
รายงาน “คนไทย” มอนิเตอร ์2557: เสยีงเยาวชนไทย (Youth Today) 

1 

 

 
รายงาน 

 

 

 

 

 

 

คนไทย”มอนิเตอร์ 2557 
เสียงเยาวชนไทย (Youth Today) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงาน “คนไทย” มอนิเตอร ์2557: เสยีงเยาวชนไทย (Youth Today) 

2 

 

บทน า 
 
 มลูนิธเิพื่อ "คนไทย" ได้ถูกจดัตัง้ขึน้ เพื่อให้คนไทยทุกคนได้เกดิความตระหนัก  เขา้ใจ และมี
ส่วนร่วมในการลงมอืท าเพื่อแก้ไขปญัหา และเสรมิสร้างปจัจยัที่มผีลในการสร้างความอยู่ดมีสีุขให้
สงัคมไทย การท างานของมูลนิธเิพื่อ "คนไทย" เน้นการสรา้งกลไกหลกัเพื่อให้เกดิการท างานร่วมกนั
อยา่งเป็นระบบ ไดแ้ก่  
 

1) กลไกการรบัฟงัเสยีงของประชาชนคนไทยอย่างเป็นระบบและทัว่ถงึ ผ่านโครงการ “คน
ไทย” มอนิเตอร ์เสียงน้ีมีพลงั ซึง่จดัขึน้ในปี 2554 และ 2555 เพื่อการรบัฟงัความคดิเหน็
และสรา้งการมสี่วนร่วมของคนไทยในการให้ขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศ
และสงัคม จากคนไทยทัว่ประเทศ 100,000 คน ครอบคลุมทัง้ 77 จงัหวดั 

2) กลไกการเชื่อมต่อสู่การลงมอืท า ลงมอืแก้ไขปญัหา และขยายผลงานด้านสงัคมในทุกด้าน
ผ่านกิจกรรม โครงการเสวนา “คนไทย” ซึ่งเป็นกลไกกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิด ถ่ายทอดประสบการณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความอยู่ดีมีสุขของสังคม 
โครงการส่ือหวัรถจกัร เพื่อสรา้งความร่วมมอืกบัสื่อมวลชนในแขนงต่างๆ ในการเผยแพร่
บทบาทและตวัอย่างการท างานของคนไทยในภาคส่วนต่างๆ โครงการเสริมพลงัจิตอาสา 
ทีจ่ดัขึน้เพื่อสนับสนุนให้ภาคส่วนต่างๆ ในสงัคมไทยเหน็คุณค่าของการท าประโยชน์ เพื่อ
ส่วนรวม และโครงการคนไทยขอมือหน่อย คนละไม ้คนละมือ เพ่ือสงัคมน่าอยู่ ซึง่เป็น
การรวมพลจิตอาสาครัง้ยิ่งใหญ่ของประเทศ ที่ท าให้คนท างานด้านสงัคมได้มารวมตวักนั 
เพื่อแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ในการท างานและเชื่อมต่องานเพื่อขยายผล 

 

 ในปี 2557 นี้ มลูนิธเิพื่อ "คนไทย" ไดข้ยายกลไกในการรบัฟงัเสยีงของประชาชนคนไทยโดย
การขยายประเดน็ในการรบัฟงัความคดิเหน็ใหม้คีวามเฉพาะเจาะจงส าหรบัประชาชนแต่ละกลุ่มมากขึน้ 
โดยเริม่จากกลุ่มเยาวชนซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มคีวามส าคญัเป็นอย่างยิง่ต่ออนาคตของประเทศไทย จงึได้
จดัท าโครงการ “คนไทย” มอนิเตอร ์ 2557: เสียงเยาวชนไทย (Youth Today)  ขึ้นโดยมี
วตัถุประสงคด์งันี้ 
 

1) เพื่อศึกษาและท าความเข้าใจเยาวชนไทยอย่างรอบด้าน ทัง้ในด้านชีวิตความเป็นอยู ่
ทศันคต ิตลอดจนพฤตกิรรมต่างๆ   

2) เพื่อศกึษาศกัยภาพและคุณค่าทีม่คีวามส าคญัต่อการพฒันาประเทศในอนาคต 
3) เพื่อวเิคราะหค์วามทา้ทายและโอกาสต่างๆ ในการพฒันาเยาวชนไทย 
4) เพื่อศกึษาทศันคตแิละมุมมองของเยาวชนทีม่ต่ีอการพฒันาประเทศในด้านต่างๆ ตลอดจน

วเิคราะหป์จัจยัทีจ่ะน าไปสู่การสรา้งเยาวชนคนรุน่ใหมท่ีม่คีุณภาพ 

http://www.khonthaifoundation.org/project-detail.php?id=3
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5) เพื่อน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาไปใชเ้ป็นประโยชน์ในการพฒันากลยทุธเ์พื่อสร้างเยาวชนให้
เป็นพลเมอืงทีม่สี่วนรว่มเพื่อส่วนรวม (Active Citizen) 

 โครงการ “คนไทย” มอนิเตอร ์2557: เสยีงเยาวชนไทย (Youth Today) มเีป้าประสงคใ์นการ
เป็นช่องทางใหเ้ยาวชนไทยไดส้ะทอ้นความคดิเหน็ เพื่อกระตุ้นใหค้นไทยเลง็เหน็ถงึประเดน็ส าคญัต่างๆ 
ทีค่วรร่วมกนัขยายผลเพื่อการพฒันาที่ย ัง่ยนืของคนไทยและประเทศไทย อกีทัง้ยงัเป็นการสรา้งการมี
ส่วนร่วมและกระตุ้นความตื่นตวัของประชาชน รวมถงึเปิดโอกาสให้เป็นช่องทางที่ประชาชนสามารถ
รว่มกนัพฒันาประเทศ 
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บทสรปุเสียงจากเยาวชนไทย 
 
“ร่วมกนัสร้างเยาวชนท่ีมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมเพ่ืออนาคตของประเทศไทย” 
 
 เยาวชนถอืเป็นกลุ่มคนทีม่คีวามส าคญัเป็นอย่างยิง่ต่ออนาคตของประเทศ เพราะดว้ยพลงัและ
ความสดใหม่ของความคดิ ประกอบกบัการเปิดกวา้งในการรบัสิง่ใหม่ๆ  รอบตวั รวมไปถงึเทคโนโลยี
ต่างๆ ท าใหเ้ยาวชนไทยกว่า 10 ลา้นคน1กลายเป็นขุมพลงัทีย่ ิง่ใหญ่ในการสรา้งสงัคมทีด่ขี ึน้ โดย
นอกเหนือไปจากการสนับสนุนใหเ้ยาวชนเขา้มามสี่วนร่วมในกจิกรรมเพื่อสงัคมและการพฒันาประเทศ
แลว้ การท าความเขา้ใจและรูถ้งึคุณค่าของเยาวชนไทยอยา่งถ่องแทเ้พื่อน าไปสู่การพฒันาเยาวชนไทย
อยา่งถูกทศิทาง ยงัเป็นอกีหนทางหนึ่งทีจ่ะช่วยยกระดบับทบาทของเยาวชนไทยในการก าหนดอนาคต
ของประเทศได ้ 
 
 โครงการ “คนไทย” มอนิเตอร ์2557: เสียงเยาวชนไทย (Youth Today)  จงึไดร้เิริม่ขึน้เพื่อ
ศกึษาและเผยแพร่ขอ้มลูอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเยาวชนคนรุ่นใหม่ทีม่คีุณภาพใหก้บัประเทศ
ไทย และผลจากการรบัฟงัเสยีงที่ส าคญัของเยาวชนจ านวน 4,000 คน ทัว่ประเทศ สามารถสรุป
คุณลกัษณะที่ส าคญัที่ท าใหเ้ราเขา้ใจเยาวชนไทยมากขึน้ทัง้ในดา้นการด าเนินชวีติ ทศันคต ิพฤตกิรรม 
ตลอดจนความตอ้งการต่างๆ ดงันี้ 
 

• กว่า 2 ใน 3 ของเยาวชนไทยได้รบัการเลีย้งดูแบบรกัและเอาใจใส่จากพ่อแม่/ผูป้กครอง 
จงึท าใหคุ้ณค่าทีเ่กีย่วกบัครอบครวั เช่น ความกตญัญ ูและความกลมเกลยีวกนัในครอบครวั 
ยงัคงเป็นสิง่ที่เยาวชนไทยให้ความส าคญัสูงสุดในการด าเนินชวีติ ควบคู่ไปกบัคุณค่าใน
ดา้นของความด ีความส าเรจ็ การพฒันาตวัเอง และการอยูร่ว่มกนัในสงัคมอยา่งเป็นสุข 
 

• ความคดิและทศันคตต่ิอเรื่องต่างๆ ของเยาวชนไดร้บัอทิธพิลมากจากคนใกลช้ดิและบุคคล
ทีเ่ยาวชนใหค้วามชื่นชม โดยเกือบ 3 ใน 4 ของเยาวชนไทยยดึคนใกลต้วั เช่น พ่อแม่/
ผูป้กครอง เพื่อน และคร/ูอาจารยเ์ป็นแบบอย่างในการด าเนินชวีติ และเกือบ 1 ใน 4 ของ
เยาวชนไทยยดึถอืนักรอ้ง/นักแสดงเป็นแบบอย่าง ในขณะทีก่ลุ่มบุคคลอื่นๆ ยงัมอีทิธพิล
น้อย 
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• สื่อดิจิตอล/สื่อออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเยาวชนไทยเป็นอย่างมาก โดย
เยาวชนได้ใช้เวลาเฉล่ียมากถึงร้อยละ 24.9 ของเวลาที่ใช้ไปกบัการท ากจิกรรมต่างๆ 
(ไมร่วมการนอนหลบั) หรอืคดิเป็นอย่างน้อย 4 ชัว่โมงต่อวนัอยู่กบัสื่อดจิติอล/สื่อออนไลน์ 
เช่น การพดูคุย/อ่านขา่วสารผ่านแอพพลเิคชัน่สงัคมออนไลน์ การเล่นเกมคอมพวิเตอร/์เกม
ออนไลน์/เกมในโทรศพัท์มอืถอื และการเล่นอนิเตอรเ์น็ต/อ่านขอ้มูลข่าวสารผ่านเวบ็ไซต์ 
โดยสมารท์โฟนไดก้ลายมาเป็นเครื่องมอืหลกัในการสรา้งปฏสิมัพนัธ/์เครอืข่ายในสงัคม ท า
ใหก้ารปฏสิมัพนัธแ์บบตวัต่อตวัมบีทบาทลดลง ทัง้นี้ เวลาทีเ่ยาวชนใชไ้ปกบัสื่อดจิติอล/สื่อ
ออนไลน์ดงักล่าวเกอืบเทยีบเท่าเวลาทีใ่ชไ้ปกบัการเรยีน ทีร่อ้ยละ 30.2 หรอืประมาณ 5-6 
ชัว่โมงต่อวนั 

 
• แมว้่าเยาวชนจะยงัอยูใ่นวยัแห่งความรา่เรงิสดใส แต่กลบัพบว่าเยาวชนเกอืบทัง้หมดที่ร้อย

ละ 90 ประสบกบัปญัหาความเครยีด และมเียาวชนกว่า 1 ใน 3 ทีป่ระสบกบัปญัหาความ
ขดัแยง้ในตวัเอง และมคีวามรูส้กึหดหู่/ซมึเศรา้/หมดหวงัในชวีติ  

 
• ระบบการศึกษาในปจัจุบันเป็นสาเหตุหลักประการหน่ึงที่ท าให้เยาวชนเกิดภาวะ

ความเครยีด โดยสงัเกตไดจ้ากสิง่ทีเ่ป็นกงัวลในชวีติของเยาวชนไทยส่วนใหญ่ท่ีร้อยละ 78 
จะเป็นเรื่องของการเรยีน ซึ่งความวติกกงัวลัดงักล่าวเกี่ยวข้องกบัการกลวัคะแนนสอบ/
เกรดไม่ด ีกลวัเรยีนไม่รูเ้ร ื่อง กลวัท าการบ้าน/ท ารายงานไม่ทนั กลวัเรยีนไม่จบ กลวัสอบ
เขา้โรงเรยีน/มหาวทิยาลยัไมไ่ด ้เป็นตน้ 

 
• เป้าหมายในชวีติตลอดจนนิยามของชวีติทีป่ระสบความส าเรจ็ในมุมมองของเยาวชนเกอืบ

ทัง้หมดทีร่้อยละ 99 จงึยงัจ ากดัอยูก่บัเรือ่งของการเรยีน การไดท้ างานในต าแหน่งดีๆ  เพื่อ
สรา้งความมัน่คงในชวีติและทรพัยส์นิ โดยพบเยาวชนทีเ่พยีงร้อยละ 1 ทีไ่ดต้ัง้เป้าหมายใน
ชวีติ คอืการท าความด ีร้อยละ 0.3 ทีต่อ้งการมชีวีติทีพ่อเพยีง และร้อยละ 0.2 ทีต่้องการมี
สุขภาพทีแ่ขง็แรง 

 

• นอกจากนี้  สิ่งที่พ่อแม่/ผู้ปกครองในปจัจุบันให้น ้ าหนักความส าคญัส่วนใหญ่ไปในการ
ปลูกฝงัเยาวชนด้านการเรยีนและการพฒันาตนเอง แต่ให้น ้าหนักกบัความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมและความรกัทีม่ต่ีอประเทศชาตเิป็นส่วนน้อย 
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• จากการศกึษาพบว่าปจัจบุนัเยาวชนจ านวนมากมพีฤตกิรรมการทุจรติคอรร์ปัชนั  
- ร้อยละ 81 ทุจรติโดยใหเ้พื่อนลอกขอ้สอบ/ลอกขอ้สอบเพื่อน  
- ร้อยละ 63 เซน็ชื่อเขา้เรยีนแทนพื่อน/ใหเ้พื่อนเซน็ชื่อเขา้เรยีนให ้ 
- ร้อยละ 18 ใหเ้งนิต ารวจเพื่อหลกีเลีย่งใบสัง่  
- ร้อยละ 6 ใหส้นิบน  
- ร้อยละ 5 รบัสนิบน  
- ร้อยละ 2 ซือ้สทิธิข์ายเสยีง 
 

โดยเยาวชนจ านวนไมน้่อยเหน็เรือ่งดงักล่าวเป็นการกระท าทีไ่มผ่ดิมาก/ไมผ่ดิเลย 
 

- ร้อยละ 75 เหน็ว่าการใหเ้พื่อนลอกขอ้สอบ/ลอกขอ้สอบเพื่อนเป็นการกระท าที่
ไมผ่ดิมาก/ไมผ่ดิเลย 

- ร้อยละ 73 เหน็ว่าการเซน็ชื่อเขา้เรยีนแทนเพื่อน/ให้เพื่อนเซน็ชื่อให้เป็นการ
กระท าทีไ่มผ่ดิมาก/ไมผ่ดิเลย 

- ร้อยละ 38 เหน็ว่าการใหเ้งนิต ารวจเพื่อหลกีเลี่ยงใบสัง่เป็นการกระท าที่ไม่ผดิ
มาก/ไมผ่ดิเลย 

- ร้อยละ 19 เหน็ว่าการใหส้นิบนเป็นการกระท าทีไ่มผ่ดิมาก/ไมผ่ดิเลย 
- ร้อยละ 19 เหน็ว่าการรบัสนิบนเป็นการกระท าทีไ่มผ่ดิมาก/ไมผ่ดิเลย 
- ร้อยละ 13 เหน็ว่าการซือ้สทิธิ/์ขายเสยีงเป็นการกระท าทีไ่มผ่ดิมาก/ไมผ่ดิเลย 

 

• นอกจากนี้ หากสมมตเิหตุการณ์ ทีใ่ห้เยาวชนไปสอบใบขบัขีซ่ึง่ปรากฏว่าสอบไม่ผ่าน แต่
สามารถจา่ยสนิบนเจา้พนักงานจ านวน 500 บาทเพื่อใหส้อบผ่านได ้พบว่าเยาวชน 1 ใน 4 
ยนิดทีีจ่ะจา่ยสนิบนเจา้หน้าทีพ่นกังานเพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธท์ีต่อ้งการ   

 

 แต่อยา่งไรกด็ ีความคดิเหน็ของเยาวชนไทยไดแ้สดงออกถงึความพรอ้มทีจ่ะเปลีย่นแปลงตนเอง
ตลอดจนความต้องการการเปลีย่นแปลงและพฒันาประเทศไทยในหลายดา้น โดยสิง่ทีเ่ยาวชนต้องการ
ให้เกดิการเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วนมากที่สุด คอื การเมอืง ท่ีร้อยละ 51 ได้แก่ การแก้ปญัหาความ
ขดัแยง้ทางการเมอืง การสรา้งความสามคัคใีห้กบัคนในชาต ิตลอดจนการยุติการชุมนุมทางการเมอืง 
เรือ่งต่อมาทีเ่ยาวชนตอ้งการการเปลีย่นแปลงอยา่งเรง่ด่วน คอื การศกึษา ท่ีร้อยละ 19 โดยพบว่าความ
เชื่อมัน่ของเยาวชนต่อการพฒันาของระบบการศึกษาไทยยงัมไีม่มาก เยาวชนส่วนใหญ่คาดหวงัการ
พฒันาของระบบการศกึษาไทยจะมเีพยีงเลก็น้อยในอกี 5 ปีขา้งหน้า ในขณะทีก่ว่า 1 ใน 3 ของเยาวชน
ไทยยงัคาดการณ์ว่าอนาคตของระบบการศกึษาไทยจะเหมอืนเดมิ/แย่ลง สิง่ที่เยาวชนยงัต้องการการ
เปลีย่นแปลงอยา่งเรง่ด่วนล าดบัต่อมา คอื เศรษฐกจิ ทีร่้อยละ 18 และการทุจรติคอรร์ปัชนั ทีร่้อยละ 11 
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 ยงัมสีิง่ที่เยาวชนไทยต้องการอยากขอจากผู้น าประเทศมากที่สุด คอื เรื่องของความซื่อสตัย์
สุจรติ/การไม่คอรร์ปัชนั การปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อส่วนรวม/ประชาชนอย่างแทจ้รงิ และการมธีรรมาภบิาลใน
การบรหิารงานประเทศ ทีร่้อยละ 40 

 
 ถงึแมว้่าในปจัจุบนัความเขา้ใจในหน้าทีข่องการเป็นพลเมอืงที่ดขีองเยาวชนยงัมไีม่มากนัก อกี
ทัง้บทบาทความเป็นพลเมอืงที่รบัผดิชอบต่อสงัคมของเยาวชนไทยยงัเน้นไปที่บทบาทของการรกัษา
สทิธิข์องตวัเองและผู้อื่น ในขณะที่การมสี่วนร่วมในกจิกรรมเพื่อสงัคม/ชุมชน/ประเทศชาติ ยงัเป็น
บทบาทที่มไีม่มากนัก นอกจากนี้ ความเขา้ใจและการตคีวามความหมายของ “ความด”ี ในมุมมองของ
เยาวชนยงัค่อนข้างจ ากดัอยู่กบัเรื่องของ “น ้าใจ” และยงัไม่ได้มมีติิอื่นๆ ที่มคีวามส าคญัเข้ามาเป็น
ส่วนประกอบมากนัก แต่อย่างไรก็ด ีเยาวชนก็ได้แสดงออกถงึความพรอ้มและความต้องการที่จะช่วย
เปลีย่นแปลงและพฒันาประเทศไทยดว้ยวธิต่ีางๆ ดว้ยความหวงัทีจ่ะเหน็ประเทศไทยเปลีย่นแปลงไปใน
ทศิทางทีด่ขี ึน้ในอนาคต แมจ้ะยงัมคีวามเชื่อทีว่่าตนเองยงัเดก็เกนิไปทีจ่ะสรา้งความเปลีย่นแปลงต่างๆ 
ใหเ้กดิขึน้ได ้ 
 
 นอกจากนี้ จากผลการศกึษาโครงการ “คนไทย” มอนิเตอร ์เสยีงน้ีมพีลงั ในปี 2556 กเ็ป็นเครื่อง
ยนืยนัว่าเยาวชนไทยเป็นกลุ่มคนที่ยงัเตม็เป่ียมไปด้วยพลงับวกและมองอนาคตในแง่ดี ดงัค ากล่าวของ
นายบนัคมีุน เลขาธกิารสหประชาชาตทิีว่่า “It is time that we stop perceiving youth as part of the 
problem and start cultivating their promise and potential”  
 
 มูลนิธิเพื่อ "คนไทย" จงึเล็งเห็นถึงความส าคญัยิง่ในการร่วมกนัสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มี
ความสุข มสี่วนร่วม และเป็นพลเมอืงทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมเพื่ออนาคตทีย่ ัง่ยนืของประเทศไทย 
โดยมขีอ้เสนอแนะในการพฒันาเยาวชนไทยจากผลการศกึษา โครงการ “คนไทย” มอนิเตอร ์เสยีงของ
เยาวชนไทย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อภาคส่วนต่างๆ ในการรว่มกนัขยายผล ดงันี้   
 

• เสรมิสร้างสถาบนัครอบครวัที่แขง็แกร่งและพฒันาบทบาทในการหล่อหลอมทศันคติและ
พฤตกิรรมทีด่ใีหก้บัเยาวชน โดยจากการศกึษาพบว่าเยาวชนที่ไดร้บัการเลี้ยงดูในรูปแบบ
รกัและเอาใจใส่ซึ่งเป็นแนวทางที่เน้นความรกัความอบอุ่น พ่อแม่/ผู้ปกครองเอาใจใส่และ
คอยชีแ้นะเยาวชนอยา่งใกลช้ดิ รบัฟงัเหตุผลและสนับสนุนใหเ้ยาวชนเป็นตวัของตวัเอง จะ
มีแนวโน้มเติบโตมาเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่า นอกจากนี้ 
ครอบครวัยงัควรพฒันาบทบาทในการปลูกฝงัคุณค่าต่างๆ ที่มคีวามส าคญัต่อการสร้าง
เยาวชนใหเ้ป็นพลเมอืงทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม ซึง่ไดแ้ก่ การมจีติสาธารณะ และการ
อยูร่ว่มกนัในสงัคมอยา่งเป็นสุข 
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• การยกย่องเชิดชูและให้เยาวชนเห็นถึงแบบอย่างที่ดีในสงัคม เพื่อสร้างแรงบนัดาลใจ
ตลอดจนการท าตาม โดยบุคคลใกล้ตัวเยาวชน เช่น พ่อแม่/ผู้ปกครอง ครู/อาจารย ์
ตลอดจนศิลปินดาราต้องมคีวามเข้าใจในความส าคญัของบทบาทที่ตนเองมใีนการเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนในด้านต่างๆ รวมไปถึงในด้านความรบัผิดชอบต่อสังคม 
นอกจากนี้ ยงัอาจน าเสนอใหเ้ยาวชนเหน็ถงึแบบอย่างทีด่ใีนสงัคมผ่านกจิกรรมต่างๆ อาทิ 
 
-  การยกย่อง/น าเสนอเรื่องราวของบุคคลตวัอย่างในด้านของการท าความดผี่าน

สื่อสงัคมออนไลน์ทุกๆ เดอืน เพื่อให้เยาวชนไดเ้หน็แบบอย่างของ “ความด”ี ในมติิ
ต่างๆ 

-  จดัให้มรีางวลัส าหรบัเยาวชนที่มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม หรอืรางวลัส าหรบั
โครงการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมที่คิดและท าโดยเยาวชนในแต่ละปี เพื่อ
สนับสนุนให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสงัคม/ประเทศชาติด้วยการน าเสนอ
ตวัอย่าง/แนวคดิ/เกรด็ความรู้ใหม่ๆ ที่มคีวามสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนคดิ 
เกดิแรงบนัดาลใจ และน าไปสู่การกระท าทีแ่สดงออกถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคม  
 

• ปลูกจติส านึกความเป็นพลเมอืงที่ด ีตลอดจนช่วยให้เยาวชนเขา้ใจและเหน็ถงึวธิกีารที่จะ
น าไปสู่การเป็นเยาวชนที่มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม ผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจและเข้าถึง
เยาวชน เช่น การสรา้งสงัคม/แหล่งรวมเยาวชนท าดแีละรบัผดิชอบต่อสงัคมเพื่อใหเ้ยาวชน
ได้ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ต่างๆ  ร่วมกัน 
นอกจากนี้ อาจใชส้ื่อออนไลน์ในการสรา้งกระแสในกลุ่มเยาวชนโดยการน าเสนอวธิงี่ายๆ 
เพื่อน าไปสู่การเป็นเยาวชนท าดแีละมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม อาท ิเปิดโลกทศัน์ดว้ยการ
ตดิตามขา่วสารต่างๆ รอบตวั, การสละเวลาเขา้ร่วมกจิรรมเพื่อสงัคม, การยดึมัน่ท าในสิง่ที่
ถูกตอ้ง/ไมค่ดโกง/คอรร์ปัชนั เป็นต้น เพื่อใหเ้ยาวชนได้เริม่ลงมอืและแบ่งปนัถงึสิง่ทีต่นเอง
ไดท้ าแลว้ ตลอดจนแลกเปลีย่นความคดิเหน็และประสบการณ์ต่างๆ  
 

• พฒันาระบบการศกึษาโดยการพฒันาคุณภาพของบุคลากร ตลอดจนหลกัสูตรการเรยีนการ
สอนที่มคีวามเป็นสากลมากขึ้น เน้นความรู้และทกัษะที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชวีติ 
ตลอดจนเป็นการปพูืน้ฐานที่ดแีละตรงกบัการประกอบอาชพีในสายอาชพีต่างๆ นอกจากนี้ 
ยงัควรพฒันาหลกัสูตรการเรยีนการสอนที่ช่วยพฒันาเยาวชนอย่างรอบด้านมากขึน้ เช่น 
หลักสูตรที่สนับสนุนให้เยาวชนคิดและกล้าแสดงออก พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 
ปลูกฝงัคุณธรรม จรยิธรรม และสบืสานคุณค่า/วฒันธรรมที่ดขีองคนไทย อีกทัง้ ยงัควร
ผลกัดนัใหม้เีรื่องของพลเมอืงศกึษา (Civic Education) ส าหรบัเยาวชน เพื่อสรา้งความรู้
ความเขา้ใจเกีย่วกบัหน้าทีข่องพลเมอืงทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม ตลอดจนปลูกฝงัความ
รกัและความภาคภมูใิจในชาตใิหแ้ก่เยาวชน นอกจากนี้ ยงัควรบรรจุใหก้ารสรา้งเยาวชนให้
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เป็นพลเมอืงที่มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม เป็นเป้าหมาย/พนัธกจิที่ส าคญัประการหน่ึงของ
การศกึษา/การพฒันาเยาวชนไทยทีม่กีารตดิตามประเมนิผลอยา่งต่อเนื่อง  

• ศกึษาเชงิลกึเพื่อวเิคราะห์ปจัจยัทีม่สี่วนผลกัดนัตลอดจนแรงบนัดาลใจทีส่ าคญัในการสรา้ง
เยาวชนทีม่จีติส านึกรบัผดิชอบต่อสงัคม เพื่อน าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปใชเ้ป็นประโยชน์ในการพฒันา
โครงการที่เหมาะสมในการสรา้งเยาวชนไทยใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมเพื่ออนาคตของ
ประเทศไทย  

 
ทัง้นี้เพื่อส่งเสรมิและผลกัดันให้มเียาวชนที่มีความกระตือรอืร้น และรบัผิดชอบต่อสงัคม มี

จติส านึก Active Citizenship ตระหนักถงึประโยชน์ของสงัคม มสี่วนร่วมในการท าเพื่อส่วนรวม มลูนิธ ิ
“เพื่อคนไทย” จงึขอน ากรณีศกึษา 5 เยาวชนไทยที่เป็นแบบอย่างในการท ากจิกรรมเพื่อสงัคมทีน่่ายก
ยอ่ง มจีติสาธารณะ ตอ้งการพฒันาชุมชนใหม้คีวามเป็นอยู่ดขี ึน้ และขยายผลไปสู่การพฒันาชุมชนอื่นๆ 
สรา้งสรรคส์งัคมมสีุข เพื่อพฒันาประเทศอยา่งยัง่ยนื   
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เสียงสะท้อน 
ความต้องการจากเยาวชนไทย 
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1. การเปล่ียนแปลงและพฒันาประเทศ 
 

 จากผลการรบัฟงัเสยีงของเยาวชนจ านวน 4,000 คน พบความความคดิเหน็ในเรื่องต่างๆ ที่
สะท้อนถงึความต้องการการเปลีย่นแปลงและการพฒันาประเทศไทยในหลากหลายดา้น โดยจากความ
คิดเห็นของเยาวชนเกี่ยวกับปญัหาและเรื่องเร่งด่วนที่เยาวชนเห็นว่าประเทศไทยต้องการการ
เปลี่ยนแปลง พบว่าปญัหาด้านการเมอืงเป็นปญัหาที่มคีวามเร่งด่วนและต้องการการแก้ไขมากที่สุดที่
รอ้ยละ 51 โดยเยาวชนทัง้ที่พกัอาศยัในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดัต่างมคีวามต้องการในเรื่องดงักล่าว
มากในระดบัทีใ่กลเ้คยีงกนัคอืทีร่อ้ยละ 52 และรอ้ยละ 51 ตามล าดบั 
 

 ในขณะที่การพัฒนาด้านการศึกษาเป็นสิ่งที่เยาวชนเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ประเทศไทย
ต้องการการเปลี่ยนแปลง/พฒันาในอนัดบัถดัมาที่รอ้ยละ 19 ซึ่งได้แก่ประเดน็ในด้านการพฒันาระบบ
การศกึษาใหท้นัสมยั/ทนัประเทศอาเซยีน การเรยีนการสอนภาษาต่างประเทศ และการเปิดโอกาสใหเ้ดก็
นกัเรยีนในชนบท/เดก็ดอ้ยโอกาสไดส้ามารถเขา้ถงึโอกาสทางการศกึษา เป็นตน้ 
  

เร่ืองท่ีเยาวชนเหน็ว่าประเทศไทยต้องการการเปล่ียนแปลง/พฒันาอย่างเร่งด่วน 
การเมอืง 51% 
การศกึษา 19% 
เศรษฐกจิ 18% 
การทุจรติคอรร์ปัชนั 11% 
อื่นๆ 14% 
- ปญัหาดา้นพลงังาน/สงิแวดลอ้ม 7% 
- การพฒันาสาธารณูปโภค 3% 
- ปญัหาดา้นอาชญากรรม 4% 

(ฐาน) (4,000) 
  
 นอกจากนี้ เยาวชนยงัตอ้งการการแกป้ญัหาดา้นเศรษฐกจิ เช่น การเตบิโตของเศรษฐกจิ ปญัหา
ค่าครองชพี และคุณภาพชวีติของประชาชน ทีร่อ้ยละ 18 และปญัหาการคอรร์ปัชนัและความซื่อสตัย ์
เช่น การปราบปรามการทุจรติ/คอรร์ปัชนั และการพฒันานกัการเมอืงใหเ้ป็นนกัการเมอืงทีด่ี ทีร่อ้ยละ 11 
 

1.1 การเมือง 
 
 จากความคดิเหน็ของเยาวชนพบว่าสิง่ทีเ่ยาวชนตอ้งการเหน็การพฒันาอยา่งเรง่ด่วนในดา้นของ
การเมอืง ประกอบดว้ย การแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ทางการเมอืง การสรา้งความสามคัคขีองคนในชาต ิ
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การยตุกิารชุมนุมทางการเมอืง ตลอดจนการสนับสนุนใหป้ระชาชนยอมรบัฟงัความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง
และลดการกระจายขา่วทีบ่ดิเบอืนของสื่อ 

 
ปัญหาด้านการเมืองท่ีต้องการให้เกิดการเปล่ียนแปลง/พฒันาอย่างเร่งด่วน 

 

การแกใ้ขปญัหาการเมอืงทีม่แีต่ความขดัแยง้ 30% 
ความสามคัคขีองคนในประเทศ 26% 
เรง่ยตุกิารชุมนุมการเมอืงทัง้หลาย 4% 
การยอมรบัฟงัความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง 1% 
การน าเสนอข่าวทิบ่ดิเบอืนของสื่อ 0.1% 

(ฐาน) (4,000) 
 

1.2  การศึกษา 
 
 ผลการศกึษาเกีย่วกบัความคดิเหน็ของเยาวชนทีม่ต่ีอระบบการศกึษาในโรงเรยีน/มหาวทิยาลยัที่
ตนเองก าลงัศกึษาอยู่ สะทอ้นถงึระบบการศกึษาของประเทศไทยในภาพรวมทีย่งัไม่สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของเยาวชนได้ในระดบัที่ดมีากนัก โดยเยาวชนส่วนใหญ่ที่รอ้ยละ 56 เหน็ว่าระบบ
การศกึษาของโรงเรยีน/มหาวทิยาลยัทีต่นเองก าลงัศกึษาอยู่ในปจัจุบนัมคีุณภาพอยู่ในระดบัทีค่่อนขา้งด ี
ในขณะทีย่งัมเียาวชนทีร่อ้ยละ 31 เหน็ว่าระบบการศกึษาของโรงเรยีน/มหาวทิยาลยัทีต่นเองก าลงัศกึษา
อยู่ยงัไม่ไดอ้ยู่ในระดบัทีน่่าพอใจ ซึ่งจากผลการศกึษาพบว่ามาตรฐานของระบบการศกึษาไทยในแต่ละ
ระดบัชัน้ ได้แก่ ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย และระดบัปรญิญาตรหีรือ
เทยีบเท่า สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของเยาวชนไดใ้นระดบัทีใ่กลเ้คยีงกนั  
 

ความรู้สึกต่อระบบการศึกษาในโรงเรียน/มหาวิทยาลยัท่ีตนเองก าลงัศึกษาอยู่  
(จ าแนกตามระดบัการศึกษา) 
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 หากแต่พบความแตกต่างส าหรบัความคดิเหน็ของเยาวชนทีก่ าลงัศกึษาอยู่ในสถานศกึษาแต่ละ
ประเภท กล่าวคอื สถาบนัการศกึษาประเภทโรงเรยีนเอกชน และโรงเรยีนอาชวีะ มแีนวโน้มสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของเยาวชนในด้านของการศึกษาสูงกว่าสถาบนัการศึกษาประเภทอื่น
เลก็น้อย 
 

ความรู้สึกต่อระบบการศึกษาในโรงเรียน/มหาวิทยาลยัท่ีตนเองก าลงัศึกษาอยู่ 
(จ าแนกตามประเภทสถานศึกษา) 

 

 สิง่ที่เยาวชนยงัรู้สึกไม่พงึพอใจต่อระบบการศึกษาของโรงเรยีน/มหาวทิยาลยัที่ตนเองก าลงั
ศกึษาอยู่หลกัๆ มอียู่ด้วยกนั 4 เรื่องได้แก่ 1) ความพรอ้มอุปกรณ์ เช่น สื่อการเรยีนการสอน ระบบ
อินเตอร์เน็ต 2) หลกัสูตรที่เรยีนหนักและเน้นทฤษฏีมากกว่าการประยุกต์ใช้ท าให้มปีระโยชน์ต่อ
ชวีติประจ าวนัน้อย 3) คุณภาพ/ความเชีย่วชาญ ตลอดจนเวลาและความเอาใจใส่ของคร/ูอาจารย์ 4) 
ระเบยีบ กฎเกณฑ ์และขัน้ตอนการใหบ้รกิารทีม่ากเกนิไป 
 
 หากพจิารณาความคดิเหน็ของเยาวชนต่อระบบการศึกษาในโรงเรยีน/มหาวทิยาลยัที่ตนเอง
ก าลงัศกึษาอยู่จ าแนกตามประเภทของสถาบนัการศกึษาแลว้ จะพบว่าปญัหาดา้นความพรอ้มและความ
ทนัสมยัของเทคโนโลย/ีอุปกรณ์ในสถาบนัการศกึษานอกโรงเรยีน มหาวทิยาลยัรฐับาล และโรงเรยีน
อาชวีะมแีนวโน้มที่สูงกว่าสถาบนัการศึกษาประเภทอื่นๆ ในขณะที่พบปญัหาในด้านของหลกัสูตรใน
โรงเรยีนรฐับาล มหาวทิยาลยัเอกชน และการศึกษานอกโรงเรยีนมแีนวโน้มสูงกว่า ส่วนปญัหาด้าน
คุณภาพ/ความเชีย่วชาญ ตลอดจนเวลาและความเอาใจใส่ของคร/ูอาจารย ์ เป็นปญัหาทีพ่บมากกว่าใน
การศกึษาระดบัมธัยมทัง้ในสถานศกึษาประเภทโรงเรยีนรฐับาลและโรงเรยีนเอกชน  
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ส่ิงท่ีไม่พึงพอใจต่อระบบการศึกษาในโรงเรียน/มหาวิทยาลยัท่ีตนเองก าลงัศึกษาอยู่ 
 

รวม 
สถาบนัการศกึษา 

โรงเรยีน
รฐับาล 

โรงเรยีน
เอกชน 

โรงเรยีน
อาชวีะ 

มหาวทิยาลยั
รฐับาล 

มหาวทิยาลยั
เอกชน 

การศกึษา 
นอกโรงเรยีน 

อปุกรณ์ 21% 18% 10% 22% 27% 13% 31% 
อุปกรณ์/สือ่การเรยีนการสอน เช่น คอมพวิเตอร ์โปรเจค็
เตอร ์หนงัสอื เครื่องมอืทดลอง ขาดแคลน/ไม่เพยีงพอ 

12% 10% 7% 14% 14% 5% 12% 

Internet/Wifi ทีใ่ชเ้พื่อการเรยีนยงัชา้เกนิไป/หลุดบ่อย 5% 5% 1% 4% 6% 3% 0% 
เทคโนโลย/ีคอมพวิเตอรไ์มท่นัสมยั 4% 2% 3% 3% 6% 4% 15% 
อุปกรณ์/สือ่การเรยีนการสอนไม่มปีระสทิธภิาพ/เสยี  3% 2% 1% 3% 4% 3% 4% 

หลกัสูตร 13% 14% 13% 12% 12% 17% 19% 
เรยีนหนกัเกนิไป/งานเยอะ/การบา้นเยอะ 3% 5% 6% 3% 1% 1% 4% 
มกีจิกรรมมากเกนิไป 2% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 
หลกัสตูรไม่พฒันา/ลา้หลงั/บางวชิาไม่ค่อยมปีระโยชน์/ไม่
สามารถใชไ้ดใ้นชวีติจรงิ 

2% 1% 0% 1% 2% 4% 0% 

คร/ูอาจารย/์บุคลากร 13% 15% 17% 13% 11% 11% 4% 
อาจารยส์อนไม่รูเ้รื่อง/ไม่ตัง้ใจสอน 4% 4% 6% 4% 3% 4% 4% 
คร/ูอาจารยน้์อยเกนิไป/ขาดผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น 3% 4% 2% 2% 4% 2% 0% 
อาจารยไ์ม่ค่อยสนใจ/ปล่อยปละละเลยนกัเรยีน 2% 3% 1% 2% 1% 1% 0% 

ขัน้ตอน/กระบวนการ/กฏเกณฑ ์ 12% 12% 14% 13% 11% 13% 4% 
เขม้งวดในกฏระเบยีบมากเกนิไป  
เช่น เครื่องแต่งกาย/ทรงผม 

4% 4% 11% 4% 2% 2% 4% 

การตดิต่อ/ประสานงานค่อนขา้งชา้/ขัน้ตอนเยอะ เช่น 
การลงทะเบยีน/การจ่ายค่าเทอม/ตารางสอบ/ผลสอบ 

2% 0% 0% 1% 5% 4% 0% 

วางกฏระเบยีบน้อยเกนิไป/หละหลวมเกนิไป 
เช่น การเขา้เรยีน/เครื่องแต่งกาย 

2% 3% 2% 4% 1% 3% 0% 

ค่าใช้จ่าย/ทุนการศึกษา 2% 1% 2% 2% 2% 10% 0% 
ค่าเทอมแพง/ค่าหน่วยกจิแพง/ไม่มผี่อนช าระ 2% 0% 1% 1% 2% 8% 0% 

อ่ืนๆ 43% 48% 41% 42% 42% 38% 50% 
หอ้งน ้าไม่สะอาด/ไม่เพยีงพอ/มกีลิน่เหมน็/ช ารุด 14% 21% 15% 13% 9% 7% 12% 
หอ้งเรยีนไม่สะอาด/จ านวนไม่เหมาะสม เช่น มน้ีอยไป/ไม่
เพยีงพอ/คบัแคบ/กวา้งเกนิ/ตกึเรยีนอยู่ห่างไกลกนั 

7% 5% 4% 6% 8% 5% 12% 

ภายในโรงเรยีน/อาคารเรยีนคบัแคบ/เก่า 5% 5% 8% 5% 5% 6% 12% 
โรงอาหารคบัแคบ/ไม่สะอาด/เก่า/รา้นมน้ีอย/ไม่อร่อย/รอ้น 5% 5% 3% 5% 5% 3% 0% 
ทีจ่อดรถไม่สะดวกสบาย/ไม่เพยีงพอ/ไมม่หีลงัคา 4% 0% 6% 6% 5% 4% 0% 
สนามกฬีา/อุปกรณ์กฬีาบางชนดิไม่ม/ีไม่ไดม้าตรฐาน/ไม่
เพยีงพอ เช่น แบดมนิตนั, บาสเกตบอล 

3% 5% 5% 3% 2% 3% 0% 

(ฐาน) (4,000) (1,227) (229) (636) (1,525) (357) (26) 
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 แต่อย่างไรก็ด ีถงึแมว้่าเยาวชนส่วนใหญ่จะเหน็ว่าระบบการศกึษาของโรงเรยีน/มหาวทิยาลยัที่
ตนเองก าลงัศึกษาอยู่มคีุณภาพอยู่ในระดบัค่อนขา้งด ีแต่ความเชื่อมัน่ของเยาวชนต่อการพฒันาของ
ระบบการศกึษาไทยยงัมไีมม่าก โดยจากผลการศกึษาเกีย่วกบัความคาดหวงัต่อระบบการศกึษาของไทย
ในอีก 5 ปีข้างหน้า พบว่าเยาวชนส่วนใหญ่ที่ร้อยละ 56 คาดหวงัว่าจะเห็นการพฒันาของระบบ
การศกึษาไทยเพยีงเลก็น้อย ในขณะทีย่งัมเียาวชนทีร่อ้ยละ 35 ทีค่าดการณ์ว่าระบบการศกึษาของไทย
ในอกี 5 ปีขา้งหน้าจะเหมอืนเดมิ/แยล่ง  

 
ความคาดหวงัต่อระบบการศึกษาไทยในอีก 5 ปีข้างหน้า 

(จ าแนกตามระดบัการศึกษา) 

 
 หากพจิารณาถงึความคาดหวงัต่อการพฒันาของระบบการศกึษาไทยในอกี 5 ปีขา้งหน้าของ
เยาวชนในระดบัการศกึษาต่างๆ พบว่าความคาดหวงัต่อการพฒันาของระบบการศกึษาไทยของเยาวชน
ที่ก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร/ีเทยีบเท่าทัง้ในมหาวทิยาลยัรฐับาลและมหาวทิยาลยัเอกชนจะมี
แนวโน้มต ่ากว่าเมือ่เปรยีบเทยีบกบัเยาวชนทีก่ าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัการศกึษาอื่น 
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ความคาดหวงัต่อระบบการศึกษาไทยในอีก 5 ปีข้างหน้า 
(จ าแนกตามประเภทสถานศึกษา) 

 สิ่งที่เยาวชนมีความคาดหวังที่จะได้ร ับจากการศึกษาประกอบไปด้วยความต้องการใน
หลากหลายมติิ ได้แก่ ความรู้เพื่อการประกอบอาชพีที่ด ี โอกาสในความก้าวหน้าและการสร้างความ
มัน่คงใหก้บัชวีติและรายได ้การพฒันาในดา้นของความฉลาดทางอารมณ์และสงัคมเพื่อใชใ้นการด าเนิน
ชวีติ รวมไปถงึเรือ่งของคุณธรรมและจรยิธรรม อกีดว้ย 

 

ความคาดหวงัจากการศึกษา 
เพื่อน าความรูไ้ปประกอบอาชพีมากขึน้ 60% 
ท าใหม้อีาชพีทีด่/ีต าแหน่งทีด่/ีอนาคตทีด่ขี ึน้ 26% 
ใหป้ระสบการณ์ชวีติเพิม่ 13% 
ท าใหม้รีายไดเ้ยอะ/มรีายไดด้/ีเงนิเดอืนสงูขึน้ 8% 
ไดม้อีาชพีทีม่ ัน่คง 5% 
สรา้งความสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น/ท างานเป็นทมีได/้ไดท้กัษะการอยู่รว่มกนักบัผูอ้ื่นในสงัคม 5% 
ใหแ้นวทางในการด ารงชวีติ/หลกัในการด าเนินชวีติ 5% 
การศกึษาจะท าใหเ้รามกีารพฒันาตนเอง เช่น ความรบัผดิชอบ/ระเบยีบวนิยั/ความอดทน 4% 
ไดม้ติรภาพ/เพื่อนทีด่ ี 3% 
ท าใหห้างานไดง้า่ยมากขึน้ 3% 
สอนใหเ้ราเป็นคนด/ีโตเป็นผูใ้หญ่ทีด่/ีมคีุณธรรม/จรยิธรรม 3% 
ท าใหเ้รารูจ้กัพฤตกิรรมของคนอื่นมากขึน้/รูท้นัคน 2% 
สามารถเลอืกเรยีนสาขาเฉพาะทางในอาชพีทีห่วงัไว/้ทีเ่หมาะกบัตนเอง 2% 

(ฐาน) (2,524) 
หมายเหตุ : ถามเฉพาะผูท้ีม่แีผนการศกึษาในระดบัต่อไป 
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 เพื่อให้เยาวชนบอกเล่าถงึสิง่ทีต่นเองอยากเหน็มากที่สุดในระบบการศกึษาไทย ซึง่อาจสะทอ้น
ถงึจดุอ่อนและโอกาสต่างๆ ในการพฒันาระบบการศกึษาต่อไปในอนาคต พบว่าประเดน็ในดา้นของการ
พฒันาหลกัสูตรการเรยีนการสอนเป็นสิง่ที่เยาวชนต้องการให้มกีารผลกัดนัให้เกดิการเปลีย่นแปลงมาก
ทีสุ่ด โดยเยาวชนตอ้งการเหน็การพฒันาของหลกัสูตรการเรยีนการสอนทีม่คีวามเป็นสากลมากขึน้ เน้น
การน าไปใชจ้รงิในชวีติประจ าวนั และเป็นการปพูื้นฐานที่ตรงกบัการประกอบอาชพีในสายอาชพีต่างๆ 
นอกจากนี้ เยาวชนบางส่วนยงัแสดงออกถึงความต้องการหลกัสูตรการเรยีนการสอนที่ช่วยพฒันา
เยาวชนทีร่อบดา้นมากขึน้ เช่น หลกัสูตรทีส่นับสนุนใหเ้ยาวชนคดิและกลา้แสดงออก ตลอดจนหลกัสูตร
ทีป่ลกูฝงัคุณธรรม จรยิธรรม และสานต่อวฒันธรรมต่างๆ ทีด่ขีองคนไทย เป็นตน้ 
 

ส่ิงท่ีอยากเหน็ในระบบการศึกษาไทย 
 

รวม 
สถาบนัการศกึษา 

โรงเรยีน
รฐับาล 

โรงเรยีน
เอกชน 

โรงเรยีน
อาชวีะ 

มหาวทิยาลยั
รฐับาล 

มหาวทิยาลยั
เอกชน 

การศกึษา 
นอก

โรงเรยีน 

หลกัสูตร 68% 64% 71% 67% 71% 74% 81% 
อยากใหบ้รรจุ/เน้นหลกัสตูรภาษาองักฤษ/จนี/ญีปุ่น่/ 
เกาหล/ีฝรัง่เศส 

24% 21% 25% 24% 25% 26% 15% 

พฒันารปูแบบการเรยีนการสอนใหท้นัสมยัมากขึน้/
ทดัเทยีมกบัต่างประเทศ 

9% 6% 11% 9% 11% 9% 15% 

เน้นภาคปฏบิตั/ิทกัษะวชิาชพีมากกว่าภาคทฤษฏ/ีวชิาการ 5% 5% 3% 5% 5% 9% 8% 
พฒันาการสอน/หลกัสตูรภาษาต่างประเทศใหผู้เ้รยีน
สามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ/สือ่สารไดจ้รงิ 

5% 6% 5% 5% 4% 3% 0% 

พฒันารปูแบบการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพ
มากกว่าการเรยีนแบบท่องจ า 

4% 3% 4% 4% 4% 3% 4% 

พฒันาการสอน/หลกัสตูรใหส้ามารถน าไปใชป้ระกอบ
อาชพีได ้

3% 3% 1% 4% 3% 6% 15% 

พฒันารปูแบบการเรยีนการสอน/หลกัสตูร ใหไ้ด้
มาตรฐานทดัเทยีมกนัทุกโรงเรยีน 

2% 2% 2% 2% 2% 3% 0% 

อยากใหม้กีารเรยีนการสอนทีเ่ขม้งวด/เป็นระบบมากกว่านี้ 2% 3% 2% 1% 2% 1% 12% 
ปลกูฝงัใหเ้ดก็กลา้คดิ กลา้แสดงออก มากขึน้กว่านี้ 2% 1% 5% 1% 3% 2% 0% 
อยากใหโ้อกาสทางการศกึษาแกเ่ดก็ดอ้ยโอกาส/เขา้ถงึ
ชนบททีอ่ยู่ห่างไกล 

2% 1% 0% 3% 2% 3% 4% 

เน้นหลกัสตูร/ปลกูฝงัคุณธรรม จรยิธรรม วฒันธรรม ให้
มากขึน้ 

2% 1% 0% 1% 2% 2% 0% 

เทคโนโลยี/อปุกรณ์ 16% 15% 15% 20% 17% 13% 12% 
อยากใหน้ าเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาใชก้บัการเรยีนการ
สอน เพื่อใหท้ดัเทยีมกบัต่างประเทศ 

11% 9% 11% 12% 13% 11% 12% 

อยากใหม้อีุปกรณ์การเรยีนการสอน เช่น คอมพวิเตอร ์
การทดลองวทิยาศาสตร ์ใหเ้พยีงพอต่อจ านวนผูเ้รยีน 

5% 5% 3% 8% 3% 3% 0% 
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คร/ูอาจารย/์บุคลากร 12% 15% 7% 8% 10% 11% 15% 
มอีาจารยท์ีม่คีวามรูค้วามสามารถ/ใหต้รงสายวชิา
มากกว่านี้ 

6% 7% 3% 4% 5% 6% 12% 

คร/ูอาจารยค์วรเอาใจใส/่ตัง้ใจสอนนกัเรยีนมากกว่านี้ 3% 4% 2% 2% 3% 2% 0% 
น าอาจารยช์าวต่างชาตเิจา้ของภาษามาสอน  2% 3% 2% 1% 1% 1% 4% 

ขัน้ตอน/กระบวนการ/กฏเกณฑ ์ 3% 3% 3% 3% 3% 4% 0% 
อยากใหเ้ขม้งวดในกฏระเบยีบ เช่น การใชโ้ทรศพัทม์อืถอื/ 
อุปกรณ์ IT/การเขา้เรยีน/การแต่งกาย มากกว่านี้ 

1% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 

อยากใหล้ดกฏระเบยีบลง/ไม่เขม้งวดจนเกนิไป 1% 1% 2% 1% 0% 1% 0% 
ไม่อยากใหม้กีารทจุรติ/คอรร์ปัชนั/เรยีกแปะเจีย๊ะ  1% 0% 1% 0% 1% 1% 0% 

อ่ืนๆ 2% 4% 4% 1% 1% 2% 0% 
ปรบัปรุงสถานศกึษาใหส้ะดวกสบายมากกว่านี้ เช่น มี
หอ้งเรยีนจ านวนเพยีงพอ/ตดิแอร/์มลีฟิท ์

1% 2% 0% 1% 0% 1% 0% 

ปรบัปรุงสถานศกึษาทีท่รุดโทรมใหด้นู่าเรยีน 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 
อยากใหส้ง่เสรมิกฬีา/มสีนามกฬีา/อุปกรณ์กฬีาให้
ครบถว้น/เพยีงพอในทุกๆโรงเรยีน 

1% 1% 2% 0% 0% 1% 0% 

(ฐาน) (4,000) (1,227) (229) (636) (1,525) (357) (26) 

  
 จากความต้องการการเปลี่ยนแปลงและพฒันาด้านการศกึษาดงักล่าว สะท้อนให้เหน็ถึงความ
ต้องการหลกัของเยาวชนในด้านการให้ความรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้ในชวีติประจ าวนัของเยาวชนได ้
ตลอดจนความตอ้งการเนื้อหาหลกัสูตรทีจ่ะเป็นพืน้ฐานความรูท้ าใหเ้ยาวชนประสบความส าเรจ็ในอาชพี
ทีต่นเองตอ้งการท าในอนาคตนัน่เอง  
 

 จากผลการศกึษาเกี่ยวกบัอาชพีทีเ่ยาวชนไทยฝนัอยากเป็นและอาชพีทีเ่ยาวชนคาดว่าจะไดท้ า
ในอนาคต พบว่าอาชพีที่เยาวชนต้องการเป็นมากที่สุด คือ เจ้าของกิจการ รองลงมาคือข้าราชการ 
อาจารย์/นักวิชาการ ต ารวจ/ทหาร วิศวกร และแพทย์ ดงันัน้ ในการพฒันาหลกัสูตรการศึกษาของ
ประเทศไทยในอนาคตอาจตอ้งค านึงถงึความตอ้งการของเยาวชนประกอบดว้ย   
 

25 อาชีพในฝันของเยาวชนไทย 

  
อาชีพในฝัน 

อาชีพท่ีคาดว่า 
จะได้ท าในอนาคต 

1 เจา้ของกจิการ 31% 19% 
2 ขา้ราชการ 23% 12% 
3 อาจารย/์นกัวชิาการ 21% 12% 
4 ต ารวจ/ทหาร 18% 7% 
5 วศิวกร 14% 8% 
6 แพทย ์ 11% 4% 
7 นกัรอ้ง/นกัดนตร/ีนกัเตน้/นกัแสดง 10% 2% 
8 นกักฬีา 10% 3% 
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9 นกับญัช ี 8% 5% 
10 แอรโ์ฮสเตส/สจว๊ต 6% 2% 
11 IT/โปรแกรมเมอร ์ 6% 3% 
12 เชฟ/นกัท าอาหาร/นกัท าขนม 6% 2% 
13 ทนาย/ผูพ้พิากษา/นกักฎหมาย 6% 2% 
14 มคัคุเทศก ์ 5% 2% 
15 สถาปนิก/นกัออกแบบตกแต่งภายใน 5% 2% 
16 ดไีซน์เนอร ์ 4% 1% 
17 นกัการเงนิ/การธนาคาร 4% 2% 
18 เกษตรกร 4% 1% 
19 นกัการตลาด 4% 2% 
20 นกับนิ 3% 0% 
21 ท างานเพื่อสงัคม 3% 1% 
22 ผูก้ ากบั/ผูผ้ลติภาพยนตร ์ 2% 1% 
23 Creative/นกัโฆษณา 2% 1% 
24 นกัการฑตู 2% 0% 
25 นกัการเมอืง 2% 0% 

(ฐาน) (4,000) (4,000) 
 
 จากผลการศกึษายงัพบว่าเยาวชนส่วนใหญ่ทีร่อ้ยละ 89 เหน็ว่าตนเองจะสามารถท าไดต้ามฝนั 
นัน่คอืสามารถประกอบอาชพีใดอาชพีหน่ึงตามที่ตวัเองฝนัไวไ้ด ้แต่ในขณะที่มเียาวชนทีร่อ้ยละ 11 ที่
เหน็ในทางตรงขา้มคอืคดิว่าตนเองจะไมส่ามารถประกอบอาชพีใดๆ ตามทีต่วัเองฝนัไวไ้ดเ้ลย ซึง่สาเหตุ
หลกัทีเ่ป็นอุปสรรคทีท่ าใหเ้ยาวชนบางส่วนเหน็ว่าตนเองจะไม่สามารถประกอบอาชพีตามทีฝ่นัไวไ้ด ้นัน่
คอือุปสรรคดา้นความรูค้วามสามารถ ตลอดจนการขาดโอกาสและการวางแผนทีด่ใีนการเลอืกเรยีนใน
สายทีต่รงกบัอาชพีนัน้ๆ  

อปุสรรคในการท าอาชีพในฝัน 
ความรู/้ความสามารถไมเ่พยีงพอ 32% 
ไมไ่ดเ้รยีนตรงกบัสายทีจ่ะประกอบอาชพีนี้ได้  31% 
ตอ้งสบืทอดอาชพีของพ่อ-แม/่ครอบครวั 7% 
ตวัเองมคีวามถนดัดา้นอื่นมากกว่า 5% 
สุดทา้ยแลว้ไมอ่ยากเป็นลกูจา้งใคร 5% 
อาชพีอื่นใหค้วามมัน่คงมากกว่า 5% 
ตอ้งประกอบอาชพีตามทีพ่่อแมอ่ยากใหเ้ป็น 4% 
อาชพีอื่นมตี าแหน่งว่างมากกว่า 4% 
อาชพีอื่นทีม่รีายไดส้งูกว่า 4% 
หน้าตาไมด่พีอ/ส่วนสงูไมถ่งึ 3% 
ยงัไม่มเีงนิทุนในการท าธุรกจิส่วนตวั 2% 
ค่าใชจ้่ายในการเรยีนสายอาชพีนัน้แพงเกนิไป/ไม่มโีอกาสไดเ้รยีน 2% 

(ฐาน) (448) 
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1.3  เศรษฐกิจ 
 
 จากความคดิเหน็ของเยาวชนพบว่าสิง่ทีเ่ยาวชนตอ้งการเหน็การพฒันาอย่างเร่งด่วนในดา้นของ
เศรษฐกจิ คอื การกระตุ้นการเตบิโตของเศรษฐกจิ การแก้ไขปญัหาค่าครองชพีที่สูงเกนิไป การพฒันา
คุณภาพชวีติความเป็นอยู่ของประชาชน การแก้ปญัหาการว่างงาน ราคาผลผลติทางการเกษตรตกต ่า 
และความซบเซาของธุรกจิท่องเทีย่ว เป็นตน้ 
 

ปัญหาด้านเศรษฐกิจท่ีต้องการให้เกิดการเปล่ียนแปลง/พฒันาอย่างเร่งด่วน 
การเตบิโตของเศรษฐกจิ 6% 
ปญัหาค่าครองชพี 6% 
ปญัหาชวีติความเป็นอยู่ของประชาชน/คนจน 3% 
ปญัหาการว่างงาน/การตกงานของนกัศกึษาจบใหม่ 1% 
ปญัหาผลผลติทางการเกษตรราคาตกต ่า (ยางพารา/ขา้ว) 1% 
ปญัหาความซบเซาของการท่องเทีย่ว 1% 
การเพิม่ค่าแรงระดบัปรญิญาตร ี15,000 บาท 0.3% 
การส่งเสรมิการส่งออก 0.2% 
การช่วยสนบัสนุนสนิคา้ของคนไทย 0.1% 

(ฐาน) (4,000) 
 

1.4  การทจุริตคอรร์ปัชนั 
 

 ปญัหาการทุจรติคอร์รปัชนัเป็นหน่ึงในปญัหาส าคญัของประเทศไทยที่เยาวชนต้องการให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง/พัฒนาอย่างเร่งด่วนในประเทศไทย โดยสิ่งที่เยาวชนต้องการเห็นมากที่สุด คือ 
นักการเมืองที่ยึดถือความซื่อสัตย์/โปร่งใสในการด าเนินงาน การพัฒนาความดี/จริยธรรมของ
นกัการเมอืง ตลอดจนการหยดุการซือ้สทิธิข์ายเสยีง 
 

ปัญหาด้านการคอรร์ปัชนัท่ีต้องการให้เกิดการเปล่ียนแปลง/พฒันาอย่างเร่งด่วน 
 

นกัการเมอืงยดึถอืความซื่อสตัย/์โปรง่ใส/ไมค่อรร์ปัชนัในการ
ด าเนินงาน 

10% 

พฒันานกัการเมอืงใหเ้ป็นนักการเมอืงทีด่/ีมจีรยิธรรม 1% 
หยดุการซือ้สทิธิข์ายเสยีง 0.5% 

(ฐาน) (4,000) 
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 นอกจากนี้ หากใหเ้ยาวชนขออะไรกไ็ด ้1 อยา่งจากผูน้ าประเทศ พบว่าสิง่ทีเ่ยาวชนต้องการจาก
ผูน้ าประเทศมากเป็นอนัดบัที ่1 คอืความซื่อสตัย ์ซึง่ไดแ้ก่ การยดึถอืความซื่อสตัย/์ไม่โกง/ไม่คอรร์ปัชนั 
การปฏบิตัิหน้าที่เพื่อส่วนรวม/ประชาชนอย่างแท้จรงิ ตลอดจนการมธีรรมาภบิาลในการบรหิารงาน
ประเทศ โดยเรื่องของความซื่อสตัย์เป็นเรื่องที่เยาวชนต้องการถึงรอ้ยละ 40 และโดยเฉพาะอย่างยิง่
ส าหรบัเยาวชนที่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ที่รอ้ยละ 46 รองลงมาด้วยการพฒันาด้านเศรษฐกจิ และ
การศกึษาทีร่อ้ยละ 19 และ 15 ตามล าดบั 
 

ส่ิงท่ีเยาวชนต้องการจากผูน้ าประเทศ 
 รวม พืน้ท่ีพกัอาศยั 

กรงุเทพฯ ต่างจงัหวดั 
ความซ่ือสตัย ์ 40% 46% 37% 

ยดึถอืความซื่อสตัย/์ไมโ่กง/ไม่คอรร์ปัชนั 29% 34% 27% 
อยากใหป้ฎบิตัหิน้าทีเ่พื่อสว่นรวม/ประชาชนอย่างแทจ้รงิ 11% 12% 10% 
อยากใหม้ธีรรมาภบิาล/จรรยาบรรณในการบรหิารประเทศ 1% 0.2% 0.3% 

การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 19% 15% 21% 
แกป้ญัหาเศรษฐกจิใหด้ขีึน้ 5% 4% 6% 
แกป้ญัหาขา้วของแพง 5% 5% 5% 
ทุกขส์ขุ/ความเป็นอยู่/ใหใ้สใ่จกบัคนจน 4% 4% 4% 
พฒันาอาชพี/ใหม้อีาชพีกบัคนทีต่กงาน/มอีาชพีใหน้กัศกึษาจบใหม่ 2% 2% 2% 

การพฒันาดา้นการศึกษา 16% 10% 19% 
มทีุนการศกึษาแก่เดก็เรยีนด ี 4% 1% 5% 
พฒันาการศกึษา 3% 2% 4% 
พฒันาการศกึษาใหท้นัสมยั/ทนัประเทศอาเซยีน 2% 2% 3% 
ใหเ้ดก็ชนบท/ดอ้ยโอกาส/คนพกิารไดเ้รยีน/เดก็เรยีนดไีดเ้รยีนฟร ี 2% 1% 2% 

อ่ืนๆ 21% 23% 21% 
แกไ้ขความขดัแยง้กนัในประเทศใหส้งบ/ปรองดอง/สามคัค ี 9% 9% 9% 
พฒันาชมุชน/จงัหวดั/ประเทศใหม้คีวามเจรญิ/ทนัสมยั/ใหน่้าอยู่ 9% 10% 8% 
แกป้ญัหาการเมอืง 2% 2% 1% 
แกป้ญัหายาเสพตดิ 2% 1% 2% 
แกป้ญัหาเกีย่วกบัสาธารณูปโภค/ถนนหนทาง/ไฟฟ้า/สะพานลอย 1% 0% 1% 
แกไ้ขปญัหาจราจร 1% 1% 0% 

(ฐาน) (4,000) (1,200) (2,800) 
  
 และหากใหเ้ยาวชนขออะไรกไ็ดอ้กี 1 อยา่งจากผูว้่าราชการจงัหวดัของตนเอง กพ็บว่ามปีระเดน็
ดา้นความซื่อสตัยเ์ช่นกนั โดยรวมมเียาวชนที่รอ้ยละ 10 ต้องการให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัของตนยดึถอื
ความซื่อสตัย/์ไมโ่กง/ไม่คอรร์ปัชนัในการปฏบิตังิาน โดยประเดน็เรื่องความซื่อสตัย์ทีเ่ยาวชนเอ่ยถงึเป็น
ประเด็นส าหรับผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ มากกว่าผู้ว่าราชการในต่างจังหวัดเล็กน้อย ที่ร้อยละ 13 
เปรยีบเทยีบกบัทีร่อ้ยละ 9 ตามล าดบั  
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 แต่อย่างไรก็ดี จากความคิดเห็นถึงสิง่ที่เยาวชนอยากขอจากผู้ว่าราชการจงัหวดัของตนเอง 
พบว่าประเด็นด้านการพฒันาด้านสาธารณูปโภค เช่น การแก้ไขปญัหาของถนนหนทาง การจราจร 
สะพานลอย และไฟฟ้าเป็นสิง่ทีเ่ยาวชนต้องการมากทีสุ่ดที ่27 รองลงมาดว้ยการพฒันาดา้นการศกึษา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ส าหรบัเยาวชนที่อาศยัอยู่ในต่างจงัหวดั เช่น การสนับสนุนทุนการศกึษาและโอกาส
ในการเรยีน ตลอดจนการพฒันาด้านกจิกรรมและอุปกรณ์การเรยีนการสอน ที่รอ้ยละ 19 และตามมา
ดว้ยเรื่องของการพฒันาชุมชน เช่น การพฒันาชุมชนใหม้คีวามน่าอยู่ และใหค้วามส าคญักบัการพฒันา
ในทุกพืน้ทีอ่ย่างเท่าเทยีม ทีร่อ้ยละ18 ตลอดจนการพฒันาดา้นสิง่แวดลอ้มส าหรบัเยาวชนทีอ่าศยัอยู่ใน
เขตกรงุเทพฯ เป็นตน้ 

 
ส่ิงท่ีเยาวชนต้องการจากผูว่้าราชการจงัหวดั 

 รวม พืน้ท่ีพกัอาศยั 
กรงุเทพฯ ต่างจงัหวดั 

การพฒันาดา้นสาธารณูปโภค 27% 30% 26% 
แกป้ญัหาเกีย่วกบัสาธารณูปโภค/ถนนหนทาง/ไฟฟ้า/สะพานลอย 17% 8% 21% 
แกไ้ขปญัหาจราจร 7% 17% 3% 

การพฒันาดา้นการศึกษา 19% 7% 25% 
มทีุนการศกึษาแก่เดก็เรยีนด ี 7% 3% 9% 
พฒันาการศกึษา 3% 1% 4% 
สง่เสรมิเรื่องกจิกรรม/กฬีา 3% 1% 4% 
ใหเ้ดก็ชนบท/ดอ้ยโอกาส/คนพกิารไดเ้รยีน/เดก็เรยีนดไีดเ้รยีนฟร ี 3% 0% 4% 
เพิม่อุปกรณ์ดา้นการเรยีน/การสอน ใหเ้พยีงพอ/ทนัสมยั 2% 1% 3% 

การพฒันาชุมชน 18% 19% 18% 
พฒันาชมุชน/จงัหวดั/ประเทศใหม้คีวามเจรญิ/ทนัสมยั/ใหน่้าอยู่ 12% 11% 13% 
พฒันาชมุชน/ทุกพืน้ทีใ่หท้ัว่ถงึ 2% 2% 2% 

การพฒันาเศรษฐกิจ 15% 11% 16% 
ทุกขส์ขุ/ความเป็นอยู่/ใหใ้สใ่จกบัคนจน 5% 6% 4% 
ช่วยดงึดดูความสนใจใหค้นมาเทีย่วในจงัหวดั/เมอืงไทยมากๆ 4% 1% 5% 
พฒันาอาชพี/ใหม้อีาชพีกบัคนทีต่กงาน/มอีาชพีใหน้กัศกึษาจบใหม่ 2% 2% 2% 

ความซ่ือสตัย ์ 10% 13% 9% 
ยดึถอืความซื่อสตัย/์ไมโ่กง/ไม่คอรร์ปัชนั 10% 13% 9% 

การแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม 9% 18% 5% 
จดัการเรื่องขยะ 4% 8% 2% 
ปลกูตน้ไมต้ามทีส่าธารณะ/มสีวนหย่อมจะไดร้ม่รื่น 2% 4% 1% 
แกป้ญัหาน ้าท่วม/น ้าท่วมขงั 2% 5% 1% 

การแก้ปัญหาอาชญากรรม 4% 4% 3% 
แกป้ญัหา/ไมยุ่่งเกีย่วยาเสพตดิ 3% 3% 3% 

(ฐาน) (4,000) (1,200) (2,800) 
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2. ความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมในการพฒันาประเทศ 
 
 ถงึแมจ้ะมหีลายดา้นทีเ่ยาวชนเหน็ว่าประเทศไทยตอ้งการการเปลีย่นแปลงอย่างเร่งด่วน แต่สิง่ที่
เยาวชนเหน็ว่าตนเองจะสามารถท าได้เพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงประเทศไทยส่วนใหญ่ยงัจ ากดัอยู่กบัเรื่อง
ของการท าหน้าทีข่องตวัเอง ซึง่ได้แก่ การเป็นคนด/ีตวัอย่างทีด่/ีไม่สรา้งปญัหาใหส้งัคม/ไม่ท าใหค้นอื่น
เดอืดรอ้น การตัง้ใจเรยีน/เรยีนใหจ้บ/เรยีนจบใหสู้ง การไปใชส้ทิธิเ์ลอืกตัง้ และการเคารพกฎหมาย เป็น
ต้น แต่ส าหรบับทบาทในด้านของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาตยิงัถูกเอ่ยถงึโดยเยาวชนในสดัส่วนทีน้่อย  

 
ส่ิงท่ีเยาวชนท าได้เพ่ือเปล่ียนแปลงประเทศไทยไปในทิศทางท่ีดีขึ้น 

เป็นคนด/ีตวัอย่างทีด่/ีไมส่รา้งปญัหาใหส้งัคม/ไมท่ าใหค้นอื่นเดอืดรอ้น 32% 
ตัง้ใจเรยีน/เรยีนใหจ้บ/เรยีนจบใหส้งู 26% 
แนะน า/มสี่วนรว่มในการไปใชส้ทิธใิชเ้สยีง/ไม่ขายเสยีง 19% 
สละเวลาช่วยเหลอืสงัคม/บุคคลทีทุ่กขย์าก เช่น คนพกิาร/คนประสบภยัน ้าท่วม 14% 
เคารพกฎหมาย 8% 
มคีวามซื่อสตัย ์ 7% 
ไมยุ่ง่เกีย่วกบัยาเสพตดิ 6% 
ช่วยแนะน าเพื่อนๆ/คนรอบขา้งใหรู้จ้กัสามคัคกีนั 6% 
การประหยดั/ด ารงชวีติแบบเศรษฐกจิพอเพยีง 4% 
ใหค้วามรูแ้ก่ชุมชน/พฒันาชุมชนใหน่้าอยู่ 4% 
ช่วยปลกูป่าชายเลน/ปลกูตน้ไมต้ามทีส่าธารณะเพื่อสรา้งมลภาวะทีด่ ี 4% 
ท างานทีม่คีวามสุจรติ/มัน่คง 4% 
ช่วยรกัษาสิง่แวดลอ้ม/ช่วยลดโลกรอ้น 4% 
ใหทุ้น/ส่งเสรมิดา้นการศกึษากบัเดก็/เดก็ดอ้ยโอกาส/สรา้งโรงเรยีน 4% 
การแยกขยะ/ทิง้ขยะใหเ้ป็นที ่ 4% 

(ฐาน) (4,000) 
 
 นอกจากนี้ จากสิง่ทีเ่ยาวชนเอ่ยว่าเป็นสิง่ทีต่นเองจะสามารถท าไดเ้พื่อช่วยเปลีย่นแปลงประเทศ
ไทย พบว่าเยาวชนเกอืบทัง้หมดทีร่อ้ยละ 97 เอ่ยว่าตนเองยงัไม่ไดท้ าทุกอย่างตามทีต่ ัง้ใจไว้ โดยสิง่ที่
เยาวชนให้เหตุผลว่าเป็นอุปสรรคที่ท าให้ตนเองยงัไม่สามารถท าเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได ้
ไดแ้ก่ ทศันคตแิละความเชื่อทีว่่าตนเองยงัเดก็เกนิไป การไม่มเีวลา/ใชเ้วลาไปกบัการท ากจิกรรมอื่นๆ 
รวมไปถงึความขีเ้กยีจ/ไมร่บัผดิชอบต่อสงัคมของตนเอง  
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อปุสรรคของเยาวชนในการพฒันาประเทศไทย 
อายยุงัน้อย/ยงัเดก็เกนิไป 11% 
ยงัเป็นวยัเรยีน/ยงัเรยีนไม่จบ 10% 
ไมว่่าง/ไมม่เีวลา 10% 
ขีเ้กยีจ  9% 
ใชเ้วลาเล่น Facebook/เกม/เทีย่วมากกว่า 5% 
ยงัไม่มคีวามสามารถพอ 5% 
ไมม่โีอกาส 5% 
ยงัตดิเพื่อน 4% 
ยงัไม่มรีายไดเ้ป็นของตวัเอง/ยงัไม่มงีานท า 4% 
ยงัไมไ่ดร้บัความรว่มมอื/การสนบัสนุนจากบุคคล/ชุมชน/องคก์ร 3% 

(ฐาน) (4,000) 
  

 ซึง่หากจะมอีะไรสกัอย่างทีม่าเป็นแรงบนัดาลใจผลกัดนัใหเ้ยาวชนลุกขึน้มาลงมอืเปลีย่นแปลง
ประเทศไทยในด้านต่างๆ ได้นัน้ จากการศกึษาพบว่าภาพของความไม่รกัชาตขิองคนไทย เป็นสิง่ที่
เยาวชนเหน็ว่าเป็นแรงผลกัดนัไดม้ากทีสุ่ดทีร่อ้ยละ 17 ตามมาดว้ยภาพของการคอรร์ปัชนั/คดโกงของ
นกัการเมอืง/ขา้ราชการทีร่อ้ยละ 9 
 

ส่ิงท่ีเป็นแรงบนัดาลใจให้ลกุขึ้นมาเปล่ียนแปลงประเทศไทยไปในทิศทางท่ีดีขึ้น 
ความไม่รกัชาตขิองคนไทย 17% 
เหน็/รบัรูก้ารคอรร์ปัชนั/คดโกงของนกัการเมอืง/ขา้ราชการ 9% 
เหน็นกัการเมอืงขดัแยง้กนั/ทะเลาะกนั 5% 
เหน็คนเสพยา/จ าหน่ายยาเสพตดิมากขึน้ 5% 
เหน็/มเีดก็บางคนไมไ่ดเ้รยีน/ศกึษาต่อ 5% 
ภาพการชุมนุมของมอ็บต่างๆ ทีส่รา้งความเดอืดรอ้น 4% 
เหน็คนแก่/เดก็/คนตาบอด/คนเรร่อ่น นัง่ขอทาน ขายพวงมาลยั ตามขา้งทาง 3% 
พ่อ แมท่ีป่ระสบความส าเรจ็ในชวีติ/ขยนัท างาน/ตวัอยา่งทีด่/ีสัง่สอนในสิง่ทีด่ ี 3% 
ภาวะโลกรอ้นทีม่มีากขึน้ 2% 
ปรมิาณขยะเยอะ/ทิง้ไมเ่ป็นทีเ่ป็นทาง 2% 
ประชาชนยากจน/มปีญัหาขาดแคลนทีอ่ยู/่ทีท่ ากนิมากขึน้ 2% 
เหน็ความเจรญิความกา้วหน้าของอารยประเทศ/ประเทศเพื่อนบา้น เช่น ญีปุ่น่/
สงิคโปร/์จนี/สหรฐัอเมรกิา 

2% 

เหน็/มคีนไทยออกมาท าความดเีพื่อสงัคม/ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยักนัจ านวนมาก 2% 
(ฐาน) (4,000) 
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 ในทางเดยีวกนั จากผลการศกึษาเกี่ยวกบัคุณลกัษณะต่างๆ ทีแ่สดงออกถงึความเป็นพลเมอืงที่
มสี่วนร่วมเพื่อส่วนรวม (Active Citizenship) พบว่าเยาวชนไทยในปจัจุบนัมบีทบาทสูงในเรื่องของการ
รกัษาสทิธขิองตวัเองและผูอ้ื่น เช่น การไมเ่พกิเฉยและมกัต่อสูเ้พื่อสทิธขิองตวัเอง การเคารพในสทิธขิอง
ผูอ้ื่นและไม่ท าการใดๆ ใหผู้อ้ื่นเดอืดรอ้น การใหค้วามส าคญักบัการรกัษาทรพัยส์นิสาธารณะ ตลอดจน
การปฎบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบต่างๆ ในสงัคมอย่างเคร่งครดั นอกจากนี้ ยงัใหค้วามสนใจและมี
บทบาทในการแสดงความคดิเหน็ต่อเรือ่งราวในสงัคมทีสู่ง เช่น ใหค้วามสนใจกบัปญัหาสงัคมและพูดคุย
กบัคนรอบขา้ง การมคีวามคดิเหน็เป็นของตวัเอง/มกัไมเ่ชื่อในกระแสสงัคม และการไม่เพกิเฉยต่อปญัหา
ในสงัคม เป็นตน้ 
 
 แต่ในขณะที่บทบาทในด้านของการมสี่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสงัคม/ชุมชน เช่น การเข้าร่วม
กจิกรรมกบักลุ่ม/ชมรม/องคก์รทีท่ างานเพื่อสงัคม การบรจิาคเงนิ/สิง่ของผ่านกลุ่ม/ชมรม/องคก์รทีท่ างาน
เพื่อสงัคม การเลกิซือ้สนิคา้/บรกิารทีรู่ว้่าเป็นอนัตรายต่อสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนการมสี่วนร่วมในกจิกรรม
ทางการเมอืงยงัเป็นบทบาททีพ่บไดน้้อยในเยาวชนไทย 
 

ความเป็นพลเมืองท่ีมีส่วนร่วมเพ่ือส่วนรวม (Active Citizenship) ของเยาวชนไทย 
 

เชิงสงัคม (Social domain) 
การรกัษาสิทธิของตนเองและผูอ่ื้น  
ฉนัเคารพในสทิธขิองผูอ้ื่นและไมท่ าการใดๆ ใหผู้อ้ื่นเดอืดรอ้น 87% 
ฉนัไมเ่พกิเฉยและมกัต่อสูเ้พื่อสทิธขิองตวัเอง 81% 
ฉนัใหค้วามส าคญักบัการรกัษาทรพัยส์นิของสาธารณะ 80% 
ฉนัปฎบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบต่างๆ ในสงัคมอยา่งเครง่ครดั 69% 
ความสนใจและการแสดงความคิดเหน็ต่อเร่ืองราวในสงัคม  
ฉนัใหค้วามสนใจกบัปญัหาสงัคมและพดูคุยกบัคนรอบขา้ง 74% 
ฉนัมคีวามคดิเหน็เป็นของตวัเอง/มกัไมเ่ชื่อในกระแสสงัคม 74% 
ฉนัไมเ่พกิเฉยต่อปญัหาในสงัคมถงึแมป้ญัหานัน้จะไมเ่กี่ยวขอ้งกบัตวัเอง 72% 
ฉนัมกัตดิตาม/มคีวามรอบรูถ้งึสิง่ทีก่ าลงัเกดิขึน้ในชุมชน 71% 
ฉนัมกัตดิตาม/มคีวามรอบรูถ้งึสิง่ทีก่ าลงัเกดิขึน้ในประเทศไทย 77% 
ฉนัมกัจะแสดงความคดิเหน็ของตวัเองต่อสาธารณะเสมอ 66% 
ฉนัเชื่อว่าฉนัสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสรา้งและกระตุน้ใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงในสงัคมได ้

63% 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือสงัคม/ชุมชน  
ฉนัเจาะจงเลอืกซือ้สนิคา้/บรกิารทีด่ต่ีอสิง่แวดลอ้มอยูเ่สมอ 67% 
ฉนัเป็นอาสาสมคัรเขา้รว่มในกจิกรรมชุมชนเพื่อส่วนรวม 60% 
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ฉนัเขา้รว่มกจิกรรมหรอืค่ายต่างๆ เพื่อฝึกฝนและเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ ทีจ่ะสามารถ
มาช่วยเหลอืสงัคมได ้

59% 

ฉนัเลกิซือ้สนิคา้/บรกิารทีรู่ว้่าเป็นอนัตรายต่อสิง่แวดลอ้ม 54% 
ฉนับรจิาคเงนิ/สิง่ของผ่านกลุ่ม/ชมรม/องคก์รทีท่ างานเพื่อสงัคม 24% 
ฉนัเขา้รว่มกจิกรรมกบักลุ่ม/ชมรม/องคก์รทีท่ างานเพื่อสงัคม 21% 

เชิงการเมือง/การปกครอง (Political domain) 
ฉนัใหค้วามส าคญักบัการใชส้ทิธอิอกเสยีง/การเลอืกตัง้ 79% 
ฉนัมคีวามรูแ้ละสามารถแสดงความคดิเหน็ทางการเมอืงได้ 54% 
ฉนัตดิตามข่าวสารการท างานของนกัการเมอืง/ขา้ราชการอยูเ่สมอ 55% 
ฉนัเคยเขา้รว่มกจิกรรมทางการเมอืง 33% 

(ฐาน) (4,000) 
 
 ซึง่หากพจิารณาบทบาทการเขา้รว่มกจิกรรมกบักลุ่ม/ชมรม/องคก์รทีท่ างานเพื่อสงัคมจ าแนก
ตามคุณลกัษณะต่างๆ ของเยาวชนแลว้ จะพบว่าเยาวชนทีศ่กึษาอยูใ่นระดบัมหาวทิยาลยัมแีนวโน้มมี
บทบาทมากกว่าเมือ่เปรยีบเทยีบกบัเยาวชนทีก่ าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัอื่น ทัง้นี้อาจเป็นดว้ยโอกาสในการ
เขา้ถงึกจิกรรมตลอดจนความพรอ้มทีม่มีากกว่า 
 

การเข้าร่วมกิจกรรมกบักลุ่ม/ชมรม/องคก์รท่ีท างานเพ่ือสงัคม 

(จ าแนกตามระดบัการศึกษา) 

 
รวม 

ระดบัการศึกษา 
มธัยมต้น มธัยมปลาย มหาวิทยาลยั 

ฉนัเขา้รว่มกจิกรรมกบักลุ่ม/ชมรม/องคก์รที่
ท างานเพื่อสงัคม 

21% 18% 18% 25% 

(ฐาน) (4,000) (298) (1,588) (2,114) 
 
 นอกจากนี้ หากน าเอาคุณลกัษณะต่างๆ ขา้งต้นทัง้หมด มาพจิารณาจดัระดบัความเป็นพลเมอืง
ทีร่บัผดิชอบต่อสงัคม จะพบว่าปจัจุบนัเยาวชนไทยทีร่อ้ยละ 15 มแีนวโน้มเป็นพลเมอืงที่รบัผดิชอบต่อ
สงัคมมาก ส่วนเยาวชนทีร่อ้ยละ 37 เป็นมแีนวโน้มเป็นพลเมอืงทีค่่อนขา้งรบัผดิชอบต่อสงัคม เยาวชนที่
รอ้ยละ 28 มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมในระดบักลางๆ (กล่าวคอืไม่ใช่พลเมอืงที่รบัผดิชอบต่อสงัคม
หรอืไม่รบัผดิชอบต่อสงัคม) ในขณะที่มเียาวชนที่รอ้ยละ 20 มแีนวโน้มเป็นพลเมอืงที่ค่อนขา้งไม่/ไม่
รบัผดิชอบต่อสงัคมเลย  
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ระดบัความเป็นพลเมืองท่ีมีส่วนร่วมเพ่ือส่วนรวม (Active Citizenship) ของเยาวชนไทย 
 

ไมร่บัผดิชอบต่อสงัคมเลย 6% 

ค่อนขา้งไมร่บัผดิชอบต่อสงัคม 15% 
ปานกลาง 28% 
ค่อนขา้งรบัผดิชอบต่อสงัคม 37% 
รบัผดิชอบต่อสงัคมมาก 15% 

ค่าเฉลีย่ 3.41 
(ฐาน) (4,000) 

หมายเหตุ : การจดัระดบัความเป็นพลเมอืงทีม่สีว่นร่วมเพื่อสว่นรวม (Active Citizenship) ใชห้ลกัเกณฑด์งันี้ 
ระดบั สดัส่วน attribute ความเป็นพลเมอืงทีร่บัผดิชอบต่อสงัคมที่

ตอบว่าใช ่
ไมร่บัผดิชอบต่อสงัคมเลย รอ้ยละ 20 หรอืต ่ากว่า 

ค่อนขา้งไมร่บัผดิชอบต่อสงัคม รอ้ยละ 21-40 
ปานกลาง รอ้ยละ 41-60 

ค่อนขา้งรบัผดิชอบต่อสงัคม รอ้ยละ 61-80 
รบัผดิชอบต่อสงัคมมาก สูงกว่ารอ้ยละ 80 

   ค่าเฉลีย่จากคะแนนเตม็ 5 โดยที ่5 = รบัผดิชอบต่อสงัคมมาก และ 1 = ไม่รบัผดิชอบต่อสงัคมเลย 
 
 

 หากพจิารณาความเป็นพลเมอืงทีร่บัผดิชอบต่อสงัคมจ าแนกตามคุณลกัษณะต่างๆ ของเยาวชน 
พบว่าความเป็นพลเมอืงที่รบัผดิชอบต่อสงัคมจะมแีนวโน้มมากขึน้เมื่อเยาวชนมอีายุทีสู่งขึน้ โดยเหน็ได้
ว่าระดบัความเป็นพลเมอืงทีร่บัผดิชอบต่อสงัคมของเยาวชนทีก่ าลงัศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย
มแีนวโน้มสงูกว่าเยาวชนทีก่ าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ในขณะทีร่ะดบัความเป็นพลเมอืง
ที่รบัผดิชอบต่อสงัคมของเยาวชนที่ก าลงัศกึษาในระดบัมหาวทิยาลยัมแีนวโน้มสูงกว่าเยาวชนที่ก าลงั
ศกึษาอยูใ่นระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
 

ระดบัความเป็นพลเมืองท่ีมีส่วนร่วมเพ่ือส่วนรวม (Active Citizenship) ของเยาวชนไทย 
จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 

ระดบัการศึกษา 
มธัยมต้น มธัยมปลาย มหาวิทยาลยั 

ไมร่บัผดิชอบต่อสงัคมเลย 8% 4% 4% 

ค่อนขา้งไมร่บัผดิชอบต่อสงัคม 16% 14% 14% 
ปานกลาง 30% 28% 25% 
ค่อนขา้งรบัผดิชอบต่อสงัคม 33% 40% 39% 
รบัผดิชอบต่อสงัคมมาก 12% 14% 18% 

ค่าเฉลีย่ 3.26 3.45 3.53 
(ฐาน) (298) (1,588) (2,114) 
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 นอกจากนี้ หากพจิารณาระดบัความเป็นพลเมอืงทีร่บัผดิชอบต่อสงัคมจ าแนกตามพืน้ทีพ่กัอาศยั
แลว้ พบว่าเยาวชนทีอ่ยูใ่นต่างจงัหวดัมแีนวโน้มมคีวามเป็นพลเมอืงที่รบัผดิชอบต่อสงัคมสูงกว่าเยาวชน
ทีอ่ยูใ่นกรงุเทพฯ มาก 
 

ระดบัความเป็นพลเมืองท่ีมีส่วนร่วมเพ่ือส่วนรวม (Active Citizenship) ของเยาวชนไทย 
จ าแนกตามพ้ืนท่ีพกัอาศยั 

 

 

พืน้ท่ีพกัอาศยั 
กรงุเทพฯ ต่างจงัหวดั 

ไมร่บัผดิชอบต่อสงัคมเลย 8% 5% 

ค่อนขา้งไมร่บัผดิชอบต่อสงัคม 17% 14% 
ปานกลาง 26% 29% 
ค่อนขา้งรบัผดิชอบต่อสงัคม 33% 39% 
รบัผดิชอบต่อสงัคมมาก 17% 14% 

ค่าเฉลีย่ 3.34 3.45 
(ฐาน) (1,200) (2,800) 

  
 และหากพจิารณาระดบัความเป็นพลเมอืงที่รบัผดิชอบต่อสงัคมจ าแนกตามรูปแบบการเลี้ยงดู
ของพ่อแม/่ผูป้กครองแลว้ พบว่าเยาวชนทีไ่ดร้บัการเลีย้งดูอย่างใกลช้ดิในรปูแบบรกัและเอาใจใส่ซึง่เป็น
แนวทางที่เน้นความเอาใจใส่ให้ความรกัความอบอุ่น พ่อแม่/ผู้ปกครองรบัฟงัเหตุผลและสนับสนุนให้
เยาวชนเป็นตวัของตวัเอง มแีนวโน้มมคีวามเป็นพลเมอืงที่รบัผดิชอบต่อสงัคมมากทีสุ่ดเมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัเยาวชนทีไ่ดร้บัการเลีย้งดใูนรปูแบบอื่น 
 

ระดบัความเป็นพลเมืองท่ีมีส่วนร่วมเพ่ือส่วนรวม (Active Citizenship) ของเยาวชนไทย 
จ าแนกตามรปูแบบการเล้ียงด ู

  รปูแบบการเลี้ยงด ู

 
รกัและ 
เอาใจใส่ 

ตามใจ ควบคมุ ทอดท้ิง 

ไมร่บัผดิชอบต่อสงัคมเลย 5% 7% 6% 6% 

ค่อนขา้งไมร่บัผดิชอบต่อสงัคม 14% 16% 16% 16% 
ปานกลาง 27% 30% 29% 32% 
ค่อนขา้งรบัผดิชอบต่อสงัคม 38% 34% 34% 37% 
รบัผดิชอบต่อสงัคมมาก 15% 13% 15% 9% 

ค่าเฉลีย่ 3.43 3.29 3.37 3.27 
(ฐาน) (3,427) (642) (533) (100) 
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 นอกจากนี้ หากให้เยาวชนอธิบายถึงความหมายและความเข้าใจของตนเองที่มต่ีอการเป็น
พลเมอืงที่มจีติอาสา พบว่าการตคีวามของเยาวชนในเรื่องดงักล่าวส่วนใหญ่จะอยู่ที่บทบาทในการท า
หน้าทีพ่ลเมอืงในเชงิสงัคม เช่น การร่วมกบัมลูนิธ/ิช่วยเหลอืสงัคม/คนที่เดอืดรอ้น/ผู้ทีป่ระสบภยั การมี
น ้าใจ/มจีติใจทีด่งีาม การเสยีสละเวลาส่วนตวัเพื่อสงัคม เหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว เป็น
ต้น ในขณะที่ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของพลเมืองในด้านอื่นๆ เช่น การเมือง/การปกครอง 
สิง่แวดลอ้ม ความรกัและความภาคภมูใิจในชาตยิงัถูกเอ่ยถงึไมม่ากนกั 

 
นิยามของพลเมืองท่ีมีจิตอาสา 

รว่มกบัมลูนิธ/ิช่วยเหลอืสงัคม/คนทีเ่ดอืดรอ้น/ผูท้ีป่ระสบภยัดว้ยความเตม็ใจ 69% 
มนี ้าใจ/มจีติใจทีด่งีาม 25% 
การเสยีสละเวลาส่วนตวัเพื่อสงัคม 15% 
เหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตวั 6% 
มคีวามรบัผดิชอบ 2% 
บรจิาคสิง่ของ 2% 
มคีวามซื่อสตัย ์ 2% 
ช่ายชาวบา้นพฒันาชุมชน/ชนบท/สงัคมใหน่้าอยู่ 2% 
คดิด ีท าดต่ีอผูอ้ื่น 2% 
ช่วยเกบ็ขยะตามทอ้งถนน 1% 
ท าตนใหเ้ป็นประโยชน์ เช่น พาคนแก่/คนตาบอดขา้มถนน/เรยีกรถ/ใหท้ีน่ัง่ 1% 
การชอบท าบุญ  1% 
ปลกูตน้ไมล้ดโลกรอ้น 1% 
การรว่มมอืกนั/สามคัคกีนั 1% 

(ฐาน) (4,000) 
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3. บทบาทของครอบครวั 
 
 จากผลการศกึษาเกีย่วกบัความสมัพนัธข์องสิง่ทีเ่ยาวชนใหค้วามส าคญัในการด าเนินชวีติ พบว่า
คุณค่าต่างๆ ที่เยาวชนให้ความส าคญัสามารถแบ่งออกเป็น 10 ด้าน ได้แก่ ครอบครวั ความดงีาม 
ความส าเรจ็และการพฒันาตนเอง การอยู่ร่วมกนัในสงัคมอย่างเป็นสุข ความพอเพยีง ความเป็นไทย 
ความมัง่คัง่และมหีน้ามตีาในสงัคม จติสาธารณะ ความทนัสมยั และศาสนา/การท าบุญ  
 
 โดยจากการศกึษาพบว่าคุณค่าที่เกี่ยวขอ้งกบัครอบครวัยงัคงเป็นองค์ประกอบที่มคีวามส าคญั
มากในการด าเนินชวีติของเยาวชนไทยทัง้ในอดตีจนถงึปจัจุบนั และเป็นคุณค่าทีเ่ยาวชนใหค้วามส าคญั
มากทีสุ่ด ซึง่ประกอบไปดว้ย ความกตญัญ ูและความกลมเกลยีวกนัในครอบครวั ในขณะทีคุ่ณค่าในดา้น
ของความดงีาม ซึง่ประกอบไปดว้ย ความด,ี ศลีธรรม/จรยิธรรม และความซื่อสตัยส์ุจรติ เป็นคุณค่าทีม่ ี
ความส าคญัมากในอนัดบัรองลงมา 
 
 นอกจากนี้ ยงัพบว่าคุณค่าดา้นความส าเรจ็และการพฒันาตนเอง การอยู่ร่วมกนัในสงัคมอย่าง
เป็นสุข ความพอเพยีง และความเป็นไทย เป็นคุณค่าที่ค่อนข้างมีความส าคญัต่อการด าเนินชวีติของ
เยาวชนไทย ในขณะที่คุณค่าในด้านของความมัง่คัง่และมหีน้ามตีาในสงัคม การมจีติสาธารณะ ความ
ทนัสมยั และศาสนา/การท าบุญ เป็นสิง่ทีเ่ยาวชนใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง 
 

คณุค่าท่ีเยาวชนไทยให้ความส าคญั 
ระดบัความส าคญั 
(จากคะแนนเตม็ 3) 

คณุค่า องคป์ระกอบ 

2.92 มาก ครอบครวั ความกตญัญ,ู ความกลมเกลยีวกนัในครอบครวั 
2.86 ความดงีาม ความด,ี ศลีธรรม/จรยิธรรม, ความซื่อสตัยส์จุรติ 
2.81 ค่อนขา้งมาก 

 
ความส าเรจ็และการ
พฒันาตวัเอง 

การประสบความส าเรจ็ในหน้าทีก่ารงาน, ความมัน่ใจ, ความ
มุ่งมัน่/ขยนั/อดทน, ความมวีนิยั, ความภาคภูมใิจในตวัเอง 

2.80 การอยู่ร่วมกนัในสงัคม
อย่างเป็นสขุ 

ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน , ความมีน ้ าใจ/
เอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่, การใหอ้ภยั, ความไวเ้นื้อเชื่อใจกนั, ความ
สามคัค,ี การใหค้วามเคารพผูใ้หญ่, กริยิา/มารยาท 

2.79 ความพอเพยีง ความพอเพยีง, การคดิและตดัสนิใจอย่างมเีหตุผล 
2.74 ความเป็นไทย ความเป็นไทย, วฒันธรรม/ประเพณี 
2.69 ปานกลาง ความมัง่คัง่และมหีน้ามี

ตาในสงัคม 
ความร ่ารวย/การมีรายได้สูงๆ, การได้รบัการยอมรบัใน
สงัคม 

2.63 จติสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคม/การท าเพื่อสังคม , ความ
รบัผิดชอบต่อผู้อื่น/การท าเพื่อผู้อื่น , ความเป็นธรรมใน
สงัคม, ความเสมอภาคของเพศต่างๆ, ตวัเองเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชน, การรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
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2.59 ความทนัสมยั การติดตามข่าวสาร/เรื่องราวในสงัคม, เทคโนโลย,ี ความ
สร้างสรรค์, การได้พบเห็นสิง่ใหม่ๆ/ประสบการณ์ใหม่ๆ , 
การได้เป็นตัวของตัวเอง/มีอิสระเสรีในการท าสิ่งต่างๆ , 
แฟชัน่/การแต่งตวั 

2.59 ศาสนา/การท าบุญ การท าบุญ/ท าทาน, ศาสนา, การร่วมบริจาคสิง่ที่ไม่ใช่
สิง่ของ (เช่น เลอืด/ดวงตา/อวยัวะ/ร่างกาย/อื่นๆ) 

หมายเหตุ : ค่าเฉลีย่จากคะแนนเตม็ 3 โดยที ่3 = ส าคญัมาก, 2 = ส าคญัน้อย และ 1 = ไม่ส าคญัเลย 
    มคีวามแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ระหว่างคุณค่าทีม่คีวามส าคญัมาก, ค่อนขา้งมาก  
    และปานกลาง 
 
 และนอกจากครอบครวัจะเป็นคุณค่าทีม่คีวามส าคญัทีสุ่ดต่อการด าเนินชวีติของเยาวชนไทยแลว้ 
จากการศึกษายงัพบว่ารูปแบบการเลี้ยงดูเยาวชนของพ่อแม่/ผู้ปกครองยงัมบีทบาทมากต่อการหล่อ
หลอมทศันคตแิละพฤตกิรรมของเยาวชนอกีด้วย โดยจากผลการศกึษาเกี่ยวกบัวธิกีารเลี้ยงดูเยาวชน
อ้างองิแนวคดิของ Diana Baumrind (1971) นักจติวทิยาชาวอเมรกินัแห่งมหาวทิยาลยัแคลฟิอรเ์นีย, 
เบริค์ลยี ์ พบว่าเยาวชนไทยส่วนใหญ่ทีร่อ้ยละ 68 ไดใ้หค้วามเหน็ว่าว่าตนเองเตบิโตมาในครอบครวัที่
เลีย้งดูแบบแบบรกัและเอาใจใส่ ซึ่งรปูแบบการเลีย้งดูดงักล่าวเป็นแนวทางทีเ่น้นความเอาใจใส่ใหค้วาม
รกัความอบอุ่น พ่อแม/่ผูป้กครองรบัฟงัเหตุผลและสนบัสนุนใหเ้ยาวชนเป็นตวัของตวัเอง  
  
 แต่อยา่งไรกด็ ีสิง่ทีน่่าสนใจจากผลการศกึษานี้พบว่ามคีรอบครวัจ านวนไม่น้อยทีม่แีนวโน้มเลีย้ง
ดูเยาวชนในรปูแบบอื่นๆ โดยพบครอบครวัไทยที่รอ้ยละ 16 ใช้รปูแบบการเลี้ยงดูแบบควบคุม ซึง่เน้น
การเชื่อฟงัและท าตาม พ่อแม่/ผู้ปกครองจะเลี้ยงดูเยาวชนดว้ยความเขม้งวด มกีฎระเบยีบ ไม่ให้อสิระ
และไม่รบัฟงัเหตุผล ตลอดจนใช้การลงโทษเป็นเครื่องมอืส าคญัในการก าหนดพฤติกรรม ในขณะที่
ครอบครวัไทยทีร่อ้ยละ 13 ใชร้ปูแบบการเลีย้งดูแบบตามใจ ซึง่เป็นแนวทางการเลีย้งดูทีเ่น้นใหอ้สิระแก่
เยาวชนอยา่งเตม็ที ่พ่อแม/่ผูป้กครองมพีฤตกิรรมยอมและตามใจเยาวชนโดยไมม่กีารลงโทษและก าหนด
กฎระเบยีบใดๆ นอกจากนี้ ยงัมคีรอบครวัไทยที่ร้อยละ 3 ที่ใช้การเลี้ยงดูแบบทอดทิ้งซึ่งเป็นแนว
ทางการเลี้ยงดูทีพ่่อแม่/ผู้ปกครองไม่มเีวลาในการอบรม/สัง่สอน มกัห่างเหนิและเพกิเฉยต่อพฤตกิรรม
ต่างๆ ของเยาวชน 

 
รปูแบบการเล้ียงดเูยาวชนของครอบครวัไทย 

 
รกัและเอาใจใส่ 68% 
ควบคุม 16% 
ตามใจ 13% 
ทอดทิง้ 3% 

(ฐาน) (4,000) 
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 โดยหากพิจารณารูปแบบการเลี้ยงดูเยาวชนจ าแนกตามพื้นที่พักอาศัยเยาวชนที่อยู่ใน
ต่างจงัหวดัมแีนวโน้มเตบิโตมาในครอบครวัทีม่กีารเลีย้งดใูนรปูแบบรกัและเอาใจใส่มากกว่าเยาวชนทีอ่ยู่
ในกรุงเทพมหานคร ในขณะที่เยาวชนทีอ่ยู่ในกรุงเทพมหานครมแีนวโน้มเตบิโตมาในครอบครวัทีม่กีาร
เลีย้งดใูนรปูแบบควบคุมมากกว่าเมือ่เปรยีบเทยีบกบัเยาวชนทีอ่ยูใ่นต่างจงัหวดั 
 

รปูแบบการเล้ียงดเูยาวชนของครอบครวัไทย 

จ าแนกตามพ้ืนท่ีพกัอาศยั 
 พืน้ท่ีพกัอาศยั 

กรงุเทพฯ ต่างจงัหวดั 
รกัและเอาใจใส่ 61% 71% 
ควบคุม 22% 14% 
ตามใจ 14% 13% 
ทอดทิง้  3% 2% 

(ฐาน) (1,200) (2,800) 
 

 จากการศึกษาพบว่ารูปแบบการเลี้ยงดูเยาวชนของพ่อแม่/ผู้ปกครองมผีลต่อการเกิดขึ้นของ
ปญัหาต่างๆ ที่เยาวชนมเีผชญิอยู่ในปจัจุบนั โดยจากผลการศกึษาพบว่ารปูแบบการเลี้ยงดูแบบรกัและ
เอาใจใส่ส่งผลดต่ีอเยาวชนมากทีสุ่ด เพราะเยาวชนที่ไดร้บัการเลี้ยงดูในรปูแบบน้ีมแีนวโน้มมปีญัหาใน
ดา้นต่างๆ น้อยกว่าเมือ่เปรยีบเทยีบกบัเยาวชนทีไ่ดร้บัการเลีย้งดใูนรปูแบบอื่น ในขณะทีก่ารเลีย้งดูแบบ
ควบคุมและการเลีย้งดแูบบตามใจทีย่งัมอียู่มากในครอบครวัไทยมแีนวโน้มก่อใหเ้กดิปญัหาความเครยีด 
หดหู่/ซมึเศรา้ และความขดัแยง้ในตวัเองมาก  
  

 นอกจากนี้ การเลี้ยงดูแบบทอดทิ้งถือเป็นรูปแบบการเลี้ยงดูเยาวชนที่มแีนวโน้มก่อให้เกิด
ปญัหากบัเยาวชนมากที่สุดเมื่อเปรยีบเทียบกบัรูปแบบการเลี้ยงดูประเภทอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ปญัหาความขดัแยง้ในสงัคม ความรนุแรงในครอบครวั การตดิการพนนัและสารเสพตดิ 
 

ปัญหาของเยาวชนกบัรปูแบบการเล้ียงดู 
 รปูแบบการเลีย้งด ู

รกัและ 
เอาใจใส ่

ควบคุม ตามใจ ทอดทิง้ 

เครยีด 90% 92% 91% 91% 

ความขดัแยง้ในตวัเอง 32% 40% 35% 38% 
หดหู่/ซมึเศรา้/หมดหวงัในชวีติ 6% 10% 13% 14% 
ความขดัแยง้ในสงัคม 1% 2% 2% 6% 
ตดิเหลา้/บุหรี ่ 2% 3% 3% 11% 
ความรุนแรงในครอบครวั 3% 9% 6% 21% 
ตดิการพนนั 35% 38% 44% 50% 
ใชส้ารเสพตดิ 13% 16% 17% 30% 

(ฐาน) (3,427) (642) (533) (100) 
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 จากการศกึษายงัพบว่าเยาวชนทีเ่ตบิโตมาในครอบครวัขยาย (Extended family) ทีม่ปีู่/ย่า/ตา/
ยายช่วยเลืย้งด ูมแีนวโน้มไดร้บัการปลกูฝงัคุณค่าทีด่งีามต่างๆ มากกว่าเยาวชนทีเ่ตบิโตมาในครอบครวั
แบบอื่นๆ  
 

ส่ิงท่ีปลกูฝงัให้กบัเยาวชน (จ าแนกตามรปูแบบครอบครวั) 

 
รวม 

รปูแบบครอบครวั 

Extended 
family 

Nuclear/ 
Elementary 

family 

Single parent 
family 

Adoptive 
family 

ใสใ่จ/สนใจการเรยีนหนงัสอื/ท าการบา้น/ท า
รายงาน/ทบทวนบทเรยีน 63% 70% 61% 61% 65% 
ไม่ท าใหค้รอบครวั/คนอื่นเดอืดรอ้น/เป็นคน
ดขีองสงัคม 35% 40% 32% 36% 35% 
มนี ้าใจ เอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ 24% 24% 24% 19% 25% 
ประหยดัอดออม/รูจ้กัเกบ็เงนิ 23% 23% 22% 24% 25% 
เชื่อฟงัค าสัง่สอน ไม่ดือ้ 16% 16% 17% 17% 13% 
ไม่ยุ่งเกีย่วยาเสพตดิ 16% 20% 15% 17% 13% 
ใหเ้ป็นคนซื่อสตัยส์จุรติ/ไม่ลกัขโมย 16% 11% 18% 16% 11% 
มคีวามรบัผดิชอบ เอาใจใส/่ท าหน้าทีข่อง
ตวัเอง 16% 20% 14% 13% 15% 
มคีวามขยนั 15% 18% 13% 12% 19% 
มมีารยาท/สมัมาคาราวะ 11% 13% 11% 9% 11% 
ใหรู้ก้ตญัญ/ูรูคุ้ณคน 11% 11% 10% 10% 7% 
มรีะเบยีบ มวีนิยั 10% 10% 11% 8% 6% 
มนี ้าอดน ้าทน อดทนต่อความล าบาก 10% 10% 10% 8% 11% 

(ฐาน) (4,000) (1,125) (2,405) (276) (150) 

  
 แต่อย่างไรก็ด ีด้วยแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบครอบครวัทัง้ในไทยและต่างประเทศ 
และจากผลการศกึษาเกี่ยวกบัรปูแบบครอบครวัของเยาวชนไทย พบว่าในปจัจุบนัเยาวชนทีม่โีอกาสได้
เตบิโตมาในครอบครวัขยายทีม่พี่อ/แม ่และ ปู/่ยา่/ตา/ยาย อาศยัอยู่ในบา้นเดยีวกนัมสีดัส่วนทีไ่ม่สูงนักที่
รอ้ยละ 28 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัรปูแบบของครอบครวัเดีย่ว (Nuclear/Elementary family) ทีร่อ้ยละ 60  
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รปูแบบครอบครวัของเยาวชนไทย 
Nuclear/Elementary family 
พ่อ, แม่ และเยาวชนอาศยัอยูใ่นบา้นเดยีวกนั  

60% 

Extended family 
พ่อ/แม,่ เยาวชน และ ปู/่ย่า/ตา/ยาย อาศยัอยูใ่นบา้น
เดยีวกนั  

28% 

Single parent family 
เยาวชนอาศยัอยูก่บัพ่อ/แม่คนใดคนหน่ึง เนื่องจากการ
หยา่รา้ง/แยกกนัอยู่/เสยีชวีติ  

7% 

Adoptive family  
เยาวชนอาศยัอยูก่บัญาตโิดยไมไ่ดอ้ยูก่บัพ่อและแม่ 

4% 

Reconstituted family 
เยาวชนอาศยัอยูก่บัพ่อ/แม่ทีแ่ต่งงานใหม่  

1% 

Composite family 
เยาวชนอาศยัอยูก่บัพ่อ/แม่มากกว่า 1 คนเนื่องจากพ่อ/แม่
มคีู่ชวีติหลายคน  

0.2% 

No parent family 
เยาวชนอยูค่นเดยีว/อยูก่บัพีน้่องโดยไมม่ญีาตผิูใ้หญ่ 

0.4% 

(ฐาน) (4,000) 
 
 และถงึแมเ้ยาวชนบางส่วนมโีอกาสเตบิโตมาในครอบครวัขยายที่มพี่อ/แม่ และ ปู่/ย่า/ตา/ยาย 
อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน แต่เนื่องจากการพัฒนาขึ้นของเทคโนโลยีและสื่อดิจติอลท าให้เยาวชนมี
แนวโน้มใชเ้วลาอยู่กบัตวัเองสูงมาก และใหเ้วลากบัพ่อ/แม่/ผู้สูงอายุในบ้านน้อย โดยจากผลการศกึษา
เกีย่วกบัเวลาทีเ่ยาวชนใชใ้นการท ากจิกรรมร่วมกบับุคคลต่างๆ ในแต่ละวนั พบว่าเยาวชนไดใ้ชเ้วลาท า
กจิกรรมรว่มกบัเพื่อนมากทีสุ่ด ในขณะทีใ่ชเ้วลาในการท ากจิกรรมต่างๆ ร่วมกบับุคคลในครอบครวัน้อย 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูสู้งอายุทีโ่ดยใชเ้วลาเฉลีย่เพยีง 45 นาท ีในวนัธรรมดา และ 1 ชัว่โมง 10 นาทใีน
วนัหยดุ  
 

เวลาท่ีเยาวชนใช้ในการท ากิจกรรมร่วมกบับคุคลต่างๆ ในแต่ละวนั  

 
วนัธรรมดา วนัหยดุ 

พ่อ 3 ชัว่โมง 10 นาท ี 3 ชัว่โมง 35 นาท ี
แม่ 3 ชัว่โมง 40 นาท ี 4 ชัว่โมง 
พี/่น้อง 2 ชัว่โมง 17 นาท ี 2 ชัว่โมง 50 นาท ี
ผูส้งูอายุ 45 นาท ี 1 ชัว่โมง 10 นาท ี
เพื่อน 6 ชัว่โมง 50 นาท ี 4 ชัว่โมง 10 นาท ี

       หมายเหตุ : เวลาทีใ่ชไ้ปกบัการท ากจิกรรมร่วมกบับุคคลต่างๆ อาจมคีวามทบัซอ้นกนั 
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 จากผลการศกึษายงัพบว่า เมื่อเยาวชนมปีญัหา ส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่กบัตวัเองเพื่อท ากจิกรรม
ต่างๆ หรอืคดิหาทางออกดว้ยตนเองซึง่อาจน าไปสู่การตดัสนิใจทีผ่ดิพลาดได้ 

 

ส่ิงท่ีเยาวชนท าเม่ือมีปัญหา 
อยูก่บัตวัเอง/ท ากจิกรรมต่างๆ (เช่น ฟงัเพลง เล่นเกม เล่น facebook 
ออกก าลงักาย ดทูวี ีนอนหลบั อ่านหนงัสอื เป็นตน้) 

95% 

ปรกึษาเพื่อน/แฟน 38% 
ปรกึษาพ่อ-แม/่ครอบครวั 34% 
ปรกึษาอาจารย ์ 4% 

(ฐาน) (4,000) 
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4. การปลกูฝังคณุค่าท่ีดีแก่เยาวชน 
 
 นอกเหนือไปจากรปูแบบของการเลีย้งดูและการไดร้บัการดูแลอย่างใกลช้ดิจากผู้ใหญ่ ยงัพบว่า
บทบาทของครอบครวัในการปลูกฝงัคุณค่าต่างๆ ให้กบัเยาวชนยงัเป็นประเดน็ทีม่คีวามส าคญัอกีด้วย 
โดยจากการศึกษาพบว่าสิง่ที่พ่อแม่/ผู้ปกครองในปจัจุบนัให้ความส าคญัในการปลูกฝงัเยาวชนจะให้
น ้าหนกัส่วนใหญ่ไปกบัการปลูกฝงัความฉลาดทางสตปิญัญา โดยจากผลการศกึษาถงึเรื่องทีเ่ยาวชนคดิ
ว่าเป็นสิง่ทีพ่่อแม/่ผูป้กครองของตนเน้นย ้าและใหค้วามส าคญัในการปลูกฝงั/อบรมสัง่สอนตนเอง พบว่า
พ่อแม่/ผูป้กครองส่วนใหญ่จะใหค้วามส าคญักบัการปลูกฝงัเยาวชนในเรื่องของการเรยีน เช่น การเรยีน
ใหเ้ก่ง ขยนัท าการบา้น/ทบทวนบทเรยีน ทีร่อ้ยละ 63 ในขณะทีพ่บว่าการปลูกฝงัในเรื่องอื่นๆ และเรื่อง
ความรบัผดิชอบและความรกัทีม่ต่ีอประเทศชาตเิขา้มาเกีย่วขอ้งไมม่ากนกั 
 

ส่ิงท่ีพ่อแม่/ผู้ปกครองให้ความส าคญัในการปลูกฝงัเยาวชน 
เรยีนใหเ้ก่ง/ใส่ใจในการเรยีน/ท าการบา้น/ท ารายงาน/ทบทวนบทเรยีน 63% 
ไมท่ าใหค้รอบครวั/คนอื่นเดอืดรอ้น/เป็นคนดขีองสงัคม 35% 
มนี ้าใจ เอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ 24% 
ประหยดัอดออม/รูจ้กัเกบ็เงนิ 23% 
เชื่อฟงัค าสัง่สอน/ไมด่ือ้ 16% 
ไมยุ่ง่เกีย่วยาเสพตดิ 16% 
ใหเ้ป็นคนซื่อสตัยส์ุจรติ 16% 
มคีวามรบัผดิชอบ เอาใจใส่/ท าหน้าทีข่องตวัเอง 16% 
มคีวามขยนั 15% 
มมีารยาท/สมัมาคาราวะ 11% 
ใหรู้ก้ตญัญ/ูรูคุ้ณคน 11% 
มรีะเบยีบ มวีนิยั 10% 
มนี ้าอดน ้าทน อดทนต่อความล าบาก 10% 

(ฐาน) (4,000) 
  
 จงึท าใหพ้บเยาวชนไทยเป็นจ านวนมากทีต่้องประสบกบัปญัหาต่างๆ ซึง่อาจส่งผลมาจากการมี
รปูแบบและเป้าหมายในการด าเนินชวีติทีข่าดความสมดุล โดยพบว่าเยาวชนสูงถงึรอ้ยละ 90 กล่าวว่า
ตนเองตอ้งประสบกบัปญัหาความเครยีด ในขณะทีเ่ยาวชนทีร่อ้ยละ 36 พบปญัหาความขดัแยง้ในตวัเอง 
และทีร่อ้ยละ 33 พบปญัหาหดหู่/ซมึเศรา้/หมดหวงัในชวีติ  
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ปัญหาของเยาวชนไทยในปัจจบุนั 
เครยีด 90% 
ความขดัแยง้ในตวัเอง 36% 
หดหู่/ซมึเศรา้/หมดหวงัในชวีติ 33% 
ความขดัแยง้ในสงัคม 13% 
ตดิเหลา้/บุหรี ่ 7% 
ความรุนแรงในครอบครวั 4% 
ตดิการพนัน 2% 
ใชส้ารเสพตดิ 1% 

(ฐาน) (4000) 
 
 นอกเหนือไปจากนี้ จากการศึกษายงัพบว่าเยาวชนไทยมคีวามเป็นกงัวลในชวีติซึ่งมนี ้าหนัก
เกือบทัง้หมดไปที่เรื่องของการเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับเยาวชนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลายและมหาวทิยาลยั ซึง่ความวติกกงัวลัดงักล่าวเกี่ยวขอ้งกบัการกลวัคะแนนสอบ/
เกรดไม่ด ีกลวัเรยีนไม่รูเ้ร ื่อง/ไม่ทนัเพื่อน กลวัท าการบ้าน/รายงานไม่ทนั กลวัเรยีนไม่จบ กลวัสอบเขา้
ไมต่ดิ เป็นตน้ 
 

ส่ิงท่ีเยาวชนเป็นกงัวลในชีวิต 
 

รวม 
ระดบัการศึกษา 

 มธัยมต้น มธัยมปลาย มหาวิทยาลยั 

คะแนนสอบ/เกรด ไม่ด ี 21% 25% 19% 22% 
กงัวลเรื่องเรยีน 21% 20% 21% 21% 
เรยีนไม่รูเ้รื่อง/เรยีนยาก/ไม่ทนัเพื่อน 12% 11% 13% 11% 
เรยีนหนกั/มกีารบา้นเยอะ/ท ารายงานไมท่นั 9% 7% 7% 11% 
เรยีนไม่จบ 8% 4% 5% 11% 
เงนิไม่พอใชท้ัง้ของตวัเองและครอบครวั 8% 4% 6% 9% 
สอบเขา้ม.ปลาย/Entrance ไม่ตดิ 7% 11% 14% 1% 
ตกงาน/ไมม่งีานท า/ไม่ไดท้ างานตามทีต่ัง้ใจ 4% 0% 1% 7% 
มปีญัหา/ทะเลาะกบัเพื่อน 4% 4% 4% 4% 
ยงัตดัสนิใจไมไ่ดว้่าจะเขา้สถาบนั/คณะไหนด ี 4% 9% 7% 1% 
กงัวลเรื่องความรกั เช่น ทะเลาะกบัแฟน/ไม่มแีฟน/แฟนมี
กิก๊ 

3% 2% 4% 3% 

ปญัหาสวิ/ผวิ/อว้น 2% 3% 2% 3% 
(ฐาน) (4000) (298) (1588) (2114) 

 
 โดยคุณค่าที่พบว่ามคีวามส าคญัต่อการสร้างความเป็นพลเมอืงที่มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม
ใหก้บัเยาวชน ซึง่สงัคมและครอบครวัควรใหก้ารปลูกฝงัแก่เยาวชน คอื การมจีติสาธารณะ ไดแ้ก่ ความ
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รบัผดิชอบต่อสงัคม/การท าเพื่อสงัคม, ความรบัผดิชอบต่อผู้อื่น/การท าเพื่อผู้อื่น, ความเป็นธรรมใน
สงัคม, ความเสมอภาคของเพศต่างๆ, ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน, การรกัษาสิง่แวดลอ้ม และคุณค่า
ทีเ่กี่ยวกบัการอยู่ร่วมกนัในสงัคมอย่างเป็นสุข ไดแ้ก่ ความเหน็อกเหน็ใจซึ่งกนัและกนั, ความมนี ้าใจ/
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่, การใหอ้ภยั, ความไวเ้นื้อเชื่อใจกนั, ความสามคัค,ี การใหค้วามเคารพผูใ้หญ่, กริยิา/
มารยาท 

 
คณุค่าท่ีมีความส าคญัต่อความเป็นพลเมืองท่ีมีส่วนร่วมเพ่ือส่วนรวม (Active Citizenship) 

ของเยาวชนไทย 
 ค่าสหสมัพนัธ ์

(Correlation) 
จติสาธารณะ 0.228 
การอยู่รว่มกนัในสงัคมอย่างเป็นสุข 0.221 
ความส าเรจ็และการพฒันาตนเอง 0.207 
ความทนัสมยั 0.185 
ความดงีาม 0.162 
ความเป็นไทย 0.151 
ศาสนาและการท าบุญ 0.151 
ความพอเพยีง 0.098 
ครอบครวั 0.042 

 
หมายเหตุ : ค่าสหสมัพนัธ์ (Correlation) คอืความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัความส าคญัของคุณค่าต่างๆ ทีเ่ยาวชนใหใ้นการด าเนินชวีติและ
ระดบัความเป็นพลเมอืงทีม่สี่วนร่วมเพือ่ส่วนรวม (Active Citizenship) ของเยาวชน 

 
  

 
 
 
 
 
 
 



รายงาน “คนไทย” มอนิเตอร ์2557: เสยีงเยาวชนไทย (Youth Today) 

40 

 

5. เป้าหมายชีวิตท่ีรอบด้าน 
 
 จากผลการศกึษาเกีย่วกบัเป้าหมายในชวีติของเยาวชนไทย พบว่าเยาวชนไทยยงัมเีป้าหมายใน
ชวีติจ ากดัอยู่ทีเ่ร ื่องการเรยีน, งาน และความมัน่คงในชวีติและทรพัยส์นิ โดยในปจัจุบนัพบเยาวชนไทย
ส่วนใหญ่ทีร่อ้ยละ 67 มเีป้าหมายในชวีติเป็นเรื่องของการเรยีน เช่น การเรยีนจบ/เรยีนใหสู้งๆ การได้
เขา้เรยีนในสถาบนัการศกึษาทีด่/ีมชีื่อเสยีง เป็นต้น ในขณะทีเ่ป้าหมายรองลงมาทีร่อ้ยละ 44 คอืเรื่อง
ของการงาน/รายได้ เช่น การได้ท างานในต าแหน่งทีด่ีๆ  มคีวามมัน่คง มเีงนิเดอืนสูงๆ รอ้ยละ 28 ได้
ตัง้เป้าหมายไวท้ีเ่ร ือ่งของความมัน่คงในชวีติและทรพัยส์นิ เช่น การมเีงนิสามารถเลีย้งดูพ่อแม่ การสรา้ง
รากฐานที่ม ัน่คงให้กบัครอบครวั เป็นต้น และยงัมเียาวชนที่รอ้ยละ 23 ตัง้เป้าหมายว่าอยากประกอบ
อาชพีตามทีต่นเองฝนัไว ้ในขณะทีม่เียาวชนในสดัส่วนทีต่ ่ามากทีร่อ้ยละ 1 ตัง้เป้าหมายในชวีติ คอืการ
ท าความด ีรอ้ยละ 0.3 ตอ้งการชวีติทีพ่อเพยีง และรอ้ยละ 0.2 ตอ้งการมสีุขภาพทีแ่ขง็แรง/เลกิเหลา้/เลกิ
บุหรีไ่ด ้
 
  และหากพจิารณาเป้าหมายในชวีติของเยาวชนในแต่ละระดบัการศึกษา พบว่าเยาวชนไทยมี
พฤตกิรรมการตัง้เป้าหมายในระยะสัน้ตามสถานการณ์ของแต่ละช่วงวยั โดยเยาวชนทีก่ าลงัศกึษาอยู่ใน
ระดบัมธัยมต้นซึง่อยู่ในช่วงทีต่้องเลอืกสายการเรยีนที่เหมาะสมกบัอาชพีของตนเองในอนาคตมสีดัส่วน
ของผู้ทีไ่ดต้ัง้เป้าหมายในการไดป้ระกอบอาชพีตามทีต่นเองฝนัไว้มากกว่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัเยาวชน
ในระดบัการศึกษาอื่น ส่วนในด้านเยาวชนที่ก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัมธัยมปลายซึ่งเป็นช่วงที่ต้องให้
ความส าคญักบัการสอบเขา้มหาวทิยาลยั มสีดัส่วนของผูท้ี่ได้ตัง้เป้าหมายในชวีติในเรื่องของการเรยีน
มากกว่า และส าหรบัเยาวชนทีก่ าลงัศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตรซีึ่งเป็นช่วงที่ต้องวางแผนเกี่ยวกบัการ
ท างานก็มสีดัส่วนของผู้ที่ได้ตัง้เป้าหมายในชวีติเกี่ยวกบัเรื่องของการงาน/รายได ้และทรพัยส์นิ/ความ
มัน่คง/มากกว่าเมือ่เปรยีบเทยีบกบัเยาวชนในระดบัการศกึษาอื่น 

 
เป้าหมายในชีวิตของเยาวชน 

 รวม 
ระดบัการศึกษา 

มธัยมต้น มธัยมปลาย มหาวิทยาลยั 

การศึกษา 67% 67% 68% 67% 
เรยีนใหจ้บ/จบใหส้งูๆ 63% 61% 60% 65% 
อยากเขา้เรยีนสถาบนัทีด่/ีมชีื่อเสยีง  3% 6% 7% 0% 
เรยีน/ประกอบอาชพีใหไ้ดถ้งึเป้าหมายทีส่งูสุด
ทีต่ ัง้ไว ้

3% 4% 3% 2% 

สามารถสอบตดิตามคณะทีใ่ฝฝ่นัไว ้ 1% 0% 2% 0% 
การงาน/รายได้ 44% 33% 38% 49% 

ไดง้านท าดีๆ /มตี าแหน่งดีๆ  มัน่คง 40% 32% 35% 45% 
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มเีงนิเดอืนสงูๆ/รวย/มเีงนิเยอะๆ 9% 5% 8% 11% 
ทรพัยสิ์น/ความมัน่คง 28% 22% 25% 32% 

มเีงนิสามารถเลีย้งพ่อ-แมไ่ด ้ 22% 16% 20% 24% 
สรา้งรากฐานทีม่ ัน่คงใหก้บัครอบครวั 3% 3% 3% 4% 
สามารถเลีย้งดตูวัเองไมเ่ป็นภาระของครอบครวั 2% 2% 2% 3% 
อยากมรีถ 2% 2% 2% 3% 
ไปเทีย่วต่างประเทศ  1% 2% 1% 1% 
ตอ้งมทีุกสิง่ทุกอยา่งในชวีติ/สิง่อ านวยความ
สะดวกใหค้รบ 

1% 1% 1% 1% 

ประกอบอาชีพตามอาชีพท่ีตวัเองฝันไว้ 23% 34% 23% 22% 
การท าความดี 1% 1% 1% 1% 

(ฐาน) (4,000) (298) (1588) (2114) 
 
 นอกจากนี้ จากผลการศกึษายงัชีใ้หเ้หน็ถงึความตอ้งการของเยาวชนไทยในการด าเนินชวีติดว้ย
คุณค่าและเป้าหมายที่มคีวามรอบด้านมากขึน้ โดยจากผลการศึกษาเกี่ยวกบัมุมมองต่อชวีติที่ประสบ
ความส าเรจ็ พบว่าชวีติทีป่ระสบความส าเรจ็ของเยาวชนส่วนใหญ่ทีร่อ้ยละ 68 เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องของการ
งาน/รายได ้อาท ิการไดง้านท าดีๆ /มตี าแหน่งดีๆ  การมเีงนิเดอืนสูงๆ/รวย/มเีงนิเยอะๆ การไม่มหีนี้ และ
การเป็นทีย่อมรบัมชีื่อเสยีง/มเีกยีรตทิางสงัคม และทีร่อ้ยละ 61 เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องของทรพัยส์นิ/ความ
มัน่คง อาท ิการมเีงนิเลีย้งพ่อ-แม่/ครอบครวัได ้การสรา้งรากฐานทีม่ ัน่คงใหก้บัครอบครวั การมรีถ การ
สามารถเลีย้งดตูวัเองไมเ่ป็นภาระของครอบครวั และการมทีุกสิง่ทุกอย่างในชวีติ/สิง่อ านวยความสะดวก
ใหค้รบ  

นิยามของชีวิตท่ีประสบความส าเรจ็ของเยาวชนไทย 
การงาน/รายได้ 68% 

ไดง้านท าดีๆ /มตี าแหน่งดีๆ  มัน่คง 56% 
มเีงนิเดอืนสงูๆ/รวย/มเีงนิเยอะๆ 24% 
การไมม่หีนี้ 4% 
เป็นทีย่อมรบัมชีื่อเสยีง/มเีกยีรตทิางสงัคม 2% 

ทรพัยสิ์น/ความมัน่คง 61% 
มเีงนิเลีย้งพ่อ-แม/่ครอบครวัได ้ 42% 
สรา้งรากฐานทีม่ ัน่คงใหก้บัครอบครวั 20% 
มรีถ 8% 
สามารถเลีย้งดตูวัเองไมเ่ป็นภาระของครอบครวั 7% 
ตอ้งมทีุกสิง่ทุกอยา่งในชวีติ/สิง่อ านวยความสะดวกใหค้รบ 4% 

การศึกษา 27% 
เรยีนใหจ้บ/จบใหส้งูๆ 20% 
เรยีนใหไ้ดถ้งึเป้าหมายทีส่งูสุดทีต่ ัง้ไว ้ 7% 

ได้ประกอบอาชีพตามท่ีตวัเองตัง้ใจ 17% 
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 และหากพจิารณาคุณลกัษณะของคนที่จะประสบความส าเรจ็ในชวีติจากมุมมองของเยาวชน 
พบว่าคุณลกัษณะหลกัที่เยาวชนเหน็ว่ามคีวามส าคญัต่อการประสบความส าเรจ็ในชวีติ ได้แก่ ความ
อดทน ความขยนั และความมุง่มัน่ ซึง่อาจยงัขาดมติใินดา้นของความด ีและคุณธรรม จรยิธรรม 
 

คณุลกัษณะของคนท่ีจะประสบความส าเรจ็ 
มนี ้าอดน ้าทน อดทนต่อความล าบาก 60% 
มคีวามขยนั 60% 
มุง่มัน่/ตัง้ใจท างาน 29% 
ใหเ้ป็นคนซื่อสตัยส์ุจรติ 12% 
ท างาน/สอบใหส้ าเรจ็ตามทีต่ ัง้ใจไวใ้หไ้ด้ 12% 
มคีวามรบัผดิชอบ เอาใจใส่/ท าหน้าทีข่องตวัเอง 11% 
ใส่ใจ/สนใจการเรยีนหนงัสอื/ท าการบา้น/ท ารายงาน/
ทบทวนบทเรยีน 

7% 

ไมท่ าใหค้รอบครวั/คนอื่นเดอืดรอ้น/เป็นคนดขีองสงัคม 5% 
ประหยดัอดออม/รูจ้กัเกบ็เงนิ 5% 
มรีะเบยีบ มวีนิยั 4% 
เป็นคนเก่ง 4% 
มนี ้าใจ เอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ 4% 

(ฐาน) (4,000) 
 

 เยาวชนไทยต้องการการปลูกฝงัและความตัง้ใจที่จะพฒันาตวัเองรอบด้านมากขึน้ โดยจากผล
การศกึษาเกี่ยวกบัสิง่ทีเ่ยาวชนต้องการพฒันาตนเอง พบว่าสิง่ที่เยาวชนต้องการพฒันายงัมนี ้าหนักไป
ทางเรือ่งของการเรยีนมาก แต่ยงัมจีดุมุง่หมายทีจ่ะพฒันาตนเองในดา้นอื่นๆ น้อย 

 
ส่ิงท่ีเยาวชนต้องการพฒันาตนเอง 

ใส่ใจ/สนใจการเรยีนหนงัสอื/ท าการบา้น/ท ารายงาน/
ทบทวนบทเรยีน 

50% 

มคีวามขยนั 14% 
มเีหตุผล ไมใ่ชอ้ารมณ์ ไมใ่จรอ้น 13% 
มรีะเบยีบ มวีนิยั 4% 
เก่งภาษาองักฤษ 4% 
เรยีนสงูๆ/เรยีนใหจ้บ วุฒ ิม.3/ปรญิญาตร ี 3% 
มัน่ใจ/กลา้/เชื่อมัน่ในตวัเอง 3% 
เป็นคนตรงต่อเวลาทัง้เรือ่งส่งงาน/กลบับา้น 3% 
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มคีวามรบัผดิชอบ เอาใจใส่/ท าหน้าทีข่องตวัเอง 3% 
มนี ้าอดน ้าทน อดทนต่อความล าบาก 3% 
ใหด้แูลเรือ่งสุขภาพ/ระมดัระวงัอยา่ใหอ้ว้นเกนิ 3% 
ดแูลบุคลกิภาพ/การแต่งตวัใหด้ดู ี 3% 
ประหยดัอดออม/รูจ้กัเกบ็เงนิ 2% 
ท างาน/สอบใหส้ าเรจ็ตามทีต่ ัง้ใจไวใ้หไ้ด้ 2% 
ใฝห่า/เรยีนรู ้ความรูเ้พิม่เตมิอยูเ่สมอๆ 2% 
การอยู่รว่มกนักบัคนอื่น 2% 
มนี ้าใจ เอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ 2% 

(ฐาน) (4,000) 
 
 นอกจากนี้ จากการศกึษายงัพบว่าความเขา้ใจและการตคีวามความหมายของ “ความด”ี ของ
เยาวชนยงัจ ากดัอยูก่บัเรือ่งของ “น ้าใจ” แต่ยงัไม่ใช่การยดึมัน่ในการท าสิง่ทีถู่กต้องมากนัก โดยเยาวชน
ส่วนใหญ่ทีร่อ้ยละ 53 ตคีวาม “ความด”ี เป็นเรือ่งของน ้าใจและความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ รอ้ยละ 28 เป็นเรื่อง
ของความซื่อสตัยส์ุจรติ รอ้ยละ 17 เป็นเรื่องของการไม่ท าใหค้รอบครวั/คนอื่นเดอืดรอ้น และรอ้ยละ 13 
เป็นเรือ่งของการมองโลกในแงด่ ี 

นิยามของความดี 
มนี ้าใจ เอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ 53% 
ใหเ้ป็นคนซื่อสตัยส์ุจรติ 28% 
ไมท่ าใหค้รอบครวั/คนอื่นเดอืดรอ้น 17% 
มองโลกในแงด่ ี 13% 
มศีลีธรรม/รูผ้ดิชอบชัว่ด ี 9% 
ใหรู้ก้ตญัญ/ูรูคุ้ณคน 8% 
มคีวามรบัผดิชอบ เอาใจใส่/ท าหน้าทีข่องตวัเอง 7% 
มคีวามขยนั 5% 
มมีารยาท/สมัมาคาราวะ 5% 
ไมพ่ดูโกหก 4% 
การอยู่รว่มกนักบัคนอื่นได้ 4% 
มนี ้าอดน ้าทน อดทนต่อความล าบาก 3% 
การใหอ้ภยัคนอื่น 3% 
มรีะเบยีบ มวีนิยั 3% 
เชื่อฟงัค าสัง่สอน ไมด่ือ้ 2% 
ไมยุ่ง่เกีย่วยาเสพตดิ 2% 
รูจ้กัเสยีสละ 2% 
เคารพกฎหมาย 2% 
(ฐาน) (4,000) 
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6. การยึดมัน่ในส่ิงท่ีถกูต้อง 
  
 แมเ้รือ่งของความซื่อสตัยส์ุจรติและการไม่คอรร์ปัชนัจะเป็นหนึ่งในเรื่องส าคญัทีเ่ยาวชนต้องการ
ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงอยา่งเรง่ด่วนในประเทศไทย แต่กลบัพบว่าเยาวชนจ านวนมากมพีฤตกิรรมทุจรติ
เสยีเอง จากผลการศกึษาพบเยาวชนในสดัส่วนที่สูงถงึรอ้ยละ 81 มพีฤตกิรรมการทุจรติโดยให้เพื่อน
ลอกขอ้สอบหรอืลอกขอ้สอบเพื่อน และรอ้ยละ 63 มพีฤตกิรรมเซน็ชื่อเขา้เรยีนแทนพื่อน/ใหเ้พื่อนเซน็ชื่อ
เขา้เรยีนให้ รอ้ยละ 18 ใหเ้งนิต ารวจเพื่อหลกีเลีย่งใบสัง่ รอ้ยละ 6 มพีฤตกิรรมใหส้นิบน รอ้ยละ 5 มี
พฤตกิรรมรบัสนิบน และรอ้ยละ 2 ซื้อสทิธิข์ายเสยีง โดยพฤตกิรรมดงักล่าวมแีนวโน้มมากขึน้เมื่อ
เยาวชนโตขึน้/อยูใ่นระดบัการศกึษาทีส่งูขึน้ 
 
 นอกจากนี้ เยาวชนทีร่อ้ยละ 38 ซือ้/ใชส้นิคา้ละเมดิลขิสทิธิ ์รอ้ยละ 15 มพีฤตกิรรมการสูบบุหรี ่
รอ้ยละ 12 มพีฤตกิรรมเล่นการพนนั และรอ้ยละ 3 เคยทดลองสารเสพตดิ 

 
ส่ิงท่ีเยาวชนท าเพราะความจ าเป็นหรือท าเป็นเร่ืองปกติ 

 

รวม 
ระดบัการศึกษา 

มธัยมต้น มธัยมปลาย มหาวิทยาลยั 

ใหเ้พื่อนลอกขอ้สอบ/ลอกขอ้สอบเพื่อน 81% 79% 82% 80% 
เซน็ชื่อเขา้เรยีนแทนเพื่อน/ใหเ้พื่อนเซน็ชื่อให ้ 63% 49% 58% 69% 
การซือ้/ใชข้องละเมดิลขิสทิธิ ์ 38% 25% 33% 43% 
ใหเ้งนิต ารวจเพื่อหลกีเลีย่งใบสัง่ 18% 10% 15% 22% 
การสบูบุหรี ่ 15% 11% 11% 18% 
การเล่นการพนนั 12% 8% 10% 14% 
การใหส้นิบน 6% 4% 4% 7% 
การรบัสนิบน 5% 3% 4% 5% 
การถ่ายคลปิทะเลาะกนั 4% 6% 4% 4% 
การทดลองสารเสพตดิ 3% 2% 3% 3% 
การซือ้สทิธิ/์ขายเสยีง 2% 0% 0% 4% 

(ฐาน) (4,000) (298) (1,588) (2,114) 
 

 และเนื่องจากสงัคมทีเ่ปิดกวา้งมากขึน้ ยงัผลให้ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมต่างๆ ของเยาวชนมคีวาม
เปลีย่นแปลงไป โดยจากผลการศกึษาเกี่ยวกบัความคดิเหน็ของเยาวชนต่อพฤตกิรรมต่างๆ ว่าเป็นการ
กระท าทีผ่ดิหรอืไมจ่ากมมุมองของตนเอง พบว่าเยาวชนจ านวนไม่น้อยมองว่าการ ใหเ้พื่อนลอกขอ้สอบ/
ลอกขอ้สอบเพื่อน การเซ็นชื่อเข้าเรยีนแทนเพื่อน/ให้เพื่อนเซน็ชื่อให้ การให้เงนิต ารวจเพื่อหลกีเลี่ยง
ใบสัง่ การซือ้/ใชข้องละเมดิลขิสทิธิ ์การสูบบุหรี ่การเล่นการพนัน การมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรส และการ
เบีย่งเบนทางเพศ การถ่ายคลปิทะเลาะกนัเป็นเรือ่งทีไ่มผ่ดิมาก/ไมผ่ดิเลย 
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ทศันคติของเยาวชนต่อพฤติกรรมต่างๆ 

 
ไม่ผดิเลย ไม่ผดิมาก ผดิมาก 

ใหเ้พื่อนลอกขอ้สอบ/ลอกขอ้สอบเพื่อน 3% 72% 25% 
เซน็ชื่อเขา้เรยีนแทนเพื่อน/ใหเ้พื่อนเซน็ชื่อให ้ 4% 69% 27% 
ใหเ้งนิต ารวจเพื่อหลกีเลีย่งใบสัง่ 2% 36% 62% 
การซือ้/ใชข้องละเมดิลขิสทิธิ ์ 5% 45% 50% 
การสบูบุหรี ่ 14% 43% 43% 
การเล่นการพนนั 2% 35% 63% 
การทดลองสารเสพตดิ 1% 11% 88% 
การรบัสนิบน 1% 18% 81% 
การใหส้นิบน 1% 18% 81% 
การซือ้สทิธิ/์ขายเสยีง 1% 12% 87% 
การถ่ายคลปิทะเลาะกนั 9% 36% 55% 
การมเีพศสมัพนัธก์่อนสมรส 14% 45% 41% 
การเบีย่งเบนทางเพศ 44% 29% 27% 
การคา้ประเวณี 3% 16% 81% 
(ฐาน : 4,000) 

 
 นอกเหนือจากการมพีฤติกรรมทุจรติเล็กๆ น้อยๆ โดยการให้เพื่อนลอกข้อสอบ/ลอกข้อสอบ
เพื่อน และเซน็ชื่อเขา้เรยีนแทนเพื่อน/ให้เพื่อนเซน็ชื่อเขา้เรยีนให้แล้ว จากผลการศกึษาโดยการสมมติ
เหตุการณ์ ที่ให้เยาวชนไปสอบใบขบัขี่ซึ่งปรากฏว่าสอบไม่ผ่าน แต่สามารถจ่ายสนิบนเจ้าพนักงาน
จ านวน 500 บาทเพื่อใหส้อบผ่านได ้พบว่าเยาวชนทีร่อ้ยละ 25 ยนิดทีีจ่ะจ่ายสนิบนเจา้หน้าทีพ่นักงาน
เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธท์ีต่อ้งการ   
 
 และเป็นที่น่าสนใจว่าหากพจิารณาความคดิเหน็ของเยาวชนจ าแนกตามรูปแบบการเลีย้งดูของ
พ่อแม่/ผูป้กครองแลว้ จะพบว่าเยาวชนที่ได้รบัการเลี้ยงดูอย่างใกล้ชดิในรปูแบบรกัและเอาใจใส่ซึง่เป็น
แนวทางที่เน้นความเอาใจใส่ให้ความรกัความอบอุ่น พ่อแม่/ผู้ปกครองรบัฟงัเหตุผลและสนับสนุนให้
เยาวชนเป็นตวัของตวัเอง จะมแีนวโน้มยนิดจี่ายสนิบนเจา้หน้าทีพ่นักงานน้อยกว่าเยาวชนทีไ่ดร้บัการ
เลีย้งดใูนรปูแบบอื่น 

ความยินดีท่ีจะจ่ายเงินสินบนให้เจ้าพนักงานจ านวน 500 บาท 
กรณีสอบใบขบัข่ีไม่ผ่าน 

  
  

รวม 
รปูแบบการเลีย้งด ู

รกัและ 
เอาใจใส ่

ควบคุม ตามใจ ทอดทิง้ 

จ่าย 25% 24% 29% 33% 30% 
ไม่จ่าย 75% 76% 71% 67% 70% 
(ฐาน) (4,000) (3,427) (642) (533) (100) 
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 โดยเหตุผลทีเ่ยาวชนยนิดทีีจ่า่ยสนิบนเจา้พนกังานเกอืบทัง้หมดทีร่อ้ยละ 92 เป็นการกระท าเพื่อ
อ านวยความสะดวก ในขณะที่เยาวชนที่ไม่ยนิดจี่ายสนิบนเจ้าพนักงานส่วนใหญ่ที่ร้อยละ 52 ให้
เหตุผลในเรือ่งความตอ้งการทีจ่ะทดสอบ/สอบผ่านดว้ยความสามารถของตวัเอง รอ้ยละ 27 ต้องการมี
ความซื่อสตัย ์และรอ้ยละ 20 เหน็ว่าสามารถสอบใหมเ่พื่อใหผ้่านได ้

 
เหตผุลท่ียินดี/ไม่ยินดีจ่ายสินบนเจ้าพนักงาน 

เหตผุลท่ีจ่าย เหตผุลท่ีไม่จ่าย 
ง่าย/สะดวกไม่เสยีเวลา/ไม่ตอ้งสอบหลายรอบ 

92% 
อยากทดสอบ/สอบผ่านดว้ยความสามารถของ
ตวัเอง 

53% 

เพราะใบขบัขีม่คีวามจ าเป็น 5% อยากมคีวามซื่อสตัย ์(ไม่อยากทุจรติ) 27% 
ราคาไม่แพง 3% สามารถมาสอบหลายๆครัง้เพื่อใหผ้่านได ้ 20% 
สอบเองกลวัไม่ส าเรจ็/ขอ้สอบยาก 3% ไม่อยากเสยีเงนิ 9% 
เพราะว่ากท็ ากนัทุกคน 1% ตอ้งการไดร้บัความรูจ้ากการทดสอบ 7% 

ท าใหไ้มม่ัน่ใจในการขบัขี/่อาจเกดิอุบตัเิหตุ 7% 
เป็นตวัอย่างทีไ่ม่ด/ีเป็นการเอาเปรยีบคนอื่น 2% 

(ฐาน) (1,015) (ฐาน) (2,985) 
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7. การใช้ชีวิตในสงัคมดิจิตอล 
 
 ในปจัจุบนัพบว่าสิง่ทีเ่ขา้มามบีทบาทส าคญัและมอีทิธพิลต่อทศันคตแิละพฤตกิรรมของเยาวชน 
คอื สื่อดิจติอล/สื่อออนไลน์ ซึ่งเข้ามามบีทบาทส าคญัเหนือสื่อในรูปแบบเดิม โดยจากผลการศึกษา
เกี่ยวกบัการใช้เวลาในการท ากจิกรรมต่างๆ ของเยาวชนใน 1 วนั ด้วยวธิกีารให้เยาวชนบอกเล่าถงึ
กจิกรรมต่างๆ ที่ตนเองไดท้ าภายในวนัก่อนหน้าวนัทีใ่หส้มัภาษณ์และระบุระยะเวลาที่ใชจ้รงิส าหรบัแต่
ละกจิกรรม พบว่าในปจัจุบนัเยาวชนได้ใช้เวลาเฉลี่ยรอ้ยละ 24.9 ของเวลาที่ใช้ไปในการท ากจิกรรม
ต่างๆ ระหว่างวนัหรอือย่างน้อย 4 ชัว่โมงต่อวนัเพื่อท ากจิกรรมผ่านสื่อดจิติอล/สื่อออนไลน์ ไดแ้ก่ การ
พูดคุย/อ่านข่าวสารผ่านแอพพลเิคชัน่สงัคมออนไลน์ การเล่นเกมคอมพวิเตอร์/เกมออนไลน์/เกมใน
โทรศัพท์มอืถือ และการเล่นอินเตอร์เน็ต/อ่านข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ โดยการใช้เวลาไปกับสื่อ
ดจิติอล/สื่อออนไลน์ถอืเป็นกจิกรรมในชวีติประจ าวนัทีเ่ยาวชนใชเ้วลามากเป็นอนัดบัที ่2 รองจากเวลาที่
เยาวชนใช้ไปกบักจิกรรมดา้นการเรยีนรู ้ไดแ้ก่ การเรยีนหนังสอืในห้องเรียน การท าการบ้าน/ทบทวน
บทเรยีน การเรยีนพเิศษ ที่เฉลี่ยร้อยละ 30.2 หรอืประมาณ 5-6 ชัว่โมงต่อวนั นอกจากนี้ หาก
เปรยีบเทยีบกบัเวลาที่เยาวชนได้ใช้ไปกบัสื่อในรูปแบบเดมิ ได้แก่ โทรทศัน์ วทิยุ หนังสอืพมิพ์ และ
นิตยสาร ซึง่เยาวชนไดใ้ชเ้วลาเฉลีย่อยู่ทีร่อ้ยละ 15.9 หรอืประมาณ 2-3 ชัว่โมงต่อวนัแลว้ จะพบว่าสื่อ
ดจิติอล/สื่อออนไลน์ไดเ้ขา้มามบีทบาททีส่ าคญัมากในการด าเนินชวีติของเยาวชนไทยในปจัจุบนั 
 

24 ชัว่โมงของเยาวชนไทย 
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 จากการพฒันาของเทคโนโลยกีารสื่อสารอย่างก้าวกระโดด ท าใหส้มารท์โฟนกลายมาเป็นปจัจยั
ในการด าเนินชวีติทีส่ าคญัอนัดบัตน้ๆ ของเยาวชน โดยจากผลการศกึษาเกี่ยวกบัการใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ ที่
เชื่อมโยงเยาวชนเข้ากบัสื่อดจิติอล/สื่อออนไลน์ พบว่าสมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ที่มบีทบาทส าคัญมาก
ทีสุ่ด โดยมเียาวชนในสดัส่วนทีส่งูถงึรอ้ยละ 82 ทีใ่ชส้มารท์โฟนเพื่อเชื่อมต่อตนเองเขา้สู่สงัคมออนไลน์/
เว็บไซต์ต่างๆ ในขณะที่มีเยาวชนที่เพียงร้อยละ 61 ที่เข้าสู่สงัคมออนไลน์/เว็บไซต์ต่างๆ ผ่าน
คอมพวิเตอร/์แทบ็เลท็ นอกจากน้ี ยงัพบว่าในปจัจุบนัเยาวชนทีอ่าศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและใน
เขตเทศบาลต่างจงัหวดัในสดัส่วนที่สูงถึงร้อยละ 78 ที่มสีมาร์ทโฟนใช้เป็นของตนเอง และสดัส่วน
ดงักล่าวกอ็ยูใ่นระดบัทีส่งูเช่นกนัทีร่อ้ยละ 71 ส าหรบัเยาวชนทีอ่าศยัอยูน่อกเขตเทศบาลในต่างจงัหวดั 
 

  ปจัจุบนัเยาวชนไทยได้ใชส้ื่อดจิติอล/สื่อออนไลน์เป็นเครื่องมอืในการสรา้งปฏสิมัพนัธแ์ละสรา้ง
เครอืข่ายในสงัคม (Friendship driven) เป็นหลกั โดยจากผลการศกึษาเกี่ยวกบัลกัษณะกจิกรรมและ
วตัถุประสงคใ์นการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์พบว่า เยาวชนทัง้หมดทีร่อ้ยละ 100 ทีใ่ชง้านสื่อสงัคมออนไลน์
อยู่ในปจัจุบนัใช้งานเพื่อพูดคุยกบัเพื่อน ตดิตามข่าวสาร/ความเคลื่อนไหวของเพื่อน แบ่งปนัเรื่องราว/
ประสบการณ์ทีต่วัเองพบใหเ้พื่อนไดร้บัรู ้รวมไปถงึเพื่อการหาเพื่อนใหม่ๆ ในขณะทีเ่ยาวชนทีร่อ้ยละ 73 
ใช้งานเพื่อติดตามกระแส/ความรู้ใหม่ๆ ตลอดจนค้นหาแรงบนัดาลใจจากบุคคลตัวอย่างในสังคม 
(Interest driven) นอกจากนี้ สื่อดจิติอล/สื่อออนไลน์ได้เริม่เขา้มามบีทบาทกบัเยาวชนไทยในการเป็น
พืน้ทีแ่สดงความคดิเหน็ (Self-expression driven) โดยมเียาวชนทีร่อ้ยละ 51 ทีใ่ชง้านสื่อสงัคมออนไลน์
เพื่อเป็นช่องทางส าหรบัตนเองในการแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัเรื่องราวต่างๆ ในสงัคม นอกจากนี้ สื่อ
สงัคมออนไลน์ยงัไดเ้ขา้มามบีทบาทในการสนับสนุนการศกึษาของเยาวชนอกีดว้ย โดยมเียาวชนทีร่อ้ย
ละ 30 ทีใ่ชส้ื่อสงัคมออนไลน์เพื่อตดิต่อกบัคร/ูอาจารยแ์ละใชป้ระโยชน์เพื่ออ านวยความสะดวกดา้นการ
เรยีน 
 

 อย่างไรก็ดี บทบาทที่ทวีความส าคญัของสื่อดิจิตอล/สื่อออนไลน์ได้น าพาเยาวชนเข้าสู่การ
ด าเนินชีวิตในสงัคมเสมอืนที่มกีารแต่งเติมสีสนัด้วยความคิด ความเชื่อ และอคติของผู้แสดงความ
คดิเหน็ จงึอาจมผีลท าให้ทศันคตใินการด าเนินชวีติและการแยกแยะสิง่ผดิ-ถูกของเยาวชนในสงัคมจรงิ
เปลีย่นแปลงไปได ้
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8. แบบอย่างท่ีดี 
 
 นอกเหนือไปจากเสยีงสะท้อนความต้องการของเยาวชนในด้านต่างๆ ที่ได้กล่าวไปแล้ว ยงั
พบว่าการยกย่องเชิดชูและการให้เห็นถึงแบบอย่างที่ดีในสงัคมเป็นแรงผลกัดนัส าคญัในการพฒันา
เยาวชนอกีด้วย จากผลการศกึษาเกี่ยวกบัสิง่ต่างๆ ที่เยาวชนให้ความสนใจ พบว่าเยาวชนในปจัจุบนั
สนใจให้การตดิตามข่าวสารและวพิากษ์วจิารณ์การกระท าของบุคคลต่างๆ ในสงัคมมาก ไม่ว่าจะเป็น
บุคคลทีม่ชีื่อเสยีงหรอืไม่มชีื่อเสยีง บุคคลทีม่อีทิธพิลกบัเยาวชนมากทีสุ่ด คอื นักแสดง โดยมเียาวชนที่
รอ้ยละ 32 ใหก้ารตดิตาม/follow เป็นประจ า รองลงมาดว้ยเพื่อนทีร่อ้ยละ 16 และนกัรอ้งทีร่อ้ยละ 14   
 

เร่ืองราว/บคุคลท่ีเยาวชนให้การติดตาม/Follow เป็นประจ า 
นกัแสดง 32% 
เพื่อน 16% 
นกัรอ้ง 14% 
ผูน้ าทางการเมอืง/นกัการเมอืง/ขา้ราชการ 4% 
เพจความรูต่้างๆ 4% 
นกักฬีาต่างชาต ิ 4% 
เพจค าคม/มขุตลก 4% 
เพจขา่ว/เหตุการณ์ 4% 
นกักฬีาไทย 3% 
สโมสรกฬีา 2% 
เพจแฟชัน่ 2% 
เพจธุรกจิ 2% 
เพจความเคลื่อนไหวทางการเมอืง 2% 
เพจการศกึษา/สถาบนัการศกึษา 2% 
พธิกีร/ผูป้ระกาศข่าว 1% 
คร/ูอาจารย ์ 1% 
คนในครอบครวั 1% 
เพจรถยนต์ 1% 
ไมม่ ี 21% 

(ฐาน) (4,000) 
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 บุคคลที่มอีทิธพิลในการปลูกฝงัและเป็นแบบอย่างที่ดใีห้กบัเยาวชนส่วนใหญ่เป็นผู้ทีอ่ยู่ใกลช้ดิ
กบัเยาวชนนัน่เอง ซึง่ไดแ้ก่ บุคคลในครอบครวั (โดยเฉพาะอยา่งยิง่พ่อ/แม)่ และครอูาจารย ์ 
 

บคุคลท่ีเป็นแบบอย่างของเยาวชน 
 

บุคคลในครอบครวั 60% 
คร/ูอาจารย ์ 13% 
นกัรอ้ง 12% 
นกัแสดง 14% 
ผูน้ าทางการเมอืง/นกัการเมอืง 4% 
นกักฬีาต่างชาต ิ 3% 
นกักฬีาไทย 3% 
เพื่อน 3% 
นกัแสดงตลก 3% 
รุน่พี ่ 2% 
นกัธุรกจิ 2% 
นกัเขยีน 1% 
นกัวทิยาศาสตร ์ 1% 
ผูน้ าต่างประเทศ 1% 

(ฐาน) (4,000) 
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พลงัเสียงของเยาวชน 
ท่ีมีต่อการขบัเคล่ือนประเทศไทย 
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1. การท ากิจกรรมเพ่ือสงัคมของเยาวชนไทย 
 
เยาวชน คอืคนหนุ่มสาวที่เป็นอนาคตของชาติ เป็นก าลงัส าคญัที่ร่วมขบัเคลื่อนสงัคมเพื่อพฒันา

ประเทศ ถงึแมว้่าผลการศกึษา “คนไทย” มอนิเตอร ์2557: เสยีงเยาวชนไทย (Youth Today)ในการรบั
ฟงัความคดิเหน็และเสยีงสะทอ้นของเยาวชนไทยจ านวน 4,000 คน พบว่าบทบาทดา้นการมสี่วนร่วมใน
กจิกรรมเพื่อสงัคม ชุมชน ประเทศชาติของเยาวชนไทย ยงัเป็นบทบาทที่ปรากฎให้เหน็น้อย อย่างไรก็
ตามผลจากการศึกษาพบว่าเยาวชนไทยช่วงอายุระหว่าง 16 – 21 ปี ที่มีความกระตือรือร้น และ
รบัผดิชอบต่อสงัคม มคีวามเป็นพลเมอืงทีม่สี่วนร่วมเพื่อส่วนรวม (Active Citizenship) มจี านวนทัง้สิน้ 
597 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.92 จากจ านวนทัง้หมด ซึง่เยาวชนเหล่านี้มคีุณลกัษณะส่วนใหญ่ทีต่รงกบัการ
เป็น Active Citizenship ดงันี้ 

1. มจีติสาธารณะ ท าประโยชน์เพื่อสงัคม 
2. เคารพสทิธสิ่วนบุคคล กฎระเบยีบ กตกิาทางสงัคม  
3. ตอ้งการพฒันาชุมชนใหม้คีวามเป็นอยูด่ขี ึน้ และมสีิง่แวดลอ้มด ี
4. กลา้คดิ กลา้แสดงออก ตดิตามสถานการณ์ขา่วสารบา้นเมอืงรอบดา้น 
5. ใฝห่าการท ากจิกรรมควบคู่การเรยีน  

จากนัน้ไดท้ าการสุ่มคดัเลอืกเยาวชนจ านวน 5 คน จาก 597 คน มาท าการศกึษาโดยการสมัภาษณ์เชงิ
ลกึเกีย่วกบัการท ากจิกรรมเพื่อสงัคมซึง่ก่อใหเ้กดิความสุข และภาคภมูแิก่เยาวชนทัง้ 5 คนน้ี  

 
ผลการศกึษาการท ากจิกรรมเพื่อสงัคมของเยาวชนเหล่านี้พบว่าองค์ประกอบส าคญัที่ผลกัดนัให้

เยาวชนไทยมคีวามเป็น Active Citizenship เริม่ต้นจากการมจีติสาธารณะ มาสู่การท าประโยชน์เพื่อ
สงัคม และหนัมองสิง่ใกลต้วัทีเ่ป็นชุมชน สงัคมของตนเองจนเหน็ช่องทางทีส่ามารถพฒันาชุมชนใหน่้า
อยู ่สรา้งสรรคส์ิง่แวดลอ้มทีด่ใีหแ้ก่ชุมชน และขยายผลการท าประโยชน์เพื่อสงัคมจากชุมชนตนเองไปสู่
ชุมชนอื่นๆ ยิง่ไปกว่านัน้ทัง้ 5 เยาวชนยงัมคีวามกระตอืรอืรน้ในการหาโอกาสเขา้ร่วมท ากจิกรรมทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อสงัคม พฒันาตนเอง ชุมชน สงัคม เพื่อขบัเคลื่อนประเทศอย่างยัง่ยนื   

  
นอกจากนี้ยงัพบว่าครอบครวัเป็นต้นแบบทางความคิดในการด าเนินชีวิต โดยพ่อและแม่ท า

ประโยชน์เพื่อสงัคมให้เหน็เป็นตวัอย่าง และบ่มเพาะ ขดัเกลาเรื่องการท าประโยชน์เพื่อชุมชน สงัคม 
จนกลายเป็นการปลูกฝงัค่านิยมที่ดใีนการช่วยเหลอืสงัคม ส่งเสรมิให้เยาวชนมสี่วนร่วมในการท าเพื่อ
ส่วนรวม โดยสนับสนุนการท ากิจกรรมเพื่อสังคมของเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนช่วยให้
ค าแนะน าในการแบ่งเวลาของการท ากจิกรรมเพื่อสงัคมและการเรยีนอย่างเหมาะสม สิง่เหล่านี้ผลกัดนั
ใหเ้ยาวชนไทยมคีุณลกัษณะเป็น Active Citizenship   

 
รายงานการท ากจิกรรมเพื่อสงัคมของเยาวชนไทยในจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ นครสวรรค ์สุราษฎร์

ธานี และกรุงเทพฯ ได้รวบรวมแนวคดิ แรงบนัดาลใจ กจิกรรมที่ท าประโยชน์เพื่อพฒันาชุมชน สงัคม 
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และผลลพัธจ์ากการท ากจิกรรมอยา่งต่อเนื่อง อกีทัง้แสดงใหเ้หน็ถงึพลงัในการท ากจิกรรมเพื่อสงัคมจาก
แกนน าเยาวชนไปสู่เพื่อน คนใกล้ชิด รวมเป็นเครอืข่ายเยาวชนที่ท าประโยชน์ให้สงัคม กลายเป็น
วฒันธรรมทีน่่าชื่นชมของเยาวชนไทยกลุ่มนี้ 

  
ดงันัน้หากเยาวชนไทยทุกคนมจีติส านึก Active Citizenship ตระหนกัถงึประโยชน์ของสงัคม ลุกขึน้

หรอืมสี่วนรว่มในการท ากจิกรรมเพื่อสงัคมเพิม่ขึน้ ยงัผลใหเ้ยาวชนเหล่านี้เตบิโตเป็นทรพัยากรมนุษยท์ี่
มคีุณภาพ และพรอ้มทีจ่ะสรา้งภูมคิุม้กนั ใหก้บัครอบครวั ชุมชน สงัคม น าความเปลีย่นแปลงมาสู่การ
พฒันาประเทศไทยอยา่งยัง่ยนื   
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2. รายงานการท ากิจกรรมเพ่ือสงัคมของ 5 เยาวชนไทย 
 

1. นางสาวนิรชา แตงอ่อน อ าเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

“หนูตัง้ใจทีจ่ะท าใหป้ระจวบครีขีนัธ ์มคีวามชุ่มชื้น มฝีนชุก มนี ้ า และมปีลาวางไข่ในฤดูวางไข่ หนูจะชวน
เพือ่นๆ ชุมชนมาร่วมกนัปลูกป่าโกงกาง ใหป้ระจวบฯ กลบัมามปี่าโกงกางเหมอืนในนิทานทีแ่ม่เล่า และ
เหมอืนกบัทีห่นูเหน็เมือ่ยงัเดก็” 
 
นี่คอืค ามัน่สญัญาที่สาวน้อยวยั 16 ปี นิรชา แตงอ่อน นักศึกษาแผนกวชิาการบญัช ีวทิยาลยัเทคนิค
ประจวบครีขีนัธ์ได้ให้ไวก้บัตนเอง จากความทรงจ าที่ได้รบัในนิทานทีม่ารดาเล่าให้ฟงัเมื่อนิรชายงัเดก็ 
ซึง่มกัมฉีากความสมบูรณ์ของป่าโกงกางรมิชายฝ ัง่ ปลาเลก็ปลาน้อยว่ายอยู่ในอ่าว แต่ปจัจุบนัจงัหวดั
ประจวบครีขีนัธซ์ึง่ถอืว่าเป็นจงัหวดัหนึ่งทีม่พีืน้ทีต่ดิอ่าวไทยนับเป็นระยะทางทีย่าวมากจงัหวดัหนึ่ง แต่
ยิง่นับวนัป่าโกงกางรมิอ่าวล้มตายลงจนถงึระดบัน่าเป็นห่วง นิรชาเล่าว่าจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ เดมิมี
ฝนตกชุก แต่ปจัจบุนัสงัเกตว่าฝนแลง้ น ้าทะเลเซาะชายฝ ัง่มากขึน้ เน่ืองจากไมม่ปีา่โกงกางยดึดนิชายฝ่ัง 
ท าใหป้ลาไม่มาวางไข่ในฤดูวางไข่ ระหว่างเดอืนพฤษภาคม – กรกฎาคม เป็นเหตุใหเ้รอืเลก็เดอืดรอ้น 
เพราะไม่สามารถออกไปจบัสตัว์น ้าใกล้ๆ ได้ รวมถงึเป็นการเพิม่ต้นทุนของการจบัสตัว์น ้า เพราะต้อง
แล่นเรือออกไปไกล อาชีพหลักของชาวประจวบคีรีข ันธ์ถูกกระทบโดยตรง ไม่เว้นแม้แต่ อาชีพ
เกษตรกรรมทีข่าดน ้าฝนในการเพาะปลกู 
 
“หนูคดิว่าเราตอ้งท าอะไรซกัอยา่งเพือ่ใหบ้า้นเรากลบัมาอุดมสมบรูณ์ แลว้หนูกไ็ดค้วามคดิจากอาจารยท์ี ่
สอนหนูตอนเรยีนอยู่ทีโ่รงเรยีนประจวบวทิยาลยั พานักเรยีนไปเยีย่มชมศูนยศ์กึษาเรยีนรูร้ะบบนิเวศป่า
ชายเลนสรินิาถราชนิี ณ วนอุทยานปราณบุร ีอ าเภอปราณบุร ีจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์” 
 
ความคดิที่จะน าความอุดมสมบูรณ์ของผนืป่าโกงกางรมิชายฝ ัง่จงัหวดัประจวบฯ กลบัมาสู่บ้านเกดิอุบตัิ
ขึน้จากแรงบนัดาลใจของนิรชาที่ได้สมัผสัประสบการณ์จรงิจากการเยีย่มชมระบบนิเวศป่าชายเลน ณ 
วนอุทยานปราณบุร ีโดยนิรชาบอกว่าอากาศในอุทยานเยน็สบาย ซึง่ตัง้ขอ้สงัเกตไดว้่าอุณภูมลิดลงเมื่อมี
ความอุดมสมบรูณ์ของผนืป่า ซึง่ก่อใหเ้กดิความชุ่มชืน้ จงึท าใหนิ้รชารเิริม่ทีจ่ะปลูกป่าโกงกางรมิชายฝ ัง่ 
โดยเริม่จากชกัชวนเครอืข่ายที่มทีัง้ เพื่อนพีน้่อง คนใกล้ชดิ รวมพลงัท ากจิกรรมเพื่อสงัคมโดยปลูกป่า
โกงกางให้สะพรัง่ทัว่ชายฝ ัง่ผนืน ้าประจวบฯ  ซึ่งนับว่าเป็นเยาวชนตวัน้อยที่คดิการใหญ่ให้กบัจงัหวดั
ประจวบฯ ทเีดยีว ยิง่ไปกว่านัน้นิรชายงัไดเ้รยีนรูว้่าพืน้ทีใ่ดมตี้นไมจ้ านวนมาก ที่นัน่ย่อมมฝีน มคีวาม
สมดุลยข์องระบบนิเวศน์ นัน่คอืจุดเริม่ต้นทีน่ิรชาเริ่มศกึษาวธิแีก้ไขความแหง้แลง้ ซึง่นับวนัยิง่ทวคีวาม
รุนแรงมากขึ้น นิรชาและเพื่อนๆได้ร่วมกบัโรงเรยีนและชุมชนปลูกป่าชายเลน อาท ิป่าชายเลนอ่าว
มะนาว วนอุทยานตามอ่งล่าย เป็นตน้ 
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นิรชากล่าวว่า เยาวชน เป็นส่วนหนึ่งของสงัคม แมย้งัไม่สามารถช่วยเหลอืสงัคมไดม้ากเท่าผู้ ใหญ่ แต่ก็
สามารถช่วยได้ตามศกัยภาพของตน เพยีงแต่มคีวามตัง้ใจจรงิ และอย่าแค่คดิ แต่ต้องลงมอืปฏบิตัใิห้
เหน็เป็นรปูธรรม หากเจอปญัหาอุปสรรค กไ็ม่ควรย่อทอ้ และต้องหาทางแก้ไข นิรชายกตวัอย่างว่า การ
ลงมอืปลกูปา่โกงกางนัน้ ทัง้ตนเองและเพื่อน ไมม่ตีน้กลา้ และไมส่ามารถขอส านักวจิยัและพฒันาประมง
ทะเล กรมประมง โดยตรง ดงันัน้จงึต้องการการสนับสนุนจากคร ูอาจารย ์หรอืผู้เกี่ยวขอ้งในการจดัหา
ตน้กลา้เพื่อน ามาปลกู ซึง่ทีผ่่านมานิรชาไดร้บัการสนบัสนุนจากอาจารยท์ าเรื่องขอต้นกลา้และยงัช่วยขน
ยา้ยไปยงัแหล่งเพาะปลูกป่าโกงกางเป็นอย่างด ีนิรชาเล่าว่าเป็นความโชคดขีองเธอและเพื่อนทีไ่ม่ค่อย
พบปญัหา อุปสรรค ในการปลูกป่าโกงกางเท่าไร เพราะมเีพื่อนและเครอืข่ายในชุมชนพืน้ทีท่ี่พรอ้มร่วม
แรงรว่มใจลงมอืปฏบิตั ิอยา่งไรกต็ามจะต้องแบ่งเวลาใหถู้กต้องในการท ากจิกรรมเพื่อสงัคม ทีจ่ะต้องไม่
กระทบกบัการเรยีน ทัง้นี้ครอบครวัก็มสี่วนส าคญั ในการสนับสนุนให้เยาวชนท าสิง่ที่ด ีโดยพ่อและแม่
ของนิรชาปลูกฝงัเรื่องความขยนัหมัน่เพยีร  จากค าสอนดงักล่าวท าให้นิรชาบอกว่าตนเองต้องขยนัให้
มากๆ ซึง่ไมไ่ดห้มายถงึขยนัในการเรยีนหนังสอือย่างเดยีว แต่นิรชายงัขยนัในการทีจ่ะเป็นเยาวชนทีลุ่ก
ขึน้มาท าประโยชน์ให้ชุมชนบ้านเกดิ และชกัชวนเพื่อนให้ลงมอืท าด้วยกนั จนขยายเครอืข่ายไปสู่คน
อื่นๆ ในชุมชนอย่างน่าชื่นชม นิรชากล่าวว่าตนเองต้องจดัสรรเวลาใหแ้ก่การเรยีนซึง่ค่อนขา้งยาก และ
ไม่บกพร่องในหน้าที่ต่อการช่วยเหลอืครอบครวัท าการเกษตร ปลูกสบัปะรด และแตงโม นิรชายงัได้
ก าลงัใจจากคุณแมท่ีส่นบัสนุนใหใ้ชเ้วลาว่างก่อเกดิประโยชน์เพื่อส่วนรวม จงึผลกัดนัให ้   นิรชามคีวาม
พรอ้มในการท ากจิกรรมเพื่อสงัคม โดยการพฒันาชุมชนบา้นเกดิจงัหวดัประจวบฯ ใหม้ผีนืป่าโกงกางที่
อุดมสมบรูณ์ในอนาคต  
 
นิรชาแนะน าว่าหากเพื่อนๆ เยาวชนทีต่อ้งการมสี่วนร่วมในการท าประโยชน์เพื่อสงัคม ใหม้องสิง่รอบตวั 
ดูว่ามปีญัหาใด หรอืสิ่งใดที่ควรได้รบัการพฒันา จากนัน้ก็ให้ปรกึษาครู และชวนเพื่อนๆ ใกล้ตัวที่มี
แนวคดิเดยีวกนัก่อน แลว้ค่อยๆ ขยายวงกวา้งขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ชีใ้ห้พวกเขาเหน็ปญัหาทีเ่กดิขึน้ 
เหน็ผลดอียา่งเป็นรปูธรรม พวกเขากจ็ะเขา้มามสี่วนรว่มอยา่งเตม็ใจ ยงัผลใหชุ้มชนเกดิความรบัผดิชอบ 
กระตอืรอืรน้รว่มกนัในการปรบัเปลีย่นพฒันาไปในทางทีด่ขี ึน้  
 
นิรชาเปิดเผยแผนงานที่ตนเองและเพื่อนๆ มคีวามมุ่งมัน่ในการพฒันาชุมชนบ้านเกดิอย่างต่อเนื่องว่า 
นิรชาไดเ้หน็ปญัหาของน ้าเสยีจากนากุ้งรา้ง บรเิวณอ าเภอ  อ่าวน้อย ทีต่นเองและเพื่อนๆ สงัเกตว่าป่า
โกงกางบรเิวณนี้ ไม่เจรญิเตบิโต เป็นเหตุใหเ้กดิการกดัเซาะของตลิง่ และพืน้ทีข่าดความชุ่มชืน้  นิรชา
จงึได้รวมตัวกับกลุ่มเพื่อนๆ และจะชกัชวนชุมชนรอบพื้นที่เข้าหารอืกับผู้ใหญ่ในชุมชน เพื่อหาทาง
ระบายน ้าเสยีออกก่อน แลว้จงึปลกูปา่โกงกาง  
 
ความตัง้ใจในการพลิกฟ้ืนผืนป่าชายเลนให้บ้านเกิด กอรปกับแรงบนัดาลใจที่ได้รบัจากการสัมผัส
ประสบการณ์จรงิ ส่งผลใหน้ิรชาเป็นแกนน าในการชกัชวนเพื่อน คนสนิท คนใกล้ชดิ และชุมชนร่วมกนั
ปลกูปา่ โดยมคีวามหวงัว่าผนืป่าทีเ่พิม่ขึน้ทลีะส่วน จะท าใหบ้า้นเกดิของนิรชามคีวามชุ่มชืน้อย่างยัง่ยนื 
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และสิง่นี้เองทีท่ าใหห้วัใจดวงน้อยของนิรชาพองโตขึน้เพราะภมูใิจในสิง่ทีท่ าประโยชน์ใหก้บัสงัคม ชุมชน
บา้นเกดิ  
 
การด าเนินการเช่นนี้อาจใหญ่เกินไปส าหรบัเยาวชน อายุ 16 ปี แต่ด้วยความตัง้ใจจรงิ และมุ่งมัน่ต่อ
อนาคต จากสองมอืของนิรชาทีจ่ะคนืความอุดมสมบูรณ์ใหแ้ก่ชุมชนอกีครัง้ดว้ยการปลูกป่าโกงกางรอบ
ป่าชายเลน    นิรชาได้เป็นแรงบนัดาลใจให้เพื่อนๆ ร่วมเป็นเครอืข่ายเยาวชนปลูกป่าโกงกาง และ ใน
อนาคตอนัใกลน้ี้นิรชาจะชกัชวนชุมชน ใหช้่วยกนัคนืความชุ่มชืน้ใหแ้ก่จงัหวดัประจวบครีขีนัธต์ลอดไป  
 

นางสาวนิรชา แตงอ่อน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สภาพความแห้งแล้งของป่าโกงกาง ณ อ าเภอปราณบรุี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



รายงาน “คนไทย” มอนิเตอร ์2557: เสยีงเยาวชนไทย (Youth Today) 

57 

 

2. วิรตัน์ ผิวอ่อน จงัหวดั นครสวรรค ์

“ผมวางอนาคตว่าเมือ่เรยีนจบแล้ว ผมจะกลบัมาพฒันาชุมชนของผมในดา้นสาธารณสุข เพราะใครจะรู้

ปญัหาของชุมชนไดด้กีว่าคนในชุมชนนัน้เอง”  

วริตัน์ ผวิอ่อน เยาวชนรุ่นใหม่อายุ 20 ปี ปจัจุบนัก าลงัศกึษาอยู่ชัน้ปีที่ 3 คณะสาธารณสุขชุมชน 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์กล่าวดว้ยความมุ่งมัน่ทีจ่ะน าความรูด้า้นสาธารณสุข

มาพฒันาชุมชนท่าน ้าออ้ย จงัหวดัชยันาถ ซึง่เป็นบา้นเกดิ 

จากการทีว่ริตัน์ไดม้โีอกาสตดิตามคุณพ่อผูซ้ึง่เป็น อสม. ของอ าเภอมาตัง้แต่วริตัน์ยงัเดก็ เพื่อรณรงคใ์ห้

ชาวบา้นขจดัยงุลาย และป้องกนัไขเ้ลอืดออก โดยไดเ้หน็ตวัอยา่งทีคุ่ณพ่อไดป้ฏบิตัมิาอย่างต่อเนื่องดว้ย

ความสมัครใจโดยต้องการให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพทีดี และยังสอนให้วิร ัติปฏิบัติตาม

ความสามารถของเดก็ เช่น คว ่าภาชนะทีม่นี าขงัเป็นต้น การที่ได้เหน็การท างานจรงิเหล่านี้ท าใหว้ริตัน์

ซึมซบัความส าคญัด้านการดูแลสุขอนามยั หากชุมชนจะอยู่ดีมสีุขได้ก็ต่อเมื่อประชากรมสีุขภาพที่

แขง็แรง แต่หากครอบครวัใดมผีู้ป่วยโดยเฉพาะโรคเรื้อรงั อาท ิโรคเบาหวาน โรคความดนัโลหติสูง 

ครอบครวันัน้ก็จะเดือดร้อน เสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการน าผู้ป่วยไปพบแพทย์ ในขณะเดียวกัน 

โรงพยาบาลของรฐั และแพทยม์จี านวนจ ากดั จงึเป็นแรงบนัดาลใจใหว้ริตัน์เลอืกเรยีนดา้นสาธารณสุข

เพื่อน าความรูม้าส่งเสรมิสุขภาพใหแ้ก่คนในชุมชน 

วริตัน์เป็นตวัอยา่งของเยาวชนทีเ่ป็นพลเมอืงทีม่สี่วนร่วมเพื่อส่วนรวม (Active Citizen) เนื่องจากไดช้่วย

กจิกรรมเพื่อสงัคมอยา่งต่อเน่ืองโดยช่วย สภาจงัหวดัจดักจิกรรมรณรงคใ์หค้วามรูแ้ก่เยาวชนป้องกนัโรค

เอดส์ โดยวริตัน์ตระหนักดีว่าปญัหาโรคเอดส์ในวยัรุ่นเป็นปญัหาที่ต้องได้รบัการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

เนื่องจากผูต้ดิเชื้อเอดส์จ านวนมากมอีายุน้อยลงกว่าเมื่อก่อน วริตัน์ได้เขา้ช่วยจดักจิกรรมภายใต้หวัขอ้ 

“เสี่ยงไม่เสี่ยง” โดยท าหน้าที่เป็นผู้อธบิายผลรา้ยของโรคเอดส ์และให้ค าแนะน าเพื่อห่างไกลจากโรค

เอดสแ์ก่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 

นอกจากนี้ วริตัน์ยงัไดเ้ป็นอาสาสมคัรเขา้ร่วมกจิกรรมของโรงพยาบาลพยุหครี ีจงัหวดั นครสวรรค์ ได้

ลงชุมชนเพื่อศึกษาปญัหาด้านสุขอนามยัของผู้สูงอายุ วิเคราะห์ปญัหา และให้ค าแนะน าในด้าน

โภชนาการ และการออกก าลงักายทีเ่หมาะสม  จดุมุง่หมายคอืปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของผูสู้งอายุใหใ้ส่ใจ

ในการดูแลสุขภาพของตนเอง พบแพทย์ตามก าหนด บรโิภคอาหารให้ถูกต้อง และออกก าลงักายที่

เหมาะสมกบัวยัและโรคที่เป็นอยู่   หลงัจากให้ค าแนะน าแก่ผู้อาวุโสทัง้หลายแล้ว วริ ัตน์ได้เห็นความ

เปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพที่ดขี ึน้ของท่านเหล่านัน้ ท าให้วริตัน์มแีผนจะชกัชวนเพื่อนๆสานต่อกจิกรรม

เขา้พื้นที่เพื่อให้ค าแนะน าแก่ผู้สูงอายุอกีในช่วงปิดเทอมการศกึษาหน้า  วริตัน์กล่าวอย่างภูมใิจว่าเขา
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และเพื่อนๆไดช้่วยกนัจดัท า “แผนพฒันาสุขภาพชุมชน พ.ศ. 2557-2560” ซึ่งเป็นแผนที่เกดิจากการ

ระดมความคิดจาก ชุมชน อบต . และโรงพยาบาลพยุหคีรี โดยรวบรวมเป็นแผนพัฒนาชุมชนแผน

เดยีวกนัเพื่อใหก้ารด าเนินงาน เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ไม่เกดิความซ ้าซอ้น รวมถงึเสนอแนะกจิกรรม

อนัเป็นประโยชน์หากไดร้บังบประมาณสนับสนุน 

บุคคลต้นแบบของวริตัน์นอกจากคุณพ่อแล้ว กค็อืคุณแม่ทีข่ยนัท างาน ซึง่วริตัน์ได้น ามาเป็นแบบอย่าง

ในชวีติทีจ่ะตอ้งท างานอยา่งจรงิจงัจงึจะบรรลุวตัถุประสงค ์ วริตัน์กล่าวว่า พ่อแม่ต้องเป็นบุคคลต้นแบบ

ให้แก่ลูก คอยปลูกฝงัให้ลูกท าดต่ีอตนเอง และคนอื่น  ตลอดจนต้องมจีติใจเพื่อส่วนรวม และให้การ

สนบัสนุนลูกในการช่วยเหลอืสงัคมตามความเหมาะสมของวยั ส่วนวริตัน์เองนัน้ อยากใหทุ้กคนช่วยกนั

พฒันาชุมชนของตนเองจนกลายเป็นวฒันธรรมของคนในชุมชน ซึ่งเท่ากบัการเป็นพลเมืองที่มคีวาม

รบัผดิชอบต่อสงัคม 

วริตัน์ใหข้อ้เสนอแนะว่ามเียาวชนอกีจ านวนมากทีต่้องการท ากจิกรรมเพื่อสงัคมแต่ไม่รูจ้ะเริม่ต้นอย่างไร 

ทีไ่หน กบัใคร จากการที่เคยเป็นเยาวชนที่ได้เขา้เป็นสมาชกิสภาเยาวชนของ อบต . ท่าฉลอง จงัหวดั

ชยันาท แมป้จัจบุนัไมไ่ดท้ างานใหแ้ก่สภาเยาวชนแลว้เพราะตอ้งไปศกึษาต่อ ณ จงัหวดันครสวรรค ์แต่ก็

เห็นว่า หน่วยงานรฐั เช่น อบต. อบจ. ควรเปิดโอกาสให้แก่เยาวชนได้เขา้มามสี่วนร่วมในการท า

ประโยชน์เพื่อสงัคม โดยเขา้ไปชกัชวนนักเรยีนถงึในโรงเรยีน ในขณะเดยีวกนัเยาวชนเองก็ต้องสรา้ง

โอกาสโดยเข้าไปร่วมกิจกรรมเพื่อสงัคมซึ่งมหีลายองค์กรที่ด าเนินกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อ

สงัคม เช่นในช่วงศกึษาอยู่ชัน้มธัยมศกึษา ตนเองมคีวามสนใจดา้นวฒันธรรมจงึไดเ้ดนิเขา้ไปหา อบต . 

ฝ่ายวฒันธรรม และ ได้ร่วมท ากิจกรรมกับชมรมวัฒนธรรม จงัหวดันครสวรรค์ มุ่งเน้นการส่งเสริม

วฒันธรรมทอ้งถิน่ ซึง่นอกจากจะท าประโยชน์ใหส้่วนรวมแลว้ยงัไดส้นุกกบัเพื่อนๆอกีดว้ย    

“เมือ่ก่อนผมเป็นคนขี้อายครบั แต่กอ็ยากท ากจิกรรมเพือ่สงัคม กเ็ดนิเขา้ไปถามพี ่ๆ  ที ่อบต. ว่ามอีะไรที ่

ผมท าได้บ้างเมือ่เราท าในสิง่ทีเ่ราชอบเราก็จะท าได้ด ี พี ่ๆ ก็เ ปิดโอกาสให้เด็กๆ มคีวามคิดรเิริม่และ

ส่งเสรมิใหล้งมอืปฏบิตั ิเรยีนรูด้ว้ยประสบการณ์”  

วริตัน์ให้ความเหน็ในการท ากจิกรรมเพื่อสงัคมว่าเป็นการเรยีนรูด้้วยประสบการณ์จรงิ ท าให้เห็นโลก

กว้าง สรา้งแรงบนัดาลใจ ต่อยอด และพฒันาความคดิในการมสี่วนร่วมท ากจิกรรมอย่างต่อเนื่อง และ

ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการท าประโยชน์ใหชุ้มชนคอืการคน้พบคุณค่าในตนเอง 

“เยาวชน คอืผู้ที่ต้องดูแลสงัคม ถ้าเราต้องการให้ชุมชนทีเ่ราอยู่มกีารพฒันา เราก็ต้องช่วยเหลอืชุมชน 

เพราะถ้าคนในชุมชนเองดูแลสนันสนุนกันและกัน ก็จะเกิดความยัง่ยนื แต่ต้องท าด้วยความจรงิใจ 

ผลส าเรจ็กค็อืแรงบนัดาลใจใหท้ าดต่ีอไป” วริตัน์กล่าวดว้ยความมัน่ใจ 
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นายวิรตัน์ ผิวอ่อน 
 
 
 
  
 
 
 

เจาะเลือดดสูารพิษในร่างกาย เช่น ยาฆ่าแมลง ท่ีวดัเขาทอง อ าเภอพยหุคีรี จงัหวดันครสวรรค ์
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3. นพรจุ วิเศษ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  

หลากหลายอุดมการณ์ทางความคดิของ กอ้ง นพรุจ วเิศษ นกัศกึษาชัน้ปีที ่1 คณะนิตศิาสตร ์
มหาวทิยาลยัราชภฎัสุราษฎรธ์านี ทีเ่ริม่ตน้ดว้ยการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ ผนวกกบัความตอ้งการ
เปิดประสบการณ์ชวีติทีม่ไิดม้ใีหเ้รยีนรูแ้ค่ในหอ้งเรยีน น าไปสู่วสิยัทศัน์และความมุง่มัน่ในการท า
กจิกรรมเพื่อสงัคม  
 
จากการแนะน าชกัจงูของรุน่พี ่และเพื่อนๆ โรงเรยีนบา้นท าเนียบทีน่พรุจศกึษาในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่3 เป็นจุดเริม่ตน้ทีน่ าไปสู่การรวมกลุ่มเยาวชนนกัพฒันาในการเขา้รว่มจดักจิกรรมอบรมภายใตก้าร
ด าเนินงานของสภาเดก็และเยาวชนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ดว้ยอุดมการณ์ทางความคดิทีส่อดคลอ้งกนัของ
นพรุจ รุน่พี ่และผองเพื่อน จงึท าใหน้พรจุก้าวเขา้ไปรว่มท ากจิกรรมเพื่อสงัคมทัง้ในระดบัอ าเภอ และ
ระดบัจงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยเขาใหค้วามส าคญักบัการพฒันาเยาวชน เริม่จากการพฒันาบุคลากรที่
เป็นเยาวชน น าไปสู่การบอกต่อการเรยีนรูไ้ปยงัครอบครวั และขยายผลไปยงัสงัคมวงกวา้ง ยงัผลใหเ้กดิ
การพฒันาบุคลากรใหป้ระเทศชาตอิยา่งต่อเนื่อง  
 
นพรุจเล่าใหฟ้งัดว้ยแววตาทีฉ่ายความภาคภูมใินกจิกรรมอบรมทีเ่ขาเคยเขา้รว่ม โดยเริม่ต้นจากการ
โครงการ นกัวจิยัวยัทนี ของสภาเดก็และเยาวชนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ทีใ่หเ้ยาวชนเล่าถงึปญัหาสงัคม 
ชุมชน ในสายตาของนกัเรยีน ซึง่เป็นกจิกรรมอบรมทีจุ่ดประกายความคดิ และสรา้งแรงบนัดาลใหน้พรจุ
กา้วเขา้มาสู่การเป็นนกัพฒันาเยาวชนคนอื่นๆ ใหห้นัมาท ากจิกรรมเพื่อสงัคม โดยทีผ่่านมา นพรุจได้
เป็นแกนน าในการแนะน าและชกัจงูเยาวชนอื่นๆ ทัง้ในอ าเภอครีรีฐันิคม อ าเภอกาญจนดษิฐ ์ อ าเภอ
พุนพนิ อ าเภอนาสาร และอ าเภอเมอืง เขา้รว่มอบรมกจิกรรมเพื่อสงัคมอกีมากมาย ไดแ้ก่ การอบรม
ภาวะผูน้ า การอบรมเยาวชนใหห้่างไกลยาเสพตดิ การอบรมพฒันาชุมชนดา้นความสะอาดโดยการรวม
พลงัรว่มใจเกบ็ขยะ การปลูกปา่ ตลอดจนการอบรมปลูกฝงัความคดิใหเ้ยาวชน ยดึมัน่ในคุณธรรม 
ศลีธรรม เป็นต้น ทัง้นี้นพรุจบอกว่าเขามคีวามสุข รว่มกบัความภมูใิจ และสนุกกบังานอบรมทีเ่ขาท า
อยา่งมากเพราะนอกจากจะมสี่วนผลกัดนั และส่งเสรมิใหเ้ยาวชนทีเ่ขา้รบัการอบรมถูกหลอมรวม
ความคดิในการท าประโยชน์เพื่อสงัคมแลว้ นพรจุยงัไดร้บัประสบการณ์จรงิทีไ่ม่มใีนหอ้งเรยีน  ซึง่
เพิม่พนูทกัษะชวีติของตนเองอกีดว้ย  
 
นพรุจเชื่อว่าการส่งเสรมิ และผลกัดนัใหเ้ยาวชนมคีวามคดิทีมุ่ง่มัน่ในการท ากจิกรรม หรอืท าประโยชน์
เพื่อสงัคมเป็นสิง่ส าคญั เพราะเป็นการวางรากฐานในการพฒันาบุคลากร โดยเริม่ต้นจากการพฒันา
เยาวชน เพราะเป็นวยัทีส่ามารถปลกูฝงั บ่มเพาะ สิง่ดีๆ  และเป็นประโยชน์ใหก้บัพวกเขาน าไปลงมอื
ปฏบิตัไิดอ้ย่างเป็นรปูธรรม ดงัเหน็ไดจ้ากตวัอยา่งอา้งองิค ากล่าวของนพรจุ ดงันี้  
 
“การพฒันาสงัคมตอ้งเริม่จากเยาวชน ชกัจงูเยาวชนไปสู่หนทางทีด่ ีใหเ้ยาวชนเปิดรบัความคดิทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อสงัคม มสี านึกทีด่ต่ีอสงัคม การปลกูฝงักบัเยาวชนเป็นสิง่ทีง่า่ยกว่าไปท ากบัวยัอืน่ๆ” 
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แน่นอนทีสุ่ดว่านพรจุเป็นตวัอยา่งของเยาวชนทีเ่ป็นพลเมอืงด ีเนื่องจากเป็นนกัพฒันาและท าประโยชน์
ใหก้บัสงัคม อกีทัง้ยงัเป็นผูข้บัเคลื่อน และผ่องถ่ายอุดมการณ์ทางความคดิในการท ากจิกรรมเพื่อสงัคม
ไปสู่เยาวชนอื่นๆ ยิง่ไปกว่านัน้ในทรรศนะของนพรุจ ที่มต่ีอบุคคลทีม่คีวามเป็น Active Citizenship ซึง่
บนพืน้ฐานของความเป็นพลเมอืงดแีลว้ นพรจุบอกว่า ต้องม ีจติอาสา รกัชาต ิมศีลีธรรม และคุณธรรม
รว่มดว้ย และการส่งเสรมิ ผลกัดนัใหม้เียาวชนทีเ่ป็นพลเมอืงดเีพิม่มากขึน้นัน้ เขามคีวามเหน็ว่าตอ้งเรง่
ปลกูฝงัใหเ้ยาวชนเป็นคนด ีมคีวามรบัผดิชอบ กระตอืรน้ในสิง่ทีถู่กตอ้ง และท าประโยชน์ใหก้บัสงัคม 
โดยสามารถจดักจิกรรม หรอืจดัอบรมใหก้บัเยาวชนเพื่อปลกูฝงัความคดิ สรา้งความรูค้วามเขา้ใจให้
เยาวชนมจีติอาสา มพีลงักายและใจทีพ่รอ้มท างานเพื่อสงัคม  
 
นพรุจไมไ่ดต้ัง้เป้าหมายอนาคต หรอืความหวงัทีส่งูเกนิเอือ้มไวใ้นใจแมแ้ตน้้อย แต่เขากลบัวางแผน
อนาคตเพยีงแค่มุง่เรยีนหนงัสอืใหจ้บปรญิญาตร ี ใส่ใจการเรยีนเป็นหลกั และไมล่ะทิง้การท ากจิกรรม
เพื่อสงัคม ซึง่ยงัคงตอ้งการท าอย่างต่อเนื่อง โดยในอกีไมก่ีเ่ดอืนขา้งหน้า นพรจุ  เพื่อนๆ และพี่ๆ  ใน
กลุ่มสภาเดก็และเยาวชนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี จะรวมตวักนัอกีครัง้เพื่อช่วยจดังานกฬีาสมชัชา 14 
จงัหวดัภาคใต ้ 
 
การไดร้บัการสนับสนุนการด าเนินงานกจิกรรมเพื่อสงัคมจากผูเ้กีย่วขอ้งมากขึน้ เป็นสิง่ทีน่พรุจตอ้งการ 
ซึง่นบัว่าเป็นปญัหา อุปสรรคทีต่อ้งเผชญิ นพรจุจงึอยากใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างานเพื่อ
สงัคมเขา้มาส่งเสรมิ ผลกัดนั สนบัสนุนการจดักจิกรรมเพื่ออบรมเยาวชนใหม้ากขึน้ อยา่งไรกด็นีพรุจให้
ความเหน็ว่าหอ้งเรยีนสามารถเรยีนรูไ้ดใ้นระดบัหนึ่ง แต่การเขา้ไปสมัผสัประสบการณ์จรงิ เรยีนรูด้ว้ย
ตนเอง เหมอืนทีคุ่ณแมเ่คยแนะน าเขา จะสามารถช่วยพฒันาศกัยภาพของตวัเองใหด้ยีิง่ขึน้  
 
“คุณพ่อเป็นบุคคลตน้แบบในความเพยีร พ่อบุกเบกิท าใหป้า่รา้งผนืหนึง่กลายเป็นทีด่นิมรีาคา เกบ็เกีย่ว
น ้ายางจากสวนยางพารากว่า 20 ไร ่เลี้ยงดคูรอบครวัมาจนปจัจบุนั”  
 
หลงัจากการมรีายไดท้ีแ่น่นอนจากสวนยางพาราแลว้ นพรจุเล่าว่าคุณพ่อกผ็นัตวัเองมาท างานก่อสรา้ง
ใหก้บัภาครฐั และเมือ่ปีทีแ่ลว้นพรจุตอ้งพบกบัเหตุการณ์ทีไ่มค่าดคดิ เมือ่คุณพ่อประสบอุบตัเิหตุทาง
รถยนตเ์สยีชวีติ ท าใหเ้สาหลกัและหวัใจของคนในครอบครวัแทบแตกสลาย จดุพลกิผนันี้เองทีน่พรุจได้
หล่อหลอมก าลงัใจจากแม ่ยาย และน้องชายคนเดยีวของเขา ผลกัดนัใหเ้ขาตัง้มัน่ในความเพยีรตาม
แบบอยา่งพ่อ และน าความเพยีรมาเป็นแรงบนัดาลใจในการเป็นแกนน าอบรมเยาวชนใหเ้รยีนรูก้ารท า
ประโยชน์เพื่อสงัคม สรา้งสรรคเ์ยาวชนนกัพฒันาเพื่อชุมชน เป็นก าลงัส าคญัของประเทศอยา่งยัง่ยนื  
“ผมขอแค่พอมกีนิ ไมต่อ้งเดอืดรอ้น ไมต่อ้งแขง่ขนัเป็นที ่1 กบัใคร อยูอ่ยา่งพอเพยีง กม็คีวามสุข
พอแลว้”  
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นพรุจบอกว่าการไดเ้หน็เยาวชนทีผ่่านการอบรมและรว่มท าประโยชน์ใหส้งัคมพฒันายิง่ขึน้นัน้ ท าใหน้พ
รจุมพีลงัในการรวมกลุ่มเครอืขา่ยเยาวชนท ากจิกรรมเพื่อสงัคมอยา่งต่อเนื่อง โดยไมจ่ าเป็นตอ้งไป
แขง่ขนัใหเ้ป็นที ่1 กบัใคร แต่ท าใหเ้ตม็รอ้ย กท็ าใหน้พรุจมคีวามสุขใจทีสุ่ด  
 
จดุเริม่ตน้จากการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ กอรปกบัความตอ้งการสมัผสัประสบการณ์จรงิ มคีวาม
มุง่มัน่ในการพฒันาเยาวชนในทุกอณูความคดิ และความเพยีรของพ่อทีเ่ป็นต้นแบบในการใชช้วีติอยา่ง
พอเพยีงของ  นพรจุ วเิศษ เยาวชนนกัพฒันาทีไ่มม่คี าว่าสิน้สุดส าหรบัเขา  

 

นายนพรจุ วิเศษ 

 
 
 
 
 

โครงการนักวิจยัวยัทีน ต. ลีเล้ด อ.พนุพิน สรุาษฎรธ์านี  
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4. ชนภสัส ์แสงสว่าง กรงุเทพมหานคร 

ท าหน้าทีข่องตวัเองใหด้ทีีสุ่ด และขยายขอบเขตหน้าทีข่องตวัเองมาเป็น หน้าทีข่บัเคลือ่นสงัคม ท างาน

ใหชุ้มชน น าไปสู่การพฒันาสงัคมใหด้ขีึน้  

หน้าที ่ความรู ้วนิัย 3 อยา่งทีต่ ัง้อยูบ่นความมุ่งมัน่ในกระบวนความคดิทีน่ ามาสู่การแบ่งปนัใหก้บัผูอ้ื่น 

ผ่านการบ่มเพาะดา้นจติส านึกกลายเป็น จติอาสา ท ากจิกรรมเพื่อสงัคมในชุมชนของ ชนภสัส ์แสงสว่าง 

ว่าทีท่นัตแพทยน์กัศกึษาชัน้ปีที ่3 คณะทนัตแพทยศ์าสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

จากการเขา้เรยีนทางสายแพทยท์ีต่อ้งตระหนกัและรบัผดิชอบดแูลชวีติผูอ้ื่น รว่มกบัไดร้บัการปลกูฝงัใน

หน้าทีข่องแพทยว์่า First do no harm ซึง่หมายถงึอยา่ท าอะไรทีเ่ป็นผลรา้ยกบัคนไข ้จงึเป็นจดุเริม่ตน้

ของความมุ่งมัน่ทีต่อ้งการอุทศิตนเองเพื่อสงัคม ท าประโยชน์ให้กบัชุมชน ชนภสัสเ์ล่าถงึทีม่า แนวคดิ

และทรรศนะ ผนวกกบัความส านึกในหน้าทีท่ีไ่ดร้บัการขดัเกลา บ่มเพาะ และความรูเ้ฉพาะทางทนัต

แพทย ์ความมวีนิยัในตนเอง เป็นแรงผลกั และสรา้งพลงัขบัเคลื่อนอยา่งมุง่มัน่ในการท างานและกจิกรรม

เพื่อสงัคมจนถงึปจัจบุนั ดงัค าสอนทีไ่ดร้บัการปลกูฝงัว่า 

อยา่คดิว่าชุมชนเป็นน ้าแกว้เปล่า เขากม็ดีขีองเขา น ้าแกว้ของเรา และน ้ าแกว้ของเขา ควรน ามารวมกนั 

อยา่ใหเ้ขาอย่างเดยีว ผมมัน่ใจว่าจะท าใหชุ้มชนไดร้บัสิง่ทีด่ขี ึน้ 

ดงันัน้ชนภสัสจ์งึน าความรูข้องนกัศกึษาแพทยช์ัน้ปีที ่3 ลงพืน้ทีใ่หข้้อมลู สรา้งความรูค้วามเขา้ใจดา้นสุข
ภาวะในช่องปากแก่ชุมชน ณ ค่ายทนัตอาสาพฒันาชนบท โคราช และพษิณุโลก โดยไมล่ะเลยทีจ่ะ
แบ่งปนัประสบการณ์ทางความคดิ ความรู ้ทัง้ของตนเอง และชุมชน ตามแนวคดิทีไ่ดร้บัการปลกูฝงัมา
โดยตลอด เพราะชนภสัสเ์ชื่อว่าทุกๆ สงัคม ชุมชน มพีืน้ที่ทีแ่ต่ละคนควรมาแบ่งปนัรว่มกนัได ้เหมอืน
แชรค์วามรู ้แบ่งปนัวธิกีาร แนวคดิต่างๆ เป็นเหมอืน Share Space รว่มกนั ดว้ยความเชื่อนี้เอง 
ผสมผสานกบัความเสยีสละ และหวัใจทีเ่ป่ียมดว้ยจติอาสา ตระหนกัในหน้าที ่และยดึมัน่ในวนิยั จงึท าให้
ชนภสัสม์คีวามพรอ้มในการน าความรูไ้ปใชใ้นการท างานเพื่ออุทศิตนใหผู้อ้ื่น ซึง่จากการลงพืน้ทีใ่ห้
ความรูเ้พื่อส่งเสรมิการมสีุขภาวะในช่องปากแก่ชุมชนทีผ่่านมา ชนภสัสไ์ดเ้รยีนรูว้ถิชีวีติชุมชน รบัทราบ
แนวคดิ รปูแบบการใชช้วีติของคนในชุมชน และแน่นอนว่าพืน้ทีข่องการแบ่งปนัทัง้ดา้นความคดิ ความรู ้
และการลงมอืปฏบิตัทิัง้ของคนในชุมชน และตนเองเริม่เกดิขึน้ โดยชนภสัสส์งัเกตเหน็ว่าคนในชุมชนมี
การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมดา้นสุขภาพ จากการน าความรู ้ขอ้มลูการดแูลสุขภาพปาก และช่องฟนัทีไ่ด้
รบัทราบมาลงมอืปฏบิตั ิยงัผลใหค้นในชุมชนมสีุขภาวะในช่องปากดขีึน้ ซึง่สิง่นี้เองเป็นเหมอืนภูมคิุม้กนั
สุขภาพปากและช่องฟนัทีช่นภสัสเ์หน็ผลลพัธจ์ากการแบ่งปนั  
  
ชนภสัสม์คีวามเหน็ว่าการทีจ่ะผลกัดนั ส่งเสรมิใหเ้ยาวชนมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม หรอืท ากจิกรรม

เพื่อสงัคมเพิม่ขึน้นัน้เป็นเรือ่งทีต่อ้งสรา้งใหเ้ป็นค่านิยมในกลุ่มเยาวชน  โดยปลกูฝงัใหเ้ยาวชนไทย
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ตระหนกัในหน้าทีข่องตน และต่อยอดทางความคดิมาสู่การท าหน้าทีใ่หก้บัสงัคม และลงมอืท ากจิกรรม

เพื่อสงัคมใหเ้หน็จากรุ่นสู่รุ่น หล่อหลอมใหก้ารท างานเพื่อสงัคมเป็นกระบวนการทางความคดิจากการ

เรยีนรู ้และสัง่สมประสบการณ์ในโรงเรยีน เพราะโรงเรยีนมสี่วนทีจ่ะสรา้งเยาวชนใหห้นัมาลงมอืท างาน

ไปสู่สงัคม ยงัผลใหม้เียาวชนไทยทีม่คีุณภาพทางความคดิ และมุง่มัน่ในการเสยีสละ ท ากจิกรรมเพื่อ

สงัคม  

ส าหรบัชนภสัสน์ัน้ไดร้บัการบ่มเพาะ และปลกูจติส านึกในการท ากจิกรรมเพื่อสงัคมตัง้แต่ตอนเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่3 ถงึแมว้่าการเรยีนทนัตแพทยช์ัน้ปีที ่3 ตอ้งเรยีนหนกั แต่ความมุ่งมัน่ และอุดมการณ์

ทางความคดิทีช่นภสัสม์คีวามปรารถนาทีจ่ะท ากจิกรรมใหก้บัสงัคม ท าใหเ้ขาไมท่อ้ถอยกบัหลากหลาย

ภารกจิทีร่อการสานต่ออยูเ่บือ้งหน้า  

คุณภาพของเยาวชน มคีวามสมัพนัธก์บัการท ากจิกรรม จติอาสา เพราะท าใหเ้ยาวชนเหน็โลกกวา้งจาก

การท ากจิกรรม  

ชนภสัสใ์หท้รรศนะต่อการเป็นพลเมอืงทีม่สี่วนรว่มเพื่อส่วนรวม (Active Citizenship) ว่า การจะเป็น

พลเมอืงด ีหรอืบอกกบัคนอื่นว่าผม คุณ เขา หรอืเธอ เป็นพลเมอืงด ีควรมองยอ้นกลบัมาทีต่วัเองว่า 

กระตอืรอืรน้ ใหส้งัคมเหน็ ท าใหค้นอื่นรู ้ถูกทีถู่กทางหรอืเปล่า ซึง่ควรตอ้งหนักลบัมาประเมนิตวัเอง

ก่อน และทีส่ าคญัตอ้งเกดิประโยชน์ในภาพรวมต่อสงัคมได้ 

ปญัหาอุปสรรคในการท างานเพื่อสงัคมส่วนใหญ่เกดิจากความคดิเหน็ของทมีงานทีไ่มต่รงกนั ซึง่มบีา้งที่

อาจมมีุมมอง ทรรศนะต่อเรือ่งใดเรือ่งหน่ึงทีไ่มต่รงกนั แต่ชนภสัสเ์ลอืกทีจ่ะแชร ์แบ่งปนัความคดิ วธิกีาร 

กอรปกบัเสยีสละในบางครัง้ และเปิดทางใหเ้พื่อนรว่มทมีไดใ้ชแ้นวทาง และวธิขีองเขาเหล่านัน้ เพื่อ

ด าเนินงานเป็นทมีเวริค์อยา่งราบรืน่ โดยค านึงถงึผลประโยชน์สงูสุดทีชุ่มชนจะไดร้บัเป็นทีต่ ัง้  

คุณพ่อเป็นตน้แบบเรือ่งความรู ้พ่อสอนผมว่า ถา้เราไมม่คีวามรู ้กข็บัเคลือ่นอะไรไมไ่ด ้ความรูเ้ป็น

อุปกรณ์อยา่งหนึง่  

ชนภสัสเ์ป็นลกูคนเดยีวในครอบครวั คุณพ่อปลกูฝงัใหค้วามส าคญัเรือ่งใฝห่าความรูม้าโดยตลอด ส าหรบั

คุณแมเ่ป็นแบบอย่างทีด่ใีนเรือ่ง วนิยั เพราะท าใหช้นภสัสม์วีธิคีดิ และจดัระเบยีบกระบวนความคดิ และ

ลงมอืปฏบิตัอิย่างลงตวั นอกจากนี้ชนภสัสย์งัชอบอ่านเรือ่งราวชวีประวตัขิอง เชกูวารา นายแพทย ์นกั

ปฏวิตัลิทัธมิารก์ซสิต ์บุคคลส าคญัคนหน่ึงจากการปฏวิตัคิวิบา โดยเชกูวาราเป็นส่วนหนึ่งของแรง

บนัดาลใจในการท างานเพื่อสงัคมของเขา เนื่องจากเขาชื่นชมการอุทศิตนเพื่อคนอื่น โดย เช ประกาศพกั

การเรยีนวชิาแพทยใ์นช่วงหวัเลีย้วหวัต่อ และเดนิทางท่องไปในอเมรกิาใตเ้พื่อปวารณาตวัรกัษาโรค

เรือ้นใหก้บัผูป้ว่ยทีย่ากไรใ้นยคุนัน้  
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ชนภสัสเ์ชื่อมโยง หน้าที ่ความรู ้วนิยั คน้หาประสบการณ์จรงิจากการท ากจิกรรมเพื่อสงัคมในโลกกวา้ง

ของเยาวชนว่าทีท่นัตแพทยห์นุ่มไฟแรง ทีห่าตวัจบัยากคนหนึ่ง เขาไมไ่ดมุ้ง่หวงัใหทุ้กชุมชนทีไ่ดร้บัการ

แบ่งปนัเป็นชุมชนเขม้แขง็ ขอเพยีงชุมชนเหล่านัน้ กระตอืรอืรน้ในการแชร ์แบ่งปนั เพื่อรบัสิง่ทีด่เีป็น

ประโยชน์ต่อชุมชน นัน่คอืความสุข ความปลาบปลืม้ทีสุ่ดแลว้  

นายชนภสัส ์แสงสว่าง 

 
 
 
 
 

แนะน าแผนผงัโรงเรียนท่ีพกัตอนออกค่าย โครงการค่ายทนัตอาสาพฒันาชนบท  
อ. บางกระทุ่ม พิษณุโลก 
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5. นางสาววิยะกาญจน์ ประวิทยส์กลุ เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 

“เยาวชนกเ็ป็นส่วนหนึง่ของสงัคม และต้องเป็นผูส้านต่อการพฒันาชุมชน สงัคม และประเทศ หนูกบัพี ่ๆ  
เพือ่นๆ จงึตัง้กลุ่ม Young Kid-D เพือ่รวมตวักนัท ากจิกรรมเพือ่สงัคม” 
 
วยิะกาญจน์ ประวทิยส์กุล สมาชกิสภาเยาวชนของเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร อายุ 20 ปี ปจัจุบนั 
ก าลงัศกึษาอยู่ชัน้ปีที ่2 คณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร เป็นเยาวชนที่อาศยัอยู่ในเขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร เป็นนักกจิกรรมเพื่อสงัคม มาตัง้แต่เรยีนชัน้ประถมศกึษา ปีที ่4 จนปจัจุบนัเป็นแกน
น าเยาวชนทีท่ ากจิกรรมต่างๆ เพื่อพฒันาชุมชนเขตสวนหลวง 
 
วยิะกาญจน์ หรอืนาเดยี เล่าว่าชอบท ากจิกรรมตัง้แต่เรยีนอยู่ในระดบัประถมศกึษาโรงเรยีนสุเหร่าใหม ่
กิจกรรมแรกที่สร้างความภูมใิจและเป็นแรงผลกัดนัให้ท ากิจกรรมเพื่อสงัคมอย่างต่อเนื่องมาจนถึง
ปจัจุบนัที่ก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัอุดมศกึษา คอืเป็นตวัแทนของโรงเรยีนน าเสนอกจิกรรม “โรงเรยีนรกั
การอ่าน” ซึ่งเป็นกจิกรรมทีจ่ะดงึดูดให้น้องๆ เขา้หอ้งสมุด โดยรุ่นพีเ่ล่านิทานประกอบการแสดงพรอ้ม
แนะน าหนงัสอืทีน่่าสนใจ  ท าใหโ้รงเรยีนสุเหรา่ใหม ่ไดร้บัรางวลัโรงเรยีน 5 ดาว จากกรงุเทพมหานคร 
  
“หนูเล่านิทานใหน้้องๆฟงั พรอ้มแสดงเป็นตวัการต์ูนทีอ่ยู่ในหนังสอื  ท าใหน้้องๆอยากเขา้หอ้งสมุดและ 
รกัการอ่าน กจิกรรมนี้ประสบความส าเรจ็เป็นอย่างมากโดยดูจากห้องสมุดที่เมื่อก่อนไม่ค่อยมนีักเรยีน
เขา้มา หลงัจากไดฟ้งันิทาน น้องๆกอ็ยากเขา้มาอ่านเรือ่งอื่นๆดว้ย” 
 
ระหว่างเรยีนอยูใ่นชัน้มธัยมศกึษา โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ แมเ้รยีนหนักแต่นาเดยีกจ็ดัสรร
เวลาก้าวออกมาท ากิจกรรมร่วมกบัชุมชนหวัป่าโดยการแนะน าจากเพื่อนรุ่นพี่ “ตอนแรกเข้าใจว่าการ
พฒันาชุมชนเป็นเรือ่งของผู้ใหญ่ แต่พอได้มโีอกาสเขา้ประชุมกบัชุมชนหวัป่า ท าให้รูว้่าเป็นเยาวชนก็
สามารถช่วยพฒันาชุมชนของเราได้” นาเดียได้รบัหน้าที่เป็นพิธีกรในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกบัเยาวชน อาท ิกจิกรรมวนัพ่อ วนัแม่ รณรงค์ป้องกนัยาเสพตดิ การระดมสมองวางแผนให้
เยาวชน มสี่วนในการรกัษาสิง่แวดล้อม และไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมรณรงค์ป้องกนัโรคเอดส์ ร่วมกบัมูลนิธิ
ดวงประทปี เขตคลองเตย อย่างต่อเนื่องหลายครัง้ “หนูเป็นสมาชกิสภาเยาวชนเขตสวนหลวง ทีน่ีพ่ ี ่ๆ
สนับสนุนให้เยาวชนเขา้ร่วมท ากจิกรรมสาธารณะประโยชน์ ซึง่ทัง้สนุกทีไ่ด้ท างานกบัคนหลากหลาย 
และยงัไดป้ระสบการณ์ทีด่อีกีดว้ย” 
 
นาเดยีมแีนวคดิว่าการชกัชวนเพื่อนๆ พี่ๆ  น้องๆ มารว่มท ากจิกรรมเท่ากบัฝึกใหแ้ต่ละคนมคีวามกลา้ใน
การแสดงออกในสิง่ที่ดีๆ  แมเ้ป็นเดก็กค็วรมสี่วนร่วมในการพฒันาหรอืแก้ไขปญัหาของสงัคม ยิง่เพื่อน
ชวนเพื่อนให้เขา้ร่วมท าสิง่ดีๆ  ก็เท่ากบัขยายเครอืข่ายให้กว้างออกไป นาเดยีเหน็ว่าการพฒันาจะต้อง
กระจายไปทัว่ประเทศ เพื่อใหทุ้กทอ้งทีม่กีารพฒันาเท่าเทยีมกนั 
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จากการเป็นนักกจิกรรมตวัยง นาเดยีได้ใหค้ าแนะน าแก่เยาวชนทีม่จีติอาสาต้องการท าประโยชน์ใหแ้ก่
สงัคมแต่ไม่รู้จะเริม่อย่างไร โดยแนะน าให้เริม่จากการมองไปรอบๆตัว พจิารณาในสิ่งที่ใกล้ตัวก่อน 
วเิคราะหว์่ามปีญัหาอะไรบา้งทีค่วรไดร้บัการแก้ไข หรอืมอีะไรบา้งทีต่นเองจะสามารถช่วยปรบัปรุงให้ดี
ขึน้     แลว้กช็กัชวนเพื่อนๆ มาร่วมกนั พฒันาชุมชมของตนเอง นาเดยีไดย้กตวัอย่างประสบการณ์ตรง
จากการที่ได้เหน็การทะเลาะเบาะแว้งของคนละแวกบ้าน การท ารา้ยร่างกายเพศหญงิ การไม่เคารพผู้
อาวุโส ขาดระเบยีบวนิัย สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ เหล่านี้ กลายเป็นจุดประกายให้นาเดยีต้องการที่จะ
ปรบัปรุงชุมชนใหเ้ป็นชุมชนที่น่าอยู่  อย่างไรก็ตามหากไดร้บัการสนับสนุนจากหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็น
ภาครฐั ภาคเอกชน กลุ่มคนต่างๆทีต่ระหนกัถงึการท าประโยชน์เพื่อสงัคม และเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนเขา้
มารว่มกจิกรรมกจ็ะช่วยสรา้งบุคลากรทีเ่ป็นพลเมอืงทีม่คีวามรบัผดิชอบ และกระตือรอืรน้ทีจ่ะช่วยเหลอื
สงัคม  
 
“เมือ่สงัคมรอบตวัเราสงบสุข มคีวามปรองดอง มแีต่คนประพฤตดิ ีคนทีอ่าศยัอยู่ในชุมชนกจ็ะมคีวามสุข 
ประเทศก็จะเขม้แขง็ และทีส่ าคญัทีสุ่ด คอื การท าประโยชน์ใหส้่วนรวม ท าให้เกดิความภูมใิจในค่าของ
ความเป็นคน” นี่คอืปณธิานของสาวน้อยวยัเพยีง 20 ปี 
 
จากการทีเ่ป็นคนรกัวฒันธรรม และความเป็นคนไทย และตระหนักดวี่าประเทศไทยก าลงัก้าวสู่การเป็น
สมาชกิประชาคมอาเซยีน (AEC) ในปีหน้า ซึง่คาดว่าจะมชีาวต่างชาตมิาเยีย่มเยยีนประเทศไทยมากขึน้ 
ประกอบกับต้องการพัฒนาชุมชนบรเิวณคลองพระโขนง เขตสวนหลวงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรม และสามารถสรา้งรายได้ให้แก่ท้องถิน่รมิคลองพระโขนงอย่างยัง่ยนื  นาเดยีจงึคดิโครงการ 
“กนิลม ชมวฒันธรรม” ชวนนัง่เรอืพาทวัร ์7 วดั 2 มสัยดิ และเปิดตลาดน ้าใหม้กีารคา้ขายสนิคา้ทอ้งถิน่
ในฐานะเป็นตวัแทนของเขตสวนหลวง น าเสนอโครงการเพื่อพฒันาชุมชน แข่งขนักบัเขตอื่นๆ ของ
กรุงเทพมหานคร และได้รบัคดัเลือกให้ด าเนินโครงการ  นาเดยีกล่ าวด้วยความภูมใิจว่าจะน าเงนิที่
กรุงเทพมหานคร ใหก้ารสนับสนุนจ านวน 100,000 บาท จากการชนะประกวดนี้ของกรุงเทพมหานคร
มาจดัท าโครงการอย่างเป็นรปูธรรม และมอบใหชุ้มชนรมิคลองด าเนินการต่อไป ซึง่จะเป็นแบบอย่างให้
หน่วยงานรฐัหรอืองคก์รในทอ้งถิน่น าไปปรบัใชก้บัพืน้ทีอ่ื่นๆ ทีม่วีฒันธรรมเก่าแก่ทีค่วรไดร้บัการยกย่อง
เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลงัได้เรยีนรูคุ้ณค่าของวฒันธรรมไทย นอกจากนี้ยงัช่วยเสรมิสรา้งเศรษฐกจิให้แก่
ชุมชนอกีดว้ย ทัง้นี้นาเดยีไดเ้ชญิชวนใหผู้ท้ีส่นใจวฒันธรรมไดร้ว่มโครงการ “กนิลมชมวฒันธรรม” ซึง่จดั
ขึน้เมือ่เดอืนสงิหาคม 2557  
 
ด้วยแรงบนัดาลใจเริม่จากการที่ต้องการพฒันาชุมชนของตนเองให้น่าอยู่  สร้างเครอืข่ายเยาวชนจติ
อาสา ประกอบกบัไดร้บัการสนบัสนุนจากคุณแม ่ผูซ้ึง่เป็นอดตีอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อส
ม.) ที่ได้ส่งเสรมิให้นาเดียสานต่อเจตนารมณ์ของคุณแม่ เป็นแรงผลกัดนัให้นาเดยีมุ่งมัน่ที่จะท า
ประโยชน์เพื่อสงัคม และคาดหวงัว่าหลงัจากจบการศกึษา จะเขา้รบัราชการในกระทรวงพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนุษย์ เพราะจะมีโอกาสที่จะเขา้ไปช่วยเปลี่ยนแปลงสงัคมให้ดขีึ้น ส่งเสรมิให้คนเป็น
พลเมอืงที่ด ี ปฎบิตัติามระเบยีบของสงัคม เปิดใจให้กว้าง รบัความคดิเหน็ของผู้อื่น และช่วยกนัสรา้ง
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ความสงบสุขใหเ้กดิขึน้ในสงัคม  เปลีย่นแปลงใหป้ระชาชนเหน็ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าคลอ้ยตาม
หมูม่ากทีเ่หน็ประโยชน์ของกลุ่มตนเองเป็นส าคญั   
 
ล่าสุดสภาเยาวชนเขตสวนหลวงซึ่งนาเดียเป็นรองประธานสภาฯ ชนะการประกวดเยาวชนดีเด่น
กรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครัง้ที่ 9 ของ ศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย -ญี่ปุ่น)  ประเภท
กลุ่มเยาวชน  
 
นาเดยีเชื่อว่าการเป็นผูใ้หแ้ละไดท้ าประโยชน์แก่สงัคม สรา้งความสุขใหแ้ก่ผูท้ีไ่ดร้บั ขณะเดยีวกนักส็รา้ง
ความภูมใิจแก่ตนเอง เช่นเดยีวกบันาเดยีทีภู่มใิจในสิง่ทีไ่ดท้ าประโยชน์แก่สงัคม และชุมชน และความ
ภมูใิจน้ีเองทีส่รา้งแรงผลกัดนัใหเ้ดนิหน้าท าสิง่ดีๆ  ท าใหช้วีติของนาเดยีมคีุณค่า  
 

นางสาววิยะกาญจน์ ประวิทยส์กลุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ายอบรมเยาวชนเข้มแขง็สร้างกรงุเทพยัง่ยืน เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร  
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วิธีการศึกษา 
และลกัษณะเยาวชนผูใ้ห้สมัภาษณ์ 

โครงการ “คนไทย” มอนิเตอร ์2557: เสยีงเยาวชนไทย (Youth Today) ด าเนินการเกบ็ขอ้มลู
ดว้ยวธิกีารสมัภาษณ์เยาวชนกลุ่มเป้าหมายแบบตวัต่อตวั จ านวนทัง้หมด 4,000 คน โดยก าหนดเกณฑ์
ในการคดัเลอืกกลุ่มตัวอย่างโดยอาศยันิยามความเป็นเยาวชนในระดบัสากลของสหประชาชาติ ซึ่ง
ก าหนดให้เยาวชนคอืผู้ที่มอีายุตัง้แต่ 15 ปีบรบิูรณ์จนถงึ 24 ปี และเพื่อให้ได้ขอ้มูลที่เป็นตวัแทนของ
เยาวชนทัว่ประเทศ โครงการ “คนไทย” มอนิเตอร์ 2557: เสยีงเยาวชนไทย (Youth Today) ได้
ด าเนินการเก็บขอ้มูลจากเยาวชนครอบคลุม 21 จงัหวดั ในกรุงเทพมหานคร และ 6 ภูมภิาค ได้แก่ 
ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัตก และภาคใต้ โดยส าหรบั
กลุ่มตวัอย่างทีสุ่่มในแต่ละภูมภิาคไดอ้าศยัหลกัเกณฑก์ารสุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นระบบตามสดัส่วนประชากร
จรงิ และเป็นผู้ที่พ านักอาศยัอยู่ใน จงัหวดันัน้ๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี และด าเนินการเก็บข้อมูล
ระหว่างวนัที ่1 ธนัวาคม 2556 ถงึวนัที ่5 กุมภาพนัธ ์2557  
 
 โดยในการเก็บข้อมูลจากเยาวชนจ านวนทัง้หมด 4,000 คน ได้มีการให้น ้ าหนักกับ
กลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นเยาวชนเพศชายและเพศหญงิในสดัส่วนเท่ากนัที่รอ้ยละ 50 แต่อย่างไรกด็ ีเป็นที่
น่าสนใจว่าจากจ านวนเยาวชนกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 4,000 คนพบเยาวชนทีแ่สดงออกว่าตนเองเป็นเพศ
ทีส่ามที่รอ้ยละ 0.5% นอกจากนี้ ยงัใหน้ ้าหนักกบัเยาวชนในช่วงอายุต่างๆ เท่ากนัโดยกระจายช่วงอายุ
ออกเป็น 3 ช่วง ไดแ้ก่ 15-17 ปี 18-20 ปี และ 21-24 ปี โดยสุ่มตวัอย่างแต่ละช่วงอายุทีร่อ้ยละ 33.33% 
เท่าๆ กนั   
 

ลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามเพศและอายุ 
 

เพศ 
  

ชาย 50% 
หญงิ 50% 

อาย ุ(ปี) 15-17 33% 
18-20 33% 
21-24 33% 

(ฐาน) (4,000) 
 
 
 นอกจากนี้ ในการด าเนินการเก็บข้อมูลจากเยาวชนยงัได้มกีารกระจายพื้นที่ ครอบคลุม 21 
จงัหวดั และได้มกีารให้น ้าหนักของกลุ่มตวัอย่างเยาวชนที่อาศยัอยู่ในต่างจงัหวดัที่รอ้ยละ 70 และ
เยาวชนทีอ่าศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครทีร่อ้ยละ 30 โดยส าหรบัเยาวชนทีอ่าศยัอยู่ในต่างจงัหวดัยงัไดม้ี
การกระจายพื้นที่ในการเก็บข้อมูลโดยแบ่งเป็นพื้นที่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลในสดัส่วนที่
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เท่ากนั และยงัไดก้ าหนดจ านวนของกลุ่มตวัอยา่งทีสุ่่มในแต่ละภมูภิาคโดยค านึงถงึสดัส่วนของประชากร
จรงิ ได้แก่ ภาคเหนือที่ร้อยละ 7 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือที่ร้อยละ 26 ภาคกลางที่ร้อยละ 16 ภาค
ตะวนัออก/ภาคตะวนัตกทีร่อ้ยละ 9 และภาคใตท้ีร่อ้ยละ 12 

 
ลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามพื้นท่ีและภมิูภาค/จงัหวดั 

 

พืน้ที ่ กรุงเทพมหานคร 30% 
ต่างจงัหวดัในเขตเทศบาล 35% 
ต่างจงัหวดันอกเขตเทศบาล 35% 

ภูมภิาค/จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 30% 
ภาคเหนือ 7% 
เชยีงใหม ่ 2% 
เชยีงราย 2% 
ล าปาง 2% 
น่าน 2% 

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 26% 

ขอนแก่น 7% 
สรุนิทร ์ 7% 
นครราชสมีา 7% 
สกลนคร 7% 

ภาคกลาง 16% 
อยุธยา 4% 
สพุรรณบุร ี 4% 
นครสวรรค ์ 4% 
เพชรบรูณ์ 4% 

ภาคตะวนัออก/ภาคตะวนัตก 9% 
ชลบุร ี 2% 
สระแกว้ 2% 
ราชบุร ี 2% 
ประจวบครีขีนัธ ์ 2% 

ภาคใต ้ 12% 
นครศรธีรรมราช 3% 
สงขลา 3% 
สรุาษฎรธ์าน ี 3% 
ยะลา 3% 

(ฐาน) (4,000) 
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หมายเหตุ : จงัหวดัทีสุ่่มตวัอย่างในแต่ละภาคครอบคลุมจงัหวดัทีม่คีวามหนาแน่นของประชากรมาก-น้อย 

  
 
 โดยเยาวชนทัง้หมด 4,000 คน ประกอบไปด้วยเยาวชนที่ก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัมธัยมศกึษา
ตอนต้นทีร่อ้ยละ 7 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายทีร่อ้ยละ 30 ระดบั ปวช. ที่รอ้ยละ 10 ระดบั ปวส./
อนุปรญิญาที่รอ้ยละ 6 และระดบัปรญิญาตรทีีร่อ้ยละ 46 โดยจากจ านวนทัง้หมดนี้เป็นเยาวชนทีก่ าลงั
ศกึษาอยู่ในสถานศกึษาประเภทโรงเรยีนรฐับาลที่รอ้ยละ 31 โรงเรยีนเอกชนที่รอ้ยละ 6 โรงเรยีน/
วทิยาลยัอาชวีะที่รอ้ยละ 16 มหาวทิยาลยัรฐับาลที่รอ้ยละ 38 มหาวทิยาลยัเอกชนที่รอ้ยละ 9 และ
การศกึษานอกโรงเรยีนทีร่อ้ยละ 1  
 

ลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามระดบัการศึกษาและประเภทสถาบนัการศึกษา 
 

ระดบัการศกึษา มธัยมศกึษาปีที ่1-3 7% 
มธัยมศกึษาปีที ่4-6 30% 
ปวช. 10% 
ปวส./อนุปรญิญา 6% 
ปรญิญาตร ี 46% 

ประเภท
สถาบนัการศกึษา 

โรงเรยีนรฐับาล 31% 
โรงเรยีนเอกชน 6% 
โรงเรยีน/วทิยาลยัอาชวีะ 16% 
มหาวทิยาลยัรฐับาล 38% 
มหาวทิยาลยัเอกชน 9% 
การศกึษานอกโรงเรยีน 1% 
(ฐาน) (4,000) 

 
 นอกจากนี้ ในการเกบ็ขอ้มลูจากเยาวชนจ านวนทัง้หมด 4,000 คน พบเยาวชนทีม่เีชือ้ชาตไิทย
ซึง่ไดแ้ก่เยาวชนที่มบีดิาและมารดามเีชือ้ชาตไิทยทีร่อ้ยละ 99 ในขณะที ่พบเยาวชนทีม่เีชือ้ชาตอิื่นซึ่ง
ได้แก่เยาวชนที่มบีดิาหรอืมารดาเป็นชาวต่างชาติที่ร้อยละ 0.8 และเยาวชนที่มบีดิาและมารดาเป็น
ชาวต่างชาตทิีร่อ้ยละ 0.2  
 

ลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามเช้ือชาติ  
 

เชือ้ชาต ิ ไทย 99% 
ไทย-ต่างชาต ิ 0.8% 
ต่างชาต ิ 0.2% 
(ฐาน) (4,000) 
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 และหากพจิารณาปจัจยัในดา้นสถานะทางเศรษฐกจิสงัคมของครอบครวั ในการสุ่มตวัอยา่งพบ

เยาวชนทีม่สีถานะทางเศรษฐกจิสงัคมของครอบครวัในระดบั D ทีร่อ้ยละ 12 ระดบั C-/C/C+ ทีร่อ้ยละ 

62 ระดบั B ทีร่อ้ยละ 15 ระดบั A/A+ ทีร่อ้ยละ 10     

ลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามสถานะทางเศรษฐกิจสงัคมของครอบครวั 
 

สถานะทางเศรษฐกจิ
สงัคมของครอบครวั 

D 12% 
C- 18% 
C 26% 
C+ 19% 
B 15% 
A 7% 
A+ 4% 
ไม่ระบ ุ 1% 
(ฐาน) (4,000) 

หมายเหตุ : เกณฑก์ารจดัระดบัสถานะทางเศรษฐกจิสงัคมของครอบครวัอา้งองิจาก 
               สมาคมวจิยัการตลาดแห่งประเทศไทย ดงันี้ 
 

สถานะ 
ทางเศรษฐกจิสงัคม 

รายไดค้รอบครวัเฉลีย่ต่อเดอืน (บาท) 
กรงุเทพมหานคร ต่างจงัหวดั 

ในเขตเทศบาล 
ต่างจงัหวดั 

นอกเขตเทศบาล 
ระดบั D 7,501 – 18,000 5,001 – 10,000 3,201 – 6,500 
ระดบั C- 18,001 – 24,000 10,001 – 15,000 6,501 – 11,000 
ระดบั C 24,001 – 35,000 15,001 – 22,500 11,001 – 20,000 
ระดบั C+ 35,001 – 50,000 22,501 – 33,000 20,001 – 24,000 
ระดบั B 50,001 – 85,000 33,001 – 55,000 24,001 – 35,000 
ระดบั A 85,001 – 160,000 55,001 – 85,000 35,001 – 58,000 
ระดบั A+ > 160,000 > 85,000 > 58,000 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


