
                          
 
 

 
 
 
 

 

 “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการคา้มนุษย์” 
 

 เรียน   บรรณาธิการบริหาร /บรรณาธิการข่าว / หัวหน้าข่าว / หัวหน้าหน่วยงาน 
  ส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 10 (สสว.10) ร่วมกับส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุน
วิชำกำร 1-12 กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยผลส ำรวจเรื่อง “ควำมคิดเห็นของ
ประชำชนที่มีต่อกำรค้ำมนุษย์” ท ำกำรส ำรวจควำมคิดเห็นดังกล่ำว ระหว่ำงวันที่ 4-15 กรกฎำคม 2559 จำก
ประชำชนทั่วประเทศกระจำยทั่วทุกภูมิภำค รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 3,600 หน่วยตัวอย่ำง ด้วยวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบ
แบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ำรวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธี      
ลงพ้ืนที่ภำคสนำม โดยก ำหนดค่ำควำมเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 95.0 และมีค่ำควำมคลำดเคลื่อนมำตรฐำน (Standard 
Error: S.E.) ไม่เกิน 0.80 
 จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ร้อยละ 92.28 ทรำบเกี่ยวกับกำรค้ำมนุษย์ และ     
ร้อยละ 7.72 ไม่ทรำบเก่ียวกับกำรค้ำมนุษย์   
 เมื่อถำมถึงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะที่เป็นกำรกระท ำผิดฐำนกำรค้ำมนุษย์ พบว่ำ ตัวอย่ำง
ส่วนใหญ่ร้อยละ 83.78 กำรแสวงหำประโยชน์จำกกำรค้ำประเวณี รองลงมำร้อยละ 63.77 กำรน ำคนมำขอทำน 
ร้อยละ 61.80 กำรบังคับใช้แรงงำนหรือบริกำร ร้อยละ 51.75 กำรแสวงหำประโยชน์ทำงเพศในรูปแบบอ่ืน      
ร้อยละ 40.79 กำรเอำคนลงเป็นทำส ร้อยละ 37.17 กำรบังคับตัดอวัยวะเพ่ือกำรค้ำหรือกำรอ่ืนใดที่คล้ำยคลึงกัน
อันเป็นกำรขูดรีดบุคคล ร้อยละ 31.11 กำรผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลำมก และอ่ืนๆ (ในสัดส่วนร้อย
เปอร์เซ็นต ์จำกกำรข่มเหงรังแกละเมิดสิทธิมนุษยชน) 
     เมื่อถำมถึงกำรเคยพบเห็นหรือมีประสบกำรณ์ตรงเกี่ยวกับกำรค้ำมนุษย์พบว่ำ ส่วนใหญ่ร้อยละ  
88.67 ไม่เคยพบ/ไม่มีประสบกำรณ์ตรง และร้อยละ 11.33 เคยพบ/มีประสบกำรณ์ตรงเกี่ยวกับกำรค้ำมนุษย์ 
ตัวอย่ำงเหตุกำรณ์ร้อยละ 40.74 กำรหำประโยชน์จำกกำรน ำหญิงมำค้ำประเวณี ร้อยละ 37.04 เอำคนมำขอทำน 
ร้อยละ 14.81 น ำเข้ำแรงงำนต่ำงด้ำว/เรือประมงและร้อยละ 7.41 บังคับใช้แรงงำน บังคับน ำเด็กมำเร่ขำยของ 
สถำนที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 50.00 สถำนที่ชุมชน เช่น วัด ตลำด สะพำนลอย สวนสำธำรณะ ร้อยละ 45.45 สถำน
บริกำร เช่น ร้ำนอำหำร คำรำโอเกะ และร้อยละ 4.55 ด่ำนชำยแดน บริเวณชำยฝั่ง     
 เมื่อถำมถึงช่องทำงกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรค้ำมนุษย์ พบว่ำ  ส่วนใหญ่ร้อยละ 89.41 
รับรู้จำกโทรทัศน์ รองลงมำร้อยละ 60.67 สื่อสังคมออนไลน์ ร้อยละ 50.50 หนังสือพิมพ์ ร้อยละ  30.66 ทำงวิทยุ 
ร้อยละ 20.48 สื่อบุคคล และอ่ืนๆ (ร้อยละ 66.67 พบด้วยตนเอง เช่นอินเตอร์เน็ต ทีวี ร้อยละ 33.33 หนังสือ
รำชกำรจำกกระทรวง/ประชุม)  
 เมื่อถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับสำเหตุที่ท ำให้กำรค้ำมนุษย์ยังคงอยู่ พบว่ำ ส่วนใหญ่ร้อยละ 73.87 
ควำมยำกจน รองลงมำร้อยละ 52.65 ค่ำนิยมที่ผิด เช่น ควำมฟุ่มเฟือย ควำมอยำกสบำย อยำกมีฐำนะทัดเทียม
ทำงสังคม ร้อยละ 52.27 กำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ ร้อยละ 49.79 กำรลักพำตัวและล่อลวงเพ่ือบังคับใช้
แรงงำน ร้อยละ 44.98 กำรขำดโอกำสทำงสังคมและกำรศึกษำ ร้อยละ 40.87 ธุรกิจลำมกอนำจำร กำรค้ำบริกำร
ทำงเพศยังแพร่หลำยทั่วไป ร้อยละ 39.92 เจ้ำหน้ำที่ของรัฐไม่เข้มงวดในกำรปฏิบัติหน้ำที่/ประพฤติมิชอบ ร้อยละ 
37.98 กำรกดขี่ทำงเพศ ร้อยละ 37.11 ควำมแตกต่ำงและควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ ร้อยละ 21.24 ควำมไม่เท่ำ
เทียมทำงเพศ และอ่ืนๆ(ในสัดส่วนที่เท่ำกัน ร้อยละ 50.00 เห็นว่ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐกระท ำผิดเอง เพ่ิมควำมรุนแรง
ในบทลงโทษตำมกฎหมำย)  

ส ำนักงำนส่งเสริมและสนบัสนุนวิชำกำร 10  (สสว.10) ร่วมกับส ำนักงำนส่งเสริมและสนบัสนุนวิชำกำร 1-12  
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนษุย์  

โทรศัพท ์053 112485-6 โทรสำร 053-112491  E-mail : tpso10@m-society.go.th  Wedsite : www.tpso10.org   
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  เมื่อถำมถึงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับระดับควำมรุนแรงของปัญหำกำรค้ำมนุษย์ พบว่ำร้อยละ 43.06 
ค่อนข้ำงรุนแรงมำก ร้อยละ 32.47 มีระดับควำมรุนแรงปำนกลำง ร้อยละ 18.72 มีระดับรุนแรงมำกที่สุด ร้อยละ 
4.42 ค่อนข้ำงรุนแรงน้อย และร้อยละ 1.33 มีควำมรุนแรงน้อยที่สุด โดยค่ำเฉลี่ย = 3.73 และ (S.D = 0.85) 
 เมื่อถำมถึงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ พบว่ำ 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 71.32 ปลูกฝังค่ำนิยมที่ถูกต้องแก่บุตรหลำน เช่น ควำมพอเพียง ประหยัด รองลงมำร้อยละ 
62.45 ช่วยกันเฝ้ำระวัง ให้ค ำแนะน ำปรึกษำ สมำชิกในชุมชน ร้อยละ 62.42 แจ้งเบำะแสกำร ค้ำมนุษย์ ร้อยละ 
60.92 ให้ควำมร่วมมือเกี่ยวกับกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมกำรป้องกันกำรค้ำมนุษย์ ร้อยละ 49.12 ไม่สนับสนุน
แรงงำนผิดกฏหมำย ร้อยละ 42.84 ไม่สนับสนุนกำรซื้อบริกำรทำงเพศ ร้อยละ 34.52 ไม่สนับสนุนคนขอทำน และ
อ่ืนๆ(ในสัดส่วนที่เท่ำกัน ร้อยละ 50.00 เห็นว่ำภำครัฐควรท ำงำนอย่ำงจริงจังและให้ควำมส ำคัญ เพ่ิมบทลงโทษให้หนัก)    
 เมื่อถำมถึงควำมคำดหวังต่อหน่วยงำนที่ควรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ 
พบว่ำส่วนใหญ่คิดว่ำ อันดับหนึ่ง ร้อยละ 80.08 กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ อันดับสอง    
ร้อยละ 67.20 ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ อันดับสาม ร้อยละ 61.47 กระทรวงแรงงำน และอ่ืนๆ (ในสัดส่วนร้อย
เปอร์เซ็นต์ หน่วยงำนภำครัฐ คสช/อปท./ผู้น ำชุมชน/สมำคมต่ำงๆ)  
 เมื่อถำมถึงระดับ “ควำมเชื่อมั่นต่อกำรจัดกำรกับกำรค้ำมนุษย์” อยู่ในระดับใด พบว่ำส่วนมำก
เชื่อมั่นอยู่ในระดับปำนกลำง โดยค่ำเฉลี่ย 2.88 (S.D =1.03) 
 ท้ำยที่สุด ตัวอย่ำงให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ ตัวอย่ำงส่วนมำกร้อยละ 
24.59 ให้เพ่ิมควำมเข้มงวด เช่นกฎหมำย เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและหน่วยงำน รองลงมำร้อยละ 14.75 ช่วยกันปลูกฝัง
ค่ำนิยมที่ถูกต้องให้แก่เด็กและเยำวชน /ให้เฝ้ำระวังและแจ้งเบำะแส ร้อยละ 13.11 ผู้ปกครองควรเอำใจใส่      
บุตรหลำนอย่ำงใกล้ชิด ร้อยละ 11.48 ควรให้กฎหมำยมีบทลงโทษรุนแรงมำกกว่ำนี้ ร้อยละ 8.20 ควรจัดรณรงค์
ส่งเสริมกำรค้ำมนุษย์/ประชำสัมพันธ์ให้ทั่วถึง ร้อยละ 6.56 ทุกภำคส่วนควรมีจิตส ำนึกในกำรร่วมมือป้องกันแก้ไข
ปัญหำอย่ำงจริงจัง/บูรณำกำร และในสัดส่วนที่เท่ำกัน ร้อยละ 3.28 สร้ำงอำชีพ/ส่งเสริมให้มีควำมทัดเทียมกัน 
และควรใช้หลักค ำสอนในพระพุทธศำสนำเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ/ใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
 เมื่อพิจำรณำลักษณะทั่วไปของตัวอย่ำง พบว่ำ ส่วนมำกร้อยละ 57.39 เป็นเพศหญิง รองลงมำ
ร้อยละ 41.97 เป็นเพศชำย และร้อยละ 0.64 เป็นเพศทำงเลือก ตัวอย่ำงร้อยละ 20.92 มีอำยุ 26–35 ปี ร้อยละ 
20.06 มีอำยุ 18-25 ปี ร้อยละ 20.42 มีอำยุ 46–60 ปี ร้อยละ 19.44 มีอำยุ 36–45 ปี และร้อยละ 19.17 มีอำยุ 
60 ปีขึ้นไป  
 ตัวอย่ำงส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.94 มีสถำนภำพสมรส รองลงมำร้อยละ 36.44 มีสถำนภำพโสด 
และร้อยละ 9.61 มีสถำนภำพเป็นหม้ำย/หย่ำร้ำง/แยกกันอยู่  ตัวอย่ำงร้อยละ 31.06 จบกำรศึกษำระดับ
มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 28.22 จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 18.75 จบกำร 
ศึกษำระดับประถมศึกษำ/ต่ ำกว่ำ ร้อยละ 16.53 จบกำรศึกษำระดับอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 5.44 
จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ  
 ตัวอย่ำงร้อยละ 25.22 ประกอบอำชีพหลักข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงของรัฐ/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ     
ร้อยละ 17.28 เป็นเจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 15.47 เป็นผู้ใช้แรงงำน/รับจ้ำงทั่วไป ร้อยละ 13.25 เป็น
พ่อบ้ำน/แม่บ้ำน/เกษียณอำยุ/ว่ำงงำน ร้อยละ 11.08 เป็นนักเรียน/นักศึกษำ ร้อยละ 9.17 เป็นพนักงำนเอกชน 
และร้อยละ 8.53 เป็นเกษตร/ประมง  
 ตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน ร้อยละ 34.81 มีรำยได้ 10,001–20,000 บำทต่อเดือน  
ร้อยละ 28.61 มีรำยได้ไม่เกิน 10,000 บำทต่อเดือน ร้อยละ 16.08 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 12.28 มีรำยได้ 20,001–
30,000 บำทต่อเดือน ร้อยละ 3.69 มีรำยได้ 30,001–40,000 บำทต่อเดือน ร้อยละ 2.69 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน
มำกกว่ำ 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 1.84 ไม่ระบุ  
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ตารางที่ 1 ค่าร้อยละของหน่วยตัวอย่าง ในการรับทราบความหมายการค้ามนุษย์ 
ทราบ/ไม่ทราบ ร้อยละ 

 1.  ทรำบ 92.28 
 2. ไม่ทรำบ  7.72 

รวมทั้งสิ้น      100.00 
 
ตารางท่ี 2  ค่าร้อยละของหน่วยตัวอย่าง จ าแนกตามลักษณะการกระท าผิดฐานการค้ามนุษย์ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะการกระท าผิดฐานการค้ามนุษย์ ร้อยละ 
1.  กำรแสวงหำประโยชน์จำกกำรค้ำประเวณี 83.78 
2.  กำรน ำคนมำขอทำน 63.77 
3.  กำรบังคับใช้แรงงำนหรือบริกำร 61.80 
4.  กำรแสวงหำประโยชน์ทำงเพศในรูปแบบอ่ืน 51.75 
5.  กำรเอำคนลงเป็นทำส 40.79 
6.  กำรบังคับตัดอวัยวะเพื่อกำรค้ำหรือกำรอ่ืนใดที่คล้ำยคลึงกันอันเป็นกำรขูดรีดบุคคล 37.17 
7.  กำรผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลำมก 31.11 
8.  อื่นๆ กำรข่มเหงรังแกละเมิดสิทธิมนุษยชน   : 100 เปอร์เซ็นต์             
 
ตารางท่ี 3  ค่าร้อยละของหน่วยตัวอย่าง จ าแนกตามพฤติกรรมเคยพบเห็น/มีประสบการณ์ตรงการค้ามนุษย์ 

การพบเห็นหรือมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการกระท าผิดฐานการค้ามนุษย์ ร้อยละ 
1. ไม่เคยพบ/ไม่มีประสบการณ์ตรง 88.67 
2. เคยพบ/มีประสบการณ์ตรง 11.33 
   เหตุกำรณ ์1. กำรหำประโยชน์จำกกำรน ำหญิงมำค้ำประเวณี     : ร้อยละ  40.74  
       2. เอำคนมำขอทำน         : ร้อยละ  37.04  
       3. น ำเข้ำแรงงำนต่ำงด้ำว/เรือประมง       : ร้อยละ  14.81  
       4. บังคับใช้แรงงำน บังคับน ำเด็กมำเร่ขำยของ      : ร้อยละ    7.41  
    สถำนที ่  สถำนที่ชุมชน เช่นวัด ตลำด สะพำนลอย สวนสำธำรณะ : ร้อยละ  50.00  
       สถำนบริกำร เช่นร้ำนอำหำร คำรำโอเกะ   : ร้อยละ  45.45  
       ด่ำนชำยแดน/บริเวณชำยฝั่ง    : ร้อยละ    4.55  

รวมทั้งสิ้น 100.00 
 
ตารางท่ี 4  ค่าร้อยละของหน่วยตัวอย่าง จ าแนกตามช่องทางในการรับรู้เกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ 

ช่องทางในการรับรู้เกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ ร้อยละ 
1. โทรทัศน ์ 89.41 
2. สื่อสังคมออนไลน ์ 60.67 
3. หนังสือพิมพ์ 50.50 
4. วิทยุ 30.66 
5. สื่อบุคคล 20.48 
6. อ่ืนๆ พบด้วยตนเองเช่นอินเตอร์เน็ต ทีวี : ร้อยละ  66.67   
        หนังสือรำชกำรจำกกระทรวง/ประชุม : ร้อยละ  33.33  
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ตารางท่ี 5  ค่าร้อยละของหน่วยตัวอย่าง จ าแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุที่ท าให้การค้ามนุษย์ยังคงอยู่ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุที่ท าให้การค้ามนุษย์ยังคงอยู่ ร้อยละ 

1.  ควำมยำกจน                                                        73.87 
2.  ค่ำนยิมที่ผิด เช่น ควำมฟุ่มเฟือย, ควำมอยำกสบำย, อยำกมีฐำนะทัดเทียมทำงสังคม 52.65 
3.  กำรแสวงหำผลประโยชน์โดยมิชอบ 52.27 
4.  กำรลักพำตัวและล่อลวงเพ่ือบังคับใช้แรงงำน 49.79 
5.  กำรขำดโอกำสทำงสังคมและกำรศึกษำ 44.98 
6.  ธุรกิจลำมกอนำจำร กำรค้ำบริกำรทำงเพศยังแพร่หลำยทั่วไป 40.87 
7.  เจ้ำหน้ำที่ของรัฐไม่เข้มงวดในกำรปฏิบัติหน้ำที่/ประพฤติมิชอบ 39.92 
8.  กำรกดขี่ทำงเพศ                                                                                                     37.98 
9.  ควำมแตกต่ำงและควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ 37.11 
10.  ควำมไม่เท่ำเทียมทำงเพศ 21.24 
11. อ่ืนๆ (สัดส่วนเท่ำกัน) 11.1 เจ้ำหน้ำที่ของรัฐกระท ำผิดเอง   : ร้อยละ  50.00 
                               11.2 เพ่ิมควำมรุนแรงในบทลงโทษตำมกฏมมำย : ร้อยละ  50.00    

 
ตารางท่ี 6 ค่าร้อยละของหน่วยตัวอย่าง จ าแนกตามความคิดเห็นต่อระดับความรุนแรงของปัญหา 
การค้ามนุษย ์
ระดับปัญหาอยู่ในระดับค่อนข้างรุนแรงมาก ค่าเฉลี่ย = 3.73 (คะแนนเต็ม 5) Std. Deviation 0.85  

ระดับความรุนแรง 
1.  ค่อนข้ำงรุนแรงมำก 

                                         ร้อยละ 
                                                         43.06 

2. รุนแรงปำนกลำง 32.47 
3. รุนแรงมำก 18.72 
4. ค่อนข้ำงรุนแรงน้อย 4.42 
5. รุนแรงน้อยที่สุด 1.33 
                       รวมทั้งสิ้น                                                      100.00 
 
ตารางที่ 7  ค่าร้อยละของหน่วยตัวอย่าง จ าแนกตามความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย ์

ความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ร้อยละ 
1.  ปลูกฝังค่ำนิยมที่ถูกต้องแก่บุตรหลำน เช่น ควำมพอเพียง ประหยัด   71.32 
2.  ช่วยกันเฝ้ำระวังให้ค ำแนะน ำ ให้ค ำปรึกษำ สมำชิกในชุมชน 62.45 
3.  แจ้งเบำะแสกำรค้ำมนุษย์ 62.42 
4.  ให้ควำมร่วมมือเกี่ยวกับกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมกำรป้องกันกำรค้ำมนุษย์ 60.92 
5.  ไม่สนับสนุนแรงงำนผิดกฎหมำย 49.12 
6.  ไม่สนับสนุนกำรซื้อบริกำรทำงเพศ        42.84 
7. ไม่สนับสนุนคนขอทำน 34.52 
8. อ่ินๆ (สัดส่วนเท่ำกัน) 8.1 ภำครัฐควรท ำงำนอย่ำงจริงจังและให้ควำมส ำคัญ : ร้อยละ  50.00  
           8.2 เพ่ิมบทลงโทษให้หนัก                                 : ร้อยละ  50.00  
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ตารางที่ 8 ความคาดหวังต่อหน่วยงานที่ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  

ความคาดหวังต่อหน่วยงานที่ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ร้อยละ 

ล าดับที่  
1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 80.08 
2. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 67.20 
3. กระทรวงแรงงาน 61.47 

 กระทรวงยุติธรรม 26.93 
 กระทรวงศึกษำธิกำร 14.41 
 กระทรวงมหำดไทย 9.90 
 กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 8.01 
 มูลนิธิ/องค์กรภำคเอกชน 7.59 
 กระทรวงกลำโหม 4.92 
 กระทรวงสำธำรณสุข 4.78 
 กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 1.20 
 อ่ืนๆ หน่วยงำนภำครัฐ คสช/อปท./ผู้น ำชุมชน/สมำคมต่ำงๆ     : 100 เปอร์เซ็นต์      

 
ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ยของระดับความเชื่อม่ันต่อการจัดการกับการค้ามนุษย์ 

ค่าเฉลี่ยของระดับความเชื่อม่ัน = 2.88 (คะแนนเต็ม 5)   Std. Deviation = 1.03   
ระดับความเชื่อม่ันต่อการจัดการกับการค้ามนุษย์    รอ้ยละ 

 คะแนน  0    = ไม่เชื่อม่ัน   2.89 
 คะแนน 1-2  = น้อยที่สุด   5.92 
 คะแนน 3-4  = น้อย        20.14 
 คะแนน 5-6  = ปำนกลำง  47.44 
 คะแนน 7-8  = มำก  18.39 
 คะแนน 9-10 = มำกที่สุด  5.22 

รวมทั้งสิ้น     100.00 
* เกณฑ์การแปรผล   0   = ไม่เชื่อม่ัน     1-2  = 1     3-4 = 2     5-6 = 3     7-8  = 4      9-10 = 5  
           
ตารางที่ 10 ร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามความคิดเห็นต่อข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  

ประเด็นข้อเสนอแนะ ร้อยละ 
1.  เพ่ิมควำมเข้มงวด เช่น กฎหมำย เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและหน่วยงำน 24.59 
2.  ช่วยกันปลูกฝังค่ำนิยมที่ถูกต้องให้แก่เด็กและเยำวชน /ให้เฝ้ำระวังและแจ้งเบำะแส 14.75 
3.  ผู้ปกครองควรเอำใจใส่บุตรหลำน เฝ้ำระวังอย่ำงใกล้ชิด 13.11 
4.  ควรให้กฎหมำยมีบทลงโทษรุนแรงมำกกว่ำวนี้ 11.48 
5.  ควรจัดรณรงค์ส่งเสริมกำรค้ำมนุษย์/ประชำสัมพันธ์ให้ทั่วถึง 8.20 
6.  กระทรวงมหำดไทยทุกภำคส่วนควรมีจิตส ำนึกในกำรร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหำอย่ำง 
     จริงจัง/บูรณำกำร 

6.56 

7. สร้ำงอำชีพ/ส่งเสริมให้มีควำมทัดเทียมกัน และควรใช้หลักค ำสอนในพระพุทธศำสนำ 
   เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ/ใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

3.28 
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ตารางท่ี 11 ค่าร้อยละของหน่วยตัวอย่าง จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป 
กลุ่มประชากรเป้าหมาย ร้อยละ 

เพศ  
 หญิง 57.39 
 ชำย 41.97 
 เพศทำงเลือก 0.64 

รวมทั้งสิ้น 100.00 

อายุ  
 อำยุ 18-25 ปี 20.06 
 อำยุ 26-35 ปี  20.92 
 อำยุ 36-45 ปี 19.44 
 อำยุ 46-60 ปี 20.42 
 อำยุ 60 ปีขึ้นไป 19.17 

รวมทั้งสิ้น 100.00 

สถานภาพการสมรส  
 โสด 36.44 
 สมรส 53.94 
 หม้ำย/หย่ำร้ำง/แยกกันอยู่ 9.61 

รวมทั้งสิ้น 100.00 

การศึกษา  
 ประถมศึกษำ/ต่ ำกว่ำ 18.75 
 มัธยมศึกษำ/เทียบเท่ำ  31.06 
 อนุปริญญำ/เทียบเท่ำ 16.53 
 ปริญญำตรี/เทียบเท่ำ 28.22 
 สูงกว่ำปริญญำตรี/เทียบเท่ำ 5.44 

รวมทั้งสิ้น 100.00 

อาชีพหลัก   
 ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงของรัฐ/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ 25.22 
 พนักงำนเอกชน 9.17 
 เจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 17.28 
 เกษตรกร/ประมง 8.53 
 ผู้ใช้แรงงำน/รับจ้ำงทั่วไป  15.47 
 พ่อบ้ำน/แม่บ้ำน/เกษียณอำยุ/ว่ำงงำน 13.25 
 นักเรียน/นักศึกษำ 11.08 

รวมทั้งสิ้น 100.00 
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(ต่อ) ตารางท่ี 11 ค่าร้อยละของหน่วยตัวอย่าง จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป  
กลุ่มประชากรเป้าหมาย ร้อยละ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
 ไม่มีรำยได้ 16.08 
 มีรำยได้ไม่เกิน 10,000 บำทต่อเดือน  28.61 
 มีรำยได้ 10,001-20,000 บำทต่อเดือน 34.81 
 มีรำยได้ 20,001-30,000 บำทต่อเดือน 12.28 
 มีรำยได้ 30,001-40,000 บำทต่อเดือน 3.69 
 มำกกว่ำ 40,001 บำทตือเดือน 2.69 
 ไม่ระบุ 1.84 

รวมทั้งสิ้น 100.00 
พื้นที่อาศัย  
 ในเขตเทศบำล 50.28 
 นอกเขตเทศบำล 49.72 

รวมทั้งสิ้น 100.00 
 
 
 


