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 เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/  ขาวสังคม                   รวม 5 หนา 
 

ผลสํารวจเร่ือง “ความรูสึกของคนไทยที่มีตอพอหลวง”  
 

“รักในหลวง” เปนความรูสึกในใจที่คนไทยมีตอพอหลวง พรอมเสนอใหรัฐบาลนอมนําหลักคิดของในหลวง 
ดานความพอเพียง เสียสละเพื่อสวนรวม ยุติความขัดแยง เปนแนวทางบรหิารประเทศ 

 
 เน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 5 ธันวาคม ศูนยวิจัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ(กรุงเทพโพลล) ไดทําการสํารวจความเห็นของพสกนิกรชาวไทยที่อาศัยอยู ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจํานวน 1,192 คน พบวา  
 

 ในโอกาสวันพอแหงชาติปน้ี คนไทยรอยละ 65.8 ตั้งใจจะรวมจุดเทียนชัยถวายพระพร ตาม
สถานที่ ที่จัดกิจกรรมวันพอ รองลงมารอยละ 53.7 ตั้งใจจะชื่นชมพระบารมีผานทางทีวี และรอยละ 52.9 ตั้งใจจะ
ทําบุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศล 
 

 เมื่อใหบอกถึงความรูสึกทีม่ีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ พบวา คนไทยรอยละ 42.4 บอก
วา “รักในหลวง” รองลงมารอยละ 29.4 บอกวา “อยากใหพระองคทรงพระเจริญ หายพระประชวรและใหอยูคูคน
ไทยไปนานๆ” และรอยละ 9.2 บอกวา “เคารพและเทิดทูนในหลวง” 
 

 ทั้งน้ีประชาชน รอยละ 51.4 จะเปนคนดี และทําตัวเปนประโยชนตอสังคม เพื่อเปนของขวัญ
ถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รองลงมารอยละ 12.6 จะทําบุญตักบาตร น่ังสมาธิ บริจาคโลหิต บริจาค
สิ่งของ ถวายเปนพระราชกุศล และรอยละ 9.8 จะรักและสามัคคีกัน ทําใหพระองคทรงพระเกษมสําราญและสบาย
พระราชหฤทัย 
 

 สําหรับพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯที่คนไทยจะนอมนํามาใชเปน
แบบอยางในการดําเนินชีวิตมากที่สุดคือ การใชชีวิตอยางเรียบงายและพอเพียง (รอยละ 42.3) รองลงมาคือ 
การมีความกตัญู (รอยละ 14.3) และการประหยัดอดออม (รอยละ 13.3) 
 

 สุดทายหลักการ / แนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่คนไทยอยากให
รัฐบาลนอมนํามาปรับใชในการบริหารราชการแผนดินมากที่สุด คือ ยึดหลักความพอเพียง (รอยละ 22.3) 
รองลงมาคือ เสียสละเพื่อสวนรวม เห็นประโยชนของประชาชนมากอน (รอยละ 22.2) และ รัก สามัคคี ยุติความ
ขัดแยง (รอยละ 21.1) 
  

 ดังรายละเอียดในตารางตอไปน้ี 
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1. กิจกรรมที่คนไทยจะทําในวันที่ 5 ธันวาคมนี้  เน่ืองในโอกาสวันพอแหงชาติ คือ  
 

- รวมจุดเทียนชัยถวายพระพรตามสถานที่ ที่จัดกิจกรรมวันพอ รอยละ 65.8 

- จะชื่นชมพระบารมีผานทางทีวี รอยละ 53.7 
- จะทําบุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศล รอยละ 52.9 

- รองเพลงสรรเสริญพระบารมี รอยละ 33.9 

- ไปเขาเฝารับเสด็จ รอยละ 5.4 

- อ่ืนๆ อาทิ บริจาคสิ่งของ เลี้ยงอาหารเด็ก คนชรา ฯลฯ รอยละ 4.5 

 
2. ความรูสึกที่มีตอพอหลวงของชาวไทย มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

- รักในหลวง รอยละ 42.4 

- อยากใหพระองคทรงพระเจริญ หายประชวร 
  และใหอยูคูคนไทยไปนานๆ 

รอยละ 29.4 

- เคารพและเทิดทูนในหลวง รอยละ 9.2 

- ภูมิใจที่มีในหลวงเปนพอของแผนดิน  
  และภูมิใจที่ไดเกิดเปนคนไทย 

รอยละ 8.2 

- ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองคทรงเสียสละ  
  ทรงงานหนัก เพ่ือคนไทยมาตลอด 

รอยละ 7.4 

 
3. ของขวัญที่อยากทูลเกลาฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เน่ืองในวันคลายวันพระราชสมภพ 
    5 ธันวาคม 2556 มากที่สุด คือ (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

- จะเปนคนดี และ ทําตัวเปนประโยชนตอสังคม รอยละ 51.4 

- จะทําบุญตักบาตร น่ังสมาธิ บริจาคโลหิต บริจาคสิ่งของ 
ถวายเปนพระราชกุศล 

รอยละ 12.6 

- จะรักและสามัคคีกัน ทําใหพระองคทรงเกษมสําราญและ
สบายพระราชหฤทัย 

รอยละ 9.8 

- จุดเทียนชัยถวายพระพร วางพานพุมดอกไม พวงมาลัย รอยละ 7.3 

- ขอใหพระวรกายสมบูรณแข็งแรง รอยละ 7.0 
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4. พระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯที่คนไทยจะนอมนํามาใชเปนแบบอยางในการ
ดําเนินชีวิตมากที่สุด 5 อันดับแรก   

 
 

- การใชชีวิตอยางเรียบงายและพอเพียง รอยละ 42.3 

- การมีความกตัญู  รอยละ 14.3 

- การประหยัดอดออม  รอยละ 13.3 
- การเสียสละเพื่อสวนรวม รอยละ 13.1 

- การมีความเพียรพยายาม รอยละ 5.8 

 

5. หลักการ / แนวคิดของในหลวงที่อยากใหรัฐบาลนอมนํามาปรับใชในการบริหารราชการแผนดิน 
   มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

- ยึดหลักความพอเพียง รอยละ 22.3 

- เสียสละเพื่อสวนรวม เห็นประโยชนของประชาชนมากอน รอยละ 22.2 

- รักและสามัคคี ยุติความขัดแยง รอยละ 21.1 

- มีความซื่อสัตย ไมโกง ไมคอรรัปชั่น รอยละ 16.9 

- รูจักการใหอภัย รอยละ 6.0 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
      เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผูที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เน่ืองในวโรกาสวัน
คลายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เกี่ยวกับความรูสึกของคนไทย ที่มีตอพอหลวง 
สิ่งที่ตั้งใจจะทําในวันที่ 5 ธันวาคม รวมถึงของขวัญที่อยากทูลเกลาฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
และพระราชจริยวัตรที่คนไทยจะนํามาเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิต ตลอดจนแนวคิดที่อยากใหรัฐบาล
นําไปใชบริหารประเทศ ทั้งน้ีเพ่ือสะทอนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนใหสังคมและผูที่เกี่ยวของไดรับ
ทราบ  

  
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

     การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ดวยวิธีสุมประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,192 คน เปน
เพศชายรอยละ 50.5 และเพศหญิงรอยละ 49.5 

  
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน

แบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) ในสวนของ 
และคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเองโดยอิสระ (Open Ended) และไดนําแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   : 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2556 
 
วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :  4 ธันวาคม 2556 
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ขอมูลประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 602 50.5 
            หญิง 590 49.5 

รวม 1,192 100.0 
อายุ   
 18 - 25  ป 303 25.4 
 26 - 35  ป 304 25.5 
 36 - 45  ป 290 24.3 
 46 ปขึ้นไป 295 24.8 

รวม 1,192 100.0 
การศึกษาปจจุบัน   
 ต่ํากวาปริญญาตรี 668 56.1 
 ปริญญาตรี  433 36.3 
 สูงกวาปริญญาตรี 91 7.6 

รวม 1,192 100.0 
อาชีพ   
      ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 121 10.2 
      พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 324 27.2 
      คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 280 23.5 
 เจาของกิจการ 52 4.4 
      รับจางทั่วไป 201 16.9 
      พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 69 5.8 
      นักศึกษา 123 10.3 
      อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 22 1.7 

รวม 1,192 100.0 
 
 

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 
 


