
  

   
 
 
 

ผลสํารวจเรื่อง 
 

วัยรุนกับโทรศัพทมือถือ 
 

  คานิยมทางวัตถุที่แพรระบาดอยูในหมูวัยรุนไทยในปจจุบันสงผลใหวัยรุนตองใชจายเงินไปกับการซื้อ
หาของใชและเครื่องแตงกายเพื่อใหทันกับกระแสความนิยม (Trend) ในเร่ืองตางๆ อาทิ เสื้อผา ทรงผม กระเปา 
รองเทา แนวเพลง สถานที่ทองเที่ยว เปนตน โทรศัพทมือถือนับเปนอีกสิ่งหน่ึงที่วัยรุนในปจจุบันเกาะติดกระแส
ความนิยมไมวาจะเปน รูปแบบ ความทันสมัย หรือฟงกชั่นการใชงาน ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพ
โพลล) จึงไดดําเนินการสํารวจเรื่อง “วัยรุนกับโทรศัพทมือถือ” ขึ้น เพ่ือสะทอนขอมูลการใชจายในเรื่องดังกลาว
ใหผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ โดยเก็บขอมูลจากวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครที่ใชโทรศัพทมือถือ จํานวนทั้งสิ้น 
1,701 คน เปนเพศชายรอยละ 48.8 และเพศหญิงรอยละ 51.2 เม่ือวันที่ 10 – 13 กรกฎาคมที่ผานมา สรุปผลได
ดังน้ี 

 
1.  วัตถุประสงคหลักในการใชโทรศัพทมือถือ คือ 

 
 - พูดคุย และสง SMS   รอยละ  57.7 
 - ฟงเพลง ฟงวิทยุ   รอยละ  20.3 
 - ถายรูป ถายคลิปวีดีโอ   รอยละ  11.6 
 - เลนเกม    รอยละ   5.6  
 - เลนอินเทอรเน็ต / แชท   รอยละ   4.8 
 
2.  บุคคลที่โทรหาบอยที่สุด คือ  
  

- เพื่อน     รอยละ  55.9 
 - แฟน     รอยละ  26.2 
 - พอแม     รอยละ  16.5 
 - อ่ืนๆ อาทิ ญาติ พ่ีนอง ฯลฯ  รอยละ  1.4 
 
3.  คาใชจายตอเดือนเก่ียวกับโทรศัพทมือถือ คือ 
  

- นอยกวา 500 บาท   รอยละ  54.6 
 - 501 – 1,000 บาท   รอยละ  35.1 
 - 1,001 – 1,500 บาท   รอยละ  7.5 
 - มากกวา 1,500 บาท   รอยละ  2.8 
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4.  ความคิดเห็นเก่ียวกับความจําเปนของโทรศัพทมือถือในชีวิตประจําวัน คือ 
  

- เห็นวาจําเปน  รอยละ  87.4 
 (โดยแบงเปน จําเปนอยางมากรอยละ 39.7  และจําเปนคอนขางมากรอยละ 47.7) 
 - เห็นวาไมจําเปน รอยละ  12.6 
          (โดยแบงเปนไมคอยจําเปนรอยละ  12.1 และไมจําเปนเลยรอยละ 0.5) 
 
5.  ระดับราคาของโทรศัพทมือถือที่ใชในปจจุบัน คือ  
 
  - ต่ํากวา 5,000 บาท   รอยละ  30.2 
  - 5,001 – 10,000 บาท   รอยละ  43.1 
  - 10,001 – 20,000 บาท   รอยละ  21.8 
  - สูงกวา 20,000 บาท   รอยละ  4.9 
 
6.  ปจจัยที่ใชในการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทมือถือ ไดแก  
  
 - ฟงกชั่นในการทํางาน    รอยละ  48.9 
 - ความสวยงามทันสมัย    รอยละ  27.4 
 - ราคา      รอยละ  18.0 
 - อุปกรณเสริม     รอยละ   2.6 
 - อ่ืนๆ อาทิ ความทนทาน งบที่ตั้งไว ฯลฯ รอยละ   3.1 
 
7. ยี่หอของโทรศัพทมือถือที่ใชอยูในปจจุบัน  คือ  

 
-  โนเกีย  รอยละ   59.3 
- ซัมซุง   รอยละ   11.8 
- อิริคสัน  รอยละ    6.4 
- โมโตโรรา  รอยละ    5.5 
- ไอโฟน  รอยละ    3.5 
- อ่ืนๆ    รอยละ   14.4 
    

8.  เครือขายโทรศัพทมือถือที่ใชอยูในปจจุบัน คือ  
 
- ดีแทค  รอยละ  37.6 
- ทรู   รอยละ   37.1 
- จีเอสเอ็ม  รอยละ   23.4 
- ฮัทช   รอยละ   1.9 

 
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770-6 

E-mail: research@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
 เพ่ือสอบถามพฤติกรรมและความคิดเห็นของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการใชโทรศัพทมือถือใน
ปจจุบัน เพ่ือสะทอนขอมูลใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

 การสํารวจใชการสุมตัวอยางวัยรุนไทยทัว่กรุงเทพมหานคร ดวยวธิีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-

Stage Sampling) โดยการสุมเขต จากนั้นจึงสุมถนนและประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ และใชวิธี
เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบตัว ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,701 คน เปนเพศชายรอยละ 48.8 และเพศหญิง
รอยละ 51.2 

       
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

 วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน 

ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)   และคําถามปลายเปด (Open Form) จากนั้นคณะ
นักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

   
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  10 – 13 กรกฎาคม 2552 

 
     วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :  23 กรกฎาคม 2552 
 

ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
             ชาย 830 48.8 
             หญิง 871 51.2 
                           รวม 1,701 100.0 
การศึกษาในปจจุบัน   
             มัธยมศึกษา / ปวช. 813 47.8 
             อนุปริญญา / ปริญญาตรี 888 52.2 
                          รวม 1,701 100.0 

 


