เรียน บรรรณาธิการขข่าวหน้ า 1//ข่าวสังคมม/ข่าวเยาวชชน
เรือ่ ง ผลสสํารวจควาามคิดเห็นเด็
เ กและเยาาวชน (รววม 5 หน้ า)
ผลสํารววจเรือ่ ง “เด็ด็กไทยรุ่นใหหม่ หัวใจสมาร์ทโฟน”
เด็กไทยใช้ช้สมาร์ทโฟน
นถึงร้อยละ 996.7 โดยร้อยละ 74.8 ระะบุว่า มีสมา ร์ทโฟนเป็ นของตนเอง
ทัง้ นี้ ร้ออยละ 84.7 ใช้
ใ สมาร์ทโฟนเพื่อดูหนังงฟังเพลง รอองลงมา ร้อยละ
ย 78.5 ใช้ช้เล่นเกม
เด็กไทยยังบอกว่
ง
าการรใช้สมาร์ทโฟฟนทําให้ติดต่
ด อสื่อสาร/แจ้งข่าวกับคครอบครัวไดด้อย่างรวดเเร็ว
มีส่วนใให้เกิ ดการสสานสัมพันธ์ท์ ี่ดีในครอบบครัว
เนื่ อ งด้ ว ยวัวัน เสาร์ ท่ี 1 2 มกราคม นี้ ตรงกับ วัน เด็ก แห่ งชาติ
ช กรุ ง เททพโพลล์ โ ดยศู
ด น ย์ วิ จ ัย
มหาวิ ทยาลัลัยกรุงเทพ ได้
ไ สาํ รวจควาามคิดเห็นของงเด็กๆ ในเรือง
อ่ “เด็กไทยยรุ่นใหม่ หัววใจสมาร์
ใ
ทโฟ
ฟน” โดยเก็บ
ข้อมูลจากเด็ก็ ทีม่ อี ายุ 6-14 ปี ในเขตกรุงเทพฯ แลละปริมณฑล จํานวน 1,0552 คน พบว่า
เด็กไทยในนปั จจุบนั เล่นสมาร์
น
ทโฟฟน/ไอแพด ร้อยละ 96.77 โดยในจํานนวนนี้รอ้ ยละ 74.8 ระบุว่า
แ อยละ 21.9
2 ระบุว่าเเป็ นเครื่องขอองพ่อแม่ ผูปกครอง
ป้
ขณ
ณะที่มเี ด็กเพียงร้
ย อยละ 3.33
เป็ นเครื่องขของตัวเอง และร้
เท่านัน้ ทีร่ ะบุบุวา่ ไม่ได้เล่นสมาร์
น ทโฟนน/ไอแพด พ่อแม่ไม่ให้เล่น ทีม่ อี ุปกรณ์ และไม่ชอบเเล่น เป็ นต้น
ทัง้ นี้ เด็กๆ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 84.7 ระบุว่าใช้สมาร์
ม ทโฟน/ไไอแพดเพื่อดู หนัง/ฟังเพลง รองลงมาา
ร้อยละ 78.5 ระบุวา่ ใช้เพือ่ เล่นเกม แลละร้อยละ 45.2 ใช้เพือ่ หาข้อมูล/ความรรูป้ ระกอบกาารเรียน
่า
สําหรับการรใช้เวลาอยูกั่กบสมาร์ทโฟฟน/ไอแพด ของเด็กๆ นันน้ ร้อยละ 37.0 ระบุวาประมาณ
1ออวัน รองลงมมาร้อยละ 23..6 ระบุว่าประะมาณ 3-4 ชัวโมงต่
่
อวัน และร้อยละ 11.6 ระบุว่าประมาณ
ป
5-66
2 ชัวโมงต่
่
ชัวโมงต่
่
อวัน
มก จะขอคําปรึ กษา เวลลามี ปัญ หาเรื่อ งการใช้ช้
ส่ ว นบุคคลลที่ เ ด็ก ๆ ส่วนใหญ่ ร้อยยละ 65.5 มั
ห
เกิล
สมาร์ทโฟนนหรือแอพพลิ เคชันต่
่ างๆ คือ พ่อแแม่/ผู้ปกครออง รองลงมารร้อยละ 19.1 ระบุว่าค้นหาเองในกู
และ ร้อยละ 14.1 ระบุวา่ ปรึกษาเพือ่ น
นสัมพันธ์ทดีี่ดใี นครอบครัรัวในเรื่องใดดบ้าง” ส่วน
เมือ่อถามว่า “เด็ก็ ๆ ใช้สมารร์ทโฟน/ไอแแพดเพื่อสาน
ใหญ่
ใ ร้อยละะ 66.1 ระบุว่า ติ ดต่อสื่อสาร/แจ้
ส
งเหตตุ/บอกเหตุได้
ไ อย่างรวดเร็ว รองลงมมาร้อยละ 53.5 ระบุวา่ ได้
เห็นหน้าตากักันโดยการคุยผ่
ย านวีดโี อคอล และร้อยลละ 37.9 ระบุบุวา่ พูดคุยพร้อ้ มกันได้ทลี ะะหลายๆคน
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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1. การเล่นโโทรศัพท์มือถือ/สมาร์ทโฟน/
โ ไอแพดดของเด็กไททยในปัจจุบนั
เลล่น
ร้อยลละ
96.7
โดยระะบุวา่ .....
เป็ นเครื่องของตัวเองง/ส่วนตัว
เป็ นเครือ่ งของพ่
ง
อ แม่ ผูป้ กครอง
ไมม่เล่น

ร้อยละะ 74.8
ร้อยละะ 21.9

ร้อยละะ
3.3
โดยใหห้เหตุผลว่า พ่พอแม่ไม่ให้เล่น ไม่มสี มาร์ทโฟน และไไม่ชอบเล่นฯฯลฯ

2. เด็กๆ ใช้ช้โทรศัพท์มือถื
อ อ/สมาร์ทโฟน/ไอแพดดเพื่อ.........(สามารถตอบได้มากกว่ว่า 1 ตําตอบบ)
ดูรายการย้อนหลั
น ง/ดูหนัง/ฟั
ง งเพลง
ร้อยละะ 84.7
ร้อยละะ 78.5
เลล่นเกม
หาาข้อมูล/ความมรูป้ ระกอบการเรียน
ร้อยละะ 45.2
เลล่นfacebook// ไลฟ์สด
ร้อยละะ 45.1
คุยไลน์
ร้อยละะ 42.1
ร้อยละะ 22.2
อินนสตาแกรม
อ่าานข่าว/ตามขข่าว
ร้อยละะ 17.3
ติดดตามดารา
ร้อยละะ 15.7
อื่นนๆ เช่นคุยโททรศัพท์ เล่นทวิ
ท ตเตอร์ ฯลลฯ
ร้อยละะ 3.1
3. เด็กๆ ใช้ช้เวลาอยู่กบั มือถือ/สมารร์ทโฟน/ไอแแพด เฉลี่ยวันละ............
น
..
ร้อยละะ
ร้อยละะ
ร้อยละะ
ร้อยละะ
ร้อยละะ
ร้อยละะ
ร้อยละะ

น้้อยกว่า 1 ชัวโมง
ว่
ปรระมาณ 1-2 ชัวโมง
่
ปรระมาณ 3-4 ชัวโมง
่
ปรระมาณ 5-6 ชัวโมง
่
ปรระมาณ 7-8 ชัวโมง
่
ปรระมาณ 9-100 ชัวโมง
่
ปรระมาณ 10 ชัชวโมงขึ
่
น้ ไป
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10.0
37.0
23.6
11.6
6.5
5.4
5.9

4. บุคคลที่เด็กๆ มักจะขอคําปรึกษา
ษ เวลามีปัญ
ญหาเรือ่ งกาารใช้สมาร์ทโฟนหรื
โ
อแออพพลิ เคชันต
่ ต่างๆ
พ่อแม่/ผูป้ กครรอง
เ ล
ค้น้ หาเองในกูเกิ
เพื
พือ่ น
คุณ
ณครู

ร้อยละะ
ร้อยละะ
ร้อยละะ
ร้อยละะ

65.5
19.1
14.1
1.3

5.เมื่อถามว่ว่า “เด็กๆ ใช้ช้สมาร์ทโฟน
น/ไอแพดเพืพอสานสั
่
มพันธ์
น ที่ดีในครรอบครัวในเรืรื่องใดบ้าง”
ติดดต่อสือ่ สาร/แแจ้งเหตุ/บอกกเหตุได้อย่างงรวดเร็ว
ไดด้เห็นหน้าตากันโดยการคุคุยผ่านวีดโี อคคอล
พูดคุยพร้อมกันั ได้ทลี ะหลาายๆคน
บอกพิกดั ให้กบั ผูป้ กครองวว่าตอนนี้อยูต่ รงไหน
อื่นนๆ เช่น ทํากิจกรรมต่างๆๆ ดูละครร่วมมกัน ถ่ายรูป เปิดคลิปให้
แม่เต้นออกกําลังกายย ฯลฯ
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ร้อยละะ
ร้อยละะ
ร้อยละะ
ร้อยละะ
ร้อยละะ

66.1
53.5
37.9
33.7
2.8

รายละเเอียดในกาารสํารวจ
วัตถุประสงค์ในการสํารวจ
ร
พืน้ ที่กรุงเทพ
พมหานครแลละปริมณฑลเนื่องในวันเด็ด็ก
เพื่อสอบถามความคิดเห็นของเด็กอายุ 6 -14 ปี ในพื
ส อนมุมมอง
แห่งชาติ โดดยสอบถามเกกี่ยวกับพฤติติกรรมการใชช้สมาร์ทโฟนน/ไอแพด ขอองเด็กๆ ในปปจั จุบนั เพื่อสะท้
ความคิดเห็นนของเด็กให้ผูผใู้ หญ่ในสังคมมและผูท้ เ่ี กีย่ยวข้องได้รบั ทราบ
ท และนําไปใช้เป็ นแนนวทางในการพัฒนาประเททศ
ต่อไป
ประชากรที่สนใจศึกษาา
ง กอายุ 6-114 ปี ท่กี ําลังศึกษาอยู่ในรระดับชัน้ ประะถมศึกษา– มัธยมศึกษา
ษ
การสํารวจใช้การสุ่มตัวอย่างเด็
ตอนต้นทัง้ โรรงเรียนในสังั กัดรัฐบาลแและสังกัดเอกกชนในพืน้ ทีกรุ
ก่ งเทพมหาานครและปริรมณฑลโดยสสุ่มจากเขตการ
ปกครองทัง้ เเขตชัน้ ในชันกลางและชั
น้
นนอกด้
น้
วยวิธธีีการสุ่มตัวอย่
อ างแบบหลายขัน้ ตอน ((Multi-Stagee Samplinng)
จากนัน้ จึงสุม่มประชากรเปป้าหมายทีจ่ ะสสัมภาษณ์ได้ก้ ลุ่มตัวอย่างทั
ง ง้ สิน้ 1,0522 คน เป็ นเพ ศชายร้อยละะ 49.8 และเพพศ
หญิงร้อยละ 50.2
ความคลาดดเคลื่อน (Margin of Errror)
การประมาณการรขนาดตัวอย่างมีขอบเขตตของความคลลาดเคลื่อน 4
 ทีร่ ะดับคความเชื่อมัน่ 95%
วิิธีการรวบรรวมข้อมูล
ใช้การสัมภาษณ์
ณ์กบั กลุ่มตัวอย่างโดยตรง (Face to face interview) โดยเครืรื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็
น
บข้อมูมล
อ ประกอบดด้วยข้อคําถาามแบบเลือกตตอบ (Checkk List Nominal) จากนันจึ
น้ ง
เป็ นแบบสอบบถามทีม่ โี ครรงสร้างแน่นอน
ได้นําแบบสออบถามทุกชุดมาตรวจสอบ
ด
บความถูกต้อองสมบูรณ์กอนบั
อ่ นทึกข้อมูมลและประม วลผล
อ ล: 8-10 มกราคม 2562
ระยะเวลาในนการเก็บข้อมู
วันที่เผยแพพร่ผลสํารวจ: 12 มกราคม 2562
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่มตัวั อย่าง
ข้อมูลประชากกรศาสตร์ของกลุ
ข
จํานวน
น (คน)

ร้อยลละ

รวม
ร

524
528
1,052

49.88
50.22
100.00

รวม
ร

286
347
419
1,052

27.22
33.00
39.88
100.00

668
384
1,052

63.55
36.55
100.00

844
208
1,052

80.22
19.88
100.00

เเพศ
ชาย
หญิง
ออายุ
6 – 8 ปี
9 – 11
1 ปี
12 – 14 ปี
กการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ก
รวม
สสังกัดของโรรงเรียน
รัฐบาล
เอกชน
รวม

ศูนย์วิจยั มหาวิ
ม ทยาลัยั กรุงเทพ (กกรุงเทพโพลลล์) โทร. 02--407-3888 ตต่อ 2898, 28897
E-mail: bangkokppoll@bu.acc.th Webssite: http://bbangkokpooll.bu.ac.th
Tw
witter: httpp://twitter.coom/bangkook_poll
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