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ผลส ำรวจเร่ือง “เยำวชน กบักำรบลูลี่ในสงัคมไทย” 
 

 

เนื่องด้วยวนัที่ 20 กันยายนนี้ เป็นวนัเยาวชนแห่งชาติ กรุงเทพโพลล์ โดยมหาวทิยาลยักรุงเทพ ได้
ตระหนักถงึปัญหาต่างๆ จากการบูลลีท่ีเ่กดิขึน้ในสงัคมกบัเยาวชนไทย ณ ปัจจบุนั ซึง่อาจจะส่งผลกระทบต่อการ
ใชช้วีติของเยาวชนในอนาคต ดงันัน้กรงุเทพโพลลจ์งึไดส้ ารวจความเหน็ของเยาวชนเรือ่ง “เยำวชน กบักำรบลูล่ี
ในสงัคมไทย” โดยเกบ็ขอ้มลูจากเยาวชนในกรุงเทพฯและปรมิณฑล จ านวน 1,203 คน เมือ่วนัที ่9-14 กนัยายน 
ทีผ่่านมา พบว่า 

 

เยำวชนส่วนใหญ่ร้อยละ 40.7 มีควำมเห็นต่อกำรบูลล่ีในสงัคมไทยและโลกออนไลน์ในปัจจุบนั
ว่ำ เป็นเร่ืองท่ีร้ำยแรงกระทบต่อจิตใจอำจท ำให้เป็นโรคซึมเศร้ำ ฆ่ำตวัตำย ท ำร้ำยตวัเอง และ ท ำร้ำย
ผู้อ่ืนได้ รองลงมารอ้ยละ 27.8  มคีวามเหน็ว่า บางครัง้กม็ากเกนิไป/รุนแรงเกนิไป และรอ้ยละ 24.2 มคีวามเหน็
ว่า สนุกคนท า แต่เป็นเรือ่งเศรา้ของคนถูกบลูลี่ 

 

เม่ือถำมว่ำเคยถกูบูลล่ีจำกโรงเรียน ท่ีท ำงำน หรือในสงัคมออนไลน์หรือไม่ เยำวชนส่วนใหญ่
ร้อยละ 87.6 ระบุว่ำ เคย โดยเร่ืองท่ีเยำวชนส่วนใหญ่ถกูบูลล่ีมำกท่ีสุดร้อยละ 65.7 คือ ถกูล้อช่ือบุพกำรี 
รองลงมาร้อยละ 57.3 คือ ถูกล้อเลียนปมด้อย รูปร่างหน้าตา และร้อยละ 32.4 ระบุว่า ถูกท าให้อับอายในที่
สาธารณะ ขณะทีเ่ยาวชนรอ้ยละ 12.4 ระบุว่ายงัไมเ่คยถูกบลูลี ่

 

เม่ือถำมเฉพำะผู้ท่ีเคยถกูบูลล่ีว่ำรู้สึกอย่ำงไรเม่ือถกูคนบูลล่ี เยำวชนส่วนใหญ่ร้อยละ 48.3 ระบุ
ว่ำ เสียใจ เศร้ำใจ รองลงมารอ้ยละ 38.7 ระบุว่า โกรธ โมโห และรอ้ยละ 27.2 ระบุว่า เฉยๆ ไมส่นใจ 

 

ส ำหรบัวิธีรบัมือเม่ือถกูคนบูลล่ี นัน้ เยำวชนส่วนใหญ่ร้อยละ 57.4 ระบุว่ำ อยู่เงียบๆ ไม่ตอบโต้
ใดๆ ปล่อยไปเด๋ียวกห็ยุด/เงียบไปเอง รองลงมารอ้ยละ 47.3 ระบุว่า แสดงออกให้เหน็ว่าไม่ไดรู้ส้กึสนุกด้วย/
ไมช่อบการกระท านัน้ และรอ้ยละ 32.9 ระบุว่า เกบ็เอามาเป็นแรงผลกัดนัในการพฒันาตวัเอง ในทางทีด่ขี ึน้ 

 

เรียน  บรรณำธิกำรข่ำวหน้ำ 1/ ข่ำวกำรเมือง/ข่ำวสงัคม 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเหน็ประชำชน    (รวม 5 หน้ำ) 
 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเหน็ประชำชน  (รวม 5 

หน้ำ) 
เยำวชนร้อยละ 87.6 ระบเุคยถกูบลูล่ี จำกโรงเรียน ท่ีท ำงำน และในสงัคมออนไลน์  
 ส่วนใหญ่ ร้อยละ  65.7 ระบุว่ำถกูบูลล่ีด้วยกำรล้อช่ือบุพกำรี และร้อยละ 57.3 ถกูล้อเลียน

ปมด้อย รปูร่ำง หน้ำตำ  พร้อมระบ ุรู้สึกเสียใจ เศร้ำใจ เม่ือถกูบลูล่ี   
โดยร้อยละ  57.4 รบัมือด้วยกำร อยู่เงียบๆ ไม่ตอบโต้ใดๆ เด๋ียวกห็ยดุ/เงียบไปเอง 
ทัง้น้ีร้อยละ  48.7 ยอมรบัว่ำเคยไปบูลล่ีคนอ่ืน และส่วนใหญ่ร้อยละ 53.0  มีควำมตระหนัก

ถึงผลจำกกำรบูลล่ีมำกท่ีสุดเมื่อเหน็ข่ำวท่ีมีคนถกูบูลล่ีจนกลำยเป็นโรคซึมเศร้ำ /ท ำร้ำยตวัเอง/เกบ็
กดจนท ำร้ำยผูอ่ื้น 
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ทัง้น้ีเม่ือถำมว่ำ เคยไป บูลล่ี  คนอ่ืนบ้ำงหรือไม่ เยำวชนส่วนใหญ่ร้อยละ 51.3 ระบุว่ำ ไม่เคย 
ขณะทีร่อ้ยละ 48.7 ระบุว่าเคย 

 

ส่วนควำมเหน็จำกข่ำวท่ีมีคนถกูบูลล่ีจนกลำยเป็นโรคซึมเศร้ำ /ท ำร้ำยตวัเอง/เกบ็กดจนท ำร้ำย
ผู้อ่ืน ท ำให้ตระหนักถึงผลจำกกำรบูลล่ีมำกน้อยเพียงใด นั้น เยำวชนส่วนใหญ่ร้อยละ 53.0 ระบุว่ำ
ตระหนักมำกท่ีสดุ รองลงมารอ้ยละ 30.2 ระบุว่า มาก และรอ้ยละ 12.7 ระบุว่า ปานกลาง 

 

โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 

1. ท่ำนคิดอย่ำงไรกบักำรบลูล่ี ในสงัคมและโลกออนไลน์ในปัจจบุนั 

 

เป็นเร่ืองท่ีร้ำยแรงกระทบต่อจิตใจอำจท ำให้เป็นโรคซึมเศร้ำ ฆ่ำตวัตำย 
ท ำร้ำยตวัเอง และ ท ำร้ำยผูอ่ื้นได้ 

ร้อยละ 40.7 

บางครัง้กม็ากเกนิไป/รนุแรงเกนิไป รอ้ยละ 27.8 
สนุกคนท า แต่เป็นเรือ่งเศรา้ของคนถูกบลูลี่  รอ้ยละ 24.2 
คดิว่าเป็นการแซว ลอ้เล่นกนัข าๆ ในหมูเ่พื่อนมากกว่า รอ้ยละ 7.3 

 

2. ท่ำนเคยถกูคนบลูล่ี จำกโรงเรียน  ท่ีท ำงำน หรือในสงัคมออนไลน์ หรือไม่ 

เคย ร้อยละ 87.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยระบวุ่ำถกูบลูล่ีเรื่อง......................   
ล้อช่ือบพุกำรี  ร้อยละ 65.7 
ลอ้เลยีนปมดอ้ย รปูร่าง หน้าตา รอ้ยละ 57.3 
ท าใหอ้บัอายในทีส่าธารณะ  รอ้ยละ 32.4 
เหน็บแนม รอ้ยละ 32.3 
ถูกกลัน่แกลง้ดว้ยวธิต่ีางๆ รอ้ยละ 21.9 
ถูกกดีกนัไมใ่หเ้ขา้กลุ่ม รอ้ยละ 16.9 
ถูกปล่อยขา่วลอืใหเ้สยีหาย รอ้ยละ 14.0 
คุกคามทางเพศ รอ้ยละ 11.1 
เพศ เหยยีดเพศ รอ้ยละ 10.7 
ขม่ขู ่/รดีไถเงนิ รอ้ยละ 6.0 
ฐานะทางบา้น  รอ้ยละ 5.4 
อื่นๆ อาท ิโรคประจ าตวั ศาสนา ฯลฯ รอ้ยละ 0.5 

ไมเ่คย รอ้ยละ 12.4 
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3. ท่ำนรู้สึกอย่ำงไรเม่ือถกูคนบูลล่ี (ถำมเฉพำะผูท่ี้เคยถกูบูลล่ี) (เลอืกตอบไดม้ากกว่า 1 ต าตอบ) 
 

เสียใจ/เศร้ำ ร้อยละ 48.3 
โกรธ /โมโห      รอ้ยละ 38.7 
เฉยๆ ไมส่นใจ        รอ้ยละ 27.2 
ไมอ่ยากไปโรงเรยีน/ท างาน  รอ้ยละ 15.9 
โทษตวัเอง คดิว่าตวัเองไมม่คี่า   รอ้ยละ 15.4 
เกบ็ตวัไมอ่ยากเจอผูค้น    รอ้ยละ 14.6 
เคยีดแคน้/ตอ้งเอาคนื รอ้ยละ 10.8 
อื่นๆ อาท ิประหมา่ ไมม่ัน่ใจในตนเอง ฯลฯ รอ้ยละ 0.4 

 

4. ท่ำนคิดว่ำมีวิธีรบัมืออย่ำงไรเม่ือถกูคนบลูล่ี (เลอืกตอบไดม้ากกว่า 1 ต าตอบ) 

อยู่เงียบๆ ไม่ตอบโต้ใดๆ ปล่อยไปเด๋ียวกห็ยดุ/เงียบไปเอง ร้อยละ 57.4 
แสดงออกใหเ้หน็ว่าไมไ่ดรู้ส้กึสนุกดว้ย/ไม่ชอบการกระท านัน้ รอ้ยละ 47.3 
เกบ็เอามาเป็นแรงผลกัดนัในการพฒันาตวัเอง ในทางทีด่ขี ึน้ รอ้ยละ 32.9 
ปรบัทุกข ์พดูคุยกบัผูท้ีเ่คยถูกบลูลีเ่หมอืนกนั     รอ้ยละ 14.5 
เกบ็ตวั/หลกีเลีย่งการเผชญิหน้าผูท้ีก่ล ัน่แกลง้     รอ้ยละ 13.4 
หาวธิเีอาคนื/แกเ้ผด็ รอ้ยละ 13.2 
เกบ็หลกัฐาน ฟ้องคร ู/ผูป้กครอง/ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย รอ้ยละ 10.3 
ระบายผ่านโซเชยีลมเีดยี รอ้ยละ 9.1 
ปรกึษาจติแพทย ์ รอ้ยละ 4.9 
ปิดรบัขอ้มลูค าวพิากษ์วจิารณ์จากสื่อต่างๆ รอ้ยละ 4.0 
ยา้ยโรงเรยีน/ยา้ยทีท่ างาน รอ้ยละ 0.9 
อื่นๆ อาท ิใหอ้ภยั ยอมรบัความจรงิ ปรบัตวัใหไ้ด ้ฯลฯ รอ้ยละ 0.6 

 

5. ท่ำนเคยไป บลูล่ี  คนอ่ืนบ้ำงหรือไม่ 

เคย รอ้ยละ 48.7 
ไม่เคย ร้อยละ 51.3 
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6. จำกข่ำวท่ีมีคนถกูบลูล่ีจนกลำยเป็นโรคซึมเศร้ำ /ท ำร้ำยตวัเอง/เกบ็กดจนท ำร้ำยผูอ่ื้น ท ำให้ท่ำน

ตระหนักถึงผลจำกกำรบูลล่ีมำกน้อยเพียงใด 

มำกท่ีสดุ ร้อยละ 53.0 
มาก รอ้ยละ 30.2 
ปานกลาง รอ้ยละ 12.7 
น้อย รอ้ยละ 2.9 
น้อยทีสุ่ด รอ้ยละ 1.2 

 

รำยละเอียดในกำรส ำรวจ 

 
วตัถปุระสงคใ์นกำรส ำรวจ 
  เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของเยาวชนเกี่ยวกบัการบูลลี ่ทีเ่กดิขึน้กบัสงัคมไทยในปัจจบุนั ทัง้ในเรื่องของ
ประสบการณ์การเคยถูกคนอื่นบลูลีแ่ละเคยบลูลีค่นอื่น  เรือ่งที่มกัจะถูกบลูลี ่วธิรีบัมอืเมือ่ถูกบลูลี ่ตลอดจนความ
ตระหนกัถงึผลทีต่ามมาจากการบูลลี ่ ทัง้นี้เพื่อสะทอ้นมุมมองความคดิเหน็ของเยาวชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ไดร้บัทราบ  

 

ประชำกรท่ีสนใจศึกษำ 
การส ารวจใช้การสุ่มตวัอย่างจากเยาวชนในกรุงเทพฯและปรมิณฑลที่มอีายุ 14-24 ปี โดยแบ่งเป็นเขต

ชัน้ใน ชัน้กลาง และชัน้นอก ไดแ้ก่เขตจตุจกัร ดอนเมอืง ดุสติ ตลิง่ชนั ธนบุร ีบางเขน บางกะปิ บางซื่อ ปทุมวนั 
ประเวศ พระนคร ภาษีเจรญิ มนีบุร ีวงัทองหลาง สาทร สายไหม หนองแขม และปรมิณฑล 3 จงัหวดั ได้แก่ 
นนทบุร ีปทุมธานีและสมุทรปราการ ดว้ยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling) จากนัน้
ใชว้ธิเีกบ็ขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์แบบพบตวั ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทัง้สิน้จ านวน 1,203 คน 
 

ควำมคลำดเคล่ือน (Margin of Error) 

การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3 ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 

วิธีกำรรวบรวมข้อมลู 

ใช้การสมัภาษณ์แบบตวัต่อตวั (face to face interview) โดยเครื่องมอืที่ใชใ้นการเก็บขอ้มลูเป็นแบบสอบถาม
ทีม่โีครงสรา้งแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้ค าถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) จากนัน้ไดน้ าแบบสอบถามทุกชุด
มาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 

 

ระยะเวลำในกำรเกบ็ข้อมลู   :  9-14  กนัยายน 2565 
 

วนัท่ีเผยแพร่ผลกำรส ำรวจ   :  17 กนัยายน 2565 
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ตำรำงข้อมูลประชำกรศำสตร ์

 จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 584 48.5 
            หญงิ 619 51.5 

รวม 1,203 100.0 
อำยุ   
            15 – 17 ปี 409 34.0 
            18 – 20 ปี 443 36.8 
            21 – 24 ปี 351 29.2 

รวม 1,203 100.0 
กำรศึกษำ   
            มธัยมศกึษา/ปวช. 481 40.0 
            ปวส./ปรญิญาตร ี 714 59.3 
            สงูกว่าปรญิญาตร ี 8 0.7 

รวม 1,203 100.0 
 
 

กรงุเทพโพลล ์ โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

Twitter: http://twitter.com/bangkok_poll 
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