
 

 

 

1

 
    ผลสาํรวจเร่ือง  “ส่ิงท่ีลกูตัง้ใจทาํเพ่ือแม่ในวนัแม่แห่งชาติ”  

 
              

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 กรุงเทพโพลลโ์ดยศูนยว์จิยัมหาวทิยาลยักรุงเทพ สาํรวจความคดิจากประชาชนทัว่ประเทศ เรื่อง “ส่ิงท่ี

ลกูตัง้ใจทาํเพ่ือแม่ในวนัแม่แห่งชาติ” โดยเกบ็ขอ้มลูจากประชาชนทัว่ประเทศ รวมทัง้สิน้ 1,257 คน พบวา่ 

 ประชาชนร้อยละ 63.8 ระบุว่าบรรยากาศการจดังาน Bike for Mom” หรือ “ปัน่เพ่ือแม่” ในจงัหวดั
ท่ีอาศยัอยู่มีความคึกคกั ชาวบ้านต่ืนเต้น หาซ้ือเสื้อสีฟ้า เตรียมจกัรยาน รองลงมาร้อยละ 21.1 ระบุว่า 
บรรยากาศเงยีบๆ ไมค่อ่ยคกึคกั และรอ้ยละ 15.1 ไมแ่น่ใจ 
 ทัง้น้ีประชาชนร้อยละ 65.5 ตัง้ใจจะสวมเสื้อสีฟ้าเพ่ือถวายสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในวโรกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษาในปีน้ี รองลงมารอ้ยละ 59.5 ตัง้ใจจะทาํบุญ ตกับาตร ถอืศลี นัง่สมาธ ิเพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศล และรอ้ยละ 54.2 ตัง้ใจจะรว่มจุดเทยีนชยัถวายพระพร       
  สาํหรบัวิธีบอกรกัแม่ในปีน้ีนัน้ ร้อยละ 23.3 เลือกบอกรกัด้วยวิธีมอบดอกมะลิ พวงมาลยั รองลงมา

รอ้ยละ 21.6 เลอืกบอกรกัดว้ยวธิโีทรศพัทบ์อกรกัแม ่และรอ้ยละ 17.3 เลอืกบอกรกัดว้ยวธิกีราบแม ่

 ส่วนส่ิงท่ีตัง้ใจจะทําเพ่ือแม่มากท่ีสุดคือ จะทําตวัเป็นคนดี เป็นลูกท่ีดีเพ่ือแม่ และไม่ทําให้แม่

เสียใจ (ร้อยละ 39.0) รองลงมา คอื จะดูแลแม่ใหด้ ีใหแ้ม่มคีวามสุขทีสุ่ด (รอ้ยละ 24.0) และจะใหเ้งนิแม่ ซือ้ของ

ใหแ้ม ่(รอ้ยละ 10.0) 

 เม่ือถามถึงกิจกรรมท่ีจะทาํร่วมกบัแม่ในวนัแม่ปีน้ีพบว่า ร้อยละ 47.6 จะทานขา้วกบัแม่ รองลงมา

รอ้ยละ 33.8 จะพาแมไ่ปทาํบุญ และรอ้ยละ 23.7 จะอยูบ่า้นกบัแม ่

 ทัง้น้ีพรท่ีอยากขอให้แม่มากท่ีสุดในวนัแม่ปีน้ีนัน้ ร้อยละ 60.8 ขอพรให้แม่มีสุขภาพแขง็แรง/ไม่

เจบ็ไม่ไข้ รองลงมารอ้ยละ 30.2 ขอใหแ้มม่อีายุยนือยูก่บัลูกไปนานๆ และรอ้ยละ 4.0 ขอใหแ้มม่คีวามสุขสมหวงั

ทุกสิง่ 

 โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวสงัคม 

เรือ่ง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชนทัว่ประเทศ     (รวม 5 หน้า) 

ประชาชน 63.8% ระบบุรรยากาศ Bike for Mom ในจงัหวดัต่างๆ คึกคกั 
65.5 % จะสวมเส้ือสีฟ้าถวายพระราชินีในวโรกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 

60.8% ขอพรให้แม่สขุภาพแขง็แรง/ไม่เจบ็ไม่ไข้ 
และการให้ดอกมะลิ พวงมาลยั เป็นวิธีท่ีลกูนิยมใช้เพ่ือบอกรกัแม่มากท่ีสดุ 
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1. บรรยากาศการจดังาน Bike for Mom” หรือ “ปัน่เพ่ือแม่” จากจงัหวดัต่างๆ ทัว่ประเทศ 
 

คกึคกั ชาวบา้นตื่นเตน้ หาซือ้เสือ้สฟ้ีา เตรยีมจกัรยาน ร้อยละ 63.8 
เงยีบๆ ไมค่อ่ยคกึคกั รอ้ยละ 21.1 
ไมรู่ ้ไมแ่น่ใจ รอ้ยละ 15.1 

 
2. ส่ิงท่ีประชาชนตัง้ใจจะทาํถวายสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในวโรกาสวนัเฉลิม 
    พระชนมพรรษาในปีน้ี คือ  
 

สวมใส่เสื้อสีฟ้า  ร้อยละ 65.5 

ทาํบุญ ตกับาตร ถอืศลี นัง่สมาธ ิเพือ่ถวายเป็นพระราชกุศล    รอ้ยละ 59.5 

รว่มจุดเทยีนชยัถวายพระพร      รอ้ยละ 54.2 

ประดบัธงชาต ิ         รอ้ยละ 32.4 

ปลกูตน้ไม ้ปลกูปา่ อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม      รอ้ยละ 28.3 

ลงนามถวายพระพร  รอ้ยละ 28.1 

รว่มป ัน่จกัรยาน (Bike for Mom) รอ้ยละ 16.5 
อื่นๆ อาท ิทาํความสะอาดชมุชน บรจิาคเลอืด  เป็นตน้ รอ้ยละ 6.8 

 

3. วิธีบอกรกัแม่ในปีน้ี 
ให้ดอกมะลิ/พวงมาลยั ร้อยละ 23.3 

โทรศพัทบ์อกรกัแม ่(อยูค่นละทีก่นั) รอ้ยละ 21.6 

กราบแม ่ รอ้ยละ 17.3 

ใหข้องทีแ่มอ่ยากได ้(surprise) รอ้ยละ 11.2 

กอด/หอมแม ่ รอ้ยละ 9.1 

พดูบอกรกัแม ่ รอ้ยละ 7.1 
ไลน์ (Line) / facebook     รอ้ยละ 2.1 
ใหก้ารด์วนัแม ่ รอ้ยละ 1.7 

อื่นๆ พาไปทานขา้ว กลบัไปหาแม ่พาไปเทีย่ว เป็นตน้ รอ้ยละ 3.0 
  

ทาํตวัปกตไิมแ่สดงออกใดๆ รอ้ยละ 3.6 
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 4.   ส่ิงท่ีตัง้ใจจะทาํเพ่ือแม่มากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรก คือ (เป็นคาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุเอง) 
 

จะทาํตวัเป็นคนดี เป็นลกูท่ีดีเพ่ือแม่ และไม่ทาํให้แม่เสียใจ ร้อยละ 39.0 
จะดแูลแมใ่หด้ ีใหแ้มม่คีวามสขุทีส่ดุ  รอ้ยละ 24.0 
จะใหเ้งนิแม ่ซือ้ของใหแ้ม ่ รอ้ยละ 10.0 
จะพาแมไ่ปเทีย่ว ไปทาํบุญ รอ้ยละ 6.1 
จะตัง้ใจทาํงาน ตัง้ใจเรยีนใหจ้บ เพือ่แม ่ รอ้ยละ 4.5 

 
5. กิจกรรมท่ีลกูๆ อยากทาํร่วมกบัแม่ในวนัแม่ปีน้ี คือ 

ทานข้าวร่วมกบัแม่       ร้อยละ 47.6 

พาแมไ่ปทาํบุญ  รอ้ยละ 33.8 

อยูบ่า้นกบัแม ่  รอ้ยละ 23.7 

พาแมไ่ปเทีย่ว/ผกัผอ่น     รอ้ยละ 16.7 

ป ัน่จกัรยานกบัแม ่    รอ้ยละ 1.4 
อื่นๆ อาท ิพาแมไ่ปดหูนงั  ปลกูปา่ เป็นตน้ รอ้ยละ 3.6 
  

ไมไ่ดอ้ยูก่บัแม/่แมอ่ยูต่่างจงัหวดั รอ้ยละ 23.8 

 
6. พรท่ีอยากขอให้แม่มากท่ีสดุในวนัแม่ปีน้ี คือ  

สขุภาพแขง็แรง/ไม่เจบ็ไม่ไข้ ร้อยละ 60.8 
มอีายยุนือยูก่บัลกูไปนานๆ รอ้ยละ 30.2 

มคีวามสขุสมหวงัทุกสิง่  รอ้ยละ 4.0 

สขุภาพจติด/ีอารมณ์แจม่ใส รอ้ยละ 2.5 

มเีงนิมทีองใช ้รํ่ารวย รอ้ยละ 1.1 

อื่นๆ อาท ิไมต่อ้งทาํงานหนกั หายจากอาการปว่ย เป็นตน้ รอ้ยละ 1.4 
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รายละเอียดในการสาํรวจ 
 

วตัถปุระสงคใ์นการสาํรวจ 

 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิ่งที่ตัง้ ใจจะทําถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชนีินาถในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษาในปีน้ี บรรยากาศการจดังานป ัน่เพื่อแม่ ในแต่ละจงัหวดั 

รวมถงึการบอกรกัแม ่กจิกรรมทีจ่ะทําร่วมกบัแม ่รวมถงึสิง่ทีต่ ัง้ใจจะทาํเพื่อแม่ และพรทีอ่ยากขอใหแ้ม่เน่ืองใน

โอกาสวนัแมแ่หง่ชาต ิทัง้น้ีเพือ่ใหส้งัคมไดร้บัทราบและนําขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 

 

ประชากรท่ีสนใจศึกษา 
    การสํารวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม
สมัภาษณ์ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มลูของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบ Simple Random Sampling 
แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ําหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย  
       
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีการรวบรวมข้อมลู  

ใชก้ารสมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเป็นแบบสอบถามทีม่โีครงสรา้งแน่นอน 
ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) และคาํถามปลายเปิด (Open Ended) แลว้ไดนํ้า
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 
 

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู   :  5-6 สงิหาคม 2558 

วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ      :  9 สงิหาคม 2558 
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ข้อมลูประชากรศาสตร ์

 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 601 47.8 
            หญงิ 656 52.2 

รวม 1,257 100.0 

อาย ุ   
            18 ปี - 30 ปี 182 14.5 
            31 ปี – 40 ปี 269 21.4 
            41 ปี – 50 ปี 356 28.3 
            51 ปี - 60 ปี 287 22.8 
            61 ปี ขึน้ไป 163 13.0 

รวม 1,257 100.0 
การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 822 65.4 
            ปรญิญาตร ี 349 27.8 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 86 6.8 
                                 รวม 1,257 100.0 

อาชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 183 14.6 
 ลกูจา้งเอกชน     299 23.8 
 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร    477 37.8 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   56 4.5 
 ทาํงานใหค้รอบครวั   1 0.1 
 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ 187 14.9 
 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   36 2.9 
 วา่งงาน/ รอฤดกูาล/ รวมกลุ่ม 18 1.4 

รวม 1,257 100.0 
 

 

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

 


