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วิธีการวิจยั การวิจยัออนไลน์

ระยะเวลาเก็บข้อมลู วนัท่ี 8-12 พฤศิจกายน, 2557

พืน้ท่ีวิจยั ทัว่ประเทศไทย

เกณฑ์การตอบค าถาม ผู้หญิงและผู้ชายที่อายมุากกวา่ 16 ปี

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 400 คน

จ านวนค าถาม 2 ค าถามคดัผู้ตอบแบบสอบถาม และ  5 ค าถามหลกั

เนือ้หาของงานวิจยั ค าถามคดัผู้ตอบแบบสอบถาม

เพศ, อายุ

ค าถามหลกั

เพื่อใช้ศกึษานิสยัของคนแตล่ะกรุ๊ปเลอืด



Respondent Profile
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■เพศ ■อายุ



Key Findings
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■เปอร์เซ็นต์ของแต่ละกรุ๊ปเลือด

ชายหญิงสว่นใหญ่ มีกรุ๊ปเลือด O โดยประมาณ 44.7% ของผู้ชายมีเลือดกรุ๊ป O และ 41.7% ของผู้หญิงมีเลือดกรุ๊ป O
อนัดบัสองคือ เลือดกรุ๊ป B โดยประมาณ 28.5% ของผู้ชายมีเลือดกรุ๊ป B และ 34.2% ของผู้หญิงมีเลือดกรุ๊ป B
อนัดบัสามคือ เลือดกรุ๊ป A โดยประมาณ 18.4% ของผู้ชายมีเลือดกรุ๊ป A และ 15.8% ของผู้หญิงมีเลือดกรุ๊ป A
อนัดบัส่ีคือ เลือดกรุ๊ป AB โดยประมาณ 8.4% ของผู้ชายมีเลือดกรุ๊ป AB และ 8.3% ของผู้หญิงมีเลือดกรุ๊ป AB

■ลักษณะนิสัยของแต่ละกรุ๊ปเลือด
กรุ๊ป AB มีลกัษณะท่ีประหลาดลกึลบั                       กรุ๊ป O มีลกัษณะท่ีโผงผาง จริงใจ
กรุ๊ป B มีลกัษณะท่ีกวนตีน ชิล                                  กรุ๊ป A มีลกัษณะท่ีจกุจิก เน๊ียบ

กรุ๊ป AB คณุเป็นคนสขุมุ ไมช่อบทะเลาะกบัใคร        กรุ๊ป O ถ้าคณุโมโหขึน้มาละก็ คณุไมเ่ห็นแก่หน้าใครๆ
กรุ๊ป B ถ้าคณุโมโหขึน้มา คณุวีนได้ทกุรูปแบบ            กรุ๊ป A คณุไมช่อบทะเลาะกบัใคร ถ้ามีเร่ืองขึน้มาไม่ใชค่ณุแนท่ี่เป็น่่ายเร่ิม

■ สไตล์ความรักของแต่ละกรุ๊ปเลือด
กรุ๊ป AB หลงรักคนมีเจ้าของตลอด                                        กรุ๊ป O รักใครรักจริง ทุม่เตม็ร้อย แตฟ่อมร์มเยอะ 
กรุ๊ป B มีความรักทีเรียบง่าย ไมห่วือหวา                                 กรุ๊ป A ชอบคนง่าย แตรั่กคนยาก

กรุ๊ป AB ชอบการท างานท่ีต้องประสานงานกบัผู้คนหลาย่่าย              กรุ๊ป O ชอบเป็นผู้น า ชอบท างานท่ีเป็นเจ้านายตวัเอง
กรุ๊ป B มีความคดิสร้างสรรค์ ชอบงานท่ีท้าทาย                                    กรุ๊ป A เป็นคนรอบคอบ มกัเลือกบริษัทใหญ่ๆไว้ก่อน

■นิสัยเวลาโมโหของแต่ละกรุ๊ปเลือด

■ สไตล์การท างานของแต่ละกรุ๊ปเลือด
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เปอร์เซน็ต์ของแต่ละกรุ๊ปเลือด
Q. คุณเลือดกรุ๊ปอะไร ? [Single Choice] [N = 400]   

• ชายหญิงสว่นใหญ่ มีกรุ๊ปเลือด O โดยประมาณ 44.7% ของผู้ชายมีเลือดกรุ๊ป O และ 41.7% ของผู้หญิงมีเลือดกรุ๊ป O
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• กรุ๊ป AB มีลกัษณะที่ประหลาดลกึลบั                            กรุ๊ป O มีลกัษณะที่โผงผาง จริงใจ
• กรุ๊ป B มีลกัษณะที่กวนตีน ชิล                                       กรุ๊ป A มีลกัษณะที่จกุจิก เน๊ียบ

Q. นิยามใดบ่งบอกความเป็นตัวคุณมากท่ีสุด? [Single Choice] [N = 400]   

A

BO
AB

ลักษณะนิสัยของแต่ละกรุ๊ปเลือด



นิสยัเวลาโมโหของแตล่ะกรุป๊เลอืด
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Q.คุณเป็นคนแบบใด ? [Single Choice] [N = 400]   

A

B
O

AB

• กรุ๊ป AB คณุเป็นคนสขุมุ ไมช่อบทะเลาะกบัใคร                            กรุ๊ป O ถ้าคณุโมโหขึน้มาละก็ คณุไมเ่ห็นแก่หน้าใครๆ
• กรุ๊ป B ถ้าคณุโมโหขึน้มา คณุวีนได้ทกุรูปแบบ                               กรุ๊ป A คณุไมช่อบทะเลาะกบัใคร ถ้ามีเร่ืองขึน้มาไมใ่ชค่ณุแน่ที่เป็น่่ายเร่ิม
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สไตล์ความรักของแต่ละกรุ๊ปเลือด
Q. สไตล์การความรักของคุณเป็นอย่างไร ? [Single Choice] [N = 400]   

AB

O

AB

• กรุ๊ป AB หลงรักคนมีเจ้าของตลอด                                        กรุ๊ป O รักใครรักจริง ทุม่เต็มร้อย แตฟ่อมร์มเยอะ 
• กรุ๊ป B มีความรักทีเรียบงา่ย ไมห่วือหวา                                 กรุ๊ป A ชอบคนงา่ย แตรั่กคนยาก



สไตลก์ารท างานของคนแต่ละกรุป๊เลอืด
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Q.สไตล์การท างานของคุณเป็นอย่างไร ? [Single Choice] [N = 400]   

A

BO

AB

• กรุ๊ป AB ชอบการท างานที่ต้องประสานงานกบัผู้คนหลาย่่าย             กรุ๊ป O ชอบเป็นผู้น า ชอบท างานที่เป็นเจ้านายตวัเอง
• กรุ๊ป B มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบงานที่ท้าทาย                                    กรุ๊ป A เป็นคนรอบคอบ มกัเลือกบริษัทใหญ่ๆไว้ก่อน
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