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ชาย
48.96%

หญิง
51.04%

22.30%

26.72%
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7-9 ปี 10-12 ปี 13-15 ปี 16-18 ปี



22.24%
26.78% 25.74% 25.24%

ประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
34.11%

ภาคตะวันออก
10.12%

ภาคใต้
16.60%

ภาคเหนือ
16.18%

ภาคกลาง
7.39%

กรุงเทพและปริมณฑล
15.60%



มี 60.33%

ไม่มี/ลูกคน
เดียว

39.67% จ านวนพ่ีน้อง ร้อยละ

2 คน 58.61

3 คน 31.29

4 คน 7.92

5 คน 1.98

6 คน 0.20

รวม 100.00



อยู่ 61.01%

ไม่อยู่
38.99% เหตุผล ร้อยละ

พ่อแม่ไปท างานอยู่คนละพื้นที่ 82.39
เข้ามาศึกษาอยู่คนละพื้นที่ 12.96
ท่านเสียชีวิตแล้ว 4.65
รวม 100.00



กิจกรรม ร้อยละของคนตอบ

ซื้ออาหารกลางวัน 59.50

ซื้อขนม/เครื่องดื่ม 98.42

ค่าเดินทาง 38.67

ซื้ออุปกรณ์การเรียน 26.89

อื่นๆ 4.92



พฤติกรรมในช่วงวันเด็ก



พาไปเที่ยว
ต่างจังหวัด
11.62%

พาไปทานข้าว
นอกบ้าน
37.26%

พาไปร่วมกิจกรรม
ตามสถานที่จัด
งาน 67.88%

พาไปซื้อของขวัญ
30.54%



1 • นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันโอชา

2 • นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

3 • นายชวน หลีกภัย

4 • พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

5 • พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ



1 • ตูน บอดี้สแลม

2 • ณเดชน์ คูกิมิยะ

3 • ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์

4 • อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ

5 • เสก โลโซ



1 • คุณพ่อคุณแม่

2 • นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

3 • ตูน บอดี้สแลม

4 • คุณครู

5 • ณเดชน์ คูกิมยิะ



1 • อยากให้ครอบครัวอบอุ่น มีความรัก ความเข้าใจ ปราศจากอบายมุข

2 • เครื่องแต่งกายเช่นเสื้อผ้า รองเท้า หมวก กระเป๋า เป็นต้น

3 • เงิน

4 • อุปกรณ์เล่นเกมและของเลน่เด็ก

5 • โทรศัพท์สมาร์ทโฟและแทปเลต็เครื่องใหม่



1 • เป็นเด็กดี เชื่อฟังค าสั่งสอน ไม่ท าให้พ่อแม่เสียใจ

2 • ตั้งใจศึกษาเล่าเรยีน

3 • รักพ่อแม่ให้มากขึ้น

4 • ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขหรือสิ่งเสพติด

5 • ช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของครอบครัว

6 • ใช้จ่ายอย่างประหยัด รู้จักเก็บออม



1 • คุณพ่อคุณแม่ เรื่องความมุ่งมานะ อดทนรับผิดต่อหน้าท่ีในครอบครัว

2
• นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เรื่องมีความสามารถในการ

ปกครองประเทศให้มีระเบียบวินัย

3 • ตูน บอดี้สแลม เรื่องเสียสละความสบายของตนต่อสู้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น  

3 • ก้อย รัชวิน เรื่องเชื่อมั่นในความรักเป็นแบบอย่างที่ดีต่อการใช้ชีวิตคู่



1 • ทุนการศึกษาและพัฒนาระบบการเรียนการสอน

2 • เงินหรือทุนสนับสนุนด้านค่าใช้จ่าย ค่าอาหาร ค่าเดินทาง

3 • อุปกรณ์เล่นเกมและของเล่นเด็ก

4 • บัตรก านัล ส่วนลดต่างๆ

5 • คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์



1 • ความรักและสามัคคี

2 • ดอกไม้

3 • การ์ดอวยพร

4 • ขนม

5 • กระเช้าเพื่อสุขภาพ



พฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ



มี 70.24%

ไม่มี
29.80%



พฤติกรรมการใช้จ่ายในช่วงวันเด็ก 
ในฐานะผู้ปกครอง

จ ำนวน 1,038 รำย ทั่วประเทศ



เพศ

ชาย
42.4%

หญิง
57.6%

อายุ

23-25 ปี
9.6%

26-30ปี
25.0%

31-40ปี
33.1%

41-50ปี
22.1%

มากว่า 
50ปี

10.2%



รายได ้ อาชีพ

รอ้ยละ

ไม่ไดท้ างาน 10.8
รบัจา้งรายวนั 19.4
พนกังานเอกชน 30.8
รบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ 17.4
เจา้ของกจิการ 21.6

รอ้ยละ

ต า่กว่า5,000บาท 17.9
5,001-10,000บาท 12.3
10,001-20,000บาท 22.5
20,001-30,000บาท 23.1
30,001-40,000บาท 16.9
มากกว่า 40,001 บาทข้ึนไป 7.3



ภมูิภาค

กทม.และ
ปริมณฑล
18.4%

ตะวันออก
เฉียงเหนือ
34.8%

กลาง
18.6%

เหนือ
18.1%

ใต้
13.6%



พฤติกรรมการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลวันเด็ก 
ในทัศนะของผู้ปกครอง



มีการไปเที่ยวหรือท ากิจกรรมในช่วงวันเด็กหรือไม่

ในปีก่อน (2560)

มี/ไป
32.8%

ไม่มี/ไม่
ไป

67.2%

ในปีปัจจุบัน (2561)

มี/ไป
40.4%

ไม่มี/ไม่
ไป

59.6%



สาเหตุที่ไม่ได้ไปเที่ยวหรือท ากิจกรรมในวันเด็ก

ร้อยละ
ติดงำน 28.2
สถำนที่จัดงำนอยู่ไกล 22.6
เงินไม่เพียงพอ 19.1
อื่นๆ (ติดเรียนพิเศษ) 30.1
รวม 100

มี/ไป
40.4%

ไม่มี/ไม่
ไป

59.6%



หากบุตรหลานโตข้ึน ท่านต้องการให้เรียนอะไร

ต้องกำรให้บุตรหลำนเรียน อะไร

ร้อยละ
ตำมใจลูก 21.6
แพทย์ 16.9
วิศวกรรม 12.6
บริหำรธุรกิจ 10.4
อื่นๆ 9.5
รัฐศำสตร์ 8.7
บัญชี 8.6
เกี่ยวกับเทคโนโลยี 8.3
เกี่ยวกับทำงด้ำนภำษำ 3.4
รวม 100

ต้องกำรให้บุตรหลำนประกอบอำชีพ อะไร

ร้อยละ
ตำมใจลูก                                                                                                                     23.4
รับรำชกำร 17.9
แพทย์ 11.4
ทหำร 10.1
วิศวกร 8.9
ต ำรวจ 8.3
บัญชี 8.3
อื่นๆ 6.1
พยำบำล 5.6
รวม 100



สิ่งที่ต้องการจากรัฐบาล/ของขวัญที่ต้องการจากรัฐบาลในช่วงวันเด็ก

ทุนการศึกษา

อุปกรณ์การเรียน

สร้างคุณภาพการศึกษาให้เท่ากนั

การสร้างโอกาสให้เท่าเทียมกัน

ท าให้เศรษฐกิจดีกว่าปัจจุบัน



พฤติกรรมใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ



ทัศนคติของเด็กต่ออนำคตประเทศไทย



10 สิ่งที่เด็กๆ วาดฝันอยากเห็นประเทศไทยในอนาคต
รำยกำร ระดับคะแนน

เป็นเมืองที่ไม่โกง 90.6
เป็นเมืองที่เอ้ือเฟื้อช่วยเหลือกัน 90.3
เป็นเมืองที่ไม่ทะเลำะกัน 89.4
เป็นเมืองสะอำดปรำศจำกยำเสพติด 88.2
เป็นเมืองที่ไม่มีปัญหำอำชญำกรรม 85.4
เป็นเมืองที่สะอำด 84.1
เป็นเมืองที่มีแต่สีเขียวและต้นไม้ 83.6
เป็นเมืองที่เดินทำงสะดวก 82.5
เป็นเมืองที่มีระเบียบ 80.6
เป็นเมืองที่มีแต่ควำมสุข 80.1



9 สิ่งที่เด็กๆ ต้องการให้นายกรัฐมนตรีช่วยด าเนินการ

1. ต้องการให้ช่วยเหลือคนจน ให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

2. ต้องการให้ปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่น เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี

3. ต้องการเทคโนโลยีเพื่อการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ทั้งด้านวิชาการ และด้านความบันเทิง

4. ต้องการให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่โดดเด่น และเจริญก้าวหน้ากวา่ประเทศอืน่ๆ

5. ต้องการให้ประเทศไทยมีความรัก และสามัคคีกัน

6. ต้องการทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรี

7. สร้างความเสมอภาคทางด้านการศึกษา

8. สร้างโอกาสในการท างานให้กบัผู้ปกครอง

9. สร้างรายได้ทางด้านการเกษตร ให้สูงขึ้น



5 วิชำทีเ่ด็กๆ โปรดปรำนมำกที่สุด

ล ำดับที่ วิชำที่เด็กโปรดปรำน ระดับคะแนน
1 คอมพิวเตอร์ 88.9

2
พละศึกษำ 85.7

ศิลปะ 85.7

3
ภำษำอังกฤษ 82.1

สังคม 82.1
4 ภำษำไทย 79.8

5
วิทยำศำสตร์ 79.2

คณิตศำสตร์ 79.2



10 อาชีพในฝันของเด็ก
ล ำดับ รำยกำร คะแนน

1
แพทย์ 87.6
ดำรำ/นักร้อง 87.6

2
ครู 85.5
นักธุรกิจ 85.5

3 ทหำรและต ำรวจ 83.7
4 วิศวกร 82.1

5
นักกำรฑูต 81.3
นักบิน 81.3

6 พยำบำล 80.4
7 นักคอมพิวเตอร์ 79.1
8 แอร์โอสเตส/สจ๊วด 78
9 นักกีฬำ โดยเฉพำะนักฟุตบอล 77.2
10 ผู้ประกำศข่ำว 76.5





หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

TEL. 0-2697-6341  FAX. 0-2697-6342


