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ผลสํารวจเรื่อง  “ความคิดเห็นของเยาวชนตอการบังคับใชกฎหมายในสังคมไทย” 
 

ดวยวันท่ี 7 สิงหาคมที่จะถึงนี้ตรงกับ วันรพี ซ่ึงเปนวันคลายวันสิ้นพระชนมของพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจา
รพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแหงกฎหมายไทย ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  จึงได
ดําเนินโครงการสํารวจเรื่อง “ความคิดเห็นของเยาวชนตอการบังคับใชกฎหมายในสงัคมไทย” โดยเก็บขอมูลจากเยาวชน
อายุ 18 – 25 ปในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 1,284 คน เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม ท่ีผานมา พบวา  

 

เยาวชนไทยรอยละ 78.7 เห็นวาการบังคับใชกฎหมายในสังคมไทยในปจจุบันยังมีความไมเหมาะสมและไมเปนธรรม 
โดยในจํานวนนี้เห็นวาสาเหตุสําคัญที่สุดเกิดจาก ผูรักษากฎหมายละเลย ไมปฏิบัติหนาที่ หรือเลือกปฏิบัติ (รอยละ 43.3) 
รองลงมาคือ ประชาชนหลกีเลี่ยง ไมปฏิบัติตามกฎหมาย (รอยละ 17.3) และตวับทกฎหมายไมเหมาะสม มีชองโหว ลาสมัย 
(รอยละ 14.0)  

 

สําหรับการกระทําผิดกฎหมายในสงัคมไทยที่นาเปนหวงมากที่สุดในสายตาเยาวชนอนัดับแรกคือ เร่ืองยาเสพตดิ 
(รอยละ 18.8) รองลงมาคือ เร่ืองการชุมนุมประทวงเกินขอบเขตของกฎหมาย (รอยละ 18.2) และเรื่องการทํารายรางกาย
และลวงละเมดิทางเพศ (รอยละ 17.3)      

 

เม่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับขาวหรือเหตุการณในชวง 1 ปท่ีผานมา ท่ีสะทอนถึงการไมเคารพกฎหมายใน
สังคมไทยมากที่สุดพบวาอันดับแรกคือ การชุมนุมประทวงทางการเมืองที่เกินขอบเขตของกฎหมายของกลุม นปช. (รอยละ 
61.0) รองลงมาคือ การคายาเสพติด โดยเฉพาะยาบา (รอยละ 7.4)  และการลวงละเมิดทางเพศ / ขมขืน (รอยละ 5.9)  

 
สวนความเห็นตอบุคคลหรือหนวยงานที่สมควรจะตองปรับปรงุตัวเองมากที่สุดเพื่อใหการบังคับใชกฎหมาย

ศักดิ์สิทธ์ิ เหมาะสม และเปนธรรม พบวาอันดับแรกคือ ประชาชนคนไทยทุกคนท่ีจะตองปฏิบตัิตามกฎหมาย (รอยละ 
54.2) รองลงมา คือเจาหนาทีข่องรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูรักษากฎหมาย เชน เจาหนาทีต่ํารวจ / ศาล (รอยละ 23.4)  และ
นักการเมืองทีม่ีบทบาทสําคัญในการออกกฎหมายและบังคับใชกฎหมาย (รอยละ 21.4) 

 

สวนความเห็นตอการลดบทบาทในการออกกฎหมายของนักการเมือง วาจะชวยแกปญหาความไมเปนธรรมในการบงัคับใช
กฎหมายของไทยไดหรือไม พบวา รอยละ 28.7 เชื่อวาได ขณะที่รอยละ 23.9 เชื่อวาไมได  อยางไรกต็ามมีถึง รอยละ 47.4 ท่ี
ตอบวาไมแนใจ 

 
โปรดพิจารณารายละเอียดใน รายละเอียดตอไปนี ้  
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1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายในสังคมไทยท่ีเปนอยูในปจจุบัน พบวา 
 

- เห็นวาไมเหมาะสมและไมเปนธรรม   รอยละ 78.7 
โดยสาเหตุสําคัญที่สุดที่ทําใหการบังคับใชกฎหมายไมเหมาะสมและยังไมเปนธรรม พบวา 
 - ผูรักษากฎหมายละเลย ไมปฏิบัติหนาที่ หรือเลือกปฏิบัติ  รอยละ 43.3 
 - ประชาชนหลีกเลี่ยง ไมปฏิบัติตามกฎหมาย   รอยละ 17.3 
 - ตัวบทกฎหมายไมเหมาะสม มีชองโหว ลาสมัย    รอยละ 14.0 
 - อ่ืนๆ เชน การทุจริตคอรรัปชั่น การรับสวย การรับสินบน  
                   ของผูรักษากฎหมาย      รอยละ   4.1 

  

- เห็นวาเหมาะสมและเปนธรรมดีแลว       รอยละ 21.3 
 
2. การกระทําผิดกฎหมายในสงัคมไทย ท่ีพบเห็นบอยคร้ังท่ีสุดในรอบ 1 ปท่ีผานมา พบวา 
 

- เร่ืองการชุมนุมประทวงเกินขอบเขตกฎหมาย   รอยละ 16.7 
- เร่ืองยาเสพตดิ         รอยละ 15.4 
- เร่ืองการจราจร เชน เมาแลวขับ ขับรถฝาไฟแดง     รอยละ 13.4 
- เร่ืองการละเมิดลิขสิทธิ์ เชน ซ้ือเทป ซีดี เถ่ือน     รอยละ 12.8 
- เร่ืองการโจรกรรม ลักทรัพย ฉกชิงวิ่งราว      รอยละ 11.3 
- เร่ืองการทุจริตคอรรัปชัน       รอยละ  8.5 
- เร่ืองการทํารายรางกายและลวงละเมิดทางเพศ     รอยละ  7.9 
- เร่ืองการใชอํานาจเกินขอบเขตของกฎหมายในการลิดรอนสิทธิ 
  ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย เชนการใชความรุนแรงสลายการชุมนุม 

 
รอยละ  

 
6.5 

- อ่ืนๆ เชน เร่ืองการพนัน เร่ืองการหลีกเลี่ยงภาษี    รอยละ  7.5 
 
3. ความคิดเห็นตอเร่ืองการกระทําผิดกฎหมายในสังคมไทย ท่ีเปนปญหานาหวงมากที่สุด พบวา 
 

- เร่ืองยาเสพติด         รอยละ 18.8 
- เร่ืองการชุมนุมประทวงเกินขอบเขตกฎหมาย     รอยละ 18.2 
- เร่ืองการทํารายรางกายและลวงละเมิดทางเพศ     รอยละ 17.3 
- เร่ืองการทุจริตคอรรัปชัน       รอยละ 16.4 
- เร่ืองการใชอํานาจเกินขอบเขตของกฎหมายในการลิดรอนสิทธิ 
  ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย เชนการใชความรุนแรงสลายการชุมนุม 

 
รอยละ 

 
10.7 

- เร่ืองการโจรกรรม ลักทรัพย ฉกชิงวิ่งราว      รอยละ 6.9 
- อ่ืนๆ เชน เร่ืองการจราจร เร่ืองการละเมิดลิขสิทธิ์     รอยละ 11.7 
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4. ความคิดเห็นตอขาวหรือเหตุการณในชวง 1 ปท่ีผานมา ท่ีสะทอนถึงการไมเคารพกฎหมายในสังคมไทยมากที่สุด พบวา 
     (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเอง) 
 

- การชุมนุมประทวงทางการเมืองท่ีเกินขอบเขตของกฎหมายของกลุม นปช.  รอยละ 61.0 
- การคายาเสพติด โดยเฉพาะยาบา       รอยละ 7.4 
- การลวงละเมิดทางเพศ / ขมขืน      รอยละ  5.9 
- การใชอํานาจเกินขอบเขตของรัฐบาลในการสลายการชุมนุม  รอยละ 5.6 
- การกอการราย  การเผาทําลายบานเมือง  รอยละ 5.5 
-  การทุจริตคอรรัปชันของขาราชการ นักการเมือง     รอยละ 3.6 
- อ่ืนๆ เชน การเมาแลวขับ การละเมิดลิขสิทธิ์ การปลนรานทอง   รอยละ 11.0 

 
5.ความคิดเห็นตอบุคคลหรือหนวยงานที่สมควรจะตองปรับปรุงตัวเองมากที่สุดเพื่อใหการบังคับใชกฎหมายมีความ
ศักดิ์สิทธ์ิ เหมาะสม และเปนธรรม พบวา 
(เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเอง) 

 

- ประชาชนคนไทยทุกคน รอยละ 54.2 
- เจาหนาที่ของรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูรักษากฎหมาย เชน เจาหนาทีต่ํารวจ ศาล รอยละ 23.4 
- นักการเมือง รอยละ 21.4 
- อ่ืนๆ อาทิ แกนนําผูชุมนุมประทวง  รอยละ 1.0 

   
6. ความคิดเหน็ตอการลดบทบาทในการออกกฎหมายของนักการเมือง จะชวยแกปญหาความไมเปนธรรมในการบังคับใช
กฎหมายไดหรือไม พบวา 

   

- ได รอยละ 28.7 
- ไมได รอยละ 23.9 
- ไมแนใจ รอยละ 47.4 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

4

รายละเอียดในการสํารวจ 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
 การสํารวจใชการสุมตัวอยางเยาวชนอายุ 18-25 ป ที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลาย

ขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุมจากเขตการปกครองทั้งเขตชั้นใน ช้ันกลาง และชั้นนอก จํานวนทั้งสิ้น 34 เขต 
ไดแก เขตคลองสาน คลองสามวา จอมทอง ดอนเมือง ดินแดง บางกอกใหญ บางกะป บางขุนเทียน บางเขน บางแค 
บางซื่อ บางนา บางพลัด บางรัก บึงกุม ปทุมวัน ประเวศ พญาไท พระโขนง พระนคร มีนบุรี ยานนาวา ราชเทวี  
ราษฎรบูรณะ ลาดพราว วังทองหลาง วัฒนา สวนหลวง สาทร สายไหม หนองแขม หนองจอก หลักสี่ และหวยขวาง 
จากนั้นจึงสุมถนน และประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,284 คน เพศชายรอย
ละ 49.2 และเพศหญิงรอยละ 50.8       

  
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มี
โครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุ
คําตอบเองโดยอิสระ (Open Form) และไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูล
และประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2553 
      

วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :   5 สิงหาคม 2553 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
                       ชาย 628 49.2 
                       หญิง 656 50.8 

รวม 1,284 100.0 
อายุ    
                      18 - 20 ป 480 37.4 
                      21 - 23 ป 445 34.7 
                      24 - 25 ป 359 27.9 

รวม 1,284 100.0 
การศึกษา   
               ต่ํากวาปริญญาตรี 15 43.1 
               ปริญญาตรี 553 52.7 
            สูงกวาปริญญาตรี 677 3.0 
              ไมระบุการศึกษา 39 1.2 

รวม 1,284 100.0 
 
 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
 

 


