
  

   
 
 

ผลสํารวจเรื่อง 
วาเลนไทนในมุมมองของวัยรุน 

 
      ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) ระบุ วัยรุนสวนใหญรอยละ 62.3 มีความเห็นตอ

ประเด็นที่วา “วันวาเลนไทนเปนวันเสียตัวของวัยรุน” วาเปนเรื่องไมจริง และเปนการมองวัยรุนในแงลบมาก
เกินไป ขณะที่อีกรอยละ 33.8 เห็นวาเปนจริงตามที่สังคมมอง พรอมทั้งระบุสิ่งที่ไมอยากใหเกิดข้ึนมากที่สุด
ในวันวาเลนไทนปน้ีคือการแสดงออกทางเพศที่ไมเหมาะสม สําหรับนักการเมืองที่วัยรุนอยากมอบกุหลาบ
วันวาเลนไทนใหมากที่สุดคือ นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี สวนคูรักคนดังตนแบบไดแก เคน 
ธีรเดช และ หนอย บุษกร การสํารวจดังกลาวเก็บขอมูลเมื่อวันที่ 5-7 กุมภาพันธ จากวัยรุนอายุ 13ป – 22ป ที่
อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 1,115  คน เปนเพศชายรอยละ 49.4 และเพศหญิงรอยละ 50.6 ดัง
รายละเอียดตอไปนี้ 

   
1.   ความคิดเห็นตอประเด็นที่วา “วันวาเลนไทนเปนวันเสียตัวของวัยรุน” 
 

 - เห็นวาไมจริง เปนการมองวัยรุนในแงลบมากเกินไป รอยละ  62.3 
- เห็นวาเปนจริงตามที่สังคมมอง    รอยละ 33.8 
- ไมทราบ ไมแนใจ ไมแสดงความเห็น   รอยละ 3.9 

 
 

2.   สิ่งที่ไมอยากใหเกิดข้ึนมากที่สุดในวันวาเลนไทนปน้ี คือ 
 

- การแสดงออกทางเพศที่ไมเหมาะสม   รอยละ 50.2 
  - การเมาสุรา เสพยยาเสพติดของวัยรุน   รอยละ  25.5 
  - การขัดแยงกันของผูใหญในสังคม   รอยละ 20.4 
  - อ่ืนๆ อาทิ การทะเลาะกัน และบอกเลิกกันของคูรัก รอยละ  3.9 
 
3. บุคคลในแวดวงการเมืองที่วัยรุนอยากมอบดอกกุหลาบใหในวันวาเลนไทนมากที่สุด 5 อันดับแรก 

ไดแก  (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

- นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ  รอยละ 63.5 
- พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร  รอยละ 21.7 
- นายชวน  หลีกภัย   รอยละ 2.6 
- นายชูวิทย  กมลวิศิษฏ   รอยละ 2.3 
- นายบารัค โอบามา   รอยละ 1.8 
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4. คูรักคนดังที่วัยรุนยกใหเปนคูรักตนแบบ 5 อันดับแรก ไดแก (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 
  - เคน ธีรเดช กับ หนอย บุษกร  รอยละ 38.1 
  - เวียร ศุกลวัฒน กับ แพนเคก เขมนิจ รอยละ 21.5 
  - อารท ศรา กับ ออม พิยดา  รอยละ 7.2 
  - ตอด ปติ กับ นุน วรนุช  รอยละ 5.5 
  - เจมส เรืองศักดิ์ กับ เอะ ศศิกานต รอยละ 2.5 
 

 
5. การใหความสําคัญกับวันวาเลนไทนในปน้ี  

 
  - ใหความสําคัญมากกวาทุกๆป   รอยละ 11.6 
  - ใหความสําคัญพอๆ กับทุกป  รอยละ 63.6 
  - ใหความสําคัญนอยกวาทุกป  รอยละ  8.3 
  - ไมเคยใหความสําคัญ   รอยละ 16.5 

 
 

6. วิธีที่วัยรุนตั้งใจจะใชในการแสดงออกถึงความรักแกคนพิเศษในวันวาเลนไทนปน้ี คือ 
 
   -  มอบของ เชน ดอกไม ช็อกโกแลต และของมีคา   รอยละ  53.9 
   - พาไปเที่ยว ดูหนัง          รอยละ  17.6 
   - บอกรัก           รอยละ  16.1 
   - กอด หอมแกม           รอยละ   6.3 

- อ่ืนๆ อาทิ สงขอความผานโทรศัพทมือถือ (sms)      รอยละ   6.1 
 

7. งบประมาณที่คาดวาจะใชจายในวันวาเลนไทนปน้ี คอื 
 
   - นอยกวา 100 บาท  รอยละ 22.5 

- 101 – 400  บาท  รอยละ 43.3 
   - 401 – 800 บาท  รอยละ 17.2 
   - 800 บาทขึ้นไป  รอยละ 17.0 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
 การสํารวจใชการสุมตัวอยางวัยรุนอายุ 13 – 22 ป ที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร ดวยวธิกีารสุมตัวอยางแบบ

หลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยแบงเขตการปกครองออกเปนเขตชัน้นอก ชั้นกลาง และชั้นใน จํานวน
ทั้งสิ้น 29 เขต ไดแก เขตคลองเตย จตจัุกร ปทุมวัน ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ตลิง่ชัน ทวีวัฒนา ทุงครุ ธนบรีุ บางกอก
นอย บางเขน บางคอแหลม บางซื่อ บางนา บางพลัด บางรัก บึงกุม ประเวศ พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ ราชเทว ี
ราษฎรบูรณะ ลาดกระบัง ลาดพราว สวนหลวง สะพานสูง และหลักสี่ จากนั้นจึงการสุมถนนและประชากรเปาหมายที่
จะสัมภาษณอยางเปนระบบ และใชวิธเีกบ็ขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบตัว ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,115 คน เปน
เพศชายรอยละ 49.4 และเพศหญิงรอยละ 50.6 

       
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

 วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณ เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอ

คําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)   และคําถามปลายเปด (Open Form) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนํา
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  5 - 7 กุมภาพันธ 2553 
 

     วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :  11 กุมภาพันธ 2553 
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ขอมูลประชากรศาสตร 

 
 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 551 49.4 
            หญิง 564 50.6 

รวม 1,115 100.0 
อายุ   
            13 ป – 15 ป 342 30.7 
            16 ป – 18 ป 365 32.7 
            19 ป – 22 ป 408 36.6 

รวม 1,115 100.0 
การศึกษา   
             มัธยมศึกษาตอนตน 343 30.8 
             มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 386 34.6 
             ปวส./ อุดมศึกษา 386 34.6 

รวม 1,115 100.0 
 

 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770-6 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
 

 
 


