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ผลสํารวจเรื่อง  
เยาวชนคิดอยางไรกับศิลปนไทยในปจจุบัน 

 

เยาวชน 90.2 % เห็นวาพฤติกรรมหรือการกระทําของศิลปน ดารา นักแสดง นักรอง นักดนตรี มีอิทธิพลอยาง
มากตอการเลียนแบบของเยาวชน  ยกเคน ธีรเดช และแอน ทองประสม เปนแบบอยางที่ดีในสายตาเยาวชน 

 

เนื่องในวันท่ี 24 กุมภาพันธท่ีจะถึงนี้เปนวันศิลปนแหงชาติ ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึง
ไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “เยาวชนคิดอยางไรกับศิลปนไทยในปจจุบัน” โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ  
15 - 25 ป ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 1,200 คน พบวา เยาวชนสวนใหญรอยละ 68.2 ไมคิดอยากจะ
เปนศิลปน ดารา นักแสดง นักรอง นักดนตรี ขณะที่รอยละ 31.8 คิดอยากจะเปน 
  

 สําหรับความเห็นตอพฤติกรรมหรือการกระทําของศิลปน ดารา นักแสดง นักรอง นักดนตรี มีอิทธิพลตอการ
เลียนแบบของเยาวชนมากนอยเพียงใดพบวา รอยละ 90.2 เห็นวามีอิทธิพลมากถึงมากที่สุด มีเพียงรอยละ 8.3 ท่ีเห็นวา
มีอิทธิพลนอยถึงนอยท่ีสุด ขณะที่รอยละ 1.5 เห็นวาไมมีอิทธิพลเลย ท้ังนี้เม่ือถามตอวาพฤติกรรมหรือการกระทําท่ีไมดี
ใดของศิลปน ดารา นักแสดง นักรอง นักดนตรี ท่ีเยาวชนจะทําตามมากที่สุดคือ การแตงตัวโป วาบหวิว (รอยละ 54.9)  เสพยา
เสพติด (รอยละ 14.3) และความเจาชู คาสโนวา คาสโนวี่ (รอยละ 9.6)  
 

 สวนความคิดเห็นตอศิลปน ดารา นักแสดง นักรอง นักดนตรี  ในปจจุบัน เปนแบบอยางที่ดีตอเยาวชนมากนอย
เพียงใดพบวา เยาวชนสวนใหญรอยละ 56.2 เห็นวาเปนแบบอยางที่ดีมากถึงมากที่สุด ขณะที่รอยละ 43.8 เห็นวาเปน
แบบอยางที่ดีนอยถึงนอยท่ีสุด โดยศิลปน ดารา นักแสดง นักรอง นักดนตรี ฝายชายท่ีเปนแบบอยางที่ดีในสายตาเยาวชน
อันดับแรกคือ เคน ธีรเดช (รอยละ 19.6) ตูน บอดี้สแลม (รอยละ 14.6) และเบิรด ธงไชย (รอยละ 13.7) ขณะที่ฝายหญิงอันดับ
แรกคือ แอน ทองประสม (รอยละ 25.4) อ้ัม พัชราภา (รอยละ 14.4) และญาญา อุรัสยา (รอยละ 9.4) 
 

 เม่ือสอบถามเยาวชนวาทราบหรือไมวาวันท่ี 24 กุมภาพันธนี้เปนวันศิลปนแหงชาติ กลุมตัวอยางรอยละ 81.8 ระบุ
วาไมทราบ มีเพียงรอยละ 18.2 เทานั้นท่ีระบุวาทราบ ท้ังนี้เม่ือถามตอวารูจักศิลปนแหงชาติบางหรือไม เยาวชนรอยละ 80.6 
ระบุวาไมรูจัก มีเพียงรอยละ 19.4 ท่ีระบุวารูจัก โดยศิลปนแหงชาติท่ีเยาวชนรูจักมากท่ีสุดคือ จุรี โอศิริ (รอยละ 6.9)  
ผองศรี วรนุช (รอยละ 2.3) และชาย เมืองสิงห (รอยละ 1.4) 

รายละเอียดดังตอไปนี้ 
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1.  เยาวชนคิดอยากจะเปน ศิลปน ดารา นักแสดง นักรอง นักดนตรีหรือไม  
 

คิดอยากจะเปน 
(โดยสวนใหญใหเหตุผลวา ไดเงิน ไดรายไดดี  มีช่ือเสียงโดงดังเปนที่รูจัก   
และไดแสดงความสามารถที่ตัวเองชอบ) 

รอยละ 31.8 

 

ไมคิดอยากจะเปน 
(โดยสวนใหญใหเหตุผลวา ไมมีความเปนสวนตัว วุนวาย  อยากทําอาชีพที่
เรียนมามากกวา  และไมคอยกลาแสดงออก เขินอาย) 

 

รอยละ 
 

68.2 

 
2.  พฤติกรรมหรือการกระทําของศิลปน ดารา นักแสดง นักรอง นักดนตรี มีอิทธิพลใหเยาวชนเลียนแบบมากนอยเพียงใด  
 

มากถึงมากที่สุด 
(โดยแบงเปนมากที่สุดรอยละ 23.7 และมากรอยละ 66.5) 

รอยละ 90.2 

 

นอยถึงนอยที่สุด 
(โดยแบงเปนนอยรอยละ 7.6 และนอยท่ีสุดรอยละ 0.7) 

 

รอยละ
 

8.3 

 

ไมมีอิทธิพลเลย รอยละ 1.5 

 
3.  ความเห็นตอพฤติกรรมหรือการกระทําไมดีใดของศิลปน ดารา นักแสดง นักรอง นักดนตรี ท่ีเยาวชนจะทําตามมาก 
   ท่ีสุดพบวา  
 

แตงตัวโป วาบหวิว รอยละ 54.9 
เสพยาเสพติด รอยละ 14.3 
ความเจาชู คาสโนวา คาสโนวี่ รอยละ 9.6 
ดื่มเหลา สูบบุหร่ี เที่ยวกลางคืน รอยละ 9.5 
พูดโกหก ไมตรงกับความจริง รอยละ 8.7 
การตบตี ทํารายรางกาย ใชความรุนแรง รอยละ 3.0 

 
4.  เยาวชนคดิวาศิลปน ดารา นักแสดง นักรอง นักดนตรี  ในปจจุบันเปนแบบอยางทีด่มีากนอยเพียงใด 
 

มากถึงมากที่สุด 
(โดยแบงเปนมากที่สุดรอยละ 3.5 และมากรอยละ 52.7) 

รอยละ 56.2 

 

นอยถึงนอยที่สุด 
(โดยแบงเปนนอยรอยละ 41.3 และนอยท่ีสุดรอยละ 2.5) 

 

รอยละ
 

43.8 
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5.  ศิลปน ดารา นักแสดง นักรอง นักดนตรี ชาย ท่ีเปนแบบอยางที่ดีในสายตาเยาวชน (5 อันดับแรก) ไดแก 
(เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 

 
เคน  ธีรเดช รอยละ 19.6 
ตูน  บอดี้สแลม รอยละ 14.6 
เบิรด  ธงไชย รอยละ 13.7 
ณเดชน  คูกิมิยะ รอยละ 9.8 
บี้ เดอะสตาร รอยละ 7.1 

 
6.  ศิลปน ดารา นักแสดง นักรอง นักดนตรี หญิง ท่ีเปนแบบอยางที่ดใีนสายตาเยาวชน (5 อันดับแรก) ไดแก 
(เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 

 
แอน  ทองประสม รอยละ 25.4 
อ้ัม  พัชราภา รอยละ 14.4 
ญาญา  อุรัสยา รอยละ 9.4 
แพนเคก  เขมนิจ รอยละ 8.6 
ดา  เอ็นโดรฟน รอยละ 6.5 

 
 

7.  เยาวชนทราบหรือไมวา วันท่ี 24 กุมภาพันธเปนวันศิลปนแหงชาติ 
 

ทราบ รอยละ 18.2 
ไมทราบ รอยละ 81.8 

 
8.  เยาวชนรูจักศิลปนแหงชาติบางหรือไม 
 

รูจัก 
   โดยศิลปนแหงชาติท่ีเยาวชนรูจักมากที่สุด (3 อันดับแรก) ไดแก 
 จุรี  โอศิริ  รอยละ 6.9 
 ผองศรี  วรนุช  รอยละ 2.3 
 ชาย  เมืองสิงห  รอยละ 1.4 

รอยละ 19.4 

 

ไมรูจัก รอยละ 80.6 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 

เพื่อสอบถามความคิดเห็นของเยาวชนอายุ 15-25 ป ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในประเด็น
เกี่ยวกับวันศิลปนแหงชาติ  พฤติกรรมที่เปนแบบอยางของศิลปน ดารา นักแสดง นักรอง นักดนตรี และศิลปน 
ดารา นักแสดง นักรอง นักดนตรีที่เปนแบบอยางที่ดีในสายตาเยาวชน เพื่อสะทอนมุมมองความคิดเห็นของ
เยาวชนใหสังคมและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ และนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศตอไป 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากเยาวชนอายุ 15-25 ป ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดวยวิธีการสุม
ตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุมจากเขตการปกครองทั้งเขตชั้นใน ช้ันกลาง และชั้นนอก 
ไดแก เขตคลองเตย ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ทุงครุ บางเขน บางคอแหลม บางซื่อ บางนา บางบอน บางพลัด บางรัก 
บึงกุม ปทุมวัน ประเวศ ปอมปราบ พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี ราชเทวี ราษฎรบูรณะ ลาดกระบัง สวนหลวง 
สะพานสูง สาทร หลักสี่และปริมณฑล ไดแก ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ จากนั้นจึงสุมถนน และประชากร
เปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,200 คน เปนเพศชายรอยละ 49.9 และเพศหญิง 
รอยละ 50.1 

 
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน 
โดยเปนขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :   17 - 19 กุมภาพันธ 2555 

      
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :   23 กุมภาพันธ 2555 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน (คน)  รอยละ 
เพศ    
                       ชาย 599 49.9 
                       หญิง 601 50.1 

รวม 1,200 100.0 
อายุ    
                      15 - 17 ป 397 33.1 
                      18 - 21 ป 421 35.1 
                      22 - 25  ป 382 31.8 

รวม 1,200 100.0 
การศึกษา   
  มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 531 44.3 
  ปวส. / ปริญาตรี 478 39.8 
  สูงกวาปริญญาตรี 13 1.1 
  สําเร็จการศึกษาแลว 178 14.8 

รวม 1,200 100.0 
 
 

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

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
 


