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ผลส ำรวจเร่ือง “ควำมรักของคนไทยในปี 2566” 
 

  

 

กรุงเทพโพลล์โดยมหำวิทยำลัยกรุงเทพส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน เร่ือง “ควำมรักของคนไทยในปี 
2566” โดยเก็บข้อมูลจำกกลุ่มตวัอย่ำงทั่วประเทศ จ ำนวน 1,150 คน พบว่ำ รูปแบบควำมรักที่คนไทยส่วนใหญ่ใช้

ในปัจจุบันคือ รักคือควำมเข้ำใจคิดเป็นร้อยละ 53.8  รองลงมาร้อยละ 47.6 รักคือความห่วงใย และร้อยละ 38.9      
รักคือการให้ 

 
  เม่ือถำมถึงค ำคมเกี่ยวกับควำมรัก ที่น ำมำใช้สอนชีวิตรักมำกที่สุดคือ คู่แล้วไม่แคล้วกัน คิดเป็นร้อยละ 31.0 

รองลงมาคือ รักคนท่ีเขารักเรา คิดเป็นร้อยละ 27.6 รักแทมี้อยูจ่ริง คิดเป็นร้อยละ 14.5 ท่ีใดมีรักท่ีนั้นมีทุกข์ คิดเป็น
ร้อยละ 8.8 และความรักควรมีแค่ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 

 
 ส ำหรับส่ิงที่ตั้งใจจะท ำกับคนรักในวันวำเลนไทน์ปีนี้พบว่ำ ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.8 จะท ำกิจกรรมต่ำงๆ 

ร่วมกัน เช่น กินข้ำว ไปเที่ยว  เข้ำวัดท ำบุญตักบำตร รองลงมาร้อยละ 19.4 จะบอก “รัก” ร้อยละ 10.9 จะซ้ือของท่ี
คนรักอยากได ้ ร้อยละ 7.8 จะซ้ือดอกกุหลาบให้ และร้อยละ 5.6 จะให้ของแทนใจ เช่น แหวน สร้อย   

  
  สุดท้ำยเม่ือถำมถึงผู้มีช่ือเสียง ศิลปิน นักแสดงที่อยำกมอบดอกกุหลำบให้ในวนัวำเลนไทน์ปีนี้ 5 อนัดับแรก พบว่ำ 
อนัดับแรกคือ อั้ม พัชรำภำ ไชยเช้ือ คิดเป็นร้อยละ 7.4 อนัดับรองลงมาคือ ลิซ่า Blackpink ลลิษา มโนบาล คิดเป็นร้อยละ 
7.0 เบลล่า ราณี แคมเปน คิดเป็นร้อยละ 6.1 เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย ์คิดเป็นร้อยละ 5.8 และลุงตู่ พลเอก ประยุทธ์ 
จนัทร์โอชา คิดเป็นร้อยละ 5.7 
 

 โดยมรีำยละเอียดดงัต่อไปนี ้

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ ข่าวการเมือง/ข่าวสงัคม 

เร่ือง   ผลส ารวจความคิดเหน็ประชาชน  (รวม 5 หน้า) 
 

เร่ือง   ผลส ารวจความคิดเหน็ประชาชน  (รวม 5 

หน้า) 

รูปแบบควำมรักของคนไทยในปี 2566 ส่วนใหญ่ร้อยละ 53.8 ใช้รักคือควำมเข้ำใจ 
โดยค ำคมเกี่ยวกับควำมรัก ที่น ำมำใช้สอนชีวิตรักมำกที่สุดคือ คู่แล้วไม่แคล้วกัน 

ส่ิงที่ตั้งใจจะท ำในวันวำเลนไทน์ ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.8 จะท ำกิจกรรมต่ำงๆ ร่วมกัน เช่น กินข้ำว  
เข้ำวัดท ำบุญตกับำตร 

ผู้มช่ืีอเสียง ศิลปิน นักแสดงที่อยำกมอบดอกกุหลำบให้มำกที่สุดคือ อั้ม พัชรำภำ  

รองลงมำคือ ลิซ่ำ Blackpink  
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1. ข้อค ำถำม “รูปแบบควำมรักที่ใช้ในปัจจุบนัเป็นแบบใด”    
    (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 

รักคือควำมเข้ำใจ ร้อยละ 53.8 

รักคือความห่วงใย ร้อยละ 47.6 
รักคือการให้   ร้อยละ 38.9 
รักคือการอภยั ร้อยละ  38.5 
รักคือการช่วยเหลือ แบ่งปันกนั  ร้อยละ 38.5 
รักคือความจริงใจให้กนั ร้อยละ 37.5 
รักคือการเช่ือใจ  ร้อยละ 35.3 
รักคือการไม่นอกใจ ร้อยละ 31.9 
รักคือความอดทน  ร้อยละ 29.1 
รักคือการยอม ร้อยละ 17.4 
รักคือการเปย  ์  ร้อยละ 9.0 
อ่ืนๆ อาทิ รักคือความสงสาร รักคือความทรมาน ร้อยละ 1.1 

 

2. ข้อค ำถำม “ค ำคมเกี่ยวกับควำมรัก ที่น ำมำใช้สอนในชีวิตรักของตวัท่ำนเอง”  
 

คู่แล้วไม่แคล้วกัน ร้อยละ 31.0 
รักคนท่ีเขารักเรา ร้อยละ 27.6 
รักแทมี้อยูจ่ริง ร้อยละ 14.5 
ท่ีใดมีรักท่ีนั้นมีทุกข์ ร้อยละ 8.8 
ความรักควรมีแค่ 2 คน ร้อยละ 5.3 
ความรักท าให้คนตาบอด ร้อยละ 2.8 
รักแทแ้พเ้งิน ร้อยละ  1.5 
เสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผวัให้ใคร ร้อยละ 1.1 
อ่ืนๆ อาทิ ไม่มี รักแทแ้พใ้กลชิ้ด รักแทแ้พร้ะยะทาง  ร้อยละ 7.4 
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3. ส่ิงที่ตั้งใจจะท ำกับคนรักในวันวำเลนไทน์ปีนี้ 
    (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

จะท ำกิจกรรมต่ำงๆ ร่วมกัน เช่น กินข้ำว ไปเที่ยว  เข้ำวัดท ำบุญตกับำตร  ร้อยละ 57.8 

จะบอก “รัก”  ร้อยละ  19.4 
จะซ้ือของท่ีคนรักอยากได้  ร้อยละ 10.9 
จะซ้ือดอกกุหลาบให้ ร้อยละ 7.8 
จะให้ของแทนใจ เช่น แหวน สร้อย   ร้อยละ 5.6 
จะให้เงิน ร้อยละ 3.9 
จะขอแต่งงาน ร้อยละ 1.1 
อ่ืนๆ อาทิ ไม่มีส่ิงท่ีจะท า  ร้อยละ 17.1 

 

4. ผู้มีช่ือเสียง ศิลปิน นักแสดงทีอ่ยำกมอบดอกกุหลำบให้ในวนัวำเลนไทน์ปีนี้ (5 อนัดับ แรก) 
    (เป็นค าถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง) 
 

อั้ม พัชรำภำ ไชยเช้ือ ร้อยละ 7.4 

ลิซ่า Blackpink ลลิษา มโนบาล ร้อยละ 7.0 
เบลล่า ราณี แคมเปน ร้อยละ 6.1 
เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย  ์ ร้อยละ  5.8 
ลุงตู่ พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 5.7 

 

 

 

กรุงเทพโพลล์  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 
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รำยละเอียดในกำรส ำรวจ 

 
วัตถุประสงค์ในกำรส ำรวจ 

1) เพ่ือสะทอ้นรูปแบบความรักท่ีใชใ้นปัจจุบนั 
2) เพ่ือสะทอ้นค าคมท่ีน ามาใชส้อนในชีวิตรักของตวัท่านเอง 
3) เพ่ือสะทอ้นถึงส่ิงท่ีตั้งใจจะท ากบัคนรักในวนัวาเลนไทน์ปีน้ี 

 

ประชำกรที่สนใจศึกษำ 
การส ารวจใช้การสุ่มตัวอยา่งจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศพัท์จาก

ฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล์ ดว้ยวิธีการสุ่มตัวอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) แลว้ใชว้ิธีการถ่วงน ้ าหนัก
ดว้ยขอ้มูลประชากรศาสตร์จากฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  

 
ควำมคลำดเคล่ือน (Margin of Error) 

การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วิธีกำรรวบรวมข้อมูล 

ใชก้ารสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ (Enumeration by telephone) โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ข้อมูลเป็นแบบสอบถามท่ี
มีโครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อค าถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้ นจึงน าแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์กอ่นบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
 
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล   :  6- 9 กุมภาพนัธ์ 2566 
 
วันที่เผยแพร่ผลกำรส ำรวจ   :  13 กุมภาพนัธ์ 2566 
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ตำรำงข้อมูลประชำกรศำสตร์ 

 จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 639 55.6 
            หญิง 511 44.4 

รวม 1,150 100.0 

อำยุ   
            18 – 30 ปี 143 12.4 
            31 – 40 ปี 164 14.3 
            41 – 50 ปี 286 24.9 
            51 – 60 ปี 288 25.0 
            61 ปีข้ึนไป  269 23.4 

รวม 1,150 100.0 

กำรศึกษำ   
            ต ่ากว่าปริญญาตรี 685 59.6 
            ปริญญาตรี 349 30.3 
            สูงกว่าปริญญาตรี 116 10.1 

รวม 1,150 100.0 

อำชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 120 10.4 
 ลูกจา้งเอกชน 263 22.9 
 คา้ขาย/ ท างานส่วนตวั/ เกษตรกร 461 40.1 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง 52 4.5 
         ท างานให้ครอบครัว 1 0.1 
 พ่อบา้น/ แม่บา้น/เกษียณอาย ุ 206 17.9 
 นกัเรียน/นกัศึกษา 33 2.9 
 ว่างงาน  14 1.2 

รวม 1,150 100.0 

 
 


