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แม่ลกูยคุดิจิทลั นิยมคยุโทรศพัทแ์ละคยุline มากกว่าการเจอหน้ากนั 
ลกูๆ ส่วนใหญ่ระบวุ่า Social Media ไม่ได้ทาํให้ความใกล้ชิดกบัแม่ลดลง 

และ 74.9%  ไม่เขินอายท่ีจะแสดงความรกักบัแม่ตรงๆ 
57.9% ยก แม่โบว ์– น้องมะลิ เป็นซุปตารแ์ม่ลกูท่ีช่ืนชอบมากท่ีสดุใน social media 

 
ผลสาํรวจเร่ือง “ความสมัพนัธแ์ม่ลกูเป็นอย่างไรในยคุการส่ือสารแบบดิจิทลั”  

 ในโอกาสวนัแม่ปีน้ี กรุงเทพโพลล ์โดยศูนยว์จิยัมหาวทิยาลยักรุงเทพ ไดท้ําการสาํรวจความคดิเหน็

เรื่อง “ความสมัพนัธ์แม่ลูกเป็นอย่างไรในยุคการส่ือสารแบบดิจิทัล” โดยเก็บข้อมูลจากลูกๆ ที่มีอาย ุ     

15 - 35 ปี ในกรงุเทพฯ และปรมิณฑล จาํนวนรวมทัง้สิน้ 1,140 คน พบวา่ 

 ในปัจจบุนัลูกๆ ส่วนใหญ่ร้อยละ 53.6 ระบุว่าเหน็แม่ของตนเองเล่น Social Media โดยท่ีนิยม

เล่นมากท่ีสุด คือ “line” (ร้อยละ 47.1)  รองลงมาคอื “facebook” (รอ้ยละ 38.0) และ “Instargram” (รอ้ยละ 

3.4) ขณะทีร่อ้ยละ 46.4 ระบุวา่ แมไ่มไ่ดเ้ล่น social media/เล่นไมเ่ป็น 

 สาํหรบัวิธีท่ีลูกๆ ใช้พูดคุย/ส่ือสารกบัแม่ ในปัจจุบนั ร้อยละ 73.9 ระบุว่าใช้วิธีคุยโทรศพัท ์

รองลงมารอ้ยละ 37.5 ระบุวา่ ใชว้ธิ ีคุยผา่น line และรอ้ยละ 34.9 ใชว้ธิคีุยแบบพบเจอกนั 

 ส่วนความเหน็ต่อการใช้ Social Media (ส่ือสงัคมออนไลน์) ในปัจจบุนัว่าทาํให้ใช้เวลากบัแม่/

ใกล้ชิดกบัแม่ เป็นอย่างไรเม่ือเปรียบเทียบกบัเม่ือก่อน ลูกๆ ส่วนใหญ่ร้อยละ 60.5 ระบุว่าพูดคุยและ
ใกล้ชิดกนัเหมือนเดิม รองลงมา รอ้ยละ 29.9 ระบุวา่พดูคุยและใกลช้ดิกนัมากขึน้ และมเีพยีงรอ้ยละ 9.6 ทีร่ะบุ
วา่ พดูคุยและใกลช้ดิกนัน้อยลง 
 เม่ือถามว่า “วนัแม่ปีน้ี อาย/เขิน หรือไม่ท่ีจะเข้าไปแสดงความรกักบัแม่ตรงๆ” ร้อยละ 74.9 
ระบุว่า ไม่อาย/ไม่เขิน ขณะทีร่อ้ยละ 25.1 ระบุว่า อาย/เขนิ โดยจะแสดงความรกัดว้ยวธิ ีใหเ้วลากบัแม่/กลบั
บา้นต่างจงัหวดัไปหาแม ่สง่ขอ้ความ/สติก๊เกอร ์ผา่น Social Media พาแมไ่ปเทีย่ว/ไปทานอาหาร 
 ทัง้น้ี นิยามหรือฉายาท่ีลูกเหน็ว่าเหมาะสมกบัแม่มากท่ีสุดคือ “แม่พระของลูก” ร้อยละ 27.5 
รองลงมาคอื “แมก่ค็อืแม ่(จบปะ่)” รอ้ยละ 22.4 และ “ซุปเปอรม์มั (Super Mom)” รอ้ยละ 14.9 
 ส่วนซุปตารแ์ม่ลูกใน Social Media ท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุด คือ “แม่โบว ์- น้องมะลิ” ร้อยละ 57.9 
รองลงมาคอื “แมโ่อปอล - น้องอลนิ  น้องอลนั” รอ้ยละ 9.8 และ “แมเ่ป้ย – น้องโปรด” รอ้ยละ 7.7 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวสงัคม 

เรือ่ง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชน       (รวม 5 หน้า) 
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 โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

1. สงัคมออนไลน์(social media) ท่ีแม่ชอบเล่นมากท่ีสดุ 

เล่น/ใช้สงัคมออนไลน์ ร้อยละ 53.6
       โดยเล่น/ใชม้ากทีส่ดุคอื 
 - line   ร้อยละ 47.1  

 - facebook รอ้ยละ 38.0  
 - Instargram รอ้ยละ 3.4  
 - twitter รอ้ยละ 1.7  
 - skype รอ้ยละ 1.1  
 - whatsApp รอ้ยละ 1.0  
ไมไ่ดเ้ล่น/เล่นไมเ่ป็น ร้อยละ 46.4

 
2. ปัจจบุนัวิธีท่ีลกูๆใช้พดูคยุ/ส่ือสารกบัแม่คือ 
 

คยุโทรศพัท ์ ร้อยละ 73.9 

คุยผา่น line   รอ้ยละ 37.5 

คุยแบบพบเจอกนั รอ้ยละ 34.9 

คุยผา่น facebook/face time รอ้ยละ 14.8 

คุยผา่น skype รอ้ยละ 0.8 

คุยผา่น Instargram รอ้ยละ 0.3 

คุยผา่น twitter รอ้ยละ 0.2 

  
3.  ความเหน็ต่อการใช้ Social Media (ส่ือสงัคมออนไลน์) ในปัจจบุนัว่าทาํให้ใช้เวลากบัแม่/ใกล้ชิดกบั

แม่ เป็นอย่างไรเม่ือเปรียบเทียบกบัเม่ือก่อน 

  

พดูคยุและใกล้ชิดกนัเหมือนเดิม          ร้อยละ 60.5 

พดูคุยและใกลช้ดิกนัมากขึน้ รอ้ยละ 29.9 

พดูคุยและใกลช้ดิกนัน้อยลง รอ้ยละ 9.6 
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4. เม่ือถามว่า “วนัแม่ปีน้ี อาย/เขิน หรือไม่ท่ีจะเข้าไปแสดงความรกักบัแม่ตรงๆ” 
  

ไม่อาย/ไม่เขิน ร้อยละ  74.9 

อาย/เขนิ รอ้ยละ  25.1 
 โดยจะแสดงความรกัดว้ยวธิ.ี......   

 - ใหเ้วลากบัแม ่/ กลบับา้นต่างจงัหวดัไปหาแม ่ รอ้ยละ 5.6  

 - สง่ขอ้ความ/สติก๊เกอร ์ผา่น Social Media รอ้ยละ 5.3  

 - พาแมไ่ปเทีย่ว/ไปทานอาหาร รอ้ยละ 4.9  

 - แอบเอาพวงมาลยั/ดอกมะล ิใหแ้ม ่  รอ้ยละ 4.4  

 - แอบวางการด์/ของขวญัไวใ้หแ้ม ่ รอ้ยละ 2.4  

 - ทาํตวัปกตเิหมอืนทุกวนั รอ้ยละ 2.5  

  
 

5. นิยามหรือฉายาท่ีลกูเหน็ว่าเหมาะสมกบัแม่มากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรก คือ 
  

แม่พระของลกู ร้อยละ 27.5
แมก่ค็อืแม ่(จบปะ่) รอ้ยละ 22.4
ซุปเปอรม์มั (Super Mom) รอ้ยละ 14.9
คุณแมข่ีบ้่น/จูจ้ี ้ รอ้ยละ 8.9
เขม็ทศินําทาง รอ้ยละ 6.4

 
6. ซุปตารแ์ม่ลกูใน Social Media ท่ีช่ืนชอบมากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรก  
 

แม่โบว ์- น้องมะลิ ร้อยละ 57.9
แมโ่อปอล - น้องอลนิ  น้องอลนั รอ้ยละ 9.8
แมเ่ป้ย - น้องโปรด   รอ้ยละ 7.7
แมก่บ - น้องณดา น้องณดล        รอ้ยละ 6.5
แมป่ิ่น - เจา้นาย เจา้ขนุ เจา้สมทุร รอ้ยละ 6.2
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รายละเอียดในการสาํรวจ 
 

วตัถปุระสงคใ์นการสาํรวจ 

 เพื่อสอบถามความคดิเหน็ลูกๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัวธิกีารพูดคุยหรอืสื่อสารกนัระหว่างแม่กบัลูกในปจัจุบนั 
วธิกีารที่จะแสดงความรกัต่อแม่ในวนัแม่ปีน้ี รวมถงึคู่แม่ลูกในสงัคมออนไลน์ที่ชื่นชอบมากที่สุดและนิยามหรอื
ฉายาทีค่ดิวา่เหมาะสมกบัแมม่ากทีส่ดุ ผลสาํรวจทีไ่ดจ้ะชว่ยสะทอ้นมมุมองของประชาชนใหส้งัคม และหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบและนําไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจดาํเนินนโยบายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 
 

ประชากรท่ีสนใจศึกษา 

    การสาํรวจใชก้ารสุม่ตวัอยา่งจากลกูๆ ทีม่อีายรุะหวา่ง 15 -35 ปี ในกรงุเทพฯและปรมิณฑล  ดว้ยวธิกีาร
สุม่ตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling) ไดก้ลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 1,140 คน เป็นเพศชายรอ้ยละ 
48.5 และเพศหญงิรอ้ยละ 51.5     
  

 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 

วิธีการรวบรวมข้อมลู  
 ใชก้ารสมัภาษณ์แบบพบตวั โดยเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเป็นแบบสอบถามทีม่โีครงสรา้งแน่นอน  
ซึง่เป็นขอ้คําถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) จากนัน้คณะนักวจิยัไดนํ้าแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 
 

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู   :  5-7 สงิหาคม  2559 
วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ      :  11 สงิหาคม 2559 
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ข้อมลูประชากรศาสตร ์

 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    
             ชาย 553 48.5 
             หญงิ 587 51.5 

รวม 1,140 100.0 

อาย ุ   
  15 - 20  ปี 319 28.0 
  21 – 25 ปี 306 26.8 
  26 – 30 ปี 265 23.2 
  31 – 35 ปี 250 22.0 

รวม 1,140 100.0 
การศึกษา   
             ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 641 56.2 
             ปรญิญาตร ี 464 40.7 
             สงูกวา่ปรญิญาตร ี 35 3.1 
                                 รวม 1,140 100.0 

อาชีพ   
  ลกูจา้งรฐับาล 98 8.6 
  ลกูจา้งเอกชน     424 37.2 
  คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั 193 16.9 
  เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   14 1.2 
  ทาํงานใหค้รอบครวั   9 0.8 
  นกัเรยีน/ นกัศกึษา   372 32.6 
  วา่งงาน 30 2.7 

รวม 1,140 100.0 
 

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

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
 


