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ผลสํารวจเร่ือง  “เยาวชนกับเรื่องที่อยากบอกในวันแม” 
 
หากมีแมเปนนายกฯ เยาวชนอยากใหแมคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมเปนหลัก และซื่อสัตยไมโกงกิน 
 
 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เผยผลสํารวจความคิดเห็นเยาวชนอายุ 15-25 ป ใน
เขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 1,060 คน เก่ียวกับเรื่องที่อยากบอกในวันแมโดยใชคําถามแบบปลายเปดให
ผูตอบเขียนคําตอบเองโดยไมมีขอคําตอบใหเลือกพบวา 
 
 เรื่องที่อยากใหแมทําเพื่อประเทศชาติมากที่สุด หากมีแมเปนนายกรัฐมนตรี คือ อยากใหแมนึกถึง
ประโยชนของสวนรวมเปนหลัก และซื่อสัตยไมโกงกินรอยละ 22.2   รองลงมาคือใหเรงแกปญหาปากทอง ลด
ราคาสินคาที่จําเปนในการดํารงชีวิตรอยละ 16.7  และทําใหคนในประเทศเกิดความปรองดอง  รักใครสามัคคี
กันรอยละ 15.7 
 
 สวนการกระทําของแมที่เยาวชนสวนใหญจะยึดถือเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตคือ ความขยัน
และอดทนรอยละ 44.9   รองลงมาคือ การใชจายอยางประหยัด การใชเงินอยางรูคุณคารอยละ 18.1  และการ
เปนคนดี ซื่อสัตย อยูในศีลธรรมรอยละ 11.5 
 
 โอกาสวันแมปน้ีสิ่งที่เยาวชนตั้งใจจะใหคํามั่นสัญญากับแมมากที่สุดคือ จะเปนคนดี เปนลูกที่ดีของ
แม รอยละ 44.8 รองลงมาคือ จะตั้งใจเรียน ตั้งใจทํางานรอยละ 34.1   และจะดูแลแมใหดีกวาที่ผานมา จะ
ทํางานหาเลี้ยงแมใหแมอยูอยางสบายรอยละ 10.5 
 
 สําหรับวิธีที่จะทําเพื่อชวยแบงเบาภาระของแมในยุคปจจุบันที่สินคามีราคาแพง เยาวชนสวนใหญระบุ
วา จะใชจายอยางประหยัด ไมฟุมเฟอยรอยละ 72.5  รองลงมาคือ จะหางานพิเศษทําเพื่อเลี้ยงตัวเองไมใหเปน
ภาระของแม รอยละ 15.9  และจะรูจักเก็บออม ซื้อของที่อยากไดเอง รอยละ 6.0 
 
 ทั้งน้ีพรที่ เยาวชนอยากขอใหแมมากที่สุดในโอกาสวันแมป น้ีคือ  ขอใหแมมีสุขภาพแข็งแรง            
รอยละ 54.8   รองลงมาคือ ขอใหแมมีอายุยืนยาวอยูกับลูกไปนานๆ รอยละ 21.5 และขอใหแมมีความสุข 
รอยละ 15.0 
 
ดังรายละเอียดในตารางตอไปนี ้
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1. เร่ืองที่อยากใหแมทําเพื่อประเทศชาติมากที่สุด 5 อันดับแรก หากมีแมเปนนายกรัฐมนตรี คือ 

   (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
       

  - ใหนึกถึงประโยชนของสวนรวมเปนหลัก ซื่อสัตยและไมโกงกิน รอยละ 22.2 
  - ใหแกปญหาปากทอง ลดราคาสินคาที่จําเปนในการดํารงชีวิต  รอยละ 16.7 
  - ทําใหคนในประเทศเกิดความปรองดอง  รักใครและสามัคคีกัน  รอยละ 15.7 
  - พัฒนาประเทศ ทําใหประเทศเจริญรุงเรือง    รอยละ 13.7 
  - ใหแกปญหาและพัฒนาระบบการศึกษาของไทย และใหเด็กไทย  รอยละ 8.9 
    มีการศึกษาที่ดี และเทาเทียมกัน  
 
2. การกระทาํของแมที่เยาวชนจะยึดถือเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิต มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ     
    (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

  - ความขยันและความอดทน    รอยละ 44.9 
  - การใชจายอยางประหยัด การใชเงินอยางรูคุณคา รอยละ 18.1 
  - การเปนคนดี ซ่ือสัตย อยูในศีลธรรม   รอยละ 11.5 
  - เปนคนเขมแข็งและสูชีวิต     รอยละ 6.0 
  - เปนคนรักครอบครัว รักลูกและดูแลเอาใจใส  รอยละ 4.2  
 
3. คํามั่นสัญญาที่เยาวชนจะใหกับแมในโอกาสวันแมปน้ี มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 
    (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
   

  - จะเปนคนดี เปนลูกที่ดีของแม     รอยละ 44.8 
  - จะตั้งใจเรียนใหจบ และจะตั้งใจทํางาน     รอยละ 34.1 
  - จะดูแลแมใหดีกวาที่ผานมา จะทํางานหาเลี้ยงแมใหแมอยูอยางสบาย  รอยละ 10.5 
  - จะรักแมมากขึ้นทุกวันและรักแมตลอดไป    รอยละ 5.2   -      

- จะเลิกเหลา เลิกบุหร่ี เลิกเที่ยว ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด   รอยละ 3.8 
  
  

4. วิธีที่จะทําเพื่อชวยแบงเบาภาระของแมในยุคปจจุบันที่สินคามีราคาแพง มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ  
    (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
   

  - ใชจายอยาง ประหยัด ไมฟุมเฟอย    รอยละ 72.5 
  - หางานพิเศษทําเพื่อเลี้ยงตัวเอง ไมใหเปนภาระของแม รอยละ 15.9 
  - รูจักเก็บออม ซ้ือของที่อยากไดเอง   รอยละ 6.0 
  - จะชวยแมทํางาน     รอยละ 2.9 
  - ชวยแมประหยัดน้ํา – ประหยัดไฟ ลดการใชโทรศัพท  รอยละ 2.6 
   และไมซ้ืออาหารนอกบานทานบอยๆ 
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5. หากสามารถขอพรได 1 ขอ เร่ืองที่เยาวชนตองการขอใหแมมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ    

   (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
  

  - ขอใหแมมีสุขภาพแข็งแรง ไมเจ็บ ไมปวย   รอยละ 54.8 
  - ขอใหแมอายุยืนยาวและอยูกับลูกไปนานๆ   รอยละ 21.5 
  - ขอใหแมมีความสุข      รอยละ 15.0 
  - ขอใหแมมีชีวิตอยูอยางสบาย ไมตองทํางาน ไมตองเหนื่อย รอยละ 3.3 
  - ขอใหแมรวยๆ มีเงินเยอะๆ     รอยละ 3.2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายละเอียดในการสํารวจ 

 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 
      เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับเรื่องที่อยากบอกแม ในโอกาสวันแมที่
จะมาถึงในปน้ี  เพ่ือสะทอนมุมมองความคิดเห็นของเยาวชนผูเปนลูกสงตอไปยังผูที่เปนแม ตลอดจน  ใหสังคมและ
ผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ และนําไปใชเปนแนวทางในการเสริมสรางความเขาใจและความสัมพันธที่ดีระหวางแมและ
ลูกวัยเยาวชนตอไป 

  
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

     การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากเยาวชนอายุ 15 -25 ป ที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร ดวยวิธีการสุม
ตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุมจากเขตการปกครองทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลาง และ
ชั้นนอก จํานวนทั้งสิ้น 36 เขต ไดแก คลองเตย คลองสาน จตุจักร จอมทอง ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต  ทุงครุ 
บางกอกนอย บางกอกใหญ บางกะป บางเขน บางซ่ือ บางนา บางบอน บางพลัด บางรัก บึงกุม ปทุมวัน ประเวศ 
ปอมปราบฯ พญาไท พระโขนง พระนคร มีนบุรี ยานนาวา ราชเทวี ราษฎรบูรณะ ลาดพราว วัฒนา สะพานสูง 
สาทร สายไหม หนองจอก หลักสี่ และหวยขวาง จากนั้นจึงสุมถนน และประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปน
ระบบ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,060 คน เปนเพศชายรอยละ 48.9 และเพศหญิงรอยละ 51.1 

  
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 4% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
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วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน

แบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) ในสวนของ
ขอมูลสวนตัว และคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเองโดยอิสระ (Open Form) ในสวนของขอคําถามทั้ง 5 
ขอ และไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   : 22 – 25 กรกฎาคม 2554 
 
วันที่เผยแพรผลสํารวจ       : 8 สิงหาคม 2554 
 
 
 
 

ขอมูลประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 
 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 518 48.9 
            หญิง 542 51.1 

รวม 1,060 100.0 
อายุ   
 15 - 18 ป 347 32.7 
 19 - 22 ป 375 35.4 
 23 - 25 ป 338 31.9 

รวม 1,060 100.0 
 
 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
 

 


