
 

 

 

1

 

   
 
 
 

ผลสํารวจเรื่อง  เหตุการณยอดแยแหงป 2553 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  เปดเผยผลสํารวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “เหตุการณยอด
แยแหงป 2553”  โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ปขึน้ไปในเขตกรงุเทพฯ และปริมณฑล  จํานวนทั้งสิ้น 1,304 คน 
เม่ือวันท่ี 24 - 26 ธันวาคมที่ผานมา พบวา 
 
 10 อันดับเหตกุารณท่ีทําใหประชาชนรูสกึแยท่ีสุดในป 2553 อันดับแรกไดแก  การเผาทําลายบานเมืองในชวง
เดือนพฤษภาคม (รอยละ 28.7) รองลงมาคือ การพบศพเด็กทารกจากการทําแทง 2,000 กวาศพที่วัดไผเงิน (รอยละ 22.6)  
การสลายการชุมนุมของกลุมคนเสื้อแดง (รอยละ 16.4)   การเกิดอุทกภัยรายแรงในประเทศไทย (รอยละ 8.7) การตัดสิน
ไมยุบพรรคประชาธิปตยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (รอยละ 6.5)   นองโตมี่ถูกแกงโหดใชอาวุธปนยงิถลม (รอยละ 
5.5)  การขึ้นเงนิเดือนของ ส.ส. และ ส.ว. (รอยละ 4.2)   การเสียชีวิตของจาเพียร (รอยละ 3.4)    การตัดไมเพื่อขยายถนน
ในพื้นท่ีอุทยานแหงชาติเขาใหญ (รอยละ 1.5)   และทีมชาติไทยเสมอทีมชาติลาวและตกรอบแรกในศึกซูซูกิคัพ 2010  
ตามลําดบั  
 

สําหรับหนวยงานภาครัฐ ท่ีประชาชนเห็นวามีผลงานนาผิดหวังท่ีสดุในป 2553 อันดบัแรกไดแก  
สํานักงานตาํรวจแหงชาติ (รอยละ 23.4) รองลงมาคือ กระทรวงมหาดไทย (รอยละ 9.7) และกระทรวงคมนาคม  
(รอยละ 8.2) 
  
 สวนสมาคมกฬีาท่ีประชาชนเห็นวามีผลงานนาผิดหวงัท่ีสุดในป 2553 อันดับแรก ไดแก  
สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ (รอยละ 88.2) รองลงมาคือ สมาคมมวยสากลสมัครเลนแหงประเทศไทยฯ  
(รอยละ 6.3)  และสมาคมกีฬายงิปนแหงประเทศไทยฯ (รอยละ 2.1)  
 
โปรดพิจารณารายละเอียดดังตอไปนี ้
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1. เหตุการณท่ีทําใหรูสึกแยท่ีสุดในป 2553 ( 10 อันดับแรก) ไดแก 
  

- การเผาทําลายบานเมืองในชวงเดือนพฤษภาคม รอยละ 28.7 
- การพบศพเดก็ทารกจากการทําแทง 2,000 กวาศพทีว่ัดไผเงิน รอยละ 22.6 
- การสลายการชุมนุมของกลุมคนเสื้อแดง รอยละ 16.4 
- การเกดิอุทกภัยรายแรงในประเทศไทย รอยละ 8.7 
- การตัดสินไมยุบพรรคประชาธิปตยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ รอยละ 6.5 
- นองโตมี่ถูกแกงโหดใชอาวุธปนยิงถลม รอยละ 5.5 
- การขึ้นเงินเดอืน สส. และ สว.  รอยละ 4.2 
- การเสียชีวิตของจาเพียร รอยละ 3.4 
- การตัดไม เพือ่ขยายถนนในพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ รอยละ 1.5 
- ทีมชาติไทยเสมอทีมชาติลาว และตกรอบแรกในศึกซซููกิคัพ 2010 รอยละ 1.4 

 
2. หนวยงานภาครัฐท่ีมีผลงานนาผิดหวังท่ีสุดในป 2553 (5 อันดับแรก) ไดแก 

(เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 
 

- สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ รอยละ 23.4 
- กระทรวงมหาดไทย รอยละ 9.7 
- กระทรวงคมนาคม รอยละ 8.2 
- กระทรวงการคลัง รอยละ 6.4 
- กระทรวงพาณิชย รอยละ 5.9 

 
3. สมาคมกีฬา ท่ีมีผลงานนาผิดหวงัท่ีสุดในป 2553 (5 อันดับแรก) ไดแก 

(เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

- สมาคมฟตุบอลแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ รอยละ 88.2 
- สมาคมมวยสากลสมัครเลนแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ รอยละ 6.3 
- สมาคมกีฬายงิปนแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ รอยละ 2.1 
- สมาคมแบดมินตันแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ รอยละ  0.9 
- สมาคมวายน้าํแหงประเทศไทย รอยละ 0.3 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
      

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 30 

เขต จาก 50 เขต ทั้งเขตชั้นใน ช้ันกลาง และชั้นนอก ไดแก คลองเตย คลองสามวา จตุจักร ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต  
ทุงครุ บางกอกนอย บางกะป บางเขน บางคอแหลม บางซื่อ บางนา บางบอน บางรัก บึงกุม ปทุมวัน ประเวศ  
พญาไท ภาษเีจริญ ราชเทวี ราษฎรบูรณะ ลาดกระบัง วังทองหลาง สวนหลวง สะพานสูง สาทร สายไหม  
หนองจอกและหลักสี่ และจังหวัดในเขตปรมิณฑลรวม 3 จังหวดั ไดแก  นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ดวย
วิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใชวิธีเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบตวั 
ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 1,304 คน เปนชายรอยละ 49.9 และหญงิรอยละ 50.1  

 
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน โดย
เปนขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเอง จากนั้นคณะ
นักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

   
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :   24 - 26 ธันวาคม 2553 

      
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :    30  ธันวาคม 2553 

 
 
 

 
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (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 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ    

ชาย 651 49.9 
 หญิง 653 50.1 

รวม 1,304 100.0 
อายุ    
 18 - 25 ป 350 26.8 
 26 - 35 ป 352 27.0 
 36 - 45 ป 311 23.8 
 46 ปขึ้นไป 291 22.4 

รวม 1,304 100.0 
การศึกษา   
 ต่ํากวาปริญญาตรี 814 62.5 
 ปริญญาตรี 444 34.0 
 สูงกวาปริญญาตรี 30 2.3 
 ไมระบุการศึกษา 16 1.2 

รวม 1,304 100.0 
อาชีพ   
 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 89 6.8 
 พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 359 27.5 
 คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 431 33.1 
 รับจางทั่วไป 197 15.1 
 พอบาน แมบาน เกษยีณอาย ุ 87 6.7 
 อ่ืนๆ อาทิ นักศึกษา อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 141 10.8 

รวม 1,304 100.0 
 
 
 


