
 

 

 
 

                           

 
 
 
 
           "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน กรณี “ที่สุดแห่งปี” ซึ่งทำต่อเนื่อง   
เป็นประจำทุกปี ครอบคลุมทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่สะท้อนออกมาในด้านหน่วยงาน บุคคลที่เกี่ ยวพันกับ
ชีวิตประจำวันตลอดปี 2562 โดยขั้นตอนแรกได้ทำการสำรวจเป็นคำถามปลายเปิดที่ให้แต่ละคนได้นำเสนอที่ตนเองชื่นชอบ 
จากนั้นจึงนำคำตอบที่มีคะแนนสูงสุดมาทำเป็นตัวเลือกให้ประชาชนได้ตัดสินใจเลือกอีกครั้งหนึ่ง และสรุปเป็นฐานข้อมูลเพื่อ
สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่และความคาดหวังของคนไทย โดยในปี 2562 นี้ ได้สำรวจความคิดเห็นจากประชาชน
ทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 8,475 คน ระหว่างวันที่ 10 – 28 ธันวาคม 2562  สรุปผลได้ดังนี้ 
 

   1.  เหตุการณ์ในประเทศไทยที่มี “ความสุข” และ “เศร้า” มากที่สุด 

 
 

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

 
 

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

 
    
                   
           

ที ่ เหตุการณ์ในประเทศไทยที่มี “ความสุข” ร้อยละ ที ่ เหตุการณ์ในประเทศไทยที่ “เศร้า” ร้อยละ 
1 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 37.98 1 เศรษฐกิจไม่ดี สินค้าแพง 54.40 
2 คนไทยได้สัมผัสอากาศหนาว        36.66 2 น้ำท่วมใหญ่ จ.อุบลราชธานี และภาคต่างๆของไทย 25.26 
3 วันหยุดตามเทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ 25.36 3 ข่าวอาชญากรรม อุบัติเหตุ ความรุนแรง        20.34 

ที ่ นักร้องเพลงไทยสากลชาย ร้อยละ ที ่ นักร้องเพลงไทยสากลหญิง ร้อยละ 
1 เป๊ก ผลิตโชค            40.85 1 ปาล์มม่ี          41.62 
2 ตูน บอดี้สแลม          36.06 2 แก้ม เดอะสตาร์            35.15 
3 ทรีนิตี้ (trinity)         23.09 3 ดา เอ็นโดรฟิน         23.23 

ที ่ นักร้องลูกทุ่งชาย ร้อยละ ที ่ นักร้องลูกทุ่งหญิง ร้อยละ 
1 ก้อง ห้วยไร่                  36.45 1 เจนนี่-ลิลล่ี                  47.41 
2 ไผ่ พงศธร               35.19 2 ต่าย อรทัย                34.88 
3 ไมค์ ภิรมย์พร              28.36 3 เปาวลี          17.71 

“ที่สุดแห่งปี 2562” 
 

 

 

โพล : “ที่สุดแห่งป ี2562”   
        (จำนวน 2 แผ่น)                                                                      
* ส่งข่าววนัอาทิตยท์ี ่29 ธันวาคม 2562 

ฝ่ายข่าวการเมือง/หน้า1/สังคม/กีฬา/บันเทิง 
ประธานสวนดุสิตโพล นายณัฐพล แย้มฉิม              

โทร. 02-2445210/ โทรสาร 02-2445600 
http://www.suandusitpoll.dusit.ac.th 
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  “ที่สุดแห่งป ี2562”   : 2 
 

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

 

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

 
 
    6.  “นักการเมืองชาย” ที่ “ชื่นชอบ” มากที่สุด 

 
 
    7.  “นักการเมืองหญิง” ที่ “ชื่นชอบ” มากที่สุด 

 
 
       8. “นักการศึกษา” ที่ “ชื่นชอบ” มากที่สุด                   9. “ความหวังในปีหน้า 2563”      

                                                                                        
            สวนดุสิตโพล 

ที ่ ดาราชาย ร้อยละ ที ่ ดาราหญิง ร้อยละ 
1 ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์         43.94 1 ญาญ่า อุรัสยา             38.47 
2 เวียร์ ศุกลวัฒน์            33.04 2 ใหม่ ดาวิกา                31.91 
3 ต่อ ธนภพ             23.02 3 เบลล่า ราณี                29.62 

ที ่ นักกีฬาชาย ร้อยละ ที ่ นักกีฬาหญิง ร้อยละ 
1 เจ ชนาธิป (ฟุตบอล)                 43.20 1 ปลื้มจิตร์ ถินขาว (วอลเลย์บอล)          46.95 
2 บัวขาว บัญชาเมฆ (นักมวย)                39.11 2 นุศรา ต้อมคำ (วอลเลย์บอล)          31.02 
3 คีริน ตันติเวทย์ (นักว่ิง)           17.69 3 รัชนก อินทนนท์ (แบดมินตัน)         22.03 

ที่ ฝ่ายรัฐบาล ร้อยละ ที ่ ฝ่ายค้าน ร้อยละ 
1 ประยุทธ์ จันทร์โอชา                   54.19 1 ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ            51.54 
2 จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์                23.25 2 ปิยบุตร แสงกนกกุล          28.35 
3 อนุทิน ชาญวีรกูล          22.56 3 จิรายุ ห่วงทรัพย์ 20.11 

ที่ ฝ่ายรัฐบาล ร้อยละ ที ่ ฝ่ายค้าน ร้อยละ 
1 กัญจนา ศิลปอาชา                      52.97 1 สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์                    65.85 
2 วทันยา วงษ์โอภาสี  47.03 2 พรรณิการ์ วานิช                  34.15 

ที่ นักการศึกษา ร้อยละ ที ่ ความหวังในปี 2563 ร้อยละ 
1 คณาธิป สุนทรรักษ์ (ครูลูกกอล์ฟ)             56.61 1 เศรษฐกิจดีขึ้น ประชาชนอยู่ดีกินดี                 81.59 
2 ครูลิลลี่ กิจมาโนชญ์                     29.68 2 คนไทยสามัคคีปรองดอง ประเทศชาติสงบสุข            11.61 
3 รศ.สุขุม นวลสกุล                          13.71 3 กฎหมายเข้มแข็ง ยุติธรรม   6.80 


