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ผลสาํรวจเร่ือง “ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรนัดร ์: ความทรงจาํของคนไทยท่ีมีต่อพระเจ้าอยู่หวัรชักาลท่ี 9”  

 
 

  
 
 
 
 
  
 กรงุเทพโพลล ์โดยศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ สาํรวจความเหน็ของประชาชนเรื่อง “ความทรง
จาํของคนไทยท่ีมีต่อพระเจ้าอยู่หวัรชักาลท่ี 9” โดยเกบ็ขอ้มลูจากประชาชนทัว่ประเทศ จาํนวน 1,150 คน พบวา่ 
 

 ภาพความทรงจาํของคนไทยต่อพระเจ้าอยู่หวัรชักาลท่ี 9 ท่ีตราตรึงใจคนไทยชัว่นิรนัดร ์คือ ทรง
เสดจ็พระราชดาํเนินไปจงัหวดัต่างๆ ในถ่ินทุรกนัดาร ทรงขบัรถลุยน้ํา ลุยโคลน เดินเท้า เพ่ือเข้าไปพบปะ
ประชาชนและมีพระราชปฏิสนัถารโดยไม่ถือพระองค ์(ร้อยละ 38.8) รองลงมาคอืทรงมพีระเสโท(เหงือ่)ไหลลง
มาทีป่ลายพระนาสกิ(จมกู)และทรงปาดพระเสโททีพ่ระนลาฏ (หน้าผาก) (รอ้ยละ 12.8) และ ทรงแยม้พระสรวลและ
โบกพระหตัถใ์หก้บัประชาชนทีเ่ขา้เฝ้าในโอกาส เสดจ็ออก ณ สหีบญัชร (รอ้ยละ 11.8) 
 

 เม่ือถามถึงเหตุการณ์ในช่วงชีวิตท่ีรู้สึกว่าได้เข้าไปอยู่ใกล้พระเจ้าอยู่หวัรชักาลท่ี 9 มากท่ีสุด เม่ือ
พระองคท่์านยงัมีพระชนมชี์พอยู่ ประชาชนร้อยละ 78.5 ระบุว่า ได้ติดตามพระราชกรณียกิจของพระองค์
จากข่าวพระราชสาํนัก รองลงมารอ้ยละ 44.8 ระบุว่าได้เขา้เฝ้าตามเสน้ทางเสดจ็ฯ ขณะพระองค์เสดจ็พระราช
ดาํเนินตามสถานทีต่่างๆ อาท ิพระบรมมหาราชวงั พระราชวงัไกลกงัวล รพ.ศริริาช เป็นตน้ และรอ้ยละ 32.6 ระบุว่า
ไดไ้ปเยีย่มชมโครงการหลวงต่างๆ ตามรอยพระราชดาํร ิ
 

 ทัง้น้ี จาก 9 คาํพ่อสอน ของพระเจ้าอยู่หวัรชักาลท่ี 9 ท่ีประชาชนยึดถือและได้น้อมนําไปปฏิบติัแล้ว 
ประชาชนร้อยละ 78.3 ระบุว่า “ความพอดี” รองลงมารอ้ยละ 62.7 ระบุว่า “ความเพยีร” และรอ้ยละ 62.3 ระบุว่า 
“ความซือ้สตัย”์ 
 

 ดงัรายละเอยีดในต่อไปน้ี 
 
 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวสงัคม 

เรือ่ง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชน                  (รวม 5 หน้า) 

ภาพความทรงจาํของคนไทยต่อพระเจ้าอยู่หวัรชักาลท่ี 9 ท่ีตราตรึงใจคนไทยชัว่นิรนัดร ์คือ ภาพพระเจ้าอยู่หวั
รชักาลท่ี 9 เสดจ็พระราชดาํเนินไปจงัหวดัต่างๆในท้องถ่ินทุรกนัดาร และทรงมีพระราชปฏิสนัถารกบั
ประชาชนโดยไม่ถือพระองค ์ 
คนไทย 78.5 % รู้สึกว่า การได้ติดตามพระราชกรณียกิจของพระองคจ์ากข่าวพระราชสาํนักเป็นช่วงชีวิตท่ีรู้สึก
ว่าได้เข้าไปอยู่ใกล้พระองคท่์าน มากท่ีสดุ  
และคนไทยกว่า 60 % ได้น้อมนําคาํสอนเร่ือง ความพอดี ความเพียร ความซ่ือสตัย ์ไปปฏิบติัแล้ว 
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1. ภาพความทรงจาํของคนไทยต่อพระเจ้าอยู่หวัรชักาลท่ี 9 ท่ีตราตรึงใจชัว่นิรนัดรม์ากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรก คือ 
    (เป็นคาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุเอง) 

 
ทรงเสดจ็พระราชดาํเนินไปจงัหวดัต่างๆ ในถ่ินทุรกนัดาร ทรงขบัรถลยุน้ํา    
ลยุโคลน เดินเท้า เพ่ือเข้าไปพบปะประชาชนและมีพระราชปฏิสนัถารโดยไม่
ถือพระองค ์

ร้อยละ 38.8 

ทรงมพีระเสโท(เหงื่อ)ไหลลงมาทีป่ลายพระนาสกิ(จมูก)และทรงปาดพระเสโททีพ่ระ
นลาฏ (หน้าผาก) 

รอ้ยละ 12.8 

ทรงแยม้พระสรวลและโบกพระหตัถ์ใหก้บัประชาชนทีเ่ขา้เฝ้าในโอกาส เสดจ็ออก ณ 
สหีบญัชร 

รอ้ยละ 11.8 

ทรงงานเพือ่ประชาชนไมเ่คยหยดุพกัแมจ้ะทรงพระประชวร รอ้ยละ 9.5 
ทรงพระราชทานแนวคดิในการบรหิารจดัการน้ํา เพือ่แกไ้ขปญัหาน้ําทว่ม การขาดน้ํา
เพือ่การเกษตรในหน้าแลง้ ใหแ้ก่ประชาชน เชน่ โครงการแกม้ลงิ โครงการฝนหลวง 
และการสรา้งเขือ่น และทรงลงพืน้ทีต่่างๆ ดว้ยพระองคเ์อง 

รอ้ยละ 7.5 

 
 

2. เหตุการณ์ในช่วงชีวิตท่ีรู้สึกได้ว่าเข้าไปอยู่ใกล้พระเจ้าอยู่หวัรชักาลท่ี 9 มากท่ีสุด เม่ือพระองคท่์านยงัมี
พระชนมชี์พอยู่ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ) 

 

ได้ติดตามพระราชกรณียกิจของพระองคจ์ากข่าวพระราชสาํนัก  ร้อยละ 78.5 
ไดเ้ขา้เฝ้าตามเสน้ทางเสดจ็ฯ ขณะพระองคเ์สดจ็พระราชดําเนินตามสถานที่
ต่างๆ อาท ิพระบรมมหาราชวงั พระราชวงัไกลกงัวล รพ.ศริริาช เป็นตน้ 

รอ้ยละ 44.8 

ไดไ้ปเยีย่มชมโครงการต่างๆ ตามรอยพระราชดาํร ิ  รอ้ยละ 32.6 
ไดอ้ยูอ่าศยัในพืน้ที/่สถานทีท่ีพ่ระองคเ์คยเสดจ็พระราชดาํเนิน  รอ้ยละ 21.9 
ไดเ้ขา้เฝ้าในโอกาส เสดจ็ออก ณ สหีบญัชร เมือ่ครัง้ครองราชยค์รบ 60 ปี รอ้ยละ 12.2 
ไดเ้ขา้เฝ้าเมือ่ครัง้พระองคป์ระทบัอยูโ่รงพยาบาลศริริาช รอ้ยละ 10.8 
อื่นๆ อาท ิเขา้รบัพระราชทานปรญิญาบตัรจากพระหตัถข์องพระองคท์า่น  
ไดป้ระดบัยศทางทหาร เป็นตน้ 

รอ้ยละ 7.0 
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3. จาก 9 คาํพ่อสอน ของพระเจ้าอยู่หวัรชักาลท่ี 9 ท่ีประชาชนยึดถือและได้น้อมนําไปปฏิบติัแล้ว  
   (ตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ) 
 

ความพอดี ร้อยละ 78.3 
ความเพยีร รอ้ยละ 62.7 
ความซื่อสตัย ์  รอ้ยละ 62.3 
คนเราจะตอ้งรบัและจะตอ้งให ้ รอ้ยละ 39.8 
ออ่นโยนแต่ไมอ่อ่นแอ รอ้ยละ 38.2 
พดูจรงิทาํจรงิ รอ้ยละ 36.9 
การเอาชนะใจตน รอ้ยละ 36.6 
ความรูต้น รอ้ยละ 33.3 
หนงัสอืเป็นออมสนิ   รอ้ยละ 19.2 
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รายละเอียดในการสาํรวจ 

 
วตัถปุระสงคใ์นการสาํรวจ  

  เพือ่สอบถามความคดิเหน็ประชาชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัความทรงจาํต่างๆ ทีม่ต่ีอพระเจา้อยูห่วัรชักาลที ่9 
และคาํสอนของพระองคท์ีไ่ดน้้อมนําไปปฏบิตั ิเพื่อสะทอ้นมุมมองความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผูท้ี่
เกีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  

 
ระเบียบวิธีการสาํรวจ 
 การสํารวจใชก้ารสุ่มตวัอย่างจากประชาชนอายุ 18 ปีขึน้ไป จากทัว่ประเทศดว้ยวธิกีารสุ่มตวัอย่าง
แบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling) จากนัน้จงึสุม่พืน้ทีไ่ปยงัประชากรเป้าหมายทีจ่ะสมัภาษณ์อยา่ง
เป็นระบบ ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทัง้สิน้คน เป็นเพศชายรอ้ยละ 48.3 และเพศหญงิรอ้ยละ 51.7  

       
ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

    ในการประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 

วิธีการรวบรวมข้อมลู  
     ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview)โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น

แบบสอบถามทีม่โีครงสรา้งแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal)และคาํถาม
ปลายเปิดใหผู้ต้อบตอบไดเ้องอยา่งอสิระ(Open Ended)  จากนัน้จงึนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู   :  11 – 14 พฤศจกิายน  2559 
 

     วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ       :   17  พฤศจกิายน 2559 
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ข้อมลูประชากรศาสตร ์
 

 จาํนวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 555 48.3 
            หญงิ 595 51.7 

รวม 1,150 100.0 

อาย ุ   
            18 ปี - 30 ปี 284 24.7 
            31 ปี - 40 ปี 230 20.0 
            41 ปี - 50 ปี 225 19.6 
            51 ปี - 60 ปี 222 19.3 
   61 ปี ขึน้ไป 189 16.4 

รวม 1,150 100.0 
การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 753 65.5 
            ปรญิญาตร ี 343 29.8 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 54 4.7 
                                 รวม 1,150 100.0 

อาชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 136 11.8 
 ลกูจา้งเอกชน     344 29.9 
 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร 359 31.2 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   29 2.5 
 ทาํงานใหค้รอบครวั 14 1.2 
 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ 153 13.3 
 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   94 8.2 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 21 1.9 

รวม 1,150 100.0 

  
ศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพลล)์  โทร. 02-350-3500 ต่อ 1770, 1776 

E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 
Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 

 


