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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาวิจยั สภาพการอ่านของประชาชนกรุ งเทพมหานคร และ 2) ศึกษาแนวทาง
การส่ งเสริ มการอ่านของประชาชนกรุ งเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั มี 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการอ่าน จํานวน 5 คน กลุ่มที่ 2 กลุ่มผูใ้ ห้
ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและแนวทางการส่ งเสริ มการอ่าน จํานวน 1,639 คน จําแนกเป็ น นักเรี ยนนักศึกษา 672 คน ผูป้ กครอง
นักเรี ยน 124 ครู และบุคลากรทางการศึกษา และบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน 423 คน และประชาชนทัว่ ไป จํานวน 420
คน และกลุ่มที่ 3 ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการอ่าน จํานวน 10 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒิดา้ นการ
อ่าน แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์สภาพการอ่านและแนวทางส่ งเสริ มการอ่าน และแบบสัมภาษณ์สนทนากลุ่มเกี่ยวกับ
สภาพการอ่านและแนวทางส่ งเสริ มการอ่าน ข้อมูลการวิจยั ทําการวิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า 1) ประชาชนกรุ งเทพมหานครส่ วนใหญ่ใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสื อร้อยละ 36 นักเรี ยนส่ วน
ใหญ่ใช้เวลาอ่านหนังสื อเพื่อการเรี ยน 30 นาที ต่อวัน ประชาชนกรุ งเทพมหานครส่ วนใหญ่อ่านหนังสื อทุกวัน ประเภท
หนังสื อที่อ่านมากที่สุดคือ ข่าว กลุ่มนักเรี ยนชอบอ่านหนังสื อการ์ ตูนมากที่สุด ประชาชนกรุ งเทพมหานครส่ วนใหญ่อ่าน
หนังสื อที่บา้ นมากที่สุด หนังสื อส่ วนใหญ่ได้จากการหาซื้ อหนังสื อที่ตนสนใจมาอ่านเองมากที่สุด ปั ญหาและอุปสรรคใน
การอ่านของประชาชนกรุ งเทพมหานครส่ วนใหญ่คือต้องทํางานหารายได้เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว สําหรั บแนวทางในการ
ส่ งเสริ มการอ่าน จากการสอบถามกลุ่มผูป้ กครอง ครู และบุ คลากรทางการศึ กษา และบรรณารั กษ์ พบว่า ทั้งสามกลุ่มมี
ความเห็นว่าควรเป็ นการซื้ อหนังสื อให้อ่าน การให้แรงเสริ มต่างๆ เพื่อการอ่าน การแนะนําการอ่าน และการจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่ งเสริ มการอ่าน และ 2) แนวทางการส่ งเสริ มการอ่านประกอบด้วย 6 แนวทาง ได้แก่ (1) การส่ งเสริ มการเข้าถึงหนังสื อที่มี
คุณภาพ (2) การส่ งเสริ มความสามารถในการอ่าน (3) การส่ งเสริ มสภาพแวดล้อมและพัฒนาแหล่งการอ่าน (4) การพัฒนา
คุณภาพของบุคลากรในการส่ งเสริ มการอ่าน (5) การส่ งเสริ มและสนับสนุนกิจกรรมส่ งเสริ มการอ่าน และ (6) การส่ งเสริ ม
และสนับสนุนการอ่านด้วยการประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อประเภทต่างๆ โดยผูท้ ี่มีบทบาทในการส่ งเสริ มการอ่านประกอบด้วย
6 กลุ่ม ได้แก่ ผูป้ กครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา ครู บรรณารักษ์ บรรณารักษ์ห้องสมุดกรุ งเทพมหานคร หน่วยงาน
ภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน

*ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจําสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
**รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศกั ดิ์ จินดานุ รักษ์ รองศาสตราจารย์ธนรัชฏ์ ศิริสวาดิ์ และอาจารย์ ดร.นิ รนาท แสนสา อาจารย์
ประจํามหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
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ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to study the reading condition of people in Bangkok Metropolis; and 2) to
study the approaches for promotion of reading of people in Bangkok Metropolis.
Three sample groups were employed in this research: group one consisting of 5 reading experts; group two
consisting of 1,639 research informants on reading condition and the approaches for reading promotion, classified into
672 students, 124 parents, 423 teachers, educational personnel and public librarians, and 420 people in general; and
group three consisting of 10 reading specialists. The employed research instruments were a questionnaire and an
interview structure on reading condition and the approaches for promotion of reading, and an interview structure for
focus group discussion on reading condition and the approaches for promotion of reading. Research data were analyzed
using the frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, and content analysis.
Research findings showed that 1) the majority of people in Bangkok Metropolis spent 36 percent of their
leisure time on reading; the majority of students spent 30 minutes per day on reading for their study; the majority of
people in Bangkok Metropolis read every day; the type of reading materials being read most by the people was the news;
students liked to read cartoons most; the majority of people in Bangkok Metropolis read books at home; the majority of
books were acquired by purchasing the books that interested them; the problems and obstacles of reading faced by the
majority of people in Bangkok Metropolis were that they had to spend their time on working to earn their living and
support their families; as for the approaches for promotion of reading obtained from asking the groups of parents,
teachers and educational personnel, and librarians, the three groups had opinions that the approaches included buying
books for students/children to read, giving reinforcement to promote reading, giving advices on reading, and organizing
activities to promote reading; and 2) as for the approaches for promotion of reading, six approaches were recommended:
(1) facilitation of access to quality books; (2) promotion of the ability to read; (3) promotion of reading environment and
development of reading sources; (4) developing the quality of personnel for promotion of reading; (5) promotion and
supports of reading promotion activities; and (6) promotion and supports of reading by public relations via various
media; and finally, six groups should play roles in promotion of reading, namely, the parents, teachers and educational
personnel, teacher-librarians, librarians of Bangkok public libraries, state agencies, and private agencies.
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ข้อมูลการอ่านของประชาชนกรุ งเทพมหานคร เพื่อเป็ น
การสนองตอบและเป็ นแนวทางเบื้องต้นในการส่ งเสริ ม
ให้ ก รุ งเทพมหานครเป็ นเมื อ งหนั ง สื อ โลกในปี 2556
ต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
การศึ กษานี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์ห ลัก เพื่ อ สนับ สนุ น
โครงการตามพันธกิจยูเนสโก (UNESCO) ดังนี้
1. เพื่อศึ กษาวิจยั ข้อมูลการอ่านของประชาชน
กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาแนวทางการส่ งเสริ มการอ่านของ
ประชาชนกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่ อ ดําเนิ น การตามพัน ธสั ญ ญาที่ ให้ ไ ว้กับ
ยูเนสโก (UNESCO)

กรุ งเทพมหานครตระหนักถึงความสําคัญของการ
อ่าน ซึ่ งเป็ นพื้นฐานของการพัฒนาคนและประเทศชาติ จึง
กําหนดนโยบายที่ จ ะพัฒ นากรุ ง เทพมหานครให้ เป็ น
“มหานครแห่ งการอ่าน” (Bangkok Read for Life) โดยมี
เป้ าหมายในระยะสั้นเพื่อเสนอชื่ อกรุ งเทพมหานครเข้า
แข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็ นเมืองหนังสื อโลกในปี 2556 และ
เป้ าหมายในระยะยาวเพื่อเสริ มสร้างรากฐานวัฒนธรรม
การอ่านในกรุ งเทพมหานครให้ยงั่ ยืน เพื่อให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนตระหนักถึ งความสําคัญของการแสวงหา
ความรู้ ใ ห้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ ตนเองและสั ง คม สํ านั ก
วัฒ นธรรม กี ฬ า และการท่ อ งเที่ ย ว จึ งได้จัด โครงการ
รณรงค์ให้กรุ งเทพมหานครเป็ นมหานครแห่ งการอ่าน
(Bangkok Read for Life)
ตามที่ กรุ งเทพมหานครได้รับ คัดเลื อกให้เป็ น
เมื อ งหนังสื อ โลก ปี 2556 นั้น ทําให้ กรุ งเทพมหานคร
และภาคี ส่ งเสริ ม การอ่านของกรุ งเทพมหานครยิ่งต้อ ง
มุ่งมัน่ พัฒนา ส่ งเสริ มหนังสื อและการอ่าน ดังที่ได้แสดง
พัน ธะสั ญ ญาไว้กับ ยูเนสโก (UNESCO) ให้ม ากยิ่งขึ้ น
ต่ อ ไป เพื่ อ ให้ บ รรลุ ซ่ ึ งแผนงานตามโครงการที่ ได้ให้
คํามัน่ สัญญา และเพื่อสร้ างเสริ มวัฒนธรรมการอ่านใน
สั งคมไทยอย่างยัง่ ยืน กรุ งเทพมหานครจึ งต้องวางแนว
ทางการพัฒนาสู่ การเป็ นเมื องหนังสื อโลกอย่างมี จงั หวะ
ก้าว ที่ต่อเนื่ องและมัน่ คง โดยร่ วมกับภาคีส่งเสริ มการอ่าน
ทุกภาคส่ วนทั้งภาครัฐและเอกชนร่ วมมือกันพัฒนากิจกรรม
ต่างๆ อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง
โดยความร่ วมมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย สุ โขทั ย
ธรรมาธิ ร าช มหาวิ ท ยาลัย เปิ ดที่ ใ ช้ ร ะบบการศึ ก ษา
ทางไกลเต็มรู ปแบบ ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในองค์กรภาคีในความ
ร่ ว มมื อ กับ กรุ ง เทพมหานครในการที่ จ ะส่ ง เสริ มให้
ประชาชนทุกภาคส่ วนได้ให้ความสําคัญกับการอ่าน ใน
การนี้ จึ งได้ล งนามความร่ วมมื อ ในการการศึ ก ษาวิจัย

ขอบเขตการวิจัย
1. การศึกษานี้ เป็ นศึกษาวิจยั ข้อมูลการอ่านของ
ประชาชนกรุ งเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนโครงการตาม
พัน ธกิ จ ยู เนสโก (UNESCO) ของกรุ งเทพมหานคร
เท่านั้น
2. การศึ ก ษานี้ เป็ นการศึ ก ษากับ กลุ่ ม ตัว อย่า ง
เฉพาะในเขตกรุ งเทพมหานครเท่านั้น
3. การศึ ก ษ านี้ เป็ น การศึ ก ษาข้ อ มู ล เฉพ าะ
ช่วงเวลาระหว่างเดือนสิ งหาคม 2555 ถึงเดื อนธันวาคม
2555 เท่านั้น
4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่ ม ที่ 1 ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นการอ่ า น เป็ นผู ้ใ ห้
ข้อมู ลเบื้ อ งต้น เกี่ ยวกับ แนวทางการศึ กษาวิจัยเกี่ ยวกับ
สภาพและแนวทางส่ งเสริ มการอ่าน เพื่อนําข้อมูลที่ได้มา
สร้างเครื่ องมือในการวิจยั จํานวน 5 คน
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กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและแนว
ทางการส่ งเสริมการอ่ าน ใช้วิธีการสุ่ มอย่างง่ายเพื่อให้ได้
ข้อ มู ล ครอบคลุ ม กลุ่ ม ประชากร โดยแบ่ ง เป็ น 4 กลุ่ ม
กลุ่ ม นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษา กลุ่ ม ผู้ป กครอง กลุ่ ม ครู แ ละ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และบรรณารั ก ษ์ ห้ อ งสมุ ด
ประชาชน และกลุ่มประชาชนทัว่ ไป จํานวนรวมทั้งสิ้ น
1,639 คน
กลุ่ ม ที่ 3 ผู้ เชี่ ย วชาญด้ านการอ่ าน เป็ นผูร้ ่ ว ม
พิจารณาผลการวิจยั สภาพและแนวทางการส่ งเสริ มการ
อ่ า นของประชาชนในเขตกรุ ง เทพมหานครโดยการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) จํานวน 10 คน
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ประชาชน และประชาชนทั่ ว ไปที่ อ าศั ย อยู่ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร
3. นําแบบสัมภาษณ์สนทนากลุ่มเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการอ่าน โดยใช้การสนทนา
กลุ่ม
การวิเคราะห์ ข้อมูล
คณะผูว้ ิจัยได้ด าํ เนิ น การวิเคราะห์ ข ้อ มู ล จาก
การรวบรวมข้อมูล มีลาํ ดับดังนี้
1. แบบสั ม ภาษณ์ เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จาก
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ และผู้เ ชี่ ย วชาญ ด้ า นการอ่ า นใช้ ก าร
วิเคราะห์เนื้อหา
2. แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่
เป็ น นั ก เรี ยน นั ก ศึ ก ษ า ผู ้ ป กครอง ครู ผู้ ส อน ครู
บรรณารักษ์ในโรงเรี ยน บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน
และประชาชนทัว่ ไปที่อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน สําหรับคําถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับ
ความคิดเห็ น ปั ญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อ มู ล เพื่ อ
การวิจยั ข้อมูลการอ่านและแนวทางการส่ งเสริ มการอ่าน
ของประชาชน ประกอบด้วย
1. แบบสัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒิดา้ นการอ่าน
2. แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์สภาพการ
อ่าน และแนวทางส่ งเสริ มการอ่าน
3. แบบสัมภาษณ์สนทนากลุ่มเกี่ยวกับสภาพ
การอ่าน และแนวทางส่ งเสริ มการอ่าน

ผลการวิจัย
ผูว้ ิ จัย ได้แ บ่ ง การนํา เสนอผลการวิ จัย เป็ น 2
ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณ
เกี่ ยวกับสภาพการอ่านของประชาชนกรุ งเทพมหานคร
และตอน ที่ 2 แน วท างการส่ งเส ริ มการอ่ า น ของ
ประชาชนกรุ งเทพมหานคร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. นําแบบสั ม ภาษณ์ เก็บ รวบรวมข้อ มู ล จาก
ผูท้ รงคุณวุฒิ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง เพื่อนํา
ข้อมู ล มาใช้ในการสร้ างเครื่ อ งมื อ ที่ เป็ นแบบสอบถาม
ต่อไป
2. นําแบบสอบถามสภาพการอ่านและแนว
ท างการส่ งเส ริ ม ก ารอ่ าน ข อ งป ระช าช น ใน เข ต
ก รุ งเท พ ม ห าน ค ร เก็ บ ข้ อ มู ล จ าก ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง
ประกอบด้วย นักเรี ยน นักศึ กษา ผูป้ กครอง ครู ผูส้ อน
ครู บรรณารั ก ษ์ ใ นโรงเรี ยน บรรณารั ก ษ์ ห้ อ งสมุ ด

ตอนที่ 1 ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณเกี่ ย วกั บ
สภาพการอ่านของประชาชนกรุงเทพมหานคร
จากผลการศึ ก ษาข้อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณสามารถ
นํามาอภิ ป รายเป็ นข้อสรุ ป ได้ 4 ประเด็น ใหญ่ คื อ เรื่ อง
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ของเวลาที่ ใช้ในการอ่าน ประเภทและสถานที่ ที่ใช้เพื่อ
การอ่าน วิธีการได้ห นังสื อมาอ่านและอุปสรรคในการ
อ่ า น และ แนวทางในการส่ งเสริ มการอ่ า น โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1.1 จากผลการศึ ก ษาในเรื่ อ งการใช้เวลาเพื่ อ
การอ่าน โดยภาพรวมพบว่า ประชาชนกรุ งเทพมหานคร
ส่ วนใหญ่ ใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสื อ ถึ งร้ อ ยละ 36
รองลงมาได้แ ก่ ก ารเล่ น เกมคอมพิ ว เตอร์ อิ น เทอร์ เน็ ต
และการดูโทรทัศน์ ตามลําดับ จะมี เพียงกลุ่มนักเรี ยนที่
พบว่า ใช้เวลาว่างไปกับ การเล่ น เกมคอมพิ ว เตอร์ ม าก
ที่ สุ ด ถึ ง ร้ อ ยละ 33 ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ กระแสสั ง คม
ปั จจุบนั ที่เด็กและเยาวชนมักสนุ กสนานเพลิดเพลินและ
ให้ ค วามสํ า คัญ กับ การเล่ น เกมคอมพิ ว เตอร์ ม ากกว่ า
กิ จกรรมประเภทอื่ น ซึ่ งในกรณี น้ ี จําเป็ นอย่างยิ่งที่ ผูท้ ี่
เกี่ ยวข้องทุ กภาคส่ วนจะต้องหันมาให้ความสําคัญ และ
ส่ งเสริ มการอ่านให้กบั กลุ่มเด็กและเยาวชนให้มากขึ้ น
โดยอาจส่ งเสริ มด้วยกิจกรรมทั้งในและนอกสถานศึกษา
โดยเป็ นกิจกรรมที่มีความเร้าใจเพียงพอที่จะหันเหความ
สนใจของเด็กและเยาวชนจากสื่ อประเภทคอมพิวเตอร์
ได้
นอกจากนี้ จากการศึกษายังพบว่า นักเรี ยนส่ วน
ใหญ่ ใช้ เวลาไปกั บ การอ่ า นหนั ง สื อเพื่ อ การเรี ยน
ประมาณ 30 นาทีต่อวัน แต่ใช้เวลาเพื่อการอ่านหนังสื อ
อื่นตามความสนใจที่ไม่ใช่หนังสื่ อเรี ยนถึงวันละมากกว่า
1 ชั่ว โมง จึ ง เป็ นที่ สั ง เกตได้ว่ า ถึ ง แม้นั ก เรี ย นจะอ่ า น
หนังสื อเรี ยน แต่ก็ยงั ให้ความสนใจกับหนังสื ออื่นๆ ที่
ตนเองสนใจมากกว่า ทั้งนี้ อาจแสดงให้เห็นกระบวนการ
หรื อกิ จกรรมการเรี ยนการสอนในปั จจุ บ ัน ยังไม่ ดึงดูด
ความสนใจของนั ก เรี ยนเท่ า ที่ ค วร นั ก เรี ยนจึ ง ให้
ความสําคัญกับหนังสื อเรี ยนน้อยกว่าหนังสื อประเภทอื่น
ในกรณี น้ ี ภาครั ฐ ในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การเรี ย นการ
สอน จําเป็ นจะต้องมี การศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนาหนังสื อที่
น่ า อ่ า นและเหมาะสมกับ นั ก เรี ยนทุ ก ระดับ ชั้น และ

การศึกษาสภาพการอ่านของประชาชนในกรุ งเทพ
นิธิพฒั น์ เมฆขจร และคณะ
พยายามสอดแทรกสาระประโยชน์ ต่ างๆ ในหนั งสื อ
ประเภทอื่นๆ ให้มากขึ้น
ในด้านความถี่ของการอ่าน พบว่า ประชาชน
กรุ งเทพมหานครส่ วนใหญ่อ่านหนังสื อทุกวัน ซึ่ งเป็ นสิ่ ง
ที่ดี แต่อีกมุมหนึ่ งพบว่า กลุ่มนักเรี ยนอ่านหนังสื อ 2 - 3
วันต่อครั้ง อาจแสดงให้เห็ นว่าการจัดกระบวนการเรี ยน
การสอนในปั จจุบนั ยังไม่ได้ส่งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้ศึกษา
ค้นคว้าอย่างเพียงพอ การมอบหมายงาน การบ้าน หรื อ
รายงานจําเป็ นจะต้องมุ่งเน้นให้ผเู้ รี ยนได้ศึกษาหาความรู้
ด้วยตนเองให้มากขึ้น นโยบายภาครัฐจะต้องรณรงค์ให้
สถานศึกษาส่ งเสริ มการอ่านสําหรับผูเ้ รี ยนมากขึ้น
1.2 ป ร ะ เภ ท ข อ ง ห นั ง สื อ ที่ ป ร ะ ช าช น
กรุ ง เทพมหานครชอบอ่ า นมากที่ สุ ด ได้แ ก่ ข่ า ว แต่
ในทางกลับ กัน กลุ่ ม นั ก เรี ยนชอบที่ จ ะอ่ า นหนั ง สื อ
การ์ ตูนมากที่สุดถึงร้อยละ 21 ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษา
ของกรมวิชาการ (2541) ที่ ศึกษานิ สัยและความต้องการ
ใน ก าร อ่ าน ข อ งนั ก เรี ย น พ บ ว่ า นั ก เรี ย น ชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 1-6 ส่ วนใหญ่อ่านหนังสื ออื่นๆ ที่ไม่
ใช้หนังสื อเรี ยน โดยหนังสื อที่นกั เรี ยนชอบอ่านมาก คือ
หนังสื อภาค หนังสื อการ์ ตูน และหนังสื อพิมพ์ แสดงให้
เห็ น ว่าการ์ ตู น กับ เด็ก เป็ นของคู่ กัน ซึ่ งหากเป็ นไปได้
หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนควรมี ก ารพั ฒ นาและ
ส่ งเสริ มการผลิตการ์ ตูนที่ มีเนื้ อหาสาระในการส่ งเสริ ม
เด็กและเยาวชน สอดคล้องกับเนื้อหาสาระของกลุ่มสาระ
ที่นกั เรี ยนเรี ยน โดยอาจส่ งเสริ มการใช้หนังสื อการ์ ตูนที่
มีคุณภาพให้นกั เรี ยนได้ใช้เป็ นหนังสื ออ่านนอกเวลาได้
สําหรั บ สถานที่ ที่ ใช้อ่ านหนังสื อ เป็ นประจํา
พบว่า ประชาชนกรุ งเทพมหานครส่ วนใหญ่อ่านหนังสื อ
ที่ บ ้านมากที่ สุ ด รองลงมาเป็ นห้อ งสมุ ด/หอสมุ ด และ
ห้ อ งเรี ย น/ที่ ท ํา งาน ตามลํา ดับ จากผลที่ ไ ด้เป็ นที่ น่ า
สั ง เก ต ว่ าน อ ก เห นื อ จ าก บ้ าน แ ล้ ว ป ร ะ ช าช น
กรุ ง เทพมหานครยัง นิ ย มที่ จ ะอ่ านหนั ง สื อ ตามแหล่ ง
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เรี ยนรู้ ที่ สํ า คั ญ คื อ ห้ อ งสมุ ด /หอสมุ ด ตลอดจนใน
สถานศึ ก ษาและในที่ ทํ า งาน ดั ง นั้ น หน่ วยงานที่
รับ ผิดชอบห้องสมุดต่างๆ ทั้งในสถานศึ กษา และนอก
สถานศึกษา เช่น ห้องสมุ ดประชาชนกรุ งเทพมหานคร
จําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องจัดสื่ อต่างๆ ที่ช่วยในการส่ งเสริ ม
การอ่านให้กบั กลุ่มเป้ าหมายทั้งสื่ อที่เป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์และ
สื่ ออิ เล็ ก ทรอนิ กส์ อี ก ทั้ งยัง ต้ อ งจั ด บรรยากาศให้
เอื้ อ อํานวยต่ อ การเข้ามาใช้บ ริ การของผูร้ ั บ บริ ก าร ทั้ง
ผูร้ ับบริ การที่เป็ นบุคคลปกติหรื อบุคคลที่มีความต้องการ
พิ เศษ อาทิ ผูพ้ ิ ก ารในด้านต่ างๆ เป็ นต้น ในส่ ว นของ
หน่ วยงาน ก็ควรจะจัดแหล่งหรื อมุมสําหรับการเรี ยนรู้
ของพนักงานในที่ทาํ งานเช่นกัน และหากเป็ นหน่วยงาน
ที่ มี ศ ั ก ยภาพเพี ย งพออาจทํ า เป็ นห้ อ งสมุ ด ประจํ า
หน่วยงานเลยก็ได้

การศึกษาสภาพการอ่านของประชาชนในกรุ งเทพ
นิธิพฒั น์ เมฆขจร และคณะ
หนังสื อ ดังนั้น กรุ งเทพมหานครจึงจําเป็ นต้องหันมาให้
ความสําคัญกับการส่ งเสริ มการอ่านให้มากขึ้นควบคู่ไป
กับ การส่ งเสริ มเรื่ องปากท้อง โดยรู ปแบบการส่ งเสริ ม
การอ่านคงมิใช่เพียงการอ่านจากหนังสื อ เอกสาร ตํารา
เท่านั้น แต่หากหมายรวมถึงการอ่านผ่านมือต่างๆ เท่าที่
จะทําได้ดว้ ย ด้วยเหตุน้ ี ทาํ ให้กรุ งเทพมหานครควรมีการ
พัฒ นาสื่ อ เพื่ อ ส่ งเสริ ม การอ่านในหลากหลายรู ป แบบ
โดยเป็ นสื่ อที่ ส ามารถสื่ อสารสาระประโยชน์ต่างๆ ถึ ง
กลุ่มเป้ าหมายได้ท้ งั ทางตรงและทางอ้อม
1.4 แนวทางในการส่ งเสริ มการอ่าน จากการ
สอบถามกลุ่มผูป้ กครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา
และบรรณารักษ์ ยังให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ
ทั้งสามกลุ่มมีความเห็นว่าควรเป็ นการซื้ อหนังสื อให้อ่าน
การให้แรงเสริ มต่างๆ เพื่อการอ่าน เช่น การกล่าวคําชม
เมื่ อ เด็กและเยาวชนอ่านหนังสื อ ฯลฯ การแนะนําการ
อ่าน และการจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการอ่าน ตามลําดับ
จากข้อ มูลที่ ได้แสดงให้เห็ นว่า หน้าที่ การส่ งเสริ มการ
อ่ านนั้น เป็ นหน้าที่ ข องทุ ก ภาคส่ วน ทั้งในครอบครั ว
สถานศึกษา ชุมชน และกรุ งเทพมหานคร มิใช่ปล่อยให้
เป็ นเพียงความรับผิดชอบของสถานศึกษาและครู เท่านั้น
หากเป็ นไปได้ กรุ งเทพมหานครควรมี ก ารกํา หนด
นโยบายเพื่ อการบูรณาการการส่ งเสริ มการอ่านกับ ทุ ก
ภาคส่ ว นทั้ง ในระดับ ครอบครั ว ชุ ม ชน สถานศึ ก ษา
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งหมด
ทั้งนี้ จากผลการวิจยั เชิงคุณภาพ ได้ศึกษาอย่าง
เจาะลึกถึงแนวทางการส่ งเสริ มการอ่าน ที่ได้กาํ หนดเป็ น
บทบาทของทุ ก ภาคส่ วน ทั้งพ่อ แม่ ผูป้ กครอง ครู แ ละ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ครู บ รรณารั ก ษ์ บรรณารั ก ษ์
ห้ อ งสมุ ด กรุ งเทพมหานคร หน่ ว ยงานภาครั ฐ และ
หน่ วยงานภาคเอกชน ซึ่ งจะได้นาํ เสนอในการอภิปราย
ผลการวิจยั ตอนต่อไป

1.3 วิ ธี การในการได้ ห นั ง สื อมาอ่ า นของ
ประชาชนกรุ งเทพมหานครส่ วนใหญ่ได้จากการหาซื้ อ
หนังสื อที่ ตนสนใจมาอ่านเองมากที่สุด ดังนั้น จึงจําเป็ น
อย่างยิ่งที่ท้ งั หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจะต้องกําหนด
มาตรการใน 2 เรื่ อง คือ 1) ศึกษาและกําหนดมาตรฐาน
ของหนั ง สื อ ให้ เหมาะสมกับ แต่ ล ะช่ ว งวัย ทั้ง วัย เด็ ก
วัยรุ่ น ผูใ้ หญ่ และผูส้ ู งอายุ เพื่อให้ประชาชนได้เลือกซื้ อ
ได้อย่างกว้างขวางและเหมาะสมกับตนเอง 2) หนังสื อที่
ดี มี คุ ณ ภาพหลายประเภท โดยเฉพาะหนังสื อ เด็ก ยังมี
ราคาแพง ภาครัฐจึงมีหน้าที่ ที่จะทําอย่างไรก็ได้เพื่อเป็ น
การลดราคาหนั ง สื อดัง กล่ า วด้ว ยมาตรการต่ า งๆ ที่
เหมาะสม
สําหรั บ ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการอ่ านของ
ประชาชนกรุ งเทพมหานครส่ วนใหญ่ ตอบว่า เป็ นปั ญหา
เนื่ องมาจากการที่ ต ้ อ งทํ า งานหารายได้ เ พื่ อ เลี้ ยงดู
ครอบครัว กรณี น้ ี แสดงให้เห็นว่า รู ปแบบการใช้ชีวิตอยู่
ในเมื อ งหลวงส่ วนใหญ่ ยงั ให้ค วามสําคัญ กับ เรื่ อ งปาก
ท้อ งและการครองชี พ จนทํา ให้ มี มี เวลาพอที่ จ ะอ่ า น
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับแนว
ทางการส่ งเสริมการอ่านของประชาชน
กรุงเทพมหานคร

การศึกษาสภาพการอ่านของประชาชนในกรุ งเทพ
นิธิพฒั น์ เมฆขจร และคณะ
2) ครู และบุคลากรทางการศึกษา ควรมีบทบาท
ในการสอนและฝึ กให้ผูเ้ รี ยนรู ้ จกั วิธีการเลื อกรั บสารที่
อ่าน และแนะนําแหล่งการเรี ยนรู้ต่างๆ เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้
ไปศึกษาค้นคว้า ควรปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบการเรี ยนการ
สอน โดยกระบวนการเรี ยนการสอนต้องเปลี่ยนจากการ
ที่ ผู้ส อนเป็ นผู้ป้ อนเนื้ อหาสาระให้ ผู้เรี ยน เป็ นการ
นําเสนอแหล่งเรี ยนรู้ต่างๆ ที่เหมาะสมที่ผสู้ อนจัดเตรี ยม
ไว้ ให้ผูเ้ รี ยนไปศึ กษาค้นคว้า มี การแนะนําหนังสื อดี มี
คุ ณ ภาพให้ผูเ้ รี ยนได้อ่าน มี การมอบหมายรายงานต้อง
ระบุ ให้ ผู้ เ รี ยน ค้ น ค ว้ า จาก แ ห ล่ งเรี ยน รู้ ต่ างๆ ที่
หลากหลาย มิ ใช่ การค้น คว้าจาก เว็บ ไซต์เท่ านั้น และ
ควรมี การนําผูเ้ รี ยนไปเยี่ยมชมแหล่งเรี ยนรู้ ต่างๆ อย่าง
สมํ่าเสมอ
3) ครู บรรณารักษ์ ควรมีบทบาทในการร่ วมมือ
กับครู กลุ่มสาระในการจัดการเรี ยนการสอนที่ มีการใช้
ห้ อ งสมุ ด เป็ นเสมื อ นห้ อ งเรี ยน ซึ่ งอาจเป็ นการนํ า
นัก เรี ย นเข้ามาเรี ย นเนื้ อ หาสาระของกลุ่ ม สาระต่ างๆ
พร้ อ มทั้ งมอบหมายงานให้ ผู้เรี ยนศึ ก ษาค้น คว้า ใน
ห้องสมุด ควรร่ วมมือกับทางโรงเรี ยนในการนํานักเรี ยน
เข้ามาช่ ว ยงานในห้ อ งสมุ ด เช่ น ยุว บรรณารั ก ษ์ หรื อ
ชมรมห้ อ งสมุ ด และบรรณารั ก ษ์ ฯลฯ มี ก ารแนะนํา
ห นั งสื อ ดี มี คุ ณ ภ าพ ให้ ผู้ เ รี ยน ได้ อ่ าน แ ล ะค วร
ประสานงานกับหน่ วยงานภาครัฐและเอกชน ในการนํา
หนั ง สื อ ที่ มี คุ ณ ภาพประเภทต่ างๆ เข้า มานําเสนอใน
สถานศึกษาเพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้เลือก
ซื้ อเก็บไว้ในห้องสมุด
4) หน่ วยงานภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ภาคการผลิ ต ควรหาแนวทางลดต้น ทุ น เพื่ อ ให้ ร าคา
จําหน่ ายหนังสื อลดลงได้ เนื่ องจากในปั จจุ บ ันหนังสื อ
สําหรับเด็กที่ดีน้ นั มีราคาค่อนข้างแพง ควรมีการร่ วมมือ
กับผูเ้ ขียนในการเจรจาเพื่อขอลดค่าลิขสิ ทธิ์ ในการพิมพ์
เผยแพร่ ห นังสื อ ดี มี คุ ณ ภาพ และสํานัก พิ ม พ์ต ้อ งผลิ ต

จากผลการศึ ก ษาข้อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพสามารถ
นํามาอภิปรายเป็ นข้อสรุ ปแนวทางการส่ งเสริ มการอ่าน
ของประชาชนกรุ งเทพมหานครได้ 6 แนวทาง คือ
1. การส่ งเสริ มการเข้าถึงหนังสื อที่มีคุณภาพ
2. การส่ งเสริ มความสามารถในการอ่าน
3. การส่ งเสริ มสภาพแวดล้อมและพัฒนาแหล่ง
การอ่าน
4. การพั ฒ นาคุ ณ ภาพของบุ ค ลากรในการ
ส่ งเสริ มการอ่าน
5. การส่ งเสริ มและสนับสนุนกิจกรรมส่ งเสริ ม
การอ่าน และ
6. การส่ งเสริ มและสนับสนุ นการอ่านด้วยการ
ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อประเภทต่างๆ
โดยผลการวิจยั ทั้ง 6 แนวทาง ยังได้แบ่งเป็ น 2
ส่ วนคือ 1) แนวทางการส่ งเสริ มการอ่านสําหรับเด็กและ
เยาวชน และ 2) แนวทางการส่ งเสริ ม การอ่ านสําหรั บ
ประชาชน โดยแต่ละแนวทางจะประกอบด้วยบทบาท
หน้าที่ของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 แนวทางการส่ งเสริ มการอ่ านสํ าหรั บ เด็กและ
เยาวชน
แนวทางที่ 1 การส่ งเสริมการเข้ าถึงหนังสื อที่มี
คุณภาพ ประกอบด้วยบทบาทของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง คือ
1) ผู้ปกครอง ควรมี บทบาทในการสนับสนุ น
ด้านการเงินในการซื้ อสื่ อการอ่านทั้งสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งการที่ผปู้ กครองเลือกซื้ อให้บุตรหลาน
และการให้เงินบุตรหลานไปซื้ อด้วยตนเอง
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หนังสื อ ที่ มี คุณ ภาพและสอดคล้องกับ ความสนใจของ
เด็กและเยาวชน

การศึกษาสภาพการอ่านของประชาชนในกรุ งเทพ
นิธิพฒั น์ เมฆขจร และคณะ
การพาบุ ต รหลานไปเที่ ย วชมแหล่ ง เรี ย นรู้ ต่ างๆ เช่ น
ห้องสมุด ร้านหนังสื อ ฯลฯ
2) ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เริ่ มจาก
ผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจะต้อ งให้ ก ารสนั บ สนุ น แหล่ ง
เรี ยนรู้ ต่ า งๆ ในโรงเรี ยน เช่ น ห้ อ งสมุ ด โดยต้ อ ง
สนับสนุ นทั้งในด้านงบประมาณและด้านบุคลากรอย่าง
เพียงพอ อี กทั้งควรมี ความร่ วมมื อระหว่างผูบ้ ริ หาร ครู
ครู บรรณารักษ์ ฝ่ ายอาคาร ฯลฯ ในการจัดทํามุมการอ่าน
ในบริ เวณโรงเรี ยน เช่น ภายในโรงอาหาร ห้องพยาบาล
ฯลฯ
3) ครู บ รรณารั ก ษ์ จะต้อ งจัด บรรยากาศของ
ห้องสมุดให้เอื้ออํานวยต่อการเข้ามาใช้บริ การของผูเ้ รี ยน
จั ด เตรี ยมหนั ง สื อไว้ต ามความต้อ งการของผู้ใ ช้ ท้ ั ง
สําหรับผูเ้ รี ยนและครู ผูส้ อน โดยอาจจัดเป็ นกล่องหรื อ
ห้องหนังสื อยืมสอน ห้องสมุ ดสําหรั บกลุ่ม สาระ ฯลฯ
และต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อผูเ้ รี ยนลักษณะพิเศษ
4) บรรณารักษ์ ห้องสมุดกรุ งเทพมหานคร ควร
มีจดั ตกแต่งห้องสมุดทั้งหมด ในเรื่ องรู ปแบบตัวอาคาร
และสภาพภายใน ให้ ไ ด้ม าตรฐาน จัด ให้ มี ส ถานที่
ให้บ ริ การที่ เหมาะกับ ช่ วงวัยและกลุ่ม ผูร้ ั บ บริ การ เช่ น
มุมเด็กและเยาวชน หรื อผูร้ ับบริ การลักษณะพิเศษ
5) หน่ วยงานภาครั ฐ ต้องจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการสนับสนุนแหล่งการอ่านในสถานศึกษา
6) หน่ วยงานภาคเอกชน ควรเข้าไปมีส่วนร่ วม
จัดตั้งและพัฒนาสิ่ งแวดล้อมและแหล่งการอ่านสําหรับ
เด็กและเยาวชน

แนวทางที่ 2 การส่ งเสริ มความสามารถในการ
อ่าน ประกอบด้วยบทบาทของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง คือ
1) ผู้ ป กครอง บทบาทของพ่ อ แม่ ค วรอ่ า น
หนังสื อให้ลูกฟั งตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์และจัดสิ่ งแวดล้อม
ในบ้านให้ลูกได้ใกล้ชิดกับหนังสื อ สําหรับเด็กปฐมวัย
นั้น รู ปแบบการอ่านหนังสื อให้ลูกฟั งอาจเป็ นลักษณะ
ของการเล่านิทาน ดูหนังสื อภาพ
2) ครู และบุคลากรทางการศึ กษา ต้องส่ งเสริ ม
ให้ผเู ้ รี ยนฝึ กการอ่านควบคู่ไปกับการฝึ กกระบวนการคิด
มิ ใ ช่ เพี ย งการอ่ า นไปเรื่ อ ยๆ อย่า งเดี ย ว ครู ต ้อ งมี ก าร
มอบหมายงานอาจเป็ นในลักษณะของการทํารายงาน
เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้ไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติม และ
ครู ตอ้ งเป็ นตัวแบบที่ ดีเรื่ องการอ่านให้ผเู้ รี ยนได้เห็ นทั้ง
ในและนอกห้องเรี ยน
3) ครู บรรณารั กษ์ ต้องร่ วมมือกับครู กลุ่มสาระ
สอนผูเ้ รี ยนให้รู้จกั การคิด วิเคราะห์ และเลือกรับข้อมูล
ข่าวสาร
แนวทางที่ 3 การส่ งเสริ มสภาพแวดล้ อมและ
พั ฒ นาแหล่ ง การอ่ า น ประกอบด้ว ยบทบาทของผู้ที่
เกี่ยวข้อง คือ
1) ผู้ ป กครอง ควรมี บ ทบาทในการส่ ง เสริ ม
บรรยากาศการอ่านให้เกิดขึ้นภายในครอบครัว เช่น ซื้ อ
หนังสื อ ให้เป็ นของขวัญ ในวัน สําคัญ ต่างๆ หรื อ มี การ
พู ด คุ ย เกี่ ย วกั บ เรื่ องการอ่ า น สิ่ งที่ แ ต่ ล ะคนไปอ่ า น
แลกเปลี่ ย นซึ่ งกัน และกัน สมาชิ ก ในครอบครั ว ต้อ งมี
เวลาร่ วมกันในการอ่านอย่างมีความสุ ข สนุกสนาน และ
ควรส่ งเสริ มบรรยากาศการอ่านภายนอกครอบครัว โดย

แนวทางที่ 4 การพัฒ นาคุณภาพของบุ คลากร
ในการส่ งเสริ ม การอ่ าน ประกอบด้วยบทบาทของผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง คือ
1) ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ครู และครู บรรณารั กษ์ได้มี
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โอกาสพั ฒ นาตนเองในเรื่ องเกี่ ย วกั บ การอ่ า น เช่ น
การศึกษาต่อในด้านที่เกี่ยวข้องหรื อ การฝึ กอบรมต่างๆ
2) ครู บรรณารักษ์ ต้องมีการพัฒนาตนเองอย่าง
สมํ่าเสมอ ด้วยการศึกษาต่อหรื อเข้ารั บการฝึ กอบรมใน
เรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน
3) บรรณารักษ์ ห้องสมุดกรุ งเทพมหานคร ต้อง
มีการพัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ ด้วยการศึกษาต่อหรื อ
เข้ารับการฝึ กอบรมในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน
4) หน่ วยงานภาครั ฐ ต้ อ งให้ ก ารส่ งเสริ ม
ศักยภาพของบรรณารักษ์โดยการจัดอบรมหรื อส่ งเสริ ม
ด้านการศึ ก ษาต่อ ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู งต้อ งสนับ สนุ น ใน
เรื่ องตําแหน่งและความก้าวหน้าของครู บรรณารักษ์ โดย
อาจกําหนดเป็ นนโยบายภาครัฐ ในการกําหนดอัตราครู
บรรณารั ก ษ์ เพิ่ ม และการความก้า วหน้ า ในตํา แหน่ ง
ระดับต่างๆ
5) หน่ วยงานภาคเอกชน ต้องให้การส่ งเสริ ม
ศักยภาพชุมชนให้มีบทบาทในการส่ งเสริ มการอ่าน โดย
ประสานความร่ วมมื อ กับ ผูน้ ําชุ ม ชน และบุ คลากรทุ ก
ภาคส่ วนของชุมชน

การศึกษาสภาพการอ่านของประชาชนในกรุ งเทพ
นิธิพฒั น์ เมฆขจร และคณะ
เป็ นการเรี ยนการสอนแบบบู ร ณาการ โดยผูส้ อนต้อ ง
ร่ ว มมื อ กับ ครู บ รรณารั ก ษ์ในการจัด กิ จ กรรมเพื่ อ การ
ส่ งเสริ มการอ่านให้กบั ผูเ้ รี ยน และจัดชุ มนุ มหรื อชมรม
ภายในสถานศึกษา เช่น ชมรมรักการอ่าน ฯลฯ
3) ครู บ รรณ ารั ก ษ์ ควรมี ป ระสานงานกั บ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการนําหนังสื อประเภท
ต่ า งๆ เข้า มานํ า เสนอในสถานศึ ก ษาเพื่ อ ให้ ค รู แ ละ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได้เลื อ กซื้ อ เก็บ ไว้ในห้อ งสมุ ด
ควรมี การร่ วมมื อกับทุกภาคส่ วนในโรงเรี ยนในการจัด
กิ จ กรรมต่ างๆ เกี่ ย วกับ การส่ งเสริ ม การอ่ าน เช่ น การ
แข่ ง ขั น ประกวดการอ่ า นชิ ง รางวัล ฯลฯ และครู
บรรณารั ก ษ์ต ้อ งประสานกับ ครู ก ลุ่ ม สาระเรื่ อ งแหล่ ง
ทรัพยากรทางการเรี ยนเรี ยนรู้ เพื่อที่ครู บรรณารักษ์จะได้
เสาะแสวงหาทรัพยากรตามศาสตร์ ของกลุ่มสาระต่างๆ
มาไว้บริ การในห้องสมุด
4) บรรณารักษ์ ห้องสมุดกรุ งเทพมหานคร ต้อง
ร่ วมมือกับโรงเรี ยนและชุมชนโดยการทํางานเชิงรุ กแบบ
บู ร ณาการกับ ทุ ก ภาคส่ ว น เช่ น จัด งานร่ ว มกัน ในวัน
สําคัญต่างๆ ฯลฯ และจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการอ่าน ด้วย
รู ป แบบที่ ห ลากหลาย ที่ ส ามารถดึ ง ดู ด ความสนใจ
ผูร้ ับบริ การทั้งในและนอกสถานศึกษา เช่น การแข่งขัน
การประกวดเกี่ยวกับการอ่าน ฯลฯ
5) ห น่ ว ย ง า น ภ าค รั ฐ ค ว ร ร่ ว ม มื อ กั บ
ภาคเอกชนที่ มี ศ ัก ยภาพในการส่ งเสริ มการอ่ า นใน
รู ปแบบต่ า งๆ เช่ น 1) โครงการแจกหนั ง สื อฟรี 2)
โครงการหนังสื อมือสอง 3) แจกคูปองให้ผเู้ รี ยนไปเลือก
ซื้ อหนังสื ออ่านเอง 4) จัดทํารายการหนังสื อ 100 เล่มที่
นักเรี ยนต้องอ่าน โดยอาจพิมพ์หนังสื อดังกล่าวแจกจ่าย
ตามห้องสมุด
6) หน่ วยงานภาคเอกชน อาจเป็ นการมอบ
หนังสื อเป็ นรางวัลเนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น วันครบรอบ
วันสําคัญต่างๆ ทั้งวันสําคัญของประเทศ และวันสําคัญ
ประจําของหน่วยงาน และหน่วยงานภาคเอกชนที่มีความ

แน วทางที่ 5 การส่ งเสริ ม และสนั บสนุ น
กิจกรรมส่ งเสริ มการอ่ าน ประกอบด้วยบทบาทของผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง คือ
1) ผู้ปกครอง ควรส่ งเสริ มบรรยากาศการอ่าน
ในบ้าน เช่น การจัดมุมอ่านหนังสื อ จัดช่วงเวลาเพื่อการ
อ่านหนังสื อร่ วมกัน สนทนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในเรื่ องที่
อ่าน ฯลฯ และการพาบุตรหลานไปเที่ยวชมแหล่งเรี ยนรู้
ต่างๆ เช่น ห้องสมุด ร้านหนังสื อ ฯลฯ
2) ครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ควรร่ วมกับ
โรงเรี ยนและผูบ้ ริ หารจัดทํานโยบายที่ ส่งเสริ มการอ่าน
เช่น นโยบาย “วางทุกงานอ่านทุกวัน” ฯลฯ ปรับเปลี่ยน
เทคนิ คการสอนจากการสอนที่เน้นผูส้ อนเป็ นศูนย์กลาง
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พร้ อ มต้ อ งให้ ก ารสนั บ สนุ นภาครั ฐ ในการดํา เนิ น
นโยบายส่ งเสริ ม การอ่ าน ทั้งในสถานศึ ก ษาและนอก
สถานศึกษา

การศึกษาสภาพการอ่านของประชาชนในกรุ งเทพ
นิธิพฒั น์ เมฆขจร และคณะ
2) ครู บรรณารักษ์ ควรให้บริ การประชาชนใน
ชุมชนโดยเปิ ดให้เข้าใช้บริ การห้องสมุดของสถานศึกษา
ทั้งในและนอกช่วงเวลาราชการ
3) หน่ วยงานภาครั ฐ ควรมี ก ารกํา หนดให้
สถานพยาบาลทุ ก แห่ ง มอบหนั ง สื อ สํ า หรั บ เด็ ก เป็ น
ลักษณะของขวัญสําหรับคุณแม่ที่ต้ งั ครรภ์และคุณแม่ที่
เพิ่งคลอดลูก โดยอาจทําหนังสื อเด็กบรรจุอยูใ่ นตระกร้า
ของขวัญ ฯลฯ รั ฐอาจมี นโยบายลดภาระค่าใช้จ่ายของ
หน่ วยงานภาคการผลิตหนังสื อต่างๆ เช่น นโยบายด้าน
ภาษี หรื อค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหนังสื อ
คุณภาพ ฯลฯ ควรมีเปิ ดโอกาสให้บริ ษทั หรื อสํานักพิมพ์
ต่ า งๆ ได้ มี โ อกาสเข้ า มาแข่ ง ขั น หรื อประมู ล อย่ า ง
กว้างขวาง เพื่อนําหนังสื อดี มีคุณภาพเข้ามาบรรจุไว้ใน
ห้องสมุด อาจจัดให้มีโครงการ City Library หรื อจัดให้มี
นโยบาย “หนึ่ งเมื องหนึ่ งหนังสื อ” (One book one city)
หรื อหนึ่ งเขตให้ป ระชาชนในเขตนั้นอ่านหนังสื อหนึ่ ง
เล่ม และให้มี การนําเนื้ อ หาสาระของหนังสื อ นั้น ๆ มา
เสวนากัน ในแวดวงต่างๆ และจัดให้มี มุ ม หนังสื อตาม
หน่ วยงานภาครัฐต่างๆ ที่ มีประชาชนมาใช้บริ การ เช่ น
สถานีรถไฟฟ้ า สถานีขนส่ งต่างๆ สํานักงานเขต ฯลฯ
4) หน่ วยงานภาคเอกชน ภาคการผลิ ตควรหา
แนวทางลดต้นทุน เพื่อให้ราคาจําหน่ายหนังสื อลดลงได้
และสํ า นั ก พิ ม พ์ ต ้ อ งผลิ ต หนั ง สื อที่ มี คุ ณ ภาพและ
สอดคล้องกับความสนใจของประชาชน

แนวทางที่ 6 การส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น การ
อ่ า นด้ ว ยการประชาสั มพั น ธ์ ผ่ า นสื่ อประเภทต่ างๆ
ประกอบด้วยบทบาทของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง คือ
1) ครู และบุ คลากรท างการศึ กษ า ควรมี
ประชาสั ม พัน ธ์ เพื่ อ การส่ งเสริ ม การอ่ านผ่านสื่ อ ต่ างๆ
ภายในสถานศึกษา เช่น สื่ อสังคมออนไลน์ อินทราเน็ต
หรื อเสี ยงตามสาย เป็ นต้น
2) หน่ วยงานภาครัฐ ควรมีการรณรงค์ส่งเสริ ม
การอ่านผ่านสื่ อของรัฐประเภทต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์
ฯลฯ โดยรัฐอาจกําหนดให้เป็ นหน้าที่ของบุคลากรด้าน
สื่ อ ต่างๆ เช่ น ผูป้ ระกาศข่าว ฯลฯ ในการส่ งเสริ ม และ
ประชาสัมพันธ์เรื่ องของการอ่าน
3) หน่ วยงานภาคเอกชน ควรให้การสนับสนุน
การประชาสั ม พัน ธ์ ผ่านสื่ อ ต่ า งๆ ในองค์ ก ร เช่ น สื่ อ
ออนไลน์ ฯลฯ รณรงค์ โ ฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้
ประชาชนมี เจตคติ ที่ ดี ต่ อ การอ่ าน โดยใช้ต ัวแบบทาง
สังคมต่างๆ เช่น ศิลปิ น ดารานักร้อง นักการเมื อง ฯลฯ
และสถานี โทรทัศน์ช่องต่างๆ ต้องมีการกําหนดรายการ
ที่ ส่ งเสริ ม การอ่ านบรรจุ ไว้ในผังรายการของตน โดย
ช่วงเวลาออกอากาศรายการดังกล่าวต้องเป็ นช่วงเวลาที่
เหมาะสมกับกลุม่ เป้ าหมายทุกกลุ่มด้วย

แนวทางที่ 2 การส่ งเสริ มความสามารถในการ
อ่าน ประกอบด้วยบทบาทของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง คือ
1) ห น่ วยงานภาครั ฐ รณ รงค์ ส่ งเสริ มให้
ประชาชนและเยาวชนรู้ เท่าทันข้อมูลสารสนเทศต่างๆ
(Information Literacy) เพื่อป้ องกันไม่ให้ประชาชนและ
เยาวชนถูกชักจูงไปในทางที่ไม่ถูกต้องโดยสื่ อต่างๆ ได้
โดยง่ า ย และควรกํา หนดเป็ นนโยบายภาครั ฐ ในการ

ส่ วนที่ 2 แนวทางการส่ งเสริมการอ่ านสํ าหรับประชาชน
แนวทางที่ 1 การส่ งเสริมการเข้ าถึงหนังสื อที่มี
คุณภาพ ประกอบด้วยบทบาทของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง คือ
1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ควรให้ความรู้
แก่ประชาชนเรื่ องการส่ งเสริ มการอ่านแก่บุตรหลาน
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ส่ งเสริ มการอ่าน เช่น กําหนดให้การอ่านเป็ นเรื่ องที่ตอ้ ง
บังคับ มิใช่เป็ นเพียงทางเลือก กําหนดเป็ นวาระแห่ งชาติ
ให้สังคมไทยเป็ นสังคมแห่งการอ่าน ฯลฯ
2) หน่ วยงานภาคเอกชน สมาคมวิ ช าชี พ ที่
เกี่ยวข้องกับการอ่านควรมีการศึกษาวิจยั ถึงประเภทของ
หนังสื อ ที่ เหมาะสมกับ ผูเ้ รี ยนแต่ละวัย และเสนอแนะ
รายชื่อหนังสื อที่น่าอ่านสําหรับประชาชนทุกช่วงวัย

การศึกษาสภาพการอ่านของประชาชนในกรุ งเทพ
นิธิพฒั น์ เมฆขจร และคณะ
แนวทางที่ 4 แนวทางการพัฒ นาคุณ ภาพของ
บุ คลากรในการส่ งเสริ มการอ่ าน ประกอบด้วยบทบาท
ของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง คือ
1) หน่ ว ยงานภาครั ฐ ต้อ งให้ ก ารสนั บ สนุ น
งบประมาณเพื่ อเพิ่ ม อัตราบุ คลากรที่ ท าํ หน้าที่ ส่ งเสริ ม
การอ่าน เช่น บรรณารักษ์ห้องสมุด ฯลฯ และสนับสนุ น
ให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการเป็ นอาสาสมัครเพื่อช่วย
บรรณารักษ์ เนื่องจากบรรณารักษ์ยงั มีตาํ แหน่งและอัตรา
อยูน่ อ้ ย ประชาชนในชุมชนจึงเป็ นผูท้ ี่จะช่วยงานในส่ วน
นี้ได้มาก

แ น ว ท า ง ที่ 3 แ น ว ท า ง ก า ร ส่ ง เส ริ ม
สภาพแวดล้ อมและพัฒนาแหล่ งการอ่ าน ประกอบด้วย
บทบาทของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง คือ
1) บรรณารักษ์ ห้องสมุดกรุ งเทพมหานคร ต้อง
จัดตกแต่งห้องสมุ ดประชาชนทั้งหมด ในเรื่ องรู ปแบบ
ตัว อาคาร และสภาพภายใน ให้ ไ ด้ม าตรฐาน จัด ให้ มี
สถานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ เหมาะกับ ช่ ว งวัย ผูร้ ั บ บริ ก าร มุ ม
ผูใ้ หญ่ มุมผูส้ ู งอายุ มุมประชาชนทัว่ ไป หรื อมุมสําหรับ
ผูร้ ับบริ การที่มีความต้องการพิเศษ
2) หน่ วยงานภาครั ฐ ควรสนั บ สนุ นการ
ดําเนิ นการห้องสมุดทุกระดับทุกประเภทอย่างเต็มที่ ทั้ง
ด้ า น งบ ป ระม าณ บุ คลากร ฯลฯ เพื่ อการพั ฒ น า
สภาพแวดล้อมและแหล่งการอ่านเพิ่มจํานวนห้องสมุด
ประชาชน เพื่อความสะดวกของประชาชนในการเข้าถึง
หนังสื อ
3) หน่ วยงานภาคเอกชน ควรเข้าไปมีส่วนร่ วม
จัดตั้งและพัฒนาสิ่ งแวดล้อมและแหล่งการอ่านสําหรั บ
ประชาชน โดยประสานงานกับ หน่ ว ยงานที่ มี ค วาม
พร้อมและความต้องการด้านการอ่าน และควรส่ งเสริ ม
การจัดมุ ม หนังสื อในหน่ วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งที่
เป็ นลักษณะมุ มย่อยๆ หรื อในรู ปแบบห้องสมุ ดประจํา
หน่วยงาน

แน วท างที่ 5 แน วท างก ารส่ งเส ริ ม แล ะ
สนั บ สนุ น กิ จ กรรมส่ งเสริ ม การอ่ า น ประกอบด้ว ย
บทบาทของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง คือ
1) หน่ ว ยงานภาครั ฐ ต้อ งให้ ก ารสนั บ สนุ น
หน่วยงานต่างๆ จัดให้มีบริ การในลักษณะห้องสมุดแบบ
เฉพาะเจาะจง โดยอาจประสานความร่ วมมื อ กั บ
ภาคเอกชนที่ มี ค วามพร้ อ ม หรื อบางส่ ว นที่ เปิ ดเป็ น
หอสมุดหรื อพิพิธภัณฑ์อยูแ่ ล้ว เช่น ห้องสมุดแพทย์ หอ
ศิลป์ ของศิลปิ นหลายๆ ท่าน เป็ นต้น และควรร่ วมมือกับ
ภาคเอกชนที่ มี ศ ัก ยภาพในการส่ งเสริ มการอ่ า นใน
รู ปแบบต่ า งๆ เช่ น 1) โครงการแจกหนั ง สื อฟรี 2)
โครงการหนังสื อมือสอง ฯลฯ
แน วท างที่ 6 แน วท างก ารส่ งเส ริ ม แล ะ
สนั บ สนุ น การอ่ า นด้ ว ยการประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นสื่ อ
ประเภทต่ างๆ ประกอบด้วยบทบาทของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง คือ
1) บรรณารั กษ์ ห้องสมุดกรุ งเทพมหานคร ทํา
หน้ า ที่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ห้ อ งสมุ ด และกิ จ กรรมของ
บรรณารั กษ์ เพราะประชาชนส่ วนหนึ่ งยังไม่ทราบว่ามี
ห้องสมุดประชาชน หรื อห้องสมุดประชาชนที่ใกล้ที่พกั
อาศัย ของตนอยู่ที่ ใด ตลอดจนไม่ ท ราบถึ งกิ จ กรรมที่
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ห้องสมุ ดจัดขึ้ น ทําให้การเข้ามาใช้บริ การหรื อเข้าร่ วม
กิจกรรมยังไม่ทวั่ ถึง
2) หน่ วยงานภาครั ฐ ต้องรณรงค์ส่งเสริ มการ
อ่ านผ่านสื่ อ ของรั ฐ ประเภทต่ างๆ เช่ น วิท ยุ โทรทัศ น์
ฯ ล ฯ โด ยสื่ อ ต่ างๆ เห ล่ านี้ ต้ อ งให้ ค วาม ร่ วม มื อ
ประสานงานกับ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับการอ่าน เพื่ อ
การเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้มากที่สุด
3) ห น่ ว ย ง าน ภ าค เอ ก ช น ค ว ร ส นั บ ส นุ น ก าร
ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อต่างๆ ในองค์กร เช่น อินทราเน็ต
สื่ อ สั งคมออนไลน์ ทุ ก ประเภท สื่ อ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ทุ ก
ป ร ะ เภ ท ฯ ล ฯ แ ล ะ ค ว ร มี ก าร ร ณ ร งค์ โ ฆ ษ ณ า
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน โดย
ใช้ต ัว แบบทางสั ง คมต่ า งๆ เช่ น ศิ ล ปิ น ดารานั ก ร้ อ ง
นักการเมื อง ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่ มีบทบาท
หรื อมี อิทธิ พลต่อความคิดของประชาชน ที่ ตอ้ งเป็ นตัว
แบบที่ถกู ต้องและเหมาะสมด้านการอ่านด้วย

การศึกษาสภาพการอ่านของประชาชนในกรุ งเทพ
นิธิพฒั น์ เมฆขจร และคณะ
2.1 ควรมีการศึกษาวิจยั ถึงประเภทของสื่ อการ
อ่ า น ที่ เห มาะส มกั บ เด็ ก เยาวชน และป ระชาชน
กรุ งเทพมหานคร
2.3 ควรมี ก ารวิจัย ติ ด ตามผลและประเมิ น ผล
การส่ งเสริ ม การอ่านที่ จัดขึ้ น สําหรั บ เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนกรุ งเทพมหานคร
3. ข้ อเสนอแนะเชิ งปฏิบัติการสํ าหรั บบรรณารั กษ์
ห้ องสมุดกรุงเทพมหานคร
3.1 ค วรมี ก ารป ระช าสั ม พั น ธ์ เชิ งรุ ก ให้
ป ระช าช น ทุ ก ระดั บ รู้ จั ก เข้ า ใจ จู งใจ แ ล ะเห็ น
ค วาม สํ าคั ญ ข อ งก ารเข้ า ม าใช้ บ ริ ก ารห้ อ งส มุ ด
กรุ ง เทพมหานคร โดยใช้สื่ อ ของกรุ ง เทพมหานครที่
ห ล าก ห ล าย เพิ่ ม ขึ้ น เช่ น ส ถ านี โ ท ร ทั ศ น์ ข อ ง
กรุ งเทพมหานคร (Bangkok City Channel) และ เว็บไซต์
ของกรุ งเทพมหานคร
3.2 เนื่ อ ง จ าก ข้ อ จํ า กั ด ด้ า น อั ต ร ากํ า ลั ง
บรรณารั ก ษ์ ห้ อ งสมุ ด กรุ ง เทพมหานครควรมี ก ารจัด
อบรมบุ ค ลากรผูช้ ่ วย เพื่ อ มาช่ วยงานด้านบรรณารั ก ษ์
ภายในห้องสมุดกรุ งเทพมหานคร
3.3 ควรมีการพัฒนาระบบห้องสมุดแบบดิจิตลั
เพื่ อ จัด ทํา เครื อข่ า ยออนไลน์ ร ะหว่ า งห้ อ งสมุ ด ของ
กรุ งเทพมหานครและห้ อ งสมุ ด ภาครั ฐ และเอกชนอื่ น
และให้บริ การประชาชนทัว่ ไปด้วยระบบออนไลน์
3.4 ควรเพิ่มการให้บริ การห้องสมุดเคลื่อนที่ใน
รู ปแบบอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผูร้ ับบริ การในชุมชน
ให้มากขึ้น
3.5 ควรมี ก ารสํ า รวจความสนใจและความ
ต้อ งการของประชาชนในเขตที่ รั บ ผิ ด ชอบ และจัด
กิ จกรรมส่ งเสริ มการอ่านให้ส อดคล้องกับ ความสนใจ
และความต้องการดังกล่าว

ข้ อเสนอแนะทีส่ ํ าคัญ
1. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 กรุ งเทพมหาครควรกํ า หนดนโยบาย
ส่ งเสริ มการอ่านสําหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนอย่าง
ชัดเจน เป็ นรู ปธรรม และต่อเนื่อง
1.2 กรุ งเทพมหาครควรร่ วมมื อกับ หน่ วยงาน
ภาครั ฐและเอกชนเพื่อการส่ งเสริ มการอ่านในลักษณะ
บูรณาการทุกภาคส่ วน
1.3 กรุ ง เทพมหาครควรส่ ง เสริ ม การอ่ านกับ
กลุ่ ม เป้ าหมายทุ ก ระดับ ตั้งแต่ ค รอบครั ว สถานศึ ก ษา
ชุมชน และองค์กร
2. ข้ อเสนอแนะเชิงวิชาการ
2.1 ควรมีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับความสามารถ
ในการอ่านของเด็กและเยาวชนกรุ งเทพมหานคร
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3.6 ควรมีการจัดสภาพแวดล้อม วัสดุครุ ภณั ฑ์
ต่างๆ ให้เอื้อต่อผูร้ ับบริ การลักษณะพิเศษ เช่น
คอมพิวเตอร์สาํ หรับผูม้ ีความบกพร่ องทางร่ างกาย

การศึกษาสภาพการอ่านของประชาชนในกรุ งเทพ
นิธิพฒั น์ เมฆขจร และคณะ
ฐาปนีย ์ นครพรม (2541) วัฒนธรรมในการใช้
ภาษาไทย กรุ งเทพมหานคร โอเดียนสโตร์
ถวัลย์ มาศจรัส (2539) การเขียนหนังสื อส่ งเสริ มการ
อ่ านและหนังสื ออ่ านเพิ่มเติม กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั ต้นอ้อแกรมมี่จาํ กัด
นฤมล ตันธสุ รเศรษฐ์ และคณะ (2555) การสังเคราะห์
งานวิจยั เกี่ยวกับการอ่าน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมธิราช (เอกสารอัด
สําเนา)
เปลื้อง ณ นคร (2538) ศิลปะแห่ งการอ่ าน
กรุ งเทพมหานคร เยลโลการพิมพ์
ผ่องพรรณ เกิดพิทกั ษ์ (2530) สุขภาพจิ ตเบือ้ งต้ น
กรุ งเทพมหานคร บัณฑิตการพิมพ์
มานิต บุญประเสริ ฐ (2536) ยุทธวิธีพัฒนาการอ่ าน
กรุ งเทพมหานคร จันทรเกษม
แม้นมาศ ชวลิต (2544) “การพัฒนาการอ่าน” ใน
เอกสารการสอนชุดวิชาการอ่ านภาษาไทย
หน่วยที่ 5 หน้า 230-383 นนทบุรี สาขาวิชา
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
วภานี โสมประยูธ (2537) การสอนภาษาไทยระดับ
ประถมศึกษา กรุ งเทพมหานคร
วัฒนชัย วินิจจะกูล (2552) TK FORUM ถอดบทเรี ยน
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ขอ้ เสนอนโยบายการ
อ่านจากชุมชนนักปฏิบตั ิ สํานักงานอุทยานการ
เรี ยนรู้ กรุ งเทพมหานคร
วิโรจน์ เหรี ยญประยูร (2554) สภาพปั ญหาและความ
ต้ องการในการอ่ านของผู้สูงอายุในจังหวัด
ขอนแก่ น การศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาวิชาการ
จัดการแหล่งการเรี ยนรู้ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศิริลกั ษณ์ สังมา (2553) การออกแบสภาพแวดล้ อมเพื่อ
สร้ างนิสัยการอ่ าน สําหรั บเด็กประถมศึกษาปี ที่
4 – 6 วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต

บรรณานุกรม
กรมวิชาการ (2541) สภาพการผลิตและการพัฒนา
หนังสื อสําหรั บเด็ก กรุ งเทพมหานคร กองวิจยั
ทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ
(2544) การศึกษาสภาพการอ่ านของนักเรี ยน
และการจัดกิจกรรมสําหรั บการอ่ านในโรงเรี ยน
กรุ งเทพมหานคร โรงพิมพ์คุรุสภา
(2546) “การรณรงค์เพื่อส่ งเสริ มนิสัยรักการ
อ่าน” สรุ ปรายงานและเอกสารทางวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิ การ ตุลาคม – ธันวาคม
กรุ งเทพฯ โรงพิมพ์คุรุสภา
กมลรัตน์ หล้าสุ วงศ์ (2527) จิ ตวิทยาสั งคม ภาค
วิชาการแนะแนวและสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย ศรี นคริ นทรวิโรฒ
กัญญาพร นิตยประภา (2534) การผลิตหนังสื อสําหรั บ
เด็ก กรุ งเทพมหานคร โอเดียนสโตร์
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
www.moe.go.th/data_stat/ วันสื บค้น 11
ตุลาคม 2555
ฉวีวรรณ คูหาภินนั ท์ (2542) การอ่ านและการส่ งเสริ ม
การอ่ าน กรุ งเทพมหานคร ภาควิชาบรรณารักษ์
ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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