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ผลส ำรวจเร่ือง “ที่สุดแห่งปี 2022” 

 

กรุงเทพโพลล์โดยมหำวิทยำลัยกรุงเทพส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชนเร่ือง “ที่สุดแห่งปี 2022” โดยเก็บข้อมูลจำก
ประชำชนทั่วประเทศ จ ำนวน 1,141 คน พบว่ำ  

 
 ประชำชนส่วนใหญ่ร้อยละ 71.8 เห็นว่ำเหตุกรำดยิงศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก จ.หนองบวัล ำภู เป็นข่ำวหรือสถำนกำรณ์

ในประเทศ ที่สร้ำงกำรจดจ ำมำกที่สุดแห่งปี 2022 รองลงมาคือ ข่าวการเสียชีวิตของนักแสดงช่ือดงั แตงโม นิดา คิดเป็น
ร้อยละ 42.3 และสถานการณ์น ้ าท่วมหลายพ้ืนท่ี ในประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 34.5 
 

  เม่ือถำมว่ำได้รับข่ำวหรือสถำนกำรณ์ในประเทศ ผ่ำนช่องทำงใดมำกที่สุดในปี 2022 กลุ่มตวัอย่ำงร้อยละ 45.2 
ได้รับผ่ำนโทรทัศน์ รองลงมาร้อยละ 39.1 ไดร้ับผ่านส่ือสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Twitter Tiktok Line และร้อยละ 
13.4 ไดร้ับผ่าน Youtube  
 

  เม่ือถำมถึงผู้มช่ืีอเสียง ศิลปิน นักแสดง  สร้ำงสรรค์ประโยชน์ มจีิตอำสำช่วยเหลือสังคมที่สุดแห่งปี 2022 อันดบั
แรกคือ บณิฑ์-เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ คิดเป็นร้อยละ 31.4 รองลงมาคือ ภาคิน ค าวิลยัศกัด์ิ (โตโน่) คิดเป็นร้อยละ 20.6 และ
อาทิวราห์ คงมาลยั (ตูน บอด้ีสแลม) คิดเป็นร้อยละ 17.5 
 
  ด้ำนผู้มช่ืีอเสียง ศิลปิน นักแสดง  ที่มผีลงำนเป็นที่ประจักษ์สู่สำกลที่สุดแห่งปี 2022 อันดบัแรกคือ ลลิษำ มโน
บำล (ลิซ่ำ blackpink) คิดเป็นร้อยละ 48.3 รองลงมาคือ ศุกลวฒัน์ คณารศ (เวียร์) คิดเป็นร้อยละ 10.7 และดนุภา คณาธีร
กุล  (มิลลิ) คิดเป็นร้อยละ 10.4 

 

เรียน  บรรณำธิกำรข่ำวหน้ำ 1/ข่ำวกำรเมือง/ข่ำวกำรเศรษฐกิจ/ข่ำวสังคม 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน  (รวม 5 หน้ำ) 
 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน  (รวม 5 หน้ำ) 

คนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 71.8 เห็นว่ำเหตุกรำดยิงศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก จ.หนองบวัล ำภู เป็นข่ำวหรือสถำนกำรณ์ 

ในประเทศ ที่สร้ำงกำรจดจ ำมำกที่สุดแห่งปี 2022 
โดยบิณฑ์-เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ เป็นศิลปิน นักแสดง  ที่มจีิตอำสำช่วยเหลือสังคมที่สุดแห่งปี 2022 

รองลงมำคือ ภำคิน ค ำวิลัยศักดิ์ (โตโน่) 

ลิซ่ำ blackpink เป็นศิลปิน นักแสดง  ที่มีผลงำนเป็นที่ประจักษ์สู่สำกลที่สุดแห่งปี 2022 
รองลงมำคือ ศุกลวัฒน์ คณำรศ (เวียร์) 
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โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

1.  ข่ำวหรือสถำนกำรณ์ในประเทศ ที่สร้ำงกำรจดจ ำมำกที่สุดแห่งปี 2022 (5 อันดบัแรก) 
     (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

 
 

 

 

 

 

 

2. ขอ้ค าถาม “ได้รับข่ำวหรือสถำนกำรณ์ในประเทศ ผ่ำนช่องทำงใดมำกที่สุดในปี 2022”  
 

 
 
   
 
 
 

 

3. ผู้มช่ืีอเสียง ศิลปิน นักแสดง  สร้ำงสรรค์ประโยชน์ มจีิตอำสำช่วยเหลือสังคมที่สุดแห่งปี 2022 (5 อันดบัแรก) 
     

 
 
 
 
 
 

 
 

เหตุกรำดยงิศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก จ.หนองบวัล ำภู ร้อยละ 71.8 
ข่าวการเสียชีวิตของนักแสดงช่ือดงั แตงโม นิดา ร้อยละ 42.3 
สถานการณ์น ้ าท่วมหลายพ้ืนท่ี ในประเทศไทย ร้อยละ 34.5 
ผลการเลือกตั้งผูว้่าฯ กทม. ชชัชาติ ไดรั้บเลือกตั้งเป็นผูว้่าฯ ร้อยละ 33.4 
กญัชา กญัชง พน้ยาเสพติด ร้อยละ 31.4 
หมอกระต่ายถูกต ารวจข่ีบ๊ิกไบค์ชนบนทางมา้ลาย ร้อยละ 19.5 

โทรทัศน์    ร้อยละ 45.2 
ส่ือสงัคมออนไลน์เช่น Facebook Twitter Tiktok Line  ร้อยละ 39.1 
Youtube ร้อยละ 13.4 
เวบ็ไซต์ต่างๆ ร้อยละ 1.2 
วิทย ุ ร้อยละ 1.1 

บณิฑ์-เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์   ร้อยละ 31.4 

ภาคิน ค าวิลยัศกัด์ิ (โตโน่) ร้อยละ 20.6 
อาทิวราห์ คงมาลยั (ตูน บอด้ีสแลม) ร้อยละ 17.5 
ปนดัดา วงศผู์ดี้ (บุ๋ม ปนดัดา) ร้อยละ 10.3 
ไดอาน่า จงจินตนาการ  (ได๋ ไดอาน่า)  ร้อยละ 6.2 
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4. ผู้มช่ืีอเสียง ศิลปิน นักแสดง  ที่มผีลงำนเป็นที่ประจักษ์สู่สำกลที่สุดแห่งปี 2022 (5 อันดบัแรก) 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
กรุงเทพโพลล์  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 

 
 

 
 

      
  

ลลิษำ มโนบำล (ลิซ่ำ blackpink)  ร้อยละ 48.3 

ศุกลวฒัน์ คณารศ (เวียร์) ร้อยละ 10.7 
ดนุภา คณาธีรกุล  (มิลลิ) ร้อยละ 10.4 
ไปรยา สวนดอกไม ้(ปูไปรยา) ร้อยละ 3.0 
กนัต์พิมุกต์ ภูวกุล  (แบมแบม got7) ร้อยละ 1.7 

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

 
วัตถุประสงค์ในกำรส ำรวจ 

1) เพ่ือสะทอ้นถึงข่าวหรือสถานการณ์ในประเทศ ท่ีสร้างการจดจ ามากท่ีสุดแห่งปี 2022  
2) เพ่ือสะทอ้นถึงการไดร้ับข่าวหรือสถานการณ์ในประเทศ ผ่านช่องทางใดมากท่ีสุดในปี 2022  
3) เพ่ือสะท้อนถึงผูมี้ช่ือเสียง ศิลปิน นกัแสดง  สร้างสรรค์ประโยชน์ มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมท่ีสุดแห่งปี 

2022 
4) เพ่ือสะทอ้นถึงผูมี้ช่ือเสียง ศิลปิน นกัแสดง  ท่ีมีผลงานเป็นท่ีประจักษสู่์สากลท่ีสุดแห่งปี 2022 

 

ประชำกรที่สนใจศึกษำ 
การส ารวจใชก้ารสุ่มตัวอยา่งจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยการสุ่มสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์จาก

ฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)  แลว้ใช้วิธีการถ่วง
น ้ าหนกัดว้ยขอ้มูลประชากรศาสตร์จากฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 
ควำมคลำดเคล่ือน (Margin of Error) 

การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วิธีกำรรวบรวมข้อมูล 

ใช้การสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ (Enumeration by telephone) โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็ข้อมูลเป็นแบบสอบถามท่ีมี
โครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อค าถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้ นจึงน าแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์กอ่นบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
 
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล   :  6 – 9 ธนัวาคม 2565  
 
วันที่เผยแพร่ผลกำรส ำรวจ   :  24 ธนัวาคม 2565 
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ตำรำงข้อมูลประชำกรศำสตร์ 

 จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 608 53.3 
            หญิง 533 46.7 

รวม 1,141 100.0 

อำยุ   

            18 – 30 ปี 103 9.0 
            31 – 40 ปี 130 11.4 
            41 – 50 ปี 297 26.0 
            51 – 60 ปี 313 27.5 
            61 ปีข้ึนไป  298 26.1 

รวม 1,141 100.0 

กำรศึกษำ   
            ต ่ากว่าปริญญาตรี 658 57.7 
            ปริญญาตรี 361 31.6 
            สูงกว่าปริญญาตรี 122 10.7 

รวม 1,141 100.0 

อำชีพ   

 ลูกจา้งรัฐบาล 127 11.1 
 ลูกจา้งเอกชน 212 18.6 
 คา้ขาย/ ท างานส่วนตวั/ เกษตรกร 443 38.7 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง 82 7.2 
 ท างานให้ครอบครัว 1 0.1 
 พ่อบา้น/ แม่บา้น/เกษียณอาย ุ 244 21.4 
 นกัเรียน/นกัศึกษา 20 1.8 
 ว่างงาน  12 1.1 

รวม 1,141 100.0 

 
 


