5138
4.1233
3.8225
4.6824
4.1328
3.6114
4.0225
3.5204
3.4921
3.5012
4.0235
3.8221
4.5001
3.6123
3.5838
4.3625
3.5221
3.3906
4.4465
4.3109
3.8221
4.5931
3.9517
4.1610
3.7115
4.4320
3.7004
3.6047
4.5230
4.2109
3.8801
4.8223
4.6806
4.5141
4.7136
4.1002
4.0014
3.8142
3.6828
3.9836
4.3001

.42178
.41289
.43214
.61141
.50014
.48267
.39244
.52343
.60018
.58246
.41179
.52341
.71022
.62389
.56271
.58247
.48343
.63155
.54284
.46381
.58017
.46079
.54428
.62314
.59478
.45211
.44425
.61381
.42387
.59317
.55213
.51234
.61243
.58100
.62317
.50028
.49419
.53011
.46236
.53014
.60042
.51278

ภาคผนวก ต
แบบสอบถามสําหรับใชในการสนทนากลุมเพื่อยืนยัน
รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย
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เครื่องมือการวิจัย ชุดที่ 6

แบบสอบถามสําหรับใชในการสนทนากลุมเพื่อยืนยัน
รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย
ดําเนินการสนทนากลุมเมื่อวันที่..........เดือน................................พ.ศ................................................
ผูดําเนินการ..............................................................ผูจดบันทึก.......................................................
ผูชวยผูวิจัยดําเนินการสนทนากลุม....................................................................................................
คําชี้แจง แบบสอบถามเพื่อใชในการสนทนากลุมนี้ ใชสําหรับยืนยันรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
สําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ในการวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัย
รักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย มีรายละเอียด ดังนี้
1. รายชื่อสมาชิกผูเขารวมสนทนา
1.......................................................................................................................................
2.......................................................................................................................................
3.......................................................................................................................................
4.......................................................................................................................................
5.......................................................................................................................................
6.......................................................................................................................................
7.......................................................................................................................................
8.......................................................................................................................................
9.......................................................................................................................................
10.......................................................................................................................................
11.......................................................................................................................................
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ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอ
โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ที่

ขอสนทนา

มีประสิทธิภาพ

ไมประสิทธิภาพ

เหตุผล
ประกอบ
ทานมีความคิดเห็นอยางไร ตอประสิทธิภาพของรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชน
อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ประสิทธิภาพกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก : กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่
1 การวางแผนการใหบริการรถหองสมุดเคลื่อนที่
2 การออกแบบรถหองสมุดเคลื่อนที่
3 วิธีการใหบริการของรถหองสมุดเคลื่อนที่
4 การให บ ริการของบรรณารั กษ หรื ออาสาสมั ค ร
นักอาน
5 สื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อประเภทอื่นที่ใหบริการ
6 ระยะเวลาที่ใชในการใหบริการ
7 การติดตามผลการจัดกิจกรรม
8 การพัฒนาปรับปรุงการใหบริการของรถหองสมุด
เคลื่อนที่
9 ประสิทธิภาพกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
เชิงรุก : กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ในภาพรวม
ประสิทธิภาพกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว : กิจกรรมพอแมอานใหลกู ฟง
(Book start)
10 การวางแผนการดําเนินกิจกรรมพอแมอานใหลูก
ฟง
(Book Start)
11 การออกแบบ Read boxes
12 วิ ธี ก ารจั ด กิ จ กรรมพ อ แม อ า นให ลู ก ฟ ง ;(Book
start)
13 การใหบริการของบรรณารักษ หรืออาสาสมัครนัก
อาน
14 สื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อประเภทอื่นที่ใหบริการ
15 ระยะเวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม
16 การติดตามผลการจัดกิจกรรม
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ตอนที่ 1 (ตอ)
ที่
17

ขอสนทนา

มีประสิทธิภาพ

ไมประสิทธิภาพ

เหตุผล
ประกอบ

การพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมพอแมอานให
ลูกฟง (Book start)
18 ประสิทธิภาพกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานใน
ครอบครัว : กิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง (Book
start) ในภาพรวม
ประสิทธิภาพการดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ; : กิจกรรมสงเสริมการอาน
ผานรหัสคิวอาร (QR;code)
19 การวางแผนการดําเนินกิจกรรมสงเสริมการอาน
ผานรหัสคิวอาร (QR;code)
20 การพัฒนาสื่อในรูปแบบรหัสคิวอาร;(QR;code)
21 วิธีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร
(QR;code)
22 การใหบริการของบรรณารักษ หรืออาสาสมัครนัก
อาน
23 สื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อประเภทอื่นที่ใหบริการ
24 ระยะเวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม
25 การติดตามผลการจัดกิจกรรม
26 การพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมสงเสริมการ
อานผานรหัสคิวอาร (QR;code)
27 ประสิทธิภาพกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ; : กิจกรรมสงเสริมการอาน
ผานรหัสคิวอาร (QR;code) ในภาพรวม
ประสิทธิภาพการดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานดานอาชีพ : กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ
28 การวางแผนการดําเนินกิจกรรมการอานสงเสริม
อาชีพ
29 การพัฒนาใบความรูกิจกรรมการอานสงเสริม
อาชีพ
30 การพั ฒนาสื่อกิจ กรรมการอ านส งเสริ มอาชีพใน
รูปแบบรหัสคิวอาร;(QR;code)
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ตอนที่ 1 (ตอ)
ที่
31
32

ขอสนทนา

มีประสิทธิภาพ

ไมประสิทธิภาพ

เหตุผล
ประกอบ

วิธีการจัดกิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ
การใหบริการของบรรณารักษ หรืออาสาสมัครนัก
อาน
33 สื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อประเภทอื่นที่ใหบริการ
34 ระยะเวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม
35 การติดตามผลการจัดกิจกรรม
36 การพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการอาน
สงเสริมอาชีพ
37 ประสิทธิภาพกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานดาน
อาชีพ : กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ ใน
ภาพรวม
ประสิทธิภาพการดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานหองสมุดมีชีวิต; : การพัฒนาหองสมุดมีชีวิต
38 การวางแผนการพัฒนาหองสมุดมีชีวติ
39 การพัฒนาหองสมุดประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
40 การพัฒนาหองสมุดโครงการดวยรักและหวงใยฯ
41 การพัฒนาหองสมุดหมูบาน
42 วิธีการจัดกิจกรรมในหองสมุดมีชีวิต
43 การใหบริการของบรรณารักษ หรืออาสาสมัคร
นักอาน
44 สื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อประเภทอื่นที่ใหบริการ
45 ระยะเวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม
46 การติดตามผลการจัดกิจกรรม
47 การพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมในหองสมุด
มีชีวิต
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ตอนที่ 1 (ตอ)
ที่

ขอสนทนา

มีประสิทธิภาพ

ไมประสิทธิภาพ

เหตุผล
ประกอบ

48

ประสิทธิภาพกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
หองสมุดมีชีวิต; : การพัฒนาหองสมุดมีชีวติ
ในภาพรวม
ประสิทธิภาพการดําเนินกิจกรรมการสรางเครือขายรักการอาน : กิจกรรมบันทึกขอตกลง (MOU) เครือขาย
นักอาน
49 ประสิทธิภาพกิจกรรมการสรางเครือขายรักการ
อาน : กิจกรรมบันทึกขอตกลง (MOU) เครือขาย
นักอาน ในภาพรวม

ตอนที่ 2 บันทึกการสนทนาการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
บันทึกการสนทนา
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

ภาคผนวก ถ
ผลการวิเคราะหขอ มูลโดยคอมพิวเตอร
คาดัชนีความสอดคลองเชิงเนื้อหา (Index of item objective consistency)
แบบสอบถามสําหรับใชในการสนทนากลุมเพื่อยืนยัน
รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสยั รักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิต์ าก
จังหวัดหนองคาย
DESCRIPTIVES VARIABLES=IOC1 IOC2 IOC3 IOC4 IOC5 IOC6 IOC6 IOC7 IOC8 IOC9 IOC10 IOC11
IOC12 IOC13 /STATISTICS=MEAN MIN MAX.

Descriptives
[DataSet1] G:\! 1 งานเชี่ ยวชาญ ผอ. ตี้ ____1 ผลงานวิชาการ เล่มที่ 1 งานวิจยั __ \!SPSS\1 ค่า IOC แบบสอบถามประเมิน
ประสิ ทธิ ภาพ \1 DATA___IOC__แบบสอบถามประเมินประสิ ทธิ ภาพ__ ผอ. ตี้.sav
Descriptive Statistics
N
IOC1
IOC2
IOC3
IOC4
IOC5
IOC6
IOC7
IOC8
IOC9
IOC10
IOC11
IOC12
IOC13
Valid N (listwise)

Minimum
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

.00
1.00
.00
-1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
.00
1.00
1.00
.00

Maximum
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Mean
.8000
1.0000
.8000
.6000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
.8000
1.0000
1.0000
.8000

ภาคผนวก ท
ผลการวิเคราะหการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการพัฒนากิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก
การอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
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1 งานเชี่ยวชาญ ผอ. ตี้_________\1 งานวิจยั ชช. ผอ. ตี้\14 SPSS\3 '+

GET FILE='G:\!

'ประเมินประสิ ทธิภาพ\1 DATA___ครั้งที่ 1_ ผอ. ตี้ .sav'. FREQUENCIES VARIABLES=A1 A2 A3 A4 A5 A6

A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 /ORDER=ANALYSIS.

Frequencies
1 งานเชี่ยวชาญ ผอ. ตี้_________\1 งานวิจยั ชช. ผอ. ตี้\14 SPSS\3

[DataSet1] G:\!

ประเมินประสิ ทธิภาพ\1

DATA___ครั้งที่ 1_ ผอ. ตี้ .sav

Frequency Table
A1
Frequency
Valid

1.00

Percent

11

100.0

Valid Percent
100.0

Cumulative
Percent
100.0

A2
Frequency
Valid

1.00

Percent

11

100.0

Valid Percent
100.0

Cumulative
Percent
100.0

A3
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1.00

10

90.9

90.9

90.9

2.00

1

9.1

9.1

100.0

Total

11

100.0

100.0

A4
Frequency
Valid

1.00

11

Percent
100.0

Valid Percent
100.0

Cumulative
Percent
100.0

A5
Frequency
Valid

1.00

11

Percent
100.0

Valid Percent
100.0

Cumulative
Percent
100.0
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A6
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1.00

10

90.9

90.9

90.9

2.00

1

9.1

9.1

100.0

Total

11

100.0

100.0

A7
Frequency
Valid

1.00

Percent

11

100.0

Valid Percent
100.0

Cumulative
Percent
100.0

A8
Frequency
Valid

1.00

Percent

11

100.0

Valid Percent
100.0

Cumulative
Percent
100.0

A9
Frequency
Valid

1.00

Percent

11

100.0

Valid Percent
100.0

Cumulative
Percent
100.0

A10
Frequency
Valid

1.00

Percent

11

100.0

Valid Percent
100.0

Cumulative
Percent
100.0

A11
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1.00

10

90.9

90.9

90.9

2.00

1

9.1

9.1

100.0

Total

11

100.0

100.0

A12
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent
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A12
Frequency
Valid

1.00

11

Percent
100.0

Valid Percent
100.0

Cumulative
Percent
100.0

A13
Frequency
Valid

1.00

11

Percent
100.0

Valid Percent
100.0

Cumulative
Percent
100.0

ภาคผนวก ธ
การเผยแพรประชาสัมพันธ

255

256

257

ภาพแสดง การเปนวิทยากรวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการ
อาน สําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย”

258

ภาพแสดง การเปนวิทยากรวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการ
อาน สําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย”

259

ภาพแสดง การตอบรับเอกสารการวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
สําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ผาน QR code

260

ภาพแสดง การตอบรับเอกสารการวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
สําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ผาน QR code

261

ภาพแสดง การตอบรับเอกสารการวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
สําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ผาน QR code

262

ภาพแสดง การตอบรับเอกสารการวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
สําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ผาน QR code

263

ภาพแสดง การเผยแพรประชาชาสัมพันธรายงานการวิจัย เรื่อง “การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริม
นิสัยรักการอาน สําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย”
ผานเว็บไซต กศน. อําเภอโพธิ์ตากที่ URL : http://www.photaknfe.com/home/index.php
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ภาคผนวก น
ภาพกิจกรรมผลการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัย
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ภาพแสดงผลการไดโลเกียรติคุณ รางวัลดีเดน “รถหองสมุดเคลื่อนที่สงเสริมการอานเพื่อสรางนิสัยรักการอาน
ของประชาชน” การประกวดนวัตกรรมสงเสริม การอานยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจําป 2561
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ภาพ แสดงผลการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ขั้นลงมือปฏิบัติ (Do) กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว : กิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง (Book Start)
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ขั้นลงมือปฏิบัติ (Do) กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
: กิจกรรมสงเสริมการอานผาน QR;Code
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ขั้นลงมือปฏิบัติ (Do) กิจกรรมการพัฒนาหองสมุดมีชีวิต : การพัฒนาหองสมุดโครงการดวยรักและหวงใย ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ขั้นลงมือปฏิบัติ (Do) กิจกรรมการพัฒนาหองสมุดมีชีวิต : การพัฒนาหองสมุดโครงการดวยรักและหวงใย ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ภาพแสดงผลการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ขั้นลงมือปฏิบัติ (Do) กิจกรรมการพัฒนาหองสมุดมีชีวิต : การพัฒนาหองสมุดหมูบาน
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ภาพแสดงผลการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ขั้นลงมือปฏิบัติ (Do) กิจกรรมการพัฒนาหองสมุดมีชีวิต : การพัฒนาหองสมุดหมูบาน
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ภาพ แสดงผลการไดเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 “หองสมุดประชาชนอําเภอยอดเยี่ยม”
จากสํานักงาน กศน. จังหวัด กลุม ภูธานี ประจําป 2561
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ภาพ แสดงผลการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ขั้นลงมือปฏิบัติ (Do) กิจกรรมการสรางเครือขายรักการอาน
: กิจกรรม MOU เครือขายนักอาน
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ภาพแสดงผลการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ขั้นลงมือปฏิบัติ (Do) กิจกรรมการสรางเครือขายรักการอาน
: กิจกรรม MOU เครือขายนักอาน
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ภาพ แสดงผลการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ขั้นลงมือปฏิบัติ (Do) กิจกรรมการสรางเครือขายรักการอาน
: กิจกรรม MOU เครือขายนักอาน

305

ภาพ แสดงผลการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ขั้นลงมือปฏิบัติ (Do) กิจกรรมการสรางเครือขายรักการอาน
: กิจกรรม MOU เครือขายนักอาน

ภาคผนวก บ
แบบบันทึกการสนทนากลุม (Focus groups)
เรื่อง การวิพากษรางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย
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เครื่องมือการวิจัย ชุดที่ 6
แบบบันทึกการสนทนากลุม (Focus groups)
เรื่อง การวิพากษรางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย
ดําเนินการสนทนาเมื่อวันที่..................................เดือน............................................พ.ศ................................................
ผูดําเนินการ..............................................................ผูจดบันทึก.....................................................................................
ผูชวยผูวิจัยดําเนินการสนทนากลุม.................................................................................................................................
คําชี้แจง แบบบันทึกการสนทนากลุมนี้ ใชสําหรับการวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย แบงเปน 2 ตอน และใหทําเครื่องหมาย  ที่ตรงกับความคิดเห็นทาน
ตอนที่ 1 ขอมูลผูวิพากษ
1. ชื่อ-สกุล ............................................................................................
ตอนที่ 2 ความเหมาะสมรางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ที่

1
2
3

4
5
6

ความเหมาะสมรางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการ
อานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก : กิจกรรม
หองสมุดเคลื่อนที่
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว : กิจกรรม
พอแมอานใหลูกฟง (Book start)
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ; : กิจกรรมสงเสริมการอานผานรหัสคิวอาร
(QR;code)
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานดานอาชีพ :
กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานหองสมุดมีชีวิต; :
การพัฒนาหองสมุดมีชีวิต
กิจกรรมการสรางเครือขายรักการอาน :
กิจกรรมบันทึกขอตกลง (MOU) เครือขายนักอาน

เหมาะสม

ไมเหมาะสม

เหตุผลประกอบ

ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะอืน่ ๆ
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................................ผูวิพากษ
(.....................................................................)

ภาคผนวก ป
ผลการวิเคราะหขอ มูลโดยคอมพิวเตอร
คาดัชนีความสอดคลองเชิงเนื้อหา (Index of item objective consistency)
แบบบันทึกการสนทนากลุม (Focus groups)
การวิพากษรางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย

DESCRIPTIVES VARIABLES=IOC1 IOC2 IOC3 IOC4 IOC5 IOC6 IOC6 /STATISTICS=MEAN MIN MAX.

Descriptives
[DataSet1] G:\! 1 งานเชี่ยวชาญ ผอ. ตี้____1 ผลงานวิชาการ เล่มที่ 1 งานวิจยั __ \!SPSS\1 ค่า IOC แบบแบบวิพากษ์ \1 DATA___IOC__

แบบความพึงพอใจ__ ผอ. ตี้.sav

Descriptive Statistics
N
IOC1
IOC2
IOC3
IOC4
IOC5
IOC6
Valid N (listwise)

Minimum
5
5
5
5
5
5
5

.00
1.00
.00
.00
1.00
1.00

Maximum
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Mean
.8000
1.0000
.8000
.8000
1.0000
1.0000

ภาคผนวก ผ
ผลการวิเคราะหขอมูล
แบบบันทึกการสนทนากลุม (Focus groups)
การวิพากษรางรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย

310
GET FILE='G:\! 1 งานเชี่ยวชาญ ผอ. ตี้_________\1 งานวิจยั ชช. ผอ. ตี้\14 SPSS\3 '+

' การวิพากษ์\1

DATA___ _ ผอ. ตี้ .sav'. FREQUENCIES VARIABLES=A1 A2 A3 A4 A5 A6 /ORDER=ANALYSIS.

Frequencies
[DataSet1] G:\! 1 งานเชี่ยวชาญ ผอ. ตี้_________\1 งานวิจยั ชช. ผอ. ตี้\14 SPSS\3 การวิพากษ์\1 DATA___ _

ผอ. ตี้ .sav
Frequency Table
A1
Frequency
Valid

1.00

10

Percent
100.0

Valid Percent
100.0

Cumulative
Percent
100.0

A2
Frequency
Valid

1.00

10

Percent
100.0

Valid Percent
100.0

Cumulative
Percent
100.0

A3
Frequency
Valid

1.00

10

Percent
100.0

Valid Percent
100.0

Cumulative
Percent
100.0

A4
Frequency
Valid

1.00

10

Percent
100.0

Valid Percent
100.0

Cumulative
Percent
100.0

A5
Frequency
Valid

1.00

10

Percent
100.0

Valid Percent
100.0

Cumulative
Percent
100.0

A6
Frequency
Valid

1.00

10

Percent
100.0

Valid Percent
100.0

Cumulative
Percent
100.0

ภาคผนวก ฝ
แบบนิเทศผลการดําเนินงานขั้นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check)
การทดลองใชรปู แบบกิจกรรมสงเสริมนิสยั รักการอานสําหรับประชาชน
อําเภอโพธิต์ าก จังหวัดหนองคาย
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เครื่องมือการวิจัย ชุดที่ 7

แบบนิเทศผลการดําเนินงานตามการทดลองใชรปู แบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก
การอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
บาน................................หมู......................อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
การติดตามครัง้ ที่......... วันที่ ........ เดือน ..................พ.ศ. .............
คําชี้แจง แบบนิเทศผลการดําเนินงานตามการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ
ประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใหผูนิเทศ ใชในการรวบรวม
ขอมูลการดําเนินการและปญหาอุปสรรคของการดําเนินการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริม
นิสัยรักการอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ติดตาม แบงออกเปน 4 ตอน
ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรม
ตอนที่ 2 การดําเนินการจัดกิจกรรม ใน 3 ดาน คือ ดานบริการจัดการ ดานการจัดกิจกรรม
และดานกลุม เปาหมาย
ตอนที่ 3 ปญหา อุปสรรค การดําเนินการจัดกิจกรรม
ตอนที่ 4 จุดเดนและจุดที่ควรพัฒนาการจัดกิจกรรม
ใหผูนิเทศ ติดตามผล การจัดกิจกรรม และรวบรวมขอมูลเกีย่ วกับสภาพการจัดกิจกรรม โดยการ
สังเกต สัมภาษณ สอบถามผูเรียน ครู/วิทยากร โดยทําเครื่องหมาย  ใน  และบันทึกขอมูลลงใน
ชองวางตามสภาพความเปนจริง
ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก
การอานสําหรับประชาชนอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
1. กิจกรรมที่จัด
 กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก ไดแก กิจกรรมหองสมุดเคลือ่ นที่
 กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัว ไดแก กิจกรรมพอแมอานใหลูกฟง
(Book start)
 กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแกกิจกรรมสงเสริม
การอานผานรหัสคิวอาร (QR;code)
 กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานดานอาชีพ ไดแก กิจกรรมการอานสงเสริมอาชีพ
 กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานหองสมุดมีชีวิต; ไดแก การพัฒนาหองสมุดมีชีวิต
2. สถานที่จัด…………………………………………………………………………………………….……………….
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3. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ระหวาง วันที…่ ………………………ถึงวันที่…………………………..
4. จํานวนกลุมเปาหมายทีเ่ ขารวมกิจกรรม………………………….คน
ตอนที่ 2 การดําเนินการจัดกิจกรรม
รายการ
ดานบริหารจัดการ
1. มีการจัดกิจกรรมตามแผนที่กําหนด
2. มีคณะดําเนินงานทีเ่ หมาะสม
3. มีอาสาสมัครสงเสริมการอาน
4. มีสถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
ดานการจัดกิจกรรม
5. มีแผน โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน/มีความชัดเจน
6. มีคําสั่งแตงตัง้ คณะทํางาน
7. มีการประชาสัมพันธกิจกรรมอยางตอเนื่องและทั่วถึง
8. มีวัสดุอุปกรณในการจัด มีคุณภาพและมีความเพียงพอ
9. มีสื่อการใหบริการมีความหลากหลาย เพียงพอตอการใหบริการ
10. อาสาสมัครสงเสริมการอานมีความพรอมในการจัดกิจกรรม
สงเสริมการอาน
11. มีครือขายมีสวนรวม และสนับสนุนการจัดกิจกรรม
12. มีการสรางบรรยากาศและสิง่ แวดลอมเอื้ออํานวยตอการจัด
กิจกรรม
13. มีการนิเทศติดตามและประเมินผล
ดานกลุมเปาหมาย
14. ชวงอายุแรกเกิด-6 ป
15. ชวงอายุ 6-12 ป
16. ชวงอายุ 12-15 ป
17. ชวงอายุ 15-20 ป
28. ชวงอายุ 21 ปขึ้นไป

มี

ไมมี

หมายเหตุ

ตอนที่ 3 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการจัดกิจกรรม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ตอนที่ 4 จุดเดนและจุดที่ควรพัฒนาการจัดกิจกรรม
จุดเดน………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
จุดที่ควรพัฒนา
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………………………….ผูนิเทศ
(…………………………………………………………)

ภาคผนวก พ
ผลการวิเคราะหขอ มูลโดยคอมพิวเตอร
คาดัชนีความสอดคลองเชิงเนื้อหา (Index of Item Objective Consistency)
แบบนิเทศผลการดําเนินงาน ขั้นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check)
การทดลองใชรปู แบบกิจกรรมสงเสริมนิสยั รักการอานสําหรับประชาชน
อําเภอโพธิต์ าก จังหวัดหนองคาย
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DESCRIPTIVES VARIABLES=IOC1 IOC2 IOC3 IOC4 IOC5 IOC6 IOC6 IOC7 IOC8 IOC9 IOC10 IOC11
IOC12 IOC13 IOC14 IOC15 IOC16 IOC17 IOC18 IOC19 IOC20 IOC21 IOC22 IOC23 IOC24
/STATISTICS=MEAN MIN MAX.

Descriptives
[DataSet1] G:\! 1 งานเชี่ยวชาญ ผอ. ตี้____1 ผลงานวิชาการ เล่มที่ 1 งานวิจยั __ \!SPSS\1 ค่า IOC แบบนิเทศ \1
DATA___IOC__แบบนิเทศ__ ผอ. ตี ้.sav
Descriptive Statistics
N
IOC1
IOC2
IOC3
IOC4
IOC5
IOC6
IOC7
IOC8
IOC9
IOC10
IOC11
IOC12
IOC13
IOC14
IOC15
IOC16
IOC17
IOC18
IOC19
IOC20
IOC21
IOC22
IOC23
IOC24
Valid N (listwise)

Minimum
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

.00
1.00
.00
.00
-1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
.00
1.00
1.00

Maximum
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Mean
.8000
1.0000
.8000
.8000
.6000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
.8000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
.8000
1.0000
1.0000

ภาคผนวก ฟ
ตัวอยาง ผลการวิเคราะหการนิเทศผลการดําเนินงาน
ขั้นการตรวจสอบผลการปฏิบตั ิงาน (Check)
การทดลองใชรปู แบบกิจกรรมสงเสริมนิสยั รักการอานสําหรับประชาชน
อําเภอโพธิต์ าก จังหวัดหนองคาย
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กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเชิงรุก : กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1
FREQUENCIES VARIABLES=A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18
/ORDER=ANALYSIS.

Frequencies
[DataSet1] G:\! 1 งานเชี่ยวชาญ ผอ. ตี้_________\1 งานวิจยั \14 SPSS\1 ผลการวิเคราะห์นิเทศ 1 กิจกรรม

ห้องสมุดเคลื่อนที่\1

DATA___นิเทศ_ ผอ. ตี้.sav

Frequency Table
A1
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1.00

16

57.1

57.1

57.1

2.00

12

42.9

42.9

100.0

Total

28

100.0

100.0

A2
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1.00

18

64.3

64.3

64.3

2.00

10

35.7

35.7

100.0

Total

28

100.0

100.0

A3
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1.00

19

67.9

67.9

67.9

2.00

9

32.1

32.1

100.0

Total

28

100.0

100.0

ภาคผนวก ภ
ตัวอยางผลการวิเคราะหวิเคราะหโดยใชสถิติการทดสอบที (t-test)
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GET FILE='G:\!

11 แก้งาน เชี่ยวชาญ ผอ. ตี้ \! 3 แก้ไข ผลงานวิชาการ_ \1 วิจยั แก้ '+

'. \0 รวม\2 SPSS

t test\ค่า t-test.sav'. T-TEST PAIRS=pre WITH post (PAIRED) /CRITERIA=CI(.9500)
/MISSING=ANALYSIS.

T-Test
[DataSet1] G:\!11 แก้งาน เชี่ยวชาญ ผอ. ตี้ \!3 แก้ไข ผลงานวิชาการ_ \1 \0 รวม\2 SPSS t test\ค่า t-test.sav
Paired Samples Statistics
Mean
Pair 1

N

Std. Deviation

Std. Error Mean

pre

2.9213

385

.56044

.02335

post

3.5632

385

.64269

.15788

Paired Samples Correlations
N
Pair 1

pre & post

Correlation
385

Sig.

.456

.114

Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence Interval of the
Difference
Mean
Pair 1

pre - post

Std. Deviation

-.43000

Std. Error Mean

.43744

.13515

Paired Samples Test

t
Pair 1

pre - post

-4.339

df

Sig. (2-tailed)
384

.000

Lower
-.74168

Upper
-.29879

