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ผลสํารวจเร่ือง  “บุคคลที่นายกยองที่สุดแหงป 2553 ” 
 
 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  (กรุงเทพโพลล) ไดทําการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 1,281 คน เรื่อง “บุคคลที่นายกยองที่สุดแหงป 2553 ” โดยแบงเปน 6 
ดาน พบวา  
 - ดานการสูชีวิต มีความมานะอุตสาหะ จนประสบความสําเร็จ  อันดับแรก คือ นายเพ็ชรทาย วงษคํา
เหลา (หม่ํา จกมก) รองลงมาคือนายปญญา นิรันดรกุล  และ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ตามลําดับ 
 
 - ดานการเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม อันดับแรก คือ  หลวงพออลงกต (วัดพระบาทน้ําพุ) รองลงมา
คือ พล.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา (จาเพียร) และนางปวีณา หงสกุล 
 
 - ดานการครองชีวิตคู อันดับแรก คือ เศรษฐาและอรัญญา ศิระฉายา รองลงมาคือ ชรินทร นันทนาคร และ
เพชรา เชาวราษฎร และธีรเดชและบุษกร วงศพัวพันธ 
 
 - ดานการใหขอคิดเตือนสติแกคนในสังคม อันดับแรก คือ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)รองลงมา
คือ พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) และพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต (นครไธสง)  
 
 - ดานความกตัญูรูคุณ อันดับแรก คือ นองไบเบิ้ล (เด็กชายวัย 5 ขวบที่รองเพลงหาเงินรักษาแมที่ปวย
เปนโรคมะเร็ง) รองลงมาคือนายอภิรักษ แซฮอ (หนุมเก็บขยะที่ฝากเงินวันละ 20 บาทใหแมผาตัด) และเจี๊ยบ 
เชิญยิ้ม (ลูกชายสีหนุม เชิญยิ้ม) 
 
 - ดานการใชความคิดสรางสรรคมาตอยอดใหเกิดมูลคาอยางชัดเจนเปนรูปธรรม อันดับแรก คือ นายตัน  
ภาสกรนที (ผูกอตั้งบริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)) รองลงมาคือ โนส อุดม แตพานิช และวงโปงลางสะออน 
 
 - ดานความซื่อสัตยสุจริตไมเอารัดเอาเปรียบ อันดับแรก คือ นายอานันท   ปนยารชุน รองลงมาคือ 
ร.ต.อ.ปุระชัย เปยมสมบูรณ  และนายชวน หลีกภัย 
 

ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
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1. บุคคลผูเปนที่สุดแหงป ดานการสูชีวิต มีความมานะอุตสาหะ จนประสบความสําเร็จ 5 อันดับแรก คือ  
 

  - นายเพ็ชรทาย วงษคําเหลา(หม่ํา จกมก)  รอยละ 20.3 
  - นายปญญา นิรันดรกุล     รอยละ 18.7 
  - พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร     รอยละ 17.6 

- นายตัน  ภาสกรนที     รอยละ 13.6 
  - นายวิกรม  กรมดิษฐ     รอยละ 8.2 
    

2. บุคคลผูเปนที่สุดแหงป ดานการเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม 5 อันดับแรก คือ 
 

  - หลวงพออลงกต (วัดพระบาทน้ําพุ)   รอยละ 32.6  
  - พล.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา (จาเพียร)   รอยละ 25.5  
  - นางปวีณา หงสกุล (มูลนิธิปวีณา เพ่ือเด็กและสตรี) รอยละ 21.6 
  - นางนวลนอย  ทิมกุล (บานครูนอย)   รอยละ 7.7 
  - รศ.นพ.สภา  ลิมพาณิชยการ (หมอ 5 บาท)  รอยละ 4.0 
 

3. บุคคลผูเปนที่สุดแหงป ดานการครองชีวิตคู 5 อันดับแรก คือ 
 

 - คูของ เศรษฐา และอรัญญา  ศิระฉายา   รอยละ 23.8 
 - คูของ ชรินทร นันทนาคร และเพชรา  เชาวราษฎร  รอยละ 21.5 
 - คูของ ธีรเดช และบุษกร  วงศพัวพันธ    รอยละ 16.8 
 - คูของ นายกฯ อภิสิทธิ์ และดร.พิมพเพ็ญ เวชชาชีวะ  รอยละ 11.0 
 - คูของ บอบบี้ โรเบิรต พูนพิพัฒน และ สุริวิภา กุลตงัวัฒนา รอยละ 7.9 
  
4. บุคคลผูเปนที่สุดแหงป ดานการใหขอคิดเตือนสติแกคนในสังคม 5 อันดับแรก คือ 
 

  - พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)   รอยละ 35.2 
  - พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กัลยาโณ)   รอยละ 22.2 
  - พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต (นครไธสง)   รอยละ 18.7 
  - แมชีศันสนีย  เสถียรสุต (เสถียรธรรมสถาน)  รอยละ 9.9 
  - นายดํารง  พุฒตาล     รอยละ 3.0     
 

5. บุคคลผูเปนที่สุดแหงป ดานความกตัญูรูคุณ 5 อันดับแรก คือ 
 

  - นองไบเบิ้ล (เด็กชายวัย 5 ขวบรองเพลงหาเงินรักษาแมท่ีปวยเปนโรคมะเร็ง) รอยละ 50.2 
  - อภิรักษ  แซฮอ (หนุมเก็บขยะที่ฝากเงินวันละ 20 บาทใหแมผาตัด)  รอยละ 24.4 
  - เจ๊ียบ  เชิญยิ้ม (ลูกชายสีหนุม เชิญยิ้ม)      รอยละ 10.7 
  - ตุกกี้ ชิงรอยชิงลาน        รอยละ 5.9 
  - นายชวน  หลีกภัย (อดีตนายกรัฐมนตรี)     รอยละ 5.2 
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6. บุคคลผูเปนที่สุดแหงป ดานการใชความคิดสรางสรรคมาตอยอดใหเกิดมูลคาอยางชัดเจนเปนรูปธรรม  
    5 อันดับแรก คือ  
 

  - นายตัน  ภาสกรนที (ผูกอตั้งบริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)) รอยละ 32.3 
  - โนส อุดม  แตพานิช       รอยละ 22.1 
  - วงโปงลางสะออน       รอยละ 16.3 
  - นายอิทธิพัทธ กุลพงษวณิชย (เจาของธุรกิจ สาหราย เถาแกนอย) รอยละ 13.6 
  - ดร.จิรยุทธ  ชุษณะโชติ (ผูผลิตและเจาของลิขสิทธิ์ การตูน เชลลดอน) รอยละ 3.7 
 
7. บุคคลที่สุดแหงป ดานความซื่อสัตยสุจริตไมเอารัดเอาเปรียบ 5 อันดับแรก คือ 
 

 -  นายอานันท  ปนยารชุน     รอยละ 21.8 
 - ร.ต.อ.ปุระชัย เอ่ียมสมบูรณ     รอยละ 21.3 
 - นายชวน หลีกภัย      รอยละ 15.6 
 - นายธนินท เจียรวนนท (ประธาน ฯ เครือเจริญโภคภัณฑ CP) รอยละ 12.4 
 - นายกฯ อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ     รอยละ 9.8 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
     การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล         

ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุมจากเขตการปกครองทั้งเขตชั้นใน      
ชั้นกลาง และชั้นนอก จํานวนทั้งสิ้น 30 เขต ไดแกคลองเตย คลองสาน คันนายาว ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ตลิ่งชัน 
ทวีวัฒนา บางกอกนอย บางเขน บางแค บางซ่ือ บางนา บางพลัด บางรัก บึงกุม ปทุมวัน ประเวศ ปอมปราบฯ 
พญาไท พระนคร มีนบุรี ราชเทวี ลาดกระบัง วังทองหลาง สวนหลวง สะพานสูง สาทร สายไหม และหลักสี่ และ
ปริมณฑล 3 จังหวัด ไดแก นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ จากนั้นจึงสุมถนน และประชากรเปาหมายที่จะ
สัมภาษณอยางเปนระบบ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,281 คน เปนเพศชายรอยละ 50.4 และเพศหญิงรอยละ 49.6 

  
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่
มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุ
คําตอบเองโดยอิสระ (Open Form) และไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูล
และประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  22 – 24 ธันวาคม 2553 

      
วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :   28 ธันวาคม 2553 
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ขอมูลประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 
 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 647 50.4 
            หญิง 634 49.6 

รวม 1,281 100.0 
อายุ   
            18 ป - 25 ป 327 25.5 
            26 ป – 35 ป 346 27.0 
            36 ป – 45 ป 312 24.4 
            46 ปขึ้นไป 296 23.1 

รวม 1,281 100.0 
การศึกษา   
            ต่ํากวาปริญญาตรี 812 63.4 
            ปริญญาตรี 427 33.3 
            สูงกวาปริญญาตรี 42 3.3 
                                 รวม 1,281 100.0 
อาชีพ   
            ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 102 8.1 
            พนักงานบริษัทเอกชน 371 28.9 
            คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 369 28.7 
            รับจางทั่วไป 191 14.9 
            พอบาน / แมบาน / เกษียณอายุ 111 8.7 
            อ่ืนๆ เชน นิสิตนักศึกษา อาชีพอิสระ วางงาน 137 10.7 

รวม 1,281 100.0 
 
 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
 

 
 
 


