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“ประเพณกีารรับน้อง” ควรมีต่อไป?  
              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                
เร่ือง “ประเพณีการรับน้อง” ควรมีต่อไป? ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 24 – 25 กรกฎำคม 2561 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 16 ปีข้ึนไป กระจำย          
ทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,264 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบัประเพณีกำรรับน้องในปัจจุบนั กำรส ำรวจ
อำศัยกำรสุ่มตัวอย่ำงด้วยควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลัก (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้ นภูมิ 
(Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตวัอย่ำงด้วยวิธีแบบอย่ำงง่ำย (Simple Random Sampling) 
เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0  

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงผลดีหรือผลเสียของ “ประเพณีกำรรับนอ้ง” ต่อนิสิต/นกัศึกษำ/สถำบนักำรศึกษำ พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่    
ร้อยละ 49.29 ระบุวำ่ มีผลเสียมำกกวำ่ผลดี รองลงมำ ร้อยละ 45.17 ระบุวำ่ มีผลดีมำกกวำ่ผลเสีย และร้อยละ 5.54 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

โดยผูท่ี้ระบุวำ่ มีผลเสียมำกกวำ่ผลดี ไดใ้ห้เหตุผลส่วนใหญ่ พบวำ่ ร้อยละ 92.13 ระบุวำ่ กำรใชค้วำมรุนแรงก่อใหเ้กิดกำรสูญเสียและ
สร้ำงควำมเส่ือมเสียใหก้บัสถำบนั รองลงมำ ร้อยละ 30.18 ระบุวำ่ กำรใชอ้ำรมณ์ในกำรด่ำทอ ก่อใหเ้กิดควำมกำ้วร้ำวข้ึนในหมู่คณะ และร้อยละ 
22.63 ระบุว่ำ ส่งผลกระทบต่อกำรเรียนของนิสิต/นกัศึกษำ ส่วนผูท่ี้ระบุวำ่ มีผลดีมำกกวำ่ผลเสีย ไดใ้ห้เหตุผลส่วนใหญ่ พบว่ำ ร้อยละ 90.37 
ระบุวำ่ เป็นกำรเช่ือมควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งรุ่นพ่ีรุ่นนอ้งเพ่ือสร้ำงควำมสำมคัคีใหเ้กิดข้ึนในหมู่คณะ รองลงมำ ร้อยละ 30.12 ระบุวำ่ เป็นกำรฝึก
ให้มีระเบียบวินัย มีควำมรับผิดชอบในหน้ำท่ีของตวัเองและกำรตรงต่อเวลำกลำ้แสดงออกมำกข้ึน และร้อยละ 27.15 ระบุวำ่ เป็นกำรฝึกกำร     
มีน ้ ำใจช่วยเหลือเก้ือกลูกนั  

ดำ้นระดบัควำมรุนแรงของ “ประเพณีกำรรับน้อง” ในปัจจุบนั พบว่ำ ร้อยละ 18.91 ระบุว่ำ มีกำรใชค้วำมรุนแรงมากที่สุด ร้อยละ 
54.35 ระบุว่ำ มีกำรใชค้วำมรุนแรงมาก ร้อยละ 21.52 ระบุว่ำ ไม่ค่อยมีกำรใชค้วำมรุนแรง ร้อยละ 1.66 ระบุว่ำ ไม่มีกำรใชค้วำมรุนแรงเลย    
และร้อยละ 3.56 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ โดยผู ้ท่ีระบุว่ำ มีกำรใช้ควำมรุนแรงมำก – มำกท่ีสุด ได้ให้เหตุผลว่ำ มีข่ำวออกมำให้เห็นบ่อยคร้ัง          
ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ขำดกำรควบคุมดูแลจำกสถำบนั ส่วนผูท่ี้ระบุวำ่ ไม่ค่อยมีกำรใชค้วำมรุนแรง – ไม่มีกำรใชค้วำมรุนแรงเลย ใหเ้หตุผลวำ่ 
ทำงสถำบนัมีกำรควบคุม ดูแล และป้องกนักำรรับนอ้งท่ีรุนแรง   

เม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นเก่ียวกับบทลงโทษส ำหรับรุ่นพ่ีท่ีกระท ำควำมรุนแรงในกำรรับน้อง โดยกำรตดัคะแนนควำมประพฤติ/        
พกักำรเรียน พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 77.69 ระบุวำ่ เห็นด้วย เพรำะ บทลงโทษไม่รุนแรงเกินไป เหมำะสมกบัควำมผิด รองลงมำ   
ร้อยละ 20.81 ระบุวำ่ ไม่เห็นด้วย เพรำะ บทลงโทษมีควำมรุนแรงนอ้ยเกินไป ควรมีกำรลงโทษตำมกฎหมำย ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ บทลงโทษ
รุนแรงไป ควรมีกำรตกัเตือนก่อน แต่ก็ตอ้งพิจำรณำเป็นกรณีไป และร้อยละ 1.50 ระบุวำ่ ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ส ำหรับควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกับควำมรับผิดชอบของสถำบันกำรศึกษำ ในกรณีท่ีมีกำรใช้ควำมรุนแรงในประเพณี         
กำรรับนอ้ง พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 93.28 ระบุวำ่ ควรต้องรับผดิชอบ เพรำะ สถำบนักำรศึกษำเป็นผูดู้แล รับผิดชอบ นิสิต นกัศึกษำ 
ภำยในสถำบนัทั้งหมด รองลงมำ ร้อยละ 5.30 ระบุวำ่ ไม่ควรต้องรับผดิชอบ เพรำะ เป็นเร่ืองท่ีเกิดจำกตวับุคคลไม่เก่ียวกบัสถำบนั และร้อยละ 
1.42 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ขอ้เสนอแนะเก่ียวกับ “ประเพณีกำรรับน้อง” พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.31 ระบุว่ำ จัดกิจกรรมรับน้องท่ีสร้ำงสรรค ์         
มีประโยชน์ต่อตวัรุ่นน้องและสังคม รองลงมำ ร้อยละ 33.78 ระบุว่ำ ให้สถำบนักำรศึกษำออกมำตรกำรป้องกนักำรรับน้องท่ีชดัเจน ร้อยละ 
26.03 ระบุวำ่ มีกำรรับนอ้งแบบโปร่งใสโดยให้ผูป้กครองมีส่วนร่วม ร้อยละ 19.38 ระบุวำ่ ก ำหนดรูปแบบกำรรับนอ้งให้เป็นรูปแบบเดียวกนั
ทุกสถำบนักำรศึกษำ ร้อยละ 12.97 ระบุวำ่ ออกบทลงโทษขั้นรุนแรงโดยใชก้ฎหมำยนอกสถำบนักำรศึกษำ ร้อยละ 2.85 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ใหจ้ดั
กิจกรรมในร้ัวมหำวิทยำลยั โดยมีอำจำรยเ์ป็นผูค้วบคุมกำรท ำกิจกรรม ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ไม่ตอ้งกำรให้มีประเพณีกำรรับน้องอีกต่อไป  
และร้อยละ 3.24 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึง “ประเพณีกำรรับนอ้ง” ควรมีต่อไปหรือไม่ พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.57 ระบุวำ่ ควรม ี“ประเพณีการ
รับน้อง” ต่อไป เพรำะ เป็นกำรเช่ือมควำมสัมพนัธ์ สร้ำงควำมสำมคัคี ระหว่ำงรุ่นพ่ีรุ่นน้อง บำงส่วนระบุว่ำ ควรเป็นกิจกรรมท่ีสร้ำงสรรค ์    
เพื่อสงัคม และผูป้กครองสำมำรถเขำ้มำมีส่วนร่วมในกิจกรรมได ้รองลงมำ ร้อยละ 30.14 ระบุวำ่ ควรยกเลกิ “ประเพณีการรับน้อง” เพรำะ ไม่มี
ควำมส ำคญั ไม่มีประโยชน์ ต่อกำรศึกษำ ยงัมีกิจกรรมท่ีสร้ำงสรรคก์วำ่กำรรับนอ้งท่ีสำมำรถเขำ้ร่วมได ้และเพ่ือลดกำรเกิดปัญหำควำมรุนแรง 
และร้อยละ 2.29 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

 

วนัอาทิตย์ท่ี 29 กรกฎาคม 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 ตวัอยำ่ง ร้อยละ 10.60 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 25.71 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑล

และภำคกลำง ร้อยละ 17.09 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 30.54 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 16.06 มีภูมิล ำเนำ          
อยู่ภำคใต้ ตวัอย่ำง ร้อยละ 55.14 เป็นเพศชำย ร้อยละ 44.62 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.24 เป็นเพศทำงเลือก ตวัอย่ำง ร้อยละ 6.96 มีอำย ุ         
16 – 25 ปี ร้อยละ 16.85 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 21.52 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 34.26 มีอำยุ 46 – 59 ปี ร้อยละ 18.91 มีอำยุ 60 ปี ข้ึนไป         
และร้อยละ 1.50 ไม่ระบุอำยุ ตวัอย่ำง ร้อยละ 92.49 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.32 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.95 นับถือศำสนำคริสต์ /
ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ และร้อยละ 3.24 ไม่ระบุศำสนำ  

ตวัอย่ำง ร้อยละ 21.99 สถำนภำพโสด ร้อยละ 70.17 สมรสแล้ว ร้อยละ 4.75 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่ และร้อยละ 3.09 ไม่ระบุ
สถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่ง ร้อยละ 25.40 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ ร้อยละ 30.62 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 
7.36 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 26.98 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.77 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ และร้อยละ 3.87 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอยำ่ง ร้อยละ 10.29 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 14.24 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 
24.84 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 14.32 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.00 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/      
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 15.27 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 2.77 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ ร้อยละ 0.08 เป็นพนกังำนองคก์รอิสระ
ท่ีไม่แสวงหำก ำไร และร้อยละ 4.19 ไม่ระบุอำชีพ ตวัอย่ำงร้อยละ 12.58 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 20.89 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท  
ร้อยละ 26.66 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 10.05 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 6.25 มีรำยไดเ้ฉล่ีย    
ต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 10.84 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 12.73 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่านคดิว่า “ประเพณกีารรับน้อง” มผีลดหีรือผลเสีย ต่อนิสิต/นกัศึกษา/สถาบันการศึกษาหรือไม่อย่างไร 

ผลดหีรือผลเสียของ “ประเพณีการรับน้อง” ต่อนิสิต/นักศึกษา/สถาบันการศึกษา ร้อยละ 
มผีลเสียมากกว่าผลด ีเพราะ (ตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้) 49.29 

การใช้ความรุนแรงก่อให้เกิดการสูญเสียและสร้างความเส่ือมเสียให้กับสถาบัน 92.13 
การใช้อารมณ์ในการด่าทอ ก่อให้เกิดความก้าวร้าวขึน้ในหมู่คณะ 30.18 
ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนิสิต/นักศึกษา 22.63 

มผีลดมีากกว่าผลเสีย เพราะ (ตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้) 45.17 
เป็นการเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องเพ่ือสร้างความสามคัคีให้เกิดขึน้ในหมู่คณะ 90.37 
เป็นการฝึกให้มรีะเบียบวินัย มคีวามรับผิดชอบในหน้าท่ีของตัวเองและการตรงต่อเวลากล้าแสดงออกมากขึน้ 30.12 
เป็นการฝึกการมนี า้ใจช่วยเหลือเกือ้กูลกัน 27.15 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 5.54 
รวม 100.00 

 
2. ท่านคดิว่าปัจจุบัน “ประเพณีการรับน้อง” มกีารใช้ความรุนแรงมากน้อยเพยีงใด 

ระดบัความรุนแรงของ “ประเพณีการรับน้อง” ในปัจจุบัน ร้อยละ 
มีกำรใชค้วำมรุนแรงมากทีสุ่ด 18.91 
มีกำรใชค้วำมรุนแรงมาก 54.35 
ไม่ค่อยมีกำรใชค้วำมรุนแรง 21.52 
ไม่มกีำรใชค้วำมรุนแรงเลย 1.66 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 3.56 

รวม 100.00 
 

3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กบับทลงโทษส าหรับรุ่นพีท่ีก่ระท าความรุนแรงในการรับน้อง โดยการตดัคะแนนความประพฤต/ิพกัการเรียน 
ความคดิเห็นเกีย่วกบับทลงโทษส าหรับรุ่นพีท่ีก่ระท าความรุนแรงในการรับน้อง  

โดยการตดัคะแนนความประพฤต/ิพกัการเรียน 
ร้อยละ 

เห็นด้วย เพรำะ บทลงโทษไม่รุนแรงเกินไป เหมำะสมกบัควำมผดิ 77.69 
ไม่เห็นด้วย เพรำะ บทลงโทษมีควำมรุนแรงนอ้ยเกินไป ควรมีกำรลงโทษตำมกฎหมำย ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ 

บทลงโทษรุนแรงไป ควรมีกำรตกัเตือนก่อน แต่ก็ตอ้งพิจำรณำเป็นกรณีไป 
20.81 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 1.50 
รวม 100.00 
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4. ท่านคดิว่า สถาบันการศึกษาควรต้องรับผดิชอบหรือไม่ ในกรณทีีม่กีารใช้ความรุนแรงในประเพณีการรับน้อง 

ความรับผดิชอบของสถาบันการศึกษา ในกรณีทีม่กีารใช้ความรุนแรงในประเพณีการรับน้อง ร้อยละ 
ควรต้องรับผดิชอบ เพรำะ สถำบนักำรศึกษำเป็นผูดู้แล รับผดิชอบ นิสิต นกัศึกษำ ภำยในสถำบนัทั้งหมด  93.28 
ไม่ควรต้องรับผดิชอบ เพรำะ เป็นเร่ืองท่ีเกิดจำกตวับุคคลไม่เก่ียวกบัสถำบนั 5.30 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 1.42 

รวม 100.00 
 

5. ท่านมข้ีอเสนอแนะเกีย่วกบั “ประเพณีการรับน้อง” อย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ข้อเสนอแนะเกีย่วกบั “ประเพณกีารรับน้อง” ร้อยละ 

จดักิจกรรมรับนอ้งท่ีสร้ำงสรรค ์มีประโยชน์ต่อตวัรุ่นนอ้งและสงัคม 61.31 
ใหส้ถำบนักำรศึกษำออกมำตรกำรป้องกนักำรรับนอ้งท่ีชดัเจน 33.78 
มีกำรรับนอ้งแบบโปร่งใสโดยใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วม 26.03 
ก ำหนดรูปแบบกำรรับนอ้งใหเ้ป็นรูปแบบเดียวกนัทุกสถำบนักำรศึกษำ 19.38 
ออกบทลงโทษขั้นรุนแรงโดยใชก้ฎหมำยนอกสถำบนักำรศึกษำ 12.97 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ใหจ้ดักิจกรรมในร้ัวมหำวทิยำลยั โดยมีอำจำรยเ์ป็นผูค้วบคุมกำรท ำกิจกรรม ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่  

ไม่ตอ้งกำรใหมี้ประเพณีกำรรับนอ้งอีกต่อไป  
2.85 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 3.24 
 

6. ท่านคดิว่าควรม ี“ประเพณีการรับน้อง” ต่อไปหรือไม่ 
“ประเพณีการรับน้อง” ควรมต่ีอไปหรือไม่ ร้อยละ 

ควรม ี“ประเพณีการรับน้อง” ต่อไป เพรำะ เป็นกำรเช่ือมควำมสมัพนัธ์ สร้ำงควำมสำมคัคี ระหวำ่งรุ่นพ่ีรุ่นนอ้ง 
บำงส่วนระบุวำ่ ควรเป็นกิจกรรมท่ีสร้ำงสรรค ์เพ่ือสงัคม และผูป้กครองสมำรถเขำ้มำมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมได ้ 

67.57 

ควรยกเลกิ “ประเพณีการรับน้อง” เพรำะ ไม่มีควำมส ำคญั ไม่มีประโยชน์ ต่อกำรศึกษำ ยงัมีกิจกรรมท่ีสร้ำงสรรค์
กวำ่กำรรับนอ้งท่ีสำมำรถเขำ้ร่วมได ้และเพ่ือลดกำรเกิดปัญหำควำมรุนแรง  

30.14 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 2.29 
รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  134 10.60 
ปริมณฑลและภำคกลำง  325 25.71 
ภำคเหนือ 216 17.09 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 386 30.54 
ภำคใต ้ 203 16.06 

รวม 1,264 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 697 55.14 
หญิง 564 44.62 
เพศทำงเลือก 3 0.24 

รวม 1,264 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
16 – 25 ปี 88 6.96 
26 – 35 ปี  213 16.85 
36 – 45  ปี 272 21.52 
46 – 59  ปี 433 34.26 
60 ปีข้ึนไป 239 18.91 
ไม่ระบุ 19 1.50 

รวม 1,264 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,169 92.49 
อิสลำม 42 3.32 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 12 0.95 
ไม่ระบุ 41 3.24 

รวม 1,264 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 278 21.99 
สมรส 887 70.17 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
 
 

60 4.75 
ไม่ระบุ 39 3.09 

รวม 1,264 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 321 25.40 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 387 30.62 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 93 7.36 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 341 26.98 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 73 5.77 
ไม่ระบุ 49 3.87 

รวม 1,264 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 130 10.29 
พนกังำนเอกชน 180 14.24 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 314 24.84 
เกษตรกร/ประมง 181 14.32 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 177 14.00 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 193 15.27 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 35 2.77 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 1 0.08 
ไม่ระบุ 53 4.19 

รวม 1,264 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 159 12.58 
ไม่เกิน 10,000 264 20.89 
10,001 – 20,000 337 26.66 
20,001 – 30,000 127 10.05 
30,001 –  40,000 79 6.25 
40,001 ข้ึนไป 137 10.84 
ไม่ระบุ 161 12.73 

รวม 1,264 100.00 
 
  

 


