
 

             
 

 

 

 

 
 

“การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนยส์าํรวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) เปิดเผยผลสํารวจของประชาชน เร่ือง “การแต่งต้ังโยกย้าย

ข้าราชการ” ทาํการสํารวจระหว่างวนัท่ี 15 – 17 กนัยายน 2563 จากประชาชนท่ีเป็นขา้ราชการ พนักงาน ลูกจา้งของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจ     

ท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไป ทัว่ประเทศ กระจายทุกระดบัการศึกษา รวมทั้งส้ิน จาํนวน 1,343 หน่วยตวัอยา่ง เกี่ยวกบัองคป์ระกอบท่ีสาํคญัท่ีสุดในการ

พิจารณาการแต่งตั้งโยกยา้ยขา้ราชการ และความเป็นธรรมการแต่งตั้งโยกยา้ยขา้ราชการ การสํารวจอาศยัการสุ่มตวัอยา่งโดยใชค้วามน่าจะเป็น  

จากบัญชีรายช่ือฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูล       

ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศพัทโ์ดยกาํหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 97.0 

จากการสํารวจเม่ือถามถึงความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบท่ีสําคญัท่ีสุดในการพิจารณาการแต่งตั้งโยกยา้ยขา้ราชการ พบว่า ส่วนใหญ่ 

ร้อยละ 38.57 ระบุว่า ความสามารถและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัตาํแหน่งใหม่ รองลงมา ร้อยละ 24.80 ระบุว่า ความสามารถและผลงาน     

ท่ีผ่านมา ร้อยละ 14.37 ระบุว่า ความอาวุโสในตาํแหน่ง ร้อยละ 8.19 ระบุว่า ความรู้ (เช่น ระดบัการศึกษา การเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ 

เป็นตน้) ร้อยละ 7.22 ระบุว่า วิสัยทศัน์ในการทาํงานตาํแหน่งใหม่ ร้อยละ 5.58 ระบุว่า ระเบียบ วินยัและความประพฤติท่ีผ่านมา ร้อยละ 0.67 

ระบุอื่น ๆ ไดแ้ก่ การใชเ้ส้นสายของท่ีผูพ้ิจารณา เอาพรรคพวกเดียวกนั และร้อยละ 0.60 ไม่มีความเห็น/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบ

กบัผลการสํารวจ ปี 2562 พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 33.95 ระบุว่า ความสามารถและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับตาํแหน่งใหม่ รองลงมา                 

ร้อยละ 24.36 ระบุว่า ความสามารถและผลงานท่ีผ่านมา ร้อยละ 16.93 ระบุว่า ความอาวุโสในตาํแหน่ง ร้อยละ 12.54 ระบุว่า ความรู้                         

(เช่น ระดบัการศึกษา การเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ เป็นตน้) ร้อยละ 6.23 ระบุว่า วิสัยทศัน์ในการทาํงานตาํแหน่งใหม่ ร้อยละ 5.03 

ระบุว่า ระเบียบ วินัยและความประพฤติท่ีผ่านมา ร้อยละ 0.72 ระบุอื่น ๆ ไดแ้ก่ การใชเ้ส้นสายของผูท่ี้พิจารณาเอาพรรคพวกเดียวกัน และ                 

ร้อยละ 0.24 ระบุว่า ไม่มีความเห็น/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ 

 ดา้นความคิดเห็นต่อความเป็นธรรมในการพิจารณาการแต่งตั้งโยกยา้ยขา้ราชการ พบว่า ร้อยละ 14.00 ระบุว่า มีความเป็นธรรมมาก 

ร้อยละ 35.37 ระบุว่า ค่อนข้างมีความเป็นธรรม ร้อยละ 35.51 ระบุว่า ไม่ค่อยมีความเป็นธรรม ร้อยละ 12.66 ระบุว่า ไม่มีความเป็นธรรมเลย    

และร้อยละ 2.46 ไม่มีความเห็น/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ สําหรับผลสาํรวจในปี 2562 พบว่า ร้อยละ 13.10 ระบุว่า มีความเป็นธรรมมาก ร้อยละ 32.67 

ระบุว่า ค่อนข้างมีความเป็นธรรม ร้อยละ 37.86 ระบุว่า ไม่ค่อยมีความเป็นธรรม ร้อยละ 12.78 ระบุว่า ไม่มีความเป็นธรรมเลย และร้อยละ 3.59  

ระบุว่า ไม่มีความเห็น/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ 

 สาํหรับความคิดเห็นต่อการใชร้ะบบอุปถมัภห์รือเสน้สายในการพิจารณาการแต่งตั้งโยกยา้ยขา้ราชการในหน่วยงาน พบว่า ร้อยละ 19.73 

ระบุว่า มีการใชร้ะบบอุปถัมภ์หรือเส้นสายอย่างมาก ร้อยละ 33.65 ระบุว่า มีการใช้ระบบอุปถมัภ์หรือเส้นสายค่อนข้างบ่อย  ร้อยละ 21.00     

ระบุว่า ไม่ค่อยมีการใช้ระบบอุปถัมภ์หรือเส้นสาย ร้อยละ 23.83 ระบุว่า ไม่มีการใช้ระบบอุปถัมภ์หรือเส้นสายเลย และร้อยละ 1.79                   

ไม่มีความเห็น/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ ในขณะท่ีผลการสํารวจ ปี 2562 พบว่า ร้อยละ 13.58 ระบุว่า มีการใชร้ะบบอุปถมัภ์หรือเส้นสายอย่างมาก     

ร้อยละ 33.07 ระบุว่า มีการใช้ระบบอุปถัมภ์หรือเส้นสายค่อนข้างบ่อย  ร้อยละ 23.72 ระบุว่า ไม่ค่อยมีการใช้ระบบอุปถมัภ์หรือเส้นสาย                  

ร้อยละ 25.80 ระบุว่า ไม่มีการใชร้ะบบอุปถมัภห์รือเส้นสายเลย และร้อยละ 3.83 ระบุว่า ไม่มีความเห็น/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ 

 เม่ือถามถึงความคิดเห็นต่อการใช้ระบบแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ในการพิจารณาการแต่งตั้ งโยกยา้ยข้าราชการในหน่วยงาน พบว่า              

ร้อยละ 10.05 ระบุว่า มีการใชร้ะบบแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เป็นประจํา ร้อยละ 20.63 ระบุว่า มีการใชร้ะบบแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ค่อนข้างบ่อย   

ร้อยละ 19.73 ระบุว่า ไม่ค่อยมีการใชร้ะบบแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ ร้อยละ 42.44 ระบุว่า ไม่มีการใช้ระบบแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เลย        

และร้อยละ 7.15 ไม่มีความเห็น/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ ในขณะท่ีปี 2562 ผลสาํรวจ พบว่า ร้อยละ 6.23 ระบุว่า มีการใชร้ะบบแลกเปลี่ยนผลประโยชน์

เป็นประจํา ร้อยละ 18.85 ระบุว่า มีการใชร้ะบบแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ค่อนข้างบ่อย ร้อยละ 21.64 ระบุว่า ไม่ค่อยมีการใชร้ะบบแลกเปลี่ยน

ผลประโยชน ์ร้อยละ 44.65 ระบุว่า ไม่มีการใชร้ะบบแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เลย และร้อยละ 8.63 ระบุว่า ไม่มีความเห็น/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ 

 

วันอาทิตย์ท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2563 

 ศูนยส์าํรวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสาร 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 

ผู้อํานวยการศูนย์สํารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 
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ทา้ยท่ีสุด เม่ือถามถึงความคิดเห็นต่อการดาํเนินการหากไม่ไดรั้บความเป็นธรรมในการพิจารณาการแต่งตั้งโยกยา้ย พบว่า ส่วนใหญ่  

ร้อยละ 52.20 ระบุว่า จะใช้วิธีการอุทธรณ์ร้องไปตามขั้นตอนของระเบียบขา้ราชการ รองลงมา ร้อยละ 23.31 ระบุว่า ไม่ทาํอะไรเลย เพราะ     

เป็นกฎระเบียบซ่ึงลูกน้องต้องทาํตามคาํสั่งของผู ้บังคับบัญชา ขณะท่ีบางส่วนระบุว่า ทาํอะไรไม่ได้เลย จึงต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง          

ร้อยละ 10.35 ระบุว่า ฟ้องศาลปกครองทันที ร้อยละ 4.24 ระบุว่า ใช้ Social Network เป็นเคร่ืองมือในการเรียกร้องขอความเป็นธรรม                 

ร้อยละ 3.87 ระบุว่า ลาออก  ร้อยละ 1.94 ระบุว่า ฟ้องส่ือมวลชน  ร้อยละ  0.89 ระบุว่า พยายามหาเส้นสายท่ีใหญ่กว่าไปกดดันให้มี                              

การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 0.22 ระบุอื่น ๆ ไดแ้ก่ สอบถามเหตุผลในการสั่งยา้ยแลว้นาํไปปรึกษาหารือกบัผูใ้หญ่หรือฝ่ายกฎหมายในหน่วยงาน 

และร้อยละ 2.98  ไม่มีความเห็น/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ และเม่ือเปรียบเทียบกบัผลการสํารวจ ปี 2562 พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.00 ระบุว่า                

จะใชว้ิธีการอุทธรณ์ร้องไปตามขั้นตอนของระเบียบขา้ราชการ รองลงมา ร้อยละ 29.55 ระบุว่า ไม่ทาํอะไรเลย เพราะ เป็นกฎระเบียบซ่ึงลูกนอ้ง

ตอ้งทาํตามคาํสั่งของผูบ้งัคบับญัชา ขณะท่ีบางส่วนระบุว่า ทาํอะไรไม่ไดเ้ลย จึงตอ้งยอมรับการเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 9.02 ระบุว่า ฟ้องศาล

ปกครองทนัที ร้อยละ 4.07 ระบุว่า ลาออก ร้อยละ 2.40 ระบุว่า ฟ้องส่ือมวลชน ร้อยละ 2.32 ระบุว่า ใช ้Social Network เป็นเคร่ืองมือในการเรียกร้อง

ขอความเป็นธรรม ร้อยละ 1.36 ระบุว่า พยายามหาเส้นสายท่ีใหญ่กว่าไปกดดนัให้มีการเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 0.08 ระบุอื่น ๆ ไดแ้ก่ สอบถามเหตุผล

ในการสั่งยา้ยแลว้นาํไปปรึกษาหารือกบัผูใ้หญ่หรือฝ่ายกฎหมายในหน่วยงาน และร้อยละ 1.20 ระบุว่า ไม่มีความเห็น/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ 

เม่ือพิจารณาลกัษณะทัว่ไปของตวัอยา่ง พบว่า ตวัอยา่งร้อยละ 8.56 มีภูมิลาํเนาอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 25.99 มีภูมิลาํเนาอยูป่ริมณฑลและ

ภาคกลาง ร้อยละ 18.02 มีภูมิลาํเนาอยูภ่าคเหนือ ร้อยละ 33.73 มีภูมิลาํเนาอยูภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.70 มีภูมิลาํเนาอยูภ่าคใต ้ 

ตวัอยา่งร้อยละ 48.92 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.08 เป็นเพศหญิง  

ตวัอย่างร้อยละ 2.46 มีอาย ุ18 – 25 ปี ร้อยละ 20.03 มีอาย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 29.71 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 44.23 มีอายุ 46 – 59 ปี 

และร้อยละ 3.57 มีอายุ 60 ปีข้ึนไป ตวัอย่างร้อยละ 95.75 ระบุว่า นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 2.98 ระบุว่า นับถือศาสนาอิสลาม  ร้อยละ 0.82  

ระบุว่า นบัถือศาสนาคริสต/์ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศาสนาใด ๆ และร้อยละ 0.45 ไม่ระบุศาสนา  

ตวัอยา่งร้อยละ 29.79 ระบุว่าสถานภาพโสด ร้อยละ 66.49 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.20 หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่และร้อยละ 0.52 ไม่ระบุ

สถานภาพการสมรส ตวัอย่างร้อยละ 12.88 จบการศึกษามธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 8.27 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 

53.61 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 24.87 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 0.37 ไม่ระบุการศึกษา  

ตวัอยา่งร้อยละ 4.32 มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 30.68 มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 25.91   

มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 16.60 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บาท ร้อยละ 18.02 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน    

40,001 บาทข้ึนไป และร้อยละ 4.47 ไม่ระบุรายได ้

 
1. ท่านคดิว่าองค์ประกอบที่สําคญัที่สุดในการพิจารณาการแต่งต้ังโยกย้ายข้าราชการคืออะไร 

องค์ประกอบที่สําคญัที่สุดในการพิจารณาการแต่งต้ังโยกย้ายข้าราชการ  
ร้อยละ 

2563 2562 2559 

ความสามารถและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัตาํแหน่งใหม่ 38.57 33.95 29.04 

ความสามารถและผลงานท่ีผ่านมา 24.80 24.36 25.68 

ความอาวุโสในตาํแหน่ง 14.37 16.93 17.68 

ความรู้ (เช่น ระดบัการศึกษา การเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ เป็นตน้) 8.19 12.54 9.36 

วิสัยทศัน์ในการทาํงานตาํแหน่งใหม่ 7.22 6.23 5.84 

ระเบียบ วินยัและความประพฤติท่ีผ่านมา 5.58 5.03 5.36 

อื่น ๆ ไดแ้ก ่การใชเ้ส้นสายของผูท่ี้พิจารณาเอาพรรคพวกเดียวกนั 0.67 0.72 5.44 

ไม่มีความเห็น/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ 0.60 0.24 1.60 

รวม 100.00 100.00 100.00 

 
2. จากประสบการณ์ของท่านที่ผ่านมา ท่านคดิการพิจารณาการแต่งต้ังโยกย้ายข้าราชการเป็นอย่างไร    

ความเป็นธรรมในการพิจารณาการแต่งต้ังโยกย้ายข้าราชการ 
ร้อยละ 

2563 2562 2559 

มีความเป็นธรรมมาก 14.00 13.10 10.56 

ค่อนข้างมีความเป็นธรรม 35.37 32.67 34.00 

ไม่ค่อยมีความเป็นธรรม 35.51 37.86 39.92 

ไม่มีความเป็นธรรมเลย 12.66 12.78 11.04 

ไม่มีความเห็น/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ 2.46 3.59 4.48 

รวม 100.00 100.00 100.00 
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3. หน่วยงานของท่านมีการใช้ระบบอุปถัมภ์หรือเส้นสายในการพิจารณาการแต่งต้ังโยกย้ายข้าราชการหรือไม่   

การใช้ระบบอุปถัมภ์หรือเส้นสายในการพิจารณาการแต่งต้ังโยกย้ายข้าราชการในหน่วยงาน 
ร้อยละ 

2563 2562 2559 

มีการใชร้ะบบอุปถมัภห์รือเส้นสายอยา่งมาก 19.73 13.58 15.60 

มีการใชร้ะบบอุปถมัภห์รือเส้นสายค่อนข้างบ่อย 33.65 33.07 35.68 

ไม่ค่อยมีการใชร้ะบบอุปถมัภห์รือเส้นสาย 21.00 23.72 22.56 

ไม่มีการใชร้ะบบอุปถมัภห์รือเส้นสายเลย 23.83 25.80 22.00 

ไม่มีความเห็น/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ 1.79 3.83 4.16 

รวม 100.00 100.00 100.00 

 
4. หน่วยงานของท่านมีการใช้ระบบแลกเปล่ียนผลประโยชน์ในการพิจารณาการแต่งต้ังโยกย้ายข้าราชการหรือไม่   

การใช้ระบบแลกเปล่ียนผลประโยชน์ในการพิจารณาการแต่งต้ังโยกย้ายข้าราชการในหน่วยงาน 
ร้อยละ 

2563 2562 2559 

มีการใชร้ะบบแลกเปลี่ยนผลประโยชนเ์ป็นประจํา 10.05 6.23 8.32 

มีการใชร้ะบบแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ค่อนข้างบ่อย 20.63 18.85 19.92 

ไม่ค่อยมีการใชร้ะบบแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ 19.73 21.64 21.76 

ไม่มีการใชร้ะบบแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เลย 42.44 44.65 40.16 

ไม่มีความเห็น/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ 7.15 8.63 9.84 

รวม 100.00 100.00 100.00 

 

5. หากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาการแต่งต้ังโยกย้าย ท่านจะทําอย่างไร   

การดําเนินการหากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาการแต่งต้ังโยกย้าย  
ร้อยละ 

2563 2562 2559 

จะใชว้ิธีการอุทธรณ์ร้องไปตามขั้นตอนของระเบียบขา้ราชการ 52.20 50.00 45.76 

ไม่ทาํอะไรเลย เพราะ เป็นกฎระเบียบซ่ึงลูกนอ้งตอ้งทาํตามคาํสั่งของผูบ้งัคบับญัชา  

ขณะท่ีบางส่วนระบุว่า ทาํอะไรไม่ไดเ้ลย จึงตอ้งยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

23.31 29.55 28.56 

ฟ้องศาลปกครองทนัที 10.35 9.02 12.24 

ใช ้Social Network เป็นเคร่ืองมือในการเรียกร้องขอความเป็นธรรม 4.24 2.32 2.48 

ลาออก 3.87 4.07 2.72 

ฟ้องส่ือมวลชน 1.94 2.40 1.60 

พยายามหาเส้นสายท่ีใหญ่กว่าไปกดดนัใหมี้การเปลี่ยนแปลง 0.89 1.36 1.04 

อื่น ๆ ไดแ้ก ่สอบถามเหตุผลในการสั่งยา้ยแลว้นาํไปปรึกษาหารือกบัผูใ้หญ่  

หรือฝ่ายกฎหมายในหน่วยงาน  

0.22 0.08 2.24 

ไม่มีความเห็น/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ 2.98 1.20 3.36 

รวม 100.00 100.00 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามภูมิภาค 

ภูมิภาค จํานวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  115 8.56 

ปริมณฑลและภาคกลาง  349 25.99 

ภาคเหนือ 242 18.02 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 453 33.73 

ภาคใต ้ 184 13.70 

รวม 1,343 100.00 

 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 657 48.92 

หญิง 686 51.08 

รวม 1,343 100.00 

 

ตารางที่ 3 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน ร้อยละ 

18 – 25 ปี 33 2.46 

26 – 35 ปี  269 20.03 

36 – 45  ปี 399 29.71 

46 – 59  ปี 594 44.23 

60 ปีข้ึนไป 48 3.57 

รวม 1,343 100.00 

 

ตารางที่ 4 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามศาสนา 

ศาสนา จํานวน ร้อยละ 

พุทธ 1,286 95.75 

อิสลาม 40 2.98 

คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศาสนาใด ๆ 11 0.82 

ไม่ระบุ 6 0.45 

รวม 1,343 100.00 

 

ตารางที่ 5 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จํานวน ร้อยละ 

โสด 400 29.79 

สมรส 893 66.49 

หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่

 

 

 

43 3.20 

ไม่ระบุ 7 0.52 

รวม 1,343 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที่ 6 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า – – 

มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 173 12.88 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 111 8.27 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 720 53.61 

สูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 334 24.87 

ไม่ระบุ 5 0.37 

รวม 1,343 100.00 

 

ตารางที่ 7 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน จํานวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 10,000 บาท 58 4.32 

10,001 – 20,000 บาท 412 30.68 

20,001 – 30,000 บาท 348 25.91 

30,001 –  40,000 บาท 223 16.60 

40,001 บาทข้ึนไป 242 18.02 

ไม่ระบุ 60 4.47 

รวม 1,343 100.00 
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