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ผลสาํรวจเร่ือง  

“ความรู้สึกของคนไทยท่ีมีต่อสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ ในโอกาสพระชนมายคุรบ 5 รอบ” 
 
 

 
 

 
 
 

 เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯครบ 5 รอบ วนัที่ 2 เมษายนน้ี 
กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจยัมหาวิทยาลยักรุงเทพ ได้ทําการสํารวจความเหน็ของพสกนิกรชาวไทยจากทัว่
ประเทศจาํนวน 1,192 คน พบวา่  
 

 พสกนิกรชาวไทยร้อยละ 73.8 เตรียมใส่เสื้อสีม่วงเพ่ือเทิดพระเกียรติสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
 ในโอกาสพระชนมายุครบ 5 รอบ รองลงมารอ้ยละ 53.3 จะทําบุญ ตกับาตร สวดมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศล และรอ้ยละ 45.9 จะรว่มจุดเทยีนถวายพระพร 
 

 เม่ือถามถึงเรื่องราวเก่ียวกบัสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ ท่ีจาํได้ดีท่ีสุดนัน้ คนไทยร้อยละ 69.2 
ระบวุ่าคือเรื่องท่ีทรงตามเสดจ็ฯ ในหลวงไปตามท่ีต่างๆ  และเสดจ็ฯ เป็นการส่วนพระองคเ์ย่ียมราษฎรตาม
ถ่ินทุรกนัดาร  โรงเรียน ตชด. หมู่บ้านชาวเขา รองลงมารอ้ยละ 36.0 คอืเรื่องทรงเครื่องดนตรไีทย โดยเฉพาะ
การทรงระนาดเอก และรอ้ยละ 31.7 คอืเรือ่งทีท่รงถอืสมดุและจดบนัทกึเรือ่งราวในทุกแหง่ทีเ่สดจ็ฯ 
  

 ด้านพระอจัฉริยภาพของสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ ท่ีประจกัษ์ในสายตาคนไทยมากท่ีสุด คือ 
พระอจัฉริยภาพในด้านการดนตรี (ร้อยละ 69.0) รองลงมาเป็นดา้นภาษา (รอ้ยละ 61.5) และดา้นการถ่ายทอด
ความรู ้(รอ้ยละ 51.0)  
 

 สาํหรบัคาํถวายพระพรแด่สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ ของคนไทย คือขอพระองคท์รงพระเจริญ 
มีพระชนมายย่ิุงยืนนานและเป็นม่ิงขวญัของคนไทยและประเทศไทยตลอดไป (ร้อยละ 71.0)  รองลงมา คือ 
ขอใหพ้ระองค์มพีระพลานมยัที่แขง็แรง ไม่เจบ็ไม่ไข ้(ร้อยละ 26.7) และขอใหพ้ระองค์ทรงเกษมสําราญ ยิม้แยม้ 
เป็นกนัเองกบัทุกคนตลอดไป (รอ้ยละ 1.8) 
  

 ดงัรายละเอยีดในตารางต่อไปน้ี 
 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ ข่าวสงัคม 

เรือ่ง  ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชนทัว่ประเทศ    (รวม 4 หน้า) 

คนไทย 73.8% พร้อมใจใส่เสื้อสีม่วงเพ่ือเทิดพระเกียรติสมเดจ็พระเทพฯ 

69.2 % จาํได้ติดตาเรื่องทรงตามเสดจ็ฯ ในหลวงไปตามท่ีต่างๆ  และเสดจ็ฯ ไปตามถ่ินทุรกนัดาร 
ส่วนใหญ่ยอมรบัในพระอจัฉริยภาพด้านดนตรีและด้านภาษาของพระองค ์
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1. ส่ิงท่ีคนไทยเตรียมไว้เพ่ือแสดงถึงความรกัและเพ่ือเทิดพระเกียรติสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ เน่ือง
ในโอกาสพระชนมายคุรบ 5 รอบ   คือ  

 

สวมใส่เสื้อสีม่วง (สีประจาํพระองค)์ ร้อยละ 73.8 
ทาํบุญ ตกับาตร สวดมนต ์เพือ่ถวายเป็นพระราชกุศล รอ้ยละ 53.3 
รว่มจุดเทยีนถวายพระพร รอ้ยละ 45.9 
ประดบัธงประจาํพระองค ์ตามอาคารบา้นเรอืน รอ้ยละ 30.6 
รว่มกจิกรรมต่างๆ ทีห่น่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนจดัขึน้ รอ้ยละ 30.3 
อื่นๆ อาท ิลงนามถวายพระพร บรจิาคเงนิ อุปสมบทหมู ่ ปลกูตน้ไม ้ฯลฯ รอ้ยละ 13.6 

 
2. เร่ืองราวเก่ียวกบัสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ ท่ีจาํได้ดีท่ีสดุเม่ือกล่าวถึงพระองคท่์าน คือ 
 

ทรงตามเสดจ็ฯ ในหลวงตามท่ีต่างๆ  และเสดจ็เป็นการส่วนพระองค ์ไป
 เย่ียมราษฎร ตามถ่ินทุรกนัดาร  โรงเรียน ตชด. หมู่บา้นชาวเขา ฯลฯ  

ร้อยละ 69.2 

ทรงเครือ่งดนตรไีทย โดยเฉพาะการทรงระนาดเอก  ทรงสซีอ และทรงขบัรอ้งเพลง  
 รว่มกบัวงดนตรไีทย 

รอ้ยละ 36.0 

ทรงถอืสมดุและจดบนัทกึเรือ่งราว ในทุกแหง่ทีเ่สดจ็ฯ รอ้ยละ 31.7 
การพดู และเขยีนภาษาจนี รวมถงึการเจรญิสมัพนัธไมตร ีไทย-จนี รอ้ยละ 30.0 
ภาพวาดฝีพระหตัถ ์ รอ้ยละ 22.7 
อื่นๆ อาท ิทรงเป็นพระอาจารยท์ีโ่รงเรยีนนายรอ้ย จปร.  
     ทรงสะพายกลอ้งถ่ายรปู ทรงวางพระองคเ์รยีบงา่ยเป็นกนัเอง ฯลฯ  

รอ้ยละ 11.6 

 
3. พระอจัฉริยภาพของสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ ท่ีประจกัษ์ในสายตาคนไทยมากท่ีสดุ คือ 
 

ด้านการดนตรี  โดยทรงเครื่องดนตรีไทยเช่น ระนาดเอก ซอสามสาย  
 ตลอดจนการขบัร้องเพลง ร่วมกบัวงดนตรีไทย 

ร้อยละ 69.0 

ดา้นภาษา ทรงพดูไดห้ลายภาษา เชน่ ภาษาจนี ภาษาองักฤษ ภาษาฝรัง่เศส ฯลฯ รอ้ยละ 61.5 
ดา้นการถ่ายทอดความรู ้ทรงเป็น"ทลูกระหมอ่มอาจารย"์ ทีโ่รงเรยีนนายรอ้ย จปร. รอ้ยละ 51.0 
ดา้นพระราชนิพนธ ์ทรงพระราชนิพนธห์นงัสอืและเพลงต่างๆมากมาย เชน่ แกว้
 จอมแก่น บุหงาราํไป เพลงสม้ตํา เพลงเมนูไข ่ ฯลฯ 

รอ้ยละ 46.1 

อื่นๆ อาท ิดา้นวาดรปู ดา้นการต่างประเทศ ฯลฯ รอ้ยละ 3.0 
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4. คาํถวายพระพรแด่สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ เน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ  
    ของคนไทยคือ (เป็นคาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุเอง) 
 

 
 
 
 
 

 
รายละเอียดในการสาํรวจ 

 
วตัถปุระสงคใ์นการสาํรวจ 

เพือ่สอบถามความคดิเหน็ของประชาชนทัว่ประเทศ เน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ ครบ 5 รอบ เกีย่วกบัวธิแีสดงออกถงึความรกัและเทดิพระเกยีรตพิระองคท์า่น เรือ่งราวทีป่ระชาชน
จดจาํไดด้เีมือ่กล่าวถงึพระองค ์ตลอดจนพระอจัฉรยิภาพทีเ่ป็นทีป่ระจกัษ์และคาํถวายพระพรจากประชาชน ทัง้น้ี
เพือ่สะทอ้นมมุมองความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  
 
ระเบียบวิธีการสาํรวจ 
      การสํารวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม
สมัภาษณ์ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มลูของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบ Simple Random Sampling 
แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ําหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย  
  
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

      ในการประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีการรวบรวมข้อมลู  

      ใชก้ารสมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเป็นแบบสอบถามทีม่โีครงสรา้ง
แน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) และคาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุคาํตอบ
เองโดยอสิระ (Open Ended) จากนัน้จงึไดนํ้าแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทกึ
ขอ้มลูและประมวลผล 
 
ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู   : 24 -26 มนีาคม 2558 
วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ      :  29 มนีาคม 2558 

ขอพระองคท์รงพระเจริญ มีพระชนมายย่ิุงยืนนาน และเป็นม่ิงขวญัของคนไทย
 และประเทศไทยตลอดไป 

ร้อยละ 71.0 

ขอใหพ้ระองคม์พีระพลานมยัทีแ่ขง็แรง ไมเ่จบ็ไมไ่ข ้ รอ้ยละ 26.7 
ขอใหพ้ระองคท์รงเกษมสาํราญ ยิม้แยม้ เป็นกนัเองกบัทุกคนตลอดไป  รอ้ยละ 1.8 
ขอใหพ้ระองคท์รงงานเก่งๆ แบบน้ี เพือ่ชว่ยเหลอืประเทศตลอดไป อยา่ทอ้ รอ้ยละ 0.5 
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ข้อมลูประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 
 

 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 577 48.4 
            หญงิ 615 51.6 

รวม 1,192 100.0 
อาย ุ   
            18 ปี - 30 ปี 205 17.2 
            31 ปี – 40 ปี 266 22.3 
            41 ปี – 50 ปี 349 29.3 
            51 ปี - 60 ปี 230 19.3 
            61 ปี ขึน้ไป 142 11.9 

รวม 1,192 100.0 
การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 793 66.5 
            ปรญิญาตร ี 331 27.8 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 68 5.7 
                                 รวม 1,192 100.0 
อาชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 160 13.5 
 ลกูจา้งเอกชน     297 24.9 
 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร    488 40.9 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   43 3.6 
 ทาํงานใหค้รอบครวั   4 0.3 
 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ 138 11.6 
 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   48 4.0 
 วา่งงาน/ รอฤดกูาล/ รวมกลุ่ม 14 1.2 

รวม 1,192 100.0 
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