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บทคัดย่อ 

ในศตวรรษท่ี 21 การรับขอ้มูลข่าวสาร  มีการเปิดกวา้งและหลากหลาย เด็กและเยาวชนไทยจะตอ้งมี
การพฒันาคุณลกัษณะต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัยคุสมยัและเทคโนโลย ีดงันั้นการเล้ียงดูเด็กและเยาวชนไทยของพ่อ
แม่หรือผูป้กครองในยคุน้ี ตอ้งเขา้ใจการด าเนินชีวิตและวิธีการเรียนรู้จากการอ่านเพ่ือเป็นแนวทางใหพ้่อแม่หรือ
ผูป้กครองใชใ้นการส่งเสริมการอ่าน การจะให้เด็กและเยาวชนไทยสามารถเขา้ถึงการอ่าน โดยเฉพาะการคน้ควา้
ขอ้มูลอยา่งอิสระรวดเร็วไม่มีท่ีส้ินสุดดว้ยการสัมผสัภาพและเสียง พ่อแม่หรือผูป้กครองตอ้งให้เด็กและเยาวชน
คิดเป็น เห็นคุณค่าในตนเอง และสร้างกฎกติกาในการใช้ส่ืออุปกรณ์ พ่อแม่หรือผูป้กครองควรทราบวิธีการ
ส่งเสริมท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การใชส่ื้อท่ีเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของยคุสมยั การใหเ้ด็กและเยาวชนเป็นศูนยก์ลาง
ในการเรียนรู้ กระตุน้และใชส่ิ้งเสริมแรงใหเ้ด็กและเยาวชนเกิดความไวว้างใจ และมีตวัแบบของความส าเร็จซ่ึงจะ
มีส่วนในการช่วยส่งเสริมใหมี้วนิยัและความรับผิดชอบต่อการอ่าน 

 
ค าส าคญั: การอ่าน เด็กและเยาวชนไทย ศตวรรษท่ี 21 

 

ABSTRACT 
Receiving information in the 21st century has been increased by a variety of information panels. Thai 

Children should be prepared and developed their skills to be consistent to technology and globalization. 
Therefore, taking care of children by parents and guardians in this century need to be understood their way of life 
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and learning how to learn by reading to use as a pathway for parents and guardians to encourage Thai children to 
read. Letting Thai children to approach to read on their information particularly by searching on their free 
resources with unlimited fast and free visual and audio information, parents and guardians need to encourage 
children to limit themselves, to have their self-esteem, moreover parents and guardian should maintain the 
agreeable rules for using media tools. Parents and Guardians should know and be aware of the important 
reinforcement such as having a proper media tool which is dependable on globalization, promoting the child-
center study module. Parents and Guardians must either encourage children or use reinforcement process to create 
the awareness, trust in children and having a successful role model that will be a good participant to encourage 
children to have discipline and responsibility in reading. 
 
KEYWORDS: Reading, Children in Thai society, 21st century 
 

1. บทน า 
 ศตวรรษท่ี 21 ช่วงเวลาแห่งการเปล่ียนแปลงและเปล่ียนผ่านวฒันธรรมขนานใหญ่ในสังคมเป็นยคุท่ี
ขอ้มูลข่าวสารเป็นส่ิงจ าเป็นและส าคญัยิ่ง นั้นคือ การแพร่กระจายอยา่งรวดเร็วของขอ้มูล การบริโภคข่าวสารได้
เกิดการเปล่ียนแปลง ซ่ึงหากเรายอ้นไปเม่ือหลายสิบปีท่ีแลว้ พบว่า พฤติกรรมการอ่านหนังสือพิมพ์ วารสาร
ประจ าสปัดาห์เพ่ือบริโภคขอ้มูลท่ีผูเ้ขียนนั้นไดเ้ล่าเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนผา่นการคดักรองของเหล่าบรรณาธิการ
คอร์ลมันิสตข์องหนงัสือนั้น ๆ แต่ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนแปลงไป การอ่านขอ้มูลท่ีไม่มีผูอ้า้งอิง การบริโภคขอ้มูลท่ี
ไม่ไดรั้บการตรวจสอบโดยเป็นผลมาจากการเปิดกวา้งและการทลายลงของก าแพงเทคโนโลยีท่ีส่งผลกระทบให้
แทบทุกคนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดโ้ดยไม่ตอ้งเดินไปรอซ้ือหนงัสือท่ีร้านจ าหน่วยหนงัสือ มีการบริการ 
E-Newspaper E-Magazine E-Book รวมไปถึง เคร่ืองอ่านหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ และหรือการมีแอปพลิเคชนับน
เคร่ืองมือส่ือสารต่าง ๆ ท่ีพร้อมอ านวยความสะดวกให้กบันกัอ่านโดยเฉพาะเยาวชนท่ีจะกา้วเป็นก าลงัส าคญัใน
อนาคต เทคโนโลยีเหล่าน้ี ช่วยลดตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย การขนส่ง รวมถึงการอ านวยความสะดวกแก่ผูอ่้านท่ี
ไม่ตอ้งพกพาหนงัสือมากมายและแบกรับน ้ าหนกัของกระดาษระหวา่งการเดินทาง แต่ทกัษะการอ่าน การคดัเลือก
หนังสือ การจ ากัดกรอบของขอ้มูล การตีความของขอ้มูล รวมไปถึงการเลือกหนังสือ ยงัคงต้องอาศัยผูท่ี้มี
ประสบการณ์ในการช้ีแนะเก่ียวกบัการอ่าน ซ่ึงเป็นคนใกลต้วัของเด็กและเยาวชนมากท่ีสุด คือ ครอบครัว พ่อแม่
หรือผู ้ปกครอง สถาบันครอบครัวจึงเป็นตัวแปรส าคัญท่ีจะเสริมสร้างและกระตุ ้นให้เกิดการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณรวมถึงกระตุน้การบริโภคและใชป้ระโยชน์สูงสุดของขอ้มูลท่ีไร้ก าแพงเพ่ือเปิดกวา้งแนวทางการต่อ
ยอดแก่เด็กและเยาวชนทางดา้นการอ่าน การใชข้อ้มูล ซ่ึงการอ่านเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะน ามาซ่ึงการตีความและ
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
 

2. วตัถุประสงค์ 

เพื่อให้พ่อแม่หรือผูป้กครองเขา้ใจคุณลกัษณะของเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษท่ี 21 และสามารถ
เสริมสร้างกระตุน้การอ่านไดอ้ยา่งถูกวธีิ 
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3. ความเข้าใจของพ่อแม่หรือผู้ปกครองเกีย่วกบัเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21  
 สังคมจะเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร พ่อแม่หรือผูป้กครองควรปลูกฝังเพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยเกิดการ
เรียนรู้ท่ีดี คือ การปลูกฝังพฤติกรรมการสร้างนิสัยรักการอ่าน โดยเฉพาะอยา่งยิง่เด็กและเยาวชนในศตวรรษท่ี 21 
เด็กและเยาวชนยคุน้ีถูกก าหนดวา่ตอ้งเก่งอะไรบา้ง เพ่ือจะเติบโตไดด้ว้ยการแข่งขนั การเตรียมความพร้อมให้มี
ความสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะของเด็กไทยในศตวรรษท่ี 21 โดยสภาการศึกษาท่ีก าหนดวา่เด็ก
และเยาวชนไทยยคุ 4.0 หรือ เด็กไทยในฝัน ควรมีคุณสมบติั 3Rs x 8Cs  3Rs  คือ การอ่านออก/ การเขียนได/้ การ
คิดเลขเป็น 8Cs คือ คิดอยา่งมีวจิารณญาณและมีทกัษะในการแกปั้ญหา/ ทกัษะดา้นการสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม/ 
ทกัษะความร่วมมือและการท างานเป็นทีม ภาวะผูน้ า/ ทกัษะดา้นความเขา้ใจความต่างของวฒันธรรม กระบวน
ทศัน์/ ทกัษะดา้นการส่ือสาร สารสนเทศและการส่ือสาร/ ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสาร/ ทกัษะอาชีพและการเรียนรู้/ ความมีเมตตา วินยั คุณธรรมและจริยธรรม (แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560 - 
2579) 
 การท่ีจะท าให้เด็กและเยาวชนไทย มีคุณลกัษณะให้สอดคลอ้งดงักล่าวน้ี พ่อแม่หรือผูป้กครองตอ้งมี
ความรู้และวิธีเล้ียงลูกอย่างมีคุณภาพควบคู่กนัไป เด็กและเยาวชนท่ีเกิดในปี พ.ศ. 2537 – 2554 คนยุคน้ีเกิดมา
พร้อมกบัการมีเทคโนโลยีท่ีไดรั้บการพฒันาแลว้อย่างจริงจงั โดยการเปล่ียนผ่านจากระบบอนาล็อก (Analog) 
ไปสู่ระบบดิจิทลั (Digital) ท าให้ส่ิงต่าง ๆ นั้นเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว การพฒันาเทคโนโลยีนั้นส่งผลท าให้คนยคุน้ี     
มีช่องทางในการส่ือสารท่ีเปล่ียนแปลงไปจากยคุก่อน คือจะส่ือสารกนัผา่นโลกออนไลน์ และนอกจากการส่ือสาร
แลว้ วิธีการเรียนรู้ก็ไดมี้การเปล่ียนแปลงไปเช่นกนั โดยการเรียนรู้นั้นจะมีการเรียนแบบเปิดกวา้ง มีการแบ่งปัน
ขอ้มูลความรู้ การให้ค  าปรึกษาหรือค าแนะน า เพราะสามารถท าไดโ้ดยผ่านระบบเครือข่าย ซ่ึงไม่จ าเป็นท่ีจะตอ้ง
เห็นหนา้กนั ครอบครัวก็เป็นอีกส่วนท่ีไดรั้บผลกระทบมาจากการพฒันาเทคโนโลยีท าใหพ้่อแม่หรือผูป้กครองท่ี
เกิดในยคุเทคโนโลยแีบบอนาลอ็ก (Generation X) และยคุเทคโนโลย ี(Generation Y) นั้นตอ้งออกไปท างานนอก
บา้นเป็นส่วนใหญ่ท าใหไ้ม่มีเวลาใหก้บัลูกท่ีเป็นคนยคุดิจิทลั (Generation Z) (วทิยา ชีวรุโณทยั, 2555) สอดคลอ้ง
กบั จุฑา ภกัดีกุล (2558) ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ เยาวชนยคุน้ีเป็นเยาวชนท่ีเติบโตและคุน้เคยกบัเทคโนโลยีมาตั้งแต่เกิด 
หรืออีกนยัหน่ึงท่ีกล่าววา่ลกัษณะเยาวชน เป็นผลจากวิถีการเรียนรู้ผา่นส่ือเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทลัตั้งแต่วยั
เด็ก นั่นคือเด็กและเยาวชน จะมีความจ าเก่ียวกบัภาพ (visual memory) และการประมวลผล ขอ้มูลจากภาพได้
ดีกวา่ขอ้ความตวัหนงัสือสามารถ แยกแยะขอ้มูลภาพและเสียงไดดี้กวา่คนยคุก่อนชอบมองภาพท่ีมีสีสันสดใสท่ี
กระตุน้ใหเ้กิดความสนใจมากกวา่สีทึม ๆ การเขา้ใจเด็กและเยาวชนไทย จึงตอ้งท าความเขา้ใจในเร่ืองต่อไปน้ี 
 3.1 เขา้ใจบุคลิกลกัษณะของเด็กและเยาวชน 
 เยาวชนในศตวรรษท่ี 21 มีบุคลิกแบบอิสระ มกัจะคิดและลงมือท าดว้ยตนเอง มีผลงานเป็นของตนเอง 
รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีความเช่ือมัน่ในตนเอง และสามารถเรียนรู้ดว้ยความสามารถของตนเองเป็นหลกั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบับุคลิกภาพ 6 ประเภทของกราซาและไรซ์แมน (1975) จากลกัษณะดงักล่าวน าไปสู่จุดแขง็ของคนรุ่น
ใหม่เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประโยชน์ ให้บุคคลสามารถท างานร่วมกนัไดภ้ายใตก้ารเปล่ียนแปลงของโลกไร้
ก าแพง 

สอดคลอ้งกบั จิราภรณ์ อรุณากูร (2560) ไดก้ล่าวไวใ้นการประชุม World Economic Forum 2016 ว่า 
เยาวชนดิจิทลัควรจะมีตวัช้ีวดัใหม่ท่ีเรียกวา่ DQ – Digital Intelligence หรืออจัฉริยภาพทางดิจิทลัทกัษะดิจิทลั ซ่ึง

https://www.weforum.org/agenda/2016/09/8-digital-life-skills-all-children-need-and-a-plan-for-teaching-them/
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มีความส าคญัต่อโลกแห่งการท างาน เราเคยมีตวัช้ีวดัอย่าง IQ (ความอจัฉริยะทางสติปัญญา) และ EQ (ความ
อจัฉริยะทางอารมณ์) กันมาแลว้ และในยุคน้ีเราอาจจ าเป็นตอ้งมีตวัช้ีวดัใหม่อย่าง DQ – Digital Intelligence 
(ความอจัฉริยะทางเทคโนโลยดิีจิทลั) เขา้มา ซ่ึงความอจัฉริยะทางเทคโนโลยีดิจิทลันั้น ยงัสามารถแบ่งออกเป็น 3 
ระดบั ไดแ้ก่  
 ระดบัท่ี 1 : พลเมืองดิจิทลั 

 ความสามารถในระดบัน้ีคือความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีและส่ือดิจิทลัไดอ้ยา่งปลอดภยั         
มีความรับผิดชอบ และมีประสิทธิภาพ 
 ระดบัท่ี 2 : สามารถใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัในเชิงสร้างสรรค ์

 ระดบัน้ีเป็นความสามารถในการเขา้เป็นส่วนหน่ึงของเศรษฐกิจดิจิทลัโดยการใชเ้คร่ืองมือ
ดิจิทลัเปล่ียนความคิดใหก้ลายเป็นสินคา้หรือบริการท่ีใชง้านไดจ้ริง 
  
 ระดบัท่ี 3 : ผูป้ระกอบการดิจิทลั 

 ขณะท่ีระดับท่ี 3 การเป็นผู ้ประกอบการดิจิทัลก็เป็นระดับท่ีได้รับการสนับสนุนอย่าง
กวา้งขวางเช่นกนั โดยมหาวิทยาลยัชั้นน าทัว่โลกต่างเปิดคอร์ส สร้างผูป้ระกอบการดิจิทลักนัถว้นหนา้และส่ิงท่ี
เราควร สอดแทรกความสามารถในการเป็นพลเมืองดิจิทลั ซ่ึงเป็นความรู้ความเขา้ใจพ้ืนฐานเก่ียวกบัการใชง้าน
เทคโนโลยี และการมีชีวิตอยู่ใน Digital World ให้กบัเยาวชนทั้ง ๆ ท่ีเป็นส่ิงท่ีพวกเขาควรไดเ้รียนรู้ให้เร็วท่ีสุด
เท่าท่ีจะท าได ้ถา้เป็นไปได ้ควรฝึกตั้งแต่วยัท่ีเยาวชนเร่ิมสัมผสั เร่ิมเล่นเกม เร่ิมใชโ้ซเชียลมีเดีย หรืออุปกรณ์
ดิจิทลั 
 3.2 เขา้ใจการเล้ียงดูเยาวชน 
 จากท่ีผา่นๆมาไม่วา่จะยคุสมยัไหน พอ่แม่หรือผูป้กครองลว้นจะตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียวกบัวธีิการอบรม
เล้ียงดูเด็กและเยาวชนเพ่ือเตรียมใหลู้กๆนั้นมีวธีิการปรับตวัและเรียนรู้ตามบริบทของสงัคมนั้น ๆ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งในยุคปัจจุบนัท่ีสังคมเราได้เปล่ียนมาเป็นสังคมดิจิทัล ซ่ึงก็ตอ้งมีแนวทางในการเล้ียงดูท่ีมีรูปแบบชัดเจน
เช่นกนั และจากการศึกษาหลายๆ แนวคิด พบวา่ แนวคิดเก่ียวกบัการเล้ียงดูลูกในยคุดิจิทลัให้มีคุณภาพนั้น จาก
บทความของนิตยสารรักลูก (2558) ไดน้ าเสนอแนวคิดส าหรับวิธีการเล้ียงลูกให้เป็นเด็กดิจิทลัอย่างมีคุณภาพ        
มี  9 วธีิดงัน้ี 

1. Let’s Free Play: ใหลู้กเล่นอิสระ 
เพราะการเล่นเท่ากบัการเรียนรู้ การให้ลูกไดเ้ล่นอิสระ (Free Play) โดยไม่จ ากดัรูปแบบ หรือตีกรอบ 

ของส่ิงเดียวกนั สามารถเล่นไดส้ารพดัวิธีตามจิตนาการ ช่วยส่งเสริมความคิด การวางแผน การจดัการ และเสริม
พฒันาการรอบดา้นใหก้บัลูก  

2. Learning by Doing: ใหลู้กเรียนรู้และลงมือท า 
การใหลู้กไดล้อง ไดล้งมือท า และลองผิดลองถูกดว้ยตวัเอง จะท าใหลู้กไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ รู้จกั

ขั้นตอนการท างาน รู้ท่ีมาท่ีไป กลา้คิด กลา้ตดัสินใจ ไม่กลวัท่ีจะผิด และพร้อมจะเร่ิมใหม่ จนกว่าจะพบวิธีท่ี
ถูกตอ้ง 
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3. Join the Real World: พาลูกออกไปพบโลกจริง 
มีปฏิสัมพนัธ์กบัคนอ่ืน ครอบครัว คนรอบขา้ง เพ่ือน และสังคม ไม่ปล่อยให้ลูกอยูแ่ต่กบัสังคมในโลก

เสมือนโซเชียลมีเดีย หรือเกมเพียงอยา่งเดียว 
 4. Enjoy the Nature: ใหลู้กไดส้มัผสัธรรมชาติ 

อากาศบริสุทธ์ิ ตน้ไม ้ดอกไม ้ใบหญา้ สายลม แสงแดด ภูเขา ทะเล และธรรมชาติรอบ ๆ ตวั ช่วยกล่อม
เกลาจิตใจ สร้างสุนทรียภาพให้กับอารมณ์ความรู้สึกให้ลูกได้ เป็นการเปิดโลกอีกด้านหน่ึงให้เด็กได้สัมผสั
นอกจากโลกในจอ เพื่อความสมดุลของการเติบโต และช่วยใหร่้างกายสดใส แขง็แรง 
 5. Human Touch & Humanity: สอนลูกใหรู้้จกัความเป็นมนุษย ์

รู้จกัสิทธิ เสรีภาพของตนเอง เคารพสิทธิและเคารพคนอ่ืน ยอมรับความแตกต่าง มีความเห็นอกเห็นใจ 
และการแบ่งปัน รู้จกักาลเทศะ กริยา มารยาท เพราะไม่วา่โลกจริงหรือโลกเสมือน ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นส่ิงส าคญัใน
การอยูร่่วมกนั 

 
 6. Hug Them: กอดลูก 

ความรัก ความอบอุ่น การเอาใจใส่ดูแล การกอด การสัมผสั และเวลาคุณภาพจากพ่อแม่หรือผูป้กครอง
เป็นส่ิงส าคญัไม่ว่าเด็กยุคไหนก็ตอ้งการ ยิ่งในยุคดิจิทลัท่ีคนอยู่กบัหนา้จอยิ่งตอ้งไม่ลืมแบ่งเวลาคุณภาพมาใช้
ร่วมกบัลูก 
 7. Reading: สอนลูกใหรั้กการอ่าน 

แมเ้ด็กยุคดิจิทลัจะไม่ค่อยชอบอ่านอะไรยาว ๆ เพราะการอ่านหนงัสือตอบสนองความพึงพอใจไดช้า้
กวา่ส่ือดิจิทลั แต่การอ่านก็ยงัเป็นส่ิงจ าเป็น เพราะการอ่านช่วยพฒันาการสมองส่วนหนา้ไดท้ างาน มีสมาธิจดจ่อ
และไดมี้การครุ่นคิดไตร่ตรอง ฝึกลูกให้รักการอ่านตั้งแต่เด็กดว้ยการอ่านนิทานใหลู้กฟัง และอ่านหนงัสือไปกบั
ลูก 
 8. Digital Balance: สร้างสมดุลในการใชส่ื้อดิจิทลั 

ดูแลเอาใจใส่ใหลู้กอยูใ่นโลกดิจิทลัไดอ้ยา่งปลอดภยั ก าหนดระยะเวลาในการใช ้ดูแลเน้ือหาท่ีเหมาะสม
กบัวยั รวมทั้งสร้างสมดุลระหวา่งการใชส่ื้อดิจิทลัและการใชชี้วิตจริง เด็กเล็กต ่ากวา่ 2 ปียงัไม่ควรดูสัมผสัจอทุก
รูปแบบ (โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน) เพราะส่งผลกระทบต่อการท างานของสมองและ
พฒันาการดา้นต่าง ๆ ของลูก 
 9. Lifelong Learning: สอนลูกใหเ้ป็นนกัเรียนรู้ตลอดเวลา 

การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นส่ิงส าคัญ ไม่หยุดท่ีจะเรียนรู้หากอยากให้ลูกเป็นนักเรียนรู้ พ่อแม่หรือ
ผูป้กครองก็ตอ้งเป็นตวัอยา่งใหลู้กเห็น และเรียนรู้ไปพร้อมกบัลูก 
 จากวิธีการท่ีไดน้ าเสนอน้ี ท าให้ไดท้บทวนไปถึงประเด็นความส าคญัของการเล้ียงลูกเพ่ือจะใหมี้ความ
สอดคลอ้งกบัวธีิการนั้น พบวา่ หวัขอ้หลกัๆของพอ่แม่หรือผูป้กครองยคุน้ีท่ีควรใส่ใจเป็นพิเศษเพ่ือพฒันาเด็กและ
เยาวชนนั้น ประกอบไปดว้ย 3 องคป์ระกอบ ดงัต่อไปน้ี 
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 1. การเล้ียงลูกให้เป็นคนคิดเป็น โดยค าวา่คิดเป็นนั้นอาจไม่ไดนิ้ยามวา่ตอ้งเรียนเก่ง หรือมีผลการเรียน
อยู่ไดร้ะดบัดีหรือดีมาก หรือเราอาจเรียกว่าการไดเ้กียรตินิยม ซ่ึงปัจจุบนัพบว่าไม่ไดมี้ผลมากนกัต่อการพฒันา
ศกัยภาพของเด็กและเยาวชนในยคุน้ี 
 2. การเล้ียงลูกใหรู้้จกันบัถือคุณค่าตนเอง โดยองคป์ระกอบดงักล่าวน้ีจดัเป็นการสร้างโอกาสของการท า
ใหเ้ด็กและเยาวชนประสบความส าเร็จในชีวติ การไดรั้บแรงบนัดาลใจ การไดจ้ดจ าความส าเร็จแมจ้ะเป็นเร่ืองเล็ก 
ๆ นอ้ย ๆ ท่ีเร่ิมจากการช่ืนชมส่ิงท่ีเขาไดล้งมือท าดว้ยตนเอง เช่น การตกัอาหารเขา้ปากดว้ยตนเอง การผูกเชือก
รองเทา้ของตนเอง การติดกระดุมเส้ือหรือแต่งตวัเองได ้เป็นตน้ 
 3. การเล้ียงลูกให้มีสัมพนัธภาพท่ีดี หมายถึงการรู้จกัสร้างความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นได ้โดยเร่ิมตน้ตั้งแต่   
การรู้จักแนะน าตนเอง การสวสัดีทักทาย การกล่าวขอบคุณ การกล่าวขอโทษ การมีรอยยิ้มของการตอบรับ
สมัพนัธภาพ (จิราภรณ์ อรุณากรู, 2560)  
 ดงันั้นการจะเล้ียงดูเด็กและเยาวชนใหมี้ลกัษณะตามองคป์ระกอบ สมชาติ สุธิกาญจนา (2558) จิตแพทย์
เด็กและวยัรุ่นโรงพยาบาลเจา้พระยา ให้ความรู้และวิธีเล้ียงดูลูกอยา่งมีคุณภาพ ผ่านเวทีสัมมนาหวัขอ้ เล้ียงลูกใน
ศตวรรษท่ี 21 ณ โรงพยาบาลเจา้พระยา สรุปไดด้งัน้ี พ่อแม่หรือผูป้กครองควรไดเ้ล่น ไดคุ้ย มีปฏิสัมพนัธ์กบัลูก 
เพ่ือให้เกิดการเลียนแบบ ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ขั้นตน้ของมนุษย ์เป็นการเรียนรู้ท่ีมีพลงั ฉะนั้นเม่ือผูใ้หญ่ไดมี้ส่วน
ร่วมกบัการเรียนรู้ของเด็ก เล่นกบัลูกบ่อย ๆ จะช่วยฝึกพฒันาการ ส่งเสริมการเรียนรู้ส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ รอบตวั 
ในทางตรงกนัขา้ม การไม่พูด ไม่เปิดโอกาสให้ไดเ้รียนรู้ ปล่อยให้อยูก่บัเทคโนโลย ีเด็กก็จะเขา้ข่ายมีปัญหาเร่ือง
พฒันาการและพฤติกรรมต่าง ๆ  เช่นเดียวกบัการเล้ียงดูเด็กในต่างประเทศจะเนน้การเล้ียงตามธรรมชาติ โดยให้
เด็กเรียนรู้ดว้ยตวัเอง ฉะนั้นในระดบัชั้นเด็กเล็กของเขาจึงไม่เนน้เร่ืองการอ่านออก เขียนได ้เขาเนน้เร่ืองเล่นเพ่ือ
การเรียนรู้ ส าหรับบา้นเราจะเพ่ิมทกัษะในเร่ืองวิชาการและการมีสังคม เม่ือถูกบงัคบัเขาจะเบ่ือ เครียด เช่น เครียด
เพราะแม่บงัคบัให้เขียนหนังสือสวย ๆ จนแสดงออกทางอารมณ์ คือหงุดหงิดง่าย มีลกัษณะกา้วร้าว ยิ่งพ่อแม่ตี
บ่อย ๆ เด็กจะเก็บกดและกา้วร้าว 
 ดว้ยเหตุน้ี การเล้ียงดูเด็กและเยาวชนท่ีกล่าวมาขา้งตน้ประกอบกบัการพฒันาทกัษะทางเทคโนโลยเีพ่ือ
จะท าใหเ้ป็นพลเมืองดิจิทลัในศตวรรษท่ี 21 ตามรูปแบบ 8 DQ ดงัน้ี 
 1. Digital citizen identity การเป็นพลเมืองดิจิทลัท่ีมีคุณภาพ นัน่คือการสอนเด็กและเยาวชนใหมี้ความรู้
ความเขา้ใจในเร่ืองของการมีตวัตนบนโลกดิจิทลั และสามารถบริหารจดัการตวัตนทั้งบนโลกออนไลน์และโลก
แห่งความเป็นจริงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2. Screen time management การรู้จักควบคุมตัวเอง และสามารถแบ่งเวลาในการใช้งานอุปกรณ์
เทคโนโลยไีดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเล่นเกมออนไลน์และโซเชียลมีเดียอยา่งรับผิดชอบ 
 3. Cyberbullying management การรับมือกบัปัญหา การกลัน่แกลง้บนโลกไซเบอร์ไดอ้ยา่งชาญฉลาด 
 4. Cybersecurity management มีความรู้ความเขา้ใจและสามารถดูแลดา้นความปลอดภยัของขอ้มูลบน
โลกไซเบอร์ได ้เช่น การสร้างพาสเวร์ิดท่ีเจาะไดย้าก หรือการรับมือกบัภยัคุกคามบนโลกดิจิทลั 
 5. Privacy management มีความเขา้ใจในเร่ืองความเป็นส่วนตวั (Privacy) ทั้งของตนเองและของผูอ่ื้น ซ่ึง
รวมถึงการบริหารจดัการขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น การแชร์ขอ้มูลต่าง ๆ ดว้ยเคร่ืองมือดิจิทลั 
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 6. Critical thinking การฝึกใหเ้ด็ก ๆ มีความสามารถในการคิด วเิคราะห์ แยกแยะขอ้มูลบนโลกดิจิทลั วา่
เป็นขอ้มูลจริงหรือปลอม มาจากแหล่งท่ีมีความน่าเช่ือถือไหม เป็นประโยชน์หรือเป็นอนัตราย 
 7. Digital footprints การสอนให้เด็ก ๆ เขา้ใจถึงส่ิงท่ีตนเองท้ิงเอาไวบ้นโลกดิจิทลั ซ่ึงบางคร้ังอาจถูก
ผูอ่ื้นสะกดรอยตามจากส่ิงเล็ก ๆ  นอ้ย ๆ เหล่านั้น จนอาจมีผลกระทบต่อชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงได ้เพ่ือให้
เด็ก ๆ รู้จกับริหารจดัการชีวติบนโลกดิจิทลัอยา่งรับผิดชอบ 
 8. Digital empathy มีความสามารถในการแสดงน ้ าใจบนโลกออนไลน์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

จากรูปแบบทั้ง 8 ขอ้ท่ีกล่าวมาน้ี หากเราน ามาใชใ้นการสร้างแบบแผนในการด าเนินชีวิตใหก้บัเด็กและ
เยาวชน เพื่อให้ตะหนกัถึงการเป็นเด็กและเยาวชนท่ีมีคุณภาพในยคุน้ี จะไดไ้ม่เป็นเร่ืองท่ียาก โดยเราสามารถใช้
รูปแบบแนวคิด 8 DQ เป็นเคร่ืองมือท่ีจะช้ีวา่เด็กและเยาวชน รู้จกัจุดอ่อนและจุดแข็งของตวัเองมากนอ้ยแค่ไหน 
เพื่อท่ีจะไดน้ าไปพฒันาตนเองใหป้ระสบความส าเร็จ 

 

4. ยุคการอ่านไร้ก าแพง  
 จากการเล้ียงดูเด็กและเยาวชนท่ีกล่าวมาขา้งตน้ แมว้า่ยคุของการอ่านจะเปล่ียนไป พอ่แม่หรือผูป้กครอง
ยงัตอ้งปลูกฝังพฤติกรรมการรักการอ่านแก่เด็กและเยาวชน พ่อแม่หรือผูป้กครองจะตอ้งมีการเตรียมความพร้อม
และท าความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งกบัการอ่านบนส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีอยา่งแพร่หลาย ซ่ึงเรียกวา่ ยคุการอ่านไร้ก าแพง
ในศตวรรษท่ี 21 จากเดิมท่ีเคยอ่านจากหนังสือมาเป็นการอ่านแบบออนไลน์ การสอนให้ลูกรู้เท่าทนัอนัตราย      
ต่าง ๆ จากการอ่านชนิดน้ี เพ่ือเพ่ิมความปลอดภยัในการใชอิ้นเทอร์เน็ตและการเขา้ถึงแอพพลิเคชัน่ 
 จากบทความเร่ืองรูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านของครอบครัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี     
ท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ พบว่าการอ่านจดัเป็นการสร้างนิสัยท่ีควรเสริมสร้างอย่างต่อเน่ือง โดยควรเร่ิม
ตั้งแต่วยัเยาว ์การอ่านจดัเป็นทกัษะส าคญัท่ีจะช่วยพฒันาประเทศ พฒันาคนและสังคมให้ดีข้ึน การอ่านสามารถ
สร้างองค์ความรู้และวิถีแห่งการเรียนรู้ การส่งเสริมการอ่านจดัเป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาลไทยตอ้งเร่งให้มี     
การส่งเสริมการอ่าน โดยรัฐบาลไดมี้การก าหนดใหทุ้กวนัท่ี 2 เมษายนของทุกปี เป็นวนัรักการอ่าน (นฤมล พงษ์
ประเสริฐ, 2556)  
 โรเบิร์ต ออร์นสไตน์ นักจิตวิทยาช้ีว่า “การรู้หนังสือเป็นหน่ึงในหลาย ๆ วิธีท่ีน าไปสู่ความรู้” ชีวิตมี
ความรวดเร็วมากข้ึน และมีขอ้มูลให้รับรู้อีกมาก เรามีความจ าเป็นตอ้งบอกให้ไดว้า่อะไรคือเร่ืองจ าเป็นเร่งด่วน 
ดงันั้นทกัษะท่ีจ าเป็นอยา่งยิ่งยวดจึงเป็นการรู้วา่ จะหาส่ิงท่ีตอ้งการรู้ไดท่ี้ไหน แลว้วิเคราะห์มนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว
จากขอ้มูลอนัมหาศาลท่ีสามารถไดม้าในชัว่พริบตา (วตัสนั ริชาร์ด, 2554) 
  จากความส าคญัของการรู้หนังสือน้ี นอกจากจะถูกก าหนดให้มีการส่งเสริมการน าเสนอขอ้มูลใน
หลากหลายรูปแบบ เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนเกิดความสนใจ และเม่ือเกิดความสนใจแลว้ ส่ิงเหล่าน้ีจะท าใหเ้ด็กและ
เยาวชนรู้หนงัสือผา่นการอ่าน คือการไดฝึ้กการคิดจินตนาการ ไดบ้ริหารสมองเพราะการใชค้วามคิด จินตนาการ 
ตามท่ีผูเ้ขียนไดส่ื้อออกมาจะช่วยส่งเสริมใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคต์่อส่ิงท่ีไดอ่้าน การฝึกอ่านฝึกคิดอยา่งมีระบบ
เป็นการเรียนรู้ท่ีส่งผลให้เด็กและเยาวชนท่ีไดอ่้าน มีการจดัระเบียบความคิด และพฒันาความคิดอย่างมีระบบ       
มีเหตุมีผล การอ่านยงัจะช่วยใหเ้ด็กและเยาวชนมีระบบคิดท่ีดี ซ่ึงเป็นการส่งผลดีต่อการส่ือสาร เด็กและเยาวชนยงั
สามารถถ่ายทอดความคิดผ่านการพูด การเขียนออกมาไดอ้ยา่งมีระบบ มีระเบียบและมีสมาธิ เพราะการอ่านช่วย
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ให้เด็กและเยาวชนมีใจจดจ่ออยูก่บัตวัหนงัสือไดเ้ป็นเวลานาน การมีสมาธิ จึงส่งผลให้เกิดความอดทนในการท า
ส่ิงใดส่ิงหน่ึง และสามารถพฒันาทกัษะการเรียนรู้ในระดบัท่ีสูงข้ึน จึงมีความจ าเป็นอยา่งมากท่ีเด็กและเยาวชน
ควรฝึกฝนให้มีพฤติกรรมรักการอ่าน ซ่ึงจะถือเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ท่ีทรงพลงัในการเก็บขอ้มูล    
ต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งต าราต่าง ๆ นบัเป็นขุมทรัพยท์างปัญญาท่ียิ่งใหญ่ในการพฒันาตนเอง ( มีสณฐมน แฝง
ฤทธ์ิ, 2559)  
 ศตวรรษท่ีเปล่ียนไปการอ่านยอ่มตอ้งเปล่ียนตาม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัยคุสมยั เด็กและเยาวชนอาจไม่ใช่
ผูฟั้งครูใหส้อน หรือแนะน าหนงัสือเพ่ืออ่านอีกต่อไป ยคุการอ่านไร้ก าแพงจึงถือวา่เป็นจุดแขง็และโอกาสในการ
เรียนรู้ส าหรับเด็กและเยาวชน ดงัน้ี 
 จุดแขง็ของยคุการอ่านไร้ก าแพง คือการท่ีเด็กและเยาวชนสามารถใชอุ้ปกรณ์ดิจิทลัมาสนบัสนุนการอ่าน 
โดยไม่ตอ้งซ้ือหนงัสือเป็นเล่ม ท่ียากต่อการจดัเก็บ โดยสามารถท่ีจะเขา้ถึงการอ่านและการคน้ควา้ขอ้มูลไดอ้ยา่ง
สะดวกและรวดเร็ว ซ่ึงการคน้ควา้ในลกัษณะน้ี จะเป็นการคน้หาขอ้มูลท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด การอ่านในลกัษณะน้ีเป็น
การสมัผสัโดยอาศยัการมองภาพ การเคล่ือนไหวและเสียง ก าหนดไดด้ว้ยความสนใจของเด็กและเยาวชนเอง และ
ยงัสามารถเก็บส่ิงท่ีสนใจไวไ้ด้เป็นคลงัของความรู้ เม่ืออยากอ่านซ ้ าสามารถเขา้ไปยงัขอ้มูลนั้นไดทุ้กเวลาท่ี
ตอ้งการ 
 โอกาสการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในยุคการอ่านไร้ก าแพงน้ี มีโอกาสในการเรียนรู้อยา่งกวา้งขวาง 
พ่อแม่หรือผูป้กครองมีโอกาสท่ีจะเรียนรู้ร่วมกบัเด็กและเยาวชน ไม่ไดมี้ขอ้จ ากดัดา้นเวลา หรือสถานท่ี ท าให้
สามารถเขา้ถึงส่ิงท่ีตอ้งการเรียนรู้ไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 
  จากจุดแข็งและโอกาสในการเรียนรู้ของยุคการอ่านไร้ก าแพง แสดงให้เห็นว่า เม่ือรูปแบบการอ่าน
เปล่ียนไปยอ่มส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนอยา่งมาก พ่อแม่หรือผูป้กครองไม่อาจทดัทาน
การเปล่ียนแปลงและการพฒันาการของการอ่านได ้ดงันั้นพ่อแม่หรือผูป้กครองตอ้งยอมรับและปรับตวัโดยการ
ส่งเสริมการอ่านของเด็กและเยาวชน ให้สามารถมีพฒันาการท่ีเหมาะสมทั้ งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา และสามารถท่ีจะปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลง สามารถกา้วเขา้สู่การเป็นพลเมืองโลกในศตวรรษท่ี 21  
 

5. บทบาทพ่อแม่หรือผู้ปกครองต่อการส่งเสริมการอ่าน 
 บทบาทของพอ่แม่หรือผูป้กครองยงัคงเป็นบุคคลส าคญัท่ีตอ้งค่อยส่งเสริมเด็กและเยาวชนใหท้ าในส่ิงท่ี
ถูกตอ้งและเหมาะสม พฤติกรรมการอ่านของเด็กและเยาวชนในศตวรรษท่ี 21 ก็เช่นกนั พอ่แม่หรือผูป้กครองตอ้ง
ดูแลและเป็นท่ีปรึกษาคอยแนะน า ส่งเสริมความมัน่ใจและความรับผิดชอบต่อการกระท าท่ีอาจเกิดความผิดพลาด
จากการขาดวฒิุภาวะและเป็นอนัตรายต่อตนเอง (ชมิดท์เอริค, โฮเฮนจาเร็ด, 2557) ดงันั้นในยคุการอ่านไร้ก าแพง
ของเด็กและเยาวชน พอ่แม่หรือผูป้กครองจ าเป็นตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัเทคนิคตา่ง ๆ ดงัขอ้สรุปจากหนงัสือคู่มือพอ่
แม่ยคุดิจิทลั (2559) ต่อไปน้ี 
 1. มีการตั้งกฎกติกาในการใชอุ้ปกรณ์หรือเคร่ืองมือท่ีน ามาช่วยในการอ่าน กฎกติกาหมายถึง วธีิการท่ีจะ
น ามาใชเ้พื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดวินยัท่ีดีต่อการตอบสนองพฤติกรรมให้เกิดทิศทางท่ีสร้างสรรค ์การท่ีพ่อแม่
หรือผูป้กครองมีการอธิบายถึงการให้ใชส้ัญญาณอินเตอร์เน็ต เช่น การขออนุญาตก่อนการใช ้การขอดาวน์โหลด
แอปพลิเคชนัลงในอุปกรณ์ โดยผ่านการคดัเลือกร่วมกนั การตั้งค่าขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการใชอ้ยา่งปลอดภยั 
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อาจรวมไปถึงการก าหนดเวลาในการใชต้ามความเหมาะสมหรือตามชนิดของช้ินงาน อาจก าหนดตามวนัหยดุ วนั
พกัผอ่นตามความเหมาะสม 
 2. การเปิดใจคุยกนั คือ การท่ีพ่อแม่หรือผูป้กครองเปิดใจให้เด็กและเยาวชนไดเ้สนอขอ้มูลใหม่ ๆ การ
ให้โอกาสเด็กและเยาวชนไดส้นุกกบัการเรียนรู้ผ่านระบบ โดยท่ีพ่อแม่หรือผูป้กครองไม่รังเกียจ เช่น การดูหนงั 
ฟังเพลงท่ีอาจก่อใหเ้กิดเสียงดงั การมีค าพูดท่ีไม่ไปทางการต าหนิ หรือไม่เห็นดว้ยมากเกินไป หมัน่พูดคุยในทาง
สร้างสรรค ์อาจมีข่าวสารมาเล่าแลกเปล่ียน เช่น อนัตรายอนัเกิดจากการเขา้สืบคน้ขอ้มูลบางเวบ็ไซต ์
 3. การเปิดเผยขอ้มูลหลกั ๆ อาจไดแ้ก่ การทราบรหสัผา่น การเขา้ระบบลอ็คอินของเวบ็ไซต ์พอ่แม่หรือ
ผูป้กครองตอ้งท าอยา่งเปิดเผย เพ่ือให้เกิดความสบายใจและไวว้างใจกนัในครอบครัว เพื่อแสดงให้เห็นถึงการ
สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้เขา้ไปสืบคน้ขอ้มูล และการสอนให้ทราบว่าขอ้มูลใดเปิดเผยกับพ่อแม่หรือ
ผูป้กครองได ้แต่อาจไม่สามารถเปิดเผยใหค้นอ่ืนทราบ เช่น บุคคลนอกครอบครัว เป็นตน้ 
 4. สอนเก่ียวกบัมารยาท รวมถึงความรับผิดชอบต่าง ๆ ท่ีเด็กและเยาวชนควรทราบ มารยาทเป็นอีกหน่ึง
อยา่งท่ีพ่อแม่หรือผูป้กครอง ควรมีการให้ค  าแนะน าเป็นพิเศษ อาจเร่ิมตน้ดว้ยการตั้งช่ือตนเองในโลกออนไลน์ 
รูปภาพท่ีโพส ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสาร และทุกคร้ังท่ีจะท าส่ิงใดให้มีการหยดุย ั้ง หรือย ั้งคิดต่อการพิมพข์อ้ความ
ก่อนท่ีจะโพส หรือก่อนการส่งขอ้ความ และการแสดงความรับผิดชอบต่อส่ิงท่ีได้พิมพ์หรือการส่งขอ้ความ
ออกไป เพราะเม่ือเขา้ไปแสดงความคิดเห็นหรือการกดเพ่ือดาวน์โหลดส่ิงใดนั้น หมายถึงเป็นส่ิงท่ียากท่ีจะลบ 
เพราะอาจมีบุคคลอ่ืนน าไปส่งต่อ 
 จากท่ีกล่าวมา สามารถเป็นแนวทางให้พ่อแม่หรือผูป้กครองใช้ในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมี
พฤติกรรมการอ่านท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นฤมล พงษป์ระเสริฐ (2554) ท่ีไดศึ้กษารูปแบบการ
ส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านของครอบครัวนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ พบวา่ ส่ิงท่ี
มีความส าคญัต่อการส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านคือ 1 แนวทางท่ีพอ่แม่หรือผูป้กครองใชใ้นการส่งเสริมให้บุตร
หลานมีพฤติกรรมรักการอ่าน ไดแ้ก่ การเลือกหนงัสือท่ีเหมาะสม การจดัส่ิงแวดลอ้มภายในบา้น การเปิดโอกาส
ให้ลูกเลือกหนงัสือท่ีตนเองชอบ การปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การเป็นแบบอยา่งท่ีเหมาะสมในการอ่าน และการ
ยกตวัอยา่งความส าเร็จรวมถึงประโยชน์จากการอ่าน 2. กิจกรรมท่ีพ่อแม่หรือผูป้กครองใชใ้นการส่งเสริมใหบุ้ตร
หลานมีพฤติกรรมรักการอ่าน ไดแ้ก่ การกระตุน้พฒันาการในช่วงตั้งครรภ ์การกระตุน้พฒันาการเพื่อการเรียนรู้ 
การใชเ้วลาในการอ่านหนงัสือร่วมกนัในครอบครัว และการพาบุตรหลานไปร้านหนงัสือและหอ้งสมุด  3. วธีิการ
ท่ีพ่อแม่หรือผูป้กครองใชใ้นการส่งเสริมใหบุ้ตรหลานมีพฤติกรรมรักการอ่าน ไดแ้ก่ การเลือกใชส่ื้อท่ีเหมาะสม
กับพฒันาการ การให้เด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ การกระตุ ้นหรือการใช้ส่ิงเสริมแรง และการจัดการ
พฤติกรรมเชิงบวก  
 จึงเห็นไดว้า่ พ่อแม่หรือผูป้กครองมีความส าคญัต่อการอ่านของเด็กและเยาวชน เป็นแบบอยา่งของการ
ใชก้ารอ่านในการแสวงหาความรู้อยา่งสม ่าเสมอ เป็นตวัแบบของพฤติกรรมการอ่านมากกวา่การออกค าสั่งใหท้ า
ตาม โดยเฉพาะในศตวรรษท่ี 21 พ่อแม่หรือผูป้กครองตอ้งใหก้ารสนบัสนุน และเป็นผูติ้ดตามขอ้มูลข่าวสารใหม่ 
ๆ การมีเครือข่ายระหวา่งพ่อแม่และผูป้กครองดว้ยกนัเองจะช่วยส่งเสริมใหก้ารอ่านเด็กและเยาวชนสมบูรณ์มาก
ข้ึน  
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6. ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะส าหรับพ่อแม่หรือผูป้กครองในการส่งเสริมการอ่านของเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษท่ี 21 
คือ  

1. การใชส่ื้อท่ีเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของยคุสมยั เช่น การท่ีเด็กและเยาวชนใชบ้ริการอ่านหนงัสือ
ผ่าน E-Newspaper E-Magazine E-Book รวมไปถึง เคร่ืองอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และหรือการมี
แอปพลิเคชนับนเคร่ืองมือส่ือสารต่าง ๆ 

2. การให้เด็กและเยาวชนเป็นศูนยก์ลางในการเรียนรู้ โดยท่ีพ่อแม่หรือผูป้กครองส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนคน้ควา้อย่างอิสระอย่างมีขอบเขตท่ีเหมาะสม ไม่บงัคบัขู่เข็ญ เพื่อให้การคน้ควา้ของเด็กและ
เยาวชนมีสาระประโยชน์ 

3. พ่อแม่หรือผูป้กครองควรกระตุน้และใชส่ิ้งเสริมแรงให้เด็กและเยาวชนเกิดความไวว้างใจ พูดคุยและ
แลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั  

4. ควรมีตวัแบบของความส าเร็จในการอ่าน เพ่ือช่วยส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชนมีวนิยั และความรับผิดชอบ  
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