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“เดก็และเยาวชนไทยในยุคดจิทิัล” 
              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                
เร่ือง “เด็กและเยาวชนไทยในยุคดิจิทัล” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 7 – 9 มกรำคม 2562 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 12 ปีข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค 
ระดบักำรศึกษำ และอำชีพ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,270 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบัเด็กและเยำวชนไทยในยุคดิจิทลั กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอย่ำง    
โดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลัก (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random 
Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธีสุ่มตวัอย่ำงแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ย
วธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัทโ์ดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงอำชีพในฝันท่ีเด็กและเยำวชนไทยอยำกเป็น ในยุคดิจิทัล (5 อนัดับแรก) พบว่ำ เยำวชนส่วนใหญ่ อนัดบั 1   
ร้อยละ 15.83 ระบุวำ่เป็น อำชีพส่วนตวั (คำ้ขำย เสริมสวย ฯลฯ) รองลงมำ อนัดบั 2 ร้อยละ 12.40 ระบุวำ่เป็น อำชีพครู/อำจำรย ์อนัดบั 3 ร้อยละ 
11.87 ระบุว่ำเป็น อำชีพรับรำชกำร (ไม่ระบุสำขำ) อันดับ 4 ร้อยละ 11.61 ระบุว่ำเป็น อำชีพแพทย์/พยำบำล และอันดับ 5 ร้อยละ 6.86           
ระบุวำ่เป็น อำชีพวศิวะ/สถำปนิก/นกัออกแบบดีไซน์ 

ดำ้นควำมคิดเห็นเก่ียวกบัอำชีพท่ีผูป้กครองอยำกให้บุตรหลำนเป็น ในยคุดิจิทลั (5 อนัดบัแรก) พบวำ่ ผูป้กครองส่วนใหญ่ อนัดบั 1  
ร้อยละ 30.08 ระบุวำ่เป็น อำชีพรับรำชกำร (ไม่ระบุสำขำ) รองลงมำ อนัดบั 2 ร้อยละ 15.82 ระบุวำ่เป็น อำชีพแพทย/์พยำบำล อนัดบั 3 ร้อยละ 
13.36 ระบุวำ่เป็น อำชีพอำชีพส่วนตวั (คำ้ขำย เสริมสวย ฯลฯ) อนัดบั 4 ร้อยละ 7.30 ระบุวำ่เป็น อำชีพครู/อำจำรย ์และอนัดบั 5 ร้อยละ 7.18 
ระบุวำ่เป็น อำชีพนกัธุรกิจ   

ส ำหรับคุณสมบติัท่ีดีของเด็กไทยในยคุดิจิทลั ตำมควำมคิดเห็นของประชำชน พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 39.69 ระบุวำ่ มี
ระเบียบวนิยั เคำรพกฎระเบียบ รองลงมำ ร้อยละ 38.03 ระบุวำ่ มีคุณธรรมจริยธรรม ช่วยเหลือสงัคม ไม่เห็นแก่ตวั ร้อยละ 36.38 ระบุวำ่ มีควำม
อดทน อดกลั้น ร้อยละ 27.17 ระบุวำ่ รู้จกักำรคิดวเิครำะห์ แยกแยะขอ้มูลท่ีไดรั้บ ร้อยละ 26.69 ระบุวำ่ มีควำมคิดสร้ำงสรรค ์คิดนอกกรอบ ร้อย
ละ 19.21 ระบุวำ่ หมัน่ศึกษำหำขอ้มูลหรือนวตักรรมใหม่ๆ มำใชใ้นกำรเรียน ร้อยละ 16.61 ระบุวำ่ มีทกัษะในกำรใชภ้ำษำต่ำงประเทศไดดี้ และ
ร้อยละ 12.83 ระบุวำ่ ไม่ใชเ้วลำส่วนใหญ่อยูก่บัโลกอินเทอร์เน็ต 

เม่ือถำมถึงของขวญัวนัเด็กดำ้นกำรศึกษำท่ีประชำชนตอ้งกำรจำกรัฐบำลชุดใหม่ พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 30.00 ระบุว่ำ 
กระจำยโอกำสให้เขำ้ถึงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพอยำ่งเสมอภำคและเท่ำเทียม รองลงมำ ร้อยละ 29.76 ระบุวำ่ โครงกำรเรียนฟรีถึงระดบัปริญญำตรี 
ร้อยละ 19.69 ระบุวำ่ ส่งเสริม พฒันำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ร้อยละ 6.85 ระบุวำ่ พฒันำหลกัสูตรกำรศึกษำระดบัอำชีวศึกษำ ร้อยละ 3.23 
ระบุว่ำ กำรพฒันำระบบอินเทอร์เน็ต (จดัหำ High Speed Internet ในโรงเรียน) ร้อยละ 2.99 ระบุวำ่ แกปั้ญหำระบบแอดมิชชัน่ ร้อยละ 2.83  
ระบุวำ่ ก ำจดัค่ำแป๊ะเจ๊ียะ และร้อยละ 4.65 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ พฒันำหลกัสูตรกำรเรียนกำรสอนใหท้นัสมยัและมีประสิทธิภำพมำกข้ึน และใหก้ำร
สนบัสนุนดำ้นอุปกรณ์กีฬำ ส่ือกำรเรียนกำรสอนท่ีทนัสมยั ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ไม่ตอ้งกำรของขวญัอะไรจำกรัฐบำลชุดใหม่  

ส่วนปัจจยั/เหตุผล ของผูป้กครองในกำรเลือกโรงเรียนใหก้บับุตรหลำน พบวำ่ ผูป้กครองส่วนใหญ่ ร้อยละ 35.13 ระบุวำ่ กำรเดินทำง 
รองลงมำ ร้อยละ 27.83 ระบุวำ่ บุคลำกรในโรงเรียน (ครู และ ผูบ้ริหำร) ร้อยละ 24.69 ระบุวำ่ ค่ำใชจ่้ำยกำรเรียน ร้อยละ 21.66 ระบุวำ่ สถำนท่ี
และสภำพแวดลอ้มดี ร้อยละ 20.20 ระบุวำ่ ควำมปลอดภยั ร้อยละ 14.93 ระบุว่ำ ช่ือเสียงโรงเรียน ร้อยละ 12.46 ระบุว่ำ หลกัสูตรมีกำรสอน
ภำษำต่ำงประเทศ ร้อยละ 12.23 ระบุวำ่ ข้ึนอยูก่บัควำมตอ้งกำรของบุตรหลำนเอง ร้อยละ 11.67 ระบุวำ่ โรงเรียนรัฐบำลหรือโรงเรียนเอกชน  
ร้อยละ 10.77 ระบุว่ำ ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกและกำรบริกำร ร้อยละ 1.12 ระบุว่ำ เคร่ืองแบบนักเรียน และร้อยละ 1.01 ระบุอ่ืน ๆ ได้แก่             
มีหลกัสูตรกำรเรียนกำรสอนท่ีมีคุณภำพ    

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของผูป้กครองเก่ียวกบักำรห้ำมไม่ใหมี้กำรสอบคดัเลือกเขำ้ประถมศึกษำปีท่ี 1 หำกฝ่ำฝืนจะถูกปรับ
ไม่เกิน 5 แสนบำท เขำ้กองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ พบวำ่ ผูป้กครองส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.41 ระบุวำ่ เห็นดว้ย รองลงมำ ร้อยละ 
25.25 ระบุวำ่ ไม่เห็นดว้ย ร้อยละ 18.86 ระบุวำ่ เห็นดว้ยอยำ่งยิง่ ร้อยละ 2.58 ระบุวำ่ ไม่เห็นดว้ยอยำ่งยิง่ และร้อยละ 0.90 ระบุวำ่ ไม่แน่ใจ  

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 9.53 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 25.12 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 17.95 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.07 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.33 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้ 
ตวัอย่ำงร้อยละ 49.61 เป็นเพศชำย ร้อยละ 50.31 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.08 เป็นเพศทำงเลือก ตวัอย่ำงร้อยละ 29.84 มีอำยุไม่เกิน 25 ปี    
ร้อยละ 12.68 มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 18.74 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 25.43 มีอำย ุ46 – 59 ปี และร้อยละ 13.31 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป  

ตวัอยำ่งร้อยละ 94.10 นบัถือศำสนำพทุธ ร้อยละ 3.70 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.02 นบัถือศำสนำคริสต/์ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือ
ศำสนำใด ๆ และร้อยละ 1.18 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 37.08 ระบุวำ่สถำนภำพโสด ร้อยละ 58.90 สมรสแลว้ ร้อยละ 2.68 หมำ้ย หยำ่ร้ำง 
แยกกนัอยู ่และร้อยละ 1.34 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

 

 

วนัศุกร์ท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2562 
 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  

 
 

ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา  ณ ระนอง 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 
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ตวัอย่ำงร้อยละ 22.13 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 37.40 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.71          

จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 28.43 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 2.91 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ และร้อยละ 1.42 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอยำ่งร้อยละ 10.87 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 10.63 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 
19.44 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 9.69 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 13.15 ประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป/      
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 15.20 เป็นพ่อบ้ำน/แม่บ้ำน/เกษียณอำยุ/ว่ำงงำน ร้อยละ 19.45 เป็นนักเรียน/นักศึกษำ ร้อยละ 0.08 เป็นพนักงำนองค์กร
อิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร และร้อยละ 1.49 ไม่ระบุอำชีพ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 31.26 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 19.77 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 22.20 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 –  
20,000 บำท ร้อยละ 9.37 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.28 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 5.35 มีรำยได้
เฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 6.77 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. อาชีพในฝันทีเ่ดก็และเยาวชนไทยอยากเป็น ในยุคดจิทิลั (เลือกตอบ 1 ข้อ) (n = 379) 

 
2. อาชีพทีผู้่ปกครองอยากให้บุตรหลานเป็น ในยุคดจิทิลั (เลือกตอบ 1 ข้อ) (n = 891) 

 
3. ท่านคดิว่าเดก็ไทยในยุคดจิทิลั ควรมคุีณสมบัตอิย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

คุณสมบัตทิีด่ขีองเดก็ไทยในยุคดจิทิลั ตามความคดิเห็นของประชาชน ร้อยละ 
มีระเบียบวนิยั เคำรพกฎระเบียบ 39.69 
มีคุณธรรมจริยธรรม ช่วยเหลือสงัคม ไม่เห็นแก่ตวั 38.03 
มีควำมอดทน อดกลั้น 36.38 
รู้จกักำรคิดวเิครำะห์ แยกแยะขอ้มูลท่ีไดรั้บ 27.17 
มีควำมคิดสร้ำงสรรค ์คิดนอกกรอบ 26.69 
หมัน่ศึกษำหำขอ้มูลหรือนวตักรรมใหม่ๆ มำใชใ้นกำรเรียน 19.21 
มีทกัษะในกำรใชภ้ำษำต่ำงประเทศไดดี้ 16.61 
ไม่ใชเ้วลำส่วนใหญ่อยูก่บัโลกอินเทอร์เน็ต 12.83 

 
4. ท่านต้องการของขวญัวนัเดก็ด้านการศึกษาอะไร จากรัฐบาลชุดใหม่ (เลือกตอบ 1 ข้อ) 

ของขวญัวนัเดก็ด้านการศึกษาทีป่ระชาชนต้องการ จากรัฐบาลชุดใหม่ ร้อยละ 
กระจำยโอกำสใหเ้ขำ้ถึงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพอยำ่งเสมอภำคและเท่ำเทียม 30.00 
โครงกำรเรียนฟรีถึงระดบัปริญญำตรี 29.76 
ส่งเสริม พฒันำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 19.69 
พฒันำหลกัสูตรกำรศึกษำระดบัอำชีวศึกษำ 6.85 
กำรพฒันำระบบอินเทอร์เน็ต (จดัหำ High Speed Internet ในโรงเรียน) 3.23 
แกปั้ญหำระบบแอดมิชชัน่ 2.99 
ก ำจดัค่ำแป๊ะเจ๊ียะ 2.83 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ พฒันำหลกัสูตรกำรเรียนกำรสอนใหท้นัสมยัและมีประสิทธิภำพมำกข้ึน  

และใหก้ำรสนบัสนุนดำ้นอุปกรณ์กีฬำ ส่ือกำรเรียนกำรสอนท่ีทนัสมยั ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่  
ไม่ตอ้งกำรของขวญัอะไรจำกรัฐบำลชุดใหม่ 

4.65 

รวม 100.00 

อนัดบั อาชีพในฝันที่เดก็และเยาวชนไทยอยากเป็น ในยุคดจิทิลั (5 อนัดบัแรก)   ร้อยละ 
1 อำชีพส่วนตวั (คำ้ขำย เสริมสวย ฯลฯ) 15.83 
2 ครู/อำจำรย ์ 12.40 
3 รับรำชกำร (ไม่ระบุสำขำ) 11.87 
4 แพทย/์พยำบำล 11.61 
5 วศิวะ/สถำปนิก/นกัออกแบบดีไซน์ 6.86 

อนัดบั อาชีพทีผู้่ปกครองอยากให้บุตรหลานเป็น ในยุคดิจทิลั (5 อนัดบัแรก)   ร้อยละ 
1 รับรำชกำร (ไม่ระบุสำขำ) 30.08 
2 แพทย/์พยำบำล 15.82 
3 อำชีพส่วนตวั (คำ้ขำย เสริมสวย ฯลฯ) 13.36 
4 ครู/อำจำรย ์ 7.30 
5 นกัธุรกิจ 7.18 
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5. ปัจจยั/เหตุผล ในการเลือกโรงเรียนให้กบับุตรหลานของท่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (เฉพาะผู้ปกครองทีม่บุีตรหรือหลาน n = 891) 

 
6. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กบัการห้ามไม่ให้มกีารสอบคดัเลือกเข้าประถมศึกษาปีที ่1 หากฝ่าฝืนจะถูกปรับไม่เกนิ 5 แสนบาท  

เข้ากองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (เฉพาะผู้ปกครองทีม่บุีตรหรือหลาน n = 891) 
ความคดิเห็นของผู้ปกครองเกีย่วกบัการห้ามไม่ให้มกีารสอบคดัเลือกเข้าประถมศึกษาปีที ่1 หากฝ่าฝืนจะถูกปรับ 

ไม่เกนิ 5 แสนบาท เข้ากองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ร้อยละ 

เห็นดว้ยอยำ่งยิง่ 18.86 
เห็นดว้ย 52.41 
ไม่เห็นดว้ย 25.25 
ไม่เห็นดว้ยอยำ่งยิง่ 2.58 
ไม่แน่ใจ 0.90 

รวม 100.00 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยั/เหตุผล ของผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียนให้กบับุตรหลาน   ร้อยละ 
กำรเดินทำง 35.13 
บุคลำกรในโรงเรียน (ครู และ ผูบ้ริหำร) 27.83 
ค่ำใชจ่้ำยกำรเรียน 24.69 
สถำนท่ีและสภำพแวดลอ้มดี 21.66 
ควำมปลอดภยั 20.20 
ช่ือเสียงโรงเรียน 14.93 
หลกัสูตรมีกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ 12.46 
ข้ึนอยูก่บัควำมตอ้งกำรของบุตรหลำนเอง 12.23 
โรงเรียนรัฐบำลหรือโรงเรียนเอกชน  11.67 
ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกและกำรบริกำร 10.77 
เคร่ืองแบบนกัเรียน 1.12 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ มีหลกัสูตรกำรเรียนกำรสอนท่ีมีคุณภำพ 1.01 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  121 9.53 
ปริมณฑลและภำคกลำง  319 25.12 
ภำคเหนือ 228 17.95 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 420 33.07 
ภำคใต ้ 182 14.33 

รวม 1,270 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย              630 49.61 
หญิง 639 50.31 
เพศทำงเลือก 1 0.08 

รวม 1,270 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 25 ปี 379 29.84 
26 – 35 ปี  161 12.68 
36 – 45  ปี 238 18.74 
46 – 59  ปี 323 25.43 
60 ปีข้ึนไป 169 13.31 
ไม่ระบุ - - 

รวม 1,270 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,195 94.10 
อิสลำม 47 3.70 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 13 1.02 
ไม่ระบุ 15 1.18 

รวม 1,270 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 471 37.08 
สมรส 748 58.90 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
  

34 2.68 
ไม่ระบุ 17 1.34 

รวม 1,270 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 281 22.13 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 475 37.40 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 98 7.71 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 361 28.43 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 37 2.91 
ไม่ระบุ 18 1.42 

รวม 1,270 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 138 10.87 
พนกังำนเอกชน 135 10.63 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 247 19.44 
เกษตรกร/ประมง 123 9.69 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 167 13.15 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 193 15.20 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 247 19.45 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 1 0.08 
ไม่ระบุ 19 1.49 

รวม 1,270 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 397 31.26 
ไม่เกิน 10,000 251 19.77 
10,001 – 20,000 282 22.20 
20,001 – 30,000 119 9.37 
30,001 –  40,000 67 5.28 
40,001 ข้ึนไป 68 5.35 
ไม่ระบุ 86 6.77 

รวม 1,270 100.00 
 


