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“การแก้กฎหมาย – เพิม่โทษใบขบัขี”่  
              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                
เร่ือง “การแก้กฎหมาย – เพิ่มโทษใบขับขี่” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 27 – 28 สิงหำคม 2561 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 15 ปีข้ึนไป กระจำยทุก
ภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,251 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบักำรแกก้ฎหมำยเพ่ิมโทษควำมผิดเก่ียวกบัใบอนุญำต
ขบัรถ โดยกำรแกก้ฎหมำยเพ่ิมโทษมีดงัน้ี กรณีไม่มีใบขบัข่ี/ใบขบัข่ีหมดอำย ุ(จ ำคุกไม่เกิน 3 เดือน/ปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บำท) และกรณี         
ไม่พกใบขบัข่ี (ปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บำท) กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอยำ่งดว้ยควำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่งหลกั (Master 
Sample) ของ “นิดำ้โพล” ดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตวัอยำ่งดว้ย
วธีิแบบอยำ่งง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0  

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงสถำนะของท่ำนในกำรใชร้ถใชถ้นน กำรขบัข่ีและกำรโดยสำร พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 41.09 
ระบุวำ่ เป็นผูข้บัข่ีอยำ่งเดียว รองลงมำ ร้อยละ 36.85 ระบุวำ่ เป็นทั้งผูข้บัข่ีและบำงคร้ังก็เป็นผูโ้ดยสำร และร้อยละ 22.06 ระบุวำ่ เป็นผูโ้ดยสำร
อยำ่งเดียว  

ด้ำนควำมคิดเห็นเก่ียวกับกำรท่ีกรมกำรขนส่งทำงบกจะแก้กฎหมำย “กำรเพ่ิมโทษกรณีไม่มีใบขับข่ี/ใบขบัข่ีหมดอำยุ” พบว่ำ 
ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 71.54 ระบุวำ่ ไม่เห็นด้วย รองลงมำ ร้อยละ 28.30 ระบุวำ่ เห็นด้วย และร้อยละ 0.16 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ  

ส่วนควำมคิดเห็นเก่ียวกบั “กำรเพ่ิมโทษกรณีไม่พกใบขบัข่ี” พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.47 ระบุว่ำ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 
32.05 ระบุวำ่ เห็นด้วย และร้อยละ 0.48 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ  

โดยผูท่ี้ระบุวำ่ ไม่เห็นดว้ย กบักำรท่ีกรมกำรขนส่งทำงบกจะแกก้ฎหมำย “กำรเพ่ิมโทษไม่มี/ไม่พกใบขบัข่ี - หมดอำย”ุ ไดใ้หเ้หตุผลวำ่ 
บทลงโทษมีควำมรุนแรงเกินไป โทษค่ำปรับสูงเกินไปไม่เหมำะสมกบัฐำนควำมผิด ควรพิจำรณำเป็นรำยกรณีไป ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ      
เป็นกำรแกไ้ขปัญหำท่ีปลำยเหตแุละไม่สำมำรถช่วยลดอุบติัเหตุบนทอ้งถนนได ้ส่วนผูท่ี้ระบุวำ่ เห็นดว้ย กบักำรท่ีกรมกำรขนส่งทำงบกจะแก้
กฎหมำย “กำรเพ่ิมโทษไม่มี/ไม่พกใบขบัข่ี - หมดอำย”ุ ไดใ้ห้เหตุผลวำ่ จะไดมี้ระเบียบวินยัในกำรใชร้ถใชถ้นน เกิดควำมเกรงกลวัและเคำรพ
กฎจรำจรมำกข้ึน ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ สำมำรถช่วยลดอุบติัเหตุบนทอ้งถนนได ้

เม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นเก่ียวกบั “ กำรเพ่ิมโทษ กรณีไม่มีใบขบัข่ี/ ใบขบัข่ีหมดอำย ุ” จะช่วยให้ผูข้บัข่ีเกรงกลวัต่อกฎหมำยและปฏิบติัตำมกฎจรำจร
มำกข้ึนหรือไม่ พบวำ่ ประชำชน ร้อยละ 16.47 ระบุวำ่ ช่วยได้มาก ร้อยละ 50.76 ระบุวำ่ ช่วยได้บ้างระดับหนึ่ง ร้อยละ 31.89 ระบุวำ่ ไม่สามารถ
ช่วยได้เลย และร้อยละ 0.88 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ  

ส่วนควำมคิดเห็นเก่ียวกบั “กำรเพ่ิมโทษกรณีไม่พกใบขบัขี่” พบวำ่ ร้อยละ 15.59 ระบุวำ่ ช่วยได้มาก ร้อยละ 51.56 ระบุวำ่ ช่วยได้บ้าง
ระดบัหนึ่ง ร้อยละ 31.25 ระบุวำ่ ไม่สามารถช่วยได้เลย และร้อยละ 1.60 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ  

โดยผูท่ี้ระบุวำ่ ช่วยไดม้ำก ไดใ้ห้เหตุผลวำ่ ท ำให้เกิดควำมเกรงกลวัต่อบทลงโทษท่ีสูงข้ึน และจะไดใ้ส่ใจเร่ืองใบขบัข่ีมำกข้ึน ผูท่ี้ระบุวำ่ 
ช่วยไดบ้ำ้งระดบัหน่ึง ไดใ้ห้เหตุผลวำ่ จะเป็นกำรสร้ำงวินยัในกำรใชร้ถใชถ้นนให้อยูใ่นควำมไม่ประมำทและปฏิบติัตำมกฎจรำจร ส่วนผูท่ี้ระบุวำ่ 
ไม่สำมำรถช่วยไดเ้ลย ไดใ้หเ้หตุผลวำ่ ข้ึนอยูท่ี่จิตส ำนึกของผูใ้ชร้ถใชถ้นน และกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยยงัไม่จริงจงัและไม่เขม้งวดมำกพอ 

เม่ือถำมถึง “กำรเพ่ิมโทษกรณีไม่มี/ไม่พกใบขบัข่ี - หมดอำย”ุ จะท ำให้กำรเกิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนนลดลงหรือไม่ พบวำ่ ประชำชน 
ร้อยละ 5.28 ระบุวำ่ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 69.70 ระบุวำ่ เท่ำเดิม ร้อยละ 23.66 ระบุวำ่ ลดลง และร้อยละ 1.36 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ส ำหรับควำมคิดเห็นเก่ียวกับ “กำรเพ่ิมโทษกรณีไม่มี/ไม่พกใบขบัข่ี - หมดอำยุ” จะท ำให้เกิดช่องทำงทุจริต/รับสินบน มำกน้อย
เพียงใด พบวำ่ ประชำชน ร้อยละ 39.41 ระบุวำ่ เกิดช่องทำงทุจริต/รับสินบนมากที่สุด ร้อยละ 38.69 ระบุวำ่ เกิดช่องทำงทุจริต/รับสินบนมาก 
ร้อยละ 8.79 ระบุว่ำ เกิดช่องทำงทุจริต/รับสินบนน้อย ร้อยละ 2.16 ระบุว่ำ เกิดช่องทำงทุจริต/รับสินบนน้อยที่สุด ร้อยละ 3.60 ระบุว่ำ             
ไม่เกิดช่องทำงทุจริต/รับสินบนเลย และร้อยละ 7.35 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ  

ท้ำยท่ีสุดเม่ือถำมถึงควำมผิดวินัยจรำจรข้อหำใดท่ีควรไปเพ่ิมโทษให้มำกข้ึน พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.43 ระบุว่ำ         
ขบัรถในขณะเมำสุรำหรือของเมำอยำ่งอ่ืน รองลงมำ ร้อยละ 11.11 ระบุวำ่ ขบัรถฝ่ำฝืนสญัญำณไฟแดง ร้อยละ 10.23 ระบุวำ่ ขบัรถเร็วเกินอตัรำ
ก ำหนด ร้อยละ 3.12 ระบุวำ่ เล้ียวรถหรือเปล่ียนช่องเดินรถโดยไม่ให้สัญญำณ ร้อยละ 2.16 ระบุวำ่ ขบัรถในลกัษณะกีดขวำงกำรจรำจร ร้อยละ 
1.28 ระบุวำ่ ขบัรถบนทำงเทำ้ และขบัรถแซงข้ึนหนำ้รถอ่ืนทำงดำ้นซำ้ยมือโดยไม่มีเหตุอนัสมควร ในสดัส่วนท่ีเท่ำกนั ร้อยละ 0.64 ระบุวำ่ ใช้
สญัญำณไฟวบัวำบผิดเง่ือนไขท่ีอธิบดีก ำหนด ร้อยละ 0.56 ระบุวำ่ กลบัรถในทำงเดินรถกีดขวำงกำรจรำจร ร้อยละ 0.32 ระบุวำ่ จอดรถบนทำง
เทำ้ ร้อยละ 0.56 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ไม่มี/ไม่พกใบขบัข่ี ไม่แสดง พ.ร.บ./พ.ร.บ. หมดอำย ุขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ เด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 15 ปีขบัข่ีรถยนต/์
รถจกัยำนยนต ์และร้อยละ 2.31 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

 

วนัอาทิตย์ท่ี 2 กันยายน 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  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพงศ์  นพเกตุ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถอื 086-371-0735 
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เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 9.51 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 25.34 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 17.83 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.49 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.83 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตัวอย่ำงร้อยละ 53.32 เป็นเพศชำย ร้อยละ 46.60 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.08 เป็นเพศทำงเลือก ตัวอย่ำงร้อยละ 6.71 มีอำยุ 15 – 25 ปี         
ร้อยละ 15.35 มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 22.86 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 35.97 มีอำย ุ46 – 59 ปี ร้อยละ 18.39 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป และ ร้อยละ 0.72 
ไม่ระบุอำยุ ตวัอย่ำงร้อยละ 93.92 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.68 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.88 นับถือศำสนำคริสต์ /ฮินดู/ซิกข์/ยิว/         
ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ และร้อยละ 1.52 ไม่ระบุศำสนำ 

ตวัอย่ำงร้อยละ 21.66 สถำนภำพโสด ร้อยละ 73.14 สมรสแล้ว ร้อยละ 3.60 หม้ำย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่ และร้อยละ 1.60 ไม่ระบุ
สถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่งร้อยละ 31.89 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ ร้อยละ 28.54 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 
8.23 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 24.94 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.56 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ และร้อยละ 1.84 ไม่ระบุกำรศึกษำ 

ตวัอยำ่งร้อยละ 11.59 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 14.79 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 
22.94 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 14.63 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.67 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/      
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 16.22 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 2.40 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ ร้อยละ 0.16 เป็นพนกังำนองคก์รอิสระ
ท่ีไม่แสวงหำก ำไร และร้อยละ 1.60 ไม่ระบุอำชีพ ตวัอย่ำงร้อยละ 12.71 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 27.34 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท  
ร้อยละ 25.50 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 10.95 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.52 มีรำยไดเ้ฉล่ีย    
ต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 9.19 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 8.79 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. สถานะของท่านในการใช้รถใช้ถนน การขับขี่และการโดยสาร 

สถานะการใช้รถใช้ถนน การขับขีแ่ละการโดยสาร ร้อยละ 
เป็นผูข้บัข่ีอยำ่งเดียว 41.09 
เป็นทั้งผูข้บัข่ีและบำงคร้ังก็เป็นผูโ้ดยสำร 36.85 
เป็นผูโ้ดยสำรอยำ่งเดียว 22.06 

รวม 100.00 
 

2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กบัการทีก่รมการขนส่งทางบกจะแก้กฎหมาย “การเพิม่โทษ ไม่ม/ีไม่พกใบขับขี่ - หมดอายุ” หรือไม่ 

การเพิม่โทษ ความคดิเห็น รวม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

2.1 การเพิม่โทษกรณีไม่มใีบขับขี/่ใบขับขี่หมดอายุ  
(จ ำคุกไม่เกิน 3 เดือน/ปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บำท) 

28.30 71.54 0.16 100.00 

2.2 การเพิม่โทษกรณีไม่พกใบขบัขี่  
(ปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บำท) 

32.05 67.47 0.48 100.00 

 
3. ท่านคิดว่า “ การเพิม่โทษ ไม่มี/ ไม่พกใบขับขี่ – หมดอายุ ” จะช่วยให้ผู้ขับขี่เกรงกลวัต่อกฎหมายและปฏิบัตติามกฎจราจรมากขึน้หรือไม่ 

การเพิม่โทษ 
ความคดิเห็น 

รวม ช่วยได้มาก ช่วยได้บ้าง
ระดบัหนึง่ 

ไม่สามารถ
ช่วยได้เลย 

ไม่ระบุ/
ไม่แน่ใจ 

3.1 การเพิม่โทษกรณีไม่มใีบขับขี/่ใบขับขี่หมดอายุ  
(จ ำคุกไม่เกิน 3 เดือน/ปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บำท) 

16.47 50.76 31.89 0.88 100.00 

3.2 การเพิม่โทษไม่พกใบขบัขี่ (ปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บำท) 15.59 51.56 31.25 1.60 100.00 
 

4. ท่านคดิว่า “การเพิม่โทษ ไม่ม/ีไม่พกใบขับขี่ - หมดอายุ” จะท าให้การเกดิอุบตัเิหตุบนท้องถนนลดลงหรือไม่ 
“การเพิม่โทษ ไม่ม/ีไม่พกใบขับขี ่- หมดอายุ” จะท าให้การเกดิอุบตัเิหตุบนท้องถนนลดลงหรือไม่ ร้อยละ 

เพ่ิมข้ึน 5.28 
เท่ำเดิม 69.70 
ลดลง 23.66 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 1.36 

รวม 100.00 
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5. ท่านคดิว่า “การเพิม่โทษ ไม่ม/ีไม่พกใบขับขี่ - หมดอายุ” จะท าให้เกดิช่องทางทุจริต/รับสินบน มากน้อยเพยีงใด 

“การเพิม่โทษกรณไีม่ม/ีไม่พกใบขับขี่ - หมดอายุ” จะท าให้เกดิช่องทางทุจริต/รับสินบน มากน้อยเพยีงใด ร้อยละ 
เกิดช่องทำงทุจริต/รับสินบนมากทีสุ่ด  39.41 
เกิดช่องทำงทุจริต/รับสินบนมาก  38.69 
เกิดช่องทำงทุจริต/รับสินบนน้อย  8.79 
เกิดช่องทำงทุจริต/รับสินบนน้อยทีสุ่ด 2.16 
ไม่เกิดช่องทำงทุจริต/รับสินบนเลย 3.60 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 7.35 

รวม 100.00 
 

6. ท่านคดิว่า ความผดิวนิัยจราจรข้อหาใดที่ควรไปเพิม่โทษให้มากขึน้ (เลือกตอบเพยีง 1 ข้อ) 
ความผดิวนิัยจราจรข้อหาใดทีค่วรไปเพิม่โทษให้มากขึน้ ร้อยละ 

ขบัรถในขณะเมำสุรำหรือของเมำอยำ่งอ่ืน 66.43 
ขบัรถฝ่ำฝืนสญัญำณไฟแดง 11.11 
ขบัรถเร็วเกินอตัรำก ำหนด 10.23 
เล้ียวรถหรือเปล่ียนช่องเดินรถโดยไม่ใหส้ญัญำณ 3.12 
ขบัรถในลกัษณะกีดขวำงกำรจรำจร 2.16 
ขบัรถบนทำงเทำ้ 1.28 
ขบัรถแซงข้ึนหนำ้รถอ่ืนทำงดำ้นซำ้ยมือโดยไม่มีเหตุอนัสมควร 1.28 
ใชส้ญัญำณไฟวบัวำบผิดเง่ือนไขท่ีอธิบดีก ำหนด 0.64 
กลบัรถในทำงเดินรถกีดขวำงกำรจรำจร 0.56 
จอดรถบนทำงเทำ้ 0.32 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ไม่มี/ไม่พกใบขบัข่ี ไม่แสดง พ.ร.บ./พ.ร.บ. หมดอำย ุและ เด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 15 ปี ขบัข่ีรถยนต/์ 

รถจกัยำนยนต ์ 
0.56 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 2.31 
รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  119 9.51 
ปริมณฑลและภำคกลำง  317 25.34 
ภำคเหนือ 223 17.83 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 419 33.49 
ภำคใต ้ 173 13.83 

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

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 667 53.32 
หญิง 583 46.60 
เพศทำงเลือก 1 0.08 

รวม 1,251 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
15 – 25 ปี 84 6.71 
26 – 35 ปี  192 15.35 
36 – 45  ปี 286 22.86 
46 – 59  ปี 450 35.97 
60 ปีข้ึนไป 230 18.39 
ไม่ระบุ 9 0.72 

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

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,175 93.92 
อิสลำม 46 3.68 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 11 0.88 
ไม่ระบุ 19 1.52 

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

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 271 21.66 
สมรส 915 73.14 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
 
 

45 3.60 
ไม่ระบุ 20 1.60 

รวม 1,251 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 399 31.89 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 357 28.54 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 103 8.23 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 312 24.94 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 57 4.56 
ไม่ระบุ 23 1.84 

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

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 145 11.59 
พนกังำนเอกชน 185 14.79 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 287 22.94 
เกษตรกร/ประมง 183 14.63 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 196 15.67 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 203 16.22 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 30 2.40 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 2 0.16 
ไม่ระบุ 20 1.60 

รวม 1,251 100.00 
 

ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

ไม่มีรำยได ้ 159 12.71 
ไม่เกิน 10,000 342 27.34 
10,001 – 20,000 319 25.50 
20,001 – 30,000 137 10.95 
30,001 –  40,000 69 5.52 
40,001 ข้ึนไป 115 9.19 
ไม่ระบุ 110 8.79 

รวม 1,251 100.00 
 


