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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา คนหา และวิเคราะหปญหาการอานของ
คนไทย ในบริบทระบบการศึกษา และปจจัยสนับสนุน การวิจัยนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยการวิเคราะหเนื้อหา เก็บขอมูลในรูปแบบของตัวบท จากเอกสารที่ไดคัดเลือกจํานวน
120 รายการ ทั้งที่เปนสิ่งพิมพและอินเทอรเน็ต ผลการวิจัยพบวา ปญหาทางดานบริบท
ระบบการศึกษามี 5 ประเด็นคือ ระบบการเรียนการสอนไมไดใหความสําคัญกับการอาน
เปาหมายการอานหนังสือเพื่อสอบ ความสําคัญของการเรียนคือใบปริญญา การวัดผลหรือ
การสอบไมเอื้อตอการอาน ปจจัยดานครูผูสอน สวนบริบททางดานปจจัยสนับสนุนที่พบ
มี 7 ประเด็นคือปญหาดานหนังสือ ปญหาดานหองสมุด ขาดความชัดเจนในการบริหาร
จัดการ โครงการทางดานการอานไมสามารถเขาถึงประชาชนสวนใหญ โครงการขาดการ
มี ส  ว นร ว ม งบประมาณไม เ พี ย งพอ และกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารยั ง ไม ส ามารถจั ด การ
ในการสรางสังคมการอานและการเรียนการสอนอานในโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
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Abstract
The objective of this research was to study, search for, and analyze
the reading culture of Thai people in the context of the educational system
and supporting factors. Qualitative research methodology through content
analysis was used. The researcher collected data in the form of text from
documents with 120 selected items including the printed materials, and the
Internet. The research result found that 5 problems in the educational
system are: the teaching system, the goal of reading books for exams,
learning for degree; evaluation not supporting reading; teacher factor. There
are 7 issues in supporting factors which are book problems, library problems,
lack of clarity in management, reading projects not reaching the majority of
people, project lacking participation, insufﬁcient budget and ineffective
management of the Ministry of Education on the reading and teaching
society in schools.
Keywords: Reading Culture, Problem of Reading
ความนํา

การอานเปนจุดเริ่มตนของการเรียนรู การพัฒนาคนใหมีคุณภาพ การอานจึงมี
บทบาทและความสํ า คั ญ ต อ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย แ ละประเทศชาติ เพราะ
เมื่อประชากรของชาติใหความสําคัญตอการอาน หมายถึงประชากรของชาติไดพัฒนา
ตนเองใหเปนคนมีคุณภาพ การอานเปนพื้นฐานสําคัญ ทั้งในดานการศึกษา การแสวงหา
ความรู การประกอบอาชีพ และความเพลิดเพลิน ดวยเหตุนี้การอานมีคุณคาตอมนุษย
เนื่ อ งจากเป น การสนองความต อ งการของมนุ ษ ย ทํ า ให ม นุ ษ ย เ กิ ด ความรู  ยกระดั บ
สติปญญาใหสูงขึ้น ทําใหมนุษยเกิดความคิดสรางสรรค พัฒนาความคิดใหกาวหนา สงผล
ต อ การพั ฒ นาในอาชีพ ทําใหม นุษยทัน ตอเหตุก ารณ ได รั บความรู  เ พิ่ ม ช ว ยอํ า นวย
ความสะดวกในชีวิตประจําวัน อีกทั้งยังทําใหมนุษยสามารถแกไขปญหาตาง ๆ และ
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สามารถดํารงชีวิตในสังคมได นอกจากนี้ยังชวยพัฒนาจิตใจใหงอกงาม ชวยขจัดความทุกข
ความเศราหมอง การอานทําใหเกิดความเขาใจ ความรวมมือในการอยูรวมกันในสังคม
เปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชนไดรับความเพลิดเพลินและพักผอนหยอนใจ (คุณคา
การอาน รูอยางนี้แลวเรามาอานหนังสือกันเถอะ, 2558) สุดใจ พรหมเกิด (2552)
ผูจัดการแผนงานสรางเสริมวัฒนธรรมการอาน กลาวสนับสนุนวา “การอานเปนขุมทรัพย
แหงปญญาของผูคนและสังคม” (สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน, 2558) และ คุณหนอน
ฝกหัด (2552, น. 9) กลาวสนับสนุนวา “การอานเปนเรื่องสําคัญ และเปนตัวชี้วัดระดับ
การพัฒนาของคนในชาติอยางหนึ่ง”
สุชาดา สหัสกุล (2561) นายกสมาคมผูจ ดั พิมพและผูจ าํ หนายหนังสือแหงประเทศไทย
กลาววา “แมวา การอานจะไดรบั การยอมรับวาเปนปจจัยสําคัญของการจําเริญเติบโตทางสังคม
ทั้งในมิติที่วาการอานสรางองคความรู นําสูการคิดตอยอด นําไปสูการพัฒนา และนําไปสู
การเปลี่ยนแปลง จนเปนเหตุที่ทําใหหลายฝายเชื่อมั่นวา หนังสือ ซึ่งถือเปนเครื่องมือ
ประกอบการอานสามารถสรางคุณภาพคน เพื่อสรางพื้นฐานที่ดีของชาติได หากแต
ในยุคสมัยปจจุบันเครื่องมือที่หลากหลาย และบทบาทของหนังสือ สิ่งพิมพ อาจจะลดทอน
ลงไป แตการอานยังคงเปนปจจัยสําคัญและเปนกลไกในการขับเคลื่อนพัฒนาการของ
สังคมไมดอยไปกวาในอดีตเลย (ผูจัดการ 360, 2561)
การอ า นมี ค วามสํ า คั ญ และมี บ ทบาทต อ การพั ฒ นาคนและประเทศก็ ต าม
แตเปนที่ยอมรับกันวาคนไทยยังไมใหความสําคัญกับการอานมากนัก จากการสํารวจชี้ให
เห็นวาคนไทยอานหนังสือนอย และการอานของคนไทยไดกลายเปนประเด็นสําคัญที่
นักวิชาการ สื่อ ไดกลาวถึง อภิปราย และแสดงความคิดเห็น วาคนไทยไมรักการอาน
อานหนังสือนอย ไมใหความสําคัญกับการอาน โดยเฉพาะวาทกรรมดวยวลีในประโยคที่วา
“คนไทยอานหนังสือเฉลี่ยปละ 8 บรรทัด” (ไทยพับลิกา, 2559) หรือมีการกลาววา
“วัฒนธรรมการอานของคนไทยเกิดขึน้ อยางกะปริบกะปรอย” (ชุลพี ร อรามเนตร, 2558)
หรื อ คํ า กล า วที่ ว  า “วั ฒ นธรรมการอ า น ของไทย บนหนทางตี บ ตั น และล ม สลาย”
(ผูจัดการ 360, 2561) หรือจากงานวิจัยของ ชนะใจ เดชวิทยาพร และคณะ (2552) กลาว
วา “ประเทศไทยยังไมสามารถทําใหการอานเปนวัฒนธรรมของชาติได” และจากงานวิจัย
ของ อรศรี งามวิ ท ยาพงศ และคณะ (2553) ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า คนไทยไม รั ก การอ า น
เปนรายงานทางสังคมที่รับรูกันทั่วไปอยางตอเนื่องทางสื่อตาง ๆ มานานนับทศวรรษ
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แมวาประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศที่มีนโยบาย ประกาศทศวรรษการอาน
มีแนวทางสงเสริมการอานใหเกิดขึ้นแกคนในชาติ ทวาที่ผานมาการอานกับคนไทยดูไม
กระเตื้องขึ้น แมสถิติใหมลาสุดผลการวิจัยในโครงการจัดทําแผนแมบทสงเสริมวัฒนธรรม
การเรียนและการอานของไทย พ.ศ.2559-2562 (4 ป) จัดทําโดย ผศ.ชนะใจ เดชวิทยาพร
หัวหนาโครงการ และคณะวิจัย ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ภายใตการสนับสนุน
ทุนวิจัยจากกรมการสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อนําเสนอเปนรางแผน
แมบทสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูและการอานของไทย พบวา เด็กไทยใชเวลาใน
การอานเฉลี่ยวันละ 1.51 ชั่วโมง (ชุลีพร อรามเนตร, 2558) และผลสํารวจการอานหนังสือ
ของประชากรใน พ.ศ. 2546 โดยสํานักงานสถิตแิ หงชาติ พบวาประชากรทีม่ อี ายุ 6 ปขนึ้ ไป
จํานวน 57.8 ลานคน เปนผูอานหนังสือ 35.4 ลานคน คิดเปนรอยละ 61.2 และผูไมอาน
หนังสือ 22.4 ลานคน คิดเปนรอยละ 38.8 (ผลสํารวจการอานหนังสือของประชากรใน
พ.ศ.2546, 2546) และจากรายงานของสํานักงานสถิติแหงชาติ ในป พ.ศ. 2551 ระบุวา คน
ไทยใชเวลาการอานหนังสือนอกเวลาเรียน และนอกเวลาทํางานเฉลี่ยวันละ 39 นาที
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2551)
ดวยเหตุนี้จึงมีความจําเปนที่จะตองคนหาถึงปจจัย ปญหา และบริบทสําคัญ ๆ
ที่สงผลตอพฤติกรรมการอานของคนไทย โดยเฉพาะการอานหนังสือวาปญหาอยูตรงไหน
ดังที่ ปริญญา ชาวสมุน (2558) กลาววา “เพราะกอนหนานี้ยังไมมีใครชี้ชัดไดวาคนไทย
อานหนังสือหรือไม ถาอานพวกเขาอานอะไร มีเพียงการคาดเดาและตีตราวาเปนอยางนั้น
เปนอยางนี้ ซึ่งอันที่จริงขอมูลเหลานี้หากรูแจงรูจริงจะมีคุณมากกวาแครูวาคนไทยอาน
หนังสือหรือไมและอยางไร” ผูวิจัยจึงสนใจคนหาเพื่อตอบคําถามวาทําไมคนไทยไมรัก
การอาน ดวยการสืบคน เจาะลึกเอกสารตาง ๆ ดวยการวิเคราะหเนื้อหาเพื่อคนหาวา
ระบบการศึ ก ษาของไทยและมี ป  จ จั ย สนั บ สนุ น อะไรบ า งที่ ส  ง ผลต อ การที่ ค นไทย
อานหนังสือนอย ไมรักการอาน หรือไมมีวัฒนธรรมการอาน
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วัตถุประสงคของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา คนหา และวิเคราะหปญหาการอาน
ของคนไทยบริบทางดานระบบการศึกษาและปจจัยสนับสนุน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิเคราะหปญหาการอานของคนไทย เพื่อคนหาวาสาเหตุ
หรือปญหาอะไร ที่สงผลใหคนไทยไมรักการอาน หรืออานหนังสือนอยในบริบททาง
ดานระบบการศึกษาและปจจัยสนับสนุนโดยการใชการวิจัยเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะห
เอกสารเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดวยการวิเคราะหเนื้อหาของขอความที่เปนตัวบท
(text) ทั้งที่เปนสิ่งพิมพและอินเทอรเน็ต โดยผูวิจัยไดใชเกณฑในการคัดเลือกดวยการใช
คําคน คือ การอานของคนไทย ปญหาการอานในสังคมไทย การอานในสังคมไทย และ
สภาพการอานในสังคมไทย มาเปนแนวทางในการพิจารณาในการหาขอมูล ไดเอกสาร
จํานวน 120 รายการ เพื่อนํามาวิเคราะหเนื้อหาตามประเด็นที่ไดตั้งไว
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้
1) การวิเคราะหเนื้อหาในขั้นตน โดย
1.1 กําหนดกลุมเนื้อหาที่จะวิเคราะหตามคําศัพทที่ไดกําหนด
1.2 รวบรวมขอมูลที่ตองการวิเคราะห
1.3 คัดลอกเนื้อหา และแยกเปนกลุมตามคําศัพทที่ไดกําหนดศึกษา
1.4 ลงรหัสดวยคําสําคัญจากเนื้อหาที่ไดคัดลอก
1.5 วิเคราะหเนื้อหา และตีความ เพื่อนําไปใชในการวิเคราะหปญหาการอาน
ในสังคมไทย
2) การวิเคราะหเนื้อหาจากตัวบท ที่ไดคัดลอกเนื้อหา ในตารางเพื่อใหมองเห็น
หัวขอตามประเด็นตาง ๆ วิเคราะหเพื่อใหมองเห็นปญหาทางดานการอานในสังคมไทย
อันเกิดจากสภาพในบริบทของระบบการศึกษา และปจจัยที่สนับสนุน
3) คัดเลือกเอกสารมาวิเคราะหเฉพาะชวงป 2540-2560 เปนหลัก ซึ่งมีประเด็น
ที่กลาวถึงสภาพปญหาการอานในสังคมไทยมาก
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4) ขอจํากัดในการวิจยั ผูว จิ ยั วิเคราะหวาทกรรมภายใตบริบทของเอกสารทีค่ ดั เลือก
เทานั้น จึงไมครอบคลุมเอกสารอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่ผูวิจัยคัดเลือก โดยเฉพาะเอกสาร
ที่แปลจากตางประเทศ (แตจะใชเฉพาะหนาคํานําที่เขียนโดยคนไทย)
นิยามศัพท
ปญหาการอานของคนไทย หมายถึง พฤติกรรมที่คนไทยอานหนังสือนอย ไมรัก
การอาน ไมใหความสําคัญกับการอาน
ระบบการศึกษา หมายถึง ระบบการเรียนการสอนทุกระดับการศึกษา ตั้งแต
ระดับโรงเรียน จนถึงมหาวิทยาลัย รวมถึงทัศนคติ ความเชื่อของการเรียนรูของคนไทย
ป จ จั ย สนั บ สนุ น หมายถึ ง การบริ ห ารจั ด การ ระบบสนั บ สนุ น เพื่ อ ให เ กิ ด
การเรียนการสอน และการเรียนรู ที่สงผลตอพฤติกรรมการอานของคนไทย
ผลการวิจัย
คนไทยไมอานหนังสือ อานนอย ไมรักการอาน เปนปญหาหลักของสังคมไทยที่มี
การถกเถียง และพยายามหาแนวทางในการแกปญหาทุกรัฐบาล บทความนี้มุงคนหา
ปญหาทางดานการอานในบริบททางดานระบบการศึกษาและปจจัยสนับสนุน ซึ่งสามารถ
แยกเปนประเด็นหลัก ๆ ไดดังนี้
1) บริบทดานระบบการศึกษาของไทย
ระบบการศึกษาของไทยมีผลอยางมากตอการสรางนิสยั รักการอานของเด็กไทย
และคนไทย ทัง้ ระบบการเรียนการสอน คุณภาพของครูและผูบ ริหารสถานศึกษา เปาหมาย
และปรัชญาการศึกษา เปนตน มีนักวิชาการจํานวนมากไดวิพากษวิจารณระบบการศึกษา
ของไทยวาเปนตัวขัดขวางการพัฒนาทุกดาน โดยเฉพาะการอานของเด็กไทยตั้งแตระดับ
อนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา ดังที่ สุจติ ต วงษเทศ (2554, น. 20) กลาววา ปญหาของบาน
เรายั ง วนเวี ย นอยู  ที่ เ รื่ อ งความคั บ แคบของการศึ ก ษา ซึ่ ง ผิ ด ทั้ ง ปรั ช ญาและวิ ธี ก าร
ประเทศไทยจึงลมเหลวอยางมากในการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนใหเด็กไดอาน
อยางเปนระบบ ขณะที่ประเทศการศึกษาเจริญทั้งหลายใหความสําคัญเรื่องการอานเปน
ฐานหลักและเอาจริงเอาจัง สวนบุญสม ศิรบิ าํ รุง (2555, น. 13) ไดกลาวสนับสนุนวา “ระบบของ
การเรียนการสอนในโรงเรียนก็เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหเด็กอานหนังสือนอย”
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นิธิ เอียวศรีวงศ (2552, น. 19) กลาววาการอานเปนเรื่องสําคัญ แตใน
การศึกษาไทยใหอานนอยมาก เปนที่ทราบกันดีวาระบบการศึกษาของไทยนั้นไมคอยได
สนใจและไมไดมีการสงเสริมเรื่องการอานเทาใดนัก ปญหาเรื่องการอานในการศึกษานี้
ไมไดอยูท วี่ า เราอานหรือไมอา น หรืออานมากอานนอย แตมนั อยูท วี่ า ตัวกระบวนการเรียนรู
ในระบบการศึกษาของไทยนี้ มันขัดขวางการอาน มันไมสงเสริมใหอานโดยตัวมันเอง
นอกจากนี้ยังไดชี้ใหเห็นประเด็นของปญหาวา “เรากําลังสงเสริมใหเด็กไทยรักการอานแต
การอานแทบไมเปนสวนหนึ่งของการเรียนทั้งในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยดวยซํ้า” ปญหา
ตาง ๆ ทางดานระบบการศึกษาที่สงผลตอการอานของคนไทย สรุปเปนประเด็นไดดังนี้
1.1 ระบบการเรียนการสอน
การศึกษาของไทยมุง เนนใหทอ งจําและฟงการบรรยายจากครู ครูมบี ทบาท
ในการใหความรู ไมไดสอนมุงเนนใหผูเรียนแสวงหาความรูจากการอานดวยตนเอง หรือ
อานเพิม่ เติม วิธกี ารสอนแบบเกา ๆ ของครูทไี่ มไดนาํ ไปสูก ารเกิดนิสยั รักการอาน หรือเรียนรู
จากการอาน ผูเ รียนคอยฟงคําบรรยายจากครู หวังเรียนเพือ่ ไดรบั ความรูจ ากการสอนของครู
ไม คิ ด ที่ จ ะอ า นหนั ง สื อ เพื่ อ หาความรู  เ พิ่ ม เติ ม ครู ก็ ไ ม ไ ด จ ริ ง จั ง ที่ จ ะสอนให นั ก เรี ย น
วิเคราะหวิจารณจากการอานหนังสือเพิ่มเติม ดังคํากลาวที่ติดหูวา “ศึกษาเลาเรียน” ดังที่
นิธิ เอียวศรีวงศ (2552, น. 91) กลาวสนับสนุนวา “แตการอานเปนสิ่งแปลกปลอมใน
ระบบการสอนของโรงเรียน (จนถึงมหาวิทยาลัย) นะครับ คืออานไปทําไมก็ไมรู เพราะครู
ไมไดอยากใหนักเรียนรูอะไรมากกวาที่ทานรู การอานตํารานั้นชวยเพิ่มมิติและมุมมอง
อันหลากหลายใหแกประเด็นวิชาการ แตการศึกษาไทยไมตองการคําตอบที่หลากหลาย
จากมิติและมุมมอง ตองการแตเชื่อวา “ถูก” อันเดียว เหมือนขอสอบเขามหาวิทยาลัย
แหละครับ คือรูว า อันไหนถูกก็เลือกกามา อยาคิดมาก เพราะจะทําใหเขามหาวิทยาลัยไมได
ตราบเทาที่การศึกษาไทยเปนอยางนี้ ผมก็เชื่อวาอยางไรเสียคนไทยก็คงไมรักการอานอยู
ตราบนั้น” และยังไดกลาววา การอานของคนไทยผูกพันกับระบบการศึกษาแบบเกา ที่มุง
ใหเด็กจดจําความจริงเพียงดานเดียว ทําใหเด็กเครียดและเบื่อการอาน” (ชูวัฒนธรรม
การอาน, 2554, น. 15 )
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ยิ่งไปกวานั้น บุญสม ศิริบํารุง (2555, น. 13) ไดขยายเพิ่มเติมวา “การอาน
หนังสือของเด็ก จะตองมองไปที่ระบบของโรงเรียนโดยโรงเรียนไทยมีระบบการเรียน
การสอนแบบครูสอนเด็กจด เด็กจะทองจําตามที่จดมาเพื่อมาทําขอสอบ แตกตางจาก
ระบบการเรียนในตางประเทศที่ครูจะใหนักเรียนไปหาความรูในหนังสือแหงการบอกเลา
ไมใชสังคมแหงการแสวงหาความรูดวยตนเอง” และ สุจิตต วงษเทศ (2558, น. 18)
กลาวสนับสนุนวา “การศึกษาไทยเครงครัดครอบงําใหทองจําตามครู ไมสงสัย ไมถาม
ไมเถียง”
การเรียนการสอนของครูสวนใหญมุงเนนใหผูเรียนทองจํา และฟงจาก
คําบรรยาย ระบบการเรียนการสอนไมไดใหความสําคัญกับการอานอยางจริงจัง มีครู
จํานวนนอยมากที่มอบหมายใหผูเรียนอานหนังสือเพื่อมาอภิปรายในชั้นเรียน เพราะ
กิจกรรมเชนนี้ครูก็ตองทํางานหนัก จะตองอานหนังสือที่มอบหมายดวยเชนกันเพิ่มเติม
ผูเ รียนก็ชอบเพราะไมตอ งอานหนังสือมาก
ประเด็นระบบการเรียนการสอนไมไดใหความสําคัญกับการอาน จะเห็น
ไดวาสงผลใหผูเรียนคาดหวังที่จะไดรับความรูจากการฟงบรรยายของครูเทานั้น การอาน
เพิ่มเติมจึงไมมีความจําเปนที่จะตองศึกษาคนควาเพิ่มเติม เพราะผูเรียนไมไดนํามาใชใน
การเรียน จึงสงผลตอการอานของเด็กไทยอยางมาก จากที่กลาวมาทําใหมองเห็นวา
การเรียนการสอนแบบทองจํา เปนประเด็นสําคัญที่สงผลตอการอานของคนไทยอยางมาก
เนื่องจากผูเรียนอานเพียงหนังสือเรียน และฟงบรรยายจากผูสอนก็ถือวาเพียงพอแลว
ไมจําเปนตองอานหนังสือเพิ่มเติมที่หลากหลาย เพื่อนํามาวิพากษวิจารณ หรืออภิปรายใน
หองเรียน ซึ่งจะตองหาขอมูลเพิ่มเติมมาแลกเปลี่ยนในหองเรียน ระบบการเรียนการสอน
จึงมีความสําคัญตอการอานของคนไทยอยางมาก
1.2 เปาหมายการอานหนังสือเรียนเพื่อสอบ
เปาหมายการอานของผูเ รียนคืออานหนังสือเรียนเพือ่ สอบ ปจจุบนั เด็กไทย
สวนใหญมักจะอานหนังสือเพื่อใชในการสอบเทานั้น จึงไมใหความสําคัญในการอาน
หนังสือเทาทีค่ วร เมือ่ สอบเสร็จก็ไมอา น (ศธ. ยอมรับกิจกรรมเสริมการอานลมเหลว หวังใช
ครอบครัวเปนสือ่ ใหเด็กรักหนังสือ, 2543, น. 8) และมุง อานแตหนังสือเรียน หนังสือเตรียม
สอบเทานัน้ หนังสืออืน่ ๆ เพื่อพัฒนาความรู หรือเพื่อความบันเทิง จินตนาการ กลอมเกลา
จิตใจ ไมนิยมอานดังที่ สุจิตต วงษเทศ (2554, น. 20) กลาววา “เรียนเพื่อจํา จําเพื่อสอบ
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สอบเพือ่ ลืม” การอานของเด็กไทยจึงเปนแคการอานตามหลักสูตรภาคบังคับเสียเปนสวนใหญ
ซึ่งประเด็นนีม้ ขี อ มูลเชิงประจักษยนื ยันวา เด็กไทยอานหนังสือตามหนาทีม่ ากกวาอานเพราะ
ความสนใจหรือความอยากอาน (วิลาสินี พิพิธกุล, 2550, น. A10)
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2559, น. 15) ไดชี้ใหเห็นวาบัณฑิตจํานวน
ไมนอ ย หยุดอานเมือ่ เรียนจบ เพราะมุง อานหนังสือ ทองตําราเพือ่ ใหสอบผาน หรือไดเกรดสูง ๆ
เปนใบเบิกทางในการทํางานดี ๆ ทํา ตอไปเทานั้น จํานวนไมนอยคิดวา เมื่อทํางานแลวก็
ไมรูจะอานอะไรแลว ความรูที่เรียนมาก็แทบไมไดใช หรือคิดวาเรียนรูจากงานที่ทํา
จากประสบการณที่ไดรับนาจะเพียงพอแลว หรือไมก็คิดวาพวกตําราตาง ๆ คอยอาน
เมื่อเรียนตอ เมื่ออยากไดวุฒิที่สูงขึ้นเขาศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
เอกสารการประชุมใหญสามัญประจําป 2552 และประชุมวิชาการสมาคมหอง
สมุดแหงประเทศไทย เรือ่ งการอานเพือ่ พัฒนาชาติ (2552) ไดกลาววา “วัฒนธรรมการอาน
ของเด็กไทย ใหความสําคัญกับการอานเปนเพียงเครื่องมือไปสูเปาหมาย มิไดหลอหลอม
วาการอานเปนเรื่องการพัฒนาสติปญญา หรือพัฒนาความสมบูรณของชีวิต ซึ่งผิดกับ
สังคมตะวันตกที่สอนใหเด็กรักการอานจนเปนนิสัย กลายเปนสิ่งเสพติดตั้งแตเกิดจนตาย
ซึ่งการอานของนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยใหความสําคัญเปนแคเครื่อง
มือเพื่อใหความรูและนําไปสอบผาน หลังจากนั้นสวนใหญจะทิ้งการอาน”
การสอบเปนวาทกรรมหนึ่งที่ผูเรียนมีเปาหมายตองการเพียงผลการเรียน
ในระดับดีมาก หรือดี โดยไมสนใจวาตนเองจะไดรับความรูหรือทักษะมากนอยเพียงใด
เปาหมายจึงอยูที่อานหนังสือเพื่อสอบ หรือคาดวาจะนําไปใชในการตอบขอสอบเทานั้น
หนังสืออื่น ๆ ที่ไมเกี่ยวกับการเรียนในหอง หรือสอบ ก็จะไมสนใจศึกษาคนควาเพิ่มเติม
จึงสงผลใหการอานในสังคมไทยนอยมาก
1.3 ความสําคัญของการเรียนคือใบปริญญา
คนไทยสวนใหญโดยเฉพาะนักศึกษา มีความเชือ่ วาเปาหมายของการเรียน
คือใบปริญญามากกวาความรู ผูเรียนสวนใหญตองการเพียงใบปริญญาเปนใบเบิกทาง
สูค วามสําเร็จเทานัน้ จึงเขาเรียนในมหาวิทยาลัยโดยไมพยายามมุง แสวงหาความรูท นี่ อกเหนือ
จากการเรียน การเรียนในหองเรียนก็ไมจริงจัง ผูเ รียนเนนการอานเพือ่ สอบ ไมอา นหนังสืออืน่
เพิ่มเติม อานเฉพาะที่ครูมอบหมาย บางคนไมอานดวยซํ้า เมื่อไดวุฒิการศึกษาตามที่
ตองการแลวทุกอยางก็จบ ไมมีการอานเกิดขึ้นอีก สภาพการณเชนนี้สะทอนใหเห็นวา
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ระบบการศึกษายังไมสามารถทําใหผลผลิตของการศึกษากลายเปนผลผลิตที่มองเห็น
ความจําเปนของการอานและการเรียนรูตลอดชีวิต การอานและการเรียนรูเปนเพียงบันได
เพือ่ การไดมาซึง่ วุฒกิ ารศึกษา เพือ่ เปนใบเบิกทางในการกาวเขาไปสูก ารมีงานทํา (การอาน:
การพัฒนาศักยภาพมนุษย, วัฒนธรรมเลี้ยงลูกดวยหนังสือ: วัฒนธรรมสรางชาติ, 2555)
กลาวเสริมวาหลายคนคิดวาเรียนจบมหาวิทยาลัยแลวไมจําเปนตองอานหนังสืออีกตอไป
วิ ท ยากร เชี ย งกู ล (2543, น. 6) กล า วว า “คนไทยลงทุ น ทางด า น
การศึกษามาก แตมีนิสัยชอบการอานหนังสือ และใฝการเรียนรูดวยตนเองนอย คนจบ
มาแลวไมวาระดับไหนสวนใหญไมอานหนังสือตอ ไมใสใจเรียนรูคนควาตอ ไดแตทํางาน
ตามกฎระเบียบ คําสั่ง คูมือ หรือคิดไดอยูภายในกรอบแคบ ๆ ไมมีจินตนาภาพมองการณ
ไกลใชไหวพริบแกปญ
 หาเฉพาะหนาไปวัน หนังสือดี ๆ มียอดพิมพเพียง 2,000 - 3,000 เลม
คนยอมจายคาเลาเรียน คากวดวิชาหลายพันหลายหมื่นบาท แตไมชอบซื้อหนังสือดี ๆ
ซึ่งราคาแคหลักรอยอาน หองสมุดมีก็ไมชอบเขาอาน”
คานิยมของเด็กไทย หรือเปาหมายสูงสุดคือใบปริญญา เด็กไทยสวนใหญจงึ มุง หวัง
เพี ย งเข า มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ต อ งการให เ รี ย นจบและได ใ บปริ ญ ญาเท า นั้ น ช ว งเรี ย น
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาจึงไมขวนขวายแสวงหาความรูเทาที่ควร และไมได
ตระหนักที่จะประเมินตนเองวาเรียนไปเพื่อจะเรียนรูอะไร จึงสงผลใหไมรักการอาน
มองเห็นวาการอานไมมีความจําเปน
1.4 การวัดผลหรือการสอบไมเอื้อตอการอาน
การวั ด ผลหรื อ การสอบมุ  ง เน น ให ผู  เ รี ย นจดจํ า เนื้ อ หา จึ ง ใช ข  อ สอบ
แบบปรนัย เลือกคําตอบที่ถูก หรือคําตอบถูกผิด สงผลใหผูเรียนไมจําเปนตองขวนขวาย
อานหนังสือที่หลากหลาย อานตําราเรียนและจดจําเนื้อหาเพื่อสอบหรือกลาวไดวาเด็กไทย
สวนใหญมักจะอานหนังสือเพื่อใชในการสอบเทานั้น จากเอกสาร บทสรุปการเสวนา
“อานอะไร ทําไมจึงอาน อานแลวไดอะไร” (2552, น. 53 - 76) ไดชี้ใหเห็นวา “การที่
ระบบการศึ ก ษาเน น การประเมิ น ผลด ว ยข อ สอบที่ เ ป น ปรนั ย เป น ส ว นใหญ ทํ า ให
เด็กอานนอย ตีความไมได วิเคราะหไมเปน” สายัณห ผานอย (2546, น. 14) กลาวสนับสนุน
วา “ปญหาวิกฤตของการศึกษาไทยขณะนี้ คือคนไทยและเยาวชนไทยสวนใหญไมสนใจ
การอาน รวมทั้งคนจบปริญญาเอกและปริญญาโท เกือบ 1 แสนคน เรียนรูหนังสือแบบ
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ท อ งจํ า ตามตํ า ราและคํ า บรรยายเพื่ อ ไปสอบ ไม ส นใจการอ า นค น คว า ด ว ยตนเอง
คิดวิเคราะหไมเปน ประยุกตใชไมได หรือพอจบการศึกษามาเปนบัณฑิตแลวก็ไมอาน
หนังสืออีกตอไป”
การวัดผลที่มุงใหผูเรียนทองจํา โดยขอสอบเปนแบบปรนัยแบบตัวเลือก
ขอใดถูกที่สุด ผูเรียนจึงทองหนังสือแบบจดจําเนื้อหาเพื่อตอบขอสอบเทานั้น จึงไมเห็น
ความจําเปนที่จะตองอานหนังสือเพิ่มเติมหลายเลม หรือหลากหลายเนื้อหา หรือประเด็น
เพื่อนํามาใชในการอภิปราย แสดงความคิดเห็น การอานจึงอยูในวงจํากัดตามรูปแบบของ
ขอสอบที่ใชวัด หรือประเมินผูเรียน
1.5 ปจจัยทางดานครูผูสอน
ครูผูสอนก็เปนปจจัยสําคัญอยางมากตอวัฒนธรรมหรือนิสัยการอานของ
คนไทย เพราะครูคือหัวใจสําคัญที่จะวางรากฐานการอาน การเรียนรู ทั้งในดานทัศนคติ
แบบอยาง การชี้แนะใหกับผูเรียน แตครูไทยกลับมีปญหาอยางมากที่จะสอนและสงเสริม
ใหเด็กรักการอาน มีนักวิชาการจํานวนมากไดวิพากษวิจารณปญหาของครูที่สงผลใหเด็ก
ไมรักการอาน ซึ่งบางประเด็นก็เกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนดังที่ไดกลาวมาแลว
ปญหาของครูแยกเปนประเด็นไดดังนี้
1.5.1 ครูไมรักการอาน
ป ญ หาหนึ่ ง ด า นคุ ณ ภาพของครู ก็ คื อ ครู เ องก็ ไ ม รั ก การอ า น
อานหนังสือนอย ไมชอบแสวงหาความรูใหมมาสอนเด็ก จึงสอนโดยมุงใหเด็กทองจําจาก
ตําราที่ครูอานเพียงไมกี่เลม หรืออาจจะเปนเลมเดียวดวยซํ้า ดังที่ พงศศรันย พลศรีเลิศ
(2556) กล า วว า “ป ญ หาที่ พ บก็ คื อ อาจารย บ างท า นเวลาสอนนั ก ศึ ก ษาก็
มักจะใชตําราเลมเดียวเปนหลัก และก็ใชมาเปนเวลานานจนบางครั้งมีองคความรูใหม ๆ
เกิดขึ้นก็ยังไมเปลี่ยน เมื่อครูไมรักการอานก็ไมสามารถเปนแบบอยางที่ดีใหกับผูเรียนได
หรือชี้แนะสนับสนุนใหผูเรียนสนใจและรักการอาน ดังที่ สุขุม เฉลยทรัพย (2550, น. 15)
กลาววา “ยิ่งยุคนี้ครูไมอานหนังสือ อยาหวังไปสอนใหเด็กรักการอานไดเลย ตราบใดที่ครู
ไมไดทําตัวใหเปนตนแบบ เปนแมแบบใหเด็กไดดูเปนตัวอยาง ในที่สุดเด็กก็จะไมรักการ
อานไดเลย” สอดคลองกับแนวความคิดของ ศิลปชัย วุนบํารุง (2546, น. 27) ซึ่งกลาววา
“ประการสําคัญถาครูไมชอบอานหนังสือเปนทุนเดิมอยูแลว ก็จบกัน”
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ประเด็นครูไมรักการอานมีความสําคัญมากแตการสรางนิสัยรัก
การอานใหกับเด็ก เพราะครูคือแบบอยางที่ดีที่ผูเรียนใชเปนแนวทาง หรืออุดมคติใน
การเลียนแบบ หรือดําเนินรอยตาม เมื่อครูไมรักการอาน ก็ไมมีความรูหรือประเด็นใหม ๆ
มาถายทอดใหกับผูเรียน การสอนจึงมุงใหฟงคําบรรยายเปนหลัก ไมนิยมใหผูเรียน
นําขอมูลใหม ๆ หรือเนื้อหาที่หลากหลายมาอภิปรายแสดงความคิดเห็น เพราะครูก็ไมมี
ขอมูลเหลานั้น เนื่องจากไมไดอาน จึงสอนโดยใชตําราเพียงไมกี่เลม และฟงคําบรรยาย
จากครูก็ถือวาเปนการเพียงพอ การคาดหวังใหผูเรียนอานหนังสือเพิ่มเติมจึงไมประสบ
ผลสําเร็จ
1.5.2 ครูมีภาระงานหนัก
ปจจัยที่สําคัญอีกประเด็นดานครูที่มีผลตอการอานคือครูมีภาระ
งานหนักมากนอกจากทําการสอนนักเรียนทั้งวันแลว ตองเตรียมการสอน และภาระงาน
ดานอื่น ๆ อีกหลายอยาง ตองจัดทําเอกสารจํานวนมาก โดยเฉพาะเอกสารการประกัน
คุณภาพ และงานธุรการ จนไมมีเวลาที่จะอานหนังสือเพื่อเตรียมการสอน แนะนําหนังสือ
หรือการอานใหกบั ผูเ รียน เพราะครูเองก็ยงั ไมทราบวามีหนังสืออะไรบางทีน่ า สนใจ ทีผ่ เู รียน
จําเปนตองอาน ดังที่ผูใชนามแฝงวา นูอร (2551) และ บรรณาธิการสยามรัฐ (2558, น. 2)
กลาววา “ครูผูสอนมีภาระงานมาก นอกจากจะทําหนาที่สอนหนังสือโดยตรงแลว ยังมีงาน
จากตนสังกัด เชน กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสํานักงานการศึกษาเขตพื้นที่ ที่สถานศึกษานั้น ๆ สังกัดอยู ครูตองทําการเตรียมการ
สอน ทําสื่อการเรียน ตรวจการบาน ทําวิจัยในชั้นเรียน ไปฝกอบรมนอกสถานที่ เปนตน
จะเห็นไดวาภาระครูมากมายเสียเหลือเกิน ฉะนั้นจะใหครูรับผิดชอบดานการอานของ
นักเรียนแตเพียงฝายเดียวก็ดูจะไมเปนธรรมนัก”
ประเด็นครูมีภาระงานหนักไดมีการถกเถียง วิพากษวิจารณใน
วงกวางพอสมควร เพราะภาระงานของครูเปนลูกโซที่สําคัญที่สงผลตอการอานของ
นักเรียนอยางมาก นั่นคือครูไมมีเวลาเตรียมการสอน อานหนังสือที่หลากหลายเพื่อนํามา
ใชสอน เมื่อครูอานหนังสือนอยการสอนก็มุงฟงบรรยาย ไมมีการอภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น เพราะครูกไ็ มมเี นือ้ หาพอ ผูเ รียนก็ไมจาํ เปนตองขวนขวายอานหนังสือเพิม่ เติม

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปญหาการอานในสังคมไทย: บริบทระบบการศึกษาและปจจัยสนับสนุน

13

2) บริบททางดานปจจัยสนับสนุน
บริบททางดานปจจัยสนับสนุนเปนสวนสําคัญที่สงผลตอการอานของคนไทย
เช น เดี ย วกั บ บริ บ ทระบบการศึ ก ษา ทั้ ง ประเด็ น ของการสนั บ สนุ น ของรั ฐ ในด า น
ความพรอมของหองสมุด เพื่อใหคนไทยสามารถเขาไปใชเพื่อแสวงหาความรู ระบบ
การสนับสนุนและเผยแพรหนังสือก็ยังเปนปญหาในการเขาถึงของคนไทยที่มีชองวาง
ระหวางคนเมืองกับคนชนบท รวมถึงฐานะของครอบครัว และประเด็นทางดานระบบ
บริหารจัดการภาครัฐที่ดําเนินการเพื่อสงเสริมใหคนไทยรักการอาน ยังไมสามารถดําเนิน
การบรรลุตามที่ตั้งเปาหมายไว ซึ่งบริบททางดานปจจัยสนับสนุน สรุปประเด็นไดดังนี้
2.1 ปญหาทางดานหนังสือ
ปญหาทางดานหนังสือเปนปญหาที่สําคัญที่สงผลตอพฤติกรรมการอาน
ของคนไทย ทั้งในประเด็นราคาของหนังสือ ความหลากหลายของชื่อเรื่องและเนื้อหาที่ตรง
กับความตองการ ปญหาการเขาถึงหนังสือของประชากรสวนใหญโดยเฉพาะในชนบท
และการสนับสนุนของรัฐบาล มีนักวิชาการไดแสดงความคิดเห็นไวดังนี้
2.1.1 หนังสือมีราคาแพง
ประเด็นหนังสือราคาแพง ทําใหคนระดับลางไมสามารถซื้อหนังสือ
มาอานได จึงเปนเงื่อนไขสําคัญที่ทําใหชองวางระหวางคนอานกับหนังสือเพิ่มมากขึ้น
พอแมเด็กที่ตองหาเชากินคํ่า หรือมีฐานะที่ไมดีนัก ก็ยากที่จะหาซื้อหนังสือมาใหลูก ๆ
อานได (นิรันศักดิ์ บุญจันทร, 2552, น. 4) ดังที่ พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ (2544, น. 2) กลาว
วาหนังสือของไทยมีราคาสูงมากเมื่อเทียบกับรายไดและคาครองชีพของคนไทย และมีคน
สวนใหญหลายคนบนอยากซื้อหนังสือสักเลมแตทําไมราคาสูง แมกระทั่งนิตยสารที่วาง
ขายใหกลาดเกลื่อนก็ราคาสูง ทําใหไมมีโอกาสจะหาซื้อมาอานได (กระตุนการอานผาน
แม็กกาซีน แกลเลอรี, 2552, น. 19)
หนังสือราคาแพงเปนปญหาหนึ่งที่สงผลในระดับสวนรวมของ
ประเทศตอการอานของคนไทย เพราะการที่คนสวนใหญของประเทศ คือชนชั้นกลางและ
ระดับลาง จะซื้อหนังสือใหเด็กหรือตนเองอานจึงเปนปญหาใหญ (และระบบยืมหนังสือ
จากหองสมุดก็ไมเอื้ออํานวย) และการจะสรางสิ่งแวดลอมการอานดวยการมีหนังสือใน
บานใหเด็กสามารถเลือกอานจึงหางไกลกับความเปนไปได ตามหลักการที่การสงเสริม
การอานมุงเนนเริ่มที่ครอบครัว หรือพอแม

14

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Humanities and Social Sciences, Vol. 12 (1)

2.1.2 ประเด็นการเขาถึงหนังสือ ชองวางระหวางเมืองกับชนบท
ปญหาอยางหนึง่ ของคนชนบท หรือหัวเมืองก็คอื มีรา นหนังสือนอย
โดยเฉพาะในชนบทระดับอําเภอ หรือตําบล รานหนังสือสวนใหญจะมีอยูในเมืองระดับ
จังหวัด จึงเปนปญหาสําหรับคนชนบทที่ตองการจะซื้อหนังสืออาน จากบทความชื่อ
การอาน : การพัฒนาศักยภาพมนุษย (วัฒนธรรมเลี้ยงลูกดวยหนังสือ วัฒนธรรมสรางชาติ)
(2555) กลาววา “มีคนพูดวาในบานเราถาหากจะหาซื้อเหลาเบียรมาดื่ม ซื้อบุหรี่มาสูบนั้น
สามารถทําไดงายกวาการหาหนังสือพิมพสักฉบับมาอาน นี่คือความจริงที่เราตองยอมรับ
รานขายหนังสือในบานเราจะมีก็เพียงในระดับอําเภอ ระดับจังหวัดเทานัน้ ซึง่ หากนับรวม
กันทัง้ ประเทศแลวก็ไมนา จะเกิน 1,500 แหง เมือ่ มาเปรียบเทียบกับคนจํานวน 65 ลานคน
แลว ถือวานอยมาก ลองคิดดูเลน ๆ วาหากมีใครสักคนที่อาศัยอยูในหมูบานแหงหนึ่งหาง
จากตั ว อํ า เภอเพี ย งแค 20 กิ โ ลเมตร วั น ดี คื น ดี เ ขาอยากอ า นหนั ง สื อ สั ก เล ม หรื อ
หนังสือพิมพสักฉบับขึ้นมา สิ่งที่เขาจะตองทําก็คือการเดินทางเขาไปในอําเภอ จะดวย
พาหนะสวนตัวหรือรถประจําทางก็ตามที เพื่อไปหองสมุดหรือรานขายหนังสือ เขาจําเปน
จะตองใชเวลาไมนอยกวา 2 ชั่วโมงเพื่อการนี้ และก็จะเกิดคาใชจายในการเดินทางและคา
ใชจา ยอืน่ ๆ ตามมา ความไมสะดวกในการเขาถึงหนังสือและคาใชจา ยทีเ่ กิดขึน้ จึงกลายเปน
อุปสรรคอีกอันหนึ่งที่ขวางกั้นการรักการอานของผูคนในสังคมไทย”
สังคมการอานในชนบทจะไมสามารถเกิดขึน้ ไดเลย หากยังมีชอ งวาง
ในการเขาถึงหนังสือระหวางเมืองกับชนบท ปญหาหลักของคนในชนบทก็คือไมมีหนังสือ
ใหอาน (แมแตหองสมุดก็ไมสามารถเขาถึงได) เหมือนคนในเมือง รวมถึงประเด็นของการ
มีกําลังซื้อหนังสือพิมพ นิตยสาร หรือหนังสืออานเลน ที่มีจําหนายอยูแตในเมืองเทานั้น
2.2 ปญหาดานหองสมุด
หองสมุดเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการอานของคนไทย มีนักวิชาการ
ไดแสดงทัศนะใหเห็นถึงปญหาที่ขัดขวาง หรือไมสนับสนุนใหคนไทยรักการอาน ทั้งใน
ประเด็นของสภาพหองสมุด หนังสือในหองสมุด บรรณารักษ การบริการและกิจกรรมของ
หองสมุด ระเบียบกฎเกณฑที่เครงครัด รวมไปถึงการสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐที่
รับผิดชอบทางดานนี้ โดยเฉพาะหองสมุดโรงเรียนและหองสมุดประชาชน รวมถึงที่อาน
หนั ง สื อ พิ ม พ ห มู  บ  า น ซึ่ ง ส ง ผลโดยตรงต อ การปลู ก ฝ ง นิ สั ย รั ก การอ า นของเด็ ก และ
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ประชาชนสวนใหญ ดังที่ ครูแสงดาว (2522, น. 70) กลาววาเมื่อรัฐบาลกําหนดให
การอานเปนวาระแหงชาติ หรือการอานแหงชาติ ก็ตองเรงประชาสัมพันธ และผลักดัน
เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารที่ จ ะทํ า ให ค นไทยรั ก การอ า น ดั ง เช น ห อ งสมุ ด ชุ ม ชนประจํ า ตํ า บล
ศูนยเรียนรูชุมชน พิพิธภัณฑชุมชน ควรจะมีหนังสืออานที่หลากหลายการจัดใหมีหองสมุด
กระจายไปตามหมูบาน และตามชุมชน ก็จะชวยกระตุน ชวยสรางโอกาสดานการอานให
กับประชาชนในทองถิ่นเพิ่มขึ้น หองสมุดจึงเปนอีกแหลงที่ผูคนสามารถเขาไปอานหนังสือ
ที่สนใจได (นภาพร พานิชชาติ, 2549, น. 8) สําหรับประเด็นปญหาของหองสมุดที่สงผลตอ
การอานของคนไทยสรุปไดดังนี้
2.2.1 สภาพและบรรยากาศของหองสมุด
หองสมุดคือปจจัยที่สําคัญที่สุดในการสงเสริมใหคนไทยรักการอาน
เพราะเปนแหลงสะสมทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายเพื่อการเรียนรู และการพักผอน
โดยเฉพาะหองสมุดโรงเรียนและหองสมุดประชาชน แตสภาพเปนจริงโรงเรียนในระดับ
ประถมบางแหงยังไมมีหองสมุด หรือมีก็เปนเพียงหองที่เก็บหนังสือเกา ๆ สวนหองสมุด
ประชาชนระดั บ อํ า เภอยั ง มี ไ ม ทั่ ว ถึ ง จึ ง ไม ต  อ งพู ด ถึ ง ห อ งสมุ ด ประชาชนระดั บ ตํ า บล
ห อ งสมุ ด ทั้ ง ในระดั บ ห อ งสมุ ด โรงเรี ย นและห อ งสมุ ด ประชาชน ถู ก มองว า ไม ไ ด รั บ
ความสนใจ ไมมีบรรยากาศเชิญชวนใหเขาใช กลายเปนสถานที่ตองหาม บางแหงมีผูเขาใช
นอยมาก ดังที่ สายพิณ แกวงามประเสริฐ (2552, น. 9) กลาววาบางทองถิ่นมีหองสมุด
ประชาชนตั้งอยูอยางเงียบเหงา ชาวบานไมรูดวยซํ้าวาหองสมุดประชาชนของตนเอง
อยูที่ไหน จะเขาไปใชบริการไดหรือไม “ความขลัง” ของสถานที่ราชการที่มีความเปน
“ราชการ” มาก อาจรวมไปถึงความเปน “ราชการ” ของเจาหนาที่หองสมุดประชาชนดู
เหมือนเปนสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบานเกิดความยําเกรงไมกลาและไมคิดที่จะไปใช
บริการ ยังไมรวมถึงหนังสือในหองสมุดประชาชนวานาอานนาสนใจเพียงใด มีความเหมาะสม
กับแตละทองถิ่นหรือไม เคยสํารวจหรือไมวา เขตพื้นที่บริการของหองสมุดประชาชนอยู
บริ เ วณใดบ า ง ชาวบ า นในละแวกนั้ น ต อ งการอ า นหนั ง สื อ แบบใด มี ก ารจั ด กิ จ กรรม
สงเสริมการอานใหกับประชาชนหรือไม
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พลอย จริยะเวช (2542, น. 12) ไดชใี้ หเห็นวา “หองสมุดในเมืองไทย
ซึ่งเปนที่นาสงสัยวาบรรยากาศของหองสมุดในเมืองไทยสวนใหญเอื้อใหเด็กอยากเขาไป
หรือเปลา ในบานเราหองสมุดก็มีไวเพื่อใหเขาไปคนควา ครูใหเขาไปทํารายงาน เด็กที่
เขาไปเพราะอยากอานหนังสือเองจริง ๆ คงมีไมมาก การปลูกฝงการเขาหองสมุดในบาน
เรายังไมมี เพราะมีขอจํากัดมาก เชน เขาไปแลวตองเงียบ หามพูดคุยสงเสียง บรรณารักษ
เครงขรึม ดุ ทําใหไมใชสถานที่สําหรับเด็กที่นาเขาไป”
หองสมุดประชาชนและหองสมุดโรงเรียนคือแหลงที่ทุกคนสามารถ
เขาไปใชบริการอานในหองสมุดและยืมหนังสือไปอานที่บาน แตสภาพความเปนจริงจาก
การสํารวจหองสมุดสวนใหญยังไมสามารถตอบสนองกับผูใชได ผูใชที่เปนคนชนบท
มีความรูสึกวาหองสมุดคือสถานที่ราชการ นอกจากนี้หองสมุดมีกฎระเบียบ บรรยากาศ
ใหคนกลุมหนึ่งไมกลาเขาใชหองสมุด เพื่อแสวงหาความรู พักผอน หรือรวมกิจกรรม ดังนั้น
หองสมุดจะตองสรางบรรยากาศใหผูใชเห็นความเปนกันเอง ตอนรับทุกคน จะทําใหมี
ผูเขามาใชหองสมุดเพิ่มขึ้น
2.2.2 งบประมาณไมเพียงพอ
หองสมุดทั้งในระดับหองสมุดโรงเรียนและหองสมุดประชาชน
มักจะไมไดรับความสนใจจากรัฐบาลอยางจริงจัง โดยเฉพาะทางดานงบประมาณ ดังที่
สายพิณ แกวงามประเสริฐ (2552, น. 9) กลาววา” ในเรื่องของงบประมาณปหนึ่ง ๆ
รัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อสงเสริมการอานใหกับประชาชนมากนอยเพียงใด สวนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเคยใหความสําคัญกับการสงเสริมการอาน การเสริมสติปญญาใหกับ
คนในทองถิ่นของตน มากเพียงพอเทากับความสนใจที่จะขุดทอ ทําถนน หรือกอสราง
สิ่ ง นั้ น สิ่ ง นี้ ห รื อ ไม ” จึ ง ส ง ผลให ห  อ งสมุ ด ไม มี ห นั ง สื อ ที่ ดี แ ละมากพอที่ จ ะสนั บ สนุ น
ความตองการของผูใชในแตละวัย แตละเพศและระดับการศึกษา รวมไปถึงงบประมาณ
ที่จะใชในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน การตกแตงหองสมุดทัง้ ประเด็นของความสวยงาม
และเฟอรนเิ จอร ทีจ่ ะดึงดูดใหผใู ชเขามาอานหนังสือและพักผอน รวมถึงการจัดกิจกรรมตาง ๆ
ประเด็นนี้ตองการชี้ใหเห็นวารัฐยังไมไดใหความสําคัญกับหองสมุด
อยางจริงจัง เพื่อเปนแหลงใหคนไทยเขามาแสวงหาความรู และอานหนังสือ หองสมุด
ประชาชนและหองสมุดโรงเรียนยังขาดแคลนงบประมาณที่จะมาสนับสนุนใหหองสมุด
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จัดหาหนังสือทีผ่ ใู ชตอ งการ หรือตรงกับความสนใจของผูอ า น หรือสนับสนุนการเรียนการสอน
รวมถึงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน หองสมุดเหลานี้จึงไมสามารถสนองความตองการ
ของผูใชได จึงเปนเหตุผลหนึ่งที่ไมมีผูเขาใชหองสมุด
2.2.3 ทรัพยากรหรือหนังสือไมเพียงพอและนาสนใจ
หนังสือในหองสมุดเปนปญหาหนึ่งที่สะสมมานาน เพราะหนังสือ
เปรียบเสมือนทรัพยากรหลักที่จะดึงดูดใหผูใชไดมาเขาใชหองสมุด สวนใหญจะเปน
หนังสือเกา หนังสือธรรมะที่มีคนบริจาค ยังไมมีหนังสือมากพอและหลากหลายที่จะสนอง
ความตองการของผูใชที่หลากหลาย ดังที่ สายพิณ แกวงามประเสริฐ (2552, น. 9) กลาว
วา “หนังสือที่มีอยูในหองสมุด หรือซื้อแตละปนั้น นอกจากตองมีปริมาณเพียงพอแลวยัง
ตองนาอาน นาสนใจ เหมาะกับวัยของเด็ก ตองแกปญหาดวยการใหบรรณารักษมีสภาพ
คลองในการใชงบประมาณเพื่อสั่งซื้อหนังสือที่ทันสมัย ทันเหตุการณไดมากกวานี้
ประเด็นนี้เปนผลพวงมาจากการขาดแคลนงบประมาณ จึงสงผล
ใหหองสมุดไมมีงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือใหม ๆ เขาหองสมุด ที่ตรงกับความสนใจ
ของผูใ ช จึงทําใหหอ งสมุดมีแตหนังสือเกา หรือหนังสือบริจาคทีไ่ มตรงกับความสนใจของผูใ ช
2.2.4 ปจจัยทางดานบรรณารักษ
บรรณารักษทางดานวิชาชีพคือบรรณารักษที่จบโดยตรงทางดาน
การบริหารจัดการหองสมุด มีนอ ยมากในหองสมุดโรงเรียนและหองสมุดประชาชน จึงสงผล
ใหการพัฒนาหองสมุดไมเปนไปตามหลักการบริการหองสมุด สงผลใหหองสมุดไมนาสนใจ
ไมมีกิจกรรมสงเสริมการอาน นอกจากนี้บรรณารักษยังตองทํางานหนักมีภาระงานลนมือ
ในการทํางานประจําวันจนไมมีเวลามาใหบริการผูใช และจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ดังที่
Sasinand (ม.ป.ป.) กลาววา “หองสมุดบางแหง ขาดบรรณารักษ ที่จบดานนี้มาโดยตรง”
สวน มูฮมัด บิน มูดอ และมกุฎ อรฤดี (2552, น. 2) ไดเสริมวา “เริ่มตนดวยคําถามแรกวา
หองสมุดโรงเรียนประถมของไทยจํานวนเกือบ 40,000 แหงนั้น มี (ครู) บรรณารักษจริง ๆ
กีค่ น และทําอะไรอยูบ า ง” และ วิทยากร เชียงกูล (2553, น. 2, 1-4) ไดชใี้ หเห็นวา “หอง
สมุดที่มีอยูขาดการดูแลเอาใจใสที่ดี หองสมุดโรงเรียนบางแหงก็ไมมีบรรณารักษคอยดูแล
คอยกระตุนใหเด็กอาน มักปดเปดตามเวลาที่กําหนดซึ่งคอนขางจํากัด หรือจํากัดการยืม
หองสมุดที่มีอยูจึงไมสามารถตอบสนองเพื่อความสนใจความอยากอานของนักเรียนไดมาก
เทาที่ควร”
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ฟนเฟองที่สําคัญของการสรางสังคมการอานก็คือบรรณารักษ
ในการบริหารจัดการและใหบริการกับผูใช ปญหาก็คือหองสมุดประชาชนมีบรรณารักษไม
เพียงพอ สวนหองสมุดโรงเรียนไมมีบรรณารักษมาทํางานหองสมุด ที่จะมีบทบาทกระตุน
ใหผูใชหองสมุด รักการอาน และปลอยใหหองสมุดเปนเพียงที่เก็บหนังสือ
2.2.5 ขาดกิจกรรมสงเสริมการอาน
การปลูกฝงใหเด็กมีนิสัยรักการอาน มีความสําคัญมากเพื่อจูงใจให
เด็กสนใจและรักการอาน รวมถึงผูอานทุกวัย แตหองสมุดขาดกิจกรรมดานนี้ เนื่องจาก
ไมมีบรรณารักษที่จบมาโดยตรงที่มีความรูทางดานนี้ และบรรณารักษตองทํางานหลาย
อยาง เนื่องจากหองสมุดแตละแหงอาจมีบรรณารักษเพียงคนเดียว จึงไมมีเวลาจัดกิจกรรม
หองสมุด เพื่อสรางจุดสนใจเชิญชวนใหเขามาใชหองสมุด นิธิ เอียวศรีวงศ (2552, น. 91)
กลาววา “หองสมุดตองมีกิจกรรมครับ ไมใชกิจกรรมการอานโดยตรง แตตองใชความ
แยบคายในการจัด แฝงการกระตุนความอยากรูอยากเห็นเพิ่มขึ้นในกิจกรรมสนุก ๆ ใหผู
เขารวมหันเขาหาความรูหรือความเพลิดเพลินจากการอาน ภาวินี อินเทพ (2553, น. 77)
ไดชี้ใหเห็นประเด็นของปญหาวา “รัฐบาลไมเคยนึกวากระบวนการหนังสือที่สําคัญที่สุดคือ
บรรณารักษ เมื่อไมมีบรรณารักษจะสนับสนุนกระตุนใหเด็กอานหนังสือไดอยางไร
ประเด็นการขาดแคลนบรรณารักษจึงสงผลใหหองสมุดขาดการจัด
กิจกรรมสงเสริมการอาน ซึ่งเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญมากในการสรางแรงจูงใจ กระตุน
ใหเด็กรักการอาน และเขาใชหองสมุด พรอมกับเปนการปลูกฝงทัศนคติที่ดีตอการอาน
2.3 ปญหาดานการบริหารจัดการ
หน ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนที่ รั บ ผิ ด ชอบทางด า นการศึ ก ษา
โดยเฉพาะทางดานการอาน ที่สําคัญคือคือกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย
ตางประกาศนโยบายใหการสนับสนุนเรือ่ งการอาน ทัง้ ทีเ่ ปนนโยบายใหหนวยงานรับผิดชอบ
ดําเนินการ มีโครงการพิเศษ โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุน เชน หองสมุดมีชีวิต วาระ
การอานแหงชาติ ทศวรรษแหงการอาน แตอยางไรก็ตามการอานของคนไทยก็ยังไม
ประสบผลสํ า เร็ จ หรื อ พั ฒ นาขึ้ น ดั ง ที่ ธเนศน นุ  น มั น (2551, น. C6) กล า วว า
“การอานหนังสือ เปนปญหาเกาเก็บที่หมักหมมไวนาน แตที่ผานมาไมเคยมีหนวยงานไหน
ปลูกฝงใหเขารักการอานอยางจริงจังเลย และ สุชาติ สวัสดิ์ศรี (ม.ป.ป.) กลาวถึงเรื่องของ
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ความพยายามในการผลักดันใหการอานหนังสือเปนระเบียบวาระแหงชาติวา เรื่องนี้ควร
จะเริ่มตั้งแตเมื่อ 50 ปที่แลว การอานหนังสือของคนไทยเปนปญหาเรื้อรังที่รัฐหรือหนวย
งานที่เกี่ยวของตองสํานึกอยางจริงจังในการแกปญหาเสียที หรือดังที่ ประเวศ วะสี (2556,
น.24) ไดกลาวสนับสนุนวาหลายคนที่ตระหนักรูไดพยายามรณรงคสงเสริมการอานมา
หลายปที่จะตองเปลี่ยนแปลงประเทศไทยใหเปนประเทศแหงการอานใหได แตยังไมบรรลุ
เปาหมายใหเปนชาติแหงการอาน ซึง่ ปญหาดานการบริหารจัดการ ไดมผี แู สดงความคิดเห็น
ไวสรุปไดดังนี้
2.3.1 การบริหารจัดการขาดความชัดเจน
ในดานการดําเนินนโยบายของโครงการตาง ๆ ทางดานการอาน
ขาดความชัดเจนและขาดการตอเนื่องของโครงการ เมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลใหมก็จะไมมี
การสานตอ อุทยานการเรียนรู (2551) กลาววา “หากนโยบายสงเสริมการอานมีความ
ชั ด เจนตั้ ง แต จ ากระดั บ รั ฐ บาลและมี ก ารรณรงค อ ย า งต อ เนื่ อ งทํ า ให ผ ลของนโยบาย
สามารถเห็นผลไดอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม ปญหาและขอจํากัดในการสงเสริมการ
อานของไทย ในอดีตที่ผานมาหนวยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ตางดําเนินงานดานการ
สงเสริมการอานอยางหลากหลาย แตยังมีลักษณะตางคนตางทํา มีความรวมมือกันบางใน
ลักษณะของการเขาไปใหความชวยเหลือ สนับสนุนโรงเรียนในดานการบริจาคหนังสือ
การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน และการพัฒนาบุคลากรดานการสงเสริมการอานและ
พัฒนาหองสมุด ทําใหไมเกิดพลังผลักดันการอานสูประชาชนในทุกกลุมทุกวัยเทาที่ควร”
และ วิลาสินี พิพิธกุล (2550, น. A10) กลาววา “หนึง่ ในสาเหตุหลักนาจะมาจากการขาด
นโยบายทีเ่ อาจริงของรัฐบาลซึ่งที่ผาน ๆ มาเมื่อมอบภารกิจนี้ไวกับกระทรวงศึกษาธิการ
จึงทําใหการขับเคลือ่ นเรือ่ งการอานดูจะไปเปนไปอยางเชือ่ งชา และทําใหการอานกลายเปน
กิจกรรมที่กาวไมพนรั้วโรงเรียน”
การบริหารจัดการมีความสําคัญอยางมากตอการทําใหโครงการ
หรือกิจกรรมตาง ๆ ที่สรางสังคมการอานประสบผลสําเร็จ จากการวิเคราะหของผูนําเสนอ
สวนหนึ่งมองเห็นวายังขาดการบริหารจัดการที่ชัดเจน และสงผลในการทํางาน จึงทําให
กิจกรรมตาง ๆ ไมกระจายไปทั้งประเทศ หรือสรางนิสัยรักการอานอยางยั่งยืน
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2.3.2 โครงการสวนใหญทางดานการอานยังไมสามารถเขาถึงประชาชนสวนใหญ
โครงการสวนใหญทางดานการอานยังไมสามารถเขาถึงประชาชน
สวนใหญเปนการจัดกิจกรรมเฉพาะกลุม ตัวเมืองหรือเฉพาะในกรุงเทพฯ จึงไมสามารถ
ทําใหการอานเหลานี้เขาถึงคนในชนบท คนยากจนได และการจัดแตละครั้งตางคนตาง
ทําเปนการจัดการปญหาแบบแยกสวน ดังที่ บทบรรณาธิการขาวสด (2550, น. 3) กลาววา
“ที่ผานมาแมจะมีหลายหนวยราชการ หลายองคกรเอกชน และหลายองคกรประชาชน
รวมกันสงเสริมใหสงั คมไทยรักการอานมากขึน้ แตขอ เท็จจริงทีป่ รากฏก็คอื ความพยายามทีผ่ า นมา
ยั ง ไม เ พี ย งพอ ยั ง ไม ทั่ ว ถึ ง ” นอกจากนี้ วิ ท ยากร เชี ย งกู ล (2553, น. 2) ได แ สดง
ความคิดเห็นวา “โครงการสงเสริมการอานของไทยที่ทํากันมา ยังไมสามารถเขาถึง
ประชาชนสวนใหญของประเทศไดดวยขอจํากัดหลายอยาง แมวาภาครัฐและภาคเอกชน
ของไทยตระหนักถึงเรื่องปญหาคนไทยอานนอย และจัดใหมีโครงการสงเสริมใหประชาชน
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนรักการอานหนังสือหลายโครงการ แตโครงการเหลานี้เปน
โครงการโดด ๆ เฉพาะกิจที่เขาถึงและไดผลเฉพาะเด็ก เยาวชน และประชาชนบางกลุม
ทีเ่ ขาถึงโครงการหรือกลุม ทีพ่ อจะสนใจเรือ่ งการอาน หรือเห็นประโยชนของการอานอยูบ า ง
แลวเทานั้น ทําใหโครงการสงเสริมการอานเทาที่ทํากันมาทั้งหมดยังไมสามารถเขาถึง
ประชาชนสวนใหญทั้งประเทศไดดวยขอจํากัดหลายอยาง โดยขอจํากัดที่สําคัญ คือ
โครงการเหลานี้ เลือกใชวิธีการแกไขปญหา มองปญหาแบบแยกเปนสวน ๆ ”
นักวิชาการสวนใหญมองวากิจกรรม หรือโครงการตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับ
การอาน มักจัดอยูในกรุงเทพฯ และเมืองใหญ ๆ จึงทําใหประชาชนสวนใหญไมไดมี
สวนรวมในกิจกรรมดี ๆ เหลานี้ รัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองกระจายกิจกรรม
สงเสริมการอานไปยังพื้นที่ตาง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อใหคนสวนใหญไดเห็นถึงความสําคัญ
ของการอาน
2.3.3 ขาดการมีสวนรวม
โครงการสวนใหญทางดานการอานหนวยงานกลางเปนคนคิดแลว
ใหหนวยงานระดับลาง หรือทองถิ่น โรงเรียนเปนผูปฏิบัติ เปนการบริหารแบบสั่งการ
จากบนลงลาง แลวรอการรายงานผลในการปฏิบตั จิ ากเอกสารรายงาน ซึง่ บางครัง้ หนวยงาน
ระดับลางไมเห็นความสําคัญอยางจริงจัง แตทํางานตามคําสั่งและรายงานผลตามหนาที่
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จึงขาดการมีสวนรวม พรชัย จันทโสก (2553) กลาววา “การขับเคลื่อนนโยบายสงเสริม
การอ า นของสั ง คมไทย ถ า เป น การดํ า เนิ น การแบบบนลงสู  ล  า งหรื อ เป น การสั่ ง
การลงไปจากรัฐสวนกลาง จะไมเกิดผลสําเร็จเหมือนกับโครงการตาง ๆ จํานวนมากที่
ดําเนินการมา ซึ่งเปนการทําแบบไฟไหมฟาง ประเทศพัฒนาแลวจะมีวัฒนธรรมการอานที่
เขมแข็ง และบางชาติถึงกับตองกําหนดเปาหมายวาจะพัฒนาประเทศไปทิศทางใด โดยมี
"หนังสือ" เปนตัวกําหนดเพื่อไปใหถึงเปาหมายนั้น ขณะที่ประเทศไทยถึงจะประกาศให
"การอานเปนวาระแหงชาติ" หรือกําหนดใหตั้งแตป 2552-2561 เปน "ทศวรรษแหง
การอาน" แตดูเหมือนจะเปนเพียงนโยบายที่ยังไรทิศทางและขาดการสนับสนุนโดยเฉพาะ
จากภาครัฐอยางจริงจัง”
ประเด็นนี้ตองการชี้ใหเห็นวาโครงการสวนใหญขาดอิสระใน
การจัดกิจกรรมที่ใหเหมาะกับแตละทองถิ่น หรือทองถิ่นเปนผูคิดกิจกรรม จะทําให
การดําเนินกิจกรรมประสบผลสําเร็จอยางแทจริง เพราะแตละทองที่มีความตองการ
ที่ไมเหมือนกัน
2.3.4 งบประมาณไมเพียงพอ
การที่จะสรางสังคมไทยใหเปนสังคมการอาน รัฐบาลตองให
ความสําคัญ จัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอ หองสมุดโรงเรียน และหองสมุดประชาชน
ขาดแคลนงบประมาณเปนสวนใหญ จึงไมสามารถบริหารจัดการ และการใหบริการที่
สามารถสนองความตองการของผูใชได หองสมุดเหลานี้จึงทรุดโทรม ไมนาสนใจ ดังที่
ทีมขาว CUCK (2554, น. 30) กลาววา “ทางที่ดีรัฐควรตองทุมเทงบประมาณในเรื่องนี้
ใหมากขึ้น เพื่อจะไดมีกําลังเพียงพอในการจัดหาหนังสือดี ๆ และเหมาะสมกับชวงอายุ
เขาหองสมุด และตองทําใหประชาชนเห็นวาการอานนั้นดีอยางไร เกิดประโยชนอยางไร
และทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเชนใด ไมใชประกาศปาว ๆ วาการอานเปนเรื่องดี
แตไมไดบอกวาดีเชนใด เหมือนทุกวันนี้”
งบประมาณในการจัดสรรเพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน และ
ดานอื่น ๆ ที่กลาวมา จําเปนจะตองจัดสรรอยางเพียงพอและทั่วถึง จึงจะเกิดผลสําเร็จ
เท า ที่ ผ  า นมาห อ งสมุ ด ไม ส ามารถดํ า เนิ น กิ จ กรรมให ลุ ล  ว งได เนื่ อ งจากขาดแคลน
งบประมาณ ซึ่งถือเปนปจจัยที่สําคัญ นักวิชาการสวนใหญกลาววาการสรางสังคมการอาน
ไมสามารถประสบผลสําเร็จได หากรัฐบาลไมเห็นความสําคัญในการจัดสรรงบประมาณ
ที่เพียงพอ (มีผลตอตําแหนงบรรณารักษ และหนังสือหองสมุดดวยเชนกัน)
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2.3.5 การดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการดานการอาน
กระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานหลักในการจัดการศึกษา และ
มีเปาหมายใหเด็กไทยมีวัฒนธรรมการอาน อยางไรก็ตามกระทรวงศึกษาธิการยังไม
สามารถจัดการในการสรางสังคมการอาน และการเรียนการสอนอานในโรงเรียนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ มีนักวิชาการชี้แนะวาจําเปนที่จะตองมีหนวยงานอิสระที่รับผิดชอบทาง
ดานการอานโดยตรงมาแทนที่กระทรวงศึกษาธิการ ดังที่ สุชาติ สวัสดิ์ศรี (ม.ป.ป.) ไดแสดง
ความคิดเห็นวา “รัฐบาลคิดผิดทีม่ อบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการดูแลรับผิดชอบเรื่องการ
อานของชาติ เพราะกระทรวงนี้จะทําใหเด็กอานหนังสือออกตามภาระหนาที่ก็ยังทําไมได
นับประสาอะไรจะไปรับผิดชอบเรื่องระบบหนังสือและการอานของคนทั้งประเทศ”
ประเด็นนีจ้ ากการวิเคราะหเอกสาร นักวิชาการสวนหนึง่ ชีใ้ หเห็นถึง
จุดบกพรองของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งดานนโยบาย การบริหารจัดการ ทั้งดานการเรียน
การสอน ใหเด็กไทยอานออกเขียนได และมีนิสัยรักการอาน ซึ่งทั้งสองประเด็นมีผล
อยางมากตอการสรางใหคนไทยเปนสังคมการอาน
อภิปรายผล
บทความวิจัยตองการชี้ใหเห็น วาปญ หาที่ เ กิ ด จากการที่ ค นไทยไม มีนิ สั ย รั ก
การอ า น หรื อ อ า นหนั ง สื อ น อ ย เพราะคนไทยส ว นใหญ ม องว า การอ า นหนั ง สื อ ไม มี
ความจําเปนตอการดําเนินชีวิต ซึ่งความเชื่อ ทัศนคติ และความจริงนี้เกิดขึ้นจากปจจัยทาง
ด า นระบบการศึ ก ษาและป จ จั ย สนั บ สนุ น ได ห ล อ หลอม ครอบงํ า ตอกยํ้ า คนไทย
(โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทย) ใหมองเห็นวาการอานเปนสิ่งแปลกปลอม แปลกแยก
ดวยระบบการศึกษาทีค่ นไทยไดใชเวลาเกือบครึง่ ชีวติ (ตัง้ แตระดับอนุบาล จนถึงปริญญาตรี
หรือจนถึงปริญญาเอก) ดวยมองผิดเปนถูก (แทนที่ระบบการศึกษาจะเปนการสนับสนุน
การอาน กลับเปนตัวทําลาย ขัดขวาง แทรกซึม โดยไมรูตัว) ดวยการตอกยํ้าวันแลววันเลา
จนกลายเปนความเชือ่ ทัศนคติ จุดยืน ความคิด และสงผลตอพฤติกรรมการอานของคนไทย
สําหรับประเด็นปจจัยสนับสนุนเปนตัวขับเคลื่อนที่จะทําใหสังคมไทยเปนสังคม
รักการอาน ตั้งแตเด็กจนโต ที่เปรียบเสมือนนํ้ามันที่ทําใหรถยนตวิ่งไปได จําเปนตองมี
การอัดฉีดหรือทุมเทใหความสําคัญ กลับขาดแคลนหรือไมใหความสําคัญอยางจริงจัง
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จึงเปนการยากมากที่จะทําใหนิสัยการอานเกิดขึ้นในสังคมไทย หรือการอานเปนสวนหนึ่ง
ของชีวิต ดังที่ มุมมืด ณ รัตติกาล (2558) กลาววา “การที่คนไทยสวนใหญไมนิยม ใสใจ
การอานหนังสือนั้น ยอมไมไดเกิดขึ้นในสุญญากาศ หากแตเปนผลลัพธที่เกิดขี้นจากความ
สัมพันธทางสังคม (ในบริบทนี้คือระบบการศึกษาและปจจัยที่สนับสนุน) ที่ดําเนินการมา
เปนระยะเวลายาวนาน จนเกิดเปนความเคยชิน ซึ่งผูวิจัยขออภิปรายผลในประเด็นหลัก ๆ
ดังนี้
1) ทุกคนในสังคมไทยดูเหมือนวาจะมองเห็นความสําคัญของการอาน และมองวา
การอานเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาชีวิตและประเทศ เปนเครื่องมือสําคัญใน
การแสวงหาความรู พัฒนาสติปญญาและความคิด แตในความเปนจริงกลับตรงกันขาม
ดวยระบบการเรียนการสอนไมไดใหความสําคัญหรือมุงเนนการอานในโรงเรียน หรือ
สถาบันการศึกษา (ทุกระดับ) แตใหความสําคัญกับการทองจํา ใชหนังสือเรียนเลมเดียว
เปนหลัก ผูสอนบรรยาย ผูเรียนฟงคําบรรยายและอานเฉพาะที่ผูสอนบังคับใหอานเทานั้น
ดวยเหตุนี้การอานจึงไมเกิดขึ้น เปนแตเพียงรับรูแบบทองจําวาการอานมีความสําคัญ
แตในทางปฏิบัติกลับตรงกันขาม ดังผลการวิจัยที่ไดนําเสนอ คนสวนใหญไมไดใชการอาน
เป น ส ว นหนึ่ ง ของการดํ า เนิ น ชี วิ ต ประจํ า วั น ดั ง ที่ มนั ส ศรี เ พ็ ญ (ม.ป.ป.) กล า วว า
“การเรียนโดยการทองจําหนังสือหรือเอาวิชาเปนตัวตั้ง ไมสามารถทําใหมนุษยเผชิญและ
แก ป  ญ หาได ” วิ ท ยากร เชี ย งกู ล (2561) กล า วเสริ ม ว า “การปฏิ รู ป หลั ก สู ต ร
การเรียนการสอน และการประเมินผล เนนผลลัพธหรือสมรรถนะใหผูเรียนมีความรูทักษะ
สําหรับโลกยุคเทคโนโลยีดิจิทัลที่ตองพึ่งพาความรูใหม ๆ สูง เชน การอยากรูอยากเห็น
รักการอาน การเรียนรู เรียนดวยตนเอง คิดวิเคราะห สังเคราะหเปน มีความคิดริเริ่ม
เปนตน” จะมีความสําคัญอยางมากตอการสรางสังคมการอาน
2) นักวิชาการ และสังคมตางมองวาคุณภาพการศึกษาไทยอยูในระดับตํ่ากวา
ที่พึงจะเปนอยูมาก ดังที่ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (2562) กลาววา
“ระบบการศึ ก ษาโดยเฉพาะการจั ด การเรี ย นการสอน การวั ด ผลประเมิ น ผล
ไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของการเรียนรู เนนเนื้อหาและความจํา รวมไปถึงปญหา
การเรียนการสอนไมทนั การเปลีย่ นแปลงโลก ลาสมัย (ดวยครูไมรกั การอานเปนประเด็นหลัก
ผูวิจัย) การบริหารจัดการเกี่ยวกับครูมีกลไกไมเอื้อใหครูทําการสอนไดอยางมีคุณภาพ
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หลักคิด คานิยมของสังคมที่เกี่ยวกับการศึกษา (รวมถึงการอาน) โครงสรางของระบบ และ
การบริหารจัดการระบบการศึกษาไมเหมาะสม ทําใหระบบการศึกษาขาดประสิทธิภาพ
และผลสัมฤทธิ์ ยังมีความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
แกปญหาการเขาถึง และการดอยคุณภาพการศึกษา”
หรือดังที่บทความชื่อ ปญหาที่สงผลกระทบตอการศึกษาของเด็กไทยในยุค
ปจจุบัน (2560) ชี้ใหเห็นวา “คุณภาพดานการศึกษาตกตํ่า เมื่อครูมีคุณภาพดอยลง ทําให
เด็กไทยเองก็มีคุณภาพทางการศึกษาที่ตํ่าลง อธิบายใหเขาใจงาย ๆ ก็คือปกติเด็กสวนมาก
จะไมชอบอานหนังสือศึกษาหาความรูเปนทุนเดิมอยูแลว เมื่อครูมีประสิทธิภาพที่แยลง
ก็ ยิ่ ง จะทํ า ให เ ด็ ก เกิ ด การไม ส นใจเรี ย นมากขึ้ น ” และ วิ ท ยากร เชี ย งกู ล (2561)
กลาวสนับสนุนวา “เรื่องครูสําคัญที่สุด ควรมีการปฏิรูปคณะครุศาสตร ไมวาทางดาน
หลักสูตร การสอน การวัดผล ใหทั้งครูและผูเรียนตองรักการอาน ใฝรู เรียนรูดวยตนเอง
คิดวิเคราะหเปน” จะเห็นไดวาปญหาทั้งหมดทางดานระบบการศึกษาและครูที่กลาวมาสง
ผลตอการอานของเด็กและคนไทยทั้งสิ้น จะสนับสนุนหรือขัดขวางการอานขึ้นอยูกับการ
ใหความสําคัญ โดยเฉพาะระบบการเรียนการสอน
3) ประเด็ น ป จ จั ย สนั บ สนุ น โดยเฉพาะแหล ง การเรี ย นรู  เช น ห อ งสมุ ด
ยังขาดแคลนและมีความเหลื่อมลํ้าระหวางสังคมเมืองกับชนบทอยางมาก หากแมวาเด็ก
ไทยสนใจการอานแตไมมีแหลงสนับสนุนหรือหองสมุดใหเด็กเขาไปอาน หรือยืมหนังสือ
ก็จะสงผลใหเด็กหันไปสนใจทํากิจกรรมอืน่ ทีไ่ มใชการอาน เปรียบเสมือนเด็กตองการวายนํา้
แตไมมีสระวายนํ้า ดังที่ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (2562, น. 17)
กลาววา “ความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษาของประเทศไทยทั้งในแงโอกาส และผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาเปนปญหารุนแรงมาก” หองสมุดที่ดี บรรยากาศ ทรัพยากรหนังสือหรือสื่อ
อื่น ๆ ที่นาสนใจ มีกิจกรรมสงเสริมการอาน กระตุนใหเกิดนิสัยรักการอาน จะสงผลตอ
การรักการอานของคนไทยอยางมาก
ผลการวิจัยจึงชี้ใหเห็นวาปญหาการอานในสังคมไทย สวนหนึ่งเกิดจากปญหา
ดานระบบการศึกษาและปจจัยสนับสนุน เปนปญหาที่หมักหมมมานาน แมวารัฐบาลและ
หนวยงานที่รับผิดชอบพยายามแกไข มานานหลายปก็ตาม แตก็ยังไมบรรลุเปาหมายกลับ
มีวาทกรรมคนไทยไมรักการอาน เกิดการวิพากษวิจารณ ในลักษณะการตอกยํ้า เสียดสี
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เยาะเยย ถึงพฤติกรรมการอานของคนไทย การแกปญหาใหตรงจุดจึงมีความสําคัญ ดังที่
วิทยากร เชียงกูล (2555) ไดชี้ใหเห็นวาการรณรงคสงเสริมการอานของไทยยังมีขอจํากัด
ภาครัฐและภาคเอกชนของไทยตระหนักเรื่องปญหาคนไทยอานนอย แมจะมีโครงการ
สงเสริมการอานก็ตาม แตโครงการเหลานี้เลือกใชวิธีการแกไขปญหามองปญหาแบบแยก
เปนสวน ๆ และใชโครงการสงเสริมการอานเพิ่มเติมจากภายนอกระบบการเลี้ยงดูลูกและ
ระบบการศึกษา ทั้ง ๆ ที่ระบบการเลี้ยงดูเด็กและการศึกษาของไทยคือสาเหตุหลักหรือ
ตนตอของปญหาที่ทําใหคนไทยสวนใหญไมจําเปนและละเลยไมชอบอานหนังสือ ซึ่ง
สอดคล อ งกั บ ผลการวิ จั ย ที่ ป  ญ หาอยู  ที่ ร ะบบการเรี ย นการสอนและป จ จั ย สนั บ สนุ น
วิ ท ยากร เชี ย งกู ล (2555, น. 9) จึ ง ได เ สนอแนะให มี ก ารปฏิ รู ป หลั ก สู ต รการสอน
การเรียน การวัดผลทุกวิชา พรอมกับชี้แนะวา “ทุกวิชาควรสงเสริมใหผูเรียนรักการอาน
การคนควา แทนที่จะเนนการบรรยายตามตําราใหจดเพื่อทองจําไปสอบ ควรสอนแบบตั้ง
ประเด็นปญหาเพื่อการคิดคนควาอภิปรายสัมมนา ครูตองตระเตรียมสั่งงานใหนักเรียนไป
อ า นมาก อ นจะถึ ง ชั่ ว โมงเรี ย น แล ว ให นั ก เรี ย นเข า มาตั้ ง คํ า ถามหรื อ มาอภิ ป รายออก
ความเห็นกันในชัน้ ครูไมจาํ เปนตองบรรยายเนือ้ หาตามตําราโดยตลอด มีชวั่ โมงศึกษาคนควา
ดวยตนเองใหนักเรียนไปนั่งอานในหองสมุด และครูติดตามดูวานักเรียนไดอานหรือไม
เขาใจเรื่องที่อานมากนอยแคไหนอยางไร”
บทสรุป

ปญหาการอานในสังคมไทย อันเกิดจากปจจัยทางดานระบบการศึกษา และ
ปจจัยสนับสนุน สงผลตอพฤติกรรมและวัฒนธรรมการอานของคนไทยอยางเห็นไดชัด
คนไทยไมรักการอาน อานหนังสือนอย หรือไมใหความสําคัญกับการอานเทาที่ควร
(มีการอภิปราย นําเสนอผานเวทีวิชาการ และสื่อตาง ๆ) เกิดจากปจจัยและปญหาซํ้าซาก
จนยากจะแกไขในประเด็นใดประเด็นหนึ่งเพียงดานเดียว แตจําเปนตองปฏิรูปทั้งระบบ
และใหความสําคัญอยางจริงจัง โดยเฉพาะรัฐบาลและผูรับผิดชอบโดยตรง ไมวาจะเปน
เรื่องระบบการเรียนการสอน การสอบหรือการวัดผล ปญหาดานครูผูสอน ปญหาดานหอง
สมุด รวมถึงขาดการบริหารจัดการที่ชัดเจน และจริงจังในการสรางสังคมการอาน และ
โครงการตาง ๆ ทางดานการอาน
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ขอเสนอแนะ
จากการวิเคราะหปญหาการอานในสังคมไทย พบวาปญหาที่คนไทยอานหนังสือ
นอย เกิดจากการสะสมปญหาและขาดความสนใจที่จะแกปญหาอยางจริงจัง ทั้งใน
ประเด็น ระบบการศึกษาหรือการเรียนการสอน ที่ไมไดใหความสําคัญกับการอาน มุงเนน
ฟงคําบรรยายหรือคําสอนของครูเปนหลัก ปญหาการบริหารจัดการของภาครัฐ ในดาน
นโยบายการสงเสริมการอานที่ยังไมชัดเจน หลายหนวยงานตางฝายตางทําขาดการมี
สวนรวม สิ่งเหลานี้จึงสงผลตอพฤติกรรมการอานของคนไทย ทั้ง ๆ ที่ไดมีผูเสนอแนะแนว
ทางแกปญหามานานพอสมควร แตก็ยังไมสามารถแกปญหาที่เปนรูปธรรมใหคนไทยรัก
การอานเพิ่มขึ้นได จากการวิเคราะหปญหาการอานของคนไทย ผูวิจัยขอเสนอแนะดังนี้
1) ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 เนื่องจากคนไทยมีทัศนคติและความเชื่อวาการอานคือการเรียนรู อาน
เพื่อสอบ และตองอานหนังสือเรียนเทานั้น สงผลใหคนไทยมีขอจํากัดในการอาน ไมอาน
หนังสือหลากหลาย เรียนจบแลวไมอาน เห็นความสําคัญของการอานเปนเพียงเครื่องมือ
แสวงหาความรู จึงเกิดอาการเครียดจากการอาน ไมสนุกกับการอาน เบื่อ ไมจริงจังกับ
การอาน ตลอดจนเลิกอานเมื่อจบปริญญา ดังนั้นหนวยงานที่รับผิดชอบ หรือรัฐบาลจะ
ตองสรางวาทกรรมขึ้นใหมเพื่อใหคนไทยเปลี่ยนทัศนคติและความเชื่อวา “อานเพื่อ
ความสุข อานเพื่อความเพลิดเพลิน” โดยทําการประชาสัมพันธทุกรูปแบบ เมื่อคนไทยมี
ความเชื่อเกี่ยวกับการอานใหม พวกเขาจะมีความสุขกับการอาน จะอานหนังสือทุก
ประเภท โดยเฉพาะวรรณกรรมบันเทิง และจะอานตลอดเวลา ไมจํากัดเฉพาะในชวงของ
การเรียน
1.2 ตองมีหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการอาน เปนหนวยงาน
อิสระ ที่บูรณาการทุก ๆ ดานเพื่อสงเสริมการอานใหกับคนไทยทุกระดับ มีนโยบาย
โครงการ กิจกรรมที่ชัดเจน และเขาถึงประชาชนสวนใหญ หรือทุกระดับ ทั้งในชนบทและ
ในเมือง และมีสวนรวมทุกภาคสวน มิใชเปนการสั่งการจากบนลงลาง และรอรับรายงาน
ผลการดําเนินงาน แตตองมีการติดตามในเชิงคุณภาพ รวมถึงงบประมาณที่เพียงพอ
ในทุกกิจกรรม
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1.3 ปญหาครูไมรักการอาน ไมใหความสนใจกับการอานเทาที่ควร จําเปน
จะตองพัฒนาครู สรางครูพันธุใหมใหเปนคนรักการอาน สถาบันที่ผลิตครู ระบบการเรียน
การสอนที่จะสรางครู จะตองจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาที่จะไปเปนครูรักการอาน
เห็นความสําคัญของการอาน รวมถึงทําอยางไรกับครูที่มีอยูแลวที่จะพัฒนาใหมีนิสัย
รักการอาน เพื่อใหครูไดเปนแบบอยางที่ดีทางดานการอาน
1.4 ระบบการเรียนการสอนทุกระดับจะตองใหความสําคัญกับการอาน ถือวา
การอานเปนสวนหนึ่งของการเรียน สอนหรือกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหความสําคัญ
กับการอาน กระตุนและมุงใหนักเรียนอานหนังสือเพื่อแสวงหาความรูเพิ่มเติม ไมสอนแบบ
ทองจําหรือฟงการบรรยายของครูเพียงอยางเดียว ครูกับนักเรียนไดรวมแสดงความคิดเห็น
อภิ ป รายร ว มกั น ครู ต  อ งมอบหมายการอ า นเพิ่ ม เติ ม ให กั บ นั ก เรี ย นมากกว า การทํ า
แบบฝกหัด
1.5 สงเสริมและสนับสนุนเพือ่ พัฒนาหองสมุดโรงเรียนและหองสมุดประชาชน
ใหเพียงพอและมีความพรอมในทุก ๆ ดานเพื่อสงเสริมการอานของคนไทย ทั้งทางดาน
งบประมาณที่เพียงพอ ทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือและสื่ออื่น ๆ) ที่หลากหลาย ทันสมัย
นาสนใจ และตรงกับความตองการทุกระดับ บรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เอื้อหรือเชิญ
ชวนใหเขาใชหองสมุด มีบรรณารักษและบุคลากรที่มีความรูในการบริหารจัดการและ
การใหบริการ มีกิจกรรมสงเสริมการอานและกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อสรางความสนใจและ
มีสวนรวมของชุมชน และสรางสีสันใหนาสนใจ ลดชองวางหรือปญหาที่ขัดขวางการเขาใช
ของประชาชนในชนบท คนยากจน เพื่อใหพวกเขารูสึกวาหองสมุดไมใชสถานที่ราชการที่มี
กฎระเบียบ
1.6 ปญหาในการเขาถึงหนังสือของคนไทยบางกลุม เนือ่ งจากหนังสือมีราคาแพง
และรานหนังสือที่มีเฉพาะตัวเมืองหรือจังหวัด รัฐบาลควรสนับสนุนใหหนังสือมีราคาถูก
เชน ลดภาษีกระดาษ รวมลงทุน หรือออกคาใชจาย หรือสนับสนุนการผลิตใหกับหนังสือ
บางประเภท เชน หนังสือเด็กและเยาวชน หนังสือวรรณกรรม หนังสือหลากหลายเนื้อหา
สนับสนุนและผลิตการแปลหนังสือตางประเทศ รัฐบาลออกคาใชจายดานลิขสิทธิ์ เพื่อผลิต
หนังสือดี ๆ ใหคนไทยไดอาน รวมถึงสนับสนุนรานหนังสือเอกชน ที่จําหนายหนังสือที่อยู
ในความสนใจนอย หรือขยายรานหนังสือใหคนไทยในชนบทสามารถเขาถึงรานหนังสือ
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ของทองถิ่นได รวมถึงการสนับสนุนจัดสรางและเผยแพรหนังสืออิเล็กทรอนิกส ความรู
วรรณกรรมในรูปดิจทิ ลั เพือ่ ใหคนทุกระดับสามารถเขาถึงได รวมถึงประเด็นโครงสรางพืน้ ฐาน
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2) ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาวิจัยถึงแนวทางในการสนับสนุนระบบการเรียนการสอนที่เอื้อ
ตอการอานทุกระดับการศึกษา
2.2 ควรศึกษาวิจัยถึงโครงการ หรือกิจกรรมสงเสริมการอาน ที่สามารถเขาถึง
ประชาชนสวนใหญ
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