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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
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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
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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

