
 
             วนัเดก็กับความในใจของเด็กดอยโอกาส 

  
วตัถุประสงคของการสํารวจ    

เพื่อทราบขอมลูและความคิดเห็นของเด็กดอยโอกาสในเขตกรุงเทพมหานครในประเด็นตอไปนี ้
• การรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับวันเดก็และความสําคญัของวนัเดก็ในความรูสึกของเด็กดอยโอกาส 
• สถานที่ที่อยากไปเที่ยวมากที่สุดในวนัเดก็ 
• อาชีพที่อยากเปนเมื่อโตขึน้  
• พรวิเศษ 1 ขอที่อยากได 
• ของขวัญวันเดก็ท่ีอยากไดจากรัฐบาล 
• บุคคลที่ช่ืนชอบและยดึถือเปนแบบอยางมากที่สุด 

ระเบียบวธิีการสํารวจ 
                การสุมตวัอยาง 
  การสํารวจใชวิธีสุมตวัอยางประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อายุตั้งแต 10-17 ป ทั้งท่ีศึกษาอยูและไมไดศึกษา
แลว ไดตวัอยางท้ังสิ้นจํานวน  854  คน  เปนชายรอยละ 51.0     หญิงรอยละ 49.0 
         กลุมตวัอยางรอยละ 74.8  กําลังศกึษาอยู  และรอยละ 25.2 ไมไดศึกษาแลว    
  โดยท่ีกลุมตวัอยางรอยละ 73.3 อาศัยอยูในชุมชนแออัด   รอยละ 16.6  อาศัยอยูบริเวณบานพกัคนงานกอสราง 
และรอยละ 10.1 เปนเดก็เรรอน 
              ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตวัอยางใชความคลาดเคลื่อน ± 4 % ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% 

วธิีเก็บรวบรวมขอมลู 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถาม และสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
ในเรื่อง  “ วันเด็กกับความในใจของเดก็ดอยโอกาส ” 

              ระยะเวลาในการเกบ็ขอมลู   :    29 – 30 ธันวาคม  2547      
              วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :    6  มกราคม  2548   
              โดย  ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 0-2350-3500 ตอ 1776      

http://research.bu.ac.th/poll/poll_list.php 
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ผลการสํารวจ 

 
1.    เมื่อถามวาทราบหรือไมวาวนัเดก็ตรงกับวันอะไร  รอยละ 65.1 ทราบ แตอีกรอยละ 34.9 ไมทราบ 
2. สําหรับความสําคัญของวันเด็กนั้น เด็กดอยโอกาสสวนใหญคอืรอยละ 54.4 ระบุวา วนัเด็กไมไดมคีวามสาํคญัตอพวก

เขามากไปกวาวันอืน่ ๆ เลย   
ในขณะทีร่อยละ 45.6 ระบุวา วันเด็กเปนวนัที่มีความสําคัญมากกวาวนัอ่ืน ๆ   เนื่องจาก ไดสนกุสนาน (รอย

ละ 22.1)  ไดของขวัญ (รอยละ 17.5)   ไดไปเที่ยว (รอยละ 10.7)   เปนวันที่ทุกคนหันมาสนใจเดก็ (รอยละ 8.9)  
และไดแสดงออก ไดทํากจิกรรม (รอยละ 8.2) 

3. ในสวนของคําขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2548 ที่วา “เด็กรุนใหมตองขยันอาน ขยันเรียน กลาคดิกลาพูด” น้ัน   
รอยละ 88.9 บอกวา สามารถทําตามคําขวญัดังกลาวได  ในขณะท่ีรอยละ 11.1 บอกวา ทําตามไมได  เนื่องจาก 
ไมไดเรียนหนงัสือ (รอยละ 36.2)    ไมชอบอานหนังสือ (รอยละ 8.7)    ข้ีเกียจเรยีนหนังสือ (รอยละ 7.2) 
และเปนคนไมกลาพูด (รอยละ 5.8) 

4. สําหรับวันเด็กที่จะถึงนี้ สถานที่ท่ีเด็กดอยโอกาสอยากไปเที่ยวมากท่ีสุด คือ  สวนสนกุ (รอยละ 29.5)    รองลงมา 
คือ ทะเล (รอยละ 18.7)    ตางจังหวัด (รอยละ 14.7)     สวนสัตว (รอยละ 8.0)    สถานที่สําคัญ เชน 
พระบรมมหาราชวัง  พิพธิภณัฑ  ทองฟาจาํลอง  รฐัสภา (รอยละ 6.0)    หางสรรพสินคา (รอยละ 5.5)    
 ภูเขา/นํ้าตก (รอยละ 4.9)    ตางประเทศ (รอยละ 2.9)    สวนสาธารณะ (รอยละ 2.6)    
อยูบานกับครอบครัว รอยละ (1.8)  และอ่ืนๆ อีกรอยละ 5.4 

5. เมื่อถามวาอนาคตโตขึ้นอยากเปนอะไร  อันดับแรก รอยละ 23.1 ระบวุา อยากเปนทหาร/ตํารวจ   รองลงมา รอย
ละ 18.9  อยากเปนนักรอง/นกัแสดง    รอยละ 16.0 อยากเปนครู/อาจารย    รอยละ 14.7 อยากเปนแพทย    รอยละ 
12.9 อยากเปนนักธรุกิจ    รอยละ 4.2 อยากเปนนักการเมือง   และอื่น ๆ รอยละ 10.3 

6. หากขอพรวเิศษได 1 ขอ สิ่งท่ีเด็กดอยโอกาสขอมากที่สุด คอื เงินและวตัถุสิ่งของ รอยละ 40.9 (แบงเปน ขอใหมี
เงินเยอะๆ รอยละ 20.4   ขอบาน รอยละ 8.3   ขอรถ รอยละ 5.5   ขอของเลน รอยละ 5.4   
ขอโทรศพัทมอืถือ รอยละ 1.3)   รองลงมา คือ ขอใหครอบครัวมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง  (รอยละ 24.7)    
ขอใหไดเรยีนหนังสือ (รอยละ 18.7)     ขอใหพอแมเลกิทํารายทุบตี (รอยละ 2.0)   ขอใหภาคใตมีแตความสุข 
(รอยละ 1.9)    ขอใหพอแมมีงานทําที่ดีกวานี้ (รอยละ 1.7)  และอื่น ๆ เชน ขอใหโลกน้ีไมมีคนจน  ขอใหไมหิว  
ขอใหไดลองกนิพิซซา  ขอใหมีพอแมเหมือนคนอื่นๆ  และขอใหพอแมออกจากคุกเร็วๆ อีกรอยละ 10.8 
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7. ของขวัญวันเดก็ที่กลุมเด็กดอยโอกาสอยากไดจากรัฐบาลมากที่สุด คือ ทุนการศึกษา (รอยละ 38.6)    รองลงมา 
อยากได บาน (รอยละ 17.9)    อยากใหรัฐบาลหางานใหเด็กทําเพื่อมรีายไดเสริม (รอยละ 10.7)    ใหพาไปเที่ยว 
(รอยละ 10.4)   จัดใหมีสนามกีฬา/สนามเด็กเลน (รอยละ 9.9)     หาอาชีพที่ดีกวาเดิมใหพอแมทํา (รอยละ 8.6)     
อยากไดอาหาร (รอยละ 0.8)   และอ่ืน ๆ รอยละ 3.1 

8. บุคคลที่ช่ืนชอบและอยากยดึถือเปนแบบอยางมากที่สุดนัน้ สวนใหญระบุวา คือ พอแม  (รอยละ 62.7)   
นักรอง/นักแสดง (รอยละ 11.9)    ครู/อาจารย (รอยละ 10.4)   นักการเมอืง (รอยละ 8.6)      
นักขาว/พิธกีร (รอยละ 3.4) และอืน่ ๆ รอยละ 2.9 

สําหรับนักรอง/นักแสดงทีก่ลุมตัวอยางระบุวาชื่นชอบและยึดถือเปนแบบอยางมากที่สุด ไดแก  
 ธงไชย แมคอนิไตย รองลงมาไดแก  สุวนันท คงยิ่ง  และ ศรราม เทพพิทักษ   ตามลาํดับ 

สําหรับนักการเมือง อันดับแรกคือ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รองลงมาไดแก นายชวน หลีกภยั   
นายอภริกัษ โกษะโยธนิ  และนางสุดารัตน เกยรุาพนัธ 

สวนนักขาว/พิธีกร อันดับแรกคือ สรยุทธ สุทัศนะจินดา รองลงมาไดแก ไตรภพ ลิมปพัทธ   
              และกติติ สิงหาปด   

 
 
 
 
 

ตารางแสดงการประมวลผลขอมลู 
 

              ตารางที่ 1:  ขอมลูประชากรศาสตร 
 จํานวน รอยละ 

เพศ :   
            ชาย 435 51.0 
            หญิง 419 49.0 
การศกึษา :   
            กําลังศกึษา 638 74.8 
           ไมไดศกึษา 216 25.2 
ที่อยูอาศัย :   
            ชุมชนแออัด 626 73.3 
            บานพักคนงานกอสราง 142 16.6 
            เรรอน    86 10.1 
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  ตารางที่ 2:  ทราบหรอืไมวาวันเดก็ตรงกับวันอะไร 
 จํานวน รอยละ 

ทราบ 556 65.1 
ไมทราบ 298 34.9 

 
 
  ตารางที่ 3: คิดวาวนัเด็กมคีวามสําคญัมากกวาวันอืน่ ๆ หรอืไม 

 จํานวน รอยละ 
สําคัญกวาวันอ่ืน ๆ 389 45.6 
       เพราะ  ไดสนุกสนาน 22.1 
                   ไดของขวัญ 17.5 
                   ไดไปเที่ยว 10.7 
                   เปนวันที่ทุกคนหันมาสนใจเดก็ 8.9 
                   ไดแสดงออก ไดทํากิจกรรม 8.2 

 
 

 

ไมสําคัญกวาวนัอืน่ ๆ 465 54.4 
               
 

  ตารางที่ 4: คิดวาจะทําตามคาํขวัญวนัเด็กท่ีวา “เด็กรุนใหมตองขยนัอาน ขยันเรียน กลาคดิกลาพูด” ไดหรือไม 
 จํานวน รอยละ 

ทําตามได 759 88.9 
ทําตามไมได 95 11.1 
         เพราะ    ไมไดเรียนหนงัสือ 36.2 
                       ไมชอบอานหนังสือ 8.7 
                       ข้ีเกียจเรยีนหนังสือ 7.2 
                       เปนคนไมกลาพูด 5.8 
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              ตารางที่ 5:  วันเดก็ท่ีจะถึงนีอ้ยากไปเท่ียวท่ีไหนมากที่สุด 

 จํานวน รอยละ 
สวนสนกุ 252 29.5 
ทะเล 161 18.7 
ตางจังหวัด 125 14.7 
สวนสัตว 65 8.0 
สถานที่สําคัญ เชน พระบรมมหาราชวัง  พพิิธภัณฑ  
ทองฟาจําลอง  รัฐสภา 

52 6.0 

หางสรรพสินคา 47 5.5 
ภูเขา/น้ําตก 42 4.9 
ตางประเทศ 25 2.9 
สวนสาธารณะ 23 2.6 
อยูบานกับครอบครัว 16 1.8 
อ่ืน ๆ 46 5.4 

 
ตารางที่ 6: โตขึ้นอยากเปนอะไร 

 จํานวน รอยละ 
ทหาร/ตาํรวจ 198 23.1 
นักรอง/นักแสดง 161 18.9 
คร/ูอาจารย 136 16.0 
แพทย 125 14.7 
นักธรุกิจ 110 12.9 
นักการเมือง 36 4.2 
อ่ืน ๆ 88 10.3 
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ตารางที่ 7: หากขอพรวิเศษได 1 ขอ  จะขออะไร     

 จํานวน รอยละ 
ขอเงินและวตัถุสิ่งของ 349 40.9 
            ขอเงินเยอะๆ 20.4 
            ขอบาน 8.3 
            ขอรถ 5.5 
            ขอของเลน 5.4 
            ขอโทรศัพทมือถือ 1.3 

 

ขอใหครอบครัวมีความสุข  212 24.9 
ขอใหไดเรยีนหนังสือ 152 17.8 
ขอใหพอแมเลกิทํารายทุบต ี 18 2.0 
ขอใหภาคใตมแีตความสุข 16 1.9 
ขอใหพอแมมีงานทําที่ดีกวานี้ 15 1.7 
อ่ืน ๆ 92 10.8 

 
 

 ตารางที่ 8: อยากไดอะไรเปนของขวญัวันเด็กจากรัฐบาล    
 จํานวน รอยละ 

ทุนการศกึษา 330 38.6 
บาน 153 17.9 
หางานใหเด็กทําเพื่อมีรายไดเสริม 92 10.7 
ใหพาไปเที่ยว 89 10.4 
สนามกีฬา/สนามเด็กเลน 85 9.9 
หาอาชีพที่ดีกวาเดิมใหพอแมทํา 74 8.6 
อาหาร 7 0.8 
อ่ืน ๆ 25 2.9 
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ตารางที่ 9: บุคคลท่ีชืน่ชอบและอยากยดึถือเปนแบบอยางมากที่สุดคอืใคร 

 จํานวน รอยละ 
พอแม 535 62.7 
นักรอง/นักแสดง 102 11.9 
คร/ูอาจารย 89 10.4 
นักการเมือง 74 8.6 
นักขาว/พิธกีร 29 3.4 
อ่ืน ๆ 25 3.1 

 
 
 


