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บทที่  4 

ผลการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม 

 

 กลุ่มเป้าหมายของนโยบายส่งเสริมการอ่านของรัฐและผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่  1) กลุ่มนักเรียนและ
นักศึกษา 2) กลุ่มครู อาจารย์ 3) กลุ่มผู้ปกครอง 4) กลุ่มประชาชน และ 5) กลุ่มบรรณารักษ์  โดยมีผล
การศึกษาในแต่ละกลุ่มดังนี้  
 

1) การส ารวจพฤติกรรมและความคิดเห็นของนักเรียนและนักศึกษาที่มีต่อการอ่านหนังสือ 

 การศึกษาในส่วนนี้ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากตัวอย่างในกลุ่มนักเรียน 
นักศึกษา ที่อยู่ในสถาบันการศึกษาทั้ งของภาครัฐและเอกชน ในระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ อุดมศึกษา ทั้งเพศชายและเพศหญิง รวมจ านวนตัวอย่างทั้งสิ้น  500 
ตัวอย่าง ผลการศึกษาโดยสรุปมีดังนี้ (รายละเอียดตารางสถิติดูได้ในภาคผนวก) 
 1.  ข้อมูลทั่วไป 

  กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงและชายในสัดส่วนเท่าๆ กัน ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา
ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาของรัฐบาลในสัดส่วนพอๆ กัน ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างมีทั้ง
เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมต้น ระดับชั้นประถมปลาย  ระดับมัธยมต้นและปลาย และเป็นนักศึกษาใน
สัดส่วนพอๆ กัน  
  กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 27.4 บิดามีอาชีพธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 22.6 บิดามีอาชีพข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 20.6 เป็นพนักงานบริษัท  อีกร้อยละ 10.4 มีอาชีพรับจ้างทั่วไปที่เหลือมีอาชีพ
เกษตรกรรมและค้าขาย ส่วนมารดาของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 33.6 เป็นแม่บ้าน อีกร้อยละ 21.0 มีอาชีพ
ส่วนตัวที่เหลือเป็นพนักงานบริษัท ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ รับจ้างทั่วไป อาชีพเกษตรกรรม และค้าขาย
ตามล าดับ 

 2.  พฤติกรรมเกี่ยวกับเงินท่ีได้รับและการใช้จ่าย 

  กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 34.2 ได้รับเงินมาสถานศึกษาต่อวัน 51-100 บาท อีกร้อยละ 33.0 
ได้รับเงิน 100 บาทขึ้นไป  ที่เหลืออีกร้อยละ 32.0 ได้รับเงินมาสถานศึกษาน้อยกว่าวันละ 50 บาท 

  ส าหรับเงินเก็บต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 44.6 มีเงินเก็บต่อเดือน 101–500 บาท อีก        

ร้อยละ 26.0 มีเงินเก็บต่อเดือนน้อยกว่า 100 บาท ส่วนร้อยละ 20.0 มีเงินเก็บต่อเดือน 500 บาทขึ้นไป 
และยังคงมีกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 3.9 ที่ไม่มีเงินส าหรับเก็บ 

  เงินที่กลุ่มตัวอย่างมีเก็บร้อยละ 70.3 ของกลุ่มตัวอย่างน าเงินนั้นไปซื้อหนังสือ อีกร้อยละ 
36.7 น าไปซื้อขนม ส่วนร้อยละ 16.9 น าไปซื้อของแต่งตัวที่เหลือน าเงินไปซื้อบัตรโทรศัพท์ ของเล่น 
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สิ่งของเคร่ืองใช้ และเป็นเงินออม ตามล าดับ โดยเงินที่น าไปซื้อหนังสือร้อยละ 42.2 ของกลุ่มตัวอย่าง
น าเงินไปใช้ซื้อหนังสือน้อยกว่า 100 บาทต่อเดือน ร้อยละ 40.7 ใช้เงินซื้อหนังสือ 101–300 บาทต่อ
เดือน  ส่วนอีกร้อยละ 14.1 น าเงินไปใช้ซื้อหนังสือ 301–500 บาทต่อเดือน ที่เหลือร้อยละ 3.0 น าเงินไป
ซื้อหนังสือ 500 บาทต่อเดือนขึ้นไป 

 3.  พฤติกรรมการอ่านหนังสือ 

  กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 51.8 ไม่มีการจัดมุมบ้านเพื่ออ่านหนังสือส่วนอีกร้อยละ 48.0 มีการจัด
มุมเพื่ออ่านหนังสือ โดยที่ร้อยละ 76.5 ของกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ชอบอ่านหนังสือ ส่วนที่เหลือไม่ชอบอ่าน
หนังสือ และพบว่ากลุ่มตัวอย่างในสถาบันการศึกษาของรัฐบาลเป็นผู้ชอบอ่านหนังสือมากกว่าในกลุ่ม
เอกชนเล็กน้อย โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 30.9 ให้เหตุผลที่ไม่ชอบอ่านหนังสือเนื่องจากเห็นว่าไม่มีหนังสือ
ที่น่าสนุก รองลงมาร้อยละ 25.7 ไม่มีเวลาในการอ่านหนังสือ อีกร้อยละ 23.4 เห็นว่าไม่มีหนังสือที่
น่าสนใจ ที่เหลือเน่ืองจากติดเกมส์ตามล าดับ 

  ผู้มีอิทธิพลที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างชอบอ่านหนังสือมากที่สุด ได้แก่ พ่อแม่ผู้ปกครอง คิดเป็น
ร้อยละ 33.9 รองลงมาอีกร้อยละ 35.2 เห็นว่า ครูอาจารย์เป็นผู้มีบทบาทที่ส าคัญ ส่วนอีกร้อยละ 19.0 
เห็นว่า เพื่อนเป็นผู้มีอิทธิพลมาก ที่เหลือได้แก่ ญาติพี่น้อง และตนเอง ตามล าดับ 

  ระยะเวลาที่ใช้ในการอ่านหนังสือต่อวันส่วนใหญ่ร้อยละ 42.1 ของกลุ่มตัวอย่างใช้เวลา
น้อยกว่า 30 นาที อีกร้อยละ 37.9 ใช้เวลา 30–60 นาที ที่เหลือร้อยละ 17.0 ใช้เวลา 1–2 ชั่วโมง และอีก
ร้อยละ 3.0 ใช้เวลา 2 ชั่วโมงขึ้นไป ซึ่งพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งในสถาบันการศึกษาของรัฐบาลและเอกชน 
ส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการอ่านหนังสือไม่เกิน 60 นาทีต่อวัน ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน 

  การจัดสรรงบประมาณของครอบครัวไว้เพื่อซื้อหนังสือส่วนใหญ่ร้อยละ 51.6 ไม่ได้มี การ
จัดสรรไว้ อีกร้อยละ 24.0 มีการจัดสรรไว้เดือนละ 101–300 บาท  ส่วนร้อยละ 9.6 จัดสรรไว้น้อยกว่า 
100 บาทต่อเดือน อีกร้อยละ 8.3 จัดสรรไว้ 301–500 บาท ต่อเดือน มีเพียงส่วนน้อยร้อยละ 6.5 ที่มีการ
จัดสรรเงินไว้เดือนละ 500 บาทขึ้นไป 

  การพาไปงานหนังสือ (Book Fair) ของครอบครัวกลุ่มตัวอย่างถึงร้อยละ 59.1 ครอบครัว
ไม่เคยพาไปงานหนังสือเลย ในขณะที่ ร้อยละ 28.9 พาไปปีละ 1 คร้ัง โดยมีเพียงร้อยละ 12.0                       
ที่ครอบครัวพาไปงานหนังสือทุกคร้ัง ในส่วนของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมีกลุ่มตัวอย่างเพียง
ร้อยละ 18.8 เท่านั้นที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในครอบครัว โดยการ 

1. มีโต๊ะหนังสือ หรือมุมอ่านหนังสือในบ้าน 

2. ซื้อหนังสือให้ 
3. อ่านหนังสือเมื่อมีเวลาว่าง 

4. ส่งเสริมให้ซื้อหนังสือเรียน 
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5. พาไปอ่านหนังสือนอกสถานที่ 
6. ให้อ่านหนังสือนิทาน 

7. เปิดร้านหนังสือมือสอง 

 

  ซึ่งการจัดกิจกรรมข้างต้นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชอบกิจกรรมที่จัดขึ้น เนื่องจากท าให้
เพลิดเพลิน ได้คติสอนใจ ได้ความรู้ รับรู้ข่าวสาร น าไปใช้ได้จริง และช่วยส่งเสริมความคิด โดยมี           
ส่วนน้อยที่ไม่ชอบเนื่องจากขี้เกียจอ่านและไม่น่าสนใจ 

  ทางด้านการเข้าห้องสมุดของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 55.9 เข้าห้องสมุดนานๆ คร้ัง 
(สัปดาห์ละคร้ัง) ในขณะที่อีกร้อยละ 19.6 เข้าห้องสมุดบ่อยๆ (วันเว้น 2–3 วัน) มีเพียงร้อยละ 11.6 
เท่านั้น ที่เข้าห้องสมุดเป็นประจ าทุกวันหรือเกือบทุกวัน และส่วนน้อยร้อยละ 9.4 ที่ไม่เคยเข้าห้องสมุด
เลย  และเมื่อพิจารณากลุ่มตัวอย่างแยกตามสถาบัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างในสถาบันการศึกษาเอกชนมี
สัดส่วนการไม่เคยเข้าห้องสมุดสูงกว่ากลุ่มสถาบันการศึกษารัฐบาล แต่ก็มีสัดส่วนของผู้ที่ไปห้องสมุด
เป็นประจ าสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในสถานศึกษาของรัฐบาลทางด้านการเลือกใช้บริการห้องสมุด 
พบว่า ห้องสมุดที่กลุ่มตัวอย่างนิยมไปใช้บริการมากที่สุด ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 93.9 
ที่เหลือนิยมใช้บริการห้องสมุดสาธารณะ 

  ส าหรับการใช้อินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากครู/อาจารย์มอบหมายงานกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 
44.6 นิยมใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเล่นเกมส์  อีกร้อยละ 37.9 ใช้เพื่อพูดคุยกับเพื่อนที่เหลือร้อยละ 21.2 และ
ร้อยละ 9.4 มักใช้อินเทอร์เน็ตเพื่ออ่านหนังสือ และท างานหาข้อมูล ตามล าดับ 

 4.  พฤติกรรมและความคิดเห็นท่ีมีต่อการอ่านและส่งเสริมการอ่าน 

  สถานศึกษาที่กลุ่มตัวอย่างศึกษาอยู่ร้อยละ 86.2 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ซึ่ง
สถานศึกษาในกลุ่มนี้ร้อยละ 41.3 จัดกิจกรรมเป็นประจ าทุกเทอม รองลงมาร้อยละ 22.9 และ ร้อยละ 
19.5 จัดทุกสัปดาห์และจัดปีละคร้ัง ตามล าดับ ในขณะที่สถานศึกษาร้อยละ 11.0 จัดเป็นประจ าทุกเดือน 

โดยพบว่าสถานศึกษาเอกชนที่กลุ่มตัวอย่างศึกษาอยู่จะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในสัดส่วนที่
สูงกว่าสถานศึกษาของรัฐบาลเล็กน้อย 

  ส าหรับกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านที่สถานศึกษาซึ่งกลุ่มตัวอย่างศึกษาอยู่มีการจัด
กิจกรรม ร้อยละ 40.5 เป็นกิจกรรมประเภท รักการอ่าน อีกร้อยละ 22.1 เป็นกิจกรรมสัปดาห์วันรัก
ภาษาไทย ร้อยละ 8.4 และร้อยละ 7.4 เป็นกิจกรรมการอ่านนิทาน-การ์ตูน และการถามตอบค าถาม         

ที่เหลือเป็นกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด โครงการหมอภาษา บันทึกการอ่าน ภาษาไทยวันละค า และ          

กอดหมอนนอนอ่านหนังสือ ซึ่งพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชอบกิจกรรมข้างต้น เนื่องจากมีสาระ 
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สนุก ได้ความรู้ฝึกการอ่านเขียน มีประโยชน์ มีส่วนร่วม มีเพียงส่วนน้อยที่ไม่ชอบกิจกรรมข้างต้น 
เน่ืองจากขี้เกียจอ่าน น่าเบื่อ ไม่น่าสนใจ เสียการเรียน 

  กลุ่มตัวอย่างมีการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของสถานศึกษาทุกคร้ังและเกือบทุก
คร้ังคิดเป็นร้อยละ 34.8 และร้อยละ 23.8 ในขณะที่อีกร้อยละ 29.2 เข้าร่วมนานๆ คร้ัง ส่วนอีกร้อยละ 
12.3 ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมเลย การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของสถานศึกษากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 
76.3 มีความเห็นว่าช่วยท าให้เกิดการอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น ที่เหลือเห็นว่าไม่มีผลใดๆ ต่อการอ่าน 

  ทางด้านการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการอ่านของรัฐบาลกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 88.1        
ไม่เคยทราบว่ารัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการอ่าน ส่วนที่เหลือทราบว่ามีนโยบายส่งเสริมการอ่าน ได้แก่ 
การพูดให้ตรงตามหลักภาษา โครงการหนังสือมือสอง โครงการรักการอ่าน การส่งเสริมการอ่าน และ
ให้นักเรียนมีการศึกษา อย่างไรก็ดีกลุ่มตัวอย่างยังคงเห็นความส าคัญของการอ่านโดยมีความคิดเห็นว่า 
หากการส่งเสริมการอ่านของไทยไม่บรรลุผลร้อยละ 74.1 เห็นว่าประเทศจะไม่พัฒนา อีกร้อยละ 50.5 
เห็นว่าจะท าให้ความคิดไม่ทัดเทียมต่างชาติ ในขณะที่ร้อยละ 38.8 เห็นว่าประชาชนในชาติจะขาด
จินตนาการ และร้อยละ 21.1 เห็นว่าจะมีผลท าให้เศรษฐกิจตกต่ า 
  ในด้านความคิดเห็นที่มีต่อการอ่าน ได้ท าการส ารวจความคิดเห็นด้วยค าถามแบบ Rating 

Scale โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง = 5 คะแนน เห็นด้วย = 4 คะแนน ไม่มี
ความเห็น = 3 คะแนน ไม่เห็นด้วย = 2 คะแนน และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง = 1 คะแนน พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งและเห็นด้วย ในแต่ละประเด็นดังต่อไปนี้ 
  กลุ่มตัวอย่าง เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าหนังสือเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการศึกษา (4.77) รัฐควร
สนับสนุนให้มีหนังสือที่ดีเพื่อให้อ่าน (4.51) และหนังสือช่วยพัฒนาชาติและชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง(4.51) 
นอกจากนี้ ยังเห็นด้วยว่าการอ่านช่วยสร้างจินตนาการให้เกิดขึ้น (4.46) ซึ่งห้องสมุดถือเป็นแหล่งส าคัญ
ของชาติ (4.45) การอ่านเป็นกิจกรรมส าคัญและควรส่งเสริมให้เป็นวาระแห่งชาติ (4.32) การอ่านไม่ใช่
ทักษะที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่ต้องฝึกฝน (4.28) รวมทั้งการอ่านจะพัฒนาได้ต้องอ่านประจ าทุกวัน
และเป็นกิจกรรมต่อเน่ืองจนตลอดชีวิต (4.25) ตามล าดับ 

 5.  ข้อคิดเห็นในเร่ืองการส่งเสริมการอ่าน 

  กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มของนักเรียน และนักศึกษาได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการในการ
พัฒนานิสัยรักการอ่าน เรียงตามล าดับดังนี้ 

1. ควรอ่านหนังสือทุกๆ วัน หรือเมื่อว่างให้เป็นนิสัย (ร้อยละ 35.6) 
2. เร่ิมจากการอ่านหนังสือที่ชอบหรือที่สนใจก่อน (ร้อยละ 25.9) 
3. จัดหาหนังสือที่มีประโยชน์สนุกมีรูปภาพประกอบ (ร้อยละ 10.1) 
4. อ่านหนังสือทุกประเภท (ร้อยละ 7.8) 
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5. ปลูกฝังการอ่านต้ังแต่ยังเด็ก (ร้อยละ 5.7) 
6. เข้าร่วมกิจกรรมการอ่านทุกคร้ัง (ร้อยละ 5.5) 
7. ผู้ปกครองเป็นแบบอย่างในการอ่าน (ร้อยละ 4.9) 
8. อ่านหนังสือที่ห้องสมุด (ร้อยละ 2.6) 

 

 นอกจากนีก้ลุ่มตัวอย่างยังมีข้อเสนอแนะอื่นๆ ดังนี้ 
1. ท าหนังสือที่มีสาระ และน่าอ่านให้มากขึ้น 

2. การอ่านหนังสือท าให้มีความรู้รอบตัว ฉลาดมากขึ้น เพลิดเพลิน 

3. การอ่านหนังสือมากๆ จะช่วยพัฒนาชาต ิ

4. นิสัยรักการอ่านไม่จ าเป็นต้องอ่านหนังสือเรียนอย่างเดียว 

5. การอ่านหนังสือให้เหมาะกับวัย และแบ่งเวลาให้พอเหมาะ อ่านหนังสือที่ดี จะท าให้           
ไม่น่าเบื่อ 
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2) การส ารวจพฤติกรรมและความคิดเห็นของครู อาจารย์ที่มีต่อการอ่านหนังสือ 

 การศึกษาในส่วนนี้ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากตัวอย่างในกลุ่มครู อาจารย์     
ที่ท าการสอนอยู่ในสถาบันการศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน ทั้งในระดับอนุบาล ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา และสูงกว่ามัธยมศึกษา ทั้งเพศชายและเพศหญิง รวมจ านวนตัวอย่างทั้งสิ้น 200  ตัวอย่าง  
ผลการศึกษาโดยสรุปมีดังนี้ (รายละเอียดตารางสถิติดูได้ในภาคผนวก) 

1. ข้อมูลทั่วไปและการท างาน 

  กลุ่มตัวอย่ าง ร้อยละ 57.5  เป็น เพศหญิงที่ เหลือเป็น เพศชาย  ท าการสอนอยู่ ใน
สถาบันการศึกษาภาครัฐบาลและเอกชนในสัดส่วนเท่าๆ กัน โดยที่ร้อยละ 40.0 ของกลุ่มตัวอย่าง         
ท าการสอนในระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา  ส่วนอีกร้อยละ 20.0 ท าการสอนในระดับอนุบาลประถมศึกษา  
และมัธยมศึกษา  ในสัดส่วนเท่าๆ กัน โดยที่กว่าคร่ึงคิดเป็นร้อยละ 67.2 ท างานมาแล้ว 5 ปีขึ้นไป           
ส่วนร้อยละ 16.9 และร้อยละ 15.9 มีอายุงานน้อยกว่า 3 ปี และ 3 – 5 ปี ตามล าดับ ส่วนใหญ่ร้อยละ 58.0 
ของกลุ่มตัวอย่างจบการศึกษาระดับปริญญาตรี อีกร้อยละ 29.5 จบการศึกษาระดับปริญญาโท และ          

ส่วนน้อยที่จบการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีหรือปริญญาเอก 

  กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 41.0 มีอายุต่ ากว่า 35 ปี รองลงมาร้อยละ 14.6 มีอายุอยู่ระหว่าง 50-54 
ปี ที่เหลือร้อยละ 36.4  มีอายุตั้งแต่ 40 – 49 ปี  และอีกร้อยละ 7.3  มีอายุมากกว่า 54 ปี ร้อยละ 44.9 ของ
กลุ่มตัวอย่างมีรายได้ของครอบครัวต่อเดือนมากกว่า 25,000 บาท รองลงมาร้อยละ 31.3 มีรายได้         
น้อยกว่า  15,000 บาท  ที่เหลือมีรายได้ระหว่าง 15,000 – 25,000 บาท 

  ส าหรับหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่านที่กลุ่มตัวอย่าง  ได้เข้าร่วมอบรมหรือ
สัมมนา มีดังนี้ 
  1. โครงการรักการอ่าน 

  2. IQ – EQ ดีแน่ถ้าพ่อแม่ใส่ใจ 

  3. การพัฒนาหลักสูตร 

  4. ห้องสมุดมีชีวิต 

  5. การสอนท าโครงงานคณิตศาสตร์ 

  6. การจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 

  7. เด็กไทยรวมใจอ่านถวายในหลวง 

 8. การพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  9. การอบรมเพื่อปฏิบัติการ 

  10. การพัฒนาด้านจิตปภัสสร 

  11. พัฒนาศักยภาพผู้สอน 
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  12. ฝึกอบรมด้านการผลิตหนังสืออ่านเพิ่มเติม 

  13. เงินทองมีค่า 
  14. พัฒนากระบวนความคิด 

  15. กฎหมายการเปิดเผยข้อมูลราชการ 

  16. การอ่านภาษาไทยสัญจร 

  17. เทคนิคกิจกรรมกิจการพัฒนา 6Q ส าหรับเด็กปฐมวัย 

  18. อ่านนิทาน, เล่านิทานกับดนตรี 

  19. อบรมหลักสูตรแกนกลาง 

  20. การตลาด 

  21. สัปดาห์ห้องสมุด 

  22. การฝึกการอ่านและเขียนจากภาพหรือนิทาน 

  23. การอ่านคิดวิเคราะห ์

  24. การสร้างสื่อพัฒนาเด็ก 

  25. การสอนอ่านร้อยกรอง และท านองเสนาะ 

 

  โดยที่หลักสูตรข้างต้นมีองค์กรต่างๆ เป็นผู้ด าเนินการทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน 
ได้แก่ 
  1. องค์กรภาครัฐ  ได้แก่  สถาบันการศึกษาระดับโรงเรียน  มหาวิทยาลัย  คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  กรมสุขภาพจิต  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  กรุงเทพมหานคร  ได้แก่  ส านักงานเขต  
ส านักงานการศึกษาครู  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  องค์การบริหารส่วนต าบล  ชุมชนจังหวัด 

  2. องค์กรภาคเอกชน  ได้แก่  บริษัทสิ่งพิมพ์  เช่น  แปลนฟอร์คิดส์  นานมีบุ๊คส์  เซเว่น
อีเลฟเว่น  พิซซ่าฮัท  โรงแรม  โรงเรียนเอกชน  บริษัทจัดอบรม 

 

2. พฤติกรรมการอ่านหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ 
  ในช่วง 1 เดือน กลุ่มตัวอย่างมีการอ่านหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อประกอบการท างาน
เป็นหลัก โดยอ่านเพื่อสร้างเสริมความรู้ เพื่อใช้ในการสอน และเพื่อประโยชน์ในการท างาน คิดเป็น 

ร้อยละ 78.4 ร้อยละ 70.9 และร้อยละ 68.8 ตามล าดับ ส่วนเหตุผลอ่ืนคือเพื่อความบันเทิง คิดเป็นร้อยละ 
56.3  และเพื่อเข้าใจสังคมคิดเป็นร้อยละ 40.7 ตามล าดับ  รวมทั้งเพื่อหาความรู้และข้อมูลใหม่ๆ เพื่อ
เข้าใจชีวิต  และรู้ข่าวสารบ้านเมืองทันเหตุการณ์ตามล าดับ 
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  ประเภทของหนังสือกลุ่มตัวอย่างนิยมอ่านมากที่สุดได้แก่ หนังสือพิมพ์และหนังสือ
วิชาการ  คิดเป็นร้อยละ 72.7  และร้อยละ 71.2 รองลงมาได้แก่ หนังสือสารคดี บันเทิงคดี รวมเร่ืองสั้น 
และการ์ตูนนิยายภาพตามล าดับ มีเพียงส่วนน้อยที่นิยมอ่านบทร้อยกรอง และกวีนิพนธ์ 
  การจัดสรรเงินเพื่อซื้อหนังสือ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 66.2  มีการจัดสรรเงินไม่สม่ าเสมอ  
โดยซื้อเป็นคร้ังคราว ส่วนอีกร้อยละ 18.5 ไม่มีการจัดสรรเงิน ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีการจัดสรรเงิน
เพื่อซื้อหนังสือเป็นประจ ามีเพียงร้อยละ 15.4  ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 70.4 มีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 500 บาท         

ต่อเดือน ส่วนที่เหลือมีค่าใช้จ่ายเกิน 500 บาทต่อเดือน  อย่างไรก็ดี พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ท าการสอนใน
สถาบันการศึกษาของรัฐบาลจะมีสัดส่วนการจัดสรรเงินอย่างสม่ าเสมอสูงกว่าการไม่จัดสรรเงิน 

  การใช้เวลาในการอ่านหนังสือ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 49.7 ใช้เวลาระหว่าง 30 - 60 นาที      
ต่อวัน ส่วนอีกร้อยละ 25.1 ใช้เวลาในการอ่าน 1-2 ชั่วโมงต่อวัน และร้อยละ 18.6 ใช้เวลาน้อยกว่า             
30 นาทีต่อวัน  ซึ่งพบว่ามีความสอดคล้องกันทั้งในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูของสถาบันการศึกษาของ
รัฐบาลและเอกชน 

  การไปงานหนังสือ Book Fair มีกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 14.7 ที่ไปทุกคร้ัง แต่โดยส่วน
ใหญ่ร้อยละ 51.8 จะไปนานๆ คร้ัง และอีกร้อยละ 21.8 ไปปีละคร้ัง ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยไปงาน
หนังสือ Book Fair เลย คิดเป็นร้อยละ 11.7  
  ในด้านการไปร้านจ าหน่ายหนังสือส่วนใหญ่ไปสัปดาห์ละคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 47.2 
รองลงมาเข้าร้านจ าหน่ายหนังสือบ่อยๆ (วันเว้น 2-3 วัน) คิดเป็นร้อยละ 27.4  มีเพียงร้อยละ 15.7 ที่ไป
ร้านจ าหน่ายหนังสือเป็นประจ าทุกวัน / เกือบทุกวัน และอีกร้อยละ 9.1 ไปร้านหนังสือเดือนละคร้ัง 

 

3. ความคิดเห็นท่ีมีต่อนโยบายส่งเสริมการอ่าน 

  ร้อยละ 69.7 ของสถานศึกษาที่กลุ่มตัวอย่างท างานสอนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
โดยในช่วง 6 เดือน มีการจัดกิจกรรมที่ส าคัญตามล าดับได้แก่   การจัดหาหนังสือที่ เหมาะสม                  
มีประโยชน์มาเข้ามุมหนังสือ คิดเป็นร้อยละ 54.5 รองลงมามีการจัดกิจกรรมการแนะน าหนังสือ  การ
เล่านิทาน  ประกวดเขียนเรียงความหรือบทร้อยกรอง การอ่านเร่ืองในหนังสือ และการจัดนิทรรศการ
หนังสือที่น่าสนใจ คิดเป็นร้อยละ 44.1 ร้อยละ 43.4 และร้อยละ 42.1 ตามล าดับ  นอกจากนั้นยังมีการ
เล่าเร่ืองในหนังสือ การเล่นทายปัญหา การให้เล่าเร่ืองในหนังสือ  การวาดภาพประกอบค าขวัญ และการ
จัดงาน Book Fair ในสถาบัน  ตามล าดับ ในขณะที่กิจกรรมที่มีการจัดกันไม่มากได้แก่ การปาฐกถาและ
โต้วาที และการพาไปชมนิทรรศการ และการบรรยายเกี่ยวกับหนังสือ 

  จ านวนคร้ังที่ด าเนินการจัดกิจกรรมข้างต้นในรอบ  6  เดือน  พบว่ากิจกรรมประเภทการ 

เล่านิทาน  การอ่านเร่ืองในหนังสือ การเล่าเร่ืองในหนังสือ  การเล่นทายปัญหา และการให้เล่าเร่ืองใน
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หนังสือ จะเป็นกิจกรรมที่มีการจัดบ่อยคร้ังประมาณ 30-50 คร้ังในรอบ 6 เดือน ในขณะที่กิจกรรม
ประเภทอ่ืนๆ มีการจัดไม่เกิน 10 คร้ังในรอบ 6 เดือน 

  กิจกรรมที่ทางสถานศึกษาจัดขึ้น  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างคิดว่าประสบความส าเร็จมากที่สุดที่              
ท าให้มีผู้รักการอ่านมากขึ้น  เรียงตามล าดับได้แก่ 
  1. กระเช้าหนังสือ/ตะกร้าหนังสือ 

  2. กิจกรรมรักการอ่าน 

  3. หยุดทุกงานอ่านทุกคน 

  4. ให้นักเรียนมีส่วนร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การอ่านในชุมชน 

  5. มุมหนังสือที่รับเข้ามาใหม่ 
  6. บ้านหนังสือประจ าชุมชน 

  7. ห้องสมุดมีชีวิต 

  8. การอ่านจับใจความส าคัญ 

  9. การอ่านข่าวสารประจ าวันมาสรุปให้ฟัง 

  10. สัปดาห์ห้องสมุด 

  11. กิจกรรมพ่อแม่ลูกผูกรักด้วยหนังสือ 

  12. วันภาษาไทย 

  13. กิจกรรมในชั้นเรียน 

  ทางด้านการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการอ่านของภาครัฐบาล  กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 
56.6   ไม่เคยทราบว่ารัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการอ่าน  แต่ก็มีกลุ่มตัวอย่างอีกเกือบคร่ึงคิดเป็นร้อยละ 
43.4  ที่ทราบว่ารัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการอ่าน  โดยมีนโยบายในเร่ืองของ  การเล่านิทานให้ลูกฟัง
ตั้งแต่ยังเด็ก  การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้  การให้นักศึกษาไทยรักการอ่าน  การก าหนดให้การ
อ่านเป็นวาระแห่งชาติ  โครงการวางทุกงานอ่านทุกคน  การให้นักเรียนมีการทบทวนการอ่านก่อนที่จะ
เข้าบทเรียน  และการเพิ่มเวลาการอ่านให้มากขึ้น 

  อย่างไรก็ดี  กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 72.5  มีความเห็นว่าการอ่านหนังสือของเด็กไทยในช่วง    
3 ปีที่ผ่านมามีอัตราลดลง  โดยมีเหตุผลส าคัญเนื่องจากเด็กติดเกมส์  คอมพิวเตอร์  อินเทอร์เน็ต  การ
อ่านข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต  รวมทั้งมีความวุ่นวายทางการเมือง  ข่าวอาชญากรรม  และอ่านหนังสือ 

ไม่คล่อง  ในขณะที่ส่วนที่เหลือเห็นว่าเด็กไทยมีการอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น  เนื่องจากมีการรณรงค์ด้าน  

การอ่าน  รวมทั้งรัฐมีการส่งเสริมมากขึ้น  มีหนังสือที่น่าสนใจมากขึ้น  มีผู้ปกครองสนับสนุนและอ่าน
เพื่อค้นคว้าท ารายงาน 
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  ขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างยังคงเห็นความส าคัญของการอ่าน โดยมีความคิดเห็นว่าหากการ
ส่งเสริมการอ่านของไทยไม่บรรลุผลร้อยละ 80.2 เห็นว่าประเทศจะไม่พัฒนา อีกร้อยละ 59.9 เห็นว่าจะ
ท าให้ความคิดไม่ทัดเทียมต่างชาติ ในขณะที่ร้อยละ 54.3  เห็นว่าประชาชนในชาติจะขาดจินตนาการ 
และอีกร้อยละ 31.5  เห็นว่าจะมีผลท าให้เศรษฐกิจตกต่ า  ที่เหลือเห็นว่าจะท าให้คนในชาติขาดความรู้  
ขาดการคิดวิเคราะห์  ฉลาดน้อยลง  ประชาชนในชาติเกิดการแตกแยกและขาดคุณธรรม 

  ทางด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่มีอิทธิพลต่อการอ่าน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 80.2 
เห็นว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นผู้มีอิทธิพลมากที่สุด ส่วนน้อยที่เห็นว่า ครู อาจารย์ หรือภาครัฐบาล 
บรรณารักษ์  สื่อรอบข้าง  ตนเอง  และทุกคนจะมีอิทธิพลต่อการอ่าน 

  ประเทศที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าประสบความส าเร็จในการส่งเสริมการอ่านมากที่สุดได้แก่  
ประเทศญ่ีปุ่น  คิดเป็นร้อยละ 48.9  รองลงมาได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา  คิดเป็นร้อยละ 15.6  และ
ประเทศอังกฤษ  คิดเป็นร้อยละ 11.1  ที่ เหลือได้แก่ประเทศจีน  เยอรมัน  ไทย  อินเดีย  สิงคโปร์  
เวียดนาม  และเกาหลี  ตามล าดับ  เหตุผลเน่ืองจากเห็นว่าประเทศดังกล่าวข้างต้นมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า  
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  มีเศรษฐกิจดี  มีความเจริญก้าวหน้าทางการศึกษา  มีการจัดการด้านการอ่าน  
และส่งเสริมการอ่านที่ดี รัฐบาลมีการสนับสนุนและรณรงค์ด้านการอ่าน ระบบการเรียนการสอนเป็น
การค้นคว้า  การเรียนประสบความส าเร็จ  ประชาชนนิยมอ่านหนังสือในเวลาว่าง  รักการอ่าน ชอบ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติม  มีรูปแบบหนังสือที่น่าสนใจ  น่าอ่านมีหนังสือการ์ตูน  มีภาพหลากหลาย          
มีวรรณกรรมที่มีชื่อเสียง  มีห้องสมุดมาก  และใส่ใจในการพัฒนาห้องสมุด  วัฒนธรรมการอ่านเข้าถึง
คนในประเทศ  และเป็นสังคมฐานความรู้ที่มีแหล่งเรียนรู้จ านวนมาก 

  ส าหรับหน่วยงานที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเหมาะสมที่จะเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ของชาติมากที่สุด ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการคิดเป็นร้อยละ 86.9  รองลงมาร้อยละ 29.3 และร้อยละ 
22.2  ได้แก่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงวัฒนธรรม ตามล าดับ 

  การรับรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านขององค์กรต่างๆ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 76.6 ได้รับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนองค์กรที่เหลือ     
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 3.6 รับรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ได้แก่ กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ และสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย  นอกจากนี้
ยังได้แก่ ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ TK-PARK มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก และ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตามล าดับ 
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4. ความคิดเห็นท่ีมีต่อสถานศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่าน 

  กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 71.7  เห็นว่าห้องสมุดของสถานศึกษาที่ท างานอยู่มีหนังสือยัง                

ไม่เพียงพอ และไม่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้บริการ  โดยเฉพาะสถานศึกษาของเอกชน  พบว่า  
มีสัดส่วนความไม่เพียงพอสูงกว่าสถานศึกษาของรัฐบาล นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 44.4 ยังเห็นว่า
บรรณารักษ์ของสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพียงนานๆ คร้ัง และอีกร้อยละ 40.8 เห็น
ว่ามีการจัดเป็นประจ า ในขณะที่ร้อยละ 14.8 ของกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าบรรณารักษ์ไม่เคยมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในสถานศึกษาเลย ขณะเดียวกัน ร้อยละ 52.5 ของกลุ่มตัวอย่างเคยมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยตนเองโดยการจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่  การใช้ห้องสมุด  สัปดาห์
ห้องสมุด  การเล่านิทาน  โครงการรักการอ่าน  ตะกร้าหนังสือ  มุมหนังสือ  ที่เหลือได้แก่ การอ่านเพื่อ
การศึกษา  เพื่ออ่านหนังสือให้ออก  การอ่านจับใจความส าคัญ  การเล่นเกมส์  บันทึกการอ่านนอกเวลา  
จัดหนังสือพิมพ์ให้เด็กอ่าน  การถามตอบค าถาม  การจัดนิทรรศการ  กิจกรรมหนังสือที่น่าสนใจ  
โครงการหมอภาษา  สัปดาห์วันรักภาษาไทย  อ่านเพื่อรู้สู่ทักษะการเขียน  กิจกรรมสุดยอดนักอ่าน
ประจ าเดือน  ประกวดการเขียนเรียงความ  และการวาดภาพและเล่าเร่ืองจากภาพ 

 

5. ความคิดเห็นท่ีมีต่อการส่งเสริมการอ่าน 

  ในด้านความคิดเห็นที่มีต่อการอ่าน ได้ท าการส ารวจความคิดเห็นด้วยค าถามแบบ Rating 

Scale โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง = 5 คะแนน เห็นด้วย = 4 คะแนน ไม่มี
ความเห็น = 3 คะแนน ไม่เห็นด้วย = 2 คะแนน และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง = 1 คะแนน ท าการเปรียบเทียบ
โดยใช้ค่าเฉลี่ย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย และค่อนข้างเห็น
ด้วยในประเด็นต่อไปนี้ 
  กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่งว่า หนังสือช่วยพัฒนาชาติและชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง (4.68) โดย
การอ่านจะพัฒนาได้ต้องอ่านเป็นประจ าทุกวัน และเป็นกิจกรรมต่อเน่ืองตลอดชีวิต (4.67) นอกจากนี้ยัง
เห็นด้วยที่การอ่านไม่ใช่ทักษะที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ แต่ต้องฝึกฝน (4.47) และควรก าหนดให้การอ่าน
เป็นวาระแห่งชาติ (4.45) โดยห้องสมุดจะถือเป็นแหล่งส าคัญที่สุดที่จะจัดการส่งเสริมการอ่าน (4.36) 
อีกทั้งยังเห็นว่างบประมาณที่ใช้ในการซื้อหนังสือของห้องสมุดมีน้อย (3.93) และส านักพิมพ์ที่จัดพิมพ์
หนังสือที่มีคุณภาพมีจ านวนน้อย (3.70) ขณะเดียวกันผู้บริหารยังคงให้ความส าคัญต่อการส่งเสริม         

การอ่านน้อย (3.40) 
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ความคิดเห็นท่ีมีต่อการส่งเสริมการอ่าน 

 กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มครูอาจารย์ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ควรใช้ในการส่งเสริมการอ่าน 

 กลุ่มตัวอย่างได้เสนอแนะกลยุทธ์ตามล าดับ ดังนี้ 
 1. หนังสือควรมีเนื้อหาภาพและรูปเล่มที่น่าสนใจ และราคาถูก 

 2. เร่ิมจากพ่อแม่ผู้ปกครอง 

 3. การสร้างความตระหนัก และแรงจูงใจ 

 4. มีการปลูกฝังตั้งแต่เด็ก 

 5. ฝึกให้เด็กเลือกหนังสือที่เหมาะสมกับอายุ 
 6. เร่ิมอ่านหนังสือที่ชอบก่อน 

 7. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

 8. ควรอ่านเป็นกิจวัตรประจ าวัน และบ่อยๆ 

 9. จัดมุมหนังสือตามร้านหนังสือ และไม่หุ้มพลาสติก 

 10. เล่านิทาน/เกมส์ 
 11. เข้าโครงการหมอภาษา 
 12. การอ่านจับใจความส าคัญ 

 วิธีการในการพัฒนานิสัยรักการอ่าน 

 กลุ่มตัวอย่างได้เสนอแนะว่าวิธีการในการพัฒนานิสัยรักการอ่านไว้ ดังนี้ 
 1. มีการปลูกฝังตั้งแต่เด็ก 

 2. อ่านหนังสือทุกประเภท และเหมาะสมกับวัย 

 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

 4. ครู – ผู้ปกครองควรเป็นแบบอย่าง 

 5. เล่านิทาน  ข่าวต่างๆ 

 6. ฝึกให้เด็กรักการอ่าน 

 7. จัดหาหนังสือที่เด็กสนใจ 

 8. อ่านหนังสือบ่อยๆ 

 9. เร่ิมอ่านหนังสือที่ชอบก่อน 

 10. อธิบายให้เห็นประโยชน์จากการอ่านหนังสือ 

 11. สร้างสิ่งกระตุ้นและแรงจูงใจ 

 12. จัดเป็นชั่วโมงรักการอ่าน 
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 13. ห้องสมุดควรมีหนังสือให้เลือกหลากหลาย 

 14. ฝึกสรุปเนื้อหาที่ส าคัญเอง 

 15. ก าหนดการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ 

 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

 กลุ่มตัวอย่างได้เสนอแนะไว้ดังนี้ 
 1. มีการเรียนรู้จากการเลียนแบบที่ดีจากเด็กถึงผู้ใหญ่ 

 2. จัดการส่งเสริมการอ่านอย่างจริงจัง 

 3. รัฐบาลควรให้ความส าคัญต่อการอ่าน 

 4. ต้องมีเวลาเข้าห้องสมุดบ้าง 

 5. ในชนบทที่ห่างไกลควรมีการช่วยเหลือด้านต่างๆ 

 6. การหาข้อมูลที่น่าสนใจ 

 7. มีสิ่งอื่นๆ นอกจากสื่อสิ่งพิมพ์ 
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3) การส ารวจพฤติกรรมและความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการอ่านหนังสือ 

 การศึกษาคร้ังนี้เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ปกครองของบุตร           
ที่ก าลังศึกษาทั้งเพศชาย และเพศหญิง กระจายตัวอย่างตามระดับการศึกษา กลุ่มอายุ รายได้  ซึ่งอาศัยอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมจ านวนทั้งสิ้น 200 ตัวอย่าง ผลการศึกษาโดยสรุปมีดังนี้  
(รายละเอียดตารางสถิติดูได้ในภาคผนวก) 

1. ข้อมูลทั่วไป    
  กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 71.0 เป็นเพศชาย ที่เหลือเป็นเพศหญิงร้อยละ 35.0 ของกลุ่มตัวอย่าง 
เป็นผู้มีรายได้ของครอบครัวต่อเดือน 15,000–30,000 บาท ส่วนอีกร้อยละ 32.5 มีรายได้ต่ ากว่า 15,000 
บาท และมากกว่า 30,000 บาทในสัดส่วนพอๆ กัน ร้อยละ 32.5 ของกลุ่มตัวอย่าง มีบุตรศึกษาอยู่ใน
ระดับสูงกว่า มัธยมศึกษา ที่เหลือมีบุตรศึกษาอยู่ในระดับอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใน
สัดส่วนเท่าๆ กัน คิดเป็นร้อยละ 22.5  
  อายุของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 26.0 มีอายุ 35-39 ปี รองลงมาอายุต่ ากว่า 35 ปี และ 40-44 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 24.5 และ ร้อยละ 16.5 ที่เหลือ  มีอายุ 45-49 ปี และมากกว่า 54 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.0 
และร้อยละ 10.5 ตามล าดับ ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 28.5 จบการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี  รองลงมาจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา  ปวช. ปวส. อนุปริญญา และมัธยมศึกษา คิดเป็น       

ร้อยละ 25.0 ร้อยละ 21.5 และร้อยละ 20.5 ตามล าดับ โดยมีเพียงส่วนน้อยที่จบการศึกษาสูงกว่าปริญญา
ตรี  อาชีพของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 30.0 มีธุรกิจส่วนตัว รองลงมามีอาชีพ เป็นพนักงานบริษัทเอกชน 
พ่อบ้าน แม่บ้าน และเป็นข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 19.5 ร้อยละ 16.0 และร้อยละ 14.5  
ตามล าดับ ที่เหลือมีอาชีพรับจ้างทั่วไปและค้าขาย เกือบคร่ึงหนึ่งหรือร้อยละ 45.0 ของกลุ่มตัวอย่าง        
มีบุตรเพยีง 1 คน และอีกร้อยละ 42.5 มีบุตร 2 คน ส่วนที่เหลือมีบุตร 3 คน ขึ้นไป  

 

2. พฤติกรรมการอ่านหนังสือ  
  กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 31.5  มีหนังสือในบ้าน 21-50 เล่ม อีกร้อยละ 25.5 มีหนังสือในบ้าน 
51-100 เล่ม ที่เหลือมีหนังสือในบ้านน้อยกว่า 20 เล่ม และมากกว่า 100 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 24.5 และ 
ร้อยละ 18.5 ตามล าดับ โดยที่กว่าคร่ึงหนึ่งคิดเป็นร้อยละ 52.0 ของกลุ่มตัวอย่างไม่มีการจัดมุมหนังสือ
ในบ้าน  
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 71.4 เป็นผู้ที่ชอบอ่านหนังสือ ซึ่งสอดคล้องกันในทุก
ระดับรายได้ครอบครัว ส่วนที่เหลือไม่ชอบอ่านหนังสือเนื่องจากเหตุผลส าคัญคือไม่มีเวลาและชอบท า
กิจกรรมอ่ืนมากกว่า คิดเป็นร้อยละ 56.9 และร้อยละ 43.1 ตามล าดับ ส่วนบุตรของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 
63.5 เป็นผู้ชอบอ่านหนังสือ  ที่ เหลือไม่ชอบอ่านหนังสือ โดยมีเหตุผลส่วนใหญ่เนื่องจากชอบท า
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กิจกรรมอ่ืนๆ มากกว่า  ชอบเล่นกับเพื่อนและติดเกมส์ คิดเป็นร้อยละ 54.8 ร้อยละ 42.5 และร้อยละ 
31.5 ตามล าดับ และที่เหลือไม่เห็นประโยชน์ของการอ่าน ไม่มีเวลาติดโทรทัศน์/การ์ตูน เด็กขี้เกียจอ่าน
หนังสือไม่ออก รวมทั้งผู้ปกครองไม่มีเวลาว่าง 

  การจัดสรรเงินเพื่อซื้อหนังสือต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 31.0  มีการจัดสรรเงินไว้เดือน
ละ 101-500 บาท ที่เหลือมีการจัดสรรเงินน้อยกว่า 100 บาท และ 500 บาทขึ้นไปต่อเดือน คิดเป็น       

ร้อยละ 13.5 และร้อยละ 8.5  ตามล าดับ โดยมีกลุ่มตัวอย่างถึงร้อยละ 47.0 ที่ไม่มีการจัดสรรเงินเพื่อซื้อ
หนังสือ     
  การใช้เวลาในการอ่านหนังสือต่อวัน กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 40.5 ใช้เวลาในการอ่านหนังสือ
น้อยกว่า 30 นาทีต่อวัน อีกร้อยละ 34.0 ใช้เวลา 30-60 นาทีต่อวัน ที่เหลือใช้เวลาอ่านหนังสือ 1 ชั่วโมง
ต่อวันขึ้นไป โดยที่มีกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 7.5 ที่ไม่อ่านหนังสือเลยในแต่ละวัน  และเมื่อพิจารณาใน
แต่ละระดับรายได้ครอบครัว พบว่า กลุ่มที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท จะใช้เวลาในการอ่านหนังสือ 
30-60 นาทีต่อวัน มากกว่ากลุ่มรายได้อื่น ๆ  
  ความถี่ในการไปร้านหนังสือกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 47.0 ไปร้านหนังสือสัปดาห์ละคร้ัง            
อีกร้อยละ 15.5 ไปร้านหนังสือเป็นประจ าทุกวันหรือเกือบทุกวัน พอ ๆ กับไปร้านหนังสือบ่อยโดยไป
วันเว้น 2-3 วัน นอกจากนี้ยังมีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 14.0 ที่ไม่เคยไปร้านหนังสือเลย  

 

3. การส่งเสริมบุตรด้านการอ่าน   
  ร้อยละ 39.0 ของกลุ่มตัวอย่างส่งเสริมให้บุตรรู้จักหนังสือเป็นคร้ังแรกตั้งแต่อายุ 1-2 ขวบ 
อีกร้อยละ 24.5 ส่งเสริมตั้งแต่บุตรแรกเกิดจนถึง 1 ขวบ ในขณะที่ร้อยละ 23.5 ส่งเสริมบุตรเมื่อบุตรอายุ 
3-4 ขวบ ที่เหลือส่งเสริมบุตรเมื่อบุตรมีอายุ 4 ขวบขึ้นไป    
  วิธีการที่กลุ่มตัวอย่างส่งเสริมให้บุตรรักการอ่านส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.0 ใช้วิธีเล่านิทานให้
ฟัง รองลงมาให้ดูภาพในหนังสือ และอ่านเร่ืองในหนังสือให้ฟังคิดเป็นร้อยละ 48.0 และร้อยละ 42.0 
ตามล าดับ ที่เหลือใช้วิธีสนทนาเร่ืองหนังสือกับบุตรและเล่นทายปัญหาในหนังสือ และเมื่อพิจารณาแยก
ตามระดับรายได้ครอบครัว พบว่า กลุ่มรายได้มากกว่า 30,000 บาท นิยมให้บุตรดูภาพในหนังสือ
มากกว่าการเล่านิทานให้ฟัง อย่างไรก็ดี พบว่ามีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 8.0 ที่ไม่เคยส่งเสริมบุตรในเร่ือง
การอ่านเลย  
  วิธีการที่กลุ่มตัวอย่างช่วยให้บุตรรู้จักหนังสือส่วนใหญ่ใช้วิธีพาไปที่ร้านจ าหน่ายหนังสือ
คิดเป็นร้อยละ 60.9 รองลงมาใช้การพาไปห้องสมุดและพาไปงานหนังสือ Book Fair คิดเป็นร้อยละ 
33.0 และร้อยละ 24.9 ตามล าดับ โดยมีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 14.7 ที่ไม่เคยพาบุตรไปรู้จักหนังสือเลย  
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  กลุ่มตัวอย่างมีวิธีการสร้างทัศนคติที่ถูกต้องของบุตรเกี่ยวกับหนังสือโดยใช้วิธีการเก็บ
หนังสือให้เป็นระเบียบคิดเป็นร้อยละ 48.0 รองลงมาใช้วิธีให้เงินส าหรับซื้อหนังสือหรือเช่าหนังสือคิด
เป็นร้อยละ 35.7 ที่เหลือใช้วิธีท าตัวอย่างให้บุตรเห็นว่าการจ่ายเงินซื้อหนังสือมีประโยชน์เพียงใด
รวมทั้งสนับสนุนให้แลกเปลี่ยนหนังสือกับเพื่อนคิดเป็นร้อยละ 35.2 และร้อยละ 14.3 ตามล าดับ 
อย่างไรก็ดียังคงมีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 13.3 ที่ไม่เคยมีวิธีการสร้างทัศนคติที่ถูกต้องแก่บุตรเกี่ยวกับ
หนังสือ  
  กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 39.5  พาบุตรไปห้องสมุดที่ไม่ใช่ของโรงเรียนด้วยตนเองเป็นคร้ังคราว    
อีกร้อยละ 12.5 ผู้ปกครองพาบุตรไปสม่ าเสมอ โดยที่ร้อยละ 5.5 บุตรไปห้องสมุดได้ด้วยตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ และอีกร้อยละ 3.5 ของกลุ่มตัวอย่างพาบุตรไปเป็นคร้ังคราว โดยที่ยังคงมีกลุ่มตัวอย่างอีก  

ร้อยละ 36.5 ของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยพาบุตรไปห้องสมุดเลย ซึ่งพบว่าสอดคล้องกันในทุกระดับรายได้
ครอบครัว 

  นอกจากวิธีการข้างต้นแล้ว กลุ่มตัวอย่างถึงร้อยละ 51.0 ยังได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านที่บ้านอีกด้วยโดยการ 

1. สอนหรือชวนให้เด็กอ่านหนังสือเมื่อว่างให้เป็นนิสัย 

2. อ่านหนังสือให้เด็กฟัง หรืออ่านให้ดูเป็นตัวอย่าง 

3. หาหนังสือให้เด็กอ่าน 

4. จัดมุมหนังสือให้เด็กอ่าน 

5. พาเด็กไปซื้อหนังสือที่สนใจ 

6. ให้เด็กอ่านหนังสือให้ฟังและให้สรุปเร่ืองราวให้ฟัง 

7. พาลูกไปห้องสมุด 

8. พาลูกไปงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหรืองานมหกรรมหนังสือ 

9. ร่วมอ่านหนังสือกับเด็ก 

   อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาตามระดับรายได้ครอบครัว พบว่า กลุ่มที่มีรายได้ 15,000-30,000 
บาท มีการจัดกิจกรรมการอ่านในครอบครัว เพียงร้อยละ 46.4 ซึ่งน้อยกว่ากลุ่มรายได้ครอบครัวระดับ
อ่ืนที่ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 50.0 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในบ้าน 

 

4. ความคิดเห็นท่ีมีต่อนโยบายการส่งเสริมการอ่าน   
  กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 95.9 ไม่เคยทราบนโยบายส่งเสริมการอ่านของรัฐบาลเลย ส่วนที่เหลือ
ทราบว่ามีนโยบายเกี่ยวกับโครงการรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่การจัดให้มีห้องสมุด
ชุมชนมากขึ้น การกระจายหนังสือสู่ชุมชน และส่งเสริมการเล่านิทานให้เด็กฟัง นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่าง
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ยังมีความเห็นว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เด็กไทยมีการอ่านหนังสือลดลง คิดเป็นร้อยละ 72.1 ของกลุ่ม
ตัวอย่าง เนื่องจากเด็กส่วนใหญ่จะติดเกมส์  คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต บางส่วนติดเพื่อน ติดเที่ยว 
และติดโทรทัศน์ อย่างไรก็ดี กลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 27.9 ยังคงมีความเห็นว่าเด็กไทยมีการอ่านหนังสือ
เพิ่มขึ้นในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีกิจกรรมการรณรงค์ให้อ่านหนังสือมากขึ้น มีหนังสือสิ่งพิมพ์ที่
หลากหลายและน่าอ่านมากขึ้น ขณะเดียวกันผู้ปกครองให้การสนับสนุนและร่วมมือมากขึ้น และเด็กก็มี
การพัฒนามากขึ้น ฉลาดขึ้น นอกจากนี้รัฐบาลยังให้การส่งเสริม  มีการพัฒนาด้านการศึกษา และ         
จัดหนังสือให้ตามสถานศึกษามากขึ้น รวมทั้งมีร้านหนังสือมากขึ้น 

  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่าหากการส่งเสริมการอ่านของไทยไม่บรรลุผลจะท าให้
ประเทศไม่พัฒนาคิดเป็นร้อยละ 80.0 อีกร้อยละ 52.0 เห็นว่าจะท าให้ความคิดไม่ทัดเทียมต่างชาติ          
ส่วนอีกร้อยละ 34.5 และร้อยละ 33.0 เห็นว่าจะท าให้ประชาชนในชาติขาดจินตนาการ และท าให้
เศรษฐกิจตกต่ า ตามล าดับ   
  ส าหรับผู้ที่มีส่วนส าคัญมากที่สุดต่อการส่งเสริมการอ่าน กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 73.9 เห็นว่า
ควรได้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองอีกร้อยละ 22.6 เห็นว่าควรเป็นครูอาจารย์ และส่วนน้อยเพียงร้อยละ 0.5        
ที่เห็นว่าควรเป็นภาครัฐบาล  
  ประเทศที่กลุ่มตัวอย่าง เห็นว่า ประสบความส าเร็จด้านการอ่านมากที่สุดได้แก่ ประเทศ
ญ่ีปุ่น คิดเป็นร้อยละ 35.8 รองลงมาได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศจีน ประเทศสิงคโปร์ ประเทศ
อังกฤษ และประเทศไทย ตามล าดับ เหตุผลที่มองว่าประเทศดังกล่าวข้างต้นประสบความส าเร็จในด้าน
การอ่าน เนื่องจากเป็นประเทศที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องโดยเฉพาะความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี และส าหรับประเทศญ่ีปุ่นเป็นประเทศที่ประชากรมีการอ่านหนังสือมาก รักการอ่าน        

เด็กญี่ปุ่นเก่งและมีความสามารถ 

  หน่วยงานที่ควรด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของชาติมากที่สุดตามความเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ คิดเป็นร้อยละ 83.8 อีกร้อยละ 21.2 เห็นว่าควรอยู่ในความดูแลของ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และส่วนน้อยร้อยละ 4.5 ที่เห็นว่าควรอยู่ในความดูแล
ของ กระทรวงวัฒนธรรม  
  การรับรู้เกี่ยวกับหน่วยงานหรือองค์กรที่ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกลุ่มตัวอย่าง     
ร้อยละ 79.9 เห็นว่ากระทรวงศึกษาธิการมีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมากที่สุด ที่เหลือได้แก่
หน่วยงานอ่ืน  ได้แก่ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก  กรุงเทพมหานคร ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพเด็ก และ
เยาวชน  สถาบันรักลูก  เป็นต้น 

  ในด้านความคิดเห็นที่มีต่อการอ่าน ได้ท าการส ารวจความคิดเห็นด้วยค าถามแบบ Rating 

Scale โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง = 5 คะแนน เห็นด้วย = 4 คะแนน ไม่มี
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ความเห็น = 3 คะแนน ไม่เห็นด้วย =2 คะแนน และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง = 1 คะแนน ท าการเปรียบเทียบ
โดยใช้ค่าเฉลี่ย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งและเห็นด้วย ในแต่ละ
ประเด็นต่อไปนี้  
  กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าหนังสือช่วยพัฒนาชาติและชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง (4.59) และ
เห็นด้วยว่าการอ่านไม่ใช่ทักษะที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่ต้องฝึกฝน (4.39) การอ่านจะพัฒนาได้ต้อง
อ่านประจ าทุกวันและเป็นกิจกรรมต่อเน่ืองตลอดชีวิต (4.36)  ดังนั้นจึงควรก าหนดให้การอ่านเป็นวาระ
แห่งชาติ (4.31) และห้องสมุดจัดเป็นแหล่งส าคัญที่สุดที่จะจัดการส่งเสริมการอ่าน (4.31) รวมทั้ง
ค่อนข้างเห็นด้วยที่ส านักพิมพ์ที่จัดพิมพ์หนังสือที่มีคุณภาพมีจ านวนน้อย  (3.96) ตามล าดับ  

 

5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่าน 

5.1 ความคิดเห็นในเร่ืองกลยุทธ์ที่ควรใช้ในการส่งเสริมการอ่าน 

   กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มผู้ปกครองได้เสนอแนะกลยุทธ์ที่ควรใช้ในการส่งเสริมการอ่านที่
ส าคัญ ดังนี ้

1. หนังสือควรมีรูปแบบสีสัน และคุณสมบัติที่น่าอ่าน เช่น ตัวอักษรใหญ่ เล่มไม่หนา 
พกพาสะดวก 

2. ฝึกให้เด็กอ่านหนังสือทุกวัน หรือให้ครูมอบหมายงาน 

3. มีของรางวัล ค าชมเพื่อจูงใจให้เด็กอ่านหนังสือ 

4. จัดตั้งห้องสมุดประชาชนประจ าหมู่บ้านหรือห้องสมุดเอกชน 

5. จัดแข่งขันการอ่านหนังสือ และวัดผลการอ่านนั้น 

6. ชี้ให้เห็นประโยชน์ของการอ่านหนังสือ และปลูกฝังการอ่าน 

   นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างยังได้เสนอแนะกลยุทธ์อื่น ๆ ดังนี ้
1. มีหนังสือราคาถูกให้อ่าน 

2. มีหนังสือหลากหลายให้อ่าน 

3. อ่าน/เล่าเร่ืองในหนังสือให้เด็กฟัง เพื่อกระตุ้นความสนใจ หรือให้เด็กอ่านตาม 
หรืออ่านร่วมกัน 

4. ให้เด็กอ่านหนังสือให้ฟังเป็นประจ า 
5. อ่านหนังสือเป็นประจ าเพื่อเป็นตัวอย่าง 

6. มีมุมหนังสือให้เด็กอ่านโดยเฉพาะ 

7. จัดหาหนังสือสนุก ๆ ให้เด็กอ่าน และให้มีติดบ้าน 

8. รัฐบาลส่งเสริมและรณรงค์ด้านการอ่านของเด็กผ่านสื่อ 
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9. พาเด็กเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับหนังสือหรือกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

10. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

11. เพิ่มจ านวนครูในระดับปฐมวัยให้มากขึ้น 

12. เพิ่มจ านวนหนังสือ 

13. ใช้ซีดีนิทาน การ์ตูน ช่วยกระตุ้นให้เด็กต้องการดูภาพจากหนังสือ 

14. จัดสรรเงินเพื่อซื้อหนังสือให้บุตร 

15. สถานที่อ่านหนังสือ เช่น ห้องสมุด ควรมีบรรยากาศชวนอ่านหนังสือ 

16. จัดห้องสมุดเคลื่อนที่ และมีหนังสือที่มีคุณภาพ 

 

5.2 ข้อเสนอแนะวิธีการในการพัฒนานิสัยรักการอ่าน 

   กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มผู้ปกครองได้เสนอแนะแนวทางในการพัฒนานิสัยรักการอ่านที่
ส าคัญไว้ ดังนี ้

1. ให้เด็กอ่านหนังสือให้ฟังเป็นประจ า 
2. แนะน าจัดหาหนังสือที่เด็กชอบ มีประโยชน์ เหมาะสมกับวัย 

3. อ่านหนังสือให้เด็กฟังหรืออ่านร่วมกัน 

4. หนังสือควรมีรูปภาพ สีสัน และคุณสมบัติน่าอ่าน มีสาระ 

5. อ่านหนังสือเป็นประจ าเพื่อเป็นตัวอย่าง 

6. พาเด็กเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

7. มีของรางวัล ค าชม เพื่อจูงใจให้เด็กอ่านหนังสือ 

8. พาไปอ่านหนังสือในที่ที่มีบรรยากาศชวนอ่าน เช่น ห้องสมุด 

9. อธิบายเน้ือหาที่เป็นจุดสนใจแก่เด็กเพื่อกระตุ้นการอ่าน 

10. ผู้ปกครองกวดขันการอ่านหนังสือของเด็ก 

11. จัดกิจกรรม นิทรรศการด้านการอ่านโดยรัฐ 

12. ไม่บังคับให้เด็กเคร่งเครียดกับการอ่านมากเกินไป 

 

5.3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ในการส่งเสริมการอ่าน 

   กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มผู้ปกครองมีข้อเสนอแนะอื่น ๆ ดังนี้ 
1. การอ่านหนังสือช่วยให้เด็กมีพัฒนาการอ่านที่ดีขึ้น 

2. การอ่านของเด็กควรเร่ิมจากครอบครัว โรงเรียน และทุกฝ่ายร่วมมือกัน 

3. ปลูกฝังให้เด็กอ่านหนังสือทุกที่ที่มีหนังสือ 
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4. เด็กไทยอ่านหนังสือน้อยมาก ควรผลักดันให้เด็กรักการอ่านมากขึ้น 

5. ควรมีหนังสือที่ดี มีสาระ ราคาไม่แพงมากเกินไป 

6. หนังสือควรหาซื้อได้สะดวก 

7. จ านวนนักเรียนต่อห้องควรน้อยลง 

8. เพิ่มจ านวนห้องสมุดให้มากขึ้น 

9. ส่งเสริมให้เด็กอ่านหนังสือทุกประเภท 

10. ครูควรช่วยดูแลการอ่านหนังสือของเด็ก 

11. รัฐต้องช่วยพัฒนาการอ่านของเด็ก 

12. เพิ่มงบประมาณในการสั่งซื้อหนังสือที่มีคุณภาพเข้าห้องสมุดให้ทั่วถึง 

13. ห้องสมุดถือเป็นแหล่งความรู้ในระดับจังหวัด อ าเภอ หมู่บ้าน 

14. สอนให้เด็กแบ่งเวลาให้เป็นประโยชน์ ไม่บังคับแต่ให้ฝึกฝนเรียนรู้เองตั้งแต่เด็ก 

15. เด็กไทยอ่านหนังสือน้อยมาก ห่วงเล่น ติดเกมส์ มีสิ่งล่อใจท าให้ไม่สนใจการอ่าน 

16. การอ่านช่วยพัฒนาชาติ 
17. รัฐต้องเอาใจใส่หนังสือที่มีอยู่ในห้องสมุด 

18. การอ่านหนังสือทุกวันเป็นสิ่งดีที่สุดจะท าให้ประสบความส าเร็จ 
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4) การส ารวจพฤติกรรมและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการอ่านหนังสือ 

 การศึกษาในส่วนน้ีด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากตัวอย่างในกลุ่มประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งเพศชายและเพศหญิง กระจายตัวอย่างตามอายุ รายได้ อาชีพ 
และการศึกษา รวมจ านวนตัวอย่างทั้งสิ้น 100 ตัวอย่าง ผลการศึกษาโดยสรุปมีดังนี้ (รายละเอียดตาราง
สถิติ ดูได้ในภาคผนวก) 

1. ข้อมูลทั่วไป 

  กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 40 มีรายได้ 10,000-20,000 บาท อีกร้อยละ 30 มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 
บาท และมากกว่า 20,000 บาท ในสัดส่วนพอๆ กัน กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 50 มีอายุ 25–45 ปี และมีอายุ 
46 ปีขึ้นไปในสัดส่วนพอๆ กัน โดยเป็นเพศชาย ร้อยละ 53.0 ที่เหลือเป็นเพศหญิงการศึกษาของกลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 40.8 จบปริญญาตรี อีกร้อยละ 24.5 จบระดับมัธยมศึกษา ที่เหลือร้อยละ 19.4 และ          

ร้อยละ 10.2  จบระดับ ปวช., ปวส., อนุปริญญา และประถมศึกษาตามล าดับ และมีเพียงร้อยละ 5.1             
ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 39.4 ประกอบอาชีพพนักงานธุรกิจเอกชน 
รองลงมาร้อยละ 27.3 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ที่เหลือร้อยละ 12.1 มีอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และรับจ้าง ในสัดส่วนพอๆ กัน ที่เหลือร้อยละ 5.1 มีอาชีพพ่อบ้านหรือแม่บ้าน 

 

2. พฤติกรรมการอ่านหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ 
  กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 36.0 มีหนังสือในบ้านน้อยกว่า 20 เล่ม ส่วนอีกร้อยละ 33.0 มีหนังสือ
ในบ้าน 21–50 เล่ม ร้อยละ 21.0 มีหนังสือในบ้านมากกว่า 100 เล่ม และร้อยละ 10 มีหนังสือในบ้าน 51-

100 เล่ม นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างเกือบคร่ึงคิดเป็นร้อยละ 46.0 มีการจัดมุมหนังสือในบ้าน และส่วนใหญ่
ร้อยละ 84.0 เป็นผู้ที่ชอบอ่านหนังสือ ซึ่งสอดคล้องกันในทุกระดับรายได้ครอบครัว ในขณะที่อีก         

ร้อยละ 16.0 เป็นผู้ที่ไม่ชอบอ่านหนังสือ โดยให้เหตุผลส่วนใหญ่ว่าชอบท ากิจกรรมอ่ืนมากกว่าคิดเป็น
ร้อยละ 47.1 ส่วนที่เหลือร้อยละ 41.2 และร้อยละ 5.9 ให้เหตุผลว่าไม่มีเวลาและไม่มีหนังสือที่น่าสนใจ 
ตามล าดับ 

  ส าหรับการจัดสรรเงินต่อเดือนเพื่อซื้อหนังสือ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 53.0 ไม่มีการ
จัดสรรที่ชัดเจน ส่วนอีกร้อยละ 24.0 มีการจัดสรรเงินเพื่อซื้อหนังสือ 100 – 500 บาทต่อเดือน และ     

ร้อยละ 17.0 มีการจัดสรรเงินเพื่อซื้อหนังสือน้อยกว่า 100 บาทต่อเดือน มีเพียงร้อยละ 6.0 ที่จัดสรรเงิน
เพื่อซื้อหนังสือเดือนละ 500 บาทขึ้นไป  
  การใช้เวลาอ่านหนังสือต่อวันของกลุ่มตัวอย่างเกือบคร่ึงคิดเป็นร้อยละ 44.4 ใช้เวลาอ่าน
หนังสือวันละ 30–60 นาที อีกร้อยละ 38.4 ใช้เวลาน้อยกว่า 30 นาที ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 9.1 และ        

ร้อยละ 5.1 ใช้เวลาอ่านหนังสือนาน 1–2 ชั่วโมงต่อวัน และมากกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน ตามล าดับ โดยมี
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กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 3.0 เป็นผู้ไม่อ่านหนังสือ และเมื่อพิจารณาในแต่ละระดับรายได้ต่อเดือนของกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 10,000–20,000 บาทต่อเดือน ใช้เวลาในการอ่านหนังสือต่อวัน
น้อยกว่า 30 นาทีเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่กลุ่มรายได้ อ่ืนส่วนใหญ่ใช้เวลาในการอ่านหนังสือวันละ        
30-60 นาท ี

  ความถี่ในการไปร้านขายหนังสือ กลุ่มตัวอย่างกว่าคร่ึงคิดเป็นร้อยละ 58.0 ไปร้านหนังสือ
นานๆ คร้ัง / สัปดาห์ละคร้ัง อีกร้อยละ 17.0 ไปร้านหนังสือบ่อยๆ (วันเว้น 2-3 วัน) ในขณะที่ร้อยละ 
12.0 ของกลุ่มตัวอย่างไปร้านหนังสือเป็นประจ าทุกวัน หรือเกือบทุกวัน ส่วนอีกร้อยละ 8.0 ไปร้านขาย
หนังสือเดือนละคร้ัง โดยมีเพียงร้อยละ 5.0 ที่ไม่เคยไปร้านหนังสือเลย 

  ความถี่ในการไปห้องสมุด กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 38.0 ไปห้องสมุดนานๆ คร้ัง/สัปดาห์ละ
คร้ัง อีกร้อยละ 11.0 และร้อยละ 10.0  ไปห้องสมุดบ่อยๆ (วันเว้น 2-3 วัน) และไปห้องสมุดเดือนละคร้ัง 
มีส่วนน้อยที่ไปเป็นประจ าหรือไปปีละคร้ัง เพียงร้อยละ 3.0 และพบว่ามีกลุ่มตัวอย่างถึง ร้อยละ 35.0          
ที่ไม่เคยไปห้องสมุดเลย ส าหรับห้องสมุดที่กลุ่มตัวอย่างนิยมไปใช้บริการร้อยละ 49.2 นิยมไปใช้
ห้องสมุดของที่ท างาน  อีกร้อยละ 26.2 ใช้บริการห้องสมุดสาธารณะของรัฐบาล ร้อยละ 16.9 ใช้บริการ
ห้องสมุดสาธารณะของเอกชน และร้อยละ 4.6 ใช้ห้องสมุดของสถานศึกษา ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ร้อยละ 73.4 มีความเห็นว่าหนังสือที่ให้บริการในห้องสมุดมีเพียงพอกับความต้องการ อย่างไรก็ดี            
อีกร้อยละ 26.6  ของกลุ่มตัวอย่างยังคงเห็นว่าห้องสมุดมีหนังสือไม่เพียงพอกับความต้องการ 

  ความถี่ในการไปงานหนังสือ Book Fair กลุ่มตัวอย่างมากถึงร้อยละ 57.6 ไม่เคยไปงาน
หนังสือเลย ส่วนที่เหลือร้อยละ 25.0 และร้อยละ 9.8  เคยไปนานๆ คร้ัง และปีละคร้ัง โดยมีผู้ที่เคยไป
งานหนังสือเป็นประจ าเพียงร้อยละ 5.4 

  การอ่านหนังสือจากอินเตอร์เน็ท กลุ่มตัวอย่างกว่าคร่ึง คิดเป็นร้อยละ 52.5 ไม่นิยมอ่าน
หนังสือจากอินเตอร์เน็ท ส่วนที่เหลือ นิยมอ่านหนังสือจากอินเตอร์เน็ท ซึ่งกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 21.2ใช้
เวลาอ่านวันละ 30-60  นาที อีกร้อยละ 17.2 ใช้เวลาอ่านน้อยกว่า 30 นาทีต่อวัน ที่เหลือร้อยละ 6.1 และ
ร้อยละ 4.0 ใช้เวลาอ่านต่อวัน 1–2 ชั่วโมง และมากกว่า 2 ชั่วโมงขึ้นไปตามล าดับ 

 

3. ความคิดเห็นท่ีมีต่อนโยบายส่งเสริมการอ่าน 

  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในบ้าน มีกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 19.2 ที่จัดกิจกรรม
ข้างต้น โดยการซื้อหนังสือที่ชอบอ่านติดบ้านไว้เป็นประจ า  อ่านหนังสือนิทานให้ลูกฟังทุกคืนก่อน
นอน ชวนสมาชิกในบ้านมาอ่านหนังสือบ่อยคร้ัง การจัดมุมหนังสือภายในบ้าน การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเมื่ออ่านหนังสือจบ การแนะน าหนังสือให้กันและกัน การอ่านและให้สรุปเร่ืองราวให้ฟัง 
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  อย่างไรก็ดี กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าการที่เด็กซึ่งเป็นที่ รู้จักไม่นิยมอ่านหนังสือ 
เน่ืองมาจากหลายสาเหตุที่ส าคัญ ได้แก่ 

1) การที่เด็กติดเกมส์ เล่นอินเตอร์เน็ท เนื่องจากมีร้านเกมส์เปิดให้บริการมากมาย 

2) เด็กติดเที่ยว ติดเพื่อน และติดเล่น 

3) เด็กไม่ชอบอ่านหนังสือ   
4) ไม่มีหนังสือที่น่าสนใจ เน่ืองจากภาพไม่สวย ตัวหนังสือมาก   
5) เด็กไม่เห็นประโยชน์ของการอ่านหนังสือ 

6) เด็กชอบท ากิจกรรมอื่นมากกว่า เช่น ไปเที่ยว เล่นกีฬา ติดละครทีวี 
7) การที่เด็กไม่ค่อยมีเวลาอ่านหนังสือ 

8) เด็กอ่านหนังสือไม่ออก 

9) เด็กไม่ได้รับการปลูกฝังให้รักการอ่านท าให้ไม่ชอบหนังสือ  

 

  ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 79.3 จึงมีความเห็นว่าผู้ที่มีส่วนส าคัญมากที่สุดต่อการส่งเสริม
การอ่าน ได้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง รองลงมาร้อยละ 12.0 ได้แก่ ครู อาจารย์ ที่เหลือเห็นว่ารัฐบาลและ         

ทุกคนในสังคมมีส่วนส าคัญ ตามล าดับ 

  ทางด้านการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการอ่านของรัฐบาล กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 74.5    
ไม่เคยทราบว่ารัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการอ่าน ที่เหลือทราบว่ารัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริม
การอ่าน เช่น โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โครงการหนังสือมือสอง โครงการพระราชด าริ การ
ประกวดตอบปัญหาบรรณานุกรม หรือเล่านิทาน รวมทั้งห้องสมุดเคลื่อนที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 70.1 ของ
กลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าในช่วง 3 ปี มานี้ เด็กไทยมีการอ่านหนังสือลดลง เนื่องจากสาเหตุส าคัญ คือ 
เด็กให้ความสนใจเกมส์ รวมทั้งคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท เทคโนโลยีใหม่ๆ สื่อใหม่ๆ มากกว่าการอ่าน
หนังสือ นอกจากนั้นยังติดเพื่อน ติดเที่ยว ดูทีวี ดูหนัง การ์ตูน ฟังเพลง มีสิ่งบันเทิงให้ดูมากกว่าการอ่าน
หนังสือ ประกอบกับการขาดการปลูกฝังให้รักการอ่าน  ท าให้เด็กไม่เห็นความส าคัญของการอ่าน        
ไม่ชอบอ่านหนังสือ และการส่งเสริมให้เด็กอ่านหนังสือมีน้อยลง 

  อย่างไรก็ดี กลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 29.9 ยังคงเห็นว่าในช่วง 3 ปีมานี้ เด็กไทยมีการอ่าน
หนังสือเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีนโยบายกิจกรรมและการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านมากขึ้น ทั้งภาครัฐและ
เอกชนมีการให้รางวัล โดยภาครัฐกระตุ้นให้เด็กมีจิตส านึกมากขึ้น ประกอบกับหนังสือมีมากขึ้น และ          

มีความหลากหลาย และเด็กในปัจจุบันแข่งขันกันมากขึ้น จึงน่าจะอ่านหนังสือมากขึ้น  

  ขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างยังคงเห็นความส าคัญของการอ่าน โดยมีความคิดเห็นว่าหากการ
ส่งเสริมการอ่านของไทยไม่บรรลุผลร้อยละ 70.0 ของกลุ่มตัวอย่าง เห็นว่าประเทศจะไม่พัฒนา อีก          
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ร้อยละ 58.0 เห็นว่าจะท าให้ความคิดไม่ทัดเทียมต่างชาติ ในขณะที่ร้อยละ 43.0 เห็นว่าประชาชนในชาติ
จะขาดจินตนาการ และร้อยละ 29.0 เห็นว่าจะมีผลท าให้เศรษฐกิจตกต่ า 
  เมื่อกล่าวถึงตัวอย่างของประเทศที่ประสบความส าเร็จในเร่ืองการส่งเสริมการอ่านมาก
ที่สุด กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าประเทศญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา จีน และอังกฤษ เป็นประเทศที่ประสบความส าเร็จ
ในเร่ืองของการส่งเสริมการอ่านมากกว่าประเทศอ่ืนๆ ตามล าดับเนื่องจากเป็นประเทศที่เจริญและมีการ
พัฒนามาก มีเด็กและประชากรที่เก่งและฉลาด มีหนังสือการ์ตูนมากมาย มีการพัฒนาหนังสือให้น่าอ่าน 
มีการปลูกฝังการอ่านหนังสือ ส่งเสริมการเรียนรู้ และรัฐบาลเอาจริงเอาจังกับเร่ืองการอ่าน 

  ทางด้านหน่วยงานหรือองค์กรที่ควรเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของชาติ ร้อยละ 
71.7 ของกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าควรเป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ รองลงมาร้อยละ 20.2 เห็นว่าควร
เป็นหน้าที่ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีส่วนน้อยเพียงร้อยละ 2.0 ที่เห็น
ว่ากระทรวงวัฒนธรรมควรเป็นผู้ด าเนินการ อย่างไรก็ดีหน่วยงานที่กลุ่มตัวอย่างได้รับรู้ว่ามีการด าเนิน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านมากที่สุด ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ คิดเป็นร้อยละ 81.8 รองลงมาได้แก่ 
ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ TK-Park กรมประชาสัมพันธ์ส านักนายกรัฐมนตรี กรุงเทพมหานคร 
กระทรวงสาธารณสุขและมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กตามล าดับ 

  ในด้านความคิดเห็นที่มีต่อการอ่าน ได้ท าการส ารวจความคิดเห็นด้วยค าถามแบบ Rating 

Scale โดยมีการให้คะแนนในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง = 5 คะแนน เห็นด้วย = 4 คะแนน ไม่มีความเห็น = 

3 คะแนน ไม่เห็นด้วย = 2 คะแนน และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง = 1 คะแนน ท าการเปรียบเทียบโดยใช้
ค่าเฉลี่ย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย ในแต่ละประเด็นต่อไปนี้ 
  กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่าหนังสือช่วยพัฒนาชาติและชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง (4.44) จึงควร
ก าหนดให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ (4.24) โดยที่การอ่านจะพัฒนาได้ต้องอ่านเป็นประจ าทุกวัน และ
เป็นกิจกรรมต่อเน่ืองตลอดชีวิต (4.09) ซึ่งห้องสมุดจัดเป็นแหล่งส าคัญที่สุดที่จะจัดการส่งเสริมการอ่าน 
(4.06) รวมทั้งเห็นด้วยว่าการอ่านไม่ใช่ทักษะที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ แต่ต้องฝึกฝน (4.05) และค่อนข้าง
เห็นด้วยในเร่ืองที่ส านักพิมพ์จัดพิมพ์หนังสือที่มีคุณภาพมีจ านวนน้อย (3.78) ตามล าดับ 

 

4.  ความคิดเห็นท่ีมีต่อการส่งเสริมการอ่าน 

 กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มประชาชนได้แสดงความคิดเห็นที่มีต่อการส่งเสริมการอ่านดังนี้ 
 4.1 กลยุทธ์ที่ควรใช้ในการส่งเสริมการอ่าน 

  กลุ่มตัวอย่างได้เสนอแนะกลยุทธ์เรียงตามล าดับดังนี้ 
  1. หนังสือแต่ละเล่มควรมีรูปภาพประกอบ มีสีสัน ตัวอักษรขนาดใหญ่ เพื่อกระตุ้นให้
เด็กต้องการอ่านหนังสือ 
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  2.  ควรอ่านหนังสือเป็นประจ าทุกวัน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการอ่านหนังสือ โดยเร่ิมจาก
การอ่านหนังสือในแนวที่ชอบ 

  3. แสดงให้เห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ของการอ่านหนังสือ 

  4.  ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านต้ังแต่เด็กๆ 

  5.  ทุกหน่วยงานควรร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้มากขึ้น รวมทั้งการติดตาม
ประเมินผล 

  6.  การจัดกิจกรรมให้แก่เด็กโดยมีรางวัลมอบให้ 
  7.  หนังสือควรมีราคาถูก และแจกหนังสืออ่านฟรีส าหรับเด็ก 

  8.  อ่านหนังสือให้เด็กดูเป็นตัวอย่าง เด็กจะได้อ่านตาม 

  9.  มีสถานที่ให้บริการอ่านหนังสือให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง 

  10. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 
 

 4.2 วิธีการในการพัฒนานิสัยรักการอ่าน 

  กลุ่มตัวอย่างได้เสนอแนะวิธีการตามล าดับดังนี้ 
  1. ฝึกการอ่านหนังสือเป็นประจ าทุกวัน 

  2.  ผู้ปกครองเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุตร และสอนบุตรให้มีนิสัยรักการอ่าน โดยปลูกฝังตั้งแต่
เด็กๆ 

  3.  สร้างแรงจูงใจในการอ่านหนังสือ โดยเร่ิมจากแนวหนังสือที่ชอบอ่าน 

  4.  บอกถึงประโยชน์ของการอ่านหนังสือ 

  5.  ท าแบบทดสอบหลังการอ่านจะท าให้การอ่านมีความท้าทายขึ้น 

  6.  รัฐบาลและทุกหน่วยงาน ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้มากขึ้น 

  7.  หนังสือควรมีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ มีรูปภาพ สีสันชวนอ่าน ตัวอักษรขนาด
ใหญ ่

  8.  จัดชั้นวางหนังสือให้เป็นระเบียบจะได้กระตุ้นการอ่านในครั้งต่อไป 

 

 4.3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

  กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าสื่อสิ่งพิมพ์ อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ และไม่อาจตอบสนอง
ความต้องการ ควรใช้สื่อประเภทต่างๆ ร่วมด้วย ให้สื่อรายการทีวี หรือให้ดารานักร้อง มาช่วยสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นบุคคลต้นแบบของเด็ก รวมทั้งทุกคนในสังคมของประเทศต้องช่วยกัน 
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5) การส ารวจพฤติกรรมและความคิดเห็นของบรรณารักษ์ที่มีต่อการอ่านหนังสือ   
 การศึกษาในส่วนนี้ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่ เป็น
บรรณารักษ์ห้องสมุดทั้งของภาครัฐและเอกชนกระจายตัวอย่างตามอายุ และระดับรายได้ ซึ่งท างานใน
ห้องสมุดเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมทั้งสิ้น 30 ตัวอย่าง ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้  
(รายละเอียดตารางสถิติดูได้ในภาคผนวก) 

1. ข้อมูลทั่วไป   
 กลุ่มตัวอย่าง เป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดขององค์กรเอกชน และองค์กรรัฐบาลในสัดส่วนเท่ากัน 
โดยมีอายุงาน 6 ปี ขึ้นไป  มีอายุงาน 4-6 ปี และมีอายุงาน 1-3 ปีในสัดส่วนที่เท่ากัน กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 
46.7 มีอายุต่ ากว่า 35 ปี รองลงมามีอายุ 40-44ปี คิดเป็นร้อยละ 26.7 และร้อยละ 10.0 มีอายุ 35-39 ปีและ 
45-49 ปีในสัดส่วนเท่า ๆ กัน ที่เหลือมีอายุ 50-54 ปี และมากกว่า54 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 76.7ของกลุ่ม
ตัวอย่างจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เหลือจบการศึกษาระดับปริญญาโท กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่        

ร้อยละ 90 ท างานตรงกับสาขาวิชาที่จบ  
  รายได้ของครอบครัวกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 36.7 มีรายได้น้อยกว่า 15,000บาทต่อเดือน          
อีกร้อยละ 26.7 มีรายได้ มากกว่า 25,000 บาท ต่อเดือน รองลงมามีรายได้15,000-20,000 บาทต่อเดือน 
และ 20,001 – 25,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 23.3 และร้อยละ 13.3 ตามล าดับ   
  กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการอ่านดังนี้ 
  1. โครงการส่งเสริมการอ่าน 

  2. จัดห้องสมุดอย่างไรให้เยาวชนไทยรักการอ่าน 

  3. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 
  4. ทักษะการรู้สารสนเทศและกลยุทธ์การจัดการห้องสมุดให้ถูกใจผู้ใช้ 
  5. บรรณารักษ์กับการส่งเสริมการอ่าน 

  6. การส่งเสริมการอ่าน / ส าหรับเด็ก 

  7. แนวคิดการจัดห้องสมุดสมัยใหม่ 
  8. กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
  9. โครงการชวนน้องอ่าน 

  10. วันงานสัปดาห์ห้องสมุด / หนังสือ  
  11. การประยุกต์หลักการจัดการสมัยใหม่กับการพัฒนาห้องสมุดเครือข่าย 

  12. โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษานอกโรงเรียน 

  13. อบรมบรรณารักษ์เพื่อจัดห้องสมุดมีชีวิต 

  14. ห้องสมุดมีชีวิต 
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  15. ห้องสมุดคัดไทย 

  16. ทิศทางการจัดการศึกษา 
  17. การสร้างชุมชนนักอ่าน 

  18. โครงการนานมีบุ๊คส์ Reading Club 

  19. ศูนย์อิมแพคเมืองทองถนนหนังสือ 

  20. การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 

  ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นเป็นหลักสูตรที่ด าเนินการจัดอบรมหรือสัมมนาโดยองค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ได้แก่ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน โรงเรียนเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. 
บริษัทเอกชนเดอะพิซซ่าคอมปะนี และนานมีบุคส์ สมาคมห้องสมุด สสส . TK-park และส านัก
ห้องสมุด เป็นต้น 

  

 2.  พฤติกรรมการอ่านหนังสือ  
  ในช่วง 1 เดือนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 80.0 อ่านหนังสือเพื่อสร้างเสริมความรู้ รองลงมา       

ร้อยละ 43.3 อ่านหนังสือเพื่อใช้ประโยชน์ในการท างานอีกร้อยละ 36.7 อ่านเพื่อความบันเทิงและเพื่อ
เข้าใจสังคมในสัดส่วนพอๆ กัน  นอกนั้นอ่านเพื่อเป็นประสบการณ์ชีวิต อ่านยามว่าง เพื่อให้ทันต่อ
เหตุการณ์ ทั้งนี้ประเภทหนังสือที่กลุ่มตัวอย่างนิยมอ่านมากที่สุดได้แก่ หนังสือพิมพ์คิดเป็นร้อยละ 69.0 
รองลงมาได้แก่ หนังสือสารคดี วิชาการ และบันเทิงคดี  คิดเป็นร้อยละ 37.9 ร้อยละ 34.5 และร้อยละ 
24.1 ตามล าดับ ที่เหลือได้แก่หนังสือนวนิยาย  รวมเร่ืองสั้นและการ์ตูนนิยายภาพ โดยมีส่วนน้อยที่นิยม
อ่านหนังสือประเภท กวีนิพนธ์ รวมเร่ืองสั้น และบทร้อยกรอง วารสาร ภาษาอังกฤษ พุทธศาสนา 
บทความ และคอมพิวเตอร์ ตามล าดับ   
  การจัดสรรเงินเพื่อซื้อหนังสือต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 66.7 มีการจัดสรรเงิน             

ไม่สม่ าเสมอโดยมีการซื้อหนังสือเป็นคร้ังคราว ในขณะที่ร้อยละ 20.0 มีการจัดสรรเงินอย่างสม่ าเสมอ 
และอีกร้อยละ 13.3 ไม่มีการจัดสรรเงินเพื่อซื้อหนังสือเลย จ านวนเงินที่จัดสรรไว้ซื้อหนังสือ ร้อยละ 60       
มีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 500 บาทต่อเดือน ส่วนที่เหลือมีค่าใช้จ่ายเกิน 500 บาทต่อเดือน  
  การใช้เวลาในการอ่านหนังสือต่อวัน คร่ึงหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างใช้เวลา 30-60 นาทีต่อวัน 
อีกร้อยละ 26.7ใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง ต่อวัน ที่เหลือร้อยละ 13.3ใช้เวลามากกว่า 2 ชั่วโมง ต่อวัน และ        

ส่วนน้อยร้อยละ 10.0ใช้เวลา 30 นาที ต่อวันตามล าดับ   
 3.  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน   
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  ในรอบ 6 เดือน  ห้องสมุดที่กลุ่มตัวอย่างท างานอยู่ร้อยละ 82.1 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน ซึ่งสอดคล้องกันทั้งห้องสมุดของรัฐและเอกชนโดยห้องสมุดของรัฐมีสัดส่วนการจัดกิจกรรม
สูงกว่าห้องสมุดของเอกชน ประเภทของกิจกรรมที่ห้องสมุดนิยมจัดมากที่สุด ได้แก่ การจัดนิทรรศการ
หนังสือที่น่าสนใจคิดเป็นร้อยละ 87.5 รองลงมาได้แก่ การแนะน าหนังสือและการจัดหาหนังสือที่มี
ประโยชน์เข้ามุมหนังสือในห้องสมุด คิดเป็นร้อยละ 75.0 และร้อยละ 70.8 นอกจากนั้นร้อยละ 54.2    
มักร่วมมือกับส านักพิมพ์ และห้างร้านในการจัดนิทรรศการหนังสือ รวมทั้ง นิยมเล่านิทาน ในสัดส่วน
พอๆกันส าหรับกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างบางส่วนนิยมจัด ได้แก่ การเล่นทายปัญหา การเล่าเร่ืองใน
หนังสือ กิจกรรมวาดภาพประกอบค าขวัญ และการประกวดเขียนเรียงความ บทร้อยกรอง และการจัด
แสดงเร่ืองในหนังสือ ส่วนกิจกรรมที่จัดน้อยมากได้แก่ ปาฐกถา โต้วาทีเกี่ยวกับหนังสือ นอกจากนี้ยังมี
การจัดกิจกรรม หนอนหนังสือ ตะกร้าความรู้ บันทึกการอ่าน การจัดนิทรรศการห้องสมุด ยอดนักยืม 
ยอดนักอ่าน การตอบค าถาม การประกวดภาพถ่าย shot เด็ด นักอ่านแฟนพันธุ์แท้ห้องสมุด กิจกรรม
สัญจรและการฉายวีดีทัศน์ส่งเสริมการอ่านให้สอดคล้องกับหนังสือในห้องสมุด 

  ซึ่งพบว่ากิจกรรมที่ประสบความส าเร็จได้แก่ การจัดนิทรรศการแนะน าหนังสือในโอกาส
ส าคัญต่างๆ การแนะน าหนังสือ หรือฉายวีดีทัศน์แนะน า การจัดกิจกรรมสัญจร และกิจกรรมตอบ
ค าถามดีมีรางวัล 

  อนึ่งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ห้องสมุดนิยมจัดในรอบ 6 เดือนซึ่งโดยเฉลี่ยจะจัด
ประมาณ  3-6 คร้ัง ได้แก่ การเล่นทายปัญหา มุมหนังสือห้องสมุด การเล่านิทาน การจัดนิทรรศการ
หนังสือที่น่าสนใจ การอ่านเร่ืองในหนังสือ การแนะน าหนังสือ การเล่าเร่ืองในหนังสือ และการจัด
แสดงเร่ืองในหนังสือ ส่วนที่เหลือจะจัดประมาณ 1-2 คร้ังในรอบ 6 เดือน 

  การได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส่วนใหญ่ กลุ่มตัวอย่างจะได้รับ
นโยบายจากผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ 66.7 ส่วนอีกร้อยละ 56.7 ของกลุ่มตัวอย่างมีการริเร่ิมท ากิจกรรม
เองรองลงมาได้รับค าแนะน าจากผู้ใช้บริการ หน่วยงานภายนอก การศึกษาดูงานห้องสมุดอ่ืนหรือ
โรงเรียนอื่นและการจัดกิจกรรมสัปดาห์หนังสือ ตามล าดับ 

  การได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านต่อปี ส่วนใหญ่ได้รับ
งบประมาณน้อยกว่า 30,000 บาท ต่อปีคิดเป็นร้อยละ 63.0 ของกลุ่มตัวอย่าง และอีกร้อยละ 22.2 ได้รับ
งบประมาณ 30,001–50,000 บาท ต่อปี ที่เหลืออีกร้อยละ 14.8ได้รับงบประมาณ 50,001–100,000 บาท
ต่อปี ตามล าดับ ซึ่งพบว่าสอดคล้องกันทั้งห้องสมุดของรัฐและเอกชน โดยห้องสมุดภาครัฐมีสัดส่วน
การได้รับงบประมาณสูงกว่าของภาคเอกชน งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนหลักทุกรายจะได้รับจาก
งบของห้องสมุด และมีเพียงร้อยละ 3.6 และร้อยละ 7.1 ที่ได้งบสนับสนุนจากส านักพิมพ์/ร้านหนังสือ
และจากหน่วยงานภายนอก ตามล าดับ 
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  อย่างไรก็ดีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของกลุ่มตัวอย่างพบปัญหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับ        

ผู้มาร่วมงานน้อย คิดเป็นร้อย 48.3 อีกร้อยละ 27.6 มีงบประมาณไม่เพียงพอร้อยละ 10.3 ไม่บรรลุตาม
ผลที่ตั้งไว้ที่เหลือมีปัญหาจากการขาดการประชาสัมพันธ์และบุคลากรมีไม่เพียงพอ 

  สัดส่วนการใช้เวลาในการท างานเพื่อการส่งเสริมการอ่านของบรรณารักษ์ที่เป็นตัวอย่าง 
ร้อยละ 44.8 มีการจัดสรรเวลาท างานร้อยละ 20 ขึ้นไป ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รองลงมา
จัดสรรเวลาท างานร้อยละ 11-20 และ ร้อยละ 5-10 คิดเป็นร้อยละ 27.6 และร้อยละ 20.7 ตามล าดับ โดย
ที่ส่วนน้อยร้อยละ 6.9 ใช้เวลาน้อยกว่าร้อยละ 5 ในการท างานเพื่อส่งเสริมการอ่านตามล าดับ นอกจากนี้
ยังพบว่าบรรณารักษ์ในกลุ่มที่ท างานตรงกับสาขาวิชาจะมีการจัดสรรเวลาท าเร่ืองส่งเสริมการอ่านได้
ชัดเจนมากกว่ากลุ่มที่ท างานไม่ตรงสาขาซึ่งแทบไม่มีการจัดสรรเวลาเพื่อท าการส่งเสริมการอ่านเลย 

  

 4.  ความคิดเห็นท่ีมีต่อนโยบายส่งเสริมการอ่าน  
  กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 53.6 ทราบเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการอ่านของรัฐบาล ได้แก่นโยบาย
ในเร่ืองของ 

  1.  ให้นักเรียนอ่านหนังสือในเวลาว่างหรือในชั่วโมงที่ครูก าหนด 

  2.  มี พรบ.การศึกษา 
  3.  ให้การส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ 
  4.  การจัดมหกรรมนักอ่าน 

  5.  สร้าง TK Park 

  6.  โรงเรียนในสังกัด กทม. เปิดให้มีการเรียนหลักสูตร 2 ภาษา 
  7.  โครงการภาษาของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ 
  8.  การจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการอ่าน 

  9.  รณรงค์ให้เด็กไทยรักการอ่าน และประกาศเป็นนโยบายของรัฐบาล 

  ส าหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการอ่านหนังสือของเด็กไทยในช่วง 3ปี ที่ผ่านมา ร้อยละ 60.0 
ของกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเด็กไทยมีการอ่านหนังสือลดลง เนื่องจาก 

  1.  เด็กให้ความสนใจสิ่งอ่ืนมากกว่าอ่านหนังสือ เช่นการเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ เกมส์
ออนไลน์ อินเทอร์เน็ต และ MSN เป็นต้น 

  2.  เด็กเห็นความส าคัญและไปใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ทีวี อินเทอร์เน็ตมากกว่า       
จึงท าให้ความส าคัญในการอ่านลดลง 

  3.  สื่ออินเทอร์เน็ตท าให้สะดวกในการสืบค้นข้อมูลมากกว่า 
  4.  กระแสข่าวที่บอกว่าเด็กอ่านหนังสือน้อยลง 
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  5.  รัฐไม่สนับสนุนเท่าที่ควร 

  6.  เด็กขาดการปลูกฝังการอ่าน พ่อแม่ไม่มีเวลาให้กับลูก 

  อย่างไรก็ดีอีกร้อยละ 40 ของกลุ่มตัวอย่างยังคงเห็นว่าเด็กไทย มีการอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น
เน่ืองจาก 

  1.  ปัจจุบันมีหนังสือที่หลากหลายมากขึ้น 

  2.  ครูช่วยส่งเสริมด้านการอ่านของนักเรียนเพิ่มขึ้น 

  3.  ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนพาเด็กมาสมัครเป็นสมาชิกมากและมีการยืมหนังสือ
มากขึ้น 

  4.  หนังสือส าหรับเด็กมีเพิ่มขึ้น มีความน่าสนใจ น่าอ่านและจ านวนมากขึ้น 

  5.  รัฐบาลสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมรักการอ่านและให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม 

  6.  หน่วยงานต่าง ๆ เห็นความส าคัญต่อการอ่านหนังสือในประเทศมากขึ้น 

  7.  หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีการรณรงค์ให้อ่านหนังสือและจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านมากขึ้น 

  นอกจากนี้ส่วนใหญ่ยังมีความเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านว่าหากไม่บรรลุผลจะท าให้
ประเทศไม่พัฒนา คิดเป็นร้อยละ 86.7 อีกร้อยละ 53.3 เห็นว่าจะท าให้ความคิดไม่ทัดเทียมต่างชาติ      
ส่วนที่เหลือเห็นว่าจะท าให้ประชาชนในชาติขาดจินตนาการ และจะท าให้เศรษฐกิจตกต่ า  คิดเป็น         

ร้อยละ 43.3 และร้อยละ 23.3 ตามล าดับ  
  ส าหรับผู้ที่มีส่วนส าคัญมากที่สุดต่อการส่งเสริมการอ่านกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 96.7 เห็นว่า   
พ่อแม่ผู้ปกครอง เป็นผู้ที่มีส่วนส าคัญมากที่สุด รองลงมาได้แก่ครูอาจารย์ บรรณา รักษ์ และรัฐบาล        
คิดเป็นร้อยละ 43.3 ร้อยละ 26.7 และร้อยละ 13.3 ตามล าดับ  
  ในด้านของประเทศที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่าประสบความส าเร็จในการส่งเสริมการอ่านมาก
ที่สุด ร้อยละ 47.8 คือประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศที่ประสบความส าเร็จในการส่งเสริมการอ่าน รองลงมา
ร้อยละ 21.7 ได้แก่ประเทศสิงคโปร์ อีกร้อยละ 8.7 ได้แก่ ประเทศจีน ที่เหลือได้แก่ประเทศฝร่ังเศส 
เวียดนาม อินเดีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา 
  เหตุผลที่ประเทศดังกล่าวประสบความส าเร็จในการส่งเสริมการอ่านเนื่องจาก 

  1.  เด็กและเยาวชนประสบความส าเร็จด้านการศึกษาสูงกว่าประเทศอ่ืนๆ ประชากร        
มีความรู้ความสามารถ 

  2. ใช้เวลาอ่านหนังสือทุกที่ ทุกเวลาที่ว่าง ทุกเพศทุกวัย 

  3. มีเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ของประเทศมาก และมีบุคคลที่มีชื่อเสียง 

  4. คนในชาติให้ความส าคัญกับการอ่านหนังสือ สังเกตจากการใช้ห้องสมุด 
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  5. รัฐบาลสามารถควบคุมราคาหนังสือไม่ให้แพงเกินไป 

  6. ห้องสมุดได้รับงบประมาณเพียงพอ และเปิดโอกาสให้เข้าใช้บริก ารได้อย่าง
สะดวกสบาย 

  7.  ประเทศมีการพัฒนารวดเร็ว เจริญก้าวหน้า ประชากรมีคุณภาพ 

  8.  ประชากรถูกปลูกฝังให้รักการอ่านและเห็นความส าคัญของการอ่านต้ังแต่เด็ก 

  9.  ประชากรมีจินตนาการกว้างไกล สามารถประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ได้ 
  10.  รัฐบาลให้การสนับสนุน 

  11.  ให้ประชากรเป็นสมาชิกห้องสมุดทุกคน 

  12.  มีการจัดกิจกรรมการอ่านที่น่าสนใจและมีภาพประกอบที่น่ารักประกอบการอ่าน 

 

กลุ่มตัวอย่างมีการวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในอนาคต 5 ปี ข้างหน้าไว้ดังนี้ 
1. จัดหาหนังสือที่หลากหลายให้มีมากขึ้นในห้องสมุดจัดบรรยากาศให้ห้องสมุดเป็น

ห้องสมุดมีชีวิต 

2. เน้นการอ่านหนังสือของนักเรียนประถมให้มากที่สุด ใช้กิจกรรมต่างๆ กระตุ้นให้
นักเรียนสนใจการอ่าน 

3. จะส่งเสริมเด็กเรียนรู้ด้านการอ่านให้มากขึ้น ส่งเสริมให้เด็กเห็นคุณค่าของการอ่าน 
และสอนให้เด็กรู้จักอนุรักษ์หนังสือเก่าๆ เพื่อให้เด็กได้มองเห็นความส าคัญของหนังสือมากกว่าเอาเวลา
ว่างไปเล่นอินเตอร์เน็ต หรือเกมส์ออนไลน์มากขึ้น 

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง ในเชิงรุกและขยายขอบเขตไปสู่ท้องถิ่นมาก
ขึ้น พร้อมมีตัวชี้วัดความส าเร็จ 

5. จัดอบรมการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง 

6. ประกวดคัดลายมือ อ่านท านองเสนาะ และบทกวีนิพนธ์ต่างๆ 

7. แนะน าหนังสือใหม่ และจัดกิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับหนังสือที่อ่าน 

8. ห้องสมุดควรส่งเสริมให้มีการยืมหนังสือ/สิ่งพิมพ์ จ านวนมาก และส าหรับนักศึกษา 

ไม่มีการงดบริการยืมในช่วงปิดภาคเรียน 

9. พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลาย ตรงใจกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

10. เพิ่มการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของห้องสมุดให้ทั่วถึง 

11. ศึกษาเทคนิคการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจากหน่วยงานต่างๆ หรือข้อมูลข่าวสาร
ที่น่าสนใจอย่างสม่ าเสมอ 
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12. ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เกิดกับเด็กๆ พร้อมกับการเพิ่มจุดบริการอ่านหนังสือให้
มากขึ้น เร่ิมจากในโรงเรียน นอกจากห้องสมุดก็จะเพิ่มเป็นจุดๆ กระจายไปทั่วบริเวณโรงเรียนจากนั้น
จึงเข้าไปสู่ชุมชน และบ้านซึ่งเด็กๆ อาศัยอยู่ 

13. รัฐบาล สนับสนุนให้กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส่งเสริมการอ่านทุกโรงเรียนใน
เขตและนอกเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นนโยบายต่อเน่ือง 

14. พ่อ-แม ่และผู้ปกครองมีส่วนช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการรักการอ่านทุกครอบครัว 

15. ครู อาจารย์ ทุกสถาบันการศึกษาต้องมีส่วนช่วยในการจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการ
อ่านอย่างต่อเน่ือง 

16. อนาคตเด็กไทยจะต้องเก่ง 2 ภาษา และเก่งวิชาประวัติศาสตร์  เนื่องจากเป็น
พระราชด าริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

17. จัดกิจกรรมที่สามารถดึงนักศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม เช่น จัดการ
ประกวดและการให้รางวัล 

18. ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนในแต่ละคณะฯ ในการจัดกิจกรรม  เพื่อจะให้ทราบ
แนวทางที่จะน ามาจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนและเป็นประโยชน์กับนักศึกษา
โดยตรง 

19. วางแผนโดยจัดกิจกรรมให้หลากหลาย ครบทุกรูปแบบ  เพื่อจูงใจให้เด็กรักการอ่าน
และสนใจเข้าห้องสมุดมากขึ้น 

20. เลิกเกมส์คอมพิวเตอร์ให้หมด 

21. บังคับให้นักเรียนอ่านหนังสือแบบเรียนในชั้นเรียน 

22. จัดการแข่งขันการอ่านฟังเสียงตามระดับการศึกษา 
23. จัดการประกวดเรียงความ เพราะการเขียนต้องอาศัยการอ่าน 

24. ผลิตหนังสือดีมีคุณค่าออกมาให้มากที่สุดในราคาไม่แพง 

25. การร่วมมือจัดนิทรรศการและการบรรยายเกี่ยวกับหนังสือ 

26. กิจกรรมห้องสมุดสัมพันธ์ชุมชน ช่วยส่งเสริมนิสัยรักการอ่านได้มากขึ้น 

27. โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเป็นเครือข่ายเพื่อเข้าถึงเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น 

28. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ รัฐบาลสนับสนุนมากขึ้น 

29. การอ่านและการรับข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ไม่จ ากัดเฉพาะแค่ในหนังสือเท่านั้น อาจจะ
รับรู้จากสิ่งรอบๆ ตัว เช่น การประดิษฐ์สิ่งของจากงานรีไซเคิล หรือการท ากิจกรรมร่วมกัน เป็นต้น 

30. จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับหนังสือห้องสมุด 

31. จัดห้องสมุดในรูปแบบใหม่ น าเทคโนโลยีเข้ามาส่งเสริมการอ่าน มีนวัตกรรมใหม่ๆ 
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32. จัดหาหนังสือที่มีรูปแบบใหม่ๆ ทันสมัยเข้ามาไว้ให้บริการในห้องสมุด 

33. จัดมุมหนังสือควบคู่กับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 ในด้านความคิดเห็นที่มีต่อการอ่านได้ท าการส ารวจความคิดเห็นด้วยค าถามแบบ Rating Scale 

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ในระดับหนึ่งด้วยอย่างยิ่ง = 5 คะแนน เห็นด้วย = 4 คะแนน ไม่มีความเห็น 
= 3 คะแนน ไม่เห็นด้วย = 2 คะแนน และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง = 1 คะแนน ท าการเปรียบเทียบโดยใช้
ค่าเฉลี่ย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งและเห็นด้วย ในแต่ละประเด็น
ต่อไปนี้ 
 กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่งว่า การอ่านจะพัฒนาได้ต้องอ่านเป็นประจ าทุกวัน และเป็น
กิจกรรมต่อเนื่องตลอดชีวิต (4.83) ควรก าหนดการอ่านให้เป็นวาระแห่งชาติ (4.77) หนังสือช่วยพัฒนา
ชาติและชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง (4.67) และการอ่านไม่ใช่ทักษะที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่ต้องฝึกฝน (4.55) 
 ขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่างบประมาณในการซื้อหนังสือของห้องสมุดมีน้อย (4.3) 
และห้องสมุดจัดเป็นแหล่งที่ส าคัญที่สุดที่จะจัดการส่งเสริมการอ่าน (4.17) รวมทั้งเห็นด้วยว่า
ส านักพิมพ์ที่จัดพิมพ์หนังสือที่มีคุณภาพมีจ านวนน้อย (3.77) และผู้บริหารให้ความส าคัญต่อ             

การส่งเสริมการอ่านน้อย (3.53) 
 

5. ความคิดเห็นท่ีมีต่อการส่งเสริมการอ่าน 

 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการอ่านในแต่ละประเด็นดังนี้ 
 

กลยุทธ์ที่ควรใช้ในการส่งเสริมการอ่าน 

 กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ควรใช้ในการส่งเสริมการอ่านไว้ดังนี้ 
1. จัดบรรยากาศ สถานที่ ให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งการเรียนรู้ ครู-อาจารย์ กระตุ้น ส่งเสริม

ในเร่ืองของการอ่านให้กับเด็ก สอดแทรกบูรณาการในวิชาเรียน ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน
ให้กับเด็ก และเยาวชน 

2. บ่มเพาะให้เด็กอ่านหนังสือ ต้องเร่ิมจากที่บ้าน โดยโรงเรียนกระตุ้นให้เด็กอ่านหนังสือ
เพิ่มอีกทางหนึ่ง 

  

3. ควรมีการวางแผนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้รอบคอบ และดี เพื่อเด็กจะได้
สนใจและให้ความส าคัญกับการอ่านมากขึ้น 

4. ท าการประชาสัมพันธ์เมื่อท่านได้เข้ามาห้องสมุด  ท่านจะได้อะไรกลับไปบ้าง และจัด
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กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุก โดยไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนอกสถานที่ 
5. สร้างแรงจูงใจให้เข้ามาอ่านหนังสือในห้องสมุดฯ เช่น สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการ

อ่าน 

6. มีการจัดประกวดนักอ่านดีเด่น 

7. มีหนังสือใหม่เข้ามาอย่างสม่ าเสมอ 

8. จัดท าแผนการด าเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

9. ส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเน่ือง จริงจัง 

10. ประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายให้ทั่วถึง 

11. จัดกิจกรรมในรูปแบบแปลกใหม่ มีความน่าสนใจ 

12. บุคคลากรได้รับการอบรม แสวงหาความรู้ และทักษะใหม่ๆ อย่างสม่ าเสมอ 

13. ควรเลือกเนื้อหาของหนังสือให้เหมาะกับวัยของกลุ่มเป้าหมาย  หรือมีเนื้อหาที่น่าสนใจ 
และทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

14. ให้ครูแนะน านักเรียนนอกเวลาเรียนในห้องสมุด และสร้างบรรยากาศในห้องสมุดให้
สงบเหมาะสมแก่การอ่านหนังสือ 

15. มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จัดขึ้นสม่ าเสมอ 

16. ต้องให้หนังสืออยู่ใกล้เด็กตลอดเวลา สะดวกต่อการหยิบขึ้นมาอ่านได้ทันที ก่อนที่เด็ก
จะนึกถึงคอมพิวเตอร์ 

17. ผู้ใหญต่้องเป็นแบบอย่างก่อน หากจัดในโรงเรียน ครูทุกคนต้องอ่านด้วย อย่านั่งรอตรวจ
งานอย่างเดียว 

18. ผู้ปกครองปลูกฝังให้ลูก อ่านหนังสือทุกวัน โดยพ่อแม่อ่านให้ฟัง  หรืออ่านให้ดูเป็น
ตัวอย่าง 

19. โรงเรียนทุกโรงเรียนส่งเสริมให้มีกิจกรรมการอ่าน 

20. เด็กนักเรียนที่อ่านหนังสือออกหรืออ่านหนังสือได้ จะได้รับรางวัลตอบแทน 

21. ต้องพานักเรียนหรือเยาวชนไปชมนิทรรศการสัปดาห์หนังสือแห่งชาติบ่อยๆ  เด็กจะได้
ซึมซับนิสัยรักการอ่าน 

  

22. ทุกโรงเรียนต้องมีมุมหนังสือ และมีการคัดเลือกหนังสือ เช่น  หนังสือดี 100 เร่ืองที่
เด็กไทยควรอ่าน 

23. ผู้บริหารต้องเห็นความส าคัญ 
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24 ต้องมีความร่วมมือกันของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะคณะวิชา 
25. ต้องร่วมมือกับอาจารย์ผู้สอน 

26. จัดกิจกรรม จัดบอร์ดรางวัลซีไรต ์

27. จัดกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างหนังกับหนังสือ เช่น ความสุขของกะทิ เป็นต้น 

28. จัดกิจกรรมที่สามารถดึงให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม 

29. จัดประกวดหรือแข่งขัน มีรางวัล 

30. ร่วมมือประสานงานกับส านักพิมพ์ต่างๆ 

31. เล่านิทาน โดยใช้หุ่นมือประกอบ 

32. ประกวดการท าบันทึกการอ่าน 

33. ให้รางวัลส าหรับผู้ที่อ่านหนังสือได้ครบตามก าหนด 

34. หนังสือที่อ่านจะต้องน่าสนใจ อ่านสนุก ประทับใจ 

35. ผู้แต่งหนังสือจะต้องค านึงถึงผู้อ่านด้วยการเขียนให้น่าอ่าน  น่าติดตาม และประเทือง
ปัญญา 

36. ห้องสมุดจะต้องส่งเสริมการอ่านทุกรูปแบบ เช่น การโฆษณาหนังสือใหม่ นิทรรศการ
หนังสือส าคัญ ผลงานของคนมีชื่อเสียง หนังสืออิเล็กโทรนิคส์ (E-Book) ฯลฯ 

37. ประชาสัมพันธ์ให้คนเห็นความส าคัญของการอ่านให้มากที่สุด 

38. เร่ิมต้นจากท าให้หนังสือเด็กมีราคาถูกลงในระดับที่พ่อแม่ที่มีฐานะปานกลางพอจะซื้อ
ให้ลูกๆ อ่านได้จะเป็นการเร่ิมต้นที่ดี เพราะทุกวันนี้หนังสือเด็กราคาแพงมากคนชั้น
กลางยังไม่กล้าซื้ออ่านเลย 

39. ประกาศเป็นนโยบายอย่างชัดเจน และตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบเร่ืองการส่งเสริมการ
อ่านโดยตรง มีงบประมาณสนับสนุนเต็มที่ 

40. ช่วยกันรณรงค์การอ่านพัฒนาชีวิต น าความคิดพัฒนาชาติ 
41. สภาพแวดล้อม ห้องสมุดหนังสือ สร้างบรรยากาศในการอ่าน สนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ 
42. กิจกรรมรักการอ่าน ตามโครงการแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 

43. มีหนังสือหลากหลายให้เด็กเลือกอ่านได้ตามที่ต้องการ 

44. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่าน และมีของรางวัลให้ 
45. จัดนิทรรศการหนังสือใหม่อย่างน้อยเดือนละ 2 คร้ัง 

46. จัดแสดงหนังสือที่น่าสนใจอาทิตย์ละคร้ัง 

47. จัดกิจกรรมส าหรับเยาวชนโดยน ารูปแบบมาจากหนังสือ การพับกระดาษ การท าดอกไม้ 
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การวาดรูป เป็นต้น 

48. ห้องสมุดเคลื่อนที่ 
49. หนังสือสู่ประตูบ้าน 

50. เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ให้การบริการที่ประทับใจ รวดเร็ว 

51. จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอทั้งหนังสือและอุปกรณ์ ประกอบอ่ืน ๆ เช่น ชั้นหนังสือ 
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมให้กับห้องสมุดโดยตรง 

52. จัดให้มีสื่อต่าง ๆ ในการดึงดูดให้เด็กเกิดความต้องการอ่านหนังสือมากขึ้น เช่นภาพ หรือ
มีรางวัลในการอ่าน นอกจากนี้ควรพัฒนาห้องสมุดประชาชนและที่ อ่ืน ๆ ให้มีความ
ทันสมัยและมีหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ  ที่เพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้ใช้ 

53. จัดมุมหนังสือให้น่าอ่านเพื่อดึงดูดความสนใจของเด็ก 

54. ปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการอ่าน 

55. สร้างจิตส านึกให้กับนักเรียนโดยการรณรงค์ให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการอ่าน
หนังสือ 

56. หน่วยงานของรัฐและเอกชน จัดให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการอ่าน เช่นมีมุมหนังสือ เป็นต้น 

57 จัดให้มีห้องสมุดเคลื่อนที่น าหนังสือไปให้อ่านนอกห้องสมุดเพื่อสร้างบรรยากาศในการ
อ่าน 

58. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายและแผ่นพับ 

 

วิธีการในการพัฒนานิสัยรักการอ่าน 

         กลุ่มตัวอย่างได้แทรกความคิดเห็นไว้ดังนี้ 
1. สอดแทรกบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และวิชาเรียนเพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน     

รักการอ่านอย่างต่อเน่ือง โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเน่ือง 

2. ให้ครูทุกวิชากระตุ้นนักเรียน โดยการให้อ่านหนังสือเพิ่มเติมในห้องเรียน 

  

3. ฝึกฝนให้เด็กอ่านหนังสือทุกวัน และหาหนังสือที่ให้ความรู้ทั่วไปมาเสริมในการให้
ความรู้กับเด็ก เพื่อเด็กจะได้สนุก และชอบการอ่านหนังสือมากขึ้น 

4. จัดกิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการอ่านหนังสือด้วยการจัดกิจกรรมเป็นประจ า
อย่างต่อเน่ือง และมีการเสริมก าลังใจ ให้รางวัลเป็นแรงจูงใจ 
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5. ส่งเสริมให้พ่อแม่เห็นความส าคัญของการอ่าน 

6. ส่งเสริมจูงใจเด็กให้รักการอ่านโดยการจัดประกวดการอ่านหนังสือ 

7. มีรางวัลให้นักอ่าน 

8. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือประเภทบันเทิงคดีในเบื้องต้น เพื่อความเพลิดเพลิน 
สนุก จะช่วยให้รักการอ่านมากขึ้น 

9. เร่ิมจากสถาบันครอบครัว ผู้ปกครองควรเน้นถึงความส าคัญของการอ่านแล้วส่งเสริม 

ชักชวนบุตรหลานให้อ่านหนังสือ เข้าใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้  
10. เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อเพิ่มความเข้าใจ หรือท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 
11. ครอบครัวควรปลูกฝังและส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านต้ังแต่อายุยังน้อย 

12. จัดท าบันทึกการอ่าน 

13 ทุกวิธีดีหมดแต่ต้องมีความต่อเน่ือง และความจริงใจจากทุกฝ่าย  
14. อ่านหนังสือทุกวันๆ ละ 1 ชั่วโมง หรือไม่ต่ ากว่า 1 หน้าต่อวัน 

15. ฝึกให้เด็กอ่านหนังสือที่เขาชอบอ่านก่อน 

16. จัดมุมหนังสือภายในบ้านให้สวยงาม เพื่อจูงใจให้เด็กต้องการอ่าน 

17. พ่อ-แม่ อ่านหนังสือให้ลูกฟังทุกวัน 

18. พ่อ-แม่ ต้องพาลูกไปเยี่ยมชมนิทรรศการ ร้านจ าหน่ายหนังสือสม่ าเสมอ และฝึกให้เด็ก
เลือกหนังสือด้วยตัวเอง 

19. ที่โรงเรียนมีมุมหนังสือเด็ก และมีหนังสือดีที่ได้รับรางวัลซีไรต์ 

20. ฝึกให้เด็กอ่านหนังสือสารคดี หรืออ่านหนังสือการ์ตูนที่มีภาพประกอบ 

21. ปลูกฝังให้เด็กอ่านหนังสือประเภทเร่ืองสั้น หรือนวนิยายที่เขาชอบหรือต้องการอ่าน 

22. จัดโครงการที่จะกระตุ้นให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน 

23. การเรียนในชั้นเรียน ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนจะต้องให้มีการมาเล่าเร่ืองที่เป็นประโยชน์
มาแบ่งปันให้เพื่อนฟัง โดยเน้นให้ไปอ่านอย่างเดียวเท่านั้น 

  

24. เร่ิมจากผู้ปกครองและครู ควรจูงใจให้เด็กต้องการอ่าน ไม่จ าเป็นต้องหนังสือเรียน
เท่านั้น แต่สนับสนุนในเร่ืองที่เด็กชอบ 

25. ให้ใช้เวลาในการอ่านอย่างน้อย 5 นาที แล้วค่อยๆ เพิ่มเวลาขึ้น 

26. หนังสือที่ใช้ในการอ่าน ควรเลือกหนังสือที่เหมาะสมหรือมีรูปภาพประกอบ 

27. ส่งเสริมให้อ่านในสิ่งที่ชอบก่อน เพื่อปลูกฝังให้เกิดการรักการอ่านก่อน 
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28. ควรเร่ิมจากเด็กระดับอนุบาลก่อน โดยใช้หนังสือภาพให้เด็กๆ ได้ดู  ได้สัมผัส หรือเวลา
ที่เด็กนอนก็ควรเปิดนิทานให้เด็กฟัง บางคร้ังอาจน าหนังสือมาเล่าเร่ืองให้เด็กๆ ได้ฟังทุก
วัน ก็จะเป็นการปลูกฝังให้เด็กชอบหนังสือ รักที่จะอ่านหนังสือเมื่อโตขึ้น 

28. สร้างความรักหนังสือแก่เด็กๆ และเยาวชน 

29. ให้อ่านเป็นประจ าจนเป็นนิสัย 

30. วางหนังสือไว้ทั่วไปในบ้าน เด็กเห็นจะได้หยิบอ่าน 

31. อธิบายความหมายของสิ่งน่ารู้ น่าสนใจของเด็กแล้วแนะน าให้ไปอ่าน 

32. เขียนค าคม สุภาษิต ติดไว้ตามฝาผนังบ้านและบอกแหล่งที่มา แนะน าให้อ่านเพิ่มเติม 

33. ผู้ใหญ่ต้องอ่านหนังสือให้เป็นตัวอย่างแก่เด็กเสียก่อน 

34. ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านโดยอ่านจากนิยาย นิตยสาร ก่อนเพื่อความบันเทิง แล้วจึงพัฒนา
เป็นการอ่านหนังสือวิชาการ 

35. รัฐบาลประกาศนโยบาย วางแผนพัฒนาประเทศ 5 ปี โดยเฉพาะแผนพัฒนาทางด้าน
การศึกษาแห่งชาติจะต้องปลูกฝังนิสัยรักการอ่านต้ังแต่วัยอนุบาล ประถม มัธยม ฯลฯ 

36. รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง  มีการตรวจประเมิน ติดตามผล
อย่างใกล้ชิด 

37. ให้ความรู้กับครอบครัวและชุมชน สร้างแหล่งการเรียนรู้ให้โดดเด่นน่าสนใจ มีสิ่งใหม่ๆ 
เข้ามาเสมอ 

38. ให้ความส าคัญกับบรรณารักษ์ สร้างแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในโรงเรียน  จะพบว่าปัจจุบัน
โรงเรียนบางแห่งมีห้องสมุด แต่ไม่มีบรรณารักษ์รับผิดชอบดูแล  ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือน
น ามากองไว้ 

39. ต้องพัฒนาจากครอบครัว และโรงเรียน ครูในแต่ละวิชาจะต้องจัดกิจกรรมในการค้นคว้า 
การอ่านให้มากขึ้น 

40. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาการอ่านแก่เด็กนักเรียนในรูปแบบที่สร้างความสนใจ  เหมาะสม
กับวัย 

41. ผู้ปกครองควรมีเวลาส าหรับลูก โดยการเล่านิทานหรืออ่านหนังสือให้ฟัง เพื่อปลูกฝังให้
ลูกมีนิสัยรักการอ่าน 

42. ที่โรงเรียนคุณครูควรมีกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่าน โดยให้นักเรียนอ่านหนังสือ
เร่ืองที่สนใจ และน ามาเล่าให้เพื่อนๆ ฟัง 

 

43. การอ่านหนังสือให้เยาวชนฟังหรือเล่าเร่ืองจากหนังสือภาพ  ทุกเวลาที่มีโอกาส หรือการ
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สร้างค าถามเพื่อให้รู้จักค้นคว้า เป็นต้น 

44. มีการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดเป็นประจ าสม่ าเสมอ 

45. ส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ 

46. รณรงค์เพื่อสร้างจิตส านึกในการอ่านหนังสือ 

47. จัดหนังสือที่หลากหลายตั้งแสดงให้กับผู้อ่าน 

48. ขอความร่วมมือจากส านักพิมพ์ให้พัฒนารูปแบบหนังสือให้น่าอ่านมากขึ้น  ทั้งตัวพิมพ์ 
สีสัน และภาพประกอบให้น่าหยิบมาอ่าน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ แต่ทั้งนี้ยังคงต้องมีเนื้อหา
สาระให้ครบถ้วนเหมือนเดิมด้วย 

49. อ่านหนังสือบ่อย ๆ หรือเร่ิมอ่านต้ังแต่เด็กๆ 

50. อ่านหนังสือที่มีสิ่งดึงดูดที่น่าสนใจก่อนแล้วค่อยอ่านแบบที่ไม่มีสิ่งดึงดูด 

51. ให้นักเรียนเลือกอ่านหนังสือที่ตัวเองชื่นชอบ 

52. จัดการส่งเสริมการอ่านให้มากขึ้น โดยใช้กิจกรรมเข้ามาร่วมด้วย  เพื่อให้เด็กหันมาอ่าน
หนังสือมากขึ้น 

53. เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับห้องสมุดที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น 

 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

1. สิ่งส าคัญของความส าเร็จในการส่งเสริมการอ่านคือ  "ความพร้อม สอดคล้องนโยบาย    
ใจรัก...การอ่าน" 

2. การจะสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับคนไทยควรเร่ิมที่ผู้ปกครอง ก่อน เช่นการเล่านิทานให้
เด็กฟัง การให้เด็กดูหนังสือภาพตั้งแต่อายุน้อย ๆ ซึ่งจะท าให้เด็กได้ซึมซับและต้องการรู้
ว่าเน้ือหาในหนังสือสนุกหรือไม่ และเขาก็จะหาค าตอบด้วยการอ่านหนังสือเอง 

 

 

 


