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“รกัต้องเข้าใจ” คือความรกัท่ีหนุ่มสาวยคุใหม่ร้อยละ 56.7 ต้องการ และยงันิยามความรกัของ
สถานการณ์ทางการเมืองขณะน้ีว่า “อยู่ในช่วงปรบัตวัเข้าหากนั” ทัง้น้ีร้อยละ 29.2 ระบไุด้แง่คิดเก่ียวกบั
ความรกั จากภาพยนตร/์ละคร มาปรบัใช้กบัคู่ของตวัเอง โดยร้อยละ75.1 ยกพ่อแม่ เป็นคู่รกัตวัอย่าง 

 
ผลสาํรวจเร่ือง  “รกัแบบไหนท่ีหนุ่มสาวยคุใหม่ต้องการ” 

     

  
 กรงุเทพโพลลโ์ดยศูนยว์จิยัมหาวทิยาลยักรุงเทพ เปิดเผยผลสาํรวจความคดิเหน็ประชาชนเรื่อง “รกัแบบ
ไหนท่ีหนุ่มสาวยคุใหม่ต้องการ”โดยเกบ็ขอ้มลูจากคนวยัหนุ่มสาวในกรงุเทพมหานครจาํนวน 1,134 คน พบวา่ 
 ความรกัท่ีหนุ่มสาวยุคใหม่ส่วนใหญ่ร้อยละ 56.7 ต้องการ คือ “รกัต้องเข้าใจกนั” รองลงมารอ้ยละ 
48.5 ตอ้งการ “รกัแบบมเีหตุผล” และ รอ้ยละ 40.2 ตอ้งการ “รกัแบบพึง่พากนั” 
 ทัง้น้ีแง่คิดเก่ียวกบัความรกัท่ีได้นํามาปรบัใช้ส่วนใหญ่ร้อยละ 29.2 ได้มาจากแง่คิดในภาพยนตร/์
ละคร รองลงมา รอ้ยละ 19.9 ระบุวา่ไดม้าจากการใหส้มัภาษณ์จากคูร่กัตวัอยา่ง และรอ้ยละ 19.7 ระบุวา่ไดม้าจาก
เพลงและมวิสคิวดีโีอ 
 โดยหนุ่มสาวร้อยละ 29.3 อยากให้คนรกัแสดงออกถึงความรกัในวนัวาเลนไทน์ ด้วยการ มาเจอ
หน้ากนัทาํกิจกรรมร่วมกนัเช่นไปเท่ียวทานข้าวดหูนัง รองลงมารอ้ยละ 22.1 ระบุวา่ ไมอ่ยากไดอ้ะไรพเิศษแค่
เอาใจใสแ่ละซือ้สตัยต่์อกนัพอ และรอ้ยละ 13.5 ระบุวา่อยากใหค้นรกัซือ้ของทีเ่ราอยากได ้
 สําหรบัคู่รกัท่ีเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตคู่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 75.1 ระบุว่าคือคู่รกัของพ่อ-แม่ 
รองลงมารอ้ยละ 2.8 คอืคูข่อง ของเคนธรีเดช- หน่อยบุษกร และรอ้ยละ 2.5 คอืคูร่กัของเพือ่น 
 เม่ือให้นิยามความรกัท่ีสอดคล้องกบัสถานการณ์การเมืองในบ้านเราขณะน้ี ร้อยละ 51.8 ระบุว่า 
“อยู่ในช่วงปรบัตวัเข้าหากนั” รองลงมารอ้ยละ 10.8 ระบุว่า “อยู่ในระยะทาํใจ” และรอ้ยละ 7.3 ระบุว่า “เหมอืน
เสน้ขนาน” 
 
  
 มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 
 
 
 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวสงัคม/เศรษฐกิจ 

เรือ่ง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชน  (รวม 4 หน้า) 
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1. ความรกั/รปูแบบความรกัท่ีคนวยัหนุ่มสาวต้องการและอยากเจอ (เลอืกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 

รกัต้องเข้าใจกนั ร้อยละ 56.7 
รกัแบบมเีหตุผล รอ้ยละ 48.5 
รกัแบบพึง่พากนั รอ้ยละ 40.2 
รกัเดยีวใจเดยีว รอ้ยละ 38.1 
รกัแทต้อ้งอดทนฝา่ฟนั รอ้ยละ 21.8 

 
2.ประสบการณ์หรือแง่คิดเก่ียวกบัความรกัท่ีนํามาปรบัใช้กบัชีวิตรกัได้มาจาก(เลอืกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 

มาจากแง่คิดในภาพยนตร/์ละคร ร้อยละ 29.2 
มาจากการใหส้มัภาษณ์จากคูร่กัตวัอยา่ง รอ้ยละ 19.9 
มาจากเพลง/มวิสคิวดีโีอ รอ้ยละ 19.7 
จากเรือ่งราวความรกัตามหน้าสือ่ต่างๆ รอ้ยละ  19.5 
จากกระทูใ้นอนิเทอรเ์น็ต รอ้ยละ  16.6 

   
3. รปูการแสดงความรกัท่ีอยากได้รบัจากคนรกัหรือคนรู้ใจในวนัวาเลนไทน์ปีน้ี มากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรก คือ  
(เป็นคาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุเอง) 
 

อยากเจอหน้ากนัทาํกิจกรรมร่วมกนั เช่น ไปเท่ียว ทานข้าว ดหูนัง ฯลฯ ร้อยละ 29.3 
ไมอ่ยากไดอ้ะไรพเิศษแคเ่อาใจใสแ่ละซือ้สตัยต่์อกนัพอ รอ้ยละ 22.1 
อยากใหซ้ือ้ของทีเ่ราอยากได ้ รอ้ยละ 13.5 
อยากใหบ้อกรกักนัตรงๆ รอ้ยละ 11.8 
อยากไดด้อกกุหลาบ รอ้ยละ 7.6 

 
4. คู่รกัต้นแบบท่ีจะนํามาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตคู่ มากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรก คือ  
(เป็นคาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุเอง) 
 

คู่ของพ่อ-แม่ ร้อยละ  75.1 
คูข่องเคน ธรีเดช- หน่อย บุษกร รอ้ยละ  2.8 
คูข่องเพือ่น รอ้ยละ  2.5 
คูข่อง รอง –ปทุมวด ีเคา้มลูคด ี รอ้ยละ  1.9 
คูข่อง ฉตัรชยั-สนิจยั เปล่งพานิช รอ้ยละ  1.6 
คูข่อง เจ เจตรนิ – ป่ิน เกจ็มณ ีวรรธนะสนิ รอ้ยละ 1.6 
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5. คาํนิยามความรกัท่ีสอดคล้องกบัสถานการณ์ทางการเมืองในบา้นเราในขณะน้ีมากท่ีสดุคือ 

อยู่ในช่วงปรบัตวัเข้าหากนั ร้อยละ  51.8 
อยูใ่นระยะทาํใจ รอ้ยละ  10.8 
เหมอืนเสน้ขนาน รอ้ยละ  7.3 
รกันะแต่ไมแ่สดงออก รอ้ยละ  7.0 
รกัมาถงึทางตนั รอ้ยละ  5.6 

 

รายละเอยีดในการสาํรวจ 

 
วตัถปุระสงคใ์นการสาํรวจ 
      เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของคนวยัหนุ่มสาวเกีย่วกบัมุมมองดา้นความรกั ในแงมุ่มต่างๆ คู่รกัทีไ่ด้
นํามาเป็นแบบอย่าง รวมถึงการใหค้ํานิยามความรกัที่เขา้กบัสถานการณ์ทางการเมอืงในขณะน้ี ทัง้น้ีเพื่อ
สะทอ้นมมุมองความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  

 
 

ระเบียบวิธีการสาํรวจ 
  การสํารวจใช้การสุ่มตัวอย่างคนไทยเชื้อสายจีน  อายุตัง้แต่  18-40 ปีขึ้นไป  ที่อาศัยอยู่ ใน

กรุงเทพมหานคร ดว้ยวธิสีุ่มประชากรเป้าหมายทีจ่ะสมัภาษณ์อยา่งเป็นระบบ โดยแบ่งเป็นเขตการปกครอง
ชัน้นอก ชัน้กลาง และชัน้ใน ไดแ้ก่ เขตคลองเตย คลองสาน ดนิแดง ทุ่งครุ บางกอกน้อย บางคอแหลม บาง
นา บางบอน บงึกุ่ม ปทุมวนั ป้อมปราบฯ  พญาไท พระโขนง ภาษีเจรญิ มนีบุร ีราษฎร์บูรณะ ลาดพรา้ว 
สายไหมไดก้ลุ่มตวัอยา่งทัง้สิน้ 1,134 คน เป็นเพศชายรอ้ยละ 48.8 และเพศหญงิรอ้ยละ 51.2 

 
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 

วิธีการรวบรวมข้อมลู 
     ใชก้ารสมัภาษณ์แบบพบตวั (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมอืที่ใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลเป็น

แบบสอบถามทีม่โีครงสรา้งแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) ในสว่นของ
และคําถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุคําตอบเองโดยอสิระ (Open Ended) และไดนํ้าแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู : 7 - 9 กุมภาพนัธ ์2560 
 
วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ  : 13 กุมภาพนัธ ์2560 
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ข้อมลูประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 
 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 553 48.8 
            หญงิ 581 51.2 

รวม 1,134 100.0 

อาย ุ   
 18 - 25ปี 375 33.1 
 26–30 ปี 254 22.4 
 31 - 35 ปี 269 23.7 
 36 - 40ปี 236 20.8 

รวม 1,134 100.0 

การศึกษาปัจจบุนั   
 ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 672 59.2 
 ปรญิญาตร ี  400 35.3 
 สงูกวา่ปรญิญาตร ี 62 5.5 

รวม 1,134 100.0 

อาชีพ   
 ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 98 8.6 
 พนกังาน / ลกูจา้ง บรษิทัเอกชน 389 34.3 
 คา้ขาย / ประกอบอาชพีสว่นตวั 306 27.0 
 เจา้ของกจิการ 63 5.5 
 ทาํงานใหค้รอบครวั 36 3.2 
 พอ่บา้น แมบ่า้น เกษยีณอาย ุ 11 1.0 
 นกัเรยีน/นกัศกึษา 212 18.7 
 อื่นๆ อาท ิอาชพีอสิระ วา่งงาน เป็นตน้ 19 1.7 

รวม 1,134 100.0 
 
 

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 
 
 
 


