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ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) 
 

ผลสํารวจเร่ือง : เยาวชนคิดอยางไรกับการเมืองไทยในปจจุบัน     
 

จากเหตุการณความเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ดําเนินติดตอกนั
มาหลายเดือน โดยมีทั้งกลุมผูที่เห็นดวยและไมเห็นดวยกับการกระทําดังกลาว ทัง้น้ี ไดมีนักเรียน นิสิต นักศึกษา
บางสวนทีใ่หความสนใจและเขารวมแสดงความเห็นทางการเมืองในรูปแบบตางๆ  เชนมีการจัดตั้งเปนกลุมเยาวชน
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย หรือ Young PAD (Young People's Alliance for Democracy)  เพ่ือออกมา
เคลื่อนไหวทางการเมืองรวมกับกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธปิไตย ซ่ึงอาจสงผลกระทบตออนาคตการเมืองไทย
และวถิีการเรยีนของเยาวชนเหลานี้ ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการสํารวจความ
คิดเห็นเรื่อง “เยาวชนคิดอยางไรกับการเมืองไทยในปจจุบัน” โดยเก็บขอมูลจากเยาวชนอายุ 15-25 ปในเขต
กรุงเทพมหานคร  จํานวน 917 คน  เม่ือวันที่ 13-14 กันยายนที่ผานมา  สรุปผลไดดังน้ี 

 
1. ความสนใจตอเหตุการณทางการเมอืงที่เกิดข้ึนในปจจุบัน         

- สนใจมาก   รอยละ  21.8  
- สนใจคอนขางมาก   รอยละ  48.9  
- ไมคอยสนใจ   รอยละ  25.6 
- ไมสนใจเลย   รอยละ   3.7  

 
2. ความเปนหวงตอสถานการณที่เกิดข้ึน  

 - เปนหวงมาก   รอยละ  32.0  
- เปนหวงคอนขางมาก  รอยละ  48.7  
- ไมคอยเปนหวง  รอยละ  16.8 
- ไมเปนหวงเลย   รอยละ   2.5  
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3.  ความเห็นตอการเขารวมชุมนุมและเคลื่อนไหวทางการเมืองของนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 

ในขณะน้ี พบวา 
- เห็นดวย ...............................................รอยละ 46.3  
 โดยใหเหตุผลวา -  เยาวชนคือกําลังสําคญัของชาติ ควรมีสวนรวมรบัผิดชอบตอบานเมือง 

-  เปนสิทธิอันชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตย 
-  เพ่ือเปนการสะทอนมุมมองของเยาวชนใหผูใหญในบานเมืองไดรับรู 
-  และ เยาวชนเปนพลังบรสิุทธิ์ ฯลฯ 
 

- ไมเห็นดวย............................................รอยละ 51.6  
 โดยใหเหตุผลวา -   เปนเรื่องลอแหลมและอันตรายเกินไป 

-   อาจตกเปนเครื่องมือของคนบางกลุมโดยรูเทาไมถึงการณ 
-   ควรเอาเวลามาเรียนหนังสือดีกวา 
-   เสียภาพลักษณนิสิตนกัศึกษา 
-   และ ทําใหบานเมืองวุนวายมากขึ้น ฯลฯ 
 

- ไมมีความเห็น .......................................รอยละ 2.1 
 

4. จากสถานการณการเมืองในปจจุบัน ทางออกที่เหมาะสมที่สดุในความเหน็ของเยาวชน คือ 
- ยุบสภาแลวเลือกตั้งใหม     รอยละ  43.1   
- ใหพันธมิตรฯ ยุติการชุมนุม    รอยละ  24.6  
- จัดตั้งรัฐบาลแหงชาต ิ     รอยละ  14.8  
- ทํารัฐประหาร      รอยละ   3.6 
- ให 5 พรรครวมรัฐบาลบรหิารประเทศตอไป  รอยละ   4.5   
- อ่ืนๆ เชน ใหนายกรัฐมนตรีลาออก   รอยละ   9.4  

 
5. สิ่งที่อยากฝากถึงเพื่อนๆ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษาที่ไปรวมชุมนุม คือ (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบ

ระบุเอง) 
- ไมควรเขาไปรวมการชมุนุม ควรปลอยใหเปนเรื่องของผูใหญ....รอยละ 38.7 
- ขอใหเขมแขง็อดทนสูตอไป จะเปนกําลงัใจให.................................. รอยละ 33.7 
- ใหใจเย็น ชมุนุมอยางสงบ ใชสติ อยาใชความรุนแรง ........................ รอยละ 23.8 
- อ่ืนๆ เชน เปนสิทธใินการแสดงความเห็น ไมควรใชคาํหยาบคาย  

    อยากระทําการใดที่ทําใหสถาบันเสียชื่อเสียง ฯลฯ............. รอยละ 3.8 
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6.  สิ่งที่อยากฝากถึง 5 พรรครวมรัฐบาล คือ (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
- ควรรับฟงความเห็นของประชาชน และคํานึงถงึประโยชนสวนรวมเปนหลกั...รอยละ 35.9 
- เปนกําลังใจใหรัฐบาลอดทน สู และบรหิารประเทศตอไป..................................... รอยละ 13.9 
- หานายกรัฐมนตรีคนใหมที่มีความเหมาะสม ....................................................... รอยละ 12.8 
- ใหทํางานดวยความซื่อสัตย โปรงใส หยุดคอรรัปชั่นโกงกนิ................................. รอยละ 9.9 
- ใหเสียสละยบุสภาแลวเลือกตั้งใหม...................................................................... รอยละ  9.2 
- ใหใชความประนีประนอม อยาใชความรุนแรงเขาแกปญหาอยางเด็ดขาด.............. รอยละ  4.2 
- ใหใชวธิีการทางกฎหมายมาดําเนินการเพื่อยุติปญหา........................................... รอยละ  1.9 
- อ่ืนๆ เชน อยางสรางประเด็นปญหาเพิ่ม อยายึดติดกับอํานาจ  
  อยาปดกั้นการแสดงความคดิของนักศึกษา ฯลฯ ................................. รอยละ 12.2 
 

7.   สิ่งที่อยากฝากถึงฝายพันธมิตรฯ คือ (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบเุอง) 
- ใหยุติการชุมนุม............................................................................................รอยละ 35.1 
- ทําถูกตองแลว ขอใหสูตอไป จะเปนกําลังใจให.................................................รอยละ 20.0 
- ขอใหชุมนุมอยางสงบภายใตกฎหมาย อยาใชความรนุแรง 
และสรางความเดือดรอนเสียหายแกสวนรวม....................................................รอยละ 18.4 

               - ขอใหถอยคนละกาว หันหนาเขาหากันเพ่ือแกปญหาบานเมือง 
                 โดยใชเหตุผลมากกวาใชอารมณ .............................................................. ...รอยละ 13.3 
               - อยาตั้งขอเรียกรองสูงเกินไป อยายึดความเห็นของตนเองจนไมฟงคนอ่ืน...........รอยละ 6.5 
               - เห็นดวยกับอุดมการณของกลุมพันธมิตรฯ แตไมเห็นดวยกับวิธีการที่ใช   

       นาจะมีวิธีที่ดีกวานีใ้นการเรียกรองโดยไมสรางความเดือดรอนใหกับสวนรวม.....รอยละ 3.0 
     - อ่ืนๆ เชน อยาใชถอยคํารุนแรงหยาบคาย ใหแกนนําเขามอบตวั  
                    ใหเวลาเปนเครื่องพิสูจน ฯลฯ ..........................................................รอยละ 3.7  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770-6 

E-mail: research@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 
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รายละเอียดในการสํารวจ 

 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครในประเด็นตอไปน้ี  

1. ความสนใจตอเหตุการณทางการเมืองในปจจุบัน 
2. ความเปนหวงตอสถานการณที่เกิดขึ้น            
3. ความเห็นตอการเขารวมชมุนุมและเคลือ่นไหวทางการเมืองของนักเรียน/นิสิต/นักศึกษาในขณะนี้ 
4. ทางออกที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณปจจุบัน 
5. สิ่งที่อยากฝากถึงนักเรียน/นิสิต/นักศึกษาที่ไปรวมชุมนุม 
6. สิ่งที่อยากฝากถึง 5 พรรครวมรัฐบาล     
7. สิ่งที่อยากฝากถึงฝายพันธมิตรฯ 
 
  

ระเบียบวิธีในการสํารวจ  
การสํารวจใชวิธีสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมเขตการ 

ปกครองจํานวน 24 เขต จาก 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ทั้งเขตชัน้ใน  เขตชั้นกลาง  และเขตชั้นนอก  ไดแก  
คลองสาน จตุจักร จอมทอง ดอนเมือง บางกอกใหญ บางกะป บางเขน บางแค บางนา บางพลัด บางรัก ปทุมวัน  
พญาไท พระโขนง พระนคร มีนบุรี ยานนาวา ราชเทวี ราษฎรบูรณะ ลาดพราว สวนหลวง สายไหม หลักสี่ และหวย
ขวาง จากนั้นสุมถนน และประชากรเปาหมายอายุ 15-25 ป  ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 917 คน เปนเพศชาย รอยละ 48.7 
และเพศหญิง รอยละ 51.3 

 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 5% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน 
แบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และ 
คําถามปลายเปด (Open Form)    จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความ 
ถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

  
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  13-14 กันยายน 2551 
 

 วันที่เผยแพรผลสํารวจ   :  16 กันยายน 2551 
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ตารางขอมูลประชากรศาสตร 
  

 

 
 
 
 
 

 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 447 48.7 
            หญิง 470 51.3 
อายุ   
            15-18 ป 327 35.7 
            19-22 ป 345 37.6 
            23-25 ป 245 26.7 
การศึกษา   
            มัธยมศึกษา  260 28.4 
            ปวช. 79 8.6 
            ปวส./อนุปริญญา 74 8.1 
            ปริญญาตรี 504 54.9 

รวม  917 100.0 


