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กลุ่มวางแผนและพัฒนาสถิติด้านสังคม 
กองสถิติสังคม 
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ 
โทรศัพท์ 0 2142 1315, 0 2142 1281  
โทรสาร 0 2143 8136 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : social.plan@nso.go.th  
 
     
กองสถิติพยากรณ์ 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2  
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210 
โทรศัพท ์0 2141 7498  
โทรสาร 0 2143 8132 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : binfopub@nso.go.th 
 
 
2562 
 
 

หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยงำนที่เผยแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปีท่ีจัดพิมพ์ 
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ส ำนักงำนสถิตแิห่งชำต ิ

ค ำน ำ 
   ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติได้จัดท ำโครงกำรส ำรวจกำรอ่ำนของประชำกร  
ขึ้นครั้งแรกในปี 2546 และได้จัดท ำต่อเนื่องในปี 2548 2551 2554 2556 และ 
2558 ส ำหรับกำรส ำรวจ ปี 2561 นี้นับเป็นครั้งที่ 7 เพ่ือให้มีข้อมูลส ำหรับใช้
พัฒนำและส่งเสริมให้ประชำชนรักกำรอ่ำน ตลอดจนติดตำมประเมินผล  
กำรด ำเนินงำนเรื่องดังกล่ำว ซ่ึงมีควำมจ ำเป็นและส ำคัญยิ่ง เนื่องจำกกำรอ่ำน 
ท ำให้ผู้อ่ำนมีควำมรอบรู้ เป็นกำรเพิ่มพูนศักยภำพในกำรด ำเนินชีวิต และ  
กำรท ำงำน สำมำรถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต  
  กำรส ำรวจกำรอ่ำนของประชำกร เป็นกำรส ำรวจพฤติกรรมกำรอ่ำนของ
ประชำกร ช่วงนอกเวลำเรียน นอกเวลำท ำงำน หรือช่วงเวลำพัก ซึ่งเป็นกำรอ่ำน
หนังสือหรือบทควำมทุกประเภท ทั้งที่เป็นรูปเล่ม เอกสำร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
รวมถึงกำรอ่ำนผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น Facebook Line Instagram Twitter) 
SMS และอีเมล ไม่รวมกำรอ่ำนข้อควำมเพ่ือกำรสนทนำหรือติดต่อสื่อสำร  
  จำกผลกำรส ำรวจปี 2561 พบว่ำ เด็กเล็กอำยุต่ ำกว่ำ 6 ปีที ่อ่ำน  
(อ่ำนด้วยตนเองหรือผู้ใหญ่อ่ำนให้ฟัง) มีจ ำนวน 2.7 ล้ำนคน คิดเป็นร้อยละ 61.2 
ซึ่งเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 60.2 ในปี 2558 ส ำหรับประชำกรอำยุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป  
มีอัตรำกำรอ่ำนเพ่ิมข้ึนจำกร้อยละ 77.7 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 78.8 ในปี 2561  

ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ รำยงำนฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปในกำรสนับสนุน
หรือกระตุ้นให้ประชำชนหันมำสนใจและให้ควำมส ำคัญในกำรอ่ำน ซึ่งนับเป็น 
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่ง และส่งผลต่อกำรพัฒนำประเทศ
โดยตรง 
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สรุปประเด็นเด่น 

กำรอ่ำนของเด็กเลก็ อำยุต  ำกว่ำ 6 ปี 
1. แนวโน้มกำรอ่ำน 2. กำรอ่ำน 

เด็กเล็กอ่ำนเพิ มขึ้น 
 
 
 

เด็กเล็กอ่ำน 61.2% (2.7 ล้ำนคน)   

 
3. ควำมถี ของกำรอ่ำน (อ่ำนบ่อยไหม) 4. เวลำที ใช้อ่ำน (อ่ำนนำนเพียงใด) 

เด็กเล็กมีควำมถี ในกำรอ่ำนนำน ๆ คร้ังลดลง 
 

 
 
 
 
 
 
\ 

เด็กเล็กอ่ำนนำนข้ึน 8 นำทีต่อวัน 
 

  

 
17.9 17.8

19.1 20.0

44.0 44.1

9.3 10.0
9.7 8.1

36.0%

53.5%
58.9% 60.2% 61.2%

2551     2554     2556    2558     2561 

เหนือ 
59.1% 

 
 

กลำง 
63.8% 

 
 

กทม. 
76.2% 

 
 

ใต้ 
56.9% 

 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
55.9% 

 

นำน ๆ ครั้ง 

สัปดำห์ละ 2-3 วัน 

สัปดำห์ละ 4-6 วัน 

ทุกวัน 
2558         2561 

เฉลี ย 
34 นำที 

ต่อวัน 
 

เฉลี ย 
42 นำท ี

ต่อวัน 

ปี 2558 
  สัปดำห์ละ 1 วัน 

ปี 2561 
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5. ประเภทสื อที อ่ำน (อ่ำนจำกอะไร) 6. แหล่งที มำของสื อที อ่ำน 

เด็กเล็กนิยมอ่ำนจำกหนังสือ 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
  
 
 
 
 

7. กำรซื้อหนังสือเฉพำะรูปเล่มหนังสือ
ให้เด็กเล็กอ่ำน 

8. เหตุผลที ผู้ใหญ่อ่ำนให้เด็กเล็กฟัง 

ผู้ใหญ่ซื้อหนังสือให้เด็กเลก็ลดลงน 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

 

สื ออิเล็กทรอนิกส์อย่ำงเดียว 
 

 

อ่ำนทั้งสองประเภท 
37.7% 

 

อ่ำนจำกรูปเล่มหนังสือ/ 
เอกสำรอย่ำงเดียว 56.9% 

5.4% 

 เพิ มพูนควำมฉลำด/ควำมรู ้
66.3% 

 

 

 

 

ท ำให้เด็กเพลิดเพลิน/
อำรมณ์ดี   56.6% 

ส่งเสริมให้เด็กรักกำรอ่ำน
38.8% 

อื น ๆ 
0.1% 

เกิดควำมอบอุ่นในครอบครัว
20.7% 

ปี 2558  ปี 2561 

78.5% 

64.9% 

13.1% 

ซื้อจำกร้ำนหนังสือ 

ยืมหรือไปอ่ำนที ห้องสมดุ/ 
แหล่งเรยีนรู้ในชุมชน     1.6% 

ได้รับแจกจำกหน่วยงำนต่ำงๆ 
 

ยืม/ได/้แลกเปลี ยนจำกเพื อน 
หรือคนรู้จัก 

จำกอินเทอร์เน็ต  
(รวม พิมพ์มำอ่ำนด้วย) 

 

12.2% 

5.8% 

70.8% 

ซื้อจำกงำนแสดงหนังสือ 
1.2% 

 
 อื นๆ 

1.2% 
 

 



สรุปผลที่ส ำคัญ กำรส ำรวจกำรอ่ำนของประชำกร พ.ศ. 2561 
 

 

 
ส ำนักงำนสถิตแิห่งชำต ิ

9. พฤติกรรมที เปลี ยนแปลงหลังจำก
เด็กเล็กอ่ำนเอง หรือผู้ใหญ่อ่ำนให้ฟัง 

10. เด็กเล็กที ไม่อ่ำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เด็กเล็กไม่อ่ำน 38.8% (1.7 ล้ำนคน) 

11. สำเหตุที เด็กไม่อ่ำน  
    (ท ำไมเด็กไม่อ่ำน) 

12. สำเหตุที ผู้ใหญ่ไม่อ่ำนให้ 
     เด็กเล็กฟัง 5 ล ำดับแรก 

 

– 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

  
 

เด็กมีสมำธิ จดจ่อ
กับกำรอ่ำนมำกขึ้น 

55.2% 

เรียกร้องให้ผู้ใหญ่
อ่ำนให้ฟังมำกขึ้น

36.9% 

เด็กมีพัฒนำกำร
ทำงภำษำดีขึ้น

36.2% 

เด็กยังเล็กเกินไป 
63.8% 

38.8% 
เด็กเล็กไม่อ่ำน 

ไม่ชอบอ่ำน  
หรือไม่สนใจ 

2.0% 

อ่ำนไม่คล่อง 
4.0% 

ชอบดูโทรทัศน์ 
7.9% 

เด็กยังเล็กเกินไป 
 

ไม่มีเวลำอ่ำน 
 

ชอบดูโทรทัศน์ 
 

อ่ำนไม่คล่อง 

ไม่ชอบอ่ำน 
หรือไม่สนใจ 

 

อ่ำนไม่ออก 
18.4% 

55.2% 

24.6% 

10.9% 

7.4% 

6.7% 

เด็กหญิง 
37.0% 

เด็กชำย 
40.5% 
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กำรอ่ำนของประชำกร อำยุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป 
1. แนวโน้มกำรอ่ำน 2. กำรอ่ำน 

ผูอ้่ำนเพิ มขึ้น 
 

 

ผู้อ่ำน 78.8% (49.7 ล้ำนคน)   

         
3. เพศและวัย กับกำรอ่ำน 4. ระดับกำรศึกษำกับกำรอ่ำน 

  1         
234 
5 
6– 
7 
8 
9 
10 

 
 
 
 

66.3% 68.6%

92.9% 81.8% 52.2% 

วัยเยำวชน 
(15-24 ปี) 

วัยท ำงำน 
(25-59 ปี) 

วัยสูงอำย ุ 
(60 ปีขึ้นไป) 

95.4% 
อนุปริญญำ 

12.4% 
ไม่ได้รับ 

กำรศึกษำ 

98.5% 
ปริญญำตร ี
หรือสูงกว่ำ 

93.3% 
มัธยมศึกษำ 
ตอนปลำย 

 
ตอนปลำย 

80.4% 
ประถมศึกษำ 

89.7% 

วัยเด็ก 
(6-14 ปี) 

ก่อนประถมศึกษำ 
64.3% 

มัธยมศึกษำ 
ตอนต้น 

91.3% 

ผู้ชำย   79.7% 77.9%  ผู้หญิง 

2551    2554     2556    2558    2561 

81.8% 78.8% 77.7% 
เหนือ 

75.0% 
 
 

กลำง 
80.4% 

 
 

กทม. 
92.9% 

 
 

ใต้ 
74.3% 

 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
75.0% 
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68.1%  สื อสังคมออนไลน์  

             15.2% เวบ็ไซต ์ 

2.5% แอปพลิเคชันเชื อมต่ออินเทอร์เน็ต   
1.0% แอปพลิเคชันไม่เชื อมต่ออินเทอร์เน็ต   

 0.8% อีเมล  
0.3% CD/DVD  

7.2% อื น ๆ  
  
 
 
 

5. ประเภทของหนังสือที อ่ำน  
(อ่ำนประเภทไหน) 

6. ประเภทสื อที อ่ำน (อ่ำนจำกอะไร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7. ประเภทเนื้อหำสำระที อ่ำน  
   (อ่ำนแนวไหน) 

8. เวลำที ใช้อ่ำน (อ่ำนนำนเพียงใด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ่ำนนำนขึ้น 14 นำทีต่อวัน 
 

 

 

รูปเล่มหนังสือ/เอกสำร            สื ออิเล็กทรอนิกส ์
88.0%  75.4% 
 

ข้อควำมในสื อสังคม
ออนไลน์/SMS/อีเมล 
69.2% 

วัยเด็ก  
(6-14 ปี) 
83 นำที  

ต ำรำ/หนังสือ/เอกสำร/ 
บทควำมที ให้ควำมรู้ต่ำงๆ/ 
ควำมรู้ทั วไป  48.9% 

หนังสือพิมพ์ 60.5% 

วำรสำร/เอกสำร 
ป ร ะ เ ภ ท อื น  ๆ 
ที ออกเป็นประจ ำ  
40.3% หนังสือ/เอกสำร/บทควำม 

เกี ยวกับค ำสอนทำงศำสนำ  
   38.1% 

วัยเยำวชน  
(15-24 ปี) 
109 นำท ี

นิตยสำร 31.1% 

ต ำ รำ เ รี ยนตำม
หลักสูตร 26.1% 

นวนิยำย/กำร์ตูน 
หนังสืออ่ำนเล่นต่ำง ๆ  
  29.7% 

สุขภำพ 6.3% 

ข่ำว 44.0% 

บันเทิง 45.7% 

วิชำกำร 8.8% 

สำรคดี/ควำมรู้ทั วไป 
53.5% 

โฆษณำ 1.9% 

บทวิเครำะห์ 1.2% 

ศำสนำ 9.6% 

วัยท ำงำน  
(25-59 ปี) 
77 นำท ี

อำชีพ 5.6% 

ปรัญชำเศรษฐกิจ
พอเพียง 1.4% 

อื นๆ 0.5% 

วัยสูงอำย ุ 
(60 ปีขึ้นไป) 

47 นำท ี

ปี 2558   
66 นำที 

ปี 2561   
80 นำที 
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9. กำรยืมหรือไปอ่ำนที ห้องสมุด 10. แรงจูงใจในกำรอ่ำน 

ประชำกรใช้บริกำรห้องสมุด 
ด้วยกำรยืมหรือไปอ่ำนหนังสือ

หรือสื ออิเล็กทรอนิกส ์
8.3% 

 

 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

11. ผู้ไม่อ่ำน 12. สำเหตุที ไม่อ่ำน 5 ล ำดับแรก 
 

ผู้ไม่อ่ำน 21.2% (13.4 ล้ำนคน)   

 
 

 

 

ตนเองรัก 
กำรอ่ำนเอง 

70.7% 

ครูส่งเสริม 
ให้รักกำรอ่ำน  

21.7% 

ครอบครัวส่งเสริม 
ให้รักกำรอ่ำน 

19.6% 

ได้รับกำรรณรงค ์
ให้รักกำรอ่ำน 

12.2% 

มีเพื อน 
รักกำรอ่ำน 

5.3% 

บุคคล 
มีชื อเสียง 

9.4% 

 ผู้ชำย     ผู้หญิง       
20.3%      22.1% 
 

ชอบด ู
โทรทัศน์
30.3% 

สำยตำไม่ด ี
22.1% 

ไม่มีเวลำอ่ำน
20.0% 

ไม่ชอบอ่ำน 
หรือไม่สนใจ

25.2% 

อ่ำนไม่ออก
25.0% 



สรุปผลที่ส ำคัญ กำรส ำรวจกำรอ่ำนของประชำกร พ.ศ. 2561 
 

 

 
ส ำนักงำนสถิตแิห่งชำต ิ

อ่ำน เขียน 
และ 

ค ำนวณได ้
ทั้ง 3 อย่ำง 

38.1% ปลูกฝัง
ให้รักกำรอ่ำน
ผ่ำนพ่อ แม่/ 
ครอบครัว 

 

12.3%  
ส่งเสริมให้มีห้องสมุด/
ห้องสมุดเคลื่อนที่/ 

มุมอ่ำนหนังสือในชุมชน/
พื้นที่สำธำรณะ 

 

อ่ำนออก  
และเขียนได้ 

ปี 2561 

ปี 2558 

ปี 2561 

ปี 2558 

ประชำกร อำยุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป 
วิธีกำรรณรงค์ให้คนรักกำรอ่ำน 

5 ล ำดับแรก 
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน 

และค ำนวณ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

91.5%

92.6%

93.0%

93.9%

32.3%  
ให้สถำนศึกษำ 
มีกำรรณรงค์

ส่งเสริมกำรอ่ำน 
 

19.0%  
รูปเล่ม/เนื้อหำ
น่ำสนใจ หรือ
ใช้ภำษำง่ำย ๆ 

 
 16.8%  

หำซื้อได้ง่ำย/
เข้ำถึงง่ำย 
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ส ำนักงำนสถิตแิห่งชำต ิ
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ส ำนักงำนสถิตแิห่งชำต ิ

สำรบัญ 
หน้ำ 

ค ำน ำ i 
สรุปประเด็นเด่น  iii 
สำรบัญแผนภูมิ xiii 
สำรบัญตำรำง xvii 
สรุปผลกำรส ำรวจ 1 

1. กำรอ่ำนของเด็กเล็ก (อำยุต  ำกว่ำ 6 ปี) 1 
1.1  อัตรำกำรอ่ำนนอกเวลำเรียน 1 
1.2  เหตุผลที่ผู้ใหญ่อ่ำนให้เด็กเล็กฟัง 3 
1.3  ควำมถี่ของกำรอ่ำนนอกเวลำเรียน 4 
1.4  ประเภทสื่อที่อ่ำนของเด็กเล็ก 5 
1.5  เวลำเฉลี่ยที่ใช้อ่ำนนอกเวลำเรียน 6 
1.6  แหล่งที่มำของหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เด็กเล็ก 7 
 อ่ำนนอกเวลำเรียน  
1.7  กำรซื้อหนังสือเฉพำะที่เป็นรูปเล่มหนังสือให้เด็กเล็ก 8 
 ในรอบปีที่แล้ว  
1.8  ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับซื้อหนังสือเฉพำะที่เป็นรูปเล่มหนังสือ 10 
 ให้เด็กเล็กในรอบปีที่แล้ว  
1.9  กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังจำกอ่ำนในรอบปีที่แล้ว 11 
1.10  สำเหตุที่เด็กเล็กไม่อ่ำนนอกเวลำเรียน 12 

2. กำรอ่ำนของประชำกร (อำยุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป)  14 
2.1  อัตรำกำรอ่ำนนอกเวลำเรียน/นอกเวลำท ำงำน 14 
2.2  กลุ่มวัย 16 
2.3  ระดับกำรศึกษำ 17 
2.4  กำรท ำงำน 18 
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ส ำนักงำนสถิตแิห่งชำต ิ

สำรบัญ (ต่อ) 
หน้ำ 

2.5  ควำมถี่ของกำรอ่ำนนอกเวลำเรียน/นอกเวลำท ำงำน 21 
2.6  ประเภทของหนังสือที่อ่ำนนอกเวลำเรียน/นอกเวลำท ำงำน 22 
2.7  ประเภทสื่อและช่องทำง/วิธีกำรเข้ำถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่อ่ำน 25 
2.8  ประเภทเนื้อหำสำระของหนังสื่อที่อ่ำนนอกเวลำเรียน/ 26 
   นอกเวลำท ำงำน  
2.9  เวลำเฉลี่ยที่ใช้อ่ำนนอกเวลำเรียน/นอกเวลำท ำงำน 27 
2.10  สถำนที่อ่ำนนอกเวลำเรียน/นอกเวลำท ำงำน 28 
2.11  กำรยืมหรือไปอ่ำนที่ห้องสมุด 29 
2.12  เหตุผลที่อ่ำนนอกเวลำเรียน/นอกเวลำท ำงำน 30 
2.13  แรงจูงใจในกำรอ่ำนนอกเวลำเรียน/นอกเวลำท ำงำน 31 
2.14  ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อหนังสือเฉพำะที่เป็นรูปเล่มหนังสือ 32 
   ในรอบปีที่แล้วของประชำกร 
2.15  สำเหตุที่ไม่อ่ำนนอกเวลำเรียน/นอกเวลำท ำงำน 33 
2.16  วิธีกำรรณรงค์ให้คนรักกำรอ่ำน 35 
2.17  ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน และค ำนวณ 36 

ภำคผนวก 39 
1. ควำมเป็นมำ 39 
2. วัตถุประสงค์ 40 
3. ประโยชน์ 40 
4. ขอบข่ำยของกำรส ำรวจ 40 
5. เวลำอ้ำงอิง 41 
6. รำยกำรข้อมูลที่เก็บรวบรวม 41 
7. ระเบียบวิธีกำรส ำรวจ 41 
8. ค ำนิยำม  41 
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ส ำนักงำนสถิตแิห่งชำต ิ

สำรบัญแผนภูมิ 
หน้ำ 

แผนภูมิ 1 ร้อยละของเด็กเล็กที่มีผู้ใหญ่อ่ำนให้ฟัง จ ำแนกตำม 3 
  เหตุผลทีผู่้ใหญ่อ่ำนให้ฟัง พ.ศ. 2561 
แผนภูมิ 2  ร้อยละของเด็กเล็กท่ีอ่ำนนอกเวลำเรียน จ ำแนกตำม 4 
  ควำมถีข่องกำรอ่ำน พ.ศ. 2551 – 2561 
แผนภูมิ 3 ร้อยละของเด็กเล็กที่อ่ำนนอกเวลำเรียน จ ำแนกตำม 5 

ประเภทสื่อที่อ่ำน พ.ศ. 2561 
แผนภูมิ 4 เวลำที่ใช้อ่ำนนอกเวลำเรียนเฉลี่ยต่อวันของเด็กเล็กท่ีอ่ำน  6 
  จ ำแนกตำมเพศเขตกำรปกครอง และภำค พ.ศ. 2561 
แผนภูมิ 5  ร้อยละของเด็กเล็กที่อ่ำนนอกเวลำเรียน จ ำแนกตำม 7 
 แหล่งที่มำของหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่อ่ำน พ.ศ. 2561 
แผนภูมิ 6  ร้อยละของเด็กเล็กที่อ่ำนนอกเวลำเรียน จ ำแนกตำม 8 

 กำรซื้อหนังสือเฉพำะที่เป็นรูปเล่มหนังสือให้เด็กเล็ก  
ในรอบปีที่แล้ว และผู้เลือกหนังสือ พ.ศ. 2561 

แผนภูมิ 7 ร้อยละของเด็กเล็กที่อ่ำนนอกเวลำเรียน จ ำแนกตำม 9 
   จ ำนวนหนังสือเฉพำะที่เป็นรูปเล่มหนังสือที่ซื้อ  
 ในรอบปีที่แล้ว เขตกำรปกครอง และภำค พ.ศ. 2561 
แผนภูมิ 8  ร้อยละของเด็กเล็กที่อ่ำนนอกเวลำเรียน จ ำแนกตำม 10 
  ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับซื้อหนังสือเฉพำะที่เป็นรูปเล่มหนังสือให้ 
 เด็กเล็กในรอบปีที่แล้ว เขตกำรปกครอง และภำค พ.ศ. 2561 
แผนภูมิ 9  ร้อยละของเด็กเล็กท่ีอ่ำนนอกเวลำเรียน จ ำแนกตำม 11 
 พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงหลังจำกเด็กเล็กอ่ำน หรือผู้ใหญ่อ่ำน 

หนังสือหรืออ่ำนจำกสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ฟังในรอบปีที่แล้ว 
 พ.ศ. 2561   
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ส ำนักงำนสถิตแิห่งชำต ิ

สำรบัญแผนภูมิ (ต่อ)  

หน้ำ 
แผนภูมิ 10  ร้อยละของเด็กเล็กที่ไม่อ่ำนนอกเวลำเรียน จ ำแนกตำม 12 
  สำเหตุที่เด็กเล็กทีไ่ม่อ่ำน พ.ศ. 2561 
แผนภูมิ 11   ร้อยละของเด็กเล็กที่ไม่อ่ำนนอกเวลำเรียน จ ำแนกตำม 13 
 สำเหตุที่ผู้ใหญ่ไม่อ่ำนให้เด็กเล็กฟัง 5 ล ำดับแรก พ.ศ. 2561   
แผนภูมิ 12  อัตรำกำรอ่ำนนอกเวลำเรียน/นอกเวลำท ำงำนของประชำกร 14 
    อำยุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จ ำแนกตำมเพศ พ.ศ. 2551 – 2561 
แผนภูมิ 13  อัตรำกำรอ่ำนนอกเวลำเรียน/นอกเวลำท ำงำนของประชำกร 15 
   อำยุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จ ำแนกตำมเขตกำรปกครอง และภำค  

  พ.ศ. 2561 
แผนภูมิ 14  อัตรำกำรอ่ำนนอกเวลำเรียน/นอกเวลำท ำงำนของประชำกร 16 
   อำยุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จ ำแนกตำมกลุ่มวัย พ.ศ. 2551 – 2561 
แผนภูมิ 15 ร้อยละของประชำกรอำยุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จ ำแนกตำม 17 
   กำรอ่ำนนอกเวลำเรียน/นอกเวลำท ำงำน  
  และระดับกำรศึกษำสูงสุด พ.ศ. 2561 
แผนภูมิ 16   อัตรำกำรอ่ำนของประชำกรอำยุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 18 
   จ ำแนกตำมกำรท ำงำนในรอบปีที่แล้ว พ.ศ. 2561 
แผนภูมิ 17 อัตรำกำรอ่ำนนอกเวลำท ำงำนของผู้ท ำงำนอำยุตั้งแต่  19 
  15 ปีขึ้นไป จ ำแนกตำมอำชีพ พ.ศ. 2561 
แผนภูมิ 18 อัตรำกำรอ่ำนนอกเวลำท ำงำนของผู้ท ำงำนอำยุตั้งแต่  20 
   15 ปีขึ้นไป จ ำแนกตำมกลุ่มอุตสำหกรรม และสถำนภำพ 

  กำรท ำงำน พ.ศ. 2561 
แผนภูมิ 19   ร้อยละของประชำกรอำยุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปที่อ่ำน 21 
   นอกเวลำเรียน/นอกเวลำท ำงำน จ ำแนกตำม 

  ควำมถี่ของกำรอ่ำน และกลุ่มวัย พ.ศ. 2561 
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ส ำนักงำนสถิตแิห่งชำต ิ

สำรบัญแผนภูมิ (ต่อ)  

หน้ำ 
แผนภูมิ 20  ร้อยละของประชำกรอำยุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปที่อ่ำน 24 
  นอกเวลำเรียน/นอกเวลำท ำงำน จ ำแนกตำม 

ประเภทหนังสือที่อ่ำน และควำมถ่ีของกำรอ่ำน พ.ศ. 2561 
แผนภูมิ 21  ร้อยละของประชำกรอำยุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปที่อ่ำน 25 
   นอกเวลำเรียน/นอกเวลำท ำงำน จ ำแนกตำมประเภทสื่อ 
    และช่องทำงหรือวิธีกำรเข้ำถึงสื่อที่อ่ำน พ.ศ. 2561 
แผนภูมิ 22 เวลำที่ใช้อ่ำนนอกเวลำเรียน/นอกเวลำท ำงำนเฉลี่ยต่อวัน  27 
  ของประชำกรอำยุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปที่อ่ำน จ ำแนกตำม  
  เพศ กลุ่มวัย เขตกำรปกครอง และภำค พ.ศ. 2561 
แผนภูมิ 23  ร้อยละของประชำกรอำยุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปที่อ่ำน 29 
  นอกเวลำเรียน/นอกเวลำท ำงำน จ ำแนกตำมกำรยืมหรือ 
  ไปอ่ำนที่ห้องสมุด และประเภทห้องสมุด พ.ศ. 2561 
แผนภูมิ 24 ร้อยละของประชำกรอำยุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปที่อ่ำนนอกเวลำเรียน/ 31 
   นอกเวลำท ำงำน จ ำแนกตำมแรงจูงใจในกำรอ่ำน พ.ศ. 2561 
แผนภูมิ 25  ร้อยละของประชำกรอำยุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปที่อ่ำนนอกเวลำเรียน/ 32 
   นอกเวลำท ำงำน จ ำแนกตำมค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อหนังสือ 
  เฉพำะที่เป็นรูปเล่มหนังสือในรอบปีที่แล้ว เขตกำรปกครอง  
   และภำค พ.ศ. 2561 
แผนภูมิ 26  ร้อยละของประชำกรอำยุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จ ำแนกตำม 37 
   ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน และค ำนวณได้ทั้ง 3 อย่ำง  
   กำรอ่ำนออกและเขียนได้ และกลุ่มวัย พ.ศ. 2558 และ 2561 
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ส ำนักงำนสถิตแิห่งชำต ิ

สำรบัญตำรำง 
หน้ำ 

ตำรำง 1  อัตรำกำรอ่ำนของเด็กเล็กนอกเวลำเรียน จ ำแนกตำมเพศ 2 
  เขตกำรปกครอง และภำค พ.ศ. 2551 – 2561 
ตำรำง 2  ร้อยละของประชำกรอำยุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปที่อ่ำน 23 
  นอกเวลำเรียน/นอกเวลำท ำงำน จ ำแนกตำม  
  ประเภทของหนังสือที่อ่ำน และกลุ่มวัย พ.ศ. 2561   
ตำรำง 3  ร้อยละของประชำกรอำยุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปที่อ่ำน 26 
 นอกเวลำเรียน/นอกเวลำท ำงำน จ ำแนกตำม 
  ประเภทเนื้อหำสำระที่อ่ำน และกลุ่มวัย พ.ศ. 2561 
ตำรำง 4 ร้อยละของประชำกรอำยุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปที่อ่ำน 28 
  นอกเวลำเรียน/นอกเวลำท ำงำน จ ำแนกตำม 
  สถำนที่อ่ำน และกลุ่มวัย พ.ศ. 2561 
ตำรำง 5  ร้อยละของประชำกรอำยุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปที่อ่ำน 30 
  นอกเวลำเรียน/นอกเวลำท ำงำน จ ำแนกตำม 
  เหตุผลที่อ่ำน และกลุ่มวัย พ.ศ. 2561 
ตำรำง 6 ร้อยละของประชำกรอำยุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปที่ไม่อ่ำน 34 
  นอกเวลำเรียน/นอกเวลำท ำงำน จ ำแนกตำม 
  สำเหตุที่ไม่อ่ำน และกลุ่มวัย พ.ศ. 2561 
ตำรำง 7 ร้อยละของประชำกรอำยุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จ ำแนกตำม 36 
  ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน/เขียน/ค ำนวณ เพศ เขตกำรปกครอง 
  และภำค พ.ศ. 2561 
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สรุปผลการส ารวจ 
   ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ด ำเนินกำรส ำรวจกำรอ่ำนของประชำกร 
ครั้งแรกในปี 2546 เฉพำะประชำกรที่มีอำยุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป และตั้งแต่ปี 2551 
ได้เพ่ิมเรื่องกำรอ่ำนของเด็กเล็ก (อำยุต่ ำกว่ำ 6 ปี) จำกนั้นปี 2558 ได้ขยำย 
ค ำนิยำมกำรอ่ำน ให้รวมกำรอ่ำนข้อควำมในสื่อสังคมออนไลน์/SMS/อีเมล ด้วย 

การอ่าน หมำยถึง  
 กำรอ่ำนหนังสือหรือบทควำมทุกประเภท นอกเวลำเรียน/นอกเวลำท ำงำน/
ช่วงเวลำพัก ทั้งที่เป็นรูปเล่ม/เอกสำร หรือกำรอ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งที่มี  
กำรเช่ือมต่อและไม่เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต รวมถึง กำรอ่ำนผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์  
(เช่น Facebook Line  Instagram Twitter) SMS อีเมล 
 ไม่รวม กำรอ่ำนข้อควำมที่เป็นกำรสนทนำ/ติดต่อสื่อสำรส่วนบุคคลหรือหน้ำท่ี
กำรงำน 

  กำรส ำรวจในปี 2561 เก็บรวบรวมข้อมูลเดือนพฤษภำคม – มิถุนำยน 2561 
จำกครัวเรือนตัวอย่ำงจ ำนวน 55,920 ครัวเรือน ซึ่ งสรุปผลกำรส ำรวจ 
ที่ส ำคัญได้ดังนี้ 

1. การอ่านของเด็กเล็ก (อายุต  ากว่า 6 ปี) 
 กำรอ่ำนของเด็กเล็ก ในที่นี้รวมถึง กำรอ่ำนด้วยตนเอง หรือผู้ใหญ่ที่มี
อำยุ 15 ปีขึ้นไปอ่ำนให้ฟังด้วย 

1.1  อัตราการอ่านนอกเวลาเรียน 
  อัตรำกำรอ่ำน หมำยถึง ร้อยละของประชำกรที่อ่ำนต่อประชำกรทั้งสิ้น
ในแต่ละกลุ่ม  
   จำกผลกำรส ำรวจปี 2561 พบว่ำ เด็กเล็กที่อ่ำนมีประมำณ 2.7 ล้ำนคน 
คิดเป็นร้อยละ 61.2 เด็กผู ้หญิงมีอัตรำกำรอ่ำนสูงกว่ำเด็กผู ้ชำยเล็กน้อย  
(ร้อยละ 63.0 และ 59.5 ตำมล ำดับ)   
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  เมื่อเปรียบเทียบกับกำรส ำรวจที่ผ่ำนมำ พบว่ำ ในปี 2558 อัตรำกำร
อ่ำนของเด็กเล็ก คิดเป็นร้อยละ 60.2 และเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยเป็นร้อยละ 61.2  
ในปี 2561 โดยเด็กหญิงมีอัตรำกำรอ่ำนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่เด็กชำยมีอัตรำ
กำรอ่ำนคงท่ี 
 อัตรำกำรอ่ำนของเด็กเล็กมีควำมแตกต่ำงกันระหว่ำงเขตกำรปกครอง
และภำค โดยในเขตเทศบำลมี อัตรำกำรอ่ำนสู งกว่ ำนอกเขตเทศบำล  
(ร้อยละ 66.3 และ 57.4 ตำมล ำดับ) เด็กเล็กในกรุงเทพมหำนคร มีอัตรำกำรอ่ำน
สูงสุด (ร้อยละ 76.2) ขณะที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เด็กเล็กมีอัตรำกำรอ่ำน
ต่ ำสุด (ร้อยละ 55.9) 
  เมื่อเปรียบเทียบผลกำรส ำรวจปี 2558 และ 2561 พบว่ำ เด็กเล็กมี
อัตรำกำรอ่ำนเพ่ิมขึ้นในหลำยพื้นที่ โดยเฉพำะเด็กเล็กที่อำศัยในเขตเทศบำลและ 
ภำคกลำง มีอัตรำกำรอ่ำนเพ่ิมขึ้นมำกกว่ำพ้ืนที่อ่ืน ในขณะที่ภำคเหนือมีอัตรำ 
กำรอ่ำนของเด็กเล็กลดลงมำกที่สุด 
ตาราง 1  อัตราการอ่านของเด็กเล็กนอกเวลาเรียน จ าแนกตามเพศ เขตการปกครอง      

และภาค พ.ศ. 2551 – 2561 

เพศ เขตการปกครอง และภาค 
อัตราการอ่านของเด็กเล็กนอกเวลาเรียน 

2551 2554 2556 2558 2561 

ทั วราชอาณาจักร 36.0 53.5 58.9 60.2 61.2 
เพศ           

ชำย 36.7 52.7 57.3 59.5 59.5 
หญิง 35.2 54.3 60.5 60.9 63.0 

เขตการปกครอง           
ในเขตเทศบำล 40.8 59.2 63.1 63.9 66.3 
นอกเขตเทศบำล 34.1 50.6 55.9 57.4 57.4 

ภาค           
กรุงเทพมหำนคร 45.3 63.0 70.1 73.8 76.2 
กลำง 32.4 53.8 59.3 57.9 63.8 
เหนือ 43.0 53.3 62.9 64.1 59.1 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 31.1 49.1 53.5 55.9 55.9 

ใต้ 39.9 57.1 57.0 57.6 56.9 
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ผู้ใหญ่อ่าน
ให้ฟัง
81.0

เด็กอ่านเองและ
ผู้ใหญ่อ่านให้ฟัง

17.1

เด็กอ่านเอง
1.9

เพิ มพูนความฉลาด/ความรู้
66.3

ท าให้เด็กเพลิดเพลิน/อารมณ์ด ี
56.6

อื น ๆ
0.1

เกิดความอบอุ่นในครอบครัว 
20.7

ส่งเสริมให้เด็ก
รักการอ่าน 

38.8

1.2 เหตุผลที ผู้ใหญ่อ่านให้เด็กเล็กฟัง 
 ส ำหรับเด็กเล็กที่อ่ำนนั้นส่วนใหญ่ 4 ใน 5 (ร้อยละ 81.0) มีผู้ใหญ่อ่ำน
ให้ฟัง โดยพบว่ำเด็กเล็กอ่ำนด้วยตนเอง และมีผู้ใหญ่อ่ำนให้ฟังร้อยละ 17.1 และ 
มีเพียงร้อยละ 1.9 เท่ำนั้นที่เด็กเล็กอ่ำนด้วยตนเอง โดยไม่มีผู้ใหญ่อ่ำนให้ฟัง  
เมื่อสอบถำมผู้ใหญ่ถึงเหตุผลที่อ่ำนให้เด็กเล็กฟัง พบว่ำ ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่อ่ำนให้ฟัง
เพ่ือเพ่ิมพูนควำมฉลำดหรือควำมรู้ให้กับเด็กเล็กร้อยละ 66.3 รองลงมำคือ  
เพ่ือท ำให้เด็กเพลิดเพลินหรืออำรมณ์ดีร้อยละ 56.6   
แผนภูมิ 1 ร้อยละของเด็กเล็กที มีผู้ใหญ่อ่านให้ฟัง จ าแนกตามเหตุผลที ผู้ใหญ่อ่านให้ฟัง1

พ.ศ. 2561 

 (ร้อยละ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

1 ตอบได้ไม่เกิน 2 ค าตอบ  
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1.3 ความถี ของการอ่านนอกเวลาเรียน 
  เด็กเล็กที่อ่ำนมีควำมถี่ในกำรอ่ำนสัปดำห์ละ 2 – 3 วัน มำกที่สุด 
(ร้อยละ 44.1) รองลงมำคือ อ่ำนสัปดำห์ละ 4 – 6 วันและอ่ำนทุกวันใกล้เคียงกัน 
(ร้อยละ 20.0 และ 17.8 ตำมล ำดับ) 

เด็กเล็กมีควำมถี่ในกำรอ่ำนตั้งแต่สัปดำห์ละ 4 วันขึ้นไปเพ่ิมขึ้น 
จำกปี 2551 จนถึงปี 2556 แต่เริ่มลดลงตั้งแต่ปี 2558 อย่ำงไรก็ตำมปี 2561  
มีแนวโน้มกำรอ่ำนเพ่ิมข้ึนจำกร้อยละ 37.0 เป็นร้อยละ 37.8 
แผนภูมิ 2 ร้อยละของเด็กเล็กที อ่านนอกเวลาเรียน จ าแนกตามความถี ของการอ่าน 1 

พ.ศ. 2551 – 2561 

 
 

1 ไม่รวม ไม่ทราบ 
  

2551 2554 2556 2558 2561

18.5 22.0 26.1
17.9 17.8

17.3
19.7

22.9

19.1 20.0

39.6
42.0

37.6

44.0 44.1

9.7

10.1 8.6
9.3 10.0

14.9
6.2 4.8 9.7 8.1

(ร้อยละ)

นาน ๆ ครั้ง

สัปดาห์ละ 1 วัน

สัปดาห์ละ 2-3 วัน

สัปดาห์ละ 4-6 วัน

ทุกวัน

(พ.ศ.)
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1.4 ประเภทสื อที อ่านของเด็กเล็ก 
เด็กเล็กที่อ่ำนส่วนใหญ่อ่ำนจำกรูปเล่มหนังสือ/เอกสำรอย่ำงเดียว  

ร้อยละ 56.9 อ่ำนจำกสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่ำงเดียวร้อยละ 5.4 และร้อยละ 37.7 
อ่ำนจำกสื่อทั้งสองประเภท โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ อ่ำนจำกสื่อทั้งสองประเภท
ใกล้เคียงกันถึงร้อยละ 21.1 รองลงมำคือ อ่ำนจำกรูปเล่มหนังสือ/เอกสำร
มำกกว่ำ (ร้อยละ 11.3) และอ่ำนจำกสื่ออิเล็กทรอนิกส์มำกกว่ำ (ร้อยละ 5.3) 
แผนภูมิ 3 ร้อยละของเด็กเล็กที อ่านนอกเวลาเรียน จ าแนกตามประเภทสื อที อ่าน 1  

พ.ศ. 2561 

 
1 ไม่รวม ไม่ทราบ 

 

อ่านจาก
รูปเล่มหนังสือ/

เอกสารอย่างเดียว
56.9

อ่านจาก
สื ออิเล็กทรอนิกส์

อย่างเดียว
5.4

ทั้งสองประเภท
ใกล้เคียงกัน

21.1

รูปเล่มหนังสือ/
เอกสาร                                           
11.3

สื ออิเล็กทรอนิกส์
5.3

อ่านจาก
ทั้งสองประเภท

37.7

(ร้อยละ)
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1.5  เวลาเฉลี ยที ใช้อ่านนอกเวลาเรียน 
  ปี 2561 เด็กเล็กที่อ่ำนใช้เวลำอ่ำนนอกเวลำเรียนเฉลี่ย 42 นำทีต่อวัน 
เมื่อเทียบกับปี 2558 พบว่ำ เด็กเล็กอ่ำนนำนขึ้น  8 นำที (34 นำทีต่อวัน) 
โดยเด็กชำยและเด็กหญิงใช้เวลำอ่ำนเฉลี่ยในแต่ละวัน เท่ำกัน (42 นำที)  
เมื่อพิจำรณำตำมพ้ืนที่อยู่อำศัย พบว่ำ เด็กเล็กที่อำศัยในเขตเทศบำลใช้เวลำอ่ำน
มำกกว่ำนอกเขตเทศบำล (46 นำที และ 39 นำทีต่อวัน ตำมล ำดับ) เด็กเล็กที่
อำศัยอยู่ในกรุงเทพมหำนครใช้เวลำอ่ำนเฉลี่ยสูงสุด คือ 55 นำทีต่อวัน รองลงมำ
คือ ภำคกลำง และภำคตะวันออกเฉียงเหนือใกล้เคียงกัน (41 - 42 นำทีต่อวัน) 
ส่วนเด็กเล็กท่ีอำศัยอยู่ภำคใต ้และภำคเหนือใช้เวลำอ่ำนน้อยที่สุด (36 - 38 นำที
ต่อวัน) 
แผนภูมิ 4 เวลาที ใช้อ่านนอกเวลาเรียนเฉลี ยต่อวัน1 ของเด็กเล็กที อ่าน จ าแนกตามเพศ 

เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ไม่รวม ไม่ทราบ 

42 42
46

39

55

42
38

41

36

ชาย     หญิง   ในเขต   นอกเขต           กรุงเทพ   กลาง    เหนือ  ตะวันออก  ใต ้
   เทศบาล  เทศบาล        มหานคร             เฉยีงเหนือ 

ทั วราชอาณาจักร  42  นาทตี่อวัน 

เวลา (นาที) 
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64.9
ซ้ือจาก

ร้านหนังสือ

13.1

12.2

5.8

1.6
1.2

1.2

จากอินเทอร์เน็ต                            
(รวม พิมพ์มาอ่านด้วย)

ได้รับแจกจากหน่วยงานต่าง ๆ

ยืม/ได้/แลกเปลี ยนจากเพื อน
หรือคนรู้จัก

ยืมหรือไปอ่านที ห้องสมุด/
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ซื้อจากงานแสดงหนังสือ

อื น ๆ

(ร้อยละ)

 1.6  แหล่งที มาของหนังสือหรือสื ออิเล็กทรอนิกส์ที เด็กเล็กอ่านนอกเวลา
เรียน 
 เด็กเล็กที่อ่ำนส่วนใหญ่อ่ำนหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ซื้อจำก 
ร้ำนหนังสือร้อยละ 64.9 รองลงมำคือ จำกอินเทอร์เน็ต (รวมที่พิมพ์ออกมำอ่ำนด้วย) 
ร้อยละ 13.1 ได้รับแจกจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ร้อยละ 12.2  
แผนภูมิ 5 ร้อยละของเด็กเล็กที อ่านนอกเวลาเรียน จ าแนกตามแหล่งที มาของหนังสือหรือ
 สื ออิเล็กทรอนิกส์ที อ่าน1 พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
   
 

 
 

 

 

 

 
1 ไม่รวม ไม่ทราบ 
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1.7  การซื้อหนังสือเฉพาะที เป็นรูปเล่มหนังสือให้เด็กเล็กในรอบปีที แล้ว 
  เมื่อสอบถำมผู้ตอบสัมภำษณ์เกี่ยวกับกำรซื้อหนังสือเฉพำะที่เป็นรูปเล่ม
หนังสือให้เด็กเล็กอ่ำนนอกเหนือจำกซื้อหนังสือเรียนตำมหลักสูตรที่เด็กนักเรียน
ทุกคนจ ำเป็นต้องซื้อในรอบปีที่แล้ว พบว่ำ ร้อยละ 70.8 ของเด็กเล็กที่อ่ำน 
มีผู้ใหญ่ซื้อหนังสือให้อ่ำนเพ่ิมเติมจำกหนังสือเรียนตำมหลักสูตร ซึ่งน้อยกว่ำ 
ปี 2558 (ร้อยละ 78.5) โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 55.3 ผู้ใหญ่เป็นผู้เลือกหนังสือ
เหล่ำนี้ให้เอง และมีร้อยละ 15.5 ที่เด็กเล็กเป็นผู้เลือกหนังสือเอง 
แผนภูมิ 6 ร้อยละของเด็กเล็กที อ่านนอกเวลาเรียน จ าแนกตามการซ้ือหนังสือเฉพาะที 
 เป็นรูปเล่มหนังสือให้เด็กเล็กในรอบปีที แล้ว1 และผู้เลือกหนังสือ พ.ศ. 2561 

 
1 ไม่รวม ไม่ทราบ 

ไม่ซื้อ
29.2

ส่วนใหญ่
ผู้ใหญ่เลือกให้

55.3

ส่วนใหญ่
เด็กเลือกเอง

15.5

ซ้ือ
70.8

(ร้อยละ)

การซื้อหนังสือฯ ให้เด็กเล็ก
ในรอบปีที แล้ว ผู้เลือกหนังสือ
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  ทั วราช          ในเขต   นอกเขต            กรุงเทพ    กลาง     เหนือ   ตะวันออก   ใต้ 
อาณาจักร         เทศบาล  เทศบาล           มหานคร             เฉียงเหนือ 

47.0 43.9
49.7

33.3

48.8 49.0 48.0 53.8

15.0 17.4
12.8

23.4

16.6 12.7 11.5
11.5

3.5 5.2 2.0 9.9
3.0

3.2 2.0
1.55.2 7.6 3.1

10.4 8.4
3.9

2.0
1.7

0.1
*

0.2

0.2

0.4

ไม่ทราบ

มากกว่า 15 เล่ม

11-15 เล่ม

6-10 เล่ม

1-5 เล่ม

(ร้อยละ) 

  เมื่อพิจำรณำกำรซื้อหนังสือเฉพำะที่เป็นรูปเล่มหนังสือให้เด็กเล็กอ่ำน 
จ ำแนกตำมเขตกำรปกครองและภำค พบว่ำ ในเขตเทศบำลมีอัตรำกำรซื้อหนังสือ
ให้เด็กเล็กอ่ำนสูงกว่ำนอกเขตเทศบำล (ร้อยละ 74.1 และ 67.8 ตำมล ำดับ)  
เมื่อพิจำรณำกรุงเทพมหำนครและภำคกลำง มีอัตรำกำรซื้อหนังสือให้เด็กเล็ก
สูงสุด (ร้อยละ 77.0) ส่วนภำคตะวันออกเฉียงเหนือต่ ำสุด (ร้อยละ 63.9)  
  ส ำหรับจ ำนวนหนังสือที่ซื้อให้เด็กเล็ก พบว่ำในรอบปีที่แล้วเด็กเล็ก 
ที่อ่ำนมีผู้ใหญ่ซื้อหนังสือให้ 1 – 5 เล่ม สัดส่วนสูงที่สุด (ร้อยละ 47.0) รองลงมำ 
คือ ซื้อหนังสือ 6 – 10 เล่ม (ร้อยละ 15.0) และมำกกว่ำ 11 เล่ม (ร้อยละ 8.7) 
และไม่ทรำบจ ำนวนเล่มที่ซื้อ (ร้อยละ 0.1) ในเขตเทศบำลมีอัตรำกำรซื้อหนังสือ
ให้เด็กเล็กอ่ำนเพ่ิมเติมตั้งแต่ 6 เล่มขึ้นไป มำกกว่ำนอกเขตเทศบำลเช่นเดียวกับ
กรุงเทพมหำนครที่มีอัตรำดังกล่ำวมำกกว่ำภำคอ่ืน 
แผนภูมิ 7 ร้อยละของเด็กเล็กที อ่านนอกเวลาเรียน จ าแนกตามจ านวนหนังสือเฉพาะที 

เป็นรูปเล่มหนังสือที ซ้ือในรอบปีที แล้ว1 เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2561 
 
 
 
            
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
1 ไม่รวม ไม่ทราบว่ามีการซื้อหนังสือฯ ให้เด็กเล็กในรอบปีที แล้วหรือไม่ และรวม ไม่ทราบจ านวนเล่ม 
* น้อยกว่า 0.1  

70.8       74.1     67.8          77.0      77.0      66.8     63.9     68.5 
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  ทั วราช        ในเขต   นอกเขต          กรุงเทพ   กลาง   เหนือ  ตะวันออก  ใต้ 
อาณาจักร       เทศบาล  เทศบาล      มหานคร                     เฉียงเหนือ 

(ร้อยละ) 

70.8      74.1     67.8     77.0     77.0     66.8     63.9     68.5 

19.5 16.2
22.4

11.1
19.5 22.1 20.7 23.6

16.6
15.4

17.7

9.5

13.5
19.7 21.1 18.9

10.3
9.5

10.9

9.0

10.9

9.9 9.6 12.0
11.0

14.2

8.2

17.3

14.3
7.9 7.5

7.6
12.9 18.4 8.0 29.1

18.5
7.1 4.5

5.9

0.5
0.4

0.6

1.0 0.3

0.1
0.5

0.5

ไม่ทราบ

มากกว่า 500 บาท/เดือน

301 - 500 บาท/เดือน

201 - 300 บาท/เดือน

101 - 200 บาท/เดือน

1 - 100 บาท/เดือน

1.8 ค่าใช้จ่ายส าหรับซื้อหนังสือเฉพาะที เป็นรูปเล่มหนังสือให้เด็กเล็ก 
ในรอบปีที แล้ว 
 ส ำหรับเด็กเล็กที่อ่ำนและมีผู้ใหญ่ซื้อหนังสือเฉพำะที่เป็นรูปเล่มหนังสือ
ให้อ่ำนในรอบปีที่แล้วเพ่ิมเติมจำกหนังสือเรียนตำมหลักสูตรนั้น มีค่ำใช้จ่ำยใน 
กำรซื้อหนังสือเหล่ำนี้ไม่เกิน 100 บำทมำกที่สุด (ร้อยละ 19.5) รองลงมำคือ 
มีค่ำใช้จ่ำย 101 – 200 บำท (ร้อยละ 16.6) และมำกกว่ำ 500 บำท (ร้อยละ 12.9) 
ส ำหรับกลุ่มที่มีค่ำใช้จ่ำย 201 – 300 บำท และ 301 – 500 บำท มีสัดส่วน
ใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 10.3 – 11.0) ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับซื้อหนังสือฯ ให้เด็กเล็กมี
ควำมแตกต่ำงกันตำมพ้ืนที่ คือ ในเขตเทศบำลและกรุงเทพมหำนคร มีค่ำใช้จ่ำย
มำกกว่ำ 500 บำทในสัดส่วนที่สูงที่สุด ส ำหรับพ้ืนที่อ่ืน มีค่ำใช้จ่ำยไม่เกิน 100 
บำทสูงที่สุด ยกเว้นภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีค่ำใช้จ่ำย 101 - 200 บำทสูงที่สุด 
แผนภูมิ 8  ร้อยละของเด็กเล็กที อ่านนอกเวลาเรียน จ าแนกตามค่าใช้จ่ายส าหรับซ้ือ

หนังสือเฉพาะที เป็นรูปเล่มหนังสือให้เด็กเล็กในรอบปีที แล้ว1 เขตการปกครอง
และภาค พ.ศ. 2561 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

1 ไม่รวม ไม่ทราบว่ามีการซื้อหนังสือฯ ให้เด็กเล็กในรอบปีที แล้วหรือไม่ และรวม ไม่ทราบจ านวนเงิน 
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(ร้อยละ) 
 

1.9  การเปลี ยนแปลงพฤติกรรมหลังจากอ่านในรอบปีที แล้ว 
  เกินครึ่งหนึ่งเด็กเล็กที่อ่ำนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจำกอ่ำน 
กล่ำวคือ (ร้อยละ 55.2) มีสมำธิ จดจ่อกับกำรอ่ำนมำกขึ้น เด็กเรียกร้องให้ผู้ใหญ่
อ่ำนให้ฟังมำกขึ้น (ร้อยละ 36.9) เด็กมีพัฒนำกำรทำงภำษำดีขึ้น เช่น สำมำรถพูด
ค ำบำงค ำตำมเนื้อหำในนิทำนที่ได้อ่ำนหรือฟัง สำมำรถท่องค ำคล้องจองหรือ 
ค ำกลอนสั้น ๆ ในนิทำนได้ (ร้อยละ 36.2) เด็กมีจินตนำกำรต่อยอดควำมคิดจำก
เรื่องท่ีอ่ำนหรือฟัง (ร้อยละ 28.6) เด็กหยิบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์มำดูและ
ท ำท่ำอ่ำน(ร้อยละ 23.3) เด็กมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่น กำรไหว้สวัสดี 
ขอบคุณ และขอโทษ มีควำมรับผิดชอบ (เช่น เก็บของเล่น) สำมำรถช่วยเหลือ
ตนเองในเรื่องกิจวัตรประจ ำวัน ( เช่น แปรงฟัน ใส่รองเท้ำ ล้ำงมือ ฯลฯ)  
(ร้อยละ 18.1) และพฤติกรรมอ่ืน ๆ (ร้อยละ 0.4)  
แผนภูมิ 9 ร้อยละของเด็กเล็กที อ่านนอกเวลาเรียน จ าแนกตามพฤติกรรมที เปลี ยนแปลง

หลังจากเด็กเล็กอ่าน หรือผู้ใหญ่อ่านหนังสือ หรืออ่านจากสื ออิเล็กทรอนิกส์ 
ให้ฟังในรอบปีที แล้ว1 พ.ศ. 2561   

 
 

 
 

1 ตอบได้ไม่เกิน 3 ค าตอบ และไม่รวม ไม่ทราบ 

55.2

• เด็กมีสมาธิ 
จดจ่อกับการ
อ่านมากขึ้น

36.9

• เด็กเรียกร้อง
ให้ผู้ใหญ่อ่าน
ให้ฟังมากขึ้น

36.2

• เด็กมี
พัฒนาการทาง
ภาษาดีขึ้น

28.6

• เด็กมี
จินตนาการต่อ
ยอดความคิด

23.3

• เด็กหยิบ
หนังสือฯ มาดู
และท าท่าอ่าน

18.1

• เด็กมี
พฤติกรรมที พึง
ประสงค์
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63.8 เด็กยังเล็กเกินไป

18.4 อ่านไม่ออก
7.9 ชอบดูโทรทัศน์

4.0 อ่านไม่คล่อง/
อ่านได้เพียงเล็กน้อย

2.0 ไม่ชอบอ่าน 
หรือไม่สนใจ

0.9 ไม่มีหนังสือ
ภาษา/สื อที อ่านได้

3.0 อื นๆ

(ร้อยละ)

1.10  สาเหตุที เด็กเล็กไม่อ่านนอกเวลาเรียน 
  เด็กเล็กท่ีไม่อ่ำนนอกเวลำเรียน คือ เด็กเล็กท่ีไม่ได้อ่ำนด้วยตนเอง และ
ไม่มีผู้ใหญ่อ่ำนให้ฟัง มีประมำณ 1.7 ล้ำนคน หรือประมำณ 2 ใน 5 (ร้อยละ 38.8) 
ของเด็กเล็กทั้งสิ ้น พบว่ำ สำเหตุส่วนใหญ่ที่ไม่อ่ำน คือเด็กยังเล็กเกินไป 
(ร้อยละ 63.8) รองลงมำคือ อ่ำนไม่ออก (ร้อยละ 18.4) ชอบดูโทรทัศน์ 
(ร้อยละ 7.9) อ่ำนไม่คล่องหรืออ่ำนได้เพียงเล็กน้อย (ร้อยละ 4.0)  
แผนภูมิ 10  ร้อยละของเด็กเล็กที ไม่อ่านนอกเวลาเรียน จ าแนกตามสาเหตุที เด็กเล็ก 

ที ไม่อ่าน1 พ.ศ. 2561 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 ไม่รวม ไม่ทราบ 
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(ร้อยละ) 

 ส่วนสำเหตุที่ผู้ใหญ่ไม่อ่ำนให้เด็กเล็กฟังสูงที่สุดคือ ผู้ใหญ่คิดว่ำเด็กยัง
เล็กเกินไป (ร้อยละ 55.2) รองลงมำคือ ไม่มีเวลำอ่ำนให้ฟัง (ร้อยละ 24.6) ผู้ใหญ่
ชอบดูโทรทัศน์ (ร้อยละ 10.9)  
  จำกผลกำรส ำรวจข้ำงต้นพบว่ำ เกินกว่ำครึ่งหนึ่งของเด็กเล็กที่ไม่อ่ำน 
เนื่องจำกผู้ใหญ่เข้ำใจผิดคิดว่ำเด็กยังเล็กเกินไปจึงไม่อ่ำนให้เด็กฟัง ดังนั้นจึงควร
รณรงค์ให้ผู้ใหญ่รับทรำบประโยชน์ที่จะได้รับ และตระหนักถึงควำมส ำคัญ 
ในกำรอ่ำนให้เด็กเล็กฟังตั้งแต่อยู่ในครรภ์หรือแรกคลอด 

แผนภูมิ 11 ร้อยละของเด็กเล็กที ไม่อ่านนอกเวลาเรียน จ าแนกตามสาเหตุที ผู้ใหญ่ 
ไม่อ่านให้เด็กเล็กฟัง1 5 ล าดับแรก พ.ศ. 2561 

 
1 ตอบได้ไม่เกิน 2 ค าตอบ และไม่รวม ไม่ทราบ  
  

55.2
เด็กยังเล็ก

เกินไป

24.6
ไม่มีเวลา
อ่านให้ฟัง

10.9
ชอบดู

โทรทัศน์

7.4
อ่านไม่คล่อง,
อ่านได้เพียง

เล็กน้อย

6.7
ไม่ชอบอ่าน,

ไม่สนใจ
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67.5 68.8

82.8
78.9 79.7

65.1 68.4

80.8
76.5 77.966.3

68.6

81.8
77.7 78.8 ชาย

หญิง

รวม

(ร้อยละ)

2551 2554 2556 2558 2561
(พ.ศ.)

2. การอ่านของประชากร (อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป) 

2.1  อัตราการอ่านนอกเวลาเรียน/นอกเวลาท างาน 
จำกผลกำรส ำรวจปี 2561 พบว่ำ ประชำกรอำยุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปที่อ่ำน

ประมำณ 49.7 ล้ำนคน มีอัตรำกำรอ่ำนร้อยละ 78.8 ผู้ชำยมีอัตรำกำรอ่ำนสูงกว่ำ
ผู้หญิงเล็กน้อย (ร้อยละ 79.7 และ 77.9 ตำมล ำดับ) และเมื่อเปรียบเทียบกับ 
กำรส ำรวจที่ผ่ำนมำ พบว่ำ อัตรำกำรอ่ำนเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจำกปี 2558 ทั้งผู้ชำย
และผู้หญิง 
แผนภูมิ 12  อัตราการอ่านนอกเวลาเรียน/นอกเวลาท างานของประชากรอายุต้ังแต่ 6 ปี

ขึ้นไป1 จ าแนกตามเพศ พ.ศ. 2551 – 2561 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ไม่รวม ไม่ทราบ 
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เมื่อพิจำรณำอัตรำกำรอ่ำนตำมเขตกำรปกครองและภำค พบว่ำ
ประชำกรที่อำศัยอยู่ในเขตเทศบำลมีอัตรำกำรอ่ำนสูงกว่ำนอกเขตเทศบำล  
(ร้อยละ 83.4 และ 75.0 ตำมล ำดับ) กรุงเทพมหำนคร มีอัตรำกำรอ่ำนสูงที่สุด 
(ร้อยละ 92.9) รองลงมำคือ ภำคกลำง (ร้อยละ 80.4) ในขณะที่ภำคอ่ืนมีอัตรำ
กำรอ่ำนใกล้เคียงกันประมำณ ร้อยละ 74.3 – 75.0 
แผนภูมิ 13  อัตราการอ่านนอกเวลาเรียน/นอกเวลาท างานของประชากรอายุต้ังแต่ 6 ปี

ขึ้นไป1 จ าแนกตามเขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ไม่รวม ไม่ทราบ 

83.4
75.0

92.9

80.4
75.0 75.0 74.3

(ร้อยละ) 
 

 ในเขต     นอกเขต               กรุงเทพ    กลาง     เหนือ    ตะวันออก    ใต้ 
เทศบาล    เทศบาล     มหานคร                  เฉียงเหนือ 

ทั วราชอาณาจักร  
ร้อยละ 78.8 
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 2.2 กลุ่มวัย 
 กำรอ่ำนของประชำกรมีควำมแตกต่ำงกันตำมวัย  โดยวัยเยำวชน 
มีอัตรำกำรอ่ำนสูงสุด (ร้อยละ 92.9) รองลงมำคือวัยเด็ก (ร้อยละ 89.7)  
วัยท ำงำน (ร้อยละ 81.8) และต่ ำสุดคือ วัยสูงอำยุ (ร้อยละ 52.2) เมื่อเปรียบเทียบ
ผลกำรส ำรวจที่ผ่ำนมำ พบว่ำ ปี 2561 กำรอ่ำนของประชำกรในวัยเด็ก และ 
วัยสูงอำยุมีอัตรำกำรอ่ำนลดลงเล็กน้อย ในขณะที่วัยเยำวชน และวัยท ำงำน  
มีอัตรำกำรอ่ำนเพ่ิมข้ึนจำกปี 2558 
แผนภูมิ 14  อัตราการอ่านนอกเวลาเรียน/นอกเวลาท างานของประชากรอายุต้ังแต่ 6 ปี

ขึ้นไป1 จ าแนกตามกลุ่มวัย พ.ศ. 2551 – 2561 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ไม่รวม ไม่ทราบ 

66.3 68.6
81.8

77.7 78.8

81.5

91.6
95.1

90.7

89.7

78.6 78.6

90.1 89.6

92.9

64.3 65.7

83.1
79.1 81.8

39.3
44.3

57.8
52.8 52.2

รวม

วัยเด็ก (6 - 14 ป)ี

วัยเยาวชน (15 - 24 ปี)

วัยท างาน (25 - 59 ปี)

วัยสูงอายุ  (60 ปีขึ้นไป)

(พ.ศ.)
2551 2554              2556              2558 2561

(ร้อยละ) 



สรุปผลที่ส ำคัญ กำรส ำรวจกำรอ่ำนของประชำกร พ.ศ. 2561 
 

 

 
ส ำนักงำนสถิตแิห่งชำต ิ

2.3 ระดับการศึกษา 
จำกผลกำรส ำรวจ พบว่ำ กำรศึกษำและอัตรำกำรอ่ำนมีควำมสัมพันธ์กัน

เชิงบวก กล่ำวคือ ผู้มีระดับกำรศึกษำท่ีสูงกว่ำ มีอัตรำกำรอ่ำนสูงกว่ำผู้มีกำรศึกษำ
ระดับต่ ำกว่ำ 
แผนภูมิ 15 ร้อยละของประชากรอายุต้ังแต่ 6 ปีขึ้นไป จ าแนกตามการอ่านนอกเวลา

เรียน/นอกเวลาท างาน1 และระดับการศึกษาสูงสุด พ.ศ. 2561 

 

 
 

 
 

1 ไม่รวม ไม่ทราบ 

12.4

64.3

80.4

91.3

93.3

95.4

98.5

87.6

35.7

19.6

8.7

6.7

4.6

(ระดับการศึกษาสุงสุด) 
 

ปริญญาตรี/สูงกว่า 
 

อนุปริญญา 
 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
 

ประถมศึกษา 
 

ก่อนประถมศึกษา 
 

ไม่ได้รับการศึกษา 
 

(ร้อยละ) 
 

 1.5 
 

อ่าน ไม่อ่าน 
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2.4 การท างาน 
กลุ่มประชำกรอำยุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป มีผู้อ่ำนจ ำนวน 43.3 ล้ำนคน 

หรือคิดเป็นร้อยละ 77.4 เมื่อจ ำแนกตำมกำรท ำงำนในรอบปีที่แล้ว พบว่ำ อัตรำ
กำรอ่ำนของผู้ท ำงำนสูงกว่ำผู้ไม่ท ำงำน ส่วนผู้ชำยมีอัตรำกำรอ่ำนสูงกว่ำผู้หญิง
เล็กน้อย ซึ่งปรำกฏชัดเจนในกลุ่มผู้ไม่ท ำงำน 
แผนภูมิ 16 อัตราการอ่านของประชากรอายุต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป1 จ าแนกตามการท างาน

ในรอบปีที แล้ว พ.ศ. 2561 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ไม่รวม ไม่ทราบ 

77.4 81.3

68.8

78.5 80.8

70.6
76.5

81.9

67.7

รวม

ชาย

หญิง

รวม ผู้ท างาน ผู้ไม่ท างาน

(ร้อยละ) 
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  เมื่อพิจำรณำอัตรำกำรอ่ำนของผู้ท ำงำนในรอบปีที่แล้วจ ำแนกตำม
อำชีพ พบว่ำ ผู้ท ำงำนทุกอำชีพมีอัตรำกำรอ่ำนค่อนข้ำงสูง โดยอำชีพที่มีอัตรำ
กำรอ่ำนสูงมำกกว่ำร้อยละ 90 ได้แก่ ทหำร  ผู้ปฏิบัติงำนที่จัดจ ำแนกอำชีพไม่ได้/
ท ำงำนไม่ทรำบอำชีพ  ผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนต่ำง ๆ  เสมียน  เจ้ำหน้ำที่เทคนิค
และผู้ประกอบวิชำชีพที่เกี่ยวข้องกับด้ำนต่ำง ๆ  รวมทั้งผู้จัดกำร ข้ำรำชกำร
ระดับอำวุโสและผู้บัญญัติกฎหมำย  ส่วนอำชีพที่มีอัตรำกำรอ่ำนน้อยที่สุด 
ร้อยละ 69.5 คือ ผู้ปฏิบัติงำนที่มีฝีมือด้ำนกำรเกษตร ป่ำไม้ และประมง 
แผนภูมิ 17 อัตราการอ่านนอกเวลาท างานของผู้ท างานอายุต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป1 จ าแนก

ตามอาชีพ พ.ศ. 2561 

 
บ 

69.5

73.1

83.2

87.2

87.8

95.5

98.1

98.8

99.5

100.0

100.0
(อาชีพ) 

ทหาร* 

ผู้ปฏิบตัิงานที จดัจ าแนกอาชีพไม่ได้/ 
ท างานไม่ทราบอาชีพ* 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ 

เสมียน 

เจ้าหน้าที เทคนิคและ 
ผู้ประกอบวิชาชีพที เกี ยวข้องกับดา้นตา่ง ๆ 

ผู้จัดการ ขา้ราชการระดับอาวุโส 
และผู้บัญญัติกฎหมาย 

พนักงานบริการและ 
ผู้จ าหน่ายสินค้า 

ผู้ควบคุมเครื องจักรโรงงานและเครื องจักร 
และผู้ปฏบิัติงานด้านการประกอบ 

ช่างฝีมือและผู้ปฏิบตัิงานที เกี ยวข้อง 

ผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน 

ผู้ปฏิบตัิงานที มีฝีมือดา้นการเกษตร 
ป่าไม้ และประมง 

 

 
 
 

(ร้อยละ) 
 1 ไม่รวม ไม่ทราบ 

* ขนาดตัวอย่างน้อยกว่า 100 ราย 
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เมื่อเปรียบเทียบอัตรำกำรอ่ำนของผู้ท ำงำนตำมกลุ่มอุตสำหกรรมและ
สถำนภำพกำรท ำงำน พบว่ำ ผู้ท ำงำนนอกภำคเกษตรกรรมมีอัตรำกำรอ่ำน  
สูงกว่ำผู้ท ำงำนในภำคเกษตรกรรม (ร้อยละ 88.2 และ 68.9 ตำมล ำดับ) ผู้ท ำงำน
ที่เป็นลูกจ้ำงรัฐวิสำหกิจ  ลูกจ้ำงรัฐบำล และนำยจ้ำง มีอัตรำกำรอ่ำนมำกกว่ำ 
ร้อยละ 90.0 ซึ่งสูงกว่ำผู้ที่มีสถำนภำพกำรท ำงำนประเภทอ่ืน 
แผนภูมิ 18  อัตราการอ่านนอกเวลาท างานของผู้ท างานอายุต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป1 จ าแนก

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม และสถานภาพการท างาน พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ไม่รวม ไม่ทราบ 

56.2

75.9

75.9

84.6

90.9

97.2

97.3

68.9

88.2นอกเกษตรกรรม 

เกษตรกรรม 
 

 

ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ 

ลูกจ้างรัฐบาล 

นายจ้าง 

ลูกจ้างเอกชน 

ผู้ประกอบธุรกิจของตนเอง 

ผู้ช่วยธุรกิจของครัวเรือน 

สมาชกิของการรวมกลุม่ผู้ผลิต 

 

 
 
 

(ร้อยละ) 
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2.5  ความถี ของการอ่านนอกเวลาเรียน/นอกเวลาท างาน 
ผู้อ่ำนอำยุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปอ่ำนทุกวันมำกที่สุด (ร้อยละ 54.0) ส ำหรับ 

ผู้ที่อ่ำนสัปดำห์ละ 4 – 6 วัน สัปดำห์ละ 2 - 3 วัน และอ่ำนนำน ๆ ครั้ง มีสัดส่วน
ใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 12.2 – 15.6 เมื่อพิจำรณำตำมกลุ่มวัย พบว่ำ วัยเด็ก  
วัยเยำวชน วัยท ำงำน และวัยสูงอำยุ มีสัดส่วนผู้อ่ำนทุกวันมำกที่สุด   
แผนภูมิ 19 ร้อยละของประชากรอายุต้ังแต่ 6 ปีขึ้นไปที อ่านนอกเวลาเรียน/นอกเวลา

ท างาน จ าแนกตามความถี ของการอ่าน1 และกลุ่มวัย พ.ศ. 2561 

 

 

1 ไม่รวม ไม่ทราบ 

32.0

55.8

70.1

44.5

54.0

9.0

12.5

16.1

35.0

15.6

20.5

15.0

9.7

16.2

14.9

8.1

3.3

0.9

2.4

3.3

30.4

13.4

3.2

1.9

12.2

 ทุกวัน สัปดาห์ละ 4-6 วัน  2-3 วัน  1 วัน  นาน ๆ ครั้ง

(ร้อยละ)

รวม  

วัยเด็ก
(6-14 ปี)     

วัยเยาวชน  
(15-24 ปี) 

วัยท างาน   
(25-59 ปี) 

วัยสูงอายุ                        
(60 ปีขึ้นไป)



สรุปผลที่ส ำคัญ กำรส ำรวจกำรอ่ำนของประชำกร พ.ศ. 2561 
 

 

 

 
ส ำนักงำนสถิตแิห่งชำต ิ

2.6 ประเภทของหนังสือที อ่านนอกเวลาเรียน/นอกเวลาท างาน 
 ประเภทของหนังสือ ในที่นี้รวมทั้งหนังสือที่เป็นรูปเล่มเอกสำรและ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย จำกผลกำรส ำรวจ พบว่ำ ข้อควำมในสื่อสังคมออนไลน์/
SMS/อีเมล เป็นประเภทของหนังสือที่มีผู้อ่ำนสูงสุด คือ ร้อยละ 69.2 รองลงมำ
คือ หนังสือพิมพ์ (ร้อยละ 60.5) ต ำรำ/หนังสือ/เอกสำร/บทควำมที่ให้ควำมรู้  
(ร้อยละ 48.9) และวำรสำร/เอกสำรประเภทที่ออกเป็นประจ ำ (ร้อยละ 40.3)  
ส ำหรับหนังสือ/เอกสำร/บทควำมเกี่ยวกับค ำสอนทำงศำสนำ นิตยสำร นวนิยำย/
กำร์ตูน/หนังสืออ่ำนเล่นต่ำง ๆ  และแบบเรียน/ต ำรำเรียนตำมหลักสูตรมีผู้อ่ำน
น้อยกว่ำร้อยละ 40.0  
 คนในวัยที่แตกต่ำงกัน มีควำมสนใจเลือกประเภทหนังสือที่ อ่ำน
แตกต่ำงกัน โดยวัยเด็กอ่ำนแบบเรียน/ต ำรำเรียนตำมหลักสูตรสูงสุดถึง
ร้อยละ 94.9 รองลงมำคือ นวนิยำย/กำร์ตูน/หนังสืออ่ำนเล่น (ร้อยละ 57.7) 
วัยเยำวชนอ่ำนข้อควำมในสื่อสังคมออนไลน์/SMS/อีเมล สูงสุดถึงร้อยละ 89.9
รองลงมำคือ ต ำรำ/หนังสือ/เอกสำร/บทควำมที่ให้ควำมรู้ต่ำง ๆ/ควำมรู้ทั่วไป 
(ร้อยละ 62.7) ในขณะที่วัยท ำงำนส่วนใหญ่อ่ำนข้อควำมในสื่อสังคมออนไลน์/
SMS/อีเมล ร้อยละ 76.4 รองลงมำคือ หนังสือพิมพ์ (ร้อยละ 70.7) ส ำหรับ 
วัยสูงอำยุ ส่วนใหญ่อ่ำนหนังสือ/เอกสำร/บทควำมเกี่ยวกับค ำสอนทำงศำสนำ 
ร้อยละ 70.1 รองลงมำคือ หนังสือพิมพ์ (ร้อยละ 56.4)   

ผู้อ่ำนมีควำมถี่ในกำรอ่ำนแต่ละประเภทแตกต่ำงกัน เมื่อพิจำรณำ 
ในกลุ่มของผู้ที่อ่ำนมีควำมถี่ในกำรอ่ำนมำกที่สุดในแต่ละประเภทดังนี้ ผู้ที่อ่ำน  
สื่อสังคมออนไลน์/SMS/อีเมล และหนังสือพิมพ์ อ่ำนทุกวัน ผู้ที่อ่ำนแบบเรียน/
ต ำรำเรียนตำมหลักสูตร อ่ำนสัปดำห์ละ 4 – 6 วัน ส่วนผู้อ่ำนประเภทอื่น ๆ  
ที่เหลือ อ่ำนนำน ๆ ครั้ง 
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ตาราง 2  ร้อยละของประชากรอายุต้ังแต่ 6 ปีขึ้นไปที อ่านนอกเวลาเรียน/นอกเวลา
ท างาน จ าแนกตามประเภทของหนังสือที อ่าน1 และกลุ่มวัย พ.ศ. 2561 

ประเภทของหนังสือที อ่าน1 

กลุ่มวัย 

รวม 
วัยเด็ก วัยเยาวชน วัยท างาน วัยสูงอายุ 

(6 – 14 ปี) (15 – 24 ปี) (25 – 59 ปี) (60 ปีข้ึนไป) 

รวม (คน) 49,682,119 6,343,809 8,726,483 28,500,608 6,111,219 

ข้อควำมในสื่อสังคมออนไลน์/ 69.2 45.2 89.9 76.4 31.0 

    SMS/E-mail           

หนังสือพิมพ์ 60.5 21.0 58.7 70.7 56.4 

ต ำรำ/หนังสือ/เอกสำร/บทควำม 48.9 54.3 62.7 46.2 36.3 

    ที่ให้ควำมรู้ต่ำง ๆ/ควำมรู้ทั่วไป           

วำรสำร/เอกสำรประเภทอื่น ๆ 40.3 19.1 41.5 45.0 39.2 

    ที่ออกเป็นประจ ำ           

หนังสือ/เอกสำร/บทควำมเกี่ยวกับ 38.1 27.6 29.7 36.1 70.1 

    ค ำสอนทำงศำสนำ           

นิตยสำร 31.1 11.2 37.4 36.1 20.2 

นวนิยำย/กำร์ตูน/หนังสืออ่ำนเล่น 29.7 57.7 46.4 22.6 10.2 

ต่ำง ๆ      

แบบเรียน/ต ำรำเรียนตำมหลักสูตร 26.1 94.9 52.8 7.5 2.8 

1 ตอบได้มากกวา่ 1 ประเภท และไม่รวม ไม่ทราบ 
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แผนภูมิ 20  ร้อยละของประชากรอายุต้ังแต่ 6 ปีขึ้นไปที อ่านนอกเวลาเรียน/นอกเวลา
ท างาน จ าแนกตามประเภทหนังสือที อ่าน 1 และความถี ของการอ่าน  
พ.ศ. 2561 

 
1 ตอบได้มากกว่า 1 ประเภท 

61.2

11.7

20.4

30.2

11.9

10.3

14.5

33.5

13.1

5.5

10.8

35.1

8.2

5.6

7.0

12.3

14.3

15.3

24.2

22.2

26.2

18.6

23.0

21.4

2.8

15.5

7.2

3.8

9.2

7.2

8.7

4.6

8.6

52.0

37.4

8.7

44.5

58.3

46.8

28.2

(ประเภทหนังสือ)

หนังสือพิมพ์

นิตยสาร

วารสาร/เอกสาร
ประเภทอื น ๆ 

ที ออกเป็นประจ า

นวนิยาย/การ์ตูน/ 
หนังสืออ่านเล่นต่างๆ

แบบเรียน/ต าราเรียน
ตามหลักสูตร

ต ารา/หนังสือ/
เอกสาร/บทความ

ต่างๆ/ความรู้ทั วไป

หนังสือ/เอกสาร/
บทความเกี ยวกับ

ค าสอนทางศาสนา

ข้อความในสื อสังคม
ออนไลน์/SMS/

E-mail

 ทุกวัน สัปดาห์ละ 4-6 วัน  2-3 วัน  1 วัน  นาน ๆ ครั้ง

(ร้อยละ) 
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สื อสังคมออนไลน์
68.1

เว็บไซต์
15.2

แอปพลิเคชัน
เชื อมต่ออินเทอร์เน็ต

2.5

แอปพลิเคชัน
ไม่เชื อมต่ออินเทอร์เน็ต

1.0

อีเมล
0.8

CD/DVD
0.3

อื น ๆ2

7.2

2.7 ประเภทสื อ และช่องทางหรือวิธีการเข้าถึงสื ออิเล็กทรอนิกส์ที อ่าน 
 ผู้อ่ำนอำยุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ยังคงนิยมอ่ำนจำกรูปเล่มหนังสือ/เอกสำร 
(ร้อยละ 88.0) ส ำหรับผู้ที่อ่ำนผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นิยมอ่ำนในสื่อสังคม
ออนไลน์ (เช่น Facebook Line Instagram Twitter) และเว็บไซต์ ค่อนข้ำงมำก
ถึงร้อยละ 68.1 และ 15.2 ของผู้อ่ำนทั้งสิ้น  
แผนภูมิ 21 ร้อยละของประชากรอายุต้ังแต่ 6 ปีขึ้นไปที อ่านนอกเวลาเรียน/นอกเวลา

ท างาน จ าแนกตามประเภทสื อ และช่องทางหรือวิธีการเข้าถึงสื อที อ่าน1 
พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

  

  

 

    

 

 
 

 

   

1 ตอบได้มากกว่า 1 ประเภท   
2 อื น ๆ เช่น ตู้ประชาสมัพันธ์ SMS ฯลฯ 

75.4

88.0รูปเล่มหนังสือ/ 
เอกสาร 

สื ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

(ร้อยละ) 
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2.8 ประเภทเนื้อหาสาระของหนังสือที อ่านนอกเวลาเรียน/นอกเวลาท างาน 
 เนื้อหำสำระที่ผู้ อ่ำนชอบอ่ำนมำกที่สุด คือ สำรคดี/ควำมรู้ทั่วไป  
(ร้อยละ 53.5) รองลงมำคือ บันเทิง ข่ำว (ร้อยละ 45.7 และ 44.0 ตำมล ำดับ) 
ส่วนเนื้อหำสำระประเภทอ่ืนมีผู้อ่ำนน้อยกว่ำร้อยละ 10 

กำรเลือกเนื้อหำสำระที่อ่ำนมีควำมแตกต่ำงกันตำมวัย คือ วัยเด็กสนใจ
อ่ำนเนื้อหำสำระที่เป็นสำรคดี/ควำมรู้ทั่วไปมำกที่สุด (ร้อยละ 54.5) วัยเยำวชน
สนใจอ่ำนเนื้อหำสำระที่ให้ควำมบันเทิง (ร้อยละ 67.8) วัยท ำงำน และวัยสูงอำยุ
สนใจอ่ำนข่ำว (ร้อยละ 56.6 และ 45.9 ตำมล ำดับ) 
ตาราง  3 ร้อยละของประชากรอายุต้ังแต่ 6 ปีขึ้นไปที อ่านนอกเวลาเรียน/นอกเวลาท างาน 

จ าแนกตามประเภทเนื้อหาสาระที อ่าน1 และกลุ่มวัย พ.ศ. 2561 

ประเภทเนื้อหาสาระที อ่าน1 

กลุ่มวัย 

รวม 
วัยเด็ก วัยเยาวชน วัยท างาน วัยสูงอายุ 

(6 – 14 ปี) (15 – 24 ปี) (25 – 59 ปี) (60 ปีข้ึนไป) 

สำรคดี/ควำมรู้ทั่วไป 53.5 54.5 59.3 53.8 42.8 

บันเทิง 45.7 52.5 67.8 44.6 12.0 

ข่ำว 44.0 5.0 30.0 56.6 45.9 

ค ำสอนทำงศำสนำ/ บทสวดมนต์ 9.6 2.8 1.7 6.8 41.0 

ควำมรู้ทำงวิชำกำร 8.8 37.0 15.8 2.2 0.6 

ควำมรู้ด้ำนสุขภำพ 6.3 1.3 4.0 7.5 9.2 

ควำมรู้ด้ำนอำชีพ 5.6 0.8 4.4 7.6 3.4 

โฆษณำ 1.9 1.4 1.5 2.0 2.7 

ควำมรู้หลักปรัญชำ 1.4 0.7 0.9 1.4 3.0 

เศรษฐกิจพอเพียง           

ควำมคิดเห็น/บทวิเครำะห์ 1.2 1.0 2.1 1.1 0.8 

อื่น ๆ 0.5 1.6 0.5 0.2 0.3 

1 ตอบได้ไม่เกิน 2 ประเภท และไม่รวม ไม่ทราบ 
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2.9 เวลาเฉลี ยที ใช้อ่านนอกเวลาเรียน/นอกเวลาท างาน 
ส ำหรับผู้อ่ำนที่มีอำยุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปทั้งหมด ใช้เวลำอ่ำนนอกเวลำ

เรียน/นอกเวลำท ำงำนเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 20 นำทีต่อวัน (80 นำที) ผู้หญิงใช้เวลำ
อ่ำนเฉลี่ยในแต่ละวันมำกกว่ำผู้ชำยเล็กน้อย โดยวัยเยำวชนใช้เวลำอ่ำนมำกที่สุด 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 49 นำทีต่อวัน (109 นำที) วัยเด็กและวัยท ำงำนใช้เวลำอ่ำนเฉลี่ย
ต่อวันมำกกว่ำ 1 ชั่วโมงเล็กน้อย ผู้อ่ำนที่อำศัยอยู่ในเขตเทศบำลใช้เวลำอ่ำนเฉลี่ย
ต่อวันสูงกว่ำผู้อ่ำนที่อำศัยอยู่นอกเขตเทศบำล (1 ชั่วโมง 30 นำที และ 1 ชั่วโมง 
10 นำทีต่อวัน ตำมล ำดับ) ผู้อ่ำนที่อยู่ในกรุงเทพมหำนครใช้เวลำอ่ำนมำกที่สุด
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 49 นำทีต่อวัน รองลงมำคือ ภำคกลำง 1 ชั่วโมง 27 นำที และ
ภำคใต้ 1 ชั่วโมง 13 นำที 
แผนภูมิ 22  เวลาที ใช้อ่านนอกเวลาเรียน/นอกเวลาท างานเฉลี ยต่อวัน1 ของประชากร

อายุต้ังแต่ 6 ปีขึ้นไปที อ่าน จ าแนกตามเพศ กลุ่มวัย เขตการปกครอง และ
ภาค พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 ไม่รวม ไม่ทราบ 

73
65

69
87

109

70
90

47
77

109
83

82
78

80

1 ชั วโมง (60 นาที) 

เวลา (นาที) 

ทั วราชอาณาจักร 

ชาย 
หญิง 

วัยเด็ก 
วัยเยาวชน 
วัยท างาน 
วัยสูงอาย ุ

ในเขตเทศบาล 
นอกเขตเทศบาล 

กรุงเทพมหานคร 
กลาง 
เหนือ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ใต ้

 

 



สรุปผลที่ส ำคัญ กำรส ำรวจกำรอ่ำนของประชำกร พ.ศ. 2561 
 

 

 

 
ส ำนักงำนสถิตแิห่งชำต ิ

2.10  สถานที อ่านนอกเวลาเรียน/นอกเวลาท างาน 
ผู้อ่ำนชอบอ่ำนที่บ้ำนมำกที่สุด (ร้อยละ 91.7) รองลงมำคือ ที่ท ำงำน

สถำนศึกษำ และสถำนที่เอกชน (ร้อยละ 27.2  19.6 และ 18.0 ตำมล ำดับ)  
ส่วนสถำนที่อ่ืนมีผู้อ่ำนเพียงเล็กน้อย และเมื่อพิจำรณำตำมกลุ่มวัย พบว่ำ ทุกกลุ่มวัย 
ส ่วนใหญ่ชอบอ่ำนที ่บ ้ำนเช่นเด ียวกับภำพรวม ส ำหรับล ำดับรองลงมำ   
มีควำมแตกต่ำงกันตำมวัย คือ วัยเด็กและเยำวชนอ่ำนที่สถำนศึกษำ วัยท ำงำน
อ่ำนที่ท ำงำน และวัยสูงอำยุอ่ำนในสถำนที่เอกชน เช่น ร้ำนค้ำ ห้ำงสรรพสินค้ำ 
บริษัทเอกชน เป็นต้น 
ตาราง 4 ร้อยละของประชากรอายุต้ังแต่ 6 ปีขึ้นไปที อ่านนอกเวลาเรียน/นอกเวลาท างาน 

จ าแนกตามสถานที อ่าน1 และกลุ่มวัย พ.ศ. 2561 

สถานที อ่าน1 

กลุ่มวัย 

รวม 
วัยเด็ก วัยเยาวชน วัยท างาน วัยสูงอายุ 

(6 – 14 ปี) (15 – 24 ปี) (25 – 59 ปี) (60 ปีข้ึนไป) 

บ้ำน 91.7 92.8 95.4 90.8 89.9 
ที่ท ำงำน 27.2 - 17.3 40.7 6.5 
สถำนศึกษำ 19.6 86.4 45.6 1.0 0.4 
สถำนที่เอกชน 18.0 1.6 10.8 22.1 26.0 
สถำนที่รำชกำร 4.1 0.5 1.9 4.8 7.5 
สถำนีขนส่ง ป้ำยรถฯ ท่ำเรือ 1.1 0.1 0.8 1.5 1.0 
      และบนยำนพำหนะ           
ที่อ่ำนหนังสือประจ ำหมู่บ้ำน/ 1.0 0.2 0.4 1.1 2.4 
      ชุมชน/แหล่งเรียนรู้ในชุมชน           
สวนสำธำรณะ 0.6 0.2 0.8 0.6 0.5 
ห้องสมุด/ห้องสมุดเคลื่อนที่ 0.6 2.5 1.3 0.1 0.2 

อื่น ๆ 0.7 0.2 0.3 0.5 2.2 

1 ตอบได้ไม่เกิน 2 ค าตอบ และไม่รวม ไม่ทราบ 
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2.11 การยืมหรือไปอ่านที ห้องสมุด 
 กำรใช้บริกำรห้องสมุดด้วยกำรยืมหรือไปอ่ำนหนังสือ หรือสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดของผู้อ่ำนที่มีอำยุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป มีเพียงร้อยละ 8.3 
โดยผู้อ่ำนไปใช้บริกำรห้องสมุดโรงเรียนหรือสถำนศึกษำมำกที่สุด (ร้อยละ 6.7) 
รองลงมำคือ ห้องสมุด/ที่อ่ำนหนังสือชุมชน/แหล่งเรียนรู้ในชุมชน (ร้อยละ 1.3) 
และห้องสมุดอ่ืน ๆ (ร้อยละ 0.3) ภำคเหนือ มีสัดส่วนผู้อ่ำนที่ใช้บริกำรห้องสมุด
มำกที่สุด (ร้อยละ 10.7) รองลงมำคือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคใต้  
(ร้อยละ 9.3 และ 9.0 ตำมล ำดับ) 
แผนภูมิ 23 ร้อยละของประชากรอายุต้ังแต่ 6 ปีขึ้นไปที อ่านนอกเวลาเรียน/นอกเวลา

ท างาน จ าแนกตามการยืมหรือไปอ่านที ห้องสมุด และประเภทห้องสมุด  
พ.ศ. 2561 
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ห้องสมุดอื น ๆ
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(ร้อยละ) 
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2.12 เหตุผลที อ่านนอกเวลาเรียน/นอกเวลาท างาน 
ผู้อ่ำนนอกเวลำเรียน/นอกเวลำท ำงำน เพรำะต้องกำรอ่ำนเพ่ือเพ่ิมพูน

ควำมรู้มีสัดส่วนสูงที่สุด (ร้อยละ 46.0) รองลงมำคือ ต้องกำรทรำบข้อมูลข่ำวสำร
สนใจหรืออยำกรู้ เพ่ือบันเทิง (ร้อยละ 36.8 30.5 และ 28.5 ตำมล ำดับ) ส ำหรับ 
ผู้ที่อ่ำนเพรำะชอบอ่ำนมีเพียงร้อยละ 3.4 เท่ำนั้น 
  เมื่อพิจำรณำเหตุผลในกำรอ่ำนของแต่ละกลุ่มวัย พบว่ำมีควำมแตกต่ำงกัน 
คือ วัยเด็กอ่ำนเพ่ือกำรศึกษำ วัยเยำวชนอ่ำนเพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ วัยท ำงำนอ่ำน
เพ่ือให้ทรำบข้อมูลข่ำวสำร ขณะที่วัยสูงอำยุอ่ำนเพรำะสนใจหรืออยำกรู้ 
ตาราง 5 ร้อยละของประชากรอายุต้ังแต่ 6 ปีขึ้นไปที อ่านนอกเวลาเรียน/นอกเวลาท างาน 

จ าแนกตามเหตุผลที อ่าน1 และกลุ่มวัย พ.ศ. 2561 

เหตุผลที อ่าน1 

กลุ่มวัย 

รวม 
วัยเด็ก วัยเยาวชน วัยท างาน วัยสูงอายุ 

(6 – 14 ปี) (15 – 24 ปี) (25 – 59 ปี) (60 ปีข้ึนไป) 

เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ 46.0 60.1 53.2 43.2 34.4 
เพื่อให้ทรำบข้อมูลข่ำวสำร 36.8 4.3 26.1 46.7 39.3 
สนใจ/อยำกรู้ 30.5 11.5 23.2 34.9 40.1 
เพื่อบันเทิง 28.5 21.5 36.4 31.6 10.1 
เพื่อกำรศึกษำ 17.5 77.0 37.5 1.7 1.1 
ใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ 9.1 2.6 4.6 8.8 23.7 
เพื่อหน้ำที่กำรงำน 4.9 - 2.4 7.6 1.3 
ชอบอ่ำน 3.4 2.0 2.3 2.9 8.7 

อื่น ๆ 0.2 * 0.1 0.2 0.8 

1  ตอบได้ไม่เกิน 2 ค าตอบ   
*  น้อยกว่า 0.1 
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(ร้อยละ) 
 

2.13 แรงจูงใจในการอ่านนอกเวลาเรียน/นอกเวลาท างาน 
 แรงจูงใจในกำรอ่ำนของผู้ อ่ำนนอกเวลำเรียน/นอกเวลำท ำงำน  
ส่วนใหญ่มำจำกตนเองรักกำรอ่ำนเองมีถึงร้อยละ 70.7 รองลงมำได้รับแรงจูงใจ 
มำจำกบุคคลใกล้ตัว คือ ครู อำจำรย์ พ่อ แม่ และครอบครัวส่งเสริมให้รักกำรอ่ำน 
(ร้อยละ 21.7 และ 19.6 ตำมล ำดับ)  
แผนภูมิ 24 ร้อยละของประชากรอายุต้ังแต่ 6 ปีขึ้นไปที อ่านนอกเวลาเรียน/นอกเวลา

ท างาน จ าแนกตามแรงจูงใจในการอ่าน1 พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ตอบได้ไม่เกิน 2 ค าตอบ และไม่รวม ไม่ทราบ 

70.7 ตนเองรักการอ่านเอง

21.7 ครู อาจารย์ ส่งเสริมให้รักการอ่าน

19.6 พ่อ แม่ ครอบครัว ส่งเสริมให้รักการอ่าน

12.2 ได้รับการรณรงค์ให้รักการอ่าน

9.4 บุคคลมีชื อเสียง

5.3 มีเพื อนรักการอ่าน

1.3 อื น ๆ
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  ทั วราช       ในเขต   นอกเขต       กรุงเทพ  กลาง  เหนือ ตะวันออก  ใต ้
อาณาจักร       เทศบาล  เทศบาล     มหานคร                  เฉียงเหนือ 

(ร้อยละ) 
 

2.14 ค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือเฉพาะที เป็นรูปเล่มหนังสือในรอบปี 
ที แล้วของประชากร 
 จำกกำรสอบถำมเกี่ยวกับกำรซื้อหนังสืออ่ืน (ไม่รวม นิตยสำร วำรสำร 
และหนังสือพิมพ์) เฉพำะที่เป็นรูปเล่มหนังสือเพ่ิมเติมจำกหนังสือเรียนตำม
หลักสูตรที่นักเรียนหรือนักศึกษำจ ำเป็นต้องซื้อตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด ในรอบ
ปีที่แล้วของผู้อ่ำนอำยุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป พบว่ำร้อยละ 17.4 ของผู้อ่ำนมีกำรซื้อ
หนังสืออ่ืนเพ่ิมเติม หรือมีผู้อ่ืนซื้อให้ในรอบปีที่แล้ว ผู้อ่ำนที่อำศัยในเขตเทศบำล 
มีสัดส่วนที่ซื้อหนังสือฯ สูงกว่ำนอกเขตเทศบำล (ร้อยละ 20.6 และ 14.5 ตำมล ำดับ) 
และกรุงเทพมหำนครมีสัดส่วนกำรซื้อหนังสือร้อยละ 26.3 ซึ่งมำกกว่ำภำคอ่ืน 
  ผู้อ่ำนอำยุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ที่มีกำรซื้อหนังสืออ่ืนเพ่ิมเติม พบว่ำ ผู้ที่มี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อหนังสือฯ ในรอบปีที่แล้วมำกกว่ำ 500 บำท มีร้อยละ 7.2  
รองลงมำมคี่ำใช้จ่ำย 201 – 500 บำท (ร้อยละ 6.3)  
  เมื่อพิจำรณำจ ำแนกตำมเขตกำรปกครองและภำค พบว่ำ ค่ำใช้จ่ำย
ส ำหรับกำรซื้อหนังสือฯ ในรอบปีที่แล้วมีควำมแตกต่ำงกันตำมพ้ืนที่ แต่เมื่อ
พิจำรณำกลุ่มผู้อ่ำนที่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อหนังสือฯ มำกกว่ำ 500 บำท พบว่ำ 
สัดส่วนของผู้อ่ำนที่อำศัยในเขตเทศบำลสูงกว่ำนอกเขตเทศบำล และสัดส่วนของ
ผู้อ่ำนในกรุงเทพมหำนครสูงกว่ำภำคอ่ืนอย่ำงเห็นได้ชัด 
แผนภูมิ  25  ร้อยละของประชากรอายุต้ังแต่ 6 ปีขึ้นไปที อ่านนอกเวลาเรียน/นอกเวลา

ท างาน จ าแนกตามค่าใช้จ่ายในการซ้ือหนังสือเฉพาะที เป็นรูปเล่มหนังสือ 
ในรอบปีที แล้ว1 เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2561 

 

3.7 3.3 4.1 2.2 3.5 4.0 4.4 4.4
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1 ไม่รวม ไม่ทราบ 
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 2.15  สาเหตุที ไม่อ่านนอกเวลาเรียน/นอกเวลาท างาน 
  ประชำกรอำยุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปที่ไม่อ่ำนมีประมำณ 13.4 ล้ำนคน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 21.2 ของประชำกรอำยุ 6 ปีขึ้นไป มีสำเหตุที่ไม่อ่ำน เนื่องจำก
ชอบดูโทรทัศน์มำกที่สุดร้อยละ 30.3 รองลงมำคือ ไม่ชอบหรือไม่สนใจอ่ำน 
ร้อยละ 25.2 ซึ่งคนกลุ่มนี้น่ำจะกระตุ้นให้หันมำอ่ำนได้ สำเหตุดังกล่ำวมีผู้ตอบ
ใกล้เคียงกับอ่ำนไมอ่อกร้อยละ 25.0  
  เมื่อพิจำรณำสำเหตุที่ไม่อ่ำน มีควำมแตกต่ำงกันตำมกลุ่มวัย คือ วัยเด็ก
ไม่อ่ำนเพรำะอ่ำนไม่คล่อง/อ่ำนได้เพียงเล็กน้อย วัยเยำวชนไม่อ่ำนเพรำะไม่ชอบ
อ่ำนหรือไม่สนใจ วัยท ำงำนไม่อ่ำนเพรำะชอบดูโทรทัศน์ ส่วนวัยสูงอำยุไม่อ่ำน
เนื่องจำกสำยตำไม่ดีตำมวัยที่สูงขึ้น 

สาเหตุที ไม่อ่าน1 5 ล าดับแรก 

 
1 ตอบได้ไม่เกิน 2 ค าตอบ และไม่รวม ไม่ทราบ   
  

30.3

ชอบดู
โทรทัศน์

25.2
ไม่ชอบ
อ่าน/

ไม่สนใจ

25.0

อ่าน
ไม่ออก

22.1

สายตา
ไม่ดี

20.0

ไม่มีเวลา
อ่าน

(ร้อยละ) 
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ตาราง  6  ร้อยละของประชากรอายุต้ังแต่ 6 ปีขึ้นไปที ไม่อ่านนอกเวลาเรียน/นอกเวลา  
ท างาน จ าแนกตามสาเหตุที ไม่อ่าน และกลุ่มวัย พ.ศ. 2561 

สาเหตุที ไม่อ่าน1 

กลุ่มวัย 

รวม 
วัยเด็ก วัยเยาวชน วัยท างาน วัยสูงอายุ 

(6 – 14 ปี) (15 – 24 ปี) (25 – 59 ปี) (60 ปีข้ึนไป) 

ชอบดูโทรทัศน ์ 30.3 26.7 22.1 35.3 26.2 
ไม่ชอบอ่ำน หรือไม่สนใจ 25.2 17.9 34.9 32.8 16.4 
อ่ำนไม่ออก 25.0 42.9 23.1 17.5 31.4 
สำยตำไม่ดี 22.1 0.1 0.5 7.8 43.7 
ไม่มีเวลำอ่ำน 20.0 1.3 22.0 32.4 8.2 
อ่ำนไม่คล่อง/อ่ำนได้เพียงเล็กน้อย 12.7 26.5 11.2 9.9 14.2 
สุขภำพไม่ดี 5.0 0.9 6.6 2.4 8.4 
ชอบฟังวิทยุ 3.7 0.4 3.3 3.1 4.8 
พิกำร 2.7 4.2 11.2 2.7 1.6 
ไม่มีหนังสือภำษำ/สื่อที่อ่ำนได้ 2.3 1.4 7.3 3.4 0.5 
ไม่มีเงินซื้อหนังสือ 0.9 3.0 2.3 1.0 0.5 

หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์           
เล่นเกม/ติดเกม 0.8 8.9 2.5 0.4 - 
หำหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 0.7 1.5 1.7 0.9 0.2 

อ่ำนยำก           
หนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 0.7 2.6 0.9 0.7 0.3 

รำคำแพงเกินไป           
ใช้คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต 0.3 1.1 1.6 0.2 * 
อื่น ๆ 0.5 1.2 0.8 0.5 0.4 

1 ตอบได้ไม่เกิน 2 ค าตอบ และไม่รวม ไม่ทราบ  
* น้อยกว่า 0.1 
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2.16 วิธีการรณรงค์ให้คนรักการอ่าน 
 จำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำกรที่มีอำยุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป 
เกี่ยวกับวิธีกำรรณรงค์ให้คนรักกำรอ่ำน พบว่ำวิธีกำรรณรงค์ที่ได้รับกำรเสนอแนะ
มำกที่สุด รองลงมำคือ ปลูกฝังให้รักกำรอ่ำนผ่ำนพ่อ แม่หรือครอบครัว 
(ร้อยละ 38.1) ให้สถำนศึกษำมีกำรรณรงค์ส่งเสริมกำรอ่ำน (ร้อยละ 32.3) และ
รูปเล่ม/เนื้อหำน่ำสนใจ หรือใช้ภำษำง่ำย ๆ (ร้อยละ 19.0)  

วิธีการรณรงค์ให้คนรักการอ่าน1 5 ล าดับแรก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 ตอบได้ไม่เกิน 2 ค าตอบ และไม่รวม ไม่ทราบ 
  

38.1 ปลูกฝังให้รักการอ่านผ่านพ่อ แม่/ ครอบครัว 

32.3 ให้สถานศึกษามีการรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน 

19.0 รูปเล่ม/เนื้อหาน่าสนใจ หรือใช้ภาษาง่าย ๆ 

16.8 หาซื้อได้ง่าย/ เข้าถึงง่าย 

ส่งเสริมให้มีห้องสมุด/ ห้องสมุดเคลื อนที / 
มุมอ่านหนังสือในชุมชน/ พื้นที สาธารณะ 12.3 

(ร้อยละ) 
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2.17 ความสามารถในการอ่าน เขียน และค านวณ 
จำกกำรสอบถำมประชำกรอำยุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป เกี่ยวกับควำมสำมำรถ

ในกำรอ่ำน เขียน และค ำนวณ พบว่ำ ประชำกรอำยุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปทั้งสิ้น 63.4 
ล้ำนคน เป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถทั้ง 3 อย่ำง คือทั้งกำรอ่ำน เขียน และค ำนวณ  
ร้อยละ 92.6 ส ำหรับผู้ที่อ่ำนออกและเขียนได้ร้อยละ 93.9 ผู้ที่สำมำรถอ่ำนหนังสือ
ออกร้อยละ 94.7 ผู้ที่มีควำมสำมำรถในกำรเขียนร้อยละ 93.9 และผู้ที่มี
ควำมสำมำรถในกำรค ำนวณร้อยละ 95.8  

เมื่อพิจำรณำผู้ที่มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน และค ำนวณทั้ง 3 อย่ำง 
พบว่ำ ผู้ชำยมีสัดส่วนผู้ที่มีควำมสำมำรถดังกล่ำวสูงกว่ำผู้หญิงเล็กน้อย   
(ร้อยละ 93.8 และ 91.4 ตำมล ำดับ) และมีควำมแตกต่ำงกันในแต่ละพ้ืนที่ คือ 
ประชำกรที่อำศัยในเขตเทศบำลและกรุงเทพมหำนคร มีสัดส่วนผู้ที่สำมำรถทั้ง  
อ่ำน เขียน และค ำนวณมำกกว่ำพื้นท่ีอ่ืน (ร้อยละ 94.8 และ 97.8 ตำมล ำดับ)  
ตาราง 7 ร้อยละของประชากรอายุต้ังแต่ 6 ปีขึ้นไป  จ าแนกตามความสามารถใน 

การอ่าน/ เขียน/ ค านวณ เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2561 

ประชากร 
อายุตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป 

(คน) 

ความสามารถในการอ่าน เขียน ค านวณ 

ได้ท้ัง 
3 อย่าง 

อ่านออก 
และเขียนได้ 

อ่าน 
ออก 

เขียน
ได้ 

ค านวณ
ได้ 

ทั วราชอาณาจักร 63,359,513 92.6 93.9 94.7 93.9 95.8 
เพศ             

ชำย 30,791,254 93.8 95.2 95.9 95.2 96.2 
หญิง 32,568,259 91.4 92.7 93.7 92.7 95.4 

เขตการปกครอง             
ในเขตเทศบำล 28,419,434 94.8 95.8 96.4 95.8 97.0 
นอกเขตเทศบำล 34,940,079 90.8 92.3 93.4 92.3 94.8 

ภาค             
กรุงเทพมหำนคร 8,213,904 97.8 98.4 98.6 98.4 98.6 
กลำง 18,618,286 94.2 95.5 96.1 95.5 96.6 
เหนือ 10,697,796 87.0 88.2 89.5 88.2 93.9 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 17,296,655 92.1 93.8 94.7 93.8 94.7 

ใต้ 8,532,872 92.0 93.3 94.7 93.3 95.7 
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ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน และค ำนวณ มีควำมแตกต่ำงกัน 
ตำมวัย คือ วัยเยำวชน และวัยท ำงำน มีสัดส่วนผู้ที่มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน 
เขียน และค ำนวณได้ทั้ง 3 อย่ำงใกล้เคียงกัน ร้อยละ 97.9 และ 95.8 ตำมล ำดับ 
ซึ่งสูงกว่ำวัยเด็ก (ร้อยละ 90.9) และวัยสูงอำยุที่มีสัดส่วนน้อยที่สุด (ร้อยละ 79.5) 

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 พบว่ำ ปี 2561 ผู้ที่สำมำรถอ่ำน เขียน 
และค ำนวณได้ทั้ง 3 อย่ำงมีสัดส่วนเพ่ิมจำกปี 2558 เล็กน้อย โดยมีเพียง 
วัยสูงอำยุเท่ำนั้นที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด   

ส ำหรับผู้ที่อ่ำนออกและเขียนได้ในปี 2561 พบว่ำ วัยเยำวชนอ่ำนออก
และเขียนได้เกือบทุกคน (ร้อยละ 98.1) มำกกว่ำวัยอื่น ขณะที่วัยสูงอำยุอ่ำนออก
และเขียนได้น้อยที่สุด (ร้อยละ 82.5) ซึ่งทุกวัยมีแนวโน้มผู้อ่ำนออกและเขียนได้
เพ่ิมข้ึนเพียงเล็กน้อย ยกเว้นวัยเยำวชนที่มีสัดส่วนคงท่ี (เทียบจำกปี 2558) 
แผนภูมิ  26 ร้อยละของประชากรอายุต้ังแต่ 6 ปีขึ้นไป จ าแนกตามความสามารถใน 

การอ่าน เขียน และค านวณได้ทั้ง 3 อย่าง การอ่านออกและเขียนได้ และ
กลุ่มวัย พ.ศ. 2558 และ 2561 

การอ่าน เขียน และค านวณได้ 
(ทั้ง 3 อย่าง) 

การอ่านออกและเขียนได้ 

 
 
 
 
 

 

91.5 89.0
97.8 95.0

75.5

92.6 90.9
97.9 95.8

79.5

2558 2561

93.0 93.6 98.1 95.6

78.7

93.9 95.0 98.1 96.4

82.5

2558 2561

รวม      วัยเด็ก  วยัเยาวชน วัยท างาน  วัยสูงอายุ 
        (6-14 ปี)  (15-24 ปี)  (25-59 ปี)  (60 ปีข้ึนไป) 

(ร้อยละ) 

  รวม      วยัเด็ก  วัยเยาวชน วยัท างาน  วัยสูงอายุ 
           (6-14 ปี)  (15-24 ปี)  (25-59 ปี)  (60 ปีข้ึนไป) 

(ร้อยละ) 
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ภาคผนวก 
1. ความเป็นมา 

ประเทศไทยให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้มำเป็น
ระยะเวลำนำน มีหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเกี่ยวกับหนังสือ และ
กำรรณรงค์ส่งเสริมกำรอ่ำน รัฐบำลมีกำรก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรอ่ำนอย่ำงต่อเนื่อง 
จำกแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) 
ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
เมื่อวันที่ 5 สิงหำคม 2552 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กำรส่งเสริมกำรอ่ำนเป็นวำระ
แห่งชำติ โดยก ำหนดให้วันที่ 2 เมษำยนของทุกปีเป็นวันรักกำรอ่ำน และในปี 
2552 - 2561 เป็นทศวรรษแห่งกำรอ่ำนของประเทศ รวมทั้งมีกำรตั้งคณะ 
กรรมกำรส่งเสริมกำรอ่ำนเพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจน
กรุงเทพมหำนครได้รับเลือกเป็นเมืองหนังสือโลกปี 2556 จำกองค์กำรยูเนสโก 
(UNESCO) ร่วมกับสมำพันธ์ผู้จัดพิมพ์นำนำชำติ สมำพันธ์ผู้จัดจ ำหน่ำยหนังสือ
นำนำชำติ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงมีควำมจ ำเป็นในกำรทรำบข้อมูลสถิติ
เกี่ยวกับพฤติกรรมกำรอ่ำนของประชำกร ส ำหรับน ำไปใช้ก ำหนดทิศทำงและ
มำตรกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  

เ พื่อให้มีข้อมูลประกอบกำรจัดท ำและประเมินนโยบำยดังกล่ ำว  
ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติได้จัดท ำโครงกำรส ำรวจกำรอ่ำนของประชำกรขึ้นครั้งแรก
ในปี 2546 และได้จัดท ำต่อเนื่องในปี 2548  2551  2554  2556 และ 2558 
ส ำหรับกำรส ำรวจ ปี 2561 นี้นับเป็นครั้งที่ 7 เพ่ือให้มีข้อมูลส ำหรับใช้พัฒนำและ
ส่งเสริมให้ประชำชนรักกำรอ่ำน ตลอดจนติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
เรื่องดังกล่ำว ซึ่งมีควำมจ ำเป็นและส ำคัญยิ่ง เนื่องจำกกำรอ่ำนท ำให้ผู้อ่ำนมี 
ควำมรอบรู้เป็นกำรเพ่ิมพูนศักยภำพในกำรด ำเนินชีวิต และกำรท ำงำน สำมำรถ
เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต จึงนับเป็นกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่ง  
ซึ่งส่งผลต่อกำรพัฒนำประเทศโดยตรง 
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2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ 
2.1  จ ำนวนผู้อ่ำนและไม่อ่ำน พร้อมทั้งลักษณะทำงประชำกร 
2.2  รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรอ่ำน เช่น ประเภทหนังสือที่อ่ำน ควำมถี่ 

ในกำรอ่ำน เวลำที่ใช้อ่ำนเฉลี่ยต่อวัน สถำนที่ที่อ่ำน เป็นต้น   
2.3  ควำมคิดเห็นในเรื่องของวิธีกำรจูงใจให้ประชำชนรักกำรอ่ำน 

3. ประโยชน์ 
3.1  เพ่ือให้มีข้อมูลสถิติพ้ืนฐำนเรื่องกำรอ่ำนของประชำกร 
3.2  เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง น ำข้อมูลไปใช้ก ำหนด

นโยบำยและส่งเสริมกำรอ่ำนให้มำกขึ้น และเหมำะสม เช่น 
• ท ำกำรรณรงค์หรือจัดกำรส่งเสริมกำรอ่ำนในรูปแบบที่เหมำะสมกับ

กลุ่มวัย 
• จัดหำหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหำสำระสอดคล้องกับ

ควำมต้องกำรของประชำชน 
• จัดหำสถำนที่อ่ำนให้แพร่หลำยและเพียงพอกับประชำชนในท้องที่

ต่ำง ๆ 

4. ขอบข่ายของการส ารวจ 
ขอบข่ำยของกำรส ำรวจนี้ คือ ครัวเรือนส่วนบุคคล ทั้งในเขตเทศบำลและ

นอกเขตเทศบำลทั่วประเทศ ยกเว้น ครัวเรือนชำวต่ำงประเทศที่ท ำงำน 
ในสถำนทูต หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศท่ีมีเอกสิทธิ์ทำงกำรทูต   

ครัวเรือนที เข้าข่ายการแจงนับ คือ ครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่ำง ซึ่งมี
รำยชื่อปรำกฏในบัญชีรำยชื่อครัวเรือนตัวอย่ำง ของส ำรวจกำรอ่ำนของประชำกร 
พ.ศ. 2561 (สอป.61) 

บุคคลที เข้าข่ายการแจงนับ คือ บุคคลผู้อำศัยอยู่ในครัวเรือนส่วนบุคคล
ตัวอย่ำง (รวม ทหำรประจ ำกำรที่เป็นสมำชิกในครัวเรือนด้วย) 
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5. เวลาอ้างอิง 
ในรอบ 12 เดือนที แล้ว 
หมำยถึง ระยะเวลำนับจำกเดือนก่อนเดือนสัมภำษณ์ย้อนหลังไป  

12 เดือน เช่น เดือนที่สัมภำษณ์ คือ มิถุนำยน 2561 “ในรอบ 12 เดือนที่แล้ว” 
คือ มิถุนำยน 2560 – พฤษภำคม 2561  

6. รายการข้อมูลที เก็บรวบรวม 
1. ลักษณะทั่วไปของสมำชิกในครัวเรือน 
2. กำรอ่ำนหนังสือของเด็กเล็ก 
3. กำรอ่ำนหนังสือของประชำกร (นอกเวลำเรียน/นอกเวลำงำน/ช่วงเวลำพัก) 
4. ลักษณะของครัวเรือน 

7. ระเบียบวิธีการส ารวจ 
กำรส ำรวจนี้เป็นกำรส ำรวจด้วยตัวอย่ำง (Sample Survey Method) 

โดยใช้แผนกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบ Stratified Two-Stage Sampling โดยมีจังหวัด
เป็นสตรำตัม (Stratum) ซึ่งมีทั้งสิ้น 77 สตรำตัม และในแต่ละสตรำตัม (จังหวัด) 
ได้แบ่งออกเป็น 2 สตรำตัมย่อยตำมลักษณะกำรปกครอง คือ ในเขตเทศบำลและ
นอกเขตเทศบำล โดยมีเขตแจงนับ (EA) เป็นตัวอย่ำงขั้นที่หนึ่ง ครัวเรือน 
ส่วนบุคคลเป็นตัวอย่ำงขั้นที่สอง ซึ่งมีจ ำนวนครัวเรือนตัวอย่ำงทั้งสิ้น 55,920 
ครัวเรือน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ  
ไปสัมภำษณ์สมำชิกของครัวเรือนตัวอย่ำง ในเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 
พ.ศ. 2561 

8. ค านิยาม 
 8.1  การอ่าน 
 หมำยถึง กำรอ่ำนหนังสือหรือบทควำมทุกประเภท นอกเวลำเรียน/
นอกเวลำท ำงำน/ช่วงเวลำพัก ทั้งที่ เป็นรูปเล่ม/เอกสำร หรือกำรอ่ำนทำง 
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สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งที่มีกำรเชื่อมต่อและไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต รวมถึง กำรอ่ำน
ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น Facebook Line Instagram Twitter) SMS อีเมล  

   ไม่รวม กำรอ่ำนข้อควำมที่เป็นกำรสนทนำ/ติดต่อสื่อสำรส่วนบุคคล
หรือหน้ำที่กำรงำน 

1)  การอ่านของเด็กเล็ก (อายุต  ากว่า 6 ปี)  
  หมำยถึง กำรอ่ำนด้วยตนเอง หรือผู้ใหญ่อ่ำนให้ฟังก็ได้ 

  ตัวอย่างการอ่าน เช่น 
- น้องหนิง (อำยุ 6 เดือน) ปกติแม่อ่ำนนิทำนให้ฟังก่อนนอนทุกวัน 
- น้องนุ่น (อำยุ 3 ปี) พ่อจะอ่ำนนิทำนให้ฟัง พร้อมกับชี้ชวนให้น้อง

นุ่นดูรูปวำดประกอบในนิทำนจำกแท็บเล็ตทุกวันหยุดเสำร์-อำทิตย์ 
- น้องปุ๋ย (อำยุ 5 ปี) ปกติอ่ำนหนังสือกำร์ตูนและหนังสือเรียนช่วง

ตอนเย็นหลังเลิกเรียนอำทิตย์ละ 3 วัน 
  หมายเหตุ : ส ำหรับกำรอ่ำนของเด็กเล็กจะมีข้อถำมที่เกี่ยวกับ 

กำรอ่ำน ในเวลำเรียน ด้วย 
2)  การอ่านของประชากร (อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป)  

  ตัวอย่างการอ่าน เช่น 
- ป้ำนิตขำยของช ำ ปกติอ่ำนนิตยสำรช่วงที่ไม่มีลูกค้ำมำซื้อของ 
- นำยบอมบ์ท ำงำนบริษัท ปกติอ่ำนหนังสือพิมพ์ทำงอินเทอร์เน็ตช่วง

หยุดพักจำกกำรท ำงำน และอ่ำนหนังสืออ่ำนเล่นในวันหยุดเสำร์ -
อำทิตย์ 

- เตยค้นหำข้อมูลเพ่ือท ำรำยงำนส่งอำจำรย์ โดยหลังเลิกเรียนเตยได้ 
  สืบค้นและอ่ำนเนื้อหำที่เกี่ยวข้องจำกทำงอินเทอร์เน็ต รวมทั้งอ่ำน
 หนังสือที่ยืมจำกห้องสมุดด้วย 
- เอ๋ ปกติอ่ำนเกร็ดควำมรู้ทั่วไปใน Facebook ทุกวัน วันละ 30 นำที 

 - นำยคิด ปกติอ่ำนข้อควำมข่ำวจำก SMS ทุกวัน 
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 8.2  สื ออิเล็กทรอนิกส์ 
 หมำยถึง สื่อที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในกำรเข้ำถึงเนื้อหำ   

ช่องทางหรือวิธีการเข้าถึงสื ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่  
- เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (อ่ำนแบบออนไลน์) : เว็บไซต์ สื่อสังคม

ออนไลน์ อีเมล และแอปพลิเคชัน 
- ไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (อ่ำนแบบออฟไลน์ ) : CD/DVD  

แอปพลิเคชัน และอ่ืน ๆ (เช่น ตู้ประชำสัมพันธ์ SMS ฯลฯ)   
   อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและพกพำ 
เครื่องแท็บเล็ต สมำร์ตโฟน หรือ E-book reader เป็นต้น 
 8.3  หนังสือพิมพ์  
 หมำยถึง สิ ่งพิมพ์ที ่ออกเป็นระยะ ๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ มีเนื ้อหำ 
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับข่ำวและสถำนกำรณ์ปัจจุบัน มักจะออกเป็นรำยวัน  
แต่อำจออกเป็นรำย 2 วัน 5 วัน 7 วัน 10 วัน หรืออ่ืน ๆ ก็ได้ แต่ไม่ทิ้งช่วงนำน
เกินไป ไม่เย็บเล่ม และไม่มีปก 
  ขนำดของหนังสือพิมพ์ มีขนำดไม่แน่นอน ส่วนใหญ่มีขนำดประมำณ 
40 X 55 ซม. 
 8.4  นิตยสาร 
 หมำยถึง  สิ่งพิมพ์ที่ออกเป็นระยะ ๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ ส่วนใหญ่จะ
ออกเป็นรำยสัปดำห์ รำยปักษ์ หรือรำยเดือน มักจะมีขนำดเล็กกว่ำหนังสือพิมพ์ 
มีปก เย็บเล่ม มีกำรจัดหน้ำ โดยใช้สีสัน และรูปภำพสวยงำมพิถีพิถันกว่ำ
หนังสือพิมพ์ เนื้อหำอำจเกี่ยวกับข่ำวสำร ควำมรู้ สำรคดี นวนิยำย หรืออ่ืน ๆ  
 8.5  วารสาร/เอกสารประเภทอื น ๆ ที ออกเป็นประจ า 
 หมำยถึง สิ่งพิมพ์ที่ออกเป็นประจ ำ แต่มีรูปร่ำงลักษณะที่ไม่สำมำรถ
จัดประเภทเป็นหนังสือพิมพ์หรือนิตยสำรได้ วำรสำรส่วนใหญ่มักจะมีเนื้อหำทำง
วิชำกำร แต่อำจมีวำรสำรบำงประเภทที่เน้นในเรื่องข่ำวและควำมคิดเห็น แต่ไม่มี
กำรตกแต่งรูปเล่มเหมือนนิตยสำร 
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 วารสาร ส่วนใหญ่จะมีค ำว่ำ “วำรสำร” น ำหน้ำชื่อหนังสือ และ
เนื้อหำจะหนักกว่ำนิตยสำร ตัวอย่ำงหนังสือวำรสำร เช่น วำรสำรข้ำรำชกำร 
วำรสำรที่ดิน วำรสำรบริหำรธุรกิจ วำรสำรเกษตร วำรสำรไทยคดีศึกษำ เป็นต้น 
  ส่วนเอกสารประเภทอื น ๆ ที ออกเป็นประจ า อำจออกมำในลักษณะ
ของแผ่นพับ แผ่นปลิว จุลสำร (Bulletin) จดหมำยข่ำว (Newsletter) หรืออ่ืน ๆ 
ส่ วนใหญ่จะจัดท ำ โดยสถำบันหรือองค์กำรต่ ำ ง  ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือกำรประชำสัมพันธ์หรือส่งเสริมกิจกรรมของหน่วยงำนนั้นโดยเฉพำะ เช่น  
สำรสถิติ จุลสำรวิชำกำรกำรท่องเที่ยว จุลสำรดำวเทียม จดหมำยข่ำว เป็นต้น 
 8.6  นวนิยาย/การ์ตูน/หนังสืออ่านเล่นต่าง ๆ 
  หมำยถึง สิ่งพิมพ์ที่มักออกไม่มีระยะเวลำที่แน่นอน มุ่งให้อ่ำนเพ่ือ
ควำมเพลิดเพลินใจ เช่น หนังสือนวนิยำย นิทำน กำร์ตูน เป็นต้น 
  หนังสือนวนิยำยหรือเรื่องอ่ำนเล่นต่ำง ๆ ในที่นี้ต้องพิมพ์เป็นเล่ม  
ไม่ใช่นวนิยำยหรือเรื่องอ่ำนเล่นที่พิมพ์เป็นตอน ๆ ในหนังสือประเภทอ่ืน ตัวอย่ำง
ของหนังสือนวนิยำย เช่น บุพเพสันนิวำส เพชรพระอุมำ ค่ำของคน คู่กรรม  
เป็นต้น 
  หนังสือกำร์ตูน เช่น ขำยหัวเรำะ และกำร์ตูนญี่ปุ่น เป็นต้น 
  8.7  แบบเรียน/ต าราเรียนตามหลักสูตร หรือหนังสือ/เอกสาร/คู่มือที 
อ่านเพิ มเติมเพื อการเรียนหรือสอบ 
 หมำยถึง สิ่งพิมพ์ หนังสือ หรือต ำรำที่โรงเรียน มหำวิทยำลัย หรือ
สถำบันกำรศึกษำก ำหนดให้ใช้ในกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตร รวมทั้ง หนังสือ 
เอกสำร หรือคู่มือที่ใช้อ่ำนเพ่ิมเติมเพ่ือกำรเรียนหรือสอบด้วย เช่น คู่มือเตรียมสอบ 
หนังสือแนวข้อสอบ และหนังสือประกอบกำรเรียนพิเศษ เป็นต้น 
 8.8  ต ารา/หนังสือ/เอกสาร/บทความที ให้ความรู้ต่าง ๆ/ความรู้ทั วไป 
 หมำยถึง  สิ่งพิมพ์หรือเอกสำรที่มุ่งให้ควำมรู้ต่ำง ๆ แก่ผู้อ่ำนเป็น
ประกำรส ำคัญ ส่วนใหญ่มักจะออกในลักษณะของหนังสือ (Book) มีกำรเย็บเล่ม 
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ไม่รวมแบบเรียน/ต าราเรียนตามหลักสูตร หรือเอกสาร/หนังสือ/คู่มือที อ่าน
เพิ มเติมเพื อการเรียนหรือสอบ 
  ต ำรำ หนังสือ เอกสำร หรือบทควำมที่ให้ควำมรู้ต่ำง ๆ/ควำมรู้ทั่วไป  
ในที่นี้ต้องใช้ในวัตถุประสงค์อ่ำนเพ่ือให้มีควำมรู้ทั่ว ๆ ไป เพ่ือเสริมควำมรู้ ไม่ใช่
มุ่งเพื อการเรียนหรือสอบ 
 8.9  หนังสือ/เอกสาร/บทความเกี ยวกับค าสอนทางศาสนา 

หมำยถึง หนังสือ/เอกสำร/บทควำมที่น ำเสนอ เรื่องเก่ียวกับหลักหรือ
ค ำสอนทำงศำสนำ หลักกำรปฏิบัติทำงศำสนำ ประวัติบุคคลส ำคัญทำงศำสนำ 
เรื่องเล่ำทำงศำสนำ ควำมเชื่อทำงศำสนำ และบทสวดมนต์ 
 8.10  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-book (Electronic book) 
  หมำยถึง หนังสือที่สร้ำงขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีลักษณะ
เป็นเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลที่สำมำรถอ่ำนเอกสำร
ผ่ำนทำงหน้ำจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์ และออนไลน์ คุณลักษณะของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำมำรถเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่ำง ๆ ของหนังสือ เว็บไซต์
ต่ำง ๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ นอกจำกนั้นหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์สำมำรถแทรกภำพ เสียง ภำพเคลื่อนไหว แบบทดสอบ และสำมำรถ
สั่งพิมพ์เอกสำรที่ต้องกำรออกทำงเครื่องพิมพ์ได้ คุณลักษณะอีกประกำรหนึ่ง 
ที่ส ำคัญคือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำมำรถปรับปรุงให้ทันสมัยได้ตลอดเวลำ  
ซึ่งคุณสมบัติเหล่ำนี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดำทั่วไป 
 8.11  ข่าว 
  หมำยถึง กำรรำยงำนเหตุกำรณ์ปัจจุบันหรือข่ำวสำรที่น่ำสนใจ 
เพ่ือให้ประชำชนได้รับทรำบข่ำวสำรที่เสนอ โดยลักษณะของข่ำวนั้นจะต้องเป็น
ข้อมูล ข้อเท็จจริงหรือเรื่องรำวใหม่ ๆ และทันต่อเวลำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใน
ทัศนะของผู้รับสำร ทั้งนี้ต้องไม่มีกำรแสดงควำมคิดเห็นในกำรเสนอข่ำว 
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  ข่ำวอำจจ ำแนกเป็นข่ำวที่น่ำสนใจทั่ว  ๆไปในประเทศ ข่ำวต่ำงประเทศ 
และข่ำวระหว่ำงประเทศ ข่ำวและควำมเคลื่อนไหวในวงกำรกีฬำ ควำมเคลื่อนไหว
ในวงกำรธุรกิจบันเทิง และข่ำวประเภทอ่ืน ๆ 

1) ข่าวที น่าสนใจทั วไปในประเทศ 
   หมำยถึง กำรเสนอเหตุกำรณ์ปัจจุบันหรือเรื่องรำวที่น่ ำสนใจ
ภำยในประเทศ ส่วนใหญ่มักมีลักษณะตื่นเต้นเร้ำใจ คนทั่วไปนิยมอ่ำน เช่น  
ข่ำวหน้ำ 1 ข่ำวอำชญำกรรม ข่ำวเรื่องอ้ือฉำวต่ำง ๆ ข่ำวอุบัติเหตุ ข่ำววินำศกรรม 
ภัยธรรมชำติ เป็นต้น 

2) ข่าวในประเทศด้านการเมือง 
  หมำยถึง ข่ำวในประเทศที่มุ่งเสนอให้ประชำชนได้รับทรำบ
ข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกำรเมือง กำรปกครอง รวมทั้งนโยบำย  
กำรด ำเนินงำนและชี้แจงของส่วนรำชกำร 

3) ข่าวในประเทศด้านเศรษฐกิจ 
  หมำยถึง ข่ำวในประเทศที่มุ่งเสนอให้ประชำชนได้รับทรำบ
ข่ำวสำร ควำมเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเศรษฐกิจ และกำรประกอบอำชีพต่ำง ๆ รวมทั้ง
กำรเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของธุรกิจกำรค้ำโดยส่วนรวม 

4) ข่าวในประเทศด้านสังคมและวัฒนธรรม 
  หมำยถึง ข่ำวในประเทศที่มุ่งเสนอให้ประชำชนได้รับทรำบ
ข่ำวสำร ควำมเคลื่อนไหวเกี่ยวกับศำสนำ จริยศึกษำ เด็ก สตรีและแม่บ้ำน 
สุขภำพอนำมัย ศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศำสตร์ 

5) ข่าวต่างประเทศและข่าวระหว่างประเทศ 
  หมำยถึง เหตุกำรณ์หรือเรื่องรำวที่อำจเกิดขึ้นในต่ำงประเทศหรือ
ในประเทศไทยที่มีควำมเกี่ยวเนื่องกับประเทศต่ำง ๆ หลำย ๆ ประเทศ ซึ่งแสดง
ให้เห็นควำมเคลื่อนไหว และควำมสัมพันธ์ของประเทศต่ำง ๆ รวมถึงเหตุกำรณ์
หรือเรื่องรำวที่เกิดขึ้นระหว่ำงเขตแดนไทยและเขตแดนประเทศใกล้เคียง 
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6) ข่าวและความเคลื อนไหวในวงการกีฬา 
 หมำยถึง  ข่ำ วหรือ เ รื ่อ ง รำ วที่ เ กี ่ย ว กับกำรแข่งขันกีฬำ   
ควำมเคลื่อนไหวในวงกำรกีฬำ เช่น ข่ำวเตรียมกำรแข่งขันกีฬำ ผลกำรแข่งขัน
กีฬำ บุคคลในวงกำรกีฬำ เป็นต้น 

7) ความเคลื อนไหวในวงการธุรกิจบันเทิง 
 หมำยถึง เรื่องรำวและข่ำวสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับวงกำรบันเทิง 
ส่วนมำกจะจัดไว้ในหน้ำหนึ่งหน้ำใดโดยเฉพำะ อำจมีเรื่องเกี่ยวกับภำพยนตร์ 
โทรทัศน์ ดนตรี ละคร และกำรแสดงต่ำง ๆ 

8) ข่าวประเภทอื น ๆ 
   หมำยถึง ข่ำวอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจำกข่ำวที่กล่ำวมำแล้ว เช่น  
ข่ำวเด็ก ข่ำวบุคคล กำรพยำกรณ์อำกำศ ข่ำวซุบซิบสังคม ผลกำรออกสลำก 
กินแบ่งรัฐบำล เป็นต้น ยกเว้นข่ำวควำมเคลื่อนไหวในวงกำรธุรกิจกำรค้ำ และ
อุตสำหกรรม 
 8.12  สารคดีหรือความรู้ทั วไป 
 หมำยถึง เนื้อหำที่เกี่ยวกับควำมรู้หรือสำรคดี โดยมีจุดประสงค์ 
ให้ผู้อ่ำนได้รับควำมรู้ในเรื่องต่ำง ๆ ได้แก่ ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเมือง กำรปกครอง 
กำรด ำเนินงำนของรัฐ เศรษฐกิจกำรประกอบอำชีพ ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประวัติศำสตร์ รวมทั้งเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับเด็ก สตรี และแม่บ้ำน 

1) การเมือง การปกครองและการด าเนินงานของรัฐ 
 หมำยถึง บทควำมที่มีกำรแถลงเกี่ยวกับนโยบำย กำรด ำเนินงำน 

หรือชี้แจงงำนของหน่วยรำชกำร กระทรวง กรมต่ำง ๆ 
2) เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 

  หมำยถึง บทควำมที่น ำเสนอ โดยมีเนื้อหำสำระที่ให้ควำมรู้อันจะ
น ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกำรประกอบอำชีพได้ เช่น บทควำมที่แนะน ำเกี่ยวกับ
กำรท ำกำรเกษตร แนะน ำวิธีกำรปลูก ตลอดจนกำรดูแลบ ำรุงรักษำ กำรใช้ยำ
ปรำบศัตรูพืช กำรใช้ปุ๋ย เป็นต้น  
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3)  ศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ 
  หมำยถึง บทควำมที่ให้ควำมรู้เกี่ยวกับเรื่องรำวในอดีตที่ส ำคัญ ๆ 
ซึ่งถูกบันทึกไว้เป็นประวัติศำสตร์ ตลอดจนบทควำมที่ให้ควำมรู้เกี่ยวกับศิลปะ 
วัฒนธรรม และประเพณีท่ีสืบทอดกันมำ 

 4) เด็ก สตรี และแม่บ้าน 
 หมำยถึง บทควำมที่ให้ควำมรู้เกี่ยวกับเรื่องของเด็ก สตรี แม่บ้ำน

หรือครอบครัว 
 8.13  บันเทิง 
 หมำยถึง เนื้อหำมีจุดมุ่งหมำยให้ผู้ อ่ำนได้รับควำมเพลิดเพลิน  
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1) แสดงด้วยภาพ ได้แก่ ภำพเขียน หรือภำพถ่ำย เช่น กำร์ตูน
ส ำหรับเด็ก ภำพล้อทำงกำรเมือง เป็นต้น 
 2) บรรยายด้วยข้อเขียน ได้แก่ เรื่องสนุก ๆ   เช่น นวนิยำย เรื่องแปลก 
เรื่องสั้น เป็นต้น 
 8.14  ความรู้ด้านสุขภาพ 
  หมำยถึง เนื้อหำที่เกี่ยวกับควำมรู้ทำงด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ   
กำรป้องกันโรค กำรรักษำโรค และกำรฟ้ืนฟูสภำพ เช่น กำรรักษำสุขภำพอนำมัย 
กำรใช้ยำ กำรแนะน ำให้รู้จักกำรป้องกันโรคภัยไข้ เจ็บต่ำง ๆ ตลอดจน 
กำรบ ำบัดรักษำ เป็นต้น 
 8.15  ความรู้ด้านอาชีพ 
 หมำยถึง เนื้อหำควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำกิจกรรม กำรท ำงำน  
กำรประกอบกำรใด ๆ ที่ก่อให้เกิดผลผลิตและรำยได้ เป็นงำนที่สุจริต ไม่ผิด
ศีลธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม โดยอำศัยแรงงำน ควำมรู้ ทักษะ  อุปกรณ์ 
เครื่องมือ วิธีกำรต่ำง ๆ กันไป 
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 8.16  ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเรื องอื น ๆ ที เกี ยวกับ
รัชกาลที  9 
 หมำยถึง เนื้อหำควำมรู้เกี่ยวกับปรัชญำที่ชี้แนวทำงกำรด ำรงอยู่และ
ปฏิบัติตนของประชำชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึง
ระดับรัฐ ทั้งในกำรพัฒนำและบริหำรประเทศ ให้ด ำเนินไปในทำงสำยกลำง 
โดย เฉพำะกำร พัฒนำเศรษฐกิ จ เ พ่ือให้ ก้ ำวทันต่ อ โลกยุค โลกำภิ วั ตน์ 
ที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระรำชด ำรัสแก่ 
พสกนิกรชำวไทยมำโดยตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 และภำยหลังวิกฤติเศรษฐกิจ  
พ.ศ. 2540 ได้ทรงเน้นย้ ำเป็นแนวทำงกำรแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น และสำมำรถด ำรง
อยู่ได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืนภำยใต้กระแสโลกำภิวัตน์ และควำมเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ 
  ควำมรู้ด้ำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับรัชกำลที่ 9 เช่น ควำมรู้ เกี่ยวกับ
โครงกำรพระรำชด ำริ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ เป็นต้น 
 8.17  ค าสอนทางศาสนา/อ่านบทสวดมนต์ 
 หมำยถึง เนื้อหำที่น ำเสนอเรื่องเกี่ยวกับหลักหรือค ำสอนทำงศำสนำ 
หลักกำรปฏิบัติทำงศำสนำ ประวัติบุคคลส ำคัญทำงศำสนำ เรื่องเล่ำทำงศำสนำ 
ควำมเชื่อทำงศำสนำ และบทสวดมนต์ 
  8.18  ความคิดเห็นหรือวิเคราะห์ 
  หมำยถึง บทควำม บทบรรณำธิกำร หรือข้อเขียนแบบอ่ืน ๆ ที่แสดง
ทัศนะหรือควำมคิดเห็น ตลอดจนกำรวิเครำะห์วิจำรณ์ในเรื่องต่ำง ๆ เช่น แสดง
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรเมือง กำรปกครอง และกำรด ำเนินงำนของรัฐ เศรษฐกิจ  
กำรประกอบอำชีพ  ศำสนำ จริยศึกษำ สุขภำพอนำมัย ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประวัติศำสตร์ รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเด็ก สตรีและแม่บ้ ำน นอกจำกนี้ยัง
รวมถึงบทควำมที่เสนอควำมคิดเห็น วิพำกษ์ วิจำรณ์เกี่ยวกับเรื่องทั่ว ๆ ไป เช่น 
กำรพยำกรณ์ชีวิต กำรวิเครำะห์ข่ำวและเหตุกำรณ์ต่ำงประเทศ กำรวิเครำะห์และ
วิจำรณ์ข่ำวแบบชำวบ้ำน เป็นต้น 
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 1) การเมือง การปกครอง และการด าเนินงานของรัฐ 
 หมำยถึง บทควำมที่มีกำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรเมือง 
กำรปกครอง หรือกำรบริหำรงำนของประเทศ 
 2) เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 
   หมำยถึง บทควำมที่มีกำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรผลิต  
กำรจ ำหน่ำย กำรบริโภคใช้สอยสิ่งต่ำง ๆ ของชุมชน 
  3) สุขภาพและอนามัย 
 หมำยถึง บทควำมที่มีกำรวิเครำะห์หรือแสดงควำมคิดเห็นในเรื่อง
ต่ำง ๆ เกี่ยวกับสุขภำพอนำมัย 
 4) ศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ 
 หมำยถึง บทควำมที่มีกำรแสดงควำมคิดเห็นหรือวิเครำะห์
เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศำสตร์ 
 5) เด็ก สตรี และแม่บ้าน 
 หมำยถึง บทควำมที่มีกำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องรำว 
ต่ำง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับเด็ก สตรี แม่บ้ำน หรือครอบครัว 
 6) พยากรณ์ชีวิต 
 หมำยถึง บทควำมที่มีกำรวิเครำะห์พยำกรณ์ชีวิตตำมรำศี 
วัน เดือน ปี เกิด (ดูดวง) 
 8.19  โฆษณา 
 หมำยถึง เนื้อหำที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกำรค้ำ อุตสำหกรรม รวมถึง
ข่ำวเพื่อกำรเผยแพร่ และกำรประชำสัมพันธ์ (Publicity and public relations) 
และเนื้อหำที่เป็นประกำศสรรพคุณ คุณภำพ หรือคุณประโยชน์ของสินค้ำและ
บริกำร (Advertisements) 
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 8.20  ห้องสมุดโรงเรียน/สถานศึกษา 
 เป็นห้องสมุดที่ตั้งอยู่ในโรงเรียน/สถำนศึกษำ ท ำหน้ำที่ส่งเสริม 
กำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรโดยกำรจัดรวบรวมหนังสือและสื่อควำมรู้อ่ืน ๆ  
ในหมวดวิชำต่ำง ๆ ตำมหลักสูตรช่วยเหลือในกำรค้นคว้ำวิจัยของอำจำรย์และ
นักศึกษำ ส่งเสริมพัฒนำกำรทำงวิชำกำรของอำจำรย์และนักศึกษำโดยจัดให้มี
แหล่งควำมรู้ และช่วยจัดท ำบรรณำนุกรมและดัชนีส ำหรับค้ำหำเรื่องรำวที่
ต้องกำร แนะน ำนักศึกษำในกำรใช้หนังสืออ้ำงอิงบัตรรำยกำร และคู่มือส ำหรับ  
ค้นเรื่อง 
 8.21  ห้องสมุดแห่งชาติ 
 เป็นห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ด ำเนินกำรโดยรัฐบำล ท ำหน้ำที่
หลักคือรวบรวมหนังสือ สิ่งพิมพ์ และสื่อควำมรู้ทุกอย่ำงที่ผลิตขึ้นในประเทศ และ
ทุกอย่ำงที่เกี่ยวกับประเทศ ไม่ว่ำจะจัดพิมพ์ในประเทศใด ภำษำใด ทั้งนี้เป็น 
กำรอนุรักษ์สื่อควำมรู้ซึ่งเป็นทรัพย์สินทำงปัญญำของชำติมิให้สูญไป และให้มีไว้
ใช้ในอนำคต นอกจำกรวบรวมสิ่งพิมพ์ในประเทศแล้ว ก็มีหน้ำที่รวบรวมหนังสือที่
มีคุณค่ำ ซึ่งพิมพ์ในประเทศอ่ืนไว้เพ่ือกำรค้นคว้ำอ้ำงอิง ตลอดจนท ำหน้ำที่เป็น
ศูนย์รวมบรรณำนุกรมต่ำง ๆ และจัดท ำบรรณำนุกรมแห่งชำติออกเผยแพร่ให้
ทรำบทั่วกันว่ำมีหนังสืออะไรบ้ำงที่ผลิตขึ้นในประเทศ ห้องสมุดแห่งชำติจึงเป็น
แหล่งให้บริกำรทำงควำมรู้แก่คนทั้งประเทศ ช่วยเหลือกำรค้นคว้ำ วิจัย  
ตอบค ำถำม และให้ค ำแนะน ำปรึกษำเก่ียวกับหนังสือ 
 8.22  ห้องสมุดประชาชน 
 เช่นเดียวกับห้องสมุดแห่งชำติ ห้องสมุดประชำชนด ำเนินกำรโดยรัฐ 
อำจจะเป็นรัฐบำลกลำง รัฐบำลท้องถิ่นหรือเทศบำล แล้วแต่ระบบกำรปกครอง
ของแต่ละประเทศตำมควำมหมำยเดิม ห้องสมุดประชำชนเป็นห้องสมุดที่
ประชำชนต้องกำรให้มีในชุมชน หรือเมืองที่อำศัยอยู่ ประชำชนจะสนับสนุน 
โดยยินยอมให้รัฐบำลจ่ำยเงินรำยได้จำกภำษีต่ำง ๆ ในกำรจัดตั้งและด ำเนินกำร 
ห้องสมุดประเภทนี้เป็นบริกำรของรัฐ  จึงมิได้เรียกค่ำตอบแทน เช่น ค่ำบ ำรุง



สรุปผลที่ส ำคัญ กำรส ำรวจกำรอ่ำนของประชำกร พ.ศ. 2561 
 

 

 

 
ส ำนักงำนสถิตแิห่งชำต ิ

ห้องสมุด หรือค่ำเช่ำหนังสือ ทั้งนี้ เพรำะถือว่ำประชำชนได้บ ำรุงแล้วโดย 
กำรเสียภำษีรำยได้ให้แก่ประเทศ หน้ำที่ของห้องสมุดประชำชนก็คือ ให้บริกำร
หนังสือเพ่ือกำรศึกษำตลอดชีวิต บริกำรข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวทำงวิชำกำรและ
เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ที่ประชำชนควรทรำบ ส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน และกำรรู้จักใช้
เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ ให้ข่ำวสำรข้อมูลที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรปฏิบัติงำนและ
กำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ ของแต่ละคนและสังคม 
 8.23 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-library) 
  หมำยถึง แหล่งควำมรู้ที่บันทึกข้อมูลไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 
และให้บริกำรสำรสนเทศทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 
  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สำมำรถใช้อินเทอร์เน็ตในกำรค้นหำหนังสือ 
และข้อมูลต่ำง ๆ กำรดำวน์โหลดข้อมูลหนังสือ บำงแห่งสำมำรถพัฒนำให้สั่งยืม
หนังสือทำงอินเทอร์เน็ตได้ด้วย ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์นี้ จะช่วยให้ผู้ใช้สำมำรถ
ค้นหำข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ไม่จ ำกัดเวลำ ไม่เสียเวลำในกำรเดินทำง 
  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มี 2 ประเภท คือ 
  1. ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริกำรยืมหนังสือและเข้ำไปอ่ำน
หนังสือผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลำ 24 ชั่วโมง และสำมำรถเข้ำไปอ่ำน
หนังสือเดียวกันได้พร้อมกันหลำยคน 
  2.  ห้องสมุด อิ เล็กทรอนิกส์ที่ ให้บริกำรยืมหนั งสือผ่ ำนทำง
อินเทอร์เน็ต และเข้ำไปดำวน์โหลดไฟล์หนังสือมำไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ยืม 
โดยมีก ำหนดจ ำนวนวันที่สำมำรถอ่ำนไฟล์หนังสือนั้นได้ (ประมำณ 7–10 วัน)  
ถ้ำเกินวันที่ก ำหนดจะไม่สำมำรถอ่ำนไฟล์หนังสือนั้นได้ ข้อจ ำกัดคือ สำมำรถยืม
หรืออ่ำนไฟล์หนังสือไฟล์เดียวกันได้ทีละ 1 คนเท่ำนั้น 


