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  ผลสาํรวจเรือ่ง  “๙๙๙ เสียงจากหวัใจคนไทยถวายพระผูเ้สดจ็สู่สวรรคาลยั” 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
กรงุเทพโพลล ์โดยศนูยว์จิยัมหาวทิยาลยักรงุเทพ  ไดส้าํรวจความคดิเหน็ประชาชน เรื่อง “๙๙๙ เสียงจาก

หวัใจคนไทย ถวายพระผู้เสดจ็สู่สวรรคาลยั”โดยเกบ็ขอ้มลูกบัประชาชนจากทุกภูมภิาคทัว่ประเทศจาํนวน ๙๙๙
เสยีง พบวา่ 
 

เสียงจากหวัใจคนไทยท่ีต้องการถวายพระผู้เสดจ็สู่สวรรคาลยั คือ “รกัในหลวงท่ีสุด รกัพระองค์
ท่านมากท่ีสดุ” จาํนวน ๔๑๙ เสียง รองลงมาคอื “ขอพระองคเ์สดจ็สูส่วรรคาลยั” จํานวน ๑๔๑ เสยีง “ซาบซึง้และ
สาํนึกในพระมหากรุณาธคิุณทีพ่ระองคท์่านทรงงานหนกัเพื่อประชาชน” จํานวน ๑๑๘ เสยีง “พระองคจ์ะสถติอยู่ใน
หวัใจตราบนิรนัดร”์ จาํนวน ๗๒ เสยีง และ “คดิถงึพระองคท์า่น” จาํนวน ๕๙ เสยีง 

 

ส่วนคาํมัน่สญัญาท่ีคนไทยถวายพระผู้เสดจ็สู่สวรรคาลยัคือ“จะเป็นคนดีของสงัคมและจะทําดี
ต่อไปเท่าท่ีจะทาํได้”จาํนวน ๕๖๒เสียง รองลงมาคอื “จะทาํตามคาํสอนของพระองคท์่าน อนัไดแ้ก่ ความพอเพยีง 
ขยนั เกบ็ออม ฯลฯ” จาํนวน ๑๘๔ เสยีง “จะเดนิตามรอยพอ่ จะสานต่องานพอ่สรา้ง” จาํนวน ๙๕ เสยีง “จะทาํหน้าที่
ของตวัเองใหด้ทีีส่ดุ” จาํนวน ๓๒ เสยีง และ “จะระลกึถงึในหลวงรชักาลที ่๙ ตลอดไป” จาํนวน ๓๑ เสยีง 

 

โดยมรีายละเอยีดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 
 

 

 

 

 

 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า ๑/การเมือง / สงัคม  
 

เร่ือง  ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชนทัว่ประเทศ(รวม ๔ หน้า) 

“รกัในหลวงท่ีสุด รกัพระองคท่์านมากท่ีสุด” และ “ขอพระองคเ์สดจ็สู่สวรรคาลยั” คือเสียงจาก
หวัใจคนไทยท่ีต้องการถวายพระผูเ้สดจ็สู่สวรรคาลยั 

“จะเป็นคนดีของสงัคมและจะทาํดีต่อไปเท่าท่ีจะทาํได้” และ “จะทาํตามคาํสอนของพระองคท่์าน 
อนัได้แก่ ด้านความพอเพียง ขยนั เกบ็ออม” คือคาํมัน่สญัญาท่ีคนไทยถวายพระองคท่์าน 
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๑. “เสียงจากหวัใจคนไทย” ท่ีต้องการถวายพระผูเ้สดจ็สู่สวรรคาลยั(เป็นคาํถามปลายเปิดให้ผูต้อบระบเุอง) 

 

รกัในหลวงท่ีสดุ รกัพระองคท่์านมากท่ีสดุ ๔๑๙ เสียง 
ขอพระองคเ์สดจ็สูส่วรรคาลยั ๑๔๑ เสยีง 
ซาบซึง้และสาํนึกในพระมหากรณุาธคิุณทีพ่ระองคท์า่นทรงงานหนกัเพือ่ประชาชน ๑๑๘ เสยีง 
พระองคจ์ะสถติยอ์ยูใ่นหวัใจตราบนิรนัดร ์ ๗๒ เสยีง 
คดิถงึพระองคท์า่น ๕๙ เสยีง 
เสยีใจมากทีส่ดุทีพ่ระองคจ์ากไป ๕๑ เสยีง 
ขอเป็นขา้รองบาททุกชาตไิป ๓๔ เสยีง 
โชคดแีละภมูใิจทีเ่กดิมาในรชักาลที9่ ๓๓ เสยีง 
พระองคเ์ป็นแรงบนัดาลใจและทรงเป็นแบบอยา่งทีด่ขีองประชาชน ๓๐ เสยีง 
พระองคเ์ป็นกษตัรยิท์ีเ่ก่งและดทีีส่ดุในโลก ๒๔ เสยีง 
จะทาํดเีพือ่พอ่ ๑๘ เสยีง 

รวม ๙๙๙ เสียง 
 
 
 
 

๒. คาํมัน่สญัญาท่ีคนไทยถวายพระผูเ้สดจ็สู่สวรรคาลยั(เป็นคาํถามปลายเปิดให้ผูต้อบระบเุอง) 
 

จะเป็นคนดีของสงัคมและจะทาํดีต่อไปเท่าท่ีจะทาํได้ ๕๖๒ เสียง 
จะทาํตามคาํสอนของพระองคท์า่น อนัไดแ้ก่ ความพอเพยีง ขยนั เกบ็ออม ฯลฯ ๑๘๔ เสยีง 
จะเดนิตามรอยพอ่ จะสานต่องานพอ่สรา้ง ๙๕ เสยีง 
จะทาํหน้าทีข่องตวัเองใหด้ทีีส่ดุ ๓๒ เสยีง 
จะระลกึถงึในหลวงรชักาลที ่9 ตลอดไป ๓๑ เสยีง 
จะซื่อตรงและซื่อสตัยต่์อชาตบิา้นเมอืงถวายพระองค ์ ๑๙ เสยีง 
จะขอเป็นขา้รองบาททุกชาตไิป ๑๙ เสยีง 
จะทาํตวัใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสว่นรวมใหม้ากทีส่ดุ ๑๕ เสยีง 
จะรกัและสามคัคกีนั ๑๕ เสยีง 
จะจงรกัภกัดต่ีอชาตติลอดไป ๑๔ เสยีง 
จะสอนลกูสอนหลานใหเ้ป็นคนด ี ๑๓ เสยีง 

รวม ๙๙๙ เสียง 
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รายละเอียดการสาํรวจ 
 

 

วตัถปุระสงคก์ารสาํรวจ 
 

เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับเสียงจากหัวใจที่ต้องการถวายพระผู้เสด็จสู่
สวรรคาลยัและคาํมัน่สญัญาทีถ่วายพระองคท์า่น เพือ่สะทอ้นมมุมองความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผู้
ทีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  

 
ประชากรท่ีสนใจศึกษา 
 

     การสํารวจใชก้ารสุ่มตวัอย่างจากประชาชนทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ ทีม่อีายุ ๑๘ ปี ขึน้ไป โดยการสุ่ม
สมัภาษณ์ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มลูของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบงา่ย (Simple Random 
Sampling)แล้วใช้วธิกีารถ่วงน้ําหนักด้วยขอ้มูลประชากรศาสตร์จากฐานขอ้มูลทะเบยีนราษฎร์ของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 
 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ๔% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ ๙๕% 
 
วิธีการรวบรวมข้อมลู 
 

ใชก้ารสมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์(Enumeration by telephone) โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเป็น
แบบสอบถามทีม่โีครงสรา้งแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุเอง (Open Ended) และได้
นําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู : ๑๗–๑๕ ตุลาคม๒๕๖๐ 
 

วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ :๒๑ ตุลาคม๒๕๖๐ 
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ข้อมลูของกลุ่มตวัอย่าง 
 

 จาํนวน ร้อยละ 

เพศ    

            ชาย ๔๘๗ ๔๘.๗ 

            หญงิ ๕๑๒ ๕๑.๓ 

รวม ๙๙๙ ๑๐๐.๐ 

อาย ุ   

๑๘ ปี –๓๐ ปี ๑๑๖ ๑๑.๗ 

๓๑ ปี –๔๐ ปี ๑๙๐ ๑๙.๐ 

๔๑ ปี –๕๐ ปี ๒๗๐ ๒๗.๐ 

 ๕๑ ปี –๖๐ ปี ๒๖๓ ๒๖.๓ 

 ๖๑ ปี ขึน้ไป ๑๖๐ ๑๖.๗ 

รวม ๙๙๙ ๑๐๐.๐ 

การศึกษา   

            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี ๖๐๗ ๖๐.๘ 

            ปรญิญาตร ี ๓๑๒ ๓๑.๒ 

            สงูกวา่ปรญิญาตร ี ๘๐ ๘.๐ 

                                 รวม ๙๙๙ ๑๐๐.๐ 

อาชีพ   

 ลกูจา้งรฐับาล ๑๔๒ ๑๔.๒ 

 ลกูจา้งเอกชน     ๒๔๓ ๒๔.๓ 

 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร ๓๗๕ ๓๗.๖ 

 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   ๓๕ ๓.๕ 

 ทาํงานใหค้รอบครวั ๑ ๐.๑ 

 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ ๑๖๓ ๑๖.๓ 

 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   ๒๕ ๒.๕ 

 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม ๑๔ ๑.๕ 

รวม ๙๙๙ ๑๐๐.๐ 
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