
บทที่  4

ผลการวิจัย

การศึกษาเรื่อง การพัฒนากลยุทธการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการเพื่อการ

รณรงคการอานหนังสือของเยาวชนไทย เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช

วิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) จากผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) ใน

ประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการเพื่อการรณรงคการ

อานหนังสือของเยาวชนไทย และ การสัมภาษณแบบกลุม (Focus Group) จากการใหสัมภาษณ

และทําการวิเคราะหเนื้อหา (Content  Analysis) ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้

สามารถนําเสนอไดเปน  5 ประเด็น ดังตอไปนี้

ประเด็นทีd่1dการอานหนังสือของเยาวชนไทย
การอานหนังสือของเยาวชนไทยจากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก สามารถแยกเปน 2 

สวนดังนี้คือ

สวนที่d1dคือสิ่งที่อานเปนไดทั้งเนื้อหาสาระหรือวิชาการ ซึ่งจุดประสงคหลักในชวงของ

การศึกษาภาคบังคับก็คือการสอบ หรืออาจจะเปนแนวเบาๆ เชน การตูน นิตยสาร บันเทิง หรือแนว

บันเทิงบวกกับ how to ซึ่งมีใหเลือกอานมากขึ้นในปจจุบัน ซึ่งเยาวชนไทยไมไดอานเฉพาะแตเพื่อ

วิชาการหรือทักษะอยางเดียว แตพบวา soft skill ตางๆควบคูดวย ยกตัวอยางเชน การอานหนังสือ

การตูนจะมีเปาหมายที่ชัดเจน สําหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งจะไดรับความประทับใจและมี

จินตนาการมากกวา การตูนจะเปนฐานที่ดีสําหรับเด็กและเยาวชนที่จะกาวไปสูการอานตอๆ ไป ใน

อีกทางหนึ่งการอานหนังสือที่เปนกระแส เชน นิตยสารแฟชั่น หรือ นิตยสารบันเทิงตางๆ ก็ถือเปน

การอานแตในบางครั้งก็ไมไดนําไปสูการสรางปญญาหรือทางออกทางความคิด แตจะเปนแนวผอน

คลายความเครียด เปนตน

สวนที่ก2กคือลักษณะการอานหรือวิธีการอานวาอานจากอะไร เชน หนังสือพิมพ, 

คอมพิวเตอร หรือ โทรศัพทมือถือ ใบปลิว โบรชัวร ปายโฆษณา โปสเตอร ฉลากสินคา สิ่งเหลานี้ทํา

ใหเยาวชนไทยหรือคนไทยมีพฤติกรรมการอานหลากหลายเพื่อใหมีความเชี่ยวชาญทางดานการ

ประกอบอาชีพ รอบรู ทันเหตุการณ ทันสมัย และทันโลก

ในสวนของระบบการศึกษาไทยก็เปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ยังไมสงเสริมความคิดริเริ่มและการ

คิดวิเคราะห คานิยมของสังคมก็ไมสงเสริมการอานมากนัก ซึ่งจะเนนแนวทางดั้งเดิมและยังทํากัน
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อยูคือ 3Rs คืออาน (Read) เขียน (Write) และคิด (เลข-Arithmetic) ซึ่งเนนอานเพื่อจํา 

(Remember) และทําซ้ํา (Repeat) ก็เลยวนอยูแคนั้น อีกทั้งคานิยมที่เกาๆ วาใหอานแตหนังสือ

เรียน ไมใหอานหนังสืออื่นที่ไมเกี่ยวของกับการเรียน ทําใหหนังสือเรียนจึงเปนสาเหตุใหเยาวชนเบื่อ 

และไมชอบการอาน

จากการสัมภาษณแบบกลุม ที่กลาววา สาเหตุที่เยาวชนมีพฤติกรรมการอานหนังสือ

นอยลง แตใชวิธีการหาความรูจากแหลงเรียนรูอื่น ๆ เนื่องมาจากสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 

และมีชองทางในการอานเขามาเบียดเบียนการอานหนังสือมากขึ้น เชน สื่ออินเตอรเน็ต ซึ่งไดรับ

ความสนใจเปนอยางมาก เพราะมีความสะดวกมากวาและไมมีคาใชจาย และยังมีการอานผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกสอื่นๆ เชน จากโทรศัพทมือถือ หรือจาก I Pad ก็เปนวิธีการสมัยใหมที่อาจถือไดวาเปน

การอานหนังสือไดเชนกัน ดังนั้นการวัดการอานในยุคอินเตอรเน็ตอาจไมใชเรื่องงายเหมือนการวัด

ปริมาณของหนังสือ

สรุปการอานของเยาวชนอายุระหวาง 15-24 ป ซึ่งอยูในวัยเรียนภาคบังคับ คาดการณวา

มีการอานมากอยูแลว มีการเรียนรูขาวสารที่ทันสมัย ผูที่มีความสามารถเรื่อง EQ การบริหารเรื่อง

อารมณก็จะมีการอานแนวบันเทิงคดี นิยาย เรื่องสั้น ซึ่งสรุปก็คือเยาวชนอานทุกอยางที่เคาอยาก

อาน และสามารถสรุปการอานของเยาวชนไทย ดังแสดงในภาพ 8
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ภาพก8กกแสดงการอานหนังสือของเยาวชนไทย

ประเด็นที่ก2กปจจัยที่ทําใหเยาวชนไทยอานหนังสือนอยลง
เยาวชนมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องการอานหนังสือนอยมาก เปนเพราะกระแสแฟชั่นมาแรง

กวา ในบางครั้งไมจําเปนจะตองมานั่งอานหนังสือเพื่อเปนการเสพขอมูลความรูเพียงอยางเดียว 

และปจจุบันตองยอมรับวากระแสเทคโนโลยีเขามามีบทบาทสําคัญอยางมากในการดําเนินชีวิต ซึ่ง

สอดคลองกับการสัมภาษณจากผูใหขอมูลหลักที่กลาววา โดยเฉพาะวิถีชีวิตของเยาวชนที่ตอง

ติดตามขอมูลขาวสารทางอินเตอรเน็ต หรือแมกระทั่งทางโทรทัศนเพื่อใหทันยุคทันสมัยของกระแส

อีกทั้งปจจุบันมีแทบทุกบาน เมื่อเด็กและเยาวชนกลับจากโรงเรียนก็จะตองเปดโทรทัศนเปนกิจวัตร

ประจําวันไปแลว จึงทําใหเกิดปญหาวาเยาวชนใชเวลาไปกับกิจกรรมอื่นๆ และทําใหใชเวลาในการ

อานหนังสือนอยลง

เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นทุกวันนี้ ทําใหการอานเปนเรื่องที่ฉาบฉวย ทําใหเยาวชนปจจุบันมี

สมาธิสั้นลง ไมสามารถที่จะจดจอกับอะไรไดเปนระยะเวลานานๆ เชน การอานจาก E-Reader ก็

จะเปนการอานในระยะเวลาหนึ่งเทานั้น อีกทั้งมีขอจํากัดในเรื่องของพลังงานที่ใชไฟฟา ซึ่งถา

สถานที่นั้นๆ ไมมีก็ไมสามารถอานได เปนตน

การที่เยาวชนไทยไมชอบอานหนังสือมีปจจัยมาจากหลายสาเหตุ สรุปไดดังนี้ 
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1.กกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เขามาทําใหเยาวชนไกลหนังสือออกไปทุกที ซึ่งผูใหญเองก็

ยกยองวาคอมพิวเตอรเปนดั่งหองสมุดมีเรื่องใหอานมากมาย แตเยาวชนสวนใหญใชคอมพิวเตอร

เพื่อหาความบันเทิง คุยกับเพื่อน เด็กยุคคอมพิวเตอรติด Social Network  หรือเครือขายสังคม

ออนไลน เชน Hi5 Facebook Webboard MSN You Tube เปนตน นอกจากเว็บไซดเหลานี้ ยังมี

เกมออนไลน มากมายที่เปดใหมอยูตลอดเวลา ผูหญิงสวนมากจะติด Hi5 และ Facebook 

นอกจากคุยกับเพื่อนเพื่อดูรูปแลวเว็บไซดพวกนี้ยังมีเกมสใหเลน หลายคนใชเวลากับสิ่งเหลานี้

มากกวา 5 ชั่วโมง สวนผูชาย จะติดเกมสออนไลนอยางมาก ดูไดจากปริมาณ รานอินเตอรเน็ตที่

เกิดขึ้นมากมายในปจจุบัน

2.กกGoogle Search Engine ที่ชวยใหทองโลกอินเตอรเน็ตไดสะดวก และหาสิ่งที่เรา

สนใจไดทุกอยาง แตสําหรับเยาวชนไทยใชอยางไมฉลาด คือไมใชสมองทํารายงานแตใชวิธี copy 

& paste หรือการคัดลอกแลววางซึ่งแทบจะไมอานเนื้อหาสาระ ดังนั้นจึงเปนสาเหตุที่ไมตองไป

คนหาที่หองสมุด ซึ่งแตกตางจากอดีตที่เวลาทํารายงานก็ตองไปยืมหนังสือจากหองสมุดมาอางอิง

เปนขอมูล ดังนั้นจึงรูจักใชหองสมุดและอานหนังสือ

3.กกติดโทรศัพทมือถือ ซึ่งเปนอุปกรณการสื่อสารที่เยาวชนไทยขาดไมได เปนทั้งแฟชั่น

และกลายเปนของติดตัวในชีวิตประจําวัน ที่ใชสําหรับฟงเพลง เลนเกมส เชื่อมตออินเตอรเน็ต และ

ติดตอสื่อสารกับกลุมเพื่อน อีกทั้งสามารถใชจายเงินที่เกี่ยวของกับการใชโทรศัพทมากกวาที่จะ

จายเงินเพื่อซื้อหนังสืออาน และเปนขออางที่วาไมมีเวลาในการอานหนังสือ เนื่องจากสามารถคุย

โทรศัพทไดนานหลายชั่วโมง

4.กกการไปเรียนพิเศษกวดวิชา นักเรียนสมัยนี้นิยมไปเรียนกวดวิชาตามสถาบันกวดวิชา

ตางๆ เพราะการเขามหาวิทยาลัยในสังคมไทย คือใบเบิกทางวาจบมาจะมีงานที่ดี เมื่อเยาวชนตอง

ใชเวลาหลังเลิกเรียนไปกวดวิชา ทีสถาบันตางๆ มากกวา 3 ชั่วโมงตอวัน หลังจากนั้นก็จะไมมีเวลา

อานหนังสือ  อีกทั้ งหลังจากกวดวิชาก็ไปเดินหางเพราะสถาบันสวนใหญมักจะอยู ใกล

หางสรรพสินคา

5.กกการดูโทรทัศน ประเทศไทยติดอันดับตนๆ ที่มีคนดูโทรทัศนมากที่สุดในโลก และ

รายการโทรทัศนที่สงเสริมการอานแทบจะไมมี หรือถามีก็จะอยูชอง 11 (สถานีวิทยุโทรทัศนแหง

ประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ) หรือชองทีวีไทย ซึ่งสวนใหญจะไมเปนที่นิยม สวนใหญหลังจากดู

ขาวก็ดูละครหลังขาวหรือ Sitcom เมื่อจบละครหลังขาว 2 ชั่วโมง ก็ดูรายการวาไรตี้ เกมโชว เชน 

Academy Fantasia, The Star, ชิงรอยชิงลาน เปนตน อีกประมาณ 1-2 ชั่วโมง รวมแลวคือ

เสียเวลาไปกับการดูโทรทัศนถึง 3-4 ชั่วโมง
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6.กกความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับการกินเหลาสูบบุหรี่ เปนสิ่งที่เทห ดี โก ซึ่งปจจุบันเยาวชน

กินเหลาไวกวาเดิมมาก ดูไดจากการที่เยาวชนไปกินเหลาตามรานเหลามากขึ้น มีรานเหลาปน แทบ

ทุกแหงที่เยาวชนชอบเดินไปเที่ยวและเยาวชนเหลานี้ก็ไมคิดวามันเปนสิ่งไมดี คิดวาตนมีอิสระและ

แสดงความเปนตัวเอง

7.กกขออางที่อานหนังสือแลวงวงนอน นั้นอาจเกิดจากสาเหตุที่ชอบอานหนังสือตอน

เวลากลางคืนหลังจากเรียนหนังสือ กวดวิชา เลนอินเตอรเน็ต คุยโทรศัพท แลวก็คอยมาอาน

หนังสือ ก็จะทําใหหมดแรงที่จะอานหนังสือเพราะตองนอนพักผอนเพื่อเตรียมตัวไปเรียนหนังสือใน

วันรุงขึ้น

8.กกในชนบทหาหนังสืออานไดยาก แมจะมีหองสมุดแตหนังสือสวนใหญก็เปน

หนังสือพิมพ วารสารราชการ หนังสือเกษตรกร เปนตน เยาวชนก็จะไมอยากเขาหองสมุดเพราะวา

ในนั้นไมมีสิ่งนาสนใจ หองสมุดโรงเรียนก็จะมีแตหนังสือเกาหรือหนังสือบริจาค ที่ไมเหมาะสมกับ

วัย

ประเด็นที่ก3กทัศนคติและแรงจูงใจของเยาวชนไทยในการอานหนังสือ
ทัศนคติเกี่ยวกับการอานหนังสือของเยาวชนไทยมีทั้งสองดาน ดานบวกก็คือ เปนการ

สรางเสริมความรู ไดประโยชน สอดคลองกับการสัมภาษณจากผูใหขอมูลหลักที่กลาววา เยาวชน

ไทยยังมีทัศนคติที่ดีกับการอานหนังสือ แตมีความทันสมัยและเลือกใชชองทางอื่นๆ ในการอาน

หนังสือมากกวาการหยิบเลมหนังสือมาอาน เชน การคนหาจากอินเตอรเน็ต จากโทรศัพทมือถือ 

หรือจากสื่อโฆษณา สวนในดานลบก็คือ เชย ไมจําเปน เสียเวลา ซึ่งสอดคลองกับการสัมภาษณ

แบบกลุมกลาววา เบื่อการอานหนังสือ เนื่องมาจากการอานหนังสือเรียน ที่จําเปนตองอานเพื่อสอบ 

อีกทั้งเยาวชนมีสมาธิสั้นไมสามารถจดจอกับอะไรนานๆ ได และสิ่งที่เปนแรงจูงใจใหเยาวชนไทย

อานหนังสือนั้นแบงเปน 2 ดาน คือ สิ่งแวดลอมภายนอก วาเอื้อใหเคาสนใจมากนอยแคไหน 

ถึงแมวาประเทศไทยจะมีนักเขียนมากมายแตเมื่อถามหาหนังสือที่ดีนั้นมีนอยมาก เมื่อเทียบกับ

ตางประเทศที่มีงานดี ๆ ออกมามากและสามารถสรางแรงจูงใจใหเยาวชนอานหนังสือกันมาก

เยาวชนยังมีทัศนคติที่ดีตอการอาน แตไมไดหมายถึงการหยิบหนังสือขึ้นมาอานอยาง

เดียว แตยังหมายถึงการอานผานสื่อตาง ๆ เชน อินเตอรเน็ต โทรศัพทมือถือ E-Reader ซึ่งยังอาน

อยูแตยุคสมัยเปลี่ยนไป เกิดวิธีการอานใหม ๆ มากขึ้น ดังนั้นตองมีวิธีการสรางกลยุทธที่ทําใหเห็น

คุณคาการอาน ตัวอยางเชน ในภาพยนตรตางประเทศ ฉากที่อยูในรถไฟฟา และมีผูโดยสารกําลัง

อานหนังสือ อาน E-Reader เปนปกติเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวัน ซึมซับไปเปนวัฒนธรรมใน

การใชชีวิต เยาชนจะเลือกอานถาเห็นวามีประโยชน เชน เพื่อสอบ เปนตน บางทีก็อานกอนสอบแค
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นั้น ซึ่งเปนวัตถุประสงคระยะสั้น ตองพัฒนาตอไปอีกเปน Life Long Learning การตั้งจุดประสงค

หรือเปาหมายนั้นโรงเรียนมีสวนกระตุนไดมาก ครอบครัวเองก็มีสวน แตหนาที่หลักคือตองทํางาน 

ไมมีเวลา ดังนั้นจึงฝากไวใหโรงเรียน จัดใหมีเวลาในการอาน ทําใหรูสึกเพลิดเพลิน สนุก เปนทักษะ

ที่ติดตัว จนนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต

เยาวชนไทยสวนใหญมีทัศนคติตอการอานในทางลบทั้งเสียเวลา เชย การเรียน/วิชาการ 

เพียงเทานั้นก็ถอดใจไมอานกันแลวเพราะจะทําใหยิ่งเครียด และไมสนใจสิ่งที่จะไดรับจากการอาน

หนังสือ ซึ่งจะเห็นไดวาปจจัยแวดลอมของเยาวชนยังขาดการกระตุนหรือการสรางแรงจูงใจใหอยาก

อานหนังสือจริง ๆ ที่จะแสดงออกถึงพฤติกรรมการอานหนังสือ

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการอานหนังสือของเยาวชน คืออยากใหหนังสือมีรูปแบบ

ทันสมัย นาอาน แปลกใหม ราคาไมแพง ซึ่งสอดคลองกับการสัมภาษณแบบกลุมที่กลาววา 

รูปแบบหนังสือที่ทันสมัย จูงใจใหอาน และราคาของหนังสือไมแพงเกินไป รวมไปถึงสถานที่สําหรับ

อานหนังสือที่เหมาะสม  ซึ่งสะทอนถึงฐานะทางเศรษฐกิจที่จะกําหนดความสามารถในการเขาถึง

หนังสือกลายเปนอุปสรรคทําใหเยาวชนหรือผูอานเขาถึงหนังสือไดยาก การลดภาษีหนังสือเพื่อ

สงเสริมการอานจึงเปนมาตรการที่ดีเพราะจะทําใหหนังสือมีราคาถูกลง ผูอานจะไดมีกําลังซื้อ

หนังสือที่อยากอานมากขึ้น เปนแรงกระตุนและจูงใจใหเกิดความอยากอานหนังสือ เพราะบางครั้ง

เกิดความรูสึกตองการอานแตติดเรื่องราคา หากจะยืมหนังสือยอดนิยมที่ตองการจากหองสมุดก็

ตองรอคิวยาว และแหลงที่จะเขาถึงการอานยังมีนอย เชน หองสมุดประชาชน ซึ่งบานเรามีนอยมาก 

แมกระทั่งกรุงเทพมหานคร ยังมีหองสมุดใหบริการเพียงไมกี่แหง ดังนั้นควรตองรวมมือกันรณรงค

ใหเกิดหองสมุดประชาชนมากขึ้น และการจัดสิ่งแวดลอมที่สนับสนุนการสงเสริมการอาน ทั้งดาน

บริการแหลงหนังสือ และดานกิจกรรมสงเสริมการอานควบคูกันไป และสามารถสรุปทัศนคติและ

แรงจูงใจในการอานหนังสือของเยาวชนไทย ไดดังแสดงในภาพ 9
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ภาพก9กกแสดงทัศนคติและแรงจูงใจในการอานหนังสือของเยาวชนไทย

ประเด็นที่ก4กพฤติกรรมในการเปดรับและใชสื่อของเยาวชนไทย
สภาพแวดลอมที่ เปลี่ยนไป ทําใหวิถีการดําเนินชีวิตของเยาวชนไทยเปลี่ยนไป 

ตัวอยางเชน 3G ที่มีในโทรศัพทมือถือ (I Phone, BB,  Android) และมีกันเกือบทุกคน ซึ่งไมไดใช

เพื่อการสื่อสารเพียงอยางเดียว แตมีการดาวนโหลดเกมส ขาว บทความ เอกสารตาง ๆ มาอาน ทํา

ใหนาสนใจ อาจจะเปนใน Social Media เชน  Facebook twitter Hi5 You tube Blog เปนตน ซึ่ง

เยาวชนไทยของเราเคากําลังอานกัน ซึ่งเปนการอานที่ทันสมัยมากขึ้นซึ่งเปนภาพที่ดูดี และสราง

บุคลิกใหมของการอาน ซึ่งสอดคลองกับการสัมภาษณของผูใหขอมูลหลักที่กลาววา ตองทําความ

เขาใจวาการที่เยาวชนอานนอยลงนั้น หมายถึงวาอานหนังสือนอยลง แตไปอานอยางอื่นเพิ่มขึ้น ที่

เปนสิ่งเรามากมายในปจจุบัน ใหเยาวชนเลือกที่จะรับในสิ่งที่เคาสนใจ

เยาวชนไทยมีพฤติกรรมการเลียนแบบสื่อ ติดสื่อ สามารถเขาถึงและมีความสามารถใน

การรับเทคโนโลยีไดเร็ว สอดคลองกับการสัมภาษณแบกลุมที่กลาววา เยาวชนมีความตื่นตาในสื่อ

เทคโนโลยีสมัยใหม ใหความสนใจ และรวมมือในการทํากิจกรรม อีกทั้งยังมีสื่ออื่นที่นาสนใจกวา

หนังสือเชน โทรทัศน วิทยุ คอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ เปนตน ซึ่งใชความพยายามในการใช
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รวดเร็วกวา และการปดรับสื่อที่ตนเองไมใหความสนใจ คือเลือกบริโภคเฉพาะในเรื่องที่ตัวเองสนใจ 

โดยเฉพาะสื่ออินเตอรเน็ต ที่กําลังเปนที่นิยมอยูในขณะนี้  เพราะสะดวกสบายไดรับโดยตรง 

สามารถโตตอบไดทันที สามารถแสดงความคิดเห็นได รวดเร็วทําใหประหยัดเวลา และเขาถึงงาย 

ในสวนของขอมูลขาวสารรับไดทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว สามารถเลนเกมสเพื่อผอนคลาย

ความเครียดได และเสียงและสามารถเปดอานไดหลายเรื่อง เมื่อเทียบกับหนังสือหนึ่งเลมที่บางที

อานไดเพียงหนึ่งเรื่อง เปนตน อีกทั้งกิจกรรมอื่นๆ ในปจจุบันมีกิจกรรมยามวางมากมายใหเลือกทํา 

ใหนึกถึงการอานเปนลําดับทายๆ จากขอมูลดังกลาวมาขางตน สามารถสรุปพฤติกรรมในการ

เปดรับและใชสื่อของเยาวชนไทยไดดังแสดงในแผนภาพที่ 10

ภาพก10กกแสดงพฤติกรรมในการเปดรับและใชสื่อของเยาวชนไทย

ประเด็นที่ก5กขอเสนอแนะใหเยาวชนไทยมีนิสัยรักการอาน 
1.กกสถาบันครอบครัว เปนสถาบันที่เล็กที่สุดแตมีบทบาทที่ยิ่งใหญที่สุดในการสงเสริม

การรักการอาน ดังนั้นครอบครัวจึงเปนสถาบันแรกที่จะกาวเขาไปถึงในเรื่องของการปลูกฝงนิสัยรัก

การอานใหแกเด็กและเยาวชน สอดคลองกับการสัมภาษณจากผูใหขอมูลหลักที่กลาววา ควร

เริ่มตนจากครอบครัว พอแมควรเปนแบบอยางในการอานหนังสือ อีกทั้งเปนแบบอยางการอานที่ดี 

จากนั้นจะเกิดกระบวนการซึมซับนิสัยรักการอานทีละนอย จนกลายเปนตัวตนของเขาในที่สุดควรมี
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กิจกรรมสงเสริมใหเยาวชนอานหนังสือ เชน การไปรานหนังสือ หรือหองสมุด หรือการสนทนา

ภายในครอบครัวและมีการหยิบยกประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหาในหนังสือใหม มาคุยกัน 

2.กกใหความสําคัญกับการอาน ทั้งการอานเพื่อประโยชนระยะสั้นเชน การสอบ และ

ชี้ใหเห็นประโยชนที่เปนรูปธรรมวามีมากกวาในระยะยาว ยกตัวอยางเชน ครอบครัวพอแมเปนครู มี

หนังสือในบานมากมาย แตพี่นองก็มีความรักการอานตางกัน ซึ่งอันนี้มันขึ้นอยูกับการปลูกฝง บวก

กับความสนใจสวนตัว จะเกิดความรูสึกชอบเอง ไมวาจะเปนอานนิยาย การตูน ทองเที่ยว ซึ่งอาน

แลวก็จะไดรับอรรถรส และเกิดจินตนาการ อานแบบสบาย ๆ ทําใหชอบอานกอน ใหเกิดความ

เพลิดเพลิน มีความสุข แลวจึงสอดแทรกความรู เนื่องจากเยาวชนชอบความสนุกสนาน ซึ่งเขากัน

ไดดีกับวัฒนธรรมของคนไทยคือเปนคนที่รักสนุก ขี้ เลน ไมเครียด แตเมื่อเปรียบเทียบกับ

ตางประเทศที่มีความจริงจัง มีวินัย ทําใหเยาวชนของเคามีนิสัยที่รักการอาน และดวยเหตุนี้จึงทําให

เมืองไทยยังไมประสบความสําเร็จเกี่ยวกับการปลูกฝงนิสัยรักการอานเทาที่ควร

สวนสถาบันการศึกษาควรมีการจัดเวลาใหมีชั่วโมงการอานหนังสือ อีกทั้งสงเสริมการจัด

บรรยากาศที่เอื้อตอการใชสถานที่ในการอานหนังสือ ในสวนของรานหนังสือควรจัดวาง (Display) 

ที่สงเสริมใหมีบรรยากาศการเขาไปนั่งอานหนังสือ อีกทั้งพนักงานขาย (Personal Selling) หนังสือ

หรือพนักงานในหองสมุดที่จะตองมีความรูเพื่อที่จะสามารถใหคําแนะนําในการเลือกซื้อหรือให

คําแนะนําหนังสือสําหรับยืมไดอยางเหมาะสม หรือในปจจุบันมีเทคโนโลยีการสืบคนใน 

คอมพิวเตอรที่เปนระบบ Intranet ซึ่งจะทําใหสะดวกในกรหาหนังสือที่ตองการอานได

3.กกการพัฒนาทักษะการอาน รวมถึงโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสารตอง ปรับเปลี่ยน

วิธีคิด ปรับเปลี่ยนนิสัยเยาวชนไทย และตองปรับเปลี่ยนองคประกอบทางสังคมใหหันมาอานมาก

ขึ้น เชน พอแมตองรักการอาน ชี้ชวนใหอาน องคกรตาง ๆ ตองมีการอานเพิ่มขึ้น ปรับเปลี่ยนการ

เขาถึงสื่อในการอานเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังตองขยาย 3Rs ออกไป โดยเพิ่มจาก Read (อาน)

Remember (จํา) และ Repeat (ทําซ้ํา) เปน Read (อาน) React (ตอบสนอง) Reflect (ไตรตรอง)

Research (คนควาวิจัย) Realize (เขาใจ) ใหเกิด Rule (นิสัยปกติ) และ Recommendation (การ

แนะนํา) ซึ่งตองทําในแนวรุก ดังแสดงในภาพ 10
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ภาพก10กกแสดงการพัฒนาการอานโดยการขยาย 3Rs

ที่มา: ผูใหขอมูลหลัก (Key Informants)

4.กกก็ตองอาน และสวนที่จําเปนอื่นๆ เชน เอกสารสัญญา หนังสือที่ตองลงนาม กรรม

ธรรมประกันชีวิต กฎหมาย ฉลากอาหารและยา สวนประกอบอาหาร วิธีการปรุงอาหาร ซึ่งจะตอง

อานใหเปนนิสัย รวมไปถึงการอานเพื่อใชในการประกอบอาชีพ คูมือการทํางาน และหลังจากนั้นก็

จะเลยไปถึงการอานรัฐธรรมนูญในลําดับถัดไป แตสิ่งที่สิ่งที่ควรทําก็คืออานอะไรก็ได เริ่มจากสิ่งที่

ใกลตัว เชน บัตรประจําตัว ขอความหลังบัตร เริ่มจากสิ่งเหลานี้กอน ซึ่งจะเปนการเก็บขอมูลไป

เรื่อยๆ สอดคลองกับการสัมภาษณของผูใหขอมูลหลักที่กลาววา การอานที่เปนประโยชน คืออาน

ไมตองเยอะแตอานในสิ่งที่จําเปนตอการดําเนินชีวิต ซึ่งวัยรุนเปนวัยที่จําไดดี ดังนั้นการจัดเวลาให

อานหนังสือหาความรูและติดตามขาวสาร ซึ่งจะตองรวมมือชวยกัน โดยอาจมีการตั้งเปาหมายไว 

และไปใหถึงเชน การเปนมหานครแหงการอาน เปนตน 

5.กกการพัฒนากลยุทธจะตองมีองคกรหลักที่เปนตัวผลักดันการรณรงคการอานอยาง

ยั่งยืน โดยที่การอานเปนสวนหนึ่งของการสรางสังคมการเรียนรู จัดวาเปนงานที่สําคัญ แบงไดเปน 
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2 สวนคือ การอาน และ การเรียนรู ดังนั้น ตองทํางานใหมากกวาการแคเสนอแผนยุทธศาสตร และ

นํานโยบายไปปฏิบัติ

การรณรงคเผยแพรการสงเสริมการอานผานสื่อตางๆ เพื่อสรางกระแสดานการอาน เชน 

การเพิ่มการสนับสนุนรายการวิทยุและรายการโทรทัศนสงเสริมการอานใหมีจํานวนมากขึ้น ทําให

เห็นวาการอานเปนชองทางในการบริหารจัดการชีวิต เปนตัวสรางแรงบันดาลใจ (Motivation) ไมใช

เรื่องเงิน ตัวอยางรายการโทรทัศนที่คนติด เชน Sitcom ก็ควรใชตัวละครที่คนชอบ ใหสงเสริมเรื่อง

การอาน หรือตัวอยางเรื่อง รายการ Academy Fantasia แตสอดแทรกการอาน เปนตน

การวางแผนเพิ่มชองทางการเขาถึงหนังสือใหกับเยาวชนนั้นจะตองมีความสอดคลองกับ

ธรรมชาติและวิถีชีวิตของเยาวชนปจจุบัน โดยบูรณาการใหเขากับฐานขอมูลงานวิจัยเกี่ยวกับการ

ใชเวลาวางของเยาวชนไทย เพื่อนําการสงเสริมการอานเขาไปในวิถีชีวิตของเยาวชน ซึ่งสอดคลอง

กับการสัมภาษณจากผูใหขอมูลหลักที่กลาววา การรณรงคสงเสริมการอาน ควรเปลี่ยนมิติใหมใน

การพิจารณาที่เปนเชิงรุกแทนที่จะไปยืนรอความเปลี่ยนแปลง และการอานเปนการรับรูที่ไมเนน

เฉพาะการอานหนังสือ แตรวมถึงการเปดกวางการอานทางอินเตอรเน็ตดวย ตัวอยางเชนการจัด

พื้นที่การอานใหมากขึ้นในหางสรรพสินคา หรือ สถานบันเทิง หรือ สถานที่อื่นๆ ที่เปนแหลงรวมตัว

กันของกลุมเยาวชน

6.กกพัฒนาสื่อหนังสือใหมีความนาสนใจและเหมาะสมกับความตองการของเยาวชน 

เนื่องดวยจากการสัมภาษณในกลุมเยาวชนสวนใหญชอบอานหนังสือการตูน เพราะฉะนั้นการ

พัฒนาเนื้อหาและรูปแบบหนังสือใหสอดคลองกับความตองการของเยาวชนจึงเปนสิ่งสําคัญในการ

เพิ่มพฤติกรรมการอานในกลุมเยาวชน เชน การพัฒนาหนังสือการตูนใหมีรูปแบบที่นาสนใจ มี

เทคนิคการเลาเรื่องที่ดี โดยใสเนื้อหาที่เปนประโยชน เชน เรื่องของบุคคลที่เปนแบบอยางที่ดีใหกับ

เยาวชนได หรือเนื้อหาที่มีความรูเจาะลึกไปในวิชาชีพบางวิชาชีพ เพื่อใหผูอานไดรูและเขาใจใน

วิชาชีพนั้นๆ ซึ่งจะเปนประโยชนในการเปดโลกทัศนใหกับผูอานได การพัฒนาเนื้อหาหนังสือและ

รูปแบบหนังสือใหสอดคลองกับความตองการของผูอานจึงเปนสิ่งที่รัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของควร

ใหความสําคัญและศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาหนังสือใหตอบสนองความตองการตอเยาวชน

ไทย

การสรางกระแสในการสงเสริมการอาน ผานการจัดกิจกรรมในรูปแบบตางๆ (Event)  

การเดินสายไปตามพื้นที่ (Road Show) เพื่อสรางความเขาใจเรื่องของการอานหนังสือทั้งกับเด็ก

เยาวชนและผูปกครอง หรืออยางการจัดงานระดับชาติอยางสัปดาหหนังสือแหงชาติฯ อีกทั้งการ
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กระตุนการรวมมือรวมใจกันกําจัดสื่อที่ไมดีหรือหนังสือที่ไมดีออกไปจากชั้นหนังสือ เพื่อที่เยาวชน 

จะไดอานหนังสือที่ดี

7.กกการพัฒนาหองสมุดใหมีกิจกรรมการสงเสริมการอานที่เขาถึงเยาวชนอยางแทจริง 

ซึ่งสอดคลองกับการสัมภาษณผูที่ใหขอมูลหลักที่กลาววา หองสมุดมีบทบาทในการรับผิดชอบตอ

สังคมความรู ทําใหคนมีความรู  และสิ่งที่ยังขาดคือกิจกรรมการสงเสริมการอานของหองสมุดที

จะตองพัฒนาใหเปนกิจกรรมเชิงรุกมากขึ้น ไมใชเปนเพียงแหลงหนังสือที่มาอานหรือมายืมหนังสือ

เทานั้น เชน ควรมีการเชิญชวนประชาสัมพันธรณรงคสงเสริมการอาน จัดกิจกรรม นิทรรศการตางๆ 

ของหองสมุดเพื่อเปนการกระตุนเรื่องการอานหนังสือมากขึ้น ทําใหหองสมุดมีบรรยากาศของการ

เรียนรูอยางกระตือรือรน เชน มีมุมการเลานิทาน หรือเลาเรื่องในหนังสือที่นาสนใจ แนะนําหนังสือที่

ดี มีการจัดเวทีพูดคุยเกี่ยวกับหนังสือโดยบุคคลที่อยูในความสนใจ โดยจะตองเปนกิจกรรมที่

สามารถมีสวนรวมดวย จึงจะเปนกิจกรรมที่มีประสิทธิผลและบรรลุเปาหมายในการเขาถึงเยาวชน

หองสมุดควรมี Internet ใหคนอานไดทุกเวลา เนื่องจากคําถามของมนุษยเกิดขึ้น

ตลอดเวลา ไมไดอยูในหนังสือแคแผนเดียว ซึ่งโลกมีการพัฒนาไปดวย Demand และ Supply 

ตางๆ และไมไดจํากัดอยูแคคอมพิวเตอรที่ตองนั่งอานอยูกับที่เทานั้น ดังนั้นจะตองมีการรับสื่อ

ตางๆ บนโทรศัพทมือถือ ที่สามารถดาวนโหลด Application ตางๆ มาอาน ซึ่งมนุษยไมนาจะหยุด

อาน แตทําอยางไรที่จะมีวิธีการอานอยางเหมาะสม ยกตัวอยาง Campaign ที่มหาวิทยาลัยรังสิต 

คือ “You are what you read?” วารสารชุมชนคนรังสิต รักการอาน โดยเปดตัวกันใหผูบริหารมา

ถามคําถามเกี่ยวกับการอาน เชน หนังสือที่บานทานมีหนังสืออะไรบาง ทานกําลังอานหนังสืออะไร

อยู ทานอยากแนะนําหนังสือเลมไหนเพื่อใหคนที่คุณรัก ซึ่งคําถามเหลานี้สะทอนใหเห็นวาผูอาน

กําลังสนใจอะไร  อีกทั้งคําตอบยังสามารถนํามาประยุกตใชกับการเลือกซื้อหนังสือสําหรับหองสมุด

ไดอีกดวย ในดานการประชาสัมพันธเปนสิ่งสําคัญซึ่งจะตองดึงดูดใจเยาวชน ซึ่งโครงการนี้จะให ณ 

เดช เปนพรีเซ็นเตอร โดยจะเปนไอดอลแกเยาวชนคนอื่นๆ ตอไป

8.ddควรมีการเชื่อมตอระบบบริการหนังสือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน เนื่องจากแหลง

การเขาถึงหนังสือในชุมชนนอยมาก และเยาวชนสวนใหญที่เขาถึงหนังสือโดยการซื้อเองและการ

เชาจากรานหนังสือ ดังนั้นรานเชาหนังสือหรือรานขายหนังสือ โดยมีการเชื่อมโยงระหวางกลไกรัฐ

กับภาคเอกชน เชน มีมาตรการสนับธุรกิจเหลานี้จากรัฐ อันไดแก มาตรการดานการลดหยอยภาษี 

การสนับสนุนหนังสือที่จะนํามาใหเชาในราน เพื่อเปนการหนุนเสริมเพิ่มการเขาถึงหนังสือของ

เยาวชน โดยถารานเชาเหลานี้ สามารถหาหนังสือที่ดี หลากหลาย และมีความนาสนใจมาใหบริการ

เชาไดในราคาที่ถูกก็จะชวยดึงดูดความสนใจของเยาวชนใหอานหนังสือมากขึ้น 
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การจัดตั้งสํานักงานอุทยานการเรียนรู (TK Park) ซึ่งตางประเทศมีมานานแลว ดังนั้นใน

การปลูกฝงนิสัยรักการอาน จะตองมีความอิสระเปดกวาง มีทั้งความสนุกและมีสาระความรูควบคู

กันไป การสงเสริมการอานเปนวาระแหงชาติ เปนการยกระดับงานใหเปนงานระดับชาติ และ

สอดคลองกับการสัมภาษณจากผูใหขอมูลหลักที่กลาววา รัฐบาลและเอกชน หันมาสนใจและเห็น

คุณคาในเรื่องรักการอานมากขึ้น หลักสําคัญคือ ทําอยางไรใหงานนี้ยั่งยืน ตองทําการรณรงค 

(Campaign) อยางตอเนื่อง และมีการจัดงานสําคัญๆ (Event)  หรือโครงการชั่วคราวที่ตองสราง

ความฮือฮา และความตอเนื่องอยางยั่งยืน

การรณรงคการอานหนังสือของเยาวชนไทย
1.กกผลที่พึงประสงค (The Intended Effect) 

กําหนดเปาหมายของการรณรงคและกลุมเปาหมายในครั้งนี้คือ ให เยาวชนไทย         

(อายุระหวาง 15-24 ป) มีพฤติกรรมการอานหนังสือเพิ่มขึ้นและมีนิสัยรักการอาน

2.กกประเด็นที่ตองคํานึงถึงในการรณรงค (Point of Departure)

2.1ddการสื่อสารจากฝายตรงขามหรือคูแขง (Competing Communication) จาก

การสัมภาษณแบบกลุมพบวา เยาวชนที่ไมชอบอานหนังสือและเปดรับสื่ออื่น คือ โทรทัศน วิทยุ 

และอินเตอรเน็ต จะอานจากหนังสือนอยลง เนื่องจากชอบดูโทรทัศน ฟงวิทยุ และอานผานทาง

อินเตอรเน็ต เพื่อรับขาวสาร ซึ่งมีทั้งภาพและเสียง มีความสะดวกและรวดเร็ว ไมตองเสียเวลาไปซื้อ

หนังสือเพื่อนํามาอาน อีกทั้งนาเบื่อเนื่องจากมีตัวหนังสือเยอะทําใหเสียเวลาในการอาน

2.2ddวัตถุประสงคของการสื่อสาร (The Communication Object) เพื่อใหเยาวชน

ไทยทราบถึงประโยชนที่ไดจากการอานหนังสือและมีพฤติกรรมการอานมี่เพิ่มขึ้น

2.3ddประชากรเปาหมาย (The Target Population) คือเยาวชนอายุ 15-24 ป จาก

การสัมภาษณแบบกลุม พบวากลุมที่มีพฤติกรรมไมชอบอานหนังสือแตเปดรับสื่ออื่นแทน เปน

ประชากรเปาหมายหลัก เนื่องจากตองการเปลี่ยนพฤติกรรมใหอานมากขึ้นไมวาจะเปนจากหนังสือ

หรือผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส สวนกลุมที่มีพฤติกรรมการอานหนังสือเปนประจําและอานหนังสือ

บางครั้งเมื่อมีเวลาวางนั้น จะมีการอานหนังสือที่นอยลงแตจะมีการอานจากสื่ออิเล็กทรอนิกสคือ

อินเตอรเน็ต

3.กกกลุมผูรับสาร (Receiving group)

กลุมประชากรเปาหมายคือเยาวชนไทยอายุ 15-24 ป ที่มีพฤติกรรมการอานหนังสือที่

แตกตางกันไป แตกลุมผูรับสารในการรณรงคครั้งนี้  จะรวมไปถึงผูใหญที่เกี่ยวของกับการอาน
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หนังสือของเยาวชน เชน ครู เจาหนาที่หองสมุด เปนตน และที่เปนผูปกครองของเยาวชน รวมไปถึง

วัยเด็กที่กําลังจะกาวเขาสูวัยเยาวชน ซึ่งเปนวัยที่ควรมีการปลูกฝงนิสัยรักการอานจากครอบครัว

4.กกปจจัยที่ควบคุมได (Manipulate Factor) 

4.1กกสาร (Message) เปนภาษาที่ทันสมัย แสดงถึงความเปนคนรุนใหม ใหเห็นถึง

ประโยชนที่จะไดรับจากการอานหนังสือ จากการสัมภาษณแบบกลุมที่มีพฤติกรรมการอานหนังสือ

เปนประจําและมีพฤติกรรมอานบางครั้งพบวา สารที่ใชจะอยูในรูปของเนื้อหาสาระที่เปนประโยชน  

รูความเคลื่อนไหวของโลกภายนอก และเปนสิ่งที่เยาวชนมีความสนใจสวนตัว สวนในกลุมที่มี

พฤติกรรมไมชอบอานหนังสือและอานผานสื่ออื่นนั้น ตองการสารที่ทันสมัย ชอบความบันเทิง 

เนื้อหานอย มีรูปภาพประกอบ และมีสีสันสวยงาม และถามีภาพพรอมเสียงดวยก็จะทําใหเปนที่

สนใจมากยิ่งขึ้น อีกท้ังทันเหตุการณและมีการปรับปรุงอยูตลอดเวลา

4.2กกสื่อ (The Medium) ชองทางในการสื่อสารนั้น จากการสัมภาษณแบบกลุม 

พบวาการเปดรับสื่อของกลุมเยาวชนปจจุบัน มีทั้งที่เปน Social media คือสื่ออินเตอรเน็ต ผาน

คอมพิวเตอรและ โทรศัพทมือถือ เชน Facebook Hi5 Website Twitter You tube Blog Chat 

room MSN เปนตน และ Mass media คือ โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ และที่นิยมก็คือรายการ

บันเทิง แนวคลายเครียดเบาสมอง เชน ละคร Sitcom ละครหลังขาว รายการเพลง เปนตน รวมไป

ถึงการประชาสัมพันธใหตรงกับกลุมเยาวชนโดยตรง มีการจัดกิจกรรมพิเศษ (Events) เพื่อใหกลุม

เยาวชนไดมีโอกาสทํากิจกรรมรวมกันในสถานที่ที่กลุมเยาวชนมีการรวมตัวกัน เชน สยามสแควร 

เปนตน และการเดินสายไปตามพื้นที่ (Road Show) และงานแสดงหนังสือ (Exhibition) แนะนํา

หนังสือใหมๆ ไปตามโรงเรียนตางๆ พรอมกับพรีเซ็นเตอรที่ไดรับความนิยมจากกลุมเยาวชน เชน บี้ 

The Star ที่เปนทั้งดาราและนักรองวัยรุน และประสบความสําเร็จในการเรียน ซึ่งเปนแบบอยางที่ดี

ใหกับกลุมเยาวชน

4.3ddผูสื่อสาร (Communicator) จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักพบวา เยาวชน

มีพฤติกรรมการอานหนังสือนอยลง แตใชวิธีการหาความรูจากแหลงเรียนรูอื่นๆ สอดคลองกับการ

สัมภาษณแบบกลุมที่เยาวชนสวนใหญเปดรับสื่ออินเตอรเน็ตเขามาเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวัน

แลว ทําใหการสื่อสารผานโลกออนไลนมีอิทธิพลกับเยาวชนเปนอยางมาก และผูที่สื่อสารในโลก

ออนไลนนี้ก็จะเปนกลุมเพื่อน และคนดัง เชน ศิลปน ดารา นักรอง ที่สามารถติดตามความ

เคลื่อนไหวไดอยางรวดเร็ว ดังนั้นผูสื่อสาร ในการรณรงคครั้งนี้ควรจะเปนผูที่เยาวชนใหความสนใจ

ติดตามและอายุไมแตกตางจากกลุมมาก เชน นักรอง AF The Star เปนตน
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5.กกผลที่ไดรับ (Obtain Effect)

การรณรงคการอานหนังสือของเยาวชนไทยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคคือ เพื่อใหเยาวชน

ไทยมีการอานหนังสือที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเปนลักษณะตอเนื่องหวังผลระยะยาว โดยวิธีการวัดผลนั้น คือ

การศึกษาพฤติกรรมของกลุมเยาวชนในเรื่องของการอานหนังสือ ซึ่งที่ผานมาเปนการสํารวจโดย

สํานักสถิติแหงชาติทุก 2-3 ป แตจากที่กลาวมาขางตนวา วิธีการอานหนังสือของเยาวชนในปจจุบัน

มีวิธีการอานที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่อานหนังสือเปนเลม เปนการอานจากคอมพิวเตอร  จาก

โทรศัพทมือถือ จาก E-Reader ที่ไดรับความนิยมจากลุมเยาวชน ดังนั้นในการสํารวจครั้งตอๆ ไป

ควรมีการลงรายละเอียดถึงวิธีการวัดผลทางดานนี้ดวย สามารถสรุปการรณรงคการอานหนังสือ

ของเยาวชนไทยไดแบบจําลองดังภาพ 11

ภาพก11กกแสดงแบบจําลองในการรณรงคการอานหนังสือของเยาวชนไทย

การวางยุทธศาสตรเพื่อการรณรงค
การวางยุทธศาสตรมีสวนสําคัญอยางยิ่งในกําหนดทิศทางการพัฒนากลยุทธการสื่อสาร

ทางการตลาดแบบบูรณาการเพื่อการรณรงคกการอานหนังสือของเยาวชนไทย

กลุมเปาหมาย
กลุมเยาวชนอายุ 15-24 ป ที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร และมีพฤติกรรมการอาน

หนังสือและเปดรับสื่ออื่น
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เหตุผลของการวางยุทธศาสตร 
จากอัตราการอานหนังสือของคนไทยยังนอย เฉลี่ย 5 เลมตอคนตอป ในขณะที่ สิงคโปร

และเวียดนาม 40-60 เลมตอคนตอป (ป 2549)

อัตราการอานหนังสือของเยาวชนไทยอยูระดับต่ํา อีกทั้งหนังสือที่อานสวนใหญคือตํารา

เรียน และอัตราการอานลดลงตามลําดับเมื่อมีอายุสูงขึ้น ทุกลุมวัยมีแนวโนมการอานหนังสือลดลง 

(จากประชากรผูที่อานหนังสือรอยละ 69.1 ในป 2548 เหลือ 66.3 ในป 2551) ทั้งนี้เพราะมีสื่ออื่นที่

สนใจกวา เชน โทรทัศน เกม เปนตน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2551) อัตราการซื้อหนังสือของคน

ไทย 2 เลมตอคนตอป หรือรอยละ 0.22 ของรายไดตอหัว (ป 2550)

ปจจัยหลักที่ทําใหหลักที่ทําใหไมอานหนังสือ เกิดจากสิ่งแวดลอมที่หลอหลอมตั้งแตวัย

เยาว ทั้งจากครอบครัว จนถึงถึงหนวยใหญที่สุดคือ รัฐบาล ที่ผานมาการรณรงคปลูกฝงนิสัยรักการ

อานของสังคมไมมีเอกภาพ และไมมีหนวยงานหรือองคกรที่เปนแกนหลักในการขับเคลื่อน หรือ

สนับสนุน 

ดวยเหตุนี้จึงมีการวางแผนพัฒนากลยุทธการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการเพื่อ

การรณรงคการอานหนังสือของเยาวชนไทย เพื่อใหเขาใจในพฤติกรรมการอานหนังสือของเยาวชน

ไทย และใหเยาวชนไทยมีนิสัยรักการอานและการเรียนรูตลอดชีวิต พรอมนําประโยชนที่ไดรับจาก

การรณรงคในครั้งนี้มาปฏิบัติใชจริงในชีวิตประจําวัน

สวนผสมในการวางยุทธศาสตร
ในการวางยุทธศาสตรของการรณรงคการอานหนังสือของเยาวชนไทยในครั้งนี้ เปนการ

วางยุทธศาสตรโดยใชสวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) ในการทําโครงการ ดังนี้

1.กกวัตถุประสงค (Purpose)
1.1กกเพื่อใหศึกษาพฤติกรรมการอานหนังสือของเยาวชนไทย

1.2กกเพื่อศึกษาถึงปญหาในการอานหนังสือของเยาวชนไทย

1.3กกเพื่อพัฒนากลยุทธการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการเพื่อการรณรงค

การอานหนังสือของเยาวชนไทย

2.กกกลุมเปาหมาย (People)
กลุมที่ทําการรณรงคการอานหนังสือของเยาวชนไทย เปนกลุมอายุ 15-24 ป อาศัยอยูใน

จังหวัดกรุงเทพมหานคร และมีพฤติกรรมการอานหนังสือและเปดรับสื่ออื่น

3.กกโครงการ (Project) 
เปนโครงการรณรงคที่ทําเพื่อสังคม เปนการสงเสริมการอาน เพื่อปลูกฝงนิสัยรักการอาน

ในเยาวชนไทย
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4.กกปญหา (Problem)
ปญหาที่ทําใหเกิดการรณรงคในครั้งนี้ คือปญหาเกี่ยวกับการอานหนังสือของเยาวชนไทย

ที่มีจํานวนนอยลงเริ่มเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อมีการเขามาแทนที่ดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ ตั้งแตสื่อ

พื้นฐานอยางวิทยุ โทรทัศนหรือลาสุดคือ อินเตอรเน็ต และเกมออนไลน ที่ไดรับความสนใจจาก

เยาวชนเปนอยางมาก ซึ่งปจจุบันหลังจากไดมีการกระตุนและสงเสริมใหหันมาสนใจสื่อดั้งเดิม

อยางหนังสือกันมากขึ้น และก็ไดรับการตอบรับที่ดีแตยังถือวานอยมากเมื่อเทียบกับหลายๆ 

ประเทศ

5.กกการวางตําแหนง (Positioning)    
การวางตําแหนงของการรณรงคในครั้งนี้ คือ การรณรงคสงเสริมใหเยาวชนไทยรักการ

อานโดยใชการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการเพื่อพัฒนากลยุทธ

สโลแกน (Slogan) ของการรณรงคการอานหนังสือของเยาวชนไทย คือ “สงเสริมการอาน 

เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต”

6.กกคําสัญญา (Promise)
สิ่งที่กลุมเปาหมายจะไดรับจากการมีนิสัยรักการอานคือ การสรางความเขาใจในเรื่องการ

สงเสริมการอาน ตลอดจนสรางสภาพแวดลอมใหเยาวชนมีความสุขกับการอานหนังสือและการ

เรียนรู อันจะนําไปสูนิสัยใฝเรียนรูรักการอาน ซึ่งจะเปนพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาคนในชาติ

ตอไปในอนาคต

7.กกขอพิสูจน (Proof)
ประโยชนที่ไดรับจากการการที่เยาวชนไทยมีนิสัยรักการอานตั้งแตวัยเด็ก เพราะผลการ

สํารวจวิจัยวาถารักการอานตั้งแตวัยเด็ก จะเปนพฤติกรรมที่ติดตัวไปตลอดชีวิต หากเด็กไทยหันมา

อานหนังสือกันมากขึ้น จะเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพ และนําไปสูการเปลี่ยนแปลงประเทศใน

ทิศทางที่ดีขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในอนาคต โดยเฉพาะ 10 ปที่เราสงเสริมให

เปนทศวรรษในการอาน

พอแมที่เห็นความสําคัญของการอานหนังสือใหลูกฟง รวมทั้งการเลี้ยงลูกดวยหนังสือ

ตั้งแตวัยเยาว ของประเทศอังกฤษ (ภายใต Book Trust, กองทุนหนังสือ เริ่มเมื่อ ป พ.ศ. 2535) 

โดยรวมมือกับองคกรทองถิ่น ใหพอแมอานหนังสือใหลูกฟงตั้งแตอายุไดเพียง 6-9 เดือนดวยการ

จัดสรรใหเด็กทารกทุกคนไดรับถุง Book Start โดยไมคิดมูลคา เมื่อแมพาลูกมาตรวจสุขภาพที่

สถานีอานามัย พอหรือแมทุกคนจะไดรับคําแนะนําจากเจาหนาที่อาสาสมัครของโครงการเปนราย

ตัว เพื่อใหเขาถึงความสําคัญของการอานหนังสือใหลูกฟง จากการติดตามผล พบวาเด็กๆ ใน
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โครงการมีความสามารถในการอาน เขียน และการคิดคํานวณสูงกวาเด็กทั่วไปอยางเดนชัด เมื่อ

เขาเรียนในระดับประถม และยังพบวาเด็กที่ไดรับหนังสือภาพตั้งแตวัยทารกแสดงความสนใจใน

การอานสูง กวาเด็กนอกโครงการถึงสามเทา หลังจากไดรับหนังสือเลมแรกเปนเวลา 2 ป ยิ่งกวานั้น 

โครงการนี้ยังชวยสานสายใยรักในครอบครัวทําใหพอแมลูกมีความสัมพันธกันแนบแนนอบอุน

ยิ่งขึ้น เพราะการเลี้ยงลูกดวยหนังสือทําใหพอแมลูกมีความสุขกับหนังสือรวมกัน

สําหรับประเทศไทยโครองการหนังสือเลมแรก (Book Smart) เครือขายหนังสือเพื่อเด็ก 

ภายใตการสนับสนุนของสํานักกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมกับกรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข จัดทําโครงการหนังสือเลมแรก เพื่อสรางกระแสรักการอาน ดวยการมอบ

หนังสือที่เหมาะสมใหเด็กไดอานกับพอแมตั้งแตแรกเกิด

จากผลการวิจัยที่ติดตามมาพัฒนาการของเด็กที่เขารวมโครงการนี้ไปจนถึงอายุ 5 ขวบ 

เปรียบเทียบกับเด็กที่ไมไดเติบโตขึ้นมาพรอมกับหนังสือ พบวา เด็กที่เขารวมโครงการฯ มี

พัฒนาการดีในทุกดาน ทั้งดานสติปญญา ทักษะทางภาษา และคณิตศาสตร ดานอารมณ และ

คุณธรรม

8.กกบุคลิกภาพ (Personality) 
บุคลิกภาพ (Personality) เปนคนทันสมัย มีความมั่นใจในตนเอง ชื่นชอบการใช

เทคโนโลยีใหมๆ สามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนของสังคมไดรวดเร็ว 

ทัศนคติ (Attitude) เปนผูที่มีนิสัยรักการอาน

รูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) ของกลุมเปาหมายสามารถแบงออกเปนหัวขอดังนี้

กิจกรรมหลักยามวาง คือ เดินหางสรรพสินคา ดูหนัง ฟงเพลง เลนเกม เลนอินเทอรเน็ต 

นัดเจอเพื่อน ซึ่งกิจกรรมเหลานี้จะทํากับกลุมเพื่อนๆ มากกวาคนในครอบครัว  

ความสนใจ คือ การดาวนโหลด, อินเทอรเน็ต, เทคโนโลย,ี เทรนดารานักรอง

9.กกชองทางในการสื่อสาร (Platform) 
การรณรงคการอานหนังสือของเยาวชนไทย จะมีใชสื่อดังตอไปนี้ เพื่อทําใหการรณรงคไป

พบกับกลุมเปาหมาย

9.1กกการประชาสัมพันธ (Public Relations) โดยการชองทางดังตอไปนี้

9.1.1กกเตรียมงานแถลงขาวเปดตัวโครงการรณรงคการอานหนังสือของ

เยาวชนไทยใหสื่อมวลชน และสาธารณะชนรับทราบถึงขอมูล และวัตถุประสงคของการรณรงคใน

ครั้งนี้
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9.1.2กกจัด Road Show รวมกับการประชาสัมพันธโดยใชสื่อสิ่งพิมพ ซึ่งจัด

ใหมีการพิมพเอกสารเผยแพรเพื่อการรณรงคการอานหนังสือของเยาวชนไทย มีการแจกหนังสือฟรี

เพื่อสนับสนุนการอาน

โปสเตอร (Poster) โดยมีสโลแกนของการรณรงคการอานหนังสือของเยาวชน

ไทยคือ “สงเสริมการอาน เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต” และในโปสเตอรจะมีภาพผูที่ประสบ

ความสําเร็จจากการอานหนังสือ เชน นักเขียน นักประดิษฐ ดารา นักรอง เปนตน และมีขอความ

เชิญชวนใหหันมามีนิสัยรักการอาน

แผนพับ (Brochure) ที่มีเนื้อหาการสงเสริมการอาน โดยออกแบบใหมีสีสัน

นาสนใจ มีภาพประกอบสวยงาม เพื่อสรางแรงจูงใจใหอานหนังสือ หรืออาจจะนําแผนพับนั้นมา

ประยุกตใชเปนที่ขึ้นหนังสือ หรือสามารนํามามีสวนลดในการซื้อหนังสือ

หนังสือ (Book) จัดทําเปนหนังสือเผยแพรความรู วาดเปนภาพการตูน 

นําเสนอเปนตอนๆ ถึงขอดีของการมีนิสัยรักการอาน มีเนื้อหาที่เปนประโยชนตางๆที่ทันสมัยเชน 

เทคโนโลยี หรือเกร็ดความรูตางๆ ที่เปนประโยชน

9.1.3กกการประชาสัมพันธโดยการเขียนบทความ เพื่อสงใหสื่อมวลชนนําไป

เผยแพร หรือตีพิมพลงในหนังสือพิมพ หัวขอเรื่อง “สงเสริมการอาน เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต” 

9.1.4กกจัดสัมมนา (Seminar) ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้ มุงเนนไปยังผูมี

สวนเกี่ยวของ ไมวาจะเปน พอแมผูปกครอง ควรหันมาใหความสนใจและเอาใจใสกับพฤติกรรม

ของบุตรมากขึ้น เพราะในยุคปจจุบันเปนยุคของเทคโนโลยี ซึ่งพอแมผูปกครองบางคนอาจไมมี

ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม หรือภัยที่มาพรอมกับเทคโนโลยีสมัยใหม ซึ่งการสัมมนาในครั้ง

นี้จะเปนประโยชน แกตัวผูปกครอง และบุตรหลาน 

9.2กกการจัดกิจกรรมพิเศษ (Events) โดยการเลือกวิธีดังตอไปนี้

9.2.1กกจัดใหมีการเดินขบวนรณรงค โดยจะมีตัวการตูนสัญลักษณ 

(Mascot) คือ สิ่งมีชีวิตหรือสิ่งของบางอยางที่ถูกใชนําเสนอหรือเปนตัวแทนสูสาธารณชน ออกมา

เดินขบวน เพื่อเรียกรองความสนใจของกลุมเปาหมาย พรอมทั้งจัดบูธกิจกรรมตางๆ เพื่อใหวัยรุนได

รวมสนุกโดยการตอบคําถามชิงรางวัล

9.2.2กกจัดใหมีการประกวดเรียงความ ทําอยางไรจึงจะมีนิสัยรักการอาน 

โดยกําหนดอายุผูเขาแขงขันไว 15-24 ป ซึ่งเปนกลุมเปาหมายของการวางแผนรณรงคในครั้งนี้

9.3กกการโฆษณา (Advertising) โดยการเลือกสื่อดังตอไปนี้

9.3.1กกการโฆษณาทางโทรทัศน (Television Advertising) 
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โดยมีการเลาเรื่องผานเหตุการณผูที่ประสบความสําเร็จในอาชีพ เชน 

นักวิชาการ หรือคนดัง เชน ดารา นักรอง นักเขียน  เปนตน โดยเนนที่ในสมัยตอนเรียนหนังสือที่มี

นิสัยที่รักการอาน ทั้งตําราเรียนและหนังสืออื่นๆ

9.3.2กกการโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง (Radio Advertising)

การนําเสนอมีใชเสียงของบี้-สุกฤษฎิ์ วิเศษแกว ศิลปนจาก บริษัท จีเอ็มเอ็ม 

แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) เยาวชนดีเดน สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ปองกันปญหาสังคม 

ประจําป 2552  โดยสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพ และพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ 

และผูสูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยคณะกรรมการ

สงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ กลาวคําเชิญชวนใหเยาวชนไทยหันมารักการอาน ทั้งนี้

เนื่องจากบี้ เปนดารานักรองที่ประสบความสําเร็จทางดานการเรียนมหาวิทยาลัย รวมทั้งกลาว

สโลแกน (Slogan) ของการรณรงคการอานหนังสือของเยาวชนไทย คือ “สงเสริมการอาน เพื่อการ

เรียนรูตลอดชีวิต” และมีการรวมสนุกเลนเกมตอบคําถามในรายการวิทยุ

9.3.3กกการโฆษณาทางภาพยนตร (Motion Picture Advertising) 

มีการนําเสนอเรื่องราวผานละครเรื่อง นองใหมรายบริสุทธิ์ ออกอากาศทาง

ชอง 3 ทุกวันเสาร เวลา 9:45 – 10:15 น.  เรื่องชุลมุนของชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ที่สะทอน

ปญหาสังคมอยางตรงไปตรงมา ซึ่งนําแสดงโดย เปรมณัช สุวรรณานนท (เปก) และ พริมรตา เช

อุดม (จะจา) เปนการจําลองสถานการณเรื่องราวของตัวละครที่ประสบความสําเร็จเกี่ยวกับการที่

เปนคนมีนิสัยรักการอาน  เพื่อแสดงใหเห็นถึงประโยชนที่จะไดรับ โดยชื่อตอนวา “รักการอาน” และ

ทําเชนเดียวกันนี้กับรายการวัยรุนที่ไดรับความนิยมในชองอื่นๆ

9.3.4กกการโฆษณาทางยานพาหนะ (Transit Advertising)

การนําเสนอโฆษณาทางยานพาหนะนั้น จะนําเรื่องราวของโฆษณาที่นําไป

ฉายทางโทรทัศนมาฉายในจอ LCD ในขบวนรถไฟฟา และชานชาลาของรถไฟฟาและรถไฟฟาใต

ดิน 

ในขบวนรถไฟฟาจะมีการนําคําขวัญที่จัดประกวดมาติด สวนดานนอกขบวน

รถไฟฟาจะมีการติดสโลแกน (Slogan) ของการรณรงคการอานหนังสือของเยาวชนไทย คือ 

“สงเสริมการอาน เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต” เพื่อเปนการย้ําเตือนใหเห็นความสําคัญขอการอาน

หนังสือในทุกที่ที่มีโอกาส
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9.3.5กกการโฆษณาทางอินเทอรเน็ต (Internet Advertising) 

มีการนําละครซิทคอม (Sitcom) ไปใสไวในเว็ปไซต Youtube, Facebook 

และ Twitter รวมทั้งมีการแจงขาวสารกิจกรรมการรณรงคในครั้งนี้ผานเว็บไซตดังกลาวอาทิเชน วัน

สัปดาหหนังสือแหงชาติ เนื่องจากกลุมเปาหมายของการรณรงคในครั้งนี้เปนกลุมเยาวชน ซึ่ง

อินเทอรเน็ตเปนชองทางติดตอภายในกลุมไดเปนอยางดี

10.กกการนําเสนอ (Presentation) 
การกําหนดอารมณและลีลา (Mood & Tone) ของโฆษณานั้น จะเปนทันสมัยตามแฟชั่น

ที่เยาวชนชื่นชอบ โดยสื่อใหทราบถึงความสําคัญของการอานหนังสือ โดยมีพรีเซ็นเตอรเปนดารา

ยอดนิยมหรือนักรองวัยรุนที่มีชื่อเสียง ซึ่งบุคคลเหลานี้จะเปนแบบอยางใหกับเยาวชนไดเปนอยางดี 

โดยทําการคัดเลือกบุคคลที่มีนิสัยรักการอานและมีความประสบความสําเร็จในอาชีพที่ทําอยู 

การกําหนดสิ่งจูงใจ (Appeal) คือ การพูดและปฏิบัติอยางจริงจัง (Serious)

ใชวิธีการนําเสนอแบบเสี้ยวหนึ่งของชีวิต (Slice Of life) คือ การนําเสนอโดยใชเหตุการณ

ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิต ซึ่งเปนเสี้ยวหนึ่งของชีวิตมานําเสนอในรูปแบบการเลาเรื่องในอดีต เชน ประวัติ

ของดาราหรือนักรองวัยรุนที่ประสบความสําเร็จ และเปนที่ชื่นชอบของเยาวชนหรือวัยรุนไทย วา

กวาจะประสบความสําเร็จนั้น มีการศึกษาเลาเรียนอีกทั้งยังมีนิสัยรักการอานควบคูอีกดวย หรือ

อาจจะออกมาในรูปของงานอดิเรกที่ชอบอานหนังสือควบคูกับการทํากิจกรรมอื่นๆ

11.กกการชักชวน (Persuasion)
การชักชวน มีจุดมุงหมายหลักที่จะเปลี่ยนทัศนคติ จนถึงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ

กลุมเปาหมายใหเปนไปตามจุดประสงคของการรณรงคในครั้งนี้ ซึ่งการณรงคในครั้งนี้จะไดผลมาก

ยิ่งขึ้น จะตองอาศัยผูมีสวนเกี่ยวของหลายฝายดําเนินการชักชวนกลุมเปาหมาย ไมวาจะเปนกลุมผู

มีอิทธิพลทางความคิด, พอแมผูปกครอง, สื่อมวลชน ฯลฯ โดยผานกระบวนการยอมรับของ

กลุมเปาหมายดังนี้ 

ขั้นที่หนึ่งกการรับรู (Awareness) กลุมเปาหมายมีการตื่นตัวและรับรูเรื่องราวการรณรงค

พฤติกรรมการใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีอยางเหมาะสม

ขั้นที่สองกสนใจ (Interest) เปนขั้นที่กลุมเปาหมายเกิดความสนใจการรณรงคดังกลาว 

และเริ่มแสวงหาขอมูล

ขั้นที่สามกไตรตรอง (Evolution) กลุมเปาหมายจะนําขอมูลที่ไดรับจากชองทางตางๆมา

พิจารณาวาสามารถนํามาปฏิบัติแกปญหาของตนไดจริงหรือไม
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ขั้นที่สี่กทดลองทํา (Trial) เปนขั้นที่กลุมเปาหมายไตรตรองแลววามีความเปนไปไดที่จะ

ชวยแกปญหาของตนได กลุมเปาหมายจะมีการทดลองนําวิธีการตางๆมาปฏิบัติ

ขั้นที่หากยอมรับ (Adoption) เมื่อกลุมเปาหมายนําวิธีการตางๆมาทดลองใชแลวหาก

ไดผลเปนที่พอใจกับตนเองและไดรับการยอมรับคนรอบขาง กลุมเปาหมายก็จะยอมรับและ

นํามาใชเปนการถาวร แตหากไมเกิดประสิทธิภาพ หรือไมเห็นผลการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 

ก็จะไมไดรับการยอมรับจากบุคคลนั้นอีกตอไป

จากที่กลาวมาสารมารถสรุปเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ที่นํามาใชใน

การรณรงคการอานหนังสือของเยาวชนไทยไดดัง ภาพ 12

ภาพก12กกแสดงสรุปเครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อใชในการรณรงคการ
                อานหนังสือของเยาวชนไทย
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บทที่  4



ผลการวิจัย



การศึกษาเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการเพื่อการรณรงค์การอ่านหนังสือของเยาวชนไทย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ในประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการเพื่อการรณรงค์การอ่านหนังสือของเยาวชนไทย และ การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus Group) จากการให้สัมภาษณ์และทำการวิเคราะห์เนื้อหา (Content  Analysis) ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถนำเสนอได้เป็น  5 ประเด็น ดังต่อไปนี้



ประเด็นที่d1dการอ่านหนังสือของเยาวชนไทย

การอ่านหนังสือของเยาวชนไทยจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก สามารถแยกเป็น 2 ส่วนดังนี้คือ

ส่วนที่d1dคือสิ่งที่อ่านเป็นได้ทั้งเนื้อหาสาระหรือวิชาการ ซึ่งจุดประสงค์หลักในช่วงของการศึกษาภาคบังคับก็คือการสอบ หรืออาจจะเป็นแนวเบาๆ เช่น การ์ตูน นิตยสาร บันเทิง หรือแนวบันเทิงบวกกับ how to ซึ่งมีให้เลือกอ่านมากขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งเยาวชนไทยไม่ได้อ่านเฉพาะแต่เพื่อวิชาการหรือทักษะอย่างเดียว แต่พบว่า soft skill ต่างๆควบคู่ด้วย ยกตัวอย่างเช่น การอ่านหนังสือการ์ตูนจะมีเป้าหมายที่ชัดเจน สำหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งจะได้รับความประทับใจและมีจินตนาการมากกว่า การ์ตูนจะเป็นฐานที่ดีสำหรับเด็กและเยาวชนที่จะก้าวไปสู่การอ่านต่อๆ ไป ในอีกทางหนึ่งการอ่านหนังสือที่เป็นกระแส เช่น นิตยสารแฟชั่น หรือ นิตยสารบันเทิงต่างๆ ก็ถือเป็นการอ่านแต่ในบางครั้งก็ไม่ได้นำไปสู่การสร้างปัญญาหรือทางออกทางความคิด แต่จะเป็นแนวผ่อนคลายความเครียด เป็นต้น

ส่วนที่ก2กคือลักษณะการอ่านหรือวิธีการอ่านว่าอ่านจากอะไร เช่น หนังสือพิมพ์, คอมพิวเตอร์ หรือ โทรศัพท์มือถือ ใบปลิว โบรชัวร์ ป้ายโฆษณา โปสเตอร์ ฉลากสินค้า สิ่งเหล่านี้ทำให้เยาวชนไทยหรือคนไทยมีพฤติกรรมการอ่านหลากหลายเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการประกอบอาชีพ รอบรู้ ทันเหตุการณ์ ทันสมัย และทันโลก

ในส่วนของระบบการศึกษาไทยก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ยังไม่ส่งเสริมความคิดริเริ่มและการคิดวิเคราะห์ ค่านิยมของสังคมก็ไม่ส่งเสริมการอ่านมากนัก ซึ่งจะเน้นแนวทางดั้งเดิมและยังทำกันอยู่คือ 3Rs คืออ่าน (Read) เขียน (Write) และคิด (เลข-Arithmetic) ซึ่งเน้นอ่านเพื่อจำ (Remember) และทำซ้ำ (Repeat) ก็เลยวนอยู่แค่นั้น อีกทั้งค่านิยมที่เก่าๆ ว่าให้อ่านแต่หนังสือเรียน ไม่ให้อ่านหนังสืออื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียน ทำให้หนังสือเรียนจึงเป็นสาเหตุให้เยาวชนเบื่อ และไม่ชอบการอ่าน

จากการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม ที่กล่าวว่า สาเหตุที่เยาวชนมีพฤติกรรมการอ่านหนังสือน้อยลง แต่ใช้วิธีการหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เนื่องมาจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และมีช่องทางในการอ่านเข้ามาเบียดเบียนการอ่านหนังสือมากขึ้น เช่น สื่ออินเตอร์เน็ต ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะมีความสะดวกมากว่าและไม่มีค่าใช้จ่าย และยังมีการอ่านผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น จากโทรศัพท์มือถือ หรือจาก I Pad ก็เป็นวิธีการสมัยใหม่ที่อาจถือได้ว่าเป็นการอ่านหนังสือได้เช่นกัน ดังนั้นการวัดการอ่านในยุคอินเตอร์เน็ตอาจไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนการวัดปริมาณของหนังสือ

สรุปการอ่านของเยาวชนอายุระหว่าง 15-24 ปี ซึ่งอยู่ในวัยเรียนภาคบังคับ คาดการณ์ว่ามีการอ่านมากอยู่แล้ว มีการเรียนรู้ข่าวสารที่ทันสมัย ผู้ที่มีความสามารถเรื่อง EQ การบริหารเรื่องอารมณ์ก็จะมีการอ่านแนวบันเทิงคดี นิยาย เรื่องสั้น ซึ่งสรุปก็คือเยาวชนอ่านทุกอย่างที่เค้าอยากอ่าน และสามารถสรุปการอ่านของเยาวชนไทย ดังแสดงในภาพ 8
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ภาพก8กกแสดงการอ่านหนังสือของเยาวชนไทย

		

ประเด็นที่ก2กปัจจัยที่ทำให้เยาวชนไทยอ่านหนังสือน้อยลง

เยาวชนมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องการอ่านหนังสือน้อยมาก เป็นเพราะกระแสแฟชั่นมาแรงกว่า ในบางครั้งไม่จำเป็นจะต้องมานั่งอ่านหนังสือเพื่อเป็นการเสพข้อมูลความรู้เพียงอย่างเดียว และปัจจุบันต้องยอมรับว่ากระแสเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในการดำเนินชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลหลักที่กล่าวว่า โดยเฉพาะวิถีชีวิตของเยาวชนที่ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต หรือแม้กระทั่งทางโทรทัศน์เพื่อให้ทันยุคทันสมัยของกระแสอีกทั้งปัจจุบันมีแทบทุกบ้าน เมื่อเด็กและเยาวชนกลับจากโรงเรียนก็จะต้องเปิดโทรทัศน์เป็นกิจวัตรประจำวันไปแล้ว จึงทำให้เกิดปัญหาว่าเยาวชนใช้เวลาไปกับกิจกรรมอื่นๆ และทำให้ใช้เวลาในการอ่านหนังสือน้อยลง

เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นทุกวันนี้ ทำให้การอ่านเป็นเรื่องที่ฉาบฉวย ทำให้เยาวชนปัจจุบันมีสมาธิสั้นลง ไม่สามารถที่จะจดจ่อกับอะไรได้เป็นระยะเวลานานๆ เช่น การอ่านจาก E-Reader ก็จะเป็นการอ่านในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น อีกทั้งมีข้อจำกัดในเรื่องของพลังงานที่ใช้ไฟฟ้า ซึ่งถ้าสถานที่นั้นๆ ไม่มีก็ไม่สามารถอ่านได้ เป็นต้น

การที่เยาวชนไทยไม่ชอบอ่านหนังสือมีปัจจัยมาจากหลายสาเหตุ สรุปได้ดังนี้ 

1.กกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้ามาทำให้เยาวชนไกลหนังสือออกไปทุกที ซึ่งผู้ใหญ่เองก็ยกย่องว่าคอมพิวเตอร์เป็นดั่งห้องสมุดมีเรื่องให้อ่านมากมาย แต่เยาวชนส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อหาความบันเทิง คุยกับเพื่อน เด็กยุคคอมพิวเตอร์ติด Social Network  หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Hi5 Facebook Webboard MSN You Tube เป็นต้น นอกจากเว็บไซด์เหล่านี้ ยังมีเกมออนไลน์ มากมายที่เปิดใหม่อยู่ตลอดเวลา ผู้หญิงส่วนมากจะติด Hi5 และ Facebook นอกจากคุยกับเพื่อนเพื่อดูรูปแล้วเว็บไซด์พวกนี้ยังมีเกมส์ให้เล่น หลายคนใช้เวลากับสิ่งเหล่านี้มากกว่า 5 ชั่วโมง ส่วนผู้ชาย จะติดเกมส์ออนไลน์อย่างมาก ดูได้จากปริมาณ ร้านอินเตอร์เน็ตที่เกิดขึ้นมากมายในปัจจุบัน

2.กกGoogle Search Engine ที่ช่วยให้ท่องโลกอินเตอร์เน็ตได้สะดวก และหาสิ่งที่เราสนใจได้ทุกอย่าง แต่สำหรับเยาวชนไทยใช้อย่างไม่ฉลาด คือไม่ใช้สมองทำรายงานแต่ใช้วิธี copy & paste หรือการคัดลอกแล้ววางซึ่งแทบจะไม่อ่านเนื้อหาสาระ ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุที่ไม่ต้องไปค้นหาที่ห้องสมุด ซึ่งแตกต่างจากอดีตที่เวลาทำรายงานก็ต้องไปยืมหนังสือจากห้องสมุดมาอ้างอิงเป็นข้อมูล ดังนั้นจึงรู้จักใช้ห้องสมุดและอ่านหนังสือ

3.กกติดโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นอุปกรณ์การสื่อสารที่เยาวชนไทยขาดไม่ได้ เป็นทั้งแฟชั่นและกลายเป็นของติดตัวในชีวิตประจำวัน ที่ใช้สำหรับฟังเพลง เล่นเกมส์ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเพื่อน อีกทั้งสามารถใช้จ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับการใช้โทรศัพท์มากกว่าที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้อหนังสืออ่าน และเป็นข้ออ้างที่ว่าไม่มีเวลาในการอ่านหนังสือ เนื่องจากสามารถคุยโทรศัพท์ได้นานหลายชั่วโมง

4.กกการไปเรียนพิเศษกวดวิชา นักเรียนสมัยนี้นิยมไปเรียนกวดวิชาตามสถาบันกวดวิชาต่างๆ เพราะการเข้ามหาวิทยาลัยในสังคมไทย คือใบเบิกทางว่าจบมาจะมีงานที่ดี เมื่อเยาวชนต้องใช้เวลาหลังเลิกเรียนไปกวดวิชา ทีสถาบันต่างๆ มากกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน หลังจากนั้นก็จะไม่มีเวลาอ่านหนังสือ อีกทั้งหลังจากกวดวิชาก็ไปเดินห้างเพราะสถาบันส่วนใหญ่มักจะอยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้า

5.กกการดูโทรทัศน์ ประเทศไทยติดอันดับต้นๆ ที่มีคนดูโทรทัศน์มากที่สุดในโลก และรายการโทรทัศน์ที่ส่งเสริมการอ่านแทบจะไม่มี หรือถ้ามีก็จะอยู่ช่อง 11 (สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์) หรือช่องทีวีไทย ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่เป็นที่นิยม ส่วนใหญ่หลังจากดูข่าวก็ดูละครหลังข่าวหรือ Sitcom เมื่อจบละครหลังข่าว 2 ชั่วโมง ก็ดูรายการวาไรตี้ เกมโชว์ เช่น Academy Fantasia, The Star, ชิงร้อยชิงล้าน เป็นต้น อีกประมาณ 1-2 ชั่วโมง รวมแล้วคือเสียเวลาไปกับการดูโทรทัศน์ถึง 3-4 ชั่วโมง

6.กกความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับการกินเหล้าสูบบุหรี่ เป็นสิ่งที่เท่ห์ ดี โก้ ซึ่งปัจจุบันเยาวชนกินเหล้าไวกว่าเดิมมาก ดูได้จากการที่เยาวชนไปกินเหล้าตามร้านเหล้ามากขึ้น มีร้านเหล้าปั่น แทบทุกแห่งที่เยาวชนชอบเดินไปเที่ยวและเยาวชนเหล่านี้ก็ไม่คิดว่ามันเป็นสิ่งไม่ดี คิดว่าตนมีอิสระและแสดงความเป็นตัวเอง

7.กกข้ออ้างที่อ่านหนังสือแล้วง่วงนอน นั้นอาจเกิดจากสาเหตุที่ชอบอ่านหนังสือตอนเวลากลางคืนหลังจากเรียนหนังสือ กวดวิชา เล่นอินเตอร์เน็ต คุยโทรศัพท์ แล้วก็ค่อยมาอ่านหนังสือ ก็จะทำให้หมดแรงที่จะอ่านหนังสือเพราะต้องนอนพักผ่อนเพื่อเตรียมตัวไปเรียนหนังสือในวันรุ่งขึ้น

8.กกในชนบทหาหนังสืออ่านได้ยาก แม้จะมีห้องสมุดแต่หนังสือส่วนใหญ่ก็เป็นหนังสือพิมพ์ วารสารราชการ หนังสือเกษตรกร เป็นต้น เยาวชนก็จะไม่อยากเข้าห้องสมุดเพราะว่าในนั้นไม่มีสิ่งน่าสนใจ ห้องสมุดโรงเรียนก็จะมีแต่หนังสือเก่าหรือหนังสือบริจาค ที่ไม่เหมาะสมกับวัย



ประเด็นที่ก3กทัศนคติและแรงจูงใจของเยาวชนไทยในการอ่านหนังสือ

ทัศนคติเกี่ยวกับการอ่านหนังสือของเยาวชนไทยมีทั้งสองด้าน ด้านบวกก็คือ เป็นการสร้างเสริมความรู้ ได้ประโยชน์ สอดคล้องกับการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลหลักที่กล่าวว่า เยาวชนไทยยังมีทัศนคติที่ดีกับการอ่านหนังสือ แต่มีความทันสมัยและเลือกใช้ช่องทางอื่นๆ ในการอ่านหนังสือมากกว่าการหยิบเล่มหนังสือมาอ่าน เช่น การค้นหาจากอินเตอร์เน็ต จากโทรศัพท์มือถือ หรือจากสื่อโฆษณา ส่วนในด้านลบก็คือ เชย ไม่จำเป็น เสียเวลา ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์แบบกลุ่มกล่าวว่า เบื่อการอ่านหนังสือ เนื่องมาจากการอ่านหนังสือเรียน ที่จำเป็นต้องอ่านเพื่อสอบ อีกทั้งเยาวชนมีสมาธิสั้นไม่สามารถจดจ่อกับอะไรนานๆ ได้ และสิ่งที่เป็นแรงจูงใจให้เยาวชนไทยอ่านหนังสือนั้นแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ สิ่งแวดล้อมภายนอก ว่าเอื้อให้เค้าสนใจมากน้อยแค่ไหน ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีนักเขียนมากมายแต่เมื่อถามหาหนังสือที่ดีนั้นมีน้อยมาก เมื่อเทียบกับต่างประเทศที่มีงานดี ๆ ออกมามากและสามารถสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนอ่านหนังสือกันมาก

เยาวชนยังมีทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน แต่ไม่ได้หมายถึงการหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านอย่างเดียว แต่ยังหมายถึงการอ่านผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ E-Reader ซึ่งยังอ่านอยู่แต่ยุคสมัยเปลี่ยนไป เกิดวิธีการอ่านใหม่ ๆ มากขึ้น ดังนั้นต้องมีวิธีการสร้างกลยุทธ์ที่ทำให้เห็นคุณค่าการอ่าน ตัวอย่างเช่น ในภาพยนตร์ต่างประเทศ ฉากที่อยู่ในรถไฟฟ้า และมีผู้โดยสารกำลังอ่านหนังสือ อ่าน E-Reader เป็นปกติเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ซึมซับไปเป็นวัฒนธรรมในการใช้ชีวิต เยาชนจะเลือกอ่านถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ เช่น เพื่อสอบ เป็นต้น บางทีก็อ่านก่อนสอบแค่นั้น ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ระยะสั้น ต้องพัฒนาต่อไปอีกเป็น Life Long Learning การตั้งจุดประสงค์หรือเป้าหมายนั้นโรงเรียนมีส่วนกระตุ้นได้มาก ครอบครัวเองก็มีส่วน แต่หน้าที่หลักคือต้องทำงาน ไม่มีเวลา ดังนั้นจึงฝากไว้ให้โรงเรียน จัดให้มีเวลาในการอ่าน ทำให้รู้สึกเพลิดเพลิน สนุก เป็นทักษะที่ติดตัว จนนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

เยาวชนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อการอ่านในทางลบทั้งเสียเวลา เชย การเรียน/วิชาการ เพียงเท่านั้นก็ถอดใจไม่อ่านกันแล้วเพราะจะทำให้ยิ่งเครียด และไม่สนใจสิ่งที่จะได้รับจากการอ่านหนังสือ ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจัยแวดล้อมของเยาวชนยังขาดการกระตุ้นหรือการสร้างแรงจูงใจให้อยากอ่านหนังสือจริง ๆ ที่จะแสดงออกถึงพฤติกรรมการอ่านหนังสือ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการอ่านหนังสือของเยาวชน คืออยากให้หนังสือมีรูปแบบทันสมัย น่าอ่าน แปลกใหม่ ราคาไม่แพง ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์แบบกลุ่มที่กล่าวว่า รูปแบบหนังสือที่ทันสมัย จูงใจให้อ่าน และราคาของหนังสือไม่แพงเกินไป รวมไปถึงสถานที่สำหรับอ่านหนังสือที่เหมาะสม  ซึ่งสะท้อนถึงฐานะทางเศรษฐกิจที่จะกำหนดความสามารถในการเข้าถึงหนังสือกลายเป็นอุปสรรคทำให้เยาวชนหรือผู้อ่านเข้าถึงหนังสือได้ยาก การลดภาษีหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่านจึงเป็นมาตรการที่ดีเพราะจะทำให้หนังสือมีราคาถูกลง ผู้อ่านจะได้มีกำลังซื้อหนังสือที่อยากอ่านมากขึ้น เป็นแรงกระตุ้นและจูงใจให้เกิดความอยากอ่านหนังสือ เพราะบางครั้งเกิดความรู้สึกต้องการอ่านแต่ติดเรื่องราคา หากจะยืมหนังสือยอดนิยมที่ต้องการจากห้องสมุดก็ต้องรอคิวยาว และแหล่งที่จะเข้าถึงการอ่านยังมีน้อย เช่น ห้องสมุดประชาชน ซึ่งบ้านเรามีน้อยมาก แม้กระทั่งกรุงเทพมหานคร ยังมีห้องสมุดให้บริการเพียงไม่กี่แห่ง ดังนั้นควรต้องร่วมมือกันรณรงค์ให้เกิดห้องสมุดประชาชนมากขึ้น และการจัดสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการส่งเสริมการอ่าน ทั้งด้านบริการแหล่งหนังสือ และด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านควบคู่กันไป และสามารถสรุปทัศนคติและแรงจูงใจในการอ่านหนังสือของเยาวชนไทย ได้ดังแสดงในภาพ 9
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ภาพก9กกแสดงทัศนคติและแรงจูงใจในการอ่านหนังสือของเยาวชนไทย



ประเด็นที่ก4กพฤติกรรมในการเปิดรับและใช้สื่อของเยาวชนไทย

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ทำให้วิถีการดำเนินชีวิตของเยาวชนไทยเปลี่ยนไป ตัวอย่างเช่น 3G ที่มีในโทรศัพท์มือถือ (I Phone, BB,  Android) และมีกันเกือบทุกคน ซึ่งไม่ได้ใช้เพื่อการสื่อสารเพียงอย่างเดียว แต่มีการดาวน์โหลดเกมส์ ข่าว บทความ เอกสารต่าง ๆ มาอ่าน ทำให้น่าสนใจ อาจจะเป็นใน Social Media เช่น  Facebook twitter Hi5 You tube Blog เป็นต้น ซึ่งเยาวชนไทยของเราเค้ากำลังอ่านกัน ซึ่งเป็นการอ่านที่ทันสมัยมากขึ้นซึ่งเป็นภาพที่ดูดี และสร้างบุคลิกใหม่ของการอ่าน ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักที่กล่าวว่า ต้องทำความเข้าใจว่าการที่เยาวชนอ่านน้อยลงนั้น หมายถึงว่าอ่านหนังสือน้อยลง แต่ไปอ่านอย่างอื่นเพิ่มขึ้น ที่เป็นสิ่งเร้ามากมายในปัจจุบัน ให้เยาวชนเลือกที่จะรับในสิ่งที่เค้าสนใจ

เยาวชนไทยมีพฤติกรรมการเลียนแบบสื่อ ติดสื่อ สามารถเข้าถึงและมีความสามารถในการรับเทคโนโลยีได้เร็ว สอดคล้องกับการสัมภาษณ์แบกลุ่มที่กล่าวว่า เยาวชนมีความตื่นตาในสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้ความสนใจ และร่วมมือในการทำกิจกรรม อีกทั้งยังมีสื่ออื่นที่น่าสนใจกว่าหนังสือเช่น โทรทัศน์ วิทยุ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ซึ่งใช้ความพยายามในการใช้รวดเร็วกว่า และการปิดรับสื่อที่ตนเองไม่ให้ความสนใจ คือเลือกบริโภคเฉพาะในเรื่องที่ตัวเองสนใจ โดยเฉพาะสื่ออินเตอร์เน็ต ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้  เพราะสะดวกสบายได้รับโดยตรง สามารถโต้ตอบได้ทันที สามารถแสดงความคิดเห็นได้ รวดเร็วทำให้ประหยัดเวลา และเข้าถึงง่าย ในส่วนของข้อมูลข่าวสารรับได้ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว สามารถเล่นเกมส์เพื่อผ่อนคลายความเครียดได้ และเสียงและสามารถเปิดอ่านได้หลายเรื่อง เมื่อเทียบกับหนังสือหนึ่งเล่มที่บางทีอ่านได้เพียงหนึ่งเรื่อง เป็นต้น อีกทั้งกิจกรรมอื่นๆ ในปัจจุบันมีกิจกรรมยามว่างมากมายให้เลือกทำ ให้นึกถึงการอ่านเป็นลำดับท้ายๆ จากข้อมูลดังกล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปพฤติกรรมในการเปิดรับและใช้สื่อของเยาวชนไทยได้ดังแสดงในแผนภาพที่ 10
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ภาพก10กกแสดงพฤติกรรมในการเปิดรับและใช้สื่อของเยาวชนไทย



ประเด็นที่ก5กข้อเสนอแนะให้เยาวชนไทยมีนิสัยรักการอ่าน 

1.กกสถาบันครอบครัว เป็นสถาบันที่เล็กที่สุดแต่มีบทบาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการส่งเสริมการรักการอ่าน ดังนั้นครอบครัวจึงเป็นสถาบันแรกที่จะก้าวเข้าไปถึงในเรื่องของการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็กและเยาวชน สอดคล้องกับการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลหลักที่กล่าวว่า ควรเริ่มต้นจากครอบครัว พ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างในการอ่านหนังสือ อีกทั้งเป็นแบบอย่างการอ่านที่ดี จากนั้นจะเกิดกระบวนการซึมซับนิสัยรักการอ่านทีละน้อย จนกลายเป็นตัวตนของเขาในที่สุดควรมีกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนอ่านหนังสือ เช่น การไปร้านหนังสือ หรือห้องสมุด หรือการสนทนาภายในครอบครัวและมีการหยิบยกประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหาในหนังสือใหม่ มาคุยกัน 	

2.กกให้ความสำคัญกับการอ่าน ทั้งการอ่านเพื่อประโยชน์ระยะสั้นเช่น การสอบ และชี้ให้เห็นประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมว่ามีมากกว่าในระยะยาว ยกตัวอย่างเช่น ครอบครัวพ่อแม่เป็นครู มีหนังสือในบ้านมากมาย แต่พี่น้องก็มีความรักการอ่านต่างกัน ซึ่งอันนี้มันขึ้นอยู่กับการปลูกฝัง บวกกับความสนใจส่วนตัว จะเกิดความรู้สึกชอบเอง ไม่ว่าจะเป็นอ่านนิยาย การ์ตูน ท่องเที่ยว ซึ่งอ่านแล้วก็จะได้รับอรรถรส และเกิดจินตนาการ อ่านแบบสบาย ๆ ทำให้ชอบอ่านก่อน ให้เกิดความเพลิดเพลิน มีความสุข แล้วจึงสอดแทรกความรู้ เนื่องจากเยาวชนชอบความสนุกสนาน ซึ่งเข้ากันได้ดีกับวัฒนธรรมของคนไทยคือเป็นคนที่รักสนุก ขี้เล่น ไม่เครียด แต่เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศที่มีความจริงจัง มีวินัย ทำให้เยาวชนของเค้ามีนิสัยที่รักการอ่าน และด้วยเหตุนี้จึงทำให้เมืองไทยยังไม่ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเท่าที่ควร

ส่วนสถาบันการศึกษาควรมีการจัดเวลาให้มีชั่วโมงการอ่านหนังสือ อีกทั้งส่งเสริมการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการใช้สถานที่ในการอ่านหนังสือ ในส่วนของร้านหนังสือควรจัดวาง (Display) ที่ส่งเสริมให้มีบรรยากาศการเข้าไปนั่งอ่านหนังสือ อีกทั้งพนักงานขาย (Personal Selling) หนังสือหรือพนักงานในห้องสมุดที่จะต้องมีความรู้เพื่อที่จะสามารถให้คำแนะนำในการเลือกซื้อหรือให้คำแนะนำหนังสือสำหรับยืมได้อย่างเหมาะสม หรือในปัจจุบันมีเทคโนโลยีการสืบค้นใน คอมพิวเตอร์ที่เป็นระบบ Intranet ซึ่งจะทำให้สะดวกในกรหาหนังสือที่ต้องการอ่านได้

3.กกการพัฒนาทักษะการอ่าน รวมถึงโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต้อง ปรับเปลี่ยนวิธีคิด ปรับเปลี่ยนนิสัยเยาวชนไทย และต้องปรับเปลี่ยนองค์ประกอบทางสังคมให้หันมาอ่านมากขึ้น เช่น พ่อแม่ต้องรักการอ่าน ชี้ชวนให้อ่าน องค์กรต่าง ๆ ต้องมีการอ่านเพิ่มขึ้น ปรับเปลี่ยนการเข้าถึงสื่อในการอ่านเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังต้องขยาย 3Rs ออกไป โดยเพิ่มจาก Read (อ่าน) Remember (จำ) และ Repeat (ทำซ้ำ) เป็น Read (อ่าน) React (ตอบสนอง) Reflect (ไตร่ตรอง) Research (ค้นคว้าวิจัย) Realize (เข้าใจ) ให้เกิด Rule (นิสัยปกติ) และ Recommendation (การแนะนำ) ซึ่งต้องทำในแนวรุก ดังแสดงในภาพ 10
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ภาพก10กกแสดงการพัฒนาการอ่านโดยการขยาย 3Rs



ที่มา:  ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants)



4.กกก็ต้องอ่าน และส่วนที่จำเป็นอื่นๆ เช่น เอกสารสัญญา หนังสือที่ต้องลงนาม กรรมธรรม์ประกันชีวิต กฎหมาย ฉลากอาหารและยา ส่วนประกอบอาหาร วิธีการปรุงอาหาร ซึ่งจะต้องอ่านให้เป็นนิสัย รวมไปถึงการอ่านเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ คู่มือการทำงาน และหลังจากนั้นก็จะเลยไปถึงการอ่านรัฐธรรมนูญในลำดับถัดไป แต่สิ่งที่สิ่งที่ควรทำก็คืออ่านอะไรก็ได้ เริ่มจากสิ่งที่ใกล้ตัว เช่น บัตรประจำตัว ข้อความหลังบัตร เริ่มจากสิ่งเหล่านี้ก่อน ซึ่งจะเป็นการเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆ สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักที่กล่าวว่า การอ่านที่เป็นประโยชน์ คืออ่านไม่ต้องเยอะแต่อ่านในสิ่งที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต ซึ่งวัยรุ่นเป็นวัยที่จำได้ดี ดังนั้นการจัดเวลาให้อ่านหนังสือหาความรู้และติดตามข่าวสาร ซึ่งจะต้องร่วมมือช่วยกัน โดยอาจมีการตั้งเป้าหมายไว้ และไปให้ถึงเช่น การเป็นมหานครแห่งการอ่าน เป็นต้น 

5.กกการพัฒนากลยุทธ์จะต้องมีองค์กรหลักที่เป็นตัวผลักดันการรณรงค์การอ่านอย่างยั่งยืน โดยที่การอ่านเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมการเรียนรู้ จัดว่าเป็นงานที่สำคัญ แบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ การอ่าน และ การเรียนรู้ ดังนั้น ต้องทำงานให้มากกว่าการแค่เสนอแผนยุทธศาสตร์ และนำนโยบายไปปฏิบัติ

การรณรงค์เผยแพร่การส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อต่างๆ เพื่อสร้างกระแสด้านการอ่าน เช่น การเพิ่มการสนับสนุนรายการวิทยุและรายการโทรทัศน์ส่งเสริมการอ่านให้มีจำนวนมากขึ้น ทำให้เห็นว่าการอ่านเป็นช่องทางในการบริหารจัดการชีวิต เป็นตัวสร้างแรงบันดาลใจ (Motivation) ไม่ใช่เรื่องเงิน ตัวอย่างรายการโทรทัศน์ที่คนติด เช่น Sitcom ก็ควรใช้ตัวละครที่คนชอบ ให้ส่งเสริมเรื่องการอ่าน หรือตัวอย่างเรื่อง รายการ Academy Fantasia แต่สอดแทรกการอ่าน เป็นต้น

การวางแผนเพิ่มช่องทางการเข้าถึงหนังสือให้กับเยาวชนนั้นจะต้องมีความสอดคล้องกับธรรมชาติและวิถีชีวิตของเยาวชนปัจจุบัน โดยบูรณาการให้เข้ากับฐานข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้เวลาว่างของเยาวชนไทย เพื่อนำการส่งเสริมการอ่านเข้าไปในวิถีชีวิตของเยาวชน ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลหลักที่กล่าวว่า การรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน ควรเปลี่ยนมิติใหม่ในการพิจารณาที่เป็นเชิงรุกแทนที่จะไปยืนรอความเปลี่ยนแปลง และการอ่านเป็นการรับรู้ที่ไม่เน้นเฉพาะการอ่านหนังสือ แต่รวมถึงการเปิดกว้างการอ่านทางอินเตอร์เน็ตด้วย ตัวอย่างเช่นการจัดพื้นที่การอ่านให้มากขึ้นในห้างสรรพสินค้า หรือ สถานบันเทิง หรือ สถานที่อื่นๆ ที่เป็นแหล่งรวมตัวกันของกลุ่มเยาวชน

6.กกพัฒนาสื่อหนังสือให้มีความน่าสนใจและเหมาะสมกับความต้องการของเยาวชน เนื่องด้วยจากการสัมภาษณ์ในกลุ่มเยาวชนส่วนใหญ่ชอบอ่านหนังสือการ์ตูน เพราะฉะนั้นการพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบหนังสือให้สอดคล้องกับความต้องการของเยาวชนจึงเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มพฤติกรรมการอ่านในกลุ่มเยาวชน เช่น การพัฒนาหนังสือการ์ตูนให้มีรูปแบบที่น่าสนใจ มีเทคนิคการเล่าเรื่องที่ดี โดยใส่เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ เช่น เรื่องของบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนได้ หรือเนื้อหาที่มีความรู้เจาะลึกไปในวิชาชีพบางวิชาชีพ เพื่อให้ผู้อ่านได้รู้และเข้าใจในวิชาชีพนั้นๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเปิดโลกทัศน์ให้กับผู้อ่านได้ การพัฒนาเนื้อหาหนังสือและรูปแบบหนังสือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้อ่านจึงเป็นสิ่งที่รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญและศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาหนังสือให้ตอบสนองความต้องการต่อเยาวชนไทย

การสร้างกระแสในการส่งเสริมการอ่าน ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ (Event)  การเดินสายไปตามพื้นที่ (Road Show) เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องของการอ่านหนังสือทั้งกับเด็กเยาวชนและผู้ปกครอง หรืออย่างการจัดงานระดับชาติอย่างสัปดาห์หนังสือแห่งชาติฯ อีกทั้งการกระตุ้นการร่วมมือร่วมใจกันกำจัดสื่อที่ไม่ดีหรือหนังสือที่ไม่ดีออกไปจากชั้นหนังสือ เพื่อที่เยาวชน จะได้อ่านหนังสือที่ดี	

7.กกการพัฒนาห้องสมุดให้มีกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านที่เข้าถึงเยาวชนอย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผู้ที่ให้ข้อมูลหลักที่กล่าวว่า ห้องสมุดมีบทบาทในการรับผิดชอบต่อสังคมความรู้ ทำให้คนมีความรู้  และสิ่งที่ยังขาดคือกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดทีจะต้องพัฒนาให้เป็นกิจกรรมเชิงรุกมากขึ้น ไม่ใช่เป็นเพียงแหล่งหนังสือที่มาอ่านหรือมายืมหนังสือเท่านั้น เช่น ควรมีการเชิญชวนประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมการอ่าน จัดกิจกรรม นิทรรศการต่างๆ ของห้องสมุดเพื่อเป็นการกระตุ้นเรื่องการอ่านหนังสือมากขึ้น ทำให้ห้องสมุดมีบรรยากาศของการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น เช่น มีมุมการเล่านิทาน หรือเล่าเรื่องในหนังสือที่น่าสนใจ แนะนำหนังสือที่ดี มีการจัดเวทีพูดคุยเกี่ยวกับหนังสือโดยบุคคลที่อยู่ในความสนใจ โดยจะต้องเป็นกิจกรรมที่สามารถมีส่วนร่วมด้วย จึงจะเป็นกิจกรรมที่มีประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายในการเข้าถึงเยาวชน

ห้องสมุดควรมี Internet ให้คนอ่านได้ทุกเวลา เนื่องจากคำถามของมนุษย์เกิดขึ้นตลอดเวลา ไม่ได้อยู่ในหนังสือแค่แผ่นเดียว ซึ่งโลกมีการพัฒนาไปด้วย Demand และ Supply ต่างๆ และไม่ได้จำกัดอยู่แค่คอมพิวเตอร์ที่ต้องนั่งอ่านอยู่กับที่เท่านั้น ดังนั้นจะต้องมีการรับสื่อต่างๆ บนโทรศัพท์มือถือ ที่สามารถดาวน์โหลด Application ต่างๆ มาอ่าน ซึ่งมนุษย์ไม่น่าจะหยุดอ่าน แต่ทำอย่างไรที่จะมีวิธีการอ่านอย่างเหมาะสม ยกตัวอย่าง Campaign ที่มหาวิทยาลัยรังสิต คือ “You are what you read?” วารสารชุมชนคนรังสิต รักการอ่าน โดยเปิดตัวกันให้ผู้บริหารมาถามคำถามเกี่ยวกับการอ่าน เช่น หนังสือที่บ้านท่านมีหนังสืออะไรบ้าง ท่านกำลังอ่านหนังสืออะไรอยู่ ท่านอยากแนะนำหนังสือเล่มไหนเพื่อให้คนที่คุณรัก ซึ่งคำถามเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าผู้อ่านกำลังสนใจอะไร  อีกทั้งคำตอบยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเลือกซื้อหนังสือสำหรับห้องสมุดได้อีกด้วย ในด้านการประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะต้องดึงดูดใจเยาวชน ซึ่งโครงการนี้จะให้ ณ เดช เป็นพรีเซ็นเตอร์ โดยจะเป็นไอดอลแก่เยาวชนคนอื่นๆ ต่อไป

8.ddควรมีการเชื่อมต่อระบบบริการหนังสือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน เนื่องจากแหล่งการเข้าถึงหนังสือในชุมชนน้อยมาก และเยาวชนส่วนใหญ่ที่เข้าถึงหนังสือโดยการซื้อเองและการเช่าจากร้านหนังสือ ดังนั้นร้านเช่าหนังสือหรือร้านขายหนังสือ โดยมีการเชื่อมโยงระหว่างกลไกรัฐกับภาคเอกชน เช่น มีมาตรการสนับธุรกิจเหล่านี้จากรัฐ อันได้แก่ มาตรการด้านการลดหย่อยภาษี การสนับสนุนหนังสือที่จะนำมาให้เช่าในร้าน เพื่อเป็นการหนุนเสริมเพิ่มการเข้าถึงหนังสือของเยาวชน โดยถ้าร้านเช่าเหล่านี้ สามารถหาหนังสือที่ดี หลากหลาย และมีความน่าสนใจมาให้บริการเช่าได้ในราคาที่ถูกก็จะช่วยดึงดูดความสนใจของเยาวชนให้อ่านหนังสือมากขึ้น 

การจัดตั้งสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ซึ่งต่างประเทศมีมานานแล้ว ดังนั้นในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน จะต้องมีความอิสระเปิดกว้าง มีทั้งความสนุกและมีสาระความรู้ควบคู่กันไป การส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ เป็นการยกระดับงานให้เป็นงานระดับชาติ และสอดคล้องกับการสัมภาษณ์จากผู้ใหข้อมูลหลักที่กล่าวว่า รัฐบาลและเอกชน หันมาสนใจและเห็นคุณค่าในเรื่องรักการอ่านมากขึ้น หลักสำคัญคือ ทำอย่างไรให้งานนี้ยั่งยืน ต้องทำการรณรงค์ (Campaign) อย่างต่อเนื่อง และมีการจัดงานสำคัญๆ (Event)  หรือโครงการชั่วคราวที่ต้องสร้างความฮือฮา และความต่อเนื่องอย่างยั่งยืน



การรณรงค์การอ่านหนังสือของเยาวชนไทย

1.กกผลที่พึงประสงค์ (The Intended Effect) 

กำหนดเป้าหมายของการรณรงค์และกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้คือ ให้เยาวชนไทย         (อายุระหว่าง 15-24 ปี) มีพฤติกรรมการอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นและมีนิสัยรักการอ่าน 

2.กกประเด็นที่ต้องคำนึงถึงในการรณรงค์ (Point of Departure)

2.1ddการสื่อสารจากฝ่ายตรงข้ามหรือคู่แข่ง (Competing Communication) จากการสัมภาษณ์แบบกลุ่มพบว่า เยาวชนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือและเปิดรับสื่ออื่น คือ โทรทัศน์ วิทยุ และอินเตอร์เน็ต จะอ่านจากหนังสือน้อยลง เนื่องจากชอบดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ และอ่านผ่านทางอินเตอร์เน็ต เพื่อรับข่าวสาร ซึ่งมีทั้งภาพและเสียง มีความสะดวกและรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาไปซื้อหนังสือเพื่อนำมาอ่าน อีกทั้งน่าเบื่อเนื่องจากมีตัวหนังสือเยอะทำให้เสียเวลาในการอ่าน

2.2ddวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร (The Communication Object) เพื่อให้เยาวชนไทยทราบถึงประโยชน์ที่ได้จากการอ่านหนังสือและมีพฤติกรรมการอ่านมี่เพิ่มขึ้น

2.3ddประชากรเป้าหมาย (The Target Population) คือเยาวชนอายุ 15-24 ปี จากการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม พบว่ากลุ่มที่มีพฤติกรรมไม่ชอบอ่านหนังสือแต่เปิดรับสื่ออื่นแทน เป็นประชากรเป้าหมายหลัก เนื่องจากต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมให้อ่านมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากหนังสือหรือผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่วนกลุ่มที่มีพฤติกรรมการอ่านหนังสือเป็นประจำและอ่านหนังสือบางครั้งเมื่อมีเวลาว่างนั้น จะมีการอ่านหนังสือที่น้อยลงแต่จะมีการอ่านจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์คืออินเตอร์เน็ต

3.กกกลุ่มผู้รับสาร (Receiving group)

กลุ่มประชากรเป้าหมายคือเยาวชนไทยอายุ 15-24 ปี ที่มีพฤติกรรมการอ่านหนังสือที่แตกต่างกันไป แต่กลุ่มผู้รับสารในการรณรงค์ครั้งนี้ จะรวมไปถึงผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการอ่านหนังสือของเยาวชน เช่น ครู เจ้าหน้าที่ห้องสมุด เป็นต้น และที่เป็นผู้ปกครองของเยาวชน รวมไปถึงวัยเด็กที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วัยเยาวชน ซึ่งเป็นวัยที่ควรมีการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านจากครอบครัว

4.กกปัจจัยที่ควบคุมได้ (Manipulate Factor) 

4.1กกสาร (Message) เป็นภาษาที่ทันสมัย แสดงถึงความเป็นคนรุ่นใหม่ ให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการอ่านหนังสือ จากการสัมภาษณ์แบบกลุ่มที่มีพฤติกรรมการอ่านหนังสือเป็นประจำและมีพฤติกรรมอ่านบางครั้งพบว่า สารที่ใช้จะอยู่ในรูปของเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์  รู้ความเคลื่อนไหวของโลกภายนอก และเป็นสิ่งที่เยาวชนมีความสนใจส่วนตัว ส่วนในกลุ่มที่มีพฤติกรรมไม่ชอบอ่านหนังสือและอ่านผ่านสื่ออื่นนั้น ต้องการสารที่ทันสมัย ชอบความบันเทิง เนื้อหาน้อย มีรูปภาพประกอบ และมีสีสันสวยงาม และถ้ามีภาพพร้อมเสียงด้วยก็จะทำให้เป็นที่สนใจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งทันเหตุการณ์และมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา

4.2กกสื่อ (The Medium) ช่องทางในการสื่อสารนั้น จากการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม พบว่าการเปิดรับสื่อของกลุ่มเยาวชนปัจจุบัน มีทั้งที่เป็น Social media คือสื่ออินเตอร์เน็ต ผ่านคอมพิวเตอร์และ โทรศัพท์มือถือ เช่น Facebook Hi5 Website Twitter You tube Blog Chat room MSN เป็นต้น และ Mass media คือ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และที่นิยมก็คือรายการบันเทิง แนวคลายเครียดเบาสมอง เช่น ละคร Sitcom ละครหลังข่าว รายการเพลง เป็นต้น รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ให้ตรงกับกลุ่มเยาวชนโดยตรง มีการจัดกิจกรรมพิเศษ (Events) เพื่อให้กลุ่มเยาวชนได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันในสถานที่ที่กลุ่มเยาวชนมีการรวมตัวกัน เช่น สยามสแควร์ เป็นต้น และการเดินสายไปตามพื้นที่ (Road Show) และงานแสดงหนังสือ (Exhibition) แนะนำหนังสือใหม่ๆ ไปตามโรงเรียนต่างๆ พร้อมกับพรีเซ็นเตอร์ที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มเยาวชน เช่น บี้ The Star ที่เป็นทั้งดาราและนักร้องวัยรุ่น และประสบความสำเร็จในการเรียน ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับกลุ่มเยาวชน

4.3ddผู้สื่อสาร (Communicator) จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักพบว่า เยาวชนมีพฤติกรรมการอ่านหนังสือน้อยลง แต่ใช้วิธีการหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ สอดคล้องกับการสัมภาษณ์แบบกลุ่มที่เยาวชนส่วนใหญ่เปิดรับสื่ออินเตอร์เน็ตเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแล้ว ทำให้การสื่อสารผ่านโลกออนไลน์มีอิทธิพลกับเยาวชนเป็นอย่างมาก และผู้ที่สื่อสารในโลกออนไลน์นี้ก็จะเป็นกลุ่มเพื่อน และคนดัง เช่น ศิลปิน ดารา นักร้อง ที่สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นผู้สื่อสาร ในการรณรงค์ครั้งนี้ควรจะเป็นผู้ที่เยาวชนให้ความสนใจติดตามและอายุไม่แตกต่างจากกลุ่มมาก เช่น นักร้อง AF The Star เป็นต้น



5.กกผลที่ได้รับ (Obtain Effect)

การรณรงค์การอ่านหนังสือของเยาวชนไทยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อให้เยาวชนไทยมีการอ่านหนังสือที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นลักษณะต่อเนื่องหวังผลระยะยาว โดยวิธีการวัดผลนั้น คือการศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเยาวชนในเรื่องของการอ่านหนังสือ ซึ่งที่ผ่านมาเป็นการสำรวจโดยสำนักสถิติแห่งชาติทุก 2-3 ปี แต่จากที่กล่าวมาข้างต้นว่า วิธีการอ่านหนังสือของเยาวชนในปัจจุบันมีวิธีการอ่านที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่อ่านหนังสือเป็นเล่ม เป็นการอ่านจากคอมพิวเตอร์  จากโทรศัพท์มือถือ จาก E-Reader ที่ได้รับความนิยมจากลุ่มเยาวชน ดังนั้นในการสำรวจครั้งต่อๆ ไปควรมีการลงรายละเอียดถึงวิธีการวัดผลทางด้านนี้ด้วย สามารถสรุปการรณรงค์การอ่านหนังสือของเยาวชนไทยได้แบบจำลองดังภาพ 11
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ภาพก11กกแสดงแบบจำลองในการรณรงค์การอ่านหนังสือของเยาวชนไทย



การวางยุทธศาสตร์เพื่อการรณรงค์

การวางยุทธศาสตร์มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในกำหนดทิศทางการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการเพื่อการรณรงค์กการอ่านหนังสือของเยาวชนไทย

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเยาวชนอายุ 15-24 ปี ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร และมีพฤติกรรมการอ่านหนังสือและเปิดรับสื่ออื่น



เหตุผลของการวางยุทธศาสตร์ 

จากอัตราการอ่านหนังสือของคนไทยยังน้อย เฉลี่ย 5 เล่มต่อคนต่อปี ในขณะที่ สิงคโปร์และเวียดนาม 40-60 เล่มต่อคนต่อปี (ปี 2549)

อัตราการอ่านหนังสือของเยาวชนไทยอยู่ระดับต่ำ อีกทั้งหนังสือที่อ่านส่วนใหญ่คือตำราเรียน และอัตราการอ่านลดลงตามลำดับเมื่อมีอายุสูงขึ้น ทุกลุ่มวัยมีแนวโน้มการอ่านหนังสือลดลง (จากประชากรผู้ที่อ่านหนังสือร้อยละ 69.1 ในปี 2548 เหลือ 66.3 ในปี 2551) ทั้งนี้เพราะมีสื่ออื่นที่สนใจกว่า เช่น โทรทัศน์ เกม เป็นต้น (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2551) อัตราการซื้อหนังสือของคนไทย 2 เล่มต่อคนต่อปี หรือร้อยละ 0.22 ของรายได้ต่อหัว (ปี 2550)

ปัจจัยหลักที่ทำให้หลักที่ทำให้ไม่อ่านหนังสือ เกิดจากสิ่งแวดล้อมที่หล่อหลอมตั้งแต่วัยเยาว์ ทั้งจากครอบครัว จนถึงถึงหน่วยใหญ่ที่สุดคือ รัฐบาล ที่ผ่านมาการรณรงค์ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านของสังคมไม่มีเอกภาพ และไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน หรือสนับสนุน 

ด้วยเหตุนี้จึงมีการวางแผนพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการเพื่อการรณรงค์การอ่านหนังสือของเยาวชนไทย เพื่อให้เข้าใจในพฤติกรรมการอ่านหนังสือของเยาวชนไทย และให้เยาวชนไทยมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมนำประโยชน์ที่ได้รับจากการรณรงค์ในครั้งนี้มาปฏิบัติใช้จริงในชีวิตประจำวัน

ส่วนผสมในการวางยุทธศาสตร์

ในการวางยุทธศาสตร์ของการรณรงค์การอ่านหนังสือของเยาวชนไทยในครั้งนี้ เป็นการวางยุทธศาสตร์โดยใช้ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) ในการทำโครงการ ดังนี้

1.กกวัตถุประสงค์ (Purpose)

1.1กกเพื่อให้ศึกษาพฤติกรรมการอ่านหนังสือของเยาวชนไทย

1.2กกเพื่อศึกษาถึงปัญหาในการอ่านหนังสือของเยาวชนไทย

1.3กกเพื่อพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการเพื่อการรณรงค์การอ่านหนังสือของเยาวชนไทย

2.กกกลุ่มเป้าหมาย (People)

กลุ่มที่ทำการรณรงค์การอ่านหนังสือของเยาวชนไทย เป็นกลุ่มอายุ 15-24 ปี อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และมีพฤติกรรมการอ่านหนังสือและเปิดรับสื่ออื่น

3.กกโครงการ (Project) 

เป็นโครงการรณรงค์ที่ทำเพื่อสังคม เป็นการส่งเสริมการอ่าน เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านในเยาวชนไทย 

4.กกปัญหา (Problem)

ปัญหาที่ทำให้เกิดการรณรงค์ในครั้งนี้ คือปัญหาเกี่ยวกับการอ่านหนังสือของเยาวชนไทยที่มีจำนวนน้อยลงเริ่มเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อมีการเข้ามาแทนที่ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ตั้งแต่สื่อพื้นฐานอย่างวิทยุ โทรทัศน์หรือล่าสุดคือ อินเตอร์เน็ต และเกมออนไลน์ ที่ได้รับความสนใจจากเยาวชนเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันหลังจากได้มีการกระตุ้นและส่งเสริมให้หันมาสนใจสื่อดั้งเดิมอย่างหนังสือกันมากขึ้น และก็ได้รับการตอบรับที่ดีแต่ยังถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับหลายๆ ประเทศ

5.กกการวางตำแหน่ง (Positioning)    

การวางตำแหน่งของการรณรงค์ในครั้งนี้ คือ การรณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชนไทยรักการอ่านโดยใช้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการเพื่อพัฒนากลยุทธ์

สโลแกน (Slogan) ของการรณรงค์การอ่านหนังสือของเยาวชนไทย คือ “สงเสริมการอ่าน เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

6.กกคำสัญญา (Promise)

สิ่งที่กลุ่มเป้าหมายจะได้รับจากการมีนิสัยรักการอ่านคือ การสร้างความเข้าใจในเรื่องการส่งเสริมการอ่าน ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมให้เยาวชนมีความสุขกับการอ่านหนังสือและการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่นิสัยใฝ่เรียนรู้รักการอ่าน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคนในชาติต่อไปในอนาคต

7.กกข้อพิสูจน์ (Proof)

ประโยชน์ที่ได้รับจากการการที่เยาวชนไทยมีนิสัยรักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก เพราะผลการสำรวจวิจัยว่าถ้ารักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก จะเป็นพฤติกรรมที่ติดตัวไปตลอดชีวิต หากเด็กไทยหันมาอ่านหนังสือกันมากขึ้น จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศในทิศทางที่ดีขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในอนาคต โดยเฉพาะ 10 ปีที่เราส่งเสริมให้เป็นทศวรรษในการอ่าน

พ่อแม่ที่เห็นความสำคัญของการอ่านหนังสือให้ลูกฟัง รวมทั้งการเลี้ยงลูกด้วยหนังสือตั้งแต่วัยเยาว์ ของประเทศอังกฤษ (ภายใต้ Book Trust, กองทุนหนังสือ เริ่มเมื่อ ปี พ.ศ. 2535) โดยร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่น ให้พ่อแม่อ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่อายุได้เพียง 6-9 เดือนด้วยการจัดสรรให้เด็กทารกทุกคนได้รับถุง Book Start โดยไม่คิดมูลค่า เมื่อแม่พาลูกมาตรวจสุขภาพที่สถานีอานามัย พ่อหรือแม่ทุกคนจะได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่อาสาสมัครของโครงการเป็นรายตัว เพื่อให้เข้าถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือให้ลูกฟัง จากการติดตามผล พบว่าเด็กๆ ในโครงการมีความสามารถในการอ่าน เขียน และการคิดคำนวณสูงกว่าเด็กทั่วไปอย่างเด่นชัด เมื่อเข้าเรียนในระดับประถม และยังพบว่าเด็กที่ได้รับหนังสือภาพตั้งแต่วัยทารกแสดงความสนใจในการอ่านสูง กว่าเด็กนอกโครงการถึงสามเท่า หลังจากได้รับหนังสือเล่มแรกเป็นเวลา 2 ปี ยิ่งกว่านั้น โครงการนี้ยังช่วยสานสายใยรักในครอบครัวทำให้พ่อแม่ลูกมีความสัมพันธ์กันแนบแน่นอบอุ่นยิ่งขึ้น เพราะการเลี้ยงลูกด้วยหนังสือทำให้พ่อแม่ลูกมีความสุขกับหนังสือร่วมกัน

สำหรับประเทศไทยโครองการหนังสือเล่มแรก (Book Smart) เครือข่ายหนังสือเพื่อเด็ก ภายใต้การสนับสนุนของสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดทำโครงการหนังสือเล่มแรก เพื่อสร้างกระแสรักการอ่าน ด้วยการมอบหนังสือที่เหมาะสมให้เด็กได้อ่านกับพ่อแม่ตั้งแต่แรกเกิด

จากผลการวิจัยที่ติดตามมาพัฒนาการของเด็กที่เข้าร่วมโครงการนี้ไปจนถึงอายุ 5 ขวบ เปรียบเทียบกับเด็กที่ไม่ได้เติบโตขึ้นมาพร้อมกับหนังสือ พบว่า เด็กที่เข้าร่วมโครงการฯ มีพัฒนาการดีในทุกด้าน ทั้งด้านสติปัญญา ทักษะทางภาษา และคณิตศาสตร์ ด้านอารมณ์ และคุณธรรม

8.กกบุคลิกภาพ (Personality) 

บุคลิกภาพ (Personality) เป็นคนทันสมัย มีความมั่นใจในตนเอง ชื่นชอบการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนของสังคมได้รวดเร็ว 

ทัศนคติ (Attitude) เป็นผู้ที่มีนิสัยรักการอ่าน

รูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) ของกลุ่มเป้าหมายสามารถแบ่งออกเป็นหัวข้อดังนี้

กิจกรรมหลักยามว่าง คือ เดินห้างสรรพสินค้า ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม เล่นอินเทอร์เน็ต นัดเจอเพื่อน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะทำกับกลุ่มเพื่อนๆ มากกว่าคนในครอบครัว  

ความสนใจ คือ การดาวน์โหลด, อินเทอร์เน็ต, เทคโนโลยี, เทรนดารานักร้อง

9.กกช่องทางในการสื่อสาร (Platform) 

การรณรงค์การอ่านหนังสือของเยาวชนไทย จะมีใช้สื่อดังต่อไปนี้ เพื่อทำให้การรณรงค์ไปพบกับกลุ่มเป้าหมาย

9.1กกการประชาสัมพันธ์ (Public Relations) โดยการช่องทางดังต่อไปนี้

9.1.1กกเตรียมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการรณรงค์การอ่านหนังสือของเยาวชนไทยให้สื่อมวลชน และสาธารณะชนรับทราบถึงข้อมูล และวัตถุประสงค์ของการรณรงค์ในครั้งนี้

9.1.2กกจัด Road Show ร่วมกับการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งจัดให้มีการพิมพ์เอกสารเผยแพร่เพื่อการรณรงค์การอ่านหนังสือของเยาวชนไทย มีการแจกหนังสือฟรีเพื่อสนับสนุนการอ่าน

โปสเตอร์ (Poster) โดยมีสโลแกนของการรณรงค์การอ่านหนังสือของเยาวชนไทยคือ “ส่งเสริมการอ่าน เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” และในโปสเตอร์จะมีภาพผู้ที่ประสบความสำเร็จจากการอ่านหนังสือ เช่น นักเขียน นักประดิษฐ์ ดารา นักร้อง เป็นต้น และมีข้อความเชิญชวนให้หันมามีนิสัยรักการอ่าน

แผ่นพับ (Brochure) ที่มีเนื้อหาการส่งเสริมการอ่าน โดยออกแบบให้มีสีสันน่าสนใจ มีภาพประกอบสวยงาม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้อ่านหนังสือ หรืออาจจะนำแผ่นพับนั้นมาประยุกต์ใช้เป็นที่ขึ้นหนังสือ หรือสามารนำมามีส่วนลดในการซื้อหนังสือ

หนังสือ (Book) จัดทำเป็นหนังสือเผยแพร่ความรู้ วาดเป็นภาพการ์ตูน นำเสนอเป็นตอนๆ ถึงข้อดีของการมีนิสัยรักการอ่าน มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่างๆที่ทันสมัยเช่น เทคโนโลยี หรือเกร็ดความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

9.1.3กกการประชาสัมพันธ์โดยการเขียนบทความ เพื่อส่งให้สื่อมวลชนนำไปเผยแพร่ หรือตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ หัวข้อเรื่อง “ส่งเสริมการอ่าน เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” 

9.1.4กกจัดสัมมนา (Seminar) ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้ มุ่งเน้นไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น พ่อแม่ผู้ปกครอง ควรหันมาให้ความสนใจและเอาใจใส่กับพฤติกรรมของบุตรมากขึ้น เพราะในยุคปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยี ซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองบางคนอาจไม่มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือภัยที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ แก่ตัวผู้ปกครอง และบุตรหลาน 

9.2กกการจัดกิจกรรมพิเศษ (Events) โดยการเลือกวิธีดังต่อไปนี้

9.2.1กกจัดให้มีการเดินขบวนรณรงค์ โดยจะมีตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) คือ สิ่งมีชีวิตหรือสิ่งของบางอย่างที่ถูกใช้นำเสนอหรือเป็นตัวแทนสู่สาธารณชน ออกมาเดินขบวน เพื่อเรียกร้องความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งจัดบูธกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้วัยรุ่นได้ร่วมสนุกโดยการตอบคำถามชิงรางวัล

9.2.2กกจัดให้มีการประกวดเรียงความ ทำอย่างไรจึงจะมีนิสัยรักการอ่าน โดยกำหนดอายุผู้เข้าแข่งขันไว้ 15-24 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของการวางแผนรณรงค์ในครั้งนี้

9.3กกการโฆษณา (Advertising) โดยการเลือกสื่อดังต่อไปนี้

9.3.1กกการโฆษณาทางโทรทัศน์ (Television Advertising) 

โดยมีการเล่าเรื่องผ่านเหตุการณ์ผู้ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ เช่น นักวิชาการ หรือคนดัง เช่น ดารา นักร้อง นักเขียน  เป็นต้น โดยเน้นที่ในสมัยตอนเรียนหนังสือที่มีนิสัยที่รักการอ่าน ทั้งตำราเรียนและหนังสืออื่นๆ

9.3.2กกการโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง (Radio Advertising)

การนำเสนอมีใช้เสียงของบี้-สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว ศิลปินจาก บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เยาวชนดีเด่น สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม ประจำปี 2552  โดยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ กล่าวคำเชิญชวนให้เยาวชนไทยหันมารักการอ่าน ทั้งนี้เนื่องจากบี้ เป็นดารานักร้องที่ประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนมหาวิทยาลัย รวมทั้งกล่าวสโลแกน (Slogan) ของการรณรงค์การอ่านหนังสือของเยาวชนไทย คือ “ส่งเสริมการอ่าน เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” และมีการร่วมสนุกเล่นเกมตอบคำถามในรายการวิทยุ

9.3.3กกการโฆษณาทางภาพยนตร์ (Motion Picture Advertising) 

มีการนำเสนอเรื่องราวผ่านละครเรื่อง น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ ออกอากาศทางช่อง 3 ทุกวันเสาร์ เวลา 9:45 – 10:15 น.  เรื่องชุลมุนของชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ที่สะท้อนปัญหาสังคมอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งนำแสดงโดย เปรมณัช สุวรรณานนท์ (เป๊ก) และ พริมรตา เชอุดม (จ๊ะจ๋า) เป็นการจำลองสถานการณ์เรื่องราวของตัวละครที่ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับการที่เป็นคนมีนิสัยรักการอ่าน  เพื่อแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับ โดยชื่อตอนว่า “รักการอ่าน” และทำเช่นเดียวกันนี้กับรายการวัยรุ่นที่ได้รับความนิยมในช่องอื่นๆ

9.3.4กกการโฆษณาทางยานพาหนะ (Transit Advertising)

การนำเสนอโฆษณาทางยานพาหนะนั้น จะนำเรื่องราวของโฆษณาที่นำไปฉายทางโทรทัศน์มาฉายในจอ LCD ในขบวนรถไฟฟ้า และชานชาลาของรถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าใต้ดิน  

ในขบวนรถไฟฟ้าจะมีการนำคำขวัญที่จัดประกวดมาติด ส่วนด้านนอกขบวนรถไฟฟ้าจะมีการติดสโลแกน (Slogan) ของการรณรงค์การอ่านหนังสือของเยาวชนไทย คือ “ส่งเสริมการอ่าน เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” เพื่อเป็นการย้ำเตือนให้เห็นความสำคัญขอการอ่านหนังสือในทุกที่ที่มีโอกาส





9.3.5กกการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต (Internet Advertising) 

มีการนำละครซิทคอม (Sitcom) ไปใส่ไว้ในเว็ปไซต์ Youtube, Facebook และ Twitter รวมทั้งมีการแจ้งข่าวสารกิจกรรมการรณรงค์ในครั้งนี้ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวอาทิเช่น วันสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของการรณรงค์ในครั้งนี้เป็นกลุ่มเยาวชน ซึ่งอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางติดต่อภายในกลุ่มได้เป็นอย่างดี

10.กกการนำเสนอ (Presentation) 

การกำหนดอารมณ์และลีลา (Mood & Tone) ของโฆษณานั้น จะเป็นทันสมัยตามแฟชั่นที่เยาวชนชื่นชอบ โดยสื่อให้ทราบถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือ โดยมีพรีเซ็นเตอร์เป็นดารายอดนิยมหรือนักร้องวัยรุ่นที่มีชื่อเสียง ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนได้เป็นอย่างดี โดยทำการคัดเลือกบุคคลที่มีนิสัยรักการอ่านและมีความประสบความสำเร็จในอาชีพที่ทำอยู่ 

การกำหนดสิ่งจูงใจ (Appeal) คือ การพูดและปฏิบัติอย่างจริงจัง (Serious)

ใช้วิธีการนำเสนอแบบเสี้ยวหนึ่งของชีวิต (Slice Of life) คือ การนำเสนอโดยใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิต ซึ่งเป็นเสี้ยวหนึ่งของชีวิตมานำเสนอในรูปแบบการเล่าเรื่องในอดีต เช่น ประวัติของดาราหรือนักร้องวัยรุ่นที่ประสบความสำเร็จ และเป็นที่ชื่นชอบของเยาวชนหรือวัยรุ่นไทย ว่ากว่าจะประสบความสำเร็จนั้น มีการศึกษาเล่าเรียนอีกทั้งยังมีนิสัยรักการอ่านควบคู่อีกด้วย หรืออาจจะออกมาในรูปของงานอดิเรกที่ชอบอ่านหนังสือควบคู่กับการทำกิจกรรมอื่นๆ

11.กกการชักชวน (Persuasion)

การชักชวน มีจุดมุ่งหมายหลักที่จะเปลี่ยนทัศนคติ จนถึงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของการรณรงค์ในครั้งนี้ ซึ่งการณรงค์ในครั้งนี้จะได้ผลมากยิ่งขึ้น จะต้องอาศัยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่ายดำเนินการชักชวนกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลทางความคิด, พ่อแม่ผู้ปกครอง, สื่อมวลชน ฯลฯ โดยผ่านกระบวนการยอมรับของกลุ่มเป้าหมายดังนี้ 

ขั้นที่หนึ่งกการรับรู้ (Awareness) กลุ่มเป้าหมายมีการตื่นตัวและรับรู้เรื่องราวการรณรงค์พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างเหมาะสม

ขั้นที่สองกสนใจ (Interest) เป็นขั้นที่กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจการรณรงค์ดังกล่าว และเริ่มแสวงหาข้อมูล

ขั้นที่สามกไตร่ตรอง (Evolution) กลุ่มเป้าหมายจะนำข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางต่างๆมาพิจารณาว่าสามารถนำมาปฏิบัติแก้ปัญหาของตนได้จริงหรือไม่

ขั้นที่สี่กทดลองทำ (Trial) เป็นขั้นที่กลุ่มเป้าหมายไตร่ตรองแล้วว่ามีความเป็นไปได้ที่จะช่วยแก้ปัญหาของตนได้ กลุ่มเป้าหมายจะมีการทดลองนำวิธีการต่างๆมาปฏิบัติ

ขั้นที่ห้ากยอมรับ (Adoption) เมื่อกลุ่มเป้าหมายนำวิธีการต่างๆมาทดลองใช้แล้วหากได้ผลเป็นที่พอใจกับตนเองและได้รับการยอมรับคนรอบข้าง กลุ่มเป้าหมายก็จะยอมรับและนำมาใช้เป็นการถาวร แต่หากไม่เกิดประสิทธิภาพ หรือไม่เห็นผลการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ก็จะไม่ได้รับการยอมรับจากบุคคลนั้นอีกต่อไป

จากที่กล่าวมาสารมารถสรุปเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ที่นำมาใช้ในการรณรงค์การอ่านหนังสือของเยาวชนไทยได้ดัง ภาพ 12
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ภาพก12กกแสดงสรุปเครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อใช้ในการรณรงค์การ

                อ่านหนังสือของเยาวชนไทย





