
 
 

 
ผลสํารวจกรุงเทพโพลล : เร่ืองเยาวชนไทยกับการใชเวลาหลังเลิกเรียน 

 
ดวยวันที่ 20 กันยายนของทุกปเปนวันเยาวชนแหงชาต ิ ในปน้ีศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจัย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “เยาวชนไทยกับการใชเวลาหลังเลิกเรียน” ขึ้น
โดยเก็บขอมูลเม่ือวันที่ 28 สิงหาคม - 2 กันยายนที่ผานมา จากเยาวชนทีศ่ึกษาในระดับมัธยมปลาย ปวช./ ปวส./ 
อนุปริญญา และปริญญาตรี ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนรวม 59 แหง จาก 14 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ  
ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 1,671 คน เปนเพศชายรอยละ 40.8 และเพศหญิงรอยละ 59.2  สรุปผลไดดังน้ี 
 กิจกรรมในชวงเย็นถึงค่ําหลังเลิกเรียนที่เยาวชนทํามากเปนอันดับแรกคือการพูดคุยสังสรรคกับเพือ่น
ฝูงรอยละ 50.6  รองลงมาคือดูโทรทัศนรอยละ 46.6   ทําการบาน อานหนังสือ และเรียนพิเศษรอยละ 46.3     
เลนเกม เลนอินเทอรเน็ต และคุยโทรศัพทรอยละ 42.6   เลนกีฬา ออกกําลังกาย และทํางานอดิเรกรอยละ 38.9   
ทํางานบาน ชวยงานที่บาน และทํางานหารายไดพิเศษรอยละ 27.7   ชอปปง ซ้ือของ ดูหนัง และฟงเพลงนอกบาน
รอยละ 26.1   และอ่ืนๆ อาทิ นอน อยูกับคนรัก และปฏิบัตธิรรมรอยละ 3.2 
 เยาวชนรอยละ 70.1 กลับถงึบานไมเกิน 18.00 น.  ขณะที่รอยละ 10.1 กลับถึงบานหลัง 20.00 น. 
 สําหรับบุคคลที่เยาวชนใชเวลาอยูดวยมากที่สุดในชวงเย็นถึงค่ําหลังเลิกเรียนพบวาอันดับแรกคือ 
เพื่อนรอยละ 38.6    พอแมรอยละ 34.6   อยูคนเดียวรอยละ 10.5   อยูกับญาติพ่ีนองรอยละ 9.3    
อยูกับคนรักรอยละ 5.9   อยูกับครูรอยละ 0.2   และอยูกับบุคคลอ่ืนอาทิ โคช รอยละ 0.9 
 เมื่อถามถึงเปาหมายในชีวติสวนใหญรอยละ 53.7 ระบุวายงัไมมีเปาหมายในชีวิตวาหลงัจบ
การศึกษาแลวจะทําอะไร ขณะที่รอยละ 46.3 ระบวุามีเปาหมายในชวีติแลว เชน อยากเปนเจาของกิจการ แพทย 
วิศวกร และนกัแสดง เปนตน  

ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาที่ระดับการศึกษาพบวา เยาวชนทีศ่ึกษาในระดับ ปวช. ปวส. และอนุปริญญาระบุวายังไมมี
เปาหมายในชวีิตมากที่สุดคอืรอยละ 63.0   รองลงมาคือระดับมัธยมปลายรอยละ 51.6  และระดับปริญญาตรี 
รอยละ 46.1 

เมื่อถามตอวาทุกวันน้ีไดใชเวลาที่มีอยูอยางเปนประโยชนคุมคาเพื่อเตรียมสรางอนาคตทีดี่ใหกับ
ตนเองหรือไม รอยละ 46.3 ระบุวาไมแนใจ  ขณะที่รอยละ 36.7 คิดวาไดใชเวลาใหเปนประโยชนคุมคาแลว  อีก
รอยละ 17.0 เห็นวายังไมไดใชเวลาใหเปนประโยชนคุมคา 

ทั้งน้ี เยาวชนรอยละ 51.1 เห็นวาที่ผานมายังไมไดรับคําแนะนาํสงเสริมอยางถูกตองเพยีงพอในเรื่อง
การใชเวลาใหเกิดประโยชน  ขณะที่รอยละ 48.9 เห็นวาไดรับคาํแนะนําที่ถูกตองเพียงพอแลว 

 
 
 
 



 
สําหรับกิจกรรมที่เยาวชนตองการใหมีการสงเสริมเพื่อใหเกิดการใชเวลาอยางเปนประโยชน อันดับ

แรกคือกิจกรรมดานกีฬาและการออกกําลังกายรอยละ 36.4     ดานบันเทิง ดนตรี และการแสดงรอยละ 23.1    
ดานการพัฒนาความรูความสามารถเชิงวชิาการรอยละ 14.8   ดานการชวยเหลือสังคมและชุมชนรอยละ 6.7    
ดานใดก็ไดที่แปลกใหมไมซํ้าซากจําเจรอยละ 5.0   ดานการสรางอาชีพเพ่ือใหมีรายไดรอยละ 4.2   ดานการ
เสริมสรางความสัมพันธในครอบครัวรอยละ 1.5    ดานการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมรอยละ 1.3   และดานอ่ืนๆ 
รอยละ 2.6 

และเมื่อถามวาระหวางการมานะพยายามดวยตนเองกับการใชเสนสายหรือระบบอุปถัมภคิดวาสิ่ง
ใดสงผลตอความสําเร็จในชีวิตมากกวากัน รอยละ 80.7 ยังคงเชื่อวาการมานะพยายามดวยตนเองสงผลตอ
ความสําเร็จในชีวิต มากกวา  แตก็มถึีงรอยละ 19.3 หรือประมาณ 1 ใน 5 ที่เชื่อวาการใชเสนสายหรือระบบ
อุปถัมภสงผลตอความสาํเร็จในชีวติมากกวา 

ผศ. สุนิสา ประวิชัย หัวหนาศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล กลาววา ผลสํารวจชี้ใหเห็นวาเยาวชนไทยในทุกวันนี้
สนใจและใชเวลาไปกบักิจกรรมที่ไมกอใหเกิดประโยชนทั้งตอตนเองและสังคมเทาไรนัก โดยสวนใหญหมดไปกับการ
พูดคุยสังสรรคกับเพ่ือนฝูง เลนเกม คุยโทรศัพท และดูโทรทัศน ประกอบกับการที่พวกเขาใชเวลาหลังเลิกเรียนอยูกับ
เพ่ือนมากกวาพอแม หรือบางคนตองอยูคนเดียวเพราะพอแมยังกลับไมถึงบานก็ยิ่งนาเปนหวงวาเยาวชนเหลานี้จะ
ขาดการชี้แนะที่ถูกตอง 

นอกจากนี้ ผลสํารวจยังสะทอนปญหาที่นาเปนหวงสําหรับสังคมไทยอีกประการหนึ่งคือการที่
เยาวชนไทยสวนใหญยงัคงไมมีเปาหมายในชีวิต ทั้งน้ีแมแตกลุมที่กําลงัศกึษาในระดับปริญญาตรีซึง่ควรจะ
เปนเยาวชนชั้นแนวหนาของสังคมและเหลือเวลาอีกไมนานก็จะจบออกไปทํางานรับผิดชอบชีวติตนเอง
แลวแตปรากฎวามีจํานวนเกือบครึ่งทีร่ะบุวายงัไมมีเปาหมายในชีวิตที่ชัดเจนวาเมื่อจบการศึกษาแลวจะไป
ทําอะไร  
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ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
โทร. 02-350-3500 ตอ 1776 
 



 
 

รายละเอียดในการสํารวจ 
วัตถุประสงคของการสํารวจ 

เนื่องจากวันที่ 20 กันยายน ของทุกปเปนวันเยาวชนแหงชาติ ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลลจึงดําเนินโครงการสํารวจ
ความเห็นเรื่อง “เยาวชนไทยกับการใชเวลาหลังเลิกเรียน” เพื่อสอบถามขอมูลความคิดเห็นของเยาวชนในประเด็น
ตอไปนี้ 

1.   กิจกรรมสวนใหญที่ทําในชวงหลังเลิกเรยีน 
2. เวลาที่กลับถึงบานในแตละวัน 
3. บุคคลที่ใชเวลาอยูดวยมากที่สุดในชวงหลังเลิกเรียน 
4. การต้ังเปาหมายในชีวิตหลังจบการศึกษา 
5. ความคิดเห็นตอการใชเวลาที่มีอยูอยางเปนประโยชนคุมคาเพื่อเตรียมสรางอนาคตที่ดีใหกับตนเอง 
6. การไดรับคําแนะนําสงเสริมในเรื่องการใชเวลาใหเกิดประโยชน 
7. กิจกรรมที่ตองการใหสงเสริมเพื่อใหเกิดการใชเวลาอยางเปนประโยชน 
8. ความเชื่อมั่นตอปจจัยที่จะสงผลตอความสําเร็จในชีวิตระหวางการมานะพยายามดวยตนเองกับการใช

เสนสายหรือระบบอุปถัมภ 
  

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
การสํารวจใชวิธีสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมจังหวัดในแตละภาค จากนั้นจึงสุม

สถานศึกษา และประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,671 คน เปนเพศชายรอยละ 40.8  และเพศหญิง
รอยละ 59.2  จากสถานศึกษาจํานวน 59 แหง ใน 14 จังหวัด ไดแก กรงุเทพมหานคร กาญจนบุรี กาฬสินธุ ขอนแกน จันทบุร ี
ชลบุรี เชียงใหม ตรัง นครศรธีรรมราช นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สุโขทัย และสมุทรปราการ  
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตัวอยางใชความคลาดเคลื่อน ± 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

วิธีเกบ็รวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
ระยะเวลาในการเก็บขอมลู   :       28 สิงหาคม - 2 กันยายน 2549 

             วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :       19 กันยายน 2549 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
ตารางที่ 1: ขอมูลประชากรศาสตร 

 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 682 40.8 
            หญิง 989 59.2 
การศึกษา :   
            มัธยมปลาย 812 48.6 
            ปวช. ปวส. อนุปริญญา 484 29.0 
            ปริญญาตรี 375 22.4 
ปจจุบันพักอาศัยอยูกับ :   
            พอแม 1,090 65.2 
            ญาติ 209 12.5 
            เพื่อน 175 10.5 
            คนรกั 37 2.2 
            อยูคนเดียว 128 7.7 
            อื่นๆ เชนอาศัยอยูกบัพระ 32 1.9 
เขตที่พักอาศยั    
            กรุงเทพฯ/ ปริมณฑล 818 48.9 
            ตางจังหวัดในเขตอําเภอเมือง 431 25.8 
            ตางจังหวัดนอกเขตอําเภอเมือง 422 25.3 

  
ตารางที่ 2 : สวนใหญใชเวลาทํากิจกรรมอะไรหลังเลิกเรียน (เรียงลําดับจากมากไปหานอย) 

       (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 จํานวน รอยละ 
พูดคุยสังสรรคกับเพื่อนฝูง 846 50.6 
ดูโทรทัศน 779 46.6 
ทําการบาน ทํารายงาน อานหนังสือ เรียนพิเศษ 774 46.3 
เลนเกม เลนอนิเทอรเน็ต คุยโทรศัพท 712 42.6 
เลนกีฬา ออกกําลังกาย ทํางานอดิเรก 650 38.9 
ทํางานบาน ชวยงานที่บาน ทํางานหารายไดพิเศษ 463 27.7 
เดินหาง ชอปปง ซื้อของ ดูหนัง ฟงเพลง 436 26.1 
อื่นๆ อาทิ นอน อยูกับคนรัก ปฏิบัติธรรม ฯ 53 3.2 

 
 
 
 
 
 



 
 
ตารางที่ 3 : โดยเฉล่ียกลับถึงบานตอนกีโ่มง 

 จํานวน รอยละ 
กอน 18.00 น. 1,171 70.1 
18.01 – 20.00 น. 332 19.8 
หลัง 20.00 น. 168 10.1 

 
ตารางที่ 4 : บคุคลที่เยาวชนใชเวลาอยูดวยมากที่สุดในชวงเวลาหลงัเลิกเรียน 

 จํานวน รอยละ 
เพ่ือน 645 38.6 
พอแม 578 34.6 
อยูคนเดียว 175 10.5 
ญาติพี่นอง 156 9.3 
คนรัก 98 5.9 
คร ู 4 0.2 
อื่นๆ อาทิ โคช 15 0.9 

 
ตารางที่ 5 : มีเปาหมายในชีวิตหรือยังวาหลังจบการศึกษาแลวอยากจะประกอบอาชีพอะไร 

 จํานวน รอยละ 
มีแลว 
 เชน อยากเปนเจาของกิจการ แพทย วิศวกร 
       อยากทํางานบริษัทที่ไดเงินเดือนสูงๆ  

774 46.3 

ยังไมมี 897 53.7 
  
ตารางที่ 5.1 : เปรียบเทียบสัดสวนของผูที่ระบุวามีเปาหมายในชีวิตแลวกับยังไมมีเปาหมายในชีวิตระหวาง 

เยาวชนในระดับมัธยมศึกษา ปวช. ปวส. และอนุปริญญา และระดับปริญญาตร ี
 มีเปาหมายในชีวิตแลว 

(รอยละ) 
ยังไมมีเปาหมายในชีวิต 

(รอยละ) 
มัธยมศึกษา 48.4 51.6 
ปวช. ปวส. อนุปริญญา 37.0 63.0 
ปริญญาตร ี 53.9 46.1 

 
ตารางที่ 6 :คิดวาทุกวนันี้ไดใชเวลาที่มีอยูอยางเปนประโยชนคุมคาเพ่ือเตรียมสรางอนาคตทีด่ีใหกับตนเอง

แลวใชหรือไม 
 จํานวน รอยละ 
ใช 613 36.7 
ไมใช 284 17.0 
ไมแนใจ 774 46.3 

 
 



 
 
ตารางที่ 7 : คิดวาที่ผานมาไดรับการแนะนําสงเสริมอยางถูกตองเพียงพอในเรื่องการใชเวลา 

ใหเกิดประโยชนหรือยัง 
 จํานวน รอยละ 
คิดวาไดรับคําแนะนําสงเสริมพียงพอแลว 817 48.9 
คิดวายังไดรับคําแนะนําสงเสริมไมเพียงพอ 854 51.1 

 
ตารางที่ 8 : หากจะสงเสริมใหเยาวชนไทยใชเวลาวางใหเกิดประโยชนทานสนใจกจิกรรมในลกัษณะใด 
 (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 

 จํานวน รอยละ 
กิจกรรมดานกีฬาและการออกกําลังกาย 609 36.4 
กิจกรรมดานบนัเทิง ดนตร ีและการแสดง 385 23.1 
กิจกรรมดานการพัฒนาความรูความสามารถ 248 14.8 
กิจกรรมดานการชวยเหลือสังคมและชุมชน 112 6.7 
กิจกรรมดานใดก็ไดที่สรางสรรคแปลกใหม  
และไมซ้ําซากจําเจ 

83 5.0 

กิจกรรมดานการเสริมสรางอาชีพใหมีรายได 71 4.2 
กิจกรรมดานการเสริมสรางความสัมพันธใน
ครอบครัว 

25 1.5 

กิจกรรมดานการเสริมสรางคุณธรรมจรยิธรรม 21 1.3 
อื่นๆ 44 2.6 
ไมระบุ 73 4.4 

 
ตารางที่ 9 : ระหวางการมานะพยายามดวยตนเองกบัการใชเสนสายและระบบอุปถัมภ คิดวาส่ิงใดสงผลให

ประสบความสําเร็จในชีวิตมากกวากัน 
 จํานวน รอยละ 
การมานะพยายามดวยตนเอง 1,349 80.7 
การใชเสนสายและระบบอุปถมัภ 322 19.3 

 


