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                                     ผลสํารวจกรุงเทพโพลล 
                                 เรื่อง ที่สุดแหงป 2552 

  
 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  (กรุงเทพโพลล) เผยผลสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “ที่สุดแหงป 2552”  โดย
เก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลทุกสาขาอาชีพ ดวยคําถามปลายเปดให
ผูตอบคิดคําตอบเองโดยไมมีขอคําตอบใหเลือกจํานวน 8 ขอคําถาม เม่ือวันที่ 18-21 ธันวาคมที่ผานมา จํานวน
กลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,167 คน เปนเพศชายรอยละ 50.7 และเพศหญิงรอยละ 49.3 สรุปผลไดดังน้ี 
 
1. ขาว หรือ เหตุการณในรอบป 2552 ที่สรางความสุขใจมากที่สุด (3 อันดับแรก)  

 

อันดับ 1  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงหายจากพระอาการประชวร และ 
    เสด็จออกมหาสมาคม ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม รอยละ  82.3 
 
อันดับ 2 หมีแพนดาคลอดลูก       รอยละ  5.5 
 
อันดับ 3 รัฐบาลออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจและลดภาระคาครองชีพ เชน  

  แกปญหาหนีน้อกระบบ เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ เรียนฟรี 15 ป ตอเวลาน้ําฟรี ไฟฟรี รอยละ  2.4 
 
2. ขาว หรือ เหตุการณในรอบป 2552 ที่สรางความทุกขใจมากที่สุด (3 อันดับแรก) 

  
อันดับ 1 การแตกแยก แบงฝกแบงฝายของคนไทย ม็อบเสื้อเหลอืง-เสื้อแดง      รอยละ 39.8 
อันดับ 2 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงประชวร         รอยละ 25.0 
อันดับ 3 การบาดเจ็บและเสียชีวติของเจาหนาที่จากเหตุการณความไมสงบในภาคใต  รอยละ 6.9 

 
3. บุคคล / กลุมบุคคลในสังคมไทยทีม่ีพฤติกรรมนาชื่นชมยกยองมากที่สดุในรอบป 2552 (3 อันดับแรก)   

 
อันดับ 1 นายอภิสิทธิ์  เวชชาชวีะ    รอยละ 19.5 

        (โดยใหเหตุผลวา สุภาพ มีความตั้งใจทํางาน พยายามทํางานเพื่อแกปญหาดานเศรษฐกิจของประเทศ ฯลฯ) 
 

อันดับ 2 พ.ต.ท. ทักษิณ ชนิวัตร     รอยละ 8.5 
       (โดยใหเหตุผลวา มีความสามารถในการการบริหารจัดการ และชื่นชอบผลงานท่ีทําไวสมัยเปนนายกฯ) 

 
 อันดับ 3 เจาหนาที่ผูปฏิบตัิงานในพื้นที ่3 จังหวัดชายแดนภาคใต รอยละ 6.8 
     (โดยใหเหตุผลวา เปนผูเสียสละเพื่อประเทศชาติ และมีความกลาหาญ) 
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4. บุคคล /กลุมบุคคลในระดับโลกที่มพีฤติกรรมนาชื่นชมยกยองมากที่สุดในรอบป 2552 (3 อันดับแรก)  

 
อันดับ 1 นายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา รอยละ 29.6 

(โดยใหเหตุผลวา ยุติสงครามในตะวันออกกลาง นําพาประเทศผานวิกฤตแฮมเบอรเกอร เปน      
ประธานาธิบดีผิวสีคนแรก และไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ) 

 
อันดับ 2 พ.ต.ท.ทักษิณ  ชนิวัตร    รอยละ 4.8 
       (โดยใหเหตุผลวา มีความเปนผูนํา และตอสูเพ่ือความยุติธรรม) 
 
อันดับ 3 นางอองซาน ซูจี     รอยละ 4.3 
 (โดยใหเหตุผลวา เปนผูหญิงที่มีความเขมแข็ง อดทน มุงมั่นตอสูเพ่ือประชาธิปไตย) 
 

5. บุคคล / กลุมบุคคลในสังคมไทยทีม่ีพฤติกรรมนาผิดหวังมากที่สุดในรอบป 2552 (3 อันดับแรก)  
  
อันดับ 1 นักการเมืองและพรรคการเมืองไทยในปจจุบัน รอยละ 19.7 
         (โดยใหเหตุผลวา เห็นแกประโยชนสวนตน มัวแตทะเลาะกัน ไมรวมมือกันแกปญหาพัฒนาบานเมือง) 
 
อันดับ 2 พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร    รอยละ 17.8 
        (โดยใหเหตุผลวา สรางความแตกแยกในหมูคนไทย  ไมเคารพกฎหมาย  ไมยอมกลับมารับโทษ) 
 
อันดับ 3 กลุมคนเสื้อเหลือง – เสื้อแดง   รอยละ 9.2 

(โดยใหเหตุผลวา สรางความวุนวายใหกับประเทศ สรางความแตกแยก และเดือดรอนรําคาญ) 
 

6. บุคคล / กลุมบุคคลในระดับโลกที่มพีฤติกรรมนาผิดหวังมากที่สุดในรอบป 2552 (3 อันดับแรก) 
  

อันดับ 1 ไทเกอร  วูด   รอยละ 22.0 
          (โดยใหเหตุผลวา นอกใจภรรยา ประพฤติตัวไมเหมาะสม) 
 
อันดับ 2 สมเด็จฯ ฮุนเซน นายกฯ กัมพูชา รอยละ 13.3 
         (โดยใหเหตุผลวา กลาวใหรายประเทศไทย ใหการชวยเหลือ พ.ต.ท. ทักษิณ) 
 
อันดับ 3 พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร  รอยละ 10.2 
         (โดยใหเหตุผลวา รวมมือกับนายกฯ กัมพูชากลาวใหรายประเทศไทย เปนที่ปรึกษาใหกัมพูชา  
               ทําใหคนไทยแตกแยก) 

     
7. หนวยงาน / องคกร / รานคาที่ใหบริการไดยอดเยี่ยมนาประทับใจมากทีสุ่ด (3 อันดับแรก)  

 
อันดับ 1 รานเซเวน อิเลฟเวน        รอยละ 30.9 
อันดับ 2 หางเทสโก โลตัส         รอยละ 5.4 
อันดับ 3 ธนาคารไทยพาณชิย และธนาคารกสิกรไทย (ไดคะแนนเทากัน)  รอยละ 4.5 
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8. นอกจากคนในครอบครัวแลวบุคคลท่ีอยากมอบพรปใหมใหมากที่สุด (3 อันดับแรก) 

 
อันดับ 1 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว    รอยละ 76.3 
อันดับ 2 เพ่ือนสนิท       รอยละ 7.0 
อันดับ 3 ครู / อาจารย และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ไดคะแนนเทากัน)   รอยละ 2.6 

 
 
 
 
 

รายละเอียดในการสํารวจ 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18  ปขึ้นไป อาศัยอยูในกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล  โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) สําหรับในกรุงเทพมหานคร
ไดทําการสุมเขตการปกครองทั้งเขตชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นใน จํานวนทั้งสิ้น 28 เขตไดแก เขต
คลองเตย ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ทุงครุ บางกอกนอย บางเขน บางคอแหลม บางซื่อ 
บางนา บางพลัด บางรัก บึงกุม ปทุมวัน ประเวศ ปอมปราบฯ พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ ราชเทวี  
ลาดกระบัง สวนหลวง สะพานสูง สาทร สายไหม และหลักสี่ สวนในจังหวัดปริมณฑล 3 จังหวัด ไดแก 
ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ  จากนั้นจึงสุมถนนและประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปน
ระบบ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,167 คนเปนเพศชายรอยละ 50.7 และเพศหญิงรอยละ 49.3 

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

วิธีการรวบรวมขอมูล  
   ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน

แบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) ในสวน
ของขอมูลสวนตัวของผูตอบ และคําถามปลายเปด (Open Form) ในสวนของความคิดเห็นตามประเด็นที่
สํารวจ จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูล
และประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :       18-21 ธันวาคม 2552 
 

             วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :       30 ธันวาคม 2552 
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ตาราง ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 592 50.7 
            หญิง 575 49.3 
                         รวม 1,167 100.0 
อายุ   
            18-25 ป 315 27.0 
            26-35 ป 335 28.7 
            36-45 ป 265 22.7 
            46 ปขึ้นไป  252 21.6 
                         รวม 1,167 100.0 
การศึกษา   
            ต่ํากวาปริญญาตรี 590 50.6 
            ปริญญาตรี 522 44.7 
            สูงกวาปริญญาตรี 55 4.7 
                         รวม 1,167 100.0 
อาชีพ   
           ขาราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกจิ  97 8.3 
           พนักงานบริษัทเอกชน 411 35.2 
           คาขาย  ธุรกิจสวนตัว 305 26.2 
           รับจางทั่วไป 98 8.4 
           พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 87 7.5 
           อ่ืนๆ อาทิ  นักศึกษา อาชีพอิสระ วางงาน 169 14.4 

รวม 1,167 100.0 
   
 
 
 
 
 

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


