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“คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง:  
ไม่เก่งแต่ไม่โกงยงัทนได้ ลงโทษและตรวจสอบให้เข้มข้น คดักรองนักกำรเมืองน ำ้ด”ี 

              เรียน  บรรณำธิกำรบริหำร / บรรณำธิกำรข่ำว /หัวหน้ำข่ำว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                
เร่ือง “คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 17 – 18 มกรำคม 2561 จำกประชำชนท่ีมีอำย ุ         
18 ปี     ข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,250 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบัคุณธรรมและจริยธรรม
ของผูด้  ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง  กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอยำ่งดว้ยควำมน่ำจะเป็น จำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่งหลกั (Master Sample) 
ของ “นิดำ้โพล” ดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธี
แบบอยำ่งง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0 
 จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกับจริยธรรมของผูด้  ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองท่ีควรมีมำกท่ีสุด พบว่ำ 
ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.24 ระบุว่ำ เป็นควำมซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส รองลงมำ ร้อยละ 13.04 ระบุวำ่ เป็นกำรไม่ใชอ้  ำนำจ ต ำแหน่ง หนำ้ท่ี 
เพ่ือแสวงหำผลประโยชน์ใหก้บัตนเองหรือพวกพอ้ง เช่น กำรแกไ้ขกฎหมำยเพ่ือใหต้นเองไดป้ระโยชน์ กำรใชอ้  ำนำจหนำ้ท่ีใน          ทำงมิชอบ 
ร้อยละ 12.56 ระบุวำ่ เป็นกำรเอำใจใส่ และควำมตั้งใจท่ีจะท ำงำนเพ่ือประเทศชำติ ร้อยละ 6.80 ระบุวำ่ เป็นกำรปฏิบติัตน             เป็นแบบอยำ่ง
ท่ีดี เคำรพกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบัของบำ้นเมือง ร้อยละ 6.64 ระบุวำ่ เป็นกำรช่วยเหลือแกไ้ขปัญหำประเทศชำติอยำ่งเท่ำเทียมกนัโดยไม่
เลือกปฏิบติั หรือแบ่งแยก ร้อยละ 2.00 ระบุวำ่ เป็นกำรรักษำควำมเป็นระบอบประชำธิปไตย รับฟังเสียงส่วนนอ้ย ยึดหลกักำรมี   ส่วนร่วม ร้อย
ละ 1.84 ระบุว่ำ เป็นกำรไม่สร้ำงควำมแตกแยกในสังคม หรือไม่กล่ำวหำฝ่ำยตรงขำ้ม ไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง ร้อยละ 1.28 ระบุว่ำ มีควำม
รับผิดชอบในส่ิงท่ีท ำ ร้อยละ 1.20 ระบุวำ่ ยึดหลกัควำมพอเพียง ใชท้รัพยสิ์นของรำชกำรเป็นประโยชน์ เกิดควำมคุม้ค่ำมำกท่ีสุด และร้อยละ 
0.40 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ผลกำรส ำรวจนีแ้สดงให้เห็นว่ำในสังคมไทยประาำานส่วนให่่ยงัไม่ค่อยให้ควำมส ำคั่ กบักำรใา้อ ำนำจ ต ำแหน่ง หน้ำที่
เพ่ือแสวงหำผลประโยาน์ให้กบัตนเองหรือพวกพ้อง หรือยงัไม่ให้ควำมส ำคั่ กบัผลประโยาน์ทบัซ้อนเท่ำทีค่วร  
 ดำ้นควำมคิดเห็นเก่ียวกบัจริยธรรมของผูด้  ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองในภำพรวม (ได้แก่ ครม. สนา. สปท.)  พบวำ่ ร้อยละ 42.00 ระบุ
ว่ำ ไม่ค่อยมจีริยธรรม  ร้อยละ 10.48 ระบุวำ่ มีจริยธรรมมำก ร้อยละ 31.28 ระบุวำ่ มีจริยธรรมค่อนขำ้งมำก ร้ อ ย ล ะ  11.20 ร ะ บุ ว่ ำ  ไ ม่ มี
จริยธรรมเลย และร้อยละ 5.04  ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ แสดงให้เห็นว่ำแม้ในปัจจุบันก็ยังเา่ือว่ำผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองในภำพรวมไม่ค่อยมี
จริยธรรม ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบันโยบำยของคสช ท่ีตอ้งกำรเนน้จริยธรรมและกำรปรำบปรำมกำรทุจริตคอรัปชัน่ในกำรบริหำรรำชกำรแผน่ดิน 

ส ำหรับกำรตดัสินใจของประชำชนหำกตอ้งเลือกระหวำ่ง “ผูด้  ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองท่ีเก่ง มีผลงำน แต่ ไม่มีจริยธรรม” กบั “ผูด้  ำรง
ต ำแหน่งทำงกำรเมืองท่ีมีจริยธรรม แต่ ไม่เก่ง มีผลงำนน้อย” พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 74.88 ระบุว่ำ จะเลือกผู้ด ำรงต ำแหน่ง             
ทำงกำรเมืองทีม่จีริยธรรม  แต่  ไม่เก่ง มผีลงำนน้อย ขณะท่ี ร้อยละ 17.36 ระบุวำ่ จะเลือกผูด้  ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองท่ีเก่ง มีผลงำน แต่ ไม่มี
จริยธรรม ร้อยละ 3.68 ระบุวำ่ ไม่เลือกทั้งสองแบบ และร้อยละ 4.08 ระบุวำ่ ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ แสดงให้เห็นว่ำมำกกว่ำสำมในส่ีของประาำานยัง
ยอมรับผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองทีไ่ม่เก่งแต่ไม่โกงได้ มำกกว่ำผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองทีเ่ก่งแต่โกง 
 ทำ้ยท่ีสุด เม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกบัส่ิงท่ีควรท ำ เพ่ือใหป้ระเทศไทยมีแต่ผูด้  ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองท่ีดี เก่ง มีผลงำน 
และมีจริยธรรม พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 35.20 ระบุว่ำ ควรมบีทลงโทษทำงวนิัยอย่ำงเคร่งครัด รองลงมำ ร้อยละ 29.52 ระบุว่ำ ควรมี
หน่วยงำนตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม และควำมประพฤติของนักกำรเมือง ร้อยละ 21.44 ระบุว่ำ ควรมรีะบบคัดกรองนักกำรเมืองน ้ำดี          
มีคุณภำพ ร้อยละ 19.60 ระบุวำ่ ประชำชนตอ้งไม่ซ้ือสิทธิขำยเสียง ร้อยละ 14.80 ระบุวำ่ ควรแกไ้ขท่ีระบบกำรศึกษำของไทย ร้อยละ 14.00  
ระบุวำ่ ควรสร้ำงค่ำนิยมใหม่ ๆ ปรับทศันคติ ค่ำนิยมคนไทยบำงกลุ่มท่ียึดติดกบัผูด้  ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองท่ีไม่มีจริยธรรม แต่เก่ง มีผลงำน
หรือทศันคติท่ีวำ่โกงได ้แต่ขอให้ประเทศพฒันำ ร้อยละ 1.68 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ มีควำมซ่ือสัตยต์่อตนเอง, เร่งปฏิรูปกำรเมืองและนกักำรเมือง, 
ให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกระบวนกำรตรวจสอบควำมโปร่งใสในกำรท ำงำนของผูด้  ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง และร้อยละ 3.20 ไม่ระบุ/       
ไม่แน่ใจ แสดงให้เห็นว่ำประาำานต้องกำรให้มีกำรลงโทษผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองที่โกง ต้องมีกำรตรวจสอบ และมีกำรคัดกรอง
นักกำรเมืองทีด่ ี
  
 
 

 

อาจารย์ ดร. อานนท์ ศักดิว์รวิชญ์ 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถอื 090-909-5486 

วนัอาทิตย์ท่ี 21 มกราคม 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 
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กล่ำวโดยสรุป ประชำชนตอ้งกำรผูด้  ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองท่ีมีควำมซ่ือสัตย ์สุจริต โปร่งใส แต่ยงัไม่ให้ควำมส ำคัญเร่ือง

ผลประโยชน์ทบัซอ้นมำกนกั อยำ่งไรก็ตำมประชำชนมีควำมเห็นวำ่ผูด้  ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองในปัจจุบนัไม่ค่อยมีจริยธรรมซ่ึงผลกำรส ำรวจ
น้ีไม่สอดคลอ้งกบันโยบำยของรัฐบำลท่ีเนน้เร่ืองจริยธรรมและควำมซ่ือสตัยสุ์จริต นอกจำกน้ีประชำชนยงัทนและยอมรับไดก้บัผูด้  ำรงต ำแหน่ง
ทำงกำรเมืองท่ีไม่เก่งแต่ไม่โกง มำกกวำ่ผูด้  ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองท่ีเก่งแต่โกง และประชำชนตอ้งกำรให้มีกำรลงโทษผูด้  ำรงต ำแหน่งทำง
กำรเมืองท่ีโกง ตอ้งมีกำรตรวจสอบท่ีเขม้ขน้ และมีกำรคดักรองนกักำรเมืองท่ีดี  
  เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 8.88 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ตวัอยำ่งร้อยละ 25.28 มีภูมิล ำเนำอยู่
ปริมณฑลและภำคกลำง ร้อยละ 18.16 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.44 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.24               
มีภูมิล ำเนำ อยูภ่ำคใต ้ตวัอยำ่ง ร้อยละ 55.76 เป็นเพศชำย ร้อยละ 44.16 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.08 เป็นเพศทำงเลือก ตวัอยำ่งร้อยละ 4.96       
มีอำย ุ18 – 25 ปี ตวัอยำ่ง ร้อยละ 17.44 มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 23.52 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 32.64 มีอำย ุ46 – 59 ปี ร้อยละ 19.20 มีอำย ุ60 ปี
ข้ึนไป และร้อยละ 2.24 ไม่ระบุอำย ุตวัอย่ำง ร้อยละ 91.12 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.28 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.44 นับถือศำสนำ
คริสต์ /ฮินดู/ซิกข์/ยิว/ไม่นับถือศำสนำใด ๆ และร้อยละ 4.16 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 23.60 ระบุว่ำสถำนภำพโสด ร้อยละ 67.28     
สมรสแลว้ ร้อยละ 5.04 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่และร้อยละ 4.08 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตวัอย่ำงร้อยละ 25.36 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 28.80 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.52 จบ
กำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 27.20 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.56 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ และร้อยละ 4.56 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอยำ่งร้อยละ 13.04 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 15.12 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 
22.48 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 13.44 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.72 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/      
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 14.72 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 1.92 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ ร้อยละ 0.08 เป็นพนกังำนองคก์รอิสระ
ท่ีไม่แสวงหำก ำไร และร้อยละ 4.48 ไม่ระบุอำชีพ ตวัอย่ำงร้อยละ 10.08 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 23.76 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท  
ร้อยละ 23.36 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 12.48 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 6.80 มีรำยไดเ้ฉล่ีย       
ต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 9.92 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 13.60 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่ำนคดิว่ำจริยธรรมของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองทีค่วรมมีำกทีสุ่ดคือเร่ืองใด (ตอบ 1 ข้อ) 

จริยธรรมของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองทีค่วรมมีำกทีสุ่ด ร้อยละ 
ควำมซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส 54.24 
กำรไม่ใชอ้  ำนำจ ต ำแหน่ง หนำ้ท่ี เพ่ือแสวงหำผลประโยชนใ์หก้บัตนเองหรือพวกพอ้ง เช่น กำรแกไ้ขกฎหมำย 

เพื่อใหต้นเองไดป้ระโยชน ์ กำรใชอ้ ำนำจหนำ้ท่ีในทำงมิชอบ 
13.04 

กำรเอำใจใส่ และควำมตั้งใจท่ีจะท ำงำนเพ่ือประเทศชำติ 12.56 
กำรปฏิบติัตนเป็นแบบอยำ่งท่ีดี เคำรพกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบัของบำ้นเมือง 6.80 
กำรช่วยเหลือแกไ้ขปัญหำประเทศชำติ อยำ่งเท่ำเทียมกนัโดยไม่เลือกปฏิบติั หรือแบ่งแยก 6.64 
กำรรักษำควำมเป็นระบอบประชำธิปไตย รับฟังเสียงส่วนนอ้ย ยดึหลกักำรมีส่วนร่วม 2.00 
กำรไม่สร้ำงควำมแตกแยกในสงัคม หรือไม่กล่ำวหำฝ่ำยตรงขำ้ม ไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริง 1.84 
มีควำมรับผิดชอบในส่ิงท่ีท ำ 1.28 
ยดึหลกัควำมพอเพียง ใชท้รัพยสิ์นของรำชกำรเป็นประโยชน์ เกิดควำมคุม้ค่ำมำกท่ีสุด 1.20 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 0.40 

รวม 100.00 
 

2. ท่ำนคดิว่ำ โดยภำพรวม ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง (ได้แก่ ครม. สนา. สปท.) มจีริยธรรมมำกน้อยเพยีงใด 
 จริยธรรมของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองในภำพรวม ร้อยละ 

มีจริยธรรมมำก 10.48 
มีจริยธรรมค่อนขำ้งมำก 31.28 
ไม่ค่อยมจีริยธรรม 42.00 
ไม่มีจริยธรรมเลย 11.20 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 5.04 

รวม 100.00 
 

3. ท่ำนจะเลือกส่ิงใด ระหว่ำง “ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองทีเ่ก่ง มผีลงำน แต่ ไม่มจีริยธรรม” กบั “ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองทีม่จีริยธรรม  
    แต่ ไม่เก่ง มผีลงำนน้อย” (ตอบ 1 ข้อ) 

กำรตดัสินใจของประาำานหำกต้องเลือกระหว่ำง “ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองทีเ่ก่ง มผีลงำน แต่ ไม่มจีริยธรรม” 
กบั “ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองทีม่จีริยธรรม แต่ ไม่เก่ง มผีลงำนน้อย” ร้อยละ 

ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองทีม่จีริยธรรม  แต่  ไม่เก่ง มผีลงำนน้อย 74.88 
ผูด้  ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองท่ีเก่ง มีผลงำน แต่ ไม่มีจริยธรรม 17.36 
ไม่เลือกทั้งสองแบบ 3.68 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 4.08 

รวม 100.00 
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4. ท่ำนคดิว่ำควรท ำอย่ำงไร ประเทศไทยจงึจะมแีต่ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองทีด่ ีเก่ง มผีลงำน และมจีริยธรรม (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

ควำมคดิเห็นของประาำานเกี่ยวกับส่ิงทีค่วรท ำ เพ่ือให้ประเทศไทยมแีต่ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองทีด่ ี 
เก่ง มผีลงำน และมจีริยธรรม ร้อยละ 

มบีทลงโทษทำงวนิัยอย่ำงเคร่งครัด 35.20 
มหีน่วยงำนตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม และควำมประพฤตขิองนักกำรเมือง 29.52 
มรีะบบคดักรองนักกำรเมืองน ำ้ด ีมคุีณภำพ 21.44 
ประชำชนตอ้งไม่ซ้ือสิทธิขำยเสียง 19.60 
แกไ้ขท่ีระบบกำรศึกษำของไทย  14.80 
ควรสร้ำงค่ำนิยมใหม่ ๆ ปรับทศันคติ ค่ำนิยมคนไทยบำงกลุ่มท่ียดึติดกบัผูด้  ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองท่ีไม่มีจริยธรรม 

แต่เก่ง มีผลงำนหรือทศันคติท่ีวำ่โกงได ้แต่ขอใหป้ระเทศพฒันำ 
14.00 

อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ มีควำมซ่ือสตัยต์่อตนเอง, เร่งปฏิรูปกำรเมืองและนกักำรเมือง, ใหป้ระชำชนมีส่วนร่วมในกระบวนกำร
ตรวจสอบควำมโปร่งใสในกำรท ำงำนของผูด้  ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 

1.68 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 3.20 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง 

 

ตำรำงที ่1 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมภูมภิำค       
ภูมภิำค จ ำนวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  111 8.88 
ปริมณฑลและภำคกลำง  316 25.28 
ภำคเหนือ 227 18.16 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 418 33.44 
ภำคใต ้ 178 14.24 

รวม 1,250 100.00 
 
ตำรำงที ่2 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมเพศ 

เพศ จ ำนวน ร้อยละ 
ชำย 697 55.76 
หญิง 552 44.16 
เพศทำงเลือก 1 0.08 

รวม 1,250 100.00 
 
ตำรำงที ่3 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมอำยุ 

อำยุ จ ำนวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 62 4.96 
26 – 35 ปี  218 17.44 
36 – 45  ปี 294 23.52 
46 – 59  ปี 408 32.64 
60 ปีข้ึนไป 240 19.20 
ไม่ระบุ 28 2.24 

รวม 1,250 100.00 
 
ตำรำงที ่4 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมศำสนำ 

ศำสนำ จ ำนวน ร้อยละ 
พทุธ 1,139 91.12 
อิสลำม 41 3.28 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 18 1.44 
ไม่ระบุ 52 4.16 

รวม 1,250 100.00 
 
ตำรำงที ่5 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมสถำนภำพกำรสมรส 

สถำนภำพกำรสมรส จ ำนวน ร้อยละ 
โสด 295 23.60 
สมรส 841 67.28 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
 
 

63 5.04 
ไม่ระบุ 51 4.08 

รวม 1,250 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง (ต่อ) 

 

ตำรำงที ่6 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมระดบักำรศึกษำ 
ระดบักำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 317 25.36 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 360 28.80 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 94 7.52 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 340 27.20 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 82 6.56 
ไม่ระบุ 57 4.56 

รวม 1,250 100.00 
 
ตำรำงที ่7 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมอำาีพหลกั 

อำาีพหลกั จ ำนวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 163 13.04 
พนกังำนเอกชน 189 15.12 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 281 22.48 
เกษตรกร/ประมง 168 13.44 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 184 14.72 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 184 14.72 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 24 1.92 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 1 0.08 
ไม่ระบุ 56 4.48 

รวม 1,250 100.00 
 
ตำรำงที ่8 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมรำยได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รำยได้เฉลีย่ต่อเดือน จ ำนวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 126 10.08 
ไม่เกิน 10,000 297 23.76 
10,001 – 20,000 292 23.36 
20,001 – 30,000 156 12.48 
30,001 –  40,000 85 6.80 
40,001 ข้ึนไป 124 9.92 
ไม่ระบุ 170 13.60 

รวม 1,250 100.00 
 
  

 


