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“การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “การแต่งตั้งโยกย้าย
ข้าราชการ” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 24 – 26 กนัยำยน 2562 จำกประชำชนท่ีเป็นขำ้รำชกำร พนักงำน ลูกจำ้งของรัฐและพนักงำนรัฐวิสำหกิจ     
ท่ีมีอำยุ 18 ปีข้ึนไปทัว่ประเทศ กระจำยทุกระดบักำรศึกษำ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,252 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบัองค์ประกอบท่ีส ำคญัท่ีสุดในกำร
พิจำรณำกำรแต่งตั้งโยกยำ้ยขำ้รำชกำร และควำมเป็นธรรมกำรแต่งตั้งโยกยำ้ยขำ้รำชกำร กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอยำ่งโดยใชค้วำมน่ำจะเป็น  
จำกบัญชีรำยช่ือฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลัก (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูล       
ดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัทโ์ดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจ เม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อองค์ประกอบท่ีส ำคญัท่ีสุดในกำรพิจำรณำกำรแต่งตั้งโยกยำ้ยขำ้รำชกำร 
พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 33.95 ระบุว่ำ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสมกับต ำแหน่งใหม่ รองลงมำ ร้อยละ 24.36 ระบุว่ำ 
ควำมสำมำรถและผลงำนท่ีผำ่นมำ ร้อยละ 16.93 ระบุวำ่ ควำมอำวโุสในต ำแหน่ง ร้อยละ 12.54 ระบุวำ่ ควำมรู้ (เช่น ระดบักำรศึกษำ กำรเขำ้รับ
กำรอบรมในหลักสูตรต่ำง ๆ เป็นต้น) ร้อยละ 6.23 ระบุว่ำ วิสัยทัศน์ในกำรท ำงำนต ำแหน่งใหม่ ร้อยละ 5.03 ระบุว่ำ ระเบียบ วินัยและ        
ควำมประพฤติท่ีผ่ำนมำ ร้อยละ 0.72 ระบุว่ำ อ่ืน ๆ ได้แก่ กำรใช้เส้นสำยของผูพิ้จำรณำ เอำพรรคพวกเดียวกัน ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ             
ใครสำมำรถเขำ้ถึงหวัหนำ้มำกกวำ่ก็จะได ้และร้อยละ 0.24 ไม่มีควำมเห็น/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัผลกำรส ำรวจ ปี 2559 พบวำ่ 
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 29.04 ระบุวำ่ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสมกบัต ำแหน่งใหม่ รองลงมำ ร้อยละ 25.68 ระบุวำ่ ควำมสำมำรถและ
ผลงำนท่ีผ่ำนมำ ร้อยละ 17.68 ระบุว่ำ ควำมอำวุโสในต ำแหน่ง ร้อยละ 9.36 ระบุว่ำ ควำมรู้ (เช่นระดับกำรศึกษำ กำรเข้ำรับกำรอบรม                
ในหลกัสูตรต่ำง ๆ เป็นตน้) ร้อยละ 5.84 ระบุวำ่ เป็นวสิัยทศัน์ในกำรท ำงำนต ำแหน่งใหม่ ร้อยละ 5.36 ระบุวำ่ ระเบียบ วนิยัและควำมประพฤติ
ท่ีผ่ำนมำ ร้อยละ 5.44 ระบุอ่ืน ๆ ได้แก่ กำรมีคุณสมบัติหลำย ๆ อยำ่งประกอบกันท่ีดูจำกควำมเหมำะสมและควำมสำมำรถในกำรท ำงำน                     
มีวยัวฒิุ คุณวฒิุ หนำ้ท่ีและควำมผิดชอบ และบำงส่วนระบุวำ่ กำรใชเ้ส้นสำยวำ่ของบุคคลผูพิ้จำรณำเอำพรรคพวกเดียวกนั ท่ีใครเขำ้ถึงหวัหนำ้
มำกกวำ่ก็จะได ้และร้อยละ 1.60 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 
 ดำ้นควำมคิดเห็นของประชำชนต่อควำมเป็นธรรมในกำรพิจำรณำกำรแต่งตั้ งโยกยำ้ยขำ้รำชกำร พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 37.86        
ระบุวำ่ ไม่ค่อยมีควำมเป็นธรรม รองลงมำ ร้อยละ 32.67 ระบุวำ่ ค่อนข้างมีควำมเป็นธรรม ร้อยละ 13.10 ระบุวำ่ มีควำมเป็นธรรมมาก ร้อยละ 12.78 
ระบุว่ำ ไม่มีควำมเป็นธรรมเลย และร้อยละ 3.59 ไม่มีควำมเห็น/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ ส ำหรับผลส ำรวจในปี 2559 พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 39.92    
ระบุว่ำ ไม่ค่อยมีควำมเป็นธรรม รองลงมำ ร้อยละ 34.00 ระบุวำ่ ค่อนข้างมีควำมเป็นธรรม ร้อยละ 11.04 ระบุวำ่ ไม่มีควำมเป็นธรรมเลย ร้อยละ 10.56 
ระบุวำ่ มีควำมเป็นธรรมมาก และร้อยละ 4.48 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 
 ส ำหรับควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรใช้ระบบอุปถมัภ์หรือเส้นสำยในกำรพิจำรณำกำรแต่งตั้งโยกยำ้ยขำ้รำชกำรในหน่วยงำน 
พบวำ่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 33.07 ระบุวำ่ มีกำรใชร้ะบบอุปถมัภห์รือเส้นสำยค่อนข้างบ่อย รองลงมำ ร้อยละ 25.80 ระบุวำ่ ไม่มีกำรใชร้ะบบอุปถมัภ์
หรือเส้นสำยเลย ร้อยละ 23.72 ระบุวำ่ ไม่ค่อยมีกำรใชร้ะบบอุปถมัภห์รือเส้นสำย ร้อยละ 13.58 ระบุวำ่ มีกำรใชร้ะบบอุปถมัภห์รือเส้นสำยอยำ่ง
มาก และร้อยละ 3.83 ไม่มีควำมเห็น/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ ในขณะท่ีผลกำรส ำรวจ ปี 2559 พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 35.68 ระบุว่ำ มีกำรใช้ระบบ
อุปถมัภห์รือเส้นสำยค่อนข้างบ่อย รองลงมำ ร้อยละ 22.56 ระบุวำ่ ไม่ค่อยมีกำรใชร้ะบบอุปถมัภ์หรือเส้นสำย ร้อยละ 22.00 ระบุวำ่ ไม่มีกำรใช้
ระบบอุปถมัภห์รือเสน้สำยเลย ร้อยละ 15.60 ระบุวำ่ มีกำรใชร้ะบบอุปถมัภห์รือเสน้สำยอยำ่งมาก และร้อยละ 4.16 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 
 เม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรใชร้ะบบแลกเปล่ียนผลประโยชน์ในกำรพิจำรณำกำรแต่งตั้งโยกยำ้ยขำ้รำชกำรในหน่วยงำน 
พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 44.65 ระบุว่ำ ไม่มีกำรใช้ระบบแลกเปล่ียนผลประโยชน์เลย รองลงมำ ร้อยละ 21.64 ระบุว่ำ ไม่ค่อยมีกำรใช้ระบบ
แลกเปล่ียนผลประโยชน์ ร้อยละ 18.85 ระบุวำ่ มีกำรใชร้ะบบแลกเปล่ียนผลประโยชน์ค่อนข้างบ่อย ร้อยละ 6.23 ระบุวำ่ มีกำรใชร้ะบบแลกเปล่ียน
ผลประโยชน์เป็นประจ า และร้อยละ 8.63 ไม่มีควำมเห็น/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ ในขณะท่ีปี 2559 ผลส ำรวจ พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 40.16 ระบุว่ำ                 
ไม่มีกำรใชร้ะบบแลกเปล่ียนผลประโยชน์เลย รองลงมำ ร้อยละ 21.76 ระบุวำ่ ไม่ค่อยมีกำรใชร้ะบบแลกเปล่ียนผลประโยชน์ ร้อยละ 19.92 ระบุว่ำ             
มีกำรใช้ระบบแลกเปล่ียนผลประโยชน์ค่อนข้างบ่อย ร้อยละ 8.32 ระบุว่ำ มีกำรใช้ระบบแลกเปล่ียนผลประโยชน์เป็นประจ า และร้อยละ 9.84                   
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

 

วนัอาทิตย์ท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2562 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสำร 02 -727- 3595 

http://www.nidapoll.nida.ac.th  http://www.twitter.com/nidapoll  และ http://www.facebook.com/nidapoll 
E-mail : nida_poll@nida.ac.th / nidapoll.nida@hotmail.co.th   

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเหน็ “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถอื 081-667-7766 
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ทำ้ยท่ีสุด เม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรด ำเนินกำรหำกไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรมในกำรพิจำรณำกำรแต่งตั้งโยกยำ้ย พบวำ่        

ส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.00 ระบุว่ำ จะใชว้ิธีกำรอุทธรณ์ร้องไปตำมขั้นตอนของระเบียบขำ้รำชกำร รองลงมำ ร้อยละ 29.55 ระบุว่ำ ไม่ท ำอะไรเลย 
เพรำะ ท ำอะไรไม่ไดเ้ลย เป็นกฎระเบียบซ่ึงลูกน้องตอ้งท ำตำมค ำสั่งของผูบ้ังคบับัญชำ และตอ้งยอมรับกำรเปล่ียนแปลง ร้อยละ 9.02 ระบุว่ำ              
ฟ้องศำลปกครองทันที ร้อยละ 4.07 ระบุว่ำ ลำออก ร้อยละ 2.40 ระบุว่ำ ฟ้องส่ือมวลชน ร้อยละ 2.32 ระบุว่ำ ใช ้Social Network เป็นเคร่ืองมือ              
ในกำรเรียกร้องขอควำมเป็นธรรม ร้อยละ 1.36 ระบุวำ่ พยำยำมหำเส้นสำยท่ีใหญ่กวำ่ไปกดดนัให้มีกำรเปล่ียนแปลง ร้อยละ 0.08 ระบุวำ่ อ่ืน ๆ 
ไดแ้ก่ พิจำรณำดว้ยตนเองแลว้น ำไปปรึกษำหำรือกบัผูใ้หญ่ หรือฝ่ำยกฎหมำยในหน่วยงำน และร้อยละ 1.20 ไม่มีควำมเห็น/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ 
และเม่ือเปรียบเทียบกับผลกำรส ำรวจ ปี 2559 พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.76 ระบุว่ำ จะใช้วิธีกำรอุทธรณ์ร้องไปตำมขั้นตอนของระเบียบ
ขำ้รำชกำร รองลงมำ ร้อยละ 28.56 ระบุว่ำ ไม่ท ำอะไรเลย เพรำะท ำอะไรไม่ได้เลย เป็นกฎระเบียบซ่ึงลูกน้องต้องท ำตำมสั่งผูบ้ ังคับบัญชำ                    
ตอ้งยอมรับกำรเปล่ียนแปลง ร้อยละ 12.24 ระบุว่ำ ฟ้องศำลปกครองทันที ร้อยละ 2.72 ระบุว่ำ ลำออก ร้อยละ 2.48 ระบุว่ำ ใช ้Social Network      
เป็นเคร่ืองมือในกำรเรียกร้องขอควำมเป็นธรรม ร้อยละ 1.60 ระบุวำ่ ฟ้องส่ือมวลชน ร้อยละ 1.04 ระบุวำ่ พยำยำมหำเส้นสำยท่ีใหญ่กวำ่ไปกดดนั
ให้มีกำรเปล่ียนแปลง ร้อยละ 2.24 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ พิจำรณำตนเองและปรึกษำหำรือกบัผูใ้หญ่ ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ฟ้องร้องสหภำพแรงงำน 
และฟ้องศูนยด์ ำรงธรรม และร้อยละ 3.36 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ขอดูท่ีสำเหตุและควำมรุนแรงก่อน 

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 8.78 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 25.80 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 18.29 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.55 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.58 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้ 
ตวัอยำ่งร้อยละ 58.23 เป็นเพศชำย และร้อยละ 41.77 เป็นเพศหญิง  

ตวัอย่ำงร้อยละ 3.03 มีอำยุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 21.25 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 26.68 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 43.85 มีอำยุ 46 – 59 ปี 
และร้อยละ 5.19 มีอำยุ 60 ปีข้ึนไป ตวัอย่ำงร้อยละ 95.05 ระบุว่ำ นับถือศำสนำพุทธ  ร้อยละ 3.51 ระบุว่ำ นับถือศำสนำอิสลำม  ร้อยละ 1.28 
ระบุวำ่ นบัถือศำสนำคริสต/์ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ และร้อยละ 0.16 ไม่ระบุศำสนำ  

ตวัอยำ่งร้อยละ 25.40 ระบุวำ่สถำนภำพโสด ร้อยละ 71.80 สมรสแลว้ ร้อยละ 2.72 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่และร้อยละ 0.08 ไม่ระบุ
สถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่งร้อยละ 0.96 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่  ร้อยละ 12.46 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 
8.31 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 52.39 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 25.80 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรี
หรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 0.08 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 5.19 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 27.64 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 24.12   
มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 15.18 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 24.44 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 
บำทข้ึนไป และร้อยละ 3.43 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่านคดิว่าองค์ประกอบทีส่ าคญัทีสุ่ดในการพจิารณาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการคืออะไร 

องค์ประกอบทีส่ าคญัทีสุ่ดในการพจิารณาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ  
ร้อยละ 

2562 2559 
ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสมกบัต ำแหน่งใหม่ 33.95 29.04 
ควำมสำมำรถและผลงำนท่ีผำ่นมำ 24.36 25.68 
ควำมอำวโุสในต ำแหน่ง 16.93 17.68 
ควำมรู้ (เช่น ระดบักำรศึกษำ กำรเขำ้รับกำรอบรมในหลกัสูตรต่ำง ๆ เป็นตน้) 12.54 9.36 
วสิยัทศัน์ในกำรท ำงำนต ำแหน่งใหม่ 6.23 5.84 
ระเบียบ วนิยัและควำมประพฤติท่ีผำ่นมำ 5.03 5.36 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ กำรใชเ้สน้สำยของผูพิ้จำรณำ เอำพรรคพวกเดียวกนั ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ใครสำมำรถเขำ้ถึงหวัหนำ้
มำกกวำ่ก็จะได ้

0.72 5.44 

ไม่มีควำมเห็น/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ 0.24 1.60 
รวม 100.00 100.00 

 
2. จากประสบการณ์ของท่านทีผ่่านมา ท่านคดิการพจิารณาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเป็นอย่างไร    

ความเป็นธรรมในการพจิารณาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ 
ร้อยละ 

2562 2559 
มีควำมเป็นธรรมมำก 13.10 10.56 
ค่อนขำ้งมีควำมเป็นธรรม 32.67 34.00 
ไม่ค่อยมีควำมเป็นธรรม 37.86 39.92 
ไม่มีควำมเป็นธรรมเลย 12.78 11.04 
ไม่มีควำมเห็น/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ 3.59 4.48 

รวม 100.00 100.00 
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3. หน่วยงานของท่านมกีารใช้ระบบอุปถัมภ์หรือเส้นสายในการพจิารณาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการหรือไม่   

การใช้ระบบอุปถัมภ์หรือเส้นสายในการพจิารณาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในหน่วยงาน 
ร้อยละ 

2562 2559 
มีกำรใชร้ะบบอุปถมัภห์รือเสน้สำยอยำ่งมำก 13.58 15.60 
มีกำรใชร้ะบบอุปถมัภห์รือเสน้สำยค่อนขำ้งบ่อย 33.07 35.68 
ไม่ค่อยมีกำรใชร้ะบบอุปถมัภห์รือเสน้สำย 23.72 22.56 
ไม่มีกำรใชร้ะบบอุปถมัภห์รือเสน้สำยเลย 25.80 22.00 
ไม่มีควำมเห็น/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ 3.83 4.16 

รวม 100.00 100.00 
 
4. หน่วยงานของท่านมกีารใช้ระบบแลกเปลีย่นผลประโยชน์ในการพจิารณาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการหรือไม่   

การใช้ระบบแลกเปลีย่นผลประโยชน์ในการพจิารณาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในหน่วยงาน 
ร้อยละ 

2562 2559 
มีกำรใชร้ะบบแลกเปล่ียนผลประโยชน์เป็นประจ ำ 6.23 8.32 
มีกำรใชร้ะบบแลกเปล่ียนผลประโยชน์ค่อนขำ้งบ่อย 18.85 19.92 
ไม่ค่อยมีกำรใชร้ะบบแลกเปล่ียนผลประโยชน ์ 21.64 21.76 
ไม่มีกำรใชร้ะบบแลกเปล่ียนผลประโยชน์เลย 44.65 40.16 
ไม่มีควำมเห็น/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ 8.63 9.84 

รวม 100.00 100.00 
 

5. หากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพจิารณาการแต่งตั้งโยกย้าย ท่านจะท าอย่างไร   

การด าเนินการหากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพจิารณาการแต่งตั้งโยกย้าย  
ร้อยละ 

2562 2559 
จะใชว้ธีิกำรอุทธรณ์ร้องไปตำมขั้นตอนของระเบียบขำ้รำชกำร 50.00 45.76 
ไม่ท ำอะไรเลย เพรำะ ท ำอะไรไม่ไดเ้ลย เป็นกฎระเบียบซ่ึงลูกนอ้งตอ้งท ำตำมค ำสัง่ของผูบ้งัคบับญัชำ  
และตอ้งยอมรับกำรเปล่ียนแปลง 

29.55 28.56 

ฟ้องศำลปกครองทนัที 9.02 12.24 
ลำออก 4.07 2.72 
ฟ้องส่ือมวลชน 2.40 1.60 
ใช ้Social Network เป็นเคร่ืองมือในกำรเรียกร้องขอควำมเป็นธรรม 2.32 2.48 
พยำยำมหำเสน้สำยท่ีใหญ่กวำ่ไปกดดนัใหมี้กำรเปล่ียนแปลง 1.36 1.04 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ พิจำรณำดว้ยตนเองแลว้น ำไปปรึกษำหำรือกบัผูใ้หญ่ หรือฝ่ำยกฎหมำยในหน่วยงำน 0.08 2.24 
ไม่มีควำมเห็น/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ 1.20 3.36 

รวม 100.00 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค 
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  110 8.78 
ปริมณฑลและภำคกลำง  323 25.80 
ภำคเหนือ 229 18.29 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 420 33.55 
ภำคใต ้ 170 13.58 

รวม 1,252 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 729 58.23 
หญิง 523 41.77 

รวม 1,252 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 38 3.03 
26 – 35 ปี  266 21.25 
36 – 45  ปี 334 26.68 
46 – 59  ปี 549 43.85 
60 ปีข้ึนไป 65 5.19 
ไม่ระบุ – – 

รวม 1,252 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,190 95.05 
อิสลำม 44 3.51 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 16 1.28 
ไม่ระบุ 2 0.16 

รวม 1,252 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 318 25.40 
สมรส 899 71.80 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
  

34 2.72 
ไม่ระบุ 1 0.08 

รวม 1,252 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 12 0.96 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 156 12.46 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 104 8.31 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 656 52.39 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 323 25.80 
ไม่ระบุ 1 0.08 

รวม 1,252 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 10,000 65 5.19 
10,001 – 20,000 346 27.64 
20,001 – 30,000 302 24.12 
30,001 –  40,000 190 15.18 
40,001 ข้ึนไป 306 24.44 
ไม่ระบุ 43 3.43 

รวม 1,252 100.00 
 
  

 
 


