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บทที่ 7 

ปัจจัยหรือเงื่อนไขทีห่ล่อหลอมสู่การสร้างนิสัยการอ่านของคนไทย: การศึกษาเชิงคณุภาพ 

 

การน าเสนอเนื้อหาสาระในบทนี้ เป็นการน าเสนอผลจากการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ
ปัจจัยหรือเงื่อนไขที่หล่อหลอมสู่การสร้างนิสัยการอ่านของคนไทย ทั้งในส่วนที่เป็นปัจจัยสนับสนุน
และปัจจัยที่เป็นอุปสรรค โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย เงื่อนไข ลักษณะของกิจกรรม 
ประสบการณ์ที่ได้รับ และบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน ส่งเสริม หรือเป็นอุปสรรคต่อ
การอ่าน จากกรณีศึกษาที่มีลักษณะนิสัยการอ่านสุดโต่งทั้งกลุ่มที่ชอบอ่านและไม่ชอบอ่าน  โดยใช้
เทคนิคการสนทนากลุ่ม (focus group technique)  ซึ่งประกอบด้วยกรณีศึกษาที่ครอบคลุมทั้ง  
วัยเยาวชน วัยท างาน และวัยผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอเมืองและอ าเภอรอบนอกในพื้นที่
จังหวัดตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยทั้ง 13 จังหวัด ใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย จ านวน 27 กลุ่ม โดยมี
กรณีศึกษาผู้ให้ข้อมูลรวมทั้งหมด 191 คน ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 7.1 

 

ตารางท่ี 7.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างกรณีศึกษาที่ใช้ในการศึกษาเชิงคุณภาพ จ าแนก
ตามสถานที่ต้ังของที่อยู่อาศัย และวันที่ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

กลุ่มที ่ วันที ่ เดือน พ.ศ. ต าบล อ าเภอ จังหวดั จ านวนผู้ใหข้้อมูล(คน) 
1 1  เมษายน 2553 ต.คลองกระแชง  เมือง เพชรบุรี 6 

2 11 เมษายน 2553 ต.ไร่สะท้อน  บ้านลาด เพชรบุรี 7 

3 2 เมษายน 2553 ต.ท่าตะเภา  เมือง ชุมพร 6 

4 2 เมษายน 2553 ต.ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 6 

5 3 เมษายน 2553 ต.หาดใหญ ่ หาดใหญ ่ สงขลา 9 

6 3 เมษายน 2553 ต.ท่าชา้ง บางกล่ า สงขลา 6 

7 4 เมษายน 2553 ต.คูหาสวรรค ์ เมือง พัทลุง 8 

8 4 เมษายน 2553 ต.มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง 6 

9 16 เมษายน 2553 ต.ตลาด เมือง มหาสารคาม 6 

10 16 เมษายน 2553 ต.ดงบัง นาดูน มหาสารคาม 6 

11 17 เมษายน 2553 ต.บุ่ง เมือง อ านาจเจริญ 6 

12 17 เมษายน 2553 ต.โคกกลาง ลืออ านาจ อ านาจเจริญ 7 

13 18 เมษายน 2553 ต.หมากแข้ง เมือง อุดรธาน ี 8 

14 18 เมษายน 2553 ต.หัวนาค า ศรีธาต ุ อุดรธาน ี 7 

15 20 เมษายน 2553 ต.ในเมือง เมือง พิษณุโลก 8 

16 20 เมษายน 2553 ต.นครป่าหมาก บางกระทุม่ พิษณุโลก 6 
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ตารางท่ี 7.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างกรณีศึกษาที่ใช้ในการศึกษาเชิงคุณภาพ จ าแนก
ตามสถานที่ต้ังของที่อยู่อาศัย และวันที่ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล (ต่อ) 

 

กลุ่มที ่ วันที ่ เดือน พ.ศ. ต าบล อ าเภอ จังหวดั จ านวนผู้ใหข้้อมูล(คน) 
17 21 เมษายน 2553 ต.เวียง เมือง พะเยา 8 

18 21 เมษายน 2553 ต.ฝายกวาง เชียงค า พะเยา 8 

19 22 เมษายน 2553 ต.ช้างม่อย เมือง เชียงใหม ่ 8 

20 22 เมษายน 2553 ต.แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม ่ 8 

21 25 เมษายน 2553 ต.ปากเพรียว เมือง สระบุร ี 7 

22 25 เมษายน 2553 ต.ไผ่หลิว ดอนพุด สระบุร ี 6 

23 24 เมษายน 2553 ต.บางเสร ่ สัตหีบ ชลบุรี 6 

24 16 กรกฏาคม 2553 ต.แสนสุข เมือง ชลบุรี 8 

25 3 มิถุนายน 2553 แขวงลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพ  8 

26 4 มิถุนายน 2553 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีัฒนา กรุงเทพ  8 

27 8 กรกฏาคม 2553 แขวงวังใหม ่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ  8 

รวม  27 กลุ่ม  27 ต าบล/แขวง 27 อ าเภอ/เขต 13 จังหวัด 191 คน 

 

การจ าแนกกลุ่มผู้ที่ชอบอ่านและไม่ชอบอ่านหนังสือ 

 

เนื่องจากนิยามของการเป็นคนชอบอ่านหรือรักการอ่านยังไม่มีข้อสรุปที่ยอมรับตรงกันได้
ว่าบุคคลจะต้องมีพฤติกรรมในการอ่านอย่างไร มากน้อยเพียงใด จึงจะถือว่าเป็นคนชอบอ่านหรือ
รักการอ่าน เมื่อกล่าวถึงการรักการอ่านจึงอาจจะมีผู้ต้ังข้อสงสัยหรือถามหาค าอธิบายว่าเป็น
อย่างไร 
 

“...การอ่านหนังสือนี่วันนงึเราอ่านกี่ครั้งจงึจะถือวา่รักการอ่าน ถา้มีเวลาวา่งจากภารกิจ    
มาอ่าน นี่เรียกวา่รักการอ่านใช่ไหม...” 

(ชายชอบอา่น วัยทํางานพะเยา) 
 

การวิจัยครั้งนี้จึงใช้วิธีการให้ผู้ที่เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเป็นผู้ประเมินตนเองว่าเป็นคนที่
รักการอ่านหรือชอบอ่านหรือไม่  ดังตัวอย่าง 
 

“...ผมติดนิสัยรักการอ่าน อ่านทุกประเภท หนังสือนิยายก็อ่านนิตยสารก็อ่าน อ่านทุกอย่าง
ทุกที่ที่มีเวลาว่าง...” 

(ชายชอบอา่น วัยทํางานพะเยา) 
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“...ต้นตระกูลของผมไม่จบ ป.4 แล้วไม่ได้เรียนหนังสือด้วย อย่างแม่ผมอ่านหนังสือไม่ออกเลย 
แปะโป้งอย่างเดียว ที่ชอบอ่านมันอาจจะเป็นนิสัยสันดาน ไม่รู้เหมือนกัน แต่ว่าผมชอบอ่าน...” 

(เฉลิม ชอบอ่าน วัยทาํงานมหาสารคาม) 
 

“...คิดว่าเป็นโดยสายเลือดนะ เพราะว่า ทั้งบ้านจะชอบอ่านหนังสือหมด...” 
(ปัทมา  ชอบอา่น  ข้าราชการครเูพชรบุรี) 

 

“…ถ้าจะพูดถึงนิสัยจริงๆ ไม่ได้รักการอ่าน แต่อ่านเพื่อที่จะสอบให้ผ่าน สอบให้ได้…” 
(อติศกัดิ์  ไม่ชอบอ่าน  วัยทาํงานอํานาจเจริญ) 

 

“...มันเป็นสันดาน ให้อ่านให้จดหนังสือ ไม่อ่าน รู้ว่ามันดีมีประโยชน์ แต่เราไม่ชอบ...” 
(ผู้สูงอายุสงขลา ไมช่อบอ่าน) 

 

“...มีการปลูกฝังทางบ้าน เราไม่ค่อยสนใจ พ่อแม่ส่งเสริมโดยการบอกให้อ่านหนังสือ แต่เรา
ไม่ค่อยทําตาม ไม่ค่อยอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็ก...” 

(จักร ีไม่ชอบอ่าน นักเรยีนชุมพร) 
 

“...คิดว่าการอ่านมีประโยชน์ แต่เหตุที่ไม่อ่านคือไม่ชอบ...” 
(อธิษฐ ์ไม่ชอบอ่าน นักเรียนเพชรบุรี) 

 

การระบุตนเองดังกล่าว   อาจมาจากฐานคิดหรือการก าหนดกรอบการพิจารณาที่แตกต่างกัน  
ในการจัดสนทนากลุ่ม บางครั้งจึงพบว่าในกลุ่มซึ่งคนส่วนใหญ่ประเมินว่าตนเองเป็นผู้ที่ชอบอ่าน
นั้น ก็อาจจะมีผู้ที่ประเมินตนเองว่าไม่ชอบอ่านปะปนอยู่บ้าง  ในทางกลับกันกลุ่มสนทนาซึ่งคน
ส่วนใหญ่ระบุว่าตนไม่ชอบอ่าน ก็อาจจะมีผู้ที่ประเมินตนเองว่าชอบอ่านหรือรักการอ่านปะปนอยู่
ด้วยเช่นกัน  ซึ่งพฤติกรรมของผู้ที่ไม่ชอบอ่านนั้นค่อนข้างมีความชัดเจนว่าไม่ได้อ่าน  อ่านน้อย  
หรืออ่านเท่าที่จ าเป็นตามสถานการณ์ ในขณะที่ผู้ที่ชอบอ่านหรือรักการอ่านจะมีพฤติกรรมการอ่าน
มากกว่าทั้งในเรื่องของจ านวนครั้งในการอ่าน  ระยะเวลาที่ใช้ในการอ่าน ความปรารถนาและ
ความต้ังใจท่ีจะอ่าน อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ระบุตนเองว่าเป็นคนชอบอ่านหนังสือ บางส่วนอาจเป็น
เพียงความปรารถนาและความต้ังใจที่จะอ่าน แต่สภาพที่เป็นจริงนั้นมีการอ่านน้อยลงไปจากเดิม
หรือไม่ค่อยได้อ่าน เนื่องจากข้อจ ากัดต่างๆ ก็เป็นได้ ดังประโยคที่ว่า 

 

“...ชอบอ่าน แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้อ่าน เพราะว่าสายตาไม่ดี ...”  
(อัมพร  ชอบอ่าน วยัทํางานมหาสารคาม) 

  

“...อยากรู้อะไรเราก็อ่าน เดี๋ยวนี้ก็มีอ่านบ้าง ...”  
(บานเย็น ชอบอ่าน ผู้สูงอายเุชียงใหม่) 
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การน าเสนอผลการวิจัยในบทนี้จะครอบคลุมประเด็นในเรื่อง 1) ทัศนะว่าด้วยการอ่านและ
การแสวงหาความรู้  2) ประโยชน์ของการอ่าน  3) ปัจจัยที่เอ้ือต่อการสร้างนิสัยการอ่าน  4) ปัญหา
และอุปสรรคในการอ่านของคนไทย  5) เหตุผลของคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือ และ 6) วิธีการสร้าง
นิสัยการอ่านในภาพรวม ซึ่งจะได้น าเสนอเป็นล าดับต่อไป 

 

ทัศนะว่าด้วยการอ่านและการแสวงหาความรู้ 
 

เมื่อกล่าวถึงการอ่านในทัศนะของผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม จ าแนกได้เป็น  2  กลุ่มใหญ่ ๆ  
คือ การอ่านในการเรียนหรือการอ่านเพื่อการศึกษา กับการอ่านเพื่อการด าเนินชีวิต การให้
ความหมายของการอ่านจึงเกี่ยวข้องกับมิติเหล่านี้ และการอ่านของคนแต่ละวัยมีจุดเน้นที่แตกต่าง
กันไป เช่น ในกลุ่มเยาวชนอาจกล่าวถึงการอ่านในการเรียนเป็นหลัก วัยแรงงานอาจกล่าวถึงการ
อ่านเพื่อการท างานและการด าเนินชีวิต  ขณะท่ีผู้สูงอายุอาจเน้นการอ่านเพื่อการด าเนินชีวิตเป็นหลัก 

 

 “… อ่านก็อา่นตอนสอบอยา่งเดยีว เวลาเรียนก็นดิหน่อยเอาพอรู้เรื่อง…” 
(บัวทิพย ์ ไม่ชอบอ่าน  นักเรยีนชลบุรี) 

 

“...เวลาเขาให้ทําการบ้านเราก็ทําได้  อันไหนทําไม่ได้เราก็ถามเพื่อน เพื่อนๆที่คบก็ไม่ค่อย
อ่านหนังสือ ติดเล่นเหมือนกัน...” 

(บัวทิพย ์ไม่ชอบอ่าน นักเรียนชลบุรี) 
 

 “…เรื่องการอ่านไม่ค่อยชอบ จะอ่านก็เวลาเรียนเวลาสอบ เพราะถ้าไม่อ่านมันก็ผ่านไม่ได้…” 
(ธนวชิญ์  ไมช่อบอ่าน  นักศึกษากรุงเทพมหานคร) 

 

“...ไม่ใช่ไม่ชอบอ่านเสียทีเดียว แต่เราอ่านในส่ิงที่เราชอบอ่านมากกว่า มีอ่านหนังสือบ้าง
เพราะว่าจําเป็นต้องอ่าน อย่างถึงเวลาใกล้สอบ มันก็ต้องอ่านบ้าง...” 

(จักร ีไม่ชอบอ่าน นักเรยีนชุมพร) 
 

“...พ่อจะอ่านหนังสือตอนเช้าๆ  เห็นพ่ออ่านก็มีผลทําให้อ่านด้วย พี่ไม่ค่อยชอบอ่าน น้องชอบอ่าน พ่อแม่
บอกให้ผมอ่านหนังสือช่วงสอบวันละ 2 ชั่วโมง ผมก็อ่าน แต่ผมก็คิดไว้อยู่แล้วว่าต้องอ่าน...” 

(มานัส ชอบอ่าน  นักเรียนสงขลา) 
 

“...ตอนเด็ก ตอนแรกก็ไมช่อบอ่านหนังสือ ชอบดูสารคดี แม่จะเอาพวกสารคดมีาให้ พอตอน
โตขึ้นก็ชอบดูพวกประวัติศาสตร์ บางทีกซ็ื้อมาอ่าน พวกหนงัสือเรยีน บางทีเพื่อนแนะนาํวา่
อาจารย์คนน้ีเขียนด ีก็จะซื้อมาอา่น...” 

(นริศร์  ชอบอ่าน  นักศกึษาสงขลา) 
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“...ส่ิงนั้นทําให้เราได้อา่นมาเรื่อยๆ ประกอบกับว่าพอเข้าไปเรียนมหาลัย ถา้เกิดเราไม่อ่าน
หนังสือเรียนเลย มันไม่ได้ เวลาเราอยู่ม.ต้น ม.ปลายยังมีอาจารยค์อยชว่ย แต่พออยู่
มหาวิทยาลัยต้องช่วยตัวเอง ไมม่ีใครมากระตุ้นเราแล้ว เรากต็้องอ่าน...” 

(นันทวุฒ ิ ชอบอา่น นักศึกษาสงขลา) 
 

“...ผมขอแยกเป็น 2 กรณี ผมว่าในด้านการศึกษา การอ่านช่วยได้เยอะ แต่ในด้านการใช้
ชีวิต ผมว่าที่ผมอ่านน่ีมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับ มันแค่ให้เวลาผ่านไป จากตรงนี้ถึงตรงนี้...” 

(อติวชิญ์ ชอบอ่าน นกัเรียนชุมพร) 
 

 พวกวิชาการหนูจะไม่ค่อยชอบอ่านเท่าไร หนูจะเน้นพวกนิตยสาร ความสวยความงาม พวก
อาหารมากกว่า” 

(ณฐกฤติ ชอบอ่าน วัยทาํงานพิษณุโลก) 
 

“...อยากให้เยาวชนมาใส่ใจใช้เวลาว่างในการอ่านมากกว่าการเล่นเกม เพราะว่าการอ่านทํา
ให้เราฉลาดรู้ ฉลาดคิด และใช้ได้ตลอดชีวิต ...” 

(รภัทภร  ชอบอ่าน  วยัทํางานกรงุเทพมหานคร) 
 

“...พอมาเป็นครู พอนักเรียนพูดอะไรมาปุ๊บเราตอบเขาได้ เราแก้ให้เขาได้ มันก็ภูมิใจลึกๆ ว่า
ฉันไม่ได้รู้เฉพาะที่สอนนะ ฉันรู้เยอะกว่านั้น แล้วก็พอสอนแล้วเราสามารถเสริมให้ได้ด้วย 
แล้วนักเรียนก็จะถามว่าทําไมอาจารย์รู้  ก็จะบอกเขาว่าอ่านซิ เลยรู้สึกว่ามันเป็นแรงเสริม
เรื่อยๆ...” 

(มนสิชา ชอบอา่น  วัยทาํงานกรงุเทพมหานคร) 
 

“...สอนหลานให้รักการอ่าน เพราะความรู้ทําให้คนเราประสบความสําเร็จในหน้าที่การงาน 
ได้ผล หลานรักการอ่านทุกคน...” 

(ผู้สูงอายุพะเยา ชอบอ่าน) 

 

“...ที่บ้านผมมีหนังสือหลากหลาย แต่ลูกไม่อา่นเลย ไม่ได้เอาอยา่งจากพ่อแม่ไปเลย...” 
 (อ้อม ชอบอ่าน ชายสูงอายุพัทลุง) 

 

ค ากล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่ากรอบความคิดเกี่ยวกับการอ่านมีความแตกต่างกันไป
ตามวัย สถานภาพและประสบการณ์ของบุคคล ผู้ใหญ่อาจจะมีมุมมองเกี่ยวกับการอ่านที่
กว้างขวางครอบคลุมท้ังการศึกษาเล่าเรียน การท างาน การพัฒนาตนเอง การด าเนินชีวิต  แต่กลุ่ม
เยาวชนส่วนใหญ่ยังมีประสบการณ์น้อย กรอบความคิดเกี่ยวกับการอ่านจึงอยู่ที่การอ่านเพื่อการเรียน
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เป็นส าคัญ และโดยเฉพาะเยาวชนที่ไม่ชอบอ่าน กรอบความคิดเกี่ยวกับการอ่านจะยิ่งแคบลงไป
เป็นเพียงวิธีการที่จะเอาชนะการสอบเท่าน้ัน 

อย่างไรก็ตามมิได้หมายความว่า เนื้อหาสาระในการอ่านหนังสือของคนแต่ละวัยจะแยก
จากกันได้โดยเด็ดขาด เช่น  กลุ่มวัยเด็กหรือเยาวชนส่วนหนึ่งแม้จะเน้นการอ่านเพื่อการศึกษา  
เป็นหลัก แต่ก็มีการอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน อ่านเพื่อปรับใช้ในการด าเนินชีวิตด้วย ในขณะที่
กลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะอ่านหนังสือธรรมะ การด าเนินชีวิต สุขภาพ แต่ก็มีการอ่านเพื่อความ
เพลิดเพลิน  อ่านเรื่องการท ามาหากิน อ่านข่าวสารบ้านเมือง  ส่วนกลุ่มวัยแรงงาน มีทั้งการอ่าน
เพื่อความเพลิดเพลิน การประกอบอาชีพ การด าเนินชีวิต สุขภาพ ธรรมะ อ่านข่าวสารบ้านเมือง
และอ่านเพื่อการศึกษาด้วยเช่นกัน 

 

“...ก็อ่านบ้าง ตอนเด็กๆ ก็อ่านที่จําเป็นต้องใช้เรียน ก็จะเป็นหนังสือเรียน ถ้าเป็นหนังสือ
อย่างอื่น ก็จะเป็นพวกการ์ตูน หรือไม่ก็สารคดี รูปภาพ ชอบอ่านที่มันผ่อนคลาย เพราะว่า
เด็กๆ มันก็ไม่ค่อยเครียดอะไร แล้วก็โตมา ก็อ่านหนังสือเรียนเยอะ...” 

(วีรุทัย ชอบอา่น นักศกึษาเชียงใหม่) 
 

“...ตอนเด็กๆ ที่บ้านจะซื้อหนังสือพิมพ์ทุกวัน จะมีการ์ตูนของชัย ราชวัตร แล้วก็พวกต่วยตูน 
พ่อก็จะเอาพวกนั้นมาให้อ่าน ตอนแรกก็ไม่อ่าน พ่อแนะนําให้อ่าน พออ่านไปเรื่อยๆ ก็ชอบ 
ที่บ้านก็มีหนังสือเยอะ อยากอ่านอะไร ก็จะไปซื้อมาเอง พ่อจะอ่านหนังสือพิมพ์ หนังสือพระ  
แม่ก็ชอบอ่านหนังสือธรรมะ...” 

(อธิคม ชอบอ่าน  นกัศึกษาสงขลา) 
 

 “...ตอนนี้แนวที่สนใจก็จะเป็นแนววิชาการของงานตัวเอง แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสนใจใน
เรื่องจิตใจ แล้วก็สุขภาพกาย สองอย่างนี่ค่ะที่สนใจ...” 

(ฐาภรณ์ ชอบอ่าน วยัทํางานกรงุเทพมหานคร) 
 

“...มาจากการอ่านหนังสือ วันหนึ่งก็จะอ่าน 5-6 เล่ม เป็นนิยาย นิตยสาร วิชาการอ่านบ้าง  
แต่ไม่อ่านเยอะเพราะมันปวดหัว จะอ่านสลับกันไป...” 
 

(วัยทาํงานกรงุเทพมหานคร  ชอบอ่าน) 
 

 “...เป็นคนชอบศึกษาโดยเฉพาะเรื่องธรรมะ อ่านหลักธรรมในการดําเนินชีวิต หนังสืออะไรแปลก 
ๆ ความล้ีลับ ไสยศาสตร์ ซึ่งเป็นความอยากรู้ส่วนตัว...โดยส่วนตัวจะชอบหลักธรรมะ แล้วก็หลัก
ในการดําเนินชีวิต พวกเกจิดังๆ หรือคนที่เด่นๆ ในสังคมนี่ชอบอ่าน เป็นคนสนใจทางนี.้..” 

(รภัทภร ชอบอ่าน วัยทํางานกรุงเทพมหานคร) 
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“...ตอนเด็กๆ พ่อแม่ก็ส่งเสริมให้อ่านหนังสือ ตอนเช้ามาให้อ่านหนังสือแล้วก็ไปโรงเรียน 
กลับจากโรงเรียนมาที่บ้านก็มาอ่านพวกการ์ตูน หนังสือธรรมะ วรรณคดี ข่าว พ่อแม่ก็ชอบ
อ่านหนังสือด้วย...” 

(ผู้สูงอายุพะเยา ชอบอ่าน) 

 

ในด้านผลที่เกิดขึ้นจากการอ่านนั้น พบว่าเป็นที่ยอมรับร่วมกันทั้งในกลุ่มที่ชอบหรือรัก
การอ่านและกลุ่มที่ไม่ชอบอ่าน ว่าการอ่านเป็นวิธีการหนึ่งที่จะท าให้บุคคลได้มาซึ่งข้อมูล 
ข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจที่จ าเป็นในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งผู้อ่านแต่ละคนแต่ละกลุ่มมี
วัตถุประสงค์ของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่างกัน 

 

“...ที่บ้านมีธุรกิจส่วนตัวไม่มีเวลาที่จะมานั่งอ่าน ก็เปิดทีวีไปทํางานไป จะดูข่าวจากทีวี นอก
เสียจากว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรสําคัญๆ แล้วข่าวมันก็มีน้อยก็จะอ่านหนังสือพิมพ์บ้าง...” 

(กัลยารตัน์  ไมช่อบอ่าน วัยทาํงานกรุงเทพมหานคร) 
 

“...แม่เป็นครูแม่ก็จะใช้สิทธิ์ในการยืมมาให้เราอ่านเยอะขึ้นๆ  พอเราอ่านเยอะ ตอนเราจะ
เลือกสาย ม. 4 ก็เลือกที่จะเรียนภาษาเพราะว่า อยากเป็นนักแปล...” 

(มนสิชา ชอบอา่น  วัยทาํงานกรงุเทพมหานคร) 
 

“…ที่ชอบอ่านเพราะเวลาเราเข้าไปทํางานแล้วต้องอ่าน ยิ่งเป็น อสม. (อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน-ผู้วิจัย) ต้องทบทวน ต้องอ่าน ต้องปฏิบัติ…” 

(ศรีวรรณ  ชอบอ่าน วัยทํางานชลบุรี) 
 

“…เรามีลูกน้อง แล้วคนที่มาเป็นลูกน้องเราส่วนมากก็เรียนเยอะ เรียนสูง เราก็เลยต้อง
พยายามศึกษา จากลูกน้องบ้างจากการอ่านบ้าง…”  

(กมล  ชอบอา่น  วัยทาํงานชลบุรี) 
 

“…คิดว่าความรู้ส่วนใหญ่มาจากการอ่าน อย่างเอ็นทรานซ์มันต้องอ่าน อาจจะมีฟังบ้าง แต่
ส่วนใหญ่เป็นการอ่านมากกว่า…” 

(ประยูร ไม่ชอบอ่าน  นักศกึษากรุงเทพมหานคร) 
 “...เป็นครูต้องอ่านมากเพื่อนําความรู้ไปสอนนักเรยีนสอนให้หลากหลาย ตอนนี้เกษียณแลว้
ก็มาเป็นประธานสภาวัฒนธรรมของจงัหวัด ต้องเขียนหนังสือด้วย หนังสือต้องออกทุก 2 

เดือนก็ต้องอา่นเพื่อนําไปเขียนหนังสือ ต้องอา่นหนังสือทุกวัน...” 
(สานิตย ์ชอบอ่าน ผู้สูงอายุพัทลุง) 
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“...ความจําเป็นในสมัยนั้นคือต้องแสวงหาความรู้ในหลายๆ ด้าน เพราะว่าเป็นครูประจําชั้น
และสอนหลายวิชา ก็แปลว่า แรงจูงใจในการอ่านก็คืออ่านเพื่อนํามาใช้เพื่อนํามาสอน เพื่อ
มาใช้ในการบริหารวิชาการ มีความจําเป็นที่จะต้องอ่านเนื้อหาวิชาต่างๆค่อนข้างมาก 
หลังจากนั้นมาทําหน้าที่เป็นศึกษาธิการอําเภอ งานในอาชีพก็เป็นจุดเบี่ยงเบนในการอ่าน 
เราก็มาสนใจอ่านเรื่องการบริหารการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม พอมาเป็นกรรมาธิการ
สํานักงานพระพุทธศาสนา ตอนนี้ก็อ่านธรรมะบ้าง จิตวิทยา ปรัชญา ศาสนา เกี่ยวกับการ
เผยแผ่หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าบ้าง ลึกลงไปในเรื่องปรัชญา ศาสนา...”  

(คุนัญพงษ์ ชอบอ่าน วัยทาํงานพัทลุง) 
 

อย่างไรก็ตาม การอ่านเป็นเพียงส่วนหนึ่งหรือเป็นเพียงช่องทางหนึ่งเท่านั้น  ที่จะท าให้คน
มีความรู้ เนื่องจากปัจจุบันมีสื่อและช่องทางการสื่อสารมากมายในการส่งผ่านความรู้มายังผู้รับสาร  
ซึ่งเป็นไปตามความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอ่านจึงอาจจะไม่ใช่กระแสหลัก
ของความรู้ส าหรับบางเรื่องและบางคน 

 

“...ผมคิดว่าการอ่านอย่างเดียว บางครั้งก็ไม่เข้าใจ อย่างเวลาเรียนเคมี อ่านอย่างเดียวเราก็
จะไม่เห็นภาพว่ามันจับเป็นโครงสร้างอย่างไร เราต้องดูพวกโมเดล ดูสารคดีต่างๆด้วย มันจะ
ได้ประกอบการอ่าน ทําให้เรามองเห็นภาพ ทําให้เราเข้าใจความจริงมากยิ่งขึ้น เพราะว่าใน
ปัจจุบัน การอ่านไม่ได้เป็นช่องทางเดียว  มันมีสื่อหลายช่องทาง ในความคิดผมคิดว่าเราควร
จะนําส่ือหลายช่องทางนี้มาประยุกต์กับการอ่าน สมมติว่าเราอ่านเรื่องนี้ไม่ เข้าใจ บางที
จินตนาการเราอาจจะผิด เราต้องไปดูภาพว่าที่เราจินตนาการมันถูกต้องหรือเปล่าเพื่อท่ีจะได้
ใช้ประกอบว่าของจริง มันเป็นอย่างไร...”  

(นันทวุฒ ิชอบอ่าน นักศกึษาสงขลา) 
 

“...ตอนนี้ก็เรียนอยู่ด้วย เราจําเป็นต้องอ่านหนังสือเพื่อที่นํามาใช้กับการเรียน ค้นคว้า
เพิ่มเติม คิดว่าการอ่านมีผลอย่างมากกับการเรียน นอกจากนี้เรายังต้องศึกษาจากส่ืออื่นๆ 
นอกเหนือจากหนังสือเรียน...” 

(ผจงจิตต ์ชอบอ่าน วัยทํางานชมุพร) 
 

การที่มีช่องทางในการเรียนรู้จ านวนมาก ก็มีส่วนท าให้ความส าคัญของการอ่านหนังสือ 

ถูกเบียดบังหรือลดระดับลงไป เนื่องจากผู้เรียนสามารถเลือกวิธีการเรียนรู้ได้ตามความสนใจ  เช่น 
การสืบค้นข้อมูลและอ่านจากอินเทอร์เน็ต การดูสารคดีจากโทรทัศน์ จากแผ่นวีซีดี จากการฟังวิทยุ 
การเข้าร่วมกิจกรรมการสนทนาแลกเปลี่ยน เป็นต้น 

 

“...มีส่ืออย่างอื่นที่ล่อตาล่อใจ เช่น โทรทัศน์ ส่วนใหญ่กลับบ้านไปก็จะดูโทรทัศน์ บางครั้งก็
ศึกษาทางอินเทอร์เน็ต...”  

(อรรถโกวิท ไมช่อบอ่าน นักเรยีนชุมพร) 
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“...คิดว่าตัวเองได้จากการฟัง ฟังเสร็จแล้วสนใจ แล้วก็ไปหาหนังสอือ่านต่อ...” 
(ปภาวดี ชอบอา่น วัยทํางานกรุงเทพมหานคร) 

 

“...อ่านจากอินเทอร์เน็ต จะสืบค้นข้อมูลทุกวัน หลังจากเลิกงานกลับไป งานบางส่วนที่ทําคือ
ต้องเปิดอินเทอร์เน็ต...” 

(ธนวรรณ ชอบอ่าน วัยทาํงานกรงุเทพมหานคร) 
 

“...การอ่านทําให้ได้รับความรู้ แต่สําหรับตัวเอง ความสําเร็จไม่ได้มาจากการอ่านเป็นตัวนํา 
แต่มาจากการพูดคุยและการดู ชอบดูมันเหมือนกับว่าชอบปฏิบัติมากกว่า ถ้ามีอะไรชอบทํา
เลยแต่ว่าการอ่านเหมือนเป็นการเสริมหรือว่าเวลาไปทําแล้วมันสงสัย การอ่านจะเป็นตัวไข
ส่ิงที่เราทําตรงนั้น...” 

(เสาวภา ชอบอ่าน ครูชมุพร) 
 

“...ความรู้ที่ได้ส่วนใหญ่มาจากการเรียนกับอาจารย์  สําหรับเนื้อหาเพิ่มเติมที่เราอยากได้หรือ
อาจารย์ไม่ได้สอน ส่วนใหญ่ก็จะได้มาจากหนังสือ แล้วก็อินเทอร์เน็ต...” 

(วรท ชอบอ่าน นกัเรียนมัธยมกรงุเทพมหานคร) 
 

ทางเลือกที่เข้ามาทดแทนการอ่านหนังสือและได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างรวดเร็วคือการ
อ่านจากอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นการอ่านงานวิจัย อ่านหนังสือพิมพ์ อ่านบทความ อ่านข่าวสังคม 
อ่านข่าวเหตุการณ์และข้อความแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เนื่องจากสามารถค้นหา
เนื้อหาที่ต้องการอ่านได้อย่างรวดเร็ว กว้างขวาง ง่ายกว่าการเปิดอ่านจากหนังสือ เนื้อหาบางอย่าง
หรือภาพประกอบบางอย่างไม่มีอยู่ในหนังสือที่ตีพิมพ์เป็นเล่ม ทั้งภาพเหตุการณ์ในอดีตและใน
ปัจจุบัน มีความสะดวกในการน าข้อความหรือภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ตมาใช้ประโยชน์ 
นอกจากน้ียังไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องการพิมพ์ จ านวนหน้าและราคาของเอกสาร 
 

“... เนื้อหาบางอย่างในอินเทอร์เน็ตมี แต่หนังสือไม่มี บางอย่างในอินเทอร์เน็ตไม่มี แต่ใน
หนังสือมี ก็คือใช้ประกอบกัน ส่วนมากก็อ่านจากอินเทอรเ์น็ตว่ามันเป็นอย่างไร มีคนมาตอบ
อะไรแบบน้ี...” 

(กิตติศักดิ์ ชอบอา่น นักศึกษากรุงเทพมหานคร) 
 

“...อ่านจากอินเทอร์เน็ต เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีโอกาสได้ซื้อหนังสือ เวลาดูละคร ดูแล้วไม่ทันใจ    
ก็เปิดเน็ตอ่านต่อเลย...” 

(ธนวรรณ ชอบอ่าน วัยทาํงานกรงุเทพมหานคร) 
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จากผลการสนทนากลุ่มดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าในการเรียนรู้นั้นสามารถเรียนรู้ได้จาก
สื่อหลายประเภทประกอบกัน การอ่านจึงไม่ใช่เครื่องมือเพียงอย่างเดียวของการเรียนรู้ แต่ในอีก
แง่มุมหนึ่ง แม้จะมีสื่อให้เลือกใช้ในการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  ก็ยังมีคนไทยอีกจ านวนมากที่ขาด
โอกาสไร้ช่องทางในการเข้าถึงสื่อเหล่านั้น  หนังสือจึงยังเป็นทางเลือกที่มีความเป็นไปได้สูงและ
คุ้มค่าที่สุดส าหรับคนทั่วไป 

 

ประโยชน์ของการอ่าน 

 

ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มที่ไม่ชอบการอ่านได้แสดงทัศนะให้เห็นว่าในชีวิตประจ าวันนั้น 
การอ่านไม่ได้มีประโยชน์มากมายนัก แม้จะยอมรับว่าการอ่านท าให้ผู้อ่านมีความรู้เพิ่มขึ้น        
แต่ความเห็นของผู้ที่ไม่ชอบอ่านก็มักจะแสดงออกมาเพียงแค่อ่านเพื่อให้สอบผ่านได้เป็นส าคัญ 
โดยไม่ได้แสดงออกถึงความมุ่งหวังเกี่ยวกับคุณภาพและประสิทธิภาพจากการอ่านอย่างจริงจัง          
ดังประโยคที่ว่า 

 

“…รู้ว่าการอ่านหนังสือเยอะจะทาํให้สอบได้คะแนนดีกวา่เพื่อน  แต่บางครั้งก็ไม่ทํา…” 
(เจษฎา ไม่ชอบอ่าน นักเรยีนอํานาจเจริญ) 

 

“...ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่อ่าน ดูแต่ภาพ อ่านก็อ่านอย่างละนิด อย่างละหน่อย ให้มันรู้ว่าคืออะไร
...อ่านก็อ่านตอนสอบอย่างเดียว เวลาเรียนก็นิดหน่อย เอาพอรู้เรื่อง...” 

(บัวทิพย ์ไม่ชอบอ่าน นักเรียนชลบุรี) 
 

 “... เรื่องการอ่านไม่ค่อยชอบอ่าน อ่านเวลาเรียน เวลาสอบ เพราะถ้าไม่อ่านมันก็ผ่านไม่ได้
... ผมว่าผมอ่านกลางๆ ไม่เยอะ อ่านเท่าที่จําเป็น นิสัยคงไม่ใช่ถึงขั้นที่ว่าเราอยากรู้อะไรเรา
ต้องมาอ่าน...” 

(ธนวชิญ์ ไม่ชอบอ่าน นกัศึกษากรุงเทพมหานคร) 
 

 “... เวลาสอบก็อ่าน อ่านเมื่อจําเป็น เหตุผลที่ไม่ชอบอ่านเป็นเพราะตัวเอง พ่อแม่สอนอยาก
ให้เราอ่านหนังสือ อยากให้เราเรียนสูง แต่เราก็ยังไม่ค่อย...” 

(สุชาวดี ไมช่อบอ่าน นักศกึษากรุงเทพมหานคร) 
 

ขณะที่เยาวชนซึ่งระบุตนเองว่าชอบการอ่าน มักจะเป็นผู้ที่เห็นคุณค่า เข้าใจและเห็น
ประโยชน์ของการอ่าน โดยมีเป้าหมายเพื่อการเรียนรู้ที่กว้างขวางกว่า มิได้เน้นการอ่านเมื่อใกล้
สอบเท่านั้น 
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“...ผมคิดว่ามีผลนะครับ ตอนนี้ผมกําลังศึกษาอยู่  ถ้าเราอ่านหนังสือเกี่ยวกับแบบเรียน    
ทําให้เราได้เกรดดีขึ้น ถือว่ามีผล ถ้าเอามาใช้ในชีวิตประจําวันได้ไหม มันเหมือนกับหนังสือ
บางเรื่องมันแทรกแนวคิดอะไรพวกนี้ไว้ ก็คือว่าเราอ่านแล้วเราก็จับได้ตรงนี้มันเป็นอย่างนี้เรา
ควรจะทําอย่างนี้...” 

(วีรพล ชอบอ่าน นกัเรียนชุมพร) 
 

“หนังสือเป็นส่ิงที่สําคัญกับเรามาก เพราะเราเป็นวัยที่อ่านหนังสือ สมัยที่อยู่โรงเรียนไม่ค่อย
ได้อ่าน แต่พอเรียนมหาวิทยาลัยฟังบรรยายไม่พอ ต้องไปอ่านหนังสือเพิ่ม” 

(นักศกึษาสงขลา ชอบอา่น) 
 

ค ากล่าวข้างต้นสะท้อนว่า การอ่านตามความเข้าใจของเยาวชนที่ชอบอ่านมีความหมาย
ครอบคลุมการเรียนรู้ที่กว้างและค านึงถึงประโยชน์ที่มากกว่าการสอบ  เช่น อ่านเพิ่มเติมจากที่ครู
อาจารย์สอนในชั้นเรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น เพื่อน าแนวคิดมาใช้ในชีวิตประจ าวัน     
เป็นต้น การอ่านในลักษณะนี้จึงเป็นการอ่านที่ เห็นคุณค่า มีจุดมุ่งหมายและใช้ประโยชน์ได้
มากกว่า บางกรณีอาจเป็นการอ่านเพื่อติดตามข่าวสารให้รู้เท่าทันกับสภาพพลวัตของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป และสามารถพูดคุยกับผู้อ่ืนไดโ้ดยไม่รู้สึกว่าอ่อนด้อยล้าหลัง 
 

“...ที่อยากอ่าน เพราะอยากรู้ทันเพื่อน ทําเพื่อตัวเอง...” 
(อนุชิต ชอบอ่าน นักเรียนเชียงใหม่) 

 

“...ถ้าไม่อ่านกจ็ะพูดกับเพื่อนไม่รูเ้รื่อง…” 
(วีรพล ชอบอ่าน นกัเรียนชุมพร) 

 

“...พวกหนังสืออ่านเล่น ถ้าเราไม่อ่านก็จะเข้ากลุ่มเพื่อนไม่ได้ แม้เราจะไม่ได้ชอบมาก เช่น 
พวกเรื่องกอซซิป (ซุบซิบนินทา-ผู้วิจัย) เรื่องแฟชั่น แต่ก็ต้องอ่านบ้างเดี๋ยวตามไม่ทัน...” 

(มนสิชา ชอบอา่น วัยทํางานกรุงเทพมหานคร) 
 

ผู้ที่ชอบอ่านหนังสือบางคน ไม่ได้อ่านเพียงเพื่อให้ได้ความรู้ในการเรียนและสอบได้คะแนน
ดีหรือรู้เท่าทันผู้อ่ืนเท่านั้น  หากแต่ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อการแข่งขันกับผู้อ่ืนด้วย โดยเฉพาะในกลุ่ม
เยาวชนและวัยท างานบางส่วน  ซึ่งต้องแสวงหาโอกาสและความก้าวหน้า 

 

“...ตอนสอบถ้าอ่านเยอะ ก็จะทําข้อสอบได้ ต้องการแบบว่าถ้าเพื่อนเก่งกว่าเรา เขาเรียน
ดีกว่า  เราอยากจะเอาชนะก็ต้องอ่านหนัง สือ พออ่านไปมากๆ มันคล้ายกับเป็น
ชีวิตประจําวัน ต้องอ่านไปเรื่อยๆ อ่านจนติดไปแล้ว ด้วยความที่อยากเอาชนะ...” 

(วีรพล ชอบอ่าน นกัเรียน ม.ปลายชุมพร) 
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“...ผมว่าการอ่านเป็นช่องทางที่ดีที่สุด ส่วนใหญ่ที่ผมอ่าน เพราะตอนนี้เรียนอยู่ ม.3 มีเรื่อง
สอบเข้าเรียน ก็จะอ่านหนังสือเรียนมากขึ้น การอ่านจะได้ครบถ้วน เวลาการเรียนคุณครูจะ
สอนตามที่เขาเข้าใจ ตามที่เขารู้แต่ถ้าเราอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็จะอ่านตรงนั้น เราก็อาจจะได้
ความรู้มากกว่าคนอื่น สามารถที่จะสู้กับคนอื่นได้ ในด้านการเรียน...” 

(พชร ชอบอ่าน  นักเรียนสงขลา)  

 

“... บางทีเราก็อยากรู้ให้มากกว่าคนอื่น เราก็ต้องยิ่งอ่านเข้าไปอีก...” 
(มนสิชา ชอบอ่าน วัยทํางานกรุงเทพมหานคร)  

 

“...บ้านผมอยู่ไกลจากโรงเรียน ต้องเดินมาเรียน ผมคนบ้านนอกมาอยู่โรงเรียนในเมือง       
ก็พยายามต้องดิ้นรน ที่บ้านผมไม่มีตํารา ผมต้องไปอ่านที่โรงเรียนหรือต้องไปขวนขวายหามา 
อยากรู้เรื่องอะไรต้องไปถามคนที่เขารู้ เวลาเรามาเรียนเราก็ต้องแข่งขันให้ทันกับคนอ่ืน...”  

(สมนึก ชอบอ่าน ผู้สูงอายุสงขลา) 
 

ส าหรับวัยท างานทั่วๆไป และวัยสูงอายุ ความรู้ที่ต้องการจากการอ่านไม่ใช่ความรู้เพื่อการ
เรียนหรือแข่งขันกับผู้อ่ืน  แต่เป็นความรู้ส าหรับใช้ในการแก้ไขและพัฒนางานที่รับผิดชอบ เพื่อให้
ผลงานออกมาในทางที่ดีขึ้น มีผลผลิตมากขึ้น มีประสิทธิผลสูงขึ้น หรือเป็นที่ พึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องมากขึ้น 

 

“...อีกส่วนหน่ึงคืออ่านหนังสือเพื่อแก้ปัญหา  แล้วเวลาทํางานมันมีเรื่องให้ต้องแก้ การอ่าน
หนังสือช่วยให้ตอบคําถามลูกน้องได้ ปกครองเขาได้ สามารถรับผิดชอบได้...” 

(สมนึก ชอบอ่าน ผู้สูงอายุสงขลา) 
 

นอกจากแก้ปัญหาในงานแล้ว การอ่านหนังสือยังสามารถมาใช้ในการแก้ปัญหา
ชีวิตประจ าวันและการด าเนินชีวิตให้มีความสุขได้ด้วย 

 

 “...ส่ิงที่ทําให้รักการอา่น เพราะอ่านแล้วแก้ปัญหาชวีิตได ้เคยเสียใจเรื่องแฟน เพราะเป็น
ห่วงเค้ามาก หลงทาง ชีวติครอบครัวมพีี่น้องเยอะ ปัญหาเยอะ หนังสือช่วยได้...” 

(ปัทมา ชอบอ่าน ครเูพชรบุรี) 
 

“...เราเห็นคุณค่าของเขาว่าช่วยให้เราหายเหงา เพราะว่าส่วนมากเราอยู่คนเดียว เราก็อ่าน
ไปเรื่อยๆ อ่านวันละนิด ตามปกติไม่ใช่คนอ่านเก่ง อ่านนิดๆ แล้วหนังสือที่ชอบจะต้องพกได้ 
ใส่กระเป๋า นั่งรอรถไฟก็หยิบมาอ่านฝึกไปเรื่อยๆ…” 

(ปภาวดี ชอบอา่น วัยทํางานกรุงเทพมหานคร) 
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“...หนังสือเป็นทางออกเมื่อเราพึ่งใครไม่ได้ แต่เราพึ่งหนังสือได้ บางทีถามเขาอาจไม่บอก
เพราะเขาไม่อยากให้เราเหนือกว่า แต่ว่าอ่านหนังสือมันจะช่วยได้ ทําให้เราไปถึงฝ่ังโดยที่มัน
ไม่ปิดบังเราถ้าเราอ่านเมื่อไหร่เราจะได้เมื่อนั้น...” 

(เสาวภา ชอบอ่าน ครูชมุพร) 
 

“...มันมีความรู้หลายๆแง่ หลายๆ มุมที่มันเขียนอยู่ในหนังสือ เราจะไปถามเขา เขาก็คงจะไม่
บอก พอเขาเขียนออกมา ก็โชคดีของเราที่เขาเขียนออกมาให้เรารู้ความในใจของเขา ความรู้
ของเขาที่เขาเขียนออกมา...” 

(ไสว ชอบอา่น ขา้ราชการบํานาญอุดรธานี) 
 

ผู้สนทนากลุ่มจ านวนมากได้ประโยชน์จากการอ่านในเรื่องการดูแลสุขภาพ  การสร้าง
สมดุลให้กับชีวิต 

 

“...เห็นจากคณุยายมากกว่า คณุยายเปน็คนรกัสุขภาพ จะอา่นพวกชีวจิต เราก็เลยชอบเรื่องสุขภาพไปดว้ย...” 
(พรทิวา ชอบอ่าน นักศึกษาพษิณุโลก) 

 

บางครั้งการอ่านก็เป็นไปเพื่อการผ่อนคลาย เพื่อความบันเทิงใจ เช่น การอ่านการ์ตูน อ่าน
วรรณกรรม รวมทั้งการอ่านเพื่อสร้างจินตนาการทางความคิด เช่น การอ่านนิยาย เป็นต้น 

 

“...หนังสือให้ความรู้ ให้ความเพลิดเพลินสนุกสนาน หนังสือที่มีคําถามจะได้คิดวิเคราะห์
ตอบคําถามได้ชัดเจน หนังสือให้เรื่องการดําเนินชีวิต กล้าแสดงออก...” 

(ภูริรัฐ ชอบอา่น นักเรียนประถมพัทลุง) 
 

“...อ่านหนังสือเรียนบ้าง แต่ชอบอ่านหนังสือที่มันอ่านสนุก แล้วก็มีความรู้ปนกันด้วยกับ
ความสนุก มันจะได้ไม่เครียด...” 

 (อมรรัตน ์ชอบอ่าน นักเรียนเชียงใหม)่ 
 

“...ผมเคยอ่านหนังสือของจิตร วัฒนะ เขาเดินทางผ่านทะเลดํา เขาบอกว่าถ้าทะเลเป็นสีดํานี่แสดง
ว่ามันลึกมาก เวลาผมไปทะเลผมชอบมองว่าตรงนีม้ันลึกแค่ไหน นี่คือส่ิงที่เราได้ มันเป็นอย่างนั้น...” 

(โชติ ชอบอ่าน ผู้สูงอายชุุมพร) 
 

“...ส่วนใหญ่อ่าน เป็นแนวปรัชญา ศาสนา วิทยาศาสตร์ก็อ่าน ชีวะ แล้วก็พวกงานวรรณกรรม สมัยก่อน  
เช็คสเปียร์ก็อ่านบ้าง แต่ถ้าหลักๆ  ก็จะเป็นปรัชญา ศาสนา เพราะว่ามันต้องใช้ความคิด เลือกอ่านหนงัสือที่
ต้องใช้ความคิด อย่างพวกนวนิยายก็อ่านบ้าง แต่ส่วนมากจะเป็นพวกนวนิยายภาษาอังกฤษ…” 

(กิตติศักดิ์ ชอบอา่น นักศึกษากรุงเทพมหานคร) 
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ตัวเองเป็นคนที่ชอบจินตนาการ ชอบอารมณ์ร่วม พอเริ่มต้นที่โรงเรียนอาจารย์ให้อ่านหนังสือ
นอกเวลา อ่านนิกกับพิม อ่านระเด่นลันได อ่านปุลากง รู้สึกว่ามันซึมซับ แล้วเป็นคนที่มี
สุนทรีย์กับการอ่าน คือไม่ได้เป็นคนอ่านเร็ว แต่อ่านวรรคไหนประโยคไหนชอบ ก็จะอ่านไป
ซ้ําทบทวนอีก แล้วเพื่อนๆก็จะงงมาก เพราะว่าเวลาที่เราอยู่ ม.4 อาจารย์เค้าให้เขียน เราก็
เขียนหนังสือไป เพื่อนๆ เค้าก็สงสัยว่าทําไมเขียนได้ดีทั้งๆ ที่ เราไม่ได้อ่านมาก...” 

(ฐาภรณ์ ชอบอ่าน วยัทํางานกรงุเทพมหานคร) 
 

“...จุดเริ่มต้นที่ทําให้เราสนใจนอกจากตัวเราเอง มันเป็นเนื้อหาที่ inspiration (เป็นแรง
บันดาลใจ- ผู้วิจัย) เราด้วย คือครั้งแรกที่อ่านนี่ ไปอ่านหนังสือของนายแพทย์วิทยา นาควัชระ  
นวลศิริ เปาว์โลหิต และที่ชอบมากคือ วิทยากร เชียงกลู คือพอเราชอบนักเขียนเหล่านี้ เราก็
จะตามไปอ่านงานของเขา มันก็ inspire (กระตุ้น,ดลใจ- ผู้วิจัย) เราให้ไปอ่านขยายไปเรื่อยๆ...” 

(ฐาภรณ์ ชอบอ่าน วยัทํางานกรงุเทพมหานคร) 
 

จากการสนทนากลุ่ม พบว่ามีบุคคลจ านวนมากที่รู้สึกได้ว่ามีความสุขจากการอ่านหนังสือ
และท าให้เป็นผู้ที่รักการอ่านมากขึ้น อ่านหนังสือได้บ่อยขึ้นและนานขึ้น  ซึ่งความสุขจากการอ่าน
หนังสือของแต่ละช่วงวัยมีความแตกต่างกัน ความสุขของการอ่านของเด็กๆ อาจเกิดจากการอ่าน
หนังสือการ์ตูนที่มีรูปภาพสวยงาม เนื้อเรื่องสนุกสนาน น่าต่ืนเต้น ในลักษณะของการอ่านเพื่อ
ความเพลิดเพลิน  หรือคลายเครียดจากการเรียน  วัยแรงงานอาจเป็นการอ่านคลายเครียดจากการ
ท างานที่ยุ่งยากโดยการอ่านการ์ตูน หนังสือบันเทิง หรือการอ่านวรรณกรรม นวนิยายต่างๆ  ซึ่งใช้
อารมณ์และจินตนาการประกอบการอ่าน  ซึ่งท าให้เพลิดเพลินและมีความสุขในชีวิตได้เช่นกัน 

 

 “...โดยสรุปก็คือว่าในเบื้องต้นนี้เราอ่านหนังสือตามความจําเป็น เพราะเหตุผลของการ
พัฒนาชีวิต แต่ตอนหลังนี้เราอ่านเพื่อความสุข เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต...” 

 (คุนัญพงษ ์ ชอบอา่น วัยทาํงานพัทลุง) 
 

“...ผมคิดว่าในส่วนตัว ผมเป็นนักอ่านที่อ่านแล้วมีความสุข ตอนไหนไม่ได้อ่านเหมือนว่า
ไม่ได้กินข้าว มันต้องอ่าน อ่านมากอ่านน้อยขึ้นกับเวลาว่าง แต่บางทีเพลินกับหนังสือ บางที
ได้อ่านเพียงประโยคเดียวแต่ว่ามันอิ่มเอมใจแทบทั้งวันเลย...” 

(คุนัญพงษ์  ชอบอา่น วยัทํางานพัทลุง) 
 

“...ตอนเล็กๆ อ่านเพราะครอบครัวปลูกฝัง พอตอนโตอ่านเพราะความอยากรู้ ในชีวิตจริง 
บางอย่างต้องอ่านเพราะจําเป็นต้องรู้ ถ้าเราอยากรู้ พอรู้แล้วก็มีความสุข...” 

(ตรีรักษ์ ชอบอา่น วัยทํางานสงขลา) 
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การอ่านหนังสือส าหรับคนบางกลุ่มก็เป็นไปเพื่อสร้างความสว่างทางจิตใจ อ่านเพื่อเป็น
ความสุขจากการเจริญธรรม เช่น การอ่านหนังสือธรรมะเพื่อให้เข้าถึงแก่นแท้ความเป็นธรรมชาติ
ของชีวิต อ่านเพื่อบรรลุธรรม เพื่อค้นหาหนทางแห่งความสงบสุขส าหรับตน ซึ่งหลายๆ คนชอบที่จะ
อ่านหนงัสือธรรมะ หนังสือแจกในงานเกษียณราชการ หนังสือแจกในงานศพ  หรือหนังสือในแนวที่
ให้ข้อคิดให้แนวทางในการด าเนินชีวิต อันน าไปสู่ความสงบร่มเย็น ลดละกิเลสเครื่องเศร้าหมอง
ต่างๆ เป็นต้น โดยเฉพาะผู้ใหญ่วัยสูงอายุ 

 

“...ตอนที่ชีวิตท้อแท้ สับสน ลังเล ได้ธรรมะจากท่านพุทธทาสภิกขุนี้ช่วย เริ่มอ่านหนังสือท่าน
พุทธทาสก่อน แล้วก็นี่ไงเจอขุมทรัพย์แล้ว เจอทางที่จะทําให้เรากลับมาในโลก เหมือนกับ
เป็นภูมิคุ้มกันทางจิต ทําให้อยู่บนโลกนี้ได้อย่างไม่ทุกข์ร้อนนัก เหมือนกับชาวโลกทั่วไป...” 

(กิตติศักดิ์ ชอบอา่น นักศึกษากรุงเทพ) 
 

 “...ไม่น่าเชื่อว่าหนังสือบางเล่มเปล่ียนชีวิตเราได้  มีอยู่ครั้งหนึ่งผมท้อแท้ในชีวิต มีอุปสรรค
หลายอย่างหน้ามันมืดไปหมด คิดท้อแท้ไม่อยากอยู่แล้วโลกนี้ คิดขนาดนั้นเลย ไม่อยากอยู่
ต่อแล้ว ฆ่าตัวตายดีไหม ไปเจอหนังสือบางเล่ม ดึงเรากลับมา ดึงเราขึ้นมา ช่วยชีวิตกลับมา
ในแนวทางที่ถูกต้อง นี่เป็นจุดหนึ่งที่ช่วยเสริมให้อ่านหนังสือมากขึ้น...” 

(กิตติศักดิ์ ชอบอา่น นักศึกษากรุงเทพ) 
 

 “...เป็นคนชอบอ่านเอกสารที่เป็นธรรมะ ใครแจกมาผมชอบ อ่านแล้วมันสงบ ไม่วุ่นวาย ไม่
ฟุ้งซ่าน เราก็ได้ความเยือกเย็นและความสงบ ที่ชอบอ่านเพราะอ่านแล้วเกิดความเย็น ความ
สงบ เกิดความสุขก็เลยติดหนังสือแบบน้ี เอาไว้สอนลูกสอนหลาน...” 

(ย่อง ชอบอ่าน ผู้สูงอายุพัทลุง) 
 

จะเห็นได้ว่าประโยชน์ที่ได้จากการอ่านมีหลายด้าน และบุคคลผู้รักการอ่านสามารถจะ
บรรลุประโยชน์จากการอ่านได้หลายๆ ด้านพร้อมกัน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายและสถานการณ์
ของการอ่าน ดังได้กล่าวมาแล้ว 

 

“...ระหว่างที่ผมมาทํางานอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็ศึกษาค้นคว้า ประวัติศาสตร์
ความเป็นมา เพื่อนําความรู้ไปแก้ปัญหาใช้ในการทําหน้าที่ไม่ให้บกพร่อง ให้มีความก้าวหน้า 

พอปลดเกษียณก็มาทํางานสังคม ก็ต้องหาประสบการณ์ มาทํางานในสิ่งที่ผมไม่มีความรู้ใน
ด้านน้ันเลยก็ต้องหาความรู้ เดี๋ยวนี้เป็นประธานสภาสังคมสงเคราะห์ไทยประจําจังหวัด ต้อง
ศึกษาหาความรู้เพื่อทํางานในหน้าที่ของเรา อ่านธรรมะในเวลาว่าง หนังสือแจกงานศพก็เอา
มาอ่าน ก็มีคุณค่าใช้กับตัวเองและสอนผู้อื่น...” 

(เจือ ชอบอ่าน ผู้สูงอายุพัทลุง) 
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“...หนังสือให้ความรู้ ให้ความเพลิดเพลินสนุกสนาน แบบหนังสือที่มีคําถามจะได้คิด
วิเคราะห์ตอบคําถามได้ชัดเจน หนังสือให้เรื่องการดําเนินชีวิต กล้าแสดงออก...” 

(ภูริรัฐ  ชอบอา่น นกัเรียนประถมพัทลุง) 
 

“...ประโยชน์จากการอ่านสรุปได้ 3 ประเด็น คือ  1) การอ่านทําให้เกิดการพัฒนาความรู้    
2) การอ่านทําให้เกิดการพัฒนาการทํางาน 3) การอ่านทําให้เกิดความสุขในชีวิต...” 

(คุนัญพงษ์ ชอบอ่าน วัยทาํงานพัทลุง) 
 

จากค ากล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงการอ่านหนังสือมีประโยชน์หลายสถาน และแต่ละ
บุคคลสามารถได้รับประโยชน์หลายๆ ประการจากการอ่าน ได้แก่ ประโยชน์ในเรื่องการเพิ่มพูน
ความรู้ ได้รับความเพลิดเพลิน ได้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและรู้เท่าทันผู้อ่ืน ช่วยให้เกิดการพัฒนางาน 
พัฒนาอาชีพ  พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มีปิติและเกิดความสุขจากการอ่าน ซึ่งสามารถแสดงได้ดัง
แผนภาพท่ี  7.1      

                                                                                                                                  

อ่านหนังสือ /
อ่านจากอินเตอร์เน็ต

  ความรู้  
ความเข้าใจ
 ค านวณได้  
น าไปใช้ได้

ประโยชน์
จากการอ่าน

 ศึกษาเรียนรู้
 อาชีพ/การงาน 
 เพลิดเพลิน
 การด าเนินชีวิต
 แก้ปัญหา
  ล 

การเรียนรู้ผ่าน
ช่องทางอื่นๆ

 
                                         

แผนภาพท่ี 7.1  ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน 

 

อย่างไรก็ตามแม้ว่าการอ่านมีคุณูปการมากล้น แต่ก็ใช่ว่าพฤติกรรมการอ่านของบุคคลจะ
ไม่เปลี่ยนแปลง บางคนอาจจะอ่านมากขึ้น นั่นคือมีความรักในการอ่านและมีพฤติกรรมในการอ่าน
มากขึ้น ขณะที่บางคนอาจจะมีความต้ังใจสูง ยังคงชื่นชอบการอ่านหนังสือ มีความต้ังใจ และ
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ปรารถนาที่จะอ่านหนังสือ แต่พฤติกรรมการอ่านลดลงตามสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของ 
แต่ละบุคคล 

 

“...ชอบอ่าน แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้อ่าน เพราะว่าสายตาไม่ดี ...”  
(อัมพร  ชอบอ่าน วยัทํางานมหาสารคาม) 

 

“...ต้องประกอบอาชีพ ดิ้นรน ไม่ค่อยมีเวลา โดยเฉพาะประกอบอาชีพค้าขาย แต่ถ้ามี
เวลา ไม่มีธุระก็อ่านบ้าง...” 

(วิชติ ชอบอ่าน ผู้สูงอายุอาํนาจเจริญ) 
 

“...อยากอ่าน แต่เวลาเข้าบ้านแล้วมีงานทําเยอะ ไม่มีเวลามาอ่านหนังสือ...”  
(วัยทาํงาน ชอบอ่าน เชยีงใหม่) 

 

ปัจจัยที่เอื้อต่อการสร้างนิสัยการอ่าน 

 

จากการสนทนากลุ่ม พบว่า ปัจจัยหรือเงื่อนไขท่ีหล่อหลอมสู่การสร้างนิสัยการอ่านของ
บุคคล จนมั่นใจที่จะระบุตนเองว่า “เป็นคนชอบอ่าน” นั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
ปัจจัยด้านโครงสร้างทางสังคม ปัจจัยภายในของบุคคล และปัจจัยภายนอกอ่ืนๆ โดยที่บางคน
อาจจะได้รับอิทธิพลของปัจจัยหลักเพียงด้านเดียว ขณะที่บางคนอาจได้รับอิทธิพลจากหลายด้าน
ประกอบกัน ดังนี้ 

 

1. ปัจจัยด้านโครงสร้างทางสังคม 

ปัจจัยด้านโครงสร้างทางสังคมที่ส าคัญในการหล่อหลอมนิสัยการอ่านของกลุ่มผู้ร่วม
สนทนากลุ่มคือครอบครัว โรงเรียน วัด ตลอดจนหน่วยงานและองค์กรอ่ืนๆ เช่น ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นต้น  
ซึ่งมีผลผ่านการปฏิบัติเป็นแบบอย่างของบุคคลที่มีนัยส าคัญ การสนับสนุนส่งเสริม รวมทั้งการ
บังคับและลงโทษ โดยเยาวชนส่วนหนึ่งได้ซึมซับเอาพฤติกรรมของผู้ปกครองมาสร้างนิสัยการอ่าน
ของตนเอง ส าหรับการบังคับและลงโทษนั้นเยาวชนส่วนหนึ่งยอมรับได้และปฏิบัติตามด้วยดี     
แต่ก็มีเยาวชนจ านวนมากที่เกิดการหลบหลีกหรือต่อต้านการบังคับของผู้ปกครอง ซึ่งสรุปได้ดัง
แผนภาพท่ี 7.2  ส่วนโครงสร้างทางสังคมอ่ืนๆ อาจมีส่วนร่วมสร้างนิสัยการอ่านของคนไทยอยู่บ้าง 
แต่ไม่ปรากฏข้อมูลที่เด่นชัด 
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ครอบครัว บังคับเคี่ยวเข็ญ

สนับสนุนส่งเสริม

ปฏิบัติเป็น
แบบอย่าง

ยอมรับ ซึมซับ อ่านหนังสือ /
อ่านจากอินเตอร์เน็ตโรงเรียน/สถานศึกษา

หลบหลีก   
ไม่ชอบอ่าน

จัดกิจกรรม รณรงค์
แจกจ่ายเอกสาร

หน่วยงาน/

องค์กรอื่นๆ

วัด

 
 

แผนภาพท่ี 7.2 โครงสร้างทางสังคมที่เอื้อต่อการสร้างนิสัยการอ่าน 

 

1.1 การหล่อหลอมของครอบครัว 

ครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการหล่อหลอมนิสัยรัก
การอ่านให้กับเยาวชน และนับวันจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้น โดยใช้กระบวนการขัดเกลาทางสังคมท่ี
ท าให้เยาวชนมีแบบอย่าง มีผู้คอยเอาใจใส่ดูแลและสนับสนุนส่งเสริม ทั้งยังมีสื่อการเรียนรู้ประเภท
ต่างๆ มาสนับสนุนให้เยาวชนเรียนรู้ได้เร็วกว่าแต่ก่อนมาก ดังได้กล่าวไว้ในตอนต้นแล้วว่าเมื่อ
กล่าวถึงการอ่าน ผู้ร่วมสนทนากลุ่มจ านวนมากจะนึกถึงการอ่านในการศึกษาเล่าเรียน เชื่อมโยง
การอ่านกับการเล่าเรียน และเมื่อกล่าวถึงการเล่าเรียนก็ขาดมิได้ที่จะค านึงถึงการอ่านไปด้วย  
แม้ว่าการอ่านจะไม่ใช่เครื่องมือเดียวที่เยาวชนใช้ในการศึกษาเล่าเรียนก็ตาม 

ในทัศนะของผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มที่เป็นผู้ปกครองหรือเป็นผู้สูงวัยมีความเชื่อว่า
นิสัยรักการอ่านเป็นสิ่งที่ปลูกฝังและพัฒนาได้ และหน่วยแรกทีค่วรท าหน้าที่นี้กคื็อครอบครัว 

 

“...เชื่อว่าการอ่านปลูกฝังได้ เพราะว่าลูกๆ 3 คน ได้รับการปลูกฝังจากแม่ให้รักการอ่าน   
พ่อแม่ต้องอ่านหนังสือให้ลูกฟัง ชี้ชวนให้ลูกคิด ชี้ชวนให้เล่าภาพจากหนังสือ พาไปร้าน
หนังสือ ให้เลือกซื้อหนังสือเอง แต่เราจํากัดวงเงินในการซื้อหนังสือ ต้องให้ลูกรู้ว่าหนังสือ
ไม่ใช่สิ่งที่ได้มาง่ายๆ แต่ได้มาจากหยาดเหงื่อแรงงานของพ่อแม่...” 

(วัยทาํงานสงขลา ชอบอ่าน) 
 

“..มีผลมาก ครอบครัวต้องจัดหาหนังสือสนับสนุน ถ้าครอบครัวไม่สนับสนุนทุกอย่างก็จบ...” 
(ศรีไพร ชอบอา่น  ทหารอํานาจเจริญ) 



457 

 

“...ที่เกี่ยวกับการปลูกฝังผมก็คิดว่าสําคัญ ตอนนี้ผมมีลูก 10 ขวบก็สังเกตว่าเอาหนังสือ
นิทานไปอ่านให้ฟัง บางวันไม่มีเวลาเขาก็จะถือหนังสือมาให้อ่าน...” 

(วัยทาํงานพะเยา ชอบอ่าน) 
 

พ่อแม่ท่ีปฏิบัติเป็นแบบอย่าง คืออ่านหนังสือให้ลูกเห็นอยู่เป็นประจ า โดยเฉพาะพ่อ
หรือแม่ที่มีอาชีพเป็นครู นักวิชาการ ข้าราชการ แพทย์พยาบาล อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน ผู้น าในชุมชน  ล  ซึ่งโดยอาชีพและหน้าที่จะเกี่ยวข้องกับการแสวงหาความรู้ และการใช้
ความรู้ ในรูปแบบต่างๆ  การอ่านหนังสือของพ่อแม่ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด ก็ เป็น
สภาพแวดล้อมในครอบครัวที่เด็กมองเห็น รับรู้ เป็นแรงจูงใจภายนอกที่ผลักดันให้เด็กอยากอ่าน
หนังสืออยากรู้ได้ 

ผู้ที่ระบุตนเองว่าเป็นผู้รักการอ่านส่วนหนึ่งยอมรับว่าตนเองได้แบบอย่างและแนวทาง
ในการอ่านมาจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ซึ่งก็รวมทั้ง ปู่ย่าตายาย ญาติผู้ใหญ่ และพี่น้อง ท าให้มีโอกาส
ได้เลียนแบบ ได้อ่านตาม หรืออ่านเป็นเพื่อนกัน จนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการอ่านหนังสือ 

 

“...ที่ชอบอ่านหนังสือนี่เริ่มจากคุณตา คุณตาเป็นคนที่รักการอ่านหนังสือ แกชอบสะสม
หนังสือ ก่อนนอนจะต้องอ่านหนังสือ ถ้าไม่อ่านจะเหมือนขาดอะไรไปอย่าง...เวลาไปเที่ยวไม่
รู้จะซื้ออะไรก็ซื้อหนังสือให้ตาแล้วกัน เป็นของฝากแล้วเวลาเราซื้อเราเห็นหน้าปกเราก็ต้อง
อ่านก่อนว่าเนื้อหาข้างในเป็นยังไงก่อนที่จะซื้อ เราก็ทําอย่างนี้มาเรื่อยๆ จนกลายเป็นว่าเรา
ซึมซับ พอเราไปไหนเราซื้อให้ตาหน่ึงเล่ม เราก็อยากจะซื้ออ่านเองหน่ึงเล่ม อันท่ีซื้อให้ตาเป็น
เรื่องวิชาการเกี่ยวกับการเกษตร ศาสนา แต่ที่เราซื้ออ่านจะเป็นเรื่องทั่วไป...” 

(นพรัตน์ ชอบอ่าน ขา้ราชการครชูุมพร) 
 

 “...ที่บ้านจะมีหนังสืออยู่แล้ว แม่จะเป็นคนซื้อหนังสือมา แม่ซื้อหนังสือหลากหลาย พอเห็น
แม่อ่าน และเห็นมีหนังสือ ทําให้อยากจะลองไปอ่านดู...” 

(พชร ชอบอ่าน นกัเรียนสงขลา) 

 

“...ที่ชอบอ่านเป็นผลมาจากหลายอย่าง ทั้งจากพ่อ แม่ พี่ น้อง โรงเรียน และจากการดูในทีวี   
แต่ที่สําคัญที่สุดคือจากพ่อแม่ เห็นเขาอ่านก็อ่านตาม และเห็นว่าอ่านแล้วมีประโยชน์...” 

(อมรรัตน์ ชอบอ่าน นักเรียนเชยีงใหม)่ 
 

“...ป้าเป็นอาจารย์สอนภาษาไทย ป้าจะชอบอ่านพวกวรรณกรรม หนังสือเรียนพวกเรื่องสามก๊ก 
เราก็อยากจะลองอ่านดูว่ามันเป็นอย่างไร เราก็ลองอ่านดู...” 

(วีรพล ชอบอ่าน  นักเรยีนม.ปลายชุมพร) 
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“...ตอนเด็กอยู่กับป้า ได้ยินป้ากับลุงคุยเรื่องการเมืองเราก็อยากรู้เรื่อง ป้าคุยเราก็อยากคุย
ด้วย แต่ว่าเราไม่รู้เรื่องก็จะหาหนังสือแบบน้ีมาอ่าน...” 

(วีรพล ชอบอ่าน นกัเรียนม.ปลายชุมพร) 
 

“...พ่อเป็นแบบอย่าง พ่อสอนว่าเวลาอ่านหนังสือจะต้องจําให้ได้ด้วย จําได้ว่าชอบอ่าน     
มาตั้งแต่ตอนอยู่ชั้นประถม จะเอาหนังสือมาอ่านแข่งกับเพื่อน แข่งกันสะกดคํา...” 

(บุญถม  ชอบอ่าน  ครูอุดรธาน)ี  
 

“...คิดว่าที่พ่อแม่อ่าน มีส่วนทําให้อ่านตาม เห็นแม่อ่านก็จะเข้าไปดูบ้าง...” 
 (อธิคม ชอบอ่าน นกัศึกษาสงขลา) 

 

“...สมัยที่เป็นเด็กพี่ชายจะส่ังไว้ว่าวันนี้อ่านตรงนี้ เขาจะคอยติดตาม ถ้าไม่ได้อ่านเขาก็จะ
เขกหัว คิดว่าส่วนใหญ่ได้จากพี่ชาย พี่ชายบังคับ และพ่อแม่ปลูกฝังให้อ่านหนังสือ...” 

(มาลี  ชอบอ่าน  ครูอุดรธานี) 
 

“...พ่อรับราชการ เป็นนักอ่านหนังสือตัวยงประจําหมู่บ้าน เวลาอ่านหนังสือจะอ่านดัง    
ออกเสียงชัดเจน แกเรียนหนังสือเก่งด้วย แก pass ชั้น (เล่ือนข้ามชั้น-ผู้วิจัย) ป.2 ผมก็เลย
ศึกษาว่าจะอ่านหนังสืออย่างไร พ่อก็แนะนํามาเรื่อยๆ อ่านเวลาไหนบ้าง อ่านอย่างไร...” 

(โชคปัญญา ชอบอ่าน วัยทํางานมหาสารคาม) 
 

“...พ่อเสียตั้งแต่เด็กๆ อยู่กับคุณแม่ บ้านเรามีสองพี่น้อง ....ที่ชอบอ่านหนังสือเป็นเพราะคุณ
แม่ แม่ชอบอ่านหนังสือ ...” 

(ผู้สูงอายุพะเยา ชอบอ่าน) 

 

“...เรื่องการอ่านมีพ่อเป็นตัวอย่าง เห็นพ่ออ่านหนังสือล้านนา แล้วท่านก็เล่าให้ฟังอย่างนั้น
อย่างนี้ พี่น้องก็ชอบอ่านหนังสือ เรียนหนังสือหมดทั้งบ้าน...” 

(ผู้สูงอายุพะเยา ชอบอ่าน) 

 

“...พ่อชอบอ่านหนังสือ อ่านแล้วก็บันทึก เห็นพ่ออ่านก็อ่านตาม หนังสือที่พ่อวางไว้ก็เอามา
อ่าน อ่านพวกนิยาย ที่บ้านรับหนังสือพิมพ์รายวัน พวกหนังสือรายสัปดาห์ รายปักษ์ก็เช่า
อ่าน เพราะมันแพง ตอนเด็กๆ ก็อ่าน พล นิกร กิมหงวน ของ ป. อินทรปาลิต เป็นประจํา...” 

(พยาบาล ชอบอ่าน ผู้สูงอายุพะเยา) 
 

นอกจากพ่อแม่ผู้ปกครองจะอ่านหนังสือจนสามารถเป็นตัวแบบให้กับบุตรหลานแล้ว 
ยังมีบทบาทส าคัญในการสอน อบรมบ่มเพาะให้เยาวชนรักการอ่านด้วย 
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 “...พ่อแม่ชอบอ่านหนังสือ พ่อแม่ให้อ่านหนังสือตั้งแต่ยังน้อย (ยังเป็นเด็ก-ผู้วิจัย) ก็เลยชอบ
อ่าน พี่น้องก็ชอบอ่าน ที่โรงเรียนครูก็บอกให้อ่านด้วย ทั้งโรงเรียน พ่อแม่ พี่น้อง มีผลต่อการ
อ่านพอๆ กัน...” 

(นักเรียนพะเยา ชอบอ่าน) 
 

“. พ่อแม่ผมชอบอ่านหนังสือ ชอบอ่านนิทานให้ฟัง พ่อแม่สอนให้ขยันอ่านหนังสือ พ่อแม่เป็น
คนหาหนังสือมาให้อ่าน จะซื้อมาให้ ผมคิดว่าการท่ีพ่อแม่ปลูกฝัง ทําให้ชอบอ่าน..” 

(ชัชตุลา ชอบอ่าน  นักเรียนสงขลา) 

 

 “...ตอนเด็กๆ พ่อแม่ก็ส่งเสริมให้อ่านหนังสือ ตอนเช้ามาให้อ่านหนังสือแล้วก็ไปโรงเรียน 
กลับจากโรงเรียนกลับมาบ้านก็มาอ่านพวกการ์ตูน หนังสือธรรมะ วรรณคดี ข่าว พ่อแม่ก็
ชอบอ่านหนังสือด้วย...” 

(ผู้สูงอายุพะเยา ชอบอ่าน) 

 

พ่อแม่หลายคนใช้วิธีการบังคับหรือลงโทษเพื่อให้บุตรหลานสนใจการอ่าน ในลักษณะ
ของการใช้อ านาจของผู้ที่เหนือกว่า 

 

“...ผมจะพยายามปลูกฝังคนในครอบครัว ลูกชาย แฟนผม จะให้อ่านให้หมด ผมจะปลูกฝัง
ให้ลูกชายอ่าน บางทีตั้งโปรแกรมไว้เลยวันนี้อ่านตรงนี้ถึงตรงนี้ บางทีมันฟุบคาหนังสือเลย  
ผมก็ปลุกใหข้ึ้นมาอ่าน ...” 

(เฉลิม ชอบอ่าน วัยทาํงานมหาสารคาม) 
 

วิธีการบังคับของพ่อแม่ แม้จะเต็มเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดี แต่ถ้าเป็นไปโดยขาด
ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก ขาดความรู้ในการใช้หลักจิตวิทยา ก็อาจมีบุตรหลานเพียง
จ านวนน้อยที่จะยอมรับได้เพราะมีจิตใจใฝ่รู้เป็นทุนเดิมอยู่ก่อนแล้ว จึงเข้ากันได้กับธรรมชาติของ
ตน หรือบางรายอาจยอมรับเพราะกลัวถูกลงโทษ แต่เมื่อปฏิบัติแล้วได้รับประโยชน์ ก็ได้เห็นคุณค่า
ของการอ่าน และปฏิบัติตามเรื่อยมาจนติดเป็นนิสัยรักการอ่าน 

 

“...พ่อแม่สอนมาให้อ่านหนังสือถ้าไม่อ่านก็จะบังคับให้อ่าน เลยทําให้ชอบอ่าน ถ้าไม่อ่านก็จะสอบไม่ได้...”  
(นักเรียนพะเยา ชอบอ่าน) 

 

“...ครอบครัวมีผล ยายเป็นคนบังคับให้อ่านหนังสือ ก่อนนอนต้องอ่าน ตื่นขึ้นมาก็ต้องอ่าน 
ทําตามที่ยายบอกจนติดเป็นนิสัย...” 

(หทัยรัตน์ ชอบอ่าน  นักเรียนม.ปลายอํานาจเจริญ) 
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ในขณะที่เด็กๆ และเยาวชนจ านวนมากไม่ชอบให้พ่อแม่ผู้ปกครองบังคับ แม้ว่า
บางครั้งจะตกอยู่ในภาวะยอมจ านน ต้องยอมปฏิบัติตามความประสงค์ของพ่อแม่ผู้ปกครอง แต่
น่ันก็ไม่ใช่วิถีทางธรรมชาติที่เด็กๆ และเยาวชนจะยอมรับอย่างจริงใจ นอกจากนี้การบังคับยังอาจ
น าไปสู่การต่อต้านการอ่านได้อีกด้วย 

 

“...หนังสืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราชอบแล้วจะทําให้เรารัก แต่ถ้าบังคับจะไม่อ่านเลย มีความรู้สึก
ว่าไม่อยากอ่าน ไม่อยากจับ อย่าบังคับ...” 

(ปภาวดี ชอบอา่น  วัยทาํงานกรงุเทพมหานคร) 
 

“...กรณีของผมพ่อแม่ทําให้รักการอ่านลดลงมากกว่า การบังคับมากเกินทําให้เรากดดัน...” 
(อติวชิญ์ ชอบอ่าน  นักเรียน ม.ปลายชุมพร) 

 

“.. ที่บ้านไม่ค่อยปลูกฝังให้อ่านหนังสืออย่างอื่น พ่อจะให้อ่านแต่หนังสือเรียน ตอนแรกก็ทํา
ตาม เพราะพ่อบังคับ พอตอนหลังๆมา รู้สึกว่าส่ิงที่เขาบังคับมันน่าเบื่อ บางทีพอเราถูก
บังคับมากๆ ในส่ิงที่เราไม่ชอบเราก็แอนตี้(ต่อต้าน-ผู้วิจัย) พอพ่อให้อ่านก็นั่งดูแต่ไม่ได้อ่าน..” 

(นันทวุฒ ิชอบอา่น นักศกึษาสงขลา) 
 

“...พอผ่านช่วงนั้นไปเป็นการจําใจต้องอ่าน อ่านเพราะกลัวถูกตี กลัวถูกด่า พอตอนหลัง
นานๆไป กลัวถูกเรียกก็จะหาอ่านไว้ก่อน เป็นการอ่านเพื่อเอาตัวรอด ไม่ทําไม่ได้ ...ตอนเรา
ไปอยู่กรุงเทพนี่เราได้อิสระ ผู้ใหญ่ไม่มี เราปล้ินเลยเพราะเราถูกบีบมามาก แต่บังเอิญเพื่อน
ที่เที่ยวด้วย มันเป็นเพื่อนดี มันอาจเป็นบุญท่ีเราอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ไม่เหลวไหลเกเร เป็นเพื่อน
กลุ่มที่เรียนเก่งแล้วเหมือนช่วยกัน ช่วยพากันไป...” 

(เสาวภา ชอบอ่าน ครูชมุพร) 
 

สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า การบังคับให้อ่านหนังสือบางสถานการณ์ก็อาจท าให้
หนังสือกลายเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ กลายเป็นศัตรูของเด็ก และท าให้เด็กๆ พยายามหลบหลีก ก็
เป็นได ้

กระบวนการบ่มเพาะที่เด็กและเยาวชนต้องการจากพ่อแม่ผู้ปกครองก็คือการให้
ค าแนะน า อย่างมีความเข้าใจ ไม่ใช่การบังคับ และการที่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่อ่านหรือไม่ค่อยได้
อ่านหนังสือ จะด้วยสาเหตุใดก็ตาม แม้ว่าจะได้พยายามบอกพยายามสอนบุตรหลานให้อ่าน
หนังสือ ก็จะไม่มีพลังในการโน้มน้าวผลักดันมากนัก โดยเฉพาะกับบุตรหลานที่มีอุปนิสัยไม่ชอบ
การอ่านหนังสืออยู่แล้ว เนื่องจากสิ่งที่พ่อแม่สอนไม่ใช่สิ่งที่พ่อแม่ปฏิบัติ การบอกสอนของพ่อแม่จึง
ไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้เด็กๆ เกิดความรู้สึกอยากอ่านได ้
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“...เห็นพ่อแม่อ่านหนังสือบ้าง แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็น พ่อแม่ก็บอกให้ผมอ่าน แต่ไม่ได้ทํา
ตาม โตขึ้นมาไม่อ่านหนังสือเพราะขี้เกียจ...” 

(อธิษฐ์ ไม่ชอบอ่าน นกัเรียนเพชรบุรี) 
 

“...ที่ไม่ชอบอ่าน เป็นมาแต่เด็กๆ ที่บ้านก็ไม่ค่อยมีมีใครอ่านหนังสือ  มีแต่เขาจะดูทีวี...” 
(กัลยารตัน์  ไมช่อบอ่าน  ประกอบธุรกิจส่วนตวักรงุเทพมหานคร) 

 

นอกจากน้ี สภาพภายในครอบครัวก็ถือได้ว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญในการสร้าง
บรรยากาศ หรือกระตุ้นส่งเสริมให้เยาวชนอ่านหรือไม่อ่านหนังสือ 

 

“...ที่อ่านหนังสือต้องไม่มีเสียงรบกวน  สะดวกสบาย  เย็นสบาย...” 
(นักเรียนอาํนาจเจริญ  ไมช่อบอา่น) 

 

 “...ที่บ้านไม่มีที่ให้อ่านหนังสือ มันหนวกหู  เสียงดังเพราะล้างรถก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ไม่
ค่อยได้อ่าน...” 

(ชลิตา ไม่ชอบอ่าน นักเรียน ม.ตน้เพชรบุร)ี 
 

 “...ประสบการณ์ในการอ่านคือเราอยู่ในครอบครัวที่เป็นข้าราชการ ครอบครัวก็เป็นส่ิง
สําคัญที่จะผลักดันเราให้อ่านหนังสือ.... ครอบครัวมีส่วนมากที่จะช่วยผลักดันเรา ภาวะ
แวดล้อมถ้าเราอยากอ่านหนังสือ แต่ไม่มีหนังสือในบ้านมันก็ไม่มีแรงเสริมที่จะไปหาแหล่ง
เหล่านั้น แต่ถ้าบ้านเรามีหนังสือก็จะช่วยตรงนั้นได้ ที่บ้านมีหนังสือ พี่น้องก็อ่านหนังสือใน
ด้านที่เขาชอบ หนังสือที่บ้านจะซื้อเป็นประจํา พ่อก็จะอ่านหนังสือพิมพ์ทุกวัน แม่ก็จะอ่าน
คู่สร้างคู่สม...” 

(ดวงธิดา ชอบอ่าน  ครูอุดรธาน)ี 
 

“...สภาพแวดล้อมทางบ้านน่าจะมีผล ที่บ้านมีสถานที่พร้อมที่จะให้อ่านหนังสือ ปกติอยู่บ้านป้า
เป็นปั๊มน้ํามัน ทําให้ไม่ค่อยสะดวกในการอ่าน เวลามีให้อ่าน แต่ว่าไม่ได้อ่าน...” 

(จรัสศรี ไมช่อบอ่าน นกัเรียน ม.ต้นเพชรบุรี) 
 

จากการสนทนากลุ่ม  สรุปได้ว่าครอบครัวเป็นหน่วยแรกที่ควรท าหน้าที่ในการ
พัฒนาการอ่านของบุตรหลาน ผู้ที่ชอบอ่านจ านวนมากได้แบบอย่างในการอ่านมาจากผู้ปกครอง  
ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว และส่วนหนึ่งถูกบังคับให้อ่านแต่ก็อยู่ในวิสัยที่จะรับได้ ขณะที่อีก
จ านวนมากไม่ยอมปฏิบัติตามการบังคับของพ่อแม่และผู้ปกครอง และในบางครอบครัวนั้นแม้ว่า
พ่อแม่ผู้ปกครองสนับสนุน พยายามพร่ าสอน ตักเตือน และเอาใจใส่ต่อการอ่านของบุตรหลานเป็น
อย่างมาก แต่ก็ไม่สามารถผลักดันให้บุตรหลานรักการอ่านได้ ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากสาเหตุหลาย
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ประการ เช่น การอ่านหนังสือไม่ใช่สิ่งที่พ่อแม่มีความถนัดหรือปฏิบัติอยู่เป็นนิจ  ขาดจิตวิทยาและ
ไม่มีความรู้เกี่ยวกับหนังสือที่จะแนะน าแก่บุตรหลาน เป็นต้น ยิ่งในครอบครัวที่ไม่มีเวลาเอาใจใส่
ต่อการอ่านของบุตรหลานอย่างจริงจัง ก็ยิ่งเป็นการยากที่จะปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน 

 

“...พ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาเพราะมีอาชีพรับจ้าง เค้าก็เอามาวางไว้ให้  แต่อ่านหรือไม่อ่านก็ไม่
ค่อยมีเวลาดู...” 

(จงรกัษ ์ไม่ชอบอ่าน พนักงานโรงงานชลบุรี) 
 

“...เราส่งเสริมให้ลูกอ่านแต่ลูกไม่ชอบอ่านเลย ก็บอกเขา แต่เขาไม่ชอบ บอกให้เขาดูเขาก็ดู 
แต่เขาไม่อ่าน ตอนสอบเข้า ม.1 เราก็เอาหนังสือสมุดมาให้อ่าน แต่เราไม่ได้เฝ้าดูเพราะต้อง
ทํางาน พอถามว่าได้อ่านหนังสือไหม ก็ไม่ได้อ่าน...” 

(สุวรรณ ชอบอ่าน วัยแรงงานอํานาจเจริญ) 
 

ที่ส าคัญก็คือ การสนับสนุนส่งเสริมการอ่านของบุตรหลานนี้ค่อนข้างจะมีข้อจ ากัดอยู่
มากส าหรับครอบครัวที่มีฐานะยากจน โดยเฉพาะครอบครัวเกษตรกรและผู้มีอาชีพรับจ้างในสังคม
ชนบท ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันพ่อแม่วัยแรงงานจากชนบทจ านวนมากมักเข้าไปท างานอยู่ในเขต
เมืองและไม่สะดวกที่จะเลี้ยงบุตรด้วยตนเอง จึงมีการน าบุตรหลานกลับไปให้ปู่ย่า  ตายายท่ีไม่รู้ 
เท่าทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่มีทักษะการอ่านเป็นผู้เลี้ยงดูแทน จึงเป็นการยากที่จะให้ผู้สูงอายุ
เหล่านี้มาใส่ใจด้านการอ่านหรือสอนบุตรหลานให้อ่านหนังสือได ้

 

“...อย่าง อบต. เรานี่ ผมว่า 90 เปอร์เซนต์เลยเป็นชาวนาที่ไม่มีเวลา 10 เปอร์เซนต์นี่รักการ
อ่านทําได้ แต่อีก 90 เปอร์เซ็นต์ที่พ่อแม่กว่าจะเข้าบ้านก็ค่ํา พ่อแม่ที่ตอนนี้ไปทํางาน
กรุงเทพฯ ไปทํางานโรงงานที่ลําพูนแล้วก็ทิ้งหลานๆ ไว้ที่กับอุ๊ย (ปู่ย่า ตายาย-ผู้วิจัย)  
แล้วอุ๊ยอ่านหนังสือไม่ออก จะทําอย่างไรให้กลุ่มนี้รักการอ่านได้...” 

(วัยทาํงานพะเยา ชอบอ่าน) 
  

“...ในชนบทกลุ่มพ่อแม่ที่จะสอนลูกได้ ผมว่าซัก 20 เปอร์เซนต์ แล้วอีก 80 เปอร์เซ็นต์ คือ
ชาวไร่ชาวนาที่เหน็ดเหน่ือยจากการทํางาน...” 

(วัยทาํงานพะเยา ชอบอ่าน) 
 

“...ทิ้งลูกหลานไว้กับพ่ออุ๊ย แม่อุ๊ย (ปู่ย่า ตายาย-ผู้วิจัย) ที่ไม่รู้หนังสือ ก็ไม่สามารถไป
ถ่ายทอดให้ลูกหลานได้ นี่มันก็เป็นปัญหาเหมือนกัน...” 

(อดีตเจา้หน้าที่ กศน. พะเยา) 
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1.2 การหล่อหลอมของโรงเรียน 

โรงเรียนเป็นสถาบันทางสังคมอีกสถาบันหนึ่ง  ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการให้การศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็กๆ และเยาวชน โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ของโรงเรียน การพัฒนาให้เด็กและเยาวชนอ่านออกเขียนได้ จึงเป็น
ภารกิจส าคัญของโรงเรียน ในฐานะผู้ออกแบบกิจกรรมทางการศึกษา การสนับสนุนส่งเสริม และ
การพัฒนาทักษะความสามารถในการอ่านที่สูงขึ้น มีการอบรมบ่มนิสัย การคัดสรรสู่ความเป็นเลิศ 
การสร้างตัวแบบที่ดีด้านการอ่าน รวมทั้งการกดดัน บังคับและการลงโทษ เพื่อให้นักเรียนสามารถ
อ่านได้อย่างคล่องแคล่ว มีความเข้าใจ วิเคราะห์เป็น จับประเด็นส าคัญได้ จนถึงขั้นที่กล่าวได้ว่ามี
ความแตกฉานในการศึกษาเรียนรู้ เด็กและเยาวชนจ านวนมากที่พลาดโอกาสในการปลูกฝังให้เป็น
ผู้รักการอ่านโดยครอบครัว จึงมีโอกาสได้เริ่มต้นท่ีโรงเรียน 

 

“...เป็นเพราะครูที่โรงเรียน ปลูกฝังให้รักการอ่านหนังสือ...” 
(ผู้สูงอายุพะเยา ชอบอ่าน) 

 

“...ผมได้รับการปลูกฝังตอนอยู่ประถม คุณครูเป็นคนปลูกฝัง พ่อแม่ไม่ได้เรียน แล้วก็ไม่ได้อยู่
ด้วยกัน...” 

(สุรเกียรติ์ ชอบอา่น นักศึกษามหาสารคาม) 
 

ในขณะที่เยาวชนอีกส่วนหนึ่งก็ได้รับโอกาสที่ดีในการสร้างเสริมพลังความสามารถใน
การอ่านทั้งจากครอบครัวและโรงเรียน ในลักษณะผสมผสาน สนับสนุนซึ่งกันและกัน 

 

“...ตอนน้อย (ขณะที่ยังเป็นเด็ก-ผู้วิจัย) อ่านหนังสือไม่เก่งเท่าไร ครูก็คอยสอน ก็ชอบขึ้น
เรื่อยๆ แล้วมีพ่อแม่คอยสอนคอยบอกด้วย พอโตมาก็มีเล่นบ้าง ละเลยไปบ้าง แต่เดี๋ยวนี้ก็ยัง
ชอบ (อ่าน) อยู่...” 

(นักเรียนพะเยา ชอบอ่าน) 
 

“...เห็นแม่อ่านหนังสือ แม่สอนให้อ่านหนังสือ ครูกบ็ังคับให้อ่านด้วย...” 
(ณัชสุภา ชอบอ่าน นักเรียนพิษณุโลก) 

 

“...ตอนสมัยเด็กๆ ได้รับการสอนให้อ่านหนังสือเพราะพ่อกับคุณครู พ่อชอบอ่านหนังสือ เรา
ก็อ่านตาม ตรงไหนไม่ได้ก็ไปถาม พอมาเป็นนักเรียน ก็อ่านหนังสือพวก อ่านนิทาน นิยาย 
หนังสือตลก อ่านทุกประเภท หนังสือแปลก็อ่าน...” 

(อุลา ชอบอ่าน วัยทาํงานเชียงใหม่) 
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ผู้ที่ระบุว่าตนเป็นผู้รักการอ่าน บางคนได้รับแรงบันดาลใจจากความประทับใจใน
ความสามารถด้านการสอนของครู ท่ีสอนได้อย่างสนุกสนาน มีเกร็ดความรู้ต่างๆ มาเสริมให้
บทเรียนน่าสนใจ หรือมีข้อแนะน าดีๆ ในการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมให้กับศิษยอ์ยู่เสมอ 

 

“...เห็นครูเป็นตัวอย่าง ครูคนนี้ทําไมเก่ง เวลาสอนหนังสือทําไมไม่ดูหนังสือ ไม่ดู
ตํารับตํารา ท่านทําอย่างไร อยากจะเป็นอย่างนั้นบ้าง ก็เลยชอบตรงนั้น อยากจะเก่ง
แบบนั้น...” 

(รภัทภร ชอบอ่าน วัยทํางานกรุงเทพมหานคร) 
 

 “...ระหว่างเรียนอาจารย์ก็จะบอกว่ามีหนังสือ classic (ดีเด่น,มีคุณภาพสูง -ผู้วิจัย) 
อย่างนั้นอย่างนี้ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยให้อ่าน แล้วพอมาเรียนก็จะมีพวกวารสาร
อะไรอย่างนี้มากขึ้น...” 

(มนสิชา ชอบอา่น วัยทํางานกรุงเทพมหานคร) 
 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้ร่วมสนทนากลุ่มจะเห็นความส าคัญในบทบาทหน้าที่ของ
โรงเรียน ในการพัฒนาการอ่านของผู้เรียนซึ่งเป็นเด็กๆ และเยาวชน แต่กระบวนการจัดหลักสูตร  
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลในปัจจุบันก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อยู่ไม่น้อยว่า
น่าจะมีความบกพร่องและสมควรหาทางแก้ไข เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีโอกาสได้รับการ
พัฒนาทักษะการอ่าน ได้อ่านหนังสือมากขึ้น และมีเทคนิคการอ่านที่ดี 

 

“...สมัยผมเรียนหนังสือ คนที่เขาอ่านไม่ได้ ไม่ชอบท่องจํา นี่ครูเขาจะลงโทษเด็กก็กลัว แล้วก็
ไปอ่านไปท่องไปจํามา เขาก็ได้ขึ้นมา ดีกว่าทุกวันนี้ ซึ่งเด็กที่อ่านไม่ได้  ขี้เกียจอ่านเขาก็
ปล่อยตามสบาย เด็กพวกนี้เลยคล้ายกับเสียคนไป เสียเรื่องการอ่านไปเลย คือไม่มีคนบังคับ...” 

(อติศกัดิ์  ไม่ชอบอ่าน  ครูอํานาจเจริญ) 
 

“…ที่โรงเรียนไม่บังคับให้อ่านหนังสือเลย อ่านหนังสือตอนใกล้สอบอย่างเดียว…”   
(อธิษฐ์ ไม่ชอบอ่าน นกัเรียน ม.ตน้เพชรบุรี) 

 

“...เด็กปัจจุบันไม่ค่อยอ่านหนังสือ เดี๋ยวนี้จบ ม. 3 อ่านหนังสือแทบไม่ได.้..” 
(วิชติ ชอบอ่าน เกษตรกรสูงอายอุํานาจเจริญ) 

 

ความคิดของกลุ่มสนทนาดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพของระบบการศึกษา    
ขั้นพื้นฐานในปัจจุบันยังไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควร โดยเฉพาะคุณภาพด้านการอ่านของนักเรียน 
ซึ่งเป็นผลผลิตของโรงเรียนที่พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย 
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1.3 การหล่อหลอมการอ่านจากวัด 

สังคมไทยในอดีตจะมีวัดเป็นศูนย์รวมของกิจกรรมที่หลากหลาย รวมทั้งการศึกษา 
เล่าเรียนด้วยจนเป็นที่มาของค าว่า ”บวชเรียน” วัดจึงมีบทบาทส าคัญในการหล่อหลอมนิสัย     
การอ่านของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนชายที่เป็นศิษย์วัดหรือบวชเรียนอยู่ในวัด ซึ่งใน
ปัจจุบันได้กลายเป็นวัยแรงงานที่มีอายุมากหรือเป็นกลุ่มผู้สูงอายุแล้ว  แต่ส าหรับเยาวชนหญิงหรือ
เยาวชนในยุคปัจจุบันอาจจะไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ด้านการอ่านจากวัด แม้บางโรงเรียนจะมีค าว่า 
“วัด” เป็นส่วนหนึ่งของชื่อโรงเรียน หรือโรงเรียนต้ังอยู่ในบริเวณวัด หรือวัดบางแห่งอาจจะมี
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอยู่ก็ตาม เนื่องจากระบบการศึกษาส าหรับคนรุ่นใหม่ได้
แยกตัวออกจากวัดอย่างชัดเจนนานแล้ว  บทบาทของวัดในด้านการให้การศึกษาทั่วไปแก่เยาวชน
จึงเลือนลางไป 

 

“...จบ ป.4 แล้วไปบวช เป็นเณรอยู่วัดอรุณ กรุงเทพฯ อาจารย์ท่านแนะนําให้อ่านหนังสือ 
ทุกชนิด อาจารย์ปลูกฝังให้อ่านหนังสือให้มาก...” 

(ชาย ชอบอ่าน ครูสระบุร)ี 
 

“...ตอนแรกอยู่วัด มีพระอาจารย์บังคับให้อ่านหนังสือ แกจะให้รางวัล ให้อ่านแข่งขันกัน                
มี 3-4 คน อ่านแข่งกัน ใครอ่านจบก่อนแกให้รางวัล ก็เลยอ่านติดมา...” 

(ย่อง ชอบอา่น ชายผู้สูงอายุพัทลุง) 
 

“...ครอบครัวพื้นฐานเป็นคนที่ลําบากยากจน หนังสือก็มีแต่หนังสือเรียน ดังนั้นแหล่งที่จะ
ส่งเสริมการอ่านก็คือวัด เมื่อยังเล็กก็อยู่กับกุฏิพระ พระจะให้อ่านหนังสือให้ฟัง เริ่มนิสัยรัก
การอ่าน...” 

 ( อ้อม ชอบอ่าน ชายผู้สูงอายุพทัลุง) 
 

“...พ่อแม่ทําไร่ทํานา ในตระกูลผม มีผมคนเดียวที่เรียนหนังสือ ผมเป็นคนที่ดิ้นรนเรียนด้วย
ตัวเอง ไปบวชเป็นสามเณรแล้วก็ศึกษาด้วยตนเอง ผมได้รับการบ่มการอ่านจากวัดส่วนมาก 
อยู่วัดครึ่งชีวิตของผม ผมก็เลยเป็นคนชอบอ่านหนังสือ ชอบอ่านทุกเรื่องแม้แต่ภาษาขอม 
ผมก็อ่าน...” 

(เฉลิม ชอบอ่าน วัยทาํงานมหาสารคาม) 
 

“...สมัยก่อนแหล่งเรียนรู้ไม่ค่อยมี ชีวิตเริ่มต้นก็อยู่ที่วัด พระท่านก็ชอบเรื่องส่งเสริมให้เรียน
ต่อ ตกค่ําพระท่านก็เรียกเด็กวัดมานั่งแล้วก็มีตะเกียงตั้งไว้ จะต้องอ่านถึง 3 ทุ่ม 4 ทุ่ม ต้อง
อ่านให้นํ้ามันตะเกียงหมดก่อนแล้วถึงไปนอนแต่ก่อนไม่มีไฟฟ้า...” 

(สานิตย ์ชอบอ่าน ผู้สูงอายุพัทลุง) 
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“... เคยเป็นเด็กวัดไปเจอหลวงพ่อที่เคร่งเรื่องการเรียนเขาบังคับให้อ่านหนังสือไปอยู่ กุฏิ 
หลวงพ่อจะต้องตื่นมาเช็คเรื่องวันนี้หนีเที่ยวหรือเปล่า ก็มีส่วนทําให้เรากลายเป็นคนที่    
ชอบอ่าน...”  

(ชาญ ชอบอ่าน ผู้สูงอายุพษิณุโลก) 
 

“...ตัวเองเป็นผู้หญิงไม่ได้เรียน บ้านนอกจะส่งเสริมแต่เด็กผู้ชาย...” 
(วรรณ  ชอบอ่าน  ผู้สูงอายุมหาสารคาม) 

 

 “...พอโตหน่อยเราก็ออกแนวแก่นกะโหลก เกเร ดื้อ พ่อแม่ไม่รู้จะทําอย่างไร มันแก่น
เหลือเกิน เค้าก็เลยจับเข้าวัดไปเรียนธรรมะวันอาทิตย์ จะได้สงบลงหน่อย ก็เลยไปได้อ่าน
หนังสือพระที่วัด... ” 

(จรรยา ชอบอา่น วัยทํางานกรุงเทพมหานคร) 
 

จากค ากล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า วัดในอดีตนั้นเคยมีบทบาทส าคัญในการสร้าง
นิสัยการอ่านให้แก่เด็กๆ โดยเฉพาะเด็กชาย ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นผู้ใหญ่วัยแรงงานและผู้สูงอายุ
แล้ว แต่ในการสนทนากลุ่มครั้งนี้ ไม่พบว่าเด็กและเยาวชนยุคปัจจุบันได้กล่าวถึงการเรียนรู้ด้าน
การอ่านจากวัดเลย 

 

1.4 การหล่อหลอมการอ่านจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ 

หน่วยงานที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่หรือองค์กรในท้องถิ่นก็มีส่วนอยู่บ้างในการส่งเสริม
การอ่านของประชาชนให้มากขึ้น เช่น กรมการศึกษานอกโรงเรียน (ปัจจุบันคือส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผู้น า
ในชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น ในฐานะที่เป็นฝ่ายสนับสนุนส่งเสริมการอ่านของประชาชน  โดยการจัด
โครงการทางการศึกษานออกโรงเรียน การจัดให้มีที่อ่านหนังสือหรือห้องสมุดในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม
การอ่านและเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้าถึงหนังสือหรือการแสวงหาความรู้จากการอ่าน
หนังสือ 

 

“...มีโครงการใหญ่คือโครงการผ้ึงตอมดอกไม้  เป็นนโยบายรวมของ กศน. เหมือนกับ
โครงการรักการอ่านในเขตพื้นที่ แต่อยู่ในระดับตําบล ยังไม่ลึกถึงในระดับหมู่บ้าน เพราะครู 
กศน. มีถึงระดับตําบล กศน.จะประสานกับ อบจ.(องค์การบริหารส่วนจังหวัด-ผู้วิจัย)ในการ
ลงพื้นที่ในชุมชน...” 

(ยุพาพรรณ ชอบอ่าน ข้าราชการอุดรธานี) 
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“...ผมดิ้นรนเข้ามาเรียนในเมือง การศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษาระดับ 3 แล้วก็มาต่อ ม.ปลายภาคปกติ ก็ไปสอบ
ทํางานเป็นข้าราชการตํารวจ ผมก็อ่านของผมมาเรื่อย  มีอะไรผมก็อ่านหมด...” 

(เฉลิม ชอบอ่าน วัยทาํงานมหาสารคาม) 
 

“...บทบาทของ กศน. มีหลากหลาย อันหนึ่งก็คือส่งเสริมการเรียนรู้ แต่ส่งเสริมการเรียนรู้
ของเรากลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นส่งเสริมเรื่องผู้ใหญ่ท่ีไม่ได้รับการศึกษา ไม่จบ ป.4 ทําให้ได้รับ
การศึกษา อ่านออกเขียนได้ หรือเขียนชื่อตัวเองได้ ก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคุณพ่อ   
คุณแม่เรา แต่ก็คือในระดับหนึ่งอย่างที่บอก คือ การอ่านหนังสือต้องตั้งแต่เด็ก แต่ถ้าเน้น
ผู้ใหญ ่กศน. ก็คือต้องให้เขียนชื่อได้ อะไรได้ แล้วในส่วนที่สองคือการศึกษาระดับ ม.ต้น ม.ปลาย 
ที่พลาดโอกาสการศึกษาในระบบแล้วก็มาเรียน กศน. แล้วก็ส่งเสริมอาชีพ ก็จะเป็นลักษณะนี้ 
แต่ถ้าเป็นเด็กจริงๆ เราไม่ได้เน้นตรงนั้น เราจะเน้นทีก่ลุ่มเป้าหมายผู้ใหญ.่..” 

(อดีตเจา้หน้าที่ กศน.พะเยา) 
 

ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มส่วนหนึ่งเห็นว่า ผู้น าในชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้มีบทบาทหน้าที่
ส าคัญในการน าสู่การพัฒนาการอ่านของประชาชน  หากผู้น าในท้องถิ่นให้ความส าคัญกับเรื่องนี้  
ก็สามารถที่จะผลักดันยกระดับการอ่านของประชาชนได้ 

 

“...น่าจะอยู่ที่ผู้นําด้วย ที่หมู่บ้านผมก็เคยมีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน แต่พอเปล่ียน
ผู้นําก็ไม่มีคนสานต่อ...” 

(สัมฤทธิ ์ชอบอ่าน นักศกึษาชุมพร) 
 

จากการสนทนากลุ่มในหลายพื้นที่ ต่างก็มีข้อเสนอที่ค่อนข้างจะตรงกันว่าควรจัดให้มี
ที่อ่านหนังสือหรือห้องสมุดในท้องถิ่น เนื่องจากยังไม่มีหรือเคยมีแต่ปัจจุบันขาดหายไป  อันเป็นผล
มาจากการขาดความต่อเนื่องเชิงนโยบายและขาดการดูแลเอาใจใส่ 

“...ในเมืองมีห้องสมดุประชาชนให้อ่านได้ แตค่นรอบนอกไม่มี...” 
(ชุมพร ชอบอ่าน) 

 

“...เสนอแนะให้ อบต. มีห้องสมดุให้คนในชุมชน...”  
(ชุมพร ชอบอ่าน) 

 

“...น่าจะเริ่มจากมีที่อ่านหนังสือประจําหมู่บ้าน ตามในชนบท เมื่อก่อนมี แต่เดี๋ยวนี้หายไป 
เมื่อผู้ใหญ่ได้อ่านหนังสือก็จะชักจูงให้เด็กอ่านด้วย...” 

(เจือ ชอบอ่าน ผู้สูงอายุพัทลุง) 
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“...อยากให้มีห้องสมุด เช่นที่ อบต. หมู่บ้านไม่ค่อยมีหนังสือ ไม่มีห้องสมุด ถ้ามีก็น่าจะมีคน
มาอ่าน ต้องแนะนําเขา มีหนังสือจากหน่วยงานมาแจก เช่นการเกษตร ชีวภาพ...” 

(กนกวรรณ ชอบอ่าน นักเรียนพิษณุโลก) 
 

“...อยากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง มองชุมชนของตนเองว่าเยาวชนควรไปทํา
อะไร อยากให้จัดสถานที่เฉพาะให้ลูกหลาน ผู้ใหญ่ต้องเป็นแม่พิมพ์ สร้างที่อ่านหนังสือ
ประจําชุมชน เด็กจะได้มองเห็นว่าผู้ใหญ่รักการอ่าน ให้ผู้ใหญ่ที่รักการอ่านแนะนําเด็กๆ ว่า
อ่านหนังสือได้ประโยชน์อย่างไร อาจจะเปล่ียนวิถีชีวิตของเด็ก จากมั่วสุมเล่นกัน เป็นมั่วสุม
อ่านหนังสือก็ได้... บางชุมชนได้งบมาสร้างห้องสมุดแต่ใส่กุญแจไว้ไม่ให้ใช้ ก็ไม่ยั่งยืน ไม่เกิด
ประโยชน์ ถ้าสร้างมาแล้วก็ต้องได้ใช้ ไม่ใช่ว่ากลัวหนังสือหายหรือหนังสือพัง ถึงเด็กไม่ได้
อ่าน ไปเปิดดูก็ยังดี นานไปก็เด็กก็อ่านเอง ไม่ใช่ว่าเวลาเด็กจะเข้าไปใช้ก็ห้าม ให้เอาไปเก็บ 
ที่เดิมหรือไม่ให้เอาไปข้างนอก เด็กก็ไม่อยากไปเพราะกลัวถูกด่า...”  

(เฉลิม ชอบอ่าน วัยทาํงานมหาสารคาม) 
 

“...ต้องจัดให้มีห้องสมุดของ อบต. และมีหนังสือเต็ม จัดงบประมาณไปทุกปี ปีละ 50,000 

บาท ผมว่าศักยภาพของ อบต.ทําได้ อย่างเทศบาลปีละแสนก็ยังได้ แล้วกิจกรรมรักการอ่าน
ในชุมชนก็จะตามมา เช่น ค้นหาคนรักการอ่านประจํา อบต. จัดกิจกรรมแข่งขันการอ่าน เป็นต้น  
ถ้าทุก อบต. ทําแบบนี้ คนก็จะรักการอ่าน ก็จะส่งเสริมการอ่านได้ทั่วประเทศ...” 

(วัยทาํงานพะเยา ชอบอ่าน) 
 

ตัวอย่างที่ยกมาแสดงข้างต้น สะท้อนให้เห็นความคาดหวังของประชาชนว่าท้องถิ่น
สามารถด าเนินการสนับสนุนการสร้างนิสัยรักการอ่าน ตลอดจนการรักษาทักษะการอ่านของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้ในหลายลักษณะ ทั้งนี้โดยก าหนดเป็นโยบายและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 

“...ต้องมีนโยบายที่ชัดเจนและต่อเนื่อง ทุกหน่วยงานต้องลงทุน พร้อมมีกิจกรรมการบริการ 
ทุกหน่วยงานต้องมีงบในการให้บริการหนังสือ และบริการชุมชน รายงานของทางราชการ
ต้องให้ไปถึงประชาชน ส่ือสารให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย ต้องจัดทําการสนทนากลุ่ม
ระหว่างนักวิชาการกับชาวบ้าน ว่าชาวบ้านต้องการให้ทําอย่างไร...”  

(อ้อม ชอบอ่าน ชายผู้สูงอายุพัทลุง) 
 

“...เคยมีโครงการให้ประชาชนรักการอ่าน แต่เดี๋ยวนี้หายไป ไม่ต่อเนื่อง ควรมีการส่งเสริมให้
คนในชุมชนรักการอ่าน เดี๋ยวนี้ห้องสมุดอยู่ใน อบต. คนไม่กล้าเข้าไปอ่าน งบประมาณไม่
ต่อเนื่อง ไม่มีการกระตุ้น...” 

(ผู้สูงอายชุุมพร  ชอบอา่น) 
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“...ปัญหาที่พบของที่อ่านหนังสือประจําหมู่บ้านคือไม่มีคนดูแล สถานที่ไม่สะอาด ถ้ามี
หนังสือดีๆ มา ก็มีคนหยิบกลับบ้านไป ไม่รักษาหนังสือ หนังสือโดนฉีกเป็นปัญหาของ
หมู่บ้าน ถ้าบอกให้ช่วยกันดูแลไม่มีใครช่วย เพราะทุกคนมีภาระ ถ้ามีคนดูแลหนังสือดีๆ ก็จะ
เข้ามาได้ ตอนนี้มีหนังสือดีๆ เข้ามาก็หายหมด...” 

(ศศิธร ชอบอ่าน แม่บา้นชลบุรี) 
 

“...ห้องสมุดสาธารณะต่างๆ  มีไม่เพียงพอ  หนงัสือขาดบา้ง  ลุ่ยบ้าง  ไม่มใีครดูแล...” 
(รุ่งอรุณ ไมช่อบอ่าน นกัศึกษากรุงเทพมหานคร) 

 

“...ห้องสมุดประชาชน เป็นหนังสือเก่า หนังสือมือสอง ข้อมูลมันเก่าไปแล้ว  ก็จะมีความคิด
ล้าสมัยกว่าคนในเมืองเพราะเอาข้อมูลเก่าๆ ไปให้เขา...” 

(นิติเทพ  ไม่ชอบอ่าน นักศึกษากรุงเทพมหานคร) 
 

อย่างไรก็ตามมีผู้ต้ังข้อสังเกตไว้เช่นกัน ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะไม่เน้น
การพัฒนาด้านการอ่าน ด้านการศึกษา หรือการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน เพราะไม่
เป็นรูปธรรมที่มองเห็นได้ แต่จะมุ่งการพัฒนาเชิงวัตถุ เช่น ถนน ไฟฟ้า มากกว่า 

 

“...อบต. ส่วนใหญ่ไม่มีนโยบายเรื่องการศึกษาหรือการส่งเสริมการอ่าน ส่วนใหญ่จะเป็นการ
สร้างถนนหนทาง แต่การสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่มี...” 

(นาฎยา ชอบอา่น ผู้คา้ขายเพชรบุรี) 
 

“...นโยบายมี แต่ อบต. งบน้อย ส่วนใหญ่ก็ต้องเอาถนน เอาไฟฟ้า เอาวัตถุไว้ก่อน จะเป็น
อย่างนี้มากกว่า เหมือนว่าถ้าเป็นคุณภาพชีวิตเขาจะไม่ได้เป็นรูปธรรม เขาจะไม่เห็นเป็น
รูปธรรม  ถ้าจะเน้นคุณภาพชีวิต ก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุมากว่า ส่วนเด็กและเยาวชนไม่ค่อยเน้น...” 

(เจา้หน้าทีใ่น อบต.แหง่หน่ึง เพชรบุรี) 
 

2. ปัจจัยภายในของบุคคล 

คุณลักษณะของบุคคลมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการสร้างนิสัยการอ่าน โดยเฉพาะการ
เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียน เห็นคุณค่าของการอ่านหนังสือ มีทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน มีวุฒิภาวะที่สูงขึ้น 
สติปัญญาความสามารถในการอ่าน หน้าที่การงาน ฐานะความเป็นอยู่และรายได้ ตลอดจน
คุณลักษณะอื่นๆ  ซึ่งแสดงความเชื่อมโยงได้ดังแผนภาพท่ี 7.3   
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อ่านหนังสือ /
อ่านจากอินเตอร์เน็ต

ปัจจัยภายใน

  ความรู ้ 
ความเข้าใจ
 ค านวณได ้ 
น าไปใช้ได้

- ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
- มีทัศนคติท่ีดีต่อการอ่าน
- เห็นคุณค่าของการอ่าน 
- วุฒิภาวะสูงข้ึน ความรับผิดชอบมากข้ึน
- สติปัญญาความสามารถในการอ่าน
- อาชีพและหน้าท่ีการงาน
- ฐานะความเป็นอยู่และรายได้
-  ล 

 
 

แผนภาพท่ี 7.3  ปัจจัยภายในที่เอื้อต่อการสร้างนิสัยการอ่าน 

 

2.1 การเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

นอกจากการหล่อหลอมของสถาบันทางสังคมต่างๆ ที่เคยมีบทบาทส าคัญในการให้
การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนแล้ว  การเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนก็เป็นบุคลิกเฉพาะอีกประการหนึ่งของผู้
ที่รักการอ่าน ซึ่งผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มจ านวนมากพอสมควรที่ระบุว่าตนไม่ได้มีแบบอย่างจาก
ใครในครอบครัว ไม่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมใดๆ เป็นพิเศษจากครอบครัว อันเนื่องมาจากฐานะ
ทางเศรษฐกิจของครอบครัวไม่เอ้ืออ านวย และไม่ได้มีความประทับใจในความสามารถหรือวิธีการ
สอนของครูเป็นพิเศษ แต่ที่รักการอ่านนั้นเป็นความสนใจใฝ่รู้ของตนเองหรือการเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ (learning person) เห็นประโยชน์ของการอ่าน  มีความรู้สึกที่ดีต่อการอ่าน และอ่านต่อเนื่อง
มาอย่างสม่ าเสมอ 

 

“...ต้นตระกูลของผมไม่จบป.4 แล้วไม่ได้เรียนหนังสือด้วย อย่างแม่ผมอ่านหนังสือไม่ออก
เลย แปะโป้งอย่างเดียว ที่ชอบอ่านมันอาจจะเป็นนิสัยสันดาน ไม่รู้เหมือนกัน แต่ว่าผมชอบ
อ่าน ที่บ้านไม่มีหนังสือ ผมจะไปเล่นวัด ไปท่องหนังสือกับพระกับเณร... ” 

(เฉลิม ชอบอ่าน วัยทาํงานมหาสารคาม) 
 

“...เมื่อก่อนเราขายของ ก็จะมีถุงกระดาษสําหรับใส่อาหาร ใส่กล้วยแขก ก็เอามาอ่าน      
ได้อ่านนิยายเรื่องร่มเกล้า อ่านแล้วสนุก อยากรู้ว่าจะจบอย่างไร เขาเขียนไว้ที่ขอบนิดเดียว
ว่านิตยสารกุลสตรี ก็เลยไปหามาอ่านต่อ จนติดนิยายในกุลสตรี...” 

(ธนวรรณ ชอบอ่าน วัยทาํงานกรงุเทพมหานคร) 
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“...พ่อแม่ไม่ได้มีส่วนในการกระตุ้นการอ่านหนังสือ เป็นคนสนใจเองมาตั้งแต่เด็ก เห็นอะไร
มันแปลกๆ ก็ชอบท่ีจะศึกษา เป็นความอยากรู้ส่วนตัว...” 

(รภัทภร ชอบอ่าน วัยทํางานกรุงเทพมหานคร)  
 

“...พ่อเคยทํางานท่ีสํานักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิช ตอนเด็กๆ พ่อจะเอาหนังสือตัวอย่างมาให้ดู 
ส่วนมากเป็นพวกนิทาน แต่ไม่ได้บังคับให้อ่าน ที่ชอบอ่านเป็นเพราะตัวเอง เกิดจากนิสัย
ส่วนตัวมากกว่า...” 

(ชุลีรัตน์ ชอบอ่าน วัยทาํงานพิษณุโลก) 
 

“...ตอนเด็กๆ ก็ดิ้นรนอ่านเอง เพราะพ่อแม่เป็นชาวนาไม่มีเวลาจะบอก ที่อ่านเองเพราะว่า
คิดว่าการอ่านทําให้มีความรู้ ว่าเขาเป็นอะไร ทําอะไร ยังไง...” 

(บุญยง ชอบอ่าน ผู้สูงอายุเชียงใหม่)  
 

“..ผมชอบอ่านหนังสือเอง พ่อแม่ไม่ได้ปลูกฝัง พ่อแม่เป็นชาวไร่ชาวนา ชอบโดยธรรมชาติ...” 
(ไสว ชอบอ่าน ขา้ราชการบํานาญอุดรธานี)   

“...พ่อแม่ก็จะสอนว่า เราต้องอ่าน แต่เค้าไม่ได้เป็นแรงบันดาลใจเพราะว่าไม่ได้เป็นคนอ่าน 
เป็นชาวบ้านธรรมดา แต่จะเอามาคิดเองว่ามันควรทําไหม...” 

(ชไมพร ชอบอ่าน ข้าราชการเพชรบุรี) 
 

“อ่านเพราะอยากรู้เรื่องราวในหนังสือให้มากขึ้น ดิ้นรนหาแหล่งเรียนรู้เพื่อหาความรู้ให้
เท่ากับคนอื่นๆ ทําให้อ่านหนังสือมาเรื่อยๆ” 

(ช่อลัดดา ชอบอ่าน ผู้สูงอายุสงขลา) 
 

2.2 การเห็นคุณค่าของการอ่าน 

ในการใฝ่รู้ใฝ่เรียนของเด็กและเยาวชนนั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการมองเห็นคุณค่าของ
การอ่าน โดยเฉพาะคุณค่าแห่งเนื้อหาสาระของหนังสือที่อ่าน เช่น อ่านแล้วท าให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจที่ชัดเจนในเรื่องต่างๆ  อ่านแล้วได้ค าตอบหรือมีทางออกส าหรับปัญหาที่ติดค้างอยู่ในใจ 
อ่านแล้วได้แนวคิดแนวปฏิบั ติที่ชัดเจน อ่านแล้วท าให้มีหลักในการด าเนินชีวิต เป็นต้น               
ซึ่งผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มจ านวนมากระบุว่าอ่านหนังสือเพราะเห็นคุณค่า เห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น
จากการอ่าน 

 

“...หนูว่าการอ่านสําคัญ ตัวหนูเป็นชาวชนเผ่า คนในหมู่บ้านจะอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ แต่
พ่อแม่อ่านออกเขียนได้ สอนให้หนูรู้จักการอ่านเขียน ทําให้เรามีโอกาสได้ดีกว่าชนเผ่า
เดียวกัน. ..”  

(หญิง ชอบอ่าน นักเรยีนพะเยา) 
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“...อีกส่วนหนึ่งคืออ่านหนังสือเพื่อแก้ปัญหา แล้วเวลาทํางานมันมีเรื่องให้ต้องแก้ การอ่าน
หนังสือช่วยให้ตอบคําถามลูกน้องได้ ช่วยให้เราปกครองเขาได้ สามารถรับผิดชอบได้...” 

(สมนึก ชอบอ่าน ผู้สูงอายุสงขลา) 
 

“...ผมคิดว่าในส่วนตัว ผมเป็นนักอ่านที่อ่านแล้วมีความสุข ตอนไหนไม่ได้อ่านเหมือนว่า
ไม่ได้กินข้าว มันต้องอ่าน อ่านมากอ่านน้อยขึ้นกับเวลาว่าง แต่บางทีเพลินกับหนังสือ บางที
ได้อ่านเพียงประโยคเดียวแต่ว่ามันอิ่มแทบท้ังวันเลย เราอ่านประโยคเดียวอาจจะเป็นคําของ
นักสอนธรรมะ หรือนักวิชาการหรือนักคิด เราได้อ่านประโยคเดียวบางที่เราอิ่มแทบท้ังวัน…” 

(คุนัญพงษ์ ชอบอ่าน วัยทาํงานพัทลุง) 
 

“...ตอนเด็กอยู่กับป้า ป้าบอกว่าให้อ่านหนังสือ เหมือนฝังใจตั้งแต่เด็ก ได้ยินป้ากับลุงคุยเรื่อง
การเมืองเราก็อยากรู้เรื่อง ป้าคุยเราก็อยากคุยด้วย แต่ว่าเราไม่รู้เรื่องก็จะหาหนังสือแบบนีม้า
อ่าน...” 

(วีรพล ชอบอ่าน นกัเรียนชุมพร) 
 

2.3 การมีทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน 

เมื่อเห็นคุณค่าและได้รับประโยชน์จากการอ่านตามคุณค่าที่ตนให้ไว้ ท าให้พัฒนาการ
สู่การมีทัศนคติที่ดีต่อการอ่านได้และมีความสุขที่ได้อ่านหนังสือ จากการสนทนากลุ่ม พบว่า ผู้ร่วม
สนทนากลุ่มเป็นผู้ที่มีวิธีสร้างความสุขให้กับตนเองโดยการอ่านหนังสือ มีความพึงพอใจที่ได้อ่าน 
และจะอ่านหนังสือเป็นประจ า ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน 

 

“...ผมว่าการอ่านเป็นช่องทางที่ดีที่สุด ส่วนใหญ่ที่ผมอ่าน เพราะตอนนี้เรียนอยู่ ม. 3 มีเรื่อง
สอบเข้าเรียน ก็จะอ่านหนังสือเรียนมากขึ้น การอ่านจะได้ครบถ้วน เวลาการเรียนคุณครูจะ
สอนตามที่เขาเข้าใจ ตามที่เขารู้ แต่ถ้าเราอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็จะอ่านตรงนั้น เราก็อาจจะ
ได้ความรู้มากกว่าคนอื่น สามารถที่จะสู้กับคนอ่ืนได้ในด้านการเรียน...” 

(พชร ชอบอ่าน นักเรียนสงขลา) 

 

“...หนังสือเป็นทางออกเมื่อเราพึ่งใครไม่ได้ แต่เราพึ่งหนังสือได้ บางทีถามเขาอาจไม่บอก
เพราะเขาไม่อยากให้เราเหนือกว่า แต่ว่าอ่านหนังสือมันจะช่วยได้ ทําให้เราไปถึงฝ่ังโดยที่มัน
ไม่ปิดบังเรา ถ้าเราอ่านเมื่อไหร่เราจะได้เมื่อนั้น...” 

(เสาวภา ชอบอ่าน ครูชมุพร) 
 

“...พยายามทบทวนหัวข้อที่อาจารย์เขาพดูไว้ แล้วไปอ่านเพิ่มเตมิ มันก็จะดี อยา่งหนึง่ คือ
มันก็จะเกิดนิสัยทีด่ ีในแง่ทีว่่าถา้เราอยากจะได้ความรู้อะไร เรากจ็ะหาจากการอา่น ซึง่นิสัย
นี้มันเริ่มมาจากการฟังอาจารย์ไม่รู้เรื่อง แล้วกเ็ลยทําอยา่งนี้มาเรือ่ยๆ... ” 

(ทวีพัฒน ์ชอบอ่าน ผู้สูงอายุกรุงเทพ) 
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“...หาหนังสือสนุกๆ ปนความรู้ไปด้วย ไม่ใช่มีแต่ตัวหนังสืออย่างเดียว ต้องมีรูปด้วย แล้วหนูก็
อ่านหนังสือให้มันดูสนุกที่สุด แล้วเพื่อนเค้าก็จะมาดู แล้วก็บอกเพื่อนว่าถ้าอยากรู้ก็ให้ไปหาอ่าน
ในห้องสมุด เพื่อนก็จะชอบอ่านไปกับหนูด้วย แล้วก็ให้หนูหาหนังสือที่สนุก  ๆมาให้เขาอ่านด้วย ...” 

(อมรรัตน์ ชอบอ่าน นักเรียนเชยีงใหม)่ 
 

“...ผมคิดว่ามีผลนะครับ ตอนนี้ผมกําลังศึกษาอยู่ ถ้าเราอ่านหนังสือเกี่ยวกับแบบเรียนทําให้
เราได้เกรดดีขึ้น ถือว่ามีผล ถ้าเอามาใช้ในชีวิตประจําวันได้ไหม มันเหมือนกับหนังสือบาง
เรื่องมันแทรกแนวคิดอะไรพวกนี้ไว้ ก็คือว่าเราอ่านแล้วเราก็จับได้ตรงนี้มันเป็นอย่างนี้เราควร
จะทําอย่างนี้ ผมคิดว่ามันช่วย...” 

(วีรพล ชอบอ่าน นกัเรียนชุมพร) 
 

“...หนังสือเป็นส่ิงที่สําคัญกับเรามาก เพราะเราเป็นวัยที่อ่านหนังสือ สมัยที่อยู่โรงเรียนไม่
ค่อยได้อ่าน แต่พอเรียนมหาวิทยาลัยฟังบรรยายไม่พอ ต้องไปอ่านหนังสือเพิ่ม...” 

(ชาย ชอบอ่าน นกัศึกษาสงขลา  ) 
 

“...คิดว่าสําคัญที่สุด...เพราะถ้าเราอ่านหนังสือไม่ออกก็เหมือนคนตาบอด เพราะถือวา่การ
อ่านนี้เหมือนดวงตา ถา้อ่านไม่ออกก็เหมือนตาบอด ไปไหนไม่ถูกทําอะไรไม่ได้…” 

( ชาย ชอบอ่าน วยัทํางานกรงุเทพมหานคร) 
 

ค ากล่าวของผู้ที่ชอบอ่านเหล่านี้บ่งชี้ว่าเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน การอ่านเป็น
เรื่องที่เป็นประโยชน์ และการสร้างอารมณ์ในการอ่านท าให้การอ่านเป็นไปอย่างสนุกสนาน        
น่าติดตาม ซึ่งเป็นวิธีที่จะท าให้การอ่านมีความหมายมีความส าคัญมากขึ้น 

 

2.4 การมีวุฒิภาวะที่สูงขึ้น 

ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มส่วนหนึ่งยอมรับว่าความรู้สึกชอบที่จะอ่านหนังสือของตนไม่ได้
เริ่มต้นต้ังแต่ในวัยเด็กหรือในช่วงวัยเรียน แต่มีพัฒนาการสะสมและมีความชัดเจนขึ้นเมื่อมีอายุ   
มีวุฒิภาวะ หรือมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น ท าให้มีการปรับเปลี่ยนความคิดและ
พัฒนามาเป็นผู้ที่ชอบอ่านในภายหลัง 

 

“...แต่ก่อนพ่อแม่บังคับ แต่หนูไม่ทําตามเพราะไม่ชอบให้บังคับ พอโตมาพ่อแม่ก็แค่บอก  
หนูก็คิดได.้..” 

(กิตยาภรณ์ ชอบอ่าน นกัเรียนสระบุรี) 
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“...ตอนเด็กๆ คุณแม่จะซื้อหนังสือการ์ตูนให้อ่าน อ่านแล้วสนุก ก็ชอบ เราก็อ่านไปเรื่อยๆ  
พอโตขึ้นมาก็ไม่ค่อยได้อ่านการ์ตูนเพราะต้องอ่านหนังสือเรียน ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ แต่พอ
อ่านไปซักพักนึงพบว่าหลายเรื่องเราก็ไม่เคยรู้ พออ่านมากๆ ก็รู้สึกชอบไปเอง พอโตขึ้นมา 
อีกหน่อยรู้สึกว่าอ่านอะไรก็ได้ ถ้าเราต้องการอ่านอะไร เราก็อ่านอย่างนั้น...” 

(ปิยพร ชอบอา่น นกัเรียนพษิณุโลก) 
 

“...ตอนเด็ก ตอนแรกก็ไมช่อบอ่านหนังสือ ชอบดูสารคดี แม่จะเอาพวกสารคดมีาให้ พอตอน
โตขึ้นก็ชอบดูพวกประวัติศาสตร์ บางทีกซ็ื้อมาอ่าน พวกหนงัสือเรยีน บางทีเพื่อนแนะนาํวา่
อาจารย์คนน้ีเขียนด ีก็จะซื้อมาอา่น...” 

(นริศร์ ชอบอ่าน นักศึกษาสงขลา) 
  
“...สมัยวัยรุ่น จบ ม.ต้น ออกนอกลู่นอกทาง ไม่ได้เรียนหนังสือมาก ช่วงนั้นไม่ค่อยได้อ่าน
หนังสือ ติดเพื่อนไม่ค่อยได้อยู่กับที่ มาสนใจอ่านหนังสือเพราะมีครอบครัวมีลูก ต้องปลูกฝัง
การอ่านหนังสือให้ลูก...” 

(อัมพร ชอบอ่าน วัยทาํงานมหาสารคาม) 
 

 “...พ่อแม่บังคับให้อ่านหนังสือเรียน แต่ช่วงที่เป็นเด็กไม่ค่อยได้อ่าน พอเริ่มโตมามีเงินก็ซื้อ
หนังสือเลือกเป็นบางประเภท บางเล่มเก็บไว้เป็น 10-20 ปี ตอนนอนก็มีหนังสือบนท่ีนอนเอา
มาอ่านตลอด แม่เอาใบปลิวมาให้อ่าน หนังสืองานศพ เราก็จะเอามาอ่าน ชอบอ่าน อ่านเยอะ...” 

(รุง่นภา ชอบอ่าน วัยทาํงานสระบุรี) 
 

“...พ่อจะให้อ่านแต่หนังสือเรียน ตอนแรกก็ทําตามเพราะพ่อบังคับ พอตอนหลังๆ มา รู้สึกว่า
ส่ิงที่เขาบังคับมันน่าเบื่อ บางทีพอเราถูกบังคับมากๆ ในส่ิงที่เราไม่ชอบเราก็แอนตี้ พอพ่อให้
อ่านก็นั่งดูแต่ไม่ได้อ่าน แต่พอเริ่มโตขึ้นเราก็เริ่มรู้สึกสนใจในส่ิงที่เราคิดว่ามันสนุก เราชอบ 
เราก็ไปอ่านพวกการ์ตูน ตอนแรกอ่านไม่ค่อยได้ ก็ดูภาพไปเรื่อย ๆ แล้วก็สงสัยว่ามันพูดอะไร
นะ ทําให้เราสนใจ เราก็เริ่มค่อยๆ อ่านทีละนิด ทําให้เราได้อ่านมาเรื่อยๆ ประกอบกับว่าพอ
เข้าไปเรียนมหาวิทยาลัย ถ้าเกิดเราไม่อ่านหนังสือเรียนเลย มันไม่ได้ เวลาเราอยู่  ม.ต้น     
ม.ปลาย มีอาจารย์คอยช่วย แต่พออยู่มหาวิทยาลัยต้องช่วยตัวเอง...” 

(นันทวุฒ ิชอบอ่าน นักศกึษาสงขลา) 
 

2.5 สติปัญญาความสามารถในการอ่าน 

สติปัญญาความสามารถของผู้อ่าน เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้บุคคลชอบหรือไม่ชอบที่จะ
อ่าน ผู้ที่อ่านแล้วสามารถจับประเด็นได้ ตีความได้ วิเคราะห์ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
เรียน การท างาน รวมทั้งการอธิบายถ่ายทอดให้คนอ่ืนเข้าใจตามได้ ท าให้เกิดความภูมิใจในตนเอง
และเป็นการเสริมแรงไปพร้อมๆ กัน  บุคคลลักษณะนี้จึงประสบความส าเร็จจากการอ่าน ได้รับการ
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ยอมรับ และจะเป็นผู้ที่รักการอ่าน ในทางตรงกันข้าม หากผู้อ่านมีทักษะทางสมองที่ช้ากว่า อ่าน
อย่างไม่มีประสิทธิภาพ จ าไม่ได้ วิเคราะห์ไม่เป็น ไม่เกิดความเข้าใจในการอ่านก็จะต้องใช้เวลา
อ่านนานขึ้น หรือต้องอ่านมากขึ้นจึงจะเกิดความเข้าใจ 

 

“...แม่สัญญาว่าจะซื้อมาให้ทุกปิดเทอม ปิดเทอมละชุด เราก็มีความรู้สึกว่ารอปิดเทอม รอ
ชุดนี้ ซึ่งเมื่อก่อนมันต้องส่ังซื้อจากกรุงเทพ พอเรามีปุ๊บเราก็อ่าน อ่านแล้วไปเล่าให้เพื่อนฟัง 
อะไรอย่างนี้ แล้วส่วนใหญ่หนูจะรีบอ่านให้เร็วที่สุดเพื่อเอาไปย่อยต่อ การอ่านเร็วเลยติดตัว
มาจนถึงตอนนี้ พออ่านเร็วแล้วที่โรงเรียนก็จะมีเสียงตามสาย เราก็จะไปย่อยข่าวให้เพื่อนฟัง
อีกที เพราะฉะนั้นมันก็จะเริ่มต้นจากการท่ีพอมีอะไรมาเราก็อยากอ่าน อ่านเสร็จปุ๊บก็ไปเล่า
ต่อ ทุกอย่างมันได้จากการอ่านหมดเลย...” 

(มนสิชา ชอบอา่น วัยทํางานกรุงเทพมหานคร) 
 

“... เราอ่านมาก สติปัญญาเราปานกลางก็ชดเชยด้วยการอ่าน เพื่อนเราอ่าน 2 เที่ยว เรา
อาจจะอ่านซัก 10 เที่ยว เราอ่านมากเพราะสติปัญญาคนเราไม่เท่ากัน ...” 

(สานิตย ์ชอบอ่าน ผู้สูงอายุพัทลุง) 
 

“...จากที่เคยเป็นครูสอนหนังสือ พบว่า พอเด็กอ่านแล้วไม่สามารถจับประเด็นได้เข้าใจ    
พอเขาไม่เข้าใจ เขาก็เลยไม่อ่านเลย...” 

(ศศิธร ชอบอ่าน วยัแรงงานชลบุรี) 
 

2.6 อาชีพและหน้าที่การงาน 

จากการสนทนากลุ่ม พบว่า อาชีพและหน้าที่การงานมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการ
สร้างนิสัยการอ่านอยู่มาก โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องใช้ความรู้ในการปฏิบัติงาน เช่น อาชีพครู อาชีพ
พยาบาล อาชีพนักเขียน ผู้ท าหน้าที่ด้านการเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ซึ่งนอกจากจะใช้ความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่แล้ว ยังหมายถึงความมั่นคงและความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพน้ันๆ ด้วย 

 

“...ความจําเป็นในสมัยนั้นคือต้องแสวงหาความรู้ในหลายๆ ด้านเพราะว่าเป็นครูประจําชั้น
และสอนหลายวิชา ก็แปลว่า แรงจูงใจในการอ่านก็คืออ่านเพื่อนํามาใช้เพื่อนํามาสอน เพื่อ
มาใช้ในการบริหารวิชาการ มีความจําเป็นที่จะต้องอ่านเนื้อหาวิชาต่างๆค่อนข้างมาก 
หลังจากนั้นมาทําหน้าที่เป็นศึกษาธิการอําเภอ งานในอาชีพก็เป็นจุดเบี่ยงเบนในการอ่าน 
เราก็มาสนใจอ่านเรื่องการบริหารการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม พอมาเป็นกรรมาธิการ
สํานักงานพระพุทธศาสนา ตอนนี้ก็อ่านธรรมะบ้าง จิตวิทยา ปรัชญา ศาสนา เกี่ยวกับการ
เผยแผ่หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าบ้าง ลึกลงไปในเรื่องปรัชญา ศาสนา...” 

(คุนัญพงษ์ ชอบอ่าน วัยทาํงานพัทลุง) 
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“…จากการทํางานต้องรักการอ่าน เพราะว่าเป็น อสม.(อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน-ผู้วิจัย) ด้วย เป็นกรรมการหมู่บ้าน เป็นตํารวจบ้านด้วย เป็นหลายอย่าง มีการเข้า
ประชุมบ่อย…ตอนนี้ก็คือกลายเป็น ว่าต้องอ่านเพราะงาน…” 

(ศรีวรรณ ชอบอ่าน วยัทํางานชลบุรี) 
 

“...เวลาไปแจกเอกสารให้ชาวบ้านก็จะชวนให้เขาอ่าน อ่านหน่อยนะ อ่านแล้วจะได้มีความรู้  
จะได้ทําถูกต้อง...เราอ่านก่อนแล้วก็ไปบอกเขาแนะนําเขา แต่เราแนะนําได้นิดหน่อย เพราะ
ต้องแจกทุกบ้านไม่มีเวลาแนะนํามาก...” 

(ศรีวรรณ ชอบอ่าน วยัทํางานชลบุรี) 
 

“...ระหว่างที่ผมมาทํางานอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็ศึกษาค้นคว้า ประวัติ ศาสตร์
ความเป็นมา เพื่อนําความรู้ไปแก้ปัญหาใช้ในการทําหน้าที่ไม่ให้บกพร่อง ให้มีความก้าวหน้า 

พอปลดเกษียณก็มาทํางานสังคม ก็ต้องหาประสบการณ์ มาทํางานในสิ่งที่ผมไม่มีความรู้ใน
ด้านน้ันเลยก็ต้องหาความรู้ เดี๋ยวนี้เป็นประธานสภาสังคมสงเคราะห์ไทยประจําจังหวัด ต้อง
ศึกษาหาความรู้เพื่อทํางานในหน้าที่ของเรา อ่านธรรมะในเวลาว่าง หนังสือแจกงานศพก็เอา
มาอ่าน ก็มีคุณค่าใช้กับตัวเองและสอนผู้อื่น...” 

(เจือ ชอบอ่าน ผู้สูงอายุพัทลุง) 
 

2.7 ฐานะความเป็นอยู่และรายได้ 
จากการสนทนากลุ่ม พบว่าฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวและรายได้เป็นปัจจัย

หนึ่งที่จะท าให้บุคคลเข้าถึงหนังสือและแหล่งความรู้ เนื่องจากการอ่านต้องมีต้นทุน ไม่ว่าจะเป็น
ต้นทุนค่าหนังสือ ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนเตรียมความพร้อมในการอ่าน  

ผู้ที่มีฐานะดีหรือมีรายได้เพียงพอก็สามารถที่จะซื้อหาหนังสือและสิ่งพิมพ์มาอ่านได้ด้วยตนเองและ
เป็นไปอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ หรือสามารถเข้าถึงหนังสือที่มีคุณภาพดีหรือมีราคาสูงได้ แต่ส าหรับผู้ที่
มีฐานะยากจนก็ค่อนข้างจะเป็นการยากที่จะใช้เงินในการซื้อหาหนังสือมาอ่าน 

 

“...ชอบอ่านหนังสือ อ่านเท่าที่มี ถ้ามีความสามารถซื้อก็ได้อ่าน ถ้าซื้อไม่ได้ก็ไม่ได้อ่าน...” 
(วรรณ ชอบอ่าน ผู้สูงอายมุหาสารคาม) 

 

“...อย่างหนังสือพิมพ์ฉบับละ 10 บาท เดือนหนึ่งมีกี่วัน เขาคูณเรียบร้อยแล้ว เอาเงินเก็บไว้
ซื้อขนมให้หลานดีกว่า...”  

(กิ่งแก้ว ชอบอ่าน วยัทํางานอดุรธาน)ี 
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“...หนังสือที่เป็นความรู้ จะมีราคาแพง...ถ้าหนังสือมีราคาถูกลงคิดว่าคนไทยจะอ่านหนังสือ
มากขึ้น สําหรับคนที่มี เงิน ราคาหนังสืออาจไม่เป็นปัญหา แต่สําหรับคนที่มีรายได้
พอประมาณ อาจมองว่าเอาเงินไปซื้ออย่างอื่นท่ีสําคัญและจําเป็นมากกว่าจะดีกว่า...” 

(วีรุทัย ชอบอ่าน นักศกึษาเชียงใหม่) 
 

“...ผมไปเจอหนังสือบางเล่ม หน้านึงนี่เปิดมาเจออักษรตัวใหญ่ๆ ประมาณ คําสองคํา แล้วก็
ข้ามไปหน้าต่อไป แล้วก็ตีราคาออกมาสูง คืออยากซื้อหลายๆ เล่มแต่ว่าด้วยงบประมาณที่มี 
ไม่ว่าจะเป็นเงินท่ีพ่อแม่ให้ หรือว่าที่ตัวเองเก็บเองรู้สึกว่ามันไม่พอ...” 

(ณัชวัชร์ ชอบอ่าน นกัเรียนกรุงเทพมหานคร) 
 

3. ปัจจัยภายนอกของบุคคล 

นอกจากโครงสร้างสังคมและปัจจัยภายในของบุคคลจะเป็นปัจจัยที่หล่อหลอมการสร้าง
นิสัยการอ่านของบุคคลแล้ว  จากการสนทนากลุ่ม พบว่ายังมีปัจจัยภายนอกอีกหลายประการและ
บางประการอาจอยู่นอกเหนือการควบคุมของบุคคล ที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างนิสัยการ
อ่านด้วย เช่น บริบททางสังคม  สังคมเพื่อน สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการอ่าน ระบบการศึกษาของ
ประเทศ นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่าน ระบบตลาดและการก าหนดราคาหนังสือ 
และปัจจัยอ่ืนๆ ดังแสดงในแผนภาพท่ี 7.4 

 

           

อ่านหนังสือ /
อ่านจากอินเตอร์เน็ต

ปัจจัยภายนอก

  ความรู้  
ความเข้าใจ
 ค านวณได้  
น าไปใช้ได้

- สังคมท่ีอยู่/ท่ีท างาน
- สังคมเพ่ือน
- ระบบการศึกษา 
- นโยบายของรัฐ
- แหล่งหนังสือ ราคาหนังสือ
- สิ่งอ านวยความสะดวก
- บรรยากาศ/สิ่งแวดล้อม
-  ล 

 
 

แผนภาพท่ี 7.4   ปัจจัยภายนอกที่เอ้ือต่อการสร้างนิสัยการอ่าน 
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3.1 บริบททางสังคมโดยทั่วไป 

บริบททางสังคมโดยทั่วไปในที่นี้จะหมายถึงสภาพของชุมชนที่อยู่อาศัยและที่ท างาน
ว่ามีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการกระตุ้นหรือผลักดันให้บุคคลเห็นความส าคัญของการอ่านหรือไม่ หาก
บุคคลอาศัยอยู่ในบริบทของสังคมที่ต้องใช้ความรู้ในการด าเนินชีวิต หรือท างานอยู่ในสถานที่ที่ต้อง
ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงาน (มีลักษณะเป็น knowledge worker) สภาพสังคมเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้  ยอมรับและให้ความส าคัญกับผู้รู้  ตลอดจนการใช้ความรู้ในการพัฒนาและแก้ปัญหา 
บุคคลก็จะมีการเรียนรู้อยู่เสมอ (มีลักษณะเป็น learning person) และง่ายต่อการพัฒนาด้านการอ่าน 
แต่หากสภาพสังคมเป็นสังคมชนบท ผู้คนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร มีฐานะค่อนข้างยากจน มีแบบ
แผนการด าเนินชีวิตเรียบง่าย หรือท างานอยู่ในสถานที่ที่ไม่ได้ใช้วิชาความรู้มากนัก ความจ าเป็นใน
การอ่านหนังสือจึงมีไม่มากและท าให้ไม่อ่านหนังสือหรืออ่านหนังสือน้อยลง 
 

“...ขึ้นอยู่กับสภาพชุมชน บางทีไม่รู้จะอ่านไปทําไม จบแล้วก็ต้องออกไปทํานา ไม่มีเงินเรียน...” 
(วุฒ ิไม่ชอบอ่าน นักเรียนอํานาจเจริญ) 

 

“...ชุมชนมีผล เพราะชุมชนที่อยู่ส่วนมากเป็นคนทํางานราชการ เป็นผู้จัดการธนาคาร เป็น
ตํารวจ เป็นทหาร ถ้าบ้านเรามานั่งขี้เกียจกันอยู่ คงจะไม่ดี ก็ต้องขยันอ่านหนังสือ เพื่อจะได้
ทํางานท่ีมีฐานะดีขึ้น และที่บ้านก็จะตั้งใจเรียนกันทุกคน...” 

(เพชรชมพู ชอบอ่าน วัยทาํงานเพชรบุรี) 
 

“...ที่ทํางานมีผล อย่างน้อยคุยกันต้องรู้เรื่อง ในท่ีทํางานเป็นแรงผลักดันอย่างหนึ่งให้เราต้อง
อ่าน คนนี้ก็เก่ง คนน้ันก็เก่ง ถ้าเรายังทําอย่างนี้อยู่ เราก็จะช้ากว่าเขา...” 

(เพชรชมพ ูชอบอ่าน วัยทาํงานเพชรบุรี) 
 

“...ชุมชนแถวบ้านเป็นชุมชนชนบท เพราะฉะนั้นชุมชนแถวบ้านจะมีความรู้น้อย ถ้าเราพูดอะไร
ไป เขาก็จะฟังเรา เพราะฉะนั้นทําให้เราอยากอ่านหนังสือ แต่ชุมชนไม่ได้ช่วยให้เราได้อ่าน
หนังสือเพิ่มขึ้น เพราะเป็นชุมชนชนบท ความรู้น้อย เขาก็ทําไร่ ทํานา ก็จะมาถามเราว่าจะให้
ลูกหลานไปเรียนอะไรดี เรียนแบบไหนดี ซึ่งเป็นแรงผลักดันทําให้เราต้องอ่านหนังสือ...” 

(ปัทมา ชอบอ่าน ครเูพชรบุรี) 
 

“...ที่ทํางานมีผล ต้องพยายามศกึษา พวกระเบียบ วิธกีารตา่งๆ พวกหลักสูตรวา่เป็นอย่างไร 
เอกสารประกอบการสอนมีอะไรบ้าง ถ้าเราดเูราก็จะรู้ แต่ถา้เราถามพี่ ก็จะได้อีกสว่นหนึ่ง...” 

(นันทนา ชอบอ่าน ครูเพชรบุรี) 
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3.2 สังคมเพื่อน 

ส าหรับเด็กและเยาวชนโดยทั่วไปนั้น  นอกจากจะได้รับอิทธิพลจากครอบครัวและ
โรงเรียนแล้ว  สังคมเพื่อนที่เขาคบหากันก็นับว่าเป็นแหล่งอิทธิพลที่มีความส าคัญต่อความคิดและ
พฤติกรรมการอ่านอย่างมากเช่นกัน โดยเฉพาะในช่วงวันรุ่นซึ่งเป็นช่วงที่ก าลังแสวงหาตัวตนและ
ความเป็นอิสระ เด็กๆ จะติดเพื่อนมากและอาจเชื่อเพื่อนมากกว่าพ่อแม่หรือครู 

ผู้ร่วมสนทนากลุ่มที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองจ านวนมากยอมรับว่าบุตรหลานของตนได้รับ
อิทธิพลจากเพื่อน โดยเฉพาะอิทธิพลที่จะชักจูงกันให้ออกห่างไปจากการอ่าน ขณะที่คนชอบอ่าน
ชี้ให้เห็นว่าเพื่อนเป็นผู้ที่สร้างแรงจูงใจให้อ่านและการสนทนาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนที่ชอบอ่านจะท า
ให้มีวงการสนทนามีขอบข่ายเนื้อหาที่กว้างขึ้น หรือแม้แต่การคบเพื่อนที่ชอบหรือมีความถนัด     
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ก็สามารถสร้างแรงจูงใจให้สนใจติดตามเรื่องนั้นอีกด้วย 

 

“...ชอบอ่านมาจากเพื่อน เพื่อนอ่านหนังสือก็อ่านตามไปเรื่อยๆ จนติด พ่อแม่ทํางานรับจ้าง 
ส่วนมากพ่อจะอ่านข่าวสาร เห็นพ่ออ่านอยู่บ้าง แต่ไม่ได้มีอิทธิพลมาก ส่วนมากจะมาจากเพื่อน...” 

(ประกาศิต ชอบอ่าน นักศกึษาพษิณุโลก) 
 

“...อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนก็มีบ้าง เช่น เพื่อนส่วนใหญ่จะชอบอ่านพวกนวนิยาย พวกหนังสือ
อ่านเล่น ถ้าเราไม่อ่านก็จะเข้ากลุ่มเพื่อนไม่ได้ แม้เราจะไม่ได้ชอบมาก เช่น พวกเรื่องกอซซิบ
(ซุบซิบ,นินทา-ผู้วิจัย) เรื่องแฟชั่น ก็ต้องอ่านบ้างเดี๋ยวตามไม่ทัน...” 

(มนสิชา ชอบอ่าน วัยทํางานกรุงเทพมหานคร) 
 

 “...กลุ่มเพื่อนมีผล เห็นเพื่อนอ่านเราก็ต้องอ่าน เวลานั่งอยู่กับเพื่อน แล้วเพื่อนอ่านหนังสือ 
เราก็ไม่รู้จะทําอะไรก็ต้องอ่านหนังสือบ้าง...” 

(จิรประภา ชอบอ่าน นักเรยีนกรงุเทพมหานคร)  
 

“...อิทธิพลจากเพื่อนก็สําคัญ เป็นกลุ่มสําคัญที่จะเปิดพื้นที่ของเนื้อหาให้เรากว้างขึ้น ไม่ได้
จํากัดอยู่กับเรื่องเดิม ถ้าเพื่อนชอบกีฬา อย่างนี้เราก็ต้องอ่านด้วย...” 

(มนสิชา ชอบอา่น วัยทํางานกรุงเทพมหานคร) 
 

“...ตอนเรียนมหาวิทยาลัยเพื่อนจะเป็นคนชอบอ่านนิยาย พออยู่ด้วยกันเราก็สงสัยว่าเขา
อ่านอะไร เราก็หามาดู เราก็เริ่มติดนิยาย จากนิยายเราก็ไปอ่านพวกเรื่องส้ัน ก็คือเริ่มอ่านมากขึ้น...” 

(อโนทัย ชอบอา่น วัยทํางานพัทลุง) 
 

“...มาจากเพื่อน เห็นเพื่อนอ่าน ก็อยากอ่านบ้าง...” 
(ปิยะธิดา ชอบอ่าน  นักเรียนกรงุเทพมหานคร) 
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 “...เห็นเพื่อนอ่านหนังสือตั้งแต่ตอนมัธยม ตอนเด็กๆ ไม่ชอบอ่าน ที่บ้านไม่มีคนอ่านหนังสือ 
เห็นเพื่อนอ่านเราก็เลยยืมมาอ่าน แล้วก็อ่านมาเรื่อยๆ...” 

(สุกัญญา ชอบอา่น วยัทํางานกรงุเทพมหานคร) 
 

กลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมการสนทนาและเป็นผู้ชอบการอ่านหลายคน ระบุว่าตนมีส่วน
ชักชวนใหเ้พื่อนอ่านหนังสือ และมีวิถีทางที่จะให้เพื่อนสนใจอ่านมากขึ้น เช่น ชวนเพื่อเข้าห้องสมุด  
การเล่าเรื่องที่อ่านมาแล้วให้เพื่อนฟัง การหาหนังสือให้เพื่อนอ่าน เป็นต้น 

 

“...ชักชวนเพื่อนเข้าห้องสมุด ไปอ่านหนังสือ...” 
(ผาณิต ชอบอ่าน นักเรียนพิษณโุลก) 

 

“...ว่างๆ ก็ชวนเพื่อนเข้าห้องสมุด ให้ไปหาหนังสือวิชาต่างๆ มาอ่านดู...” 
(อนุชิต ชอบอ่าน นักเรียนเชียงใหม่)  

 

“...อ่านแล้วเล่าให้เพื่อนฟัง เป็นแรงจูงใจให้เพื่อนอยากอ่าน ให้เพื่อนสนใจ...” 
(สุกัญญา ชอบอา่น วยัทํางานกรงุเทพ) 

 

 “...หาหนังสือสนุกๆ ปนความรู้ไปด้วย ไม่ใช่มีแต่ตัวหนังสืออย่างเดียว ต้องมีรูปด้วย แล้วหนูก็
อ่านหนังสือให้มันดูสนุกที่สุด แล้วเพื่อนเค้าก็จะมาดู แล้วก็บอกเพื่อนว่าถ้าอยากรู้ก็ให้ไปหาอ่าน
ในห้องสมุด เพื่อนก็จะชอบอ่านไปกับหนูด้วย แล้วก็ให้หนูหาหนังสือที่สนุกๆ มาให้เขาอ่านด้วย...” 

(อมรรตัน์ ชอบอ่าน นักเรียนเชยีงใหม)่ 
 

ขณะที่เด็กและเยาวชนก็ยอมรับว่าการคบเพื่อนมีผลต่อการอ่านโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ชอบ
อ่าน ส่วนใหญ่จะคบหาสมาคมกับเพื่อนที่ไม่ชอบอ่าน ซึ่งมีพฤติกรรมการอ่านไปในทิศทางเดียวกัน 

 

“...สมัยเรียน ผมจะอยู่กับกลุ่มเด็กเรียนก็จะอ่าน แต่ถ้าอยู่กับเพื่อนที่เล่น เที่ยว ก็จะไม่ค่อย
สนใจอ่านเท่าไร...” 

(สัมฤทธิ์ ชอบอ่าน นักศกึษาชุมพร) 
 

“...ต้องส่งเสริมตั้งแต่เด็กๆ เพราะเราก็เป็นมา ถ้าเพื่อนอ่านหนังสือกันหมด ผมก็อ่านตาม  
แต่เพื่อนก็มีหลายกลุ่ม คนที่อ่านหนังสือมีไม่ถึง 20 เปอร์เซ็นต์…” 

(ธนวชิญ์ ไม่ชอบอ่าน นกัศึกษากรุงเทพมหานคร) 
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“...คิดว่าสังคมที่เราอยู่สําคัญกว่าครอบครัว เพราะว่าเราอยู่กับเพื่อนมากกว่าอยู่พ่อแม่  
เพื่อนก็ไม่ชอบอ่าน...” 

(นักเรียนอาํนาจเจริญ ไม่ชอบอ่าน) 
 

“...เพื่อนส่วนใหญ่ที่คบอยู่ก็ไม่ชอบอ่านหนังสือเหมือนกัน ส่วนใหญ่คบเพื่อนที่ไม่ชอบอ่าน
หนังสือ มีเพื่อนในห้องที่ชอบอ่านหนังสือ เขาก็แยกตัวไปอ่าน...” 

(อธิษฐ์ ไม่ชอบอ่าน นกัเรียน ม.ตน้เพชรบุรี) 
 

“...ชอบแนวประวัติศาสตร์ บอล หนังสือเรียนไม่ชอบ คบเพื่อนที่ไม่ชอบอ่าน เราก็ไม่ชอบอยู่แล้ว...”   
(นที ไม่ชอบอ่าน นักศึกษาสระบุรี) 

 

“...ถ้าเพื่อนมาชวนอ่านหลายๆ คน ผมจะชอบ เห็นเพื่อนอ่านเราก็อ่านด้วย ถ้าอ่านคนเดียว
ผมไม่ชอบ...ผมมีทั้งเพื่อนชวนไปเที่ยว กับเพื่อนชวนอ่านหนังสือ ก็ชอบทั้งสองอย่าง...” 

(นักศึกษาชุมพร ชอบอ่าน) 

 

“...ผมมีเพื่อนทุกกลุ่ม ตั้งแต่เกเร เรียนดี เรียนไม่ดี มีหมด เหมือนพอเราเรียนเราอยู่กับกลุ่มนี้ 
พอเราเล่นเราก็อยู่กับกลุ่มนี้ มันก็ดีไปอีกแบบหน่ึง...” 

(อติวิชญ์ ชอบอ่าน นกัเรียนม.ปลายชุมพร) 
 

3.3 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่าน 

สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการอ่านเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีการกล่าวถึงว่า 
มีส่ วนท าให้ เกิดความรู้ สึกที่น่ า อ่าน  อยากอ่าน และอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
สภาพแวดล้อมที่มีความสงบเงียบ ไม่มีสิ่งรบกวนสมาธิ เป็นธรรมชาติ และมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการอ่านที่เพียงพอ เป็นต้น 

 

“...ที่บ้านไม่มีที่ให้อ่านหนงัสือ มนัหนวกหู เสียงดงัเพราะล้างรถ ก็เป็นเหตุผลหน่ึงที่ทําให้ไม่
ค่อยได้อ่าน...” 

(ชลิตา ไม่ชอบอ่าน นักเรียนเพชรบุรี) 
 

“...สภาพแวดล้อมทางบ้านน่าจะมีผล ที่บ้านมีสถานที่พร้อมที่จะให้อ่านหนังสือ ปกติอยู่บ้านป้า 
เป็นปั๊มน้ํามัน ทําให้ไม่ค่อยสะดวกในการอ่าน เวลามใีห้อ่าน แต่วา่ไม่ได้อ่าน...” 

(จรัสศรี ไมช่อบอ่าน นกัเรียนเพชรบุร)ี 
 

“...ที่อ่านหนังสือต้องไม่มเีสียงรบกวน สะดวกสบาย เย็นสบาย เปน็ธรรมชาติ...” 
(หญิง ไมช่อบอ่าน นักเรยีนอํานาจเจริญ) 
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3.4 ระบบการศึกษา 
ระบบการศึกษาซึ่งครอบคลุมเป็นแม่บทของการจัดการเรียนการสอนของประเทศ

นับว่ามีผลอย่างมากต่อการหล่อหลอมทักษะการอ่าน  เนื่องจากระบบการศึกษาจะมีผลต่อการจัด
โครงสร้างและระบบการบริหารจัดการในโรงเรียน รวมไปถึงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
การจัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมต่างๆ   รวมทั้งเรื่องการสอนอ่านและการน ากิจกรรมการอ่านไปใช้
ในการวัดและประเมินผล จากสนทนากลุ่ม พบว่า ระบบการศึกษา การจัดการเรียนการสอนใน
ปัจจุบันน่าจะมีปัญหาในเรื่องการสอนอ่าน ผู้ร่วมสนทนากลุ่มจ านวนหนึ่งจึงเสนอให้มีการปรับ
ระบบการเรียนการสอน หรือน าเอากระบวนการอ่านมาใช้ในการเรียนการสอนและการประเมินผล
ให้มากขึ้น 

 

“...สังคมไทยอย่ามองว่าการ์ตูน หรือว่าขายหัวเราะเป็นหนังสือที่ไม่ควรอ่าน คือว่ามันเป็นจุดเริ่มต้น
ของการทําให้รักการอ่านและเรียนรู้ภาษาไทยด้วยเช่นเดียวกัน กิจกรรมเวลาว่างในโรงเรียนก็
เช่นเดียวกัน ควรเปิดโอกาสให้เด็กเลือกอ่านหนังสือที่เขาอยากอ่าน แล้วก็มีให้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้กัน 
และก็ไม่ต้องตําหนิว่าหนังสือชนิดใดชนิดหนึ่งว่าเป็นหนังสือที่ไร้ค่า ไม่ควรที่จะเรียนรู้…” 

(ฐาภรณ์ ชอบอ่าน วยัทํางานกรงุเทพมหานคร) 
 

 “...สมัยนี้อ่านหรือไม่อ่านกส็อบได้หมด สมัยก่อนถ้าไม่อ่านสอบไม่ได้ ตกซ้ําปี...” 
(สานิตย ์ชอบอ่าน ผู้สูงอายุพัทลุง) 

 

“...เด็กจะรักการอ่านมันต้องอ่านอย่างมีจุดหมาย มีจุดเน้น ไม่ใช่ให้เด็กไปค้น เด็กก็ไป
ค้นมาเขียนรายงาน แต่ก็สรุปไม่ได้ อ่านมากแต่รู้น้อย อ่านมากแต่ไม่มีสาระ ไปลอก
ตํารา เด็กไม่ได้พัฒนาความคิด ความรู้นั้นไม่ได้ตกผลึก มีแต่ลอก ลอกกันไปลอกกันมา 
พัฒนาการอ่านมีน้อย...” 

(อ้อม ชอบอ่าน ผู้สูงอายุพัทลุง) 
 

“...ไม่มีการอ่านในกระบวนการสอน เพราะเราให้ความสําคัญกับเนื้อหา ผมว่าเราต้อง
แก้ที่โครงสร้าง ต้องลดวิชาหรือว่าเนื้อหาบางอย่างลงไป ต้องเปิดโอกาสให้เด็กคือ 
บังคับไปเลยว่าทุกวิชาจะต้องใช้การอ่านเป็นกระบวนการหนึ่งในการที่จะแสวงหา
ความรู้ในวิชานั้น แล้วต้องเชื่อด้วยว่าเด็กไปค้นคว้ามา...” 

(เฉลิม ชอบอ่าน วัยทาํงานกรุงเทพมหานคร) 
 

“...ในระดับโรงเรียนเขาจะเน้นที่การทําข้อสอบปรนัย เพราะฉะนั้นแทนที่จะประเมิน
กระบวนการอ่าน เด็กก็ต้องท่องจําเนื้อหาความรู้เพื่อจะไปตอบ ...เด็กจะมีความรู้สึกว่า
หนังสือเล่มไหนไม่ใช้ออกสอบก็ไม่อ่าน เพื่อเอาเวลาไปทุ่มกับการเตรียมตัวสอบ...” 

(เฉลิม ชอบอ่าน วัยทาํงานกรุงเทพมหานคร) 
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3.5 นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่าน 

ผู้สนทนากลุ่มมีความเห็นว่านโยบายในการส่งเสริมการอ่านของรัฐที่ด าเนินการผ่าน
ทางหน่วยงานต่างๆ เป็นนโยบายส าคัญที่มีส่วนผลักดันให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้ แต่ก็มักมี
ข้อจ ากัดในเรื่องความต่อเนื่องของโครงการ  หรือการน านโยบายสู่การปฏิบัติมีความเข้มงวด จนไม่
สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น นโยบายการให้ยืมหนังสือเรียน  ซึ่งนักเรียนจะต้องน า
หนังสือส่งคืนในสภาพที่เรียบร้อย ไม่มีการขีดเขียน หากช ารุดเสียหายจะต้องส่งคืนเป็นเงิน ท าให้
เด็กๆ ไม่กล้าที่จะน าหนังสือไปใช้ ด้วยเกรงว่าหนังสือจะเก่า หรือถูกขโมย ในที่สุดก็ไม่ได้ใช้
ประโยชน์จากหนังสือตามโครงการยืมเรียน เป็นต้น 

 

“...ต้องมีนโยบายที่ชัดเจนและต่อเนื่อง ทุกหน่วยงานต้องลงทุน พร้อมมีกิจกรรมการบริการ 
ทุกหน่วยงานต้องมีงบในการให้บริการหนังสือ และบริการชุมชน...” 

(อ้อม ชอบอ่าน ผู้สูงอายุพัทลุง) 
 

“...เคยมีโครงการให้ประชาชนรักการอ่าน แต่เดี๋ยวนี้หายไป ไม่ต่อเนื่อง ควรมีการส่งเสริมให้
คนในชุมชนรักการอ่าน เดี๋ยวนี้ห้องสมุดอยู่ใน อบต. คนไม่กล้าเข้าไปอ่าน งบประมาณไม่
ต่อเนื่อง ไม่มีการกระตุ้น...” 

(ผู้สูงอายชุุมพร  ชอบอ่าน) 
 

“...ปัญหาที่พบของที่อ่านหนังสือประจําหมู่บ้านคือไม่มีคนดูแล สถานที่ไม่สะอาด ถ้ามี
หนังสือดีๆ มา ก็มีคนหยิบกลับบ้านไป ไม่รักษาหนังสือ หนังสือโดนฉีกเป็นปัญหาของ
หมู่บ้าน ถ้าบอกให้ช่วยกันดูแลไม่มีใครช่วย  เพราะทุกคนมีภาระ ถ้ามีคนดูแลหนังสือดีๆ    
ก็จะเข้ามาได้ ตอนนี้มีหนังสือดีๆ เข้ามาก็หายหมด...” 

(ศศิธร ชอบอ่าน แม่บา้นชลบุรี) 
 

“...ห้องสมุดประชาชน เป็นหนังสือเก่า หนังสือมือสอง ข้อมูลมันเก่าไปแล้ว ก็จะมีความคิด
ล้าสมัยกว่าคนในเมือง เพราะเอาข้อมูลเก่าๆ ไปให้เขา...” 

(นิติเทพ ไม่ชอบอ่าน นักศกึษากรุงเทพมหานคร) 
 

“... โครงการหนังสือเรียนฟรี เด็กไม่กล้าใช้ เพราะต้องส่งคืน เด็กกลัวหาย ระเบียบพัสดุ
กําหนดว่า ต้องส่งคืน ปกไม่ไห้ชํารุด ห้ามเขียนข้อความที่ไม่สมควร...เด็กมาเรียนไม่เอา
หนังสือมา มานั่งฟังครูสอนไม่มีหนังสือ...” 

(หญิง ชอบอ่าน วัยทาํงานอุดรธานี ) 
 

“บางครั้งก็เอาหนังสือมา บางครั้งก็ไม่เอามา ไม่กล้าเขียนลงไปในหนังสือ. ถ้าเปน็หนงัสือเรากก็ล้าเขยีนลงไป” 
(ชาย ชอบอ่าน นกัเรียนอดุรธาน)ี 
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3.6 ระบบตลาดและการก าหนดราคาหนังสือ 

ปัจจุบันมีการผลิตหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆในปริมาณที่สูงขึ้น หลากหลายขึ้น   แต่
การกระจายของหนังสือไปยังท้องถิ่นชนบทก็ยังมีไม่มาก  หนังสือส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวอยู่ในเขต
เมือง ประกอบกับการก าหนดราคาหนังสือเป็นไปตามกลไกตลาดและมักมีราคาแพง  จนเป็น
อุปสรรคต่อการซื้อหาหนังสือมาอ่าน  โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยหรือนักเรียนในครอบครัวที่มี
ฐานะยากจนไม่สามารถซื้อหาหนังสือที่มีคุณภาพดีมาอ่านได้ 
 

“...หนังสือที่เป็นความรู้ จะมีราคาแพง...ถ้าหนังสือมีราคาถูกลง คิดว่าคนไทยจะอ่านหนังสือ
มากขึ้น สําหรับคนที่มี เงินราคาหนังสืออาจไม่ เป็นปัญหา แต่สําหรับคนที่มีรายได้
พอประมาณ อาจมองว่าเอาเงินไปซื้ออย่างอื่นท่ีสําคัญและจําเป็นมากกว่าจะดีกว่า...” 

(วีรุทัย ชอบอ่าน นักศกึษาเชียงใหม่) 
 

“...ผมไปเจอหนังสือบางเล่ม หน้านึงนี่เปิดมาเจออักษรตัวใหญ่ๆ ประมาณ คําสองคํา แล้วก็
ข้ามไปหน้าต่อไป แล้วก็ตีราคาออกมาสูง คืออยากซื้อหลายๆ เล่มแต่ว่าด้วยงบประมาณที่มี 
ไม่ว่าจะเป็นเงินท่ีพ่อแม่ให้ หรือว่าที่ตัวเองเก็บเองรู้สึกว่ามันไม่พอ...” 

(ณัชวัชร์ ชอบอ่าน  นักเรยีนกรุงเทพมหานคร) 
 

“...ราคาหนังสือเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนจนเข้าไม่ถึงการอ่าน...รัฐต้องควบคุมราคาหนังสือ  
ว่าหนังสือประเภทน้ีราคาไม่ควรเกินกี่บาท เดี๋ยวนี้ไม่มีการควบคุมราคาหนังสือ...” 

(กัลยารตัน์ ไม่ชอบอ่าน ธุรกิจส่วนตัวกรงุเทพมหานคร 

 

จากการสนทนากลุ่มสามารถสรุปร่องรอยความเป็นมาและปัจจัยที่เอ้ือต่อการสร้าง
นิสัยการอ่านของกลุ่มตัวอย่างกรณีศึกษา ได้ดังแผนภาพท่ี 7.5  
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ครอบครัว บังคับเคี่ยวเข็ญ

สนับสนุนส่งเสริม

ปฏิบัติเป็น
แบบอย่าง

ยอมรับ ซึมซับ อ่านหนังสือ /
อ่านจากอินเตอร์เน็ตโรงเรียน/สถานศึกษา

ปัจจัยภายนอก

หลบหลีก   
ไม่ชอบอ่าน

ไม่ชอบอ่าน

  ความรู้  
ความเข้าใจ
 ค านวณได้  
น าไปใช้ได้

พัฒนาเป็น
คนชอบอ่าน

 รักการอ่าน
อ่านต่อเนื่อง

จัดกิจกรรม รณรงค์
แจกจ่ายเอกสาร

หน่วยงาน/

องค์กรอื่นๆ

- พ่ิน้อง
- ญาติผู้ใหญ่
- พ่อ แม่

- ครู
- เพ่ือน

ประโยชน์
จากการอ่าน

- สังคมที่อยู่/ที่ท างาน
- สังคมเพ่ือน
- ระบบการศึกษา
- นโยบายของรัฐ
- แหล่งหนังสือ ราคาหนังสือ
- สิ่งอ านวยความสะดวก
- บรรยากาศ/สิ่งแวดล้อม
-  ล 

 ศึกษาเรียนรู้
 อาชีพ/การงาน 
 เพลิดเพลิน
 การด าเนินชีวิต
 แก้ปัญหา
  ล 

- ซักถามแลกเปลี่ยน
- ประสบการณ์/ปฏิบัติ
- ผ่านสื่อประเภทต่างๆ
          ล 

วัด

ไม่ค่อยได้อ่าน

- พระ
- เณร

การเรียนรู้ผ่าน
ช่องทางอื่นๆ

ปัจจัยภายใน

- ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
-  มีทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน
- เห็นคุณค่าของการอ่าน 
- วุฒิภาวะสูงขึ้น ความรับผิดชอบสูงขึ้น
- สติปัญญาความสามารถในการอ่าน
- อาชีพและหน้าที่การงาน
- ฐานะความเป็นอยู่และรายได้
-  ล 

 
 

แผนภาพท่ี 7.5  ปัจจัยหรือเงื่อนไขที่หล่อหลอมสู่การสร้างนิสัยการอ่านของคนไทย 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการอ่านของคนไทย 

 

จากการสนทนากลุ่ม พบว่า สภาพที่เป็นปัญหาหรือเป็นอุปสรรคขัดขวางที่ส าคัญ ท่ีท าให้
บุคคลไม่ได้อ่านหนังสือตามปกติ หรืออ่านหนังสือได้น้อยลงไปจากที่เคยอ่าน  หรือมีประสิทธิภาพใน
การอ่านลดลง ได้แก่ 

 

1. ไม่มีเวลา 

สิ่งที่เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการเพิ่มพูนการอ่านและมักจะเป็นข้ออ้างอยู่เสมอ ทั้งของผู้ที่
ชอบอ่านและไม่ชอบอ่าน ก็คือเรื่องของเวลาที่จะใช้ในกิจกรรมการอ่านของบุคคล บุคคลจ านวนมาก
ให้เหตุผลของการไม่อ่านหรืออ่านน้อยลง ด้วยเหตุผลของเวลาที่มีอยู่อย่างจ ากัดและถูกจัดสรรให้กับ
การท าภารกิจอ่ืนมากขึ้น เช่น การใช้เวลาในการท างานที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้น การด้ินรนสู้ชีวิตกับ
สภาพที่บีบค้ันทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น จนท าให้เวลาที่จะใช้ในกิจกรรมการอ่านของบุคคล
ลดลง และเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มพูนทักษะการอ่าน หรือไม่สามารถอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และเหตุผลนี้ก็มักเป็นค าอธิบายแรกของบุคคลทุกระดับการศึกษาและอาชีพ 

 

“...ไม่ค่อยมีเวลาว่างจะอ่าน อยู่โรงเรียนต้องเรียนเยอะ กลับบ้านต้องช่วยพ่อแม่ทํางาน...” 
(สุกัญญา ชอบอ่าน นักเรียนกรุงเทพมหานคร) 
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 “...ก็ยอมรับว่าช่วงนี้อ่านหนังสือน้อยลง ตั้งแต่ช่วงปี 4 เพราะว่างานมันเยอะ ก็เลยทําให้ถูก
แย่งเวลาไป แล้วก็การอ่านวิชาที่เรียน อ่านได้น้อยอีกเหมือนกัน คืองานมันซ้ําซ้อนกัน แล้ว
มันเร่งด่วน บางอย่างต้องส่งอาทิตย์หน้าแล้วทําให้ไม่มีเวลามานั่งอ่าน เอาความรู้ เอาความ
งดงามของความรู้ที่ได้ ...” 

(กิตติศักดิ์ ชอบอา่น นักศึกษากรุงเทพนคร) 
 

 “...ระดับอาจารย์ เวลาที่เราทํางาน เราก็จะมีงานเยอะ ทั้งงานเตรียมสอน การตรวจงาน
วิทยานิพนธ์ และภาระงานต่างๆ ที่เข้ามา มันทําให้ส่วนใหญ่เราก็จะบริโภคงานวิชาการไป
ในเนื้องานของเราซึ่งเป็นการอ่านตามปกติของอาชีพ แต่เวลาจริงๆ ที่จะได้ซึมซับหรือพัฒนา
ตนเองเนี่ย ช่วงเวลาก็จํากัดด้วยเหมือนกัน อย่างเช่น ถ้าจัดอบรมอย่างสองสัปดาห์ มันก็จะ
ไม่มีเวลาในการพัฒนาตนเอง...” 

(ฐาภรณ์ ชอบอ่าน วยัทํางานกรงุเทพมหานคร) 
 

“...ต้องประกอบอาชีพ ดิ้นรน ไม่ค่อยมีเวลา โดยเฉพาะอาชีพค้าขาย แต่ถ้ามีเวลา ไม่มีธุระก็อ่านบ้าง...” 
(วิชติ ชอบอ่าน ผู้สูงอายุอาํนาจเจริญ) 

 

“...ตอนเด็กๆ อ่านหนังสือ พอโตมาไม่ค่อยได้อ่าน เอาเวลาไปทํากิจกรรม แต่ยังชอบอ่านอยู่ 
ชอบเข้าไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดในวิทยาลัย...” 

(มงคล ชอบอ่าน นักศึกษาอุดรธานี) 
 

 “...ชอบอ่านแต่นิยาย แต่ไมค่่อยอ่านบ่อย เพราะไม่คอ่ยมเีวลา หนังสือเรียนก็อา่นในชั่วโมง
เรียน วา่งๆ ตอนเที่ยงก็ชอบเอาหนังสือนิยายมาอา่น...” 

(สุกัญญา ชอบอ่าน นักเรียนกรุงเทพมหานคร) 
 

 “...อยากอ่าน แตเ่วลาเขา้บ้านแล้วมีงานทําเยอะ ไมม่ีเวลามาอ่านหนังสือ...” 
(วัยทาํงานเชียงใหม ่ชอบอ่าน) 

 

“...ไม่ค่อยมีเวลาวา่ง...” 
(กนกพร ชอบอ่าน ครูสระบุรี) 

 

2. มีปัญหาสุขภาพ 

ปัญหาสุขภาพเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้คนซึ่งชอบการอ่านหนังสือ หรือเคยอ่านหนังสือบ่อยๆ
มีการอ่านน้อยลงทั้งในเชิงจ านวนครั้งของการอ่าน  ระยะเวลาในการอ่าน  และประสิทธิภาพการอ่าน 
เช่น ขาดสมาธิในการอ่าน อ่านได้ช้า ต้องหยุดการอ่านในระยะเวลาสั้นๆ เป็นต้น ทั้งนี้อาจจะเกิดจาก
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ปัญหาความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อ ปัญหาเรื่องสายตา  ปวดศีรษะ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อศักยภาพและ
โอกาสในการอ่านทั้งสิ้น 

 

“...ชอบอ่าน แตเ่ดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไดอ้่าน เพราะวา่สายตาไมด่ี ...” 
(อัมพร ชอบอ่าน วัยทาํงานมหาสารคาม) 

 

“...มีปัญหาเรื่องสายตากับปวดหลัง...” 
(สุนันทา ชอบอา่น วัยทาํงานพิษณุโลก) 

 

“...ชอบอ่านหนังสือ แตต่อนน้ีอ่านไม่ค่อยได้ ปวดหัว เป็นโรคหอบโรค...” 
(เสถียร ชอบอ่าน สระบุรี) 

 

“...อายุมาก สายตาแย่ อา่นไปนาน ๆ ก็จะเริ่มพร่ามัว...” 
(วัยทาํงานเพชรบุรี ชอบอา่น) 

 

“...นั่งอ่านมากๆ เมื่อย...” 
(เพชรชมพู ชอบอ่าน วัยทาํงานเพชรบุรี) 

 

“...ตอนนี้มีปัญหาเรื่องสายตาเห็นเป็นภาพซ้อน ...” 
(สุนันทาคา้ขาย พิษณุโลก ชอบอ่าน) 

 

“...ป่วยก็มีบ้าง เป็นมากอ่านไม่ได้เลย อย่างหนังสือพิมพ์ถึงป่วยเราก็อยากอ่าน...” 
(รุ่งนภา ชอบอ่าน วัยทาํงานสระบุรี) 

 

ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงของสายตา แม้ว่าจะมีแว่นสายตาช่วยให้มองเห็นได้อย่าง
ชัดเจนขึ้น แต่บางรายก็อาจจะไม่ถนัด ปรับสายตาไม่ได้ หรือเกิดความรู้สึกหงุดหงิดร าคาญต่อ
สภาพที่เปลี่ยนไป ท าให้ไม่มีสมาธิในการอ่านและอ่านน้อยลง 

 

“...อย่างเราถึงวัยที่จะต้องใส่แว่น แต่มันก็จะหงุดหงิด...” 
(เสาวภา ชอบอ่าน ครูชมุพร) 

 

ปัจจุบันมีการพิมพ์หนังสือโดยใช้กระดาษถนอมสายตา สามารถอ่านได้นานขึ้นโดยไม่รู้สึก
ระคายเคืองหรือปวดตา แต่ส าหรับผู้ที่ชอบอ่านจากอินเทอร์เน็ตหรืออ่านจากหน้าจอคอมพิวเตอร์
นาน  ๆอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาได้ อันเนื่องมาจากการเพ่งสายตาและมีแสงสะท้อนเข้าตามาก 
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“...มีปัญหาทางด้านสายตา วันนึงต้องอยู่กับคอมพิวเตอร์หลายชั่วโมง ตอนนี้ดูใกล้ไม่ชัด ต้องเพ่ง...” 
(วัยทํางานกรงุเทพมหานคร ชอบอ่าน) 

 

3. ขาดทักษะการอ่าน 

ในขณะที่คนกลุ่มหนึ่งไม่มีเวลาที่จะอ่านนั้น ก็มีคนอีกจ านวนหนึ่งที่มีเวลามากพอแก่การอ่าน
และสนใจที่จะอ่าน แต่เนื่องจากมีทักษะในการอ่านน้อยอ่านไม่คล่องหรืออ่านไม่ออก ซึ่งเป็น
เหตุผลหนึ่งที่ท าให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงการอ่านได้ และเมื่อเวลาผ่านไปนานขึ้น ก็อาจจะ
ผลักคนกลุ่มนี้ให้กลายเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านไปในที่สุด 

 

“...เป็นคนที่อยากอ่านหนังสือ แต่อ่านออกบ้างไม่ออกบ้าง อ่านหนังสือตอนเด็ก ตอนโตไม่
ค่อยได้อ่าน ...ชอบอ่าน แต่บางตัวมันอ่านยาก...” 

(สุวรรณ ชอบอ่าน วัยทาํงานอํานาจเจริญ) 
 

“...ไม่ค่อยถนัดเรื่องการอ่าน ไม่ชอบอ่าน ไม่ได้ตั้งใจเรียนมาตั้งแต่แรก...” 
(ผู้สูงอายุพะเยา ไมช่อบอ่าน) 

 

“...พี่สาว อ่าน เขียนหนังสือภาษาไทยไม่ได้ สอนแล้วก็ยังอ่านไม่ได้ แต่พูดภาษาอังกฤษได้ 
เยอะมาก...ผลสุดท้ายต้องไปอยู่อังกฤษ...” 

(ปภาวดี ชอบอา่น วัยทํางานกรุงเทพมหานคร) 
 

ในสภาพการณ์ปัจจุบันพบว่ามีเยาวชนในระบบการศึกษาจ านวนหนึ่งที่ อ่านหนังสือไม่ออก  
ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากในการที่จะผลักดันให้เด็กเหล่านี้เรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ได้อย่างมีความสุข  
สะท้อนได้จากข้อสังเกตของครู ที่ว่า 

 

“...เด็กอ่านหนังสือไม่ค่อยออก เป็นอุปสรรคสําคัญ ขนาด ม.1 เข้ามา 400 คน ประมาณ 30 

คนอ่านไม่คล่อง...” 
(กนกพร ชอบอ่าน ครูสระบุรี) 

 

4. หนังสือมรีาคาแพง ไมส่ามารถซื้อได้ 
จากการศึกษาพบว่าราคาหนังสือที่สูงก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้คนอ่านหนังสือได้น้อยลง

หรือไม่ได้อ่าน เนื่องจากมีข้อจ ากัดในเรื่องทุนทรัพย์อันเป็นต้นทุนในการอ่าน โดยเฉพาะในกรณี
ของการซื้อหนังสือมาอ่านเอง อันเป็นผลมาจากฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัว  ค่าครองชีพ       
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ที่สูงขึ้น  และภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา/ชะลอตัวลง  ผู้คนมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้จ่ายอย่างประหยัด 
และเพื่อปากท้องเป็นล าดับแรก ท าให้คนจ านวนมากซื้อหนังสืออ่านน้อยลง หรือไม่สามารถซื้อหามาอ่านได้ 

 

“...ชอบอ่านหนังสือ อ่านเท่าที่มี ถ้ามีความสามารถซื้อก็ได้อ่าน ถ้าซื้อไม่ได้ก็ไม่ได้อ่าน...” 
(วรรณ ชอบอ่าน ผู้สูงอายมุหาสารคาม) 

 

“...อย่างหนังสือพิมพ์ฉบับละ 10 บาท เดือนหนึ่งมีกี่วัน เขาคูณเรียบร้อยแล้ว เอาเงินเก็บไว้
ซื้อขนมให้หลานดีกว่า...”  

(กิ่งแก้ว ชอบอ่าน วยัแรงงานอดุรธาน)ี 

 

“...ราคาหนังสือแพง บางเล่มน่าสนใจ บางนิดเดียว แต่ 200 กว่าบาท...” 
 (กนกพร ชอบอ่าน ครูสระบุรี) 

 

“...หนังสือที่เป็นความรู้ จะมีราคาแพง อยากให้หน่วยงานจัดบุคแฟร์เอาหนังสือมาลดราคา 
ถ้าหนังสือมีราคาถูกลงคิดว่าคนไทยจะอ่านหนังสือมากขึ้น สําหรับคนที่มีเงิน ราคาหนังสือ
อาจไม่เป็นปัญหา แต่สําหรับคนที่มีรายได้พอประมาณ อาจมองว่าเอาเงินไปซื้ออย่างอื่น    
ที่สําคัญและจําเป็นมากกว่าจะดีกว่า...”  

(วีรุทัย ชอบอ่าน นักศกึษาเชียงใหม่) 
 

 “...หนังสือแพง หนังสือเตรียมสอบประถม เล่มนึง 150 บาท ถ้าเป็นเด็กอยู่หอ ไม่ได้อยู่กับ
พ่อแม่ จะไม่สามารถซื้อเองได้ เพราะว่ามันแพง…” 

(อมรรัตน์ ชอบอ่าน นักเรียนเชยีงใหม)่ 
 

“...ราคาหนังสืออย่างเรามันก็เป็นอุปสรรคเหมือนกัน แต่ถ้าเป็นเด็กต่างจังหวัดก็เป็นปัญหา
แน่ๆ...”  

( วรท ชอบอ่าน นักเรียนมัธยมกรุงเทพ) 
 

“...หนึ่งก็คือหาหนังสือยาก สองก็คือราคา ผมไปเจอหนังสือบางเล่ม หน้านึงนี่เปิดมาเจอ
อักษรตัวใหญ่ๆ ประมาณ คําสองคํา แล้วก็ข้ามไปหน้าต่อไป แล้วก็ตีราคาออกมาสูง       
คืออยากซื้อหลายๆ เล่มแต่ว่าด้วยงบประมาณที่มี ไม่ว่าจะเป็นเงินท่ีพ่อแม่ให้ หรือว่าที่ตัวเอง
เก็บเองรู้สึกว่ามันไม่พอ...” 

(ณัชวัชร์ ชอบอ่าน นกัเรียนกรุงเทพมหานคร) 
 

“...หนังสือมีราคาแพง บางครั้งมีสาระนิดเดียว ซื้อมาแล้วไม่คุ้ม แต่ก็ต้องซื้อ เพราะต้องนําไปใช้...” 
(ปภาวดี ชอบอา่น วัยทํางานกรุงเทพมหานคร) 
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ข้อความข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าราคาหนังสือเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงของผู้ที่มีรายได้
น้อย และบางรายก็อาจต้องซื้อหากมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ แต่ไม่ได้ซื้อด้วยความสบายใจและ
ไม่ได้ซื้อเพราะต้องการอ่านตามปกติ 

 

5. ขาดเป้าหมายในการอ่าน 

อีกประเด็นหนึ่งที่ท าให้สถานการณ์การอ่านของคนไทยยังอยู่ในระดับที่ต่ า ก็คือการขาด
เป้าหมายในการอ่าน ไม่มีวัตถุประสงค์ในการอ่าน และไม่ทราบว่าตนเองจะอ่านไปท าอะไร การขาด
เป้าหมายในการอ่าน  ท าให้ผู้อ่านไม่มีแรงจูงใจที่ชัดเจนในการอ่าน ไม่กระตือรือร้น และไม่อ่าน
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ โดยเฉพาะในผู้ที่พ้นวัยการศึกษาเล่าเรียนแล้ว 

 

“...เป็นส่ิงที่ดี โดยเฉพาะกับเด็ก ถ้าอ่านหนังสือแล้วน่าจะเก่ง อย่างผมนี่มันผ่านมาแล้ว...” 
(อรุณ ไม่ชอบอ่าน ผู้สูงอายุชมุพร) 

 

“...รู้ว่าการอ่านมีประโยชน์ แต่อายุมากแล้วไม่รู้ว่าจะอ่านไปทําอะไร...” 
(ผู้สูงอายุพะเยา ไมช่อบอ่าน) 

 

นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตจากผู้ที่ชอบอ่าน ที่สะท้อนภาพการอ่านหนังสือของชาวบ้าน
ทั่วไปได้เป็นอย่างดี ว่าการที่ชาวบ้านอ่านหนังสือน้อยหรือไม่อ่าน เป็นเพราะไม่มีเป้าหมาย ไม่ทราบว่า
จะน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใด 

 

“...ชาวบ้านที่ไม่อ่านหนังสือ เป็นเพราะว่าไม่รู้ว่าจะอ่านไปทําไม จิตใจเขาไม่เปิด ไม่รู้ว่า
หนังสือมีประโยชน์อย่างไร เขาไม่เห็นค่าของหนังสือ...” 

(ปัทมา ชอบอ่าน วยัทํางานเพชรบุรี) 
 

6. เบื่อหน่ายกับสถานการณ์บ้านเมืองหรือการน าเสนอข่าวสารท่ีไม่ถูกต้อง 

คนจ านวนมากชอบอ่านหนังสือพิมพ์  เพราะอยากทราบสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของ
สังคม แต่ความประทับใจที่เกิดจากการน าเสนอข่าวสารที่ไม่เหมาะสม ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง หรือ
สถานการณ์บ้านเมืองที่วุ่นวายไร้ระเบียบ เช่น กรณีความวุ่นวายอันเกิดจากความขัดแย้งทาง
การเมืองของกลุ่มบุคคลที่แสดงออกด้วยเสื้อสีต่างๆ หรือความขัดแย้งระหว่างประชาชนบางกลุ่มกับ
รัฐบาล ประกอบกับมีการน าเสนอข่าวสารตอบโต้กันจนเกิดความสับสนไม่ทราบว่าอะไรจริงอะไรเท็จ 
ก็มีส่วนท าใหบ้างคนเบื่อหน่ายและต่อต้านการรับรู้ข่าวสาร  รวมทั้งไม่อ่านข่าวสารบ้านเมือง 
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“...ไม่อ่านหนังสือพิมพ์สักฉบับ ผมเคยรับราชการเป็นครู มีเรื่องในโรงเรียน หนังสือพิมพ์เอา
ไปลงพาดหัว แต่เวลาแก้ข่าว แก้ 2 บรรทัด...” 

(ชาย ไมช่อบอ่าน วัยทาํงานเชียงใหม)่ 
 

“...ตอนนี้บ้านเมืองเป็นแบบนี้ เบื่อ ไม่อยากอ่านไม่อยากดูอะไรเลย...” 
(ผู้สูงอายุพะเยา ชอบอ่าน) 

 

เหตุผลของคนที่ไม่ชอบการอ่านหนังสือ 

 

คนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือ ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีแบบอย่าง ไม่ได้รับการสนับสนุน
ส่งเสริมจากครอบครัวและโรงเรียน  บางคนอาจอยู่ในครอบครัวที่มีความพร้อมด้านการอ่าน มีพี่น้อง
ที่รักการอ่าน  มีพ่อแม่ที่คอยเอาใจใส่ให้การสนับสนุน หรือแม้แต่อยู่ในครอบครัวที่มีมาตรการบังคับ 
มีครูอาจารย์คอยก ากับติดตามเรื่องการอ่าน แต่เขาก็เลือกที่จะเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือ  จากการ
สนทนากลุ่ม พบว่า มีการอ้างถึงเหตุผลสนับสนุนพฤติกรรมของตนที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้ 

 

1. ไม่ชอบที่จะอ่าน ขี้เกียจอ่าน 

ผู้ร่วมสนทนากลุ่มที่ไม่ชอบอ่าน ได้กล่าวยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าไม่ชอบที่จะอ่าน หรือ 
ขี้เกียจที่จะอ่าน ไม่ว่าจะได้รับการแนะน าสนับสนุน หรือถูกบังคับก็ตาม เนื่องจากเป็นนิสัยหรือเป็น
ธรรมชาติของตนเองที่เป็นเช่นนั้น 

 

“...ไม่ชอบอ่าน  เพราะขีค้ร้าน...” 
(สมพร ไม่ชอบอ่าน ผู้สูงอายุสงขลา) 

 

“...มันเป็นสันดาน ให้อ่านหนังสือ ให้จดหนังสือ ไม่ทํา รู้ว่าดีมีประโยชน์ แต่เราไม่ชอบ...” 
(สมพร ไม่ชอบอา่น ผู้สูงอายุสงขลา) 

 

“...คิดว่าการอา่นมีประโยชน ์แต่เหตุที่ไม่อ่านคือ ไมช่อบ...” 
(อธิษฐ์ ไม่ชอบอ่าน นกัเรียนเพชรบุรี) 

 

“...ตอนเด็กพ่อแม่สอนให้อ่าน แต่เราไม่ชอบ อ่านตอนใกล้สอบอย่างเดียว ที่ไม่อ่านหนังสือ
เป็นเพราะไม่ชอบโดยนิสัย...” 

(อธิษฐ์ ไม่ชอบอ่าน นกัเรียนเพชรบุรี)) 
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“...พ่อบังคับให้อ่านหนังสือบ้าง เวลาพ่อบังคับก็อ่าน ถ้าไม่บังคับก็ไม่อ่าน เหตุที่ไม่ชอบอ่าน
เพราะเบื่อ ไม่อยากอ่าน...” 

(สิทธิโชค ไมช่อบอ่าน นกัเรียนพัทลุง) 
 

“...ที่บ้านก็มีหนังสือ แต่ว่าไม่ค่อยอ่าน ไม่ค่อยชอบ...” 
(นักเรียนอาํนาจเจริญ ไม่ชอบอ่าน) 

 

“...หนูไม่ชอบอ่านเพราะมันเครียด เรียนมาก็พอแล้ว อยู่บ้านเราควรจะพักผ่อน ดูทีวี เล่นเกม
ดีกว่า ให้มันเบาๆ สมอง รู้สึกอ่านแล้วมันหนักสมอง...” 

(เยาวภา ไม่ชอบอ่าน นักศึกษากรุงเทพมหานคร) 
 

“...ที่ไม่ค่อยอ่านเป็นเพราะเราไม่ค่อยชอบ บางทีมันก็ปวดหัวอะไรอย่างเนี้ย...อ่านเมื่อจําเป็น  
เหตุที่ไม่ชอบอ่านเป็นเพราะตัวเอง พ่อแม่สอนให้เราอ่าน อยากให้เราเรียนสูงๆ แต่เราก็ยังไม่
ค่อยอ่าน...” 

(สุชาวดี ไมช่อบอ่าน นักศกึษากรุงเทพมหานคร) 
 

“...สาเหตุที่ไม่ชอบอ่านเป็นท่ีเรามากกว่า เราไม่สนใจมากกว่า...” 
(ประยูร ไม่ชอบอ่าน วัยทาํงานกรุงเทพมหานคร) 

 

2. ไม่มีเวลา 
ค าว่าไม่มีเวลา นอกจากจะเป็นเหตุผลของคนที่อ่านหนังสือน้อยลงแล้ว ยังเป็นเหตุผลหลัก

ของผู้ที่ไม่ชอบอ่านอีกด้วย ในการอธิบายเหตุที่ตนเองไม่อ่านหนังสือ ทั้งที่การใช้เวลาของคนเหล่านี้
อาจจะเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ หรือเป็นเพียงข้ออ้างที่ขาดความเป็นเหตุเป็นผล 

 

“...อ่านได้แต่ไม่ค่อยได้อา่น ต้องดูน้อง (เล้ียงน้อง-ผู้วิจัย) น้องเยอะ ไม่ชอบอ่านมาตั้งแต่เดก็ 
เพราะไม่ค่อยมีเวลา ชอบเล่นกับเพื่อน...”  

(วัยทาํงาน ไมช่อบอ่าน เชยีงใหม่) 
 

“...ตอนเด็กๆ ทาํแตง่าน ทํานาทาํไร่ ไม่ค่อยมเีวลาอ่านหนงัสือ ไม่ชอบดว้ย...” 
(อรุณ ไม่ชอบอ่าน ผู้สูงอายุชมุพร) 

 

“...ที่ไม่อ่านเพราะไม่มเีวลา การบ้านเยอะ...” 
(จรัสศรี ไมช่อบอ่าน นกัเรียน ม.ต้นเพชรบุรี) 
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“...พ่อแม่ถ้าวา่งก็อ่านหนงัสือบ้างแต่ไม่ค่อยจะได้อา่นเทา่ไร เขากก็ระตุ้นใหเ้ราอา่นหนังสือ  
แต่เราไมค่่อยอา่น ไม่มเีวลา ส่วนมากจะเที่ยวเยอะ...” 

(อรรถโกวิท ไมช่อบอ่าน นักเรยีน ม.ปลายชมุพร) 
 

“...เดี๋ยวนี้ไปเรียนที่กรุงเทพและเป็นนักกีฬา เลยไม่ค่อยมีเวลาอ่าน ตอนเด็กๆ แม่ก็สอนให้
อ่านทุกวัน ตอนเด็กก็ทํา แต่ตอนนี้ไม่ทําแล้ว...” 

(เกศมณี ไมช่อบอ่าน นักเรยีนอํานาจเจริญ) 

 

“...อยากมเีวลา ครูก็สอนให้อา่นหนังสือ แต่ไม่ค่อยได้อ่านเพราะไม่มีเวลา...” 
(ณัฐริกา ไมช่อบอ่าน นกัเรียนพัทลุง) 

 

“...ไม่ชอบ ไม่ค่อยมีเวลา เด็กๆ ชอบออกไปเที่ยวเล่น...” 
(นที ไม่ชอบอ่าน นักศึกษาสระบุรี) 

 

3. ไม่มีแบบอย่างการอ่าน 

ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มที่ไม่ชอบอ่านหนังสือบางคน อธิบายเหตุผลที่ไม่ชอบอ่าน ว่าเป็นเพราะ
สภาพแวดล้อมในบ้านที่ไม่มีคนที่ชอบอ่าน หรือขาดตัวแบบที่จะยึดถือเป็นตัวอย่างในการอ่านได้ 
 

“..ที่ไม่ชอบอ่านเป็นมาตั้งแต่เด็ก เพราะที่บ้านไม่ค่อยเห็นมีใครอ่านหนังสือ  มีแต่เขาจะฟัง ดูทีวี..” 
(กัลยารตัน์ ไม่ชอบอ่าน ผู้ประกอบการกรุงเทพมหานคร) 

 

“...แทบจะไม่เห็นพ่อแม่อ่านหนังสือ แต่เขาก็บอกว่าให้ขยันเรียนขยันอ่านหนังสือ ผมก็ไม่
ค่อยชอบอ่านเหมือนกัน...” 

(นิติเทพ ไม่ชอบอ่าน นักศกึษากรุงเทพมหานคร) 
 

4. ไม่ได้รับการปลูกฝังจากครอบครัว 

นอกจากจะไม่มีบุคคลในบ้านเป็นแบบอย่างในการอ่านแล้ว ยังอาจจะไม่ได้รับการปลูกฝัง
จากครอบครัวให้เห็นความส าคัญของการอ่าน  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความจ าเป็นในการด้ินรนต่อสู้
เพื่อการท ามาหากิน ไม่ได้อยู่ในสังคมที่ต้องใช้ความรู้ในการประกอบอาชีพมากนัก หรือเกิดจาก
การไม่เห็นความส าคัญของการอ่าน ท าให้พ่อแม่ผู้ปกครองบางคนไม่ได้เอาใจใส่ในการปลูกฝัง
ลักษณะนิสัยการอ่านแก่บุตรหลาน 

 

“...สมัยก่อนนั้น  พอกลับมาพ่อแม่ไม่ได้สอนเรื่องอ่านหนังสือ  คิดแต่ว่าจะทําอย่างไรให้ครอบครัวมีกิน...” 
(ทองพูน ไมช่อบอ่าน ผู้สูงอายมุหาสารคาม) 
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 “...เด็กๆ ทําแต่งาน ทํานาทําไร่ ไม่ค่อยมีเวลาอ่านหนังสือ ไม่ชอบด้วย พ่อแม่ทําสวนก็ไม่ได้
มีการส่งเสริมให้อ่านหนังสือ...” 

(อรุณ ไม่ชอบอ่าน ผู้สูงอายุชมุพร) 
 

“...ไม่ได้รับการปลูกฝังให้รักการอ่านตั้งแต่เด็ก รู้ว่าการอ่านเป็นเรื่องดี แต่ไม่สําคัญสําหรับ
ชาวบ้านที่ไม่ชอบอ่าน...” 

(อติศกัดิ์ ไมช่อบอ่าน  ครูอาํนาจเจริญ) 
 

5. มีภาระต้องท างานช่วยครอบครัว 

การช่วยรับผิดชอบต่องานของครอบครัว เช่น ช่วยพ่อแม่ประกอบอาชีพ หรือการช่วยเหลือ
งานภายในบ้านเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ท าให้เด็กและเยาวชนไม่มีเวลาอ่านหนังสือ หรือเหน็ดเหนื่อย
จากภารกิจจนไม่สามารถอ่านหนังสือได้ 
 

“...ไม่ค่อยมีเวลา ต้องเล้ียงน้อง พ่อรับจ้าง ส่วนแมเ่ป็นแม่บา้น...” 
(ณัฐริกา ไมช่อบอ่าน นักเรียนพัทลุง) 

 

“...ช่วยพ่อแม่ทํานาบ้าง คิดว่าเป็นเพราะช่วยพ่อแม่ทํางาน จึงทําให้อ่านหนังสือได้น้อยลง  
เพราะกลับมาแล้วเหน่ือยก็ไม่อ่าน...” 

(นักเรียนอาํนาจเจริญ ไม่ชอบอ่าน) 

 

“...พ่อแม่ทําตาล ไม่อ่านหนังสือ พ่อแม่สอนแต่ทําตาล ไม่ค่อยให้ไปโรงเรียน ให้ช่วยเล้ียงน้อง...” 
(ถนอม ไม่ชอบอ่าน เกษตรกรวัยสูงอายเุพชรบุรี) 

 

“...พ่อเสียตั้งแตย่ังเด็ก แมใ่ห้ทํางานในบ้าน ไม่ได้เรียน...” 
(สมพร ไม่ชอบอ่าน เกษตรกรวยัสูงอายุสงขลา) 

 

“...ตอนเด็กพ่อแม่ทาํนา ต้องชว่ยทํานา พ่อแม่ก็ส่งเสริมการอ่านหนังสือบ้าง แต่ไม่ค่อยได้
เรียนเพราะต้องช่วยพ่อแม่ทาํนา...” 

(อั้น ไม่ชอบอ่าน ผู้สูงอายุพัทลุง) 
 

6. ไม่เห็นประโยชน์ของการอ่าน 

ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มที่ไม่ชอบอ่านหนังสือบางคน อธิบายเหตุผลที่ไม่อ่านหนังสือว่าเป็น
เพราะไม่ทราบว่าจะอ่านไปท าอะไร  ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าไม่เห็นประโยชน์ที่จะเกิดจากการอ่าน 
หรือขาดเป้าหมายในการอ่าน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเห็นว่าตนเองเป็นผู้ใหญ่ที่พ้นวัยศึกษาเล่าเรียน
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มีงานท ามั่นคงแล้ว และแม้ไม่อ่านก็ไม่มีผลกระทบที่เสียหายใดๆ เพราะไม่ได้มุ่งหวังที่จะพัฒนา
วิชาชีพหรือเพิ่มพูนความก้าวหน้าในอาชีพแล้ว 

 

“...ทุกวันนี้ไม่ชอบอ่านหนังสือ ..เพราะว่าอ่านไปแล้วมันเหนื่อย  อ่านไปแล้วไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไร...” 
(อติศกัดิ์ ไมช่อบอ่าน ครูอํานาจเจริญ) 

 

“...เขาเก่ง เขาก็ได้ไป ผมยกย่อง แต่ให้ผมไปเป็นอย่างเขาผมไม่เป็น มันเครียด มันกดดัน  
พออยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง บางครั้งส่ิงที่อยู่ในหนังสือ ไม่อาจนํามาใช้ในชีวิตจริงได้...” 

(ธนวชิญ์ ไม่ชอบอ่าน นกัศึกษากรุงเทพมหานคร) 
 

“...สังคมของคนเรียนเก่งเขาชอบเรียน ชอบอ่านหนังสือ แต่พอเจอโลกภายนอกไม่รู้เรื่องเลย  
อาจจะโดนหลอก แต่อย่างผมยากที่จะโดนหลอก มีเพื่อนผมเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  เราคุย
กันเขายังไม่เข้าใจภาษาเราเลย ได้แต่วิชาการ แต่พอโลกของความเป็นจริง เชื่อเถอะครับเขา
โดนหลอก แต่ผมไม่มีวันจะโดนหลอก  ...” 

(ธนวชิญ์ ไม่ชอบอ่าน นกัศึกษากรุงเทพมหานคร) 
 

7. มีปัญหาสุขภาพ 

นอกจากปัญหาสุขภาพ จะเป็นอุปสรรคที่ท าให้คนชอบอ่านต้องอ่านหนังสือน้อยลงแล้ว 
ยังเป็นเหตุผลสนับสนุนพฤติกรรมการไม่อ่านหนังสือของผู้ที่ไม่ชอบอ่านอีกด้วย ซึ่งผู้เข้าร่วม
สนทนากลุ่มที่ไม่ชอบอ่านหนังสือบางคน อธิบายถึงเหตุผลที่ไม่อ่านว่า เป็นเพราะมีปัญหาสุขภาพ 

 

“...สายตาไม่ดี มองตัวหนังสือนานมันจะตาลาย พร่า...” 
(อั้น ไม่ชอบอ่าน ผู้สูงอายุพัทลุง) 

 

“...อ่านแล้วปวดหัว...” 
(เกษตรกรชาย ไม่ชอบอ่าน  สงขลา) 

 

“...เบื่อ ขี้คร้าน สายตาไม่ดี...” 
(เกษตรกรชาย ไม่ชอบอา่น สงขลา) 

 

8. เบื่อหน่ายรูปแบบของหนังสือที่มีแต่ตัวอักษร 
รูปแบบของหนังสือที่มีแต่ตัวอักษรก็เป็นเหตุหนึ่งที่ท าให้เยาวชนรู้สึกเครียด เบื่อหน่ายและ

ไม่ชอบที่จะอ่าน โดยปกติแล้วเด็กและเยาวชนจะชอบอ่านหนังสือที่มีภาพประกอบหรือมีลักษณะ
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เป็นตัวการ์ตูน  ซึ่งนอกจากจะท าให้สวยงาม สบายตาแล้ว  รูปภาพยังช่วยให้ผู้อ่านมีความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหาท่ีอ่านได้ดีขึ้น สะท้อนได้จากประโยคที่ว่า 
 

“...ตัวผมเองจะชอบพวกการแต่งรถ ก็จะซื้อหนังสือพวกนี้ ก็จะเน้นพวกที่มีรูปภาพมากกว่า 
ไม่ชอบพวกที่มีตัวหนังสือเยอะๆ...” 

(จักร ีไม่ชอบอ่าน นักเรยีนชุมพร) 
 

“...อาจเป็นหนังสือที่เราชอบอยู่แล้ว มีรูปภาพประกอบทําให้ไม่น่าเบื่อ บางทีตัวหนังสือ
เยอะๆ ไม่มีรูปภาพประกอบทําให้ไม่น่าอ่าน...” 

(จักร ีไม่ชอบอ่าน นักเรยีนชุมพร) 
 

“...ขี้เกียจบ้าง ขยันบ้าง ชอบอ่านหนังสือที่เป็นตัวการ์ตูน ภาพประกอบ รูปเล่มดึงดูดใจ    
ไม่ชอบอ่านหนังสือท่ีมีแต่เนื้อหา...” 

(กิตยาภรณ์ ชอบอา่น นกัเรียนสระบุรี) 
 

“ไม่ชอบอ่านมาตัง้แตเ่ด็กเลยครบั รู้สึกว่าตัวหนังสือทําไมมันเยอะแยะไปหมด มันน่าเบื่อ” 
(รุ่งอรุณ ไมช่อบอ่าน นกัศึกษากรุงเทพมหานคร) 

 

9. ไม่เข้าใจเนื้อหาที่อ่าน 

อีกเหตุผลหนึ่งที่มีผู้ที่ไม่ชอบอ่านอ้างถึง ก็คือมีความสามารถในการจ าน้อย อ่านแล้วจ า
เนื้อหาสาระไม่ได้ หรือไม่สามารถท าความเข้าใจกับเนื้อหาที่อ่านได้ ท าให้ไม่อยากที่จะอ่านหนังสือ 

 

“...ไม่ชอบ ไม่ค่อยได้อ่าน พ่อแม่เคี่ยวเข็ญ อ่านแล้วจําไม่ได้...หนังสือเรียนอ่านแล้วจําไม่ได้ 
ก็ไม่ค่อยอยากอ่าน...” 

(นราดล ไมช่อบอ่าน เกษตรกรสระบุรี) 
 

 “...จากที่เคยเป็นครูสอนหนังสือ พบว่า พอเด็กอ่านแล้วไม่สามารถจับประเด็นได้เข้าใจ   
พอเขาไม่เข้าใจ เขาก็เลยไม่อ่านเลย...” 

(ศศิธร ชอบอ่าน วยัทํางานชลบุรี) 
 

10. การเรียนการสอนในโรงเรียนไม่ได้เข้มงวดเรื่องการอ่าน 

ทั้งที่มนุษย์ไม่ชอบการบังคับดังกล่าวมาแล้ว แต่การที่ไม่ถูกบังคับหรือไม่ถูกกวดขัน        
อย่างเข้มงวดก็เป็นอีกข้ออ้างหนึ่งของผู้ที่ไม่ชอบการอ่าน ซึ่งเป็นผลให้ไม่ได้ให้ความส าคัญกับ   
การอ่าน  ยกเว้นเมื่อถึงเวลาใกล้สอบเท่านั้น ท่ีเป็นเงื่อนไขบังคับให้ต้องอ่านหนังสือ 
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“...ที่โรงเรียนไม่บังคับให้อ่านหนังสือ อ่านหนังสือตอนใกล้สอบอย่างเดียว...” 
(อธิษฐ์ ไม่ชอบอ่าน นกัเรียน ม.ตน้เพชรบุร)ี 

 

11. การลืมหรืออ่านไม่ออก 

อีกเหตุผลหนึ่งที่ผู้ร่วมสนทนากลุ่มอ้างถึงก็คือ การลืมหรืออ่านไม่ออก ท าให้อ่านไม่คล่อง 
อ่านไม่ได้ หรือไม่มีประสิทธิภาพในการอ่าน จึงไม่ชอบที่จะอ่านหนังสือ 

 

“...ตอนเด็กจบ ป.4 ออกมาก็อ่านได้ แต่ตอนน้ีก็ลืมแล้ว...” 
(ถนอม ไม่ชอบอ่าน เกษตรกรวัยสูงอายเุพชรบุรี) 

 

12. การต่อต้านการถูกบังคับ 

ธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์คือ มีความรักในอิสรเสรี ไม่พึงพอใจหากจะต้องถูกบังคับ
ให้มีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะพฤติกรรมที่ตนเองไม่ถนัด ไม่ชอบ  ไม่ประสงค์ที่จะ
กระท าหรือมีส่วนร่วมในการกระท า และผลของการบังคับนี้อาจน าไปสู่การต่อต้านหรือมีพฤติกรรม
ในทางตรงข้ามได้ ซึ่งก็รวมทั้งการบังคับให้อ่านหนังสือด้วย 

 

“..ถ้าพ่อแม่ตามใจ เราก็อยากอ่าน แต่ถ้าพ่อแม่บังคับก็ไม่อยากอ่าน พ่อแม่ไม่ควรบังคับ..” 
(วุฒิศักดิ ์ไม่ชอบอ่าน นักเรียนอาํนาจเจริญ) 

 

“...ไม่ค่อยชอบอ่าน พ่อก็บังคับให้อ่าน มานั่งอ่านหนังสือ มาบังคับแล้วมันก็เบื่อ...” 
(บัวทิพย ์ไม่ชอบอ่าน นักเรียนชลบุรี) 

 

“...ที่บ้านไม่ค่อยปลูกฝังให้อ่านหนังสืออย่างอื่น พ่อจะให้อ่านแต่หนังสือเรียน ตอนแรกก็ทํา
ตาม เพราะพ่อบังคับ พอตอนหลังๆ มา รู้สึกว่าส่ิงที่เขาบังคับมันน่าเบื่อ บางทีพอเราถูก
บังคับมากๆ ในส่ิงที่เราไม่ชอบเราก็แอนตี้ (ต่อต้าน-ผู้วิจัย) พอพ่อให้อ่านก็นั่งดูแต่ไม่ได้
อ่าน...” 

(นันทวุฒ ิไม่ชอบอ่าน นักศกึษาสงขลา) 
 

วิธีการสร้างนิสัยการอ่านในภาพรวม 

 

ในการที่จะปลูกฝังหรือสร้างนิสัยให้คนไทยรักการอ่านนั้น ผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่มมี
ความเห็นตรงกันว่าจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเริ่มต้นต้ังแต่วัยเด็ก ซึ่งเป็นวัยที่ก าลังอยากรู้อยากเห็น  
เป็นวัยที่ก าลังแสวงหาความรู้ และเป็นวัยที่จะปลูกฝังลักษณะนิสัยต่างๆ ได้ง่าย 
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“...อยากให้ปลูกฝังตั้งแต่ระดับอนุบาล เวลาส่วนใหญ่เด็กอยู่ที่โรงเรียน อยากให้ครูปลูกฝังให้อ่านหนังสือ 
เพราะเป็นช่วงการจดจําของเด็ก เพราะถ้าไม่อย่างนั้น กลับมาบ้านก็จะดูทีวี ถ้าเราให้อ่านหนังสือก็จะ
ต่อต้าน...” 

(นพรัตน์ ชอบอ่าน ครูชุมพร) 
 

“...การปลูกฝังต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็ก เป็นเรื่องที่ผู้ปกครอง นักจิตวิทยา นักวิชาการ ต้องมาดู 
ว่าในแต่ละวัยเหมาะกับเนื้อหาแบบใหน...” 

(เสาวภา ชอบอ่าน ครูชมุพร) 
 

“...เด็กเล็กจะเรียนรู้จากส่ิงที่ผู้ใหญ่ทํา เราทําอะไรเขาก็จะเรียนรู้ตามนั้น เราหยิบหนังสือ
ขึ้นมาเขาก็จะหยิบตาม เห็นเราเปิดหนังสือเขาก็จะเปิดตาม...” 

(ศศิธร ชอบอ่าน แม่บา้นชลบุรี) 
 

จากทัศนะดังกล่าว เข้าใจได้ว่าในการปลูกฝังนิสัยการอ่านนั้น เป็นหน้าที่ร่วมกันของ      
ทั้งครอบครัว โดยพ่อแม่ผู้ปกครอง โรงเรียน โดยครูผู้สอน และองค์กรวิชาการอ่ืนที่จะเข้ามา
สนับสนุน โดยนักจิตวิทยา นักวิชาการ บรรณารักษ์ นักจัดการระบบหนังสือ ส านักพิมพ์ นักการ
ตลาดด้านหนังสือสิ่งพิมพ์  ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มได้เสนอวิธีการสร้างนิสัยการอ่าน  ซึ่งสามารถ
น ามาวิเคราะห์และสรุปรวมกันได้ ดังนี้ 

 

1. การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 

ในการส่งเสริมการอ่านนั้นจ าเป็นต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี นั่นคือต้องวิเคราะห์
และเข้าใจกลุ่มเป้าหมายก่อนว่าเขามีนิสัยเป็นอย่างไร มีธรรมชาติเป็นอย่างไร พร้อมที่จะรับการ
สนับสนุนหรือไม่ อย่างไร และจะเร่งรัดได้มากน้อยเพียงใด เพื่อให้สามารถสนับสนุนส่งเสริมด้าน
การอ่านได้อย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นวัยเด็ก  วัยท างาน 
หรือวัยผู้สูงอาย ุก็ตาม 

 

“...เด็กมันจะสอนเหมือนกันไม่ได้ มันต้องสอนพวกนึงแบบนึง พวกนึงก็อีกแบบนึง เด็กที่
สมองไม่ค่อยดีต้องค่อยๆ ไป บังคับเขาได้ดีกว่าไปตามใจเขา ถ้าเราปล่อยเขาก็ไม่อ่าน...” 

(อติศกัดิ์ ไมช่อบอ่าน ครูอํานาจเจริญ) 
 

“...คนที่ชอบอ่าน เขาจะชอบเขียน ชอบแต่งเป็นเรื่องเป็นราว ไปเจออะไรมาเขาก็จะเขียน  
เราก็ควรปลูกฝังให้เขาเขียน แต่คนที่ไม่ชอบอ่านเขาจะชอบดูข่าว...” 

(จงรกัษ ์ไม่ชอบอ่าน วยัทํางานชลบุรี) 
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 “...ต้องดูที่คนด้วย  อย่างบางคน สมองเขารับไม่ได้  เราจะไปส่งเสริมให้อ่านให้เหมือนคนอื่นก็คงจะยาก...” 
(อติศกัดิ์ ไมช่อบอ่าน ครูอํานาจเจริญ) 

 

“...สอบถามแต่ละบ้านว่าเขาอยากอ่านหนังสืออะไร แล้วเอาหนงัสือไปให้เขาอา่น...” 
(สัมฤทธิ์ ชอบอ่าน นักศกึษาชุมพร) 

 

2. การสร้างความสนใจ 

มีกระบวนการสร้างความสนใจให้กลุ่มเป้าหมายมีความคุ้นเคยกับหนังสือ และอยากรู้
อยากเห็นในเนื้อหาสาระที่อยู่ในหนังสือ ทั้งนี้โดยมีความเหมาะสมกับวัยและวิถีการด าเนินชีวิต  

เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายมีความพร้อมไม่เท่ากัน บางคนยังไม่เห็นความส าคัญของการอ่าน ยังไม่
เกิดความสนใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาทักษะการอ่าน  การสร้างความสนใจจึงเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ
และจ าเป็น อาจเริ่มต้นจากการให้กลุ่มเป้าหมายได้อ่านในสิ่งที่ตนอยากอ่าน  ได้สนุกสนานกับการอ่าน  
ได้เลือกหนังสืออ่านด้วยตนเอง เป็นต้น 

 

“...หาหนังสือมาให้ตั้งแต่เขาเด็กๆ ตั้งแต่เขาเริ่มสนใจการอ่าน เอาหนังสือการ์ตูน หนังสือ
อะไรท่ีมีรูปภาพให้เขาดู อ่านสนุกสนานไว้ก่อน สร้างนิสัยให้เขาอยากเห็นอยากรู้...” 

(อติศกัดิ์ ไมช่อบอ่าน ครูอํานาจเจริญ) 
 

“...เดี๋ยวนี้เด็กมีนิสัยรักการดูมากกว่ารักการอ่าน อย่างทีวี พอถึงเวลาเขาจะต้องรีบไปดูทีวี  
แต่ถ้าจะให้ถึงเวลาแล้วรีบไปอ่านนี่ยาก...” 

(อติศกัดิ์ ไมช่อบอ่าน ครูอํานาจเจริญ) 
 

“...พาไปร้านหนังสือ ถ้ามีเวลาพาไปโลตัส เค้าจะชอบอ่านพวกการ์ตูน พวกเทพนิยาย พวก
รูปภาพสวยๆ ให้ระบายสีแล้วมีคําบรรยายเป็นภาษาอังกฤษเขาก็ชอบ  ...” 

(จงรกัษ ์ไม่ชอบอ่าน วยัทํางานชลบุรี) 
 

“...การกระตุ้นให้เด็กอ่าน ต้องให้เขาดูก่อน ดูแล้วก็ฟังเสียง เวลาสอนลูกศิษย์จะถามเขาว่า  
เขาชอบอ่านหนังสือหรือไม่ ชอบอ่านหนังสืออะไร จะสอนให้เริ่มอ่านหนังสืออ่านเล่นก่อน
และเป็นหนังสือที่เขาชอบ จากประสบการณ์ของตัวเองที่รักการอ่านก็เริ่มจากหนังสือนิยาย  
บางคนเริ่มจากหนังสือการ์ตูน ให้เริ่มจากจุดเล็กๆ ก็พัฒนาเรื่องการอ่านได้ จากหนังสือเล่ม
เล็กๆ ก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆ...” 

(ศศิธร ชอบอ่าน แม่บา้นชลบุรี) 
 

“...เริ่มจากให้อา่นในสิ่งทีช่อบ แล้วก็จะทาํใหเ้ขาอา่นต่อๆ ไป...” 
(กิตติ ไม่ชอบอ่าน นักศึกษากรุงเทพมหานคร) 
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3. การปรับทัศนคติ 
มีการปรับทัศนคติต่อการอ่านของกลุ่มเป้าหมายให้มีความเข้าใจ เห็นคุณค่า และมี

ความรู้สึกที่ดีต่อการอ่าน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่ไม่ชอบอ่าน ลดความรู้สึกต่อต้านและยอมรับ
กระบวนพัฒนาทักษะการอ่านได้ 
 

“ไม่ชอบอ่านมาตั้งแต่เด็กเลยครับ รู้สึกว่าตัวหนังสือทําไมมันเยอะแยะไปหมด มันน่าเบื่อ.” 
(รุ่งอรุณ ไมช่อบอ่าน นกัศึกษากรุงเทพมหานคร) 

 

“...ปรับความคิดของเด็กให้เลิกเข้าร้านเกม ต้องปรับเปล่ียนทัศนคติเด็กให้ได้ เด็กก็อาจจะ
หันมาอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น...” 

(รุ่งอรุณ ไมช่อบอ่าน นกัศึกษากรุงเทพมหานคร) 
 

4. ต้องปรับหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน 

จากการสนทนากลุ่ม พบว่า ผู้เข้าร่วมการสนทนาเห็นความจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนใหม่ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการสอนอ่าน ซึ่งมีข้อมูลปรากฏ
ว่ามีเด็กในสัดส่วนที่สูงที่อ่านหนังสือไม่คล่อง หรืออ่านหนังสือไม่ได้ ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อการเรียน
ในรายวิชาอ่ืนๆ ตามมา เนื่องจากเด็กไม่สามารถอ่านและเข้าใจได้  นอกจากนี้เนื้อหาต่างๆ ที่บรรจุ
ไว้ในหลักสูตรยังมีเนื้อหามากเกินจ าเป็น ท าให้เด็กเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนรู้  ขณะเดียวกัน
ก็ต้องมีระบบการลงโทษนักเรียนที่ไม่อ่านหนังสือด้วยเพื่อให้เขาอ่านให้ได ้

 

“...ตําราเยอะไป เนื้อหาเยอะไป เด็กไม่รู้ว่าจะไปเรียนรู้อะไร สาระไหน เต็มไปหมด ให้เด็ก
ประถมเรียนมากเกินไป มัธยมก็เยอะเหมือนกัน คือทุกวันนี้เราป้อนให้เด็กมากเกินไป เรา
อยากให้เด็กได้แต่เด็กมันรับไม่ได้ ก็เลยเกิดความเบื่อหน่าย...” 

(อติศกัดิ์ ไมช่อบอ่าน ครูอํานาจเจริญ) 
 

“..เป็นที่หลักสูตร หลักสูตรส่งเสริมให้เด็กเป็นแบบนี้ ผมว่าสมัยก่อนสมัยผมเรียน มีสอน     
ก ไก่  ข ไข่ ข ขวด สอนให้สะกด ก อะ กะ  ก อา กา เดี๋ยวนี้ไม่มีครับสอนเป็นคําเลย เด็กก็
เลยไม่รู้ ถ้าเด็กคนไหนเก่งก็เก่งไปเลย...ถ้าไม่เก่งก็โง่ไปเลย...หลักสูตรเดี๋ยวนี้นะครับ เขาจะ
ให้เด็กเขียนเป็นคํา อ่านเป็นคําเลย...” 

(ศักดิ์ ชอบอา่น ผู้สูงอายุอุดรธาน)ี 
 

“...ระบบการศึกษาเป็นตัวให้การเรียนหนังสือดีขึ้น หันไปดูหลักสูตรเก่าบ้างอย่าไปตามฝรั่ ง
มากเกินไป หลักสูตรเปล่ียนบ่อย....” 

(ธีระ ชอบอา่น วัยทาํงานอํานาจเจริญ) 
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 “...สมัยผมเรียนหนังสือ คนที่เขาอ่านไม่ได้ ไม่ชอบท่องจํานี่ครูเขาจะลงโทษ เด็กก็กลัว     
แล้วก็ไป่อาน ไปท่อง ไปจํามา เขาก็ได้ขึ้นมา ดีกว่าทุกวันนี้ ซึ่งเด็กที่อ่านไม่ได้ ขี้เกียจอ่าน
เขาก็ปล่อยตามสบาย เด็กพวกนี้ก็เลยคล้ายกับเสียคนไป เสียเรื่องการอ่านไปเลย คือไม่มีคน
บังคับ...” 

(อติศกัดิ์ ไมช่อบอ่าน ครูอํานาจเจริญ) 
 

จากนโยบายการเรียนฟรีที่รัฐจัดให้มีการสนับสนุนเด็ก โดยการจัดหนังสือให้ยืมเรียนนั้น 
ปรากฏว่าแต่ละโรงเรียนมีแนวปฏิบัติที่เคร่งครัดแตกต่างกัน บางแห่งก าหนดให้นักเรียนส่งคืน
หนังสือในสภาพที่ดี ปกไม่ขาด ไม่มีรอยขีดเขียน หรือหากหนังสือช ารุดมากจะต้องส่งคืนเป็นเงิน
นั้น ท าให้เด็กไม่กล้าใช้หนังสือ ไม่กล้าเอาหนังสือไปเรียน ท าให้การใช้หนังสือเป็นไปอย่างขาด
ประสิทธิภาพ และไม่สมเจตนารมณ ์

 

“... โครงการหนังสือเรียนฟรี เด็กไม่กล้าใช้ เพราะต้องส่งคืน เด็กกลัวหาย ระเบียบพัสดุ
กําหนดว่า ต้องส่งคืน ปกไม่ไห้ชํารุด ห้ามเขียนข้อความที่ไม่สมควร...เด็กมาเรียนไม่เอา
หนังสือมา มานั่งฟังครูสอนไม่มีหนังสือ...” 

(หญิง ชอบอ่าน วัยทาํงานอุดรธานี ) 
 

“บางครั้งก็เอาหนังสือมา บางครั้งก็ไม่เอามา ไม่กล้าเขียนลงไปในหนังสือ...ถ้าเป็นหนังสือเรา
ก็กล้าเขียนลงไป” 

(ชาย ชอบอ่าน นกัเรียนอดุรธาน)ี 
 

5. จัดใหม้ีสื่อการอ่านที่หลากหลาย 

เนื่องจากปัจจุบันมีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย และการอ่านเป็นเพียงช่องทางหนึ่งของการ
เรียนรู ้การท่ีจะท าให้ผู้อ่านสามารถเรียนรู้ได้ดี มีความหมาย มีความเข้าใจ และมีความพยายามที่
จะสร้างนิสัยการอ่าน จึงต้องมีสื่อการเรียนรู้ประเภทต่างๆ มาเสริมซึ่งกันและกัน โดยมีรูปแบบและ
เนื้อหาของสื่อการอ่านที่หลากหลาย ไม่น่าเบื่อ ตอบสนองความต้องการอ่านของบุคคลได้อย่าง
ครอบคลุม 

 

“...อยากใหม้ีหนังสือมาให้ดมูาให้อ่าน ไม่มีแลว้จะให้อ่านอะไร...” 
(วุฒชิัย ไม่ชอบอ่าน เกษตรกรสระบุรี) 

 

“...มันต้องสร้างส่ือการอ่านให้กับเด็กๆ มันต้องรื้อท้ังระบบ ผมไม่กล้าบอกหรอกครับว่าระบบ
เดี๋ยวนี้ทําให้เด็กเบื่อการอ่าน...” 

(อติศกัดิ์ ไมช่อบอ่าน ครูอํานาจเจริญ) 
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“...ต้องมีการส่งเสริมผ่านส่ือหลายรูปแบบ ให้คนรู้ว่าการอา่นหนังสือเป็นส่ิงสําคัญ...” 
(รุ่งอรุณ ไมช่อบอ่าน นกัศึกษากรุงเทพมหานคร) 

 

“...มีหนังสือมาให้อา่น สร้างแรงจูงใจ มีหนังสือท่ีหลากหลาย...” 
(ชาย ชอบอ่าน ครูสระบุร)ี 

 

6. มีการควบคุมราคาหนังสือ 

ในการส่งเสริมให้เกิดปรากฏการณ์รักการอ่านขึ้นในสังคมไทย  สิ่งหนึ่งที่รัฐพึงกระท าก็คือ
การทบทวนและควบคุมราคาหนังสือให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อให้ประชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึง
หนังสือมากขึ้น  เพราะในสภาพปัจจุบันราคาหนังสือนับว่าเป็นอุปสรรคส าคัญของการส่งเสริมการ
อ่าน 

 

“...ราคาหนังสือเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนจนเข้าไม่ถึงการอ่าน...รัฐต้องควบคุมราคาหนังสือ  
ว่าหนังสือประเภทน้ีราคาไม่ควรเกินกี่บาท เดี๋ยวนี้ไม่มีการควบคุมราคาหนังสือ...” 

(กัลยารตัน์ ไม่ชอบอ่าน ธุรกิจส่วนตัวกรงุเทพมหานคร) 
 

7. มีนโยบายส่งเสริมการอ่านที่ต่อเนื่อง 
ภาครัฐต้องมีนโยบายส่งเสริมการอ่านที่ชัดเจนต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรมในการส่งเสริม

ห้องสมุดสาธารณะต่างๆ ต้องมีหนังสือที่เพียงพอและเป็นหนังสือใหม่ มีคนดูแลเอาใจใส่ให้หนังสือ
อยู่ในสภาพที่น่าอ่าน รวมทั้งมีสถานที่ ที่พร้อมใช้ในการอ่านหนังสือด้วย 

 

“...ห้องสมุดสาธารณะต่างๆ มีหนังสือไม่เพียงพอ หนังสือขาดลุ่ย ไม่มีใครดูแล...” 
(รุ่งอรุณ ไมช่อบอ่าน นกัศึกษากรุงเทพมหานคร) 

 

“...ผมว่าภาครัฐอาจจะทําไม่เต็มที่ พอเข้าไปอ่านจริงๆ เหมือนหนังสือบริจาคมา ซึ่งมันไม่       
น่าอ่าน เหมือนหนังสือท่ีเขาทิ้งแล้ว ให้ผมไปอ่านผมก็ไม่อ่าน...” 

(ธนวชิญ์ ไม่ชอบอ่าน นกัศึกษากรุงเทพมหานคร) 
 

“...การส่งเสริมของภาครัฐไม่ต่อเนื่อง ทําระยะหน่ึงแล้วก็หายไป...” 
(ชาย ไมช่อบอ่าน นกัศึกษากรุงเทพมหานคร  ) 

 

 “...ห้องสมุดประชาชนในต่างจังหวัด เป็นหนังสือเก่า หนังสือมือสอง ข้อมูลมันเก่าไปแล้ว  
เค้าก็จะมีความคิดล้าสมัยกว่าคนในเมือง เพราะเอาข้อมูลเก่าๆ ไปให้เขา...” 

(นิติเทพ ไม่ชอบอ่าน นักศกึษากรุงเทพมหานคร) 
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8. การด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

มีการด าเนินการส่งเสริมการอ่านที่สอดรับกัน การปลูกฝังและส่งเสริมการอ่านเป็นเรื่อง
ส าคัญที่จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ สอดรับกันทั้งในระดับครอบครัว ระดับโรงเรียน และ
ระดบันโยบายของภาครัฐ 

 

“...อยากให้รัฐบาลจัดหนังสือให้หลากหลายและเผ่ือแผ่ไปยังคนด้อยโอกาส โดยไม่ต้องให้
รับผิดชอบว่าหนังสือจะหายหรือไม่หาย หรือว่าจะชํารุดหรือเปล่า ปัจจุบันการแจกหนังสือ
ไม่ได้ถามเยาวชน ไม่ได้ถามคนที่ต้องการ ถามแค่ระดับเบื้องบน เด็กระดับล่างขาดโอกาส
และความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น ว่าต้องการหรือไม่ต้องการหนังสือแบบใด เราจะมี
วิธีการอย่างไรให้เด็กด้อยโอกาสมีฐานท่ีแข็งแกร่ง และทําอย่างไรให้ผู้ปกครองมีจิตสํานึกว่า
ลูกจะดีต้องทําตั้งแต่ปฏิสนธิ พ่อแม่ต้องอ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่ลูกอยู่ในครรภ์ การอ่าน
หนังสือไม่ต้องใช้เวลามาก ต้องสร้างความอดทนและความเพียรในการอ่านให้เกิดกับ
เยาวชนให้ได้...” 

(ปภาวดี ชอบอา่น วัยทํางานกรุงเทพมหานคร)  
 

สรุป  

จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อการศึกษาปัจจัยหรือเงื่อนไขที่หล่อหลอมสู่การสร้างนิสัย
การอ่านของคนไทย พบว่า ปัจจัยที่หล่อหลอมสู่การสร้างนิสัยการอ่าน มี 3 กลุ่ม ประกอบด้วย  

1) ปัจจัยด้านสถาบันทางสังคม ได้แก่ ครอบครัว  โรงเรียน วัด  ตลอดจนหน่วยงานและองค์กรอ่ืนๆ
ในท้องถิ่น  2) ปัจจัยภายในของบุคคล ได้แก่ การเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน   
เห็นคุณค่าของการอ่าน  มีวุฒิภาวะที่สูงขึ้น  สติปัญญาความสามารถในการอ่าน อาชีพและหน้าที่
การงาน ฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวและรายได้  3) ปัจจัยภายนอกของบุคคล ได้แก่ บริบท
ทางสังคม สังคมเพื่อน สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการอ่าน ระบบการศึกษา นโยบายของรัฐเกี่ยวกับ
การส่งเสริมการอ่าน ระบบตลาดและการก าหนดราคาหนังสือ 

ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญในการอ่าน ได้แก่ ไม่มีเวลาอ่าน ปัญหาสุขภาพ ขาด
ทักษะในการอ่าน ขาดเป้าหมายในการอ่าน เบื่อหน่ายกับสถานการณ์บ้านเมืองและการน าเสนอ
ข่าวสารท่ีไม่ถูกต้อง ส าหรับเหตุผลของคนที่ไม่อ่าน ได้แก ่ไม่ชอบอ่านหรือขี้เกียจ ไม่มีเวลา ไม่มี
แบบอย่างในการอ่าน ไม่ได้รับการปลูกฝังจากครอบครัว มีภาระต้องช่วยงานครอบครัว  มีทัศนคติ
ที่ไม่ดีต่อการอ่าน มีปัญหาสุขภาพ ไม่ชอบรูปแบบของหนังสือ ไม่เข้าใจเนื้อหาที่อ่าน การเรียนการ
สอนในโรงเรียนไม่ได้เข้มงวดเรื่องการอ่าน อ่านไม่ออกหรืออ่านไม่คล่อง และเป็นการต่อต้านจาก
การถูกบังคับให้อ่าน ส่วนวิธีการสร้างนิสัยการอ่านในภาพรวม  ได้แก่ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย  
การสร้างความสนใจ  การปรับทัศนคติ  การปรับระบบการศึกษาและระบบการเรียนการสอน           
การจัดให้มีสื่อการอ่านที่หลากหลาย การควบคุมราคาหนังสือ การมีนโยบายอย่างต่อเนื่อง และการ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบท่ีสอดรับกันทั้งในระดับครอบครัว ระดับโรงเรียน และระดับนโยบายของรัฐ 


