
 
 
 

 
ผลการสํารวจเรื่อง เยาวชนไทยกับในหลวง 

ท่ีมาของการสาํรวจ 
 ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัไดทรงบําเพญ็พระราชกรณียกิจตางๆ ที่
กอใหเกิดคณุประโยชนตอชาติและประชาชนในทกุๆ ดานอยางเหลือคณานับ ซ่ึงพระราชกรณยีกจิและพระราชจริยวัตรที่ทรง
บําเพ็ญลวนทรงคุณคาและเปนแบบอยางที่ดีแกเยาวชนไทยทั้งประเทศ  ทั้งนี้ เพื่อรวมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวัเนื่องในวโรกาสแหงการเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบตัิครบ 60 ป  ศูนยวจิัยกรุงเทพโพลล มหาวิทยาลัยกรุงเทพจึง
จัดทําโครงการสํารวจความคิดเห็นของเยาวชนไทยเกีย่วกับพระราชกรณียกิจที่ประทบัอยูในจิตใจของเยาวชนไทย  การนําพระ
ราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัมาเปนแบบอยางในการดําเนินชวีิต รวมถึงความดีที่เยาวชนไทยตั้งใจจะทําถวาย
เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป 
 
วัตถุประสงคในการสํารวจ    
 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของเยาวชนไทย ในประเด็นตอไปนี ้
 1.    พระราชกรณียกจิของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัที่ประทบัอยูในจิตใจของเยาวชนไทยมากที่สุด 

2. พระราชจริยวตัรของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัที่เยาวชนไทยตั้งใจจะนํามาเปนแบบอยางในการดําเนินชวีิต 
มากที่สุด 

3.    กลุมบุคคลในอาชีพที่เยาวชนเห็นวามกีารนําพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปนแนวทาง 
ในการปฏิบัตหินาที่ไดอยางนาชื่นชมยกยองมากที่สุด 

4. ความดีที่เยาวชนไทยตั้งใจจะทําถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัเนื่องในวโรกาสทีท่รงครองราชยครบ 60 ป 
5. ส่ิงที่คนไทยทัง้ประเทศควรรวมใจกันทํามากที่สุดเพื่อถวายแดองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 
 

 ระเบียบวิธีการสํารวจ 
การสํารวจใชวิธีสุมตัวอยางเยาวชนอายุ 15-25 ป ใน 25 จังหวดั ไดแก กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี สมุทรปราการ  

ปทุมธานี  เชียงใหม  แมฮองสอน  พะเยา  สุโขทัย  หนองคาย  อุดรธานี  ขอนแกน  มหาสารคาม  กาฬสินธุ  ลพบุรี  กาญจนบรีุ  
นครปฐม  พระนครศรีอยุธยา  นครนายก  ชลบุรี  ระยอง  จันทบรีุ  สุราษฎรธานี  สงขลา  ยะลา และนราธิวาส จํานวน 2,092  คน 
ตามสัดสวนของเยาวชนไทยในแตละภาค  
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  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตวัอยางใชความคลาดเคลื่อน ± 5% ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% 

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :       24-30 พฤษภาคม 2549 

              วันท่ีเผยแพรผลการสํารวจ   :      1 มิถุนายน 2549 
              โดย  ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 0-2350-3500 ตอ 1776      

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

ตารางขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 888 42.4 
            หญิง 1,204 57.6 
อายุ   
           15-17 ป 841 40.2 
           18-21 ป 724 34.5 
           22-25 ป 527 25.3 
การศึกษา   
            มัธยมศึกษาและ ปวช. 1,014 48.4 
            อนุปริญญาและ ปวส. 182 8.7 
            ปริญญาตรี 617 29.5 
            สูงกวาปริญญาตรี 56 2.7 
            ไมไดศึกษาแลว 223 10.7 
รวม 2,092 100.0 

 
 
 
 
 
 

http://research.bu.ac.th/poll/poll_list.php
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ผลการสํารวจ 
1. พระราชกรณยีกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีประทับอยูในจิตใจของเยาวชนไทยมากที่สุด ไดแก 

 จํานวน รอยละ 
พระราชกรณยีกิจดานการเสด็จเยี่ยมเพื่อดูแลทุกขสุขของราษฎร 820 39.2 
พระราชกรณยีกิจดานการเกษตรและสิ่งแวดลอม 410 19.6 
พระราชกรณยีกิจดานการยุตปิญหาความขดัแยงของคนในชาติ 328 15.7 
พระราชกรณยีกิจดานการพฒันาเศรษฐกิจ 287 13.7 
พระราชกรณยีกิจดานการทํานุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 123 5.9 
พระราชกรณยีกิจดานการพฒันาการศึกษา 82 3.9 
พระราชกรณยีกิจดานอืน่ๆ อาทิ ดานการแพทยและสาธารณสุข  
ดานดนตรี ดานกีฬา และดานการตางประเทศ 

42 2.0 

 
2. พระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีเยาวชนไทยตัง้ใจจะนํามาเปนแบบอยางในการดําเนินชีวติ ไดแก 

(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 จํานวน รอยละ 
การใชชีวติอยางเรียบงายและพอเพียง 1,147 54.8 
การมีความกตญัู 1,026 49.0 
การเสียสละเพือ่สวนรวม 926 44.3 
การประหยัดอดออม 875 41.8 
การมีความเมตตากรุณา 845 40.4 
การมีความเพยีรพยายาม 814 38.9 
การใฝรูใฝเรียน 735 35.1 
การรูจักใหอภยั 670 32.0 
อ่ืนๆ อาทิ การมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และการใชของไทย 32 1.5 
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3. บุคคลในอาชพีท่ีเยาวชนเหน็วามีการนําพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปนแนวทาง 
ในการปฏบิัตหินาท่ีไดอยางนาชืน่ชมยกยองมากที่สุด ไดแก 

 จํานวน รอยละ 
เกษตรกร  1,210 57.8 
ครู 252 12.1 
ทหาร ตํารวจ 212 10.1 
แพทย พยาบาล 104 5.0 
นักเรียน นิสิต นักศึกษา 99 4.7 
ขาราชการทั่วไป 94 4.5 
นักการเมือง 48 2.3 
อ่ืนๆ อาทิ เจาหนาที่อาสาสมัคร และพนักงานบริษัทเอกชน  73 3.5 

 
4. ความดีท่ีเยาวชนไทยตัง้ใจจะทําถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองราชยครบ 60 ป ไดแก 

(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 จํานวน รอยละ 
จะขยันและตั้งใจเรียน 1,111 53.1 
จะเลิกใชจายฟุมเฟอย 716 34.2 
จะชวยดแูลรักษาสิ่งแวดลอม 611 29.2 
จะทําบุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศล 580 27.7 
จะชวยเหลือผูยากไรดอยโอกาส 497 23.8 
จะลด ละอบายมุข 450 21.5 
จะเลิกโกหกคดโกง 232 11.1 
อ่ืนๆ อาทิ จะเชื่อฟงคําส่ังสอนของพอแม เปนตน 42 2.0 

 
5. สิ่งที่คนไทยท้ังประเทศในขณะนี้ควรรวมใจกันทํามากที่สุดเพื่อถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดแก 

 จํานวน รอยละ 
มีความรักสามคัคีกัน 1,338 64.0 
เสียสละประโยชนสวนตนเพื่อประโยชนสวนรวมของประเทศชาต ิ 487 23.3 
ปฏิบัติหนาที่อยางซื่อสัตยสุจริต 243 11.6 
อ่ืนๆ อาทิ การเขียนบัตรถวายพระพร เปนตน 24 1.1 
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