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ผลสาํรวจเร่ือง  “เสียงเลก็ๆ จากเดก็ไทย ถึงผูใ้หญ่ในปี 60” 

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 เน่ืองด้วยวันเสาร์ที่ 14 มกราคมน้ี ตรงกับวันเด็กแห่งชาติ กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัย
มหาวิทยาลยักรงุเทพ ไดส้ํารวจความคดิเหน็ของเดก็ๆ ในเรื่อง “เสียงเลก็ๆของเดก็ไทยถึงผู้ใหญ่ในปี
60” โดยเกบ็ขอ้มลูจากเดก็ทีม่อีาย ุ6-14 ปี ในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล จาํนวน 1,209 คน พบวา่  
 

 เรื่องท่ีเดก็ๆ อยากบอกพ่อแม่ ผู้ปกครอง เน่ืองในวนัเดก็ มากท่ีสุด ร้อยละ 53.1 คือ อยาก
ให้พ่อแม่ ผูป้กครองมีเวลาพาไปเท่ียวหรือทาํกิจกรรมร่วมกนับอ่ยๆ รองลงมารอ้ยละ 41.1 คอื ไมอ่ยาก
ใหพ้อ่แมท่ะเลาะกนั และรอ้ยละ 40.5 ไมอ่ยากใหพ้อ่แมพ่ดูเปรยีบเทยีบกบัลกูคนอื่น 
 

 ส่วนเร่ืองท่ีเดก็ๆ อยากบอกคณุคร ูและอาจารยใ์นโรงเรียนมากท่ีสุด ร้อยละ 55.8 อยากให้
คณุครสูอนสนุกๆ จะได้ไม่ง่วงในชัน้เรียน รองลงมารอ้ยละ 48.9 อยากใหคุ้ณครูใหก้ารบา้น/งานน้อยลง 
และรอ้ยละ 47.9 อยากใหคุ้ณครสูอนและอธบิายเน้ือหาใหเ้ขา้ใจ 
 

 เม่ือถามถึงของขวญัวนัเดก็ท่ีอยากได้จากนายกรฐัมนตรีมากท่ีสุด ร้อยละ 16.9 คือสมารท์
โฟนและ แท็บเล็ตรองลงมา ร้อยละ 9.7 อยากได้ตุ๊กตาโดราเอม่อนมกิกี้เม้าส์ และร้อยละ 9.4 อยากได้
คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ค 
 

 และถามเดก็ๆ กลบัไปว่าอยากมอบอะไรเพ่ือเป็นของขวญัให้กบันายกรฐัมนตรีบ้าง เดก็ๆ
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 41.5 บอกว่าเป็นเดก็ดีตัง้ใจเรียนทาํตวัเป็นประโยชน์ต่อประเทศ รองลงมารอ้ยละ 
16.9 ขอมอบรอยยิ้มความรกัและกําลงัใจให้นายกฯสู้ๆ และร้อยละ 10.9 ขอมอบคําอวยพรให้นายกฯมี
ความสขุสขุภาพแขง็แรง 
  

  

 ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 
 
 
 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวสงัคม 
 

เรือ่ง   ผลสาํรวจความคิดเหน็เดก็และเยาวชน (รวม 5 หน้า) 

เสียงเลก็ๆ จากเดก็ไทยปีน้ี ร้อยละ 53.1 อยากให้พ่อแม่มีเวลาพาไปเท่ียวหรอืทาํกิจกรรมร่วมกนับอ่ยๆ 
ร้อยละ 55.8 อยากให้คณุครท่ีูโรงเรียนสอนสนุกๆ จะได้ไม่ง่วงในชัน้เรียน 

พร้อมระบอุยากได้ สมารท์โฟนและ แทบ็เลต็เป็นของขวญัวนัเดก็จากนายกรฐัมนตรี 
โดยจะเป็นเดก็ดีตัง้ใจเรียนจะมอบรอยย้ิมและกาํลงัใจเป็นของขวญัแด่นายกรฐัมนตรี 
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1.  10 เร่ืองท่ีเดก็ๆ อยากบอกกบัพ่อแม่ผูป้กครองเน่ืองในโอกาสวนัเดก็แห่งชาติคือ 

ไปเท่ียว/ทาํกิจกรรมร่วมกนับอ่ยๆ ร้อยละ 53.1 
ไมอ่ยากใหพ้อ่แมท่ะเลาะกนั รอ้ยละ 41.1 
ไมอ่ยากใหเ้ปรยีบเทยีบกบัลกูคนอื่น รอ้ยละ 40.5 
ไมอ่ยากใหบ้่นเรือ่งเดมิๆ รอ้ยละ 38.7 
อยากใหเ้ลกิเหลา้/บุหรี ่ รอ้ยละ 38.2 
ไมอ่ยากใหห้า้มนู่นหา้มน่ีมากไป รอ้ยละ 33.1 
ขอลกูคดิเองบา้ง รอ้ยละ 30.1 
อยากขอคา่ขนมเพิม่  รอ้ยละ 28.3 
ไมอ่ยากใหก้ลบับา้นดกึ รอ้ยละ 27.4 
ขอเวลาอยูก่บัลกูบา้ง รอ้ยละ 25.4 

 

 

2. 10 เร่ืองท่ีเดก็ๆ อยากบอกกบัคณุคร/ูอาจารยท่ี์โรงเรียนเน่ืองในโอกาสวนัเดก็แห่งชาติคือ 

อยากให้สอนสนุกๆจะได้ไม่ง่วง ร้อยละ 55.8 
ใหก้ารบา้น/งานน้อยลง รอ้ยละ 48.9 
อยากใหส้อนและอธบิายเน้ือหาใหเ้ขา้ใจ รอ้ยละ 47.9 
อยากใหม้กีจิกรรมในวชิาเรยีน รอ้ยละ 45.9 
อยากใหอ้อกขอ้สอบงา่ยๆ รอ้ยละ 42.9 
ไมอ่ยากใหส้อนเกนิเวลา รอ้ยละ 39.9 
อยากใหส้นใจเดก็เก่งและไมเ่ก่งเทา่ๆกนั รอ้ยละ 36.5 
ไมอ่ยากใหดุ้/ซเีรยีสกบักฎระเบยีบโรงเรยีนมากเกนิไป รอ้ยละ 34.8 
อยากใหส้อนชา้ๆหนูตามไมท่นั รอ้ยละ 29.4 
ไมอ่ยากใหก้ดคะแนน รอ้ยละ 29.4 
อยากใหพ้ดูเพราะเป็นกนัเอง รอ้ยละ 29.4 
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3. 10 ของขวญัวนัเดก็ท่ีอยากได้จากนายกรฐัมานตรี มากท่ีสดุ (เป็นคาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุเอง) 

อยากได้สมารท์โฟนแทบ็เลต็ ร้อยละ 16.9 
อยากไดตุ๊้กตาโดราเอมอ่นมกิกีเ้มา้ส ์ รอ้ยละ 9.7 
อยากไดค้อมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ค รอ้ยละ 9.4 
อยากไดข้องเล่นหุน่ยนตร์ถบงัคบัเครือ่งบนิบงัคบั รอ้ยละ 9.4 
อยากใหบ้รหิารประเทศใหส้งบสขุเพือ่ความมัน่คงของประเทศ รอ้ยละ 7.8 
อยากไดจ้กัรยาน รอ้ยละ 6.9 
อยากไดทุ้นการศกึษาเรยีนฟร ี รอ้ยละ 6.0 
อยากใหล้ดกฎระเบยีบของโรงเรยีนและใหค้รสูอนน้อยลง รอ้ยละ 5.9 
อยากไดอุ้ปกรณ์กฬีาเชน่ลกูบอลชุดกฬีารองเทา้กฬีา รอ้ยละ 4.2 
อยากไดเ้งนิไปใหพ้อ่แม ่ รอ้ยละ 3.7 

 

 

4. 10 ของขวญัท่ีเดก็ๆ อยากมอบให้นายกรฐัมนตรีมากท่ีสดุ(เป็นคาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุเอง) 

เป็นเดก็ดีตัง้ใจเรียนทาํตวัเป็นประโยชน์ต่อประเทศ ร้อยละ 41.5 
รอยยิม้ความรกัและกาํลงัใจใหน้ายกฯสู้ๆ  รอ้ยละ 16.9 
คาํอวยพรใหน้ายกฯมคีวามสขุสขุภาพแขง็แรง รอ้ยละ 10.9 
ใหด้อกไมแ้ละพวงมาลยั รอ้ยละ 6.4 
ใหตุ๊้กตา รอ้ยละ 4.3 
จะรกัและสามคัคกีนัทาํใหบ้า้นเมอืงสงบสขุ รอ้ยละ 3.6 
อยากมอบเงนิ รอ้ยละ 1.8 
ใหก้ระเชา้ของขวญัซุปไก่สกดัรงันกผลไม ้ รอ้ยละ 2.7 
นาฬกิาขอ้มอื รอ้ยละ 1.2 
ไอโฟนแทบ็เลต็ รอ้ยละ 1.0 
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รายละเอียดในการสาํรวจ 

 
วตัถปุระสงคใ์นการสาํรวจ 
 เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของเดก็อายุ 6 -14 ปี ในพืน้ที่กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลเน่ืองในวนัเดก็
แห่งชาต ิโดยสอบถามเกี่ยวกบั เรื่องทีเ่ดก็อยากบอกพ่อแม่ ผูป้กครอง และคุณครูทีโ่รงเรยีน รวมถงึของขวญัวนั
เดก็ทีอ่ยากไดจ้ากนายกรฐัมนตรแีละของขวญัอยากมอบใหก้บันายกรฐัมนตร ีเพื่อสะทอ้นมุมมองความคดิเหน็ของ
เดก็ใหผู้ใ้หญ่ในสงัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ และนําไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาประเทศต่อไป 
 
ประชากรท่ีสนใจศึกษา 
 การสํารวจใชก้ารสุ่มตวัอย่างเดก็อายุ 6-14 ปีที่กําลงัศกึษาอยู่ในระดบัชัน้ประถมศกึษา– มธัยมศกึษา
ตอนต้นทัง้โรงเรยีนในสงักดัรฐับาลและสงักดัเอกชนในพืน้ที่กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลโดยสุ่มจากเขตการ
ปกครองทัง้เขตชัน้ในชัน้กลางและชัน้นอกไดแ้ก่เขตดนิแดง ดุสติ ทุ่งครุ บางขุนเทยีน บางเขน บางซื่อ บางบอน 
บางพลดั บางรกั บงึกุ่ม ปทุมวนั ประเวศ ป้อมปราบฯ พญาไท พระนคร ภาษเีจรญิ มนีบุร ีราชเทว ีราษฎรบ์ูรณะ 
สวนหลวงและสาทร ส่วนปรมิณฑลไดแ้ก่ นนทบุร ีปทุมธานี และสมุทรปราการ ดว้ยวธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบหลาย
ขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling) จากนัน้จงึสุ่มประชากรเป้าหมายทีจ่ะสมัภาษณ์ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทัง้สิน้1,209คน
เป็นเพศชายรอ้ยละ48.1 และเพศหญงิรอ้ยละ51.9 

 
 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 :  10-12 มกราคม 2560 
 
วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ :14 มกราคม 2560 
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ข้อมลูประชากรศาสตร ์
 

ข้อมลูประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 
 

 จาํนวน (คน)  ร้อยละ 
เพศ    
                       ชาย 581 48.1 
                       หญงิ 628 51.9 

รวม 1,209 100.0 
อาย ุ   
6 – 8 ปี 154 12.7 
9 – 11 ปี 350 28.9 
12 – 14 ปี 705 58.4 

รวม 1,209 100.0 
การศึกษา   
  ประถมศกึษา 585 48.4 
  มธัยมศกึษา 624 51.6 

รวม 1,209 100.0 
สงักดัของโรงเรียน   
  รฐับาล 935 77.3 
  เอกชน 274 22.7 

รวม 1,209 100.0 
 

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