เรียน บรรณาธิการข่าวหน้ า 1/ ข่าวสังคม
เรือ่ ง ผลสํารวจความคิดเห็นเด็กและเยาวชน (รวม 5 หน้ า)
ผลสํารวจเรือ่ ง “เสียงเล็กๆ จากเด็กไทย ถึงผูใ้ หญ่ในปี 60”
เสียงเล็กๆ จากเด็กไทยปี นี้ ร้อยละ 53.1 อยากให้พ่อแม่มีเวลาพาไปเที่ยวหรือทํากิ จกรรมร่วมกันบ่อยๆ
ร้อยละ 55.8 อยากให้คณ
ุ ครูที่โรงเรียนสอนสนุกๆ จะได้ไม่ง่วงในชัน้ เรียน
พร้อมระบุอยากได้ สมาร์ทโฟนและ แท็บเล็ตเป็ นของขวัญวันเด็กจากนายกรัฐมนตรี
โดยจะเป็ นเด็กดีตงั ้ ใจเรียนจะมอบรอยยิ้มและกําลังใจเป็ นของขวัญแด่นายกรัฐมนตรี
เนื่ อ งด้ ว ยวัน เสาร์ ท่ี 14 มกราคมนี้ ตรงกับ วัน เด็ก แห่ ง ชาติ กรุ ง เทพโพลล์ โ ดยศู น ย์ วิ จ ัย
มหาวิ ทยาลัยกรุงเทพ ได้สํารวจความคิดเห็นของเด็กๆ ในเรื่อง “เสี ยงเล็กๆของเด็กไทยถึงผู้ใหญ่ในปี
60” โดยเก็บข้อมูลจากเด็กทีม่ อี ายุ 6-14 ปี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จํานวน 1,209 คน พบว่า
เรื่องที่ เด็กๆ อยากบอกพ่อแม่ ผู้ปกครอง เนื่ องในวันเด็ก มากที่ สุด ร้อยละ 53.1 คือ อยาก
ให้พ่อแม่ ผูป้ กครองมีเวลาพาไปเที่ยวหรือทํากิ จกรรมร่วมกันบ่อยๆ รองลงมาร้อยละ 41.1 คือ ไม่อยาก
ให้พอ่ แม่ทะเลาะกัน และร้อยละ 40.5 ไม่อยากให้พอ่ แม่พดู เปรียบเทียบกับลูกคนอื่น
ส่วนเรื่องที่ เด็กๆ อยากบอกคุณครู และอาจารย์ในโรงเรียนมากที่ สุด ร้อยละ 55.8 อยากให้
คุณครูสอนสนุกๆ จะได้ไม่ง่วงในชัน้ เรียน รองลงมาร้อยละ 48.9 อยากให้คุณครูให้การบ้าน/งานน้อยลง
และร้อยละ 47.9 อยากให้คุณครูสอนและอธิบายเนื้อหาให้เข้าใจ
เมื่อถามถึงของขวัญวันเด็กที่ อยากได้จากนายกรัฐมนตรีมากที่สุด ร้อยละ 16.9 คือสมาร์ท
โฟนและ แท็บเล็ตรองลงมา ร้อยละ 9.7 อยากได้ตุ๊กตาโดราเอม่อนมิกกี้เม้าส์ และร้อยละ 9.4 อยากได้
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
และถามเด็กๆ กลับไปว่าอยากมอบอะไรเพื่อเป็ นของขวัญให้กบั นายกรัฐมนตรีบ้าง เด็กๆ
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 41.5 บอกว่าเป็ นเด็กดีตงั ้ ใจเรียนทําตัวเป็ นประโยชน์ ต่อประเทศ รองลงมาร้อยละ
16.9 ขอมอบรอยยิ้มความรักและกําลังใจให้นายกฯสู้ๆ และร้อยละ 10.9 ขอมอบคําอวยพรให้นายกฯมี
ความสุขสุขภาพแข็งแรง
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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1. 10 เรื่องที่เด็กๆ อยากบอกกับพ่อแม่ผปู้ กครองเนื่ องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ คือ
ไปเที่ยว/ทํากิ จกรรมร่วมกันบ่อยๆ
ร้อยละ 53.1
ไม่อยากให้พอ่ แม่ทะเลาะกัน
ร้อยละ 41.1
ไม่อยากให้เปรียบเทียบกับลูกคนอื่น
ร้อยละ 40.5
ไม่อยากให้บ่นเรือ่ งเดิมๆ
ร้อยละ 38.7
อยากให้เลิกเหล้า/บุหรี่
ร้อยละ 38.2
ไม่อยากให้หา้ มนู่นห้ามนี่มากไป
ร้อยละ 33.1
ขอลูกคิดเองบ้าง
ร้อยละ 30.1
อยากขอค่าขนมเพิม่
ร้อยละ 28.3
ไม่อยากให้กลับบ้านดึก
ร้อยละ 27.4
ขอเวลาอยูก่ บั ลูกบ้าง
ร้อยละ 25.4
2. 10 เรื่องที่เด็กๆ อยากบอกกับคุณครู/อาจารย์ที่โรงเรียนเนื่ องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ คือ
อยากให้สอนสนุกๆจะได้ไม่ง่วง
ร้อยละ 55.8
ร้อยละ 48.9
ให้การบ้าน/งานน้อยลง
ร้อยละ 47.9
อยากให้สอนและอธิบายเนื้อหาให้เข้าใจ
อยากให้มกี จิ กรรมในวิชาเรียน
ร้อยละ 45.9
อยากให้ออกข้อสอบง่ายๆ
ร้อยละ 42.9
ไม่อยากให้สอนเกินเวลา
ร้อยละ 39.9
ร้อยละ 36.5
อยากให้สนใจเด็กเก่งและไม่เก่งเท่าๆกัน
ไม่อยากให้ด/ุ ซีเรียสกับกฎระเบียบโรงเรียนมากเกินไป
ร้อยละ 34.8
อยากให้สอนช้าๆหนูตามไม่ทนั
ร้อยละ 29.4
ไม่อยากให้กดคะแนน
ร้อยละ 29.4
อยากให้พดู เพราะเป็ นกันเอง
ร้อยละ 29.4
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3. 10 ของขวัญวันเด็กที่อยากได้จากนายกรัฐมานตรี มากที่สดุ (เป็ นคําถามปลายเปิ ดให้ผตู้ อบระบุเอง)
อยากได้สมาร์ทโฟนแท็บเล็ต
ร้อยละ 16.9
ร้อยละ 9.7
อยากได้ตุ๊กตาโดราเอม่อนมิกกีเ้ ม้าส์
ร้อยละ 9.4
อยากได้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
ร้อยละ 9.4
อยากได้ของเล่นหุน่ ยนต์รถบังคับเครือ่ งบินบังคับ
ร้อยละ 7.8
อยากให้บริหารประเทศให้สงบสุขเพือ่ ความมันคงของประเทศ
่
อยากได้จกั รยาน
ร้อยละ 6.9
อยากได้ทุนการศึกษาเรียนฟรี
ร้อยละ 6.0
ร้อยละ 5.9
อยากให้ลดกฎระเบียบของโรงเรียนและให้ครูสอนน้อยลง
ร้อยละ 4.2
อยากได้อุปกรณ์กฬี าเช่นลูกบอลชุดกีฬารองเท้ากีฬา
อยากได้เงินไปให้พอ่ แม่
ร้อยละ 3.7
4. 10 ของขวัญที่เด็กๆ อยากมอบให้นายกรัฐมนตรีมากที่สดุ (เป็ นคําถามปลายเปิ ดให้ผตู้ อบระบุเอง)
เป็ นเด็กดีตงั ้ ใจเรียนทําตัวเป็ นประโยชน์ ต่อประเทศ
ร้อยละ 41.5
ร้อยละ 16.9
รอยยิม้ ความรักและกําลังใจให้นายกฯสูๆ้
ร้อยละ 10.9
คําอวยพรให้นายกฯมีความสุขสุขภาพแข็งแรง
ให้ดอกไม้และพวงมาลัย
ร้อยละ 6.4
ให้ตุ๊กตา
ร้อยละ 4.3
จะรักและสามัคคีกนั ทําให้บา้ นเมืองสงบสุข
ร้อยละ 3.6
อยากมอบเงิน
ร้อยละ 1.8
ร้อยละ 2.7
ให้กระเช้าของขวัญซุปไก่สกัดรังนกผลไม้
นาฬิกาข้อมือ
ร้อยละ 1.2
ไอโฟนแท็บเล็ต
ร้อยละ 1.0
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รายละเอียดในการสํารวจ
วัตถุประสงค์ในการสํารวจ
เพื่อสอบถามความคิดเห็นของเด็กอายุ 6 -14 ปี ในพืน้ ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนื่องในวันเด็ก
แห่งชาติ โดยสอบถามเกี่ยวกับ เรื่องทีเ่ ด็กอยากบอกพ่อแม่ ผูป้ กครอง และคุณครูทโ่ี รงเรียน รวมถึงของขวัญวัน
เด็กทีอ่ ยากได้จากนายกรัฐมนตรีและของขวัญอยากมอบให้กบั นายกรัฐมนตรี เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของ
เด็กให้ผใู้ หญ่ในสังคมและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องได้รบั ทราบ และนําไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาประเทศต่อไป
ประชากรที่สนใจศึกษา
การสํารวจใช้การสุ่มตัวอย่างเด็กอายุ 6-14 ปี ท่กี ําลังศึกษาอยู่ในระดับชัน้ ประถมศึกษา– มัธยมศึกษา
ตอนต้นทัง้ โรงเรียนในสังกัดรัฐบาลและสังกัดเอกชนในพืน้ ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยสุ่มจากเขตการ
ปกครองทัง้ เขตชัน้ ในชัน้ กลางและชัน้ นอกได้แก่เขตดินแดง ดุสติ ทุ่งครุ บางขุนเทียน บางเขน บางซื่อ บางบอน
บางพลัด บางรัก บึงกุ่ม ปทุมวัน ประเวศ ป้อมปราบฯ พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ
สวนหลวงและสาทร ส่วนปริมณฑลได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ด้วยวิธกี ารสุม่ ตัวอย่างแบบหลาย
ขัน้ ตอน (Multi-Stage Sampling) จากนัน้ จึงสุ่มประชากรเป้าหมายทีจ่ ะสัมภาษณ์ได้กลุ่มตัวอย่างทัง้ สิน้ 1,209คน
เป็ นเพศชายร้อยละ48.1 และเพศหญิงร้อยละ51.9
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)
การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน 3 ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95%
วิ ธีการรวบรวมข้อมูล
ใช้การสัมภาษณ์กบั กลุ่มตัวอย่างโดยตรง (Face to face interview) โดยเครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูล
เป็ นแบบสอบถามทีม่ โี ครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถาม
ปลายเปิ ด (Open Ended) จากนัน้ จึงได้นําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูล
และประมวลผล
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล

: 10-12 มกราคม 2560

วันที่เผยแพร่ผลสํารวจ:14 มกราคม 2560
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ข้อมูลประชากรศาสตร์
ข้อมูลประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

581
628
1,209

48.1
51.9
100.0

รวม

154
350
705
1,209

12.7
28.9
58.4
100.0

585
624
1,209

48.4
51.6
100.0

935
274
1,209

77.3
22.7
100.0

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
6 – 8 ปี
9 – 11 ปี
12 – 14 ปี
การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
รวม
สังกัดของโรงเรียน
รัฐบาล
เอกชน
รวม

ศูนย์วิจยั มหาวิ ทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) 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
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