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“ชูสามนิ้วและผูกโบว์ขาวในโรงเรียน” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “ชูสามนิ้วและ       
ผูกโบว์ขาวในโรงเรียน” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 25 – 27 สิงหำคม 2563 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 15 ปีข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ 
และอำชีพ ทั่วประเทศ รวมทั้ งส้ิน จ ำนวน 1,317 หน่วยตัวอย่ำง เก่ียวกับกำรท่ีนักเรียนจ ำนวนหน่ึงรวมกลุ่มในโรงเรียนเรียกร้องเชิงสัญลกัษณ์                 
ดว้ยกำรชูสำมน้ิวและผูกโบวข์ำว กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใชค้วำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) 
ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอยำ่งดว้ยวิธีแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่          
ท่ีร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรท่ีนักเรียนจ ำนวนหน่ึงรวมกลุ่มในโรงเรียนเรียกร้องเชิงสัญลกัษณ์               
ดว้ยกำรชูสำมน้ิวและผูกโบวข์ำว พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.25 ระบุวำ่ เป็นสิทธิและเสรีภำพในกำรแสดงออก หำกไม่กระท ำผิดกฎหมำย 
รองลงมำ ร้อยละ 21.18 ระบุว่ำ เป็นกำรกระท ำท่ีไม่เหมำะสมในสถำนศึกษำ ร้อยละ 16.17 ระบุว่ำ เป็นกำรแสดงออกเพื่อสนับสนุน
ประชำธิปไตยและต่อตำ้นเผด็จกำร ร้อยละ 15.79 ระบุวำ่ เป็นกำรแสดงออกดว้ยพลงับริสุทธ์ิของนกัเรียน ร้อยละ 13.67 ระบุวำ่ เป็นแค่แฟชัน่
กำรแสดงออกท ำตำมกระแส ตำม social media/ค ำชกัชวนของเพื่อน ร้อยละ 11.77 ระบุว่ำ เป็นกำรแสดงออกเพื่ออนำคตของประเทศ ร้อยละ 9.26 
ระบุวำ่ เป็นกำรแสดงออกท่ีมีกลุ่มกำรเมือง/พรรคกำรเมืองอยูเ่บ้ืองหลงั ร้อยละ 6.99 ระบุวำ่ เป็นกำรแสดงออกเพื่อลม้รัฐบำลพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ   
ร้อยละ 3.80 ระบุวำ่ เป็นกำรสร้ำงควำมแตกแยกในสถำนศึกษำ ร้อยละ 3.11 ระบุวำ่ เป็นกำรแสดงออกท่ีมีเจตนำอ่ืนแอบแฝง ร้อยละ 1.97 ระบุวำ่ 
เป็นจุดเร่ิมตน้ของควำมแตกแยกในครอบครัว ร้อยละ 0.91 ระบุวำ่ เป็นกำรแสดงออกท่ีมีหน่วยงำนต่ำงประเทศอยูเ่บ้ืองหลงั และร้อยละ 5.09 
ระบุวำ่ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ดำ้นกำรเห็นดว้ยของประชำชนกบักำรท่ีนกัเรียนจ ำนวนหน่ึงรวมกลุ่มในโรงเรียนเรียกร้องเชิงสัญลกัษณ์ดว้ยกำรชูสำมน้ิวและผูกโบวข์ำว 
พบวำ่ ร้อยละ 34.78 ระบุวำ่ เห็นดว้ยมาก เพรำะ เป็นสิทธิและเสรีภำพของนกัเรียนจ ำนวนหน่ึงในกำรแสดงควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองแต่ควรอยู ่         
ในขอบเขต และครู/อำจำรย ์ผูป้กครองควรดูแลและให้ค  ำแนะน ำ ร้อยละ 17.23 ระบุวำ่ ค่อนข้างเห็นดว้ย เพรำะ เป็นสิทธิของนกัเรียนจ ำนวนหน่ึง          
ท่ีจะเรียกร้องเชิงสญัลกัษณ์ดว้ยกำรชูสำมน้ิวและผกูโบวข์ำวโดยไม่ผิดกฎของทำงโรงเรียน ร้อยละ 15.41 ระบุวำ่ ไม่ค่อยเห็นดว้ย เพรำะ เด็กท่ีมี
อำยตุ  ่ำกวำ่ 18 ปี ยงัไม่สมควรเก่ียวขอ้งเร่ืองกำรเมือง เน่ืองจำกควำมคิดและวฒิุภำวะท่ียงัไม่มำกพอ ร้อยละ 25.82 ระบุวำ่ ไม่เห็นดว้ยเลย เพรำะ 
เป็นกำรแสดงออกท่ีไม่เหมำะสม กำ้วร้ำว เน่ืองจำกเป็นสถำบันกำรศึกษำ และควรท ำหน้ำท่ีของตนเอง คือ เรียนหนังสือ  และร้อยละ 6.76                   
ระบุวำ่ เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ    

ส่วนควำมเช่ือของประชำชนวำ่ประเทศไทยก ำลงัเผชิญกบัควำมขดัแยง้ระหว่ำงวยั จำกสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองในปัจจุบนั พบว่ำ  
ร้อยละ 29.31 ระบุว่ำ เช่ือมาก เพรำะ เด็กในยุคสมยัน้ีมีควำมคิดเป็นของตวัเอง มีควำมเช่ือมัน่ในตนเองค่อนขำ้งสูง ไม่ค่อยเช่ือผูใ้หญ่ และ          
ไม่ยอมรับฟังควำมคิดเห็นท่ีแตกต่ำงจำกตนเอง ร้อยละ 28.63 ระบุวำ่ ค่อนข้างเช่ือ เพรำะ อิทธิพลทำง social media ส่งผลใหเ้ด็กมีควำมกำ้วร้ำว 
รุนแรง น ำมำซ่ึงควำมขดัแยง้ และมีควำมคิดเห็นท่ีแตกต่ำงระหว่ำงวยัมำกข้ึน ร้อยละ 14.88 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเช่ือ เพรำะ เป็นกำรแสดงสิทธิ
เสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นของเด็กจ ำนวนหน่ึงเท่ำนั้น และเป็นกำรท ำตำมกระแสแฟชัน่ในสังคม ร้อยละ 24.75 ระบุว่ำ ไม่เช่ือเลย เ              
พรำะ คนทุกวยัมีสิทธิและเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นท่ีแตกต่ำงกนั และเด็กทุกวนัน้ีมีควำมคิดเป็นของตนเอง และร้อยละ 2.43 ระบุว่ำ 
เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

ท้ำยท่ีสุดเม่ือถำมถึงควำมเช่ือของประชำชนว่ำประเทศไทยก ำลงัเผชิญกับควำมขัดแยง้ในเชิงอุดมกำรณ์ทำงกำรเมือง จำกสถำนกำรณ์            
ทำงกำรเมืองในปัจจุบัน พบว่ำ ร้อยละ 51.33 ระบุว่ำ เช่ือมาก เพรำะ แต่ละฝ่ำยต่ำงคิดว่ำอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองของตนเองถูกตอ้งเสมอ เป็นแบบน้ี              
ทุกยคุทุกสมยั ร้อยละ 28.17 ระบุวำ่ ค่อนข้างเช่ือ เพรำะ สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองในปัจจุบนัแต่ละฝ่ำยมีควำมคิดเห็นและอุดมกำรณ์ต่ำงกนัอยำ่ง
ชดัเจน ร้อยละ 8.43 ระบุวำ่ ไม่ค่อยเช่ือ เพรำะ คนทุกวยัมีสิทธิและเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นและอุดมกำรณ์ทำงกำรเมือง ร้อยละ 9.11 
ระบุวำ่ ไม่เช่ือเลย เพรำะ เป็นสิทธิและเสรีภำพของแต่ละบุคคลในกำรแสดงอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองไดอ้ยำ่งมีอิสระ และร้อยละ 2.96 ระบุว่ำ      
เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

วันอาทิตยท์ี่ 30 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 ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถอื 081-667-7766 
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เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 8.88 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 26.05 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล     

และภำคกลำง ร้อยละ 18.22 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.41 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.44 มีภูมิล ำเนำอยู่
ภำคใต ้ตวัอยำ่งร้อยละ 48.82 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.18 เป็นเพศหญิง  

ตวัอย่ำงร้อยละ 7.52 มีอำยุไม่เกิน 25 ปี ร้อยละ 16.25 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 21.11 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 33.79 มีอำยุ 46 – 59 ปี     
และร้อยละ 21.33 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป ตวัอยำ่งร้อยละ 94.61 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 2.81 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.99 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอ่ืน ๆ และร้อยละ 1.59 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 24.98 สถำนภำพโสด ร้อยละ 68.03 สมรสแลว้ ร้อยละ 5.09 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 1.90 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำงร้อยละ 26.35 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ ำกว่ำ ร้อยละ 29.91 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 8.20                 
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 27.87 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.62 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 2.05 ไม่ระบุกำรศึกษำ ตวัอย่ำงร้อยละ 12.07 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจ้ำง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 14.12 ประกอบอำชีพ
พนักงำนเอกชน ร้อยละ 20.65 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 12.68 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 17.24 ประกอบอำชีพ
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 18.07 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 2.81 เป็นนักเรียน/นักศึกษำ ร้อยละ 0.08 เป็นพนักงำน
องคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร และร้อยละ 2.28 ไม่ระบุอำชีพ  

ตัวอย่ำงร้อยละ 17.46 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 23.08 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 25.59 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน         
10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 12.91 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.47 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท                           
ร้อยละ 5.62 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 9.87 ไม่ระบุรำยได ้
 
1. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกบัการที่นักเรียนจ านวนหนึ่งรวมกลุม่ในโรงเรียนเรียกร้องเชิงสัญลกัษณ์ด้วยการชูสามนิ้วและผูกโบวข์าว   (ตอบ
ได้มากกว่า 1 ขอ้) 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการทีน่ักเรียนจ านวนหนึง่รวมกลุ่มในโรงเรียนเรียกร้องเชิงสญัลักษณ ์ 
ด้วยการชูสามนิ้วและผูกโบว์ขาว 

ร้อยละ 

เป็นสิทธิและเสรีภำพในกำรแสดงออก หำกไม่กระท ำผิดกฎหมำย 51.25 
เป็นกำรกระท ำท่ีไม่เหมำะสมในสถำนศึกษำ 21.18 
เป็นกำรแสดงออกเพ่ือสนบัสนุนประชำธิปไตยและต่อตำ้นเผด็จกำร 16.17 
เป็นกำรแสดงออกดว้ยพลงับริสุทธ์ิของนกัเรียน 15.79 
เป็นแค่แฟชัน่ กำรแสดงออกท ำตำมกระแส ตำม social media/ค ำชกัชวนของเพื่อน 13.67 
เป็นกำรแสดงออกเพื่ออนำคตของประเทศ  11.77 
เป็นกำรแสดงออกท่ีมีกลุ่มกำรเมือง/พรรคกำรเมืองอยูเ่บ้ืองหลงั  9.26 
เป็นกำรแสดงออกเพื่อลม้รัฐบำลพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ 6.99 
เป็นกำรสร้ำงควำมแตกแยกในสถำนศึกษำ 3.80 
เป็นกำรแสดงออกท่ีมีเจตนำอ่ืนแอบแฝง 3.11 
เป็นจุดเร่ิมตน้ของควำมแตกแยกในครอบครัว 1.97 
เป็นกำรแสดงออกท่ีมีหน่วยงำนต่ำงประเทศอยูเ่บ้ืองหลงั 0.91 
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 5.09 

 
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการที่นักเรียนจ านวนหนึ่งรวมกลุ่มในโรงเรียนเรียกร้องเชิงสัญลักษณ์ด้วยการชูสามนิ้วและผูกโบว์ขาว 

การเห็นด้วยของประชาชนกับการที่นักเรียนจ านวนหนึ่งรวมกลุ่มในโรงเรียนเรียกร้องเชิงสัญลักษณ์  
ด้วยการชูสามนิ้วและผูกโบว์ขาว 

ร้อยละ 

เห็นด้วยมาก เพรำะ เป็นสิทธิและเสรีภำพของนักเรียนจ ำนวนหน่ึงในกำรแสดงควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง  แต่ควรอยู่ใน
ขอบเขต และครู/อำจำรย ์ผูป้กครองควรดูแลและใหค้ ำแนะน ำ  

34.78 

ค่อนข้างเห็นดว้ย เพรำะ เป็นสิทธิของนักเรียนจ ำนวนหน่ึงท่ีจะเรียกร้องเชิงสัญลกัษณ์ด้วยกำรชูสำมน้ิวและผูกโบวข์ำว           
โดยไม่ผิดกฎของทำงโรงเรียน  

17.23 

ไม่ค่อยเห็นดว้ย เพรำะ เด็กท่ีมีอำยุต  ่ำกว่ำ 18 ปี ยงัไม่สมควรเก่ียวขอ้งเร่ืองกำรเมือง เน่ืองจำกควำมคิดและวุฒิภำวะท่ียงั           
ไม่มำกพอ  

15.41 

ไม่เห็นด้วยเลย เพรำะ เป็นกำรแสดงออกท่ีไม่เหมำะสม ก้ำวร้ำว เน่ืองจำกเป็นสถำบันกำรศึกษำ และควรท ำหน้ำท่ี                             
ของตนเอง คือ เรียนหนงัสือ   

25.82 

เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 6.76 
รวม 100.00 
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3. จากสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน ท่านเชื่อหรือไม่ว่าสังคมไทยก าลังเผชิญกับความขัดแย้งระหว่างวัย 

ความเชื่อของประชาชนว่าประเทศไทยก าลังเผชิญกับความขัดแย้งระหว่างวัย  
จากสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน 

ร้อยละ 

เช่ือมาก เพรำะ เด็กในยุคสมัยน้ีมีควำมคิดเป็นของตัวเอง มีควำมเช่ือมั่นในตนเองค่อนขำ้งสูง ไม่ค่อยเช่ือผูใ้หญ่ และ          
ไม่ยอมรับฟังควำมคิดเห็นท่ีแตกต่ำงจำกตนเอง 

29.31 

ค่อนข้างเช่ือ เพรำะ อิทธิพลทำง social media ส่งผลให้เด็กมีควำมกำ้วร้ำว รุนแรง น ำมำซ่ึงควำมขดัแยง้ และมีควำมคิดเห็น             
ท่ีแตกต่ำงระหวำ่งวยัมำกข้ึน 

28.63 

ไม่ค่อยเช่ือ เพรำะ เป็นกำรแสดงสิทธิเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นของเด็กจ ำนวนหน่ึงเท่ำนั้น และเป็นกำรท ำตำม
กระแสแฟชัน่ในสงัคม 

14.88 

ไม่เช่ือเลย เพรำะ คนทุกวยัมีสิทธิและเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นท่ีแตกต่ำงกนั และเด็กทุกวนัน้ีมีควำมคิดเป็นของ
ตนเอง 

24.75 

เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 2.43 
รวม 100.00 

 
4. จากสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน ท่านเชื่อหรือไม่ว่าสังคมไทยก าลังเผชิญกับความขัดแย้งในเชิงอุดมการณ์ทางการเมือง 

ความเชื่อของประชาชนว่าประเทศไทยก าลังเผชิญกับความขัดแย้งในเชิงอุดมการณ์ทางการเมือง  
จากสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน 

ร้อยละ 

เช่ือมาก เพรำะ แต่ละฝ่ำยต่ำงคิดวำ่อุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองของตนเองถูกตอ้งเสมอ เป็นแบบน้ีทุกยคุทุกสมยั 51.33 
ค่อนข้างเช่ือ เพรำะ สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองในปัจจุบนัแต่ละฝ่ำยมีควำมคิดเห็นและอุดมกำรณ์ต่ำงกนัอยำ่งชดัเจน 28.17 
ไม่ค่อยเช่ือ เพรำะ คนทุกวยัมีสิทธิและเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นและอดุมกำรณ์ทำงกำรเมือง 8.43 
ไม่เช่ือเลย เพรำะ เป็นสิทธิและเสรีภำพของแต่ละบุคคลในกำรแสดงอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองไดอ้ยำ่งมีอิสระ 9.11 
เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 2.96 

รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 117 8.88 
ปริมณฑลและภำคกลำง 343 26.05 
ภำคเหนือ 240 18.22 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 440 33.41 
ภำคใต ้ 177 13.44 

รวม 1,317 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 643 48.82 
หญิง 674 51.18 

รวม 1,317 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 25 ปี 99 7.52 
26 – 35 ปี 214 16.25 
36 – 45 ปี 278 21.11 
46 – 59 ปี 445 33.79 
60 ปี ข้ึนไป 281 21.33 

รวม 1,317 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,246 94.61 
อิสลำม 37 2.81 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 13 0.99 
ไม่ระบุ 21 1.59 

รวม 1,317 100.00 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 329 24.98 
สมรส 896 68.03 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 67 5.09 
ไม่ระบุ 25 1.90 

รวม 1,317 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศกึษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 347 26.35 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 394 29.91 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 108 8.20 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 367 27.87 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 74 5.62 
ไม่ระบุ 27 2.05 

รวม 1,317 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 159 12.07 
พนกังำนเอกชน 186 14.12 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 272 20.65 
เกษตรกร/ประมง 167 12.68 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 227 17.24 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 238 18.07 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 37 2.81 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 1 0.08 
ไม่ระบุ 30 2.28 

รวม 1,317 100.00 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 230 17.46 
ไม่เกิน 10,000 บำท 304 23.08 
10,001 – 20,000 บำท 337 25.59 
20,001 – 30,000 บำท 170 12.91 
30,001 – 40,000 บำท 72 5.47 
40,001 บำทข้ึนไป 74 5.62 
ไม่ระบุ 130 9.87 

รวม 1,317 100.00 
 


