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 เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/  ขาวสังคม/ขาวเยาวชน                 รวม 5 หนา 
 

ผลสํารวจเรือ่ง  “ชีวิตประจําวันของเยาวชนในยคุสื่อออนไลน” 
 

เยาวชนเกือบครึ่งยอบรบัวาตนเอง “ติดสื่อออนไลน”  โดย 80.6% ใชพูดคุย หรือ chat 
 

 ปจจุบันสื่อออนไลนและสังคมออนไลน เขามามีบทบาทกับสังคมเปนอยางมากทั้งในเรื่องการทํางานและการ
ดํารงชีวิต เยาวชนก็เปนกลุมหน่ึงที่ใชสื่อประเภทนี้ดวยเชนกัน ทั้งน้ีวันที่ 20 กันยายน ของทุกป ไดถูกกําหนดใหเปน
วันเยาวชนแหงชาติ ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดทําการสํารวจความคิดเห็นของเยาวชน
ในหัวขอ “ชีวิตประจําวันของเยาวชนในยุคสื่อออนไลน” โดยเก็บขอมูลจากเยาวชนในกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล จํานวน 1,186 คน พบวา 
 

 อุปกรณที่เยาวชนใชสําหรับการเขาถึงสื่อออนไลนในปจจุบันมากที่สุดคือ มือถือ/Smart phone     
รอยละ 69.4  รองลงมาคือ Computer / notebook รอยละ 25.3 และ Tablet (iPad/Galaxy Tab ฯลฯ) รอยละ 5.3 
 

  สวนเวลาที่เยาวชนอยูกับสื่อออนไลน / สังคมออนไลน เฉลี่ยตอวัน มากที่สุด คือประมาณ 3-4 ชั่วโมง
ตอวัน คิดเปนรอยละ 32.6 รองลงมาคือ ประมาณ 1-2 ชั่วโมงตอวัน คิดเปนรอยละ 19.7 และประมาณ 5-6 ชั่วโมง
ตอวัน คิดเปนรอยละ 17.1 

 

  สําหรับวัตถุประสงคในการใชสื่อออนไลนของเยาวชนในปจจุบันคือ ใชพูดคุย/chat รอยละ 80.6 
รองลงมาคือดูความเคลื่อนไหวของเพ่ือนๆ รอยละ 53.4 และติดตามขาวสารตางๆ รอยละ 49.2 

 

  ทั้งน้ีเมื่อถามถึงผลการเรียนและประสิทธิภาพในการทํางานหลังการใชสื่อออนไลน เยาวชนสวนใหญ
รอยละ 66.5 ระบุวาเรียน/ทํางานไดเทาเดิม และรอยละ 23.3 ระบุวาเรียน/ทํางานดีขึ้น โดยมีเพียงรอยละ 10.2 ที่
ระบุวาเรียน/ทํางานลดลง สวนการใชเวลาในการพูดคุย/ทํากิจกรรมรวมกันกับคนในครอบครัวหลังจากการใช
สื่อออนไลน เยาวชนสวนใหญรอยละ 65.9 ระบุวาใชเวลาพูดคุยกันเทาเดิม รองลงมารอยละ 17.3 ระบุวาพูดคุย
กันมากขึ้น และรอยละ16.8 ระบุวาพูดคุยกันนอยลง 

 

  ความเห็นตอประเด็นการติดสื่อออนไลน เยาวชนรอยละ 54.3 ระบุวาตนเองไมไดติดสื่อออนไลน (เลน
ก็ไดไมเลนก็ได ไมซีเรียส) ขณะที่รอยละ 45.7 ยอมรับวาตนเองติดสื่อออนไลน (ตองเลนทุกวันและตองหาเวลา/โอกาสเลนจน
ได) 

    

  สุดทายเมื่อถามถึงประโยชนที่ไดจากการใชสื่อออนไลน อันดับแรกเยาวชนระบุวา รับรูขาวสารตางๆ 
ไดอยางรวดเร็ว และไวกวาทางทีวี รอยละ 32.7 รองลงมาระบุวา หาขอมูลไดอยางรวดเร็ว และไดความรูเพ่ิมเติม
รอยละ 19.9 และคุยกับเพ่ือน พอแม ญาติ หรือคนที่อยูหางไกล ไดสะดวก โดยไมตองเสียเงิน รอยละ 16.7 
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  ดังรายละเอียดในตอไปน้ี 
 

1. อุปกรณที่เยาวชนใชสําหรับหรับการเขาถึงสื่อออนไลนในปจจุบัน  
 

- มือถือ / Smart phone  รอยละ 69.4 
- Computer  / notebook รอยละ 25.3 
- Tablet (iPad/Galaxy Tab ฯลฯ) รอยละ 5.3 

 
2. เวลาที่เยาวชนอยูกับสื่อออนไลน / สังคมออนไลน เฉลี่ยตอวัน 

 

- ประมาณ 3-4 ชั่วโมงตอวัน  รอยละ 32.6 
- ประมาณ 1-2 ชั่วโมงตอวัน  รอยละ 19.7 
- ประมาณ 5-6 ชั่วโมงตอวัน  รอยละ 17.1 
- ประมาณ 9-10 ชั่วโมงตอวัน รอยละ 9.9 
- มากกวา10 ชั่วโมงตอวัน รอยละ 9.0 
- ประมาณ 7-8 ชั่วโมงตอวัน รอยละ 8.7 
- นอยกวา 1 ชั่วโมงตอวัน รอยละ 3.0 

 
3. วัตถุประสงคในการใชสื่อออนไลนของเยาวชนในปจจุบัน 
 

- พูดคุย/chat     รอยละ 80.6 
- ดูความเคลื่อนไหวของเพ่ือนๆ รอยละ 53.4 

- ติดตามขาวสารตางๆ    รอยละ 49.2 

- โพสตขอความ /comment/update status รอยละ 47.0 

- เลนเกมส   รอยละ 38.7 

- ดูคลิป รอยละ 35.2 

- หาขอมูลตางๆ หาแผนที่ รอยละ 32.0 

- ติดตาม ดารา นักรอง (fan page) รอยละ 22.6 

- ซ้ือสินคาออนไลน รอยละ 20.7 

- อ่ืนๆ อาทิ ขายสินคาออนไลน สมัครสอบ ทํางานผานอินเทอรเน็ต ฯลฯ รอยละ  2.6 

 
4. ผลการเรียน หรือ ประสิทธิภาพในการทํางานหลังจากการใชสื่อออนไลนของเยาวชน 
 

- เรียน/ทํางานดีขึ้น รอยละ 23.3 
- เรียน/ทํางานเทาเดิม  รอยละ 66.5 
- เรียน/ทํางานลดลง  รอยละ 10.2 
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5. การใชเวลาในการพูดคุย/ทํากิจกรรมรวมกันกับคนในครอบครัวหลังจากการใชสื่อออนไลนของเยาวชน 
 

- พูดคุยกันมากขึ้น  รอยละ 17.3 
- พูดคุยกันเทาเดิม  รอยละ 65.9 
- พูดคุยกันนอยลง รอยละ 16.8 

 
6. ความเห็นของเยาวชนตอการติดสือ่ออนไลนของตนเอง 
 

- ติด (จะตองเลนทุกวัน  และตองหาเวลา/โอกาสเลนจนได) รอยละ 45.7 
- ไมติด (เลนก็ไดไมเลนก็ได ไมซีเรียส) รอยละ 54.3 

 
7. ประโยชนที่เยาวชนไดจากการใชสื่อออนไลนมากที่สุด  5 อันดับแรก (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
         

- รับรูขาวสารตางๆ ไดอยางรวดเร็ว และไวกวาทางทีวี  รอยละ 32.7 
- หาขอมูลไดอยางรวดเร็ว และไดความรูเพ่ิมเติม รอยละ 19.9 
- คุยกับเพ่ือน พอแม ญาติ หรือคนที่อยูหางไกล ไดสะดวก โดยไมตองเสียเงิน รอยละ 16.7 
- ไดความสนุกสนาน คลายเครียด ไดอยูในโลกสวนตัว รอยละ 13.0 
- หาขอมูลทํารายงาน ติดตองานสะดวกขึ้น สามารถสงงานใหอาจารย/ลูกคาได 
  ผานทางออนไลน 

รอยละ 9.9 
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รายละเอียดในการสํารวจ 

 
วัตถุประสงคในการสํารวจ  

  เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของเยาวชน เกี่ยวกับการใชสื่อออนไลนในชีวิตประจําวัน ในเรื่องของเวลา
ในการใชสื่อออนไลนตอวัน วัตถุประสงคในการใช ผลกระทบที่มีตอการเรียนการทํางาน ตลอดจนการใชเวลา
กับครอบครัว และประโยชนที่ไดรับหลังจากการใชสื่อออนไลน เพ่ือสะทอนมุมมองความคิดเห็นของเยาวชนให
สังคมและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ และนําไปใชประโยชนตอไป 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 
 การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากเยาวชนอายุ 15 – 24  ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุมจากเขตการปกครองทั้ง
เขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ไดแก เขตคลองเตย คลองสาน คลองสามวา คันนายาว ดินแดง ดุสิต ตลิ่งชัน 
ทวีวัฒนา ธนบุรี บางกอกใหญ บางกอกนอย บางเขน บางแค บางซื่อ บางนา บางพลัด บางรัก บึงกุม     
ปทุมวัน ปอมปราบฯ พญาไท พระโขนง พระนคร มีนบุรี ราชเทวี วังทองหลาง วัฒนา สวนหลวง สาทร    
สายไหม หลักสี่ และหวยขวาง และปริมณฑลไดแก  นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ จากนั้นจึงสุมถนน 
และประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น1,186 คน เปนเพศชายรอยละ 
48.8 และเพศหญิงรอยละ 51.2 

       
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview)โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน

แบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถาม
ปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเองโดยอิสระ (Open Form) จากน้ันจึงนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบ
ความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  12- 16 กันยายน 2556 
 

     วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :  19 กันยายน 2556 
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ขอมูลประชากรศาสตร 

 
 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 578 48.8 
            หญิง 608 51.2 

รวม 1,186 100.0 
อายุ   
            15 ป - 17 ป 355 29.9 
            18 ป – 21 ป 453 38.2 
            22 ป – 24 ป 378 31.9 

รวม 1,186 100.0 
การศึกษา   
            ม.ปลาย / ปวช. 459 38.7 
            ปริญญาตรี / ปวส. 559 47.2 
            สูงกวาปริญญาตรี 32 2.7 
   จบการศึกษา / ไมไดศึกษาตอ 136 11.4 
                                 รวม 1,186 100.0 

 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
 

 
 
 


