
 
 
 

 

 สํานักงานสถติิแหงชาติ ดําเนินการสํารวจ
การอานหนังสือของประชากร พ.ศ. 2551 โดยเก็บรวบรวม
ขอมูลในเดือนพฤษภาคม และมถิุนายน พ.ศ. 2551 
จากจํานวนครวัเรือนตวัอยางประมาณ 53,000 ครัวเรือน  
 การสํารวจที่ผานมาสํารวจเฉพาะการอานหนังสือ
ของประชากรที่มีอายุตั้งแต 6 ปข้ึนไป แตการสํารวจ
ครั้งนี้ไดเพิ่มเรือ่งการอานหนงัสือของเด็กเลก็ (ผูที่มี
อายุต่ํากวา 6 ป) และการอานหนังสือพิมพของประชากร
อายุตั้งแต 6 ปขึ้นไปดวย 

1. การอานหนังสือของเดก็เลก็ 
 การอานหนังสือของเด็กเลก็ ในท่ีนี้หมายถงึ 
การอานหนังสือในชวงนอกเวลาเรียน ซ่ึงเด็กเล็กอาน
ดวยตัวเอง  รวมทั้งการทีผู่ใหญอานใหฟงดวย 

 1.1 อัตราการอานหนังสือนอกเวลาเรียน 
  จากผลการสํารวจ พบวา เด็กเล็กมีอัตรา
การอานหนังสือรอยละ 36.0 เด็กผูชายและเดก็ผูหญิง
มีอัตราการอานหนังสือใกลเคียงกัน (รอยละ 36.7 และ
รอยละ 35.2 ตามลําดับ) แตอัตราการอานหนังสือของ
เดก็เลก็มีความแตกตางกนัระหวางเขตการปกครองและ
ภาค โดยในเขตเทศบาลมีอัตราการอานหนังสือสูงกวา
นอกเขตเทศบาล เด็กเล็กในกรงุเทพมหานครมีอัตรา
การอานหนังสือสูงสุด (รอยละ 45.3) สวนภาคตะวนัออก-
เฉียงเหนือเดก็เล็กมีอัตราการอานหนังสือต่ําสุด (รอยละ 
31.3)  
 
 
 

ตาราง  1  จํานวนและอัตราการอานหนังสือของเด็กเลก็นอกเวลาเรียน 
จําแนกตามเพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2551 

จํานวนเดก็เล็ก (คน) เพศ เขตการปกครอง 
และภาค  รวม อานหนังสือ 

อัตราการอาน
หนังสือ1/ 

ท่ัวราชอาณาจักร 5,868,961 2,110,440 36.0 
เพศ    

ชาย 3,026,431 1,110,184 36.7 
หญิง 2,842,531 1,000,256 35.2 

เขตการปกครอง    
ในเขตเทศบาล 1,662,381 677,559 40.8 
นอกเขตเทศบาล 4,206,581 1,432,881 34.1 

ภาค    
กรุงเทพมหานคร 511,576 231,955 45.3 
กลาง 1,367,749 442,534 32.4 
เหนือ 892,174 383,233 43.0 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 2,125,432 665,108 31.3 
ใต 972,031 387,610 39.9 

 1/  อัตราการอานหนังสือ หมายถึง รอยละของจาํนวนประชากรทีอ่านหนังสือตอจํานวน 
ประชากรทั้งส้ินแตละกลุม 

 1.2 ความถี่ของการอานหนังสือนอกเวลาเรยีน 
 เด็กเล็กที่อานหนังสือมีทั้งสิ้น 2.1 ลานคน  
ในจํานวนนี้เปนผูที่อานหนังสือสัปดาหละ 2 – 3 วัน  
มากที่สุด (รอยละ 39.6) รองลงมาคือ อานทุกวนั และ
อานสัปดาหละ 4 – 6 วัน ใกลเคียงกัน (รอยละ 18.5 
และ 17.3 ตามลําดับ) และพบวา มีเด็กเล็กทีอ่านหนังสือ
แตอานนาน ๆ ครั้งอยูรอยละ 14.9  
แผนภูมิ 1  รอยละของเด็กเล็กท่ีอานหนังสือนอกเวลาเรียน  จําแนกตาม

ความถ่ีของการอานหนังสือ พ.ศ. 2551 
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i/  การอานหนังสือ  หมายถึง  การอานหนังสือทุกประเภทนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทาํงาน  รวมทั้งการอานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสอืน่ ๆ เชน    
                                                อินเทอรเน็ต  ซีดี  ฯลฯ ยกเวน SMS หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) 

สรุปผลเบื้องตน 
การสํารวจการอานหนังสือของประชากร พ.ศ. 2551 i/ 



2. การอานหนังสือของประชากร 
 2.1 อัตราการอานหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลา

 ทํางาน 
  จากผลการสํารวจป 2551 พบวา คนไทยอายุ
ตั้งแต 6 ปข้ึนไปมีอัตราการอานหนังสือรอยละ 66.3 
ผูชายมีอัตราการอานหนงัสือสูงกวาผูหญงิเลก็นอย (รอยละ 
67.5 และ 65.1 ตามลาํดบั) และเมือ่เปรยีบเทียบกบั 
การสํารวจที่ผานมา พบวา อัตราการอานหนงัสือเพิ่มขึ้น
จากรอยละ 61.2  ในป 2546 เปนรอยละ 69.1 ในป 2548 
และลดลงเลก็นอย คือ รอยละ 66.3 ในป 2551  

แผนภูม ิ 2   อัตราการอานหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน  
                      ของประชากรอายุตั้งแต 6 ปขึน้ไป  จําแนกตามเพศ   
                    พ.ศ. 2546 – 2551 
 
 
 
 
 
 
 

 เมื่อพิจารณาอัตราการอานหนังสือตามเขต
การปกครองและภาค พบวา ประชากรที่อาศัยอยูในเขต
เทศบาลมีอัตราการอานหนังสือสูงกวานอกเขตเทศบาล 
(รอยละ 77.7 และ 61.2 ตามลําดับ)  กรุงเทพมหานคร
มีอัตราการอานหนังสือสูงที่สุดรอยละ 85.8  และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการอานหนังสือต่ําสุด 
รอยละ 58.2 

แผนภูมิ 3  อัตราการอานหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางานของ 
                  ประชากรอายุตั้งแต 6 ปข้ึนไป  จําแนกตามเขตการปกครอง  
                 และภาค พ.ศ. 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.2 อาย ุ
 การอานหนังสือของประชากรมีความแตกตางกัน
ตามวัย กลุมวัยเด็ก มีอัตราการอานหนังสือสูงสุด 
รองลงมาคือกลุมเยาวชน กลุมวัยทํางาน และต่ําสุดคือ
กลุมวัยสูงอาย ุ (รอยละ 81.5 78.6 64.3 และ 39.3 
ตามลําดับ) และเมือ่เปรยีบเทยีบระหวางการสํารวจที่ผานมา 
พบวา การอานหนังสือของกลุมวัยสูงอายุมีแนวโนม
เพิ่มสูงขึ้นในขณะทีก่ลุมอ่ืนมีแนวโนมลดลง ซึ่งอาจ
เปนเพราะมีสื่ออ่ืนที่นาสนใจกวา เชน โทรทัศน เกมส  
เปนตน 
แผนภูมิ 4  อัตราการอานหนังสือนอกเวลาเรยีน/นอกเวลาทํางานของ 
                   ประชากรอายุต้ังแต 6 ปข้ึนไป  จําแนกตามกลุมวยั  
                  พ.ศ. 2546 – 2551 
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นอกเขต 
เทศบาล 

กรุงเทพ กลาง เหนือ ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต 

ทั่วราชอาณาจักร รอยละ 66.3 

ในเขต 
เทศบาล มหานคร 



 2.3 ระดับการศกึษา 
 จากผลการสํารวจ  พบวา การศึกษาและอตัรา
การอานหนังสือ มีความสัมพันธกันเชิงบวก  กลาวคือ 
ผูมรีะดับการศกึษาที่สูงกวา มีอัตราการอานหนังสือ
สูงกวาผูมกีารศึกษาระดับต่ํากวา 
แผนภูมิ 5  รอยละของประชากรอายุต้ังแต 6 ปขึ้นไป จําแนกตาม   
                     การอานหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน และระดับ 
                     การศึกษาสูงสุด พ.ศ. 2551  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.4 ประเภทของหนังสือที่อานนอกเวลาเรียน/ 
              นอกเวลาทํางาน 
 หนังสือพิมพเปนประเภทของหนังสือที่มผีูอาน
สูงสุด คือ รอยละ 71.0 รองลงมาคือ นวนยิาย/การตูน/
หนังสืออานเลน และนติยสาร (รอยละ 38.8 และ 35.4 
ตามลําดับ) สําหรับแบบเรยีน/ตําราเรยีนตามหลักสูตร 
ตํารา/หนังสือ/เอกสารที่ใหความรู วารสาร/เอกสาร
ประเภทอื่น  ๆ ที่ออกเปนประจํา และหนังสือ/เอกสาร 
เกี่ยวกับคําสอนทางศาสนา มีสัดสวนใกลเคียงกันคือ 
ประมาณรอยละ 24 – 29 และหนังสือประเภทอื่น ๆ 
อีกรอยละ 4.4 
 คนท่ีมวีัยแตกตางกนั มีความสนใจเลอืกประเภท
หนังสือที่อานแตกตางกัน โดยวัยเด็กอานแบบเรียน/
ตําราเรยีนตามหลักสูตรสูงสดุรอยละ 82.0  รองลงมาคือ 

นวนิยาย/การตนู/หนังสืออานเลน สําหรับวัยอ่ืนสวนใหญ
อานหนังสือพิมพ รองลงมาจะเลอืกประเภทหนังสือที่
อานแตกตางกนัตามวยั คือ วัยเยาวชนอานนวนิยาย/
การตนู/หนังสืออานเลน วัยทํางานอานนิตยสาร และ
วัยสงูอายุอานหนังสือ/เอกสารเกีย่วกบัคําสอนทางศาสนา 

ตาราง 2 รอยละของประชากรอายต้ัุงแต 6 ปขึ้นไปท่ีอานหนังสอื
นอกเวลาเรยีน/นอกเวลาทํางาน จําแนกตามประเภท
ของหนังสือท่ีอาน และกลุมวัย พ.ศ. 2551 

 
กลุมวัย 

รวม วัยเด็ก วัยเยาวชน วัยทํางาน วัยสูงอายุ 
ประเภทของหนังสือ 

ท่ีอาน 1/ 

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

 (39,953,967) (7,134,233) (8,257,811) (21,707,181) (2,854,742) 

หนังสือพิมพ 71.0 23.9 72.8 86.6 64.9 

นวนิยาย/การตูน/ 38.8 67.4 58.6 25.7 9.6 

     หนังสอือานเลนตาง ๆ       

นิตยสาร 35.4 14.4 47.3 40.3 16.8 

แบบเรียน/ตําราเรียน 29.2 82.0 48.0 8.0 3.3 

     ตามหลกัสตูร      

ตํารา/หนังสือ/เอกสาร 28.5 39.2 38.1 22.9 16.8 

     ที่ใหความรู      

วารสาร/เอกสารประเภทอื่น ๆ  26.6 11.8 31.6 30.7 17.1 

     ทีอ่อกเปนประจํา      

หนังสือ/เอกสารเกี่ยวกับ 24.1 13.3 15.2 25.9 63.2 

     คําสอนทางศาสนา      

อื่น ๆ 4.4 2.4 4.0 5.1 5.1 

1/  ตอบไดมากกวา 1 ประเภท 

 2.5 ประเภทเนือ้หาสาระของหนงัสือที่อานนอก
เวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน 

 เนื้อหาสาระทีผู่อานหนังสือชอบอานมากท่ีสุด 
คือ ขาว รองลงมาคือ บันเทิง สารคดี/ความรูท่ัวไป 
และความรูวิชาการ (รอยละ 50.9  39.1  31.9 และ 24.5 
ตามลําดับ) สวนเนื้อหาสาระท่ีมผีูอานเพียงเลก็นอย 
คือ ความคิดเห็น/วิเคราะห โฆษณา และอื่น ๆ  

ประถมศึกษา 
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ปริญญาตรี/สูงกวา 
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มัธยมศึกษาตอนปลาย
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รอยละ 

อาน ไมอาน



แผนภูมิ 6  รอยละของประชากรอายุต้ังแต 6 ปขึ้นไปท่ีอานหนังสือ 
                นอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน จําแนกตามประเภท 
                เนื้อหาสาระของหนังสือท่ีอาน1/  พ.ศ. 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/  ตอบไดไมเกิน 2 ประเภท   

 2.6 เวลาเฉลี่ยที่ใชอานหนังสือนอกเวลาเรียน/ 
              นอกเวลาทํางาน 
 สําหรับผูอานหนังสือท่ีมีอายุตั้งแต 6 ปข้ึนไป
ทั้งหมด ใชเวลาอานหนังสอืนอกเวลาเรยีน/นอกเวลา
ทํางานเฉลีย่ 39 นาทีตอวนั โดยกลุมเยาวชนใชเวลาอาน
หนังสือฯ เฉลีย่ 46 นาทีตอวัน มากกวากลุมวยัอ่ืนทีใ่ช
เวลาอานหนังสือฯ ใกลเคยีงกนัคือ ประมาณ 37-39 นาที
ตอวัน  
แผนภูมิ  7   เวลาท่ีใชอานหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน

เฉล่ียตอวัน  จําแนกตามกลุมวัยพ.ศ. 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7 การอานหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลา
ทํางานทางสื่ออิเลก็ทรอนกิส 

  คนไทยอายุตั้งแต 6 ปข้ึนไปที่อานหนังสือ
ในชวงนอกเวลาเรยีน/นอกเวลาทํางานทางสื่ออิเล็กทรอนกิส 
มีจํานวน 3.2 ลานคน หรอืคิดเปนรอยละ 8.1 ของ
ผูอานหนังสือท้ังสิ้น  โดยพบวา มีอัตราการอานหนังสือ
ทางส่ืออิเลก็ทรอนิกสของผูชายและผูหญิงใกลเคียงกนั
(รอยละ 7.8 และรอยละ 8.5 ตามลาํดับ) แตอัตราการอาน
หนังสือทางสื่ออิเล็กทรอนกิสมีความแตกตางกันตามวัย 
เขตการปกครอง  และภาค  
แผนภูมิ 8 อัตราการอานหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน ของ

ผูอานหนังสืออายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส 1/  
จําแนกตามเพศ กลุมวัย เขตการปกครอง และภาค  
พ.ศ. 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/  ตอบไดไมเกิน 2 ประเภท   

 2.8 วธิกีารรณรงคใหคนรกัการอานหนังสือ 
 จากการสํารวจความคิดเห็นของประชากรทีมี่
อายุตั้งแต 6 ปข้ึนไป เกี่ยวกับวธิีการรณรงคใหคนรัก
การอานหนังสือ พบวา วธิีการรณรงคที่ไดรับการเสนอแนะ
มากท่ีสดุ 5 ลําดับแรกคอื หนงัสือควรมรีาคาถูกลง รอยละ 
28.7  หนังสือควรมเีนื้อหาสาระนาสนใจรอยละ 22.0 
ควรมีหองสมุดประจําหมูบานหรือชุมชนรอยละ 19.8 
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สงเสริมใหพอแมปลูกฝงใหเดก็รักการอานหนังสือรอยละ 
19.3 และภาษาที่ใชในหนังสือควรใชภาษางาย ๆ สื่อ
ใหทุกคนสามารถเขาใจได รอยละ 13.1 
3. การอานหนังสือพิมพ  
 3.1 อัตราการอาน 
  ประชากรอายตุั้งแต 6 ปข้ึนไปทั้งหมด พบวา 
มีผูอานหนังสือพิมพ จํานวนประมาณ 28.4 ลานคน 
คิดเปนรอยละ 47.1 โดยในเขตเทศบาลมีอัตราการอาน
หนังสือพิมพ สูงกวานอกเขตเทศบาล (รอยละ 63.2  และ
รอยละ 39.9 ตามลําดับ) เมือ่เปรยีบเทยีบอัตราการอาน
หนังสือพิมพเปนรายภาค พบวา กรุงเทพมหานครมี
อัตราการอานหนังสือพิมพมากที่สุดถึงรอยละ 75.5 
รองลงมาคือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต และนอยที่สุด
คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (รอยละ 57.2  46.3  40.6 
และ 33.3 ตามลําดับ)  
 เมื่อเปรียบเทยีบขอมลูจากการสํารวจครั้งนีก้ับ
การสํารวจสื่อมวลชนดานหนังสือพิมพ ป 2538 และ 
2546 พบวา อัตราการอานหนังสือพิมพของประชากร
อายุตั้งแต 6 ปข้ึนไปมีแนวโนมเพิ่มขึ้น  คือ เพ่ิมขึ้น
จากรอยละ 35.4 ในป 2538  เปนรอยละ 37.3 และ 
47.1 ในป 2546 และ 2551 ตามลําดับ  โดยท่ีผูชายมี
อัตราการอานหนังสือพิมพสูงกวาผูหญิง 
แผนภูมิ   9  อัตราการอานหนังสือพมิพ1/ ของประชากรอายุตั้งแต  

6 ปข้ึนไป จําแนกตามเพศ พ.ศ. 2538 – 2551 
 
 
 
 
 

1/  อัตราการอานหนังสือพิมพ หมายถึง รอยละของจํานวนประชากรที่อานหนังสือพิมพ
ตอจํานวนประชากรทั้งสิ้นแตละกลุม 

 3.2 อาย ุ
 เม่ือพิจารณาการอานหนงัสือพมิพของประชากร
ตามกลุมวัย พบวา วยัเยาวชนและวยัทํางานมีอัตรา
การอานหนงัสือพิมพใกลเคยีงกัน คือ รอยละ 57.2 และ
รอยละ 55.7  รองลงมาคือ วัยสูงอายุ (รอยละ 25.5) 
และวยัเด็ก (รอยละ 19.4)  เมื่อเปรียบเทียบกับพฤติกรรม
การอานหนังสือพิมพในอดีต พบวา ทุกกลุมวัยมีแนวโนม
ในการอานหนงัสือพิมพเพ่ิมขึ้น 
แผนภูมิ  10 อัตราการอานหนังสือพิมพของประชากรอายุต้ังแต  6 ป

ขึ้นไป  จาํแนกตามกลุมวัย พ.ศ. 2538 – 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 3.3 ประเภทเนือ้หาของหนังสอืพิมพท่ีอาน 
 ประเภทเนื้อหาของหนังสือพิมพท่ีประชากรอายุ
ตั้งแต 6 ปข้ึนไปชอบอานมากที่สุด คือ ขาว รอยละ 89.0  
รองลงมา คือ บันเทิง และสารคดี/ความรูทั่วไป (รอยละ 
37.3 และ 31.6 ตามลําดับ)   
แผนภูมิ 11 รอยละของประชากรอายุตั้งแต 6 ปข้ึนไปท่ีอานหนังสือพมิพ 

จําแนกตามประเภทเนื้อหาของหนังสือพิมพท่ีอาน1/ พ.ศ. 2551 
 
 
 
 
 
 
1/  ตอบไดไมเกนิ 2 ประเภท   
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