
 

 

สํารวจการอานหนงัสือของประชากร พ.ศ. 2556 (สอป.56) 

  

 

1.   ความเปนมา   

เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมใหประชาชน

รักการอานอยางจริงจัง  และเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 

มีมติคณะรัฐมนตรีใหการสงเสริมการอานเปนวาระ

แหงชาติ    โดยกาํหนดใหวนัที่   2 เมษายนของทุกป

เปนวันรักการอาน และในป 2552-2561 เปนทศวรรษ

แหงการอานของประเทศ  รวมทั้งใหมีคณะกรรมการ

สงเสริมการอานเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต  

ตลอดจนกรุงเทพมหานครไดรับเลือกเปนเมือง

หนังสอืโลกป 2556 จากองคการยูเนสโก (UNESCO)  

รวมกับสมาพันธผูจัดพิมพ นานาชาติ  สมาพันธผูจัด

จําหนายหนังสือนานาชาติ  และองคกรที่เกี่ยวของ  

ดังน้ันจึงมคีวามจําเปนตองการทราบขอมูลสถิติเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการอานหนังสือของประชากร  สําหรับ

นําไปใชกําหนด ทิศทางและมาตรการตางๆ  ของ

หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหเปนไปตามนโยบายขางตน   

สํานักงานสถิติแหงชาติ  ไดจัดทําโครงการสํารวจ  

การอานหนังสือของประชากรมาแลว 4 คร้ัง ในป 2546 

2548 2551 และ 2554  สําหรับการสํารวจ ป 2556 น้ี

นับเปนคร้ังที่ 5  เพื่อใหมีขอมูลสําหรับใชพัฒนาและ

สงเสริมใหประชาชนรักการอาน ตลอดจนติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงานเร่ืองดังกลาว  ซึ่งมีความจําเปน

และสําคัญยิ่ง  เน่ืองจากการอานหนังสือทําใหผูอานมี

ความรอบรู เปนการเพิ่มพูนศักยภาพในการดําเนินชีวิต 

และการทํางาน สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต  จึงนับเปน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่สําคัญอยางหน่ึง  ซึ่งสงผล

ตอการพัฒนาประเทศโดยตรง  

 

2. วัตถุประสงค 

เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปน้ี 

1. จํานวนผูอานหนังสือและไมอานหนังสือ

พรอมทั้งลักษณะทางประชากร 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับการอานหนังสือ เชน 

ประเภทหนังสือที่อาน ความถี่ในการอาน เวลาที่ใช

อานหนังสือเฉลี่ยตอวัน สถานที่ที่อาน เปนตน   

3. ความคิดเห็นในเร่ืองของวิธีการจูงใจให

ประชาชนรักการอานหนังสือ 

3. ประโยชน 

1. เพื่อใหมีขอมูลสถิติพื้นฐานเร่ืองการอาน

หนังสือของประชากร 

2. เพือ่ใหหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่

เกี่ยวของนําขอมูลไปใชกําหนดนโยบาย และสงเสริม

การอานหนังสือใหมากขึ้น และเหมาะสม เชน 

 • ทําการรณรงคหรือจัดการสงเสริมการอาน

ในรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุมวัย 

 • จัดหาหนังสือที่มีเน้ือหาสาระสอดคลอง

กับความตองการของประชาชน 

 • จัดหาสถานทีอ่านหนังสอืใหแพรหลาย

และเพียงพอกับประชาชนในทองที่ตาง ๆ 

4. ขอบขายของการสํารวจ 

ครัวเรือนที่อยูในขอบขายของการสํารวจ ไดแก

ครัวเรือนสวนบคุคล  ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขต

เทศบาลทั่วประเทศ 
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5. เวลาอางอิง 

 ในรอบ 12 เดือนท่ีแลว 

 หมายถึง  ระยะเวลานับจากเดือนกอนเดือน

สัมภาษณยอนหลังไป 12 เดือน เชน เดือนที่สัมภาษณ

คือ มถินุายน 2556  “ในรอบ 12 เดือนที่แลว ” คือ

มิถุนายน 2555 – พฤษภาคม 2556 

6. รายการขอมูลท่ีเก็บรวบรวม 

1. ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน 

 2. การอานหนังสอืของเด็กเลก็ (อายุตํ่ากวา 6 ป) 

(นอกเวลาเรียน) 

3. การอานหนังสือของประชากร  (อายุต้ังแต 

6 ปขึ้นไป) (นอกเวลาเรียน/ทํางาน แตรวมการอานใน

ชวงเวลาพัก) 

4. สภาพที่อยูอาศัย และการเปนเจาของทรัพยสิน 

7. ระเบียบวิธีการสํารวจ 

สาํรวจน้ีเปนการสาํรวจดวยตัวอยาง  (Sample 

Survey Method)  โดยใชแผนการสุมตัวอยางแบบ

Stratified Two Stage Sampling โดยมจัีงหวัดเปนสตราตัม 

(Stratum) ซึ่งมีทั้งสิ้น 77 สตราตัม และในแตละสตราตัม 

(จังหวัด) ไดแบงออกเปน 2 สตราตัมยอยตามลักษณะ

การปกครอง คือ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล 

โดยมเีขตแจงนับ (EA) เปนตัวอยางขั้นที่หน่ึง ครัวเรือน

สวนบุคคลเปนตัวอยางขั้นที่สอง ซึ่งมีจํานวนครัวเรือน

ตัวอยางทั้งสิ้น 55,920 ครัวเรือน 

การเก็บรวบรวมขอมูล โดย ใหเจาหนาที่ของ

สํานักงานสถิติแหงชาติ   ไปสัมภาษณสมาชิกของ

ครัวเรือนตัวอยางในเดือน มิถุนายน  และกรกฎาคม 

พ.ศ. 2556 

 

 

8. คํานิยาม 

 8.1  การอานหนังสือ  

 หมายถึง การอานหนังสือทุกประเภทนอกเวลาเรียน/

นอกเวลาทํางาน  รวมทั้งการอานในชวงเวลาพัก การอาน

หนังสอื รวมทั้ง การอานทางสื่อ อิเลก็ทรอนิกส อ่ืน ๆ  

เชน  อินเทอรเน็ต ซีดี   e-book reader ฯลฯ  ยกเวน 

SMS หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) 

 สําหรับการอานหนังสือของเด็กเล็ก (อายุตํ่ากวา 

6 ป) ในที่น้ีหมายถึง การอานหนังสอืในชวงนอกเวลาเรียน

ซึ่งเด็กเลก็อาน ดวยตนเอง  รวมทั้ งการที่ ผูใหญอาน

หนังสือใหฟงดวย 

 8.2  หนังสือพิมพ  

 หมายถึง สิ่งพิมพที่ออกเปนระยะ ๆ  อยาง

สม่ําเสมอ มีเน้ือหาสวนใหญเปนเร่ืองเกี่ยวกับขาว

และสถานการณปจจุบัน มักจะออกเปนรายวัน แตอาจ

ออกเปนราย 2 วัน 5 วัน 7 วัน 10 วัน หรืออ่ืน ๆ ก็ได 

แตไมทิ้งชวงนานเกินไป ไมเย็บเลม และไมมีปก 

 ขนาดของหนังสือพิมพ มีขนาดไมแนนอน  

สวนใหญมีขนาดประมาณ 40 X 55 ซม. 

 8.3  นิตยสาร 

  หมายถึง สิ่งพิมพที่ออกเปนระยะ ๆ อยาง

สม่ําเสมอ สวนใหญจะออกเปนรายสัปดาห รายปกษ  

หรือรายเดือน มักจะมีขนาดเล็กกวาหนังสือพิมพ มีปก 

เย็บเลม มีการจัดหนา โดยใชสีสันและรูปภาพสวยงาม

พิถีพิถันกวาหนังสือพิมพ เน้ือหาอาจเกี่ยวกับขาวสาร

ความรู สารคดี นิยาย หรืออ่ืน ๆ 
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8.4 วารสารหรือเอกสารประเภทอื่น  ๆ ท่ีออกเปน

ประจํา 

 หมายถึง สิ่งพิมพที่ออกเปนประจําแตมีรูปราง

ลักษณะที่ไมสามารถจัดประเภทเปนหนังสือพิมพหรือ

นิตยสารได วารสารสวนใหญมักจะมีเนื้อหาทางวิชาการ

แตอาจมีวารสารบางประเภทที่เนนในเร่ืองขาว  และ

ความคิดเห็น แตไมมีการตกแตงรูปเลมเหมือนนิตยสาร 

 วารสาร สวนใหญจะมีคําวา “วารสาร” นําหนา

ชื่อหนังสือ และเน้ือหาจะหนักกวานิตยสาร  ตัวอยาง

หนังสือวารสาร เชน วารสารขาราชการ  วารสารที่ดิน  

วารสารบริหารธุรกิจ เปนตน 

 สวนเอกสารประเภทอื่น ๆ ท่ี ออกเปนประจํา

อาจออกมาในลักษณะของแผนพับ แผนปลิว จุลสาร

(Bulletin)  จดหมายขาว (Newsletter) หรืออ่ืน  ๆ สวนใหญ

จะจัดทําโดยสถาบันหรือองคการตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อการประชาสัมพันธ  หรือสงเสริมกจิกรรมของ

หนวยงานน้ันโดยเฉพาะ เชน  สารสถิติ สารผูใหญ

ขาวสารการเกษตร ขาวสารการบิน พาณิชย จุลสาร

การทองเที่ยว จุลสารดาวเทียม จดหมายขาวไทย คดีศึกษา 

เปนตน 

 8.5  นวนิยาย การตูน หรือหนังสืออานเลนตาง ๆ 

 หมายถึง สิ่งพิมพที่มักออกไมมีระย ะเวลาที่

แนนอน มุงใหอานเพื่อความเพลิดเพลินใจ เชน

หนังสือนวนิยาย นิทาน การตูน เปนตน 

 หนังสือนวนิยายหรือเร่ืองอานเลนตาง  ๆในที่น้ี

ตองพิมพเปนเลม ไมใชนวนิยายหรือเร่ืองอานเลนที่

พิมพเปนตอน ๆ ในหนังสือประเภทอ่ืน ตัวอยางหนังสือ

นวนิยาย เชน เพชรพระอุมา คาของคน คูกรรม เปนตน 

 หนังสือการตูน ไดแก ขายหัวเราะ และ

การตูนญ่ีปุน เปนตน 

 8.6  แบบเรียน/ตําราเรียนตามหลักสูตร หรือ 

  เอกสาร/หนังสอื/คูมือท่ีอานเพิ่มเติมเพื่อสอบ 

             หรือการเรียน 

 หมายถึง   สิ่ง พิมพ  หนังสอื   หรือตําราที่

โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษากําหนดให

ใชในการเรียนการสอนตามหลักสูตร รวมทั้ง เอกสาร  

หนังสอื   หรือ คูมือ ที่ใชอาน เพิ่มเติม เพือ่สอบ หรือ

การเรียนดวย เชน คูมือเตรียมสอบ หนังสอืแนวขอสอบ 

และหนังสือประกอบการเรียนพิเศษ เปนตน 

 8.7  ตํารา  หนังสือ หรือเอกสารท่ีใหความรูตาง ๆ/ 

 ความรูท่ัวไป  

 หมายถึง สิ่งพิมพหรือเอกสารที่มุงใหความรู

ตาง ๆ แกผูอานเปนประการสําคัญ สวนใหญมักจะออก

ในลักษณะของหนังสือ (Book)  มีการเย็บเลม ไมรวม

แบบเรียนหรือตําราเรียนตามหลักสูตร หรือเอกสาร/

หนังสือ/คูมือที่อานเพิม่เติมเพือ่สอบหรือการเรียน 

 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารที่ใหความรู ในที่น้ี

ตองใชในวัตถุประสงค อานเพื่อใหมีความรูทั่ว ๆ ไป  

เพื่อเสริมความรู ไมใชมุงเพื่อสอบหรือการเรียน 

 8.8  หนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับคําสอนทางศาสนา 

 หมายถงึ หนัง สอืหรือเอกสารทีน่าํเสนอเร่ือง

เกี่ยวกับหลกัหรือคาํสอนทางศาสนา หลักการปฏิบัติ

ทางศาสนา ประวัติบุคคลสําคัญทางศาสนา และเร่ืองเลา

ทางศาสนา 

 8.9  ขาว 

 หมายถึง การรายงานเหตุการณปจจุบัน หรือ

ขาวสารที่นาสนใจ เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ

ขาวสารที่เสนอ โดยลักษณะของขาวน้ั นจะตองเปน

ขอมูล ขอเท็จจริงหรือเร่ืองราวใหม ๆ และทันตอเวลา  

โดยเฉพาะอยางยิ่งในทัศนะของผูรับสาร การเสนอขาว
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อาจใชการพูด การเขียน การใชภาพ แถบบันทึก วีดีทัศน 

หรือภาพยนตร หรือสื่ออ่ืน ๆ ที่สามารถเขาถึงประชาชน

ไดอยางทั่วถึง ทั้งนี้ตองไมมีการแสดงความคดิเห็นใน

การเสนอขาว 

 ขาวอาจจําแนกเปน ขาวที่นาสนใจทั่ว ๆ ไป

ในประเทศ  ขาวในประเทศ  ขาวตางประเทศและขาว

ระหวางประเทศ ขาวและความเคลื่อนไหวในวงการกีฬา 

ความเคลื่อนไหวในวงการธุรกิจบันเทิง และขาวประเภทอ่ืน ๆ 

 8.10  สารคดีหรือความรูท่ัวไป 

 หมายถึง เน้ือหาที่เกี่ยวกับความรูหรือสารคดี

โดยมีจุดประสงคใหผูอานไดรับความรูในเร่ืองตาง ๆ

ไดแก ความรูเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง การดําเนินงาน

ของรัฐ เศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ ศาสนา จริยศึกษา 

สุขภาพ อนามัย ศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร 

รวมทั้งเร่ืองที่เกี่ยวของกับเด็ก สตรี และแมบาน 

 8.11  ความคดิเห็นหรือวเิคราะห 

 หมายถึง บทความ บทบรรณาธิการ  หรือ

ขอเขียนแบบอ่ืน ๆ   ที่แสดงทัศนะหรือความคิดเห็น

ตลอดจนการวิเคราะหวิจารณในเร่ืองตาง ๆ    เชน

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมือง   การปกครอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดําเนินงานของรัฐ เศรษ ฐกิจ การประกอบอาชีพ  

ศาสนา จริยศึกษา สุขภาพ อนามัย ศิลปะ วัฒนธรรม

ประวัติศาสตร รวมทั้งเร่ืองที่เกี่ยวของกับเด็ก สตรี และ

แมบาน นอกจากนี้ยังรวมถึงบทความที่เสนอความคิดเห็น 

วิพากษ  วิจารณเกี่ยวกับเร่ืองทั่ว ๆ ไป เชน การพยากรณ

ชีวิต การวิเคราะหขาวและ เหตุการณตางประเทศ   

การวิเคราะหและวิจารณขาวแบบชาวบาน เปนตน 

 8.12  บนัเทิง 

 หมายถึง เน้ือหาที่มีจุดมุงหมายใหผูอานไดรับ

ความเพลดิเพลนิ   แบงออกเปน 2 ประเภท  คอื  

 1)  แสดงดวยภาพ ไดแก ภาพเขียนหรือภาพถาย

เชน การตูนสําหรับเด็ก ภาพลอทางการเมือง เปนตน 

 2) บรรยายดวยขอเขียน ไดแก เร่ืองสนุก ๆ

เชน นวนิยาย เร่ืองแปล เร่ืองสั้น เปนตน 

 8.13  ธุรกิจหรือโฆษณา 

 หมายถึง เน้ือหาที่เกี่ยวของกับธุรกิจการคา

อุตสาหกรรม รวมถึงขาวเพื่อการเผยแพร และ

การประชาสัมพันธ (Publicity and public relations) 

และเน้ือหาที่เปนประกาศสรรพคุณ คุณภาพ หรือ

คุณประโยชนของสินคาและบริการ (Advertisements) 

 


