
 

 

 

 

      โครงการวิจัย ทัศนคติและพฤติกรรมการอ่านของคนไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

         ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ตุลาคม 2551 

 

 

 



 

 

 
ที่มาและเหตุผล 

การด าเนินโครงการวิจัย ทัศนคติและพฤติกรรมการอา่นของคนไทย ในช่วงเวลาระหวา่งเดือน มถิุนายน 2551 
ถึง เดือน กันยายน 2551 ซึ่งบริษัทเอคอร์น มาร์เก็ตติง้ แอนด์ รีเสริช์ คอนซัลแทนส์ จ ากดัได้รับมอบหมายจาก 
ส านักงานอุทยานการเรยีนรู้ (สอร.) ให้ด าเนินโครงการวจิัยดงักล่าวมีที่มาและเหตุผลที่ส าคัญคือ การท่ีส านกังาน
อุทยานการเรียนรู้ (สอร.) มีภารกิจส าคัญในการ กระตุ้น ส่งเสรมิและปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการศึกษาวิจัยทศันคตแิละพฤติกรรมการอ่านของคนไทย สอร. จึงมีความประสงค์ที่จะให้มีการศึกษาวิจัยทศันคติ
และพฤติกรรมการอ่านของคนไทยขึ้น โดยมุ่งเน้นการศึกษาในกลุ่มเยาวชนอายุ 7-24 ปี และในกลุ่มผู้ปกครองที่มีบุตร
อยู่ในชว่งอายุ 0-6 ปี เพื่อน าผลการศึกษาวิจยัในครัง้นี้ไปใชใ้นการสร้างแรงจงูใจที่จะท าใหค้นไทยที่ไม่อ่านหนังสือให้
อ่านมากขึ้น และรักการอ่านมากขึ้น ซี่งน าไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการอา่น และการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เกิดขึ้นใน
สังคมไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1: 
เพื่อวิเคราะห์ทัศนคติและพฤติกรรมการอา่น และการเรยีนรู้ของเดก็และเยาวชนที่มีอายุระหวา่ง 7-24 ปี และ
ผู้ปกครองของเดก็ที่มีอายุระหวา่ง 0-6 ปีท่ัวประเทศ โดยมีกลุ่มเปา้หมายดงันี้ 

- เด็กและเยาวชนอายุ 7-12ปี, 13-18 ปี และ 19-24 ปี 
- ผู้ปกครองของเดก็อายุ 0-6 ปี 

 

      วัตถุประสงค์ข้อที่ 2:  
เพื่อก าหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน และการเรียนรู้ใหม้ีประสิทธิภาพ 

 

       ระเบียบวิธีการวิจัย 

 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยขา้งต้น คณะผู้ด าเนินโครงการวิจยัได้ก าหนดขั้นตอนของการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 
3 ขั้นตอนใหญด่ังนี ้

 
ข้ันตอนที่ 1 การวิจัยเชิง

คุณภาพ  
แบบสนทนา
กลุ่ม 

จ านวน 8 กลุ่มสนทนา 
โดยแบ่งเป็น 
1. กลุ่มเยาวชน 6 

กลุ่ม 
2. กลุ่มผู้ปกครอง 2 

กลุ่ม 

ด าเนินการสนทนากลุ่ม ณ ห้องสนทนา
กลุ่ม บริษัท เอคอร์น มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ รี
เสิร์ช คอนซัลแทนส์ จ ากัด 

จุดประสงค์หลัก เพ่ือ
น าความคิดเหน็ของกลุ่ม
ตัวอย่างไปใช้ร่าง
แบบสอบถามส าหรบัใช้
ส ารวจในการวิจัยเชิง
ปริมาณ 

ข้ันตอนที่ 2 การวิจัยเชิง
ปริมาณ 
ทั้งหมด 1,600 
ตัวอย่าง 

สัมภาษณ์รายบุคคล 
โดยแบ่งเป็น 
1. เยาวชน 1,200 

ตัวอย่าง 
2. ผู้ปกครอง 400 

ตัวอย่าง 

ด าเนินการเก็บตวัอย่างทั่วประเทศ 
1. กรุงเทพฯ และปริมณฑล 400 

ตัวอย่าง 
2. ภาคเหนือ 300 ตัวอย่าง 
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 300 

ตัวอย่าง 
4. ภาคกลาง 300 ตัวอย่าง 
5. ภาคใต้ 300 ตัวอย่าง 

จุดประสงค์หลัก เพ่ือ
น าไปวิเคราะห์ และตอบ
วัตถุประสงค์
โครงการวิจัยครั้งนี้ 

ข้ันตอนที่ 3 การวิจัยเชิง
คุณภาพ แบบ
ปฏิบัติการเชิง
สร้างสรรค์     
(Creative 
Workshop)  
 

จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิที่
เข้าร่วมสนทนา 4 ท่าน 

รายละเอียดผู้เขา้ร่วมวิจัย 
1. อาจารย์ ศกุนตลา   สุขสมัย            

(ตัวแทนภาครัฐ) 
2. อาจารย์ กวิสรา  รัตนากร               

(ตัวแทนสถาบันการศึกษา) 
3. คุณกมลทิพย์   ใบเงิน                     

(ตัวแทนสื่อสารมวลชน) 
4. คุณวันทนีย์ นามะสนธ ิ                  

(ตัวแทนภาคเอกชน) 

จุดประสงค์หลัก ระดม
ความคิดจากตวัแทน
ภาคส่วนต่างๆ ในสังคม 
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการ
รณรงค์นิสัยรักการอ่าน 
เพ่ือน าไปประกอบกับ
การวิจัยเชิงปริมาณ
เพ่ือให้การวิจัยสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น 
 

 



 

 

 
                 บทสรุปโครงการวิจัยทัศนคติและพฤติกรรมการ

อ่านของคนไทย 
 

   1. ทัศนคติต่อการอ่านหนังสือของคนไทย 
 

การวจิัยครัง้นี้พบวา่ปัจจุบันคนไทย (หมายถงึ กลุ่มเยาวชน และผู้ปกครอง) มีทศันคติทีด่ีต่อการอา่น
หนังสือโดยเล็งเห็นประโยชน์ และคุณค่าของการอ่านหนังสือ ซึ่งกลุ่มตัวอยา่งมีความคิดเห็นวา่  

 การอ่านหนงัสือท าให้ฉลาด และมีความรู ้

 การอ่านหนังสือเป็นการใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์ 

 การอ่านหนังสือท าใหม้ีโลกทัศนก์ว้างขึ้น  

 การอ่านหนังสือเป็นการเสริมสร้างจินตนาการ และความคดิสร้างสรร 
     นอกจากข้อมูลท่ีได้จากกลุ่มตวัอย่างในการส ารวจความคดิเหน็ท่ัวประเทศแล้ว ผู้ทรงคุณวฒุทิี่เข้าร่วม

ระดมความคิดในโครงการวจิัยนีม้ีความคดิเห็นสอดคล้องกันว่า ปัจจุบันคนไทยมีทศันคติทีด่ีต่อการอ่านหนังสือ
มากขึ้นกวา่ในอดีต โดยปัจจัยหลักส าคัญ ที่ขับเคลื่อนให้คนไทยมทีัศนคติที่ดตี่อการอา่นได้แก่ การตระหนักดีถงึ
ประโยชน์ของการอ่านหนังสือที่มตี่อการด าเนินชีวติในปัจจุบัน เนือ่งจากการด าเนินชวีิตในปัจจุบันภายใต้สภาพ
สังคมที่ต้องพึ่งพาอาศัยตวัเองมากขึ้น ซึ่งแตกตา่งจากในอดตีทีส่ภาพสังคมเป็นแบบพึง่พาอาศัยซึ่งกันและกัน 
ท าใหค้วามรู้ส าหรับปัจเจกบคุคลมีความจ าเป็น และส าคัญต่อการด ารงชวีิตมากขึ้น และแหล่งความรู้ที่ส าคัญ
คือหนังสือ ดังนั้นปัจจุบันคนไทยจึงมีทศันคตติ่อการอา่นหนังสือดขีึ้นอย่างมากกว่าในอดีต 

เห็นได้ว่าคนไทยมีทัศนคติที่ดีต่อการอ่านหนังสือเนื่องจากมองเห็นถึงประโยชน์ และความจ าเป็นของการอ่าน 

หนังสือ ซึ่งแตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้านที่พัฒนาแล้ว และก าลังพัฒนาอื่นๆ เช่น สิงคโปร์, เวียดนาม, ญี่ปุ่น และ  

เกาหลี ท่ีปัจจัยขับเคลื่อนทัศนคติที่ดีต่อการอ่านหนังสือของประชาชนในประเทศเหล่านั้นคือ ความรู้สึกเพลิดเพลิน  

มีความสุข ขณะอ่านหนังสือ จากความแตกต่างของปัจจัยขับเคล่ือนทัศนคติดังกล่าวท าให้ สถิติการอ่านหนังสือ 

ของคนไทยเฉล่ียเพียงปีละ 2 เล่ม ซึ่งนับว่าต่ ามากๆ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์ ที่มี 

สถิติการอ่านหนังสือปีละ 40-50 เล่ม ส่วนเวียดนาม มีสถิติการอ่านหนังสือปีละ 60 เล่ม  

(ที่มา : อาจารย์ศกุนตลาน าเสนอจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2334 วันท่ี 26 มิ.ย. – 28 มิ.ย. 2551 และ 

ค ากล่าวของ ศ.นพ. เกษม วัฒนชัย (องคมนตรี)* ในการแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์หนังสือ แห่งชาติครั้งที่ 36 

และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่ 6) ซ่ึงเมื่อท าการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในหลายช่องทางก็พบข้อมูลที่เป็นไปใน 

ทิศทางเดียวกันกับข้อความที่ผู้ทรงคุณวุฒิกล่าวในการวิจัยเชิงคุณภาพ แบบปฏิบัติการระดมความคิดเชิงสร้างสรร 

 

*หมายเหตุ: ดูรายละเอียดได้ในภาคผนวกของบทสรุปผู้บริหาร (ภาคผนวก ก.)  



 

 

 

จึงท าให้สามารถสรุปได้ว่าการอ่านหนังสือเพราะมีความสุข และรู้สึกเพลิดเพลิน ในประเทศอื่นๆ มีผลให้ประชาชนใน

ประเทศเหล่านั้นมีสถิติการอ่านหนังสือมากกว่าประเทศไทยที่อ่านหนังสือเพราะคิดว่าเป็นส่ิงจ าเป็น 

การวจิัยครัง้นี้ คณะผูว้ิจัยได้พบส่ิงที่น่าสนใจเกี่ยวกับทศันคติทีม่ีต่อการอ่านหนังสือ ในเชิงประชากรศาสตร ์
(Demographic groups) ดังต่อไปน้ี 

 กลุ่มผู้ปกครองของ (บุตรอายุ 0-6 ปี) มีทัศนคติที่ดีต่อการอา่นหนงัสือมากกวา่ กลุ่มเยาวชนอายุ 7-24 ปี 
เล็กน้อย 

 กลุ่มเยาวชนที่มีอายุน้อย (7-12 ปี) มีทัศนคติที่ดีต่อการอ่านหนังสือมากกว่า กลุม่เยาวชนที่มีอายมุาก (13-
24 ปี) เล็กน้อย 

 กลุ่มเยาวชนหญิง มีทศันคติที่ดตีอ่การอ่านหนังสือมากกวา่ กลุ่มเยาวชนชาย 

 ไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนัยส าคัญระหวา่งภูมิภาคตา่งๆ รวมถงึไม่พบความแตกตา่งระหว่างประชากรที่
อาศัยในเขตเมือง และเขตนอกเมือง 

ซ่ึงหากน ามาวิเคราะห์ต่อไปสามารถที่จะมองเห็นแนวโน้มที่ดีของทัศนคติต่อการอ่านหนังสือในเยาวชนรุ่นต่อไป

อย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเยาวชนเอง (ซ่ึงพบว่ากลุ่มที่มีอายุน้อยกว่ามีทัศนคติที่ดีต่อการอ่านหนังสือมากกว่ากลุ่ม

ที่มีอายุมากขึ้น) หรือกลุ่มผู้ปกครองของบุตรอายุ 0-6 ปี ก็มีทัศนคติที่ดีต่อการอ่านหนังสือมากกว่ากลุ่มเยาวชนที่มีอายุ

น้อยที่สุดในการศึกษาครั้งนี้ นอกจากนี้กลุ่มเยาวชนชายที่มีส่ิงเร้าแวดล้อมอยู่ และถูกดึงดูดความสนใจได้ง่ายกว่ากลุ่ม

เยาวชนหญิง พบว่ากลุ่มเยาวชนชายดังกล่าวมีทัศนคติที่ดีต่อการอ่านหนังสือน้อยกว่ากลุ่มเยาวชนหญิงในการศึกษาครั้งนี้ 

ซ่ึงข้อสังเกตดังกล่าวพบได้ไม่แตกต่างกันเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มประชากรในเขตเมือง และนอกเขตเมือง 

ส าหรับส่ิงที่น่าสนใจเกี่ยวกับทศันคติที่มีต่อการอา่นหนังสือ ในเชงิกลุ่มจติวิทยา (Psychographic groups ซึ่งการ
วิเคราะห์เชิงจิตวิทยาไดใ้ชเ้ทคนคิการวิเคราะห์ทางสถิตเิพื่อค้นหากลุ่มย่อยในกลุ่มตัวอย่าง (Cluster Analysis)) ดังนี ้

 ทั้งกลุ่มเยาวชน และกลุ่มผู้ปกครอง ที่มีความสนใจการอ่านมาก* มีทัศนคติที่ดตี่อการอา่นหนังสือ
มากกวา่กลุ่มที่มีความสนใจการอ่านนอ้ย* อยา่งมีนยัส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*หมายเหต:ุ ดูรายละเอียดได้ในภาคผนวกของบทสรปุผูบ้ริหาร (ภาคผนวก ข.) 
 



 

 

          2. พฤตกิรรมการอ่านหนังสือ 
 

จากการส ารวจพบว่ากลุม่เยาวชน และกลุ่มผู้ปกครองมีพฤติกรรมการอา่นหนังสือมากที่สุดในชว่งสุดสัปดาห ์
(ศุกร-์อาทิตย์) โดยพบว่าวันเสารเ์ป็นวันท่ีนิยมอา่นหนังสือมากที่สุด (ร้อยละ65 ในกลุ่มเยาวชน และ ร้อยละ 74 ในกลุ่ม
ผู้ปกครอง), วันอาทิตยเ์ป็นวันยอดนิยมอันดับสองส าหรับการอา่นหนังสือ (ร้อยละ 62 ในกลุ่มเยาวชน และ ร้อยละ 72 
ในกลุ่มผู้ปกครอง) และ วันศุกร์เป็นวันยอดนิยมอันดับสามส าหรบัการอ่านหนังสือ (ร้อยละ 59 ในกลุ่มเยาวชน และ ร้อย
ละ 68 ในกลุ่มผู้ปกครอง) 

 

ช่วงเวลาในหนึง่วันธรรมดา (จันทร์-ศุกร)์ ที่นิยมอ่านหนงัสือมากที่สุด 3 อันดับคือช่วงเวลาทีว่่างจากกิจกรรม 
หรือภาระกิจในแต่ละวัน ซึ่งสอดคล้องกันทั้งในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มผู้ปกครอง โดยพบว่า เวลาวา่งในชว่งเวลาเย็นขณะ
อยู่บ้าน เป็นชว่งเวลาที่นิยมอา่นหนังสือมากที่สุด (ร้อยละ 48 ในกลุ่มเยาวชน และ ร้อยละ 43 ในกลุ่มผู้ปกครอง), 
ช่วงเวลาก่อนนอนเป็นช่วงเวลาทีไ่ด้รับความนิยมเป็นอันดับสองส าหรับการอา่นหนังสือ (ร้อยละ 42 ในกลุ่มเยาวชน และ 
ร้อยละ 39 ในกลุ่มผู้ปกครอง) และ ช่วงเวลาพกัเที่ยงเป็นช่วงเวลายอดนยิมอันดับสามส าหรับการอ่านหนังสือ (ร้อยละ 
32 ในกลุ่มเยาวชน และ ร้อยละ 27 ในกลุ่มผู้ปกครอง) 

 

ส าหรับช่วงเวลาในหนึง่วันหยดุสุดสัปดาห์ (เสาร-์อาทิตย)์ ที่นิยมอ่านหนังสือมากที่สุด 2 อันดบัคือช่วงเวลา
ก่อนเข้านอน และชว่งเวลาวา่งหลังรับประทานอาหารเย็น ตามล าดับ ซึง่สอดคล้องกันทั้งในกลุ่มเยาวชนและกลุ่ม
ผู้ปกครอง โดยพบวา่ เวลาว่างกอ่นเข้านอน เป็นชว่งเวลาที่นิยมอ่านหนังสือมากที่สุด (ร้อยละ 50 ในกลุ่มเยาวชน และ 
ร้อยละ 41 ในกลุ่มผู้ปกครอง) และช่วงเวลาวา่งหลังรับประทานอาหารเย็นเป็นชว่งเวลาที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับสอง
ส าหรับการอ่านหนังสือในวันหยดุสุดสัปดาห์ (ร้อยละ 38 ในกลุ่มเยาวชน และ ร้อยละ 41 ในกลุ่มผู้ปกครอง) ส าหรับ
ช่วงเวลาอื่นๆ พบพฤติกรรมการอ่านหนังสือบ้าง แตกต่างกันไปตามเวลาว่างของแต่ละบุคคล ดงัแผนภูมิที่ 1 

 

แผนภูมิที่ 1 : พฤติกรรมการอ่านหนังสือ—วัน และเวลาท่ีนิยมอ่านหนังสือ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 วันในสัปดาห์ท่ีพบพฤติกรรม
การอ่านหนังสือมากท่ีสุด

3 ช่วงเวลาในวันธรรมดาท่ี
พบพฤติกรรมการอ่าน

หนังสือมากท่ีสุด

3 ช่วงเวลาในวันหยดุสุด
สัปดาห์ท่ีพบพฤติกรรม
การอ่านหนังสือมากท่ีสุด

กลุ่มผู้ปกครองกลุ่มผู้ปกครอง

กลุ่มเยาวชนกลุ่มเยาวชน

(n=1,200)
อันดับ 1 : วันเสาร์ (65%)
อันดับ 2 : วันอาทิตย ์(62%)
อันดับ 3 : วันศุกร์ (59%)

(n=924)
อันดับ 1 : ท่ีบ้านตอนเย็น(48%)
อันดับ 2 : ก่อนนอน (42%)
อันดับ 3 : พักเท่ียง (32%)

(n=889)
อันดับ 1 : ก่อนนอน (50%)
อันดับ 2 : หลังอาหารเย็น (38%)
อันดับ 3 : ช่วงบ่ายก่อน              

อาหารเย็น (20%)

(n=400)
อันดับ 1 : วันเสาร์ (74%)
อันดับ 2 : วันอาทิตย ์(72%)
อันดับ 3 : วันศุกร์ (68%)

(n=322)
อันดับ 1 : ท่ีบ้านตอนเย็น(43%)
อันดับ 2 : ก่อนนอน (39%)
อันดับ 3 : พักเท่ียง (27%)

(n=323)
อันดับ 1 : ก่อนนอน (41%)
อันดับ 2 : หลังอาหารเย็น (41%)
อันดับ 3 : หลังอาหารเช้า หรือ              

หลังอาหารเท่ียง(20%)



 

 

การวจิัยครัง้นี้พบวา่ ความเงยีบสงบ และบรรยากาศสบายๆ เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอยา่งยิง่ต่อการอา่น
หนังสือ โดยพบว่ากลุ่มเยาวชน และผู้ปกครองมักจะอา่นหนังสือ ในห้องนอนของตนเอง (ร้อยละ 53 ในกลุ่มเยาวชน 
และร้อยละ 41 ในกลุ่มผู้ปกครอง) และบริเวณห้องนัง่เล่นภายในบ้าน (ร้อยละ 17 ในกลุ่มเยาวชน และ ร้อยละ 34 ใน
กลุ่มผู้ปกครอง) มากที่สุดตามล าดับ ส่วนสถานท่ีที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับสามส าหรับการอ่านหนังสือ มีความ
แตกตา่งกัน โดยกลุ่มเยาวชนนิยมอ่านหนังสือ ในห้องสมุดของโรงเรียน (ร้อยละ 17) เป็นอันดับที่สาม ในขณะที่กลุ่ม
ผู้ปกครองนิยมอา่นหนังสือ ในท่ีท างาน (ร้อยละ 7) เป็นอันดับที่สาม ซึ่งเหตุผลที่ได้รับจากการส ารวจพบว่า เนื่องจาก
สถานท่ีดังกล่าวเป็นสถานท่ีทีม่ีองค์ประกอบท่ีเหมาะสมอย่างยิง่ตอ่การอ่านหนังสือ ดังรายละเอียดในแผนภูมิที่ 2 

 

แผนภูมิที่ 2 : พฤติกรรมการอ่านหนังสือ—สถานที่ท่ีนิยมอ่านหนงัสือ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ค่าเฉล่ียเวลาทีใ่ชใ้นการอ่านหนังสือ* ของกลุ่มตัวอย่างจากการส ารวจครั้งนี้พบวา่ ใชเ้วลาอา่นหนังสือโดยเฉล่ียวันละ 
50.1 นาที ซึ่งเป็นคา่เฉล่ียต่อวันโดยรวม (รวมวันธรรมดา และวันหยุดสุดสัปดาห)์ แต่หากพิจารณาเพียงวันธรรมดา (วัน
จันทร-์ศุกร)์ พบวา่กลุ่มตัวอย่างใช้เวลาอ่านหนงัสือโดยเฉล่ียในวนัธรรมดาวันละ 60.0 นาที ซึ่งใช้เวลาอ่านหนงัสือน้อย
กว่าวันหยุดสุดสัปดาห์ (วันเสาร-์อาทิตย์) ที่ใชเ้วลาอ่านหนงัสือโดยเฉล่ียวันละ 74.7 นาที นอกจากนี้ยังพบขอ้มูลท่ี
น่าสนใจเกี่ยวกับเวลาเฉล่ียที่ใช้ในการอ่านหนังสือคือ (รายละเอียดเพิ่มเติมในตารางที่ 1-ตารางที่3) 

 กลุ่มตัวอย่างเพศหญงิใช้เวลาอา่นหนังสือเฉล่ียต่อวันมากกวา่กลุม่ตัวอย่างเพศชาย คือเฉล่ีย 60.4 นาทีต่อ
วัน และเฉล่ีย 40.7 นาทีต่อวันตามล าดับ 

 กลุ่มผู้สนใจการอ่านมาก ใช้เวลาอ่านหนังสือเฉล่ียต่อวันมากกว่ากลุ่มผู้สนใจการอ่านน้อย คือ เฉล่ีย 66.6 
นาทีต่อวัน และเฉล่ีย 40.0 นาทตี่อวันตามล าดับ 

 กลุ่มเยาวชนที่มีอายุมากขึ้น มีพฤติกรรมใชเ้วลาในการอ่านหนังสือเฉล่ียต่อวันมากขึ้นตามไปด้วย กล่าวคอื 
กลุ่มอายุ 19-24ปีอ่านหนังสือเฉล่ียวันละ 54.3 นาที, กลุ่มอายุ 13-18ปีอ่านหนังสือเฉล่ียวันละ 51.6 นาที 
และ กลุ่มอายุ 7-12 ปีอ่านหนังสือเฉล่ียวันละ 45.6 นาท ี

 

* หมายเหตุ : ดูรายละเอียดได้ในภาคผนวกของบทสรุปผู้บรหิาร (ภาคผนวก ค.) 

กลุ่มผู้ปกครองกลุ่มผู้ปกครองกลุ่มเยาวชนกลุ่มเยาวชน

 สงบเงียบ 75%
 บรรยากาศสบาย 54%
 ท่ีน่ังอ่านสบาย 33%
 อากาศเย็นสบาย 22%

ห้องนอนของตนเอง 
(n=637)

ห้องนั่งเล่นในบ้าน 
(n=204)

ห้องสมุดที่โรงเรียน 
(n=200)

 ท่ีน่ังอ่านสบาย 48%
 บรรยากาศสบาย 47%
 อากาศเย็นสบาย 42%
 สงบเงียบ 40%

 มีหนังสือเยอะ 70%
 สงบเงียบ 41%
 บรรยากาศสบาย 37%
 ท่ีน่ังอ่านสบาย 29%

 สงบเงียบ 67%
 บรรยากาศสบาย 55%
 ท่ีน่ังอ่านสบาย 32%
 อากาศเย็นสบาย 30%

ห้องนอนของตนเอง 
(n=165)

ห้องนั่งเล่นในบ้าน 
(n=137)

ที่ท างาน
(n=27)

 บรรยากาศสบาย 57%
 ท่ีน่ังอ่านสบาย 55%
 สงบเงียบ 33%
 อากาศเย็นสบาย 26%

 ท่ีน่ังอ่านสบาย 37%
 บรรยากาศสบาย 30%
 เป็นการพักผ่อนเวลาว่าง 22%
 มีหนังสือเยอะ 19%

53%

17%

17%

41%

34%

7%



 

 

 กลุ่มผู้ปกครองทีม่ีระดับการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป มีพฤติกรรมใชเ้วลาในการอ่านหนังสือเฉล่ียต่อวัน
มากกวา่ กลุ่มผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่ ากวา่ปริญญาตรี คือ เฉล่ีย 64.1 นาทตี่อวัน และเฉล่ีย 40.0 
นาทีต่อวันตามล าดับ 

 

ส าหรับการใช้เวลาเฉลี่ยต่อวนัในการอ่านหนังสอืในกลุ่มเยาวชนที่สนใจอา่นหนังสือมากใช้เวลาเฉล่ีย 
66.6 นาที ในขณะท่ีเยาวชนกลุ่มสนใจอ่านหนงัสือน้อย ใช้เวลาเฉล่ีย 40 นาทตี่อวัน สามารถสรุปโดยหลักการ
วิเคราะห์ทางสถิตวิ่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญในระดับความเชื่อมั่น 99% ซึ่งสามารถอธบิายได้อยา่งชัดเจน
ว่ากลุ่มเยาวชนที่มีความสนใจอา่นหนังสือมาก มีพฤติกรรมการใช้เวลาอ่านหนงัสือเฉล่ียแต่ละวันมากกว่ากลุ่ม
เยาวชนทีม่ีความสนใจอ่านหนงัสือน้อย  

 
  แม้วา่เยาวชนกลุ่มที่สนใจอ่านหนังสือน้อย ใชเ้วลาเฉล่ีย 40 นาทตี่อวัน ซึ่งขัดแยง้ต่อความรู้สึกว่าเยาวชนกลุ่มนี้
ไม่น่าจะมีพฤติกรรมการอา่นหนังสือเฉล่ียต่อวันมากถงึ 40 นาที เมื่อวิเคราะหต์่อไปพบว่าจ านวนเวลาเฉล่ียต่อวันท่ีใช้
ดังกล่าวเป็นเวลาเฉล่ียทั้งหมดที่ใช้ในการอ่านหนังสือทุกประเภทตอ่วัน ซึ่งหากน าข้อมูลท่ีได้จากการสนทนากลุ่ม และ
ข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจภาคสนามในครั้งนี้มาประกอบกัน พบว่ากลุ่มเยาวชนที่สนใจการอา่นหนังสือน้อยนี้มีพฤติกรรม
การอ่านหนังสือในแต่ละวันอยู่มากพอสมควร โดยส่วนใหญ่จะเปน็เพียงหนังสืออ่านเล่น ที่ไม่เกีย่วข้องกับการเรียน
การศึกษา  ซึ่งพฤติกรรมการอ่านหนังสืออ่านเล่นในกลุ่มเยาวชนทีม่ีความสนใจการอ่านมาก ก็พบเช่นเดยีวกัน แต่
แตกตา่งกันตรงที่พบพฤติกรรมการอ่านหนังสือประเภทอื่นรวมถงึต าราเรียนดว้ย ซึง่พฤตกิรรมการอ่านต าราเรียนน้ีพบ
ค่อนข้างน้อยในกลุ่มเยาวชนที่สนใจการอ่านน้อย ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนต่อไป 

 

ตารางที่ 1 : พฤติกรรมการอ่านหนังสอื—เวลาเฉลี่ยทีอ่่านหนังสือต่อวันของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,600 ตัวอย่าง 
 
 
 

 

 

 

ตารางที่ 2 : พฤติกรรมการอ่านหนังสอื—เวลาเฉลี่ยทีอ่่านหนังสือต่อวันของกลุ่มเยาวชนทั้งหมด 1,200 ตัวอย่าง 
 

 
 

 

 

 

ตารางที่ 3 : พฤติกรรมการอ่านหนังสอื—เวลาเฉลี่ยทีอ่่านหนังสือต่อวันของกลุ่มผู้ปกครองทั้งหมด 400 ตัวอย่าง 
 

 
 

 

 

 

โดยรวม 7-12 13-18 19-24 ชาย หญิง กทม เหนือ กลาง อีสาน ใต้ ในเมือง

นอก

เมือง มาก น้อย

ป.ตรี

ขึ้นไป

ต่ าหว่า

 ป.ตรี

จ ำนวนเวลำเฉลีย่ที่อ่ำน ตอ่ 1 วนัใน 1 สัปดำห์ 50.1 45.6 51.6 54.3 40.7 60.4 47.0 42.7 55.7 63.9 42.1 50.6 49.6 66.6 42.4 64.1 40.0

จ ำนวนเวลำเฉลีย่ที่อ่ำน วนัธรรมดำ (นำท)ี 60.0 55.5 62.5 66.0 49.6 72.1 54.4 45.1 68.6 83.7 51.9 59.2 60.9 77.0 51.6 77.9 47.5

จ ำนวนเวลำเฉลีย่ที่อ่ำน วนัหยุด (นำท)ี 74.7 63.7 82.1 85.2 68.1 85.5 60.4 80.7 80.3 90.1 67.7 72.5 77.2 92.8 65.4 85.8 58.2

อายุ เพศ ภูมิภาค พ้ืนที่

ความสนใจ

การอ่าน การศึกษาสูงสุดโดยรวมทัง้หมด (นาท/ีวัน)

โดยรวม 7-12 13-18 19-24 ชาย หญิง กทม เหนือ กลาง อีสาน ใต้ ในเมือง

นอก

เมือง มาก น้อย

จ ำนวนเวลำเฉลีย่ที่อ่ำน ตอ่ 1 วนัใน 1 สัปดำห์ 50.5 45.6 51.6 54.3 40.7 60.4 45.3 43.1 58.3 66.7 40.8 50.5 50.6 67.1 42.2

จ ำนวนเวลำเฉลีย่ที่อ่ำน วนัธรรมดำ (นำท)ี 61.2 55.5 62.5 66.0 49.6 72.1 53.7 45.4 73.2 88.6 49.8 59.9 62.5 78.2 52.2

จ ำนวนเวลำเฉลีย่ที่อ่ำน วนัหยุด (นำท)ี 77.3 63.7 82.1 85.2 68.1 85.5 57.9 85.8 87.4 96.6 67.2 73.9 81.2 94.2 67.6

อายุ เพศ ภูมิภาค พ้ืนที่

ความสนใจ

การอ่านกลุ่มเยาวชน (นาท/ีวัน)

จ ำนวนเวลำเฉลีย่ที่อ่ำน ตอ่ 1 วนัใน 1 สัปดำห์ 48.9 52.2 41.2 47.8 55.4 46.2 50.9 46.7 64.8 42.8 62.6 41.5

จ ำนวนเวลำเฉลีย่ที่อ่ำน วนัธรรมดำ (นำท)ี 56.7 56.3 44.5 56.2 69.6 58.0 57.1 56.3 73.1 50.1 75.6 47.3

จ ำนวนเวลำเฉลีย่ที่อ่ำน วนัหยุด (นำท)ี 67.6 67.6 66.5 60.9 73.8 69.0 68.8 66.3 87.4 60.2 81.0 59.4

นอก

เมือง มาก น้อยอีสาน

ป.ตรี

ขึ้นไป

การศึกษา

สูงสุด

โดยรวม กทม เหนือ กลาง ใต้ ในเมือง

พ้ืนที่ภูมิภาค

ความสนใจ

การอ่าน

ต่ ากว่า

 ป.ตรี

กลุ่มผู้ปกครอง (นาท/ีวัน)



 

 

 

 

  ประเภทของหนังสือที่กลุ่มเยาวชนนิยมอ่านมากที่สุดคือหนังสือการ์ตูน (ร้อยละ 40 ชอบอา่นการ์ตูนมากที่สุด) 
อันดับท่ีสองรองลงมาคือนติยสาร  (ร้อยละ 12 ชอบอ่านนิตยสารมากที่สุด) และอันดับท่ีสามคือ ต าราเรียน/แบบเรียน 
รวมถงึหนังสือเตรียมความพร้อมต่างๆ (ร้อยละ 11 ชอบอ่านต าราเรียน/แบบเรยีน รวมถงึหนังสือเตรียมความพร้อมมาก
ที่สุด)  
 

  ประเภทของหนังสือที่กลุ่มผู้ปกครองนิยมอา่นมากที่สุดคือหนังสือพิมพ์ (ร้อยละ 30 ชอบอา่นหนังสือพิมพ์มาก
ที่สุด) อันดับท่ีสองรองลงมาคือนติยสาร  (ร้อยละ 28 ชอบอ่านนติยสารมากที่สุด) และอันดับท่ีสามคือ การ์ตูน (ร้อยละ 
11 ชอบอา่นหนังสือการ์ตูนมากที่สุด) 
 
 

อย่างไรกต็ามเมื่อวิเคราะห์ประเภทหนังสือท่ีกลุ่มผู้สนใจการอา่นมาก และกลุ่มผู้สนใจการอ่านน้อยนิยมอา่น 
ทั้งในกลุ่มเยาวชน และผู้ปกครอง พบความแตกตา่งอยา่งมีนัยส าคัญดังแผนภูมิที่ 3 

 

แผนภูมิที่ 3 : พฤติกรรมการอ่านหนังสือ—ประเภทหนังสือทีน่ิยมอ่านที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ หรือ E-Book ยังคงได้รับความนิยมค่อนขา้งต่ าแม้วา่ความนิยมในการใช้บริการ

อินเทอร์เน็ตจะสูงขึ้นอยา่งก้าวกระโดดในชว่งเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา จะเห็นไดว้่าการใช้บริการอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันเป็น
เพื่อการสื่อสาร, การค้นหาส่ิงที่ตอ้งการ และเพื่อความบันเทิง แตพ่ฤติกรรมการอ่านหนังสือ E-Book พบเพียง ร้อยละ 9 
ในกลุ่มเยาวชน และร้อยละ 4 ในกลุ่มผู้ปกครอง 

 
 

 ประเภทของหนังสือท่ีได้รับ ความนิยมอ่านมีความแตกต่างกันมากในกลุ่มเยาวชน และกลุ่มผูป้กครอง แต่พบ
ความแตกต่างไม่มากนักใน “กลุ่มผูมี้ความสนใจการอ่านมาก” และ “กลุ่มผูมี้ความสนใจในการอ่านน้อย“ ดังน้ี

กลุ่มผู้ปกครองกลุ่มผู้ปกครอง

กลุ่มเยาวชนกลุ่มเยาวชน

(n=291)
1. หนังสือพิมพ์ 34%
2. นิตยสาร 27%
3. การ์ตูน 11%
4. นวนิยาย/เร่ืองส้ันไทย 9%
5. สารคดี 4%

(n=109)
1. นิตยสาร 29%
2. หนังสือพิมพ์ 18%
3. นวนิยาย/เร่ืองส้ันไทย 14%
4. การ์ตูน 11%
5. สารคดี 6%

(n=802)
1. การ์ตูน 42%
2. นิตยสาร 11%
3. หนังสือพิมพ์ 10%
4. ต ารา/แบบเรียน/เตรียมความพร้อม 9%
5. นวนิยาย/เร่ืองส้ันไทย 7%

(n=398)
1. การ์ตูน 34%
2. ต ารา/แบบเรียน/เตรียมความพร้อม 15%
3. นิตยสาร 14%
4. นวนิยาย/เร่ืองส้ันไทย 9%
5. หนังสือพิมพ์ 8%

กลุ่มผู้สนใจการอ่านน้อยกลุ่มผู้สนใจการอ่านมาก
ประเภทของหนังสือท่ีชอบอ่านมากท่ีสุด (เรียงล าดับ)

(n=291)
1. หนังสือพิมพ์ 34%
2. นิตยสาร 27%
3. การ์ตูน 11%
4. นวนิยาย/เร่ืองส้ันไทย 9%
5. สารคดี 4%

(n=109)
1. นิตยสาร 29%
2. หนังสือพิมพ์ 18%
3. นวนิยาย/เร่ืองส้ันไทย 14%
4. การ์ตูน 11%
5. สารคดี 6%

(n=802)
1. การ์ตูน 42%
2. นิตยสาร 11%
3. หนังสือพิมพ์ 10%
4. ต ารา/แบบเรียน/เตรียมความพร้อม 9%
5. นวนิยาย/เร่ืองส้ันไทย 7%

(n=398)
1. การ์ตูน 34%
2. ต ารา/แบบเรียน/เตรียมความพร้อม 15%
3. นิตยสาร 14%
4. นวนิยาย/เร่ืองส้ันไทย 9%
5. หนังสือพิมพ์ 8%

กลุ่มผู้สนใจการอ่านน้อยกลุ่มผู้สนใจการอ่านมาก
ประเภทของหนังสือท่ีชอบอ่านมากท่ีสุด (เรียงล าดับ)

ประเภทหนังสือที่อ่าน



 

 
 
เป็นที่น่าสังเกตวุ่ากลุ่มตัวอย่างเยาวชนเพศชายมีพฤติกรรมการอ่าน E-Book มากกว่ากลุ่มเยาวชนเพศหญิง

อย่างมีนัยส าคัญ คือ ร้อยละ 11 และ ร้อยละ 9 ตามล าดับ นอกจากนี้ระดับการศึกษาสูงสุดในกลุ่มผู้ปกครองก็พบ
ความสัมพันธ์กับการอ่านหนังสือ E-Book กล่าวคือกลุ่มผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาตั้งแตป่ริญญาตรีขึ้นไป มี
พฤติกรรมการอ่าน E-Book สูงกว่ากลุ่มผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี โดยพบผู้มีพฤติกรรมการอ่าน 
E-Book ในกลุ่มผู้ปกครองที่มีระดับการศกึษาตัง้แต่ปริญญาตรีขึน้ไปรัอยละ 8 ในขณะท่ีพบพฤติกรรมดงักล่าวในกลุ่ม
ผู้ปกครองที่มีระดับการศกึษาต่ ากว่าปริญญาตรเีพียงร้อยละ 2 (รายละเอยีดเพิม่เตมิใน แผนภูมิที่ 4) 

 

แผนภูมิที่ 4 : พฤติกรรมการอ่านหนังสือ—พฤติกรรมการอ่าน E-Book 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การวิจัยคร้ังน้ีพบว่าปัจจุบัน E-book ยังได้รับความนิยมน้อยมากในกลุ่มประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ “กลุ่มผูป้กครอง” ซึง่พบว่ามีเพียงร้อยละ 4 
เท่าน้ันท่ีอ่าน E-book ในขณะท่ี “กลุ่มเยาวชน” พบผู้อ่าน E-book ร้อยละ 9%

 “กลุ่มเยาวชน” พบพฤติกรรมการอ่าน E-book ในกลุ่มผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
 ในขณะท่ี “กลุ่มผูป้กครอง” พบพฤติกรรมการอ่าน E-book ใน “กลุ่มท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมากกว่า”

กลุ่มผู้ปกครอง 

(n=400)

กลุ่มผู้ปกครอง 

(n=400)
กลุ่มเยาวชน 

(n=1,200)

กลุ่มเยาวชน 

(n=1,200)

จ านวนผู้อ่าน 

E-book

วิธีการอ่าน 

E-book

 ชาย 11%
 หญงิ 7%

 การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 8%
 การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี 2%

(n=109)
 อ่านบนจอคอมพิวเตอร์เท่าน้ัน 55%
 พิมพ์ออกมาเพือ่อ่านเท่าน้ัน 14%
 ท าท้ังสองอยา่ง 31%

(n=109)
 อ่านบนจอคอมพิวเตอร์เท่าน้ัน 59%
 พิมพ์ออกมาเพือ่อ่านเท่าน้ัน 0%
 ท าท้ังสองอยา่ง 41%

พฤติกรรมการอ่าน E-book



 

 

 

     3. สาเหตุทีท่ าให้ชอบการอา่นหนังสือ 
 

จากการวิจัยครั้งนี้พบวา่สาเหตุหลักที่ส าคัญที่ท าให้ เป็นคนชอบการอ่านหนังสือคือ ประสบการณ์ที่ดีในวัย
เยาว์ โดยเริม่ต้นจากสังคมครอบครัว, สังคมเพื่อน, ประสบการณ์การต่อครใูนวยัเรียน และสุดทา้ยคือประสบการณ์ของ
ตนเองทีเ่กี่ยวข้องกับการอ่านหนังสือ ซึ่งประสบการณ์ที่ดใีนวัยเยาว์ ทีเ่ป็นสาเหตุหลักที่ส าคัญที่ท าให้เกิดความชอบการ
อ่านหนังสือเมื่อเติบโตขึ้น ได้แก่  
(ดูรายละเอียดเพิ่มเตมิในแผนภูมิที ่5- แผนภูมิที่ 8) 

 การท่ีคุณพ่อ/คุณแม่อ่านหนงัสือ หรือเล่านิทานให้ฟงัตอนเด็กๆ 

 คุณพ่อ/คุณแม่ร่วมท ากิจกรรมการอ่านหนังสือกับลูกตอนเด็กๆ 

 คุณพ่อ/คุณแมซ่ื้อหนังสือท่ีมีรูปเล่ม และมีสีสรรสวยงามให้ในวัยเด็ก 

 คุณพ่อ/คุณแม่ และครูอาจารย์ ทีส่่งเสริมให้อา่นหนังสืออยา่งจริงจงัโดยไม่ได้ใช้วิธเีข้มงวด หรือบังคบัอย่าง
รุนแรง กระทั่งเด็กเกิดความรู้สึกปฏิเสธการอ่าน 

 พฤติกรรมในกลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อพฤตกิรรมการอ่านหนังสือในกลุ่มเยาวชนระดับมัธยมศกึษา 
(แต่จะมีอิทธิพลน้อยในกลุ่มเยาวชนระดับประถมศึกษา และระดับอุดมศึกษา) 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 5 : สาเหตุที่ท าให้ชอบการอ่านหนงัสือ—ประสบการณเ์กี่ยวกับการอ่านหนังสือกับพ่อ-แม่ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การวิจัยพบว่า “กลุ่มผู้มีความสนใจการอ่านมาก” มีความแตกต่างอยา่งมีนัยส าคัญกับ “กลุ่มผู้มีความสนใจการอ่านน้อย” 
ส าหรับความถี่ท่ีได้รับประสบการณ์ในวัยเด็ก กับคุณพ่อ-คุณแม่ของตนเอง ซึ่งเป็นประสบการณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อความสนใจการ
อ่านหนังสือในปัจจุบันของท้ังกลุ่มเยาวชน และกลุ่มผู้ปกครอง

 ความแตกต่างของประสบการณ์กับคุณพ่อ-คุณแม่ในกลุ่มเยาวชน และกลุ่มผู้ปกครอง สามารถเรียงล าดับได้ดังต่อไปน้ี

ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกันในกลุ่มเยาวชน   
ท่ีสนใจการอ่านมาก และกลุ่มเยาวชนท่ี

สนใจการอ่านน้อย

ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกันในกลุ่มผู้ปกครอง 
ท่ีสนใจการอ่านมาก และกลุ่มผู้ปกครองท่ี

สนใจการอ่านน้อย

อันดับท่ี
1. ความถีท่ี่พ่อ-แม่พาไปร้านหนังสือเพือ่ดู

หนังสือ หรือเลือกซือ้หนังสือ
2. ความถีที่ได้อ่านหนังสือกับพ่อ-แม่ในวัยเด็ก
3. ความถีท่ี่พ่อ-แม่ซือ้หนังสือท่ีนอกเหนือจาก

หนังสือเรียนให้

อันดับท่ี
1. ความถีท่ี่ได้อ่านหนังสือกับพ่อ-แม่ในวัยเด็ก
2. ความถีใ่นท่ีเห็นพ่อ-แม่อ่านหนังสือในวัยเด็ก
3. ความถีท่ี่พ่อ-แม่ พาไปร้านหนังสือเพือ่ดู

หนังสือ หรือเลือกซือ้หนังสือ

ประสบการณเ์กี่ยวกับการอ่านหนังสือกับพ่อ-แม่



 

 

แผนภูมิที่ 6 : สาเหตุที่ท าให้ชอบการอ่านหนงัสือ—ประสบการณเ์กี่ยวกับการอ่านหนังสือกับครู และอาจารย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 7 : สาเหตุที่ท าให้ชอบการอ่านหนงัสือ—ประสบการณเ์กี่ยวกับการอ่านหนังสือกับเพือ่นสนิท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประสบการณเ์กี่ยวกับการอ่านหนังสือกับครู และอาจารย์

 ส าหรับประสบการณ์ต่อ ครู-อาจารย์ในวัยเด็ก ของ “กลุ่มผูมี้ความสนใจการอ่านมาก” และ “กลุ่มผูมี้ความสนใจ
การอ่านน้อย” พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ ท้ังในกลุ่มเยาวชน และในกลุ่มผูป้กครอง

 ความแตกต่างของประสบการณ์กับครู-อาจารย์ในกลุ่มเยาวชน และกลุ่มผูป้กครอง สามารถเรียงล าดับได้ต่อไปน้ี

ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกันในกลุ่มเยาวชน   
ท่ีสนใจการอ่านมาก และกลุ่มเยาวชนท่ี

สนใจการอ่านน้อย

ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกันในกลุ่มผู้ปกครอง 
ท่ีสนใจการอ่านมาก และกลุ่มผู้ปกครองท่ี

สนใจการอ่านน้อย

อันดับท่ี
1. ความถีท่ี่ได้รับประสบการณ์ การเรียน

หนังสือกับครู-อาจารย์ท่ีมีวิธีการสอนท่ี
สนุกสนานน่าสนใจ

2. ความถีท่ี่ได้รับประสบการณ์เรียนหนังสือกับ
ครู-อาจารย์ท่ีเค่ียวเข็ญให้อ่านหนังสืออย่าง
จริงจัง

3. ความถีท่ี่ได้รับประสบการณ์ท่ีครู-อาจารย์ให้
การบ้านเยอะในแต่ละวัน

อันดับท่ี
1. ความถีท่ี่ได้รับประสบการณ์ท่ีครู-อาจารย์

ให้การบ้านเยอะในแต่ละวัน
2. ความถีท่ี่ได้รับประสบการณ์ การเรียน

หนังสือกับครู-อาจารย์ท่ีมีวิธีการสอนท่ี
สนุกสนานน่าสนใจ

3. ความถีท่ี่ได้รับประสบการณ์เรียนหนังสือ
กับครู-อาจารย์ท่ีเค่ียวเข็ญให้อ่านหนังสือ
อย่างจริงจัง

ประสบการณเ์กี่ยวกับการอ่านหนังสือกับเพ่ือนสนิท

 ประสบการณ์กับเพือ่นสนิทในวัยเรียนของ “กลุ่มผูมี้ความสนใจการอ่านมาก” และ “กลุ่มผูมี้ความสนใจการอ่าน
น้อย” ก็พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ ท้ังในกลุ่มเยาวชน และในกลุ่มผูป้กครอง

 ความแตกต่างของประสบการณ์ กับเพือ่นสนิทในวัยเรียน ในกลุ่มเยาวชน และกลุ่มผูป้กครอง สามารถเรียงล าดับ
ได้ดังต่อไปน้ี

ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกันในกลุ่มเยาวชน   
ท่ีสนใจการอ่านมาก และกลุ่มเยาวชนท่ี

สนใจการอ่านน้อย

ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกันในกลุ่มผู้ปกครอง 
ท่ีสนใจการอ่านมาก และกลุ่มผู้ปกครองท่ี

สนใจการอ่านน้อย

อันดับท่ี
1. ความถีท่ี่เห็นเพือ่นสนิทในกลุ่มอ่านหนังสือ

ต่างๆ
2. ความถีท่ี่ได้ยินเพือ่นสนิทในกลุ่มคุยเก่ียวกับ

หนังสือท่ีได้อ่านแล้ว
3. ความถีท่ี่เพือ่นสนิทในกลุ่มแนะน าหนังสือให้

อ่าน

อันดับท่ี
1. ความถีท่ี่ได้ยินเพือ่นสนิทในกลุ่ม คุย

เก่ียวกับหนังสือท่ีได้อ่านแล้ว
2. ความถีท่ี่เพือ่นสนิทในกลุ่มชวนไป

ห้องสมุด เพือ่อ่าน หรือยืมหนังสือ
3. ความถีท่ี่เพือ่นสนิทในกลุ่มชวนไปร้าน

หนังสือเพือ่เลือกซือ้หนังสือ



 

 

แผนภูมิที่ 8 : สาเหตุที่ท าให้ชอบการอ่านหนงัสือ—ประสบการณเ์กี่ยวกับการอ่านหนังสือของตนเอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิจัยครั้งนี้ได้มีการสอบถามกลุ่มผู้ปกครองถึงปจัจัยที่มีส่วนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับบุตรของตนเอง
พบว่าในมุมมองของผู้ปกครองคดิว่า ตัวพ่อ-แม่เองเป็นผู้มส่ีวนส าคัญที่สุดในการส่งเสริมนสัิยรักการอ่านให้กับ
เยาวชน โดย ร้อยละ 74 เหน็ว่าพ่อ-แม่มีส่วนส าคัญที่สุด (รายละเอยีดเพิ่มเติมในแผนภูมิที่ 9) 
 

แผนภูมิที่ 9 : สาเหตุที่ท าให้ชอบการอ่านหนงัสือ—ปัจจัยส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในมุมมองของผูป้กครอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประสบการณเ์กี่ยวกับการอ่านหนังสือของตนเอง

 ประสบการณ์การอ่านหนังสือในวัยเด็กของ “กลุ่มผู้มีความสนใจการอ่านมาก” และ “กลุ่มผู้มีความสนใจการอ่านน้อย” ก็พบความ
แตกต่างอยา่งมีนัยส าคัญ ท้ังในกลุ่มเยาวชน และในกลุ่มผู้ปกครอง

 ความแตกต่างของประสบการณ์การอ่านหนังสือให้วัยเด็ก ของกลุ่มเยาวชน และกลุ่มผู้ปกครอง สามารถเรียงล าดับได้ดังต่อไปน้ี

ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกันในกลุ่มเยาวชน   
ท่ีสนใจการอ่านมาก และกลุ่มเยาวชนท่ี

สนใจการอ่านน้อย

ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกันในกลุ่มผู้ปกครอง 
ท่ีสนใจการอ่านมาก และกลุ่มผู้ปกครองท่ี

สนใจการอ่านน้อย
อันดับท่ี

1. ความถีใ่นการค้นหาข้อมูลท่ีตนเองสนใจ 
จากท่ีต่างๆ รวมถึงหนังสือ

2. ความถีท่ี่มีประสบการณ์ได้รับประโยชน์มาก
จากการอ่านหนังสือ

3. ความถีท่ี่มีประสบการณ์ได้อ่านหนังสือท่ี
ตนเองชอบ

4. ความถีท่ี่รู้สึกอยากไปร้านหนังสือ หรือ
ห้องสมุดเพือ่หาหนังสือท่ีต้องการซึง่ไม่
เก่ียวข้องกับการเรียน

5. ความถีท่ี่มีประสบการณ์ ได้อ่านหนังสือท่ีมี
ลูกเล่นต่างจากหนังสือท่ัวไป

อันดับท่ี
1. ความถีท่ี่มีประสบการณ์ได้อ่านหนังสือท่ี

เข้าใจง่าย
2. ความถีท่ี่มีประสบการณ์ได้พบหนังสือท่ี

ตนเองชอบ
3. ความถีท่ี่มีประสบการณ์ได้อ่านหนังสือท่ีมี

เน้ือหาสนุก
4. ความถีใ่นการค้นหาข้อมูลท่ีตนเองสนใจ 

จากท่ีต่างๆ รวมถึงหนังสือ
5. ความถีท่ี่มีประสบการณ์ได้อ่านหนังสือท่ีมี

ภาพประกอบและสีสันสวยงาม ในวัยเด็ก

 ส าหรับมุมมองของผู้ปกครอง ความเห็นส่วนใหญคิ่ดว่า “พ่อ/แม่” เป็นปัจจัยส่งเสริมท่ีส าคัญท่ีสุดในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ของเยาวชน ซึ่งเป็นส่ิงท่ีสะท้อนให้เห็นว่าปัจจุบันผู้ปกครองส่วนใหญต่ระหนักถึงความส าคัญของตนในฐานะพ่อ-แม่ ท่ีมีหน้าท่ี
ส าคัญในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เกิดข้ึนกับบุตรของตนเอง

 ส าหรับอุปสรรคหลักๆ ท่ีส าคัญท่ีกลุ่มผู้ปกครองประสบอยู่ในปัจจุบันต่อการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับบุตร คือการไม่มีเวลา
ให้กับบุตร เน่ืองจากต้องท างาน และส่ิงเร้าต่างๆ ท่ีอยู่รอบตัวเด็กๆ ท่ีดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าการอ่านหนังสือ

ปัจจัยส าคัญท่ีสุดท่ีมีส่วนส่งเสริมให้เกิดนิสัยรักการอ่าน 
(n=400)

1. ไม่มีเวลาอยู่กับลูกมากนัก เพราะต้องท างาน 59%
2. ส่ือเร้าอ่ืนๆ รอบตัวเด็ก 46%
3. ราคาหนังสือท่ีแพงเกินไป 33%
4. ลูกไม่เช่ือฟัง 23%
5. ไม่รู้วิธีปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน 20%
6. ตัวเองมีความรู้น้อย จึงไม่สามารถแนะน าลูกได้ดี 18%
7. รูปแบบของหนังสือไม่จูงใจ 18%
8. ลูกได้รับอิทธิพลจากลูกท่ีไม่รักการอ่าน 17%
9. เน้ือหาของหนังสือเข้าใจยาก 16%
10. สภาพแวดล้อมภายในบ้านไม่เหมาะกับการอ่านหนังสือ 12%

อุปสรรคของผู้ปกครองในการปลูกฝัง
นิสัยรักการอ่าน (n=400)

1. ไม่มีเวลาอยู่กับลูกมากนัก เพราะต้องท างาน 59%
2. ส่ือเร้าอ่ืนๆ รอบตัวเด็ก 46%
3. ราคาหนังสือท่ีแพงเกินไป 33%
4. ลูกไม่เช่ือฟัง 23%
5. ไม่รู้วิธีปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน 20%
6. ตัวเองมีความรู้น้อย จึงไม่สามารถแนะน าลูกได้ดี 18%
7. รูปแบบของหนังสือไม่จูงใจ 18%
8. ลูกได้รับอิทธิพลจากลูกท่ีไม่รักการอ่าน 17%
9. เน้ือหาของหนังสือเข้าใจยาก 16%
10. สภาพแวดล้อมภายในบ้านไม่เหมาะกับการอ่านหนังสือ 12%

อุปสรรคของผู้ปกครองในการปลูกฝัง
นิสัยรักการอ่าน (n=400)

ปัจจัยส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และอุปสรรคในมุมมองของผู้ปกครอง

พ่อ-แม่, 74%

ครู-อาจารย์, 

10%

ส่ือตา่งๆ 

รอบตวัเดก็, 

6%

อ่ืนๆ, 7%

สภาพแวดล้อม

ที่โรงเรียน, 

3%



 

 

          4. พฤติกรรมการซื้อหนังสือ 
 

กลุ่มตัวอย่างในการวจิัยครั้งนี้มีแหล่งที่มาของหนังสืออันดับหน่ึงคอื ซื้อจากแผงหนังสือขนาดเล็ก โดยพบว่า
กลุ่มเยาวชนมีพฤติกรรมการซื้อหนังสือจากรา้นหนังสือขนาดเล็กรอ้ยละ 68 ในขณะท่ีกลุ่มผู้ปกครองมีพฤติกรรมการซื้อ
หนังสือจากรา้นหนังสือขนาดเล็กร้อยละ 87  นอกจากการซื้อหนังสือจากร้านหนังสือขนาดเล็ก ยงัพบพฤติกรรมการซื้อ
หนังสือจากรา้นหนังสือขนาดกลางร้อยละ 48 ในกลุ่มผู้ปกครองเป็นอันดับสองรองจากการซื้อจากร้านหนังสือขนาดเล็ก 
แต่การไดม้าซึ่งหนังสืออันดับที่สอง และอันดับท่ีสามของกลุ่มเยาวชนนั้นแตกตา่งจากกลุ่มผู้ปกครอง กล่าวคือ กลุ่ม
เยาวชนมีพฤตกิรรมการยืมหนงัสือจากเพื่อนร้อยละ 58 และมีพฤติกรรมการยืมหนงัสือจากห้องสมุดโรงเรียนร้อยละ 50 
ซึ่งเป็นแหล่งหนังสืออันดับที่สอง และสามตามล าดับ 

 

ค่าใช้จา่ยเฉล่ียต่อปีที่เกีย่วข้องกบัการได้มาซึ่งหนังสือของกลุ่มตวัอย่างมีความแตกต่างกันระหวา่งกลุ่ม
เยาวชน และกลุม่ผู้ปกครอง ซึ่งกลุ่มผู้ปกครองมีใช้จ่ายเฉล่ียต่อปีที่เกี่ยวข้องกับการไดม้าซึ่งหนังสือปีละ 437 บาท โดย
แบ่งเป็น การซื้อหนังสือปีละ 279 บาท, การเชา่หนังสือปีละ 126 บาท และการยืมหนงัสือปีละ 32 บาท ในขณะท่ีกลุม่
เยาวชนมีค่าใชจ้่ายเฉล่ียต่อปีทีเ่กี่ยวข้องกับการได้มาซึง่หนังสือปีละ 364 บาท โดยแบง่เป็น การซื้อหนังสือปีละ 223 
บาท, การเช่าหนังสือปีละ 106 บาท และการยมืหนังสือปีละ 35 บาท 

 

นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มผู้มีความสนใจการอ่านมาก (ทัง้ในกลุ่มเยาวชน และกลุ่มผู้ปกครอง) มีคา่ใช้จ่ายเฉล่ีย
ต่อปีที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งหนังสือมากกวา่กลุ่มผู้มคีวามสนใจการอา่นน้อย อยา่งมีนยัส าคัญ (ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมในแผนภูมิที่ 10) 

 

แผนภูมิที่ 10 : พฤติกรรมการซื้อหนังสือ—แหล่งที่มาของหนงัสือ และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่เกี่ยวข้องกับหนังสือต่อป ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แหล่งท่ีมาของหนังสือ อันดับท่ี 1 คือ การซือ้จากแผงหนังสือเล็กๆ ซึง่สอดคล้องกันท้ังกลุ่มเยาวชนและกลุ่มผูป้กครอง

 กลุ่มเยาวชนพบการยืมหนังสือจากห้องสมุดท่ีโรงเรียน เป็นอันดับท่ี 3 ซึง่แตกต่างกับกลุ่มผูป้กครอง ท่ีพบพฤติกรรมการซือ่หนังสือจากร้านขนาด
กลางเป็นอันดับท่ี 2 และนอกจากน้ียังพบพฤติกรรมการซือ้หนังสือมือสองเป็นอันดับท่ี 5

 ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับหนังสือต่อป ีโดยเฉล่ียอยู่ระหว่าง 358-557 บาทต่อป ีโดยกลุ่มท่ีมีการใช้จ่ายมากท่ีสุดคือ “กลุ่มผูป้กครองท่ีมีความสนใจ
การอ่านหนังสือมาก”

กลุ่มผูป้กครอง 

(n=400)

กลุ่มผูป้กครอง 

(n=400)
กลุ่มเยาวชน 

(n=1,200)

กลุ่มเยาวชน 

(n=1,200)

แหล่งท่ีมาของหนังสือ 

(เรียงล าดับ)

ค่าใช้จา่ยท่ีเก่ียวข้องกับ
หนังสือต่อปี (โดยเฉล่ีย)

1. ซือ้จากแผงหนังสือเล็กๆ 68%
2. ยืมเพื่อน 58%
3. ยืมจากห้องสมุดโรงเรียน 50%
4. ซือ้จากร้านหนังสือขนาดกลาง 45%
5. เช่าจากร้านหนังสือ 21%

1. ซือ้จากแผงหนังสือเล็กๆ 87%
2. ซือ้จากร้านหนังสือขนาดกลาง 48%
3. ยืมเพี่อน 44%
4. เช่าจากร้านหนังสือ 20%
5. ซือ้จากร้านหนังสือมือสอง 15%

358 บาท379 บาทรวม

32 บาท43 บาทยืม

109 บาท101 บาทเช่า

237 บาท 217 บาทซือ้

กลุ่มผู้สนใจ
การอ่านน้อย

กลุ่มผู้สนใจ
การอ่านมาก

358 บาท379 บาทรวม

32 บาท43 บาทยืม

109 บาท101 บาทเช่า

237 บาท 217 บาทซือ้

กลุ่มผู้สนใจ
การอ่านน้อย

กลุ่มผู้สนใจ
การอ่านมาก

374 บาท557 บาทรวม

20 บาท43บาทยืม

102 บาท163 บาทเช่า

351 บาท 252 บาทซือ้

กลุ่มผู้สนใจ
การอ่านน้อย

กลุ่มผู้สนใจ
การอ่านมาก

374 บาท557 บาทรวม

20 บาท43บาทยืม

102 บาท163 บาทเช่า

351 บาท 252 บาทซือ้

กลุ่มผู้สนใจ
การอ่านน้อย

กลุ่มผู้สนใจ
การอ่านมาก

แหล่งทีม่าและค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับหนังสือ



 

 

จากการประชมุร่วมกันระหวา่งคณะผู้วิจัยและทมีงานส านักงานอทุยานการเรียนรู้(สอร.)มีความเหน็พ้องว่าให้
ยกตวัอย่างชื่อรา้นหนังสือประกอบแทนการยกตัวอย่างขนาดพื้นทีร่้านเพื่อให้ง่ายต่อการเขา้ใจส าหรับผู้ตอบ
แบบสอบถามดงันั้นคณะผูว้ิจัยจงึยกตัวอยา่งชื่อร้านหนงัสือตามรายละเอยีดได้ดงันี้ 
ร้านหนังสือขนาดกลาง คือ ร้านนายอินทร์ , SE-ED Book 
ร้านหนังสือขนาดใหญ่ คือ Double A Book Tower 

 
ส าหรับค่าใช้จา่ยเฉลี่ยทีเ่กี่ยวขัองกับการอ่านหนงัสือ ทีต่า่งกันเพียง 21 บาท (5%) ในกลุ่มเยาวชนที่สนใจ

การอ่านมากและสนใจการอ่านนอ้ยสามารถอธิบายชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อพิจารณาถงึประเภทหนังสือท่ีชอบอ่านมากที่สุด
ของทั้งสองกลุ่ม ซึ่งเป็นหนังสือประเภท การ์ตูนเช่นเดยีวกันทัง้ 2 กลุ่ม และเมื่อเป็นเช่นนี้หากวเิคราะห์ลึกลงไปถึงเรื่อง
ของการ์ตูนท่ีได้รับความนยิม กม็ีความเป็นไปได้อย่างยิ่งทีจ่ะเปน็การ์ตูนเรื่องเดียวกัน หรือไม่แตกต่างกันมากนักในท้ัง 
2 กลุ่ม ดงันั้นคา่ใช้จา่ยที่เกี่ยวขอ้งกับการอ่านหนังสือในสองกลุ่มเยาวชนนี้จึงไมแ่ตกต่างกันมากดังปรากฏในข้อมูลใน
รายงานการวิจยัครั้งนี ้

 
 

 
 
 
 
 

 
  เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยในปี 2550 พบว่า คนไทยใชเ้งินซื้อหนังสือเฉล่ียต่อคนตอ่ปี 223 บาท
ส าหรับกลุ่มเยาวชน และ 279 บาทส าหรับกลุ่มผู้ปกครอง ซี่งจะเห็นได้ว่าคนไทยใชเ้งินซือ้หนังสือเฉล่ียต่อคนต่อปี ในปี 
2551 ไม่แตกต่างจากในปี 2550 ที่ใช้เงินซื้อหนังสือต่อคนต่อปีอยูท่ี่ 260 บาท (ที่มา: คอลัมน ์“ตลาดหนังสือปี 51 
สู่ 2 หมื่นล.ชี้วรรณกรรมแซงแนวธรรมะ” * (ผู้จัดการรายวัน 17 ตลุาคม 2550)) มากนัก 

 

 ปัจจัยส าคัญที่กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัครั้งนีค้ านงึถึงขณะเลือกซือ้หนังสือเป็นอันดับแรกทัง้ในกลุ่มเยาวชน 
และกลุ่มผู้ปกครองคือ เนื้อหาของหนังสือ (ร้อยละ 89 ในกลุ่มเยาวชน และร้อยละ 94 ในกลุ่มผู้ปกครอง) ส าหรับปัจจัย
ส าคัญที่ค านึงถงึขณะเลือกซื้อหนังสืออันดับอื่นๆ มีความแตกต่างกันอยา่งมีนยัส าคัญระหว่างกลุม่เยาวชน และกลุ่ม
ผู้ปกครองดงัที่แสดงในแผนภูมิที่ 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*หมายเหตุ : ดูรายละเอียดได้ในภาคผนวกของบทสรุปผู้บรหิาร (ภาคผนวก ง.)        

ประเภทของหนังสือที่ชอบอ่านมากที่สดุ (เรียงล าดับ) 

กลุ่มผู้สนใจการอ่านมาก กลุ่มผู้สนใจการอ่านนอ้ย 

(n=398) 
1. การ์ตูน (34%) 
2. ต ารา/แบบเรียน/เตรียมความพร้อม (15%) 
3. นิตยสาร (14%) 

(n=802) 
1. การ์ตูน    (42%) 
2. นิตยสาร       (11%) 
3. หนังสือพิมพ์  (10%) 



 

 

 

แผนภูมิที่ 11 : พฤติกรรมการซื้อหนังสือ—ปัจจัยส าคัญที่ค านึงถึงขณะเลือกซือ้หนังสอื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “เน้ือหา” ของหนังสือท่ีประชาชนทุกกลุ่มให้ความส าคัญมากท่ีสุด ขณะพิจารณาเลือกซื้อหนังสือ

 ในขณะท่ี “กลุ่มผู้ปกครอง” ให้ความส าคัญกับราคามากกว่า “กลุ่มเยาวชน” และนอกจากน้ี “กลุ่มผู้ปกครอง” ยงัให้ความส าคัญกับ
การจัดอันดับขายดีของทางร้าน และรายการส่งเสริมการขายประเภทส่วนลดต่างๆ ภายในร้าน

กลุ่มผู้ปกครอง 

(n=400)

กลุ่มผู้ปกครอง 

(n=400)
กลุ่มเยาวชน 

(n=1,200)

กลุ่มเยาวชน 

(n=1,200)

10 ปัจจัยท่ีค านึงถึงเม่ือเลือกซื้อหนังสือ 
(เรียงล าดับ)อันดับท่ี

1. เน้ือหา 89%
2. ภาพประกอบภายในเล่ม 64%
3. ราคา 60%
4. ภาพ/ข้อความบนปกหนังสือ 56%
5. การออกแบบ/รูปเล่ม 44%
6. ผูแ้ต่ง/ผูเ้ขียน/ผูเ้รียบเรียง 27%
7. ส านักพิมพ์ 23%
8. ขนาดของหนังสือ 23%
9. คุณภาพของวัสด ุและการพิมพ์ 21%
10. ค าน า/ค าแนะน า/ค านิยม 20%

10 ปัจจัยท่ีค านึงถึงเม่ือเลือกซื้อหนังสือ 
(เรียงล าดับ)อันดับท่ี

1. เน้ือหา 94%
2. ราคา 68%
3. ภาพ/ข้อความบนปกหนังสือ 55%
4. ภาพประกอบภายในเล่ม 52%
5. การออกแบบ/รูปเล่ม 38%
6. ผูแ้ต่ง/ผูเ้ขียน/ผูเ้รียบเรียง 31%
7. เป็นหนังสือท่ีได้รับความนิยม                  

ติดอันดับขายดี 27%
8. ส านักพิมพ์ 24%
9. ขนาดของหนังสือ 23%
10. ส่วนลด 20%

ปัจจัยการเลือกซ้ือหนังสือ



 

 

      5. พฤติกรรมการใชบ้ริการห้องสมุด 
 

ห้องสมุดเป็นแหล่งรวมความรู้ และหนังสือที่เป็นท่ีรู้จักกันมานาน การส ารวจครัง้นี้พบว่ากลุ่มเยาวชนเกือบ
ครึ่งหน่ึง (ร้อยละ 46) มีพฤตกิรรมการเข้าไปใช้บริการห้องสมุดโดยเฉล่ียอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ซึ่งถือได้วา่เป็น
พฤติกรรมการใช้บริการห้องสมุดที่สูงมากเมื่อเทียบกับพฤติกรรมการเขา้ใช้บริการห้องสมุดในกลุ่มผู้ปกครอง ซึ่งพบว่า
ร้อยละ 56 มีพฤติกรรม “แทบจะไม่ได้เข้าไปใช้บริการห้องสมุดเลย”   (ดูรายละเอียดในแผนภูมิที่ 12) 

 
วัตถุประสงค์หลักที่กลุ่มเยาวชนเข้าไปใช้บริการห้องสมดุค่อนขา้งบ่อยสามารถสรุปได้ 3 วัตถุประสงค์หลักดงันี ้

1. อ่านหนังสือทีต่นสนใจ ร้อยละ 77 
2. ไปค้นหาข้อมูลเกีย่วกับการศึกษา/ท ารายงาน ร้อยละ 61 
3. ไปค้นหาข้อมูลท่ีไม่เกีย่วข้องกบัการศึกษา ร้อยละ 31 

 
ส่วนสาเหตุหลักที่พบพฤติกรรมการใช้บริการห้องสมุดต่ าในกลุ่มผู้ปกครอง สามารถสรุปได้ 2 สาเหตุหลักคือ 

1. ไม่ค่อยมีเวลา ร้อยละ 58 
2. เดินทางไปห้องสมุดไม่สะดวก ร้อยละ 46 

 

แผนภูมิที่ 12 : พฤติกรรมการใช้บริการห้องสมุด—ความถ่ีในการใช้บริการห้องสมุด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 “กลุ่มเยาวชน” มีพฤติกรรมการใช้บริการห้องสมุดมากกว่า “กลุ่มผูป้กครอง” อย่างมีนัยส าคัญ ดังน้ี

กลุ่มผู้ปกครอง 

(n=400)

กลุ่มผู้ปกครอง 

(n=400)
กลุ่มเยาวชน 

(n=1,200)

กลุ่มเยาวชน 

(n=1,200)

46% ใช้บริการห้องสมุดสัปดาห์ละ 1-2 คร้ัง46% ใช้บริการห้องสมุดสัปดาห์ละ 1-2 คร้ัง 56% แทบจะไม่ได้ไปห้องสมุดเลย56% แทบจะไม่ได้ไปห้องสมุดเลย

อันดับท่ี
1. อ่านหนังสอืทีต่นสนใจ 77%
2. ไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา/

ท ารายงาน 61%
3. ไปค้นหาข้อมูลทีไ่ม่เกี่ยวข้องกับ

การศึกษา 31%

วัตถุประสงค์หลักท่ีไปใช้บริการห้องสมุด (n=107)

อันดับท่ี
1. อ่านหนังสอืทีต่นสนใจ 77%
2. ไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา/

ท ารายงาน 61%
3. ไปค้นหาข้อมูลทีไ่ม่เกี่ยวข้องกับ

การศึกษา 31%

วัตถุประสงค์หลักท่ีไปใช้บริการห้องสมุด (n=107)

อันดับท่ี
1. ไม่ค่อยมีเวลา 58%
2. เดินทางไปห้องสมุดไม่สะดวก 46%
3. ชอบหาข้อมูลทางอ่ืนมากกวา่ 5%

สาเหตุหลักท่ีไม่ไปใช้บริการห้องสมุด  (n=270)

อันดับท่ี
1. ไม่ค่อยมีเวลา 58%
2. เดินทางไปห้องสมุดไม่สะดวก 46%
3. ชอบหาข้อมูลทางอ่ืนมากกวา่ 5%

สาเหตุหลักท่ีไม่ไปใช้บริการห้องสมุด  (n=270)

พฤติกรรมการใช้ห้องสมุด



 

 

แม้วา่พฤตกิรรมการใช้บริการห้องสมุดจะต่ ามากในกลุ่มผู้ปกครอง อยา่งไรก็ตามทุกกลุ่มตวัอยา่งโดยรวมมี
ทัศนคติที่ดตี่อการเข้าไปใช้บริการห้องสมุดโดยปจัจัยหลักทีด่ึงดดูให้สนใจเข้าไปใช้บริการห้องสมุดคือ ความหลากหลาย
ของหนังสือท่ีมีอยูใ่นห้องสมุด และความสะดวกสบายของทีน่ั่งอ่านหนังสือในห้องสมุด (รายละเอยีดเพิม่เตมิอยูใ่น
แผนภูมิที่ 13) 

 

แผนภูมิที่ 13 : พฤติกรรมการใช้บริการห้องสมุด—ทัศนคติ และปัจจัยดึงดดูให้ใช้บริการหอ้งสมุด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประชาชนทุกกลุ่มมีทัศนคติท่ีดีต่อห้องสมุดอยา่งชัดเจน
 ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีเป็นแรงดึงดูดให้ประชาชนมาใช้บริการท่ีห้องสมุด สามารถสรุปได ้2 ประเด็นหลักๆ คือ

– ความหลากหลายรวมถึงจ านวนหนงัสือ
– ความสะดวกสบายของสถานที ่และการเดินทางไปยังหอ้งสมุด

ปัจจัยดึงดูดให้ใช้
บริการห้องสมุด

ทุกกลุ่มมีทัศนคติโดยรวมท่ีดีต่อห้องสมุด และการไปใช้บริการห้องสมุด โดยพบความ
ต้องการให้มีห้องสมุดท่ีมีบรรยากาศดี  ๆท่ีประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวก ใน         

ทุกกลุ่มท่ีด าเนินการวิจัยในคร้ังน้ี

กลุ่มผู้ปกครอง 

(n=400)

กลุ่มผู้ปกครอง 

(n=400)
กลุ่มเยาวชน 

(n=1,200)

กลุ่มเยาวชน 

(n=1,200)

1. ความหลากหลายของหนังสือ 55%
2. ความสะดวกสบายของท่ีน่ังอ่าน 47%
3. บรรยากาศ และการตกแต่ง 42%
4. มีหนังสือมากกมาย 40%
5. สามารถยมืหนังสือท่ีต้องการได้ 38%

1. ความหลากหลายของหนังสือ 56%
2. ความสะดวกสบายของท่ีน่ังอ่าน 47%
3. มีหนังสือมากมาย 45%
4. บรรยากาศและการตกแต่ง 44%
5. ระบบปรับอากาศท่ัวถึงในห้องสมุด 37%

ทัศนคต ิและปัจจัยดึงดูดให้ใช้บริการห้องสมุด



 

 
      6. ทดสอบแนวคิดหอ้งสมุดสมัยใหม ่

 

แผนภูมิที่ 14 : ทดสอบแนวคดิหอ้งสมุดสมัยใหม—่แนวคิดห้องสมดุสมัยใหมท่ี่ใช้ในการทดสอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องสมุดสมัยใหม่ทีม่ีรูปแบบตามแนวคดิข้างต้น ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมากจากกลุ่มตวัอย่างทัง้ในกลุ่ม
เยาวชน และในกลุ่มผู้ปกครอง โดยทั้งสองกลุ่มมคีวามสนใจใช้บริการห้องสมดุดังกล่าวสูงถงึร้อยละ 95 ในกลุ่มเยาวชน 
และร้อยละ 92 ในกลุ่มผู้ปกครอง โดยส่วนท่ีสนใจเข้าไปใช้บริการ 3 อันดับแรก มคีวามแตกตา่งกันระหว่างกลุ่มเยาวชน 
และกลุ่มผู้ปกครอง ดงัรายละเอยีดในแผนภูมิที่ 15 

ห้องสมุดที่ทันสมัย มีบรรยากาศสวยงามสะดวกสบาย มีหนังสือและ

สื่อการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบที่เลือกสรรแล้ว มีคอมพิวเตอร์ให้ใช้

หาความรู้และเล่นเกมส ์และมีกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ที่สนุกสนาน 

ห้องสมุดน้ีประกอบด้วยส่วนต่าง  ๆที่เหมาะสมกับความสนใจของเด็ก

และเยาวชนที่มีความสนใจแตกต่างกัน เช่น ห้องสมุดส าหรับเด็ก

โดยเฉพาะ ห้องสมุดดนตร ีห้องสมุดไอท ี   ห้องค้นคว้า ห้องฉาย

ภาพยนตร ์ห้องดูเกมส์สามมิต ิห้องอินเทอร์เน็ต ห้องเล่นเกมส์

คอมพิวเตอร ์ ห้องส าหรับการแสดง และมีลานกิจกรรมเอนกประสงค ์

เพื่อส่งเสริมการอ่าน การคิด การเรียนรู้และการแสดงออก ส าหรับเด็ก

และเยาวชน นอกจากน้ียังมีบริเวณที่ขายขนมและน้ าดื่มที่สามารถซื้อ

หาได้สะดวกด้วย 

ห้องสมุดที่ทันสมัย มีบรรยากาศสวยงามสะดวกสบาย มีหนังสือและ

สื่อการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบที่เลือกสรรแล้ว มีคอมพิวเตอร์ให้ใช้

หาความรู้และเล่นเกมส ์และมีกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ที่สนุกสนาน 

ห้องสมุดน้ีประกอบด้วยส่วนต่าง  ๆที่เหมาะสมกับความสนใจของเด็ก

และเยาวชนที่มีความสนใจแตกต่างกัน เช่น ห้องสมุดส าหรับเด็ก

โดยเฉพาะ ห้องสมุดดนตร ีห้องสมุดไอท ี   ห้องค้นคว้า ห้องฉาย

ภาพยนตร ์ห้องดูเกมส์สามมิต ิห้องอินเทอร์เน็ต ห้องเล่นเกมส์

คอมพิวเตอร ์ ห้องส าหรับการแสดง และมีลานกิจกรรมเอนกประสงค ์

เพื่อส่งเสริมการอ่าน การคิด การเรียนรู้และการแสดงออก ส าหรับเด็ก

และเยาวชน นอกจากน้ียังมีบริเวณที่ขายขนมและน้ าดื่มที่สามารถซื้อ

หาได้สะดวกด้วย 



 

 

 

แผนภูมิที่ 15 : ทดสอบแนวคดิหอ้งสมุดสมัยใหม—่ความสนใจใช้บริการห้องสมดุสมัยใหม่ตามแนวคิด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประชาชนทุกกลุ่มมีความสนใจใช้บริการห้องสมุดสมัยใหม่ตามแนวความคิดอยา่งมาก โดยมีการตอบรับอยา่งดี ในกลุ่ม
เยาวชน ถึงร้อยละ 95 และในกลุ่มผู้ปกครองถึงร้อยละ 92

 กลุ่มเยาวชน และกลุ่มผู้ปกครองมีความต้องการใช้บริการส่วนต่างๆ ท่ีแตกต่างกันดังรายละเอียดข้างล่างน้ี

1 2 3 4 51 2 3 4 5

ระดับความสนใจใช้บริการ

ส่วนท่ีสนใจเข้าไปใช้บริการห้องสมุด  3 อันดับ

อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3

มีความสนใจ
ใช้บริการอยา่งยิ่ง 

92%

มีความสนใจ
ใช้บริการอยา่งยิ่ง 

92%

มีความสนใจใช้
บริการอยา่งยิง่ 

95%

มีความสนใจใช้
บริการอยา่งยิง่ 

95%

อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3

สนใจบริการอยา่งยิ่ง

ห้องอินเทอร์เน็ตเพ่ือใช้คอมฯ หาความรู้ ห้องค้นคว้า ห้องสมุดดนตรี

ห้องสมุดส าหรับเด็กโดยเฉพาะ ห้องค้นคว้า ห้องอินเทอร์เน็ตเพ่ือใช้คอมฯ หาความรู้



 

 

 

         7. บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ 
 

              บทวิเคราะห์ 
 

เมื่อน าข้อมูลท้ังหมดจากการวจิัยครั้งนี้มาท าการวเิคราะห์ พบว่าในปัจจุบันเยาวชน และผู้ปกครองมีทัศนคติที่
ดตี่อการอ่านหนังสือ และเห็นถงึประโยชน์ของการอา่นหนังสือตอ่การด าเนินชวีิตในปัจจุบัน แตน่ิสัยรักการอา่นหนังสือ
ของเรายังไม่แพร่หลายเช่นในประเทศอื่นๆ เนื่องมาจากคนไทยยังอ่านหนงัสือเพื่อต้องการบรรลุวัตถุประสงค์บางอยา่ง
ในการด ารงชีวติ เช่น การสอบ, การท างาน, การท ารายงาน, ฯลฯ ซึ่งแตกตา่งจากพฤตกิรรมการอ่านหนังสือในประเทศ
อื่นๆ ที่การอ่านเป็นเสมือนส่วนหนึ่งในชวีิตโดยธรรมชาติ ที่ไม่ได้เป็นส่ิงที่ท าเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์อะไรบางอย่างใน
การด ารงชวีิต  

 

สาเหตุหลักที่ท าให้คนไทยอา่นหนังสือเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางอย่างในชวีิต เกิดจากส่ิงแวดล้อมที่หล่อหลอม
ตั้งแตว่ัยเยาว์ กระทัง่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่หน่วยทีเ่ล็กที่สุดของสังคม คือ ครอบครัว จนถึงหน่วยที่ใหญ่ท่ีสุด
ของสังคมคือ รัฐบาล ซึง่ที่ผ่านมาการรณรงค์ปลูกฝงันิสัยรักการอ่านที่เกดิขึ้นในหนว่ยตา่งๆ ของสังคมเป็นไปอยา่งไมม่ี
เอกภาพ และไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน หรือสนับสนุนการด าเนินการรณรงค์นิสัยรกัการ
อ่านของหน่วยตา่งๆ ในสังคม ซึง่หน่วยงานท่ีเหมาะสมที่จะเป็นแกนหลักนี้คือรัฐบาล เนื่องจากเปน็หน่วยปกครองสังคม
ที่ใหญ่ที่สุด และมีอ านาจมากทีสุ่ด จากการท่ีการรณรงค์นิสัยรักการอา่นเป็นไปตามแต่แนวคดิของแต่ละหน่วย หรือ
องค์กรในสังคมท าให้การรณรงคเ์ป็นไปโดยมีหลักการบ้างไมม่ีหลักการบ้าง และที่ส าคัญขาดการติดตามผลการ
ด าเนินการ รวมถึงการประเมนิผลเพื่อน าไปใช้ปรับปรุงการรณรงค์ในอนาคต จะท าให้การรณรงค์โดยรวมในสังคม
ปัจจุบนัไม่เปน็ไปอย่างต่อยอด หากแต่เปน็เสมือนการย่ าอยู่กับที ่ (ด าเนนิโครงการรูปแบบเดิมๆ เพียงเปลี่ยนสถานที่ไป
เรื่อยๆ) จึงท าให้นิสัยรักการอ่านในปัจจบุันของคนไทย ดขีึ้นจากในอดีตแต่ไม่มากเท่าที่ควร 

 

จากการวิเคราะห์สามารถสรุปปจัจัยหลัก 7  ประการท่ีมีผลกระทบต่อการนิสัยรักการอา่นหนังสือของคนไทย
ได้ ดังนี ้
1. นโยบายภาครฐั 

2. ความร่วมมือขององคก์รหรือหน่วยต่างๆ ในสังคม 
3. ต้นแบบของผู้มีนิสัยรักการอา่น (เพื่อการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์) 
4. พ่อ-แม่ และผู้ปกครอง 
5. ครู-อาจารย ์
6. บรรยากาศของสังคมแหง่การอ่านและการเรียนรู ้
7. หนังสือ ซึ่งหมายถงึตวัหนังสือเองที่น่าสนใจ และสามารถเป็นเจ้าของ หรือเข้าถึงได้ 

 
 
 
 
 



 

 

ปัจจัยขา้งต้นทั้ง 7  ประการจ าเปน็อย่างยิ่งที่ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน มิฉะนั้นการส่งเสริมนิสัยรกัการอา่น
จะมิอาจส าฤทธิ์ผลได้ ดังเช่นทีเ่กดิขึ้นในปัจจุบัน (ดูรายละเอยีดในแผนภูมิที่ 16) 

 

แผนภูมิที่ 16 : บทวเิคราะห—์ปัจจัยหลกั 7  ประการที่มีผลกระทบตอ่การนิสัยรักการอ่านหนังสอืของคนไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

บทวิเคราะห์ข้างต้นเป็นการวิเคราะห์จากการสนทนากลุ่มเยาวชนและผู้ปกครองในขั้นตอนการวิจยัเชิง

คุณภาพ (สนทนากลุ่ม) จ านวน 8 กลุ่ม โดยประกอบด้วยกลุ่มเยาวชน 6 กลุ่ม และกลุ่มผู้ปกครอง 2 กลุ่ม ประกอบกบั

การวเิคราะห์ข้อมูลจาก ขั้นตอนการวิจัยเชิงคุณภาพ แบบปฏิบัติการระดมความคดิเชิงสร้างสรร กับตัวแทน

ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก ภาคราชการ, ภาคการศกึษา, ส่ือสารมวลชน และภาคเอกชน (ตวัแทน 1 ทา่นจากแต่ละภาคส่วน) 

ซึ่งไม่พบข้อมูลดงักล่าวในขั้นตอนการวจิัยเชิงประมาณ 

 

ปจัจยัทีม่ีผลกระทบ
ต่อนิสัยรกัการอา่น

พ
อ่
-แ
ม
่

คร
ู-อ
าจ
าร
ย์

คว
าม
รว่ม

มือ
ในส

ังค
ม นโยบายภาครฐั

ต
้น
แ
บ
บ

บ
รรยากาศในสังคม

หนังสือ

 นโยบายสนับสนุน
การศกึษาทีช่ดัเจนและ
ตอ่เน่ือง

 การสนับสนุน
งบประมาณและให้
ความส าคญักบัการอา่น
หนังสอืของเยาวชน

 การด าเนินโครงการการ
ปลกูฝังนิสยัรักการอา่น
ในสงัคมควรมีความเปน็
อนัหน่ึงอนัเดยีวกนัโดย
มีภาครัฐเปน็แกนน า
เพื่อให้เกดิ
ประสทิธิภาพสงูสดุ

 ตน้แบบบคุคลที่
เยาวชนชืน่ชอบโดย
เปน็ตน้แบบผู้รักการ
อา่นหนังสอืเพื่อเปน็
การกระตุน้ให้เกดิการ
เลยีนแบบนิสยัดงักลา่ว

 มีตน้แบบทีห่ลากหลาย
กลุม่อายุเพื่อให้
เหมาะสมกบัเยาวชนใน
กลุม่อายุตา่งๆ

 มีบรรยากาสของสงัคมแห่ง
การเรียนรูแ้ละการอา่น
หนังสอื

 มีสถานทีอ่า่นหนังสอืที่
สะอาดสะดวกสบายที่
เหมาะสมกบัการอา่นและ
กระจายอยูใ่นชมุชนตา่งๆ
อย่างทัว่ถึง

 หนังสอืมีคณุภาพดี
ทัง้ดา้นเน้ือหาและ
รูปแบบมีราคาไม่
แพงเพื่อทีเ่ยาวชน
สามารถเข้าถึงได้

 มีเทคนิคและวิธีการสอนที่
ทีไ่ม่ท าให้เยาวชนมีอคติ
ตอ่การอา่น

 คร-ูอาจารย์ตอ้งมีคณุภาพ
ในอนัทีจ่ะปลกูฝังนิสยัรัก
การอา่นและความรุก้บั
เยาวชน

 เปน็ตวัอย่างการอา่น
หนังสอื

 ให้การสนับสนุนการ
ซื้อหนังสอืทีด่มีี
คณุคา่ให้บตุร



 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

หลังจากที่ทราบถงึปัจจยัหลักที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อการนิสัยรกัการอา่นหนังสือของคนไทย แล้วถึงขั้นตอนที่
จะต้องก าหนดกลยุทธ์ และแนวทาง (Strategy and Action Plan) เพื่อท่ีจะน าไปด าเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เป็นรูปธรรม และยั่งยืนต่อไป แม้วา่กลไก และหน่วยตา่งๆ ในสังคมจะต้องขับเคลื่อน
ไปพร้อมๆ กัน แต่ควรมีผู้ก าหนดทิศทาง และควบคุม รวมถึงสนับสนุนการด าเนินการของหน่วยต่างๆ ในสังคม ใน
ระดับมหภาค และจุลภาค (ดูรายละเอียดแผนภูมิที่ 17) 

 

        กลยุทธ์ระดับมหภาค 

 

กลยุทธ์ท่ีส าคัญควรเริม่ต้นจากรฐับาลโดยเฉพาะผู้น ารัฐบาล ต้องตระหนักอยา่งจริงจัง ถงึความส าคัญของการ
รักการอา่น และมีความจริงใจในอันที่จะท าให้นิสัยรกัการอา่นเป็นนิสัยที่อยู่คู่กับสังคมไทย และควรผลักดันใหก้าร
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของประชาชนเป็นวาระแห่งชาติเพื่อให้เปน็นโยบายที่จะได้รับการสานต่อแม้ว่าจะถงึวาระการ
เปล่ียนแปลงรัฐบาล 

 

นอกจากนี้ในฝ่ังรฐับาลควรก าหนดแนวนโยบายทั้งในระยะสั้น และระยะยาวใหช้ัดเจนเพื่อให้เปน็กรอบของ
การด าเนินการรณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการอา่นท่ีด าเนินการโดยภาครัฐ และเอกชนในล าดับต่อไป และควรมอบหมายให้
กระทรวงทีเ่หมาะสมด าเนินการสนองนโยบาย และเป็นแกนหลักที่ส าคัญของสังคมในอันที่จะด าเนินโครงการตา่งๆ เพื่อ
การรณรงค์นิสัยรกัการอ่านในวงกว้างต่อไป ซึง่ในท่ีนีเ้ห็นวา่กระทรวงศกึษาธิการเป็นกระทรวงทีม่ีความเหมาะสมอย่าง
ยิ่งทั้งในดา้นหน้าที่ความรับผิดชอบหลักที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประชาชน 

 

นอกจากกระทรวงศึกษาธิการท่ีควรรับหน้าที่เป็นแกนหลักในการด าเนินโครงการรณรงค์นิสัยรักการอ่านแล้ว 
กระทรวงไอซีที เป็นอกีกระทรวงที่มีความส าคัญยิ่งในการสนับสนุนเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อการด าเนินโครงการฯ ทั้งใน
ภาครัฐ และเอกชน ซึ่งในที่น้ีกระทรวงไอซีทคีวรท่ีจะจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะภายในกระทรวงขึ้นเพื่อมีหน้าที่สนับสนุน
เทคโนโลยี สารสนเทศ และการส่ือสาร ส าหรับทุกโครงการท่ีรณรงค์นิสัยรักการอา่นท้ังของภาครฐัและเอกชน 

 

กรมประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่หลักที่จะสื่อสารนโยบายของรัฐบาลในอันที่จะปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน  
ให้ประชาชนรับทราบและใหค้วามร่วมมือกับภาครฐั แมใ้นหน่วยสังคมที่เล็กที่สุดคือครอบครวั นอกจากนีก้รม
ประชาสัมพันธ์ควรมีบทบาทในการประชาสัมพันธ์โครงการท่ีเกีย่วข้องกับการรณรงค์นิสัยรกัการอา่นท้ังของภาครัฐ และ
เอกชน เพื่อให้เกิดการรับทราบในประชาชนวงกวา้ง และน ามาซึ่งการเขา้ร่วมโครงการของประชาชนในล าดับต่อไป 

 



 

 
 

นอกจากนี้กระทรวงสาธารณะสุขเองควรมีบทบาททีจ่ะประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ปลูกฝังนิสัยรักการอา่นท่ี
ปลอดภัยต่อสุขภาพ โดยการให้ความรู้เกีย่วกับการเลือกซื้อหนังสือที่ปลอดภัย, ก าหนดมาตรฐานหมกึพิมพ์ส าหรับ
หนังสือเด็ก, ใหค้วามรู้ประชาชนเกี่ยวกับท่านัง่ในการอา่นท่ีปลอดภัยต่อสุขภาพ รวมถึงสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อ
การอ่านหนังสือ เพื่อมใิห้เกิดปญัหาสุขภาพจากการอ่านหนังสือในภายหลัง ซึ่งจะป็นส่ิงที่ท าให้เกิดการปฏิเสธการอา่น
หนังสือเนื่องจากเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพ 

 

ภาคเอกชน ซึ่งได้แก่บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ต้องขานรับนโยบายรณรงค์ปลูกฝัง
นิสัยรักการอา่นที่ริเริ่มโดยภาครัฐ โดยจัดกจิกรรมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการปลูกฝังนิสัยรกัการอา่น เช่นจัด
ประกวดแต่งหนังสือ, จัดกิจกรรมอ่านหนังสือเพื่อผู้ด้อยโอกาส, ประกวดโครงการห้องสมุดในฝัน, รณรงค์หนังสือติดมอื, 
ฯลฯ เป็นต้น เพื่อใหเ้กิดกระแสการรณรงค์นิสัยรักการอา่นในวงกว้าง 

 
 
ส านักพิมพ์เป็นหน่วยของสังคมทีส่ าคัญยิง่ในการรณรงค์นิสัยรกัการอ่าน ในฐานะท่ีเป็นผู้ผลิตหนังสือออกสู่

สังคม ควรตระหนักถงึการมีส่วนร่วมในการรณรงค์นิสัยรักการอ่านโดยสามารถกระท าได้หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การ
สนับสนุนหนังสือเพื่อกิจกรรมรณรงค์รักการอ่านที่หนว่ยงานตา่งๆ ด าเนินการ, จัดกิจกรรมส่งเสรมิการอา่นเอง เช่นน า
หนังสือที่อ่านแล้วมาเป็นส่วนลดในการซื้อหนังสือใหม่โดยน าหนังสือเก่าส่งมอบให้ผู้ขาดแคลนท่ีหา่งไกล เป็นต้น แต่
บทบาทที่ส าคัญที่สุดในฐานะส านักพิมพ์คือการมจีรรยาบรรณที่ไม่ผลิตหรือจ าหน่ายหนังสือท่ีไม่เหมาะสมแก่เยาวชน  

 
ส่ือสารมวลชน เป็นหน่วยของสังคมที่จะมีบทบาทอยา่งยิ่งในอันทีจ่ะปลุกกระแสการรณรงค์ปลูกฝงันิสัยรักการ

อ่านในวงกว้าง โดยอุทิศพื้นที่ของสื่อในการประชาสัมพันธ์โครงการรณรงคต์่างๆ หรืออุทิศพื้นที่ของสื่อในการน าเสนอ
เนื้อหาที่เหมาะสมกับเยาวชน เพือ่ให้เยาวชนสามารถเข้าถึงหนังสือได้ง่ายยิ่งขึ้น 



 

 
        กลยุทธ์ระดับจุลภาค 
 

กลยุทธ์ในระดับจุลภาคที่ส าคัญควรเริ่มต้นจากหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคม คือครอบครัว พ่อ-แมต่้องตระหนัก
อย่างจริงจัง ถงึความส าคัญของการรักการอา่น และมีความตัง้ใจจรงิที่จะปลูกฝงันิสัยรักการอ่านแก่บุตรของตน โดย
เริ่มต้นท าตัวเป็นตวัอย่างของการมีนิสัยรักการอา่น ซึ่งได้แก่การอ่านหนังสือเป็นประจ าทั้งต่อหน้า และลับหลังลูกๆ 
นอกจากนี้ต้องคัดเลือกหนังสือที่เหมาะสมกับวัย และชักชวนลูกๆ อ่านหนังสือ อย่างต่อเนื่องโดยพยายามลบพฤตกิรรม
การอ่านหนังสือเพื่อจดุประสงคใ์ดจุดประสงค์หน่ึง เช่นเพื่อการสอบ และพยายามปลูกฝังให้การอ่านเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตแทน 

 
ถัดจากพ่อ-แม่ หน่วยของสังคมที่ใกล้ชิดกับเยาวชนอีกหนึง่หน่วยคือ ครู-อาจารย์ ซึ่งมีสว่นส าคญัยิ่งที่จะท าให้

เด็กๆ และเยาวชน รัก หรือไมร่ักการอา่นหนังสือ ส่ิงส าคัญที่สุดส าหรับครู-อาจารย์คือการใช้เทคนิคการเรียนการสอน
สมัยใหม่ที่ท าให้ผู้เรยีนมีความรู้สึกสนุกโดยไม่เกิดความรู้สึกเครยีดจากการต้องอา่นหนังสือ ซึง่เมือ่รู้สึกสนุกกับการเรียน
การสอน การอา่นหนังสือจงึเปน็เพียงการทบทวนความรู้สึกสนุกที่เกิดขึ้นในห้องเรียน นอกจากนี้ครู-อาจารยค์วรท าตวั
เป็น อย่างที่ดีแก่นกัเรียนโดยปลูกฝังนิสัยรักการอา่นหนังสือเป็นประจ าใหเ้กดิขึ้นกับตนเอง เพือ่ที่จะสามารถบอกเล่า
แบ่งปันประสบการณ์การอ่านหนังสือของตนให้กับนักเรียนได้รับรู้ และน าไปปฏิบัติตามต่อไป 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรของรัฐที่อยูใ่กล้กับประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ จึงมีบทบาทส าคัญอยา่ง
ยิ่งในอันทีจ่ะถา่ยทอดนโยบายของภาครัฐสูชุ่มชนในท้องถิ่นที่ตนปกครองดแูลอยู่ ซึ่งรวมถงึนโยบายการรณรงค์ปลูกฝัง
นิสัยรักการอา่นของรัฐบาล และนอกเหนือจากการถา่ยทอดนโยบายแล้ว องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจะต้องท าหน้าที่
เป็นตัวกลางประสานงานโครงการต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการรณรงค์รักการอา่นท้ังของภาครฐั และเอกชน ที่ด าเนินการ 
หรือจะด าเนินการในชมุชนท่ีตนปกครองก ากับดูแลอยู ่

 

 

 



 

 
 

แผนภูมิที่ 17 : ข้อเสนอแนะ—กลยุทธก์ารด าเนนิการเพื่อปลกูฝังนิสัยรักการอ่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยาวชนและ
ประชาชน

 ท าหน้าที่ส าคัญในการน าสารและนโยบาย
ของภาครฐัและเอกชนที่มาเกี่ยวของกับการ
สง่เสรมิการอ่านไปยังเยาวชนและประชาชน
อย่างทั่วถงึ

 อุทิศพืน้ที่ของสือ่เพือ่ท าหน้าที่เชือ่ม
ภาครฐัและประชาชนเข้าด้วยกัน

สือ่มวลชน

กระทรวงศกึษา
ท าหน้าที่แม่งานในการด าเนิน

โครงการต่างๆ
ภาครัฐภาคเอกชน

ผูน้ าประเทศตอ้งมีความจริงใจและมี
ความชัดเจนในนโยบายปลูกฝงันสัิย
รักการอ่านในเยาวชนและประชาชน

ผูน้ าประเทศตอ้งมีความจริงใจและมี
ความชัดเจนในนโยบายปลูกฝงันสัิย
รักการอ่านในเยาวชนและประชาชน

กระทรวงไอซีทีบริษทัเอกชน

ระ
ด
บั
จ
ุล
ภ
า
ค

ระ
ด
บั
ม
ห
ภ
า
ค

กรม
ประชาสัมพันธ์ส านกัพิมพ์

ครู-อาจารย์

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

พ่อแม่

 ท าหน้าที่ถา่ยทอดนโยบายสง่เสรมิการอ่านของ
ภาครฐัไปสูเ่ยาวชน ในฐานะที่เป็นหน่วยงานของ
ภาครฐัที่อยู่ใกล้ประชาชนมากที่สดุ

 ประสานงานโครงการทั้งจากภาครฐัและเอกชน
เพือ่ให้สมัฤทธ์ผลสงูสดุในระดับท้องถิน่

 เริม่ต้นเป็นตัวอย่างนิสยัรกัการอ่าน
ให้กับเยาวชน

 ให้การแนะน าหนังสอืที่เหมาะสมกับ
เยาวชนในแต่ละวัย

 ปรบัเปลี่ยนวิธีการเรยีนการสอนจากการ
อัดความรูเ้ข้าหัวนักเรยีนเป็นการแนะน า
ให้นักเรยีนหาความรูเ้องจากการอ่าน
หนังสอื

 เริม่ต้นเป็นตัวอย่างนิสยัรกัการ
อ่านให้กับเยาวชน

 ปลูกฝังการอ่านโดยอ่าน
หนังสอืกับลูก

 เปลี่ยนค่านิยมการอ่านหนังสอื
เมื่อสอบเป็นการอ่านเพือ่ความ
เพลิดเพลินและเป็นสว่นหน่ึง
ของชวิีต

 จัดหาหน้าที่เหมาะสมให้ลูก

 จัดพมิพ์
หนังสอืที่
สง่เสรมิการ
อ่านและการ
เรยีนรูก้ับ
เยาวชนมาก
ยิ่งข้ึน

 มีจรรยาบรรณ
ในการไม่พมิพ์
สือ่หรอืหนังสอื
ที่ไม่เหมาะสม
กับเยาวชน

 สือ่สาร
นโยบายและ
เป้าหมาย
โครงการ
สง่เสรมิการ
อ่านของรฐั

กระทรวง
สาธารณะสุข
 ให้ความรู้

เกี่ยวกับการ
อ่านหนังสอื
อย่างมี
สขุอนามัย

 สนับสนุนด้าน
เทคโนโลยี

 ก าจัดสือ่ที่ไม่
เหมาะสมต่อเยาวชน
และประชาชน

 ขานรบันโยบายและ
ให้การสนับสนุน
โครงการปลูกฝังนิสยั
รกัการอ่านทั้งทางตรง
และทางอ้อม

 จัดโครงการ
ประกวดต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการ
อ่านหนังสอืและ
การหาความรูข้อง
เยาวชนและ
ประชาชน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ภาคผนวก 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก ก. 
 

      

“เผยเด็กไทยอา่นหนังสือมากขึ้น องคมนตรี ชี้ต้องร่วมมือผลักดันให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาตติ่อไปด้าน

นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย 

เตรียมเสนอรัฐบาลผ่านศธ.เร่งด าเนินการกระจายหนงัสือที่ม ี

คณุภาพสู่เด็กและเยาวชนผลิตหนังสือท่ีมีคุณภาพราคาประหยัด 

ศ.นพ.เกษม วฒันชัย องคมนตร ีแถลงข่าวถงึการจัดงานสัปดาห ์

หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 36 และ งานสัปดาห์หนังสือนานาชาตคิรั้ง 

ที่ 6 ว่า งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครัง้ที่ 36 จะจัดระหว่างวันท่ี 

 26 มี.ค. ถงึวันท่ี 7 เม.ย.นี้ ที่ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกติิ์  

ในหัวข้อ “ความรูย้ิ่งอา่นยิ่งได้” ส่วนงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ  

จะจดัวันที่ 26-30 มี.ค. แหล่งข้อมูลเรื่องท าไมคนไทยต้องอ่าน การอ่านนั้นมีอิทธิพลสามารถเปลี่ยน นิสัย ความคิด 

ถึงชีวิตของคนอ่านได ้ ซ่ึงคนที่ไม่เคยอ่านก็จะไม่มีทางรูผ้ิดกับคนที่อ่านซ่ึงพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ ความจริงแล้วคน

ไทยน่าจะได้ช่ือว่ารักการอ่านเมื่อดูจากส่ิงพิมพ์ต่างๆที่มีมากมาย หลากหลายประเภท ให้ได้เลือกอ่านกัน แล้วมี

เหตผุลอะไรทีท่ าใหค้นไทยไม่อ่าน ในเมื่อคนไทยส่วนใหญผู่กพันกับการอ่านตั้งแต่เด็กๆ ที่แม่อ่านนิทานใหฟ้งักอ่น

นอนและเมื่อเข้าเรียนก็ต้องเริ่มอ่าน ถ้าเมื่ออ่านออกท าไมไม่ชอบอ่าน หรือเป็นเพราะผู้ใหญ่ไม่ได้สอนใหเ้ด็กรักการ

อ่านหากแต่สอนใหเ้ด็กอ่านเพราะจ าเปน็ต้องอ่านอย่างการอ่านหนงัสือเรียน” 

 

 

ส าหรับการอ้างอิงข้อมูลท่ีได้รับการอ้างองิจากการน าเสนอของอาจารยศ์กุนตลาใน Darwin 3 ที่ซึง่ระบุว่าน ามา

จากข้อมูลในหนังสือพมิพ์ฐานเศรษฐกจิ ทางผู้วิจยัได้รับข้อมูลเพยีงเทา่นั้นในขั้นต้น เนื่องจากอาจารย์ศกุนตลาให้ข้อมูล

ได้เพียงเท่านั้น แต่ภายหลังไดร้บกวนอาจารยก์รุณาช่วยให้ข้อมูลรายละเอยีดเพิม่เตมิ อาจารย์ก็ได้กรุณาให้ข้อมูล

เพิ่มเติมกับทางทีมผู้วิจยั ดังนัน้จึงขออนุญาตน าเสนอข้อมูลฉบบัเต็ม จากหนงัสือพิมพ์ฐานเศรษฐกจิฉบับที่ 2334              

(26 มิ.ย. - 28 มิ.ย. 2551) เพิ่มเติมรายละเอยีดเกี่ยวกับข้อมูลท่ีได้รับดังกลา่วดงันี้ 

http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/Default.aspx?Newsid=156494&NewsType=1&Template=1
http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/Default.aspx?Newsid=156494&NewsType=1&Template=1


 

 

 

วิกฤติคนไทยกับการอ่านหนังสือ สู่ 'วาระแห่งชาติ' 

แม้ในปี 2550 ที่ผ่านมาจะยงัไมม่ีการรวบรวมหรือจดัท าสถติิจ านวนคนไทยที่ไม่รู้หนังสือแต ่หากยอ้นกลับ
ไปดูข้อมูลของส านักงานสถติิแหง่ชาติ ที่จัดท าตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2548 จะพบวา่ ประเทศไทยมีผู้ที่ไม่อ่าน
หนังสือถึง 22.4 ล้านคนหรือเกอืบ 40% ของประชากรทั้งประเทศ ด้วยเหตุผลวา่ชอบดูโทรทัศน์ หรือฟังวิทยุ
มากกวา่ ขณะที่เดก็ที่มีอายุ 10-14 ปี กว่า 60% ให้เหตุผลในการไม่อ่านหนังสือว่า เพราะไม่ชอบ และไม่สนใจ  

 
ส่งผลให้สถิติการอ่านหนังสือของคนไทยเฉล่ียเพียงปีละ 2 เล่ม ซึ่งนับวา่ต่ ามากๆ เมื่อเปรียบเทยีบกับ

ประเทศเพื่อนบา้นอย่างสิงคโปร ์ที่มีสถิติการอ่านหนังสือปีละ 40-50 เล่ม ส่วนเวยีดนาม มีสถติิการอ่านหนังสือ
ปีละ 60 เล่ม จากเหตดุังกล่าวบ่งบอกให้เห็นว่า การอ่านหนังสือของคนไทยก าลังกา้วเข้าสู่ภาวะวกิฤติอย่าง
แท้จริง 

 
การเดินหน้าผลักดันให้การอา่นหนังสือ จึงถูกหยิบยกให้เป็น "วาระแห่งชาติ" โดยมีสมาคมผู้จัดพิมพ์และ

ผู้จ าหน่ายหนงัสือแห่งประเทศ (ส.พ.จ.ท.) (The Publishers and Booksellers Association of Thailand) เป็น
แม่งานหลัก ซึ่งภาระหนา้ที่ดงักลา่วได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายขององคก์รต่างๆ อย่างเตม็ที่  

 
โดยนางริสรวล อร่ามเจริญ นายก ส.พ.จ.ท. เล่าให้ฟังวา่ การผลักดันใหก้ารอา่นหนังสือเปน็วาระ

แห่งชาติ ต้องได้รับความรว่มมอืจากหนว่ยงาน องค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชน โดยมเีป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้
เด็กไทยสนใจการอ่านหนังสือ ขณะเดียวกันก็ต้องมียุทธศาสตรใ์นการสนับสนุน และแก้ไขปัญหาการไม่อา่น
หนังสือของเด็กไทยใหม้ากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาหนังสือใหเ้หมาะกับความต้องการของเด็กใน
วัยตา่งๆ การจดัท ารูปเล่มที่นา่สนใจ หรือแม้กระทัง่การจัดท าเปน็ e-book เพื่อสร้างความแตกตา่งและน่าสนใจ
ตรงกับพฤติกรรมเด็กที่นิยมเรื่องของเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

 
ซึ่งในช่วง 1-2 ปีท่ีผ่านมาจะพบวา่ หนังสือกลุ่มเด็กและเยาวชน มีการพัฒนาและจัดพมิพ์ ออกมาเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันมีสัดส่วนมากกวา่ 20% ของมูลคา่ตลาดรวมหนังสือ และคาดวา่ในอนาคตหนังสือกลุ่ม
เด็กและเยาวชนจะเติบโตและมีสดัส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 20-25% ขณะที่การกระจายหนังสือใหเ้ข้าถึงมือเด็กและ
เยาวชน การส่งเสริมให้หนงัสือมคีุณภาพในราคาทีเ่หมาะสม การปกป้องเดก็จากสื่อท่ีเป็นภัย และขจัดอุปสรรค
ต่อการอา่นหนังสือของเดก็ โดยเฉพาะเรื่องของเกม และส่ืออื่นๆ ที่ยากแก่การควบคุม ก็ล้วนมีความส าคญัและ
ต้องดูแลอยา่งใกลช้ิด 

 
ทั้งนี้จากข้อมูลของส.พ.จ.ท. ยังระบุว่า ในปี 2550 หากจ าแนกตามชื่อเรื่อง จะพบว่ามีหนังสือออกใหม่

รวม 11,455 เรื่อง สูงกว่าปี 2549 ในสัดส่วน 31.4% ซึ่งคาดวา่ในปี 2551 จ านวนหนังสือออกใหมจ่ะอยูใ่น
สัดส่วนที่ใกล้เคียงกับปี 2550 เนื่องจากส านักพมิพ์ส่วนใหญย่ังระมัดระวงัเรื่องของการผลิตเป็นหลัก โดยยอด
จ าหน่ายหนังสือในปี 2550 ซึ่งประมาณ 18,000 ล้านบาทน้ัน 62.8% มาจากส านกัพิมพ์ขนาดใหญ่ รองลงมาคอื 
25% มาจากส านักพิมพ์ขนาดกลาง ส่วนท่ีเหลือ 12.2% มาจากส านักพิมพ์ขนาดเล็ก ขณะที่ภาพรวมของยอด
จ าหน่ายหนังสือในปี 2551 คาดว่าจะมีไม่น้อยกวา่ 19,800 ล้านบาท 



 

 

อย่างไรกด็ี ปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่ท าใหเ้ด็ก เยาวชน และผู้ที่รักการอ่านหนังสือได้มโีอกาส
สัมผัส และเลือกซื้อหนังสือได้งา่ยขึ้น คือเรื่องของจ านวนร้านหนงัสือที่เปิดให้บริการ ซึง่ในปี 2550 พบว่า จ านวน
ร้านหนังสือที่เปิดใหม่มกีารเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยเติบโตถงึ 100.31% การเติบโตดังกล่าวเกิดจากรา้น 
Book Smile ซึ่งเป็นร้านหนังสือในเครือเซเว่น อีเลฟเว่น ที่ขยายสาขาจ านวนมาก  

และหากศกึษาถึงจ านวนร้านหนงัสือในประเทศไทยในชว่ง 5 ปีท่ีผ่านมาจะพบวา่มีการขยายตวัอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปี 2547 มีร้านหนังสือเพิ่มขึ้นเป็น 759 ร้าน จากปีก่อนท่ีมีอยู่ 676 ร้าน ส่วนในป ี 2548 มีร้าน
หนังสือเพิ่มขึ้นเป็น 848 ร้าน และ 955 ร้านในปี 2549 ส่วนในปี 2550 พบว่ามีรา้นหนังสือเพิม่ขึ้นเป็น 1,913 
ร้านเลยทีเดียว แต่อย่างไรก็ดี จ านวนรา้นหนังสือท่ีมีอยู่เมื่อเทียบกับจ านวนประชากร จะพบวา่ ร้านหนังสือ                
1 ร้านรองรับประชากรเฉล่ีย 32,952 คน ซึ่งเป็นปริมาณตัวเลขที่สูงมาก  

นอกจากร้านหนังสือท่ีเป็นช่องทางการสร้างโอกาสให้คนไทยได้เลือกหาหนังสือท่ีตรงกับความสนใจแล้ว 
การจดังานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ที่มีประจ าทุกปีถือเป็นช่องทางหลักที่คนไทยผู้ชื่นชอบหนังสือรอคอยที่จะได้
มีโอกาสเขา้ชม สัมผัส และเลือกซื้อหนังสือที่หลากหลาย ทั้งที่เปน็การซื้อเพื่ออ่าน และสะสม ซึ่งในปีน้ีก็เช่นกัน
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครัง้ที่ 36 และงานสัปดาห์หนังสอืนานาชาติ ครั้งที่ 6 ซึ่งจะมขีึ้นระหว่างวันท่ี                    
26 มีนาคม - 7 เมษายน ที่ศนูย์การประชมุแห่งชาติสิริกิติ์นั้น นอกจากจะมีการแสดง จ าหน่ายหนังสือและ
ส่ือการศึกษา อบรมสัมมนาเชงิวิชาการ การเปิดตวัหนังสือจากนักเขยีนชั้นแนวหนา้และสมัครเล่นแล้ว ยังมี
หนังสือให้เลือกหลากหลายทัง้หนังสือท่ัวไป หนังสือเดก็ หนังสือแบบเรียน หนังสือเกา่ และหนังสือจาก
ต่างประเทศ รวมกวา่ 870 บูธ จากส านักพิมพก์วา่ 400 แห่ง  

การเดินหน้าผลักดันให้คนไทยรักการอ่านหนังสือ คงต้องมีแนวคิดและกลวิธีที่มากกว่าการเชิญชวน และ
หากได้รับการสนับสนุน และผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกฝ่ายต้องรวมพลังอย่างเตม็ที่ เชื่อว่าวิกฤติการอา่น
ที่ก าลังเผชิญกันอยูใ่นขณะน้ีคงไม่สายเกินแก้... 

 
 
 
 



 

 

 

    ภาคผนวก ข. 
                    กลุ่มของผู้อ่าน  จากค าถามข้อQ1.1 ดังที่อยูข่้างล่างนี ้
Q1.1 (แสดงการ์ด) ในเวลาว่าง หรือเวลาส่วนตวัของน้อง น้องใชเ้วลาดังกล่าวท ากิจกรรมต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด
 คะ/ครับ?  

 Q1.1  

มักจะไม่ท า กลางๆ มักท าบ้างเป็นบางครั้ง มักจะท าเป็น
ประจ า 

 

ดูทีวี หรือดูภาพยนตร์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (10) 

ฟังเพลง หรือฟังวิทย ุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (11) 

เล่นเกมส์กระดานต่างๆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (12) 

เล่นเกมส์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีไม่ต้องเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (13) 

เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ที่ต้องเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต (เกมส์ออนไลน์) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (14) 

พบปะพูดคุย หรือสังสรรค ์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (15) 

คุยโทรศัพท์กับเพื่อน หรือคนรู้จกั 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (16) 

เล่นกีฬา  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (17) 

ชมกีฬา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (18) 

สนทนาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (chat) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (19) 

ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อหาความรู้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (20) 

ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อส่ือสาร (e-mail)  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (21) 

ใช้คอมพิวเตอร์สร้างเกมส์ หรือวาดรูป 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (22) 

ไปเดินห้าง หรือตลาด หรือช้อปปิง้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (23) 

นอนหลับพักผ่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (24) 

เล่นกับสัตว์เล้ียง / เล้ียงสัตว์  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (25) 

ท าสวน / ปลูกต้นไม้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (26) 

ไปพิพิธภัณฑ ์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (27) 

ไปโบราณสถาน / สถานท่ีส าคัญของประเทศ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (28) 

อ่านหนังสือเรียน / ต าราเรียน / หนังสือ
วิชาการ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (29) 

อ่านหนังสืออ่านนอกเวลา / หนังสืออ่านเล่น 
เชิงเพิ่มพูนความรู้/พัฒนาตนเอง 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (30) 

อ่านหนังสืออ่านเล่นเพื่อความบนัเทิง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (31) 

อ่านนิตยสาร / วารสาร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (32) 

อ่านหนังสือพิมพ ์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (33) 

ท าอาหาร / ชว่ยท าอาหาร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (34) 

วาดภาพ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (35) 

เขียนไดอารี่ หรือบันทึกตา่งๆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (36) 

ประดิษฐ์สิง่ของ / ของเล่น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (37) 
 

 “กลุ่มผู้มีความสนใจการอ่านมาก”จะต้องตอบ 9 หรือ 10 (มักท าเป็นประจ า) ในกิจกรรมใดกิจกรรม 
หน่ึงที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสะท้อนพฤติกรรมการอ่าน(กจิกรรมที่มเีน้นข้อความสีเหลือง) 
“กลุ่มผู้มีความสนใจการอ่านนอ้ย”จะต้องไมต่อบ 9 หรือ 10 (มกัท าเป็นประจ า) ในทุกกจิกรรม 
ที่มีส่วนเกีย่วข้องและสะท้อนพฤติกรรมการอ่าน(กิจกรรมที่มเีน้นข้อความสีเหลือง) 



 

 

ภาคผนวก ค. 
การค านวณเวลาอ่านหนังสือในแต่ละวันของกลุ่มตัวอย่างนั้นสามารถอธิบายได้ โดยพิจารณาจากค าถามข้อ 

QB1. ดังที่แสดงอยู่ข้างล่างนี้ 

QB1. ใน 1 สัปดาห์ น้องๆ อา่นหนังสือวันไหนบ้าง? (พนกังานสัมภาษณ์ : หากตอบข้อ 1-7 ใหถ้ามค าถามข้อ
ต่อไป เฉพาะวันท่ีเกี่ยวข้องหากตอบข้อ 0 ให้ถามค าถามข้อต่อไป ทั้งวันธรรมดา และวันหยุดสุดสัปดาห์) 

 
 จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์  เสาร์ อาทติย ์ อ่านน้อยกว่า 

1 ครั้งต่อ
สัปดาห ์

(79) 

 1 2 3 4 5  6 7 0  
 วันธรรมดา (ถามทกุคน)  วันหยุดสดุสัปดาห์ (ถามทกุ

คน) 
  

จ านวน
เวลาเฉลี่ย
ที่อ่าน 

  ชม.   นาที (80)    ชม.   นาที (82)   

 

การค านวณค่าเฉล่ียจ านวนเวลาที่ใช้ในการอา่นหนังสือต่อวันใช้สูตรการค านวณ ดงันี ้

  [{nx x x} / 5} x 5/7] + [{ny x y} / 2} x 2/7]  

  

โดยที่  nx = จ านวนวันทั้งหมดที่อ่านหนังสือในวันธรรมดา (จันทร-์ศกุร์) ในหนึ่งสัปดาห ์

   ny = จ านวนวันทัง้หมดที่อา่นหนังสือในวันหยดุ (เสาร-์อาทิตย์) ในหนึง่สัปดาห ์

   x = จ านวนเวลาเฉล่ียที่กลุ่มตวัอย่างตอบวา่ใช้ในการอา่นหนังสอืต่อวันในวันธรรมดา (นาที) 

   y = จ านวนเวลาเฉล่ียที่กลุ่มตัวอย่างตอบวา่ใช้ในการอา่นหนังสอืต่อวันในวันหยุดสุดสัปดาห์ (นาท)ี 

 

 

 



 

 
ภาคผนวก ง. 

 

    ตลาดหนังสือปี 51สู่ 2 หมื่นล.ชี้วรรณกรรม 
 แซงแนวธรรมะ 

โดย ผู้จัดการรายวัน 17 ตุลาคม 2550 
 
ปีหน้าคนท าหนังสือเตรียมเฮ คาดตลาดโตพรวดกว่าเท่าตัวที่ 20,000 ล้านบาท เหตุรฐับาลขิงแก่เตรียมชกูาร
อ่านเป็นวาระแห่งชาติก่อนหมดสมัยในปีนี้ หลังส.ผู้จัดพิมพ์ฯและพันธมิตร ชงเรื่องยื่นหนังสือเสนอภาครัฐใน
เดือนก.ค.ที่ผ่านมา ส่วนปีนี้มั่นใจตลาดยังโตที่ 10% จาก 10,000 ล้านบาท จากกลุ่มหนอนหนังสอืที่ยังรัก 
การอ่าน ไม่สนเศรษฐกิจที่ก าลังแย่ 

นาง ริสรวล อร่ามเจริญ นายกสมาคมผู้จัดพมิพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า 
หลังจากที่ทางสมาคมฯได้ร่วมกบัเครือข่ายฯ 32 องค์กร รว่มกันผลักดันยื่นหนังสือต่อรัฐบาลให้ประกาศ                 
การอ่านหนังสือเป็นวาระแห่งชาติ โดยมีนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับหนังสือไป เมื่อ
เดือนก.ค.ที่ผ่านมา ล่าสุดส าหรบัความคืบหน้าเรื่องดังกลา่ว มั่นใจวา่ก่อนที่รัฐบาลชดุนี้จะพ้นวาระลง จะต้อง
มีการประกาศให้การอ่านหนังสือเป็นวาระแห่งชาติอย่างแน่นอน 

“ทางสมาคมฯได้มอบหมายให้ทางหน่วยงาน สสส.ซึ่งเป็นหน่ึงในเครือข่ายฯ 32 องคก์ร ติดต่อ
ประสานงานกับทางทา่นรองนายกไพบูลย์มาตลอด แต่ถึงแม้จะไม่ไปตามที่คาดการณ์ไว้ ทางสมาคมฯและ
เครือข่ายฯ 32 องค์กร จะร่วมกันผลักดันเรื่องดงักล่าวต่อไป” 

หากการอ่านหนังสือถูกประกาศให้เป็นวาระแห่งชาตจิริงจะท าใหทุ้กฝ่ายทั้งภาค รัฐและเอกชน มีการ
ตื่นตัวและรว่มมือกัน ในการให้ความส าคัญกับการอา่นหนังสือมากยิ่งขึ้น อาทิ เช่น การจัดท าโครงการตา่งๆที่
เกี่ยวข้องกับการอา่นหนังสือ ซึง่อาจไดแ้ก่ การส่งเสริมการอ่านในที่สาธารณะจะมมีากขึ้น กบัการจัดท า
ห้องสมุด ทั้งในส่วนของบริษัทเอกชน และหน่วยงานราชการ หรือการจัดท าหนังสือเกี่ยวกับเดก็และเยาวชน 
ต่อไปจะต้องมีหลายฝา่ยที่เกี่ยวขอ้งร่วมปรึกษาหารือกัน เพื่อให้หนังสือออกมาดี และมีคุณภาพ 

ในปีหน้าคาดว่านา่จะมีหนังสือใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมากท าให้ตลาดรวมหนังสือจะเติบโตขึ้นกวา่                       
1 เท่าตวั หรือกวา่ 20,000 ล้านบาท จากมูลค่าตลาดรวม 10,000 ล้านบาทในปีนี้ ที่คาดวา่จะเติบโต 10% 
เท่าปีที่แล้ว นอกจากนี้ยงัส่งผลดีต่อธุรกิจในดา้นอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น โรงพิมพ์ โรงกระดาษ รวมถงึ
ทางดา้นการส่งออก เนื่องจากปจัจุบันมชีาวต่างชาติที่สนใจที่จะอ่านหนังสือของไทย เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่จะ
ท าให้รู้จกัประเทศไทยมากขึ้น 



 

 

 

 ทางสมาคมฯได้ส ารวจพบว่า คนไทยส่วนใหญ่อ่านหนงัสือปีละประมาณ 2 เล่ม และใช้เงินซื้อหนังสือ
ต่อคนต่อปีอยู่ที่ 260 บาท ขณะที่แนวโน้มการอา่นหนังสือของกลุม่ผู้ใหญ่ทรงตวั และในกลุ่มเยาวชนระหว่าง
อายุ 12-18 ปีกลับเพิม่สูงขึ้น ซึง่ถือเป็นเรื่องที่ดี แมว้่าเยาวชนจะยังใหค้วามส าคัญกับ ส่ือมีเดีย, อินเทอร์เน็ต 
และเกมออนไลน์ มากกว่าการอ่านหนังสือก็ตาม แต่สัดส่วนหนังสือประเภทวรรณกรรมส าหรับเด็กและ
เยาวชนกลับมีอัตราการเติบโต เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนท าให้มีส่วนแบ่งกว่า 35% และเป็นผู้น าในกลุ่มตลาดหนังสือ 
รองลงมา คือ กลุ่มหนังสือประเภท ธรรมะ   

ล่าสุดทางสมาคมฯได้จดังานมหกรรมหนังสือระดบัชาติ ครั้งที่ 12 (BookExpo Thailand 2007) ขึน้ ภายใต้
แนวคิด “คิดท าตามค าสอนพ่อ” ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงมีพระชนพรรษา 80 พรรษาในปี
นี้ ณ ศูนย์การประชุมแหง่ชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที1่7-28 ตุลาคมนี้ โดยมีส านักพิมพ์กว่า 408 แหง่เข้าร่วมงาน 
จ านวนทั้งสิ้น 819บูธ คาดว่าจะมผีู้เข้าชมงานครั้งนี้ไมต่่ ากว่า 1.2 ล้านคนเท่าปทีี่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศที่
มีฝนตกบ่อยอาจท าให้คนไม่สามารถเข้ามาร่วมงานได้บางส่วน 

 



 

 




