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“ความในใจจากลูกที่มต่ีอแม่ เน่ืองในวนัแม่แห่งชาต ิ2560” 
         เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น  “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสต ร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                         
เร่ือง “ความในใจจากลูกทีม่ต่ีอแม่ เน่ืองในวนัแม่แห่งชาต ิ2560” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 8 – 9 สิงหำคม 2560 จำกประชำชนท่ีมีอำย ุ18 ปี ข้ึนไป
ทัว่ประเทศ กระจำย  ทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,246 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบัควำมในใจจำกลูกท่ีมีต่อแม่ 2560 กำร
ส ำรวจใช้กำร สุ่มตวัอย่ำงด้วยควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ 
(Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้ นในแต่ละภูมิภำค สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบอย่ำงง่ำย (Simple Random Sampling)    
เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0 และมีค่ำควำมคลำดเคล่ือนมำตรฐำน (Standard Error: S.E.)    
ไม่เกิน 1.4     

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมกำรพกัอำศยัอยู่กบัคุณแม่ในปัจจุบนั พบว่ำ ประชำชน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.10 ระบุว่ำ ไม่ไดพ้กัอำศยัอยู่ดว้ยกัน   
และร้อยละ 43.90 ระบุวำ่ พกัอำศยัอยูด่ว้ยกนั 

เม่ือถำมว่ำประชำชนมีกำรบอกรักกับคุณแม่ของท่ำนบ่อยมำกน้อยเพียงใด  พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ  28.17 ระบุว่ำ                      
ไม่เคยบอกรักเลย รองลงมำ ร้อยละ 21.43 ระบุวำ่ บอกรักนำน ๆ คร้ัง ในรอบ 1 เดือน ร้อยละ 20.95 ระบุวำ่ บอกรักนำน ๆ คร้ังในรอบ 1 ปี ร้อยละ 
12.60 ระบุวำ่ บอกรักกนัเป็นบำงคร้ัง 1 – 3 วนั/สัปดำห์ ร้อยละ 11.88 ระบุวำ่ บอกรักกนัทุกวนั และร้อยละ 4.97 ระบุวำ่ บอกรักกนัเกือบทุกวนั    
4 – 6 วนั/สปัดำห์ 

ดำ้นควำมกลำ้ในกำรท่ีจะบอกรักคุณแม่เน่ืองในวนัแม่แห่งชำติ ปี 2560 หำกมีโอกำสไดอ้ยูต่่อหนำ้หรือพดูคุยผำ่นส่ือต่ำง ๆ พบวำ่ ประชำชน
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 82.34 ระบุวำ่ กลำ้บอกรัก เพรำะ มีควำมรักสนิทสนมกบัคุณแม่และบอกรักกนัเป็นประจ ำอยู่แลว้ ซ่ึงถือวำ่ไม่ใช่เร่ืองน่ำอำย  
เป็นส่ิงท่ีดี แม่เป็นผูใ้ห้ก ำเนิด เป็นผูมี้พระคุณกบัเรำ ควรแสดงออกใหท่้ำนไดท้รำบ และไม่จ ำเป็นตอ้งเป็นวนัแม่เสมอไป ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ 
ไม่เคยบอกรับคุณแม่มำก่อน คุณแม่อำยมุำกแลว้ คร้ังน้ีจะบอกรักให้ได ้รองลงมำร้อยละ 16.29 ระบุวำ่ ไม่กลำ้บอกรัก เพรำะ รู้สึกเขินหรืออำย   
แต่จะใชก้ำรกระท ำในกำรแสดงออก หรือกำรดูแลเอำใจใส่แทนมำกกวำ่ค ำพูด เช่น ซ้ือของไปฝำก พำไปทำนขำ้ว ดูแลค่ำเล้ียงดูหรือค่ำใชจ่้ำยใน
ชีวิตประจ ำวนั ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ คุณแม่อำยุมำกแลว้ หรือไม่ไดมี้ควำมสนิทกบัคุณแม่ คุณยำยเป็นคนเล้ียงมำตั้งแต่เกิด  และร้อยละ 1.37    
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ   

ท้ำยท่ีสุด เม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกับส่ิงท่ี รัฐบำล องค์กรเอกชน หรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ควรสนับสนุนให้สถำบัน
ครอบครัวแสดงออกถึงควำมรักท่ีมีต่อกนั พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 28.40 ระบุวำ่ เนน้กำรแสดงออกควำมรักดว้ยกำรสนทนำ กำรพดูคุย
กนัแบบเจอหนำ้กนั มำกกวำ่กำรใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ ร้อยละ 26.14 ระบุวำ่ รณรงคใ์หส้มำชิกในครอบครัวแสดงออกถึงควำมรักในรูปแบบต่ำง ๆ            
และไม่จ ำเป็นต้องเป็นวนัส ำคัญเท่ำนั้ น ร้อยละ 17.92 ระบุว่ำ จัดกิจกรรมเพ่ือสร้ำงสัมพันธภำพท่ีดีต่อกันระหว่ำงสมำชิกในครอบครัว               
เช่น กิจกรรมช่วยเหลือสงัคม ร้อยละ 16.10 ระบุวำ่ ผลิตส่ือ เช่น ละครสั้น คลิปวดีิโอ โฆษณำ ท่ีมีเน้ือหำเก่ียวกบักำรสร้ำงควำมรัก ควำมเอำใจใส่
ในครอบครัวผ่ำนส่ือต่ำง ๆ ร้อยละ 8.99 ระบุว่ำสนับสนุน หรือมอบรำงวลั ครอบครัวท่ีเป็นแบบอย่ำงท่ีดีในเร่ืองของควำมรักของสมำชิก             
ในครอบครัว ร้อยละ 0.91 อ่ืน ๆ ไดแ้ก่  ภำยในครอบครัวควรแสดงควำมรักต่อกนัโดยไม่ตอ้งพ่ึงรัฐบำล อยูท่ี่จิตส ำนึกแต่ละคนท่ีจะแสดงออก     
และเนน้บอกรักผำ่นส่ือสงัคมออนไลน์ และร้อยละ 1.54 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 8.75 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.36 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑลและ       
ภำคกลำง ร้อยละ 18.22 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.55 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.13 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคใต ้ 
ตวัอยำ่ง ร้อยละ 52.01 เป็นเพศชำย และร้อยละ 47.99 เป็นเพศหญิง ตวัอยำ่งร้อยละ 16.69 มีอำยตุ  ่ำกวำ่ 25 ปี ตวัอยำ่ง ร้อยละ 23.35 มีอำย ุ26 – 35 
ปี ร้อยละ 28.25 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 22.95 มีอำย ุ46 – 59 ปี ร้อยละ 5.46 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 3.29 ไม่ระบุอำย ุตวัอยำ่ง ร้อยละ 90.29 
นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.69 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.04 นับถือศำสนำคริสต์/ฮินดู/ซิกข์/ยิว/ไม่นับถือศำสนำใด ๆ และร้อยละ 4.98     
ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่ง ร้อยละ 29.61 ระบุว่ำสถำนภำพโสด ร้อยละ 62.36 สมรสแลว้ ร้อยละ 2.49 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ และร้อยละ 5.54   
ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่ง ร้อยละ 19.02 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 32.91 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 
ร้อยละ 8.03 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 29.05 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.74 จบกำรศึกษำสูงกว่ำ    
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 6.26 ไม่ระบุกำรศึกษำ 

ตวัอยำ่งร้อยละ 13.00 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 17.01 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 19.26
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 11.56 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 17.26 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 
ร้อยละ 9.79 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 5.22 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 0.24 ไม่ระบุอำชีพ  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐัฐา วินิจนัยภาค 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถือ 081-648-8699 

 
วนัศุกร์ท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสำร 02 -727- 3595 
http://www.nidapoll.nida.ac.th  http://www.twitter.com/nidapoll  และ http://www.facebook.com/nidapoll 

E-mail : nida_poll@nida.ac.th / nidapoll.nida@hotmail.co.th 
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ตัวอย่ำงร้อยละ 13.64 ไม่ มีรำยได้ ร้อยละ 21.43 มีรำยได้เฉ ล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 25.84 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน               
10,001 – 20,000 บำท  ร้อยละ 12.36 มีรำยได้เฉ ล่ียต่อ เดือน 20,001 – 30,000 บำท  ร้อยละ 6.90 มีรำยได้เฉ ล่ีย  ต่อเดือน  30,001 –  40,000 บำท                
ร้อยละ 7.54 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมำกกวำ่ 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 12.28 ไม่ระบุรำยได ้

 
 

1. ปัจจุบัน ท่านพกัอาศัยอยู่กบัคุณแม่หรือไม่ 
การพกัอาศัยอยู่กบัคุณแม่ ร้อยละ 

ไม่ไดพ้กัอำศยัอยูด่ว้ยกนั 56.10 
พกัอำศยัอยูด่ว้ยกนั 43.90 

รวม 100.00 
 
2. ปัจจุบันโดยเฉลีย่แล้วท่านได้บอกรักกบัคุณแม่ของท่านบ่อยมากน้อยเพยีงใด  

ความถี่ในการบอกรักคุณแม่ ร้อยละ 
ไม่เคยบอกรักเลย 28.17 
บอกรักนำน ๆ คร้ัง ในรอบ 1 เดือน 21.43 
บอกรักนำน ๆ คร้ัง ในรอบ 1 ปี 20.95 
บอกรักกนัเป็นบำงคร้ัง 1 – 3 วนั/สปัดำห์ 12.60 
บอกรักกนัทุกวนั      11.88 

 บ  บอกรักกนัเกือบทุกวนั  4 – 6 วนั/สปัดำห์ 4.97 
รวม 100.00 

 
3.ท่านกล้าทีจ่ะบอกรักคุณแม่เน่ืองในวนัแม่แห่งชาต ิปี 2560 หรือไม่ หากมโีอกาสได้อยู่ต่อหน้าหรือพูดคุยผ่านส่ือต่าง ๆ  

เช่น โทรศัพท์ ส่ือสังคมออนไลน์ 
ความกล้าในการทีจ่ะบอกรักคุณแม่เน่ืองในวนัแม่แห่งชาต ิปี 2560 หากมโีอกาสได้อยู่ต่อหน้า 

หรือพูดคุยผ่านส่ือต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ ส่ือสังคมออนไลน์ 
ร้อยละ 

กล้าบอกรัก เพราะ มีควำมรักสนิทสนมกบัคุณแม่และบอกรักกนัเป็นประจ ำอยูแ่ลว้ ซ่ึงถือวำ่ไม่ใช่เร่ืองน่ำอำย เป็นส่ิงท่ีดี  
     แม่เป็นผูใ้หก้ ำเนิด เป็นผูมี้พระคุณกบัเรำ ควรแสดงออกใหท่้ำนไดท้รำบ และไม่จ ำเป็นตอ้งเป็นวนัแม่เสมอไป  
     ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ไม่เคยบอกรับคุณแม่มำก่อน คุณแม่อำยมุำกแลว้ คร้ังน้ีจะบอกรักใหไ้ด ้  

82.34 

ไม่กล้าบอกรัก เพราะ รู้สึกเขินหรืออำย แต่จะใชก้ำรกระท ำในกำรแสดงออก หรือกำรดูแลเอำใจใส่แทนมำกกวำ่ค ำพดู  
     เช่น ซ้ือของไปฝำก พำไปทำนขำ้ว ดูแลค่ำเล้ียงดูหรือค่ำใชจ่้ำยในชีวติประจ ำวนั ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่คุณแม่อำย ุ
     มำกแลว้ หรือไม่ไดมี้ควำมสนิทกบัคุณแม่ คุณยำยเป็นคนเล้ียงมำตั้งแต่เกิด   

16.29 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ   1.37 
รวม 100.00 

 
4. ท่านคดิว่า รัฐบาล องค์กรเอกชน หรือหน่วยงานต่าง ๆ ควรสนบัสนุนให้สถาบันครอบครัวแสดงออกถึงความรักทีม่ต่ีอกนั 
   อย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ความคดิเห็นของประชาชนเกีย่วกบัส่ิงที ่รัฐบาล องค์กรเอกชน หรือหน่วยงานต่าง ๆ ควรสนับสนุนให้สถาบันครอบครัว
แสดงออกถึงความรักทีม่ต่ีอกนั 

ร้อยละ 

เนน้กำรแสดงออกควำมรักดว้ยกำรสนทนำ กำรพดูคุยกนัแบบเจอหนำ้กนั มำกกวำ่กำรใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ 28.40 
รณรงคใ์หส้มำชิกในครอบครัวแสดงออกถึงควำมรักในรูปแบบต่ำง ๆ และไม่จ ำเป็นตอ้งเป็นวนัส ำคญัเท่ำนั้น 26.14 
จดักิจกรรมเพ่ือสร้ำงสมัพนัธภำพท่ีดีต่อกนัระหวำ่งสมำชิกในครอบครัว เช่น กิจกรรมช่วยเหลือสงัคม 17.92 
ผลิตส่ือ เช่น ละครสั้น คลิปวดีิโอ โฆษณำ ท่ีมีเน้ือหำเก่ียวกบักำรสร้ำงควำมรัก ควำมเอำใจใส่ในครอบครัวผำ่นส่ือต่ำง ๆ 16.10 
สนบัสนุน หรือมอบรำงวลั ครอบครัวท่ีเป็นแบบอยำ่งท่ีดีในเร่ืองของควำมรักของสมำชิกในครอบครัว 8.99 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่  ภำยในครอบครัวควรแสดงควำมรักต่อกนัโดยไม่ตอ้งพ่ึงรัฐบำล อยูท่ี่จิตส ำนึกแต่ละคนท่ีจะแสดงออก  
          และเนน้บอกรักผำ่นส่ือสงัคมออนไลน ์

0.91 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 1.54 
รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 
 

1. ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  109 8.75 
ปริมณฑลและภำคกลำง  316 25.36 
ภำคเหนือ 227 18.22 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 418 33.55 
ภำคใต ้ 176 14.13 

รวม 1,246 100.00 
 
2. ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 648 52.01 
หญิง 598 47.99 
เพศทำงเลือก - - 

รวม 1,246 100.00 
 
3. ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ำกวำ่  25 ปี 208 16.69 
26 – 35 ปี  291 23.35 
36 – 45  ปี 352 28.25 
46 – 59  ปี 286 22.95 
60 ปีข้ึนไป 68 5.46 
ไม่ระบุ 41 3.29 

รวม 1,246 100.00 
 
4. ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,125 90.29 
อิสลำม 46 3.69 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 13 1.04 
ไม่ระบุ 62 4.98 

รวม 1,246 100.00 
 
5. ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 369 29.61 
สมรส 777 62.36 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
 
 

31 2.49 
ไม่ระบุ 69 5.54 

รวม 1,246 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 
 

6. ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 237 19.02 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 410 32.91 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 100 8.03 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 362 29.05 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 59 4.74 
ไม่ระบุ 78 6.26 

รวม 1,246 100.00 
 
7. ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 162 13.00 
พนกังำนเอกชน 212 17.01 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 240 19.26 
เกษตรกร/ประมง 144 11.56 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 215 17.26 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 122 9.79 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 65 5.22 
ไม่ระบุ 3 0.24 

รวม 1,246 100.00 
 
8. ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 170 13.64 
ไม่เกิน 10,000 267 21.43 
10,001 – 20,000 322 25.84 
20,001 – 30,000 154 12.36 
30,001 –  40,000 86 6.90 
มำกกวำ่  40,001 ข้ึนไป 94 7.54 
ไม่ระบุ 153 12.28 

รวม 1,246 100.00 
 
  

 


