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ผลส ำรวจเร่ือง “วนัแม่ กบัเร่ืองของแม่ท่ีลกูอยำกบอก” 

 
กรุงเทพโพลล ์โดยมหาวทิยาลยักรุงเทพ ส ารวจความเหน็ประชาชนเรื่อง  “วนัแม่ กบัเร่ืองของแม่ท่ีลูก

อยำกบอก” โดยเก็บขอ้มลูจากประชาชนในกรุงเทพและปรมิณฑล จ านวน 1,141 คน เมื่อวนัที ่5-9 สงิหาคม ที่
ผ่านมาพบว่า 

 

กิจกรรมท่ีลูกๆ จะท ำในวนัแม่ปีน้ีมำกท่ีสุด ร้อยละ 33.0 คือ โทรศพัท์หำแม่เพรำะอยู่ต่ำงจงัหวดั 
รองลงมารอ้ยละ 30.7 คอื ไปทานขา้วนอกบา้นกบัแม่ และรอ้ยละ 30.0 คอื ท าบุญใส่บาตร เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศล   

 

ส่วนค ำพดูของแม่ท่ีได้ยินบ่อยๆ จนชินห ูนัน้ ลูกๆ ส่วนใหญ่ร้อยละ 45.1 ระบุว่ำ หิวไหม กินข้ำวหรือ
ยงั รองลงมารอ้ยละ 44.4 ระบุว่า ดแูลตวัเองดีๆ นะ และรอ้ยละ 27.2 ระบุว่า ถงึไหนแลว้/เมือ่ไหรจ่ะกลบั 

 

ทัง้น้ีเม่ือถำมว่ำ แม่ในอุดมคติเป็นแบบใด ส่วนใหญ่ร้อยละ 56.8 ระบุว่ำ แม่ท่ีเป็นเหมือนเพ่ือนคยุได้
ทุกเร่ืองเข้ำใจทุกอย่ำง รองลงมารอ้ยละ 18.1 ระบุว่า ปล่อยใหล้กูคดิเอง เลอืกเอง ตดัสนิใจเอง และรอ้ยละ 6.1 ระบุ
ว่า ไมจู่จ้ ีข้ ีบ้่น 

 

ส ำหรบัเรื่องท่ีเป็นห่วงและวิตกกงัวลเก่ียวกบัแม่มำกท่ีสุดจำกสภำพสงัคมในปัจจุบนั นัน้ ส่วนใหญ่
ร้อยละ 84.7 ระบุว่ำ เร่ืองปัญหำสุขภำพร่ำงกำยของแม่ รองลงมารอ้ยละ 47.0 ระบุว่า เรื่องโรคระบาดต่างๆ เช่น       
โควดิ-19 ไขห้วดัใหญ่ และรอ้ยละ 24.4 ระบุว่า เรือ่งแมท่ างานหนกั พกัผ่อนน้อย        

 

โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

เรียน  บรรณำธิกำรข่ำวหน้ำ 1/ ข่ำวกำรเมือง/ข่ำวสงัคม 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเหน็ประชำชน    (รวม 5 หน้ำ) 
 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเหน็ประชำชน  (รวม 5 

หน้ำ) 
กิจกรรมท่ีลูกๆ ร้อยละ 33.0 จะท ำในวันแม่ปีน้ีคือ โทรศัพท์ไปพูดคุยกับแม่เพรำะอยู่

ต่ำงจงัหวดั 
โดยร้อยละ 45.1 ระบคุ ำพดูของแม่ท่ีได้ยินบ่อยๆ จนชินหคืูอ หิวไหม กินข้ำวหรือยงั 
ส่วนร้อยละ 56.8 ระบุแม่ในอุดมคติของลูกคือ แม่ท่ีเป็นเหมือนเพ่ือน คุยได้ทุกเรื่องเข้ำใจ

ทุกอย่ำง 
 ทัง้น้ีร้อยละ 84.7 ระบุเรื่องท่ีลูกๆเป็นห่วงและวิตกกงัวลเก่ียวกบัแม่มำกท่ีสุดจำกสภำพ

สงัคมในปัจจบุนั คือ เร่ืองปัญหำสขุภำพร่ำงกำยของแม่ 
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1. กิจกรรมท่ีท่ำนจะท ำในวนัแม่ปีน้ีคือ (เลอืกตอบไดม้ากกว่า 1 ต าตอบ) 

 

โทรศพัทห์ำแม่เพรำะอยู่ต่ำงจงัหวดั     ร้อยละ 33.0 
ไปทานขา้วนอกบา้นกบัแม ่  รอ้ยละ 30.7 
ท าบุญใส่บาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล   รอ้ยละ 30.0 
ท าอาหารมือ้พเิศษทานกนัทีบ่า้น รอ้ยละ 23.3 
ไปเทีย่ว พกัผ่อน ต่างจงัหวดักบัแมเ่พราะหยดุยาว รอ้ยละ 14.5 
กลบับา้นไปหาแมท่ีต่่างจงัหวดั รอ้ยละ 13.7 
เขา้รว่มงานวนัแมท่ีห่น่วยงานต่างๆ จดัขึน้  รอ้ยละ 4.5 

 

2. ค ำพดูของแม่ท่ีท่ำนได้ยินบ่อยๆ จนชินห ู10 อนัดบัแรก คือ (เลอืกตอบไดม้ากกว่า 1 ต าตอบ) 

 

หิวไหม กินข้ำวหรือยงั  ร้อยละ 45.1 
ดแูลตวัเองดีๆ นะ รอ้ยละ 44.4 
ถงึไหนแลว้/เมือ่ไหรจ่ะกลบั รอ้ยละ 27.2 
เหนื่อยไหมลกูวนันี้ รอ้ยละ 26.3 
ใชเ้งนิใหม้นัน้อยๆหน่อย รอ้ยละ 20.2 
งานหนกัไหม/การบา้นเยอะไหม รอ้ยละ 16.5 
จะไปไหนอกี  รอ้ยละ 11.7 
พยายามเขา้ลกู รอ้ยละ 10.8 
เมือ่ไหรจ่ะตื่น  รอ้ยละ 9.5 
เก่งมากค่ะลกู /ลกูแมเ่ก่งทีสุ่ด รอ้ยละ 8.5 

    
3. แม่ในอดุมคติของท่ำน 5 อนัดบัแรก คือ 
 

แม่ท่ีเป็นเหมือนเพ่ือนคยุได้ทุกเร่ืองเข้ำใจทุกอย่ำง ร้อยละ 56.8 
ปล่อยใหล้กูคดิเอง เลอืกเอง ตดัสนิใจเอง   รอ้ยละ 18.1 
ไมจู่จ้ ีข้ ีบ้่น  รอ้ยละ 6.1 
ตามใจลกู/ใจด ี รอ้ยละ 5.8 
ชมเมือ่ลกูท าด ี รอ้ยละ 3.9 
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4. จำกสภำพสงัคมในปัจจบุนัเรื่องท่ีท่ำนเป็นห่วงและวิตกกงัวลเก่ียวกบัแม่มำกท่ีสดุ 10 อนัดบัแรก คือ 

(เลอืกตอบไดม้ากกว่า 1 ต าตอบ) 

ปัญหำสุขภำพ ร่ำงกำย ร้อยละ 84.7 
โรคระบาดต่างๆ (เช่นโควดิ-19 ไขห้วดัใหญ่) รอ้ยละ 47.0 
ท างานหนกั พกัผ่อนน้อย        รอ้ยละ 24.4 
เครยีดเรือ่งปัญหาการเงนิ หนี้สนิ รอ้ยละ 13.0 
อุบตัเิหตุจากการเดนิทาง รอ้ยละ 12.5 
ถูกหลอกจาก call center รอ้ยละ 9.8 
ปัญหาความขดัแยง้ในครอบครวั รอ้ยละ 7.0 
ภยัจากโลกโซเชยีล รอ้ยละ 6.5 
ถูกหลอกใหซ้ือ้ของ จากโฆษณาทวี/ีทางออนไลน์ รอ้ยละ 5.7 
ปัญหาสุขภาพจติ จากการขาดคนเอาใจใส่  รอ้ยละ 5.2 
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รำยละเอียดในกำรส ำรวจ 

 
วตัถปุระสงคใ์นกำรส ำรวจ 
  เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของประชาชนในมมุมองของลกูเกีย่วกบักจิกรรมทีจ่ะท าในวนัแมปี่นี้ ค าพูดของ
แม่ที่ได้ยนิบ่อยๆ แม่ในอุดมคตแิละเรื่องที่เป็นห่วงกงัวลเกี่ยวกบัแม่จากสภาพของสงัคมในปัจจุบนั ทัง้นี้เพื่อ
สะทอ้นมมุมองความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งไดร้บัทราบ  

 
ประชำกรท่ีสนใจศึกษำ 

การส ารวจใช้การสุ่มตวัอย่างจากประชนในกรุงเทพฯและปรมิณฑลที่มอีายุ 15-54 ปีขึน้ไป โดยแบ่งเป็น
เขตชัน้ใน ชัน้กลาง และชัน้นอก ได้แก่เขตจตุจกัร ดอนเมอืง ธนบุร ีบางเขน บางกอกน้อย บางกะปิ บางนา      
บงึกุ่ม ปทุมวนั พระนคร ภาษีเจรญิ มนีบุร ีวงัทองหลาง สายไหม หนองแขม หลกัสี่ และปรมิณฑล 3 จงัหวดั 
ได้แก่ นนทบุร ีปทุมธานีและสมุทรปราการ ด้วยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling) 
จากนัน้ใชว้ธิเีกบ็ขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์แบบพบตวั ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทัง้สิน้จ านวน 1,141 คน 

 
 

ควำมคลำดเคล่ือน (Margin of Error) 

การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3 ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีกำรรวบรวมข้อมลู 

ใชก้ารสมัภาษณ์แบบตวัต่อตวั (face to face interview) โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเป็นแบบสอบถาม
ทีม่โีครงสรา้งแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้ค าถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) จากนัน้ไดน้ าแบบสอบถามทุกชุด
มาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 

 

ระยะเวลำในกำรเกบ็ข้อมลู   :  5-9  สงิหาคม 2565 
 

วนัท่ีเผยแพร่ผลกำรส ำรวจ   :  12 สงิหาคม 2565 
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ตำรำงข้อมูลประชำกรศำสตร ์

 จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 564 49.4 
            หญงิ 577 50.6 

รวม 1,141 100.0 
อำยุ   
            15 – 24 ปี 350 30.7 
            25 – 34 ปี 290 25.4 
            35 – 44 ปี 274 24.0 
   45 – 54 ปี 227 19.9 

รวม 1,141 100.0 
กำรศึกษำ   
            ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 741 64.9 
            ปรญิญาตร ี 344 30.2 
            สงูกว่าปรญิญาตร ี 56 4.9 

รวม 1,141 100.0 
อำชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 121 10.6 
 ลกูจา้งเอกชน 348 30.5 
 คา้ขาย/ ท างานส่วนตวั/ เกษตรกร 333 29.2 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง 22 1.9 
 ท างานใหค้รอบครวั 11 1.0 
 พ่อบา้น/ แมบ่า้น 22 1.9 
 นกัเรยีน/นกัศกึษา 260 22.8 
 ว่างงาน  24 2.1 

รวม 1,141 100.0 
 
 

กรงุเทพโพลล ์ โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

Twitter: http://twitter.com/bangkok_poll 
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