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ผลสาํรวจเร่ือง  “ท่ีสดุแห่งปี 2558”  

 
              

 กรงุเทพโพลลโ์ดยศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ เผยผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชนเรื่อง    
“ท่ีสดุแห่งปี 2558” โดยเกบ็ข้อมลูจากประชาชนในกรงุเทพฯและปริมณฑล จาํนวน 1,189 คน พบว่า 
 

 ข่าวในประเทศท่ีสนใจ ติดตาม และเกาะติดมากท่ีสดุในรอบปีน้ี   
อนัดบั 1 คือเหตรุะเบิดบริเวณแยกราชประสงค ์(71.6%)   
อนัดบั 2 คอืขา่วการจดักจิกรรม Bike for Mom /Bike for Dad (65.5%)     
อนัดบั 3 คอือาการปว่ยของ ปอ ทฤษฎ ี(50.5%)   
 

 ข่าว/ เหตกุารณ์ในประเทศไทยท่ีทาํให้ปลาบปลืม้ใจและมีความสขุมากท่ีสดุในรอบปีน้ี  
อนัดบั 1 คือ การจดักิจกรรม “Bike for Mom” และ “Bike for Dad”ท่ีมีประชาชนเข้าร่วม

เป็นจาํนวนมาก (65.6%)   
อนัดบั 2 คอื การทีพ่ระเจา้อยู่หวัและพระราชนีินาถทรงมพีระอาการดขีึน้ และเสดจ็ฯ ออกจาก 

รพ.ศริริาช ไปประทบัวงัไกลกงัวล  (13.0%)   
อนัดบั 3 คอื การจดักจิกรรมงานวนัพอ่แหง่ชาต ิ(10.7%)   

  

 ข่าว/เหตกุารณ์ท่ีทาํให้เศร้าสลดใจมากท่ีสดุในรอบปีน้ี  
อนัดบั 1 คือ เหตกุารณ์ระเบิดบริเวณแยกราชประสงค ์(70.2%)   
อนัดบั 2 คอื ขา่วอาการปว่ยของพระเอก ปอ ทฤษฎ ีสหวงษ์ (6.8%)   
อนัดบั 3 คอื เหตุการณ์กลุ่มวยัรุ่นรุมทํารา้ยหนุ่มวยั 19 ปี อย่างเหี้ยมโหดจนเสยีชวีติที่จงัหวดั

กาญจนบุร ี(5.4%)   
 

 ดารา/นักร้องฝ่ายชายท่ีมีผลงานโดดเด่นเป็นท่ีช่ืนชอบมากท่ีสดุในรอบปีน้ี  
อนัดบั 1 คือ ปอ ทฤษฎี สหวงษ์  
อนัดบั 2 คอื ณเดช คกูมิยิะ  
อนัดบั 3 คอื เบริด์ ธงชยั แมคอนิไตย ์ 

 

ดารา/นักร้องฝ่ายหญิงท่ีมีผลงานโดดเด่นเป็นท่ีช่ืนชอบมากท่ีสดุ  
อนัดบั 1 คือ อัม้ พชัราภา ไชยเช้ือ  
อนัดบั 2 คอื ญาญ่า อุรสัยา เสปอรบ์นัด ์ 
อนัดบั 3 คอื ชมพู ่อารยา เอ ฮารเ์กต็ 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวสงัคม 

เรือ่ง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชน       (รวม 5 หน้า) 
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 บคุคลในวงการกีฬาท่ีมีผลงานโดดเด่นเป็นท่ีช่ืนชอบมากท่ีสดุในรอบปีน้ี  
อนัดบั 1 คือ ซิโก้ เกียรติศกัด์ิ เสนาเมือง (45.6%) 
อนัดบั 2 คอื เมย ์รชันก อนิทนนท ์(16.8%) 
อนัดบั 3 คอื บวัขาว บญัชาเมฆ (10.2%) 

 

 ประเภทกีฬาท่ีมีผลงานน่าประทบัใจมากท่ีสดุในรอบปีน้ี  
อนัดบั 1 คือฟตุบอลชาย (52.3%) 
อนัดบั 2 คอืวอลเลยบ์อลหญงิ (18.2%) 
อนัดบั 3 คอื แบดมนิตนั (9.0%) 

 

 มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

1. ข่าวในประเทศท่ีสนใจ ติดตาม และเกาะติดมากท่ีสดุในรอบปีน้ี 10 อนัดบัแรก คือ    
  

อนัดบั  ร้อยละ 
1 เหตรุะเบิดบริเวณแยกราชประสงค ์ 71.6 
2 ขา่วการจดังาน Bike for Mom /Bike for Dad 65.5 
3 อาการปว่ยของ ปอ ทฤษฎ ี 50.5 
4 การก่อการรา้ยของกลุ่ม IS 37.6 
5 ขา่วการทุจรติกรณอุีทยานราชภกัดิ ์ 37.1 
6 คดหีมิน่เบือ้งสงูของ พ.ต.ต.ปรากรม-นายสรุยินั (หมอหยอง) และนายจริวงศ ์ 36.1 
7 น.ส. ยิง่ลกัษณ์ ขึน้ศาลคดโีกงจาํนําขา้ว 33.4 
8 ขบวนการคา้มนุษยช์าว "โรฮนีจา"  33.3 
9 ขา่วแผน่ดนิไหวทีป่ระเทศเนปาล 24.9 
10 คดบุีกรกุทีด่นิปา่สงวน (เขาใหญ่) 20.7 

 
2. ข่าว/ เหตกุารณ์ในประเทศไทยท่ีทาํให้ปลาบปลืม้ใจมากท่ีสดุในรอบปีน้ี 5 อนัดบัแรก คือ   
   (เป็นคาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุเอง) 
 

อนัดบั 1 การจดักิจกรรม “Bike for Mom” และ “Bike for Dad” 
               ท่ีมีประชาชนเข้าร่วมเป็นจาํนวนมาก 

ร้อยละ 65.6 

อนัดบั 2 การทีพ่ระเจา้อยูห่วัและพระราชนีิทรงมพีระอาการดขีึน้ และเสดจ็ฯ ออก
จาก รพ.ศริริาช ไปประทบัวงัไกลกงัวล 

รอ้ยละ 13.0 

อนัดบั 3 การจดักจิกรรมงานวนัพอ่แหง่ชาต ิ รอ้ยละ 10.7 
อนัดบั 4 ผลงานของนกัฟุตบอลทมีชาตไิทย รอ้ยละ 4.9 
อนัดบั 5 การดาํเนินคดกีบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการทุจรติโครงการรบัจาํนําขา้ว รอ้ยละ 1.4 
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3. ข่าว/เหตกุารณ์ท่ีทาํให้เศร้าสลดใจมากท่ีสดุในรอบปีน้ี 5 อนัดบัแรก คือ  
   (เป็นคาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุเอง) 
 

อนัดบั 1 เหตกุารณ์ระเบิดบริเวณแยกราชประสงค ์ ร้อยละ 70.2 
อนัดบั 2 ขา่วอาการปว่ยของพระเอก ปอ ทฤษฎ ีสหวงษ ์ รอ้ยละ 6.8 
อนัดบั 3 เหตุการณ์กลุ่มวยัรุน่รมุทาํรา้ยหนุ่มวยั 19 ปี อยา่งเหีย้มโหดจนเสยีชวีติที่

จงัหวดักาญจนบุร ี
รอ้ยละ 5.4 

อนัดบั 4 ขา่วทุจรติเงนิสรา้งอุทยานราชภกัดิ ์ รอ้ยละ 2.7 
อนัดบั 5 ขา่วคดหีมิน่เบือ้งสงูของ พ.ต.ต.ปรากรม-นายสรุยินั (หมอหยอง)  
           และนายจริวงศ ์

รอ้ยละ 2.6 

 

4. ดารา/นักร้อง ท่ีมีผลงานโดดเด่นเป็นท่ีช่ืนชอบมากท่ีสดุในรอบปีน้ี 5 อนัดบัแรก คือ 
    (เป็นคาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุเอง) 
 

ฝ่ายชาย ฝ่ายหญิง 
อนัดบั 1  ปอ ทฤษฎี สหวงษ์ อนัดบั 1  อัม้ พชัราภา ไชยเช้ือ 
อนัดบั 2  ณเดช คกูมิยิะ อนัดบั 2  ญาญ่า อุรสัยา เสปอรบ์นัด ์
อนัดบั 3  เบริด์ ธงชยั แมคอนิไตย ์ อนัดบั 3  ชมพู ่อารยา เอ ฮารเ์กต็ 
อนัดบั 4  อาทวิราห ์คงมาลยั(ตูน Bodyslam) อนัดบั 4  ใหม ่ดาวกิา โฮรเ์น่ 
อนัดบั 5  มารโิอ ้เมาเรอ่ อนัดบั 5  แอน ทองประสม 

 

5.  บคุคลในวงการกีฬาท่ีมีผลงานโดดเด่นเป็นท่ีช่ืนชอบมากท่ีสดุในรอบปีน้ี 5 อนัดบัแรก คือ 
 (เป็นคาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุเอง) 
 

อนัดบั 1 ซิโก้ เกียรติศกัด์ิ เสนาเมือง ร้อยละ 45.6 
อนัดบั 2 เมย ์รชันก อนิทนนท ์ รอ้ยละ 16.8 
อนัดบั 3 บวัขาว บญัชาเมฆ รอ้ยละ 10.2 
อนัดบั 4 ชนาธปิ สรงกระสนิธ ์ รอ้ยละ 7.6 
อนัดบั 5 ปลืม้จติร ์ถนิขาว รอ้ยละ 5.0 

 

6. ประเภทกีฬาท่ีมีผลงานน่าประทบัใจท่ีสดุในรอบปีน้ี 5 อนัดบัแรก คือ 
 

อนัดบั 1 ฟตุบอลชาย ร้อยละ 52.3 
อนัดบั 2 วอลเลยบ์อลหญงิ รอ้ยละ 18.2 
อนัดบั 3 แบดมนิตนั รอ้ยละ  9.0 
อนัดบั 4 มวยไทย รอ้ยละ  6.8 
อนัดบั 5 ฟุตบอลหญงิ รอ้ยละ 1.9 
อนัดบั 5 มวยสากล รอ้ยละ 1.9 
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รายละเอียดในการสาํรวจ 
 

วตัถปุระสงคใ์นการสาํรวจ 
       เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของประชาชน เกี่ยวกบัเรื่องที่สุดแห่งปี 2558 ในดา้นต่างๆ เพื่อชีใ้หเ้หน็ถงึ
เรื่องและเหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในสงัคมไทยตลอดปี 2558 ซึ่งอยู่ในความสนใจของประชาชน รวมถงึเพื่อ
สะทอ้นมมุมองความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  

 
ระเบียบวิธีการสาํรวจ 
  การสํารวจใช้การสุ่มตวัอย่างประชาชนอายุ 18  ปีขึ้นไป ทุกสาขาอาชีพที่อาศยัอยู่ในกรุงเทพฯและ
ปรมิณฑล  โดยวธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling) จากนัน้จงึสุม่ถนนและประชากร
เป้าหมายที่จะสมัภาษณ์อย่างเป็นระบบ ไดก้ลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 1,189 คน เป็นเพศชายรอ้ยละ 51.2 และเพศ
หญงิรอ้ยละ 48.8  

 
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

  ในการประมาณการขนาดตวัอยา่งมคีวามคลาดเคลื่อน  3% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีการรวบรวมข้อมลู  

 ใช้การสมัภาษณ์แบบพบตวั (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บขอ้มูลเป็น
แบบสอบถามทีม่โีครงสรา้งแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คําถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) และคาํถาม
ปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุคาํตอบเองโดยอสิระ (Open Ended) จากนัน้จงึนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู   :       9 - 14 ธนัวาคม 2558 
 
วนัท่ีเผยแพร่ผลการสาํรวจ   :       27 ธนัวาคม 2558 
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ตาราง ข้อมลูประชากรศาสตร ์

 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 609 51.2 
            หญงิ 580 48.8 
                         รวม 1,189 100.0 
อาย ุ   
            18 - 30 ปี 283 23.8 
            31 - 40 ปี 253 21.3 
            41 - 50 ปี 233 19.6 
   51 - 60 ปี 228 19.2 
            61 ปีขึน้ไป  192 16.1 
                         รวม 1,189 100.0 
การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 814 68.4 
            ปรญิญาตร ี 313 26.3 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 62 5.3 
                         รวม 1,189 100.0 
อาชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 119 10.0 
 ลกูจา้งเอกชน     325 27.3 
 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั  354 29.8 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   48 4.0 
 ทาํงานใหค้รอบครวั   17 1.4 
 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ 184 15.5 
 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   128 10.8 
 วา่งงาน/ เกษตรกร 14 1.2 

รวม 1,189 100.0 
 
 

ศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพลล)์  โทร. 02-350-3500 ต่อ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th  

Twitter: http://twitter.com/bangkok_poll 


