
  

   
 
 
 

ผลสํารวจเรื่อง 
 

คนแบบไหนที่หนุมสาวรุนใหมอยากไดเปนแฟน 
 

  “ความรัก” แบบคูรักหรือแฟนนับเปนเรื่องที่คนในวัยหนุมสาวใหความสําคัญเปนอันดับตนๆ หนุมสาว
ตางแสวงหาความรักในรูปแบบของตน ซ่ึงบางคนอาจจะตั้งบรรทัดฐานของคนรักไวสูง ทั้งเรื่องอาชีพ ลักษณะนิสัย 
บุคลิกภาพ และรูปรางหนาตา ขณะที่บางคนอาจไมไดตั้งบรรทัดฐานไวเลยวาจะตองเปนแบบใด ดังน้ัน เพ่ือเปนการ
สะทอนมุมมองในเรื่องดังกลาวของเยาวชนรุนใหมใหพอแมผูปกครองและหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบ  
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการสํารวจเร่ือง “คนแบบไหนที่หนุมสาวรุนใหม
อยากไดเปนแฟน” ขึ้น  โดยเก็บขอมูลจากเยาวชนอายุ 15-25 ป ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 1,796 คน 
เปนเพศชายรอยละ 49.1 และเพศหญิงรอยละ 50.9 เม่ือวันที่ 10 – 13 กรกฎาคมที่ผานมา สรุปผลไดดังน้ี 

 
1. วัยของคนที่หนุมสาวรุนใหมอยากเลือกมาเปนแฟน คือ 

 
 - วัยใกลเคียงกัน    รอยละ  54.2 
 - แกกวา     รอยละ  24.4 
 - เด็กกวา     รอยละ  11.5 
 - ไมไดกําหนดอายุ     รอยละ   9.9  
 
2. อาชีพที่อยากเลือกมาเปนแฟนมากที่สุด   (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 
  หนุมอาชีพไหนที่สาวรุนใหมอยากไดมาเปนแฟนมากที่สุด  (5 อันดับแรก)  

นักธุรกิจ     รอยละ  39.9 
ราชการ / ทหาร / ตํารวจ   รอยละ  13.1 
วิศวกร สถาปนิก    รอยละ  12.2 
ดารา นักรอง นายแบบ    รอยละ  10.5 
แพทย       รอยละ  9.9 
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  สาวอาชีพไหนที่หนุมรุนใหมอยากไดเปนแฟนมากที่สุด  (5 อันดับแรก)  
 

นักธุรกิจ    รอยละ  24.0 
ดารา นักรอง นักแสดง นางแบบ  รอยละ  17.3 
แพทย / พยาบาล   รอยละ  12.5 
แอรโฮสเตส    รอยละ  7.8 
ขาราชการ    รอยละ  7.3  

 
3. บุคลิกลักษณะที่อยากไดเปนแฟนมากที่สุด  
 
  บุคลิกของผูชาย ที่สาวรุนใหมอยากไดเปนแฟนมากที่สุด  (5 อันดับแรก)  

ภูมิฐาน     รอยละ  33.8 
มาดเซอรๆ     รอยละ  20.8  
ทันสมัย In trend    รอยละ  10.7 
หุนนักกีฬา    รอยละ  9.0 
เน้ียบ      รอยละ  8.3  

  บุคลิกของผูหญิง ที่หนุมรุนใหมอยากไดเปนแฟนมากที่สุด  (5 อันดับแรก)  
  

เน้ียบ      รอยละ  26.0 
เซ็กซี่     รอยละ  19.2 
แอบแบว / หวานแหวว   รอยละ  14.2 
ภูมิฐาน     รอยละ  10.6 
ทันสมัย In trend   รอยละ  9.4 

 
4. ลักษณะนิสัยที่อยากเลือกมาเปนแฟนมากที่สุด  (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 
  นิสัยของผูชาย ที่สาวรุนใหมอยากไดเปนแฟน  (5 อันดับแรก)  

ราเริง มนุษยสัมพันธดี  อารมณดี  รอยละ  16.7 
เอาใจใส ตามใจ เอาใจเกง    รอยละ  16.6 
มีเหตุผล เขาใจและยอมรับฟงความคิดเห็น รอยละ  16.0 
ตรงไปตรงมา ซ่ือสัตย เสมอตนเสมอปลาย รอยละ  10.5 
สุขุม รอบคอบ     รอยละ  6.1  

  นิสัยของผูหญิง ที่หนุมรุนใหมอยากไดเปนแฟน  (5 อันดับแรก)  
สุภาพเรียบรอย แตงตัวดี   รอยละ  18.5 
มีเหตุผล ใจกวางและยอมรับฟงความคิดเห็น  รอยละ  14.8 
ราเริง มนุษยสัมพันธดี อารมณดี   รอยละ  14.8 
เรียบงาย ติดดิน     รอยละ  9.9 
เอาใจใส ตามใจ เอาใจเกง   รอยละ  9.6  
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5. นิสัยที่ไมมีวันจะเลือกมาเปนแฟน  (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 
  นิสัยของผูชาย ที่สาวรุนใหมไมมีวันจะเลือกมาเปนแฟน  (5 อันดับแรก)  

เห็นแกตัว เอาแตใจ ชอบสั่ง ชอบบังคับ รอยละ  25.6 
เจาชู      รอยละ  17.1 
โกหก      รอยละ  10.9 
จุกจิก ขี้บน เรื่องมาก โวยวาย    รอยละ  10.5 
หยาบคาย ใชความรุนแรง   รอยละ  5.9 

  
  นิสัยของผูหญิง ที่หนุมรุนใหมไมมีวันจะเลือกมาเปนแฟน  (5 อันดับแรก)  

จุกจิก ข้ีบน เร่ืองมาก โวยวาย    รอยละ  23.2 
เห็นแกตัว เอาแตใจ ชอบสั่ง ชอบบังคับ  รอยละ  22.8 
โกหก      รอยละ  10.7 
เจาชู      รอยละ  9.6 
หยาบคาย ใชความรุนแรง   รอยละ  5.5 

  
6.  คนดังฝายชายที่ตรงสเปคของสาวรุนใหมมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 

  
เคน ธีรเดช    รอยละ  13.3 
โดม ปกรณ ลัม   รอยละ  8.3 
เป อารักษ    รอยละ  6.2 
ติ๊ก เจษฎาภรณ   รอยละ  3.2 
นิชคุณ หรเวชกุล   รอยละ  2.4 

 
7.  คนดังฝายหญิงที่ตรงสเปคของหนุมรุนใหมมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 

อ้ัม พัชราภา   รอยละ  10.0 
แพนเคก เขมนิจ   รอยละ  8.4 
แอฟ ทักษอร   รอยละ  4.8 
พอลลา เทยเลอร   รอยละ  4.6 
เตย  จรินทรพร   รอยละ  3.9 
 

 
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770-6 

E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 
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รายละเอียดในการสํารวจ 

 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 
 เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับแนวทางการเลือกคนที่จะมาเปนแฟน 
เพ่ือสะทอนขอมูลใหพอแมผูปกครองและหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

 การสํารวจใชการสุมตัวอยางเยาวชนไทยทั่วกรุงเทพมหานครดวยวธิีการสุมตวัอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-

Stage Sampling)  จากนั้นจึงสุมถนนและประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ และใชวิธีเกบ็ขอมูลโดยการ
สัมภาษณแบบพบตวั ไดกลุมตัวอยางทัง้สิ้น 1,796 คน เปนเพศชายรอยละ 49.1 และเพศหญิงรอยละ 50.9 

       
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

 วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน 

ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)   และคําถามปลายเปด (Open Form) จากนั้นคณะ
นักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  10 – 13 กรกฎาคม 2552 
 

     วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :  31 กรกฎาคม 2552 
 

ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
             ชาย 882 49.1 
             หญิง 914 50.9 
                           รวม 1,796 100.0 
อายุ (ป)   
             15 - 18  659 36.7 
             19 - 22 845 47.0 

23 - 25 292 16.3 
                          รวม 1,796 100.0 

 


