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ผลสํารวจกรุงเทพโพลลเรื่อง  
“ที่สุดแหงป 2557” 

 
 

 กรุงเทพโพลลโดยศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผยผลสํารวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ที่สุดแหงป 
2557” โดยเก็บขอมูลจากประชาชนในกรงุเทพฯและปรมิณฑล จํานวน 1,175 คน พบวา 
 

 ขาว/ เหตุการณในประเทศไทยที่ทําใหปลาบปลื้มใจและมีความสุขมากที่สุดในรอบปน้ี อันดับ1 
คือ ขาวเก่ียวกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (ไดแก ขาวท่ีพระเจาอยูหัวและพระราชินี ทรงมีพระพักตรแจมใส 
เสด็จฯกลับมาประทับวังไกลกังวล ขาววันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา และขาวในหลวงทรงมีพระอาการ
ดีข้ึน)  (รอยละ 70.0)  อันดับ 2  คือ การที่ คสช. เขามาบริหารประเทศ และมี พล.อ. ประยุทธ เปนนายกรัฐมนตรี 
ทําใหเกิดการปฏิรูปประเทศไทย (รอยละ 8.0) และอันดับ 3 คือ การยุติการชุมนุมของทั้งสองฝาย (รอยละ 6.4) 
  

 ขาว/เหตุการณที่ทําใหเศราสลดใจมากที่สุดในรอบปน้ี อันดับ 1 คือ  ขาวการฆาขมขืนนองแกม
บนรถไฟ (รอยละ 31.9) อันดับ 2 คือ ขาวการชุมนุมประทวงและการปะทะกันระหวางกลุม กปปส. และกลุมเสื้อ
แดง (รอยละ 18.6) และ อันดับ 3 คอื ขาวฆาขมขืนเด็กในคดีอ่ืนๆ (รอยละ 9.8) 
 

 ดารา/นักรองที่มีผลงานโดดเดนเปนที่ชื่นชอบมากที่สุดในรอบปน้ี อันดับ1 คือ อ้ัม พัชราภา      
ไชยเชื้อ (รอยละ 19.6)  อันดับ 2 คือ เบิรด ธงไชย แมคอินไตย (รอยละ 12.6) และอันดับ 3 คือ ณเดชน คูกิมิยะ   
(รอยละ 10.8) 
 

 ทีมนักกีฬาที่มีผลงานโดดเดนเปนที่ชื่นชอบมากที่สุดในรอบปน้ี อันดับ1 คือ วอลเลยบอลหญิง 
(รอยละ 39.7) อันดับ 2 คือ ฟุตบอลชาย (รอยละ 38.6) และอันดับ 3 คือ มวยไทย (รอยละ 4.5) 
 

 คลิปดังแหงปที่คนสนใจมากที่สุดในปน้ี อันดับ 1 คือ คลิปเหนียวไกหาย รอยละ 30.0 อันดับ 2 คือ
คลิปเด็กผูหญิง 9 ขวบ ขับรถไปโรงเรียนเอง รอยละ 11.4 และอันดับ 3 คือ คลิปกระเทยดาทอมที่กอดจูบแฟนสาว
บนรถไฟฟาบีทีเอส รอยละ 10.3 
 

 ขาวในประเทศที่สนใจ ติดตาม และเกาะติดมากที่สุดในรอบปน้ี  อันดับ 1 คือ ขาวการจับกุม 
พล.ต.ท.พงศพัฒน ฉายาพันธุ และเครือขาย ในคดีหม่ินพระบรมเดชานุภาพและคดีอาญารายแรงหลาย
ความผิด (รอยละ 53.1) อันดับ 2 คือ  ขาวพนักงานรถไฟฆาขมขืนนองแกมบนรถไฟ (รอยละ 51.7) และอันดับ 3 
คือ ขาวฆา 2 นักทองเท่ียวชาวอังกฤษที่เกาะเตา (รอยละ 43.1) 
 

 ขาวตางประเทศที่สนใจ ติดตามและเกาะติดมากที่สุดในรอบปน้ี อันดับ 1 คือ ขาวการหายไป
ของเครื่องบิน MH370 สายการบินมาเลเซียแอรไลน (รอยละ 42.2) อันดับ 2 คือ ขาวเชื้อไวรัสอีโบลาระบาด
หนักในทวีปแอฟริกา (รอยละ 40.4) และอันดับ 3 คือ ขาวเครื่องบิน MH17 ถูกยิงตก (รอยละ 4.1) 

  

เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/ ขาวการเมือง 
เร่ือง  ผลสํารวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ    (รวม 5 หนา)
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 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

1. ขาว/ เหตุการณในประเทศไทยทีท่าํใหปลาบปลื้มใจมากทีสุ่ดในรอบปน้ี 5 อันดับแรก คือ   
   (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบเุอง) 
 

อันดับ 1 ขาวเก่ียวกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (ไดแก ขาวที่พระเจาอยูหัวและพระ
ราชินี ทรงมีพระพักตรแจมใส เสด็จฯกลับมาประทับวงัไกลกังวล ขาววันมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา และขาวในหลวงทรงมีพระอาการดีขึ้น)  

รอยละ 70.0 

อันดับ 2 การท่ี คสช. เขามาปฏิรูปประเทศไทย และมีพล.อ. ประยุทธ เปนนายกรฐัมนตร ี รอยละ 8.0
อันดับ 3 การยุติการชุมนุมของทั้งสองฝาย รอยละ 6.4
อันดับ 4 ฟุตบอลไทยไดเขาชิงแชมป “เอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ” หรือฟุตบอลชิงแชมปอาเซียน  รอยละ 4.7
อันดับ 5 การคืนความสุขใหคนไทยของรัฐบาลและหนวยงานตางๆ รอยละ 3.8

 
2. ขาว/เหตกุารณที่ทําใหเศราสลดใจมากที่สุดในรอบปน้ี 5 อันดับแรก คือ  
(เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

อันดับ 1 ขาวคดีฆาขมขืนนองแกมบนรถไฟ รอยละ 31.9
อันดับ 2 ขาวการชุมนุมประทวงและการปะทะกันระหวางกลุม กปปส. และกลุมเสือ้แดง  รอยละ 18.6
อันดับ 3 ขาวคดีฆาขมขืนเด็กในคดีอ่ืนๆ รอยละ 9.8
อันดับ 4 ขาวคดีฆา 2 นักทองเท่ียวเกาะเตา รอยละ 7.3
อันดับ 5 ขาวพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงประชวร ตองเขารับการรักษาที่รพ. ศิริราช รอยละ 4.0
อันดับ 5 ขาวการทํารัฐประหาร โดย คสช. รอยละ 4.0

 
3. ดารา/นักรอง ที่มีผลงานโดดเดนเปนที่ชื่นชอบมากที่สุดในรอบปน้ี 5 อันดับแรก คือ 
    (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

อันดับ 1 อ้ัม พัชราภา ไชยเชื้อ รอยละ 19.6
อันดับ 2 เบิรด ธงไชย แมคอินไตย รอยละ 12.6
อันดับ 3 ณเดชน คูกิมิยะ รอยละ 10.8
อันดับ 4 หญิงลี ศรีจุมพล รอยละ 6.0
อันดับ 5 ชมพู อารยา เอ ฮารเก็ต รอยละ 5.5

 
4.  ทีมนักกีฬาที่มีผลงานโดดเดนเปนที่ชื่นชอบมากที่สุดในรอบป 2557 คือ 
 

อันดับ 1 วอลเลยบอลหญิง รอยละ 39.7
อันดับ 2 ฟุตบอลชาย รอยละ 38.6
อันดับ 3 มวยไทย รอยละ 4.5
อันดับ 4 แบดมินตัน รอยละ 4.1
อันดับ 5 ตะกรอ รอยละ 3.2
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5. คลิปดังแหงป ที่คนสนใจมากที่สุด 5 อันดับ แรก คือ 
 

อันดับ 1 คลิปเหนียวไกหาย รอยละ 30.0 
อันดับ 2 คลิปเด็กผูหญิง 9 ขวบ ขับรถไปโรงเรียนเอง รอยละ 11.4 
อันดับ 3 คลิปกระเทยดาทอมที่กอดจูบแฟนสาวบนรถไฟฟาบีทีเอส รอยละ 10.3 
อันดับ 4 คลิปมนุษยปามหาโหดตบตีพนักงานราน KFC เหตุบริการไมพอใจ รอยละ 8.5 
อันดับ 5 คลิปโชเฟอรสิบลอ ซ่ิงเบียด รถกระบะตกถนน ยานพระราม 2 รอยละ 7.4 

 
6. ขาวในประเทศที่สนใจ ติดตามและเกาะติดมากที่สุดในรอบปน้ี 10 อันดับแรก คือ    
  

อันดับ  รอยละ

1 
ขาวการจับกุม พล.ต.ท.พงศพัฒน ฉายาพันธุ และเครือขาย ในคดี
หม่ินพระบรมเดชานุภาพและคดีอาญารายแรงหลายความผิด 

53.1 

2 ขาวพนักงานรถไฟฆาขมขนืนองแกมบนรถไฟ 51.7
3 ขาวฆา 2 นักทองเท่ียวชาวอังกฤษที่เกาะเตา 43.1
4 ขาวการชุมนุมปดกรุงเทพ (Shut down Bangkok) 33.2
5 ขาวการยื่นฟองคดีทุจริตจํานําขาว 31.5
6 ขาวการทํารัฐประหาร และคุมตัวแกนนําทางการเมืองเขาคายทหาร 27.7
7 ขาวการจายเงินจํานําขาวคนืใหชาวนา 23.9
8 ขาวเฮลคิอปเตอร ของกองทัพภาค 3 ตก ที่พะเยา 20.8
9 ขาวการแขงขนักีฬาเอเชี่ยนเกมส ที่เกาหลีใต 16.2
10 ขาวแผนดินไหวที่จังหวัดเชียงราย 16.1

     
 

7. ขาวตางประเทศที่สนใจ ติดตามและเกาะติดมากที่สุดในรอบปน้ี 5 อันดับแรก  คือ    
 

อันดับ 1 ขาวการหายไปของเครื่องบิน MH370 สายการบินมาเลเซียแอรไลน รอยละ 42.2
อันดับ 2 ขาวเชื้อไวรัสอีโบลาระบาดหนกัในทวีปแอฟริกา รอยละ 40.4
อันดับ 3 ขาวเครื่องบิน MH17 ถูกยิงตก รอยละ 4.1
อันดับ 4 ขาวสถานการณการประทวงในฮองกง รอยละ 4.0
อันดับ 5 ขาวเรือเซวอล ลมนอกชายฝงตะวันตกเฉียงใตของเกาหลีใต รอยละ 3.2
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รายละเอียดในการสํารวจ 

 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 
       เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชน เก่ียวกับเรื่องที่สุดแหงป 2557 ในดานตางๆ  เพ่ือชี้ใหเห็นถึง
เรื่องและเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยตลอดป 2557 ซ่ึงอยูในความสนใจของประชาชน รวมถึงเพ่ือ
สะทอนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนใหสังคมและผูที่เก่ียวของไดรับทราบ และนําไปใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาประเทศตอไป 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 
  การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18  ปขึ้นไป ทุกสาขาอาชีพที่อาศัยอยูในกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล  โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากน้ันจึงสุมถนนและประชากร
เปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,175 คน เปนเพศชายรอยละ 48.4 และเพศ
หญิงรอยละ 51.6 

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

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

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :       12 - 15 ธันวาคม 2557 
 
วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :       20 ธันวาคม 2557 
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ตาราง ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ   
            ชาย 569 48.4 
            หญิง 606 51.6 
                         รวม 1,175 100.0 
อายุ  
            18 - 30 ป 300 25.5 
            31 - 40 ป 262 22.3 
            41 - 50ป 230 19.6 
   51 - 60 ป 208 17.7 
            61 ปขึ้นไป  175 14.9 
                         รวม 1,175 100.0 
การศึกษา  
            ต่ํากวาปริญญาตรี 746 63.5 
            ปริญญาตรี 365 31.1 
            สูงกวาปริญญาตรี 64 5.4 
                         รวม 1,175 100.0 
อาชีพ  
 ลูกจางรัฐบาล 134 11.4 
 ลูกจางเอกชน     317 27.0 
 คาขาย/ ทํางานสวนตัว 372 31.6 
 เจาของกิจการ/ นายจาง  68 5.8 
 ทํางานใหครอบครัว   16 1.4 
 พอบาน/ แมบาน/ เกษียณอายุ 153 13.0 
 นักเรียน/ นักศึกษา   103 8.8 
 วางงาน/ เกษตรกร 12 1.0 

รวม 1,175 100.0 
 
 

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 


