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  ผลสาํรวจเรือ่ง   

“ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรนัดร ์: พระอจัฉริยภาพเลิศลํา้...ซาบซ้ึงใจไทยทัว่หล้า” 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  
 กรงุเทพโพลลโ์ดยศูนยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ  ดาํเนินการสาํรวจความคิดเหน็ประชาชน 

เรื่อง “ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรนัดร ์: พระอจัฉริยภาพเลิศลํา้...ซาบซ้ึงใจไทยทัว่หล้า”  โดยเกบ็ขอ้มลูประชาชน
จากทุกภมูภิาคทัว่ประเทศจาํนวน 1,100 คน พบวา่  

 

   ประชาชนร้อยละ 81.7 ประทบัใจในพระปรีชาสามารถของในหลวงรชักาลท่ี 9 ด้านกีฬาเรือใบ 
จนทรงชนะเลิศเหรียญทองในกีฬาแหลมทองครัง้ท่ี 4  รองลงมารอ้ยละ 39.6 ประชาชนซาบซึง้ประทบัใจใน
พระมหากรุณาธิคุณแก่วงการกีฬา และการที่ทรงอุปถัมภ์การกีฬาหลายประเภท การพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์และทุนแก่นักกีฬา และร้อยละ 20.8 ซาบซึ้งประทบัใจในพระปรชีาสามารถด้านกีฬา
แบดมนิตนั 

 

   บทเพลงพระราชนิพนธข์องในหลวงรชักาลท่ี 9 ท่ีฟังแล้วซาบซ้ึงใจ จดจาํได้และสามารถร้อง
ได้  นัน้ ประชาชนร้อยละ 53.0 จดจาํได้และสามารถร้อง“เพลงใกล้รุ่ง” ได้ รองลงมารอ้ยละ 37.8 จดจาํและ
รอ้ง “เพลงแสงเทยีน” ได ้และรอ้ยละ 37.0 จดจาํและรอ้ง “เพลงความฝนัอนัสงูสดุ” ได ้

 

 เม่ือถามประชาชนถึงความประทับใจในภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลท่ี 9  
ประชาชนร้อยละ 77.4 ประทับใจ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในขณะทรงพระราชกรณียกิจในถ่ินทุรกนัดาร 
รองลงมาร้อยละ 41.4 ประทบัใจ ภาพถ่ายพระโอรสและพระธิดาของพระองค์ในอริยิาบถต่างๆ และร้อยละ 32.3 
ประทบัใจภาพพระฉายาลกัษณ์ของสมเดจ็พระนางเจา้พระบรมราชนีินาถในรชักาลที ่9 

  
โดยมรีายละเอยีดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 

 
 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ สงัคม  
เรือ่ง  ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชนทัว่ประเทศ       (รวม 4 หน้า) 

ประชาชนร้อยละ 81.7  ซาบซ้ึงในพระอจัฉริยภาพของในหลวงรชักาลท่ี 9 ด้านกีฬาเรือใบ ท่ีทรงได้เหรียญ
ทองในการแข่งขนักีฬาแหลมทอง จนสร้างแรงบนัดาลใจในการเล่นกีฬาแก่ประชาชน 
บทเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรชักาลท่ี 9 ท่ีฟังแล้วซาบซ้ึงใจ จดจาํได้และสามารถร้องได้  นัน้ 
ประชาชนร้อยละ 53.0 จดจาํได้และสามารถร้อง“เพลงใกล้รุ่ง” ได้  
และประชาชนร้อยละ 77.4 ประทบัใจภาพถ่ายฝีพระหตัถข์องในหลวงรชักาลท่ี 9 ในขณะทรงพระราช
กรณียกิจในถ่ินทุรกนัดาร  
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1. เร่ืองราวของในหลวงรชักาลท่ี 9 ท่ีทาํให้เกิดความประทบัใจและแรงบนัดาลใจในการเล่นกีฬา 
    (เลอืกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 

พระปรีชาสามารถด้านเรือใบ จนได้เหรียญทองกีฬาแหลมทอง  ร้อยละ 81.7 
พระมหากรณุาธคิุณแก่วงการกฬีา ทรงอุปถมัภก์ารกฬีาหลายประเภท  
การพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์และทุน แก่นกักฬีา 

รอ้ยละ 39.6 

พระปรชีาสามารถดา้นกฬีาแบดมนิตนั  รอ้ยละ 20.8 
พระมหากรณุาธคิุณกบัวงการมวย ทรงเป็นประธานทอดพระเนตรการชกนกัมวยไทย รอ้ยละ 20.0 
พระราชทานไฟพระฤกษ์ การจดัแขง่ขนักฬีา รอ้ยละ 14.4 

 
 
2. บทเพลงพระราชนิพนธข์องในหลวงรชักาลท่ี 9 ท่ีเม่ือฟังแล้วซาบซ้ึงใจ จดจาํได้และสามารถร้องได้   
   (เลอืกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 

เพลงใกล้รุ่ง  ร้อยละ 53.0 
เพลงแสงเทยีน  รอ้ยละ 37.8 
เพลงความฝนัอนัสงูสดุ รอ้ยละ 37.0 
เพลงพรปีใหม ่ รอ้ยละ 33.3 
เพลงสายฝน รอ้ยละ 23.8 
เพลงชะตาชวีติ รอ้ยละ 23.3 
เพลงยามเยน็  รอ้ยละ 21.4 
เพลงเราสู ้   รอ้ยละ 20.4 
เพลงแผน่ดนิของเรา รอ้ยละ 17.9 
เพลงอาทติยอ์บัแสง  รอ้ยละ 12.1 
เพลงมหาจุฬาลงกรณ์   รอ้ยละ 5.6 
เพลงยงูทอง   รอ้ยละ 4.5 

 
3. ภาพถ่ายฝีพระหตัถข์องในหลวงรชักาลท่ี 9  ท่ีเหน็แล้วรู้สึกประทบัใจ   (เลอืกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  

ภาพถ่ายฝีพระหตัถข์ณะทรงพระราชกรณียกิจในถ่ินทุรกนัดาร ร้อยละ  77.4 
ภาพถ่ายพระโอรสและพระธดิาของพระองคใ์นอริยิาบถต่างๆ รอ้ยละ 41.4 
ภาพพระฉายาลกัษณ์ของสมเดจ็พระนางเจา้พระบรมราชนีินาถในรชักาลที ่9 รอ้ยละ 32.3 
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รายละเอียดการสาํรวจ 

 
วตัถปุระสงคก์ารสาํรวจ 

1) เพือ่สอบถามความคดิเหน็ของประชาชนเกีย่วกบัเรือ่งราวของในหลวงรชักาลที ่9 ทีส่รา้งความ
ประทบัใจและเป็นแรงบนัดาลใจใหเ้ล่นกฬีา 

2) เพือ่สอบถามความคดิเหน็ของประชาชนเกีย่วกบัในบทเพลงพระราชนิพนธข์องในหลวงรชักาลที ่9 
ทีเ่มือ่ฟงัแลว้เกดิความซาบซึง้ใจ จดจาํไดแ้ละรอ้งได ้ 

3) เพือ่สอบถามประชาชนเกีย่วกบัภาพฝีพระหตัถข์องในหลวงรชักาลที ่9 ทีเ่หน็แลว้รูส้กึประทบัใจ 
 
ประชากรท่ีสนใจศึกษา 

     การสํารวจใช้การสุ่มตวัอย่างจากประชาชนทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ ที่มอีายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม
สมัภาษณ์ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล์ ดว้ยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) แลว้ใชว้ธิกีารถ่วงน้ําหนักดว้ยขอ้มูลประชากรศาสตรจ์ากฐานขอ้มูลทะเบยีนราษฎรข์องกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

       
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   4% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีการรวบรวมข้อมลู  

ใชก้ารสมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์(Enumeration by telephone) โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเป็น
แบบสอบถามทีม่โีครงสรา้งแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) และไดนํ้า
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู   :  13-15 ธนัวาคม 2559 
      

วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ       :  16 ธนัวาคม 2559 
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ข้อมลูของกลุ่มตวัอย่าง 
 

 จาํนวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 551 50.1 
            หญงิ 549 49.9 

รวม 1,100 100.0 

อาย ุ   
            18 ปี - 30 ปี 150 13.6 
            31 ปี - 40 ปี 265 24.1 
            41 ปี - 50 ปี 321 29.2 
            51 ปี - 60 ปี 234 21.3 
   61 ปี ขึน้ไป 130 11.8 

รวม 1,100 100.0 
การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 675 61.4 
            ปรญิญาตร ี 337 30.6 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 88 8.0 
                                 รวม 1,100 100.0 

อาชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 158 14.4 
 ลกูจา้งเอกชน     268 24.4 
 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร 422 38.4 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   45 4.1 
 ทาํงานใหค้รอบครวั 2 0.2 
 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ 160 14.5 
 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   21 1.9 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 24 2.1 

รวม 1,100 100.0 
 

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    Facebook : https://facebook.com/bangkokpoll 
 


