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“วาเลนไทน์ในสไตล์วยัรุ่นไทย” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “วาเลนไทน์ในสไตล์
วัยรุ่นไทย” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 5 – 7 กุมภำพนัธ์ 2563 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 - 25 ปี กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ และอำชีพ         
ทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,263 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบัควำมคิดเห็นท่ีมีต่อวนัวำเลนไทน์ ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 14 กุมภำพนัธ์ ของทุกปี กำรส ำรวจ
อำศยักำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธีแบบง่ำย 
(Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัทโ์ดยก ำหนดคำ่ควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงกำรมีแฟนของวยัรุ่นไทย พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.11 ระบุว่ำ มีแฟน รองลงมำ ร้อยละ 43.55 ระบุว่ำ ไม่มีแฟน 
และร้อยละ 1.34 ระบุว่ำ ไม่แน่ใจว่ำใช่แฟนหรือเปล่ำ และเม่ือเปรียบเทียบกบัผลกำรส ำรวจ วำเลนไทน์ในสไตลว์ยัรุ่นไทย ปี 2558 พบว่ำ ผูท่ี้ระบุว่ำ 
มีแฟน มีสัดส่วนลดลง ซ่ึงในขณะท่ีผูท่ี้ระบุว่ำ ไม่มีแฟน มีสัดส่วนเพิม่ขึ้น 

ดำ้นควำมคิดเห็นของวยัรุ่นไทยต่อควำมส ำคญัของวนัวำเลนไทน์  พบว่ำ ร้อยละ 6.02 ระบุว่ำ มีควำมส ำคญัมากท่ีสุด ร้อยละ 24.86 
ระบุว่ำ ค่อนข้างมีควำมส ำคญั ร้อยละ 45.60 ระบุว่ำ ไม่ค่อยมีควำมส ำคญั และร้อยละ 23.52 ระบุว่ำ ไม่มีความส าคัญเลย และเม่ือเปรียบเทียบกบั
ผลกำรส ำรวจ วำเลนไทน์ในสไตลว์ยัรุ่นไทย ปี 2558 พบว่ำ ผูท่ี้ระบุว่ำ มีควำมส ำคญัมำกที่สุด ค่อนขำ้งมีควำมส ำคญั และไม่คอ่ยมีควำมส ำคญั 
มีสัดส่วนลดลง ซ่ึงในขณะท่ีผูท่ี้ระบุว่ำ ไม่มีควำมส ำคญัเลย มีสัดส่วนเพิม่ขึ้น 

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงส่ิงท่ีวยัรุ่นไทยนึกถึงในวนัวำเลนไทน์ พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 30.88 ระบุว่ำ ดอกกุหลำบ ดอกไม ้รองลงมำ                 
ร้อยละ 22.72 ระบุว่ำ คนในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง ร้อยละ 13.30 ระบุว่ำ คนรัก แฟน ภรรยำ สำมี ร้อยละ 11.88 ระบุว่ำ ไม่นึกถึงอะไรเลย             
ร้อยละ 9.98 ระบุว่ำ ควำมรัก กำรดูแลเอำใจใส่ กำรมอบส่ิงดี ๆ ให้กัน ร้อยละ 9.26 ระบุว่ำ ช็อกโกแลต ร้อยละ 1.43 ระบุว่ำ หัวใจ สีชมพู และ                 
ร้อยละ 0.55 ระบุว่ำ อ่ืน ๆ ได้แก่ สถำนท่ีท่องเท่ียว ขนมหวำน ศิลปิน/ดำรำท่ีช่ืนชอบ และควำมเช่ือทำงศำสนำคริสต์ และเม่ือเปรียบเทียบกับ                 
ผลกำรส ำรวจ วำเลนไทน์ในสไตล์วยัรุ่นไทย ปี 2558 พบว่ำ ผูท่ี้ระบุว่ำ ดอกกุหลำบ ดอกไม้ คนรัก แฟน ภรรยำ สำมี และไม่นึกถึงอะไรเลย               
มีสัดส่วนลดลง ซ่ึงในขณะท่ีผูท่ี้ระบุว่ำ คนในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง ควำมรัก กำรดูแลเอำใจใส่ กำรมอบส่ิงดี ๆ ให้กนั ช็อกโกแลต และ
หวัใจ สีชมพู มีสัดส่วนเพิม่ขึ้น 

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตัวอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 8.87 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.97 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล     
และภำคกลำง ร้อยละ 18.21 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.49 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.46 มีภูมิล ำเนำอยู่
ภำคใต้ ตัวอย่ำงร้อยละ 49.09 เป็นเพศชำย และร้อยละ 50.91 เป็นเพศหญิง ตัวอย่ำงร้อยละ 41.09 มีอำยุ 18 – 21 ปี และร้อยละ 58.91 มีอำย ุ          
22 – 25 ปี ตวัอย่ำงร้อยละ 92.95 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 4.04 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.03 นับถือศำสนำคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 1.98 
ไมร่ะบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 89.63 สถำนภำพโสด ร้อยละ 8.71 สมรสแลว้ ร้อยละ 1.66 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำงร้อยละ 2.77 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ ำกว่ำ ร้อยละ 50.20 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 9.90                       
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 34.76 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 0.55 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 1.82 ไมร่ะบุกำรศึกษำ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 6.33 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 19.95 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 7.92 
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 1.35 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 12.75 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/ผูใ้ช้แรงงำน      
ร้อยละ 11.64 เป็นพ่อบำ้น/แมบ่ำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 38.08 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 1.98 ไมร่ะบุอำชีพ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 49.72 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 10.45 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 28.11 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 
20,000 บำท ร้อยละ 3.72 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 0.79 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 0.64            
มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 6.57 ไมร่ะบุรำยได ้

วันอาทิตย์ท่ี 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสำร 02 -727- 3595 

http://www.nidapoll.nida.ac.th  http://www.twitter.com/nidapoll  และ http://www.facebook.com/nidapoll 
E-mail : nida_poll@nida.ac.th / nidapoll.nida@hotmail.co.th   

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 

 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
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1. ท่านมีแฟนหรือไม่ 

การมีแฟนของวัยรุ่นไทย 
ร้อยละ 

ปี 2563 ปี 2558 ปี 2556 

มีแฟน 55.11 58.56 64.22 
ไม่มีแฟน 43.55 41.44 35.78 
ไม่แน่ใจว่ำใช่แฟนหรือเปล่ำ 1.34 - - 

รวม 100.00 100.00 100.00 
 
2. ท่านคิดว่าวันวาเลนไทน์มีความส าคัญกับท่านในระดับใด 

ความคิดเห็นของวัยรุ่นไทยต่อความส าคัญของวันวาเลนไทน์ 
ร้อยละ 

ปี 2563 ปี 2558 

มีควำมส ำคญัมากท่ีสุด 6.02 6.56 
ค่อนข้างมีควำมส ำคญั 24.86 26.88 
ไม่ค่อยมีควำมส ำคญั 45.60 45.76 
ไม่มีความส าคัญเลย 23.52 20.80 

รวม 100.00 100.00 

 
3. วันวาเลนไทน์ท่านจะนึกถึงอะไร  

ส่ิงทีวั่ยรุ่นไทยนึกถงึในวันวาเลนไทน์ 
ร้อยละ 

ปี 2563 ปี 2558 ปี 2556 
ดอกกุหลำบ ดอกไม ้ 30.88 34.72 36.98 
คนในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ พี่ นอ้ง 22.72 10.16 6.55 
คนรัก แฟน ภรรยำ สำมี 13.30 16.32 15.65 
ไม่นึกถึงอะไรเลย 11.88 13.60 13.02 
ควำมรัก กำรดูแลเอำใจใส่ กำรมอบส่ิงดี ๆ ให้กนั 9.98 8.56 14.86 
ช็อกโกแลต 9.26 8.00 7.91 
หวัใจ สีชมพู 1.43 0.08 0.56 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ สถำนท่ีท่องเท่ียว ขนมหวำน ศิลปิน/ดำรำท่ีช่ืนชอบ และควำมเช่ือทำงศำสนำคริสต ์ 0.55 8.56 4.47 

รวม 100.00 100.00 100.00 
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ลักษณะทัว่ไปของตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       

ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 
กรุงเทพฯ 112 8.87 
ปริมณฑลและภำคกลำง 328 25.97 
ภำคเหนือ 230 18.21 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 423 33.49 
ภำคใต ้ 170 13.46 

รวม 1,263 100.00 

 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 620 49.09 
หญิง 643 50.91 

รวม 1,263 100.00 
 
ตารางที่ 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 21 ปี 519 41.09 
22 – 25 ปี 744 58.91 

รวม 1,263 100.00 

 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,174 92.95 
อิสลำม 51 4.04 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 13 1.03 
ไม่ระบ ุ 25 1.98 

รวม 1,263 100.00 

 
ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 1,132 89.63 
สมรส 110 8.71 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ – – 
ไม่ระบ ุ 21 1.66 

รวม 1,263 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 35 2.77 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 634 50.20 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 125 9.90 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 439 34.76 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 7 0.55 
ไม่ระบ ุ 23 1.82 

รวม 1,263 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 80 6.33 
พนกังำนเอกชน 252 19.95 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 100 7.92 
เกษตรกร/ประมง 17 1.35 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 161 12.75 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษยีณอำย/ุว่ำงงำน 147 11.64 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 481 38.08 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร – – 
ไม่ระบ ุ 25 1.98 

รวม 1,263 100.00 

 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 628 49.72 
ไม่เกิน 10,000 บำท 132 10.45 
10,001 – 20,000 บำท 355 28.11 
20,001 – 30,000 บำท 47 3.72 
30,001 –  40,000 บำท 10 0.79 
40,001 บำทขึ้นไป 8 0.64 
ไม่ระบ ุ 83 6.57 

รวม 1,263 100.00 
 
  


