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สรุ ปผลการสารวจหาดใหญ่ โพล HATYAI POLL
เรื่อง “ พฤติกรรมของประชาชนในวันวาเลนไทน์ ”

หาดใหญ่ โพล โดยสานักวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สารวจความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับพฤติกรรมของประชาชนในวันวาเลนไทน์ กลุ่มตัวอย่างในการสารวจครั้งนี้เป็ นประชาชนในจังหวัด
สงขลา จานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ระหว่า งวัน ที่ 6-11
กุมภาพันธ์ 2561 ผลการสารวจสรุ ปได้ดงั นี้
สถานภาพของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 58.25) เพศชาย (ร้อยละ 41.75) มีสถานะเป็ นนักเรี ยน/
นักศึกษา (ร้ อยละ 55.37) รองลงมาเป็ นกลุ่มคนทางานแล้ว (ร้อยละ 44.63) ศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ร้อยละ
32.50) รองลงมา คือ ระดับอนุ ปริ ญญา/ปวส. (ร้อยละ 23.00) กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีแฟน/คู่รัก (ร้อยละ
52.25) รองลงมา มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 28.00) ตามลาดับ
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สรุ ปผลการสารวจ
รองศาสตราจารย์ ทัศนี ย์ ประธาน ผู้ช่วยอธิก ารบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิ ดเผยผล
การสารวจหาดใหญ่ โพล พบว่า ประชาชนนึ กถึงคนรัก/แฟน มากที่สุดในวันวาเลนไทน์ (ร้อยละ 48.00)
รองลงมา นึกถึงพ่อแม่ (ร้อยละ 23.75) และนึกถึงสามี/ภรรยา (ร้อยละ 13.75) และใช้ โอกาสวันนี้อวยพรหรือ
บอกรักแก่ คนรักผ่ าน Facebook, Line และ Twitter (ร้ อยละ 42.00) รองลงมา เป็ นการบอกรักด้วยตนเอง
(ร้อยละ 33.00) และพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์ (ร้อยละ 9.50) ตามลาดับ ส่ วนสิ่ งที่ประชาชนต้ องการมอบให้
คนรั ก มากที่ สุ ด เป็ นดอกกุ หลาบ (ร้ อ ยละ 32.75) รองลงมา เป็ นการพาไปรั บ ประทานอาหารและไป
ท่ องเที่ยว (ร้ อ ยละ 18.75) และมอบของขวัญ (ร้ อยละ 16.00) ตามลาดั บ ซึ่ งเมื่อพิจ ารณากลุ่มนั กเรี ยน/
นักศึกษา และกลุ่มคนทางาน ต้ องการมอบดอกกุหลาบให้ คนรักในวันวาเลนไทน์ มีความเห็นสอดคล้ องกับ
ภาพรวม โดยกลุ่มตัวอย่ างคาดว่ าจะมีค่าใช้ จ่ายในวันวาเลนไทน์ ประมาณ 501-700 บาท (ร้ อยละ 23.00)
รองลงมา มีค่าใช้จ่าย น้อยกว่า 100 บาท และ 101-300 บาท คิดเป็ นร้อยละ 22.00 และ 19.50 ตามลาดับ
เมื่ อ สอบถามถึ งดาราที่เป็ นคู่ รักต้ นแบบ ประชาชนส่ วนใหญ่ ให้ “น๊ อต-ชมพู่ อารยา” เป็ นคู่ รัก
ต้ นแบบ มากที่สุด (ร้อยละ 19.75) รองลงมา คือ บี้- กุ๊บกิ๊บ (ร้อยละ 17.00 ) และ ป๋ อ – เอ๋ (ร้อยละ 15.50)
ตามลาดับ ดาราฝ่ ายชาย ที่ประชาชนต้ องการออกเดท/ไปเที่ยวในช่ วงวันวาเลนไทน์ มากที่สุด (ร้ อยละ
18.25) คือ “หมาก ปริญ” รองลงมา เป็ น เจมส์ จิรายุ (ร้อยละ 13.00) และ ณเดชน์ คูกิมิยะและโป๊ ป ธนวรรธน์
(ร้อยละ 13.00) ตามลาดับ ส่ วนดาราฝ่ ายหญิง เป็ นบุคคลที่ประชาชนต้ องการออกเดท/ไปเที่ยวในช่ วงวัน วา
เลนไทน์ มากที่สุด (ร้ อยละ 18.25) คือ “มาร์ กี้ ราศรี ” รองลงมา เป็ น อั้ม พัชราภา (ร้ อยละ 17.75) และ
แพนเค้ก เขมนิจ (ร้อยละ 13.00) ตามลาดับ ในส่ วนนักกีฬาฝ่ ายชาย ประชาชนต้ องการออกเดท/ไปเที่ยวในช่ วง
วันวาเลนไทน์ มากที่สุด คือ “ เจ ชนาธิป สรงกระสิ นธ์ ” (ร้ อยละ 19.25) รองลงมาเป็ น ศุภวุฒิ เถื่อนกลาง
(ร้ อ ยละ 18.25 ) และกวิน ทร์ ธรรมสั จ จานนท์ (ร้ อ ยละ 15.50) ตามล าดับ และนั ก กีฬ าฝ่ ายหญิง คื อ
รัชนก อินทนนท์ (ร้ อยละ 22.75) รองลงมา คือ พาณิ ภคั วงศ์พฒั นกิจ (ร้อยละ 19.75) และวิลาวัลย์ อภิญญาพงศ์
(ร้อยละ 14.00) ตามลาดับ
ส่ วนความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความกัง วลใจในวั น วาเลนไทน์ พบว่ า ประชาชนกั ง วลใจเกี่ ย วกั บ
การมีเพศสั มพันธ์ ก่อนวัยอันควร มากทีส่ ุ ด (ร้ อยละ 44.75) รองลงมา คือ สิ้ นเปลืองค่าใช้จ่าย (ร้อยละ 26.00)
และอบายมุข/ยาเสพติด(ร้อยละ 15.50)

