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    ผลสาํรวจเร่ือง  “เร่ืองท่ีเดก็ๆ อยากบอกในวนัเดก็แห่งชาติ” 

 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 เน่ืองด้วยวันเสาร์ที่ 10 มกราคมน้ี ตรงกับวันเด็กแห่งชาติ กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัย
มหาวิทยาลยักรุงเทพ ได้สํารวจความคิดเห็นของเด็กๆ ในเรื่อง “เร่ืองท่ีเด็กๆ อยากบอกในวนัเด็ก
แห่งชาติ” โดยเกบ็ขอ้มลูจากเดก็ทีม่อีาย ุ6-14 ปี ในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล จาํนวน 1,210 คน พบวา่  
 

 วนัเดก็ปีน้ี  เดก็ๆ ร้อยละ 34.0  อยากให้ผู้ปกครองพาไปเท่ียวสวนสนุกมากท่ีสุด รองลงมา
รอ้ยละ 13.7 อยากใหพ้าไปทอ้งฟ้าจาํลอง/พพิธิภณัฑ ์และรอ้ยละ 12.3 อยากใหพ้าไปเทีย่วสวนสตัว ์
  

 ทัง้น้ีเม่ือโตขึน้เดก็ๆ ร้อยละ 14.0 ใฝ่ฝันอยากเป็นทหาร รองลงมารอ้ยละ 12.1 ใฝฝ่นัอยากเป็น 
คร/ูอาจารย ์และรอ้ยละ 9.9 ใฝฝ่นัอยากเป็น แพทย/์เภสชักร 
  

 ส่วนของขวญัวนัเด็กท่ีอยากได้จากพ่อแม่ ผู้ปกครองมากท่ีสุด  คือ ไอแพด/สมาร์ตโฟน 
(ร้อยละ 29.2) รองลงมาอยากได ้คอมพวิเตอร/์โน้ตบุ๊ก (รอ้ยละ 22.2) และอุปกรณ์กฬีา/ชุดกฬีา (รอ้ยละ 9.3) 
  

 สาํหรบัตวัการต์นูท่ีเดก็ๆ ช่ืนชอบมากท่ีสดุ คือ โดราเอม่อน (ร้อยละ 37.8) รองลงมา คอื เบน็
เทน็ (รอ้ยละ 9.6) และ บารบ์ี ้(รอ้ยละ 6.9) 
  

 เม่ือถามถึงเรื่องท่ีเดก็ๆ อยากให้ผู้ใหญ่ใกล้ตวัแก้ไขมากท่ีสุดเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กบั
เด็กๆ คือ เร่ืองการด่ืมเหล้า/ สูบบุหร่ี/ เล่นการพนัน (ร้อยละ 51.5)  และเรื่องความไม่สามคัคี
ปรองดอง / ทะเลาะกนั (ร้อยละ 48.8) 
  

 สุดท้ายเม่ือถามว่าเคยได้ยิน/รบัทราบเรื่อง ค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการหรือไม่ 
เด็กๆ ร้อยละ 88.9 ระบุว่าได้ยิน/รบัทราบ ในจํานวนน้ีร้อยละ 33.5 ทราบจากคุณครูให้ท่องใน
โรงเรียน รองลงมาร้อยละ 18.0 ทราบจากรายการทีวี/วิทยุ และร้อยละ 16.2 ทราบจากการติดบอร์ดใน
โรงเรยีน ขณะทีม่เีพยีงรอ้ยละ 11.1 เทา่นัน้ทีร่ะบุวา่ไมเ่คยไดย้นิ/ไมท่ราบ  

  

 ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวสงัคม 

เรือ่ง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ของเดก็และเยาวชน   (รวม 4หน้า) 

เดก็ 88.9 % รบัรู้และรบัทราบเรื่องค่านิยมหลกั 12 ประการ 
51.5 % วอนผูใ้หญ่ใกล้ตวัแก้ไข เร่ืองการด่ืมเหล้า/ สบูบหุร่ี/ เล่นการพนัน เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดี 

34.0 อยากให้พ่อแม่พาไปเท่ียวสวนสนุก  สวนสยาม ดรีมเวิลด ์มากท่ีสดุ 
ไอแพด สมารต์โฟน  โน้ตบุก๊ ยงัคงเป็นของขวญัท่ีเดก็สมยัน้ีอยากได้มากท่ีสดุ 
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1. สถานท่ีท่ีเดก็ๆ อยากให้พ่อแม่ ผูป้กครอง พาไปเท่ียวมากท่ีสดุ  

ไปเท่ียวสวนสนุก เช่น สวนสยาม ดรีมเวิลด ์     ร้อยละ 34.0 
ไปทอ้งฟ้าจาํลอง/พพิธิภณัฑ ์  รอ้ยละ 13.7 
ไปสวนสตัว ์เชน่ เขาดนิ ซาฟารเีวลิด ์  รอ้ยละ 12.3 
ไปเดนิ/เทีย่วหา้งซือ้ของเล่น      รอ้ยละ 9.2 
ไปด ูรถถงั เครือ่งบนิ ปืนใหญ่   รอ้ยละ 8.7 
ไปตามสถานีโทรทศัน์ชอ่งต่างๆ (พบดารา ตวัการต์ูน ทีช่ื่นชอบ) รอ้ยละ 8.3 
ไปทาํเนียบรฐับาล ดหูอ้งทาํงาน/นัง่เกา้อีน้ายกรฐัมนตร ี รอ้ยละ 4.2 
ไปรบักระปกุออมสนิ    รอ้ยละ 2.1 
อื่นๆ อาท ิไปเทีย่วทะเล ไปต่างจงัหวดั ไปทาํบุญทีว่ดั ไปดหูนงั ฯลฯ รอ้ยละ 7.5 

 

2. อาชีพท่ีเดก็ๆ ใฝ่ฝนัอยากเป็นเม่ือโตขึน้ มากท่ีสดุ 10 อนัดบัแรก 

ทหาร ร้อยละ 14.0 
คร/ูอาจารย ์ รอ้ยละ 12.1 
แพทย/์เภสชักร รอ้ยละ 9.9 
ตํารวจ รอ้ยละ 8.8 
นกักฬีา รอ้ยละ 8.6 
ดารา/นกัรอ้ง รอ้ยละ 7.2 
พยาบาล รอ้ยละ 6.1 
นกัวทิยาศาสตร ์ รอ้ยละ 5.8 
ศลิปิน/จติรกร รอ้ยละ 4.4 
เจา้ของกจิการ/นกัธุรกจิ รอ้ยละ 4.1 

 

3. ของขวญัวนัเดก็ท่ีอยากได้จากพ่อแม่ ผูป้กครองมากท่ีสดุ  

ไอแพด/สมารต์โฟน ร้อยละ 29.2 
คอมพวิเตอร/์โน้ตบุ๊ก รอ้ยละ 22.2 
อุปกรณ์กฬีา/ชุดกฬีา รอ้ยละ 9.3 
จกัรยาน รอ้ยละ 7.7 
หุน่ยนต/์รถบงัคบั/เครือ่งบนิบงัคบั รอ้ยละ 6.7 
เกมเพลย ์(PS) รอ้ยละ 6.2 
ตุ๊กตา รอ้ยละ 4.5 
ชุดระบายส ี รอ้ยละ 3.8 
หนงัสอืการต์ูน/นิทาน รอ้ยละ 3.7 
เสือ้ผา้สวยๆ เท ่ๆ  รอ้ยละ 3.6 
อื่นๆ อาท ินาฬกิาขอ้มอื เงนิ ขนม ขอใหพ้อ่แมร่กัตลอดไป ฯลฯ รอ้ยละ 3.1 
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4. ตวัการต์นูท่ีเดก็ๆ ช่ืนชอบมากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรก (เป็นคาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุเอง) 

โดราเอม่อน ร้อยละ 37.8 
เบน็เทน็ รอ้ยละ 9.6 
บารบ์ี ้ รอ้ยละ 6.9 
โคนนั รอ้ยละ 5.3 
มกิกีเ้มา้ส ์ รอ้ยละ 5.1 

 
 

 5. เร่ืองท่ีเดก็ๆ อยากให้ผูใ้หญ่ใกล้ตวัแก้ไขมากท่ีสดุ เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กบัเดก็ๆ 

 ต้องปรบัปรงุ
แก้ไข 

(ร้อยละ) 

ไม่ต้อง
ปรบัปรงุแก้ไข 

(ร้อยละ) 

ไม่แน่ใจ/ไม่รู้ 
(ร้อยละ) 

เร่ืองการด่ืมเหล้า/ สบูบหุร่ี/ เล่นการพนัน 51.5 40.2 8.3 
เรือ่งความไมส่ามคัคปีรองดอง / ทะเลาะกนั 48.8 38.3 12.9 
เรือ่งการใชจ้า่ย/ใชเ้งนิฟุม่เฟือย 42.6 45.0 12.4 
เรือ่งการไมซ่ื่อสตัย ์/ คดโกง 34.0 48.7 17.3 
เรือ่งการฝา่ฝืนกฎหมาย และกตกิาของสงัคม (เชน่ 
จราจร การเขา้ควิ ฯลฯ) 

31.9 53.8 14.3 

เรือ่งการศกึษา เรยีนรู ้หาความรูอ้ยูต่ลอดเวลา 21.5 61.8 16.7 
 
6. การได้ยินและรบัทราบ เร่ืองค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. 

ได้ยิน และรบัทราบ             ร้อยละ 88.9  
 โดยรบัทราบจาก  
  คณุครใูห้ท่องในโรงเรียน ร้อยละ 33.5 
  รายการทวี/ีวทิย ุ รอ้ยละ 18.0 
  ตดิบอรด์ในโรงเรยีน รอ้ยละ 16.2 
  การทาํกจิกรรมในโรงเรยีน     รอ้ยละ 9.9 
  พอ่/แม/่ ผูป้กครอง รอ้ยละ 6.3 
  สติก๊เกอรไ์ลน์ รอ้ยละ 2.5 
  อื่นๆ อาท ิเวป็ไซต ์หนงัสอืพมิพ ์ป้ายประกาศ ฯลฯ รอ้ยละ 2.5 
  

ไมเ่คยไดย้นิ/ไมท่ราบ           รอ้ยละ 11.1  
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รายละเอียดในการสาํรวจ 
 

วตัถปุระสงคใ์นการสาํรวจ 
 เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของเดก็อายุ 6 -14 ปี ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล เน่ืองในวนัเดก็
แหง่ชาต ิโดยสอบถามเกีย่วกบัสถานทีท่ีเ่ดก็อยากใหผู้ป้กครองพาไปเทีย่วในวนัเดก็ อาชพีทีใ่ฝฝ่นั ของขวญัทีเ่ดก็
อยากได ้ตวัการต์ูนทีช่ื่นชอบ ตลอดจนพฤตกิรรมของผูใ้หญ่ในสงัคมทีค่วรปรบัปรุง และการรบัรูเ้รื่องค่านิยมหลกั
ของคนไทย 12 ประการ เพื่อสะทอ้นมุมมองความคดิเหน็ของเดก็ใหผู้ใ้หญ่ในสงัคมและผูท้ี่เกี่ยวขอ้งไดร้บัทราบ 
และนําไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาประเทศต่อไป 
 
ประชากรท่ีสนใจศึกษา 
      การสํารวจใชก้ารสุ่มตวัอย่างเดก็อายุ 6-14 ปี ทีก่ําลงัศกึษาอยู่ในระดบัชัน้ประถมศกึษา – มธัยมศกึษา
ตอนตน้ ทัง้โรงเรยีนในสงักดัรฐับาล และสงักดัเอกชน ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยสุม่จากเขตการ
ปกครองทัง้เขตชัน้ใน ชัน้กลางและชัน้นอก ได้แก่ เขตคลองสามวา ดนิแดง ดุสติ ตลิง่ชนั ทุ่งครุ บางขุนเทยีน 
บางเขน บางซื่อ บางพลดั บางรกั บงึกุ่ม ปทุมวนั ประเวศ ป้อมปราบฯ พญาไท พระนคร ภาษีเจรญิ ราชเทว ี
ราษฎร์บูรณะ สวนหลวง และ สาทร ส่วนปรมิณฑลไดแ้ก่ นนทบุร ีปทุมธานี และสมุทรปราการ ดว้ยวธิกีารสุ่ม
ตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling) จากนัน้จงึสุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสมัภาษณ์ ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่งทัง้สิน้ 1,210 คน เป็นเพศชายรอ้ยละ 50.4 และเพศหญงิรอ้ยละ 49.6      
 
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

      การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีการรวบรวมข้อมลู  
 ใชก้ารสมัภาษณ์กบักลุ่มตวัอยา่งโดยตรง (Face to face interview) โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลู
เป็นแบบสอบถามทีม่โีครงสรา้งแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) และคาํถาม
ปลายเปิด (Open Ended) จากนัน้จงึไดนํ้าแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลู
และประมวลผล 
 
ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู   :  7 – 9 มกราคม 2558 
      
วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ      :   10 มกราคม 2558 
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ข้อมลูประชากรศาสตร ์
 

ข้อมลูประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 
 

 จาํนวน (คน)  ร้อยละ 
เพศ    
                       ชาย 610 50.4 
                       หญงิ 600 49.6 

รวม 1,210 100.0 
อาย ุ   
                      6 – 8 ปี 371 30.7 
                      9 – 11 ปี 430 35.5 
                      12 – 14 ปี 409 33.8 

รวม 1,210 100.0 
การศึกษา   
  ประถมศกึษา 986 81.5 
  มธัยมศกึษา 224 18.5 

รวม 1,210 100.0 
สงักดัของโรงเรียน   
  รฐับาล 929 76.8 
  เอกชน 281 23.2 

รวม 1,210 100.0 
 
 

ศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพลล)์  โทร. 02-350-3500 ต่อ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th  

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
 
 


