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ผลสาํรวจเร่ือง  “ท่ีสดุแห่งปี 2562” 
 
      

 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจยัมหาวิทยาลยักรุงเทพเผยผลสํารวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง    
“ท่ีสดุแห่งปี 2562” โดยเกบ็ข้อมลูจากประชาชนทัว่ประเทศจาํนวน 1,228 คน พบว่า 
 
 - บุคคลแหง่ปีทีน่่าชื่นชมยกยอ่งมากทีส่ดุ คอื บิณฑ ์บรรลือฤทธ์ิ (นําทีมกู้ภยัช่วยเหลือน้ําท่วมท่ีอบุล

ฯ และ แจกเงินช่วยน้ําท่วม ครอบครวัละ 5,000 บาท) ร้อยละ 59.4 

 - ดาราหญงิ ทีม่ผีลงานโดดเดน่เป็นทีช่ื่นชอบมากทีส่ดุ คอื ญาญ่า อรุสัยา 

 - ดาราชาย ทีม่ผีลงานโดดเดน่เป็นทีช่ื่นชอบมากทีส่ดุ คอื ณเดชน์ คกิูมิยะ  

- นกัการเมอืงแหง่ปีทีช่ื่นชอบมากทีส่ดุ คอื นายธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ 

- ขา่วเดน่ คดดีงั แหง่ปี 2562 คอื ข่าวคดีลกูฆ่าหัน่ศพแม่ยดัตู้เยน็ ร้อยละ 39.0 

  
โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
  
1. บคุคลแห่งปีท่ีน่าช่ืนชมยกย่องมากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรก คือ 
 

อนัดบั  ร้อยละ 
1 บิณฑ ์บรรลือฤทธ์ิ (นําทีมกู้ภยัช่วยเหลือน้ําท่วมท่ีอบุลฯ)  59.4 
2 ตูน บอดีส้แลม(กา้วคนละกา้ว กา้วต่อไปดว้ยพลงัเลก็ๆจดักจิกรรมวิง่ ใน 5 ภาค

ใหญ่เพือ่ชว่ยเหลอืโรงพยาบาล และโรงพยาบาลชุมชน)  
21.7 

3 เจา้คุณอลงกตเจา้อาวาสวดัพระบาทน้ําพ ุ(นกับุญสูเ้อดส)์  7.8 
4 ปวณีา หงสกุล (ชว่ยเหลอืเดก็และสตร)ี 3.0 
5 บุ๋ม ปนดัดา (ขบัเคลื่อนกฎหมายเพิม่โทษคดขีม่ขนืสาํเรจ็)     2.3 

 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวสงัคม 

เรือ่ง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชน  (รวม 4หน้า) 
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2. ดาราหญิง ท่ีมีผลงานโดดเด่นเป็นท่ีช่ืนชอบมากท่ีสดุในรอบปีน้ี 5 อนัดบัแรก คือ 
 

อนัดบั ดาราหญิง ร้อยละ 
1 ญาญ่า อรุสัยา  19.4 
2 เบลล่า ราณ ี 16.6 
3 ใบเฟิรน์ พมิพช์นก  9.5 
4 ใหม ่ดาวกิา  6.7 
5 นุ่น วรนุช  6.3 

 
3. ดาราชาย ท่ีมีผลงานโดดเด่นเป็นท่ีช่ืนชอบมากท่ีสดุในรอบปีน้ี 5 อนัดบัแรก คือ 
 

อนัดบั ดาราชาย ร้อยละ 
1 ณเดชน์ คกิูมิยะ  21.4 
2 เวยีร ์ศุกลวฒัน์ 17.4 
3 มารโิอ ้เมาเรอ่ 7.1 
4 บอย ปกรณ์  4.5 
5 เจมส ์จริาย ุ 4.4 

 
4. นักการเมืองแห่งปีท่ีช่ืนชอบมากท่ีสดุ5 อนัดบัแรก คือ(เป็นคาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุเอง) 
 

อนัดบั นักการเมืองแห่งปี ร้อยละ 
1 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 32.0 
2 พล.อ. ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา 29.2 
3 นายชวน หลกีภยั 13.5 
4 คุณหญงิสดุารตัน์ เกยรุาพนัธุ ์ 6.1 
5 พล.ต.อ. เสรพีศุิทธ ์เตมยีเวส 5.0 

 
 

5. ข่าวเด่น คดีดงั แห่งปี 2562 5 อนัดบัแรก คือ (เลอืกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
อนัดบั ข่าวเด่น คดีดงั แห่งปี 2562 ร้อยละ 

1 คดีลกูฆ่าหัน่ศพแม่ยดัตู้เยน็  39.0 
2 การเสยีชวีติปรศินาของพรติตีส้าว "ลลัลาเบล"  35.2 
3 ศาลรฐัธรรมนูญ ตดัสนิ “ธนาธร” พน้สมาชกิภาพ ส.ส.  30.1 
4 คด ีแชรแ์มม่ณแีชรล์กูโซ่ครัง้ใหญ่  23.8 
5 ผูพ้พิากษายงิตวัตายหน้าบลัลงักศ์าลจงัหวดัยะลา 18.7 



 

  3

รายละเอียดในการสาํรวจ 

 
วตัถปุระสงคใ์นการสาํรวจ 
  เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของประชาชน เกี่ยวกบัเรื่องที่สุดแห่งปี 2562 ในด้านต่างๆ เพื่อชี้ใหเ้หน็ถึง
เรื่องและเหตุการณ์ต่างๆทีเ่กดิขึน้ในสงัคมไทยตลอดปี 2562 ซึ่งอยู่ในความสนใจของประชาชน รวมถงึเพื่อ
สะทอ้นมมุมองความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  

 
 

ประชากรท่ีสนใจศึกษา 
การสํารวจใช้การสุ่มตวัอย่างจากประชาชนทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ ที่มอีายุ 18 ปี ขึน้ไป โดยการสุ่ม

สมัภาษณ์ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มลูของกรุงเทพโพลล์ ดว้ยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling)แล้วใช้วธิีการถ่วงน้ําหนักด้วยขอ้มูลประชากรศาสตร์จากฐานขอ้มูลทะเบยีนราษฎร์ของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 
ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3 ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีการรวบรวมข้อมลู 

ใชก้ารสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมอืที่ใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลเป็น
แบบสอบถามทีม่โีครงสรา้งแน่นอนประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) และคาํถามปลายเปิด
ใหผู้ต้อบระบุคาํตอบเองโดยอสิระ (Open Ended) จากนัน้จงึนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์
ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 

 
 

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู   :  9 -12 ธนัวาคม 2562 
 

วนัท่ีเผยแพร่ผลการสาํรวจ:       29 ธนัวาคม 2562 
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ตารางข้อมลูประชากรศาสตร ์

 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 640 52.1 
            หญงิ 588 47.9 

รวม 1,228 100.0 
อาย ุ   
            18 – 30ปี 107 8.7 
            31 – 40ปี 172 14.0 
            41 – 50ปี 338 27.5 
   51 – 60ปี 352 28.7 
            61 ปีขึน้ไป  259 21.1 

รวม 1,228 100.0 
การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 769 62.6 
            ปรญิญาตร ี 361 29.4 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 98 8.0 

รวม 1,228 100.0 
อาชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 148 12.0 
 ลกูจา้งเอกชน 261 21.2 
 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร 484 39.4 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง 57 4.7 
 ทาํงานใหค้รอบครวั 6 0.5 
 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/เกษยีณอาย ุ 237 19.3 
 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   17 1.4 
 วา่งงาน 18 1.5 

รวม 1,228 100.0 
 
 

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 
 


