
 

 

“สังคมไทย ร่วมใจ สร้างจิตสาธารณะ” 

เรียน   บรรณาธิการบริหาร/บรรณาธิการข่าว/หัวหน้าข่าว/หัวหน้าหน่วยงาน 

พม.POLL ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็นทำงสังคม โดย ส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 3  กระทรวง 
กำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 
(นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจเรื่อง “สังคมไทย ร่วมใจ สร้างจิตสาธารณะ” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวันที่ 13 - 24 พฤษภำคม 
2562 จำกประชำชนทั่วไปที่มีอำยุ 15 ปีขึ้นไป ในเขตพ้ืนทีร่ับผิดชอบของส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 3 
ในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตรำด ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ำรวจ (Survey Research) โดยใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง
แบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) รวมขนำดหน่วยตัวอย่ำงทั้งสิ้น จ ำนวน 400 หน่วยตัวอย่ำง เก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยวิธีลงพ้ืนที่ภำคสนำม ก ำหนดค่ำควำมเชื่อม่ันที่ร้อยละ 95.0  

 จำกผลกำรส ำรวจ เมื่อกล่ำวถึง “จิตสำธำรณะ” ท่ำนนึกถึงเรื่องใดมำกที่สุด พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 33.00 ระบุว่ำ กำรท ำประโยชน์เพ่ือส่วนรวม ร้อยละ 30.25 ระบุว่ำ กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือสังคม ร้อยละ 
17.75  ระบุว่ำ  กำรเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน ร้อยละ 13.25  ระบุว่ำ  
กำรรู้จักหน้ำที่ของตนเอง และมีควำมรับผิดชอบต่อสำธำรณะ และร้อยละ 5.75 ระบุว่ำ กำรยกย่องและให้เกียรติผู้อื่น 

เมื่อถำมถึงประชำชนส่วนใหญ่เคยท ำสิ่งที่แสดงถึงกำรเป็น “จิตสำธำรณะ” พบว่ำ ร้อยละ 45.88 ระบุว่ำ 
ท ำในชีวิตประจ ำวัน (เช่น ลุกให้เด็กและ คนชรำนั่ง จูงคนชรำข้ำมถนน เข้ำช่วยเหลือ ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุให้อำหำร
สุนัข/แมวจรจัด)  ร้อยละ 40.55 ระบุว่ำ กำรเข้ำร่วมกิจกรรม (เช่น เก็บขยะ ปลูกป่ำ พัฒนำ ท ำควำมสะอำดอำคำร
สถำนที่ต่ำง ๆ) และร้อยละ 13.57 พบว่ำ กำรเป็นอำสำสมัคร (เช่น เป็นอำสำกู้ภัย อำสำสมัครดูแลช่วยเหลือเด็ก 
คนพิกำร ผู้สูงอำยุ ผู้ป่วยติดเตียง) 

เมื่อถำมถึงควำมรู้สึกของประชำชนส่วนใหญ่ที่ได้ท ำจิตสำธำรณะ พบว่ำ ร้อยละ 42.95 ระบุว่ำ มีควำม
ภำคภูมิใจ มีควำมสุข รู้สึกตัวเองมีคุณค่ำ ร้อยละ 26.81 ระบุว่ำ รู้สึกได้บุญ ร้อยละ 12.45 ระบุว่ำ ต้องกำรท ำซ้ ำ 
หรือท ำบ่อย ๆ ร้อยละ11.31 ระบุว่ำ ต้องกำรชักชวนผู้อ่ืนมำท ำด้วย และร้อยละ 6.48 ระบุว่ำ ได้รับกำรยอมรับ   
ยกย่องจำกสังคม 

 
 

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

พม.POLL ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็นทำงสังคม โดย ส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 3 กระทรวงกำรพัฒนำสังคม 

และควำมมัน่คงของมนุษย์  E-mail: tpso3@m-society.go.th ร่วมกับ ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล”  
สถำบนับัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ E-mail: nida_poll@nida.ac.th  จ ำนวน 8 หน้ำ รวมหน้ำนี้ 
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ประชำชนส่วนใหญ่ให้ควำมส ำคัญในด้ำนของ “จิตสำธำรณะ” อยู่ในระดับมาก โดยคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 
7.75 (จำกคะแนนเต็ม 10 คะแนน)  

ส ำหรับควำมคิดเห็นในเรื่องเคยเข้ำร่วมกิจกรรมสร้ำงจิตสำธำรณะหรือไม่  พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 
91.50 ระบุว่ำ เคยเข้าร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ โดยมีเหตุผลของกำรเข้ำร่วม ดังนี้  ร้อยละ 38.61 ระบุว่ำ เป็นควำม
สมัครใจ ร้อยละ 36.55 ระบุว่ำ เป็นกิจกรรมของหน่วยงำน/ชุมชน ร้อยละ 16.93 ระบุว่ำ ใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ 
ร้อยละ 7.75 ระบุว่ำ ครอบครัวให้กำรสนับสนุน/ส่งเสริม และร้อยละ 0.16 ระบุว่ำ ได้พบกลุ่มเพ่ือนที่มีแนวคิดเดียวกัน  
ทั้งนี้ ตัวอย่ำงร้อยละ 8.50 ระบุว่ำ ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ โดยมีเหตุผลว่ำ ร้อยละ 88.57 ระบุว่ำ ไม่มีเวลำ 
และร้อยละ 5.71 ระบุว่ำ ไม่มีเพ่ือนไป และไม่มีทุนทรัพย์ ในสัดส่วนที่เท่ำกัน 

เมื่อถำมถึงรูปแบบกิจกรรม “จิตสำธำรณะ” ที่ประชำชนให้ควำมสนใจมำกที่สุด พบว่ำ ร้อยละ 69.25 ระบุว่ำ 
ลงแรงเพ่ือร่วมกิจกรรมสำธำรณะ ร้อยละ 25.25 ระบุว่ำ บริจำคเงิน/สิ่งของ และร้อยละ 5.50 ระบุว่ำ ถ่ำยทอดควำมรู้/
ภูมิปัญญำ  

เมื่อถำมถึงกลุ่มเป้ำหมำยที่ประชำชนส่วนใหญ่ต้องกำรท ำกิจกรรม “จิตสำธำรณะ” ด้วยมำกที่สุด พบว่ำ 
ร้อยละ 32.00 ระบุว่ำ เด็กและเยำวชน ร้อยละ 25.00 ระบุว่ำ ผู้สูงอำยุ ร้อยละ 20.75 ระบุว่ำ คนพิกำร ร้อยละ 
17.50 ระบุว่ำ คนไร้ที่พ่ึง/เร่ร่อน/ขอทำน ร้อยละ 4.50 ระบุว่ำ สตรี ร้อยละ 0.25 ระบวุ่ำ ผู้ด้อยโอกำส 

เมื่อถำมถึงแนวทำงที่เป็นกำรส่งเสริมให้ประชำชนมี “จิตสำธำรณะ” พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 
25.26 ระบุว่ำ ควรประชำสัมพันธ์/ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับจิตสำธำรณะผ่ำนสื่อต่ำง ๆ ร้อยละ 21.16 ระบุว่ำ 
รณรงค์สร้ำงควำมตระหนัก ในกำรปฏิบัติตน ให้เป็นประโยชน์ต่อสำธำรณะ ร้อยละ 19.29 ระบุว่ำ ปลูกฝังค่ำนิยม 
จิตสำนึก ให้มีควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวม ร้อยละ 11.74 ระบุว่ำ สร้ำงแรงจูงใจโดยกำรกล่ำวชมเชย ยกย่อง หรือ
สรรเสริญ ร้อยละ 6.80 ระบุว่ำ สร้ำงแรงจูงใจโดยกำรมอบโล่ หรือใบประกำศเกียรติคุณ ร้อยละ 6.34 สร้ำงแรงจูงใจ
โดยกำรมอบสิทธิพิเศษหรือสวัสดิกำรพิเศษ ร้อยละ 5.68 ระบุว่ำ ก ำหนดเนื้อหำหลักสูตรจิตสำธำรณะในกำรเรียน
กำรสอนภำคบังคับ ร้อยละ 3.63 ระบุว่ำ ก ำหนดเป็นนโยบำยหรือวำระแห่งชำติ และร้อยละ 0.09 ระบุว่ำ ควรสนับสนุน
กิจกรรมจิตสำธำรณะ ให้ประชำชนมีส่วนร่วมมำกข้ึน 

ส ำหรับควำมคิดเห็นในเรื่อง หน่วยงำน/องค์กร/สถำบันที่ควรมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจ 
เพ่ือปลุกจิตสำนึกสำธำรณะ พบว่ำ ร้อยละ 20.48 ระบุว่ำ ครอบครัว ร้อยละ 16.56 ระบุว่ำ สถำนศึกษำ ร้อยละ 
15.95 ระบุว่ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนภำครัฐ/รัฐวิสำหกิจ ในสัดส่วนที่เท่ำกัน ร้อยละ 9.74
สถำบันทำงศำสนำ ร้อยละ 8.36 หน่วยงำนภำคเอกชน (เช่น บริษัท ห้ำงร้ำน) ร้อยละ 6.52 องค์กรเอกชนไม่แสวงหำ 
ผลก ำไร (เช่น NGOs มูลนิธิ สมำคม เป็นต้น) ร้อยละ 6.37 องค์กรสื่อมวลชน และร้อยละ 0.08 ระบุว่ำ ทุกภำคส่วน 

เมื่อพิจำรณำลักษณะข้อมูลทั่วไปของตัวอย่ำง พบว่ำ ตัวอย่ำง ร้อยละ 50.00 เป็นเพศชำย และเพศหญิง 
ในสัดส่วนที่เท่ำกัน ตัวอย่ำงร้อยละ 25.00 มีอำยุระหว่ำง 15 - 30 ปี มีอำยุระหว่ำง 31 - 45 ปี มีอำยุระหว่ำง 45 - 60 ปี 
และอำยุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ในสัดส่วนที่เท่ำกัน ตัวอย่ำง ร้อยละ 99.25 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 0.75 นับถือศำสนำ
อิสลำม ตัวอย่ำงร้อยละ 54.50 มีสถำนภำพสมรส ร้อยละ 38.50 โสด ร้อยละ 4.75 หม้ำย และร้อยละ 2.25 หย่ำร้ำง  
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ตัวอย่ำงร้อยละ 34.00 จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 28.00 จบกำรศึกษำระดับ
ประถมศึกษำ ร้อยละ 17.50 จบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 12.75 จบกำรศึกษำระดับอนุปริญญำ
หรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.25 จบกำรศึกษำระดับปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 1.25 ไม่ได้รับกำรศึกษำ และร้อยละ 
0.25 จบกำรศึกษำระดับปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ ตัวอย่ำง ร้อยละ 33.75 รับรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงของรัฐ 
ร้อยละ 17.50 เจ้ำของธุรกิจส่วนตัว (ไม่มีลูกจ้ำง) ร้อยละ 14.50 นักเรียน/นักศึกษำ ร้อยละ 11.75 รับจ้ำงทั่วไป/
ผู้ใช้แรงงำน ร้อยละ 11.00 เกษตรกรรม/ประมง ร้อยละ 3.50 เจ้ำของธุรกิจส่วนตัว (มีลูกจ้ำง) ร้อยละ 2.75 ว่ำงงำน 
ร้อยละ 2.50 พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 1.50 เกษียณอำยุ/ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ร้อยละ 1.00 พนักงำนบริษัทเอกชน 
ร้อยละ 0.25 พ่อบ้ำน/แม่บ้ำน และตัวอย่ำงส่วนใหญ่ ร้อยละ 32.00 มีรำยได้ 10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 30.00 
มีรำยได้ไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 11.75 มีรำยได้ 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 10.75 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 7.50  
ไม่ระบุรำยได้ ร้อยละ 4.25 มีรำยได้ 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 3.75 มีรำยได้ 30,001 – 40,000 บำท  
 
1. เมื่อกล่าวถึง “จิตสาธารณะ” ท่านนึกถึงข้อใดมากที่สุด 

สิ่งท่ีนึกถึง เมื่อกล่าวถึง “จิตสาธารณะ” ร้อยละ 
กำรท ำประโยชน์เพ่ือส่วนรวม 33.00 
กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือสังคม 30.25 
กำรเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน 17.75 
กำรรู้จักหน้ำที่ของตนเอง และ มีควำมรับผิดชอบต่อสำธำรณะ 13.25 
กำรยกย่องและให้เกียรติผู้อ่ืน 5.75 

รวมทั้งสิ้น 100.00 
 

2. ท่านเคยท าสิ่งที่แสดงถึงการเป็น “จิตสาธารณะ” อะไรบ้าง 
สิ่งท่ีเคยท าที่แสดงถึง “จิตสาธารณะ”  ร้อยละ 

ท ำในชีวิตประจ ำวัน (เช่น ลุกให้เด็กและ คนชรำนั่ง จูงคนชรำข้ำมถนน เข้ำช่วยเหลือผู้ที่
ประสบอุบัติเหตุให้อำหำรสุนัข/แมวจรจัด) 

45.88 

เข้ำร่วมกิจกรรม (เช่น เก็บขยะ ปลูกป่ำ พัฒนำ ท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ต่ำง ๆ) 40.55 
เป็นอำสำสมัคร (เช่น เป็นอำสำกู้ภัย อำสำสมัครดูแลช่วยเหลือเด็ก คนพิกำร ผู้สูงอำยุ  
ผู้ป่วยติดเตียง) 

13.57 

รวมทั้งสิ้น 100.00 
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3. เมื่อท่านได้ท า “จิตสาธารณะ” แล้ว ท่านรู้สึกอย่างไร 
ความรู้สึกหลังท า “จิตสาธารณะ”  ร้อยละ 

มีควำมภำคภูมิใจ มีควำมสุข รู้สึกตัวเองมีคุณค่ำ 42.95 
รู้สึกได้บุญ 26.81 
ต้องกำรท ำซ้ ำหรือท ำบ่อย ๆ 12.45 
ต้องกำรชักชวนผู้อ่ืนมำท ำด้วย 11.31 
ได้รับกำรยอมรับ ยกย่องจำกสังคม 6.48 

รวมทั้งสิ้น 100.00 
 
4. ท่านให้ความส าคัญกับการท า “จิตสาธารณะ” ในระดับใด 

ระดับความส าคัญในการท า “จิตสาธารณะ” ร้อยละ 
ควำมส ำคัญระดับที่ 1 
ควำมส ำคัญระดับที่ 2 
ควำมส ำคัญระดับที่ 3 

0.00 
0.00 
0.50 

ควำมส ำคัญระดับที่ 4 0.25 
ควำมส ำคัญระดับที่ 5 4.75 
ควำมส ำคัญระดับที่ 6 12.25 
ควำมส ำคัญระดับที่ 7 27.25 
ควำมส ำคัญระดับที่ 8 29.50 
ควำมส ำคัญระดับที่ 9 6.50 
ควำมส ำคัญระดับที่ 10 19.00 

รวมทั้งสิ้น 100.00 
*คะแนนเฉลี่ยของระดับควำมส ำคัญ (จำกคะแนนเต็ม 10 คะแนน) เท่ำกับ 7.75 ซึ่งอยู่ในระดับมำก 
***โดยมีเกณฑ์กำรแปลผลค่ำเฉลี่ยระดับควำมส ำคัญ ดังนี้ 
 1.00 - 2.79 หมำยถึง น้อยที่สุด 2.80 - 4.59 หมำยถึง น้อย 
 4.60 - 6.39 หมำยถึง ปำนกลำง 6.40 - 8.19 หมำยถึง มำก 
 8.20 - 10.00 หมำยถึง มำกท่ีสุด 
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5. ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรม “จิตสาธารณะ” หรือไม่ 
การเข้าร่วมกิจกรรม “จิตสาธารณะ”  ร้อยละ 

เคยเข้าร่วม  91.50 
  - เป็นความสมัครใจ ร้อยละ : 38.61  
  - เป็นกิจกรรมของหน่วยงาน/ชุมชน ร้อยละ : 36.55  
  - ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ร้อยละ : 16.93  
  - ครอบครัวให้การสนับสนุน/ส่งเสริม ร้อยละ : 7.75  
  - ได้พบกลุ่มเพ่ือนที่มีแนวคิดเดียวกัน ร้อยละ :  0.16  
ไม่เคยเข้าร่วม  8.50 
  - ไม่มีเวลา ร้อยละ :  88.57  
  - ไม่มีเพ่ือนไป ร้อยละ :  5.71  
  - ไม่มีทุนทรัพย์ ร้อยละ :  5.71  

รวมทั้งสิ้น         100.00 

หมายเหตุ: เหตุผลของกำรเข้ำร่วม หรือไม่เข้ำร่วมกิจกรรม สำมำรถเลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ 

 
6. กิจกรรม “จิตสาธารณะ” รูปแบบใดที่ท่านสนใจเข้าร่วมมากที่สุด 

รูปแบบกิจกรรมที่เข้าร่วม “จิตสาธารณะ”  ร้อยละ 
ลงแรงเพื่อร่วมกิจกรรมสำธำรณะ 69.25 
บริจำคเงินหรือสิ่งของ 25.25 
ถ่ำยทอดควำมรู้หรือภูมิปัญญำ 5.50 

รวมทั้งสิ้น 100.00 
 
 

7. กลุ่มเป้าหมายใดที่ท่านต้องการท ากิจกรรม “จิตสาธารณะ” ด้วยมากที่สุด 
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการท ากิจกรรม “จิตสาธารณะ”  ร้อยละ 

เด็กและเยำวชน 32.00 
ผู้สูงอำยุ 25.00 
คนพิกำร 20.75 
คนไร้ที่พ่ึง/เร่ร่อน/ขอทำน 17.50 
สตรี 4.50 
ผู้ด้อยโอกำส 0.25 

รวมทั้งสิ้น 100.00 
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8. ท่านคิดว่าแนวทางใดเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมี “จิตสาธารณะ” (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนมี “จิตสาธารณะ”  ร้อยละ 

ประชำสัมพันธ์/เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับจิตสำธำรณะผ่ำนสื่อต่ำง ๆ 25.26 
รณรงค์สร้ำงควำมตระหนักในกำรปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสำธำรณะ 21.16 
 ปลูกฝังค่ำนิยม จิตส ำนึก ให้มีควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวม 19.29 
สร้ำงแรงจูงใจโดยกำรกล่ำวชมเชย ยกย่อง หรือสรรเสริญ 11.74 
สร้ำงแรงจูงใจโดยกำรมอบโล่ หรือใบประกำศเกียรติคุณ 6.80 
สร้ำงแรงจูงใจโดยกำรมอบสิทธิพิเศษหรือสวัสดิกำรพิเศษ 6.34 
ก ำหนดเนื้อหำหลักสูตรจิตสำธำรณะ ในกำรเรียนกำรสอนภำคบังคับ 5.68 
ก ำหนดเป็นนโยบำยหรือวำระแห่งชำติ 3.63 
ควรสนับสนุนกิจกรรมจิตสำธำรณะ ให้ประชำชนมีส่วนร่วมมำกข้ึน 0.09 

 
 
9. ท่านคิดว่าหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันใด ควรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจเพื่อปลุกจิตส านึก
สาธารณะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

หน่วยงาน/องค์กร/สถาบันใด ทีมี่ส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจ 
เพื่อปลุกจิตส านึกสาธารณะ 

ร้อยละ 

ครอบครัว 20.48 
สถำนศึกษำ 16.56 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15.95 
หน่วยงำนภำครัฐ/รัฐวิสำหกิจ 15.95 
สถำบันทำงศำสนำ 9.74 
หน่วยงำนภำคเอกชน  (เช่น บริษัท ห้ำงร้ำน) 8.36 
องค์กรเอกชนไม่แสวงหำผลก ำไร (เช่น NGOs มูลนิธิ สมำคม เป็นต้น) 6.52 
องค์กรสื่อมวลชน 6.37 
ทุกภำคส่วน 0.08 
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ลักษณะข้อมูลทั่วไปของตัวอย่าง 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 
เพศ ร้อยละ 

ชำย 50.00 
หญิง 50.00 

รวมทั้งสิ้น 100.00 
 

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามช่วงอายุ 
ช่วงอายุ ร้อยละ 

อำยุ 15 - 30 ปี 25.00 
อำยุ 31 - 45 ปี 25.00 
อำยุ 46 - 60 ปี 25.00 
อำยุตั้งแต ่60 ปีขึ้นไป 25.00 

รวมทั้งสิ้น    100.00 
 

ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามศาสนา 
ศาสนา ร้อยละ 

พุทธ 99.25 
อิสลำม 0.75 

รวมทั้งสิ้น 100.00 
 

ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามสถานภาพสมรส 
สถานภาพสมรส ร้อยละ 

สมรส 54.50 
โสด 38.50 
หม้ำย 4.75 
หย่ำร้ำง 2.25 

รวมทั้งสิ้น 100.00 
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ลักษณะข้อมูลทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 
ตารางท่ี 5 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา ร้อยละ 
ไม่ได้รับกำรศึกษำ 1.25 
ประถมศึกษำ 28.00 
มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 17.50 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 12.75 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 34.00 
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ 6.25 
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ 0.25 

รวมทั้งสิ้น 100.00 
 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพ 
อาชีพ ร้อยละ 

รับรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงของรัฐ 33.75 
เจ้ำของธุรกิจส่วนตัว (ไม่มีลูกจ้ำง) 17.50 
นักเรียน/นักศึกษำ 14.50 
รับจ้ำงทั่วไป/ผู้ใช้แรงงำน 11.75 
เกษตรกรรม/ประมง 11.00 
เจ้ำของธุรกิจส่วนตัว (มีลูกจ้ำง) 3.50 
ว่ำงงำน 2.75 
พนักงำนรัฐวิสำหกิจ 2.50 
เกษียณอำยุ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 1.50 
พนักงำนบริษัทเอกชน 1.00 
พ่อบ้ำน/แม่บ้ำน 0.25 

รวมทั้งสิ้น 100.00 
 

ตารางท่ี 7 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
รายได้ต่อเดือน ร้อยละ 

ไม่เกิน 10,000 บำท 30.00 
10,001 – 20,000 บำท 32.00 
20,001 – 30,000 บำท 11.75 
30,001 – 40,000 บำท 3.75 
40,001 บำทข้ึนไป 4.25 
ไม่มีรำยได้ 10.75 
ไม่ระบุ 7.50 

รวมทั้งสิ้น 100.00 


