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“ปฏิรูปต ำรวจอย่ำงไรจงึจะได้ใจประชำชน” 
         เรียน  บรรณำธิกำรบริหำร / บรรณำธิกำรข่ำว /หัวหน้ำข่ำว 

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ ศูนยส์ ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลส ารวจความคิดเห็น         
ของประชาชน เร่ือง “ปฏิรูปต ำรวจอย่ำงไรจึงจะได้ใจประชำชน” ท าการส ารวจระหวา่งวนัท่ี 24 – 29 กรกฎาคม 2560 จากประชาชนท่ีมีอาย ุ18 ปี 
ข้ึนไปทัว่ประเทศ กระจายทุกภูมิภาค ระดบัการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งส้ิน จ านวน 2,003 หน่วยตวัอยา่ง เก่ียวกบัการปฏิรูปต ารวจในระบบงาน
สืบสวนสอบสวน การส ารวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งดว้ยความน่าจะเป็นจากบญัชีรายช่ือฐานขอ้มูลตวัอยา่งหลกั (Master Sample) ของ “นิดา้โพล” ดว้ยวิธี
แบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตามภูมิภาค จากนั้นในแต่ละภูมิภาค สุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิแบบอยา่งง่าย (Simple Random 
Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศพัท์ โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0 และมีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Standard 
Error: S.E.) ไม่เกิน 1.1  

จากการส ารวจเม่ือถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการแยกระบบงานสอบสวนออกจากต ารวจ เพ่ือสร้างหลักประกัน              
ความเป็นอิสระและความยุติธรรมในการด าเนินคดีอาญาให้กบัประชาชน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่  ร้อยละ 69.75 ระบุว่า เห็นด้วย เพราะ       
เป็นการแยกระบบงานจบักุมและงานสอบสวนออกให้เป็นสัดส่วน เช่นเดียวกับในบางประเทศท่ีใช้ระบบดงักล่าว เป็นการช่วยลดภาระงาน      
ของต ารวจ และป้องกนัการใชอ้  านาจในการสอบสวนในทางท่ีผิด สร้างความเช่ือมัน่ในระบบงานสอบสวนมากข้ึน มีความโปร่งใสและยติุธรรม
มากข้ึน และประชาชนตอ้งการเห็นแนวทางใหม่ ๆ ในการปฏิรูปต ารวจ รองลงมา ร้อยละ 24.31 ระบุวา่ ไม่เห็นดว้ย เพราะ การสืบสวนสอบสวน
ถือเป็นหน้าท่ีของต ารวจ ซ่ึงมีความเช่ือมัน่วา่สามารถท าหนา้ท่ีดงักล่าวไดดี้ เพราะเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ หากแยกงานระบบสอบสวนออกไป 
อาจท าให้เกิดความซ ้ าซ้อน ล่าชา้ และขาดความต่อเน่ือง ร้อยละ 0.55 ระบุว่า จะเป็นหน่วยงานใดสอบสวนก็ได ้แต่ขอให้เกิดความยติุธรรมกบั            
ทุก ๆ ฝ่าย และร้อยละ 5.39 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ดา้นความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัการให้พนกังานอยัการมีอ านาจตรวจสอบควบคุมการสอบสวนคดีท่ีมีโทษจ าคุกเกินห้าปี หรือคดี        
ท่ีมีการร้องเรียน พบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 79.83 ระบุวา่ เห็นดว้ย เพราะ เป็นการป้องกนัการทุจริตในระบบงานสอบสวน เพื่อความ
โปร่งใสและเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย โดยเฉพาะประชาชนท่ีไม่มีความรู้ทางดา้นกฎหมาย ท่ีอาจโดนยดัเยยีดขอ้กล่าวหาจนน าไปสู่การจบัผูต้อ้งหาผิด
ตวั ซ่ึงอยัการเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถทางดา้นกฎหมาย มีความน่าเช่ือถือ เป็นการถ่วงดุลอ านาจ แบ่งการท างาน ช่วยกนัดูแลตรวจสอบ          
และมีความเป็นกลางมากข้ึน ขณะท่ี ร้อยละ 12.83 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย เพราะ มีฝ่ายท่ีคอยตรวจสอบและควบคุมอยู่แลว้ อยัการมีภาระงาน          
เป็นจ านวนมากอยู่แลว้ อาจเกิดความซ ้ าซ้อน อีกทั้งไม่มัน่ใจในเร่ืองของความโปร่งใส ความเป็นกลาง และประสบการณ์ในการควบคุมงาน
สอบสวนของอยัการ ร้อยละ 0.35 ระบุวา่ ข้ึนอยูก่บัรูปคดี และควรพิจารณาเป็นรายคดีไป และร้อยละ 6.99 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ส าหรับความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัการออกหมายเรียกบุคคลมาแจง้ขอ้หาหรือเสนอศาลออกหมายจบั ควรไดรั้บความเห็นชอบ      
จากพนักงานอยัการ พบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.61 ระบุวา่ เห็นดว้ย เพราะ เป็นการท างานร่วมกนัหลาย ๆ ฝ่าย กระบวนการต่าง ๆ       
จะไดมี้การตรวจสอบขอ้เท็จจริง ชดัเจน ป้องกนัการจบัแพะ หรือการยดัเยียดคดีให้กบัผูต้อ้งหา เป็นการสร้างความโปร่งใสและความยติุธรรม
ใหก้บัผูต้อ้งหามากข้ึน รองลงมา ร้อยละ 29.15 ระบุวา่ ไม่เห็นดว้ย เพราะ กระบวนการต่าง ๆ อาจจะล่าชา้ และยุง่ยากจนเกินไป  อาจส่งผลเสียต่อ
รูปคดี เพราะบางคดีตอ้งใชค้วามรวดเร็วในการออกหมายจบั และยงัไม่เช่ือมัน่ต่อการพิจารณาและการตดัสินใจของอยัการ ร้อยละ 0.65 ระบุวา่ 
ข้ึนอยูก่บัรูปคดี และควรพิจารณาเป็นรายคดีไป และร้อยละ 7.59 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

 ทา้ยท่ีสุด เม่ือถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัการให้มีการบนัทึกภาพและเสียงการสอบปากค าบุคคลเป็นหลกัฐานไวใ้ห้อยัการ
และศาลตรวจสอบไดเ้ม่ือจ าเป็นทุกคดี เวน้แต่มีเหตุจ าเป็นตามท่ีก าหนด พบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.31 ระบุวา่ เห็นดว้ย เพราะ จะไดมี้
หลกัฐานเก็บไวเ้พ่ือการตรวจสอบ หลกัฐานท่ีมีอยูจ่ะเป็นหลกัฐานท่ีแทจ้ริง ไม่มีการบิดเบือน ในกรณีท่ีเกิดปัญหาการร้องเรียน เช่น การข่มขู่
ผูต้อ้งหา จะได้มีหลักฐานยืนยนั ซ่ึงเป็นผลดีต่อผูต้อ้งหาและเจา้พนักงานสอบสวน  เป็นการป้องกันความคลาดเคล่ือนของรูปคดี และสร้าง
มาตรฐานใหม่ในการสอบสวนหรือการให้ปากค า ขณะท่ี ร้อยละ 6.84 ระบุวา่ ไม่เห็นดว้ย เพราะ อาจเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลมากเกินไป 
การสอบปากค าควรเป็นความลบั ทั้งน้ีผูต้อ้งหาอาจถูกบงัคบั หรือข่มขู่ให้พูดในส่ิงท่ีไม่ตรงกบัความเป็นจริง หรือเกิดความไม่ปลอดภยัในชีวิต
ของผูใ้ห้ปากค า กรณีหากมีขอ้มูลร่ัวไหลออกมา ร้อยละ 0.80 ระบุวา่ ข้ึนอยูก่บัรูปคดี และควรพิจารณาเป็นรายคดีไป และร้อยละ 2.05 ไม่ระบุ/     
ไม่แน่ใจ  

เม่ือพิจารณาลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง พบว่า ตวัอย่างร้อยละ 8.29 มีภูมิล าเนาอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 25.76 มีภูมิล าเนาอยู่ปริมณฑลและ       
ภาคกลาง ร้อยละ 18.27 มีภูมิล าเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.50 มีภูมิล าเนาอยู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 14.18 มีภูมิล าเนาอยู่ภาคใต ้ 
ตวัอยา่ง ร้อยละ 52.52 เป็นเพศชาย ร้อยละ 47.43 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.05 เป็นเพศทางเลือก  

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐัฐา วินิจนัยภาค 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถือ 081-648-8699 

 
วนัเสาร์ท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

 ศูนยส์ ารวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสาร 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  

 
 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th


2 
 

 

 

ตวัอยา่งร้อยละ 7.89 มีอาย ุ18 – 25 ปี ตวัอยา่ง ร้อยละ 15.98 มีอาย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 24.11 มีอาย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 32.60 มีอาย ุ46 – 59 ปี 
ร้อยละ 17.37 มีอาย ุ60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 2.05 ไม่ระบุอาย ุตวัอยา่ง ร้อยละ 90.61 นบัถือศาสนาพุทธ ตวัอยา่งร้อยละ 3.94 นบัถือศาสนาอิสลาม 
ตวัอย่างร้อยละ 1.15 นับถือศาสนาคริสต์/ฮินดู/ซิกข์/ยิว/ไม่นับถือศาสนาใด ๆ และร้อยละ 4.29 ไม่ระบุศาสนา ตวัอย่าง ร้อยละ 24.76 ระบุว่า
สถานภาพโสด ร้อยละ 65.10 สมรสแลว้ ร้อยละ 5.54 หมา้ย หย่าร้าง แยกกนัอยู่ และร้อยละ 4.59 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส ตวัอย่าง ร้อยละ 
26.56 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต ่ากว่า ร้อยละ 28.01 จบการศึกษามธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 8.04 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า ร้อยละ 26.01 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 6.34 จบการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 5.04 ไม่ระบุ
การศึกษา  

ตวัอยา่งร้อยละ 12.83 ประกอบอาชีพขา้ราชการ/ลูกจา้ง/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 14.23 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 19.62 
ประกอบอาชีพเจา้ของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 14.68 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.98ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน 
ร้อยละ 16.82 เป็นพ่อบ้าน/แม่บา้น/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 2.65 เป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 0.05 เป็นพนักงานองค์กรอิสระท่ีไม่แสวง      
หาก าไร และร้อยละ 4.14 ไม่ระบุอาชีพ ตวัอยา่งร้อยละ 11.53 ไม่มีรายได ้ร้อยละ 23.12 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 25.26 มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 10.48 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 7.39 มีรายไดเ้ฉล่ีย ต่อเดือน 30,001 –  
40,000 บาท ร้อยละ 8.74 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 40,001 บาทข้ึนไป และร้อยละ 13.48 ไม่ระบุรายได ้

1. ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่ หำกจะแยกระบบงำนสอบสวนออกจำกต ำรวจ เพ่ือสร้ำงหลกัประกนัควำมเป็นอสิระและควำมยุตธิรรมในกำรด ำเนินคด ี
    อำญำให้กบัประชำชน 

ควำมคดิเห็นของประชำชนเกีย่วกบักำรแยกระบบงำนสอบสวนออกจำกต ำรวจ เพ่ือสร้ำงหลกัประกนัควำมเป็นอสิระ 
และควำมยุตธิรรมในกำรด ำเนินคดอีำญำให้กบัประชำชน ร้อยละ 

เห็นด้วย เพราะ เป็นการแยกระบบงานจบักมุและงานสอบสวนออกใหเ้ป็นสดัส่วน เช่นเดียวกบัในบางประเทศท่ีใชร้ะบบ 
               ดงักล่าว เป็นการช่วยลดภาระงานของต ารวจ และป้องกนัการใชอ้  านาจในการสอบสวนในทางท่ีผิด สร้างความ          
               เช่ือมัน่ในระบบงานสอบสวนมากข้ึน มีความโปร่งใสและยติุธรรมมากข้ึน และประชาชนตอ้งการเห็นแนวทาง 
              ใหม่ ๆ ในการปฏิรูปต ารวจ     

69.75 

ไม่เห็นด้วย เพราะ การสืบสวนสอบสวนถือเป็นหนา้ท่ีของต ารวจ ซ่ึงมีความเช่ือมัน่วา่สามารถท าหนา้ท่ีดงักล่าวไดดี้ เพราะ 
              เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ หากแยกงานระบบสอบสวนออกไป อาจท าใหเ้กิดความซ ้ าซอ้น ล่าชา้ และขาดความ 
             ต่อเน่ือง 

24.31 

จะเป็นหน่วยงำนใดสอบสวนกไ็ด้ แต่ขอให้เกดิควำมยุตธิรรมกบัทุก ๆ ฝ่ำย 0.55 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 5.39 

รวม 100.00 

2. ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่ หำกจะให้พนักงำนอยักำรมอี ำนำจตรวจสอบควบคุมกำรสอบสวนคดทีีม่โีทษจ ำคุกเกนิห้ำปีหรือคดทีีม่กีำรร้องเรียน 
ควำมคดิเห็นของประชำชนเกีย่วกบักำรให้พนักงำนอยักำรมอี ำนำจตรวจสอบควบคุมกำรสอบสวน 

 คดทีีม่โีทษจ ำคุกเกนิห้ำปีหรือคดทีีม่กีำรร้องเรียน ร้อยละ 

เห็นด้วย เพราะ เป็นการป้องกนัการทุจริตในระบบงานสอบสวน เพ่ือความโปร่งใสและเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย โดยเฉพาะ   
              ประชาชนท่ีไม่มีความรู้ทางดา้นกฎหมาย ท่ีอาจโดนยดัเยยีดขอ้กล่าวหาจนน าไปสู่การจบัผูต้อ้งหาผิดตวั ซ่ึงอยัการ 
              เป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถทางดา้นกฎหมาย มีความน่าเช่ือถือ เป็นการถ่วงดุลอ านาจ แบ่งการท างาน ช่วยกนั 
              ดูแลตรวจสอบและมีความเป็นกลางมากข้ึน     

79.83 

ไม่เห็นด้วย เพราะ มีฝ่ายท่ีคอยตรวจสอบและควบคุมอยูแ่ลว้ อยัการมีภาระงานเป็นจ านวนมากอยูแ่ลว้ อาจเกิดความซ ้ าซอ้น  
             อีกทั้งไม่มัน่ใจในเร่ืองของความโปร่งใส ความเป็นกลาง และประสบการณ์ในการควบคุมงานสอบสวนของอยัการ    

12.83 

ขึน้อยู่กบัรูปคด ีและควรพจิำรณำเป็นรำยคดไีป 0.35 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 6.99 

รวม 100.00 

3. ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่ กบักำรออกหมำยเรียกบุคคลมำแจ้งข้อหำหรือเสนอศำลออกหมำยจบั ควรได้รับควำมเห็นชอบจำกพนักงำนอยักำร    
ควำมคดิเห็นของประชำชนเกีย่วกบักำรออกหมำยเรียกบุคคลมำแจ้งข้อหำหรือเสนอศำลออกหมำยจบั  

ควรได้รับควำมเห็นชอบจำกพนกังำนอยักำร ร้อยละ 

เห็นด้วย เพราะ เป็นการท างานร่วมกนัหลาย ๆ ฝ่าย กระบวนการต่าง ๆ จะไดมี้การตรวจสอบขอ้เท็จจริง ชดัเจน 
              ป้องกนัการจบัแพะ หรือการยดัเยยีดคดีใหก้บัผูต้อ้งหา เป็นการสร้างความโปร่งใสและความยติุธรรมใหก้บั  
              ผูต้อ้งหามากข้ึน     

62.61 

ไม่เห็นด้วย เพราะ กระบวนการตา่ง ๆ อาจจะล่าชา้ และยุง่ยากจนเกินไป อาจส่งผลเสียต่อรูปคดี เพราะบางคดีตอ้งใช ้
             ความรวดเร็วในการออกหมายจบั และยงัไม่เช่ือมัน่ต่อการพิจารณาและการตดัสินใจของอยัการ      

29.15 

ขึน้อยู่กบัรูปคด ีและควรพจิำรณำเป็นรำยคดไีป 0.65 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 7.59 

รวม 100.00 
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4. ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่ หำกจะให้มกีำรบันทกึภำพและเสียงกำรสอบปำกค ำบุคคลเป็นหลกัฐำนไว้ให้อยักำรและศำลตรวจสอบได้เม่ือจ ำเป็น 
    ทุกคด ีเว้นแต่มเีหตุจ ำเป็นตำมทีก่ ำหนด 

ควำมคดิเห็นของประชำชนเกีย่วกบักำรให้มกีำรบันทกึภำพและเสียงกำรสอบปำกค ำบุคคลเป็นหลกัฐำนไว้ให้อยักำรและศำล
ตรวจสอบได้เม่ือจ ำเป็นทุกคด ีเว้นแต่มเีหตุจ ำเป็นตำมทีก่ ำหนด ร้อยละ 

เห็นด้วย เพราะ จะไดมี้หลกัฐานเก็บไวเ้พ่ือการตรวจสอบ หลกัฐานท่ีมีอยูจ่ะเป็นหลกัฐานท่ีแทจ้ริง ไม่มีการบิดเบือน  
              ในกรณีท่ีเกิดปัญหาการร้องเรียน เช่น การข่มขู่ผูต้อ้งหา จะไดมี้หลกัฐานยนืยนั ซ่ึงเป็นผลดีต่อผูต้อ้งหาและ  
              เจา้พนกังานสอบสวน  เป็นการป้องกนัความคลาดเคล่ือนของรูปคดี และสร้างมาตรฐานใหม่ในการสอบสวน 
              หรือการใหป้ากค า  

90.31 

ไม่เห็นด้วย เพราะ อาจเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลมากเกินไป การสอบปากค าควรเป็นความลบั ทั้งน้ีผูต้อ้งหา 
              อาจถูกบงัคบั หรือข่มขู่ใหพ้ดูในส่ิงท่ีไม่ตรงกบัความเป็นจริง หรือเกิดความไม่ปลอดภยัในชีวติของผูใ้หป้ากค า  
              กรณีหากมีขอ้มูลร่ัวไหลออกมา   

6.84 

ขึน้อยู่กบัรูปคด ีและควรพจิำรณำเป็นรำยคดไีป 0.80 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 2.05 

รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง 

 

ตำรำงที ่1 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมภูมภิำค       
ภูมภิำค จ ำนวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  166 8.29 
ปริมณฑลและภาคกลาง  516 25.76 
ภาคเหนือ 366 18.27 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 671 33.50 
ภาคใต ้ 284 14.18 

รวม 2,003 100.00 
 
ตำรำงที ่2 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมเพศ 

เพศ จ ำนวน ร้อยละ 
ชาย 1,052 52.52 
หญิง 950 47.43 
เพศทางเลือก 1 0.05 

รวม 2,003 100.00 
 
ตำรำงที ่3 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมอำยุ 

อำยุ จ ำนวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 158 7.89 
26 – 35 ปี  320 15.98 
36 – 45  ปี 483 24.11 
46 – 59  ปี 653 32.60 
60 ปีข้ึนไป 348 17.37 
ไม่ระบุ 41 2.05 

รวม 2,003 100.00 
 
ตำรำงที ่4 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมศำสนำ 

ศำสนำ จ ำนวน ร้อยละ 
พทุธ 1,815 90.61 
อิสลาม 79 3.94 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศาสนาใด ๆ 23 1.15 
ไม่ระบุ 86 4.29 

รวม 2,003 100.00 
 
ตำรำงที ่5 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมสถำนภำพกำรสมรส 

สถำนภำพกำรสมรส จ ำนวน ร้อยละ 
โสด 496 24.76 
สมรส 1,304 65.10 
หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่
 
 
 

111 5.54 
ไม่ระบุ 92 4.59 

รวม 2,003 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง (ต่อ) 
 

ตำรำงที ่6 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมระดบักำรศึกษำ 
ระดบักำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาหรือต ่ากวา่ 532 26.56 
มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 561 28.01 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 161 8.04 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 521 26.01 
สูงกวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 127 6.34 
ไม่ระบุ 101 5.04 

รวม 2,003 100.00 
 
ตำรำงที ่7 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมอำชีพหลกั 

อำชีพหลกั จ ำนวน ร้อยละ 
ขา้ราชการ/ลูกจา้ง/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 257 12.83 
พนกังานเอกชน 285 14.23 
เจา้ของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 393 19.62 
เกษตรกร/ประมง 294 14.68 
รับจา้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน 300 14.98 
พอ่บา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุวา่งงาน 337 16.82 
นกัเรียน/นกัศึกษา 53 2.65 
พนกังานองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหาก าไร 1 0.05 
ไม่ระบุ 83 4.14 

รวม 2,003 100.00 
 
ตำรำงที ่8 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมรำยได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รำยได้เฉลีย่ต่อเดือน จ ำนวน ร้อยละ 
ไม่มีรายได ้ 231 11.53 
ไม่เกิน 10,000 463 23.12 
10,001 – 20,000 506 25.26 
20,001 – 30,000 210 10.48 
30,001 –  40,000 148 7.39 
มากกวา่  40,001 ข้ึนไป 175 8.74 
ไม่ระบุ 270 13.48 

รวม 2,003 100.00 
 
  

 


