
 
 
 

 
สํานึกเร่ืองการประหยัดของเยาวชนไทยในยุคน้ํามนัแพง 

วัตถุประสงคในการสํารวจ    
 เพื่อสอบถามขอมูลความคิดเห็นของเยาวชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในประเด็นตอไปนี ้
 1.    คาใชจายสวนตัวเฉลี่ยตอวัน 

2. สภาพปญหาดานการเงินของครอบครัวและผลกระทบที่มีตอเยาวชน 
3. ความคิดเหน็ตอพฤติกรรมการใชจายของตนเอง 
4. สาเหตุของพฤติกรรมการใชจายอยางฟุมเฟอยในหมูเยาวชนไทย 
5. บุคคลในอาชีพที่เยาวชนเหน็วามีพฤติกรรมการใชจายอยางฟุมเฟอยมากที่สุด 
6. สํานึกเกีย่วกับการชวยแบงเบาภาระดานการเงินของครอบครัว 
7. วิธีการที่เหมาะสมที่สุดที่จะกระตุนใหเยาวชนไทยใชจายอยางประหยดั 

 ระเบียบวิธีการสํารวจ 
 การสุมตัวอยาง 

การสํารวจใชวิธีสุมตัวอยางเยาวชนอายุ 15-22 ป ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จํานวน 1,223  คน  เปนชายรอยละ 43.2  
และหญิงรอยละ 56.8 
 กลุมตัวอยางกาํลังศึกษาในระดับมัธยมศกึษาและ ปวช.รอยละ 30.5   ระดับ ปวส.และอนุปริญญารอยละ 4.9  ระดับ
ปริญญาตรีรอยละ 57.2  และไมไดศึกษาแลวรอยละ 7.4 
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตวัอยางใชความคลาดเคลื่อน ± 5% ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% 

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :       5-12 พฤษภาคม 2549 

              วันท่ีเผยแพรผลการสํารวจ   :      17 พฤษภาคม 2549 
              โดย  ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 0-2350-3500 ตอ 1776      

http://research.bu.ac.th/poll/poll_list.php
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สรุปผลการสํารวจ 
1. เมื่อถามถึงคาใชจายสวนตัวเฉลี่ยตอวันพบวา เยาวชนสวนใหญรอยละ 54.9 มีคาใชจายสวนตวัเฉลี่ยวันละ 101-200 

บาท ขณะที่รอยละ 4.0 มีคาใชจายสวนตัวเกินวนัละ 500 บาท 
2. เมื่อถามถึงปญหาดานการเงนิของครอบครัวในชวงระยะ 3 เดือนที่ผานมา  เยาวชนรอยละ 46.8 ระบุวาครอบครวั

ประสบปญหาดานการเงนิ โดยปญหาดังกลาวสงผลกระทบมาถึงตัวเยาวชนคือทําใหถูกวากลาวตักเตือนเรื่องการใช
จายมากขึน้ (รอยละ 23.6)   ไดรับเงินคาใชจายสวนตัวลดลง (รอยละ12.8)     เกิดปญหาหนี้สินสวนตัว (รอยละ10.1)   
ตองลดเลิกกิจกรรมในครอบครัว เชนกนิขาวนอกบาน และทองเที่ยวลง (รอยละ8.4)      พอแมมีเวลาใหนอยลง
เพราะตองทํางานมากขึ้น (รอยละ 5.1)     พอแมทะเลาะกนัเรื่องคาใชจายในบาน (รอยละ4.1)     ตองปรับแผนการ
เรียนและหาที่เรียนใหม (รอยละ3.8)  และอืน่ๆ อาทิ ตองขึ้นรถประจําทางแทนรถสวนตัว (รอยละ1.9)   ในขณะที่
เยาวชนรอยละ 53.2  ระบุวาครอบครัวไมประสบปญหาดานการเงนิ 

3. สําหรับความคิดเห็นตอพฤติกรรมการใชจายของตนเองในชวงที่ผานมา เยาวชนสวนใหญรอยละ 67.6 เห็นวาตนเอง
ใชจายฟุมเฟอยเกินไป โดยคาใชจายทีเ่ห็นวาฟุมเฟอยมากที่สุดคือคาอาหารและเครื่องดื่ม (รอยละ 31.6)   รองลงมา
คือคาเที่ยวเตรสังสรรค (รอยละ 26.3)    คาแตงตัว (รอยละ 26.1)    คาโทรศัพท (รอยละ 25.3)     
คาเลนเกม (รอยละ 22.6)   และอ่ืนๆ อาทิ คาบุหร่ี สุรา และคาแตงรถ (รอยละ 1.9)   ในขณะที่รอยละ 32.4 เห็นวา 
ที่ผานมาตนเองไมไดใชจายอยางฟุมเฟอย 

4. เมื่อถามถึงสาเหตุของการใชจายอยางฟุมเฟอย  เยาวชนรอยละ 47.6 ระบวุาเกดิจากการไมรูจักหกัหามใจตวัเอง   
รองลงมารอยละ 32.5 ตองการการยอมรับจากเพื่อนและสังคมรอบขาง    รอยละ 29.7 ระบุวาเกิดจากอิทธิพลของสื่อ
และการโฆษณา     รอยละ 27.0 ระบุวาเกดิจากการไมรูถึงความยากลาํบากในการหาเงิน    รอยละ 14.6 ระบุวาเกดิ
จากการเลี้ยงดขูองพอแมที่ตามใจลูกมากเกนิไป  และระบุวาเกดิจากสาเหตุอ่ืน อาทิไมรูจักวางแผนการใชเงิน  
รอยละ 0.6 

5.    บุคคลในอาชีพที่เยาวชนเห็นวามีพฤติกรรมการใชจายอยางฟุมเฟอยที่สุดอันดับแรกไดแก นักเรียน นิสิต นกัศึกษา  
รอยละ 46.6   รองลงมาไดแก นักรอง นกัแสดง รอยละ 43.7    นักการเมือง รอยละ 6.0    นักธุรกิจ รอยละ 2.8    
ขาราชการ รอยละ 0.9   และอื่นๆ รอยละ 0.2 

6.    เมื่อถามวาที่ผานมาไดทาํอะไรเพื่อชวยแบงเบาภาระดานการเงนิของครอบครัวบางหรือไม  สวนใหญรอยละ 60.5  
บอกวาอยากทาํแตยังไมรูจะทําอะไรดี   ขณะที่รอยละ 28.0 ไดลงมือทําแลวคือทํางานพิเศษนอกเวลาเรียน และ
พยายามใชจายอยางประหยัดเทาที่จําเปน   สวนอีกรอยละ 11.5 ยังไมไดคิดจะทํา 

7.    สวนวิธีการที่เห็นวาเหมาะสมที่สุดในการกระตุนใหเยาวชนไทยใชจายอยางประหยัดคือการฝกใหเยาวชนทาํงานหา
เงินเองจะไดรูคาของเงิน รอยละ 55.0   ฝกใหทําบัญชีรายรับรายจายของตนเอง รอยละ 16.8    ใหความรูสรางความ
เขาใจเกี่ยวกับแนวคดิเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง รอยละ 11.0    พอแมตองไมตามใจลูกมากเกินไป รอยละ 9.3     ผูใหญ
ในสังคมตองปฏิบัติตนเปนแบบอยาง รอยละ 7.1    และอื่นๆ  อาทิ ใหหนวยงานตางๆ รับเยาวชนเขาทํางานในชวง
ปดเทอมใหมากขึ้น และใชการโฆษณาชักจูงใจใหประหยัด รอยละ 0.7 
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ตารางแสดงการประมวลผลขอมูล 
ตารางที่ 1:  ขอมูลประชากรศาสตร 

 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 528 43.2 
            หญิง 695 56.8 
การศึกษา   
            มัธยมศึกษาและ ปวช. 373 30.5 
            อนุปริญญาและ ปวส. 60 4.9 
            ปริญญาตรี 699 57.2 
            ไมไดศึกษาแลว 91 7.4 
รวม 1,223 100.0 

 
ตารางที่ 2: คาใชจายสวนตัวเฉล่ียตอวัน 

 จํานวน รอยละ 
นอยกวา 100 บาท 223 18.2 
101-200 บาท 672 54.9 
101-300 บาท 188 15.4 
301-400 บาท 50 4.1 
401-500 บาท 41 3.4 
มากกวา 500 บาท 49 4.0 

 
  ตารางที่ 3: การประสบปญหาดานการเงินของครอบครัวในชวงระยะ 3 เดือนท่ีผานมา 

 จํานวน รอยละ 
ประสบ  โดยปญหาดังกลาวสงผลกระทบตอตัวเยาวชนคือ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

- ถูกวากลาวตักเตือนเรื่องการประหยัดมากขึ้น .....................  รอยละ 23.6   
- ไดรับเงินคาใชจายสวนตัวลดลง .........................................  รอยละ 12.8 
- เกิดปญหาหนี้สินสวนตัว...................................................... รอยละ 10.1 
- ตองลด/เลิกกิจกรรมในครอบครัว เชนกินขาวนอกบาน....... รอยละ  8.4   
-  พอแมมีเวลาใหนอยลงเพราะตองทํางานมากขึ้น................. รอยละ  5.1  
- พอแมทะเลาะถกเถียงกันเรื่องคาใชจายในบาน.................... รอยละ  4.1   
- ตองปรับแผนการเรียนหรอืหาที่เรียนใหม...........................  รอยละ 3.8 
- อื่นๆ อาทิตองขึ้นรถประจําทางแทนรถสวนตัว...................  รอยละ 1.9     

572 46.8 

ไมประสบ 651 53.2 
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  ตารางที่ 4: ความคิดเห็นตอพฤติกรรมการใชจายของตนเองในชวงที่ผานมา 

 จํานวน รอยละ 
ฟุมเฟอยเกินไป โดยคาใชจายที่คิดวาตนเองฟุมเฟอยเกินไป ไดแก 
                            (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

- คาอาหารและเครื่องดื่ม...................รอยละ 31.6  
- คาเที่ยวเตรสังสรรค........................รอยละ 26.3 
- คาแตงตัว....................................... รอยละ 26.1 
- คาโทรศัพท................................... รอยละ 25.3 
- คาเลนเกม...................................... รอยละ 22.6 
- อื่นๆ อาทิคาบุหรี่ สุรา และแตงรถ รอยละ  1.9 

827 67.6 

ไมฟุมเฟอย 396 32.4 
 
  ตารางที่ 5: สาเหตุของพฤตกิรรมการใชจายอยางฟุมเฟอยในหมูเยาวชนไทย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 จํานวน รอยละ 
การไมรูจักหักหามใจตัวเอง 582 47.6 
ตองการการยอมรับจากเพื่อนและสังคมรอบขาง 398 32.5 
อิทธิพลจากสื่อและการโฆษณา 363 29.7 
การไมรูถึงความยากลําบากในการหาเงิน 330 27.0 
การเลี้ยงดูของพอแม 179 14.6 
อ่ืนๆ อาทิ ไมรูจักวางแผนการใชเงิน 7 0.6 

 
  ตารางที่ 6: บุคคลในอาชีพท่ีเยาวชนเห็นวามีพฤติกรรมการใชจายอยางฟุมเฟอยท่ีสุด 

 จํานวน รอยละ 
นักเรียน นิสิต นักศึกษา 568 46.4 
นักรอง นักแสดง 535 43.7 
นักการเมือง 73 6.0 
นักธุรกิจ 34 2.8 
ขาราชการ 11 0.9 
อ่ืนๆ 2 0.2 
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  ตารางที่ 7: ท่ีผานมาไดทําอะไรเพื่อชวยแบงเบาภาระดานการเงินของครอบครัวบางหรือไม 
 จํานวน รอยละ 
ยังไมไดคดิจะทํา 141 11.5 
อยากทําแตไมรูจะทําอะไรดี 740 60.5 
ทํา ไดแก ทํางานหารายไดพิเศษ และใชจายอยางประหยัดเทาที่ 
                 จําเปน 

342 28.0 

 
  ตารางที่ 8: วิธีการท่ีเหมาะสมที่สุดในการกระตุนใหเยาวชนไทยใชจายอยางประหยัด 

 จํานวน รอยละ 
ฝกเยาวชนใหทํางานหาเงินเองจะไดรูคาของเงิน 673 55.0 
ฝกใหทําบัญชรีายรับรายจายของตนเอง 205 16.8 
ใหความรูสรางความเขาใจเกี่ยวกับแนวคดิเรื่องเศรษฐกจิพอเพียง 135 11.0 
พอแมตองไมตามใจลูกมาเกนิไป 114 9.3 
ผูใหญในสังคมตองปฏิบัติตนเปนแบบอยาง 87 7.1 
อ่ืน อาทิ ใหหนวยงานตางๆ รับเยาวชนทํางานชวงปดเทอมใหมากขึน้ 
              และใชการโฆษณาชักจูงใจใหประหยัด เปนตน 

9 0.7 

 


	จำนวน
	ร้อยละ
	ชาย
	หญิง

	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

