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“การปฏิรูปต ารวจไทย” 
         เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น  “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                         
เร่ือง “การปฏิรูปต ารวจไทย” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 13 – 14 กรกฎำคม 2560 โดยสอบถำมควำมคิดเห็นจำกประชำชนทัว่ประเทศ กระจำยทุก
ภูมิภำค  ระดบักำรศึกษำ และอำชีพ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,250 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบักำรปฏิรูปต ำรวจไทย กำรส ำรวจใชก้ำรสุ่มตวัอยำ่งดว้ยควำม
น่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่งหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล”  ดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่ง
ชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตวัอยำ่งดว้ยวิธีแบบอยำ่งง่ำย (Simple Random Sampling) เกบ็ขอ้มูลดว้ยวธีิกำรสัมภำษณ์  ทำงโทรศพัท ์
โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0 และมีค่ำ ควำมคลำดเคล่ือนมำตรฐำน (Standard Error: S.E.) ไม่เกิน 1.4     

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกบักำรสังกดัหน่วยงำนหรือรูปแบบสถำนะท่ีเหมำะสมกบัส ำนักงำนต ำรวจ
แห่งชำติมำกท่ีสุด พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 30.32 ระบุวำ่ ให้คงเดิม (ไม่สังกดักระทรวงใด ไม่สังกดัส ำนกันำยกรัฐมนตรี แต่ข้ึนตรงต่อ
นำยกรัฐมนตรี) รองลงมำ ร้อยละ 24.48 ระบุวำ่ ยำ้ยไปสังกดักระทรวงยติุธรรม ร้อยละ 18.72 ระบุวำ่ ยำ้ยกลบัไปกระทรวงมหำดไทย ร้อยละ 9.92 
ระบุว่ำ ให้ไปสังกดัข้ึนตรงกบัผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั (ส่วนภูมิภำค) ร้อยละ 6.40 ระบุ ให้จดัตั้งเป็นกระทรวงใหม่ ร้อยละ 0.56 ระบุ อ่ืน ๆ ไดแ้ก่            
ควรยำ้ยไปสังกดักระทรวงกลำโหม หรือส่วนใดก็ได ้แต่ตอ้งให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็น และตอ้งอยู่ในองค์กรท่ีสำมำรถตรวจสอบได ้         
และร้อยละ 9.60 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ดำ้นควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกบักำรแยกอ ำนำจกำรสอบสวนของต ำรวจออกมำให้หน่วยงำนอ่ืนรับผิดชอบ พบว่ำ ประชำชน      
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.48 ระบุวำ่ ไม่เห็นดว้ย ควรใหอ้  ำนำจในกำรสอบสวนไวก้บัต ำรวจเช่นเดิม เพรำะ ถือเป็นหนำ้ท่ีของต ำรวจโดยตรง ซ่ึงต ำรวจ
มีควำมรู้ มีประสบกำรณ์ มีควำมช ำนำญในงำนสอบสวน และท ำหนำ้ท่ีไดดี้อยูแ่ลว้ อีกทั้งต ำรวจมีควำมใกลชิ้ดกบัประชำชนอยูแ่ลว้  กำรสะสำง
คดีต่ำง ๆ จะไดมี้ควำมเช่ือมโยงและต่อเน่ืองกนั หำกให้หน่วยงำนอ่ืนรับผิดชอบ อำจเป็นกำรกำ้วก่ำยในหนำ้ท่ี และเกิดควำมซ ้ ำซ้อนกนั ดงันั้น
ควรใหอ้  ำนำจกำรสอบสวนไวท่ี้ต ำรวจเช่นเดิม ขณะท่ี ร้อยละ 44.24 ระบุวำ่ เห็นดว้ยกบักำรแยกอ ำนำจในกำรสอบสวนของต ำรวจออกมำ เพรำะ   
กำรปรำบปรำม กำรจบักุม และงำนสอบสวนควรแยกออกจำกกนั ในปัจจุบนังำนสอบสวนอยูใ่นควำมรับผิดชอบของต ำรวจมำกเกินไป เป็นกำร
ช่วยลดภำระงำนและของต ำรวจให้น้อยลง ควรมีกำรแบ่งงำน กระจำยหรือถ่วงดุลอ ำนำจ เป็นกำรป้องกนักำรใชอ้  ำนำจหน้ำท่ีในทำงท่ีมิชอบ   
หรือกำรแทรกแซงของอ ำนำจมืด เป็นกำรสร้ำงควำมยุติธรรม เกิดควำมโปร่งใส ซ่ึงหน่วยงำนอ่ืนควรเขำ้มำมีส่วนร่วมในงำนสอบสวนดว้ย       
ท ำให้กำรสอบสวนมีควำมชดัเจน และมีประสิทธิภำพเพ่ิมมำกยิ่งข้ึน ร้อยละ 0.64 ระบุวำ่ อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ อยำกให้ตรวจสอบทุกฝ่ำย ให้ท ำร่วมกนั
ระหวำ่งต ำรวจกบัหน่อยงำนอ่ืน ๆ ท่ีมำรับผิดชอบ ข้ึนอยูก่บัประเภท ควำมยำกง่ำยของคดี และยงัคงให้อ  ำนำจกบัต ำรวจแต่ควรให้หน่วยงำนอ่ืน
ไดมี้ส่วนร่วมดว้ย และร้อยละ 4.64 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ส ำหรับควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ท่ีควรพิจำรณำเป็นอนัดบัแรกในกำรคดัเลือกบุคลำกรเขำ้มำรับรำชกำรต ำรวจใน
ปัจจุบนั พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 31.20 ระบุวำ่ กำรจบจำกสถำบนัท่ีผลิตบุคลำกรต ำรวจโดยตรง เช่น โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ ร้อยละ 
30.72 ระบุวำ่ คุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 19.76 ระบุวำ่ คะแนนสอบ รวมไปถึงทกัษะและควำมสำมำรถ ร้อยละ 6.96 ระบุวำ่ ประสบกำรณ์ในกำร
ท ำงำน ร้อยละ 4.56 ระบุวำ่ กำรจบจำกสถำบนักำรศึกษำอ่ืน ๆ ร้อยละ 3.28  ระบุวำ่ ประวติัส่วนบุคคล ร้อยละ0.72 ระบุวำ่ อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ตอ้งรักใน
อำชีพต ำรวจ มีคุณวฒิุ วยัวฒิุ และควำมช ำนำญเฉพำะดำ้น และควรจบหรือมีควำมรู้ทำงดำ้นกฎหมำย และร้อยละ 2.80 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ท้ำยท่ีสุด เม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกับกำรน ำมำตรำ 44 มำช่วยในกำรปฏิรูปต ำรวจ พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่  
ร้อยละ 61.76 ระบุวำ่ เห็นดว้ย เพรำะเป็นกำรช่วยใหก้ำรปฏิรูปต ำรวจ เป็นไปดว้ยควำมรวดเร็ว มีระบบ มีระเบียบ และเปล่ียนแปลงไปในทิศทำงท่ี
ดีข้ึน จะได้ไม่มีควำมยืดหยุ่นในกำรท ำงำน ลดกำรทุจริตและปัญหำคอร์รัปชันได้ โดยเฉพำะกำรปฎิบัติหน้ำท่ีโดยมิชอบหรือพฤติกรรม               
ท่ีไม่เหมำะสมของต ำรวจบำงคน ซ่ึงกำรแกไ้ขหรือด ำเนินกำรบำงอยำ่งต่ำงมีขอ้จ ำกดั ดงันั้นกำรใช ้ม. 44 น่ำจะส่งผลดีต่อกำรปฏิรูปต ำรวจ ขณะท่ี  
ร้อยละ 27.84 ระบุว่ำ ไม่เห็นด้วย เพรำะ เป็นกำรแทรกแซงอ ำนำจเกินขอบเขตและใช้ ม. 44 พร ่ ำเพร่ือจนเกินไป ดูเป็นกำรกดดัน บังคับ              
ก่ึงเผด็จกำรกบัต ำรวจมำกเกินไป ควรปล่อยให้เป็นไปตำมกระบวนกำรและขั้นตอน ซ่ึงโครงสร้ำงและระบบบริหำรงำนของต ำรวจมีกฎหมำย   
ขอ้ระเบียบบงัคบั ไวค้วบคุมกำรท ำงำนและกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีอยูแ่ลว้ เป็นกำรแกไ้ขท่ีปลำยเหตุ และไม่ตรงตำมวตัถุประสงคข์องกำรปฏิรูปต ำรวจ 
และร้อยละ 10.40 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

 
 
 
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐัฐา วินิจนัยภาค 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถือ 081-648-8699 
 

วนัอาทิตย์ท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 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 ำนวน 3 หนำ้ (รวมหนำ้น้ี) 
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เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 8.88 มีภูมิล  ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ตวัอยำ่งร้อยละ 25.44 มีภูมิล  ำเนำอยูป่ริมณฑล

และภำคกลำง ร้อยละ 18.00 มีภูมิล  ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.36 มีภูมิล  ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.32 มีภูมิล  ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่ง ร้อยละ 56.48 เป็นเพศชำย ร้อยละ 43.36 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.16 เป็นเพศทำงเลือก  

ตวัอยำ่งร้อยละ 7.68 มีอำย ุ18 – 25 ปี     ตวัอยำ่งร้อยละ 17.20 มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 23.44 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 34.40 มีอำย ุ46 – 59 ปี 
ร้อยละ 15.04 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 2.24 ไม่ระบุอำย ุตวัอยำ่ง ร้อยละ 90.80 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 4.24 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 
1.28 นบัถือศำสนำคริสต/์ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/    ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ และร้อยละ 3.68 ไม่ระบุศำสนำ  

ตวัอย่ำง ร้อยละ 24.72 ระบุว่ำสถำนภำพโสด ร้อยละ 66.40 สมรสแลว้ ร้อยละ 4.96 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกนัอยู่ และร้อยละ 3.92 ไม่ระบุ
สถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่งร้อยละ 24.24 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 30.32 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 
9.20 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 27.60 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.40 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรี     
หรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 4.24 ไม่ระบุกำรศึกษำ ตวัอย่ำงร้อยละ 11.28 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 13.44
ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 25.76 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 14.48 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 
14.08 ประกอบอำชีพรับจ้ำงทัว่ไป/ผูใ้ช้แรงงำน ร้อยละ 13.76 เป็นพ่อบ้ำน/แม่บ้ำน/เกษียณอำยุ/ว่ำงงำน ร้อยละ 2.72 เป็นนักเรียน/นักศึกษำ       
และร้อยละ 0.08 เป็นพนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร และร้อยละ 4.40 ไม่ระบุอำชีพ  

ตวัอยำ่งร้อยละ 10.40 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 22.32 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 27.60 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 
บำท ร้อยละ 12.88 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 6.40 มีรำยไดเ้ฉล่ีย ต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 8.72 มีรำยไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนมำกกวำ่ 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 11.68 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่านคดิว่าส านักงานต ารวจแห่งชาตคิวรสังกดัหน่วยงานใด หรือมสีถานะรูปแบบใดจึงเหมาะสมมากทีสุ่ด 
ความคิดเห็นของประชาชนเกีย่วกบัการสังกดัหน่วยงานหรือรูปแบบสถานะทีเ่หมาะสมกบัส านักงานต ารวจแห่งชาตมิากทีสุ่ด ร้อยละ 
ใหค้งเดิม (ไม่สังกดักระทรวงใด ไม่สังกดัส ำนกันำยกรัฐมนตรี แต่ข้ึนตรงต่อนำยกรัฐมนตรี) 30.32 
ยำ้ยไปสังกดักระทรวงยติุธรรม 24.48 
ยำ้ยกลบัไปกระทรวงมหำดไทย 18.72 
ใหไ้ปสังกดัข้ึนตรงกบัผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดั (ส่วนภูมิภำค) 9.92 
ใหจ้ดัตั้งเป็นกระทรวงใหม่ 6.40 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ควรยำ้ยไปสังกดักระทรวงกลำโหม หรือส่วนใดกไ็ด ้แต่ตอ้งใหป้ระชำชนแสดงควำมคิดเห็น และตอ้งอยูใ่น 
                    องคก์รท่ีสำมำรถตรวจสอบได ้ 

0.56 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 9.60 
รวม 100.00 

 
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กบัการแยกอ านาจการสอบสวนของต ารวจออกมา ให้หน่วยงานอ่ืนรับผดิชอบแทน 

ความคิดเห็นของประชาชนเกีย่วกบัการแยกอ านาจการสอบสวนของต ารวจออกมาให้หน่วยงานอ่ืนรับผดิชอบ ร้อยละ 
ไม่เห็นด้วย ควรใหอ้  ำนำจในกำรสอบสวนไวก้บัต ำรวจเช่นเดิม เพรำะ ถือเป็นหนำ้ท่ีของต ำรวจโดยตรง ซ่ึงต ำรวจมีควำมรู้  
                   มีประสบกำรณ์ มีควำมช ำนำญในงำนสอบสวน และท ำหนำ้ท่ีไดดี้อยูแ่ลว้ อีกทั้งต ำรวจมีควำมใกลชิ้ดกบัประชำชน 
                   อยูแ่ลว้  กำรสะสำงคดีต่ำง ๆ จะไดมี้ควำมเช่ือมโยงและต่อเน่ืองกนั หำกใหห้น่วยงำนอ่ืนรับผดิชอบ อำจเป็น 
                   กำรกำ้วก่ำยในหนำ้ท่ี และเกิดควำมซ ้ ำซอ้นกนั ดงันั้นควรใหอ้  ำนำจกำรสอบสวนไวท่ี้ต ำรวจเช่นเดิม 

50.48 

เห็นด้วย กบักำรแยกอ ำนำจในกำรสอบสวนของต ำรวจออกมำ เพรำะ กำรปรำบปรำม กำรจบักมุ และงำนสอบสวนควรแยก 
                  ออกจำกกนั ในปัจจุบนังำนสอบสวนอยูใ่นควำมรับผดิชอบของต ำรวจมำกเกินไป เป็นกำรช่วยลดภำระงำนและ 
                  ของต ำรวจใหน้อ้ยลง ควรมีกำรแบ่งงำน กระจำยหรือถ่วงดุลอ ำนำจ เป็นกำรป้องกนักำรใชอ้  ำนำจหนำ้ท่ีในทำงท่ี 
                  มิชอบ หรือกำรแทรกแซงของอ ำนำจมืด เป็นกำรสร้ำงควำมยติุธรรม เกิดควำมโปร่งใส ซ่ึงหน่วยงำนอ่ืนควรเขำ้มำ 
                  มีส่วนร่วมในงำนสอบสวนดว้ย   ท ำใหก้ำรสอบสวนมีควำมชดัเจน และมีประสิทธิภำพเพ่ิมมำกยิง่ข้ึน 

44.24 

อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ อยำกใหต้รวจสอบทุกฝ่ำย ใหท้ ำร่วมกนัระหวำ่งต ำรวจกบัหน่อยงำนอ่ืน ๆ ท่ีมำรับผดิชอบ ข้ึนอยูก่บัประเภท    
                 ควำมยำกง่ำยของคดี และยงัคงใหอ้  ำนำจกบัต ำรวจแต่ควรใหห้น่วยงำนอ่ืนไดมี้ส่วนร่วมดว้ย 

0.64 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 4.64 
รวม 100.00 
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3. ท่านคดิว่าระบบการคดัเลือกบุคลากรเข้ามารับราชการต ารวจในปัจจุบัน หลกัเกณฑ์ทีค่วรพจิารณาเป็นอนัดบัแรกคือส่ิงใด 

ความคิดเห็นของประชาชนเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์ที่ควรพจิารณาเป็นอนัดบัแรกในการคดัเลือกบุคลากร 
เข้ามารับราชการต ารวจในปัจจุบัน 

ร้อยละ 

กำรจบจำกสถำบนัท่ีผลิตบุคลำกรต ำรวจโดยตรง  เช่น  โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ 31.20 
คุณธรรม จริยธรรม 30.72 
คะแนนสอบ รวมไปถึงทกัษะและควำมสำมำรถ 19.76 
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 6.96 
กำรจบจำกสถำบนักำรศึกษำอ่ืน ๆ 4.56 
ประวติัส่วนบุคคล 3.28 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ตอ้งรักในอำชีพต ำรวจ มีคุณวฒิุ วยัวฒิุ และควำมช ำนำญเฉพำะดำ้น และควรจบหรือมีควำมรู้ทำงดำ้นกฎหมำย 0.72 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 2.80 

รวม 100.00 
 
 
4. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กบัการน า มาตรา 44 มาช่วยในการปฏิรูปต ารวจ 

ความคิดเห็นของประชาชนเกีย่วกบัการน ามาตรา 44 มาช่วยในการปฏิรูปต ารวจ ร้อยละ 
เห็นด้วย เพรำะเป็นกำรช่วยใหก้ำรปฏิรูปต ำรวจ เป็นไปดว้ยควำมรวดเร็ว มีระบบ มีระเบียบ และเปล่ียนแปลงไปใน    
              ทิศทำงท่ีดีข้ึน จะไดไ้ม่มีควำมยดืหยุน่ในกำรท ำงำน ลดกำรทุจริตและปัญหำคอร์รัปชนัได ้โดยเฉพำะกำรปฎิบติั 
              หนำ้ท่ีโดยมิชอบหรือพฤติกรรมท่ีไม่เหมำะสมของต ำรวจบำงคน ซ่ึงกำรแกไ้ขหรือด ำเนินกำรบำงอยำ่งต่ำงมี 
              ขอ้จ ำกดั ดงันั้นกำรใช ้ม. 44 น่ำจะส่งผลดีต่อกำรปฏิรูปต ำรวจ 

61.76 

ไม่เห็นด้วย เพรำะ เป็นกำรแทรกแซงอ ำนำจเกินขอบเขตและใช ้ม. 44 พร ่ ำเพร่ือจนเกินไป ดูเป็นกำรกดดนั บงัคบั ก่ึงเผดจ็  
              กำรกบัต ำรวจมำกเกินไป ควรปล่อยใหเ้ป็นไปตำมกระบวนกำรและขั้นตอน ซ่ึงโครงสร้ำงและระบบบริหำรงำน 
              ของต ำรวจมีกฎหมำย ขอ้ระเบียบบงัคบั ไวค้วบคุมกำรท ำงำนและกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีอยูแ่ลว้ เป็นกำรแกไ้ขท่ี 
              ปลำยเหตุ และไม่ตรงตำมวตัถุประสงคข์องกำรปฏิรูปต ำรวจ 

27.84 

ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 10.40 
รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตัวอย่าง 
 

1. ตารางที่ 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  111 8.88 
ปริมณฑลและภำคกลำง  318 25.44 
ภำคเหนือ 225 18.00 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 417 33.36 
ภำคใต ้ 179 14.32 

รวม 1,250 100.00 
 
2. ตารางที่ 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 706 56.48 
หญิง 542 43.36 
เพศทำงเลือก 2 0.16 

รวม 1,250 100.00 
 
3. ตารางที่ 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 96 7.68 
26 – 35 ปี  215 17.20 
36 – 45  ปี 293 23.44 
46 – 59  ปี 430 34.40 
60 ปีข้ึนไป 188 15.04 
ไม่ระบุ 28 2.24 

รวม 1,250 100.00 
 
4. ตารางที่ 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,135 90.80 
อิสลำม 53 4.24 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 16 1.28 
ไม่ระบุ 46 3.68 

รวม 1,250 100.00 
 
5. ตารางที่ 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 309 24.72 
สมรส 830 66.40 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
 
 

62 4.96 
ไม่ระบุ 49 3.92 

รวม 1,250 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตัวอย่าง (ต่อ) 
 

6. ตารางที่ 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 303 24.24 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 379 30.32 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 115 9.20 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 345 27.60 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 55 4.40 
ไม่ระบุ 53 4.24 

รวม 1,250 100.00 
 
7. ตารางที่ 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 141 11.28 
พนกังำนเอกชน 168 13.44 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 322 25.76 
เกษตรกร/ประมง 181 14.48 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 176 14.08 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 172 13.76 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 34 2.72 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 1 0.08 
ไม่ระบุ 55 4.40 

รวม 1,250 100.00 
 
8. ตารางที่ 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 130 10.40 
ไม่เกิน 10,000 279 22.32 
10,001 – 20,000 345 27.60 
20,001 – 30,000 161 12.88 
30,001 –  40,000 80   6.40 
มำกกวำ่  40,001 ข้ึนไป 109 8.72 
ไม่ระบุ 146 11.68 

รวม 1,250 100.00 
 
  

 


