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    ผลสํารวจเร่ือง  “ส่ิงทีล่กูตั้งใจทําใหแมในวันแมปน้ี” 

 
 

              
 
 

 
 
 
 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ(กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจความคิดเห็นเด็กและเยาวชนเรื่อง 
“ส่ิงที่ลูกตั้ งใจทําใหแมในวันแมป น้ี”  โดยเก็บขอมูลกับเด็กและเยาวชนที่ มีอายุ15-25 ป  ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 1,121 คน พบวา  

 

ส่ิงที่เยาวชนตั้งใจจะทําถวายสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถเน่ืองในวโรกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาครบ 82  พรรษาในปน้ีมากที่สุดคือ เปนคนดี ซื่อสัตย และทําตัวเปนประโยชนตอสังคม 
(รอยละ 36.7) รองลงมาคือ จุดเทียนชัยถวายพระพร (รอยละ 19.5) และ ตั้งใจเรียน ตั้งใจทํางาน (รอยละ 18.3) 

เม่ือถามถึงความกลาที่จะบอกรักแมตรงๆ พบวา เยาวชนสวนใหญรอยละ 64.9 กลาที่จะบอกรัก
แมตรงๆ ขณะที่รอยละ 31.5 ไมกลาที่จะบอกรักแมตรงๆ แตเลือกที่จะบอกรักดวยวิธีการอ่ืนๆ แทนคือ รอยละ 
8.5 เลือกใหดอกมะลิ/พวงมาลัย รองลงมารอยละ 7.0 ใชวิธีบอกรักแมทาง Line / facebook และรอยละ 
6.4 ใชวิธี ซ้ือ/ใหของที่แมอยากได 

สําหรับกิจกรรมที่ลูกๆ อยากทํารวมกับแมในวันหยุดยาวชวงวันแมปน้ี รอยละ 37.9 อยากไป
ทําบุญที่วัดกับแม รองลงมารอยละ 31.3 อยากไปทานขาวนอกบานกับแม และรอยละ 27.0 อยากไปเที่ยว 
พักผอนตางจังหวัดกับแม 

ดานคําสอนของแมที่ลูกๆ จําข้ึนใจมากที่สุดน้ัน เยาวชนรอยละ 32.6 ระบุวาแมสอนใหเปนคนดี 
รองลงมารอยละ 19.5 แมสอนขยันและอดทน และรอยละ 18.5 แมสอนใหประหยัด รูจักกิน รูจักใช 

ทั้งน้ีเร่ืองที่เยาวชนเปนหวงแมมากท่ีสุด คือ รอยละ 51.7 หวงเรื่องปญหาสุขภาพรางกายของแม 
รองลงมารอยละ 18.3 หวงเรื่องการทํางานหนัก พักผอนนอย และรอยละ 11.2 หวงเรื่องความเครียด คิดมาก 

สวนพรที่ลูกๆ อยากขอใหแมมากที่สุดในวันแมปน้ี รอยละ 59.6 จะขอใหแมมีสุขภาพแข็งแรง 
รองลงมา รอยละ 18.0 จะขอใหแมมีความสุข สมหวังในสิ่งที่ตองการ และรอยละ 15.3 จะขอใหแมอายุยืน อยูกับ
ลูกไปนานๆ  

ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/  ขาวสังคม 

         รวม 5 หนา 

เปนคนดี ซื่อสัตย และทําตัวเปนประโยชนตอสังคม คือ ส่ิงที่เยาวชนตัง้ใจจะทําถวายพระราชินีฯ
64.9% ไมอายที่จะบอกรกัแมตรงๆ ทีเ่หลือเลือกใหพวงมาลยัและบอกรักแมทาง line/facebook 

สวนคําสอนของแมที่ลูกๆ จําไดข้ึนใจคือ ใหเปนคนดี ขยัน และประหยัด 
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1. ส่ิงที่เด็กและเยาวชนตั้งใจจะทําถวายสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถในวโรกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาครบ 82 พรรษาในปน้ี คือ   
 

เปนคนดี ซื่อสัตย และทําตัวเปนประโยชนตอสังคม รอยละ 36.7 
จุดเทียนชัยถวายพระพร      รอยละ 19.5 
ตั้งใจเรียน ตั้งใจทํางาน รอยละ 18.3 
ลงนามถวายพระพร รอยละ 9.4 
ทําบุญ ตักบาตร ถือศีล น่ังสมาธิ เพ่ือถวายเปนพระราชกุศล   รอยละ 9.4 
อ่ืนๆ อาทิ ประดับธงชาติ ปลูกตนไม ปลูกปา อนุรักษสิ่งแวดลอม เปนตน รอยละ 6.7 

 
2. ความกลาที่จะบอกรักแมตรงๆ ในวันแมปน้ี 

กลาบอกรักแมตรงๆ รอยละ 64.9 
ไมกลาบอกรักแมตรงๆ  รอยละ 31.5 
 โดยจะเลือกบอกรักแมผานทาง....
  -ใหดอกมะล/ิพวงมาลัย รอยละ 8.5
  -Line / facebook รอยละ 7.0
  -ซ้ือ/ใหของที่แมอยากได รอยละ 6.4
  -กอด / หอม แม รอยละ 3.9
  -ใหการดวันแม รอยละ 2.9
  -สงSMS / MMS รอยละ 2.8
ทําตัวปกติไมแสดงออกใดๆ รอยละ 3.6 

 
 

3. กิจกรรมที่ลูกๆ อยากทํารวมกับแมในวันหยุดยาวชวงวันแมปน้ี 5 อันดับแรก คือ 
ไปทําบุญทีว่ดักับแม รอยละ 37.9
ไปทานขาวนอกบานกับแม รอยละ 31.3
ไปเที่ยว พักผอน ตางจังหวัดกับแม รอยละ 27.0
ทําอาหารม้ือพิเศษทานกันที่บาน รอยละ 23.2
คุยโทรศัพทกับแมเพราะแมอยูตางจังหวัด   รอยละ 20.3
ทําตัวปกติ ไมทํากิจกรรมใดเปนพิเศษ  รอยละ 7.0
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 4.   คําสอนของแมที่จําไดข้ึนใจที่สุด 5 อันดับแรก คือ 
เปนคนดี รอยละ 32.6 

ขยัน และอดทน  รอยละ 19.5 

ประหยัด รูจักกิน รูจักใช รอยละ 18.5 

พ่ีนองรักกัน อยาทะเลาะกนั รอยละ 9.6 

ใหคบคนดี/เพ่ือนดี รอยละ 3.8 

 
5. จากสภาพสังคมในปจจุบัน เร่ืองที่เปนหวง หรือวิตกกังวลเก่ียวกับแมมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 

ปญหาสุขภาพรางกาย รอยละ 51.7 

ทํางานหนัก พักผอนนอย รอยละ 18.3 

เครียด คิดมาก รอยละ 11.2 

ปญหาการเงิน / หน้ีสิน รอยละ 6.9 

อุบัติเหตุจากการเดินทาง รอยละ 2.1 

ไมมีเรื่องที่หวง รอยละ 7.1 

 
6. พรที่อยากขอใหแมมากที่สุดในวันแมปน้ี 5 อันดับแรก คือ (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 

ขอใหแมมีสุขภาพแข็งแรง  รอยละ 59.6 

ใหแมมีความสุข สมหวังในสิ่งที่ตองการ รอยละ 18.0 

ขอใหแมอายุยืน อยูกับลูกไปนานๆ รอยละ 15.3 

ขอใหแมรวยๆ แมจะไดสบายไมตองทํางานหนัก รอยละ 3.4 

ขอใหแมหายจากอาการปวยจากโรคที่เปนอยูตอนนี้ รอยละ 1.4 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
      เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของเยาวชน ในประเด็นเก่ียวกับสิ่งที่ตั้งใจจะทําถวายสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 82 พรรษาในปน้ี  กิจกรรมที่อยากทํารวมกับแมใน
วันหยุดยาว เรื่องที่หวงหรือวิตกกังวลเกี่ยวกับแม รวมถึงคําสอนของแมที่จําไดขึ้นใจและพรที่อยากขอใหแมในป
น้ี ผลสํารวจที่ไดจะชวยสะทอนมุมมองของประชาชนใหสังคม และหนวยงานที่เก่ียวของไดรับทราบและนําไปใช
ประกอบการตัดสินใจดําเนินนโยบายตางๆ ที่เก่ียวของตอไป  

 
ประชากรที่สนใจศึกษา 

     การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ที่มีอายุ 15 – 25 ป 
 

วิธีการรวบรวมขอมูล  
การสํารวจนี้เปนการวิจัยโดยการเลือกตัวอยางประชากรโดยไมอาศัยหลักความนาจะเปน (Non-

probability sampling) จึงเปนการเลือกตัวอยางประชากรแบบเจาะจง (Purposive sampling) และดําเนินการ
เก็บขอมูลโดยใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสราง
แนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และและคําถามปลายเปด (Open 
Ended) ซ่ึงนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  5 – 7 สิงหาคม 2557 

      
วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :   8 สิงหาคม 2557 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 544 48.5 
            หญิง 577 51.5 

รวม 1,121 100.0 
อายุ   
 15 – 18 ป 408 36.4 
 19 – 21 ป 392 35.0 
 22 – 25 ป 321 28.6 

รวม 1,121 100.0 
การศึกษา   
 มัธยมปลาย / ปวช. 377 33.6 
 ปริญญาตรี / ปวส. 502 44.8 
 สูงกวาปริญญาตรี 17 1.5 
 จบการศึกษา / ทํางาน 225 20.1 
                                 รวม 1,121 100.0 

 
 

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

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll    Facebook : https://www.facebook.com/bangkokpoll 
 
 


