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คําปรารภ 

สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดจดัทําการสาํรวจการอานหนงัสือของ
ประชากร พ.ศ. 2551 ซ่ึงเปนการสํารวจครั้งที่ 3  เพื่อใหทราบถึงสถานการณ  
การอานหนังสือของประชากร โดยมีขอมลูที่สําคัญ เชน อัตราการอานหนังสอื
ของประชากร  ประเภทหนังสอืที่อาน  ความถี่ในการอาน  เวลาที่ใชอาน
เฉลี่ยตอวนั และสถานทีอ่าน เปนตน ซ่ึงขอมลูเหลานี้จะสะทอนใหเห็น
พฤติกรรมและวัฒนธรรมการอานของคนไทยในปจจุบัน  

การสํารวจครั้งนี ้  สํานักงานสถิติแหงชาติไดรับฟงความคดิเห็น
และขอเสนอแนะจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ ไดแก  สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  กระทรวงศึกษาธกิาร
สถาบันการศึกษา และสมาคมผูจัดพิมพและผูจําหนายหนังสือแหงประเทศไทย
ซ่ึงผลจากการสํารวจครั้งนี้ หนวยงานของรัฐไดนําไปใชประกอบการกําหนด
นโยบาย วางแผน และจัดทําโครงการเพื่อสงเสรมิใหคนไทยรักการอาน
หนังสือเพิม่มากขึ้นอยางเปนระบบตอไป รวมทั้งผลักดันใหเกิดนโยบาย
การอานหนังสอืเปนระเบียบวาระแหงชาติ ดังจะเหน็ไดจากการจัดโครงการ
เพื่อสงเสรมิการอานหนังสอืของประชากรในป 2546 ซ่ึงรฐับาลไดประกาศ
ใหเปน “ปแหงการอาน”   สวนภาคเอกชนไดจัดทําโครงการ “รวมพลัง 
รักการอาน” และโครงการ “หนังสือเลมแรก หรอื Bookstart Thailand” 
ในป 2546 เชนกัน 
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 นอกจากนี ้ผลการสํารวจไดนําเสนอขอมลูเกีย่วกับเนื้อหาสาระ
ที่คนทั่วไปชอบอาน  ขอคดิเห็นในการรณรงคใหคนรักการอานหนงัสือ
ตลอดจนเหตุผลที่คนไมอานหนังสอื ซ่ึงสะทอนมาจากกลุมตวัอยาง จะชวย
ใหภาคเอกชน เชน ผูเขียนหนังสือ และสํานักพิมพตาง ๆ ใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาผลงานของตนใหตรงตามความตองการของผูบริโภค  ซ่ึงจะ
กอใหเกดิการเพิ่มจาํนวนผูที่อานหนงัสอืมากขึน้ สงผลใหประเทศมีประชากร
ที่มีคุณภาพ มีสติปญญา และความรอบรู  ซ่ึงจะเปนกําลังสาํคัญในการพัฒนา
ประเทศไทยใหเจรญิรุงเรืองอยางยัง่ยนืตอไป 
 
 
 
      (นางธนนชุ   ตรีทิพยบุตร) 
        เลขาธิการสถิติแหงชาต ิ
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คํานํา 
 ผลการสํารวจเกี่ยวกับการอานหนังสือของประชากรนอกเวลาเรียน/
นอกเวลาทํางาน ซ่ึงรวมการอานหนังสือทุกประเภท และการอานทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ เชน อนิเทอรเน็ต ซีดี ฯลฯ ยกเวน SMS หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส  (E-mail)  พบประเดน็ทีสํ่าคัญดงันี้  เด็กเล็กอายุต่าํกวา 6 ป  
ที่อานเองหรือผูใหญอานใหฟงมีรอยละ 36.0  เด็กผูชายและเดก็ผูหญิงมีอัตรา
การอานหนังสอืใกลเคียงกัน  (รอยละ 36.7  และ 35.2  ตามลาํดับ)  โดยเด็กเล็ก
ในกรุงเทพมหานครมีอัตราการอานหนงัสือสูงสดุ (รอยละ 45.3)  สวนผูที่มี
อายุ 6 ปขึน้ไป พบวา อัตราการอานหนงัสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทาํงาน 
คือ รอยละ 66.3  โดยผูชายมอีัตราการอานหนังสือสูงกวาผูหญิง  และกลุม
วัยเด็กมอีตัราการอานหนังสือสูงกวาวัยอื่น รองลงมา คอื กลุมเยาวชน 
กลุมวัยทํางาน และกลุมวัยสูงอาย ุและในการสาํรวจครั้งนี้ประชาชนไดให
ขอเสนอแนะในการรณรงคใหคนรักการอานหนงัสอืในหลายประเดน็ที่นาสนใจ  
เชน หนงัสือควรมรีาคาถูกลง และมีเนือ้หาสาระนาสนใจ รวมทั้งควรมี
หองสมุดประจําหมูบาน/ชุมชน เปนตน  

เมือ่เปรยีบเทียบอตัราการอานหนังสอืของคนไทยทีอ่าย ุ 6 ปขึน้ไป  
ซ่ึงสํารวจไวใน พ.ศ. 2548  พบวา  อตัราการอานหนงัสือทีไ่ดจากการสาํรวจ
ในครั้งนี้ลดลงเล็กนอย  คอื  จากรอยละ 69.1  เปนรอยละ 66.3  ทัง้นี้เพราะ
ใชเวลาดโูทรทศัน และไมมเีวลาอานหนงัสือ อาจเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจ
ที่รัดตัว  และเมื่อเปรยีบเทียบกบัประเทศตาง ๆ เชน  ประเทศในทวีปยโุรป  
27 ประเทศ (EU – 27) พบวา ประชากรในทวีปยุโรปมีอัตราการอานหนงัสือ
สูงกวาประเทศไทยเล็กนอย (2550 :  รอยละ 71.0) นอกจากนี้เมื่อพิจารณา
ประเภทของหนงัสือที่อาน เชน หนังสอืพิมพและนิตยสาร พบวา ประเทศ
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ออสเตรเลียมีผูอานหนังสือพิมพ รอยละ 77.3 นิตยสารรอยละ 57.8 ซ่ึงสูงกวา
ประเทศไทยซึ่งมีผูอานรอยละ 71.0  และ  35.4  ตามลําดับ 
 ในขณะที่ประเทศกําลงัจะกาวเขาสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู  
คนในสังคมจะตองมคีวามตื่นตวัในการหาความรู แตจากผลการสํารวจ
พบวาคนไทยอานหนังสือนอยลง  ฉะนั้นภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ
ควรเห็นเปนเรื่องสาํคัญและเรงดวนที่จะกําหนดแผนและมาตรการตาง ๆ 
ในการสงเสริมการอานหนงัสือของประชากรใหมากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ประชากรของประเทศใหมีคุณภาพยิง่ขึน้ตอไป  
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บทสรุปผูบริหาร 
1.  การอานหนงัสือนอกเวลาเรียนของเด็กเล็ก 
  เด็กเล็กที่มอีายุต่าํกวา 6 ป มีอัตราการอานหนังสอืในชวงนอกเวลาเรียน  
ทั้งที่อานดวยตนเองและผูใหญอานใหฟง รอยละ 36.0  เด็กผูชายและ
เด็กผูหญิงมีอัตราการอานหนังสือใกลเคียงกัน (รอยละ 36.7 และรอยละ 35.2 
ตามลําดับ) แตอัตราการอานหนังสือของเด็กเล็กมีความแตกตางกันระหวาง
เขตการปกครองและภาค โดยในเขตเทศบาลมีอัตราการอานหนังสือสูงกวา
นอกเขตเทศบาล เดก็เล็กในกรงุเทพมหานครมอีัตราการอานหนังสอืสูงสุด 
(รอยละ 45.3) สวนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเดก็เล็กมีอัตราการอานหนังสือ
ต่ําสุด (รอยละ 31.3)  

แผนภูมิ 1 อัตราการอานหนังสือ1/ ของเด็กเล็กนอกเวลาเรียน จําแนกตามเพศ
เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2551 

 

 

 

 

 

 

 

1/  อัตราการอานหนังสือ หมายถึง รอยละของจํานวนประชากรที่อานหนังสือตอจํานวนประชากรทั้งสิ้นแตละกลุม 
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2.  การอานหนงัสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางานของประชากร 
  จากผลการสํารวจป 2551 พบวา คนไทยอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไปมีอัตรา
การอานหนังสือรอยละ 66.3 ผูชายมีอัตราการอานหนังสือสูงกวาผูหญิงเลก็นอย 
(รอยละ 67.5 และ 65.1 ตามลาํดบั) และเมือ่เปรียบเทยีบกับการสํารวจทีผ่านมา 
พบวา อัตราการอานหนังสือเพิ่มขึ้นจากรอยละ 61.2 ในป 2546  เปน
รอยละ 69.1 ในป 2548  และลดลงเล็กนอย คอื รอยละ 66.3 ในป 2551  

แผนภูม ิ 2 อัตราการอานหนงัสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทาํงานของประชากร     
อายุต้ังแต 6 ปขึน้ไป  จําแนกตามเพศ พ.ศ. 2546 – 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อพิจารณาอัตราการอานหนังสือตามเขตการปกครองและภาค 
พบวา ประชากรที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลมีอัตราการอานหนังสือสูงกวา
นอกเขตเทศบาล (รอยละ 77.7 และ 61.2 ตามลําดับ)  โดยกรงุเทพมหานคร
มีอัตราการอานหนังสือสูงที่สุดรอยละ 85.8  รองลงมาคือ  ภาคกลาง 
ภาคใต  ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (รอยละ 70.5  67.1  62.9  
และ  58.2  ตามลําดับ) 
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 การอานหนังสือของประชากรมีความแตกตางกันตามวัย กลุมวัยเด็กมี
อัตราการอานหนังสือสูงสุด รองลงมาคือกลุมเยาวชน กลุมวัยทํางาน และ
ต่ําสุดคือกลุมวัยสูงอาย ุ (รอยละ 81.5 78.6 64.3 และ 39.3 ตามลาํดับ) และ
เมื่อเปรยีบเทียบระหวางการสํารวจที่ผานมา พบวา การอานหนังสือของ
กลุมวัยสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มสงูขึ้น ในขณะที่กลุมอื่นมีแนวโนมลดลง ทั้งนี้
เพราะใชเวลาดโูทรทัศน และไมมีเวลาวาง อาจเนือ่งมาจากภาวะเศรษฐกิจ
ที่รัดตัว 
แผนภูม ิ 3 อัตราการอานหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางานของประชากร 

อายุต้ังแต  6 ปขึ้นไป  จําแนกตามกลุมวัย พ.ศ. 2546 – 2551 
 
 
 
 
 
 
 

3.  การอานหนงัสือพิมพของประชากร 
  ประชากรอายุตัง้แต 6 ปขึ้นไปทั้งหมด พบวา มีผูอานหนงัสือพิมพ 
จํานวนประมาณ 28.4 ลานคน คิดเปนรอยละ 47.1 โดยในเขตเทศบาลมี
อัตราการอานหนงัสือพิมพ สูงกวานอกเขตเทศบาล (รอยละ 63.2 และ  39.9 
ตามลําดับ) เมือ่เปรยีบเทียบอตัราการอานหนังสือพิมพเปนรายภาค พบวา 
กรุงเทพมหานครมีอัตราการอานหนังสือพิมพมากที่สุดถึงรอยละ 75.5 
รองลงมาคอื ภาคกลาง ภาคเหนอื ภาคใต และนอยที่สุดคือ ภาคตะวนัออก-
เฉียงเหนือ (รอยละ 57.2  46.3  40.6 และ 33.3 ตามลําดับ)  
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 เมื่อเปรียบเทียบขอมลูจากการสํารวจครัง้นี้กับการสํารวจสื่อมวลชน
ดานหนงัสือพิมพ ป 2538 และ 2546 พบวา อัตราการอานหนังสือพิมพของ
ประชากรอายุตัง้แต 6 ปขึน้ไปมีแนวโนมเพิ่มขึน้ คอื เพิ่มขึ้นจากรอยละ 35.4 
ในป 2538  เปนรอยละ 37.3 และ 47.1 ในป 2546 และ 2551 ตามลาํดับ  
โดยทีผู่ชายมีอัตราการอานหนงัสือพิมพสูงกวาผูหญิง 

แผนภูม ิ 4 อัตราการอานหนังสือพมิพ1/ ของประชากรอายต้ัุงแต 6 ปขึ้นไป จําแนก
ตามเพศ พ.ศ. 2538 – 2551 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

4.  วิธกีารรณรงคใหคนรักการอานหนังสือ 
 จากการสํารวจความคิดเห็นของประชากรที่มีอายุตัง้แต 6 ปขึ้นไป 
เกี่ยวกับวธีิการรณรงคใหคนรกัการอานหนังสือ พบวา วิธีการรณรงคที่ไดรับ
การเสนอแนะมากที่สุด 5 ลาํดับแรก  คอื หนังสอืควรมรีาคาถูกลงรอยละ 28.7  
หนังสอืควรมเีนือ้หาสาระนาสนใจรอยละ 22.0  ควรมีหองสมดุประจาํหมูบาน
หรอืชุมชนรอยละ 19.8  สงเสริมใหพอแมปลูกฝงใหเด็กรักการอานหนังสอื
รอยละ 19.3 และภาษาที่ใชในหนังสือควรใชภาษางาย ๆ ส่ือใหทุกคน
สามารถเขาใจได รอยละ 13.1 
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1/  อัตราการอานหนังสือพิมพ  หมายถึง  รอยละของจํานวนประชากรที่อานหนังสือพิมพตอจํานวน  
      ประชากรทั้งสิ้นแตละกลุม 

พ.ศ. 
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สรุปประเด็นเดน 

การอานหนังสือของเด็กเล็ก 
1   อัตราการอานหนงัสือนอกเวลาเรียนของเดก็เลก็ 
 เด็กเล็กที่มีอายุต่ํากวา 6 ป มีอัตราการอานหนังสือในชวง
นอกเวลาเรียนรอยละ 36.0  โดยเดก็เลก็ในกรุงเทพมหานครมีอัตราการอาน
หนังสือสูงสุด (รอยละ 45.3)  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเด็กเล็กมอีตัรา
การอานหนังสือต่าํสุด (รอยละ 31.3) 
2   ความถีข่องการอานหนังสอืนอกเวลาเรียนของเด็กเล็ก 
 เด็กเล็กที่อานหนังสือนอกเวลาเรียน เปนเด็กที่อานหนังสือ
สัปดาหละ 2 – 3 วนั มากที่สุด (รอยละ 39.6)   

การอานหนังสือของประชากร 
3.   อัตราการอานหนังสือนอกเวลาเรยีน/นอกเวลาทํางานของประชากร 
 คนไทยอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป อานหนงัสือลดลงจากรอยละ 69.1  
ในป 2548  เปนรอยละ 66.3  ในป 2551  ซ่ึงคนไทยมีอัตราการอานหนงัสือ
ลดลงเกือบทุกวัย คอืทั้งวยัเดก็  วัยเยาวชน  และวัยทํางาน  สวนวัยสูงอายุ 
เปนกลุมเดียวที่มีอัตราการอานหนังสือเพิม่ขึ้น 
4.   ความแตกตางของอัตราการอานหนังสอืนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน 
      ของประชากรแตละกลุม 
 ผูชายมีอตัราการอานหนังสอืสูงกวาผูหญิง อัตราการอานหนงัสือ
มคีวามสัมพันธเชงิลบกับวัยหรอืกลุมอาย ุ แตมคีวามสัมพันธกันเชงิบวกกับ
ระดับการศึกษา ผูที่อาศัยในเขตเทศบาลมีอัตราการอานหนังสือสูงกวาผูที่อยู
นอกเขตเทศบาล  กรุงเทพมหานครมีอัตราการอานหนังสือสูงกวาภาคอื่น 
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5.   เวลาเฉลี่ยที่ใชอานหนงัสือนอกเวลาเรยีน/นอกเวลาทํางานของประชากร 
 ในป 2551 ผูอานหนงัสือที่มีอายตุั้งแต 6 ปขึ้นไปทั้งหมด  ใชเวลา
อานหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางานเฉลี่ย  39  นาทตีอวัน  นอยลง
จากป 2548  ที่ใชเวลาเฉลีย่ 51 นาทีตอวัน  โดยพบวา  คนทุกวัยใชเวลา
อานหนังสือฯ  นอยลง 
6.   ประเภทหนังสอืที่อานนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทาํงานของประชากร 
 หนังสือพิมพ เปนประเภทของหนงัสือที่มีผูอานสูงสุด คอื 
รอยละ 71.0  รองลงมา คือ นวนิยาย/การตูน/หนังสืออานเลน  และนิตยสาร  
(รอยละ 38.8 และ  35.4 ตามลําดับ) 
7.   ประเภทเนื้อหาสาระของหนงัสือที่อานของประชากร 
 เนื้อหาสาระที่ผูอานหนังสือชอบอานมากที่สุด คือ ขาว  รองลงมา
คือ บันเทงิ  สารคด/ีความรูทั่วไป  และความรูวิชาการ (รอยละ 50.9  39.1  
31.9  และ  24.5  ตามลําดับ) 
8.   วิธกีารรณรงคใหคนรักการอานหนังสอื 
 วิธีการรณรงคใหคนรักการอานหนังสือที่ประชากรอายุตั้งแต 
6 ปขึ้นไป  เสนอแนะมากที่สุด 5 อันดับแรก  คือ  1)  หนังสือควรมรีาคาถูก 
2) หนงัสอืควรมเีนือ้หาสาระนาสนใจ  3) ควรจัดใหมีหองสมุดประจาํหมูบาน
หรือชุมชน  4) สงเสริมใหพอแมปลูกฝงใหเด็กรักการอาน  และ 5) ภาษาที่ใช
ในหนังสอืควรใชภาษางาย ๆ ส่ือใหทุกคนเขาใจได 
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การอานหนังสือพมิพ 
9.   อัตราการอานหนังสือพมิพของประชากร 
 อัตราการอานหนังสือพิมพของประชากรอายุตั้งแต 6 ปขึน้ไป  
มีแนวโนมเพิ่มขึ้น คือ เพิ่มขึน้จากรอยละ 37.3 ในป 2546  เปนรอยละ 47.1  
ในป  2551 
10.  ประเภทเนื้อหาของหนังสอืพิมพทีอ่าน 
 ประเภทเนือ้หาของหนังสอืพิมพที่ประชากรอายุตัง้แต 6 ปขึน้ไป  
ชอบอานมากที่สุด คือ ขาว  รอยละ 89.0  รองลงมา  คือ  บันเทงิ  และสารคดี/
ความรูทัว่ไป  (รอยละ 37.3  และ  31.6  ตามลําดับ) 
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สารบัญ 

หนา 

คําปรารภ i 
คํานํา iii 
บทสรุปผูบริหาร v 
สรุปประเด็นเดน ix 
สารบัญแผนภูม ิ xv 
สารบัญตาราง xix 
สรุปผลการสํารวจ 1 
 1.  การอานหนงัสือของเดก็เลก็ 1 
  1.1  อัตราการอานหนังสือนอกเวลาเรียน 1 
  1.2  ความถี่ของการอานหนังสือนอกเวลาเรียน 3 
  1.3  เวลาเฉลี่ยที่ใชอานหนงัสือนอกเวลาเรียน 4 
  1.4  คาใชจายสําหรบัซื้อหนังสือใหเด็กเล็กเฉลี่ยตอเดอืน 5 
  1.5  เหตุผลที่ผูปกครองอานหนังสอืใหเด็กเล็กฟง 7 
 2.  การอานหนงัสือของประชากร 8 
  2.1  อัตราการอานหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน 8 
  2.2  อาย ุ 10 
  2.3  ระดับการศึกษา 11 
  2.4  การทาํงาน 12 
  2.5  ประเภทของหนงัสือที่อานนอกเวลาเรยีน/นอกเวลาทาํงาน 15 
  2.6  ประเภทเนื้อหาสาระของหนังสือทีอ่านนอกเวลาเรียน/ 17 
        นอกเวลาทํางาน 
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 3.  การอานหนงัสือพิมพ 26 
  3.1  อัตราการอาน 26 
  3.2  อาย ุ 27 
  3.3  ประเภทเนื้อหาของหนงัสือพิมพที่อาน 28 
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สารบัญแผนภูม ิ
หนา 

แผนภูม ิ 1 รอยละของเด็กเล็กทีอ่านหนังสอืนอกเวลาเรยีน จาํแนก 3 
  ตามความถี่ของการอานหนังสอื พ.ศ. 2551 
แผนภูม ิ 2 เวลาที่ใชอานหนงัสือนอกเวลาเรียนเฉลีย่ตอวันของ 4 
  เด็กเล็ก จาํแนกตามเพศ  เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2551 
แผนภูม ิ 3 รอยละของเด็กเล็กทีอ่านหนังสอื จําแนกตามคาใชจาย 5 
  สําหรบัซื้อหนังสอืใหเด็กเล็กเฉลี่ยตอเดอืน พ.ศ. 2551 
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  สําหรับซื้อหนังสือใหเด็กเล็กเฉลี่ยตอเดอืน เขตการปกครอง 
  และภาค  พ.ศ. 2551 
แผนภูม ิ 5 รอยละของเด็กเล็กทีม่ีผูปกครองอานหนงัสือใหฟง 7 
  จําแนกตามเหตุผลทีผู่ปกครองอานหนังสอืใหฟง พ.ศ. 2551 
แผนภูม ิ 6 อัตราการอานหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน 8 
  ของประชากรอายุตัง้แต 6 ปขึ้นไป  จําแนกตามเพศ  
  พ.ศ. 2546 - 2551 
แผนภูม ิ 7 อัตราการอานหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทาํงาน 9 
  ของประชากรอายุตัง้แต 6 ปขึน้ไป จําแนกตาม 
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  ของประชากรอายุตั้งแต  6 ปขึ้นไป  จําแนกตามกลุมวัย   
  พ.ศ. 2546 – 2551 
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แผนภูม ิ 9 รอยละของประชากรอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป จําแนกตาม 11 
  การอานหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน  
  และระดับการศึกษาสูงสุด พ.ศ. 2551 
แผนภูม ิ 10 อัตราการอานหนงัสือของประชากรอายุตัง้แต 15 ปขึน้ไป 12 
  จําแนกตามการทาํงานในรอบปที่แลว พ.ศ. 2551 
แผนภูม ิ 11 อัตราการอานหนังสือนอกเวลาทํางานของผูทํางานอาย ุ 13 
  ตั้งแต 15 ปขึ้นไป จาํแนกตามอาชีพ พ.ศ. 2551 
แผนภูม ิ 12 อัตราการอานหนังสือนอกเวลาทํางานของผูทํางานอาย ุ 14 
  ตั้งแต 15 ปขึ้นไป จาํแนกตามกลุมอุตสาหกรรม และ 
  สถานภาพการทํางาน พ.ศ. 2551 
แผนภูม ิ 13 รอยละของประชากรอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไปที่อานหนังสือ 16 
  นอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน จําแนกตามประเภทหนังสอื 
  ที่อาน  และความถีข่องการอานหนังสอื พ.ศ. 2551 
แผนภูม ิ 14 รอยละของประชากรอายุตัง้แต 6 ปขึ้นไปที่อานหนังสือ 17 
  นอกเวลาเรยีน/นอกเวลาทาํงาน จําแนกตามประเภทเนื้อหา 
  สาระของหนังสือทีอ่าน พ.ศ. 2551 
แผนภูม ิ 15 เวลาที่ใชอานหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทาํงาน 19 
  เฉลี่ยตอวัน จาํแนกตามเพศ กลุมวัย เขตการปกครอง  
  และภาค พ.ศ. 2551 
แผนภูม ิ 16 รอยละของประชากรอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไปที่อานหนังสือ 22 
  นอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน จําแนกตามคาใชจาย  
  ในการอานหนังสือ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2551 
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สารบัญแผนภูม ิ(ตอ) 
หนา 

แผนภูม ิ 17 อัตราการอานหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน 23 
  ทางสือ่อเิลก็ทรอนิกสของผูอานหนังสอือายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป 
  จําแนกตามเพศ กลุมวัย เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2551 
แผนภูม ิ 18 อัตราการอานหนังสือพิมพของประชากรอายุตั้งแต 26 
  6 ปขึ้นไป  จําแนกตามเพศ พ.ศ. 2538 - 2551 
แผนภูม ิ 19 อัตราการอานหนังสือพิมพของประชากรอายุตั้งแต   27 
  6 ปขึ้นไป จําแนกตามกลุมวัย พ.ศ. 2538 - 2551 
แผนภูม ิ 20 รอยละของประชากรอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไปที่อาน 28 
  หนังสือพิมพ จําแนกตามประเภทเนือ้หาของหนงัสือพิมพ 
  ที่อาน พ.ศ. 2551 
แผนภูม ิ 21 รอยละของประชากรอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไปที่ไมอาน 30 
  หนังสือพิมพ  จําแนกตามสาเหตุที่ไมอานหนังสือพิมพ 
  พ.ศ. 2551 
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สารบัญตาราง 
หนา 

ตาราง 1 จํานวนและอัตราการอานหนังสอืของเด็กเล็กนอกเวลาเรียน 2 
  จําแนกตามเพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2551 
ตาราง 2 รอยละของประชากรอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไปที่อานหนังสือ 16 
  นอกเวลาเรียน/นอกเวลาทาํงาน  จําแนกตามประเภทของ 
  หนังสอืทีอ่าน และกลุมวัย พ.ศ. 2551 
ตาราง 3 รอยละของประชากรอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไปที่อานหนังสือ 18 
  นอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน จําแนกตามประเภท 
  เนื้อหาสาระของหนงัสือที่อาน  และกลุมวัย พ.ศ. 2551 
ตาราง 4 รอยละของประชากรอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไปที่อานหนังสือ 20 
  นอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน จําแนกตามสถานที่ 
  อานหนังสือ  และกลุมวัย พ.ศ. 2551 
ตาราง 5 รอยละของประชากรอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไปที่อานหนังสือ 21 
  นอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน จําแนกตามเหตุผลทีอ่าน 
  หนังสือ  และกลุมอายุ พ.ศ. 2551 
ตาราง 6 รอยละของประชากรอายุตัง้แต 6 ปขึน้ไปที่ไมอานหนังสอื 25 
  นอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน จําแนกตามสาเหตุที่ไมอาน 
  หนังสือ และกลุมอายุ พ.ศ. 2551 
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สํานักงานสถิติแหงชาติ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
หนา 

ตาราง 7 รอยละของประชากรอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไปที่อานหนังสือพิมพ 29 
  จําแนกตามประเภทเนื้อหาของหนังสือพิมพที่อาน เพศ  
  และกลุมอายุ พ.ศ. 2551 
ตาราง 8 รอยละของประชากรอายุตัง้แต 6 ปขึ้นไปที่อานหนังสือพิมพ 31 
  จําแนกตามระดบัความคดิเห็นเกี่ยวกับการนาํเสนอเนื้อหาและ

บทบาทของหนงัสอืพิมพในปจจุบัน  พ.ศ. 2551 
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สํานักงานสถิติแหงชาติ 

สรุปผลการสํารวจ 

 การสํารวจการอานหนังสือของประชากร พ.ศ. 2551  เก็บรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับการอานหนังสือทุกประเภทเฉพาะนอกเวลาเรียน/นอกเวลา
ทํางานของประชากร  รวมทั้งการอานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ   เชน  
อินเทอรเน็ต  ซีด ีฯลฯ  ยกเวน SMS  หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) 
 การสํารวจที่ผานมา สํานักงานสถิติแหงชาติ สํารวจเฉพาะการอาน
หนังสือของประชากรที่มีอายตุั้งแต 6 ปขึ้นไป แตการสํารวจครั้งนี้ไดเพิ่ม
เรือ่งการอานหนงัสือของเด็กเล็ก (ผูที่มอีายุต่าํกวา 6 ป)   และการอาน
หนังสือพิมพของประชากรอายตุั้งแต 6 ปขึ้นไปดวย 
1. การอานหนังสือของเด็กเล็ก 
 การอานหนังสือของเด็กเล็ก ในที่นี้หมายถึง การอานหนังสือในชวง
นอกเวลาเรียน ซ่ึงเดก็เลก็อานดวยตัวเอง รวมทัง้การที่ผูใหญอานใหฟงดวย 
 1.1 อัตราการอานหนังสือนอกเวลาเรียน 
  จากผลการสํารวจ พบวา เดก็เลก็มีอัตราการอานหนังสอืรอยละ 36.0 
เด็กผูชายและเด็กผูหญิงมีอัตราการอานหนังสอืใกลเคียงกัน (รอยละ 36.7 และ
รอยละ 35.2 ตามลําดับ) แตอัตราการอานหนังสือของเด็กเล็กมีความแตกตางกัน
ระหวางเขตการปกครองและภาค โดยในเขตเทศบาลมีอัตราการอานหนงัสือ
สูงกวานอกเขตเทศบาล เด็กเลก็ในกรุงเทพมหานครมีอัตราการอานหนงัสือ
สูงสุด (รอยละ 45.3) สวนภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืเด็กเล็กมอีัตราการอาน
หนังสือต่ําสุด (รอยละ 31.3) 
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สํานักงานสถิติแหงชาติ 

ตาราง 1 จํานวนและอัตราการอานหนังสือของเด็กเล็กนอกเวลาเรียน จําแนกตามเพศ 
เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2551 

จํานวนเด็กเลก็ (คน) เพศ เขตการปกครอง 
และภาค  รวม อานหนังสือ 

อัตราการอาน
หนังสือ1/ 

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

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

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

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

1/  อัตราการอานหนังสือ หมายถึง รอยละของจาํนวนประชากรที่อานหนังสือตอจํานวนประชากรทั้งสิน้แตละกลุม 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลที่สําคญั  การสํารวจการอานหนังสือของประชากร พ.ศ. 2551 

 

3

สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 1.2 ความถี่ของการอานหนังสอืนอกเวลาเรยีน 
 เด็กเล็กทีอ่านหนงัสือมีทั้งสิ้น 2.1 ลานคน ในจาํนวนนีเ้ปนผูทีอ่าน
หนังสือสัปดาหละ 2 – 3 วนั มากที่สุด (รอยละ 39.6) รองลงมาคือ อานทกุวัน 
และอานสัปดาหละ 4 – 6 วัน ใกลเคยีงกัน (รอยละ 18.5 และ 17.3 ตามลาํดับ) 
และพบวา มีเด็กเลก็ที่อานหนงัสือแตอานนาน ๆ ครั้งอยู รอยละ 14.9 
แผนภูม ิ 1 รอยละของเด็กเล็กที่อานหนังสือนอกเวลาเรียน จําแนกตามความถี่ของ  

การอานหนงัสือ พ.ศ. 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.9 18.5

17.3

39.6

9.7สัปดาหละ 1 วัน 

2,110,440 คน 

นาน ๆ คร้ัง ทุกวัน 

สัปดาหละ 4-6 วัน 

สัปดาหละ 2-3 วัน 
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 1.3 เวลาเฉลี่ยที่ใชอานหนังสือนอกเวลาเรยีน 
 เด็กเล็กที่อานหนังสือ ใชเวลาอานหนังสือนอกเวลาเรียนเฉลี่ย 27 นาที
ตอวัน เด็กชายและเดก็หญิงใชเวลาอานหนงัสือฯ เฉลีย่ในแตละวันใกลเคียงกัน 
(28 นาที และ 27 นาทีตามลาํดับ)  เมือ่พิจารณาตามพื้นทีอ่ยูอาศัย  พบวา 
เด็กเล็กทีอ่าศัยในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลใชเวลาอานหนงัสือฯ เฉลี่ยใน
แตละวันใกลเคยีงกนัเชนกัน  (29 นาที  และ 27 นาทีตามลาํดับ)  เด็กเล็กที่
อาศัยอยูภาคใตใชเวลาอานหนงัสือฯ เฉลี่ยสูงสุด คอื 30 นาทีตอวัน แตเดก็เล็ก
ที่อาศัยอยูภาคตะวนัออกเฉียงเหนือใชเวลาอานหนงัสือฯ เฉลีย่ต่ําสดุ (26 นาที
ตอวัน)  และต่ํากวาคาเฉลีย่ของทัง้ประเทศ 
แผนภูม ิ 2 เวลาทีใ่ชอานหนงัสือนอกเวลาเรียนเฉลี่ยตอวันของเด็กเล็ก จําแนกตามเพศ  

เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 27
29 27 28 27 29 26

30

0

5

10

15

20

25

30

35

ท่ัวราชอาณาจกัร  27  นาทีตอวันเวลา (นาที)

ชาย หญิง ในเขต
เทศบาล

นอกเขต
เทศบาล

กรุงเทพ 
มหานคร

กลาง เหนือ ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต 



สรุปผลที่สําคญั  การสํารวจการอานหนังสือของประชากร พ.ศ. 2551 

 

5

สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 1.4 คาใชจายสําหรับซื้อหนังสอืใหเด็กเล็กเฉลี่ยตอเดือน 
 เมื่อสอบถามผูตอบสัมภาษณเกี่ยวกับคาใชจายเพิ่มเติมสําหรับซื้อ
หนังสือใหเด็กเล็กอาน นอกเหนือจากซื้อหนังสือเรียนตามหลักสูตรที่   
เด็กนักเรยีนทุกคนจาํเปนตองซือ้ พบวา รอยละ 70.7 ของเด็กเลก็ที่อานหนังสอื 
มีผูใหญซ้ือหนังสือใหอานเพิ่มเติมจากหนังสือเรียนตามหลักสูตร ซ่ึงสวนใหญ
เสียคาใชจายในการซือ้หนงัสอืเหลานีเ้ฉลีย่เดอืนละ 1 – 200 บาท  รอยละ 66.1  
และมีเพียงรอยละ 4.6  ทีเ่สียคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 200 บาท 
แผนภูม ิ 3 รอยละของเด็กเล็กที่อานหนงัสือ จําแนกตามคาใชจายสําหรับซื้อหนงัสือให

เด็กเล็กเฉล่ียตอเดือน พ.ศ. 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มากกวา 500 บาท/เดือน 
201 – 500 บาท/เดือน 

1 – 200 บาท/เดือน 
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 เมื่อพิจารณาการซื้อหนังสือใหเด็กเล็กที่อานหนังสือ จาํแนกตาม
เขตการปกครองและภาค พบวา ในเขตเทศบาลมีอัตราการซื้อหนงัสือให
เด็กเล็กสูงกวานอกเขตเทศบาล (รอยละ 79.6 และ 66.4  ตามลําดับ)
กรุงเทพมหานครมอีตัราการซือ้หนังสือใหเด็กเล็กสูงสุด  (รอยละ 77.5)  
สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนอืต่ําสุด  (รอยละ 63.3)  สําหรบัคาใชจายใน
การซื้อหนงัสือ  พบวา  สวนใหญใชจายเฉลี่ยไมเกนิ  200  บาทตอเดือน 

แผนภูม ิ 4 รอยละของเด็กเล็กที่อานหนังสือ จําแนกตามคาใชจายสําหรับซื้อหนงัสอื  
ใหเด็กเล็กเฉลี่ยตอเดือน เขตการปกครอง และภาค  พ.ศ. 2551 
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เพ่ือใหเกิดความอบอุนในครอบครัว

ทําใหเด็กอารมณดี

สงเสริมใหเด็กรักการอาน

เพ่ิมพูนความฉลาด/ความรู

 1.5 เหตุผลทีผู่ปกครองอานหนังสอืใหเด็กเลก็ฟง 
สําหรับเดก็เล็กที่อานหนังสือนั้น เกือบทั้งหมด (รอยละ 98.9)  

มีผูปกครองอานหนังสือใหฟง และมีเพียงรอยละ 1.1 เทานั้นที่เด็กเล็ก 
อานดวยตนเอง โดยไมมีผูปกครองอานหนังสอืใหฟง เมือ่สอบถามผูปกครอง
ถึงเหตผุลที่อานหนงัสือใหเดก็เล็กฟง พบวา ผูปกครองสวนใหญอานใหฟง
เพื่อเพิ่มพนูความฉลาดหรอืความรูใหกับเด็กเล็กรอยละ 47.1  รองลงมา คือ 
เพื่อสงเสรมิใหเด็กเลก็รักการอานรอยละ 26.5  และเพื่อทําใหเด็กอารมณดี 
รอยละ 11.4 สวนเหตผุลเพือ่ทําใหเกิดความอบอุนในครอบครัว เพื่อความบนัเทิง  
และเหตุผลอื่น ๆ มเีพียงรอยละ 1.0 – 8.3 เทานั้น   
แผนภูม ิ 5 รอยละของเด็กเล็กที่มีผูปกครองอานหนังสือใหฟง จําแนกตามเหตุผลที่

ผูปกครองอานหนังสือใหฟง พ.ศ. 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ



สรุปผลที่สําคญั  การสํารวจการอานหนังสือของประชากร พ.ศ. 2551 

 

8

สํานักงานสถิติแหงชาติ 

67.571.664.8
65.157.7 66.7

66.369.1
61.2

0

20

40

60

80

2546 2548 2551

2. การอานหนังสือของประชากร   
 2.1 อัตราการอานหนังสอืนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน 

  จากผลการสํารวจป 2551 พบวา คนไทยอายตุั้งแต 6 ปขึ้นไป 
จํานวนประมาณ 60.3 ลานคน  เปนผูทีอ่านหนังสือจํานวน 40.0 ลานคน  
หรือคิดเปนอัตราการอานหนงัสือรอยละ 66.3  ผูชายมีอัตราการอานหนงัสือ
สูงกวาผูหญิงเล็กนอย (รอยละ 67.5 และ 65.1 ตามลําดับ) และเมื่อเปรียบเทียบ
กับการสาํรวจที่ผานมา พบวา อัตราการอานหนงัสือเพิ่มขึน้จากรอยละ 61.2  
ในป 2546   เปนรอยละ 69.1 ในป 2548   และลดลงเล็กนอย คอื รอยละ 66.3 
ในป 2551  

แผนภูม ิ 6 อัตราการอานหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางานของประชากร 
  อายุต้ังแต 6 ปขึ้นไป  จําแนกตามเพศ พ.ศ. 2546 – 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ 
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 เมือ่พิจารณาอัตราการอานหนงัสือตามเขตการปกครองและภาค พบวา 
ประชากรที่อาศัยอยูในเขตเทศบาล  มอีตัราการอานหนงัสอืสูงกวานอกเขต
เทศบาล (รอยละ 77.7  และ 61.2 ตามลําดับ) กรุงเทพมหานครมีอัตราการอาน
หนังสือสูงที่สุดรอยละ 85.8  สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนอืมีอัตราการอาน
หนังสือต่ําสุดรอยละ 58.2 

แผนภูม ิ 7 อัตราการอานหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางานของประชากร
อายุต้ังแต 6 ปขึ้นไป จําแนกตามเขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2551 
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 2.2 อาย ุ
 การอานหนังสือของประชากรมีความแตกตางกันตามวัย กลุมวัยเด็ก 
มีอัตราการอานหนังสอืสูงสุด รองลงมาคอื กลุมเยาวชน กลุมวัยทํางาน และ
ต่ําสุดคือกลุมวัยสูงอายุ (รอยละ 81.5  78.6  64.3 และ 39.3 ตามลาํดับ) และ
เมือ่เปรยีบเทียบระหวางการสํารวจที่ผานมา พบวา การอานหนังสอืของกลุมวัย
สูงอายุมีแนวโนมเพิม่สูงขึ้น ในขณะที่กลุมอื่นมแีนวโนมลดลง  

แผนภูม ิ 8 อัตราการอานหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางานของประชากร      
อายุต้ังแต  6 ปขึ้นไป  จําแนกตามกลุมวัย พ.ศ. 2546 – 2551 
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 2.3 ระดับการศึกษา 
 จากผลการสํารวจ พบวา การศึกษาและอัตราการอานหนังสือ 
 มีความสมัพันธกันเชิงบวก กลาวคอื ผูมีระดับการศึกษาที่สูงกวา มีอตัรา
การอานหนังสือสูงกวาผูมีการศึกษาระดบัต่ํากวา 

แผนภูม ิ 9 รอยละของประชากรอายุต้ังแต 6 ปขึ้นไป จําแนกตามการอานหนังสือ 
นอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน และระดับการศึกษาสูงสุด พ.ศ. 2551 
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 2.4 การทํางาน 
  จากจาํนวนประชากรอายุตัง้แต 15 ปขึน้ไปทั้งสิ้น 51.6 ลานคน พบวา 
มีผูอานหนังสือจํานวน 32.8 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 63.7 และเมื่อ
จําแนกตามการทาํงานในรอบปที่แลว พบวา อตัราการอานหนังสือของ 
ผูทํางานสงูกวาผูไมทํางานเพียงเล็กนอย (รอยละ 64.1  และ  62.2  ตามลาํดับ)  
โดยผูชายมีอัตราการอานหนงัสือสูงกวาผูหญงิทัง้ในกลุมผูทาํงานและกลุม
ผูไมทํางาน 
แผนภูม ิ 10 อัตราการอานหนงัสือของประชากรอายุต้ังแต 15 ปขึ้นไป  จําแนกตาม  

การทํางานในรอบปทีแ่ลว พ.ศ. 2551 
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  เมื่อพิจารณาอัตราการอานหนงัสือของผูทาํงานในรอบปที่แลว  จําแนก
ตามอาชีพ พบวา ผูประกอบวชิาชีพดานตาง ๆ  เสมียน  ชางเทคนิคสาขา
ตาง ๆ และผูประกอบวิชาชีพอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ  รวมทั้งผูบญัญัติกฎหมาย  
ขาราชการระดบัอาวโุสและผูจดัการ มอีัตราผูอานหนงัสอืมากกวารอยละ 
80.0 ซ่ึงสงูกวาผูทาํงานอาชีพอืน่ๆ สวนอาชีพที่มีอตัราการอานต่ําที่สุด คือ 
ผูปฏิบัติงานที่มีฝมอืในดานการเกษตรและประมง (รอยละ 47.6) 
แผนภูม ิ 11 อัตราการอานหนังสือนอกเวลาทํางานของผูทํางานอายุต้ังแต 15 ปขึ้นไป 

จําแนกตามอาชีพ พ.ศ. 2551 
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  เมือ่เปรยีบเทียบอตัราการอานหนังสอืของผูทํางานตามกลุมอุตสาหกรรม
และสถานภาพการทํางาน พบวา ผูทาํงานนอกภาคเกษตรกรรมมอีัตราการอาน
หนังสอืสูงกวาผูทาํงานในภาคเกษตรกรรม (รอยละ 76.5 และ 47.3 ตามลาํดบั)  
ลูกจางรฐัวสิาหกิจและลูกจางรฐับาลมีอัตราการอานหนังสือถงึรอยละ 97.5  
และ 93.2  ตามลําดับ ซ่ึงสูงกวาผูที่มีสถานภาพการทาํงานประเภทอื่น  
แผนภูม ิ 12 อัตราการอานหนังสือนอกเวลาทํางานของผูทํางานอายุต้ังแต 15 ปขึ้นไป  

จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรม และสถานภาพการทํางาน พ.ศ. 2551 
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 2.5 ประเภทของหนังสอืที่อานนอกเวลาเรยีน/นอกเวลาทํางาน 
 หนังสอืพิมพเปนประเภทของหนังสอืทีม่ีผูอานอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป
อานสงูสุด คือ รอยละ 71.0 รองลงมาคือ นวนิยาย/การตูน/หนังสืออานเลน 
และนิตยสาร (รอยละ 38.8 และ 35.4 ตามลําดับ)  สําหรับแบบเรียน/ตําราเรยีน
ตามหลักสูตร ตาํรา/หนังสอื/เอกสารที่ใหความรู วารสาร/เอกสารประเภทอืน่  ๆ
ที่ออกเปนประจํา และหนังสือ/เอกสารเกี่ยวกับคําสอนทางศาสนา มีสัดสวน
ใกลเคยีงกนัคอื ประมาณรอยละ 24 – 29 สวนทีเ่หลอืคอืหนงัสอืประเภทอื่น ๆ 
ซ่ึงมีประมาณรอยละ 4.4 
 คนที่มีวัยแตกตางกัน มีความสนใจเลือกประเภทหนังสือที่อาน
แตกตางกัน โดยวัยเด็กอานแบบเรียน/ตําราเรียนตามหลักสูตรสูงสุดรอยละ 82.0  
รองลงมาคอื นวนยิาย/การตนู/หนังสอือานเลน  สําหรับวยัอืน่สวนใหญอาน
หนังสอืพิมพ รองลงมาจะเลอืกประเภทหนังสอืที่อานแตกตางกันตามวยั คือ 
วัยเยาวชนอานนวนยิาย/การตนู/หนังสืออานเลน วัยทํางานอานนิตยสารและ
วัยสูงอายอุานหนังสือ/เอกสารเกี่ยวกับคําสอนทางศาสนา 
 เมื่อศึกษาความถี่ของการอานหนังสือ  พบวา  มีความแตกตางกัน
ตามประเภทหนังสอืดังนี้  ในกลุมของผูที่อานหนงัสืออยางนอยสัปดาหละ 
1 วนันัน้ พบวา ผูที่อานหนงัสอืพิมพมีสัดสวนของผูที่อานทุกวนัสูงสดุ  สวน
ผูที่อานหนังสือประเภทอื่น  ๆที่เหลือมีสัดสวนของผูที่อานสัปดาหละ 2 – 3 วัน
สูงสุด  โดยมีสัดสวนอยูระหวางรอยละ 7.4 – 35.8 
 
 
 
 



สรุปผลที่สําคญั  การสํารวจการอานหนังสือของประชากร พ.ศ. 2551 

 

16

สํานักงานสถิติแหงชาติ 

ตาราง 2 รอยละของประชากรอายุต้ังแต 6 ปขึ้นไปที่อานหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลา
ทํางาน  จาํแนกตามประเภทของหนังสือท่ีอาน และกลุมวัย พ.ศ. 2551 

กลุมวัย 
รวม วัยเด็ก วัยเยาวชน วัยทํางาน วัยสูงอายุ ประเภทของหนังสือท่ีอาน 1/ 

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

 (39,953,967) (7,134,233) (8,257,811) (21,707,181) (2,854,742) 
หนังสือพิมพ 71.0 23.9 72.8 86.6 64.9 
นวนิยาย/การตนู/ 38.8 67.4 58.6 25.7 9.6 
     หนังสืออานเลนตาง ๆ       
นิตยสาร 35.4 14.4 47.3 40.3 16.8 
แบบเรียน/ตาํราเรียนตามหลักสูตร 29.2 82.0 48.0 8.0 3.3 
ตํารา/หนังสือเอกสารที่ใหความรู 28.5 39.2 38.1 22.9 16.8 
วารสาร/เอกสารประเภทอืน่ ๆ 26.6 11.8 31.6 30.7 17.1 
     ที่ออกเปนประจํา      
หนังสือ/เอกสารเกี่ยวกับ 24.1 13.3 15.2 25.9 63.2 
     คําสอนทางศาสนา      
อื่น ๆ 4.4 2.4 4.0 5.1 5.1 

1/  ตอบไดมากกวา 1 ประเภท 

แผนภมู ิ 13 รอยละของประชากรอายุต้ังแต 6 ปขึ้นไปที่อานหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลา
ทํางาน จําแนกตามประเภทหนังสือท่ีอาน 1/ และความถี่ของการอานหนังสือ พ.ศ. 2551 
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 2.6 ประเภทเนือ้หาสาระของหนังสอืที่อานนอกเวลาเรยีน/นอกเวลาทาํงาน 
 เนื้อหาสาระที่ผูอานหนังสือชอบอานมากทีสุ่ด คอื ขาว  รองลงมา
คือ บันเทงิ สารคดี/ความรูทัว่ไป และความรูวิชาการ (รอยละ 50.9  39.1  31.9 
และ 24.5 ตามลาํดับ) สวนเนือ้หาสาระทีม่ีผูอานเพยีงเล็กนอย คือ ความคดิเหน็/
วิเคราะห โฆษณา และอื่น ๆ  
แผนภูม ิ 14 รอยละของประชากรอายุต้ังแต 6 ปขึน้ไปที่อานหนงัสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลา

ทํางาน จําแนกตามประเภทเนื้อหาสาระของหนงัสือที่อาน1/ พ.ศ. 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     1/  ตอบไดไมเกิน 2 ประเภท   
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 การเลือกเนื้อหาสาระที่อานมีความแตกตางกันตามวัย คอื วัยเด็กและ
เยาวชนเกินกวาครึ่งหนึ่ง  (รอยละ  53.6  และ  56.7  ตามลาํดับ)  สนใจอาน
เนื้อหาสาระที่ใหความบันเทิงมากกวาประเภทอืน่ รองลงมาวัยเด็กสนใจอาน
เนื้อหาสาระที่เปนความรูวิชาการ แตวัยเยาวชนสนใจอานขาว สําหรับวัยทํางาน
และวัยสูงอายุสนใจอานขาวมากที่สุด รองลงมาคอื สารคดี/ความรูทัว่ไป 

ตาราง 3 รอยละของประชากรอายุต้ังแต 6 ปขึ้นไปที่อานหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลา
ทํางาน จําแนกตามประเภทเนื้อหาสาระของหนังสือที่อาน  และกลุมวัย พ.ศ. 2551 

กลุมวัย 
รวม วัยเด็ก วัยเยาวชน วัยทํางาน วัยสูงอาย ุประเภทเนื้อหาสาระ     

ของหนงัสือท่ีอาน 1/ 
 (6 – 14 ป) (15 – 24 ป) (25 – 59 ป) (60 ปขึน้ไป) 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 (39,835,217) (7,111,594) (8,233,051) (21,653,687) (2,836,886) 

ขาว 50.9 7.9 41.2 68.4 53.7 
บันเทิง 39.1 53.6 56.7 31.6 8.9 
สารคดี/ความรูทั่วไป 31.9 25.5 30.3 33.3 40.9 
ความรูวิชาการ 24.5 51.0 30.6 15.1 12.5 
ความคิดเหน็/วิเคราะห 4.8 2.2 3.8 5.9 5.9 
โฆษณา 1.3 1.1 1.7 1.2 0.7 
อ่ืน ๆ 3.6 2.6 1.5 3.0 17.3 

1/  ตอบไดไมเกิน 2 ประเภท 
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 2.7 เวลาเฉลี่ยที่ใชอานหนังสือนอกเวลาเรยีน/นอกเวลาทํางาน 
 สําหรับผูอานหนงัสือที่มีอายุตัง้แต 6 ปขึ้นไปทั้งหมด ใชเวลาอาน
หนังสอืนอกเวลาเรยีน/นอกเวลาทาํงานเฉลี่ย 39 นาทีตอวนั ผูชายและผูหญิง
ใชเวลาอานหนังสือฯ เฉลี่ยในแตละวันใกลเคียงกนั โดยกลุมเยาวชนใชเวลา
อานหนังสอืฯ เฉลี่ย 46 นาทีตอวัน มากกวากลุมวัยอื่นที่ใชเวลาอานหนงัสือฯ 
ใกลเคยีงกนัคอื ประมาณ 37-39 นาทีตอวัน  ผูอานหนังสือที่อาศัยอยูในเขต
เทศบาลใชเวลาอานหนังสือฯ เฉลี่ยตอวันสงูกวาผูอานหนังสือที่อาศัยอยูนอกเขต
เทศบาล ผูอานหนังสือที่อยูในกรุงเทพมหานครและภาคใตใชเวลาอาน
หนังสอืฯ เฉลี่ยตอวนัมากกวา 40 นาท ี สวนภาคอืน่ ๆ ใชเวลาอานใกลเคียงกัน 
คือ ประมาณ 34 – 38 นาทีตอวัน 
แผนภูม ิ 15 เวลาที่ใชอานหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางานเฉลี่ยตอวัน จําแนกตาม

เพศ กลุมวัย เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2551 
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 2.8 สถานที่อานหนงัสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน 
  ผูอานหนงัสือชอบอานที่บานมากที่สุด (รอยละ 71.0) รองลงมา คือ 
สถานที่เอกชน ที่ทํางาน และสถานศึกษา (รอยละ 21.1  19.8 และ 16.1 
ตามลําดับ)  สวนสถานที่อืน่มีผูอานเพียงเล็กนอย และเมื่อพิจารณาตาม
กลุมวัย  พบวา  คนทุกกลุมวัยสวนใหญชอบอานหนังสือที่บานเชนเดียวกับ
ภาพรวม  สําหรับลําดบัรองลงมามีความแตกตางกันตามวัย คือ วัยเด็กและ
เยาวชนอานหนังสือที่สถานศึกษา วัยทํางานอานหนังสือที่ทํางาน และ    
วัยสูงอายอุานหนังสือในสถานที่เอกชน 
ตาราง 4 รอยละของประชากรอายุต้ังแต 6 ปขึ้นไปที่อานหนังสือนอกเวลาเรียน/ 

นอกเวลาทํางาน จําแนกตามสถานทีอ่านหนังสือ  และกลุมวัย พ.ศ. 2551 
กลุมวัย 

รวม วัยเด็ก วัยเยาวชน วัยทํางาน วัยสูงอายุ สถานที่อานหนังสือ 1/ 

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

 (39,921,531) (7,127,851) (8,245,894) (21,695,790) (2,851,996) 
บาน 71.0 85.6 72.1 64.3 83.4 
สถานที่เอกชน 21.1 3.4 22.3 27.3 15.4 
ที่ทํางาน 19.8 - 12.4 31.1 4.3 
สถานศึกษา 16.1 51.9 30.9 0.8 0.1 
หองสุมด/หองสมุดเคลื่อนที่ 4.6 7.8 6.7 2.9 2.9 
ที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน 4.6 1.3 3.6 6.0 5.1 
สถานที่ราชการ 2.2 0.4 1.7 3.0 2.3 
อานระหวางรอ/โดยสาร รถ เรือ ฯลฯ 0.4 * 0.5 0.5 0.2 
สวนสาธารณะ 0.1 * 0.1 0.1 0.1 
อื่น ๆ 1.0 0.6 0.9 1.0 2.2 

1/  ตอบไดไมเกิน 2 คําตอบ  
*  นอยกวา 0.1 
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 2.9 เหตุผลทีอ่านหนังสอืนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน 
  ผูอานหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน เพราะความสนใจหรือ
อยากรูมีสัดสวนสูงที่สุด (รอยละ 61.4) รองลงมาคืออานเพื่อความบนัเทิง 
เพื่อการศกึษา และเพือ่ใชเวลาวางใหเปนประโยชน/ฆาเวลาโดยการอานหนงัสือ  
(รอยละ 27.5  22.3  และ 18.9  ตามลาํดบั)  สําหรบัผูที่อานหนังสือเพราะ
ชอบอานหนังสอืมเีพียงรอยละ 9.5 เทานัน้ และเมือ่พิจารณาเหตผุลในการอาน
หนังสือของแตละกลุมวัย พบวา มีความแตกตางกัน คือ วัยเด็กสวนใหญอาน
หนังสือเพือ่การศึกษา รองลงมาคือ อานเพื่อความบนัเทิง และมีความสนใจ/
อยากรู สําหรับวัยอื่นสวนใหญอานหนังสือเพราะสนใจ/อยากรู เหตุผล
รองลงมามคีวามแตกตางกันตามวัย โดยวัยเยาวชนอานหนังสือเพื่อความบันเทิง  
ขณะที่วัยทํางานและวัยสูงอายุอานหนังสือเพื่อตองการใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน/ฆาเวลา 
ตาราง 5 รอยละของประชากรอายุต้ังแต 6 ปขึน้ไปที่อานหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลา

ทํางาน จําแนกตามเหตุผลที่อานหนังสือ  และกลุมอายุ พ.ศ. 2551 
กลุมวัย 

รวม วัยเด็ก วัยเยาวชน วัยทํางาน วัยสูงอายุ เหตุผลท่ีอานหนังสือ 1/ 

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

 (39,862,759) (7,110,622) (8,239,997) (21,668,326) (2,843,812) 
สนใจ/อยากรู 61.4 26.6 53.5 74.3 73.0 
เพื่อบันเทิง 27.5 35.1 39.1 23.3 7.8 
เพื่อการศึกษา 22.3 71.4 37.1 3.1 2.4 
ใชเวลาวาง/ฆาเวลา 18.9 5.0 14.8 23.8 27.5 
ชอบอานหนังสือ 9.5 6.4 7.5 10.3 17.0 
เพื่อหนาที่การงาน 3.8 0.5 1.8 5.9 1.3 
อื่น ๆ 0.9 0.4 0.8 1.0 1.9 

1/  ตอบไดไมเกิน 2 คําตอบ   
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 2.10 คาใชจายในการอานหนังสอื 
  คาใชจายในการอาน ในที่นีร้วมถึง คาซื้อหนังสอื คาเชาหนังสือ  
คาหองสมดุ คาใชบรกิารอนิเทอรเน็ตสําหรับการอาน คาใชจายทีผ่ ู ปกครอง/
คนอื่นซือ้หนังสอืให เปนตน ซ่ึงเปนคาใชจายเพ่ิมเติมนอกเหนือจากคาใชจาย
ในการซื้อหนังสือเรยีนตามหลกัสูตรที่นักเรียนหรอืนักศึกษาจําเปนตองซื้อ
ตามที่สถานศึกษากําหนด  
  ผลการสาํรวจ พบวา สองในหาของผูอานหนังสอือายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป 
(รอยละ 41.8) เสียคาใชจายเพิ่มเติมสําหรับการอาน  โดยสวนใหญมคีาใชจาย
สําหรับการอานเฉลีย่เดอืนละ 1 – 200 บาท (รอยละ 34.3) มผีูอานหนงัสือ
เพียงเล็กนอยที่มีคาใชจายสําหรับการอานเฉลี่ยเดอืนละ 201 – 500 บาท  
และมากกวา 500 บาท (รอยละ 6.9 และ 0.6  ตามลําดับ) เมื่อพิจารณา
จําแนกตามเขตการปกครองและภาค พบวา ผูอานทัง้ในเขตเทศบาลและ
นอกเขตเทศบาล มคีาใชจายสําหรับการอานเฉลีย่ไมเกิน 200 บาทตอเดอืน 
ในสัดสวนที่สูงเชนเดยีวกับภาพรวม โดยผูอยูในเขตเทศบาลมคีาใชจายเพื่อ
การอานสงูกวานอกเขตเทศบาลอยางเห็นไดชัด (รอยละ 52.0 และ 36.0 ตามลําดับ)  
และผูที่อยูในกรุงเทพมหานครใชจายเพือ่การอานสูงสุด (รอยละ 59.2) 
แผนภูม ิ 16 รอยละของประชากรอายุต้ังแต 6 ปขึน้ไปที่อานหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลา

ทํางาน จําแนกตามคาใชจายในการอานหนังสือ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2551 
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 2.11 การอานหนังสอืนอกเวลาเรยีน/นอกเวลาทาํงานทางสือ่อเิลก็ทรอนิกส 
  คนไทยอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไปที่อานหนงัสือในชวงนอกเวลาเรียน/
นอกเวลาทํางานทางสื่ออเิล็กทรอนิกส มีจํานวน 3.2 ลานคน หรือคดิเปน 
รอยละ 8.1 ของผูอานหนงัสือทั้งสิ้น โดยพบวา อัตราการอานหนังสือ 
ทางสื่ออิเลก็ทรอนิกสของผูชายและผูหญงิใกลเคียงกัน (รอยละ 7.8 และ 8.5 
ตามลําดับ) แตอัตราการอานหนังสือทางสื่ออิเล็กทรอนิกสมคีวามแตกตางกัน
ตามวัย เขตการปกครอง  และภาค คือ กลุมวัยเยาวชนมีอัตราการอานหนังสือ
ทางสือ่อเิล็กทรอนิกสสูงสุดรอยละ 14.5 ขณะที่กลุมวัยสูงอายุอานหนงัสือทาง
ส่ืออิเล็กทรอนิกสต่ําสุดเพียงรอยละ 1.8  ผูอานหนังสือที่อาศัยอยูในเขตเทศบาล
มีอัตราการอานหนังสือทางสื่ออิเล็กทรอนิกสสูงกวาผูอยูนอกเขตเทศบาลเกือบ 3 เทา 
และผูอานหนังสือที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครมีอัตราการอานหนังสือทาง
ส่ืออิเล็กทรอนิกสสูงกวาภาคอืน่  ประมาณ 2 – 3 เทา 
แผนภูม ิ 17 อัตราการอานหนงัสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทาํงานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส1/ 

ของผูอานหนังสืออายุต้ังแต 6 ปขึน้ไป จําแนกตามเพศ กลุมวัย เขตการปกครอง 
และภาค  พ.ศ. 2551 
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1/  ตอบไดไมเกิน 2 ประเภท   
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 2.12 สาเหตุที่ไมอานหนงัสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน 
  ประชากรอายุตัง้แต 6 ปขึ้นไปที่ไมอานหนังสือมีจํานวนประมาณ 
20.3 ลานคน  หรือคิดเปนรอยละ 33.7  ของประชากรอาย ุ6 ปขึ้นไป ประมาณ
ครึง่หนึง่ (รอยละ 54.3) ไมอานหนงัสือเพราะดูโทรทัศน รองลงมา คอื ไมมเีวลาอาน
รอยละ 28.4  สําหรับผูใหญอาจเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจที่รัดตัวตองเรง
ทํามาหากนิ สวนเดก็อาจใชเวลาเพือ่การเรียนพิเศษ เลนเกมสหรือคุยโทรศัพท 
สวนกลุมที่นากระตุนใหหันมาอานหนังสอืได คือ คนที่ไมสนใจหรือไมชอบ
อานหนังสอืซ่ึงมีอยูถงึรอยละ 21.1 นอกจากนี้ยังพบวามีคนที่ไมอานหนังสือ
รอยละ 14.2 ที่ไมอานหนงัสือเพราะอานหนังสือไมออก สวนสาเหตอุื่นมี
เพียงเล็กนอย เมือ่พิจารณาสาเหตุที่ไมอานหนังสอืจําแนกตามกลุมวัย พบวา 
ผูไมอานหนังสอืทุกวยัสวนใหญไมอานหนังสอืเพราะ ดโูทรทัศน แตสาเหตุ
รองลงมามคีวามแตกตางกันตามวัย คือ วัยเด็กไมอานหนังสือเพราะไมชอบอาน
หรือไมสนใจ และอานหนังสือไมออก วยัเยาวชนและวัยทํางานมสีาเหตุที่ไมอาน
เหมือนกัน คือ ไมมีเวลาอาน และไมชอบอานหรือไมสนใจ สวนวัยสูงอายุ
ไมอานหนงัสือเพราะสายตาไมดีตามวัยที่สูงขึ้น  และอานหนงัสือไมออก 
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ตาราง 6 รอยละของประชากรอายุต้ังแต 6 ปขึน้ไปทีไ่มอานหนังสือนอกเวลาเรียน/
นอกเวลาทํางาน จําแนกตามสาเหตุที่ไมอานหนังสือ และกลุมอายุ พ.ศ. 2551 

กลุมวัย 
รวม วัยเด็ก วัยเยาวชน วัยทํางาน วัยสูงอาย ุสาเหตุท่ีไมอานหนังสือ 1/ 

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

 (20,325,173) (1,609,991) (2,250,485) (12,068,508) (4,396,190) 
ดูโทรทัศน 54.3 64.1 63.3 57.4 37.6 
ไมมีเวลาอาน 28.4 2.3 29.1 39.1 8.3 
ไมชอบอาน หรือไมสนใจ 21.1 32.4 26.2 21.6 13.0 
อานหนังสือไมออก 14.2 12.4 6.0 10.5 29.3 
สายตาไมด ี 10.8 0.2 0.3 4.7 36.9 
ชอบฟงวิทย ุ 6.3 2.5 7.8 6.5 6.4 
อ่ืน ๆ 6.0 6.1 7.4 5.3 7.1 

1/  ตอบไดไมเกิน 2 คําตอบ   

 2.13 วิธีการรณรงคใหคนรักการอานหนงัสือ 
 จากการสํารวจความคิดเห็นของประชากรที่มีอายุตัง้แต 6 ปขึ้นไป 
เกี่ยวกับวธีิการรณรงคใหคนรกัการอานหนังสือ พบวา วธีิการรณรงคที่
ไดรับการเสนอแนะมากที่สุด 5 ลาํดับแรก คอื 1) หนังสือควรมีราคาถูกลง 
2) หนงัสือควรมีเนื้อหาสาระนาสนใจ   3) ควรมีหองสมุดประจําหมูบานหรือ
ชุมชน  4) สงเสริมใหพอแมปลูกฝงใหเดก็รักการอานหนังสือ  และ 5) ภาษา
ที่ใชในหนังสือควรใชภาษางาย ๆ ส่ือใหทุกคนสามารถเขาใจได (รอยละ 
28.7  22.0  19.8  19.3  และ 13.1  ตามลําดับ) 
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3. การอานหนังสือพมิพ  
 3.1 อัตราการอาน 
  ประชากรอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไปที่อานหนังสอืพิมพ มีประมาณ 28.4 ลานคน
หรือคิดเปนรอยละ 47.1 ของประชากรอายุตัง้แต 6 ปขึน้ไป โดยในเขต
เทศบาลมอีัตราการอานหนงัสือพิมพสูงกวานอกเขตเทศบาลอยางเห็นไดชดั 
(รอยละ 63.2  และ 39.9 ตามลาํดบั) เมือ่เปรยีบเทียบอตัราการอานหนงัสอืพิมพ
เปนรายภาค พบวา กรุงเทพมหานครมีอัตราการอานหนังสือพิมพมากที่สุด
ถึงรอยละ 75.5 รองลงมา คือ ภาคกลาง ภาคเหนอื ภาคใต และนอยที่สุดคือ 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ (รอยละ 57.2  46.3  40.6 และ 33.3 ตามลําดับ)  
 เมื่อเปรียบเทียบขอมูลจากการสํารวจครั้งนี้กับการสํารวจสื่อมวลชน
ดานหนงัสือพิมพ ป 2538 และ 2546 พบวา อัตราการอานหนังสอืพิมพของ
ประชากรอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไปมีแนวโนมเพิ่มขึ้น  คือ เพิ่มขึ้นจากรอยละ 35.4 
ในป 2538  เปนรอยละ 37.3 และ 47.1 ในป 2546 และ 2551 ตามลาํดับ  
โดยทีผู่ชายมีอัตราการอานหนงัสือพิมพสูงกวาผูหญิง 
แผนภูม ิ 18 อัตราการอานหนังสือพมิพ1/ ของประชากรอายุต้ังแต 6 ปขึน้ไป จําแนกตาม

เพศ พ.ศ. 2538 – 2551 
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1/  อัตราการอานหนังสือพิมพ  หมายถึง  รอยละของจํานวนประชากรที่อานหนังสือพิมพตอจํานวน  
      ประชากรทั้งสิ้นแตละกลุม 

พ.ศ. 
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 3.2 อาย ุ
 เมื่อพิจารณาการอานหนังสือพิมพของประชากรตามกลุมวยั พบวา 
วัยเยาวชนและวัยทํางานมอีัตราการอานหนังสือพิมพใกลเคียงกัน คอื รอยละ 
57.2 และรอยละ 55.7  รองลงมาคอื วยัสูงอายุ (รอยละ 25.5) และวัยเด็ก 
(รอยละ 19.4)  เมือ่เปรียบเทยีบกับพฤติกรรมการอานหนังสือพิมพในอดีต 
พบวา ทุกกลุมวัยมีแนวโนมในการอานหนังสือพิมพเพิ่มขึ้น 
แผนภูม ิ 19 อัตราการอานหนงัสือพมิพของประชากรอายุต้ังแต 6 ปขึน้ไป จําแนกตาม

กลุมวัย พ.ศ. 2538 – 2551 
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 3.3 ประเภทเนื้อหาของหนังสอืพมิพที่อาน 
 ประเภทเนื้อหาของหนังสือพิมพที่ประชากรอายตุั้งแต 6 ปขึ้นไป
ชอบอานมากที่สุด คอื ขาว รอยละ 89.0  รองลงมา คือ บันเทิง และสารคดี/
ความรูทัว่ไป (รอยละ 37.3 และ 31.6 ตามลําดับ)   
แผนภูม ิ 20 รอยละของประชากรอายุต้ังแต 6 ปขึ้นไปที่อานหนังสือพิมพ จําแนกตาม

ประเภทเนื้อหาของหนังสือพิมพที่อาน1/ พ.ศ. 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    1/  ตอบไดไมเกนิ 2 ประเภท    
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ 
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 ผูอานหนงัสือพิมพทั้งผูชายและผูหญิงชอบอานขาวมากที่สุดเชนกัน 
(รอยละ 91.3  และ 86.5 ตามลาํดับ) แตในอนัดับรองลงมานัน้ มีความแตกตางกนั
คือ ผูชายชอบอานเนือ้หาประเภทสารคดี/ความรูทั่วไปมากกวาบนัเทงิ แตผูหญงิ
ชอบอานเนื้อหาประเภทบันเทิงมากกวาสารคดี/ความรูทั่วไปอยางเห็นไดชดั 
 นอกจากนี้พบวา การเลือกอานประเภทเนื้อหาของหนังสือพิมพ 
มีความแตกตางกันตามวัยดวย คือ วยัเด็กชอบอานเนือ้หาประเภทบันเทิง
มากที่สุด รองลงมา คือ ขาว และสารคดี/ความรูทั่วไป สําหรับวัยอืน่ ๆ 
ชอบอานขาวมากที่สุดเชนกัน แตลําดับรองลงมาวัยเยาวชนชอบอานเนือ้หา
ประเภทบนัเทิง ขณะที่วัยทํางานและวัยสูงอายุชอบอานเนื้อหาประเภท
สารคดี/ความรูทัว่ไป 
ตาราง 7 รอยละของประชากรอายุต้ังแต 6 ปขึน้ไปที่อานหนงัสือพมิพ  จําแนกตาม

ประเภทเนื้อหาของหนังสือพิมพที่อาน เพศ และกลุมอายุ พ.ศ. 2551 
เพศ  กลุมวัย 

 วัยเด็ก วัยเยาวชน วัยทํางาน วัยสูงอาย ุประเภทเนื้อหาของ
หนังสือพิมพที่อาน1/ 

รวม 
ชาย หญิง 

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

 (28,347,407) (14,613,417) (13,733,990) (1,701,986) (5,995,865) (18,801,727) (1,847,829) 

ขาว 89.0 91.3 86.5 61.2 83.6 92.7 94.7 
บันเทิง 37.3 25.6 49.7 64.5 55.9 31.4 11.7 
สารคดี/ความรูท่ัวไป 31.6 35.4 27.5 33.0 27.3 32.0 39.5 
ความคิดเห็น/วิเคราะห 7.8 10.6 4.8 2.0 5.4 8.7 11.5 
ธุรกิจ/โฆษณา 3.1 2.8 3.4 5.8 3.9 2.8 1.1 
อื่น ๆ 0.3 0.4 0.2 0.7 0.4 0.2 0.3 

1/  ตอบไดไมเกิน 2 ประเภท    
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 3.4 สาเหตุที่ไมอานหนงัสือพิมพ 
 ประชากรอายุตัง้แต 6 ปขึ้นไปที่ไมอานหนังสือพิมพ  จํานวน
ประมาณ 31.9 ลานคน  หรอืรอยละ 52.9  พบวา คนกลุมนี้สวนใหญมีสาเหตุ
ที่ไมอานหนังสือพิมพ เนื่องจากสนใจสื่อประเภทอื่นมากกวา รองลงมา 
คือ ไมชอบอานหรอืไมสนใจ  และไมมีเวลาวาง  (รอยละ 58.1  25.6  และ  
15.2  ตามลําดับ) 
แผนภูม ิ 21 รอยละของประชากรอายุต้ังแต 6 ปขึน้ไปที่ไมอานหนงัสือพมิพ จําแนกตาม

สาเหตุที่ไมอานหนังสือพิมพ 1/ พ.ศ. 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    1/  ตอบไดไมเกิน 2 คําตอบ 
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 3.5 การนําเสนอเนือ้หาและบทบาทของหนงัสือพิมพในปจจุบัน 
 จากการสอบถามประชากรอายุตัง้แต 6 ปที่อานหนังสือพิมพเกี่ยวกับ
การนําเสนอเนื้อหาและบทบาทของหนังสือพิมพในปจจุบัน พบวา สามในหา
ของผูอานหนังสือพิมพ (รอยละ 66.1) เห็นดวยวา หนังสอืพิมพชวยใหมี
ความรู และเห็นดวยบางสวนวาหนังสือพิมพมีบทบาทในทางที่ดี คือ เสนอขาว
อยางตรงไปตรงมา มคีวามรับผดิชอบตอการนาํเสนอขาว มีบทบาทใน 
การชี้นําสรางสรรคสังคมและชวยเหลือสังคม เปนสื่อกลางที่ประชาชน
สามารถแสดงความคิดเห็นและรองทุกขในเรือ่งตาง ๆ ได  รวมทั้งเห็นดวย
บางสวนวาหนังสือพิมพก็มีบทบาทที่ไมดีเชนกัน คือ เสนอขาว/เหตุการณ
รุนแรงมากกวาขาวในดานดี  และลงภาพไมเหมาะสม 
ตาราง 8 รอยละของประชากรอายุต้ังแต 6 ปขึ้นไปทีอ่านหนังสือพิมพ จําแนกตาม

ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับการนําเสนอเนื้อหาและบทบาทของหนงัสือพิมพใน
ปจจุบัน พ.ศ. 2551 

ระดับความคิดเห็น รายการ 
รวม ไมเห็นดวย เห็นดวยบางสวน เห็นดวย ไมมีความเห็น 

1. เสนอขาวอยางตรงไปตรงมา 100.0 6.3 57.3 30.0 6.4 
2. หนังสือพิมพสวนใหญมีความรับผิดชอบ
ตอการนําเสนอขาว 

100.0 9.0 53.0 27.0 11.0 

3. หนังสือพิมพมีบทบาทในการชี้นํา 
 สรางสรรคสังคมและชวยเหลือสังคม 

100.0 3.4 45.4 43.7 7.5 

4. หนังสือพิมพเปนสื่อกลางที่ประชาชน
สามารถแสดงความคิดเห็นและรองทุกข
ในเรื่องตาง ๆ ได 

100.0 4.9 44.1 42.3 8.6 

5. หนังสือพิมพชวยใหมีความรู 100.0 1.6 27.6 66.1 4.7 
6. เสนอขาว/เหตุการณรุนแรงมากกวา 
ขาวในดานดี 

100.0 9.8 51.2 27.5 11.5 

7. ลงภาพไมเหมาะสม 100.0 12.3 53.9 22.0 11.7 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 
1. ความเปนมา  วัตถุประสงค และประโยชน 
 1.1  การสาํรวจการอานหนังสอืของประชากร พ.ศ. 2551 

ความเปนมา 
เนื ่องจากรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมใหประชาชนรักการอาน

อยางจริงจัง จึงมีความจําเปนตองการทราบขอมูลสถิติเกี่ยวกับพฤติกรรม
การอานหนังสือของประชากร สําหรับนําไปใชกําหนดทิศทางและ
มาตรการตางๆ ของหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหเปนไปตามนโยบาย
ขางตน   สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดจัดทําโครงการสํารวจการอานหนงัสอื
ของประชากรครั้งแรก ในป 2546  ครั้งที่ 2 ป 2548  และการสํารวจป 2551 นี้
นับเปนครั้ งที่  3  เพื่อใหมีขอมูลสําหรับใชพัฒนาและสงเสริมให
ประชาชนรักการอาน  ตลอดจนติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
เรื่องดังกลาว  ซ่ึงมีความจําเปนและสําคัญยิ่ง เนื่องจากการอานหนังสือทําให
ผู อานมีความรอบรู เปนการเพิ่มพูนศักยภาพในการดําเนินชีวิต และ  
การทํางาน สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต  จึงนับเปนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยที่สําคัญอยางหนึ่ง  ซ่ึงสงผลตอการพัฒนาประเทศโดยตรง  

วัตถุประสงค 
เพื่อเก็บรวบรวมขอมลูดังตอไปนี้ 
1. จํานวนผูอานหนงัสือและไมอานหนงัสือ พรอมทั้งลักษณะ

ทางประชากร 
2. รายละเอยีดเกีย่วกบัการอานหนงัสือ เชน ประเภทหนังสอืที่อาน 

ความถีใ่นการอาน เวลาทีใ่ชอานหนงัสอืเฉลี่ยตอวนั สถานที่ทีอ่าน เปนตน   
3. ความคดิเห็นในเรื่องของวิธีการจงูใจใหประชาชนรักการอานหนงัสือ 
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ประโยชน 
1. เพื่อใหมีขอมูลสถิตพ้ืินฐานเรือ่งการอานหนงัสอืของประชากร 
2. เพื่อใหหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกีย่วของ นาํขอมูลไปใช

กําหนดนโยบาย และสงเสริมการอานหนงัสือใหมากขึ้น และเหมาะสม เชน 
 • ทําการรณรงคหรือจัดการสงเสริมการอานในรูปแบบที่
เหมาะสมกับกลุมวัย 
 • จัดหาหนงัสือที่มีเนือ้หาสาระสอดคลองกบัความตองการของ
ประชาชน 
 • จัดหาสถานที่อานหนังสือใหแพรหลายและเพียงพอกับ
ประชาชนในทองที่ตาง ๆ 
 1.2  การสาํรวจสื่อมวลชน พ.ศ. 2551 (หนังสอืพมิพ) 
 ความเปนมา 
 ส่ือมวลชนทางดานหนังสอืพิมพเปนสื่อหนึ่งที่มบีทบาทสาํคญัตอ
การรับรูขาวสารของประชาชน สามารถเขาถงึประชาชนไดอยางกวางขวาง 
ซ่ึงการรับรูขาวสารของประชาชนมีบทบาทสําคญัตอการพัฒนาประเทศเปน
อยางยิง่ สํานักงานสถิติแหงชาติดําเนินการสํารวจมาแลว 5 ครั้ง คอื ในป  
2527  2530  2532  2538  และ 2546  หลงัจากนั้นมีนโยบายใหจัดทํา
สํารวจขอมูลเกี่ยวกบัการอานหนังสือพิมพ ทุก 5 ป 
 การสํารวจครัง้นีเ้ปนครัง้ที ่6 โดยไดผนวกขอถามรวมกับการสํารวจ
การอานหนังสือของประชากร พ.ศ. 2551  เนื่องจากสํารวจในชวงเวลา
เดียวกัน และเนื้อหาของการสาํรวจสอดคลองกัน  
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วัตถุประสงค 
เพื่อเก็บรวบรวมขอมลูดังตอไปนี้ 
1. จํานวนผูอานหนงัสือพิมพและไมอานหนังสือพิมพ พรอมทั้ง

ลักษณะทางประชากร 
2. รายละเอียดเกี่ยวกับการอานหนงัสือพิมพ เชน ความถีใ่นการอาน 

และประเภทเนื้อหาสาระที่อาน  
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําเสนอเนื้อหา และบทบาทของ

หนังสือพิมพในปจจุบัน 
 ประโยชน 

ขอมูลที่ไดจากการสาํรวจนีเ้ปนประโยชนตอหนวยงานราชการและ
เอกชนที่เกีย่วของ สําหรับใชเปนขอมลูประกอบพจิารณาการวางแผนและ
ปรับปรงุงานสื่อมวลชนทางดานหนังสอืพิมพใหเปนประโยชนตอผูอาน สังคม 
และประเทศตอไป  
2. ขอบขายของการสํารวจ 

ครัวเรือนที่อยูในขอบขายของการสํารวจ ไดแก ครัวเรือน 
สวนบุคคล ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลทั่วประเทศ   

3. เวลาอางองิ 
 ในรอบ 12 เดอืนทีแ่ลว 
 หมายถึง  ระยะเวลานับจากเดือนกอนเดอืนสัมภาษณยอนหลังไป 
12 เดอืน เชน เดอืนที่สัมภาษณ  คอื พฤษภาคม 2551 “ในรอบ 12 เดอืนที่แลว” 
คือ พฤษภาคม 2550 – เมษายน 2551 
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4. รายการขอมลูที่เก็บรวบรวม 
 1.  ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรอืน 
 2.  การอานหนังสือของเด็กเลก็ (อายุต่าํกวา 6 ป) 
 3.  การอานหนังสือของประชากร (อายตุั้งแต 6 ปขึ้นไป) 
 4.  การอานหนังสือพิมพของประชากร (อายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป) 

5. ระเบียบวิธีการสํารวจ 
สํารวจนีเ้ปนการสาํรวจดวยตวัอยาง (Sample Survey Method)  

โดยใชแผนการสุมตวัอยางแบบ Stratified Two Stage Sampling  โดยมี
จังหวัดเปนสตราตมั (Stratum)  ซ่ึงมีทัง้สิ้น 76 สตราตัม และในแตละ 
สตราตมั (จังหวดั) ไดแบงออกเปน 2 สตราตัมยอยตามลักษณะการปกครอง 
คือ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล โดยมีชุมรมุอาคาร (สําหรับในเขต
เทศบาล) และหมูบาน (สําหรับนอกเขตเทศบาล) เปนตัวอยางขัน้ที่หนึ่ง 
ครัวเรือนสวนบุคคลเปนตัวอยางขัน้ที่สอง ซ่ึงมจีํานวนครวัเรอืนตัวอยาง
ทั้งสิ้น 52,000 ครัวเรอืน 

การเก็บรวบรวมขอมลู โดยใหเจาหนาที่ของสํานักงานสถิติแหงชาติ
ไปสัมภาษณสมาชิกของครัวเรือนตัวอยางในเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 
พ.ศ. 2551  

6. คํานิยาม 
 6.1  การอานหนังสอื  
 หมายถึง การอานหนงัสือทุกประเภทนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน 
รวมทั้งการอานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสอืน่ ๆ  เชน  อนิเทอรเน็ต ซีด ีฯลฯ  
ยกเวน SMS หรอืจดหมายอิเล็กทรอนกิส (E-mail)   
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 สําหรับการอานหนงัสือของเดก็เล็ก (อายุต่ํากวา 6 ป)  ในที่นี้
หมายถึง การอานหนังสือในชวงนอกเวลาเรียน  ซ่ึงเด็กเล็กอานดวยตนเอง  
รวมทั้งการที่ผูใหญอานหนังสือใหฟงดวย 
 6.2  หนงัสือพิมพ  
  หมายถึง  ส่ิงพิมพที่ออกเปนระยะ ๆ อยางสม่ําเสมอ มีเนือ้หา
สวนใหญเปนเรือ่งเกีย่วกับขาวและสถานการณปจจบุนั  มกัจะออกเปน
รายวัน แตอาจออกเปนราย 2 วัน 5 วนั 7 วัน 10 วนั  หรอือืน่ ๆ ก็ได  แต
ไมทิ้งชวงนานเกินไป ไมเย็บเลม และไมมีปก 
 ขนาดของหนังสือพิมพ มีขนาดไมแนนอน สวนใหญมขีนาด
ประมาณ 40 X 55 ซม. 
 6.3  นิตยสาร 
  หมายถึง ส่ิงพิมพที่ออกเปนระยะ ๆ อยางสม่ําเสมอ สวนใหญจะ
ออกเปนรายสัปดาห รายปกษ หรือรายเดือน มักจะมีขนาดเล็กกวา
หนังสือพิมพ มีปก เย็บเลม  มกีารจัดหนา โดยใชสีสันและรูปภาพสวยงาม
พิถีพิถันกวาหนังสอืพิมพ เนือ้หาอาจเกีย่วกับขาวสาร ความรู สารคด ี
นิยาย หรอือื่น ๆ  

6.4  วารสารหรือเอกสารประเภทอื่น ๆ ที่ออกเปนประจํา 
  หมายถึง  ส่ิงพิมพที่ออกเปนประจํา  แตมีรูปรางลักษณะที่ไม
สามารถจัดประเภทเปนหนังสอืพิมพหรอืนิตยสารได  วารสารสวนใหญ
มักจะมีเนื้อหาทางวชิาการ  แตอาจมีวารสารบางประเภททีเ่นนในเรือ่งขาว
และความคิดเห็น แตไมมีการตกแตงรูปเลมเหมือนนิตยสาร 
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  วารสาร สวนใหญจะมีคําวา “วารสาร” นําหนาชือ่หนังสือ และ
เนื้อหาจะหนักกวานติยสาร ตัวอยางหนังสือวารสาร เชน วารสารขาราชการ 
วารสารทีด่ิน วารสารบริหารธุรกิจ เปนตน 
 สวนเอกสารประเภทอื่น ๆ ที่ออกเปนประจํา อาจออกมาใน
ลักษณะของแผนพับ แผนปลิว จุลสาร (Bulletin) จดหมายขาว (Newsletter) 
หรืออื่น  ๆสวนใหญจะจัดทําโดยสถาบันหรือองคการตาง  ๆโดยมวีัตถุประสงค
เพื่อการประชาสัมพันธหรือสงเสริมกิจกรรมของหนวยงานนั้นโดยเฉพาะ เชน 
สารสถิต ิ  สารผูใหญ  ขาวสารการเกษตร  ขาวสารการบนิพาณิชย จุลสาร
การทองเทีย่ว  จุลสารดาวเทียม  จดหมายขาวไทย  คดีศึกษา เปนตน 
 6.5  นวนยิาย การตูน  หรอืหนังสืออานเลนตาง ๆ  
  หมายถึง ส่ิงพิมพที่มกัออกไมมีระยะเวลาที่แนนอน มุงใหอาน
เพื่อความเพลิดเพลินใจ เชน หนังสือนวนิยาย นิทาน การตูน เปนตน 
  หนังสือนวนิยายหรือเรื่องอานเลนตาง ๆ ในที่นี้ตองพิมพเปนเลม  
ไมใชนวนยิายหรอืเรือ่งอานเลนที่พิมพเปนตอน ๆ ในหนังสือประเภทอืน่ 
ตัวอยางหนังสือนวนิยาย เชน เพชรพระอุมา คาของคน คูกรรม เปนตน 
  หนังสือการตูน ไดแก ขายหัวเราะ และการตูนญี่ปุน เปนตน 
 6.6  แบบเรียนหรอืตาํราเรียนตามหลักสูตร 
 หมายถึง ส่ิงพิมพ  หนังสือ หรอืตําราทีโ่รงเรียน มหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันการศึกษากาํหนดใหใชในการเรยีนการสอนตามหลกัสูตร รวมทั้ง 
เอกสาร หนังสอื หรอืตาํราที่ใชอานเพือ่สอบดวย เชน คูมือเตรียมสอบ  หนงัสือ
แนวขอสอบ  และหนังสือประกอบการเรยีนพิเศษ เปนตน 
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 6.7  ตํารา  หนงัสือ หรือเอกสารที่ใหความรู 
 หมายถึง  ส่ิงพิมพหรือเอกสารที่มุงใหความรูตาง ๆ  แกผูอาน
เปนประการสําคญั สวนใหญมักจะออกในลักษณะของหนงัสือ (Book)  มี
การเย็บเลม  ไมรวมแบบเรียนหรือตําราเรียนตามหลักสูตร  
 ตํารา หนงัสือ หรอืเอกสารที่ใหความรู ในที่นี้ตองใชในวัตถุประสงค
อานเพื่อใหมคีวามรูทั่ว ๆ ไป เพื่อเสริมความรู ไมใชมุงเพือ่สอบ (ไมรวม
ตําราที่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ใชอานเพือ่สอบ) 
 6.8  หนงัสือหรอืเอกสารเกี่ยวกับคําสอนทางศาสนา   
  หมายถึง  หนังสือหรือเอกสารทีน่ําเสนอเรื่องเกีย่วกับหลักหรือ
คําสอนทางศาสนา หลักการปฏบิัติทางศาสนา ประวัติบุคคลสําคญัทางศาสนา  
และเรื่องเลาทางศาสนา  

 6.9  ขาว 
  หมายถงึ  การรายงานเหตุการณปจจุบนัหรือขาวสารที่นาสนใจ  
เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขาวสารที่เสนอ โดยลกัษณะของขาวนั้นจะตอง
เปนขอมูล ขอเท็จจริงหรือเรื่องราวใหม ๆ และทันตอเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในทัศนะของผูรับสาร การเสนอขาวอาจใชการพูด การเขียน การใชภาพ 
แถบบนัทกึ วีดีทศัน หรอืภาพยนตร หรอืส่ืออืน่ ๆ ที่สามารถเขาถงึประชาชน
ไดอยางทั่วถึง ทั้งนี้ตองไมมีการแสดงความคิดเห็นในการเสนอขาว 
  ขาวอาจจําแนกเปน ขาวที่นาสนใจทั่ว ๆ ไปในประเทศ ขาวใน
ประเทศ ขาวตางประเทศและขาวระหวางประเทศ ขาวและความเคลื่อนไหว
ในวงการกฬีา ความเคลื่อนไหวในวงการธรุกิจบันเทงิ และขาวประเภทอืน่ ๆ 
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 6.10  สารคดีหรือความรูทั่วไป 
 หมายถงึ เนื้อหาทีเ่กีย่วกับความรูหรือสารคดี โดยมจีุดประสงคให
ผูอานไดรบัความรูในเรื่องตาง ๆ ไดแก ความรูเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง 
การดาํเนินงานของรฐั เศรษฐกจิ การประกอบอาชพี ศาสนา จริยศึกษา 
สุขภาพ อนามัย ศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร รวมทั้งเรือ่งที่เกีย่วของ
กับเดก็ สตรี และแมบาน 
 6.11  ความคิดเหน็หรือวิเคราะห 
  หมายถึง  บทความ  บทบรรณาธิการ หรือขอเขยีนแบบอืน่ ๆ  
ที่แสดงทัศนะหรือความคิดเห็น ตลอดจนการวิเคราะหวิจารณในเรื่องตาง ๆ 
เชน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง การดําเนินงานของรัฐ 
เศรษฐกิจ  การประกอบอาชีพ  ศาสนา จริยศึกษา สุขภาพ อนามัย ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร รวมทั้งเรื่องทีเ่กี่ยวของกบัเด็ก สตรีและแมบาน 
นอกจากนีย้ังรวมถึงบทความทีเ่สนอความคิดเห็น วิพากษ วจิารณเกี่ยวกับ
เรือ่งทั่ว ๆ ไป  เชน  การพยากรณชีวิต  การวิเคราะหขาวและเหตุการณ
ตางประเทศ  การวเิคราะหและวิจารณขาวแบบชาวบาน เปนตน 
 6.12  บนัเทิง 
 หมายถึง  เนื้อหาที่มจีุดมุงหมายใหผูอานไดรับความเพลิดเพลนิ  
แบงออกเปน 2 ประเภท คอื  
 1) แสดงดวยภาพ ไดแก ภาพเขียน หรอืภาพถาย เชน การตูน
สําหรับเดก็ ภาพลอทางการเมอืง เปนตน 
 2) บรรยายดวยขอเขียน ไดแก เรือ่งสนุก ๆ เชน นวนิยาย 
เรือ่งแปล เรื่องสั้น เปนตน 
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 6.13  ธุรกจิหรือโฆษณา 
 หมายถึง เนื้อหาทีเ่กี่ยวของกับธุรกิจการคา อุตสาหกรรม รวมถึง
ขาวเพือ่การเผยแพร และการประชาสมัพันธ (Publicity and public 
relations) และเนื้อหาที่เปนประกาศสรรพคุณ คุณภาพ หรือคุณประโยชน
ของสินคาและบริการ (Advertisements) 
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