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ผลสาํรวจเรื่อง “ ท่ีสดุแห่งปี 2021” 

 

กรงุเทพโพลลโ์ดยมหาวิทยาลยักรงุเทพ เผยผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชนเร่ือง “ท่ีสุดแห่งปี 

2021 ” โดยเกบ็ข้อมูลจากประชาชนทัว่ประเทศ เม่ือวนัท่ี 13-19 ธนัวาคม 2564 จาํนวนทัง้ส้ิน 1,202 คน 

พบว่า 
 

- ข่าวในประเทศที่สนใจและตดิตาม มากทีสุ่ดแห่งปี คอื ข่าวสถานการณ์ โควิด-19 ในประเทศไทย 

ร้อยละ 85.4 
 

- ข่าวต่างประเทศที่สนใจและติดตาม มากที่สุดแห่งปี คอื ข่าวการพบโควิด-19 สายพนัธุ์ใหม่ใน

ต่างประเทศ ร้อยละ 82.3 
 

- บุคคลในสงัคมไทยที่น่าชื่นชมและน่ายกย่องที่สุดแห่งปี คอื แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์      

ท่ีอดทน เสียสละ ต่อสู้กบัโรคโควิด-19 ร้อยละ 77.1 

 

- โครงการ/มาตรการช่วยเหลือของรฐับาลที่ชื่นชอบมากที่สุดแห่งปี คอื โครงการคนละคร่ึงเฟส 3 

ร้อยละ 49.6  
 

- ดารานกัรอ้งชายทีม่ผีลงานโดดเด่นเป็นทีช่ื่นชอบมากทีสุ่ดแห่งปี คอื เวียร ์ศกุลวฒัน์ ร้อยละ 20.7 
 

- ดารานกัรอ้งหญงิทีม่ผีลงานโดดเด่นเป็นทีช่ื่นชอบมากทีสุ่ดแห่งปี คอื เบลล่า ราณี ร้อยละ 25.3 

 

โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 

1. ข่าวในประเทศท่ีสนใจและติดตาม มากท่ีสุดแห่งปี 5 อนัดบัแรก คือ....... (เลอืกตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

 

อนัดบั  ร้อยละ 

1 ข่าวสถานการณ์ โควิด-19 ในประเทศไทย 85.4 

2 ขา่วการฉีดวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ใหก้บัคนไทย 70.8 

3 ขา่วไฟไหมโ้รงงานกิง่แกว้ 35.0 

4 ขา่วพายุเตีย้นหมู่ ทาํฝนถล่ม น้ําท่วมอสีาน-ภาคกลาง 33.9 

5 ขา่วผูก้ํากบัโจก้บัพวกใชถุ้งดาํคลุมหวัทรมานผูต้อ้งหาจนเสยีชวีติ 31.2 

เรียน  บรรณาธิการขา่วหน้า 1/ ข่าวการเมือง/ข่าวสงัคม 

เรื่อง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชน    (รวม 5 หน้า) 
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2.ข่าวต่างประเทศท่ีสนใจและติดตาม มากท่ีสุดแห่งปี 5 อนัดบัแรก คือ...... (เลอืกตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

 

อนัดบั  ร้อยละ 

1 ข่าวการพบโควิด-19 สายพนัธุใ์หม่ ในต่างประเทศ 82.3 

2 ขา่วสถานการณ์โควดิ-19 วกิฤตหินกัในอนิเดยี 44.9 

3 ขา่วชาวพม่าประทว้งต่อตา้นกองทพั หลงัรฐัประหาร 37.6 

4 ขา่วการเหยยีดเชือ้ชาตคินเอเชยีในอเมรกิา 23.4 

5 ขา่วสหรฐัฯ ประกาศสิน้สุดปฏบิตักิาร 20 ปีในอฟักานิสถาน 22.7 

 

 

3. บุคคลในสงัคมไทยท่ีน่าช่ืนชมและน่ายกย่องท่ีสุดแห่งปี 5 อนัดบัแรก คือ...... 

 

อนัดบั  ร้อยละ 

1 แพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทย ์ท่ีอดทน เสียสละ ต่อสู้กบัโรคโควิด-19 77.1 

2 พมิรีพ่าย ลงพืน้ทีเ่จาะบาดาลช่วยภยัแลง้ ตดิตัง้โซล่าเซล 10.6 

3 น้องเทนนิส แชมป์เทควนัโดโอลมิปิก ทตูกฬีาและท่องเทีย่วคนแรก 4.5 

4 ดารา นกัรอ้งทีช่่วยสนับสนุน อุปกรณ์ทางการแพทยแ์ละช่วยเหลอืประชาชนใน

สถานการณ์โควดิ-19 
3.5 

5 บาส-ปอป้อ แชมป์โลกแบดมนิตนัคู่ผสม และขึน้เป็นมอื 1 ของโลก 1.7 

 

 

4. โครงการ/มาตรการช่วยเหลือของรฐับาลท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุดแห่งปี 5 อนัดบัแรก คือ....... 

 

อนัดบั  ร้อยละ 

1 โครงการคนละคร่ึงเฟส 3  49.6 

2 โครงการเราชนะ สนบัสนุนช่วยค่าครองชพี 7,000 บาท 20.3 

3 โครงการเยยีวยาประกนัสงัคม ม.33-ม.39-ม.40 รบั 2,500-10,000 บาท 8.9 

4 โครงการจ่ายเงนิเยยีวยานกัเรยีน 2,000 บาท 8.0 

5 
โครงการเพิม่กําลงัซือ้ใหแ้ก่ผูม้บีตัรสวสัดกิารแห่งรฐัและผูท้ีต่อ้งการความ

ช่วยเหลอืเป็นพเิศษ 

4.7 
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5. ดารา นักร้องชายท่ีมีผลงานโดดเด่นเป็นท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุดแห่งปี 5 อนัดบัแรก คือ..................... 

 

อนัดบั  ร้อยละ 

1 เวียร ์ศกุลวฒัน์  20.7 

2 ณเดชน์ คกูมิยิะ 12.0 

3 โป๊ป ธนวรรธน์ 10.0 

4 เจมส ์จริายุ 9.1 

5 ไผ่ พงศธร 6.4 

 

 

6. ดารา นักร้องหญิงท่ีมีผลงานโดดเด่นเป็นท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุดแห่งปี 5 อนัดบัแรก คือ..................... 

 

อนัดบั  ร้อยละ 

1 เบลล่า ราณี 25.3 

2 ลซ่ิา BLACKPINK 16.2 

3 ต่าย อรทยั 12.5 

4 แอน ทองประสม 8.0 

5 อัม้ พชัราภา 6.5 
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รายละเอียดในการสาํรวจ 

 

วตัถปุระสงคใ์นการสาํรวจ 

 เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของประชาชน เกี่ยวกบัเรื่องที่สุดแห่งปี 2021 ในด้านต่างๆ เพื่อชี้ให้เหน็ถึง

เรื่องและเหตุการณ์ต่างๆ ที่ประชาชนให้ความสนใจตลอดปี 2021 รวมถงึเพื่อสะท้อนมุมมองความคดิเห็นของ

ประชาชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ 

 

ประชากรท่ีสนใจศึกษา 

การสํารวจใชก้ารสุ่มตวัอย่างจากประชาชนทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ โดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์ และการ

สุ่มสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์จากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random 

Sampling) แล้วใช้วธิีการถ่วงน้ําหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการ

ปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 

ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

การประมาณการขนาดตวัอย่างมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3 ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 

 

วิธีการรวบรวมข้อมูล 

ใชก้ารสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ (Enumeration by telephone) และแบบสอบถามออนไลน์ โดยเครื่องมอืที่ใช้ใน

การเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถามที่มโีครงสร้างแน่นอนประกอบดว้ยขอ้คําถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) 

และคาํถามปลายเปิด (Open Ended) จากนัน้จงึนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทกึ

ขอ้มลูและประมวลผล 
 

 

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  13-19 ธนัวาคม 2564 
 

วนัท่ีเผยแพร่ผลการสาํรวจ   :  25 ธนัวาคม 2564 
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ตารางข้อมูลประชากรศาสตร ์

 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    

            ชาย 570 47.4 

            หญงิ 632 52.6 

รวม 1,202 100.0 

อายุ   

            18 – 30 ปี 113 9.4 

            31 – 40 ปี 174 14.5 

            41 – 50 ปี 278 23.1 

   51 – 60 ปี 330 27.5 

            61 ปีขึน้ไป  307 25.5 

รวม 1,202 100.0 

การศึกษา   

            ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี 664 55.3 

            ปรญิญาตร ี 403 33.5 

            สงูกว่าปรญิญาตร ี 135 11.2 

รวม 1,202 100.0 

อาชีพ   

 ลูกจา้งรฐับาล 140 11.6 

 ลูกจา้งเอกชน 239 19.9 

 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร 452 37.6 

 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง 53 4.4 

 พอ่บา้น/ แม่บา้น/เกษยีณอายุ 256 21.3 

 นกัเรยีน/นกัศกึษา 36 3.0 

 ว่างงาน  26 2.2 

รวม 1,202 100.0 
 

 

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 
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