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ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลกระทบจาก“สังคมก้มหน้า”
เรียน บรรณาธิการบริหาร /บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว
สำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 1-12 กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ ศูนย์
ส ำรวจควำมคิ ดเห็ น “นิ ด้ ำโพล” สถำบั น บั ณ ฑิ ตพั ฒ นบริห ำรศำสตร์ (นิ ด้ ำ) เปิ ดเผยผลส ำรวจเรื่อง “ควำมคิ ด เห็ น ของ
ประชำชนต่อผลกระทบจำก“สังคมก้มหน้ำ”” ทำกำรสำรวจระหว่ำงวันที่ 8 - 12 กุมภำพันธ์ 2559 จำกประชำชนทั่วประเทศ
กระจำยทั่วทุกภูมิภำค รวมทั้งสิ้น จำนวน 4,819 หน่วยตัวอย่ำง ด้วยวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) ใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีลงพื้นที่ภำคสนำม โดยกำหนดค่ำควำมเชื่อมั่นที่ ร้อย
ละ 95.0 และมีค่ำควำมคลำดเคลื่อนมำตรฐำน (Standard Error : S.E.) ไม่เกิน 0.7
จำกผลกำรสำรวจ พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ใช้อุปกรณ์พกพำเคลื่อนที่ ร้อยละ 88.94 และไม่ใช้อุปกรณ์พกพำเคลื่อนที่
ร้ อยละ 11.06 และใช้ มื อถื อ (Smartphone) เป็ น ส่ วนใหญ่ ร้ อยละ 93.94 รองลงมำแท็ ป เล็ ต (Tablet) ร้ อยละ 3.51
และไอแพด (I-pad) ร้อยละ 2.56
เมื่อถำมต่อไปว่ำส่วนใหญ่ใช้อุปกรณ์ พกพำเคลื่อนที่ช่วงเวลำใดมำกที่สุดและใช้ระยะเวลำเท่ำใด พบว่ำ ส่วนใหญ่ใช้
บนเตียงนอน (ก่อนนอน/ตื่นนอน) ร้อยละ 35.28 รองลงมำระหว่ำงทำงำน ร้อยละ 17.44 และระหว่ำงกำรเดินทำง ร้อยละ
12.27 และส่วนใหญ่ใช้เวลำในกำรเข้ำใช้สื่อสังคมออนไลน์ 1-2 ชั่วโมงต่อวัน ร้อยละ 24.74 รองลงมำ 2-3 ชั่วโมงต่อวัน
ร้อยละ 19.24 และน้อยกว่ำ 1 ชั่วโมงต่อวัน ร้อยละ 19.17
เหตุผลที่ ประชำชนส่วนใหญ่เข้ำใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อันดับแรก คือ พูดคุย/ติดต่อกับบุคคลที่รู้ จัก
ร้ อยละ 90.60 อั น ดั บที่ 2 คื อ หำข้ อมู ล /แลกเปลี่ ยนข้ อมู ล ร้ อยละ 46.55 และ อั น ดั บ ที่ 3 คื อ โพสข้ อควำม/รู ป ภำพ
ร้อยละ 39.25
ด้ำนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ ระดับควำมรุนแรง “ปัญหำสังคมก้มหน้ำ” ประชำชนส่วนใหญ่คิด ว่ำเป็นปัญหำที่รุนแรง
ปำนกลำง ร้อยละ 36.65 รองลงมำเป็นปัญหำที่รุนแรงค่อนข้ำงมำก ร้อยละ 29.39 และรุนแรงมำกที่สุด ร้อยละ 22.47 ซึ่งมี
ค่ำเฉลี่ย 6.69 ซึ่งปัญหำที่รุนแรงในระดับค่อนข้ำงมำก และมีค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 2.321
เมื่อถำมถึ งควำมคิดเห็ น เกี่ย วกับ ผลกระทบจำกสั งคมก้มหน้ ำ พบว่ำ ประชำชนส่ วนใหญ่ คิด ว่ำสั งคมก้ม หน้ ำมี
ควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุ เพรำะมัวสนใจอยู่แต่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้ำ ร้อยละ 55.78 รองลงมำทำให้เกิดควำมสัมพันธ์
ที่ไม่ลงรอย หรือมีปฎิสัมพันธ์กับคนรอบข้ำงน้อยลงไป ร้อยละ 51.16 และเสี่ยงต่อกำรที่จะมีพฤติกรรมเสพติดด้ำนอื่นๆ เช่น
ติดเกม Social Network ร้อยละ 39.34
และเมื่อถำมว่ำตัว ท่ำนเองคิดว่ำตนเองจัดอยู่ในกลุ่ มประเภทของ “สั งคมก้มหน้ำ ” ประชำชนส่ วนใหญ่ ตอบว่ำ
เป็นบ้ำงในระดับหนึ่ง ร้อยละ 59.35 รองลงมำไม่เป็นเลย ร้อยละ 34.24 และเป็นมำก ร้อยละ 6.41

ท้ำยที่สุดประชำชนให้ข้อเสนอแนะหรือวิธีแก้ปัญหำในเรื่องสังคมก้มหน้ำ อันดับแรก คือ รณรงค์ในกำรเล่นมือถือให้
เหมำะสมกับเวลำและสถำนที่ ร้อยละ 36.36 อันดับที่ 2 ทำกิจกรรมภำยในครอบครัวและคนรอบข้ำงให้มำกขึ้น เช่น พูดคุย
ไปเที่ยว ร้อยละ 14.55 และอันดับที่ 3 เยำวชนควรได้รับกำรควบคุมในกำรเล่นมือถือจำกผู้ปกครอง ร้อยละ 12.61
เมื่อพิจำรณำลักษณะทั่วไปของตัวอย่ำง ตัวอย่ำงส่ วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.71 เพศชำย ร้อยละ 38.34
และเพศทำงเลือก ร้อยละ 0.96 มีอำยุระหว่ำง 18 – 25 ปี ร้อยละ 27.10 รองลงมำ 26 – 35 ปี ร้อยละ 21.56 36 – 45 ปี
ร้อยละ 19.78 46 – 60 ปี ร้อยละ 18.42 และ มำกกว่ำ 60 ปี ร้อยละ 13.14 ส่ ว นใหญ่ มีส ถำนภำพสมรส ร้อ ยละ 46.48
รองลงมำมีสถำนภำพโสด 45.86 และหม้ำย/ หย่ำร้ำง/แยกกัน ร้อยละ 7.66 ตั ว อ ย่ ำ งส่ ว น ให ญ่ มี ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ร ะ ดั บ
ปริญญำตรี/เทียบเท่ำ ร้อยละ 36.91 รองลงมำระดับ มัธยมศึกษำ/เทียบเท่ำ ร้อยละ 26.65 ระดับ ประถมศึกษำ/ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 15.98 ระดับอนุปริญญำ/เทียบเท่ำ ร้อยละ 14.70 สูงกว่ำระดับปริญญำตรี/เทียบเท่ำ ร้อยละ 5.76
ตัวอย่ำงส่วนใหญ่ประกอบอำชีพข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงของรัฐ/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 27.86 รองลงมำ นักเรียน/
นักศึกษำ ร้อยละ 20.46 เจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 15.69 ผู้ใช้แรงงำน/รับจ้ำงทั่วไป ร้อยละ 12.72 พ่อบ้ำน/
แม่บ้ำน/เกษียณอำยุ/ว่ำงงำน ร้อยละ 9.26 พนักงำนเอกชน ร้อยละ 8.84 และเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 5.17
ตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีรำยได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน ระหว่ำง 10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 32.12 รองลงมำ ต่ำกว่ำ
10,000 บำท ร้อยละ 25.73 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 18.55 รำยได้ระหว่ำง 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 12.60 รำยได้
ระหว่ำง 30,001 – 40,000 บำท ร้อยละ 3.76 มำกกว่ำ 40,001 บำทขึ้นไป ร้อยละ 2.74 ตัวอย่ำงส่วนใหญ่พักอำศัยอยู่นอก
เขตเทศบำล ร้อยละ 50.42 และอำศัยอยู่ในเขตเทศบำล ร้อยละ 49.58
ตารางที่ 1 ค่าร้อยละของตัวอย่าง จาแนกตามการใช้อุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่ในปัจจุบัน
การใช้อุปกรณ์พกพา
ใช้ ประเภทที่ใช้
1. มือถือ (Smartphone)
: ร้อยละ 93.94
2. แท็ปเล็ต (Tablet)
: ร้อยละ 3.51
3. ไอแพด (I-pad)
: ร้อยละ 2.56
ไม่ใช้
รวมทั้งสิ้น
ตารางที่ 2 ค่าร้อยละของตัวอย่าง จาแนกตามช่วงเวลาในการใช้อุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่มากที่สุด
ลาดับที่
ช่วงเวลาในการใช้อุปกรณ์พกพา
1
บนเตียงนอน (ก่อนนอน/ตื่นนอน)
ระหว่ำงทำงำน
2
ระหว่ำงกำรเดินทำง
3
4
ทุกช่วงเวลำ
ระหว่ำงรับประทำนอำหำร
5
6
อยู่ในห้องน้ำ
ระหว่ำงเรียน
7
ประชุม
8
9
อื่น ๆ เช่น ช่วงเวลำว่ำง/ระหว่ำงวัน/หลังเลิกเรียน/เลิกงำน
รวมทั้งสิ้น

ร้อยละ
88.94

11.06
100.00
ร้อยละ
35.28
17.44
12.27
12.18
4.02
3.03
2.54
0.47
12.76
100.00

ตารางที่ 3 ร้อยละของตัวอย่าง จาแนกตามระยะเวลาในการเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
ลาดับที่
ระยะเวลาในการเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์
1
น้อยกว่ำ 1 ชั่วโมงต่อวัน
2
1-2 ชั่วโมงต่อวัน
3
2-3 ชั่วโมงต่อวัน
4
3-4 ชั่วโมงต่อวัน
5
5-6 ชั่วโมงต่อวัน
6
มำกกว่ำ 6 ชั่วโมงต่อวัน
7
อื่นๆ เช่น ตลอดทั้งวัน/ใช้เมื่อจำเป็น
รวมทั้งสิ้น

ร้อยละ
19.17
24.74
19.24
14.97
9.25
10.61
2.02
100.00

ตารางที่ 4 ร้อยละของตัวอย่าง จาแนกตามเหตุผลในการเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่สาคัญ 3 ลาดับแรก
ลาดับที่
เหตุผลในการเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์
ร้อยละ
1
พูดคุย/ติดต่อกับบุคคลที่รู้จัก
90.60
2
หำข้อมูล/แลกเปลี่ยนข้อมูล
46.55
3
โพสข้อควำม/รูปภำพ
39.25
4
ติดตำมข่ำวสำรทั่วไป (กำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม กีฬำ)
38.39
5
ส่งข้อควำม เช็คอีเมล์
23.46
6
เล่นเกมออนไลน์
23.20
7
ติดตำมข่ำวสำรของสินค้ำ ผลิตภัณฑ์ และบริกำรต่ำงๆ เช่น กำรสั่งซื้อสินค้ำออนไลน์ กำร
15.32
จองบริกำรต่ำงๆ
8
ร่วมกิจกรรมกลุ่มออนไลน์ต่ำงๆ เช่น อ่ำนและแสดงควำมคิดเห็น ร่วมเป็นแฟนคลับฯลฯ
9.89
9
ใช้เป็นช่องทำงในกำรจำหน่ำยสินค้ำ ผลิตภัณฑ์ และบริกำรต่ำงๆ
7.44
10
อื่น ๆ เช่น ดูหนัง/ฟังเพลง/อ่ำนกำร์ตูน/สมัครเรียน/ติดต่อประสำนงำน
4.35
ตารางที่ 5 ร้อยละของตัวอย่าง จาแนกตามระดับ“ปัญหาสังคมก้มหน้า” เป็นปัญหาทีร่ ุนแรง/ต้องได้รับการแก้ไขในปัจจุบัน
ระดับความรุนแรงของปัญหาสังคมก้มหน้า
ร้อยละ
9-10 คะแนน
22.47
7-8 คะแนน
29.39
5-6 คะแนน
36.65
3-4 คะแนน
6.81
1-2 คะแนน
2.33
0 คะแนน
2.35
รวมทั้งสิ้น
100.00
หมำยเหตุ ค่ำเฉลี่ย (mean) = 6.69 คะแนน
ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) = 2.321
เกณฑ์กำรแปรผล
0.00 - 2.00 ไม่เป็นปัญหำเลย
2.01 - 4.00 เป็นปัญหำที่รุนแรงในระดับค่อนข้ำงน้อย
4.01 - 6.00 เป็นปัญหำที่รุนแรงในระดับปำนกลำง

6.01 - 8.00 เป็นปัญหำที่รุนแรงในระดับค่อนข้ำงมำก
8.01 - 10.00 เป็นปัญหำที่รุนแรงในระดับมำก

ตารางที่ 6
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ร้อยละของตัวอย่าง จาแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากสังคมก้มหน้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ผลกระทบจากสังคมก้มหน้า
ร้อยละ
เสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุ เพรำะมัวสนใจอยู่แต่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้ำ
55.78
ทำให้เกิดควำมสัมพันธ์ที่ไม่ลงรอย หรือมีปฎิสัมพันธ์กับคนรอบข้ำงน้อยลงไป
51.16
เสี่ยงต่อกำรที่จะมีพฤติกรรมเสพติดด้ำนอื่นๆ เช่น ติดเกม Social Network
39.34
ส่งผลต่อสุขภำพเสี่ยงต่อโรคต่ำงๆ เช่น นิ้วล็อค จอประสำทตำเสื่อม ปวดเมื่อยคอ บ่ำไหล่
36.81
หมอนรองกระดูเสื่อมสภำพก่อนวัยอันควร
ทำให้สำมำรถอัพเดทข้อมูลข่ำวสำรได้อย่ำงรวดเร็วและทันเหตุกำรณ์ (Real-Time)
35.75
สำมำรถแลกเปลี่ยนข้อมูลควำมรู้ในสิ่งที่สนใจร่วมกันได้
35.40
ประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อสื่อสำรกับคนอื่น สะดวกและรวดเร็ว
32.83
สร้ำงนิสัยเสียให้ต้องดูมือถือเป็นประจำ ทั้งๆ ที่ไม่มีเรื่องเร่งด่วน ห้ำมตัวเองไม่ได้
32.10
ทำให้เกิดควำมเครียด ควำมวิตกกังวลเวลำที่ไม่ได้ใช้จะรู้สึกไม่สบำยใจ
21.99
ได้พูดคุยสื่อสำรกับคนในครอบครัว เพื่อน คนรอบข้ำง ได้ใกล้ชิดมำกยิ่งขึ้น (โดยเฉพำะคน
29.46
ที่ไม่ได้พักอำศัยอยู่กับครอบครัว)
เป็นกำรกระตุ้นตัวเองให้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลำ (Alert)
14.97
อื่น ๆ เช่น มีผลกระทบกับกำรเรียนและกำรทำงำน/ก่อให้เกิดอำชญำกรรม/ทำให้ลูกหลำนไม่
3.69
เชื่อฟังพ่อแม่/เปลืองค่ำใช้จ่ำย/ไม่มีมำรยำททำงสังคม

ตารางที่ 7 ร้อยละของตัวอย่าง จาแนกตามความคิดเห็นว่าตัวเองจัดอยู่ในกลุ่มประเภทของ “สังคมก้มหน้า”
ความคิดเห็น
ร้อยละ
เป็นมำก
6.41
เป็นบ้ำงในระดับหนึ่ง
59.35
ไม่เป็นเลย
34.24
รวมทั้งสิ้น
100.00
ตารางที่ 8 ร้อยละของตัวอย่าง จาแนกตามความคิดเห็นต่อข้อเสนอแนะหรือวิธีแก้ปัญหาในเรื่องสังคมก้มหน้า (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ)
ลาดับที่
ประเด็นข้อเสนอแนะ
ร้อยละ
1
รณรงค์ในกำรเล่นมือถือให้เหมำะสมกับเวลำและสถำนที่
36.36
2
ทำกิจกรรมภำยในครอบครัวและคนรอบข้ำงให้มำกขึ้น เช่น พูดคุย ไปเที่ยว
14.55
3
เยำวชนควรได้รับกำรควบคุมในกำรเล่นมือถือจำกผู้ปกครอง
12.61
4
ส่งเสริมให้ทำกิจกรรมอื่นๆ เช่น อ่ำนหนังสือ ทำงำนอดิเรก ออกกำลังกำย
9.09
5
ลดระยะเวลำในกำรเล่นโทรศัพท์มือถือ จำกัดช่วงเวลำเล่น ห้ำมใช้ช่วงเรียนหรือทำงำน
8.97
เล่นเท่ำที่จำเป็น

