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ผลสาํรวจเร่ือง “ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรนัดร ์: ตามรอยพ่อ...ขอทาํความดี”  

 
 

  
 
 
 
 
  

 กรงุเทพโพลล ์โดยศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ สาํรวจความเหน็ของประชาชนเรื่อง “ธ สถิตใน
ดวงใจ ไทยนิรนัดร ์: ตามรอยพ่อ...ขอทาํความดี” โดยเกบ็ขอ้มลูจากประชาชนทัว่ประเทศ จํานวน 1,150 คน 
พบวา่ 

 คนไทยระบุว่ากิจกรรมทาํความดีในช่วงเวลาน้ีท่ีน่าช่ืนชมมากท่ีสุดคือ การเป็นจิตอาสาเกบ็ขยะ
บริเวณท้องสนามหลวง (ร้อยละ 27.8) รองลงมาคอื การแจกอาหาร น้ํา ขนม พดั ยาดม ร่ม (รอ้ยละ 22.3) และ
การขบัขีม่อเตอรไ์ซด ์รถยนต ์รบั-สง่ สนามหลวงฟร ี(รอ้ยละ 16.7) 
 ทัง้น้ีกิจกรรมเชิงสญัลกัษณ์เพ่ือถวายแด่พระเจ้าอยู่หวัรชักาลท่ี 9 ท่ีทําให้ซาบซ้ึงใจและประทบัใจ
มากท่ีสดุ คนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 54.3 ระบุว่าคือ การท่ีปวงชนชาวไทยพร้อมใจกนัร่วมร้องเพลงสรรเสริญ
พระบารมีท่ีท้องสนามหลวง เม่ือวนัท่ี 22 ตลุาคม 2559 ท่ีผา่นมา รองลงมารอ้ยละ 20.1 ระบุว่าคอื การจุดเทยีน 
ถวายความอาลยั แปรอกัษร ทีแ่ต่ละภาคสว่นจดัขึน้ และรอ้ยละ 11.0 ระบุว่าคอื การเดนิเทา้จากต่างจงัหวดัเพื่อเขา้
มากราบพระบรมศพ 
 สาํหรบัการทาํความดีท่ีตัง้ใจจะทาํเพ่ือพระเจ้าอยู่หวัรชักาลท่ี 9 ในช่วงเวลาน้ีมากท่ีสุด คนไทยร้อย
ละ 56.8 ระบุว่าอยากเป็นจิตอาสาช่วยเหลือประชาชน ช่วยเหลือสงัคม เช่น เก็บขยะสนามหลวง แจก
อาหาร รองลงมาร้อยละ 24.7 ระบุว่าอยากสวดมนต์ ทําบุญ นัง่สมาธิ อธิษฐาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระ
เจา้อยูห่วัรชักาลที ่9 และรอ้ยละ 4.8 จะจุดเทยีนถวายอาลยัและรว่มรอ้งเพลงสรรเสรญิพระบารมแีละแปรอกัษรในที่
ชุมชนและทีจ่งัหวดัจดัขึน้ 
 ส่วนส่ิงท่ีตัง้ใจทาํเพ่ือสร้างความระลึกถึงว่า พระเจ้าอยู่หวัรชักาลท่ี 9 ยงัคงสถิตอยู่ในใจตลอดไป 
นัน้ คนไทยร้อยละ 29.6 ระบุว่า จะเกบ็สะสมพระบรมฉายาลกัษณ์ของพระเจ้าอยู่หวัรชักาลท่ี 9ไว้เป็นท่ี
ระลึกและกราบไหว้ บูชา รองลงมา รอ้ยละ 26.2 ระบุว่า จะนําคาํสอนของพระเจา้อยูห่วัโดยเฉพาะเรื่องการกนิอยู่
อย่างพอเพยีงไปปฏบิตัิและจะนําไปสอนรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป และร้อยละ 13.9 ระบุว่า จะสะสมธนบตัร เหรยีญ
ประจาํรชักาลที ่9 ไวเ้ป็นทีร่ะลกึและนําตดิตวัเสมอ  

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวสงัคม 

เรือ่ง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชน                  (รวม 5 หน้า) 

คนไทย ช่ืนชมจิตอาสาเกบ็ขยะท่ีท้องสนามหลวง แจกอาหาร มอเตอรไ์ซด-์รถยนต ์รบั-ส่ง สนามหลวงฟรี 
54.3% ซาบซ้ึงใจท่ีสดุเม่ือครัง้ปวงชนชาวไทยพร้อมใจกนัร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีท่ีท้องสนามหลวง  
          ในวนัท่ี 22 ตลุาคม 2559 
56.8% อยากร่วมเป็นจิตอาสาช่วยเหลือประชาชน เพ่ือเป็นการทาํดีถวายพระเจ้าอยู่หวัรชักาลท่ี 9  
พร้อมระบวุ่าการสะสมพระบรมฉายาลกัษณ์ของพระเจ้าอยู่หวัรชักาลท่ี 9 และนําคาํสอนของพระเจ้าอยู่หวั
ไปปฏิบติัใช้ เป็นวิธีระลึกถึงว่า พระเจ้าอยู่หวัรชักาลท่ี 9 ยงัคงสถิตอยู่ในใจตลอดไป  
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 ดงัรายละเอยีดในต่อไปน้ี 

 
1. กิจกรรมทาํความดีของคนไทยในช่วงเวลาน้ีท่ีน่าช่ืนชมยกย่องมากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรก 
 

จิตอาสาเกบ็ขยะบริเวณท้องสนามหลวง ร้อยละ  27.8 
การแจกอาหาร น้ํา ขนม พดั ยาดม รม่  รอ้ยละ  22.3 
การขบัขีม่อเตอรไ์ซด ์รถยนต ์รบั-สง่ สนามหลวงฟร ี      รอ้ยละ  16.7 
การบวช สวดมนต ์ทาํบุญ ถวายเป็นพระราชกุศล รอ้ยละ  13.4 
การ แจกรบิบิน้ไวอ้าลยั เสือ้ดาํ ยอ้มผา้ฟร ีใหย้มืชุดดาํ รอ้ยละ  7.3 

 
 

2. กิจกรรมเชิงสญัลกัษณ์เพ่ือถวายแด่พระเจ้าอยู่หวัรชักาลท่ี 9 ท่ีทาํให้ซาบซ้ึงใจและประทบัใจมากท่ีสดุ 
 

การท่ีปวงชนชาวไทยพร้อมใจกนัร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
ท่ีท้องสนามหลวง เม่ือวนัท่ี 22 ตลุาคม 2559 ท่ีผา่นมา  

รอ้ยละ  54.3 

การจุดเทยีน ถวายความอาลยั แปรอกัษร ทีแ่ต่ละภาคสว่นจดัขึน้    รอ้ยละ  20.1 
การเดนิเทา้จากต่างจงัหวดัเพือ่เขา้มากราบพระบรมศพ รอ้ยละ  11.0 
การนําชา้ง 11 เชอืกจากหมูบ่า้นชา้งเพนียดหลวงอยธุยา  
เขา้ถวายสกัการะพระบรมศพ 

รอ้ยละ  9.6 

การแต่งเพลง/รอ้งเพลง ของศลิปินเพือ่ระลกึถงึพระเจา้อยูห่วัรชักาลที9่ รอ้ยละ  5.0 
 
3. กิจกรรมทาํความดีท่ีตัง้ใจจะทาํเพ่ือพระเจ้าอยู่หวัรชักาลท่ี 9 ในช่วงเวลาน้ีมากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรก 
   (เป็นคาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุเอง) 
 

เป็นจิตอาสาช่วยเหลือประชาชน ช่วยเหลือสงัคม เช่น เก็บขยะ
สนามหลวง แจกอาหาร เป็นต้น 

รอ้ยละ  56.8 

สวดมนต ์ทาํบุญ นัง่สมาธ ิอธษิฐานถวายเป็นพระราชกุศลแด ่
พระเจา้อยูห่วัรชักาลที ่9  

รอ้ยละ  24.7 

จะจุดเทียนถวายอาลัยและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและแปร
อกัษรในทีชุ่มชนและทีจ่งัหวดัจดัขึน้ 

รอ้ยละ  4.8 

ปลกูตน้ไมเ้พือ่ลดโลกรอ้น รอ้ยละ  4.1 
จะสัง่สอนลกูหลานใหท้าํตามคาํสอนของพระเจา้อยูห่วัรชักาลที ่9  รอ้ยละ  2.4 
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4. วิธีระลึกถึงว่า พระเจ้าอยู่หวัรชักาลท่ี 9 ยงัคงสถิตอยู่ในใจของท่านตลอดไป 5 อนัดบัแรก 
   (เป็นคาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุเอง) 
 

เกบ็สะสมพระบรมฉายาลกัษณ์ของพระเจ้าอยู่หวัรชักาลท่ี 9ไว้เป็นท่ี
ระลึกและกราบไหว้ บชูา 

รอ้ยละ  29.6 

นําคาํสอนของพระเจา้อยูห่วัโดยเฉพาะเรือ่งการกนิอยูอ่ยา่งพอเพยีงไปปฏบิตัิ
และจะนําไปสอนรุน่ลกูรุน่หลานต่อไป 

รอ้ยละ  26.2 

สะสมธนบตัร เหรยีญประจาํรชักาลที ่9 ไวเ้ป็นทีร่ะลกึและนําตดิตวัเสมอ รอ้ยละ  13.9 
จะทาํความดแีละชว่ยเหลอืผูอ้ื่นเหมอืนทีพ่ระเจา้อยูห่วัทรงทาํเป็นแบบอยา่ง รอ้ยละ  9.1 
จะเกบ็เรือ่งราวของพระเจา้อยูห่วัรชักาลที ่9 ไวใ้นใจและเล่าสูล่กูหลานฟงั รอ้ยละ  6.3 

 
รายละเอียดในการสาํรวจ 

 
วตัถปุระสงคใ์นการสาํรวจ  

  เพื่อสอบถามความคดิเหน็ประชาชนที่เกี่ยวขอ้งกบั กจิกรรมการทําความดตีามรอยพระเจ้าอยู่หวั
รชักาลที ่9 ทีเ่หน็และอยากทาํในชว่งเวลาน้ี ตลอดจนสิง่ทีจ่ะทาํเพือ่ระลกึถงึพระเจา้อยูห่วัรชักาลที ่9 วา่ยงัคง
สถติอยูใ่นใจของท่านตลอดไป เพื่อสะทอ้นมุมมองความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บั
ทราบ  

 

ระเบียบวิธีการสาํรวจ 
 การสํารวจใชก้ารสุ่มตวัอย่างจากประชาชนอายุ 18 ปีขึน้ไป จากทัว่ประเทศดว้ยวธิกีารสุ่มตวัอย่าง
แบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling) จากนัน้จงึสุม่พืน้ทีไ่ปยงัประชากรเป้าหมายทีจ่ะสมัภาษณ์อยา่ง
เป็นระบบ ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทัง้สิน้คน เป็นเพศชายรอ้ยละ48.3 และเพศหญงิรอ้ยละ 51.7 
 

ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

    ในการประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 

วิธีการรวบรวมข้อมลู  
     ใช้การสมัภาษณ์แบบพบตวั (Face-to-face Interview)โดยเครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บขอ้มูลเป็น

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

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู   :  11 – 14 พฤศจกิายน  2559 
 

     วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ       :   20  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 

 


