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เยาวชน 32.5% ใช้เวลาอยู่กบัส่ือออนไลน์และสงัคมออนไลน์ ประมาณ 3-4 ชัว่โมงต่อวนั 
75.1% ได้รบัความสขุจากการ พดูคยุ/chat ผา่นส่ือออนไลน์ 

71.5% มีพฤติกรรม “อ่านจบคิดก่อนเหน็ว่าดีจึงแชร”์ 
61.9%  ยอมรบัเส่ียงโดนล้วงข้อมลูส่วนตวัโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

หวงัให้ “กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม” แยกแยะส่ือ/ข้อมลู ท่ีเหมาะสมกบัเยาวชน 
 

 
ผลสาํรวจเร่ือง “ความคาดหวงัของเยาวชนด้านการใช้ส่ือดิจิทลั  

หลงัการจดัตัง้กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม”  

 
 ตามที ่เมือ่วนัที ่15 กนัยายน 2559 ราชกจิจานุเบกษา เผยแพร ่พ.ร.บ.ปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบั
ที่ 17) พ.ศ.2559 โดยมีสาระสําคญัคือให้ยกเลิกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และให้จดัตัง้ 
กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม มอีํานาจหน้าที่เกี่ยวกบัการวางแผนส่งเสรมิ พฒันา และดําเนินกิจการ
เกีย่วกบัดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม การอุตุนิยมวทิยา การสถติแิละราชการอื่นตามทีม่กีฎหมายกําหนด โดยสื่อ
ออนไลน์และสงัคมออนไลน์ทีห่ลายคนใชอ้ยูทุ่กวนัน้ี กเ็ป็นสื่อดจิทิลัสื่อหน่ึงทีต่อ้งอยู่ภายใตก้ารดูแลของกระทรวงน้ี
ดว้ยเชน่กนั  และผูท้ีใ่ชส้ว่นหน่ึงนัน้กค็อืเยาวชน ประกอบกบัในวนัที ่20 กนัยายน ของทุกปี ไดถู้กกําหนดใหเ้ป็นวนั
เยาวชนแห่งชาต ิกรงุเทพโพลล ์โดยศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ จึงได้สาํรวจความเหน็ของเยาวชนเรื่อง 
“ความคาดหวงัของเยาวชนด้านการใช้ส่ือดิจิทลั หลงัการจดัตัง้กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม” 
โดยเกบ็ขอ้มลูจากเยาวชนในกรงุเทพฯลาํปรมิณฑล จาํนวน 1,248 คน พบวา่ 
 เยาวชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 32.5 ใช้เวลาอยู่กบัส่ือออนไลน์และสงัคมออนไลน์ ประมาณ 3-4 ชัว่โมง
ต่อวนั รองลงมา รอ้ยละ 18.9 ใชเ้วลาประมาณ 5-6 ชัว่โมงต่อวนั และรอ้ยละ 13.7 ใชเ้วลาประมาณ 1-2 ชัว่โมงต่อ
วนั ทัง้น้ีเมื่อพจิารณาแลว้พบว่า รอ้ยละของเยาวชนทีใ่ชเ้วลาอยู่กบัสื่อออนไลน์/สงัคมออนไลน์ตัง้แต่  5 ชัว่โมงไป
จนถงึมากกวา่ 10 ชัว่โมงต่อวนั มสีดัสว่นทีเ่พิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบัการสาํรวจเมือ่ปี 2556 
 โดยผลสาํรวจความสุขท่ีเยาวชนได้รบัจาก การใช้ส่ือออนไลน์/สงัคมออนไลน์พบว่า ร้อยละ 75.1 
เป็นความสุขท่ีได้พูดคุย/chat รองลงมารอ้ยละ 48.5 ไดร้บัความสุขจากการไดต้ิดตามข่าวสารต่างๆ และ 48.1 
ไดร้บัความสขุจากการไดด้คูวามเคลื่อนไหวของเพือ่นๆ  
 ด้านพฤติกรรมการแชรห์รือส่งต่อข้อมูลผ่าน ส่ือออนไลน์ / สงัคมออนไลน์ เยาวชนร้อยละ 71.5 มี
พฤติกรรม อ่านจบคิดก่อนเหน็ว่าดีจึงแชร ์รองลงมารอ้ยละ 11.1 ระบุว่า มพีฤตกิรรมแชรเ์ฉพาะเรื่องทีต่อ้งการ
เปลีย่นแปลงสงัคม และรอ้ยละ 7.5 ระบุวา่ เคา้แชรม์าเราแชรต่์อ เพิม่ยอดววิ  

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวสงัคม 

เรือ่ง   ผลสาํรวจความคิดเหน็เยาวชน       (รวม 5 หน้า) 
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 ด้านความคิดเหน็ของเยาวชนต่อภยัและความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดจาก ส่ือออนไลน์ / สงัคมออนไลน์ 
นัน้ ร้อยละ 61.9 คิดว่า เส่ียงโดนล้วงข้อมูลส่วนตวัโดยไม่ได้รบัอนุญาต รองลงมารอ้ยละ 45.4 เสีย่งถูกหลอก 
ล่อลวง ใหห้ลงเชื่อ และ รอ้ยละ 43.9 เสยีงโดนปล่อยไวรสั เขา้ใน smartphone / คอมพวิเตอร ์  
 สดุท้ายเร่ืองท่ีคาดหวงัให้ “กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม” เข้ามาดแูลเยาวชนมากท่ีสดุ 
ร้อยละ 30.5 คาดหวงัเรื่องการแยกแยะส่ือ/ข้อมูล ท่ีเหมาะสมกบัเยาวชน รองลงมารอ้ยละ 27.1 คาดหวงั
เรื่องการ ป้องกนัภยั/การเขา้ถงึขอ้มลูโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต และ 17.6 คาดหวงัใหม้คีวามรวดเรว็ในการแกป้ญัหา
เยาวชนทีเ่กดิจากโลกออนไลน์  
  
 ดงัรายละเอยีดในต่อไปน้ี 

 
1. เวลาท่ีเยาวชนอยู่กบัส่ือออนไลน์ / สงัคมออนไลน์ เฉล่ียต่อวนั 

 

 สาํรวจเม่ือ เพ่ิมขึน้/
ลดลง ปี 2556 (ร้อยละ) ปี 2559(ร้อยละ) 

น้อยกวา่ 1 ชัว่โมงต่อวนั 3.0 2.3 -0.7 
ประมาณ 1-2 ชัว่โมงต่อวนั  19.7 13.7 -6.0 
ประมาณ 3-4 ชัว่โมงต่อวนั  32.6 32.5 -0.1 
ประมาณ 5-6 ชัว่โมงต่อวนั  17.1 18.9 +1.8 
ประมาณ 7-8 ชัว่โมงต่อวนั 8.7 10.7 +2.0 
ประมาณ 9-10 ชัว่โมงต่อวนั 9.9 11.8 +1.9 
มากกวา่10 ชัว่โมงต่อวนั 9.0 10.1 +1.1 

 
 

2. เม่ือถามว่า “ได้รบัความสขุจากการใช้ ส่ือออนไลน์ / สงัคมออนไลน์ ในเร่ืองใดมากท่ีสดุ”  
 

พดูคยุ/chat     ร้อยละ 75.1 
ตดิตามขา่วสารต่างๆ    รอ้ยละ 48.5 

ดคูวามเคลื่อนไหวของเพือ่นๆ รอ้ยละ 48.1 

ดคูลปิ/แชรค์ลปิ รอ้ยละ 47.3 

โพสตข์อ้ความ / update status ของตวัเอง รอ้ยละ 41.9 

เล่นเกมส ์  รอ้ยละ 37.7 

ตดิตาม ดารา นกัรอ้ง (fan page) รอ้ยละ 22.5 

ซือ้สนิคา้ออนไลน์ รอ้ยละ 19.5 

ขายสนิคา้ออนไลน์  รอ้ยละ  7.8 
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3. พฤติกรรมการแชรห์รือส่งต่อข้อมลูผา่น ส่ือออนไลน์ / สงัคมออนไลน์ ในปัจจบุนั 
 

อ่านจบคิดก่อนเหน็ว่าดีจึงแชร ์   ร้อยละ 71.5 

แชรเ์ฉพาะเรือ่งทีต่อ้งการเปลีย่นแปลงสงัคม รอ้ยละ 11.1  
เคา้แชรม์าเราแชรต่์อเพิม่ยอดววิ    รอ้ยละ 7.5 

อา่นหวัขอ้ปุ๊บแชรป์ ับ๊    รอ้ยละ 4.9 
อื่นๆ อาท ิอา่นเฉยๆ ไมค่อ่ยแชร ์ รอ้ยละ 5.0 

 
4. ความเหน็ของเยาวชนต่อภยัและความเส่ียง ท่ีอาจจะเกิดจาก ส่ือออนไลน์ / สงัคมออนไลน์ 
 

การโดนล้วงข้อมลูส่วนตวัโดยไม่ได้รบัอนุญาต     ร้อยละ 61.9 
การถูกหลอก ล่อลวง ใหห้ลงเชื่อ รอ้ยละ 45.4 

โดนปล่อยไวรสั เขา้ใน smartphone / คอมพวิเตอร ์  รอ้ยละ 43.9 

เวบ็ไซตก่์อกวนสรา้งความราํคาญ รอ้ยละ 42.4 

ถูกคอมเมน้ทีไ่มส่ภุาพ/ถูกหมิน่ประมาท รอ้ยละ 37.1 

การถูกโจรกรรมขอ้มลู การคา้ การเงนิ รอ้ยละ 33.0 

การโดนแอบถ่ายและถูกแชรค์ลปิ จากผูไ้มห่วงัด ี รอ้ยละ 25.2 

 
5. เร่ืองท่ีคาดหวงัให้ “กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม” ซ่ึงมาแทน กระทรวง “ ไอซีที” เดิม มา

ดแูลเยาวชนมากท่ีสดุ 
 

แยกแยะส่ือ/ข้อมลู ท่ีเหมาะสมกบัเยาวชน ร้อยละ 30.5 
ป้องกนัภยั/การเขา้ถงึขอ้มลูโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต รอ้ยละ 27.1 

ใหม้คีวามรวดเรว็ในการแกป้ญัหาเยาวชนทีเ่กดิจากโลกออนไลน์ รอ้ยละ 17.6 

พฒันาระบบเครอืขา่ยใหค้รอบคลุมเพือ่การศกึษาทีเ่ทา่เทยีม  รอ้ยละ 17.1 

ไมบ่ลอ็กขอ้มลู/เวบ็ไซตโ์ดยไมจ่าํเป็น  รอ้ยละ 7.7 
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รายละเอียดในการสาํรวจ 
 

วตัถปุระสงคใ์นการสาํรวจ  
  เพือ่สอบถามความคดิเหน็ของเยาวชน เกีย่วกบัการใชส้ื่อออนไลน์ในชวีติประจาํวนั ในเรื่องของเวลา

ในการใชส้ือ่ออนไลน์ต่อวนั ความสขุทีไ่ดร้บัจากการใช ้พฤตกิรรมการแชรข์อ้มลู ภยัหรอืความเสีย่งทีอ่าจเกดิ
ขึน้กบัตวัเองจากการใชส้ื่อออนไลน์ และเรื่องทีค่าดหวงัจากกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมในการ
ดแูลเยาวชน เพื่อสะทอ้นมุมมองความคดิเหน็ของเยาวชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ และนําไปใช้
ประโยชน์ต่อไป 

 
ระเบียบวิธีการสาํรวจ 
 การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งจากเยาวชนอายุ 15 – 24  ปีขึน้ไป ทีอ่าศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑลดว้ยวธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุม่จากเขตการปกครองทัง้
เขตชัน้ใน ชัน้กลาง และชัน้นอก ไดแ้ก่ เขตคลองเตย ดนิแดง ดุสติ ทุ่งครุ บางกอกน้อย บางกะปิ บางขุน
เทยีน บางแค บางซื่อ บางบอน บางรกั ปทุมวนั ประเวศ พญาไท พระนคร มนีบุร ีราชเทว ีราษฎรบ์ูรณะ 
ลาดพรา้ว วงัทองหลาง สวนหลวง และสาทร ส่วนปรมิณฑลได้แก่ ปทุมธานี นนทบุร ีและสมุทรปราการ 
จากนัน้จงึสุ่มถนน และประชากรเป้าหมายทีจ่ะสมัภาษณ์อย่างเป็นระบบ ไดก้ลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้คน เป็นเพศ
ชายรอ้ยละ 47.6 และเพศหญงิรอ้ยละ 52.4  

       
ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

    ในการประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 

วิธีการรวบรวมข้อมลู  
     ใช้การสมัภาษณ์แบบพบตวั (Face-to-face Interview)โดยเครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บขอ้มูลเป็น

แบบสอบถามทีม่โีครงสรา้งแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) จากนัน้จงึ
นําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู   :  16-19 กนัยายน 2556 
 

     วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ       :  20 กนัยายน 2556 
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ข้อมลูประชากรศาสตร ์

 

 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 594 47.6 
            หญงิ 654 52.4 

รวม 1,248 100.0 
อาย ุ   
            15 ปี - 17 ปี 413 33.1 
            18 ปี – 21 ปี 448 35.9 
            22 ปี – 24 ปี 387 31.0 

รวม 1,248 100.0 
การศึกษา   
            ม.ปลาย / ปวช. 511 40.9 
            ปรญิญาตร ี/ ปวส. 513 41.2 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 22 1.8 
   จบการศกึษา / ไมไ่ดศ้กึษาต่อ 201 16.1 
                                 รวม 1,248 100.0 

  
 

ศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพลล)์  โทร. 02-350-3500 ต่อ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
 
 
 


