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       ผลสํารวจกรุงเทพโพลล  :  ที่สุดแหงป 2550 ในสายตาคนกรุงเทพฯ 
 

          ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง  
       “ที่สุดแหงป 2550 ในสายตาคนกรุงเทพฯ”  โดยเก็บขอมูลเม่ือวันที่ 21-26 ธันวาคมทีผ่านมา จากประชาชน 
       ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 1,198 คน ดวยคําถามปลายเปดใหผูตอบแบบสอบถามระบุคําตอบเอง 
       โดยไมมีขอคําตอบใหเลือก สรุปผลไดดังน้ี 
 

1. ขาว/เหตุการณในประเทศไทยที่สรางความปติยนิดีมากที่สุดในรอบป ไดแก 
 1.1 การเฉลิมฉลองเนื่องในปมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา.......................................................รอยละ  46.0 

1.2 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงหายจากพระอาการประชวร.......................................................รอยละ 40.3 
1.3 การจัดการเลือกต้ัง วันที่ 23 ธันวาคม 2550.................................................................................รอยละ 6.7 
1.4 ประเทศไทยเปนเจาภาพการแขงขนักฬีาซีเกมสครั้งที่ 24 และชัยชนะของนักกีฬาไทย..................รอยละ 1.8     
1.5 อื่นๆ อาทิ การยุบพรรคไทยรักไทย การลดราคาน้ํามัน เยาวชนไทยไดเหรียญทองโอลิมปก 
     วิชาการ หลวงพอคูณออกจากโรงพยาบาล ฯลฯ...........................................................................รอยละ 4.8 
1.6 ไมมีขาว/เหตุการณใดที่สรางความปลื้มปติยินดีมากที่สุด...............................................................รอยละ 0.4 

  
2. ขาว/เหตุการณในประเทศไทยที่สรางความเศราสะเทือนใจมากที่สุดในรอบป ไดแก 

2.1 เหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต....................................................................รอยละ 33.0 
2.2 ขาวการประชวรของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว..……………………………………………………...รอยละ  18.1 
2.3 ขาวการประชวรของสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร........รอยละ  14.2 
2.4 เหตุการณความขัดแยงทางการเมือง………………………………………………………………………….รอยละ  11.2 
2.5 เหตุการณเครื่องบนิของสายการบินวันทูโกตกที่ทาอากาศยานภูเก็ต............................................รอยละ 6.2 
2.6 การเสียชีวิตของบิ๊ก ดีทูบ.ี...................................................................................................................รอยละ  3.0 
2.7 อื่นๆ อาทิ การมรณภาพของหลวงพอปญญา นนัทภิกขุ การปาหินใสรถยนต การทจุริต 
     คอรรัปชันของผูมีอํานาจในบานเมือง คดีขมขื่นฆาเด็กหญิง ฯลฯ...................................................รอยละ  14.0 
2.8 ไมมีขาว/เหตุการณใดที่สรางความเศราสะเทือนใจมากที่สุด...........................................................รอยละ  0.3 
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3. บุคคลในสังคมไทยที่มีพฤติกรรมนาชื่นชมยกยองมากที่สุดในรอบป ไดแก 

3.1 พล.อ. สุรยุทธ จุลานนท............................................................................................................. รอยละ 18.5 
3.2 พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร...............................................................................................................รอยละ  9.0 
3.3 เจาหนาที่และครูที่ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต...........................................................รอยละ  8.7 
3.4 พล.อ. สนธิ บุญยรัตกลิน............................................................................................................รอยละ  8.6  
3.5 พล.อ. เปรม ติณสูลานนท...........................................................................................................รอยละ  7.4 
3.6 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ..............................................................................................................รอยละ  5.1 
3.7 นายอุดม กิตติกรเจริญ (บิดาของบิ๊ก ดีทูบี)……………………….….............................................รอยละ  2.9  
3.8 นายสมัคร สุนทรเวช…………………………………………………………………………………. รอยละ  2.8 
3.9 นายอภิรักษ โกษะโยธิน.............................................................................................................. รอยละ  2.4 
3.10 ครูจูหลิง ปงกันมูล.....................................................................................................................รอยละ 2.3 
3.11 พล.ต.อ.เสรีพิสุทธิ์ เตมียาเวส....................................................................................................รอยละ 2.2 
3.12 พล.ต.ต. นพดล เผือกโสมณ.......................................................................................................รอยละ 2.2  
3.13 นักกีฬาไทยที่แขงขันกฬีาซีเกมส................................................................................................รอยละ 2.0 
3.14 นักเรียนไทยที่ไดรางวัลเหรียญทองโอลมิปก................................................................................รอยละ 1.6 
3.15 พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี..............................................................................................................รอยละ 1.2 
3.16 อื่นๆ อาทิ นางปวีณา หงสกุล/ พระมหาสมปอง กตปุญโญ/ นางระเบียบรัตน พงษพานิช/  

นายปญญา นริันดรกุล/ ปูเย็น/ นายสนธิ ลิม้ทองกุล/ นายบรรหาร ศิลปอาชา/  
คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ฯลฯ............................................................................................. รอยละ 14.9 

3.17 ไมมีบุคคลใดที่มีพฤติกรรมนาชื่นชมยกยองมากที่สุด........................................................... .....รอยละ  8.2 
 
4.   บุคคลในสังคมไทยทีม่ีพฤติกรรมนาผิดหวังมากที่สุดในรอบป ไดแก 

4.1 พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร.............................................................................................................. รอยละ 35.3 
4.2 พล.อ. สนธิ บุญยรัตกลิน.............................................................................................................รอยละ 15.3 
4.3 นายสมัคร สุนทรเวช…………………………………………………………………………………....รอยละ 7.8 
4.4 พล.อ. สุรยุทธ จุลานนท............................................................................................................. รอยละ  6.2 
4.5 นายสนธิ ลิ้มทองกุล....................................................................................................................รอยละ 2.3 
4.6 กรรชัย กําเนิดพลอย………………………….......……………………………………………………รอยละ 2.1 
4.7 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ...............................................................................................................รอยละ 1.7 
4.8 กฤตธีรา อินพรวิจิตร...................................................................................................................รอยละ 1.7 
4.9 เมย เฟองอารมณ........................................................................................................................รอยละ 1.4 
4.10 พัชราภา ไชยเชื้อ......................................................................................................................รอยละ 1.4 
4.11 อื่นๆ อาทิ นายบรรหาร ศิลปอาชา/ พล.อ. เปรม ติณสูลานนท/ ภราดร ศรีชาพันธุ/  
 สมชาย เข็มกลัด/ นายเนวิน ชิดชอบ/ นายอภิรักษ โกษะโยธิน/ อมิตตา ชินสําเร็จ/  

นางระเบียบรัตน พงษพานิช ฯลฯ..................................................................................................รอยละ 21.2 
4.12 ไมมีบุคคลใดที่มีพฤติกรรมนาผิดหวังมากที่สุด..............................................................................รอยละ 3.6 
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5. หนวยงาน/องคกรของไทยที่มีการดําเนินงานนาชื่นชมยกยองมากที่สุดในรอบป ไดแก 
5.1 หนวยทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที ่3 จังหวัดชายแดนภาคใต…………...........................................รอยละ 8.2 
5.2 สํานักงานตํารวจแหงชาติ...........................................................................................................รอยละ 7.3 
5.3  คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.)……………………………………………………………………รอยละ 7.2 
5.4  คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรฐั (คตส.)…………………..……รอยละ 6.7 
5.5 โรงพยาบาลศิริราช.....................................................................................................................รอยละ 6.4 
5.6 รฐับาล พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท....................................................................................................รอยละ 4.0 
5.7 สถานีโทรทัศนทีไอทีวี..................................................................................................................รอยละ 3.9 
5.8 ศาลปกครอง.............................................................................................................................. รอยละ 3.4  
5.9 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)………………………………………………………………….……….รอยละ  3.0 
5.10 การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.).....................................................................รอยละ 2.4 
5.11 ศาลรัฐธรรมนูญ..........................................................................................................................รอยละ 2.3 
5.12 คณะปฏิรูปการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.)………………………………………….รอยละ 1.7 
5.13  บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด......................................................................................................รอยละ 1.2 
5.14 กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร (ไอซีที).................................................................................รอยละ 1.1 
5.15 อ่ืนๆ อาทิ กระทรวงไอซีที/ พรรคประชาธิปตย/ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.)/ พรรคพลังประชาชน/ สํานักงานปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน (ปปง.)/ กระทรวงพลังงาน/ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพย (กลต.)/ ปูนซิเมนตไทย/ กระทรวงศึกษาธิการ/ กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ....................รอยละ 27.4 

5.16 ไมมีหนวยงาน/ องคกรใดที่มีการดําเนินงานนาชื่นชมยกยองมากที่สุด...................... ..............  รอยละ 13.8 
 

6. หนวยงาน/องคกรของไทยที่มีการดําเนินงานนาผิดหวังมากทีสุ่ดในรอบป ไดแก 
 6.1 รฐับาล พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท.........................………………………..…………….....………รอยละ  14.6 
 6.2 องคการขนสงมวลชนกรงุเทพ (ขสมก.)  .………………………………………………………….….รอยละ  11.3 
 6.3 สํานักงานตํารวจแหงชาติ.………………………………….......……………………….……………….รอยละ  7.1 
 6.4 คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.)...…………………………………………………...………………รอยละ  6.8 
 6.5 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)……………………………………….…………………………………..รอยละ  6.4 
 6.6 คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ (คตส.) ……………………………รอยละ  3.8 
 6.7 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย………................…………………..………………………………รอยละ  3.5 
 6.8 กองทัพบก…………………………………………………………………………………..………..........รอยละ  2.9 
 6.9 คณะปฏิรูปการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.)/ 
  คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ (คมช.) ………………….………………. ……………………….รอยละ  2.6 
 6.10 บริษัท ทาอากาศยานไทย.................................................................................................รอยละ 2.0 
 6.11 กระทรวงพลังงาน.......................................................................................................................รอยละ 1.8 
 6.12 ศาลรัฐธรรมนูญ…………………………………………………………………………………………รอยละ  1.1 
 6.13 การทองเท่ียวแหงประเทศไทย.....................................................................................................รอยละ 1.1 
 6.14 อ่ืน ๆ อาทิ กระทรวงกลาโหม/ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)/ สํานักงานคณะกรรมการ 
        คุมครองผูบริโภค (สคบ.)/ ธนาคารแหงประเทศไทย/ พรรคพลังประชาชน/ 
        พรรคประชาธิปตย ฯลฯ..............................................................................................................รอยละ 25.9 

6.15 ไมมีหนวยงาน/ องคกรใดที่มีการดําเนินงานนาผิดหวังที่สุด...............................................รอยละ 9.1 
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7. สิ่งที่อยากไดเปนของขวญัปใหมจากรัฐบาลชุดใหมมากที่สุด ไดแก 
7.1 ทําใหเศรษฐกิจดีขึ้น............................................................................................รอยละ 22.2 
7.2 ซื่อสัตยสุจริต ไมโกงกนิ......................................................................................รอยละ 15.4 
7.3 สมานฉันท/เลิกทะเลาะกัน/ทําใหประเทศชาติสงบ/ไมแบงฝาย.............................รอยละ  13.2 
7.4 แกปญหาคาครองชีพ/ ราคาน้ํามัน/กาซหุงตม/ ปญหาปากทอง............................รอยละ 10.2 
7.5 ทําเพื่อประเทศชาติ/ เห็นแกประโยชนของชาติมากกวาประโยชนสวนตัว.............รอยละ  8.5 
7.6 ปราบผูมีอทิธิพล/ ยกเลิก พรบ.ความมั่นคง.........................................................รอยละ  8.0 
7.7 ขึ้นคาแรง/ ขึ้นเงนิเดือน/ เพิ่มสวัสดิการแกประชาชน...........................................รอยละ  6.1 
7.8 แกปญหาความไมสงบในภาคใต.........................................................................รอยละ  5.6 
7.9  ทําตามนโยบายที่หาเสียงไว...............................................................................รอยละ   2.8 
7.10 แกปญหาจราจร/ ระบบขนสงสาธารณะ.............................................................รอยละ  2.2 
7.11 ปฏิรูปการศึกษา/ เลิกนํามหาวิทยาลัยออกนอกระบบ........................................ รอยละ 0.8 
7.12 อื่นๆ อาทิ ทําอยางที่ทักษิณเคยทํา/ ลดภาษี แกรัฐธรรมนญูป 50/ ปราบคอรรัปชั่น  
      ยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารประเทศ ฯลฯ..........................................รอยละ 4.6 
7.13 ไมมีสิ่งใดที่อยากไดเปนของขวัญปใหมจากรัฐบาล..............................................รอยละ 0.4 
 
 
 

------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 

เพื่อสอบถามขอมูลความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกีย่วกับเหตุการณ บุคคล และองคกรที่เปนทีสุ่ด 
แหงป 2550 ในประเด็นตอไปนี้ 

1. ขาว/เหตุการณในประเทศไทยที่สรางความปติยินดีมากที่สุด 
2. ขาว/เหตุการณในประเทศไทยที่สรางความเศราสะเทือนใจมากที่สุด 
3. บุคคลในสังคมไทยที่มีพฤติกรรมนาชืน่ชมยกยองมากที่สุด 
4. บุคคลในสังคมไทยที่มีพฤติกรรมนาผิดหวังมากที่สุด 
5. หนวยงาน/องคกรของไทยทีม่ีการดําเนินงานนาชื่นชมยกยองมากที่สุด 
6. หนวยงาน/องคกรของไทยทีม่ีการดําเนินงานนาผิดหวังมากที่สุด 
7. สิ่งที่อยากไดเปนของขวัญปใหมจากรัฐบาลชุดใหม 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
 การสํารวจใชวิธีสุมตัวอยางประชาชนอายุต้ังแต 22 ปขึ้นไปที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครจํานวน 28 เขต ไดแก คลองเตย 
จตุจักร ดอนเมอืง ดินแดง ดุสติ ธนบุรี บางกอกนอย บางกอกใหญ บางกะป บางเขน บางซื่อ บางพลดั ปทุมวัน หนองแขม ประเวศ 
ปอมปราบศัตรูพาย พญาไท พระนคร มีนบรุี ราษฎรบูรณะ ลาดกระบัง ลาดพราว สวนหลวง สะพานสูง สัมพันธวงศ สาทร สายไหม 
และหลักสี่ โดยในแตละเขตทําการสุมถนน แลวจึงสุมประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณ  ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 1,198  คน   
เปนชายรอยละ 45.7  และหญิงรอยละ 54.3 
 
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีความคลาดเคลื่อน ± 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 

วิธีเกบ็รวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามปลายเปดสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
 
ระยะเวลาในการเก็บขอมลู   :       21-26 ธันวาคม 2550 
 

             วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :           28 ธันวาคม 2550 
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ตาราง ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 547 45.7 
            หญิง 651 54.3 
อายุ   
            22-35 ป 636 53.1 
            36-45 ป 361 30.1 
            46 ปขึ้นไป 201 16.8 
การศึกษา   
             ตํ่ากวาปริญญาตรี 483 40.3 
           ปรญิญาตรี 659 55.0 
           สูงกวาปริญญาตรี 56 4.7 
อาชีพ   
           ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 174 14.5 
           พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน 413 34.5 
           คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 297 24.8 
           รับจางทั่วไป 138 11.5 
           พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 71 5.9 
           อืน่ๆ อาทิ นักศึกษา อาชีพอิสระ 

เกษตรกร ฯลฯ 
105 8.8 

   
 
 


