
สรุปผลการวจิยั “พฤตกิรรมการอ่านหนงัสือของคนไทย” ในช่วงระยะเวลา 10 ปีหลงั (2550-2559) 
 

ล าดบั ปี หน่วยงานท่ีจดัท า กลุม่ตวัอย่าง ผลท่ีได้ หมายเหต ุ
1 2551 ส านกังานสถิติแห่งชาติ เก็บรวบรวมข้อมลู ระหวา่งเดือน พ.ค.-

ม.ิย.2551 จาก 52,000 ครัวเรือนตวัอย่าง / 
กระจายทัว่ทกุภมูภิาค และทกุช่วงวยั 

(เฉพาะประชากรอาย ุ6 ปีขึน้ไป) 
- อ่านหนังสือ เฉล่ีย 39 นาที/วัน 
- 66.3% อ่านหนงัสือ 

- ช่วงวยัท่ีอ่านหนงัสือมากท่ีสดุ เดก็ 
(81.5%)  เยาวชน (78.6%) วยัท างาน 
(64.3%) และวยัสงูอาย ุ(39.3%) 
- ประเภทหนงัสือท่ีอ่านมากท่ีสดุ คือ นสพ.  
รองลงมาคือ นวนิยาย/การ์ตนู/หนงัสืออ่าน
เลน่ 

- เหตุที่ไม่อ่านหนังสือ คือ ชอบดู
โทรทัศน์ และไม่มีเวลาอ่าน 

- วธีิเพิม่คนอ่านหนงัสือ ลดราคาหนงัสือ, 

มีสาระท่ีน่าสนใจ และมีห้องสมดุประจ า
หมูบ้่าน/ชมุชน 

- เร่ิมส ารวจปีแรก 2546 (รัฐบาลประกาศ
ให้เป็น “ปีแห่งการอ่าน”) 
 

เพิม่การอ่านของเดก็เลก็ (อายตุ ่ากว่า 6 
ขวบ) 

2 2551 ส านกังานอทุยานการเรียนรู้ (TK park) เก็บรวบรวมข้อมลู ระหวา่ง ม.ิย.-ก.ย.2551 
จากกลุม่ตวัอย่าง 1.เดก็อาย ุ7-24 ปี และ
ผู้ปกครองท่ีมีลกูอาย ุ0-6 ปี / ใช้วธีิเก็บ
ข้อมลูหลากหลาย ทัง้โฟกสักรุ๊ป สมัภาษณ์ 
และเวร์ิกช็อป รวมอย่างน้อย 1,600
ตวัอย่าง / กระจายทัว่ทกุภมุภิาค 

- อ่านหนังสือเฉล่ีย 50 นาที/วัน 

- ประเภทหนงัสือท่ีอ่าน เยาวชนคือการ์ตนู 
/ ผู้ปกครองคือ นสพ. 

- เน้นเดก็และเยาวชน 

3 2554 ส านกังานสถิติแห่งชาติ เก็บรวบรวมข้อมลู ระหวา่ง พ.ค.-ม.ิย.
2554 จาก 53,000 ครัวเรือนตวัอย่าง / 
กระจายทัว่ทกุภมูภิาค และทกุช่วงวยั 

(เฉพาะประชากรอาย ุ6 ปีขึน้ไป) 
- อ่านหนังสือ เฉล่ีย 35 นาที/วัน 
- 68.6% อ่านหนงัสือ 

- ช่วงวยัท่ีอ่านหนงัสือมากท่ีสดุ เดก็ 

 



(91.6%) เยาวชน (78.6%) วยัท างาน 
(65.7%) และวยัสงูอาย ุ(44.3%) 
- ประเภทหนงัสือท่ีอ่านมากท่ีสดุ คือ นสพ. 
รองลงมาคือต ารา/หนงัสือ/เอกสารให้
ความรู้ 
- เหตุที่ไม่อ่านหนังสือ คือ ชอบดู
โทรทัศน์, ไม่มีเวลาอ่าน และไม่ชอบ
อ่าน/ไม่สน 
- วธีิเพิม่คนอ่านหนงัสือ ลดราคาหนงัสือ, 

เพิม่สาระท่ีน่าสนใจ และมีห้องสมดุประจ า
หมูบ้่าน/ชมุชน 

4 2556 ส านกังานสถิติแห่งชาติ เก็บรวบรวมข้อมลู ระหวา่ง ม.ิย.-ก.ค.2556 
จาก 55,920 ครัวเรือนตวัอย่าง / กระจาย
ทัว่ทกุภมูภิาค และทกุช่วงวยั 
 

(เฉพาะประชากรอาย ุ6 ปีขึน้ไป) 
- อ่านหนังสือ เฉล่ีย 37 นาที/วัน 

- 81.8% อ่านหนงัสือ 

- ช่วงวยัท่ีอ่านหนงัสือมากท่ีสดุ เดก็ 
(95.1%) เยาวชน (90.1%) วยัท างาน 
(83.1%) วยัสงูอาย ุ(57.8%) 
- ประเภทหนงัสือท่ีอ่านมากท่ีสดุ คือ นสพ. 
รองลงมาคือวารสาร/เอกสารท่ีออกเป็น
ประจ า 

- เหตุที่ไม่อ่านหนังสือ คือ ชอบดู
โทรทัศน์, อ่านไม่ออก และไม่มีเวลา
อ่าน 

- วธีิเพิม่คนอ่านหนงัสือ ลดราคาหนงัสือ, 

ปลกูฝังให้คนรักการอ่านผา่นพอ่/แม/่
ครอบครัว และให้สถานศกึษารณรงค์การ
อ่าน 

 



5 2558 คณะเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั + ศนูย์วจิยัเพ่ือการพฒันา
สงัคมและธรุกิจ  

 

(ได้รับทนุสนับสนนุจากสมาคมผู้จดัพิมพ์
และผู้จ าหน่ายหนงัสือแห่งประเทศไทย) 

เก็บรวบรวมข้อมลู ระหวา่ง ธ.ค.2557-ม.ค.
2558 จาก 3,432 ตวัอย่าง /กระจายทัว่ทกุ
ภมูภิาค / เฉพาะช่วงวยั 15-69 ปี 

- 88.0% อ่าน 

- 60.3% อ่านหนงัสือ 
- อ่านหนังสือ เฉล่ีย 46 นาที/วัน 

- อ่านหนงัสือประจ า (มากกว่า 3 วนั/
สปัดาห์) 40.2% อ่านหนงัสือไมป่ระจ า 
(น้อยกวา่ 3 วนั/สปัดาห์) 59.8% 

- ผู้ที่ใช้อินเตอร์เน็ตแล้วอ่านหนังสือ
น้อยลง 41.4% 

- ประเภทเนือ้หาท่ีอ่านมากท่ีสดุ คือ 
ขา่วสารประจ าวนั, กีฬา และวเิคราะห์ขา่ว 

- เหตท่ีุไมอ่่าน ไม่มีเวลา, สายตาไมด่ี และ
ไมช่อบอ่านหนงัสือ/ไมส่นใจ 

- การ “อ่าน” รวมถึง ต ารา นสพ. นิตยสาร 
และส่ืออิเลก็ทรอนิกส์อย่างเวบ็ไซต์ด้วย 

- การ “อ่านหนงัสือ” รวมถึงเฉพาะหนงัสือ
เลม่ ทัง้ท่ีเป็นกระดาษและ E-book 

6 2559 ส านกังานสถิติแห่งชาติ 
+ ส านกังานอทุยานการเรียนรู้ (TK park) 

เก็บรวบรวมข้อมลู ระหวา่ง พ.ค.-ม.ิย. 
2558 จาก 55,920 ครัวเรือนตวัอย่าง / 
กระจายทัว่ทกุภมูภิาค และทกุช่วงวยั 

(เฉพาะประชากรอาย ุ6 ปีขึน้ไป) 
- อ่าน เฉล่ีย 66 นาท/ีวัน 

- 77.7% อ่าน 

- ช่วงวยัท่ีอ่านมากสดุ เดก็ (90.7%) 
เยาวชน (89.6%) วยัท างาน (79.1%) วยั
สงูอาย ุ(52.8%) 
- ประเภทสื่อท่ีอ่านมากท่ีสดุ คือ นสพ. 
รองลงมาคือ ข้อความในส่ือสงัคม
ออนไลน์/SMS/E-mail 

- เหตุที่ไม่อ่าน คือ ชอบดูโทรทัศน์, ไม่
ชอบอ่าน/ไม่สนใจ และไม่มีเวลาอ่าน 

- วธีิเพิม่คนอ่าน ปลกูฝังให้คนรักการอ่าน
ผา่นพอ่/แม/่ครอบครัว, ให้สถานศกึษา
รณรงค์การอ่าน และเพิ่มสาระท่ีน่าสนใจ 

ขยายนิยามการ “อ่าน” ให้รวมถึงการอ่าน
ข้อความในส่ือสงัคมออนไลน์/SMS/E-

mail ด้วย 

 

- เหตท่ีุคนอ่านนานขึน้เพราะรวมข้อความ
ในส่ือสงัคมออนไลน์/SMS/E-mail + ปี 
2556เน่ืองจากปี� 2556 กทม. ได้รับเลือกให้
เป็นเมืองหนงัสือโลก มีการรณรงค์สง่เสริม
การอ่านอย่างจริงจงั 

หมายเหต ุ: รวบรวมโดยส านกัข่าวออนไลน์ไทยพบัลก้ิา 


