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    ผลสาํรวจเร่ือง  “เยาวชนกบัมมุมองเร่ืองความรกัในวนัวาเลนไทน์” 

 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 กรงุเทพโพลลโ์ดยศูนยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ ไดส้ํารวจความคดิเหน็ของเยาวชน ในเรื่อง 
“เยาวชนกบัมุมมองเรื่องความรกัในวนัวาเลนไทน์” โดยเกบ็ขอ้มลูจากเยาวชนทีม่อีายุ 15 -24 ปี ในเขต
กรงุเทพฯ จาํนวน 1,157 คน พบวา่  
 เยาวชนร้อยละ 45.1 ระบวุ่าสถานท่ีท่ีพบรกักบัแฟนหรือคนท่ีแอบชอบครัง้แรกคือ โรงเรียน/
มหาวิทยาลยั รองลงมาร้อยละ 19.3 คือสื่อออนไลน์ เช่น Facebook/Instragram และร้อยละ 5.8 คือ ใน
หมูบ่า้น/ซอยบา้นเดยีวกนั ขณะทีร่อ้ยละ 17.5 ระบุวา่ ยงัไมม่แีฟน/คนทีแ่อบชอบ 
  

  ทัง้น้ีงบประมาณท่ีเตรียมไว้สาํหรบัซ้ือของให้แฟน/คนรู้ใจ/หรือคนท่ีแอบชอบในวนัวาเลน
ไทน์ นัน้ เยาวชนร้อยละ 17.6 เตรียมไว้ประมาณ 401 – 600 บาท รองลงมาร้อยละ 14.2 เตรยีมไว้
ประมาณ 801-1,000 บาท และ รอ้ยละ 8.6 เตรยีมไวป้ระมาณ 201-400 บาท ขณะทีร่อ้ยละ 37.2 ระบุว่าจะ
ไมใ่หข้องขวญัวนัวาเลนไทน์    
 

 เม่ือถามว่า “ของขวญัวนัวาเลนไทน์ท่ีอยากได้จากแฟน/คนท่ีแอบชอบ มากท่ีสุดคืออะไร” 
เยาวชนร้อยละ 24.5 ระบุว่าไม่ต้องการของอะไรแค่อยู่ด้วยกนัเหน็หน้ากนักพ็อ รองลงมารอ้ยละ 20.5 
ระบุวา่ อยากไปเทีย่ว ทานขา้ว ดหูนงัดว้ยกนั และรอ้ยละ 13.8 อยากไดด้อกกุหลาบ/ดอกกุหลาบชอ่โต            
  

 ส่วนคู่รกัดาราท่ีเยาวชนเห็นว่าเป็นต้นแบบ/น่าช่ืนชม คือ คู่ของ วุ้นเส้น–ชาคริต(ร้อยละ 
18.6) รองลงมาคอื คูข่อง คมิเบอรล์ี ่- หมาก ปรญิ (รอ้ยละ10.1) และคูข่อง เอ๋ – ป๋อ (รอ้ยละ 9.8) 
 

 สาํหรบัรปูแบบความรกัในมุมมองของเยาวชนนัน้  ร้อยละ 38.1 มีมุมมองว่า “รกัแบบเข้าใจ
กนั ให้กาํลงัใจกนั” รองลงมารอ้ยละ 19.4 คอื “รกัแบบมคีวามจรงิใจใหแ้ก่กนั” และ รอ้ยละ12.3 คอื “รกัแบบ
มขีอบเขต ไมช่งิสกุก่อนหา่ม” 
 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวสงัคม 

เรือ่ง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ของเยาวชน         (รวม 6 หน้า) 

     เยาวชน 45.1% ระบ ุโรงเรียน/มหาวิทยาลยัเป็นสถานท่ียอดฮิตในการพบรกัครัง้แรก 
 24.5% บอกวนัวาเลนไทน์ไม่ต้องการของอะไรแค่ได้อยู่ด้วยกนัเหน็หน้ากนักพ็อ 
 รกัแบบเข้าใจกนั ให้กาํลงัใจกนัเป็นสไตลค์วามรกัของเยาวชนรุ่นใหม่ 
 ยก วุ้นเส้น–ชาคริต เป็นคู่รกัดาราต้นแบบ น่าช่ืนชม 
  อยากเหน็ อภิสิทธ์ิ – ย่ิงลกัษณ์ และ ประยทุธ ์– ย่ิงลกัษณ์ มอบดอกไม้ให้แก่กนั 
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 ด้านคณุสมบติัของคนท่ีคิดจะแต่งงานด้วย/อยากได้เป็นคู่ครอง เยาวชนร้อยละ 35.9 ระบุว่า
ต้องซ่ือสตัย ์รกัเดียวใจเดียว รองลงมารอ้ยละ 22.2 ระบุว่าต้องใหเ้กยีรตซิึ่งกนัและกนั  และรอ้ยละ 14.1 
ระบุวา่ตอ้งดแูลเอาใจใสค่อยเทคแครก์นั 
 

 สุดท้ายคู่ปรบัทางการเมืองท่ีเยาวชนอยากให้ทัง้คู่มอบดอกกหุลาบให้แก่กนัในวนัวาเลน
ไทน์มากท่ีสุดคือ นายอภิสิทธ์ิ–น.ส.ย่ิงลกัษณ์ (ร้อยละ 29.4) รองลงมาด้วยสดัส่วนที่ใกล้เคียงกนัคือ 
พล.อ.ประยทุธ–์น.ส.ยิง่ลกัษณ์ (รอ้ยละ 29.1) และ พล.อ.ประยทุธ ์- นกัขา่ว (รอ้ยละ17.5) 
  

 ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 
 

1. สถานท่ีท่ีพบรกักบัแฟนหรือคนท่ีแอบชอบในครัง้แรก คือ  

โรงเรียน/มหาวิทยาลยั ร้อยละ 45.1 
สือ่ออนไลน์ เชน่ Facebook/Instragram รอ้ยละ 19.3 
ในหมูบ่า้น/ซอยบา้นเดยีวกนั  รอ้ยละ  5.8 
ทีท่าํงาน  รอ้ยละ  3.6 
ผบั/สถานบนัเทงิ     รอ้ยละ  2.2 
หา้งสรรพสนิคา้  รอ้ยละ  2.0 
อื่นๆ อาท ิทีเ่รยีนพเิศษ สยาม BTS/MRT สถานทีท่อ่งเทีย่ว ฯลฯ    รอ้ยละ  4.5 

ยงัไม่มีแฟน/คนท่ีแอบชอบ ร้อยละ 17.5 

 

2. งบประมาณท่ีเตรียมไว้สาํหรบัซ้ือของให้แฟน/คนรู้ใจ/หรือคนท่ีคณุแอบชอบในวนัวาเลนไทน์ 

ตํา่กว่า 100 บาท ร้อยละ 5.7 
101-200 บาท รอ้ยละ 8.1 
201-400 บาท รอ้ยละ 8.6 
401-600 บาท รอ้ยละ 17.6 
601-800 บาท รอ้ยละ 0.8 
801-1,000 บาท รอ้ยละ 14.2 
1,001-2,000 บาท รอ้ยละ 5.3 
2,001 บาท ขึน้ไป รอ้ยละ 2.5 
ไม่ให้ของขวญัวนัวาเลนไทน์ ร้อยละ 37.2 
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3. ของขวญัวนัวาเลนไทน์ท่ีอยากได้จากแฟน/คนท่ีแอบชอบ มากท่ีสดุ 

ไม่อยากได้อะไร แค่อยู่ด้วยกนัเหน็หน้ากนักพ็อ                  ร้อยละ 24.5 

พาไปเทีย่ว,ทานขา้ว, ดหูนงั รอ้ยละ 20.5 

ดอกกุหลาบ/ดอกกุหลาบชอ่โต รอ้ยละ 13.8 
ของแทนใจกนัและกนั รอ้ยละ 12.2 

คาํบอกรกั   รอ้ยละ 7.3 

ตุ๊กตา รอ้ยละ 7.1 

ชอ็กโกแลต รอ้ยละ 6.0 

ของมคีา่ / เครือ่งประดบั รอ้ยละ 3.2 

อื่นๆ อาท ิเงนิ เสือ้ทีใ่สคู่ก่นั ฯลฯ  รอ้ยละ 5.4 

 
4. คู่รกัดาราท่ีเป็นต้นแบบ/น่าช่ืนชม มากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรกคือ (เป็นคาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุเอง) 

วุ้นเส้น - ชาคริต ร้อยละ 18.6 
คมิเบอรล์ี ่- หมาก ปรญิ รอ้ยละ 10.1 
เอ๋ – ป๋อ รอ้ยละ 9.8 
แอฟ – สงกรานต ์ รอ้ยละ 9.6 
เอมี ่– ซ ี รอ้ยละ 9.2 

 
 

 5. เม่ือถามว่า “มมุมองความรกัของคณุเป็นแบบใด” พบว่า 

รกัแบบเข้าใจกนั ให้กาํลงัใจกนั  ร้อยละ 38.1 

รกัแบบมคีวามจรงิใจใหแ้ก่กนั รอ้ยละ 19.4 

รกัแบบมขีอบเขต ไมช่งิสกุก่อนหา่ม รอ้ยละ 12.3 

รกัอยา่งมสีต ิมเีหตุผล  รอ้ยละ 12.1 

รกัแลว้ชวนกนัทาํเรือ่งดีๆ  รอ้ยละ 10.0 

รกัแบบไมห่วงัสิง่ตอบแทน รอ้ยละ 6.3 

อื่นๆ อาท ิรกัแลว้พากนัเรยีน รกัแลว้ตอ้งไมท่ิง้กนั ฯลฯ รอ้ยละ 1.8 
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6. คณุสมบติัของคนท่ีคิดจะแต่งงานด้วย/อยากได้เป็นคู่ครอง คือ 

คณุสมบติั ท่ีผูช้ายต้องการ 
ร้อยละ 

ท่ีผูห้ญิงต้องการ 
ร้อยละ 

รวม 
ร้อยละ 

ซ่ือสตัย ์รกัเดียวใจเดียว 37.8 34.3 35.9 
ใหเ้กยีรตซิึง่กนัและกนั  20.4 23.7 22.2 
ดแูลเอาใจใสค่อยเทคแคร ์ 15.1 13.2 14.1 
กระตอืรอืรน้ ขยนัทาํมาหากนิ  9.7 11.9 10.8 
ไมด่ื่มเหลา้ สบูบุหรี ่เล่นการพนนั 4.7 7.4 6.1 
เป็นผูนํ้า กลา้ตดัสนิใจ 1.1 5.6 3.5 
ประหยดั รูจ้กักนิรูจ้กัใช ้  5.3 1.6 3.4 
มน้ํีาใจเอือ้เฟ่ือเผือ่แผ ่  4.0 1.5 2.7 
อื่นๆ อาท ิอยูใ่นศลีธรรม มสีต ิฯลฯ 1.9 0.8 1.3 

 
7. คู่ปรบัทางการเมืองท่ีท่านอยากให้ทัง้คู่มอบดอกกหุลาบให้แก่กนัมากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรก 
 

นายอภิสิทธ์ิ – น.ส. ย่ิงลกัษณ์ ร้อยละ 29.4 

พล.อ.ประยทุธ ์– น.ส.ยิง่ลกัษณ์  รอ้ยละ 29.1 

พล.อ.ประยทุธ ์- นกัขา่ว รอ้ยละ 17.5 

นายสเุทพ – นายจตุพร รอ้ยละ 11.6 

นายชวูทิย ์– นายบรรหาร รอ้ยละ 6.4 
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รายละเอียดในการสาํรวจ 
 

วตัถปุระสงคใ์นการสาํรวจ 
 เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของเยาวชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เน่ืองในวนัวาเลนไทน์ โดยสอบถาม
เกีย่วกบัสถานทีท่ีพ่บกบัคนรกัหรอืคนทีแ่อบชอบ การเตรยีมงบประมาณทีใ่ชซ้ือ้ของขวญัวาเลนไทน์ สิง่ทีอ่ยากได้
จากคนรกั คูร่กัดาราทีช่ื่นชอบ  มมุมองความรกัและการเลอืกคูค่รอง รวมถงึคูป่รบัทางการเมอืงทีอ่ยากใหท้ัง้คู่มอบ
ดอกไมใ้หก้นัในวนัแห่งความรกั  เพื่อสะทอ้นมุมมองความคดิเหน็ของเยาวชนใหผู้ใ้หญ่ในสงัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ไดร้บัทราบ และนําไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาประเทศต่อไป 
 
ประชากรท่ีสนใจศึกษา 
      การสํารวจใช้การสุ่มตัวอย่างเยาวชนอายุ 15 - 24 ปี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสุ่มจากเขตการ
ปกครองทัง้เขตชัน้ใน ชัน้กลางและชัน้นอก ไดแ้ก่ เขต คลองเตย คลองสามวา ดนิแดง ดุสติ ตลิง่ชนั ทววีฒันา ทุ่ง
ครุ บางเขน บางซื่อ บางนา บางพลดั บางรกั บงึกุ่ม ปทุมวนั ประเวศ ป้อมปราบฯ พญาไท พระนคร ภาษเีจรญิ 
ราชเทว ีราษฎรบ์ูรณะ สวนหลวง และ สาทร ดว้ยวธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling) 
จากนัน้จงึสุ่มประชากรเป้าหมายทีจ่ะสมัภาษณ์ ไดก้ลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 1,157 คน เป็นเพศชายรอ้ยละ 47.4 และ
เพศหญงิรอ้ยละ 52.6      
 
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

      การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีการรวบรวมข้อมลู  
 ใชก้ารสมัภาษณ์กบักลุ่มตวัอยา่งโดยตรง (Face to face interview) โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลู
เป็นแบบสอบถามทีม่โีครงสรา้งแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) และคาํถาม
ปลายเปิด (Open Ended) จากนัน้จงึไดนํ้าแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลู
และประมวลผล 
 
ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู   :  10 – 12 กุมภาพนัธ ์ 2558 
      
วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ      :   13 กุมภาพนัธ ์2558 
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ข้อมลูประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 
 

 จาํนวน (คน)  ร้อยละ 
เพศ    
                       ชาย 548 47.4 
                       หญงิ 609 52.6 

รวม 1,157 100.0 
อาย ุ   
                    15-17 ปี 373 32.3 
   18-21 ปี 419 36.2 
                     22-24 ปี 365 31.5 

รวม 1,157 100.0 
การศึกษา   
  มธัยมปลาย/ปวช. 520 44.9 
  ปวส./อนุปรญิญา 47 4.1 
  ปรญิญาตร ี 456 39.4 
  สงูกวา่ปรญิญาตร ี 7 0.6 
  เรยีนจบแลว้ 127 11.0 

รวม 1,157 100.0 
 
 

ศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพลล)์  โทร. 02-350-3500 ต่อ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th  

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
 
 
 


