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    เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/  ขาวสังคม/ ขาวเยาวชน                  รวม 5 หนา 
 

ผลสํารวจเร่ือง  “ความเห็นของเด็กๆ ที่มีตอการเมืองไทย” 
 

เด็กๆ 27.5% บอกเคยเห็นพอแมโตเถียงหรือทะเลาะกันเร่ืองการเมือง 
31.3% รับรูวาผูใหญในบานเมืองทะเลาะกันเร่ืองอะไร และ  
45.3% อยากขอใหผูใหญสามัคคีปรองดอง เลิกทะเลาะกัน 

 
 เ น่ืองดวยวันเสารที่ 11 มกราคมน้ี ตรงกับวันเด็กแหงชาติ ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ      
(กรุงเทพโพลล)  จึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของเด็กๆ ที่มีอายุ 6-14 ป ในเขตกรุงเทพมหานคร     
จํานวน 1,193 คน เม่ือวันที่ 7- 9   มกราคม ที่ผานมา พบวา  
 

 วันเด็กปน้ี  เด็กๆ อยากใหผูปกครองพาไปเที่ยวสวนสนุกมากที่สุด (รอยละ 27.8) รองลงมา อยาก
ใหพาไปเที่ยวภู ดอย หรือทะเลในตางจังหวัด (รอยละ 20.5) และอยากใหพาไปสวนสัตว ซาฟารีเวิลด            
(รอยละ 15.8)  
 

 สวนคุณสมบัติของการเปนเด็กดีในความคิดของเด็กๆ คือ เปนคนใจดี/มีนํ้าใจ/เอ้ือเฟอเผ่ือแผ 
(รอยละ 24.0) รองลงมา เปนคนซื่อสัตยสุจริต (รอยละ 22.2) และกตัญูรูคุณ (รอยละ 20.0) 
 

 เม่ือสอบถามเด็กๆ วาโตข้ึนอยากเปนนักการเมืองหรือไม เด็กมากถึง 1 ใน 4 หรือคิดเปนรอยละ 
20.6 บอกวาอยากเปน และ 3 ใน 4 หรือคิดเปนรอยละ 79.4 บอกวาไมอยากเปน จากน้ันจึงถามเด็กๆ ตอใน
ประเด็นที่เก่ียวเน่ืองกับการเมืองวา เคยเห็นคนในครอบครัว โตเถียง/ทะเลาะกัน เรื่องการเมือง เสื้อเหลือง 
เสื้อแดง บางหรือไม เด็กๆ รอยละ 72.5 บอกวา ไมเคยเห็น สวนอีกรอยละ 27.5 บอกวาเคยเห็น   

 

  ดานการรับรูของเด็กๆ เก่ียวกับเร่ืองที่ผูใหญในบานเมือง ทะเลาะกันหรือขัดแยงกัน  เด็กๆ รอย
ละ 68.7 บอกวาไมรู ขณะที่รอยละ 31.3 บอกวารู  

 

  สําหรับเรื่องที่เด็กๆ อยากบอกกับผูใหญในสังคมมากที่สุด คือ ใหสามัคคีปรองดอง เลิกทะเลาะ
กันรอยละ 45.3 รองลงมาคือ ใหมีความซื่อสัตยสุจริตไมคดโกง รอยละ 19.3 และใหทําตัวเปนตัวอยางที่ดีของเด็ก
รอยละ 13.7 

   
 ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
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1. สถานที่ที่เด็กๆ อยากใหพอแม ผูปกครอง พาไปเท่ียวมากที่สุดคือ  
 

- ไปเที่ยวสวนสนุก เชน สวนสยาม ดรีมเวิลด    รอยละ 27.8 
- ไปเที่ยว ภู ดอย หรือทะเล ในตางจังหวัด  รอยละ 20.5 
- ไปสวนสัตว เชน เขาดิน ซาฟารีเวิลด  รอยละ 15.8 
- ไปวัด ทําบุญ  รอยละ 10.5 
- ไปทองฟาจําลอง/พิพิธภัณฑ รอยละ 7.6 
- ไปงานกิจกรรมวันเด็กที่สนามกีฬา เชน สนามกีฬาแหงชาติ รอยละ 6.1 
- ไปดู รถถัง เคร่ืองบิน ปนใหญ รอยละ 5.0 
- ไปเที่ยวงาน ของ กปปส. ที่ราชดําเนิน รอยละ 1.4 
- อ่ืนๆ อาทิ อยากไปตางประเทศ หางสรรพสินคา ชอง 3 ฯลฯ รอยละ 5.3 

 
   

  2. คุณสมบัติของการเปนเด็กดีในความคิดของเด็กๆ คือ 
 

- ใจดี / มีนํ้าใจ / เอ้ือเฟอเผ่ือแผ รอยละ 24.0 

- ซ่ือสัตยสุจริต รอยละ 22.2 

- กตัญูรูคุณ รอยละ 20.0 

- ขยัน / อดทน รอยละ 19.1 

- เรียนเกง  รอยละ 11.7 

- รํ่ารวย รอยละ 1.6 

- มีชื่อเสียง เปนที่รูจัก รอยละ 1.4 

 
3. ความใฝฝนอยากเปนนักการเมืองเม่ือโตข้ึน 
 

- อยากเปน รอยละ 20.6
- ไมอยากเปน รอยละ 79.4

 
4. การเคยเห็นคนในครอบครัว โตเถียง/ทะเลาะกัน เร่ืองการเมือง เสื้อเหลือง เสื้อแดง  
 

- เคยเห็น รอยละ 27.5
- ไมเคยเห็น รอยละ 72.5

 
5. ความเห็นตอการรับรู เร่ืองที่ผูใหญในบานเมือง ทะเลาะกันหรือขัดแยงกัน 
 

- รู รอยละ 31.3
- ไมรู รอยละ 68.7
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6. เร่ืองที่เด็กๆ อยากบอกกับผูใหญในสังคมมากที่สุด  
 

- ใหสามัคคีปรองดอง เลิกทะเลาะกัน รอยละ 45.3
- ใหมีความซ่ือสัตยสุจริตไมคดโกง รอยละ 19.3
- ใหทําตัวเปนตัวอยางที่ดีของเด็ก รอยละ 13.7
- ชวยกันพัฒนาประเทศใหเจริญ รอยละ 13.6
- ใหเคารพและไมฝาฝน กฎหมาย รอยละ 7.3
- อ่ืนๆ อาทิ ให รับฟงเหตุผลซึ่งกันและกัน ให

ความสําคัญกับเด็ก ฯลฯ 
รอยละ 0.8
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
      เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของเด็กอายุ 6 -14 ป ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เน่ืองในวันเด็กแหงชาติ โดย

สอบถามเก่ียวกับสถานที่ที่เด็กอยากใหผูปกครองพาไปเที่ยวในวันเด็ก ทัศนะคติเก่ียวกับคุณสมบัติของคนดี และ
ความเห็นเก่ียวการเมืองไทย ตลอดจนเรื่องที่อยากบอกผูใหญในสังคม เพื่อสะทอนมุมมองความคิดเห็นของเด็กให
ผูใหญในสังคมและผูที่เก่ียวของไดรับทราบ และนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศตอไป 

  
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

     การสํารวจใชการสุมตัวอยางเด็กอายุ 6-14 ป ที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษา – มัธยมศึกษา
ตอนตน ทั้งโรงเรียนในสังกัดรัฐบาล และสังกัดเอกชน ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุมจากเขตการปกครองทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ไดแก เขต
คลองเตย คลองสามวา ดินแดง ดุสิต ทวีวัฒนา ทุงครุ บางกอกนอย บางกะป บางเขน บางซื่อ บางนา บางบอน 
บางพลัด บางรัก บึงกุม ปทุมวัน ประเวศ พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี ราชเทวี ราษฎรบูรณะ สวนหลวง 
สะพานสูง และสาทร จากนั้นจึงสุมประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,193 คน เปนเพศ
ชายรอยละ 49.5 และเพศหญิงรอยละ 50.5 

  
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

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

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  7 - 9 มกราคม 2556 

      
วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :  10 มกราคม 2556 
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ขอมูลประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน (คน)  รอยละ
เพศ   
                       ชาย 591 49.5 
                       หญิง 602 50.5 

รวม 1,193 100.0 
อายุ   
                      6 – 8 ป 334 28.0 
                      9 – 11 ป 421 35.3 
                      12 – 14 ป 438 36.7 

รวม 1,193 100.0 
การศึกษา  
  ประถมศึกษา 868 72.8 
  มัธยมศึกษา 325 27.2 

รวม 1,193 100.0 
สังกัดของโรงเรียน  
  รัฐบาล 827 69.3 
  เอกชน 366 30.7 

รวม 1,193 100.0 
 
 
 

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 


