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“บัตรสวสัดกิารแห่งรัฐกบัการกระตุ้นเศรษฐกจิไทย ?”  
              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                
เร่ือง “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับการกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ? ” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 11 – 12 กันยำยน 2561 จำกประชำชนท่ีมีอำย ุ              
18 ปีข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,253 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบับตัรสวสัดิกำรแห่งรัฐท่ีทำง
รัฐบำลจะเพ่ิมข้ึนรำยละ 100 – 200 บำท และสำมำรถเบิกเงินสดไปใชไ้ดเ้พื่อเป็นกำรกระตุน้เศรษฐกิจของไทย กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอย่ำง
ด้วยควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลัก (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้ นภูมิ (Stratified  Random  
Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตวัอยำ่งดว้ยวิธีแบบอย่ำงง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำร
สมัภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0  

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงกำรลงทะเบียนผูมี้รำยได้น้อยเพื่อรับสิทธิจำก “บัตรสวสัดิกำรแห่งรัฐ” ของรัฐบำล พบว่ำ ประชำชน       
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.60 ระบุวำ่ ไม่ได้ลงทะเบียน และร้อยละ 34.40 ระบุวำ่ ลงทะเบียน 

ดำ้นควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกบักำรเพ่ิมเงินช่วยเหลือแก่ผูท่ี้ถือ “บตัรสวสัดิกำรแห่งรัฐ” โดยสำมำรถเบิกเป็นเงินสดเพื่อน ำไป
ช ำระค่ำบริกำรอ่ืน ๆ ได ้พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 80.84 ระบุว่ำ เห็นด้วย เพรำะ ประชำชนผูมี้รำยได้น้อยจะไดน้ ำเงินมำใช้จ่ำยใน  
ส่วนอ่ืนท่ีไม่สำมำรถใชบ้ตัรสวสัดิกำรซ้ือได ้และยงัมีส่วนช่วยให้ประชำชนมีควำมเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน รองลงมำ ร้อยละ 17.80 ระบุวำ่ ไม่เห็นด้วย 
เพรำะ เป็นกำรแกปั้ญหำท่ีไม่ตรงจุด สำมำรถแกไ้ดเ้พียงเบ้ืองตน้เท่ำนั้น และร้อยละ 1.36 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

เม่ือถำมถึงกำรเพ่ิมเงินช่วยเหลือแก่ผูท่ี้ถือ “บตัรสวสัดิกำรแห่งรัฐ” จะสำมำรถช่วยกระตุน้เศรษฐกิจไทยไดใ้นระดบัใด พบวำ่ ประชำชน 

ร้อยละ 12.53 ระบุวำ่ สำมำรถช่วยกระตุน้เศรษฐกิจไทยไดม้าก ร้อยละ 32.08 ระบุวำ่ สำมำรถช่วยกระตุน้เศรษฐกิจไทยไดค่้อนข้างมาก ร้อยละ 
25.30 ระบุวำ่ สำมำรถช่วยกระตุน้เศรษฐกิจไทยไดค่้อนข้างน้อย ร้อยละ 14.92 ระบุวำ่ สำมำรถช่วยกระตุน้เศรษฐกิจไทยไดน้้อย ร้อยละ 13.73 
ระบุวำ่ ไม่สามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกจิไทยได้เลย และร้อยละ 1.44 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ดำ้นควำมคิดเห็นเก่ียวกบั “บตัรสวสัดิกำรแห่งรัฐ” จะสำมำรถลดปัญหำควำมเล่ือมล ้ำทำงสังคมและเศรษฐกิจ ระหวำ่งคนรวย/คนจน 
ตำมเจตนำรมณ์ของรัฐบำล ไดห้รือไม่ พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.08 ระบุวำ่ ไม่สามารถลดปัญหาความเล่ือมล ้าได้ เพรำะ เป็นกำร
แกไ้ขปัญหำท่ีปลำยเหตุ ช่วยเหลือไดเ้พียงเฉพำะหน้ำเท่ำนั้น ไม่มีแนวทำงใดท่ีจะสำมำรถมำช่วยลดควำมเหล่ือมล ้ ำทำงสังคมและเศรษฐกิจ     
ลงได ้ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ผูล้งทะเบียนบำงส่วนไม่ใช่คนจนจริง ๆ รองลงมำ ร้อยละ 28.89 ระบุวำ่ สามารถลดปัญหาความเล่ือมล า้ได้ เพรำะ 
เป็นแนวทำงกำรแกปั้ญหำท่ีคนจนไดป้ระโยชน์อยำ่งแทจ้ริง และท ำใหปั้ญหำควำมยำกจนลดลง และร้อยละ 3.03 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ  

เม่ือถำมถึงวำ่อยำกเสนอให้รัฐบำลเพ่ิมสวสัดิกำรในดำ้นใดบำ้ง พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 47.73 ระบุว่ำ ค่ำรักษำพยำบำล
รองลงมำ ร้อยละ 38.71 ระบุว่ำ กำรช่วยเหลืออำชีพดำ้นเกษตรกรรม ร้อยละ 36.31 ระบุว่ำ เงินส่งเสริมผูสู้งอำยุ/ผูเ้กษียณอำยุ ร้อยละ 25.94   
ระบุว่ำ ช่วยเหลือกำรสร้ำงอำชีพ ร้อยละ 23.78 ระบุว่ำ ค่ำกำรศึกษำ/ค่ำเล่ำเรียน/ทุนกำรศึกษำบุตร ร้อยละ 20.35 ระบุว่ำ ค่ำสำธำรณูปโภค      
เช่น ไฟฟ้ำ ประปำ ระบบขนส่งมวลชน ร้อยละ 10.77 ระบุวำ่ สวสัดิกำรส ำหรับผูพ้ิกำร ร้อยละ 9.02 ระบุวำ่ สวสัดิกำรส ำหรับลูกจำ้งรำยวนั/ 
ผูใ้ช้แรงงำน ร้อยละ 4.71 ระบุว่ำ จ่ำยคืนหน้ีธนำคำรของรัฐ เช่น ธนำคำรออมสิน ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธกส.) 
ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ (ธอส.) เป็นตน้ ร้อยละ 0.64 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ จดัสรรท่ีท ำกินและท่ีอยูอ่ำศยัให้กบัผูย้ำกจน ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ไม่
มีขอ้เสนอใหรั้ฐบำล เพ่ิมสวสัดิกำร และร้อยละ 2.71 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึง  “บตัรสวสัดิกำรแห่งรัฐ” แตกต่ำงจำก “นโยบำยประชำนิยม” หรือไม่ พบวำ่ ประชำชน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.00 
ระบุวำ่ ไม่แตกต่าง เพรำะ มีแนวทำงในกำรแกไ้ข ช่วยเหลือ ปัญหำควำมยำกจนเหมือนกนั แค่ใชช่ื้อเรียกท่ีต่ำงกนั รองลงมำ ร้อยละ 24.02 ระบุวำ่ 
แตกต่าง เพรำะ บตัรสวสัดิกำรแห่งรัฐช่วยเหลือผูท่ี้มีรำยไดน้อ้ยเพียงอยำ่งเดียว และร้อยละ 9.98 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 
  เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอย่ำง ร้อยละ 9.10 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 26.33 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑล
และภำคกลำง ร้อยละ 17.72 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 32.40 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.45 มีภูมิล ำเนำ          
อยู่ภำคใต้ ตวัอย่ำง ร้อยละ 50.12 เป็นเพศชำย ร้อยละ 49.64 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.24 เป็นเพศทำงเลือก ตวัอย่ำง ร้อยละ 5.03 มีอำย ุ         
18 – 25 ปี ร้อยละ 14.29 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 23.22 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 32.64 มีอำยุ 46 – 59 ปี ร้อยละ 23.54 มีอำยุ 60 ปี ข้ึนไป         
และร้อยละ 1.28 ไม่ระบุอำยุ ตวัอย่ำง ร้อยละ 92.98 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.43 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.04 นับถือศำสนำคริสต์ /
ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ และร้อยละ 2.55 ไม่ระบุศำสนำ 

 

วนัอาทิตย์ท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2561 
 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 จ ำนวน 3 หนำ้ (รวมหนำ้น้ี) 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพงศ์  นพเกตุ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถอื 086-371-0735 
 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
mailto:nidapoll.nida@hotmail.co.th%20จำนวน
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ตวัอย่ำง ร้อยละ 20.51 สถำนภำพโสด ร้อยละ 72.23 สมรสแล้ว ร้อยละ 4.71 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่ และร้อยละ 2.55 ไม่ระบุ

สถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่ง ร้อยละ 34.32 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ ร้อยละ 26.18 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 
7.10 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 24.66 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.63 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ และร้อยละ 3.11 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอยำ่ง ร้อยละ 10.77 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 10.77 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 
19.87 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 17.56 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 17.64 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/      
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 18.68 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 1.28 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ ร้อยละ 0.24 เป็นพนกังำนองคก์รอิสระ
ท่ีไม่แสวงหำก ำไร และร้อยละ 3.19 ไม่ระบุอำชีพ ตวัอย่ำงร้อยละ 13.09 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 30.80 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท  
ร้อยละ 21.23 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 8.86 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 6.07 มีรำยได้เฉล่ีย      
ต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 7.74 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 12.21 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่านได้ลงทะเบียนผู้มรีายได้น้อยเพ่ือรับสิทธิจาก “บัตรสวสัดกิารแห่งรัฐ” (บัตรผู้มรีายได้น้อย) ของรัฐบาลหรือไม่ 

การลงทะเบียนผู้มรีายได้น้อยเพ่ือรับสิทธิจาก “บัตรสวสัดกิารแห่งรัฐ” ของรัฐบาล ร้อยละ 
ไม่ได้ลงทะเบียน 65.60 
ลงทะเบียน 34.40 

รวม 100.00 
 

2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กบัการทีรั่ฐบาลเพิม่เงนิช่วยเหลือแก่ผู้ทีถื่อ “บัตรสวสัดกิารแห่งรัฐ” (บัตรผู้มรีายได้น้อย) เพิม่ขึน้รายละ 100 - 200 บาท  
ต่อเดือน โดยสามารถเบิกเป็นเงนิสดเพ่ือน าไปช าระค่าบริการอ่ืน ๆ ได้  

ความคดิเห็นของประชาชนเกีย่วกบัการเพิม่เงนิช่วยเหลือแก่ผู้ทีถื่อ “บัตรสวสัดกิารแห่งรัฐ”  
โดยสามารถเบิกเป็นเงนิสดเพ่ือน าไปช าระค่าบริการอ่ืน ๆ ได้ 

ร้อยละ 

เห็นด้วย เพรำะ ประชำชนผูมี้รำยไดน้อ้ยจะไดน้ ำเงินมำใชจ่้ำยในส่วนอ่ืนท่ีไม่สำมำรถใชบ้ตัรสวสัดิกำรซ้ือได ้ 
และยงัมีส่วนช่วยใหป้ระชำชนมีควำมเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 

80.84 

ไม่เห็นด้วย เพรำะ เป็นกำรแกปั้ญหำท่ีไม่ตรงจุด สำมำรถแกไ้ดเ้พียงเบ้ืองตน้เท่ำนั้น 17.80 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 1.36 

รวม 100.00 
 

3. ท่านคดิว่า การเพิม่เงนิช่วยเหลือแก่ผู้ทีถื่อ “บัตรสวสัดกิารแห่งรัฐ” (บัตรผู้มรีายได้น้อย) จะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกจิไทยได้ในระดบัใด 
การเพิม่เงนิช่วยเหลือแก่ผู้ทีถื่อ “บัตรสวสัดกิารแห่งรัฐ” จะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกจิไทยได้ในระดบัใด ร้อยละ 

สำมำรถช่วยกระตุน้เศรษฐกิจไทยไดม้าก 12.53 
สำมำรถช่วยกระตุน้เศรษฐกิจไทยไดค่้อนข้างมาก 32.08 
สำมำรถช่วยกระตุน้เศรษฐกิจไทยไดค่้อนข้างน้อย 25.30 
สำมำรถช่วยกระตุน้เศรษฐกิจไทยไดน้้อย 14.92 
ไม่สามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกจิไทยได้เลย 13.73 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 1.44 

รวม 100.00 
 

4. ท่านคดิว่า “บัตรสวสัดกิารแห่งรัฐ” (บตัรผู้มรีายได้น้อย) จะสามารถลดปัญหาความเล่ือมล า้ทางสังคมและเศรษฐกจิ ระหว่างคนรวย/คนจน 

ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล ได้หรือไม่ 
“บัตรสวสัดกิารแห่งรัฐ” จะสามารถลดปัญหาความเล่ือมล า้ทางสังคมและเศรษฐกจิ ระหว่างคนรวย/คนจน  

ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล ได้หรือไม่ 
ร้อยละ 

ไม่สามารถลดปัญหาความเล่ือมล า้ได้ เพรำะ เป็นกำรแกไ้ขปัญหำท่ีปลำยเหตุ ช่วยเหลือไดเ้พียงเฉพำะหนำ้เท่ำนั้น 
ไม่มีแนวทำงใดท่ีจะสำมำรถมำช่วยลดควำมเหล่ือมล ้ำทำงสงัคมและเศรษฐกิจลงได ้ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ 
ผูล้งทะเบียนบำงส่วนไม่ใช่คนจนจริง ๆ 

68.08 

สามารถลดปัญหาความเล่ือมล า้ได้ เพรำะ เป็นแนวทำงกำรแกปั้ญหำท่ีคนจนไดป้ระโยชน์อยำ่งแทจ้ริง  
และท ำใหปั้ญหำควำมยำกจนลดลง 

28.89 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 3.03 
รวม 100.00 
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5. ท่านอยากเสนอให้รัฐบาลเพิม่สวสัดกิารในด้านใดอกีบ้าง (เลือกตอบ 3 ข้อ) 

อยากเสนอให้รัฐบาลเพิม่สวสัดกิารในด้านใดบ้าง ร้อยละ 
ค่ำรักษำพยำบำล 47.73 
กำรช่วยเหลืออำชีพดำ้นเกษตรกรรม 38.71 
เงินส่งเสริมผูสู้งอำย/ุผูเ้กษียณอำย ุ 36.31 
ช่วยเหลือกำรสร้ำงอำชีพ 25.94 
ค่ำกำรศึกษำ/ค่ำเล่ำเรียน/ทุนกำรศึกษำบุตร 23.78 
ค่ำสำธำรณูปโภค เช่น ไฟฟ้ำ ประปำ ระบบขนส่งมวลชน 20.35 
สวสัดิกำรส ำหรับผูพ้ิกำร 10.77 
สวสัดิกำรส ำหรับลูกจำ้งรำยวนั/ผูใ้ชแ้รงงำน 9.02 
จ่ำยคืนหน้ีธนำคำรของรัฐ เช่น ธนำคำรออมสิน ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธกส.) 

ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ (ธอส.) เป็นตน้  
4.71 

อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ จดัสรรท่ีท ำกินและท่ีอยูอ่ำศยัใหก้บัผูย้ำกจน ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ไม่มีขอ้เสนอใหรั้ฐบำล
เพ่ิมสวสัดิกำร 

0.64 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 2.71 
 

6. ท่านคดิว่าการเพิม่เงนิให้แก่ผู้ถือ“บัตรสวสัดกิารแห่งรัฐ” (บัตรผู้มรีายได้น้อย)  แตกต่างจาก “นโยบายประชานิยม” หรือไม่ 
 “บัตรสวสัดกิารแห่งรัฐ” แตกต่างจาก “นโยบายประชานิยม” หรือไม่ ร้อยละ 

ไม่แตกต่าง เพรำะ มีแนวทำงในกำรแกไ้ข ช่วยเหลือ ปัญหำควำมยำกจนเหมือนกนั แคใ่ชช่ื้อเรียกท่ีต่ำงกนั 66.00 
แตกต่าง เพรำะ บตัรสวสัดิกำรแห่งรัฐช่วยเหลือผูท่ี้มีรำยไดน้อ้ยเพียงอยำ่งเดียว  24.02 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 9.98 

รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  114 9.10 
ปริมณฑลและภำคกลำง  330 26.33 
ภำคเหนือ 222 17.72 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 406 32.40 
ภำคใต ้ 181 14.45 

รวม 1,253 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 628 50.12 
หญิง 622 49.64 
เพศทำงเลือก 3 0.24 

รวม 1,253 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 63 5.03 
26 – 35 ปี  179 14.29 
36 – 45  ปี 291 23.22 
46 – 59  ปี 409 32.64 
60 ปีข้ึนไป 295 23.54 
ไม่ระบุ 16 1.28 

รวม 1,253 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,165 92.98 
อิสลำม 43 3.43 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 13 1.04 
ไม่ระบุ 32 2.55 

รวม 1,253 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 257 20.51 
สมรส 905 72.23 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
 
 

59 4.71 
ไม่ระบุ 32 2.55 

รวม 1,253 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 430 34.32 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 328 26.18 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 89 7.10 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 309 24.66 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 58 4.63 
ไม่ระบุ 39 3.11 

รวม 1,253 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 135 10.77 
พนกังำนเอกชน 135 10.77 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 249 19.87 
เกษตรกร/ประมง 220 17.56 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 221 17.64 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 234 18.68 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 16 1.28 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 3 0.24 
ไม่ระบุ 40 3.19 

รวม 1,253 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 164 13.09 
ไม่เกิน 10,000 386 30.80 
10,001 – 20,000 266 21.23 
20,001 – 30,000 111 8.86 
30,001 –  40,000 76 6.07 
40,001 ข้ึนไป 97 7.74 
ไม่ระบุ 153 12.21 

รวม 1,253 100.00 
 


