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ผลส ำรวจเร่ือง “กหุลำบ ควำมรกั วนัวำเลนไทน์” 

 
เนื่องด้วยวนัที ่14 กุมภาพันธ ์เป็นวนัวาเลนไทน์ กรุงเทพโพลล์โดยมหาวทิยาลัยกรุงเทพส ารวจความ

คดิเหน็ประชาชนเรื่อง “กุหลำบ ควำมรกั วันวำเลนไทน์” โดยเกบ็ข้อมูลจากประชาชนทัว่ประเทศ จ านวน 
1,114 คน พบวา่ 
   

ประชำชนส่วนใหญ่ร้อยละ 79.5 ระบุว่ำ ปัจจุบนักำรให้ดอกกุหลำบในวนัวำเลนไทน์นัน้ไม่จ ำเป็น
แล้ว เพรำะสำมำรถแสดงควำมรกัด้วยวิธีอ่ืนได้ ขณะที่ร้อยละ 20.5 ระบุว่ายังจ าเป็นอยู่เพราะกหุลาบเป็น
สญัลกัษณ์ของวนัวาเลนไทน์ 

 

ทัง้น้ีเม่ือถำมว่ำรำคำกหุลำบ/ดอกไม้ท่ีขยบัตวัสูงข้ึนในช่วงวันวำเลนไทน์ มีผลต่อกำรตัดสินใจ
ซ้ือของท่ำนหรือไม่ ประชำชนส่วนใหญ่ร้อยละ 59.7 ระบุว่ำมีผลท ำให้งดซ้ือและหำอย่ำงอ่ืนทดแทน 
รองลงมารอ้ยละ 15.5 ระบุว่ามผีลท าให้ซื้อน้อยลงกว่าทีเ่คย และร้อยละ 12.8 ระบุว่า ไมม่ผีลเพราะเตรยีมใจไว้
ล่วงหน้าแล้วเรือ่งราคา 
 

 ส่วนประเด็นท่ีว่ำสภำพสงัคมและเศรษฐกิจในปัจจุบนั ส่งผลกระทบต่อกำรวำงแผนท ำกิจกรรม
พิเศษต่ำงๆ ในวนัวำเลนไทน์หรือไม่ นัน้ ประชำชนส่วนใหญ่ร้อยละ 51.7 ระบุว่ำส่งผล ขณะทีร่อ้ยละ 48.3 
ระบุวา่ ไมส่ง่ผล 
 

 ส ำหรบัรปูแบบกำรแสดงออกถึงควำมรกัท่ีอยำกเห็นจำกคนรกัในวนัวำเลนไทน์มำกท่ีสุดร้อยละ 

56.7 ระบุว่ำ ไม่ต้องมีอะไรพิเศษแค่เอำใจใส่กนัและมีควำมซ่ือสตัยก์็พอ รองลงมาร้อยละ 27.0 ระบุวา่ได้ท า

กจิกรรมต่างๆ รว่มกนัเชน่ กนิขา้ว ไปเทีย่ว และรอ้ยละ 8.0 ระบุวา่ บอกวา่ “รกันะ” กพ็อ    

เรียน  บรรณำธิกำรข่ำวหน้ำ 1/ ข่ำวกำรเมือง/ข่ำวสงัคม 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเหน็ประชำชน    (รวม 5 หน้ำ) 
 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเหน็ประชำชน  (รวม 5 

หน้ำ) 
ประชำชนร้อยละ 56.7 ระบุว่ำวำเลนไทน์ปีน้ีไม่ต้องกำรอะไรเป็นพิเศษจำกคนรกัแค่เอำใจใส่

กนัและมีควำมซ่ือสตัยก์พ็อ โดยร้อยละ 79.5  ระบุว่ำกำรให้ดอกกหุลำบไม่จ ำเป็นแล้วปัจจุบนั  
ทัง้น้ีร้อยละ 59.7 ระบุว่ำรำคำกุหลำบท่ีขยับตัวสูงข้ึนในช่วงเทศกำลท ำให้ต้องหำซ้ือของ

อย่ำงอ่ืนให้คนรักแทน โดยร้อยละ 51.7 ยอมรับว่ำจำกสภำพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบนัส่ง
ผลกระทบต่อกำรวำงแผนท ำกิจกรรมพิเศษในวนัวำเลนไทน์ 

ส ำหรบัดำรำชำย-หญิง ท่ีประชำชนอยำกมอบดอกกุหลำบให้ในวันวำเลนไทน์มำกท่ีสุดคือ 
เวียร ์ศุกลวฒัน์ และ อัม้ พชัรำภำ  
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 สุดท้ายเมื่อถามว่าวาเลนไทน์ปีนี้อยากมอบดอกกุหลาบให้ดาราคนใด พบว่า ดำรำชำยท่ีอยำกมอบ

ดอกกุหลำบให้มำกท่ีสุด คือ เวียร์ ศุกลวัฒน์ ร้อยละ 22.9 รองลงมาคอื ณเดชน์ คูกมิยิะ ร้อยละ 12.3 และ 

โป๊บ ธนวรรธน์ ร้อยละ 8.5 ส่วนดำรำหญิงท่ีอยำกมอบดอกกุหลำบให้มำกท่ีสุด คือ อัม้ พชัรำภำ ร้อยละ 

29.9 รองลงมาคอื เบลล่า ราณี รอ้ยละ 21.4 และ ญาญ่า อรุสัยา รอ้ยละ 10.7 

โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 

1. ปัจจุบนักำรให้ดอกกหุลำบยงัจ ำเป็นอยู่หรือไม่ในวนัวำเลนไทน์ 

ไม่จ ำเป็นเพรำะสำมำรถแสดงควำมรกัด้วยวิธีอ่ืนได้ ร้อยละ 79.5 
จ าเป็นเพราะเป็นสญัลักษณ์ในวนัวาเลนไทน์ รอ้ยละ 20.5 

 
2. รำคำกุหลำบ/ดอกไม้ท่ีขยบัตวัสูงข้ึนในช่วงวนัวำเลนไทน์ มีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือของท่ำนหรือไม่

อย่ำงไร 
 

มีผลท ำให้งดซ้ือและหำอย่ำงอ่ืนทดแทน ร้อยละ 59.7 
มผีลท าใหซ้ื้อน้อยลงกวา่ทีเ่คย  รอ้ยละ 15.5 
ไมม่ผีลเพราะเตรยีมใจไวล้่วงหน้าแล้วเรือ่งราคา รอ้ยละ 12.8 
ไมม่ผีลเพราะหนึ่งปีมแีคห่นเดยีว รอ้ยละ 12.0 

 
3. สภำพสงัคมและเศรษฐกิจในปัจจุบนั ส่งผลกระทบต่อกำรวำงแผนท ำกิจกรรมพิเศษต่ำงๆ ในวนัวำเลน

ไทน์ของท่ำนหรือไม่ 

ส่งผล ร้อยละ 51.7 
 (โดยแบ่งเป็น ค่อนข้ำงส่งผล ร้อยละ 19.9  และ ส่งผล ร้อยละ 31.8)   
ไมส่ง่ผล รอ้ยละ 48.3 
 (โดยแบ่งเป็น ไมค่อ่ยส่งผล ร้อยละ 19.7 และ ไมส่่งผลเลย รอ้ยละ 28.6)   

 
4. อยำกให้คนรกัของท่ำนบอกรกั หรือ แสดงควำมรกัออกมำในรปูแบบใดในวนัวำเลนไทน์ 5 อนัดบัแรก 

ไม่ต้องมีอะไรพิเศษแค่เอำใจใส่กนัและมีควำมซ่ือสตัยก์พ็อ ร้อยละ  56.7 
ได้ท ากจิกรรมต่างๆ รว่มกนัเชน่ กนิขา้ว ไปเทีย่ว    รอ้ยละ 27.0 
บอกวา่ “รกันะ” กพ็อ รอ้ยละ 8.0 
ใหเ้งนิ รอ้ยละ 2.4 
ใหข้องแทนใจ เชน่แหวน สรอ้ย   รอ้ยละ 2.0 
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5. ดำรำท่ีท่ำนอยำกมอบกหุลำบให้ในวนัวำเลนไทน์มำกท่ีสุด 5 อนัดบัแรก 

ดำรำชำย ดำรำหญิง 
เวียร ์ศุกลวฒัน์ ร้อยละ 22.9 อัม้ พชัรำภำ ร้อยละ 29.9 
ณเดชน์ คกูมิยิะ รอ้ยละ 12.3 เบลล่า ราณี รอ้ยละ 21.4 
โป๊บ ธนวรรธน์ รอ้ยละ 8.5 ญาญ่า อรุสัยา รอ้ยละ 10.7 
เจมส ์จริายุ รอ้ยละ 8.0 ใบเฟิรน์ พมิพ์ชนก รอ้ยละ 8.2 
แซม ยุรนันท ์ รอ้ยละ 7.6 ใหม ่ดาวกิา รอ้ยละ 6.2 
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รำยละเอียดในกำรส ำรวจ 

 
วตัถปุระสงค์ในกำรส ำรวจ 
  เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของประชาชนเกี่ยวกบัการให้ความส าคญัต่อการใหด้อกกุหลาบในวนัวาเลน
ไทน์ และรูปแบบของการแสดงออกถึงความรกัในวนัวาเลน์ไทน์ที่ต้องการจากคนรกั  ทัง้นี้ เพื่อสะท้อนมุมมอง
ความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผู้ทีเ่กีย่วข้องได้รบัทราบ  

 
ประชำกรท่ีสนใจศึกษำ 

การส ารวจใช้การสุม่ตวัอย่างจากประชาชนทกุภูมภิาคทัว่ประเทศ โดยการสุม่สมัภาษณ์ทางโทรศพัท์จาก
ฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวธิกีารสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วธิกีารถ่วง
น ้าหนักด้วยขอ้มลูประชากรศาสตรจ์ากฐานขอ้มลูทะเบยีนราษฎรข์องกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 
ควำมคลำดเคล่ือน (Margin of Error) 

การประมาณการขนาดตวัอย่างมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3 ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95% 
 
วิธีกำรรวบรวมข้อมูล 

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น
แบบสอบถามที่มโีครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อค าถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั ้นจึงน า
แบบสอบถามทกุชดุมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบนัทกึข้อมูลและประมวลผล 

 
 

ระยะเวลำในกำรเกบ็ข้อมูล   :  7- 9  กมุภาพนัธ ์2565 
 

วนัท่ีเผยแพร่ผลกำรส ำรวจ   :  13 กมุภาพนัธ ์2565 
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ตำรำงข้อมูลประชำกรศำสตร์ 

 จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 547 49.1 
            หญงิ 567 50.9 

รวม  1,114 100.0 
อำยุ   
            15 – 24 ปี 57 5.1 
            25 – 34 ปี 111 10.0 
            35 – 44 ปี 222 19.9 
   45 – 54 ปี 283 25.4 
            55 ปีขึน้ไป  441 39.6 

รวม  1,114 100.0 
กำรศึกษำ   
            ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี 622 55.8 
            ปรญิญาตร ี 372 33.4 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 120 10.8 

รวม  1,114 100.0 
อำชีพ   
 ลูกจา้งรฐับาล 143 12.8 
 ลูกจา้งเอกชน 221 19.8 
 คา้ขาย/ ท างานสว่นตวั/ เกษตรกร 420 37.7 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง 51 4.6 
 พ่อบ้าน/ แมบ่้าน/เกษยีณอายุ 227 20.4 
 นักเรยีน/นักศกึษา 27 2.4 
 วา่งงาน  25 2.3 

รวม  1,114  100.0 
 
 

กรงุเทพโพลล์  โทร. 02-40-3888 ต่อ 2897,2898 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

Twitter: http://twitter.com/bangkok_poll 
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