
  

   
 
 
 

   ผลสํารวจเรื่อง 
สุดยอดความคิดสรางสรรคในสายตาเยาวชน 

 
     ความคิดสรางสรรคนับเปนคุณสมบัติที่สําคัญที่จะชวยนําพาชีวิตและสังคมใหเจริญกาวหนา ประกอบกับ
รัฐบาลไดประกาศใชแนวทางเศรษฐกิจสรางสรรคเปนกรอบแนวคิดหลักในการพัฒนาประเทศโดยมีจุดมุงหมายที่
จะสรางใหเมืองไทยเปนเมืองนักคิด ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการสํารวจ
เร่ือง “สุดยอดความคิดสรางสรรคในสายตาเยาวชน” ขึ้น โดยเก็บขอมูลจากเยาวชนอายุ 15-25 ป ในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 1,606 คน เปนเพศชายรอยละ 50.9 และเพศหญิงรอยละ 49.1 ดวยการใชคําถาม
แบบปลายเปด ใหผูตอบเปนผูคิดคําตอบเองโดยไมมีขอคําตอบใหเลือก เม่ือวันที่ 1-3 กันยายนที่ผานมา สรุป
ผลไดดังน้ี 

 
1. หนวยงาน/องคกรของไทยที่มีผลงานสรางสรรคโดนใจมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 

  
อันดับ 1  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  รอยละ  7.2 
อันดับ 2  มูลนิธิปวีณา หงสกุล       รอยละ  2.9 
อันดับ 3  เครือเจริญโภคภัณฑ (CP) และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) 

         มีคะแนนเทากัน        รอยละ  2.8 
 

2. นักธุรกิจไทยที่มีผลงานสรางสรรคโดนใจมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 
  

อันดับ 1  นายตัน ภาสกรนที (บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด)   รอยละ  10.7 
อันดับ 2  พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร (บริษัท ชินคอรปอเรชั่น จํากัด)  รอยละ   7.9 
อันดับ 3  นายธนินท เจียรวนนท (เครือเจริญโภคภัณฑ)    รอยละ   6.5 
 

3. นักการเมืองไทยที่มีผลงานสรางสรรคโดนใจมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ  
 

อันดับ 1  พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร  รอยละ  27.5 
อันดับ 2  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  รอยละ  27.2 
อันดับ 3  นายชูวิทย กมลวิศิษฐ   รอยละ   4.6 
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4. นักรองนักแสดงไทยที่มีผลงานสรางสรรคโดนใจมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 
 

อันดับ 1  เบิรด ธงไชย แมคอินไตย  รอยละ  7.9 
อันดับ 2  บี้ สุกฤษณ (บี้ เดอะสตาร)  รอยละ  7.0 
อันดับ 3  ตูน บอด้ีสแลม    รอยละ  5.1 
 

5. รายการโทรทัศนที่สรางสรรคโดนใจมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 
 

อันดับ 1 ชิงรอยชิงลาน (ชอง 7)  รอยละ  15.2 
อันดับ 2 ตีสิบ (ชอง 3)   รอยละ  11.3 
อันดับ 3 ทูไนทโชว (ชอง 3)  รอยละ   5.6 

 
6. สถานีโทรทัศนที่มีรายการสรางสรรคโดนใจมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 
 

อันดับ 1 ชอง 3     รอยละ  30.5 
อันดับ 2 ชอง 7    รอยละ  26.8 
อันดับ 3 ชอง 9    รอยละ  19.4 

 
7. ภาพยนตรโฆษณาที่สรางสรรคโดนใจมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 

 
อันดับ 1  ไทยประกันชีวิต (ชุดครูตอย) รอยละ  8.8 
อันดับ 2  โคก (ชุดเวอรชั่นตอโตะ)  รอยละ  6.4 
อันดับ 3 เอ็มเค สุกี้ (ชุดทะเล)   รอยละ  3.7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770-6 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
 การสํารวจใชการสุมตัวอยางเยาวชนอายุ 15-25 ป ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จากเขตตางๆ ทั้ง 50 

เขตดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยในแตละเขตทําการสุมสุมถนนและประชากร
เปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,606 คน เปนเพศชายรอยละ 50.9 และเพศหญิง
รอยละ 49.1 

  
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
  
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน 
ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) ในสวนของขอมูลสวนตัวของผูตอบ และคําถาม
ปลายเปด (Open Form) ในสวนของความคิดเห็นเกี่ยวกับสุดยอดความคิดสรางสรรคในดานตางๆ จากนั้นคณะ
นักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  1 – 3 กันยายน 2552 
      

วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :  21 กันยายน 2552 
 
 

ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
             ชาย 818 50.9 
             หญิง 788 49.1 

รวม 1,606 100.0 
อายุ    
         15-20 ป 832 51.8 
         21-25 ป 774 48.2 

รวม 1,606 100.0 
 


