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“ความรุนแรงในสังคมไทย ลดลงได้ด้วย (ใคร?) คุณ” 
 

 เรียน  บรรณาธิการบริหาร /บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว/ หัวหน้าหน่วยงาน 
พม. POLL ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็นทำงสังคม โดยส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 3 กระทรวงกำรพัฒนำ

สังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) 
เปิดเผยผลส ำรวจ เรื่อง “ความรุนแรงในสังคมไทย ลดลงได้ด้วย (ใคร?) คุณ” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงเดือน ตุลำคม – 
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 15 ปีขึ้นไป ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดระยองและจันทบุรี ใช้ระเบียบวิธีวิจัย 
เชิงส ำรวจ (Survey Research) โดยใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) รวมขนำดตัวอย่ำงท้ังสิ้น 
จ ำนวน 400 หน่วยตัวอย่ำง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีลงพ้ืนท่ีภำคสนำม ก ำหนดค่ำควำมเช่ือม่ัน ร้อยละ 95.0 

จำกผลกำรส ำรวจ เมื่อถำมถึงควำมรุนแรงในสังคมที่ประชำชนส่วนใหญ่นึกถึง พบว่ำ ร้อยละ  52.75  
นึกถึงกำรท ำร้ำยร่ำงกำย (เช่น ทะเลำะวิวำท กำรทุบ ตี ต่อย เตะ เป็นต้น) ร้อยละ 28.75 นึกถึงกำรล่วงละเมิด
ทำงเพศ (เช่น กำรทำรุณกรรมทำงเพศ กำรคุกคำมทำงเพศ กำรบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ เป็นต้น) ร้อยละ 13.75  
นึกถึงกำรท ำร้ำยจิตใจ (เช่น วำจำ ด่ำทอ ท่ำทำง สำยตำ สีหน้ำ ท ำให้เจ็บช้ ำน้ ำใจ อับอำย เป็นต้น) ร้อยละ 4.00 
นึกถึงกำรท ำร้ำยทำงเพศ (เช่น ถูกพูดจำลวนลำม กำรถูกบังคับให้ถอดเสื้อผ้ำเพื่อถ่ำยภำพ เป็นต้น) และ 
ร้อยละ 0.75 ระบุว่ำ อ่ืน ๆ เช่น ทุกข้อที่กล่ำวมำ เป็นต้น  
 ในส่วนของสำเหตุหรือปัจจัยที่ประชำชนส่วนใหญ่คิดว่ำท ำให้เกิดปัญหำควำมรุนแรงในสังคมมำกที่สุด
เป็นอันดับ 1 คือ สุรำ/ยำเสพติด ร้อยละ 29.08 อันดับ 2 คือ กำรอบรมเลี้ยงดู ร้อยละ 21.44 อันดับ 3 คือ 
กำรคบเพื่อน ร้อยละ 9.43  อันดับ 4 คือ ควำมเครียด ร้อยละ 9.30 อันดับ 5 คือ นิสัยส่วนตัว ร้อยละ 7.30 
อันดับ 6 คือ กำรเห็นเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงบ่อยครั้ง ร้อยละ 6.63 อันดับ 7 คือ ภำระหนี้สิน ร้อยละ 5.21 
อันดับ 8 คือ รำยได้ไม่เพียงพอ ร้อยละ 4.80 อันดับ 9 คือ กำรพนัน ร้อยละ 4.26 อันดับ 10 คือ อำกำรป่วย
ทำงจิต ร้อยละ 2.29 และอันดับ 11 คือ อื่น ๆ เช่น พฤติกรรมกำรลอกเลียนแบบ, สภำพสังคมในปัจจุบัน 
เป็นต้น ร้อยละ 0.25 

เมื่อถำมควำมคิดเห็นของประชำชนในเรื่องควำมรุนแรงในครอบครัวมีผลให้เด็กมีพฤติกรรมก้ำวร้ำว
หรือเก็บกด มำกน้อยเพียงใด พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.50 ระบุว่ำเห็นด้วยมำกที่สุด ร้อยละ 31.25 
ระบุว่ำเห็นด้วยมำก ร้อยละ 10.75 ระบุว่ำเห็นด้วยปำนกลำง ร้อยละ 0.75 ระบุว่ำเห็นด้วยน้อย ร้อยละ 0.50 
ระบุว่ำ ควำมรุนแรงในครอบครัวไม่มีผลให้เด็กมีพฤติกรรมก้ำวร้ำวหรือเก็บกด  และร้อยละ 0.25 ระบุว่ำเห็นด้วย
น้อยที่สุด 

วันจันทร์ท่ี 19 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 
พม. POLL ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็นทำงสังคม โดยส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 3 กระทรวงกำรพัฒนำสังคม     
และควำมมั่นคงของมนุษย์ Email address: tpso3@m-society.go.th ร่วมกับศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล”  

สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ E-mail : nida_poll@nida.ac.th จ ำนวน 9 หน้ำ รวมหน้ำน้ี 

mailto:nida_poll@nida.ac.th%20จำนวน
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 ส ำหรับควำมคิดเห็นในเรื่องประเภทของสื่อที่ใช้ในกำรน ำเสนอเรื่องควำมรุนแรงทำงสังคมที่มีผลต่อ
พฤติกรรมกำรเลียนแบบมำกที่สุด พบว่ำ อันดับ 1 คือ สื่ออินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ ยูทูป ร้อยละ 29.43 อันดับ 2 
คือ สื่อสังคมออนไลน์ คลิปวิดีโอ ไลฟ์สด ร้อยละ 23.72 อันดับ 3 คือ เกมที่ใช้ควำมรุนแรง ต่อสู้ ยิงปืน ร้อยละ 
18.51 อันดับ 4 คือ ละคร ร้อยละ 12.30 อันดับ 5 คือ ข่ำว ร้อยละ 9.17 อันดับ 6 คือ ภำพยนตร์ ร้อยละ 5.42 
อันดับ 7 คือ หนังสือพิมพ์  ร้อยละ 0.96  และอันดับ 8 คือ สื่อวิทยุ ร้อยละ 0.50 
 เมื่อถำมต่อว่ำกำรน ำเสนอเรื่องกำรกระท ำควำมรุนแรงในสังคมบ่อยครั้ง มีผลต่อพฤติกรรม 
กำรเลียนแบบมำกน้อยเพียงใด พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 41.25 ระบุว่ำเห็นด้วยมำก ร้อยละ 37.50 
ระบุว่ำเห็นด้วยมำกที่สุด ร้อยละ 17.25 ระบุว่ำเห็นด้วยปำนกลำง ร้อยละ 2.75 ระบุว่ำเห็นด้วยน้อย ร้อยละ 
0.75 ระบุว่ำเห็นด้วยน้อยที่สุด และร้อยละ 0.50 ระบุว่ำกำรน ำเสนอเรื่องกำรกระท ำควำมรุนแรงในสังคม
บ่อยครั้ง ไม่มีผลต่อพฤติกรรมกำรเลียนแบบ  
 เมื่อถำมถึงสิ่งที่ประชำชนจะท ำ หำกพบเห็นเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงในสังคม พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ ่
ร้อยละ 64.00 ระบุว่ำ แจ้งเหตุ โดยแจ้งผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ดังนี้ ร้อยละ 67.58 แจ้งผ่ำนสำยด่วน 191 แจ้งเหตุ
ด่วนเหตุร้ำย ร้อยละ 16.02 แจ้งต ำรวจ ร้อยละ 5.47 แจ้งผ่ำนสำยด่วน 1300 ศูนย์ประชำบดี กระทรวงกำร
พัฒนำสังคมฯ ร้อยละ 1.17 โทรศัพท์แจ้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  ร้อยละ 0.78 รพ./กู้ภัย/มูลนิธิ ร้อยละ 0.39 
แจ้งเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้อง และแจ้งผ่ำนสำยด่วน 1669 หน่วยบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์นเรนทร  ในสัดส่วน
ทีเ่ท่ำกัน  และร้อยละ 8.98 ไม่ระบุช่องทำงกำรแจ้งเหตุ  รองลงมำ ร้อยละ 18.75 ระบุว่ำ หำกพบเห็นเหตุกำรณ ์
ควำมรุนแรงในสังคมจะเข้ำไปช่วยเหลือ ร้อยละ 9.25 ระบุว่ำ หลีกเลี่ยง (กลัวโดนลูกหลง) ร้อยละ 6.25 ระบุว่ำ 
ถ่ำยรูป/คลิป/ไลฟ์สด ร้อยละ 1.75 ระบุว่ำ เพิกเฉย/ไม่สนใจ   
 ในส่วนของแนวทำงกำรแก้ปัญหำควำมรุนแรงในสังคม พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 57.39 ระบุว่ำ 
กำรบังคับใช้กฎหมำย (มีบทลงโทษท่ีเด็ดขำด) ร้อยละ 51.38 ระบุว่ำ สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว/อบรม
สั่งสอน ร้อยละ 43.36 ระบุว่ำ กำรให้ควำมรู้เรื่อง “กำรยุติควำมรุนแรง” ตั้งแต่เด็ก ร้อยละ 34.59 ระบุว่ำ รณรงค์
ยุติปัญหำควำมรุนแรง (เช่น กำรจัดกิจกรรม สร้ำง/ปลูกฝังจิตส ำนึก) ร้อยละ 29.57 ระบุว่ำ กำรให้ควำมรู้เรื่อง
ควำมเท่ำเทียมทำงเพศ/กำรเคำรพศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์  ร้อยละ 28.57 ระบุว่ำ ลดกำรน ำเสนอเกี่ยวกับ 
กำรกระท ำควำมรุนแรงทำงสื่อทุกประเภท  ร้อยละ 26.57 ระบุว่ำ กำรให้ควำมรู้เรื่อง “สิทธิควำมเท่ำเทียม
กำรยุติควำมรุนแรง” และทุกภำคส่วนควรน ำเสนอแนวทำงกำรแก้ปัญหำและแนวทำงกำรป้องกันควำมรุนแรง 
ในสัดส่วนที่เท่ำกัน  ร้อยละ 21.80 ระบุว่ำ กำรให้มีกำรบ ำบัดผู้กระท ำควำมรุนแรงและสภำพแวดล้อมสังคม 
ในชุมชน/ครอบครัวที่เอ้ือต่อกำรลดปัญหำควำมรุนแรง ร้อยละ 21.55 ระบุว่ำ กำรน ำเสนอบุคคลหรือส่งเสริม
บุคคลที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรไม่กระท ำควำมรุนแรงและไม่เพิกเฉย และร้อยละ 0.75 ระบุว่ำ อ่ืน ๆ เช่น 
กำรปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดีงำมในสังคมไทยให้แก่ทุกเพศทุกวัย เป็นต้น 
 เมื่อถำมถึงกำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงในสังคม พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่  ร้อยละ 
26.00 ระบุว่ำ ไม่เป็นผู้กระท ำควำมรุนแรง ร้อยละ 25.00 ระบุว่ำ แจ้งเหตุเมื่อพบเห็นเหตุกำรณ์ควำมรุนแรง  
ร้อยละ 23.75 ระบุว่ำ ไม่ใช้อำรมณ์/ก ำลัง ในกำรตัดสินปัญหำ ร้อยละ 23.25 ระบุว่ำ เคำรพสิทธิ์และให้เกียรติ
ผู้อื่น และร้อยละ 2.00 ระบุว่ำ เข้ำช่วยเหลือ  
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 ท้ำยที่สุด เมื่อถำมถึงกำรลดปัญหำควำมรุนแรงในสังคมควรเป็นหน้ำที่ของใคร พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 40.50 ระบุว่ำ เป็นหน้ำที่ของตนเอง  ร้อยละ 26.25 ระบุว่ำ เป็นหน้ำที่ของครอบครัว  ร้อยละ 12.75 ระบุว่ำ
เป็นหน้ำที่ของต ำรวจ/พนักงำนเจ้ำหน้ำที่รัฐ  ร้อยละ 12.00 ระบุว่ำ เป็นหน้ำที่ของชุมชน ร้อยละ 5.00 ระบุว่ำ
เป็นหน้ำที่ของคนไทยทุกคน และทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง  ร้อยละ 1.75 ระบุว่ำ เป็นหน้ำที่ของโรงเรียน  ร้อยละ 1.25 
ระบุว่ำ เป็นหน้ำที่ขององค์กรไม่แสวงหำก ำไร (NGOs) และร้อยละ 0.50 ระบุว่ำ เป็นหน้ำที่ของภำคเอกชน  

เมื่อพิจำรณำลักษณะข้อมูลทั่วไปของตัวอย่ำง พบว่ำ ตัวอย่ำงร้อยละ 49.50 เป็นเพศชำย และเพศหญิง 
ในสัดส่วนทีเ่ท่ำกัน  และร้อยละ 1.00 เป็นเพศทำงเลือก ตัวอย่ำงร้อยละ 25.00 มีอำยุระหว่ำง 15-23 ปี มีอำยุ
ระหว่ำง 24-37 ปี มีอำยุระหว่ำง 38-53 ปี และมีอำยุ 54 ปีขึ้นไป ในสัดส่วนที่เท่ำกัน ตัวอย่ำงร้อยละ 99.50 
นับถือศำสนำพุทธ และร้อยละ 0.50 นับถือศำสนำอิสลำม ตัวอย่ำงร้อยละ 48.50 มีสถำนภำพสมรสแล้ว  ร้อยละ 
42.75 โสด ร้อยละ 4.75 หม้ำย ร้อยละ 4.00 หย่ำร้ำง  

ตัวอย่ำงร้อยละ 39.75 จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 25.75 จบกำรศึกษำ
ระดับประถมศึกษำ  ร้อยละ 20.00 จบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 10.00 จบกำรศึกษำ
ระดับอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ  ร้อยละ 2.50 จบกำรศึกษำระดับปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 1.75 ไม่ได้
รับกำรศึกษำ และร้อยละ 0.25 จบกำรศึกษำระดับปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ ตัวอย่ำงร้อยละ 22.50 รับรำชกำร/
พนักงำน/ลูกจ้ำงของรัฐ  ร้อยละ 20.75 นักเรียน/นักศึกษำ  ร้อยละ 19.75  รับจ้ำงทั่วไป/ผู้ใช้แรงงำน  ร้อยละ 
12.00  ธุรกิจส่วนตัว(ไม่มีลูกจ้ำง) ร้อยละ 7.00 เกษตรกรรม/ประมง  ร้อยละ 4.50 เจ้ำของธุรกิจส่วนตัว  (มีลูกจ้ำง)  
ร้อยละ 3.75 พนักงำนบริษัทเอกชน  ร้อยละ 3.50 พ่อบ้ำน/แม่บ้ำน  ร้อยละ 3.25 พนักงำนรัฐวิสำหกิจ  ร้อยละ 
2.50 ว่ำงงำน   และร้อยละ 0.50 เกษียณอำยุ  ตัวอย่ำงร้อยละ 34.50 มีรำยได้ไม่เกิน 10,000 บำท  ร้อยละ 
32.00  มีรำยได้ 10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 11.25 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 10.50  มีรำยได้ 20,001 – 30,000 บำท 
ร้อยละ 8.50 ไม่ระบุ ร้อยละ 2.50 มีรำยได้ 30,001 – 40,000 บำท และร้อยละ 0.75  มีรำยได้ 40,001 บำท
ขึ้นไป 
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1. เมื่อนึกถึงความรุนแรงในสังคมท่านนึกถึงการกระท าใดมากที่สุด 
การกระท าที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในสังคม ร้อยละ 

กำรท ำรำ้ยรำ่งกำย (เช่น ทะเลำะวิวำท กำรทุบ ตี ต่อย เตะ เป็นต้น) 52.75 
กำรล่วงละเมิดทำงเพศ (เช่น กำรทำรุณทำงเพศ กำรคุกคำมทำงเพศ กำรบังคับให้มี
เพศสัมพันธ์) 

28.75 

กำรท ำร้ำยจิตใจ (เช่น วำจำ ด่ำทอ ท่ำทำง สำยตำ สีหน้ำ ท ำให้เจ็บช้ ำน้ ำใจ อับอำย เป็นต้น) 13.75 
กำรท ำร้ำยทำงเพศ (เช่น ถูกพูดจำลวนลำม กำรถูกบังคับให้ถอดเสื้อผ้ำเพื่อถ่ำยภำพ เป็นต้น) 4.00 
อ่ืน ๆ เช่น ทุกข้อที่กล่ำวมำ เป็นต้น 0.75 

รวมทั้งสิ้น 100.00 
 

2. ท่านคิดว่าอะไรเป็น สาเหตุ/ปัจจัย ที่ท าให้เกิดปัญหาความรุนแรงในสังคมมากที่สุด  
สาเหตุหรือปัจจัยท่ีท าให้เกิดปัญหาความรุนแรงในสังคม   ร้อยละ 

อันดับ 1 : สุรำ/ยำเสพติด   29.08 
อันดับ 2 : กำรอบรมเลี้ยงดู   21.44 
อันดับ 3 : กำรคบเพื่อน   9.43 
อันดับ 4 : ควำมเครียด   9.30 
อันดับ 5 : นิสัยส่วนตัว   7.30 
อันดับ 6 : กำรเห็นเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงบ่อยครั้ง   6.63 
อันดับ 7 : ภำระหนี้สิน   5.21 
อันดับ 8 : รำยไดไ้ม่เพียงพอ   4.80 
อันดับ 9 : กำรพนัน   4.26 
อันดับ 10 : อำกำรป่วยทำงจติ   2.29 
อันดับ 11 : อ่ืน ๆ เช่น พฤติกรรมกำรลอกเลียนแบบ, สภำพสังคมในปัจจุบัน เป็นต้น 0.25 
      
3. ท่านคิดว่าความรุนแรงในครอบครัว มีผลให้เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าว/เก็บกด มากน้อยเพียงใด 

ระดับความคิดเห็น ร้อยละ 
มำกท่ีสุด 56.50 
มำก 31.25 
ปำนกลำง 10.75 
น้อย 0.75 
น้อยที่สุด 0.25 
ไม่มีผลเลย 0.50 

รวมทั้งสิ้น 100.00 
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4. ท่านคิดว่าการน าเสนอเรื่องความรุนแรงทางสังคมผ่านสื่อประเภทใด ที่มีผลต่อพฤติกรรมเลียนแบบ 
การกระท าความรุนแรงในสังคมมากที่สุด 

ประเภทสื่อ   ร้อยละ 
อันดับ 1 : สื่ออินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ ยูทูป   29.43 
อันดับ 2 : สื่อสังคมออนไลน์ คลิปวิดีโอ ไลฟ์สด   23.72 
อันดับ 3 : เกมที่ใช้ควำมรุนแรง ต่อสู้ ยิงปืน   18.51 
อันดับ 4 : ละคร   12.30 
อันดับ 5 : ข่ำว   9.17 
อันดับ 6 : ภำพยนตร์   5.42 
อันดับ 7 : หนังสือพิมพ์   0.96 
อันดับ 8 : สื่อวิทยุ (เช่น วิทยุกระจำยเสียง)   0.50 

      
5. ท่านคิดว่าการน าเสนอเรื่องการกระท าความรุนแรงในสังคมบ่อยครั้ง มีผลต่อพฤติกรรมเลียนแบบ    

การกระท าความรุนแรงในสังคมมากน้อยเพียงใด 

ระดับความคิดเห็น ร้อยละ 
มำกท่ีสุด 37.50 
มำก 41.25 
ปำนกลำง 17.25 
น้อย 2.75 
น้อยที่สุด 0.75 
ไม่มีผลเลย 0.50 

รวมทั้งสิ้น 100.00 
 

6. หากพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงในสังคม ท่านจะท าอย่างไร 

สิ่งท่ีจะท า หากพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงในสังคม ร้อยละ 
แจ้งเหตุ โดยผ่านช่องทาง 64.00 
  - สายด่วน 191 แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ร้อยละ : 67.58 
  - แจ้งต ารวจ ร้อยละ : 16.02 
  - สายด่วน 1300 ศูนย์ประชาบดี กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ร้อยละ : 5.47 
  - โทรศัพท์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ : 1.17 
  - รพ./กู้ภัย/มูลนิธิ ร้อยละ : 0.78 
  - แจ้งเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ร้อยละ : 0.39 
  - สายด่วน 1669 หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์นเรนทร ร้อยละ : 0.39 

- ไม่ระบุ ร้อยละ : 8.98 
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6. หากพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงในสังคม ท่านจะท าอย่างไร (ต่อ) 
สิ่งท่ีจะท า หากพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงในสังคม ร้อยละ 

เข้ำไปช่วยเหลือ 18.75 
หลีกเลี่ยง (กลัวโดนลูกหลง) 9.25 
ถ่ำยรูป/คลิป/ไลฟ์สด 6.25 
เพิกเฉย/ไม่สนใจ 1.75 

รวมทั้งสิ้น 100.00 
 

7. ท่านคิดว่าควรมีแนวทางแก้ไข “ปัญหาความรุนแรงในสังคม” อย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
แนวทางการแก้ปัญหาความรุนแรงในสังคม ร้อยละ 

กำรบังคับใช้กฎหมำย (มีบทลงโทษที่เด็ดขำด) 57.39 
สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว/อบรมสั่งสอน 51.38 
กำรให้ควำมรู้เรื่อง “กำรยุติควำมรุนแรง” ตั้งแต่เด็ก 43.36 
รณรงค์ยุติปัญหำควำมรุนแรง (เช่น กำรจัดกิจกรรม สร้ำง/ปลูกฝังจิตส ำนึก) 34.59 
กำรให้ควำมรู้เรื่องควำมเท่ำเทียมทำงเพศ/กำรเคำรพศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ 29.57 
ลดกำรน ำเสนอเกี่ยวกับกำรกระท ำควำมรุนแรงทำงสื่อทุกประเภท 28.57 
กำรให้ควำมรู้เรื่อง “สิทธิควำมเท่ำเทียมกำรยุติควำมรุนแรง” 26.57 
ทุกภำคส่วนควรน ำเสนอแนวทำงกำรแก้ปัญหำและแนวทำงกำรป้องกันควำมรุนแรง 26.57 
กำรให้มีกำรบ ำบัดผู้กระท ำควำมรุนแรงและสภำพแวดล้อมสังคมในชุมชน/ครอบครัวที่เอ้ือต่อ
กำรลดปัญหำควำมรุนแรง 

21.80 

กำรน ำเสนอบุคคลหรือส่งเสริมบุคคลที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรไม่กระท ำควำมรุนแรงและ 
ไม่เพิกเฉย 

21.55 

อ่ืน ๆ เช่น กำรยับยั้งชั่งใจ กำรให้อภัยกัน ควรปลุกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม
อันดีงำมในสังคมไทยให้แก่ทุกเพศทุกวัย 

0.75 

 

8. ท่านคิดว่าจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคมอย่างไร 

การมีส่วนร่วม ร้อยละ 
ไม่เป็นผู้กระท ำควำมรุนแรง 26.00 
แจ้งเหตุเมื่อพบเห็นเหตุกำรณ์ควำมรุนแรง 25.00 
ไม่ใช้อำรมณ์/ก ำลัง ในกำรตัดสินปัญหำ 23.75 
เคำรพสิทธิ์และให้เกียรติผู้อื่น 23.25 
เข้ำช่วยเหลือ 2.00 

รวมทั้งสิ้น 100.00 
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9. ท่านคิดว่าการลดปัญหาความรุนแรงในสังคมควรเป็นหน้าที่ของใครมากที่สุด 

ผู้ที่มีหน้าที่ในการลดปัญหาความรุนแรงในสังคม ร้อยละ 
ตนเอง 40.50 
ครอบครัว 26.25 
ต ำรวจ/พนักงำนเจำ้หน้ำที่รัฐ 12.75 
ชุมชน 12.00 
เป็นหน้ำที่ของคนไทยทุกคน และทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง 5.00 
โรงเรียน 1.75 
องค์กรไม่แสวงหำก ำไร (NGOs) 1.25 
ภำคเอกชน 0.50 

รวมทั้งสิ้น 100.00 
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ลักษณะข้อมลูทั่วไปของตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 
เพศ ร้อยละ 

ชำย 49.50 
หญิง 49.50 
เพศทำงเลือก 1.00 

รวมทั้งสิ้น 100.00 
 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามช่วงอายุ 
ช่วงอายุ ร้อยละ 

อำยุ 15 - 23 ปี 25.00 
อำยุ 24 - 37 ปี 25.00 
อำยุ 38 - 53 ปี 25.00 
อำยุ 54 ปี 25.00 

รวมทั้งสิ้น 100.00 
 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา ร้อยละ 
พุทธ 99.50 
อิสลำม 0.50 

รวมทั้งสิ้น 100.00 
 

ตารางที่ 4 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามสถานภาพสมรส 
สถานภาพ ร้อยละ 

สมรส 48.50 
โสด 42.75 
หม้ำย 4.75 
หย่ำร้ำง 4.00 

รวมทั้งสิ้น 100.00 
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ตารางที่ 5 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา ร้อยละ 
ไม่ได้รับกำรศึกษำ 1.75 
ประถมศึกษำ 25.75 
มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 20.00 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 10.00 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 39.75 
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ 2.50 
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ 0.25 

รวมทั้งสิ้น 100.00 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ ร้อยละ 
รับรำชกำร/พนักงำน/ลูกจำ้งของรัฐ 22.50 
นักเรียน/นักศึกษำ 20.75 
รับจ้ำงทั่วไป/ผู้ใช้แรงงำน 19.75 
ธุรกิจส่วนตัว (ไม่มีลูกจ้ำง) 12.00 
เกษตรกรรม/ประมง 7.00 
เจ้ำของธุรกิจส่วนตัว (มีลูกจำ้ง) 4.50 
พนักงำนบริษัทเอกชน 3.75 
พ่อบ้ำน/แม่บ้ำน 3.50 
พนักงำนรัฐวิสำหกิจ 3.25 
ว่ำงงำน 2.50 
เกษียณอำยุ 0.50 

รวมทั้งสิ้น 100.00 

ตารางที่ 7 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

รายได้ต่อเดือน ร้อยละ 
ไม่เกิน 10,000 บำท 34.50 
10,001 – 20,000 บำท 32.00 
20,001 – 30,000 บำท 10.50 
30,001 – 40,000 บำท 2.50 
40,001 บำทข้ึนไป 0.75 
ไม่มีรำยได ้ 11.25 
ไม่ระบ ุ 8.50 

รวมทั้งสิ้น 100.00 
 


