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ผลส ำรวจเร่ือง  “ท่ีสุดแห่งปี 2563” 

 
      

 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจยัมหำวิทยำลัยกรุงเทพเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชนเร่ือง    
“ท่ีสุดแห่งปี 2563 ” โดยเกบ็ข้อมูลจำกประชำชนทัว่ประเทศ จ ำนวน 1,090 คน พบว่ำ 
  

- ขา่วในประเทศที่สนใจและติดตาม มากทีส่ดุแหง่ปี    คอื ข่ำวสถำนกำรณ์ COVID-19 และกำรลอ็กดำวน์ 
ในประเทศไทย ร้อยละ 87.5  

 

- ขา่วต่างประเทศทีส่นใจและตดิตาม มากทีส่ดุแหง่ปี คอื ข่ำวผู้ติดเช้ือ COVID -19 ทัว่โลก ร้อยละ 79.4 
 

- บุคคลในสงัคมไทยทีน่่าชืน่ชมและน่ายกย่องที่สดุแห่งปี คอื ทีมแพทย์และบุคลำกรทำงกำรแพทย์ผู้เป็น
ด่ำนหน้ำสู้ COVID -19 ร้อยละ 59.2 

 

- โครงการ/มาตรการช่วยเหลือของรฐับาลที่ท่านชื่นชอบมากที่สุดแห่งปี คอื โครงกำรคนละคร่ึง ร้อยละ 
44.6 

 

- ทีส่ดุแหง่การเปลี่ยนรปูแบบการใชช้วีติ ในปีนี้ คอื กำรใช้ชีวิตแบบ new normal  ร้อยละ 77.9 
 

  
โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
  
1. ข่ำวในประเทศท่ีสนใจและติดตำม มำกท่ีสุดแห่งปี 5 อนัดบัแรก คือ....... (เลอืกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้) 

อนัดบั  ร้อยละ 
1 ข่ำวสถำนกำรณ์ COVID-19 และกำรลอ็กดำวน์ ในประเทศไทย 87.5 
2 ขา่วสาวลักลอบเขา้ไทย ตดิ COVID -19 63.7 
3 ขา่วรฐับาลประกาศเยยีวยาประชาชนชว่ง COVID-19  61.5 
4 ขา่วจา่คลัง่กราดยงิกลางเมอืงโคราช   34.9 
5 ขา่วครูท ารา้ย เดก็นักเรยีนอนุบาล  34.4 

 
 
 

เรียน  บรรณำธิกำรข่ำวหน้ำ 1/  ข่ำวสงัคม 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเหน็ประชำชน  (รวม 4หน้ำ) 
 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเหน็ประชำชน  (รวม 5 หน้ำ) 
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2.ข่ำวต่ำงประเทศท่ีสนใจและติดตำม มำกท่ีสุดแห่งปี 5 อนัดบัแรก คือ...... (เลือกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้) 
อนัดบั  ร้อยละ 

1 ข่ำวผู้ติดเช้ือ COVID -19 ทัว่โลก 79.4 
2 การคดิคน้วคัซนีป้องกนั COVID -19 60.6 
3 การเลือกตัง้ประธานาธบิดสีหรฐัอเมรกิา 52.3 
4 สงครามการคา้ระหวา่งจนี- สหรฐัอเมรกิา 24.3 
5 ไฟไหมป่้าออสเตรเลยี   19.5 

 
3. บุคคลในสงัคมไทยท่ีน่ำช่ืนชมและน่ำยกย่องท่ีสุดแห่งปี 5 อนัดบัแรก คือ...... 

อนัดบั  ร้อยละ 
1 ทีมแพทย์และบุคลำกรทำงกำรแพทย ์ผู้เป็นด่ำนหน้ำสู้ COVID -19 59.2 
2 ตูน บอดี้สแลม และโน๊ต อดุม กบัโครงการตลาดใจ เปิดรบับรจิาคเพื่อซื้อ

อปุกรณ์ทางการแพทย์ส าหรบั COVID -19 
12.2 

3 นพ. ทวศีลิป์ วษิณุโยธนิ โฆษก ศบค. 10.7 
4 บณิฑ์ บรรลือฤทธิ ์ลงพื้นที ่แจกของชว่ยเหลือสงัคม 10.1 
5 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ มอืปราบ COVID -19 3.5 

 
4. โครงกำร/มำตรกำรช่วยเหลือของรฐับำลท่ีท่ำนช่ืนชอบมำกท่ีสุดแห่งปี 5 อนัดบัแรก คือ....... 

อนัดบั  ร้อยละ 
1 โครงกำรคนละคร่ึง 44.6 
2 โครงการเราไมท่ิ้งกนั 19.4 
3 ลดคา่น ้าคา่ไฟ และคนืเงนิประกนัคา่ไฟและคา่น ้า 15.4 
4 เพิม่ก าลงัซื้อ 500 บาทเขา้บตัรสวสัดกิารแห่งรฐั 9.4 
5 การลดเงนิสมทบเขา้ประกนัสงัคมชว่ง COVID-19 6.6 

 
 

5. ท่ีสุดแห่งกำรเปล่ียนรปูแบบกำรใช้ชีวิต ในปีน้ี 5 อนัดบัแรก คือ..... (เลอืกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้) 
อนัดบั  ร้อยละ 

1 กำรใช้ชีวิตแบบ new normal  77.9 
2 งดใชถุ้งพลาสติก ลดโลกร้อน 48.8 
3 การโอน-จา่ยเงนิ ผ่านแอปฯ/สแกน QR Code 43.0 
4 การซื้อสนิคา้และสัง่อาหารออนไลน์สง่ถงึบ้าน มากขึน้ 35.8 
5 งดเดนิทางไปต่างประเทศ 20.3 
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รำยละเอียดในกำรส ำรวจ 

 
วตัถปุระสงค์ในกำรส ำรวจ 
  เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของประชาชน เกี่ยวกบัเรื่องที่สดุแห่งปี 2563 ในด้านต่างๆ เพื่อชี้ให้เหน็ถึง
เรือ่งและเหตุการณ์ต่างๆ ทีป่ระชาชนให้ความสนใจตลอดปี 2563  รวมถึงเพื่อสะท้อนมุมมองความคดิเหน็ของ
ประชาชนใหส้งัคมและผู้ทีเ่กีย่วข้องได้รบัทราบ  

 
 

ประชำกรท่ีสนใจศึกษำ 
การส ารวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ ที่มอีายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม

สมัภาษณ์ทางโทรศพัท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวธิีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) แล้วใช้วธิกีารถ่วงน ้ าหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตรจ์ากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

       
ควำมคลำดเคล่ือน (Margin of Error) 

การประมาณการขนาดตวัอย่างมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   4 ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95% 
 
วิธีกำรรวบรวมข้อมูล 

ใช้การสัมภาษณ์ ทางโทรศัพท์  (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บข้อมูลเป็ น
แบบสอบถามที่ม ีโครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อค าถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั ้นจึงน า
แบบสอบถามทกุชดุมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบนัทกึข้อมูลและประมวลผล 

 
 

ระยะเวลำในกำรเกบ็ข้อมูล   :  18-22 ธนัวาคม 2563 
 

วนัท่ีเผยแพร่ผลกำรส ำรวจ   :  26 ธนัวาคม 2563 
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ตำรำงข้อมูลประชำกรศำสตร์ 

 จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 539 49.4 
            หญงิ 551 50.6 

รวม 1,090 100.0 
อำยุ   
            18 – 30 ปี 65 6.0 
            31 – 40 ปี 130 11.9 
            41 – 50 ปี 294 27.0 
   51 – 60 ปี 337 30.9 
            61 ปีขึน้ไป  264 24.2 

รวม 1,090 100.0 
กำรศึกษำ   
            ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี 667 61.2 
            ปรญิญาตร ี 314 28.8 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 109 10.0 

รวม 1,090 100.0 
อำชีพ   
 ลูกจา้งรฐับาล 129 11.8 
 ลูกจา้งเอกชน 236 21.6 
 คา้ขาย/ ท างานสว่นตวั/ เกษตรกร 393 36.1 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง 63 5.8 
 ท างานใหค้รอบครวั 5 0.5 
 พ่อบ้าน/ แมบ่้าน/เกษยีณอายุ 219 20.1 
 นักเรยีน/ นักศกึษา   24 2.2 
 วา่งงาน  21 1.9 

รวม 1,090 100.0 
 
 

ศูนยวิ์จยัมหำวิทยำลัยกรงุเทพ (กรงุเทพโพลล์)  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 
 

http://bangkokpoll.bu.ac.th/
http://twitter.com/bangkok_poll

