เรียน บรรณาธิการข่าวหน้ า 1/ ข่าวสังคม
เรือ่ ง ผลสํารวจความคิดเห็นประชาชน

(รวม 5 หน้ า)

ผลสํารวจเรือ่ ง “ความสัมพันธ์แม่ลกู เป็ นอย่างไรในยุคการสื่อสารแบบดิ จิทลั ”
แม่ลกู ยุคดิ จิทลั นิ ยมคุยโทรศัพท์และคุยline มากกว่าการเจอหน้ ากัน
ลูกๆ ส่วนใหญ่ระบุว่า Social Media ไม่ได้ทาํ ให้ความใกล้ชิดกับแม่ลดลง
และ 74.9% ไม่เขิ นอายที่จะแสดงความรักกับแม่ตรงๆ
57.9% ยก แม่โบว์ – น้ องมะลิ เป็ นซุปตาร์แม่ลกู ที่ชื่นชอบมากที่สดุ ใน social media
ในโอกาสวันแม่ปีน้ี กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วจิ ยั มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ทําการสํารวจความคิดเห็น
เรื่อง “ความสัมพันธ์แ ม่ ลูก เป็ นอย่างไรในยุคการสื่ อสารแบบดิ จิ ท ัล” โดยเก็บ ข้อมูลจากลูกๆ ที่มีอายุ
15 - 35 ปี ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จํานวนรวมทัง้ สิน้ 1,140 คน พบว่า
ในปัจจุบนั ลูกๆ ส่วนใหญ่ร้อยละ 53.6 ระบุว่าเห็นแม่ของตนเองเล่น Social Media โดยที่นิยม
เล่นมากที่ สุด คือ “line” (ร้อยละ 47.1) รองลงมาคือ “facebook” (ร้อยละ 38.0) และ “Instargram” (ร้อยละ
3.4) ขณะทีร่ อ้ ยละ 46.4 ระบุวา่ แม่ไม่ได้เล่น social media/เล่นไม่เป็ น
สําหรับวิ ธีที่ลูกๆ ใช้ พูดคุย/สื่ อสารกับแม่ ในปั จจุบนั ร้อยละ 73.9 ระบุว่าใช้ วิธีคุยโทรศัพท์
รองลงมาร้อยละ 37.5 ระบุวา่ ใช้วธิ ี คุยผ่าน line และร้อยละ 34.9 ใช้วธิ คี ุยแบบพบเจอกัน
ส่วนความเห็นต่อการใช้ Social Media (สื่อสังคมออนไลน์ ) ในปัจจุบนั ว่าทําให้ใช้เวลากับแม่/
ใกล้ชิดกับแม่ เป็ นอย่างไรเมื่อเปรียบเที ยบกับเมื่อก่อน ลูกๆ ส่วนใหญ่ร้อยละ 60.5 ระบุว่าพูดคุยและ
ใกล้ชิดกันเหมือนเดิ ม รองลงมา ร้อยละ 29.9 ระบุวา่ พูดคุยและใกล้ชดิ กันมากขึน้ และมีเพียงร้อยละ 9.6 ทีร่ ะบุ
ว่า พูดคุยและใกล้ชดิ กันน้อยลง
เมื่อถามว่า “วันแม่ปีนี้ อาย/เขิ น หรือไม่ที่จะเข้าไปแสดงความรักกับแม่ตรงๆ” ร้อยละ 74.9
ระบุว่า ไม่อาย/ไม่เขิ น ขณะทีร่ อ้ ยละ 25.1 ระบุว่า อาย/เขิน โดยจะแสดงความรักด้วยวิธี ให้เวลากับแม่/กลับ
บ้านต่างจังหวัดไปหาแม่ ส่งข้อความ/สติก๊ เกอร์ ผ่าน Social Media พาแม่ไปเทีย่ ว/ไปทานอาหาร
ทัง้ นี้ นิ ยามหรือฉายาที่ ลูกเห็นว่าเหมาะสมกับแม่มากที่ สุดคือ “แม่พระของลูก” ร้อยละ 27.5
รองลงมาคือ “แม่กค็ อื แม่ (จบปะ่ )” ร้อยละ 22.4 และ “ซุปเปอร์มมั (Super Mom)” ร้อยละ 14.9
ส่วนซุปตาร์แม่ลูกใน Social Media ที่ ชื่นชอบมากที่ สุด คือ “แม่โบว์ - น้ องมะลิ ” ร้อยละ 57.9
รองลงมาคือ “แม่โอปอล - น้องอลิน น้องอลัน” ร้อยละ 9.8 และ “แม่เป้ย – น้องโปรด” ร้อยละ 7.7
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โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สังคมออนไลน์ (social media) ที่แม่ชอบเล่นมากที่สดุ
เล่น/ใช้สงั คมออนไลน์
ร้อยละ 53.6
โดยเล่น/ใช้มากทีส่ ดุ คือ
- line
- facebook
- Instargram
- twitter
- skype
- whatsApp
ไม่ได้เล่น/เล่นไม่เป็ น

ร้อยละ 47.1
ร้อยละ 38.0
ร้อยละ 3.4
ร้อยละ 1.7
ร้อยละ 1.1
ร้อยละ 1.0
ร้อยละ 46.4

2. ปัจจุบนั วิ ธีที่ลกู ๆใช้พดู คุย/สื่อสารกับแม่คือ
คุยโทรศัพท์
คุยผ่าน line
คุยแบบพบเจอกัน
คุยผ่าน facebook/face time
คุยผ่าน skype
คุยผ่าน Instargram
คุยผ่าน twitter

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

73.9
37.5
34.9
14.8
0.8
0.3
0.2

3. ความเห็นต่อการใช้ Social Media (สื่อสังคมออนไลน์ ) ในปัจจุบนั ว่าทําให้ใช้เวลากับแม่/ใกล้ชิดกับ
แม่ เป็ นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อก่อน
พูดคุยและใกล้ชิดกันเหมือนเดิ ม
พูดคุยและใกล้ชดิ กันมากขึน้
พูดคุยและใกล้ชดิ กันน้อยลง

ร้อยละ 60.5
ร้อยละ 29.9
ร้อยละ 9.6
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4. เมื่อถามว่า “วันแม่ปีนี้ อาย/เขิ น หรือไม่ที่จะเข้าไปแสดงความรักกับแม่ตรงๆ”
ไม่อาย/ไม่เขิ น
อาย/เขิน
โดยจะแสดงความรักด้วยวิธ.ี ......
- ให้เวลากับแม่ / กลับบ้านต่างจังหวัดไปหาแม่
- ส่งข้อความ/สติก๊ เกอร์ ผ่าน Social Media
- พาแม่ไปเทีย่ ว/ไปทานอาหาร
- แอบเอาพวงมาลัย/ดอกมะลิ ให้แม่
- แอบวางการ์ด/ของขวัญไว้ให้แม่
- ทําตัวปกติเหมือนทุกวัน

ร้อยละ 74.9
ร้อยละ 25.1
ร้อยละ 5.6
ร้อยละ 5.3
ร้อยละ 4.9
ร้อยละ 4.4
ร้อยละ 2.4
ร้อยละ 2.5

5. นิ ยามหรือฉายาที่ลกู เห็นว่าเหมาะสมกับแม่มากที่สดุ 5 อันดับแรก คือ
แม่พระของลูก
แม่กค็ อื แม่ (จบปะ่ )
ซุปเปอร์มมั (Super Mom)
คุณแม่ขบ้ี ่น/จูจ้ ้ี
เข็มทิศนําทาง

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

27.5
22.4
14.9
8.9
6.4

6. ซุปตาร์แม่ลกู ใน Social Media ที่ชื่นชอบมากที่สดุ 5 อันดับแรก
แม่โบว์ - น้ องมะลิ
แม่โอปอล - น้องอลิน น้องอลัน
แม่เป้ย - น้องโปรด
แม่กบ - น้องณดา น้องณดล
แม่ปิ่น - เจ้านาย เจ้าขุน เจ้าสมุทร

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
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57.9
9.8
7.7
6.5
6.2

รายละเอียดในการสํารวจ
วัตถุประสงค์ในการสํารวจ
เพื่อสอบถามความคิดเห็นลูกๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธกี ารพูดคุยหรือสื่อสารกันระหว่างแม่กบั ลูกในปจั จุบนั
วิธกี ารที่จะแสดงความรักต่อแม่ในวันแม่ปีน้ี รวมถึงคู่แม่ลูกในสังคมออนไลน์ท่ชี ่นื ชอบมากที่สุดและนิยามหรือ
ฉายาทีค่ ดิ ว่าเหมาะสมกับแม่มากทีส่ ดุ ผลสํารวจทีไ่ ด้จะช่วยสะท้อนมุมมองของประชาชนให้สงั คม และหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องได้รบั ทราบและนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจดําเนินนโยบายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป
ประชากรที่สนใจศึกษา
การสํารวจใช้การสุม่ ตัวอย่างจากลูกๆ ทีม่ อี ายุระหว่าง 15 -35 ปี ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ด้วยวิธกี าร
สุม่ ตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน (Multi-Stage Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างทัง้ สิน้ 1,140 คน เป็ นเพศชายร้อยละ
48.5 และเพศหญิงร้อยละ 51.5
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)
การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ± 3% ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95%
วิ ธีการรวบรวมข้อมูล
ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว โดยเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถามทีม่ โี ครงสร้างแน่นอน
ซึง่ เป็ นข้อคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนัน้ คณะนักวิจยั ได้นําแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
วันที่เผยแพร่ผลสํารวจ

: 5-7 สิงหาคม 2559
: 11 สิงหาคม 2559
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ข้อมูลประชากรศาสตร์
จํานวน

ร้อยละ

รวม

553
587
1,140

48.5
51.5
100.0

15 - 20 ปี
21 – 25 ปี
26 – 30 ปี
31 – 35 ปี
รวม

319
306
265
250
1,140

28.0
26.8
23.2
22.0
100.0

ตํ่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

641
464
35
1,140

56.2
40.7
3.1
100.0

ลูกจ้างรัฐบาล
ลูกจ้างเอกชน
ค้าขาย/ ทํางานส่วนตัว
เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
ทํางานให้ครอบครัว
นักเรียน/ นักศึกษา
ว่างงาน
รวม

98
424
193
14
9
372
30
1,140

8.6
37.2
16.9
1.2
0.8
32.6
2.7
100.0

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ

การศึกษา

อาชีพ

ศูนย์วิจยั มหาวิ ทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) 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
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