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  ผลสํารวจเร่ือง   

“ธ สถติในดวงใจ ไทยนิรันดร์ : พระมหากษตัริย์นักพฒันา” 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
ในหลวงรัชกาลที ่9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ทีท่รงงานหนักทีสุ่ดในโลก ต่อสู้กบัปัญหาความยากจน รวมถึงปัญหาด้าน

สาธารณสุขและด้านโภชนาการตลอดระยะเวลายาวนานของการครองราชย์  เพือ่ให้คนไทยมีชีวติความเป็นอยู่ทีด่ขีึน้  โดย
องค์การสหประชาชาตไิด้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวลัความสําเร็จสูงสุดด้านการพฒันามนุษย์  จนเป็นทีป่ระจักษ์แก่สายตาชาวโลก 
จึงต่างขนานนามพระองค์ว่า ทรงเป็นพระมหากษตัริย์นักพฒันา   

 
และเน่ืองในวนัที ่27 พฤศจิกายนทีจ่ะถึงนีเ้ป็นวนัสาธารณสุขแห่งชาติ  กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยั

กรุงเทพ  จึงได้ดําเนินการสํารวจความคดิเห็นประชาชน เร่ือง “ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์ : พระมหากษัตริย์นักพฒันา”  โดย
เกบ็ข้อมูลกบัประชาชนจากทุกภูมิภาคทัว่ประเทศจํานวน 1,266 คน พบว่า  

 
พระราชกรณยีกจิของในหลวงรัชกาลที ่9 ซ่ึงต่อสู้กบัปัญหาความยากจน  เพือ่ให้คนไทยมีชีวติความเป็นอยู่ทีด่ีขึน้ 

ได้สร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 78.5 น้อมนําการใช้ชีวติอย่างพอเพยีงรู้จักคดิ รู้จักกนิ รู้จักประมาณตน มา
ปฏิบัติใช้ในการดําเนินชีวติมากทีสุ่ด รองลงมาคือ การขยนัทาํมาหากิน ประหยดั  อดออม (ร้อยละ 67.4) และ  
การประกอบอาชีพดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต (ร้อยละ 58.3) 
 
 เม่ือถามถึงภาพเหตุการณ์พระราชกรณยีกจิด้านสาธารณสุขของในหลวงรัชกาลที ่9 ทีก่่อให้เกดิความซาบซ้ึงและ
ระลกึถึงมากทีสุ่ดคอื การมีหน่วยแพทย์พระราชทานและหน่วยแพทย์เคลือ่นทีค่อยช่วยเหลอืประชาชนในพืน้ทีห่่างไกล 
ทุรกนัดาร (ร้อยละ 81.0) รองลงมาคือ ทรงห่วงใยผูป่้วย และรับเป็นคนไขใ้นพระราชูปถมัภ ์(ร้อยละ 51.9) และการใหแ้พทย์
ศึกษาวจิยัเพื่อควบคุมโรคเร้ือน โรคโปลิโอ โรคอหิวาตกโรค โรควณัโรค ไดส้าํเร็จ 
 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ สังคม  
เร่ือง  ผลสํารวจความคดิเห็นประชาชนทัว่ประเทศ   (รวม 5 หน้า) 

ภาพพระราชกรณยีกจิด้านสาธารณสุขทีอ่ยู่ในความทรงจําของคนไทยคอื 
การมีหน่วยแพทย์พระราชทานคอยช่วยเหลอืประชาชนในพืน้ทีห่่างไกลทุรกนัดาร 

ส่วนด้านโภชนาการคอื ทรงทดลองเพาะพนัธ์ุข้าว และพระราชทานพนัธ์ุข้าวแก่เกษตรกร 
และคนไทย 78.5% ได้น้อมนําการใช้ชีวติแบบพอเพยีงมาปฏิบัติใช้ในการดําเนินชีวติ  

โดยได้แรงบันดาลใจจากพระราชกรณยีกจิของพระองค์ท่าน 
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 สําหรับความประทบัใจมากทีสุ่ดในการทรงงานด้านโภชนาการ การสร้างแหล่งอาหารให้คนไทยอิม่ท้อง มีสุขภาพ 
คุณภาพชีวติทีด่ีขึน้คอื ทรงทดลองเพาะพนัธ์ุข้าว และพระราชทานพนัธ์ุข้าว เพือ่แจกจ่ายแก่เกษตรกร (ร้อยละ 73.8) รองลงมา
คือ ทรงทดลองเพาะเล้ียงปลานิลเป็นพระองคแ์รก เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนใหแ้ก่คนไทย (ร้อยละ 59.1) และทรงทดลองเล้ียงโค
นมและทรงทดลองแปรรูปผลิตภณัฑน์ม เพื่อเป็นแหล่งแคลเซียมใหค้นไทย (ร้อยละ 40.8) 

 
โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 

 
1. พระราชกรณยีกจิของในหลวงรัชกาลที ่ 9 ซ่ึงต่อสู้กบัปัญหาความยากจน  เพือ่ให้คนไทยมีชีวติความเป็นอยู่ทีด่ีขึน้ ได้สร้าง
แรงบันดาลใจให้ตัวท่านน้อมนําเร่ืองใดมาปฏิบัติใช้ในการดําเนินชีวติมากทีสุ่ด 
    (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  

การใช้ชีวติอย่างพอเพยีงรู้จักคดิ รู้จักกนิ รู้จักประมาณตน ร้อยละ  78.5 
การขยนัทาํมาหากิน ประหยดั  อดออม  ร้อยละ 67.4 
การประกอบอาชีพดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต ร้อยละ 58.3 
การตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ีของตนใหดี้ท่ีสุด ร้อยละ  53.3 
การเสียสละช่วยเหลือผูอ่ื้นโดยไม่หวงัผลตอบแทน ปิดทองหลงัพระ ร้อยละ  39.0 
การเป็นนกัคิด นกัประดิษฐ ์ตลอดเวลา ร้อยละ  10.3 
การสร้างอาชีพ สร้างรายไดใ้หผู้อ่ื้น   ร้อยละ  9.9 

 
2. ภาพพระราชกรณยีกจิด้านสาธารณสุขของในหลวงรัชกาลที ่9 ทีก่่อให้เกดิความซาบซ้ึงและระลกึถึงมากทีสุ่ด 
   (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

การมีหน่วยแพทย์พระราชทานและหน่วยแพทย์เคลือ่นทีค่อยช่วยเหลอืประชาชนในพืน้ทีห่่างไกล 
ทุรกนัดาร  

ร้อยละ 81.0 

ทรงห่วงใยผูป่้วย และรับเป็นคนไขใ้นพระราชูปถมัภ ์ ร้อยละ 51.9 
การใหแ้พทยศึ์กษาวจิยัเพื่อควบคุมโรคเร้ือน โรคโปลิโอ โรคอหิวาตกโรค โรควณัโรค ไดส้าํเร็จ ร้อยละ 39.5 
การมีหน่วยทนัตกรรมเพ่ือช่วยเหลือปัญหาเร่ืองฟันแก่เดก็นกัเรียนและประชาชนในถ่ินทุรกนัดาร ร้อยละ 36.0 
การอบรมคนในหมู่บา้น เพื่อฝึกอบรม การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ การรักษาโรคอยา่งง่าย  ร้อยละ 23.0 
การพระราชทานเจลล่ี สาํหรับผูป่้วยท่ีเป็นแผลในช่องปาก มะเร็งในช่องปาก ร้อยละ 16.9 
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3. ความประทบัใจในการทรงงานด้านโภชนาการ การสร้างแหล่งอาหารให้คนไทยอิม่ท้อง มีสุขภาพ คุณภาพชีวติทีด่ีขึน้
ของในหลวงรัชกาลที ่9 
    (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

ทรงทดลองเพาะพนัธ์ุข้าว และพระราชทานพนัธ์ุข้าว เพือ่แจกจ่ายแก่เกษตรกร  ร้อยละ 73.8 
ทดลองเพาะเล้ียงปลานิลเป็นพระองคแ์รก เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนใหแ้ก่คนไทย ร้อยละ 59.1 
ทดลองเล้ียงโคนมและทรงทดลองแปรรูปผลิตภณัฑน์ม เพื่อเป็นแหล่งแคลเซียมใหค้นไทย ร้อยละ 40.8 
ทรงนาํเกลือเสริมไอโอดีนมาแจกจ่ายประชาชน เพื่อแกปั้ญหาการขาดสารไอโอดีน ร้อยละ 32.1 

 
 

ศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)  โทร. 02-350-3500 ต่อ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th  

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll    Facebook : https://facebook.com/bangkokpoll 
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รายละเอยีดการสํารวจ 

 
วตัถุประสงค์การสํารวจ 

1) เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลท่ี 9 ซ่ึงต่อสูก้บั
ปัญหาความยากจน  เพื่อใหค้นไทยมีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน ไดส้ร้างแรงบนัดาลใจใหต้วัท่านนอ้มนาํ
เร่ืองใดมาปฏิบติัในการดาํเนินชีวิตมากท่ีสุด 

2) เพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนต่อภาพเหตุการณ์พระราชกรณียกิจท่ีก่อใหเ้กิดความซาบซ้ึง ความ
ระลึกถึง และความประทบัใจของในหลวงรัชกาลท่ี 9 ในดา้นสาธารณสุขและดา้นโภชนาการ  

 
ประชากรทีส่นใจศึกษา 

     การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ท่ีมีอาย ุ18 ปี ข้ึนไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) แลว้ใช้
วิ ธีการถ่วงนํ้ าหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเ บียนราษฎร์ของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

       
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วธีิการรวบรวมข้อมูล  

ใชก้ารสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์(Enumeration by telephone) โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็น
แบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และไดน้าํ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  21 – 22 พฤศจิกายน 2559 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  26 พฤศจิกายน 2559 
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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 614 48.5 
            หญิง 652 51.5 

รวม 1,266 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 162 12.8 
            31 ปี - 40 ปี 287 22.7 
            41 ปี - 50 ปี 362 28.6 
            51 ปี - 60 ปี 305 24.1 
 61 ปี ข้ึนไป 150 11.8 

รวม 1,266 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 832 65.8 
            ปริญญาตรี 322 25.4 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 112 8.8 
                                 รวม 1,266 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 185 14.6 
 ลูกจา้งเอกชน     301 23.8 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร 543 42.8 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   53 4.2 
 ทาํงานใหค้รอบครัว 1 0.1 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 129 10.2 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   34 2.7 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 20 1.6 

รวม 1,266 100.0 

 


