
 
เพลงชาติชุดใหมในความเห็นของประชาชน 

วตัถุประสงคของการสํารวจ    
เพื่อทราบความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรื่องการจัดทําเพลงชาติไทยชุดใหมในประเด็น

เกี่ยวกับ 
• ความเหมาะสมในการนําเพลงชาติไทยชุดใหมมาใชแทนของเดิม 
• การมีเพลงชาติไทยหลายรูปแบบไวเปดในโอกาสตางๆ กัน 
• การมอบหมายใหบริษัทธรุกจิเปนผูจัดทําเพลงชาติไทย 
• การใชเพลงชาติเปนสื่อในการเสรมิสรางความรกัและสามัคคีในชาต ิ
• ความพึงพอใจในผลงานเพลงชาติไทยชุดใหมเปรียบเทยีบกับเพลงชาตไิทยของเดิมทีใ่ชอยูในปจจุบนั 

  
ระเบียบวธิีการสํารวจ 
                การสุมตวัอยาง 
  การสํารวจใชวิธีสุมตวัอยางประชากร ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ไดตัวอยางทั้งส้ินจํานวน  
1,588 คน เปนชายรอยละ 45.2   หญิงรอยละ 54.8 
  กลุมตวัอยางรอยละ 41.5 มีอาย ุ15-25 ป   รอยละ 26.1 อายุ 26-35 ป   รอยละ 18.8 อายุ 36-45 ป   และรอยละ 13.6 
อายุ 46 ปข้ึนไป 
  กลุมตวัอยางรอยละ 15.4  ประกอบอาชีพคาขาย/ธรุกจิสวนตวั   รอยละ 14.2 รับจางทั่วไป   รอยละ 27.2 พนักงาน/
ลูกจางบรษิัทเอกชน   รอยละ 9.3 ขาราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ   รอยละ 22.8 นักเรยีน/นิสิต/นักศึกษา   รอยละ 6.9 
พอบาน/แมบาน/เกษยีณอายุ   รอยละ 3.1 วางงาน   และรอยละ 1.1 ประกอบอาชีพอ่ืน 
   ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตวัอยางใชความคลาดเคลื่อน ± 3 % ที่ระดบัความเชื่อม่ัน 95% 

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถาม และสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  

ในเรื่อง  “เพลงชาติชดุใหมในความเห็นของประชาชน” 
              ระยะเวลาในการเกบ็ขอมลู   :   25-26 พฤษภาคม 2548 
              วันท่ีเผยแพรผลการสํารวจ   :   26 พฤษภาคม  2548   



 

 

 

2

              โดย  ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 0-2350-3500 ตอ 1776      

http://research.bu.ac.th/poll/poll_list.php 
 
 

 
ผลการสํารวจ 

 
 1. ประชาชนสวนใหญ (รอยละ 79.3) ไมเห็นดวยกับการนําเพลงชาตไิทยชุดใหมมาใชแทนของเดิม มีเพียงรอยละ 
20.7 เทานั้นท่ีเห็นดวย 
 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในแตละชวงอายุพบวา ประชาชนสวนใหญในทุกชวงอายุไมเห็นดวยกับการนาํเพลงชาติชุดใหม
มาใชแทนของเดิม โดยยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไมเห็นดวยเพ่ิมขึน้ ดังนี้ อายุ 15-25 ปไมเห็นดวยรอยละ 74.8    อายุ 26-35 ป ไมเห็น
ดวยรอยละ 80.5   อายุ 36-45 ปไมเห็นดวยรอยละ 81.6   และอายุ 46 ปข้ึนไปไมเห็นดวยรอยละ 87.0 
 2. สําหรับประเด็นเรือ่งการมเีพลงชาติไทยหลายรูปแบบ (เวอรชัน่) เพือ่ไวเปดในโอกาสตางๆ กนันั้น ประชาชน 
รอยละ 79.6 ไมเห็นดวย โดยเห็นวาเพลงชาติไทยควรมรีปูแบบเดยีวสําหรับใชในทุกโอกาส  มีเพยีงรอยละ 20.4 ที่เห็นดวย
กับการมีเพลงชาติไทยหลายรูปแบบ 
 3. ประชาชนรอยละ 82.1 ไมเห็นดวยท่ีจะมีการมอบหมายใหบริษัทใดบริษัทหนึ่งเปนผูจัดทําเพลงชาตไิทยขึน้มาให
คนในชาตใิช มีเพียงรอยละ 17.9 ที่เห็นดวยกับความคดิดังกลาว 
 4. ประชาชนรอยละ 75.9 ไมเชื่อวาการจัดทําเพลงชาติไทยชุดใหมจะชวยสงเสริมความรกัชาตแิละความสามคัคขีอง
คนในชาตใิหมากขึน้ได  ขณะที่รอยละ 24.1 เชื่อวาจะชวยได 

5. ประชาชนรอยละ 63.2 ยังไมมีโอกาสไดฟงเพลงชาติชุดใหม ขณะทีร่อยละ 36.8 มีโอกาสไดฟงแลว โดยในสวน
ของผูท่ีมีโอกาสไดฟงเพลงชาติชดุใหมแลว รอยละ 71.9 ระบวุาชอบเพลงชาติไทยของเดิมมากกวา  ขณะที ่
รอยละ 28.1 ระบุวาชอบของใหมมากกวา 
 ท้ังนี้เมื่อใหผูท่ีระบวุาชอบของใหมมากกวาเลอืกรูปแบบของเพลงชาตชิดุใหมท่ีชอบมากท่ีสุด จากทัง้หมด 6 รูปแบบ 
(เวอรชัน่) พบวารูปแบบที่ 1 คือแบบเปนทางการ ขับรองโดยเสก โลโซ มีผูชื่นชอบมากที่สุด (รอยละ 28.1)  ขณะที่รูปแบบที ่
3 ซึ่งรองนําโดยเบริด ธงไชย แม็คอินไตย  และตู นนัทิดา แกวบวัสาย มผีูช่ืนชอบนอยที่สุด (รอยละ 8.5) 
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ตารางแสดงการประมวลผลขอมูล 
 
ตารางที่ 1: ขอมลูประชากรศาสตร  

 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 718 45.2 
            หญิง 870 54.8 
อายุ :   
            15 – 25 ป  660 41.5 
            26 – 35 ป 414 26.1 
            36 – 45 ป 298 18.8 
            46ปข้ึนไป 216 13.6 
 อาชีพ :   
            คาขาย/ธรุกิจสวนตวั 244 15.4 
            รับจางทั่วไป 226 14.2 
            พนักงาน/ลกูจางบรษิัทเอกชน 432 27.2 
            ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 148 9.3 
            นักเรียน/นิสิต/นักศกึษา 362 22.8 
            พอบาน /แมบาน/เกษียณอาย ุ 108 6.9 
            วางงาน 50 3.1 
            อ่ืน ๆ 18 1.1 
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ตารางที่ 2: ความคิดเห็นตอการนําเพลงชาติไทยชุดใหมมาใชแทนของเดิม 
 จํานวน รอยละ 
เห็นดวย 328 20.7 
ไมเห็นดวย 1,260 79.3 

 
ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนในแตละชวงอายุตอการนาํเพลงชาตชิุดใหมมาใชแทนของเดมิ 

 เห็นดวย ไมเห็นดวย รวม 
อายุ 15-25 ป 25.2% 

(166) 
74.8% 
(494) 

100% 
(660) 

อายุ 26-35 ป 19.5% 
(58) 

80.5% 
(240) 

100% 
(298) 

อายุ 36-45 ป 18.4% 
(76) 

81.6% 
(338) 

100% 
(414) 

อายุ 46 ปข้ึนไป 13.0% 
(28) 

87.0% 
(188) 

100% 
(216) 

เฉลี่ยรวม 20.7% 
(328) 

79.3% 
(1,260) 

100% 
(1,588) 

 
ตารางที่ 3: ความคิดเห็นตอการท่ีเพลงชาตไิทยจะมีหลายรูปแบบ (เวอรชั่น) เพือ่ไวเปดในโอกาสตางๆ กัน 

 จํานวน รอยละ 
เห็นดวย 324 20.4 
ไมเห็นดวย 1,264 79.6 

 
ตารางที่ 4: ความคิดเห็นตอการมอบหมายใหบริษัทใดบรษิัทหนึ่งเปนผูจัดทําเพลงชาติไทย  

 จํานวน รอยละ 
เห็นดวย 284 17.9 
ไมเห็นดวย 1,304 82.1 
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ตารางที่ 5: ความคิดเห็นตอการจัดทําเพลงชาตไิทยชดุใหมวาจะชวยสงเสริมความรกัชาติและความสามัคคีของคนในชาต ิ
ใหมากขึน้ไดหรอืไม 

 จํานวน รอยละ 
ได 382 24.1 
ไมได 1,206 75.9 

 
ตารางที่ 6: ทานไดฟงเพลงชาติไทยชุดใหมท่ีผลติโดยบรษิัท แกรมมี่ แลวหรือยัง 

 จํานวน รอยละ 
ไดฟงแลว 584 36.8 
ยังไมไดฟง 1,004 63.2 

 
ตารางที่ 7: ความพึงพอใจในผลงานเพลงชาติไทยชุดใหมเปรียบเทียบกบัเพลงชาติไทยของเดิมท่ีใชอยูในปจจุบัน 
     (ฉพาะผูท่ีมีโอกาสไดฟงเพลงชาตไิทยชดุใหมแลว) 

 จํานวน รอยละ 
ชอบของเดิมมากกวา 420 71.9 
ชอบของใหมมากวา 164 28.1 
     โดยรูปแบบที่ชอบมากที่สุด ไดแก   
      - รูปแบบที่ 1 แบบเปนทางการ (ขับรองโดยเสก โลโซ) 46 28.1 

- รูปแบบที่ 2 แบบเขมแข็งแตไมแข็งกราว (ขับรองโดย 
                         คณะนักรองประสานเสียง ซียู แบนด) 

34 20.7 

      - รูปแบบที่ 3 แบบงานลีลาศ (รองนําโดยเบิรด ธงไชย และตู นันทิดา) 14 8.5 
      - รูปแบบที่ 4 แบบเอาใจคนรุนใหม (รองนําโดยเบิรด ธงไชย 
                                และตู นันทิดา) 

20 12.2 

      - รูปแบบที่ 5 แบบเอาใจเด็ก (ขับรองโดยนองพลับ และเด็กๆ) 28 17.1 
      - รูปแบบที่ 6 แบบเอาใจผูสูงอายุ (มดีนตรีไทยประกอบ) 22 13.4 

 


