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สารบัญ 

บทน า                 ๑ 

แนวคิดในการแก้ปัญหา                ๓ 

หลักการและแนวคิดในการด าเนินงาน               ๔ 
  ๑. กลวิธีการท างาน                ๖ 
  ๒. การด าเนินงาน                ๗ 
        ก. บริบทชุมชนเป้าหมาย / สภาพเงื่อนไข               ๗ 
        ข. กระบวนการด าเนินงานของโครงการ               ๘ 
              ๑. ประสานงานกับชุมชนและหน่วยงานในพ้ืนที่ท่ีเก่ียวข้อง             ๘ 
              ๒. การสรรหานักอ่าน - การคัดเลือก อบรม; เทคนิคการใช้หนังสืออ่านให้ฟัง           ๙ 
              ๓. อบรมเทคนิคการปฏิบัติงานให้แก่เยาวชนนักอ่าน             ๑๐ 
              ๔. จัดท าแผนการพัฒนาการอ่านรายบุคคลส าหรับเด็กปฐมวัย            ๑๒ 
              ๕. ผลจากการด าเนินงาน : ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น             ๑๕ 

ผลการด าเนินงาน               ๑๖ 
  ๑. สถิติการอ่านและการฟังที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ            ๑๖ 
  ๒. ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับกลุ่มเป้าหมายตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ            ๑๙ 

ความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อเยาวชนนักอ่าน              ๒๔ 

เสียงสะท้อนจากผู้น าชุมชน               ๒๘ 

ข้อเสนอแนะ                ๓๑ 



        การอ่านออกเขียนได้ (literacy and 
numeracy) เป็นเครื่องมือส าคัญที่สุดของ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ผลิตภาพ และการสร้างดุลยภาพในการ
ด ารงชีวิต สร้างผลบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และสิ่งแวดล้อมของประเทศชาติ 
แต่การอ่านออกเขียนได้ต้องเกิดจากแรงขับ
ภายในของปัจเจกบุคคล และการสร้างแรงขับ
ที่จะน าไปสู่การอ่านเขียนที่มีประสิทธิภาพ
ที่สุดคือการฟัง อันเป็นวิธีที่เก่าแก่ที่สุด ทรง
ประสิทธิภาพมากที่สุด และราคาต่ าสุด ทว่า
การฟังที่จะเกิดแรงขับไปสู่การอ่านได้นั้น 
จะต้องเป็นการฟังอย่างเป็นกระบวนการ หา
ไม่เช่นนั้นแล้วการฟังเพ่ือให้เกิดการอ่านก็จะ
ไม่สามารถเกาะเกี่ยวไปกับการเติบโตและ
ด ารงชีวิตของเด็กๆได้ ดังนั้นการสร้างพ้ืนฐาน
การอ่านด้วยการสร้างแรงจูงใจให้เข้าสู่การ
อ่านด้วยตนเองจึงเป็นกลวิธีที่ได้ผลที่สุดและ
ยั่งยืนที่สุด อันจะส่งผลเชิงบวกในทุกๆ ด้าน
ของเด็กจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ นับแต่
การเรียนในชั้นเรียน การสอบแข่งขัน การ
ประกอบอาชีพและสร้ า งผลผลิต ให้ แก่
ประเทศชาติ และในทุกๆ ระยะของการเติบ
ใหญ่ที่เกาะเก่ียวไปกับการอ่านนี้ จะส่งผลต่อ
สุขภาพที่ดี และทัศนคติเชิงบวกในการดูแล
รักษาสุขภาพตลอดชีวิต ตรงกันข้ามอย่าง
สิ้นเชิงกับเด็กหรือผู้ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
ซึ่งมีแนวโน้มว่าเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากกว่าผู้
ที่อ่านหนังสือออก หรือผู้ที่มีนิสัยอ่านหนังสือ 
        งานวิจัยหลายชิ้นพบว่า ความสามารถ
ในการเข้าถึงและใช้ข้อมูลการดูแลสุขภาพ 
(Health literacy) อย่างสร้างสรรค์เป็น
ประโยชน์ทั้งในการลดอัตราการตาย และใน
การเพ่ิมพูนคุณภาพของชีวิต          

        มหาวิทยาลัยเยลได้ท าการวิจัยเก่ียวกับ
ความสัมพันธ์ของการอ่านหนังสือกับอายุขัย
ของคนเรา เนื่องจากมีงานวิจัยก่อนๆ รายงาน
ว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบนิ่งเฉย เช่น การ
ดูโทรทัศน์ มีความเสี่ยงท าให้เสียชีวิตได้สูง 
แต่การอ่านหนังสือที่มุมมองกว้างและลึกกว่า
ท าให้สมองต้องท าความเข้าใจ ได้ท างาน และ
คิดวิเคราะห์มากขึ้น ซึ่งอาจจะน าไปสู่การท า
ให้ชีวิตยืนยาวขึ้นได้ 
        ผู้วิจัยจึงไปศึกษาและติดตามข้อมูลจาก
ชาวอเมริกันที่มีอายุมากกว่า ๕๐ ปีขึ้นไป 
แบบหลากหลายเพศ หลากหลายอาชีพ 
หลากหลายการศึกษา และหลากหลายฐานะ 
เป็นจ านวน ๓,๖๓๕ คน ในระยะเวลาถึง ๑๒ 
ปี โดยแบ่งข้อมูลออกได้เป็น ๓ กลุ่ม คือกลุ่ม
คนที่ไม่อ่านหนังสือเลย กลุ่มคนที่อ่านหนังสือ
ไม่เกินสามชั่วโมงครึ่งต่อสัปดาห์ และกลุ่มคน
ที่ อ่านหนังสือมากกว่าสามชั่วโมงครึ่ งต่อ
สัปดาห์ 
        จากการศึกษาพบว่า คนที่อ่านหนังสือ
เป็นประจ ามีโอกาสเสียชีวิตน้อยกว่าคนที่ไม่
อ่านหนังสือ โดยกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่เกิน
๓ ชั่ ว โมงครึ่ งต่อสัปดาห์มีแนวโน้มที่ จะ
เสียชีวิตลดลงร้อยละ ๑๗ ส่วนคนที่ อ่าน
หนังสือ 

บทน า 

๑ 



  

บทน า 

ต้องการสนุกกับหนังสือหรือภาพยนตร์ที่ชื่น
ชอบเท่านั้น แต่มันยังหมายถึงการค้นหา
ความหมายใหม่ในตัวของผู้อ่านหรือผู้ชมเอง 
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ทบทวนสิ่งที่คุ้นเคยใน
มุมมองใหม ่
        อย่างไรก็ตาม ความรู้และทักษะการ
พัฒนา“การอ่าน” หรือ การสร้าง “นักอ่าน” 
ในสังคมไทยยังมีข้อจ ากัดในทุกระดับ ดังที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) เปิดเผยว่ามีนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๓ ร้อยละ ๕ อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โดย
สิ้นเชิง และมากกว่าร้อยละ ๓๐ หรือ ๑ ใน ๓ 
อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องตามมาตรฐานการ
จัดการศึกษาสากล สภาวะทางการเรียนรู้ใน
ระบบโรงเรียนของเด็กไทยจึงอยู่ในขั้นวิกฤติ
เ สมอมา  แม้ ว่ าปั จจุ บั นจะมี ก า รทุ่ ม เท
งบประมาณจ านวนมาก ก็ไม่อาจน าไปสู่
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น จึงกล่าวได้
ว่าหากไม่สร้างให้เกิด “การอ่านให้ออก” ซึ่ง
ย่อมจะส่งผลเสียต่อสุขภาพและการด าเนิน
ชีวิตของคนไทยในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ 
 
  

หนังสือมากกว่า ๓ ชั่วโมงครึ่งต่อสัปดาห์มี
แนวโน้มที่จะเสียชีวิตลดลงถึงร้อยละ ๒๓ ซึ่ง
หนังสือที่อ่านในที่นี้จะเป็นหนังสือที่เป็นเล่มๆ 
เป็นเนื้อเรื่องต่อกัน เพราะพบว่าหนังสือแบบ
นี้ท าให้ผู้ อ่านได้ ใช้สมองและสมาธิอย่าง
ต่อเนื่องจนกว่าจะอ่านจบ ต่างจากพวก
หนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร ซึ่งก็จะช่วยกระตุ้น
สมองส่วนความคิดความอ่าน และการอ่าน
หนังสือที่เป็นเรื่องราวร้อยเรียงกันยังเข้าถึง
อารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่านได้เป็นอย่างด ี
        นักวิจัยจาก Mindlab International 
จากมหาวิทยาลัย Sussex กล่าวว่า “การอ่าน
ห นั ง สื อ เ พี ย ง  ๖  น า ที  ช่ ว ย ล ด ร ะ ดั บ
ความเครียดได้ถึง  ๖๘ เปอร์ เซ็นต์”จาก
การศึกษาเพ่ิมเติมยังค้นพบอีกว่า ผู้เข้าร่วมที่
อ่านหนั งสือผ่อนคลายจากความเครียด
มากกว่าการเดินหรือฟังเพลงทั่วไป หนังสือ
และการอ่านช่วยให้หลบหนีจากความกังวล
และความเครียดในโลกแห่งชีวิตประจ าวันไป
ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ศาสตราจารย์คริสเทล รัสเซล แห่ง 
American University ผู้ วิ จั ย พ ฤ ติ ก ร ร ม
ผู้บริ โภค ได้ศึกษาเกี่ยวกับ  ‘การบริ โภค
หนังสือและภาพยนตร์ซ้ า’ พบว่า คนที่มีส่วน
ร่วมในการอ่านและชมนี้  ไม่ ใช่แค่ เ พียง
ต้องการ 

๒ 



        สมาคมไทสร้างสรรค์ ได้ออกแบบ โครงการสร้างนักอ่าน เพ่ือสร้างแนวทางการพัฒนาเด็กให้
ก้าวพ้นจากสภาวะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เมื่อเข้าสู่ระบบโรงเรียน อันจะเป็นแนวทางป้องกันปัญหา
ด้านสุขภาพด้วยความสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพอย่างสร้างสรรค์ต่อไป โดยมีวิธีการ ดังนี้ 
        ๑. สรรหานักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๕ - มัธยมศึกษาปีที่ ๒ (เยาวชนนักอ่าน) 
        ๒ .  ฝึกฝนจนสามารถเป็น “เยาวชนนักอ่าน” อ่านหนังสือให้ เด็กเล็กฟังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
        ๓. ค้นหาท่ีตั้งของบ้านท่ีมีเด็กปฐมวัย (สมาชิก) 
        ๔. จัดกลุ่มสมาชิกในละแวกบ้านเดียวกัน กลุ่มละ ๔-๕ คน 
        ๕. เยาวชนฯ ทุกคนในโครงการ มีสมาชิกของตัวเอง ๒ กลุ่ม (๘-๑๐ คน) เพ่ือไปอ่านหนังสือ
ให้ฟังรายคน 
        ๖. เยาวชนฯ ท าหน้าที่อ่านหนังสือให้สมาชิกฟังทุกวัน โดยสลับกลุ่มกันแต่ละวัน 
        ๗. เยาวชนฯ ท าหน้าที่อ่านให้ฟังและจดบันทึก พร้อมกันนั้นให้ผู้ปกครองของสมาชิกลงนาม
รับรอง 
        ๘. โครงการฯ ท าการเก็บสถิติการฟัง ประเมินความก้าวหน้าของสมาชิกและการอ่านของ
เยาวชน 
        ๙. โครงการฯ ด าเนินการจัดหาหนังสือที่เหมาะสมต่อความก้าวหน้าและพัฒนาของสมาชิก 
        ๑๐. โครงการฯ ช่วยส่งเสริม สนับสนุนและช่วยแก้ปัญหาที่เกิดระหว่างกระบวน ให้แก่
เยาวชน 
        ๑๑. โครงการฯ ติดตามพัฒนาการของสมาชิกแต่ละ เพ่ือจัดเตรียมหนังสือส าหรับมอบให้ 
        ๑๒. โครงการฯ ท าหน้าที่ผลักดันให้เกิดการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพให้สมาชิกฟัง จนครบ 
๑,๐๐๐ รอบให้เร็วที่สุดเท่าที่ทุกฝ่ายจะท าได้ 
        ๑๓. โครงการฯ ท าหน้าที่สื่อสารถึงประโยชน์ของการอ่านเพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตทุกระดับ ตั้งแต่ปัจเจก ครอบครัวจนถึงชุมชน 
    

แนวคิดในการแก้ปัญหา  

๓ 



        ระยะปฐมวัย (๐-๖ ปี) เป็นระยะที่
ส าคัญที่ สุ ดของชี วิ ต  พัฒนาการทั้ งด้ าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม บุคลิกภาพ และ
สติปัญญา เจริญเติบโตมากที่สุดในช่วงนี้ 
พัฒนาการหรือประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับช่วง
นี้จะส่งอิทธิพลต่อชีวิตตลอดถึงวาระสุดท้าย 
การพัฒนารากฐานความสนใจทางการอ่านก็
เกิดข้ึนหรือไม่บังเกิดในช่วงชีวิตนี้เช่นเดียวกัน 
ซึ่งรายงานการวิจัยทุกชิ้นล้วนระบุว่า การ
ปลูกฝังการอ่านที่มีประสิทธิภาพที่สุดจะ
เกิดขึ้นได้ในระยะนี้ โดยใช้ “หนังสือภาพ” 
อ่านให้เด็กฟัง สร้างความคุ้นเคยกับหนังสือ
และภาพประกอบที่เล่าเรื่องให้เด็กเข้าใจได้ 
ส่งผลให้เด็กมีระยะความสนใจหรือสมาธิยาว
ขึ้น สร้างความรู้สึกให้เกิดแก่เด็กว่า หนังสือ
เป็นตัวแทนของความสนุกสนาน เป็นความ
รื่นรมย์ เด็กที่ได้รับประสบการณ์การ “อ่าน
ให้ฟัง” มากเพียงพอ จึงกลายเป็นผู้หลงใหล
ในหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจอ่านหนังสือ 
ค ว า ม ส น ใ จ ใ น สื่ อ อ่ื น ๆ ล ด ล ง  แ ล ะ มี
ความสามารถ “อ่านออก-เขียนได้” อย่าง
รวด เ ร็ ว เ มื่ อ เ ริ่ ม เข้ าสู่ ก าร เ รี ยนรู้ ใ นขั้ น
สัญลักษณ์ ทักษะการอ่านเพ่ิมพูน กลายเป็น
นักอ่านประสิทธิภาพสูง สนใจค้นคว้าหา
ความรู้จากการอ่าน เด็กที่ได้รับการปลูกฝัง
พ้ืนฐานการอ่านอย่างแข็งแรงทุกคน จึง
ประสบความส าเร็จในการเรียนตามระบบ
สะสมความรู้จากการอ่านไว้ในตัวจนความ
มั่นคง สามารถแยกแยะความผิดถูกชั่วดีได้ 
รู้ เท่าทันข้อมูลต่างๆได้ ทั้งเลือกเสพสื่อที่
เหมาะสมได้ด้วยตนเอง 

        เมื่อ “การฟัง” พัฒนามาสู่ “การอ่าน” 
ได้ด้วยตนเองแล้ว ประสบการณ์ที่สั่งสมมาจะ
กลายเป็นแรงขับให้เกิดความอยากอ่านเอง 
และขับให้เป็นบุคคลสนใจใฝ่รู้ ชื่นชอบการ
ค้นคว้าค้นหาค าตอบอันจะส่งผลโดยตรงต่อ
การด าเนินชีวิตและสุขภาพ อีกทั้งยังมีคลัง
ค าศัพท์อีกในปริมาณมหาศาลที่สั่งสมไว้จาก
การฟัง ซึ่งมีมากพอที่จะถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนรับรู้
ได้ ไม่ว่าจะเกิดความผิดปกติใดๆ ต่อร่างกาย
หรือจิตใจ 
        การปลูกฝังการอ่านในเด็กปฐมวัย จึง
เกิดผลคุ้มค่ามากกว่าเด็กกลุ่มอ่ืน หากแต่ผู้
ด าเนินงานจะต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ และด าเนินงานต่อเนื่องจน
สามารถพยากรณ์ความก้าวหน้าของเด็กได้ 
ผล 

หลักการและแนวคิดในการด าเนินงาน  

๔ 



ผลที่เด็กได้รับจึงไม่ได้จ ากัดอยู่ เฉพาะด้าน
ความส าเร็จในทางการศึกษา หากแต่ท าให้
พร้อมที่จะมีชีวิตที่ดีกว่าผู้ที่อ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้หรือทักษะการอ่านต่ ากว่า มีสุขภาพที่
ดีกว่า ทั้งการเลือกใช้ชีวิตได้อย่างมีดุลยภาพ 
มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง สามารถสร้าง
ประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติได้ 
        อนึ่ง การตั้งเป้าหมายให้เยาวชนท า
หน้าที่นักอ่านนั้น  เป็นแนวทางการส่งเสริม
พฤติกรรมทางบวกให้มีบทบาทในชุมชน เมื่อ
ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ อ เ นื่ อ ง แ ล ะ เ กิ ด ค ว า ม
เปลี่ยนแปลงในหมู่เด็กสมาชิกฯ พวกเขาย่อม
ได้รับการยอมรับจากชุมชน เกิดวินัยในตนเอง 
ส่งเสริมการสร้างบุคลิกภาพ เป็นที่รักของเด็ก
สมาชิก ลดการรวมกลุ่มกับ เ พ่ือนแสดง
พฤติ ก ร รม ไม่ เ หม าะสมหลั ง เ ลิ ก เ รี ย น 
นอกจากนั้น การอ่านหนังสือให้เด็กสมาชิกฟัง
เป็นประจ าเป็นการเสริมสร้างทักษะการอ่าน
ขั้นพ้ืนฐาน ที่นอกจากจะน าไปสู่ความสนใจใน
การอ่านหนังสือเพ่ือความเพลินแล้ว สมาคมฯ
เมื่อ 

พบว่าเมื่อพวกเขามีทักษะการอ่านหนังสือที่ดี
ขึ้น (อ่านหนังสือได้คล่องยิ่งขึ้น อ่านได้เร็วขึ้น) 
ส่งผลให้การเรียนดีขึ้น ได้คะแนนจากการ
สอบสูงขึ้น ในขณะเดียวกันผู้น าชุมชนพบว่า 
เยาวชนนัก อ่ านส่ วนใหญ่กลาย เป็นคน
ฉาดฉาน มีความมั่นใจในตนเอง ไม่เขินอาย
เมื่อต้องพูดคุยโต้ตอบเก่ียวกับกิจกรรมที่
ตนเองเกี่ยวข้อง หรือน าเสนอความเห็นใน
กา รประชุ ม ขอ งชุ ม ชน  และหล ายค น
กลายเป็นผู้น ากลุ่มในชั้นเรียน 

หลักการและแนวคิดในการด าเนินงาน  
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        การอ่านหนังสือให้เด็กฟังนั้น จะเกิดผลเชิงบวกมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัย ๓ ประการ 
กล่าวคือ  
        ๑. ปริมาณการอ่านให้ฟัง 
        ๒. ความถี่ในการอ่านให้ฟัง และ  
        ๓. ความสม่ าเสมอ/ต่อเนื่องของกิจกรรม  
ดังนั้นโครงการฯจึงมุ่งไปสู่การบรรลุผลของการ “อ่านให้ฟัง” ด้วยแนวทางดังนี้   
        (๑). ด าเนินงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ ที่มีความพร้อม อาทิ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน 
        (๒). สร้าง “เยาวชนนักอ่านหนังสือเพ่ืออ่านให้เด็กฟัง” ให้เกิดขึ้นในชุมชนเป้าหมาย โดยมุ่ง
ใช้ประโยชน์จากเยาวชน ด าเนินการอบรมพัฒนาเทคนิควิธีการอ่านหนังสือให้เด็กฟัง วิธีการถือ การ
จับและการเปิดหน้าหนังสือ วิธีการสื่อสารก่อนการอ่าน การวิเคราะห์คัดเลือกหนังสือที่เหมาะสม
กับเด็กแต่ละคน แต่ละวัย และการจัดเอกสารบันทึก ประเมินความก้าวหน้าของเด็กปฐมวัยที่เป็น
สมาชิก 
        (๓). ก าหนดกลุ่มเป้าหมายเพ่ือท าการ “อ่านให้ฟัง” ที่จ าเพาะเจาะจงตลอดการด าเนินงาน 
โครงการฯ เพ่ือให้เด็กสมาชิกกลุ่มเป้าหมายทุกคนได้เรียนรู้และสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาและ
การใช้หนังสือ อันเป็นการสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้ด้วยการอ่านที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่านออกเขียน
ได้ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ก าหนดขึ้น 
        (๔). ก ากับดูแลและสนับสนุนให้กิจกรรม “อ่านหนังสือให้ฟัง” เป็นไปอย่างสม่ าเสมอ 
ต่อเนื่อง และมีปริมาณการอ่านที่มากพอตามที่ก าหนด 
  

                ๑. กลวิธีการท างาน 

หลักการและแนวคิดในการด าเนินงาน  
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                ก. บริบทชุมชนเป้าหมาย / สภาพเงื่อนไข 

        ต าบลหนองกุงธนสาร อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เป็นชุมชนขนาดกลาง ๑๑ ชุมชน ๑๖ 
หมู่บ้าน  ประชากรประมาณ ๙,๓๐๐ คน โรงเรียนประถมศึกษา ๕ โรง โรงเรียนขยายโอกาส ๑ โรง 
โรงเรียนมัธยมศึกษา ๑ โรง และศูนย์พัฒนาเด็ก ๒ ศูนย์  มีเด็กปฐมวัยเข้ารับบริการทางการศึกษา
จ านวน ๑๖๑ คน โดยที่เด็กส่วนใหญ่ ผู้ปกครองส่งเข้าสถานศึกษาในตัวอ าเภอภูเวียง เนื่องจากขาด
ความเชื่อมั่นในสถานศึกษาของท้องถิ่น โดยที่เด็กส่วนใหญ่ ผู้ปกครองส่งเข้าสถานศึกษาในตัวอ าเภอ
ภูเวียง เนื่องจากขาดความเชื่อมั่นในสถานศึกษาของท้องถิ่น 
        ต าบลหนองกุงธนสารประสบปัญหาด้านเด็กและเยาวชนไม่แตกต่างจากชุมชนอ่ืนๆ อาทิ การ
ตั้งครรภ์ก่อนวัย ออกจากโรงเรียนกลางคัน ติดเกม ติดโทรศัพท์มือถือและติดการพนัน ดื่มเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์ จับกลุ่มแสดงพฤติกรรมเสี่ยง ขาดทักษะการอ่าน การเขียนและพ้ืนฐานการคิดค านวณ 
ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ า จ านวนไม่น้อยไม่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาได้ 
จึงต้องเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ติดตามผู้ปกครองไปหางานรับจ้างท า เกิดเป็นวงจรประชากรวัย
แรงงานเดินทางเข้าเมืองเพ่ือหางานท า สร้างครอบครัว มีลูก  แล้วส่งเด็กกลับไปให้ผู้สูงวัยเลี้ยงดู 
และกลับเข้าเมืองเมื่อเติบโตขึ้นอีกครั้ง และผลการดูแลรักษาสุขภาพอยู่ในระดับต่ า 
        อย่างไรก็ตาม ต าบลหนองกุงธนสาร มีภาครัฐในท้องถิ่นที่เข้มแข็ง โดยโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพมีบทบาทในการพัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชนที่โดดเด่น ประสานความร่วมมือทางด้าน
สุขภาพกับองค์การบริหารส่วนต าบล วัดและหน่วยงานภาคการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งอาสาสมัคร
สาธารณสุขส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นในการท างาน มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกชุมชน 
   

                ๒. การด าเนินงาน  

ต าบลหนองกุงธนสาร  
อ าเภอภเูวียง 

จังหวัดขอนแก่น 

หลักการและแนวคิดในการด าเนินงาน  
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                ข. กระบวนการด าเนินงานของโครงการ 

        ๑ .  ประสานงานกั บชุ มชนและ
หน่วยงานในพื้นที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
        เ พ่ื อ ส ร้ า ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ใ น ก า ร
ด าเนินงานโครงการ ในเบื้องต้น คณะท างาน
ได้เข้าไปท าความเข้าใจและประสานงานกับ
ชุมชนและหน่วยงานในพ้ืนที่ที่ เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้ความรู้ด้านการพัฒนาเด็กแก่บรรดา
ผู้ปกครองและแกนน าในชุมชน ได้แก่ ผู้น า
ฝ่ า ยปกครอง  (ผู้ ใ หญ่ บ้ านและผู้ ช่ ว ย ) 
อาสาสมัครสาธารณสุข ครูพ่ีเลี้ยงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สมาชิก อบต. และผู้อาวุโสในชุมชน 
ในรูปของการจัดประชุมพบปะกันภายใน
ชุมชน จัดกิจกรรมการอ่านหนังสือให้เด็กฟัง
เป็นรายบุคคล และเป็นรายกลุ่ม พร้อม
ค าอธิบายถึงคุณค่าและผลที่จะเกิดขึ้นทั้งต่อ
ตัวเด็กเล็กซึ่งเป็นผู้ฟัง กับเยาวชนนักอ่าน 
รวมทั้งประชาสัมพันธ์รับเด็กปฐมวัยเข้าเป็น
สมาชิกโครงการ 

        โดยเฉพาะแกนน า อสม. โครงการฯได้
ให้ความส าคัญในฐานะที่เป็นกลไกหลัก ซึ่ง 
รพ.สต.หนองกุงธนสาร ในฐานะหน่วยงานที่
ปรึกษาและก ากับดูแล ได้มอบหมายให้แกน
น า อสม.ประจ าหมู่บ้านท าหน้าที่พ่ีเลี้ยง เพ่ือ
ติดตาม เยี่ยมเยียน ให้ก าลังใจ สนับสนุน 
แก้ปัญหา ประสานงานและกระตุ้นผู้ปกครอง
เด็ก รวมทั้งช่วยประเมินความก้าวหน้าของ
เยาวชนนักอ่านและพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยที่เป็นสมาชิก ให้เป็นไปอย่างสม่ าเสมอ 
ต่อเนื่องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดย
ก าหนดไว้ที่หมู่บ้านละ ๑ คน 

หลักการและแนวคิดในการด าเนินงาน  
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        ๑. มีทักษะการอ่านที่ดี  อ่านคล่อง 
อ่านออกเสียงภาษาไทยได้ถูกต้อง  
        ๒. มีน้ าเสียงดี มีพลังในน้ าเสียง อ่าน
ชัดถ้อยชัดค า มีจังหวะ 
        ๓ .  มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับงาน 
อ่อนโยน สามารถสื่อสารกับเด็กเล็กได้  
        ๔ .  ประสงค์จะท างานด้วยตนเอง 
ต้องการรายได้ ไม่มีผู้ใดบังคับ 

        ๒. การสรรหานักอ่าน - การคัดเลือก 
อบรม; เทคนิคการใช้หนังสืออ่านให้ฟัง  
        คณะท างานได้ร่วมมือกับ ผู้น าท้องถิ่น 
อสม. และผู้แทนหน่วยงานรัฐในพ้ืนที่ อาทิ 
รพ.สต.หนองกุงธนสาร และสถานศึกษา เพ่ือ
สรรหาเยาวชนที่จะเข้ามาเป็นผู้อ่านหนังสือ
ให้เด็กฟังอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่าง
น้อย ๓ เดือน  
        คณะท างานได้ทดสอบโดยการเปิด
โอกาสให้เยาวชนที่มีความสนใจโครงการนี้ 
เข้ามาอ่านหนังสือให้ฟังต่อหน้าคณะท างานที่
ท าหน้าที่คัดเลือก โครงการได้ด าเนินการรับ
สมัครนักอ่านร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุข 
และบุคลากรของ รพ.สต.หนองกุงธนสาร ใน
เดือนมีนาคม โดยประกาศรับสมัครผ่าน
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย และอาสาสมัครสาธารณสุข 
รับเยาวชนที่เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ผู้มีภูมิล าเนาอยู่ในชุมชน
เป้าหมาย เพ่ือรับการคัดเลือกในหลักเกณฑ์
ดังนี้ 

        คณะท างาน ร่วมกันฝึกและสอนการ
อ่านหนังสือให้ จัดระบบเอกสารประกอบการ
ท างาน และท าการรับสมัครเด็กเข้าเป็น
สมาชิกโครงการตามสัดส่วนจ านวนนักอ่าน 
๑ :๘ คน โดยเยาวชนนัก อ่าน จะได้ รับ
ค่าตอบแทนในอัตรา ๔๐ บาทต่อวันตาม
บันทึกการท างาน เป็นไปอัตราที่เหมาะสม
ต่อสถาพเศรษฐกิจของพ้ืนที่ สามารถสร้าง
แรงจูงใจให้เยาวชนปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อเนื่อง 
และไม่สูงจนเกิดผลลบ จนชุมชนมองว่า
เยาวชนมุ่ งหารายได้  มากกว่ าการ เ พ่ือ
ช่วยเหลือผู้อ่ืน นอกจากนั้น อัตราที่เหมาะสม
ยังอาจช่วยให้องค์กรที่เก่ียวข้องด าเนินการได้
เองในอนาคต ไม่เกิดภาระทางงบประมาณ 
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        ผลปรากฏว่า ในเบื้องต้นมีเยาวชนและ
ผู้ปกครองแสดงความสนใจ เข้ามาสมัครและ
ผ่านการคัดเลือกให้ท าหน้าที่เป็นเยาวชนนัก
อ่านจาก ๖ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองบอน 
บ้านนาเพียง บ้านหัน บ้านโคกสหกรณ์ บ้าน
โนนสวรรค์ และบ้านหนองกุง (เฉพาะหมู่ ๑ 
หมู่ ๒ และหมู่ ๑๖) จากพ้ืนที่ทั้งหมด ๑๖ 
หมู่บ้าน แต่ภายหลังเกิดปัญหาความไม่พร้อม
ในกลุ่มเยาวชนนักอ่าน และไม่สามารถหาคน
ใหม่ จึงมีการเปลี่ยนแปลง ยกเลิกพ้ืนที่บ้าน
หนองบอน เหลือเพียง ๕ หมู่บ้าน     
        สรุ ป ว่ า เ มื่ อครบก าหนด เส ร็ จ สิ้ น
โครงการ มีเยาวชนนักอ่านหรือนักปฏิบัติการ 
“อ่านหนังสือให้เด็กฟัง” จ านวน ๒๑ คนจาก 
๕ หมู่ บ้ าน  โดยแบ่ ง เป็นนักเรี ยนระดับ
ประถมศึกษา ๑๕ คน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ๕ คน และระดับมัธยมตอนปลาย ๑ 
คน และเกือบทั้งหมดเป็นนักเรียนหญิง โดยมี
นักเรียนชายเพียง ๑ คนเท่านั้น 
        นอกจากนี้ มีเยาวชนนักอ่านที่มีอายุ
น้อยที่สุดอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน 
๑ คน และมีเยาวชนนักอ่านที่อายุมากที่สุด 
อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จ านวน ๑ คน ซึ่งทั้ง
คู่เป็นพ่ีน้องกัน 

         ๓ .  อบรมเทคนิคการปฏิบัติ งาน
ให้แก่เยาวชนนักอ่าน 
         การอบรมเทคนิคการท างาน “อ่านให้
ฟัง” จัดขึ้นทันทีหลังจากผู้สมัครผ่านการ
คัดเลือก และจัดเป็นกลุ่มเล็กๆในแต่ละ
หมู่บ้าน หลายครั้ งตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน โดยเน้นการฝึกอ่านให้ฟังอย่าง
เป็นธรรมชาติในเบื้องต้น เพ่ือให้ผู้ฟังได้รับ
อรรถรสจากหนังสือ เกิดความซาบซึ้งต่อ
ภาษาและเรื่องราว อันจะน าไปความสนใจ 
สมาธิ และการซึมซับภาษา นักอ่านแต่ละคน
มีความต้องการความช่วยเหลือแตกต่างกัน
ตามพ้ืนฐานทักษะการอ่าน และบุคลิกภาพ 
ทั้ งนี้ คณะท า งานได้ ติ ดตามสั ง เกตการ
ปฏิบัติงานจริงในการอ่านหนังสือให้สมาชิกฟัง
ตามบ้าน ทีละบ้าน ทีละคน แล้วสะท้อน
จุดเด่นและข้อปรับปรุงต่อนักอ่านในการ
ประชุมกลุ่มพ้ืนที่หมู่บ้าน   
        อนึ่ง การอ่านหนังสือให้เด็กแต่ละคน
ฟัง ก็มีสิ่งที่นักอ่านจะต้องได้รับค าแนะน า
แตกต่างกัน ทั้งการเลือกใช้หนังสือ จ านวน
หนังสือที่ใช้ในการอ่านแต่ละครั้ง ความเร็ว -
ช้าในการอ่านให้เด็กฟังที่อาจะต้องแตกต่าง
กันไปตามระดับพัฒนาการ ดังนั้นคณะท างาน
จึงใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเดินตามนักอ่าน
ไปบ้านเด็กสมาชิกโครงการฯ เพ่ือช่วยเหลือ
นักอ่านให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้
มากที่สุด 
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        ก่อนที่ เ ยาวชนนัก อ่ านที่ ผ่ านการ
คัดเลือกจะเข้าไปหาสมาชิกเพ่ือท าหน้าที่ 
“อ่านหนังสือให้น้องฟัง” ทางโครงการได้
จัดการอบรมฝึกทักษะการอ่านหนังสือให้เด็ก
ฟังเป็นเวลา ๑ วัน พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่อง
กิจกรรมกระตุ้นความสนใจในการอ่าน ความรู้
ในเรื่องพัฒนาการเด็ก และประโยชน์ของการ
อ่านหนังสือให้เด็กฟัง เยาวชนนักอ่านทุกคน
จึงได้รับการฝึกฝนเพ่ือเตรียมตัวอ่านหนังสือ
ให้น้องฟัง อย่างน้อยคนละ ๓ รอบ 
 
 
 
 
 
 
   
        นอกจากนี้ ยังมีการสอนให้เยาวชนใช้
แบบบันทึกเพ่ือเก็บข้อมูลการอ่านและการฟัง
ของตนเองและของสมาชิกที่อยู่ ในความ
รั บ ผิ ด ช อบ  ( โ ป รดดู เ อกส า รคู่ มื อ ก า ร
ปฏิบัติ ง าน และแบบบันทึกที่ แนบท้ าย
รายงาน) โดยมีการบันทึกรายละเอียดในการ
เข้าไปพบปะน้องและอ่านหนังสือให้น้องฟัง 
พร้อมกับลายมือชื่อของผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
ที่ให้ไว้เพ่ือรับรองว่าเยาวชนนักอ่านได้เข้าไป
อ่านหนังสือให้น้องฟังจริง 

        ส่วนสมาชิกซึ่ งเป็นเด็กปฐมวัย ใน
เบื้องต้น คณะท างานได้มอบหมายให้เยาวชน
นักอ่านเป็นฝ่ายคัดเลือก เนื่องจากต้องให้เอ้ือ
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างกัน และความสะดวก
ในการเดินทางเข้าไปหาน้องในแต่ละวัน ซึ่ง
ส าหรับพ้ืนที่ต าบลหนองกุงธนสาร พบว่ามี
เด็กปฐมวัยที่เป็นวัยก่อนเรียนจ านวนมากกว่า
เด็กขวบปีแรก ซึ่งวัยขวบปีแรก ถือว่าเป็นวัย
ที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการสร้างกระบวนการ
กระตุ้นให้เกิดความสนใจในการอ่าน  
 
 
 
 
 
        อย่างไรก็ดี ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มักอยู่
ชั้นอนุบาลหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในหมู่บ้าน 
เมื่อได้รับฟังพ่ีเยาวชนเข้าไปอ่านหนังสือให้ฟัง
แล้ว ก็ย่อมจะได้รับประโยชน์ในแง่ที่ได้รับ
ความรู้สึกที่ดีต่อหนังสือ เกิดความคุ้นเคยกับ
กระบวนการเรียนรู้ที่จะต้องได้สัมผัสเมื่อเข้าสู่
รั้ วโรงเรียนในชั้นอนุบาลที่สูงขึ้นหรือชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 
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         ๔. จัดท าแผนการพัฒนาการอ่าน
รายบุคคลส าหรับเด็กปฐมวัย 
         นอกจากกระบวนในข้อ ๑.-๓. ที่กล่าว
มาแล้ว โครงการได้จัดชุดหนังสือส าหรับอ่าน
ให้สมาชิกฟัง ชุดละ ๕ เล่ม (พร้อมกระเป๋า
ผ้า) เพ่ือให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย และพัฒนาการด้านภาษา การ
คัดเลือกหนังสือส าหรับเยาวชนนักอ่านเพ่ือ
น าไปอ่านให้เด็กสมาชิกฟัง เป็นขั้นตอนที่
โครงการตระหนักดีจากประสบการณ์ที่ผ่านว่า 
ก า ร เ ลื อ ก ห นั ง สื อ ที่ ดี แ ล ะ ต ร ง ต า ม
ประสบการณ์และความชื่นชอบ เป็นหนทาง
หนึ่งในการรับประกันความส าเร็จในการ 
“อ่านให้ฟัง” เพ่ือให้เด็กมีความสนใจจดจ่อ
กับหนั งสื อ  และมีการ เ พ่ิมปริมาณหรือ
ปรับเปลี่ยนหนังสือตามความสนใจของเด็ก
ปฐมวัยในทุก ๑-๒ สัปดาห์  เมื่อสมาชิกที่เป็น
เด็กปฐมวัยได้ผ่านกระบวนการฟังมาแล้ว
ระยะหนึ่ง เยาวชนนักอ่านที่ถูกฝึกให้สังเกตุ
พฤติกรรมของน้องสมาชิกที่มีต่อหนังสือแล้ว 
เยาวชนจะทราบว่า ควรเปลี่ยนหรือเพ่ิม
หนังสือแบบใดให้แก่น้องสมาชิกเป็นเล่มต่อๆ 
ไป 

         ส าหรับหนังสือที่ ใช้ ในโครงการนี้ 
ประกอบด้วยหนังสือ อ่านประกอบภาพ
ส าหรับเด็ก วัย ๐-๖ ขวบ ที่ผ่านการคัดสรร
จากสมาคมไทสร้างสรรค์มาแล้วว่า เป็น
หนังสือที่เหมาะส าหรับการสร้างการเรียนรู้
ส าหรับเด็กเล็กได้อย่างมีประสิทธิผล กล่าวคือ 
เป็นหนังสือที่ผ่านการออกแบบเนื้อหามา
อย่างพิถีพิถัน สามารถสื่อสารกับเด็กได้ดี มี
ภาพประกอบที่ เข้ากันและสอดคล้องกับ
เรื่องราว ใช้ภาษาที่เหมาะสม เป็นเรื่องราวที่
ถูกใจเด็ก ทั้งนี้ เยาวชนนักอ่านสามารถช่วย
เลือกเล่มที่ตนคิดเห็นว่าเหมาะสมกับน้องๆ 
สมาชิกในความรับผิดชอบของตนได้ด้วย  
พร้อมกับมีการฝึกความเข้าใจเพ่ือให้เยาวชน
นักอ่านได้จัดท าแฟ้มบันทึกการอ่านและ
บันทึกพัฒนาการของเด็กปฐมเป็นรายบุคคล
เ พ่ื อ ใ ห้ เ ห็ น ร ะ ดั บ ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
ความก้าวหน้าทางด้านภาษาและการอ่านของ
น้องสมาชิก 
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        ตารางแสดงรายการตัวอย่างหนังสือที่ใช้ในโครงการเยาวชนสร้างนักอ่าน ต.หนองกุง
ธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 

ล าดับที ่ ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง 
 1 ๕๐ เท่า ชีวัน วิสาสะ 
2 ก๊อก ก๊อก ขอค้างคืนหนึ่งนะ ทัน โคอิเดะ 
3 คุณกัมปี้ไปเท่ียว จอร์น เบอร์นิงแฮม 
4 คุณเงาใจดี ชีวัน วิสาสะ 
5 คุณตาหนวดยาว ชีวัน วิสาสะ 
6 คุณฟองฟันหลอ ชีวัน วิสาสะ 
7 เจ้าตัวเล็ก โทมัส สเวนสัน 
8 ต้นไม้ในสวน ปรีดา ปัญญาจันทร์ 
9 ตัวเลขท าอะไร ชีวัน วิสาสะ 
10 น้องส้มโอกับพ่ีหลอดไฟ ชีวัน วิสาสะ 
11 น้องหมีขี่เป็นนะ ชิเงโอะ วาทานาเบะ 
12 น้องหมีแต่งตัว ชิเงโอะ วาทานาเบะ 
13 น้องหมีมอมแมม ชิเงโอะ วาทานาเบะ 
14 น้องหมีเล่นกับพ่อ ชิเงโอะ วาทานาเบะ 
15 น้องหมีสร้างบ้าน ชิเงโอะ วาทานาเบะ 
16 น้องหมีสวัสดีครับ ชิเงโอะ วาทานาเบะ 
17 น้องหมีสู้สู้ ชิเงโอะ วาทานาเบะ 
18 น้องหมีหม่ าหม่ า ชิเงโอะ วาทานาเบะ 
19 บ๊องแบ๊ว พรรณทิพย์ บริบูรณ,์ ทวี ศิริธนชัย 
20 บ้านใบไม้ คิโยชิ โซยะ 
21 มดสิบตัว ชีวัน วิสาสะ 
22 มากินข้าวด้วยกันนะ วชิราวรรณ ทับเสือ 
23 มาเล่นด้วยกันนะ มารี ฮอลล์ เอทส์ 
24 แม่จ๋าอยู่ไหน กฤษณะ กาญจนาภา 

หลักการและแนวคิดในการด าเนินงาน  

๑๓ 



ล าดับที ่ ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง 
25 รถขุดยกลาก มิอุระ ทาโร่ 
26 รถบรรทุก มิอุระ ทาโร่ 
27 รถยกยืดยืด มิอุระ ทาโร่ 
28 ลายของใคร ระพีพรรณ พัฒนาเวช 
29 ลูกเจี๊ยบ 5 ตัว วชิราวรรณ ทับเสือ 
30 ลูกแมวซื้อมันแกว ชีวัน วิสาสะ 
31 ลูกสัตว์น่ารัก มาซายูกิ ยาบุอุจิ 
32 ลูกสัตว์ไปกับแม่ อาซึชิ โคโมริ 
33 เล่นในป่า ปรีดา ปัญญาจันทร์ 
34 เล่นแปลงกาย ระพีพรรณ พัฒนาเวช 
35 เล่นริมน้ า ปรีดา ปัญญาจันทร์ 
36 หัวผักกาดยักษ ์ อเล็กเซ ตอลสตอย 
37 อยู่นิ่งนิ่งนะ นาคาวากิ ฮาสึเอะ 
38 อาบน้ าด้วยกันนะ วชิราวรรณ ทับเสือ 
39 อีเล้งเค้งโค้ง ชีวัน วิสาสะ 
40 คุณฟองนักแปรงฟัน ชีวัน วิสาสะ 
41 ตด ชินตะ โช 
42 ขึ้นอย่างไรนะ วชิราวรรณ ทับเสือ 
43 ลงอย่างไรนะ วชิราวรรณ ทับเสือ 
44 งานแรกของมี้จัง โยริโกะ ษุษุอิ 
45 อึ ทาโร ดกมิ 

หลักการและแนวคิดในการด าเนินงาน  

๑๔ 



หลักการและแนวคิดในการด าเนินงาน  

        ๕. ผลจากการด าเนินงาน : ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
        การก าหนดให้เยาวชนนักอ่านท าการ
อ่านให้ฟังครั้งละ ๕ เล่ม/คน แยกอ่านให้ฟัง
เป็นรายคน เพ่ือให้เด็กได้รับความสนใจเป็น
กรณีพิเศษส่งผลเชิงบวกในทางจิตวิทยาให้
เด็กเกิดความมั่นใจ เกิดความอ่ิมเอม และมี
ความสุขจากการฟัง และการอ่านเริ่มเกิดผล
ต่อเด็กส่วนใหญ่เมื่อพบนักอ่านประมาณ ๕ 
ครั้งหรือได้ฟัง ๒๕ เล่มขึ้นไป โดยเยาวชนอ่าน
หนังสือตามรายการที่ก าหนดใว้ส าหรับเด็กแต่
ละคน และให้ใช้ซ้ าจนกระทั่งเด็กคุ้นเคย 
สามารถโต้ตอบกับหนังสือและผู้อ่านได้คล่อง 
แล้วจึงเพ่ิมหรือเปลี่ยนเป็นหนังสือที่ซับซ้อน
ขึ้นตามล าดับ 
 
 
 
        จากการสอบถามผู้ปกครองเด็ก และ
ผู้ใหญ่ที่มีปฏิสัมพันธ์กับเด็กในชีวิตประจ าวัน 
สะท้อนให้ เห็นว่า เด็กสมาชิกโครงการมี
พฤติกรรมทางสังคมพัฒนาไปในทางบวก 
อาทิ การเล่นรุนแรงกับเพ่ือนในกลุ่มเด็กที่ถูก
ระบุว่า “มีปัญหา” ลดลง และมีพฤติกรรม
เหมาะสมตามวัยในเวลาต่อมา เด็กส่วนใหญ่
สามารถพูดโต้ตอบกับผู้ใหญ่ได้ดีขึ้น และใช้
ค าศัพท์ที่ได้รับจากหนังสือในชีวิตประจ าวัน 
ซึ่ งสร้ างความแปลกใจให้แ ก่ผู้ เ ก่ียวข้อง 
(โดยเฉพาะผู้ปกครอง) ผู้ใหญ่ในบ้านเริ่มมี
ความสนใจในการอ่านและหนังสือให้บุตร 
หลานฟัง รบเร้าให้ผู้ปกครองอ่านให้ฟัง ถาม 

ถึงนักอ่านในกรณีที่ไม่สามารถไปอ่านหนังสือ
ให้ฟังที่บ้านได้ตามปกติ (พบเห็นได้ในทุก
หมู่บ้าน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ความกระตือรือร้นของเด็กๆ กลายเป็น
แรงกระตุ้นเสริมให้ผู้ปกครองให้ความใส่ใจกับ
กิจกรรมโครงการมากขึ้น และมีจ านวนไม่
น้อยที่เริ่มอ่านหนังสือให้บุตรหลานฟัง (โดย
ใช้หนังสือที่โครงการมอบให้) อย่างไรก็ตาม 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ซึ่งเป็นตายาย มักมีปัญหา
ทางสายตาและขาดทักษะการอ่าน ท าให้รู้สึก
ว่าการอ่านเป็นความยากล าบาก และเมื่อเด็ก
ได้รับหนังสือที่มีภาษาและเรื่องราวยากขึ้น 
ตัวหนังสือเล็กลง ข้อจ ากัดนี้ยิ่งปรากฏเด่นชัด 
ดังนั้นความคาดหวังที่จะให้ผู้ปกครองเป็น
กลไกหลักในการพัฒนาการอ่านของเด็กๆจึง
อาจไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในชนบท 
หรืออาจเกิดขึ้นได้ในระยะเริ่มต้นเท่านั้น 
ดังนั้นการมีอยู่ของกลไกเสริม ท าให้การอ่าน
หนังสือให้เด็กฟังเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง จึงเป็น
แนวทางท่ีมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

๑๕ 



        แบ่งเป็น ๒ ประเด็นหลัก ได้แก่ 
        ๑. สถิติการอ่านและการฟังที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ 
        จากผลการรวบรวมสถิติของเยาวชนนักอ่านและสมาชิกผู้รับฟัง คือเด็กปฐมวัย ในโครงการที่
ด าเนินอย่างต่อเนื่องมาท้ัง ๕ หมู่บ้าน สามารถสรุปให้เห็นในตารางข้อมูลด้านล่าง  

        ตารางสรุปข้อมูลการอ่านหนังสือให้เด็กฟัง โดยเยาวชนนักอ่านในโครงการเยาวชนสร้าง
นักอ่าน ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 

ชื่อหมู่บ้าน จ านวน
สมาชิก (คน) 

จ านวน 
นักอ่าน (คน) 

ช่วงเวลาใน 
การอ่าน-ฟัง 

ค่าเฉลี่ย
จ านวนวันใน 
การอ่าน-ฟัง 

ค่าเฉลี่ยยอดสะสม 
การอ่าน-การฟัง 

(ครั้ง) 

บ้านโคกสหกรณ ์ ๒๑ ๕ มี.ค.-ก.ย. ๖๐ ๙๔.๗ วัน ๔๖๘.๙ ครั้ง 

บ้านหนองกุง  
(หมู่ ๑, หมู่ ๒, หมู่ ๑๖) ๙ ๒ เม.ย.-ก.ย. 

๖๐ ๕๗.๕ วัน ๓๒๕.๒ ครั้ง 

บ้านหัน ๒๔ ๖ มิ.ย.-ก.ย. ๖๐ ๘๒.๑ วัน ๔๕๓.๙  ครั้ง 

บ้านนาเพียง ๑๖ ๔ มิ.ย.-ก.ย. ๖๐ ๘๒.๘ วัน ๔๔๙.๕ ครั้ง 

บ้านโนนสวรรค์ ๑๓ ๔ มี.ค.-ก.ย. ๖๐ ๙๒.๕ วัน ๔๗๕.๓ ครั้ง 

รวม ๘๓ ๒๑       

        จากข้อมูลในตาราง จะเห็นว่าทุกหมู่บ้านมีระยะเวลาด าเนินงานไม่ต่ ากว่า ๔ เดือน โดยที่
เริ่มต้นไม่พร้อมกันทั้งหมด มี ๒ หมู่บ้านที่ด าเนินงานมาก่อนตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ คือ บ้าน
โนนสวรรค์ กับบ้านโคกสหกรณ์ ส่วนบ้านหันและบ้านนาเพียงเริ่มด าเนินงานหลังสุด ตั้งแต่เดือน
มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นมา และบ้านหนองกุง เริ่มต้นในเดือนเมษายน ๒๕๖๐ 

ผลการด าเนินงาน  

๑๖ 



          

ผลการด าเนินงาน  

บ้านโคกสหกรณ ์

พร เจน 

แท็ท 

บ้านโนนสวรรค์ 

เฟิร์น แพม 

         มีข้อสังเกตว่า แม้บ้านโคกสหกรณ์และบ้านโนนสวรรค์จะเริ่มด าเนินงานมาก่อน แต่ค่าเฉลี่ย
ของจ านวนวันที่อ่าน และยอดสะสมรอบการอ่านที่ได้ กลับมีค่าที่ใกล้เคียงกันกับบ้านหันและบ้าน
นาเพียงที่ด าเนินงานภายหลัง ซึ่งเมื่อดูรายละเอียดสถิติการอ่านในแต่ละเดือนแล้ว ในจ านวน
เยาวชนนักอ่านที่ใกล้เคียงกันคือ ๔-๖ คน ชัดเจนว่าเยาวชนนักอ่านในบ้านหันและบ้านนาเพียงมี
สถิติการอ่านที่ต่อเนื่อง สม่ าเสมอมากกว่าอย่างน่าสนใจ (โปรดดูสถิติการฟังและการอ่านของ
เยาวชนนักอ่านและสมาชิกในโครงการจากเอกสารแนบท้ายรายงาน) 

๑๗ 



          

ผลการด าเนินงาน  

บ้านนาเพียง 

เล็ก 

        ส าหรับบ้านหนองกุง ที่มีค่าเฉลี่ยยอด
สะสมน้อยที่สุดนั้น มีสาเหตุหลักมาจาก การ
ที่ ไม่มี เ ยาวชนนัก อ่านสมัครเข้ ามาร่ วม
โครงการ และแม้จะมีในช่วงแรก แต่ปรากฏ
ว่าได้เกิดปัญหาในระยะต่อมา ท าให้เยาวชน
บางส่วนต้องทยอยกันยุติบทบาทและลาออก
ไ ป  ซึ่ ง ใ น ที่ สุ ด เ ห ลื อ เ พี ย ง  2  ค น ที่ มี
ความสัมพันธ์เป็นพ่ีน้องในครอบครัวเดียวกัน 
และที่ยังคงท าหน้าที่อยู่ก็เนื่องจากได้รับการ
สนับสนุนจากบิดาที่มีบทบาทเป็นสมาชิก 
อบต.และ อสม.ของหมู่บ้าน ทั้งยังเป็นผู้ที่ให้
ความส าคัญกับการอ่านอย่างยิ่ง  บ้านหนองกุง 

บ้านหัน 

แซน 

ป๊อป 

นุ่น 

เชอรี่ 
แป้ง 

แพม 

๑๘ 



                  ๒. ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ       
ความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อเด็กปฐมวัย 
        ๒.๑ เด็กมีระยะสมาธิยาวกว่าค่าเฉลี่ยตามมาตรฐานทางวิชาการที่ระบุว่า เด็กปฐมวัยทั่วไปมี
ความยาวสมาธิเฉลี่ย ๕ นาที แต่เด็กในโครงการร้อยละ ๘๐ สามารถฟังการอ่านหนังสือต่อเนื่องได้
อย่างน้อย ๒๐ นาที  
        ๒.๒ เด็กส่วนใหญ่จดจ าภาษาในหนังสือได้ตั้งแต่ต้นจนจบอย่างน้อย ๓ เล่ม เมื่อผ่านการฟัง
สะสมประมาณ ๑๒๐ ครั้ง  
        ๒.๓ เด็กทุกคนเข้าใจการท างานของหนังสือกล่าวคือ รู้จักปกหน้า ปกรอง ปกหลัง จดจ าชื่อผู้
แต่ง ผู้วาดภาพประกอบ ผู้แปล และรู้ว่าหนังสือมีวิธีอ่านจากซ้ายไปขวาและจากบนล่าง 
        ๒.๔ เด็กใช้ค าศัพท์จากหนังสือในชีวิตประจ าวันเพ่ิมข้ึนตามปริมาณการฟัง 
        ๒.๕ เด็กสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมที่พบในหนังสือเข้ากับประสบการณ์ของตนเองได้ 
        ๒.๖ เด็กเชื่อมโยงสิ่งที่เหมือนกันหรือคล้ายกันในหนังสือ อาทิตัวละคร และ/หรือค าศัพท์ กับ
หนังสือเล่มใหม่ได้  
        ๒.๗ เด็กสามารถเชื่อมค าหรือเติมค าท่ีผู้อ่านเว้นให้ได้    
        ๒.๘ เด็กสามารถเล่าเรื่องที่เคยฟังบ่อยๆ จากหนังสือได้  
        ๒.๙ เด็กจดจ าชื่อตัวละคร ตัวเลข หรือค าศัพท์ รวมถึงลักษณะตัวอักษรที่เห็นจากหนังสือได้ 
        ๒.๑๐ เด็กสามารถฟังและเข้าใจเรื่องที่ไกลตัวและ/หรือมีความซับซ้อนได้มากขึ้นตามรอบ
การฟังสะสม 
        ๒.๑๑ เด็กพูดคล่องขึ้น มีค าศัพท์มากข้ึน มีค าเชื่อมในประโยค สื่อความได้แม่นย าขึ้น 

ผลการด าเนินงาน  

๑๙ 



        “ก็ดีใจ ชอบจ้ะ เพราะเขาจะอ่านหนังสือได้ เขาอยากอ่าน อยากดูรูปภาพ ปกติไม่ค่อยสนใจ
หนังสือสักเท่าไร พอมานําอ่านก็อยากอ่าน บางมื้อก็เล่น บางมื้อก็ฟัง ...เล่มแรกที่ให้มา เพ่ิน (เขา) 
มัก (ชอบ) แต่อีเล้งเค้งโค้ง จําเอาน่ะ”  

(นางสุบิน เขาเขียว อายุ ๔๑ ปี ผู้ปกครองของ น้ําเพชร-ด.ญ.กัญญารัตน์ ดรพินิจ วัย ๔ ปี ๙ เดือน--บ้านหนองกงุ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ -- น้ าเพชรเป็นเด็กไม่ค่อยพูด และยังพูดไม่ชัด ภาษาชาวบ้านเรียก “ลิ้นแข็ง” ตามปกติ
ไม่คุ้นกับคนแปลกหน้า แต่เธอจะสนใจกิจกรรมการฟังพ่ีอ่านและให้ความสนิทสนมกับพ่ีเยาวชนนัก
อ่านของเธอมาก คือ พ่ีบิวกับพ่ีแพม สองพ่ีน้องท่ีสลับกันมาอ่านหนังสือให้ฟัง 

  
        จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองของเด็กเล็ก ๙ คน ซึ่งมีเด็กๆ ที่เลี้ยงดูรวม ๑๑ คน ทั้งหมดให้
ความเห็นว่า เด็กชอบและสนใจหนังสือที่พ่ีเยาวชนนักอ่านน ามาอ่านให้ฟังที่บ้าน สามารถจดจ า
เรื่องราวในหนังสือได้ดี พูดตามได้ หรือแสดงความเข้าใจด้วยการตอบค าถามและพูดคุยกับพ่ีนักอ่าน 
บางคนมีสมาธิดีขึ้นจนไม่ได้ให้ความสนใจโทรศัพท์มือถือ 

ผลการด าเนินงาน  

สุบิน เขาเขียว 

๒๐ 



         “เท่าท่ีสังเกตดู เวลาพี่มา ดีใจหลาย ฮ้องใส่ (ร้องเรียก) เอ้ินใส่ (พูดด้วย) ‘พ่ีเฟินมาแล้วๆ’ ก็
มานั่งอ่าน อ่านนําก้น (อ่านตามพ่ี)” 
               (นางค าบาง  เจริญต้น อายุ ๕๓ ปี ยายของ โชกุน-ด.ช.อภิวัฒน์  แก้วบุญเรือง วัย ๑ ปี ๔ เดือน-บ้านโนนสวรรค์) 

        “ความจําดี อ่านให้ฟังทีเดียวก็จําได”้ 
           (นายบุญเส็ง บุญแย้ม วัย ๖๔ ปี ผู้ปกครองของ หนูนา-ด.ญ.สุวันนา  บุตรสิม,  

(ริสา) ด.ญ.อาริสา สุดอุทธา และ การ์ตูน-ด.ช.ธรรมวัตร  พิพัฒกุล - บ้านหนองกุง)  

ผลการด าเนินงาน  

๒๑ 



        “คิดว่าลูกสนใจเพราะ พออ่านให้ฟังเขาจะเอาหนังสือมาอ่าน เล่นเป็นพ่ีเจน พ่ีพร นี่เข้าศูนย์
เด็กแล้วทั้งคู่ จําเรื่องได้เกือบหมดแล้ว” 

(กัญญา  พาโคตร วัย ๒๕ ปี มารดาของจ๊ะจา๋-ด.ญ.ศรัญญา  พาโคตร วัย ๔ ขวบ และ  
ไอโฟน-ด.ช.อัครวินทร์  สารีบุตร วัย ๒ ขวบ-บ้านโคกสหกรณ์)  

        “เด็กปีกว่าแกจะว่าตามพ่ีได้เลย เกิดความจดจํา เวลาไม่มีใครอ่าน แกจะเปิดภาพแล้วอ่าน
ไปได้...แกรู้จักกับพ่ีที่มาอ่าน เห็นพ่ีเข้ามา แกอยู่ข้างบนแกจะลงมา ‘ฟังนิทานๆ’ พ่ีอ่านอะไร แก
อ่านได้หมดเลย  
        “พ่อแม่ของเขาชอบเพราะลูกเขาเก่ง คนตัวใหญ่ (ลูกคนโต) แต่ก่อนอ่านไม่ได้ พอมีพ่ีเขาอ่าน
ให้ฟัง แกบอก “แม่ หนู อยากอ่านหนังสือได้” กระตุ้นอยากอ่าน อยากจะได้ รักการอ่านอยู่แล้ว แก
จําได้หมด เวลาเขาเปิดสมุด ถ้าเห็นอะไร เว้าไปนํา (พูดตาม) เขาได้หมดเลย 
        “พ่ีคนไหนที่อ่านไม่ได้ ไม่มีทักษะการอ่าน เด็กจะไม่สนใจ จะเดินหนีเลย ไม่ฟัง แต่ถ้าพ่ีคน
ไหนมีทักษะในการอ่าน เด็กจะนั่งนิ่งฟังพ่ีเขาจนจบเลยล่ะ แล้วจะสนใจถามว่าตัวนี้ตัวอะไร” 

(นางร าไพ  บุญไตรย์ อายุ ๕๐ ปี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาเพียง เป็นยายของ ด.ช. ภูนดล  ขาวสร้อย (น็อต)  
และหลานเล็กๆ ในครอบครัว อีก ๓ คน) 

 

ผลการด าเนินงาน  

กัญญา  พาโคตร  

ร าไพ  บุญไตรย์  

๒๒ 



ผลการด าเนินงาน  

        “น้องชอบดูหนังสือการ์ตูนมากขึ้น น้องไม่เล่นโทรศัพท์ แต่ก่อนน้องชอบเล่น แต่เดี๋ยวนี้น้อง
ไม่ค่อยเล่นโทรศัพท์แล้ว”  

                         (เด็กหญิงปริญญา  สายกลาง (เล็ก ) อายุ ๑๓ ป ี- บ้านนาเพียง) 

        “น้องเล็กสุดสองขวบกว่าๆ น้องรู้เรื่องดี น้องเริ่มจําได้แล้วค่ะ พอเวลาไปอ่านน้องเขาอ่าน
ตาม ว่าตาม เรื่องเล่นในป่า” 

               (เด็กหญิงจิราภา  กมลจิตต์-เจน วัย ๑๒ ปี เยาวชนนักอ่านบา้นโคกสหกรณ์) 

๒๓ 



        จากการสัมภาษณ์ตัวเยาวชนนักอ่าน ๑๒ คน จาก ๕ หมู่บ้าน สะท้อนความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น ต่อตนเองทั้งทางสุขภาพกาย ใจ สติปัญญา ทัศนคติ และส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกในชุมชน 
ดังนี ้
  

        ๑. เกิดความตื่นตัว เห็นคุณค่าในตนเอง ภูมิใจในบทบาทของตนเอง ตระหนักและมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที ่
 
        “รู้สึกว่าน้องรักตัวเอง ตัวเองมีความสําคัญมากขึ้น”  

                                           (เด็กชายอภิสิทธิ ์ ซารี (แซน) อายุ ๑๒ ป-ีบ้านหัน) 

  
        “น้องอ่านตาม เราก็ภูมิใจที่เด็กรู้จักอ่านนิทานตามพี่ที่พาอ่าน” 

                              (เด็กหญิงอ าพร  สมุยยันต์ (พร) อายุ ๑๓ ป-ีบ้านโคกสหกรณ)์ 
 
 

        “ต้องขยัน ถ้าน้องไม่อยู่ ต้องไปอีก ถ้าบ่อยู่อีกก็เลิกไป เคยไปมากที่สุดสองสามรอบ กว่าจะ
เจอน้อง บางทีน้องก็ไปตลาด เราต้องไปเล่นอยู่เลาะนั้นก่อนแล้วค่อยมาอ่าน” 

(เด็กหญิงศุภวรรณ  สอนมั่น (นุ่น) อายุ 13 ป-ีบ้านหัน) 

        ๒. กล้าแสดงออก ม่ันใจในตัวเองมากขึ้น บางคนที่เคยขี้อายในครั้งแรกๆ พบว่าสามารถ
แก้ไขปัญหานั้นได้ด้วยการอ่านหนังสือให้น้องฟัง  
  
        “กล้าแสดงออกมากขึ้น เพราะไปอ่านให้ผู้ปกครองฟังด้วย ตอนแรกอยากอาย ทุกวันนี้หาย
แล้ว” 

(เด็กหญิงกรวรรณ  พลสูงเนิน (แป้ง) อายุ ๑๑ ปี) 

ความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อเยาวชนนักอ่าน   

๒๔ 



        ๓. ได้รับความรู้ การเรียนดีขึ้น มีความตั้งใจเรียนและขยันเรียนมากขึ้น 
 
        “ไดค้วามรู้เกี่ยวกับหนังสือเรื่องที่อ่าน” 

                       (เด็กหญิงปิยะดา ผลธุระ (แพม) อายุ ๑๓ ป-ีบ้านโนนสวรรค์) 

  
        “เรียนเก่งขึ้น เพราะการอ่านหนังสือ ทําให้ตั้งใจเรียนมากขึ้น”  

 (เด็กหญิงธนัสภา เริงสุข (เชอรี่) อายุ ๑๓ ปี) 

                       
        “การเรียนก็ดีขึ้น แต่ก่อนหนูเล่นโทรศัพท์ แต่พอทําตรงนี้ก็ไม่ได้เล่นอีก มันก็ช่วยหนู ย่าก็
ช่วยบอกให้ไปอ่านนิทาน” 

(เด็กหญิงอ าพร สมุยยันต์ (พร) อายุ ๑๓ ป-ีบ้านโคกสหกรณ์) 

  
        “การเรียนก็ดีขึ้น จากเดิมไม่ค่อยขยันอ่านหนังสือ ได้ฝึกอ่าน” 

                                   (เด็กหญิงจิราภา  กมลจิตต์  (เจน) อายุ ๑๒ ป-ีบ้านโคกสหกรณ์) 

        ๔. เกิดแรงบันดาลใจมุ่งวางแผนสู่อนาคต 
 
        “ได้แรงบันดาลใจ เฮ็ดให้เฮาอยากมีอนาคต ถ้าเฮาบ่ตั้งใจเฮ็ดหยัง เฮาก็สิบ่ได้ เฮาก็สิเลี้ยงแม่
บไ่ด”้  

(เด็กหญิงธัญวรัตน์  วงษ์เศวตมนตรี (แพม) อายุ ๑๒ ปี-บ้านหัน) 

  
        “ได้ความทะเยอทะยานเกิดขึ้นมา รู้สึกว่าถ้าตอนนี้เราทําได้ดีตอนหน้าเราก็จะมีอนาคตที่ดี” 

  (เด็กหญิงธัญลักษณ์  วงษ์เศวตมนตรี (ป๊อบ) อายุ ๑๒ ปี-บ้านหัน) 

 
        “ลุงฉี (ธีรวงศ์-ผู้อํานวยการสมาคมไทสร้างสรรค์) เปิดให้ดูว่านักอ่านแต่ละคนได้เป็นหยัง ก็
เลยคิดว่าอยากให้เจ้าของเป็นจังซั่น (แบบนั้น) อยากเป็นพยาบาลค่ะ”  

                                       (เด็กหญิงศุภวรรณ  สอนมั่น (นุ่น) อายุ ๑๓ ปี-บ้านหัน) 

ความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อเยาวชนนักอ่าน   

๒๕ 



        ๕. รักการอ่านมากขึ้น เข้าห้องสมุด ท ากิจกรรมเพิ่มข้ึน 
 
        “รักการอ่าน ชอบไปห้องสมุด ไปทุกวันเพราะครูคัดเลือกหนูกับเพ่ือนให้เป็นบรรณารักษ์
ให้บริการยืม-คืน และสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตช่วงพักเที่ยง” 

(เด็กหญิงประภัทรสร  จันทนมูลตรี (แพม) อายุ ๑๐ ปี-บ้านหนองกงุหมู่ ๑๖) 

   
        “ปกติชอบคณิต ไม่เก่งภาษาไทย แต่งกลอนยังไม่เป็น แต่ชอบการอ่าน กิจกรรมนี้ทําให้ชอบ
การอ่านมากขึ้น”  

(เด็กหญิงธัญลักษณ์  วงษ์เศวตมนตรี (ป๊อบ) อายุ ๑๑ ปี-บ้านหัน) 

        ๖. รักเด็ก และเข้าใจเด็กมากขึ้น 
 
        “ได้รู้จักเด็กมากขึ้นว่าเด็กเป็นยังไง ...ชอบค่ะ เพราะได้รู้ว่าเด็กคนไหนเป็นยังไง ได้คุยกับ
ผู้ปกครองเรื่องของน้องบ้าง บางทีก็ถามว่าน้องเป็นอะไร ยังไง รู้สึกว่าน้องเริ่มติดเรา เวลาน้องไม่
เจอน้องจะถามหา”  

(เด็กหญิงปิยะดา  ผลธุระ (แพม) อายุ ๑๓ ป-ีบ้านโนนสวรรค์) 
  

        “ทําให้เรามีความสัมพันธ์เกี่ยวกับน้อง กับครอบครัวของน้อง ...เห็นพ่ีบิวไกลๆ น้องก็เรียก 
บางวันน้องอยากตามกลับมาบ้านด้วย” 

(นางสาวชรัลธร  จันทนมูลตรี (บิว) อายุ ๑๘ ปี-บ้านหนองกุง หมู่ ๑๖) 

ความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อเยาวชนนักอ่าน   

๒๖ 



ความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อเยาวชนนักอ่าน   

        ๘. ได้ฝึกการบริหารเวลา 
 
        “สนุกค่ะ ทําให้เราได้แบ่งเวลาได้ถูก ทําให้เราเก่งมากขึ้นในการอ่าน“ 

     (นางสาวชรัลธร  จันทนมูลตรี (บิว) อายุ ๑๘ ปี-บ้านหนองกุง หมู่ ๑๖ ) 

        ๙. ได้ปลูกจิตส านึกและฝึกฝนด้านคุณธรรม 
 
        “ทําให้มีความอดทน เพราะปกติเป็นคนหงุดหงิดง่าย เพราะน้องๆ มักจะซุกซน คนที่อายุ
น้อยที่สุดประมาณสามขวบ” 

(ด.ญ.ธนัสภา  เริงสุข อายุ ๑๓ ปี –บ้านหัน) 
 

        “ต้องซื่อสัตย์ ไมโกหกว่าอ่านเท่าไหร่แล้วไปเขียนบันทึกเอาเองเยอะๆ เป็นคําสอนจากลุงฉี
(ธีรวงศ-์ผู้อํานวยการสมาคมไทสร้างสรรค์) และแม่แดง (วิชชุดา)” 

(เด็กหญิงธัญวรัตน์  วงษ์เศวตมนตรี (แพม)  อายุ ๑๑ ปี-บ้านหัน) 

        ๗. ได้สมาธิเพิ่มข้ึน และเพิ่มสมรรถนะให้สมองของตนเอง 
 
        “การอ่านทําให้เรามีสมาธิมากขึ้น อ่านคล่อง และทําอะไรก็จะผ่านไปได้ง่ายๆ เพราะวิชา
อ่ืนๆ ก็ต้องอ่านเหมือนกัน...หนูบอกเพ่ือนที่โรงเรียนว่า ที่บ้านมีโครงการอ่านนิทานให้น้องฟัง ทําให้
น้องได้รู้ อ่านหนังสือได้ง่าย ได้ไวกว่าเดิม ทีนี้ก็บอกเขาว่า อ่านนิทานจะทํา ให้สมรรถภาพและ
ร่างกายเราดีขึ้น สมองของเราจะได้พัฒนาเร็วขึ้น เพ่ือนก็อยากอ่าน”  

(เด็กหญิงปริญญา  สายกลาง (เล็ก)  อายุ ๑๓ ปี—บ้านนาเพียง) 

๒๗ 



         นายแสงจันทร์หล้าอ่อน อายุ 56 ปี 
ผู้อ านวยการ รพ.สต.หนองกุงธนสาร กล่าวว่า
ตนเองได้มีโอกาสรับฟังแนวคิดและข้อมูลที่
น่ าสนใจจาก  นายธี ร ว งศ์  ธนิษฐ เ วธน์ 
ผู้อ านวยการสมาคมไทสร้างสรรค์เมื่อหลายปี
ก่อน และเห็นด้วยกับแนวคิดการพัฒนาเด็ก
ด้วยการอ่านของสมาคมฯ และตัวอย่างที่
น่ าสนใจอันเป็นผลสัมฤทธิ์ จาก พ้ืนที่ อ่ืน 
กระทั่ ง ได้มี โอกาสรับ โครงการนี้ เ ข้ ามา
ด าเนินการในพ้ืนที่ต าบลหนองกุงธนสาร และ
คาดหวังให้กลไกการท างานของ อสม .จะได้
ช่วยประสานงานให้เกิดผลส าเร็จ  
        อย่างไรก็ดี ผลที่ออกมาปรากฏว่าได้
พบปัญหาในการด า เนินงานบาง พ้ืนที่ ที่
สะท้อนถึงความไม่ร่วมมือกันระหว่างแกนน า
ชุมชน และความไม่ใส่ใจของผู้ปกครองเด็ก 
ท าให้กระบวนการด าเนินงานบางหมู่บ้านไม่
เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
        “ผมว่าพ้ืนที่เราโชคดีท่ีเป็นตัวเลือก แต่
ปัญหาเกิดในบางหมู่บ้าน ความร่วมมือในบาง
ชุมชนแทนที่จะเวิร์ก น้องนักอ่านมาแป๊บ
เดียวก็หยุด เสียดาย บางครั้งผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมด้วย คงเป็นวัฒนธรรมของเขาที่ให้อิสระ
ลูก ไม่สนใจด้านการเรียนเท่าไหร่” 
        โดยเฉพาะบ้านหนองกุง ๔ หมู่ซึ่งเป็น
พ้ืนที่โดยรอบ รพ.สต.หนองกุงธนสาร กลับมี
ผลการด าเนินงานเรื่องจ านวนเยาวชนนักอ่าน
เหลือน้อยที่สุดเมื่อปิดโครงการ หลังจากที่ได้
คัดเลือกเอาไว้ก่อนหน้านั้นเกือบสิบคน 

        ส าหรับความคาดหวังต่อ อสม.ที่ได้จัด
วางตัวบุคคลให้ช่ วยติดตาม ให้ก าลั ง ใจ 
สนับสนุน  แก้ปัญหา ประสาน กระตุ้ น
ผู้ปกครอง  และประเมินความก้าวหน้าของ
เยาวชนนักอ่านและพัฒนาการของเด็ก 
(สมาชิก )  ให้ เป็นไปอย่างสม่ า เสมอและ
ต่อเนื่องนั้น ยอมรับว่าไม่เป็นไปตามที่หวัง    
        “คิดว่าเป็นอย่างนั้น แต่จริงๆ มันไม่
เป็นอย่างนั้น หนองกุงไม่ดีเท่าที่ควร ความ
สนใจ และการให้ความร่วมมือน้อยไป เขา
อาจมีงานเยอะ หรืออาจเลือกตัวคนผิด อสม. 
คิดว่าเขาน่าจะช่วยได้ ไปดูจริงๆ งานเขาเยอะ 
ความสนใจจุดนี้เลยน้อยไป” 
        ส่ ว น ป ร ะ เ ด็ น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ จ า ก
ผู้ปกครองของครัวเรือนเยาวชนนักอ่านนั้น ก็
ยังเป็นปัญหาที่น่าหนักใจเพราะมีความเกี่ยว
โยงกับปัญหาสังคมและวัฒนธรรมหลายเรื่อง 
เช่น การให้อิสระแก่ลูกหลานมากเกินไป 
ข้อจ ากัดเรื่องเวลาในการประกอบอาชีพ 
ขณะที่สถานศึกษาในพื้นที่ก็เผชิญปัญหาที่เกิด
กับเยาวชนร่วมกัน คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาต่ า พฤติกรรมเสี่ยงกับยาเสพติด ชู้สาว 
อุบัติเหตุจักรยานยนต์ เป็นต้น 

        นายแสงจันทร์ หล้าอ่อน  
ผู้อ านวยการ รพ.สต.หนองกุงธนสาร 

เสียงสะท้อนจากผู้น าชุมชน   

๒๘ 



        “สภาพแวดล้อมชุมชนแต่ละหมู่ไม่
เหมื อนกันนะ  คน อีส าน เ รี ย ก เปิ งบ้ าน 
วัฒนธรรมหมู่บ้าน หนองกุงสี่หมู่บ้าน เขามี
ความเชื่อส่วนนึง ‘โตขึ้นไม่เรียน ส่งลูกไป
ทํางานกรุงเทพ ได้ผัวฝรั่ง’ นี่จุดนึง  น่าจะมี
ส่วน...อีกอย่างค่ํามาลูกน่าจะอยู่ในบ้าน แต่
ละหลัง ไม่ใช่ไปค้างบ้านอ่ืน ทํารายงาน  เลี้ยง
แบบตามใจมากไป... ในหนองกุง ครูแตะลูก
ไม่ได้เลย ไปด่าถึงโรงเรียน น่าเห็นใจครู “มี
ความเป็นเมืองมากขึ้น เมืองที่ผิด ข้าวปลา
อาหารดี ใกล้เขื่อน แต่ค่านิยมในการเลี้ยงดู
ลูกหลาน เป็นห่วงหนองกุง พ่อแม่ไม่ใช้งาน
เด็ก โตก็น่าจะทํา พอใช้บ่ไป มันบ่ไปก็บ่ใช้ 
พ่อแม่ก็ทําเอง ผมขี่รถผ่านทุกวัน นั่งล้อมวง
หลังหนองทุกวันทั้งขนม ขวดเหล้าขวดเบียร์”  
         อย่ างไรก็ตาม เมื่ อ พิจารณาผลที่
เกิดขึ้นจากโครงการนี้กับบางหมู่บ้าน ได้แก่ 
บ้านนาเพียง และบ้านหัน ซึ่งเยาวชนนักอ่าน
มี ผลการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ที่ แสด งถึ ง คว าม
รับผิดชอบ ความตั้งใจ เอาใจใส่ และทักษะ
การอ่านที่น่าพึงพอใจ ประกอบกับเสียง
สะท้อนสนับสนุนจากผู้ปกครองและแกนน า
ชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตนก็เห็นด้วยกับการ
ที่จะส่งเสริมให้มีการพัฒนาแบบต่อยอดต่อไป
โดยอาศัยพ้ืนที่เหล่านี้เป็นฐาน และค่อนข้าง
มั่นใจเรื่องการหางบประมาณมาใช้ในการ
ด าเนินงานต่อไปได้ 

เสียงสะท้อนจากผู้น าชุมชน   

๑ ๒๙ 



เสียงสะท้อนจากผู้น าชุมชน   

         นายชาคริต  จันทนมูลตรี อายุ ๔๕ ปี 
อสม. และสมาชิก อบต.บ้านหนองกุง หมู่ ๑๖
เห็นด้วยกับแนวความคิดและกระบวนการ
ท างานของโครงการตั้งแต่ เริ่มต้น เพราะ
ส่วนตัวเห็นความส าคัญของการอ่านอยู่แล้ว
และได้ส่งเสริมลูกๆ ตลอดมา จึงได้พยายาม
ชี้แจงและชักชวนให้สมาชิกในหมู่บ้านเข้ามา
รับทราบและมีส่วนร่วมด้วยเมื่อมีโอกาส 
เพราะชาวบ้านทั่วไปมักขาดความเข้าใจใน
เจตนารมณ์ของโครงการ ทั้งที่เป็นการท างาน
ที่หวังให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน  
        “ผมเข้าใจว่าชุมชนไหน ถ้าเด็กน้อย
อ่านหนังสือบ่ได้ งานมันไปหน้าบ่ได้ ถ้าเด็ก
น้อยได้อ่านหนังสือ มันก็จะได้กระตือรือร้น
แบบผู้ใหญ่...เวลาประชุมหรือพูดไมโครโฟน 
ผมว่าถ้ามีอีหยังมาลงบ้านเจ้าของ บ่ต้องให้
บอก พยายามเข้าไปเบิ่ง แต่ความเข้าใจของ
คนบ่เต็มร้อย ครั้นผู้อ่ืนเข้าไปหา เจ้าของคิด
ว่ายุ่งยาก ทั้งที่เพ่ินมาเพ่ินก็บ่เฮ็ดใส่เพ่ิน เพ่ิน
มาก็เฮ็ดใส่ชุมชน เดี๋ยวนี้เด็กน้อยมันตกต่ํา
นะ” 
 
 
 
 
 
        ตนเข้าใจว่าคนทั่วไปชอบสิ่งที่ท าแล้ว
เห็นผลเร็ว และมองว่าเรื่องการส่งเสริมเด็ก
ด้วยการอ่านหนังสือให้ผลช้า ซึ่งในความเป็น
จริง ตนคิดว่าเห็นผลเร็วเช่นกัน เพราะทุก
วันนี้ เกิดผลในทางบวกที่ เป็นรูปธรรมกับ
ครอบครัวของตนเอง ทั้งลูกสาวคนที่สอบ
เรียนต่อด้านพยาบาลในระดับอุดมศึกษา และ
ลูกสาวที่ เ ข้ ามา เป็ น เยาวชนนัก อ่ านใน
โครงการนี้ถึง ๒ คน 

        “คนทุกมื้อมักเห็นผลทันตาเนาะ แต่ว่า
ครอบครัวผมก็เห็น ที่ลูกสาวคนใหญ่เข้า
มหาวิทยาลัยได้ก็เพราะผมให้ลูกอ่านหนังสือ
..” 
         ส่ วนลู กสาวสองคนที่ เ ข้ ามา เป็ น
เยาวชนนักอ่าน นอกจากได้เพ่ิมพูนทักษะ
ส่วนตัวของพวกเขาแล้ว ในอีกแง่หนึ่ง ก็มี
พัฒนาการด้านสัมพันธภาพกับเพ่ือนบ้าน
ในทางท่ีดีขึ้นด้วย 
        ความประทับใจของเขาคือ การที่เห็น
ลูกมีกิจกรรมดีๆ ท าและได้ยังประโยชน์แก่
เพ่ือนบ้าน ดังนั้น เขาจึงอยากให้สมาคมฯและ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และ รพ .สต .
หนองกุงธนสารร่วมกันต่อยอดโครงการนี้ให้
ด าเนินต่อไป 
         “ผมไม่ได้ห่วงลูกที่ไปอ่านแล้วได้เงิน 
ผมห่วงลูกหลานที่ได้ฟังพ่ีอ่านมาแล้ว แล้วผม
ก็อยากได้หนังสือมาให้เขา ผมสิได้เว้าได้ว่า
เห็ น ไหม  มั นสิ อ่ าน ได้  มั นสิ มั ก  (ชอบ ) 
หนังสือ” 

        นายชาคริต  จันทนมูลตรี  
อสม. และสมาชิก อบต.บ้านหนองกุง หมู่ ๑๖  

๓๐ 



ข้อเสนอแนะ 

        ๑. บรรดาผู้ปกครองของเด็กเล็กที่เป็นสมาชิกโครงการต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ขอให้
ดําเนินโครงการนี้ต่อไป และขยายให้เต็มพ้ืนที่ตําบล เพราะได้เห็นผลดีที่เกิดจากกิจกรรม “อ่าน
หนังสือให้น้องฟัง” ซึ่งเกิดข้ึนกับลูกหลานของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม  
        ๒. หน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่ควรมีการประสานงานกันมากกว่านี้ เพ่ือร่วมมือกันดําเนิน
โครงการที่เป็นประโยชน์ในลักษณะนี้ เพราะลําพังคนกลุ่มเดียว เช่น อสม . ไม่อาจจะทําสําเร็จได้ 
แต่ต้องร่วมมือร่วมใจกันกับฝ่ายปกครอง และฝ่ายองค์กรท้องถิ่นด้วย เพ่ือให้เกิดการขยายกิจกรรม
การทํางานให้เต็มพ้ืนที่ทั้งตําบล     
        ๓. มีความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัยคลาดเคลื่อน กลุ่มผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังหวัง
ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านเขียนในเด็ก แต่ยังขาดความเข้าใจในเรื่องพัฒนาการของเด็ก หรือการเตรียม
ความพร้อม ในขณะที่ผู้ปกครองเองไม่ได้มีส่วนสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ หรือกระตุ้น
ความสนใจในการอ่านให้เด็กอย่างจริงจัง 
       ดังนั้น ในการเตรียมการเพ่ือดําเนินโครงการนี้ในระยะต่อไป จึงควรสร้างความเข้าใจกับกลุ่ม
ผู้ปกครองในพ้ืนที่ให้มากขึ้น 
       ๔. การทํางานแบบหลายฝ่ายจับมือกันในลักษณะโครงการนี้ อาจทําให้เกิดคําถามว่า จะ
คาดหวังจากคณะทํางานกลุ่มใดได้มากน้อยเพียงใด รวมทั้งจะมีวิธีกํากับและติดตามผลอย่างไร 
เพราะกระบวนการดําเนินงานประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ แต่ละขั้นตอนก็มีผู้รับผิดชอบในแต่ละ
พ้ืนที่ ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลาย หากจุดร่วมในการทํางานหรือข้อผูกพันที่มีต่อกันไม่มีความ
ชัดเจน ไม่ม่ันคงพอ ก็มีโอกาสที่หลายคนละเลยหน้าที่ของตนไปได้  

๓๑ 



 

คณะผู้จัดทำรายงาน 
นายธีรวงศ์ ธนิษฐ์เวธน์  เลขาธิการสมาคมไทสร้างสรรค ์
นางทัศนีย์ ธนิษฐ์เวธน์  ผู้ประสานงานโครงการเยาวชนสร้างนักอ่าน 
นางสาวภาวิณี สิงห์น้อย ผู้ประสานงานโครงการเยาวชนสร้างนักอ่าน 
นางอรวรรณ มะสุณีย์  ผู้ประสานงานโครงการเยาวชนสร้างนักอ่าน 
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