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ทีม่าของเนือ้หาทีน่ าเสนอ
มาจากผลการศึกษา
บางส่วนของคณะผู้วจิัย 
ในโครงการประเมนิผล
ภายในของแผนงานสร้าง
เสริมวัฒนธรรมการอ่าน 
ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)



ประเดน็น าเสนอ
1. ปรากฏการณ์ของคนไทยไม่รักการ

อ่าน (ความเป็นมาและส าคญัของ
การวิจัย)

2. ย้อนหลงัการเคลือ่นไหว ท าคนไทย
ให้รักการอ่าน (การทบทวน
วรรณกรรม)

3. แผนการหาค าตอบ (ระเบียบวธีิการ
วจิัย)

4. ผลการศึกษา  ปัจจัยส่งเสริมคนคน
ไทยให้มีวัฒนธรรมการอ่าน



นิยามศัพท์ (Definition)

“วฒันธรรมการอ่าน”  คอื พฤติกรรมการอ่านอย่าง
ต่อเน่ืองจนเป็นนิสัยของบุคคล ในทุกพืน้ทีข่องวถิกีาร
ด าเนินชีวติ โดยผู้อ่านรู้สึกเห็นคุณค่าและเห็นคุณประโยชน์
จากการอ่านจนเกดิการถ่ายทอดส่งเสริม สนับสนุนการ
อ่านไปสู่ผู้อืน่



นิยามศัพท์ การอ่าน  “การอ่าน” มิใช่เพยีงการอ่าน
ออกหรืออ่านหนังสือได้  

    แต่หมายถึงการอ่านทีน่ าไปสู่
การพฒันาความสามารถใน
การคดิแบบต่าง ๆ ของผู้อ่าน  

    อาทิ  จนิตนาการ  การคดิเชิง
วเิคราะห์ วพิากษ์ ตคีวามฯลฯ”    

          เพราะมีแต่การอ่านแบบนี้
เท่าน้ัน   จงึจะสร้างคน       
สร้างชาต ิและอนาคตของ
สังคมไทยได้ 



1.ความเป็นมาของการวจิัย : 
ปรากฏการณ์คนไทยไม่รักการอ่าน

• สถิตปีิ 2548  ระบุว่าคนไทยมีผู้ทีไ่ม่อ่านหนังสือ
ถึง 22.4 ล้านคนหรือเกอืบ 40% ของประชากรทั้ง
ประเทศ สาเหตุเพราะชอบดูโทรทศัน์ หรือฟังวทิยุ
มากกว่า เดก็ทีม่ีอายุ 10-14 ปี กว่า 60% ให้เหตุผล
ไม่อ่านหนังสือว่า เพราะไม่ชอบ และไม่สนใจ
• ส่งผลให้สถิติการอ่านหนังสือของคนไทยเฉลีย่
เพยีงปีละ 2 เล่ม ซ่ึงนับว่าต ่าอย่างน่าตกใจ !



คนไทยไม่รักการอ่าน 

• ปี 2548 ผู้อ่านหนังสือทีม่อีายุ
ตั้งแต่ 6 ปีขึน้ไปทั้งหมด ใช้เวลา
อ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/
นอกเวลาท างานเฉลีย่ 51 นาที
ต่อวนั 
• ในปี 2551 ลดลงอกีเหลอืเฉลีย่ 

39 นาทต่ีอวนั



ท าไมเราต้องวติกกงัวลกบัคนไทยไม่รักการอ่าน
 เพราะการอ่านเป็นช่องการทางเรียนรู้ทีส่ าคญั

มากของมนุษย์  มีลกัษณะเฉพาะทีช่่องทางการ
เรียนรู้อืน่ ๆ ไม่มี น่ันคอื “การอ่าน” มีลกัษณะไม่
ส าเร็จรูป  จงึเอือ้ต่อ : 
*การสร้างและพฒันาความคดิเชิงจนิตนาการ 

สร้างสรรค์ได้มาก
*การพฒันาความคดิเชิงค าถาม เชิงวพิากษ์ 

วจิารณ์ ฯลฯ ได้สูง
*เอือ้ต่อการสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคม



ทบทวนวรรณกรรม : 
ย้อนหลงัการเคลือ่นไหว ท าคนไทยให้รักการอ่าน พบว่า

 มหีน่วยงานของรัฐ-เอกชน
ทีท่ าเร่ืองนีอ้ย่างจริงจัง  ทั้ง
ด้านปฏิบัตกิารและวจิัย

 แนวโน้มของนโยบายและ
ความสนใจของภาคภีาค
ส่วนต่าง ๆ ในเร่ืองส่งเสริม
การอ่านเป็นปัจจัยบวก



ผลการทบทวนวรรณกรรม 
 ทั้งภาครัฐ-เอกชนตั้งเป้าหมายให้การอ่านเป็นส่วนส าคญัของ

การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  สังคมทีม่ปัีญญาเป็นฐาน

แต่คนไทยกย็งัไม่รักการอ่านเพิม่มากขึน้อย่างทีทุ่่มเทกนั



ค าถามการวจิัย

 ปัจจัยทีเ่อือ้และปัจจัยทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการ
พฒันาวฒันธรรมการอ่านของกจิกรรมในความ
สนับสนุนของแผนงานสร้างเสริมวฒันธรรม
การอ่านคอือะไร?



วธีิการศึกษา : 
การวจิยัเชิงคุณภาพ

 เกบ็ข้อมูลจากบุคคล (Key informant) ด้วยการ
สัมภาษณ์ เจาะลกึ,การท า Focus Group และการ
สังเกต

 เกบ็ข้อมูลจากเอกสาร อาท ิข้อเสนอโครงการ ผลการ
ประเมนิ ฯลฯ

 เกบ็ข้อมูลจากบริบทพืน้ทีด้่วยการสังเกตและร่วม
กจิกรรม



ศึกษาผ่านกรณศึีกษา (Case Study) 

 โครงการรณรงค์การอ่าน 
นิทานอยู่ไหนเอ่ย : 

    กลุ่มกิง่ก้านใบ  จ.อุตรดติถ์
 โครงการรณรงค์การอ่าน  

กล่องหนังสือส่ือสร้างสรรค์ : 
    กลุ่มระบัดใบ  จ.ระนอง



ขอบเขตและข้อจ ากดัในการศึกษา
 ข้อมูลมจี ากดั เกบ็ได้เพยีงการด าเนินงานในปีที ่1 หลาย

โครงการเพิง่เร่ิมด าเนินงานท าให้การเลอืกกรณีศึกษา
ค่อนข้างจ ากดัมาก

 ผลการศึกษาจึงเป็นข้อค้นพบเบือ้งต้นเหมอืนเป็น
การสร้างกรอบความคดิเพือ่การศึกษาวจิัยต่อไป



ปัจจัยที่ส่งเสริมคนไทยให้มี “วฒันธรรมการอ่าน”
ข้อค้นพบ (Finding)



ข้อค้นพบจากการวจิยันี ้ได้ค าตอบที่คล้าย
กบัทีม่ีการศึกษามาแล้ว แต่การศึกษานีม้ี
ข้อสังเกตซ่ึงผู้วจิยัเห็นว่ามีนัยส าคญัคอื 
การพบว่า  ปัจจยัต่าง ๆ ทีส่่งเสริม 
“วฒันธรรมการอ่าน”น้ัน  มีความส าคญัที่
แตกต่างกนั คอื แบ่งเป็น
* ปัจจัยจ าเป็น (Necessary Conditions)

* ปัจจยัพอเพยีง (Sufficient Conditions)



ปัจจัยจ าเป็น ในการสร้างวฒันธรรมการอ่าน 
1.มีโครงสร้างความสัมพนัธ์
ทางสังคมรองรับกจิกรรม
การอ่าน เพราะการอ่าน
อย่างต่อเน่ืองยัง่ยนืจะเกดิ
และด ารงอยู่ได้ ต้องมี
ระบบความสัมพนัธ์ทาง
สังคมสนับสนุน 



  2. การมกีลไกสนับสนุนกระตุ้น 
ติดตามการอ่าน โดยกลไกดงักล่าว
ต้องมคุีณสมบัตสิ าคญัคอื

  * มคีวามสัมพนัธ์ทีด่สีนิทคุ้นเคย
  * มคีวามเข้าใจเร่ืองกระบวนการ

เรียนรู้
* มกีารบริหารจัดการ เตรียมการดี
* มกีารติดตามอย่างต่อเน่ือง
* มทุีน-ภาคทีางสังคมในชุมชน

ปัจจัยจ าเป็น ในการสร้างวฒันธรรมการอ่าน 



ปัจจัยพอเพยีง  (Sufficient Conditions) 
ที่ส่งเสริมวฒันธรรมการอ่าน

    1.มีกจิกรรมส่งเสริมการอ่านทั้ง
โดยตรง-โดยอ้อม 

    *กจิกรรมคอืเคร่ืองมือของกลไก
ส่งเสริมการอ่าน ในการสร้างพืน้ที่
การเรียนรู้และการพฒันา
ความสัมพนัธ์ทางสังคมระหว่าง
ผู้คนให้เกดิขึน้จากการอ่าน



ลกัษณะส าคญัของกจิกรรม
* กจิกรรมต้องหลากหลาย
* เช่ือมโยงธรรมชาติของเดก็

เข้ากบัการอ่าน
* กจิกรรมต้องมกีารออกแบบ  
   และวเิคราะห์บริบทครอบครัว   
   ชุมชน
* ต้องมกีารแสวงหาความ

ร่วมมอืทางสังคม (ภาค)ี



ข้อสังเกตการแสวงหาภาคี
 *กจิกรรมการอ่านโดยตรง อาจมิใช่ฐานที่

กว้างขวางเพยีงพอในการแสวงหาความ
ร่วมมือ  จงึต้องเช่ือมโยงการอ่านเข้ากบั
กจิกรรมอืน่ในลกัษณะทีห่นุนเสริม 
กจิกรรมของครอบครัว-ชุมชน

 *กจิกรรมจงึไม่จ าเป็นต้องมุ่งไปทีเ่ร่ืองการ
อ่านโดยตรงทั้งโดยช่ือและสาระ สามารถท า
ผ่านกจิกรรมอืน่ๆ ทีก่ลุ่มเป้าหมายสนใจอยู่
ก่อนกไ็ด้



*** กจิกรรมต้องสร้างความสุข-ความเพลดิเพลนิจากการอ่าน
และการมีความสัมพนัธ์ทางสังคมทีด่ี



ปัจจัยพอเพยีง  (Sufficient Conditions) 
2.ทรัพยากรเพยีงพอ-มคุีณภาพ
*ยิง่มคีวามหลากหลายมาก
เท่าไรกจ็ะเอือ้ให้เกดิการอ่าน
อย่างต่อเน่ืองได้มากขึน้
เน่ืองจากความไม่ซ ้าหรือ
เหมอืนเดมิจะเปิดพืน้ที่ให้แก่
การคดิ การจินตนาการได้อย่าง
หลากหลาย 



ข้อสังเกต *แม้ว่าการมีทรัพยากรทีพ่อเพยีงเป็น
เร่ืองส าคญัมาก   แต่ยงัมิใช่ปัจจัยหลกั ใน
กรณศึีกษาพบว่า การมีปัจจยัจ าเป็น  คอื
ความสัมพนัธ์ทางสังคม และมีกลไกที่มี
ประสิทธิภาพ  เอือ้ต่อการส่งเสริม
พฤติกรรมการอ่านอย่างต่อเน่ืองมากกว่า
คุณภาพทรัพยากร  
*บางกรณีศึกษา  หนังสือท ามือซ่ึงมิได้
สวยงามอะไร  กส็ามารถกระตุ้นการอ่าน 
และสร้างเงื่อนไขของจนิตนาการได้
มากกว่าได้ 



ข้อสังเกต

 * การให้ความส าคญัหลกักบัการพฒันาคุณภาพหนังสือ  อาจ
ส าคญัน้อยกว่าการพฒันานวตักรรมให้แก่กจิกรรมเพือ่สร้าง
เสริมความสัมพนัธ์ทางสังคมกบัการอ่าน   (ดงัที่หนังสือท ามือ
ของแม่มีผลต่อจติใจเดก็มากในกรณศึีกษา)



บทส่งท้าย : คดิการใหญ่ ไม่คดิการเลก็



 เมื่อ “การอ่าน”เป็น“วาระแห่งชาต”ิ เราต้องคดิในระดบัมหภาค  
คดิไปถงึโครงสร้าง  องค์กร และระบบส าคญั ๆ ในสังคมด้วย 
โดยเฉพาะการศึกษา  ส่ือมวลชน เศรษฐกจิ ฯลฯที่มีส่วนอย่าง
ส าคญัในการผลติระบบคุณค่า  ความเช่ือ  หรือวฒันธรรมของ
คนในสังคมปัจจุบนั   เราไม่อาจคดิแต่เพยีงระดบัจุลภาค (บุคคล
และชุมชน) เท่าน้ัน 



  *เราจะต้องให้ความส าคญัอย่างยิง่กบั
การคดิยุทธศาสตร์ในระดบั        มห
ภาค  เพราะปัจจัยในระดบันี้ เป็น
ผู้สร้างปัจจยัเอือ้และปัจจยัทีเ่ป็น
อุปสรรคของการเกดิหรือตายของ
วฒันธรรมการอ่านอย่างส าคญั

   เช่น เราจะปฏิรูปการศึกษาอย่างไรให้
คนไทยรักการอ่าน(นอกห้องเรียน  
นอกเหนือเวลาสอบเอนทรานซ์  
สอบฯลฯ )



ขอบคุณและสวสัดค่ีะ
Thank you for Attention


