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 สํานักงานสถิติแห่งชาติ ดําเนินการสํารวจการอ่าน
ของประชากร ครั้งแรกในปี 2546 เฉพาะประชากรท่ีมี
อายุต้ังแต่ 6 ปีขึ้นไป และต้ังแต่ปี 2551 ได้เพิ่มเรื่องการอ่าน 
ของเด็กเล็ก (อายุตํ่ากว่า 6 ปี)  สําหรับการสํารวจปี 2558 
ได้ขยายคํานิยามการอ่าน ให้รวมการอ่านข้อความใน
ส่ือสังคมออนไลน์/SMS/E-mail ด้วย   โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2558 จากจํานวน
ครัวเรือนตัวอย่าง 55,920 ครัวเรือน ซึ่งสรุปผลการสํารวจ
ที่สําคัญได้ดังน้ี 

1. การอ่านของเด็กเล็ก 
 การอ่านของเด็กเล็ก ในที่ น้ีรวมถึง การอ่าน
ด้วยตนเอง หรือผู้ใหญ่อ่านให้ฟังด้วย 

 1.1 อัตราการอ่านนอกเวลาเรียน 
  จากผลการสํารวจปี 2558 พบว่า เด็กเล็กที่
อ่านมีประมาณ 2.7 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 60.2 
เด็กผู้หญิงมีอัตราการอ่านสูงกว่าเด็กผู้ชายเล็กน้อย 
(ร้อยละ 60.9 และร้อยละ 59.5 ตามลําดับ)   
  เมื่อเปรียบเทียบกับการสํารวจที่ผ่านมา พบว่า
อัตราการอ่านของเด็กเล็กในปี 2556 มีร้อยละ 58.9 
เพิ่มข้ึนเล็กน้อยเป็นร้อยละ 60.2 ในปี 2558 โดยเด็กหญิง
และเด็กชายมีอัตราการอ่านเพิ่มข้ึนเล็กน้อยเช่นเดียวกัน 
  อัตราการอ่านของเด็กเล็กมีความแตกต่างกัน
ระหว่างเขตการปกครองและภาค โดยในเขตเทศบาลมี
อัตราการอ่านสูงกว่านอกเขตเทศบาล (ร้อยละ 63.9 และ 
57.4 ตามลําดับ) เด็กเล็กในกรุงเทพมหานคร มีอัตรา
การอ่านสูงสุด (ร้อยละ 73.8) ขณะท่ีภาคตะวันออก-
เฉียงเหนือ เด็กเล็กมีอัตราการอ่านตํ่าสุด (ร้อยละ 55.9) 

   

 

 

 

 

 

 

  
 
 เด็กเล็กมีอัตราการอ่านเพิ่มข้ึนเกือบทุกพื้นท่ี 
โดยเด็กเล็กที่อาศัยนอกเขตเทศบาลและกรุงเทพมหานคร 
มีอัตราการอ่านเพิ่มข้ึนมากกว่าพื้นท่ีอ่ืน ขณะที่ภาคกลาง
เด็กเล็กมีอัตราการอ่านลดลงเล็กน้อย 

แผนภูมิ 1 อัตราการอ่านของเด็กเล็กนอกเวลาเรียน 1/  
             จําแนกตามเพศ เขตการปกครอง และภาค      

พ.ศ. 2551 - 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

i/ การอ่าน หมายถึง การอ่านหนังสือหรือบทความทุกประเภท นอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน/ช่วงเวลาพัก ท้ังท่ีเป็นรูปเล่ม/เอกสาร หรือ        
การอ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท้ังท่ีมีการเช่ือมต่อและไม่เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต รวมถึง การอ่านผ่านส่ือสังคมออนไลน์      
(เช่น Facebook  Line  Instragram  Twitter ฯลฯ)  SMS  E_mail  

                         ยกเว้น การอ่านข้อความท่ีเป็นการสนทนา/ติดต่อส่ือสารส่วนบุคคลหรือหน้าท่ีการงาน 
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การสาํรวจการอ่านของประชากร พ.ศ. 2558 i/ 
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 1.2 ความถ่ีของการอ่านนอกเวลาเรียน
 เด็กเล็กที่อ่านมีความถี่ในการอ่านสัปดาห์ละ
2 – 3 วัน มากท่ีสุด (ร้อยละ 44.0
สัปดาห์ละ 4 – 6 วัน และอ่านทุกวันใกล้เคียงกัน 
19.1 และ 17.9 ตามลําดับ) 
 ปี 2558 เด็กเล็กมีความถ่ีในการอ่าน
ปี 2556 คือ เด็กเล็กที่อ่านสัปดาห์ละ 
มีแนวโน้มลดลง ขณะท่ีกลุ่มอ่ืนท่ีมีความถ่ีในการอ่าน
น้อยกว่ามีแนวโน้มเพิ่มข้ึน   

แผนภูมิ 2  ร้อยละของเด็กเล็กทีอ่่านนอกเวลาเรียน 
จําแนกตามความถี่ของการอ่าน

 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การอ่านของประชากร (อายุต้ังแต่ 

 2.1 อัตราการอ่านนอกเวลาเรียน
  จากผลการสํารวจปี 2558
อายุต้ังแต่ 6 ปีข้ึนไป  มีอัตราการอ่านร้อยละ 
ผู้ชายมีอัตราการอ่านสูงกว่าผู้หญิงเล็กน้อย 
78.9 และ 76.5 ตามลําดับ)  และเม่ือเปรียบเทียบกับ
การสํารวจท่ีผ่านมา พบว่า อัตราการอ่าน
จากปี 2556 ซึ่งมีแนวโน้มลดลงท้ังผู้ชายและผู้หญิง

  เน่ืองจากปี 2556 กรุงเทพมหานครได้รับเลือก
เป็นเมืองหนังสือโลก หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีการจัด
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการอ่านอย่างจริงจังมากกว่าทุกปี
ในหลายพื้นท่ีทั้งในกรุงเทพมหานครและ
ส่งผลให้อัตราการอ่านของประชากร ปี 
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ความถ่ีของการอ่านนอกเวลาเรียน 
เด็กเล็กที่อ่านมีความถี่ในการอ่านสัปดาห์ละ 

0) รองลงมาคือ อ่าน
ทุกวันใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 

เด็กเล็กมีความถ่ีในการอ่านลดลงจาก
สัปดาห์ละ 4 – 6 วัน และทุกวัน 

ท่ีมีความถ่ีในการอ่าน

ร้อยละของเด็กเล็กท่ีอ่านนอกเวลาเรียน        
จําแนกตามความถี่ของการอ่าน พ.ศ. 2551 – 2558 

อายุต้ังแต่ 6 ปีข้ึนไป) 

อัตราการอ่านนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน 
8 พบว่า  ประชากร

ปีข้ึนไป  มีอัตราการอ่านร้อยละ 77.7  
ผู้ชายมีอัตราการอ่านสูงกว่าผู้หญิงเล็กน้อย (ร้อยละ 

และเม่ือเปรียบเทียบกับ
การสํารวจท่ีผ่านมา พบว่า อัตราการอ่านลดลงร้อยละ 4.1 

ท้ังผู้ชายและผู้หญิง 

กรุงเทพมหานครได้รับเลือก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีการจัด

กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการอ่านอย่างจริงจังมากกว่าทุกปี 
ในหลายพื้นท่ีทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด จึง

อัตราการอ่านของประชากร ปี 2556 สูงมาก 

แผนภูมิ 3 อัตราการอ่านนอกเวลาเรียน
ของประชากรอายุต้ังแต่ 
เพศ พ.ศ. 2546 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

  

  
 

 เมื่อพิจารณาอัตราการอ่านตามเขตการปกครอง
และภาค พบว่า ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลมี
อัตราการอ่านสูงกว่านอกเขตเทศบาล 
73.4 ตามลําดับ)  กรุงเทพมหานคร มีอัตราการอ่าน
สูงท่ีสุด (ร้อยละ 93.5) สูงกว่าภาคอ่ืนมากกว่าร้อยละ 
ในขณะท่ีภาคอ่ืนมีอัตราการอ่านใกล้เคียงกันประมาณ 
ร้อยละ 73.0 – 78.4  
 

แผนภูมิ 4  อัตราการอ่านนอกเวลาเรียน
   ของประชากรอายุต้ังแต่ 
   เขตการปกครอง และภาค พ
 
               ทั่วราชอาณาจัก
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ของประชากรอายุต้ังแต่ 6 ปีข้ึนไป1/ จําแนกตาม

2546 – 2558 

เมื่อพิจารณาอัตราการอ่านตามเขตการปกครอง
และภาค พบว่า ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลมี
อัตราการอ่านสูงกว่านอกเขตเทศบาล (ร้อยละ 82.9 และ 

กรุงเทพมหานคร มีอัตราการอ่าน
สูงกว่าภาคอ่ืนมากกว่าร้อยละ 15.0 

ในขณะท่ีภาคอ่ืนมีอัตราการอ่านใกล้เคียงกันประมาณ 

อัตราการอ่านนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน 
ประชากรอายุต้ังแต่ 6 ปีข้ึนไป1/จําแนกตาม

เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2558 

กร รอ้ยละ 77.7 
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 2.2 กลุ่มวัย 
 การอ่านของประชากรมีความแตกต่างกัน
วัยเด็กและวัยเยาวชนมีอัตราการอ่าน
ร้อยละ 90.7 และ 89.6  รองลงมาคือ กลุ่มวัยทํางาน 
(ร้อยละ 79.1) และตํ่าสุดคือ กลุ่มวัยสูงอายุ 
และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างการสํารวจท่ีผ่านมา พบว่า 
ปี 2558 การอ่านของประชากรทุกกลุ่มวัย มีอัตราการอ่าน
ลดลงจากปี 2556   

แผนภูมิ 5 อัตราการอ่านนอกเวลาเรียน
ประชากรอายุต้ังแต่ 6 ปีข้ึนไป
พ.ศ. 2546 – 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
2.3   ระดับการศึกษา 
 จากผลการสํารวจ  พบว่า การศึกษาและ
การอ่านมีความสัมพันธ์กันเชิงบวก  กล่าวคือ ผู้มี
การศึกษาท่ีสูงกว่า มีอัตราการอ่านสูงกว่า
ระดับตํ่ากว่า 
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1/  ไม่รวม ไม่ทราบ 

รวม วัยเด็ก (6-14 ปี) วัยเยาวชน 

วัยทํางาน (25-59 ปี) วัยสูงอายุ 
���� 

 การอ่านของประชากรมีความแตกต่างกันตามวัย   
มีอัตราการอ่านสูงใกล้เคียงกันคือ

รองลงมาคือ กลุ่มวัยทํางาน 
และตํ่าสุดคือ กลุ่มวัยสูงอายุ (ร้อยละ 52.8) 

และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างการสํารวจที่ผ่านมา พบว่า 
การอ่านของประชากรทุกกลุ่มวัย มีอัตราการอ่าน

อัตราการอ่านนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางานของ
ไป1/ จําแนกตามกลุ่มวัย 

จากผลการสํารวจ  พบว่า การศึกษาและอัตรา
การอ่านมีความสัมพันธ์กันเชิงบวก  กล่าวคือ ผู้มีระดับ
การศึกษาท่ีสูงกว่า มีอัตราการอ่านสูงกว่าผู้มีการศึกษา

แผนภูมิ 6  ร้อยละของประชากรอายุตั้งแต่ 
           จําแนกตามการอ่านนอกเวลาเรียน

ทํางาน1/ และระดับการศึกษาสูงสดุ
               
              

 

 
 
 
 

 2.4 ประเภทของหนังสือ
นอกเวลาทํางาน 

 หนังสือพิมพ์เป็นประเภทของ
สูงสุด คือ ร้อยละ 66.9 รองลงมาคือ
ออนไลน์/SMS/E-mail (ร้อยละ 
เอกสาร/บทความที่ให้ความรู้ 
เอกสารประเภทท่ีออกเป็นประจํา
บทความเก่ียวกับคําสอนทางศาสนา 
เท่ากัน)  สําหรับนิตยสาร นวนิยาย
อ่านเล่น และแบบเรียน/
ผู้อ่านน้อยกว่าร้อยละ 40.0
 คนที่มีวัยแตกต่างกัน มีความสนใจเลือก
ประเภทหนังสือที่อ่านแตกต่างกัน โดยวัยเด็กอ่าน
แบบเรียน/ตําราเรียนตามหลักสูตรสูงสุดถึงร้อยละ 
รองลงมาคือ นวนิยาย/การ์ตูน
65.4)  วัยเยาวชน อ่านข้อความในส่ือสังคมออนไลน์
SMS/E-mail สูงสุดถึงร ้อยละ 
หนังสือพิมพ์ (ร้อยละ 67.7) 
อ่านหนังสือพิมพ์ ร้อยละ 
ข้อความในส่ือสังคมออนไลน์
สําหรับวัยสูงอายุส่วนใหญ่อ่านหนังสือ
บทความเก่ียวกับคําสอนทางศาสนา
รองลงมาคือ หนังสือพิมพ์ 

7.4

พ.ศ. 

ประถมศกึษา 

ปริญญาตรี/สูงกว่า 

อนุปริญญา  

มัธยมศึกษาตอนปลาย  

มัธยมศึกษาตอนต้น 

ก่อนประถมศึกษา  

ไม่ได้รับการศกึษา 

 

ระดับการศึกษาสูงสุด 

0 20

2558 2556 

81.8
77.7

95.1 90.7
90.1 89.6

65.7

83.1
79.1

57.8
52.8

1/  ไม่รวม ไม่ทราบ

วัยเยาวชน (15-24 ปี) 

วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 

3 

ร้อยละของประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป 
การอ่านนอกเวลาเรียน/นอกเวลา

และระดับการศึกษาสูงสดุ พ.ศ. 2558 

 

ของหนังสือที่อ่านนอกเวลาเรียน/  
 

หนังสือพิมพ์เป็นประเภทของหนังสือท่ีมีผู้อ่าน
รองลงมาคือ ข้อความในส่ือสังคม

ร้อยละ 51.1)  ตํารา/หนังสือ/
ท่ีให้ความรู้ (ร้อยละ 49.7)  วารสาร/

เอกสารประเภทที่ออกเป็นประจํา และหนังสือ/เอกสาร/
เก่ียวกับคําสอนทางศาสนา (ร้อยละ 41.4 
สําหรับนิตยสาร นวนิยาย/การ์ตูน/หนังสือ

/ตําราเรียนตามหลักสูตรมี
0 

คนที ่มีว ัยแตกต่างกัน มีความสนใจเลือก
ประเภทหนังสือที่อ่านแตกต่างกัน โดยวัยเด็กอ่าน

ตําราเรียนตามหลักสูตรสูงสุดถึงร้อยละ 96.5
การ์ตูน/หนังสืออ่านเล่น (ร้อยละ 

อ่านข้อความในส่ือสังคมออนไลน์/
ร ้อยละ 82.2  รองลงมาคือ

) ในขณะที่วัยทํางานส่วนใหญ่
ร้อยละ 79.5 ลําดับรองลงมาคือ 

ข้อความในส่ือสังคมออนไลน์/SMS/E-mail (ร้อยละ54.2) 
สําหรับวัยสูงอายุส่วนใหญ่อ่านหนังสือ/เอกสาร/

เก่ียวกับคําสอนทางศาสนาร้อยละ 76.1  
 (ร้อยละ 59.7) 

67.1

77.2

89.0

91.9

95.3

98.0

92.6

32.9

22.8

11.0

8.1

4.7

ร้อยละ 

อ่าน ไม่อ่าน 
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ไม่รวม ไม่ทราบ 
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36.4
32.3

23.2

13.4

48.5 48.5

40.1

21.5

ตาราง 1 ร้อยละของประชากรอายุต้ังแต่ 
นอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน จําแนกตาม
ประเภทของหนังสือที่อ่าน และกลุ่มวัย พ

ประเภทของหนังสือ

ที่อ่าน1/ รวม วัยเด็ก
(6–14 ปี)

รวม 100.0 100.0
(48,408,567)    (6,694,654)   

หนังสือพิมพ์ 66.9 19.8
ข้อความในส่ือสังคมออนไลน์/ 51.1 30.5
     SMS/E- mail
ตํารา/หนังสือ/เอกสาร/ 49.7 58.0
     บทความท่ีให้ความรู้ต่างๆ/
     ความรู้ท่ัวไป
วารสาร/เอกสารประเภทอ่ืน ๆ 41.4 18.6
     ท่ีออกเป็นประจํา
หนังสือ/เอกสาร/บทความ 41.4 25.5
     เก่ียวกับคําสอนทางศาสนา
นิตยสาร 39.4 12.3
นวนิยาย/การ์ตูน/ 36.6 65.4
     หนังสืออ่านเล่นต่าง ๆ
แบบเรียน/ตําราเรียน 28.0 96.5
     ตามหลักสูตร

 

2.5  ประเภทเน้ือหาสาระที่อ่านนอกเวลาเรียน
      นอกเวลาทํางาน 

  เน้ือหาสาระที่ผู้อ่านชอบอ่านมากท่ีสุด 
และ สารคดี/ความรู้ทั่วไป (ร้อยละ 
รองลงมาคือ บันเทิง ความรู้ วิชาการ และคําสอนทาง
ศาสนา/บทสวดมนต์ (ร้อยละ 40
ตามลําดับ)  ส่วนเน้ือหาสาระประเภทอ่ืน มีผู้อ่านเพียง
เล็กน้อย 
  เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2556 
อ่านสารคดี/ความรู้ท่ัวไป และบันเทิงเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 
12.1 และ 7.8 ตามลําดับ  แต่อ่านข่าวลดลง ร้อยละ 
ส่วนเนื้อหาประเภทอ่ืน มีร้อยละของผู้อ่านใกล้เคียงกับ
ปี 2556 
แผนภูมิ 7 ร้อยละของประชากรอายุต้ังแต่ 

นอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน
ประเภทเน้ือหาสาระท่ีอ่าน1/ พ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าว บันเทิง สารคดี/ 
ความรู้ทัว่ไป 

ความรู้ 
วิชาการ 

ร้อยละ 

คาํสอน
ทางศาสนา
บทสวดมนต์

1/  ตอบได้ไม่เกิน 2 ประเภท และร้อยละคํานวณโดย
 

1/  ตอบได้มากกว่า 1 ประเภท 

4

3.1 1.9 0.4

13.7

3.4 2.9 0.5

ากรอายุต้ังแต่ 6 ปีข้ึนไปท่ีอ่าน 
นอกเวลาทํางาน จําแนกตาม

ประเภทของหนังสือที่อ่าน และกลุ่มวัย พ.ศ. 2558 

วัยเยาวชน วัยทํางาน วัยสูงอายุ
) (15–24 ปี) (25–59 ปี) (60 ปีข้ึนไป)
0 100.0 100.0 100.0

(8,581,570)  (27,649,034)  (5,483,310)    

67.7 79.5 59.7
82.2 54.2 11.9

64.1 46.1 34.6

46.4 46.5 36.2

29.5 42.1 76.1

50.1 46.2 22.0
56.9 28.5 10.1

56.4 7.7 2.5

กลุ่มวัย

ประเภทเน้ือหาสาระที่อ่านนอกเวลาเรียน/ 

เน้ือหาสาระที่ผู้อ่านชอบอ่านมากท่ีสุด คือ ข่าว 
ร้อยละ 48.5 เท่ากัน) 

รองลงมาคือ บันเทิง ความรู้ วิชาการ และคําสอนทาง
40.1  21.5 และ 13.7 

ส่วนเน้ือหาสาระประเภทอ่ืน มีผู้อ่านเพียง

2556 พบว่า ผู้อ่านสนใจ
ความรู้ท่ัวไป และบันเทิงเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 

แต่อ่านข่าวลดลง ร้อยละ 5.8 
มีร้อยละของผู้อ่านใกล้เคียงกับ

ร้อยละของประชากรอายุต้ังแต่ 6 ปีข้ึนไปท่ีอ่าน 
นอกเวลาทํางาน จําแนกตาม

พ.ศ. 2556 และ 2558 

 2.6  เวลาเฉล่ียที่ใช้อ่านนอกเวลาเรียน
  นอกเวลาทํางาน
 สําหรับผู้อ่านท่ีมีอายุต้ังแต่ 
ใช้เวลาอ่านนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางานเฉล่ีย
6 นาทีต่อวัน (66 นาที) โดยกลุ่มเยาวชน
มากท่ีสุด เฉล่ีย 1 ช่ัวโมง 
ก ลุ่ม วัยเด็กและวัยทํางานใช้เวลาอ่านเฉลี่ย
มากกว่า 1 ช่ัวโมงเล็กน้อย
น้อยท่ีสุดเฉล่ีย 44 นาทีต่อวัน
 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 
ใช้เวลาอ่านเพิ่มข้ึน เน่ืองจากปี 
ข้อความในส่ือสังคมออนไลน์
กลุ่มวัยเยาวชนใช้เวลาอ่าน
ต่อวัน   
แผนภูมิ 8 เวลาที่ใช้อ่านนอกเวลาเรียน

เฉล่ียต่อวัน1/ของประชากรอายุต้ังแต่ 
ที่อ่าน จําแนกตามกลุ่มวัย พ

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 2.7 วิธีการรณรงค์ให้คนรักการอ่าน
 จากการสํารวจความคิดเห็นของประชากรท่ีมี
อายุต้ังแต่ 6 ปีข้ึนไป เก่ียวกับวิธีการรณรงค์ให้คนรัก
การอ่าน พบว่าวิธีการรณรงค์ที่ได้รับการเสนอแนะ
มากท่ีสุด 5 ลําดับแรก คือ ปลูกฝังให้รักการอ่านผ่าน
พ่อ แม่/ครอบครัว (ร้อยละ 
การรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน
เน้ือหาน่าสนใจ หรือใช้ภาษาง่าย ๆ 
และส่งเสริมให้มีห้องสมุด
หนังสือในชุมชน/พื้นท่ีสาธารณะ 
หาซื้อได้ง่าย/เข้าถึงง่าย (ร้อยละ 

ความคิดเห็น/ 
วิเคราะห์ 

โฆษณา อื่น ๆ 
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เวลา (นาที) 

 วัยเด็ก 

คาํสอน 
ศาสนา/ 

บทสวดมนต ์

รวม 

2551 255

และร้อยละคํานวณโดย ไม่รวม ไม่ทราบประเภทเน้ือหาสาระท่ีอ่าน 

2556 

2558 

1/  ไม่รวม ไม่ทราบ 

เวลาเฉล่ียที่ใช้อ่านนอกเวลาเรียน/ 
ทํางาน 

สําหรับผู้อ่านที่มีอายุต้ังแต่ 6 ปีข้ึนไปทั้งหมด 
นอกเวลาทํางานเฉล่ีย 1 ช่ัวโมง 
โดยกลุ่มเยาวชนใช้เวลาอ่าน 

ช่ัวโมง 34 นาทีต่อวัน (94 นาที) 
ทํางานใช้เวลาอ่านเฉลี่ยต่อวัน

เล็กน้อย ส่วนวัยสูงอายุใช้เวลาอ่าน
นาทีต่อวัน  

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 พบว่า ทุกวัย
เน่ืองจากปี 2558 ได้เพิ่มการอ่าน

ข้อความในส่ือสังคมออนไลน์/SMS/E-mail ด้วย  โดย
ใช้เวลาอ่านเพิ่มข้ึนมากที่สุดถึง 44 นาที 

เวลาท่ีใช้อ่านนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน
ของประชากรอายุต้ังแต่ 6 ปีข้ึนไป

ที่อ่าน จําแนกตามกลุ่มวัย พ.ศ. 2551 - 2558 

วิธีการรณรงค์ให้คนรักการอ่าน 
จากการสํารวจความคิดเห็นของประชากรที่มี

ปีข้ึนไป เก่ียวกับวิธีการรณรงค์ให้คนรัก
การอ่าน พบว่าวิธีการรณรงค์ท่ีได้รับการเสนอแนะ

ลําดับแรก คือ ปลูกฝังให้รักการอ่านผ่าน
ร้อยละ 31.4)   ให้สถานศึกษามี

การรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน (ร้อยละ 26.9) รูปเล่ม/
เน้ือหาน่าสนใจ หรือใช้ภาษาง่าย ๆ (ร้อยละ 25.1)
และส่งเสริมให้มีห้องสมุด/ห้องสมุดเคล่ือนท่ี/มุมอ่าน

พื้นที่สาธารณะ (ร้อยละ 20.7) และ
ร้อยละ 20.6) 

46
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33
31
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61

44

วัยเยาวชน 
(15-24 ปี) 

วัยทํางาน 
(25-59 ปี) 
 

วัยสงูอาย ุ
กลุ่มวัย 

(60 ปีขึ้นไป) 

2554 2556 2558 

 


