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ผลสํารวจเร่ือง “85 พรรษา พอหลวงของชาวไทย” 
 

วันพรุงน้ี คนกรุงเทพฯ และปริมณฑล 1.1 ลานคน จะไปเฝารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ณ สีหบัญชร 
พระที่น่ังอนันตสมาคม พรอมระบุจะเปนคนดี ซื่อสัตย ทําตนใหเปนประโยชนตอสังคม ถวายในหลวง  

 

 เน่ืองในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงมีพระชนมายุครบ 85 พรรษา 
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) ไดสํารวจความคิดเห็นประชาชนที่อาศัยอยูในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล จํานวน 1,184 คน พบวา  

 สิ่งที่ประชาชนตั้งใจจะทําถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ครบ 85 พรรษาในปน้ีมากที่สุด คือ จะเปนคนดี ซื่อสัตย ทําตนใหเปนประโยชนตอสังคม (รอยละ 43.0) 
รองลงมาคือ จะจุดเทียนถวายพระพรใหพระบาทสมเด็จเจาอยูหัวทรงหายประชวร มีพระวรกายแข็งแรง และมี
พระชนมายุยิ่งยืนนาน (รอยละ 23.6) และจะทําบุญ ตักบาตร ปฏิบัติธรรม เพ่ือถวายเปนพระราชกุศล (รอยละ 12.3) 

 เมื่อถามประชาชนถึงพระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ดานการเกษตรและ
การบริหารจัดการนํ้าที่รูจักและเขาใจมากที่สุดคือ โครงการฝนหลวง (รอยละ 33.6) รองลงมาคือ โครงการ
แกมลิง (รอยละ 24.7) และทฤษฎี “หญาแฝก” เพ่ือปองกันการพังทลายของหนาดิน (รอยละ 14.6) 

 ทั้งน้ีคําสอนของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯที่อยูในจิตใจของประชาชนและนําไปใชในการ
ดําเนินชีวิตมากที่สุด คือ ความพอดี (รอยละ 51.5)  รองลงมาคือ ความซื่อสัตย (รอยละ 15.9) และความเพียร   
(รอยละ 13.7)  

 เมื่อถามถึงความตั้งใจจะไปเฝารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ณ สีหบัญชร พระที่น่ังอนันต
สมาคม ในวันที่ 5 ธันวาคมนี้ ประชาชนรอยละ 11.2 หรือคิดเปนจํานวนประมาณ 1.1 ลานคน     ระบุวาจะ
ไปเฝารับเสด็จ ฯ แนนอน รอยละ 82.6 ระบุวา คงติดตามชมผานโทรทัศนที่บาน ที่ทํางาน ขณะที่รอยละ 6.2 
คงไมไดไปและไมไดติดตาม เพราะเดินทางไปเที่ยวตางจังหวัด  

 สุดทายเม่ือถามวาตลอดชีวิตเคยเห็นพระพักตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯโดยตรงบาง
หรือไม ประชาชนสวนใหญคิดเปนรอยละ 65.6 ระบุวา ยังไมเคยเห็น โดยในจํานวนนี้ รอยละ 34.0 ระบุวา 
ตั้งใจวาครั้งหนึ่งในชีวิตขอเห็นสักครั้ง และรอยละ 31.6 ระบุวาถามีโอกาสก็อยากเห็น ขณะที่รอยละ 34.4 ระบุวา 
เคยเห็นแลว 

 ดังรายละเอียดในตารางตอไปน้ี 
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1. สิ่งที่ตั้งใจจะทําถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษาในป
น้ี  มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 

 

- จะเปนคนดี ซื่อสัตย ทําตนใหเปนประโยชนตอสังคม รอยละ 43.0 
- จะจุดเทียนถวายพระพรใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ     
  ทรงหายประชวร มีพระวรกายแข็งแรง และมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน 

รอยละ 23.6 

- จะทําบุญ ตักบาตร ปฏิบัติธรรม เพ่ือถวายเปนพระราชกุศล รอยละ 12.3 
- จะตั้งใจเรียน ตั้งใจทํางาน และทําหนาที่ของตนเองใหดีที่สุด รอยละ 6.6 
- จะปลูกตนไม ปลูกปา ถวายในหลวง รอยละ 3.3 

 
2. พระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ดานการเกษตรและการบริหารจัดการนํ้าที่รูจักและ
เขาใจมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 

 

- โครงการฝนหลวง รอยละ 33.6 
- โครงการแกมลิง รอยละ 24.7 
- ทฤษฎี “หญาแฝก” เพ่ือปองกันการพังทลายของหนาดิน รอยละ 14.6 
- ทฤษฎีใหม : การบริหารจัดการที่ดินเพ่ือการเกษตรตามพระราชดําริ รอยละ 11.4 
- ทฤษฎีการพัฒนาเพื่อพ่ึงตนเองของเกษตรกร รอยละ 6.5 

 
3. คําสอนของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่อยูในจิตใจและนําไปใชในการดําเนินชีวิตมากที่สุด  
    5 อันดับแรก คือ 
 

- ความพอดี รอยละ 51.5 
- ความซื่อสัตย รอยละ 15.9 
- ความเพียร รอยละ 13.7 
- คนเราจะตองรับและจะตองให รอยละ 4.0 
- ออนโยนแตไมออนแอ รอยละ 3.4 

  

4. ความตั้งใจจะไปเฝารบัเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ณ สีหบัญชร พระที่น่ังอนันตสมาคม  
    ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 
 

- ไปเฝารับเสด็จ ฯ แนนอน รอยละ 11.2 (ประมาณ 1.1 ลานคน) 
- คงติดตามชมผานโทรทัศนที่บาน/ ที่ทํางาน รอยละ 82.6  
- คงไมไดไปและไมไดติดตาม เพราะ เดินทางไปเที่ยว 
  ตางจังหวัด  

รอยละ 6.2  
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5. เมื่อถามวาตลอดชีวิตเคยเห็นพระพักตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ โดยตรงบางหรือไม พบวา 
 

- เคยเห็น   รอยละ 34.4 
- ไมเคยเห็น   รอยละ 65.6 
  (โดยผูที่ไมเคยเห็นระบุวา ตั้งใจวาครั้งหนึ่งในชีวิตขอเห็นสักครั้ง รอยละ 34.0 
                          ถามีโอกาสก็อยากเห็น รอยละ 31.6) 

 
รายละเอียดในการสํารวจ 

 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 
      เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผูที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในเรื่องสิ่งที่ตั้งใจจะทํา
ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา พระอัจฉริยภาพดาน
การเกษตรและการบริหารจัดการน้ํา รวมถึงคําสอนของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่ประชาชนจดจําและ
นําไปใชในการดําเนินชีวิต ตลอดจนการไปเขาเฝารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในวันที่ 5 ธันวาคม
น้ี ทั้งน้ีเพ่ือสะทอนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนใหสังคมและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ และใชประโยชน
ตอไป 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

     การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ดวยวิธีสุมประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ โดยสุมจากเขตการปกครองชั้นใน ชั้น
กลาง และชั้นนอก ไดแก เขตคลองเตย คลองสามวา ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ทวีวัฒนา ทุงครุ บางกอกนอย 
บางเขน  บางคอแหลม บางซื่อ บางนา บางบอน บางพลัด บางรัก บึงกุม  ปทุมวัน ประเวศ ปอมปราบฯ  พญา
ไท พระนคร ภาษีเจริญ ราชเทวี ราษฎรบูรณะ สวนหลวง สะพานสูง สาทร และหนองจอก และปริมณฑล ไดแก 
นนทบุรี และสมุทรปราการ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,184 คน เปนเพศชายรอยละ 48.8 และเพศหญิงรอยละ 
51.2 

  

 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

 

วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน

แบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) ในสวนของ 
และคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเองโดยอิสระ (Open Form) และไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบ
ความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2555 
 

วันที่เผยแพรผลสํารวจ       : 4 ธันวาคม 2555 
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ขอมูลประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 578 48.8 
            หญิง 606 51.2 

รวม 1,184 100.0 
อายุ   
 15 – 17 ป 192 16.1 
 18 - 25  ป 279 23.6 
 26 - 35  ป 253 21.4 
 36 - 45  ป 233 19.7 
 46 ปขึ้นไป 227 19.2 

รวม 1,184 100.0 
การศึกษาปจจุบัน   
 ต่ํากวาปริญญาตรี 823 69.5 
 ปริญญาตรี  314 26.5 
 สูงกวาปริญญาตรี 47 4.0 

รวม 1,184 100.0 
อาชีพ   
      ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 88 7.4 
      พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 318 26.9 
      คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 251 21.2 
      รับจางทั่วไป 148 12.5 
      พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 72 6.1 
      นักศึกษา 291 24.6 
      อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 16 1.3 

รวม 1,184 100.0 
 
 
 

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