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“คนไทยรู้สึกอย่างไรกบัเพลง ประเทศกมูี” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 

 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน               
เร่ือง “คนไทยรู้สึกอย่างไรกับเพลง ประเทศกูมี” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 31 ตุลำคม – 2 พฤศจิกำยน 2561 จำกประชำชนท่ีมีอำย ุ18 ปีข้ึนไป 
กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ และอำชีพทั่วประเทศ รวมทั้ งส้ิน จ ำนวน 1,259 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกับควำมรู้สึกของคนไทยต่อเพลง/      
คลิปเพลง “ประเทศกูมี” กำรส ำรวจอำศัยกำรสุ่มตัวอย่ำงด้วยควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลัก (Master Sample) ของ       
“นิด้ำโพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตวัอย่ำงด้วยวิธีแบบ  
อยำ่งง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0  
 จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงกำรฟังเพลง “ประเทศกูมี” ของประชำชน พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.14 ระบุวำ่ ไม่เคยฟัง/ดูคลิป
เพลง “ประเทศกมีู” และร้อยละ 41.86 ระบุวำ่ เคยฟัง/ดูคลิปเพลง “ประเทศกมีู” 
 โดยผูท่ี้ระบุวำ่ ไม่เคยฟัง/ดูคลิปเพลง “ประเทศกมีู” พบวำ่ ประชำชน ร้อยละ 8.34 ระบุวำ่ อยำกฟังมำก ร้อยละ 12.43 ระบุวำ่ ค่อนขำ้ง
อยำกฟัง ร้อยละ 28.55 ระบุวำ่ ไม่ค่อยอยำกฟัง และร้อยละ 50.68 ระบุวำ่ ไม่อยำกฟังเลย 
 ส ำหรับควำมคิดเห็นของประชำชนต่อเพลง “ประเทศกมีู” พบวำ่ ผูท่ี้เคยฟัง/ดูคลิปเพลง “ประเทศกูมี” ส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.61 ระบุวำ่ 
เป็นบทเพลงท่ีแค่สะท้อนควำมเป็นจริงในสังคม/กำรเมืองไทย รองลงมำ ร้อยละ 39.66 ระบุว่ำ เป็นแค่บทเพลงท่ีเสียดสีสังคม/กำรเมือง       
เพลงหน่ึงเท่ำนั้นเอง ร้อยละ 18.41 ระบุวำ่ เป็นแนวเพลง RAP จะใชภ้ำษำท่ีแรงเป็นธรรมดำอยูแ่ลว้ ร้อยละ 10.82 ระบุวำ่ เป็นบทเพลงท่ีใชภ้ำษำ
ไม่สุภำพ ร้อยละ 7.78 ระบุว่ำ เน้ือหำของเพลงกล่ำวร้ำยประเทศไทยมำกเกินไป ท ำให้ภำพลักษณ์ประเทศเสียหำย ร้อยละ 6.64 ระบุว่ำ             
เป็นบทเพลงท่ีสร้ำงควำมแตกแยกในสังคม ร้อยละ 6.45 ระบุวำ่ เน้ือหำของเพลง/คลิปเพลง มีนยัยะทำงกำรเมืองแอบแฝง ร้อยละ 3.61 ระบุวำ่ 
เป็นกำรไม่เหมำะสมท่ีจะมีภำพคลำ้ยเหตุกำรณ์ 6 ตุลำคม 2519 ในคลิปเพลง และร้อยละ 2.28 ระบุวำ่ เป็นบทเพลงท่ีสนับสนุนให้ประชำชน
ต่อตำ้นเผด็จกำร  

ทำ้ยท่ีสุด เม่ือถำมถึงควำมรู้สึกของผูท่ี้เคยฟัง/ดูคลิปเพลง “ประเทศกูมี” พบวำ่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.70 ระบุวำ่ รู้สึกเฉย ๆ กบัเพลงน้ี 
รองลงมำ ร้อยละ 30.93 ระบุวำ่ รู้สึกชอบเพลงน้ี และร้อยละ 15.37 ระบุวำ่ รู้สึกไม่ชอบเพลงน้ี  

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบว่ำ ตวัอยำ่ง ร้อยละ 9.29 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 25.18 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑล
และภำคกลำง ร้อยละ 17.95 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.76 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.82 มีภูมิล ำเนำอยู่
ภำคใต ้ตวัอยำ่ง ร้อยละ 52.03 เป็นเพศชำย และร้อยละ 47.97 เป็นเพศหญิง  

ตวัอยำ่ง ร้อยละ 6.51 มีอำยุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 17.55 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 20.25 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 32.65 มีอำยุ 46 – 59 ปี 
ร้อยละ 21.13 มีอำยุ 60 ปี ข้ึนไป  และร้อยละ 1.91 ไม่ระบุอำยุ ตัวอย่ำง ร้อยละ 93.09 ระบุว่ำ นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 2.54 ระบุว่ำ                 
นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.87 ระบุวำ่ นบัถือศำสนำคริสต/์ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ และร้อยละ 3.50 ไม่ระบุศำสนำ 

ตวัอย่ำง ร้อยละ 23.91 ระบุว่ำสถำนภำพโสด ร้อยละ 67.99 สมรสแล้ว ร้อยละ 4.45 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่ และร้อยละ 3.65          
ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่ง ร้อยละ 29.07 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ ร้อยละ 29.63 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 
ร้อยละ 7.47 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 24.07 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.56 จบกำรศึกษำสูงกว่ำ    
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 4.20 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอยำ่ง ร้อยละ 11.68 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 13.10 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 
21.13 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 14.22 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.72 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/    
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 16.92 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 2.70 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ ร้อยละ 0.16 เป็นพนกังำนองคก์รอิสระ
ท่ีไม่แสวงหำก ำไร และร้อยละ 4.37 ไม่ระบุอำชีพ  

ตวัอย่ำง ร้อยละ 14.22 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 26.37 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 25.18 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน   
10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 11.75 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.72 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 
8.02 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 8.74 ไม่ระบุรำยได ้

 

 

วนัอาทิตย์ท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสำร 02 -727- 3595 

http://www.nidapoll.nida.ac.th  http://www.twitter.com/nidapoll  และ http://www.facebook.com/nidapoll 
E-mail : nida_poll@nida.ac.th / nidapoll.nida@hotmail.co.th  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพงศ์  นพเกตุ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถอื 086-371-0735 
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1. ท่านเคยฟัง/ดูคลปิเพลง “ประเทศกูม”ี หรือไม่                                                      

การฟังเพลง “ประเทศกูม”ี ของประชาชน  ร้อยละ 
ไม่เคยฟัง/ดูคลปิเพลง “ประเทศกมู”ี 58.14 

อยากฟัง/ดูคลปิเพลง “ประเทศกมู”ี หรือไม่   
- อยากฟังมาก 8.34 
- ค่อนข้างอยากฟัง 12.43 
- ไม่ค่อยอยากฟัง 28.55 
- ไม่อยากฟังเลย 50.68 

เคยฟัง/ดูคลปิเพลง “ประเทศกูม”ี 41.86 
รวม 100.00 

 
2. ท่านมคีวามคดิเห็นอย่างไร กบัเพลง “ประเทศกูม”ี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (เฉพาะผู้ทีเ่คยฟัง/ดูคลปิเพลง “ประเทศกูม”ี n = 527)   

ความคดิเห็นของประชาชนต่อเพลง “ประเทศกูม”ี ร้อยละ 

เป็นบทเพลงท่ีแค่สะทอ้นควำมเป็นจริงในสงัคม/กำรเมืองไทย 51.61 
เป็นแค่บทเพลงท่ีเสียดสีสงัคม/กำรเมือง เพลงหน่ึงเท่ำนั้นเอง 39.66 
เป็นแนวเพลง RAP จะใชภ้ำษำท่ีแรงเป็นธรรมดำอยูแ่ลว้ 18.41 
เป็นบทเพลงท่ีใชภ้ำษำไม่สุภำพ 10.82 
เน้ือหำของเพลงกล่ำวร้ำยประเทศไทยมำกเกินไป ท ำใหภ้ำพลกัษณ์ประเทศเสียหำย 7.78 
เป็นบทเพลงท่ีสร้ำงควำมแตกแยกในสงัคม 6.64 
เน้ือหำของเพลง/คลิปเพลง มีนยัยะทำงกำรเมืองแอบแฝง 6.45 
เป็นกำรไม่เหมำะสมท่ีจะมีภำพคลำ้ยเหตุกำรณ์ 6 ตุลำคม 2519 ในคลิปเพลง 3.61 
เป็นบทเพลงท่ีสนบัสนุนใหป้ระชำชนต่อตำ้นเผดจ็กำร 2.28 

 
3. หลงัจากได้ฟัง/ดูคลปิเพลง “ประเทศกูม”ี แล้วท่านรู้สึกชอบเพลงนีห้รือไม่ (เลือกตอบ 1 ข้อ)  
(เฉพาะผู้ทีเ่คยฟัง/ดูคลปิเพลง “ประเทศกูม”ี n = 527) 

ความรู้สึกของประชาชนหลงัจากได้ฟัง/ดูคลปิเพลง “ประเทศกมู”ี ร้อยละ 

รู้สึกเฉย ๆ กบัเพลงน้ี 53.70 
รู้สึกชอบเพลงน้ี 30.93 
รู้สึกไม่ชอบเพลงน้ี 15.37 

รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค 
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  117 9.29 
ปริมณฑลและภำคกลำง 317 25.18 
ภำคเหนือ 226 17.95 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 425 33.76 
ภำคใต ้ 174 13.82 

รวม 1,259 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 655 52.03 
หญิง 604 47.97 
เพศทำงเลือก - 

 
- 
 รวม 1,259 100.00 

 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 82 6.51 
26 – 35 ปี  221 17.55 
36 – 45  ปี 255 20.25 
46 – 59  ปี 411 32.65 
60 ปีข้ึนไป 266 21.13 
ไม่ระบุ 24 1.91 

รวม 1,259 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,172 93.09 
อิสลำม 32 2.54 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 11 0.87 
ไม่ระบุ 44 3.50 

รวม 1,259 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 301 23.91 
สมรส 856 67.99 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 56 4.45 
ไม่ระบุ 46 3.65 

รวม 1,259 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 366 29.07 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 373 29.63 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 94 7.47 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 303 24.07 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 70 5.56 
ไม่ระบุ 53 4.20 

รวม 1,259 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 147 11.68 
พนกังำนเอกชน 165 13.10 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 266 21.13 
เกษตรกร/ประมง 179 14.22 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 198 15.72 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 213 16.92 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 34 2.70 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 2 0.16 
ไม่ระบุ 55 4.37 

รวม 1,259 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 179 14.22 
ไม่เกิน 10,000 332 26.37 
10,001 – 20,000 317 25.18 
20,001 – 30,000 148 11.75 
30,001 –  40,000 72 5.72 
40,001 ข้ึนไป 101 8.02 
ไม่ระบุ 110 8.74 

รวม 1,259 100.00 
 
  

 


