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ผลสาํรวจเรื่อง  “นิยามรกั พ.ศ. ใหม่ แบบไหน คนไทยส่งให้กนั” 
 

 

เน่ืองด้วยวนัที่ 14 กุมภาพนัธ์ น้ีเป็นวนัวาเลนไทน์ กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจิยัมหาวทิยาลยักรุงเทพ    

จงึสํารวจความคดิเห็นประชาชนเรื่อง “นิยามรกั พ.ศ. ใหม่ แบบไหน คนไทยส่งให้กนั” โดยเก็บขอ้มูลจาก

ประชาชนทัว่ประเทศ จาํนวน 1,186 คน พบว่า 
 

วิธีส่งมอบความรกัยอดนิยมในวนัวาเลนไทน์ พ.ศ. น้ี คือ ส่งความรกัผ่านไลน์สติกเกอร ์ร้อยละ 

46.6  รองลงมาคอื มอบกุหลาบ/ชอ็กโกแลต/ของขวญัดว้ยตนเองกบัมอื รอ้ยละ 17.8 และวดีโีอคอล/โทรบอกรกั 

รอ้ยละ 13.4  
 

ทัง้น้ีบุคคลในสงัคมไทยท่ีอยากมอบดอกกหุลาบในวนัวาเลนไทน์ พ.ศ. น้ี มากท่ีสุดคือ แพทย์

และบุคลากรทางการแพทย ์ร้อยละ 64.2 รองลงมาคอื จติอาสา/อสม. รอ้ยละ 15.1 และ ตชด./ทหารตามแนว

ชายแดน รอ้ยละ 10.0 
 

สาํหรบัส่ิงท่ีประชาชนส่วนใหญ่วางแผนจะทาํในวนัวาเลนไทน์ พ.ศ. น้ี คือ อยู่บ้านกบัคนรกัและ

ครอบครวั ร้อยละ 89.9 รองลงมา คอืพาคนรกัไปเที่ยว ทานอาหาร ร้อยละ 9.0 และ จะชวนกนัไปจดทะเบยีน

สมรส รอ้ยละ 0.5  
 

 ส่วนนิยามความรกัท่ีประชาชนเห็นว่าเหมาะกับ พ.ศ. น้ี มากท่ีสุด คือ รกัน้ีเราจะผ่านมนัไป

ด้วยกนั ร้อยละ 32.2 รองลงมาคอื รกักนัแลว้แย่รกัพ่อแม่ดกีว่า รอ้ยละ 19.0 และ รกัห่างๆ อย่างห่วงๆ รอ้ยละ 

16.2 
 

โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

เรียน  บรรณาธิการขา่วหน้า 1/ ข่าวการเมือง/ข่าวสงัคม 

เรื่อง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชน  (รวม  4 หน้า) 
 

        

 “รกัน้ีเราจะผ่านมนัไปด้วยกนั” คือนิยามความรกัท่ีประชาชนเหน็ว่าเหมาะกบั พ.ศ. น้ี มาก

ท่ีสุด โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 46.6 ระบุว่าจะส่งมอบความรกัในวนัวาเลนไทน์ผ่านไลน์สติกเกอร ์

ทัง้น้ีร้อยละ 64.2 ระบุว่าบุคคลในสงัคมไทยท่ีอยากมอบกหุลาบวนัวาเลนไทน์ให้มากท่ีสุด คือ

แพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทย ์ 

ส่วนส่ิงท่ีประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 89.9 วางแผนจะทาํในวนัวาเลนไทน์ พ.ศ. น้ี คือ อยู่บ้าน

กบัคนรกัและครอบครวั 
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1. วิธีส่งมอบความรกัยอดนิยมในวนัวาเลนไทน์ พ.ศ. น้ี  5 อนัดบัแรก คือ 

    

ส่งผ่านไลน์สติกเกอร ์ ร้อยละ 46.6 

มอบกุหลาบ/ชอ็กโกแลต/ของขวญั ดว้ยตนเองกบัมอื   รอ้ยละ 17.8 

วดีโีอคอล/โทรบอกรกั  รอ้ยละ 13.4 

โพสต ์facebook รอ้ยละ 7.9 

สง่กุหลาบ/ของขวญั ผ่านเมสเซนเจอร/์ไปรษณีย ์ รอ้ยละ 5.1 
  

2. บุคคลในสงัคมไทยท่ีอยากมอบดอกกหุลาบในวนัวาเลนไทน์ พ.ศ. น้ี มากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก 

 

แพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทย ์ ร้อยละ 64.2 

จติอาสา อสม. รอ้ยละ 15.1 

ตชด./ทหารตามแนวชายแดน รอ้ยละ 10.0 

นายกรฐัมนตร ี  รอ้ยละ 6.6 

นกัการเมอืงทีช่ื่นชอบ รอ้ยละ 2.1 

 

3. วาเลนไทน์ปีน้ีมีแผนจะทาํอะไร 

 

อยู่บ้านกบัคนรกัและครอบครวั  ร้อยละ 89.9 

พาคนรกัไปเทีย่ว ทานอาหาร  รอ้ยละ 9.0 

จดทะเบยีนสมรส    รอ้ยละ 0.5 

การทําเซอไพรสข์อแฟนแต่งงาน รอ้ยละ 0.3 

นดัออกเดทครัง้แรก รอ้ยละ 0.3 

 

4. นิยามความรกัท่ีเหมาะกบั พ.ศ. น้ี มากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก คือ  

รกัน้ีเราจะผ่านมนัไปด้วยกนั  ร้อยละ 32.2 

รกักนัแลว้แย่รกัพอ่แม่ดกีว่า   รอ้ยละ 19.0 

รกัห่างๆ อย่างห่วงๆ      รอ้ยละ 16.2 

รกัน้อยๆ แต่รกันานๆ รอ้ยละ 13.9 

ความรกัไม่จํากดัเพศ และวยั รอ้ยละ 4.3 
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รายละเอียดในการสาํรวจ 

 

วตัถปุระสงคใ์นการสาํรวจ 

  เพื่อสอบถามความคดิเห็นของประชาชนเกี่ยวกบัรูปแบบการส่งมอบความรกัในวนัวาเลนไทน์ รวมถึง

นิยามความรกัที่เหมาะกบั พ.ศ. น้ี มากที่สุด เพื่อสะท้อนมุมมองความคดิเห็นของประชาชนให้สงัคมและผู้ที่

เกีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  

 

ประชากรท่ีสนใจศึกษา 

การสํารวจใช้การสุ่มตวัอย่างจากประชาชนทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ ที่มอีายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม

สมัภาษณ์ทางโทรศพัท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวธิีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 

Sampling) แล้วใช้วธิีการถ่วงน้ําหนักด้วยขอ้มูลประชากรศาสตร์จากฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการ

ปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 

ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

การประมาณการขนาดตวัอย่างมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3 ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 

 

วิธีการรวบรวมข้อมูล 

ใช้การสัมภาษณ์ ทางโทรศัพท์  (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บข้อมูลเป็น

แบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั ้นจึงนํา

แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 
 

 

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  8-10 กุมภาพนัธ ์2564 
 

วนัท่ีเผยแพร่ผลการสาํรวจ   :  14 กุมภาพนัธ ์2564 
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ตารางข้อมูลประชากรศาสตร ์

 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    

            ชาย 572 48.2 

            หญงิ 614 51.8 

รวม 1,186 100.0 

อายุ   

            18 – 30 ปี 113 9.5 

            31 – 40 ปี 178 15.0 

            41 – 50 ปี 289 24.4 

   51 – 60 ปี 328 27.7 

            61 ปีขึน้ไป  278 23.4 

รวม 1,186 100.0 

การศึกษา   

            ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี 688 58.0 

            ปรญิญาตร ี 370 31.2 

            สงูกว่าปรญิญาตร ี 128 10.8 

รวม 1,186 100.0 

อาชีพ   

 ลูกจา้งรฐับาล 139 11.7 

 ลูกจา้งเอกชน 231 19.5 

 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร 446 37.6 

 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง 64 5.4 

 พอ่บา้น/ แม่บา้น/เกษยีณอายุ 251 21.2 

 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   24 2.0 

 ว่างงาน  31 2.6 

รวม 1,186 100.0 
 

 

ศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ (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 
 

http://bangkokpoll.bu.ac.th/
http://twitter.com/bangkok_poll

