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วยัรุ่น 47.5% อยากไปเท่ียวด้วยกนักบัแฟน คือส่ิงท่ีอยากได้ในวนัวาเลนไทน์ปีน้ีมากท่ีสดุ 
53.4% เหน็ว่าการมีเพศสมัพนัธใ์นวยัเรียนไม่ใช่เร่ืองแปลก แค่ต้องรู้จกัป้องกนั 

ระบวิุธีหลีกเล่ียงการมีเพศสมัพนัธใ์นวยัเรียนท่ีดีท่ีสดุ 
คือ ต้องระมดัระวงัตวัเองเสมอ ไม่ด่ืม ไม่เท่ียว ไม่ไปไหนด้วยกนัตามลาํพงั  

 
ผลสาํรวจเร่ือง  “วยัเรียน วยัรุ่น ว้าวุ่นวนัวาเลนไทน์”  

            

 กรุงเทพโพลล์โดยศูนยว์จิยัมหาวทิยาลยักรุงเทพ เปิดเผยผลสํารวจความคดิเหน็วยัรุ่นเรื่อง “วยัเรียน 
วยัรุ่น ว้าวุ่นวนัวาเลนไทน์” โดยเก็บขอ้มูลจากวยัรุ่นในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล จํานวน 1,203 คน  โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลให้พ่อแม่และผู้ปกครองที่มบุีตรหลานอยู่ในช่วงวยัรุ่น ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้ง ไดท้ราบถงึทศันคต ิและความคดิของวยัรุน่ในยคุปจัจุบนั และสามารถนําขอ้มลูทีไ่ดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการ
ดแูลและทาํความเขา้ใจบุตรหลานทีอ่ยูใ่นชว่งวยัรุน่  โดยผลสาํรวจมดีงัน้ี 

 วนัรุ่นร้อยละ 41.1 ระบวุ่าตอนน้ีมีแฟนแล้ว รองลงมารอ้ยละ 31.5 ระบุว่ายงัไมม่แีฟนและยงัไมไ่ดแ้อบ
รกัใคร และรอ้ยละ 27.4 ระบุวา่ยงัไมม่แีฟนแต่วา่แอบชอบบางคนอยู ่

 โดยส่ิงท่ีอยากได้จากแฟนหรือคนรกัมากท่ีสดุในวนัวาเลนไทน์ คือ ไปเท่ียวด้วยกนั (ร้อยละ 47.5)  
รองลงมาอยากได้ดอกกุหลาบ (ร้อยละ 33.9) และอยากให้บอกรกัด้วยคําพูด (ร้อยละ 31.2) สําหรบัการมี
เพศสมัพนัธเ์พือ่แสดงความรกัในวนัวาเลนไทน์ มเีพยีงรอ้ยละ 3.7 เทา่นัน้ทีต่อ้งการ 

 เม่ือถามความเหน็ของวยัรุ่นท่ีมีต่อการมีเพศสมัพนัธใ์นวยัเรียนนัน้ ร้อยละ 53.4 เหน็ว่าไม่ใช่เรื่อง
แปลก แค่ต้องรู้จกัป้องกนั (มีสดัส่วนเพศชายมากกว่าเพศหญิง) ขณะที่รอ้ยละ 46.6 เหน็ว่า เป็นเรื่องที่ไม่
สมควรทาํ เพราะยงัอยูใ่นวยัเรยีน (สดัสว่นเพศหญงิมากกวา่เพศชาย) 

 ส่วนระดบัความรู้เรื่องเพศสมัพนัธ์ของวยัรุ่นว่ามีมากน้อยเพียงใด พบว่า ร้อยละ 58.4 ระบุว่ามี
ความรู้มาก ขณะทีร่อ้ยละ 41.6 ระบุวา่มคีวามรูน้้อย 

 ด้านวิธีหลีกเล่ียงการมีเพศสมัพนัธใ์นวยัเรียนท่ีดีท่ีสดุ วยัรุ่นร้อยละ 35.6 ระบุว่า “ต้องระมดัระวงั
ตวัเองเสมอ/ไม่ด่ืมแอลกอฮอล/์ไม่เท่ียวผบับาร”์  รองลงมารอ้ยละ 21.2 ระบุว่า “ต้องไม่ไปไหนดว้ยกนัตาม
ลาํพงั” และรอ้ยละ 17.5  ระบุวา่ “ตอ้งไมไ่วใ้จใครหรอืเชื่อใจใครงา่ยๆ”  

 เมือ่ถามความมัน่ใจของตนเองวา่จะ “ไมม่เีพศสมัพนัธใ์นวยัเรยีนไดห้รอืไม”่ พบว่า วยัรุน่รอ้ยละ 61.2 ระบุ
วา่มัน่ใจวา่ทาํได ้ขณะทีร่อ้ยละ 38.8 ระบุวา่ไมค่อ่ยมัน่ใจ 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวสงัคม 

เรือ่ง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชน       (รวม 5 หน้า) 
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 มรีายละเอยีดดงัน้ี 

1. การมีแฟนหรือมีคนแอบรกัของวยัรุ่น 
 

มีแฟนแล้ว ร้อยละ 41.1 

ยงัไมม่แีฟนแต่แอบรบับางคนอยู ่ รอ้ยละ  27.4 

ยงัไมม่แีฟนและยงัไมไ่ดแ้อบรกัใคร รอ้ยละ  31.5 

 
2. ส่ิงท่ีอยากได้จากแฟนหรือคนรกัมากท่ีสดุในวนัวาเลนไทน์ปีน้ี  
 

ไปเท่ียวด้วยกนั   ร้อยละ 47.5 

ดอกกุหลาบ    รอ้ยละ 33.9 

การบอกรกัดว้ยคาํพดู รอ้ยละ 31.2 

ชอ็กโกแลต รอ้ยละ 20.9 

การบอกรกัผา่น social (facebook, ไลน์ ฯลฯ)    รอ้ยละ 16.1 
แหวนแทนใจ  รอ้ยละ 8.1 

การมเีพศสมัพนัธเ์พือ่แสดงความรกัต่อกนั   รอ้ยละ 3.7 

อื่นๆ ระบุ ตุ๊กตา การด์ ของ hand made  ฯลฯ รอ้ยละ 6.6 

 
3. ความเหน็ต่อการมีเพศสมัพนัธใ์นวยัเรียน 
 

ความเหน็ 
เพศชาย 
(ร้อยละ) 

เพศหญิง 
(ร้อยละ) 

ภาพรวม 
(ร้อยละ) 

ไม่ใช่เร่ืองแปลก แค่ต้องรู้จกัป้องกนั 59.9 47.1 53.4 
เป็นเรือ่งทีไ่มส่มควรทาํ เพราะยงัอยูใ่นวยัเรยีน 40.1 52.9 46.6 

 
4. ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองเพศสมัพนัธ ์
 

มีความรู้มาก ร้อยละ 58.4 
มคีวามรูน้้อย รอ้ยละ 41.6 
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5. วิธีการหลีกเล่ียงการมีเพศสมัพนัธใ์นวยัเรียนท่ีดีท่ีสดุ 
 

ระมดัระวงัตวัเองเสมอ/ไม่ด่ืมแอลกอฮอล/์ไม่เท่ียวผบับาร ์ ร้อยละ 35.6 

ไมไ่ปไหนดว้ยกนัตามลาํพงั  รอ้ยละ 21.2 
ไมไ่วใ้จใครหรอืเชื่อใจใครงา่ยๆ   รอ้ยละ 17.5 

ทาํขอ้ตกลงรว่มกนัวา่จะไมม่คีวามสมัพนัธเ์กนิเลย รอ้ยละ 17.4 

ใหส้ญัญากบัพอ่แมว่า่จะไมช่งิสกุก่อนหา่ม รอ้ยละ 6.9 

วธิอีื่นๆ อาท ิรูจ้กัหกัหา้มใจ มสีตอิยูเ่สมอ รูจ้กัปฏเิสธ ฯลฯ รอ้ยละ 1.4 
 
 

6. ความมัน่ใจว่าจะไม่มีเพศสมัพนัธใ์นวยัเรียน 
 

มัน่ใจว่าทาํได้ ร้อยละ 61.2 

ไมค่อ่ยมัน่ใจ รอ้ยละ 38.8 

 



 

 

 

4

 
รายละเอียดในการสาํรวจ 

 
 

วตัถปุระสงคใ์นการสาํรวจ 
      เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของวยัรุ่นที่อาศยัอยู่ในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล เกี่ยวกบัวนัวาเลนไทน์ 
และทศันคตเิรือ่งการมเีพศสมัพนัธใ์นวยัเรยีน ทัง้น้ีเพือ่สะทอ้นมมุมองความคดิเหน็ของวยัรุน่ในยุคปจัจุบนัให้
พอ่แม ่ผูป้กครองผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบและเป็นขอ้มลูในการดแูลบุตรหลาน  

 
 

ระเบียบวิธีการสาํรวจ 
     การสํารวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากวัยรุ่น อายุ 13 – 22 ปี  ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและ

ปรมิณฑล ดว้ยวธิสีุม่ประชากรเป้าหมายทีจ่ะสมัภาษณ์อยา่งเป็นระบบ โดยแบ่งเป็นเขตการปกครองชัน้นอก 
ชัน้กลาง และชัน้ใน ได้แก่เขตคลองสาน จตุจกัร จอมทอง ตลิง่ชนั ทุ่งครุ บางกอกน้อย บางกะปิ บางเขน 
บางซื่อ บางนา บางรกั ปทุมวนั พญาไท พระโขนง พระนคร มนีบุร ียานนาวา ลาดพร้าว วงัทองหลาง 
สะพานสูง หว้ยขวาง และปรมิณฑล 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ ปทุมธานี นนทบุรแีละสมุทรปราการ ไดก้ลุ่มตวัอย่าง
ทัง้สิน้ 1,203 คน เป็นเพศชายรอ้ยละ 49.1 และเพศหญงิรอ้ยละ 50.9 

  
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 

วิธีการรวบรวมข้อมลู  
     ใชก้ารสมัภาษณ์แบบพบตวั (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมอืที่ใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลเป็น

แบบสอบถามทีม่โีครงสรา้งแน่นอน ดว้ยขอ้คําถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) จากนัน้ไดนํ้า
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู   : 9 – 11  กุมภาพนัธ ์2559 
 
วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ       :  12 กุมภาพนัธ ์2559 
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ข้อมลูประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 
 

 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 591 49.1 
            หญงิ 612 50.9 

รวม 1,203 100.0 
อาย ุ   
 13 - 15  ปี 385 32.0 
 16 - 18  ปี 414 34.4 
 19 - 22  ปี 404 33.6 

รวม 1,203 100.0 
การศึกษาปัจจบุนั   
 มธัยมศกึษาตอนตน้ 388 32.3 
 มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 409 34.0 
 ปรญิญาตร/ีปวส. 362 30.1 
 จบการศกึษา 44 3.6 

รวม 1,203 100.0 
 
 

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 
 

 
 


