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       ผลสํารวจกรุงเทพโพลล  :  ที่สุดแหงป 2551 ในสายตาคนกรุงเทพฯ 
 
 

          ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  (กรุงเทพโพลล) ไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง  “ที่สุดแหงป 2551  
ในสายตาคนกรุงเทพฯ”  โดยเก็บขอมูลจากประชาชนทุกสาขาอาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 20-23 ธันวาคม
ที่ผานมา จํานวน 1,206 คน ดวยคําถามปลายเปดใหผูตอบแบบสอบถามระบุคําตอบเอง โดยไมมีขอคําตอบใหเลือก  
สรุปผลไดดังนี้ 

 
1. ขาวหรือเหตุการณในประเทศไทยที่สรางความปตยิินดีมากที่สุดในรอบป ไดแก 
 

1.1 ขาวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เชน ขาวทรงหายจากพระอาการประชวร และ 
ขาวการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาฯ........................................................................รอยละ 22.2 

 1.2  การไดรัฐบาลใหมที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี.............................................................รอยละ  21.2 
1.3  การยุติการชุมนุมของกลุมพันธมิตรฯ..........................................................................................รอยละ 11.4 
1.4 นักกีฬาไทยไดเหรียญทองจากการแขงขนักีฬาโอลิมปคเกมที่กรุงปกกิ่ง........................................รอยละ  8.9 
1.6 น้ํามันลดราคา.............................................................................................................................รอยละ 5.4 
1.7 ประชนชนคนไทยนอมสงเสด็จสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา 
     กรมหลวงนราธิวาสราชนครนิทร สูสวรรคาลัย...............................................................................รอยละ 2.0 
1.8 การออกนโยบาย 6 มาตรการ 6 เดือน อาทิ ขึ้นรถเมลฟรี และรฐัรับภาระเรื่องการจายคาน้ํา คาไฟ..รอยละ 1.9 
1.9 ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคการเมอืงที่ทําผิดกฎหมายเลือกต้ัง..................................................รอยละ  1.5 
1.10 พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เดินทางออกนอกประเทศ........................................................................รอยละ 1.3 
1.11 อื่นๆ อาทิ ปรากฏการณพระจันทรยิม้ เด็กไทยไดเหรียญจากการแขงขันโอลิมปกวิชาการ  
      และการไมโดนใหออกจากงาน เปนตน..........................................................................................รอยละ  5.5  
1.12 ไมมีขาวหรือเหตุการณใดที่สรางความปลื้ม ปติ ยินดีมากที่สุด.......................................................รอยละ 18.7 
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2. ขาวหรือเหตุการณในประเทศไทยที่สรางความเศราสะเทือนใจมากที่สุดในรอบป ไดแก 

2.1 การชุมนุมประทวงยึดสนามบิน และทําเนียบรัฐบาล ของกลุมพันธมติรฯ..........................................รอยละ  26.0 
2.2 การสิ้นพระชนมของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร…รอยละ 23.8 
2.3 การสลายการชุมนุมของตํารวจบริเวณหนารัฐสภาและการปะทะกันของกลุมตางๆ  
     จนทําใหมีผูบาดเจ็บและเสียชีวิต………………………….....……………...…………………………. .รอยละ 19.4 
2.4 สังคมไทยแตกความสามัคคี มีการแบงฝาย ทําใหเกิดการขัดแยงกันทางความคิด.............................รอยละ 12.5 
2.5 การมีรัฐบาลที่เหน็แกประโยชนสวนตนและพวกพองมากกวาประเทศชาติ........................................รอยละ  5.3 
2.6 ขาวความไมสงบใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต................................................................................รอยละ  4.1 
2.7 เศรษฐกิจตกตํ่า การเลิกจาง การขึ้นราคาสินคา..............................................................................รอยละ 3.7 
2.9 อื่นๆ อาทิ กรณีปราสาทพระวิหาร การชุมนุมประทวงของกลุม นปช. เปนตน..................................รอยละ 4.5 
2.10 ไมมีขาวหรือเหตุการณในประเทศไทยที่สรางความเศราและสะเทือนใจมากที่สุด.............................รอยละ 0.7 

 
 

3. บุคคลหรือกลุมบุคคลในสังคมไทยทีม่ีพฤติกรรมนาชื่นชมยกยองมากที่สดุในรอบป ไดแก 
     3.1 สมจิต จงจอหอ และทีมนักกีฬาไทยที่ควาชัยชนะในโอลิมปกเกมที่กรุงปกกิ่ง....................................รอยละ 15.8 

3.2 นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ.................................................................................................................รอยละ 8.3 
3.3 กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย.......................................................................................รอยละ 5.3 
3.5 ทหาร ตํารวจ ที่ประจําอยูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต.....................................................................รอยละ 4.1 
3.6 นาย อภิรกัษ  โกษะโยธนิ................................................................................................................รอยละ 3.0 
3.7 ทหาร..............................................................................................................................................รอยละ 2.6 
3.8 พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร....................................................................................................................รอยละ 2.5 
3.9 ตํารวจ.............................................................................................................................................รอยละ 2.0 
3.10 กลุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.)..........................................................รอยละ 1.8 
3.11 นายสมัคร  สนุทรเวช.....................................................................................................................รอยละ 1.5 
3.12 นักเรียนไทยที่ชนะการแขงขันโอลิมปกวิชาการ...............................................................................รอยละ 1.4 
3.13 พล อ. อนุพงษ  เผาจินดา...............................................................................................................รอยละ 1.2 
3.14 อื่นๆ อาทิ ปูเย็น ศาลรัฐธรรมนูญ  และทีมจัดงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ 
       เจาฟากัลยาณิวัฒนาฯ เปนตน................................................................................................... ...รอยละ 18.9 
3.15 ไมมีบุคคลหรือกลุมบุคคลในสังคมไทยที่มีพฤติกรรมนาชื่นชมยกยองมากที่สุด.................................รอยละ 31.6 

         
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

 
     

4.   บุคคลหรือกลุมบุคคลในสังคมไทยที่มีพฤติกรรมนาผิดหวังมากที่สุดในรอบป ไดแก 
4.1 กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย.........................................................................................รอยละ 31.1 
4.2 ทั้งกลุมพนัธมิตรฯ และกลุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.)..........................รอยละ 13.8 
4.3 นักการเมืองไทย...............................................................................................................................รอยละ 11.5 
4.4 พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร.....................................................................................................................รอยละ 7.9 
4.5 กลุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.).............................................................รอยละ 7.8 
4.6 นายสมชาย  วงศสวัสดิ์.....................................................................................................................รอยละ 7.0 
4.7 นายสมัคร  สุนทรเวช........................................................................................................................รอยละ 4.1 
4.8 ตํารวจ..............................................................................................................................................รอยละ 1.3 
4.9 นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ....................................................................................................................รอยละ 1.2 
4.10 พรรคประชาธิปตย...........................................................................................................................รอยละ 1.0  
4.11 พรรคพลงัประชาชน.........................................................................................................................รอยละ 1.0 
4.12 อื่นๆ อาทิ หมอดูกฤษ  นายนพดล ปทมะ  นายอภิรกัษ โกษะโยธิน  สราวุฒิ มาตรทอง เปนตน.........รอยละ 6.5 
4.13 ไมมีบุคคลหรือกลุมบุคคลในสังคมไทยที่มีพฤติกรรมนาผิดหวังมากที่สุด…………...…............………รอยละ 5.8 

 
 

5. เร่ืองที่นาเปนหวงมากทีสุ่ดสําหรับประเทศไทยในป 2552 ไดแก  
6.1 ปญหาเศรษฐกิจ คาครองชีพ และการวางงาน...................................................................................รอยละ 69.1 
6.2 ปญหาความแตกแยกทางการเมืองและการใชความรุนแรงในการชุมนมุของฝายตางๆ........................รอยละ 26.4 
6.3 ปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต......................................................................................................รอยละ 1.0 
6.4 อื่นๆ อาทิ ปญหาโจรกรรม ปญหาสังคม และปญหาครอบครัวอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจ..............รอยละ 3.2 
6.5 ไมมีเรื่องทีน่าเปนหวงมากที่สุดสําหรับประเทศไทยในป 2552........................................................... รอยละ 0.3 
 
 

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

 
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1776 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

     วัตถุประสงคในการสาํรวจ 
เพื่อสอบถามขอมูลความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในประเด็นตอไปนี้ 
1. ขาวหรือเหตุการณในประเทศไทยที่สรางความปติยินดีมากที่สุด 
2. ขาวหรือเหตุการณในประเทศไทยที่สรางความเศราสะเทือนใจมากที่สุด 
3. บุคคลหรอื กลุมบุคคลในสังคมไทยที่มีพฤติกรรมนาผิดหวังมากที่สุด 
4. เรื่องที่นาเปนหวงมากที่สุดสําหรับประเทศไทยในป 2552 
 
 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

  การสํารวจใชวิธีสุมตัวอยางประชาชนอายุต้ังแต 18 ปขึ้นไปที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครจํานวน 32 เขต  
ไดแก คลองสาน  ทุงครุ ดินแดง ดุสิต ธนบุรี   ภาษีเจริญ บางกะป บางขุนเทียน บางเขน  บางคอแหลม บางซือ่ บางนา 
บางบอน ปทุมวัน  ประเวศ  พญาไท  พระโขนง  วังทองหลาง  วัฒนา หวยขวาง คลองสามวา  ยานนาวา  ราชเทวี  มีนบุร ี 
ลาดพราว สวนหลวง จตุจักร จอมทอง สะพานสูง สัมพนัธวงศ สาทร  และหลักสี ่ โดยในแตละเขตทําการสุมถนน และ
สถานที่เก็บขอมูล จากนั้นจงึสุมประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบเปนระบบ  ไดกลุมตัวอยาง
ทั้งสิ้นจํานวน 1,206  คน  เปนชายรอยละ 50  และหญิงรอยละ 50 

 
 
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
  ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีความคลาดเคลื่อน ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
 

วิธีการรวบรวมขอมูล  
ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครือ่งมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มี

โครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) ในสวนของขอมูลสวนตัวของผูตอบ    
และคําถามปลายเปด (Open Form) ในสวนของความคิดเห็นตามประเด็นที่สํารวจ จากนั้นคณะนักวิจยัไดนําแบบสอบถาม
ทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 
 
 
ระยะเวลาในการเก็บขอมลู   :       20-23 ธันวาคม 2551 
 

             วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :           26  ธันวาคม 2551 
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ตาราง ขอมูลประชากรศาสตร 

 
 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 603 50.0 
            หญิง 603 50.0 
                         รวม 1,206 100.0 
อายุ   
            18-25 ป 389 32.3 
            26-35 ป 362 30.0 
            36-45 ป 246 20.4 
            46 ปขึ้นไป  209 17.3 
                         รวม 1,206 100.0 
การศึกษา   
            ตํ่ากวาปริญญาตรี 680 56.4 
            ปริญญาตรี 468 38.8 
            สูงกวาปริญญาตรี 58 4.8 
                         รวม 1,206 100.0 
อาชีพ   
           ขาราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  102 8.5 
           พนักงานบริษัทเอกชน 423 35.1 
           คาขาย  ธุรกิจสวนตัว 249 20.6 
           รับจางทั่วไป 132 10.9 
           พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 52 4.3 
           อืน่ๆ อาทิ  นักศึกษา อาชีพอิสระ วางงาน 248 20.6 

รวม 1,206 100.0 
   
 
 


