
1 
 

 

             
 
 
 
 
 

“คนไทยคดิอย่างไร กบั หวยออนไลน์ - ลอ็ตโต้” 
              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                
เร่ือง “คนไทยคิดอย่างไร กับ หวยออนไลน์ - ล็อตโต้” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 1 – 2 พฤษภำคม 2561 จำกประชำชน ท่ีมีอำย ุ18 ปีข้ึนไป 
กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,250 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบัหวยออนไลน์ - ล็อตโต ้กำรส ำรวจ
อำศัยกำรสุ่มตวัอย่ำงด้วยควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ 
(Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตวัอยำ่งดว้ยวิธีแบบอยำ่งง่ำย (Simple Random Sampling) 
เก็บขอ้มูล  ดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัท์ โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนกบักรณีท่ีส ำนกังำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลจะพิมพส์ลำกเลขชุดออกจ ำหน่ำยเอง     
เพื่อลดปัญหำกำรขำยสลำกเกินรำคำ พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 75.20 ระบุวำ่ เห็นด้วย เพรำะ จะไดซ้ื้อไดใ้นรำคำท่ีก ำหนด มีรำคำ       
ท่ีแน่นอน สำมำรถควบคุมรำคำได ้ลดปัญหำพ่อคำ้คนกลำงและกำรเอำเปรียบผูบ้ริโภค รองลงมำ ร้อยละ 24.16 ระบุว่ำ ไม่เห็นด้วย เพรำะ       
ไม่อยำกใหมี้กำรขำยเลขชุด ไม่สำมำรถแกปั้ญหำได ้เป็นกำรแกปั้ญหำไม่ตรงจุด ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ น่ำจะมีวิธีกำรจดักำรกบัพ่อคำ้คนกลำง
มำกกวำ่กำรจดัพิมพจ์ ำหน่ำยเอง และยงัท ำใหพ้อ่คำ้แม่คำ้มีรำยไดล้ดลงอีกดว้ย และร้อยละ 0.64 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ดำ้นควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกับกำรท่ีส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลจะเพ่ิมกำรขำย “หวยออนไลน์” พบว่ำ ประชำชน        
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.68 ระบุวำ่ เห็นด้วย เพรำะ สะดวก หำซ้ือง่ำย ถูกตอ้งตำมกฎหมำย ง่ำยต่อกำรควบคุมรำคำ และยงัช่วยลดปัญหำกำรขำย
สลำกเกินรำคำ ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ เพ่ือลดกำรซ้ือหวยใตดิ้นลง รองลงมำ ร้อยละ 30.72 ระบุว่ำ ไม่เห็นด้วย เพรำะ มีขั้นตอนท่ีค่อนขำ้ง
ซบัซอ้น สำมำรถเขำ้ถึงไดย้ำก ไม่สะดวกเท่ำกำรซ้ือตำมแผงขำยทัว่ไป อีกทั้งสำมำรถโกงไดง่้ำย ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ อยำกให้มีกำรขำยสลำก
กินแบ่งรัฐบำลเพียงอยำ่งเดียว เพ่ือลดกำรสร้ำงหน้ีของประชำชน และร้อยละ 1.60 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

เม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกบักำรท่ีส ำนกังำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลจะเพ่ิมกำรขำย “หวยล็อตโต”้ พบว่ำ ประชำชน      
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.68 ระบุวำ่ เห็นด้วย เพรำะ สะดวกในกำรเลือกซ้ือ ง่ำยในกำรควบคุมรำคำ เป็นกำรเพ่ิมช่องทำงในกำรเลือกซ้ือ มีโอกำส 
ในกำรถูกรำงวลัค่อนขำ้งสูง และไดซ้ื้อเลขท่ีชอบ ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ เพ่ือลดกำรซ้ือหวยใตดิ้นลง และเป็นกำรช่วยอุดหนุนรัฐบำลอีกดว้ย 
รองลงมำ ร้อยละ 38.08 ระบุวำ่ ไม่เห็นด้วย เพรำะ ค่อนขำ้งยุง่ยำก และวุน่วำย ส ำหรับคนท่ีใชไ้ม่เป็น มีตวัเลือกมำกเกินไป ท ำให้ประชำชน    
งมงำยมำกข้ึน ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ อยำกใหมี้กำรขำยสลำกกินแบ่งรัฐบำลเพียงอยำ่งเดียว และให้จบเป็นงวด ๆ ไป และร้อยละ 8.24 ไม่ระบุ/
ไม่แน่ใจ 

ส ำหรับควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรเพ่ิมบทลงโทษผูท่ี้ขำยสลำกเกินรำคำ จำกเดิมโทษปรับไม่เกิน 2,000 บำท เปล่ียนเป็น จ ำคุกไม่เกิน    
1 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ จะสำมำรถแกไ้ขปัญหำกำรขำยสลำกเกินรำคำไดห้รือไม่ พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 
55.36 ระบุวำ่ แก้ไขไม่ได้ เพรำะ บทลงโทษยงัไม่รุนแรงพอ กำรบงัคบัใชก้ฎหมำยไม่จริงจงั ท ำให้ไม่มีควำมเกรงกลวักฎหมำย ขณะท่ีบำงส่วน
ระบุวำ่ เป็นกำรแกปั้ญหำท่ีปลำยเหตุ ไม่ตรงจุด เน่ืองจำกเป็นปัญหำท่ีมีมำนำนและไม่สำมำรถแกไ้ขได ้รองลงมำ ร้อยละ 43.60 ระบุวำ่ แก้ไขได้ 
เพรำะ มีกำรเพ่ิมบทลงโทษใหรุ้นแรงข้ึน ท ำใหเ้กิดควำมเกรงกลวัต่อกฎหมำยและไม่กลำ้กระท ำผิด ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ อยำกให้มีกำรบงัคบั
ใชบ้ทลงโทษอยำ่งจริงจงั และร้อยละ 1.04 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ทำ้ยท่ีสุด เม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกบักรณีท่ีกรมสรรพำกรแกก้ฎหมำยท่ีใชม้ำตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2525 ในกำรเรียกเก็บ 
ค่ำอำกรแสตมป์ จำกผูท่ี้ถูกลอตเตอร่ีจำกเดิม ร้อยละ 0.5 ของเงินรำงวลั เพ่ิมเป็น ร้อยละ 2 พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.64 ระบุว่ำ           
ไม่เห็นด้วย เพรำะ เป็นอตัรำท่ีค่อนขำ้งสูง ซ่ึงมีโอกำสท่ีจะถูกนอ้ยมำก และไม่เป็นธรรมกบัประชำชน ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ เก็บในอตัรำเดิมก็
เหมำะสมดีแลว้ รองลงมำ ร้อยละ 32.24 ระบุวำ่ เห็นด้วย เพรำะ เงินจะไดเ้ขำ้รัฐเพ่ิมข้ึน สำมำรถน ำเงินท่ีเพ่ิมข้ึนมำช่วยเหลือประชำชนและ
พฒันำประเทศในดำ้นต่ำง ๆ ต่อไป ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ เป็นอตัรำท่ีเหมำะสมแลว้ ไม่มำกหรือนอ้ยเกินไป และร้อยละ 1.12 ไม่ระบุ/ ไม่แน่ใจ 

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 9.28 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 26.48 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 17.60 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 32.00 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.64 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่งร้อยละ 54.72 เป็นเพศชำย และร้อยละ 45.28 เป็นเพศหญิง ตวัอยำ่งร้อยละ 7.12 มีอำย ุ18 – 25 ปี ร้อยละ 16.16 มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 
23.36 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 33.20 มีอำย ุ46 – 59 ปี ร้อยละ 18.96 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 1.20 ไม่ระบุอำย ุตวัอยำ่งร้อยละ 93.20 นบัถือ
ศำสนำพทุธ ร้อยละ 2.56 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.20 นบัถือศำสนำคริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ และร้อยละ 3.04 ไม่ระบุ
ศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 22.00 ระบุวำ่สถำนภำพโสด ร้อยละ 71.84 สมรสแลว้ ร้อยละ 2.80 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่และร้อยละ 3.36 ไม่ระบุ
สถำนภำพกำรสมรส  

 

วนัอาทิตย์ท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-5  โทรสำร 02 -727- 3596 

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.ณพงศ์  นพเกตุ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถอื 086-371-0735 
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ตวัอย่ำงร้อยละ 26.32 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 30.00 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 8.48           
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 24.72 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.24 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ และร้อยละ 4.24 ไม่ระบุกำรศึกษำ ตวัอย่ำงร้อยละ 12.32 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจ้ำง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 12.56 
ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 19.12 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 14.64 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 
16.08 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 17.28 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำยุ/วำ่งงำน ร้อยละ 3.68 เป็นนักเรียน/นกัศึกษำ   
และร้อยละ 4.32 ไม่ระบุอำชีพ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 16.08 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 22.64 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 23.28 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน         
10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 11.28 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 6.16 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 8.72 
มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 11.84 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กบักรณีทีส่ านักงานสลากกนิแบ่งรัฐบาลจะพมิพ์สลากเลขชุดออกจ าหน่ายเอง เพ่ือลดปัญหาการขายสลากเกนิราคา 

ความคดิเห็นของประชาชนกบักรณีทีส่ านักงานสลากกนิแบ่งรัฐบาลจะพมิพ์สลากเลขชุดออกจ าหน่ายเอง  
เพ่ือลดปัญหาการขายสลากเกนิราคา ร้อยละ 

เห็นด้วย เพรำะ จะไดซ้ื้อไดใ้นรำคำท่ีก ำหนด มีรำคำท่ีแน่นอน สำมำรถควบคุมรำคำได ้ลดปัญหำพอ่คำ้คนกลำง
และกำรเอำเปรียบผูบ้ริโภค 

75.20 

ไม่เห็นด้วย เพรำะ ไม่อยำกใหมี้กำรขำยเลขชุด ไม่สำมำรถแกปั้ญหำได ้เป็นกำรแกปั้ญหำไม่ตรงจุด  
ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ น่ำจะมีวธีิกำรจดักำรกบัพอ่คำ้คนกลำงมำกกวำ่กำรจดัพิมพจ์ ำหน่ำยเอง  
และยงัท ำใหพ้อ่คำ้แม่คำ้มีรำยไดล้ดลงอีกดว้ย  

24.16 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 0.64 
รวม 100.00 

 
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กบัส านักงานสลากกนิแบ่งรัฐบาลทีจ่ะเพิม่การขาย “หวยออนไลน์” ** (หวยออนไลน์ สามารถเลอืกได้ทุกตัวเลข เช่น  
เลขท้าย 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว) ** 

ความคดิเห็นของประชาชนเกีย่วกบัการทีส่ านกังานสลากกนิแบ่งรัฐบาลจะเพิม่การขาย “หวยออนไลน์” ร้อยละ 
เห็นด้วย เพรำะ สะดวก หำซ้ือง่ำย ถูกตอ้งตำมกฎหมำย ง่ำยต่อกำรควบคุมรำคำ และยงัช่วยลดปัญหำกำรขำยสลำก

เกินรำคำ ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ เพ่ือลดกำรซ้ือหวยใตดิ้นลง 
67.68 

ไม่เห็นด้วย เพรำะ มีขั้นตอนท่ีค่อนขำ้งซบัซอ้น สำมำรถเขำ้ถึงไดย้ำก ไม่สะดวกเท่ำกำรซ้ือตำมแผงขำยทัว่ไป  
อีกทั้งสำมำรถโกงไดง่้ำย ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ อยำกใหมี้กำรขำยสลำกกินแบ่งรัฐบำลเพียงอยำ่งเดียว 
เพ่ือลดกำรสร้ำงหน้ีของประชำชน  

30.72 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 1.60 
รวม 100.00 

 
3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่จะเพิ่มการขาย “หวยล็อตโต้” ** (ตัวอย่าง ประเทศญี่ปุ่ น หวยล็อตโต้ คือ เลือก
ตัวเลข  

6 หมายเลข จากเลข 1 - 43 ถ้าถูกตัวใดตัวหนึ่ง หรือถูกทัง้ 6 เลข กถ็อืว่าถูกรางวลั ถ้าไม่มีผู้ถูกรางวลัสามารถทบเงนิรางวลัไปเร่ือย ๆ 
ในงวดต่อไป ท าให้เงินรางวลัมีมลูค่าสูงขึ้น) ** 

ความคดิเห็นของประชาชนเกีย่วกบัการทีส่ านกังานสลากกนิแบ่งรัฐบาลจะเพิม่การขาย “หวยลอ็ตโต้” ร้อยละ 
เห็นด้วย เพรำะ สะดวกในกำรเลือกซ้ือ ง่ำยในกำรควบคุมรำคำ เป็นกำรเพ่ิมช่องทำงในกำรเลือกซ้ือ มีโอกำสในกำร 

ถูกรำงวลัค่อนขำ้งสูง และไดซ้ื้อเลขท่ีชอบ ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ เพ่ือลดกำรซ้ือหวยใตดิ้นลง  
และเป็นกำรช่วยอุดหนุนรัฐบำลอีกดว้ย 

53.68 

ไม่เห็นด้วย เพรำะ ค่อนขำ้งยุง่ยำก และวุน่วำย ส ำหรับคนท่ีใชไ้ม่เป็น มีตวัเลือกมำกเกินไป ท ำใหป้ระชำชนงมงำยมำกข้ึน 
ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ อยำกใหมี้กำรขำยสลำกกินแบ่งรัฐบำลเพียงอยำ่งเดียว และใหจ้บเป็นงวด ๆ ไป 

38.08 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 8.24 
รวม 100.00 

 
4. ท่านคดิว่าการเพิม่บทลงโทษ ส าหรับผู้ทีข่ายสลากเกนิราคา จากเดมิโทษปรับไม่เกนิ 2,000 บาท เปลีย่นเป็น จ าคุกไม่เกนิ 1 เดือน  
ปรับไม่เกนิ 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ จะสามารถแก้ไขปัญหาการขายสลากเกนิราคาได้หรือไม่ 

การเพิม่บทลงโทษผู้ทีข่ายสลากเกนิราคา จากเดมิโทษปรับไม่เกนิ 2,000 บาท เปลีย่นเป็น จ าคุกไม่เกนิ 1 เดือน  
ปรับไม่เกนิ 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ จะสามารถแก้ไขปัญหาการขายสลากเกนิราคาได้หรือไม่ ร้อยละ 

แก้ไขไม่ได้ เพรำะ บทลงโทษยงัไม่รุนแรงพอ กำรบงัคบัใชก้ฎหมำยไม่จริงจงั ท ำใหไ้ม่มีควำมเกรงกลวักฎหมำย  
ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ เป็นกำรแกปั้ญหำท่ีปลำยเหตุ ไม่ตรงจุด เน่ืองจำกเป็นปัญหำท่ีมีมำนำนและ 
ไม่สำมำรถแกไ้ขได ้

55.36 

แก้ไขได้ เพรำะ มีกำรเพ่ิมบทลงโทษใหรุ้นแรงข้ึน ท ำใหเ้กิดควำมเกรงกลวัต่อกฎหมำยและไม่กลำ้กระท ำผิด  
ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ อยำกใหมี้กำรบงัคบัใชบ้ทลงโทษอยำ่งจริงจงั 

43.60 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 1.04 
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รวม 100.00 

 
5. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กบักรณีทีก่รมสรรพากรแก้กฎหมายทีใ่ช้มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2525 ในการเรียกเกบ็ค่าอากรแสตมป์ จากผู้ทีถู่กลอตเตอร่ี 
จากเดมิ ร้อยละ 0.5 ของเงนิรางวลั เพิม่เป็น ร้อยละ 2 **(เช่น รางวลัที ่1 ได้เงินรางวลั 6,000,000 บาท เสียค่าอากรแสตมป์ จากเดิม 30,000 บาท 
เพิม่เป็น 120,000 บาท หรือ รางวลัเลขท้าย 2 ตัว จากเดมิเสียค่าอากรแสตมป์ 10 บาท จะเพิม่เป็น 40 บาท) 

ความคดิเห็นของประชาชนเกีย่วกบักรณีทีก่รมสรรพากรแก้กฎหมายทีใ่ช้มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2525 ในการเรียกเกบ็ 
ค่าอากรแสตมป์ จากผู้ทีถู่กลอตเตอร่ีจากเดมิ ร้อยละ 0.5 ของเงนิรางวลั เพิม่เป็น ร้อยละ 2 ร้อยละ 

ไม่เห็นด้วย เพรำะ เป็นอตัรำท่ีค่อนขำ้งสูง ซ่ึงมีโอกำสท่ีจะถูกนอ้ยมำก และไม่เป็นธรรมกบัประชำชน 
ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ เก็บในอตัรำเดิมก็เหมำะสมดีแลว้ 

66.64 

เห็นด้วย เพรำะ เงินจะไดเ้ขำ้รัฐเพ่ิมข้ึน สำมำรถน ำเงินท่ีเพ่ิมข้ึนมำช่วยเหลือประชำชนและพฒันำประเทศในดำ้นต่ำง ๆ 
ต่อไป ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ เป็นอตัรำท่ีเหมำะสมแลว้ ไม่มำกหรือนอ้ยเกินไป 

32.24 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 1.12 
รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  116 9.28 
ปริมณฑลและภำคกลำง  331 26.48 
ภำคเหนือ 220 17.60 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 400 32.00 
ภำคใต ้ 183 14.64 

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

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 684 54.72 
หญิง 566 45.28 
เพศทำงเลือก - - 

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

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 89 7.12 
26 – 35 ปี  202 16.16 
36 – 45  ปี 292 23.36 
46 – 59  ปี 415 33.20 
60 ปีข้ึนไป 237 18.96 
ไม่ระบุ 15 1.20 

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

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,165 93.20 
อิสลำม 32 2.56 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 15 1.20 
ไม่ระบุ 38 3.04 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 275 22.00 
สมรส 898 71.84 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
 
 

35 2.80 
ไม่ระบุ 42 3.36 

รวม 1,250 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 329 26.32 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 375 30.00 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 106 8.48 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 309 24.72 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 78 6.24 
ไม่ระบุ 53 4.24 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 154 12.32 
พนกังำนเอกชน 157 12.56 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 239 19.12 
เกษตรกร/ประมง 183 14.64 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 201 16.08 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 216 17.28 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 46 3.68 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร - - 
ไม่ระบุ 54 4.32 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 201 16.08 
ไม่เกิน 10,000 283 22.64 
10,001 – 20,000 291 23.28 
20,001 – 30,000 141 11.28 
30,001 –  40,000 77 6.16 
40,001 ข้ึนไป 109 8.72 
ไม่ระบุ 148 11.84 

รวม 1,250 100.00 
 
  

 


