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คํานํา 
 ผลการสํารวจเกี่ยวกับการอานหนังสือของประชากรนอกเวลาเรียน/
นอกเวลาทํางาน ซ่ึงรวมการอานหนังสือทุกประเภท และการอานทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ เชน อนิเทอรเน็ต ซีดี ฯลฯ ยกเวน SMS หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส  (E-mail)  พบประเดน็ทีสํ่าคัญดงันี้  เด็กเล็กอายุต่าํกวา 6 ป  
ที่อานเองหรือผูใหญอานใหฟงมีรอยละ 53.5  เดก็ผูหญิงมีอัตราการอาน
หนังสือมากกวาผูชายเล็กนอย  (รอยละ 54.3  และ 52.7 ตามลําดับ)  
โดยเด็กเลก็ในกรงุเทพมหานครมีอัตราการอานหนงัสือสูงสดุ (รอยละ 63.0)  
สวนผูที่มอีาย ุ 6 ปขึ้นไปมีอตัราการอานหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลา
ทํางานรอยละ 68.6  โดยผูชายมีอัตราการอานหนงัสือสูงกวาผูหญงิเล็กนอย  
และกลุมวัยเด็กมีอัตราการอานหนังสือสูงกวาวัยอื่น รองลงมา คอื กลุมเยาวชน 
กลุมวัยทาํงาน และกลุมวัยสูงอาย ุและในการสํารวจครัง้นีผู้ที่มอีาย ุ6 ปขึน้ไป
ไดใหขอเสนอแนะในการรณรงคใหคนรกัการอานหนังสอืในหลายประเดน็
ที่นาสนใจ  เชน หนงัสือควรมรีาคาถูกลง และมเีนือ้หาสาระนาสนใจ รวมทั้ง
ควรมีหองสมุดประจําหมูบาน/ชุมชน เปนตน  

เมือ่เปรยีบเทียบอตัราการอานหนังสอืของประชากร ซ่ึงสํารวจไว
ในป 2551  พบวา ประชากรมอีัตราการอานหนงัสือเพิ่มขึ้น โดยจะเห็นไดชัด
ในกลุมเดก็เล็กอายุต่าํกวา 6 ปที่มีอัตราการอานหนงัสือเพิ่มขึน้มาก คอื จาก
รอยละ 36.0 เปนรอยละ 53.5  สําหรับกลุมผูที่มีอายุ 6 ปขึ้นไปมีอัตราการอาน
หนังสือเพิม่ขึ้นเพียงเล็กนอย จากรอยละ 66.3 เปนรอยละ 68.6  ทัง้นี้อาจ
เนื่องจากมกีารรณรงคสงเสริมการอานรวมกันหลายภาคสวน สืบเนื่องมาจาก
เมือ่วนัที ่5 สิงหาคม 2552  คณะรัฐมนตรไีดอนุมัติใหการอานเปนวาระแหงชาติ  
โดยกําหนดใหวันที่ 2 เมษายน ของทุกปเปนวันรักการอาน และป 2552 -2561 
เปนทศวรรษแหงการอาน 
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สรุปประเด็นเดน 

การอานหนังสือของเด็กเล็ก 
1. อัตราการอานหนังสือนอกเวลาเรียนของเดก็เล็ก 
 เด็กเล็กที่มีอายุต่ํากวา 6 ป มีอัตราการอานหนังสือในชวง
นอกเวลาเรียนรอยละ 53.5  โดยเดก็เลก็ในกรุงเทพมหานครมีอัตราการอาน
หนังสือสูงสุด (รอยละ 63.0)  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเด็กเล็กมอีตัรา
การอานหนังสือต่าํสุด (รอยละ 49.1) 
2.  ความถี่ของการอานหนังสอืนอกเวลาเรยีนของเดก็เลก็ 
 เด็กเล็กที่อานหนังสือนอกเวลาเรียน เปนเด็กที่อานหนังสือ
สัปดาหละ 2 – 3 วนั มากที่สุด (รอยละ 42.0)   
3.  เวลาเฉลี่ยที่ใชอานหนังสือนอกเวลาเรยีนของเดก็เล็ก 
 เด็กเล็กทีอ่านหนงัสือใชเวลาอานหนงัสอืนอกเวลาเรียน เฉลีย่ 
26 นาทีตอวัน เด็กเล็กที่อาศัยในเขตเทศบาลใชเวลาอานหนังสือฯ มากกวา
นอกเขตเทศบาล (28 นาที และ 25 นาที ตามลําดับ)  เด็กเล็กที่อาศัยใน
กรุงเทพมหานครใชเวลาอานหนังสือฯ เฉลี่ยสูงสุด คือ 35 นาทีตอวัน   
 

การอานหนังสือของประชากร 
4.   อัตราการอานหนังสือนอกเวลาเรยีน/นอกเวลาทํางานของประชากร 
 ประชากรอายุตัง้แต 6 ปขึ้นไป อานหนงัสือเพิ่มขึ้นจากรอยละ 
66.3 ในป 2551  เปนรอยละ 68.6  ในป 2554  ซ่ึงอัตราการอานหนังสือเพิ่มขึ้น
เกือบทุกวัย คือทั้งวัยเด็ก วัยทํางาน และวัยสูงอายุ สวนวัยเยาวชนเปน
กลุมเดียวที่มีอัตราการอานหนงัสือคงที ่
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5.   ความแตกตางของอัตราการอานหนังสอืนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน 
      ของประชากรแตละกลุม 
 ผูชายมีอตัราการอานหนังสอืสูงกวาผูหญิง อัตราการอานหนงัสือ
มีความสัมพันธกันเชงิบวกกับระดับการศึกษา ผูที่อาศัยในเขตเทศบาลมี
อัตราการอานหนังสือสูงกวาผูที่อยูนอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานครมี
อัตราการอานหนังสือสูงกวาภาคอืน่ 
6.   เวลาเฉลี่ยที่ใชอานหนงัสือนอกเวลาเรยีน/นอกเวลาทํางานของประชากร 
 ในป 2554 ผูอานหนงัสือที่มีอายตุั้งแต 6 ปขึ้นไปทั้งหมด  ใชเวลา
อานหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางานเฉลี่ย 35 นาทตีอวัน นอยลง
จากป 2551 ที่ใชเวลาเฉลี่ย 39 นาทีตอวนั โดยพบวา คนเกือบทุกวัยใชเวลา
อานหนังสือฯ นอยลง  สวนวัยเด็กเปนกลุมเดยีวที่ใชเวลาอานหนงัสือฯ 
เพิ่มขึ้นเลก็นอย (จาก 38 นาทเีพิ่มขึ้นเปน 39 นาท)ี 
7.   ประเภทหนังสอืที่อานนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทาํงานของประชากร 
 หนังสือพิมพ เปนประเภทของหนงัสือที่มีผูอานสูงสุด คอื 
รอยละ 63.4  รองลงมา คอื ตํารา/หนงัสือ/เอกสารที่ใหความรู นวนยิาย/
การตูน/หนังสืออานเลน นิตยสาร  และแบบเรียน/ตําราเรียนตามหลักสูตร 
(รอยละ 36.6  35.8  35.6  และ 32.4 ตามลําดับ) 
8.   ประเภทเนื้อหาสาระของหนงัสือที่อานของประชากร 
 เนื้อหาสาระที่ผูอานหนังสือชอบอานมากที่สุด คือ ขาว  รองลงมา
คือ สารคดี/ความรูทั่วไป  บนัเทิง  และความรูวชิาการ (รอยละ 48.0  39.2  
35.1  และ  27.8  ตามลําดับ) 
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9.   วิธกีารรณรงคใหคนรักการอานหนังสอื 
 วิธีการรณรงคใหคนรักการอานหนังสือที่ประชากรอายุตั้งแต 
6 ปขึน้ไป  เสนอแนะมากที่สุด 5 อนัดับแรก  คอื  1)  หนังสอืควรมรีาคาถูกลง 
2) หนงัสอืควรมเีนือ้หาสาระนาสนใจ  3) ควรมีหองสมุดประจาํหมูบานหรือ
ชุมชน  4) สงเสริมใหพอแมปลูกฝงใหเด็กรักการอาน  และ 5) รูปเลม
กะทัดรัด/ปกสวยงามนาอาน/มีรูปประกอบ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สรุปผลที่สําคญั  การสํารวจการอานหนังสือของประชากร พ.ศ. 2554 

 

vii

สํานักงานสถิติแหงชาติ 

สารบัญ 

หนา 

คํานํา i 
สรุปประเด็นเดน iii 
สารบัญแผนภูม ิ ix 
สารบัญตาราง xii 
สรุปผลการสํารวจ 1 
 1.  การอานหนงัสือของเดก็เลก็ 1 
  1.1  อัตราการอานหนังสือนอกเวลาเรียน 1 
  1.2  เหตุผลที่ผูใหญอานหนังสือใหเด็กเล็กฟง 3 
  1.3  ความถี่ของการอานหนังสือนอกเวลาเรียน 4 
  1.4  เวลาเฉลี่ยที่ใชอานหนงัสือนอกเวลาเรียน 5 
  1.5  การซือ้หนังสือใหเด็กเล็กในรอบปทีแ่ลว 6 
  1.6  คาใชจายสําหรบัซื้อหนังสือใหเด็กเล็กเฉลี่ยตอเดอืน 8 
  1.7  สาเหตุที่เด็กเล็กไมอานหนังสือนอกเวลาเรียน 9 
 2.  การอานหนงัสือของประชากร (อายตุั้งแต 6 ปข้ึนไป) 11 
  2.1  อัตราการอานหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน 11 
  2.2  อาย ุ 13 
  2.3  ระดับการศึกษา 14 
  2.4  การทาํงาน 15 
  2.5  ประเภทของหนงัสือที่อานนอกเวลาเรยีน/นอกเวลาทาํงาน 18 
  2.6  ประเภทเนื้อหาสาระของหนังสือทีอ่านนอกเวลาเรียน/ 20 
        นอกเวลาทํางาน 



สรุปผลที่สําคญั  การสํารวจการอานหนังสือของประชากร พ.ศ. 2554 

 

viii

สํานักงานสถิติแหงชาติ 

สารบัญ (ตอ) 
หนา 

  2.7  เวลาเฉลี่ยที่ใชอานหนังสือนอกเวลาเรยีน/นอกเวลาทํางาน 22 
  2.8  สถานที่อานหนงัสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน 23 
  2.9  การยมืหรือไปอานหนังสือที่หองสมุด 24 
  2.10  เหตผุลที่อานหนังสือนอกเวลาเรยีน/นอกเวลาทํางาน 25 
  2.11  การซื้อหนังสอืในรอบปที่แลวของประชากร 26 
  2.12  คาใชจายในการซื้อหนงัสือเฉลี่ยตอเดอืนของประชากร 27 
  2.13  สาเหตุที่ไมอานหนังสอืนอกเวลาเรยีน/นอกเวลาทาํงาน 28 
  2.14  วิธีการรณรงคใหคนรักการอานหนงัสือ 29 
ภาคผนวก  31 

1. ความเปนมา   33 
2. วัตถุประสงค   34 
3. ประโยชน 34 

 4.  ขอบขายของการสํารวจ 34 
 5. เวลาอางองิ 35 
 6. รายการขอมูลที่เก็บรวบรวม 35 
 7. ระเบียบวธีิการสํารวจ 35 
 8.  คํานิยาม 36 
 
 
 
 



สรุปผลที่สําคญั  การสํารวจการอานหนังสือของประชากร พ.ศ. 2554 

 

ix

สํานักงานสถิติแหงชาติ 

สารบัญแผนภูม ิ
หนา 

แผนภูม ิ 1 อัตราการอานหนงัสือของเด็กเลก็นอกเวลาเรยีน จาํแนก 2 
  ตามเพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2551 และ 2554 
แผนภูม ิ 2 รอยละของเด็กเล็กทีม่ีผูใหญอานหนงัสอืใหฟง จาํแนก 3 
  ตามเหตผุลที่ผูใหญอานหนังสอืใหฟง พ.ศ. 2554 
แผนภูม ิ 3 รอยละของเด็กเล็กทีอ่านหนังสอืนอกเวลาเรยีน จาํแนก 4 
  ตามความถี่ของการอานหนังสอื พ.ศ. 2551 และ 2554 
แผนภูม ิ 4 เวลาที่ใชอานหนงัสือนอกเวลาเรียนเฉลีย่ตอวันของ 5 
  เด็กเล็กที่อานหนังสือ จําแนกตามเพศ  เขตการปกครอง  
  และภาค พ.ศ. 2554 
แผนภูม ิ 5 รอยละของเด็กเล็กที่อานหนังสือนอกเวลาเรียน จําแนก 6 
  ตามการซื้อหนังสือใหเด็กเล็กในรอบปทีแ่ลว และ 
  ผูเลอืกหนงัสอื พ.ศ. 2554 
แผนภูม ิ 6 รอยละของเด็กเล็กทีอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน จาํแนก 7 
  ตามจํานวนหนังสอืที่ซ้ือในรอบปที่แลว  เขตการปกครอง 
  และภาค  พ.ศ. 2554 
แผนภูม ิ 7 รอยละของเด็กเล็กทีอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน จาํแนก 8 
  ตามคาใชจายสําหรบัซื้อหนังสือใหเด็กเล็กเฉลี่ยตอเดอืน  
  เขตการปกครอง และภาค  พ.ศ. 2554 
แผนภูม ิ 8 รอยละของเด็กเล็กทีไ่มอานหนังสือนอกเวลาเรียน 9 
  จําแนกตามสาเหตุที่เด็กเล็กไมอานหนังสือ พ.ศ. 2554 
แผนภูม ิ 9 รอยละของเด็กเล็กทีไ่มอานหนังสือนอกเวลาเรียน 10 
  จําแนกตามสาเหตุที่ผูใหญไมอานหนังสือใหเด็กเล็กฟง 
  5 ลําดับแรก พ.ศ. 2554 



สรุปผลที่สําคญั  การสํารวจการอานหนังสือของประชากร พ.ศ. 2554 

 

x

สํานักงานสถิติแหงชาติ 

สารบัญแผนภูม ิ(ตอ) 
หนา 

แผนภูม ิ 10 อัตราการอานหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน 11 
  ของประชากรอายุตัง้แต 6 ปขึ้นไป  จําแนกตามเพศ  
  พ.ศ. 2546 - 2554 
แผนภูม ิ 11 อัตราการอานหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทาํงาน 12 
  ของประชากรอายุตัง้แต 6 ปขึน้ไป จําแนกตาม 
  เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2554 
แผนภูม ิ 12 อัตราการอานหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน 13 
  ของประชากรอายุตั้งแต  6 ปขึ้นไป  จําแนกตามกลุมวัย   
  พ.ศ. 2546 – 2554 
แผนภูม ิ 13 รอยละของประชากรอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป จําแนกตาม 14 
  การอานหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน  
  และระดับการศึกษาสูงสุด พ.ศ. 2554 
แผนภูม ิ 14 อัตราการอานหนงัสือของประชากรอายุตัง้แต 15 ปขึน้ไป 15 
  จําแนกตามการทาํงานในรอบปที่แลว พ.ศ. 2554 
แผนภูม ิ 15 อัตราการอานหนังสือนอกเวลาทาํงานของผูทํางาน 16 
  อายุตัง้แต 15 ปขึ้นไป จําแนกตามอาชีพ พ.ศ. 2554 
แผนภูม ิ 16 อัตราการอานหนังสือนอกเวลาทํางานของผูทํางาน 17 
  อายุตัง้แต 15 ปขึ้นไป จําแนกตามกลุมอตุสาหกรรม  
  และสถานภาพการทาํงาน พ.ศ. 2554 
แผนภูม ิ 17 รอยละของประชากรอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไปที่อานหนังสือ 19 
  นอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน จําแนกตามประเภทหนังสอื 
  ที่อาน  และความถีข่องการอานหนังสอื พ.ศ. 2554 



สรุปผลที่สําคญั  การสํารวจการอานหนังสือของประชากร พ.ศ. 2554 

 

xi

สํานักงานสถิติแหงชาติ 

สารบัญแผนภูม ิ(ตอ) 
หนา 

แผนภูม ิ 18 รอยละของประชากรอายุตัง้แต 6 ปขึ้นไปที่อานหนังสือ 20 
  นอกเวลาเรยีน/นอกเวลาทาํงาน จําแนกตามประเภทเนื้อหา 
  สาระของหนังสือทีอ่าน พ.ศ. 2554 
แผนภูม ิ 19 เวลาที่ใชอานหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทาํงาน 22 
  เฉลี่ยตอวันของประชากรอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไปที่อาน 
  หนังสือจําแนกตามเพศ กลุมวัย เขตการปกครอง และภาค  
  พ.ศ. 2554 
แผนภูม ิ 20 รอยละของประชากรอายุตัง้แต 6 ปขึ้นไปที่อานหนังสือ 24 
  นอกเวลาเรยีน/นอกเวลาทาํงาน จําแนกตามประเภทหองสมุด 
  ที่ไปใชบรกิารยืมหรอือานหนงัสือ พ.ศ. 2554 
แผนภูม ิ 21 รอยละของประชากรอายุตัง้แต 6 ปขึ้นไปที่อานหนังสือ 26 
  นอกเวลาเรยีน/นอกเวลาทาํงาน จําแนกตามจํานวนหนังสือ 
  ที่ซ้ือในรอบปที่แลว พ.ศ. 2554 
แผนภูม ิ 22 รอยละของประชากรอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไปที่อานหนังสือ 27 
  นอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน จําแนกตามคาใชจาย  
  ในการซื้อหนังสือเฉลี่ยตอเดือน เขตการปกครอง และภาค 
  พ.ศ. 2554 

 
 
 
 
 



สรุปผลที่สําคญั  การสํารวจการอานหนังสือของประชากร พ.ศ. 2554 

 

xii

สํานักงานสถิติแหงชาติ 

สารบัญตาราง 
หนา 

ตาราง 1 รอยละของประชากรอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไปที่อานหนังสือ 19 
  นอกเวลาเรียน/นอกเวลาทาํงาน  จําแนกตามประเภทของ 
  หนังสอืทีอ่าน และกลุมวัย พ.ศ. 2554 
ตาราง 2 รอยละของประชากรอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไปที่อานหนังสือ 21 
  นอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน จําแนกตามประเภท 
  เนื้อหาสาระของหนงัสือที่อาน  และกลุมวัย พ.ศ. 2554 
ตาราง 3 รอยละของประชากรอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไปที่อานหนังสือ 23 
  นอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน จําแนกตามสถานที่ 
  อานหนังสือ  และกลุมวัย พ.ศ. 2554 
ตาราง 4 รอยละของประชากรอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไปที่อานหนังสือ 25 
  นอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน จําแนกตามเหตุผลทีอ่าน 
  หนังสือ  และกลุมวัย พ.ศ. 2554 
ตาราง 5 รอยละของประชากรอายุตัง้แต 6 ปขึน้ไปที่ไมอานหนังสอื 29 
  นอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน จําแนกตามสาเหตุที่ไมอาน 
  หนังสือ และกลุมวัย พ.ศ. 2554 
 
 



สรุปผลที่สําคญั  การสํารวจการอานหนังสือของประชากร พ.ศ. 2554 

 

1

สํานักงานสถิติแหงชาติ 

สรุปผลการสํารวจ 

 การสํารวจการอานหนังสือของประชากร พ.ศ. 2554 เปนการเก็บ
รวบรวมขอมูล เกี่ยวกับการอานหนงัสือทุกประเภทเฉพาะนอกเวลาเรียน/
นอกเวลาทํางานของประชากร  รวมทัง้การอานทางสื่ออเิล็กทรอนกิสอื่น ๆ  
เชน  อนิเทอรเน็ต  ซีดี ฯลฯ  ยกเวน SMS หรอืจดหมายอเิล็กทรอนิกส (E-mail) 
 การสํารวจที่ผานมาในป 2546 - 2548  สํานักงานสถิติแหงชาติ 
สํารวจเฉพาะการอานหนงัสือของประชากรที่มอีายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป และ
ตั้งแตป 2551 ไดสํารวจเพิม่เรือ่งการอานหนังสือของเดก็เล็ก (ผูที่มีอาย ุ
ต่ํากวา 6 ป) ดวย  ผลการสํารวจที่สําคัญในป 2554 สรุปไดดังนี ้
1. การอานหนังสือของเด็กเล็ก 
 การอานหนังสือของเด็กเล็ก ในที่นี้หมายถึง การอานหนังสือของ
เด็กเล็กที่อานในชวงนอกเวลาเรียนดวยตัวเอง และรวมทั้งที่ผูใหญอาน
ใหฟงดวย 
 1.1 อัตราการอานหนังสือนอกเวลาเรียน 
  จากผลการสํารวจป 2554 พบวา เด็กเล็กมีอัตราการอานหนังสือ
รอยละ 53.5  เด็กผูหญิงมีอตัราการอานหนังสือสูงกวาเด็กผูชายเล็กนอย 
(รอยละ 54.3 และรอยละ 52.7 ตามลําดับ) นอกจากนี้อตัราการอานหนังสือของ
เด็กเล็กมีความแตกตางกันระหวางเขตการปกครองและภาค  โดยในเขตเทศบาล
มีอัตราการอานหนังสอืสูงกวานอกเขตเทศบาล เด็กเล็กในกรุงเทพมหานคร
มีอัตราการอานหนังสอืสูงสดุ (รอยละ 63.0)  ขณะที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
เด็กเล็กมีอัตราการอานหนังสือต่ําสุด (รอยละ 49.1) 
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 เมื่อเปรียบเทียบกับการสํารวจป 2551 พบวาเด็กเล็กเกินครึ่งหนึ่ง 
(รอยละ 53.5) มีการอานหนังสือนอกเวลาเรียน โดยมีอัตราการอานเพิ่มขึ้น
รอยละ 17.5  เด็กหญิงมีอัตราการอานหนังสือเพิ่มขึ้นมากกวาเด็กผูชาย  
เด็กเล็กที่อาศัยในเขตเทศบาลและภาคกลาง  มีอัตราการอานหนังสือ
เพิ่มขึ้นมากกวาพื้นที่อื่น 

แผนภูม ิ 1 อัตราการอานหนงัสือของเด็กเล็กนอกเวลาเรียน 1/ จําแนกตามเพศ เขตการปกครอง 
และภาค พ.ศ. 2551 และ 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1/    อัตราการอานหนังสือ หมายถึง รอยละของจํานวนประชากรทีอ่านหนังสือตอจาํนวนประชากรทั้งสิ้นในแตละกลุม 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ท่ัวราชอาณาจกัร 
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นอกเขตเทศบาล 
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ใต 
รอยละ 

2551 2554 
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 1.2 เหตุผลทีผู่ใหญอานหนังสอืใหเด็กเล็กฟง 
 สําหรบัเดก็เล็กทีอ่านหนงัสอืนั้น เกือบทั้งหมด (รอยละ 96.8) มีผูใหญ
อานหนังสอืใหฟง และมีเพยีงรอยละ 3.2 เทานัน้ทีเ่ด็กเล็กอานดวยตนเอง 
โดยไมมผีูใหญอานหนังสอืใหฟง เมือ่สอบถามผูใหญถึงเหตผุลที่อานหนังสือ
ใหเด็กเล็กฟง พบวา ผูใหญสวนใหญอานใหฟงเพือ่เพิ่มพูนความฉลาดหรือ
ความรูใหกับเด็กเล็กรอยละ 66.2  รองลงมา คือ เพื่อทําใหเด็กเพลินเพลิน
หรืออารมณดีรอยละ 55.1  เพือ่สงเสริมใหเด็กเล็กรักการอานรอยละ 37.9 
และเพื่อทําใหเกิดความอบอุนในครอบครัวรอยละ 20.3  สวนเหตุผลอื่น  ๆมีเพียง
รอยละ 0.2 เทานั้น   
แผนภูม ิ 2 รอยละของเด็กเล็กที่มีผูใหญอานหนังสือใหฟง จําแนกตามเหตุผลที่ผูใหญ

อานหนังสือใหฟง พ.ศ. 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ



สรุปผลที่สําคญั  การสํารวจการอานหนังสือของประชากร พ.ศ. 2554 

 

4

สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 1.3 ความถี่ของการอานหนังสอืนอกเวลาเรยีน 
 เด็กเล็กทีอ่านหนงัสือมีประมาณ 2.7 ลานคนในจํานวนนี้เปนผูที่อาน
หนังสือสัปดาหละ 2 – 3 วัน มากที่สุด (รอยละ 42.0)   รองลงมาคือ อานทกุวัน 
และอานสัปดาหละ 4 – 6 วัน ใกลเคียงกัน (รอยละ 22.0 และ 19.7 ตามลําดับ) 
และพบวา มีเด็กเล็กที่อานหนงัสือแตอานนาน ๆ ครั้งอยูรอยละ 6.2  
 เด็กเล็กมีความถี่ในการอานหนังสือเพิ่มขึ้น คือ เด็กเล็กที่อานอยางนอย 
1 วันตอสัปดาหมีเพิม่มากขึ้นในขณะที่รอยละของเด็กเล็กที่อานนาน ๆ ครั้ง   
มีแนวโนมลดลง   
แผนภูม ิ 3 รอยละของเด็กเล็กที่อานหนังสือนอกเวลาเรียน จําแนกตามความถี่ของการอาน

หนังสือ พ.ศ. 2551 และ 2554 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

18.5 22.0
17.3 19.7

39.6
42.0

9.7
10.114.9 6.2

0

20

40

60

80

100

ทุกวัน 

สัปดาหละ 1 วัน 

สัปดาหละ 2-3 วัน 

สัปดาหละ 4-6 วัน 

นาน ๆ คร้ัง 
รอยละ 

พ.ศ. 
2551 2554 



สรุปผลที่สําคญั  การสํารวจการอานหนังสือของประชากร พ.ศ. 2554 

 

5

สํานักงานสถิติแหงชาติ 

26 26 28 25

35

25
23

24 27

0
5

10
15
20
25
30
35
40

 1.4 เวลาเฉลี่ยที่ใชอานหนังสือนอกเวลาเรยีน 
 เด็กเล็กทีอ่านหนงัสือใชเวลาอานหนงัสอืนอกเวลาเรยีนเฉลี่ย 26 นาที 
ตอวัน โดยเด็กชายและเด็กหญิงใชเวลาอานหนังสือฯ เฉลี่ยในแตละวันเทากัน 
(ประมาณ 26 นาที)  เมือ่พิจารณาตามพืน้ที่อยูอาศยั  พบวา เด็กเลก็ที่อาศัย
ในเขตเทศบาลใชเวลาอานหนังสือฯ มากกวานอกเขตเทศบาล (28 นาที 
และ 25 นาทีตามลาํดับ)  เด็กเล็กที่อาศัยอยูในกรงุเทพมหานครใชเวลาอาน
หนังสอืฯ เฉลี่ยสูงสุด คอื 35 นาทีตอวนั รองลงมาคอืภาคใต (27 นาทีตอวัน) 
สวนเด็กเล็กที่อาศัยอยูภาคอื่นใชเวลาอานหนังสือฯ ต่าํกวาคาเฉลี่ยของ
ทั้งประเทศ โดยเด็กเล็กที่อาศัยอยูภาคเหนือใชเวลาอานหนังสอืฯ เฉลี่ยต่าํสุด 
(23 นาทีตอวัน) 
แผนภูม ิ 4 เวลาที่ใชอานหนังสือนอกเวลาเรียนเฉล่ียตอวันของเด็กเล็กที่อานหนังสือ 

จําแนกตามเพศ  เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทั่วราชอาณาจักร  26  นาทีตอวันเวลา (นาที) 

ชาย หญิง ในเขต
เทศบาล

นอกเขต
เทศบาล

กรุงเทพ 
มหานคร

กลาง เหนือ ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต 
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 1.5 การซื้อหนงัสือใหเด็กเล็กในรอบปที่แลว 
 เมื่อสอบถามผูตอบสัมภาษณเกีย่วกับการซื้อหนังสอืใหเด็กเลก็อาน
นอกเหนือจากซื้อหนังสือเรียนตามหลักสูตรที่เด็กนักเรียนทุกคนจาํเปน 
ตองซื้อในรอบปที่แลว พบวา รอยละ 79.0 ของเด็กเลก็ที่อานหนังสอื มีผูใหญ
ซ้ือหนังสือใหอานเพิ่มเติมจากหนังสือเรียนตามหลักสูตร โดยสวนใหญ
รอยละ 60.9 ผูใหญเปนผูเลือกหนังสือเหลานี้ใหเอง  และมีรอยละ 18.1  ที่
เด็กเล็กเปนผูเลือกหนังสือเอง 
แผนภูม ิ 5 รอยละของเด็กเล็กที่อานหนงัสือนอกเวลาเรียน จําแนกตามการซื้อหนงัสือ

ใหเด็กเล็กในรอบปทีแ่ลว และผูเลือกหนังสือ  พ.ศ. 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เด็กเลือกเอง 18.1% 

60.9% 
ไมซื้อ 
21.0% 

ซื้อ 
79.0% 

การซื้อหนังสือใหเด็กเล็ก 
ในรอบปที่แลว ผูเลือกหนังสือ 

ผูใหญเลือกให 
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4.73.1

8.1
7.15.8 5.2

6.1 8.814.59.2 13.5

0

20

40

60

80

100

 เมื่อพิจารณาการซื้อหนังสือใหเด็กเล็กที่อานหนังสือ จาํแนกตาม
เขตการปกครองและภาค พบวา ในเขตเทศบาลมีอัตราการซื้อหนงัสือให
เด็กเล็กสูงกวานอกเขตเทศบาล (รอยละ 81.5 และ 77.5  ตามลาํดับ) ภาคกลาง
มีอัตราการซื้อหนังสือใหเด็กเล็กสูงสุด (รอยละ 85.6) สวนภาคเหนือต่าํสุด 
(รอยละ 75.8)  สําหรับจาํนวนหนังสอืทีซ้ื่อใหเด็กเล็ก พบวา ในรอบปที่แลว 
เด็กเล็กทีอ่านหนงัสือมีผูใหญซ้ือหนังสือให 1 – 5 เลม สัดสวนสูงที่สุด 
(รอยละ 44.8)  รองลงมา คือ ซ้ือหนังสือ 6 – 10 เลม (รอยละ 19.1)   และ
มากกวา 10 เลม (รอยละ 15.1)   มเีพียงรอยละ 0.1 ที่จําไมไดหรือไมทราบ
จํานวนหนังสือที่ซ้ือใหเด็กเลก็ ในเขตเทศบาลมีอัตราการซื้อหนงัสือให
เด็กเล็กอานเพิ่มเติมจาํนวนหลายเลม คอื ตั้งแต 6 เลมขึ้นไป มากกวานอกเขต
เทศบาล และกรุงเทพมหานครมากกวาภาคอืน่ 

แผนภูม ิ 6 รอยละของเด็กเล็กที่อานหนังสือนอกเวลาเรียน จําแนกตามจํานวนหนังสือ
ที่ซื้อในรอบปที่แลว เขตการปกครอง และภาค  พ.ศ. 2554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ 

กรุงเทพ 
มหานคร

กลาง เหนือ ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต นอกเขต
เทศบาล 

ในเขต
เทศบาล 

0.1 0.1 0.4 79.0 81.5 77.5 76.6 
85.6 

75.8 76.4 79.5 

ท่ัวราช 
อาณาจักร 

ไมทราบ 
มากกวา 15 เลม 
11 – 15 เลม 
6 – 10 เลม 

1 – 5 เลม 

0.1 0.1 
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 1.6 คาใชจายสําหรับซื้อหนังสอืใหเด็กเล็กเฉลี่ยตอเดือน 
 สําหรบัเดก็เล็กทีอ่านหนงัสอืมีผูใหญซ้ือหนงัสอืใหอานเพิ่มเติมจาก
หนังสือเรยีนตามหลกัสูตรนั้น สวนใหญรอยละ 63.2 เสียคาใชจายในการซื้อ
หนังสือเหลานี้เฉลี่ยเดือนละไมเกิน 100 บาท และมีเพียงรอยละ 3.3 ทีเ่สยี
คาใชจายเฉลี่ยตอเดอืนมากกวา 300 บาท กลุมที่เสียคาใชจายสําหรับซื้อ
หนังสือฯ ใหเด็กเลก็คอนขางสูงคือมากกวา 100 บาทตอเดอืนนัน้ ในเขต
เทศบาลคอนขางสูงกวานอกเขตเทศบาล และกรุงเทพมหานครสูงกวาภาคอื่น 

แผนภูม ิ 7 รอยละของเด็กเล็กที่อานหนังสือนอกเวลาเรียน จําแนกตามคาใชจายสําหรับ
ซื้อหนังสือใหเด็กเล็กเฉล่ียตอเดือน เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ 

กรุงเทพ
มหานคร

กลาง เหนือ ตะวันออก  
เฉียงเหนือ 

ใต นอกเขต
เทศบาล 

ในเขต
เทศบาล 

79.0 81.5 
76.6 

85.6 
75.8 76.4 79.5 

ทั่วราช
อาณาจักร

1 – 100 บาท/เดือน 

101 – 200 บาท/เดือน 
201 – 300 บาท/เดือน 
มากกวา 300 บาท/เดือน 77.5 0.2 
ไมทราบ 0.2 

0.9 
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 1.7 สาเหตุที่เดก็เลก็ไมอานหนงัสือนอกเวลาเรียน 
 เด็กเล็กที่ไมอานหนงัสือนอกเวลาเรียน คือ เด็กเล็กที่ไมไดอาน
หนังสือดวยตนเอง และไมมีผูใหญอานหนังสือใหฟง มีประมาณ 2.3 ลานคน 
คิดเปนรอยละ 46.5 ของเด็กเลก็ทั้งสิ้น พบวา สาเหตุที่เด็กเล็กกลุมนี้ไมอาน
หนังสือ เพราะวายังเปนเด็กเกินไปคือมีอายุต่าํกวา 2 ป รอยละ 64.8  
สาเหตุรองลงมา คือ อานหนังสือไมออกรอยละ 19.5  ชอบดูโทรทัศนรอยละ 10.2 
ไมชอบอานหนังสือหรือไมสนใจรอยละ 4.1  และสาเหตุอื่นอีกเพียงรอยละ 1.4 

แผนภูม ิ 8 รอยละของเด็กเล็กที่ไมอานหนังสือนอกเวลาเรียน จําแนกตามสาเหตุที่เด็กเล็ก
ไมอานหนังสือ พ.ศ. 2554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,326,810 คน 

เด็กยังเล็กเกินไป
64.8% 

อานหนังสือไมออก 
19.5% ชอบ

ดูโทรทัศน 
10.2% 

ไมชอบอานหนังสือ
หรือไมสนใจ  4.1% 
อื่น ๆ  1.4% 
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  สวนสาเหตุที่ผูใหญไมอานหนังสือใหเด็กเล็กฟง  5 ลําดับแรก คือ 
ไมมีเวลาอานใหฟง (รอยละ 46.9)  ผูใหญคิดวาเด็กยงัเล็กเกินไป (รอยละ 28.6)  
ผูใหญชอบดูโทรทัศน (รอยละ 18.1)   ผูใหญที่ไมชอบอานหนังสือหรือ 
ไมสนใจอานใหเด็กเล็กฟง (รอยละ 11.6)  และมีผูใหญที่อานหนังสอืไมออก 
(รอยละ 5.0) 
แผนภูม ิ 9 รอยละของเด็กเล็กที่ไมอานหนังสือนอกเวลาเรียน จําแนกตามสาเหตุที่ผูใหญ

ไมอานหนังสือใหเด็กเล็กฟง 1/  5 ลําดับแรก  พ.ศ. 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/    ตอบไดไมเกิน 2 ประเภท 

 

46.9

28.6

18.1

11.6

5.0
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อานหนังสือไมออก 

เด็กยังเล็กเกินไป 

ชอบดูโทรทัศน 

ไมชอบอานหนังสือ หรือไมสนใจ 

รอยละ 

ไมมีเวลาอาน 
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2. การอานหนังสือของประชากร (อายุตั้งแต 6 ปข้ึนไป) 
 2.1 อัตราการอานหนังสอืนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน 
 จากผลการสํารวจป 2554  พบวา  คนไทยอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป  มี
อัตราการอานหนังสือรอยละ 68.6  ผูชายมีอัตราการอานหนังสือสูงกวา
ผูหญิงเล็กนอย (รอยละ 68.8 และ 68.4 ตามลําดับ) และเมื่อเปรียบเทียบกับ
การสํารวจที่ผานมา พบวา อัตราการอานหนังสือเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากป 2551  
ทั้งผูชายและผูหญิง 
 
แผนภูมิ 10 อัตราการอานหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางานของประชากรอายุ

ต้ังแต 6 ปขึน้ไป  จําแนกตามเพศ  พ.ศ. 2546 – 2554 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รอยละ 

รวม 
ชาย 

หญิง 

71.6 
66.7 

67.5 
65.1 

2546 2548 2551 
พ.ศ.

2554 

64.8 

57.7

69.3 
68.3 
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 เมื่อพิจารณาอัตราการอานหนังสือตามเขตการปกครองและภาค 
พบวา ประชากรที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลมีอัตราการอานหนังสือสูงกวา
นอกเขตเทศบาล (รอยละ 77.2 และ 64.1 ตามลําดับ)  กรุงเทพมหานคร มี
อัตราการอานหนังสือสูงที่สุด (รอยละ 84.2)  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอัตราการอานหนังสือต่ําสุด (รอยละ 63.0) 
แผนภูม ิ 11 อัตราการอานหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางานของประชากรอายุ

ต้ังแต 6 ปขึ้นไป  จําแนกตามเขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ ทั่วราชอาณาจักร รอยละ 68.6 

ในเขต 
เทศบาล 

นอกเขต 
เทศบาล 

กรุงเทพ
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กลาง เหนือ ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต 
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 2.2 อาย ุ
 การอานหนังสือของประชากรมีความแตกตางกันตามวัย   กลุมวัยเด็ก
มีอัตราการอานหนังสือสูงสุดถึงรอยละ 91.6   รองลงมาคือ กลุมเยาวชน 
กลุมวัยทํางาน  และต่ําสุดคือ กลุมวัยสูงอายุ (รอยละ 78.6  65.7 และ 44.3 
ตามลําดับ) และเมื่อเปรียบเทียบระหวางการสํารวจที่ผานมา พบวา ป 2554 
การอานหนังสือของประชากรเกือบทุกกลุมวัย มีอัตราการอานหนังสือ
เพิ่มขึ้นจากป 2551  มีเพียงกลุมเยาวชนเทานั้นที่มีอัตราการอานคงที่ 

แผนภูม ิ 12 อัตราการอานหนงัสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทาํงานของประชากรอายุ
ต้ังแต 6 ปขึ้นไป  จําแนกตามกลุมวัย  พ.ศ. 2546 – 2554 
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รอยละ 

2546 2548 2551 
พ.ศ. 

2554 

รวม วัยเด็ก (6-14 ป) วัยเยาวชน (15-24 ป) 

วัยทํางาน (25-59 ป) วัยสูงอาย ุ(60 ปขึ้นไป) 
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 2.3 ระดับการศึกษา 
 จากผลการสํารวจ  พบวา การศึกษาและอัตราการอานหนังสือ มี
ความสัมพันธกันเชิงบวก  กลาวคือ  ผูมีระดับการศึกษาที่สูงกวา  มีอัตรา
การอานหนังสือสูงกวาผูมีการศึกษาระดับต่ํากวา 

แผนภูมิ 13 รอยละของประชากรอายุต้ังแต 6 ปขึ้นไป จําแนกตามการอานหนังสือ  
นอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน และระดับการศึกษาสูงสุด พ.ศ. 2554 
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 2.4 การทํางาน 
 จากจาํนวนประชากรอายุตัง้แต 15 ปขึน้ไปทัง้สิ้นประมาณ 54.0 ลานคน 
พบวามีผูอานหนงัสือจํานวน 35.1 ลานคน หรอืคดิเปนรอยละ 64.9   เมื่อ
จําแนกตามการทํางานในรอบปที่แลว พบวา อัตราการอานหนังสือของ
ผูไมทํางานและผูทาํงานใกลเคยีงกนั (รอยละ 65.2  และ  64.8  ตามลาํดับ)  
โดยผูหญงิมีอัตราการอานหนงัสือสูงกวาผูชายเล็กนอยในกลุมผูทาํงาน ซ่ึง
แตกตางจากกลุมผูไมทํางานทีผู่ชายมีอัตราการอานหนังสือสูงกวาผูหญงิ 
แผนภูม ิ 14 อัตราการอานหนงัสือของประชากรอายุต้ังแต 15 ปขึน้ไป  จําแนกตาม  

การทํางานในรอบปทีแ่ลว พ.ศ. 2554 
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  เมื่อพิจารณาอัตราการอานหนังสือของผูทํางานในรอบปที่แลว
จําแนกตามอาชีพ พบวา ทหาร ผูประกอบวิชาชีพดานตาง ๆ  เจาหนาที่
เทคนิคและผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับดานตาง ๆ   รวมทั้ง เสมียน 
มีอัตราผูอานหนงัสือมากกวารอยละ 90.0 ซ่ึงสงูกวาผูทํางานอาชีพอืน่ๆ 
สวนอาชีพที่มีอัตราการอานต่ําทีสุ่ด คือ ผูปฏิบัติงานทีม่ีฝมือในดานการเกษตร
และประมง (รอยละ 51.2) 
แผนภูม ิ 15 อัตราการอานหนังสือนอกเวลาทํางานของผูทํางานอายุต้ังแต 15 ปขึ้นไป 

จําแนกตามอาชีพ พ.ศ. 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98.3

51.2

53.5

67.4

74.3

74.7

89.7

92.5

92.8

96.6

0 20 40 60 80 100

ผูจัดการ ขาราชการระดับอาวุโส 

ผูประกอบวิชาชีพดานตาง ๆ 

เจาหนาที่เทคนิคและ 
 

เสมียน 

พนักงานบริการและขาย 

ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือดานการเกษตร 

ชางฝมือและผูปฏิบัติงานที่เก่ียวของ 

ผูคุมเคร่ืองจักรโรงงาน  เคร่ืองจักร 

ผูประกอบอาชีพขั้นพื้นฐาน 

รอยละ 

ทหาร 

อาชีพ 

ผูประกอบวิชาชีพเก่ียวของดานตาง ๆ 

และผูบัญญัติกฎหมาย 

ผูปฏิบัติงานดานการประกอบ 

ในรานคาและตลาด 

ปาไมและประมง 



สรุปผลที่สําคญั  การสํารวจการอานหนังสือของประชากร พ.ศ. 2554 

 

17

สํานักงานสถิติแหงชาติ 

  เมือ่เปรยีบเทียบอตัราการอานหนังสอืของผูทํางานตามกลุมอุตสาหกรรม
และสถานภาพการทํางาน พบวา ผูทาํงานนอกภาคเกษตรกรรมมอีัตราการอาน
หนังสอืสูงกวาผูทาํงานในภาคเกษตรกรรม (รอยละ 75.9 และ 50.8 ตามลาํดบั)  
ลูกจางรฐัวสิาหกิจและลูกจางรฐับาลมีอัตราการอานหนังสือถงึรอยละ 93.7  
และ 92.4  ตามลําดับ ซ่ึงสูงกวาผูที่มีสถานภาพการทาํงานประเภทอื่น  
แผนภูม ิ 16 อัตราการอานหนังสือนอกเวลาทํางานของผูทํางานอายุต้ังแต 15 ปขึ้นไป  

จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรม และสถานภาพการทํางาน พ.ศ. 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.6
58.9

67.9
69.2

76.9
92.4

93.7

50.8
75.9

0 20 40 60 80 100

รอยละ 

นอกเกษตรกรรม 
เกษตรกรรม 

นายจาง 

ผูชวยธุรกิจของครัวเรือน 

สมาชิกของการรวมกลุมผลิต 

ลูกจางรัฐบาล 
ลูกจางรัฐวิสาหกิจ 

ลูกจางเอกชน 

ผูประกอบธุรกจิของตนเอง 



สรุปผลที่สําคญั  การสํารวจการอานหนังสือของประชากร พ.ศ. 2554 

 

18

สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 2.5 ประเภทของหนังสือที่อานนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน 
 หนังสือพิมพเปนประเภทของหนังสือที่มีผูอานสูงสุด คือ รอยละ 63.4  
รองลงมาคือ ตํารา/หนังสือ/เอกสารที่ใหความรู นวนิยาย/การตูน/หนังสืออานเลน  
นิตยสาร  และแบบเรียน/ตําราเรียนตามหลักสูตร ซ่ึงมีสัดสวนใกลเคียงกันคือ 
รอยละ 32.4 - 36.6  สําหรับวารสาร/เอกสารประเภทอื่น ๆ ที่ออกเผยแพร
เปนประจํา  และหนังสือ/เอกสารเกี่ยวกับคําสอนทางศาสนา มีผูอานนอยกวา
รอยละ 30 (รอยละ 29.7 และ 27.2 ตามลําดับ) และหนังสือประเภทอื่น ๆ มี
ผูอานเพียงรอยละ 2.0 
 ความสนใจเลือกประเภทหนังสือที่อานมีความแตกตางกันตามวัย 
โดยวัยเด็กอานแบบเรียน/ตําราเรียนตามหลักสูตรสูงสุดรอยละ 93.4  
รองลงมาคือ นวนิยาย/การตูน/หนังสืออานเลน  สําหรับวัยเยาวชนและ
วัยทํางานสวนใหญอานหนังสือพิมพ แตลําดับรองลงมา มีความแตกตางกัน
คือวัยเยาวชนชอบอานนวนิยาย/การตูน/หนังสืออานเลนตาง ๆ  และแบบเรียน/
ตําราเรียนตามหลักสูตร  สวนวัยทํางานชอบอานนิตยสาร สําหรับวัยสูงอายุ
สวนใหญอานหนังสือ/เอกสารเกี่ยวกับคําสอนทางศาสนา รองลงมาคือ 
หนังสือพิมพ 
 เมื่อศึกษาความถี่ของการอานหนังสือ พบวา มคีวามแตกตางกัน
ตามประเภทหนังสือดงันี ้ ในกลุมของผูที่อานหนงัสืออยางนอยสัปดาห 1 วนันั้น 
พบวา ผูทีอ่านแบบเรยีนตําราเรยีนตามหลักสูตร และหนังสือพิมพมีสัดสวน
ของผูที่อานทุกวันสูงสุด  สวนผูที่อานหนังสือประเภทอื่น  ๆที่เหลือมีสัดสวน
ของผูที่อานสัปดาหละ 2 – 3 วันสูงสดุ  โดยมีสัดสวนอยูระหวางรอยละ 
12.0 – 25.9 
 



สรุปผลที่สําคญั  การสํารวจการอานหนังสือของประชากร พ.ศ. 2554 

 

19

สํานักงานสถิติแหงชาติ 

25.6
7.7 7.8

30.3
12.6 14.5 18.9

12.0

9.5 10.0

23.5

12.2 8.4

21.9

22.7

12.0

25.9

29.3

21.7
15.8

20.5

8.0

14.6

10.3

14.9

7.8

11.4
14.2

7.8

32.5
45.5

68.9

41.4

9.1
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12.3

นาน ๆ คร้ัง 

สัปดาหละ 1 วัน 

สัปดาหละ 2 - 3 วัน 

ตาราง 1 รอยละของประชากรอายุต้ังแต 6 ปขึ้นไปที่อานหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน  
จําแนกตามประเภทของหนังสือท่ีอาน และกลุมวัย พ.ศ. 2554 

กลุมวัย 
รวม วัยเด็ก วัยเยาวชน วัยทํางาน วัยสูงอาย ุประเภทของหนังสือที่อาน 1/ 

 (6 – 14 ป) (15 – 24 ป) (25 – 59 ป) (60 ปขึ้นไป) 
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 (42,925,164) (7,867,638) (8,173,565) (23,223,671) (3,660,290) 
หนังสือพิมพ 63.4 17.1 63.8 80.5 53.9 
ตํารา/หนังสือ/เอกสารที่ใหความรู 36.6 47.3 50.3 30.9 19.2 
นวนิยาย/การตูน/ 35.8 65.3 56.5 23.0 7.1 
     หนังสืออานเลนตาง ๆ       
นิตยสาร 35.6 12.0 49.6 41.8 15.7 
แบบเรียน/ตําราเรียนตามหลักสูตร 32.4 93.4 56.4 8.1 2.0 
วารสาร/เอกสารประเภท 29.7 12.5 34.1 35.1 22.2 
     ที่ออกเปนประจํา      
หนังสือ/เอกสารเกี่ยวกับ 27.2 13.0 15.1 29.0 72.8 
     คําสอนทางศาสนา      
อื่น ๆ 2.0 1.2 3.1 2.0 1.1 
 
1/  ตอบไดมากกวา 1 ประเภท 

แผนภูมิ 17 รอยละของประชากรอายุต้ังแต 6 ปขึ้นไปที่อานหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลา
ทํางาน จําแนกตามประเภทหนังสือที่อาน 1/ และความถี่ของการอานหนังสือ พ.ศ. 2554 
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 2.6 ประเภทเนือ้หาสาระของหนังสอืที่อานนอกเวลาเรยีน/นอกเวลาทาํงาน 
 เนื้อหาสาระที่ผูอานหนังสือชอบอานมากที่สุด คือ ขาว   รองลงมา
คือ สารคดี/ความรูทั่วไป บันเทิง และความรูวิชาการ (รอยละ 48.0  39.2  35.1 
และ 27.8 ตามลําดับ)  สวนเนื้อหาสาระประเภทความคิดเห็น/วิเคราะห 
โฆษณา และอื่น ๆ มีผูอานเพียงเล็กนอย 
แผนภูม ิ 18 รอยละของประชากรอายุต้ังแต 6 ปขึ้นไปที่อานหนังสือนอกเวลาเรียน/

นอกเวลาทํางาน  จําแนกตามประเภทเนื้อหาสาระของหนังสือที่อาน1/  
พ.ศ. 2554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

รอยละ 

1/  ตอบไดไมเกิน 2 ประเภท   

ขาว บันเทิง สารคดี/
ความรูทั่วไป 

ความรู
วิชาการ 

ความคิดเห็น/ 
วิเคราะห 

โฆษณา อื่น ๆ 
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 การเลอืกเนื้อหาสาระที่อานมคีวามแตกตางกันตามวยั คือ วัยเดก็สนใจ
อานเนือ้หาสาระทีเ่ปนความรูวชิาการมากที่สุด (รอยละ 75.2)  วยัเยาวชน
สนใจอานเนื้อหาสาระที่ใหความบันเทงิ (รอยละ 48.9)  วัยทํางานสนใจ
อานขาว (รอยละ 68.3) และวัยสูงอายุสนใจอานความรูทั่วไปเกี่ยวกับคําสอน
ทางศาสนาและบทสวดมนต (รอยละ 62.1) 
ตาราง 2 รอยละของประชากรอายุต้ังแต 6 ปขึ้นไปที่อานหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลา

ทํางาน จําแนกตามประเภทเนื้อหาสาระของหนังสือที่อาน  และกลุมวัย พ.ศ. 2554 
กลุมวัย 

รวม วัยเด็ก วัยเยาวชน วัยทํางาน วัยสูงอาย ุประเภทเนื้อหาสาระ     
ของหนงัสือท่ีอาน 1/ 

 (6 – 14 ป) (15 – 24 ป) (25 – 59 ป) (60 ปขึน้ไป) 
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 (42,919,181) (7,866,127) (8,171,749) (23,221,014) (3,660,290) 

ขาว 48.0 4.1 32.3 68.3 49.0 
สารคดี/ความรูทั่วไป 39.2 27.6 37.8 39.9 62.1 
บันเทิง 35.1 41.4 48.9 32.2 8.5 
ความรูวิชาการ 27.8 75.2 43.0 9.8 5.7 
ความคิดเหน็/วิเคราะห 3.6 1.1 2.3 4.6 5.8 
โฆษณา 1.5 0.6 1.5 1.8 1.5 
อ่ืน ๆ 0.3 0.2 * 0.2 2.0 

1/  ตอบไดไมเกิน 2 ประเภท 

*   นอยกวา 0.1 
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 2.7 เวลาเฉลี่ยที่ใชอานหนังสือนอกเวลาเรยีน/นอกเวลาทํางาน 
 สําหรับผูอานหนงัสือที่มีอายุตัง้แต 6 ปขึ้นไปทั้งหมด ใชเวลาอาน
หนังสอืนอกเวลาเรยีน/นอกเวลาทาํงานเฉลี่ย 35 นาทีตอวนั ผูชายและผูหญิง
ใชเวลาอานหนงัสอืฯ เฉลี่ยในแตละวนัใกลเคยีงกนั โดยกลุมเด็กและกลุมเยาวชน
ใชเวลาอานหนังสือฯ (ประมาณ 39 - 43 นาทตีอวนั) มากกวากลุมวยัทาํงาน
และวัยสูงอาย ุ (ประมาณ 31 - 32 นาทตีอวัน)  ผูอานหนงัสือที่อาศยัอยู 
ในเขตเทศบาลใชเวลาอานหนังสอืฯ เฉลี่ยตอวันสูงกวาผูอานหนังสือทีอ่าศัยอยู
นอกเขตเทศบาล ผูอานหนังสือที่อยูในกรุงเทพมหานครใชเวลาอานหนังสือฯ 

มากที่สุดเฉลี่ย 46 นาทีตอวัน  สวนภาคอืน่ ๆ ใชเวลาอานใกลเคยีงกนั คือ 
ประมาณ 31 – 37 นาทีตอวนั 
แผนภูม ิ 19 เวลาที่ใชอานหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางานเฉลี่ยตอวันของประชากร

อายุต้ังแต 6 ปขึน้ไป ที่อานหนงัสือ จําแนกตามเพศ กลุมวัย เขตการปกครอง 
และภาค พ.ศ. 2554 
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 2.8 สถานที่อานหนงัสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน 
  ผูอานหนงัสือชอบอานที่บานมากที่สุด (รอยละ 76.1) รองลงมา คือ 
สถานศึกษา สถานที่เอกชน และที่ทํางาน (รอยละ 21.1  19.5 และ 18.2 
ตามลําดับ)  สวนสถานที่อืน่มีผูอานเพียงเล็กนอย และเมื่อพิจารณาตาม
กลุมวัย  พบวา  คนทุกกลุมวัยสวนใหญชอบอานหนังสือที่บานเชนเดียวกับ
ภาพรวม  สําหรับลําดบัรองลงมามีความแตกตางกันตามวัย คือ วัยเด็กและ
เยาวชนอานหนังสือที่สถานศึกษา วัยทํางานอานหนังสือที่ทํางาน และ    
วัยสูงอายอุานหนังสือในสถานที่เอกชน 
ตาราง 3 รอยละของประชากรอายุต้ังแต 6 ปขึ้นไปที่อานหนังสือนอกเวลาเรียน/ 

นอกเวลาทํางาน จําแนกตามสถานทีอ่านหนังสือ  และกลุมวัย พ.ศ. 2554 
กลุมวัย 

รวม วัยเด็ก วัยเยาวชน วัยทํางาน วัยสูงอาย ุสถานที่อานหนังสือ 1/ 

 (6 – 14 ป) (15 – 24 ป) (25 – 59 ป) (60 ปขึ้นไป) 
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 (42,925,164) (7,867,638) (8,173,565) (23,223,671) (3,660,290) 
บาน 76.1 89.4 78.0 69.0 88.0 
สถานศึกษา 21.1 69.3 40.5 1.2 0.3 
สถานที่เอกชน 19.5 1.4 17.5 26.9 15.3 
ท่ีทํางาน 18.2 - 11.0 29.0 4.4 
ท่ีอานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน 3.0 0.4 2.4 4.1 2.6 
สถานที่ราชการ 2.8 0.4 2.1 4.0 2.2 
หองสุมด/หองสมุดเคลื่อนที่ 2.4 5.4 4.6 0.9 0.4 
อานระหวางรอ/โดยสาร รถ เรอื 0.2 * 0.1 0.3 0.1 
สวนสาธารณะ 0.1 * 0.2 0.2 0.1 
อื่น ๆ 0.7 0.4 0.6 0.6 1.8 

1/  ตอบไดไมเกิน 2 คําตอบ  
*  นอยกวา 0.1 
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 2.9 การยืมหรอืไปอานหนังสือทีห่องสมดุ 
  การใชบริการหองสมดุดวยการยมืหรอืไปอานหนงัสือที่หองสมดุของ
ผูอานหนังสือที่มีอายตุั้งแต 6 ปขึ้นไป มีเพียงรอยละ 14.2  โดยผูอานหนงัสือ
ไปใชบริการหองสมุดโรงเรียนหรือสถานศึกษามากที่สุด (รอยละ 10.2) 
รองลงมาคอื หองสมดุหรอืทีอ่านหนงัสอืชุมชน (รอยละ 3.3) และหองสมดุอืน่  ๆ
(รอยละ 0.7)  ภาคเหนือมีสัดสวนผูอานหนังสอืที่ใชบริการหองสมดุถงึรอยละ 
21.0  มากกวาภาคอื่นซึ่งมีประมาณรอยละ 9.5 – 15.4 

แผนภูม ิ 20 รอยละของประชากรอายุต้ังแต 6 ปขึ้นไปที่อานหนังสือนอกเวลาเรียน/
นอกเวลาทํางาน จําแนกตามประเภทหองสมุดที่ไปใชบรกิารยืมหรืออาน
หนังสือ พ.ศ. 2554 
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 2.10 เหตุผลทีอ่านหนังสอืนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน 
  ผูอานหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน เพราะตองการทราบ
ขอมูลขาวสารมีสัดสวนสูงที่สุด (รอยละ 40.4) รองลงมาคืออานเพื่อเพิ่มพูน
ความรู เพื่อการศึกษา เพื่อความบันเทงิ และเพราะความสนใจหรืออยากรู  
(รอยละ 32.6  25.5  23.8  และ 17.4  ตามลําดับ)  สําหรับผูที่อานหนงัสือ
เพราะชอบอานหนงัสือมีเพยีงรอยละ 3.8 เทานัน้  
  เมื่อพิจารณาเหตุผลในการอานหนังสือของแตละกลุมวัย พบวา  
มีความแตกตางกัน คือ วัยเด็กและวัยเยาวชนอานหนังสือเพื่อการศึกษา
มากที่สุด รองลงมาคือ อานเพื่อเพิ่มพูนความรูและความบันเทิง  สําหรับ
วัยอื่นอานหนังสือเพราะตองการทราบขอมูลขาวสาร เหตุผลรองลงมามี
ความแตกตางกันตามวัย โดยวัยทํางานอานหนังสือเพื่อเพิ่มพูนความรู  
ขณะที่วัยสูงอายุอานหนังสือเพราะสนใจหรืออยากรู 
ตาราง 4 รอยละของประชากรอายุต้ังแต 6 ปขึน้ไปที่อานหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลา

ทํางาน จําแนกตามเหตุผลที่อานหนังสือ  และกลุมวัย พ.ศ. 2554 
กลุมวัย 

รวม วัยเด็ก วัยเยาวชน วัยทํางาน วัยสูงอาย ุเหตุผลที่อานหนังสือ 1/ 

 (6 – 14 ป) (15 – 24 ป) (25 – 59 ป) (60 ปขึ้นไป) 
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 (42,925,164) (7,867,638) (8,173,565) (23,223,671) (3,660,290) 
เพื่อใหทราบขอมูลขาวสาร 40.4 2.2 25.1 58.4 42.7 
เพื่อเพิ่มพูนความรู 32.6 46.9 40.9 26.1 24.4 
เพื่อการศึกษา 25.5 82.6 46.7 2.5 1.3 
เพื่อบันเทิง 23.8 22.5 31.2 24.2 7.5 
สนใจ/อยากรู 17.4 6.3 13.0 21.3 26.8 
ใชเวลาวางใหเปนประโยชน/ฆาเวลา 10.5 2.0 6.9 12.6 23.9 
ชอบอานหนังสอื 3.8 2.7 2.7 4.0 8.2 
เพื่อหนาที่การงาน 2.6 - 1.4 4.2 1.2 
อื่น ๆ 0.6 0.1 0.4 0.6 2.1 

1/  ตอบไดไมเกิน 2 คําตอบ   
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 2.11 การซื้อหนงัสือในรอบปที่แลวของประชากร 
 จากการสอบถามเกี่ยวกับการซือ้หนังสอือืน่เพิม่เตมิจากหนงัสอืเรียน
ตามหลักสูตรที่นักเรียนหรือนักศึกษาจําเปนตองซื้อตามที่สถานศึกษา
กําหนดในรอบปที่แลวของผูอานหนังสอือายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป พบวา รอยละ 36.4 
ของผูอานหนังสอืมกีารซื้อหนงัสืออืน่เพิม่เติมในรอบปที่แลว ผูอานหนังสอื
ที่อาศัยในเขตเทศบาลมีสัดสวนที่ซ้ือหนังสือฯ สูงกวานอกเขตเทศบาล 
(รอยละ 42.3 และ 32.7 ตามลาํดับ)  และกรุงเทพมหานครมีสัดสวนการซื้อ
หนังสือฯ รอยละ 44.3 ซ่ึงมากกวาภาคอืน่ (ประมาณรอยละ 34.8 – 36.0) 
 เพื่อพิจารณาจํานวนหนังสือทีซ้ื่อในรอบปที่แลว พบวา ผูซ้ือ
หนังสือ 1 – 5 เลม มสัีดสวนสูงที่สุดรอยละ 12.8  รองลงมา คือ ซ้ือจํานวน 
6 – 10 เลมรอยละ 10.2  สวนกลุมอื่นมสัีดสวนนอยกวารอยละ 10.0  และมี
เพียงรอยละ 0.2 ที่จาํไมไดหรือไมทราบจาํนวนหนงัสือที่ซ้ือ 

แผนภูม ิ 21 รอยละของประชากรอายุต้ังแต 6 ปขึ้นไปที่อานหนังสือนอกเวลาเรียน/
นอกเวลาทาํงาน จําแนกตามจํานวนหนังสือที่ซือ้ในรอบปทีแ่ลว พ.ศ. 2554 
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 2.12 คาใชจายในการซื้อหนังสือเฉลีย่ตอเดอืนของประชากร 
  คาใชจายในการซือ้หนังสืออื่นเพิ่มเติม นอกเหนอืจากคาใชจาย
ในการซื้อหนังสือเรยีนตามหลกัสูตรที่นักเรียนหรอืนักศึกษาจําเปนตองซื้อ
ตามที่สถานศึกษากําหนดของผูอานหนงัสืออายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป 
  ผูอานหนงัสืออายุตั้งแต 6 ปขึน้ไป ที่มกีารซื้อหนงัสืออืน่เพิม่เติม 
พบวา ผูที่เสียคาใชจายในการซือ้หนังสือฯ เฉลีย่เดอืนละ 1 – 200 บาท มี
สัดสวนสูงที่สุด (รอยละ 29.7) สวนผูที่เสียคาใชจายในการซื้อหนงัสือฯ
เฉลี่ยเดือนละ 201 – 500 บาท  และมากกวา 500 บาท มีเพยีงรอยละ 4.8 
และ 1.8  ตามลําดับ  
  เมื่อพิจารณาจาํแนกตามเขตการปกครองและภาค พบวา ผูอาน
ทั้งในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล และทุกภาคมีคาใชจายสําหรับการซื้อ
หนังสือเฉลี่ยฯ ไมเกิน 200 บาทตอเดือน ในสัดสวนที่สูงเชนเดยีวกับภาพรวม 
แตเมื่อพิจารณากลุมผูอานที่มีคาใชจายในการซื้อหนังสือคอนขางสูง คือ 
เฉลีย่มากกวา 500 บาทตอเดอืน พบวา ผูอยูในเขตเทศบาลมีคาใชจายในการซื้อ
หนังสือฯ สูงกวานอกเขตเทศบาลอยางเหน็ไดชัด และผูอานในกรุงเทพมหานคร 
มีคาใชจายสําหรับซือ้หนังสือฯ สูงกวาภาคอืน่ 
แผนภูม ิ 22 รอยละของประชากรอายุต้ังแต 6 ปขึ้นไปที่อานหนังสือนอกเวลาเรียน/

นอกเวลาทํางาน จําแนกตามคาใชจายในการซื้อหนังสือเฉล่ียตอเดือน 
เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2554 
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 2.13 สาเหตุที่ไมอานหนงัสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน 
  ประชากรอายุตัง้แต 6 ปขึ้นไปที่ไมอานหนังสือมจีํานวนประมาณ 
19.6 ลานคน  หรอืคิดเปนรอยละ 31.4  ของประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป โดย
สาเหตุที่ไมอานหนงัสือฯ มดีงันี้ ประมาณเกอืบครึ่ง (รอยละ 49.4) ชอบดู
โทรทศัน รองลงมา คือ ไมมีเวลาอานรอยละ 34.5  สวนกลุมที่นากระตุนให
หันมาอานหนังสือได คือ คนที่ไมชอบหรือไมสนใจอานหนังสือซ่ึงมีอยูถึง
รอยละ 26.8  และอานหนงัสือไมออกมรีอยละ 11.8  สวนสาเหตุอื่นมเีพยีง
เล็กนอย  
  เมื่อพิจารณาสาเหตุที่ไมอานหนังสือจาํแนกตามกลุมวัย พบวา    
ผูไมอานหนังสือทุกวัยสวนใหญไมอานหนังสือ เพราะดูโทรทัศน แต
สาเหตุรองลงมามีความแตกตางกันตามวัย คอื วัยเด็กไมอานหนังสือเพราะ
ไมชอบอานหรือไมสนใจ และอานหนงัสือไมออก วัยเยาวชนและวัยทาํงาน
ไมอานหนังสือเพราะไมมีเวลาอาน และไมชอบอานหรือไมสนใจ 
สวนวัยสูงอายุไมอานหนังสือเพราะสายตาไมดีตามวัยที่สูงขึน้  และอาน
หนังสือไมออก 
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ตาราง 5 รอยละของประชากรอายุต้ังแต 6 ปขึน้ไปทีไ่มอานหนังสือนอกเวลาเรียน/
นอกเวลาทํางาน จําแนกตามสาเหตุที่ไมอานหนังสือ และกลุมวัย พ.ศ. 2554 

กลุมวัย 
รวม วัยเด็ก วัยเยาวชน วัยทํางาน วัยสูงอาย ุสาเหตุท่ีไมอานหนังสือ 1/ 

 (6 – 14 ป) (15 – 24 ป) (25 – 59 ป) (60 ปขึน้ไป) 
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 (19,645,818) (717,365) (2,221,037) (12,101,401) (4,606,014) 
ชอบดูโทรทัศน 49.4 49.8 58.9 52.3 36.9 
ไมมีเวลาอาน 34.5 2.7 34.9 44.8 12.4 
ไมชอบอาน หรือไมสนใจ 26.8 33.0 34.2 27.0 21.8 
อานหนังสือไมออก 11.8 19.7 3.8 8.4 23.4 
สายตาไมด ี 9.3 0.1 0.3 3.4 30.4 
ชอบฟงวิทย ุ 4.8 1.1 5.4 4.5 6.1 
อ่ืน ๆ 5.3 13.5 6.5 4.0 6.7 

1/  ตอบไดไมเกิน 2 คําตอบ   

 2.14 วิธีการรณรงคใหคนรักการอานหนงัสือ 
 จากการสาํรวจความคิดเห็นของประชากรที่มอีายุตัง้แต 6 ปขึ้นไป 
เกี่ยวกับวิธีการรณรงคใหคนรักการอานหนังสือ พบวาวิธีการรณรงคที่ไดรับ
การเสนอแนะมากที่สุด 5 ลําดับแรกคือ หนังสือควรมีราคาถูกลง (รอยละ 31.3)   
หนังสอืควรมเีนือ้หาสาระนาสนใจ (รอยละ 21.8)   ควรมีหองสมุดประจํา
หมูบานหรอืชุมชน (รอยละ 20.5)   สงเสริมใหพอแมปลูกฝงใหเดก็รักการอาน
หนังสอื (รอยละ 17.8)  และรูปเลมกะทัดรดั/ปกสวยงามนาอาน/มรีูปภาพ
ประกอบ (รอยละ 13.3) 
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ภาคผนวก 
1. ความเปนมา   

เนื ่องจากรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมใหประชาชนรักการอาน
อยางจริงจัง และเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 มีมติคณะรัฐมนตรี ใหการสงเสริม
การอานเปนวาระแหงชาติ  โดยกําหนดใหวันที่ 2 เมษายนของทุกปเปน
วันรักการอาน และในป 2552-2561 เปนทศวรรษแหงการอานของ
ประเทศ  รวมทั้งใหมีคณะกรรมการสงเสริมการอานเพื่อสรางสังคมแหง
การเรียนรูตลอดชีวิต  ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองการทราบขอมูลสถิติ
เกี่ยวกับพฤติกรรมการอานหนังสือของประชากร สําหรับนําไปใชกําหนด
ทิศทางและมาตรการตางๆ ของหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหเปนไปตาม
นโยบายขางตน   สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดจัดทําโครงการสํารวจการอาน
หนังสือของประชากรมาแลว 3 ครั้ง ในป 2546  2548 และ 2551 และ
การสํารวจ ป 2554 นี้นับเปนครั้งที่ 4  เพื่อใหมีขอมูลสําหรับใชพัฒนาและ
สงเสริมใหประชาชนรักการอาน ตลอดจนติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
เรื่องดังกลาว  ซ่ึงมีความจําเปนและสําคัญยิ่ง เนื่องจากการอานหนังสือทําให
ผูอานมีความรอบรู เปนการเพิ่มพูนศักยภาพในการดําเนินชีวิต และการทํางาน 
สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต  จึงนับเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่
สําคัญอยางหนึ่ง  ซ่ึงสงผลตอการพัฒนาประเทศโดยตรง  
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2. วัตถุประสงค 
เพื่อเก็บรวบรวมขอมลูดังตอไปนี้ 
1. จํานวนผูอานหนงัสือและไมอานหนงัสือ พรอมทั้งลักษณะ

ทางประชากร 
2. รายละเอยีดเกีย่วกบัการอานหนงัสือ เชน ประเภทหนังสอืที่อาน 

ความถีใ่นการอาน เวลาทีใ่ชอานหนงัสอืเฉลี่ยตอวนั สถานที่ทีอ่าน เปนตน   
3. ความคิดเห็นในเรือ่งของวิธีการจูงใจใหประชาชนรักการอาน

หนังสือ 
3.  ประโยชน 

1. เพื่อใหมีขอมูลสถิตพ้ืินฐานเรือ่งการอานหนงัสอืของประชากร 
2. เพื่อใหหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกีย่วของ นาํขอมูลไปใช

กําหนดนโยบาย และสงเสริมการอานหนงัสือใหมากขึ้น และเหมาะสม เชน 
 • ทําการรณรงคหรือจัดการสงเสริมการอานในรูปแบบที่
เหมาะสมกับกลุมวัย 
 • จัดหาหนงัสือที่มีเนือ้หาสาระสอดคลองกบัความตองการของ
ประชาชน 
 • จัดหาสถานที่อานหนังสือใหแพรหลายและเพียงพอกับ
ประชาชนในทองที่ตาง ๆ 
4. ขอบขายของการสํารวจ 

ครัวเรือนที่อยูในขอบขายของการสํารวจ ไดแก ครัวเรือน 
สวนบุคคล ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลทั่วประเทศ   
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5. เวลาอางองิ 
 ในรอบ 12 เดอืนทีแ่ลว 
 หมายถึง  ระยะเวลานับจากเดือนกอนเดอืนสัมภาษณยอนหลังไป 
12 เดอืน เชน เดอืนที่สัมภาษณ  คอื พฤษภาคม 2554 “ในรอบ 12 เดอืนที่แลว” 
คือ พฤษภาคม 2553 – เมษายน 2554 

6. รายการขอมลูที่เก็บรวบรวม 
 1.  ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรอืน 
 2.  การอานหนังสือของเด็กเลก็ (อายุต่าํกวา 6 ป) 
 3.  การอานหนังสือของประชากร (อายตุั้งแต 6 ปขึ้นไป) 
 4.  สภาพที่อยูอาศยั และการเปนเจาของทรพัยสิน 

7. ระเบียบวิธีการสํารวจ 
สํารวจนีเ้ปนการสาํรวจดวยตวัอยาง (Sample Survey Method)  

โดยใชแผนการสุมตวัอยางแบบ Stratified Two Stage Sampling  โดยมี
จังหวัดเปนสตราตัม (Stratum)  ซ่ึงมีทัง้สิ้น 76 สตราตัม และในแตละ 
สตราตมั (จังหวดั) ไดแบงออกเปน 2 สตราตัมยอยตามลักษณะการปกครอง 
คือ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล โดยมีชุมรมุอาคาร (สําหรับในเขต
เทศบาล) และหมูบาน (สําหรับนอกเขตเทศบาล) เปนตัวอยางขัน้ที่หนึ่ง 
ครัวเรือนสวนบุคคลเปนตัวอยางขัน้ที่สอง ซ่ึงมจีํานวนครวัเรอืนตัวอยาง
ทั้งสิ้น 53,000 ครัวเรอืน 

การเก็บรวบรวมขอมลู โดยใหเจาหนาที่ของสํานักงานสถิติแหงชาติ
ไปสัมภาษณสมาชิกของครัวเรือนตัวอยางในเดือนพฤษภาคม และมถิุนายน 
พ.ศ. 2554  
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8. คํานิยาม 
 8.1  การอานหนังสอื  
 หมายถึง การอานหนงัสือทุกประเภทนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน 
แตรวมการอานในชวงเวลาพัก การอานหนงัสือรวมทัง้การอานทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ  เชน  อินเทอรเน็ต ซีด ี e-book reader ฯลฯ  ยกเวน 
SMS หรือจดหมายอเิล็กทรอนกิส (E-mail)   
 สําหรับการอานหนงัสือของเดก็เล็ก (อายุต่ํากวา 6 ป)  ในที่นี้
หมายถึง การอานหนังสือในชวงนอกเวลาเรียน  ซ่ึงเด็กเล็กอานดวยตนเอง  
รวมทั้งการที่ผูใหญอานหนังสือใหฟงดวย 
 8.2  หนงัสือพิมพ  
  หมายถึง  ส่ิงพิมพที่ออกเปนระยะ ๆ อยางสม่ําเสมอ มีเนือ้หา
สวนใหญเปนเรือ่งเกีย่วกับขาวและสถานการณปจจบุัน  มกัจะออกเปน
รายวัน แตอาจออกเปนราย 2 วัน 5 วัน 7 วัน 10 วนั  หรอือืน่ ๆ ก็ได  แต
ไมทิ้งชวงนานเกินไป ไมเย็บเลม และไมมีปก 
 ขนาดของหนังสือพิมพ มีขนาดไมแนนอน สวนใหญมขีนาด
ประมาณ 40 X 55 ซม. 
 8.3  นิตยสาร 
  หมายถึง ส่ิงพิมพที่ออกเปนระยะ ๆ อยางสม่ําเสมอ สวนใหญจะ
ออกเปนรายสัปดาห รายปกษ หรือรายเดือน มักจะมีขนาดเล็กกวา
หนังสือพิมพ มีปก เย็บเลม  มกีารจัดหนา โดยใชสีสันและรูปภาพสวยงาม
พิถีพิถันกวาหนังสอืพิมพ เนือ้หาอาจเกีย่วกับขาวสาร ความรู สารคด ี
นิยาย หรอือื่น ๆ  
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8.4  วารสารหรือเอกสารประเภทอื่น ๆ ที่ออกเปนประจํา 
  หมายถึง  ส่ิงพิมพที่ออกเปนประจํา  แตมีรูปรางลักษณะที่ไม
สามารถจัดประเภทเปนหนังสอืพิมพหรอืนิตยสารได  วารสารสวนใหญ
มักจะมีเนื้อหาทางวชิาการ  แตอาจมีวารสารบางประเภททีเ่นนในเรือ่งขาว
และความคิดเห็น แตไมมีการตกแตงรูปเลมเหมือนนิตยสาร 
  วารสาร สวนใหญจะมีคําวา “วารสาร” นําหนาชือ่หนังสือ และ
เนื้อหาจะหนักกวานติยสาร ตัวอยางหนังสือวารสาร เชน วารสารขาราชการ 
วารสารทีด่ิน วารสารบริหารธุรกิจ เปนตน 
 สวนเอกสารประเภทอื่น ๆ ที่ออกเปนประจํา อาจออกมาใน
ลักษณะของแผนพับ แผนปลิว จุลสาร (Bulletin) จดหมายขาว (Newsletter) 
หรืออื่น  ๆสวนใหญจะจัดทําโดยสถาบันหรือองคการตาง  ๆโดยมวีัตถุประสงค
เพื่อการประชาสัมพันธหรือสงเสริมกจิกรรมของหนวยงานนั้นโดยเฉพาะ เชน 
สารสถิต ิ  สารผูใหญ  ขาวสารการเกษตร  ขาวสารการบนิพาณิชย จุลสาร
การทองเทีย่ว  จุลสารดาวเทียม  จดหมายขาวไทย  คดีศึกษา เปนตน 
 8.5  นวนยิาย การตูน  หรอืหนังสืออานเลนตาง ๆ  
  หมายถึง ส่ิงพิมพที่มักออกไมมีระยะเวลาที่แนนอน มุงใหอาน
เพื่อความเพลิดเพลินใจ เชน หนงัสือนวนิยาย นิทาน การตูน เปนตน 
  หนังสือนวนิยายหรือเรื่องอานเลนตาง ๆ ในที่นี้ตองพิมพเปนเลม  
ไมใชนวนยิายหรอืเรือ่งอานเลนที่พิมพเปนตอน ๆ ในหนังสือประเภทอืน่ 
ตัวอยางหนังสือนวนิยาย เชน เพชรพระอุมา คาของคน คูกรรม เปนตน 
  หนังสือการตูน ไดแก ขายหัวเราะ และการตูนญี่ปุน เปนตน 
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 8.6 แบบเรียน/ตําราเรียนตามหลกัสตูร หรือเอกสาร/หนังสือ/คูมอืที่
อานเพิ่มเติมเพื่อสอบหรือการเรียน 
 หมายถึง ส่ิงพิมพ  หนังสือ หรอืตําราทีโ่รงเรียน มหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันการศึกษากาํหนดใหใชในการเรยีนการสอนตามหลกัสูตร รวมทั้ง 
เอกสาร หนังสอื หรอืคูมอืที่ใชอานเพิ่มเตมิเพือ่สอบหรอืการเรยีนดวย เชน คูมือ
เตรียมสอบ หนังสอืแนวขอสอบ และหนงัสือประกอบการเรยีนพิเศษ เปนตน 
 8.7  ตํารา  หนงัสือ หรือเอกสารที่ใหความรูตาง ๆ/ความรูทั่วไป 
 หมายถึง  ส่ิงพิมพหรือเอกสารที่มุงใหความรูตาง ๆ  แกผูอาน
เปนประการสําคญั สวนใหญมักจะออกในลักษณะของหนงัสือ (Book)  มี
การเย็บเลม  ไมรวมแบบเรยีนหรือตาํราเรียนตามหลักสูตร หรือเอกสาร/
หนังสือ/คูมือที่อานเพิ่มเติมเพือ่สอบหรอืการเรยีน 
 ตํารา หนงัสือ หรอืเอกสารที่ใหความรู ในที่นี้ตองใชในวัตถุประสงค
อานเพือ่ใหมีความรูทั่ว ๆ ไป เพื่อเสริมความรู ไมใชมุงเพือ่สอบหรอืการเรยีน 
 8.8  หนงัสือหรอืเอกสารเกี่ยวกับคําสอนทางศาสนา   
  หมายถึง  หนังสือหรือเอกสารทีน่ําเสนอเรื่องเกีย่วกับหลักหรือ
คําสอนทางศาสนา หลักการปฏบิัติทางศาสนา ประวัติบุคคลสําคญัทางศาสนา  
และเรื่องเลาทางศาสนา  
 8.9  ขาว 
  หมายถึง  การรายงานเหตุการณปจจุบนัหรือขาวสารที่นาสนใจ  
เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขาวสารที่เสนอ โดยลกัษณะของขาวนั้นจะตอง
เปนขอมูล ขอเท็จจริงหรือเรื่องราวใหม ๆ และทันตอเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
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ในทัศนะของผูรับสาร การเสนอขาวอาจใชการพูด การเขียน การใชภาพ 
แถบบนัทกึ วีดีทศัน หรอืภาพยนตร หรอืส่ืออืน่ ๆ ที่สามารถเขาถงึประชาชน
ไดอยางทั่วถึง ทั้งนี้ตองไมมีการแสดงความคิดเห็นในการเสนอขาว 
  ขาวอาจจําแนกเปน ขาวที่นาสนใจทั่ว ๆ ไปในประเทศ ขาวใน
ประเทศ ขาวตางประเทศและขาวระหวางประเทศ ขาวและความเคลื่อนไหว
ในวงการกฬีา ความเคลื่อนไหวในวงการธรุกิจบันเทงิ และขาวประเภทอืน่ ๆ 
 8.10  สารคดีหรือความรูทั่วไป 
 หมายถงึ เนื้อหาทีเ่กีย่วกับความรูหรือสารคดี โดยมจีุดประสงคให
ผูอานไดรบัความรูในเรื่องตาง ๆ ไดแก ความรูเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง 
การดาํเนินงานของรฐั เศรษฐกจิ การประกอบอาชพี ศาสนา จริยศึกษา 
สุขภาพ อนามัย ศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร รวมทั้งเรือ่งที่เกีย่วของ
กับเด็ก สตรี และแมบาน 
 8.11  ความคิดเหน็หรือวิเคราะห 
  หมายถึง  บทความ  บทบรรณาธิการ หรือขอเขยีนแบบอืน่ ๆ  
ที่แสดงทัศนะหรือความคิดเห็น ตลอดจนการวิเคราะหวิจารณในเรื่องตาง ๆ 
เชน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง การดําเนินงานของรัฐ 
เศรษฐกิจ  การประกอบอาชีพ  ศาสนา จริยศึกษา สุขภาพ อนามัย ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร รวมทั้งเรื่องทีเ่กี่ยวของกบัเด็ก สตรีและแมบาน 
นอกจากนีย้ังรวมถึงบทความทีเ่สนอความคิดเห็น วิพากษ วจิารณเกี่ยวกับ
เรือ่งทั่ว ๆ ไป  เชน  การพยากรณชีวิต  การวิเคราะหขาวและเหตุการณ
ตางประเทศ  การวเิคราะหและวิจารณขาวแบบชาวบาน เปนตน 
 



สรุปผลที่สําคญั  การสํารวจการอานหนังสือของประชากร พ.ศ. 2554 

 

40

สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 8.12  บนัเทิง 
 หมายถึง  เนื้อหาที่มจีุดมุงหมายใหผูอานไดรับความเพลิดเพลิน  
แบงออกเปน 2 ประเภท คอื  
 1) แสดงดวยภาพ ไดแก ภาพเขียน หรอืภาพถาย เชน การตูน
สําหรับเดก็ ภาพลอทางการเมอืง เปนตน 
 2) บรรยายดวยขอเขียน ไดแก เรือ่งสนุก ๆ เชน นวนิยาย 
เรือ่งแปล เรื่องสั้น เปนตน 
 8.13  ธุรกจิหรือโฆษณา 
 หมายถึง เนื้อหาทีเ่กี่ยวของกับธุรกิจการคา อุตสาหกรรม รวมถึง
ขาวเพือ่การเผยแพร และการประชาสมัพันธ (Publicity and public 
relations) และเนื้อหาที่เปนประกาศสรรพคุณ คุณภาพ หรือคุณประโยชน
ของสินคาและบริการ (Advertisements) 


