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 เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/  ขาวสังคม/ เศรษฐกิจ                 รวม 5 หนา 
 

ผลสํารวจเร่ือง “ความรักในวันมาฆบูชา กับความรักของคนไทยที่มีใหแกกัน”  
 

 

 เน่ืองในวันที่ 14 กุมภาพันธที่จะถึงน้ี เปนวันมาฆบูชาและวันวาเลนไทน ซ่ึงหมุนเวียนมาบรรจบกันในป
น้ี  ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ(กรุงเทพโพลล) ไดทําการสํารวจความเห็นในหัวขอ “ความรักในวันมาฆบูชา 
กับความรักของคนไทยที่มีใหแกกัน” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสะทอนความคิดเห็นในเรื่องความรักที่มีใหกัน ไมวา
จะเปนความรักที่มีตอคนรัก หรือความรักที่มีตอคนไทยดวยกันเอง ทั้งนี้ศูนยวิจัยฯ ไดเก็บรวบรวมขอมูลจาก
ประชาชนในพื้นที่ กรุงเทพฯและปริมณฑล ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,188 คน มีผลสํารวจดังน้ี   
 ประชาชนสวนใหญรอยละ 58.9 ทราบวา วันมาฆบูชาในปน้ีตรงกับวันวาเลนไทน ขณะที่ รอยละ 
41.1 ไมทราบ ทั้งน้ีประชาชนรอยละ 55.7 ระบุวา มีความคุนเคยกับวันมาฆบูชามากกวาวันวาเลนไทน สวน
รอยละ 37.4 ระบุวาคุนเคยกับวันวาเลนไทนมากกวา 
 ทั้งน้ีในวันดังกลาวประชาชนรอยละ 46.3 ตั้งใจจะชวนคนรักไปทําบุญตักบาตร เวียนเทียนที่วัด 
รองลงมารอยละ 31.4 ตั้งใจจะใหทั้งดอกกุหลาบและชวนกันไปทําบุญ เวียนเทียนที่วัด และรอยละ 8.0 ตั้งใจจะให
ดอกกุหลาบหรือสิ่งของแทนใจกัน ขณะที่ รอยละ 14.3 จะไมทํากิจกรรมใดเลย 
 สวนสิ่งที่เห็นวาคูรักควรปฏิบัติตอกันเพื่อใหครองรักกันไดอยางยั่งยืนคือ ตองมีความซื่อสัตย
ตอกัน (รอยละ 35.4) รองลงมาคือ ตองใหเกียรติซ่ึงกันและกัน (รอยละ 26.3) และ การใหอภัยแกกัน (รอยละ 18.6) 
 
 เม่ือถามถึงความรักที่คนไทยมีตอกันทามกลางความขัดแยงทางการเมืองที่กําลังเกิดข้ึนใน
ปจจุบัน  พบวา 
 ความรูสึกตอผูอ่ืนที่มีความเห็นตางทางการเมือง(อยูคนละฝายกัน) รอยละ 73.1 บอกวา รูสึก
เฉยๆ ไมไดโกรธไมไดเกลียด  รองลงมารอยละ 17.0 รูสึกไมชอบฝายตรงขาม และรอยละ 6.8 รูสึกเขาใจ เปน
เรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นแลวก็ผานไป 
 สวนเร่ืองที่คิดวาทําใหคนไทยรักกันนอยลงคือความคิดของคนที่แตกตางกัน (รอยละ 40.0) 
รองลงมาคืออุดมการณทางการเมืองที่แตกตางกัน (รอยละ 18.5) และ เปนเพราะนักการเมือง (รอยละ 16.9) 
 สุดทายเม่ือถามถึงโอกาสที่คนในสังคมไทยจะกลับมารักและสามัคคีกันอยางที่เคยเปนมา    
รอยละ 34.9 คิดวาเปนไปไดแตคงนานกวา 5 ป รองลงมารอยละ 17.1 เห็นวาเปนไปไดแนนอนภายในเวลา  5 ป 
และรอยละ 12.5 เห็นวาคงเปนไปไมไดแลวสําหรับในชั่วชีวิตนี้ ขณะที่ไมแนใจมีถึง รอยละ 35.5 
 รายละเอียดดังน้ี 
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  ความรักที่มีตอคนรัก 
 
1. การรับทราบวาวันวาเลนไทนปน้ีตรงกับวันมาฆบูชา 
 

- ทราบ  รอยละ 58.9 
- ไมทราบ รอยละ 41.1 

 
2. ความคุนเคยระหวางวันวาเลนไทน กับวันมาฆบูชา 
 

- คุนเคยกับวันมาฆบูชามากกวา รอยละ 55.7 
- คุนเคยกับวันวาเลนไทนมากกวา รอยละ 37.4 
- ไมคุนเคยกับวันใดเลย รอยละ 5.4 
- คุนเคยกับทั้งสองวันเทากัน รอยละ 1.5 

 
3. กิจกรรมที่จะทํากับคนรักในวันมาฆบูชา และวัน วาเลนไทน  วันที่ 14 กุมภาพันธ น้ี 
 

- ไปทําบุญตักบาตร/เวียนเทียนดวยกัน
  (เนนกิจกรรมมาฆบูชา) 

รอยละ 46.3 

- ใหดอกไม/สิ่งของแทนใจแกกัน 
  (เนนกิจกรรมวาเลนไทน) รอยละ 8.0 

- ทั้งใหดอกไมและไปทําบุญ/เวียนเทียนดวยกัน
  (เนนทั้ง 2 กิจกรรม) 

รอยละ 31.4 

- ไมทํากิจกรรมใดเลย รอยละ 14.3 
 
4. ส่ิงที่คิดวาคูรักจะตองปฏิบัติตอกันเพื่อใหสามารถครองรักไดอยางยั่งยืน 5 อันดับแรก 
 

- ซื่อสัตยตอกัน รอยละ 35.4 

- ใหเกียรติซ่ึงกันและกัน รอยละ 26.3 

- ใหอภัยแกกัน รอยละ 18.6 

- อดทน ไมมีใครสมบูรณแบบ รอยละ 13.0 

- เปนผูฟงที่ดี/รับฟงเหตุผลกัน รอยละ 1.9 
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  ความรักที่คนไทยมีตอกันทามกลางความขัดแยงทางการเมืองที่กําลังเกิดข้ึนในปจจุบัน 
 
5. ความรูสึกที่มีตอผูอ่ืนที่มีความเห็นตางทางการเมือง(อยูคนละฝายกัน)  
 

- เฉยๆ ไมไดโกรธไมไดเกลียด รอยละ 73.1 

- ไมชอบ รอยละ 17.0 

- รูสึกเขาใจ เปนเรื่องธรรมดา ที่เกิดขึ้นแลวก็ผานไป รอยละ 6.8 

- เกลียด/โกรธ รอยละ 3.1 

 

6. ส่ิงที่ทําใหคนไทยรักกันนอยลง  
 

- ความคิดที่แตกตางกัน รอยละ 40.0 

- อุดมการณทางการเมืองที่แตกตางกัน รอยละ 18.5 

- เปนเพราะนักการเมือง รอยละ 16.9 

- ความไมเทาเทียมกันในสังคม รอยละ 12.0 

- การแบงชนชั้นทางสังคม รอยละ 7.7 

- อ่ืนๆ อาทิ ความเห็นแกตัว การเขาถึงขอมูลที่ตางกัน การไม
              ยอมรับฟงความเห็นของคนอ่ืน ฯลฯ 

รอยละ 4.9 

 
7. โอกาสที่คนในสังคมไทยจะกลบัมารักและสามัคคีกันอยางที่เคยเปนมา  
 

- เปนไปไดแตคงนานกวา 5 ป รอยละ 34.9 

- เปนไปไดแนนอนภายในเวลา  5 ป รอยละ 17.1 

- คงเปนไปไมไดแลวสําหรับในชั่วชีวิตนี้ รอยละ 12.5 

- ไมแนใจ รอยละ 35.5 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
      เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผูที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในโอกาสวันที่ 14 
กุมภาพันธน้ี เปนวันมาฆบูชาซ่ึงในปน้ีตรงพอดีกับวันวาเลนไทน ในเรื่องความคุนเคยระหวางวันสําคัญทั้ง2 
วัน กิจกรรมที่จะทําในวันที่ 14 กุมภาพันธ สิ่งที่ทําใหครองรักกันยั่งยืน รวมไปถึงความรักของคนไทยที่มีตอ
กัน ทามกลางความขัดแยงทางการเมืองที่มีอยูในขณะน้ี ทั้งนี้เพ่ือสะทอนมุมมองความคิดเห็นของประชาชน
ใหสังคมและผูที่เก่ียวของไดรับทราบ  

 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
     การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนที่มีอายุตั้งแต 18 - 55 ป ที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ดวยวิธีสุมประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,188 คน เปน
เพศชายรอยละ 48.5 และเพศหญิงรอยละ 51.5 

  
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน

แบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และไดนํา
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   : 3 - 5 กุมภาพันธ 2557 
 
วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :  10 กุมภาพันธ 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 5

ขอมูลประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 
 จํานวน รอยละ 
เพศ   
            ชาย 576 48.5 
            หญิง 612 51.5 

รวม 1,188 100.0 
อายุ  
 18 – 25  ป 306 25.8 
 26 – 35 ป 326 27.4 
 36 – 45 ป 306 25.8 
 46 – 55   ป   250 21.0 

รวม 1,188 100.0 
การศึกษาปจจุบัน  
 ต่ํากวาปริญญาตรี 741 62.4 
 ปริญญาตรี  398 33.5 
 สูงกวาปริญญาตรี 49 4.1 

รวม 1,188 100.0 
อาชีพ  
      ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 126 10.6 
      พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 348 29.3 
      คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 364 30.7 
 เจาของกิจการ 45 3.7 
      รับจางทั่วไป 120 10.1 
      พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 55 4.6 
  นักเรียน นักศึกษา 120 10.1 
      อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 10 0.8 

รวม 1,188 100.0 
 
 

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 
 
 


