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      ผลสํารวจกรุงเทพโพลล  :  วัยรุนกับเทศกาลสงกรานต 
 
ดวยในวันที่ 13-15 เมษายน เปนชวงเทศกาลสงกรานตซ่ึงเปนประเพณีเกาแกของไทยสืบทอดมาแตโบราณ แต

ปจจุบันขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามแตน้ันไดผิดเพี้ยนไปตามยคุสมัยที่เปลี่ยนไป ทําใหเยาวชนคนรุนใหมอาจเขาใจ
เจตนาดั้งเดิมของเทศกาลสงกรานตคลาดเคลื่อน หนวยงานที่เกี่ยวของจึงพยายามการรณรงคใหมีเลนสงกรานตอยางมีสติ   
เพ่ือธํารงรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยเอาไว ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงได
ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “วัยรุนกับเทศกาลสงกรานต”  โดยเก็บขอมูลจากเยาวชนอายุ 12-23 ปในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 1,247 คน เม่ือวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2551 สรุปผลไดดังน้ี 
  

1. กิจกรรมที่วยัรุนจะทําในชวงวันหยุดสงกรานต คือ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
- เลนสาดน้ํา      รอยละ 65.4 
- ทําบุญตักบาตร/สรงน้ําพระ    รอยละ 49.6 
- รดน้ําขอพรจากผูใหญ     รอยละ 46.7 
- พบปะสังสรรคในหมูญาต ิ    รอยละ 45.5 
- อ่ืน ๆ เชน อยูบาน เดินทางทองเที่ยวตางจังหวัด รอยละ 7.5 
 

2.  ความเห็นของวัยรุนตอการรณรงคใหสงกรานตปน้ีเปนสงกรานตปลอดเหลา 
- เห็นดวย  รอยละ  82.4 
- ไมเห็นดวย  รอยละ  7.5 
- ไมมีความเห็น  รอยละ  10.1 

 
3. ความเห็นของวัยรุนตอการรณรงคใหสงกรานตปน้ีเปนสงกรานตที่เนนความเปนไทย 

- เห็นดวย  รอยละ  82.5 
- ไมเห็นดวย  รอยละ  4.3  
- ไมมีความเห็น  รอยละ  13.2 
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4. เพื่อใหสงกรานตปน้ีเปนสงกรานตที่เนนความเปนไทย เร่ืองที่ควรรณรงคและมุงเนนมากที่สุด คือ  
    (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

- ควรเลนสงกรานต สาดน้ํา ประแปงอยางมีมารยาท  รอยละ 27.5 
- ควรแตงกายเรียบรอย รัดกุม      รอยละ 22.6 
- เนนประเพณีรดน้ําขอพรผูใหญ และสรางความสัมพันธในครอบครัว  รอยละ 15.7 
- เนนการทําบุญ เขาวัด สรงน้ําพระ กอเจดียทราย   รอยละ 10.5 
- ใหเปนสงกรานตที่ปลอดสิ่งเสพติดทุกประเภท   รอยละ 6.7 
- ใหแตงกายแบบไทย ผาไทย      รอยละ 2.4 
- ไมมีความเห็น       รอยละ 14.6 
 

5.   ผูที่มีบทบาทในการปลูกฝงความเปนไทยใหเยาวชนมากทีสุ่ด คือ  
 
 - ครอบครัว      รอยละ 70.2 
 - โรงเรียน       รอยละ 14.8 
 - สื่อมวลชน       รอยละ 10.3 
 - หนวยงานภาครัฐ ไดแก กระทรวงวัฒนธรรม รัฐบาล    รอยละ 1.3 
 - อ่ืนๆ เชน ตัวเยาวชนเอง     รอยละ 3.3 

 
 

6. ปญหาที่วัยรุนตองการใหมีการแกไขมากที่สุดในชวงเทศกาลสงกรานตปน้ี คือ 
 

- ปญหาการลวนลามและลวงเกินทางเพศ   รอยละ  35.1 
- ปญหาจราจร/อุบัติเหตุทางรถยนต     รอยละ  24.6  
- ปญหาการเลนสงกรานตแบบรุนแรงเกนิขอบเขต  รอยละ  19.2 
- ปญหาเมาสุรา      รอยละ  10.4 
- ปญหาทะเลาะวิวาท     รอยละ  8.3 
- ปญหาโจรกรรม      รอยละ   2.4 
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7. บุคคลในแวดวงการเมืองที่วยัรุนตองการรดนํ้าขอพรมากที่สุด คือ 
       (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบชุือ่เอง) 
 

- นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี     รอยละ  19.2 
- พ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตร ี     รอยละ  18.0 
- นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรคประชาธิปตย    รอยละ  8.6 
- นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตร ี     รอยละ  6.1 
- พล.อ.เปรม ติณสูลานนท ประธานองคมนตร ี    รอยละ  4.0 
- นายอภิรักษ โกษะโยธิน ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร   รอยละ  3.2 
- นายบรรหาร ศิลปอาชา หัวหนาพรรคชาติไทย    รอยละ  2.0 
- พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท อดีตนายกรัฐมนตรี     รอยละ  1.9 
- ไมมีบุคคลในแวดวงการเมืองที่ตองการรดน้ําขอพร    รอยละ  24.1 
- ไมตอบ         รอยละ  5.0 
- อ่ืนๆ อาทิ นายอานันท ปนยารชุน  นางปวีณา หงสกุล   
  นางสุดารัตน เกยุราพันธ นายชูวิทย กมลวิศษิฎ  พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน  
  นายพิจิตต รัตตกลุ และนายจาตุรนต ฉายแสง ฯลฯ    รอยละ  7.9 

 
------------------------------------- 

   
      รายละเอียดในการสํารวจ 

 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 
 เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครในประเด็นตอไปน้ี  

1. กิจกรรมที่จะทําในชวงวันหยุดสงกรานต       
2. ความเห็นตอการรณรงคใหสงกรานตปน้ีเปนสงกรานตปลอดเหลา 
3. ความเห็นตอการรณรงคใหสงกรานตปน้ีเนนความเปนไทย 
4. เรื่องที่ควรรณรงคและมุงเนนมากที่สุดเพื่อใหปน้ีเปนสงกรานตที่เนนความเปนไทย 
5. ผูที่มีบทบาทในการปลูกฝงความเปนไทยใหกับเยาวชนมากที่สุด       
6. ปญหาที่ตองการใหแกไขมากที่สุดในชวงเทศกาลสงกรานต       
7. บุคคลในแวดวงการเมืองที่อยากรดน้ําขอพรมากที่สุด 
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ระเบียบวิธีการสํารวจ 
 การสํารวจใชวิธีสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมเขตการปกครองจํานวน 34 เขต 
จาก 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ทั้งเขตชั้นใน เขตชัน้กลาง และเขตชั้นนอก ไดแก เขตคลองเตย คลองสามวา จตุจักร  
ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ตลิง่ชัน ทุงครุ บางกอกนอย บางกะป บางขนุเทียน บางเขน บางคอแหลม บางซื่อ บางนา บางพลัด 
บางรัก บึงกุม ปทุมวัน ประเวศ ปอมปราบฯ พญาไท พระโขนง พระนคร ราชเทวี ราษฎรบูรณะ ลาดกระบงั ลาดพราว  
วังทองหลาง วัฒนา สวนหลวง สะพานสงู สัมพันธวงศ และหลักสี่  จากนั้นสุมถนน และประชากรเปาหมายอายุ 12–23 ป  
ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,247 คน เปนเพศชายรอยละ 45.1 และเพศหญิงรอยละ 54.9 
 
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีความคลาดเคลื่อน ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :        30 มีนาคม - 1 เมษายน 2550 
 

             วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :        8 เมษายน 2551 
 
 

ตาราง ขอมูลประชากรศาสตร 
 จํานวน รอยละ 

เพศ :   
            ชาย 562 45.1 
            หญิง 685 54.9 
อายุ   
            12-15 ป 329 26.3 
            16-19 ป 482 38.7 
            20-23 ป 436 35.0 
การศึกษา   
             กําลังศึกษาอยู 1048 84.0 
           ไมไดศึกษาแลว 199 16.0 

 
 
 
 

ศูนยวิจัยกรงุเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770-6 


