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ผลสาํรวจเร่ือง  “ท่ีสดุแห่งปี 2559”  
 
            

 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจยัมหาวิทยาลยักรุงเทพ เผยผลสํารวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง    
“ท่ีสดุแห่งปี 2559” โดยเกบ็ข้อมลูจากประชาชนในกรงุเทพฯและปริมณฑล จาํนวน 1,160 คน พบว่า 
 

 - ทีส่ดุของขา่วในประเทศทีป่ระชาชนสนใจ ตดิตาม และเกาะตดิแหง่ปี ไดแ้ก่ ข่าวการเสดจ็สวรรคตของ
พระเจ้าอยู่หวัรชักาลท่ี9 และการ เข้าเฝ้าฯ ถวายสกัการะพระบรมศพของประชาชน 
 

 - ทีสุ่ดของบุคคลในสงัคมไทยทีน่่าชื่นชมยกย่อง ไดแ้ก่ พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี ใน
เร่ือง การบริหารและการปฏิรปูประเทศไทย เช่น ปราบทุจริต ปราบอิทธิพล และจดัระเบียบต่างๆ ฯลฯ 
 

 - ทีส่ดุของบุคคลในวงกฬีาทีม่ผีลงานโดดเดน่เป็นทีช่ื่นชอบ ไดแ้ก่  ซิโก้ เกียรติศกัด์ิ เสนาเมือง 
 

 - ทีส่ดุของดารา/นกัรอ้งชายทีม่ผีลงานโดดเดน่เป็นทีช่ื่นชอบ ไดแ้ก่ ตนู Bodyslam 
    

 - ทีส่ดุของดารา/นกัรอ้งหญงิทีม่ผีลงานโดดเดน่เป็นทีช่ื่นชอบ ไดแ้ก่ แต้ว ณฐพร 
 

 - ทีส่ดุของละครไทยทีช่ื่นชอบ ไดแ้ก่ เร่ือง “นาคี” ช่อง 3 
 

 - ทีส่ดุของคาํพดูหรอืวลเีดด็แหง่ปี ไดแ้ก่ “ กราบรถก ู! ” 
 

โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวสงัคม 
 

เรือ่ง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชน       (รวม 5 หน้า) 
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1. ข่าวในประเทศท่ีสนใจ ติดตาม และเกาะติดมากท่ีสดุในรอบปีน้ี 5 อนัดบัแรก คือ    
   (เลอืกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  

อนัดบั  ร้อยละ 

1 
ข่าวการเสดจ็สวรรคตของพระเจ้าอยู่หวัรชักาลท่ี9 และการ เข้าเฝ้าฯ 
ถวายสกัการะพระบรมศพของประชาชน 

96.0 

2 ขา่วออกหมายจบัพระธมัมชโยเจา้อาวาสวดัพระธรรมกาย 50.6 

3 
ขา่ว ตูน บอดีส้แลม วิง่การกุศลเพือ่ระดมเงนิซือ้อุปกรณ์การแพทย ์รพ.บาง
สะพาน จ.ประจวบครีขีนัธ ์

49.0 

3 ขา่ว  คด ี“น็อต” กราบรถก!ู 49.0 
4 ขา่วเกีย่วกบัการออกมาขายขา้วเองของชาวนา 45.2 
5 อาการปว่ยและการจากไปของ ปอ ทฤษฎ ีสหวงษ ์ 40.0 

 
2. บคุคลในสงัคมไทยท่ีน่าช่ืนชมยกย่องมากท่ีสดุในรอบปี 5 อนัดบัแรก คือ 
   (เป็นคาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุเอง) 
 

อนัดบั  ร้อยละ 
1 พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี 

เร่ือง การบริหารและ การปฏิรปูประเทศไทย เช่น ปราบทุจริต ปราบอิทธิพล 
และจดัระเบียบต่างๆ เป็นต้น 

51.0 

2 นายอาทวิราห ์คงมาลยั (ตูน Bodyslam) 
เรือ่ง วิง่การกุศลเพือ่ระดมเงนิซือ้อุปกรณ์การแพทย ์รพ.บางสะพาน ภายใต้

“โครงการกา้วคนละกา้ว เพือ่โรงพยาบาลบางสะพาน” 
31.7 

3 นายเกยีรตศิกัดิ ์เสนาเมอืง (ซโิก)้ หวัหน้าผูฝึ้กสอนฟุตบอลทมีชาตไิทย 
เรือ่ง สามารถพาทมีไทยไปสูฟุ่ตบอลโลก2018 รอบคดัเลอืกโซนเอเชยี รอบ 12 ทมี

สดุทา้ย และควา้แชมป์ฟุตบอลชงิแชมป์อาเซยีน (ซซุูกคิพั) ปี 2016 
5.2 

4 นายบณิฑ ์บนัลอืฤทธิ ์ 
เรือ่ง การออกชว่ยเหลอืผูค้นทีเ่ดอืดรอ้นไมว่า่จะ พกิาร ยากจน ประสบภยัพบิตั ิ

อุบตัเิหตุ โศกนาฏกรรม ฯลฯ จนไดร้บัฉายาวา่ “พอ่พระของคนยาก” 
4.3 

5 นางปวณีา หงสกุล 
เรือ่ง การชว่ยเหลอืเดก็และสตร ีในนาม “มลูนิธ ิปวณีาหงสกุลเพือ่เดก็และสตร”ี 

(องคก์ารสาธารณประโยชน์) 
4.1 
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3.  บคุคลในวงการกีฬาท่ีมีผลงานโดดเด่นเป็นท่ีช่ืนชอบมากท่ีสดุในรอบปีน้ี 5 อนัดบัแรก คือ 
 (เป็นคาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุเอง) 
 

อนัดบั  ร้อยละ 
1 ซิโก้ เกียรติศกัด์ิ เสนาเมือง 34.1 
2 ชนาธปิ สรงกระสนิธ ์ 17.8 
3 เมย ์รชันก อนิทนนท ์ 17.6 
4 ปลืม้จติร ์ถนิขาว 6.0 
5 บวัขาว บญัชาเมฆ 5.3 

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

อนัดบั ฝ่ายชาย ร้อยละ อนัดบั ฝ่ายหญิง ร้อยละ 
1 ตนู Bodyslam 16.8 1 แต้ว ณฐพร 27.6 
2 ณเดช คกูมิยิะ 13.0 2 ญาญ่า อุรสัยา 13.7 
3 เคน ภภูมู ิ 12.8 3 อัม้ พชัราภา 12.6 
4 เบริด์ ธงไชย แมคอนิไตย ์ 8.3 4 ต่าย อรทยั 9.1 
5 เวยีร ์ศุกลวฒัน์ 7.1 5 ดา เอน็โดรฟิน 7.0 

 
 
 

5. ละครไทยท่ีช่ืนชอบท่ีสดุแห่งปี 5 อนัดบัแรก (เป็นคาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุเอง) 
 

อนัดบั  ร้อยละ 
1 เร่ือง “นาคี” ช่อง 3 71.6 
2 เรือ่ง “สายโลหติ”(รรีนั) ชอ่ง 7 5.2 
3 เรือ่ง “เพชรตดัเพชร” ชอ่ง 7 4.9 
4 เรือ่ง “พษิสวาท” ชอ่ง ONE HD 4.4 
5 เรือ่ง “ดวงใจพสิทุธิ”์ ชอ่ง 3 3.1 
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6. คาํพดูหรือวลีเดด็ท่ีสดุแห่งปี 5 อนัดบัแรก คือ  (เลอืกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 

อนัดบั  ร้อยละ 
1 “ กราบรถก ู! ” 75.2 
2 “ ไดห้มด ถา้สดชื่น ” 27.5 
3 “ วนไปคะ่ ” 19.3 
4 “ แมก่ค็อืแม.่..จบปะ่ ” 13.5 
5 “ พีไ่มไ่ดม้าเล่นๆ ” 10.5 

 
 

รายละเอียดในการสาํรวจ 
 

วตัถปุระสงคใ์นการสาํรวจ 
       เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของประชาชน เกี่ยวกบัเรื่องทีสุ่ดแห่งปี 2559 ในดา้นต่างๆ เพื่อชี้ใหเ้หน็ถงึ
เรื่องและเหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในสงัคมไทยตลอดปี 2559 ซึง่อยู่ในความสนใจของประชาชน รวมถงึเพื่อ
สะทอ้นมมุมองความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  

 
ระเบียบวิธีการสาํรวจ 
  การสํารวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ทุกสาขาอาชีพที่อาศยัอยู่ในกรุงเทพฯและ
ปรมิณฑล  โดยวธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling) จากนัน้จงึสุม่ถนนและประชากร
เป้าหมายที่จะสมัภาษณ์อย่างเป็นระบบ ได้กลุ่มตวัอย่างทัง้สิ้น 1,160 คน เป็นเพศชายรอ้ยละ 48.2 และเพศ
หญงิรอ้ยละ 51.8  

 
 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   :       16 - 20 ธนัวาคม 2559 
วนัท่ีเผยแพร่ผลการสาํรวจ   :       29 ธนัวาคม 2559 
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ตาราง ข้อมลูประชากรศาสตร ์

 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 559 48.2 
            หญงิ 601 51.8 
                         รวม 1,160 100.0 
อาย ุ   
            18 - 30 ปี 282 24.3 
            31 - 40 ปี 244 21.0 
            41 - 50 ปี 250 21.6 
   51 - 60 ปี 207 17.8 
            61 ปีขึน้ไป  177 15.3 
                         รวม 1,160 100.0 
การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 764 65.9 
            ปรญิญาตร ี 343 29.5 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 53 4.6 
                         รวม 1,160 100.0 
อาชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 128 11.0 
 ลกูจา้งเอกชน     320 27.6 
 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั  357 30.8 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   34 2.9 
 ทาํงานใหค้รอบครวั   17 1.5 
 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ 177 15.3 
 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   108 9.3 
 วา่งงาน/ เกษตรกร 19 1.6 

รวม 1,160 100.0 
 
 

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 
 


