
 
 

                           

 
 
 
 

           "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน กรณี “ที่สุดแห่งปี” ซึ่งทำต่อเนื่องเป็นประจำ
ทุกปี ครอบคลุมทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่สะท้อนออกมาในด้านหน่วยงาน บุคคลที่เกี่ยวพันกับชีวิตประจำวันตลอดปี 2563 
โดยขั้นตอนแรกได้ทำการสำรวจเป็นคำถามปลายเปิดที่ให้แต่ละคนได้นำเสนอที่ตนเองชื่นชอบ จากนั้นจึงนำคำตอบที่มีคะแนนสูงสุด
มาทำเป็นตัวเลือกให้ประชาชนได้ตัดสินใจเลือกอีกครั้งหนึ่ง และสรุปเป็นฐานข้อมูลเพื่อสะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่และความ
คาดหวังของคนไทย โดยในปี 2563 นี้ ได้สำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ  จำนวน 8,085 คน 
(สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 26-30 ธันวาคม 2563  สรุปผลได้ดังนี้   
 

• ความสุขพิเศษของคนไทยในปี 2563 คือ ในหลวง -พระราชินี-พระบรมวงศ์ศานุวงศ์                        
มีพระราชปฏิสันถารกับประชาชนที่มารอเฝ้าฯ รับเสด็จอย่างใกล้ชิด 

 

   1.  เหตุการณ์ทั่วไปที่สร้าง “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 คนไทยร่วมมอืร่วมใจ ป้องกนัโควิด-19 “อยู่บ้าน หยดุเชื้อ เพื่อชาต”ิ 20.54 1 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19          37.09 

2 บุคลากรทางการแพทยรั์บมือกับสถานการณ์โควิด-19 ได้ดี 18.76 2 สภาพเศรษฐกิจตกต่ำ คนตกงาน ว่างงานจำนวนมาก 19.90 

3 อากาศเย็น / ได้สัมผัสอากาศหนาว          17.40 3 เหตุกราดยิงที่โคราช                               13.91 

ที ่ นักร้องเพลงไทยสากลชาย ร้อยละ ที ่ นักร้องเพลงไทยสากลหญิง ร้อยละ 
1 เป๊ก ผลิตโชค                35.84 1 ปาล์มมี่                            21.20 
2 ตูน บอด้ีแสลม             21.56 2 แก้ม วิชญาณี                     15.86 
3 นนท์ ธนนท์      11.68 3 ดา เอ็นโดรฟิน                    15.73 

ที ่ นักร้องลูกทุ่งชาย ร้อยละ ที ่ นักร้องลูกทุ่งหญิง ร้อยละ 
1 ไผ่ พงศธร            22.09 1 ต่าย อรทัย            27.10 
2 ก้อง ห้วยไร่          21.25 2 จ๊ะ อาร์สยาม             14.62 
3 ไมค์ ภิรมย์พร           16.52 3 เปาวลี            11.47 

“ที่สุดแห่งปี 2563” 
 

 

 

โพล : “ที่สุดแห่งป ี2563”   
        (จำนวน 3 แผ่น)                                                                      
* ส่งข่าววนัพฤหัสบดีท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ฝ่ายข่าวหน้า 1/การเมือง/สังคม/กีฬา/บันเทิง 
ประธานสวนดุสิตโพล ดร.ณัฐพล แย้มฉิม              

โทร. 02-2445210/ โทรสาร 02-2445600 
http://www.suandusitpoll.dusit.ac.th 
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 “ที่สุดแห่งปี 2563”   : 2 
 

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

 

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

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

 
 
     7. “นักการศึกษา” ที่ “ชื่นชอบ” มากที่สุด                     8. “ความหวังในปีหน้า 2564”      

                                                                                        
            สวนดุสิตโพล 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ดาราชาย ร้อยละ ที ่ ดาราหญิง ร้อยละ 
1 ณเดชน์ คูกิมิยะ 12.94 1 เบลล่า ราณี        24.11 
2 โป๊ป ธนวรรธน์        12.80 2 ญาญ่า อุรัสยา         15.94 
3 ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์          10.44 3 ใบเฟิร์น พิมพช์นก         11.28 

ที ่ นักกีฬาชาย ร้อยละ ที ่ นักกีฬาหญิง ร้อยละ 
1 เจ ชนาธิป (นักฟุตบอล)        25.58 1 ปลื้มจิตร์ (นกัวอลเลย์บอล)            33.96 
2 บัวขาว (นักมวย)         24.69 2 เมย์ รัชนก (นกัแบดมินตัน)               16.26 
3 กวินทร์ (นักฟุตบอล)         8.08 3 นุศรา ต้อมคำ (นักวอลเลย์บอล)         13.69 

ที่ นักการเมืองชาย ร้อยละ ที ่ นักการเมืองหญิง ร้อยละ 
1 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา        24.04 1 ปวีณา หงสกุล        22.40 
2 ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ    21.32 2 พรรณิการ์ วานิช              21.03 
3 ชวน หลีกภัย      13.38 3 สุดารัตน์ เกยุราพันธุ ์         18.11 

ที่ นักการศึกษา ร้อยละ ที ่ ความหวังในปี 2564 ร้อยละ 
1 ครูลูกกอล์ฟ คณาธิป สุนทรรักษ ์ 46.20 1 สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย/ มีวัคซีนป้องกัน 37.18 
2 อ.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ 9.31 2 บ้านเมืองสงบสขุ ปรองดอง เป็นประชาธิปไตย 28.30 
3 นายแพทย์ประเวศ วะสี           7.20 3 เศรษฐกิจดีขึน้ ประชาชนอยู่ดีกนิดี 20.96 



 
 
 

สรุปผลการสำรวจ : “ที่สุดแห่งปี 2563” 
จากสถานการณ์โควิด-19 เป็นเหตุการณ์ที่สร้างทั้งความสุขและความเศร้าให้กับคนไทยมากที่สุด บุคลากรทางการแพทย์

เองก็ทุ่มเทปฏิบัติงานกันอย่างเต็มที่ คนไทยทุกคนจึงควรร่วมมือ ร่วมใจ ดูแลตนเองและปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวง
สาธารณสุข “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพ่ือให้เศรษฐกิจของประเทศเดินหน้าต่อไปได้  
  ในส่วนของศิลปินดาราที่ประชาชนชื่นชอบ พลังของแฟนคลับเป็นสิ่งสำคัญ แต่อีกปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้กันคือ ผลงานมี
ปรากฎต่อผู้ชมอย่างสม่ำเสมอ อัธยาศัยและพฤติกรรมส่วนตัวก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ได้รับการยอมรับและชื่นชมจากประชาชน
เช่นกัน สำหรับวงการกีฬา แม้ว่าจะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่วงการกีฬาก็ยังคึกคัก นักกีฬาที่ได้รับการโหวตนี้ 
ทุกคนเป็นนักกีฬาอาชีพที่ทำชื่อเสียงให้ประเทศชาติ เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ นักการศึกษาเป็นคนรุ่นใหม่ ที่ใช้วิธีการนำเสนอที่
แปลกใหม่ เข้าใจง่าย จึงเข้าถึงประชาชนได้ง่ายขึ้น ในเรื่องของนักการเมือง อาจมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องพรรค อุปนิสัย               
การแสดงออกทางสื่อสังคมต่าง ๆ แต่เชื่อว่านักการเมืองทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำเพ่ือประเทศชาติทั้งสิ้น 
   สุดท้ายนี้หากคนไทยทุกคนช่วยกัน ก็หวังว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 จะหมดไป ขอให้คนไทยปรับตัวให้ทันสถานการณ์ต่าง ๆ 
เป็นคนไทยที่ “ทันยุคสมัย” 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

โทร.095-4818039 

 
ในช่วงปี 2563 ที่กำลังจะผ่านพ้นไปนี้ คนไทยและทั่วโลกไม่อาจปฏิเสธได้ว่า วิกฤตการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 นำมาซึ่งทั้ง 

“ความเศร้า” และ “ความสุข” ของผู้คน จากผลสำรวจของสวนดุสิตโพล พบว่า ที่สุดแห่งความเศร้าในปีนี้คือ การแพร่ระบาดของ              
โควิด-19 ร้อยละ 37.09  โดยยอดผู้ติดเชื้อสะสมภายในประเทศ ณ วันนี้อยู่ที่ 6,690 คน ทั่วโลกอยู่ที่ 81.9 ล้านคน เสียชีวิต 1.79 
ล้านคน แต่ใน “ความเศร้า” ดังกล่าว กลับนำมาซึ่ง “ความสุข” ของคนไทย เพราะคนไทยได้ร่วมแรงร่วมใจกันป้องกันโควิด-19 
ด้วยการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” 

 “ความเศร้า” บางทีก็นำมาซึ่ง “ความสุข” โควิด-19 ทำให้ผู้คนได้หันกลับมาอยู่กับครอบครัว กลับมาทบทวนตนเอง             
และโควิด-19 ทำให้การพัฒนาเทคโนโลยีเป็นไปอย่างก้าวกระโดดในหลายๆ วงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการศึกษาที่ต้องจัดการเรียน   
การสอนแบบออนไลน์ ภาคธุรกิจที่ยอดตัวเลขการขายของบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้เติบโตขึ้นมากถึง 79% การใช้เทคโนโลยีใน
การสั่งอาหารเดลิเวอรี่ รวมถึงการปฏิบัติตนแบบนิวนอร์มอลที่ ณ ขณะนี้กลายเป็นความเคยชินไปแล้ว ในยุคนี้ใครไม่ใส่หน้ากาก
อนามัยออกจากบ้าน คนจะมองเหมือนลืมใส่เสื้อเลยทีเดียว 

“ความสุข” กับ “ความเศร้า” เส้นแบ่งเล็ก ๆ  บาง ๆ  อยู่ที่ว่าเราจะมองด้วยสายตาแบบไหน มองเห็นแง่สุขในแง่เศร้าได้ 
สังคมจะรื่นรมย์และผ่านพ้นวิกฤตการณ์ไปได้ด้วยกัน ขอให้ “คนไทยชนะ” ในปี 2564 นี้ 

       โดย ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร 
                                                                   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสมัพันธ์ 

                          ประธานหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ (ธรุกิจจีน-อาเซียน) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
โทร 098-2946916 

โพล : “ที่สุดแห่งป ี2563”   
           (แผ่น 3)                                                                      
* ส่งข่าววนัพฤหัสบดีท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ฝ่ายข่าวหน้า 1/การเมือง/สังคม/กีฬา/บันเทิง 
ประธานสวนดุสิตโพล ดร.ณัฐพล แย้มฉิม              

โทร. 02-2445210/ โทรสาร 02-2445600 
http://www.suandusitpoll.dusit.ac.th 
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