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“ครู/อาจารย์ และการศึกษาไทยในปัจจุบัน” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 

 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน               
เร่ือง “ครู/อาจารย์ และ การศึกษาไทยในปัจจุบัน” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 3 – 4 ตุลำคม 2561 โดยสอบถำมควำมคิดเห็นจำกประชำชน         
ทัว่ประเทศ กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,258 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบั ครู/อำจำรย ์และกำรศึกษำ
ไทยในปัจจุบัน กำรส ำรวจอำศัยกำรสุ่มตวัอย่ำงด้วยควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล”     
ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้ นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบอย่ำงง่ำย   
(Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0  
 จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมรู้สึกของประชำชนควำมรู้สึกของประชำชนเก่ียวกบัข่ำว ครูตรวจกำรบำ้นผิด ครูปล่อยปละนกัเรียนจนถูก
รุ่นพ่ีล่วงละเมิดทำงเพศ อำจำรยใ์ห้นกัศึกษำแกเ้กรดดว้ย SEX แลก ฯลฯ พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.38 ระบุวำ่ ไม่มีจรรยำบรรณในกำร
เป็นครู/อำจำรย ์รองลง ร้อยละ 33.94 ระบุวำ่ ไม่มีคุณธรรม (เมตตำ กรุณำ ซ่ือสัตย ์สุจริต) ร้อยละ 27.42 ระบุวำ่ ไม่มีควำมรับผิดชอบต่อหนำ้ท่ี
และวิชำชีพครู ร้อยละ 19.87 ระบุวำ่ ไม่เป็นแบบอยำ่งท่ีดีให้กบัศิษย ์ร้อยละ 17.73 ระบุวำ่ ไม่เอำใจใส่ศิษย ์ไม่ใส่ใจกำรสอน ร้อยละ 6.36 ระบุ
วำ่ เป็นกำรกลัน่แกลง้ ดูถูกเหยียดหยำมศิษย ์ร้อยละ 2.86 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่  รู้สึกเฉย ๆ อยู่ท่ีตวัครู/อำจำรย ์และเด็ก และร้อยละ 1.11 ไม่ระบุ/        
ไม่แน่ใจ 
 ดำ้นคุณสมบติัท่ีดีของ “ครู/อำจำรย”์ พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 33.94 ระบุว่ำ เป็นท่ีปรึกษำและรับฟังปัญหำของนักเรียน    
ในเร่ืองต่ำง ๆ รองลง ร้อยละ 23.13 ระบุวำ่ มีทกัษะในกำรสอน ถ่ำยทอดควำมรู้ไดดี้ ร้อยละ 18.36 ระบุวำ่ มีระเบียบวินยั ร้อยละ 14.87 ระบุวำ่ 
เก่ง มีควำมรู้ควำมสำมำรถ พัฒนำตัวเองหำควำมรู้อยู่เสมอ ร้อยละ 4.85 ระบุว่ำ ใจดีไม่ดุ ไม่ลงโทษเด็ก ร้อยละ 4.77 ระบุอ่ืน ๆ ได้แก่             
เป็นแบบอยำ่งท่ีดีใหก้บัศิษย ์มีคุณธรรมและจริยธรรม และร้อยละ 0.08 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 
 ส ำหรับควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกบัจรรยำบรรณ “ครู/อำจำรย”์ ท่ีควรมีมำกท่ีสุด พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่  ร้อยละ 31.72 
ระบุว่ำ อบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้ำงควำมรู้ ทกัษะและนิสัยท่ีถูกตอ้งดีงำมให้แก่ศิษยเ์ต็มควำมสำมำรถดว้ยควำมบริสุทธ์ิใจ รองลงมำ ร้อยละ 
27.82 ระบุว่ำ รักและเมตตำศิษย ์โดยให้ควำมเอำใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริม ให้ก ำลงัใจในกำรศึกษำเล่ำเรียนแก่ศิษยเ์สมอ ร้อยละ 25.68 ระบุว่ำ    
รักและศรัทธำในวิชำชีพ และเป็นสมำชิกท่ีดีขององคก์รวิชำชีพครู ร้อยละ 8.35 ระบุวำ่ ไม่แสวงหำประโยชน์อนัเป็นอำมิสสินจำ้งจำกศิษยใ์น
กำรปฏิบติัหน้ำท่ีโดยมิชอบ ร้อยละ 3.81 ระบุวำ่ ไม่กระท ำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อควำมเจริญทำงกำยสติปัญญำ จิตใจ อำรมณ์และสังคมของศิษย ์
ร้อยละ 2.46 ระบุวำ่ ปฏิบติัตน เป็นผูน้ ำในกำรอนุรักษแ์ละพฒันำภูมิปัญญำ และวฒันธรรมไทย และร้อยละ 0.16 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ  

เม่ือถำมถึงควำมคำดหวงัของประชำชนต่อ “ครู/อำจำรย”์ ไทยในปัจจุบนั พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 40.54 ระบุวำ่ ท ำตนเป็น
แบบอยำ่งท่ีดี เช่น ตรงต่อเวลำ พูดจำชดัเจน แสดงควำมคิดเห็นท่ีตรงไปตรงมำ สุภำพเรียบร้อย เป็นตน้ รองลงมำ ร้อยละ 34.42 ระบุวำ่ ตั้งใจ
ถ่ำยทอดวชิำกำร ร้อยละ 31.80 ระบุวำ่ ซ่ือสตัย ์ยติุธรรม ไม่มีอคติล ำเอียงต่อลูกศิษย ์ร้อยละ 28.06 ระบุวำ่ รักและเขำ้ใจศิษยเ์พื่อท่ีศิษยจ์ะไดก้ลำ้
ปรึกษำในส่ิงต่ำง ๆ ร้อยละ 24.09 ระบุวำ่ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้ผูเ้รียนหำวิธีกำรศึกษำหำควำมรู้ดว้ยตนเองมำกข้ึน ร้อยละ 18.84 ระบุวำ่ ไม่ใช้
อ ำนำจในทำงท่ีผิด เช่น พดูจำข่มขู่ ใชค้  ำพดูไม่สุภำพ เยำะหยนัหรือดูถูกผูเ้รียน ร้อยละ 16.06 ระบุวำ่ ช่วยเหลือศิษยโ์ดยสงัเกตควำมผิดปกติหรือ
ขอ้บกพร่องของศิษย ์และพร้อมให้กำรช่วยเหลือไดอ้ยำ่งทนัท่วงที ร้อยละ 0.87 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ไม่คำดหวงัอะไรกบั “ครู/อำจำรย”์ ไทยใน
ปัจจุบนั และร้อยละ 0.79 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ  

ท้ำยท่ีสุด เม่ือถำมถึงส่ิงท่ีควรปฏิรูปมำกท่ีสุดดำ้นกำรศึกษำ พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 26.55 ระบุว่ำ ลดควำมเหล่ือมล ้ ำ
ทำงกำรศึกษำ รองลงมำ ร้อยละ 24.48 ระบุวำ่ กลไกและระบบกำรผลิต คดักรอง และพฒันำ ผูป้ระกอบวิชำชีพครูและอำจำรย ์ร้อยละ 19.16 
ระบุว่ำ ปรับโครงสร้ำงของหน่วยงำนในสถำนกำรศึกษำ เพื่อบรรลุเป้ำหมำยในกำรปรับปรุงกำรจดักำรเรียนกำรสอน ร้อยละ 12.48 ระบุว่ำ   
กำรบริหำรจัดกำรกลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวยัเรียน ร้อยละ 11.37 ระบุว่ำ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน  เพื่อตอบสนองกำรเปล่ียนแปลงใน    
ศตวรรษท่ี 21 ร้อยละ 4.69 ระบุวำ่ กำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยกำรพลิกโฉมดว้ยระบบดิจิทลั และร้อยละ 1.27 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบว่ำ ตวัอยำ่ง ร้อยละ 9.06 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 27.11 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑล
และภำคกลำง ร้อยละ 17.33 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 32.35 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.15 มีภูมิล ำเนำอยู่
ภำคใต ้ตวัอยำ่งร้อยละ 52.38 เป็นเพศชำย และร้อยละ 47.62 เป็นเพศหญิง  

 

วนัอาทิตย์ท่ี 7 ตลุาคม พ.ศ. 2561 
 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  จ ำนวนรวม 3 หนำ้ (รวมหนำ้น้ี) 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพงศ์  นพเกตุ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถอื 086-371-0735 
 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
mailto:nidapoll.nida@hotmail.co.th%20%20จำน
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ตวัอยำ่ง ร้อยละ 5.64 มีอำยไุม่เกิน 25 ปี ร้อยละ 15.02 มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 23.29 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 34.26 มีอำย ุ46 – 59 ปี 

ร้อยละ 20.35 มีอำยุ 60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 1.43 ไม่ระบุอำยุ ตวัอย่ำง ร้อยละ 93.08 ระบุว่ำ นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.58 ระบุว่ำ นับถือ
ศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.79 ระบุวำ่ นบัถือศำสนำคริสต/์ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ และร้อยละ 2.54 ไม่ระบุศำสนำ 

 ตวัอย่ำง ร้อยละ 19.79 ระบุว่ำสถำนภำพโสด ร้อยละ 73.93 สมรสแล้ว ร้อยละ 3.66 หม้ำย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่ และร้อยละ 2.62          
ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่งร้อยละ 29.65 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ ร้อยละ 27.82 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 
ร้อยละ 7.95 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 24.56 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.92 จบกำรศึกษำสูงกว่ำ    
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 3.10 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอยำ่งร้อยละ 11.92 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 13.43 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 
21.86 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 16.06 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.63 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/    
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 16.53 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 2.38 เป็นนักเรียน/นักศึกษำ  ร้อยละ 0.08 เป็นองคก์รอิสระท่ีไม่
แสวงหำก ำไร และร้อยละ 3.10 ไม่ระบุอำชีพ ตวัอยำ่งร้อยละ 12.16 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 25.12 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 
23.45 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 12.96 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 7.00 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 8.90 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมำกกวำ่ มำกกวำ่  40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 10.41 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่านมคีวามรู้สึกอย่างไรเม่ือท่านเห็นข่าวเร่ือง “ครู/อาจารย์” เช่น (ครูบิดหูนักเรียนบาดเจบ็ ครูตรวจการบ้านผดิ ครูด่าทอว่าบ้า อาจารย์ให้นักศึกษา
แก้เกรดด้วย SEX แลก ครูปล่อยปละนักเรียนจนถูกรุ่นพีล่่วงละเมดิ เป็นต้น) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ความรู้สึกของประชาชนเกีย่วกบัข่าว ครูตรวจการบ้านผดิ ครูปล่อยปละนักเรียนจนถูกรุ่นพีล่่วงละเมดิทางเพศ 
อาจารย์ให้นักศึกษาแก้เกรดด้วย SEX แลก ฯลฯ   

ร้อยละ 

ไม่มีจรรยำบรรณในกำรเป็นครู/อำจำรย ์ 52.38 
ไม่มีคุณธรรม (เมตตำ กรุณำ ซ่ือสตัย ์สุจริต) 33.94 
ไม่มีควำมรับผิดชอบต่อหนำ้ท่ีและวชิำชีพครู 27.42 
ไม่เป็นแบบอยำ่งท่ีดีใหก้บัศิษย ์ 19.87 
ไม่เอำใจใส่ศิษย ์ไม่ใส่ใจกำรสอน 17.73 
เป็นกำรกลัน่แกลง้ ดูถูกเหยยีดหยำมศิษย ์ 6.36 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ รู้สึกเฉย ๆ อยูท่ี่ตวัครู/อำจำรย ์และเด็ก 2.86 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 1.11 

 

2. ท่านคดิว่า คุณสมบัตขิอง “ครู/อาจารย์” ทีด่คีวรเป็นแบบใดมากทีสุ่ด (เลือกตอบเพยีง 1 ข้อ)                                                      
คุณสมบัตทิีด่ขีอง “ครู/อาจารย์” ร้อยละ 

เป็นท่ีปรึกษำและรับฟังปัญหำของนกัเรียนในเร่ืองต่ำง ๆ 33.94 
มีทกัษะในกำรสอน ถ่ำยทอดควำมรู้ไดดี้ 23.13 
มีระเบียบวนิยั 18.36 
เก่ง มีควำมรู้ควำมสำมำรถ พฒันำตวัเองหำควำมรู้อยูเ่สมอ 14.87 
ใจดีไม่ดุ ไม่ลงโทษเด็ก 4.85 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ เป็นแบบอยำ่งท่ีดีใหก้บัศิษย ์มีคุณธรรมและจริยธรรม  4.77 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 0.08 

รวม 100.00 
 

3. ท่านคดิว่า จรรยาบรรณ “ครู/อาจารย์” ข้อใดทีค่วรมมีากทีสุ่ด (เลือกตอบเพยีง 1 ข้อ)   
 จรรยาบรรณ “ครู/อาจารย์” ทีค่วรมมีากทีสุ่ด ร้อยละ 
อบรม สัง่สอน ฝึกฝน สร้ำงควำมรู้ ทกัษะและนิสยัท่ีถูกตอ้งดีงำมใหแ้ก่ศิษยเ์ตม็ควำมสำมำรถดว้ยควำมบริสุทธ์ิใจ 31.72 
รักและเมตตำศิษย ์โดยใหค้วำมเอำใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริม ใหก้ ำลงัใจในกำรศึกษำเล่ำเรียนแก่ศิษยเ์สมอ 27.82 
รักและศรัทธำในวชิำชีพ และเป็นสมำชิกท่ีดีขององคก์รวชิำชีพครู 25.68 
ไม่แสวงหำประโยชน์อนัเป็นอำมิสสินจำ้งจำกศิษยใ์นกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีโดยมิชอบ 8.35 
ไม่กระท ำตนเป็นปฏิปักษต์่อควำมเจริญทำงกำยสติปัญญำ จิตใจ อำรมณ์และสงัคมของศิษย ์ 3.81 
ปฏิบติัตน เป็นผูน้ ำในกำรอนุรักษแ์ละพฒันำภูมิปัญญำ และวฒันธรรมไทย 2.46 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 0.16 

รวม 100.00 
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4. ท่านคาดหวงัอะไรกบั “ครู/อาจารย์” ไทยในปัจจุบัน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

ความคาดหวงัของประชาชนต่อ “ครู/อาจารย์” ไทยในปัจจุบัน  ร้อยละ 
ท ำตนเป็นแบบอยำ่งท่ีดี เช่น ตรงต่อเวลำ พดูจำชดัเจน แสดงควำมคิดเห็นท่ีตรงไปตรงมำ สุภำพเรียบร้อย เป็นตน้ 40.54 
ตั้งใจถ่ำยทอดวชิำกำร 34.42 
ซ่ือสตัย ์ยติุธรรม ไม่มีอคติล ำเอียงต่อลูกศิษย ์ 31.80 
รักและเขำ้ใจศิษยเ์พื่อท่ีศิษยจ์ะไดก้ลำ้ปรึกษำในส่ิงต่ำง ๆ 28.06 
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ใหผู้เ้รียนหำวธีิกำรศึกษำหำควำมรู้ดว้ยตนเองมำกข้ึน  24.09 
ไม่ใชอ้  ำนำจในทำงท่ีผดิ เช่น พดูจำข่มขู่ ใชค้  ำพดูไม่สุภำพ เยำะหยนัหรือดูถูกผูเ้รียน 18.84 
ช่วยเหลือศิษยโ์ดยสงัเกตควำมผิดปกติหรือขอ้บกพร่องของศิษย ์และพร้อมใหก้ำรช่วยเหลือไดอ้ยำ่งทนัท่วงที  16.06 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ไม่คำดหวงัอะไรกบั “ครู/อำจำรย”์ ไทยในปัจจุบนั 0.87 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 0.79 

 

5. ท่านคดิว่า “การปฏรูิปการศึกษา” ข้อใดทีค่วรน ามาปฏิรูปมากทีสุ่ด (เลือกตอบเพยีง 1 ข้อ) 
ส่ิงทีค่วรปฏิรูปมากทีสุ่ดด้านการศึกษา  ร้อยละ 

ลดควำมเหล่ือมล ้ำทำงกำรศึกษำ 26.55 
กลไกและระบบกำรผลิต คดักรอง และพฒันำ ผูป้ระกอบวชิำชีพครูและอำจำรย ์ 24.48 
ปรับโครงสร้ำงของหน่วยงำนในสถำนกำรศึกษำ เพื่อบรรลุเป้ำหมำยในกำรปรับปรุงกำรจดักำรเรียนกำรสอน 19.16 
กำรบริหำรจดักำรกลุ่มเด็กเลก็และเด็กก่อนวยัเรียน 12.48 
กำรจดักำรเรียนกำรสอน เพื่อตอบสนองกำรเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 11.37 
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยกำรพลิกโฉมดว้ยระบบดิจิทลั 4.69 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 1.27 

รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค 
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  114 9.06 
ปริมณฑลและภำคกลำง 341 27.11 
ภำคเหนือ 218 17.33 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 407 32.35 
ภำคใต ้ 178 14.15 

รวม 1,251 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 659 52.38 
หญิง 599 47.62 
เพศทำงเลือก - 

 
- 
 รวม 1,251 100.00 

 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 25 ปี 71 5.64 
26 – 35 ปี  189 15.02 
36 – 45  ปี 293 23.29 
46 – 59  ปี 431 34.26 
60 ปีข้ึนไป 256 20.35 
ไม่ระบุ 18 1.43 

รวม 1,251 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,171 93.08 
อิสลำม 45 3.58 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 10 0.79 
ไม่ระบุ 32 2.54 

รวม 1,251 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 249 19.79 
สมรส 930 73.93 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
  

46 3.66 
ไม่ระบุ 33 2.62 

รวม 1,251 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 373 29.65 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 350 27.82 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 100 7.95 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 309 24.56 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 87 6.92 
ไม่ระบุ 39 3.10 

รวม 1,251 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 150 11.92 
พนกังำนเอกชน 169 13.43 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 275 21.86 
เกษตรกร/ประมง 202 16.06 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 184 14.63 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 208 16.53 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 30 2.38 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 1 0.08 
ไม่ระบุ 39 3.10 

รวม 1,251 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 153 12.16 
ไม่เกิน 10,000 316 25.12 
10,001 – 20,000 295 23.45 
20,001 – 30,000 163 12.96 
30,001 –  40,000 88 7.00 
40,001 ข้ึนไป 112 8.90 
ไม่ระบุ 131 10.41 

รวม 1,251 100.00 
 
  

 


