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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 
แบบสอบถาม ประชากรได้แก่ บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร นักศึกษา และอาจารย์โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จ านวน 83 คน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่    ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยภาพรวมทุกด้านอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านวัสดุครุภัณฑป์ระกอบการจัดกิจกรรม 
รองลงมาคือ ด้านการวางแผนและงบประมาณ ด้านสถานที่ในการจัดกิจกรรม ด้านบุคลากร และด้านระยะเวลา 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณารายข้อแต่ละด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดพบว่า ด้านการวางแผนและงบประมาณได้แก่ มีการ
วางแผนโครงการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน ด้านบุคลากรได้แก่ บุคลากรมีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ด้านระยะเวลาได้แก่ การจัดกิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ด้านสถานที่ในการจัด
กิจกรรมได้แก่ สถานที่มีความเพียงพอต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้านวัสดุภัณฑ์ประกอบการจัดกิจกรรมได้แก่ มีการ
จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 2) ปัญหาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้านระยะเวลา รองลงมาคือ ด้านการวางแผนและ
งบประมาณ และด้านสถานที่ในการจัดกิจกรรม เมื่อพิจารณารายข้อแต่ละด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดพบว่า ด้านการ
วางแผนและงบประมาณ ได้แก่ มีงบประมาณสนับสนุนไมเ่พียงพอ ด้านบุคลากรได้แก่ บุคลากรไม่เพียงพอต่อการจดั
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ด้านระยะเวลาได้แก่ ไม่สามารถจัดกิจรรมตามหนังสือขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงาน
ภายนอกเป็นผู้ก าหนดระยะเวลาได้ ด้านสถานที่ในการจัดกิจกรรมได้แก่ สถานที่ในการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอต่อ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ด้านวัสดุภัณฑ์ประกอบการจัดกิจกรรม ได้แก่ มีวัสดุครุภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม  
ค าส าคัญ: การอ่าน / กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน / การจัดกิจกรรม 
 

Abstract 
            The research objectives of this study were to: Condition and problems reading 
promotion activities management in Office of Academic Resource  and Information Technology, 
Kamphaeng Phet Rajabhat University. This survey, the tools used in questionnaire, population 
including librarians, staff of Office of Academic Resource  and Information Technology, students 
and teacher of Library and Information Science program 83.  Data were analyzed using computer 
software processed by computer and the statistics used in this study were percentage, average, 
standard deviation. The research found that: 1) the promotion of reading overall, all at a high 
level. The side with the most durable materials, including the accompanying events, followed by 
the planning and budget, location, personnel and time, respectively. When considered 
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individually, each of which has the highest average was found:  planning and budgeting are It is 
planned that the project activities, personnel with the knowledge and ability to organize activities 
to promote reading, the period event is based on the specified period, places are enough 
participants and continuous supply of materials and equipment. 2) Problems of activities to 
promote reading as a whole at a low level. Considering that it was found: the side with the 
highest average in the period, planning, budget and its place. When considered individually, each 
of which has the highest average was found: planning and budgets, including budget support is 
not enough, personnel include not enough personnel to organize activities to promote reading, 
the duration of your event can be arranged by request help from outside agencies are designated 
period, the event the place where the events are not enough participants and materials,  
equipment are not enough activities.  
Keywords: reading / reading promotion activities / activities management 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร การอ่านถือเป็นพฤติกรรมที่
ส าคัญและจ าเป็นอย่างมากต่อการด ารงชีวิตในปัจจุบัน ในประเทศไทยการอ่านยังไม่เป็นกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน
ของคนส่วนใหญ่ การกระตุ้นและส่งเสริมการอ่านจึงเป็นงานส าคัญอย่างหนึ่งซึ่งทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ เช่น หน่วยราชการ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนทั้งในสถานศึกษา และการศึกษานอกโรง เรียนหรือการศึกษาต่อเนื่อง และ
ภาคเอกชนอาทิเช่น สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับหนังสือและการอ่าน เช่น สมาคมนักเขียน สมาคมห้องสมุด และ
สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือ รวมทั้งกลุ่มบุคคลในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น อาจารย์ บรรณารักษ์     
ผู้ปฏิบัติการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนได้มกีารด าเนินการจัดกิจกรรมสง่เสริมการอ่านในรูปแบบตา่งๆ เพื่อให้เกิดสังคม
แห่งการเรียนรู้ (คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต, 2545, หน้า 83) จะเห็นได้จากในระดับชาติ หน่วยราชการที่มีบทบาท
ส าคัญในการด า เนินการหรือสนับสนุนการส่ง เสริมการอ่านและ การจัดกิจกรรมส่ งเสริมการอ่านคือ 
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีการด าเนินการหลากหลาย เช่น การรณรงค์เพื่อส่งเสริมการอ่าน การจัดประกวดหนังสือ 
และการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติซึ่งด าเนินการสืบเนื่องมาตั้งแต่ปีหนังสือสากล พ.ศ. 2515 จนถึงปัจจุบัน 
นอกจากน้ี ในปี พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้เป็น “ปีส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้” ท าให้มีการ
ส่งเสริมการอ่านมากยิ่งขึ้น การส่งเสริมการอ่านด าเนินการได้หลายแนวทางตั้งแต่การผลิตสื่อการอ่านที่ดีมีคุณภาพ 
การจัดแหล่งบริการหนังสือและการอ่านให้น่าเข้าใช้และเพียงพอ การจัดระบบการศึกษาที่ส่งเ สริมการแสวงหา
ความรู้และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการตาม เพศวัยและระดับ
การศึกษาของบุคคลผู้เป็นกลุ่มเป้าหมาย จะเห็นได้จากทุกภาคส่วนได้มีการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่าน
ให้กับคนไทยในทุกกลุ่ม ดังเช่น กรุงเทพมหานครได้มีการวางนโยบายและเป้าหมายด้านการส่งเสริมการอ่านให้สอด
รับกับนโยบายชาติโดย นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยภายหลังการรณรงค์
เปิดตัวกิจกรรมเทศกาล“หนังสือเปลี่ยนชีวิตอ่านหนังสือเปิดความคิดชีวิตเปลี่ยน” ภายหลังที่รัฐบาลประกาศให้การ
อ่านเป็นวาระแห่งชาติ กรุงเทพมหานครตั้งเป้าหมายภายใน 3 ปี สถิติเด็กกรุงเทพมหานครที่อ่านหนังสือจะเพิ่มขึ้น 
คิดเป็น 10 เล่มต่อปีต่อคน นอกจากนั้นแล้วกรุงเทพมหานครยังมีโครงการที่ตั้งเป้าหมายจะให้เป็นโครงการช่วย
ส่งเสริมการอ่านอาทิ โครงการห้องสมุดมิติใหม่ท่ีครอบคลุมใน 50 เขต เพิ่มจ านวนหนังสือในห้องสมุดเพื่อให้เพียงพอ
ต่อการค้นคว้าของนักเรียนเพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจในการอ่านหนังสือ กรุงเทพมหานครได้ขอความร่วมมือไป
ยังโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้จัดโครงการยอดนักอ่าน และมอบรางวัลให้ส าหรับนักเรียน หรือครูที่มีสถิติ
การยืมหนังสือในห้องสมุดมากที่สุด (อัญณิกา กฤษสมัย, 2552) และจากมติคณะรัฐมนตรีที่มีเป้าหมายการเพิ่ม
พฤติกรรมการอ่านของคนไทยจากค่าเฉลี่ยเดิมอ่านหนังสือเพียง 5 เล่มต่อปีให้เพิ่มขึ้น 1 เท่าเป็น 10 เล่มต่อปีภายใน 
1-2 ปี ข้างหน้าบวกกับยุทธศาสตร์การสร้างนิสัยรักการอ่านและการสร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่าน
ทั้งนี้เพื่อตอบนโยบายของประเทศและเป้าหมายการเพิ่มพฤติกรรมการอ่านของนักศึกษาและเป็นฐานข้อมูลการวิจัย
ที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเรื่องการส่งเสริมการอ่านต่อไปการส่งเสริมให้เด็กเกิดความสนใจในการอ่านจึงเป็น
เรื่องส าคัญ เพราะความสนใจเป็นรากฐานส าคัญที่จะท าให้คนเรามีความตั้งใจต่อการประกอบกิจกรรมต่างๆ เป็นผล
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ให้บุคคลสามารถประกอบกิจกรรมนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าสามารถสร้างความสนใจให้กับเด็กอย่างได้ผลก็
จะท าให้เด็กตั้งใจฝึกทักษะนั้น ๆ อย่างจริงจัง (วรรณี โสมประยูร, 2537, หน้า 91) ทั้งยังเป็นการท าให้บุคคลกระท า
กิจกรรมได้นาน มีความมั่นใจจนเป็นนิสัยซึ่งวิธีการที่จะช่วยส่งเสริมความสนใจในการอ่านให้กับเด็กควรเริ่มตั้งแต่ที่
บ้านและโรงเรียน ในส่วนของโรงเรียนควรให้เด็กได้เลือกกิจกรรมการอ่านด้วยตนเอง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและ
มีความหมาย ส่งเสริมให้เล่าประสบการณ์ของตนเอง มีโอกาสในการท ากิจกรรมการใช้กล้ามเนื้อ เช่น การหยิบจับ
สัมผัส และมีประสบการณ์ทางภาษา (อ าพร ศรีหิรัญ, 2540, หน้า 3-5)  ดังนั้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านเป็นสิ่งส าคัญที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันเพื่อการพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีพฤติกรรมการแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่องไม่มีวันสิ้นสุดในสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีบทบาทส าคัญในการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้าแก่ผู้ใช้บริการและในระดับท้องถิ่น และได้ด าเนินการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านท้ังภายในและภายนอกสถาบันการศึกษาเพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษา เยาวชนและประชาชน
ได้มีความสนใจและมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้น ซึ่งได้ด าเนินการจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550-
ปัจจุบัน เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชนของประเทศมีนิสัยรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์     
ซึ่งเป็นการบริการด้านวิชาการแก่ชุมชนในท้องถิ่นโดยจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องและกระจายการบริการให้กับกลุ่ม
ผู้รับบริการที่หลากหลาย รวมทั้งโรงเรียนต่างๆ ในชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัยมีความสนใจที่จะ
ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดกจิกรรมส่งเสรมิการอ่านของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
   2. เพื่อศึกษาปัญหาการจัดกิจกรรมส่งเสรมิการอ่านของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา  
    การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจจะศึกษาสภาพและปัญหาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของส านักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรโดยมีขอบเขตดังนี้ 
    1.1 กระบวนการด าเนินงาน 
    1.2 รูปแบบการจัดกิจกรรม 
    1.3 สื่อส่งเสริมการอ่าน 
    1.4 สถานท่ีในการจัดกิจกรรม 
    1.5 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2. ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย 
     2.1 ตัวแปรต้น แบ่งออกเป็น  

2.1.1 บรรณารักษ์/เจ้าหน้าท่ี/อาจารย์ ประกอบด้วย 1) เพศ  2) ประสบการณ์การท างาน       
3) ประสบการณ์การจัดกิจกรรม  

2.1.2  นักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประกอบด้วย 1) เพศ  
2) ช้ันปี 3) ประสบการณ์การจัดกจิกรรม 
      2.2 ตัวแปรตาม แบ่งออกเป็น 

     สภาพและปัญหาการจดักิจกรรมส่งเสรมิการอ่านของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรแบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ 

1) ด้านกระบวนการท างาน 

Th
e 3

rd 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครัง้ที่ 3 (ฉบับท่ี 2) 201 

 

2) ด้านรูปแบบการจดักิจกรรม 
3) ด้านสื่อส่งเสริมการอ่าน 
4) สถานท่ีในการจัดกิจกรรม 
5) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยมีวิธีด าเนินการวิจัยเป็นข้ันตอนดังนี้  
 1 ประชากร ได้แก่  บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษา
และอาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
จ านวน 83 คน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ 
ได้แก่ ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ดังนี้  
  2.1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อก าหนด 
ขอบเขต และแนวทางในการสร้างเครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูล  
  2.2) สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมขอบเขตของเนื้อหา  
  2.3) น าเครื่องมือไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา  
  2.4) น าเครื่องมือไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
 3) การเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในภาคเรียนที่ 1 ประจ าปี
การศึกษา 2559 ช่วงเดือนมกราคม – สิงหาคม 2559 ตรวจสอบและพิจารณาความสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถาม น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าทางสถิต 
 4) การวิเคราะห์ข้อมูล น าแบบสอบถามที่ได้มาค านวณหาค่าสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้ 
โปรแกรมส าเร็จรูป และวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
สรุปผลการวิจัย 
            1. สภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ได้แก่ ด้านวัสดุครุภัณฑ์ประกอบการจัดกิจกรรม (X = 4.65) รองลงมาคือ ด้านการวางแผนและงบประมาณ    (X
= 4.52) และด้านสถานที่ในการจัดกิจกรรม (X = 4.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในแต่ละด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
พบว่า ด้านการวางแผนและงบประมาณายข้อ ได้แก่ มีการวางแผนโครงการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน ( X = 4.89) 
รองลงมาคือ มีการประเมินผลของการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง ( X = 4.86) และมีงบประมาณสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง (X = 4.75) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ มีงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ (X = 3.43 ) ด้าน
บุคลากร พบว่า ได้แก่ บุคลากรมีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  (X = 4.71) 
รองลงมาคือ บุคลากรมีความเป็นมิตรและมีอัธยาศัยที่ดีต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (X = 4.64) และมีการ
พัฒนาบุคลากรบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง ( X = 4.05) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด
ได้แก่ มีบุคลากรเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ( X = 3.49) ด้านระยะเวลา ได้แก่ การจัดกิจกรรม
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด (X = 4.78) รองลงมาคือ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านท่ีเหมาะสม (
X = 4.27) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ จัดกิจกรรมตามหนังสือขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอกเป็นผู้
ก าหนดระยะเวลา ( X = 3.10) ด้านสถานที่ในการจัดกิจกรรม ได้แก่ ได้แก่ สถานที่มีความเพียงพอต่อผู้เข้าร่วม
กิจกรรม (X = 4.39) และ สถานท่ีมีความเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรม (X = 4.33) ด้านวัสดุภัณฑ์ประกอบการจัด
กิจกรรมได้แก่ มีการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง (X = 4.70) รองลงมาคือ มีวัสดุและครุภัณฑ์ที่สอดคล้อง
กับกิจกรรมที่ชัดเจน (X = 4.66) และมีการส ารวจวัสดุและครุภัณฑ์ก่อนการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง (X = 4.61) 
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             2. ปัญหาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร โดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย (X = 2.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ ด้านระยะเวลา (X = 2.51) รองลงมาคือ ด้านการวางแผนและงบประมาณ (X = 2.39) และด้าน
สถานท่ีในการจัดกิจกรรม (X = 2.15)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในแต่ละด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด พบว่า       ด้านการ
วางแผนและงบประมาณได้แก่ มีงบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ (X = 4.60) รองลงมาคือ ไม่มีการประชุมเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมของแต่ละครั้ง ( X = 2.06) และไม่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตาม
กลุ่มเป้าหมายหรือตามชุมชนท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด (X = 2.01) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ แผนงาน/โครงการ
จัดกิจกรรมไม่ชัดเจน (X = 1.84 ) ด้านบุคลากร ได้แก่ บุคลากรไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (X
= 2.65) รองลงมาคือ มีการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่องไม่มากพอ      (X = 
2.00) และบุคลากรมีความเป็นมิตรและมีอัธยาศัยที่ดีต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านน้อย (X = 1.98) ส่วนข้อที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ บุคลากรมีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านน้อย (X = 1.96) 
ด้านระยะเวลา ได้แก่ ไม่สามารถจัดกิจรรมตามหนังสือขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ก าหนด
ระยะเวลาได้ (X = 3.53) รองลงมาคือ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านไม่มีความเหมาะสม (X = 
2.10) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดต่อการจัดกิจกรรม  (X = 
1.92)  ด้านสถานที่ในการจัดกิจกรรม ได้แก่ สถานที่ในการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม     (X = 
2.18) และ สถานท่ีไม่เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรม (X = 2.13) ด้านวัสดุภัณฑ์ประกอบการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับ
น้อย (X = 1.93) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีวัสดุครุภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อการจัด
กิจกรรม (X = 1.98) รองลงมาคือไม่มีการส ารวจเพื่อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อนออกการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง (
X = 1.93) และไม่มีการเพิ่มการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพิ่มอย่างต่อเนื่อง (X = 1.89) 
         
อภิปรายผล 
             จากผลการวิจัยมีประเด็นอภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 
 1. สภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ ด้านวัสดุครุภัณฑ์ประกอบการจัดกิจกรรม รองลงมาคือ ด้านการวางแผนและงบประมาณ และด้าน
สถานท่ีในการจัดกิจกรรม ผู้วิจัยอภิปรายผลเป็นรายด้านดังน้ี  
            1.1 ด้านการวางแผนและงบประมาณโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการวางแผนโครงการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านมีการวางแผนโครงการ ก าหนดระยะเวลาการจัดท าโครงการและกิจกรรมที่ก าหนด โดยเมื่อเสร็จสิ้นการจัด
กิจกรรมแล้วให้มีการประเมินผลของการจัดกิจกรรมทุกครั้ง เพื่อรายงานผลการด าเนินงานโครงการให้กับ
มหาวิทยาลัยตามไตรมาสของการด าเนินโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธัญชิตา รัตนาธรรม (2548, หน้า 96) 
พบว่า รูปแบบการจัดกิจกรรมบริการวิชาการและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือดานการวางแผนมีการก าหนด
นโยบายการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานทั้งโรงเรียนโดยน านโยบายของกรมสามัญศึกษามาผสมผสานกับนโยบาย
ของโรงเรียนหลังจากรับนโยบายไดมีการวางแผนมอบหมายใหผูที่เกี่ยวของเพื่อด าเนินการออกค าสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการที่เกี่ยวของกับกิจกรรมสงเสริมการอานเปนผูรับผิดชอบโครงการ มีการก าหนดเปาหมายในการจัด
กิจกรรมสงเสริมการอาน  ซึ่งไดก าหนดเปาหมายใหนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมการอานทุกคนสามารถ         
วิเคราะหแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่อ านไดมีการก าหนดแนวทางการด าเนินงานกิจกรรมส งเสริมการอ่าน            
เปนโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการอานอยางต่อเนื่องซึ่งกิจกรรมดังกลาวมีหลากหลายรูปแบบ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของจิราวรรณ อารยัน (2556, หน้า ค) พบว่า โรงเรียนที่มีแบบปฏิบัติที่ดีมีนโยบายในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านของครูบรรณารักษ์ที่ชัดเจนและมีการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมหลายรูปแบบ สนับสนุน
งบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการปรับปรุงห้องสมุดให้ทันสมัย จะเห็นได้ว่าการวางแผนการจัด
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กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ชัดเจนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างสม่ าเสมอ ค านึงถึงความพร้อมในการอ่าน 
และใช้วิธีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จะส่งผลให้การด าเนินงานเป็นแบบแผน
ที่แน่นอนตามความมุ่งหมาย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ จะช่วยให้ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการยอมรับและเป็นที่พ่ึงของชุมชนในท้องถิ่น 
            1.2 ด้านบุคลากร พบว่า บุคลากรมีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับการจดักิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน ทั้งนี้เนื่องจากบรรณารักษ์และบุคลากรของห้องสมุดมีทักษะการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และปรับกิจกรรมให้
เหมาะสมกับวัยและความต้องการของผู้รับบริการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สอดคล้องกับส านักงานการประถมศึกษา
แห่งชาติ (2542, หน้า 13-15) ได้กล่าวถึง หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 24 ไว้ว่าการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็นรักการอ่าน และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอน
โดยผสมผสานความรู้ต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและลักษณะที่พึง
ประสงค์ไว้ในทุกวิชา สอดคล้องกับฉวีวรรณ  คูหาภินันทน์ (2542 , หน้า 47-54 ) พบว่า ความสนใจและความ
ต้องการในการอ่านของผู้อ่านแต่ละวัยมีความแตกต่างกันเนื่องจากสาเหตุหลายประการได้แก่ สติปัญญา อายุ เพศ 
ความถนัดตามธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางบ้าน โรงเรียน เพื่อนและชุมชน จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีครูหรือบรรณารักษ์หรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องจะต้องมีทักษะและจัดกิจกรรมให้หลากหลายและรอบรู้ทุกสถานการณ์ สอดคล้องกับศรีรัตน์          
เจิงกลิ่นจันทร์ (2542, หน้า 41-42) พบว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านจะต้องดูแลเอาใจใส่ส่งเสริม
สนับสนุนทุกวิถีทางอยา่งสม่ าเสมอ เพื่อให้เด็กสนใจในการอ่านมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนรักษานิสัยรักการอ่านให้คง
อยูอ่ย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะครูและบรรณารักษ์ควรมีเวลาจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้มาก และท าอย่าง
กว้างขวางสม่ าเสมอ  ดังนั้นครู บรรณารักษ์จึงเป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมการอ่านให้แก่เด็ก โดยจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อจูงใจใหเ้ด็กสนใจและต้องการอ่านหนังสืออันจะเป็นประโยชน์ในการปลูกฝังนิสัยรักการ
อ่านให้แก่เด็ก เพื่อให๎เด็กเป็นผู้มีความรู้กว้างขวาง ทันต่อเหตุการณ์และเป็นรากฐานที่ดีในการศึกษาหาความรู้ใน
ระดับที่สูงขึ้นต่อไป ซึ่งวีระวรรณ วรรณโท (2545, หน้า67) มีความคิดเห็นว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เป็น
งานท่ีครูบรรณารักษ์จะต้องท าขึ้นเพื่อชักจูงส่งเสริมให้ผู้มาใช้ห้องสมุดมีความเข้าใจในเรื่องของหนังสือ รู้จักวิธีอ่าน 
สร้างกิจกรรมให้นักเรียนเกิดนิสัยรักการอ่าน เพื่อดึงดูดให้นักเรียนสนใจในการอ่าน และเพลิดเพลินในการอ่าน 
ตลอดจนพัฒนาการอ่านของตนให้มีความเข้าใจมีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน 
            1.3 ด้านระยะเวลา พบว่า การจัดกิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้เนื่องมาจากส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการวางแผนการและก าหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรมที่ชัดเจนตาม
แผนงานโครงการที่น าเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามตามไตรมาส และมีการติดตามการจัด
กิจกรรมเป็นระยะอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมบรรลุตามแผนที่ก าหนด 
            1.4 ด้านสถานท่ีในการจัดกิจกรรม พบว่า สถานท่ีมีความเพียงพอต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจาก
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ขนาดใหญ่ ในมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนั้นจึงพิจารณาจากโครงการแต่ละกิจกรรมที่จัดขึ้น จึงด าเนินการจัดการสถานที่ใน
การจัดกิจกรรม ท้ังนี้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ไปยังสถานที่
ต่างๆ เพื่อบริการชุมชนในท้องถิ่น เช่น โรงเรียน สนามเด็กเล่น ฯลฯ จึงท าให้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่หลาย
หลายและเพียงพอต่อการจัดกิจกรรม 
            1.5 ด้านวัสดุภัณฑ์ประกอบการจัดกิจกรรม พบว่า มีการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 
ทั้งนี้เนื่องจากในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแต่ละครั้ง แต่ละสถานที่ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศได้มีการส ารวจวัสดุและอุปกรณ์ให้มีความเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้การด าเนินกิจกรรมส าเร็จลุล่วง
และเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์และทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อการให้บริการ สอดคล้องกับสมจิต 
พรหมเทพ (2542, หน้า 3-4) ได้กล่าวถึงห้องสมุดว่าเป็นแหล่งรวบรวมวิชาการในด้านต่างๆ ทั้งเป็นแหล่งรวบรวม
วัสดุอุปกรณ์ โดยท าหน้าที่เป็นแหล่งวิทยาการต่างๆ ในหลายรูปแบบเช่น หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์อื่นๆ โดยมี
บรรณารักษ์เป็นผู้ด าเนินงานให้บริการ จะเห็นได้ว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้จ าเป็นต้องอาศัย
วัสดุอุปกรณ์เพื่อให้มีความพร้อมส าหรับด าเนินกิจกรรม สอดคล้องกับประดินันท์  อุปรมัย (2540, หน้า 176-177) 
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ที่พบว่า สื่อและวัสดุอุปกรณ์การสอนเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยให้การเรียนการสอนด าเนินไปด้วยดี การสอนที่มี
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ประกอบการเรียน นอกจากจะท าให้นักเรียนเห็นความเป็นรูปธรรมของสิ่งที่ครูสอนและเพิ่มพูน
ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนให้เด่นชัดและง่ายขึ้นแล้วการสอนที่มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบการสอนยังช่วยเพิ่ม
บรรยากาศของการสอนให้น่าสนใจ  เนื่องจากมีการแปรเปลี่ยนสิ่งเร้าหลายๆ อย่าง และครูยังสามารถใช้วัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ กระตุ้นให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างสนุกสนานอีกด้วย 
 2. ปัญหาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ ด้านระยะเวลา รองลงมาคือ ด้านการวางแผนและงบประมาณ และด้านสถานท่ีในการจัดกิจกรรม 
           2.1 ด้านการวางแผนและงบประมาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีงบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้รับงบประมาณในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านไม่เพียงพอ เนื่องจากจ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมมี
มากกว่าจ านวนกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ โดยกิจกรรมดังกล่าวที่จัดเกินจ านวนอันเนื่องมาจากมีหน่วยงานขอความ
อนุเคราะห์ให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพิ่มเติม และในการจัดกิจกรรมนอกเวลาราชการซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 
เช่น ค่าวิทยากร ค่าน้ ามันรถ และยานพาหนะ ซึ่งผู้บริหารจ าเป็นต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้รับบริการ ดังที่นวภรณ์ ซังบุดดา (2548, หน้า 29 -30) กล่าวว่า ผู้บริหาร เป็นบุคคลที่มี
บทบาทส าคัญที่สุดในการสนับสนุนการด าเนินงานห้องสมุดเป็นผู้พิจารณาให้การสนับสนุนทั้งในด้านการเงิน 
บุคลากร และก าลังใจ เพื่อให้การด าเนินงานห้องสมุดบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับสมจิต พรหมเทพ (2542, 
หน้า 80-89) ได้กล่าวถึงความส าคัญของผู้บริหารโรงเรียนว่า มีส่วนก าหนดทิศทางการบริหารงานห้องสมุดให้ความ
สนับสนุนท้ังในด้านงบประมาณ ก าลังคน และก าลังใจ และอาจจะให้การสนับสนุนงานห้องสมุดและบรรณารักษ์  
     2. 2 ด้านบุคลากร พบว่า บุคลากรไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ทั้งนี้
เนื่องจากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีบรรณรักษ์หรือบุคลากรที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีจ านวน
น้อย เนื่องจากทุกคนมีงานประจ า อีกทั้งยังปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริการ จึงท าให้บุคลากรไม่สามารถออกไป
ปฏิบัติงานได้ ท าให้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป ดังน้ันผู้ปฏิบัติงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจึงไม่เพียงพอและ
ทั่วถึงกับจ านวนผู้เข้าร่วมรับบริการกิจกรรมดังกลา่ว สอดคล้องกับสมจิต พรหมเทพ (2542, หน้า 80-89) กล่าวไว้ว่า 
งานห้องสมุดประสบผลส าเร็จ มีประสิทธิภาพ และด าเนินงานไปด้วยดีขึ้นอยู่กับบุคลากรหลายฝ่ายที่ส าคัญคือ        
ผู้ด าเนินงานห้องสมุดหรือบรรณารักษ์ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงานจัดบริการและกิจกรรมทุกอย่างใน
ห้องสมุด เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทุกวิถีทาง โดยเป็นผู้น ามีความรู้ทางวิชาบรรณารักษศาสตร์ในอันที่จะ
ด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น บรรณารักษ์จึงควรมีคุณสมบัติที่ดีหลายอย่าง
เพื่อให้เหมาะกับงานจึงท าให้บุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบันมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการด าเนินการจัดกิจกรรม 
     2. 3 ด้านระยะเวลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ไม่สามารถจัดกิจรรมตามหนังสือขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ ก าหนด
ระยะเวลาได้ เนื่องจากในบางครั้งหน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์ได้ก าหนดวันเวลา จึงไม่สามารถไปจัดกิจกรรม
ตามที่ก าหนดได้ เนื่องจากทางส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้บริการ
ของชุมชน จึงมีภาระกิจกที่หลากหลายและค่อนข้างมาก ประกอบกับการขอความอนุเคราะห์มา ไม่ได้มีการก าหนด
ในแผนงานโครงการที่วางไว้ ทั้งปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการแก้ไขโดยมีการประสานงานกลับไปหน่วยงานนั้นๆ และขอ
เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไป 
     2. 4 ด้านสถานที่ในการจัดกิจกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ สถานท่ีในการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในที่นี้หมายถึง การจัด
กิจกรรมที่ไม่สามารถจ ากัดผู้เข้ารับบริการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้ เป็นกิจกรรมที่จัดนอกสถานท่ีโดยมีพื้นท่ีจ ากัด  
เช่น การจัดกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และงานนิทรรศการของมหาวิทยาลัยของทุกปี ซึ่งสถานท่ีนั้นได้ ทาง
หน่วยงานต้นสังกัดในการจัดงาน คือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส านักงานกองกลางอธิการบดี เป็นผู้
ก าหนดเนื้อท่ีในการจัดกิจกรรม และเนื่องจากเป็นงานที่จัดขึ้นระดับมหาวิทยาลัยจึงมีหน่วยงานและโรงเรียนต่างๆ
สนใจ จึงท าให้มีผู้รับบริการจ านวนมาก ไม่เพียงพอกับสถานที่ที่ก าหนดไว้ (ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์, 2542, หน้า 29)   
ได้กล่าวถึงสถานที่อ่านไว้ดังนี้ การอ่านไม่จ าเป็นต้องอ่านเฉพาะในโรงเรียน ในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และในที่
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ท างานเท่านั้น การอ่านนั้นสามารถอ่านได้ตลอดเวลาขอให้มีแสงสว่างเพียงพอ อาจจะอ่านเพื่อฆ่าเวลาหรือแก้เหงา 
ในระหว่างเดินทางบนรถไฟ รถโดยสาร บนเครื่องบิน ที่ป้ายรอรถโดยสารประจ าทาง  โต๊ะอาหาร บนเตียง สนาม
หญ้า ฯลฯ จึงจะเห็นได้ว่า การอ่านและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสามารถท าได้ทุกที่ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรค์ ต่างๆ ก็
สามารถท าได้ทุกสถานท่ี ทุกเวลา  
     2. 5 ด้านวัสดุภัณฑ์ประกอบการจัดกิจกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีวัสดุครุภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม โดยการใช้งานในการจัด
กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นวัสดุ ซึ่งวัสดุเป็นสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คง
สภาพเดิม ซึ่งสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอกับการจัดกิจกรรมเช่นกัน 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
    1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศและโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ควรมคีวามร่วมมือในการจดักิจกรรมส่งเสรมิการอ่านอย่างตอ่เนื่อง  
    2. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศควรมีการติดตามกอ่นและหลังการด าเนินการจดักิจกรรม
เพื่อน ามาเป็นข้อมลูในการพัฒนาการจัดกิจกรรมใหม้ีคุณภาพมากยิง่ขึ้น 
    3. จัดท าโครงการอย่างต่อเนื่องและของบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมทุกปีงบประมาณ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
                1. ศึกษาผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ 
                2. ศึกษาความต้องการในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
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