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“วาเลนไทน์ของวัยรุ่นไทย รักอย่างไรไม่ให้ทุกข์” 

 

เรียนบรรณาธิการบริหาร /บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว/ หัวหน้าหน่วยงาน 
  ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 (สสว.3) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง           
ของมนุษย์ร่วมกับศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลส ารวจ
เรื่อง “วาเลนไทน์ของวัยรุ่นไทย รักอย่างไรไม่ให้ทุกข์” ท าการส ารวจความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 13 - 22 ธันวาคม 
2560 จากวัยรุ่นไทยที่มีอายุระหว่าง 14-19 ปี กระจายทุกระดับการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด
พ้ืนทีร่ับผิดชอบของ สสว.3  ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ด้วยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม 
(Cluster Sampling) รวมขนาดตัวอย่างทั้งสิ้น จ านวน 400 หน่วยตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีลงพ้ืนที่
ภาคสนาม ก าหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 95.0  

จากผลการส ารวจ เมื่อถามถึงสิ่งที่นึกถึง เมื่อพูดถึงวันวาเลนไทน์ พบว่า วัยรุ่นไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 
55.75 ระบุว่า ดอกไม้/ดอกกุหลาบ รองลงมา ร้อยละ 35.50 ระบุว่า ความรักในครอบครัว ร้อยละ 30.75 
ระบุว่า ช็อคโกแลต ร้อยละ 21.75 ระบุว่า สติ๊กเกอร์รูปหัวใจ ร้อยละ 20.25 ระบุว่า ความรักจากแฟน 
ร้อยละ 19.75 ระบุว่า ตุ๊กตา ร้อยละ 10.50 ระบุว่า ไม่นึกถึงอะไรเลย/ไม่สนใจ และร้อยละ 0.25 ระบุว่า           
สิ่งอื่นๆ ได้แก่ ถุงยางอนามัย/การมีเพศสัมพันธ์ 

เมื่อถามสิ่งที่อยากท ามากที่สุดในการแสดงความรักในวันวาเลนไทน์ พบว่า วัยรุ่นไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 
65.75 ระบุว่า อยากส่งข้อความทางโซเชียลมีเดีย โดยส่วนใหญ่จะส่งทาง Facebook,Line  รองลงมา         
ร้อยละ 56.00 ระบุว่า มอบสิ่งของ/ของขวัญ ร้อยละ 35.00 ระบุว่า มอบดอกไม้ให้ ร้อยละ 16.50 ระบุว่า      
ดูหนัง ร้อยละ 14.75 ระบุว่า ทานอาหาร ร้อยละ 9.75 ระบุว่า ส่งการ์ด/กลอนให้แก่กัน ร้อยละ 8.25 ระบุว่า 
ไปเดินเล่นตามห้าง/ชมไฟ และร้อยละ 3.50 ระบุว่า ไม่ท าอะไรเลย 

ส าหรับการให้ความส าคัญกับวันวาเลนไทน์ พบว่า วัยรุ่นไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.00 ให้ความ     
ส าคัญของวันวาเลนไทน์ในระดับปานกลาง รองลงมา ร้อยละ 19.75 ระบุว่า ระดับมาก ร้อยละ 13.75          
ระบุว่า ระดับน้อย ร้อยละ 9.50 ระบุว่า ระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 4.50 ระบุว่า ระดับน้อยที่สุด และร้อยละ 5.00 
ระบุว่า ไม่ให้ความส าคัญเลย  

  ในส่วนของวิธีการแก้ปัญหา หากคุณมีปัญหากับแฟน/คู่รัก พบว่า วัยรุ ่นไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 
38.00 ระบุว่า หาที่ปรึกษาที่ไว้ใจมากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 34.25 ระบุว่า หันมาคุยกันและปรับความ
เข้าใจกับแฟน ร้อยละ 24.25 ระบุว่า ออกไปหาเพ่ือน ร้อยละ 21.00 ระบุว่า ออกไปเที่ยว ร้อยละ 12.50 
ระบุว ่าไม่เคยมีปัญหา ร้อยละ 12.25 ระบุว ่า อยู ่เ ง ียบ ๆ คนเดียว  ร้อยละ 8.50 ระบุว ่าสังสรรค์             
ดื่มแอลกอฮอล์  ร้อยละ 6.50 ระบุว่า ระบายความรู้สึกผ่านทางโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Line และ
ร้อยละ 5.50 ระบุว่าไปวัด 

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 
ส านักงานส่งเสริมและสนับสนนุวชิาการ 3 จังหวัดชลบุร ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์

โทรศัพท์/โทรสาร 038-240938-9 E-mail: tpso3@hotmail.com; tpso3@m-society.go.th                    
Website: http:/tpso-3.m-society.go.th  

ร่วมกับ 
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  เมื่อกล่าวถึงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร (ในวัยเรียน) เป็นการกระท าที่เหมาะสมหรือไม่ พบว่า วัยรุ่นไทย
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 75.50 ระบุว่า ไม่เหมาะสม มากท่ีสุด รองลงมา ร้อยละ 13.00 ระบุว่าไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ และ      
ร้อยละ 11.50 ระบุว่าเหมาะสม  

 ในส่วนประเด็นการมีเพศสัมพันธ์เป็นการแสดงออกถึงความรักใช่หรือไม่ พบว่า วัยรุ่นไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 
64.00  ระบวุ่าไม่ได้เป็นการแสดงออกถึงความรัก รองลงมา ร้อยละ 21.00 ระบุว่าไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ และร้อยละ 
15.00 ระบุว่า ใช่ 

 ส าหรับการตัดสินใจ หากแฟนหรือคู ่รักของคุณขอมีเพศสัมพันธ์ในวันวาเลนไทน์ พบว่า วัยรุ่นไทย        
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.25 ระบุว่า ปฏิเสธ รองลงมา ร้อยละ 32.25 ระบุว่า ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ และร้อยละ 10.50 
ระบุว่า ยินยอม และร้อยละ 1.00 ระบวุ่า อ่ืน ๆ ได้แก่ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์/บรรยากาศ/อารมณ์  

เมื่อถามถึงหน่วยงานที่นึกถึง หากเกิดปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม หรือเป็นโรคติดต่อจากการ                 
มีเพศสัมพันธ์ พบว่า วัยรุ่นไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.00 ระบุว่า สายด่วนท้องไม่พร้อม 1663 รองลงมา 
ร้อยละ 15.50 ระบุว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ร้อยละ 15.25 ระบุว่า
กระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 7.50 ระบุว่า กระทรวงศึกษาธิการ ร้อยละ 5.00 ระบุว่า ศูนย์ช่วยเหลือ
สังคม 1300 ร้อยละ 4.50  ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่นึกถึงหน่วยงานไหนเลย ร้อยละ 3.50 ระบุว่า กระทรวง
วัฒนธรรม ร้อยละ 2.50 ระบุว่า สายด่วนสุขภาพจิต 1323 และร้อยละ 0.25 ระบุว่า กระทรวงมหาดไทย  

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึง วิธีการที่จะแสดงความรักอย่างมีความสุขและเหมาะสมในวันวาเลนไทน์  พบว่า 
วัยรุ่นไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.39 ระบุว่า ควรแสดงความรักด้วยการให้ดอกไม้และสิ่งของต่าง ๆ ที่แสดงถึง
ความรัก รองลงมา ร้อยละ 27.31 ระบุว่า ควรไปเที่ยวกับครอบครัว หรือพาคนรักไปท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน 
เช่น ดูหนัง ฟังเพลง ไปเที่ยว ไปกินข้าว ร้อยละ 15.87 ระบุว่า ควรมอบความรัก ความจริงใจให้แก่กัน ร้อยละ 
8.86 ระบุว่า รักและดูแลเอาใจใส่กันภายใต้ความเหมาะสมของวัย อยู่ในกรอบของผู้ใหญ่ไม่ออกนอกลู่นอกทาง 
ร้อยละ 2.58 ระบุว่า ชวนกันท ากิจกรรมที่สร้างสรรค์มีประโยชน์ต่อสังคม เช่น ท าบุญบ้านเด็กก าพร้าบริจาค
สิ่งของ 

เมื่อพิจารณาลักษณะข้อมูลทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 50.00 เป็นเพศหญิงและชาย     
ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 33.50 ส่วนใหญ่อายุ 14 ปี รองลงมา ร้อยละ 23.00 อายุ 18 ปี ร้อยละ 15.75   
อายุ 17 ปี ร้อยละ 15.50 อายุ 15 ปี ร้อยละ 10.75 อายุ 19 ปี และร้อยละ 1.50 อายุ 16 ปี และเมื่อแบ่งกลุ่ม
วัยรุ่นไทย พบว่า ร้อยละ 50.50  เป็นวัยรุ่นตอนกลาง (อายุ 14-16 ปี) และร้อยละ 49.50 เป็นวัยรุ่นตอนปลาย      
(อายุ 17-19 ปี) และตัวอย่างร้อยละ 50.25 ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รองลงมาร้อยละ 25.00 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 12.50 อนุปริญญา/ปวส. และร้อยละ 12.25 ปริญญาตรี 
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1. เมื่อพูดถึงวันวาเลนไทน์ คุณนึกถึงอะไรบ้าง(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

สิ่งท่ีนึกถึง เมื่อพูดถึงวันวาเลนไทน์  จ านวน ร้อยละ 
ดอกไม้/ดอกกุหลาบ 223 55.75 
ความรักในครอบครัว 142 35.50 
ช็อคโกแลต  123 30.50 
สติ๊กเกอร์รูปหัวใจ  87 21.75 
ความรักจากแฟน  81 20.25 
ตุ๊กตา 79 19.75 
ไม่นึกถึงอะไรเลย/ไม่สนใจ 42 10.50 
อ่ืนๆ ได้แก่  ถุงยางอนามัย/การมีเพศสัมพันธ์ 1 0.25 

2. คุณอยากท าอะไรที่เป็นการแสดงความรักในวันวาเลนไทน์มากที่สุด (ตอบมากกว่า 1 ข้อ) 
ส่ิงอยากท ามากที่สุดในการแสดงความรักในวันวาเลนไทน์ จ านวน ร้อยละ 

ส่งข้อความทางโซเชียลมีเดีย 263 65.75 
   - Facebook 232 88.21 
   - Line 87 33.08 
   - SMS   7 2.66 
   - Wechat 5 1.90 
   - Email 3 1.14 
มอบสิ่งของ/ของขวัญ 224 56.00 
มอบดอกไม้ 140 35.00 
ดูหนัง 66 16.50 
ทานอาหาร 59 14.75 
ส่งการ์ด/กลอน  39 9.75 
เดินเล่นตามห้าง/ชมไฟ 33 8.25 
ไม่ท าอะไร 14 3.50 

3. คุณให้ความส าคัญกับวันวาเลนไทน์ในระดับใด(เลือกตอบเพียง 1 ข้อ) 
ระดับความส าคัญกับวันวาเลนไทน์ จ านวน ร้อยละ 

มากที่สุด 38 9.50 
มาก 77 19.25 
ปานกลาง 192 48.00 
น้อย 55 13.75 
น้อยที่สุด 18 4.50 
ไม่ให้ความส าคัญเลย 20 5.00 

รวม 400 100.00 
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4. หากคุณมีปัญหากับแฟน/คู่รัก คุณจะมีทางออกหรือวิธีแก้ปัญหาอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

วิธีแก้ปัญหา หากคุณมีปัญหาความรักกับแฟน/คู่รัก  จ านวน ร้อยละ 

หาที่ปรึกษาที่เราไว้ใจ 152 38.00 

หันมาพูดคุยและปรับความเข้าใจกับแฟน 137 34.25 

ไปหาเพื่อน 97 24.25 

ไปเที่ยว  84 21.00 

ไม่เคยมีปัญหา 50 12.50 

อยู่เงียบๆคนเดียว  49 12.25 

สังสรรค์ ดื่มแอลกอฮอร์  34 8.50 

ระบายความรู้สึกผ่านทางโซเชียลมีเดีย  26 6.50 

ไปวัด 22 5.50 
 
5. คุณคิดว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร (ในวัยเรียน) เป็นการกระท าที่เหมาะสมหรือไม่ (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ) 

ความคิดเห็นต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร (ในวัยเรียน) 
 เป็นการกระท าทีเ่หมาะสมหรือไม่ 

จ านวน ร้อยละ 

เหมาะสม 46 11.50 

ไม่เหมาะสม 302 75.55 

ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ 52 13.00 
รวม 400 100.00 

 
6. คุณคิดว่าการมีเพศสัมพันธ์เป็นการแสดงออกถึงความรักใช่หรือไม่ (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ) 

ความคิดเห็นต่อการมีเพศสัมพันธ์เป็นการแสดงออกถึงความรักใช่หรือไม่ จ านวน ร้อยละ 
ใช่ 60 15.50 
ไม่ใช่ 256 64.00 
ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ 84 21.00 

รวม 400 100.00 
 
7. หากแฟนหรือคู่รักของคณุขอมีเพศสัมพันธ์ในวันวาเลนไทน์ คุณจะท าอย่างไร (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ) 

ความคิดเห็นต่อการตัดสินใจหากแฟนหรือคู่รักของคุณขอมีเพศสัมพันธ์ในในวันวาเลนไทน์  จ านวน ร้อยละ 
ปฏิเสธ เพราะ 225 50.00 
         ยังไม่ถึงเวลาอันควร 195 86.67 
         การแสดงความรักมีหลายรูปแบบ ไม่จ าเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์ 6 2.67 
         ไม่อยากเสียอนาคต 3 1.33 
         ผิดหลักขนบธรรมเนียมประเพณี 1 0.44 
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ความคิดเห็นต่อการตัดสินใจหากแฟนหรือคู่รักของคุณขอมีเพศสัมพันธ์ในในวันวาเลนไทน์  จ านวน ร้อยละ 
ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ 129 32.25 
ยินยอม เพราะ 42 10.50 
          เป็นความต้องการทางเพศ 19 45.24 
         เป็นการแสดงความรัก 12 28.57 
อ่ืนๆ ได้แก่ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ บรรยากาศและอารมณ์  4 1.00 

รวม 400 100.00 
 
8. หากเกิดปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม หรือเป็นโรคติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ คุณจะนึกถึงหน่วยงานใด     
    เป็นอันดับแรก  

หน่วยงานที่นึกถึงหากเกิดปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม หรือเป็นโรคติดต่อจาก                
การมีเพศสัมพันธ์ 

จ านวน ร้อยละ 

สายด่วนท้องไม่พร้อม 1663 184 46.00 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข 62 15.50 
กระทรวงสาธารณสุข 61 15.25 
กระทรวงศึกษาธิการ 30 7.50 
สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300  20 5.00 
กระทรวงวัฒนธรรม 14 3.50 
สายด่วนสุขภาพจิต 1323 กระทรวงวัฒนธรรม 10 2.50 
กระทรวงมหาดไทย 1 0.25 
ไม่ทราบ/ไม่นึกถึงหน่วยงาน 18 4.50 

รวม 400 100.00 
 
9. คุณมีวิธีการอย่างไรที่จะแสดงความรักอย่างมีความสุขและเหมาะสมในวันวาเลนไทน์ 

วิธีการที่จะแสดงความรักอย่างมีความสุขและเหมาะสมในวันวาเลนไทน์ 
จ านวน 

(n= 271) 
ร้อยละ 

แสดงความรักด้วยการให้ดอกไม้และสิ่งของต่างๆที่แสดงถึงความรัก 123 45.39 
ไปเที่ยวกับครอบครัว หรือพาคนรักไปท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น  
ดูหนัง ฟังเพลง ไปเที่ยว ไปกินข้าว 

74 27.31 

มอบความรัก ความจริงใจ 43 15.87 
รักและดูแลเอาใจใส่กันภายใต้ความเหมาะสมของวัย อยู่ในกรอบของผู้ใหญ่ 
ไม่ออกนอกลู่นอกทาง 

24 8.86 

ชวนกันท ากิจกรรมที่สร้างสรรค์มีประโยชน์ต่อสังคม เช่น ท าบุญบ้านเด็กก าพร้า  
บริจาคสิ่งของ 

7 2.58 

 



6 

 

 
 
 
ลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

เพศ   

     ชาย 200 50.00 

     หญิง 200 50.00 

รวม 400 100.00 

อายุ   

     14 ป ี 134 33.50 

     15 ป ี 62 15.50 

     16 ป ี 6 1.50 

     17 ป ี 63 15.75 

     18 ป ี 92 23.00 

     19 ป ี 43 10.75 

รวม 400 100.00 

กลุ่มวัยรุ่น   

     วัยรุ่นตอนกลาง (อายุ 14-16 ปี) 202 50.50 

     วัยรุ่นตอนปลาย (อายุ 17-19 ปี) 198 49.50 

รวม 400 100.00 

ระดับการศึกษา   

     มัธยมศึกษาตอนต้น 201 50.50 

     มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 100 25.00 

     อนุปริญญา/ปวส. 50 12.50 

     ปริญญาตรี  49 12.25 

รวม 400 100.00 

 


