
 

 

 
 

                           

 
 
 
           "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน กรณี “ที่สุดแห่งปี” ซึ่งท าต่อเนื่อง   
เป็นประจ าทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 19  ครอบคลุมทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่สะท้อนออกมาในด้านหน่วยงาน บุคคล                   
ที่เกี่ยวพันกับชีวิตประจ าวันตลอดปี 2559 โดยขั้นตอนแรกได้ท าการส ารวจเป็นค าถามปลายเปิดที่ให้แต่ละคนได้น าเสนอ                   
ที่ตนเองชื่นชอบ จากนั้นจึงน าค าตอบที่ได้ที่มีคะแนนสูงสุดมาท าเป็นตัวเลือกให้ประชาชนได้ตัดสินใจเลือกอีกครั้งหนึ่ ง                  
และจะสรุปเป็นฐานข้อมูลซึ่งสะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่และความคาดหวังของคนไทย โดยในปี 2559 นี้ ได้ส ารวจ
ความคิดเห็นจากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จ านวน 5,694 คน ระหว่างวันที่ 10 – 29 ธันวาคม 2559  
สรุปผลได้ดังนี้ 
 

   1.  เหตุการณ์ในประเทศไทยที่มี “ความสุข” และ “เศร้า” มากที่สุด 

 

   2.  “นักร้องเพลงไทยสากลชาย-หญิง” ที่ “ชื่นชอบ” มากที่สุด 

 

    3.  “นักร้องลูกทุ่งชาย-หญิง” ที่ “ชื่นชอบ” มากที่สุด 

 
   4.  “ดาราชาย-หญิง” ที่ “ชื่นชอบ” มากที่สุด 

 

ที่ เหตุการณ์ในประเทศไทยที่มี “ความสุข” ร้อยละ ที ่ เหตุการณ์ในประเทศไทยที่ “เศร้า” ร้อยละ 
1 ประชาชนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 42.92 1 ในหลวง รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต 98.58 
2 วันหยุดตามเทศกาลต่างๆ (ปีใหม่ สงกรานต์) 33.93 2 ข่าวอาชญากรรม อุบัติเหตุ ความรุนแรง 0.99 
3 ไทยได้แชมป์กฬีา ฟุตบอล แบดมินตัน กอล์ฟ ฯลฯ 23.15 3 เฮลิคอปเตอร์ทหารตกที่ดอยอินทนนท์ 0.43 

ที่ นักร้องเพลงไทยสากลชาย ร้อยละ ที ่ นักร้องเพลงไทยสากลหญงิ ร้อยละ 
1 ตูน บอดี้แสลม 53.99 1 ดา เอนโดรฟิน 60.96 
2 ลาบานูน 31.37 2 ลุลา 20.75 
3 อะตอม 14.64 3 นิว-จิ๋ว 18.29 

ที่ นักร้องลูกทุ่งชาย ร้อยละ ที ่ นักร้องลูกทุ่งหญิง ร้อยละ 
1 ก้อง ห้วยไร่ 54.38 1 ต่าย อรทัย 39.38 
2 ไผ่ พงศธร 25.60 2 ตั๊กแตน ชลดา 37.34 
3 เบิ้ล ปทุมราช 20.02 3 เอิ้นขวัญ วรัญญา 23.28 

ที่ ดาราชาย ร้อยละ ที ่ ดาราหญิง ร้อยละ 
1 ติ๊ก เจษฎาภรณ ์ 37.92 1 อ้ัม พัชราภา 52.81 
2 ณเดชน์ คูกิมิยะ 35.40 2 แต้ว ณฐพร 26.10 
3 เวียร์ ศุกลวัฒน์  26.68 3 นุ่น วรนุช 21.09 

“ที่สุดแห่งปี 2559” 
 

 

 

โพล : “ที่สุดแห่งป ี2559” (จ านวน 2 แผ่น)                                                                      
* ส่งข่าววนัศุกร์ที ่30 ธันวาคม 2559 

ฝ่ายข่าวการเมือง/หน้า1/สังคม/กีฬา/บันเทิง 
ประธานด าเนินงานสวนดุสิตโพล นายณัฐพล แย้มฉิม              

โทร. 02-2445600 / 02-2445601  
http://www.suandusitpoll.dusit.ac.th 
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 “ที่สุดแห่งปี 2559” : 2 
 

    5.  “นักกีฬาชาย-หญิง” ที่ “ชื่นชอบ” มากที่สุด 

 
    6.  “นักการเมืองชาย-หญิง” ที่ “ชื่นชอบ” มากที่สุด 

 
    7.  “นักการศึกษา” ที่ “ชื่นชอบ” มากที่สุด 

 

     8.  “ความหวังในปีหน้า 2560”  

 

     9.  “ค าอธิษฐาน” ทีต่ัวประชาชนเองอยากขอในวันปีใหม่ 

 

  10.  ใคร? ที่ประชาชนคิดว่าควรเป็น “บุคคลแห่งปี 2559”  

  สวนดุสิตโพล 

ที่ นักกีฬาชาย ร้อยละ ที ่ นักกีฬาหญิง ร้อยละ 
1 บัวขาว บัญชาเมฆ 40.14 1 เมย์ รัชนก 54.29 
2 ชาริล ชัปปุยส์ 30.08 2 ปลื้มจิตร์ ถินขาว 23.36 
3 เจ ชนาธิป 29.78 3 นุศรา ต้อมค า 22.35 

ที่ นักการเมืองชาย ร้อยละ ที ่ นักการเมืองหญิง ร้อยละ 
1 ประยุทธ์ จันทร์โอชา 63.86 1 ปวีณา หงสกุล 50.10 
2 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 18.45 2 ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 36.37 
3 ทักษิณ ชินวัตร 17.69 3 สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 13.53 

ที่ นักการศึกษา ร้อยละ 
1 ท่าน ว.วชิรเมธี 62.53 
2 รศ.ดร.สุขุม นวลสกุล 19.58 
3 ดร.เสรี วงศ์มณฑา 17.89 

ที่ ความหวังในปี 2560 ร้อยละ 
1 เศรษฐกิจดีขึ้น ประชาชนอยู่ดีกินดี 58.87 
2 บ้านเมืองสงบสุข คนไทยสามัคคีปรองดอง 33.99 
3 มีการเลือกตั้ง การเมืองดีขึ้น 7.14 

ที่ ค าอธิษฐาน ร้อยละ 
1 ขอให้ร่ ารวย มีเงินมีทองใช้ 34.26 
2 ขอให้มีความสุข ความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรง 33.71 
3 ขอให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 32.03 

ที่ บุคคลแห่งปี 2559 ร้อยละ 
1 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 80.69 
2 ตูน บอดี้สแลม 10.12 
3 ซิโก้ เกียรติศักดิ์ 9.19 


