เรียน บรรรณาธิการขข่าวหน้ า 1// ข่าวสังคมม/เศรษฐกกจิ
เรือ่ ง ผลสสํารวจควาามคิดเห็นประชาชน
ป

(รวม 4 หน้น้ า)

ผลสํารวจเรื
า
อ่ ง ““บอกรักวาเเลนไทน์ สไต
ตล์ 4.0”

หนุ่มมสาวยุค 4.00 ร้อยละ 600.9 ระบุ บอกกรักได้ทุกวันั ไม่จาํ เป็ นต้ตองบอกในนวันวาเลนไท
ทน์ โดยร้อยละ
ย
46.8 ยัง คงเเลื อ กวิ ธี ค ลาสสิ
ล คคื อบอกรั
บ ก ด้ ว ยยการมอบดอกไม้ ช็อคโกแลต
ค
ขอองขวัญ ด้ วยตนเองกั
ย
บ มื อ
รองลงมาเป็ป็ นการทําเซซอร์ไพรส์ แลละส่งสติ๊ กเกกอร์ ผ่านไลน
น์ facebookk

ด นย์วจิ ยั มหาวิ
ม ทยาลัย กรุงเทพ เปิดเผยผลสํ
ด
ารวจความคิดเเห็นประชาชนเรื่อง “บอกก
กรุงเทพโพลล์โดยศู
รักวาเลนไททน์ สไตล์ 4.0” โดยเก็บข้อมูลจากคนววัยหนุ่มสาวใในกรุงเทพมหหานคร จํานววน 1,193 คนน พบว่า
ควาามเห็นที่ หนมสาวยุ
นุ่
ค 4..0 มีต่อค่านิ ยมการบออกรักหรือแสสดงความรักั ในวันวาเลลนไทน์ ส่วน
ใหญ่
ใ ร้อยละะ 60.9 ระบุว่ว่า บอกรักไดด้ทุกวันไม่จจํําเป็ นต้องบบอกในวันวาาเลนไทน์ รรองลงมาร้อยละ
ย 49.2 ระบบุ
ว่า ไม่ต้องมีคู่รกั ก็บอกรรัก เพื่อน พ่อแม่
อ พีน่ ้องไได้ และร้อยลละ 33.1 ระบุ
ร ว่า เป็ นค่ านิยมและวัฒ
ั นธรรมของ
ชาวตะวันตกก
สําหหรับวิ ธีบอกกรักของหนุ่มสาวในปี
ม
นี้ นัน้ ส่วนใหหญ่ ร้อยละ 46.8 ระบุว่าาจะแสดงคความรักมอบบ
ดอกไม้/ช็อคคโกแลต/ขอองขวัญ ด้วยตนเองกั
ย
บมื อ รองลงมาาร้อยละ 24.55 ระบุว่าจะทํทําเซอร์ไพรส์ส์ แอบเอาของ
ไปให้ โดยไมม่ให้รตู้ วั และร้อยละ 17.8 จะส่งสติก๊ เกกอร์ไลน์, faceebook, Social Media เพืพื่ อบอกรัก
ทัง้ นี้ ร้อยละ 49..0 ระบุว่าตัง้ งบประมา ณสําหรับวันวาเลนไทน
น
น์ ปีนี้ ไว้แล้ว โดยค่าเฉลี่ยการใช้จ่าย
อยู่ระหว่าง 300 บาท ถึง1,000
ง
บาท ขณะทีร่ อ้ ยลละ 23.3 ระบุว่วาฟรีไม่มคี า่ ใช้จ่าย และอีอีกร้อยละ 277.7 ระบุว่า ไมม่
มีใครมอบให้ห้ในปีน้ี
มีรายละเอียดดังนีน้
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1. ความเห็นนต่อค่านิ ยมการบอกรั
ม
ก/แสดงความ
ก
มรักในวันวาเลนไทน์ (เเลือกตอบได้ม้ ากกว่า 1 ข้อ)
บออกรักได้ทุกวัวนไม่จาํ เป็ นต้
น องบอกในนวันวาเลนไไทน์
ไม่ม่ตอ้ งมีครู่ กั ก็บอกรัก เพือน
อ่ พ่อแม่ พีน่น้องได้
เป็ นค่านิยมและะวัฒนธรรมขของชาวตะวันนตก
า
กคนที
ก แ่ อบชออบได้
เป็ นโอกาสดีสามารถบอกรั
เป็ นวันทีก่ ุหลาบแพง
เป็ นวันบอกรักทีทห่ วานแหววว
ห บคนโสด
เป็ นวันเศร้าสําหรั
สร้ร้างความอิจฉาให้
ฉ กบั คนไมม่มคี ู่
เป็ นวันไร้สาระททําให้คนฟุม่ เฟื
เ อย
น ร่ กั ทีต่ อ้ งแสสดงความรัก
สร้ร้างแรงกดดันคู

ร้อยละะ
ร้อยละะ
ร้อยละะ
ร้อยละะ
ร้อยละะ
ร้อยละะ
ร้อยละะ
ร้อยละะ
ร้อยละะ
ร้อยละะ

60.9
49.2
33.1
32.8
29.0
19.7
19.2
11.2
11.1
6.7

กั นที่ 14 กุมมภาพันธ์ 25561
2. วิ ธีบอกรักั /แสดงควาามรักแก่ค่รู กวั
มอบดอกไม้/ช็อคโกแลต/ขอ
อ
งขวัญ ด้วยตตนเองกับมือ
แ
ไปให้ โดยไม่ใให้รตู้ วั
ทําเซอร์ไพรส์ แอบเอาของไ
ส่งสสติก๊ เกอร์ไลนน์, facebookk, Social Meddia เพือ่ บอกกรัก
ส่งดดอกไม้/ช็อคโโกแลต/ของขขวัญ ผ่านไลนน์แมน/แมสเซซนเจอร์
Livve สด /อัดคลิลิป บอกรัก
อื่นนๆ อาทิ กอด พาไปกินข้าว
า พาไปช้อปปปิ้ง จัดอเว้นบอกรั
น
ก ฯลฯ

ร้อยลละ
ร้อยลละ
ร้อยลละ
ร้อยลละ
ร้อยลละ
ร้อยลละ

46.8
24.5
17.8
3.66
1.00
6.33

3. งบประมาาณที่ตงั ้ ไว้สํสาํ หรับวันวาเลนไทน์ ปีนี้
ตังงงบไว้
้
แล้ว
า ่ยการใชช้จ่ายอยู่ระหหว่าง 300 บาท
บ ถึง1,0000 บาท
โดยค่าเฉลี
า่
ฟรีรีไม่มคี า่ ใช้จาย
ไม่ม่มใี ครมอบให้ห้ในปีน้ี
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ร้อยละะ

49.0

ร้อยละะ
ร้อยละะ

23.3
27.7

รายละเอียดในกาารสํารวจ
วัตถุประะสงค์ในการรสํารวจ
เพือ่ สอบถามมความคิดเห็นของคนวั
น
ยหหนุ่มสาวเกีย่ วกับค่านิยมกการบอกรักในนวันวาเลนไทน์ รวมถึงวิธี
อ มมองคววามคิดเห็นขอองหนุ่มสาวใหห้
ในการบอกรักและงบบประมาณทีใ่ ช้ชสาํ หรับวันววาเลนไทน์ ทัง้ นี้เพือ่ สะท้อนมุ
อ รบั ทราบบ
สังคมแลละผูท้ เ่ี กีย่ วข้องได้
ระเบียบบวิ ธีการสํารวจ
ว า งหนุ่ ม สสาว อายุ ต ัง้ แต่ 13-25ปี ที่อ าศัย อยู่ ในกรุ ง เทพมหานครแล ะ
การสํา รวจใใช้ก ารสุ่ม ตัวอย่
ฑล ด้วยวิธสี มประชากรเป
มุ่
ป้าหมายทีจ่ ะสสัมภาษณ์อย่ยางเป็ นระบบบ โดยแบ่งเป็ นเขตการปกกครองชัน้ นอก
ปริมณฑ
ชัน้ กลางง และชัน้ ใน ได้
ไ แก่ เขตคันั นายาว จตุจจักร ดินแดง ดุสติ ทุ่งครุ บางเขน บาางซื่อ บางพลัลัด บางรัก บึง
กุ่ม ปทุมมวัน ประเวศ พญาไท พรระนคร ภาษีเเจริญ ราชเทวีวี ราษฎร์บูรณะ
ณ ลาดกระบบัง สาทร หนนองแขม หลักั
สี่ และปริมิ ณฑลได้แก่
แ ปทุมธานี นนทบุรี แล ะสมุทรปรากการ ได้กลุ่มตัตวอย่างทัง้ สิน้ 1,193 คนน เป็ นเพศชาย
ร้อยละ 449.3 และเพศศหญิงร้อยละ 50.7
ความคคลาดเคลื่อน (Margin off Error)
ใในการประมาาณการขนาดดตัวอย่างมีขอบเขตของคความคลาดเคลื่อน  3%
% ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95%
วิ ธีการรรวบรวมข้อมูมล
ใใช้การสัมภาาษณ์แบบพบบตัว (Face-tto-face Innterview) โดยเครื่องมืมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็
เ น
แบบสอบบถามทีม่ โี ครรงสร้างแน่นอน
อ ประกอบดด้วยข้อคําถาามแบบเลือกตตอบ (Checkk List Nominal) ในส่วนขของ
และคําถถามปลายเปิ ดให้
ด ผตู้ อบระะบุคําตอบเองงโดยอิสระ (Open Endded) และไได้นําแบบสออบถามทุกชุดมา
ด
ตรวจสออบความถูกต้อ้ งสมบูรณ์กอนบั
่ นทึกข้อมูลและประมมวลผล
ระยะเวลลาในการเก็ก็บข้อมูล

: 8 - 11 กุมภาพันธ์ 2561

ร
วันที่เผยยแพร่ผลสํารวจ

: 14 กุมมภาพันธ์ 25661
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่มตัวอย่าง
ข้อมูลประชาากรศาสตร์ของกลุ
ข
จํานวน

ร้อยลละ

รวม

588
605
1,193

49.33
50.77
100.00

รวม

306
303
320
264
1,193

25.77
25.44
26.88
22.1
100.00

305
305
343
240
1,193

25.55
25.55
28.88
20.22
100.00

เพศ
ชาาย
หญ
ญิง
อายุ
13 - 15 ปี
16 – 18 ปี
19 - 22 ปี
23 - 25 ปี

การศึกษาปัปัจจุบนั
มัธยมศึ
ย กษาตอนนต้น
มัธยมศึ
ย กษาตอนนปลาย/ปวช.
ปริญญาตรี
ญ
/ปวสส.
เรียนจบแล้
น
ว
รวม

ศูนย์วิจยั มหาวิ
ม ทยาลัยกรุ
ย งเทพ (กกรุงเทพโพลลล์) โทร. 02-350-3500 ต่ตอ 1770, 17776
E-m
mail: bangkkokpoll@buu.ac.th Website:
W
httpp://bangkokkpoll.bu.ac..th
Twitter : http://twittter.com/bangkok_polll

4

