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เรียน กองบรรณาธิการข่าว       จ านวน 2 หน้า 

          
ส านักวิจยั ซูเปอรโ์พล น าเสนอผลส ารวจภาคสนาม เร่ือง  

คณุธรรมในอาชีพคนไทย กบั ความรกัความสามคัคีของคนในชาติ 
ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อ านวยการส านักวิจ ัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) น าเสนอผลส ารวจ

ภาคสนาม เรือ่ง คณุธรรมในอาชพีคนไทย กบั ความรกัความสามคัคขีองคนในชาต ิกรณศีกึษาประชาชนคน
วยัท างานทุกสาขาอาชพีทัว่ประเทศ จ านวนทัง้สิ้น 1,299 ตวัอย่าง ด าเนินโครงการทัง้การวจิยัเชงิปรมิาณ 
(Quantitative Research) และการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) ระหว่าง วนัที ่6 – 20 เมษายน 
พ.ศ. 2562 ทีผ่่านมา 
 เมื่อถามถึง อาชีพคนไทยที่มคีุณธรรมมากที่สุด เท่าที่เคยเห็นมา พบ  3 อันดบัแรก คือ อาชีพ
เกษตรกร ร้อยละ 34.42 สูงเป็นอนัดบัที่หนึ่ง อนัดบัที่สอง ได้แก่ แพทย์ ร้อยละ 17.60 และอนัดบัที่สาม 
ไดแ้ก่ ผูพ้พิากษา รอ้ยละ 13.94 นอกจากนี้ ทีน่่าพจิารณาคอื 3 อนัดบัทา้ย ไดแ้ก่ ต ารวจ รอ้ยละ 0.70 รอง
ท้ายได้แก่ นักการเมอืงได้ร้อยละ 1.01 และพนักงานขาย ได้ร้อยละ 1.09 อย่างไรก็ตาม ผลส ารวจพบว่า 
ส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 80.90 ระบุนกัการเมอืงทีจ่ติใจด ีมคีุณธรรม อยูใ่นกลุ่มผูท้ีเ่สนอตวัเป็นนายกรฐัมนตร ี4 
คนต่อไปนี้ ไดแ้ก่ พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายอนุทนิ ชาญวรีกูล คุณหญงิสุดารตัน์ เกยรุาพนัธุ ์และนาย
ธนาธร จงึรุง่เรอืงกจิ ในขณะที ่รอ้ยละ 19.10 ตอบอื่น ๆ 

ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึงบทเพลงปลุกใจที่ชอบมากกว่า ระหว่าง บทเพลง หนักแผ่นดิน กับ         
บทเพลง รกักนัไวเ้ถดิ พบว่า ส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 93.75 ชอบเพลง รกักนัไวเ้ถดิ มากกว่า ในขณะที ่รอ้ยละ 
6.25 ชอบเพลง หนกัแผ่นดนิ มากกว่า นอกจากนี้ ผลส ารวจยงัพบว่า 3 อนัดบัแรก เนื้อหาทีช่อบในบทเพลง 
รกักนัไวเ้ถดิ ไดแ้ก่ รอ้ยละ 75.00 ระบุ เนื้อหาทีว่่า รกักนัไวเ้ถดิ เราเกดิร่วมแดนไทยจะเกดิภาคไหน กไ็ทย
ดว้ยกนั ในขณะที ่รอ้ยละ 56.25 ระบุ เนื้อหาทีช่อบคอื แหลมทองโสภา ดว้ยบารมปีกเกลา้เราไทยนี้ ร่มเยน็
เป็นศรผี่องใสใครคดิบงัอาจหมิน่ ถิ่นทององค์ไท้เราพร้อมพลใีจ ป้องถิ่นไทยและองค์ราชนัย์  และร้อยละ 
37.50 ระบุชอบเนื้อหาที่ว่า ทะเลแสนงาม ในน ้ามปีลาพชืพนัธุ์เกลื่อนตาตามไร่นารวงทองไสวสนิทรพัย์มี
เกลื่อนกล่น บรรพชนใหไ้วเ้ราลกูหลานไทย จงรว่มใจรกัษาใหม้ัน่ และส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 66.67 เหน็ดว้ยที่
จะใชบ้ทเพลงเสรมิสรา้งความรกัความสามคัคขีองคนในชาตแิละความสงบสุขของบา้นเมอืง 
 ผอ.ซเูปอรโ์พล กล่าวว่า เสยีงของประชาชนต่อคุณธรรมนกัการเมอืงยงัคงมคีวามขดัแยง้ (Paradox) 
ในตวัเองทีพ่บว่า ประชาชนจ านวนน้อยเหน็ว่านกัการเมอืงมคีุณธรรม แต่ส่วนใหญ่กย็งัระบุว่า นกัการเมอืงที่
จติใจดมีคีุณธรรมยงัคงมอียู่ในกลุ่มผู้เสนอตวัเป็นนายกรฐัมนตรใีนการเลอืกตัง้ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม 
ค าถามส าคญัคอื ใครในกลุ่มนี้จะเป็นผู้น าประเทศที่ท าให้เกิดความรกัความสามคัคขีองคนในชาตไิด้ บน
พืน้ฐานของความเขา้ใจคนไทยแทจ้รงิเพราะผลโพลนี้ชีด้ว้ยว่า ส่วนใหญ่ชอบเพลงรกักนัไวเ้ถดิมากกว่าเพลง
หนกัแผ่นดนิ แสดงใหเ้หน็ว่าจติใจของคนไทยส่วนใหญ่ไมน่ิยมความรุนแรงแต่ตอ้งการเหน็คนไทยรกักนั 
ตารางท่ี 1 แสดง 3 อนัดบัแรก อาชีพคนไทยท่ีมีคณุธรรม มากท่ีสดุ 
ล าดบัท่ี 3 อนัดบัแรก อาชีพคนไทยท่ีมีคณุธรรมมากท่ีสดุ เท่าท่ีเคยเหน็มา ร้อยละ 

1 เกษตรกร 34.42 
2 แพทย ์ 17.60 
3 ผูพ้พิากษา 13.94 
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ตารางท่ี 2 แสดง 3 อนัดบัท้าย อาชีพคนไทยท่ีมีคณุธรรม มากท่ีสดุ 
ล าดบัท่ี 3 อนัดบัท้าย อาชีพคนไทยท่ีมีคณุธรรมมากท่ีสดุ เท่าท่ีเคยเหน็มา ร้อยละ 

1 ต ารวจ 0.70 
2 นกัการเมอืง 1.01 
3 พนกังานขาย 1.09 

ตารางท่ี 3 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบ ุนักการเมืองท่ีจิตใจดี มีคณุธรรมอยู่ในกลุ่มท่ีเสนอตวัเป็น
นายกรฐัมนตรกีลุ่ม 4 คนต่อไปน้ี ได้แก่ พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายอนุทิน ชาญวีรกลู  
คณุหญิงสดุารตัน์ เกยรุาพนัธุ ์และนายธนากร จึงรุ่งเรืองกิจ 
ล าดบัท่ี นักการเมืองท่ีจิตใจดี มีคณุธรรม ร้อยละ 

1 
อยูใ่นกลุ่มเสนอตวัเป็นนายกรฐัมนตร ี4 คนต่อไปนี้ ไดแ้ก่ พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา 
นายอนุทนิ ชาญวรีกูล คุณหญงิสุดารตัน์ เกยุราพนัธุ ์และนายธนาธร จงึรุง่เรอืงกจิ 

80.90 

2 ตอบอื่น ๆ  19.10 
3 รวมทัง้สิน้ 100.00 

ตารางท่ี 4 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบ ุเพลงท่ีชอบ ระหว่าง เพลง หนักแผน่ดิน กบั  เพลงรกักนัไว้เถิด 

ล าดบัท่ี 
เพลงปลุกใจท่ีชอบมากกว่า ระหว่าง เพลง หนักแผ่นดิน กบั  

เพลง รกักนัไว้เถิด 
ร้อยละ 

1 ชอบ เพลง รกักนัไวเ้ถดิ มากกว่า 93.75 
2 ชอบ เพลง หนกัแผ่นดนิ มากกว่า 6.25 
 รวมทัง้สิน้ 100.00 

ตารางท่ี 5 แสดง 3 อนัดบัแรก ค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบ ุเน้ือหาท่ีชอบในบทเพลง รกักนัไว้เถิด 
ล าดบัท่ี เน้ือหาท่ีชอบในบทเพลง รกักนัไว้เถิด ร้อยละ 

1 รกักนัไวเ้ถดิ เราเกดิรว่มแดนไทยจะเกดิภาคไหน กไ็ทยดว้ยกนั 75.00 

2 
แหลมทองโสภา ดว้ยบารมปีกเกลา้เราไทยนี้ รม่เยน็เป็นศรผี่องใสใครคดิ
บงัอาจหมิน่ ถิน่ทององคไ์ทเ้ราพรอ้มพลใีจ ป้องถิน่ไทยและองคร์าชนัย์ 

56.25 

3 
ทะเลแสนงาม ในน ้ามปีลาพชืพนัธุเ์กลื่อนตาตามไร่นารวงทองไสวสนิทรพัย์
มเีกลื่อนกล่น บรรพชนใหไ้วเ้ราลกูหลานไทย จงรว่มใจรกัษาใหม้ัน่ 

37.50 

ตารางท่ี 6 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ความเห็นต่อการใช้บทเพลงเสริมสร้างความรกั
ความสามคัคีของคนในชาติและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ล าดบัท่ี ความเหน็ ร้อยละ 

1 เหน็ดว้ย 66.67 
2 ไมเ่หน็ดว้ย 26.67 
3 อื่น ๆ  13.33 

ส านักวจิยั ซเูปอรโ์พล (SUPER POLL)    โทร 02.051.5928   www.superpollthailand.net 


