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ผลสํารวจเร่ือง  
14 ตุลา ในมุมมองนิสิตนักศึกษายุคปจจุบัน 

 
 กรุงเทพโพลลเผยผลสํารวจ พบนิสิตนักศึกษาสวนใหญในปจจุบันไมทราบถึงความสําคัญของวันที่ 14 
ตุลาคม แตยังคงเห็นวานิสิตนักศึกษาควรมีบทบาทและมีสวนรวมทางการเมือง 
 ผูชวยศาสตราจารยสุนิสา ประวิชัย ผูอํานวยการศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) กลาววา วันที่ 
14 ตุลาคม เปนวันที่นิสิตนักศึกษาไทยเคยมีบทบาทสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงอันนํามาซึ่งการเมืองการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยเชนในปจจุบัน นิสิตนักศึกษาในยุคนั้นจึงเปนทั้งผูนําความคิดและเปนความหวังของคนในชาติ แต
ปจจุบันขาวคราวสวนใหญเกี่ยวกับนิสิตนักศึกษาที่ปรากฏตามสื่อตางๆ กลับทําใหหลายฝายเกิดคําถามวา เราจะยังคง
ฝากอนาคตของประเทศชาติไวกับนิสิตนักศึกษาซึ่งเปนเยาวชนคนรุนใหมไดหรือไม ในโอกาสวันที่ 14 ตุลาคม ได
เวียนมาถึง ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการสํารวจขอมูลความคิดเห็นของนิสิต
นักศึกษาในประเด็นดังกลาว โดยเก็บขอมูลจากนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของ
รัฐและเอกชนทั่วประเทศ  จํานวนทั้งสิ้น 1,003 คน เม่ือวันที่ 22 – 27  กันยายน 2552  สรุปผลไดดังน้ี 

 
1. การรับทราบถึงความสําคัญของวันที่ 14 ตุลาคม ของนิสิตนักศึกษาไทยในปจจุบัน พบวา      

 - ทราบ   รอยละ 45.3 
 - ไมทราบ  รอยละ 54.7 
 
2. การใหความสําคัญกับวันที่ 14 ตุลาคม (เฉพาะผูที่ทราบถึงความสําคัญของวันดังกลาว)  
    

 - ใหความสําคัญมากที่สุด  รอยละ 7.5 
 - ใหความสําคัญคอนขางมาก  รอยละ 26.9 
 - ใหความสําคัญปานกลาง  รอยละ 45.8 
 - ใหความสําคัญคอนขางนอย  รอยละ 16.7 
 - ไมใหความสําคัญเลย   รอยละ 3.1  
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3. เน้ือหาการพูดคุยในกลุมเพื่อนนิสิตนักศึกษาสวนใหญ   

- เร่ืองการเรียน     รอยละ 26.79 
- เรื่องกิน เที่ยว ชอปปง บันเทิง แฟชั่น  รอยละ 22.14 
- เรื่องอาชีพการงานในอนาคต    รอยละ 17.18 
- เรื่องความรัก แฟน     รอยละ 13.27 
- เรื่องปญหาสังคม ปญหาเศรษฐกิจ   รอยละ 6.79 
- เรื่องการทํากิจกรรมเพื่อสังคม   รอยละ 6.30 
- เรื่องการเมือง     รอยละ 6.09 
- อ่ืนๆ อาทิ กีฬา เกม และชวีิตประจําวันทั่วไป ฯลฯ รอยละ 1.44 

 
4. ความคิดเห็นตอบทบาทการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองของนิสิตนักศึกษา  
 

 - เห็นวานิสิตนักศึกษาควรมีบทบาทหรือมีสวนรวม  รอยละ 65.5 
(โดยใหเหตุผลวา นิสิตนักศึกษามีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นของตน เพื่อเปนพลังขับเคลื่อนทางสังคม 
จะไดรูทันเหตุการณบานเมือง  เปนบทบาทหนาที่ในฐานะพลเมืองของรัฐ เพื่อสะทอนมุมมองทาง
การเมืองจากคนรุนใหม ฯลฯ) 

 
 - เห็นวานิสิตนักศึกษาไมควรมีบทบาทหรือมีสวนรวม  รอยละ 34.5 

(โดยในจํานวนนี้เห็นวาควรเปนหนาที่ของ รัฐบาลและนักการเมืองรอยละ 28.7   เปนของผูใหญที่
ทํางานแลวรอยละ 4.7 อื่นๆ อาทิ เปนของผูมีอํานาจโดยชอมธรรมรอยละ 1.1) 

 
5. การใหความสนใจติดตามขาวสารในดานตางๆ ที่เปนพื้นฐานของการพัฒนาสังคมไทย 
 

 สนใจ ไมสนใจ 
ปญหาดานสิ่งแวดลอม เชน ภาวะโลกรอน และมลพิษตางๆ  90.9 9.1 
ปญหายาเสพติด และการใชความรุนแรงในสังคม 88.3 11.7 
สภาวะเศรษฐกิจและปญหาการวางงาน 87.1 12.9 
ปญหาความไมสงบในพื้นทีภ่าคใต 79.5 20.5 
ชีวติความเปนอยูของผูดอยโอกาสในสังคม 77.7 22.3 
เรื่องราวความสําเร็จของเยาวชนไทยในการแขงขันในเวทีโลก 77.5 22.5 
ความเคลื่อนไหวเปลีย่นแปลงทางการเมือง 73.0 27.0 
ศักยภาพการแขงขันของประเทศไทยในเวทีโลก 71.5 28.5 
ปญหาการผลติและสงออกสินคาการเกษตรของไทย 66.7 33.3 

 
 
6. การเขารวมทํากิจกรรมเพ่ือสังคม เชน โครงการรณรงคตางๆ การออกคายอาสา การชวยเหลือ

ผูดอยโอกาส ฯลฯ ในระหวางที่เปนนิสิตนักศึกษา พบวา 
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 - เคยเขารวม  รอยละ 70.6 
  เน่ืองจาก 
   ตองการหาประสบการณเพิ่มเติม   รอยละ 23.3 
   ตองการมีสวนรวมชวยเหลือสังคมและประเทศชาติ รอยละ 20.9 
   เปนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีคะแนน    รอยละ 13.1 
   ตองการมีเพ่ือน มีสังคม     รอยละ 10.1   
   ตองการรางวัล      รอยละ 2.0 
   อ่ืนๆ อาทิ อยากไปเที่ยว สนุกสนาน ชอบ  รอยละ 1.2 
 

 - ไมเคยเขารวม  รอยละ 29.4 
  เน่ืองจาก 
   มีขอจํากัดเรื่องเวลาและการเดินทาง   รอยละ 8.6 
   มีภาระดานการเรียนมากอยูแลว    รอยละ 7.2 
   ไมทราบขอมูลรายละเอียด    รอยละ 7.0 
   ไมมีกิจกรรมที่นาสนใจ และมองไมเห็นประโยชน  รอยละ 3.3 
   มีภาระคาใชจาย      รอยละ 2.8 
   อ่ืนๆ อาทิ ไมวาง ไมชอบทํากิจกรรม    รอยละ 0.5 
 
7. เร่ืองที่ทําใหนิสตินักศึกษาภาคภูมิใจในตัวเองมากที่สุด คือ 
 

 -  การมีงานทํา มีรายไดเลี้ยงตัวเอง ไมตองเปนภาระของพอแม รอยละ 63.6 
 - การไดทําประโยชนเพ่ือสังคมสวนรวม     รอยละ 20.8 
 - การมีเงิน มีฐานะร่ํารวย      รอยละ 9.9 
 - การเปนคนดัง มีชื่อเสียง      รอยละ 3.5 
 - อ่ืนๆ อาทิ เปนคนดีของพอแม สามารถเลี้ยงดูพอแมได  
                        ไมเปนภาระของสังคม ไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอน ฯลฯ  รอยละ 2.2 
  

  
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  โทร. 02-350-3500 ตอ 1770-6 
E-mail: research@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 

 
 
 

รายละเอียดในการสํารวจ 
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ระเบียบวิธีการสํารวจ 
  การสํารวจใชวิธีสุมตัวอยางนิสิตนักศึกษาในระดับชั้นปที่ 1 – ปที่ 4 ที่ศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษา 

ทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศดวยการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยในแตละภาคจะสุม
จังหวัดขึ้นมาเปนตัวแทน จากนั้นจึงสุมสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนั้นๆ ไดจํานวนสถาบันอุดมศึกษาทั้งสิ้น 28 
แหง โดยเปนสถาบันของรัฐ 21 แหง และเอกชน 7 แหง ไดตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 1,003   คน  

 
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ±4% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

 วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่

มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)   และคําถามปลายเปด (Open 
Form) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและ
ประมวลผล 

   
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  22 - 27 กันยายน 2552 

 
     วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :  13 ตุลาคม 2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
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เพศ    
            ชาย 510 50.8 
            หญิง 493 49.2 

รวม 1,003 100.0 
การศึกษา   
             ปที่ 1 272 27.2 
             ปที่ 2 242 24.1 
             ปที่ 3 244 24.3 
             ปที่ 4 245 24.4 

รวม 1,003 100.0 
ประเภทของสถาบัน   
             รัฐ 703 70.3 
             เอกชน 300 29.7 

รวม 1,003 100.0 
 
 
 

 
 


