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ผลสํารวจกรุงเทพโพลล  :  ที่สุดแหงป 2549 ในสายตาคนกรุงเทพฯ 
 

 ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง  
“ที่สุดแหงป 2549 ในสายตาคนกรุงเทพฯ”  โดยเก็บขอมูลเม่ือวันที่ 16-22 ธันวาคมที่ผานมา จากประชาชน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 1,208 คน ดวยคําถามปลายเปดใหผูตอบแบบสอบถามระบคุําตอบเอง 
โดยไมมีขอคําตอบใหเลือก สรุปผลไดดังน้ี 
 

1. ขาว/เหตุการณที่เกิดข้ึนในประเทศไทยที่สรางความปติยินดีมากที่สุดในรอบป ไดแก 
1.1 พิธีเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงครองสิรริาชสมบัติครบ 60 ป..รอยละ 77.8 
1.2 การยึดอํานาจการปกครองจากรัฐบาลทักษิณ โดยไมมีการเสียเลือดเนื้อ ........................................รอยละ  9.9 
1.3 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ...........................รอยละ  1.9 
1.4 การเปดใชสนามบินสุวรรณภูมิ.....................................................................................................รอยละ 1.6 
1.5 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงหายจากพระอาการประชวร.......................................................รอยละ 1.4 
1.6 การที่ประเทศไทยเปนเจาภาพจัดงานพืชสวนโลก.........................................................................รอยละ 1.2 
1.7 อื่นๆ อาทิ การลดราคาน้ํามัน  การหยุดจาํหนายหวยบนดิน ขาวชัยชนะของนักกีฬาไทย 
     ในการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส...................................................................................................รอยละ 4.1 
1.8 ไมมีขาว/เหตุการณใดที่สรางความปลื้มปติยินดีมากที่สุด...............................................................รอยละ 1.4 
1.9 ไมตอบ/ นกึไมออก......................................................................................................................รอยละ 0.7 

 
2. ขาว/เหตุการณที่เกิดข้ึนในประเทศไทยที่สรางความเศราสะเทอืนใจมากที่สุดในรอบป ไดแก 

2.1 เหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตและการทํารายครูจูหลิง..................................รอยละ 49.9 
2.2 เหตุการณน้ําทวมในพื้นที่ตางๆ ของประเทศ...............................................................................รอยละ 18.7 
2.3 การขายหุนในเครอืชินคอรปใหบริษัท เทมาเสก ของประเทศสิงคโปร...........................................รอยละ 12.6 
2.4 การยึดอํานาจการปกครองเมื่อวันที่ 19 กันยายน.........................................................................รอยละ  7.6 
2.5 ขาวการทุจริตคอรรัปชันของรฐับาลทักษิณ..................................................................................รอยละ  2.7 
2.6 ขาวการประชวรของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว.......................................................................รอยละ  2.0 
2.7 อื่นๆ อาทิ ขาวการชุมนุมประทวง ขาวการทุจริตการเลือกต้ัง  ขาวสินคาขึ้นราคา ........................รอยละ   3.8 
2.8 ไมมีขาว/เหตุการณใดที่สรางความเศราสะเทือนใจมากที่สุด..........................................................รอยละ   1.9 
2.9 ไมตอบ/ นกึไมออก.....................................................................................................................รอยละ   0.8 
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3.   บุคคลในสังคมไทยทีม่ีพฤติกรรมนาชื่นชมยกยองมากที่สดุในรอบป ไดแก 
3.1 พล.อ. สนธิ บญุยรัตกลิน (ในเรื่องกลาตัดสินใจยึดอํานาจ ตัดสินใจรวดเร็วทันเหตุการณ)...............รอยละ  16.5 
3.2 พล.อ. สุรยุทธ จุลานนท (มีคุณธรรม ออนนอม พูดตรงไปตรงมา เสียสละมาเปนนายกฯ)..............รอยละ 15.7 
3.3 พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร (นําความเจริญมาสูประเทศ มีผลงานชัดเจน ชวยเหลือคนจน ปลดหนี้)...รอยละ  13.9 
3.4 พล.อ. เปรม ติณสูลานนท    (มีความซื่อสัตย ชวยแกวิกฤตของชาติ)..............................................รอยละ 11.7 
3.5 นายสนธิ ลิ้มทองกุล   (เปดโปงการทุจริตคอรปชนัของรัฐบาลทักษิณ).............................................รอยละ  7.2 
3.6 เจาหนาที่และครูที่ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต   (เสียสละเพื่อประเทศชาติ)...................รอยละ  6.1 
3.7 คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา   (ชวยปกปองผลประโยชนของชาติ).................................................รอยละ  2.1 
3.8 พ.ญ. คุณหญิงพรทิพย โรจนสุนนัท    (อุทิศตนใหกับงานในหนาที่).................................................รอยละ  2.1 
3.9 นายอภิรักษ โกษะโยธิน (แกปญหาน้ําทวม บรรเทาทุกขใหกับชาว กทม.)....................................รอยละ 1.1 
3.10 นายอานนัท ปนยารชนุ (บุคลิกดี วางตัวเปนกลาง).....................................................................รอยละ 0.9 
3.11 นายชวน หลีกภัย   (ซื่อสัตยสุจริต ไมยึดติดกับอํานาจ).................................................................รอยละ 0.7 
3.12 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล   (มีความจงรักภักดี ใชชีวิตอยางเรียบงายพอเพียง).....................................รอยละ 0.7 
3.13 นางปวีณา หงสกุล   (ชวยเหลือผูตกทุกขไดยาก และคนดอยโอกาส).............................................รอยละ  0.7 
3.14 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (รักครอบครัว ไมมีประวัติดางพรอย)......................................................รอยละ 0.6 
3.15 นายสมคดิ จาตุศรีพิทักษ   (เกงเรื่องการคา มีจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจน)....................................รอยละ 0.6 
3.16 อื่นๆ อาทิ นายปญญา นิรันดรกุล/ พระพยอม กัลยาโณ/ นายบรรหาร ศิลปอาชา/ ปูเย็น...............รอยละ  5.9 
3.17 ไมมีบุคคลใดที่มีพฤติกรรมนาชื่นชมยกยองมากที่สุด....................................................................รอยละ  8.6 
3.18 ไมตอบ / นึกไมออก.....................................................................................................................รอยละ  4.9 

 
4.   บุคคลในสังคมไทยทีม่ีพฤติกรรมนาผิดหวังมากที่สุดในรอบป ไดแก 

4.1 พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร   (ในเรื่องทุจรติคอรรัปชนั ขายหุนใหตางชาติ หลีกเลี่ยงภาษี  
  ทําใหคนไทยฟุงเฟอหลงวัตถนุิยม).................................................................................................รอยละ  63.0 
4.2 ผูกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต................................................................................รอยละ  8.1 
4.3 นายสนธิ ลิ้มทองกุล   (กอม็อบ ใหทําเศรษฐกิจหยุดชะงัก บานเมืองไมสงบ)....................................รอยละ   4.4 
4.4 พล.ต. จําลอง ศรีเมือง   (ทําใหบานเมืองวุนวายปนปวน)................................................................รอยละ   3.6 
4.5 พล.อ. สนธิ บุญยรัตกลิน (ยึดอํานาจในปฉลองครองราชยครบ 60 ป ทําใหประชาธิปไตยถอยหลัง).รอยละ  3.5 
4.6 นายเนวิน ชิดชอบ   (ทําใหบานเมืองปนปวน).................................................................................รอยละ  1.9 
4.7 นายอภิสทธิ์ เวชชาชีวะ   (ไมแสดงบทบาททางการเมืองใหโดดเดนชัดเจน).....................................รอยละ  0.9 
4.8 พล.อ. สุรยุทธ จุลานนท   (รับเปนนายกฯ ในยุคเผด็จการ ).............................................................รอยละ  0.5 
4.9 อื่นๆ อาทิ พล.ต.อ. วาสนา เพิ่มลาภ/ มรว.ปรีดิยาธร เทวกุล/ พล.อ. เปรม ติณสูลานนท/  
  คุณหญงิพจมาน ชินวัตร/ คทัลียา แมคอินทอช/ พล.อ. สรุยุทธ จุลานนท ......................................รอยละ  3.4 
4.10 ไมมีบุคคลใดที่มีพฤติกรรมนาผิดหวังมากที่สุด..............................................................................รอยละ  6.5 
4.11 ไมตอบ / นึกไมออก......................................................................................................................รอยละ  4.2 
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5. หนวยงาน/องคกรของไทยที่มีการดําเนินงานนาชื่นชมยกยองมากที่สุดในรอบป ไดแก 
5.1 คณะปฏิรูปการปกครองฯ (คปค.)/ คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ (คมช.)/ หนวยงานทางทหาร    

(ในเรื่องซื่อตรง เด็ดขาด กลาตัดสินใจเพื่อประเทศชาติ)................................................................รอยละ 24.8 
5.2 สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) (ตรวจสอบการทุจริตของนักการเมือง)................รอยละ  8.2 
5.3 ศาลปกครอง   (ตัดสินคดีไอทีวี คดีแปรรูปการไฟฟาฝายผลิต)......................................................รอยละ  7.9 
5.4 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.) (ทํางานซื่อตรง ชดัเจน)...............รอยละ  6.2 
5.5 ศาลอาญา  (ตัดสินจําคุก อดีต กกต.)............................................................................................รอยละ  3.5 
5.6 คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ (คตส.) (ทํางานอยางทุมเท)......รอยละ  2.6 
5.7 รฐับาลปจจุบัน   (แกปญหาบนพื้นฐานความจริง ยอมรับภาระบริหารประเทศในชวงที่มีปญหา).......รอยละ  2.1 
5.8 บริษัท ทาอากาศยานไทย (ทอท.) (เปดสนามบินสุวรรณภูมิที่เปนหนาเปนตาของประเทศ).............รอยละ  2.1 
5.9 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   (ชวยเหลือสังคม ติดต้ังกาซเอ็นจีวีเพือ่ลดมลพิษ)...........................รอยละ  2.0 
5.10 กรุงเทพมหานคร (กทม.)   (จัดระเบียบหาบเรแผงลอย แกปญหาผูคาที่ตลาดโบเบ)......................รอยละ  1.0 
5.11 รฐับาลทักษิณ (สรางเศรษฐกิจที่ดี ชวยเหลอืคนจน)..................................................................รอยละ  0.8 
5.12 พรรคไทยรักไทย   (ทํางานดี ฟงเสียงประชาชน).........................................................................รอยละ  0.6 
5.13 พรรคประชาธิปตย   (ซื่อสัตยสุจริต)............................................................................................รอยละ  0.6 
5.14 อื่นๆ อาทิ สํานักงานกองทุนสนับสนนุการสรางเสรมิสุขภาพ (สสส.)/ ธนาคารแหงประเทศไทย/  
  มูลนิธิรวมกตัญู/ กระทรวงมหาดไทย/ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ................................................รอยละ  5.7 
5.15 ไมมีหนวยงาน/ องคกรใดที่มีการดําเนินงานนาชื่นชมยกยองมากที่สุด...........................................รอยละ  19.6 
5.16 ไมตอบ / นึกไมออก......................................................................................................................รอยละ 12.3 

 
6. หนวยงาน/องคกรของไทยที่มีการดําเนินงานนาผิดหวังมากทีสุ่ดในรอบป ไดแก 

6.1 รฐับาลทักษิณ  (ในเรื่องทุจริตคอรรัปชนั พยายามแปรรูป กฟผ. แกปญหาภาคใตไมได)..................รอยละ 15.4 
6.2 คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) (จัดการเลือกต้ังอยางไมเปนธรรม นํางบประมาณประเทศ 
 ไปใชในการเลือกต้ังที่ไรประโยชน)................................................................................................รอยละ 12.5 
6.3 กรมสรรพากร   (ชวย พ.ต.ท.ทักษิณใหขายหุนโดยไมตองเสียภาษี พูดจากลับไปกลับมา  
     ไมรักษาผลประโยชนของชาติ)......................................................................................................รอยละ 10.4 
6.4 สํานักงานตํารวจแหงชาติ (รีดไถประชาชน เก็บสวย ใชอํานาจในทางไมถูกตอง  

ไมคอยปฏิบัติหนาที่ที่ควรทํา).......................................................................................................รอยละ  8.3 
6.5 พรรคไทยรักไทย  (ทํางานไมโปรงใส ทําใหสังคมแตกแยก ผดิหวังกับพฤติกรรมของคนในพรรค)...รอยละ  5.6 
6.6 องคการขนสงมวลชนกรงุเทพ (ขสมก.)  (ขึ้นราคาคาโดยสาร บริการไมดี สภาพรถไมดี).................รอยละ  4.9 
6.7 กระทรวงศึกษาธิการ   (จดัระบบการสอบเขามหาวิทยาลัยไมเหมาะสม ไมใสใจแกปญหาเรื่อง 

ความปลอดภัยของครูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต).......................................................................รอยละ  4.6 
6.8 รฐับาลปจจุบัน  (เศรษฐกิจไมเจริญ ชอบขุดคุยเรื่องเกาๆ แทนที่จะเนนแกปญหาของบานเมือง).......รอยละ  2.6 
6.9 คณะปฏิรูปการปกครองฯ (คปค.)/ คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ (คมช.) ทหาร 
 (ปฏิวัติยึดอํานาจ ทําลายระบอบประชาธิปไตย)..............................................................................รอยละ  2.2 
6.10 กระทรวงสาธารณสุข/โรงพยาบาลของรัฐ   (มีการทุจริตคอรรัปชัน บริการไมดี)..............................รอยละ  1.4 
6.11 กรุงเทพมหานคร (กทม.)/เทศกิจ  (รื้อแผงลอยตลาดโบเบ สรางความเดือดรอน)............................รอยละ  1.1 
6.12 สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล  (ทําใหคนหลงติดอบายมุข  ไมโปรงใส)..........................................รอยละ  1.0 
6.13 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย   (ไมมีผลงานชัดเจน ใชงบประมาณสิ้นเปลืองไมคุมคา).................รอยละ   0.8 
6.14 อื่นๆ อาทิ สถานีโทรทศันไอทีวี/ การกีฬาแหงประเทศไทย/ พรรคประชาธิปตย ............................รอยละ   4.5 
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6.15 ไมมีหนวยงาน/ องคกรใดที่มีการดําเนินงานนาผิดหวังมากที่สุด...................................................รอยละ 14.1 
6.16 ไมตอบ/ นึกไมออก.....................................................................................................................รอยละ 10.6 

 
7. บุคคลที่จะยดึถือเปนแบบอยางในการดําเนินชีวติในป 2550 ไดแก 

7.1 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9  (ในเรือ่งการใชชีวิตแบบประหยัดพอเพียง  
 มีเมตตาชวยเหลือผูอืน่  ทําความดีโดยไมหวังผลตอบแทน)...........................................................รอยละ 64.7 
7.2 พอ/ แมของผูตอบแบบสอบถาม  (ซื่อสตัย พูดจริงทําจริง รูจักวางแผนชีวิต ต้ังใจทํางาน)................รอยละ  8.3 
7.3 พล.อ. เปรม ติณสูลานนท  (ซื่อสัตย เสมอตนเสมอปลาย)...............................................................รอยละ 5.3 
7.4 พล.อ. สุรยุทธ จุลานนท  (ใชชีวิตสมถะเรียบงาย ไมหลงอํานาจ).....................................................รอยละ 4.2 
7.5 พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร  (สูชีวิต มีความขยันขันแข็งในการสรางฐานะ)............................................รอยละ 1.6 
7.6 พล.อ. สนธิ บุญยรัตกลิน (กลาทําในสิ่งที่ถูกตอง)..........................................................................รอยละ  1.5 
7.7 อื่นๆ อาทิ พุทธทาสภิกขุ/ พระพยอม กลัยาโณ/ ครูจูหลิง ปงกันมูล/ นายปญญา นริันดรกุล/  

นายอานันท ปนยารชุน/ คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา/ นายนายวิกรม กรมดิษฐ/  
นายชวน หลีกภัย..........................................................................................................................รอยละ 5.8 

7.8 ไมมีบุคคลใดที่จะยึดถือเปนแบบอยางในการดําเนินชวิีตในป 2550..................................................รอยละ 5.7 
7.9 ไมตอบ/ นกึไมออก........................................................................................................................รอยละ 2.9 

 
8. สิ่งที่อยากไดเปนของขวญัปใหมจากรัฐบาล ไดแก 

8.1 ยุติปญหาความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต............................................รอยละ 18.6 
8.2 บริหารประเทศดวยความซื่อสัตยสุจริต...............................................................รอยละ 12.6 
8.3 แกปญหาเศรษฐกิจ/ คาเงินบาท/ หุน/ และราคาสินคา .........................................รอยละ 12.1 
8.4 คืนอํานาจอธิปไตยใหประชาชนโดยเร็ว...............................................................รอยละ 11.4 
8.5 ดําเนินการยึดทรัพย/เอาผิดกับนักการเมืองที่ทุจริตคอรรัปชัน...............................รอยละ  9.7 
8.6 สรางสามัคคีในชาติ/ ปราบคลื่นใตน้ําและการเผาโรงเรยีน....................................รอยละ  8.5 
8.7 ขึ้นเงนิเดือน/ ขึ้นคาแรง......................................................................................รอยละ  8.2 
8.8 แกปญหาความยากจน/ ปลดหนี้ใหคนจน............................................................รอยละ  7.4 
8.9  แกปญหาจราจร.................................................................................................รอยละ   2.8 
8.10 เปดใหมีหวยบนดินเหมือนเดิม..........................................................................รอยละ 1.6 
8.11 ปฏิรูปการศึกษา/ เลิกนํามหาวิทยาลัยออกนอกระบบ.........................................รอยละ 0.8 
8.12 อื่นๆ อาทิ สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน/  

ปรับปรุงสวสัดิการดานการรักษาพยาบาล/ แกปญหาสิ่งแวดลอม/ ยกเลิกหวยบนดิน......รอยละ 2.5 
8.13 ไมมีสิ่งใดที่อยากไดเปนของขวัญปใหมจากรัฐบาล..............................................รอยละ 2.6 
8.14 ไมตอบ/ นึกไมออก...........................................................................................รอยละ 1.2 
 
 

------------------------------------- 
 
 
ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 02-350-3500 ตอ 1776 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
เพื่อสอบถามขอมูลความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกีย่วกับเหตุการณ บุคคล และองคกรที่เปนทีสุ่ดแหง

ป 2549 ในประเด็นตอไปนี้ 
1. ขาว/เหตุการณในประเทศไทยที่สรางความปติยินดีมากที่สุด 
2. ขาว/เหตุการณในประเทศไทยที่สรางความเศราสะเทือนใจมากที่สุด 
3. บุคคลในสังคมไทยที่มีพฤติกรรมนาชืน่ชมยกยองมากที่สุด 
4. บุคคลในสังคมไทยที่มีพฤติกรรมนาผิดหวังมากที่สุด 
5. หนวยงาน/องคกรของไทยทีม่ีการดําเนินงานนาชื่นชมยกยองมากที่สุด 
6. หนวยงาน/องคกรของไทยทีม่ีการดําเนินงานนาผิดหวังมากที่สุด 
7. บุคคลที่จะยึดถือเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตในป 2550 
8. สิ่งที่อยากไดเปนของขวัญปใหมจากรัฐบาล 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
 การสํารวจใชวิธีสุมตัวอยางประชาชนอายุต้ังแต 22 ปขึ้นไปที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต โดยในแตละเขต 
ทําการสุมถนน แลวจึงสุมประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณ  ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 1,208  คน  เปนชายรอยละ 48.6   
และหญิงรอยละ  51.4 
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีความคลาดเคลื่อน ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

วิธีเกบ็รวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
ระยะเวลาในการเก็บขอมลู   :       16-22 ธันวาคม 2549 

             วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :          26 ธันวาคม 2549 
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ตาราง ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 587 48.6 
            หญิง 621 51.4 
อายุ   
            22-35 ป 748 61.9 
            36-45 ป 295 24.4 
            46 ปขึ้นไป 165 13.7 
การศึกษา   
             ตํ่ากวาปริญญาตรี 532 44.0 
           ปรญิญาตรี 613 50.7 
           สูงกวาปริญญาตรี 63 5.3 
อาชีพ   
           ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 209 17.3 
           พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน 437 36.2 
           คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 276 22.8 
           รับจางทั่วไป 147 12.2 
           พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 60 5.0 
           อืน่ๆ อาทิ นักศึกษา อาชีพอิสระ 

เกษตรกร ฯลฯ 
79 6.5 

   
 
 
 


