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ผลสํารวจเร่ือง  “โอกาสและที่ยืนของเยาวชนในสังคมไทย” 
 

เยาวชนเกือบรอยละ 60 ระบุวา ไดรับโอกาสและความสําคัญจากรัฐบาลนอยถึงนอยที่สุด 
 

 ดวยวันที่ 20 กันยายน น้ี  เปนวันเยาวชนแหงชาติ  ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึง
ไดทําการสํารวจความคิดเห็นของเยาวชน เรื่อง “โอกาสและที่ยืนของเยาวชนในสังคมไทย” พบวา เรื่องที่
เยาวชนไทยถูกละเมิดสิทธิมากที่สุดในปจจุบันคือ ปญหายาเสพติดและการมั่วสุม รอยละ 30.8 รองลงมาคือ
ปญหาเรื่องเพศ (การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ถูกขมขืน ถูกถายคลิป) รอยละ 29.4 และปญหาการถูกปด
ก้ันทางความคิด การไมรับฟงความคิดเห็นจากผูใหญในสังคม รอยละ 14.5 เมื่อจําแนกขอมูลตามเพศ พบวา 
เยาวชนชายถูกละเมิดสิทธิเรื่องปญหายาเสพติดและการมั่วสุมมากที่สุด (รอยละ 34.5) ขณะที่เยาวชนหญิงถูก
ละเมิดสิทธิเร่ืองเพศมากที่สุด (รอยละ 36.5)   
 

 สําหรับการเปดโอกาสของสังคมเพื่อใหเยาวชนไดแสดงออกและแสดงความสามารถในเรื่องตางๆ  
พบวา  เยาวชนรอยละ 52.0 ระบุวา ปจจุบันสังคมใหโอกาสตัวเยาวชนเองและเพื่อนเยาวชนคนอื่นๆ ได
แสดงออกและแสดงความสามารถในเรื่องตางๆ คอนขางมากถึงมากที่สุด ขณะที่รอยละ 48.0 ระบุวา
คอนขางนอยถึงนอยที่สุด 
 

โดยเยาวชน  รอยละ 58.7  ระบุวา ตนเองไดรับโอกาสและความสําคัญจากรัฐบาลและผูบริหารประเทศ 
ในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น คอนขางนอยถึงนอยที่สุด ในขณะที่รอยละ 89.6 ระบุวาไดรับโอกาสและ
ความสําคัญในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นจากครอบครัวมากถึงมากที่สุด 
 

สวนเรื่องที่เยาวชนอยากใหสังคมเปดโอกาสใหแสดงออกและรับฟงความคิดเห็นมากที่สุด คือ เร่ืองของ
ปญหาเยาวชน (เชน ปญหายาเสพติด เด็กแวน วัยรุนตีกัน เด็กกําพรา) รอยละ 29.1 รองลงมาคือ เรื่อง
การศึกษา รอยละ 24.3 และเรื่องการลวงละเมิดทางเพศ  รอยละ 12.2  
 
ดังรายละเอียดในตอไปน้ี 
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1. เร่ืองที่เยาวชนไทยถูกละเมิดสิทธิมากที่สุด คือ 

       

  - ปญหายาเสพติดและการมั่วสุม       รอยละ 30.8 
  - ปญหาเรื่องเพศ การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ถูกขมขืน ถูกถายคลิป   รอยละ  29.4 
  - ปญหาการถูกปดกั้นทางความคิด การไมรับฟงความคิดเห็นจากผูใหญในสังคม  รอยละ  14.5 
  - ปญหาการใชความรุนแรงในครอบครัวทําใหเยาวชนเลียนแบบ    รอยละ   8.0 
  - ปญหาการศึกษาเชน อุปกรณการเรียนไมเพียงพอ     รอยละ   6.1 
            การไดรับการเรียนการสอนที่ไมเทาเทียมกัน  

- อ่ืนๆ อาทิ การใชวาจาที่ไมสุภาพและรุนแรงกับเยาวชน การใชแรงงาน    รอยละ  11.2  
               การนําเสนอขาวดานลบเกินจริงของเยาวชน ฯลฯ      
   

เมื่อเปรียบเทียบระหวางเพศชายกับเพศหญิง พบวา  
เพศชาย เพศหญงิ 

ปญหาที่ถูกละเมิดสทิธิมากที่สุด รอยละ ปญหาที่ถูกละเมิดสทิธิมากที่สุด รอยละ 
ปญหายาเสพติดและการมั่วสุม 34.5 ปญหาเรื่องเพศ  การมีเพศสัมพันธกอนวัย

อันควร ถูกขมขืน ถูกถายคลิป 
36.5 

ปญหาเรื่องเพศ การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 
ถูกขมขืน ถูกถายคลิป 

22.5 ปญหายาเสพติดและการมั่วสุม 27.0 

ปญหาการถูกปดกั้นทางความคิด การไมรับฟง
ความคิดเห็นจากผูใหญในสังคม  

15.0 ปญหาการถูกปดกั้นทางความคิด การไมรับฟง
ความคิดเห็นจากผูใหญในสังคม  

13.9 

ปญหาการใชความรุนแรงในครอบครัวทําให
เยาวชนเลียนแบบ 

7.1 ปญหาการใชความรุนแรงในครอบครัวทําให
เยาวชนเลียนแบบ 

8.8 

ปญหาการศึกษา อุปกรณการเรียนไมเพียงพอ
การไดรับการเรียนการสอนที่ไมเทาเทียมกัน 

6.3 ปญหาการศึกษา อุปกรณการเรียนไมเพียงพอ
การไดรับการเรียนการสอนที่ไมเทาเทียมกัน 

6.0 

อ่ืนๆ อาทิ การใชวาจาที่ไมสุภาพและรุนแรงกับเยาวชน 
การนําเสนอขาวดานลบเกินจริงของเยาวชน ฯลฯ 

14.6 อ่ืนๆ อาทิการใชวาจาที่ไมสุภาพและรุนแรงกับเยาวชน 
การนําเสนอขาวดานลบเกินจริงของเยาวชน ฯลฯ 

7.8 

                              
2. ปจจุบันสังคมใหโอกาสตัวเยาวชนเองและเพื่อนเยาวชนคนอื่นๆ ไดแสดงออกและแสดงความสามารถใน 
    เร่ืองตางๆ พบวา 
 

  - สังคมใหโอกาสคอนขางมากถึงมากที่สุด  รอยละ 52.0 
    (โดยแบงเปน คอนขางมากรอยละ 47.4  และมากที่สุดรอยละ 4.6) 
   

- สังคมใหโอกาสคอนขางนอยถึงนอยที่สุด  รอยละ 48.0 
   (โดยแบงเปน คอนขางนอยรอยละ 45.1 และนอยที่สุดรอยละ  2.9) 
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3. ความเห็นตอการไดรับโอกาสและความสําคัญในการแสดงออกและความคิดเห็นจากสถาบันตางๆ พบวา 
 

สถาบัน 
ไดรับโอกาสและความสําคัญ 

คอนขางมากถึงมากที่สดุ 
(รอยละ) 

คอนขางนอยถึงนอยที่สดุ 
(รอยละ) 

ไมมีเลย 
(รอยละ) 

จากครอบครัว 89.6 10.2 0.2 
จากสถาบันการศึกษา 74.2 24.6 1.2 
จากชุมชน 47.2 50.2 2.6 
จากจังหวัดที่อาศัยอยู 40.5 54.9 4.6 
จากประเทศ 39.9 54.2 5.9 
จากรัฐบาลและผูบริหารประเทศ 31.9 58.7 9.4 

 
4. เร่ืองที่เยาวชนอยากใหสังคมเปดโอกาสใหแสดงออกและรับฟงความคิดเห็นมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 
 

-  เร่ืองปญหาเยาวชน     รอยละ 29.1 
                (เชน ปญหายาเสพติด เด็กแวน วัยรุนตีกัน เด็กกําพรา ฯลฯ) 

-  เรื่องการศึกษา     รอยละ 24.3 
   (เชน การใหทุนการศึกษา ระบบการสอบเขามหาวิทยาลัย การเรียนการสอนเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งในเมืองและชนบท ฯลฯ) 
-  เรื่องการละเมิดทางเพศ    รอยละ 12.2 
   (เชน การปองกันตัวเมื่อถูกละเมิดทางเพศ การขมขืน การถูกลวนลาม  เรื่องโรคเอดส เรื่องเพศที่3 ฯลฯ) 

-  เรื่องเศรษฐกิจ     รอยละ 8.6 
   (เชน คาแรงงาน รายไดตอเดือน น้ํามันแพง ของแพง การทํางานระหวางเรียน อาชีพหลังเรียนจบ ฯลฯ) 

-  เรื่องสิทธิประโยชนตางๆ    รอยละ 7.4 
   (เชน การรักษาพยาบาลฟรี ความเทาเทียมกันในสังคมไมแบงรวยจน  ประกันสังคม ฯลฯ) 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
      เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เกี่ยวกับเรื่องโอกาสและ
ที่ยืนของเยาวชนในสังคมไทย ในโอกาสวันเยาวชนแหงชาติ วันที่ 20 กันยายน  เพ่ือสะทอนมุมมองความ
คิดเห็นของเยาวชนใหสังคมและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ และนําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาให
เกิดประโยชนกับประเทศตอไป 
 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

     การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากเยาวชนอายุ 15 -25 ป ที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุมจากเขตการปกครองทั้งเขตชั้นใน ชั้น
กลาง และชั้นนอก จํานวนทั้งสิ้น 27 เขต ไดแก คลองเตย คลองสาน จตุจักร จอมทอง  ดินแดง ดุสิต ตลิ่งชัน 
บางกอกนอย บางเขน บางขุนเทียน บางคอแหลม บางนา บางบอน บางพลัด บางรัก บึงกุม ปทุมวัน ประเวศ 
พญาไท พระโขนง ยานนาวา ราชเทวี วังทองหลาง วัฒนา สวนหลวง หนองแขมและหลักสี่ และปริมณฑล 3
จังหวัด ไดแก นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ จากนั้นจึงสุมถนน และประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณ
อยางเปนระบบ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,171 คน เปนเพศชายรอยละ 49.5  และเพศหญิงรอยละ 50.5 

  
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน

แบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) คําถาม
ปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเองโดยอิสระ (Open Form) และไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความ
ถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   : 14 – 18 กันยายน 2554 
 
วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :  20 กันยายน 2554 
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ขอมูลประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 
 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 580 49.5 
            หญิง 591 50.5 

รวม 1,171 100.0 
อายุ   
 15 - 18 ป 410 35.0 
 19 - 22 ป 427 36.5 
 23 - 25 ป 334 28.5 

รวม 1,171 100.0 
ระดับที่กําลังศึกษา   
 มัธยมปลาย / ปวช. 360 30.7 
 ปวส. / อนุปริญญา 44 3.8 
 ปริญญาตรี 495 42.3 
 สูงกวาปริญญาตรี 19 1.6 
 จบแลว 214 18.3 
 ไมระบุ 39 3.3 

รวม 1,171 100.0 
 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (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 
 

 
 


