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ผลสํารวจเร่ือง  “บทเรียนชั่วชีวติของผูสูงอายุ ที่อยากบอกลูกหลานในวันสงกรานต” 
 

ผูสูงอายุบอกสงกรานตสมัยน้ีเลนกันรุนแรง และคึกคะนองเกินไป 
แตอยากสอนลูกหลานจากบทเรียนชัว่ชวีิตใหเปนคนดีอยูในศีลธรรม และใชชีวติอยางระมัดระวังไมประมาท  

 

 ดวยวันที่ 13 เมษายนของทุกป นอกจากจะเปนวันสงกรานต หรือวันขึ้นปใหมของไทยแลว รัฐบาลยัง
กําหนดใหเปน “วันผูสูงอายุแหงชาติ” อีกดวย ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ(กรุงเทพโพลล)  จึงได
ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “บทเรียนชั่วชีวิตของผูสูงอายุ ที่อยากบอกลูกหลานในวันสงกรานต” 
โดยเก็บขอมูลกับผูสูงอายุ จํานวน 1,183 คน เม่ือวันที่ 5-8 เมษายน ที่ผานมา พบวา 
 ผูสูงอายุรอยละ 71.5 บอกวาไดรับความสําคัญ ความสนใจ และความเอาใจใส จากลูกหลานอยู
ในเกณฑคอนขางมากถึงมากที่สุด ขณะที่รอยละ 21.8  บอกวาอยูในเกณฑคอนขางนอยถึงนอยที่สุด สวน 
รอยละ 6.7 บอกวาไมไดรับความสนใจเลย และเมื่อถามตอวา “กลัวจะถูกลูกหลานทอดทิ้งหรือไม” รอยละ 
87.7 บอกวาไมกลัว ขณะที่รอยละ 12.3 บอกวากลัวจะถูกทอดทิ้ง 
 สําหรับสิ่งที่อยากไดจากลูกหลานเนื่องในวันผูสูงอายุในปน้ี รอยละ 37.6  บอกวาอยากใหลูกหลานมา
อยูกันพรอมหนาพรอมตา ทํากิจกรรมรวมกันที่บาน รองลงมารอยละ 18.3 บอกวาอยากใหลูกหลานเคารพ
และฟงคําตักเตือนของผูใหญ และรอยละ 16.6 บอกวาอยากใหพาไปทําบุญตามวดัตางๆ  
 เม่ือถามความคิดเห็นเกี่ยวกบัการเลนสงกรานตสมัยน้ีวามีความแตกตางจากสมัยกอนอยางไร รอยละ 
35.5 บอกวาสมัยนี้เลนกันรุนแรง และคึกคะนองเกินไป รองลงมารอยละ 22.7 บอกวา เลนไมสภุาพ แตงตัวโป 
ลวงเกินและลวนลามผูหญิง และรอยละ 13.5 บอกวาเลนกันเอาสนุกเขาวา ทําใหประเพณีด้ังเดิมหายไปหมด  
 สวนเรื่องที่อยากใหลูกหลานระมัดระวังมากที่สุดขณะออกไปเที่ยวในวันสงกรานตปน้ี คือ ระวังอุบัติเหตุ
ทางรถยนต ถนนลื่น (รอยละ 53.2) รองลงมาคือระวงัคนเมาสุรา ทะเลาะววิาท ตีกัน (รอยละ 14.1) และระวงัการ
เลนสาดน้ํารุนแรงเกิดขอบเขต (รอยละ 11.6) 
 สําหรับบทเรียนสําคัญที่สุดชั่วชีวิตที่ผูสูงอายุตองการจะบอกแกลูกหลานในสังคมคือ ใหทําตัวเปนคนดี 
อยูในศีลธรรม (รอยละ 26.7) รองลงมาคือใหรูจักวางแผนการใชชีวิตอยางระมัดระวัง มีสติ ไมประมาท (รอยละ
10.8) และใหขยัน ตั้งใจ และอดทน ทั้งในเรื่องการเรียนและการทํางาน (รอยละ10.1) 

  สุดทายเร่ืองที่ผูสูงอายุอยากใหรัฐบาลชวยเหลือ ดูแลมากที่สุดคือ เพิ่มเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุให
สูงข้ึนจากเดิม (รอยละ 36.7) รองลงมาคือ ใหผูสูงอายุรักษาฟรีทุกโรงพยาบาล และไดรับการบริการที่ดีและ
รวดเร็ว (รอยละ 30.3) และใหจัดหนวยแพทยตรวจและดูแลสุขภาพผูสูงอายุตามชุมชนตางๆ (รอยละ 8.1 ) 
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 ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 

1. ความเห็นเก่ียวกับการไดรับความสําคัญ ความสนใจ และความเอาใจใส จากลูกหลานในปจจุบัน  

   

  - มากที่สุด  รอยละ 21.6 
 - คอนขางมาก  รอยละ 49.9 
 - คอนขางนอย  รอยละ 17.1 
 - นอยที่สุด  รอยละ 4.7 
 - ไมไดรับเลย  รอยละ 6.7 

         

2. ความเห็นเก่ียวกับขอคําถามที่วา  “กลัวจะถูกลูกหลานทอดทิ้งหรือไม”  
    

  - กลัว  รอยละ 12.3 
  - ไมกลัว รอยละ 87.7 
 

3. สิ่งที่อยากไดจากลูกหลานมากที่สุด เน่ืองในวันสงกรานต ซึ่งถือเปนวันผูสูงอายุแหงชาติ  
   

  - อยากใหลูกหลานมาอยูกันพรอมหนาพรอมตา  รอยละ 37.6     
               ทํากิจกรรมรวมกันที่บาน   
  - อยากใหเคารพและฟงคําตักเตือนของผูใหญ  รอยละ 18.3 
  - ใหพาไปทําบุญตามวัดตางๆ    รอยละ 16.6 
  - อยากไดการดูแลเอาใจใสจากลูกหลาน   รอยละ 11.2 
  - อยากใหพาไปเที่ยวในที่ตางๆ    รอยละ 4.5 
      - อ่ืนๆ อาทิ ไมอยากไดอะไร แคใหลูกหลานเปนคนดี  รอยละ 11.8 
        สามารถเลี้ยงตัวเองใหรอดก็พอแลว ฯลฯ         
 
4. ความคิดเห็นของผูสูงอายุเก่ียวกับการเลนสงกรานตในสมัยน้ีมีความแตกตางจากสมัยกอนอยางไร  
    มากที่สุด 5 อันดับแรก (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง)  
 

  -  เลนกันรุนแรง และคึกคะนองเกินไป     รอยละ 35.5 
  -  เลนไมสุภาพ ไมถูกกาลเทศะ แตงตัวโป ลวงเกินและลวนลามผูหญิง รอยละ 22.7 
  -  เลนกันเอาสนุกเขาวา ทําใหประเพณีด้ังเดิมหายไปหมด เชน   รอยละ 13.5 
     ทําบุญวันสงกรานต รดน้ําดําหัวผูใหญ     
  -  ดีที่ยังมีประเพณีสงกรานตตกทอดมาถึงสมัยน้ี     รอยละ 13.2 
  -  เปนเรื่องธรรมดา การเลนก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัย   รอยละ 7.3 
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5. เร่ืองที่อยากใหลูกหลานระมัดระวังมากที่สุดขณะออกไปเที่ยวในวันสงกรานตปน้ี  
  

 - ระวังอุบัติเหตุทางรถยนต ถนนลื่น    รอยละ 53.2  
 - ระวังคนเมาสุรา / ทะเลาะวิวาท / ตีกัน    รอยละ 14.1 
 - ระวังการเลนสาดน้ํารุนแรงเกิดขอบเขต    รอยละ 11.6 
 - ระวังตก/รวงจากรถ / อุบัติเหตุอ่ืนๆ ขณะเลนสาดน้ํา  รอยละ  6.9 
 - ระวังเรื่องการแตงตัวโป อนาจาร    รอยละ 4.8 
 - ระวังเรื่องการถูกลวนลาม คุกคามทางเพศ   รอยละ  3.7 
 - อ่ืนๆ อาทิ ระวังถูกลวงกระเปา เด็กพลัดหลง ยาเสพติด  รอยละ  5.7 
                         การยิงปนขึ้นฟา การเลนการพนัน ฯลฯ 
                                
6. 10 บทเรียนสําคัญที่สุดที่ผูสูงอายุตองการจะบอกแกลูกหลานในสังคม จากประสบการณที่ผานมาชั่วชีวิต   
    (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

 - ใหทําตัวเปนคนดี อยูในศีลธรรม      รอยละ 26.7  
 - ใหรูจักวางแผนการใชชีวิตอยางระมัดระวัง มีสติ ไมประมาท  รอยละ 10.8 
 - ใหขยัน ตั้งใจ และอดทน ทั้งในเรื่องการเรียนและการทํางาน  รอยละ 10.1 
 - ใหคํานึงถึงเรื่องความปลอดภัยไวกอนและระวังอุบัติเหตุตางๆ  รอยละ 7.9 
 - ใหรูจักเก็บออม ไมฟุมเฟอย ดํารงชีพอยางพอเพียง   รอยละ 6.3 
 - ใหหางไกลจากอบายมุข เชน เหลา ยาเสพติด การพนัน   รอยละ 5.7 
 - ใหกตัญูรูคุณพอแม และเอาใจใสครอบครัว    รอยละ 4.6 
 - ใหยึดขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และรักษาประเพณีไทยใหคงอยู รอยละ 4.3 
 - ใหเชื่อฟงและมีสัมมาคารวะกับผูใหญ     รอยละ 4.0 
 - ใหใจเย็นๆ จะไดไมเกิดการทะเลาวิวาท  ตีกัน    รอยละ 3.3  
  
7. เร่ืองที่ผูสูงอายุอยากใหรัฐบาลชวยเหลือ ดูแล มากที่สุด 5 อันดับแรก (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
  

 - เพิ่มเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุใหสูงข้ึนจากเดิม      รอยละ 36.7 
 - ใหผูสูงอายุรักษาฟรีทุกโรงพยาบาล และไดรับการบริการที่ดี และรวดเร็ว  รอยละ 30.3 
 - ใหจัดหนวยแพทยตรวจและดูแลสุขภาพผูสูงอายุตามชุมชนตางๆ  รอยละ 8.1 
 - ใหรัฐบาลใสใจดูแลผูสูงอายุมากขึ้น      รอยละ 6.3 
 - ใหดูแล จัดหาที่อยูอาศัยใหแกผูสูงอายุที่ถูกลูกหลานทอดทิ้ง   รอยละ 3.1 
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รายละเอียดในการสํารวจ 

 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 

      เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผูสูงอายุเน่ืองในวันผูสูงอายุแหงชาติ  โดยสอบถามเกี่ยวกับการไดรับการ
ดูแลเอาใจใสจากลูกหลาน   เรื่องที่อยากไดจากลูกหลานในวันผูสูงอายุ   ความเห็นเกี่ยวกับการเลนน้ําสงกรานต
ในปจจุบัน ตลอดจนบทเรียนในชีวิตที่อยากบอกแกลูกหลานในสังคม รวมถึงเรื่องที่อยากใหรัฐบาลเขามาดูแล ทั้งน้ี
จะไดสะทอนมุมมองความคิดเห็นของผูสูงอายุใหคนในสังคมและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ และนําไปใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาประเทศตอไป 

  
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

     การสํารวจใชการสุมตัวอยางผูสูงอายุซ่ึงอยูในวัยเกษียณ ที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร ดวยวิธีการสุม
ตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุมจากเขตการปกครองทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลาง และ
ชั้นนอก ไดเขตที่ทําการเก็บขอมูลดังน้ี เขตคลองเตย คลองสามวา ดินแดง ดุสิต ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ทุงครุ บางกอก
นอย บางกะป บางเขน บางคอแหลม บางซื่อ บางนา บางบอน บางพลัด บางรัก บึงกุม ปทุมวัน ประเวศ ปอม
ปราบฯ พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี ราชเทวี ราษฎรบูรณะ สวนหลวง และสาทร จากนั้นจึงสุมประชากร
เปาหมายที่จะสัมภาษณ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,183 คน เปนเพศชายรอยละ 40.3 และเพศหญิงรอยละ 59.7  

  
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน
แบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถาม
ปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเองโดยอิสระ (Open Form) และไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความ
ถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  5 – 8 เมษายน 2556 

      
วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :   12 เมษายน 2556 
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ขอมูลประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน (คน)  รอยละ 
เพศ    
                       ชาย 477 40.3 
                       หญิง 706 59.7 

รวม 1,183 100.0 
อายุ    
                      55 – 60  ป 455 38.5 
                      61 – 65  ป 290 24.5 
                      66 – 70  ป 188 15.9 
     71 ปขึ้นไป 250 21.1 

รวม 1,183 100.0 
 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (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 
 

 
 
 
 


