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การน้อมน าหลกัค าสอน ในหลวง รัชกาลที ่๙ กบัการด าเนินชีวติ  
         เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                         
เร่ือง “การน้อมน าหลกัค าสอน ในหลวง รัชกาลที่ ๙ กับการด าเนินชีวิต” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 2 – 4 ตุลำคม 2560 โดยสอบถำมควำมคิดเห็น
จำกประชำชนทัว่ประเทศ กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 2,000 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบักำรนอ้มน ำหลกัค ำสอน 
ในหลวง รัชกำลท่ี ๙ กบักำรด ำเนินชีวิต กำรส ำรวจใชก้ำรสุ่มตวัอยำ่งดว้ยควำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่งหลกั (Master Sample) 
ของ “นิดำ้โพล” ดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำค สุ่มตวัอยำ่งดว้ยวิธี
แบบอย่ำงง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท์ โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 และมีค่ำควำม
คลำดเคล่ือนมำตรฐำน (Standard Error: S.E.) ไม่เกิน 0.5  

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกบักำรน ำหลกัค ำสอน หลกักำรด ำเนินชีวิต ของในหลวง รัชกำลท่ี ๙ มำปรับใช ้
ในชีวิต พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 89.50 ระบุวำ่ มีควำมพอเพียงส ำหรับกำรด ำรงชีวิต รองลงมำ ร้อยละ 36.75 ระบุวำ่ มีควำมพอดี      
ค่อยเป็นค่อยไป ไม่ท ำเกินฐำนะและก ำลงั ร้อยละ 30.75 ระบุวำ่ ควำมซ่ือสัตยสุ์จริต เป็นพ้ืนฐำนของควำมดีทุกอย่ำง ร้อยละ 23.85 ระบุว่ำ       
ตอ้งใชค้วำมเพียร ตอ้งใชค้วำมอดทน เสียสละและไม่ยอ่ทอ้ ร้อยละ 8.85 ระบุวำ่ กำรเอำชนะใจตน ตอ้งกลำ้และบำกบัน่ท่ีจะกระท ำส่ิงท่ีเรำ
รับทรำบวำ่เป็นควำมดี ร้อยละ 8.80 ระบุวำ่ มีควำมอ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ พร้อมจะเสียสละประโยชน์ส่วนตวัเพ่ือส่วนรวม ร้อยละ 8.45 ระบุวำ่ 
รู้ตวัอยูเ่สมอ จะท ำให้เป็นคนมีระเบียบ แลว้จะท ำกำรงำนต่ำงๆได ้ร้อยละ 7.90 ระบุวำ่ พูดจริงท ำจริง ผูห้นกัแน่นในสัจจะ จึงไดรั้บควำมส ำเร็จ 

ร้อยละ 5.75 ระบุวำ่ คนเรำจะเอำแต่ไดไ้ม่ได ้ควรจะตอ้งรับและจะตอ้งให้ และร้อยละ 5.40 ระบุวำ่ หนงัสือเป็นออมสิน หนงัสือเป็นส่ิงส ำคญั 
คลำ้ยๆ ธนำคำรควำมรู้ และเป็นออมสิน  

ทำ้ยท่ีสุด เม่ือถำมถึงส่ิงท่ีคิดวำ่จะท ำเพื่อถวำยในหลวงรัชกำลท่ี ๙ ในอนำคต พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.40 ระบุวำ่ ท ำควำมดีดว้ย
กำรอำสำช่วยเหลือสงัคม รู้จกักำรเสียสละเวลำ โดยไม่หวงัผลตอบแทน รองลงมำ ร้อยละ 41.95 ระบุวำ่ พอเพียง ประหยดั และอดออม ชีวิตจะสุข
เพียงพอ ร้อยละ 30.25 ระบุวำ่ ท ำควำมดีง่ำยๆ ดว้ยกำรให้และบริจำค รู้จกัเป็นผูใ้ห้มำกกวำ่เป็นผูรั้บ ร้อยละ 27.10 ระบุวำ่ ปลูกตน้ไมถ้วำยเป็น
พระรำชกศุล มีส่วนร่วมในกำรช่วยลดภำวะโลกร้อนแบบง่ำยๆ ร้อยละ 13.70 ระบุวำ่ ท ำใจใหเ้ป็นสุข ดว้ยกำรรู้จกัลด ละ เลิกอบำยมุข มีสติอยูใ่น
ควำมไม่ประมำท ร้อยละ 12.35 ระบุว่ำ หยิบยื่นควำมรักและควำมปรำรถนำดีแก่ผูอ่ื้น ร้อยละ 9.45 ระบุว่ำ ห่วงใยส่ิงแวดลอ้ม ลดกำรเพ่ิมขยะ     
ใชถุ้งพลำสติกท่ีไม่จ ำเป็น และร้อยละ 2.35 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ด ำเนินชีวิตดว้ยควำมซ่ือสัตย ์สุจริต ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น และจะนอ้มน ำหลกัค ำสอน
ของพระองคท่์ำนทุกขอ้มำใชใ้นกำรด ำเนินชิวติ  

เม่ือพิจำรณำลักษณะทั่วไปของตัวอย่ำง พบว่ำ ตัวอย่ำงร้อยละ 8.80 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 26.40 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล           
และภำคกลำง ร้อยละ 18.00 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 32.65 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.15 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้ 
ตวัอย่ำง ร้อยละ 51.10 เป็นเพศชำย ร้อยละ 48.80 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.10 เป็นเพศทำงเลือก ตวัอย่ำง ร้อยละ 7.35 มีอำยุไม่เกิน 25 ปี       
ร้อยละ 17.30 มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 21.75 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 32.80 มีอำย ุ46 – 59 ปี ร้อยละ 18.60 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 2.20    
ไม่ระบุอำย ุ  

ตวัอยำ่ง ร้อยละ 91.35 นบัถือศำสนำพทุธ ตวัอยำ่งร้อยละ 4.15 นบัถือศำสนำอิสลำม ตวัอยำ่งร้อยละ 0.75 นบัถือศำสนำคริสต/์ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/
ไม่นับถือศำสนำใด ๆ และร้อยละ 3.75 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 22.00 ระบุว่ำสถำนภำพโสด ร้อยละ 69.05 สมรสแลว้ ร้อยละ 5.10     
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่และร้อยละ 3.85 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่งร้อยละ 27.65 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ ร้อยละ 28.40 
จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.85 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 26.35 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
ร้อยละ 4.90 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 4.85 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอยำ่งร้อยละ 12.50 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 12.15 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 20.30
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 16.35 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.90 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 
ร้อยละ 17.90 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำยุ/ว่ำงงำน ร้อยละ 2.90 เป็นนกัเรียน/นักศึกษำ ร้อยละ 0.20 เป็นพนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวง       
หำก ำไร และร้อยละ 2.80 ไม่ระบุอำชีพ ตวัอยำ่งร้อยละ 11.05 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 26.50 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 25.15             
มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 –  20,000 บำท ร้อยละ 10.55 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 6.85 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน          
30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 6.20  มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 13.70 ไม่ระบุรำยได ้

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐัฐา วินิจนัยภาค 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถือ 081-648-8699 

 
วนัอาทิตย์ท่ี 8 ตลุาคม พ.ศ. 2560 

 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 จ ำนวน 2 หนำ้ (รวมหนำ้น้ี) 

 
 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th


2 
 

 
1. ท่านได้น าหลกัค าสอน หลกัการด าเนินชีวติ ของในหลวง รัชกาลที ่๙ มาปรับใช้ในชีวติของท่านอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

การน าหลกัค าสอน หลกัการด าเนนิชีวติ ของในหลวง รัชกาลที ่๙ มาปรับใช้ในชีวติ ร้อยละ 
มีควำมพอเพียงส ำหรับกำรด ำรงชีวติ 89.50 
ตอ้งมีควำมพอดีค่อยเป็นค่อยไป ไม่ท ำเกินฐำนะและก ำลงั 36.75 
ควำมซ่ือสตัยสุ์จริต เป็นพ้ืนฐำนของควำมดีทุกอยำ่ง 30.75 
ตอ้งใชค้วำมเพียร ตอ้งใชค้วำมอดทน เสียสละและไม่ยอ่ทอ้ 23.85 
กำรเอำชนะใจตน ตอ้งกลำ้และบำกบัน่ท่ีจะกระท ำส่ิงท่ีเรำรับทรำบวำ่เป็นควำมดี 8.85 
มีควำมอ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ พร้อมจะเสียสละประโยชน์ส่วนตวัเพ่ือส่วนรวม 8.80 
รู้ตวัอยูเ่สมอ จะท ำใหเ้ป็นคนมีระเบียบ แลว้จะท ำกำรงำนต่ำง ๆ ได ้ 8.45 
พดูจริงท ำจริง ผูห้นกัแน่นในสจัจะ จึงไดรั้บควำมส ำเร็จ 7.90 
คนเรำจะเอำแต่ไดไ้ม่ได ้ควรจะตอ้งรับและจะตอ้งให ้ 5.75 
หนงัสือเป็นออมสิน หนงัสือเป็นส่ิงส ำคญั คลำ้ยๆ ธนำคำรควำมรู้ และเป็นออมสิน 5.40 

 
2. ต่อไปในอนาคตท่านคดิว่าจะท าส่ิงใดเื่่อววายในหลวงรัชกาลที ่๙ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

ส่ิงทีค่ดิว่าจะท าเื่่อววายในหลวงรัชกาลที ่๙ ในอนาคต ร้อยละ 
ท ำควำมดีดว้ยกำรอำสำช่วยเหลือสงัคม รู้จกักำรเสียสละเวลำ โดยไม่หวงัผลตอบแทน 65.40 
พอเพียง ประหยดั และอดออม ชีวติจะสุขเพียงพอ 41.95 
ท ำควำมดีง่ำยๆ ดว้ยกำรใหแ้ละบริจำค รู้จกัเป็นผูใ้หม้ำกกวำ่เป็นผูรั้บ 30.25 
ปลูกตน้ไมถ้วำยเป็นพระรำชกศุล มีส่วนร่วมในกำรช่วยลดภำวะโลกร้อนแบบง่ำยๆ 27.10 
ท ำใจใหเ้ป็นสุข ดว้ยกำรรู้จกัลด ละ เลิกอบำยมุข มีสติอยูใ่นควำมไม่ประมำท 13.70 
หยบิยืน่ควำมรักและควำมปรำรถนำดีแก่ผูอ่ื้น 12.35 
ห่วงใยส่ิงแวดลอ้ม ลดกำรเพ่ิมขยะใชถุ้งพลำสติกท่ีไม่จ ำเป็น  9.45 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ด ำเนินชีวติดว้ยควำมซ่ือสตัย ์สุจริต ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น และจะนอ้มน ำหลกัค ำสอนของ

พระองคท่์ำนทุกขอ้มำใชใ้นกำรด ำเนินชิวติ 
2.35 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบวาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  176 8.80 
ปริมณฑลและภำคกลำง  528 26.40 
ภำคเหนือ 360 18.00 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 653 32.65 
ภำคใต ้ 283 14.15 

รวม 2,000 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบวาม จ าแนกตามเืศ 

เืศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 1,022 51.10 
หญิง 976 48.80 
เพศทำงเลือก 2 0.10 

รวม 2,000 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบวาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 25 ปี 147 7.35 
26 – 35 ปี  346 17.30 
36 – 45  ปี 435 21.75 
46 – 59  ปี 656 32.80 
60 ปีข้ึนไป 372 18.60 
ไม่ระบุ 44 2.20 

รวม 2,000 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบวาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,827 91.35 
อิสลำม 83 4.15 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 15 0.75 
ไม่ระบุ 75 3.75 

รวม 2,000 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบวาม จ าแนกตามสวานภาืการสมรส 

สวานภาืการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 440 22.00 
สมรส 1,381 69.05 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
 
 

102 5.10 
ไม่ระบุ 77 3.85 

รวม 2,000 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบวาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 553 27.65 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 568 28.40 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 157 7.85 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 527 26.35 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 98 4.90 
ไม่ระบุ 97 4.85 

รวม 2,000 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบวาม จ าแนกตามอาชีืหลกั 

อาชีืหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 250 12.50 
พนกังำนเอกชน 243 12.15 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 406 20.30 
เกษตรกร/ประมง 327 16.35 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 298 14.90 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 358 17.90 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 58 2.90 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 4 0.20 
ไม่ระบุ 56 2.80 

รวม 2,000 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบวาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเด่อน 

รายได้เฉลีย่ต่อเด่อน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 221 11.05 
ไม่เกิน 10,000 530 26.50 
10,001 – 20,000 503 25.15 
20,001 – 30,000 211 10.55 
30,001 –  40,000 137 6.85 
40,001 ข้ึนไป 124 6.20 
ไม่ระบุ 274 13.70 

รวม 2,000 100.00 
 
  

 


