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“โครงการส ารวจสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย”  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 เรียน   บรรณาธิการบริหาร /บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว/ หัวหน้าหน่วยงาน 
  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลส ารวจเรื่อง “สถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย” ท าการส ารวจความคิดเห็น
ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 15 – 28 พฤศจิกายน 2559 โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสิ้นจ านวน 2,007 หน่วยตัวอย่าง การส ารวจ
อาศัยการสุ่มตัวอย่างจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล”ด้วยความ
น่าจะเป็นแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  โดย
ก าหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: S.E.) ไมเ่กิน 0.02   

จากผลการส ารวจ เมื่อถามถึงระดับความคิดเห็นต่อประเด็นความรุนแรงของปัญหาวิกฤติด้าน
คุณธรรมในสังคมไทย ในภาพรวม ตัวอย่างเห็นว่า มีความรุนแรงอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 
โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดควรได้รับการแก้ปัญหา คือ ปัญหาความซื่อสัตย์ สุจริต การทุจริต คอร์รัปชัน               
มีค่าเฉลี่ย 3.55 รองลงมา คือ ปัญหาจิตส านึกสาธารณะ ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว
มากกว่าส่วนรวม มีค่าเฉลี่ย 3.47 ปัญหาขาดระเบียบวินัย ไม่เคารพ กติกา กฎหมาย มีค่าเฉลี่ย 3.46 ปัญหา
ขาดความสามัคคี เกิดความขัดแย้งในสังคม มีค่าเฉลี่ย 3.38 ปัญหาพฤติกรรมวัตถุนิยม บริโภคนิยม ไม่มีความ
พอเพียง มีค่าเฉลี่ย 3.37 ปัญหาคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยมีสัมมาคารวะ ไม่เคารพผู้ใหญ่ มีค่าเฉลี่ย 3.35 ปัญหาไม่
สามารถแยกแยะ ผิด ชอบ ชั่วดี มีค่าเฉลี่ย 3.26 ปัญหาขาดความกตัญญู มีค่าเฉลี่ย 3.08 ปัญหาสถาบันทาง
ศาสนาไม่ท าหน้าที่ส่งเสริมคุณธรรม หรือเป็นที่พ่ึงทางจิตใจให้กับประชาชนได้ มีค่าเฉลี่ย 2.97 ตามล าดับ 
 เมื่อถามถึงระดับความคิดเห็นต่อการส่งเสริมคุณธรรมประเด็นต่างๆ ในสังคมไทย ในภาพรวม 
ตัวอย่างเห็นว่าการส่งเสริมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ควรได้รับ
การส่งเสริม คือ ประเด็นความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในความถูกต้อง ต่อหน้าที่และบุคคลทั่วไป เป็นอันดับแรก 
มีค่าเฉลี่ย 4.10 รองลงมา คือ ประเด็นการด าเนินชีวิตด้วยความพอเพียง มีค่าเฉลี่ย 4.09 ประเด็นความมีวินัย
ทั้งต่อตนเองและต่อสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.07 ประเด็นการมีจิตอาสา และมีน้ าใจในการช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคม 
มีค่าเฉลี่ย 3.98 ประเด็นการปฏิบัติตนตามกฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/กฎหมายของสังคม มีค่าเฉลี่ย 3.97 
ประเด็นมีความรับผิดชอบต่อผู้อ่ืนและสังคม มีค่าเฉลี่ย 3.94 ประเด็นมีความกตัญญูกตเวที มีค่าเฉลี่ย 3.93 
ประเด็นความมีสัมมาคารวะ มีค่าเฉลี่ย 3.92 ประเด็นประพฤติตนด้วยความไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มี
ความจริงใจ มีค่าเฉลี่ย 3.87 ตามล าดับ 
 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
เลขท่ี 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหดิล(CMMU) ช้ัน 16-17 ถนนวิภาวดรีังสิต แขวงสามเสนใน                   

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2644-9900 โทรสาร 0-2644-4901 
Website: http://www.moralcenter.or.th/ 
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 เมื่อถามถึงคุณธรรมที่เยาวชนไทยควรได้รับการปลูกฝังมากที่สุด พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 77.67 
ความมีระเบียบวินัย รองลงมา คือ ร้อยละ 69.08 ความซื่อสัตย์สุจริต และ ร้อยละ 57.44 ความมีน้ าใจ/
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  

เมื่อถามถึงสถานการณ์ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม พบว่า ส่วนใหญ่ การขาดระเบียบวินัย ร้อยละ 
70.56 รองลงมา ร้อยละ 50.58 ไม่ซื่อสัตย์สุจริต และร้อยละ 47.97 ขาดความมีน้ าใจ/เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่  

เมื่อถามถึงหลักคุณธรรม ที่ควรยึดถือร่วมกันของคนในระดับชุมชน/ท้องถิ่น พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 
67.12  ความมีวินัยเคารพในกติกา รองลงมา ร้อยละ 64.26 ความมีน้ าใจ/เอ้ือเฟ้ือต่อกัน และ ร้อยละ 62.61 
ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน  

เมื่อถามถึงคุณธรรม จริยธรรมที่รัฐบาลควรส่งเสริมให้ประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 24.00 ให้
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน  รองลงมา คือ ร้อยละ 13.54 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกันในสังคม 
และ ร้อยละ 8.92รักษาและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี  

เมื่อถามถึงคุณธรรมที่ยึดถือเป็นหลักในการด าเนินชีวิตมากที่สุด พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 30.03 ความ
ซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ รองลงมา คือ ร้อยละ 21.15 ความพอเพียง พอประมาณ ไม่สร้างหนี้สิน และ
ร้อยละ 9.47 ความขยันหมั่นเพียรในการท างานประกอบอาชีพ  

เมื่อถามถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างคุณธรรมที่ดี พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 28.74 ความมีน้ าใจ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รองลงมา คือ ร้อยละ 15.70 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ และ ร้อยละ 
7.27 การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน  

เมื่อถามถึง “ปณิธาน” หรือความมุ่งมั่นที่จะท าความดีตามรอยพ่อ เพ่ือถวายพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.85 ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด ารงชีพ รองลงมา คือ ร้อยละ 11.94 ท าความดี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
และ ร้อยละ 7.74 ประกอบอาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต  
 เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของหน่วยตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.40 เพศชาย 
ร้อยละ 40.86 และเพศทางเลือก ร้อยละ 0.74 โดยมีอายุระหว่าง 18 -25 ปี ร้อยละ 28.15 รองลงมา มีอายุ
ระหว่าง 46-60 ปี ร้อยละ 21.38 อายุระหว่าง 36-45 ปี ร้อยละ 21.03 อายุระหว่าง 26-35 ร้อยละ 20.13 และ
อายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 9.31 
 ตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 52.82 รองลงมามีสถานภาพโสด ร้อยละ 41.85 และ
สถานภาพหม้าย/อย่าร้าง/แยกกันอยู่ ร้อยละ 5.33 
 ตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า ร้อยละ 32.19 รองลงมาระดับปริญญาตรี/
เทียบเท่า ร้อยละ 31.84 ระดับประถมศึกษา/ต่ ากว่า ร้อยละ 22.67 ระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า ร้อยละ 9.17  
และสูงกว่าระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า ร้อยละ 4.13 
 ตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 19.54 รองลงมาเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างของ
รัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 18.49 ผู้ใช้แรงงาน/รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 14.4 เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อย
ละ 14.25 เกษตรกร/ประมง ร้อยละ 13.15 พนักงานเอกชน ร้อยละ 12.95 และพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/
ว่างงาน ร้อยละ 7.22 
 ตัวอย่างมีพ้ืนที่พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล ร้อยละ 54.96 และอาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล ร้อยละ 45.04 
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ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามระดับความคิดเห็นต่อประเด็นความรุนแรงของปัญหาวิกฤติด้านคุณธรรมในสังคมไทย 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน แปลผล น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1.1 ปัญหาความซื่อสัตย์ สุจริต การทุจริตคอร์รัปชัน 60 182 696 731 338 3.55 0.972 มาก 

(2.99) (9.07) (34.68) (36.42) (16.84)    
1.2 ปัญหาจิตส านึกสาธารณะ ขาดความรับผิดชอบต่อ
สังคมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม 

74 182 723 774 254 3.47 0.952 ปานกลาง 
(3.69) (9.07) (36.02) (38.57) (12.66)    

1.3 ปัญหาขาดความสามัคคี เกิดความขัดแย้งในสังคม 89 254 715 708 239 3.38 0.997 ปานกลาง 
(4.44) (12.67) (35.66) (35.31) (11.92)    

1.4 ปัญหาไม่สามารถแยกแยะ ผิด ชอบ ชั่วดี   93 269 845 625 173 3.26 0.954 ปานกลาง 
(4.64) (13.42) (42.14) (31.17) (8.63)    

1.5 ปัญหาขาดระเบียบวินัย ไม่เคารพ กติกา กฎหมาย 92 221 650 765 279 3.46 1.011 ปานกลาง 
(4.58) (11.01) (32.39) (38.12) (13.90)    

1.6 ปัญหาพฤติกรรมวัตถุนิยม บริโภคนิยม ไม่มีความ
พอเพียง 

79 252 742 710 222 3.37 0.971 ปานกลาง 
(3.94) (12.57) (37.01) (35.41) (11.07)    

1.7 ปัญหาสถาบันทางศาสนาไม่ท าหน้าที่ส่งเสริมคุณธรรม 
หรือเป็นที่พ่ึงทางจิตใจให้กับประชาชนได้ 

217 389 790 443 164 2.97 1.085 ปานกลาง 
(10.83) (19.42) (39.44) (22.12) (8.19)    

1.8 ปัญหาขาดความกตัญญู   162 391 766 491 195 3.08 1.070 ปานกลาง 
(8.08) (19.50) (38.20) (24.49) (9.73)    

1.9 ปัญหาคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยมีสัมมาคารวะ  ไม่เคารพ
ผู้ใหญ่ 

113 249 719 673 253 3.35 1.033 ปานกลาง 
(5.63) (12.41) (35.82) (33.53) (12.61)    

ภาพรวม 5.42 13.23 36.82 32.80 11.73 3.32 0.784 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามระดับความคิดเห็นต่อประเด็นการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน แปลผล น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

(1) (2) (3) (4) (5) 
2.1 การด าเนินชีวิตด้วยความพอเพียง 6 42 424 825 708 4.09 0.817 มาก 

(0.30) (2.09) (21.15) (41.15) (35.31)    
2.2 ความมีวินัยทั้งต่อตนเองและต่อสังคม 8 50 426 827 696 4.07 0.830 มาก 

(0.40) (2.49) (21.23) (41.21) (34.68)    
2.3 ความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในความถูกต้อง ต่อหน้าที่
และบุคคลทั่วไป 

7 71 400 772 757 4.10 0.860 มาก 
(0.35) (3.54) (19.93) (38.47) (37.72)    

2.4 มีจิตอาสา และมีน้ าใจในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม 13 70 467 858 599 3.98 0.854 มาก 
(0.65) (3.49) (23.27) (42.75) (29.85)    

2.5 ประพฤติตนด้วยความไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม          
มีความจริงใจ 

18 98 554 796 541 3.87 0.897 มาก 
(0.90) (4.88) (27.60) (39.66) (26.96)    

2.6 ความรับผิดชอบต่อผู้อื่นและสังคม 15 81 492 831 587 3.94 0.874 มาก 
(0.75) (4.04) (24.53) (41.43) (29.26)    

2.7 ปฏิบัติตนตามกฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/กฎหมายของ
สังคม 

19 85 464 799 639 3.97 0.897 มาก 
(0.95) (4.24) (23.13) (39.83) (31.85)    

2.8 ความกตัญญู  กตเวที 12 82 518 807 587 3.93 0.874 มาก 
(0.60) (4.09) (25.82) (40.23) (29.26)    

2.9 ความมีสัมมาคารวะ 17 82 500 848 560 3.92 0.873 มาก 
(0.85) (4.09) (24.91) (42.25) (27.90)    

ภาพรวม 0.64 3.66 23.51 40.77 31.42 3.99 0.686 มาก 
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ตารางที ่3 จ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามคุณธรรมที่เยาวชนไทยควรได้รับการปลูกฝังมากท่ีสุด 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ประเด็นคุณธรรม จ านวน ร้อยละ 
ความมีระเบียบวินัย 1,555 77.67 
ความซื่อสัตย์สุจริต 1,383 69.08 
ความมีน้ าใจ/เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 1,150 57.44 
ความขยันหมั่นเพียร 1,059 52.90 
ความสามัคคี 1,028 51.35 
ความกตัญญูกตเวที 1,000 49.95 
ความสุภาพ/มีสัมมาคารวะ 938 46.85 
ความพอเพียง 890 44.46 
การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 679 33.92 
ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 542 27.07 
ความมีเหตุมีผล 516 25.77 

 

ตารางที ่4 จ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามสถานการณ์ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ประเด็นคุณธรรม จ านวน ร้อยละ 

การขาดระเบียบวินัย 1,409 70.56 
ไม่ซื่อสัตย์สุจริต 1,010 50.58 
ขาดความมีน้ าใจ/เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 958 47.97 
ขาดความสามัคคี 860 43.06 
ไม่มีความพอเพียง 706 35.35 
ไม่ขยันหมั่นเพียร 618 30.95 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม 559 27.99 
ขาดความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 526 26.34 
ขาดความสุภาพ/ไม่มีสัมมาคารวะ 514 25.74 
ความกตัญญูกตเวทีน้อยลง 459 22.98 
ขาดความมีเหตุมีผล 321 16.07 
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ตารางที่ 5 จ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามหลักคุณธรรม ที่ควรยึดถือร่วมกันของคนในระดับ
ชุมชน/ท้องถิ่น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ประเด็นคุณธรรม จ านวน ร้อยละ 
ความมีวินัยเคารพในกติกา 1,339 67.12 
ความมีน้ าใจ/เอ้ือเฟ้ือต่อกัน 1,282 64.26 
ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน 1,249 62.61 
ความสามัคคีของประชาชน 1,226 61.45 
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว 

1,086 54.44 

ความมีเหตุมีผล 777 38.95 
 

ตารางที่ 6  จ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามความคิดเห็นว่าคุณธรรม จริยธรรมที่รัฐบาลควร
ส่งเสริมให้ประชาชน  

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 78 24.00 
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกันในสังคม 44 13.54 
รักษาและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี 29 8.92 
ปลูกฝังจิตส านึกสาธารณะ 28 8.62 
ส่งเสริมให้ช่วยกันรักษาศีลธรรม 24 7.38 
ส่งเสริมด้านคุณธรรม 23 7.08 
ฟังความเห็นประชาชน 18 5.54 
การบังคับใช้กฎหมาย 14 4.31 
การส่งเสริมเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต 13 4.00 
การช่วยการศึกษาคนยากจน 13 4.00 
ส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 10 3.08 
ให้ความรู้แก่ประชาชน 10 3.08 
ท าให้ประชาชนมีความสามัคคีกัน 8 2.46 
ส่งเสริมการเรียน 4 1.23 
การให้ความรู้แก่ประชาชน 3 0.92 
มีความขยันหมั่นเพียร 2 0.62 
ส่งเสริมการใช้ชีวิต อย่างพอเพียง 1 0.31 
ออกกฎหมายควบคุม 1 0.31 
การท าค่ายอาสา 1 0.31 
ส่งเสริมให้เด็กกล้าคิดกล้าท า 1 0.31 
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ตารางท่ี 7 จ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามคุณธรรมที่ยึดถือเป็นหลักในการด าเนินชีวิตมากที่สุด  

ความคิดเห็น จ านวน ร้อยละ 
ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ 558 30.03 
ความพอเพียง พอประมาณ ไม่สร้างหนี้สิน 393 21.15 
ความขยันหมั่นเพียรในการท างานประกอบอาชีพ 176 9.47 
ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 165 8.88 
ความมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 111 5.97 
ความรับผิดชอบในการท างานของตนเองและสังคม 84 4.52 
ความมีระเบียบวินัยในการท างาน 83 4.47 
ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเอง 62 3.34 
ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 55 2.96 
ความสามัคคี 40 2.15 
ความมีเหตุผล 32 1.72 
รักษาศีลห้า 30 1.61 
ไม่สร้างความเดือดร้อนในสังคม 29 1.56 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 18 0.97 
ความสุภาพ มีสัมมาคารวะ 12 0.65 
ช่วยเหลือกันและกัน 10 0.54 

 

ตารางที่ 8 จ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามการมีส่วนร่วมในการสร้างคุณธรรมที่ดี ในฐานะที่เป็น
ประชาชนชาวไทย  

ความคิดเห็น จ านวน ร้อยละ 
ความมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 498 28.74 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ 272 15.70 
การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 126 7.27 
ปฏิบัติตนเป็นคนดีของครอบครัวและสังคม 124 7.16 
เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกหลานและสังคม 123 7.10 
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีพ 108 6.23 
ท าตัวไม่ให้สังคมเดือดร้อน รักษาระเบียบวินัยของสังคม 105 6.06 
ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 89 5.14 
ไม่เห็นแก่ตัว 57 3.29 
ปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่สร้างความเดือดร้อน 46 2.65 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร 34 1.96 
ปลูกฝังเยาวชน 31 1.79 
ท าความดี ไม่สร้างความเดือดร้อน 28 1.62 
ปลูกฝังคุณธรรมที่ดีให้กับเยาวชน 27 1.56 
ท าหน้าที่ตนเองให้ดีที่สุด 21 1.21 
ความกตัญญูกตเวที 21 1.21 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ)   

ความคิดเห็น จ านวน ร้อยละ 
ประกอบอาชีพสุจริต 13 0.75 
มีจิตสาธารณะ 10 0.58 

 
ตารางที่ 9 จ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตาม ”ปณิธาน” ความมุ่งมั่นที่จะท าความดีตามรอยพ่อ 

เพ่ือถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
   ความคิดเห็น จ านวน ร้อยละ 
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีพ 1,172 60.85 
ท าความดี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 230 11.94 
ประกอบอาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต 149 7.74 
เป็นคนดี มีน้ าใจช่วยเหลือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน 110 5.71 
ใช้หลักปรัชญา ค าสอนของพ่อ ในการด าเนินชีวิต 51 2.65 
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ท าความเดือดร้อนให้สังคม 48 2.49 
เป็นคนดีของครอบครัว เป็นคนดีของสังคม 38 1.97 
ช่วยเหลือผู้อื่น 32 1.66 
ประหยัด อดออม 29 1.51 
ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี 25 1.30 
จะท าดีเพ่ือในหลวง 16 0.83 
การมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้ที่ล าบาก 10 0.52 
ความมีเหตุมีผล 8 0.42 
มีความอดทน 8 0.42 

ตารางท่ี 10 ค่าร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มประชากรเป้าหมาย จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 820 40.86 
หญิง 1,172 58.40 
เพศทางเลือก 15 0.74 

รวมทั้งสิ้น 2,007 100.00 
อาย ุ   

18 - 25 ปี 565 28.15 
26 - 35 ปี 404 20.13 
36 - 45 ปี 422 21.03 
46 - 60 ปี 429 21.38 
60 ปีขึ้นไป 187 9.31 

รวมทั้งสิ้น 2,007 100.00 
สถานภาพการสมรส   

โสด 840 41.85 
สมรส 1,060 52.82 
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 107 5.33 

รวมทั้งสิ้น 2,007 100.00 
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ตารางท่ี 10 (ต่อ) 

กลุ่มประชากรเป้าหมาย จ านวน ร้อยละ 
การศึกษา   

ประถมศึกษา/ต่ ากว่า 455 22.67 
มัธยมศึกษา/เทียบเท่า    646 32.19 
อนุปริญญา/เทียบเท่า 184 9.17 
ปริญญาตรี/เทียบเท่า    639 31.84 
สูงกว่าปริญญาตรี/เทียบเท่า 83 4.13 

รวมทั้งสิ้น 2,007 100.00 
อาชีพหลัก   

ข้าราชการ/ลูกจ้างของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 371 18.49 
พนักงานเอกชน 260 12.95 
เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 286 14.25 
เกษตรกร/ประมง 264 13.15 
ผู้ใช้แรงงาน/รับจ้างทั่วไป 289 14.40 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน   145 7.22 
นักเรียน/นักศึกษา 392 19.54 

รวมทั้งสิ้น 2,007 100.00 
พื้นที่พักอาศัย   

ในเขตเทศบาล 1,103 54.96 
นอกเขตเทศบาล 904 45.04 

รวมทั้งสิ้น 2,007 100.00 
 


