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ผลสํารวจเร่ือง  “เยาวชนกับวันพอ” 
 
 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ(กรุงเทพโพลล) เผยผลสํารวจ พบวาสิ่งที่เยาวชนตั้งใจจะทําถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 83 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม ปน้ีคือ  
จะเปนคนดีของครอบครัวและสังคม ไมทําตัวเปนภาระสังคม (รอยละ 42.2)  รองลงมาคือจะทําความดีชวยเหลือ
สังคมเมื่อมีโอกาส (รอยละ 20.0) และจะทําบุญปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเปนพระราชกุศลและรวมถวายพระพรแด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใหมีพระวรกายที่แข็งแรงและมีพระชนมายุยืนยาว (รอยละ 10.3) 
   ทั้งน้ีเยาวชนระบุวาพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่จะนํามาเปนแบบอยางในการ
ดําเนินชีวิต คือ การใชชีวิตอยางเรียบงายพอเพียง (รอยละ 52.4) รองลงมาคือ การประหยัดอดออม (รอยละ 
51.4) และการมีความกตัญู (รอยละ 37.7)  
 สําหรับการกระทําของพอที่ทําใหเยาวชนรูสึกดีใจ สุขใจ และปลื้มใจมากที่สุดคือ พอใหอภัยเสมอเมื่อลูก
ทําผิด รองลงมาคือ พอรักครอบครัว และพอเปนที่ปรึกษายามทุกขใจ ใหกําลังใจและคอยชวยเหลือ ตามลําดับ 
 ทั้งน้ีเร่ืองที่เยาวชนเปนหวงพอมากที่สุดในปจจุบันน้ีคือ หวงเรื่องปญหาสุขภาพ (รอยละ 73.5) รองลงมาคอื 
หวงเรื่องการทํางานหนัก พักผอนนอย (รอยละ 53.9) และ หวงเรื่องอุบัติเหตุจากการเดินทาง (รอยละ 38.5)
 กิจกรรมที่เยาวชนอยากทํารวมกับพอเน่ืองในโอกาสวันพอที่จะถึงน้ี คือ อยากไปเที่ยวกับพอ พาพอไป
เที่ยวตามสถานที่ตางๆ (รอยละ 43.1) รองลงมาคือ อยากใชเวลาอยูกับพอ (รอยละ21.5) และรับประทานอาหาร
รวมกับพอพรอมหนาพรอมตากัน (รอยละ 20.4) 
 อยางไรก็ตามเยาวชนมากกวาครึ่งระบุวา ทุกวันน้ีมีเวลาอยูกับพอคอนขางนอยถึงนอยที่สุด (รอยละ 57.2) 
  

ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 

1. สิ่งที่เยาวชนตั้งใจจะทําถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ  
    83 พรรษาในปน้ี 5 อันดับแรก คือ (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง)  

 

  - จะเปนคนดีของครอบครัวและสังคม ไมทําตัวเปนภาระสังคม รอยละ 42.2 
  - จะทําความดี ชวยเหลือสังคมเมื่อมีโอกาส    รอยละ 20.0 
  - จะทําบุญ ปฏิบัติธรรมเพ่ือถวายเปนพระราชกุศล และถวายพระพร รอยละ 10.3 

ใหพระเจาอยูหัวมีพระวรกายแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน  
  - จะตั้งใจเรียนหนังสือเพ่ือมาพัฒนาประเทศ    รอยละ 10.1 
  - จะประหยัด อดออม และใชชีวิตอยางเรียบงายและพอเพียง  รอยละ 5.2 
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2. พระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่เยาวชนนํามาเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตมาก  
      ที่สุด 5 อันดับแรก  คือ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 

  - การใชชีวิตอยางเรียบงายและพอเพียง  รอยละ 52.4 
  - การประหยัดอดออม     รอยละ  51.4 
  - การมีความกตัญู     รอยละ  37.7 
  - การเสียสละเพื่อสวนรวม    รอยละ  35.6 
  - การมีความเพียรพยายาม    รอยละ  28.6 
     
3. การกระทําของพอที่ทําใหเยาวชนดีใจ สุขใจ และ ปลื้มใจ มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 
 

 - พอใหอภัยเสมอเมื่อลูกทําผิด     รอยละ 21.3 
 - พอรักครอบครัว      รอยละ 20.4 
 - พอเปนที่ปรึกษายามทุกขใจ ใหกําลังใจ และชวยเหลือ  รอยละ 15.3 
 - พอมีเวลาใหลูกเสมอ      รอยละ 10.3 
 - พอเลิกอบายมุข (เหลา บุหร่ี ยาเสพติด การพนัน)  รอยละ 9.2 
  
4. เร่ืองที่เยาวชนเปนหวงพอมากที่สุดในปจจุบัน 5 อันดับแรก  คือ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 

  - หวงเรื่องปญหาสุขภาพ รางกาย    รอยละ 73.5 
  - หวงเรื่องการทํางานหนัก พักผอนนอย    รอยละ 53.9 
  - หวงเรื่องอุบัติเหตุจากการเดินทาง    รอยละ 38.5 
  - หวงเรื่องเครียด คิดมาก     รอยละ 30.0 
  - หวงเรื่องปญหาการเงิน หน้ีสิน     รอยละ 18.4 
 
5. กิจกรรมที่เยาวชนอยากทํารวมกับพอมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

  - อยากไปเที่ยวกับพอ พาพอไปเที่ยวตามสถานที่ตางๆ รอยละ 43.1 
  - ใชเวลาอยูกับพออยางเต็มที่     รอยละ 21.5 
  - ทานอาหารรวมกับพอพรอมหนาพรอมตากัน   รอยละ 20.4 
  - พาพอไปทําบุญ ปฏิบัติธรรม     รอยละ 7.8 
  - อยากกราบพอ กอดพอ และบอกรักพอ    รอยละ 4.0    

      
6. ความเห็นตอการใชเวลาอยูกับพอของเยาวชนในปจจุบันน้ี คือ  
 

  - ใชเวลาอยูกับพอมาก  รอยละ 42.8 
    (โดยแบงเปน คอนขางมาก  รอยละ 29.3  และมากที่สุด รอยละ 13.5) 
  - ใชเวลาอยูกับพอนอย รอยละ 57.2 
    (โดยแบงเปน คอนขางนอย  รอยละ 34.7  และนอยที่สุด รอยละ 22.5) 
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รายละเอียดในการสํารวจ 

 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 

      เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของเยาวชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เกี่ยวกับความรูสึกและความในใจ
ที่มีตอพอเน่ืองในโอกาสวันพอที่จะมาถึงในปน้ี  เพ่ือสะทอนมุมมองความคิดเห็นของเยาวชน ตลอดจนใหสังคม
และผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ และนําไปใชเปนแนวทางในการเสริมสรางความเขาใจและความสัมพันธที่ดีระหวาง
พอและลูกที่อยูในวัยเยาวชนตอไป 

  
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

     การสํารวจใชการสุมตัวอยางเยาวชนอายุ 15-25 ปที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล         
ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุมจากเขตการปกครองทั้งเขตชั้นใน     
ชั้นกลาง และชั้นนอก จํานวนทั้งสิ้น 30 เขต ไดแก เขตคลองเตย คลองสาน คันนายาว จตุจักร ดอนเมือง ดินแดง 
ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ธนบุรี บางกะป บางขุนเทียน บางเขน บางคอแหลม บางแค บางซื่อ บางบอน บางรัก บึงกุม 
ปทุมวัน พญาไท พระโขนง พระนคร มีนบุรี ยานนาวา ราชเทวี วัฒนา สวนหลวง สาทร  หลักสี่ และหวยขวาง 
และปริมณฑล 3 จังหวัด ไดแก นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ จากนั้นจึงสุมถนน และประชากรเปาหมายที่
จะสัมภาษณอยางเปนระบบ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,351 คน เปนเพศชายรอยละ 50.2 และเพศหญิงรอยละ 49.8 

  
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่
มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุ
คําตอบเองโดยอิสระ (Open Form) และไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูล
และประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  26 -28 พฤศศจิกายน 2553 

      
วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :   3 ธันวาคม 2553 
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ขอมูลประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ   

ชาย 678 50.2 
หญิง 673 49.8 

รวม 1,351 100.0 
อายุ   
                      15 - 18 ป 478 35.4 
                      19 - 22 ป 497 36.8 
                      23 - 25 ป 376 27.8 

รวม 1,351 100.0 
 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
 

 
 


