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เรียน บรรณาธิการขาวหนา 1 / ขาวการเมือง ขาวสังคม     รวม 6 หนา 
 

                                     ผลสํารวจกรุงเทพโพลล 
                                 เรื่อง ที่สุดแหงป 2556 

 
 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เผยผลสํารวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ที่สุดแหง
ป 2556” โดยเก็บขอมูลจากประชาชนทั่วประเทศที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป ในทุกสาขาอาชีพ เม่ือวันที่ 9 -15 
ธันวาคม ที่ผานมา ไดจํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,283 คน พบวา 
 

 ขาว /  เหตุการณในประเทศไทยที่ทําใหปราบปลื้มใจมากที่สุดในรอบป น้ี คือ ขาวเก่ียวกับ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (ไดแก ขาวท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จออกจาก รพ. ศิริราชไปประทับท่ี
พระราชวังไกลกังวล และขาวพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จออกมหาสมาคม 5 ธ.ค. ท่ีพระราชวังไกลกังวล)  
รอยละ 64.5 
 

 ขาว/เหตุการณที่ทําใหเศราสลดใจมากที่สุดในรอบปน้ี คือ ขาวการปะทะกันระหวางกลุม นปช. และ
นักศึกษารามฯ จนมีผูเสียชีวิตที่ ม.รามคําแหง และการใชแกสนํ้าตาของรัฐบาล รอยละ 49.2 
 

 บุคคลหรือกลุมบุคคลในสังคมไทยที่นายกยองมากที่สุดในรอบปน้ี คือ น.ส. ย่ิงลักษณ ชินวัตร  
นายกรัฐมนตรี รอยละ 22.4 
 

 ขาวที่สนใจ ติดตาม และเกาะติดมากที่สุดในรอบปน้ี  คือ ขาวการชุมนุมที่นําโดย นายสุเทพ           
เทือกสุบรรณ รอยละ 58.7 
 

 ที่สุดแหงนวัตกรรมความคิดสรางสรรคที่นํามาใชในการชุมนุมทางการเมือง ป 2556 ที่โดนใจมากที่สุด  
คือ นกหวีด รอยละ 53.5 
 

 การสรางสรรคคําพูดใหมๆ ในป 2556  ที่คิดวาฮอตฮิตและโดนใจมากที่สุด  คือ คําวา “จุงเบย”          
รอยละ 54.6 
 

 ละครในป 2556 ที่สรางสรรคและสรางคุณคาใหกับสังคมมากที่สุด คือ ทองเนื้อเกา จาก ชอง 3          
รอยละ 67.0 
 

 บทบาทในตัวละครไทยที่ชื่นชอบมากที่สุดในรอบป 2556 คือ ลํายอง จากละคร ทองเน้ือ 9 (ชอง 3)
รอยละ 42.3 
 
มีรายละเอียดดังน้ี 
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1. ขาว/ เหตุการณในประเทศไทยทีท่าํใหปราบปลื้มใจมากที่สุดในรอบปน้ี 5 อันดับแรก คือ   
   (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบเุอง) 
 

อันดับ 1  ขาวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
             (ไดแก ขาวที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จออกจาก รพ. ศิริราชไปประทับที่

พระราชวังไกลกังวล และขาวพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จออกมหาสมาคม 5 ธ.ค. 
ที่พระราชวังไกลกังวล)  

รอยละ 64.5 

อันดับ 2 ขาววอลเลยบอลหญิงทีมชาติไทยไดเปนแชมปเอเชีย เปนครั้งที่ 2 รอยละ13.6
อันดับ 3 ขาวประชาชนมารวมชุมนุมคัดคาน รางพ.ร.บ. นิรโทษกรรม รอยละ 9.3
อันดับ 4 ขาวการประกาศยุบสภาฯ ของรัฐบาลนายกฯ ยิ่งลักษณ ชินวัตร รอยละ 3.9
อันดับ 5 ขาวนองเมย รัชนก อินทนนท ควาแชมปโลก แบดมินตัน รอยละ 3.7

 
2. ขาว/เหตุการณที่ทําใหเศราสลดใจมากที่สุดในรอบปน้ี 5 อันดับแรก คือ  
   (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบเุอง) 
 

อันดับ 1 ขาวการปะทะกันระหวางกลุม นปช. และนักศึกษารามฯ จนมีผูเสียชีวติที่ 
ม.รามคําแหง  และการใชแกสนํ้าตาของรัฐบาล 

รอยละ 49.2

อันดับ 2 การเมืองไทย รอยละ 16.9
อันดับ 3 ขาวการสิ้นพระชนมของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช             

สกลมหาสังฆปริณายก 
รอยละ 7.8

อันดับ 4 เหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต รอยละ 6.0
อันดับ 5 ขาวการประกาศยุบสภาฯ ของรัฐบาลนายกฯ ยิ่งลักษณ ชินวัตร รอยละ 3.8

 
3. บุคคลหรือกลุมบุคคลในสังคมไทยที่นายกยองมากที่สุดในรอบปน้ี 5 อันดับแรก คือ 
    (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

อันดับ 1 น.ส. ย่ิงลักษณ ชนิวัตร  นายกรัฐมนตรี รอยละ 22.4
อันดับ 2 นักวอลเลยบอลหญิงทีมชาติไทย รอยละ 20.5
อันดับ 3 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รอยละ 14.7
อันดับ 4 มวลมหาปรชาชนที่มาชุมนุมคัดคาน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม รอยละ 8.5
อันดับ 5 นองเมย รัชนก อินทนนท แชมปแบดมินตันโลกป 2013 รอยละ 5.3
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4.  10 อันดับขาวที่สนใจ ติดตามและเกาะติดมากที่สุดในรอบปน้ี  คือ    
  

อันดับ  รอยละ
1 ขาวการชุมนุมที่นําโดยนายสุเทพ  เทอืกสุบรรณ                                      58.7
2 ขาวการประกาศยุบสภาฯ ของ นายกฯ ยิ่งลักษณ ชินวตัร 57.8
3 ขาวพ.ร.บ. นิรโทษกรรม 52.9
4 ขาวการแขงขนัวอลเลยบอลหญิงทีมชาตไิทย                                        48.8
5 ขาวตัดสินคดี กรณีเขาพระวิหาร 38.1
6 ขาวเหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต                                32.3
7 ขาวการลอบยงิ  เอ็กซ จักรกฤษณ (นักกีฬาแมนปน)                              32.1
8 ขาวทุจริตโครงการรับจํานําขาว 29.7
9 ขาวนํ้าทวม ภาคอีสาน ภาคตะวันออก ภาคใต 26.0
10 ขาวพ.ร.บ. เงินกู 2.2 ลานลานบาท                                                    25.5

     
 

5. ที่สุดแหงนวัตกรรมความคิดสรางสรรคที่นํามาใชในการชุมนุมทางการเมือง ป 2556 ที่โดนใจมาก
ที่สุด 5 อันดับแรก คือ  

 

อันดับ 1 นกหวีด รอยละ 53.5
อันดับ 2 สัญลักษณคัดคาน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม รอยละ 34.8
อันดับ 3 มือตบ ตีนตบ รอยละ 24.6
อันดับ 4 การตูนลอเลยีนการเมืองตาง ๆ                     รอยละ 16.0
อันดับ 5 คลิปลอเลียนการเมืองตาง ๆ    รอยละ 15.0

 
6. การสรางสรรคคําพูดใหมๆ ในป 2556  ที่คิดวาฮอตฮติและโดนใจมากที่สุด  5 คําแรก คือ 
 

อันดับ 1 จุงเบย รอบละ 54.6
อันดับ 2 บองตง รอยละ 33.7
อันดับ 3 ฟน รอยละ 33.4
อันดับ 4 ฝุดฝุด รอยละ 26.0
อันดับ 5 สุดซอย รอยละ 22.4
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7. ละครในป 2556 ที่สรางสรรคและสรางคุณคาใหกับสังคมมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 
 

อันดับ 1 ทองเนื้อเกา จาก ชอง 3  รอยละ 67.0
อันดับ 2 สุภาพบุรุษจุฑาเทพ จาก ชอง 3 รอยละ 7.0
อันดับ 3 เลือดเจาพระยา จาก ชอง 7 รอยละ 3.5
อันดับ 4 คูกรรม จาก ชอง 5 
อันดับ 4 หยกเลือดมังกร จาก ชอง 7 

รอยละ 2.1
รอยละ 2.1 

อันดับ 5 ดาวเรือง จาก ชอง 3 รอยละ 1.6
 
8. บทบาทในตัวละครไทยที่ชื่นชอบมากที่สุดในรอบป 2556 5 อันดับแรก คือ  
    (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

อันดับ 1 ลํายอง จากละคร ทองเน้ือ 9 (ชอง 3) รอยละ 42.3 
อันดับ 2 วันเฉลิม จากละคร ทองเนื้อ 9 (ชอง 3) รอยละ 39.5 
อันดับ 3 คุณชายพุฒิภัทร จากละคร สุภาพบุรุษจุฑาเทพ (ชอง 3) รอยละ 2.8 
อันดับ 4 สันต จากละคร ทองเน้ือ 9 (ชอง 3) รอยละ 1.8 
อันดับ 5 หยก จากละครเรื่องหยกเลือดมังกร (ชอง7) รอยละ 1.6 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
       เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนจากทั่วประเทศ เก่ียวกับเรื่องที่สุดแหงป 2556 ในดานตางๆ  
เพ่ือชี้ใหเห็นถึงเรื่องและเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยตลอดป 2556 ซ่ึงอยูในความสนใจของ
ประชาชน รวมถึงเพ่ือสะทอนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนใหสังคมและผูที่เก่ียวของไดรับทราบ และ
นําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศตอไป 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 
  การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนจากทั่วประเทศที่มีอายุ 18  ปขึ้นไป  โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบ
หลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) สําหรับในกรุงเทพมหานครไดทําการสุมเขตการปกครองทั้งเขต
ชั้นนอก ชั้นกลาง และช้ันใน จํานวนทั้งสิ้น 13 เขตไดแก ดุสิต บางเขน บางซื่อ บางบอน บางรัก บึงกุม 
ประเวศ พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี ราชเทวี และราษฎรบูรณะ สวนจังหวัดที่เปนตัวแทนของแตละ
ภาค ไดแก ขอนแกน  เชียงใหม นครราชสีมา นนทบุรี ปทุมธานี มหาสารคาม สงขลา และสมุทรปราการ  
จากน้ันจึงสุมถนนและประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,283 คน เปน
เพศชายรอยละ 48.1 และเพศหญิงรอยละ 51.9  

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

 ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน
แบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) ในสวน
ของ และคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเองโดยอิสระ (Open Ended) และไดนําแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :       9 - 15 ธันวาคม 2556 
 
วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :       20 ธันวาคม 2556 
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ตาราง ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ   
            ชาย 617 48.1 
            หญิง 666 51.9 
                         รวม 1,283 100.0 
อายุ  
            18-25 ป 361 28.1 
            26-35 ป 322 25.1 
            36-45 ป 283 22.1 
            46 ปขึ้นไป  317 24.7 
                         รวม 1,283 100.0 
การศึกษา  
            ต่ํากวาปริญญาตรี 743 57.9 
            ปริญญาตรี 461 35.9 
            สูงกวาปริญญาตรี 79 6.2 
                         รวม 1,283 100.0 
อาชีพ  
       ขาราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 148 11.5 
         พนักงานบริษทัเอกชน 377 29.4 
        คาขาย  ธุรกิจสวนตวั 204 15.9 
 เจาของกิจการ 49 3.8 
         รับจางทั่วไป 173 13.5 
         พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 74 5.8 
          เกษตรกร 32 2.5 
         นักศึกษา นักเรียน 189 14.7 
 อ่ืนๆ อาทิ อาชีพ อิสระวางงาน 37 2.9 

รวม 1,283 100.0 
 
 

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

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
 
 


