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ผลสํารวจเร่ือง  “84 พรรษา มหามงคล” 
 

 
 เน่ืองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม ที่จะถึงน้ี 
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) ไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “84 พรรษา      มหา
มงคล” โดยเก็บขอมูลจากประชาชนที่มีอายุ 18 ป ขึ้นไป ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จํานวน 1,133 คน เม่ือวันที่ 
28 – 30 พฤศจิกายน ที่ผานมา พบวา 
 

 สิ่งที่คนไทยตั้งใจจะทําถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว คือ จะทําความดีและเปนคนดีของสังคม  
(รอยละ 53.7) รองลงมาคือ จะทําบุญ ปฏิบัติธรรม เพ่ือถวายเปนพระราชกุศล(รอยละ 15.7) และจะจุดเทียนถวายพระ
พรใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงหายประชวร มีพระวรกายแข็งแรงและมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน(รอยละ 9.6) 
        

    ในสวนของพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่คนไทยจะนอมนํามาเปนแบบอยางในการดําเนิน
ชีวิต คือ การใชชีวิตอยางเรียบงายและพอเพียง(รอยละ 50.0)  การมีความกตัญู (รอยละ 10.9) และการประหยัด
อดออม (รอยละ 10.7) รวมถึงการเสียสละเพื่อสวนรวม (รอยละ 10.7) 
 

 สวนพระบรมราโชวาทหรือพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ประทับใจและเปนที่จดจําของคน
ไทยมากที่สุด คือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (รอยละ 58.9) รองลงมา คือ การรูรักสามัคคีของคนไทย (รอยละ 10.3) 
และ การบริหารจัดการน้ํา สรางเขื่อน และฝายชะลอน้ํา (รอยละ 6.0)   
 

 สําหรับหลักการหรือแนวคิดของพระบาทสมเด็จเจาอยูหัวที่คนไทยตองการใหรัฐบาลนอมนําไปปฏิบัติมากที่สุด
เน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 84 พรรษา คือ การยึดหลักความสามัคคี ไมแบงพวกพองในการบริหาร
ประเทศ (รอยละ 37.2) รองลงมาคือ ยึดหลักความพอเพียงในการบริหารประเทศ (รอยละ 16.7) และยึดหลักความ
ซ่ือสัตยสุจริต ไมคอรรัปชั่น (รอยละ 14.9) 
  

ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
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1. สิ่งที่คนไทยตั้งใจจะทําถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุครบ  
    84 พรรษา  5 อันดับแรก คือ (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง)  

 

  - จะทําความดีและเปนคนดีของสังคมถวายในหลวง   รอยละ 53.7 
  - จะทําบุญ ปฏิบัติธรรม เพ่ือถวายเปนพระราชกุศล   รอยละ 15.7 
  - จะจุดเทียนถวายพระพรใหพระบาทสมเด็จเจาอยูหัวทรงหายประชวร รอยละ 9.6 
         มีพระวรกายแข็งแรง และมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน 
  - จะชวยเหลือผูที่ประสบภัยนํ้าทวม เชน บริจาคสิ่งของ เปนจิตอาสา ฯลฯ รอยละ 4.1 
  - จะปลูกตนไม ปลูกปา ถวายในหลวง     รอยละ 3.6 
 
2. พระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่คนไทยจะนอมนํามาใชเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิต
มากที่สุด 5 อันดับแรก  คือ  

 

  - การใชชีวิตอยางเรียบงายและพอเพียง  รอยละ 50.0 
  - การมีความกตัญู     รอยละ  10.9 
  - การประหยัดอดออม     รอยละ  10.7 
  - การเสียสละเพื่อสวนรวม    รอยละ  10.7 
  - การมีความเพียรพยายาม    รอยละ  5.1 
     
3. พระบรมราโชวาทหรือพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่คนไทยประทับใจและจดจําไดมาก   
    ที่สุด 5 อันดับแรก คือ (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 

-  เร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     รอยละ 58.9 
- เรื่องการรูรักสามัคคขีองคนไทย     รอยละ 10.3 
- เรื่องการบริหารจัดการน้ํา สรางเขื่อน ฝายชลอน้ํา   รอยละ 6.0 
- พระปฐมบรมราชโองการ “เราจะปกครองแผนดินโดยธรรม   รอยละ 5.2 
  เพ่ือประโยชนแหงมหาชนชาวสยาม” 
- เรื่องการเสียสละเพื่อสวนรวม      รอยละ 3.8 
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4. หลักการหรือแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่คนไทยตองการใหรัฐบาลนอมนําไปปฏิบัติเน่ือง 
    ในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 84 พรรษา มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
  - ยึดหลักความสามัคคี ไมแบงพวกพองในการบริหารประเทศ รอยละ 37.2 
  - ยึดหลักความพอเพียงในการบริหารประเทศ    รอยละ 16.7 
  - ยึดหลักความซื่อสัตยสุจริต ไมคอรรัปชั่น    รอยละ 14.9 
  - บริหารจัดการเรื่องน้ําอยางเปนรูปธรรม ตามแนวพระราชดํารัส  รอยละ 12.6 
            ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เม่ือป พ.ศ. 2538 
  - เสียสละเพื่อสวนรวมใหนึกถึงประโยชนของประชาชนมากอน  รอยละ 9.6 
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รายละเอียดในการสํารวจ 

 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 

      เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษาครบ 84 พรรษา มหามงคล เกี่ยวกับเรื่องที่ตั้งใจจะทําถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชจริย
วัตรที่งดงาม พระบรมราโชวาทที่ชาวไทยประทับใจ ตลอดจนแนวคิดและหลักการที่พระราชทานใหแกประชาชน
ชาวไทย เพ่ือสะทอนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนใหสังคมและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ และนําไปใชเปน
แนวทางในการพัฒนาประเทศตอไป 

  
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

     การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล         
ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุมจากเขตการปกครองทั้งเขตชั้นใน     
ชั้นกลาง และชั้นนอก ไดแก เขตคลองเตย คลองสามวา ดินแดง ดุสิต ทวีวัฒนา ทุงครุ บางกะป บางขุนเทียน 
บางเขน บางซื่อ บางนา บางรัก ปทุมวัน ประเวศ ปอมปราบฯ พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ ราชเทวี ราษฎรบูรณะ 
ลาดกระบัง สวนหลวง สาทร และหลักสี่ และปริมณฑล 3 จังหวัด ไดแก นนทบุรี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 
จากนั้นจึงสุมถนน และประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,133 คน เปนเพศ
ชายรอยละ 50.1 และเพศหญิงรอยละ 49.9 

  
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่
มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุ
คําตอบเองโดยอิสระ (Open Form) และไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูล
และประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  28 - 30 พฤศจิกายน 2554 

      
วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :   2 ธันวาคม 2554 
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ขอมูลประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

 
 จํานวน (คน)  รอยละ 
เพศ    
                       ชาย 568 50.1 
                       หญิง 565 49.9 

รวม 1,133 100.0 
อายุ    
                      18 - 25 ป 300 26.2 
                      26 - 35 ป 273 24.2 
                      36 - 45 ป 274 24.3 
                      46 ปขึ้นไป 286 25.3 

รวม 1,133 100.0 
การศึกษา   
 ต่ํากวาปริญญาตร ี 800 70.6 
 ปริญญาตรี 299 26.5 
 สูงกวาปริญญาตร ี 34 2.9 

รวม 1,133 100.0 
อาชีพ   
     ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 103 9.1 
     พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 229 20.2 
     คาขาย / ประกอบอาชพีสวนตวั 377 33.3 
     รับจางทั่วไป 201 17.7 
     พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 73 6.5 
     อ่ืนๆ อาทิ นักศึกษา อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 150 13.2 

รวม 1,133 100.0 
 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th  

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
 

 


