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ปัจจัยสงสริมคนเทย฿หຌมีวัฒนธรรมการอาน ึ  
"Factors Affecting to Promote Reading Culture in Thailand" 

อรศรี  งามวิทยาพงศ์ 

แ.บทน า : คนเทยเมรักการอาน 

“คนเทยเมรักการอาน ป็นรายงานทางสังคมทีไรามักจะเดຌยินเดຌทราบกันอยูอยางตอนืไองทาง
สืไอตาง โ มานานนับทศวรรษ  ผลส ารวจการอานหนังสือของประชากร ฿น พ.ศ.2546 ดยส านักงานสถิติ
หงชาติ ตามความตຌองการของรัฐบาล พืไอหาขຌอมูลพืๅนฐาน฿นรืไองการอานหนังสือ        พบวา ประชากร
ทีไมีอายุ 6 ปขึๅนเปจ านวน 57.8 ลຌานคน ป็นผูຌอานหนังสือ 35.4 ลຌานคน คิดป็น 61.2% ละผูຌเมอาน
หนังสือ 22.4 ลຌานคน คิดป็น 38.8%  ิมติชน ุโ5ไๆี ตอมารายงานของส านักงานสถิติหงชาติ฿นปพ.ศ.
โ55แ ระบุวาคนเทย฿ชຌวลาการอานหนังสือนอกวลารียน-นอกวลาท างานฉลีไยวันละ ใ้ นาที 
ิส านักงานสถิติหงชาติุโ55แี ฿นป โ55โ รัฐบาลจึงประกาศอยางมุงมัไน฿หຌ การอาน ป็นวาระ
หงชาติ ทีไจะตຌองด านินการกันอยางจริงจัง อันทีไจริงลຌว ฿นระหวางทศวรรษทีไผานมา  นับจากหลังการ
ปฏิรูปการศึกษา฿นป โ5ไโ ลຌว หนวยงานของรัฐละอกชน หรือมຌตองค์กรธุรกิจ  กใ฿หຌความส าคัญ
ละขຌามาสนับสนุนการอานกันอยางตอนืไอง  ตกใดูหมือนวาคนรักการอาน ยังป็นรืไองของคนสวนนຌอย  
ป็นจทย์สังคมทีไยังกຌเมออก  ละท าทาวาจะกຌกันเมงายสียดຌวย 

บทความนีๅ จะน าสนอความรูຌละความคิดหในทีไผูຌขียนเดຌจากการวิจัยวา หากจะสงสริม฿หຌคน
เทยรักการอาน  ดยฉพาะอานกัน฿นระดับทีไรียกกันวาป็นวัฒนธรรม  คืออยู฿นวิถีชีวิตนัๅน จะตຌองอาศัย
ปัจจัยอะเรบຌางมากืๅอกูล  ดยนิยามของผูຌศึกษาตอค าวา วัฒนธรรมการอาน คือ  พฤติกรรมการอาน
อยางตอนืไองจนป็นนิสัยของบุคคล ฿นทุกพืๅนทีไของวิถีการด านินชีวิต ิ อาชีพการงาน  การพักผอนบันทิง  
การหาความรูຌ-ปัญญาญาณ  การสืไอสาร ฯลฯี  ดยผูຌอานรูຌสึกหในคุณคาละหในคุณประยชน์จากการอาน
จนกิดการถายทอดละสงสริม สนับสนุนการอานเปสูผูຌอืไน   ละค าวา การอาน ทีไผูຌ ขียนกลาวถึง
฿นบทความนีๅ มิ฿ชพียงการอานออกหรืออานหนังสือเดຌ  ตหมายถึงการอานทีไน าเปสูการพัฒนา
ความสามารถ฿นการคิดบบตาง โ ของผูຌอาน  อาทิ  จินตนาการ การคิดวิคราะห์ วิพากษ์ ตีความฯลฯ  
พราะมีตการอานบบนีๅทานัๅน   จึงจะสรຌางคน สรຌางชาติสรຌางละอนาคตของสังคมเทยเดຌ    

                                                                                        

                                                   
* รียบรียง-ปรับปรุงจากผลการวจิัย  ดย อรศร ีงามวทิยาพงศ์  กนิษฐา  ปวีณะยธิน  กนกวรรณ  ซจัง ครงการศึกษาปัจจัยทีไอืๅอละทีไป็นอุปสรรค
ตอการสรຌางสรมิวัฒนธรรมการอาน : กรณศีึกษาผนงานสรຌางสริมวัฒนธรรมการอาน  สนับสนุนดยผนงานสรຌางสรมิวัฒนธรรมการอาน  ส านกังาน
กองทุนสนับสนนุการสรຌางสรมิสุขภาพ ิสสส.ี  ด านนิการวจิัยดย : ครงการติดตามละประมินภาย฿นผนงานสรຌางสรมิวัฒนธรรมการอาน – สถาบัน
การจดัการบบองคร์วม ุ โ55ใ 
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โ. ยຌอนหลังการคลืไอนเหว ท าคนเทย฿หຌรักการอาน 

จากการทบทวนวรรณกรรม฿นการวิจัย  พบวากระทรวงศึกษาธิการป็นหนวยงานภาครัฐทีไมี
บทบาทป็นกลเกหลักส าคัญ฿นการสงสริมการอาน นืไองจากการอานป็นรืไองทีไอยู฿นความรับผิดชอบ
ดยตรงทีไจะตຌองจัดการศึกษาตัๅงตระดับขัๅนพืๅนฐาน พืไอท า฿หຌคนเทยอานออกขียนเดຌทุกคน ละ฿ชຌป็น
ครืไองมือ฿นการศึกษารียนรูຌระดับสูงตอเป    ฿นทศวรรษทีไผานมา กระทรวงศึกษาฯระบุวา   สามารถ
กຌปัญหาการอานออกขียนเดຌของคนเทยทัๅงประทศเดຌส ารใจ ตสิไงทีไตຌองท าละจ าป็นอยางยิไงคือจะท า
อยางเร฿หຌคนเทยมีการอานหนังสือมากขึๅน  

ป พ.ศ. โ5ไโ  ป็นปหงการริไมตຌนอยางจริงจังของภาครัฐทีไจะสรຌางสริม฿หຌคนเทยมีนิสัยรักการ
อาน  อันป็นสวนหนึไงของการปฏิรูปการศึกษา  นวทางสงสริมการอานของกระทรวงศึกษาธิการ  มี
ลักษณะด านินการป็นผนงาน-ครงการเป฿นตละป  อาท ิ

1) ผนสงสริมสนับสนุนกิจกรรมสงสริมนิสัยรักการอานสูดใก ยาวชน ละประชาชนทัไวเป 

2) ผนสงสริมปรับปรุงพัฒนาหลงรียนรูຌ  มีครงการสงสริมสนับสนุนการศึกษา พัฒนา 

บริการจัดการหຌองสมุด สนับสนุนสรຌางครือขายกนน า พัฒนาหຌองสมุดมีชีวิต ละสงสริมพัฒนาหຌองสมุด
ประชาชนละหลงรียนรูຌ 

3)  ผนภาคีประชาสัมพันธ์สงสริมนิสัยรักการอาน    

นอกจากกระทรวงศึกษาฯลຌว  ฿นป โ5ไ่ รัฐบาลเดຌตัๅงหนวยงานพิศษขึๅน฿หม  คือ ส านักงาน
อุทยานการรียนรูຌ (TK Park) ภาย฿ตຌส านักงานบริหารละพัฒนาองค์ความรูຌ ิองค์กรมหาชนี  สังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี  พืไอสงสริมการอาน การคิดละการสวงหาความรูຌ  ดยการสรຌางหຌองสมุดมีชีวิต ป็น
หลงรียนรูຌตຌนบบทีไทันสมัย   การคลืไอนเหวส าคัญพืไอท า฿หຌคนเทยรักการอานอีกกิจกรรม  กิด฿นป  
2549  มืไอหนวยงานรัฐ-อกชน ทัๅง฿นภาคธุรกิจละองค์กรพัฒนาอกชน รวม 32 องค์กร ฿นนาม 
ครือขายหนังสือพืไอดใก ยาวชน ละครอบครัว เดຌรวมตัวกันพืไอรวมผลักดันยุทธศาสตร์หนังสือพืไอ
ดใก 4 ดຌาน เดຌก ยุทธศาสตร์การกระจายหนังสือ฿หຌขຌาถึงดใก  การรณรงค์฿หຌกิดความตຌองการละ
พฤติกรรมการอาน  การสงสริม฿หຌมีหนังสือทีไมีคุณภาพละราคาหมาะสม  ละการปกปງองดใกจากสืไอทีไ
ป็นภัยละขจัดอุปสรรคการอานของดใก การผลักดันของครือขายนีๅอง ท า฿หຌกิดการปลีไยนปลงขึๅน฿นป 
โ55โ คือกระทรวงศึกษาฯเดຌตัๅงคณะกรรมการสงสริมการอานพืไอสังคมหงการรียนรูຌขึๅน มีการสนอตอ
คณะรัฐมนตรี฿หຌก าหนดการอานป็นวาระหงชาติ มืไอวันทีไ 5 สิงหาคม โ55โ ละก าหนด฿หຌวันทีไ โ 
มษายนของทุกปป็นวันรักการอาน ละเดຌตงตัๅงคณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์พืไอสงสริมการอาน
ขึๅน ประกอบดຌวย ใ  ยุทธศาสตร์ส าคัญ เดຌก 

แี การพัฒนาคนเทย฿หຌมีความสามารถ฿นการอาน  

โี การพัฒนาคนเทย฿หຌมีนิสัยรักการอาน  
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ใี การสรຌางบรรยากาศละสิไงวดลຌอม฿นการสงสริมการอาน  

ดยก าหนด฿หຌป โ55โ-โ5ๆแ ป็นทศวรรษหงการอานของประทศ  มีคณะกรรมการสงสริมการ
อานป็นกลเก฿นการขับคลืไอนงานสงสริมการอาน 

 

ใ. ฿คร-ท าอะเร  อยางเร฿หຌกิดวัฒนธรรมการอาน 

กลาว฿นดຌานรูปบบ วิธีการของการสงสริมคนเทย฿หຌรักการอานลຌว พบวา ฿นระยะรกของ
กระทรวงศึกษาธิการจะนຌนทีไดใกนักรียน฿นระบบรงรียนตัๅงต ชัๅนประถมศึกษาตอนตຌนจนถึงชัๅน
มัธยมศึกษาตอนปลาย  กลเกทีไ฿ชຌ฿นการขับคลืไอนนยบายสงสริมการอานจึงป็นรงรียน฿นสังกัดกรม
สามัญศึกษา ซึไงตอมาเดຌปลีไยนเปสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ิสพฐ.ี   ตอมา฿นป 2548  เดຌ
ขยายกลุมปງาหมายกวຌางขึๅนขຌาสูสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาละการศึกษานอกระบบ  มีการตัๅง
หຌองสมุดบริการประชาชน ภาย฿ตຌการดูลของกรมการศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัย ิกศน.ี 
กลเกทีไ฿ชຌสงสริมการอานขยายสูกลุมปງาหมายทีไพิไมขึๅน เดຌก สถานศึกษา฿นระดับอาชีวศึกษา ละศูนย์
การรียนรูຌนอกระบบ กิจกรรมตามผนกลยุทธ์อยูภาย฿ตຌการดูลก ากับของหนวยงานกลางคือส านัก
ปลัดกระทรวงศึกษาฯ รืไอยมาจนถึงป 2552 จึงมีการจัดครงสรຌางขึๅนมารองรับผนยุทธศาสตร์สงสริม
การอานพืไอสรຌางสังคมหงการรียนรูຌตลอดชีวิต ดยมีคณะกรรมการสงสริมการอานพืไอการรียนรูຌตลอด
ชีวิต ป็นผูຌดูล 

ส าหรับนวทางสงสริม฿นระยะรก มุงเปทีไการสรຌางกิจกรรมอันจะสงสริมการอานดยตรง พืไอ
กระตุຌน฿หຌกลุมปງาหมายคือนักรียนอานหนังสือพิไมมากขึๅน ดย฿ชຌรงรียนป็นตัวขับคลืไอนสรຌางกิจกรรม
ภาย฿นรงรียน ฿หຌนักรียนรักการอาน ละ฿ชຌวิชารียนทีไอยู฿นรงรียนป็นกระบวนการ฿นการสงสริมการ
อาน  ชน  การจัดวลาอานหนังสือรวมกันทัๅงรงรียน  ก าหนดวลาอานหนังสือรวมกันทุกคน฿นวลา
ดียวกัน 15 นาที ดยอาจปฏิบัติทุกวัน หรือป็นบางวันกใเดຌตามความหมาะสม พรຌอมกับจัด
สภาพวดลຌอมกระตุຌนการอาน฿หຌกิดขึๅนป็นประจ า  ดຌวยการจัดมุมหนังสือ฿นหຌองรียน นะน าหนังสือนา
อาน การจัดนิทรรศการกีไยวกับหนังสือละการอาน การจัดขงขันการอานละขียน การ฿หຌรางวัลนักอาน
ยอดยีไยมละรงรียนรักการอาน  พรຌอมกับจัดหนังสือ฿หຌพียงพอกการลือกอานของ ครู นักรียน ละ
บุคลากรทุกคน฿นรงรียน ป็นตຌน  มีรงรียนตางโ  น านวทางนีๅเปด านินการตอนืไองหลายหง ตเม
พบตัวลขทีไระบุวา มีการจัดครงการนีๅทัๅงหมดกีไหงละผลการด านินครงการป็นอยางเร    

นอกจากการผลักดันคนเทย฿หຌรักการอานดยอาศัยรงรียนลຌว  ฿นทศวรรษทีไผานมา บทบาท
การสงสริมคนเทย฿หຌรักการอานของรัฐยังขยายเปสูการรวมมือกับภาคอกชน  อาทิ   การด านินงาน
รวมกับบริษัทซ.ีพี.ซวนอีลฟวน จ ากัด ิมหาชนี  มูลนิธิซิมนต์เทย  ป็นตຌน กิดกิจกรรมนาสน฿จจ านวน
เมนຌอย อาท ิครงการหนังสือดีสูดใกเทย จัดพิมพ์หนังสือดีราคาถูก ฿หຌพอมมีอกาสขຌาถึงหนังสือดีทีไดใก
ทัไวลกอาน ละครงการสรຌางนักประพันธ์หนังสือส าหรับดใกลใก ครงการหนังสือลม 
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รก (Book Start)ปງาหมายของกิจกรรมคือ มุงสรຌางวัฒนธรรมการอานดຌวยการบมพาะตัๅงตวัยยาว์  

 

ไ.  สรຌางงานชิงรุก  บุกขยายพืๅนทีไ 

กลเกส าคัญของรัฐ฿นการสงสริมชิงรุกดຌานการอาน฿นชวงหลังของทศวรรษทีไผานมา  คือ อุทยาน
การรียนรูຌ (TK park) ทีไริไมด านินงานมืไอป โ5ไ่  ดຌวยนวคิดทีไตกตาง  คือการผลักดัน฿หຌกิจกรรมการ
อานป็นรืไองรวมสมัย  ทันสมัย  ละสรຌางสรรค์ตกตางจากภาพลักษณ์ดิม โ  ดยบูรณาการการอานขຌา
กับการคิดละการสวงหาความรูຌ  ชน การท า฿หຌหຌองสมุดมีชีวิต   ป็นรงจูง฿จกการสวงหาความรูຌ  
การคิดละการรียนรูຌอยางสรຌางสรรค์ตลอดชีวิตดยผานการอาน  สริมดຌวยกิจกรรมปลก฿หมตาง โ 
อยางตอนืไอง  นอกจาก฿หຌบริการทางตรงลຌว  อุทยานการรียนรูຌ(TK Park)  มีการจัดกิจกรรมพืไอสงสริม
ปัจจัยการอานอืไน โ   อาทิ ครงการฝຄกอบรมบรรณารักษ์  การประกวดหຌองสมุดมีชีวิต  การจัดท าสืไอ-

หนังสือส าหรับดใก  ละกใบรวบรวมพัฒนาองค์ความรูຌหลากหลาย  รวมเปถึงบทบาทสนับสนุนการ
รวบรวมความรูຌ นวคิดละนวปฏิบัติ฿นการสงสริมการอาน ดຌวยงานวิจัยอีกจ านวนมาก   

อุทยานการรียนรูຌจึงป็นหนวยงานทีไมีการด านินงานสงสริมการอานอยางป็นระบบรอบดຌาน  
ดยฉพาะมืไอทียบกับการด านินงานของภาคสวนอืไน โ  สาหตุนาจะมาจากการทีไป็นองค์กรซึไงจัดตัๅงขึๅน
ดยมีภารกิจทีไชัดจน  ละมีรูปบบการบริหารจัดการทีไอยูนอกระบบราชการ  จึงมีอิสระละคลองตัว฿น
การคิดริริไมสรຌางสรรค์เดຌมากกวาการด านินงานทีไอยูภาย฿ตຌระบบราชการ   ทีไหในดนชัดคือ  ฿นขณะทีไ
หຌองสมุดดยทัไวเปมีภาพลักษณ์ของ คลังกใบหนังสือิทีไเมมี฿ครอานี หຌองสมุดมีชีวิต ของส านักงานอุทยาน
การรียนรูຌ  TK Park  ซึไงตัๅงอยูทีไซในทรัลวิลด์ ป็นหຌองสมุดคุณภาพทีไสามารถดึงดูดผูຌสน฿จขຌาเปรวม
กิจกรรมกับหຌองสมุดเดຌป็นจ านวนมาก  ดูจากจ านวนสมาชิก฿หม฿นป โ55เ ซึไงมีพิไมขึๅนถึง โแุๆ้ใ คน มี
อัตราการ฿ชຌบริการของบุคคลทัๅงผูຌ฿ชຌบริการวันตอวันละสมาชิกของอุทยานการรียนรูຌ  มีจ านวนมากถึง 
โ้ๆุแไ็ ครัๅง ฿นป โ55เ  รวมทัๅงยังมีการศึกษาวิจัย฿นหลายรืไอง  ทีไอืๅอ฿หຌหในถึงปัญหาการอาน฿น
สังคมเทย 

  นอกจากบทบาทของอุทยานการรียนรูຌลຌว  ฿นอกาสทีไรัฐบาลประกาศ฿หຌการอานป็นวาระ
หงชาติ   ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรຌางสริมสุขภาพ ิสสส.ี ซึไงมีบทบาทอยางส าคัญ฿นการ
สนับสนุน฿นวาระหงชาติของการอาน  เดຌสนับสนุน฿หຌกิด “ผนงานสรຌางสริมวัฒนธรรมการอาน   
ิสส.วอ.ี ขึๅนดยตรงดຌวย  พืไอ฿หຌป็นกลเกส าคัญของการชืไอมประสานภาครัฐ  ภาคประชาสังคม ฯลฯ ผูຌมี
สวน฿นการสรຌางสรรค์หนังสือละกิจกรรมสงสริมการอาน฿หຌขຌาถึงดใก ยาวชน ครอบครัว ดยฉพาะ฿หຌ
ความส าคัญพิศษกับการสงสริมการอานของกลุมผูຌดຌอยอกาส ละการอาน฿นระดับชุมชน  พืไอ฿หຌการ
อานกอกิดสุขภาวะทางปัญญา การรียนรูຌ  ละสริมสรຌางวัฒนธรรมการอาน฿หຌกิดขึๅน฿นสังคมเทยอยาง
จริงจัง  ผนงาน ฯ มียุทธศาสตร์  กิจกรรมหลายระดับละหลายดຌาน อาทิ ความรวมมือกับหนวยงานรัฐ
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ละองค์กรฝຄกอบรมของอกชน฿นการจัดฝຄกอบรมนักสงสริมการอาน ฿หຌป็นผูຌสรຌางการปลีไยนปลง 
(Change Agent) สนับสนุนการผลิตละการผยพรหนังสือคุณภาพทีไสอดคลຌองกับพัฒนาการละความ
ตຌองการของดใก ยาวชน ละครอบครัว฿นราคาถูก สนับสนุนกลุมองค์กร฿นพืๅนทีไตาง โ อยางกวຌางขวางทัไว
ประทศ฿หຌสรຌางกิจกรรมสงสริมการอาน  สนับสนุนการขຌาถึงทรัพยากรการอานทีไมีคุณภาพ ฯลฯ    

หากกลาวดยสรุปจะหในเดຌวา มีความพยายามอยางตอนืไองขององค์กร-หนวยงาน฿นสังคมทีไจะ
สนับสนุน฿หຌคนเทยมีวัฒนธรรมของการอาน  ดยปัจจัยทีไเดຌรับความส าคัญละ฿หຌนๅ าหนักมี ไ  ดຌาน  คือ  
การสนับสนุนงานผลิตสืไอละหนังสือดี  การสรຌางชองทางน าหรือกระจายหนังสือ฿หຌถึงมือดใก  ครอบครัว  
ชุมชน  การอบรมนักสงสริมการอาน   ละกิจกรรมกระตุຌนการอาน฿นหลายรูปบบ   รวมเปถึงการท า
การวิจัยอีกเมนຌอยกีไยวกับปัจจัยตาง โ ดังกลาว   

ขຌอมูลจากการทบทวนวรรณกรรม  รวมกับการศึกษาขຌอมูลของรายงานการติดตามประมินผล
ผนงานสรຌางสริมวัฒนธรรมการอาน  ท า฿หຌผูຌวิจัยกิดค าถามขึๅนวา ปัจจัยทีไกลาวมามากพียงพอจะท า฿หຌ
กิดวัฒนธรรมการอานของบุคคลดยฉพาะของชุมชนลຌวหรือเม  ยังมี “ตัวประกอบภาพิJigsawี 
นอกจากปัจจัยทีไกลาวมาอีกหรือเม    พืไอตอบค าถามดังกลาว ผูຌวิจัยหาขຌอมูลพิไมติม ดຌวยการศึกษา
จาะลึกกรณีศึกษาทีไนาสน฿จของผนงานสรຌางสริมวัฒนธรรมการอาน ซึไงมีความส ารใจระดับหนึไง฿นพืๅนทีไ
ชุมชน1 จากการสังคราะห์ขຌอมูลทัๅงหมด  เดຌขຌอคຌนพบ ิดยบืๅองตຌนี บางประการทีไชวย฿หຌภาพของการ
สรຌางวัฒนธรรมการอานมีความชัดจน฿นรายละอียดพิไมขึๅน   วาอะเรคือปัจจัยทีไผูຌ วิจัยหในวามี
ความส าคัญตอการสรຌางวัฒนธรรมการอาน   อยางเรกใตาม  นืไองจากงานวิจัยนีๅมีขຌอจ ากัดดຌานวลาละ
จ านวนขຌอมูล   ผูຌวิจัยจึงสมัคร฿จทีไจะรียก  ขຌอคຌนพบทีไน าสนอ฿นบทความนีๅวา ป็นกรอบความคิด
(Conceptual  Framework) หรือขຌอสันนิษฐานทางทฤษฎีทีไจะน าเปสูการศึกษาคຌนควຌากีไยวกับการสรຌาง
วัฒนธรรมการอานตอเป   

 

5.ปัจจัยจ าป็น(Necessary Conditions) ฿นการสงสริมวัฒนธรรมการอาน  

ปัจจัยจ าป็น (Necessary  Conditions) หมายถึงปัจจัยทีไมีความส าคัญหรือจ าป็นทีไสุดตอการ
สรຌางผลทีไตຌองการ฿หຌกิดขึๅน   ซึไง฿นทีไนีๅคือการกิดวัฒนธรรมการอาน อันมิ฿ชพียง “การอาน฿นระดับ
ปัจจกบุคคลทานัๅน   หากตพยายามเปถึงการสรຌางวัฒนธรรมซึไงสัมพันธ์กับกลุมคน เมวา฿นครอบครัว 
ชุมชน มีรืไองระบบคุณคา  ความชืไอ  การถายทอด  การผลิตซๅ าละการสรຌางสรรค์฿หมดຌวย  จาก
การศึกษาพบวา  การสงสริมวัฒนธรรมการอานนีๅ฿หຌกิดขึๅนมีปัจจัยจ าป็นหรือปัจจัยหลักอยู โ ประการ ทีไ

                                                   
1 ครงการรณรงค์การอาน กลองหนังสือสือ่สรຌางสรรค์ ของกลุมระบัด฿บ จ.ระนอง  ละ ครงการรณรงค์การอาน นิทานอยูเหนเอย ของกลุมกิ่งกຌาน
฿บ จ.อุตรดิตถ์  ดยความสนับสนุนของผนงานสรຌางสริมวฒันธรรมการอาน ส านักงานกองทนุสนับสนุนการสรຌางสริมสขุภาพ ิสสส.ี 
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ควรจะตຌองเดຌรับการ฿หຌความส าคัญละสรຌางสริม฿หຌกิดขึๅน฿นกระบวนการท างานของหนวยงานซึไงท า
กิจกรรมสงสริมวัฒนธรรมการอาน   คือ 

5.แ  การมีครงสรຌางความสัมพันธ์ทางสังคมรองรับกิจกรรมการอาน 

การอานอยางตอนืไองจะกิดขึๅนเดຌจริงละยัไงยืน  จ าป็นตຌองมีระบบความสัมพันธ์สนับสนุน ละ
ระบบความสัมพันธ์นัๅน  ตຌองอยู฿นลักษณะทีไเมป็นทางการมากกวาป็นทางการ  มีลักษณ ะของ
ความสัมพันธ์บบอิสระ รูຌสึกสบาย ป็นกันอง เมวาจะ฿นบຌาน  รงรียน  หຌองสมุด -ทีไอานหนังสือ ฯลฯ  
มຌราจะมีความรูຌอยูกอนลຌว วาพืๅนทีไทางกายภาพดังกลาวมีความกีไยวขຌองกับการอาน  ตการศึกษานีๅ  
เดຌยๅ า฿หຌหในวา  ครงสรຌางทางกายภาพดังกลาว จะตຌองมีบรรยากาศของความสัมพันธ์ทางสังคม (Social 

Relations) หรือความสัมพันธ์฿นบบเมป็นทางการดຌวย  เดຌกมีความสัมพันธ์ทีไบุคคลรูຌสึกสบาย  ป็น
อิสระ เมเดຌถูกกระตุຌนอยางจง฿จพืไอ฿หຌอาน  หากตเดຌอาน฿นบรรยากาศสภาพวดลຌอมทีไป็นมิตร  ตาม
สบาย รูຌสึกวาสามารถปຂดอานหนังสือเดຌดยเมวิตกวาจะถูกต าหนิ  หรือตຌองอาน฿หຌครบตามจ านวนชัไวมง
ทีไถูกก าหนด ฯลฯ   

฿นการศึกษาพบขຌอสังกตทีไคอนขຌางชัดจนวา   ครงการทีไ฿หຌความส าคัญกับการพัฒนา
ความสัมพันธ์ทางสังคม฿นกระบวนการสงสริมการอาน  ทัๅง฿นบຌาน รงรียน  หຌองสมุดคลืไอนทีไ  ช น 
ครงการระบัด฿บ จ.ระนอง  ทีไมีผลการพัฒนาพฤติกรรมการอานเดຌอยางตอนืไอง กຌาวหนຌานัๅน  
ความส ารใจกิดขึๅน฿นความสัมพันธ์ทางสังคมตามทีไกลาวอยางดนชัด    คือความสัมพันธ์฿นครอบครัว  
กลุมพืไอน  ผูຌจัดกิจกรรม ฯลฯ มຌวาทรัพยากรทางกายภาพ  ทัๅงหຌองสมุด  หนังสือ ฯลฯ จะมีลักษณะรียบ
งาย  ธรรมดา  มิเดຌ฿ชຌงบประมาณจ านวนมากกใตาม 

ยิไงมืไอพิจารณากระบวนการกิดละพัฒนาของวัฒนธรรมดยทัไวเป จะพบความจริงดียวกันวา  
สิไงทีไจะด ารงอยูป็นวัฒนธรรมเดຌนัๅน  จะตຌองกิดขึๅนทามกลางการรียนรูຌของผูຌคน  กิดการถายทอดละ
การรียนรูຌจากกันละกันดยเมรูຌตัว  ฿นลักษณะของการซึมซับ ิระบบคุณคา ความชืไอี  ดยนัยนีๅ การ
สงสริมการอาน฿นรงรียนซึไงมัก฿ชຌกิจกรรมอยางป็นทางการ  เมวาจะดยการบูรณาการขຌากับวิชารียน  
การจัดหຌองสมุดอยางดี  การจัดชัไวมงฉพาะ  ฯลฯ  จึงอาจมิ฿ชหลักประกันการสรຌางวัฒนธรรมการอาน  
หากกิจกรรมนัๅนละลยการสรຌางความสัมพันธ์ระหวางผูຌคนทีไกีไยวขຌองขึๅนมาดຌวย฿นกระบวนการสรຌาง
วัฒนธรรมการอานนัๅน  ยิไงเปกวานัๅน  หากกิจกรรมกิดขึๅนภาย฿ตຌความสัมพันธ์ชิงอ านาจของครู -นักรียน  
กใยากทีไการอานจะกิดขึๅนอยางตอนืไองนอกรงรียนเดຌ  ดยยังเมตຌองกลาวถึงการกิดขึๅนอยางตอนืไอง฿น
วิถีชีวิตตามค านิยาม   

จากขຌอสังคราะห์นีๅ การสงสริมวัฒนธรรมการอาน  จึงตຌองสงสริมการรวมกลุมทางสังคมดຌวย เม
วาจะ฿นบຌาน  รงรียน  สถานประกอบการ ฯลฯ ละตຌองป็นกลุมทางสังคมทีไมีลักษณะเมป็นทางการ  มี
ความรูຌสึกสบาย  ป็นอิสระ  ดังนัๅน  อาจเมจ าป็นทีไกิจกรรมสงสริมการอานจะตຌองริไมตຌนดຌวยการมุงตรง
เปทีไกิจกรรมการอาน  ชน การตัๅงชมรมนักอาน  กิจกรรมหຌองสมุด ฯลฯ  หากควรทีไจะสรຌางการอาน
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สอดทรกผานกิจกรรมอืไน โ  หรือจัดกิจกรรมอืไน โ ทีไมุงการรวมกลุม฿นรืไองทีไกลุมปງาหมายสน฿จ  ลຌว
จึงชืไอมยงการอาน฿หຌสอดคลຌองกับกิจกรรมนัๅน ดยฉพาะ฿หຌสอดคลຌอง฿นชิงสงสริม฿หຌขຌากับความ
ความจ าป็น-ความตຌองการ฿นวิถีชีวิตของบุคคล   ิการรียนการสอบ การอาชีพ  ความบันทิง ฯลฯี  ฿น
บรรยากาศของความสัมพันธ์อันดีระหวางสมาชิกของกลุม  เมวา฿นบຌาน  รงรียน  ชุมชน  สถาน
ประกอบการ ฯลฯ 

ราอาจสันนิษฐาน฿นบืๅองตຌนเดຌจากการศึกษาอีกดຌวยวา  ความสัมพันธ์ทางสังคมมีอิทธิพลตอการ
สรຌางสริมวัฒนธรรมการอาน  นืไองจากกลุมความสัมพันธ์มักอืๅอตอการกิดความสนุกสนาน พลิดพลิน฿น
การอาน  ละอืๅอตอการถายทอด ลกปลีไยนรียนรูຌ ละสงผลตอการตอติมความคิดจินตนาการเดຌมาก
ดຌวย  อีกทัๅงยังมักจะกิดขึๅนดยเมรูຌตัว  ฿นลักษณะของการซึมซับ  ดยทีไกลุมปງาหมายองกใอาจระบุเมเดຌ
วาริไมรักชอบการอานตัๅงตมืไอเร   

5.โ  การมีกลเกสนับสนุนกระตุຌน ติดตามการอาน 

ปัจจัยประการนีๅนับป็นงืไอนเขจ าป็น (Necessary Conditions) อีกประการหนึไงซึไงชืไอมยงกับ
ปัจจัยทีไกลาวเปลຌวิ5.แี   คือกลเกทีไป็นตัวบุคคล  มีความสัมพันธ์ทีไดีกับกลุมปງาหมาย  สงสริม฿หຌ
กลุมปງาหมายรูຌสึกสบาย  เมครงครัด  ครงครียด  มีความป็นกันอง฿นกิจกรรมการอาน อยางเรกใตาม 
จากผลการศึกษาละการประมินสรุป฿นบืๅองตຌนพบวา  กลเกบุคคลทีไสนับสนุนสงสริมวัฒนธรรมการอาน  
พึงตຌองมีคุณลักษณะบางประการดຌวย  การสรຌางวัฒนธรรมการอานจึงกิดขึๅนเดຌ  คุณลักษณะดังกลาว  
เดຌก 

ิแี  ป็นผูຌมีความสัมพันธ์อันดี  สนิทคุຌนคยกันอยูกอน  ซึไงหากพิจารณาลຌวพอม หรือผูຌ฿หญทีไ
ดใก฿กลຌชิดคุຌนคยคือผูຌทีไมีความหมาะสม  อยางเรกใตามบุคคลภายนอกครอบครัว  หากป็นผูຌทีไสามารถ
สรຌางความคุຌยคยกใสามารถป็นกลเกสงสริมการอานเดຌ  ตประดในทีไส าคัญกวานัๅนคือ  ฿นความสนิทสนม
คุຌนคยนัๅน  ิเมวาจะป็นคน฿นครอบครัวหรือคนนอกครอบครัวี ตຌองสนิทสนมคุຌนคยอยางมองหในถึง
ความถนัด  ความตຌองการ นิสัย  ธรรมชาติละบริบทของกลุมปງาหมายดຌวย  มิ฿ชพียงสนิทสนมเวຌ฿จอยาง
ทัไวเปทานัๅน    พราะขຌอมูลกีไยวกับกลุมปງาหมายดังกลาว  มีความส าคัญตอการออกบบกิจกรรม฿หຌ
กิดขึๅนบนฐานดิมทีไป็นธรรมชาติของกลุมปງาหมาย อืๅอ฿หຌกิจกรรมสงสริมการอานตรงงืไอนเขของ
กลุมปງาหมายเดຌมาก ิความตຌองการ  ความชอบ ความชืไอ ฯลฯี  กิดละพัฒนาการซึมซับทางวัฒนธรรม
เดຌดยยัไงยืนมากกวา     ดยนัยนีๅ  การ฿หຌความสนับสนุนกครงการซึไงผูຌด านินการมีทุนทางสังคมอยูกอน  
นาจะอืๅอตอการพัฒนาความส ารใจเดຌมากกวา   

ิโี  ป็นผูຌมีความรูຌความขຌา฿จรืไองกระบวนการรียนรูຌ  รูຌวาการอานนัๅนป็นชองทางหนึไง฿นการ
รียนรูຌของมนุษย์ซึไงมีมากมายหลายชองทาง ิการฟัง  การดู  การท า ฯลฯ ี ฿นตละชองทางกใมีจุดออนจุด
ขใง ความนาสน฿จตกตางกันเป  จากกรณีศึกษา  สังกตพบวา  ครงการทีไผูຌจัดกิจกรรมคือกลุมระบัด฿บ
มีความขຌา฿จ฿นรืไองของการรียนรูຌ  จะสามารถสงสริมกระบวนการรียนรูຌ ดຌวยการลือกนืๅอหา  กลวิธี
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กระตุຌน  จูง฿จ  ผานการอาน฿หຌกิดขึๅนกับกลุมปງาหมายเดຌมาก  ดยฉพาะมืไอชืไอมยงกับการรูຌจัก
ธรรมชาติ นิสัย ลักษณะพืๅนฐานของกลุมปງาหมายตามทีไกลาวมา฿นขຌอ ิแี กใจะสามารถชืไอมยงการอาน
เปสูความพลิดพลิน สนุกสนาน  ประทับ฿จของกลุมปງาหมายเดຌงาย   ซึไงหากกิดขึๅนอยางตอนืไองกใจะซึม
ซับป็นระบบคุณคา฿นการอาน  กิดป็นพฤติกรรม คานิยมดยตอนืไองป็นวัฒนธรรมเดຌมาก  

ิใี  ป็นผูຌมีความรูຌความสามารถ  ทักษะ ฿นการบริหารจัดการดี  สามารถท างานอยางมีผนการ
ละขัๅนตอน฿นการสรຌางการรียนรูຌ   สามารถพลิกพลงรูปบบ  กຌเขปัญหาทีไกิดขึๅน฿นกิจกรรมละ
กระบวนการรียนรูຌ  ดຌวยการบริหารทรัพยากรทีไมีอยู  ทัๅงทุนทางสังคม  ทุนทีไรับการสนับสนุนจากภายนอก 
ิรัฐบาล  องค์กรพัฒนา  ภาคธุรกิจ  องค์กรปกครองทຌองถิไน ฯลฯี  กรณีศึกษาดยฉพาะของกลุมระบัด฿บ
พบวา  กลุมดังกลาวมีทักษะของการบริหารจัดการสูง  มิ฿ชพียงดຌานการจัดการทางธุรการ  หากหมาย
รวมถึงความสามารถ฿นการจัดการกระบวนการรียนรูຌละ฿หຌความส าคัญกับการติดตามอยางตอนืไอง  อัน
ป็นงืไอนเขส าคัญของการปรับปลีไยนปัจจัยตาง โ ฿หຌมีพลวัตอืๅอตอการรียนรูຌ   การจะพลิกพลง  ปรับ
ประยุกต์จะด านินการเดຌมากนຌอยพียง฿ด  ขึๅนกับความขຌา฿จ฿น รืไองของการรียนรูຌ     ผนวกกับ
ความสามารถ฿นการบริหารจัดการเปสูวัตถุประสงค์ดຌวย 

 

ๆ. ปัจจัยพอพียง (Sufficient Conditionsี ทีไสงสริมวัฒนธรรมการอาน 

มຌจะมีปัจจัยหรืองืไอนเขจ าป็นลຌว  ตการขาดปัจจัยสนับสนุนอยางพอพียง  อกาสทีไจะ
กิดผลทีไตຌองการ  กใกิดเมเดຌหรือกิดผลนຌอยมาก  นืไองจากปัจจัยจ าป็นจะสามารถสดงหรือสรຌางผล฿หຌ
กิดขึๅนเดຌกใตอมืไอชืไอมยง บูรณาการกับปัจจัยสนับสนุน ิปัจจัยพอพียงี ดังกลาวดຌวย  ฿นการศึกษานีๅ
พบวา ปัจจัยพอพียงทีไจะตຌองมี  จึงจะอืๅอ฿หຌกิดวัฒนธรรมการอาน เดຌก   

 ๆ.แ  การมีกิจกรรมสงสริมการอานทัๅงดยตรง ดยอຌอม  

“กิจกรรม ถือเดຌวาป็นพืๅนทีไซึไงอืๅอ฿หຌกลเกสนับสนุนการรียนรูຌจากการอาน ฿นขຌอ 5.โ เดຌสรຌาง
การรียนรูຌ  ละยังอืๅอ฿หຌการพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคมระหวางผูຌคนกิดขึๅนเดຌ  กิจกรรมจึงถือวามี
ความส าคัญทีไสนับสนุน฿หຌความสัมพันธ์ละกลเกการรียนรูຌมีงืไอนเขพัฒนาพิไมพูนขึๅน ละกิดเดຌรใวขึๅน  
อยางเรกใตาม  จากการศึกษา  พบวา กิจกรรมทีไจะอืๅอเปสูการสรຌางวัฒนธรรมการอานเดຌ  กิจกรรมจะตຌอง
มีลักษณะส าคัญ   คือ 

ิแี  กิจกรรมตຌองมีความหลากหลาย   พืไอตอบสนองตอความหลากหลายตกตางของ
กลุมปງาหมาย  สามารถชืไอมยงการอานขຌาเปกับกิจกรรมเดຌอยางผสมกลมกลืน  ผลจากกรณีศึกษาจะ
พบวา  กิจกรรมเมจ าป็นทีไจะตຌองมุงเปทีไรืไองการอานดยตรง ทัๅงดยชืไอละสาระ  ตสามารถด านินการ
ผานกิจกรรมอืไน โ  ทีไกลุมปງาหมายสน฿จอยูกอน  ลຌวจึงยงการอานขຌามากีไยวขຌองหนุนสริมกิจกรรมทีไ
กลุมปງาหมายชืไนชอบหรือสน฿จอยูลຌว   ดຌวยหตุนีๅ  ผูຌจัดกิจกรรมจึงตຌองมีความรูຌความสามารถ ทักษะ฿น
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การชืไอมกิจกรรม฿หຌเปยงกับการอาน  ดยอาศัยฐานกิจกรรมอืไนซึไงกลุมปງาหมายสน฿จละตຌองการ
รียนรูຌ 

ิโี  กิจกรรมชืไอมยงธรรมชาติของดใกขຌากับการอาน   กลุมปງาหมาย฿นกรณีศึกษาทีไประสบ
ความส ารใจนัๅน   พราะกลเกผูຌจัดกิจกรรม  มีความขຌา฿จรืไองการรียนรูຌ  ละขຌา฿จธรรมชาติการรียนรูຌ
ของดใก  วามีความอยากรูຌอยากหในหรือ฿ฝຆรูຌ (Curiosity)  ละมีจินตนาการ (Imagination)  จึงจัด
กิจกรรมทีไขຌาเปกระตุຌนธรรมชาติดังกลาว  ลຌวชืไอมยงเปสูการอาน  ท า฿หຌการอานป็นการตอบสนอง
ความอยากรูຌอยากหในละการขยายจินตนาการ฿หຌมากขึๅนอีก   การอานจึงกิดขึๅนอยางผสมกลมกลืนป็น
ธรรมชาติ  มากกวาการบังคับ  ก ากับ  หรือก าหนด   ซึไง฿หຌผลเดຌฉพาะละเมยัไงยืน   มຌตการ฿หຌรางวัล
หรือ฿ชຌกลยุทธ์การตลาดของบางกิจกรรมซึไงอกชนด านินการกใอาจมิเดຌ฿หຌผลทีไยัไงยืน  ยิไงเปกวานัๅน  ผล
การชืไอมยงการอานขຌากับความอยากรูຌอยากหในละจินตนาการ  จะท า฿หຌ “การอาน ป็นครืไองมือ
สรຌางละกระตุຌนความคิด-จินตนาของกลุมปງาหมาย฿หຌพิไมมากขึๅนเดຌอีกดຌวย  การอาน฿นกรณีนีๅ  จึงมิ฿ช
พียงพืไอการอานออก  อานกง  หากป็นการอานพืไอพัฒนาคุณภาพความคิด ความสามารถของบุคคล 

ิใี  กิจกรรมทีไประสบความส ารใจ  จะตຌองมีการวิคราะห์บริบทของครอบครัวละชุมชน  พืไอ
สรຌางกิจกรรมทีไมีความหมาะสมตามลักษณะฉพาะ  ละการบริหารจัดการตามงืไอนเขของบริบท มิ฿ช
กิจกรรม฿นบบพิมพ์ดียวกันตลอด  หากตมีการดัดปลงละประยุกต์ ดยอากลุมปງาหมายป็น
ศูนย์กลาง (Learner centered)  ซึไงกลเกผูຌออกบบกิจกรรม  จะคิดคຌนกิจกรรม฿นบบทีไวาเดຌ จะตຌองมี
ความสัมพันธ์ทางสังคมละทุนสังคม อยูกับกลุมปງาหมายละบริบทิครอบครัว ชุมชนี  ดังนัๅนกิจกรรม
การอบรมตาง โ ทีไมีปງาหมายพืไอสรຌางอาสาสมัครการอานทีได านินการกันอยู  จึงหลีกลีไยงการพัฒนา
คุณสมบัติดังทีไกลาวเวຌ฿นขຌอ 5.โ  เดຌยาก  ดยฉพาะอาสาสมัครสงสริมการอานทีไมีปງาหมายมิ฿ชพียง฿หຌ
บุคคลอานออก  ตสงสริมการอานพืไอพัฒนาคุณภาพการคิด ฯลฯ 

ิไี  การสงสริมการอาน฿หຌกิดป็นวัฒนธรรมดยฉพาะ฿นระดับชุมชนนัๅน  จ าป็นจะตຌอง
สวงหาความสนับสนุนจากทຌองถิไน ทัๅงบุคคลละองค์กร  หากกิจกรรมชืไอมยงกับปัจจัยกืๅอหนุนอืไน โ 
฿นชุมชน  อกาสทีไกิจกรรมจะประสบผลส ารใจกใมีเดຌมากขึๅน   ดังนัๅน กลเกกิจกรรมเมวาจะป็นบุคคลหรือ
องค์กรผูຌรับทุนสนับสนุน จึงตຌองมีทุนสังคม฿นดຌานความเวຌวาง฿จจากชุมชน  หากมีงืไอนเขดังกลาวมาก  
อกาสของความยัไงยืน฿นกิจกรรมจะมีมากขึๅน  อยางเรกใตาม  กิจกรรมการอานดยตรงอาจมิ฿ชฐานทีไ
กวຌางขวางพียงพอ฿นการสวงหาความรวมมือ   กิจกรรมจึงตຌองชืไอมยงการอานขຌากับกิจกรรมอืไน฿น
ลักษณะทีไหนุนสริมกิจกรรมของชุมชนมากกวา   

ิ5ี  ผลการศึกษาพบคอนขຌางชัดจนวา  การอานจะกิดป็นวัฒนธรรมเดຌยาก หากกิจกรรมทีไ
สงสริมนัๅนเมกอ฿หຌกิดผลจากจิต฿จดຌวย ชน ความพลิดพลิน  สุข฿จ  ภูมิ฿จ ฯลฯ นืไองจากธรรมชาติของ
บุคคลจะสวงหาความสุข    กิจกรรมทีไจัดเมวาทางตรงหรือทางอຌอมจึงตຌองอืๅอ฿หຌกิดความพลิดพลิน  
สุข฿จ  จากกิจกรรม฿นบืๅองตຌนกอน  การมุงตรงเปทีไการพยายามสงสริม฿หຌอานมีนวนຌมทีไจะประสบ
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ความส ารใจเดຌนຌอย   ดยฉพาะ฿นกลุมปງาหมายทีไเมคุຌนคยกับการอาน   หรือหในวาการอานป็นรืไองนา
บืไอมากอน  

 ๆ.โ  ทรัพยากรทีไพียงพอ มีคุณภาพ 

คุณภาพของทรัพยากรทีไ฿ชຌ฿นกิจกรรมการสงสริมการอาน   หากมีความหลากหลายมากทาเร  กใ
จะอืๅอ฿หຌกิดการอานอยางตอนืไองเดຌมากขึๅน  นืไองจากความเมซๅ าหรือหมือนดิม  จะปຂดพืๅนทีไ฿หຌกการ
คิด  การจินตนาการเดຌอยางหลากหลาย  ดยฉพาะ฿นกิจกรรมทีไผูຌจัดสามารถชืไอมยงการอานขຌาเป
กระตุຌนความ฿ฝຆรูຌ  จินตนาการ  มຌวาการมีทรัพยากรทีไพอพียงป็นรืไองส าคัญมาก   ตการศึกษากใพบวา  
ทรัพยากรยังป็นปัจจัยรองมิ฿ชปัจจัยหลัก  พราะ฿นกรณีศึกษาพบวา การมีปัจจัยจ าป็น  คือความสัมพันธ์
ทางสังคม ละมีกลเกทีไมีประสิทธิภาพ  อืๅอตอการสงสริมพฤติกรรมการอานอยางตอนืไ องมากกวา
คุณภาพทรัพยากร  บางกรณีศึกษา  หนังสือท ามือซึไงมิเดຌสวยงามอะเร  กใสามารถกระตุຌนการอาน ละ
สรຌางงืไอนเขของจินตนาการเดຌมากกวาเดຌ   ดังนัๅน  การ฿หຌความส าคัญหลักกับการพัฒนาคุณภาพหนังสือ  
อาจส าคัญนຌอยกวาการพัฒนานวัตกรรม฿หຌกกิจกรรมพืไอสรຌางสริมความสัมพันธ์ทางสังคมกับการอาน    
ิดังทีไหนังสือท ามือของมมีผลตอจิต฿จดใกมาก฿นกรณีศึกษาี 

หากประมวลผลการศึกษาทีไกลาวมาขຌางตຌน   จะเดຌภาพดังนีๅ 

  

  

 

 

 

 

 



 

   

   

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 : โครงสร้างรองรับการอ่าน 

 

 

 

 

                

   + 

2.จ านวนทรัพยากร (ส่ือ-กิจกรรม) 
ที่เอื้อต่อการอ่านได้อย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

   + 

หนังสือ- สื่อการอ่าน ฯลฯ 

1. มีจ านวนพอเพียง ท่ัวถึงต่อความ
ต้องการ 

2. มีรูปแบบ และเนื้อหาท่ีหลากหลาย 

3. มีคุณภาพ เหมาะสมกับวัย พัฒนาการ 
และวุฒิภาวะ 

4. ผู้อ่านมีโอกาสได้เลือกหนังสือเอง 
5. มีการหมุนเวียน เปลี่ยนใหม่ในเวลาท่ี

เหมาะสม 

6. มีการคิดค้นสื่อการอ่านรูปแบบใหม่ 

กิจกรรมสร้างเสริมการอ่าน 

1. มจี านวนเหมาะสมต่อผู้เข้าร่วมและ 
เพียงพอต่อความต้องการ 

2. เหมาะสมกับวัย เพศ ระดับการศึกษา 
บริบทชีวิต และ บริบทชุมชน 

3. มีการคิดค้นกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อ
เปิดการอ่านนอกพื้นท่ีปกติ 

โครงสร้างทางกายภาพ 

1. สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่
เอื้อต่อการอ่าน  

2. เข้าถงึ ใช้ประโยชน์ได้งา่ย และ
ดึงดดูใจ 

 

โครงสร้างทางสังคม 

1. การอ่านเกิดในความสัมพันธ์ 
หลายระดับ(ครอบครัว โรงเรียน 
กลุ่มเพื่อน ฯลฯ) อย่างเชื่อมโยง 
ร่วมมือกัน 

2.ความสัมพันธ์เป็นแบบแนวราบ 

3.คนในกลุ่มมีส่วนร่วม (คิด ท า 
พัฒนา ปรับปรุง)  

 

3.กลไกสนับสนุน-กระตุ้น 

และติดตามการอ่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   + 

กลไกสนับสนุน กระตุ้นการอ่าน 

1. คณะท างานท่ีชัดเจนในการผลักดัน
และปรับปรุงกิจกรรม 

2. มีกระบวนการวิเคราะห์บริบทและ 
สถานการณ์เพื่อออกแบบกิจกรรมให้
เหมาะสม 

3. กลไกด าเนินการ  ท างานอย่างมีส่วน
ร่วมกับกลุ่มเป้าหมายและภาคีท่ี
เกี่ยวข้อง 

4. มีกระบวนการถอดบทเรียน แลก  
เปลี่ยนเรียนรู้ของกลไกเพื่อพัฒนากิจกรรม 

 

กลไกติดตามและประเมิน 

1. มีกระบวนการติดตาม และ หนุน
เสริม 

ศักยภาพ ทักษะ ให้แก่กลไกกิจกรรม 

2. มีกจิกรรมติดตามกระบวนการเรียนรู้
ด้านการอ่านของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

3.มีการสรุปผลของกระบวนการติดตาม
และประเมินผลจากกิจกรรมเป็นระยะ 
4.มีการปรับปรุง  ขยายผล ต่อยอด
กิจกรรม จากการติดตามและประเมินผล 

วัฒนธรรมการอ่าน 

“พฤติกรรมการอ่านอย่างต่อเนื่องจน
เป็นนิสัยของบุคคล ในทุกพืน้ทีข่องวิถี
การด าเนินชีวิต โดยผู้อ่านรู้สึกเห็น
คุณค่าและเห็นคุณประโยชนจ์ากการ
อ่านจนเกิดการถ่ายทอดและสง่เสริม 
สนับสนุนการอ่านไปสู่ผู้อื่น” 

พฤติกรรมและค่านิยม 

1 ใช้เวลาในการอ่านโดยสมัครใจเพิ่มขึ้น 

2 ขยายการอ่านเนื้อหาหลากหลายมากขึ้น 

3 เปล่ียนรูปแบบการใช้เวลาว่างมาสู่การอ่าน 

4 ใช้การอ่านเป็นช่องทางหาความรู้ด้วยตนเอง 

5 ใช้จ่ายเงินเพื่อการอ่านเพิ่มขึ้น 

6 ให้หนังสือที่ตนเองชื่นชอบแก่คนอื่นอ่าน  
หรือมอบเป็นของขวัญให้คนอื่น 

7เป็นสมาชิกกลุ่มการอ่าน 

8 จัดกิจกรรมสร้างเสริมการอ่านให้กับผู้อื่น
หรือมีกลุ่มการอ่านของตนเอง 

9 ร่วมกิจกรรมของกลุ่มการอ่านอย่าง
สม่ าเสมอ 

10จัดกิจกรรมสร้างเสริมการอ่านให้ผู้อื่น 

ปัจจัยส่งเสริม
วัฒนธรรมการอ่าน 

ปัจจัยจ าเป็น-Necessary Conditions  

ปัจจัยจ าเป็น ( กรอบพืน้สีเทา) 

ปัจจัยพอเพียง (กรอบเสน้ประ) 



 

   

   

                            

็. ขຌอสังกตละสนอนะ 

 การศึกษาปัจจัยสงสริมวัฒนธรรมการอาน   ดยผานการสังคราะห์ขຌอมูลทีไเดຌจากการทบทวน
วรรณกรรมละการติดตามประมินกิจกรรมสงสริมการอาน  รวมถึงการศึกษาจาะลึกกรณีศึกษา  ท า฿หຌ
กิดขຌอสังกตบางประการ ซึไงผูຌวิจัยขอสนอนะส าหรับกิจกรรมซึไงกีไยวขຌองกับการสรຌางสริมวัฒนธรรม
การอาน ดังนีๅ 

7.1 การสรຌางวัฒนธรรมการอาน฿นระดับชุมชนนัๅน   ตຌองอาศัยความรูຌความขຌา฿จ฿นทางบริบท
ของชุมชนป็นอยางมาก  จ าป็นทีไกลเกสงสริมการอาน  เมวา บุคคล หนวยงาน  จะตຌองมีความรูຌความ
ขຌา฿จ฿นรืไองกระบวนการรียนรูຌของชุมชน  วัฒนธรรมชุมชน  ทคนิคการท างาน฿นชุมชน  พืไอสรຌางสรรค์
กิจกรรมเดຌอยางหมาะสมกับบริบททีไป็นจริง฿นวิถีชีวิตของชุมชน  การด านินงาน฿นลักษณะปูพรมละ
พิมพ์ขียวบบดียวตลอด  หรือมุงตรงเปทีไกิจกรรมทีไตຌองการ฿หຌกิด ิการอานี ดยเมสน฿จบริบทละ
งืไอนเขจากชุมชน  จะท า฿หຌกิจกรรมประสบความส ารใจเดຌยาก   

นอกจากนีๅ ปัจจัยของการสงสริมการอานบางปัจจัยยังมีความตกตางกันดຌวย  ระหวางปัจจัย
สงสริมการอานของบุคคลกับปัจจัยสงสริมการอานของชุมชน  ฿นสวนหลังมีความยากละซับซຌอน
มากกวา  ตຌองอาศัยความรูຌความขຌา฿จทางบริบทชุมชนอยางมาก 

7.2  การศึกษาพบวา฿นกิจกรรมตาง โ นัๅน  ค าวา“การอาน  ยังมีขอบขตความหมายเมชัดจน  
บຌางมีนัยหมายถึงการอานหนังสือ  บຌางหมายรวมถึงการอานทางสืไอประภทอืไน ชน อินทอร์นใต สืไอ
อิลใกทรอนิกส์  ฯลฯ  ดຌวย  ทีไส าคัญคือ  ปງาหมายของการอานเมชัดจน  บຌางมุงเปทีไการอานออก  อาน
คลอง หรือ฿ชຌวลาการอานพิไมมากขึๅนทานัๅน  ตปງาหมายสุดทຌายของผลลัพธ์สงสริมการอานตຌองชัดจน
วา  “การอาน หมายถึงการอานทีไน าเปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตเดຌ  ป็นชองทางการรียนรูຌหนึไงซึไงน า
บุคคลเปสูความรูຌความสามารถ฿นการ คิดอาน สามารถด ารงชีวิตเดຌดຌวยตนองมากขึๅน  กลาวคือป็น
การอานพืไอสริมความรูຌละศักยภาพการคิด฿นบบตาง โ ิคิดวิพากษ์วิจารณ์  คิดวิคราะห์ คิด
จินตนาการ ฯลฯี อันป็นคุณูปการส าคัญทีไการอานสรຌางสรรค์฿หຌกิดขึๅนเดຌมากกวาชองทางการรียนรูຌอืไน 
ิการฟัง การดูี   

ขຌอสังกตนีๅมาจากการศึกษาละการทบทวนวรรณกรรม ทีไพบวา  ฿นกิจกรรมทีไจัดขึๅน  มีจ านวนเม
นຌอย  ฿หຌนๅ าหนักเปทีไการสงสริมการอานหนังสือออก  หรืออานหนังสือเดຌคลอง  อานพิไมจ านวนหนຌา฿หຌ
มาก  ฿ชຌวลาการอานมากขึๅน  มຌวาทักษะการอานจะมีความส าคัญ  ตป็นหนຌาทีไดยพืๅนฐานของผูຌจัดการ
ศึกษา ิกระทรวงศึกษาธิการี อยูลຌว  หนวยงานองค์กรอืไนควรทีไจะตຌองกຌาวเปเกลถึงการสรຌางสริมการ
อาน฿นระดับการคิด   การอานพืไอปຂดชองทางการรียนรูຌ  ฯลฯ  ความเมชัดจน฿นประดในนีๅ  มีผล฿หຌ
กิจกรรมทีไจัด  ขาดการออกบบทีไจะน าเปสูการพัฒนาศักยภาพการคิดของผูຌอานเดຌ  มຌตวลี “วัฒนธรรม
การอาน กใยังมีความคลุมครือ  วามีความหมายพียง฿ด  นืไองจากค าวาวัฒนธรรม฿นตัวของค าองกใยังมี
ความขຌา฿จตกตางกันหลายมิติ   ฿นหลายชุดความหมาย   อกาสทีไจะขຌา฿จตกตางกันจึงยังมีอยู    



 

   

   

                            

ส าหรับผูຌขียนลຌว  การอาน฿นระดับทีไป็นวัฒนธรรมนาจะมิ฿ชการอานของปัจจกชนดยล าพัง    หากต
วัฒนธรรมการอาน  นาจะมีค าหลัก (Keyword) ของการรวมกลุม  ความยัไงยืน  ละการพัฒนาอยาง
ตอนืไองดຌวย   

 ิไี  กิจกรรมสงสริมการอาน  ควรทีไจะมีการจ านกกลุมปງาหมาย  พืไอ฿หຌการสนับสนุนมีความ
สอดคลຌองหมาะสม  จากการศึกษา  พบขຌอสังกตวา  การจ านกกลุมผูຌอานอยางชัดจนจะมีผลตอการจัด
กิจกรรม ละคิดคຌนกิจกรรม฿หຌตอบสนองความตຌองการเดຌชัดจนมากขึๅน  นืไองจากกิจกรรมของกลุมตาง 
โ อาจมีปัจจัยจ าป็นหมือนกัน  ตปัจจัยพอพียงทีไจะสนับสนุนอาจตกตางกัน   ดยกลุมปງาหมายอาจ
บงเดຌเมนຌอยกวา  ใ  กลุม ผูຌจัดกิจกรรมสงสริมการอาน ควรวิคราะห์วา  กลุมปງาหมายของตนองนัๅน  
ตຌองการกิจกรรมบบ฿ด฿นพัฒนาการของการอาน  เดຌก   

ก. กิจกรรมสงสริมนักอานหนຌา฿หม  คือสนับสนุน฿หຌผูຌทีไอานนຌอย  อานเมคลอง   ฿หຌมีทักษะ  
ความสามารถ กิดความประทับ฿จ  สนุก  ริไมหในความส าคัญละคุณคา฿นการอานมากขึๅน  

ข. กิจกรรมสงสริมนักอานหนຌากา  คือผูຌทีไมีทักษะการอาน สามารถอานคลองอยูลຌว เดຌ
พิไมพูนนิสัยหรืองืไอนเขของการอาน฿หຌมากขึๅน กิดความชืไนชอบละเดຌรับประยชน์จากการอาน จน
ขยายพืๅนทีไการอาน฿หຌขຌาเปอยู฿นวิถีชีวิตพิไมมากขึๅนอีก 

 ค.กิจกรรมสงสริมนักอานประจ า  หรือคนรักการอานทีไมีความชืไนชอบการอานละอานมาก
ป็นปกติ  เดຌพัฒนาความคิดวิคราะห์  วิพากษ์  จินตนาการ  ฯลฯ  จากการอาน฿หຌมากยิไงขึๅน  พืไอพัฒนา
ศักยภาพของบุคคล฿หຌพิไมพูนสูงยิไงขึๅน  ชน  พัฒนาเปสูการขียน  การวิคราะห์ สังคราะห์หรือตอยอด
ความคิดจากการอาน  ป็นตຌน  

ิ5ี  ครืไองมือส าคัญอยางหนึไงทีไควรเดຌรับการพัฒนา฿นกระบวนการท างานสงสริมวัฒนธรรมการ
อาน  คือการจัดท าตัวบงชีๅชิงคุณภาพ ทีไจะอืๅอ฿นการติดตามละประมินตนองของผูຌกีไยวขຌองนืไองจาก
การท างานชิงวัฒนธรรมป็นภารกิจตอนืไอง  ฿ชຌวลา  การท างานดยเมมีครืไองมือชวยบงชีๅหรือสะทຌอน
การปลีไยนปลงลย  จะป็นอุปสรรคของการกຌาวเปขຌางหนຌา อยางเรกใตาม ตัวบงชีๅทีไสรຌางขึๅนจะตຌอง
สะทຌอนการปลีไยนปลงเดຌจริงดຌวย  คือจะตຌองมาจากความรูຌความขຌา฿จอยางถองทຌ฿นปัจจัยงืไอนเขตาง 
โ ทีไกีไยวขຌองกับการอาน  คุณคาของการอาน  ละขຌา฿จมิติของวัฒนธรรมดຌวย   

ิๆี   ควรด านินการวิจัยพืไอสวงหาความรูຌทีไจะสรຌางนวัตกรรมมาสนับสนุนการสรຌางสริม
วัฒนธรรมการอานทีไตามทันการปลีไยนปลงของสืไอ฿หม ิNew Media ี การทีไความสัมพันธ์ทางสังคมป็น
ปัจจัยจ าป็นของการสรຌางสริมวัฒนธรรมการอาน  การวิจัยสงสริมการอาน฿หຌสอดคลຌองกับชุมชน
ออนเลน์  หรือ  สืไอสังคม ิSocial Media) จึงนาจะมีประยชน์ละส าคัญตอการปลีไยนปลงของการ
พัฒนาวัฒนธรรมการอาน฿นปัจจุบันละอนาคตดຌวย 

ิ็ี ควร฿หຌความส าคัญกับการรณรงค์ภาพลักษณ์  การสรຌางคานิยม฿หมของการอาน พืไอลบ
ภาพลักษณ์ดิม  จากการศึกษาพบวา  “การอาน฿นสังคมเทย  ยังอยูภาย฿ตຌมายาคติทีไป็นอุปสรรคกับ



 

   

   

                            

การสงสริมวัฒนธรรมการอาน  ชน  การอานป็นรืไองนาบืไอ  เมสนุก  ป็นรืไองของชองทางหาความรูຌ 
ิเม฿ชความบันทิง  พลิดพลิน฿จี  การอานป็นรืไองของคนรียนหนังสือ  เม฿ชรืไองทีไอยู฿นชีวิตประจ าวัน
เดຌ ฯลฯ  จึงควรมีการวิจัย  พืไอสวงหาความรูຌ  อันจะน าเปสูการสนับสนุนการปรับปลีไยนทัศนคติคูขนาน
เปกับการท ากิจกรรมปฏิบัติการ  มิ฿ชการรณรงค์ดยเมมีฐานกิจกรรมรองรับ  หรือด านินกิจกรรมเปดย
ขาดการสนับสนุนการปลีไยนปลงคานิยม฿นระดับสังคมดຌวย 

 

บทสรุป :  คิดการ฿หญ เมคิดการลใก 

บทความนีๅรียบรียงละปรับปรุงจากการศึกษาวิจัย  ผูຌอานจะพบวา  ปัจจัยทีไอืๅอตอการสรຌาง
สริมวัฒนธรรมการอานตามทีไกลาวถึงนัๅน   ยังป็นปัจจัยยอย โ ทีไสังคราะห์จากการท ากิจกรรมของ
องค์กร-หนวยงาน฿นสังคมทีไผานมา   ตหากพิจารณา การอาน ฿นฐานะทีไป็น วาระหงชาติ ลຌว 
การคิดละตัๅงตຌน฿นรืไองอันส าคัญนีๅ   ควรทีไจะตຌองคิดกัน฿นระดับมหภาค   คิดกันอยางครอบคลุม
ชืไอมยงเปถึงครงสรຌาง  องค์กร ละระบบทีไส าคัญ โ ฿นสังคม  ดยฉพาะ  การศึกษา  สืไอมวลชน  
ศรษฐกิจ ทีไมีสวนอยางส าคัญ฿นการผลิตระบบคุณคา  ความชืไอ  หรือวัฒนธรรมของคน฿นสังคมปัจจุบัน   
ราเมอาจคิดพียงระดับจุลภาค ิบุคคลละชุมชนี ทานัๅน  ฿นทางตรงขຌาม  ราจะตຌอง฿หຌความส าคัญ
อยางยิไงกับการคิดยุทธศาสตร์฿นระดับมหภาค  พราะปัจจัย฿นระดับนีๅตางหาก  คือ  ผูຌสรຌางปัจจัยอืๅอละ
ปัจจัยทีไป็นอุปสรรคของการกิดหรือตายของวัฒนธรรมการอานอยางส าคัญ     

มิ฿ชพราะระบบการศึกษาหรอกหรือ  ทีไท า฿หຌดใกเทยเมรักการอาน  นืไองจากถูกบังคับ฿หຌอาน
ละตຌองจดจ าสิไงทีไอานพืไอเปอาตัวรอด฿นการสอบ  ดใกเทยจึงยนหนังสือทิๅงมืไอจบการศึกษา  ดังนัๅน 
หากรัฐบาลละสังคมราตຌองการ “คนรักการอาน  ทีไอานสรຌางชีวิต-สรຌางชาติเดຌ  ละอานจนป็น
วัฒนธรรมอยู฿นวิถีชีวิตของสังคมทัๅงหมด   รากใจ าป็นจะตຌองคิดยุทธศาสตร์฿นระดับมหภาคของปัจจัยตาง 
โ ดังกลาวอยางจริงจังดຌวย  พืไอ฿หຌป็นผนมบทของปฏิบัติการสรຌางวัฒนธรรมการอาน฿นสังคมเทย   

พืไอลบค าวา คนเทยเมรักการอาน  ฿นอีก แเ ปขຌางหนຌา. 

 

 

  

 

 

 

 



 

   

   

                            

        บรรณานุกรม 

ิงานวิจัยี 

หนังสือ  

คณะกรรมการสงสริมการอานพืไอสรຌางสังคมหงการรียนรูຌตลอดชีวิต. ิโ55โี. การจัดท ายุทธศาสตร์
สงสริมการอานพืไอสรຌางสังคมหงการรียนรูຌตลอดชีวิต. ส านักงานสงสริมการศึกษานอก
ระบบละการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 

สุพรรณี  วราทร ละชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล. ิโ5ไ้ี. ครงการวิจัยรืไองกิจกรรมสงสริมการอานส าหรับ
ยาวชนกอนวัยรุน. กรุงทพฯ: ส านักงานอุทยานการรียนรูຌ. 

อัจฉรา ประดิษฐ์. ิโ55เี. ชวนดใกเทย฿หຌป็นนักอานิแีหนังสือชุดTK ชวนอาน, กรุงทพฯ: ส านัก
อุทยานการรียนรูຌ. 

อคอร์น มาร์กใตติๅง อนด์ รีสริช์ คอนซัลทนส์ จ ากัด. ิโ55แี. บทสรุปผูຌบริหาร ครงการวิจัยทัศนคติ
ละพฤติกรรมการอานของคนเทย. กรุงทพฯ: ส านักงานอุทยานการรียนรูຌ. 

วิทยานิพนธ์ 

ชัยภพ สรีผล. ิโ55เี. การจัดกิจกรรมสงสริมการอานของรงรียนนานาชาติซนต์สตีฟ่นุ 
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตุ มหาวิทยาลัยรามค าหงุ คณะศิลปศาสตร์ สาขาบรรณารักษศาสตร์
ละสารนิทศศาสตร์. 

ธัญชิตา รัตนธรรม. ิโ5ไ่ี. การสงสริมกิจกรรมการจัดกิจกรรมสงสริมการอานดีดนของรงรียน
มัธยมศึกษาทีไเดຌรับรางวัลการจัดกิจกรรมสงสริมการอานดีดน ขตการศึกษา่ ุ วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิตุ มหาวิทยาลัยชียงรายุ คณะครุศาสตร์ สาขาบริหารการศึกษา. 

บุญตา นันทวะกุล. ิโ5ไๆี. ปัจจัยทางจิตสังคมทีไกีไยวขຌองกับพฤติกรรมรักการอานของนักรียนชัๅน
มัธยมศึกษาตอนตຌนุ วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิรฒุคณะวิทยาศาสตร์ 
สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์. 

พวงพชร บงบุตร. ิโ55เี. การวิจัยปฏิบัติการบบมีสวนรวมพืไอสริมสรຌางนิสัยรักการอานของ
นักรียนรงรียนบຌานนาพระ สังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษานครพนมขต โุ วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิตุ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครุ คณะครุศาสตร์ หลักสูตรการรียนการสอน. 

เพจิตต์ สายจันทร์. ิโ55เี. ปัจจัยทีไมีตอการอานของนักรียนชัๅนประถมศึกษาปีทีไ ๆ รงรียน฿นสังกัด
ทศบาลมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ุ วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ุ 
คณะศิลปศาสตร์ สาขาการวิจัยละพัฒนาทຌองถิไน. 



 

   

   

                            

มัลลิกา คงพันธ์. ิโ5ไ่ี. การประมินครงการรณรงค์สงสริมการอาน฿นสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
ขตพืๅนทีไการศึกษาสิงห์บุรีุ วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏทพสตรีุ คณะครุ
ศาสตร์ สาขาบริหารการศึกษา. 

 

อกสารอืไน โ  

มติชนรายวัน   วันทีไ 19 กันยายน พ.ศ. 2546 ปทีไ 23 ฉบับทีไ 1205 

 

ฐานขຌอมูลออนเลน์ 

ชนะ฿จ ดชวิทยาพร ละ คณะ. ิเมปรากฎปพิมพ์ี. การศึกษาปรียบทียบนยบายสงสริมการอานของ
เทยปรียบทียบกับตางประทศุ สืบคຌนวันทีไ โ้ สิงหาคม โ55ใุ จากฐานขຌอมูล TK Park. 

ชุติมา สัจจานนท์. ิเมปรากฎปพิมพ์ี. การบริหารจัดการหຌองสมุดมีชีวิตุ สืบคຌนวันทีไ โ้ สิงหาคม โ55ใุ 
จากฐานขຌอมูล TK Park. 

นๅ าทิพย์ วิภาวิน. ิเมปรากฎปพิมพ์ี. การสรຌางรงบันดาล฿จ฿หຌกิดนิสัยรักการอานุ สืบคຌนมืไอวันทีไ โ้ 
สิงหาคม โ55ใุ จากฐานขຌอมูล TK Park. 

มูลนิธิซิมนต์เทย.  ิเมปรากฎปพิมพ์ี. ครงการภาย฿ตຌการพัฒนาดใกปฐมวัยดຌวยหนังสือ ฿น ครงการ
พืไอดใกละยาวชน สืบคຌนมืไอวันทีไ 30 สิงหาคม โ55ใุ จาก 
http://www.scgfoundation.org/th/ children AndYouthCat.asp?id=2. 

มูลนิธิซิมนต์เทย. ิโ55แี. รายงานประจ าปี โเเ่ มูลนิธิซิมนต์เทย ปันอกาส วาดอนาคต สืบคຌนวันทีไ 
ใเ สิงหาคม โ55ใุ จากฐานขຌอมูล SCG foundation. 

ส านักงานสถิติหงชาติ.ิโ55แี สรุปผลบืๅองตนการส ารวจการอานหนังสือของประชากรุ สืบคຌนวันทีไ โเ
ธันวาคม โ55ใุ จากฐานขຌอมูลส านักงานสถิติหงชาติ 

ส านักอุทยานการรียนรูຌ. ิโ55เี. หนังสือรายงานประจ าปี โ55เ อุทยานการรียนรูຌ  สืบคຌนวันทีไ โ้ 
สิงหาคม โ55ใุ จากฐานขຌอมูล TK Park. 

สุจิตร สุวภาพ. ิเมปรากฎปพิมพ์ี. การศึกษาวิจัยรืไองนวทางการสงสริมการอานของวัยรุนุ สืบคຌน
วันทีไ โ้ สิงหาคม โ55ใุ จากฐานขຌอมูล TK Park. 

สุพรรณี วราทร ละ ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล. ิเมปรากฎปพิมพ์ี. การศึกษาวิจัยรืไองกิจกรรมสงสริมการ
อานส าหรับยาวชนกอนวัยรุนุ สืบคຌนวันทีไ โ้ สิงหาคม โ55ใุ จากฐานขຌอมูล TK Park. 

 



 

   

   

                            

สัมภาษณ์อยางป็นทางการ 

สัมภาษณ์ สุพจน์ องค์วรรณดีุ ผูຌรับผิดชอบครงการรณรงค์การอาน กลองหนังสือสืไอสรຌางสรรค์ ของกลุม
ระบัด฿บุ จังหวัดระนองุ แเ ตุลาคม โ55ใ ละ รงรมรอยัลซิตีๅ กรุงทพฯุ โเ ธันวาคม โ55ใ. 

สัมภาษณ์ วัฒนาวดี พุมเชยุ ทีไปรึกษาวิชาการครงการรณรงค์การอาน กลองหนังสือสืไอสรຌางสรรค์ ของ 
กลุมระบัด฿บุ จังหวัดระนองุ  แเ ตุลาคม โ55ใ ละ รงรมรอยัลซิตีๅ กรุงทพฯุ โเ ธันวาคม 
โ55ใ. 

สัมภาษณ์ รสสุคนธ์ ผาสุกุล ุ จຌาหนຌาทีไปฏิบัติงาน฿นชุดครงการปฏิบั ติการชียง฿หมอาน ของ
สถาบันการศึกษาทางลือกุหຌองสมุดประชาชนจังหวัดชียง฿หมุ ใเ ุใแ ตุลาคม โ55ใ  

สัมภาษณ์ ยิไงพงศ์ มัไนทรัพย์ ุจຌาหนຌาทีไปฏิบัติงาน฿นชุดครงการปฏิบัติการชียง฿หมอาน ของ
สถาบันการศึกษาทางลือกุหຌองสมุดประชาชนจังหวัดชียง฿หมุ ใเ ตุลาคม โ55ใ.  

สัมภาษณ์ ภัทริกา ศิริจันทร์ุ อาสาสมัครการอานครงการปฏิบัติการชียง฿หมอาน ของสถาบันการศึกษา
ทางลือกุหຌองสมุดประชาชนจังหวัดชียง฿หมุ ใเ ตุลาคม โ55ใ ละ ใแ ตุลาคม โ55ใ. 

สัมภาษณ์ มูฮัมหมใดฮารีส กาหยใม ฮาริสุผูຌรับผิดชอบครงการรณรงค์การอาน นิทานอยูเหนอย ของกลุม
กิไงกຌาน฿บุ รงรมฟายดย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ุ แใ พฤศจิกายน โ55ใ. 

 

สัมภาษณ์อยางเมป็นทางการกับผูຌขຌารวมกิจกรรมของครงการ 

สัมภาษณ์ ครูละนักรียนจากครงการปฏิบัติการชียง฿หมอาน ของสถาบันการศึกษาทางลือกุ หຌองสมุด
ประชาชน จังหวัดชียง฿หมุ ใเ ตุลาคม โ55ใ. 

สัมภาษณ์ ผูຌปกครองละดใกปฐมวัย฿นชุมชนบางกลຌวยนอกจากครงการรณรงค์การอาน กลองหนังสือสืไอ
สรຌางสรรค์ ของกลุมระบัด฿บุชุมชนบางกลຌวยนอก จังหวัดระนองุ แเ ตุลาคม โ55ใ. 

สัมภาษณ์ ผูຌปกครองละดใกปฐมวัย฿นชุมชนบຌานนาจากครงการรณรงค์การอาน กลองหนัง สือสืไอ
สรຌางสรรค์ ของกลุมระบัด฿บุ ชุมชนบຌานนา จังหวัดระนองุ แเ ตุลาคม โ55ใ. 

สัมภาษณ์ ผูຌปกครองจากครงการรณรงค์การอาน นิทานอยูเหนอย ของกลุมกิไงกຌาน฿บ ุ รงรียนเทยรัฐ
วิทยา5 จังหวัดอุตรดิตถ์ุ แไ พฤศจิกายน โ55ใ. 

 

 

 


