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“ขึน้ทะเบียน สุนัข – แมว แก้ไข หรือ ภาระ” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 

 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน               
เร่ือง “ขึน้ทะเบียน สุนัข – แมว แก้ไข หรือ ภาระ” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 16 – 18 ตุลำคม 2561 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 15 ปีข้ึนไป กระจำย  
ทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ และอำชีพทัว่ประเทศ รวมทั้ งส้ิน จ ำนวน 1,271 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบักำรข้ึนทะเบียนสุนัข และแมว เพื่อแก้ไข
ปัญหำสุนขัและแมวจรจดั และป้องกนักำรเล้ียงสัตวอ์ยำ่งปล่อยปละละเลย กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอยำ่งดว้ยควำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือ
ฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลัก (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้ นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค 
จำกนั้นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธีแบบอย่ำงง่ำย   (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท์ โดยก ำหนด     
ค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0  
 จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงกำรเล้ียงสุนัข – แมว ของประชำชน พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.27 ระบุว่ำ เล้ียงสุนัข – แมว     
และร้อยละ 46.73 ระบุวำ่ ไม่ไดเ้ล้ียงสุนขั - แมว 
 ดำ้นควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกบักำรข้ึนทะเบียนสุนขั – แมว เพ่ือแกไ้ขปัญหำสุนัขและแมวจรจดั และป้องกนักำรเล้ียงสัตวอ์ยำ่งปล่อยปละ
ละเลย พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.69 ระบุว่ำ ไม่เห็นด้วย เพรำะ เป็นกำรแกไ้ขปัญหำท่ีไม่ตรงจุด เป็นเพียงกำรหำรำยได้ของรัฐ
มำกกว่ำ ยงัไม่มีควำมพร้อมในกำรบริหำรจัดกำร เป็นกำรเพ่ิมภำระให้กับประชำชน อำจท ำให้เกิดปัญหำกำรท้ิง หรือก ำจัดสุนัขและแมว        
เพื่อจะไดไ้ม่ตอ้งรับผิดชอบ และร้อยละ 48.31 ระบุวำ่ เห็นด้วย เพรำะ เพื่อสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อผูท่ี้มีสตัวเ์ล้ียง และจะไดมี้กำรบริหำรจดักำร
ท่ีดีและเป็นสดัส่วน 
 ส ำหรับควำมเหมำะสมของค่ำใชจ่้ำยในกำรข้ึนทะเบียนสุนัข – แมว เป็นจ ำนวนเงิน 450 บำท/ตวั พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่  ร้อยละ 
83.71 ระบุว่ำ ไม่เหมาะสม เพรำะ ไม่ควรมีค่ำใชจ่้ำยในกำรข้ึนทะเบียน เรียกเก็บเป็นจ ำนวนเงินท่ีแพงเกินไป และส ำหรับคนท่ีมีสุนัข – แมว 
เป็นจ ำนวนมำก อำจจะไม่มีเงินมำกพอท่ีจะน ำมำลงทะเบียนได้ทั้ งหมด และจะท ำให้เกิดกำรน ำสุนัข – แมว มำท้ิงตำมสถำนท่ีต่ำง ๆ      
รองลงมำ ร้อยละ 16.21 ระบุวำ่ เหมำะสม และร้อยละ 0.08 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 
 ซ่ึงผูท่ี้ระบุว่ำ ค่ำใชจ่้ำยในกำรข้ึนทะเบียนสุนัข – แมว เป็นจ ำนวนเงิน 450 บำท/ตวั ไม่เหมาะสม นั้น พบว่ำ รำคำท่ีคิดว่ำเหมำะสม     
ร้อยละ 41.73 ระบุว่ำ ข้ึนทะเบียนฟรี ร้อยละ 45.40 ระบุว่ำ ไม่เกิน 100 บำท ร้อยละ 10.71 ระบุว่ำ ไม่เกิน 200 บำท ร้อยละ 1.69 ระบุว่ำ           
ไม่เกิน 300 บำท และร้อยละ 0.47 ระบุวำ่ ไม่เกิน 400 บำท    

เม่ือถำมถึงควำมเหมำะสมของค่ำปรับในกรณีฝ่ำฝืนกำรข้ึนทะเบียนสุนัข – แมว เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 25,000 บำท/ตวั พบวำ่ ประชำชน
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 85.37 ระบุว่ำ ไม่เหมาะสม เพรำะ ไม่ควรมีค่ำปรับ เรียกเก็บแพงเกินไป ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ไร้สำระ ไม่มีประโยชน์ 
รองลงมำ ร้อยละ 14.16 ระบุวำ่ เหมำะสม และร้อยละ 0.47 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ซ่ึงผูท่ี้ระบุวำ่ ค่ำใชจ่้ำยในกำรฝ่ำฝืนกำรข้ึนทะเบียนสุนขั – แมว เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 25,000 บำท/ตวั  ไม่เหมาะสม นั้น พบวำ่ รำคำท่ีคิดวำ่
เหมำะสม ร้อยละ 45.53 ระบุว่ำ ไม่ควรเสียค่ำปรับเลย ร้อยละ 50.14 ระบุว่ำ ไม่เกิน 5,000 บำท ร้อยละ 3.78 ระบุว่ำ ไม่เกิน 10,000 บำท        
ร้อยละ 0.46 ระบุวำ่ ไม่เกิน 15,000 บำท และร้อยละ 0.09 ระบุวำ่ ไม่เกิน 20,000 บำท     

ส ำหรับกำรข้ึนทะเบียนสุนัข – แมว จะช่วยแก้ปัญหำสุนัขและแมวจรจดั และป้องกนักำรเล้ียงสัตวอ์ย่ำงปล่อยปละละเลยได้มำกน้อย
เพียงใด พบว่ำ ประชำชน ร้อยละ 35.48 ระบุว่ำ ช่วยแกไ้ขปัญหำสุนัขและแมวจรจดัและป้องกันกำรเล้ียงสัตวอ์ย่ำงปล่อยปละละเลยได้ดีขึ้น     
ร้อยละ 35.41 ระบุว่ำ ช่วยแก้ไขปัญหำสุนัขและแมวจรจัดและป้องกันกำรเล้ียงสัตวอ์ย่ำงปล่อยปละละเลยได้เท่าเดิม ร้อยละ 28.09 ระบุว่ำ        
ช่วยแกไ้ขปัญหำสุนขัและแมวจรจดัและป้องกนักำรเล้ียงสตัวอ์ยำ่งปล่อยปละละเลยไดแ้ย่ลง และร้อยละ 1.02 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ       

ทำ้ยท่ีสุด เม่ือถำมถึงแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำสุนขัและแมวจรจดั และป้องกนักำรเล้ียงสตัวอ์ยำ่งปล่อยปละละเลย พบวำ่ ประชำชน
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.02 ระบุวำ่ ฉีดวคัซีนและท ำหมนัสุนขัและแมวฟรีทั้งประเทศ รองลงมำ ร้อยละ 34.85 ระบุวำ่ ปลูกจิตส ำนึกใหผู้เ้ล้ียงสุนขั
และแมวมีควำมรับผิดชอบและรู้วิธีกำรเล้ียงสัตวอ์ยำ่งถูกตอ้ง ร้อยละ 24.00 ระบุว่ำ ให้หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ช่วยฝึกอบรมกำรฉีดวคัซีนและ
วธีิกำรท ำหมนัให้แก่ประชำชนท่ีสนใจสำมำรถท ำเองได ้ร้อยละ 17.47 ระบุวำ่ มีศูนยพ์กัพิงสุนขัและแมวท่ีเพียงพอ มีมำตรฐำน ร้อยละ 17.31 
ระบุวำ่ จดัอบรมผูเ้ล้ียงให้มีมำตรฐำนและคุณสมบติัในกำรดูแลสัตวเ์ล้ียง ร้อยละ 3.46 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ จดัตั้งหน่วยงำนดูแลรับผิดชอบโดยตรง 
เช่น รับขอ้ร้องเรียน ท ำหมนั ฉีดยำ จ ำกดัจ ำนวนในกำรเล้ียงสตัวข์องแต่ละบำ้น และลดอตัรำกำรข้ึนทะเบียนเพ่ือสร้ำงแรงจูงใจใหป้ระชำชนให้
ควำมร่วมมือ ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ไม่สำมำรถแกไ้ขปัญหำน้ีได ้และร้อยละ 3.07 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 
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เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบว่ำ ตวัอยำ่ง ร้อยละ 9.44 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 26.36 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑล

และภำคกลำง ร้อยละ 18.17 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 31.87 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.16 มีภูมิล ำเนำอยู่
ภำคใต ้ตวัอยำ่ง ร้อยละ 50.67 เป็นเพศชำย และร้อยละ 49.33 เป็นเพศหญิง ตวัอยำ่ง ร้อยละ 6.61 มีอำย ุ15 – 25 ปี ร้อยละ 13.77 มีอำย ุ26 – 35 ปี 
ร้อยละ 21.24 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 35.56 มีอำยุ 46 – 59 ปี ร้อยละ 22.51 มีอำยุ 60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 0.31 ไม่ระบุอำย ุตวัอย่ำง ร้อยละ 
95.12 ระบุวำ่ นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 2.68 ระบุว่ำ นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.71 ระบุวำ่ นับถือศำสนำคริสต์/ฮินดู/ซิกข์/ยิว/ไม่นับถือ
ศำสนำใด ๆ และร้อยละ 1.49 ไม่ระบุศำสนำ 

 ตวัอย่ำง ร้อยละ 22.42 ระบุว่ำสถำนภำพโสด ร้อยละ 72.46 สมรสแล้ว ร้อยละ 3.54 หม้ำย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่ และร้อยละ 1.58          
ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่ง ร้อยละ 29.74 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ ร้อยละ 26.99 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 
ร้อยละ 7.47 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 29.27 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.48 จบกำรศึกษำสูงกว่ำ    
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 2.05 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอยำ่ง ร้อยละ 12.75 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 14.79 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 
19.75 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 14.87 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 13.37 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/    
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 19.20 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 2.91 เป็นนักเรียน/นักศึกษำ  ร้อยละ 0.16 เป็นองคก์รอิสระท่ีไม่
แสวงหำก ำไร และร้อยละ 2.20 ไม่ระบุอำชีพ ตวัอยำ่ง ร้อยละ 14.55 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 25.10 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 
25.96 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 12.90 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 6.22 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 7.95 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมำกกวำ่ มำกกวำ่  40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 7.32 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่านได้เลีย้งสุนัข – แมว หรือไม่ 

การเลีย้งสุนัข – แมว ของประชาชน จ านวน ร้อยละ 
เล้ียงสุนขั - แมว 677 53.27 
ไม่ไดเ้ล้ียงสุนขั - แมว 594 46.73 

รวม 1,271 100.00 
 

2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กบัการขึน้ทะเบียนสุนัข – แมว เพ่ือแก้ไขปัญหาสุนัข – แมวจรจดั และป้องกนัการเลีย้งสัตว์อย่างปล่อยปละละเลย                                                      

ความคดิเห็นของประชาชนเกี่ยวกบัการขึน้ทะเบียนสุนัข – แมว เพ่ือแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจดั 
และป้องกนัการเลีย้งสัตว์อย่างปล่อยปละละเลย 

ร้อยละ 
เลีย้งสุนัข 

- แมว 
ไม่ได้เลีย้งสุนัข 

- แมว 
รวม 

ไม่เห็นด้วย เพรำะ เป็นกำรแกไ้ขปัญหำท่ีไม่ตรงจุด เป็นเพียงกำรหำรำยไดข้องรัฐมำกกวำ่  
ยงัไม่มีควำมพร้อมในกำรบริหำรจดักำร เป็นกำรเพ่ิมภำระใหก้บัประชำชน  
อำจท ำใหเ้กิดปัญหำกำรท้ิง หรือก ำจดั สุนขัและแมว เพื่อจะไดไ้ม่ตอ้งรับผดิชอบ 

56.43 46.30 51.69 

เห็นด้วย เพรำะ เพื่อสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อผูท่ี้มีสตัวเ์ล้ียง และจะไดมี้กำรบริหำรจดักำรท่ีดี
และเป็นสดัส่วน 

43.57 53.70 48.31 

รวม 100.00 100.00 100.00 
 

3. ท่านคิดว่า ค่าใช้จ่ายในการขึน้ทะเบียนสุนัข – แมว จ านวนเงนิ 450 บาท/ตวั เหมาะสมหรือไม่   

ความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการขึน้ทะเบียนสุนัข – แมว เป็นจ านวนเงนิ 450 บาท/ตวั 
ร้อยละ 

เลีย้งสุนัข 
- แมว 

ไม่ได้เลีย้งสุนัข 
- แมว 

รวม 

ไม่เหมาะสม เพรำะ ไม่ควรมีค่ำใชจ่้ำยในกำรข้ึนทะเบียน เรียกเก็บเป็นจ ำนวนเงินท่ีแพงเกินไป 
และส ำหรับคนท่ีมีสุนขั – แมว เป็นจ ำนวนมำก อำจจะไม่มีเงินมำกพอท่ีจะน ำมำ
ลงทะเบียนไดท้ั้งหมด และจะท ำใหเ้กิดกำรน ำสุนขั – แมว มำท้ิงตำมสถำนท่ีต่ำง ๆ 

89.66 76.93 83.71 

ราคาทีค่ดิว่าเหมาะสม    
ขึน้ทะเบียนฟรี   41.73 
ไม่เกิน 100 บาท   45.40 
ไม่เกิน 200 บาท   10.71 
ไม่เกิน 300 บาท   1.69 
ไม่เกิน 400 บาท   0.47 

เหมาะสม 10.34 22.90 16.21 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 0.00 0.17 0.08 

รวม 100.00 100.00 100.00 
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4. ท่านคิดว่า ค่าใช้จ่ายในการฝ่าฝืนการขึน้ทะเบียนสุนขั – แมว จ านวนเงนิไม่เกนิ 25,000 บาท/ตวั เหมาะสมหรือไม่  

ความเหมาะสมของค่าปรับในกรณีฝ่าฝืนการขึน้ทะเบียนสุนขั – แมว เป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 
25,000 บาท/ตวั 

ร้อยละ 
เลีย้งสุนัข 

- แมว 
ไม่ได้เลีย้งสุนัข 

- แมว 
รวม 

ไม่เหมาะสม เพรำะ ไม่ควรมีค่ำปรับ เรียกเก็บแพงเกินไป ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ไร้สำระ  
ไม่มีประโยชน์ 

89.96 80.13 85.37 

ราคาทีค่ดิว่าเหมาะสม    
ไม่ควรเสียค่าปรับเลย   45.53 
ไม่เกิน 5,000 บาท   50.14 
ไม่เกิน 10,000 บาท   3.78 
ไม่เกิน 15,000 บาท   0.46 
ไม่เกิน 20,00 บาท   0.09 

เหมาะสม 9.60 19.36 14.16 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 0.44 0.51 0.47 

รวม 100.00 100.00 100.00 
 

5. ท่านคดิว่า การขึน้ทะเบียนสุนัข – แมว จะช่วยแก้ไขปัญหาสุนัข – แมวจรจัด และป้องกนัการเลีย้งสัตว์อย่างปล่อยปละละเลย  
ให้ลดลงได้มากน้อยเพียงใด 

การขึน้ทะเบียนสุนัข – แมว จะช่วยแก้ปัญหาสุนัขและแมวจรจัด และป้องกนัการเลีย้งสัตว์ 
อย่างปล่อยปละละเลยได้มากน้อยเพยีงใด 

ร้อยละ 
เลีย้งสุนัข 

- แมว 
ไม่ได้เลีย้งสุนัข 

- แมว 
รวม 

ช่วยแกไ้ขปัญหำสุนขัและแมวจรจดัและป้องกนักำรเล้ียงสัตวอ์ยำ่งปล่อยปละละเลยไดด้ขีึน้ 
ช่วยแกไ้ขปัญหำสุนขัและแมวจรจดัและป้องกนักำรเล้ียงสัตวอ์ยำ่งปล่อยปละละเลยไดเ้ท่าเดมิ 
ช่วยแกไ้ขปัญหำสุนขัและแมวจรจดัและป้องกนักำรเล้ียงสตัวอ์ยำ่งปล่อยปละละเลยไดแ้ย่ลง 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

32.20 
37.37 
29.84 
0.59 

39.23 
33.16 
26.09 
1.52 

35.48 
35.41 
28.09 
1.02 

รวม 100.00 100.00 100.00 
 

6. ท่านอยากเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาสุนขัและแมวจรจดั และป้องกนัการเลีย้งสัตว์อย่างปล่อยปละละเลย อย่างไรบ้าง  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

แนวทางในการแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจดั และป้องกนัการเลีย้งสัตว์อย่างปล่อยปละละเลย ร้อยละ 
ฉีดวคัซีนและท ำหมนัสุนขัและแมวฟรีทั้งประเทศ 56.02 
ปลูกจิตส ำนึกใหผู้เ้ล้ียงสุนขัและแมวมีควำมรับผิดชอบและรู้วธีิกำรเล้ียงสตัวอ์ยำ่งถูกตอ้ง   34.85 
ใหห้น่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ช่วยฝึกอบรมกำรฉีดวคัซีนและวธีิกำรท ำหมนัใหแ้ก่ประชำชนท่ีสนใจสำมำรถท ำเองได ้ 24.00 
มีศูนยพ์กัพิงสุนขัและแมวท่ีเพียงพอ มีมำตรฐำน 17.47 
จดัอบรมผูเ้ล้ียงใหมี้มำตรฐำนและคุณสมบติัในกำรดูแลสตัวเ์ล้ียง 17.31 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ จดัตั้งหน่วยงำนดูแลรับผิดชอบโดยตรง เช่น รับขอ้ร้องเรียน ท ำหมนั ฉีดยำ จ ำกดัจ ำนวนในกำรเล้ียงสตัว ์

ของแต่ละบำ้น และลดอตัรำกำรข้ึนทะเบียนเพ่ือสร้ำงแรงจูงใจใหป้ระชำชนใหค้วำมร่วมมือ ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ 
ไม่สำมำรถแกไ้ขปัญหำน้ีได ้ 

3.46 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 3.07 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค 
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  120 9.44 
ปริมณฑลและภำคกลำง 335 26.36 
ภำคเหนือ 231 18.17 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 405 31.87 
ภำคใต ้ 180 14.16 

รวม 1,271 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 644 50.67 
หญิง 627 49.33 
เพศทำงเลือก – – 

รวม 1,271 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
15 – 25 ปี 84 6.61 
26 – 35 ปี  175 13.77 
36 – 45  ปี 270 21.24 
46 – 59  ปี 452 35.56 
60 ปีข้ึนไป 286 22.51 
ไม่ระบุ 4 0.31 

รวม 1,271 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,209 95.12 
อิสลำม 34 2.68 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 9 0.71 
ไม่ระบุ 19 1.49 

รวม 1,271 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 285 22.42 
สมรส 921 72.46 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
  

45 3.54 
ไม่ระบุ 20 1.58 

รวม 1,271 100.00 
 
 



5 
 

 
ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 378 29.74 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 343 26.99 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 95 7.47 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 372 29.27 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 57 4.48 
ไม่ระบุ 26 2.05 

รวม 1,271 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 162 12.75 
พนกังำนเอกชน 188 14.79 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 251 19.75 
เกษตรกร/ประมง 189 14.87 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 170 13.37 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 244 19.20 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 37 2.91 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 2 0.16 
ไม่ระบุ 28 2.20 

รวม 1,271 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 185 14.55 
ไม่เกิน 10,000 319 25.10 
10,001 – 20,000 330 25.96 
20,001 – 30,000 164 12.90 
30,001 –  40,000 79 6.22 
40,001 ข้ึนไป 101 7.95 
ไม่ระบุ 93 7.32 

รวม 1,271 100.00 
 
  

 


