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ข้อมูลภาคผนวก 
 

-  แบบสอบถาม 

-  ตารางประมวลผลกลุ่มนักเรียน นักศึกษา 

-  ตารางประมวลผลกลุ่มครู  อาจารย์ 
-  ตารางประมวลผลกลุ่มผู้ปกครอง 

-  ตารางประมวลผลกลุ่มประชาชน 

-  ตารางประมวลผลกลุ่มบรรณารักษ์ 
-  สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
-  สัมภาษณ์กลุ่มพื้นที่ / กลุ่มองค์กร 
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 4 

แบบสอบถามนักเรียน และนักศึกษา 

 เลขที่แบบสอบถาม     

 

โครงการ   “ การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย  
 : ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

 

 

ช่ือผู๎ตอบแบบสอบถาม    นามสกุล     โทรศัพท๑     

ช่ือสถาบันการศึกษา      เลขที ่ ถนน     

แขวง/ตําบล   เขต/อําเภอ   จังหวัด   รหัสไปรษณีย๑   

ช่ือผู๎สัมภาษณ๑ วันที่สัมภาษณ๑ เวลาสัมภาษณ๑    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

1.1 เพศ      1) ชาย     2) หญิง 

1.2 อาชีพของคุณพํอ 

   1) พํอบ๎าน   2) ข๎าราชการ/รัฐวิสาหกิจ   3) พนักงานบรษิัท   4) ธุรกิจสํวนตัว 

   5) อื่นๆ (โปรดระบุ)    

1.3 อาชีพของคุณแม ํ

   1) แมํบ๎าน   2) ข๎าราชการ/รัฐวิสาหกจิ   3) พนักงานบรษิัท   4) ธุรกิจสํวนตัว 

   5) อื่นๆ (โปรดระบุ)    

1.4 จํานวนเงินที่ได๎มาสถานศึกษาตํอวัน 

   1) น๎อยกวํา 50 บาท   2) 51 – 100 บาท   3) 100 บาทขึ้นไป  

1.5 จํานวนเงินเก็บตํอเดือน 

   1) ไมํมีเงินเกบ็   2) น๎อยกวํา 100 บาท   3) 101 – 500 บาท   4) 500 บาทขึ้นไป 

1.6  เงินในข๎อ 1.5  นําไปใช๎ในเรื่องใดบ๎าง 

   1) ซ้ือหนังสือ (ตอบข๎อ 1.7)   2) ซ้ือของเลํน   3) ซ้ือขนม   4) ซ้ือบัตรโทรศัพท๑ 
   5) ซ้ือของแตํงตัว    6) อื่นๆ (โปรดระบุ)   

1.7 ซ้ือหนังสือเดือนละเทําใด 

   1) น๎อยกวํา 100 บาท   2) 101 – 300 บาท   3) 301 – 500 บาท   4) 500 บาทขึ้นไป 

1.8 ที่บ๎านมีบริเวณที่จัดไว๎เพื่ออํานหนังสือโดยเฉพาะ 

   1) มี   2) ไมํม ี  

 

 

 
 

2.1 ทํานเป็นผู๎ชอบอํานหนังสือหรือไมํ 
   1) ชอบ   2) ไมํชอบ (ตอบข๎อ 2.2) 
 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณ 

2. พฤติกรรมการอ่านหนังสือ 

 1) รัฐ  2) เอกชน 

 1) ประถมตน๎   2) ประถมปลาย  

 3) มัธยมต๎น  4) มัธยมปลาย 

 5) นักศึกษา 
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2.2 สาเหตุที่ทํานไมํชอบอํานหนังสือ นอกจากหนังสือเรียน 

   1)  ไมํสนุก   2)  ไมํมีเวลา   3)  ติดเกมส๑   4)  ไมํมีหนังสือที่นําสนใจ 

   5) อื่นๆ (โปรดระบุ)    

2.3 ผู๎ใดมีอิทธิพลที่ทําให๎ทํานชอบอํานหนังสือมากที่สุด 

   1)  พํอ แมํ ผู๎ปกครอง   2)  ครู อาจารย๑   3)  เพื่อน   4)  ญาติ พ่ีน๎อง 

   5)  บรรณารักษ๑   6) อื่นๆ (โปรดระบุ)    

2.4 เวลาที่ทํานใช๎อํานหนังสือตํอวัน 

   1)  น๎อยกวํา 30 นาที   2)  30 – 60 นาท ี   3)  1 – 2 ช่ัวโมง   4)  2 ช่ัวโมงขึ้นไป 

2.5 ครอบครัวของทํานจัดสรรงบประมาณเพื่อไว๎ซ้ือหนังสือเดือนละเทําไร 

   1)  ไมํจัดสรร   2)  น๎อยกวํา 100 บาท   3)  101 – 300 บาท   4)  301 – 500 บาท   5)  500 บาทขึ้นไป 

2.6 ครอบครัวของทํานพาทํานไปงานออกร๎าน (Book Fair) หรือไม ํ

   1)  ไมํเคยพาไป   2)  พาไปทุกครั้ง   3)  พาไปปีละ 1 ครั้ง  

2.7 ครอบครัวของทํานจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานหรือไมํ 
   1)  ไมํจัด      2)  จัด(ตอบข๎อ 2.8) 
2.8 กิจกรรมสํงเสริมการอํานที่จัดขึ้นที่บ๎าน คือ 

1.    ทํานชอบหรือไมํชอบ เพราะ     

2.    ทํานชอบหรือไมํชอบ เพราะ     

3.    ทํานชอบหรือไมํชอบ เพราะ     

2.9 ทํานเข๎าห๎องสมุดเพื่ออํานหนังสือ 

   1)  ไมํเคยเข๎าห๎องสมุด   2)  เป็นประจํา (ทกวัน/เกือบทุกวัน)  
   3)  บํอยๆ (วันเว๎น 2 – 3 วัน)   4)  นานๆ ครั้ง (สัปดาห๑ละ 1 ครั้ง)  
2.10 ห๎องสมุดในข๎อ 2.9 คือห๎องสมุดที่ใด 

   1)  โรงเรียน       2)  สาธารณะ 

2.11 ทํานใช๎ Internet เพื่อ (นอกจากที่ครูมอบหมายงาน) 
   1)  เลํนเกมส๑   2)  อํานหนังสือ  

   3)  พูดคุยกับเพื่อน   4)  อื่นๆ (โปรดระบุ)  

2.12 สถานศึกษาของทํานจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานหรือไมํ 
   1)  จัด    2)  ไมํจัด (ข๎ามไปตอบข๎อ 2.17) 
2.13 หากจัด จัดเชํนใด 

   1) ทุกสัปดาห๑   2) ทุกเดือน   3) ทุกเทอม   4) ปีละ 1 ครัง้ 

   5) อื่นๆ (โปรดระบุ)    

2.14 กิจกรรมสํงเสริมการอํานที่สถานศึกษาจัด คือ 

1.    ทํานชอบหรือไมํชอบ เพราะ     

2.    ทํานชอบหรือไมํชอบ เพราะ     

3.    ทํานชอบหรือไมํชอบ เพราะ     

2.15 ทํานเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมการอํานของสถาบันศึกษา หรือไมํ 
   1) ไมํเข๎ารํวม   2) เข๎ารํวมทุกครั้ง   3) เกือบทุกครั้ง   4) นานๆ ครัง้ 
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2.16 กิจกรรมสํงเสริมการอํานที่สถานศึกษาจัดขึ้น ทําให๎ 
   1)  ทํานอํานหนงัสือเพิ่มขึน้   2)  ไมํสํงผลตํอการอํานของทําน 

2.17 ทํานทราบเกี่ยวกับนโยบายสํงเสริมการอํานของรัฐหรือไมํ 
   1)  ไมํทราบ    2)  ทราบ มีเกี่ยวกับเรื่องใด   

2.18 ถ๎าการสํงเสริมการอํานของไทยไมํบรรลุผล จะกํอให๎เกิด..........(ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 
   1)  ประเทศไมํพัฒนา   2)  เศรษฐกิจตกต่ํา 

   3)  ประชาชนในชาติขาดจินตนาการ   4)  ความคิดไมํทดัเทียมตํางชาติ 
   5) อื่นๆ (โปรดระบุ)    

2.19 กรุณาใสํเครื่องหมาย    ข๎อที่เหมาะสมที่สุด 

ข๎อความ เห็นด๎วย 

อยํางยิ่ง 

เห็นด๎วย ไมํมี
ความเห็น 

ไมํเห็นด๎วย ไมํเห็นด๎วย
อยํางยิ่ง 

1)  หนังสือเป็นสิ่งจําเป็นตํอการศึกษา      

2)  หนังสือชํวยพัฒนาชาติและชีวิตให๎เจริญรุํงเรือง      

3)  การอํานเป็นกิจกรรมสําคัญ และควรสํงเสริมให๎เป็นวาระ
แหํงชาต ิ

     

4)  การอํานจะพัฒนาได๎ ต๎องอํานเป็นประจําทุกวัน และเป็น
กิจกรรมตํอเนื่องจนตลอดชีวิต 

     

5)  การอํานไมํใชํทักษะที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ แตํต๎องฝึกฝน      

6)  การอํานสร๎างจินตนาการให๎เกิดขึ้น      

7)  รัฐควรสนับสนุนให๎มีหนังสือที่ดีเพื่อให๎อําน      

8)  ห๎องสมุดเป็นแหลํงสําคัญของชาติ      

 

2.20 ข๎อคิดเห็นของทํานในเรื่องการสํงเสริมการอํานมีอะไรบ๎าง 

 วิธีการในการพัฒนานิสัยรักการอําน 
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 อื่นๆ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

ขอขอบคณุในความอนุเคราะห ์
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แบบสอบถามครู อาจารย๑ 
เลขที่แบบสอบถาม   

 

โครงการ   “ การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย  
 : ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

 

 

 

ช่ือผู๎ตอบแบบสอบถาม    นามสกุล     โทรศัพท๑     

ช่ือสถานศึกษา              

เลขที ่  ถนน      แขวง/ตําบล     

เขต/อําเภอ    จังหวัด     

ช่ือผู๎สัมภาษณ๑  วันที่สัมภาษณ๑ เดือน 2552 

 เวลาสัมภาษณ๑      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

1.1 กรุณาระบุรายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณ 

(1) เพศ   1) ชาย   2) หญิง 

 (2) อายุ (ปี)    1) ต่ํากวํา 35 ปี   2) 35 – 39 ป ี   3) 40 – 44  ป ี   4) 45 – 49 ป ี

     5) 50 – 54 ปี   6) มากกวํา 54 ปี 
 (3) รายได๎ของครอบครัวตํอเดือน (เป็นการรวมรายได๎ทุกประเภท กํอนหักภาษีมีหนํวยเป็นบาท) จัดอยูํในกลุํมใด 

   1) น๎อยกวํา 15,000 บาท   2) 15,001 – 20,000 บาท   3) 20,001 – 25,000 บาท 

   4) มากกวํา  25,000 บาท 

 (4) โปรดระบุการศึกษาสูงสุดของคุณ 

    1) ต่ํากวําปริญญาตร ี   2) ปริญญาตร ี   3) ปริญญาโท   4) ปริญญาเอก  

 (5) โปรดระบุหลักสูตรที่เกี่ยวข๎องกับการสํงเสริมการอํานที่คุณเข๎ารํวมอบรมหรือสัมมนา 

1)                                                            จัดโดย  

2) จัดโดย  

3)                                                            จัดโดย  

4) จัดโดย  

 (6) อายุงานของคุณรวมทั้งส้ิน 

   1) น๎อยกวํา 3 ปี   2) 3 – 5 ป ี   3) 5 ปีขึน้ไป 

 

 
 

2.1 ในชํวง 1 เดือนที่ผํานมา คุณอํานหนังสือหรือส่ิงพิมพ๑ตํางๆ เพื่อตัวคุณเอง ด๎วยเหตุผลใด 

   1) บันเทิง   2) สร๎างเสริมความรู ๎   3) ประโยชน๑ในการทํางาน    4) เข๎าใจสังคม  

   5) เพื่อใช๎ในการสอน   6)  อื่นๆ (ระบุ)    

1. รายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณ 

2. พฤติกรรมการอ่านหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ 

สถานศึกษา 

 1) รัฐ  2) เอกชน 
สอนระดับ 

 1) อนุบาล    2) ประถมศึกษา   
 3) มัธยมศึกษา  4) สูงกวํามัธยมศึกษา 
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2.2 หนังสือหรือส่ิงพิมพ๑ในข๎อ 2.1 คือข๎อใด 

   1)  นวนิยาย   2)  กวีนิพนธ๑   3)  รวมเรื่องสั้น   4)  บันเทิงคด ี

   5)  สารคดี   6)  บทร๎อยกรอง   7)  การ๑ตูน / นิยายภาพ   8)  หนังสือพิมพ๑ 
   9)  วิชาการ  10) หนังสืออ่ืนๆ (ระบ)ุ    
2.3 คุณจัดสรรเงินเพื่อซ้ือหนังสือหรือส่ิงพิมพ๑ในข๎อ 2.2 หรือไมํ เป็นจํานวนเงินเทําไรต่อเดือน 

   1) จัดสรรอยํางสมํ่าเสมอ เปน็เงิน บาท     2) ไมํจัดสรรอยํางสมํ่าเสมอ ซ้ือเป็นครัง้คราว    3) ไมํมีการจัดสรร 

2.4 คุณอํานหนังสือประมาณวันละเทําไร 

   1) น๎อยกวํา 30 นาท ี   2) 30 นาที – 60 นาท ี   3) 1 – 2 ช่ัวโมง   4) มากกวํา 2 ช่ัวโมง 

2.5 คุณไปงานออกร๎าน (Book Fair) หรือไมํ 
   1) ไมํเคยไป   2) ไปทุกครัง้   3) ไปปีละครั้ง   4) นานๆ ไปครั้ง 

2.6 คุณไปร๎านขายหนังสือหรือส่ิงพิมพ๑ 
  1) ไมํเคยไป   2) เป็นประจํา (ทุกวัน/เกือบทุกวัน)   3) บํอยๆ (วันเว๎น 2 – 3 วัน)  

  4) นานๆ ครัง้ (สัปดาห๑ละ 1 ครั้ง)   5)  เดือนละครั้ง 

 

 

 
 

3.1 ในรอบ 6 เดือนที่ผํานมา สถานศึกษาของทํานจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานหรือไมํ 
   1)  จัด   2)  ไมํจัด ข๎ามไปตอบข๎อ 3.4 

3.2 สถานศึกษาของทํานจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานลักษณะใด จํานวนกี่ครั้งตํอ 6 เดือน 

  จํานวนกี่ครั้งตํอ 6 เดือน 

 1. การเลํานิทาน      

 2. การแนะนําหนังสือ     

 3. อํานเรื่องในหนงัสือ    

 4. การเลําเรื่องในหนังสือ     

 5. การเลํนทายปัญหา     

 6. การให๎เลําเรื่องในหนังสือ     

 7. การจัดหาหนังสือทีค่ิดวํา เหมาะสมหรือเปน็ประโยชน๑ และนํามาจัดเป็นมุมหนังสือขึ้น 

ภายในห๎องสมุด   

  

 8. การจัดนิทรรศการหนังสือที่นําสนใจ    

 9. การรํวมมือจัดนิทรรศการหนงัสือ โดยการติดตํอกับสํานักพิมพ๑หรือห๎างร๎าน    

 10.  การพาไปชมนิทรรศการและการบรรยายเกี่ยวกับหนงัสือ     

 11.  การจัดปาฐกถา โต๎วาทีเกี่ยวกับหนังสือ     

 12.  การจัดแสดงเรื่องในหนังสือ เชํน การให๎แสดงละคร หรือแสดงบทบาทสมมติ  โดยเลือก 

เรื่องจากหนังสือที่ได๎อําน  

  

 13. จัดกิจกรรมวาดภาพประกอบคําขวัญ    

 14.  จัดกิจกรรมประกวดการเขียนเรียงความ การเขียนบทร๎อยกรอง    

 15.  การจัด Book Fair ในสถาบัน    

 16.  จัดกิจกรรมอื่นๆ (โปรดระบุ)      

3. ความคิดเห็นท่ีมีต่อนโยบายการส่งเสริมการอ่าน 
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3.3 กิจกรรมข๎อใดที่ทํานคิดวําประสบความสําเร็จมากที่สุดที่ทําให๎มีผู๎รักการอํานเพิ่มขึ้น ข๎อ    
ถ๎าไมํใชํที่กลําวข๎างต๎นโปรดระบุกิจกรรมอื่นๆ ที่สถานศึกษาจัดขึ้นและทําให๎มีผู๎รักการอํานเพิ่มขึ้น 

ก.   

ข.   

ค.   

ง.   

3.4 ทํานทราบเกี่ยวกับนโยบายการสํงเสริมการอํานของรัฐหรือไมํ 
  1) ไมํทราบ   2)  ทราบ มีเกี่ยวกับเรื่องใด   

3.5 ทํานคิดวําชํวง 3 ปีมานี้ เด็กไทยมีการอํานหนังสือเพิ่มขึ้นหรือลดลง 

  1) เพิ่มขึ้น เพราะ     

  2) ลดลง   เพราะ     

3.6 ถ๎าการสํงเสริมการอํานของไทยไมํบรรลุผล จะกํอให๎เกิด….(ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 
  1) ประเทศไมํพัฒนา          2) เศรษฐกิจตกต่ํา   3) ประชาชนในชาติขาดจินตนาการ  

  4) ความคิดไมํทดัเทียมตํางชาต ิ   5) อื่นๆ (โปรดระบุ)    

3.7 ผู๎มีสํวนสําคัญมากที่สุดตํอการสํงเสริมการอําน คือ 

  1) พํอแมํ ผู๎ปกครอง          2) ครู อาจารย๑    3) บรรณารักษ๑   

  4) รัฐบาล   5)  อื่นๆ (โปรดระบุ)    

3.8 ประเทศใดที่ทํานคิดวําประสบความสําเร็จในการสํงเสริมการอํานมากที่สุด 

ประเทศ    เพราะ     

3.9 หนํวยงานหรือองค๑กรใดที่ทํานคิดวําควรดําเนินกิจการสํงเสริมการอํานของชาติ 
  1) กระทรวงศึกษาธิการ   2) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑  

  3) กระทรวงวัฒนธรรม   4) อื่นๆ (โปรดระบุ)   

3.10  หนํวยงานหรือองค๑กรใดที่ทํานรับทราบเกี่ยวกับการทํากิจกรรมสํงเสริมการอํานมากที่สุด 

  1) กระทรวงศึกษาธิการ   2) กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย๑  

  3) กระทรวงวัฒนธรรม   4) กระทรวงสาธารณสุข   5) กระทรวงยุติธรรม  

   6) กรมประชาสัมพันธ๑ สํานักนายกรัฐมนตรี   7) กรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

   8) กรุงเทพมหานคร   9) สมาคมผ๎ูจัดพิมพ๑และผู๎จัดจําหนํายหนังสือแหํงประเทศไทย 

   10) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.)   11) สํานักงานอุทยานการเรียนรู๎ TK-Park  

  12) สมาคมห๎องสมุดแหํงประเทศไทย   13) สมาคมภาษาและหนังสือแหํงประเทศไทย   14) สมาคมนักเขียนแหํงประเทศไทย
  15) สมาคมนักแปลและลํามแหํงประเทศไทย   16) สมาคมอนุบาลศึกษาแหํงประเทศไทย   17) สมาคมไทสร๎างสรรค๑ 
  18) สมาคมกิจวัฒนธรรม   19) ตลาดหลักทรัพย๑แหํงประเทศไทย   20) มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก 

  21) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก   22) มูลนิธสิิขาเอเชีย   23) มูลนิธซิีเมนต๑ไทย 

  24) มูลนิธิกระจกเงา   25) สถาบนัการ๑ตูนไทย มูลนิธิเด็ก   26) เสถียรธรรมสถาน 

  27) ศูนย๑พัฒนาอัจฉริยภาพเด็กและเยาวชน สถาบันรกัลูก   28) เครือขํายนกันิเทศศาสตร๑ในประเทศไทย 

  29) เครือขํายจิตอาสา YIY   30) ขบวนการนักอําน   31) ขบวนการตาสับปะรด 

  32) กลุํม We are happy  

3.11 ห๎องสมุดของสถานศึกษาของทําน มีหนังสือเพียงพอและเหมาะสมกับความต๎องการของผู๎ใช๎บริการหรือไมํ 
  1) เพียงพอ    2)  ยังไมํเพียงพอ 
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3.12 บรรณารักษ๑ของสถานศึกษาของทําน มีการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน 

  1) ไมํเคยจัด          2) จัดเป็นประจํา    3) จัดนานๆ ครัง้ 

3.13 ทํานเคยจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานในสถานศึกษาหรือไมํ 
  1) จัด (ตอบข๎อ 3.14)   2)  ไมํเคยจัด เพราะ   

3.14 ทํานจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานลักษณะใด 

ก.   

ข.   

ค.   

 

3.15 กรุณาใสํเครื่องหมาย    ข๎อที่เหมาะสมที่สุด 

ข๎อความ เห็นด๎วย 

อยํางยิ่ง 

เห็นด๎วย ไมํมี
ความเห็น 

ไมํเห็นด๎วย ไมํเห็นด๎วย
อยํางยิ่ง 

1)  ควรกําหนดให๎การอํานเป็นวาระแหํงชาติ      

2)  สํานักพิมพ๑ที่จัดพิมพ๑หนังสือที่มีคุณภาพมีจํานวนน๎อย      

3)  งบประมาณในการซ้ือหนังสือของห๎องสมุดมีน๎อย      

4)  ผู๎บริหารให๎ความสําคัญตํอการสํงเสริมการอํานน๎อย      

5)  การอํานจะพัฒนาได๎ต๎องอํานเป็นประจําทุกวัน และเป็น
กิจกรรมตํอเนื่องตลอดชีวิต 

     

6)  การอํานไมํใชํทักษะที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ แตํต๎องฝึกฝน      

7)  ห๎องสมุดเป็นแหลํงสําคัญที่สุดที่จะจัดการสํงเสริมการอําน      

8)  หนังสือชํวยพัฒนาชาติ และชีวิตให๎เจริญรุํงเรือง      

 

3.16 ข๎อคิดเห็นของทํานในเรื่องการสํงเสริมการอํานมีอะไรบ๎าง 

 กลยุทธ๑ที่ควรใช๎ในการสํงเสริมการอําน 
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 วิธีการในการพัฒนานิสัยรักการอําน 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 อื่น ๆ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

ขอขอบคณุในความอนุเคราะห ์
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แบบสอบถามผูป๎กครอง 

เลขที่แบบสอบถาม   

 

โครงการ   “ การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย  
 : ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

 

 

 

ช่ือผู๎ตอบแบบสอบถาม    นามสกุล     โทรศัพท๑     

เลขที ่  ถนน      แขวง/ตําบล     

เขต/อําเภอ    จังหวัด     

ช่ือผู๎สัมภาษณ๑  วันที่สัมภาษณ๑ เดือน 2552 

 เวลาสัมภาษณ๑      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

1.2 กรุณาระบุรายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณ 

(2) เพศ   1) ชาย   2) หญิง 

 (2) อายุ (ปี)    1) ต่ํากวํา 35 ปี   2) 35 – 39 ป ี   3) 40 – 44  ป ี   4) 45 – 49 ป ี

     5) 50 – 54 ปี   6) มากกวํา 54 ปี 
 (3) โปรดระบุการศึกษาสูงสุดของทําน 

    1) ประถมศึกษา   2) มัธยมศึกษา   3) ปวช.,ปวส.,อนุปริญญา   4) ปริญญาตร ี

     5) สูงกวําปริญญาตรี 
 (4) ทํานมีบุตรกี่คน 

    1) 1 คน   2) 2 คน   3) 3 คน   4) มากกวํา 3 คน 

 (5) อาชีพ   

    1) พํอบ๎านหรือแมํบ๎าน   2) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ    3) พนักงานธุรกิจเอกชน 

    4) ธุรกิจสํวนตัว   5) อื่นๆ (โปรดระบุ)    

 

 

 
 

2.7 ในบ๎านของทํานมีหนังสือรวมทั้งหมดกี่เลํม (ไมํรวมวารสาร หนังสือพิมพ๑) 
   1) น๎อยกวํา 20 เลํม   2) 21 – 50 เลํม   3) 51 – 100 เลํม   4) มากกวํา 100 เลํม 

2.8 บ๎านของทํานมีมุมอํานหนังสือหรือไมํ 

   1)  มี   2) ไมํม ี  

2.9 บอกได๎ไหมวําทํานเป็นคนชอบอํานหนังสือ 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณ 

2. พฤติกรรมการอ่านหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ 

รายได๎ของครอบครัว 

 1) ต่ํากวํา 15,000 บาท  2) 15,000 - 30,000 บาท 
 3) มากกวํา 30,000 บาท 
การศึกษาบุตร 

 1) อนุบาล    2) ประถมศึกษา   
 3) มัธยมศึกษา  4) สูงกวํามัธยมศึกษา 
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   1) ได๎      2) ไมํได๎ (ตอบข๎อ 2.4) 
 

 

 

2.10 ทําไมทํานจึงไมํชอบอํานหนังสือ (ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 
   1) ไมํมีเวลา   2) ไมํมีหนังสือทีน่ําสนใจ   3) ไมํเห็นประโยชน๑ของการอําน  

   4) ชอบทํากิจกรรมอื่นๆ มากกวํา   5) อื่นๆ (โปรดระบุ)   

2.11 บอกได๎ไหมวําบุตรของทํานเป็นเด็กชอบอํานหนังสือ 

   1) ได ๎   2) ไมํได๎ (ตอบข๎อ 2.6)  

2.12 ทําไมบุตรของทํานจึงไมํชอบอํานหนังสือ (ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 
  1) ติดเกมส๑   2) ชอบเลํนกับเพื่อน   3) ไมํเห็นประโยชน๑ของการอําน   4) ไมํมีเวลา  

  5)  ชอบทํากิจกรรมอื่นๆ มากกวํา   6) อื่นๆ (โปรดระบุ)   

2.13 ทํานจัดสรรเงินเพื่อซ้ือหนังสือหรือส่ิงพิมพ๑จํานวนเทําไรตํอเดือน 

   1) ไมํมีการจัดสรร   2) น๎อยกวํา 100 บาท   3) 101 – 500 บาท   4) 500 บาทขึ้นไป 

2.14 ทํานอํานหนังสือประมาณวันละเทําไร 

  1) ไมํอํานหนังสือ   2) น๎อยกวํา 30 นาท ี   3) 30 – 60 นาท ี   4) 1 – 2 ช่ัวโมง 

  5)  มากกวํา 2 ช่ัวโมง  

2.15 ทํานไปร๎านขายหนังสือหรือส่ิงพิมพ๑ 
  1) ไมํเคยไป   2) เป็นประจํา (ทุกวัน/เกือบทุกวัน)   3) บํอยๆ (วันเว๎น 2-3 วัน)
   4) นานๆ ครัง้ (สัปดาห๑ละ 1 ครั้ง)   5)  เดือนละครั้ง 

2.16 ทํานสํงเสริมให๎บุตรรู๎จักหนังสือครั้งแรกเมื่อใด 

   1) ตั้งแตํแรกเกิด – 1 ขวบ   2) 1 – 2 ขวบ   3) 3 – 4 ขวบ   4) 4 ขวบขึ้นไป 

2.17 ทํานชํวยบุตรให๎รักการอํานโดย (ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 
   1) ไมํเคยทํา   2) เลํานิทานให๎ฟัง   3) อํานเรื่องในหนงัสือให๎ฟัง  

   4) เลํนทายปญัหาในหนงัสือ   5) ให๎ดูภาพในหนังสือ   6) สนทนาเรื่องหนงัสือกับบตุร 

   7) อื่นๆ (โปรดระบุ)    

2.18 ทํานชํวยบุตรให๎รู๎จักแหลํงหนังสือ โดย... (ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ)  
   1) ไมํเคยทํา   2) พาไปห๎องสมุด   3) พาไปร๎านจําหนํายหนังสอื 

   4) พาไปงานหนงัสือ (Book Fair)    5) อื่นๆ (โปรดระบุ)   

2.19 ทํานสร๎างทัศนคติที่ถูกต๎องให๎บุตรเกี่ยวกับการซ้ือหนังสือ (ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 
   1) ไมํเคยทํา   2) ให๎เงินสําหรับซื้อหรือเชําหนังสือ 

   3) ทําตัวอยํางใหบ๎ุตรเห็นวําการจํายเงินซื้อหนงัสือมีประโยชน๑เพียงใด   4) เก็บหนังสือใหเ๎ปน็ระเบียบ 

   5) สนับสนุนให๎แลกเปลี่ยนหนังสืออํานกับเพื่อน   6) อื่นๆ (โปรดระบุ)  
2.20 ทํานพาบุตรไปห๎องสมุดอื่นๆ ที่มิใชํของโรงเรียน หรือไมํ 

   1) พาไปสม่ําเสมอ   2) ไมํเคยพาไป   3) บุตรไปเองสม่ําเสมอ 

   4) บุตรไปเองเป็นครั้งคราว    5) อื่นๆ (โปรดระบุ)    

 

 

 
 

3.10 บ๎านของทํานจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานหรือไมํ 

3. ความคิดเห็นท่ีมีต่อนโยบายการส่งเสริมการอ่าน 
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   1)  จัด   2)  ไมํจัด (ตอบข๎อ 3.3) 
 

 

 

3.11 ทํานจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน อะไรบ๎าง 

1)    

2)   

3)   

3.12 ตามความเห็นของทําน กรุณาระบุสาเหตุของการไมํอํานหนังสือของบุตร 

1)    

2)   

3)   

3.13 ทํานทราบเกี่ยวกับนโยบายการสํงเสริมการอํานของรัฐหรือไมํ 
  1) ไมํทราบ   2)  ทราบ มีเกี่ยวกับเรื่องใด   

3.14 ทํานคิดวําชํวง 3 ปีมานี้ เด็กไทยมีการอํานหนังสือเพิ่มขึ้นหรือลดลง 

  1) เพิ่มขึ้น เพราะ     

  2) ลดลง   เพราะ     

3.15 ถ๎าการสํงเสริมการอํานของไทยไมํบรรลุผล จะกํอให๎เกิด….(ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 
  1) ประเทศไมํพัฒนา          2) เศรษฐกิจตกต่ํา   3) ประชาชนในชาติขาดจินตนาการ  

  4) ความคิดไมํทดัเทียมตํางชาต ิ   5) อื่นๆ (โปรดระบุ)    

3.16 ผู๎มีสํวนสําคัญมากที่สุดตํอการสํงเสริมการอําน คือ 

  1) พํอแมํ ผู๎ปกครอง          2) ครู อาจารย๑    3) บรรณารักษ๑   

  4) รัฐบาล   5)  อื่นๆ (โปรดระบุ)    

3.17 ประเทศใดที่ทํานคิดวําประสบความสําเร็จในการสํงเสริมการอํานมากที่สุด 

ประเทศ    เพราะ     

3.18 หนํวยงานหรือองค๑กรใดที่ทํานคิดวําควรดําเนินกิจการสํงเสริมการอํานของชาติ 
  1) กระทรวงศึกษาธิการ   2) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑  

  3) กระทรวงวัฒนธรรม   4) อื่นๆ (โปรดระบุ)   

3.10  หนํวยงานหรือองค๑กรใดที่ทํานรับทราบเกี่ยวกับการทํากิจกรรมสํงเสริมการอํานมากที่สุด 

  1) กระทรวงศึกษาธิการ   2) กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย๑  

  3) กระทรวงวัฒนธรรม   4) กระทรวงสาธารณสุข   5) กระทรวงยุติธรรม  

   6) กรมประชาสัมพันธ๑ สํานักนายกรัฐมนตรี   7) กรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

   8) กรุงเทพมหานคร   9) สมาคมผ๎ูจัดพิมพ๑และผู๎จัดจําหนํายหนังสือแหํงประเทศไทย 

   10) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.)   11) สํานักงานอุทยานการเรียนรู๎ TK-Park  

  12) สมาคมห๎องสมุดแหํงประเทศไทย   13) สมาคมภาษาและหนังสือแหํงประเทศไทย   14) สมาคมนักเขียนแหํงประเทศไทย
  15) สมาคมนักแปลและลํามแหํงประเทศไทย   16) สมาคมอนุบาลศึกษาแหํงประเทศไทย   17) สมาคมไทสร๎างสรรค๑ 
  18) สมาคมกิจวัฒนธรรม   19) ตลาดหลักทรัพย๑แหํงประเทศไทย   20) มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก 

  21) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก   22) มูลนิธสิิขาเอเชีย   23) มูลนิธซิีเมนต๑ไทย 

  24) มูลนิธิกระจกเงา   25) สถาบนัการ๑ตูนไทย มูลนิธิเด็ก   26) เสถียรธรรมสถาน 

  27) ศูนย๑พัฒนาอัจฉริยภาพเด็กและเยาวชน สถาบันรกัลูก   28) เครือขํายนกันิเทศศาสตร๑ในประเทศไทย 

  29) เครือขํายจิตอาสา YIY   30) ขบวนการนักอําน   31) ขบวนการตาสับปะรด 
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  32) กลุํม We are happy 

 

  

3.11 กรุณาใสํเครื่องหมาย    ข๎อที่เหมาะสมที่สุด 

ข๎อความ เห็นด๎วย 

อยํางยิ่ง 

เห็นด๎วย ไมํมี
ความเห็น 

ไมํเห็นด๎วย ไมํเห็นด๎วย
อยํางยิ่ง 

1)  ควรกําหนดให๎การอํานเป็นวาระแหํงชาติ      

2)  สํานักพิมพ๑ที่จัดพิมพ๑หนังสือที่มีคุณภาพมีจํานวนน๎อย      

3)  การอํานจะพัฒนาได๎ต๎องอํานเป็นประจําทุกวัน และเป็น
กิจกรรมตํอเนื่องตลอดชีวิต 

     

4)  การอํานไมํใชํทักษะที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ แตํต๎องฝึกฝน      

5)  ห๎องสมุดเป็นแหลํงสําคัญที่สุดที่จะจัดการสํงเสริมการอําน      

6)  หนังสือชํวยพัฒนาชาติ และชีวิตให๎เจริญรุํงเรือง      

 

3.12 ข๎อคิดเห็นของทํานในเรื่องการสํงเสริมการอํานมีอะไรบ๎าง 

 กลยุทธ๑ที่ควรใช๎ในการสํงเสริมการอําน 

  

  

  

  

  

  

 

 วิธีการในการพัฒนานิสัยรักการอําน 

  

  

  

  

  

  

 

 อื่น ๆ 
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ขอขอบคณุในความอนุเคราะห ์

 

แบบสอบถามประชาชน 

เลขที่แบบสอบถาม   

 

โครงการ   “ การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย  
 : ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

 

 

 

ช่ือผู๎ตอบแบบสอบถาม    นามสกุล     โทรศัพท๑     

บ๎านเลขที ่  ถนน     แขวง/ตําบล     

เขต/อําเภอ    จังหวัด     รหัสไปรษณีย๑    

ช่ือผู๎สัมภาษณ๑  วันที่สัมภาษณ๑ เดือน 2552 

 เวลาสัมภาษณ๑      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

1.3 กรุณาระบุรายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณ 

(3) เพศ   1) ชาย   2) หญิง 

 (2) โปรดระบุการศึกษาสูงสุดของทําน 

    1) ประถมศึกษา   2) มัธยมศึกษา   3) ปวช.,ปวส.,อนุปริญญา   4) ปริญญาตร ี

     5) ปริญญาโท   5) สูงกวําปริญญาโทขึ้นไป 

 (3) อาชีพ   

    1) พํอบ๎านหรือแมํบ๎าน   2) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ    3) พนักงานธุรกิจเอกชน 

    4) ธุรกิจสํวนตัว   5) อื่นๆ (โปรดระบุ)    

 

 

 
 

2.21 ในบ๎านของทํานมีหนังสือรวมทั้งหมดกี่เลํม (ไมํรวมวารสาร หนังสือพิมพ๑) 
   1) น๎อยกวํา 20 เลํม   2) 21 – 50 เลํม   3) 51 – 100 เลํม   4) มากกวํา 100 เลํม 

2.22 บ๎านของทํานมีมุมอํานหนังสือหรือไมํ 

   1)  มี   2) ไมํม ี  

2.23 บอกได๎ไหมวําทํานเป็นคนชอบอํานหนังสือ 

   1) ได๎      2) ไมํได๎ (ตอบข๎อ 2.4) 
2.24 ทําไมทํานจึงไมํชอบอํานหนังสือ (ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 

   1) ไมํมีเวลา   2) ไมํมีหนังสือทีน่ําสนใจ   3) ไมํเห็นประโยชน๑ของการอําน  

   4) ชอบทํากิจกรรมอื่นๆ มากกวํา   5) อื่นๆ (โปรดระบุ)   

1. รายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณ 

2. พฤติกรรมการอ่านหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ 

รายได๎ตํอเดือน 

 1) ต่ํากวํา 10,000 บาท  2) 10,000 - 20,000 บาท 
 3) มากกวํา 20,000 บาท 
อายุ (ปี) 
 1) 25 - 45  2) 46 ปีขึ้นไป 
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2.25 ทํานจัดสรรเงินเพื่อซ้ือหนังสือหรือส่ิงพิมพ๑จํานวนเทําไรตํอเดือน 

   1) ไมํมีการจัดสรร   2) น๎อยกวํา 100 บาท   3) 101 – 500 บาท   4) 500 บาทขึ้นไป 

 

 

2.26 ทํานอํานหนังสือประมาณวันละเทําไร 

  1) ไมํอํานหนังสือ   2) น๎อยกวํา 30 นาท ี   3) 30 – 60 นาท ี   4) 1 – 2 ช่ัวโมง 

  5)  มากกวํา 2 ช่ัวโมง  

2.27 ทํานไปร๎านขายหนังสือหรือส่ิงพิมพ๑ 
  1) ไมํเคยไป   2) เป็นประจํา (ทุกวัน/เกือบทุกวัน)   3) บํอยๆ (วันเว๎น 2-3 วัน)
   4) นานๆ ครัง้ (สัปดาห๑ละ 1 ครั้ง)   5)  เดือนละครั้ง 

2.28 ทํานไปห๎องสมุดเพื่ออํานหนังสือหรือส่ิงพิมพ๑ 
   1) ไมํเคยไป (ตอบข๎อ 2.11)   2) เป็นประจํา (ทุกวัน/เกือบทุกวัน)   3) บํอยๆ (วันเว๎น 2-3 วัน) 
   4) นานๆ ครัง้ (สัปดาห๑ละ 1 ครั้ง)   5) เดือนละครั้ง   6) ปีละครัง้ 

2.29 ห๎องสมุดที่ทํานไปใช๎บริการ คือ 

   1) ห๎องสมุดในทีท่ํางาน    2) ห๎องสมุดสาธารณะของรฐับาล  

   3) ห๎องสมุดสาธารณะของเอกชน   4) อื่นๆ (โปรดระบุ)   

2.30 ห๎องสมุดที่ทํานไปใช๎บริการในข๎อ 2.9 มีหนังสือหรือส่ิงพิมพ๑ 
   1) เพียงพอกับความต๎องการ    2) ไมํเพียงพอกับความต๎องการ  

2.31 ทํานไปงานหนังสือ (Book Fair) หรือไมํ 
   1) ไมํเคยไป   2) ไปเปน็ประจํา   3) นานๆ ไปครั้ง 

   4) ไปปีละครั้ง    5) อื่นๆ (โปรดระบุ)    

2.32 ทํานอํานหนังสือจาก Internet หรือไมํ 
   1) ไมํ   2) อําน (ตอบข๎อ 2.13)  

2.33 ทํานอํานหนังสือจาก Internet ประมาณวันละเทําไร 

  1) ไมํได๎อําน   2) น๎อยกวํา 30 นาท ี   3) 30 – 60 นาท ี   4) 1 – 2 ช่ัวโมง  

  5) มากกวํา 2 ช่ัวโมง 

 

 

 
 

3.19 บ๎านของทํานจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานหรือไมํ 
   1)  จัด   2)  ไมํจัด (ตอบข๎อ 3.3) 

3.20 บ๎านของทํานจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน อะไรบ๎าง 

4)    

5)   

6)   

3.21 ตามความเห็นของทําน กรุณาระบุสาเหตุของการไมํอํานหนังสือของเด็กที่ทํานรู๎จัก 

4)    

5)   

6)   

3.22 ทํานทราบเกี่ยวกับนโยบายการสํงเสริมการอํานของรัฐหรือไม ํ

3. ความคิดเห็นท่ีมีต่อนโยบายการส่งเสริมการอ่าน 
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  1) ไมํทราบ   2)  ทราบ มีเกี่ยวกับเรื่องใด   

3.23 ทํานคิดวําชํวง 3 ปีมานี้ เด็กไทยมีการอํานหนังสือเพิ่มขึ้นหรือลดลง 

  1) เพิ่มขึ้น เพราะ     

  2) ลดลง   เพราะ     

3.24 ถ๎าการสํงเสริมการอํานของไทยไมํบรรลุผล จะกํอให๎เกิด….(ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 
  1) ประเทศไมํพัฒนา          2) เศรษฐกิจตกต่ํา   3) ประชาชนในชาติขาดจินตนาการ  

  4) ความคิดไมํทดัเทียมตํางชาต ิ   5) อื่นๆ (โปรดระบุ)    

3.25 ผู๎มีสํวนสําคัญมากที่สุดตํอการสํงเสริมการอําน คือ 

  1) พํอแมํ ผู๎ปกครอง          2) ครู อาจารย๑    3) บรรณารักษ๑   

  4) รัฐบาล   5)  อื่นๆ (โปรดระบุ)    

3.26 ประเทศใดที่ทํานคิดวําประสบความสําเร็จในการสํงเสริมการอํานมากที่สุด 

ประเทศ    เพราะ     

3.27 หนํวยงานหรือองค๑กรใดที่ทํานคิดวําควรดําเนินกิจการสํงเสริมการอํานของชาติ 
  1) กระทรวงศึกษาธิการ   2) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑  

  3) กระทรวงวัฒนธรรม   4) อื่นๆ (โปรดระบุ)   

3.10  หนํวยงานหรือองค๑กรใดที่ทํานรับทราบเกี่ยวกับการทํากิจกรรมสํงเสริมการอํานมากที่สุด 

  1) กระทรวงศึกษาธิการ   2) กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย๑  

  3) กระทรวงวัฒนธรรม   4) กระทรวงสาธารณสุข   5) กระทรวงยุติธรรม  

   6) กรมประชาสัมพันธ๑ สํานักนายกรัฐมนตรี   7) กรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

   8) กรุงเทพมหานคร   9) สมาคมผ๎ูจัดพิมพ๑และผู๎จัดจําหนํายหนังสือแหํงประเทศไทย 

   10) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.)   11) สํานักงานอุทยานการเรียนรู๎ TK-Park  

  12) สมาคมห๎องสมุดแหํงประเทศไทย   13) สมาคมภาษาและหนังสือแหํงประเทศไทย   14) สมาคมนักเขียนแหํงประเทศไทย
  15) สมาคมนักแปลและลํามแหํงประเทศไทย   16) สมาคมอนุบาลศึกษาแหํงประเทศไทย   17) สมาคมไทสร๎างสรรค๑ 
  18) สมาคมกิจวัฒนธรรม   19) ตลาดหลักทรัพย๑แหํงประเทศไทย   20) มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก 

  21) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก   22) มูลนิธสิิขาเอเชีย   23) มูลนิธซิีเมนต๑ไทย 

  24) มูลนิธิกระจกเงา   25) สถาบนัการ๑ตูนไทย มูลนิธิเด็ก   26) เสถียรธรรมสถาน 

  27) ศูนย๑พัฒนาอัจฉริยภาพเด็กและเยาวชน สถาบันรกัลูก   28) เครือขํายนกันิเทศศาสตร๑ในประเทศไทย 

  29) เครือขํายจิตอาสา YIY   30) ขบวนการนักอําน   31) ขบวนการตาสับปะรด 

  32) กลุํม We are happy 

 

3.11 กรุณาใสํเครื่องหมาย    ข๎อที่เหมาะสมที่สุด 

ข๎อความ เห็นด๎วย 

อยํางยิ่ง 

เห็นด๎วย ไมํมี
ความเห็น 

ไมํเห็นด๎วย ไมํเห็นด๎วย
อยํางยิ่ง 

1)  ควรกําหนดให๎การอํานเป็นวาระแหํงชาติ      

2)  สํานักพิมพ๑ที่จัดพิมพ๑หนังสือที่มีคุณภาพมีจํานวนน๎อย      

3)  การอํานจะพัฒนาได๎ต๎องอํานเป็นประจําทุกวัน และเป็น
กิจกรรมตํอเนื่องตลอดชีวิต 

     

4)  การอํานไมํใชํทักษะที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ แตํต๎องฝึกฝน      

5)  ห๎องสมุดเป็นแหลํงสําคัญที่สุดที่จะจัดการสํงเสริมการอําน      

6)  หนังสือชํวยพัฒนาชาติ และชีวิตให๎เจริญรุํงเรือง      
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3.12 ข๎อคิดเห็นของทํานในเรื่องการสํงเสริมการอํานมีอะไรบ๎าง 

 กลยุทธ๑ที่ควรใช๎ในการสํงเสริมการอําน 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 วิธีการในการพัฒนานิสัยรักการอําน 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 อื่น ๆ 

  

  

  

  

  

  

  

 

ขอขอบคณุในความอนุเคราะห ์



 21 

 

แบบสอบถามบรรณารักษ๑ 
เลขที่แบบสอบถาม    

 

โครงการ   “ การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย  
 : ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

 

 

 

ช่ือผู๎ตอบแบบสอบถาม    นามสกุล     โทรศัพท๑     

ห๎องสมุดที ่             

เลขที ่  ถนน      แขวง/ตําบล     

เขต/อําเภอ    จังหวัด     

ช่ือผู๎สัมภาษณ๑  วันที่สัมภาษณ๑ เดือน 2552 

 เวลาสัมภาษณ๑      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

1.4 กรุณาระบุรายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณ 

 (1) อายุ (ป)ี    1) ต่ํากวํา 35 ปี   2) 35 – 39 ปี   3) 40 – 44  ปี   4) 45 – 49 ปี 
     5) 50 – 54 ปี   6) มากกวํา 54 ปี 
 (2) รายได๎ของครอบครัวตํอเดือน (เป็นการรวมรายได๎ทุกประเภท กํอนหักภาษีมีหนํวยเป็นบาท) จัดอยูํในกลุํมใด 

   1) น๎อยกวํา 15,000 บาท   2) 15,001 – 20,000 บาท   3) 20,001 – 25,000 บาท 

   4) มากกวํา  25,000 บาท 

 (3) โปรดระบุการศึกษาสูงสุดของคุณ 

    1) ต่ํากวําปริญญาตร ี   2) ปริญญาตร ี   3) ปริญญาโท   4) ปริญญาเอก  

(4) สาขาวิชาที่จบตรงกับตําแหนํงงานที่ทํา 

   1)  ตรง   2)  ไมํตรง (โปรดระบุสาขาที่จบ  ) 
(5) โปรดระบุหลักสูตรที่เกี่ยวข๎องกับการสํงเสริมการอํานที่คุณเข๎ารํวมอบรมหรือสัมมนา 

1)                                                            จัดโดย  

2) จัดโดย  

3)                                                            จัดโดย  

4) จัดโดย  

 

 

 
 

2.34 ในชํวง 1 เดือนที่ผํานมา คุณอํานหนังสือหรือส่ิงพิมพ๑ตํางๆ เพื่อตัวคุณเอง ด๎วยเหตุผลใด 

   1) บันเทิง   2) สร๎างเสริมความรู ๎   3) ประโยชน๑ในการทํางาน    4) เข๎าใจสังคม  

   5)  อื่นๆ (ระบุ)    

1. รายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณ 

2. พฤติกรรมการอ่านหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ 

ห๎องสมุด 

 1) รัฐ   2) เอกชน 

อายุงาน (ปี) 
 1) 1-3   2) 4-6   3) 6 ปีขึ้นไป 
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2.35 หนังสือหรือส่ิงพิมพ๑ในข๎อ 2.1 คือข๎อใด 

   1)  นวนิยาย   2)  กวีนิพนธ๑   3)  รวมเรื่องสั้น   4)  บันเทิงคด ี

   5)  สารคดี   6)  บทร๎อยกรอง   7)  การ๑ตูน / นิยายภาพ   8)  หนังสือพิมพ๑ 
   9)  วิชาการ  10) หนังสืออ่ืนๆ (ระบ)ุ    
2.36 คุณจัดสรรเงินเพื่อซ้ือหนังสือหรือส่ิงพิมพ๑ในข๎อ 2.2 หรือไมํ เป็นจํานวนเงินเทําไรต่อเดือน 

   1) จัดสรรอยํางสมํ่าเสมอ เปน็เงิน บาท     2) ไมํจัดสรรอยํางสมํ่าเสมอ ซ้ือเป็นครัง้คราว    3) ไมํมีการจัดสรร 

2.37 คุณอํานหนังสือประมาณวันละเทําไร 

   1) น๎อยกวํา 30 นาท ี   2) 30 นาที – 60 นาท ี   3) 1 – 2 ช่ัวโมง   4) มากกวํา 2 ช่ัวโมง 

 

 

 
 

3.28 ในรอบ 6 เดือนที่ผํานมา ห๎องสมุดของทํานจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานหรือไมํ 
   1)  จัด   2)  ไมํจัด ข๎ามไปตอบข๎อ 3.4 

3.29 ห๎องสมุดจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานลักษณะใด จํานวนกี่ครั้งตํอ 6 เดือน 

  จํานวนกี่ครั้งตํอ 6 เดือน 

 17. การเลํานิทาน      

 18. การแนะนําหนังสือ     

 19. อํานเรื่องในหนงัสือ    

 20. การเลําเรื่องในหนังสือ     

 21. การเลํนทายปัญหา     

 22. การให๎เลําเรื่องในหนังสือ     

 23. การจัดหาหนังสือทีค่ิดวํา เหมาะสมหรือเปน็ประโยชน๑ และนํามาจัดเป็นมุมหนังสือขึ้น 

ภายในห๎องสมุด   

  

 24. การจัดนิทรรศการหนังสือที่นําสนใจ    

 25. การรํวมมือจัดนิทรรศการหนงัสือ โดยการติดตํอกับสํานักพิมพ๑หรือห๎างร๎าน    

 26.  การพาไปชมนิทรรศการและการบรรยายเกี่ยวกับหนงัสือ     

 27.  การจัดปาฐกถา โต๎วาทีเกี่ยวกับหนังสือ     

 28.  การจัดแสดงเรื่องในหนังสือ เชํน การให๎แสดงละคร หรือแสดงบทบาทสมมติ  โดยเลือก 

เรื่องจากหนังสือที่ได๎อําน  

  

 29. จัดกิจกรรมวาดภาพประกอบคําขวัญ    

 30.  จัดกิจกรรมประกวดการเขียนเรียงความ การเขียนบทร๎อยกรอง    

 31.  จัดกิจกรรมอื่นๆ (โปรดระบุ)      

  

3.30 กิจกรรมข๎อใดที่ทํานคิดวําประสบความสําเร็จมากที่สุดที่ทําให๎มีผู๎รักการอํานเพิ่มขึ้น ข๎อ    
ถ๎าไมํใชํที่กลําวข๎างต๎นโปรดระบุกิจกรรมอื่นๆ ที่ทําและประสบความสําเร็จ 

ก.   

ข.   

 

3. ความคิดเห็นท่ีมีต่อนโยบายการส่งเสริมการอ่าน 
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3.31 ทํานทํากิจกรรมสํงเสริมการอํานโดยได๎รับคําแนะนําจาก 

  1) ริเริ่มทําเอง   2) ได๎รับนโยบายจากผูบ๎ริหาร   3) ผู๎มาใช๎บริการ   

  4) หนํวยงานภายนอก   5)  อื่นๆ (โปรดระบุ)    

3.32 กิจกรรมสํงเสริมการอํานมีงบประมาณตํอปีเทําใด 

  1) น๎อยกวํา 30,000 บาท   2) 30,001 – 50,000 บาท   3) 50,001 – 100,000 บาท   4) มากกวํา 100,000 บาท 

3.33 ได๎รับงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานจากแหลํงใด 

  1) งบของห๎องสมุด           2) จากสํานักพิมพ๑, ร๎านหนังสือ  

  3) จากหนํวยงานภายนอก           4) อื่นๆ (โปรดระบุ)   

3.34 การจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องใดมากที่สุด 

  1) ผู๎มารํวมงานน๎อย           2) ไมํบรรลุผลตามทีต่ั้งไว๎ 

  3) งบประมาณไมํเพียงพอ           4) หนังสือไมํเพียงพอ 

  5) อื่นๆ (โปรดระบุ)    

3.35 ถ๎าเวลาในการทํางานคือ 100% ทํานแบํงเวลาเพื่อทําการสํงเสริมการอํานกี่เปอร๑เซ็นต๑ 
  1) น๎อยกวํา 5%   2) 5 – 10%   3) 11 – 20%   4) 20% ขึ้นไป 

3.36 ทํานทราบเกี่ยวกับนโยบายการสํงเสริมการอํานของรัฐหรือไมํ 
  1) ไมํทราบ   2)  ทราบ มีเกี่ยวกับเรื่องใด   

3.37 ทํานคิดวําชํวง 3 ปีมานี้ เด็กไทยมีการอํานหนังสือเพิ่มขึ้นหรือลดลง 

  1) เพิ่มขึ้น เพราะ     

  2) ลดลง   เพราะ     

3.38 ถ๎าการสํงเสริมการอํานของไทยไมํบรรลุผล จะกํอให๎เกิด….(ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 
  1) ประเทศไมํพัฒนา           2) เศรษฐกิจตกต่ํา 

  3) ประชาชนในชาติขาดจินตนาการ   4) ความคิดไมํทดัเทียมตํางชาต ิ

  5) อื่นๆ (โปรดระบุ)    

3.39 ผู๎มีสํวนสําคัญมากที่สุดตํอการสํงเสริมการอําน คือ 

  1) พํอแมํ ผู๎ปกครอง          2) ครู อาจารย๑    3) บรรณารักษ๑   

  4) รัฐบาล   5)  อื่นๆ (โปรดระบุ)       

3.40 ประเทศใดที่ทํานคิดวําประสบความสําเร็จในการสํงเสริมการอํานมากที่สุด 

ประเทศ    เพราะ     

3.41 ทํานวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมสํงเสริมการอํานในอนาคต 5 ปี ข๎างหน๎าไว๎อยํางไร 
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3.42 กรุณาใสํเครื่องหมาย    ข๎อที่เหมาะสมที่สุด 

ข๎อความ เห็นด๎วย 

อยํางยิ่ง 

เห็นด๎วย ไมํมี
ความเห็น 

ไมํเห็นด๎วย ไมํเห็นด๎วย
อยํางยิ่ง 

1)  ควรกําหนดให๎การอํานเป็นวาระแหํงชาติ      

2)  สํานักพิมพ๑ที่จัดพิมพ๑หนังสือที่มีคุณภาพมีจํานวนน๎อย      

3)  งบประมาณในการซ้ือหนังสือของห๎องสมุดมีน๎อย      

4)  ผู๎บริหารให๎ความสําคัญตํอการสํงเสริมการอํานน๎อย      

5)  การอํานจะพัฒนาได๎ต๎องอํานเป็นประจําทุกวัน และเป็น
กิจกรรมตํอเนื่องตลอดชีวิต 

     

6)  การอํานไมํใชํทักษะที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ แตํต๎องฝึกฝน      

7)  ห๎องสมุดเป็นแหลํงสําคัญที่สุดที่จะจัดการสํงเสริมการอําน      

8)  หนังสือชํวยพัฒนาชาติ และชีวิติให๎เจริญรุํงเรือง      

 

3.43 ข๎อคิดเห็นของทํานในเรื่องการสํงเสริมการอํานมีอะไรบ๎าง 

 กลยุทธ๑ที่ควรใช๎ในการสํงเสริมการอําน 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 วิธีการในการพัฒนานิสัยรักการอําน 
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 อื่น ๆ 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ขอขอบคณุในความอนุเคราะห ์
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โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

 

ชื่อผู๎ตอบ    นามสกุล   ตําแหนงํ    

ที่ทํางาน                                                                                             เบอร๑โทรศัพท๑  
ผู๎สัมภาษณ๑                                                               วันที่สัมภาษณ๑                                         เวลา                          
 

1. หนํวยงานของรัฐหนํวยงานใดบ๎างที่เกี่ยวข๎องโดยตรงกับการออกนโยบายสํงเสริมการอําน 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. นโยบายสํงเสริมการอํานของไทยมีหรือไมํ ถ๎ามีเร่ิมเขียนไว๎ชัดเจนเมื่อใด และมีสาระสําคัญอะไรบ๎าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. นโยบายสํงเสริมการอํานของประเทศใดที่มีอยํางชัดเจน และสาระสําคัญมีอะไรบ๎าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามผูท๎รงคุณวุฒิ 
เลขที่แบบสอบถาม  
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4. มีปัจจัยอะไรบ๎างที่สนับสนุนการออกนโยบายการสํงเสริมการอํานของรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

5. นโยบายที่ออกมาของรัฐมีสํวนชํวยให๎มีการอํานหนังสือเพิ่มมากขึ้นหรือไมํ อยํางไร 

 

 

 

 

 

 

 

6. ปัจจัยแหํงความสําเร็จของการสํงเสริมการอํานของประเทศไทย มีอะไรบ๎าง 

 

 

 

 

 

 

 

7. ปัจจัยที่ทําให๎การสํงเสริมการอํานของไทยไมํประสบความสําเร็จ คืออะไร 

 

 

 

 

 

 

8. เคร่ืองชี้ให๎เห็นถึงการประสบความสําเร็จของการรณรงค๑สํงเสริมการอํานของประเทศตํางๆ มีอะไรบ๎าง และของไทย
สามารถใช๎เชํนเดียวกันได๎หรือไมํ 
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9. ทํานคิดวําชํวง 3 ปีมานี้ เด็กไทยมีการอํานเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพราะเหตุใด 

 

 

 

 

 

 

 

10. ผลลัพธ๑ที่จะเกิดขึ้น ถ๎าการสํงเสริมการอํานของไทยไมํบรรลุผล คืออะไร 

 

 

 

 

 

 

 

11. หากจะเร่ิมใช๎นโยบายสํงเสริมการอํานอยํางจริงจัง ควรเร่ิมที่จุดใด 

 

 

 

 

 

 

12. หากจะวัดความสําเร็จของการอํานหนังสือของคนไทย ควรที่จะใช๎ดัชนีความสําเร็จ (KPI) อะไรบ๎าง 
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13. องค๑กรตํางๆ ที่ทําเกี่ยวกับการสํงเสริมการอํานที่ทํานร๎ูจัก มีอะไรบ๎าง และการทํางานของแตํละองค๑กรประสบผลสําเร็จ
มากน๎อยเพียงใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ถ๎าจะให๎ประชาชนในประเทศมาสนใจการอํานกันอยํางจริงจัง ควรดําเนินการเชํนใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ข๎อคิดเห็นของทํานในเร่ืองการสํงเสริมการอํานของไทย มีอะไรบ๎าง 

 กลยุทธ๑ที่ควรใช๎ในการสํงเสริมการอําน 
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 วิธีการในการพัฒนานิสัยรักการอําน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อ่ืนๆ 
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โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

 

ช่ือผู๎ตอบ                      นามสกุล              

ช่ือกลุํมพื้นที่/กลํุมองค๑กร                                                                                               
ตําแหนํงในกุลํมพ้ืนที่/กลํุมองค๑กร  

ที่อยูํของกลํุมพ้ืนที่/กลํุมองค๑กร  

  เบอร๑โทรศัพท๑  

ผู๎สัมภาษณ๑                                                               วันที่สัมภาษณ๑                                         เวลา                          

 

16. หนํวยงานของทํานเร่ิมทํากิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการสํงเสริมการอํานเมื่อใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. กลุํมมีความคิดริเร่ิมที่จะทํากิจกรรมเกี่ยวกับการสํงเสริมการอํานหรือได๎รับนโยบายจากหนํวยงานใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามกลุํมพื้นที่ /กลุํมองค๑กร                   
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข๎องกับการสํงเสริม
การอําน 

เลขที่แบบสอบถาม
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18. ความคาดหวังที่ต๎องการได๎รับจากการทํากิจกรรมสํงเสริมการอํานคืออะไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. หนํวยงานของทํานได๎รับการสนับสนุนงบประมาณจากหนํวยงานใด จํานวนเงินเทําไรตํอปี เพียงพอหรือไมํ ถ๎าไมํ
เพียงพอต๎องหาเพิ่มจากแหลํงใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. กิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการสํงเสริมการอํานมีอะไรบ๎าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. กิจกรรมใดที่ทํานคิดวําประสบผลสําเร็จที่สุด และวัดได๎อยํางไร 
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22. หนํวยงานของทํานมีการทํางานประสานกับหนํวยงานอ่ืนหรือไมํ (ที่เกี่ยวข๎องกับการสํงเสริมการอําน) ถ๎ามีคือหนํวยงาน
ใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. กิจกรรมที่ทํามีความซ้ําซ๎อนกับหนํวยงานอ่ืนหรือไมํ อยํางไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานกิจกรรมสํงเสริมการอําน มีอะไรบ๎าง 
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25. หนํวยงานของทํานต๎องการความชํวยเหลือจากรัฐเพิ่มเติมในเร่ืองใดหรือไมํ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. ปัจจัยแหํงความสําเร็จของการดําเนินโครงการสํงเสริมการอํานของทํานคืออะไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. ทํานทราบเกี่ยวกับนโยบายการสํงเสริมการอํานของรัฐหรือไมํ อยํางไร 
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28. ปัจจัยแหํงความสําเร็จของการดําเนินนโยบายสํงเสริมการอํานของรัฐ ควรประกอบไปด๎วยอะไรบ๎าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. ทํานคิดวําปัจจัยอะไรที่ทําให๎การดําเนินนโยบายการสํงเสริมการอํานของรัฐไมํประสบผลสําเร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. ทํานคิดวําชํวง 3 ปีมานี้ เด็กไทยมีการอํานเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพราะเหตุใด 
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31. ผลลัพธ๑ที่จะเกิดขึ้น ถ๎าการสํงเสริมการอํานของไทยไมํบรรลุผลคืออะไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. ประเทศใดที่ทํานคิดวําประสบความสําเร็จในการดําเนินนโยบายการสํงเสริมการอําน และกิจกรรมใดที่ทํานคิดวํา
ประเทศนั้นทําและประสบผลสําเร็จที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. หนํวยงานของทํานสามารถทํากิจกรรมตามที่กลําวในข๎อ 17 ได๎หรือไมํ เพราะเหตุใด 
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34. ทํานวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมสํงเสริมการอํานในอนาคต 5 ปี ข๎างหน๎าไว๎เชํนใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. ข๎อคิดเห็นของทํานในเร่ืองการสํงเสริมการอําน มีอะไรบ๎าง 

 กลยุทธ๑ที่ควรใช๎ในการสํงเสริมการอําน 
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 วิธีการในการพัฒนานิสัยรักการอําน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ขอขอบคณุที่ให้ความอนุเคราะห ์
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ตารางสรุปแบบสอบถาม 

 

- กลุ่มนักเรียน นักศึกษา 
- กลุ่มมครู อาจารย์ 
- กลุ่มผู้ปกครอง 

- กลุ่มประชาชน 

- กลุ่มบรรณารักษ์ 
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ตารางประมวลผลกลุ่มนักเรียน นักศึกษา 

 

ตารางท่ี 1 : โรงเรียน 

 

โรงเรียน จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
รัฐบาล 250 50.0 

เอกชน 250 50.0 

รวม 500 100.0 

 

ตารางท่ี 2 : ระดับชั้น 

 

ระดับชั้น จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
ประถมต๎น 100 20.0 

ประถมปลาย 100 20.0 

มัธยมต๎น 100 20.0 

มัธยมปลาย 100 20.0 

นักศึกษา 100 20.0 

รวม 500 100.0 

 

ตารางที่ 3 : เพศ 

 

เพศ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
ชาย 250 50.0 

หญิง 250 50.0 

รวม 500 100.0 
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ตารางท่ี 4 : อาชีพบิดา 
 

อาชีพบิดา จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
พํอบ๎าน 17 3.4 

ข๎าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 113 22.6 

พนักงานบริษัท 103 20.6 

ธุรกิจสํวนตัว 137 27.4 

รับจ๎างทั่วไป 52 10.4 

เกษตรกรรม 19 3.8 

ค๎าขาย 18 3.6 

อ่ืนๆ 29 5.8 

ไมํตอบ 12 2.4 

รวม 500 100.0 

 

ตารางท่ี 5 : อาชีพมารดา 

 

อาชีพมารดา จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
แมํบ๎าน 168 33.6 

ข๎าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 65 13.0 

พนักงานบริษัท 67 13.4 

ธุรกิจสํวนตัว 105 21.0 

รับจ๎างทั่วไป 32 6.4 

เกษตรกรรม 14 2.8 

ค๎าขาย 20 4.0 

อ่ืนๆ 27 5.4 

ไมํตอบ 2 0.4 

รวม 500 100.0 
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ตารางท่ี 6 : จ านวนเงินท่ีได้รับต่อวัน 

 

จ านวนเงินท่ีได้รับต่อวัน จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
น๎อยกวํา  50  บาท 160 32.2 

51-100  บาท 171 34.4 

100  บาทขึ้นไป 165 33.2 

500  บาทขึ้นไป 1 0.2 

รวม 500 100.0 

 

ตารางท่ี 7 : จ านวนเงินเก็บต่อเดือน 

 

จ านวนเงินเก็บต่อเดือน จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
ไมํมีเงินเก็บ 45 9.0 

น๎อยกวํา  100  บาท 130 26.1 

101-500  บาท 223 44.7 

500  บาทขึ้นไป 100 20.0 

อ่ืนๆ 1 0.2 

รวม 500 100.0 

 

ตารางท่ี 8 : การใช้เงินท่ีเก็บ 

 

การใช้เงินท่ีเก็บ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
ซื้อหนังสือ 345 41.7 

ซื้อของเลํน 41 5.0 

ซื้อขนม 180 21.8 

ซื้อบัตรโทรศัพท๑ 52 6.3 

ซื้อของแตํงตัว 83 10.0 

เงินออม 3 6.7 

ซื้อสิ่งของเคร่ืองใช๎ที่จําเป็น 34 6.9 

ซื้อสิ่งของที่อยากได๎ 27 5.5 

อ่ืนๆ 4 0.8 

รวม 827 100.0 
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ตารางท่ี 9 : เงินซื้อหนังสือต่อเดือน 

 

เงินซื้อหนังสือต่อเดือน จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
น๎อยกวํา  100  บาท 180 42.2 

101-300  บาท 174 40.7 

301-500  บาท 60 14.1 

500  บาทขึ้นไป 13 3.0 

รวม 427 100.0 

 

ตารางท่ี 10 : บริเวณบ้านท่ีจัดไว้อ่านหนังสือ 

 

บริเวณบ้านท่ีจัดไว้อ่านหนังสือ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
มี 239 48.0 

ไมํมี 258 51.8 

อ่ืนๆ 1 0.2 

รวม 498 100.0 

ตารางท่ี 11 : ความชอบอ่านหนังสือ 

 

ความชอบอ่านหนังสือ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
ชอบ 381 76.5 

ไมํชอบ 117 23.5 

รวม 498 100.0 

 

 

ตารางท่ี 11.1 : ความชอบอ่านหนังสือ จ าแนกตามประเภท 

 

ความชอบอ่านหนังสือ จ าแนกตามประเภท โรงเรียน รวม 

รัฐบาล เอกชน 

ชอบ 194 187 381 

 50.9 49.1 100.0 

ไมํชอบ 54 63 117 

 46.2 53.8 100.0 

         รวม 248 250 498 

 49.8 50.2 100.0 
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ตารางท่ี 12 : สาเหตุที่ไม่ชอบอ่านหนังสือ 
 

สาเหตุที่ไม่ชอบอ่านหนังสือ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
ไมํสนุก 54 30.9 

ไมํมีเวลา 45 25.7 

ติดเกมส๑ 23 13.1 

ไมํมีหนังสือที่นําสนใจ 41 23.4 

อ่ืนๆ 12 6.9 

รวม 175 100.0 

 

ตารางท่ี 13 : ผู้มีอิทธิพลท่ีท าให้ท่านชอบอ่านหนังสือ 

 

ผู้มีอิทธิพลท่ีท าให้ท่านชอบอ่านหนังสือ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
พํอแมํผู๎ปกครอง 168 33.9 

ครูอาจารย๑ 148 29.9 

เพื่อน 94 19.0 

ญาติพี่น๎อง 20 4.0 

บรรณารักษ๑ 6 1.2 

ตนเอง 28 5.6 

อ่ืนๆ 31 6.2 

รวม 495 100.0 

 

 

ตารางท่ี 14 : ระยะเวลาท่ีใช้อ่านหนังสือต่อวัน 

 

ระยะเวลาท่ีใช้อ่านหนังสือต่อวัน จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
น๎อยกวํา 30 นาที 210 42.1 

30-60 นาที 189 37.9 

1-2 ชั่วโมง 85 17.0 

2 ชั่วโมงขึ้นไป 15 3.0 

รวม 499 100.0 
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ตารางท่ี 14.1 : ระยะเวลาท่ีใช้อ่านหนังสือต่อวัน จ าแนกตามประเภทโรงเรียน 

 

ระยะเวลาท่ีใช้อ่านหนังสือต่อวัน  โรงเรียน รวม 

รัฐบาล เอกชน 

น๎อยกวํา 30 นาที 102 108 210 

 48.6 51.4 100.0 

30-60 นาที 102 87 189 

 54.0 46.0 100.0 

1-2 ชั่วโมง 39 46 85 

 45.9 54.1 100.0 

2 ชั่วโมงขึ้นไป 7 8 15 

 46.7 53.3 100.0 

         รวม 250 249 499 

 20.1 49.9 100.0 

 

 

ตารางท่ี 15 : เงินงบประมาณของครอบครัวเพื่อซื้อหนังสือต่อเดือน 

 

เงินงบประมาณของครอบครัวเพื่อซื้อ
หนังสือต่อเดือน 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 

ไมํมีจัดสรร 254 51.6 

น๎อยกวํา 100 บาท 47 9.6 

101-500 บาท 118 24.0 

301-500 บาท 41 8.3 

500 บาทขึ้นไป 32 6.5 

รวม 492 100.0 
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ตารางท่ี 16 : ครอบครัวพาไปงานหนังสือหรือไม่ 
 

ครอบครัวพาไปงานหนังสือ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
ไมํเคยพาไป 295 59.1 

พาไปทุกคร้ัง 60 12.0 

พาไปปีละ 1 คร้ัง 144 28.9 

รวม 499 100.0 

 

ตารางท่ี 17 : การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครอบครัว 

 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของ
ครอบครัว 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 

ไมํจัด 401 81.0 

จัด 93 18.8 

อ่ืนๆ 1 0.2 

รวม 495 100.0 

 

ตารางท่ี 18 : ความถี่ในการเข้าห้องสมุดเพื่ออ่านหนังสือ 

 

ความถี่ในการเข้าห้องสมุดเพื่ออ่านหนังสือ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
ไมํเคยเข๎าห๎องสมุด 47 9.4 

เป็นประจํา/ทุกวัน/เกือบทุกวัน 58 11.6 

บํอยๆ (วันเว๎น 2-3 วัน) 98 19.6 

นานๆ ครั้ง (สัปดาห๑ละคร้ัง) 297 59.4 

รวม 500 100.0 
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ตารางท่ี 18.1 : ความถี่ในการเข้าห้องสมุดเพื่ออ่านหนังสือ จ าแนกตามประเภทโรงเรียน 
 

ความถี่ในการเข้าห้องสมุดเพื่ออ่านหนังสือ  โรงเรียน รวม 

รัฐบาล เอกชน 

ไมํเคยเข๎าห๎องสมุด 22 25 47 

 46.8 53.2 100.0 

เป็นประจํา/ทุกวัน/เกือบทุกวัน 25 33 58 

 43.1 56.9 100.0 

บํอยๆ (วันเว๎น 2-3 วัน) 58 40 98 

 59.2 40.8 100.0 

นานๆ ครั้ง (สัปดาห๑ละคร้ัง) 145 152 297 

 48.8 51.2 100.0 

รวม 250 250 500 

 50.0 50.0 100.0 

 

ตารางท่ี 19 : ประเภทห้องสมุดท่ีไปอ่านหนังสือ 
 

ประเภทห้องสมุดท่ีไปอ่านหนังสือ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
โรงเรียน 447 94.1 

สาธารณะ 28 5.9 

รวม 475 100.0 

 

ตารางท่ี 20 : การใช้อินเทอร์เน็ต 
 

การใช้อินเทอร์เน็ต จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
เลํนเกมส๑ 219 44.6 

อํานหนังสือ 104 21.2 

คุยกับเพื่อน 186 37.9 

อ่ืนๆ 99 20.2 

รวม  100.0 
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ตารางท่ี 21 : การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

 

สถานศึกษาของท่านจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
จัด 426 86.2 

ไมํจัด 68 13.8 

รวม 494 100.0 

 

 

ตารางท่ี 21.1 : การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน จ าแนกตามประเภทโรงเรียน 

 

สถานศึกษาของท่านจัดกิจกรรมการส่งเสริม
การอ่าน 

โรงเรียน รวม 

รัฐบาล เอกชน 

จัด 207 219 426 

 48.6 51.4 100.0 

ไมํจัด 38 30 68 

 55.9 44.1 100.0 

รวม 245 249 494 

 49.6 50.4 100.0 

 

 

ตารางท่ี 22 : ความถี่ในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา 

 

ความถี่ในการจัดกิจกรรม จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
ทุกสัปดาห๑ 100 22.9 

ทุกเดือน 48 11.0 

ทุกเทอม 180 41.3 

ปีละคร้ัง 85 19.5 

อ่ืนๆ 23 5.3 

รวม 436 100.0 
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ตารางท่ี 23 : กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่สถานศึกษาจัด 

 

กิจกรรม จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
1. กิจกรรมรักการอําน 121 40.5 

2. สัปดาห๑วันรักภาษาไทย 66 22.1 

3. ถาม-ตอบคําถาม 22 7.4 

4. การอํานนิทาน-การ๑ตูน 25 8.4 

5. โครงการหมอภาษา 12 4.0 

6. บันทึกการอําน 12 4.0 

7. หยุดทุกงานอํานทุกวัน 9 3.0 

8. สัปดาห๑ห๎องสมุด 14 4.7 

9. ภาษาไทยวันละคํา 6 2.0 

10. กอดหมอนนอนอํานหนังสือ 4 1.3 

11. อ่ืนๆ  8 2.7 

รวม 436 100.0 

 

ตารางท่ี 24 : ความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของท่าน 

 

ความถี่ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
ไมํเข๎ารํวม 57 12.3 

เข๎ารํวมทุกคร้ัง 161 34.8 

เกือบทุกคร้ัง 110 23.8 

นานๆ ครั้ง 135 29.2 

รวม 463 100.0 
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ตารางท่ี 25 : ผลของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่สถานศึกษาจัดขึ้น 

 

ผลของกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

ท่ีสถานศึกษาจัด 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 

อํานหนังสือเพิ่มขึ้น 355 76.3 

ไมํสํงผลตํอการอํานของทําน 110 23.7 

รวม 465 100.0 

 

 

ตารางท่ี 26 : การรับรู้เกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการอ่านของรัฐ 

 

การรับรู้เกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการอ่านของรัฐ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
ไมํทราบ 436 88.1 

ทราบ 59 11.9 

รวม 495 100.0 

 

 

ตารางท่ี 27 : ผลของการส่งเสริมการอ่านท่ีไม่บรรลุผล 

 

การส่งเสริมการอ่านไม่บรรลุผล จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
ประเทศไมํพัฒนา 361 39.1 

เศรษฐกิจตกต่ํา 103 11.1 

ประชาชนในชาติขาดจินตนาการ 189 20.5 

ความคิดไมํทัดเทียมตํางชาติ 246 26.6 

อ่ืนๆ 25 2.7 

รวม 924 100.0 
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ตารางท่ี 28 :  ความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาต่อการอ่านหนังสือ 

 

ข้อความ เหน็ด้วย 

อย่างย่ิง 

เห็นด้วย ไม่ม ี

ความเห็น 

ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

Mean SD. 

1.  หนังสือเป็นส่ิงจําเปน็ตํอ
การศึกษา 

392 

78.7 

102 

20.5 

3 

0.6 

1 

0.2 

- 

- 

4.78 0.445 

2. หนังสือชํวยพัฒนาชาติและ
ชีวิตให๎เจริญรุํงเรอืง 

286 

57.5 

182 

36.6 

24 

4.8 

5 

1.0 

- 

- 

4.51 0.639 

3. การอํานเป็นกิจกรรมสําคัญ
และควรสํงเสริมใหเ๎ปน็
วาระแหํงชาติ 

215 

43.4 

229 

46.3 

45 

9.1 

5 

1.0 

1 

0.2 

4.32 0.696 

4. การอํานจะพัฒนาได๎ต๎อง
อํานประจําทุกวันและเป็น
กิจกรรมตํอเนื่องจนตลอด
ชีวิต 

208 

41.9 

220 

44.4 

54 

10.9 

11 

2.2 

3 

6.0 

4.25 0.782 

5. การอํานไมํใชํทักษะที่
เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ แตํ
ต๎องฝึกฝน 

217 

43.8 

218 

44.0 

47 

9.5 

11 

2.2 

3 

0.6 

4.28 0.773 

6. การอํานสร๎างจินตนาการให๎
เกิดขึ้น 

216 

52.7 

206 

41.6 

24 

4.8 

4 

0.8 

- 

- 

4.46 0.628 

7. รัฐควรสนับสนุนให๎มี
หนังสือทีด่ีเพื่อให๎อําน 

286 

57.5 

180 

36.2 

29 

5.8 

2 

0.4 

- 

- 

4.51 0.626 

8. ห๎องสมุดเป็นแหลํงสําคัญ
ของชาต ิ

266 

53.5 

198 

39.8 

26 

5.2 

3 

0.6 

4 

0.8 

4.45 0.697 
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ตารางท่ี 29 : วิธีการในการพัฒนานิสัยรักการอ่าน 

 

วิธีการ จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม  

เปอร์เซ็นต์ 

1. อํานหนังสือทุกๆ วัน หรือเมื่อวํางให๎เป็นนิสัย 124 35.6 

2. ผ๎ูปกครองเป็นแบบอยํางในการอําน 17 4.9 

3. ปลูกฝังการอํานต้ังแตํเด็ก 20 5.7 

4. เร่ิมจากการอํานหนังสือที่ชอบ/สนใจกํอน 90 25.9 

5. เข๎ารํวมกิจกรรมการอํานทุกคร้ัง 19 5.5 

6. จัดหาหนังสือที่มีประโยชน๑ สนุกมีรูปภาพประกอบ 35 10.1 

7. อํานหนังสือทุกประเภท 27 7.8 

8. อํานหนังสือที่ห๎องสมุด 9 2.6 

9. อ่ืนๆ 7 2.0 

รวม 348 100.0 
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ตารางการประมวลผลกลุ่มครู อาจารย์ 

 

ตารางท่ี 1 : สถานศึกษา 

 

สถานศึกษา จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
รัฐบาล 100 50.0 

เอกชน 100 50.0 

รวม 200 100.0 

 

 

ตารางท่ี 2 : ระดับการศึกษาท่ีสอน 

 

ระดับการศึกษาท่ีสอน จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
           อนุบาล 40 20.0 

           ประถมศึกษา 40 20.0 

           มัธยมศึกษา 40 20.0 

    สูงกวํามัธยมศึกษา 80 40.0 

รวม 200 100.0 

 

 

ตารางท่ี 3 : เพศ 

 

เพศ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
ชาย 85 42.5 

หญิง 115 57.5 

รวม 200 100.0 
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ตารางท่ี 4 : อายุ 
 

อายุ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
ต่ํากวํา 35 ปี  80 41.7 

35-39 ปี 25 13.0 

40-44 ปี 24 12.5 

45-49 ปี 21 10.9 

50-54 ปี 28 14.6 

มากกวํา 54 ปี 14 7.3 

รวม 192 100.0 

 

ตารางท่ี 5 : รายได้ของครอบครัวต่อเดือน 

 

รายได้ของครอบครัวต่อเดือน จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
น๎อยกวํา 15,000 บาท 62 31.3 

15,001-20,000 บาท 29 14.6 

20,001-25,000 บาท 18 9.1 

สูงกวํา 25,000 บาท 89 44.9 

รวม 198 100.0 

 

ตารางท่ี 6 : การศึกษาสูงสุด 

 

การศึกษาสูงสุด จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
ต่ํากวําปริญญาตรี 11 5.5 

ปริญญาตรี 116 58.0 

ปริญญาโท 59 29.5 

ปริญญาเอก 14 7.0 

รวม 200 100.0 
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ตารางท่ี 7 : อายุงาน 

 

อายุงาน จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
น๎อยกวํา 3 ปี 33 16.9 

3 – 5 ปี 31 15.9 

5 ปีขึ้นไป 131 67.2 

รวม 195 100.0 

 

ตารางท่ี 8 : เหตุผลของการอ่านหนังสือ 

 

เหตุผลของการอ่านหนังสือ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
บันเทิง 112 56.3 

สร๎างเสริมความร๎ู 156 78.4 

ประโยชน๑ในการทํางาน 137 68.8 

เข๎าใจสังคม 81 40.7 

เพื่อใช๎ในการสอน 141 70.9 

อ่ืนๆ 31 15.6 

จ านวนผู้ตอบรวม 199 100.0 

 

ตารางท่ี 9 : ประเภทหนังสือท่ีอ่าน 

 

ประเภทหนังสือท่ีอ่าน จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
1.  นวนิยาย 28 14.1 

2.  กวีนิพนธ๑ 16 8.1 

3.  รวมเร่ืองสั้น 45 22.7 

4.  บันเทิงคดี 53 26.8 

5.  สารคดี 88 44.4 

6.  บทร๎อยกรอง 18 9.1 

7.  การ๑ตูนนิยายภาพ 40 20.2 

8.  หนังสือพิมพ๑ 144 72.7 

9.  วิชาการ 141 71.2 

10.  อ่ืนๆ 39 19.7 

จ านวนผู้ตอบรวม 198 100.0 
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ตารางท่ี 10 : การจัดสรรเงินซื้อหนังสือ 

 

การจัดสรรเงินซื้อหนังสือ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
จัดสรรอยํางสม่ําเสมอ 30 15.4 

จัดสรรไมํสม่ําเสมอ 129 66.2 

ซื้อเป็นคร้ังคราว   

         ไมํมีการจัดสรร 36 18.5 

รวม 195 100.0 

 

 

 

ตารางท่ี 11 : การจัดสรรเงินเพื่อซื้อหนังสือจ าแนกตามสถานศึกษาท่ีสอน 

 

การจัดสรรเงินซื้อหนังสือ 
สถานศึกษา รวม 

รัฐบาล เอกชน 

 จัดสรรอยํางสม่ําเสมอ  15 15 30 

 50.0 50.0 100.0 

จัดสรรไมํสม่ําเสมอ  ซื้อเป็นคร้ังคราว 71 58 129 

 55.0 45.0 100.0 

ไมํมีการจัดสรร             12 24 36 

 33.3 66.7 100.0 

รวม 98 97 195 

 50.3 49.7 100.0 

 

ตารางท่ี 12 : จ านวนเงินท่ีจัดสรรซื้อหนังสือต่อเดือน 

 

จ านวนเงินท่ีจัดสรร จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม เปอร์เซ็นต์ 
ไมํเกิน 500 บาท 19 70.4 

เกิน 500 บาท 8 29.6 

รวม 27 100.0 
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ตารางท่ี 13 : การใช้เวลาในการอ่านหนังสือต่อวัน 
 

การใช้เวลาในการอ่านหนังสือต่อวัน จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
       น๎อยกวํา 30 นาที 37 18.6 

       30-60 นาที 99 49.7 

       1-2 ชั่วโมง 50 25.1 

       มากกวํา 2 ชั่วโมง 13 6.5 

รวม 199 100.0 

 

 

ตารางท่ี 14 : การใช้เวลาอ่านหนังสือต่อวันจ าแนกตามสถานศึกษาท่ีสอน 

 

การใช้เวลาในการอ่าน 

หนังสือต่อวัน 

สถานศึกษา รวม 
รัฐบาล เอกชน 

 น๎อยกวํา 30 นาที 21 16 37 

 56.8 43.2 100.0 

30-60 นาที 46 53 99 

 46.5 53.5 100.0 

1-2  ชั่วโมง 26 24 50 

 52.0 48.0 100.0 

มากกวํา 2 ชั่วโมง 7 6 13 

 53.8 46.2 100.0 

รวม 100 99 199 

 50.3 49.7 100.0 

 

 

ตารางท่ี 15 : การไปงานหนังสือ Book Fair 
 

การไปงานหนังสือ Book Fair จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
ไมํเคยไป 23 11.7 

ไปทุกครั้ง 29 14.7 

ไปปีละคร้ัง 43 21.8 

นานๆ ไปครั้ง 102 51.8 

รวม 197 100.0 
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ตารางท่ี 16 : การไปร้านจ าหน่ายหนังสือ 

 

การไปร้านจ าหน่ายหนังสือ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
ไมํเคยไป 1 0.5 

เป็นประจําทุกวันเกือบทุกวัน 31 15.7 

บํอย ๆ วันเว๎น 2-3 วัน 54 27.4 

นาน ๆ ครั้งสัปดาห๑ละคร้ัง 93 47.2 

เดือนละคร้ัง 18 9.1 

รวม 197 100.0 

 

 

ตารางท่ี 17 : การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของสถานศึกษาของท่าน 

 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของสถานศึกษา จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 

จัด 138 69.7 

ไมํจัด 60 30.3 

รวม 198 100.0 
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ตารางท่ี 18 : กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัดในช่วง 6 เดือน 

 

กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัด จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
32. การเลํานิทาน    70 48.3 

33. การแนะนําหนังสือ   75 51.7 

34. อํานเรื่องในหนงัสือ  63 43.4 

35. การเลําเรื่องในหนังสือ   59 40.7 

36. การเลํนทายปัญหา   
50 

 

34.5 

37. การให๎เลําเรื่องในหนังสือ   46 31.7 

38. การจัดหาหนังสือทีค่ิดวํา เหมาะสมหรือเปน็ประโยชน๑ 
และนํามาจัดเป็นมุมหนังสือขึ้น 

 ภายในห๎องสมุด   

79 54.5 

39. การจัดนิทรรศการหนังสือที่นําสนใจ  61 42.1 

40. การรํวมมือจัดนิทรรศการหนงัสือ โดยการติดตํอกับ
สํานักพิมพ๑หรือห๎างร๎าน  

39 26.9 

41.  การพาไปชมนิทรรศการและการบรรยายเกี่ยวกับ
หนังสือ   

26 17.9 

42.  การจัดปาฐกถา โต๎วาทีเกี่ยวกับหนังสือ   11 7.6 

43.  การจัดแสดงเรื่องในหนังสือ เชํน การให๎แสดงละคร 
หรือแสดงบทบาทสมมติ  โดยเลอืกเรื่องจากหนังสือที่
ได๎อําน  

31 21.4 

44. จัดกิจกรรมวาดภาพประกอบคําขวัญ  51 35.2 

45.  จัดกิจกรรมประกวดการเขียนเรียงความ การเขียนบท
ร๎อยกรอง  

64 44.1 

46.  การจัด Book Fair ในสถาบัน  44 30.3 

47. กิจกรรมอื่นๆ  13 9.0 

จ านวนผู้ตอบรวม 145 100.0 
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ตารางท่ี 19 : จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรอบ 6 เดือน 

 

กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัด จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม  

Minimum Maximum 

 

mean 

1.  การเลํานิทาน    65 1 150 23.54 

2.  การแนะนําหนังสือ   63 1 48 6.78 

3.  อํานเรื่องในหนงัสือ  50 1 300 27.24 

4.  การเลําเรื่องในหนังสือ   51 1 150 23.94 

5.  การเลํนทายปัญหา   42 1 150 15.24 

6.  การให๎เลําเรื่องในหนังสือ   40 1 120 18.88 

7.  การจัดหาหนังสือทีค่ิดวํา เหมาะสมหรือเปน็
ประโยชน๑ และนํามาจดัเป็นมุมหนังสือขึ้นภายใน
ห๎องสมุด   

65 

 

 

1 

 

 

24 

 

 

6.95 

 

 

8.  การจัดนิทรรศการหนังสือที่นําสนใจ  55 0 20 2.85 

9.  การรํวมมือจัดนิทรรศการหนงัสือ โดยการติดตํอกับ
สํานักพิมพ๑หรือห๎างร๎าน  

34 1 15 2.24 

10.  การพาไปชมนิทรรศการและการบรรยายเกี่ยวกับ
หนังสือ   

21 1 12 2.67 

11.  การจัดปาฐกถา โต๎วาทีเกี่ยวกับหนังสือ   10 1 2 1.70 

12.  การจัดแสดงเรื่องในหนังสือ เชํน การให๎แสดง
ละคร หรือแสดงบทบาทสมมติ  โดยเลือกเรื่องจาก
หนังสือที่ไดอ๎ําน  

24 1 20 3.96 

13.  จัดกิจกรรมวาดภาพประกอบคําขวัญ  42 1 24 4.79 

14.  จัดกิจกรรมประกวดการเขียนเรียงความ การเขียน
บทร๎อยกรอง  

51 1 50 3.94 

15.  การจัด Book Fair ในสถาบัน  35 1 10 2.26 

16.  กิจกรรมอื่นๆ  8 1 10 2.13 
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ตารางท่ี 20 : การรับรู้เกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการอ่านของรัฐ 

การรับรู้เกี่ยวกับนโยบาย 

ส่งเสริมการอ่านของรัฐ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 

ไมํทราบ 107 56.6 

ทราบ 82 43.4 

รวม 189 100.0 

 

ตารางท่ี 21 : การอ่านหนังสือของเด็กไทยในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 
การอ่านหนังสือของเด็กไทยในช่วง 3 ปี จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 

เพิ่มขึ้น 52 27.5 

ลดลง 137 72.5 

รวม 189 100.0 

 

ตารางท่ี 22 : เหตุผลท่ีเด็กไทยมีการอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นหรือลดลงในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 

เหตุผลท่ีอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น จ านวน เปอร์เซ็นต์ 
1.  มีการรณรงค๑ 9 30.0 

2.  รัฐบาลมีการสํงเสริมมากขึ้น 7 23.3 

3.  มีหนังสือที่นําสนใจมากมาย 5 16.7 

4.  ผู๎ปกครองสนับสนุน 4 13.3 

5.  ค๎นคว๎าเพื่อทํารายงาน 5 16.7 

รวม 30 100.0 

เหตุผลท่ีอ่านหนังสือลดลง จ านวน เปอร์เซ็นต์ 
1.  ติดเกมส๑  คอมพิวเตอร๑ อินเตอร๑เน็ท 88 84.6 

2.  อํานขําวสารทางอินเตอร๑เน็ท 10 9.6 

3.  มีความวุํนวายในบ๎านเมือง 3 2.9 

4.  มีขําวอาชญากรรม 1 1.0 

5.  อํานหนังสือไมํคํอยคลํอง 2 1.9 

รวม 104 100.0 
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ตารางท่ี 23 : ถ้าการส่งเสริมการอ่านไม่บรรลุผลจะเกิด 

 

สิ่งท่ีเกิด จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
ประเทศไมํพัฒนา 158 80.2 

เศรษฐกิจตกต่ํา 62 31.5 

ประชาชนในชาติขาดจินตนาการ 107 54.3 

ความคิดไมํทัดเทียมตํางชาติ 118 59.9 

อ่ืนๆ 19 9.6 

จ านวนผู้ตอบรวม 197 100.0 

 

 

ตารางท่ี 24 : ผู้มีส่วนส าคัญมากที่สุดในการส่งเสริมการอ่าน 

 

ผู้มีส่วนส าคัญมากท่ีสุด 

ในการส่งเสริมการอ่าน 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 

พํอแมํผู๎ปกครอง 158 80.2 

ครูอาจารย๑ 20 10.2 

บรรณารักษ๑ 2 1.0 

รัฐบาล 8 4.1 

อ่ืนๆ 9 4.6 

รวม 197 100.0 
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ตารางท่ี 25 : ประเทศท่ีคิดว่าประสบความส าเร็จในการส่งเสริมการอ่านมากที่สุด 

 

ประเทศ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม เปอร์เซ็นต์ 
1.  ญ่ีปุ่น 66 48.9 

2.  อังกฤษ 15 11.1 

3.  เกาหลี 2 1.5 

4.  อินเดีย 4 3.0 

5.  สิงคโปร๑ 3 2.2 

6.  เวียดนาม 3 2.2 

7.  สหรัฐอเมริกา 21 15.6 

8.  ไทย 5 3.7 

9.  จีน 9 6.7 

10.  เยอรมัน 5 3.7 

11.  อ่ืนๆ 2 1.5 

รวม 135 100.0 

 

 

ตารางท่ี 26 : หน่วยงานท่ีควรด าเนินการส่งเสริมการอ่าน 

 

หน่วยงาน จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
กระทรวงศึกษาธิการ 172 86.9 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย๑ 

58 

 

29.3 

 

กระทรวงวัฒนธรรม 44 22.2 

อ่ืน ๆ  6 3.0 

จ านวนผู้ตอบรวม 198 100.0 
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ตารางท่ี 27  :  หน่วยงานท่ีท่านรับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมากที่สุด 
 

หน่วยงาน จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
1.  กระทรวงศึกษาธิการ 151 76.6 

2.  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ 7 3.6 

3.  กระทรวงวัฒนธรรม 2 1.0 

8.  กรุงเทพมหานคร 4 2.0 

9.  สมาคมผู๎จัดพิมพ๑และผู๎จัดจําหนํายหนังสือแหํง
ประเทศไทย 

7 3.6 

10.   สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎าง เสริม
สุขภาพ (สสส.) 

3 1.5 

11.  สํานักงานอุทยานการเรียนร๎ู TK-Park 5 2.5 

12.  สมาคมห๎องสมุดแหํงประเทศไทย 2 1.0 

14.  สมาคมนักเขียนแหํงประเทศไทย 2 1.0 

19.  ตลาดหลักทรัพย๑แหํงประเทศไทย 1 0.5 

20.  มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก 5 2.5 

21.  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก 3 1.5 

25.  สถาบันการ๑ตูนไทย มูลนิธิเด็ก 1 0.5 

26.  เสถียรธรรมสถาน 1 0.5 

27.  ศูนย๑พัฒนาอัจฉริยภาพเด็กและเยาวชน 
 สถาบันรักลูก 

1 0.5 

30.  ขบวนการนักอําน 2 1.0 

รวม 197 100.0 

 

ตารางท่ี 28 :ห้องสมุดของสถานศึกษาของท่านมีหนังสือเพียงพอและเหมาะสมกับ 

ความต้องการของผู้ใช้บริการหรือไม่ 
 

ความเพียงพอของหนังสือในห้องสมุด จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
เพียงพอ 54 28.3 

ยังไมํเพียงพอ 137 71.7 

รวม 191 100.0 

 

 



 65 

 

ตารางท่ี 29 : ความเพียงพอของหนังสือในห้องสมุดของสถานศึกษา 

 

ความเพียงพอของหนังสือในห้องสมุด 
สถานศึกษา 

รวม รัฐบาล เอกชน 

 เพียงพอ 35 19 54 

 64.8 35.2 100.0 

ไมํเพียงพอ 60 77 137 

 4.38 56.2 100.0 

รวม 95 96 191 

 49.7 50.3 100.0 

 

 

ตารางท่ี 30 : การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของบรรณารักษ์ในสถานศึกษาของท่าน 

 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของบรรณารักษ์ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
ไมํเคยจัด 29 14.8 

จัดเป็นประจํา 80 40.8 

จัดนาน ๆ คร้ัง 87 44.4 

รวม 196 100.0 

 

 

ตารางท่ี 31 : การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในสถานศึกษาของท่าน 

 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในสถานศึกษา จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
จัด 105 55.0 

ไมํเคยจัด 86 45.0 

รวม 191 100.0 
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ตารางท่ี 32 : ท่านจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในลักษณะใด 

กิจกรรม จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม  

เปอร์เซ็นต์ 

1. การเลํานิทาน 15 14.3 

2. โครงการรักการอําน 14 13.3 

3. ห๎องสมุดเคลื่อนที่ / การใช๎ห๎องสมุด / สัปดาห๑ห๎องสมุด 17 16.2 

4. ตะกร๎าหนังสือ / มุมหนังสือ 12 11.4 

5. เลํนเกมส๑เข๎าชํวย 3 2.9 

6. สัปดาห๑วันรักภาษาไทย 2 1.9 

7. บันทึกการอํานนอกเวลา 3 2.9 

8. จัดหนังสือพิมพ๑ให๎เด็กอําน 3 2.9 

9. อํานเพื่อร๎ู สูํทักษะการเขียน 2 1.9 

10. อํานเพื่อการศึกษา / เพื่ออํานหนังสือให๎ออก 5 4.8 

11. กิจกรรมสุดยอดนักอํานประจําเดือน 2 1.9 

12. ถาม-ตอบคําถาม 3 2.9 

13. ประกวดการเขียนเรียงความ 2 1.9 

14. จัดนิทรรศการ / กิจกรรมหนังสือที่นําสนใจ 3 2.9 

15. วาดภาพแล๎วเลําเร่ืองจากภาพ 2 1.9 

16. โครงการหมอภาษา 3 2.9 

17. อํานจับใจความสําคัญ 5 4.8 

18. อ่ืน ๆ  9 8.6 

รวม 105 100.0 
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ตารางท่ี 33 : ความคิดเห็นท่ีมีต่อการส่งเสริมการอ่าน 

 

ความคิดเห็นที่มีต่อการอ่าน เห็นด้วย 

อย่างย่ิง 

เห็น 

ด้วย 

ไม่มี
ความเห็น 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 

อย่างย่ิง 

Mean SD. 

1. ควรกําหนดให๎การอํานเป็นวาระ
แหํงชาต ิ

111 

55.8 

73 

36.7 

11 

5.5 

2 

1.0 

2 

1.0 

4.45 0.736 

2. สํานักพิมพ๑ที่จัดพิมพ๑หนังสือที่มี
คุณภาพมีจํานวนน๎อย 

37 

18.5 

98 

49.0 

35 

12.5 

23 

11.5 

5 

2.5 

3.70 0.986 

3. งบประมาณในการซ้ือหนังสือของ
ห๎องสมุดมีน๎อย 

64 

32.0 

86 

43.0 

28 

14.0 

15 

7.5 

7 

3.5 

3.93 1.037 

4. ผู๎บริหารใหค๎วามสําคัญตํอการอําน
น๎อย 

44 

22.0 

57 

28.5 

43 

21.5 

46 

23.0 

10 

5.0 

3.40 1.203 

5. การอํานจะพัฒนาได๎ต๎องอํานเป็น
ประจําทุกวัน และเปน็กิจกรรม
ตํอเนื่องตลอดชีวิต 

144 

72.0 

49 

24.5 

5 

2.5 

2 

1.0 

- 

- 

4.67 0.575 

6. การอํานไมํใชํทักษะทีเ่กิดขึน้โดย
ธรรมชาติ แตํต๎องฝึกฝน 

106 

53.0 

83 

41.5 

10 

5.0 

1 

0.5 

- 

- 

4.47 0.617 

7. ห๎องสมุดเป็นแหลํงสําคัญที่สุดที่จะ
จัดการสํงเสริมการอําน 

97 

48.5 

88 

44.0 

6 

3.0 

8 

4.0 

1 

0.5 

4.36 0.770 

8. หนังสือชํวยพัฒนาชาติ และชีวิตให๎
เจริญรุงํเรือง 

141 

70.5 

54 

27.0 

2 

1.0 

2 

1.0 

- 

- 

4.68 0.548 
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ตารางท่ี 34 : กลยุทธ์ท่ีควรใช้ในการส่งเสริมการอ่าน 

 

กลยุทธ์ จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม  

เปอร์เซ็นต์ 

1. มีเนื้อหาภาพ,รูปเลํมที่นําสนใจ และราคาถูก 25 16.7 

2. มีการปลูกฝังตั้งแตํเด็ก 15 10.0 

3. เร่ิมอํานหนังสือที่ชอบกํอน 13 8.7 

4. เร่ิมจากพํอแมํ ผู๎ปกครอง 21 14.0 

5. จัดมุมหนังสือตามร๎านหนังสือและไมํหุ๎มพลาสติก 7 4.7 

6. เลํานิทาน / เกมส๑ 7 4.7 

7. กิจกรรมสํงเสริมการอําน 12 8.0 

8. การสร๎างความตระหนักและแรงจูงใจ 20 13.3 

9. ฝึกให๎เด็กเลือกหนังสือที่เหมาะสมกับอายุ 15 10.0 

10. ควรอํานหนังสือเป็นกิจวัตรประจําวันและบํอย ๆ 12 8.0 

11. เข๎ารํวมโครงการหมอภาษา 2 1.0 

12. อํานจับใจความสําคัญ 1 0.7 

รวม 150 100.0 
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ตารางท่ี 35 : วิธีการในการพัฒนานิสัยรักการอ่าน 

 

วิธีการในการพัฒนานิสัยรักการอ่าน จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม  

เปอร์เซ็นต์ 

1. มีการปลูกฝังตั้งแตํเด็ก 32 19.5 

2. เลํานิทาน และอํานขําวสารตําง ๆ  11 6.7 

3. กิจกรรมสํงเสริมการอําน 20 12.2 

4. อํานหนังสือทุกประเภท และเหมาะสมกับวัย 28 17.1 

5. ครู – ผู๎ปกครองเป็นแบบอยํางที่ดี 12 7.3 

6. ฝึกให๎เด็กรักการอําน 11 6.7 

7. ห๎องสมุดนําจะมีหนังสือให๎เลือกมากมาย 3 1.8 

8. อธิบายให๎เห็นประโยชน๑จากการอํานหนังสือ 6 3.7 

9. หาหนังสือที่เด็กสนใจ 10 6.1 

10. อํานหนังสือบํอย ๆ 9 5.5 

11. สร๎างสิ่งกระตุ๎น และแรงจูงใจ 6 3.7 

12. เร่ิมอํานจากหนังสือที่ชอบกํอน 7 4.3 

13. จัดเป็นชั่วโมงรักการอําน 6 3.7 

14. กําหนดเป็นวาระการอํานแหํงชาติ 1 0.6 

15. สรุปเนื้อหาที่สําคัญเอง 2 1.2 

รวม 164 100.0 
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ตารางประมวลผลกลุ่มผู้ปกครอง 

 

ตารางท่ี 1 : รายได้ของครอบครัว 

 

รายได้ของครอบครัว จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
ต่ํากวํา 15,000 บาท 65 32.5 

15,000-30,000 บาท 70 35.0 

มากกวํา 30,000 บาท 65 32.5 

รวม 200 100.0 

 

 

ตารางท่ี 2 : การศึกษาบุตร 

 

การศึกษาบุตร จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
อนุบาล 45 22.5 

ประถมศึกษา 45 22.5 

มัธยมศึกษา 45 22.5 

สูงกวํามัธยมศึกษา 65 32.5 

รวม 200 100.0 

 

 

ตารางท่ี 3 : เพศ 

 

เพศ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
ชาย 58 29.0 

หญิง 142 71.0 

รวม 200 100.0 
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ตารางท่ี 4 : อายุ 
 

อายุ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
ต่ํากวํา 35 ปี  49 24.5 

35-39 ป ี 52 26.0 

40-44 ป ี 33 16.5 

45-49 ป ี 30 15.0 

50-54 ป ี 21 10.5 

มากกวํา 54 ปี 15 7.5 

รวม 200 100.0 

 

ตารางท่ี 5 : ระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
ประถมศึกษา 50 25.0 

มัธยมศึกษา 41 20.5 

ปวช. , ปวส. , อนุปริญญา 43 21.5 

ปริญญาตรี 57 28.5 

สูงกวําปริญญาตรี 9 4.5 

รวม 200 100.0 

 

ตารางท่ี 6 : จ านวนบุตร 

 

จ านวนบุตร จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
1  คน 90 45.0 

2  คน 85 42.5 

3  คน 19 9.5 

มากกวํา 3 คน 6 3.0 

รวม 200 100.0 
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ตารางท่ี 7 : อาชีพ 

 

อาชีพ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
พํอบ๎านหรือแมํบ๎าน 32 16.0 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 29 14.5 

พนักงานธุรกิจเอกชน 39 19.5 

ธุรกิจสํวนตัว 60 30.0 

รับจ๎างทั่วไป 17 8.5 

ค๎าขาย 13 6.5 

อ่ืน ๆ  10 5.0 

รวม 200 100.0 

 

ตารางท่ี 8 : จ านวนหนังสือในบ้าน 

 

จ านวนหนังสือในบ้าน จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
น๎อยกวํา 20 เลํม 49 24.5 

21-50 เลํม 63 31.5 

51-100 เลํม 51 25.5 

มากกวํา 100 เลํม 37 18.5 

รวม 200 100.0 

 

ตารางท่ี 9 : มุมหนังสือในบ้าน 

 

มุมหนังสือในบ้าน จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
มี 96 48.0 

ไมํมี 104 52.0 

รวม 200 100.0 

 

ตารางท่ี 10 : บอกได้หรือไม่ว่าท่านชอบอ่านหนังสือ 

บอกได้หรือไม่ว่าท่านชอบอ่านหนังสือ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
ได๎ 142 71.4 

ไมํได๎ 57 28.6 

รวม 199 100.0 
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ตารางท่ี 10.1 : บอกได้หรือไม่ว่าท่านชอบอ่านหนังสือ จ าแนกตามรายได้ของครอบครัว 

 

 

บอกได้หรือไม่ว่าท่านชอบอ่านหนังสือ 

รายได้ของครอบครัว  

รวม ต่ ากว่า 15,000 
บาท 

15,000-30,000 
บาท 

มากกว่า 30,000 
บาท 

         ได๎ 44 49 49 142 

 31.0 34.5 34.5 100.0 

          ไมํได ๎ 20 21 16 57 

 35.1 36.8 28.1 100.0 

         รวม 64 70 65 199 

 32.2 35.2 32.7 100.0 

 

ตารางท่ี 11 : เหตุผลไม่ชอบอ่านหนังสือ 

 

เหตุผลไม่ชอบอ่านหนังสือ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
ไมํมีเวลา 33 56.9 

ไมํมีหนังสือที่นําสนใจ 3 5.2 

ไมํเห็นประโยชน๑ของการอําน 1 1.7 

ชอบทํากิจกรรมอื่นมากกวํา 25 43.1 

อ่ืน ๆ  6 10.3 

จ านวนผู้ตอบรวม 58 100.0 

 

 

ตารางท่ี 12 : ความชอบอ่านหนังสือของบุตร 

 

บอกได้หรือไม่ว่าบุตร 

ชอบอ่านหนังสือ 

จ านวนผู้ตอบ 

แบบสอบถาม  
เปอร์เซ็นต์ 

ได๎ 127 63.5 

ไมํได ๎ 73 36.5 

รวม 200 100.0 
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ตารางท่ี 13 : เหตุผลท่ีบุตรไม่ชอบอ่านหนังสือ 

 

เหตุผลท่ีบุตรไม่ชอบอ่านหนังสือ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
ติดเกมส๑ 23 31.5 

ชอบเลํนกับเพื่อน 31 42.5 

ไมํเห็นประโยชน๑ของการอําน 6 8.2 

ไมํมีเวลา 6 8.2 

ชอบทํากิจกรรมอื่น ๆ มากกวํา 40 54.8 

สายตาไมํปกติ  8 11.0 

อ่ืน ๆ 1 1.4 

จ านวนผู้ตอบรวม 73 100.0 

 

 

ตารางท่ี 13.1 : สาเหตุของการไม่อ่านหนังสือของบุตร 

 

สาเหตุของการไม่อ่าน 

หนงัสือของบุตร 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 

1. ติดเกมส๑/คอมพิวเตอร๑/อินเทอร๑เน็ต 69 34.0 

2. ติดเลํนกับเพื่อน 44 21.7 

3. ติดโทรทัศน๑/การ๑ตูน 30 14.8 

4. ผู๎ปกครองไมํมีเวลาไมํเป็นแบบอยําง 5 2.5 

5. เด็กยังอํานหนังสือไมํออก 11 5.4 

6. เด็กไมํมีเวลาวําง 15 7.4 

7. เด็กเบื่อ/ไมํชอบ/อํานแล๎วงํวงนอน/ขี้เกียจ 7 3.4 

8.เด็กสนใจอยํางอื่นมากกวํา 14 6.9 

9. อ่ืน ๆ  4 2.0 

รวม 199 100.0 
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ตารางท่ี 14 : เงินจัดสรรเพื่อซื้อหนังสือต่อเดือน 

 

เงินจัดสรรเพื่อซื้อหนังสือต่อเดือน จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
ไมํมีจัดสรร 94 47.0 

น๎อยกวํา 100 บาท 27 13.5 

101-500 บาท 62 31.0 

500 บาทขึ้นไป 17 8.5 

รวม 200 100.0 

 

 

ตารางท่ี 15 : การใช้เวลาอ่านหนังสือ 

 

การใช้เวลาอ่านหนังสือ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
ไมํอํานหนังสือ 15 7.5 

น๎อยกวํา 30 นาที 81 40.5 

30-60 นาที 68 34.0 

1-2 ชั่วโมง 22 11.0 

มากกวํา 2 ชั่วโมง 14 7.0 

รวม 200 100.0 
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ตารางท่ี 15.1 : การใช้เวลาอ่านหนังสือ จ าแนกตามรายได้ของครอบครัว 

 

 

การใช้เวลาอ่านหนังสือ 

รายได้ของครอบครัว  

รวม ต่ ากว่า 15,000 
บาท 

15,000-30,000 บาท มากกว่า 30,000 บาท 

ไมํอํานหนังสือ 4 6 5 15 

 26.7 40.0 3.3 100.0 

น๎อยกวํา 30 นาที 33 28 20 81 

 40.7 34.6 24.7 100.0 

30-60 นาที 16 26 26 68 

 23.5 38.2 38.2 100.0 

1-2 ชั่วโมง 8 7 7 22 

 36.4 31.8 31.8 100.0 

มากกวํา 2 ชั่วโมง 4 3 7 14 

 28.6 21.4 50.0 100.0 

รวม 65 70 65 200 

               32.5 35.0 32.5 100.0 

 

ตารางท่ี 16 : ความถี่ในการไปร้านหนังสือ 

ความถี่ในการไปร้านหนังสือ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
ไมํเคยไป 28 14.0 

เป็นประจําทุกวันเกือบทุกวัน 31 15.5 

บํอย ๆ วันเว๎น 2-3 วัน) 31 15.5 

นาน ๆ ครั้ง  สัปดาห๑ละคร้ัง) 94 47.0 

เดือนละคร้ัง 16 8.0 

รวม 200 100.0 

 

ตารางท่ี 17 : บุตรรู้จักหนังสือครั้งแรก 

บุตรรู้จักหนังสือครั้งแรก จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
ตั้งแตํแรกเกิด-1 ขวบ 49 24.5 

1-2 ขวบ 78 39.0 

3-4 ขวบ 47 23.5 

4 ขวบขึ้นไป 26 13.0 

รวม 200 100.0 



 77 

 

ตารางท่ี 18 : วิธีช่วยให้บุตรรักการอ่าน 

วิธีช่วยให้บุตรรักการอ่าน จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
ไมํเคยทํา 16 8.0 

เลํานิทานให๎ฟัง 104 52.0 

อํานเร่ืองในหนังสือให๎ฟัง 84 42.0 

เลํนทายปัญหาในหนังสือ 46 23.0 

ให๎ดูภาพในหนังสือ 96 48.0 

สนทนาเร่ืองหนังสือกับบุตร 62 31.0 

ให๎เงินไปซื้อหนังสือที่ลูกสนใจ 6 3.0 

อ่ืน ๆ  4 2.0 

จ านวนผู้ตอบรวม 200 100.0 

 

ตารางท่ี 18.1 วิธีช่วยให้บุตรรักการอ่านจ าแนกตามรายได้ของครอบครัว 

 

วิธีช่วยให้บุตรรักการอ่าน รายได้ของครอบครัว รวม 

ต่ ากว่า 15,000 
บาท 

15,000-30,000 บาท มากกว่า 30,000 
บาท 

ไมํเคยทํา 8 5 3 16 

 1.9 1.2 0.7 3.9 

เลํานิทานให๎ฟัง 28 37 39 104 

 6.8 9.0 9.4 25.2 

อํานเร่ืองในหนังสือให๎ฟัง 21 30 30 81 

 5.1 7.3 7.3 19.6 

เลํนทายปัญหาในหนังสือ 10 16 20 46 

 2.4 3.9 4.8 11.1 

ให๎ดูภาพในหนังสือ 22 33 41 96 

 5.3 8.0 9.9 23.2 

สนทนาเร่ืองหนังสือกับบุตร 20 22 20 62 

 4.8 5.3 4.8 15.0 

อ่ืน ๆ 1 4 3 8 

 0.2 1.0 0.7 1.9 

              รายได้ 110 147 156 413 

 26.6 35.6 37.8 100.0 
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ตารางท่ี 19 : วิธีช่วยให้บุตรรู้จักแหล่งหนังสือ 

 

วิธีช่วยให้บุตรรู้จักแหล่งหนังสือ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
ไมํเคยทํา 29 14.7 

พาไปห๎องสมุด 65 33.0 

พาไปร๎านจําหนํายหนังสือ 120 60.9 

พาไปงานหนังสือ Book fair 49 24.9 

อ่ืน ๆ  12 6.1 

จ านวนผู้ตอบรวม 197 100.0 

 

 

ตารางท่ี 20 : การสร้างทัศนคติท่ีถูกต้องแก่บุตรเกี่ยวกับการอ่าน 

 

การสร้างทัศนคติท่ีถูกต้อง 

แก่บุตรเกี่ยวกับการอ่าน 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 

ไมํเคยทํา 26 13.3 

ให๎เงินสําหรับซื้อหนังสือหรือเชําหนังสือ 70 35.7 

ทําตัวอยํางให๎บุตรเห็นวําการจํายเงินซื้อหนังสือ 69 

 

35.2 

 

เก็บหนังสือให๎เป็นระเบียบ 94 48.0 

สนับสนุนให๎แลกเปลี่ยนหนังสือกับเพื่อน 28 14.3 

อ่ืน ๆ  12 6.1 

จ านวนผู้ตอบรวม 196 100.0 
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ตารางท่ี 21 : การพาบุตรไปห้องสมุดท่ีไม่ใช่ของโรงเรียน 

 

การพาบุตรไปห้องสมุด 

ท่ีไม่ใช่ของโรงเรียน 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 

พาไปสม่ําเสมอ 25 12.5 

ไมํเคยพาไป 73 36.5 

บุตรไปเองสม่ําเสมอ 11 5.5 

บุตรไปเองเป็นคร้ังคราว 79 39.5 

พาไปเป็นคร้ังคราว 7 3.5 

อ่ืน ๆ  5 2.5 

รวม 200 100.0 

 

ตารางท่ี 21.1 การพาบุตรไปห้องสมุดท่ีไม่ใช่ของโรงเรียน จ าแนกตามรายได้ของครอบครัว 

 

การพาบุตรไปห้องสมุดท่ีไม่ใช่ของ
โรงเรียน 

รายได้ของครอบครัว รวม 

ต่ ากว่า 15,000 
บาท 

15,000-30,000 บาท มากกว่า 30,000 บาท 

พาไปสม่ําเสมอ 9 9 7 25 

 36.0 36.0 28.0 100.0 

ไมํเคยพา 22 27 24 73 

 30.1 37.0 32.9 100.0 

บุตรไปเองสม่ําเสมอ 6 5 0 11 

 54.5 45.5 0.0 100.0 

บุตรไปเองเป็นคร้ังคราว 25 27 27 79 

 31.6 34.2 34.2 100.0 

อ่ืน ๆ  3 2 7 12 

 25.0 16.7 58.3 100.0 

       รวม 65 70 65 200 

 32.5 35.0 32.5 100.0 
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ตารางท่ี 22 : การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่บ้าน 

 

การจัดกิจกรรมส่งเสริม 

การอ่านท่ีบ้าน 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 

จัด 101 51.0 

ไมํจัด 97 49.0 

        รวม 198 100.0 

 

 

 

ตารางท่ี 22.1 : กิจกรรมส่งเสริมการอ่านท่ีจัดที่บ้าน 

 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านท่ีจัดที่บ้าน 

 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 

1. อํานหนังสือให๎เด็กฟัง/อํานให๎ดูเป็นตัวอยําง 26 17.8 

2. สอน/ชวนให๎เด็กอํานหนังสือเมื่อวํางให๎เป็นนิสัย 32 21.9 

3. หาหนังสือให๎เด็กอําน 17 11.6 

4. พาไปงานกิจกรรมสํงเสริมการอําน/มหกรรมหนังสือ 7 4.8 

5. รํวมอํานหนังสือกับเด็ก 5 3.4 

6. พาเด็กไปห๎องสมุด 12 8.2 

7. พาเด็กไปซื้อหนังสือที่เขาชอบ 14 9.6 

8. ให๎เด็กอํานหนังสือให๎ฟังและสรุปเร่ืองราวให๎ฟัง 13 8.9 

9. จัดมุมหนังสือให๎เด็กอําน 16 11.0 

10. อ่ืน ๆ  4 2.7 

รวม 146 100.0 
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ตารางท่ี 22.2: การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่บ้าน จ าแนกตามรายได้ของครอบครัว 
 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านท่ี
บ้าน 

รายได้ของครอบครัว รวม 

ต่ ากว่า 15,000 
บาท 

15,000-30,000 บาท มากกว่า 30,000 บาท  

จัด 34 32 35 101 

 33.7 31.7 34.7 100.0 

ไมํจัด 31 37 29 97 

 32.0 38.1 29.9 100.0 

       รวม 65 69 64 198 

 32.8 34.8 32.3 100.0 

 

ตารางท่ี 23 : การทราบนโยบายส่งเสริมการอ่านของรัฐ 
 

การทราบนโยบายส่งเสริมการอ่านของรัฐ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
ไมํทราบ 139 95.9 

ทราบ 6 4.1 

         รวม 145 100.0 

 

ตารางท่ี 23.1 : นโยบายส่งเสริมการอ่านของรัฐท่ีทราบ 
 

นโยบายส่งเสริมการอ่าน 

ของรัฐท่ีทราบ 

จ านวนผู้ตอบ 

แบบสอบถาม  
เปอร์เซ็นต์ 

1. โครงการรณรงค๑สํงเสริมการอําน 29 56.9 

2. จัดให๎มีห๎องสมุดในชุมชนมากขึ้น 5 9.8 

3. การกระจายหนังสือสูํชนบท 4 7.8 

4. ห๎องสมุดเคลื่อนที่ 7 13.7 

5. การสํงเสริมการเลํานิทานให๎เด็กฟัง 2 3.9 

6. อ่ืน ๆ  4 7.8 

รวม 51 100.0 
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ตารางท่ี 24 : สถิติการอ่านของเด็กไทยในช่วง 3 ปี 

 

สถิติการอ่านของเด็กไทย 

ในช่วง 3 ปี 

จ านวนผู้ตอบ 

แบบสอบถาม  
เปอร์เซ็นต์ 

เพิ่มขึ้น 53 27.9 

ลดลง 137 72.1 

        รวม 190 100.0 

 

ตารางท่ี 24.1 : เหตุผลท่ีเด็กไทยอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นหรือลดลง 

 

เหตุผลท่ีอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
1. มีกิจกรรมรณรงค๑ให๎อํานหนังสือมากขึ้น 15 28.3 

2. ผู๎ปกครองสนับสนุน/รํวมมือมากขึ้น 8 15.1 

3. มีหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ๑ที่หลากหลายนําอํานมากขึ้น 10 18.9 

4. มีร๎านหนังสือมากขึ้น 3 5.7 

5. เด็กมีการพัฒนามากขึ้น ฉลาดขึ้น 5 9.4 

6. เด็กรักการอํานเห็นประโยชน๑ของการอํานมากขึ้น 4 7.5 

7. รัฐบาลให๎การสํงเสริม 4 7.5 

8. มกีารพัฒนาด๎านการศึกษาจัดหนังสือให๎ตามสถานศึกษามากขึ้น 4 

 

7.5 

 

รวม 53 100.0 

เหตุผลท่ีอ่านหนังสือลดลง จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
1. เด็กติดเกมส๑/คอมพิวเตอร๑/อินเทอร๑เน็ต 57 52.3 

2. เด็กติดเที่ยว 12 11.0 

3. เด็กติดโทรทัศน๑ 11 10.1 

4. เด็กติดเลํน  ติดเพื่อน 22 20.2 

5. อ่ืน ๆ 7 6.4 

รวม 109 100.0 
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ตารางท่ี 25 : ถ้าการส่งเสริมการอ่านไม่บรรลุผลจะเกิด 

 

ปัญหาท่ีเกิดขึ้น จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
ประเทศไมํพัฒนา 160 80.0 

เศรษฐกิจตกต่ํา 66 33.0 

ประชาชนในชาติขาดจินตนาการ 69 34.5 

ความคิดไมํทัดเทียมตํางชาติ 104 52.0 

อ่ืน ๆ  12 6.0 

จ านวนผู้ตอบรวม 200 100.0 

 

ตารางท่ี 26 : ผู้มีส่วนส าคัญท่ีสุดในการส่งเสริมการอ่าน 

 

ผู้มีส่วนส าคัญท่ีสุดในการ 

ส่งเสริมการอ่าน 

จ านวนผู้ตอบ 

แบบสอบถาม  
เปอร์เซ็นต์ 

พํอแมํผู๎ปกครอง 147 73.9 

ครูอาจารย๑ 45 22.6 

รัฐบาล 1 0.5 

อ่ืน ๆ  6 3.0 

        รวม 199 100.0 

 

ตารางท่ี 27 : ประเทศท่ีประสบความส าเร็จในการส่งเสริมการอ่าน 
 

ประเทศท่ีประสบความส าเร็จ 

ในการส่งเสริมการอ่าน 

จ านวนผู้ตอบ 

แบบสอบถาม  
เปอร์เซ็นต์ 

1. จีน 19 12.6 

2. ญ่ีปุ่น 54 35.8 

3. อังกฤษ 11 7.3 

4. สหรัฐอเมริกา 25 16.6 

5. สิงคโปร๑ 16 10.6 

6. เวียดนาม 6 4.0 

7. ไทย 11 7.3 

8. เกาหลีใต๎ 4 2.6 

9. อ่ืน ๆ 5 3.3 

รวม 151 100.0 
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เหตุผล 

ญ่ีปุ่น 

- มีความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยี 
- เป็นประเทศที่มีการพัฒนากว๎างไกล 

- คนญ่ีปุ่นอํานหนังสือมาก มีความคิดกว๎างไกล รักการอําน 

- เด็กญี่ปุ่นเกํงมีความสามารถ 

สหรัฐอเมริกา 

- เป็นประเทศที่มีการพัฒนามาก และเป็นผู๎นําระดับโลก 

จีน 

- มีการพัฒนาอยํางรวดเร็ว และตํอเนื่อง 

- รัฐบาลสนับสนุนด๎านการอําน 

สิงคโปร์ 

- เป็นประเทศที่มีการพัฒนาอยํางรวดเร็ว และมีการศึกษาที่ดีกวําบ๎านเรา 

ไทย 

- เน่ืองจากรัฐบาลสํงเสริมการอํานมากขึ้น และเด็กไทยมีความฉลาดมากขึ้น 

 

 

ตารางท่ี 28 : หน่วยงานท่ีควรท ากิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

 

หน่วยงานท่ีควรท ากิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน 

จ านวนผู้ตอบ 

แบบสอบถาม  
เปอร์เซ็นต์ 

กระทรวงศึกษาธิการ 166 83.8 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย๑ 

42 

 

21.2 

 

กระทรวงวัฒนธรรม 9 4.5 

ทุกหนํวยงาน 5 2.5 

จ านวนผู้ตอบรวม 198 100.0 
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ตารางท่ี 29 : หน่วยงานท่ีท่านรับทราบเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านของชาติ 
 

ชื่อหน่วยงาน จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
1. กระทรวงศึกษาธิการ 159 79.9 

2. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ 3 

 

1.5 

 

3. กระทรวงวัฒนธรรม 2 1.0 

6. กรมประชาสัมพันธ๑ สํานักนายกรัฐมนตรี 2 1.0 

8. กรุงเทพมหานคร 5 2.5 

9. สมาคมผู๎จัดพิมพ๑และผู๎จัดจําหนํายหนังสือแหํงประเทศ
ไทย 

3 

 

1.5 

 

10. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ 
สสส.) 

1 

 

0.5 

 

11. สํานักงานอุทยานการเรียนร๎ู TK-Park 2 1.0 

12. สมาคมห๎องสมุดแหํงประเทศไทย 3 1.5 

13. สมาคมภาษาและหนังสือแหํงประเทศไทย 2 1.0 

16. สมาคมอนุบาลศึกษาแหํงประเทศไทย 1 0.5 

20. มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก 2 1.0 

21. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก 6 3.0 

24. มูลนิธิกระจกเงา 2 1.0 

25. สถาบันการ๑ตูนไทย มูลนิธิเด็ก 1 0.5 

27. ศูนย๑พัฒนาอัจฉริยภาพเด็กและเยาวชน สถาบันรักลูก 5 

 

2.5 

 

          รวม 199 100.0 
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ตารางท่ี 30 : ความคิดเห็นท่ีมีต่อการอ่าน 

 

ความคิดเห็น 

ที่มีต่อการอ่าน 

เห็นด้วย 

อย่างย่ิง 

เห็น 

ด้วย 

ไม่มี
ความเห็น 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 

อย่างย่ิง 

Mean SD. 

1. ควรกําหนดให๎การอํานเป็นวาระ
แหํงชาต ิ

89 

44.5 

90 

45.0 

14 

7.0 

7 

3.5 

- 

- 

4.31 0.752 

2. สํานักพิมพ๑ที่จัดพิมพ๑หนังสือที่มี
คุณภาพมีจํานวนน๎อย 

53 

26.5 

97 

48.5 

39 

19.5 

11 

5.5 

- 

- 

3.96 0.826 

3. การอํานจะพัฒนาได๎ต๎องอํานเปน็
ประจําทุกวัน และเปน็กิจกรรม
ตํอเนื่องตลอดชีวิต 

100 

50.0 

85 

42.5 

6 

3.0 

6 

3.0 

3 

1.5 

4.36 0.809 

4. การอํานไมํใชํทักษะทีจ่ะเกิดขึน้โดย
ธรรมชาติแตํต๎องฝึกฝน 

101 

50.5 

84 

42.0 

9 

4.5 

5 

2.5 

1 

0.5 

4.39 0.736 

5. ห๎องสมุดเป็นแหลํงสําคัญที่สุดทีจ่ะ
จัดการสํงเสริมการอําน 

89 

44.5 

92 

46.0 

13 

6.5 

4 

2.0 

2 

1.0 

4.31 0.766 

6. หนังสือชํวยพัฒนาชาติและชีวิตให๎
เจริญรุงํเรือง 

120 

60.0 

76 

38.0 

3 

1.5 

- 

- 

- 

- 

4.59 0.523 
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ตารางท่ี 31 : ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ท่ีควรใช้ในการส่งเสริมการอ่าน 

 

กลยุทธ์ท่ีควรใช้ 
ในการส่งเสริมการอ่าน 

จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม  

เปอร์เซ็นต์ 

1. มีหนังสือราคาถูกให๎อําน 4 2.2 

2. จัดตั้งห๎องสมุดประชาชนประจําหมูํบ๎าน/เอกชน 12 6.7 

3. มีของรางวัล คําชม เพื่อจูงใจให๎เด็กอํานหนังสือ 15 8.4 

4. จัดแขํงขันการอํานหนังสือและวัดผลการอํานนั้น 12 6.7 

5. หนังสือควรมีรูปภาพ สีสัน คุณสมบัตินําอําน เชํน ตัวอักษรใหญํ เลํมไมํหนา 
พกพาสะดวก 

37 

 

20.7 

 

6. มีหนังสือหลากหลายให๎เลือกอําน 7 3.9 

7. ฝึกให๎เด็กอํานหนังสือทุกวัน/ครูมอบหมายงาน 21 11.7 

8. สถานที่อํานหนังสือ เชํน ห๎องสมุดควรมีบรรยากาศชวนอํานหนังสือ 1 

 

0.6 

 

9. ชี้ให๎เห็นประโยชน๑ของการอํานหนังสือ/ปลูกฝังการอําน 11 6.1 

10. อําน/เลําเร่ืองในหนังสือให๎เด็กฟัง เพื่อกระตุ๎นความสนใจ หรือให๎เด็กอํานตาม
หรืออํานรํวมกัน 

9 

 

5.0 

 

11. ให๎เด็กอํานหนังสือให๎ฟังเป็นประจํา 6 3.4 

12. อํานหนังสือเป็นประจําเพื่อเป็นตัวอยําง 3 1.7 

13. มีมุมหนังสือให๎เด็กอํานโดยเฉพาะ 7 3.9 

14. จัดหาหนังสือสนุก ๆ ให๎เด็กอํานและให๎มีติดบ๎าน 5 2.8 

15. รัฐชํวยสํงเสริมและรณรงค๑ด๎านการอํานของเด็กผํานสื่อ 5 2.8 

16. พาเด็กเข๎ารํวมกิจกรรมเกี่ยวกับหนังสือ /สํงเสริมการอําน 6 3.4 

17. โรงเรียนจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน 2 1.1 

18. จัดห๎องสมุดเคลื่อนที่ และมีหนังสือที่มีคุณภาพ 1 0.6 

19. เพิ่มจํานวนครูในระดับปฐมวัยให๎มากขึ้น 2 1.1 

20. เพิ่มจํานวนหนังสือ 3 1.7 

21. ใช๎ซีดีนิทานการ๑ตูนชํวยกระตุ๎นให๎เด็กดูภาพจากหนังสือ 7 3.9 

22. จัดสรรเงินเพื่อซื้อหนังสือให๎บุตร 3 1.7 

รวม 179 100.0 
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ตารางท่ี 32 : ข้อเสนอแนะในการพัฒนานิสัยรักการอ่าน  

 

วิธีการพัฒนานิสัยรักการอ่าน จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม  

เปอร์เซ็นต์ 

1. มีของรางวัล คําชม เพื่อจูงใจให๎เด็กอํานหนังสือ 5 3.2 

2. หนังสือควรมีรูปภาพ สีสัน และคุณสมบัตินําอํานมีสาระ 11 

 

7.0 

 

3. พาไปอํานหนังสือในที่ที่มีบรรยากาศชวนอําน เชํน ห๎องสมุด 4 2.5 

4. ปลูกฝังให๎เด็กรักการอําน เห็นประโยชน๑ของการอําน 15 9.6 

5. อํานหนังสือให๎เด็กฟัง หรืออํานรํวมกัน 17 10.8 

6. ให๎เด็กอํานหนังสือให๎ฟังเป็นประจํา 37 23.6 

7. อํานหนังสือเป็นประจําเพื่อเป็นตัวอยําง 9 5.7 

8. แนะนํา/จัดหาหนังสือที่เด็กชอบ มีประโยชน๑เหมาะสมกับวัย 34 

 

21.7 

 

9. พาเด็กเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมการอําน 9 5.7 

10. อธิบายเน้ือหาที่เป็นจุดสนใจแกํเด็กเพื่อกระตุ๎นการอําน 3 1.9 

11. จัดกิจกรรมนิทรรศการด๎านการอํานโดยรัฐ 2 1.3 

12. ผู๎ปกครองกวดขันการอํานหนังสือของเด็ก 3 1.9 

13. ไมํบังคับให๎เด็กเครํงเครียดกับการอํานมากเกินไป 2 1.3 

14. อ่ืน ๆ  6 3.8 

รวม 157 100.0 
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ตารางประมวลผลกลุ่มประชาชน 

 

ตารางที่ 1 : รายได้ต่อเดือน 

 

รายได้ต่อเดือน จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
ต่ํากวํา 10,000 บาท 30 30.0 

10,000 - 20,000 บาท 40 40.0 

มากกวํา 20,000 บาท 30 30.0 

รวม 100 100.0 

 

 

ตารางที่ 2 : อายุ (ป)ี 
 

อายุ  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
25 - 45 ปี 50 50.0 

46 ปีขึ้นไป 50 50.0 

รวม 100 100.0 

 

 

ตารางที่ 3 : เพศ 

 

เพศ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
ชาย 53 53.0 

หญิง 47 47.0 

รวม 100 100.0 
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ตารางที่ 4 : การศึกษา 
 

ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม เปอร์เซ็นต์ 
ประถมศึกษา 10 10.2 

มัธยมศึกษา 24 24.5 

ปวช., ปวส., อนุปริญญา 19 19.4 

ปริญญาตรี 40 40.8 

ปริญญาโท 5 5.1 

รวม 98 100.0 

 

ตารางที่ 5 : อาชีพ 
 

อาชีพ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
พํอบ๎านหรือแมํบ๎าน 5 5.1 

รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 12 12.1 

พนักงานธุรกิจเอกชน 39 39.4 

ธุรกิจสํวนตัว 27 27.3 

รับจ๎างทั่วไป 12 12.10 

อ่ืน ๆ 4 4.0 

รวม 99 100.0 

 

 

ตารางที่ 6 : จ านวนหนังสอืในบ้าน 
 

จ านวนหนงัสือ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
น๎อยกวํา 20 เลํม 36 36.0 

21 - 50 เลํม 33 33.0 

51 - 100 เลํม 10 10.0 

มากกวํา 100 เลํม 21 21.0 

รวม 100 100.0 
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ตารางที่ 7 : มุมอ่านหนังสือในบ้าน 

 

มุมอ่านหนังสือในบ้าน จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
มี 46 46.0 

ไมํมี 54 54.0 

รวม 100 100.0 

 

 

ตารางที่ 8 : บอกได้ไหมว่าท่านเป็นคนชอบอ่านหนังสือ 

 

บอกได้ไหมว่าชอบอ่านหนังสือ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
ได๎ 84 84.0 

ไมํได ๎ 16 16.0 

รวม 100 100.0 

 
 

ตารางที่ 8.1 : ความชอบอ่านหนังสือจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

 

ความชอบอ่านหนังสือ 

รายได้ต่อเดือน รวม 

ต่ ากว่า 10,000 
บาท 

10,000 – 20,000 
บาท 

มากกว่า 20,000 
บาท 

 

ได๎ 23 32 29 84 

 27.4 38.1 34.5  

ไมํได๎ 7 8 1 16 

 43.8 50.0 6.3  

รวม 30 40 30 100 

 30.0 40.0 30.0 100.0 

 

 

 

 

 



 92 

 

ตารางที่ 9 : เหตุผลที่ไม่ชอบอ่านหนังสือ 

 

เหตุผลท่ีไม่ชอบอ่านหนังสือ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
ไมํมีเวลา 7 41.2 

ไมํมีหนังสือที่นําสนใจ 1 5.9 

ชอบทํากิจกรรมอื่นมากกวํา 8 47.1 

อ่ืน ๆ 1 5.9 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 16 100.0 

 

 

ตารางที่ 10 : การจัดสรรเงินเพื่อซ้ือหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ต่อเดือน 

 

การจัดสรรเงิน จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
ไมํมีการจัดสรร 53 53.0 

น๎อยกวํา 100 บาท 17 17.0 

101 - 500 บาท 24 24.0 

500 บาทขึ้นไป 6 6.0 

รวม 100 100.0 
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ตารางที่ 10.1: การจัดสรรเงินเพื่อซ้ือหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ต่อเดือน 

 จ าแนกตามรายไดต้่อเดือน 

 

การจัดสรรเงินเพื่อซื้อหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ต่อ
เดือน 

รายได้ต่อเดือน  

รวม ต่ ากว่า 10,000 
บาท 

10,000-20,000 
บาท 

มากกว่า 20,000 
บาท 

ไมํมีการจัดสรร 13 26 14 53 

 24.5 49.1 26.4 100.0 

น๎อยกวํา 100 บาท 9 6 2 17 

 52.9 35.3 11.8 100.0 

101-105 บาท 8 7 9 24 

 33.3 29.2 37.5 100.0 

500 บาทขึ้นไป - 1 5 6 

 - 16.7 83.3 100.0 

รวม 30 40 30 100 

 30.0 40.0 30.0 100.0 

 

 

ตารางที่ 11 : การใช้เวลาอ่านหนังสือต่อวัน 

 

เวลาอ่านหนังสือ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
ไมํอํานหนังสือ 3 3.0 

น๎อยกวํา 30 นาที 38 38.4 

30 - 60 นาที 44 44.4 

1 - 2 ชั่วโมง 9 9.1 

มากกวํา 2 ชั่วโมง 5 5.1 

รวม 99 100.0 
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ตารางที่ 11.1: การใช้เวลาอ่านหนังสือต่อวันจ าแนกตาม รายได้ต่อเดือน 

 

 

การใช้เวลาอ่านหนังสือต่อวัน 

รายได้ต่อเดือน  

รวม ต่ ากว่า 10,000 บาท 10,000-20,000 
บาท 

มากกว่า 20,000 
บาท 

ไมํอํานหนังสือ 1 2 0 3 

  3.4 5.0 .0 3.0 

น๎อยกวํา 30 นาที 12 19 7 38 

  41.4 47.5 23.3 38.4 

30 - 60 นาที 15 12 17 44 

  51.7 30.0 56.7 44.4 

1 – 2 ชั่วโมง 1 4 4 9 

 3.4 10.0 13.3 9.1 

มากกวํา 2 ชั่วโมง - 3 2 5 

  - 7.5 6.7 5.1 

รวม 29 40 30 99 

 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

 

ตารางที่ 12 : ความถี่ในการไปร้านขายหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ 
 

ความถี่ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
ไมํเคยไป 5 5.0 

เป็นประจํา  (ทุกวัน / เกือบทุกวัน) 12 12.0 

บํอยๆ  (วันเว๎น 2 - 3 วัน)  17 17.0 

นานๆ ครั้ง  (สัปดาห๑ละ 1 คร้ัง)  58 58.0 

เดือนละคร้ัง 8 8.0 

รวม 100 100.0 
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ตารางที่ 13 : ความถี่ในการไปห้องสมุด 
 

ความถี่ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
ไมํเคยไป 35 35.0 

เป็นประจํา  (ทุกวัน / เกือบทุกวัน)  3 3.0 

บํอยๆ  (วันเว๎น 2 - 3 วัน)  11 11.0 

นานๆ ครั้ง  (สัปดาห๑ละ 1 คร้ัง)  38 38.0 

เดือนละคร้ัง 10 10.0 

ปีละคร้ัง 3 3.0 

รวม 100 100.0 

 

ตารางที่ 14 : ห้องสมุดที่ท่านไปใช้บริการ 
 

สถานท่ีใช้บริการห้องสมุด จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
ห๎องสมุดในที่ทํางาน 32 49.2 

ห๎องสมุดสาธารณะของรัฐบาล 17 26.2 

ห๎องสมุดสาธารณะของเอกชน 11 16.9 

ห๎องสมุดสถานศึกษา 3 4.6 

อ่ืนๆ 2 3.1 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 65 100.0 

 

 

ตารางที่ 15 : ความเพียงพอของหนังสือในห้องสมุด 
 

ความเพียงพอของห้องสมุด จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
เพียงพอกับความต๎องการ 47 73.4 

ไมํเพียงพอกับความต๎องการ 17 26.6 

รวม 64 100.0 
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ตารางที่ 16 ความถี่ในการไปงานหนังสือ  (Book Fair)  

 

ความถี่ไปงานหนังสือ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
ไมํเคยไป 53 57.6 

ไปเป็นประจํา 5 5.4 

นานๆ ไปครั้ง 23 25.0 

ไปปีละคร้ัง 9 9.8 

ไปเมื่อมีโอกาส 2 2.2 

รวม 92 100.0 

 

ตารางที่ 17 : การอ่านหนังสือจากอินเทอร์เน็ต 

 

การอ่านหนังสือจากอินเตอร์เน็ท จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
    ไมํ 52 52.5 

    อําน 47 47.5 

รวม 99 100.0 

 

 

 

ตารางที่ 18 : การใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือจากอินเทอร์เน็ต 

 

ความถี่ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
ไมํได๎อําน 51 51.5 

น๎อยกวํา 30 นาที 17 17.2 

30 - 60 นาที 21 21.2 

1 - 2 ชั่วโมง 6 6.1 

มากกวํา 2 ชั่วโมง 4 4.0 

รวม 99 100.0 

 

 

 

ตารางที่ 19 : การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่บ้าน 
 

การจัดกิจกรรม จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
    จัด 19 19.2 

    ไมํจัด 80 80.8 

รวม 99 100.0 
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19.1 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่บ้าน 

อันดับ  1. ซื้อหนังสือที่ชอบอํานติดไว๎กับบ๎านประจํา 

             2. อํานหนังสือนิทานให๎ลูกฟังทุกคืนกํอนนอนหรือเมื่อวําง 

             3. ชวนสมาชิกในครอบครัวมาอํานหนังสือรํวมกัน 

             4. จัดมุมหนังสือ 

              5. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเมื่ออํานหนังสือจบ 

              6. แนะนําหนังสือให๎กันและกัน 

              7. อํานและให๎สรุปเร่ืองราวให๎ฟัง 
 

ตารางที่ 20 : สาเหตุของการไม่อ่านหนังสือของเด็ก 
 

สาเหตุ จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม  

เปอร์เซ็นต์ 

1. ติดเลํนเกมส๑ เลํนอินเตอร๑เน็ท 35 33.3 

2. ไมํคํอยมีเวลาอํานหนังสือ 4 3.8 

3. ผู๎ปกครองไมํคํอยปลูกฝังการอํานหนังสือของเด็ก 2 1.9 

4. ติดเที่ยว ติดเพื่อน ติดเลํน 19 18.1 

5. มีกิจกรรมอยํางอื่นทํามากกวํา เชํน ดูทีวี เลํนกีฬา-ดนตรี 5 4.8 

6. ขี้เกียจไมํชอบอาํนหนังสือ 12 11.4 

7. เด็กอํานหนังสือไมํออก 3 2.9 

8. ไมํเห็นประโยชน๑ของการอํานหนังสือ 6 5.7 

9. หนังสือไมํนําสนใจ ไมํสวย และตัวหนังสือเยอะ 10 9.5 

10. อ่ืน ๆ 9 8.6 

รวม 105 100 

ตารางที่ 21 : นโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐ 
 

ทราบนโยบายการอ่าน จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
       ไมํทราบ 73 74.5 

        ทราบ 25 25.5 

รวม 98 100.0 
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21.1 ทราบนโยบายเกี่ยวกับการอ่านเร่ือง 

1. โครงการสํงเสริมนิสัยรักการอําน 

2. โครงการหนังสือมือสอง 

3. โครงการพระราชดําริ 
4. การประกวดตอบปัญหาสารานุกรม การเลํานิทาน 

5. ห๎องสมุดเคลื่อนที่  

 

ตารางที่ 22 : การอ่านหนังสือของเด็กในช่วง 3 ป ี
 

ระดับการอ่านหนังสือ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
      เพิ่มขึ้น 29 29.9 

      ลดลง 68 70.1 

รวม 97 100.0 

 

 

ตารางที่ 22.1 : เหตุผลที่เด็กไทยอ่านหนังสือเพิ่มข้ึนหรือลดลง 
 

เหตุผลที่เด็กไทยอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น จ านวน (%) 

1.มีกิจกรรมและสื่อเก่ียวกับการสํงเสริมการอํานมากขึ้น 5 41.6 

2.มีนโยบายสํงเสริมการอํานจากภาครัฐมากขึ้น 2 16.7 

3.หนังสือมีมากขึ้นและหลากหลาย 2 16.7 

4.ปัจจุบันการแขํงขันสูง เด็กไทยต๎องอํานหนังสือมาก
ขึ้น กระตือรือร๎นมากขึ้น 

3 25.0 

รวม 12 100.0 
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ตารางที่ 22.1 : เหตุผลที่เด็กไทยอ่านหนังสือเพิ่มข้ึนหรือลดลง (ต่อ) 
 

เหตุผลที่เด็กไทยอ่านหนังสือลดลง จ านวน (%) 

1.ติดเกมส๑คอมพิวเตอร๑ และอินเตอร๑เน็ท 23 59.0 

2.มีสื่อและเทคโนโลยีอื่นท่ีนําสนใจมากกวํา 5 12.8 

3.ติดเพื่อน ติดเท่ียว และติดเลํน 5 12.8 

4.ขาดการปลูกฝังด๎านการอําน / เด็กไมํเห็นความสําคัญ 3 7.7 

5.เด็กขี้เกียจและไมํชอบอํานหนังสือ 2 5.1 

6.การสํงเสริมให๎เด็กอํานหนังสือมีลดลง 1 2.6 

รวม 39 100.0 

 

ตารางที่ 23: ถ้าการส่งเสริมการอ่านไม่บรรลุผลจะเกิด 

 

ปัญหาท่ีเกิดขึ้น จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
ประเทศไมํพัฒนา 70 70.0 

เศรษฐกิจตกต่ํา 29 29.0 

ประชาชนในชาติขาดจินตนาการ 43 43.0 

ความคิดไมํทัดเทียมตํางชาติ 58 58.0 

อ่ืนๆ 7 3.4 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 100 100.0 

 

ตารางที่ 24 : ผู้มีส่วนส าคัญที่สุดในการส่งเสริมการอ่าน 
 

ผู้มีส่วนส่งเสริมการอ่าน จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
พํอแมํ ผู๎ปกครอง 73 79.3 

ครู อาจารย๑ 11 12.0 

รัฐบาล 1 1.1 

อ่ืน ๆ 7 7.6 

รวม 92 100.0 
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ตารางที่ 25 : ประเทศที่ประสบความส าเร็จในการส่งเสริมการอ่านมากที่สุด 
 

ประเทศท่ีประสบความส าเร็จ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
1. ญ่ีปุ่น 22 37.9 

2. สหรัฐอเมริกา 14 24.1 

3. จีน 12 20.7 

4. อังกฤษ 6 10.3 

5. เวียดนาม 2 3.4 

6. แคนาดา 1 1.7 

7. เยอรมัน 1 1.7 

รวม 58 100.0 

 

 

เหตุผล :  
ญ่ีปุ่น          

1. มีหนังสือการ๑ตูนมาก 

2. เด็กชอบอํานหนังสือโดยเฉพาะการ๑ตูน 

3. เป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีก๎าวหน๎ามาก ประชากรเกํง ฉลาดและขยัน 

4. การอํานเป็นสํวนสําคัญของชีวิตของคนญ่ีปุ่น 

5. มีการปลูกฝังให๎รักการอํานต้ังแตํเด็ก 

 

สหรัฐอเมริกา 

1. เป็นประเทศที่มีการแขํงขันในการทํางานสูง 

2. ประชากรชอบอํานหนังสือ และเกํง ฉลาด 

3. เป็นประเทศที่มีการพัฒนามาก และเป็นผู๎นําระดับโลก มีความเป็นประชาธิปไตย 

4. มีการปลูกฝังการอํานตั้งแตํเด็ก 

5. มีการปรับปรุงหนังสือให๎นําสนใจ ไมํใชํมีแตํตัวหนังสือ 

6. รัฐบาลให๎เรียนฟรี 

จีน 

1. เป็นประเทศที่มีการพัฒนา และมีประชากรมาก 

2. เด็กเกํงและมีความฉลาด 

3. ประชาชนร๎ูทันขําวสารของโลก 

อังกฤษ 

1. เป็นประเทศที่มีการพัฒนามาก 

2. ประชาชนชอบอํานหนังสือ 

3. พํอ แมํ เข๎าใจเด็ก 
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4. เด็กมีความฉลาด 

เวียดนาม  
1. เด็กเกํงขึ้น จากการอํานหนังสือ 

2. รัฐบาลให๎การสนับสนุน และเอาจริงเอาจังกับเยาวชน 

แคนาดา 

1. ประชาชนชอบอํานหนังสือ 

เยอรมัน 

1. เป็นประเทศที่มีการพัฒนาแล๎ว 

 

 

ตารางที่ 26 : หน่วยงานหรือองค์กรที่ควรด าเนินกิจการส่งเสริมการอ่านของชาต ิ

 

หน่วยงานด าเนินกิจการการอ่าน จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
กระทรวงศึกษาธิการ 71 71.7 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ 20 20.2 

กระทรวงวัฒนธรรม 2 2.0 

อ่ืนๆ  6 6.1 

รวม 99 100.0 
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ตารางที่ 27 : หน่วยงานทีท่่านรับทราบเกี่ยวกับการท ากิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

 

หน่วยงานท่ีรับทราบการท ากิจกรรม จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม  

เปอร์เซ็นต์ 
1. กระทรวงศึกษาธิการ 81 81.8 

2. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ 1 1.0 

3. กระทรวงสาธารณสุข 2 2.0 

4. กรมประชาสัมพันธ๑ สํานักนายกรัฐมนตรี 3 3.0 

5. กรุงเทพมหานคร 3 3.0 

6. สํานักงานอุทยานการเรียนร๎ู TK-Park 5 5.1 

7. สมาคมห๎องสมุดแหํงประเทศไทย 1 1.0 

8. มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก 1 1.0 

9. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก 2 2.0 

รวม 99 100.0 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 28 : ความคิดเหน็ที่มีต่อการอ่าน 

 

ความคิดเห็น 

ที่มีต่อการอ่าน 

เห็นด้วย 

อย่างย่ิง 

เห็น 

ด้วย 

ไม่มี
ความเห็น 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 

อย่างย่ิง 

Mean SD. 

1. ควรกําหนดให๎การอํานเป็นวาระ
แหํงชาต ิ

36 

36.0 

55 

55.0 

6 

6.0 

3 

3.0 

- 

- 

4.24 0.698 

2. สํานักพิมพ๑ที่จัดพิมพ๑หนังสือที่มี
คุณภาพมีจํานวนน๎อย 

12 

12.1 

61 

61.6 

19 

19.2 

6 

6.1 

1 

1.0 

3.78 0.777 

3. การอํานจะพัฒนาได๎ต๎องอํานเปน็
ประจําทุกวัน และเปน็กิจกรรม
ตํอเนื่องตลอดชีวิต 

33 

33.7 

49 

50.0 

9 

9.2 

6 

6.1 

1 

1.0 

4.09 0.874 

4. การอํานไมํใชํทักษะทีจ่ะเกิดขึน้โดย
ธรรมชาติแตํต๎องฝึกฝน 

34 

34.0 

49 

49.0 

6 

6.0 

10 

10.0 

1 

1.0 

4.05 0.947 

5. ห๎องสมุดเป็นแหลํงสําคัญที่สุดทีจ่ะ
จัดการสํงเสริมการอําน 

26 

26.0 

61 

61.0 

6 

6.0 

7 

7.0 

- 

- 

4.06 0.776 

6. หนังสือชํวยพัฒนาชาติและชีวิตให๎
เจริญรุงํเรือง 

49 

49.5 

48 

48.5 

1 

1.0 

1 

1.0 

- 

- 

4.44 0.658 
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ตารางประมวลผลกลุ่มบรรณารักษ์ 
 

ตารางท่ี 1 : ห้องสมุด 

 

ประเภทของห้องสมุด จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
รัฐบาล 15 50.0 

เอกชน 15 50.0 

รวม 30 100.0 

 

ตารางท่ี 2 : อายุงาน (ปี) 
อายุงาน จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 

1-3 ปี 10 33.3 

4-6 ปี 10 33.3 

6 ปีขึ้นไป 10 33.3 

รวม 30 100.0 

 

ตารางท่ี 3 : อายุ (ปี) 
 

อายุ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
ต่ํากวํา 35 ปี 14 46.7 

35 – 39 ปี 3 10.0 

40 – 44 ปี 8 26.7 

45 – 49 ปี 3 10.0 

50 – 54 ปี 1 3.3 

มากกวํา 54 ป ี 1 3.3 

รวม 30 100.0 
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ตารางท่ี 4 : รายได้ของครอบครัวต่อเดือน 

 

รายได้ของครอบครัวต่อเดือน จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
น๎อยกวํา 15,000 บาท 11 36.7 

15,001-20,000 บาท 7 23.3 

20,001-25,000 บาท 4 13.3 

มากกวํา 25,000 บาท 8 26.7 

รวม 30 100.0 

 

ตารางท่ี 5 : การศึกษาสูงสุด 

 

การศึกษาขั้นสูงสุด จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
ปริญญาตรี 23 76.7 

ปริญญาโท 7 23.3 

รวม 30 100.0 

 

 

ตารางท่ี 6 : สาขาวิชาที่จบกับต าแหน่งงานท่ีท า 

 

ความเกี่ยวข้องกับงานท่ีท า จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
ตรง 27 90.0 

ไมํตรง 3 10.0 

รวม 30 100.0 

 

ตารางท่ี 7 : เหตุผลท่ีอ่านหนังสือ 

 

เหตุผลในการอ่านหนังสือ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
บันเทิง 11 36.7 

สร๎างเสริมความร๎ู 24 80.0 

ประโยชน๑ในการทํางาน 13 43.3 

เข๎าใจสังคม 11 36.7 

อ่ืนๆ 7 23.3 

จ านวนผู้ตอบรวม 30 100.0 
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ตารางท่ี 8 : ประเภทของหนังสือที่อ่าน 

 

ประเภทของหนังสือ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
1.  นวนิยาย 5 17.2 

2.  กวีนิพนธ๑ 1 3.4 

3.  รวมเร่ืองสั้น 3 10.3 

4.  บันเทิงคดี 7 24.1 

5.  สารคดี 11 37.9 

6.  บทร๎อยกรอง 1 3.4 

7.  การ๑ตูนนิยายภาพ 2 6.9 

8.  หนังสือพิมพ๑ 20 69.0 

9.  วิชาการ 10 34.0 

10.  อ่ืนๆ 11 37.9 

จ านวนผู้ตอบรวม 29 100.0 

 

 

ตารางท่ี 9 : การจัดสรรเงินซื้อหนังสือ 

 

การจัดสรรเงินซื้อหนังสือ 

 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 

จัดสรรอยํางสม่ําเสมอ 6 20.0 

จัดสรรไมํสม่ําเสมอ ซื้อเป็นคร้ังคราว 20 66.7 

         ไมํมีการจัดสรร 4 13.3 

รวม 30 100.0 

 

 

ตารางท่ี 10 : จ านวนเงินจัดสรรซื้อหนังสือต่อเดือน 

 

จ านวนเงินท่ีจัดสรรซื้อหนังสือต่อเดือน จ านวน เปอร์เซ็นต์ 
ไมํเกิน 500 บาท 3 60.0 

เกิน 500 บาท 2 40.0 

รวม 5 100.0 
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ตารางท่ี 11 : การใช้เวลาในการอ่านหนังสือต่อวัน 

 

เวลาในการอ่านหนังสือต่อวัน จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
น๎อยกวํา 30 นาที 3 10.0 

30 – 60 นาที 15 50.0 

1 – 2 ชั่วโมง 8 26.7 

มากกวํา 2 ชั่วโมง 4 13.3 

รวม 30 100.0 

 

 

 

ตารางท่ี 12 : การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด 

 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

ของห้องสมุด 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 

จัด 23 82.1 

ไมํจัด 5 17.9 

รวม 28 100.0 

 

 

 

ตารางท่ี 13 : การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด * ห้องสมุด 

 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

ของห้องสมุด 

ห้องสมุด รวม 
รัฐบาล เอกชน 

จัด 13 10 23 

 56.5 43.5 100.0 

ไมํจัด 2 3 5 

 40.0 60.0 100.0 

รวม 15 13 28 

 53.6 46.4 100.0 
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ตารางท่ี 14 : กิจกรรมท่ีจัดในสถานศึกษาในช่วง 6 เดือน 

 

กิจกรรมท่ีจัดในสถานศึกษาในช่วง 6 เดือน จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม  

เปอร์เซ็นต์ 

การเลํานิทาน 13 54.2 

การแนะนําหนังสือ 18 75.0 

การอํานเร่ืองในหนังสือ 6 25.0 

การเลําเร่ืองในหนังสือ 8 33.3 

การเลํนทายปัญหา 9 37.5 

การให๎เลําเร่ืองในหนังสือ 6 25.0 

การจัดหาหนังสือที่เหมาะสมมีประโยชน๑มาเข๎ามุมหนังสือ
ห๎องสมุด 

17 70.8 

การจัดนิทรรศการหนังสือที่นําสนใจ 21 87.5 

การรํวมมือจัดนิทรรศการหนังสือ โดยการติดตํอกับ
สํานักพิมพ๑และห๎างร๎าน 

13 54.2 

การพาไปชมนิทรรศการและการบรรยายเกี่ยวกับหนังสือ 5 20.8 

     การจัดปาฐกถาโต๎วาทีเกี่ยวกับหนังสือ 1 4.2 

การจัดแสดงเร่ืองในหนังสือ 6 25.0 

การจัดกิจกรรมวาดภาพประกอบคําขวัญ 8 33.3 

การจัดกิจกรรมประกวดการเขียนเรียงความ 6 25.0 

กิจกรรมอ่ืน ๆ 10 41.7 

จ านวนผู้ตอบรวม 24 100.0 
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ตารางท่ี 15 : Descriptive Statistics 

 

กิจกรรมท่ีจัด N Minimum Maximum Mean 

การเลํานิทาน 13 1 18 4.62 

การแนะนําหนังสือ 16 1 6 3.88 

การอํานเร่ืองในหนังสือ 6 1 12 4.00 

การเลําเร่ืองในหนังสือ 8 1 12 3.63 

การเลํนทายปัญหา 8 1 12 6.13 

การให๎เลําเร่ืองในหนังสือ 6 1 4 1.83 

การจัดหาหนังสือที่เหมาะสมมีประโยชน๑มาเข๎ามุม
หนังสือห๎องสมุด 

14 1 12 4.93 

การจัดนิทรรศการหนังสือที่นําสนใจ 17 1 12 4.59 

การรํวมมือจัดนิทรรศการหนังสือ โดยการติดตํอ
กับสํานักพิมพ๑และห๎างร๎าน 

11 1 2 1.18 

การพาไปชมนิทรรศการและการบรรยายเกี่ยวกับ
หนังสือ 

4 1 6 2.25 

การจัดปาฐกถาโต๎วาทีเกี่ยวกับหนังสือ 2 1 1 1.00 

การจัดแสดงเร่ืองในหนังสือ 5 1 6 3.20 

การจัดกิจกรรมวาดภาพประกอบคําขวัญ 7 1 6 1.71 

การจัดกิจกรรมประกวดการเขียนเรียงความ การ
เขียนบทร๎อยกรอง 

6 1 1 1.00 

กิจกรรมอ่ืน ๆ 5 1 6 2.00 

Valid N (listwise) 0    
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15.11 : กิจกรรมส่งเสริมการอ่านท่ีห้องสมุดจัดขึ้น 

หนอนหนังสือ 

ตะกร๎าความรู๎ 
บันทึกการอําน 

จัดนิทรรศการห๎องสมุด 

ยอดนักยืม ยอดนักอําน 

ตอบคําถาม 

ประกวดภาพถําย Shot เด็ดนักอําน 

แฟนพันธุ๑แท๎ห๎องสมุด 

กิจกรรมสัญจร 

ฉายวีดิทัศน๑สํงเสริมการอํานให๎สอดคล๎องกับหนังสือในห๎องสมุด 

 

 

ตารางท่ี 16 : การได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 

การได้รับค าแนะน า จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
ริเร่ิมทําเอง 17 56.7 

ได๎รับนโยบายจากผู๎บริหาร 20 66.7 

ผู๎มาใช๎บริการ 5 16.7 

หนํวยงานภายนอก 2 6.7 

อ่ืน ๆ 4 13.3 

จ านวนผู้ตอบรวม 30 100.0 

 

                                  ตารางท่ี 17 : งบประมาณต่อปีของกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 

งบประมาณ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
น๎อยกวํา 30,000 บาท 17 63.0 

30,001 – 50,000 บาท 6 22.2 

50,001 – 100,000 บาท 4 14.8 

รวม 27 100.0 
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ตารางท่ี 18 : งบประมาณต่อปีของกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน * ห้องสมุด 

 

งบประมาณ 
ห้องสมุด รวม รัฐบาล เอกชน 

น๎อยกวํา 30,000 บาท 7 10 17 

 41.2 58.8 100.0 

30,001 – 50,000 บาท 4 2 6 

 66.7 33.3 100.0 

50,001 – 100,000 บาท 3 1 4 

 75.0 25.0 100.0 

รวม 14 13 27 

 51.9 48.1 100.0 

 

 

 

ตารางท่ี 19 : การได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

 

แหล่งท่ีได้รับงบประมาณ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
งบของห๎องสมุด 28 100.0 

จากสํานักพิมพ๑ ร๎านหนังสือ 1 3.6 

      จากหนํวยงานภายนอก 2 7.1 

จ านวนผู้ตอบรวม 28 100.0 

 

 

ตารางท่ี 20: ปัญหาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

 

ปัญหา จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
ผู๎มารํวมงานน๎อย 14 48.3 

ไมํบรรลุผลตามที่ตั้งไว๎ 3 10.3 

งบประมาณไมํเพียงพอ 8 27.6 

หนังสือไมํเพียงพอ 1 3.4 

อ่ืน ๆ 3 10.3 

รวม 29 100.0 
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ตารางท่ี 21 : สัดส่วนการใช้เวลางานเพื่อท าการส่งเสริมการอ่าน 

 

สัดส่วนการใช้เวลางาน จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
น๎อยกวํา 5 2 6.9 

5 – 10 6 20.7 

11 – 20 8 27.6 

20 ขึ้นไป 13 44.8 

รวม 29 100.0 

 

ตารางท่ี 22.1: สัดส่วนการใช้เวลางานเพื่อท าการส่งเสริมการอ่าน *สาขาวิชากับงานท่ีท า 

 

สัดส่วนการใช้เวลางาน 
สาขาวิชากับงานท่ีท า 

รวม 1 2 

น๎อยกวํา 5 2 0 2 

 100.0 0.0 100.0 

5 – 10 6 0 6 

 100.0 0.0 100.0 

11 – 20 8 0 8 

 100.0 0.0 100.0 

20 ขึ้นไป 10 3 13 

 76.9 23.1 100.0 

รวม 26 3 29 

 89.7 10.3 100.0 

 

ตารางท่ี 23: การรับรู้เกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐ 

การรับรู้เกี่ยวกับนโยบายการ 

ส่งเสริมการอ่านของรัฐ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 

ไมํทราบ 13 46.4 

ทราบ 15 53.6 

รวม 28 100.0 
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ตารางท่ี 24 : การอ่านหนังสือของเด็กไทยในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 
 

พฤติกรรมการอ่านหนังสือ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
เพิม่ขึ้น 12 40.0 

ลดลง 18 60.0 

รวม 30 100.0 

 

 

ตารางท่ี 25 : ถ้าการส่งเสริมการอ่านของไทยไม่บรรลุผล จะก่อให้เกิด 

 

สิ่งท่ีก่อให้เกิด จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
ประเทศไมํพัฒนา 26 86.7 

เศรษฐกิจตกต่ํา 7 23.3 

ประชาชนในชาติขาดจินตนาการ 13 43.3 

ความคิดไมํทัดเทียมตํางชาติ 16 53.3 

อ่ืน ๆ 4 13.3 

จ านวนผู้ตอบรวม 30 100.0 

 

 

ตารางท่ี 26 : ผู้มีส่วนส าคัญต่อการส่งเสริมการอ่าน 

 

ผู้มีส่วนส าคัญในการส่งเสริมการอ่าน จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
  พํอแมํ ผู๎ปกครอง 29 96.7 

ครู อาจารย๑ 13 43.3 

บรรณารักษ๑ 8 26.7 

รัฐบาล 4 13.3 

      อ่ืน ๆ 4 13.3 

จ านวนผู้ตอบรวม 58 100.0 
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ตารางท่ี 27: ประเทศท่ีประสบความส าเร็จในการส่งเสริมการอ่านมากท่ีสุด 

 

ประเทศ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  เปอร์เซ็นต์ 
1.ญ่ีปุ่น 11 47.8 

2.ฝร่ังเศส 1 4.3 

3.สิงคโปร๑ 5 21.7 

4.เวียดนาม 1 4.3 

5.อินเดีย 1 4.3 

     6.จีน 2 8.7 

     7.อังกฤษ 1 4.3 

     8.สหรัฐอเมริกา 1 4.3 

รวม 23 100.0 

 

 

ตารางท่ี 28 :  Descriptive Statistics 

 

ความคิดเห็น N Minimum Maximum Mean 

1.  ควรกําหนดให๎การอํานเป็นวาระแหํงชาติ 30 4 5 4.77 

2.  สํานักพิมพ๑ที่จัดพิมพ๑หนังสือที่มีคุณภาพมีจํานวน
น๎อย 

30 1 5 3.77 

3.  งบประมาณในการซื้อหนังสือของห๎องสมุดมีน๎อย 30 2 5 4.30 

4.  ผู๎บริหารให๎ความสําคัญตํอการสํงเสริมการอํานน๎อย 30 1 5 3.53 

5.  การอํานจะพัฒนาได๎ต๎องอํานประจําทุกวันและเป็น
กิจกรรมตํอเนื่องตลอดชีวิต 

30 2 5 4.83 

6.  การอํานไมํใชํทักษะที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแตํต๎อง
ฝึกฝน 

29 2 5 4.55 

7.  ห๎องสมุดเป็นแหลํงสําคัญที่สดที่จะจัดการสํงเสริม
การอําน 

30 1 5 4.17 

8.  หนังสือชํวยพัฒนาชาติและชีวิตให๎เจริญรํุงเรือง 30 4 5 4.67 
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ตารางท่ี 28 :  การแสดงความคิดเห็น 

 

ข้อความ เห็นด้วย 

อย่างย่ิง 

เห็นด้วย ไม่ม ี

ความเห็น 

ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

Mean SD. 

1.  ควรกําหนดให๎การอํานเป็น
วาระแหํงชาติ 

23 

76.7 

7 

23.3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4.77 0.430 

2.  สํานักพิมพ๑ที่จัดพิมพ๑
หนังสือที่มคีุณภาพมี
จํานวนน๎อย 

7 

23.3 

14 

46.7 

5 

16.7 

3 

10.0 

1 

3.3 

3.77 1.040 

3.  งบประมาณในการซ้ือ
หนังสือของห๎องสมุดมนี๎อย 

17 

56.7 

8 

26.7 

2 

6.7 

3 

10.0 

- 

- 

4.30 0.988 

4.  ผู๎บริหารใหค๎วามสําคัญตํอ
การสํงเสริมการอํานน๎อย 

7 

23.3 

11 

36.7 

5 

16.7 

5 

16.7 

2 

6.7 

3.53 1.224 

5.  การอํานจะพัฒนาได๎ต๎อง
อํานประจําทุกวันและเป็น
กิจกรรมตํอเนื่องตลอดชีวิต 

27 

90.0 

2 

6.7 

- 

- 

1 

3.3 

- 

- 

 

 

4.83 0.592 

6.  การอํานไมํใชํทักษะที่
เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแตํ
ต๎องฝึกฝน 

18 

60.0 

10 

33.3 

- 

- 

1 

3.3 

- 

- 

4.55 0.686 

7.  ห๎องสมุดเป็นแหลํงสําคัญที่
สดที่จะจัดการสํงเสริมการ
อําน 

13 

43.3 

13 

43.3 

1 

3.3 

2 

6.7 

1 

3.3 

4.17 1.020 

8.  หนังสือชํวยพัฒนาชาติและ
ชีวิตให๎เจริญรุํงเรอืง 

20 

66.7 

10 

33.3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4.67 0.479 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทสัมภาษณ ์

 

- ผู้ทรงคุณวุฒิ 
- กลุ่มพื้นที่/กลุ่มองค์กร 
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โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

 

ชื่อผู๎ตอบ                      ฯพณฯ จุรินทร๑   นามสกุล              ลักษณวิศิษฎ๑         
ตําแหนํง                                   รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ      

 

1. ในความคิดเห็นของท่าน ท าอย่างไรเด็กไทยจึงมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้น 

   ความจริง ในปัจจุบันเด็กไทยมีนิสัยรักการอํานเพิ่มกวําเดิมขึ้นมาก แม๎จะเป็นการอํานตําราหรือหนังสือเรียน แตํ
ทักษะการอํานที่เป็นอยูํยังไมํสอดคล๎องกับการสร๎างนิสัยให๎ใฝ่ร๎ู ใฝ่เรียนด๎วยการอํานให๎เป็นและร๎ูจักใช๎การอํานเพื่อ
แสวงหาความรู๎ เสริมสร๎างจินตนาการและความคิดสร๎างสรรค๑ เพื่อตํอยอดการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 

   ฉะนั้น เมื่อมีการสํารวจจากหนํวยงานทั้งในและตํางประเทศ ทักษะการอํานของเด็กไทย โดยเฉพาะกลุํมนักเรียน 
นักศึกษา ในชํวงอายุ 15 ปี เมื่อเปรียบกับประเทศเพื่อนบ๎านและประเทศในเอเชียที่เน๎นการพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถ ไมํวําจะเป็นการอํานเพื่อจับใจความ (สาระ) การตีความและการวิเคราะห๑ เด็กไทยยังอยูํในระดับต่ํามาก 
ดังนั้น การอํานต๎องเน๎นทั้ง ‚อํานเพื่อเรียน (ร๎ู)‛ และ ‚เรียนเพื่ออําน (ให๎) เป็น‛ 

   การสร๎างนิสัยรักการอํานเป็นหน๎าที่สําคัญของกระทรวงศึกษาธิการ เพราะเชื่อวําการอํานเป็นหัวใจของการ
เรียนรู๎ การอํานในยุคโลกาภิวัฒน๑ ยิ่งเปิดกว๎าง เพราะการอํานไมํขีดวงอยูํแคํการอํานตัวอักษรจากหนังสือ หรือสื่อ แตํการ
อํานอาจทําได๎ด๎วยการฟัง คิด ถาม จด ซึ่งตรงตามแนวคิด ‚สุ จิ ปุ ลิ‛ การอํานเป็นการรับร๎ูด๎วยสัมผัสทั้ง 5 ดังนั้น การ
อํานจึงเป็นไปได๎ทั้งการอํานหนังสือที่เป็นหลักๆ แล๎วยังเป็นการอํานด๎วยการฟังอยํางตั้งใจ (การบรรยาย การอภิปราย) 
ฟังหรือดู ด๎วยความเพลิดเพลิน (เพลง ภาพยนตร๑ ทีวี วิทยุ เป็นต๎น) แนํนอนการอํานยังครอบคลุมเร่ืองการใช๎จินตนาการ
และความกระตุ๎นความคิดสร๎างสรรค๑ การแสดงออกจากภายในก็จัดเป็นทักษะที่พัฒนาจากการอํานด๎วยและสุดท๎ายเมื่อ
อํานเป็น ก็ยํอมนําไปสูํการจดบันทึก และเขียนได๎ ซึ่งเป็นทักษะสําคัญที่จําเป็นในการสื่อสาร และสร๎างศักยภาพของแตํ
ละบุคคล 

   ภาพที่กระทรวงศึกษาธิการอยากเห็นในสังคมยุคใหมํ คือ เด็กและเยาวชนไทย รักการอํานในทุกรูปแบบ และใช๎
การอํานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของตน อันจะสํงผลตํอการยกระดับความสามารถในการแขํงขันของชาติได๎ 

   การอํานต๎องปลูกฝังมาจากบ๎าน จากครอบครัว มีการศึกษาวิจัยหลายสาขา พบวํา การอํานต๎องปลูกฝังมาแตํเด็ก 
ตั้งแตํแรกเกิด ตํอเนื่องจนถึงอายุประมาณ 6 ขวบ ซึ่งเป็น ‚วัยทองแหํงการเรียนร๎ู‛ ที่พัฒนาทางสมองในชํวงวัยดังกลําว 
หากได๎รับการพัฒนาที่ถูกต๎องจะเป็นรากฐานของการเรียนร๎ูที่ดี นอกจากนี้ในชํวงวัยเรียน การปลูกฝังและสร๎างนิสัยรัก
การอําน ต๎องทําคูํขนานไปกับการเรียนรู๎ การคิดและใช๎จินตนาการอยํางสร๎างสรรค๑ จึงเกี่ยวข๎องกับการสร๎างและรณรงค๑
ในเร่ืองสภาพแวดล๎อม ทั้งในโรงเรียน สถานศึกษาและในสถานที่ทํางาน ตลอดจนชุมชน ให๎มีบรรยากาศที่เอ้ือตํอการ
อําน การแสวงหาความร๎ูและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 

   ขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่ืองนี้ โดยเฉพาะในสํวนของการพัฒนาคุณภาพ โอกาสและการมีสํวน
รํวมทางการศึกษา รัฐบาลได๎มอบนโยบายในเร่ืองนี้และได๎ประกาศให๎ ‚การอํานเป็นวาระแหํงชาติ‛ โดยกําหนดให๎ทุก
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วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี เป็นวันการอําน เนื่องจากตรงกับวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี และได๎แตํงตั้งคณะกรรมการสํงเสริมการอํานเพื่อสร๎างสังคมแหํงการเรียนร๎ูตลอดชีวิตขึ้น เพื่อศึกษา สํารวจ 
และพัฒนาองค๑ความร๎ูในการเพิ่มความสามารถในการอํานของเด็กและเยาวชนไทย ซึ่งตรงกับนโยบายการพัฒนา 
‚คุณภาพการศึกษา‛ แล๎วยังมีการระดมแนวคิดและแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมจากภาคีเครือขํายและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคสังคม เพื่อรณรงค๑การสร๎างนิสัยรักการอํานแกํเด็ก เยาวชน และคนไทย ซึ่งเป็นเร่ืองการเติม
เต็มการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เนื่องจากการปฏิรูปการศึกษาที่ผํานมา ไปเน๎นการจัดและบริการการศึกษาในระบบ
โรงเรียนมากกวําการสํงเสริมการเรียนรู๎ และตํอยอดการอํานจากโลกของสื่ออิเล็คทรอนิคส๑ อินเทอร๑เน็ต สื่อสารมวลชน 
และแหลํงเรียนร๎ู ภูมิปัญญาของประเทศซึ่งเป็นการจัดและบริการความร๎ูเพื่อสํงเสริมการเรียนร๎ูตลอดชีวิต เร่ืองนี้จึง
สอดคล๎องกับนโยบายเร่ืองการสร๎าง ‚โอกาสทางการศึกษา‛ อยํางไร๎ขีดจํากัด และประเด็นสุดท๎ายที่คณะกรรมการฯ ชุด
นี้กําลังเรํงศึกษา และพัฒนาคือ การนํานโยบายในเร่ือง ‚การมีสํวนรํวมทางการศึกษา‛ จากทุกภาคสํวน ไมํวําจะเป็น
บุคคลภูมิปัญญา ชุมชน สังคม หนํวยงานตํางๆ เพื่อสร๎างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล๎อมเพื่อสํงเสริมการอํานให๎
กว๎างขวางขึ้น 

   ผมคิดวําการปลูกฝังนิสัยรักการอํานคร้ังนี้ กระทรวงศึกษาธิการต๎องปรับระบบวิธีคิดใหมํ คือ นําการอํานมาเป็น
แกนหลักในการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ พัฒนาครู ผู๎สอนและบุคลากรให๎อํานมากขึ้น นําการอําน
เป็นสํวนสําคัญในการจัดการเรียนการสอนและในการสร๎างโอกาสให๎มีการเข๎าถึงองค๑ความร๎ูที่จําเป็น โดยไมํ ทิ้งความ
เป็นไทย จัดให๎มีสิ่งอํานวยความสะดวกอยํางมีคุณภาพ ทั่วถึง กระจายสูํชุมชนอยํางแท๎จริง ทุกตําบล และหมูํบ๎าน ให๎
ครอบคลุมทุกกลุํมเป้าหมาย ทั้งเด็กปกติและเด็กด๎อยโอกาสทุกประเภท รวมทั้งสร๎างการมีสํวนรํวมในการสํงเสริมการ
อํานและการเรียนร๎ูเชิงสร๎างสรรค๑ โดยกระทรวงศึกษาธิการทําหน๎าที่เป็นเพียง              ผู๎ประสานงาน มิใชํองค๑กรหลัก
หรือผูกขาดแตํเพียงหนํวยงานเดียว สํวนการพัฒนาด๎านอาคารสถานที่ควรน๎อยลงหรือเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวน
รํวมสนับสนุนเพื่อสร๎างแหลํงเรียนร๎ูให๎เป็นของประชาชนอยํางแท๎จริง ทั้งนี้กระทรวงศึก ษาธิการควรไปเน๎นที่จัดหา 
พัฒนาและสํงเสริมการสร๎างสื่อทางการศึกษาและกระบวนการสํงเสริมการอํานอยํางสร๎างสรรค๑แทน                                 

 

2. ประเทศไทยควรรณรงค์การส่งเสริมการอ่าน โดยศึกษากลยุทธ์วิธีการจากประเทศใด จึงเหมาะสมกับประเทศไทยมาก
ท่ีสุด 

   ควรศึกษากลยุทธ๑ วิธีการจากประเทศตํางๆ ให๎มากที่สุด แล๎วมาวิเคราะห๑ ปรับและประยุกต๑ใช๎กับประเทศไทย 
ไมํมีตัวอยํางจากประเทศไหนจะเหมาะสมกับการรณรงค๑สํงเสริมการอํานของประเทศไทย เนื่องจากพื้นฐานทาง
วัฒนธรรมการเรียนร๎ูของคนไทย ดั่งเดิมและเป็นมาช๎านานเกิดจากการฟัง ดูแล ะทําตาม ดังนั้น การอําน จึงไมํใชํ
วัฒนธรรมหลัก แตํในยุคปัจจุบัน การอํานกลายเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความร๎ู และความร๎ู นํามาซึ่งประโยชน๑ทั้ง
ทางความคิด สามารถสร๎างรายได๎ เพิ่มผลทางเศรษฐกิจ เป็นทักษะของขีดความสามารถในการแขํงขัน ซึ่งเป็น
ปรากฎการณ๑ที่หลายประเทศเรํงรณรงค๑สํงเสริมการอําน และประสบความสําเร็จในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น การศึกษา
กลยุทธ๑จากตํางประเทศจึงเป็นสิ่งจําเป็น 
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   ผมขอยกตัวอยํางบางประเทศ เชํน โครงการ ‚หนังสือเลํมแรก‛ หรือ Book Start ที่เร่ิมจากประเทศอังกฤษ มี
วัตถุประสงค๑ เพื่อให๎ประชาชนทุกครอบครัวปลูกฝังนิสัยรักการอํานของเด็กตั้งแตํแรกเกิด โดยคัดเลือกหนังสือมีคุณภาพ
และเทคนิคการใช๎หนังสือประกอบของเลํนสําหรับเด็กเล็ก จัดไว๎เป็นถุง มีการขยายไปแล๎ว ในหลายประเทศ รวมทั้ง
ญ่ีปุ่น สําหรับประเทศไทย ก็มีการจัดกิจกรรมนี้ และเป็นที่นิยมแพรํหลายทั้งชุมชน และครอบครัวที่ รํวมโครงการ หลาย
โรงพยาบาลก็มีการนําถุงหนังสือจากโครงการนี้ ไปอํานและใช๎กับเด็กที่เจ็บป่วย เชํน ที่โรงพยาบาลยะลา รัฐบาลโดย
ทํานนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ก็สนับสนุนโครงการนี้ ให๎เป็นสํวนหนึ่งในการทําให๎ ‚การอํานเป็นวาระ
แหํงชาติ‛ 

   ในการทําให๎การอํานเป็นยุทธศาสตร๑ในการสร๎างชาติ สิงคโปร๑ มีตัวอยํางและเป็นกรณีศึกษาที่ดีสําหรับประเทศ
ไทย สิงคโปร๑ ประกาศให๎ประเทศก๎าวสูํการเป็น ‚Learning Nation‛ มีแผนยุทธศาสตร๑ในการพัฒนาสํงเสริมการอํานที่
เป็นรูปธรรม 2 ฉบับ คือ Library 200 และ Library 2004 เน๎นการปรับปรุงพื้นที่การอําน ทั้งห๎องสมุดประชาชน แหลํง
อํานในยํานชุมชน ศูนย๑การค๎า การผลิตหนังสือคุณภาพหลายภาษา เพื่อทําวิสัยทัศน๑ที่วํา Imagination Knowledge & 

Possibility ทําให๎คนสิงคโปร๑เข๎าถึงข๎อมูลความร๎ูอยํางทั่วถึง เพื่อความสําเร็จในชีวิตที่วํา ‚Libraries for Life, Knowledge 
for Success‛ และทุกเดือนกรกฎาคมทั้งเดือน เป็นชํวงเวลาการอํานเพื่อชาติ (Read Singapore) นับเป็นแบบอยํางที่
ประเทศไทยจําเป็นต๎องศึกษาและปรับแนวทางให๎เหมาะสมกับสังคมไทยที่เป็นไปได๎ โครงการกระตุ๎นให๎เด็กวัยรํุน ซึ่ง
เป็นวัยที่ปฏิเสธการอํานและการเรียนร๎ู แตํมีความสนใจวัฒนธรรมใหมํๆ ที่เรียกวํา Pop Culture นอกจากรัฐบาลจะ
ประกาศให๎ปี พ.ศ.2551 เป็น ‚ปีแหํงการอําน‛ ด๎วยคําขวัญที่วํา ‚Everything starts with Reading‛ แล๎ว หลายหนํวยงาน
ได๎จัดกิจกรรม ‚อํานตามดารา หรือ คนดัง‛ (Stars Read) เชํน นักฟุตบอล (สํวนใหญํ เกํงกีฬา แตํไมํชอบอําน ชอบเรียน) 
และกิจกรรมสํงเสริมการอํานสําหรับทุกกลุํมเป้าหมาย เพศ วัย และเชื้อชาติ ในโครงการ One Book one City เป็นต๎น 

   สําหรับสหรัฐอเมริกา ขณะนี้เร่ิมพบปัญหา วําคนเร่ิมอํานและซื้อหนังสือลดลง เนื่องจากอินเทอร๑เน็ต ดังนั้น จึง
มีโครงการระดับชาติที่เรียกวํา ‚กับดักนักอําน‛ (Get Caught Reading) โดยสมาคมผู๎จัดพิมพ๑แหํงสหรัฐอเมริกา ที่แนะนํา
หนังสือดี หนังสือที่เหมาะสมสําหรับคนตํางระดับ ตํางความต๎องการ เชํน คุณพํอ -คุณแมํมือใหมํ หวังรวย ตกงานทํา
อยํางไรดี เป็นต๎น นอกจากนี้ ยังมีตัวอยํางการสร๎างความมีสํวนรํวมระหวํางชุมชนกับแหลํงอําน การบริจาค และ
ประเมินผลการใช๎ภาษีท๎องถิ่นเพื่อคืนปัญญาแกํคนในชุมชน ฯลฯ 

   ผมได๎มอบหมายให๎คณะกรรมการสํงเสริมการอํานฯ ที่กลําวไว๎ในคําตอบข๎อที่ 1 ให๎พยายามศึกษา รวบรวม และ
สังเคราะห๑กลยุทธ๑ วิธีการจากตํางประเทศ ทั้งเพื่อนบ๎านและที่ประสบความสํา เร็จระดับโลก มาเป็นรูปแบบที่
กระทรวงศึกษาธิการจะนําเสนอแกํทุกภาคสํวนที่จะมีสํวนรํวมในการรณรงค๑สํงเสริมการอํานคร้ังนี้ 

 

3. นโยบายของรัฐบาลท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่าน มีก าหนดไว้ชัดเจนหรือไม่ ถ้ามี                   มีรายละเอียดส าคัญ
อะไรบ้าง? 

   รัฐบาลชุดนี้ ได๎กําหนด การสํงเสริมการอํานเป็นวาระแหํงชาติ และกําลังดําเนินงานที่เป็นรูปธรรมขึ้น ในคํา
แถลงนโยบายของรัฐบาลเองก็กําหนด เร่ืองนี้ไว๎ในเร่ืองของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และโอกาสทางการศึกษา 
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โดยเฉพาะสํงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งรัฐบาลให๎ความสําคัญวําจะเป็นการเติมเต็ม
การศึกษาตลอดชีวิต สําหรับผู๎ที่กําลังเรียนหรือจบการศึกษาแล๎วและประชาชนให๎มีความสามารถในการอําน การ
แสวงหาความรู๎ เข๎าถึงความรู๎ได๎ตลอดเวลา จากสื่อและวิธีการที่หลากหลายในยุคโลกาภิวัฒน๑ เพื่อตํอยอดการเรียนร๎ูอยําง
สร๎างสรรค๑ได๎อยํางตํอเน่ืองตลอดชีวิต 

   ในสํวนของแนวปฏิบัติ กระทรวงศึกษาธิการได๎นํานโยบายทั้ง 2 ประการ มาเป็นเป้าหมายจัดทําแผนปฏิบัติการ
ระดับกระทรวงและหนํวยงานให๎มีกลยุทธ๑หรือโครงการที่ปฏิบัติได๎อยํางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยมี ‚โครงการ
สํงเสริมนิสัยรักการอําน‛ ภายใต๎กลยุทธ๑เรํงรัดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย และกลยุทธ๑ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู๎ เป็นต๎น 
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โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

 

ชื่อผู๎ตอบ                           คุณหญิงแม๎นมาส    นามสกุล                   ชวลิต    
ตําแหนํง                            นายกสมาคมห๎องสมุดแหํงประเทศไทย      

ผู๎สัมภาษณ๑   ผศ.ชนะใจ เดชวิทยาพร      วันที่สัมภาษณ๑       30 เม.ย.52  เวลา          14.00 – 16.00 น.  

 

1. หน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดบ้างท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกนโยบายส่งเสริมการอ่าน 

1.  กระทรวงศึกษาธิการ 

2.  กระทรวงวัฒนธรรม 

3. กระทรวงมหาดไทย ตั้งแตํ 2492 – 2496 รัฐบาลประกาศคนไทยต๎องอํานหนังสือให๎ออก จึงต๎องมีหนังสือให๎อําน 

4.  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ การพัฒนามนุษย๑ต๎องพัฒนา 2 สํวน คือ ทางกาย และสุขภาพจิต 
สติปัญญาแตกฉาน 

5. กระทรวงสาธารณสุขต๎องแนะนําคน จึงต๎องอํานหนังสือได๎ 
6. กระทรวงอุตสาหกรรม  
7. กระทรวงการคลัง เร่ืองเกี่ยวกับภาษี เมื่อกํอนหนังสือแพงมาก หมึก เคร่ืองพิมพ๑ กระดาษ มีการนําเข๎าภาษีจึงแพง แตํ

ตอนนี้แพงเพราะผลิตไมํมาก จึงแพง 

 

2. นโยบายส่งเสริมการอ่านของไทยมีหรือไม่ ถ้ามีเร่ิมเขียนไว้ชัดเจนเมื่อใด และมีสาระส าคัญอะไรบ้าง 

 เร่ิมปี 2528 กรมวิชาการเร่ิมโดยองค๑การยูเนสโก ประชาสัมพันธ๑ให๎เห็นความสําคัญของการอําน ไทยจึงเร่ิมทําตาม  
 ปี 2544 รัฐบาลคุณทักษิณ เป็นรัฐบาลที่มีนโยบายชัดเจน เร่ืองการสํงเสริมการอําน 

 

3. นโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศใดท่ีมีอย่างชัดเจน และสาระส าคัญมีอะไรบ้าง 

1. สิงคโปร๑ มีนโยบายชัดเจนในการสร๎างคน รัฐบาลตั้งใจพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ เพราะไมํมีทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน จึง
ต๎องเน๎นที่คน มีนโยบายชัดเจน และมีห๎องสมุดตามชุมชน 

2. เกาหลี ผลิตหนังสือเป็นลําดับ 3 ของโลก เพราะเกาหลีมีนโยบายให๎แมํบ๎านอําน แมํบ ๎านเลี้ยงลูก จํายเงินซื้อหนังสือ 
หนังสือแพงอยํางไรก็ต๎องเจียดเงินซื้อ รัฐบาลสนับสนุนสํานักพิมพ๑เล็กๆ พิมพ๑หนังสือดี ทําโครงการ ขอเงินจาก
รัฐบาลได๎ ทําให๎พิมพ๑จํานวนมาก และขายถูกได๎ 

4. มีปัจจัยอะไรบ้างท่ีสนับสนุนการออกนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐ 

 ขึ้นกับคณะรัฐมนตรี 

 

5. นโยบายท่ีออกมาของรัฐมีส่วนช่วยให้มีการอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร 
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 ขึ้นกับนโยบาย การอํานต๎องมีควบวงจร 

1. มีนักเขียนด ี

2.  มีสํานักพิมพ๑ จัดพิมพ๑ 
3.  มีบรรณาธิการดี  
4. มีเครือขํายการจัดจําหนําย 

5. มีผู๎ออกแบบและทําภาพประกอบ 

6. มีสถานที่จําหนําย 

7. มีห๎องสมุดประชาชน  
8. มีห๎องสมุดโรงเรียน 

9. มีกิจกรรม การจูงใจให๎เด็กเข๎าห๎องสมุด เอาคนในชุมชนมาชํวยทํางานในห๎องสมุด  
ทั้งหมดกระทรวงศึกษาธิการต๎องศึกษา ปัญหา ความเป็นไปได๎ และจะสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ได๎อยํางไร 

 

6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการส่งเสริมการอ่านของประเทศไทย มีอะไรบ้าง 

1. มีนโยบายชัดเจน โครงการยํอยเสริมกันอยํางชัดเจน 

2. มีบุคลากรและองค๑กร ดําเนินการตามนโยบายและมีความสามารถ 

3. มีงบประมาณมากเพียงพอ ซื้อหนังสือและอุปกรณ๑  เพื่อดําเนินการตามกิจกรรมสํงเสริมการอําน 

4. มีวิธีการ รวมทั้งหมด ต๎องตั้งใจจริง  ทําตํอเน่ือง มิใชํรัฐบาลเปลี่ยนทุกอยํางก็เปลี่ยนตาม แตํต๎องทําสืบเนื่องกัน 

5. ต๎องให๎ประชาชนและชุมชน เรียกร๎องเร่ืองการอําน เพื่อจะได๎ทราบวํา ประชาชนต๎องการจริงๆ 

 

7. ปัจจัยท่ีท าให้การส่งเสริมการอ่านของไทยไม่ประสบความส าเร็จ คืออะไร 

   คนไทยไมํมีวัฒนธรรมการอํานมาตั้งแตํแรก เพราะเราสอนให๎ฟัง ฟังผู๎ใหญํ ฟังคนอ่ืน เราไมํมีหนังสือ วัดกับวัง
ที่จะมีหนังสือ ประชาชนทั่วไปไมํมี สอนกันก็ให๎ทํองจํา สมัยสุโขทัย กรุงศรีอยุธยาก็เป็นเชํนนี้ การพิมพ๑สมัยกํอนแพง
มาก ลูกผู๎ชายให๎เรียนหนังสือกับพระ เรียนธรรมะ ผู๎หญิงจึงไมํมีโอกาส ยกเว๎นอยูํกับครอบครัวที่ดี จะมีผู๎ใหญํ พี่เลี้ยง
สอน ในครอบครัว ไมํมีหนังสืออําน 

 

8. เคร่ืองชี้ให้เห็นถึงการประสบความส าเร็จของการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านของประเทศต่างๆ มีอะไรบ้าง และของไทย
สามารถใช้เช่นเดียวกันได้หรือไม่ 
1. สถิติของยูเนสโก ถึงปริมาณการพิมพ๑หนังสือ 

2. Internet ปริมาณการใช๎ (เพราะคนใช๎ได๎ต๎องอํานได๎) 
3. งบประมาณของรัฐ สนับสนุนห๎องสมุด 

4. นโยบายของกรุงเทพมหานคร ‚เป็นเมืองแหํงการอําน‛ 
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9. ท่านคิดว่าช่วง 3 ปีมานี้ เด็กไทยมีการอ่านเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพราะเหตุใด 

 ไมํมีข๎อมูลในเร่ืองดังกลําว ต๎องทําวิจัยจึงทราบ 

 

10. ผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้น ถ้าการส่งเสริมการอ่านของไทยไม่บรรลุผล คืออะไร 

  ไมํสามารถระงับสติอารมณ๑ การอํานหนังสือทําให๎จิตใจหนักแนํนมั่นคง เวลาอํานต๎องมีสติ อํานสิ่งดี จิตใจปรับตัว
เองให๎เข๎มแข็ง เมื่ออําน จะคิด สติปัญญาจะเพิ่มขึ้น การอํานจาก Internet จะไมํนาน เพราะไมํมีเร่ืองเต็มต๎องอํานจาก
หนังสือเลํม 

 

11. หากจะเร่ิมใช้นโยบายส่งเสริมการอ่านอย่างจริงจัง ควรเร่ิมที่จุดใด 

1. โรงเรียนสอนให๎เด็กรู๎จักใช๎หนังสือ สอนให๎อํานหนังสือตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับวิชาเรียน แตํไมํใชํตําราเรียน มีห๎องสมุด
โรงเรียนที่ดี 

2. มีห๎องสมุดประชาชนทั่วถึง เพียงพอ มีบุคลากรที่จะจัดกิจกรรม จัดให๎มีการสํงเสริมการอําน 

3. ระดมความรํวมมือจากชาวบ๎าน คนที่เกํง รู๎หนังสือดี เลํานิทานเกํง มารํวมจัดกิจกรรม เด็กต๎องอํานหนังสือเพราะต๎อง
มารํวมกิจกรรม เทศกาลตํางๆ ต๎องมีการเลําเร่ืองและฝึกให๎เด็กเลําเร่ือง เด็กจะเลําเร่ืองได๎ต๎องอํานมากํอน 

4. โทรทัศน๑ ต๎องนําเร่ืองตํางๆ มาจัดรายการให๎เด็กสนใจ 

5. มีการจัดนิทรรศการให๎เด็กอําน ตามเทศกาลวันสําคัญตํางๆ  
 

 

12. หากจะวัดความส าเร็จของการอ่านหนังสือของคนไทย ควรท่ีจะใช้ดัชนีความส าเร็จ (KPI) อะไรบ้าง 

 อัตราการอํานออกเขียนได๎  ร๎ูแตํอํานเทําใด  นําไปปฏิบัติเทําใด บอกไมํได๎ 
 

13. องค์กรต่างๆ ท่ีท าเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านท่ีท่านรู้จัก มีอะไรบ้าง และการท างานของแต่ละองค์กรประสบผลส าเร็จ
มากน้อยเพียงใด 

1. สมาพันธ๑เพื่อพัฒนาหนังสือและการอําน 

2. สมาคมผู๎จัดพิมพ๑และจัดจําหนํายหนังสือ จัดงานสัปดาห๑หนังสือ 

3. สํานักพิมพ๑ พิมพ๑หนังสือขายได๎ แสดงวํามีคนซื้ออําน 

 คนซื้อหนังสือ 1 เลํม มีคนอํานเลํมนี้มากถึง 3-4 คน และแนะนําคนอ่ืนอํานอีก คิดวําคนสละเงินซื้อหนังสือ ถ๎าซื้อ
แล๎วต๎องนําไปอําน คงจะไมํซื้อไปเก็บอยํางเดียว 

 

14. ถ้าจะให้ประชาชนในประเทศมาสนใจการอ่านกันอย่างจริงจัง ควรด าเนินการเช่นใด 

1. ชี้ให๎เห็นประโยชน๑ของการอําน ใช๎สื่อโทรทัศน๑มาแนะนําหนังสือวันละเลํม เป็นหน๎าที่ของรัฐบาล เป็นการทําให๎คน
มีความรู๎และสติปัญญา กว๎างขวาง 
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2. ถ๎ามีคนอํานมาก หนังสือก็จะขายได๎เอง 

3. ผํานแมํบ๎าน มีงบประมาณซื้อหนังสือ มีชมรมแมํบ๎านอําน ‚หนังสือ‛ ซื้อคนละเลํม อํานเสร็จเวียนตํอกันไป คําใช๎จําย
จะไมํมาก 

4. ต๎องมีชมรม สมาคมที่สนใจ และมารณรงค๑อยํางจริงจัง 

5. พํอแมํสําคัญสุด ลูกอยูํกับพํอแมํ นานกวําครู พํอแมํเป็นตัวอยํางที่ดี อยํางน๎อยต๎องอํานหนังสือพิมพ๑ และมาสนทนา
รํวมกับลูก 

 

15. ข้อคิดเห็นของท่านในเร่ืองการส่งเสริมการอ่านของไทย มีอะไรบ้าง 

 กลยุทธ๑ที่ควรใช๎ในการสํงเสริมการอําน 

1. จะประกอบอาชีพได๎ดี ต๎องมีความร๎ูในเร่ืองนั้น ต๎องอํานหนังสือเกี่ยวกับอาชีพนั้น 

2. มีหนังสือตามความจําเป็นที่ต๎องใช๎ 
3. ละครโทรทัศน๑ ตีพิมพ๑เร่ืองในหนังสือพิมพ๑ ผู๎อํานได๎ใช๎จินตนาการกว๎างขวาง แม๎เป็นการอํานบทละครก็ยังดี 
4. ร๎ูจักตนเอง รู๎วําต๎องการอะไร หนังสือจะชํวยอยํางไร การอําน อํานอะไรก็ได๎ ขอให๎อําน เพื่อร๎ูจักตัวเอง มีจุดอํอน จุด

แข็ง ตรงไหน จะปรับตัวขึ้นได๎อยํางไร 

 วิธีการในการพัฒนานิสัยรักการอ่าน 

1. ต๎องพัฒนาตัวเองกํอน อยากทําอะไรต๎องหาอํานกํอน 

2. สอนลูกให๎พัฒนาตัวเอง ไมํมีใครชํวยใครได๎ นอกจากตัวเอง จึงต๎องหาหนังสือมาอําน เพื่อพัฒนาตัวเอง 

 

 อื่นๆ 

1. ต๎องการให๎ทุกคนอําน นําความรู๎ที่อํานไปสูํการปฏิบัติ 
2. ต๎องอํานให๎เข๎าใจ 

3. พัฒนาการอํานของตนเอง ตํอเน่ือง ยั่งยืน จนเป็นนิสัย และรักการอําน 

4. สิ่งที่อํานมีหลากหลาย ทุกเลํมมีประโยชน๑ 
5. กํอนจะทําอะไร ต๎องรู๎วํามีหนังสือเกี่ยวกับเร่ืองนั้นไหม เพื่อมาปรุงแตํง มาพัฒนา ปรับแก๎ไข ความคิด แก๎จุดอํอน 

6. ต๎องพยายามดึงเด็กที่บ๎าน ออกมาจากโทรทัศน๑ ให๎มาอํานหนังสือ วันหน่ึงอยํางน๎อย 30 นาที   ถ๎านานกวํานี้ยิ่งดี 
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โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

 

ชื่อผู๎ตอบ                           ถนอมวงศ๑ นามสกุล               ล้ํายอดมรรคผล     
ตําแหนํง                             อาจารย๑ประจําภาควิชาภาษาไทย       

ที่ทํางาน              คณะศิลปศาสตร๑ ม.ธรรมศาสตร๑         เบอร๑โทรศัพท๑  เมืองเซี่ยงไฮ๎    1590215  

ผู๎สอบถาม                    วันที่สอบถาม            5 มิถุนายน 2552                เวลา         16.15 น.เวลาจีน                        
 

36. หน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดบ้างท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกนโยบายส่งเสริมการอ่าน 

อดีต  คือกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ   ปัจจุบันคือ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

37. นโยบายส่งเสริมการอ่านของไทยมีหรือไม่ ถ้ามีเร่ิมเขียนไว้ชัดเจนเมื่อใด และมีสาระส าคัญอะไรบ้าง 

         แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 8   กรุณาหาอํานเอง 

 

38. นโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศใดท่ีมีอย่างชัดเจน และสาระส าคัญมีอะไรบ้าง 

 กรุณาถามไปที่ สพฐ. และสมาคมผู๎จัดพิมพ๑และจําหนํายหนังสือแหํงประเทศไทยและหาในอินเทอร๑เน็ต 

 

39. มีปัจจัยอะไรบ้างท่ีสนับสนุนการออกนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐ 

 กรุณาถาม สพฐ. 
 

40. นโยบายท่ีออกมาของรัฐมีส่วนช่วยให้มีการอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร 

 โปรดถามฝ่ายวิจัย ชั้น 6 ตึก 7 ชั้น สพฐ. สภาวิจัยแหํงชาติ  สํานักงานสถิติแหํงชาติ และ สมาคม  จัดพิมพ๑ฯ โดยดูเว็บ
ไซด๑ ณ ปัจจุบันต๎องการทราบข๎อมูลปีไหนบ๎างก็ระบุไป 

 

41. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการส่งเสริมการอ่านของประเทศไทย มีอะไรบ้าง 

 ถามตาม ข๎อ 5  และถามเจ๎าหน๎าที่อุทยานการเรียนรู๎  คงมีการประเมินผลของการลงทุนอยูํเสมอ 

 

42. ปัจจัยท่ีท าให้การส่งเสริมการอ่านของไทยไม่ประสบความส าเร็จ คืออะไร 

 ถามตามข๎อ 5 

43. เคร่ืองชี้ให้เห็นถึงการประสบความส าเร็จของการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านของประเทศต่างๆ มีอะไรบ้าง และของไทย
สามารถใช้เช่นเดียวกันได้หรือไม่ 

 ถามตามข๎อ 5 6 7 
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44. ท่านคิดว่าช่วง 3 ปีมานี้ เด็กไทยมีการอ่านเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพราะเหตุใด 

 ดูข๎อ 5 6 7 8  

 

45. ผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้น ถ้าการส่งเสริมการอ่านของไทยไม่บรรลุผล คืออะไร 

 ดูข๎อ 5 6 7 8 9 

 

46. หากจะเร่ิมใช้นโยบายส่งเสริมการอ่านอย่างจริงจัง ควรเร่ิมที่จุดใด 

  ไมํต๎องเร่ิมใช๎ใหมํ   ใช๎ของเดิมดีแล๎ว    นโยบายก็มีแล๎ว ตั้งแตํ พ.ศ.๒๕๑๕  แก๎ไขปรับปรุงหลายคร้ัง ขอเอกสาร
ที่ สพฐ.มาอํานทุกเลํม จะทราบพัฒนาการของนโยบาย ถ๎าศึกษานโยบาย ก็จะทราบวําต๎องทํา (ไมํใชํเร่ิม) อยํางจริงจังทุก
ฝ่าย  (ไมํใชํทุกจุด)   มัวแตํเร่ิมใหมํ  จึงได๎เทําที่เห็นนี้ 
 

47. หากจะวัดความส าเร็จของการอ่านหนังสือของคนไทย ควรท่ีจะใช้ดัชนีความส าเร็จ (KPI) อะไรบ้าง 

 ดูข๎อกํอนหน๎านี้ทั้งหมด 

 

48. องค์กรต่างๆ ท่ีท าเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านท่ีท่านรู้จัก มีอะไรบ้าง และการท างานของแต่ละองค์กรประสบผลส าเร็จ
มากน้อยเพียงใด 

  ขอให๎ไปศึกษาจากเอกสารวําด๎วย คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแหํงชาติ (ซึ่งบัดนี้สลายหายไปเฉยๆ เพราะ
การเมือง)  มีรายงานการประชุม  ปรากฏรายชื่อองค๑กรที่มาประชุม  ควรสอบถามผลงานลําสุดจากแตํละองค๑กรโดยตรง   
เอกสารที่ควรค๎นอีกชุดหนึ่ง คือรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดงานสัปดาห๑หนังสือแหํงชาติ ตั้งแตํ พ .ศ.๒๕๑๕  
ในภายหลังผู๎จัดงานนี้กลายเป็นสมาคมผู๎จัดพิมพ๑ฯ แทนที่จะเป็นกระทรวงศึกษาธิการ ก็ควรสอบถามสมาคมนั้น  ที่
อุทยานการเรียนรู๎ก็นําจะทราบ เพราะทํางานนี้มาหลายปีแล๎ว องค๑กรที่ควรสอบถามอีกแหํงหนึ่งคือ  สมาพันธ๑องค๑กรเพื่อ
พัฒนาหนังสือและการอํานซึ่ง ศ.คุณหญิงแม๎นมาส ชวลิต เป็นประธาน ดิฉันเป็นรองประธาน  เอกสารที่จะค๎นได๎อยูํที่
คุณหญิง หรือสอบถามอดีตผู๎ชํวยของทําน คือ คุณวันเพ็ญ คงพูล  ที่ห๎องสมุดสปาฟา(องค๑กรทางโบราณคดีของอาเซียน)  
ตั้งอยูํหลังหอสมุดแหํงชาติ เทเวศร๑   ๐๒ ๒๘๐ ๔๐๒๒ แจ๎งโอปะเรเตอร๑ให๎ตํอห๎องสมุด  สํวน อ.ถนอมวงศ๑ ขณะนี้อยูํ
เมืองจีน  ไมํมีเอกสารเหลํานี้อยูํกับตัว  สมาชิกสมาพันธ๑ฯ คือองค๑กรทั้งหลายที่มิใชํของรัฐ แตํมีวัตถุประสงค๑และทํางาน
ด๎านน้ีด๎วยกัน  มีใครกันบ๎าง โปรดสอบถามคุณวันเพ็ญ 

 

49. ถ้าจะให้ประชาชนในประเทศมาสนใจการอ่านกันอย่างจริงจัง ควรด าเนินการเช่นใด 

  ขอเอกสารทั้งปวงจาก สพฐ. และ คุณหญิงแม๎นมาส  ทํานเขียนครอบคลุมไว๎ได๎หมดตั้งแตํ 20 ปีกวํามาแล๎ว  ที่
เขียนกันใหมํก็ต๎องใช๎ของทํานเป็นต๎นเร่ืองทั้งนั้น  ทํานเขียนถูกต๎องเพราะทํานทํางานนี้มา 50 ปีแล๎วติดตํอมูลนิธิหนังสือ
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เพื่อเด็ก (คุณเรืองศักดิ์  ปิ่นประทีป) มูลนิธิเด็ก                 (คุณทศศิริ พูลนวล) สนง.คณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ  
(ดร.ทิพย๑สุดา สุเมธเสนีย๑) ศูนย๑หนังสือจุฬาฯ (ผู๎จัดการ)  สํานักพิมพ๑ผีเสื้อ (คุณมกุฎอรดี) คุณสิริกร มณีรินทร๑  และ
สํานักงานทั้ง ๕ แทํง ของกระทรวงศึกษาธิการ เซเวํน อิเลฟเวํน ซิเมนต๑ไทย ฯลฯ ล๎วนมีนโยบายและ                    ทํา
กิจกรรมสํงเสริมการอํานให๎กลุํมเป้าหมายของตน ๆ  มานานแล๎วฯลฯ ทํานเหลํานี้มีข๎อมูลเป็นเอกสารและบุคคลมากมาย  
ขอหรือสอบถามได๎เลย 

 

50. ข้อคิดเห็นของท่านในเร่ืองการส่งเสริมการอ่านของไทย มีอะไรบ้าง 

 กลยุทธ์ที่ควรใช้ในการส่งเสริมการอ่าน 

  โปรดอําน การอํานให๎เกํง พิมพ๑คร้ังที่  ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒  อํานเอกสารเผยแพรํของกรมวิชาการ ชุด การรณรงค๑
สํงเสริมนิสัยรักการอําน ๒๕๒๙ พิมพ๑ ๕๐๐๐๐ เลํม แจกโรงเรียนทั่วประเทศ   พิมพ๑อีกหลายคร้ัง  ที่ห๎องสมุดโรงเรียน
ทั้งหลายควรมี 

 วิธีการในการพัฒนานิสัยรักการอ่าน 

  อํานเอกสารที่แจ๎งแล๎ว  และอํานหนังสือทุกเลํมที่คุณหญิงแม๎นมาสเขียน  วารสารห๎องสมุดของสมาคมห๎องสมุด
แหํงประเทศไทยฯ วารสารการอําน ของสมาคมการอํานแหํงประเทศไทย  เอกสารเผยแพรํของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหํงชาติ และขององค๑กรที่เป็นสมาชิกสมาพันธ๑ฯ   เอกสารของยูเนสโก ฯลฯ 

 อื่นๆ 

  ระหวํางนี้อาจารย๑ควรหาข๎อมูลจากแหลํงตําง ๆ ที่แนะนําไปกํอน  ดิฉันจะกลับไทยปลายเดือน มิถุนายน  หากยัง
มีเวลา ก็จะได๎พบกันและชํวยอาจารย๑มากกวํานี้ อาจารย๑ยังถามแบบครอบจักรวาลเหมือนเดิมนะคะ  ประวัติดิฉันอยูํหลัง
หนังสือ การอํานให๎เกํง   คงมีข๎อมูลเร่ิมต๎นที่เป็นประโยชน๑สําหรับอาจารย๑บ๎าง 
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โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

 

ชื่อผู๎ตอบ      รศ.ดร.วรากรณ๑    นามสกุล สามโกเศศ   ตําแหนํง  อดีต รมช.กระทรวงศึกษาธิการ 

ผู๎สัมภาษณ๑      ผศ.ชนะใจ  เดชวิทยาพร     วันที่สัมภาษณ๑    14 พ.ค.52      เวลา  13.30 – 14.30 น.   

 

* หมายเหตุ การสัมภาษณ๑ รศ.ดร.วรากรณ๑  สามโกเศศ  ได๎สัมภาษณ๑ไมํครบทุกข๎อ จึงมีข๎อมูลเฉพาะที่ได๎สอบถามเทํานั้น* 

1. หน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดบ้างท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกนโยบายส่งเสริมการอ่าน 

 กระทรวงศึกษาธิการ 

 

2. นโยบายส่งเสริมการอ่านของไทยมีหรือไม่ ถ้ามีเร่ิมเขียนไว้ชัดเจนเมื่อใด และมีสาระส าคัญอะไรบ้าง 

 -  

3. นโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศใดท่ีมีอย่างชัดเจน และสาระส าคัญมีอะไรบ้าง 

 -   
4. มีปัจจัยอะไรบ้างท่ีสนับสนุนการออกนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐ 

 เพราะการอํานกํอให๎เกิด 

1. การสร๎างจินตนาการ เพราะต๎องมีคลังคํา สามารถในการสื่อสารได๎ 
2. อํานออก เขียนได๎ อยากร๎ูอยากเห็น เกี่ยวกับข๎อมูลขําวสาร มีความร๎ู มีทักษะเพิ่ม มีคุณคํา ทัศนคติเปลี่ยนพฤติกรรม

เปลี่ยนแปลงได๎ 
3. ทําให๎ความสามารถในการสื่อสารดี การอํานนําไปสูํการเขียน ทํางานได๎ มีชีวิตอยูํรอดได๎ ชํองทางคนมีน๎อย 

จินตนาการน๎อย โอกาสเรียนรู๎ คนอ่ืนน๎อย 

4. การอําน หยุดคิดบางเร่ือง การดูโทรทัศน๑ ไมํมีเวลา หยุดคิด วําถูกต๎องไหม การอําน ต๎องหยุดคิด มีชํองวํางคิด อําน
ใหมํ ฟังอยํางเดียวไมํมีโอกาสหยุดคิด 

5. เรียนรู๎ประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม การมีตัวตน เป็นชาติ ต๎องมีประวัติศาสตร๑รํวมกัน 

 

5. นโยบายท่ีออกมาของรัฐมีส่วนช่วยให้มีการอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร 

 ไมํเชื่อในกลไกของรัฐ  แตํเชื่อการทํางานของทุกภาคสํวนรํวมกัน 

 

 

6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการส่งเสริมการอ่านของประเทศไทย มีอะไรบ้าง 

1. ครูมีเวลากับเด็กมากขึ้น 

2. พํอแมํสําคัญสุด 
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3. สังคม NGO สื่อภาคประชาชน ภาคธุรกิจ มี CSR ทุกภาคสํวนชํวยกัน เป็นวัฒนธรรม เห็นพํอแมํอําน อํานให๎ลูกเห็น 

 

7. ปัจจัยท่ีท าให้การส่งเสริมการอ่านของไทยไม่ประสบความส าเร็จ คืออะไร 

   ประเทศไทยเป็นสังคมบอกเลํา ไมํชอบบันทึก เชื่องํายไมํได๎คิดไตรํตรอง เวลาคิดน๎อย การอํานจะชํวยได๎ จะให๎
คุณคําคนละอยําง การเรียนรู๎ประสบการณ๑คนอ่ืน มาจากการอําน ประเทศไทยค๎นพบวิธีที่เหมาะสมกับไทยเร่ืองการอําน 
มีเคล็ดลับ 

 

8. เคร่ืองชี้ให้เห็นถึงการประสบความส าเร็จของการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านของประเทศต่างๆ มีอะไรบ้าง และของไทย
สามารถใช้เช่นเดียวกันได้หรือไม่ 

 - 

9. ท่านคิดว่าช่วง 3 ปีมานี้ เด็กไทยมีการอ่านเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพราะเหตุใด 

 -  

10. ผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้น ถ้าการส่งเสริมการอ่านของไทยไม่บรรลุผล คืออะไร 

 - 

11. หากจะเร่ิมใช้นโยบายส่งเสริมการอ่านอย่างจริงจัง ควรเร่ิมที่จุดใด 

 -  

12. หากจะวัดความส าเร็จของการอ่านหนังสือของคนไทย ควรท่ีจะใช้ดัชนีความส าเร็จ (KPI) อะไรบ้าง 

 อัตราการอํานออกเขียนได๎  ร๎ูแตํอํานเทําใด  นําไปปฏิบัติเทําใด บอกไมํได๎ 
 

13. องค์กรต่างๆ ท่ีท าเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านท่ีท่านรู้จัก มีอะไรบ้าง และการท างานของแต่ละองค์กรประสบผลส าเร็จ
มากน้อยเพียงใด 

 -  

14. ถ้าจะให้ประชาชนในประเทศมาสนใจการอ่านกันอย่างจริงจัง ควรด าเนินการเช่นใด 

 - 

 

15. ข้อคิดเห็นของท่านในเร่ืองการส่งเสริมการอ่านของไทย มีอะไรบ้าง 

 กลยุทธ๑ที่ควรใช๎ในการสํงเสริมการอําน 

1. ตระหนักในหมูํชนชั้นนําของประเทศ มีวาระแหํงชาติตํอเนื่องมีนโยบายและการปฏิบัติ มีการเรียกร๎องตํอสังคม ตํอ
กระทรวงศึกษาธิการ สร๎างการตระหนักในหมูํชน วําสําคัญทําตํอเนื่อง ประสานกัน ทํากันมาก รัฐมนตรีต๎องทําใน
เร่ืองนี้ เพราะนโยบายรักการอํานสําคัญมาก 
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2. ปรับทัศนคติ อยํามองวําการอํานเป็นของครู การรักการอํานโยงกับคุณภาพการศึกษา             อยําปักใ จวําโรงเรียน
อยํางเดียว สังคมต๎องมีสํวนชํวย 

3. รัฐต๎องวางแผน สภาการศึกษา สพฐ. มีแผนกลยุทธ๑ สร๎างกลยุทธ๑ สร๎างความสามารถในการอํานของเยาวชน แตํละ
โรงเรียนไมํควรทําเหมือนกัน มีลักษณะพิเศษ ชุมชนไมํเหมือนกัน ปัญหาละเอียดอํอน ลึกซึ้ง สังคมต๎องเข๎าใจวํา 
สังคมดีขึ้นตอ๎งมาจากการศึกษาดี สังคมคุณภาพการศึกษาต๎องดี ต๎องอํานและเขียน เป็นทักษะสําคัญในการครองชีพ  

4. ประสานงานรํวมมือกัน ไมํใชํทําตามรัฐกําหนด ควรมีแผนกว๎างๆ ทุกภาคสํวนทําได๎ ทุกคนมีบทบาท ไมํควร
เหมือนกันหมด 

 

 วิธีการในการพัฒนานิสัยรักการอ่าน 

1. มีสื่ออ่ืนที่นําสนใจมากกวําการอําน ดึงความสนใจมาก เวลาวํางต๎องการใช๎เวลาวําง ให๎เกิดความสุขสูงสุด ที่รวดเร็ว 
การอํานจึงน๎อยลง จึงต๎องให๎เกิดการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง จึงต๎องอําน 

2. โรงเรียนต๎องสอนทักษะการอํานให๎แตกฉาน เพราะการอยากรู๎ อยากเห็น อยากรู๎ต๎องอําน ต๎องค๎นคว๎า 

3. ครอบครัวจัดสรรทรัพยากรการอํานให๎มากขึ้น พํอแมํทําตัวอยํางให๎เห็น 

4. ครูเลําเร่ือง ยั่วยุให๎เด็กอยากร๎ูตอนจบ ไมํบอก ให๎หาอํานเอง จะทําให๎เด็กพัฒนาการอํานได๎ 
 

 อื่นๆ 

1. ประเทศฟินแลนด๑ ครูมีคุณภาพ จบปริญญาโททุกคน เงินเดือนมาก การสํงเสริมการอํานจึงประสบความสําเร็จ 

2. ปัญหาอุปสรรค การรักการอําน ความสามารถในการอําน กระทรวงศึกษาธิการมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของครู การ
กระจายกําลังของครู บางทีครูขาดแคลน ครูละเลยการอําน ครูน๎อย วัตถุดิบน๎อย ครูไมํเอาใจใสํเด็กอํานไมํออก ครู
ละเลย เด็กกลุํมนี้ก็จะอํานไมํออกครูต๎องเสียสละ และให๎ความเอาใจใสํเด็กกลุํมนี้เพิ่มมากขึ้น 

3. สังคมไมํสนใจ คนก๎าวหน๎าได๎โดยไมํอําน มีชํองวํางให๎คนได๎ประโยชน๑ โดยไมํอํานได ๎
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โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

ชื่อผู๎ตอบ  ศาสตราจารย๑กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย๑  นามสกุล สนิลารัตน๑   ตําแหนํง   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 

ที่ทํางาน                  ม.ธุรกิจบัณฑิตย๑                                           เบอร๑โทรศัพท๑    
ผู๎สัมภาษณ๑         ผศ.ชนะใจ                      วันที่สัมภาษณ๑       15 พ.ค.52  เวลา                 15.00             น. 
 

1. หน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดบ้างท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกนโยบายส่งเสริมการอ่าน 

1.  กระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทปลูกฝังการอําน  
2.  กระทรวงวัฒนธรรม ต๎องให๎การอํานเป็นวัฒนธรรมของชาติ 
3. หอสมุดแหํงชาติ  

 

2. นโยบายส่งเสริมการอ่านของไทยมีหรือไม่ ถ้ามีเริ่มเขียนไว้ชัดเจนเมื่อใด และมีสาระส าคัญอะไรบ้าง 

 เคยมีการเขียนไว๎วํา การอํานเป็นวาระแหํงชาติ 
 สมาคมการอํานผลักดันให๎การอํานเป็นวาระแหํงชาติ 
 การจัดงานสัปดาห๑หนังสือแหํงชาติ ทําให๎เกิดแรงกระตุ๎น ทําให๎มีการพูดถึงการอํานมากขึ้น 

 

3. นโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศใดท่ีมีอย่างชัดเจน และสาระส าคัญมีอะไรบ้าง 

  ออสเตรเลีย  นําจะมีชัดเจน  บทบาทของสถาบันการศึกษา ที่จะต๎องสํงเสริมการอําน มีกําหนดไว๎ชัดเจน  
  จีน มีการประชุม พรรค วําการอํานเป็นเร่ืองสําคัญ โรงพิมพ๑ สํานักพิมพ๑ จัดพิมพ๑หนังสือฟรี เป็นหนังสือรัฐบาลจัดทํา

ให๎อําน 

 

4. มีปัจจัยอะไรบ้างท่ีสนับสนุนการออกนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐ 

1. การที่มีการผลักดันของกลุํมทําหนังสือ สื่อ โรงพิมพ๑ ให๎การอํานเป็นเร่ืองสําคัญ 

2. ผลการเรียน ผลการทดสอบ พบวําผลการเรียนอํอน จึงผลักดัน ให๎มีการอํานเพิ่ม 

3. การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ เด็กเวียดนาม อํานหนังสือมาก เฉลี่ยปีละ 30 เลํม โดยเฉลี่ยปีละ 2 เลํม การศึกษานี้ทําให๎
ตื่นตัว และออกมาเป็นนโยบาย 

 

 

5. นโยบายท่ีออกมาของรัฐมีส่วนช่วยให้มีการอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร 

 เพิ่มขึ้น เชํน  
-  มีนโยบายการอําน   
-  ลดภาษีนําเข๎ากระดาษ 
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-  จัดทําหนังสือฟร ี

-  กองทุนคัดเลือกพิมพ๑หนังสือขาย 

-  ทําหนังสือเด็ก นําอําน ให๎โรงเรียน 

-  ทําหนังสือนอกเวลา ให๎เด็ก 

-  กระบวนการเรียนการสอน สํงเสริมให๎เด็กอํานหนังสือเพิ่มขขึ้น 

-  การอํานจะดีถ๎ามีการจัดกระบวนการวิธีการ และให๎เป็นกิจกรรมในชีวิตประจําวันและให๎เป็ นวัฒนธรรมของ
ประเทศ 

 

6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการส่งเสริมการอ่านของประเทศไทย มีอะไรบ้าง 

1. การเปลี่ยนวัฒนธรรมในเชิงของความรู๎ เป็นวัฒนธรรมให๎ความสําคัญ คุณคําของการศึกษา 

2. การเปลี่ยนระบบการศึกษา เปลี่ยนวิธีการเรียนร๎ู จากการบอกให๎ใช๎เป็นการอํานเพิ่มเติม จ ะชํวยได๎ การอํานต๎อง
ปลูกฝัง 

3. สื่อมวลชน ต๎องมีลักษณะกระตุ๎น ผลักดัน มีแรงสํงเสริมมาก มีการแนะนําหนังสือใหมํๆ มากขึ้น 

4. การจัดกิจกรรม สร๎างบรรยากาศ ตอนนี้เป็นการขายหนังสือ ควรเป็นการดึงคุณคําหนังสือออกมา กิจกรรมลักษณะ
หนังสือมีความสําคัญมีประโยชน๑ ขณะนี้การจัดกิจกรรมที่สัมพันธ๑กับการอํานมีน๎อยไป 

5. การตลาดของหนังสือ สายการผลิตหนังสือไมํดีพอ ระบบการกระจายหนังสือไมํมีประสิทธิภาพ ไมํทําให๎คนเข๎าถึง
หนังสือได๎จริง 

 

7. ปัจจัยท่ีท าให้การส่งเสริมการอ่านของไทยไม่ประสบความส าเร็จ คืออะไร 

1. วัฒนธรรมไทยไมํใชํวัฒนธรรมการอํานและการเขียน ของไทยเป็นวัฒนธรรมชอบฟัง คุย           ไมํชอบการอําน การ
เขียน วัฒนธรรมการอํานหนังสือจึงน๎อย 

2. กิจกรรมเล็กๆ กระจายทําไปตามพื้นที่ตํางๆ เป็นการจุดไฟให๎เกิดที่ตํางๆ กระทรวงศึกษาธิการพยายามเข๎าไปมีสํวน
ผลักดันด๎วย รัฐทําแล๎วจะเห็นผลทั้งประเทศ เร่ืองตํางๆ จะไปได๎เร็วขึ้น 

8. เคร่ืองชี้ให้เห็นถึงการประสบความส าเร็จของการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านของประเทศต่างๆ มีอะไรบ้าง และของไทย
สามารถใช้เช่นเดียวกันได้หรือไม่ 
1. สถิติเฉลี่ยการอําน   
2. จํานวนเงินที่ใช๎ซื้อ พิมพ๑หนังสือ การลงทุนเกี่ยวกับหนังสือ 

3. สํารวจการใช๎ชีวิตเวลาวําง ทําอะไร ถ๎าเวลาวํางมีเร่ืองหนังสือมากขึ้นก็แสดงวํามีเพิ่มขึ้น 

4. รูปแบบของความสัมพันธ๑ในบ๎าน มีมุมอํานหนังสือ ห๎องสมุด 

5. กิจกรรมที่สํงเสริมของกลุํมพื้นที่ตํางๆ ที่ดําเนินการเร่ืองการอํานจะสะท๎อนให๎เห็นถึงปริมาณการอํานได๎ 
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9. ท่านคิดว่าช่วง 3 ปีมานี้ เด็กไทยมีการอ่านเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพราะเหตุใด 

 ลดลงเพราะ 

 1. การศึกษาขั้นพื้นฐานไมํเปลี่ยน ผู๎เรียนเป็นศูนย๑กลาง 

  นักปฎิรูปการศึกษา ปฎิรูปหลายอยําง จะกลับไปสูํของเดิมประเทศไทยทําหลายอยํางมาก        จึงกลับสูํเองเดิม 

 2. การขายหนังสือ พบวํามีการลดราคา  มีการอํานตามความจําเป็น 

 

10. ผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้น ถ้าการส่งเสริมการอ่านของไทยไม่บรรลุผล คืออะไร 

 คุณภาพคนจะแยํลง คุณภาพประเทศจะแยํตาม ในท๎ายสุด จะเป็นประเทศบริวารทางปัญญา 

 เพราะการอํานทําให๎คนคิด  การคิดนําไปสูํการเปลี่ยนแปลง การคิด ทําให๎เกิดการพัฒนาปัญญา   เกิดจากแรงกระตุ๎น
ภายใน ไมํใชํบังคับให๎คิด การมุํงมั่น พัฒนาของตัวตน จึงมีความหมายมาก 

 

11. หากจะเร่ิมใช้นโยบายส่งเสริมการอ่านอย่างจริงจัง ควรเร่ิมที่จุดใด 

 เร่ิมที่ระบบราชการ 3 กระทรวงหลัก  1. กระทรวงศึกษาธิการ 2. กระทรวงวัฒนธรรม             3. กระทรวงการคลัง 
ใครจัดทําหนังสือให๎เด็ก จะต๎องลดภาษี  

 ถ๎าเร่ิมที่ภาคเอกชน จะคลํองตัวกวํา แตํอาจทําเฉพาะเร่ือง เฉพาะกิจ แตํก็ยังดี ทําให๎เกิดขึ้น และมาปรับ แตํภายหลังให๎
สมบูรณ๑เพิ่มขึ้น 

 

12. หากจะวัดความส าเร็จของการอ่านหนังสือของคนไทย ควรท่ีจะใช้ดัชนีความส าเร็จ (KPI) อะไรบ้าง 

1. หนังสือที่เพิ่มขึ้น จํานวนพิมพ๑ 
2. ภาพรวมงบประมาณเกี่ยวกับหนังสือ 

3. สถิติการอํานหนังสือ 

4. กิจกรรมเกี่ยวกับการอําน 

5. กิจกรรมเกี่ยวกับหนังสือ มีการจัดกิจกรรมแตํละพื้นที่ เทําไร อยํางไร 

 

13. องค์กรต่างๆ ท่ีท าเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านท่ีท่านรู้จัก มีอะไรบ้าง และการท างานของแต่ละองค์กรประสบผลส าเร็จ
มากน้อยเพียงใด 

1. สมาคมการอํานแหํงประเทศไทย 

2. สมาคมห๎องสมุดแหํงประเทศไทย      

3. สมาคมผู๎จัดพิมพ๑และผู๎จัดจําหนํายแหํงประเทศไทย 

 

14. ถ้าจะให้ประชาชนในประเทศมาสนใจการอ่านกันอย่างจริงจัง ควรด าเนินการเช่นใด 
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 เป็นเร่ืองระยะยาว  ต๎องทําให๎เกิดเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู๎ให๎ได๎ 
 โดยมี 1.  Learning Culture  เรียนรู ๎
   2.  Creative Culture  คิดใหมํ 
   3.  Productive Culture มี Product ออกมา 

 ทั้ง 3 ข๎อ  เน๎นการอําน ทั้งสิ้นถ๎าไมํอํานจะไมํเกิด 3 ข๎อน้ี 

 

15. ข้อคิดเห็นของท่านในเร่ืองการส่งเสริมการอ่านของไทย มีอะไรบ้าง 

 กลยุทธ๑ที่ควรใช๎ในการสํงเสริมการอําน 

1. กลยุทธ๑ที่เกี่ยวกับการเงิน ใช๎เงินอยํางไร 

2. กลยุทธ๑ที่เกี่ยวกับการศึกษา จัดระบบการศึกษาอยํางไร 

3. กลยุทธ๑ที่เกี่ยวกับเชิงธุรกิจ  มีผลประโยชน๑รํวมกัน 

4. กลยุทธ๑ที่เกี่ยวกับ Non Government Strategy  ภายนอกองค๑กรมาผลักดัน ภาครัฐ 

5. กลยุทธ๑ที่เกี่ยวกับ Political ใช๎การเมืองในการผลักดัน 

 

 วิธีการในการพัฒนานิสัยรักการอ่าน 

1. ครอบครัว สภาพแวดล๎อม ต๎องมีบรรยากาศที่สํงเสริมการอําน 

2. กลุํมคนใกล๎ชิด เพื่อน ชวนกันไปอําน 

3. Motivation โดยครู  
4. การประกวดการเขียน การอําน อํานมาวิเคราะห๑ เด็กจะเป็นธรรมชาติ จะวิจารณ๑ตรง 

 อื่นๆ 

   เชื่อในเร่ืองในวัฒนธรรม ไทย การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม เป็นเร่ืองที่ยากมาก เป้าหมายจริง นําไปสูํการ
เปลี่ยนแปลงคํานิยม วิถีชีวิต การมองคุณคําซึ่งยาก ระยะแรกคงจะต๎องผนวกเข๎ากับนโยบายรัฐ เพราะแรงผลักดันจาก
ภาครัฐบาล จะมากกวํา มีน้ําหนักมาก 

 เน๎นกิจกรรมเล็กๆ ให๎มีการต่ืนตัว จัดทํากันทุกพื้นที่ ซึ่งจะทําให๎ขยายเพิ่มมากขึ้นได๎ในอนาคต 
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โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

 

ชื่อผู๎ตอบ                       คุณริสรวล    นามสกุล                      อรํามเจริญ    
ตําแหนํง               นายกสมาคมผู๎จัดพิมพ๑และจัดจําหนํายหนังสือแหํงประเทศไทย  

ที่ทํางาน                    บริษัทแปลนฟอร๑คิดส๑ เบอร๑โทรศัพท๑  
ผู๎สัมภาษณ๑             ผศ.ชนะใจ เดชวิทยาพร             วันที่สัมภาษณ๑  20 พ.ค.52  เวลา  10.00 – 13.00 น. 
 

1. หน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดบ้างท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกนโยบายส่งเสริมการอ่าน 

1.  กระทรวงศึกษาธิการ 

2.  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

3. กศน. 
4. สพฐ. (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

 

2. นโยบายส่งเสริมการอ่านของไทยมีหรือไม่ ถ้ามีเร่ิมเขียนไว้ชัดเจนเมื่อใด และมีสาระส าคัญอะไรบ้าง 

   รัฐมนตรีชํวยกระทรวงศึกษาธิการ คุณสิริกร  มณีรินทร๑  จัดทําโครงการ ‚วางทุกงาน อํานทุกคน‛ บริษัทแปลน
ฟอร๑คิดส๑ ทํานิทานเพื่อนเด็ก โรงเรียนให๎เด็กทุกคนเป็นสมาชิก มีคูํมือครูให๎คําแนะนํา ทําให๎เกิดการตํอยอดการเรียนร๎ู 
ปัจจุบันมีโรงเรียนเป็นสมาชิก 500 กวําโรงเรียน นักเรียนเป็นสมาชิก 30,000 – 40,000 คน (อนุบาล) โดยมีคําใช๎จํายปีละ 
360 บาท หนังสือ             10 เลํม ซึ่งทํามาแล๎ว 7 ป ี ได๎ผลเป็นที่นําพอใจ 

 

3. นโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศใดท่ีมีอย่างชัดเจน และสาระส าคัญมีอะไรบ้าง 

   เกาหลี  ญ่ีปุ่น  ไต๎หวัน  อังกฤษ  ซึ่งให๎ความสําคัญกับการอําน อังกฤษ ญ่ีปุ่น มีโครงการ Book start  เดิมทั้ง 2 
ประเทศ เด็กอํานหนังสือมากตํอมาอํานน๎อยลง ถูกคุมคามจากสิ่งอ่ืนๆ จึงได๎นําโครงการ Book start มาใช๎ ญ่ีปุ่น เห็น
ประเทศอังกฤษทํา ซึ่งเกิดจากสํานักพิมพ๑ตํางๆ ยอดขายลดลง สํานักพิมพ๑จึงระดมเงินและรํวมกันให๎มีการศึกษาเร่ืองนี้
ของประเทศอังกฤษ โดยได๎อาสาสมัครคือ แมํบ๎าน เด็กคลอด 3-6 เดือนมารับวัคซีน รับถุงหนังสือ มีคูํมือ มีแผนที่
ห๎องสมุด พบวําเด็กมีพฤติกรรมเข๎าใจและชอบหนังสือ เอกชน จึงผลักดันให๎ไปอยูํในสํวนของรัฐ 

 สํวนประเทศอังกฤษ NGO คนหนึ่งได๎ขอทุนจากซุปเปอร๑มาร๑เก็ต มาทํา CSR ให๎ ตรงกับปรัชญาการศึกษา ใช๎แนว
ภาษาธรรมชาติ คุ๎นเคยภาษาในชีวิตประจําวัน แมํอํานให๎ฟัง คํอยๆ  ชี้ผํานการคิด วิเคราะห๑ สังเคราะห๑ มีคลังคํามาก เด็ก
จะเรียนหนังสือดี ซึ่งเกิดจากกระบวนการภายใน ใช๎เวลาให๎เป็นประโยชน๑ เด็กเล็กๆ เห็นหนังสือภาพ นิทาน ทําให๎เกิด 
EQ, IQ มีภูมิต๎านทานเมื่อเกิดปัญหาในชีวิต เจอปัญหาอะไร จะรับได๎ ใช๎กระบวนการอํานเป็นการพัฒนา 

   ประเทศไทย ใช๎หนังสือนอกเวลา ครูสั่ง เด็กรับทราบแตํไมํเข๎าใจ ประเทศไต๎หวันมีประชากรน๎อยกวําไทย 3 เทํา 
แตํมีการผลิตหนังสือมากกวําไทย 3-4 เทํา 
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   ประเทศสวีเดน เห็นคุณคํา งานเขียน งานวรรณกรรม และมีหนังสือที่ได๎รับความนิยมแปลออกมาในหลาย
ประเทศ 

   ญ่ีปุ่น หลังจากแพ๎สงคราม ต๎องการฟื้นฟูประเทศ ทรัพยากรมนุษย๑เป็นเร่ืองสําคัญที่สุด แมํบ๎านเลี้ยงลูก เปิดบ๎าน
ให๎เด็กแถวๆ บ๎านมาอํานหนังสือ 

   ประเทศเกาหลี ภาครัฐ ผลักดันมาก ใช๎ประเทศญ่ีปุ่นเป็นแมํแบบ มีการทําวิจัยเร่ือง ‚คุณลักษณะที่พึงประสงค๑
ในเกาหลี‛ ต๎องการให๎เป็นเชํนไร ใช๎หนังสือเป็นตัวนํา เพราะมีต๎นทุนต่ํา รัฐบาลให๎การชํวยเหลือเต็มที่ มีนิคม
อุตสาหกรรมด๎านหนังสือ แม๎สังคมจะเป็นยุค DIGITAL แตํมีความเชื่อวําหนังสือจะพัฒนาคน  

   ตอนนี้ประเทศอินโดนีเซียนําสนใจมาก รัฐบาลซื้อลิขสิทธิ์หนังสือมากและทํา Mobile เด็ก load ไปอํานได ๎

 

4. มีปัจจัยอะไรบ้างท่ีสนับสนุนการออกนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐ 

   ความเข๎าใจตํอการพัฒนาการอําน ถ๎าเข๎าใจจะออกนโยบายได๎ตรงจุดที่สุด หนํวยงานของรัฐ ห๎องสมุด อยําทํา
หน๎าที่เก็บหนังสืออยํางเดียว เพราะห๎องสมุดมีความสําคัญมากที่สุด 

 

5. นโยบายท่ีออกมาของรัฐมีส่วนช่วยให้มีการอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร 

   ถ๎า ‚การอํานเป็นวาระแหํงชาติ‛ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมมากขึ้น แตํโครงการนี้ไมํงําย รัฐบาลเห็น
ความสําคัญ แตํงานตํอเน่ืองยังมีอีกมาก ทุกคนต๎องเข๎าใจตรงกัน และรํวมมือกันจึงจะประสบความสําเร็จ 

 

6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการส่งเสริมการอ่านของประเทศไทย มีอะไรบ้าง 

1. นโยบายที่ออกมา 

2. การจัดสรรงบประมาณ 

3. ต๎องได๎ผู๎มีประสบการณ๑จริงๆ มาทํา 

 

 

7. ปัจจัยท่ีท าให้การส่งเสริมการอ่านของไทยไม่ประสบความส าเร็จ คืออะไร 

1. รัฐบาลไมํให๎ความสําคัญ ทุกประเทศรัฐต๎องเข๎ามาจึงสําเร็จได๎ 
2. นโยบายการศึกษา นอกจากความรู๎ที่เด็กได๎แล๎วต๎องเกิด WISDOM ให๎ได๎ 
3. ให๎ความสําคัญผู๎อยูํในวงการเด็ก  

 

8.  เคร่ืองชี้ให้เห็นถึงการประสบความส าเร็จของการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านของประเทศต่างๆ มีอะไรบ้าง และของไทย
สามารถใช้เช่นเดียวกันได้หรือไม่ 
1. ผลงานของสํานักพิมพ๑  ยอดขายหนังสือ 
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2. พฤติกรรมในชีวิตประจําวันของเด็กและผู๎ใหญํ 

3. ปริมาณห๎องสมุดตํอประชากร 

4. จํานวนร๎านหนังสือตํอประชากร 

 

9. ท่านคิดว่าช่วง 3 ปีมานี้ เด็กไทยมีการอ่านเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพราะเหตุใด 

ในเขตเมือง  คิดวําอํานเพิ่มขึ้น ดูจากสํานักงานสถิติแหํงชาติ 
 

10.  ผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้น ถ้าการส่งเสริมการอ่านของไทยไม่บรรลุผล คืออะไร 

   ถ๎าสําเร็จจะทําให๎คุณภาพของคนดีขึ้น การศึกษาดีขึ้น การเรียนของเด็กดีขึ้น ตอนนี้มีปัญหาเด็กไมํมีความอดทน 
ถ๎าเด็กอํานหนังสือ ปัญหาทางสังคมจะน๎อยลง 

 

11. หากจะเร่ิมใช้นโยบายส่งเสริมการอ่านอย่างจริงจัง ควรเร่ิมที่จุดใด 

   ต๎องรีบทําแผนขึ้นมา  ประกาศ  และมีองค๑กรระดับชาติมาดูแล  รวมทั้งต๎องทําความเข๎าใจกับผู๎เกี่ยวข๎องใดระดับ
นโยบาย 

 

12. หากจะวัดความส าเร็จของการอ่านหนังสือของคนไทย ควรท่ีจะใช้ดัชนีความส าเร็จ (KPI) อะไรบ้าง 

1. การอํานหนังสือ  มีจํานวนมากน๎อยเทําใด 

2. การผลิตหนังสือ 

3. ผลการเรียน 

4. จํานวนห๎องสมุด 

5. จํานวนร๎านหนังสือ 

13. องค์กรต่างๆ ท่ีท าเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านท่ีท่านรู้จัก มีอะไรบ้าง และการท างานของแต่ละองค์กรประสบผลส าเร็จ
มากน้อยเพียงใด 

 ครอบครัวสําคัญที่สุด  มีหลายองค๑กรที่ทําและได๎ผลตอบรับเป็นอยํางด ี
 

14. ถ้าจะให้ประชาชนในประเทศมาสนใจการอ่านกันอย่างจริงจัง ควรด าเนินการเช่นใด 

1. การประชาสัมพันธ๑  
2. มีพื้นที่รองรับกิจกรรมตํางๆ 

3. วันอาทิตย๑ มีการจัดรายการนายกฯ พบประชาชน ควรให๎ทํานนายกรัฐมนตรีเลํานิทานให๎เด็กฟังเพื่อให๎เกิดการตื่นตัว
ให๎เห็นวํา ผู๎นําของประเทศให๎ความสําคัญกับการสํงเสริมการอําน 

 

15. ข้อคิดเห็นของท่านในเร่ืองการส่งเสริมการอ่านของไทย มีอะไรบ้าง 
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 กลยุทธ๑ที่ควรใช๎ในการสํงเสริมการอําน 

1. ใช๎สื่อเข๎ามาชํวย  ทีวีต๎องทํางานประสานกันให๎ได๎ 
2. ผู๎เชี่ยวชาญ  ต๎องสร๎างขึ้นมาให๎มาก  ถ๎าจะให๎ อสม. ชํวยต๎องมีการอบรมให๎ใช๎หนังสือเป็น 

3. มีเคร่ืองมือพร๎อม คือ หนังสือที่เหมาะสม ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคัดเลือกเพื่อให๎ทันเวลา 

4. มีงบประมาณเพียงพอ 

5. ภาษี   บริษัทมีโครงการเกี่ยวกับ CSR ให๎ซื้อหนังสือบริจาคจะได๎รับการลดหยํอนภาษี เป็นต๎น 
 

 วิธีการในการพัฒนานิสัยรักการอ่าน 

1. ระบบการเรียนการสอน  การสร๎างนิสัยรักการอําน  จะต๎องใช๎เวลา 

2. ใช๎สื่อกระตุ๎น 

3. มีกิจกรรมที่ดี  แล๎วแตํพื้นที่อยูํที่ใด  ต๎องคิดกิจกรรมที่เหมาะสม 

 อื่นๆ 

1. ผู๎ใหญํลืมเร่ืองของตัวเองในตอนเด็ก จึงเคี่ยวเข็ญอยํางเดียว ควรร๎ูวําเด็กชอบอะไร ฟังเด็ก หัวใจสําคัญ คือ เคร่ืองมือที่
ใช๎ (หนังสือ) ต๎องมีคุณภาพ การผลิตสําคัญตัวสะกด ภาษา  เคร่ืองมือไมํดีพอ  ไปไมํได๎  ใช๎หนังสือ ไมํเหมาะสมกับ
วัย เด็กก็จะไมํรับ ผู๎เชี่ยวชาญในวงการจะรู๎วําเด็กชอบเลํมไหน เพราะอะไร 

2. ถ๎า ‚การอํานเป็นวาระแหํงชาติ‛  ทุกหนํวยงานจะได๎รํวมมือกัน  รมต.จุรินทร๑ ตั้งคณะทํางาน     มีอนุกรรมการทํา
แผนยุทธศาสตร๑ มี 3 ข๎อ 

  1) คนไทยอํานได ๎

  2) สร๎างนิสัยรักการอําน 

  3) สังคมแหํงการอําน 
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โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

 

ชื่อผู๎ตอบ                    น.ส.จิรพรรณ    นามสกุล                       ปุณเกษม    
ตําแหนํง                     ผู๎อํานวยการสํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู๎   
ที่ทํางาน           สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เบอร๑โทรศัพท๑ 02-6687110 ตํอ 2520  

 

1. หน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดบ้างที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกนโยบายส่งเสริมการอ่าน 

1.  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดทําแผนยุทธศาสตร๑การสํงเสริมนิสัยรักการอําน กระทรวงศึกษาธิการ โดย
ผสานกิจกรรมสํงเสริมการอํานทั้ง 2 หนํวยงาน คือ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.  กํอนหน๎าปี 2549 มีโครงการของ รมช. ศธ.สิริกร  มณีรินทร๑ จัดทําโครงการวางทุกงาน อํานทุกคน โรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะหยุดการทํากิจกรรมอ่ืนๆ เวลา 15.00 น. ทุกวัน เพื่อให๎เด็กและครู
อํานหนังสือเป็นเวลา 15 นาที 

 

2. นโยบายส่งเสริมการอ่านของไทยมีหรือไม่ ถ้ามีเร่ิมเขียนไว้ชัดเจนเมื่อใด และมีสาระส าคัญอะไรบ้าง 

   มีแผนยุทธศาสตร๑การสํงเสริมนิสัยรักการอําน กระทรวงศึกษาธิการ เร่ิมต๎นปีงบประมาณ 2549 (ตุลาคม 2548 – 
กันยายน 2549) มี 3 กลยุทธ๑ 

1. สํงเสริมสนับสนุนจัดกิจกรรมสํงเสริมรักการอํานดูแลเยาวชนและประชาชนทั่วไป 

2. สํงเสริม ปรับปรุง พัฒนาแหลํงการเรียนร๎ู วัตถุประสงค๑พัฒนาห๎องสมุด สถานศึกษา และห๎องสมุดประชาชน หรือ
แหลํงเรียนรู๎สนองความต๎องการหากลุํมผู๎อํานในพื้นที่ 

3. แผนภาคีประชาสัมพันธ๑สํงเสริมนิสัยรักการอํานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎า         อยูํหัวฯ ภูมิพลอดุลเดช 
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อเผยแพรํวิสัยทัศน๑จากการอํานพระราชนิพนธ๑อันทรงคุณคํา 

 

3. นโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศใดท่ีมีอย่างชัดเจน และสาระส าคัญมีอะไรบ้าง 

 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดําเนินโครงการนํารํอง ชื่อโครงการหนังสือเลํมแรก Book start  มาตั้งแตํ 2546 เป็น
โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการสํงเสริมนิสัยรักหนังสือในเด็กอายุต่ํากวํา     1 ปี โดยใช๎แบบจากประเทศญ่ีปุ่น / และ
ประเทศอังกฤษ 

 

4. มีปัจจัยอะไรบ้างท่ีสนับสนุนการออกนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐ 

- การนําเสนอผลการจัดการศึกษาวํามีคุณภาพด๎อย เชํน โครงการ Pisa สถาบันรามจิตติ และการวัดประเมินโครงการ
ของ สป.ศธ. เอง 
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- การที่สังคมรับร๎ูงานด๎านสํงเสริมการอํานไมํประสบผล คนไทยอํานน๎อยเป็นตัวผลักให๎รัฐอยูํเฉยๆ ไมํได๎ 
 

5. นโยบายท่ีออกมาของรัฐมีส่วนช่วยให้มีการอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร 

- ชํวยเด็กที่อยูํในสถานศึกษาได๎อํานเพิ่ม 

- ประชาชนทั่วไป มีวิธีรับร๎ูขําวโดยโทรทัศน๑และวิทยุอยูํแล๎ว เลยไมํสนใจอําน 

 

6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการส่งเสริมการอ่านของประเทศไทย มีอะไรบ้าง 

- จากที่วํามีแนวคิดวําการสํงเสริมการอํานต๎องเร่ิมจากเด็กเล็กๆ ปฐมวัยในโครงการ Book start ดังนั้นปัจจัยอยูํที่ 
-   ความเข๎าใจของพํอแมํ ในการเลี้ยงดูเด็ก จากโครงการอํานนิทาน และเลํนกับลูก ของพระองค๑หญิง (ศรีรัศน๑พระ

วรชายา) ได๎ ชํวยเร่ืองนี้ได๎มาก 

- ต๎องให๎หนังสือเด็กมีราคาถูกลง หาซื้อได๎ในราคายํอมเยาว๑ 
- ต๎องมีห๎องสมุดเด็กในชุมชน 

 

7. ปัจจัยท่ีท าให้การส่งเสริมการอ่านของไทยไม่ประสบความส าเร็จ คืออะไร 

 - วัฒนธรรมการเรียนรู๎ของไทย เป็นการรับฟัง เชํน ฟังเทศน๑ ไปทํานา ทําไรํ ก็ฟังวิทยุมากกวําการอํานหนังสือ 

 

8. เคร่ืองชี้ให้เห็นถึงการประสบความส าเร็จของการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านของประเทศต่างๆ มีอะไรบ้าง และของไทย
สามารถใช้เช่นเดียวกันได้หรือไม่ 

 ใช๎แนวโครงการ Pisa ศึกษาเปรียบเทียบจัดทําโดย สสวท. 
 

9. ท่านคิดว่าช่วง 3 ปีมานี้ เด็กไทยมีการอ่านเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพราะเหตุใด 

 คิดวําอํานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยํางยิ่งการสํงเสริมการอํานของเด็กในสถานศึกษา ประสบความสําเร็จสูง 

 

10. ผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้น ถ้าการส่งเสริมการอ่านของไทยไม่บรรลุผล คืออะไร 

   ถ๎าการสํงเสริมการอํานของไทยไมํบรรลุผล การเรียนร๎ูของคนไทยจะมีข๎อจํากัด คือ ต๎องฟังการวิเคราะห๑โดย
สื่อมวลชน ซึ่งบางคร้ังมีอคติ 

 

11. หากจะเร่ิมใช้นโยบายส่งเสริมการอ่านอย่างจริงจัง ควรเร่ิมที่จุดใด 

1. เร่ิมที่สถานศึกษา ให๎เด็กอํานให๎พํอแมํฟัง ให๎เด็กอํานแล๎วให๎พํอแมํเซนต๑รับรอง 

2. เร่ิมที่ครอบครัว กรณีเด็กเล็ก ให๎พํอแมํเป็นครูคนแรกของเด็ก ให๎พํอแมํอํานให๎เด็กฟังกํอน 

 

12. หากจะวัดความส าเร็จของการอ่านหนังสือของคนไทย ควรท่ีจะใช้ดัชนีความส าเร็จ (KPI) อะไรบ้าง 
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 ปัจจุบัน ใช๎การอํานหนังสือกี่หน๎าตํอสัปดาห๑ 
 เวลาที่ใช๎กับการอํานหนังสือ ชม./วัน 

 จํานวนผู๎ใช๎บริการ ห๎องสมุดอาจจะชี้ได๎บ๎าง 

 

13. องค์กรต่างๆ ท่ีท าเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านท่ีท่านรู้จัก มีอะไรบ้าง และการท างานของแต่ละองค์กรประสบผลส าเร็จ
มากน้อยเพียงใด 

 ภาครัฐ   สป. ภาคเอกชน มูลนิธิไทยรัฐ 

   กศน.   บริษัทแปลน ฟอร๑คิดส๑ จํากัด 

   สกศ.   นานมีบุ๏ค 

   สพฐ.   มูลนิธิหนังสือเพื่อไทย 

   สอศ.   มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก 

       สมาคมไทสร๎างสรรค๑ 
       มูลนธิิสื่อชาวบ๎าน / มะขามป้อม 

 

14. ถ้าจะให้ประชาชนในประเทศมาสนใจการอ่านกันอย่างจริงจัง ควรด าเนินการเช่นใด 

- ให๎เอาใบเสร็จซื้อหนังสือ (ที่มีประโยชน๑) มาลดหยํอนภาษีได๎ 
- มีการเผยแพรํความรู๎ทุกรูปแบบ ผํานอินเทอร๑เน็ตได๎ แตํต๎องให๎เข๎าได๎สะดวก 

 

15. ข้อคิดเห็นของท่านในเร่ืองการส่งเสริมการอ่านของไทย มีอะไรบ้าง 

 กลยุทธ๑ที่ควรใช๎ในการสํงเสริมการอําน 

- เด็กในสถานศึกษามีโครงการสํงเสริมการอํานอยูํแล๎ว 

- เด็กปฐมวัยทําโครงการ Bookstart 

- จัดห๎องสมุดเด็กเล็กๆ ให๎พํอแมํยืมหนังสือได๎ 
- การอํานหนังสือของผู๎ใหญํ ให๎มีที่อํานหนังสือในที่ต๎องรอคอยนานๆ เชํน ที่โรงพยาบาล 

 

 วิธีการในการพัฒนานิสัยรักการอ่าน 

 -  

 

 อื่นๆ 

 -  
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โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

 

ชื่อผู๎ตอบ                รศ.ดร.น้ําทิพย๑    นามสกุล                             วิภาวิล    
ตําแหนํง                นายกสมาคมห๎องสมุดแหํงประเทศไทย    
ที่ทํางาน             มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เบอร๑โทรศัพท๑   
ผู๎สัมภาษณ๑               อ.จิรพล จิรไกรสิริ          วันที่สัมภาษณ๑    21 มี.ค.52 เวลา            10.00 น.  

 

1. หน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดบ้างท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกนโยบายส่งเสริมการอ่าน 

1.  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน๎าที่ในการดูแลการสํงเสริมการอํานในโรงเรียน  
2.  สํานักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีหน๎าที่ในการดูแลการสํงเสริมการอํานของ

ห๎องสมุดประชาชนในจังหวัดตํางๆ  
 

2. นโยบายส่งเสริมการอ่านของไทยมีหรือไม่ ถ้ามีเร่ิมเขียนไว้ชัดเจนเมื่อใด และมีสาระส าคัญอะไรบ้าง 

   ยังไมํชัดเจนเทําที่ควร มีแตํโครงการที่ออกมาเพื่อสนับสนุนการอําน โดยจะออกเมื่อสังคมเร่ิมให๎การตระหนัก
ในการอําน และทักษะการอํานของคนไทยลดลง เมื่อมีกระแสสังคมดังกลําว หนํวยงานรัฐที่รับผิดชอบจะมีการออกเป็น
โครงการออกมาโดยเน๎นที่กิจกรรม แตํไมํตํอเน่ือง  

 

3. นโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศใดท่ีมีอย่างชัดเจน และสาระส าคัญมีอะไรบ้าง 

   อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ยุโรป (แถบสแกนดิเนเวีย) ประเทศเหลํานี้จะมี National Reading Plan (แผนการอําน
แหํงชาติ) เนื่องจากถือวํา การอํานเป็นทักษะในการเรียนร๎ูสังคม โดยเฉพาะประเทศอังกฤษที่ได๎มีการออกหนํวยงาน
ขึ้นมาเพื่อสํงเสริมเยาวชนให๎มีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในเกณฑ๑คือการอํานของเยาวชน  

 

4. มีปัจจัยอะไรบ้างท่ีสนับสนุนการออกนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐ 

1. ปัญหาในการอํานหรือพูดภาษาไทย 

2. งานวิจัยของสํานักงานสถิติแหํงชาติที่ระบุวํามีการอํานน๎อยลง 

3. การทําประเมินของ PISA ซึ่งเยาวชนไทยได๎ในระดับปานกลาง 

 

5. นโยบายท่ีออกมาของรัฐมีส่วนช่วยให้มีการอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร 

   ดีขึ้นเป็นระยะ โดยเฉพาะปี พ.ศ.2546 ที่มีโครงการ ‚วางทุกงานอํานทุกคน‛ ซึ่งทุกคนมีความต๎องการอําน
หนังสือมากกวําเดิม แตํยังไมํอยูํในอัตราที่นําพอใจ เพราะขาดการวัดผลเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นการวัดความเข๎าใจในการอําน
ของผู๎อําน 
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6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการส่งเสริมการอ่านของประเทศไทย มีอะไรบ้าง 

 

1. ครอบครัว ต๎องปลูกฝังเร่ืองการอํานให๎กับลูก โดยอาจจะใช๎ให๎หนํวยงานที่รับผิดชอบ ด๎านการพัฒนาครอบครัว แนะ
แนววิธีการสอนลูกอํานหนังสือ 

2. ครู จะต๎องแนะแนววิธีในการอํานหนังสือให๎แกํนักเรียน / นักศึกษา โดยจะต๎องแนะนําวิธีการเลือกอํานหนังสือ 

3. สื่อการอํานที่มีคุณภาพสามารถอํานได๎งํายและคลํอง เยาวชนทําความเข๎าใจไมํยาก 

 

7. ปัจจัยท่ีท าให้การส่งเสริมการอ่านของไทยไม่ประสบความส าเร็จ คืออะไร 

1. ไมํมีนโยบายในการพัฒนาด๎านการอํานอยํางจริงจัง 

2. ขาดการรํวมมือระหวํางองค๑กรที่เกี่ยวข๎องกับการอําน 

3. ไมํมีองค๑กรของรัฐที่รับผิดชอบด๎านสํงเสริมการอํานโดยตรง 

 

8. เคร่ืองชี้ให้เห็นถึงการประสบความส าเร็จของการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านของประเทศต่างๆ มีอะไรบ้าง และของไทย
สามารถใช้เช่นเดียวกันได้หรือไม่ 

   Reading Assessment ซึ่งเป็นเคร่ืองมือในการวัดความเข๎าใจในการอํานโดยแบํงออกเป็น        3 ทักษะ คือ 

 IL  :  Information literacy : การอํานหนังสือได๎ 
 IT  :  Information technology :  การหาข๎อมูลโดยใช๎เทคโนโลยี 
 IS  :  Information skill :  การใช๎ข๎อมูล 

 

9. ท่านคิดว่าช่วง 3 ปีมานี้ เด็กไทยมีการอ่านเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพราะเหตุใด 

   ลดลง เนื่องจากในปัจจุบันประชาชนสามารถรับร๎ูขําวสาร และความร๎ูได๎จากทางอินเทอร๑เน็ต ทีวี และวิทยุ 
อยํางไรก็ตาม ทุกประเทศในขณะนี้อัตราการอํานหนังสือก็ลดลงเชํนเดียวกัน 

10. ผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้น ถ้าการส่งเสริมการอ่านของไทยไม่บรรลุผล คืออะไร 

1. เยาวชนจะขาดจินตนาการ 

2. เยาวชนและประชาชนจะขาดทักษะหลักในการเรียนรู๎สิ่งใหมํ ๆ 

 

11. หากจะเร่ิมใช้นโยบายส่งเสริมการอ่านอย่างจริงจัง ควรเร่ิมที่จุดใด 

   ควรสร๎างนโยบายหลักเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย๑ของประเทศไทยวําต๎องการให๎เป็นเชํนใด โดยให๎กระทรวงทั้ง 3 
กระทรวง อันได๎แกํ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงพัฒนาสังคมฯ รํวมมือกันในการพัฒนา
และสํงเสริมการอําน 

 

12. หากจะวัดความส าเร็จของการอ่านหนังสือของคนไทย ควรท่ีจะใช้ดัชนีความส าเร็จ (KPI) อะไรบ้าง 



 144 

1. หากใช๎แบบสํารวจ จะได๎ KPI เกี่ยวกับปริมาณการอําน และประเภทหนังสือที่อําน 

2. หากใช๎แบบประเมิน จะได๎ KPI เกี่ยวกับความเข๎าใจในการอําน และประยุกต๑การอํานกับชีวิตประจําวัน 

 

13. องค์กรต่างๆ ท่ีท าเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านท่ีท่านรู้จัก มีอะไรบ้าง และการท างานของแต่ละองค์กรประสบผลส าเร็จ
มากน้อยเพียงใด 

1. สมาคมห๎องสมุดแหํงประเทศไทย ได๎ทําแผนกระตุ๎นการอําน 

2. ห๎องสมุดของสถานศึกษา โดยมีนโยบายในการสํงเสริมการอําน 

 

14. ถ้าจะให้ประชาชนในประเทศมาสนใจการอ่านกันอย่างจริงจัง ควรด าเนินการเช่นใด 

1. ปลูกจิตสํานึกในการอํานวําเป็นหน๎าที่ของทุกคนที่จะต๎องอํานหนังสือ 

2. หนํวยงานภาครัฐและเอกชนมีการสํงเสริมการอําน ในระดับประเทศ พื้นที่ และภายใน 

3. ผู๎ที่ออกกฎหมาย / นโยบาย ควรตระหนักวําการอําน มีความสําคัญตํอคุณภาพชีวิต 

 

15. ข้อคิดเห็นของท่านในเร่ืองการส่งเสริมการอ่านของไทย มีอะไรบ้าง 

 กลยุทธ๑ที่ควรใช๎ในการสํงเสริมการอําน 

- เน๎นการสํงเสริมการอํานเชิงคุณภาพมากขึ้น โดยเน๎นความเข๎าใจในการอํานหนังสือ 

- ออกแบบลักษณะของคนไทยในแตํละชํวงอายุหรือรํุนอายุเพื่อทราบแนวทาง/เน้ือหาที่ชํวงอายุต๎องอําน 

- สํงเสริมบุคลากรด๎านการอํานมากขึ้น 

โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 
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ชื่อผู๎ตอบ                     รศ.ดร.อุทัย นามสกุล                      บุญประเสริฐ    
ตําแหนํง               ผู๎อํานวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาการจัดการ   
ที่ทํางาน                 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย๑ เบอร๑โทรศัพท๑            433  

ผู๎สัมภาษณ๑           ผศ.ชนะใจ  เดชวิทยาพร            วันที่สัมภาษณ๑     28 พ.ค.52   เวลา    

 

1. หน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดบ้างท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกนโยบายส่งเสริมการอ่าน 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)   
 

2. นโยบายส่งเสริมการอ่านของไทยมีหรือไม่ ถ้ามีเร่ิมเขียนไว้ชัดเจนเมื่อใด และมีสาระส าคัญอะไรบ้าง 

   ไมํมีในระดับชาติ ในระดับการศึกษาก็ไมํเห็นมีเขียนไว๎ ในแผนพัฒนาฯ แผน 7 กระทรวงศึกษาตั้งสถาบัน
สํงเสริมการสอนภาษา 

   คณะครุศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย ทํานผู๎หญิงพูนทรัพย๑  สํงเสริมด๎านการอําน          ให๎ทุนตั้งศูนย๑
สํงเสริมการอํานขึ้น ในคณะครุศาสตร๑ 

 

3. นโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศใดท่ีมีอย่างชัดเจน และสาระส าคัญมีอะไรบ้าง 

 มีในการะทรวงศึกษาธิการพูดถึง ศูนย๑การสอนภาษาไทย (ปี 25-35) เนื่องจากภาษาไทยตกต่ํา อาจารย๑สอนภาษาไทย 
หาทางสํงเสริมการสอนภาษาไทยวําจะดําเนินการเชํนใดได๎บ๎าง 

 

4. มีปัจจัยอะไรบ้างท่ีสนับสนุนการออกนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐ 

   มีการวิเคราะห๑วําปัญหาการเรียนการสอน สายการศึกษามีอะไรบ๎าง พบวําปัญหาภาษาไทยมีปัญหาโดดเดํน 
กระทรวงศึกษาธิการจึงตั้งศูนย๑สํงเสริมการสอนภาษาไทย แตํก็ ยังไมํได๎ผล คํานิยมของคนไทยวําไมํทันสมัย ตั้งแตํ
อาจารย๑กําชัย ทองหลํอ เสียชีวิตไป ก็ทําให๎ภาษาไทยตกต่ําลง ทํานสอนทําให๎คนชอบมาก ทําให๎คนชอบภาษาไทย
เพิ่มขึ้นมาก 

 

5. นโยบายท่ีออกมาของรัฐมีส่วนช่วยให้มีการอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร 

   ไมํเพิ่มขึ้น เด็กจะใช๎สื่อมวลชนมากกวํา สํงเสริมด๎วยการรณรงค๑จะชํวยมากกวํา              จะย๎อนกลับไปโรงเรียน 
ครูในโรงเรียนที่สอนภาษาไทย เด็กจะรักการอํานจากหนังสืออํานนอกเวลา ได๎เลือกหนังสือที่ชอบปรึกษากับครู ครู
สํงเสริมดีเด็กจะเปิดโลก ห๎องสมุดของโรงเรียนต๎องมีกิจกรรมสํงเสริมการอําน 

 

6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการส่งเสริมการอ่านของประเทศไทย มีอะไรบ้าง 

1. ผู๎บริหารเป็นตัวแบบ มีพลังผลักดันมาก สิ่งแวดล๎อมในโรงเรียน ผู๎บริหารไมํสํงเสริม ครูก็ไมํมีพลัง 

2. ผู๎บริหารท๎องถิ่นสามารถทําได๎หลายอยําง ศูนย๑การเรียนรู๎ ห๎องสมุด 
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3. วัดทําได๎ในเร่ืองการสํงเสริมการอําน 

 

7. ปัจจัยท่ีท าให้การส่งเสริมการอ่านของไทยไม่ประสบความส าเร็จ คืออะไร 

1. ระดับการศึกษาของพํอแมํไมํพอ ตอนนี้การศึกษาไทยไมํครบตามการศึกษาภาคบังคับ 

2. สิ่งแวดล๎อมที่สํงเสริมมีจํากัด  
3. นโยบายภาษีกระดาษ ทําให๎สิ่งพิมพ๑มีราคาแพง รัฐบาลจะทําอยํางไรให๎กระดาษถูก เด็กจะได๎อํานกันมาก หนังสือให๎

ความคิด จํากัดมาก และแพงมาก  
4. สํงเสริมการเรียนการสอน ครูภาษาไทย ให๎มีคุณคําในโรงเรียน ให๎มีศักดิ์ศรี เทําเทียมครูสอนภาษาอังกฤษ  แหลํง

ความรู๎ภาษาไทยจํากัดเด็กเข๎าไมํถึง 

5. การเขียนเร่ืองสั้น ทําให๎เด็กรักการอําน พบวํา โรงเรียนมัธยมสํงเสริมเร่ืองมีน๎อย 

6. กรุงเทพมหานคร ควรสํงเสริมเร่ืองการคัดลายมือในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 

8. เคร่ืองชี้ให้เห็นถึงการประสบความส าเร็จของการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านของประเทศต่างๆ มีอะไรบ้าง และของไทย
สามารถใช้เช่นเดียวกันได้หรือไม่ 

 ประเทศสหรัฐอเมริกาอดีตสตรีหมายเลข 1 คือ ลอราบุช  ผลักดันเร่ืองการอําน 

 ประเทศไทยจับหลักถูก แตํวิธีทําไมํถูก ไทยมีคณิตศาสตร๑ ภาษาไทย เราสอนเขียน ทําไมํประเทศไทยไมํสําเร็จ การพูด 
การเขียน การอําน ทางบวกไมํได๎ทํา ควรสํงเสริมเลํานิทานให๎ลูกฟัง เป็นจุดสําคัญมาก พฤติกรรมการอําน พํอแมํเลําจบ
เอาหนังสือมาอําน เด็กอยากร๎ูตํอต๎องมาอํานตํอ สิ่งแวดล๎อมในบ๎าน วางหนังสือให๎ทั่วบ๎าน เด็กจะอํานตํอ เด็กทําดีชมตํอ
สํงเสริมตํอพบเด็กอํานหนังสือต๎องชื่นชม 

 

9. ท่านคิดว่าช่วง 3 ปีมานี้ เด็กไทยมีการอ่านเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพราะเหตุใด 

 อํานเพิ่มขึ้น สื่อสิ่งพิมพ๑ขยายเพิ่มขึ้น แตํหนังสือที่เสริมปัญญา มีไมํมากพอ กระจายไมํมากพอ 

 

10. ผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้น ถ้าการส่งเสริมการอ่านของไทยไม่บรรลุผล คืออะไร 

 จะตามประเทศอ่ืนๆ ไมํทัน แพ๎การแขํงขันระดับนานาชาติ ตอนนี้ความร๎ูมาทาง Internet สิงคโปร๑ทุกบ๎านมี Internet 

ข๎อมูลมีครบ 

 

11. หากจะเร่ิมใช้นโยบายส่งเสริมการอ่านอย่างจริงจัง ควรเร่ิมที่จุดใด 

 เร่ิมทุกจุด สังคมแวดล๎อมในบ๎าน ในโรงเรียน   แบบบูรณาการ ใช๎วิธีการรณรงค๑และเปิดโอกาสให๎มาก 

 

12. หากจะวัดความส าเร็จของการอ่านหนังสือของคนไทย ควรท่ีจะใช้ดัชนีความส าเร็จ (KPI) อะไรบ้าง 
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 ตั้ง KPI การอําน มาตรฐานการอําน เด็กระดับใดต๎องทําอะไรได๎บ๎าง จ.พิจิตร มีศึกษานิเทศก๑ กลุํมหนึ่งทํา คําไทยจํานวน
เทํานี้ เด็กอํานผิด เขียนผิดเทําใด จึงตก แตํไมํมีการสืบสานตํอ 

 

13. องค์กรต่างๆ ท่ีท าเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านท่ีท่านรู้จัก มีอะไรบ้าง และการท างานของแต่ละองค์กรประสบผลส าเร็จ
มากน้อยเพียงใด 

 สถาบันการศึกษา ไมํมีโดดเดํนทางด๎านภาษาไทย ราชบัณฑิตควรสํงเสริมด๎านน้ี 

 

14. ถ้าจะให้ประชาชนในประเทศมาสนใจการอ่านกันอย่างจริงจัง ควรด าเนินการเช่นใด 

1. รณรงค๑ผํานสื่อมวลชน ดีที่สุด 

2.  กําหนดเป็นวาระแหํงชาติ โดยรัฐบาลต๎องเอาใจใสํ  ถ๎ากําหนดแล๎วทุกแหํงต๎องเอาใจใสํ 
 

15. ข้อคิดเห็นของท่านในเร่ืองการส่งเสริมการอ่านของไทย มีอะไรบ้าง 

 กลยุทธ๑ที่ควรใช๎ในการสํงเสริมการอําน 

1. ตามหลักแบบใหมํคือ สร๎างแรงจูงใจ ให๎รางวัล ให๎คุณคํา ยกยํอง หนํวยงาน บุคคลที่ทําเร่ืองนี ้
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เคยโดดเดํนมากเร่ืองนี้ 
2. รณรงค๑ผํานสื่อมวลชน ใช๎กระบวนการรณรงค๑ 1 อาทิตย๑ อําน 1 เลํม ‚หยุดทําทุกอยํางอํานอยํางเดียว‛ 

 

 

 

 วิธีการในการพัฒนานิสัยรักการอ่าน 

1. พํอแมํ ต๎องเลํานิทานให๎เด็กเล็กฟัง จะชํวยได๎มาก 

2. ในโรงเรียน เลือกครูภาษาไทยที่เกํงการสอนภาษาไทย จะสํงเสริมให๎เด็กเกํงและรักภาษาไทย วิธีทําให๎คนอ่ืนเกํงจะ
ยากมาก 

3. ให๎รางวัลคนเกํงภาษาไทย จาก ‚สมเด็จพระสังฆราช‛ 

 

 อื่นๆ 

 การ๑ตูน ทําให๎เด็กมีจินตนาการ  แตํผู๎ใหญํไมํสํงเสริม คิดวําอํานแล๎วไมํเกิดประโยชน๑ 
 ระดมเงินจากผู๎ใจบุญ มาสร๎างห๎องสมุด ให๎ครบทุกตําบล โดยให๎มีห๎องสมุดที่ได๎เงินมาจากบริจาคดังเชํนตํางประเทศ 
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โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

 

ชื่อผู๎ตอบ                        นายมานพ นามสกุล               ถนอมศรี    
ตําแหนํง         
ที่ทํางาน    เบอร๑โทรศัพท๑  02 5393394  

 

1. หน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดบ้างท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกนโยบายส่งเสริมการอ่าน 

   เทําที่ทราบหนํวยงานหลักคือกระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะกรรมการสํานักงานการศึกษา           ขั้นพื้นฐาน
ปรากฏอยูํในยุทธศาสตร๑และขยายผลสูํหลักสูตรการศึกษาทั้งที่เป็นวิชาบังคับ วิชาเลือก และกิจกรรม 

 

2. นโยบายส่งเสริมการอ่านของไทยมีหรือไม่ ถ้ามีเร่ิมเขียนไว้ชัดเจนเมื่อใด และมีสาระส าคัญอะไรบ้าง 

 ไมํมั่นใจ ควรศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ 

 

3. นโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศใดท่ีมีอย่างชัดเจน และสาระส าคัญมีอะไรบ้าง 

 ไมํมั่นใจ ควรศึกษาจากยุทธศาสตร๑ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

4. มีปัจจัยอะไรบ้างท่ีสนับสนุนการออกนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐ 

 ปริมาณการอํานของประชากรของประเทศต่ํามาก สาเหตุมาจาก 

1.  เด็กอํานหนังสือไมํออก เมื่อเติบโตเป็นผู๎ใหญํจึงอํานหนังสือไมํได๎ 
2. ประชาชนไมํเห็นประโยชน๑ของการอําน 

3. หนังสือแพง เมื่อเทียบกับการใช๎สอยในชีวิตประจําวัน 

4. ขาดการสนับสนุนให๎มีนิสัยรักการอํานมาตั้งแตํเด็ก 

 

5. นโยบายท่ีออกมาของรัฐมีส่วนช่วยให้มีการอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร 

   เพิ่มขึ้น ดูจากปริมาณหนังสือที่ผลิตออกมามีจํานวนและประเภทมากขึ้นกวําอดีตมาก แสดงให๎เห็นวําปริมาณ
คนอํานหนังสือเพิ มมากขึ้นโดยเฉพาะในเด็กแลเยาวชน 

 

 

6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการส่งเสริมการอ่านของประเทศไทย มีอะไรบ้าง 

1.  กําหนดการอํานตํางๆไว๎ในหลักสูตรการศึกษา 

2. อบรมครูภาษาไทยถึงกลวิธีสอนให๎นักเรียนเกิดนิสัยรักการอําน 
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3. ให๎ความร๎ูแกํพํอแมํผู๎ปกครองและประชาชนให๎เห็นคุณคําและประโยชน๑ของการอําน 

4. หนังสือมีราคาถูก 

 

7. ปัจจัยท่ีท าให้การส่งเสริมการอ่านของไทยไม่ประสบความส าเร็จ คืออะไร 

 ได๎กลําวไว๎แล๎วในข๎อ 4 

 

8. เคร่ืองชี้ให้เห็นถึงการประสบความส าเร็จของการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านของประเทศต่างๆ มีอะไรบ้าง และของไทย
สามารถใช้เช่นเดียวกันได้หรือไม่ 
1.  ปริมาณยอดการจําหนํายหนังสือ 

2.  คุณภาพของหนังสือ 

3.  พัฒนาการด๎านการศึกษา 

4. ราคาหนังสือ 

  ไทยทําได๎ถ๎าได๎รับการสํงเสริมสนันสนันที่ถูกต๎องและจริงจัง 

 

9. ท่านคิดว่าช่วง 3 ปีมานี้ เด็กไทยมีการอ่านเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพราะเหตุใด 

   เพิ่มขึ้น ดูได๎จากปริมาณเด็กและเยาวชนที่ไปซื้อหนังสือในงานมหกรรมหนังสือตํางๆ แตํสํวนใหญํยังอําน
หนังสือเฉพาะกลุํม ควรวิเคราะห๑ให๎ได๎วําอะไรคือสิ่งที่อยูํในหนังสือเหลํานั้น แล๎วนํามาสอดใสํในหนังสือประเภทอ่ืนๆ 
ของไทย 

 

10. ผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้น ถ้าการส่งเสริมการอ่านของไทยไม่บรรลุผล คืออะไร 

 รวมอยูํใน ข๎อ 4 

 

11. หากจะเร่ิมใช้นโยบายส่งเสริมการอ่านอย่างจริงจัง ควรเร่ิมที่จุดใด 

 หลักสูตรการศึกษา วิธีการสอนของครู 
 

12. หากจะวัดความส าเร็จของการอ่านหนังสือของคนไทย ควรท่ีจะใช้ดัชนีความส าเร็จ (KPI) อะไรบ้าง 

 ไมํทราบ 

 

13. องค์กรต่างๆ ท่ีท าเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านท่ีท่านรู้จัก มีอะไรบ้าง และการท างานของแต่ละองค์กรประสบผลส าเร็จ
มากน้อยเพียงใด 

   นอกจากกระทรวงศึกษาธิการแล๎ว ก็นําจะมีสถาบันการศึกษาตํางๆ องค๑กรเอกชนที่ทํางานนี้อยํางจริ งจังยังไมํ
ชัดเจน 
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14. ถ้าจะให้ประชาชนในประเทศมาสนใจการอ่านกันอย่างจริงจัง ควรด าเนินการเช่นใด 

 ตอบไว๎ในข๎อ 4 และข๎อ 8 

 

15. ข้อคิดเห็นของท่านในเร่ืองการส่งเสริมการอ่านของไทย มีอะไรบ้าง 

 กลยุทธ์ที่ควรใช้ในการส่งเสริมการอ่าน 

1.  ปรับหลักสูตรโดยเพิ่มวิชาที่เกี่ยวกับการอํานมากขึ้น และแทรกอยูํในทุกกลุํมสาระการเรียนร๎ู อาจจะอยูํในรูปของ
กิจกรรม ทั้งนี้ครูผู๎สอนต๎องมองเห็นความสําคัญของการอํานเสียกํอน ถ๎าครูเองยังไมํอํานหนังสือและไมํเห็นคุณคํา
ของการอําน กิจกรรมเกี่ยวกับการอํานก็ไมํเกิดขึ้น 

2.  สร๎างความเข๎าใจและเห็นประโยชน๑ของการอํานในพํอแมํผู๎ปกครอง 

 

 วิธีการในการพัฒนานิสัยรักการอ่าน 

1. ให๎เร่ิมต๎นการอํานในสิ่งที่สนใจ 

2.  ไมํควรกลัวยาพิษที่มีอยูํในหนังสือมากเกินไป เพราะนิสัยรักการอํานจะพัฒนาขึ้นเองตามธรรมชาติ ไมํใครอําน
การ๑ตูนไปจนแกํตาย 

3. สร๎างบรรยากาศของการอํานตํางๆเชํนมีชั้นหนังสือในบ๎าน มีหนังสือหมุนเวียนและหลากประเภท  
4. สร๎างบรรยากาศในการอํานในบ๎านและโรงเรียน 

 

 อื่นๆ 

 การสร๎างนิสัยรักการอํานเป็นเร่ืองใหญํ ต๎องชํวยและรํวมมือกันหลายฝ่าย จะมอบให๎หนํวยงานเดียวไมํได๎  และนําจะใช๎
เวลามาก 
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โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

 

ชื่อผู๎ตอบ              นางทิพย๑สุดา นามสกุล                    สุเมธเสนีย๑    
ตําแหนํง   นักวิชาการศึกษา  ชํานาญการพิเศษสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา                              
ที่ทํางาน  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา                           เบอร๑โทรศัพท๑  0 2668 7123 # 2510  

 

1. หน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดบ้างท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกนโยบายส่งเสริมการอ่าน 

1.  กรมอานามัย กระทรวงสาธารณสุข 

2.  สํานักคุ๎มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ       
     กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ 
3.   สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 

 

2. นโยบายส่งเสริมการอ่านของไทยมีหรือไม่ ถ้ามีเร่ิมเขียนไว้ชัดเจนเมื่อใด และมีสาระส าคัญอะไรบ้าง 

 มี   สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
 

3. นโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศใดท่ีมีอย่างชัดเจน และสาระส าคัญมีอะไรบ้าง 

- ประเทศอังกฤษ  โครงการหนังสือเลํมแรก 

- ประเทศญ่ีปุ่น   โครงการหนังสือเลํมแรก 

 

4. มีปัจจัยอะไรบ้างท่ีสนับสนุนการออกนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐ 

- คนไทยอํานหนังสือน๎อย 

- ความหลากหลายของหนังสือน๎อย 

- หนังสือราคาแพง 

- คุณภาพของหนังสือ 

 

5. นโยบายท่ีออกมาของรัฐมีส่วนช่วยให้มีการอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร 

   มีการรณรงค๑เร่ืองรักการอําน ทําให๎สถานศึกษาทุกแหํงมีโครงการรักการอําน  และเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่   สมศ. ใช๎
ในการประเมินสถานศึกษา  ต๎องมีโครงการรักการอํานในโรงเรียน          มีห๎องสมุด มีหนังสือให๎เด็กอยํางเพียงพอ 

6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการส่งเสริมการอ่านของประเทศไทย มีอะไรบ้าง 

 ทุกหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการขับเคลื่อน และรัฐบาลต๎องถือเป็น
นโยบายของชาต ิ
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7. ปัจจัยท่ีท าให้การส่งเสริมการอ่านของไทยไม่ประสบความส าเร็จ คืออะไร 

 ไมํมีการกําหนดภาพรวมของการขับเคลื่อนเร่ืองการอําน 

 

8. เคร่ืองชี้ให้เห็นถึงการประสบความส าเร็จของการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านของประเทศต่างๆ มีอะไรบ้าง และของไทย
สามารถใช้เช่นเดียวกันได้หรือไม่ 

 ประชาชนเห็นความสําคัญ  รัฐบาลมีการลงทุนอยํางตํอเน่ือง และสนับสนุนโดยภาคเอกชนและประชาชน 

 

9. ท่านคิดว่าช่วง 3 ปีมานี้ เด็กไทยมีการอ่านเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพราะเหตุใด 

 - 

 

10. ผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้น ถ้าการส่งเสริมการอ่านของไทยไม่บรรลุผล คืออะไร 

 - 

 

11. หากจะเร่ิมใช้นโยบายส่งเสริมการอ่านอย่างจริงจัง ควรเร่ิมที่จุดใด 

 เร่ิมตั้งแตํวัยแรกเร่ิมของชีวิต โดยใช๎โครงการหนังสือเลํมแรก 

 

12. หากจะวัดความส าเร็จของการอ่านหนังสือของคนไทย ควรท่ีจะใช้ดัชนีความส าเร็จ (KPI) อะไรบ้าง 

 ตัวชี้วัดควรเป็นไปตามชํวงวัยของบุคคล เชํน วัยเด็กเล็ก (6 เดือน- 6 ปี)  วัยเรียน (6-15 ปี) วัยรํุน  วัยทํางาน  ผู๎ใหญํ  
ผู๎สูงอายุ 

 

13. องค์กรต่างๆ ท่ีท าเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านท่ีท่านรู้จัก มีอะไรบ้าง และการท างานของแต่ละองค์กรประสบผลส าเร็จ
มากน้อยเพียงใด 

 - 

14. ถ้าจะให้ประชาชนในประเทศมาสนใจการอ่านกันอย่างจริงจัง ควรด าเนินการเช่นใด 

- มีสถานที่ที่จะบริการหนังสือ ให๎ประชาชนเข๎าถึงหนังสือดีดี   
- ผลิตหนังสือดี มีคุณภาพ ราคาถูก 

- มีการรณรงค๑สํงเสริมการอํานอยํางตํอเน่ืองตั้งแตํเล็กจนโต 

 

15. ข้อคิดเห็นของท่านในเร่ืองการส่งเสริมการอ่านของไทย มีอะไรบ้าง 

 กลยุทธ๑ที่ควรใช๎ในการสํงเสริมการอําน 

- สร๎างความตระหนักให๎กับบุคคลให๎เห็นความสําคัญของการอํานจะมีประโยชน๑ตํอตนเองอยํางไร 
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-  ทําให๎หนังสือดี ราคาถูก ไปถึงมือประชาชนให๎มากที่สุด 

 

 วิธีการในการพัฒนานิสัยรักการอําน 

-  เร่ิมจากการพัฒนาตนเองด๎วยการอํานเป็นแบบอยํางให๎กับลูก คนในครอบครัว และคน      ใกล๎ชิด 

 

 อ่ืนๆ 

 - 
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โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

 

ชื่อผู๎ตอบ                    สุขจริง นามสกุล                      วํองเดชากูล    
ตําแหนํง   นักโภชนาการชํานาญการพิเศษ                               
ที่ทํางาน  กรมอนามัย                            เบอร๑โทรศัพท๑  025904433  

 

1. หน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดบ้างท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกนโยบายส่งเสริมการอ่าน 

 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 สภาการศึกษา  
 

2. นโยบายส่งเสริมการอ่านของไทยมีหรือไม่ ถ้ามีเร่ิมเขียนไว้ชัดเจนเมื่อใด และมีสาระส าคัญอะไรบ้าง 

 ไมํมีเป็นลายลักษณ๑อักษรที่ชัดเจน 

 

3. นโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศใดท่ีมีอย่างชัดเจน และสาระส าคัญมีอะไรบ้าง 

 - 

 

4. มีปัจจัยอะไรบ้างท่ีสนับสนุนการออกนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐ 

 การลดราคาหนังสือเด็ก   
 การกระจายแหลํงจําหนํายหนังสือเด็กให๎ทั่วถึง 

 การสนับสนุนงบประมาณจัดหาหนังสือสําหรับเด็กในทุกหนํวยงาน 

 การแบํงประเภทหนังสือสําหรับเด็กตามอายุที่ชัดเจน 

 การประชาสัมพันธ๑ของภาครัฐ ความสําคัญของการอําน 

 

5. นโยบายท่ีออกมาของรัฐมีส่วนช่วยให้มีการอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร 

 ยังไมํมีนโยบายที่ชัดเจน 

 

6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการส่งเสริมการอ่านของประเทศไทย มีอะไรบ้าง 

 ราคาหนังสือ 

 พํอแมํร๎ูวําประโยชน๑กับเด็กอยํางไร 

 รัฐบาลให๎ความสําคัญ กําหนดงบสนับสนุนตํอเน่ือง 

 โรงเรียนทุกระดับให๎ความสําคัญ   
7. ปัจจัยท่ีท าให้การส่งเสริมการอ่านของไทยไม่ประสบความส าเร็จ คืออะไร 

 พํอแมํไมํรู๎ความสําคัญ 
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 แหลํงจําหนํายมีเฉพาะในเมืองใหญํ  ไมํกระจายทั่วถึง 

 ความรํวมมือระหวํางหนํวยงานยังมีน๎อย 

 ความเชื่อวํา  การอํานหนังสือควรจะเฉพาะตําราเรียน   ถ๎าอํานหนังสืออ่ืนๆ จะถูกผู๎ใหญํตําหนิ 

 

8. เคร่ืองชี้ให้เห็นถึงการประสบความส าเร็จของการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านของประเทศต่างๆ มีอะไรบ้าง และของไทย
สามารถใช้เช่นเดียวกันได้หรือไม่ 

 ข๎อมูลการอํานหนังสือของประชาชน 

 เคร่ืองชี้วัดเหมือนกัน 

 

9. ท่านคิดว่าช่วง 3 ปีมานี้ เด็กไทยมีการอ่านเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพราะเหตุใด 

 นําจะเพิ่มขึ้น   ไมํมีข๎อมูล 

 

10. ผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้น ถ้าการส่งเสริมการอ่านของไทยไม่บรรลุผล คืออะไร 

 คนไทยไมํรู๎จักการใฝ่เรียนรู๎   ไมํอดทน 

 คนไทยฟังแตํขําว  ไมํอํานหนังสือ  เชื่อขําวลือ ขาดการไตํรตรอง 

 

11. หากจะเร่ิมใช้นโยบายส่งเสริมการอ่านอย่างจริงจัง ควรเร่ิมที่จุดใด 

 แนะนําพํอแมํ ต้ังแตํเร่ิมจะมีลูก    
 

12. หากจะวัดความส าเร็จของการอ่านหนังสือของคนไทย ควรท่ีจะใช้ดัชนีความส าเร็จ (KPI) อะไรบ้าง 

 จํานวนหนังสือที่มีในบ๎าน 

 จํานวนหน๎าหนังสือที่อํานตํอวัน 

 

13. องค์กรต่างๆ ท่ีท าเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านท่ีท่านรู้จัก มีอะไรบ้าง และการท างานของแต่ละองค์กรประสบผลส าเร็จ
มากน้อยเพียงใด 

 มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก  ที่ทํางานในรูปแบบการวิจัยควบคูํกับการสํงเสริมการอําน นับวําประสบความสําเร็จ มาก 

14. ถ้าจะให้ประชาชนในประเทศมาสนใจการอ่านกันอย่างจริงจัง ควรด าเนินการเช่นใด 

 การประชาสัมพันธ๑ภาพกว๎าง  ตํอเนื่อง  เน๎นประโยชน๑ที่มีตํอเด็ก ชัดเจน  มีห๎องสมุดสําหรับเด็กทั่วถึง  ทุกหมูํบ๎าน  
ให๎บริการในวันเวลาที่เด็กสามารถใช๎บริการได๎ 

 

15. ข้อคิดเห็นของท่านในเร่ืองการส่งเสริมการอ่านของไทย มีอะไรบ้าง 

 กลยุทธ์ที่ควรใช้ในการส่งเสริมการอ่าน 
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 แนะนําพํอแมํต้ังแมํตั้งครรภ๑   แจกหนังสือสําหรับเด็กเป็นชํวงๆ ประเมินผล  และ ประชาสัมพันธ๑ควบคูํกันจึงจะได๎ผล
 รัฐบาลจัดงบประมาณให๎มีห๎องสมุดสําหรับเด็กในทุกหมูํบ๎าน   

 

 วิธีการในการพัฒนานิสัยรักการอ่าน 

1. ให๎มีร๎านหนังสือสําหรับเด็กมากๆ   กระจายในหมูํบ๎าน  มีมุมสําหรับเด็กที่มีเงินไมํพอซื้อหนังสือได๎อํานฟร ี

2. มีห๎องสมุดสําหรับเด็กในทุกหมูํบ๎าน  
 

 อื่นๆ 

 - 
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โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

 

ชื่อผู๎ตอบ                   ผํองศรี นามสกุล                   โพธิ์ศร ี    
ตําแหนํง   หัวหน๎าแผนกบริหารสินค๎าและการตลาด                               
ที่ทํางาน  ศูนย๑หนังสือจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330                  
เบอร๑โทรศัพท๑  02-218-9872  fx.02-254-4331  ,มือถือ 081-692-0322  

 

1. หน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดบ้างท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกนโยบายส่งเสริมการอ่าน 

1  กระทรวงศึกษาธิการ 

2  โรงเรียน/สถานศึกษา 

3. ครู/อาจารย๑ 
4. ถ๎าจะให๎สําเร็จ ต๎องมีภาคเอกชน ที่ทํากิจกรรมที่เกี่ยวข๎องเข๎ารํวมด๎วย 

5. วงการสํานักพิมพ๑/วงการหนังสือ 

 

2. นโยบายส่งเสริมการอ่านของไทยมีหรือไม่ ถ้ามีเร่ิมเขียนไว้ชัดเจนเมื่อใด และมีสาระส าคัญอะไรบ้าง 

 มี....แตํนโยบายไมํชัดเจน และไมํตํอเน่ือง หนํวยงานไมํเห็นความสําคัญ 

 

3. นโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศใดท่ีมีอย่างชัดเจน และสาระส าคัญมีอะไรบ้าง 

 ประเทศณี่ปุ่น  ประเทศเยอรมันนี  
 

4. มีปัจจัยอะไรบ้างท่ีสนับสนุนการออกนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐ 

1  งบประมาณ 

2. ดึงภาคเอกชน สําคัญและเกี่ยวข๎อง เข๎ามารํวมด๎วย 

3.  สื่อมวลชน ทุกแขนง 

4.  สํานักพิมพ๑ ที่ผลิตหนังสือ 

5.  ร๎านหนังสือ ฯ ที่จะชํวยสร๎างบรรยากาศ 

 

5. นโยบายท่ีออกมาของรัฐมีส่วนช่วยให้มีการอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร 

 ไมํชํวยให๎เลยอํานเพิ่มเลย.../ขาดการประชาสัมพันธ๑/ขาดหนํวยงานที่รับผิดชอบขาดงบประมาณ / และไมํมีตัวชี้วัด 

6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการส่งเสริมการอ่านของประเทศไทย มีอะไรบ้าง 

1. ตั้งนโยบาย/รณรงค๑สํงเสริมการอํานต้ังแตํเด็ก-ผู๎สุงวัย (สร๎างวัฒนธรรมการอําน) 
2. ครู/ผู๎ปกครอง เป็นแบบอยําง การอํานที่ดี 
3. มีห๎องสมุด/มีหนังสือ ดีและเพียงพอ 
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4. จัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานอยํางตํอเน่ือง/ทุกชํวงวัย 

5. สื่อตํางๆ ต๎องกระตุ๎นให๎สังคมทราบ และทําตาม(อยากอําน) 
 

7. ปัจจัยท่ีท าให้การส่งเสริมการอ่านของไทยไม่ประสบความส าเร็จ คืออะไร 

1. ปัญหาสังคม การเมือง เศรษฐกิจไมํเอ้ือบรรยากาศให๎อําน 

 

8. เคร่ืองชี้ให้เห็นถึงการประสบความส าเร็จของการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านของประเทศต่างๆ มีอะไรบ้าง และของไทย
สามารถใช้เช่นเดียวกันได้หรือไม่ 

 ไทยสามารถนํามาใช๎ได๎ เชํน ในฮํองกง กําหนดวํา ครูใหญํทุกคนต๎องเป็นนักอําน  มีตัวชี้วัดและและประเมินผล
ตลอดเวลา 

 

9. ท่านคิดว่าช่วง 3 ปีมานี้ เด็กไทยมีการอ่านเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพราะเหตุใด 

 อํานเพิ่มขึ้น  เพราะมีหนังสื่อตํางๆ ที่ชักนําให๎อํานมากขึ้น 

 

10. ผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้น ถ้าการส่งเสริมการอ่านของไทยไม่บรรลุผล คืออะไร 

 ประเทศไมํพัฒนา เพราะการอํานคือรากฐานของการศึกษา ประเทศจะเจริญก๎าวหน๎าได๎ ประชาชนต๎องมีการศึกษา มีคว
รารู๎มาพัฒนาประเทศ 

 

11. หากจะเร่ิมใช้นโยบายส่งเสริมการอ่านอย่างจริงจัง ควรเร่ิมที่จุดใด 

1. ปลูกฝังตั้งแตํ 0-6 ขวบปี และเร่ิมที่พํอ แมํ ครูอาจารย๑ 
2. เยาวชนไทย ยังมีปัญหา อํานไมํออกเขียนไมํได ๎

3. ครู/สถานศึกษา ขาดการสํงเสริม/สร๎างบรรยากาศให๎อําน 

4. ราคาหนังสือแพง 

5. สื่อมวลชน ขาดการประชาสัมพันธ๑ 
 

12. หากจะวัดความส าเร็จของการอ่านหนังสือของคนไทย ควรท่ีจะใช้ดัชนีความส าเร็จ (KPI) อะไรบ้าง 

1. นโยบาย  
2. หนํวยงานที่รับผิดชอบ 

3. หนังสือ/สื่อตํางๆ 

4. มีตัวชี้วัด หนํวยงานติดตามผลโดยเฉพาะ 
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13. องค์กรต่างๆ ท่ีท าเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านท่ีท่านรู้จัก มีอะไรบ้าง และการท างานของแต่ละองค์กรประสบผลส าเร็จ
มากน้อยเพียงใด 

 หนํวยงานที่สําได๎สําเร็จ 

1. จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย (ศูนย๑หนังสือจุฬาฯ) 
2. ตลาดหลักทรัพย๑ (ห๎องสมุดมารวย) 
3. ที เค ปาค๑ก 

4. มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก 

5.  เว๏บไซด๑ พันทิพย๑ /เด็กดี /แจํมใส 

 

14. ถ้าจะให้ประชาชนในประเทศมาสนใจการอ่านกันอย่างจริงจัง ควรด าเนินการเช่นใด 

1. ทําให๎หนังสือราคาถูก (รัฐบาลลดภาษีกระดาษ) 
2. สื่อทุกแขนง รํวมรณรงค๑อยํางตํอเนื่อง (ขอเวลาโฆษณา) 
3. ผู๎นํา/ดารา/ผู๎ประสบความสําเร็จการงาน ต๎องยกให๎เป็นตัวอยําง ยกยํอง 

4. คิดกิจกรรม/ค๎นหา ‚คนอํานเกํง‛ แล๎วให๎รางวัล ให๎ทุน ให๎สวัสดิการ  
5. ติดป้ายทุก อบต. ‚วันน้ีคุณอํานหนังสือหรือยัง‛ ประเมินโดยให๎มาอํานให๎ฟัง..แล๎วให๎ 

 

15. ข้อคิดเห็นของท่านในเร่ืองการส่งเสริมการอ่านของไทย มีอะไรบ้าง 

 กลยุทธ์ที่ควรใช้ในการส่งเสริมการอ่าน 

 (ตอบมาหมดทุกข๎อแล๎ว) 
 

 วิธีการในการพัฒนานิสัยรักการอ่าน 

 ตามที่รัฐบาลกําลังจะกําหนดให๎การอํานเป็นวาระแหํงชาติ โดยกําหนดแผนยุทธศาสตร๑ 3 ทาง คือ 

1. ยุทธศาสตร๑ทําให๎คนไทยอํานหนังสือออก/เกํง 

2. ยุทธศาสตร๑สร๎างนิสัยรักการอําน 

3. ยุทธศาสตร๑สร๎างบรรยากาศ สิ่งแวดล๎อมในการอําน 

4. ที่สําคัญรัฐฯ ต๎องสนับสนุนงบประมาณให๎เพียงพอ 

 

 อื่นๆ 

- 
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โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

 

ชื่อผู๎ตอบ                     นางสาว อมรา นามสกุล                  ปฐภิญโญบูรณ๑    
ตําแหนํง            ครู                                
ที่ทํางาน              สถาบันสํงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนร๎ู (สพร.) สํานักงาน กศน.                  
เบอร๑โทรศัพท๑  02 – 282 4412    

ผู๎สัมภาษณ๑ ด๎วยการสํงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส๑      วันที่สัมภาษณ๑   27 พค 2552   เวลา    

 

1. หน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดบ้างท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกนโยบายส่งเสริมการอ่าน 

   มีหลายหนํวยงานของรัฐที่เกี่ยวข๎อง ทางตรงบางส่วน และ ทางอ้อม กับการออกนโยบายสํงเสริมการอําน ด๎วย
การจัดสร๎างบรรยากาศทางกายภาพ ในรูปของจัดหาสื่อ หนังสือ และห๎องสมุด เพื่อสํงเสริมการอําน ได๎แกํ  
1) กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย (เข๎าใจวําหนํวยงานที่ดูแลศูนย๑เด็กเล็ก) มีการจัดสรรงบประมาณจัดหาสื่อ หนังสื่อ 

สํงเสริมการอําน และพัฒนาการทางสมองของเด็กแรกเกิด  
2) กระทรวงมหาดไทย องค๑การปกครองสํวนท๎องถิ่น เห็นความสําคัญของการจัดสร๎าง จัดทํา และ ให๎ทุดชุมชนมี

ห๎องสมุด รวมทั้งความพยายามในการถํายโอน ห๎องสมุดประชาชนอําเภอ จาก กศน. ไปดูแล และจัดหางบประมาณ
จัดสร๎างห๎องสมุดขึ้นเองก็มี เชํน กาฬสินธุ๑ รวมทั้งระดับเทศบาลหลายเทศบาลจัดสร๎างห๎องสมุดขนาดใหญํ ทันสมัย 
เชํน เทศบาลอุดรธานี เทศบาลระยอง เทศบาลนครยะลา มีอุทยานการเรียนรู๎ ทีเคพาร๑ค@ยะลา เป็นต๎น  

 นอกจากนี้ กรมราชทัณฑ๑ ยังมี ‚ห๎องสมุดพร๎อมปัญญา‛ เพื่อผู๎ต๎องขัง และเด็กในสถานพินิจ เป็นต๎น 

3) กรุงเทพมหานคร โดยสํานักวัฒนธรรม กีฬาและการทํองเที่ยว รับผิดชอบในการพัฒนาแหลํงอํานในรูปของห๎องสมุด
เพื่อการเรียนร๎ู มุมการอําน และ หนํวยเคลื่อนที่การอําน ทําให๎เทศบาลระดับนครหลายแหํงเร่ิมสนใจจัดหา จัดสร๎าง 
ห๎องสมุดแนวใหมํ เพื่อสํงเสริมการอําน เชํน พัทยา ฉะเชิงเทรา พิษณุโลก นครศรีธรรมราช เป็นต๎น 

4) กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี พัฒนาองค๑ความร๎ูด๎านวิทยาศษสตร๑และเทคโนโลยี  เพื่อการเรียนร๎ู และมี
กิจกรรมสํงเสริมการอําน การแสวงหาความร๎ูเชิงสร๎างสรรค๑ ทั้งรูปของเว็บไซต๑ และแหลํงอําน เชําน การสร๎าง
ห๎องสมุดในชุมชน ตามโครงการวิทยาศาสตร๑เพื่อชุมชน จังหวัดนําน เป็นต๎น 

5) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) จัดทําโครงการ Thailand Knowledge Centre และ ศูนย๑การเรียนร๎ูไอซีทีชุมชน 

ในหลายพื้นที่ เพื่อบริการด๎านโครงสร๎างทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และองค๑ความร๎ูผํานทางเครือขํายอินเทอร๑เน็ต ก็
เป็นหนึ่งในการสร๎างสังคมการอํานเพื่อการเเรียนรู๎ตลอดชีวิต 

6) กระทรวงศึกษาธิการ จัดบริการการศึกษาตลอดชีวิต 3 รูปแบบ มีนโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชนวัยเรียนให๎มี
ความร๎ู ทักษะ และทัศนคติที่ดีในการดํารงชีวิต ซึ่งการอํานเป็นสํวนหนึ่งของภารกิจหลัก ทุกสถานศึกษามีห๎องสมุด 
ใช๎การอํานเพื่อการเรียนการสอน มีบางสํวนเน๎นการอํานเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความร๎ู และพัฒนาตน ในรูป
ของกิจกรรมสํงเสริมการอํานที่หลากหลาย สําหรับประชาชนทั่วไปจะได๎รับบริการสํงเสริมการอํานผําน สื่อ หนังสือ 
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และแหลํงอําน ในรูปของห๎องสมุดประชาชน สังกัด สํานักงาน กศน. ซึ่งเป็นหนํวยงานราชการในสังกัด สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหนํวยงานที่ดูแลงานห๎องสมุดประชาชนมาตั้งแตํปี พ.ศ.2459 โดย กรมศึกษาธิการ (ใน
สมัยนั้น) มีชื่อเรียกวํา "ห้องสมุดหนังสือส าหรับประชาชน" เป็นที่รวบรวมหนังสือตํางๆ ที่มีประโยชน๑ตํอประชาชน
และเปิดบริการให้ประชาชนทุกคนเข้าอ่านได้ อยูํในความรับผิดชอบของแผนกห๎องสมุด และ ผู๎มาใช๎บริการไมํต๎อง
เสียเงิน  ตํอมาในปีพ.ศ. 2499 ได้มีการจัดตั้งกองการศึกษาผู้ใหญ่ เพื่อรณรงค์การรู้หนังสือเป็นครั้งแรกในประเทศ 

  ดังนั้น ‚งานการสํงเสริมการอําน‛ และ‛การรณรงค๑เพื่อการร๎ูหนังสือ‛ จึงดําเนินคูํขนานและใช๎ ห๎องสมุด
ประชาชนเป็น ‚แหลํงเรียนร๎ู‛ สําหรับประชาชน มีการพัฒนา ตํอยอด และคงทักษะการอํานออก เขียนได๎ในรูปของ 
หนังสือพิมพ๑ฝาผนัง ที่อํานหนังสือพิมพ๑ประจําหมูํหบ๎าน ห๎องสมุดประชาชนอําเภอ และศูนย๑การเรียนร๎ูชุมชน 
ปัจจุบัน สํานักงาน กศน. กําหนด นโยบายในการจัดบริการความร๎ู และสํงเสริมการอําน การเรียนร๎ูตลอดชีวิต เป็น
ยุทธศาสตร๑หลักประการหนึ่งในหนํวยงาน 

 ในปี พ.ศ. 2551 ได๎มีพระราชบัญญัติการสํงเสริมการศึกษษนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประกาศใช๎ในปี 
2552 ทําให๎ ‚ศูนย๑สํงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย‛ ซึ่งเดิมรับผิดชอบสนับสนุนการดําเนินงานห๎องสมุดประชาชน 
กวํา 850 แหํงกระจายอยูํทั่วประเทศ เปลียนเป็น ‚สถาบันสํงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนร๎ู‛ และยังคงกํากับ
ดูแลและสํงเสริมการอําน ตลอดจนการเรียนรู๎เชิงสร๎างสรรค๑  

7) นอกจากนี้ยังมีอีกหลายหนํวยงานที่มีกิจกรรม ‚สํงเสริมการอําน‛ สอดแทรกเป็นสํวนหนึ่งของหนํวยงาน เชํน ส านัก
นายกรัฐมนตร ีจัดตั้งสํานักงานพัฒนาองค๑ความร๎ู (สบร.) และมีการจัดทํา ‚อุทยานการเรียนร๎ู ทีเคพาร๑‛ เป็นต๎นแบบ
แหลํงสํงเสริมการอําน การเรียนรู๎เชิงสร๎างสรรค๑ขึ้น 

 แล๎วยังมี กรมประชาสัมพันธ๑ ที่จัดทําการรณรงค๑สํงเสริมการอํานภาษาไทยที่ถูกต๎อง อีกด๎วย 

8) กระทรวงวัฒนธรรม ดูแลและกํากับงาน หอสมุดแหํงชาติ ที่มีการกระจายอยูํ 5 ภูมิภาค เป็นแหลํงการอํานที่เป็น
หนํวยงานหลักในการรวบรวมหนังสือที่พิมพ๑ในประเทศอยํางเป็นระบบ รวมทั้งหอจดหมายเหตุแหํงชาติ หอ
ภาพยนต๑แหํงชาติ เป็นต๎น 

9) กระทรวงกลาโหม เป็นอีกหนํวยงานที่มีการจัดทําแหลํงอํานภายในสําหรับบุคลากรของหนํวยงาน และชํวยเหลือ
ประชาชนที่อยูํในการดูแลของกองทัพไทย เชํน ทหารเกณฑ๑ ประชาชนชายแดน เป็นต๎น 

       นอกจากนี้เข๎าใจวํายังมีหลายหนํวยงานของรัฐที่มีกิจกรรมสํงเสริมการอําน ด๎วยความตระหนักในเร่ืองการอําน
วําเปน็ หัวใจในการพัฒนาตนเอง ที่ควรมีการศึกษษรวบรวมอีก 

 

2. นโยบายส่งเสริมการอ่านของไทยมีหรือไม่ ถ้ามีเร่ิมเขียนไว้ชัดเจนเมื่อใด และมีสาระส าคัญอะไรบ้าง 

   ตามความเข๎าใจ คิดวํา นโยบายสํงเสริมการอํานของประเทศไทย ไมํมี แตํแฝงอยูํในกระบวนการเรียนร๎ูตลอด
ชีวิต ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545 -2549) ระบุวํา ‚...สังคมไทยเป็นสังคมแหํงภูมิ
ปัญญาและการเรียนร๎ูที่สร๎างโอกาสให๎คนไทยทุกคนคิดเป็น ทําเป็น ...‛ เป็นที่เข๎าใจวํา การอ่าน เป็นสํวนหนึ่งของการ
เรียนรู๎ ดังกลําว  
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   อนึ่ง การอําน เป็นสํวนหน่ึงของ ‚หัวใจนักปราชญ๑‛ อาจนับได๎วําเป็นนโยบายชาติเร่ืองการอํานได๎ประการหนึ่ง 
กลําวคือ สุ (ฟัง) จิ(คิด) ปุ (ถาม) ลิ (เขียน) การอํานเป็นกระบวนใช๎ความคิด และสมาธิ น๎อยที่สุดในบรรดาข๎ออ่ืนๆ การ
อํานไมํต๎องฝึก แตํการฟังก็ดี ถามเป็นก็ดี หรือ การเขียนนั้นล๎วนต๎องใช๎สมาธิ แตํการอํานเป็นเพียงการใช๎ประสาทสัมผัส 
รับรู๎ขําวสารข๎อมูล อยํางงํายและสะดวกที่สุด  

   ในแผนการศึกษาแหํงชาติและ พรฐ. การศึกษษแหํงชาติ พ.ศ.2542 ระบุกว๎างๆวํา การศึกษาของไทยควรเป็น
การศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งหัวใจและผลผลิตจะเกิดการเรียนร๎ูอยํางตํอเนื่อง เป็นกระบวนการที่ ใช๎การอํานเป็นพื้นฐานของ
การรับรู๎เป็นเบื้องต๎น อาจจัดเป็นนโยบายสํงเสริมการอํานได๎ประการหนึ่ง 

   สําหรับประเทศไทย พระราชกรณียกิจที่สถาบันพระมหากษัตรยิ์ทรงปฏิบัติเป็นแบบอยําง อาจนับเป็นกลยุทธ๑
ในการพัฒนาคนไทยได๎ประการหนึ่งด๎วย ดังจะเห็นได๎จากพระราชจริยวัตรในการทรงอบรมพระราชโอรสและพระราช
ธิดาทุกพระองค๑ สมเด็จฯ ทรงเน๎นการอํานเป็นพื้นต๎น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรง ประกาศ ‚รํวมกันทําให๎
ชาวโลก อํานออก เขียนได๎‛ ในงานประชุมสัมชชาวําด๎วยการศึกษาผู๎ใหญ๑ เมื่อปีพ.ศ.2537 นับเป็นแรงบันดาลใจในการ
สร๎าง ‚ห๎องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี‛ ให๎ประชาชนมีแหลํงการเรียนร๎ูเพิ่มขึ้น (ณ ปี พ.ศ.2552        มีจัดตั้งแล๎ว 78 
แหํง กระจายอยูํในชุมชน และเมืองตํางๆ ทั่วประเทศ ก็จัดวําเป็นนโยบายที่ชาวไทยน๎อมนํามาปฏิบัติ 

 

3. นโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศใดท่ีมีอย่างชัดเจน และสาระส าคัญมีอะไรบ้าง 

   สิงคโปร๑ เป็นหนึ่งในหลายประเทศที่มีนโยบายสํงเสริมการอําน เพื่อเป็น ธงในการพัฒนาประเทศให๎เป็น
ประเทศแหํงการเรียนร๎ู Learning Nation  โปรดดูรายงานการพัฒนางานห๎องสมุดประชาชน เพื่อสํงเสริมการอํานจาก 
เว็บไซต๑ NLB 

   อังกฤษ ประกาศ นโยบาย Education for ALL  & All for Education มีการสํงเสริมการอํานเป็นสํวนสําคัญใน
การพัฒนา และตรียมการสร๎างคุณภาพคนในประเทศอังกฤาและภายในสหราชอาณาจักร  

 

4. มีปัจจัยอะไรบ้างท่ีสนับสนุนการออกนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐ 

1. ความเปลี่ยนแปลงภายในประเทศไทย ทุกสถาบัน เร่ิมจาก ครอบครัว รร . ศาสนาสถาน สังคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง 

2. ความเปลี่ยนแปลงภายนอกที่มีผลกระทบตํอการพัฒนาประเทศไทย 

3. การผสมผสานความคิด และวัฒนาธรรมไทยดั่งเดิม ที่ยังขาดการเชื่อมโยง หรือสร๎างมูลคําของภูมิปัญญาไทย 

4. ความคิดสร๎างสรรค๑ของคนไทยกับกระบวนการเรียนรู๎ 
5. หนํวยปฎิบัติ และภาคีเครือขําย 

6. กฎหมายและระเบียบข๎อบังคับ ที่มีสํวนสนับสนุนการอําน การแสวงหาความร๎ู และการเรียนรู๎เชิงสร๎างสรรค๑ 
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5. นโยบายท่ีออกมาของรัฐมีส่วนช่วยให้มีการอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร 

 ไมํมากนัก ในชํวงที่รัฐบาลยุคที่มีความคิดก๎าวหน๎า ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ๒๕๔๘ แนวคิด เร่ืองการอําน ห๎องสมุดมีชีวิต ดู
เหมือนวําจะทําให๎สถิติการอํานหนังสือ (ที่เป็นเลํม) เพิ่มขึ้น ในการเก็บข๎อมูลปี พ.ศ. ๒๕๔๙ แตํ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ตัวเลขกลับลดลง 

 อยํางไรก็ตาม รัฐก็ควรเรํงและประกาศนโยบายสํงเสริมการอํานเป็นวาระแหํงชาติอยํางตํอเนื่อง ในทุกรัฐบาล โดยไมํยึด
วําเป็นนโยบายเฉพาะพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาลเทํานั้น 

 ประเด็นสําคัญ คือควรมีสื่อและกิจกรรมสํงเสริมการอํานในหลายรูปแบบ หลายลักษณะ สอดแทรกในทุกกิจกรรมใหญํ
ของประเทศ หรือสอดแทรกในเทศกาล ทั้งวันสําคัญทางศาสนา วันสําคัญของชาติ เป็นต๎น 

 

6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการส่งเสริมการอ่านของประเทศไทย มีอะไรบ้าง 

 ครอบครัว 

 บรรยากาศ (กิจกรรม สํงเสริมการอําน) 
 สื่อ หนังสือ ข๎อมูลขําวสารในรูปแบบตํางๆ 

 คนรอบตัว เชํน ครู บุคลากรที่ทําหน๎าที่บริการและสํงเสริมความรู๎ 
 แหลํงการอําน และแหลํงเรียนรู๎ ห๎องสมุด พื้นที่สร๎างสรรค๑ 
 

7. ปัจจัยท่ีท าให้การส่งเสริมการอ่านของไทยไม่ประสบความส าเร็จ คืออะไร 

1. ไมํมีนโยบายที่ชัดเจน 

2. วัฒนธรรมพื้นฐานของคนไทย ไมํชอบ ‚อํานหนังสือ‛ ชอบอะไรที่งํายๆ  
3. ขาดแหลํงอํานและสื่อ หรือ หนังสือมีคุณภาพ รวมทั้ง Resources 

4. โครงสร๎างพื้นฐานเพื่อการเข๎าถึงข๎ อมูล  ทั้ งด๎านกายภาพ เทคโนโลยี  และข๎อมูลที่ต๎องการการแปลจาก
ภาษาตํางประเทศ 

5. กระบวนการสํงเสริการอํานสําหรับผู๎ปกครอง ครู และ พนักงานที่ทํางานซึ่งจําเป็นต๎องอํานมากขึ้นๆ 

 

8. เคร่ืองชี้ให้เห็นถึงการประสบความส าเร็จของการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านของประเทศต่างๆ มีอะไรบ้าง  และของไทย
สามารถใช้เช่นเดียวกันได้หรือไม่ 
- การมีสํวนรํวมในการพัฒนาสังคม และประเทศ หมายความวํา คนในประเทศที่ผู๎คนสนใจการอําน เพราะรัฐและ

สังคมเปิดโอกาสให๎เขามีสํวนในการพัฒนาสื่อ หนังสือ แหลํงอ่ืน เป็นการรํวมกันสร๎างบรรยากาศของการอําน เพื่อ
ความรู๎ ความบันเทงิ ยามวําง แกํเหงา และได๎พัฒนาชีวิต 

- ประเทศไทยยังไมํมีทั้ง ‚เวที และ พื้นที่ เพื่อการสร๎างการมีสํวนรํวมในการพัฒนา ‚คนไทย‛ เป็นสภาพของ ‚ไกํ เกิด
กํอนไขํ หรือ ไขํเกิดกํอนไกํ‛ คือรอให๎ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเร่ิมกํอน แล๎วคํอยทํา เลยขาดจังหวะในการก๎าวเดินไปข๎างหน๎า 
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9. ท่านคิดว่าช่วง 3 ปีมานี้ เด็กไทยมีการอ่านเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพราะเหตุใด 

   เพิ่มขึ้นในภาพรวม ตั้งแตํปี พ.ศ.2548-2549 แตํในปี 2550 และ 2551 เด็กไทยกลุํมเดิมอํานหนังสือลดลง (ข๎อมูล
สํานักงานสถิติแหํงชาติมกราคม 2551)  

   เด็กไทยในกลุํมสํารวจ สํวนหนึ่งเป็นเด็กใน รร. ที่มีโอกาสได๎ อํานตํารา เรียนหนังสือ คือ ใช๎การอํานเพื่อการ
เรียนรู๎ แตํเมื่อพิจารณาลึกลงไป ทักษะการอํานเพื่อการเรียน(หนังสือ) ก็ต่ํากวําเด็กในระดับเดียวกันในประเทศสิงคโปร๑ 
เกาหลี และฮํองกงมาก  

   เด็กสํวนใหญํกลุํมหนึ่งที่อยูํหํางไกล ไมํมีโอกาสได๎อํานหนังสือ ได๎สัมผัสการอํานแบบอ่ืนๆ ยังมีอีกมาก รวมทั้ง
เด็กที่ด๎อยโอกาสหลายประเภท เชํนเรํรํอน เด็กในสลัม เด็กติดยา เด็กพิการไร๎ที่พึ่ง เป็นต๎น 

 

10. ผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้น ถ้าการส่งเสริมการอ่านของไทยไม่บรรลุผล คืออะไร 

- วงจรการพัฒนาสังคมไทยจะไมํเคลื่อน ทําให๎สังคมถดถอย เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ๎าน นับวันยิ่งล๎าหลัง 

- การพัฒนาองค๑ความรู๎ของไทยจะไมํก๎าวหน๎า คงที่  เศรษฐกิจจะอยูํในวงจํากัดของผู๎มีความร๎ูที่เป็นสากล ที่ได๎จากการ
อําน  

- เด็กไทยจะขาดทักษะในการแสวงหาความรู๎ และเพิ่มพูนความคิดสร๎างสรรค๑ 
- การพัฒนาเด็กและเยาวชนจะไมํก๎าวหน๎า แตํอยูํในกลุํมเสี่ยงตํางๆ  

 

11. หากจะเร่ิมใช้นโยบายส่งเสริมการอ่านอย่างจริงจัง ควรเร่ิมที่จุดใด 

- ที่บ๎าน ในครอบครัว ต้ังแตํวัยเยาว๑ 
- ที่ทํางาน ต๎องสร๎างกระบวนรักการอําน เพื่อพันาความก๎าวหน๎าในการทํางาน 

- ทุกๆ ที่ ทุกๆ สํวน ต๎องมีสํวนรํวม มีแนวปฏิบัติตามศักยภาพเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังคม 

 

12. หากจะวัดความส าเร็จของการอ่านหนังสือของคนไทย ควรท่ีจะใช้ดัชนีความส าเร็จ (KPI) อะไรบ้าง 

- ความสามารถในการแสดงออก 

- ทักษะการรับรู๎ 
- กิจกรรมเสริมการเรียนรู๎ และการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

- จํานวนหนังสือ หรือ สื่อที่มีคุณภาพ 

- ปริมาณการเข๎าถึงข๎อมูลทุกรูปแบบ เพื่อการแสวงหาความร๎ู 

 

 



 165 

13. องค์กรต่างๆ ท่ีท าเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านท่ีท่านรู้จัก มีอะไรบ้าง และการท างานของแต่ละองค์กรประสบผลส าเร็จ
มากน้อยเพียงใด 

 

องค์กร กิจกรรม ความส าเร็จ 

ภาคสังคมและประชาชน: 

กลํุมรักการอําน แผนงานสร๎าง
สุขภาวะเยาวชน สสส.  

การอํานในชุมชนรอบปริมณฑล 
กทม. 

คนเริ่มอยากอําน 

‚หนังสืออยูํที่ใจ‛ 

กลํุมมะขามป้อม กิจกรรมสํงเสริมการอํานปน
ละครและการแสดงเชิง
สร๎างสรรค๑ 

ชาวเขาได๎รับโอกาส  
เยาวชนสนใจกิจกรรมนี้มากขึ้น 

กลํุมกระจกเงา โครงการอําน
สร๎างชาติ 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนหนังสือ
มือสอง 

ความสนใจกว๎งขวางมากขึ้นๆ  

ฯลฯ   

ภาครัฐ: 

การรณรงค๑สํงเสริมการอํานของ 
กศน. ชํวง ปี พ.ศ.2536-2538 

การรณรงค๑ใช๎ยุทธวิธีหลากหลาย 
สอดคล๎องกับวิถีชีวิต จัดหาส่ือ 
และหนังสือเสริมและสอนให๎
อํานออก เขียนได๎ คิดเป็น 

รางวัล Noma Literacy 0าก UNESCO 

ห๎องสมุดประชาชน ในสังกัด 
กศน. หลายจังหวัด และอําเภอ 
เชํน สงขลา อุดร อุบลราชธานี 
นครศรีธรรมราช ชลบุรี 
ฉะเชิงเทรา อุตรดิตถ๑ ขอนแกํน 
กาฬสินธุ๑ นครราชสีมา 

บริการส่ือ หนังสือเพื่อการอําน 
เพื่อการเรียนรู๎ของประชาชนและ
นักศึกษา กศน.  
จัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน และ
ฝึกอาชีพระยะส้ัน/กลุํมสนใจ 
เป็นตน 

รางวัลหนํวยงานดีเดํนของ กศน. 
รางวัลทีเคพาร๑ค ไลบรารี่อวอร๑ด 

สวทช. จัดทําเว็บไซต๑คลังความรู๎ 
ห๎องสมุดอิเล็กทรอนิกส๑ 

มีกิจกรรมที่ดีเดํนเป็นแบบอยํางที่ดี 

กระทรวงไอซีที คลังความรู๎ ห๎องสมุดออนไลน๑ แหลํงรวบรวมความรู๎ที่นําสนใจมากๆ 

ฯลฯ   

ภาคเอกชน:   

ห๎องสมุดแสงอรุณ แหลํงบริการความรู๎ใน
บรรยากาศที่รํมรืน่ 

สวย ทันสมัย 

ห๎องสมุดมารวย ห๎องสมุดเฉพาะทางด๎าน
เศรษฐศาตร๑ การเงิน 

บรรยาากาศนําสนใจ เรื่องดีๆ  

องค์กร กิจกรรม ความส าเร็จ 

ศูนย๑สร๎างสรรค๑งานออกแบบ กิจกรรม นิทรรศการ นิทรรศการดีเดํน บรรยากาศนําสนใจ 
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อุทยานการเรียนรู๎ ทีเคพาร๑ค กิจกรรมสร๎างสรรค๑ ต๎นแบบห๎องสมุดแนวใหมํ 
ฯลฯ   

ต่างประเทศ:   

NLB, สิงคโปร๑ ห๎องสมุดสําหรับคนแตํละชุมชน
และLife style 

รางวัลหนํวยงานดีเดํนติดตํอกันหลายปี 

Idea Store, UK ศูนย๑ข๎อมูล ที่เปน็แหลงํเรียนรู๎
แนวใหมํๆ 

ต๎นแบบการจัดห๎องสมุดสําหรับชุมชน
แนวใหมํ และวิถีชีวิตใหมํๆ 

New York Public Library แหลํงการอํานของคนนิวยอร๑คที่
หลากหลาย 

รางวัลอาคารสถาปัตยกรรมดีเดํน 

ฯลฯ   

 

14. ถ้าจะให้ประชาชนในประเทศมาสนใจการอ่านกันอย่างจริงจัง ควรด าเนินการเช่นใด 

- สร๎างคํานิยม ‚การอําน‛ให๎เป็นคุณลักษณะจําเป็น ขั้นพื้นฐาน และ บุคลิกภาพ เชํน ในการสมัครงาน หรือตัวชี้วัดใน
การก๎าวสูํตําแหนํงที่สูงขึ้น สมัครงาน หรือ สมัครสอบ เป็นต๎น 

- กําหนดการอํานเป็นวาระแหํงชาติ มีกิจกรรมสําคัญๆ เชํน Thai Read หรือ การประกวด แขํงขัน สร๎างการมีสํวนรํวม
ในการอําน ในรูปแบบตํางๆ หรือ กําหนดให๎ ‚วันภาษาไทย‛ เป็นวันแหํงการอํานประจําปีด๎วย เป็นต๎น 

- จัดตั้งสถาบันในการพัฒนาสื่อสํงเสริมการอําน  เชํน ทําหนังสือราคาถูก ทําหนังสือยากเป็นหนังสืออํานงําย 
(Simplified Version) พัฒนาสื่อสํงเสริมการอําน การเรียนร๎ูอยํางสร๎างสรรค๑ สอดคล๎องกับความต๎องการของ
กลุํมเป้าหมาย พัฒนาแหลํงอําน  พื้นที่การอําน ให๎มีการเชื่อมโยงในการแลกเปลี่ยนฐานข๎อมูล ให๎มีการ  Download 
หนังสือมีคุณภาพ มีแหลํง (Resources) ในการชํวยสนับสนุนวิธีการหรือเทคนิคในการอํานให๎เป็น อํานอยํางมี
คุณภาพ อํานได๎ประโยชน๑ เป็นต๎น 

- จัดทําเว็บกลาง (Portal Web) เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนการสํงเสริมการอํานรํวมกันระดับประเทศ ที่เป็นการ single sign 

on แล๎วเชื่อมโยงได๎ทุกแหลํง ทุกสื่อ 

 

15. ข้อคิดเห็นของท่านในเร่ืองการส่งเสริมการอ่านของไทย มีอะไรบ้าง 

 กลยุทธ์ที่ควรใช้ในการส่งเสริมการอ่าน 

- สร๎างกระแส ในรูปของ (๑) การรณรงค๑  (๒) งานมหกรรมรักการอํานที่ประชาชนมีสํวนรํวม (มิใชํการจัดงานของ
หนํวยงานหนึ่งเทํานั้น) หรือกําหนด ‚วันอํานแหํงชาต‛ิ  

- จัดทําต๎นแบบที่ดีในการสร๎างนิสัยรักการอําน ทุกระดับ อาทิ เด็กเล็ก เยาวชน วัยรํุน วัยทํางาน วัยแสวงหาความร๎ู วัย
ผู๎ใหญํ วัยสูงอายุ เป็นต๎น  

- ขอความรํวมมือทุกภาคสํวนในการสํงเสริมการอําน (เชํน จัดหนังสือ แหลํง มุมการอําน) เป็นการเพิ่มสมรรถนะหลัก 
(Core Competency) ในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ 
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- สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร๎างคํานิยมในการรักการอํานเป็นสํวนหน่ึงของวิถีชีวิต (Lifestyle) 

- กําหนดกลยุทธ๑ระดับชาติอยํางเป็นรูปธรรม ตัวอยําง ประเทศสิงคโปร๑ อังกฤษ เป็นต๎น 

- กําหนดและปรับปรุงระเบียบการจัดเก็บภาษีในการซื้อ หา จัดทําหนังสือดี มีคุณภาพ 

 

 วิธีการในการพัฒนานิสัยรักการอ่าน 

- เร่ิมจากเด็กแรกเกิด  ...จนตาย 

- ค๎นหาและสร๎างต๎นแบบ ‚นักอําน‛ ที่ประสบผลสําเร็จจากการอําน 

- จัดทํา รายการสื่อ หนังสือ สํงเสริมการอํานที่เหมาะสมแตํละวัย ในลักษณะ Recommendation Lists for Parents and 

Teachers / Adults Care Reading เป็นต๎น 

- จัดทําโครงการ ‚พัฒนานิสัยรักการอําน‛  ในลักษณะเดียวกับโครงการปรับพฤติกรรมเสี่ยงบางอยําง เชํน โปรแกรม
ลด เลิก อบายมุข โปรแกรมอยูํอยํางพอเพียง โปรแกรมลดน้ําหนัก โปรแกรมพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นต๎น เนื่องจากเป็น
เร่ือง ‚ภายใน‛ของแตํละบุคคลและเงื่อนไขความจําเป็น 

 

 อื่นๆ 

 -  
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โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

 

ชื่อผู๎ตอบ                         ชมัยภร นามสกุล                      แสงกระจําง    
ตําแหนํง            นักเขียน                                
ที่ทํางาน                 สมาคมนักเขียนแหํงประเทศไทย                  เบอร๑โทรศัพท๑     089-9879980  

 

1. หน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดบ้างที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกนโยบายส่งเสริมการอ่าน 

 กระทรวงศึกษาธิการ(สพฐ/กศน/สภาการศึกษา/หอสมุดแหํงชาติ/ทบวงมหาวิทยาลัย)/ 
 กระทรวงวัฒนธรรม(สยช/สศร) 
 กระทรวงสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรมนุษย๑ 
 กระทรวงมหาดไทย (อบต.) 
 กทม.(โรงเรียน/ห๎องสมุด) 
 องค๑กรมหาชน-ที.เค.ปาร๑ค 

 

2. นโยบายส่งเสริมการอ่านของไทยมีหรือไม่ ถ้ามีเร่ิมเขียนไว้ชัดเจนเมื่อใด และมีสาระส าคัญอะไรบ้าง 

 ไมํทราบ/ไมํเคยได๎อําน/ไมํเคยเห็นขําว 

 

3. นโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศใดท่ีมีอย่างชัดเจน และสาระส าคัญมีอะไรบ้าง 

 ไมํได๎ศึกษา 

 

4. มีปัจจัยอะไรบ้างท่ีสนับสนุนการออกนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐ 

 นโยบายและการบริหารด๎านการศึกษา  นับแตํการวางหลักสูตร ไปจนกระทั่งถึงการเรียน การสอนและการติดตามผล
นโยบายด๎านวัฒนธรรมที่เน๎นการพัฒนาวัฒนธรรมการอํานนโยบายด๎านการพัฒนาบุคคลและสิ่งแวดล๎อม  ให๎เป็นสังคม
อุดมปัญญา  และเป็นแหลํงพัฒนาการเรียนรู ๎

 

5. นโยบายท่ีออกมาของรัฐมีส่วนช่วยให้มีการอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร 

 แนํนอน  เนื่องจากสังคมไทยเดิมไมํใชํสังคมที่มีพื้นฐานเร่ืองวัฒนธรรมการอําน  คนจึงมักไมํสนใจการอําน หรือไมํเห็น
ความสําคัญของการอําน   ประกอบกับสังคมไทยเป็นสังคมเชื่อฟัง  แตํไร๎ระเบียบ  การกําหนดนโยบายให๎ประชาชนมี
แนวทางปฏิบัติเร่ืองการอําน  จะทําให๎เกิดภาพรวมเร่ืองการอําน ตามมาการเอาอยํางหรือการอํานตามกระแสเป็นแรกเร่ิม  
จากนั้น  หากรัฐยังวางมาตรการและทางปฏิบัติที่ควบคุมได๎  ในระยะเวลาหนึ่ง 5-10 ปี ผู๎คนก็จะเห็นความสําคัญของการ
อํานมากขึ้น 
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6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการส่งเสริมการอ่านของประเทศไทย มีอะไรบ้าง 

 นักเขียนมีคุณภาพพอสมควร เทียบระดับสากลได๎ 
 นักอํานที่มีคุณภาพ ที่อํานงานระดับโลกมีอยูํจริง 

 องค๑กรทที่เกี่ยวกับการจัดพิมพ๑มีความสามารถ  ทํารูปเลํมหนังสือได๎นําสนใจ และเทียบตํางประเทศได๎ 
 ระบบการพิมพ๑ดีมาก   
 มีการอํานหนังสือตามกระแส  ทําให๎ปลุกให๎ต่ืนตัวเร่ืองการอํานได๎ไมํยาก 

 

7. ปัจจัยท่ีท าให้การส่งเสริมการอ่านของไทยไม่ประสบความส าเร็จ คืออะไร 

 ไมํมีการสนับสนุนนักเขียนจากรัฐ 

 การสนับสนุนนักอํานจากรัฐ  ทําไมํจริงจัง และไมํตํอเนื่อง 

 การจัดพิมพ๑หนังสือมีต๎นทุนคําใช๎จํายแพงมาก ทําให๎หนังสือราคาแพง 

 ภาษีเกี่ยวกับการพิมพ๑แพง 

 รัฐไมํสนใจนักเขียน-นักอําน ไมํมีองค๑กรรองรับโดยตรง เชํน กรมนักอําน กรมนักเขียน 

 

8. เคร่ืองชี้ให้เห็นถึงการประสบความส าเร็จของการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านของประเทศต่างๆ มีอะไรบ้าง และของไทย
สามารถใช้เช่นเดียวกันได้หรือไม่ 

 ไมํได๎ศึกษา  แตํหากพิจารณานําจะมาจากพื้นฐานวัฒนธรรมการอําน  ประเทศใดที่มีพื้นฐานวัฒนธรรม การอํานเข๎มแข็ง  
ก็จะรณรงค๑สํงเสริมการอํานได๎งําย แตํสําหรับประเทศไทย  พื้นฐานเป็นวัฒนธรรมการร๎องรําทําเพลง  การรณรงค๑การ
อํานจึงทําได๎ยากกวํา 

 

9. ท่านคิดว่าช่วง 3 ปีมานี้ เด็กไทยมีการอ่านเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพราะเหตุใด 

 พิจารณาจากงานขายหนังสือ และยอดการพิมพ๑หนังสือ ตลอดจนสํานักพิมพ๑ที่เพิ่มขึ้น                     ดูเหมือนวํา นักอํานที่
เป็นเด็กไทยเพิ่มจํานวนขึ้นมาก  มีหนังสือในกระแสสําหรับเยาวชนเติบโตขึ้นมาก  อาทิ  หนังสือ กระแสเกาหลี หนังสือ
แปลกระแสแฟนตาซี  หนังสือแปลเร่ืองลึกลับ   

 

10. ผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้น ถ้าการส่งเสริมการอ่านของไทยไม่บรรลุผล คืออะไร 

 สังคมจะมีแตํผู๎คนไร๎ปัญญา  และนําพาไปสูํความไร๎จริยธรรม และนําสูํความตกต่ําในที่สุด 

 

11. หากจะเร่ิมใช้นโยบายส่งเสริมการอ่านอย่างจริงจัง ควรเร่ิมที่จุดใด 

 เร่ิมจากเด็กและเยาวชน  เพราะเป็นชํวงวัยที่จะรับสารจากการอํานได๎ดีที่สุด 
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12. หากจะวัดความส าเร็จของการอ่านหนังสือของคนไทย ควรท่ีจะใช้ดัชนีความส าเร็จ (KPI) อะไรบ้าง 

- จํานวนผู๎อําน 

- คุณภาพการอําน 

- จํานวนกิจกรรมการรักการอําน 

 

13. องค์กรต่างๆ ท่ีท าเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านท่ีท่านรู้จัก มีอะไรบ้าง และการท างานของแต่ละองค์กรประสบผลส าเร็จ
มากน้อยเพียงใด 

 สมาคมนักเขียนแหํงประเทศไทย  ในรอบปี ๒๕๕๐-๒๕๕๒ ที่ผํานมา จัดสัมมนาสี่ภูมิภาควําด๎วยเร่ืองการอําน  และจัด
อภิปรายและการเสวนาวําด๎วยการอํานอีกหลายเร่ืองหลายหัวข๎อตลอดสองปี  มีผู๎เข๎ารํวมงานตื่นตัวเป็นจํานวนมาก 

 สมาคมผู๎จัดพิมพ๑และจําหนํายหนังสือแหํงประเทศไทย  พยายามผลักดันให๎รัฐบาลประกาศ 

 วาระการอํานแหํงชาติ-คาดวําจะประสบความสําเร็จในรัฐบาลปัจจุบัน 

 มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก จัดกิจกรรมบุ๏คสตาร๑ทตลอดปี-ประสบความสําเร็จและสามารถให๎สภาการศึกษาแหํงชาติ
สนับสนุนงบประมาณได๎ 

 บริษัทซีพีออลล๑ จัดคํายวรรณกรรมเยาชน 

 ธนาคารกรุงไทย จัดมุมห๎องสมุดมอบหนังสือ ๑๒๗ เลํมให๎ตามโรงเรียนตาง ๆ ทั่วประเทศ 

 

14. ถ้าจะให้ประชาชนในประเทศมาสนใจการอ่านกันอย่างจริงจัง ควรด าเนินการเช่นใด 

- กําหนดให๎เป็นโยบายออกมาจากรัฐ 

- สร๎างทุกจุดให๎เกิดบรรยากาศการรักการอําน  ไมํจําเพาะแตํที่โรงเรียน  หากเป็นทุกสถานที่โดยไมํต๎องเป็นหนํวยงาน
ที่ขึ้นตํอกระทรวงศึกษาธิการ  ทําให๎ทุกที่กลายเป็นที่ทางของการอําน  แตํในขณะเดียวกันก็ต๎องทําให๎ข๎ างในหัวใจ
เป็นห๎องสมุดของทุกคนด๎วย 

 

15. ข้อคิดเห็นของท่านในเร่ืองการส่งเสริมการอ่านของไทย มีอะไรบ้าง 

 กลยุทธ์ที่ควรใช้ในการส่งเสริมการอ่าน 

-  ทําให๎การอํานเป็นสํวนหน่ึงของชีวิตประจําวัน 

-  ทําให๎หนังสือราคาถูก และดี 
-  ยกยํองและให๎กําลังใจนักอํานและนักเขียนให๎มาก(กวําดารา)  
-  จัดหลักสูตรการศึกษาเน๎นการอําน          
-  ลดภาษีกระดาษ//ลดหยํอนภาษีสําหรับคําหนังสือ 
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 วิธีการในการพัฒนานิสัยรักการอ่าน 

- จัดกลุํมนักอําน  อํานแล๎วเลําสูํกันฟัง 

- สร๎างครอบครัวรักการอําน 

- สร๎างมุมการอํานทุกที่ ทุกเวลา 

- ผสานศิลปะการอํานเข๎ากับศิลปะแขนงอ่ืน  
 

 อื่นๆ 

 -  
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โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

 

ชื่อผู๎ตอบ                          ดร.กมล นามสกุล                           รอดคล๎าย    
ตําแหนํง            ผู๎ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ                      
ที่ทํางาน                สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ           เบอร๑โทรศัพท๑        0-2280-285  

ผู๎สัมภาษณ๑         ผศ.ชนะใจ  เดชวิทยาพร วันที่สัมภาษณ๑   1 มิ.ย.52    เวลา  13.00 –14.15 น.  
 

1. หน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดบ้างท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกนโยบายส่งเสริมการอ่าน 

 กรอบใหญํ ควรกําหนดโดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ นอกจากนี้หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องคือ  
1. ราชบัณฑิต เกี่ยวข๎อง เพราะทําเร่ืองภาษา หนังสือ 

2. มหาวิทยาลัย เป็นหนํวยผลิต ซึ่งควรนําจะมีนโยบายสํงเสริมให๎นักศึกษาอําน ซึ่งการอํานเป็นกระบวนการเรียนร๎ู 
หนํวยอื่นจะสํงเสริมทั่วไป มหาวิทยาลัยมีคณะที่เกี่ยวข๎องโดยตรงจึงควรจะเกี่ยวข๎องกับการสํงเสริมการอํานโดยตรง  

3. กระทรวงวัฒนธรรม เพราะการอํานเป็นวัฒนธรรมอยํางหนึ่ง 

 

2. นโยบายส่งเสริมการอ่านของไทยมีหรือไม่ ถ้ามีเร่ิมเขียนไว้ชัดเจนเมื่อใด และมีสาระส าคัญอะไรบ้าง 

 ถ๎าพูดถึงการอํานออกเขียนได๎ มีมานานแล๎ว กระทรวงศึกษาธิการก็กําหนดวําให๎อํานออกเขียนได๎  ถ๎าการสํงเสริมการ
อํานในประเทศไทยคิดวําแบํงเป็น 3 ชํวงใหญํๆ คือ  
1. รํวมกับองค๑การยูเนสโก มีการประกาศ (ปี 2528) 
2. มีการสร๎างหอสมุดเฉลิมราชกุมารี (ปี 2530–2531) ทําถวายสมเด็จพระเทพฯ กศน. รับผิดชอบ มีประมาณ 100 แหํง

ทั่วประเทศ ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญ มีห๎องสมุดที่มีคุณภาพ  
3. สมัยรัฐบาลซึ่งมีพันตํารวจโท ดร. ทักษิณ เป็นนายกรัฐมนตรีมีนโยบายการอํานกําหนดไว๎ในนโยบายของรัฐบาลและ

ให๎กระทรวงศึกษาธิการ ทําชัดเจน 

 

3. นโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศใดท่ีมีอย่างชัดเจน และสาระส าคัญมีอะไรบ้าง 

 สมัยนายกทักษิณ ทํานกําหนดวํา คนรํุนใหมํ รู๎ภาษาอังกฤษ ร๎ูคอมพิวเตอร๑ ร๎ูวัฒนธรรมนานาชาติ จึงต๎องสร๎างคนเป็นนัก
อํานจึงเรียนร๎ูทั้ง 3 เร่ืองได๎ ให๎นโยบายกับรัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงศึกษาธิการ คือทํานสิริกร มณีรินทร๑ และมี
นโยบายรักการอําน โดยกําหนดยุทธศาสตร๑รักการอําน  

4. มีปัจจัยอะไรบ้างท่ีสนับสนุนการออกนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐ 

 ให๎งบประมาณชัดเจน ปีละ 200 กวําล๎าน ให๎งบไว๎ทุกปี ให๎ไว๎ที่ สพฐ. 150 ล๎าน สํงเสริมการอํานในโรงเรียน ให๎กรม
ประชาสัมพันธ๑ 12 ล๎าน ให๎สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการปีละ  5 ล๎าน จัดงานมหกรรมการอํานเป็นการสนับสนุนเห็น
ภาพชัดเจน 

 สํวนในเร่ืองของการลดภาษีกระดาษ ก ารสํงเสริมนักเขียน การสํงเสริมสมาคมตํางๆ ไมํชัดเจนมากนัก 
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5. นโยบายท่ีออกมาของรัฐมีส่วนช่วยให้มีการอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร 

 เพิ่มขึ้น  เพราะมีการทําวิจัยวําในโรงเรียนอํานหนังสือเพิ่ม เข๎าห๎องสมุดเพิ่ม มีกิจกรรมเกี่ยวกับหนังสือเพิ่มมากขึ้น แตํไมํ
กระทบกับสถิติภายในประเทศ แตํทําให๎การอํานเป็นนิสัยไมํได๎ 

 

6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการส่งเสริมการอ่านของประเทศไทย มีอะไรบ้าง 

1. ต๎องสํงเสริมแหลํงอํานหนังสือให๎มาก ให๎เกิดมุมหนังสือ มีห๎องสมุด เชํน มุมหนังสือในที่ทํางาน รถไฟ สนามกีฬา 
ศูนย๑การค๎าควรมีมุมหนังสือให๎อํานระหวํางนั่งพัก 

2. จัดกิจกรรมในชั้นเรียนให๎มาก จนซึมลึกไปสูํนิสัยเด็ก สุดท๎ายควรสนับสนุนภาคเอกชน รณรงค๑ให๎สํงเสริมการอําน 
รัฐขอให๎เอกชนชํวยรํวมมือ แตํไมํได๎ให๎งบโดยตรงไมํได๎ให๎สิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติม ซึ่งเอกชนทําอะไรได๎เห็น
ผลชัดเจนกวํา  

 

7. ปัจจัยท่ีท าให้การส่งเสริมการอ่านของไทยไม่ประสบความส าเร็จ คืออะไร 

1. เรายังไมํได๎ระดมสรรพกําลังมาชํวยอยํางเต็มที่ ระดมแตํยังไมํมีเอ้ือเต็มที่ 
2. ขาดเทคนิควิธี ที่ทําให๎คนรักการอํานเพิ่มขึ้น 

 

8. เคร่ืองชี้ให้เห็นถึงการประสบความส าเร็จของการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านของประเทศต่างๆ มีอะไรบ้าง และของไทย
สามารถใช้เช่นเดียวกันได้หรือไม่ 

 ในสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดี โอบามา อํานหนังสือให๎เด็กฟัง ผู๎นําเห็นความสําคัญ 

 คนญ่ีปุ่น อํานหนังสือระหวํางนั่งรถไปกันทุกคน 

 คนบราซิล  อํานหนังสือในสนามบอล กํอนจะมีแขํงขัน 

 คนเกาหลี  มีการผลิตนิยาย หนังเป็นวรรณกรรม 

 คนเวียดนาม  รณรงค๑เด็กทําการบ๎าน 5 ข๎อ โดย  3 ข๎อ เขียนวําเกิดอะไรขึ้น เด็กต๎องอํานขําวจึงเขียนได๎ สํวนอีก 2 ข๎อ 
วันน้ีชํวยพํอแมํทําอะไร 

 ทั้งหมดเป็นภาพความสําเร็จที่ประเทศตํางๆ แสดงออกมาทําให๎เราเห็น เพื่อย้ําวําคนเขารักการอํานกันจริงๆ 

 

9. ท่านคิดว่าช่วง 3 ปีมานี้ เด็กไทยมีการอ่านเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพราะเหตุใด 

 อํานมากขึ้น อํานการ๑ตูน  หนังสือจากตํางประเทศ โดยรวมถึงอํานจากคอมพิวเตอร๑ แตํเลือกอําน  ไมํเป็น อํานแตํ
สนุกสนาน 

 

10. ผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้น ถ้าการส่งเสริมการอ่านของไทยไม่บรรลุผล คืออะไร 
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 คนไทยจะฉลาดน๎อยกวําคนที่อ่ืน ได๎ใกล๎ชิดคนสิงคโปร๑ มาเลเซีย พบวําคนเร่ิมเกํงขึ้น เราไมํโงํลง แตํพวกเขาเกํงขึ้น ถ๎า
เราไมํอําน การพัฒนาความรู๎ยิ่งน๎อยลง 

 

11. หากจะเร่ิมใช้นโยบายส่งเสริมการอ่านอย่างจริงจัง ควรเร่ิมที่จุดใด 

1. ตามยุทธศาสตร๑กระทรวงศึกษาธิการ มีแหลํง อํานหนังสือให๎เด็ก และให๎ชาวบ๎านโดยให๎มีเป็นจํานวนมาก 

2. จัดกิจกรรมการเรียน การสอน สํงเสริมการอํานมาก ปัญหาตอนนี้ครูสอนตามตํารา เด็กอํ านตํารา ไมํค๎นคว๎าจาก
ภายนอก 

3. ภาคเอกชน เข๎ามามีสํวนรํวมจริงจัง ‚การอํานเป็นวาระแหํงชาติ‛ ให๎ภาคเอกชนทํา เอกชนมีพลังอยํางยิ่ง ทํานจุรินทร๑ 
เห็นวําเอกชน จุดประกาย ภาคราชการจะต๎องสนับสนุนกําลังทรัพย๑ เอกชนสนับสนุนแรง มีเครือขํายทํางาน ก็จะทํา
ให๎เห็นผลชัดเจนขึ้น 

 

12. หากจะวัดความส าเร็จของการอ่านหนังสือของคนไทย ควรท่ีจะใช้ดัชนีความส าเร็จ (KPI) อะไรบ้าง 

1. จํานวนหนังสือที่อําน 

2. จํานวนเวลาที่อําน 

3. คะแนนของวิชาตํางๆ เพิ่มขึ้น 

 

 ถ๎าจะให๎ดีกวํานี้ 
1. การผลิตหนังสือเพิ่มมากขึ้น หลากหลาย 

2. เกิดการประดิษฐ๑ สิ่งใหมํๆ นวัตกรรมใหมํๆ เกิดการผลิตของใหมํๆ เป็นนวัตกรรมใหมํๆ ที่ได๎จากการอําน ถ๎าอําน
มากต๎องค๎นคิดผลิตของใหมํๆ ได๎มากขึ้น 

13. องค์กรต่างๆ ท่ีท าเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านท่ีท่านรู้จัก มีอะไรบ้าง และการท างานของแต่ละองค์กรประสบผลส าเร็จ
มากน้อยเพียงใด 

1. องค๑กรที่รํวมจัดงานสัปดาห๑หนังสือแหํงชาติ คือสมาคมผู๎จัดพิมพ๑และจัดจําหนํายแหํงประเทศไทย สามารถชักชวน
องค๑กรอ่ืนๆ มารํวมได๎มาก 

2. อันดับ 2 มีหลายฝ่าย มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก, TK, ห๎องสมุดมารวย หนํวยงานที่มีนวัตกรรมใหมํๆ มาเผยแพรํ คิดวํา 2 
ลักษณะนี้ ประสบความสําเร็จเพราะกระทรวงศึกษาธิการ                ทําห๎องสมุดทั่วทั้งประเทศ  แตํยังไมํเดํนไมํมี
อะไรเป็นจุดเดํน 

  

14. ถ้าจะให้ประชาชนในประเทศมาสนใจการอ่านกันอย่างจริงจัง ควรด าเนินการเช่นใด 

 พัฒนาการอําน ตามชํวงอายุของเด็ก 
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 ประเทศไทย เน๎นการถํายทอดโดยกระบวนการบอกเลํา แม๎มีการผลิตหนังสือเพิ่มขึ้นแตํก็ยังนิยมการเลําอยูํ  และมีนิสัย
ชอบฟัง 

 

15. ข้อคิดเห็นของท่านในเร่ืองการส่งเสริมการอ่านของไทย มีอะไรบ้าง 

 กลยุทธ์ที่ควรใช้ในการส่งเสริมการอ่าน 

 เชํนเดียวกับยุทธศาสตร๑ที่กําหนด นอกจากนี้ควรสํงเสริมการอํานในระบบ นอกระบบ สํงเสริมแหลํงเรียนร๎ู ระดมสรรพ
กําลัง ทําให๎การอํานเป็นวาระแหํงชาติ 

 กลยุทธ๑  นอกกรอบ คือ มีเทคนิค วิธีการรูปแบบใหมํๆ เข๎ามา ที่จูงใจคนให๎อําน หรือต๎องดูจากตํางประเทศ วําทําวิธีใด 

 สรุป คือ หาเทคนิควิธีการใหมํๆ ที่จะสํงเสริมการอํานให๎เหมาะสมกับคนไทย 

 

 วิธีการในการพัฒนานิสัยรักการอ่าน 

 -   
 

 อื่นๆ 

1. ทํานจุรินทร๑  มาถูกทางที่ประกาศ ‚การอํานเป็นวาระแหํงชาติ‛ ในสังคมมีเร่ืองทํามาก แตํการทําให๎คนตระหนัก
ทิศทางเดียวกัน จะตระหนักเร่ืองเดียวกัน เร่ืองนี้จะกระทบเร่ืองอื่นๆ อีกมากมาย มาจากการอําน อยากให๎คนมีความร๎ู 
สํงเสริมให๎อําน สามารถสร๎างประเทศเจริญได๎ เร่ืองรณรงค๑ให๎คนมีไมํกี่เร่ือง ถ๎ามีการอํานทุกอยํางจะไปได๎เอง 

 

2. แตํละหนํวยงานระดมแรง กําลัง ให๎กิจกรรมการอํานเกิดหลากหลาย และยังเป็นนิสัย  
  โดยต๎อปฏิบัติทุกวัน  อํานทุกวัน จนติดเป็นนิสัย จึงได ๎ชื่อวํารักการอําน 

3. กิจกรรมที่หนํวยงานตํางๆ ทํา ควรรํวมกันเต็มที่ ทําหลากหลายและทําบํอยๆ  กลวิธีให๎เด็ก รักการอําน ให๎หนํวยงาน
เกี่ยวข๎อง นํานวัตกรรมใหมํๆ มาทดลองทํา จะพบวําแบบใด จึงเหมาะ เพราะแตํละประเทศอาจจะมีวิธีการที่แตกตําง
กันออกไป 
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โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

 

ชื่อผู๎ตอบ                        ม.ร.ว.อรฉัตร   นามสกุล                  ซองทอง       
ตําแหนํง               ผู๎อํานวยการศูนย๑วัฒนธรรม       

ที่ทํางาน           มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย๑                      เบอร๑โทรศัพท๑ 089-6263519   

ผู๎สัมภาษณ๑      ผศ.ชนะใจ    เดชวิทยาพร     วันที่สัมภาษณ๑   2 มิ.ย.52     เวลา     10.00 – 11.00 น.  

 

1. หน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดบ้างท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกนโยบายส่งเสริมการอ่าน 

 กระทรวงศึกษาธิการ โดย สพฐ. (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
 กระทรวงวัฒนธรรม 

 สมาคมนักอํานแหํงประเทศไทย 

 สมาคมห๎องสมุดแหํงประเทศไทย 

 

2. นโยบายส่งเสริมการอ่านของไทยมีหรือไม่ ถ้ามีเร่ิมเขียนไว้ชัดเจนเมื่อใด และมีสาระส าคัญอะไรบ้าง 

 -  

 

3. นโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศใดท่ีมีอย่างชัดเจน และสาระส าคัญมีอะไรบ้าง 

 -  

 

4. มีปัจจัยอะไรบ้างท่ีสนับสนุนการออกนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐ 

 หลักสูตรของนักเรียน และนักศึกษา ที่กําหนดโดยรัฐ 

 

5. นโยบายท่ีออกมาของรัฐมีส่วนช่วยให้มีการอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร 

 -  

 

6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการส่งเสริมการอ่านของประเทศไทย มีอะไรบ้าง 

 มีรางวัล 

 มีการประกาศเกียรติคุณ  ยกยํอง  ผู๎มีผลงานดีเดํน (สวช.) 
 มีการให๎รางวัล ผู๎ประกาศขําว  พิธีกรที่ใช๎ภาษาไทยได๎ถูกต๎อง (กบว.) 
7. ปัจจัยท่ีท าให้การส่งเสริมการอ่านของไทยไม่ประสบความส าเร็จ คืออะไร 

   ขาดการเอาจริงเอาจัง และความตํอเนื่อง  เมื่อกํอนหนังสือเกี่ยวกับเด็กมีไมํมาก แตํเดี๋ยวนี้มีมาก เด็กสํวนใหญํ
จะต๎องได๎การปลูกฝังจากครูด๎วย เพราะมีสิ่งลํอใจมาก มีหนังสืออํานมาก แตํไมํมีใครคอยดูและปลูกฝัง ถ๎าไมํปลูกฝัง จะ
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ไมํรักการอําน ดูการ๑ตูน เลํนเกมส๑ งํายกวํา ครู ผู๎ปกครองปลูกฝังให๎รักการอําน หนังสือมีมาก แตํไมํดีทุกเลํม ผู๎ ใหญํต๎อง
ร๎ูจักแยกแยะด๎วย คัดเลือกให๎เด็ก 

   การสํงเสริมเด ็กอําน ต๎องเร่ิมจากบ๎าน ผู๎ปกครองดูแล ชั้นอนุบาล ประถม ครูต๎องปลูกฝัง หนํวยงานของรัฐ มี
หนังสือที่มีคุณคําออกมาให๎มาก จะชํวยได๎มาก เชํน อํานนวนิยาย สี่แผํนดิน เด็กเองจะไมํอําน ครูต๎องปลูกฝัง ต๎อง
ชํวยกันทุกฝ่าย กํอนทําอะไร ปรึกษาผู๎ร๎ู ใสํใจ เพราะเป็นเร่ืองยาก ครูถํายทอดมา เด็กรับมาได๎ไมํหมด ถํายทอดตํอไปก็จะ
หายไป อาศัยอํานาจรัฐ มีหลักสูตรเข๎มข๎นกวํานี้ ครูอาจารย๑ต๎องรักมีใจรัก ต๎องลึกลงไปให๎ได๎มากที่สุด และตํอยอดให๎ได๎ 

 

8. เคร่ืองชี้ให้เห็นถึงการประสบความส าเร็จของการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านของประเทศต่างๆ มีอะไรบ้าง และของไทย
สามารถใช้เช่นเดียวกันได้หรือไม่ 

 คนไทยมีการอํานออกเขียนได๎ มีนิสัยรักการอําน ได๎รับการปลูกฝังให๎เห็นประโยชน๑ของการอําน 

 

9. ท่านคิดว่าช่วง 3 ปีมานี้ เด็กไทยมีการอ่านเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพราะเหตุใด 

 ลดลง เพราะมีการใช๎คอมพิวเตอร๑กันมาก เกิดภาษาเฉพาะกิจที่ไมํถูกต๎อง 

 

10. ผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้น ถ้าการส่งเสริมการอ่านของไทยไม่บรรลุผล คืออะไร 

 คนไทยก็จะใช๎ภาษาไทยเลวลงหรือใช๎ไมํถูกต๎อง 

 

11. หากจะเร่ิมใช้นโยบายส่งเสริมการอ่านอย่างจริงจัง ควรเร่ิมที่จุดใด 

 ปลูกฝังตั้งแตํเล็ก 

 

12. หากจะวัดความส าเร็จของการอ่านหนังสือของคนไทย ควรท่ีจะใช้ดัชนีความส าเร็จ (KPI) อะไรบ้าง 

 ต๎องวัดทั้ง ฟัง พูด อําน เขียน ให๎ถูกต๎อง โดยทั้ง 4 ข๎อน้ี เป็นตัวชี้วัดที่สําคัญ ซึ่งชํวยสนับสนุนให๎การอํานดีขึ้น 

 

13. องค์กรต่างๆ ท่ีท าเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านท่ีท่านรู้จัก มีอะไรบ้าง และการท างานของแต่ละองค์กรประสบผลส าเร็จ
มากน้อยเพียงใด 

 กระทรวงศึกษาธิการ 

 จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 

 สวช. 
 หนํวยงาน กปร ของ ดร.สุเมธ 

 กรมประชาสัมพันธ๑ มีการสอบ อบรมผู๎ประกาศขําว 
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14. ถ้าจะให้ประชาชนในประเทศมาสนใจการอ่านกันอย่างจริงจัง ควรด าเนินการเช่นใด 

 ให๎รัฐบาลประกาศเป็นวาระแหํงชาติ โดยสนับสนุนทั้งเร่ืองนโยบายและการเงิน 

 

15. ข้อคิดเห็นของท่านในเร่ืองการส่งเสริมการอ่านของไทย มีอะไรบ้าง 

 กลยุทธ์ที่ควรใช้ในการส่งเสริมการอ่าน 

 มีการสํงเสริมอยํางจริงจัง 

 มีการจัดประกวด มอบรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกยํอง 

 

 วิธีการในการพัฒนานิสัยรักการอ่าน 

 ดูตัวอยํางจากคนที่อํานชัด อํานได๎ดี ยกยํองผู๎ที่อํานได๎ดี ให๎โอกาสได๎แสดงออกถึงความสามารถ 

 

 อื่นๆ 

 -  
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โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

 

ชื่อผู๎ตอบ                       รศ.ดร.เยาวพา                    นามสกุล                     เดชะคุปต๑    
ตําแหนํง   ผู๎รับผิดชอบโครงการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการการสํงเสริม 

การอํานของสภาการศึกษา    

ที่ทํางาน   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เบอร๑โทรศัพท๑  081-6977979  

ผู๎สัมภาษณ๑     ผศ.ชนะใจ  เดชวิทยาพร         วันที่สัมภาษณ๑     3 ม.ิย.52 เวลา   14.00 – 15.30 น.  

 

1. หน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดบ้างท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกนโยบายส่งเสริมการอ่าน 

 มีหลายหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

 

2. นโยบายส่งเสริมการอ่านของไทยมีหรือไม่ ถ้ามีเร่ิมเขียนไว้ชัดเจนเมื่อใด และมีสาระส าคัญอะไรบ้าง 

  กํอนปี 30 มีห๎องสมุดประจําหมูํบ๎าน เป็นของการศึกษาผู๎ใหญํ กระทรวงศึกษาธิการ ทําให๎ผู๎ใหญํที่อยูํในหมูํบ๎าน ชํวง
นั้นประสบความสําเร็จ 

 ตอนนี้ มี สพฐ. (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) บริษัทซีพี ออลล๑ จํากัด 7-11             (มีโครงการ
ประกวดหนังสือ) 

  กรุงเทพมหานคร (มีหลายโครงการที่รณรงค๑เร่ืองสํงเสริมการอําน) Book start เร่ิมตั้งแตํเด็กอายุ 3-6 เดือน ประมาณปี 
47 เร่ิมโดยมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก  

 

3. นโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศใดท่ีมีอย่างชัดเจน และสาระส าคัญมีอะไรบ้าง 

 ของอังกฤษ  ญี่ปุ่น 

 รูปแบบ อ.พรอนงค๑  นิคมค๎า  เร่ิม Bookstart ในประเทศไทย 

 โครงการเอาหนังสือสูํเด็ก สํงเสริมรักการอําน โดยมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ริเร่ิมโครงการน้ีในประเทศ โดยมี สสส. ให๎ทุน
ทําวิจัย มี ดร.จิตตินันท๑  เดชะคุปต๑  (มสธ.) ทํา  เร่ิม 6-7 พื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และตํางจังหวัด ปีตํอมา บริษัทปูนซิเมนต๑ ให๎
งบประมาณสนับสนุน ตอนนี้ สสส. ให๎ทุนใหมํอีกคร้ังหนึ่ง 

 

 

 

4. มีปัจจัยอะไรบ้างท่ีสนับสนุนการออกนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐ 

1. ต๎องมีงบประมาณ 

2. มีห๎องสมุดรองรับ 
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3. มีการให๎ความร๎ูกับโรงเรียน และผู๎ปกครอง 

4. มีการจัดกิจกรรมให๎เด็ก 

 

5. นโยบายท่ีออกมาของรัฐมีส่วนช่วยให้มีการอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร 

 เป็นนโยบาย แตํการปฏิบัติเป็นอีกเร่ือง แตํมูลนิธิหนังสือ เพื่อเด็ก ทํามานานแล๎ว มีการรณรงค๑  และเป็นสมาชิก I B B Y 

(International Board on Book for Young People – IBBY)  

 

6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการส่งเสริมการอ่านของประเทศไทย มีอะไรบ้าง 

1. ทําอยํางสม่ําเสมอ สํงเสริมเป็นนิสัย ประเทศญ่ีปุ่นจะรณรงค๑มาก สร๎างเป็นนิสัย ทุกวันต๎องหยิบหนังสือมา เชํน 
สาธิต (ประถม) มีจัดห๎องสมุดให๎ มีกิจกรรมในห๎องสมุด ทําน ศ.ดร.อารี สัณหฉวี มีโครงการอํานหนังสือตอนเช๎าให๎เด็ก
ฟัง ให๎เด็กยืมหนังสือกลับบ๎านด๎วย มี และรณรงค๑ให๎เด็กยืมหนังสือกลับบ๎าน ในห๎องเรียนมีมุมหนังสือให๎เด็ก ของ มศว. 
ปีนี้มีโครงการรักการอําน เป็นบริการวิชาการ มีรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเป็นประธาน มีโครงการรัก
ภาษาไทย  มีรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน ภายใต๎โครงการรักการอําน มีโครงการยํอย 8 โครงการ 

 1) โครงการรักการอํานในโรงพยาบาลชลประทาน 

 2) โครงการพี่สอนน๎องอําน 

 3) โครงการภาษาเพื่อแผํนดินเฉลิมพระเกียรต ิ

 4) โครงการพัฒนาทักษะการอํานให๎แกํนักเรียน ต๎นแบบระดับมัธยมศึกษา 

 5) โครงการรักการอํานสํานักหอสมุดกลางฯ 

 6) โครงการรวมพลังสร๎างสรรค๑เด็กไทย สํงเสริมนิสัยรักการอํานของ รศ.ดร.เยาวพา  เดชะคุปต๑  รับผิดชอบ ทําคร้ังที่ 1 
ไปแล๎ว จะทําคร้ังที่ 2 เดือนสิงหาคม 

 7) โครงการผลิตหนังสืออิเลคทรอนิคส๑ 
 8) โครงการห๎องสมุดเสียงเพื่อผู๎พิการทางสายตา 

 

7. ปัจจัยท่ีท าให้การส่งเสริมการอ่านของไทยไม่ประสบความส าเร็จ คืออะไร 

1. ทําไมํตํอเน่ือง 

2. ไมํเป็นวงกว๎าง 

3. ห๎องสมุดโรงเรียนมีอยูํแล๎ว ควรเพิ่มมุมอํานหนังสือ 

4. ต๎องทําจนเป็นนสิัย 

 

8. เคร่ืองชี้ให้เห็นถึงการประสบความส าเร็จของการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านของประเทศต่างๆ มีอะไรบ้าง และของไทย
สามารถใช้เช่นเดียวกันได้หรือไม่ 
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1. การเห็นภาพคนอํานหนังสือทั่วไป ตามท๎องถนน 

2. เห็นความฉลาดของคนเพิ่ม 

3. เป็นการบริโภคทางปัญญา คือ การอําน ทําให๎เกิดความร๎ู ถ๎าไมํขยันอํานก็ไมํได๎ความร๎ู และต๎องอํานให๎ถูกประเภท ถ๎า
อํานบันเทิงมากๆ ก็จะไมํได๎ความร๎ู 

 

9. ท่านคิดว่าช่วง 3 ปีมานี้ เด็กไทยมีการอ่านเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพราะเหตุใด 

 นําจะอํานเพิ่มขึ้น มีงานสัปดาห๑หนังสือปีละ 3 คร้ัง มีผู๎ไปซื้อหนังสือกันมาก นอกจากนี้การดูที่ IQ ของเด็ก และ
สํานักพิมพ๑ผลิตหนังสือดีๆ ออกมามาก 

 

10. ผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้น ถ้าการส่งเสริมการอ่านของไทยไม่บรรลุผล คืออะไร 

1. จะมีเด็กเกํงๆ น๎อยลง 

2. เรียนระดับมหาวิทยาลัย ไมํอํานหนังสือ การศึกษาค๎นคว๎าไมํเต็มที่ ผลงานก็จะไมํออก                  เด็กระดับ
มหาวิทยาลัยไม ํคํอยอํานหนังสือตํางประเทศ เป็นปัญหาระดับผู๎ใหญํ 

3. ตํางประเทศ ตื่นเช๎าต๎องอํานหนังสือพิมพ๑ ทักษะทางภาษาต๎องได๎ทั้ง ฟัง พูด อําน เขียน           การอํานเป็นประตูไปสูํ
การเรียนรู ๎

 

11. หากจะเร่ิมใช้นโยบายส่งเสริมการอ่านอย่างจริงจัง ควรเร่ิมที่จุดใด 

 บ๎าน สําหรับเด็กเล็ก พํอแมํอํานหนังสือให๎ลูกฟังกํอนนอน 

 ประถม  บ๎านและโรงเรียนต๎องรํวมกัน 

 สรุปทุกระดับ บ๎านและโรงเรียนต๎องรํวมกัน แตํระดับอุดมศึกษา 

 ต๎องขวนขวายอํานมากๆ  อํานมากหนังสือหรือหนังสือ อิเลคโทรนิคส๑ก็ได๎ 
 

12. หากจะวัดความส าเร็จของการอ่านหนังสือของคนไทย ควรท่ีจะใช้ดัชนีความส าเร็จ (KPI) อะไรบ้าง 

1. ผลสอบ Entrance ถ๎าอํานหนังสือ ก็จะสอบได๎ 
2. การประกวดระดับประเทศ นานาชาติ 
3. การรณรงค๑พบวํา เด็กเกํง ฉลาด จะมาจากการอําน 

13. องค์กรต่างๆ ท่ีท าเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านท่ีท่านรู้จัก มีอะไรบ้าง และการท างานของแต่ละองค์กรประสบผลส าเร็จ
มากน้อยเพียงใด 

 มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก 

 มูลนิธิไทสร๎างสรรค๑ 
 มูลนิธิพระดาบส 

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ดํานซ๎าย มีห๎องสมุดให๎แพทย๑ 
 TK Park 
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 ห๎องสมุดมารวย  ตลาดหลักทรัพย๑แหํงประเทศไทย 

 บริษัท ซีพี ออลล๑ (7-11) มีโครงการประกวด หนังสือ ฯลฯ 

 

14. ถ้าจะให้ประชาชนในประเทศมาสนใจการอ่านกันอย่างจริงจัง ควรด าเนินการเช่นใด 

 มีห๎องสมุดให๎ทั่วถึง 

 

15. ข้อคิดเห็นของท่านในเร่ืองการส่งเสริมการอ่านของไทย มีอะไรบ้าง 

 กลยุทธ์ที่ควรใช้ในการส่งเสริมการอ่าน 

  ในโรงเรียน มีหนังสือทํามือ ทําหุํน ทําตุ๏กตา ประกอบการเลําเร่ือง Book start มีกระเป๋า  มีหนังสือสํงเสริมการ
อํานของมศว. จัดสัมมนาโรงเรียน ให๎แนวคิดการพัฒนาภาษาในทศวรรษนี้มีอะไร และในอนาคตมีอะไร ตํอจากนั้นให๎
โรงเรียนรํางโครงการเองที่จะต๎องจัดทําตํอไป มีประมาณ 20 กวําโรงเรียนที่เข๎ารํวมเป็นระดับปฐมวัย ประถม และมัธยม 
ระดับละ 5-7 โรงเรียนตํอจากนั้นไปดําเนินการในโรงเรียน และมานําเสนอผู๎จัดก็จะเก็บรวบรวม วิเคราะห๑ และ
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน  

 

 วิธีการในการพัฒนานิสัยรักการอ่าน 

  ผู๎ใหญํต๎องชํวยดูแลให๎เด็กอํานหนังสือ หาหนังสือให๎เด็กอําน ตระหนักในความสําคัญของเร่ืองนี้ ไมํปลํอยปละ
ละเลย ซื้อหนังสือให๎เด็ก แทนการให๎เด็กเลํนแตํคอมพิวเตอร๑ เด็กเล็กๆ ก็อํานหนังสือให๎ฟังกํอนนอน มีวิจัยวําถ๎าอํานให๎
ฟังตั้งแตํในท๎องเมื่อคลอดออกมา เด็กก็จะจําได๎ 

  โรงเรียนต๎องหาแหลํงเรียนร๎ูให๎เด็ก เชํน ห๎องสมุด มุมหนังสือให๎เด็ก พํอแมํอํานระหวํางรอลูก       ที่โรงพยาบาล
ชลประทานจะมีรถเข็นหนังสือ มีนางฟ้าประจํารถ และทําวิจัยวําผู๎ป่วยที่มารอเลือกหนังสืออะไร ตึกไหนชอบหนังสือ
อะไร หนังสืออะไรผู๎ป่วยชอบเพื่อจัดได๎เหมาะสม  

 

 อื่นๆ 
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โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

 

ชื่อผู๎ตอบ                        ม.ร.ว.รมณียฉัตร    นามสกุล           แก๎วกิริยา  

ตําแหนํง             รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   

ที่ทํางาน              มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย๑                            เบอร๑โทรศัพท๑02-954-7358  

 

1. หน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดบ้างท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกนโยบายส่งเสริมการอ่าน 

1.  กระทรวงศึกษาธิการ 

2.  สสส. 
3. TK Park 

4.  สํานักงานกองทุนสร๎างเสริมสุขภาพ 

5. สํานักนายกรัฐมนตรี 
 

2. นโยบายส่งเสริมการอ่านของไทยมีหรือไม่ ถ้ามีเร่ิมเขียนไว้ชัดเจนเมื่อใด และมีสาระส าคัญอะไรบ้าง 

 นโยบายการสํงเสริมการอํานของไทยมีชัดเจน เมื่อปี 2546 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โดยตั้งให๎
เป็นปีสํงเสริมการอํานและเรียนร๎ูสาระสําคัญ มีอะไรบ๎าง จําไมํได๎ ร๎ูแตํวํามีประกวดกิจกรรมสํงเสริมการอํานตาม
โรงเรียนตํางๆ การกําหนดให๎วันที่  2 เมษายน เป็นวันรักการอําน  

 

3. นโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศใดท่ีมีอย่างชัดเจน และสาระส าคัญมีอะไรบ้าง 

 เทําที่ทราบ ประเทศญ่ีปุ่นได๎ออกกฎหมายสํงเสริมการอํานในกลุํมเยาวชน กําหนดให๎รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนเร่ือง
สํงเสริมการอําน สํงเสริมการใช๎ห๎องสมุด รวมทั้งกําหนดให๎ผู๎ปกครองต๎องสํงเสริมให๎เด็กๆ ในปกครองอํานหนังสือมาก
ขึ้น มีการประการวัน ‚Children’s Reading Day‛ วันที่ 23 เมษายน  

 

4. มีปัจจัยอะไรบ้างท่ีสนับสนุนการออกนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐ 

-  การจัดสัปดาห๑หนังสือแหํงชาติ 
-  การเปิด TK Park ทําให๎ห๎องสมุดนําอําน นําค๎นคว๎า ดูไมํนําเบื่อ 

-  การจัดกิจกรรมตามพื้นที่การศึกษา 

 

5. นโยบายท่ีออกมาของรัฐมีส่วนช่วยให้มีการอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร 

 คิดวํานําจะชํวยได๎บ๎าง 

 

6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการส่งเสริมการอ่านของประเทศไทย มีอะไรบ้าง 

- ความนําอํานของหนังสือ เร่ืองถูกใจ รูปเลํมสวยงาม อํานงําย 
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- ผู๎ปกครองให๎ความสนใจ ปลูกฝังนิสัยรักการอํานต้ังแตํเด็ก 

- สํานักพิมพ๑เลือกพิมพ๑เร่ืองที่นําสนใจสําหรับเยาวชน 

 

7. ปัจจัยท่ีท าให้การส่งเสริมการอ่านของไทยไม่ประสบความส าเร็จ คืออะไร 

- การเติบโตของเกมคอมพิวเตอร๑ 
- ผู๎ปกครองไมํสนใจหาหนังสือดีๆ ให๎เด็กอําน 

- หนังสือดีๆ อํานยาก ราคาแพง 

 

8. เคร่ืองชี้ให้เห็นถึงการประสบความส าเร็จของการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านของประเทศต่างๆ มีอะไรบ้าง และของไทย
สามารถใช้เช่นเดียวกันได้หรือไม่ 

 การเติบโตของตลาดหนังสือ ทั้งยอดขายและการขายลิขสิทธิ์ไปแปลเป็นภาษาตํางๆ 

 

9. ท่านคิดว่าช่วง 3 ปีมานี้ เด็กไทยมีการอ่านเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพราะเหตุใด 

 เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีวรรณกรรมเยาวชนตีพิมพ๑ออกมามากมาย แทบทุกสํานักพิมพ๑ ถ๎าการอํานลดลง จํานวนคงไมํมีมาก
เทํานี้ สถิติลําสุดปี 2551 พบวําเด็กเล็กอํานหนังสือทั้งสิ้น 2.1 ล๎านคน โดยอํานสัปดาห๑ละ 2-3 วัน 39.6% (จากห๎องสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ประเภท การสํงเสริมการอําน) 

 

10. ผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้น ถ้าการส่งเสริมการอ่านของไทยไม่บรรลุผล คืออะไร 

- เด็กไทยจะกลายเป็นคนมองโลกคับแคบ 

- ประเทศชาติไมํก๎าวหน๎า เนื่องจากไมํรู๎วําคนอ่ืนทําอะไรอยูํ และควรจะเอาความรู๎อยํางใดมาปรับแก๎ 
 

11. หากจะเร่ิมใช้นโยบายส่งเสริมการอ่านอย่างจริงจัง ควรเร่ิมที่จุดใด 

 เร่ิมที่บ๎าน 

12. หากจะวัดความส าเร็จของการอ่านหนังสือของคนไทย ควรท่ีจะใช้ดัชนีความส าเร็จ (KPI) อะไรบ้าง 

- ยอดขายหนังสือเยาวชนที่ไมํใชํหนังสือเรียนภาคบังคับ 

- จํานวนคนเข๎าห๎องสมุดตํางๆ เพิ่มขึ้น 

 

13. องค์กรต่างๆ ท่ีท าเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านท่ีท่านรู้จัก มีอะไรบ้าง และการท างานของแต่ละองค์กรประสบผลส าเร็จ
มากน้อยเพียงใด 

 สมาคมห๎องสมุดแหํงประเทศไทย - ผลสําเร็จปานกลาง เพราะหลายแหํงสภาพแวดล๎อมไมํชํวยให๎ใช๎บริหาร 

 สมาคมผู๎จัดพิมพ๑หนังสือ - ผลสําเร็จระดับดี เนื่องจากมีหนังสือดีๆ นําอํานมาก แตํราคายังแพงอยูํ 
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 TK Park - ผลสําเร็จระดับดี 
 กระทรวงศึกษาธิการ - ผลสําเร็จ พอใช๎ – กิจกรรมตํางๆ ไมํตํอเน่ือง 

 

14. ถ้าจะให้ประชาชนในประเทศมาสนใจการอ่านกันอย่างจริงจัง ควรด าเนินการเช่นใด 

 ทําให๎หนังสืออํานงําย สนุก มีสาระ โดยไมํหนักมากเกินไป นําอําน และราคาถูกลง โดยเฉพาะสําหรับคนในตํางจังหวัด 

 

15. ข้อคิดเห็นของท่านในเร่ืองการส่งเสริมการอ่านของไทย มีอะไรบ้าง 

 กลยุทธ๑ที่ควรใช๎ในการสํงเสริมการอําน 

- ประชาชนสามารถเข๎าถึงหนังสือดีๆ ได๎งํายขึ้น เชํน ราคาถูกลง 

- ห ๎องสมุดปรับปรุง ให๎บรรยากาศนําอําน นําเข๎าไปใช๎บริการ 

- เพิ่มห๎องสมุดเคลื่อนที่ในตํางจังหวัด 

 

 วิธีการในการพัฒนานิสัยรักการอ่าน 

 เร่ิมต๎นที่บ๎าน พํอแมํต๎องเป็นตัวอยํางเร่ืองรักการอําน พาลูกเข๎าห๎องสมุด เข๎าร๎านหนังสือบํอยๆ 

 

 อื่นๆ 

 -  
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โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

 

ชื่อผู๎ตอบ                       นางทศสิริ นามสกุล           พูลนวล  

ตําแหนํง             บรรณาธิการบริหาร สํานักพิมพ๑มูลนิธิเด็ก   

ที่ทํางาน                                         เบอร๑โทรศัพท๑ 0-2881-1734 , 085-914-184058  

 

1. หน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดบ้างท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกนโยบายส่งเสริมการอ่าน 

1. สํานักนายกรัฐมนตรี 

2.  กระทรวงศึกษาธิการ 

3.  กระทรวงมหาดไทย 

4.  กระทรวงวัฒนธรรม 

5.  กระทรวงพัฒนาสังคมและมนุษย๑ 
 

2. นโยบายส่งเสริมการอ่านของไทยมีหรือไม่ ถ้ามีเร่ิมเขียนไว้ชัดเจนเมื่อใด และมีสาระส าคัญอะไรบ้าง 

  ที่ผํานมาดูเหมือนวําประเทศไทยยังไมํเคยปรากฏมีนโยบายสํงเสริมการอํานในระดับประเทศ แตํหากจะมีจะ
เป็นแผนรณรงค๑เฉพาะของกระทรวงทบวงกรมตํางๆ แตกตํางกันไป ที่สําคัญและพอจะมีพลังได๎แกํนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการที่ประกาศให๎ปี 2546 เป็น "ปีแหํงการสํงเสริมการอํานและการเรียนร๎ู เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ซึ่งก็ไปสอดคล๎องกับการที่องค๑การสหประชาชาติ กําหนดให๎ ปี 2546-2555 

เป็นทศวรรษแหํงการร๎ูหนังสือ (United Nations Literacy Decade 2003-2012)  

  โดยกระทรวงศึกษาธิการได๎จัดดําเนินกิจกรรมตํางๆ เพื่อสนับสนุนดังนี้ 
   1) จัดตั้งศูนย๑สํงเสริมการอํานระดับจังหวัด อําเภอ โรงเรียน หรือ ห๎องสมุดครอบครัว 

  2) จัดทําต๎นแบบ "ตู๎หนังสือ อาหารสมอง" จากวัสดุที่เหลือใช๎ เชํน ตู๎เย็น ตู๎เสื้อผ๎า ฯลฯ 

  3) จัดกิจกรรมเลําเร่ือง "ความสุขที่เกิดจากการอําน" หนังสือที่ฉันชอบ ฯลฯ 

  4) จัดคลินิก "หมอภาษา" เพื่อฝึกการอําน, การออกเสียง ฯลฯ 

  5) จัดกิจกรรม "วางทุกงาน อํานทุกคน วันละ 15 นาที" 
  

  นอกจากนี้ ในปี 2548 รัฐบาลใหมํในเวลานั้น (พรรคไทยรักไทย) ได๎บรรจุเร่ืองการสํงเสริมการอํานอยูํใน
นโยบายของรัฐบาลด๎วย แตํยังไมํปรากฏเป็นแผนปฏิบัติการชัดเจนใดๆ 

3. นโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศใดท่ีมีอย่างชัดเจน และสาระส าคัญมีอะไรบ้าง 

 3.1 ประเทศสิงคโปร์ 



 188 

 นโยบาย “สร้างชาติและด ารงความเจริญมั่งคั่งมั่นคงของชาติด้วยห้องสมุด‛ 

    ใน ปี ค.ศ. 1993 รัฐบาลสิงคโปร๑ออกพระราชบัญญัติเกี่ยวกับหอสมุดแหํงชาติของสิงคโปร๑ กระทรวงที่
รับผิดชอบคือ กระทรวงข๎อมูลสารสนเทศและศิลปะ (Ministry of Information, Communication and the Arts)   

  ตํอมาใน ปี 1995 มีการจัดตั้งสภารํางนโยบาย และคณะกรรมการหอสมุดแหํงชาติ ซึ่งมีอํานาจการบริหารจัดการ
เป็นอิสระและยืดหยุํน มีบทบาทในการนิยาม กําหนดนโยบาย  และดําเนินการให๎เกิดการปฏิบัติตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร๑เกี่ยวกับการรวบรวม แหลํงความร๎ูของชาติ พัฒนาระบบห๎องสมุดโดยรวม วางโครงสร๎างพื้นฐานทางขําวสาร
ที่แยบยลสําหรับอนาคต เชํน การสร๎างเครือขํายห๎องสมุดไร๎พรมแดน และเชื่อมโยงบริการสืบค๎นวัสดุจัดเก็บประเภท
ตํางๆ ข๎ามห๎องสมุด พัฒนาเครือขํายคอมพิวเตอร๑เชื่อมโยงห๎องสมุดตํางๆ  ทําให๎เกิดระบบห๎องสมุดชุมชนที่ได๎มาตรฐาน
โลกและปูทางให๎หอสมุดแหํงชาติเป็นศูนย๑กลางแหลํงอ๎างอิงทางความร๎ูและการวิจัยที่สําคัญที่สุดของประเทศอีกด๎วย 

และยังมีบทบาทให๎คําปรึกษาแกํกระทรวง 

  ศึกษาธิการ และรํวมกันจัดต้ังคณะกรรมการกําหนดทิศทางขึ้น เพื่อสนับสนุนและพัฒนาความเป็นเลิศในการ
บริการห๎องสมุดโรงเรียน ตามวิสัยทัศน๑ของกระทรวงศึกษาธิการที่วํา ‘โรงเรียนแหํงความคิด ชาติแหํงการเรียนร๎ู’ 
สํงเสริมและผลักดันให๎เกิดการใช๎ทรัพยากรขําวสารรํวมกัน ตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพของห๎องสมุดโรงเรียนให๎
สนับสนุนการสอน รวมทั้งความต๎องการของชุมชนโรงเรียนทั่วไป     พระ ราชบัญญัติฯ  

  กําหนดให๎มีกองทุนรับบริจาคขึ้น มีสถานะเป็นสถาบันสาธารณะ ซึ่งได๎รับยกเว๎นภาษีเงินได๎ สามารถรับบริจาค 

เพื่อการพัฒนาห๎องสมุด เชํน การฝึกอบรมและทุนการศึกษาสําหรับบุคลากรห๎องสมุด  ทุนอุดหนุนการวิจัยที่มีผลตํอ
ยุทธศาสตร๑ 
 

  3.2.ประเทศอังกฤษ 

 โครงการหนังสือเล่มแรก (Bookstart) 

   มุํงเน๎นให๎พํอแมํทุกคนเห็นความสําคัญของการอํานหนังสือให๎ลูกฟัง  รวมทั้งการเลี้ยงลูกด๎วยหนังสือตั้งแตํวัย
เยาว๑ เร่ิมต๎นขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 ภายใต๎ กองทุนหนังสือ (Book Trust) โดยรํวมมือกับองค๑กรท๎องถิ่น ให๎พํอแมํอําน
หนังสือให๎ลูกฟังตั้งแตํอายุได๎เพียง 6-9 เดือนด๎วยการจัดสรรให๎เด็กทารกทุกคนได๎รับถุงหนังสือโดยไมํคิดมูลคํา เมื่อแมํ
พาลูกมาตรวจสุขภาพที่สถานีอนามัย พํอหรือแมํทุกคนจะได๎รับคําแนะนําจากเจ๎าหน๎าที่อาสาสมัครของโครงการเป็นราย
ตัว เพื่อให๎เข๎าใจถึงความสําคัญของการอํานหนังสือให๎ลูกฟัง จากการติดตามผล พบวําเด็ก ๆ ในโครงการมีความสามารถ
ในการอําน เขียน และการคิดคํานวณสูงกวําเด็กทั่วไปอยํางเดํนชัด เมื่อเข๎าเรียนในระดับประถม  และยังพบวําเด็กที่ได๎รับ
หนังสือภาพตั้งแตํวัยทารกแสดงความสนใจในการอํานสูง กวําเด็กนอกโครงการถึง 3 เทํา หลังจากได๎รับหนังสือเลํมแรก
เป็นเวลา 2 ปี ยิ่งกวํานั้น โครงการน้ียังชํวยสานสายใยรักในครอบครัวทําให๎พํอแมํลูกมีความสัมพันธ๑กันแนบ แนํนอบอํุน
ยิ่งขึ้นเพราะการเลี้ยงลูกด๎วยหนังสือทําให๎พํอแมํลูกมีความสุขกับ หนังสือรํวมกัน    
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  โครงการนีเ้ร่ิมต๎นด๎วยเด็กจํานวน 300 คน ในปี พ.ศ. 2535 และเพิ่มจํานวนเป็น675,000 คนในปี พ.ศ. 2546 โดย 
Bookstart UK ได๎รับงบประมาณสนับสนุนจากทั้งหนํวยงานของรัฐบาลและบริษัทเอกชน  ปัจจุบันมีประเทศที่มีความ
สนใจในโครงการน้ี 12 ประเทศทั่วโลก 

  3.3 ประเทศญ่ีปุ่น      

 โครงการหนังสือเล่มแรก (Bookstart) 

  ญ่ีปุ่นประกาศให๎ปี พ.ศ. 2543 เป็น "ปีแหํงการอํานของเด็ก" ได๎นําโครงการ Bookstartจากอังกฤษมาเผยแพรํ 
โดยมี Bookstart Support Center เป็นเจ๎าของโครงการ ด๎วยหลักการที่วํา "ภาษามีความสําคัญตํอการหลํอเลี้ยงจิตใจเด็ก 

เด็กเล็กต๎องการอ๎อมกอดอันอบอุํนและเสียงพูดคุยอยํางอํอนโยน" โดยได๎รับความรํวมมือจากศูนย๑อนามัย ห๎องสมุด และ
หนํวยงานสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็ก แจกถุง Bookstart ตํอมาองค๑กรบริหารสํวนท๎องถิ่น เมืองเอนิวะ (Eniwa)ที่ฮ็อกไกโด 

ได๎นําโครงการน้ีไปทดลองและพบวําเด็กเล็ก ๆ ชอบหนังสือมาก จึงลงมติใช๎งบประมาณ ปี  พ.ศ. 2544 ดําเนินโครงการ
นี้อยํางจริงจัง ในขณะนี้มีองค๑กรบริหารสํวนท๎องถิ่นกวํา 500 แหํง กําลังดําเนินโครงการนี้ในชุมชนของตนเพราะเห็น
ประโยชน๑ที่ชุมชนจะได๎รับ และกําลังแพรํขยายไปอยํางรวดเร็วในประเทศญ่ีปุ่น 

  ปี พ.ศ.2544 ออกพระราชบัญญัติการสํงเสริมการอํานหนังสือแกํเด็ก (Act of Book Reading Promotion fo 

Children) 

  ปี พ.ศ. 2548 ออกพระราชบัญญัติสํงเสริมวัฒนธรรมการร๎ูหนังสือ (Literary Culture Promotion Act) 

  ปี พ.ศ. 2550 จัดตั้งองค๑การสํงเสริมวัฒนธรรมการร๎ูหนังสือ 

 

 3.4 ประเทศเกาหลี 
  รัฐบาลเกาหลีได๎ปูพื้นฐานให๎เกาหลีก๎าวสูํสังคมฐานปัญญาในศตวรรษที่ 21 โดยนโยบาย 8 ประการตํอไปนี้ 

1. จัดตั้งระบบสนับสนุนอุตสาหกรรมการพิมพ๑ในประเทศ 

2. วางพื้นฐานการจัดพิมพ๑หนังสือที่มีคุณภาพและสนับสนุนผู๎อยูํในวงวิชาชีพนี้ 
3. มุํงสูํการเป็นประเทศผู๎นําในตลาดสิ่งพิมพ๑อิเลกทรอนิกส๑ 
4. สํงเสริมอุตสาหกรรมการพิมพ๑ 
5. สนับสนุนให๎เกิดการพัฒนาระบบการกระจายหนังสือทั่วประเทศ 

6. เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมการพิมพ๑ในประเทศให๎สามารถออกไปแขํงขันในระดับนานาชาติ 
7. สํงเสริมอุตสาหกรรมการพิมพ๑ในท๎องถิ่น 

8. สํงเสริมการแลกเปลี่ยนการจัดพิมพ๑หนังสือระหวํางเกาหลีเหนือและเกาหลีใต๎ 
 

 3.5 ประเทศในยุโรป 

   หลาย ประเทศใช๎ระบบภาษีมูลคําเพิ่ม และรัฐบาลมีนโยบายสํงเสริมการอํานหนังสืออยํางชัดเจนจะกําหนด
อัตราภาษีมูลคํา เพิ่มสําหรับหนังสือ เป็น 0% หรือน๎อยกวําปกติมาก ได๎แกํ UK  Ireland  Norway   
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  Poland  Estonia ฯลฯ และขณะนี้ สหพันธ๑ผู๎จําหนํายหนังสือของยุโรป (EBF) กําลังเรียกร๎องไปยังรัฐบาลของทุก
ประเทศในสหภาพยุโรปให๎ลดอัตราภาษีมูลคํา เพิ่มเป็น  0% เหมือนกันทั้งหมดสําหรับหนังสือ (รวมถึงหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส๑ด๎วย) โดยใช๎สโลแกนการเรียกร๎องวํา Don’t Tax Reading เพื่อสํงเสริมให๎คนในแตํละประเทศมีโอกาส
การอํานที่ดีขึ้น 

 

4. มีปัจจัยอะไรบ้างท่ีสนับสนุนการออกนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐ 

 -  

5. นโยบายท่ีออกมาของรัฐมีส่วนช่วยให้มีการอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร 

   ที่ผํานมา นโยบายของรัฐมีสํวนชํวยให๎การอํานหนังสือเพิ่มขึ้นได๎บ๎าง แตํเป็นการเพิ่มขึ้นที่ไมํมีน้ําหนักในการ
ทําให๎เด็กและเยาวชนต๎องการการอํานหนังสืออยํางแท๎จริงและตํอเนื่อง เพราะเป็นนโยบายเฉพาะกิจ หวังผลระยะสั้น 
เชํน นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในปี 2546 ทําให๎ตัวเลขการอํานหนังสือในกลุํมเด็กวัยเรียนเพิ่มขึ้นก็จริง แตํเมื่อ
หมดระยะเวลาโครงการ ตัวเลขการอํานก็ลดลง 

 

6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการส่งเสริมการอ่านของประเทศไทย มีอะไรบ้าง 

  ที่ผํานมา จุดแข็งของการรณรงค๑สํงเสริมการอํานในประเทศไทยอยูํที่ความเข๎มแข็งของภาคเอกชน ทั้งในรูปของ
องค๑กรและกลุํมบุคคล ซึ่งภาคเอกชนที่วํานี้เป็นผู๎นําที่กํอให๎เกิดการรณรงค๑สํงเสริมการอํานมาตลอดเกือบ 30 ปีโดยไมํรอ
นโยบายหรือการสนับสนุนจากภาครัฐแตํอยํางใด หากแตํจุดแข็งนี้กลับเป็นจุดอํอนไปโดยปริยาย เนื่องจากเป็นการ
ทํางานในรูปแบบที่ตํางคนตํางทํา ขาดการเชื่อมประสานกัน ทําให๎ผลสัมฤทธิ์ในเร่ืองการสร๎างกระแสการอํานไมํเกิดขึ้น
ในระดับประเทศ และที่สําคัญคือขาดงบประมาณในการทํางานอยํางตํอเน่ือง 

 

7. ปัจจัยท่ีท าให้การส่งเสริมการอ่านของไทยไม่ประสบความส าเร็จ คืออะไร 

1. การเป็นเพียงแคํแผนรณรงค๑เฉพาะกิจ ยังไมํยกระดับเป็นนโยบายระดับชาติ ที่มีรัฐบาลเป็นเจ๎าภาพ 

2. หนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตํางคนตํางทํา ไมํมีการเชื่อมประสานกัน 

3. ขาดบุคลากรที่เข๎าใจแนวคิดการสํงเสริมการอําน ที่จะทําให๎เด็กและเยาวชนเกิดความต๎องการการอํานหนังสืออยําง
ยั่งยืน 

4. ขาดแผนการดําเนินงานที่สามารถสร๎างความต๎องการการอํานให๎เกิดกับเด็กและเยาวชนได๎อยํางแท๎จริง   
5. ขาดแผนการดําเนินงานที่สนับสนุนและการอํานต้ังแตํเด็กแรกเกิดตํอเน่ืองถึงอุดมศึกษา และเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตปกติ

ทั้งในระบบโรงเรียนและสังคม 

6. ระบบหนังสือสาธารณะไมํสามารถรองรับผู๎สนใจการอํานได๎ทุกเพศทุกวัยและทุกเวลา 

7. หนังสือที่มีคุณภาพยังมีปริมาณและความหลากหลายไมํเพียงพอ โดยเฉพาะหนังสือสําหรับเด็กและเยาวชน 

8. ไมํมีงบประมาณที่ชัดเจนและเพียงพอในการรณรงค๑เร่ืองนี้อยํางจริงจัง โดยเฉพาะการสนับสนุนให๎ผู๎ที่อยูํในขําย
สามารถเข๎าถึงหนังสือได๎โดยไมํเสียคําใช๎จําย 
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8. เคร่ืองชี้ให้เห็นถึงการประสบความส าเร็จของการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านของประเทศต่างๆ มีอะไรบ้าง และของไทย
สามารถใช้เช่นเดียวกันได้หรือไม่ 
1. ความสามารถในการอํานออกเขียนได๎ 
2. ความสามารถในการอํานจับใจความ 

3. จํานวนเด็กแรกเกิดที่มีโอกาสเข๎าถึงหนังสือที่เหมาะสมกับวัย 

4. จํานวนแหลํงอํานหนังสือสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ 

5. ขีดการพัฒนาทักษะด๎านตํางๆ ของเด็กและเยาวชน อาทิเชํน ทักษะในด๎านการคิดวิเคราะห๑ ทักษะชีวิต ทักษะในด๎าน
การทํางาน ทักษะสังคม ทักษะทางด๎านอารมณ๑ ฯลฯ 

6. จํานวนหนังสือที่มีคุณภาพและความหลากหลายเพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนประชากร 

7. การใช๎เวลาในการอํานหนังสือเพื่อการค๎นคว๎าและเพื่อตอบสนองความสนใจใฝ่รู๎ 
 

9. ท่านคิดว่าช่วง 3 ปีมานี้ เด็กไทยมีการอ่านเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพราะเหตุใด 

  หากจะวิเคราะห๑ถึงสถานการณ๑การอํานของเด็กไทย อาจจะจําเป็นต๎องแยกแยะเด็กเป็นกลุํมๆ เนื่องจากเรามีเด็ก
ทั้งที่สนใจการอํานอยํางดีแล๎วจํานวนหนึ่ง และยังมีเด็กที่ไมํสนใจการอํานอีกจํานวนหนึ่ง (ซึ่งเป็นจํานวนที่มากกวํากลุํม
แรก) และการพูดถึง ‚การอําน‛ ก็ยังต๎องให๎คําจํากัดความวําหมายถึงการอํานทั่วๆ ไปหรือการอํานที่มีคุณภาพ เพราะถ๎า
หมายถึงการอํานอยํางมีคุณภาพก็นําจะไมํเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยํางมีนัยยะ (โดยตั้งข๎อสังเกตวําที่ผํานมา การอํานที่มี
คุณภาพยังไมํเกิดขึ้นในเด็กไทย) แม๎วําสถิติของผู๎เข๎าชมงานสัปดาห๑หนังสือในชํวงหลายปีที่ผํานมาจะเติบโตขึ้น และเด็ก
และเยาวชนเข๎าชมงานมากขึ้นก็ตาม โดยประเมินจากข๎อมูลตํอไปนี้ 
1.  ยอดพิมพ๑หนังสือในกลุํมที่มีคุณภาพสําหรับเด็กและเยาวชนไมํเพิ่มขึ้น 

2. ยอดพิมพ๑หนังสือที่เติบโตอยํางเห็นได๎ชัดเป็นกลุํมนวนิยายวัยรํุน ที่สํวนใหญํเขียนโดยวัยรํุนซึ่งเป็นวัยเดียวกัน เต็ม
ไปด๎วยความเพ๎อฝัน ซึ่งมีพลังในทางวรรณศิลป์และการให๎บทเรียนชีวิตลุํมลึกน๎อยกวํานวนิยายที่เขียนโดยนักเขียนที่
มีประสบการณ๑ชีวิต 

3. ยอดพิมพ๑หนังสือในกลุํมการ๑ตูนความร๎ูสําหรับเด็กเพิ่มขึ้น แตํเป็นการเพิ่มขึ้นเฉพาะกลุํมเดียว  ยังไมํหลากหลาย
เพียงพอเมื่อเทียบกับจํานวนประชากร 

4. ยอดการใช๎บริการห๎องสมุดสาธารณะหรือการยืมหนังสือไมํขยับ 

5. การใช๎เวลากับอินเทอร๑เน็ตเพิ่มขึ้น 

6. ไมํเกิดการอํานเพื่อการค๎นคว๎า แม๎แตํการสืบค๎นในอินเทอร๑เน็ตก็เป็นเพียงการ ‚ตัดปะ‛ ข๎อมูล 

 

10. ผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้น ถ้าการส่งเสริมการอ่านของไทยไม่บรรลุผล คืออะไร 

1.  เด็กไทยจะไมํรู๎จักการอํานหนังสือเพื่อการค๎นคว๎าและเพื่อตอบสนองความสนใจใฝ่รู๎ 
2. เด็กไทยจะขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตที่สําคัญที่จะได๎จากการอํานหนังสือ 
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3. เด็กไทยจะอํอนแอทางวิชาการไปเร่ือยๆ และท๎ายที่สุดอาจอยูํร้ังท๎ายเมื่อเข๎าสูํเวทีระดับโลก เพราะไมํสามารถเรียนร๎ู
ด๎วยตนเองได๎ (หากเข๎าไมํถึงการอํานเพื่อการเรียนรู๎) 

4. ประชากรของประเทศสํวนใหญํจะอํอนแอในทางความคิดอําน แม๎วําจะมีอัจฉริยะที่พอจะไปแขํงขันในเวทีโลกได๎แตํ
ก็เป็นจํานวนเพียงหยิบมือเดียวเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศ ซึ่งจะทําให๎ประเทศอํอนแอตามไปด๎วย 

 

11. หากจะเร่ิมใช้นโยบายส่งเสริมการอ่านอย่างจริงจัง ควรเร่ิมที่จุดใด 

1.  รัฐต๎องเร่ิมจากแผนพัฒนาทุนมนุษย๑ มีเป้าหมายชัดเจนวําในอีกกี่ปีข๎างหน๎าประเทศไทยต๎องการประชากรที่มีทักษะ
ชีวิตด๎านใดบ๎าง ประชากรของประเทศต๎องพึ่งพาตนเองได๎ ร๎ูจักการเรียนร๎ูด๎วยตนเองตลอดชีวิต ซึ่งแนํนอนวํา ‚การ
อําน‛ จะเข๎ามาอยูํในแผนนี้ในฐานะเครื่องมือในการพัฒนามนุษย๑ที่สําคัญที่สุด 

 

12. หากจะวัดความส าเร็จของการอ่านหนังสือของคนไทย ควรท่ีจะใช้ดัชนีความส าเร็จ (KPI) อะไรบ้าง 

 (กรุณาดูข๎อ 8 และ 9) 
 

13. องค์กรต่างๆ ท่ีท าเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านท่ีท่านรู้จัก มีอะไรบ้าง และการท างานของแต่ละองค์กรประสบผลส าเร็จ
มากน้อยเพียงใด 

  ขณะนี้มีการรวมตัวกันขององค๑กรที่ทํางานเกี่ยวกับการสํงเสริมการอํานกลุํมใหญํที่สุดคือ ‚เครือขํายหนังสือเพื่อ
เด็ก‛ ที่มีสมาคมผู๎จัดพิมพ๑ฯ และกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นแกนนํา สามารถขอข๎อมูลเพิ่มเติม
จากหนํวยงานนี้ได๎ แตํอยํางไรก็ตาม เครือขํายนี้ก็ยังไมํครอบคลุมหนํวยงานหรือองค๑กรที่ทํางานสํงเสริมการอํานได๎
ทั้งหมด 

 

14. ถ้าจะให้ประชาชนในประเทศมาสนใจการอ่านกันอย่างจริงจัง ควรด าเนินการเช่นใด 

1.  ต๎องมีการวางแผนที่จะให๎เกิดการรณรงค๑พร๎อมกับทีเดียวในทุกกลุํมอายุ ตั้งแตํเด็กแรกเกิด เด็กวัยเรียน เด็กวัยรํุน 
คนทํางาน ผู๎สูงอายุ  

2. ในแตํละกลุํม จะต๎องมีกลยุทธ๑การรณรงค๑ที่แตกตํางกัน 
 

15. ข้อคิดเห็นของท่านในเร่ืองการส่งเสริมการอ่านของไทย มีอะไรบ้าง 

 กลยุทธ์ที่ควรใช้ในการส่งเสริมการอ่าน 

 รัฐบาลต๎องเป็นเจ๎าภาพ และใช๎ประสบการณ๑ของหนํวยงานภาคเอกชนที่ทําเร่ืองนี้อยํางจริงจังมานานให๎เป็นประโยชน๑ 
 

 วิธีการในการพัฒนานิสัยรักการอ่าน 

1.  ต๎องทําให๎เด็กรักการอํานโดยธรรมชาติ ห๎ามใช๎วิธีบังคับให๎อําน 

2. มีหนังสือตามสนองความสนใจมากเพียงพอ 

3. ให๎เด็กมีเวลาเพื่ออํานหนังสือได๎อยํางสบายใจ 
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บทสัมภาษณ์กลุ่มพื้นที่/องค์กร 
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โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

 

ชื่อผู๎ตอบ                  คุณเข็มพร นามสกุล                        วิรุณราพันธ๑   

ชื่อกลุํมพื้นที่/กลุํมองค๑กร            แผนสื่อสร๎างสุขภาวะเยาวชน                                                    

ตําแหนํงในกุลํมพื้นที่/กลุํมองค๑กร                  ผู๎จัดการแผนงานสื่อสร๎างสุขภาวะเยาวชน   

ที่อยูํของกลุํมพื้นที่/กลุํมองค๑กร             979  ชั้น 15 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร๑  ถ.พหลโยธิน   

                       สามเสนใน  กทม. 10400 เบอร๑โทรศัพท๑         084-6754242   

ผู๎สัมภาษณ๑     ผศ.ชนะใจ  เดชวิทยาพร    วันที่สัมภาษณ๑      27 พ.ค.52        เวลา   14.00 – 15.30 น.      

 

1. หน่วยงานของท่านเร่ิมท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่านเมื่อใด 

 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ทํากลุํมสื่อมวลชนเพื่อเด็กปี 2523 ทําหนังสือการ๑ตูน เลํมละ        1 บาท ปี 2548 มา
รํวมกับ  สสส. เร่ืองการอําน เป็นสํวนหนึ่งของสื่อ มองสื่อทุกประเภท สสย.           มีหน๎าที่สนับสนุนเร่ืองการอํานที่แตํ
ละกลุํมเสนอมา มีสื่อหลายประเภท การอํานเป็นสํวนหนึ่ง โดยไมํได๎แยกโดดๆ เชํน พื้นที่สร๎างสรรค๑  การอํานเป็นสํวน
หนึ่ง สนับสนุนรายการโทรทัศน๑ ก็มีการอํานแทรกอยูํ ลักษณะบูรณาการอยูํในหลายๆ เร่ือง ซึ่ งไมํควรแยกตํางหาก การ
อํานควรเป็นวิถีชีวิต ควรแทรกในกิจกรรมสร๎างสรรค๑ของเด็ก 

 

2. กลุ่มมีความคิดริเร่ิมที่จะท ากิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านหรือได้รับนโยบายจากหน่วยงานใด 

 เห็นความสําคัญ ตั้งแตํอยูํ มพด. เพราะการอํานเป็นพื้นฐานสําคัญของเด็ก ถ๎าจะทํายุทธศาสตร๑เพื่อเด็ก การอํานเป็น
เร่ืองสําคัญจะต๎องผลักดันเร่ืองการอํานให๎ได๎  
 พอ สสส. ทําด๎านนี้จึงเชิญ มพด. มาชํวยบริหาร ถ๎าทํายุทธศาสตร๑เด็ก มีฐานเดิมด๎านความร๎ู ประสบการณ๑ ไมํต๎องเร่ิม
ใหมํตํอยอดได๎ อยูํ มพด. ทําเองกับกลุํมเป้าหมายพื้นที่ ทํากับ สสส. ในรูปเครือขําย ขับเคลื่อนในนโยบายได๎ดี 

 

3. ความคาดหวังท่ีต้องการได้รับจากการท ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านคืออะไร 

สสย.  คาดหวัง 

1. อยูํที่ เกิดกลไกที่จะขับเคลื่อนเร่ืองการอําน ตํอเนื่องจริงจัง กลไก มองทั้งเจ๎าภาพหลักเป็นมิตร มองในแงํของ
คณะกรรมการเชื่อมโยงทุกภาคสํวน คาดหวังกรรมการระดับชาติ มีความเป็นอิสระคลํองตัว ไมํติดระเบียบของ
ราชการ มีรูปแบบตํางประเทศอยูํ เชํน กรรมการอิสระคล๎าย สสส. แตํทําการอํานอยํางเดียว มีเจ๎าภาพ คือ กรรมการที่
เชื่อมโยงกับกองทุนสื่อเพื่อเด็ก 

2. ขับเคลื่อนกองทุนสื่อเพื่อเด็ก เป็นตัวกลไก เป็นทรัพยากรสนับสนุนการอําน สสส. ผลักดันกฎหมายที่จะได๎เงินมา
จากรัฐบาล เขียนใน พรบ. จัดสรรคลื่นความถี่ มาจัดกองทุนนี้ โดยต๎องมีระเบียบรองรับ 

3. การตื่นตัวของสังคม ต๎องผํานการทํางานสื่อสารสาธารณะกับการสร๎างเครือขํายให๎เชื่อมโยงการทํางาน 
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4. หน่วยงานของท่านได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานใด จ านวนเงินเท่าไรต่อปี เพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่
เพียงพอต้องหาเพิ่มจากแหล่งใด 

เป็นกองทุนอยูํภายใต๎ สสส. คือ สสย. ได๎รับเงิน 

สสส. เป็นกองทุน ได๎เงินมาจากเหล๎า และบุหร่ี 

จัดทําแผนวํามีแผนทําอะไรบ๎าง  โดย สสย. มีแผนทําเกี่ยวกับการอําน แตํไมํได๎ทําเร่ืองๆ เดียว 

 

5. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่านมีอะไรบ้าง 

ถ๎าพูดถึงหลักๆ มี 
1. ทํายุทธศาสตร๑การอําน วําควรขับเคลื่อนเร่ืองอะไรดึงเครือขํายมาชํวยทํา 

2. สนับสนุน ทั้งทุนกับงานในเชิงประสานงาน อํานวยความสะดวกให๎เครือขํายได๎ทํางาน 

3. รํวมกับฝ่ายอ่ืนๆ ขับเคลื่อนนโยบาย 

 

6. กิจกรรมใดท่ีท่านคิดว่าประสบผลส าเร็จท่ีสุด และวัดได้อย่างไร 

 ตอนแรกงานนี้กระจัดกระจายมาก ตอนนี้เร่ืองเชื่อมร๎อยเครือขําย มียุทธศาสตร๑ที่มองรํวมกัน แตํละฝ่ายงานขับเคลื่อน
ใช๎ทิศทางตรงนี้เป็นตัวดําเนินการ มีการรวมกลุํมที่จะผลักดันนโยบายชัดเจน ในอดีตไมํชัดตํางคนตํางทํา และอยูํในพื้นที่
ของแตํละกลุํม สสย. มาชํวยขมวดให๎เห็นยุทธศาสตร๑ชัดเจน และ สสย. ทําสื่อหลายประเด็น บทบาทที่ภูมิใจคือ เอาการ
อํานแทรกทุกเร่ือง     ไมํวํารายการโทรทัศน๑ กองทุนสื่อก็พยายามเชื่อมโยงเร่ืองการอํานเข๎าไปด๎วย 

 

7. หน่วยงานของท่านมีการท างานประสานกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ (ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่าน) ถ้ามีคือหน่วยงาน
ใด 

 เป็นการทํางานเครือขํายจึงประสานหลายหนํวยงาน หลัก คือ เครือขํายหนังสือเพื่อเด็ก 32 องค๑การ ประชุมทํา
ยุทธศาสตร๑ สสย. ก็จะสนับสนุน การรณรงค๑  การเข๎าไปยื่นหนังสือกับผู๎บริหารประเทศ จัดเวทีข๎อเรียกร๎องของเครือขําย
ให๎เข๎าสูํนโยบาย ‚การอํานเป็นวาระแหํงชาติ‛ แตํขณะนี้มีคณะกรรมการระดับชาติ และอนุกรรมการ 3 ชุด เด็กปฐมวัย มี
คณะกรรมการเด็กปฐมวัยแหํงชาติ  ก็จะพูดเร่ืองอําน มีการแลกเปลี่ยนประเด็นกันอยูํ 

 

8. กิจกรรมที่ท ามีความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร 

 ไมํซ้ําซ๎อน ยังทําได๎อีกมาก ต๎องขับเคลื่อนทั้งสังคมทํามากกวํานี้ ยิ่งดี ยังต๎องการการทํางานอีกมาก การเอาพลังมา
เชื่อมโยงและขับเคลื่อนให๎ถูกจุด เพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอยํางจริงจัง เพราะเป็นเร่ืองใหญํ รัฐบาลตีโจทย๑แตกหรือไมํ 
เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม สู๎กับกระแสการบริโภคสื่อใหมํที่มาแรง ต๎องการพลังขับเคลื่อนระดับนโยบาย 

 

9. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน มีอะไรบ้าง 
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1. เป็นเร่ืองใหมํที่จะเปลี่ยนวัฒนธรรม 

2. เปลี่ยนอุปสรรคขัดขวางการอําน ต๎องการทํางานขับเคลื่อนมีพลังและตํอเนื่อง ไมํได๎อาศัยกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง 
ยังไมํเกิดการขับเคลื่อนอยํางเป็นกระแส 

3. ระดับนโยบาย ยังไมํจริงจัง ประกาศผํานสื่อ และหายไป ความหมายแท๎จริง นโยบายต๎องมีเจ๎าภาพ ตอนนี้ขาดความ
ตํอเน่ือง การเมืองเปลี่ยน ทุกอยํางเปลี่ยน ถ๎าไมํหลุดจากภาพเกํา         จะเหมือนเดิม องค๑กรอ่ืนทําได๎กลุํมเล็กๆ แตํไมํ
เปลี่ยนวิธีคิด คนในสังคม ต๎องใช๎ทรัพยากรหลายประเภทมาระดมชํวยอยํางตํอเน่ืองประสานงานกัน 

 

10. หน่วยงานของท่านต้องการความช่วยเหลือจากรัฐเพิ่มเติมในเร่ืองใดหรือไม่ 
รัฐต๎องแก๎ปัญหาที่เป็นอุปสรรคในข๎อ 9  
ต๎องมีเจ๎าภาพระดับใหญํที่ทําจริง สสย. เอาประสบการณ๑ที่มีจากพื้นที่ มีรูปแบบอะไรสําเร็จ ที่เป็นองค๑ความร๎ูเป็นพลัง
ของเครือขําย สสย. ต๎องการนโยบายและความตั้งใจจริงของภาคการเมืองให๎เกิดขึ้น ฝ่ายปฏิบัติพร๎อมหมดรวมกันได๎ 
ทราบทั้งหมดวําทําอะไร แตํต๎องการรัฐบาลให๎ทําจริงเร่ืองนี้ แก๎อุปสรรคเร่ืองกฎหมาย การจัดสรรทรัพยากร 

 

11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินโครงการส่งเสริมการอ่านของท่านคืออะไร 

1. ปัจจุบันยังไมํได๎ตามที่หวัง คิดวําอีกนาน ยังเป็นเร่ืองที่อีกนานกวําจะประสบความสําเร็จ ปัจจัย ‚ผู๎นําแหํงการ
เปลี่ยนแปลงที่มีพลัง มีอํานาจจริง‛ 

2. ผู๎นํา ต๎องมีความเข๎าใจและกรอบความคิดชัดเจน เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเร่ืองวัฒนธรรมการอําน ไมํเชํนนั้นใช๎
ทรัพยากรไมํตรงจุด แก๎ปัญหาได๎ไมํจริง เชํนที่เป็นมาในอดีต 

 

เป็นเร่ืองที่ไมํเห็นความสําคัญอยํางจริงจัง และปัญหาการเมืองไทยไมํตํอเนื่องที่จะสามารถขับ เคลื่อนเร่ืองนี้ได๎ ต๎อง
แก๎ปัญหาเฉพาะหน๎า ประเทศอ่ืน สถานภาพยาวนานพอที่จะขับเคลื่อน เชํน สิงคโปร๑ เวียดนาม เวียดนามอยูํในยุคสร๎าง
ตัว พลิกฟื้นสังคม เห็นความสําคัญการเรียนร๎ู วัฒนธรรมคล๎ายจีนจะเป็นจอหงวน  ต๎องเรียน หนังสือดีๆ พิมพ๑เป็นแสน
เลํนตํอคร้ัง  
 สิงคโปร์  ทํา พรบ. หอสมุดแหํงชาติ ปี 1995 มีแนวคิด ‚สังคมมั่งคั่งด๎วยการอําน‛ มีคณะกรรมการแหํงชาติทํา
หนังสือ มีภูมิปัญญาชาวบ๎านเก็บไว๎ ระดับชุมชน เพื่อที่เป็นแหลํงเรียนร๎ู ออนไลน๑เชื่อมโยง ยืมได๎ทั่วถึง ทุกคนสามารถ
เข๎าถึงหนังสือในห๎องสมุดได๎ 

 

12. ท่านทราบเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐหรือไม่ อย่างไร 

ไมํชัดเจน มีแทรกบ๎าง แตํไมํเขียนออกมา ในอนุสัญญาสิทธิเด็กมีพูด เร่ืองต๎องสํงเสริมเร่ืองหนังสือ  2535 ประกาศลง
นามสมัยคุณอานันท๑  เป็นหมวดหน่ึง ตํอมามีแผนพัฒนาสื่อมวลชน มีการอํานแทรกอยูํไมํชัดเจน ชํวงที่เห็นชัดเจน เร่ิมปี 
45-46 ปี 46 มาพูดเพิ่มพื้นที่สื่อเพื่อเด็ก ระบุโทรทัศน๑       กับวิทยุ เร่ิมมีกระแสพื้นที่สื่อสร๎างสรรค๑สําหรับเด็ก มี
หนํวยงานทําระดับพื้นที่ แตํมาแรงในปี 2546 เป็นต๎นมา   
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13. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินนโยบายส่งเสริมการอ่านของรัฐ ควรประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 

1. ต๎องมีฝ่ายการเมืองที่เป็นผู๎นําเข๎าใจสนับสนุน เพราะภาครัฐมีนโยบายจากฝ่ายการเมือง ต๎องตํอเน่ือง เอาจริงเอาจัง 

2. มีรูปแบบวําควรจะทําอะไร แตํขาดผู๎ที่จะขับเคลื่อนเพื่อพลิกโครงสร๎างให๎สามารถขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงพร๎อม
กัน 

 

14. ท่านคิดว่าปัจจัยอะไรท่ีท าให้การด าเนินนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐไม่ประสบผลส าเร็จ 

1. เป็นเร่ืองใหญํต๎องเปลี่ยนคํานิยม และพฤติกรรมคนในสังคม จึงต๎องรวมพลังกัน ใช๎ยุทธศาสตร๑ขับเคลื่อนที่มีพลังทํา
ตํอเน่ือง ที่ผํานมาขาดการตํอเน่ือง สิ่งที่ทําไมํใชํจุดเปลี่ยน 

 

15. ท่านคิดว่าช่วง 3 ปีมานี้ เด็กไทยมีการอ่านเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพราะเหตุใด 

-  

 

16. ผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้น ถ้าการส่งเสริมการอ่านของไทยไม่บรรลุผลคืออะไร 

1. คุณภาพคนของไทย จะเห็นชัดเจนวํา ‚ด๎อย‛ กวําคนอ่ืน แสดงออกเร่ืองการพัฒนาสังคม ขาดแคลนบุคลากร  ขาด
ความคิดสร๎างสรรค๑ งานออกมาเหมือนอยูํกับที่ การคิดค๎นนวัตกรรมใหมํๆ ผลผลิต ที่อาศัยการจัดการเทําทัน 
สถานการณ๑จะสะท๎อนให๎เห็นวําไมํทันผู๎อื่น 

2. ปัญหาสังคม อันเนื่องมาจากคุณภาพการเรียนร๎ูของเด็กไมํดีพอ กระบวนการเรียนร๎ูมีปัญหา        แตํสังคม
เปลี่ยนแปลงเร็ว การปรับตัวของเด็กน๎อย ครอบครัวไมํใชํตัวกลํอมเกลาโรงเรียนไมํได๎ให๎ตรงนี้ปัญหาสังคมรุนแรง
ขึ้น เพราะคุณภาพภายในเกิดจากการอําน เป็นตัวทําให๎สร๎างพื้นฐานวิธีคิด วิธีหาคําตอบให๎ชีวิต ปรากฎการณ๑สะท๎อน
วํามีปัญหามากขึ้น 

 

17. ประเทศใดท่ีท่านคิดว่าประสบความส าเร็จในการด าเนินนโยบายการส่งเสริมการอ่าน และกิจกรรมใดท่ีท่านคิดว่าประเทศ
นั้นท าและประสบผลส าเร็จท่ีสุด 

  สนใจรูปแบบของประเทศญ่ีปุ่น เร่ือง Book start รัฐบาลไมํทําเอง แตํเป็นระดับขององค๑กรทําและวิธีคิดเบื้องหลัง 
‚การทําจิตใจให๎ละเอียดอํอน‛ ด๎วยการฟังนิทาน ทําให๎จิตใจละเอียดอํอน 

  สิงคโปร๑ชอบเร่ือง พรบ. หอสมุดแหํงชาติ ‚ประเทศมั่งคั่งด๎วยการอําน‛ สะท๎อนวิธีคิดที่ชาญฉลาด ปฏิวัติความคิด 
เจริญทางด๎านเทคโนโลยี แตํออกมาให๎คนอยูํกับหนังสือ เป็นขุมทรัพย๑ของสติปัญญาที่มีในตัวคน จะประทับใจ 2 
ประเทศนี ้

 

18. หน่วยงานของท่านสามารถท ากิจกรรมตามที่กล่าวในข้อ 17 ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
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  สสย. ทําได๎แตํต๎องใช๎เวลาและโอกาส แตํต๎องขจัดอุปสรรคกํอน การขับเคลื่อนระดับชุมชนสังคมมีความหวังเกิดจาก
จุดเล็กๆ นานๆ จะเป็นกลุํมใหญํ รอโอกาส ชุมชนนํา รัฐคิดทีหลังและมาตามสนับสนุน ก็จะทําให๎เป็นไปได๎ใน
สังคมไทย รอโอกาสการเมือง ต๎องมีความหวัง 

 

19. ท่านวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในอนาคต 5 ปี ข้างหน้าไว้เช่นใด 

 สสย. จะไมํได๎อยูํในแผนงานซึ่งอยูํภายใต๎ สสส. ตลอดไป ต๎องการเติบโตเป็นสถาบัน                    ที่เป็นอิสระ ที่
ทํางานขับเคลื่อนเร่ืองนี้ พัฒนาคนเป็นไปได๎กับรูปแบบ ที่ตอบสนองการทํางาน มีสํวนรํวมกับเครือขํายและการ
พึ่งพาตนเองได๎ 

 

20. ข้อคิดเห็นของท่านในเร่ืองการส่งเสริมการอ่าน มีอะไรบ้าง 

 กลยุทธ์ที่ควรใช้ในการส่งเสริมการอ่าน 

1. การพัฒนากลไกที่จะทําหน๎าที่ตํอเน่ืองและยั่งยืน 

2. การใช๎สื่อเพื่อสร๎างกระแสสังคม และเปลี่ยนวิธีคิดอยํางตํอเน่ือง จนคนคิดวําเป็นวิถีชีวิต 

3. การประสานงาน และระดมทรัพยากรตํางๆ ในสังคม ต๎องประสานงานทุกภาคสํวน ไมํใชํภาครัฐอยํางเดียว 

 

 วิธีการในการพัฒนานิสัยรักการอ่าน 

1. ต๎องเร่ิมที่ครอบครัว เร่ิมตั้งแตํทารก ‚หนังสือเลํมแรก‛ 

2. สร๎างแบบอยํางในสังคมให๎เด็กเห็น เป็นสํวนหนึ่งวิถีชีวิตโดยไมํรู๎ตัว 

 

 อื่นๆ 

จุดเร่ิมตอนนี้ต๎องมีเจ๎าภาพที่ชัดเจน ทําตํอเนื่องเจ๎าภาพมีอํานาจหน๎าที่ระดมทรัพยากรจากหนํวยงานตํางๆ มาทํางาน
รํวมกันได๎ มาแก๎ปัญหา ชุดนี้ต๎องไมํตามวาระตามการเมือง มีสํานักงานของตนเอง ไมํขึ้นกับกระทรวงใด ต๎องมาคิด
รูปแบบใหมํ รองรับด๎วยระเบียบอะไร จึงเกิดคณะกรรมการชุดนี้ได๎ 
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โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

 

ชื่อผู๎ตอบ  นามสกุล          

ชื่อกลุํมพื้นที่/กลุํมองค๑กร            มูลนิธิไทยรัฐ                                                                                      

ตําแหนํงในกุลํมพื้นที่/กลุํมองค๑กร       

ที่อยูํของกลุํมพื้นที่/กลุํมองค๑กร      1 ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กทม. 10900   

เบอร๑โทรศัพท๑                     0-2127-1084 โทรสาร                0-2272-1754   

 

1. หน่วยงานของท่านเร่ิมท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่านเมื่อใด 

 จากโครงการโรงเรยีนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท เป็นโครงการหนึ่งที่หนังสือพิมพ๑ไทยรัฐ ตั้งขึ้นในปี 2523 
เพื่อสร๎างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ โดยมอบหมายให๎มูลนิธิไทยรัฐ เป็นผู๎ จัดโครงการตํางๆ สนับสนุน ได๎แกํ 
โครงการอาหารกลางวัน เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน, หนังสือห๎องสมุด, อุปกรณ๑การเรียนการสอนกํอนระดับประถมศึกษา 
(อนุบาล), อุปกรณ๑การเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯลฯ 

 สําหรับการสํงเสริมการอําน ไมํได๎จัดให๎มีในปีใดปีหนึ่งโดยตรง แตํจัดในรูปงานพัฒนาบุคลากร (ฝึกอบรม) รํวมกับ
มหาวิทยาลัยตํางๆ เชํน สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ภาควิชาบรรณารักษ๑ศาสตร๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ฯลฯ ทําการฝึกอบรมให๎กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 โรงเรียน ให๎มีทักษะการ
สอนภาษาไทยสําหรับเด็ก การผลิตสื่อการสอน การเลํนนิทานประกอบการสอน ฯลฯ ในชื่อโครงการ ‚อํานคลํองเขียน
คลํอง‛ เพื่อกระตุ๎นให๎เด็กรักการอําน รักการเขียน มีทักษะการดู การฟัง การพูด และนําเอาประสบการณ๑เหลํานี้ไปใช๎ใน
อนาคตข๎างหน๎า ปัจจุบันการฝึกอบรมได้เปลี่ยนแปลงไปตามรูปการณ์ต่างๆ ในสังคม 

 

2. กลุ่มมีความคิดริเร่ิมที่จะท ากิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านหรือได้รับนโยบายจากหน่วยงานใด 

 การทํากิจกรรมเกี่ยวกับสํงเสริมการอําน มูลนิธิไทยรัฐ ไม่ได้รับนโยบายจากหน่วยงานใด แตํได๎ตระหนักถึงเด็กในวัย
เรียนควรจะได๎รับความรู๎จากการอํานหนังสือ 

 

3. ความคาดหวังท่ีต้องการได้รับจากการท ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านคืออะไร 

- นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทุกคน มีนิสัยรักการอําน 

- นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทุกคน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

4. หน่วยงานของท่านได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานใด จ านวนเงินเ ท่าไรต่อปี เพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่
เพียงพอต้องหาเพิ่มจากแหล่งใด 

 เนื่องจากเป็นองค๑กรเอกชนที่ทํางานด๎านการศึกษา จึงไมํได๎รับการสนับสนุนงบประมาณจากหนํวยงาน จากรัฐบาล 
งบประมาณที่ใช๎ในโครงการตํางๆ เป็นเงินบริจาคของบุคคล เอกชน ฯลฯ ที่เห็นความตั้งใจในการทํางานของมูลนิ ธิ
ไทยรัฐที่มีตํอเด็กและเยาวชนไทย 
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5. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่านมีอะไรบ้าง 

5.1 การฝึกอบรมให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 โรงเรียน 

 กิจกรรมนี้ครูได๎นําไปใช๎กับผู๎เรียน และผู๎เรียนได๎รับรางวัลจากการแขํงขันในระดับตํางๆ ปั จจุบันนี้กิจกรรมนี้ใน
ระดับโรงเรียนอาจลดความสําคัญลงไป 

5.2 หลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา (Mass Media Study) 

  ปี พ.ศ.2551 มูลนิธิไทยรัฐ ได๎จัดทําหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา (Mass Media Study) ขึ้น โดยหลักสูตรดังกลําว
เป็นแนวทางของการจัดกิจกรรมการเรียนร๎ู โดยใช๎หนังสือพิมพ๑             สื่อสิ่งพิมพ๑ตํางๆ และสื่อออนไลน๑ ให๎ครูได๎
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎กับผู๎เรียน 

  สาเหตุของการจัดทําหลักสูตรเนื่องจากการวิจัยพบวําในปัจจุบันเยาวชนไทยอํานหนังสือในชีวิตประจําวันมี
น๎อยมาก นอกจากจะไมํอํานหนังสือแล๎วยังแทบไมํติดตามขําวสารอ่ืนๆ     ไมํวําจะเป็นวิทยุ โทรทัศน๑ หรือแม๎แตํสื่อ
ออนไลน๑ นิยมใช๎อินเทอร๑เน็ตเป็นประจํา แตํเป็นการใช๎ประโยชน๑เพื่อความบันเทิงมากกวํา ไมํเคยเปิดดูเว็บไซต๑
สําหรับขําวตํางๆ เลย ดังนั้น การรับร๎ูขําวสารจึงฉาบฉวยและตื้นเขิน ขณะที่ผู๎รับสารจากหนังสือพิมพ๑ต๎องการความ
ลึกซึ้ง คิดวิเคราะห๑มากกวํา 

  ประกอบกับมีความประสงค๑ที่จะให๎โรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ มีนิสัยรักการอํานให๎กับเยาวชนไทย โดย
ผํานการเรียนร๎ูสื่อตํางๆ เพื่อสํงเสริมความเป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยารํวมกัน โดยหลักสูตรดังกลําวมีระยะเวลา
ดําเนินการ 4 ปี ตามแผนยุทธศาสตร๑โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 – 2554 ที่กําหนดไว๎ 

 

6. กิจกรรมใดท่ีท่านคิดว่าประสบผลส าเร็จท่ีสุด และวัดได้อย่างไร 

 เนื่องจากกิจกรรมนี้ (5.2) ยังอยูํในกระบวนการเร่ิมสอน (ปีการศึกษา 2552) ยังไมํปรากฎผลเดํนชัด แตํได๎กําหนด
วัตถุประสงค๑ไว๎ในข๎อ 3 คือ 

- นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทุกคน มีนิสัยรักการอําน 

- นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทุกคน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

7. หน่วยงานของท่านมีการท างานประสานกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ (ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่าน) ถ้ามีคือหน่วยงาน
ใด 

 กิจกรรมในข๎อ 5.2  เป็นการประสานการทํางานรํวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ ผู๎เชี่ยวชาญด๎านสื่อมวลชน และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 โรงเรียน 

 

8. กิจกรรมที่ท ามีความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร 

 กิจกรรมในข๎อ 5.2 เป็นกิจกรรม (โครงการ) ที่ไมํซ้ําซ๎อนกับหนํวยงานอ่ืนแตํอยํางใด เนื่องจากมูลนิธิไทยรัฐ 
ตระหนักวําเยาวชนไทยอํานหนังสือในชีวิตประจําวันมีน๎อยมาก การรับร๎ูขําวสารจึงฉาบฉวยและตื้นเขิน ขาดการคิด
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วิเคราะห๑มากกวํา จึงอยากให๎เยาวชนไทยในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 โรงเรียน รักการอํานโดยผํานการเรียนร๎ูสื่อตํางๆ มี
ทักษะในการศึกษาค๎นคว๎า จัดทําหนังสือพิมพ๑ตามศักยภาพของผู๎เรียนได๎ 
 

9. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน มีอะไรบ้าง 

 กิจกรรมข๎อ 5.2 ยังเป็นการทดลองสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ยังไมํพบปัญหา/อุปสรรค เนื่องจาก
โครงการน้ีเป็นกิจกรรมการเรียนรู๎ในกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน โดยมีรูปแบบการเรียนการสอน ดังนี้ 
 - ระดับปฐมวัย จัดสอดแทรกในกิจกรรมพัฒนาด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ๑ สังคม และสติปัญญา 

 - ระดับชํวงชั้นที่ 1-2 จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ในกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห๑ 
 - ระดับชํวงชั้นที่ 3 จัดกิจกรรมการเรียนรู๎สาระเพิ่มเติมกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย              2 ชั่วโมง/สัปดาห๑ 
 

10. หน่วยงานของท่านต้องการความช่วยเหลือจากรัฐเพิ่มเติมในเร่ืองใดหรือไม่ 
-  

 

11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินโครงการส่งเสริมการอ่านของท่านคืออะไร 

- ผู๎เรียน 

- ครูผู๎สอน 

- ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
 

 

12. ท่านทราบเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐหรือไม่ อย่างไร 

-  

 

13. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินนโยบายส่งเสริมการอ่านของรัฐ ควรประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 

-  

 

14. ท่านคิดว่าปัจจัยอะไรท่ีท าให้การด าเนินนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐไม่ประสบผลส าเร็จ 

-  

 

15. ท่านคิดว่าช่วง 3 ปีมานี้ เด็กไทยมีการอ่านเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพราะเหตุใด 

 ลดลง แตํให๎ความสนใจสื่อออนไลน๑ นิยมใช๎อินเทอร๑เน็ตเป็นประจํา แตํเป็นการใช๎ประโยชน๑เพื่อความบันเทิง
มากกวํา และไมํเคยเปิดดูเว็บไซต๑จากสํานักขําวตํางๆ เลย 
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16. ผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้น ถ้าการส่งเสริมการอ่านของไทยไม่บรรลุผลคืออะไร 

 เป็นการยากที่จะสอนผู๎เรียนให๎เข๎าใจในวิชาความรู๎ด๎านตํางๆ เกี่ยวกับวารสารศาสตร๑ เหตุการณ๑บ๎านเมือง สังคม ฯลฯ 

 

17. ประเทศใดท่ีท่านคิดว่าประสบความส าเร็จในการด าเนินนโยบายการส่งเสริมการอ่าน และกิจกรรมใดท่ีท่านคิดว่าประเทศ
นั้นท าและประสบผลส าเร็จท่ีสุด 

-  

 

18. หน่วยงานของท่านสามารถท ากิจกรรมตามที่กล่าวในข้อ 17 ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 

-  

 

 

19. ท่านวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในอนาคต 5 ปี ข้างหน้าไว้เช่นใด 

-  

 

20. ข้อคิดเห็นของท่านในเร่ืองการส่งเสริมการอ่าน มีอะไรบ้าง 

 กลยุทธ์ที่ควรใช้ในการส่งเสริมการอ่าน 

-  

 

 วิธีการในการพัฒนานิสัยรักการอ่าน 

-  

 

 อื่นๆ 

-  
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โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

 

ชื่อผู๎ตอบ             นายเรืองศักดิ์ นามสกุล                     ปิ่นประทีป     

ชื่อกลุํมพื้นที่/กลุํมองค๑กร                    มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก                                                                            
ตําแหนํงในกุลํมพื้นที่/กลุํมองค๑กร       กรรมการผู๎จัดการ   

ที่อยูํของกลุํมพื้นที่/กลุํมองค๑กร       23/26  ถนนเพชรเกษม 60/2  เขวงบางด๎วน  เขตภาษีเจริญ     

                        กรุงเทพฯ 10160 เบอร๑โทรศัพท๑  02-805-0202   

 

1. หน่วยงานของท่านเร่ิมท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่านเมื่อใด 

1. จัดตั้งองค๑กรในปี 2544 

2. เร่ิมทํากิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการสํงเสริมการอําน ในปี 2546 

 

2. กลุ่มมีความคิดริเร่ิมที่จะท ากิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านหรือได้รับนโยบายจากหน่วยงานใด 

 กลุํมคนทํางานด๎านการพัฒนาเด็ก  และผู๎ที่เกี่ยวข๎องและอยูํในแวดวงสํงเสริมการอําน ได๎แกํ สมาคมผู๎จัดพิมพ๑และ
จําหนํายหนังสือแหํงประเทศไทย รวมตัวกันจัดต้ังองค๑กร และกําหนดเป็นภารกิจหลักขององค๑กร 

 

3. ความคาดหวังท่ีต้องการได้รับจากการท ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านคืออะไร 

1. นําหนังสือสูํเด็ก  นําเด็กสูํหนังสือ 

2. กระตุ๎นสังคมให๎เข๎าใจ  และเห็นความสําคัญ นําสูํการรํวมมือในการสํงเสริมและสนับสนุนให๎ พํอ แมํ ลูก และผู๎คน
ในสังคมมีความสุขรํวมกันในโลกของหนังสือ อันถือเป็นการสร๎างพื้นฐานการอําน  และการเรียนร๎ูตลอดชีวิตของ
คน 

 

4. หน่วยงานของท่านได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานใด จ านวนเงินเท่าไรต่อปี เพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่
เพียงพอต้องหาเพิ่มจากแหล่งใด 

1. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

2. สํานักงานอุทยานการเรียนรู๎ 
3. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ(สสส) 
4. ศูนย๑คุณธรรม 

5.  สมาคมผู๎จัดพิมพ๑และจําหนํายหนังสือแหํงประเทศไทย   
6. องค๑กรเอกชน เชํน  มูลนิธิซิเมนต๑ไทย   

7. องค๑กรภาคธุรกิจ เชํน บริษัท ซี พี ออลล๑ จํากัด(มหาชน) บริษัท แปลนฟอร๑ คิดส๑ จํากัด    
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     ศูนย๑หนังสือจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย    
 งบประมาณเพียงพอเพราะทําเทําที่แหลํงทุนสนับสนุน ถ๎ามีงบประมาณและเคร่ืองมือตํางๆ เชํน หนังสือ อุปกรณ๑ใน

การดําเนินงาน สนับสนุนมากขึ้นนําจะทํางานได๎มากขึ้นตามไปด๎วย 

 

5. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่านมีอะไรบ้าง 

1. โครงการหนังสือเลํมแรก Bookstart 

2. โครงการสํงเสริมนิสัยรักการอํานในเด็กอายุต่ํากวํา 1  ปี โดยพํอแมํและผู๎เลี้ยงดู 
3. โครงการสํงเสริมนิสัยรักการอํานในเด็กปฐมวัย 1 – 3  ปี โดยพํอแมํและผู๎เลี้ยงดู 
4. โครงการสํงเสริมนิสัยรักการอํานในเด็กปฐมวัย 3 – 4  ปี โดยพํอแมํและผู๎เลี้ยงดู 
5. โครงการสํงเสริมนิสัยรักการอํานในเด็กปฐมวัย 4 – 5  ปี โดยพํอแมํและผู๎เลี้ยงดู 
6. โครงการสํงเสริมนิสัยรักการอํานในเด็กปฐมวัย 5 – 6  ปี โดยพํอแมํและผู๎เลี้ยงดู 
7. โครงการสํงเสริมนิสัยรักการอํานในเด็กปฐมวัย 0 – 3  ปี 
8. โครงการการใช๎หนังสือเป็นสื่อในการปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการในเด็กปฐมวัย    

9. โครงการการใช๎หนังสือเป็นสื่อในการพัฒนาเด็กปฐมวัยใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ๎

10. โครงการถักทอสันติสุข ในครอบครัวชายแดนใต๎ด๎วยหนังสือนิทาน 

11. โครงการห๎องสมุดเพื่อเด็ก ครอบครัวและชุมชน 

      11.1 ห๎องสมุดโรงเรียน 

      11.2 ห๎องสมุดครอบครัว 

      11.3 ห๎องสมุดเคลื่อนที่ 
12. โครงการอาหาร 1 มื้อ หนังสือ 1 เลํม 

13. โครงการอาหารเพล 1 มื้อ หนังสือ 1 เลํม 

14. โครงการจัดหาหนังสือสําหรับสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 80 แหํงเนื่องใวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวทรงเจริญพระชนม๑พรรษาครบ  80 พรรษา 

15. โครงการจัดหาหนังสือสําหรับสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  81 แหํงเนื่องใวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวทรงเจริญพระชนม๑พรรษาครบ  81 พรรษา 

16. รูปแบบการให๎ความร๎ูพํอแมํในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยโดยผํานกระบวนการสํงเสริมการอําน 

17. รูปแบบการจัดการเรียนร๎ูในการอําน  การคิด  การวิเคราะห๑  การเขียนและสร๎างองค๑ความร๎ูด๎วยตนเองที่เน๎นผู๎เรียน
เป็นสําคัญ 

18. กระบวนการสร๎างนิทานเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

19. โครงการสํงเสริมการให๎ความร๎ูพํอแมํและผู๎เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 0 – 5 ปี ชุดหนังสือเลํมแรก 

20. กระบวนการสานสัมพันธ๑ที่ดีในครอบครัวด๎วยการเลํานิทาน อํานหนังสือกับลูก       
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21. กระบวนการสร๎างนักเลํานิทาน นักอํานหนังสือมืออาชีพ 

22. สมุดภาพนิทานพื้นบ๎าน 

23. โครงการหนังสือเสียง Audio  Book  

24.  โครงการหนังสือแฝด Twin Book 

25. โครงการอาสาสมัครนักอําน 

26. โครงการห๎องสมุดมีชีวิตเคลื่อนที่ Mobile  Library 

27. โครงการการรวบรวมรายชื่อองค๑กรที่ดําเนินงานด๎านการสร๎างวัฒนธรรมการอํานและจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน 

28. โครงการการคัดสรรและนําเสนอหนังสือสื่อสําคัญในการสร๎างคุณธรรม 

29. คําร๎องเลํนและเร่ืองเลําจากแมํสูํลูก ( โครงการสายใยรัก ) 
30. โครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน๎อยนักเลํานิทาน 

31. ร๎อยกิจกรรมวันหนังสือเด็กแหํงชาติ 
32. โครงการ เลํานิทาน อํานหนังสือ สานนิสัยรักการอํานในเด็กปฐมวัย 

 

6. กิจกรรมใดท่ีท่านคิดว่าประสบผลส าเร็จท่ีสุด และวัดได้อย่างไร 

ประเมินวําทุกกิจกรรมที่ทําประสบผลสําเร็จที่สุด 

วัดจาก 

1. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการ 

2. ความพึงพอใจขอคนทํางาน  และกลุํมเป้าหมาย  
3. การดําเนินการตํอเน่ืองแม๎ทางมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กยุติการสนับสนุนด๎านทุนแล๎ว 

 

7. หน่วยงานของท่านมีการท างานประสานกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ (ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่าน) ถ้ามีคือหน่วยงาน
ใด 

1. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

3. กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข 

4. สํานักงานอุทยานการเรียนรู๎ 
5. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ(สสส) 
6. ศูนย๑คุณธรรม 

7. องค๑การบริหารสํวนท๎องถิ่น 

8. บ๎านกาญจนาภิเษก 



 206 

9. องค๑กรเอกชน เชํน  มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน  มูลนิธิซิเมนต๑ไทย  มูลนิธิพระดาบส มูลนิธิศาสตราจารย๑ดร.กํอ สวัสดิ์
พาณิชย๑ เพื่อสํงเสริมการอําน 

10. องค๑กรภาคธุรกิจ เชํน บริษัท ซี พี ออลล๑ จํากัด(มหาชน) บริษัท แปลนฟอร๑ คิดส๑ จํากัด   นิตยสาร Mother@care  

ศูนย๑หนังสือจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย    บริษัท บี ทู เอส 

11. อ่ืนๆ เชํน สมาคมผู๎จัดพิมพ๑และจําหนํายหนังสือแหํงประเทศไทย  สมาพันธ๑องค๑กรพัฒนาหนังสือและการอําน    

ชมรมมิตรห๎องสมุด  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ 
 

8. กิจกรรมที่ท ามีความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร 

ไมํ 
เพราะไมํเคยมีความคิดวํางานที่ทําซ้ําซ๎อนกับใคร หรือองค๑กรใด   ชํวยกันทํายิ่งมากยิ่งดี 
เพราะกลุํมเป้าหมายมีหลากหลาย ต๎องใช๎เวลาในการทําอีกนับสิบๆ ปี จึงจะครอบคลุมเชิงปริมาณ และเกิดผลเชิงคุณภาพ 

 

9. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน มีอะไรบ้าง 

การสร๎างพฤติกรรมใดก็ตามเป็นเร่ืองยาก   ยิ่งถ๎าเป็นการสร๎างพฤติกรรมที่มิใชํเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนด๎วยแล๎วยิ่ง
ยากเป็นทบทวี 
การสร๎างลูกรักให๎เป็นนักอํานแสนยากเพราะพํอแมํไมํอําน   การสร๎างให๎นักเรียนเป็นนักอํานแสนเข็ญเพราะครูไมํอําน 
เด็กไมํมีต๎นแบบของการอํานที่ดี 
 

10. หน่วยงานของท่านต้องการความช่วยเหลือจากรัฐเพิ่มเติมในเร่ืองใดหรือไม่ 
ต๎องการ 

ถ๎ามีงบประมาณและเคร่ืองมือตําง ๆ เชํน หนังสือ อุปกรณ๑ในการดําเนินงาน สนับสนุนมากขึ้นนําจะทํางานได๎มากขึ้น
ตามไปด๎วย 

 

11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินโครงการส่งเสริมการอ่านของท่านคืออะไร 

1.  คณะกรรมการ  ผู๎บริหาร และคนทํางานเข๎าใจในเจตนารมณ๑และภารกิจหลักขององค๑กร และมีความสุขในการทํางาน 

2. องค๑กรภาคีทั้งองค๑กรที่สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน  และองค๑กรในพื้นที่เป้าหมาย  ทํางานรํวมกันอยําง
เคารพในบุคลิกและวัฒนธรรมขององค๑กรที่ตํางกันได๎เป็นอยํางดี 

3. กลุํมเป้าหมายเข๎าใจในเจตนารมณ๑  เชื่อมั่นในคนทํางานและรํวมมือในการดําเนินงาน 

 

12. ท่านทราบเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐหรือไม่ อย่างไร 

 ได๎  จากองค๑กรภาคี  เชํน  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

13. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินนโยบายส่งเสริมการอ่านของรัฐ ควรประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 

ความจริงใจ  

ความตํอเน่ือง 

ความเพียงพอ(งบประมาณที่ครอบคลุมกลุํมเป้าหมายทุกกลุํม) 
ที่สําคัญ คือ 

1. การทํางานเพื่องาน ไมํใชํทํางานเพื่อสร๎างผลงานเป็นวาระ ๆ เพื่อหน๎าตา มากกวําเพื่อพัฒนา 

2. การทํางานเพื่อสร๎างสติปัญญา  ไมํใชํสร๎างฐานเสียง 

 

14. ท่านคิดว่าปัจจัยอะไรท่ีท าให้การด าเนินนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐไม่ประสบผลส าเร็จ 

ความไมํจริงใจ 

ความไมํตํอเน่ือง 

ความไมํเพียงพอ(งบประมาณที่ครอบคลุมกลุํมเป้าหมายทุกกลุํม) 
ที่สําคัญ คือ 

1. การทํางานเพื่อสร๎างผลงานเป็นวาระ ๆ เพื่อหน๎าตา มากกวําเพื่อพัฒนา 

2. การทํางานเพื่อสร๎างฐานเสียง ไมํใชํสร๎างสติปัญญา   
 

 

15. ท่านคิดว่าช่วง 3 ปีมานี้ เด็กไทยมีการอ่านเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพราะเหตุใด 

เพิ่มขึ้น 

เพราะ 

1. องค๑กรตําง ๆ ทํางานด๎านการสํงเสริมการรักการอํานมากขึ้น  จริงจังและตํอเน่ืองมากขึ้น 

2. ผู๎หลักผู๎ใหญํในบ๎านเข๎าใจ  เห็นประโยชน๑ของการอําน  จึงให๎ความสําคัญมากขึ้น 

3. กระแสของการนําเสนอผลดีที่เกิดขึ้นจากการสร๎างนิสัยรักการอํานสูํสาธารณะมากขึ้น 

 

16. ผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้น ถ้าการส่งเสริมการอ่านของไทยไม่บรรลุผลคืออะไร 

1. สังคมไทยยังคงเป็นสังคมมุขปาถะ ฟัง พูด เจ้ือยแจ๎วเชํนเดิม   

2. สังคมขาดแคลนสติปัญญา  ขาดข๎อมูลที่ดีทั้งในอดีตและนวัตกรรมใหมํ ๆ  
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17. ประเทศใดท่ีท่านคิดว่าประสบความส าเร็จในการด าเนินนโยบายการส่งเสริมการอ่าน และกิจกรรมใดท่ีท่านคิดว่าประเทศ
นั้นท าและประสบผลส าเร็จท่ีสุด 

1. อังกฤษ : Bookstart  Project 

2. ญ่ีปุ่น  : Bookstart  Project 

 

18. หน่วยงานของท่านสามารถท ากิจกรรมตามที่กล่าวในข้อ 17 ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 

ได๎ 
เพราะ 

1. มีความจริงใจ 

2. มีความตํอเนื่อง 

ที่สําคัญ คือ 

1. การทํางานเพื่องาน ไมํใชํทํางานเพื่อสร๎างผลงานเป็นวาระ ๆ เพื่อหน๎าตา มากกวําเพื่อพัฒนา 

2. การทํางานเพื่อสร๎างสติปัญญา  ไมํใชํสร๎างฐานเสียง 

 

19. ท่านวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในอนาคต 5 ปี ข้างหน้าไว้เช่นใด 

1. ขยายผลทางความคิดจากงานที่ทําดังกลําวข๎างต๎น 

2. สร๎างรูปแบบการจัดกิจกรรมการรักการอํานในรูปแบบใหมํๆ เพื่อเสนอเป็นทางเลือกใหมํๆ ให๎สังคมไทย 

 

20. ข้อคิดเห็นของท่านในเร่ืองการส่งเสริมการอ่าน มีอะไรบ้าง 

 กลยุทธ์ที่ควรใช้ในการส่งเสริมการอ่าน 

 วิธีการในการพัฒนานิสัยรักการอ่าน                                  
การอ่าน  เป็นเร่ืองที่มีความสําคัญและเป็นเร่ืองใหญํของชาติ  การสร๎างนิสัยรักการอํานจึงต๎องทําในกลุํมอายุ 

คือ 

 กํอนเกิด   ระหวํางแมํตั้งท๎อง   คลอด 

 แรกเกิด – 1 ปี 
 ปฐมวัย   1 – 5  ปี 
 วัยประถม 6 – 12  ปี 
 วัยรุํน 12 – 25  ปี 
 วัยทํางาน 25 - 60 ปี 
 ผู๎สูงอายุ 60  ปีขึ้นไป 

ในทุกกลุ่มอายุต้องมองใน 2 สถานะ คือ ในระบบ   และ นอกระบบ 
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ในทุกสถานะต้องให้ความส าคัญใน 4 ระดับ  คือ  ระดับบุคคล   ระดับครอบครัว ระดับชุมชน  และ 
ระดับชาติ 

 

1. ระดับบุคคล 

คนไทยทุกคนต๎องเข๎าถึงการอํานได๎งําย ในสังคมต๎องมีการนําเสนอหนังสือที่ดี  เพื่อสนับสนุนให๎คนไทยทุกคนใช๎
หนังสือเป็นแหลํงความร๎ู 

 สํงเสริมให๎พํอแมํ ปู่ยํา ตายายและผู๎เลี้ยงดูเด็กร๎องเพลงกลํอมเด็ก เลํานิทานให๎เด็กแรกเกิดฟัง พออายุ 6 เดือน
ให๎เร่ิมใช๎หนังสือภาพกับเด็กเลํานิทานและร๎องเพลงกลํอม ให๎เด็กฟังอยํางสม่ําเสมอ 

 สร๎างวัฒนธรรมการอํานด๎วยการสํงเสริม  สนับสนุนและกระตุ๎นให๎คนไทยทุกคนจัดหาหนังสือที่ดี  
หลากหลายและนําสนใจ มาแทนการดูโทรทัศน๑  การเลํนเกม เสพอินเทอร๑เน็ต  และการใช๎สื่อไฮเทคโนโลยี
ที่มีอยูํทั่วไปในสังคม 

      
2. ระดับครอบครัว 

สํงเสริมและสนับสนุนให๎พํอ  แมํ  ลูก  และสมาชิกทุกคนในครอบครัวมีความสุขรํวมกันในโลกของหนังสือ 

 สํงเสริมให๎พํอแมํ ปู่ยํา ตายายและผู๎เลี้ยงดูเด็กร๎องเพลงกลํอมเด็ก เลํานิทานและอํานหนังสือให๎เด็กฟังตั้งแตํแรก
เกิด  พออายุ 6 เดือนให๎เร่ิมใช๎หนังสือภาพกับเด็กเลํานิทานและร๎องเพลงกลํอม ให๎เด็กฟังอยํางสม่ําเสมอ  

  สํงเสริมและสนับสนุนให๎ทุกครอบครัวจัดมุมหนังสือไว๎ในบ๎าน เป็นมุมที่ทุกคนจะได๎เรียนร๎ูวําถ๎ าต๎องการ
หนังสือเมื่อไรจะมาที่นี่  

 สํงเสริมให๎พํอแมํและผู๎ใหญํในบ๎านเป็นแบบอยํางที่ดีของเด็ก โดยต๎องเรํงสร๎างนิสัยของให๎ผู๎ใหญํในบ๎านมี
พฤติกรรมที่หยิบจับหนังสือเสมอ ต๎องชักชวนลูกหลานให๎มาเปิดหนังสือรํวมกัน  และทําให๎ชํวงเวลาของการ
อํานหนังสือรํวมกันเป็นช่วงเวลาทองของครอบครัว  

 

3. ระดับชุมชน 

 องค๑การบริหารสํวนท๎องถิ่นทุกหนํวยในทุกระดับ ต๎องบรรจุแผนการสร๎างวัฒนธรรมการอํานไว๎ในแผนงานที่
ต๎องดําเนินงานอยํางจริงจัง   โดยมีการจัดสัดสํวนอยํางชัดเจนเพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการอยําง
ตํอเน่ือง เชํน ร๎อยละ 1 ของงบประมาณประจําปี   หรือจัดงบประมาณตํอคนตํอปีอยํางชัดเจน  

 จัดตั้งห๎องสมุดในทุกชุมชน และต๎องจัดระบบให๎ประชาชนเข๎าถึงบริการได๎งําย  มีเงื่อนไขในการใช๎บริการไมํ
มาก และไมํยุํงยาก   มีการจัดบรรยากาศที่สบายเพื่อเอ้ือให๎เกิดความสนใจในการเข๎ามาอํานหนังสือ    รวมทั้ง
บรรณารักษ๑ต๎องมีความทันสมัย มีเทคนิคในการเชิญชวนให๎คนมารับบริการ  มาอํานหนังสือ มาเรียนรู ๎ 
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 สํงเสริมและสนับสนุนให๎ทุกที่ในชุมชนมีแหลํงหนังสือที่ดีสําหรับทุกคน  เชํน ในบ๎านมีมุมหนังสือ  ใน
โรงพยาบาล  ในสถานศึกษา ในวัด  ในที่ทําการ อบต.  ในสวนสาธารณะ         ในห๎างสรรพสินค๎า และในทุก
สถานที่ที่ประชาชนต๎องมาทํากิจกรรมหนึ่งกิจกรรมใดรํวมกัน ต๎องมีมุมหนังสือหรือห๎องสมุด 

  สํงเสริม และสนับสนุนให๎ทุกชุมชนผลิตหนังสือเพลงกลํอมเด็ก คําร๎องเลํน นิทานพื้นถิ่นและเร่ืองราวความ
เป็นมาของท๎องถิ่นตน  

 สํงเสริม และสนับสนุนให๎มีร๎านเชําหนังสือที่ไมํถือเป็นธุรกิจแตํให๎มีหน๎าที่รํวมกันในการกระจายหนังสือสูํ
ประชาชน 

 

4. ระดับชาต ิ

 ทุกรัฐบาลต๎องมีนโยบายด๎านการสร๎างวัฒนธรรมการอํานอยํางชัดเจน 

 ทุกกระทรวง โดยเฉพาะกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย 
และกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ต๎องถือวํานโยบายในการสร๎างวัฒนธรรมการอํานเป็นนโยบายหลักอีกนโยบาย
หนึ่งที่ต๎องสํงเสริมและสนับสนุน นับแตํการจัดสรรงบประมาณให๎เพียงพอตํอการจัดซื้อหนังสือ การจัดกิจกรรม
สํงเสริมพฤติกรรมการอําน รวมถึงการซํอมแซมบํารุงรักษาหนังสือ การให๎ความร๎ูและแนะนํากระบวนการที่ทัน
ยุคทันสมัยให๎แกํผู๎รับผิดชอบ อยํางสม่ําเสมอและตํอเน่ือง 

 ผลักดันให๎การสร๎างวัฒนธรรมการอํานเป็นวาระแหํงชาติ แล๎วเร่ิมกระบวนการด๎วยการสํงเสริมและสนับสนุนให๎
ครอบครัวหันมาสนใจ และให๎เวลากับลูกหลานมากยิ่งขึ้น ด๎วยการสนับสนุนการมอบ “ ถุงของขวัญ “ ที่ต๎องมี
การแนะนํากระบวนการในการใช๎หนังสือ ของเลํน และเพลงกลํอมเด็ก ให๎แกํแมํแรกคลอด  มอบและแนะนํา
กระบวนการในการใช๎ถุงหนังสือเล่มแรก Bookstart  เมื่อเด็กอายุได๎ 6 เดือน  ทั้งนี้ต๎องมีการจัดทํานโยบาย   
แผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการที่ประสานความรํวมมือระหวํางหนํวยงานตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องอยํางเป็นระบบและครบ
วงจร เพื่อบรรลุเป้าหมายรํวมกัน 

  องค๑กรภาครัฐและเอกชนทุกแหํงต๎องจัดให๎มีห๎องสมุด หรือมุมหนังสือในองค๑กร  พร๎อมสร๎างวัฒนธรรมการ
อํานให๎คนทุกคนในองค๑กรด๎วยการเชิญชวนและจัดกิจกรรมที่นําสนใจ 

 ปรับปรุงและพัฒนาห๎องสมุดทุกแหํงให๎เป็นแหลํงศึกษาหาความร๎ูอยํางแท๎จริง เร่ิมต๎นด๎วยการจัดระบบให๎
ประชาชนเข๎าถึงบริการได๎งําย เชํน เวลาในการบริการ การบริหารและบริการที่หลากหลาย  มีเงื่อนไขในการใช๎
บริการไมํมาก และไมํยุํงยาก   มีการจัดบรรยากาศที่เอ้ือให๎เกิดความสนใจในการเข๎ามาอํานหนังสือที่สําคัญต๎อง
คัดสรรบรรณารักษ๑ที่มีคุณภาพเพื่อกระตุ๎นให๎คนอํานหนังสือให๎มากขึ้น อีกทั้งต๎องจัดสรรงบประมาณในการ
จัดซื้อหนังสือและจัดกิจกรรมอยํางเพียงพอ   ตรงกับความสนใจและความต๎องการของประชาชนในแตํละชุมชน 

 จัดสรรงบประมาณในการจัดสร๎างห๎องสมุดประชาชน และจัดซื้อหนังสือให๎ชุมชนโดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร
มากขึ้น  

 จัดระบบในการดูแลและคุ๎มครองเด็ก ครอบครัว และชุมชนในการอําน 
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 สํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการผลิตหนังสือดีโดยนักเขียนคนไทย  
 สํงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการแปลหนังสือดีๆจากตํางประเทศเพื่อให๎คนไทยมีความร๎ูอยํางไร๎พรมแดน  เกิด

ความหลากหลายทางความคิด 

 ภาครัฐต๎องสํงเสริมและสนับสนุนผู๎ผลิตให๎ผลิตหนังสือดีราคาถูก  และหนังสือดีที่ตอบสนองความต๎องการของ
คนแตํละวัยในแตํละท๎องถิ่น ด๎วยการจัดซื้อเพื่อมอบให๎คนที่มีฐานะยากจนและด๎อยโอกาส รวมถึง การลดภาษี
นําเข๎ากระดาษ  วัสดุอุปกรณ๑และเคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ในการจัดพิมพ๑หนังสือ หรือนําภาษีที่เก็บได๎จากธุรกิจการ
พิมพ๑มาสํงเสริม  สนับสนุนและพัฒนาการผลิตหนังสือดี 

 สื่อทุกประเภทรํวมเป็นภาคีหลักในการสํงเสริม และสนับสนุนในเร่ืองการสร๎างวัฒนธรรมอํานมากขึ้น เชํน 
นําเสนอต๎นแบบที่ดี จัดรายการเกี่ยวกับการอําน แนะนําหนังสือนักเขียน และนักอํานอยํางนําสนใจ 

 รณรงค๑และประชาสัมพันธ๑ผํานสื่อทุกประเภทอยํางนําสนใจ เพื่อให๎เกิดผลในสังคม        วงกว๎าง 
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โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

 

ชื่อผู๎ตอบ                     นายวิบูลย๑ นามสกุล                       นุชนิยม   

ชื่อกลุํมพื้นที่/กลุํมองค๑กร   กลุํมหนอนไม๎    (กลุํมเล็ก ๆ ทํางานด๎านการพัฒนาเด็กและเยาวชน)   
ตําแหนํงในกุลํมพื้นที่/กลุํมองค๑กร                            ผู๎จัดการกลุํม   

ที่อยูํของกลุํมพื้นที่/กลุํมองค๑กร          55/114  ถนนเกษตรนวมินทร๑  แขวงคลองกุํม  เขตบึงกุํม     

เบอร๑โทรศัพท๑                089-684-0978    

 

51. หน่วยงานของท่านเร่ิมท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่านเมื่อใด 

 โดยสํวนตัว  เมื่อกํอนทํางานอยูํในโครงการห๎องสมุดเพื่อเด็กในชนบท  มูลนิธิเด็ก  พื้นที่อําเภอขุขันธ๑  จังหวัดศรีสะ
เกษ   
 เน๎นห๎องสมุดครอบครัว ที่รณรงค๑ในคนในชุมชนมายืมหนังสือจากบ๎านของเด็กที่เข๎ารํวมโครงการ   เมื่อออกจาก
มูลนิธิเด็ก มาเป็นผู๎ประสานงาน มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก  และได๎ทํากิจกรรมหลากกลุํมเป้าหมาย เชํน  เป็นเลขาฯ โครงการ
หนังสือเลํมแรก (Book start) ในปีแรกที่มีการตื่นตัวการใช๎หนังสือกับลูก ตั้งแตํ 3-11 เดือน  จัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน
ในสถานพินิจเด็ก  ตําบลคลองโยง  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  ได๎มีโอกาสประสานงานกับคนทําหนังสือ  
นักเขียน  เชํน  อ.พรอนงค๑ นิยมค๎า  อ.กุลวรา  ชูพงษ๑ไพโรจน๑   อ.ปรีดา  ปัญญาจันทร๑  อ.ชีวัน  วิสาสะ  เลยทําให๎ผูกพัน
กับการหนังสือและทําให๎เกิดความมั่นใจวํา หนังสือชํวยพัฒนาความคิด  แตํวิธีการนําเสนอ การสร๎างแรงจูงใจ หรือการ
ดําเนินกิจกรรมตํอเนื่อง เป็นเร่ืองสําคัญ  เมื่อออกจากมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ก็มารับงานอิสระ งานสํวนใหญํจัดอบรมครู
ในเร่ืองสื่อสํงเสริมการอําน  เชํน ผลิตหนังสือทํามือ   ฝึกการเชื่อมโยงโดยให๎ความคิสร๎างสรรค๑  และการคิดในเชิงบวก
เป็นพื้นฐาน  อบรมผู๎ดูแลเด็ก (ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก)  เร่ืองการผลิตและใช๎สื่อใกล๎ตัวในการพัฒนาเด็ก  จัดคํายสํงเสริมการ
อํานเพื่อสร๎างแกนนํารักการอําน ในโรงเรียน ให๎กับโรงเรียนที่สนใจ คํายทักษะชีวิตให๎กับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  
(สํวนใหญํมีคนแนะนํา  แล๎วโรงเรียนติดตํอมาเอง)  และการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานให๎กับกลุํมสามเณรวัดวังสะพุง  
จังหวัดเลย  เพื่อนําไปจัดกิจกรรมให๎กับเด็ก ๆ ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเลย การตั้งกลุํมเล็กๆ  เพื่อสะดวกในการ
ทํางาน  ไมํมีสํานักงานที่เป็นระบบ  เพราะสํวนใหญํจะเดินทางไปตํางจังหวัด และเป็นงานเฉพาะกิจสํวนตัว       มีน๎องๆ 
มาชํวยงานกัน 2-3 คน เฉพาะในชํวงมีงาน 

 

52. กลุ่มมีความคิดริเร่ิมที่จะท ากิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านหรือได้รับนโยบายจากหน่วยงานใด 

 เป็นความคิดสํวนตัว ที่อยากจะทํา ด๎วยความเชื่อวํา  หนังสือสามารถพัฒนาเด็กได๎  (ข๎อมูลบางอยํางอยูํในคําตอบที่ 1) 
 

53. ความคาดหวังท่ีต้องการได้รับจากการท ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านคืออะไร 
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 อยากให๎เด็กๆ  หรือครู   หรือผู๎ดูแลเด็ก ที่อยูํหํางไกลในชนบทได๎มีโอกาสเรียนร๎ู และมีความสุขในการอํานหนังสือ 
หรือจัดกิจกรรมให๎กับเด็ก   ด๎วยความเชื่อ ‚หนังสือชํวยพัฒนาความคิด เปิดโลกกว๎างให๎กับเด็ก‛  จริงๆ  แล๎วหนังสือ 
ในขณะนี้ในโรงเรียนตํางจังหวัดมีคํอนข๎างมาก  (ในบางพื้นที่)  แตํอาจขาดการจัดกิจกรรมที่ชํวยกระตุ๎นให๎เด็กสนใจการ
อํานหนังสือ 

 

54. หน่วยงานของท่านได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานใด จ านวนเงินเท่าไรต่อปี เพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่
เพียงพอต้องหาเพิ่มจากแหล่งใด 

 ด๎วยความเป็นกลุํมเล็กๆ  งบประมาณสํวนใหญํจะจัดหาเอง  เชํน  จัดคํายรักการอําน ก็ได๎รับการสนั บสนุนจาก
โรงเรียนที่จัด  หรืออบต.ในท๎องถิ่น ซึ่งเป็นรายกิจกรรม ไมํเป็นปี หรือกิจกรรมโพธิ์น๎อยสัญจร  ที่ขอการบริจาค
สนับสนุนสํวนตัวจากคุณผานิต  ตลาดหลักทรัพย๑แหํงประเทศไทย 

 

55. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่านมีอะไรบ้าง 

จัดอบรมครูเชิงปฏิบัติการ  “เร่ือง หนังสือท ามือ  สื่อส่งเสริมการอ่าน‛     
 นําเทคนิคงานศิลปะ  พื้นฐานการละคร  และการเลํานิทาน  มาใช๎ประกอบในการผลิตหนังสือทํามือ   และฝึกการใช๎  
การคิดเชื่อมโยงสื่อใกล๎ตัวเพื่อค่ายรักการอ่าน จัดคํายแกนนํารักการอําน ให๎กับกลุํมเด็กในโรงเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา   เน้ือหาเน๎นการบันทึก และฝึกการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน โพธิ์น้อยสัญจร 

 แนะนําการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน ในกลุํมสามเณร  (จัดในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดวังสะพุง  จ.เลย)   เพื่อ
ตระเวนจัดกิจกรรมในกับเด็กในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งนําหลักธรรมมาประยุกต๑ใช๎ในการจัดกิจกรรม 

 

56. กิจกรรมใดท่ีท่านคิดว่าประสบผลส าเร็จท่ีสุด และวัดได้อย่างไร 

* จัดอบรมครูเชิงปฏิบัติการ  ‚เร่ือง หนังสือทํามือ  สื่อสํงเสริมการอําน‛  
    ตัวชี้วัด จากการติดตามผํานทางโทรศัพท๑ หรือการรายงานของครูกลับมา   ครูได๎นําความร๎ูไปให๎เด็กผลิตหนังสือ ทํา
มือ 

 จากเร่ืองราวในชุมชน 

* โพธิ์น๎อยสัญจร      
 ตัวชี้วัด   ที่สําคัญคือตัวสามเณร ที่มีการเตรียมตัว เรียนร๎ูการทํางานเป็นทีม  และต๎องอํานหนังสือนิทานมากขึ้น กํอน
จะเลําให๎เด็กๆ  ฟัง และตัวเด็กที่เข๎ารํวมกิจกรรมจากการซักถามเด็กสนุกกับกิจกรรม อยากอํานหนังสือนิทานมากขึ้น  
และเห็นความสําคัญของการเขียนหนังสือ 

 

57. หน่วยงานของท่านมีการท างานประสานกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ (ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่าน) ถ้ามีคือหน่วยงาน
ใด 
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กลุํม WE   ARE   HAPPY  (พี่กาญจน๑)    ชํวยกิจกรรมสํงเสริมการอํานในงานสัปดาห๑หนังสือ 

 

58. กิจกรรมที่ท ามีความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร 

        - 
 

59. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน มีอะไรบ้าง 

สํวนใหญํจะเป็นปัญหาเฉพาะหน๎าที่ต๎องแก๎ไข หรือปรับตามสถานการณ๑   เชํน  กําลังจัดกิจกรรมแล๎วฝนตก 

 

60. หน่วยงานของท่านต้องการความช่วยเหลือจากรัฐเพิ่มเติมในเร่ืองใดหรือไม่ 
ไมํต๎องการ  เพราะทํางานเล็กๆ ที่ทําจริงจังตอบโจทย๑ตัวเองได๎ชัดเจน นําจะดีกวํา  ชํวยเด็กได๎ 

 

61. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินโครงการส่งเสริมการอ่านของท่านคืออะไร 

 ความตั้งใจของคณะทํางานที่อยากทํา  แม๎เป็นงานชิ้นไมํใหญํ แตํทุกคร้ังที่จั ดไมํวําครูหรือเด็กมีความสุข  เห็น
ความสําคัญคุณคําในตนเอง  และเห็นวําการอํานหนังสือเป็นเร่ืองสําคัญในการสร๎างอนาคตให๎ตนเอง 

 

62. ท่านทราบเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐหรือไม่ อย่างไร 

 ทราบในกิจกรรมสํงเสริมการอํานที่ทางรัฐ กําหนดให๎โรงเรียนปฏิบัติ เชํน กิจก รรมวางทุกงานอํานทุกวัน  (ซึ่งมี
โอกาสติดตามยังไมํเห็นภาพที่ชัดเจน) 

63. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินนโยบายส่งเสริมการอ่านของรัฐ ควรประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 

 ความตํอเนื่อง  และทําให๎เห็นความสําคัญ  มากกวําทําตามกระแส หรือยกยํองจนโดดเดํน   เชํน บางโรงเรียนมี
ห๎องสมุดดีเดํน  แตํเด็กไมํได๎สนใจในเร่ืองการอํานหนังสือ  หรือเห็นความสําคัญด๎วยตนเอง 

 

64. ท่านคิดว่าปัจจัยอะไรท่ีท าให้การด าเนินนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐไม่ประสบผลส าเร็จ 

-                                       
 

65. ท่านคิดว่าช่วง 3 ปีมานี้ เด็กไทยมีการอ่านเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพราะเหตุใด 

 ลดลง   ด๎วยเหตุผลหนึ่ง  คือคอมพิวเตอร๑เข๎ามามีบทบาทมากเกินไป  ทําให๎การอํานเพื่อค๎นคว๎าหรือหาความร๎ูเพิ่มเติม
จากหนังสือน๎อยลง   และอีกเหตุผลเด็กไทยในตอนนี้ไมํอยากเรียนหนังสือ  อาจด๎วยอํานหนังสือไมํออก หรือมีพฤติกรรม
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

66. ผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้น ถ้าการส่งเสริมการอ่านของไทยไม่บรรลุผลคืออะไร 

เด็กไทยมีคุณภาพชีวิตที่ตํ่าลง 
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67. ประเทศใดท่ีท่านคิดว่าประสบความส าเร็จในการด าเนินนโยบายการส่งเสริมการอ่าน และกิจกรรมใดท่ีท่านคิดว่าประเทศ
นั้นท าและประสบผลส าเร็จท่ีสุด 

 คิดวํานําจะเป็นญ่ีปุ่น    ด๎วยเหตุมีโครงการ Book start   ตั้งแตํแรกเกิดทําให๎เด็กได๎สัมผัสกับหนังสือ  และสํวนใหญํ
พํอแมํมักให๎ลูกค๎นคว๎าเรียนรู๎เร่ืองราวด๎วยตนเอง 

 

68. หน่วยงานของท่านสามารถท ากิจกรรมตามที่กล่าวในข้อ 17 ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 

ไมํแนํใจ     

 

69. ท่านวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในอนาคต 5 ปี ข้างหน้าไว้เช่นใด 

 คงทํางานเล็กๆ  ตามกําลังที่มี   ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พยายามกระตุ๎นให๎ครูเห็นความสําคัญของเด็กไทย  ที่จะชํวยพัฒนา
ประเทศชาติ   เพราะคิดวําครูจะชํวยเด็กได๎มากในการสร๎างพฤติกรรมรักการอําน  โดยครูมีความอยากทําจากใจ  ไมํทํา
ตามนโยบาย 

 

70. ข้อคิดเห็นของท่านในเร่ืองการส่งเสริมการอ่าน มีอะไรบ้าง 

 กลยุทธ์ที่ควรใช้ในการส่งเสริมการอ่าน 

 จัดกิจกรรมให๎ตํอเน่ือง  เน๎นการมีสํวนรํวมที่เด็กอยากทํา   ไมํนํารางวัลมาเป็นตัวลํอ ซึ่งจะทําให๎เด็กติดนิสัย 

 

 วิธีการในการพัฒนานิสัยรักการอ่าน 

 จัดกิจกรรมให๎ความรู๎ให๎เห็นความสําคัญของการอําน  ในกลุํมเด็ก   ครู   ซึ่งนําจะรวมไปถึงผู๎ปกครองด๎วย 

 

 อื่นๆ 

 งานกลุํมสํวนใหญํทํางานเล็ก ๆ  ที่เน๎นให๎ผู๎ที่เข๎ารํวมไมํวําเด็ก หรือครู  มีความสุข  เห็นคุณคําในตนเอง  และเห็น
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น  หากคนเราไมํร๎ูหนังสือ  ไมํอํานหนังสือเพื่อเพิ่มทักษะชีวิตให๎ตนเอง 

 

 ขอบคุณครับที่ให๎โอกาสได๎พูดคุย  ต๎องขออภัยที่สํงมาลําช๎า  เพราะสํวนใหญํงานจะเดินทางออกตํางจังหวัด  
กิจกรรมที่รับงานในตอนนี้  จะเป็นงานทักษะชีวิตในกลุํมวัยรํุน  อบรมครูเร่ืองสื่อใกล๎ตัวมาประยุกต๑ใช๎ในการเรียนการ
สอน   อบรมละครหุํนสัญจร  เพื่อรณรงค๑เร่ืองราวตํางๆ ในชุมชน ซึ่งทุกกิจกรรมจะเน๎นเร่ืองการอํานการเขียน  การทํอง
โลกกว๎างผํานการอํานหนังสือ 
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โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

 

ชื่อผู๎ตอบ                คุณพฤหัส นามสกุล                      พหลกุลบุตร   

ชื่อกลุํมพื้นที่/กลุํมองค๑กร                      มะขามป้อม   

ตําแหนํงในกุลํมพื้นที่/กลุํมองค๑กร                   ผู๎อํานวยการฝ่ายละครการศึกษา   

ที่อยูํของกลุํมพื้นที่/กลุํมองค๑กร                     อินทามระ3   

ผู๎สัมภาษณ๑   ผศ.ชนะใจ  เดชวิทยาพร  วันที่สัมภาษณ๑      12 พ.ค.52   เวลา          13.30 -15.00 น.   

 

1. หน่วยงานของท่านเร่ิมท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่านเมื่อใด 

ใช๎ละครเป็นกระบวนการเรียนรู๎ เร่ิมปี 2523 

เชิญอบรมครู   โดยเทคนิคการเลํานิทาน การใช๎ละครหน๎ากาก ตํอยอดจากการอําน 

   ใช๎สื่ออยํางไรกับเด็ก ทําให๎ห๎องสมุดมีชีวิต การอํานมีชีวิต 

 ปี 2549 ได๎ทํามูลนิธิสงเคราะห๑เด็กยากจน (CCF) มีเด็กยากจนมีทั่วประเทศ สนใจโครงการห๎องสมุด สนใจการ
อําน เชิญประชุม รักการอําน ‚ขบวนการหนอนอนุหนังสือ‛ ทําคํายเด็ก ป.5,  ป.6 100 คน/คําย 12-13 คําย (อีสาน, เหนือ) 
จึงเร่ิมเข๎าสูํเร่ืองที่จริงจัง เห็นการเปลี่ยนแปลง เด็ก ป.5 ทํากิจกรรมสํงเสริมการอํานในโรงเรียนเองได๎ ทําห๎องสมุดมีชีวิต 
มี Staff 30 คน ทีมละ  15 คน มีการค๎นคว๎า ออกแบบกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรม แกนนําเด็ก ได๎รับเชิญอบรมครูมากขึ้น 
เร่ืองนี้นาํสนใจ 

 ปี 50 ทําโครงการชื่อ ‚ปลูกต๎นรักการอํานที่เชียงดาว‛ ต๎องการให๎ตํอเนื่อง อยูํในพื้นที่มีศูนย๑อยูํเชียงดาว Model 
ระดับท๎องถิ่น ได๎ทุน สสย. ทํากับโรงเรียนในตําบลศูนย๑เด็กเล็ก ชุมชน พํอแมํ ผู๎ปกครอง พัฒนาจาก Model คําย ได๎รับ
เสียงตอบรับดี เด็กแกนนําทําเอง จบปี 50 ชุมชน อยากให๎ทําตํอ ปี 51 ไมํขอทุน ทําเพิ่มเติมทํากิจกรรมเพิ่ม เชิญชุมชน
รํวม 

 ปี 2552 จะขอทุนจาก สสย. ขอผํานศูนย๑ประสานงานภูมิภาค อยูํเชียงใหมํ ทําตํอที่เชียงดาว 

1. ขยายโครงการเดิม 

2. ลงลึกกวําเดิม ในโรงเรียนเดิม 

ให๎โรงเรียนที่ทําแล๎ว ขยายสูํโรงเรียนพี่-น๎อง 1-2 โรง เติมเชิงความลึกให๎เขา สมมุติฐาน ‚เด็กอําน‛ แตํเข๎าไมํถึง ‚หนังสือ
ที่ดี‛ เพราะทําแล๎วเด็ก ครู อํานไมํเลิก ประเด็นคือ ไมํมีหนังสือ ถ๎ามีหนังสือก็เข๎าไมํถึง ถูกเก็บไว๎ โรงเรียนไมํเข๎าใจซื้อ
หนังสือไมํตรงกับที่เด็กสนใจ โรงเรียนชนบท ทรุดโทรม ไมํมีห๎องสมุด ย่ําแยํมาก ทําโครงการบริจาคมือ 2 ด๎วย บริจาค
จากกรุงเทพฯ จัดการแบํง  เลือก และนําเข๎าห๎องสมุด หนังสือก็ดีขึ้นตรงกับเด็กต๎องการ สํานักพิมพ๑ จะนําหนังสือดีของ
เขาเองมามอบให๎  นักอํานเลือกให๎เราได๎ 
 ผู๎รับผิดชอบโครงการ มี 1 คน น๎องเกียรติอนันต๑ จันทรยุง รับผิดชอบ แตํใช๎อาสาสมัครหมุนเวียนมาชํวย หมุนเวียน
กันไป 
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2. กลุ่มมีความคิดริเร่ิมที่จะท ากิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านหรือได้รับนโยบายจากหน่วยงานใด 

สสย. ร๎ูวําสํงเสริมการอําน จึงเสนอโครงการเข๎าไป 

 

3. ความคาดหวังท่ีต้องการได้รับจากการท ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านคืออะไร 

1. ระบบการจัดการ การถํายโอนหนังสือมือ 2 ถึงมือเด็กที่มีประสิทธิภาพ 

2. คนเข๎าใจ เห็นความสําคัญการอํานของเด็ก สังคมไมํได๎รับการยกระดับให๎เข๎าใจที่ถูกต๎อง เกี่ยวกับการสํงเสริมการ
อําน โดยเฉพาะเกี่ยวกับเด็ก เชํน หนังสือเด็ก ตัวหนังสือมาก อํานได๎มากจริงๆ แตํไมํเหมาะสมกับพัฒนาการของเขา  

 หนังสือนิทาน ไมํให๎เด็กอําน ดูเป็นบันเทิงไป  
 ไมํเห็นหนังสือบางเลํม วรรณกรรมเยาวชน นิทานดีๆ ไมํมี 
 ไปให๎ความสําคัญ สารานุกรม กํอน จริงๆ จําเป็น แตํต๎องมีหนังสืออ่ืนๆ กํอน 

3. โครงการเข๎าไป ทําให๎ระบบการคัดเลือกหนังสือดีขึ้น เข๎าใจหนังสือแพงไมํซื้อ ไมํดูความคุ๎มคํา วํากํอให๎เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเด็ก 

 ระบบของโรงเรียน มีการฮั้วกัน หนังสือโรงเรียนไมํได๎เลือก มีหนํวยงานจัดหาให๎ทั้งจังหวัด โรงเรียนเลือกเองก็ไมํร๎ูวํา
อะไรเหมาะ เด็กไมํมีโอกาสเข๎าสูํขบวนการเลือกที่ต๎องการ 

 

4. หน่วยงานของท่านได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานใด จ านวนเงินเท่าไรต่อปี เพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่
เพียงพอต้องหาเพิ่มจากแหล่งใด 

งบประมาณพอได๎ ไมํถึงกับลําบาก แตํหาจากหนํวยงานอ่ืนเพิ่มบ๎าง แล๎วแตํจะร๎องขอไป  

 

5. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่านมีอะไรบ้าง 

1. กระบวนการสร๎างแกนนํา รักการอํานในโรงเรียน 

 -  เข๎าคํายเร่ือง เนื้อหาการอําน 

 -  เทคนิคการจัดกิจกรรมการสํงเสริมการอําน 

2. ครูเข๎าคํายอบรม ‚การสนับสนุนแกนนํารักการอําน‛ 

 ให๎เข๎าใจเด็กมีสํวนรํวม ผู๎ใหญํนําเด็กสนับสนุน 

3. กระบวนการติดตาม เด็กติดกิจกรรมในโรงเรียนเอง มะขามป้อมดูวําขาดอะไร ต๎องเติม สนับสนุนองค๑ความร๎ูเทคนิค
ให๎ คิดวําเด็กเหลํานี้ จะมีการอํานติดตัวตํอไปในสถานศึกษาอ่ืนตํอ เด็กมีสิทธิเลือกอําน แตํรอบด๎าน สร๎างทางเลือก
ครบถ๎วน เด็กจึงได๎เห็นและเลือกเองได๎ เลือกที่สนใจ เหมาะสม แตํปัญหาคือไมํมีให๎เลือก 

 

6. กิจกรรมใดท่ีท่านคิดว่าประสบผลส าเร็จที่สุด และวัดได้อย่างไร 
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  ‚สร๎างแกนนํา‛ การที่เด็กกระตุ๎นกันเองดีที่สุด สร๎างได๎จริง ถํายทอดตํอเพื่อน น๎อง เป็นจริง ยั่งยืน เปลี่ยนเราเป็น
ผู๎สนับสนุน กํากับทิศทาง เด็กจะเป็นที่กลําวถึง เพื่อน มีผลตํอกระบวนการเรียนรู๎ของเขา 

  ‚เชื่อวํา เด็กต๎องเป็นผู๎ดําเนินการเอง‛ โดยมีผู๎ใหญํเป็นผู๎กํากับ ทิศทาง ดูวํากิจกรรมที่ต๎องทํา       มีความสม่ําเสมอ 
ตํอเนื่อง มีผลตํอแกนนําเปลี่ยนแปลงการอําน ในห๎องเปลี่ยนแปลง ผู๎ปกครองเปลี่ยนแปลงการอํานไหม ใช๎การสังเกต 
พูดคุย แตํไมํได๎ทําแบบสอบถาม ครู เด็ก ผู๎ปกครอง ถามตลอดเกี่ยวกับเร่ืองนี้ ต๎องการให๎มาจัดกิจกรรมให๎อีก 

 

7. หน่วยงานของท่านมีการท างานประสานกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ (ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่าน) ถ้ามีคือหน่วยงาน
ใด 

  อยูํในเครือขําย 32 องค๑กร We are happy, TK, กระทรวงศึกษาธิการ กศน. พยายามเสนอรูปแบบในเชิงพื้นที่ กลุํม
ประชาชน  เรียกร๎องกับ อบต. แทน จน อบต. ไมํทําไมํได๎   ต๎องทําเร่ืองสํงเสริมการอําน มียุทธศาสตร๑ในอบต.  มีเร่ือง
การอําน  

 

8. กิจกรรมที่ท ามีความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร 

 สมาคมไทสร๎างสรรค๑ ทําขอนแกํนกํอนเป็นแรงบันดาลใจให๎ทํา แตํมาทําระดับตําบล เชียงดาว  
หลักการ เป้าหมายเหมือนกัน แตํตํางรายละเอียด กิจกรรม ใช๎สื่อ กิจการรมมากขึ้น  มีชีวิตมีชีวามากขึ้น 

 

9. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน มีอะไรบ้าง 

1. ขาดการตํอเน่ืองระยะยาว สสย. ให๎ขอเป็นปีๆ มีกระแสแตํอาจได๎ หรือไมํ ก็ได๎แตํตามแผนขอไป 3 ปี  
2. งานมาก ต๎องการคน เชี่ยวชาญ จริง และฝังตัว มีแคํ 1 คน คนอ่ืนเวียนไป งานมากเกิน รายละเอียดมาก 

 

10. หน่วยงานของท่านต้องการความช่วยเหลือจากรัฐเพิ่มเติมในเร่ืองใดหรือไม่ 
ไมํต๎องการ 

เชื่อความเป็นท๎องถิ่น เล็ก แตํยั่งยืน จริงจัง 

 

11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินโครงการส่งเสริมการอ่านของท่านคืออะไร 

1. ทัศนคติของกลุํม มองตัวเองวําสนุก  ยิ่งทํายิ่งสนุก เรียนร๎ูถ๎ามีความผิดพลาด แก๎ไข มีความจริงจัง ทุํมเท 100% เทําที่
ปัจจัยมี 

2. แตํละคน กลั่นกรอง ซ๎อม กํอนไปถึงผู๎รับ งานออกมาดี , ไมํดี เรียกร๎องให๎กลุํมทําดีสุด เทําที่เวลา และจํานวนเงินที่มี 
3. ชุมชนให๎ความรํวมมือ แตํไมํมีปัญหา เพราะกลุํมจริงใจตํอเขา ไมํมีปัญหา 

 

12. ท่านทราบเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐหรือไม่ อย่างไร 
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ทราบวําจะประกาศเป็นวาระแหํงชาติ แตํการปฏิบัติไมํเห็นเป็นรูปธรรม ห๎องสมุดประ ชาชน ใช๎ได๎จริงไหม เป็นของ
ประชาชนจริงไหม 

  

 

13. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินนโยบายส่งเสริมการอ่านของรัฐ ควรประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 

1. ต๎องจริงใจ ต้ังใจเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนได๎ ไมํสํงเสริมจริง จะกลายเป็นการทํางานที่ไมํได๎ผล 

2. เชื่อเร่ืองการทํางานสํวนเล็ก แตํกระจายตัว กระตุ๎นจากข๎างลํางขึ้นไป อาจต๎องผสมจากสํวนกลาง และสํวนยํอย ถ๎า
กลุํมยํอยๆ ทําได๎ผล จะกลายเป็นสํวนใหญํได๎ในภายหลัง 

 

14. ท่านคิดว่าปัจจัยอะไรท่ีท าให้การด าเนินนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐไม่ประสบผลส าเร็จ 

ผันผวนทางการเมือง 

 

 

 

15. ท่านคิดว่าช่วง 3 ปีมานี้ เด็กไทยมีการอ่านเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพราะเหตุใด 

อํานลดลง เพราะ 1. โครงสร๎างไมํมีบรรยากาศ สํงเสริมการเรียนรู๎ สื่อ คือ แยํงเด็กจากหนังสือ บรรยากาศสมัยใหมํ  พํอ
แมํทํางานเลี้ยงชีพ  

  2. ครอบครัว พํอแมํ ไมํมีเวลาอยูํกับลูก 

  3. คุณภาพการศึกษาในห๎องเรียนไมํมี ครูดีๆ ลาออกไป เพราะทนกับงานอ่ืนที่ต๎องทํา นอกเหนือจาก
การสอนไมํได๎ 

 

16. ผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้น ถ้าการส่งเสริมการอ่านของไทยไม่บรรลุผลคืออะไร 

1. รากฐานของสังคมไมํดี คุณภาพพลเมืองในประเทศลดลง การอําน สื่อวิธีคิด คือ วิสัยทัศน๑ 
 ถ๎าการอํานไมํมี จะเกิดปัญหาตามมา 

2. จะเป็นต๎นเหตุของทุกเร่ือง 

 

17. ประเทศใดท่ีท่านคิดว่าประสบความส าเร็จในการด าเนินนโยบายการส่งเสริมการอ่าน และกิจกรรมใดท่ีท่านคิดว่าประเทศ
นั้นท าและประสบผลส าเร็จท่ีสุด 

สนใจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ เพราะใกล๎สังคมไทย สนใจสิงคโปร๑ ฮํองกง การสํงเสริมขบวนการเรียนร๎ูของสังคม มี
หอสมุด หอศิลป์ ศูนย๑เยาวชนดีๆ ซึมซับไปโดยธรรมชาติ 
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โครงสร๎างชุมชน มีทุกอยํางที่สํงเสริมอยูํใกล๎ กระจายหนังสือให๎อยูํทั่วไปเหมือน 7-11 ท๎องถิ่นลงทุนมีระบบบริหาร
จัดการ เชํนในวัดโรงเรียน เกิน 3 โมง ให๎ชุมชนไปอํานได๎ บ๎านเวียนหนังสือกันอํานทุกคนนําหนังสือไปห๎องสมุด และ
เวียนกันอําน 

 

18. หน่วยงานของท่านสามารถท ากิจกรรมตามที่กล่าวในข้อ 17 ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 

กลุํมมะขามป้อม ทําได๎ ทําที่เชียงดาว 

 ‚Book Bank‛ บริจาคขึ้นไป และเวียนกันอําน 

 ‚Book Bike‛ รถไอติม เป็นรูปกระตํายเข๎าชุมชน เหมือนรถไอติมเข๎าไปในพื้นที ่
บริษัท แปลน สร๎างรถให๎ และจัดกิจกรรมให๎ เป็น CSR ของบริษัท ทุกที่ต๎องการให๎ไป มีเลํานิทาน ฉายหนัง มีเด็ก
อาสาสมัคร จัดกิจกรรมเวียนๆ กันไป 

บริษัท แปลน สร๎างห๎องสมุดให๎เด็ก กะเหร่ียง ในหลายหมูํบ๎าน  
ทุกบริษัท สนใจ CSR เร่ืองการอําน คิดวําภาคธุรกิจนําจะเข๎ามา support ได๎มาก ถ๎ามีการรณรงค๑อยํางจริงจัง 

 

 

19. ท่านวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในอนาคต 5 ปี ข้างหน้าไว้เช่นใด 

1. จากตําบลขยายไปทั้งอําเภอ มีรูปแบบระดับอําเภอได๎ 
2. สพฐ. มียุทธศาสตร๑ การอําน ทําให๎จริงจัง และไมํซับซ๎อน โดยคุยกันกับผู๎ที่ทําเร่ืองการอํานเหมือนกัน เอาเงินทั้งหมด

มารํวมกันและทําจะเห็นผลชัดเจนกวํา 

3. เข๎าไปโรงพยาบาล แนะนําเด็กป่วย เอานิทานไปชํวยแก๎เครียด 

 

20. ข้อคิดเห็นของท่านในเร่ืองการส่งเสริมการอ่าน มีอะไรบ้าง 

 กลยุทธ์ที่ควรใช้ในการส่งเสริมการอ่าน 

1. เชื่อวํา ‚เด็กทําได๎‛ ‚ให๎เวลาแกํเด็ก‛ กลยุทธ๑ใช๎เด็กเป็นตัวขับเคลื่อนสําคัญสุด ผู๎ใหญํคอยสนับสนุนจะเดินหน๎าไปได๎ 
 

 วิธีการในการพัฒนานิสัยรักการอ่าน 

1. อยําแยกเร่ืองการอํานออกจากชีวิตเขา ให๎การอํานอยูํในชีวิตอยูํที่ใดก็อํานได๎ ใช๎สร๎างความร่ืนรมย๑ให๎เด็ก การ
ถํายทอดสีหน๎าจากพํอแมํสูํลูกจากการอําน โดยใช๎การอํานเป็นการเร่ิมต๎นที่ดี เด็กมีความสุข ประทับใจ จดจําการอําน
เป็นเร่ืองด ี

2. เอาพํอแมํมาทําคํายรํวมกัน พํอแมํสําคัญสุด รองลงมาคือ ครู Bookstart ทําสําเร็จ แนะนํา กระตุ๎น ให๎เป็นวิถีของคน
ทั่วไป 

 

 อื่นๆ 
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1. มีความตื่นตัว ทั้งเอกชน รัฐ แตํยังขาดคนเชื่อมโยง กระทรวงศึกษาธิการรํวมกับ สสส, TK ได๎ไหม มีการบูรณาการ
กัน ทําให๎มีแผนมากขึ้น 

2. ถ๎าเห็นความสําคัญเร่ืองการอําน ทําเลย ไมํต๎องรอ เชํน ครูนิดเปิดบ๎าน ให๎เด็กแถวๆ บ๎านมาอํานหนังสือที่บ๎าน ไมํต๎อง
รอใคร ทําได๎เลย เปิดบ๎านอํานหนังสือ 
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โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

 

ชื่อผู๎ตอบ              คุณสรวงธร  นามสกุล                    นาวาผล   

ชื่อกลุํมพื้นที่/กลุํมองค๑กร                         We  are  happy    

ที่อยูํของกลุํมพื้นที่/กลุํมองค๑กร  209/265 ม.บุศรินทร๑ ถ.บ๎านกล๎วย-ไทรน๎อย ต.พิมลราช    
                   อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี  11110   

เบอร๑โทรศัพท๑                          02-9232360 โทรสาร               02-9235659   

ผู๎สัมภาษณ๑   ผศ.ชนะใจ เดชวิทยาพร วันที่สัมภาษณ๑      9 พ.ค.52   เวลา   17.00 – 20.00 น.   

 

1. หน่วยงานของท่านเร่ิมท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่านเมื่อใด 

1. We are happy เร่ิมปี 2548 ทําหนังสือและสํงเสริม การอําน เร่ิมเดือนกันยายน 2550 โดยรํวมมือกับคุณเข็มพร (สสย.) 
ทําเร่ืองการสํงเสริมอําน 

 โครงการแรก ‚ชวนอํานหนังสือดี เปิดพื้นที่การเรียนรู๎‛  ต.ค.50 – เม.ย.51  
2. ‚ผู๎ที่ประสางานเครือขํายหนังสือ เพื่อเด็กเยาวชน และครอบครัว‛ ต.ค.51 สิ้นสุด ก.ย.52 1 ปี  แตํจริงๆ 3 ป ี

 งานหลักประสานเครือขํายที่ทําเกี่ยวกับการอําน 

 

2. กลุ่มมีความคิดริเร่ิมที่จะท ากิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านหรือได้รับนโยบายจากหน่วยงานใด 

สสย.และเครือขํายหนังสือเพื่อเด็ก แตํไมํมีองค๑กรทําเร่ืองนี้ไมํมีผู๎ประสานงานจริงจัง ที่เป็นกลาง  จึงมอบให๎ We are 

happy ดําเนินการเร่ืองนี ้
 

3. ความคาดหวังท่ีต้องการได้รับจากการท ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านคืออะไร 

1. เกิดการรวมตัวของเครือขําย และแบํงปันความรู๎อยํางแท๎จริง 

2. การตํอเน่ืองของการของการอําน และมีแหลํงทุนสนับสนุนการอํานอยํางแท๎จริง 

3. คณะกรรมการสํงเสริมการอํานที่เห็นผลเป็นรูปธรรม 

4. สังคมเกิดวัฒนธรรมการอําน 

 

 

4. หน่วยงานของท่านได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานใด จ านวนเงินเท่าไรต่อปี เพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่
เพียงพอต้องหาเพิ่มจากแหล่งใด 

สสย. ไมํเพียงพอ หาจากแหลํงอื่นมาเสริม เพื่ออยูํรอด 

 

5. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่านมีอะไรบ้าง 
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1. การทําฐานข๎อมูล www.bookandreading.com เป็นข๎อมูลเกี่ยวกับการอําน 

2. ไปรํวมออกงานที่เกี่ยวกับการอําน เชํน งานสัปดาห๑หนังสือ งานกีฬามหามงคล ของ สสส. 
3. งานประสานเครือขําย จัดประชุม 

4. รวบรวมองค๑ความร๎ูเกี่ยวกับการอําน 

5. โครงการเครือขํายรักการอําน ทําในชุมชนยํอย สนับสนุนเร่ืองการอําน ชํวยโครงการเปิดบ๎านอํานหนังสือของครูนิด  

ไปวินมอเตอร๑ไซต๑ไปสํงเสริมการอําน 

 

6. กิจกรรมใดท่ีท่านคิดว่าประสบผลส าเร็จท่ีสุด และวัดได้อย่างไร 

‚อํานหนังสือ เปิดความคิด ชีวิตเปลี่ยน‛ ประสบความสําเร็จ 

ระดับเครือขํายบางองค๑กรยังไมํเข๎ารํวม แตํเร่ิมเห็นเป็นรูปเป็นรํางบ๎าง 

 

7. หน่วยงานของท่านมีการท างานประสานกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ (ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่าน) ถ้ามีคือหน่วยงาน
ใด 

32 เครือขําย และมีเพิ่มเครือขํายอีก เชํน มูลนิธิกระจกเงา เครือขํายชุมชน 

 

8. กิจกรรมที่ท ามีความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร 

กลุํมเป้าหมาย  เหมือนกัน  ตํางกันที่เทคนิค และตํางกันที่กลุํมพื้นที่ 
 

9. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน มีอะไรบ้าง 

1. ความไมํรํวมมือขององค๑กรธุรกิจที่เป็นเครือขําย ทําให๎ไมํรู๎วําจะเข๎าถึงกลุํมนี้อยํางไร 

2. กลุํม We are happy ยังมีโลกทัศน๑แคบเกินไปหรือเปลํา ทําให๎ไมํเข๎าใจบางประเด็น (ถ๎าเชิงสังคมเข๎าใจดี) แตํไมํเข๎าใจ
เชิงธุรกิจ 

 

10. หน่วยงานของท่านต้องการความช่วยเหลือจากรัฐเพิ่มเติมในเร่ืองใดหรือไม่ 
ขอให๎จริงจัง เร่ืองคณะกรรมการสํงเสริมการอําน ผลักดันนโยบายให๎ออกมาเป็นรูปธรรม              มีเจ๎าภาพรับผิดชอบ
ชัดเจน  

 

11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินโครงการส่งเสริมการอ่านของท่านคืออะไร 

1. เกิดเครือขํายเพิ่มมากขึ้น 

2. เกิดองค๑ความรู๎ด๎านหนังสือ และการอํานที่ใช๎ได๎จริง 
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12. ท่านทราบเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐหรือไม่ อย่างไร 

ร๎ูวํามีเร่ืองการบริการห๎องสมุด มีทุกจังหวัด  
ห๎องสมุด กทม. มีบริการฟรี  

เร่ืองอื่น ไมํทราบวํารัฐมีนโยบายอะไรอีก  

 

13. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินนโยบายส่งเสริมการอ่านของรัฐ ควรประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 

1. การรณรงค๑ระดับชาติ สร๎างกระแสกํอน ต๎องณรงค๑ให๎ร๎ู คือ ให๎คนรับทราบทั้งหมด 

2. สื่อ ทุกแขนงต๎องชํวยรณรงค๑ 
 ละคร มีฉากการอําน 

 ดารา มีการอํานให๎เห็น 

 โฆษณา มีการอํานประกอบ 

 

14. ท่านคิดว่าปัจจัยอะไรท่ีท าให้การด าเนินนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐไม่ประสบผลส าเร็จ 

1. เป็นการทําเพื่อผลงาน ไมํใชํเพื่อผลที่ยั่งยืน 

2. ไมํตํอเนื่อง 

3. การบังคับผู๎เกี่ยวข๎องให๎ทํา แตํไมํใชํเกิดจากความชอบที่แท๎จริง 

  ครูบังคับเด็กทํา   เพื่อผลงาน 

  การบังคับอะไรไมํเกิดผลที่ยั่งยืน 

 

15. ท่านคิดว่าช่วง 3 ปีมานี้ เด็กไทยมีการอ่านเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพราะเหตุใด 

อํานเพิ่มขึ้น มีภาพงานใหญํๆ มีคนสนใจเพิ่มขึ้น 

นวนิยาย  คนรํุนใหมํ สนใจเชิงกระแส อํานนิยายมากขึ้น 

อาจเป็นผลให๎เด็กอํานอยํางอื่นเพิ่มขึ้น 

 

16. ผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้น ถ้าการส่งเสริมการอ่านของไทยไม่บรรลุผลคืออะไร 

ความคิดสร๎างสรรค๑ของเยาวชนไมํเกิด การพัฒนาคนเกิดไมํได๎  ถ๎าไมํพัฒนาตนเอง 

ถ๎าเข๎าแหลํงความร๎ู  จะค๎นคว๎าให๎มีความใฝ่ร๎ู จากการอําน จะเป็นใยแมงมุม ขยายความร๎ูได๎ รักการเรียนร๎ู สามารถอําน
ออก มีสื่อรองรับคุณภาพหนังสือดีขึ้น งานพัฒนาชุมชน คน จะเคลื่อนไปได๎ การอําน พัฒนาสังคมในภาพใหญํ การอําน
อยูํในระดับนโยบายของรัฐได๎  
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17. ประเทศใดท่ีท่านคิดว่าประสบความส าเร็จในการด าเนินนโยบายการส่งเสริมการอ่าน และกิจกรรมใดท่ีท่านคิดว่าประเทศ
นั้นท าและประสบผลส าเร็จท่ีสุด 

เอเชีย - เกาหลี  ญี่ปุ่น  ดูจากสื่อ  ละครมีฉากอํานหนังสือ 

- สิงคโปร๑  มางานสัปดาห๑หนังสือ และเลําวําประเทศของเขาคนอํานมาก 

อเมริกา, อังกฤษ  ประเมินจากคุณภาพคน  นักเดินทางถือหนังสือติดมือตลอด 

  

18. หน่วยงานของท่านสามารถท ากิจกรรมตามที่กล่าวในข้อ 17 ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 

ได๎ ถ๎าเป็นความรํวมมือของหลายฝ่าย 

ขยายภาพจากปัจเจกบุคคล สูํรัฐ สูํสังคม ทําเป็นกระแสมากๆ  
หลายฝ่ายเห็นความสําคัญ  แตํความเข๎มข๎นไมํพอ 

1. มีคน 

2. มีงบประมาณ   

3. นโยบายสนับสนุน 

มีหนํวยงานระดับชาติ คัดเลือกโดยเป็นกลางจริง  

 

19. ท่านวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในอนาคต 5 ปี ข้างหน้าไว้เช่นใด 

1. มีนโยบายเร่ืองการอําน นอกจาก Bookstart ต๎องการให๎มีหนังสืออํานฟรี อํานเสรี สนุก   นําอําน เป็นบริการ เป็น
คูปองให๎เด็กซื้อหนังสือตามความชอบ มีหลักสูตรในการคัดเลือกหนังสือเอง อยากมีสํวนรํวมในการขับเคลื่อนเร่ืองนี้ 

2. พัฒนาฐานข๎อมูล เชื่อมร๎อยข๎อมูล สังเคราะห๑ และทําตํอยอดได๎ 
3. เกิดสังคมสวัสดิการด๎านการอําน อยากให๎มีสวัสดิการของรัฐด๎านการอําน มีองค๑กร  มี  OTOP หนังสือในชุมชน 

หนังสือพูดถึงท๎องถิ่น ชุมชนของเขา มีสํานักพิมพ๑ของชุมชน รัฐชํวยสนับสนุน 

4. เชื่อมร๎อยค๎นหาเพื่อน องค๑กรที่ทําด๎านหนังสือ ผสานเป็นพลังผลัก  เป็นชมรมหนังสือเพื่อเด็ก ที่มีประสิทธิภาพ และ
เกิดการเปลี่ยนแปลงจริง 

 

20. ข้อคิดเห็นของท่านในเร่ืองการส่งเสริมการอ่าน มีอะไรบ้าง 

 กลยุทธ์ท่ีควรใช้ในการส่งเสริมการอ่าน 

 ประสานกับทุกองค๑กร หาแนวทาง ในการทํางานรํวมกับองค๑กร ที่ทําด๎านนี้อยูํ ประสานนักวิจัยเข๎าสูํแหลํงทุนด๎าน
การอําน ใช๎กลยุทธ๑การประสานเป็นหลัก ประสานพลังของทุกฝ่ายวิชาการ นักเคลื่อนไหว สื่อ เพื่อรํวมสร๎างการ
เปลี่ยนแปลงคิดวําทุกเร่ืองมี ขาดสังเคราะห๑งานเพื่อการตํอยอด 

 

 วิธีการในการพัฒนานิสัยรักการอ่าน 
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1. หนังสือต๎องอยูํในใจ ให๎เด็กมีประสบการณ๑สัมผัสหนังสือทางการอําน ได๎เป็นเจ๎าของ  ได๎อําน มีความสุขกับหนังสือ 
หนังสืออยูํในใจ เอาครอบครัวออกมารํวม 

2. จัดกิจกรรมในชุมชน ปลุกให๎ต่ืน มามองเร่ืองการอําน พัฒนาให๎มีนักสํงเสริมการอํานในชุมชน เหมือน อสม. 
 

 อื่นๆ 

1. ทุกฝ่ายต๎องรํวมกัน ไมํแสดงความเป็นเจ๎าของ โดยหวงแหนความร๎ู  ไมํแลกเปลี่ยน ต๎องการให๎แลกเปลี่ยน และตํอ
ยอดให๎ทุกๆ ฝ่าย มาเห็นเข็มไมล๑ทํางานรํวมกัน  หนังสือแพงไป ต๎องเสริมอะไร นโยบายตํางๆ ต๎องปรับเปลี่ยนไหม 

2. มีเวทีสาธารณะ มีการพูดคุย เป็นประเด็นทางสังคม รํวมมือกันทุกระดับ ทุกสื่อเห็นความสําคัญ และมาแลกเปลี่ยน 
ให๎โอกาสคนในสังคม ได๎แสดงความคิดเห็น 

3. มีสํานักพิมพ๑เล็กๆ เกิดขึ้น เพื่อผลิตหนังสือออกมารองรับทุกความต๎องการ 
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โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

 

ชื่อผู๎ตอบ        นางสาววลัยลักษณ๑ นามสกุล               สมจินดา   

ชื่อกลุํมพื้นที่/กลุํมองค๑กร             กลุํมเยาวชนปีกกล๎าเมืองจันท๑ สร๎างฝันด๎วยสองมือ      

ตําแหนํงในกุลํมพื้นที่/กลุํมองค๑กร               ผู๎ประสานงาน   

ที่อยูํของกลุํมพื้นที่/กลุํมองค๑กร            จังหวัดจันทบุรี   

เบอร๑โทรศัพท๑             080-0141057 (นก) 087-1470671  (น้ําหวาน)   โทรสาร     
ผู๎สัมภาษณ๑  ผศ.ชนะใจ เดชวิทยาพร วันที่สัมภาษณ๑    22 พ.ค.52     เวลา            09.55 น.   

 

1. หน่วยงานของท่านเร่ิมท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่านเมื่อใด 

พฤศจิกายน  2550  

 

2. กลุ่มมีความคิดริเร่ิมที่จะท ากิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านหรือได้รับนโยบายจากหน่วยงานใด 

มีความคิดริเร่ิมเอง  

 

3. ความคาดหวังท่ีต้องการได้รับจากการท ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านคืออะไร 

ความคาดหวังหวังสูงสุด  
1. ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมมีการพัฒนา เชิงคุณภาพและปริมาณด๎านการอําน 

2. ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมสามารถคิดวิเคราะห๑ แยกแยะคุณคํา คุณภาพการนําไปใช๎ในสิ่งที่อํานได๎ 
ความคาดหวังรอง 

1. ได๎รับการสนับสนุนทุกด๎านจากภาครัฐ 

2. ได๎รับการสนับสนุนทุกด๎านจากภาคเอกชน 

3. ได๎รับการสนับสนุนทุกด๎านจากภาคบุคคล 

 

4. หน่วยงานของท่านได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานใด จ านวนเงินเท่าไรต่อปี เพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่
เพียงพอต้องหาเพิ่มจากแหล่งใด 

ได๎รับเป็นวาระ  ไมํครบทุกสํวน  ไมํเพียงพอ ได๎รับจาก สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ จังหวัด
จันทบุรี 

 

5. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่านมีอะไรบ้าง 

ชุมนุม  คนชอบเขียน 



 228 

ชุมนุม  เยาวชนเพื่อเยาวชน 

กลุํมเยาวชน ปักกล๎าเมืองจันท๑  สร๎างฝันด๎วยสองมือ 

คํายสร๎างโลกใหมํด๎วยการอําน  สร๎างตํานานด๎วยการเขียน 

 

6. กิจกรรมใดท่ีท่านคิดว่าประสบผลส าเร็จท่ีสุด และวัดได้อย่างไร 

ทุกกิจกรรม  เพราะมีการเข๎าถึงเด็ก 

จุดสําคัญ คือการเข๎าใจ เข๎าถึง เด็ก / ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม วัดจาก การประเมินผลตํอเนื่อง จากการพูดคุยสอบถามในลักษณะ
พี่กับน๎อง และการได๎รับรางวัลด๎านการเขียนของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม / ผู๎ได๎รับรางวัลกลําววํา สืบเนื่องมาจากการเข๎ารํวม
กิจกรรม 

 

7. หน่วยงานของท่านมีการท างานประสานกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ (ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่าน) ถ้ามีคือหน่วยงาน
ใด 

-  ยังไมํมี เป็นรูปธรรมชัดเจน มีเพียงการขอความชํวยเหลือ  สนับสนุนเป็นคร้ังคราว จากสมาคมนักเขียนแหํงประเทศ
ไทย  

 

8. กิจกรรมที่ท ามีความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร 

มี คือในพื้นที่อ่ืนในจังหวัดอ่ืนและในประเทศมีการจัดกิจกรรมเชํนเดียวกัน  แตํ ยังไมํพบวําซ้ําซ๎อนกับหนํวยงานใดใน
จังหวัดจันทบุรี 

 

9. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน มีอะไรบ้าง 

-  งบประมาณสนับสนุน 

 

10. หน่วยงานของท่านต้องการความช่วยเหลือจากรัฐเพิ่มเติมในเร่ืองใดหรือไม่ 
-  งบประมาณสนับสนุน 

 

11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินโครงการส่งเสริมการอ่านของท่านคืออะไร 

1. ผู๎จัดทํา  มีผู๎ทําโครงการ 

2. ผู๎สื่อสาร  คือวิทยากรผู๎ทรงความร๎ู 

3. ผู๎รับสาร  คือผู๎เข๎ารํวมกิจกรมที่มีความพร๎อม 

12. ท่านทราบเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐหรือไม่ อย่างไร 

ทราบ แตํไมํเห็นเป็นผล  เพราะนโยบายไปถึง แตํเข๎าไมํถึงเด็ก 
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13. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินนโยบายส่งเสริมการอ่านของรัฐ ควรประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 

เข๎าใจ 

เข๎าถึง 

 

14. ท่านคิดว่าปัจจัยอะไรท่ีท าให้การด าเนินนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐไม่ประสบผลส าเร็จ 

มุํงแตํเสริมสร๎างขององค๑ประกอบ แตํไมํได๎พัฒนาที่ต๎นตออันกํอให๎เกิดลักษณะนิสัย 

มีชั่วโมงให๎เด็กอํานหนังสือ : อยํางไรก็บังคับเด็กอํานไมํได๎  
มีหนังสือให๎เด็ก : อยํางไรก็บังคับเด็กอํานไมํได๎  
ที่สําคัญที่ทําไปแล๎วยังทําอยํางผิดๆ บางคร้ังสนับสนุน สํงเสริมไปทางโรงเรียน แตํโรงเรียนไมํได๎ให๎ความสําคัญแม๎แตํ
น๎อย 

 

15. ท่านคิดว่าช่วง 3 ปีมานี้ เด็กไทยมีการอ่านเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพราะเหตุใด 

เพิ่มขึ้น  เพราะวรรณกรรมกระแสมากขึ้น 

 

16. ผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้น ถ้าการส่งเสริมการอ่านของไทยไม่บรรลุผลคืออะไร 

ประเทศไมํพัฒนา  

คุณธรรม จริยธรรมของคนเสื่อมถอย 

 

17. ประเทศใดท่ีท่านคิดว่าประสบความส าเร็จในการด าเนินนโยบายการส่งเสริมการอ่าน และกิจกรรมใดท่ีท่านคิดว่าประเทศ
นั้นท าและประสบผลส าเร็จท่ีสุด 

ประเทศที่พัฒนาแล๎วทั้งหมด 

 กิจกรรมไมํสําคัญเทํากับความใสํใจและจริงจังในกิจกรรม 

ประเทศไทย : ยังไมํพบ  

 

 

 

18. หน่วยงานของท่านสามารถท ากิจกรรมตามที่กล่าวในข้อ 17 ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 

 ได๎  เพราะเราทําด๎วยใจ  ไมํมีผลประโยชน๑อ่ืนใดนอกจากความสุข ความภูมิใจ ถึงจะเป็นปริมาณที่น๎อย แตํก็ถือวําทํา 
และได๎สร๎างนักอํานขึ้นมาแล๎ว 

  

19. ท่านวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในอนาคต 5 ปี ข้างหน้าไว้เช่นใด 
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ทํากิจกรรมเชํนเดิม สืบเนื่องไป เทํากําลังความสามารถ และศักยภาพที่อาจพัฒนาหรือลดน๎อยลงก็เป็นได๎ 
 

20. ข้อคิดเห็นของท่านในเร่ืองการส่งเสริมการอ่าน มีอะไรบ้าง 

 กลยุทธ์ที่ควรใช้ในการส่งเสริมการอ่าน 

ให๎การอํานกลายเป็นนิสัย คือ นิสัยเกิดจากพื้นฐานความเป็นอยูํ  ชีวิต หากให๎การอํานเป็นนิสัย ก็คือ ให๎การอํานเป็น
ชีวิตให๎ทุกๆ ที่ที่มีคนมีหนังสือ ที่ไมํใชํเพียงหนังสือเพื่อความร๎ู เพราะวัยและอารมณ๑ตํางกัน เชํน ตั้งแตํเด็กคลอดออกมา  
แมํอยูํที่อยูํใน โรงพยาบาลอาจหยิบวารสารใน โรงพยาบาลมาอําน  แตํพบวํามีแตํวารสารเชิงวิชาการ ที่ไมํกํอให๎เกิดนิสัย
ในการอําน เมื่อไมํเกิดแมํก็ถํายทอดสูํลูกไมํได๎ อาจจะต๎องลงทุนเป็นอยํางมาก แตํก็เป็นการปูพื้นที่ดีที่สุด นับวําคุ๎มทุนยิ่ง
นัก 

 

 วิธีการในการพัฒนานิสัยรักการอ่าน 

 ถ๎ารักการอํานแล๎ว ไมํคิดวําต๎องพัฒนาอะไร แตํควรพัฒนางาน พัฒนาหนังสือให๎มีคุณภาพ ภาวะที่ร๎ูจักวิเคราะห๑ 
แยกแยะจะเกิดขึ้นเอง หากมีการอํานที่หลากหลาย 

 

 อื่นๆ 

- 

ตอบแบบสอบถามด๎วยความจริงจัง ปรารถนาอยํางยิ่งที่คําตอบจะได๎ใช๎ประโยชน๑อยํางจริงจังกวํา  
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โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

 

ชื่อผู๎ตอบ                   คุณจรัญ นามสกุล                         มาลยักุล   

ชื่อกลุํมพื้นที่/กลุํมองค๑กร                   มูลนิธิกระจกเงา     

ตําแหนํงในกุลํมพื้นที่/กลุํมองค๑กร       

ที่อยูํของกลุํมพื้นที่/กลุํมองค๑กร     

เบอร๑โทรศัพท๑   โทรสาร     
ผู๎สัมภาษณ๑       วันที่สัมภาษณ๑        8 พ.ค.52 เวลา      

 

1. หน่วยงานของท่านเร่ิมท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่านเมื่อใด 

เร่ิมเดือนพฤศจิกายน 2551 โครงการพัฒนาหนังสือมือ 2 ทรัพยากรมีคุณคําอยูํในตัวเอง หนังสือผลิตทุกวัน แตํ
ความรู๎อยูํในคนที่มีโอกาส ถ๎าอยูํคนไมํมีโอกาส จะกํอให๎เกิดคุณคํา 

การดําเนินการหนังสือ 2 มีการถอดบทเรียน วําที่มีการทํากันอยูํ ทําไมถึงอยูํในพื้นที่วงจํากัด หรือเลิกไป หรือไมํ
ขยายผล ซึ่งพบวําการทําหนังสือมือ 2 ต๎องการการบริหารจัดการ เพื่อให๎มีการทําตํอเน่ืองไปถอดบทเรียนจากที่อ่ืน พบวํา 
เหมาะกับองค๑การพัฒนาเอกชน เพราะการจัดการยาก ไมํใชํรับมาแล๎วสํงตํอ หนังสือไมํเหมาะสม หนังสือที่เป็น
แบบฝึกหัด มีการใช๎แล๎ว เพราะคนบริจาคสํวนใหญํ จะไมํบริจาคหนังสือดี แตํบริจาคของไมํใช๎แล๎ว หนังสือที่รักที่ชอบ
จะเก็บไว๎          ทําให๎ผู๎อ่ืนขาดโอกาสได๎อํานหนังสือดี 

 

2. กลุ่มมีความคิดริเร่ิมที่จะท ากิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านหรือได้รับนโยบายจากหน่วยงานใด 

ทางกลุํมรํวมกันคิด ทําเร่ืองที่คนอื่นไมํทํา หรือทําแล๎วหยุดไป มาพัฒนา ออกแบบ พัฒนา   ไมํซ้ําซ๎อน โครงการที่
ทําได๎รับงบจาก สสย. ไมํได๎รับงบจากรัฐบาล แตํไมํได๎รับงบจากหนํวยงานใด ก็จะต๎องทํา การอํานหนังสือดีๆ 1 เลํม จะ
กํอให๎เกิดการพัฒนาได๎ มีชํองวําง ถ๎าสิ่งดีๆ รับเข๎ามา      จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเอง การอํานทาง Internet จะได๎ไมํ
นาน เพราะฉะนั้นจะมาแทนที่หนังสือไมํได๎  

ทางกลุํมมีความเชื่อวํา ‚หนังสือเปลี่ยนคนได๎‛ มีการเรียนร๎ูจากผู๎มีคุณูปการตํอโลก มีการอํานมาเกี่ยวข๎อง เชํน 
มหาตมคาธี  อํานหนังสือจนเกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศได๎ ประเทศไทยการผลักดันทุกอยํางเร่ิมจากการอําน โครงการ
ของมูลนิธิ คือ ‚ผู๎รับมีสิทธิเลือก‛ ตอนนี้กระจายทุกโรงเรียน แตํยังไมํครบ การเลือกเอง มีความสุข มีตัวตน มีสิทธิเลือก 
มีบุคลากรทํางานพัฒนาในพื้นที่ ร๎ูวําต๎องการอะไร จะพัฒนาคน ต๎องพัฒนาตั้งแตํเด็ก ‚จะให๎เด็กมีความร๎ู‛ แตํขาด
หนังสือ นิทานภาพ ถํายเอกสาร แบํงกันอําน ร๎านหนังสือไมํพอ ร๎านอยูํเขตเทศบาล ห๎องสมุดไมํมีงบประมาณ หนังสือมี
ราคาแพงโดยเฉพาะหนังสือเด็ก 

ตอนนี้ทางกลุํมจะออกแบบเข๎าชุมชนแออัดไว๎ 10 ชุมชน ตอนนี้เร่ิมแล๎ว 2 ชุมชน ค๎นพบข๎อเท็จจริง ‚คนไทยไมํ
ชอบอํานหนังสือ‛ ไมํเป็นความจริง ขาดการออกแบบที่เหมาะสมกับชุมชน 
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ทางกลุํมมีโครงการ ‚One baht One book‛ มี 1 บาท เข๎าถึงหนังสือดี 1 เลํม 1 คน มีสิทธิ        3 เลํม โดยใช๎เงิน 3 
บาท เงินที่ได๎จะใช๎สํงหนังสือ ให๎น๎องที่อยูํหํางไกล 

โครงการจะแบํงเป็นเด็กที่ขาดแคลนจริง กับเด็กที่พอจํายซื้อได๎ให๎จําย 10% ของราคา เพื่อนําไปใช๎เป็นคําจัดสํง 
หนังสือที่ไมํมีคุณภาพจะขายเป็นเศษกระดาษ เอาเงินเข๎ากองทุน ตอนนี้รํวมมือกับบริษัทบางจากและ 108 Shops รับ
บริจาคหนังสือและนํามาสํงให๎ 

 

3. ความคาดหวังท่ีต้องการได้รับจากการท ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านคืออะไร 

1. เป็นเครือขํายสํงเสริมการอําน 

2. รูปแบบ การออกแบบวําผู๎รับหนังสือมีสิทธิเลือก จะสํงเสริมอยํางมีประสิทธิภาพ ให๎เด็กเลือกเอง จะเกิดการเรียนร๎ู 
วําต๎องการอะไร 

3. ต๎องการเปลี่ยนแปลงผู๎บริจาค หรือบริจาคหนังสือดีที่อํานแล๎วตัวเองชอบมาบริจาค ให๎ผู๎อํานอ่ืนเกิดความประทับใจ 
เชํนที่ตัวเองได๎รับ 

4. มีรูปแบบของแตํละพื้นที่ แตํละภูมิภาค 

5. ต๎องการให๎พื้นที่ เป็นผู๎ดําเนินงานหนังสือมือ 2 เอง แตํไมํทราบวํา จะให๎หนํวยงานใด เป็นผู๎รับผิดชอบ จึงเหมาะสม
ที่สุด 

 

4. หน่วยงานของท่านได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานใด จ านวนเงินเท่าไรต่อปี เพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่
เพียงพอต้องหาเพิ่มจากแหล่งใด 

 ได๎เงินจาก สสย.  สําหรับการดําเนินงาน 10 เดือน แตํได๎ออกแบบโครงการ โดยบูรณาการตัวเองให๎สามารถอยูํได๎ 
ต๎องพัฒนาทั้งออกแบบในการจัดการ ในการพัฒนาสํงเสริมการอํานพื้นที่ระยะไกล โดยให๎สํงทาง Internet สํวนชุมชน
แออัด 10 ที่ ติดตํอกับองค๑กรในพื้นที่ ประเมินความต๎องการและดูวํามีอะไรที่จะทําตํอ ต๎องมีเจ๎าภาพมาดูแล องค๑กรสํวน
ท๎องถิ่นมาดูแล มีงบจะทําอยํางไรกับเร่ืองนี้ มีการแบํงปันความร๎ู และแลกเปลี่ยนกัน ทําจุดที่ลงตัวแตํละพื้นที่ 
 ตอนนี้โครงการทํากลยุทธ๑ระดมทุน กํอนครบ 10 เดือน จะได๎มีการทําตํอเนื่อง การทําโครงการต๎องร๎ูจักการระดมทุน 
ต๎องรู๎จักหาเงิน เพื่อการยั่งยืนของโครงการ 

5. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่านมีอะไรบ้าง 

1. กลยุทธ๑ให๎โควตาหนังสือฟรี โรงเรียนละ 5,000 บาท เด็กคนละ 300 บาท โดยมาเลือกหนังสือจาก WEB และทาง
โครงการจะสํงให๎ 

2. ใช๎กลยุทธ๑ ‚ขยายฐานการอําน‛ หาเด็กมาสมัคร เมื่อเกิดกิจกรรม ถ๎าเด็กทํากิจกรรมเพิ่ม คุณครูรับรองมาจะเพิ่มเงินใน
การจัดซื้อ หนังสือให๎เพิ่ม เด็กคนที่เป็นผู๎นํา จะตั้งกลุํม และดําเนินการเองตํอได๎ จึงเป็นการฝึกผู๎นําขึ้นมา การ
ดําเนินการจะขยายจากโรงเรียนหนึ่งไปอีกโรงเรียนหนึ่ง ขยายจากนักเรียนไปยังน๎อง เด็กอํานเสร็จจะบริจาคตํอ เป็น
การเพิ่มโอกาสการอํานให๎เพิ่มขึ้น 
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6. กิจกรรมใดท่ีท่านคิดว่าประสบผลส าเร็จท่ีสุด และวัดได้อย่างไร 

1. จํานวนหนังสือที่เด็กสั่งมาทางออนไลน๑ 
2. โครงการ One both One book 

เด็กๆ จัดกิจกรรมเพิ่มเพื่อขอโควตาเพิ่ม ถ๎าเด็กจัดกิจกรรมก็ได๎โควตาเพิ่ม 

 

 

7. หน่วยงานของท่านมีการท างานประสานกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ (ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่าน) ถ้ามีคือหน่วยงาน
ใด 

 รัฐ คือ หนํวยงานของกระทรวงศึกษาธิการ รํวมกับกลุํมสํงเสริมการอําน 32 เครือขําย และเป้าหมายในโครงการปี 2 
จะทํากับภาคธุรกิจ การรํวมงานกับ 180 Shops และบางจาก มีการออกแบบกิจกรรม แตํละธุรกิจไมํเหมือนกัน เชํนเดือน
หน๎า มีวันสิ่งแวดล๎อม จะรณรงค๑การบริจาคกระดาษ ขวด แตํของกลุํมมุํงไปเร่ืองหนังสือ  

 

8. กิจกรรมที่ท ามีความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร 

ไมํซ้ําซ๎อน เพราะงานของกลุํมเป็นหนังสือมือ 2 ที่ผู๎รับมีสิทธิเลือกได๎ 
กิจกรรมการอําน แตํละพื้นที่ มีการออกแบบไมํเหมือนกัน แตํคงหลักการเดียวกัน คือ สํงเสริมการอํ าน แตํรูปแบบ
ตํางกัน สํวนข๎อเสนอรํวมกันของเครือขําย คือ  

1. ภาษี มีการลดภาษี 
2. ประเทศ ‚การอํานเป็นวาระแหํงชาติ‛ ซึ่งขึ้นกับกลวิธีจะดําเนินการเชํนใด 

 

9. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน มีอะไรบ้าง 

1. เร่ืองการประชาสัมพันธ๑ 
 เร่ืองผู๎รับ ยังไมํกระจายเทําที่ควร  รู๎ไมํทั่วถึงวํามีชํองทางที่คุณสามารถรับหนังสือได๎ 
2. ปัญหาเชิงทัศนคติของผู๎บริจาค วัฒนธรรมการบริจาคเป็นปัญหา ขยะมีมาก ลงทุนการจัดการขยะมาก 

 

10. หน่วยงานของท่านต้องการความช่วยเหลือจากรัฐเพิ่มเติมในเร่ืองใดหรือไม่ 
1. เร่ืองการกระจายขําว ประชาสัมพันธ๑ 

 ถ๎ามีเวทีสํงเสริมการอําน เปิดเวทีพื้นที่ให๎องค๑กรในการนําเสนอ 

 

11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินโครงการส่งเสริมการอ่านของท่านคืออะไร 

1. งานอาสาสมัคร อาสาสมัคร เป็นกุญแจสําคัญ 
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2. ผู๎บริจาค เป็นตัวกําหนด จํานวน คุณภาพของหนังสือ ฐานข๎อมูล ผู๎บริจาค ขึ้น web site ให๎ผู๎รับทราบ 

3. ใบประเมินเชิงวิจัย สํงแบบสอบถามกลับมา จากผู๎รับ ครู เพื่อนวําเด็กมีการเปลี่ยนแปลง อยํางไร มีทีมออกแบบการ
ประเมินที่ไว๎ใจได๎ 

 

12. ท่านทราบเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐหรือไม่ อย่างไร 

เคย จากเอกสาร  

ปัญหาตัวเลขภาพรวม การอํานน๎อย ที่รับทราบ 

อุตสาหกรรมหนังสือมือ 2 องค๑กรคิดวํา ถ๎ามี จะไปได๎เร็ว จะกระจายเร็ว กวําการขายหนังสือมือ 1 เพราะราคาถูกวํา 50% 

มือ 2 ถ๎ามีแขํงขัน 20% ไมํให๎ฟรี เหมาะกับกลุํมคนมีกําลังซื้อน๎อย หนังสือเป็นศิลปะรูปแบบหนึ่ง มีพลังในการ
เปลี่ยนแปลงทําไมไมํเขียนตําราเรียนให๎อํานสนุก 

 

13. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินนโยบายส่งเสริมการอ่านของรัฐ ควรประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 

1. ตั้งใจ จริงจัง วางแผนระยะยาว 

 ถ๎าตรรกะ ประเทศพัฒนาแล๎วมาจากสํงเสริมการอําน ถ๎าใช๎ควรเดินทิศทางนี้ ตํางประเทศมีสถาบันการแปลแหํงชาติ 
ถ๎านี่เป็นวิธีหนึ่ง ทําได๎เราควรทําได๎เชํนกัน ไมํใชํผลักภาระให๎รัฐ แตํทุกภาคสํวนชํวยกัน 

2. งบประมาณ การให๎น้ําหนักแตํละเร่ืองสําคัญมากในการกําหนดงบประมาณที่เหมาะสม 

3. บรรณารักษ๑ สํงเสริมวิชาชีพ ให๎อยูํอีกระดับ เป็นบุคลากร ที่เกี่ยวข๎องกับการอํานที่สําคัญมาก อยูํเหมือนไมํ มั่นคง 
ไมํให๎ความสําคัญ ต๎องยกระดับให๎สูงขึ้น 

4. องค๑การบริหารสํวนท๎องถิ่น มีงบประมาณ 

 แตํต๎องให๎มีนโยบายสํงเสริมพัฒนาการอําน (ตรง) ในงานเหมือนเร่ืองอื่นที่ดูแล โดยระบุชัดเจน 

 

14. ท่านคิดว่าปัจจัยอะไรท่ีท าให้การด าเนินนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐไม่ประสบผลส าเร็จ 

1. คนตั้งใจน๎อย ขาดความตํอเนื่อง ควรทําเร่ืองนี้ ต๎องมีระยะเวลา ขาดการสํงเสริมทุกภาคสํวน เชํน ภาษีกระดาษต๎อง
เลิก ถ๎ามีเขามีสํวนทํา ให๎หนังสือถูกได๎ ก็ต๎องชํวยเขา ถ๎าหนังสือรัฐจําเป็นซื้อประกอบการเรียน ต๎องทําให๎โปรํงใส 

2. งบประมาณน๎อย บุคลากรต๎องลงทุนให๎ความสําคัญเร่ืองนี้ 
3. องค๑กรที่ชัดเจน ที่มาทําเร่ืองนี้ เรามีสถาบันการแปล แตํไมํได๎แปลหนังสือดีๆ ออกมา 

4. สํงเสริมนักเขียน หลากหลายสาขา ทั้งวิชาการและเร่ืองอื่นๆ 

 

15. ท่านคิดว่าช่วง 3 ปีมานี้ เด็กไทยมีการอ่านเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพราะเหตุใด 

เพิ่มขึ้น เพราะตัวเลขเพิ่มอํานหนังสือภาคบังคับ เกิดโอกาส เพราะคนเรียนหนังสือมากขึ้น เด็กมีโอกาสเข๎าระบบ
การศึกษา 
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การอํานเป็นเคร่ืองมือการเรียนร๎ู อํานอะไร ตั้งคําถาม สรุป ร๎ูจักนําเสนอ ร๎ูแบบมีเหตุมีผล ร๎ูเชิงลึก ไมํใชํลอก ไมํตํอยอด
ความรู๎ แตํกลายเป็นลอกเลียน  

 

16. ผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้น ถ้าการส่งเสริมการอ่านของไทยไม่บรรลุผลคืออะไร 

1. สํงผลระดับยํอยของสังคม ครอบครัวมีวัฒนธรรมการอําน ครอบครัวดูดี ร๎ูเทําทันโลกตัวเอง คุณภาพชีวิตดี ดูแล
ตัวเอง สังคมได๎ เชื่อวําการอํานเป็นสํวนหน่ึงที่มีบทบาท 

2. คุณภาพของประชากรในประเทศ จะชอบความรุนแรง ยึดมั่นตัวเอง ตามคนอ่ืนงําย เชื่อ       ไสยศาสตร๑มาก ทีวี ยึด
พื้นที่การเรียนรู๎ของคนในประเทศมาก ดูได๎แตํต๎องรู๎เทําทัน 

3. คุณภาพการผลิต ผลผลิตเสียเปรียบ ไมํเทําทันที่อ่ืน ทุกแวดวง ยกระดับผลผลิตตัวเองไมํได๎            ทุกอยํางเกิดจาก
การอําน การอํานคือการพัฒนา 

 

17. ประเทศใดท่ีท่านคิดว่าประสบความส าเร็จในการด าเนินนโยบายการส่งเสริมการอ่าน และกิจกรรมใดท่ีท่านคิดว่าประเทศ
นั้นท าและประสบผลส าเร็จท่ีสุด 

จีน / ญ่ีปุ่น / เกาหลี 
มีอะไรอําน มีอะไรจดบันทึก แสดงวํามีการคิด เป็นวัฒนธรรม การเรียนรู๎ เปิดชํองทางการไปค๎นหาตํอ บ๎านเราไมํมีการตั้ง
คําถาม 

เวียดนาม นักเรียน นักศึกษาเข๎าพิพิธภัณฑ๑ และมีหนังสือไว๎อํานตลอด 

18. หน่วยงานของท่านสามารถท ากิจกรรมตามที่กล่าวในข้อ 17 ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 

แคํเป็นกรณีศึกษาได๎  และปรับใช๎  

เอเชีย ก็เอารูปแบบตะวันตกมาใช๎  ควรปรับให๎สอดคล๎องไมํใชํดีทั้งหมด  แตํปรับใช๎  

 

19. ท่านวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในอนาคต 5 ปี ข้างหน้าไว้เช่นใด 

หนังสือมือ 2 วางไว๎ 3 ปี  
ปีแรก ขอ set up ระบบกํอน ออกแบบให๎สามารถตํอเน่ืองได๎ 
ปี 2 จะต๎องทดลอง ออกแบบกิจการสํงเสริมการอํานในพื้นที่ มีหนํวยงานอ่ืน ทําอยูํ จะไปศึกษาและหาชํองวํางและ

ทําตํอ 

ปี 3 หนังสือมือ 2 มีหนํวยงานที่เป็นเจ๎าภาพ (ไมํใชํราชการ) มีจุดบริการ และกระจายหนังสือมือ 2 

 

20. ข้อคิดเห็นของท่านในเร่ืองการส่งเสริมการอ่าน มีอะไรบ้าง 

 กลยุทธ์ที่ควรใช้ในการส่งเสริมการอ่าน 

1. ต๎องให๎ฟรี ราคาถูก อยําเป็นภาระ ถ๎าสร๎างภาระ จะไมํเกิด Book start ดี เพราะเป็นเร่ืองที่ดีมาก 

2. ผู๎ใหญํต๎องอําน สร๎างสภาพแวดล๎อมให๎เด็ก อยําไปคิดแคํเด็กอํานเทํานั้น 
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3. สร๎างเวที สร๎างกระแสให๎เป็นรูปธรรม อํานแล๎วประสบความสําเร็จ อยํางไร มีเวทีเพื่อให๎ตื่นตัว 

4. สร๎างพื้นที่ให๎บรรณารักษ๑ครู ดูแลผู๎ปฏิบัติงานนี้อยํางจริงจัง ยิ่งชายแดน ต๎องมีการดูแลอยํางเดียว ทําไมต๎อง
กระทรวงศึกษาธิการ อาจอยูํสํวนอ่ืนได๎ด๎วย 

 

 วิธีการในการพัฒนานิสัยรักการอ่าน 

1. ต๎องให๎ร๎ูความสําคัญ คืออะไร และเมื่อร๎ูก็ต๎องมีของให๎คือ ให๎หนังสือ  

2. ต๎องมีหนังสือในมือ 

3. สภาพแวดล๎อม พํอแมํ อํานให๎เห็น 

  ‚ธุรกิจสิ่งพิมพ๑โตมาก ถ๎าเร่ืองการอํานไปได๎เร็ว‛ ถ๎าชอบอํานอะไร จะซื้อ หนังสือก็จะขายได๎เอง  ธุรกิจ
สิ่งพิมพ๑โตได๎ ถ๎าคนในประเทศอําน แตํทําไมไมํไปทําให๎จริงจัง 

4. สร๎างกระแสของการอําน ต๎องวางแผนยาว รู๎วําสําคัญ ทําได๎ แตํยังไมํได๎ทํา 

5. ผ๎ูใหญํยอมรับความจริง การอํานเป็นปัญหาผู๎ใหญํไมํใชํปัญหาของเด็ก  
 

 อื่นๆ 

ชํวยประชาสัมพันธ๑โครงการน้ี 
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โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

 

ชื่อผู๎ตอบ                         นายชลธี นามสกุล                           ตะพัง   

ชื่อกลุํมพื้นที่/กลุํมองค๑กร                  นิตยสารเพื่อนเด็ก มูลนิธิรักษ๑เด็ก       

ตําแหนํงในกุลํมพื้นที่/กลุํมองค๑กร    บรรณาธิการบริหารนิตยสารเพื่อนเด็ก   

ที่อยูํของกลุํมพื้นที่/กลุํมองค๑กร           159/26 อนุสารวิลลํา  ถ.เชียงใหมํ-ฮอด  ต.ป่าแดด   

               อ.เมือง  จ.เชียงใหมํ  50200 เบอร๑โทรศัพท๑  053-20124     
ผู๎สัมภาษณ๑    พี่ปาน 089-8505025  วันที่สัมภาษณ๑         เวลา      

 

1. หน่วยงานของท่านเร่ิมท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่านเมื่อใด 

 มูลนิธิรักษ๑เด็กได๎เร่ิมดําเนินงานโครงการนิตยสารเพื่อนเด็กและระบบสื่อสารออนไลน๑ เพื่อสนับสนุนสื่อและ
สํงเสริมการอํานให๎กับเครือขํายโรงเรียนเพื่อนเด็กแหํงประเทศไทย  โดยในชํวงแรกได๎เน๎นภาคเหนือ และภาคอีสาน 
โดยเร่ิมในปี พ.ศ.2547 จากนั้นหลังเหตุการณ๑สึนามิ จึงได๎ขยายพื้นที่ในการสนับสนุนไปยังพื้นที่ภาคใต๎ จนถึงปัจจุบัน 

 

2. กลุ่มมีความคิดริเร่ิมที่จะท ากิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านหรือได้รับนโยบายจากหน่วยงานใด 

 มูลนิธิรักษ๑เด็กเห็น  ในองค๑กรที่รํวมริเร่ิมโครงการโรงเรียนเพื่อนเด็กในระยะแรกกับอีกหลายๆ หนํวยงาน จนการ
ทํางานระยะหนึ่ง ซึ่งโครงการนี้สามารถดําเนินงานไปได๎ และมีเจ๎าภาพหลัก มูลนิธิรักษ๑เด็ก ยังได๎ริเร่ิมโครงการนี้เพื่อ
สนับสนุนสื่อด๎านทักษะชีวิตและสิทธิเด็ก รวมถึงเนื้อหาที่สอดคล๎องกับ 8 กลุํม สาระการเรียนร๎ูในโรงเรียน เพื่อให๎เด็ก
ได๎มีสิ่งที่เสริมการเรียนในเวลาเรียนและเป็นเพื่อนเวลาวําง 

 

3. ความคาดหวังท่ีต้องการได้รับจากการท ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านคืออะไร 

 เป็นสื่อเสริมการเรียนรู๎แกํเด็กในโรงเรียนเป้าหมายและเผยแพรํสูํเด็กทั่วไป ในสาธารณะเป็นสื่อสาธารณะ ที่เด็กที่เข๎า
ไมํถึงโอกาสในประเด็นและพื้นที่ตํางๆ ทั่วประเทศได๎เข๎าถึงการอําน เพื่อพัฒนาความร๎ู และโลกทัศน๑ตระหนักวําคนมี
สิทธิและสามารถพัฒนาทักษะชีวิตได๎ 
 เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให๎เด็กได๎แสดงออก แสดงความสามารถ 

 

4. หน่วยงานของท่านได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานใด จ านวนเงินเท่าไรต่อปี เพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่
เพียงพอต้องหาเพิ่มจากแหล่งใด 

 ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณในการผลิตนิตยสารเพื่อนเด็กราย 2 เดือน 6 ฉบับตํอปี เป็นจํานวนเงิน 1.5 ล๎านตํอปี 
ซึ่งไมํเพียงพอตํอจํานวนความต๎องการของเด็กโรงเรียนเป้าหมาย 
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 ให๎ปีนี้ทางทีมงานจะได๎มีการประสานกับกลุํม บริษัทเอกชนที่มีนโยบาย CSR เพื่อสนับสนุนงบประมาณในสํวนที่
ขาดไปประมาณ 3-5 แสนบาท ที่ต๎องใช๎ในการผลิตเพื่อให๎เพียงพอ 

 

5. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่านมีอะไรบ้าง 

 นิตยสารเพื่อนเด็ก ที่เป็นสื่อในการสํงเสริมการอําน 

 เพื่อนเด็กออนทัวร๑  ลงพื้นที่โรงเรียนเป้าหมายทั่วประเทศ โดยใช๎วิธีการสุํ มทั่วทุกภาคในแตํละปี เพื่อทํากิจกรรม 
ประเมินผล นิตยสารโดยกระบวนการมีสํวนรํวมกับเด็ก เลํานิทาน เกมส๑ 
 พื้นที่ในนิตยสารที่สํงเสริมให๎เด็กได๎มีพื้นที่ในการแสดงออก หลังจากเด็กผําน เด็กสามารถที่จะรํวมสนุกกับนิตยสาร 
โดยการเขียน การวาด แล๎วสํงมายังกองบรรณาธิการ เพื่อรํวมสนุก 

 การทํากิจกรรมสํงเสริมการอํานรํวมกับเครือขําย คนทํางานด๎านการสํงเสริมการอํานในพื้นที่ เชํน การประชุมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพคนทํางาน, การประชุมนักเขียน การอบรมการเขียนเชิงสร๎างสรรค๑และการเป็นบก. เป็นต๎น 

 จัดประกวดการเขียนเรียงความ การเลํานิทาน การแสดง ฯลฯ 

 

6. กิจกรรมใดท่ีท่านคิดว่าประสบผลส าเร็จท่ีสุด และวัดได้อย่างไร 

 นิตยสารเพื่อนเด็ก เพื่อสํงเสริมการอําน โดยสํงให๎กับกลุํมเป้าหมาย ซึ่งเป็นเด็กนักเรียน ‚ตามชั้นเรียน ชั้นเรียนละ 1 
ห๎อง‛ หลังจากอํานเสร็จก็รวบรวมไปไว๎ที่ห๎องสมุด 

 วัดได๎อยํางไร 

 1) การสํงผลงานเพื่อเข๎ารํวมสนุกกับกองบรรณาธิการในแตํละฉบับ 

 2) การประเมินผล 2 รูปแบบ 1) ประเมินแบบสอบถาม 2) ประเมินแบบลงพื้นที่ 
 3) การพูดคุยกับครูผู๎รับผิดชอบ รวมทั้งการที่คุณครูนํานิตยสารไปใช๎ในการเรียนการสอน 

 

7. หน่วยงานของท่านมีการท างานประสานกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ (ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่าน) ถ้ามีคือหน่วยงาน
ใด 

- สพฐ. 
- สพท.  

8. กิจกรรมที่ท ามีความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร 

-  

 

9. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน มีอะไรบ้าง 

- ความตํอเน่ือง 

- การสร๎างความมีสํวนรํวม 
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- งบประมาณและระดมในท๎องถิ่น  

 

10. หน่วยงานของท่านต้องการความช่วยเหลือจากรัฐเพิ่มเติมในเร่ืองใดหรือไม่ 
- การกระจายและประชาสัมพันธ๑ นิตยสารสําหรับเด็ก 

 

11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินโครงการส่งเสริมการอ่านของท่านคืออะไร 

- มีความตํอเนื่องในพื้นที่ทํางาน อ.ปางมะผ๎า, อ.ปาย, อ.ป่าซาง 

- มีนักจัดกระบวนการสํงเสริมการอํานและทักษะชีวิต 15 คน ประจําพื้นที่ 
 

12. ท่านทราบเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐหรือไม่ อย่างไร 

- ทราบครับ 

- รัฐได๎ประกาศวาระแหํงชาติ ‚การอําน‛ 

 

13. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินนโยบายส่งเสริมการอ่านของรัฐ ควรประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 

- การมีสํวนรํวมของทุกสํวน 

- ชํองทางการสื่อสาร 2 ทิศทาง 

- จัดตั้งคณะกรรมการ / องค๑กรกลาง ที่ไมํได๎รับผลกระทบตํอความมั่นคงของรัฐบาล 

 

14. ท่านคิดว่าปัจจัยอะไรท่ีท าให้การด าเนินนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐไม่ประสบผลส าเร็จ 

- เปลี่ยนรัฐบาลบํอย 

- ไมํกระจายอํานาจ 

 

15. ท่านคิดว่าช่วง 3 ปีมานี้ เด็กไทยมีการอ่านเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพราะเหตุใด 

- มีการอํานที่เพิ่มขึ้น สําหรับเด็กและเยาวชนในเขตเมือง เพราะมีผลมาจากกระแสเกาหลี 
16. ผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้น ถ้าการส่งเสริมการอ่านของไทยไม่บรรลุผลคืออะไร 

- ตกเป็นเมืองขึ้นทางวัฒนธรรม 

 

17. ประเทศใดท่ีท่านคิดว่าประสบความส าเร็จในการด าเนินนโยบายการส่งเสริมการอ่าน และกิจกรรมใดท่ีท่านคิดว่าประเทศ
นั้นท าและประสบผลส าเร็จท่ีสุด 

ญ่ีปุ่น 

รัฐมีความจริงใจในการสนับสนุน 

เอกชน สํานักพิมพ๑มีความจริงใจ ผลิตหนังสือเหมาะสมกับวัย 
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มีการจัดแบํงหนังสือสร๎างมาตรฐาน 

 

18. หน่วยงานของท่านสามารถท ากิจกรรมตามที่กล่าวในข้อ 17 ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 

ได๎เฉพาะพื้นที่ทํางาน 

ไมํกว๎างพอที่จะขยับไปสูํนโยบาย 

ยังขาดความรู๎ความเข๎าใจอีกมาก 

 

19. ท่านวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในอนาคต 5 ปี ข้างหน้าไว้เช่นใด 

โครงการ ‚การอําน คิด เขียน พูด เพื่อทักษะชีวิต‛ 

 

20. ข้อคิดเห็นของท่านในเร่ืองการส่งเสริมการอ่าน มีอะไรบ้าง 

 กลยุทธ์ที่ควรใช้ในการส่งเสริมการอ่าน 

 สร๎างคนทํางาน ในหนํวยงาน โรงเรียน ชุมชน 

 

 วิธีการในการพัฒนานิสัยรักการอ่าน 

 วางหนังสือให๎ใกล๎มือเด็ก 

 วางไว๎ทุกที่ที่เด็กเดินผําน 

 อํานหนังสือเลํมเดียวกัน 

 ผลัดกันอําน 

 

 อื่นๆ 

 สนใจโครงการน้ีมากครับ 

 อยากเข๎ารํวมด๎วย หากมีเวทีนําเสนอผลงานวิจัย ครับ 
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โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

 

ชื่อผู๎ตอบ                      คุณสุดใจ นามสกุล                  พรหมเกิด   

ชื่อกลุํมพื้นที่/กลุํมองค๑กร        สถาบันการ๑ตูนไทย มูลนิธิเด็ก   

ตําแหนํงในกุลํมพื้นที่/กลุํมองค๑กร    ผู๎จัดการ   

ที่อยูํของกลุํมพื้นที่/กลุํมองค๑กร  460 จรัญฯ 67 บางพลัด กทม. 10700   

              อ.เมือง  จ.เชียงใหมํ  50200 เบอร๑โทรศัพท๑  02-881-1734   

 

1. หน่วยงานของท่านเร่ิมท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่านเมื่อใด 

เร่ิมกํอตั้งองค๑กร 

 

2. กลุ่มมีความคิดริเร่ิมที่จะท ากิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านหรือได้รับนโยบายจากหน่วยงานใด 

เป็นหนึ่งในภารกิจของหนํวยงานยํอยในมูลนิธิเด็ก 

 

3. ความคาดหวังท่ีต้องการได้รับจากการท ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านคืออะไร 

ผู๎อํานมีทัศนคติที่ดีตํอหนังสือการ๑ตูนไทยมากขึ้น 

 

4. หน่วยงานของท่านได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานใด จ านวนเงินเท่าไรต่อปี เพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่
เพียงพอต้องหาเพิ่มจากแหล่งใด 

มูลนิธิเด็ก และการจัดจําหนํายหนังสือ 7 ล๎านบาท / ปี 
หากไมํพอ ขอความสนับสนุนจากองค๑กรทุนอ่ืนๆ อาทิ สสส. ทีเคพาร๑ค 

 

5. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่านมีอะไรบ้าง 

-  วิจัยหาแนวทางสํงเสริม พัฒนาผู๎ผลิตสื่อรํุนใหมํ 
-  ฝึกอบรมนักการ๑ตูนรํุนใหมํ 
-  จัดพิมพ๑หนังสือการ๑ตูนสร๎างสรรค๑ 
-  ระดมทุนผู๎บริจาคซื้อหนังสือบริจาคยังห๎องสมุดตํางๆ 

-  ห๎องสมุดเคลื่อนที่เมื่อมีกิจกรรมคํายตํางๆ 

-  นักอํานพบนักเขียน (เครือขํายหนังสือเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว/งานมหกรรมหนังสือ ณ ศูนย๑ประชุมสิริกิติ์ ) 
-  เปน็หน่ึงใน 32 องค๑กรรํวมผลักดัน ‚การอํานเป็นวาระแหํงชาติ‛ 
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6. กิจกรรมใดท่ีท่านคิดว่าประสบผลส าเร็จท่ีสุด และวัดได้อย่างไร 

หนังสือที่ผลิตได๎รับรางวัลระดับชาติ และพบวําเลํมที่ได๎รางวัล มียอดขายเพิ่มมากขึ้น 

 

7. หน่วยงานของท่านมีการท างานประสานกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ (ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่าน) ถ้ามีคือหน่วยงาน
ใด 

องค๑กรภายในมูลนิธิเด็ก เชํน สํานักพิมพ๑มูลนิธิเด็ก โรงเรียนหมูํบ๎านเด็ก  
องค๑กรที่ทํางานรณรงค๑การอําน เชํน สสส. ทีเคพาร๑ค วชิราวุธวิทยาลัย และโรงเรียนตํางๆ 

 

8. กิจกรรมที่ท ามีความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร 

สํวนใหญํมีการประสานงานรํวมกับหลายๆหนํวยงาน 

อาจจะมีกิจกรรมที่เหมือนและตํางกัน เชํน หนํวยงานที่สํงเสริมผู๎ผลิตสื่อรํุนใหมํยังมีน๎อย 

 

9. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน มีอะไรบ้าง 

เราเป็นองค๑กรเล็กๆ ไมํมีงบประมาณมากเร่ืองการประชาสัมพันธ๑ระดับกว๎าง 

 

10. หน่วยงานของท่านต้องการความช่วยเหลือจากรัฐเพิ่มเติมในเร่ืองใดหรือไม่ 
- งบประมาณสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม 

- กลไกสนับสนุนกระตุ๎นการอํานในสังคมไทยที่หลากหลายตํอเนื่อง 

- กลไกสนับสนุนหนังสือที่ได๎รับรางวัล 

 

11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินโครงการส่งเสริมการอ่านของท่านคืออะไร 

เป็นองค๑กรที่มีภาพลักษณ๑เชิงบวก สังคมให๎การยอมรับ งานผลิตมีคุณภาพ 

 

12. ท่านทราบเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐหรือไม่ อย่างไร 

ไมํคํอยเห็นเป็นรูปธรรม ได๎ยินจากที่นายกฯพูดโดยวาจา 

 

13. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินนโยบายส่งเสริมการอ่านของรัฐ ควรประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 

-  สร๎างทัศนคติให๎คนเห็นคุณคําของการอําน 

-  สนับสนุนทั้งงบประมาณ และเอ้ือให๎กลไกที่เกี่ยวข๎องทําให๎หนังสือราคาถูกลง เพื่อเข๎าถึงคนทุกวัยมากขึ้น 

-  สนับสนุนหนังสือสร๎างสรรค๑ / หนังสือรางวัลให๎มากขึ้น เชํน ประกาศเป็นหนังสืออํานนอกเวลา 

-  สนับสนุนงบฯจัดซื้อเข๎าห๎องสมุด 
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-  กระจายห๎องสมุดที่มีชีวิต มีคุณภาพให๎เด็ก เยาวชน และทั่วไปเข๎าถึงหนังสือให๎มากขึ้น 

 

14. ท่านคิดว่าปัจจัยอะไรท่ีท าให้การด าเนินนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐไม่ประสบผลส าเร็จ 

ขาดรูปธรรม นโยบายที่ชัดเจน และความตํอเน่ือง 

 

15. ท่านคิดว่าช่วง 3 ปีมานี้ เด็กไทยมีการอ่านเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพราะเหตุใด 

-  นําจะมากขึ้น / งานสัปดาห๑หนังสือมียอดขายขยายขึ้นทุกปี 
-  หนังสือที่สถาบันการ๑ตูนไทย มูลนิธิเด็ก ผลิต ก็มียอดรายรับเพิ่มขึ้น แตํไมํแนํใจภาคชนบท 

 

16. ผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้น ถ้าการส่งเสริมการอ่านของไทยไม่บรรลุผลคืออะไร 

เด็กจะขาดการคิดวิเคราะห๑ ขาดสุนทรียะ และจินตนาการที่สําคัญจากหนังสือ  
ขาดโอกาสในการสัมผัสความสุข ความพึงพอใจในโลกสงบสํวนตัวจากหนังสือ 

 

17. ประเทศใดท่ีท่านคิดว่าประสบความส าเร็จในการด าเนินนโยบายการส่งเสริมการอ่าน และกิ จกรรมใดท่ีท่านคิดว่า
ประเทศนั้นท าและประสบผลส าเร็จท่ีสุด 

- Book Start ของอังกฤษ / ญ่ีปุ่น 

- ชุมชนการอํานที่เร่ิมจากเล็กๆ ในทั่วโลก 

 

18. หน่วยงานของท่านสามารถท ากิจกรรมตามที่กล่าวในข้อ 17 ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 

มีอยูํบ๎าง ถ๎าปัจจัยเอ้ือพอ นําสนใจมาก เชํน ชมรมการ๑ตูนในโรงเรียน (ปูไว๎บ๎างแล๎ว) 
 

 

19. ท่านวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในอนาคต 5 ปี ข้างหน้าไว้เช่นใด 

- คํอยๆ ขยับจากงานที่ทําอยูํ 
- รํวมกับเครือขํายอ่ืนๆ ให๎มีพลังมากขึ้น 

 

20. ข้อคิดเห็นของท่านในเร่ืองการส่งเสริมการอ่าน มีอะไรบ้าง 

 กลยุทธ์ที่ควรใช้ในการส่งเสริมการอ่าน 

- สํงเสริมหนังสือดี 

- สํงเสริมผู๎ผลิตสื่อด ี

- สํงเสริมกลไก / ชํองทางหนังสือในทุกๆ ชุมชน ทุกๆองค๑กรของรัฐ 
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 วิธีการในการพัฒนานิสัยรักการอ่าน 

- เร่ิมจากคล๎ายๆ Book Start ในเด็กเล็ก 

- สํงตํอหนังสือดีๆในวัยโตขึ้น หลากหลาย 

- สนับสนุน / ให๎กําลังใจผู๎สร๎างหนังสือดีๆ สร๎างสรรค๑ 
 

 อ่ืนๆ 

-  
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โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

 

ชื่อผู๎ตอบ                   นายเจษฎา นามสกุล                     เจตน๑ทยากร         

ชื่อกลุํมพื้นที่/กลุํมองค๑กร        ศูนย๑ผลิตสื่อท๎องถิ่นเพื่อการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี                         

ตําแหนํงในกุลํมพื้นที่/กลุํมองค๑กร         หัวหน๎าศูนย๑   

ที่อยูํของกลุํมพื้นที่/กลุํมองค๑กร  20/68  รพ.ธนกาญจน๑ ถ.แสงชูโต ต.บ๎านใต๎ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี   

เบอร๑โทรศัพท๑                             0-3451-8791    

 

1. หน่วยงานของท่านเร่ิมท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่านเมื่อใด 

มีนาคม 2552 

 

2. กลุ่มมีความคิดริเร่ิมที่จะท ากิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านหรือได้รับนโยบายจากหน่วยงานใด 

- คิดสร๎างสรรค๑กิจกรรมขึ้นมาเองโดยยังไมํได๎รับการสนับสนุนจากหนํวยงานใด 

 

3. ความคาดหวังท่ีต้องการได้รับจากการท ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านคืออะไร 

- เด็กๆ เห็นความสําคัญของการอําน และสร๎างนิสัยให๎รักการอํานเกิดขึ้นแกํเด็ก 

 

4. หน่วยงานของท่านได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานใด จ านวนเงินเท่าไรต่อปี เพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่
เพียงพอต้องหาเพิ่มจากแหล่งใด 

- ยังไมํขอรับการสนับสนุนจากหนํวยงานใด  เมื่อหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเห็นประโยชน๑ที่เกิดภายหลังวํา มีผลตํอการ
พัฒนา ที่เกิดแกํเด็กและเยาวชน และให๎โอกาสในการสนับสนุนงบประมาณ 

 

5. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่านมีอะไรบ้าง 

1. กิจกรรมที่กําลังริเร่ิมคือการแสดงละครเวที มีเป้าหมายที่จะนําการแสดงชุดนี้ไปแสดงตามโรงเรียน และแหลํงชุมชน
ตํางๆ ตามงานเทศกาลตํางๆ ในจังหวัด 

2. ทําหนังสั้นทีมีเน้ือหาสํงเสริมให๎รักการอําน 

 

 

6. กิจกรรมใดท่ีท่านคิดว่าประสบผลส าเร็จท่ีสุด และวัดได้อย่างไร 

- หนังสั้นประสบผลสําเร็จมากที่สุด เพราะเด็กได๎มีสํวนรํวมในการแสดง ในการคิด และออกแบบชิ้นงาน 
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7. หน่วยงานของท่านมีการท างานประสานกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ (ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่าน) ถ้ามีคือหน่วยงาน
ใด 

- มีการประสานงานเร่ืองข๎อมูลกับกลุํม We are happy 

 

 

8. กิจกรรมที่ท ามีความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร 

- ถ๎าครอบคลุมเฉพาะภายในจังหวัดที่ต้ังของหนํวยงาน ถือวํายังไมํมีความซ้ําซ๎อนกับหนํวยงานใด 

 

9. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน มีอะไรบ้าง 

- เวลาในการดําเนินกิจกรรมยังมีน๎อย เพราะยังต๎องทํางานหาเลี้ยงชีพตัวเองและครอบค รัวอยูํ  งานที่ทําเพื่อสังคมจึง 
ขับเคลื่อนคํอนข๎างช๎า เทําที่เวลาจะอํานวย 

 

10. หน่วยงานของท่านต้องการความช่วยเหลือจากรัฐเพิ่มเติมในเร่ืองใดหรือไม่ 
1.  งบประมาณที่เป็นต๎นทุนของการดําเนินกิจกรรม  
2.  คําตอบแทนอาสาสมัครที่มีสํวนรํวมในการทํางาน 

 

11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินโครงการส่งเสริมการอ่านของท่านคืออะไร 

- เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการอํานเกิดขึ้นแกํเด็ก เด็กให๎ความสําคัญในการอําน รักการอําน เกิดการพัฒนาด๎าน
ความคิด และสติปัญญา 

 

12. ท่านทราบเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐหรือไม่ อย่างไร 

- ยังไมํทราบขําวที่เป็นรายละเอียดทั้งหมด แตํทราบขําวจาก สสส.วํารัฐบาลจะกําหนดให๎เป็นยุทธศาสตร๑  หรือผลักดัน
ให๎เป็นแผนพัฒนาระดับชาติ (พูดคุยกันวงใน เลําสูํกันฟัง) 

 

 

13. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินนโยบายส่งเสริมการอ่านของรัฐ ควรประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 

- รัฐต๎องให๎ความสําคัญตํอเร่ืองนี้อยํางจริงจัง กําหนดให๎เป็นนโยบาย ให๎เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม บทบาท
ควรครอบคลุมไปถึงองค๑กรในท๎องถิ่นที่เป็นของรัฐ ไมํใชํบทบาทไปอยูํที่สํวนกลาง หรือองค๑กรใดองค๑กรหน่ึง 

 

14. ท่านคิดว่าปัจจัยอะไรท่ีท าให้การด าเนินนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐไม่ประสบผลส าเร็จ 

1. ทํานโยบายเพื่อการหาเสียง ไมํจริงใจในการแก๎ไขปัญหา  
2. รัฐไมํสนับสนุนเร่ืองต๎นทุนการพิมพ๑  คําพิมพ๑แพง คํากระดาษแพง หนังสือใหมํๆ นักเขียนใหมํๆ เกิดขึ้นน๎อยมาก 
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15. ท่านคิดว่าช่วง 3 ปีมานี้ เด็กไทยมีการอ่านเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพราะเหตุใด 

- เพิ่มขึ้น เพราะสื่อให๎ความสําคัญ และกระตุ๎นในเร่ืองนี้ และองค๑กรอิสระเกิดมากขึ้น จึงมีสํวนในการผลักดันให๎เด็กมี
การอํานเพิ่มมากขึ้น 

 

16. ผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้น ถ้าการส่งเสริมการอ่านของไทยไม่บรรลุผลคืออะไร 

1. การพัฒนาทางด๎านความคิด สติปัญญาน๎อยลง 

2. การพัฒนาประเทศชาติในอนาคตมีผลกระทบ 

 

17. ประเทศใดท่ีท่านคิดว่าประสบความส าเร็จในการด าเนินนโยบายการส่งเสริมการอ่าน และกิจกรรมใดท่ีท่านคิดว่า
ประเทศนั้นท าและประสบผลส าเร็จท่ีสุด 

- ประเทศเกาหลี จากการสํารวจลําสุด อัตราการการร๎ูหนังสือของประชากรทั้งประเทศ 100 เปอร๑เซ็นต๑  
- มีการสํงเสริมการอําน  สนับสนุนให๎ทุกคนอํานหนังสื่ออยํางน๎อยวันละ 1 ชั่วโมง 

 

18. หน่วยงานของท่านสามารถท ากิจกรรมตามที่กล่าวในข้อ 17 ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 

- ทําได๎เฉพาะกระตุ๎นผํานสื่อที่จัดทําขึ้นและเกิดผลในระยะสั้น  แตํผลของการปฏิบัติในระยะยาวต๎อง  อาศัยหนํวยงาน
ของรัฐ หรือได๎รับการสนับสนุนจากรัฐ 

 

 

19. ท่านวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในอนาคต 5 ปี ข้างหน้าไว้เช่นใด 

- -ทํากิจกรรมตามข๎อ 5 อยํางตํอเนื่อง และคิดค๎นนวัตกรรมใหมํๆ ที่ทันสมัย ในการกระตุ๎นให๎เกิดการเรียนร๎ูอยําง
สม่ําเสมอ 

 

20. ข้อคิดเห็นของท่านในเร่ืองการส่งเสริมการอ่าน มีอะไรบ้าง 

 กลยุทธ์ที่ควรใช้ในการส่งเสริมการอ่าน 

- กระตุ๎น ผํานกิจกรรมที่สร๎างความสนใจ   
- กระทํา  เป็นแบบอยํางที่ดีในการอําน 

- กระบวนการ ที่ตํอเน่ืองด๎วยนวัตกรรมที่ใหมํเสมอ 

 

 วิธีการในการพัฒนานิสัยรักการอ่าน 

- ชี้ ให๎เห็นประโยชน๑ของการอําน 
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- ชื่นชม ผู๎ที่ได๎ประโยชน๑จากการอําน 

- ชักชวน ให๎แบํงเวลาสําหรับการอําน 

 

 อื่นๆ 

- การปลูกฝังให๎รักการอํานต๎องเร่ิมต๎นจากครอบครัว ที่พํอแมํผู๎ปกครองต๎องสํงเสริม และกระทําตัวเป็นนักอํานให๎
ลูกๆ เห็นเป็นแบบอยําง องค๑กรอ่ืนๆ เป็นเพียงตัวกระตุ๎นให๎เกิดความสนใจผํานกิจกรรมเทํานั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 249 

โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

 

ชื่อผู๎ตอบ                  คุณสุนทรี นามสกุล                        กุลนานนัท๑   

ชื่อกลุํมพื้นที่/กลุํมองค๑กร            เสถียรธรรมสถาน                                                    

ตําแหนํงในกุลํมพื้นที่/กลุํมองค๑กร       

ที่อยูํของกลุํมพื้นที่/กลุํมองค๑กร  24/5  ซ.วัชรพล  ถนนรามอินทรา 55  แขวงทําแร๎ง บางเขน   

                       กรุงเทพฯ 10230 เบอร๑โทรศัพท๑     

ผู๎สัมภาษณ๑  อ.จิราพร  ชมสวน      วันที่สัมภาษณ๑        5 ม.ิย.52           เวลา   13.00 – 14.30 น.       
 

1. หน่วยงานของท่านเร่ิมท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่านเมื่อใด 

 ประมาณ 2 ปีที่ผํานมา เร่ิมต๎นด๎วยการสร๎างกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการอําน โดยใช๎เร่ืองราวในหนังสือ หยิบยกมาเป็น
ประเด็นการเสวนา หนังสือเร่ืองแรกใช๎แนวคิดวํา ‚หนังสือเลํมนอกและหนังสือเลํมใน เนื้อหาเพื่อสร๎างให๎เกิดความ
เข๎าใจในตนเอง และใช๎ประโยชน๑จากจํานวนของคนที่เข๎ามาในเสถียรธรรมสถาน กระตุ๎นให๎เกิดการอําน นอกจากนี้ ยังมี
โครงการ จิตประภัสสร ซึ่ง TK ได๎นํา Book start มารํวมในโครงการด๎วย 

 

2. กลุ่มมีความคิดริเร่ิมที่จะท ากิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านหรือได้รับนโยบายจากหน่วยงานใด 

 เป็นความคิดริเร่ิมจากกลุํมเอง ไมํได๎รับนโยบายจากหนํวยงานใดๆ โดยพื้นฐานความคิด มีจุดกําเนิดจากความ
พยายามหากิจกรรม ที่จะสามารถเป็นเคร่ืองมือในการให๎การศึกษา เรียนรู๎ ธรรมมะ แกํบุคคลโดยเฉพาะสถาบันครอบครัว 
เคร่ืองมือจะมีหลากหลาย เชํน กิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะ ดนตรี รวมถึงการอําน 

 

3. ความคาดหวังท่ีต้องการได้รับจากการท ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านคืออะไร 

 ครอบครัว สามารถเรียนร๎ูรํวมกันได๎ ตั้งแตํพํอและแมํ และบุตรหลาน โดยใช๎หนังสือหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ครอบค รัว
สามารถใช๎เวลารํวมกันได๎ 

 

4. หน่วยงานของท่านได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานใด จ านวนเงินเท่าไรต่อปี เพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่
เพียงพอต้องหาเพิ่มจากแหล่งใด 

 ไมํได๎รับการสนับสนุนใดๆ จากหนํวยงานใด ในรูปของตัวเงิน เนื่องจากเป็นองค๑กรเอกชน หากแตํการสนับสนุนจะ
อยูํในรูปแบบอื่นๆ จากเครือขําย เชํน การสร๎างสรรค๑กิจกรรมรํวมกัน อุปกรณ๑สนับสนุนอ่ืนๆ  

5. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่านมีอะไรบ้าง 

- เสาวนา 

- ผลิตหนังสือ 

- รํวมกิจกรรม ออก Booth ในงานสัปดาห๑หนังสือแหํงชาติทุกปี 
- กิจกรรมสํงเสริมในรูปแบบอื่นๆ เชํน ศิลปะ 
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6. กิจกรรมใดท่ีท่านคิดว่าประสบผลส าเร็จท่ีสุด และวัดได้อย่างไร 

 กิจกรรมที่ TK park มารํวมจัดด๎วย โดยการนําหนังสือคุณภาพ เนื้อหาดีๆ มารํวมสนับสนุนสํวนการวัดผลอยํางเป็น
ทางการ ไมํได๎มีการจัดทํา หากแตํสามารถทราบผลสําเร็จของกิจกรรมได๎ โดยพิจารณาจํานวนคนที่เข๎ารํวมมีมากขึ้น และ
มากขึ้นเร่ือยๆ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดกิจกรรม 

 

7. หน่วยงานของท่านมีการท างานประสานกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ (ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่าน) ถ้ามีคือหน่วยงาน
ใด 

 TK park สํวนองค๑กรเครือขํายอ่ืนๆ อาจจะมีแกํผู๎ตอบไมํสามารถให๎ข๎อมูลที่แนํชัดได๎ บอกแตํเพียงวํา หากมีการต๎อง
ติดตํอ ทํานแมํชีมักจะไปเองโดยตรง 

 

8. กิจกรรมที่ท ามีความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร 

 ไมํนําจะมี เนื่องจากวัตถุประสงค๑ของการทํากิจกรรมของเสถียรธรรมสถาน มีความแตกตํางจากองค๑กรอ่ืนๆ อยําง
ชัดเจน เป้าหมายของเสถียรมุํงเน๎นการพัฒนาจิตวิญญาณ หากแตํใช๎เคร่ืองมือของกิจกรรมการอํานเป็นสํวนหนึ่งของ
เคร่ืองมือที่หลากหลาย 

 

9. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน มีอะไรบ้าง 

 ไมํแนํใจในเร่ืองของความตํอเน่ืองของผู๎เข๎ารํวม 

 

10. หน่วยงานของท่านต้องการความช่วยเหลือจากรัฐเพิ่มเติมในเร่ืองใดหรือไม่ 
 หลังจากที่เสถียรธรรมสถานเร่ิมดําเนินการเร่ืองเกี่ยว กับเด็กมาเป็นระยะยาวนานถึง 20 ปี ปัจจุบันเมื่อ สพฐ. นํา
โรงเรียนที่กํากับดูแล 900 โรง มาเข๎ารํวมเพื่อสร ๎างโรงเรียนวิถีพุทธ วัตถุประสงค๑เพื่อนําธรรมะให๎แทรกซึมเข๎ากับวิถีชีวิต
แบบเป็นธรรมชาติ และแนบเนียน ไมํสะดุด สํงผลให๎เสถียรธรรมสถาน สามารถขยายผลของเป้าหมายได๎งํายขึ้นอยําง
มาก ซ้ําจากเดิมสามารถทําได๎ในวงแคบ แตํเมื่อมีการเข๎ามาของหนํวยงานรัฐอยําง สพฐ. ทําให๎เกิดการขยายผลดังที่กลําว 

11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินโครงการส่งเสริมการอ่านของท่านคืออะไร 

1. ต๎องมีเคร่ืองมือและใช๎เคร่ืองมือที่หลากหลายประสานกัน เชํน บทเพลง การ๑ตูน กิจกรรมศิลปะ 

2. เนื้อหาของหนังสือต๎องดี สามารถสัมผัสจิตวิญญาณได๎ เมื่อเนื้อหาดีผลลัพธ๑ที่ได๎ก็คือ พํอและแมํก็จะเกิดแรงกระตุ๎น
ให๎ถํายทอดตํอสูํลูกหลาน หรือแม๎แตํเน้ือหานั้นสามารถเข๎าถึงเด็กๆ ได๎โดยตรงเลย สรุป ต๎องเร่ิมต๎นที่เนื้อหา 

 

12. ท่านทราบเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐหรือไม่ อย่างไร 

ผู๎ตอบไมํได๎ศึกษา และไมํมีความรู๎เกี่ยวกับประเด็นดังกลําวเลย 
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13. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินนโยบายส่งเสริมการอ่านของรัฐ ควรประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 

จากความคิดเห็น 

1. ตัวหนังสือ เน้ือหาต๎อง update ตรงกับความสนใจของผู๎อําน 

2. ชํองทางต๎องสามารถเปิดโอกาสให๎คนอํานเข๎าหาหนังสือได๎งําย หรือแม๎แตํตัวหนังสือต๎องเป็นฝ่ายเข๎าไปหาผู๎อําน 
ยกตัวอยําง ห๎องสมุดก๐วยเตี๋ยวของชุมชนรํมเกล๎า เป็นชุมชนแออัด แตํมีการรวมกลุํมและจัดโครงการห๎องสมุดชุมชน 
หากแตํผลลัพธ๑ไมํเป็นที่พอใจ เนื่องจากกลายเป็นห๎องสมุดร๎าง ทางกลุํมชุมชน จึงคิดหาวิถีในการเข๎าหาคนอําน โดย
ใช๎รถเข็นขายก๐วยเต๋ียวเข๎าไปหาคน ปรากฏวํา ได๎ผลลัพธ๑เป็นที่พอใจ คือ มีคนสนใจเป็นจํานวนมาก 

 

14. ท่านคิดว่าปัจจัยอะไรท่ีท าให้การด าเนินนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐไม่ประสบผลส าเร็จ 

ระบบราชการ รูปแบบเกําๆ ไมํสร๎างสรรค๑ 
 

15. ท่านคิดว่าช่วง 3 ปีมานี้ เด็กไทยมีการอ่านเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพราะเหตุใด 

ไมํทราบข๎อมูล 

 

16. ผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้น ถ้าการส่งเสริมการอ่านของไทยไม่บรรลุผลคืออะไร 

 เด็กที่จะอํานต๎องมีสมาธิเป็นพื้นฐาน เพราะฉะนั้นหากไมํมีสมาธิก็จะไมํอําน เมื่อไมํอําน จะไมํเกิดสมาธิ ท๎ายที่สุดจะ
ขาดการเรียนรู ๎

 

17. ประเทศใดท่ีท่านคิดว่าประสบความส าเร็จในการด าเนินนโยบายการส่งเสริมการอ่าน และกิจกรรมใดท่ีท่านคิดว่าประเทศ
นั้นท าและประสบผลส าเร็จท่ีสุด 

ไมํทราบข๎อมูล 

 

18. หน่วยงานของท่านสามารถท ากิจกรรมตามที่กล่าวในข้อ 17 ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 

- 

 

19. ท่านวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในอนาคต 5 ปี ข้างหน้าไว้เช่นใด 

 จะหาชํองวํางของรูปแบบใหมํๆ ที่เหมาะสมไปเร่ือยๆ แตํในระยะตํอไปที่สามารถทําได๎  จะนํารูปแบบที่ TK ใช๎มา
ปฏิบัติ ได๎แกํ กิจกรรมเลํานิทาน เนื่องจาก จะเลําได๎ก็ตํอเมื่อต๎องอํานแล๎ว กิจกรรมดังกลําวจะเน๎นกิจกรรมของครอบครัว 

 

20. ข้อคิดเห็นของท่านในเร่ืองการส่งเสริมการอ่าน มีอะไรบ้าง 
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 กลยุทธ์ที่ควรใช้ในการส่งเสริมการอ่าน 

หนังสือต๎องมีระดับที่ตํอเน่ือง ไมํขาดชํวงสําหรับเด็กในทุกชํวงวัย เชํน ในอดีตเด็กๆ จะเร่ิมอํานหนังสือประเภท
การ๑ตูนกํอน แตํเมื่อพ๎นชํวงวัยหนึ่งไปแล๎ว จะไมํมีรูปแบบของหนังสือที่ยอมรับ ชํวงวัยของการอํานที่เป็นรอยตํอของ
เด็กกับผู๎ใหญํ กลําวคือ หลังจากนั้นหนังสือก็จะเป็นในรูปแบบของตัวหนังสือทั้งหมด หากแตํในปัจจุบันมีหนังสือใน
ลักษณะของการ๑ตูนชํองที่มีกานําเน้ือหาวรรณคดี หรือประวัตศาสตร๑ มาทําในรูปแบบของการ๑ตูน การกระทําได๎กลําว
เป็นการปิดชํองวํางระหวํางการ๑ตูนสําหรับเด็กๆ ไปสูํหนังสือของผู๎ใหญํ ผลลัพธ๑คือ การเกิดการอํานอยํางตํอเน่ือง 

 

 วิธีการในการพัฒนานิสัยรักการอ่าน 

ต๎องสร๎างสิ่งแวดล๎อม รอยตํอให๎เด็กได๎เห็น และหนังสือต๎องเป็นหนังสือดี 
 

 อื่นๆ 

รัฐบาลหรือหนํวยงานใดๆ ที่เกี่ยวข๎องต๎องไมํกระทําการใดๆ ที่กํอให๎เกิดสื่อรูปแบบอ่ืนมาแยํงเวลาไปจากเด็ก 
เชํน เมื่อเด็กสนใจใน TV จะใช๎เวลาอยูํกับ TV เป็นระยะเวลานานๆ จนกินเวลาลดทอนเวลาในการอํานไปอยํางนาน 
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โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

 

ชื่อผู๎ตอบ  คุณจิดาภา ชาติสุวรรณ นามสกุล           และนางอุทัย  อินทรสาลี   

ชื่อกลุํมพื้นที่/กลุํมองค๑กร            มูลนิธิพระดาบส                                                    

ตําแหนํงในกุลํมพื้นที่/กลุํมองค๑กร    ดาบสอาสา (กระทรวงศึกษาธิการ) ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการ   

            ฝ่ายพัฒนานักเรียน    

ที่อยูํของกลุํมพื้นที่/กลุํมองค๑กร  384 - 386  มูลนิธิพระดาบส  ถนนสามเสน  แขวงดุสิต  เขตดุสิต   

     กทม. 10300 เบอร๑โทรศัพท๑  02-2827000, 02-2800155   

 

1. หน่วยงานของท่านเร่ิมท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่านเมื่อใด 

ปี พ.ศ.2535 จัดตั้งเป็นห๎องสมุดโรงเรียน สําหรับศิษย๑พระดาบส 

 

2. กลุ่มมีความคิดริเร่ิมที่จะท ากิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านหรือได้รับนโยบายจากหน่วยงานใด 

ได๎รับนโยบายจากผู๎บริหารโรงเรียนพระดาบส  
 

3. ความคาดหวังท่ีต้องการได้รับจากการท ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านคืออะไร 

ศิษย๑พระดาบสรักการศึกษาค๎นคว๎าเรียนรู๎ด๎วยตนเอง 

 

4. หน่วยงานของท่านได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานใด จ านวนเงินเท่าไรต่อปี เพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่
เพียงพอต้องหาเพิ่มจากแหล่งใด 

 ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิพระดาบส จํานวนเงินไมํแนํนอนเป็นไปตามความจําเป็นในการจัดหาสื่อ
การเรียนรู๎ ซึ่งสํวนใหญํได๎รับบริจาคจากสํานักพิมพ๑ สถาบันการศึกษา และบุคคลทั่วไป 

 

5. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่านมีอะไรบ้าง 

1. จัดวิทยากรผู๎ทรงคุณวุฒิในการสํงเสริมการอํานมาให๎ความร๎ู ประสบการณ๑ แนะนําการอําน ปลูกฝังการอําน 
ความสําคัญ ความจําเป็น และประโยชน๑ของการอําน 

2. จัดกิจกรรมสร๎างเสริมการอําน เชํน ชมการแสดงดนตรี เพื่อปรับอารมณ๑ ทัศนศึกษาแหลํงเรียนร๎ู มอบรางวัลสุดยอด
นักอําน 

3. จัดตารางเวลาให๎ใช๎บริการห๎องสมุดโรงเรียน ห๎องสมุดชุมชน โดยให๎มีบรรยากาศจูงใจการอําน 

4. จัดสอนเสริมสําหรับผู๎อํานหนังสือยังไมํเป็น 
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6. กิจกรรมใดท่ีท่านคิดว่าประสบผลส าเร็จที่สุด และวัดได้อย่างไร 

 ‚ทัศนศึกษาแหลํงเรียนร๎ู วัดจากการทดสอบความร๎ูเกี่ยวกับแหลํงเรียนร๎ูที่ไปศึกษาเรียนร๎ู และแบบสอบถามความ
คิดเห็น‛ 

 

7. หน่วยงานของท่านมีการท างานประสานกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ (ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่าน) ถ้ามีคือหน่วยงาน
ใด 

 ‚ประสานงานกับ กศน.‛ 

 

8. กิจกรรมที่ท ามีความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร 

 ‚ซ้ําซ๎อนกับ กศน. เน่ืองจากการจัดการเรียนรู๎ของโรงเรียนพระดาบส เป็นการศึกษานอกระบบ‛ 

 

9. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน มีอะไรบ้าง 

1. เวลาในการจัดกิจกรรมคํอนข๎างจํากัด จัดได๎เฉพาะวันอาทิตย๑เดือนละ 1 คร้ังๆ ละ 2-3 ชั่วโมง 

2. เวลาในการใช๎บริการห๎องสมุด และการศึกษาเรียนร๎ูด๎วยตนเอง มีจํากัด เนื่องจากโรงเรียนจัดกิจกรรมฝึกอาชีพ และ
ฝึกทักษะชีวิตสัปดาห๑ละ 6 วัน ต้ังแตํเวลา 05.00 – 21.30 น. 

 

10. หน่วยงานของท่านต้องการความช่วยเหลือจากรัฐเพิ่มเติมในเร่ืองใดหรือไม่ 
1. งบประมาณ บุคลากร และสื่อ 

2. เพื่อการบริการ และการสร๎างบรรยากาศ การอําน 

 

11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินโครงการส่งเสริมการอ่านของท่านคืออะไร 

 ความรํวมมือจากทุนคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข๎อง ในการจัดการเรียนรู๎ สําหรับศิษย๑พระดาบส 

 

12. ท่านทราบเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐหรือไม่ อย่างไร 

 ทราบจากการประชุมรํวมกับหนํวยงานภายนอก เชํน สกศ. มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก และจากสื่อสารมวลชน 

 

13. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินนโยบายส่งเสริมการอ่านของรัฐ ควรประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 

1. ความตํอเน่ืองของนโยบายที่เข๎มแข็ง และขานรับกันทุกหนํวยอยํางจริงจัง 

2. การสร๎างความตระหนักร๎ูของประชาชนที่จําเป็นต๎องอํานเพื่อความอยูํรอด และการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 

 

14. ท่านคิดว่าปัจจัยอะไรท่ีท าให้การด าเนินนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐไม่ประสบผลส าเร็จ 
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1. ความไมํตํอเน่ืองและไมํจริงจังในนโยบายและการปฏิบัติ 
2. แผนงานไมํรับชํวงกัน และไมํบูรณาการกันทั้งระบบในทุกระดับ 

 

15. ท่านคิดว่าช่วง 3 ปีมานี้ เด็กไทยมีการอ่านเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพราะเหตุใด 

ลดลง เพราะ 

1. มีสื่ออ่ืนที่นําสนใจ และสะดวกสบายมากกวํา 

2. โรงเรียน และหนํวยงานไมํสํงเสริมการรักการอําน 

3. ขาดการกระตุ๎นจากผู๎มีอิทธิพลในการจูงใจ 

 

16. ผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้น ถ้าการส่งเสริมการอ่านของไทยไม่บรรลุผลคืออะไร 

1. คนไทยขาดจินตนาการ และความคิดสร๎างสรรค๑ คิดไมํไกล ไมํกว๎าง 

2. คนไทยขาดความรู๎ และแรงบันดาลใจ ในความก๎าวหน๎า ความสําเร็จ 

3. คนไทยขาดการพัฒนาจากการเรียนรู๎ตํอเน่ืองตลอดชีวิต 

 

17. ประเทศใดท่ีท่านคิดว่าประสบความส าเร็จในการด าเนินนโยบายการส่งเสริมการอ่าน และกิจกรรมใดท่ีท่านคิดว่าประเทศ
นั้นท าและประสบผลส าเร็จท่ีสุด 

  ประเทศญ่ีปุ่น ประเทศอังกฤษ 

  กิจกรรมที่ทําให๎ประสบความสําเร็จ คือ การหลํอหลอมให๎สนใจการอําน ตั้งแตํวัยเด็กเล็ก แม๎อยูํในครรภ๑มารดา และ
การใช๎สื่อมวลชน กระตุ๎นความตระหนักอยํางตํอเนื่อง ชี้ให๎เห็นวํา การไมํอํานมีผลกระทบตํอภัยอันตรายในชีวิตและ
ทรัพย๑สิน 

 

18. หน่วยงานของท่านสามารถท ากิจกรรมตามที่กล่าวในข้อ 17 ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 

  ทําไมํได๎ เนื่องจากโรงเรียนพระดาบสรับผิดชอบกลุํมเป้าหมายวัยผู๎ใหญํที่ด๎อยโอกาสทางการศึกษา และขาดการหลํอ
หลอมในการเรียนรู๎อยํางตํอเน่ืองมากํอน แตํก็พยายามฟื้นฟูกระตุ๎นการรักการอํานให๎เห็นโทษ และประโยชน๑ของการอํา
จากตัวอยํางจริง 

 

19. ท่านวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในอนาคต 5 ปี ข้างหน้าไว้เช่นใด 

1. จัดห๎องสมุดโรงเรียนให๎มีบรรยากาศสํงเสริมการอํานได๎ตลอดเวลาที่ต๎องการ 

2. จัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานที่กระตุ๎น โดนใจกลุํมเป้าหมายอยํางน๎อยร๎อยละ 50 

3. จัดหลักสูตรทั้งแนวการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการศึกษาตามอัธยาศัย เรียนรู๎ด๎วยตนเองมากขึ้น ร๎อยละ 40 
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20. ข้อคิดเห็นของท่านในเร่ืองการส่งเสริมการอ่าน มีอะไรบ้าง 

 กลยุทธ์ที่ควรใช้ในการส่งเสริมการอ่าน 

1. ฝึกทักษะการอํานให๎เป็น 

2. สร๎างบรรยากาศในทุกที่เพื่อความพร๎อมตํอการอําน 

3. ตัวอยํางวิถีชีวิตที่ประสบความสําเร็จ ต๎องมีการอํานเป็นหัวใจ 

4. จัดกิจกรรมทุกขั้นตอนของทุกหนํวยงานที่ต๎องใช๎การอํานเป็นพื้นฐาน 

 

 วิธีการในการพัฒนานิสัยรักการอ่าน 

1. ทุกคนที่เกี่ยวข๎องตั้งแตํในครอบครัว ต๎องรํวมมือและรับชํวงกันอยํางสอดคล๎องไปในทิศทางเดียวกัน 

2. ผู๎ที่เป็นต๎นแบบของสังคม ต๎องแสดงตนให๎ชัดเจนวํา มีรากฐานจากการหลํอหลอมให๎รักการอํานมาโดยตลอด 

3. ให๎การอํานเป็นวิถีชีวิตของคนไทยในทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะ ทุกอาชีพ 

 

 อื่นๆ 

ทุกคน ทุกองค๑กรที่เกี่ยวข๎องในการพึ่งพาคุณภาพของคน รํวมกันเป็นจิ๊กซอที่สําคัญในการตํอภาพคนไทยรักการอําน 
รักการเรียนรู๎ 
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โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

 

ชื่อผู๎ตอบ             คุณวรินทร๑เนตร                 นามสกุล                            ศิริโชติชํานาญ   

ชื่อกลุํมพื้นที่/กลุํมองค๑กร            บ.บีอเมซซิ่ง เอ็ดดูเทนเม๎นท๑ จํากัด   

ตําแหนํงในกุลํมพื้นที่/กลุํมองค๑กร                     กรรมการผู๎จัดการ   

ที่อยูํของกลุํมพื้นที่/กลุํมองค๑กร                 737/12   ซ. ลาดพร๎าว 48  ถ.สุทธิสารวินิจฉัย   

     แขวง  สามเสนนอก เขต ห๎วยขวาง กทม. เบอร๑โทรศัพท๑  02-275-9109   

 

1. หน่วยงานของท่านเร่ิมท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่านเมื่อใด 

  เร่ิมกํอตั้งบริษัทเมื่อปี 2547  และจัดทําโครงการรายการขบวนการนักอําน ทางสถานีโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย ชํอง 
11   และเร่ิมได๎ออกอากาศครั้งแรกในเดือนเมษายน 2548 

 

2. กลุ่มมีความคิดริเร่ิมท่ีจะท ากิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านหรือได้รับนโยบายจากหน่วยงานใด 

  ทางกลุํมมีความคิดริเร่ิมที่จะทํารายการโทรทัศน๑และสร๎างสรรค๑กิจกรรมสํงเสริมการอํานตั้งแตํแรก  และนําเสนอ
แนวคิดและโครงการไปยัง สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุ ขภาพ(สสส.) จนได๎รับการสนับสนุน
งบประมาณ 

 

3. ความคาดหวังท่ีต้องการได้รับจากการท ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านคืออะไร 

  คาดหวังให๎สังคมไทยมองเห็นความสําคัญของการอํานมากขึ้น ให๎จุดที่เล็กที่สุดของสังคมคือครอบครัวเห็นวําควร
สํงเสริมให๎บุตรหลาน หรือเด็กๆในครอบครัวเห็นความสําคัญของการอําน และนําไปสูํการปลูกฝังพฤติกรรมการอําน
ให๎กับเด็กๆ 

 

4. หน่วยงานของท่านได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานใด จ านวนเงินเท่าไรต่อปี เพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่
เพียงพอต้องหาเพิ่มจากแหล่งใด 

  ที่ผํานมาได๎รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส.  จํานวนเงินในแตํละปี จะแตกตํางกัน        ปีแรกได๎ประมาณ 7 

ล๎านบาท แตํปีตํอๆมาจะลดลงคร่ึงหนึ่ง และลดลงเร่ือยๆ คือจะได๎สัดสํวนของเงินสนับสนุนลดลงทุกปี  ในขณะที่
รายละเอียดของการผลิตรายการต๎องเพิ่มขึ้น พัฒนาขึ้นทุกปี  ทําให๎บางคร้ังเงินทุนสนับสนุนไมํเพียงพอ และต๎องหาเพิ่ม
จากการทํากิจกรรมด๎านอ่ืนๆของบริษัท เชํนการเป็นออกาไนซ๑เซอร๑ จัดกิจกรรมสําหรับเด็ก หรือจัดละครเวทีสําหรับเด็ก 
ในหัวข๎อรณรงค๑อ่ืนๆ โดยรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหลํงอ่ืน เชํน จัดทําละครเวทีสําหรับเด็ก รณรงค๑ประหยัด
พลังงาน  รับทุนจากกระทรวงพลังงาน เป็นต๎น 
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5. กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่านมีอะไรบ้าง 

- รายการโทรทัศน๑สํงเสริมการอําน  
- รายการวิทยุสํงเสริมการอําน  
- การแสดงรณรงค๑ในรูปแบบละครเวทีสํงเสริมการอําน  
- การจัดกิจกรรมสําหรับเด็กๆและครอบครัวสํงเสริมการอําน 

 

6. กิจกรรมใดท่ีท่านคิดว่าประสบผลส าเร็จท่ีสุด และวัดได้อย่างไร 

  รายการโทรทัศน๑สํงเสริมการอําน   เพราะได๎รับความสนใจจากกลุํมผู๎ชมให๎วงกว๎าง  ได๎ผลตอบรับที่ดีๆ จากผู๎ให๎การ
สนับสนุน , ผู๎ชมที่เป็นทั้งเด็กและครอบครัว  วัดผลได๎จากการให๎การสนับสนุนอยํางตํอเนื่อง และการโทรศัพท๑ รวมทั้ง
เขียนจดหมายเข๎ามาติชม และรํวมสนุกกับทางรายการ  นอกจากนี้ ยังเป็นที่ร๎ูจักของหนํวยงานสํงเสริมการอํานอ่ืนๆ อีก
จํานวนหนึ่งด๎วย 

 

7. หน่วยงานของท่านมีการท างานประสานกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ (ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่าน) ถ้ามีคือหน่วยงาน
ใด 

- สํานักพิมพ๑ตํางๆ : สํานักพิมพ๑ครอบครัว, สํานักพิมพ๑ห๎องเรียน, สํานักพิมพ๑ ซีเอ็ด, สํานักพิมพ๑นานมีบุ๏คส๑, สํานักพิมพ๑
แปลนฟอร๑คิดส๑, สํานักพิมพ๑พาสเอ็ดดูเคชั่น,สํานักพิมพ๑มูลนิธิเด็ก   

- หนํวยงานตํางๆ : ศูนย๑หนังสือจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, Tk Park, มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก, สถาบันการ๑ตูนไทย, ตลาด
หลักทรัพย๑แหํงประเทศไทย, เครือขํายหนังสือเพื่อเด็ก  

 

8. กิจกรรมท่ีท ามีความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร 

  กิจกรรมรายการโทรทัศน๑สํงเสริมการอํานสําหรับเด็ก ไมํซ้ําซ๎อนกับหนํวยงานอ่ืนเลย  และหากมีหนํวยงานอ่ืนทํา
รายการโทรทัศน๑สํงเสริมการอําน รูปแบบในการนําเสนอก็แตกตํางกัน วัตถุประสงค๑และกลุํมเป้าหมายก็ตํางกัน ด๎วย
ความหลากหลายนี้จึงทําให๎ไมํซ้ําซ๎อนกับหนํวยงานอ่ืน 

 

9. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน มีอะไรบ้าง 

  ปัญหาและอุปสรรคแตํละชํวงแตกตํางกัน  ในชํวงต๎นๆมีผู๎ให๎การสนับสนุนงบประมาณแตํไมํมีชํองทางในการ
ออกอากาศ หลังจากมีชํองทาง(ชํอง 11 ในขณะนั้น) ก็ต๎องเสียคําเวลาในการออกอากาศซึ่งในปีแรกงบประมาณที่ได๎รับ
การสนับสนุนน้ันยังเพียงพอ แตํในปีถัดๆ มา งบประมาณถูกลดลง ในขณะที่ต๎องจํายคําเวลาเทําเดิม ทําให๎เกิดปัญหาด๎าน
งบประมาณ แตํเมื่อได๎รับการสนับสนุนงบประมาณและได๎ออกอากาศจากทางทีวีไทย ทีวีสาธารณะ ปัญหาเร่ือง
งบประมาณและชํองทางการออกอากาศก็หมดไป 
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10. หน่วยงานของท่านต้องการความช่วยเหลือจากรัฐเพิ่มเติมในเร่ืองใดหรือไม่ 
  รายการโทรทัศน๑สํงเสริมการอํานที่พวกเราจัดทํานั้น  ไมํได๎หวังผลกําไรทางธุรกิจ หรือเป็นเคร่ืองมือให๎กับ นายทุน
ทางธุรกิจแตํอยํางใด  แตํผลที่เราต๎องการนั้นคือการนําเสนอ เร่ืองราวของการอํานเพื่อกระตุ๎นสังคมไทย และให๎ความร๎ู
กับเด็กๆและครอบครัวอยํางแท๎จริง รายการจะเต็มไปด๎วยเนื้อหา (Content) ในการสํงเสริมการอํานล๎วนๆ ไมํมีการ
โฆษณาแฝงเพื่อสนับสนุนสินค๎า ดังนั้นจึงไมํสามารถดํารงอยูํได๎หากขาดการสนับสนุนงบประมาณในการผลิตจาก
ภาครัฐ สิ่งที่ต๎องการให๎ชํวยเหลือคือต๎องการให๎รัฐสนับสนุนอยํางตํอเนื่องตํอไป  และเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยง
เครือขํายที่ทําโครงการสํงเสริมการอําน ซึ่งกระจัดกระจายอยูํมากมายให๎ได๎มารํวมประสานงาน และแลกเปลี่ยนข๎อมูลที่
เป็นประโยชน๑ซึ่งกัน 

 

11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินโครงการส่งเสริมการอ่านของท่านคืออะไร 

  เนื่องจากทีมงานมีความชํานาญ และมีความทุํมเท พัฒนาศักยภาพเพื่อผลงานที่มีคุณภาพ อยูํเสมอ  ความละเอียดถี่
ถ๎วน ความรอบคอบ และด๎วยการที่เป็นโครงการที่ไมํได๎คิดถึงผลกําไรเป็นที่ตั้ง แตํนึกถึงผลที่กลุํมเป้าหมายจะได๎รับ 
รวมทั้งสิ่งที่สังคมจะได๎รับเป็นหลัก ทําให๎เป็นรายการที่ทําเพื่อสํงเสริมการอํานอยํางแท๎จริงโดยไมํหวังผลกําไรทาง
การตลาด อีกทั้งได๎รับความรํวมมือจากภาคีหลายๆ ฝ่าย และรายการโทรทัศน๑สํงเสริมการอํานก็มีเป็นจํานวนน๎อย และ
ในกลุํมเป้าหมายเดียวกันก็ไมํมีเลย ทําให๎รายการมีความโดดเดํน และนําสนใจ 

 

12. ท่านทราบเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐหรือไม่ อย่างไร 

  ทราบบ๎าง แตํไมํมาก  และทราบเป็นพักๆ ไมํตํอเน่ือง เชํน ทราบวํามีโครงการนิทาน,ทราบวํามีงานมหกรรมการอําน 
แตํงานเหลํานี้มักทําไมํตํอเน่ือง ทําเพียงลําพัง และจัดทําในรูปแบบของราชการมากเกินไป ทําให๎ดูไมํนําสนใจ 

13. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินนโยบายส่งเสริมการอ่านของรัฐ ควรประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 

- ทําอยํางจริงจัง ตํอเนื่อง และทําในทุกมิติของการอําน เชํน สํงเสริมการอํานตั้งแตํอยูํในครรภ๑ ไปจนถึงการพัฒนา
บรรณารักษ๑ ฯลฯ 

-  ประสานความรํวมมือกับภาคีการอํานที่มีอยูํมากมาย รวมทั้งนักวิชาการ และนักกิจกรรมเพราะการอํานต๎องเสริมใน
หลายๆด๎าน ไมํใชํอํานได๎ถูกต๎อง, อํานแตํความรู๎อยํางเดียว 

-  รัฐควรมีบทบาทในการสนับสนุนโครงการสํงเสริมการอํานอ่ืนๆ ให๎มากๆ โดยไมํต๎องลงมือทําเอง แตํคอยอํานวย
ความสะดวกและประสานงาน รวมทั้งสนับสนุนในด๎านตํางๆ อยํางเต็มที่ และหลากหลาย 

 

14. ท่านคิดว่าปัจจัยอะไรท่ีท าให้การด าเนินนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐไม่ประสบผลส าเร็จ 

- การที่ทําในรูปแบบราชการที่บางคร้ังดูนําเบื่อ, การตีความหมายของการอํานเป็นเพียงการหาความรู๎เทํานั้น  
-  การทํางานเพียงลําพัง ไมํประสานงานกับเครือขํายที่มีมากมาย   
-  ความล๎าสมัย และมุมมองแบบเดิมๆ ในการพัฒนากิจกรรมสํงเสริมการอําน 
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15. ท่านคิดว่าช่วง 3 ปีมานี้ เด็กไทยมีการอ่านเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพราะเหตุใด 

  คิดวําเพิ่มขึ้น  แตํไมํใชํเพราะรัฐชํวยผลักดัน  แตํเกิดจากภาคธุรกิจหนังสือที่มีการแขํงขันกันมากขึ้น มีความ
หลากหลาย  และนําเอาหนังสือที่นําสนใจในรูปแบบตํางๆ เข๎ามาจากตํางประเทศ เกิดการทําการตลาดหนังสือ มีการ
สร๎างวัฒนธรรมการอํานจากนักอํานบางกลุํม และคํอยๆขยายตัวขึ้นเร่ือย และองค๑กรอิสระที่สํงเสริมเร่ืองของการอําน
อยํางสม่ําเสมอ 

 

16. ผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้น ถ้าการส่งเสริมการอ่านของไทยไม่บรรลุผลคืออะไร 

  เด็กไทยอํานหนังสือไมํแตกฉาน, ประชาชนไมํสนใจการอําน แตํหันไปรับสื่อที่สําเร็จรูป รวดเร็ว สื่อที่ไมํมีความ
ละมุนลุํมลึก ไมํผํานการคิดวิเคราะห๑เทําที่ควร สังคมกลายเป็นสังคมวัตถุนิยม ประเทศชาติก๎าวไมํทันประเทศอ่ืนๆ 
ประชากร ไมํมีภูมิคุ๎มกันทางความคิด คิดเองไมํคํอยเป็น ประมวลและสังเคราะห๑วิเคราะห๑สารไมํได๎ เป็นพวกฉาบฉวย 
สรุปวําประเทศจะพัฒนาได๎ช๎ากวําประเทศอ่ืนๆ แนํนอน 

 

17. ประเทศใดท่ีท่านคิดว่าประสบความส าเร็จในการด าเนินนโยบายการส่งเสริมการอ่าน และกิจกรรมใดท่ีท่านคิดว่า
ประเทศนั้นท าและประสบผลส าเร็จท่ีสุด 

  ประเทศเกาหลี   เพราะเค๎าสํงเสริมการอํานและการเรียนร๎ูด๎วยความสนุก ของเด็กๆ ประเทศเกาหลีมีการ๑ตูนสํงเสริม
ความรู๎เยอะมาก ซึ่งเด็กๆ ติดกันมาก และเร่ืองราวในน้ันเป็นการนําความร๎ูยากๆ ที่อาจจะนําเบื่อหากเป็นหนังสือธรรมดา 
เอามาทําเป็นการ๑ตูนความร๎ู ซึ่งประทับใจเด็กๆ และทําให๎เด็กๆ รักการอํานมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นต๎นแบบการ๑ตูน
ความรู๎ที่แพรํกระจายไปยังประเทศตํางๆ ได๎อยํางรวดเร็วอีกด๎วย นอกจากนี้ประเทศญ่ีปุ่นก็มีนโยบายสํงเสริมการอํานที่
นําประทับใจเชํนกัน แตํเป็นรูปแบบของโครงการ Book Start  ที่มีการขยายผลไปสูํการสร๎างเครือขํายครอบครัวสํงเสริม
การอําน โดยมีแมํบ๎านที่ทําบ๎านตัวเองเป็นห๎องสมุดเล็กๆ และแบํงปันให๎ลูกๆ ของเพื่อนบ๎านได๎เข๎ามาใช๎บริการได๎อยํางดี 
ซึ่งถึงเป็นโครงการที่ดี และนํานํามาเป็นตัวอยํางมาก 

 

18. หน่วยงานของท่านสามารถท ากิจกรรมตามที่กล่าวในข้อ 17 ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 

  ก็นําจะนํามาปรับใช๎ได๎ เชํนการนําเสนอหนังสือในรูปแบบของความสนุกสนาน ซึ่งประเทศเกาหลีอาจจะทําใน
รูปแบบการทําหนังสือ แตํหนํวยงานของเราก็ทํารายการโทรทัศน๑ที่นําเสนอหนังสือที่นําสนใจหลากหลาย และเสริมด๎วย
ความสนุกเพื่อให๎มีความสุขทุกคร้ังที่ได๎อําน นอกจากนี้รายการโทรทัศน๑ขบวนการนักอํานก็ยังมีการจัดทําโครงการ
สํงเสริมการอํานโดยให๎ครอบครัว และชุมชนมีสํวนรํวมด๎วย ดังนั้น ในการนํากิจกรรมของประเทศญ่ีปุ่นมาปรับใช๎ให๎
เกิดขึ้นในเมืองไทย ก็อาจจะมีความเป็นไปได๎ โดยอาจจะมาปรับให๎เหมาะสมกับวัฒนธรรมและความเป็นอยูํของคนไทย
ให๎มากขึ้น 

 



 261 

19. ท่านวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในอนาคต 5 ปี ข้างหน้าไว้เช่นใด 

  กิจกรรมสํงเสริมการอํานในอนาคต ควรจะต๎องปรับให๎เข๎ากับยุคสมัย  เราไมํควรทําให๎การอํานดูเป็นเร่ืองล๎าสมัย  
เพราะจะทําให๎คนเลิกสนใจเนื่องจากมีหลายอยํางที่มีในโลกปัจจุบันที่พัฒนาไปอยํางไมํหยุดนิ่ง ควรเปิดรับวิธีการ และ
ตัวอยํางดีๆจากตํางประเทศ และที่สําคัญควรไปให๎ทั่วถึงทุกภูมิภาคของประเทศ เพราะปัจจุบันการสํงเสริมการอํานจํากัด
อยูํเพียงในตัวเมืองเทํานั้น 

 

20. ข้อคิดเห็นของท่านในเร่ืองการส่งเสริมการอ่าน มีอะไรบ้าง 

 กลยุทธ์ที่ควรใช้ในการส่งเสริมการอ่าน 

แสดงให๎เห็นประโยชน๑ของการอํานในแงํอ่ืนนอกจากให๎ความร๎ู ต๎องเน๎นที่ความสนุก และความสุขที่ได๎อําน 
จากนั้นก็สร๎างความภาคภูมิใจให๎กับคนที่อํานให๎รู๎สึกประทับอยูํในใจ 

 วิธีการในการพัฒนานิสัยรักการอ่าน 

เร่ิมจากครอบครัวสนับสนุนให๎เด็กอําน  พํอแมํควรเห็นความสําคัญ และเป็นตัวอยํางที่ดี  เลือกสรรหนังสือให๎
เหมาะกับลูก เมื่อลูกเลือกเองได๎ ก็รํวมกันอําน สร๎างเวลาอํานให๎เป็นเวลาแหํงความสุข สนับสนุนให๎เกิดการคิดตํอ
ยอด  สร๎างกิจกรรมตํอเนื่องจากการอํานโดยอาศัยการมีสํวนรํวม ถ๎าเร่ิมตั้งแตํการสํงเสริมการอํานในครอบครัว ก็จะ
พัฒนานิสัยรักการอํานได๎อยํางถาวร 

 

 อื่นๆ 

- 
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โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

 

ชื่อผู๎ตอบ                     คุณวันชัย นามสกุล                            บุญประชา   

ชื่อกลุํมพื้นที่/กลุํมองค๑กร               

ตําแหนํงในกุลํมพื้นที่/กลุํมองค๑กร                   ผู๎จัดการองค๑กรเครือขํายครอบครัว   

ที่อยูํของกลุํมพื้นที่/กลุํมองค๑กร     

     เบอร๑โทรศัพท๑     

ผู๎สัมภาษณ๑     ผศ.ชนะใจ                วันที่สัมภาษณ๑        11 ม.ิย.52           เวลา   10.00 – 11.00 น.      

 

1. หน่วยงานของท่านเร่ิมท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่านเมื่อใด 

 เมื่อกลุํมเป้าหมายขององค๑กรเปลี่ยนจากครอบครัวชนชั้นกลางสูํชนชั้นกลางลงลําง พบวําคนกลุํมนี้ไมํคํอยอําน
หนังสือที่เกี่ยวกับเด็กและครอบครัว โครงการหนังสือดี ราคาถูก จึงเกิดขึ้น  

 

2. กลุ่มมีความคิดริเร่ิมที่จะท ากิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านหรือได้รับนโยบายจากหน่วยงานใด 

 เป็นความคิดริเร่ิมของกลุํมเอง ในสํวนของรัฐมีความคิดเห็นวํา กลุํมเป้าหมายขององค๑กรที่ทํางานอยูํ ใช๎สื่อสิ่งพิมพ๑
ไมํเหมาะ ควรใช๎สื่ออ่ืน เชํน ทีวี (ละคร) จะเหมาะสมกวํา 

 

3. ความคาดหวังท่ีต้องการได้รับจากการท ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านคืออะไร 

 เด็กที่อํานหนังสือ จะได๎ความร๎ูจากการอําน เป็นคนละเมียดละไม และเกิดจินตภาพ จินตนาการ  ซึ่งกํอให๎เกิดการ
สํงเสริมกระบวนการคิด หากอํานมาก ตีความได๎ดี เป็นทักษะที่สําคัญของการเรียนรู๎ 

 

4. หน่วยงานของท่านได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานใด จ านวนเงินเท่าไรต่อปี เพียงพอหรื อไม่ ถ้าไม่
เพียงพอต้องหาเพิ่มจากแหล่งใด 

 การเติบโตของมูลนิธิ ชํวงแรกๆ บริษัทรักลูกชํวยเหลือในเร่ืองของเงิน สถานที่ คําน้ํา  คําไฟ และคําแรงงาน ตํอมามี
หนํวยงานอื่นๆ ชํวยเหลือบ๎าง มูลนิธิหาแหลํงทุนชํวยเหลือตัวเอง โดยทําโครงการเสนอเพื่อขอทุน เชํน จาก Canada Fund 

สสส, มหาวิทยาลัยมหิดล ฯลฯ ปัจจุบันรํวมกับสํานักพิมพ๑สารคดี เพื่อรํวมกันผลิตหนังสือ 

 

5. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่านมีอะไรบ้าง 

ทําหนังสือ นิตยสาร พ็อกเก็ตบุค ปีละ 5-6 เลํม (แจกฟร)ี 
ทําโครงการเร่ืองเลําชีวิต (ให๎เด็กที่ต๎องอยูํในสถานพินิจ ไถํชีวิตของตัวเองแล๎วทําเป็นหนังสือ)    แจกฟร ี
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6. กิจกรรมใดท่ีท่านคิดว่าประสบผลส าเร็จท่ีสุด และวัดได้อย่างไร 

1. How to จิตวิทยา จิตแพทย๑ การเลี้ยงดูลูก 

2. เลําประสบการณ๑ชีวิตครอบครัว 

3. ธรรมะ  4  เลํม  1. เลือกคูํ 2. แตํงงาน  3. เลี้ยงลูก  4. ดูแลครอบครัว 

 

7. หน่วยงานของท่านมีการท างานประสานกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ (ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่าน) ถ้ามีคือหน่วยงาน
ใด 

 ทํางานรํวมกับองค๑กร เครือขําย เชํน  สสร, สสย. TPbs, เครือขํายหนังสือเพื่อเด็ก ทํารายการวิทยุ FM 105 รํวมกับวิทยุ
ไทย เพื่อเด็กและครอบครัว 

 

8. กิจกรรมที่ท ามีความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร 

- หากทํางานในประเด็นเดียวกัน พื้นที่เดียวกัน จะเป็นปัญหา 

- หากคนละพื้นที่ นําจะไมํใชํความซ้ําซ๎อน แตํเป็นการเสริมกันมากกวํา สถานการณ๑ในปัจจุบัน สํวนใหญํจะตํางคน
ตํางทํา ทําให๎พลังงานขับเคลื่อนตํางๆ ไมํแข็งแรง 

 

9. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน มีอะไรบ้าง 

- การกระจายหนังสือ (เร่ืองตลาด) 
- ทักษะของคนทํางานของมูลนิธิไมํมี เนื่องจากไมํใชํงานหลัก ต๎องทํางานในหลากหลายหน๎าที่และงานเกี่ยวกับ

หนังสือเป็นสํวนงานเล็กๆ 

 

10. หน่วยงานของท่านต้องการความช่วยเหลือจากรัฐเพิ่มเติมในเร่ืองใดหรือไม่ 
เมื่อนึกถึงคําวํา รัฐ นึกไมํออกวํา ใครคือรัฐ 

 

11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินโครงการส่งเสริมการอ่านของท่านคืออะไร 

1. กลุํมเป้าหมายต๎องชัดเจน 

2. เน้ือหาหนังสือต๎องตรงกลุํมเป้าหมาย 

12. ท่านทราบเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐหรือไม่ อย่างไร 

ทราบวํา มีการต้ังคณะกรรมการการสํงเสริมการอําน และเห็นวํามีผู๎ใหญํ ผู๎มีชื่อเสียงในชาติก็ให๎ความสําคัญ 

 

13. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินนโยบายส่งเสริมการอ่านของรัฐ ควรประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 

ผู๎บริหาร ผู๎นําต๎องเข๎าใจ สํงเสริมเด็กในทุกๆ วัย ทุกชํวงอายุไมํให๎มีชํวงสะดุด 
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14. ท่านคิดว่าปัจจัยอะไรท่ีท าให้การด าเนินนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐไม่ประสบผลส าเร็จ 

ติดระบบราชการ  การศึกษาต๎องออกจากระบบเดิม 

โครงการตํางๆ ไมํมีเจ๎าภาพที่ชัดเจน และคนทํางานไมํมี 
 

15. ท่านคิดว่าช่วง 3 ปีมานี้ เด็กไทยมีการอ่านเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพราะเหตุใด 

ไมํเพิ่มขึ้น  

 

16. ผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้น ถ้าการส่งเสริมการอ่านของไทยไม่บรรลุผลคืออะไร 

คนที่ผํานมาก็จะได๎เปรียบมาก คนจะหํางกันมากขึ้น เนื่องจากชํองวํางมีมากขึ้น 

 

17. ประเทศใดท่ีท่านคิดว่าประสบความส าเร็จในการด าเนินนโยบายการส่งเสริมการอ่าน และกิจกรรมใดท่ีท่านคิดว่าประเทศ
นั้นท าและประสบผลส าเร็จท่ีสุด 

เทําที่ทราบ เวียดนาม แตํทํากิจกรรมอะไรบ๎าง ไมํทราบ ไมํได๎ศึกษา ไมํมีข๎อมูล 

 

18. หน่วยงานของท่านสามารถท ากิจกรรมตามที่กล่าวในข้อ 17 ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 

-   

 

19. ท่านวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในอนาคต 5 ปี ข้างหน้าไว้เช่นใด 

ทําในสิ่งที่กําลังทําให๎ดี 
(นําการอํานให๎เข๎าถึง กลุํมครอบครัวชนชั้นกลาง ลงลําง) 
โดยต๎องคิด ศึกษา แนวทาง เคร่ืองมือ เพื่อให๎เข๎าถึงคนกลุํมนี้ให๎ได๎ 
เพราะเป็นคนกลุํมใหญํของสังคม 

20. ข้อคิดเห็นของท่านในเร่ืองการส่งเสริมการอ่าน มีอะไรบ้าง 

 กลยุทธ์ที่ควรใช้ในการส่งเสริมการอ่าน 

1. เชําระบบ สร๎างพื้นที่ในโรงเรียน ชุมชน ที่ทํางาน ศูนย๑เด็กเล็ก บ๎าน ฯลฯ 

2. นวัตกรรม มีอยูํแล๎ว แตํต๎องกระจายให๎ทั่วถึง เพราะขาดกระบวนการจัดการ 

 

 วิธีการในการพัฒนานิสัยรักการอ่าน 

-  
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โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

 

ชื่อผู๎ตอบ             นางสาวศศินันท๑ นามสกุล                     นิลจันทร๑ศิริ   

ชื่อกลุํมพื้นที่/กลุํมองค๑กร                    มูลนิธิดวงประทีป (โรงเรียน)       

ตําแหนํงในกุลํมพื้นที่/กลุํมองค๑กร       

ที่อยูํของกลุํมพื้นที่/กลุํมองค๑กร           มูลนิธิดวงประทีป  34 ล็อค 6 ถ.อาจณรงค๑  คลองเตย    

เบอร๑โทรศัพท๑                       02-2497561    
 

1. หน่วยงานของท่านเร่ิมท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่านเมื่อใด 

จัดกิจกรรมสัปดาห๑รักการอําน เมื่อปี พ.ศ. 
จัดกิจกรรมนิทานยืมกลับบ๎าน เมื่อปี พ.ศ.2548 

 

2. กลุ่มมีความคิดริเร่ิมที่จะท ากิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านหรือได้รับนโยบายจากหน่วยงานใด 

 ได๎รับการสนับสนุนจากองค๑กรจากประเทศญี่ปุ่น (กลุํมโอซาก๎า-ไมํเป็นไร / กลุํมมิโน) ในด๎านสํงหนังสือนิทานแปล
มาให๎ จัดอบรมหนังสือนิทานทํามือ 

 

3. ความคาดหวังท่ีต้องการได้รับจากการท ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านคืออะไร 

-  ต๎องการให๎พํอ-แมํ เลํานิทานให๎ลูกฟัง โดยใช๎นิทานเป็นสื่อ เป็นการสร๎างความสัมพันธ๑ 
-  ให๎เด็กมีนิสัยรักหนังสือ 

 

4. หน่วยงานของท่านได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานใด จ านวนเงินเท่าไรต่อปี เพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่
เพียงพอต้องหาเพิ่มจากแหล่งใด 

 จากบริษัท ลุคซ๑ รอแผล แหํงประเทศไทยจํากัด ในปี 2551 งบประมาณ 300,000 บาท และได๎ขยายเครือขํายศูนย๑เด็ก 
12 ศูนย๑ 

 

5. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่านมีอะไรบ้าง 

1. จัดสัปดาห๑สํงเสริมรักการอําน 

2. ยืมหนังสือนิทานกลับบ๎าน 

3. จัดมุมนิทานในห๎องเรียน 

4. จัดมุมนิทานนอกห๎องเรียน 

5. เชิญรถนิทานห๎องสมุดเคลื่อนที่ จากมูลนิธิสิกขาเอเชีย 
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6. ละครหุํน มูลนิธิดวงประทีป 

7. พาเด็กไปรํวมกิจกรรมห๎องสมุดมูลนิธิสิกขาเอเชีย 

8. กิจกรรมครูเลํานิทานให๎เด็กฟังชํวงเช๎า 1 เลํม, ชํวงบําย 1 เลํม 

 

6. กิจกรรมใดท่ีท่านคิดว่าประสบผลส าเร็จท่ีสุด และวัดได้อย่างไร 

- กิจกรรมผู๎ปกครองยืมหนังสือกลับบ๎าน จากผู๎ปกครอง 15 คน ในชํวงเร่ิมต๎น ใน 1 ปี ผู๎ปกครองเพิ่ม 72 คน 

- มุมนิทานในห๎องเรียน เด็กจะหยิบนิทานมาอําน 

- เด็กใช๎หนังสือนิทานเป็น 

- เมื่อเด็กอํานหนังสือนิทานเสร็จ เด็กเก็บคืนที่ชั้น 

- เด็กนั่งเป็นกลุํม มีผู๎หนึ่งเลําเร่ืองจากภาพให๎เพื่อนฟัง (ทุกวัน) 
- เด็กเลือกหนังสือนิทานเอง 2 เลํม ในการกลับไปเลําที่บ๎าน 

 

7. หน่วยงานของท่านมีการท างานประสานกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ (ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่าน) ถ้ามีคือหน่วยงาน
ใด 

- มูลนิธิสิกขาเอเชีย 

- มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก 

- องค๑กรโอซาก๎า ไมํเป็นไร  ประเทศญ่ีปุ่น ยาวนานกวํา 10 ป ี

- องค๑กรมิโน 

- สภาการศึกษาแหํงชาติ 
 

8. กิจกรรมที่ท ามีความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร 

 มีการซ้ําซ๎อนกับหนํวยงานอ่ืน คือ มูลนิธิเด็กอํอนในสลัม, มูลนิธิสิขาเอเชีย 

 

9. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน มีอะไรบ้าง 

1. กํอนปี 2550 ขาดงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือ 

2. ผู๎ปกครองยังไมํคํอยสนใจในการอํานหนังสือให๎ลูกฟัง 

3. หนังสือขาดชํารุด  

10. หน่วยงานของท่านต้องการความช่วยเหลือจากรัฐเพิ่มเติมในเร่ืองใดหรือไม่ 
1. การขยายกลุํมเป้าหมายไปสูํเด็กวัย 2-5 ปี ของโรงเรียนที่ผู๎ปกครองควรรํวมกิจกรรม 

2. การอํานหนังสือไมํออกของพํอ-แมํ ผู๎ปกครอง 

3. การสํงเสริมการอํานระยะยาว 
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11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินโครงการส่งเสริมการอ่านของท่านคืออะไร 

1. ความรํวมมือของคณะคร ู

2. ความรํวมมือของผู๎ปกครอง 

3. การให๎การศึกษากับผู๎ปกครองในการรักการอําน 

4. การปลูกฝังลักษณะนิสัยในการรักการอําน 

5. จัดมุมอํานหนังสือนิทาน และมีหลากหลายสําหรับเด็กและผู๎ปกครอง 

 

12. ท่านทราบเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐหรือไม่ อย่างไร 

ทราบจากสภาการศึกษา 

 

13. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินนโยบายส่งเสริมการอ่านของรัฐ ควรประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 

1. การให๎การศึกษา / ความรู๎ / เผยแพรํประชาสัมพันธ๑ 
2. การนําเสนอภาพที่ชัดเจน ซึ่งเป็นรูปธรรมถึงประโยชน๑ของการอําน 

3. ความรํวมมือภาคประชาชน / หนํวยงานรัฐ, หนํวยงานเอกชน 

 ให๎การสนับสนุน กิจกรรมสํงเสริมการอํานกับผู๎ที่ทํางานเกี่ยวข๎องกับการศึกษาพัฒนาเด็ก 0-6 ปี ทุกภาคสํวน เชํน 
งบประมาณ จัดหนังสือนิทานที่ผํานการคัดเลือกมอบให๎ 

 

14. ท่านคิดว่าปัจจัยอะไรท่ีท าให้การด าเนินนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐไม่ประสบผลส าเร็จ 

1. ขาดการสนับสนุนอยํางตํอเน่ือง 

2. การลําช๎าของระบบ ในเร่ืองของงบประมาณ / การประชาสัมพันธ๑ 
 

15. ท่านคิดว่าช่วง 3 ปีมานี้ เด็กไทยมีการอ่านเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพราะเหตุใด 

ลดลง เพราะเด็กไทยให๎ความสําคัญกับการดูหนัง ฟังเพลง ติดเกมส๑ 
 

16. ผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้น ถ้าการส่งเสริมการอ่านของไทยไม่บรรลุผลคืออะไร 

- เด็กไทยจะเรียนรู๎ช๎า  อํานหนังสือไมํออก 

- เด็กไทยขาดความเป็นระเบียบวินัยในตนเอง 

 

17. ประเทศใดท่ีท่านคิดว่าประสบความส าเร็จในการด าเนินนโยบายการส่งเสริมการอ่าน และกิจกรรมใดท่ีท่านคิดว่าประเทศ
นั้นท าและประสบผลส าเร็จท่ีสุด 

- ญ่ีปุ่น  จีน  สิงคโปร๑  เวียดนาม 
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กิจกรรม  - การใช๎บริการห๎องสมุด อํานหนังสือ – บริการยืม – คืน 

  - สํงเสริมปลูกฝังรักการอํานต้ังแตํแรกเกิด 

 

18. หน่วยงานของท่านสามารถท ากิจกรรมตามที่กล่าวในข้อ 17 ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 

สามารถทําได๎ 
 

19. ท่านวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในอนาคต 5 ปี ข้างหน้าไว้เช่นใด 

- 

 

20. ข้อคิดเห็นของท่านในเร่ืองการส่งเสริมการอ่าน มีอะไรบ้าง 

 กลยุทธ์ที่ควรใช้ในการส่งเสริมการอ่าน 

- ประชาสัมพันธ๑ 
- มีหนังสือนิทานหลายประเภท 

 

 วิธีการในการพัฒนานิสัยรักการอ่าน 

- ครูเลํานิทานให๎เด็กฟัง 

- สํงเสริมให๎ผู๎ปกครองเลํานิทานให๎ลูกฟังที่บ๎าน (อ๎ุมลูกนั่งตักสื่อรักด๎วยหนังสือ) 
- สํงเสริมให๎เด็กยืมหนังสือนิทานจากโรงเรียนไปบ๎าน 

 

 อื่นๆ 

-  
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โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

 

ชื่อผู๎ตอบ      ผาณิต  นามสกุล        เกิดโชคชัย      ตําแหนํง   ผู๎อํานวยการฝ่ายศูนย๑การเรียนร๎ู  

ที่ทํางาน  ตลาดหลักทรัพย๑แหํงประเทศไทย                 เบอร๑โทรศัพท๑    0-2229-2034   

ผู๎สัมภาษณ๑                                                           วันที่สัมภาษณ๑  04/06/2552            เวลา   19.00 น.  

 

1. หน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดบ้างท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกนโยบายส่งเสริมการอ่าน 

หนํวยงานหลัก   คือ สภาการศึกษาแหํงชาติ และ กระทรวงศึกษา 

หนํวยงานอื่นๆ  คือ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมฯ  กระทรวงมหาดไทย(กรมพัฒนาชุมชน) กระทรวงไอ
ทีซี      

 

2. นโยบายส่งเสริมการอ่านของไทยมีหรือไม่ ถ้ามีเร่ิมเขียนไว้ชัดเจนเมื่อใด และมีสาระส าคัญอะไรบ้าง 

ไมํแนํใจวํามีชัดเจนแคํไหน ถ๎าตีความ การอํานเป็นชํองทางหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
นําจะมีระบุและดําเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และเทําที่ทราบวํามีตั้งแตํ 

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 7 (2535 – 2539) ที่กลําวถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ 
คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล๎อม 

-  แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 8 (2540 – 2544) กลําวถึงการพัฒนาสภาพแวดล๎อมสังคม
ให๎เอ้ือตํอการพัฒนาคน เสริมสร๎างและพัฒนาชนบท เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอยํางทั่วถึง 

-  แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 9 (2545 – 2550) ที่นําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎
โดยให๎มีการพึ่งพาพัฒนาตนเอง รู้เท่าทันโลก 

-  แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 10 (2550 – 2554) พัฒนาคนให๎มีคุณภาพพร๎อมคุณธรรม 
และรอบรู๎เทําทัน 

 

3. นโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศใดท่ีมีอย่างชัดเจน และสาระส าคัญมีอะไรบ้าง 

ไมํแนํใจ แตํเห็นผลจากพฤติกรรมของคนในประเทศที่พัฒนาแล๎ว การอํานเป็นวัฒนธรรมของคนในประเทศ เชํน 
ญ่ีปุ่น เกาหลี   เป็นต๎น       

 

4. มีปัจจัยอะไรบ้างท่ีสนับสนุนการออกนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐ 
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-  กรอบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และแผนยุทธศาสตร๑ที่ดําเนินสูํการปฏิบัติ พร๎อมทั้ง
งบประมาณ ผูกพันที่สนับสนุนกิจกรรมสํงเสริมการอําน 

 -  เจ๎าภาพที่แท๎จริงและต๎องเป็นพันธกิจหลัก พร๎อมยุทธวิธี การดําเนินการ การวัดผลเชิง 
Outcome และ Impact ตํอการอํานและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

 -  การใช๎ความร๎ู ความเข๎าใจ และย้ําเตือนความสําคัญของการอําน ซึ่งเป็นเคร่ืองมือพื้นฐาน
ให๎แกํสถาบันครอบครัว และให๎ความสําคัญแกํเด็กเล็กตลอดวัยเรียน จนเติบโตเป็นผู๎ใหญํ 
โดยมีการอํานเป็นกิจวัตรหนึ่งของวิถีการดําเนินชีวิต 

 -  ผู๎บริหารโรงเรียน ครูผู๎สอน ที่ร๎ู เข๎าใจ และเข๎าถึงการกระตุ๎นผู๎เรียนให๎สนุก อยากค๎นหา 
อยากรู๎ ผํานการอํานสื่อเรียนรู๎ที่หลากหลายรํวมกับกิจกรรมอื่นๆ ที่ประกอบกัน 

  -  การใช๎นโยบายภาษีในเชิงสํงเสริมผู๎ประกอบการที่สัมพันธ๑กับการอําน สื่อเรียนร๎ู เพื่อให๎มี
ต๎นทุนที่เหมาะสมและเอ้ือให๎ผู๎ซื้อมีอํานาจเป็นเจ๎าของหนังสือหรือสื่อเรียนร๎ูเป็นของตนเอง
ได๎ 

 

5. นโยบายท่ีออกมาของรัฐมีส่วนช่วยให้มีการอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร 

 ไมํคํอยมีผล เน่ืองจาก 

-  ขาดความตํอเนื่อง และยังไมํสามารถหยั่งรากลึกในเชิงคุณคําของผลงานที่เจ๎าหน๎าที่หรือ
ข๎าราชการที่รับผิดชอบ และผลที่เป็นประโยชน๑ตํอเยาวชนและสังคมไทย 

-  การวัดผลปัจจุบันมองแคํ Output เชํน จํานวนกิจกรรม จํานวนผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม แตํไมํใชํ 
Outcome คืออํานเพื่อนําความร๎ูมาประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจําวัน และให๎เกิด Impact   สูํสังคม
วงกว๎าง  

 

6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการส่งเสริมการอ่านของประเทศไทย มีอะไรบ้าง 

 -   การปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใหมํโดยให๎เรียนร๎ูเร่ิมจากการลง
มือปฏิบบัติ  ร๎ูจักที่จะอํานเพื่อค๎นคว๎าในเร่ืองที่ตนสนใจ เมื่ออํานและสนุกที่จะอําน ก็จะเร่ิม
อํานอยํางตํอเนื่อง ครูผู๎สอนก็จะมีหน๎าที่กระตุ๎นหนุนเสริมให๎เกิดนิสัยรักการอํานอยําง
ตํอเน่ือง ด๎วยกิจกรรมตํางๆ เพื่อให๎เกิดแรงกระเพื่อมให๎เยาวชนตลอดจนครู ผู๎ปกครองทุกคน 
ได๎เห็นคุณคําของการอําน และเป็นสิ่งหนึ่งของวิถีการดําเนินชีวิตที่ต๎องอํานเพื่อการเรียนรู๎ 
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7. ปัจจัยท่ีท าให้การส่งเสริมการอ่านของไทยไม่ประสบความส าเร็จ คืออะไร 
 

-  เจตคติเชิงลบตํอการอําน ดังคํากลําวที่วําคนที่ชอบอํานหนังสือเป็นหนอนหนังสือ ถ๎าเปลี่ยน
เจตคติใหมํ  เป็นวําการอํานเป็นพื้นฐานสําคัญ ของคนที่ประสบความสําเร็จ การเลือกอํานสิ่ง
ที่เป็นประโยชน๑ เป็นการยํนยํอประสบการณ๑ของผู๎ อ่ืนให๎เกิดประโยชน๑แกํตัวเรา เป็น
กระบวนการเรียนรู๎ที่ดีอีกวิธีหนึ่ง 

 -  วิธีการเรียนการสอนที่ผู๎สอนเป็นผู๎ป้อนมากกวําเป็น Coach ผู๎เรียน เป็นผู๎อําน ผู๎ศึกษา ผู๎ลอง
ปฏิบัติ โดยผู๎สอนคือผู๎ให๎คําแนะนําเป็น Coach เชํน วิธีการเรียนการสอนของคนตะวันตก 
หากผู๎เรียนเป็นผู๎ค๎นคว๎าก็จะเกิดความร๎ูเชิงลึก เมื่อเข๎าห๎องเรียนก็จะสามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ ฝึกให๎คิดเป็นนําเสนอเป็น 

 

8. เครื่องชี้ให้เห็นถึงการประสบความส าเร็จของการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านของประเทศต่างๆ      มีอะไรบ้าง และของ
ไทยสามารถใช้เช่นเดียวกันได้หรือไม่ 

-  ประชาชนสํวนใหญํในประเทศ มีการอํานเป็นกิจกรรมยามวํางหรืองานอดิเรก 

-  ครอบครัวเห็นความสําคัญ และจัดสรรงบประมาณเพื่อซื้อหนังสือเป็นงบประมาณประจํา  
-  โรงเรียนและครูมีวิธีการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ และสร๎างทางเลือกที่หลากหลายตํอการ

อํานมิใชํแตํด๎านวิชาการ แตํผสมผสานด๎วยความบันเทิง 

- มีสถานที่มิใชํแคํห๎องสมุดในโรงเรียน แตํอาจเป็นห๎องสมุดโรงเรียน หรือ ศูนย๑เรียนร๎ูใน
ชุมชน สร๎างทัศนคติใหมํ คนอํานมากก็จะ ร๎ูมากขึ้น คิดวิเคราะห๑เกํง นําเสนอความคิดเป็น
คนเกํง เป็นคนที่ประสงค๑ของสังคม 

9. ท่านคิดว่าช่วง 3 ปีมานี้ เด็กไทยมีการอ่านเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพราะเหตุใด 

 ไมํมากเทําที่ควร เพราะมีสิ่งเร๎าอ่ืนๆ ที่นําสนใจกวํา และการใช๎เคร่ืองมือเพื่อการเรียนร๎ู
ผิดวัตถุประสงค๑ เชํน เอา Internet ไว๎เลํนเกมมากกวําเป็นเคร่ืองมือค๎นคว๎า / เคร่ืองมือเพื่อการ
เรียนรู ๎

 

10. ผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้น ถ้าการส่งเสริมการอ่านของไทยไม่บรรลุผล คืออะไร 

  คุณภาพชีวิตโดยรวมเลวลง คนสํวนใหญํในสังคมร๎ูเทําไมํทันโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไป กระบวนการตัดสินใจและทางเลือกการดําเนินชีวิตล๎มเหลว ประเทศชาติโด ยรวมทั้ง
เศรษฐกิจ สังคม  และสภาพแวดล๎อมเลวลง 
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11. หากจะเร่ิมใช้นโยบายส่งเสริมการอ่านอย่างจริงจัง ควรเร่ิมที่จุดใด 

 ทุกภาคสํวน ทั้งรัฐบาล และ เอกชน 

 

12. หากจะวัดความส าเร็จของการอ่านหนังสือของคนไทย ควรท่ีจะใช้ดัชนีความส าเร็จ (KPI) อะไรบ้าง 

1.  ดัชนีความสุขจากการอํานหนังสือเมื่อเทียบกับการแสวงหาความสุขรูปแบบอื่นๆ 

2.  ดัชนีการใช๎เวลาวํางเพื่อการอํานหนังสือเมื่อเทียบกับการใช๎เวลาวํางเพื่อกิจกรรมอื่นๆ 

3.  อัตราการหมุนเวียนยืม-คืนหนังสือที่ห๎องสมุดประชาชนในเขตพื้นที่เทียบกับประชากร 

    ในเขตพื้นที่นั้นๆ  

4.  จํานวนหนังสือที่ให๎บริการตํอจํานวนประชากรเชิงเปรียบเทียบกับประเทศที่มีวัฒนธรรม 

      การอํานสูง  หรืออัตราการหมุนเฉลี่ยของหนังสือ 1 เลํมที่ถูกยืมเชํนในญ่ีปุนมีอัตราการ
 หมุนอยูํที่กวํา 10  คร้ังตํอ 1 เลํม อ๎างอิงจากบทความเร่ืองห๎องสมุดในฝัน 

5.  จํานวนหนังสือที่จําหนํายให๎ในแตํละปีเทียบกับจํานวนประชากรโดยเปรียบเทียบ 

     กับประเทศตํางๆ 

 

13. องค์กรต่างๆ ท่ีท าเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านท่ีท่านรู้จัก มีอะไรบ้าง และการท างานของแต่ละองค์กรประสบ
ผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด 

-  สมาคมผู๎จัดพิมพ๑และผู๎จําหนํายหนังสือแหํงประเทศไทย 

-  มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก 

-  สมาคมห๎องสมุดแหํงประเทศไทย 

-  สมาคมนักเขียนแหํงประเทศไทย 

-  สมาคมภาษาและหนังสือในพระบรมราชูปถัมภ๑  เป็นต๎น 

 

14. ถ้าจะให้ประชาชนในประเทศมาสนใจการอ่านกันอย่างจริงจัง ควรด าเนินการเช่นใด 

-  ร๎ูคุณคําของการอํานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน 

- สร๎างแนวคิดอํานหนังสือทุกวันเชํนเดียวกับการดื่มนม การออกกําลังกาย การลดโลก
ร๎อน 
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15. ข้อคิดเห็นของท่านในเร่ืองการส่งเสริมการอ่านของไทย มีอะไรบ้าง 

 กลยุทธ์ที่ควรใช้ในการส่งเสริมการอ่าน 

 การจัดระบบการเรียนรู๎ของเยาวชนใหมํ ใช๎การอํานเป็นเคร่ืองมือกระตุ๎นตํอมอยากร๎ู โดยมีครู 
ผู๎ปกครอง เป็นผู๎ให๎คําแนะนํา (Coach) 

 

 วิธีการในการพัฒนานิสัยรักการอ่าน 

 ให๎เยาวชนกระทําโดยตํอเนื่อง เชํนเดียวกับการออกกําลังกาย 

 สร๎างเจตคติที่ถูกต๎องในการอํานและนําสูํการใช๎เครือขํายในการสํงเสริมการอํานให๎รํวมกัน 

 ทํางานอยํางเข๎มแข็ง 
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โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

 

ชื่อผู๎ตอบ            คุณวันทนีย๑   นามสกุล                    นามะสนธิ   

ชื่อกลุํมพื้นที่/กลุํมองค๑กร                  บริษัท ซีพี ออลล๑ จํากัด (มหาชน)   

ตําแหนํงในกุลํมพื้นที่/กลุํมองค๑กร    ผู๎ชํวยกรรมการผู๎จัดการสํานักกิจกรรมสังคม   

ที่อยูํของกลุํมพื้นที่/กลุํมองค๑กร  127 อาคารปัญจภูมิ 1 ชั้น 6 ถนนสาทรใต๎ เขตสาทร  กรุงเทพฯ   

                                10120 เบอร๑โทรศัพท๑  02-648-2900   Fax 02-679-0580  

 

1. หน่วยงานของท่านเร่ิมท ากิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่านเมื่อใด 

 บริษัท ซีพี ออลล๑ จํากัด (มหาชน)  ผู๎ประกอบการร๎านสะดวกซื้อเซเวํนอีเลฟเวํน  ได๎กํอตั้งหนํวยงานที่รับผิดชอบการ
ดําเนินงานด๎านกิจกรรมเพื่อสังคมเมื่อปี 2536  บทบาทและภารกิจหลักในขณะนั้น  คือ การสร๎างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชม
รอบๆ ร๎านสาขา เนื่องจากในขณะนั้น คือ ทางร๎านเซเวํนอีเลฟเวํนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  กําลังมีปัญหากับชุมชน
รอบๆ ร๎าน  ...ร๎านเซเวํนอีเลฟเวํน เป็นสิ่งใหมํ (ในสังคมไทยขณะนั้น)   มีขนม  สเลอปี้  ไส๎กรอก  ตลอดจนสินค๎าอ่ืนๆ  เด็กๆ 
ในชุมชนบางคนก็อาจจะเผลอไผลทนกับสิ่งยั่วยวนเหลํานี้ไมํได๎  ก็อาจจะขโมยสินค๎าภายในร๎าน               ซึ่งพนักงานในร๎าน
ของเราสํวนใหญํก็จัดการโดยนําเด็กไปกักตัวไว๎ที่หลังร๎าน  ระหวํางรอพบผู๎ปกครองของเด็กๆ  ทําให๎ชุมชนหรือโรงเรียนบาง
แหํง ผู๎ปกครองหรือผู๎บริหารสถานศึกษา  ถึงกับประกาศห๎ามเด็กๆ เข๎าร๎านเซเวํนอีเลฟเวํน   
 จากปัญหาดังกลําว ผู๎บริหารบริษัทฯ จึงเห็นวําเราจะปลํอยไว๎อยํางนี้ ก็คงจะไมํได๎ จึงมีแนวคิดและนโยบาย ที่จะสร๎าง
สัมพันธภาพกับสังคมและชุมชน  เราจึงเร่ิมต๎นดําเนินกิจกรรมแรก คือ การสํงเสริมการอําน ด๎วยการมอบห๎องสมุด
สถานศึกษาชุมชน บริเวณใกล๎ร๎านเซเวํนอีเลฟเวํน จากการดําเนินงานสํงเสริมการอํานอยํางตํอเนื่อง  เราได๎ขยายผลมาสูํการ
จัดโครงการหรือกิจกรรมสํงเสริมการอํานในภาพกว๎างระดับประเทศ 

- ปี 2536 มอบหนังสือแกํห๎องสมุดสถานศึกษาชุมชนบริเวณใกล๎ร๎านเซเวํนอีเลฟเวํน 

- ปี 2537 โครงการเยาวชนรักการอําน ต๎านยาเสพติด 

- ปี 2542 โครงการอํานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว      ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา 6 รอบ 

- ปี 2545-ปัจจุบัน โครงการโรงเรียนรักการอําน 

- ปี 2552 โครงการหนังสือเลํมแรก (BOOK START) 

- ปี 2551 โครงการชุมชนรักการอําน 

2. กลุ่มมีความคิดริเร่ิมท่ีจะท ากิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านหรือได้รับนโยบายจากหน่วยใด 

การดําเนินโครงการเพื่อสังคมของบริษัท ซีพี ออลล๑ จํากัด (มหาชน)  จําแนกได๎ 6 ด๎าน คือ 

1. ด๎านพัฒนาทักษะการเรียนร๎ู (ภาษาไทย การอําน และการเขียน) 

2. ด๎านคุณธรรมจริยธรรม 

3. ด๎านพัฒนาทักษะทางปัญญา 
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4. ด๎านสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

5. ด๎านสิ่งแวดล๎อม 

6. ด๎านการศึกษาผํานประสบการณ๑ตรง (ทวิภาคี) โดยสํานักประสานรัฐกิจ 

ซึ่งการดําเนินโครงการเพื่อสังคมเหลํานี้ สอดคล๎องพันธกิจ (MISSION)  ขององค๑กรที่มีวํา                 “มุ่งสร้างความ
ผูกพันกับลูกค้าด้วยการสรรหาสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพ ภายใต้การบริหารงานแบบ Harmony  และสร้างสัมพันธภาพท่ีดี
กับสังคมและชุมชน”    

พร๎อมกันนี้ ยังสอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑และแนวคิดของผู๎นําองค๑กร คือ คุณกํอศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ์  ประธานเจ๎าหน๎าที่
บริหาร บริษัท ซีพี ออลล๑ จํากัด (มหาชน)  ซึ่งเป็นผู๎ที่ตระหนักถึงความสําคัญของการมีสํวนรับผิดชอบตํอสังคมและชุมชน  
การมีจิตสํานึกเพื่อสํวนรวม (PUBLIC MIND)  ควบคูํไปกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  เพื่อสร๎างองค๑กรธุรกิจที่
ประสบความสําเร็จและเติบใหญํอยํางมีคุณคํา     มีสํวนสําคัญยิ่งในการผลักดันการดําเนินนโยบายด๎านกิจกรรมสังคมของ
บริษัท ยังผลให๎เกิดภาพสะท๎อนถึงความรับผิดชอบตํอสังคมไทยของ  ‚ซีพี ออลล๑‛  โดยเฉพาะอยํางยิ่งการสํงเสริมกิจกรรม
ด๎านการอําน การเขียน และการเรียนรู๎  มาเป็นระยะเวลา 16 ป ี

นอกจากนี้ ยังสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 8-10, พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ 
พ.ศ. 2542  และแนวการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (CHART แนบ) 
 

3. ความคาดหวังท่ีต้องการได้รับจากการท ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านคืออะไร 

มุมมองด้านบริษัท 

การเติบโตของธุรกิจร๎านสะดวกซื้อเซเวํนอีเลฟเวํน ที่ยืนหยัดเคียงคูํสังคมไทย มาเป็นระยะเวลา   20 ปี  และก๎าวขึ้นสูํ
ผู๎นําธุรกิจค๎าปลีกประเภทร๎านค๎าสะดวกซื้อ เป็นผลมาจากการต๎อนรับอยํางอบอุํนของพี่น๎องในสังคมไทย   

ดังนั้น การที่บริษัทฯ  ได๎ประสานความรํวมมือกับหนํวยงานภาครัฐ/เอกชน เพื่อดําเนินกิจกรรมสํงเสริมการอําน  ก็คือ 
การแสดงความรับผิดชอบตํอสังคมที่บริษัทพึงมีตํอสังคม  สร๎างความเข๎าใจให๎สาธารณชนยอมรับวําบริษัทเป็นองค๑กรที่ดีมี
คุณคําตํอสังคม เป็นองค๑กรที่มีสัมพันธภาพอันดีกับสังคมและชุมชน  สํงผลให๎เกิด ‚ภาพลักษณ๑‛ อันดีตํอองค๑กรสอดคล๎องกับ
พันธกิจของบริษัทฯ ที่มีวํา ‚สร๎างสัมพันธภาพที่ดีกับสังคมและชุมชน‛  และยังสอดคล๎องกับหลักธรรมาภิบาล  ข๎อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย๑  ฯลฯ 

มุมมองด้านสังคม 

ทางบริษัทฯ  ต๎องการมีสํวนรํวมในการรํวมสร๎างสังคมไทยเป็นสังคมแหํงการอํานและการเรียนร๎ู  และมุํงหวังให๎
สังคมไทยเป็นสังคมแหํงการอํานและการเรียนร๎ู  เพราะนั่นหมายถึงวําคนไทยทุกคน ทุกกลุํม ทุกเพศ ทุกวัย  สามารถคิดเป็น  

ทําเป็น  มีนิสัยรักการอําน  และใฝ่เรียนร๎ูอยํางตํอเนื่อง  ...หากสังคมไทยเป็นสังคมแหํงการอํานและการเรียนร๎ู  ก็จะเป็นหนึ่ง
ในปัจจัยในการขับเคลื่อนให๎ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนา  ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศอ่ืนๆ สามารถยืนหยัด แขํงขัน 
และก๎าวทันกระแสโลกได๎ 
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4. หน่วยงานของท่านได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานใด จ านวนเงินเท่าไรต่อปี เพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่
เพียงพอต้องหาเพิ่มจากแหล่งใด 

ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการเพื่อสังคมจากบริษัทฯ เป็นเงินประมาณปีละ 8.7 ล๎านบาท จําแนก
ได๎ดังนี้ 

 

 

โครงการ งบประมาณ 

โครงการกล๎าวรรณกรรม     9 แสนบาท 

โครงการ 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ๑ตูนในฝัน  7 แสนบาท 

โครงการประกวดหนังสือดีเดํนรางวัลเซเวํนบุ๏คอวอร๑ด 4.6 ล๎านบาท 

โครงการสํงเสริมการอําน 

(โรงเรียนรักการอําน การสํวนภูมิภาค BOOK START) 

2.5 ล๎านบาท 

สนับสนุนเครือขําย 5.7 แสนบาท 

 

นอกจากนี้  ยังได๎รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อรํวมดําเนินโครงการด๎านการสํงเสริมการอํานจากบริษัทคูํค๎า คือ 
บริษัท ไทยน้ําทิพย๑ จํากัด และบริษัท หาดทิพย๑ จํากัด (มหาชน)  ผู๎ผลิตและจัดจําหนํายเคร่ืองดื่มโค๎ก รํวมสนับสนุน
งบประมาณปีละ 5 แสนบาท  อยํางตํอเน่ืองมาตั้งแตํปี 2549 ตํอเน่ืองถึงปัจจุบัน 

พร๎อมกันนี้  ยังมีบริษัทคูํค๎ารายอ่ืนๆ หลายบริษัท  รํวมสนับสนุนผลิตภัณฑ๑ตํางๆ  แกํผู๎เข๎ารํวมโครงการอยํางตํอเนื่อง 

5. กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่านมีอะไรบ้าง 

ด้านพัฒนาทักษะการเรียนรู้ (ภาษาไทย การอ่าน และการเขียน) 

- โครงการโรงเรียนรักการอําน . 
- โครงการคํายสํงเสริมการอํานและการเรียนร๎ูในสํวนภูมิภาค 

- โครงการคํายครอบครัวสําหรับเด็กที่มีความต๎องการพิเศษ  
- โครงการประกวดหนังสือดีเดํนรางวัล  ‚เซเวํนบุ๏คอวอร๑ด‛ (7 Book Awards) 
- โครงการกล๎าวรรณกรรม 

- โครงการคํายการ๑ตูน ‚7-11 ถอดรหัสนักวาดการ๑ตูนในฝัน‛ 

- โครงการชุมชนรักการอํานสํวนภูมิภาค 

- โครงการหนังสือเลํมแรก หรือ  BOOK START 
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6. กิจกรรมใดท่ีท่านคิดว่าประสบผลส าเร็จท่ีสุด และวัดได้อย่างไร 

 

ด้านเกณฑ์ชี้วัด 

 ในการดําเนินโครงการตํางๆ  บริษัทฯ มีตัวชี้วัด (KPIs) ความสําเร็จในการดําเนินโครงการ รวม                 2 หัวข๎อ
หลักๆ ซึ่งจะทําการสํารวจกลุํมเป้าหมายที่เข๎ารํวมโครงการด๎วยแบบสอบถามภายหลังจบกิจกรรมทุกคร้ัง  คือ 

 

KPIs (ปี 2551) TARGET CUT OFF 

%  ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมโครงการกิจกรรมสังคม 95% 90% 

%  ประโยชน๑ที่ผู๎เข๎ารํวมโครงการกิจกรรมสังคมได๎รับจาการเข๎ารํวม
โครงการ 

85% 80% 

 

 และยังมี KPIs ที่วัดผลรายปีอีก 2 ข๎อ โดยสํารวจกลุํมเป้าหมาย 2 กลุํมคือ กลุํมผู๎เข๎ารํวมโครงการ และกลุํมลูกค๎าร๎าน
แซเวํนอีเลฟเวํน  คือ 

KPIs (ปี 2551) TARGET CUT OFF 

%  สังคมยอมรับเป็นบริษัทที่ดี 80% 70% 

%  สร๎างสัมพันธภาพที่ดีกับสังคมและชุมชน  65% 50% 

  

 ซึ่งหากจะประเมินความสําเร็จในการดําเนินโครงการตามตัวชี้วัดของหนํวยงาน (สํานักกิจกรรมสังคม)  ก็คือได๎วําที่
ผํานมาเราประสบความสําเร็จในการดําเนินโครงการทุกโครงการ 

 

 ผลการดําเนินงานปี 2551 

KPIs TARGET CUT OFF ACTUAL 

%  ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมโครงการกิจกรรมสังคม 95% 90% 86% 

%  ประโยชน๑ที่ผู๎เข๎ารํวมโครงการกิจกรรมสังคมได๎รับจาการ
เข๎ารํวมโครงการ 

85% 80% 96.68% 

%  สังคมยอมรับเป็นบริษัทที่ดี 80% 70% 95.89% 

%  สร๎างสัมพันธภาพที่ดีกับสังคมและชุมชน  65% 50% 80% 

 

ด้านความต่อเนื่อง 

 แตํหากจะประเมินความสําเร็จของโครงการสํงเสริมการอําน  ในแงํความตํอเนื่องของการดําเนินงาน  และเป็นหนึ่ง
ในโครงการเพื่อสังคมที่บริษัทภาคภูมิใจ  ก็คือ ‚โครงการโรงเรียนรักการอําน‛  ซึ่งจัดทําขึ้นโดยการประสานความรํวมมือกับ
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สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  มาตั้งแตํปี 2545 สืบเนื่องถึงปัจจุบัน โดยมีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 435 
โรง นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเข๎ารํวมโครงการตํอปีการศึกษา ประมาณ 3.4 แสนคน   
 โดยโครงการโรงเรียนรักการอําน จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค๑ดังนี้  

1. เพื่อให๎โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมรักการอํานอยํางตํอเน่ืองและจัดอยํางมีคุณภาพ 

 2.   เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  มีนิสัยรักการอํานเพิ่มขึ้นและใช๎การอํานเป็นเคร่ืองมือในการ
เรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 3.  เพื่อสร๎างครูผู๎นําเครือขํายขยายผลให๎โรงเรียนในเครือขํายรํวมพัฒนาผู๎นําเยาวชนรักการอํานในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร  ให๎มีความสามารถในการอําน  เขียน  คิดวิเคราะห๑ 
 4.   เพื่อสํงเสริมให๎บุคคลทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข๎องกับเยาวชน  เชํน  บุคคลในครอบครัว ในชุมชน  ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการสํงเสริมการอําน  และให๎การสนับสนุนสํงเสริมอยํางเต็มศักยภาพ 

 

 สําหรับเกณฑ๑การประเมินในโครงการมี 7 ด๎านคือ 

 1.  แผนงานโครงการสร๎างนิสัยรักการอํานในโรงเรียน 

2.  การจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน 

3. องค๑ประกอบในการสํงเสริมการอําน 

4. การพัฒนาห๎องสมุดให๎เป็นแหลํงเรียนร๎ู 

5. บทบาทของบุคลากรในการสํงเสริมการอําน 

6.  ความสําเร็จในการสํงเสริมการอํานของนักเรียน 

7. ราววัลที่ได๎รับจากการสํงเสริมการอําน 

 

 ซึ่งคณะกรรมการโครงการ (ผู๎ประเมิน) มาจาก 2 สํวน คือ  ศึกษานิเทศก๑  รํวมกับนักวิชาการ/ผู๎ทรงคุณวุฒิ  จาก
หนํวยงานภายนอก 
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สรุปผลการด าเนินงาน 

โครงการโรงเรียนรักการอ่าน และโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม ปี 2545-2551 

 

โรงเรียนรักการอําน 

ปี จ านวน 

2545 60 

2546 100 

2547 114 

2548 111 

2550 39 

รวม 424 

โรงเรียนรักการอํานยอดเยี่ยม 

2549 4 

2550 2 

2551 1 

รวม 7 

 

 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีจํานวนทั้งสิ้น 435 โรง  ขณะนี้คงเหลือโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอีก 11 โรง 
ที่กําลังดําเนินการ  เพื่อให๎ได๎มาตรฐานตามเกณฑ๑การประเมินโครงการโรงเรียนรักการอําน 

 

 

เกียรติคุณ 

 

ปี 2551  สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหํงชาติ  มอบโลํเชิดชูเกียรติแกํบริษัท ใน ฐานะหนํวยงานที่มี
บทบาทสําคัญในการอนุรักษ๑สืบสานภาษาและวรรณกรรม ของไทยให๎ยั่งยืน  โดยเป็นผู๎จัดทําโครงการ
ประกวดหนังสือดีเดํนรางวัล  เซเวํนบุ๏คอวอร๑ด   

ปี 2550-2551  กรุงเทพมหานครมอบโลํประกาศเกียรติคุณผู๎ทําคุณประโยชน๑ให๎กรุงเทพมหานคร 

  แกํบริษัทในโอกาสที่ให๎การสนับสนุนโครงการสํงเสริมการอําน โครงการพัฒนา  

 ศักยภาพการเรียนร๎ูหมากล๎อมฯ  ฯลฯ    แกํสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร    รวม 435 โรง 
มาตั้งแตํปี 2543 สืบเนื่องถึงปัจจุบัน   
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7. หน่วยงานของท่านมีการท างานประสานกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ (ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่าน) ถ้ามีคือหน่วยงาน
ใด 

- สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 

- กระทรวงศึกษาธิการ โดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานสํงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 

- มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก 

- มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท โดยเครือเจริญโภคภัณฑ๑ 
- สมาคมนักเขียนแหํงประเทศไทย 

- สมาคมนักกลอนแหํงประเทศไทย 

- สมาคมการ๑ตูนไทย 

- สโมสรโรตาร่ีจังหวัดตํางๆ 

- องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เชํน  อบต.  อบจ.  
    ฯลฯ 
 

8. กิจกรรมท่ีท ามีความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร 

 การที่หนํวยงานภาครัฐและเอกชน อ่ืนๆ  รํวมกันดําเนินโครงการด๎านสํงเสริมการอําน การเรียนร๎ู แกํสังคมไทย  
นับเป็นสิ่งที่ดี  เพราะถือเป็นพลังขับเคลื่อน  พลังความรํวมมือกันจากหนํวยงานภาครัฐและเอกชน   ไมํถือวํา “เป็นความ
ซ้ าซ้อน”  
 นํายินดีวําขณะนี้ หนํวยงานภาครัฐ ได๎ประกาศให๎ ‚การอํานเป็นวาระแหํงชาติ‛  โดยมียุทธศาสตร๑ที่จะพัฒนาคนไทย
ให๎มีนิสัยรักการอําน  
9. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน มีอะไรบ้าง 

 การดําเนินงานสํงเสริมการอํานของบริษัท อาจมีข๎อจํากัดด๎านงบประมาณ  ดังนั้น ในการดําเนินโครงการด๎าน
สํงเสริมการอําน  โดยความรํวมมือกับหนํวยงานภาครัฐในบางโครงการก็มีความจําเป็นที่จะต๎องได๎รับการสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินงานสํวนหนึ่งจากภาครัฐ 

 ประการสําคัญ เราต๎องการความรํวมมือด๎านบุคคลากรจากหนํวยงานภาครัฐ  ทั้งจากสํวนกลางและสํวนภูมิภาค  เพื่อ
รํวมกัน ‚ดําเนินงาน‛ และ ‚ผลักดัน‛ ให๎การดําเนินโครงการสํงเสริมการอําน สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่วางไว๎ทั้งในเชิง
คุณภาพและปริมาณ 

 

10. หน่วยงานของท่านต้องการความช่วยเหลือจากรัฐเพิ่มเติมในเร่ืองใด หรือไม่ 
 (คําตอบเหมือนข๎อ 9) 
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11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินโครงการส่งเสริมการอ่านของท่านคืออะไร 

 ทุกภาคสํวนในสังคมไทย  อันประกอบด๎วย 

1. บริษัท : ผู๎บริหาร และพนักงาน  รับทราบพันธกิจเพื่อสังคมไทย   และรํวมกันเป็นพลังขับเคลื่อน 

2. ภาครัฐ :  ภาครัฐ ทุกหนํวยงานรํวมให๎การสนับสนุน และรณรงค๑ด๎านการสํงเสริมการอํานอยํางจริงจังและ
ตํอเน่ือง  และประกาศเป็นวาระแหํงชาติ 

3. สถานศึกษา/ชุมชน  :  รํวมกันจัดกิจกรรมรณรงค๑สร๎างนิสัยรักการอํานแกํนักเรียน บุคลากรในสถานศึกษา   
ประชาชนในชุมชน  อยํางตํอเน่ือง  เพื่อสร๎างสังคมนั้นๆ  ให๎เป็นสังคมต๎นแบบแหํงการอําน 

4. สิ่งแวดล๎อมในสังคมไทย :  หมายถึง ทุกคนในสังคมไทยประสานความรํวมมือกันสร๎างสังคมแหํงการอําน  อาทิ 
4.1 ผู๎นําทางความคิด/ผู๎นําทางสังคม  มีนิสัยรักการอํานและเป็นต๎นแบบอันดีให๎กับเยาวชน และประชาชน

ในสังคม 

4.2 สํานักพิมพ๑  นําเสนอหนังสือดีมีคุณคําแกํสังคมไทย  โดยเป็นหนังสือที่มีราคาสมเหตุสมผล 

4.3 สื่อมวลชน  รํวมมีบทบาทในการรณรงค๑  กระตุ๎น และประชาสัมพันธ๑ ให๎ประชาชน ในสังคมไทย
ตระหนักถึงความสําคัญของการอําน มีนิสัยรักการอําน 

  ฯลฯ 

 

12. ท่านทราบเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐหรือไม่ อย่างไร 

 ทราบจากกระทรวงศึกษาธิการ และเครือขําย เนื่องจากประสานความรํวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการดําเนิน
โครงการด๎านการศึกษาเป็นเวลานานอยํางตํอเน่ือง 

 

13. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินนโยบายส่งเสริมการอ่านของรัฐ ควรประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 

 ความตํอเนื่อง ภาครัฐควารดําเนินนโยบายจสํงเสริมการอํานอยํางตํอเนื่อง โดยดําเนินงานในเชิงคุณภาพ เพื่อให๎เกิด
ความยั่งยืน และให๎เยาวชนมีนิสัยรักการอําน 

 

14. ท่านคิดว่าปัจจัยอะไรท่ีท าให้การด าเนินนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐไม่ประสบความส าเร็จ 

 ความไมํตํอเน่ืองด๎านนโยบาย  
 

15. ท่านคิดว่าช่วง 3 ปีมานี้ เด็กไทยมีการอ่านเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพราะเหตุใด 

 ดีขึ้น โดยเฉพาะในแวดวงที่จัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน เชํน สถานศึกษา 

 

16. ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้น ถ้าการส่งเสริมการอ่านของไทยไม่บรรลุผลคืออะไร 
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 เยาวชนไทยไมํมีนิสัยรักการอําน ซึ่งมีผลกระทบตํอการเรียนรู๎ด๎วยตนเองตลอดชีวิต ทําให๎คุณลักษณะอันพึงประสงค๑
ของคนไทยไมํบังเกิดผลเป็นรูปธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับประชาชนในประเทศที่พัฒนาแล๎ว 

 

17. ประเทศใดท่ีท่านคิดว่าประสบความส าเร็จในการด าเนินนโยบายการส่งเสริมการอ่าน และกิจกรรมใดท่ีท่านคิดว่าประเทศ
นั้นท าและประสบผลส าเร็จท่ีสุด 

 ญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา สิงคโปร๑ เวียดนาม และประเทศในแถบยุโรป  เพราะรัฐบาลให๎ความสนใจ และสร๎างบรรยากาศ 
สิ่งแวดล๎อม ที่เอ้ือตํอการสร๎างนิสัยรักการอํานและรักการเรียนรู๎ตลอดชีวิตให๎แกํพลเมืองของประเทศ 
 

18. หน่วยงานของท่านสามารถท ากิจกรรมตามที่กล่าวในข้อ 17 ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 

 พยายามดําเนินงานอยูํ ถึงแม๎วําจะไมํได๎รับการสนับสนุนจากหนํวยงานของรัฐ แตํเน่ืองจากผู๎บริหารระดับสูงได๎ให๎
ความสําคัญกับโครงการสํงเสริมการอําน บริษัทจึงมีพันธกิจที่จะดําเนินงานด๎านการสํงเสริมการอํานอยํางตํอเนื่องกวํา 1 
ทศวรรษ 

19. ท่านวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในอนาคต 5 ปี ข้างหน้าไว้เช่นใด 

 แผนการตํอยอดจากโครงการที่ได๎ทําใน 10 ปีที่ผํานมา ซึ่งครอบคลุมเด็กแรกเกิด  ปฐมวัย วัยรํุน  ประชาชนทั่วไปใน
ชุมชนตํางๆ ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา  ตลอดจนการขยายผลด๎านการสํงเสริมการคัดสรร และการสร๎างหนังสือ
และนักเขียนที่ดีมีคุณภาพ ด๎วยเครือขํายของบริษัทที่มีอยูํครอบคลุมทั่วประเทศ จะเป็นจุดแข็งในการเผยแพรํหนังสือดีมี
คุณภาพที่จัดพิมพ๑และจัดจําหนํายในลักษณะ MASS PRODUCT ในราคาถูก 

  

20. ข้อคิดเห็นของท่านในเร่ืองการส่งเสริมการอ่าน มีอะไรบ้าง 

 รัฐบาลนําจะเป็นเจ๎าของเร่ืองอยํางจริงจัง ตํอเน่ือง และในเชิงคุณภาพ เพื่อความยั่งยืนอันจะนําสังคมไทยสูํสังคมแหํง
การเรียนรู๎  ควรสร๎างเครือขํายจากทุกภาคสํวนในสังคม  การสร๎างบรรยากาศและสิ่งแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการปลูกฝังนิสัยรักการ
อําน 

 

 กลยุทธ์ท่ีควรใช้ในการส่งเสริมการอ่าน 

- เครือขํายได๎รับประโยชน๑ด๎านภาษีอากรเพื่อเป็นแรงจูงใจในการรํวมกันสนับสนุนการสํงเสริมการอําน 

- การให๎ความร๎ูแกํบิดา-มารดาที่กําลังตั้งครรภ๑เร่ืองคุณประโยชน๑ของเด็กที่มีนิสัยรักการอําน 

 

 วิธีการในการพัฒนานิสัยรักการอ่าน 

- ควรให๎มีนิสัยรักการอํานในเชิงคุณภาพเพื่อให๎เยาวชนสามารถคิดวิเคราะห๑และมีวิจารณญาณ 
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โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

 

ชื่อผู๎ตอบ            นางสาวศศินันท๑ นามสกุล                    นิลจันทร๑ศิริ   

ชื่อกลุํมพื้นที่/กลุํมองค๑กร                      มูลนิธิดวงประทีป (โรงเรียน)       

ตําแหนํงในกุลํมพื้นที่/กลุํมองค๑กร       

ที่อยูํของกลุํมพื้นที่/กลุํมองค๑กร  มูลนิธิดวงประทีป  34 ล็อค 6 ถ.อาจณรงค๑  คลองเตย    

 เบอร๑โทรศัพท๑  02-2497561    
 

1. หน่วยงานของท่านเร่ิมท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่านเมื่อใด 

 จัดกิจกรรมสัปดาห๑รักการอําน  
 จัดกิจกรรมนิทานยืมกลับบ๎าน เมื่อปี พ.ศ.2548 

 

2. กลุ่มมีความคิดริเร่ิมที่จะท ากิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านหรือได้รับนโยบายจากหน่วยงานใด 

 ได๎รับการสนับสนุนจากองค๑กรจากประเทศญี่ปุ่น (กลุํมโอซาก๎า-ไมํเป็นไร / กลุํมมิโน) ในด๎านสํงหนังสือนิทานแปล
มาให๎ จัดอบรมหนังสือนิทานทํามือ 

 

3. ความคาดหวังท่ีต้องการได้รับจากการท ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านคืออะไร 

 -  ต๎องการให๎พํอ-แมํ เลํานิทานให๎ลูกฟัง โดยใช๎นิทานเป็นสื่อ เป็นการสร๎างความสัมพันธ๑ 
 -  ให๎เด็กมีนิสัยรักหนังสือ 

 

4. หน่วยงานของท่านได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานใด จ านวนเงินเท่าไรต่อปี เพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่
เพียงพอต้องหาเพิ่มจากแหล่งใด 

 จากบริษัท ลุคซ๑ รอแผล แหํงประเทศไทยจํากัด ในปี 2551 งบประมาณ 300,000 บาท และได๎ขยายเครือขํายศูนย๑เด็ก 
12 ศูนย๑ 

 

5. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่านมีอะไรบ้าง 

1. จัดสัปดาห๑สํงเสริมรักการอําน 

2. ยืมหนังสือนิทานกลับบ๎าน 

3. จัดมุมนิทานในห๎องเรียน 

4. จัดมุมนิทานนอกห๎องเรียน 

5. เชิญรถนิทานห๎องสมุดเคลื่อนที่ จากมูลนิธิสิกขาเอเชีย 
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6. ละครหุํน มูลนิธิดวงประทีป 

7. พาเด็กไปรํวมกิจกรรมห๎องสมุดมูลนิธิสิกขาเอเชีย 

8. กิจกรรมครูเลํานิทานให๎เด็กฟังชํวงเช๎า 1 เลํม, ชํวงบําย 1 เลํม 

 

6. กิจกรรมใดท่ีท่านคิดว่าประสบผลส าเร็จท่ีสุด และวัดได้อย่างไร 

- กิจกรรมผู๎ปกครองยืมหนังสือกลับบ๎าน จากผู๎ปกครอง 15 คน ในชํวงเร่ิมต๎น ใน 1 ปี ผู๎ปกครองเพิ่ม 72 คน 

- มุมนิทานในห๎องเรียน เด็กจะหยิบนิทานมาอําน 

- เด็กใช๎หนังสือนิทานเป็น 

- เมื่อเด็กอํานหนังสือนิทานเสร็จ เด็กเก็บคืนที่ชั้น 

- เด็กนั่งเป็นกลุํม มีผู๎หนึ่งเลําเร่ืองจากภาพให๎เพื่อนฟัง (ทุกวัน) 
- เด็กเลือกหนังสือนิทานเอง 2 เลํม ในการกลับไปเลําที่บ๎าน 

 

7. หน่วยงานของท่านมีการท างานประสานกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ (ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่าน) ถ้ามีคือหน่วยงาน
ใด 

- มูลนิธิสิกขาเอเชีย 

- มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก 

- องค๑กรโอซาก๎า ไมํเป็นไร  ประเทศญ่ีปุ่น ยาวนานกวํา 10 ป ี

- องค๑กรมิโน 

- สภาการศึกษาแหํงชาติ 
 

8. กิจกรรมที่ท ามีความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร 

 มีการซ้ําซ๎อนกับหนํวยงานอ่ืน คือ มูลนิธิเด็กอํอนในสลัม, มูลนิธิสิขาเอเชีย 

 

9. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน มีอะไรบ้าง 

1. กํอนปี 2550 ขาดงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือ 

2. ผู๎ปกครองยังไมํคํอยสนใจในการอํานหนังสือให๎ลูกฟัง 

3. หนังสือขาดชํารุด  

10. หน่วยงานของท่านต้องการความช่วยเหลือจากรัฐเพิ่มเติมในเร่ืองใดหรือไม่ 
1. การขยายกลุํมเป้าหมายไปสูํเด็กวัย 2-5 ป ีของโรงเรียนที่ผู๎ปกครองควรรํวมกิจกรรม 

2. การอํานหนังสือไมํออกของพํอ-แมํ ผู๎ปกครอง 

3. การสํงเสริมการอํานระยะยาว 
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11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินโครงการส่งเสริมการอ่านของท่านคืออะไร 

1. ความรํวมมือของคณะคร ู

2. ความรํวมมือของผู๎ปกครอง 

3. การให๎การศึกษากับผู๎ปกครองในการรักการอําน 

4. การปลูกฝังลักษณะนิสัยในการรักการอําน 

5. จัดมุมอํานหนังสือนิทาน และมีหลากหลายสําหรับเด็กและผู๎ปกครอง 

 

12. ท่านทราบเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐหรือไม่ อย่างไร 

 ทราบจากสภาการศึกษา 

 

13. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินนโยบายส่งเสริมการอ่านของรัฐ ควรประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 

1. การให๎การศึกษา / ความรู๎ / เผยแพรํประชาสัมพันธ๑ 
2. การนําเสนอภาพที่ชัดเจน ซึ่งเป็นรูปธรรมถึงประโยชน๑ของการอําน 

3. ความรํวมมือภาคประชาชน / หนํวยงานรัฐ, หนํวยงานเอกชน 

 ให๎การสนับสนุน กิจกรรมสํงเสริมการอํานกับผู๎ที่ทํางานเกี่ยวข๎องกับการศึกษาพัฒนาเด็ก 0-6 ปี ทุกภาคสํวน เชํน 
งบประมาณ จัดหนังสือนิทานที่ผํานการคัดเลือกมอบให๎ 

 

14. ท่านคิดว่าปัจจัยอะไรท่ีท าให้การด าเนินนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐไม่ประสบผลส าเร็จ 

1. ขาดการสนับสนุนอยํางตํอเน่ือง 

2. การลําช๎าของระบบ ในเร่ืองของงบประมาณ / การประชาสัมพันธ๑ 
 

15. ท่านคิดว่าช่วง 3 ปีมานี้ เด็กไทยมีการอ่านเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพราะเหตุใด 

ลดลง เพราะเด็กไทยให๎ความสําคัญกับการดูหนัง ฟังเพลง ติดเกมส๑ 
 

16. ผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้น ถ้าการส่งเสริมการอ่านของไทยไม่บรรลุผลคืออะไร 

- เด็กไทยจะเรียนรู๎ช๎า  อํานหนังสือไมํออก 

- เด็กไทยขาดความเป็นระเบียบวินัยในตนเอง 

 

17. ประเทศใดท่ีท่านคิดว่าประสบความส าเร็จในการด าเนินนโยบายการส่งเสริมการอ่าน และกิจกรรมใดท่ีท่านคิดว่าประเทศ
นั้นท าและประสบผลส าเร็จท่ีสุด 

- ญ่ีปุ่น  จีน  สิงคโปร๑  เวียดนาม 

 กิจกรรม    
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- การใช๎บริการห๎องสมุด อํานหนังสือ – บริการยืม – คืน 

- สํงเสริมปลูกฝังรักการอํานต้ังแตํแรกเกิด 

 

18. หน่วยงานของท่านสามารถท ากิจกรรมตามที่กล่าวในข้อ 17 ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 

สามารถทําได๎ 
 

19. ท่านวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในอนาคต 5 ปี ข้างหน้าไว้เช่นใด 

- 

 

20. ข้อคิดเห็นของท่านในเร่ืองการส่งเสริมการอ่าน มีอะไรบ้าง 

 กลยุทธ์ที่ควรใช้ในการส่งเสริมการอ่าน 

- ประชาสัมพันธ๑ 
- มีหนังสือนิทานหลายประเภท 

 

 วิธีการในการพัฒนานิสัยรักการอ่าน 

- ครูเลํานิทานให๎เด็กฟัง 

- สํงเสริมให๎ผู๎ปกครองเลํานิทานให๎ลูกฟังที่บ๎าน (อ๎ุมลูกนั่งตักสื่อรักด๎วยหนังสือ) 
- สํงเสริมให๎เด็กยืมหนังสือนิทานจากโรงเรียนไปบ๎าน 

 

 อื่นๆ 

-  

 

 
 


