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ผลสํารวจเร่ือง  “มุมมองเรื่องความรักและการเลือกคูของคนโสดยคุปจจุบัน ” 
 

คนโสดยคุใหมมองการใชชีวิตอยูรวมกันกอนแตงงานไมใชเร่ืองแปลก สมัยนี้ใครๆ เขาก็ 
ทํากัน นอกจากนี้ยังมองวาการหยาหรือแยกทางกันไมใชเร่ืองใหญ ถาหยาแลวมีความสุข 
ก็ควรหยา โดยมีเพียง 1 ใน 3 ที่ตั้งใจจะอดทนใหถึงที่สุดโดยใหการหยาเปนทางเลือกสุดทาย 
 
 ผูชวยศาสตราจารยสุนิสา ประวิชัย  ผูอํานวยการศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) 
เปดเผยผลสํารวจความคิดเห็นของคนโสดอายุ 20-35 ปในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จํานวน 1,226 
คน เน่ืองในโอกาสวันแหงความรักปน้ี พบวา  คนโสดมากกวาครึ่งคือรอยละ 59.5 ระบุวา ขณะนี้มีคูรัก
หรือคนที่คบหาเปนแฟนอยูแลว โดยในจํานวนนี้มีเพียงรอยละ 29.1 หรือประมาณครึ่งหนึ่งที่ระบุวาคน
ที่คบหาอยูในปจจุบันใชคนที่คิดจะแตงงานดวย ขณะที่รอยละ 4.9 ระบุวาไมใช และรอยละ 25.5 ไม
แนใจ  
 ทั้งน้ีคนโสดทั้งที่มีและไมมีคูรักตางระบุตรงกันวา ความซื่อสัตยและรักเดียวใจเดียว คือคุณสมบัติ
สําคัญที่สุดที่ใชเปนเกณฑตัดสินใจเลือกคนที่จะแตงงานดวย (รอยละ 36.5)  รองลงมาคือ ความ
กระตือรือรน ขยันทํามาหากิน (รอยละ 12.8)  และความมีนํ้าใจเอ้ือเฟอเผ่ือแผ (รอยละ 9.1) ตามลําดับ 
 สําหรับเรื่องการใชชีวิตอยูรวมกันกอนแตงงานน้ัน คนโสดถึงรอยละ 66.9 มีทัศนคติในเชิงเห็น
ดวย โดยใหเหตุผลวา เปนเรื่องที่ดีจะไดเรียนรูนิสัยใจคอกันกอนแตงงาน (รอยละ 44.3)  และไมใชเรื่อง
แปลกสมัยนี้ใครๆ เขาก็ทํากัน (รอยละ 22.6)  มีเพียงรอยละ 33.1 ที่ไมเห็นดวย โดยใหเหตุผลวาเสี่ยงที่
จะเกิดปญหาตามมา เชน ตั้งครรภ ทําแทง (รอยละ 20.3) และขัดตอวัฒนธรรมไทย (รอยละ 12.8)   
         ผศ. สุนิสา กลาววา ประเด็นที่นาสนใจคือในจํานวนผูที่มีทัศนคติในเชิงเห็นดวยกับการใชชีวิตอยู
รวมกันกอนแตงงานนั้น รอยละ 30.2 หรือเกือบครึ่งหนึ่งเปนเพศหญิง ซึ่งเปนฝายที่ถูกมองวาเสียเปรียบ
หากตองเลิกรากันไป 
 สวนประเด็นเรื่องการหยาหรือแยกทางกันหากชีวิตคูหลังแตงงานประสบปญหา รอยละ 17.2 ระบุ
วา ยอมรับไดไมใชเรื่องใหญหรือคอขาดบาดตาย   รอยละ 42.5 จะคิดกอนถาหยาแลวมีความสุขก็ควร
หยา   รอยละ 35.5 ตั้งใจจะอดทนใหถึงที่สุดโดยใหการหยาเปนทางเลือกสุดทาย  และรอยละ 4.8 รับ
ไมไดเลยและจะไมมีวันยอมใหเร่ืองดังกลาวเกิดข้ึนกับตัวเอง 
  ทั้งน้ี จะเห็นไดวาจํานวนผูที่ตั้งใจจะใชความอดทนในการใชชีวิตคูโดยใหการหยาเปนทางเลือก
สุดทาย มีจํานวนนอยกวาผูที่เลือกแนวทางที่วาหยาแลวมีความสุขก็ควรหยา ซึ่งผลสํารวจดังกลาว
ชี้ใหเห็นแนวโนมของปญหาที่นาเปนหวงเกี่ยวกับความมั่นคงของสถาบันครอบครัวไทยในอนาคต 
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 ประเด็นสุดทาย เมื่อถามถึงสถานที่ฮันนีมูนที่อยากไป สวนใหญ รอยละ 57.5 เลือกสถานที่ฮันนีมูน
ในประเทศไทย โดยสถานที่ที่อยากไปมากที่สุดคือ แหลมพรหมเทพและแหลงทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 
(รอยละ 10.8)  รองลงมาคือ ดอยอินทนนทและดอยสุเทพในจังหวัดเชียงใหม (รอยละ 7.9)   หมูเกาะพีพี 
และหมูเกาะสิมิลันในจังหวัดกระบี่ (รอยละ 7.0) ในขณะที่รอยละ 42.5 เลือกไปฮันนีมูนในตางประเทศ 
โดยระบุวาประเทศที่อยากไปมากที่สุด คือ ญี่ปุน (รอยละ 7.3)   ฝร่ังเศส (รอยละ 5.2)  และเกาหลีใต 
(รอยละ 4.7) ตามลําดับ   ดังรายละเอียดในตารางตอไปนี ้

 

1. จํานวนคนโสดที่ระบุวามี คูรัก หรือมีคนที่คบหาเปนแฟนกันอยูในปจจุบัน คือ  
 

  - มีคูรัก  รอยละ 59.5 
  - ไมมีคูรัก รอยละ 40.5 
เมื่อถามเฉพาะคนที่มีคูรักวาคนที่คบหาดวยในปจจุบันใชคนที่คิดจะแตงงานดวยหรือไม พบวา  

 ผูชายตอบ 
(รอยละ) 

ผูหญิงตอบ 
(รอยละ) 

รวม 
(รอยละ) 

ใชคนที่คิดจะแตงงานดวย 15.3 13.8 29.1 
ไมใชคนที่คิดจะแตงงานดวย 2.1 2.8 4.9 
ไมแนใจ 11.7 13.8 25.5 

 
 

2. คุณสมบัติสําคัญที่สุด 5 อันดับแรก ของคนที่คิดแตงงานดวย คือ  

 ผูชายตอบ 
(รอยละ) 

ผูหญิงตอบ 
(รอยละ) 

รวม 
(รอยละ) 

อันดับ 1 ซื่อสัตย รักเดียวใจเดียว 18.4 18.1 36.5 
อันดับ 2 กระตือรือรน ขยันทํามาหากิน 4.9 7.9 12.8 
อันดับ 3 มีนํ้าใจเอ้ือเฟอเผื่อแผ 6.7 2.4 9.1 
อันดับ 4 ดูแล เอาใจ คอยเทคแคร 3.9 4.8 8.7 
อันดับ 5 ไมด่ืมเหลา สูบบุหร่ี เลนการพนัน 1.5 3.8 5.3 

  
เมื่อเปรียบเทียบระหวางเพศชายกับเพศหญิง พบวา 
คุณสมบัติท่ีสําคัญท่ีสุดของผูชาย 

ท่ีผูหญิงจะแตงงานดวย 
รอยละ 

คุณสมบัติท่ีสําคัญท่ีสุดของผูหญิง  
ท่ีผูชายจะแตงงานดวย 

รอยละ 

อันดับ 1 ซื่อสัตย รักเดียวใจเดียว 35.4 อันดับ1 ซื่อสัตย รักเดียวใจเดียว 37.6 
อันดับ 2 กระตือรือรน ขยันทํามาหากิน 15.7 อันดับ 2 มีนํ้าใจ เอ้ือเฟอเผื่อแผ 13.8 
อันดับ 3 ดูแล เอาใจ คอยเทคแคร 9.4 อันดับ 3 กระตือรือรน ขยันทํามาหากิน 9.9 
อันดับ 4 เปนผูนํา กลาตัดสนิใจ 8.7 อันดับ 4 ดูแล เอาใจ คอยเทคแคร 8.1 
อันดับ 5 ไมด่ืมเหลา สูบบุหร่ี เลนการพนัน 7.6 อันดับ 5 ประหยัด รูจักกิน รูจักใช 5.9 
อ่ืนๆ 23.2 อ่ืนๆ 24.7 

รวม 100.0 รวม 100.0 
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3. ความคิดเห็นตอการใชชีวิตอยูรวมกันกอนแตงงาน ของคนโสดในปจจุบัน 

ความคิดเห็น ผูชายตอบ 
(รอยละ) 

ผูหญิงตอบ 
(รอยละ) 

รวม 
(รอยละ) 

เปนเรื่องที่ดี จะไดเรียนรูนิสัยใจคอกันกอนแตงงาน  23.5 20.8 44.3 
ไมใชเรื่องแปลกสมัยน้ีใครๆ เขาก็ทํากัน 13.2 9.4 22.6 
ไมเห็นดวยเพราะเสี่ยงที่จะเกิดปญหาตามมา เชน ตั้งครรภ 
ทําแทง ฯลฯ 

7.7 12.6 20.3 

ไมเห็นดวยเพราะขัดตอวัฒนธรรมไทย  5.5 7.3 12.8 
  
   

4. ความคิดเห็นเก่ียวกับการหยา หรือแยกทางกัน หากชีวิตคูประสบปญหาไมเปนอยางที่หวังไว  

ความคิดเห็น 
ผูชายตอบ 
(รอยละ) 

ผูหญิงตอบ 
(รอยละ) 

รวม 
(รอยละ) 

ยอมรับไดไมใชเรื่องใหญหรือคอขาดบาดตาย 9.1 8.1 17.2 
จะคิดกอน ถาหยาแลวมคีวามสุขก็ควรหยา 18.9 23.6 42.5 
จะอดทนใหถึงที่สุด โดยใหการหยาเปนทางเลือกสุดทาย 18.7 16.8 35.5 
ยอมรับไมไดเลย และจะไมมีวันใหเกิดขึน้กับตวัเอง 2.5 2.3 4.8 

 
5. สถานที่ ที่ตองการไปฮันนีมูนมากที่สุดคือ 
 

  - สถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทย รอยละ 57.5 
      โดย 5 อันดับแรกคือ (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
    -  แหลมพรหมเทพ และแหลงทองเที่ยว ในจังหวัดภูเก็ต  รอยละ10.8 
    -  ดอยอินทนนท ดอยสุเทพ ในจังหวัดเชียงใหม   รอยละ 7.9 
    -  หมูเกาะพีพี  หมูเกาะสิมิลัน ในจังหวัดกระบี่   รอยละ 7.0 
   -  อ.ปาย ในจังหวัดแมฮองสอน      รอยละ 4.2 
   -  เกาะสมุย เกาะพงัน เกาะนางยวน ในจังหวัดสุราษฎรธานี  รอยละ 3.8  
  

- สถานที่ทองเที่ยวตางประเทศ  รอยละ 42.5 
   โดย 5 อันดับแรก คือ (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
    -  ประเทศ ญี่ปุน   รอยละ 7.3  
    -  ประเทศ ฝรั่งเศส  รอยละ 5.2  
    -  ประเทศ เกาหลีใต  รอยละ 4.7  
    -  ประเทศ อังกฤษ  รอยละ 4.0 
    -  ประเทศ มัลดีฟ  รอยละ 3.8  
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รายละเอียดในการสํารวจ 

  
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

     การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากคนโสดอายุ 20 – 35  ป ที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุมจากเขตการปกครอง
ทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก จํานวนทั้งสิ้น 36 เขต ไดแก คลองเตย คลองสาน คันนายาว จตุจักร 
ดอนเมือง ดินแดง ธนบุรี บางกะป บางขุนเทียน บางเขน บางคอแหลม บางแค บางนา บางบอน บางพลัด 
บางรัก บึงกุม ปทุมวัน ประเวศ ปอมปราบฯ พญาไท พระโขนง ภาษีเจริญ มีนบุรี ยานนาวา ราชเทวี 
ลาดพราว วังทองหลาง วัฒนา สวนหลวง สะพานสูง สัมพันธวงศ สาทร สายไหม หลักสี่ และหวยขวาง และ
ปริมณฑลไดแก จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ จากนั้นจึงสุมถนน และประชากรเปาหมายที่จะ
สัมภาษณอยางเปนระบบ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,226 คน เปนเพศชายรอยละ 49.1 และเพศหญิงรอยละ 
50.9 

  
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน

แบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และ
คําถามปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเองโดยอิสระ (Open Form) และไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบ
ความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   : 28 - 30 มกราคม 2554 
 
วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :  11 กุมภาพันธ 2554 
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ขอมูลประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 602 49.1 
            หญิง 624 50.9 

รวม 1,226 100.0 
อายุ   
 20 – 25 ป 512 41.8 
 26 – 30 ป 479 39.1 
 31 – 35 ป 235 19.1 

รวม 1,226 100.0 
การศึกษา   
            ต่ํากวาปริญญาตรี 326 26.6 
            ปริญญาตรี 825 67.3 
            สูงกวาปริญญาตรี 75 6.1 
                                 รวม 1,226 100.0 
อาชีพ   
            ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 99 8.1 
            พนักงานบริษัทเอกชน 537 43.8 
            คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 243 19.8 
            รับจางทั่วไป 74 6.0 
            พอบาน / แมบาน / เกษียณอายุ 11 0.9 
            อ่ืนๆ เชน นิสิตนักศึกษา อาชีพอิสระ วางงาน 262 21.4 

รวม 1,226 100.0 
 
 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
 

 


