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ผลสํารวจกรุงเทพโพลล  :  ความใฝฝนของเด็กไทยในป 2550 
 

 ดวยในวันเสารที่ 13 มกราคมนี้เปนวันเด็กแหงชาติ ศนูยวิจัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวทิยาลัยกรุงเทพ 
จึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “ความใฝฝนของเด็กไทยในป 2550”  โดยเก็บขอมูลจากเด็กอายุ 6-14 ป 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 1,193 คน เม่ือวันที่ 10 -11 มกราคม 2550 สรุปผลไดดังน้ี 
 

1. บุคคลในดวงใจที่เด็กชื่นชอบและใฝฝนอยากเปนมากที่สุด  (เปนคําถามปลายเปดใหระบุคําตอบเอง) 
- อยูในกลุมนักรอง นักแสดง และนางงาม ไดแก อ้ัม พัชราภา/  

แพนเคก เขมนิจ/ ขวัญ อุษามณี/ ปู ไปรยา/ กบ สุวนันท/ นุน วรนุช/  
ฟลม รัฐภูมิ/ กอลฟ-ไมค/ แดน ดีทูบี/ นาตาลี เกลโบวา ฯลฯ...........................รอยละ 27.9 

- อยูในกลุมพอ แม ญาติพีน่อง......................................................................รอยละ  23.6 
- อยูในกลุมการตนู เกม ไดแก โคนัน/ นารูโตะ/ โดเรมอน/ อุลตราแมน/  

ซุปเปอรแมน/ คิตตี้ ฯลฯ................................................................................รอยละ  10.5 
- อยูในกลุมนักกีฬา ไดแก เดวิด เบคแคม/ โรนัลดิญโญ/ โรเจอร เฟดเดอเรอร 

ภราดร ศรีชาพันธุ/ ดนัย อุดมโชค/ ลีซอ.........................................................รอยละ 10.3 
- อยูในกลุมครู อาจารย.................................................................................รอยละ  9.4 
- อยูในกลุมนักการเมือง ไดแก พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท/พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร/  

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ/ นายอภิรักษ โกษะโยธิน............................................รอยละ  5.6 
- อยูในกลุมทหาร ตํารวจ ไดแก พล.อ.สนธิ บุญยรตักลิน/  

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท................................................................................รอยละ  4.8 
- อ่ืนๆ อาทิ แพทย นักธุรกจิ ผูประกาศขาว ตวัเอง............................................รอยละ  5.7 
- ไมมีใครเปนบุคคลในดวงใจ.........................................................................รอยละ  2.2 
 

2. โตขึ้นอยากเปนคนแบบไหนมากที่สุด 
- คนดี ไมคดโกง...........................................รอยละ 52.1 
- คนเกง คนฉลาด...........................................รอยละ 32.6 
- คนรวย.........................................................รอยละ  4.7  
- คนสวย คนหลอ............................................รอยละ  4.6 
- คนดัง คนมีชื่อเสียง.......................................รอยละ  4.6 
- อ่ืนๆ อาทิ คนที่ใชชวีติแบบพอเพียง..............รอยละ  1.4 
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3. การรับทราบเกี่ยวกับคําขวัญวันเด็กประจําปน้ี 

-  ทราบ......................................รอยละ  73.3 
-  ไมทราบ..................................รอยละ   26.7 

 
4. ความเขาใจความหมายของคําขวัญวันเด็กปน้ี  

-  เขาใจ.....................................รอยละ  68.2 
-  ไมเขาใจ..................................รอยละ  31.8 

 
5. ความคิดเห็นที่มีตอความประพฤติของผูใหญในปจจุบันในเรือ่ง การมีคุณธรรมนําใจ การใชชีวติ 

อยางพอเพียง และการหลีกเลีย่งอบายมขุ 
 ตองปรับปรุงแกไข 

(รอยละ) 
ไมตองปรับปรุงแกไข 

(รอยละ) 
1. การมีคุณธรรมนําใจ (ซ่ือสัตย ไมคดโกง) 85.8 14.2 
2. การใชชีวติอยางพอเพียง (ประหยัด ไมฟุมเฟอย) 84.9 15.1 
3. การหลีกเลีย่งอบายมุข (ไมด่ืมเหลา ไมสูบบุหร่ี  
    ไมเลนการพนัน ไมเสพยาเสพติด) 

91.5 8.5 

 
6. พร 1 ขอที่อยากขอในโอกาสวันเด็กป 2550 

- ขอใหคนไทยรักกัน.............................รอยละ  43.2 
- ขอใหเรียนเกง.......................................รอยละ  28.2 
- ขอใหไมมีการวางระเบิด........................รอยละ  18.4 
- ขอของเลน............................................รอยละ   2.3 
- ขอใหไดไปเที่ยวงานวันเด็ก...................รอยละ   2.1 
- อ่ืนๆ เชน ขอใหในหลวงทรงมีพระชนมายุยืนนาน ขอใหครอบครัวมีความสุข 
               ขอใหพอแมอายุยืน ขอใหโลกนี้มีแตคนดี ขอใหมีเพ่ือนมากๆ ฯลฯ..........รอยละ  5.8  

 
  

  
  ------------------------------------- 

    
     
  

ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 02-350-3500 ตอ 1776 
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รายละเอียดในการสํารวจ 

 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 
 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของเด็กในประเด็นตอไปนี ้

1. บุคคลในดวงใจที่เด็กชื่นชอบและใฝฝนอยากเปนมากที่สุด 
2. การรับรูและความเขาใจที่เด็กมีตอคําขวัญวันเด็กประจําป 2550  
3. ความคิดเห็นที่มีตอความประพฤติของผูใหญในปจจุบันในเรื่อง การมคีุณธรรมนําใจ การใชชีวิตอยางพอเพียง  

และการหลีกเลีย่งอบายมุข 
4. พร 1 ขอที่อยากขอเนื่องในโอกาสวันเด็กป 2550 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 
 การสํารวจใชวิธีสุมโรงเรียนรฐับาลและโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เปดสอนในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 35 แหง เปนโรงเรียนรัฐบาล 22 แหง และโรงเรียนเอกชน 13 แหง จากนั้นจึงสุมประชากรเปาหมาย
ที่จะสัมภาษณ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,193 คน เปนเพศชายรอยละ 41.7 และเพศหญิงรอยละ 58.3 
 
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีความคลาดเคลื่อน ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

วิธีเกบ็รวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
ระยะเวลาในการเก็บขอมลู   :       10 -11มกราคม 2550 

             วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :          12 มกราคม 2550 
 
 

ตาราง ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 497 41.7 
            หญิง 696 58.3 
อายุ   
            6-8 ป 225 18.9 
            9-11 ป 418 35.0 
            12-14 ป 550 46.1 
ระดับชั้นที่กําลังศึกษาอยู   
            ประถมศึกษา  721 60.4 
            มัธยมศึกษาตอนตน 472 39.6 

 
 


