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ผลสํารวจเร่ือง  “ความคิดของเดก็ฝากถึงผูใหญ ในวันเด็กแหงชาติ” 
 
 
เด็กๆ อยากไดไอแพด แท็บเลต็ เปนของขวัญจากนายกฯ มากที่สุด  และอยากบอกผูใหญในสังคมใหสามัคคี
ปรองดอง เลกิทะเลาะกัน    
 

 เน่ืองดวยวันเสารที่ 12 มกราคม น้ี ตรงกับวันเด็กแหงชาติ ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ      
(กรุงเทพโพลล)  จึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของเด็กๆ ที่มีอายุ 6-14 ป ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล      
จํานวน 1,115 คน เม่ือวันที่ 8 – 10  มกราคม ที่ผานมา พบวา 
  

 สถานที่ที่เด็กๆ อยากใหพอแม ผูปกครอง พาไปเที่ยวมากที่สุดคือ สวนสนุก เชน สวนสยาม   
ดรีมเวิลด รอยละ 26.9  รองลงมาคือ พาไปเที่ยวทะเล รอยละ 25.5 และพาไปสวนสัตว เชน เขาดิน ซาฟารีเวิลด 
รอยละ 15.6  
 

 สําหรับของขวัญที่เด็กๆ อยากไดจากนายกรัฐมนตรีในวันเด็กปน้ี มากที่สุด คือไอแพด แท็บเล็ต           
รอยละ 19.7 รองลงมาคือ โทรศัพทมือถือสมารทโฟน เชน บีบี ไอโฟน ซัมซุง ฯลฯ รอยละ 15.3 และตุกตา        
ตัวใหญๆ รอยละ 12.2 
 ในสวนคําขวัญวันเด็กในปน้ี ของนายกฯ ยิ่งลักษณ ชินวัตร ที่วา “รักษาวินัย ใฝเรียนรู เพิ่มพูนปญญา 
นําพาไทยสูอาเซียน”เด็กๆ สวนใหญระบุวาคําที่ตนเองสามารถทําไดมากที่สุด คือ คําวา “ใฝเรียนรู” รอยละ 
46.9 รองลงมาคือคําวา “รักษาวินัย” รอยละ 28.8 คําวา “นําพาไทยสูอาเซียน” รอยละ 13.7 และคําวา 
“เพิ่มพูนปญญา” รอยละ 8.9 ตามลําดับ ในขณะที่รอยละ 1.7 ระบุวาไมสามารถทําไดเลยสักขอ 
 ดานอาชีพที่เด็กใฝฝนอยากจะเปนมากที่สุดเมื่อโตข้ึน คือ อาชีพหมอ/แพทย รอยละ 16.6
รองลงมาคือ คุณครู รอยละ 14.1 และตํารวจ รอยละ 11.5  ในขณะที่มีเพียงรอยละ 4.2 เทานั้น ที่ระบุวาอยากเปน
นายกรัฐมนตรีและนักการเมือง 
 เมื่อถามถึงคุณสมบัติของคนดีในความคิดของเด็กๆ พบวา ตองใจดี มีนํ้าใจ เอ้ือเฟอเผ่ือแผ  
รอยละ 38.0 รองลงมาคือ ตองซื่อสัตยสุจริต รอยละ 36.4  และขยัน อดทน รอยละ 15.0 
 สุดทายเรื่องที่เด็กๆ อยากบอกผูใหญในสังคมมากที่สุดคือ ใหสามัคคีปรองดอง เลิกทะเลาะกัน   
รอยละ 33.6  รองลงมาคือ ใหมีความซื่อสัตยสุจริตไมคดโกง รอยละ 23.7 และใหทําตัวเปนตัวอยางที่ดีของเด็ก 
รอยละ 11.1 
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 ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 
1. สถานที่ที่เด็กๆอยากใหพอแม ผูปกครอง พาไปเที่ยวมากที่สุดคือ  

   

  - ไปเที่ยวสวนสนุก เชน สวนสยาม ดรีมเวิลด   รอยละ 26.9   
  - ไปเที่ยวทะเล      รอยละ 25.5 
  - ไปสวนสัตว เชน เขาดิน ซาฟารีเวิลด   รอยละ 15.6   
  - ไปวัด ทําบุญ      รอยละ 12.9 
  - ไปทองฟาจําลอง          รอยละ 8.0 
  - ไปดู รถถัง เครื่องบิน ปนใหญ    รอยละ 3.7 
  - ไปทําเนียบรัฐบาล น่ังเกาอ้ีนายกฯ       รอยละ 3.2 
  - อ่ืนๆ อาทิ ไปชมพิพิธภัณฑ หางสรรพสินคา  รอยละ 4.2 
        งานกระทรวงวิทยาศาสตร ฯลฯ  
         

2. ของขวัญวันเด็ก ที่เด็กๆ อยากไดจากนายกฯ ยิ่งลักษณ ชินวัตร มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 
    (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
   

  - ไอแพด / แท็บเล็ต     รอยละ 19.7 
  - โทรศัพทมือถือสมารทโฟน เชน บีบี ไอโฟน ซัมซุง รอยละ 15.3 
  - ตุกตาตัวใหญๆ     รอยละ 12.2 
  - คอมพิวเตอร และ Notebook    รอยละ 7.2 
  - จักรยาน      รอยละ 5.9 
 

3. จากคําขวัญวันเด็กในปน้ี ของนายก ฯ ยิ่งลักษณ  ชินวัตร ที่วา “รักษาวินัย ใฝเรียนรู เพิ่มพูนปญญา นําพาไทย
สูอาเซียน” คําที่เด็กคิดวาสามารถทําไดมากที่สุด คือ 

   

  - รักษาวินัย     รอยละ 28.8 
  - ใฝเรียนรู     รอยละ 46.9 
  - เพ่ิมพูนปญญา     รอยละ 8.9 
  - นําพาไทยสูอาเซียน    รอยละ 13.7 
  - ทําไมไดสักขอ     รอยละ 1.7 
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4. อาชีพที่เด็กใฝฝนอยากเปนมากที่สุด 10 อันดับแรก คือ  
 

  - หมอ  แพทย     รอยละ 16.6  
   - คุณครู             รอยละ 14.1 
  - ตํารวจ      รอยละ 11.5   
    - ทหาร      รอยละ 11.2 
  - ดารา/นักรอง      รอยละ 10.8 
  - นักธุรกิจ/เจาของกิจการ   รอยละ 7.5  
   - พยาบาล             รอยละ 5.7 
  - วิศวกร/สถาปนิก        รอยละ 4.8 
  - โปรแกรมเมอร      รอยละ 4.4 
  - นายกรัฐมนตรี /นักการเมือง   รอยละ 4.2     
   

  5. คุณสมบัติของการเปนคนดีในความคิดของเด็กๆ คือ 
 

 - ใจดี / มีนํ้าใจ / เอ้ือเฟอเผ่ือแผ  รอยละ 38.0  

 - ซ่ือสัตยสุจริต     รอยละ 36.4  
 - ขยัน / อดทน          รอยละ 15.0 
 - เรียนเกง           รอยละ 7.8 
 - รํ่ารวย      รอยละ 1.7 
 - มีชื่อเสียง เปนที่รูจัก    รอยละ 1.1 
 

6. เร่ืองที่เด็กๆ อยากบอกกับผูใหญในสังคมมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 
 

 - ใหสามัคคีปรองดอง เลิกทะเลาะกัน  รอยละ 33.6   
 - ใหมีความซื่อสัตยสุจริตไมคดโกง   รอยละ 23.7 
 - ใหทําตัวเปนตัวอยางที่ดีของเด็ก  รอยละ 11.1 
 - ชวยกันพัฒนาประเทศใหเจริญ   รอยละ 8.6 
 - ใหรับฟงความคิดเห็นของเด็กๆ บาง  รอยละ 6.6 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
      เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของเด็กอายุ 6 -14 ป ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เน่ืองในวันเด็กแหงชาติ 

โดยสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ที่เด็กอยากใหผูปกครองพาไปเที่ยวในวันเด็ก อาชีพที่ใฝฝน ทัศนะคติเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของคนดี ตลอดจนเรื่องที่อยากบอกผูใหญในสังคม รวมถึงการนําคําขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรีไป
ปฏิบัติ และของขวัญที่เด็กอยากไดจากนายกรัฐมนตรี เพ่ือสะทอนมุมมองความคิดเห็นของเด็กใหผูใหญในสังคม
และผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ และนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศตอไป 

  
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

     การสํารวจใชการสุมตัวอยางเด็กอายุ 6-14 ป ที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษา – มัธยมศึกษา
ตอนตน ทั้งโรงเรียนในสังกัดรัฐบาล และสังกัดเอกชน ที่อยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดวยวิธีการสุม
ตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุมจากเขตการปกครองทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลาง และ
ชั้นนอก ไดแก เขตคลองเตย คลองสามวา ดินแดง ดุสิต ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ทุงครุ บางกอกนอย บางกะป บางเขน 
บางคอแหลม บางนา บางบอน บางพลัด บางรัก บึงกุม ปทุมวัน พญาไท พระนคร มีนบุรี ราชเทวี ราษฎรบูรณะ 
สวนหลวง สะพานสูง และสาทร และปริมณฑล ไดแก นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ จากนั้นจึงสุมประชากร
เปาหมายที่จะสัมภาษณ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,115 คน เปนเพศชายรอยละ 48.2 และเพศหญิงรอยละ 51.8 

  
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน
แบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถาม
ปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเองโดยอิสระ (Open Form) และไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความ
ถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  8 – 10  มกราคม 2556 

      
วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :   11 มกราคม 2556 

 
 
 
 
 



 

 

 

5

ขอมูลประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน (คน)  รอยละ 
เพศ    
                       ชาย 537 48.2 
                       หญิง 578 51.8 

รวม 1,115 100.0 
อายุ    
                      6 – 8 ป 318 28.5 
                      9 – 11 ป 404 36.2 
                      12 – 14 ป 393 35.3 

รวม 1,115 100.0 
การศึกษา   
  ประถมศึกษา 773 69.3 
  มัธยมศึกษา 342 30.7 

รวม 1,115 100.0 
สังกัดของโรงเรียน   
  รัฐบาล 886 79.5 
  เอกชน 229 20.5 

รวม 1,115 100.0 
 
 
 

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

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
 

 
 
 


