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ผลสํารวจเร่ือง  “เยาวชนกับวันวาเลนไทน ” 
 

เยาวชน ยกพอแมเปนคูรักตนแบบ ย้าํ “รักอยางสรางสรรค”ตองรักแบบมขีอบเขต ไมชิงสุกกอนหาม 
 

 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เผยผลสํารวจความคิดเห็นจากเยาวชนที่มีอายุ 15 - 25 ป ใน
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จํานวน 1,161 คน พบวา เยาวชนรอยละ 64.7 ใหความสําคัญกับวันวาเลนไทน 
พอๆกับทุกปที่ผานมา รอยละ 8.2 ใหความสําคัญมากกวาทุกๆป และรอยละ 7.8 ใหความสําคัญนอยกวาทุกปที่
ผานมา ในขณะที่รอยละ 19.5 ไมเคยใหความสําคัญเลย 
 

 ทั้งน้ีเยาวชนรอยละ 53.2 ระบุวามีคนที่ตนเองจะมอบของใหในวันวาเลนไทนแลว สําหรับวิธีแสดงออก
ถึงความรักในวันวาเลนไทน คือ พาไปเที่ยวดูหนัง (รอยละ 31.8) รองลงมาคือ บอกรัก (รอยละ 31.4) และมอบ
ดอกไม (รอยละ 30.4)  
  

 สําหรับคูรักที่เปนตนแบบในความคิดของเยาวชนคือ คูของพอแม รอยละ 64.1 รองลงมาคือคูของ เคน
ธีรเดช กับ หนอย บุษกร รอยละ 11.9 
 

 นักการเมืองที่ เยาวชนอยากมอบดอกกุหลาบวันวาเลนไทนมากที่สุดคือ นส .ยิ่งลักษณ  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี รอยละ 43.6 รองลงมาคือ นายชูวิทย กมลวิศิษฏ รอยละ 23.6 และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รอยละ 
20.9 
 

 สําหรับดารานักรองฝายชายที่เยาวชนอยากมอบดอกกุหลาบวันวาเลนไทนมากที่สุด คือ ณเดช คูกิมิยะ แบรร่ี 
และฝายหญิงไดแก อ้ัม พัชราภา ไชยเชื้อ 
 

 ทั้งน้ีเยาวชนยังใหความเห็นวา“รักอยางสรางสรรค”ควรเปน รักแบบมีขอบเขต ไมชิงสุกกอนหาม ไม
มีเรื่องเพศสัมพันธเขามาเกี่ยวของ รอยละ 21.2 รองลงมาคือ รักแลวชวนกันทําเรื่องดีๆ ไมพากันทําเรื่องไมดี (เชน 
ชวนกันเรียน ชวนกันทําบุญ ชวยเหลือสังคมฯลฯ) รอยละ 17.3 และรักอยางมีเหตุผล ใชสติ รูจักคิด รอยละ 11.6 
 

 สําหรับเรื่องที่ไมอยากใหเกิดข้ึนในวันวาเลนไทนมากที่สุด คือ การแสดงออกทางเพศที่ไมเหมาะสม  
รอยละ 54.2 รองลงมาคือ การเมาสุรา เสพยาเสพติดของเยาวชน รอยละ 27.9 และการขัดแยงแบงฝายกันของผูใหญใน
สังคม รอยละ 14.7 
   
 ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
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1. การใหความสําคัญกับวันวาเลนไทนในปน้ีของเยาวชน  
 

  - มากกวาทุกๆ ปที่ผานมา  รอยละ 8.2 
  - พอๆ กับทุกปที่ผานมา  รอยละ 64.7 
  - นอยกวาทุกปที่ผานมา   รอยละ 7.8 
  - ไมเคยใหความสําคัญเลย  รอยละ 19.5 
 

2. เมื่อถามวามีคนที่จะมอบของเพื่อแสดงความรักแลวหรือยัง เยาวชนระบุวา 
   

  - มี   รอยละ 53.2 
  - ยังไมมี  รอยละ 46.8 
 

3. วิธีแสดงออกถึงความรักใหแกคนพิเศษในวันวาเลนไทน คือ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 

 - พาไปเที่ยว ดูหนัง    รอยละ 31.8 
 - บอกรัก     รอยละ 31.4 
 - มอบดอกไม     รอยละ 30.4 
 - ใหของแทนใจกันและกัน   รอยละ 22.4 
 - ใหช็อกโกแลต     รอยละ 21.5 
 - กอด หอมแกม     รอยละ 12.4 
 - ใหตุกตา     รอยละ 8.1 
 - ใหของมีคา เครื่องประดับ   รอยละ 5.1 
 - อ่ืนๆ ไดแก ประดิษฐของเอง ใหการด ฯลฯ รอยละ 6.0 
 - ไมใหอะไรเลย / ไมแสดงออก   รอยละ 16.5  
 

4. คูรักตนแบบในความคิดของเยาวชน 3 อันดับแรก คือ (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

  - พอ แม      รอยละ 64.1 
  - เคน ธีรเดช – หนอย บุษกร วงศพัวพันธ  รอยละ 11.9 
  - ซี ศิวัฒน – เอม่ี กลิ่นปทุม    รอยละ 2.5 
 

5. ดารา / นักรอง ที่เยาวชนอยากมอบดอกกุหลาบใหในวันวาเลนไทนมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 
    (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

  ฝายชาย ไดแก 
  

    - ณเดช คูกิมิยะ แบรร่ี  รอยละ 10.4 
   - บอย ปกรณ ฉัตรบริรักษ รอยละ 6.8 
   - ตูน บอด้ีสแลม   รอยละ 6.6 
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  ฝายหญิงไดแก 
 

   - อ้ัม พัชราภา ไชยเชื้อ  รอยละ 8.9 
   - ญาญา อุรัสยา เสปอรบันด รอยละ 6.8 
   - แพนเคก เขมนิจ จามิกรณ รอนละ 5.7 
 

6. นักการเมืองที่เยาวชนอยากมอบดอกกุหลาบใหในวันวาเลนไทนมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ    
    (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

  - น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี รอยละ 43.6 
  - นายชูวิทย กมลวิศิษฏ    รอยละ 23.6 
  - นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ   รอยละ 20.9 
 

7. เยาวชนใหความคิดเห็นตอรูปแบบของคําวา“รักอยางสรางสรรค”  5 อันดับแรก คือ 
   (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

  - รักแบบมีขอบเขต ไมชิงสุกกอนหาม ไมมีเร่ืองเพศสัมพันธเขามาเกี่ยวของ  รอยละ 21.2 
  - รักแลวชวนกันทําเรื่องดีๆ ไมพากันทําเรื่องไมดี เชน ชวนกันเรียน ชวนกันทําบุญ  รอยละ 17.3 
    ชวยเหลือสังคมฯลฯ  
  - รักอยางมีเหตุผล ใชสติ รูจักคิด        รอยละ 11.6 
  - รักแบบเขาใจกัน ใหกําลังใจกัน        รอยละ 11.4 
  - รักแบบมีความจริงใจใหกัน        รอยละ 7.4 
 

8. เร่ืองที่ไมอยากใหเกิดข้ึนในวันวาเลนไทนมากที่สุด คือ 
 

  - การแสดงออกทางเพศที่ไมเหมาะสม     รอยละ 54.2 
  - การเมาสุรา เสพยาเสพติดของเยาวชน     รอยละ 27.9 
  - การขัดแยงแบงฝายกันของผูใหญในสังคม    รอยละ 14.7 
  - อ่ืนๆ อาทิ การนอกใจ การเลิกกับคนรัก การเกิดอุบัติเหตุ ฯลฯ  รอยละ 3.2 
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รายละเอียดในการสํารวจ 

 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 

      เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของเยาวชนอายุ 15-25 ป ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในประเด็น
เกี่ยวกับวันวาเลนไทน คูรักตนแบบ ตลอดจนบุคคลในสังคมที่อยากมอบดอกไมใหในวันวาเลนไทน และมุมมอง
เกี่ยวกับความรัก เพ่ือสะทอนมุมมองความคิดเห็นของเยาวชนใหผูใหญในสังคมและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ 
และนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศตอไป 

  
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

     การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากเยาวชนอายุ 15-25 ป ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดวย
วิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุมจากเขตการปกครองทั้งเขตชั้นใน ชั้น
กลาง และชั้นนอก ไดแก เขตคลองสาน คลองสามวา จอมทอง ดินแดง ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ธนบุรี บางกะป 
บางเขน บางคอแหลม บางแค บางซื่อ บางบอน บางรัก ปทุมวัน ประเวศ พญาไท พระนคร ยานนาวา ราชเทวี 
ราษฎรบูรณะ วังทองหลาง วัฒนา สวนหลวง สะพานสูง สาทร และปริมณฑล ไดแก ปทุมธานี นนทบุรี 
สมุทรปราการ จากนั้นจึงสุมถนน และประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 
1,161 คน เปนเพศชายรอยละ 49.5 และเพศหญิงรอยละ 50.5 

  
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน
แบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถาม
ปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเองโดยอิสระ (Open Form) และไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความ
ถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล  :  7 – 9 กุมภาพันธ 2555 

      
วันที่เผยแพรผลสํารวจ        :   11 กุมภาพันธ 2555 
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ขอมูลประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน (คน)  รอยละ 
เพศ    
                       ชาย 575 49.5 
                       หญิง 586 50.5 

รวม 1,161 100.0 
อายุ    
                      15 - 17 ป 378 32.6 
                      18 - 21 ป 415 35.7 
                      22 - 25  ป 368 31.7 

รวม 1,161 100.0 
การศึกษา   
  มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 518 44.6 
  ปวส. / ปริญาตร ี 505 43.5 
  สูงกวาปริญญาตร ี 15 1.3 
  สําเร็จการศึกษาแลว 123 10.6 

รวม 1,161 100.0 
 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th  

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
 

 
 
 


