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ผลสาํรวจเร่ือง  “ท่ีสดุแห่งปี 2561” 
 
      

 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจยัมหาวิทยาลยักรุงเทพเผยผลสํารวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง    
“ท่ีสดุแห่งปี 2561” โดยเกบ็ข้อมลูจากประชาชนในกรงุเทพฯและปริมณฑล จาํนวน1,194 คน พบว่า 
 

 -ทีสุ่ดของขา่วในประเทศทีป่ระชาชนสนใจ ตดิตาม และเกาะตดิสถานการณ์แหง่ปีไดแ้ก่ ข่าวปฏิบติัการ
ช่วยเหลือ 13 ชีวิตติดถํา้ ท่ีถํา้หลวงขนุน้ํานางนอน จ.เชียงราย 
 

 - ทีส่ดุของบุคคลในสงัคมไทยทีน่่าชื่นชมยกยอ่งไดแ้ก่ ทีมปฏิบติัการช่วยเหลือ 13 ชีวิตติดถํา้ อาทิ จ่า
แซม ผูว่้าณรงคศ์กัด์ิ หมอภาคย ์หน่วยซีล ทีมนักดาํน้ํา จิตอาสา ฯลฯ 

 

 - ทีส่ดุของดารา/นกัรอ้งชายทีม่ผีลงานโดดเดน่เป็นทีช่ื่นชอบ ไดแ้ก่ โป๊บ ธนวรรธน์ วรรธนะภติู 

 

 - ทีส่ดุของดารา/นกัรอ้งหญงิทีม่ผีลงานโดดเดน่เป็นทีช่ื่นชอบ ไดแ้ก่ เบลล่า ราณี แคมเปน  
 

- ทีส่ดุของดาราคูจ่ิน้ในละครสดุฟินแหง่ปี ไดแ้ก่ โป๊บ– เบลล่า จากละคร บพุเพสนันิวาส 
 

โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
  
1. ข่าวในประเทศท่ีสนใจ ติดตาม และเกาะติดมากท่ีสดุในรอบปีน้ี 5 อนัดบัแรก คือ 
(เลอืกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 

อนัดบั  ร้อยละ 

1 
ข่าวปฏิบติัการช่วยเหลือ 13 ชีวิตติดถํา้ ท่ีถํา้หลวงขนุน้ํานางนอน จ.
เชียงราย 

87.4 

2 ขา่วเจา้สวั เปรมชยั กบั “คดฆีา่เสอืดาํ” กลางทุง่ใหญ่นเรศวร 70.6 
3 ขา่ว เจา้สวั วชิยั (King Power) ฮ. ตกที ่สโมสรเลสเตอรซ์ติี ้ประเทศองักฤษ 62.1 
4 ขา่วการสอบสวนคด ี“หวย 30 ลา้น” 55.8 
5 ขา่วคด ี“ป้าทุบรถ” 50.9 

 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวสงัคม 

เรือ่ง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชน  (รวม 4หน้า) 
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2. บคุคลในสงัคมไทยท่ีน่าช่ืนชมยกย่องมากท่ีสดุในรอบปี 5 อนัดบัแรก คือ 
(เป็นคาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุเอง) 
 

อนัดบั  ร้อยละ 
1 ทีมปฏิบติัการช่วยเหลือ 13 ชีวิตติดถํา้ ได้แก่ จ่าแซม ผูว่้าณรงคศ์กัด์ิ หมอ

ภาคย ์หน่วยซีล ทีมนักดาํน้ํา จิตอาสา ฯลฯ 
37.9 

2 พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ี 21.6 
3 นายอาทวิราห ์คงมาลยั (ตูน บอดีส้แลม) 19.1 
4 นางปวณีา หงสกุล 8.4 
5 นาย อจัฉรยิะ เรอืงรตันพงศป์ระธานชมรมชว่ยเหลอืเหยือ่อาชญากรรม 2.7

เทา่กนั นายวเิชยีร ชณิวงษ์ หวัหน้าเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ทุง่ใหญ่นเรศวรดา้นตะวนัตก 
 
3. ศิลปิน/ดารา/นักร้องชาย ท่ีมีผลงานโดดเด่นเป็นท่ีช่ืนชอบมากท่ีสดุในรอบปีน้ี 5 อนัดบัแรก คือ 
(เป็นคาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุเอง) 
 
 

อนัดบั  ร้อยละ 
1 โป๊บ ธนวรรธน์ วรรธนะภติู 38.2 
2 ณเดชน์ คกูมิยิะ 25.5 
3 ตูน บอดีส้แลม 8.7 
4 เวยีร ์ศุกลวฒัน์ 6.2 
5 เบริด์ธงไชย แมคอนิไตย ์ 5.5 

 
4. ศิลปิน/ดารา/นักร้องหญิง ท่ีมีผลงานโดดเด่นเป็นท่ีช่ืนชอบมากท่ีสดุในรอบปีน้ี 5 อนัดบัแรก คือ 
(เป็นคาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุเอง) 
 
 

อนัดบั  ร้อยละ 
1 เบลล่า ราณี แคมเปน 45.8 
2 ญาญ่า อุรสัยา เสปอรบ์นัด ์ 24.0 
3 แตว้ ณฐพร เตมรีกัษ ์ 6.7 
4 อัม้ พชัราภา ไชยเชือ้ 6.2 
5 ใหม ่ดาวกิา โฮรเ์น่ 4.0 
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5. ดาราคู่จ้ินในละครสดุฟิน แห่งปี 2561 คือ 
อนัดบั  ร้อยละ 

1 โป๊บ– เบลล่า (บพุเพสนันิวาส)     58.5 
2 ณเดช– ญาญ่า (ลขิติรกั) 20.8 
3 บ ีน้ําทพิย ์– ฟิลม์ ธนภทัร (เมยี 2018)     5.3 
4 ใหม ่ดาวกิา – เต๋อ ฉนัทวชิช ์(ชายไมจ่รงิหญงิแท)้ 5.2 
5 หมาก-คมิ (คมแฝก) 4.0 

 
 

รายละเอียดในการสาํรวจ 
 

วตัถปุระสงคใ์นการสาํรวจ 
  เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของประชาชน เกี่ยวกบัเรื่องที่สุดแห่งปี 2561 ในดา้นต่างๆ เพื่อชี้ใหเ้หน็ถึง
เรื่องและเหตุการณ์ต่างๆที่เกดิขึน้ในสงัคมไทยตลอดปี 2561 ซึ่งอยู่ในความสนใจของประชาชน รวมถึงเพื่อ
สะทอ้นมมุมองความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  

 
 

ระเบียบวิธีการสาํรวจ 
  การสํารวจใชก้ารสุ่มตวัอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึน้ไปทุกสาขาอาชพีทีอ่าศยัอยู่ในกรุงเทพฯและปรมิณฑล  
โดยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling) จากนัน้จงึสุ่มถนนและประชากรเป้าหมายทีจ่ะ
สมัภาษณ์อยา่งเป็นระบบ ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทัง้สิน้ 1,194 คน เป็นเพศชายรอ้ยละ 49.7และเพศหญงิรอ้ยละ 50.3 

 
 

 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

  ในการประมาณการขนาดตวัอยา่งมคีวามคลาดเคลื่อน 3% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่95% 
 

 

วิธีการรวบรวมข้อมลู 
ใชก้ารสมัภาษณ์แบบพบตวั (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเป็นแบบสอบถามทีม่ี

โครงสรา้งแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal)และคําถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุ
คาํตอบเองโดยอสิระ (Open Ended) จากนัน้จงึนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทกึ
ขอ้มลูและประมวลผล 

 
 

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู   :  6 -11 ธนัวาคม 2561 
 

วนัท่ีเผยแพร่ผลการสาํรวจ   :       22 ธนัวาคม 2561 
 



 

  4

ตารางข้อมลูประชากรศาสตร ์

 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 594 49.7 
            หญงิ 600 50.3 
รวม 1,194 100.0 
อาย ุ   
18 - 30ปี 288 24.1 
31 - 40ปี 227 19.0 
41 - 50 ปี 257 21.5 
   51 - 60 ปี 237 19.9 
61 ปีขึน้ไป  185 15.5 
รวม 1,194 100.0 
การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 719 60.2 
            ปรญิญาตร ี 408 34.2 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 67 5.6 
รวม 1,194 100.0 
อาชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 161 13.5 
 ลกูจา้งเอกชน 329 27.5 
 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร 378 31.7 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง 54 4.5 
 ทาํงานใหค้รอบครวั 13 1.1 
 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/เกษยีณอาย ุ 127 10.6 
 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   106 8.9 
 วา่งงาน 26 2.2 

รวม 1,194 100.0 
 
 

ศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพลล)์  โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

Twitter: http://twitter.com/bangkok_poll 
 


