
 
 
  

ผลสํารวจเร่ือง 
ดัชนีความเชื่อมั่นในการดําเนินชีวิตของวัยรุน 

 
   วัยรุน เปนวัยที่ตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ดาน สงผลใหคนวัยน้ีเกิดภาวะสับสนและตองการ

ดูแลอยางใกลชิดจากสังคมและบุคคลรอบขาง อันจะชวยใหพวกเขาสามารถกาวผานชวงหัวเลี้ยวหัวตอที่สําคัญและมี
อนาคตที่ม่ันคง แตจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่ประเทศไทยเผชิญอยูในปจจุบันทําใหหลายฝายเริ่มเปน
หวงวาสถานการณดังกลาวอาจสงผลกระทบตอความเชื่อม่ันในการดําเนินชีวิต รวมถึงการหลอหลอมแบบแผนทาง
ความรูสึกนึกคิด และแบบแผนของการกระทําอันเปนพ้ืนฐานสําคัญของการดําเนินชีวิตในอนาคตของวัยรุน ศูนยวิจัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “ดัชนีความเชื่อมั่นในการดําเนิน
ชีวิตของวัยรุน” โดยเก็บขอมูลจากวัยรุนอายุ 15 – 24 ป ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 1,144 คน เปน
เพศชายรอยละ 49.1 และเพศหญิงรอยละ 50.9 เม่ือวันที่ 25 มีนาคม - 6 เมษายน ที่ผานมา สรุปผลไดดังน้ี 

        
1. ความเชื่อมั่นในการดําเนินชีวิตของวัยรุน  มีคะแนนความเชื่อมั่นเฉลี่ยอยูที่ 6.51 คะแนน จากคะแนน

เต็ม 10 คะแนน ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาความเชื่อมั่นในแตละดาน พบวา วัยรุนมีความเชื่อมั่นในความรัก
ความอบอุนที่ไดรับจากครอบครัวมากที่สุด ในขณะที่มีความเชื่อมั่นในระบบการเมืองไทยนอยที่สุด 
ดังน้ี  

คะแนนความเชื่อม่ัน 
     (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน)  

  - ความเชื่อม่ันในความรักความอบอุนที่ไดรับจากครอบครัว........................ 8.00 
  - ความเชื่อม่ันในการดําเนินชีวิตตามหลักธรรมคําสอนของศาสนา............... 7.47 
  - ความเชื่อม่ันในคุณคาและความสามารถของตัวเอง.................................. 7.20 
  - ความเชื่อม่ันในความสมบูรณแข็งแรงของสุขภาพรางกายโดยรวม............ 6.98 
  - ความเชื่อม่ันในคุณภาพการศึกษาที่ไดรับ...............................................  6.89 
  - ความเชื่อม่ันในความมั่นคงทางการเงินของครอบครัว..............................  6.82 
   - ความเชื่อม่ันในการดําเนินชีวิตตามคานิยมและความเชื่อแบบไทยๆ.......... 6.39 
  - ความเชื่อม่ันในความมีนํ้าใจชวยเหลือกันของคนในสังคม......................... 6.28 
  - ความเชื่อม่ันเกี่ยวกับอาชีพการงานในอนาคต.........................................  6.27 
  - ความเชื่อม่ันในความปลอดภัยของชีวิต..................................................  6.26 
  - ความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใชกฎหมายของไทย.... 5.68  
  - ความเชื่อม่ันในคุณภาพของสิ่งแวดลอมรอบตัว........................................ 5.44  
       - ความเชื่อม่ันในระบบการเมืองไทย.........................................................  4.89 
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2. เร่ืองที่เห็นวาควรมีการปรับปรุงแกไขมากที่สุดเพื่อทําใหวัยรุนของไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

(5 อันดับแรก)  ไดแก (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

- ควรปรับปรงุระบบการศึกษา วิธีการเรียนการสอนใหมีความทันสมยัและเทาเทียมกัน........... รอยละ 26.6 
- สรางคานิยมที่ถูกตองแกวัยรุน ในเรื่องกิริยามารยาท การแตงกาย และการใชชีวิตแบบพอเพียง..รอยละ 10.0 
- ใหคนในสังคมไทยมีความเอ้ือเฟอ เผื่อแผ และมีนํ้าใจใหแกกัน..............................................รอยละ  9.9 
- ปฏิรูปการเมือง ใหนักการเมืองเปนตัวอยางที่ดี.....................................................................รอยละ  6.9 
- ใหพอแมเอาใจใส ดูแล ใหความอบอุนแกครอบครัว..............................................................รอยละ  6.8 
- แกปญหาเศรษฐกิจใหเกิดการลงทุน การสรางงาน สรางอาชีพ..............................................รอยละ  6.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 

  เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของวัยรุน อายุ 15 – 24 ป ที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร ในประเด็นตอไปน้ี 
1. ประเมินความเชื่อม่ันในดานตางๆที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต 
2. เรื่องที่เห็นวาควรมีการปรับปรุงแกไขมากที่สุดเพื่อทําใหวัยรุนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

 การสํารวจใชการสุมตัวอยางวัยรุน อายุตัง้แต 15 – 24 ป ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ดวยวธิีการสุม
ตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุมเขตการปกครองทั้งเขตชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นใน จํานวน 
29 เขต ไดแก เขตคลองเตย คลองสาน ดินแดง ดุสิต ทววีัฒนา บางกะป บางกอกนอย บางแค บางนา บางพลัด บางขน 
บางคอแหลม  บางรัก  บึงกุม  ปทุมวัน  ประเวศ  ปอมปราบศตัรูพาย  พญาไท  พระนคร  ภาษีเจริญ  มีนบรีุ  ราชเทวี  
ราษฎรบูรณะ ลาดพราว วัฒนา สวนหลวง สาทร หนองแขม และหนองจอก จากนั้นจึงสุมถนน และประชากรเปาหมายที่ 
จะสัมภาษณอยางเปนระบบ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,144 คน เปนเพศชายรอยละ 49.1 และเพศหญิงรอยละ 50.9 

       
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

 วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มี 

โครงสรางแนนอน ซ่ึงประยุกตมาจากขอคําถามดัชนีความมั่นคงของมนุษยของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)   และคําถามปลายเปด (Open Form)  
จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทกุชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

   
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  25 มีนาคม - 6 เมษายน 2552 

 
     วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :  28 เมษายน 2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4
ขอมูลประชากรศาสตร 

 
 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 562 49.1 
            หญิง 582 50.9 

รวม 1,144 100.0 
อายุ   
            15 ป – 17 ป 378 33.0 
            18 ป – 20 ป 370 32.3 
            21 ป – 24 ป 396 34.7 

รวม 1,144 100.0 
การศึกษา   
            มัธยมศึกษา / ปวช. 464 40.6 
            ปวส. / อนุปริญญา 79 6.9 
            ปริญญาตรี 487 42.5 
            สูงกวาปริญญาตรี 15 1.3 
            ไมไดศึกษาแลว 99 8.7 

รวม 1,144 100.0 
 

 


