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ผลสํารวจเร่ือง “ความรักของคนยุคใหม ในวันวาเลนไทน” 
 

“ฉันรักคุณ รักตลอดไป รักนะจุบๆ”  เปนขอความที่อยากบอกคนรักมากที่สุดในวันวาเลนไทน 
พรอมระบุ ผูหญิงและผูชายมีความเหน็ตางกันเก่ียวกับใชชีวติอยูรวมกันกอนแตงงาน 

 

 เน่ืองดวยวันที่ 14 กุมภาพันธน้ี เปนวันวาเลนไทน ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) 
จึงไดสํารวจความคิดเห็นประชาชนที่อาศัยอยูในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 1,202 คน พบวา  

 ชองทางที่คนสวนใหญจะเลือกใชในการบอกรักในวันวาเลนไทนปน้ี คือ บอกรักดวยคําพูด รอยละ 
43.4 รองลงมาคือ บอกรักผาน Facebook รอยละ 14.0 และบอกรักผาน SMS รอยละ 12.6 

 ทั้งน้ีวิธีบอกรักที่คนสวนใหญคิดวาโรแมนติกที่สุดคือ พูดออกมาเลยวา... “รัก” รอยละ 46.4 
รองลงมาคือ ใหของขวัญแทนใจ รอยละ 27.8 และเปดเพลงเพื่อบอกรักผานเสียงเพลง รอยละ 7.7 

 สวนขอความที่อยากบอกคนรักมากที่สุด ในวันวาเลนไทน คือ ฉันรักคุณ รักตลอดไป รักนะจุบ ๆ
รอยละ 75.8 รองลงมาคือ ดูแลตัวเองดวย เปนหวงนะ รอยละ 11.1 และจะซื่อสัตยและจะดูแลตลอดไป รอยละ 3.1 

 สําหรับสถานที่ในประเทศไทย ที่คิดวาโรแมนติกและเหมาะกับการพาคนรักไปมากที่สุด อันดับแรก
คือ ทะเลแถบ พัทยา บางแสน เกาะเสม็ดรอยละ 20.5  รองลงมาคือ ดอยอินทนนท ดอยอางขาง ดอยสุเทพ           
จ.เชียงใหม รอยละ 12.0 และ ทะเลภูเก็ต รอยละ 6.2 ตามลําดับ 

 เม่ือเปรียบเทียบระหวางเพศชายกับเพศหญิง ในเรื่องที่อยากใหคนรักมีบุคลิกเหมือนตัวละครใดในทีวีมาก
ที่สุด พบวา ฝายชายอยากใหคนรักของตนเองมีบุคลิกเหมือน พิมภา จากเรื่องคุณสามี(กํามะลอ)ที่รัก รอย
ละ 16.5  รองลงมาคือ มุนินทร จากเรื่องแรงเงา รอยละ 11.0  และสุอาภา จากเรื่องแรงปรารถนา รอยละ 9.2  
ขณะที่ฝายหญิงอยากใหคนรักของตนเองมีบุคลิกเหมือน คุณตน จากเรื่อง คุณสามี(กํามะลอ)ที่รัก รอยละ 
31.4 รองลงมาคือพิทยา จากเรื่องแรงปรารถนา รอยละ 22.2 และ วีกิจ จากเรื่องแรงเงา รอยละ 9.5 

 สุดทาย เม่ือถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการใชชีวิตอยูรวมกันกอนแตงงาน เปรียบเทียบระหวางเพศชาย
และเพศหญิง พบวา ฝายชายเห็นวาเปนเรื่องดีจะไดเรียนรูนิสัยใจคอกันกอนแตง รอยละ  40.0 ขณะที่ฝาย
หญิงเห็นวา ไมควรทําเพราะอาจจะเสี่ยงตอปญหาตามมา เชน ทองไมรับ ทําแทง เด็กถูกทอดทิ้ง ฯลฯ    
รอยละ 34.7  

 ดังรายละเอียดในตอไปน้ี 

 
 



 

 

 

2

1. ความเห็นเก่ียวกับชองทางบอกรัก 5 อันดับแรก ที่จะใชในการบอกรักในวันวาเลนไทนปน้ี คือ 
 

- บอกรักดวยคําพูด รอยละ 43.4 
- บอกรักผาน Facebook รอยละ 14.0 
- บอกรักผาน SMS  รอยละ 12.6 
- บอกรักผานดอกกุหลาบ รอยละ 10.3 
- บอกรักผาน ไลน (line) รอยละ 9.0 

 
2. ความเห็นเก่ียวกับวิธีบอกรักที่คิดวาโรแมนติกมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 
 

- พูดออกมาเลยวา... “รัก” รอยละ 46.4 
- ใหของขวัญแทนใจ รอยละ 27.8 
- เปดเพลงเพื่อบอกรักผานเสียงเพลง รอยละ 7.7 
- สง SMS รอยละ 7.6 
- เขียนโนตแปะตามที่ตางๆ ใหคนที่รักเห็น เพ่ือบอกรัก รอยละ 3.1 

 
3. ขอความที่อยากบอกคนรักมากที่สุดในวันวาเลนไทน 5 อันดับแรก คือ  
    (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 

 

- ฉันรักคุณ รักตลอดไป รักนะจุบๆ รอยละ 75.8 
- ดูแลตัวเองดวย เปนหวงนะ รอยละ 11.1 
- จะซื่อสัตยและจะดูแลตลอดไป รอยละ 3.1 
- Happy Valentine’s Day รอยละ 3.1 
- ขอบคุณที่รักและอยูเคียงขางกัน รอยละ 2.9 

  

4. สถานที่ในประเทศไทย ที่คิดวาโรแมนติกและเหมาะกับการพาคนรักไปมากที่สุด  

   (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบเุอง) 

- ทะเลแถบ พัทยา บางแสน เกาะเสม็ด รอยละ 20.5 
- ดอยอินทนนท ดอยอางขาง ดอยสุเทพ จ.เชียงใหม  รอยละ 12.0 
- ทะเลภูเก็ต รอยละ 6.2 
- อ.ปาย จ.แมฮองสอน รอยละ 6.0 
- เกาะพีพี จ.กระบี่ รอยละ 5.7 
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5. ความเห็นเก่ียวกับตัวละครในทีวีที่อยากใหคนรักมีบุคลิกเหมือนมากที่สุดคือ  
   (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

  - ความเห็นของฝายชาย คือ 
 

บุคลิกที่อยากใหเหมือน  
 - พิมภา จากละครเรื่อง คุณสามี(กํามะลอ)ที่รัก รอยละ 16.5 
- มุนินทร จากละครเรื่อง แรงเงา รอยละ 11.0 
- คุณแต สุอาภา จากละครเรื่อง แรงปรารถนา รอยละ 9.2 
- อังศุมาลิน จากละครเรื่อง คูกรรม รอยละ 6.0 
- ไมอยากใหเปนเหมือนตัวละครใดเลย เปนตัวเองดีอยูแลว รอยละ 10.1 

 
  - ความคิดเห็นของฝายหญิงคือ 
 

บุคลิกที่อยากใหเหมือน  
- คุณตน จากละครเรื่อง คุณสามี(กํามะลอ)ที่รัก รอยละ 31.4 
- พิทยา จากละครเรื่อง แรงปรารถนา รอยละ 22.2 
- วีกิจ จากละครเรื่อง แรงเงา รอยละ 9.5 
- โกโบริ จากละครเรื่อง คูกรรม รอยละ 5.7 
- ไมอยากใหเปนเหมือนตัวละครใดเลย เปนตัวเองดีอยูแลว รอยละ 5.1 

 
6. ความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องการใชชวีิตอยูรวมกนักอนแตงงานเปรียบเทยีบระหวางเพศชายและเพศหญิง 
 

ความเห็น เพศชาย 
(รอยละ) 

เพศหญงิ 
(รอยละ) 

- ไมใชเรื่องแปลก สมัยน้ีใครๆ เขาก็ทํากัน 17.3 18.9 
- เปนเรื่องดีจะไดเรียนรูนิสัยใจคอกันกอนแตง 40.0 29.8 
- ไมเหมาะสม ขัดตอวัฒนธรรมไทย  18.0 16.6 
- ไมควรเพราะอาจจะเสี่ยงตอปญหาตามมา เชน 
  ทองไมรับ ทําแทง เด็กถูกทอดทิ้ง ฯลฯ 

24.7 34.7 

รวม 100.0 100.0 
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รายละเอียดในการสํารวจ 

 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 
      เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผูที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกี่ยวกับเรื่องความรัก 
และความโรแมนติกในวันวาเลนไทน รวมถึงการเปรียบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับคนรักของทั้งฝายชายและฝาย
หญิง เพ่ือสะทอนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนใหสังคมและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ และใชประโยชน
ตอไป 

  
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

     การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนอายุ 18 – 55 ป ที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ดวยวิธีสุมประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ โดยสุมจากเขตการปกครองชั้นใน ชั้น
กลาง และชั้นนอก ไดแก เขตคลองสามวา ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ทุงครุ ธนบุรี บางเขน  
บางซื่อ บางนา บางพลัด บางรัก บึงกุม ปทุมวัน ประเวศ ปอมปราบฯ พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ ยานนาวา  
ราชเทวี ราษฎรบูรณะ สวนหลวง สาทร สายไหม หนองจอก และปริมณฑลไดแก นนทบุรี ปทุมธานี 
สมุทรปราการ  ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,202 คน เปนเพศชายรอยละ 50.8 และเพศหญิงรอยละ 49.2 

  
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน

แบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) ในสวนของ 
และคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเองโดยอิสระ (Open Form) และไดนําแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   : 7-10 กุมภาพันธ 2556 
 
วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :  13 กุมภาพันธ 2556 
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ขอมูลประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 611 50.8 
            หญิง 591 49.2 

รวม 1,202 100.0 
อายุ   
 18 - 25  ป 338 28.1 
 26 - 35  ป 328 27.3 
 36 - 45  ป 290 24.1 
 46 – 55 ป 246 20.5 

รวม 1,202 100.0 
การศึกษาปจจุบัน   
 ต่ํากวาปริญญาตรี 710 59.1 
 ปริญญาตรี  449 37.4 
 สูงกวาปริญญาตรี 43 3.5 

รวม 1,202 100.0 
อาชีพ   
      ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 133 11.1 
      พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 379 31.6 
      คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 316 26.3 
      รับจางทั่วไป 142 11.8 
      พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 43 3.6 
      นักศึกษา 167 13.9 
      อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 22 1.7 

รวม 1,202 100.0 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
 
 
 
 


