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“ม็อบเยาวชนปลดแอก” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “ม็อบเยาวชน     
ปลดแอก” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 29 – 31 กรกฎำคม 2563 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ และอำชีพ     
ทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,250 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบักำรชุมนุมของ กลุ่มเยำวชนปลดแอก ท่ีอนุสำวรียป์ระชำธิปไตยและในอีกหลำยจงัหวดั 
กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใชค้วำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธี
แบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัทโ์ดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรชุมนุมของกลุ่มเยำวชนปลดแอก ท่ีอนุสำวรีย์ประชำธิปไตย                  
และในอีกหลำยจงัหวดั พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 26.56 ระบุว่ำ เป็นสิทธิเสรีภำพในกำรชุมนุม หำกปรำศจำกอำวุธและควำมรุนแรง รองลงมำ 
ร้อยละ 26.16 ระบุว่ำ เป็นสิทธิเสรีภำพในกำรชุมนุม  หำกไม่กระท ำผิดกฎหมำย ร้อยละ 18.24 ระบุว่ำ เป็นกำรชุมนุมของพลังบริสุทธ์ิ            
ของนักศึกษำ ร้อยละ 17.12 ระบุว่ำ เป็นกำรจัดชุมนุมเพื่ออนำคตของประเทศ ร้อยละ 13.44 ระบุว่ำ เป็นกำรจัดชุมนุมเพื่อสนับสนุน
ประชำธิปไตยและต่อตำ้นเผด็จกำร ร้อยละ 9.76 ระบุว่ำ เป็นจุดเร่ิมตน้ของควำมแตกแยกและสถำนกำรณ์ควำมวุ่นวำยในอนำคต ร้อยละ 8.88 
ระบุว่ำ เป็นกำรจัดกำรชุมนุมเพื่อต่อต้ำนควำมไม่ยุติธรรมในสังคม ร้อยละ 7.04 ระบุว่ำ เบ่ือกำรชุมนุมบนท้องถนน ร้อยละ 6.48 ระบุว่ำ        
เป็นกำรจดัชุมนุมเพื่อลม้รัฐบำลพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ ร้อยละ 6.08 ระบุว่ำ เป็นกำรชุมนุมท่ีมีกลุ่มกำรเมือง/พรรคกำรเมืองอยู่เบ้ืองหลงั 
ร้อยละ 5.68 ระบุว่ำ เป็นกำรจดัชุมนุมท่ีมีเจตนำอื่นแอบแฝง ร้อยละ 4.64 ระบุว่ำ เป็นแค่แฟชั่นกำรชุมนุม ท ำตำมกระแสตำม social media/      
ค ำชกัชวนของเพื่อน ร้อยละ 0.88 ระบุว่ำ เป็นกำรชุมนุมท่ีมีหน่วยงำนต่ำงประเทศอยูเ่บ้ืองหลงั ร้อยละ 0.72 ระบุว่ำ เป็นกำรชุมนุมท่ีมีกำรกระท ำ
ผิดกฎหมำย และร้อยละ 2.72 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ด้ำนกำรเห็นด้วยของประชำชนต่อกำรชุมนุมของกลุ่มเยำวชนปลดแอก ท่ีอนุสำวรีย์ประชำธิปไตยและในอี กหลำยจังหวดั พบว่ำ                  
ร้อยละ 34.72 ระบุว่ำ เห็นดว้ยมาก เพรำะ เป็นสิทธิเสรีภำพในกำรแสดงออกกำรชุมนุมของกลุ่มเยำวชน และอยำกเห็นกำรเปล่ียนแปลงของบำ้นเมือง 
ไปในทำงท่ีดีขึ้นกว่ำน้ี ร้อยละ 19.28 ระบุว่ำ ค่อนข้างเห็นดว้ย เพรำะ เป็นสิทธิของกลุ่มเยำวชนท่ีจะเรียกร้องควำมถูกตอ้ง และอยำกให้มีควำมเป็น
ประชำธิปไตยมำกกว่ำน้ี ร้อยละ 18.08 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเห็นดว้ย เพรำะ กลวัสถำนกำรณ์จะเกิดควำมรุนแรง วุ่นวำย และกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัส
โควิด – 19 ยงัไม่หมดไป 100% เกรงว่ำจะกลับมำเเพร่ระบำดรอบ 2 ร้อยละ 23.76 ระบุว่ำ ไม่เห็นด้วยเลย เพรำะ ท ำให้เกิดควำมวุ่นวำย เหตุผล            
ยงัไม่เพียงพอในกำรออกมำชุมนุม และยงัมีกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด – 19 อยู ่และร้อยละ 4.16 ระบุว่ำ เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ส่วนควำมกงัวลว่ำประเทศไทยจะเผชิญกบัปัญหำควำมขดัแยง้ทำงกำรเมืองเหมือนในอดีต จำกกำรชุมนุมของกลุ่มเยำวชนปลดแอก พบว่ำ 
ร้อยละ 11.20 ระบุว่ำ กงัวลว่ำจะมีควำมขดัแยง้ทำงกำรเมืองรุนแรง มากกว่า ในอดีต เพรำะ กลุ่มเยำวชนในปัจจุบนัมีควำมเป็นตวัของตวัเองมำก
เกินไป หัวรุนแรง และส่ือน ำเสนอข่ำวในเชิงกำรปลุกระดม ร้อยละ 16.72 ระบุว่ำ กังวลว่ำจะมีควำมขดัแยง้ทำงกำรเมืองรุนแรง พอ ๆ กับ        
ในอดีต เพรำะ อำจมีกำรสร้ำงสถำนกำรณ์เหมือนในอดีต ร้อยละ 29.76 ระบุว่ำ กังวลว่ำจะมีควำมขดัแยง้ทำงกำรเมือง แต่คงไม่เท่า ในอดีต 
เพรำะ รูปแบบกำรชุมนุมของกลุ่มเยำวชนมีควำมแตกต่ำงจำกในอดีต และคำดว่ำรัฐบำลสำมำรถควบคุมสถำนกำรณ์ได้  ร้อยละ 16.88 ระบุว่ำ  
ไม่ค่อยกงัวล เพรำะ เป็นกำรแสดงพลงัของกลุ่มเยำวชนในกำรเรียกร้องให้รัฐบำลรับทรำบถึงเหตุผลในกำรชุมนุมเท่ำนั้น และเป็นกำรชุมนุม
เพียงระยะเวลำส้ัน ๆ ร้อยละ 23.68 ระบุว่ำ ไม่กงัวลเลย เพรำะ เป็นสิทธิในกำรแสดงเหตุผลของกลุ่มเยำวชน เป็นกำรชุมนุมอย่ำงสงบ และ
รัฐบำลสำมำรถควบคุมสถำนกำรณ์ได ้และร้อยละ 1.76 ระบุว่ำ เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ           

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงส่ิงท่ีนำยกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชำ ควรด ำเนินกำรกบักำรชุมนุมของกลุ่มเยำวชนปลดแอก พบว่ำ ส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 42.72 ระบุว่ำ ควรรับฟังปัญหำจำกกลุ่มนักศึกษำด้วยตนเอง รองลงมำ ร้อยละ 20.40 ระบุว่ำ ควรยุบสภำเพ่ือเลือกตั้งใหม่ทันที               
ร้อยละ 13.68 ระบุว่ำ ควรรีบแกไ้ขรัฐธรรมนูญแล้วยุบสภำเพ่ือเลือกตั้งใหม่ ร้อยละ 6.56 ระบุว่ำ ควรอยู่เฉย ๆ ไม่ตอ้งท ำอะไร ร้อยละ 5.36              
ระบุว่ำ ควรใชก้ลไกรัฐสภำในกำรฟังปัญหำจำกกลุ่มนกัศึกษำ ร้อยละ 4.72 ระบุว่ำ ควรใชก้ลไกรำชกำรเพื่อรักษำควำมสงบเรียบร้อยของสังคม 
ร้อยละ 2.88 ระบุว่ำ ควรใชก้ฎหมำยด ำเนินกำรกบัผูก้ระท ำผิด และร้อยละ 3.68 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ   

 

วันอาทิตย์ท่ี 2 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 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  

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 
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เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตัวอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 8.80 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.84 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล     

และภำคกลำง ร้อยละ 18.24 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.60 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.52 มีภูมิล ำเนำอยู่
ภำคใต ้ตวัอยำ่งร้อยละ 48.80 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.20 เป็นเพศหญิง  

ตัวอย่ำงร้อยละ 6.40 มีอำยุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 15.84 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 20.64 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 34.00 มีอำยุ 46 – 59 ปี     
และร้อยละ 23.12 มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ตวัอยำ่งร้อยละ 95.84 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.12 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.56 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอื่น ๆ และร้อยละ 0.48 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำงร้อยละ 21.36 สถำนภำพโสด ร้อยละ 74.96 สมรสแลว้ ร้อยละ 2.96 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 0.72 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำงร้อยละ 28.16 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 30.32 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.76                 
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 26.56 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.00 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 1.20 ไม่ระบุกำรศึกษำ ตัวอย่ำงร้อยละ 10.72 ประกอบอำชีพข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 13.44 ประกอบอำชีพ
พนักงำนเอกชน ร้อยละ 23.28 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 13.92 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.72 ประกอบอำชีพ
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 18.00 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 2.40 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 1.52 ไม่ระบุอำชีพ  

ตัวอย่ำงร้อยละ 16.72 ไม่ มีรำยได้ ร้อยละ 23.92 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 25.76 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน         
10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 13.60 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 4.64 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท                           
ร้อยละ 6.88 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 8.48 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกบัการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอก ท่ีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและในอีกหลายจังหวัด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอก ท่ีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและในอีกหลายจังหวัด ร้อยละ 
เป็นสิทธิเสรีภำพในกำรชุมนุม หำกปรำศจำกอำวุธและควำมรุนแรง 26.56 
เป็นสิทธิเสรีภำพในกำรชุมนุม หำกไม่กระท ำผิดกฎหมำย 26.16 
เป็นกำรชุมนุมของพลงับริสุทธ์ิของนกัศึกษำ 18.24 
เป็นกำรจดัชุมนุมเพื่ออนำคตของประเทศ  17.12 
เป็นกำรจดัชุมนุมเพื่อสนบัสนุนประชำธิปไตยและต่อตำ้นเผด็จกำร 13.44 
เป็นจุดเร่ิมตน้ของควำมแตกแยกและสถำนกำรณ์ควำมวุ่นวำยในอนำคต 9.76 
เป็นกำรจดักำรชุมนุมเพื่อต่อตำ้นควำมไม่ยติุธรรมในสังคม 8.88 
เบื่อกำรชุมนุมบนทอ้งถนน 7.04 
เป็นกำรจดัชุมนุมเพื่อลม้รัฐบำลพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ 6.48 
เป็นกำรชุมนุมท่ีมี กลุ่มกำรเมือง/พรรคกำรเมือง อยูเ่บ้ืองหลงั  6.08 
เป็นกำรจดัชุมนุมท่ีมีเจตนำอื่นแอบแฝง 5.68 
เป็นแค่แฟชัน่กำรชุมนุม ท ำตำมกระแสตำม social media/ค ำชกัชวนของเพื่อน 4.64 
เป็นกำรชุมนุมท่ีมี หน่วยงำนต่ำงประเทศ อยูเ่บ้ืองหลงั 0.88 
เป็นกำรชุมนุมท่ีมีกำรกระท ำผิดกฎหมำย 0.72 
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 2.72 

 
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอก ท่ีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและในอีกหลายจังหวัด 

การเห็นด้วยของประชาชนต่อการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอก ท่ีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและในอีกหลายจังหวัด ร้อยละ 
เห็นดว้ยมาก เพรำะ เป็นสิทธิเสรีภำพในกำรแสดงออกกำรชุมนุมของกลุ่มเยำวชน และอยำกเห็นกำรเปล่ียนแปลง 

ของบำ้นเมืองไปในทำงท่ีดีขึ้นกว่ำน้ี  
34.72 

ค่อนข้างเห็นดว้ย เพรำะ เป็นสิทธิของกลุ่มเยำวชนท่ีจะเรียกร้องควำมถูกตอ้ง และอยำกให้มีควำมเป็นประชำธิปไตยมำกกว่ำน้ี 19.28 
ไม่ค่อยเห็นดว้ย เพรำะ กลวัสถำนกำรณ์จะเกิดควำมรุนแรง วุ่นวำย และกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด – 19  

ยงัไม่หมดไป 100% เกรงว่ำจะกลบัมำเเพร่ระบำดรอบ 2 
18.08 

ไม่เห็นดว้ยเลย เพรำะ ท ำให้เกิดควำมวุ่นวำย เหตุผลยงัไม่เพียงพอในกำรออกมำชุมนุม และยงัมีกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัส
โควิด – 19 อยู ่

23.76 

เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 4.16 
รวม 100.00 
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3. จากการชุมนุมของ กลุ่มเยาวชนปลดแอก ท่านมีความกังวลหรือไม่ ว่าประเทศไทยจะเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองเหมือนในอดีต  
(เช่น เกิดการชุมนุมประท้วง ม็อบ ความแตกแยกในสังคม ความรุนแรง) 

ความกังวลว่าประเทศไทยจะเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองเหมือนในอดีต จากการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอก ร้อยละ 
กงัวลว่ำจะมีควำมขดัแยง้ทำงกำรเมืองรุนแรง มากกว่า ในอดีต เพรำะ กลุ่มเยำวชนในปัจจุบนัมีควำมเป็นตวัของตวัเอง               

มำกเกินไป หวัรุนแรง และส่ือน ำเสนอข่ำวในเชิงกำรปลุกระดม  
11.20 

กงัวลว่ำจะมีควำมขดัแยง้ทำงกำรเมืองรุนแรง พอ ๆ กับ ในอดีต เพรำะ อำจมีกำรสร้ำงสถำนกำรณ์เหมือนในอดีต 16.72 
กงัวลว่ำจะมีควำมขดัแยง้ทำงกำรเมือง แต่คงไม่เท่า ในอดีต เพรำะ รูปแบบกำรชุมนุมของกลุ่มเยำวชนมีควำมแตกต่ำง              

จำกในอดีต และคำดว่ำรัฐบำลสำมำรถควบคุมสถำนกำรณ์ได ้ 
29.76 

ไม่ค่อยกงัวล เพรำะ เป็นกำรแสดงพลงัของกลุ่มเยำวชนในกำรเรียกร้องให้รัฐบำลรับทรำบถึงเหตุผลในกำรชุมนุมเท่ำนั้น         
และเป็นกำรชุมนุมเพียงระยะเวลำส้ัน ๆ 

16.88 

ไม่กงัวลเลย เพรำะ เป็นสิทธิในกำรแสดงเหตผุลของกลุ่มเยำวชน เป็นกำรชุมนุมอยำ่งสงบ และรัฐบำลสำมำรถควบคุม
สถำนกำรณ์ได ้

23.68 

เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.76 
รวม 100.00 

 
4. ท่านคิดว่านายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ควรด าเนินการอย่างไรกับการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอก 

ส่ิงทีน่ายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ควรด าเนินการกับการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอก ร้อยละ 
ควรรับฟังปัญหำจำกกลุ่มนกัศึกษำดว้ยตนเอง 42.72 
ควรยบุสภำเพ่ือเลือกตั้งใหม่ทนัที 20.40 
ควรรีบแกไ้ขรัฐธรรมนูญแลว้ยบุสภำเพ่ือเลือกตั้งใหม่ 13.68 
ควรอยูเ่ฉย ๆ ไม่ตอ้งท ำอะไร 6.56 
ควรใชก้ลไกรัฐสภำในกำรฟังปัญหำจำกกลุ่มนกัศึกษำ 5.36 
ควรใชก้ลไกรำชกำรเพื่อรักษำควำมสงบเรียบร้อยของสังคม 4.72 
ควรใชก้ฎหมำยด ำเนินกำรกบัผูก้ระท ำผิด 2.88 
ไม่ตอบ/ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ 3.68 

รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 110 8.80 
ปริมณฑลและภำคกลำง 323 25.84 
ภำคเหนือ 228 18.24 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 420 33.60 
ภำคใต ้ 169 13.52 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 610 48.80 
หญิง 640 51.20 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 25 ปี 80 6.40 
26 – 35 ปี 198 15.84 
36 – 45 ปี 258 20.64 
46 – 59 ปี 425 34.00 
60 ปี ขึ้นไป 289 23.12 
ไม่ระบ ุ – – 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,198 95.84 
อิสลำม 39 3.12 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 7 0.56 
ไม่ระบ ุ 6 0.48 

รวม 1,250 100.00 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 267 21.36 
สมรส 937 74.96 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 37 2.96 
ไม่ระบ ุ 9 0.72 

รวม 1,250 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 352 28.16 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 379 30.32 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 97 7.76 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 332 26.56 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 75 6.00 
ไม่ระบ ุ 15 1.20 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 134 10.72 
พนกังำนเอกชน 168 13.44 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 291 23.28 
เกษตรกร/ประมง 174 13.92 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 209 16.72 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 225 18.00 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 30 2.40 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร – – 
ไม่ระบ ุ 19 1.52 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 209 16.72 
ไม่เกิน 10,000 บำท 299 23.92 
10,001 – 20,000 บำท 322 25.76 
20,001 – 30,000 บำท 170 13.60 
30,001 – 40,000 บำท 58 4.64 
40,001 บำทขึ้นไป 86 6.88 
ไม่ระบ ุ 106 8.48 

รวม 1,250 100.00 
 


