
  

   
     
 
 

ผลสํารวจเรื่อง 
“แม” ในมุมมองของวัยรุน 

 
 แมคือผูใหกําเนิดชีวิตและอบรมเลี้ยงดูลูกจนเติบใหญ  แมจึงเปนผูมีบทบาทสําคัญที่สุดในการสรางและหลอ 
หลอมเยาวชนผูเปนอนาคตของชาติ  อยางไรก็ตาม ความรักความเขาใจ และความสัมพันธอันดีระหวางแมลูกหลายคู
ตองประสบปญหาเม่ือลูกยางเขาสูวัยรุนอันเปนวัยแหงการเปลี่ยนแปลงทั้งรางกายและจิตใจ  และดวยสภาพสังคมยุค
ใหมที่เต็มไปดวยสิ่งยั่วยุรอบดานยอมเปนเหตุปจจัยใหวัยรุนมีโอกาสขัดแยงกับแมมากขึ้น  ซ่ึงหากไมไดมีการทํา
ความเขาใจซึ่งกันและกันอยางถูกตองก็อาจนําไปสูปญหาอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย 
 ในโอกาสวันแมที่จะเวียนมาถึงในวันที่ 12 สิงหาคมนี้ ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงได
ดําเนินการสํารวจเรื่อง “แม”  ขึ้น เพ่ือสะทอนความคิดเห็นของวัยรุนที่มีตอแม โดยเก็บขอมูลจากกลุมวัยรุนอายุ 15 - 
23 ป ที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร จํานวน 992 คน เปนเพศชายรอยละ 50.8 และเพศหญิงรอยละ 49.2 เม่ือวันที่ 
1-4 สิงหาคมที่ผานมา สรุปผลไดดังน้ี 

 
1. “คํานิยาม” ที่วัยรุนเห็นวาเหมาะสมกับแมของตนมากที่สุด (5 อันดับแรก) คือ 

 
 - รมโพธิ์รมไทร ...............................................รอยละ 26.5 
 - ซุปเปอรวูแมน ...............................................รอยละ 19.6 
 - เข็มทิศนําทาง................................................รอยละ 13.5 
 - แมพระของลูก................................................รอยละ 11.2 
 - ตู เอ ที เอ็ม เคลื่อนที่......................................รอยละ  7.6 
  

2. การกระทําของลูกที่คิดวาจะทําใหแมมีความสุขและสบายใจมากที่สุด (5 อันดับแรก) คือ 
 
 - ตั้งใจเรียน……………………………………….รอยละ 49.3 
 - ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติดและการพนัน................รอยละ 20.0 
 - ไมเถียงแม…………………………………..…..รอยละ 8.9   
 - ไมเที่ยวเตร คบเพื่อนไมดี................................รอยละ 5.1   
 - ชวยแมทํางานบาน..........................................รอยละ 4.8    
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3. เร่ืองที่ทําใหมีปากเสียง และไมเขาใจกับแมบอยที่สุด (5 อันดับแรก) คือ  

 
 - เร่ืองการใชเงิน..........................................รอยละ  21.5 
 - เรื่องการเที่ยวเตร.......................................รอยละ  14.1   
 - เรื่องไมชวยงานบาน....................................รอยละ 13.7   
 - เรื่องมารยาทและการพูดจา..........................รอยละ 10.4   
 - เรื่องการเรียนและผลการเรียน……..………..รอยละ 8.4  
 

 4. คําพูดที่วยัรุนไมอยากไดยินจากปากแมมากที่สดุ (5 อันดับแรก) คือ 
             (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง)  

 - ลูกไมรักดี ลูกเลว ................................…………………….รอยละ  25.3 
 - ไปใหไกลๆ อยากไปไหนก็ไป ออกจากบานไปเลย.................รอยละ 13.5 

- เสียใจและผิดหวังในตัวลูก....................................................รอยละ 11.2   
 - บนและหามเรื่องตางๆ เชน หามเลนเกม หามคุยโทรศัพท .....รอยละ  9.9  
 - ดีแตใชเงิน ดีแตเที่ยว..........................................................รอยละ  8.4 
            

5. สิ่งที่ตั้งใจจะทําเพื่อแสดงถึงความรักที่มีตอแมเน่ืองในโอกาสวันแมปน้ี (5 อันดับแรก) คือ 
  

- กอดและหอมแม...........................................รอยละ 15.3 
 - ใหพวงมาลัย ใหดอกมะลิ.................................รอยละ  13.6 
 - บอกรักแมดวยคําพูด.......................................รอยละ  12.8 
 - กราบแม.........................................................รอยละ  12.0 
 - ปฎิบัติตามคําสั่งสอนของแม.............................รอยละ  10.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770-6 
E-mail: research@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
 เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับมุมมองความคิดของวัยรุนที่มีตอแม 
เพ่ือสะทอนขอมูลใหผูเปนแมและหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

 การสํารวจใชการสุมตัวอยางวัยรุนอายุ 15-23 ป ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบ
หลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมเขตการปกครองทั้งเขตชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นใน จํานวนทั้งสิ้น 43 
เขต ไดแก เขตคลองเตย คลองสาน คลองสามวา จตุจักร จอมทอง ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ทุงครุ ธนบุรี บางกอก
นอย บางกอกใหญ บางกะป บางขุนเทียน บางเขน บางคอแหลม บางแค บางซื่อ บางนา บางบอน บางพลัด บางรัก 
บึงกุม ปทุมวัน ประเวศ ปอมปราบฯ พญาไท พระโขนง พระนคร มีนบุรี ยานนาวา ราชเทวี ราษฎรบูรณะ ลาดพราว 
วังทองหลาง วัฒนา สวนหลวง สะพานสูง สาทร สายไหม หนองจอก หลักสี่และหวยขวาง จากนั้นจึงสุมถนนและ
ประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ และใชวิธีเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบตัว ไดกลุมตัวอยาง
ทั้งสิ้น 992 คน เปนเพศชายรอยละ 50.8 และเพศหญิงรอยละ 49.2 

       
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 4% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน 
ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)   และคําถามปลายเปด (Open Form) จากนั้นคณะ
นักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :     1 สิงหาคม - 4 สิงหาคม 2552 
      

วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :    11 สิงหาคม 2552 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
                ชาย 504 50.8 
                หญิง 488 49.2 

รวม 992 100.0 
อายุ    
            15-17 ป 298 30.0 
            18-20 ป 371 37.4 
            21-23 ป 323 32.6 

รวม 992 100.0 
การศึกษา   
           กําลังศึกษาอยู 840 84.7 
          ไมไดศึกษาแลว 152 15.3 

รวม 992 100.0 
 


