สรุปผลการสารวจหาดใหญ่โพล HATYAI POLL
เรื่อง “เสียงสะท้อนของเยาวชนไทยที่ผู้ใหญ่ควรฟัง”
หาดใหญ่โพล โดยสานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สารวจววามวิดหหนของหยาวชน
ในช่วงหวลาก่อนถึงวันหดกแห่งชาติปี 2557 ในหัวข้อ “เสียงสะท้อนของเยาวชนไทยที่ผู้ใหญ่ ควรฟัง”
โดยกลุ่มตัวอย่างที่สารวจวรั้งนี้หป็นหยาวชนใน 14 จังหวัดภาวใต้ จานวน 420 วน โดยใช้แบบสอบถาม
หป็นหวรื่องมือในการหกบรวบรวมข้อมูล ดาหนินการสารวจระหว่างวันที่ 3-6 มกราวม 2557 ผลการสารวจ
สรุปได้ดังนี้
สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการสารวจวรั้งนี้ส่วนใหญ่หป็นหพศหญิง (ร้อยละ 54.5) อายุระหว่าง 11-19 ปี มี
อายุหฉลี่ย 15.07 ปี กาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมากที่สุด (ร้อยละ 53.5) รองลงมากาลัง
ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 30.2)
สรุปผลการสารวจ
ผศ.ดร. กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง รักษาการผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เปิดเผยผลการสารวจหาดใหญ่โพล พบว่า
เยาวชนส่วนใหญ่จดจาคาขวัญวันเด็กประจาปี 2557 ได้ (ร้อยละ 61.5) ซึ่งเยาวชนส่วนใหญ่
เห็นว่าคาขวัญวันเด็กข้อที่ปฏิบัติตามได้ยากที่สุดสามลาดับแรกคือ สร้างไทยให้มั่นคง (ร้อยละ 32.7)
รองลงมาคือความมีวินัย ร้อยละ (27.0) และรู้หน้าที่ (ร้อยละ 17.6) ตามลาดับ
ส่วนคาขวัญวันเด็กในปีที่ผ่าน ๆ มา ที่เยาวชนชื่นชอบมากที่สุดสามลาดับแรก วือ หดกดีหป็นศรี
แก่ชาติ หดกฉลาดชาติหจริญ (จอมพล ถนอม กิตติขจร พ.ศ. 2516) (ร้อยละ 30.2) อดทน ขยัน ประหยัด
หป็ น วุ ณ สมบั ติ ข องหด กไทย (พลหอก หกรี ย งศั ก ดิ์ ชมะนั น ทน์ พ.ศ.2523)(ร้ อ ยละ 18.3)
และ รัก ชาติ ศาสน์ กษั ตริย์ หป็นวุ ณสมบัติของหยาวชนไทย (นายธานินทร์ กรัยวิหชีย ร พ.ศ. 2520)
(ร้อยละ 13.6)

สาหรับประเด็น ที่เยาวชนคิดถึงเป็นสิ่งแรกเมื่อถึงวันเด็ก แห่งชาติ เรียงตามลาดับ คือ ววาม
ตั้ง ใจที่ จะหป็ นวนดีของวนรอบข้ า งและประหทศชาติ (ร้อยละ 28.0) กิ จกรรมบันหทิงและการแจก
ของขวัญจากหน่วยงานต่างๆ (ร้อยละ 22.6) และวาขวัญวันหดกจากนายกรัฐมนตรี (ร้อยละ 20.9)
สาหรับประเด็นของขวัญวันเด็กที่เยาวชนอยากได้มากที่สุด เรียงตามลาดับคือ อุปกรณ์หวรื่อง
หล่นไอทีที่ทันสมัย (ร้อยละ 27.6 ) ววามรักววามหข้าใจจากบุววลรอบข้าง (ร้อยละ 22.7) หงินทอง
(ร้อยละ 16.8) และของหล่นที่อยากได้มานาน (ร้อยละ 15.9)
นัก ร้ อ งที่เ ยาวชนอยากท ากิ จ กรรมร่ วมกัน ในวัน เด็ ก แห่ง ชาติ ม ากที่สุ ด เรี ยงตามล าดั บ คื อ
ตูน บอดี้สแลม (ร้อยละ 34.0) Big Ass (ร้อยละ 18.9) โปหตโต้ (ร้อยละ 13.21) โดม ปกรณ์ ลัม
บี้ หดอะสตาร์ และหญิงลี ศรีจุมพล (ร้อยละ 11.56 หท่ากัน)
ดารา/นั ก แสดงชายที่ เ ยาวชนอยากท ากิ จ กรรมร่ ว มกั น ในวั น เด็ ก แห่ ง ชาติ ม ากที่ สุ ด
เรียงตามลาดับคือ ณหดชน์ วูกิมิยะ (ร้อยละ 36.1) หจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข (ร้อยละ 32.8) มาริโอ้ หมาหร่อ
(ร้อยละ 21.3) และ หมาก ปริญญ์ (ร้อยละ 9.8)
ดารา/นักแสดงหญิงที่เยาวชนอยากทากิจกรรมร่วมกันในวันเด็กมากที่สุด เรียงตามลาดับคือ
อั้ม พัชราภา ไชยหชื้อ (ร้อยละ 39.4) แพนหว้ก หขมนิจ จามิกรณ์ (ร้อยละ 27.3) พลอย หฌอมาลย์
บุญศักดิ์ (ร้อยละ 18.18) และ นุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี (ร้อยละ 15.7)
นายกรั ฐ มนตรี แ ละอดี ต นายกรั ฐ มนตรี ที่ เ ยาวชนชื่ น ชอบและประทั บ ใจมากที่ สุ ด
เรียงตามลาดับคือ อภิสิทธิ์ หวชชาชีวะ (ร้อยละ 67.6) พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ (ร้อยละ 14.2) พ.ต.ท.
ดร.ทักษิณ ชินวัตร (ร้อยละ 6.8) และ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (ร้อยละ 6.8)
ของขวัญวันเด็กที่อยากได้จากนายกรัฐมนตรีมากที่สุดเรียงตามลาดับคือ นโยบายเพิ่มคุณภาพ
ของการศึกษาไทย (ร้อยละ 31.8) แก้ปัญหาความขัดแย้งของคนในชาติและความไม่สงบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ร้อยละ 24.9) การแก้ปัญหาเรื่องปากท้องของประชาชน (ร้อยละ 16.7) กล่องวิเศษที่สามารถ
กาจัดนักการเมือง/ข้าราชการที่ไม่รักประเทศชาติให้หายไปได้ (ร้อยละ 14.7) และนโยบายลดภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (ร้อยละ 10.0)
ถ้าหากได้เป็นนายกรัฐมนตรีสิ่งแรกที่จะทาเพื่อแก้ปั ญหาทางการเมืองที่เป็นอยู่ขณะนี้ เรียง
ตามลาดับคือ จะลาออกจากนายกรัฐมนตรีรักษาการ (ร้อยละ 37.0) จัดให้มีการปฏิรูปประเทศพร้อม
กับการจัดการเลือกตั้ง (ร้อยละ 23.0) จัดให้มีการปฏิรูปประเทศก่อนแล้ว จึงค่อยจัดการเลือกตั้ง (ร้อยละ
21.8) จัดให้มีการเลือกตั้งก่อนแล้วค่อยปฏิรูปประเทศภายหลัง (ร้อยละ 9.3 ) และใช้เวทีที่เป็นกลางใน
การพูดคุยไกล่เกลี่ยกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 7.8)

พฤติกรรมผู้ใหญ่ที่เยาวชนคิดว่า น่ารังเกียจ เป็นภัยต่อสังคมประเทศชาติและไม่ควรเอาเป็น
แบบอย่าง เรียงตามลาดับคือ การทุจริตวอรัปชั่นต่อสมบัติของชาติ (ร้อยละ 43.9) การหอารัดหอาหปรียบผู้
ที่ด้อยโอกาสกว่า (ร้อยละ 40.7) ววามหหนแก่ตัวและหอื้อประโยชน์พวกพ้องตนหอง (ร้อยละ 39.0) ) การ
ไม่หวารพกฎกติกาของบ้านหมือง (ร้อยละ 36.0) การใช้ววามรุนแรงในการแก้ปัญหา (ร้อยละ 33.7) การ
ปกป้องวนผิดไม่วุ้มวรองรักษาวนดี (ร้อยละ 32.8X พูดวาหทจทุกวรั้งที่มีโอกาส (ร้อยละ 24.8) หล่นการ
พนัน/ติดยาหสพติดและอบายมุขต่างๆ (ร้อยละ 16.6)
ลักษณะของผู้ใหญ่ที่เยาวชนมักจะพบเห็นมากที่สุดในชีวิตประจาวัน พบว่า เยาวชนส่วนใหญ่
เห็นว่า ผู้ใหญ่จะสอนอีกอย่างแต่ทาตัวตรงกันข้ามกับที่สอน (ร้อยละ42.1) ผู้ใหญ่ที่สอนอย่างไรกจะทา
อย่ า งนั้ น (ร้ อ ยละ 30.8) และผู้ ใ หญ่ ที่ ป ล่ อ ยปละละหลยไม่ ส อน-ไม่ ชี้ แ นะสิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ งกั บ หยาวชน
(ร้อยละ 22.4)

