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“เดก็ไทยในยุค ไทยแลนด์ 4.0” 
         เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                       
เร่ือง “เดก็ไทยในยุค ไทยแลนด์ 4.0” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 8 – 10 มกรำคม 2561 โดยสอบถำมควำมคิดเห็นจำกประชำชนทัว่ประเทศ กระจำย
ทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,250 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบัเด็กไทยในยคุ ไทยแลนด์ 4.0 กำรส ำรวจใชก้ำรสุ่มตวัอยำ่ง
ดว้ยควำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่งหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” ดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) 
โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตวัอยำ่งดว้ยวิธีแบบอยำ่งง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำง
โทรศพัทโ์ดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0 และมีค่ำควำมคลำดเคล่ือนมำตรฐำน (Standard Error: S.E.) ไม่เกินร้อยละ 1.4     

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงอำชีพในฝันท่ีเด็กและเยำวชนอยำกเป็น ในยคุไทยแลนด์ 4.0 (5 อนัดบัแรก) พบว่ำ ส่วนใหญ่ อนัดบั 1 ร้อยละ 
20.62 ระบุวำ่เป็น อำชีพส่วนตวั / อิสระ รองลงมำ อนัดบั 2 ร้อยละ 11.34 ระบุวำ่เป็น อำชีพครู/อำจำรย ์อนัดบั 3 ร้อยละ 9.28 ระบุวำ่เป็น อำชีพ
แพทย/์พยำบำล รับรำชกำรทหำร และวิศวกร/สถำปนิก/นกัออกแบบดีไซน์ ในสัดส่วนท่ีเท่ำกนั อนัดบั 4 ร้อยละ 7.22 ระบุวำ่เป็น อำชีพต ำรวจ 
และนกัธุรกิจ ในสดัส่วนท่ีเท่ำกนั และอนัดบั 5 ร้อยละ 5.15 ระบุวำ่เป็น อำชีพรับรำชกำร (ไม่ระบุสำขำ) และนกับญัชี/กำรเงิน/ธนำคำร/กำรตลำด 
ในสดัส่วนท่ีเท่ำกนั 

ดำ้นควำมคิดเห็นเก่ียวกบัอำชีพท่ีผูป้กครองอยำกให้บุตรหลำนเป็น ในยคุไทยแลนด์ 4.0 (5 อนัดบัแรก) พบวำ่ ส่วนใหญ่ อนัดบั 1 ร้อยละ 
21.25 ระบุวำ่เป็น อำชีพรับรำชกำร (ไม่ระบุสำขำ) รองลงมำ อนัดบั 2 ร้อยละ 16.39 ระบุวำ่เป็น อำชีพแพทย/์พยำบำล อนัดบั 3 ร้อยละ 11.36  
ระบุวำ่เป็น อำชีพส่วนตวั / อิสระ อนัดบั 4 ร้อยละ 9.71 ระบุวำ่เป็น อำชีพครู/อำจำรย ์และอนัดบั 5 ร้อยละ 6.42 ระบุวำ่เป็น อำชีพรับรำชกำรทหำร 

ส ำหรับควำมคิดเห็นเก่ียวกบัควำมแตกต่ำงของเด็กในยคุน้ีเม่ือเทียบกบัเด็กในสมยัก่อน พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.56 ระบุว่ำ  
เด็กในยคุน้ีใชเ้วลำส่วนใหญ่อยูก่บัมือถือหรือคอมพิวเตอร์มำกกวำ่กำรออกมำท ำกิจกรรมนอกบำ้นเหมือนเด็กสมยัก่อน รองลงมำ ร้อยละ 42.03 
ระบุวำ่ เด็กในยคุน้ีมีเทคโนโลยีท่ีช่วยเพ่ิมควำมสะดวกสบำยในกำรใชชี้วิตมำกวำ่เด็กสมยัก่อน ร้อยละ 31.47 ระบุวำ่ เด็กในยคุน้ีขำดกำรอดทน
หรือรอคอย เพรำะมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและรวดเร็วกวำ่เด็กสมยัก่อน ร้อยละ 29.62 ระบุว่ำ เด็กในยคุน้ีขำดระเบียบวินัยมำกกวำ่เด็กสมยัก่อน 
ร้อยละ 23.30 ระบุวำ่ เด็กในยคุน้ีเขำ้ถึงแหล่งขอ้มูลควำมรู้รวมถึงส่ือต่ำงๆ ไดง่้ำยกวำ่เด็กสมยัก่อน ร้อยละ 17.05 ระบุวำ่  เด็กในยคุน้ีมีอิสระใน
กำรแสดงควำมคิดเห็นมำกกวำ่เด็กสมยัก่อน และร้อยละ 0.56 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ทำ้ยสุด เม่ือถำมถึงคุณสมบติัท่ีดีของเด็กไทย ในยคุไทยแลนด์ 4.0 พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 44.64 ระบุว่ำ มีคุณธรรมจริยธรรม 
ช่วยเหลือสังคม ไม่เห็นแก่ตวั รองลงมำ ร้อยละ 35.92 ระบุว่ำ มีระเบียบวินัย เคำรพกฏระเบียบ ร้อยละ 31.04 ระบุว่ำ มีควำมอดทน อดกลั้น      
ร้อยละ 26.16 ระบุวำ่ รู้จกักำรคิดวิเครำะห์ แยกแยะ ขอ้มูลท่ีไดรั้บ ร้อยละ 17.60 ระบุวำ่ มีทกัษะในกำรใชภ้ำษำต่ำงประเทศไดดี้ ร้อยละ 17.36 
ระบุวำ่ ไม่ใชเ้วลำส่วนใหญ่อยูก่บัโลกอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 14.64 ระบุว่ำ มีควำมคิดสร้ำงสรรค ์คิดนอกกรอบ ร้อยละ 13.52 ระบุวำ่ หมัน่ศึกษำ  
หำขอ้มูลหรือนวตักรรมใหม่ๆ มำใชใ้นกำรเรียน ร้อยละ 2.40 ระบุวำ่ อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ มีควำมกตญัญูต่อบิดำมำรดำ มีมำรยำท อ่อนนอ้มถ่อมตน รักษำ
ขนบธรรมเนียมประเพณี และมีควำมพอเพียง ประหยดั อดออม และร้อยละ 2.56 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ  

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 9.60 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.92 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑลและ       
ภำคกลำง ร้อยละ 17.36 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.12 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.00 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้ 
ตวัอยำ่ง ร้อยละ 51.12 เป็นเพศชำย ร้อยละ 48.80 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.08 เป็นเพศทำงเลือก ตวัอยำ่งร้อยละ 7.76 มีอำยไุม่เกิน 25 ปี ตวัอยำ่ง
ร้อยละ 17.36 มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 21.68 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 32.88 มีอำย ุ46 – 59 ปี ร้อยละ 20.32 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป  และร้อยละ 7.76          
ไม่ระบุอำย ุตวัอยำ่งร้อยละ 92.56 นบัถือศำสนำพทุธ ร้อยละ 3.04 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.76 นบัถือศำสนำคริสต/์ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือ
ศำสนำใด ๆ และร้อยละ 2.64 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 22.08 ระบุวำ่ สถำนภำพโสด ร้อยละ 69.92 สมรสแลว้ ร้อยละ 5.20 หมำ้ย หยำ่ร้ำง 
แยกกนัอยู ่ และร้อยละ 2.80 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่งร้อยละ 25.92 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ ร้อยละ 29.60 จบกำรศึกษำ
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.20 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 26.16 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.44         
จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 3.68 ไม่ระบุกำรศึกษำ ตวัอยำ่งร้อยละ 11.92 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำน
รัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 13.20 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 23.20 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 14.88 ประกอบอำชีพ
เกษตรกร/ประมง ร้อยละ 13.04 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 16.48 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 3.60 
เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 0.08 ไม่ระบุอำชีพ  

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐัฐา วินิจนัยภาค 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถือ 081-648-8699 

 
วนัศุกร์ท่ี 12 มกราคม 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 
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ตัวอย่ำงร้อยละ 12.40 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 24.00 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 22.16 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน               
10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 12.56 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 6.72 มีรำยได้เฉล่ีย ต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท                
ร้อยละ 11.68 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 10.48 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. 5 อนัดบัอาชีพในฝันทีเ่ดก็และเยาวชนอยากเป็น ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (เลือกตอบ 1 ข้อ) 

อนัดบั อาชีพในฝันทีเ่ดก็และเยาวชนอยากเป็น ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (5 อนัดบัแรก) ร้อยละ 
1 อำชีพส่วนตวั / อิสระ 20.62 
2 ครู/อำจำรย ์ 11.34 
3 แพทย/์พยำบำล รับรำชกำรทหำร และวศิวกร/สถำปนิก/นกัออกแบบดีไซน ์ 9.28 
4 ต ำรวจ และนกัธุรกิจ 7.22 
5 รับรำชกำร (ไม่ระบุสำขำ) และนกับญัชี/กำรเงิน/ธนำคำร/กำรตลำด 5.15 

 
2. 5 อนัดบัอาชีพทีผู้่ปกครองอยากให้บุตรหลานเป็น ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (เลือกตอบ 1 ข้อ)  

อนัดบั อาชีพทีผู้่ปกครองอยากให้บุตรหลานเป็น ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (5 อันดบัแรก) ร้อยละ 
1 รับรำชกำร (ไม่ระบุสำขำ) 21.25 
2 แพทย/์พยำบำล 16.39 
3 อำชีพส่วนตวั / อิสระ 11.36 
4 ครู/อำจำรย ์ 9.71 
5 รับรำชกำรทหำร 6.42 

 
3. ท่านคดิว่าเดก็ในยุคนีเ้ม่ือเทยีบกบัเดก็ในสมยัก่อนมคีวามแตกต่างกนัอย่างไร 

ความแตกต่างของเดก็ในยุคนีเ้ม่ือเทยีบกบัเดก็ในสมยัก่อน ร้อยละ 
เด็กในยคุน้ีใชเ้วลำส่วนใหญ่อยูก่บัมือถือหรือคอมพิวเตอร์มำกกวำ่กำรออกมำท ำกิจกรรมนอกบำ้น 

เหมือนเด็กสมยัก่อน 
45.56 

เด็กในยคุน้ีมีเทคโนโลยท่ีีช่วยเพ่ิมควำมสะดวกสบำยในกำรใชชี้วิตมำกวำ่เด็กสมยัก่อน 42.03 
เด็กในยคุน้ีขำดกำรอดทน หรือรอคอย เพรำะมีเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและรวดเร็วกวำ่เด็กสมยัก่อน 31.47 
เด็กในยคุน้ีขำดระเบียบวนิยัมำกกวำ่เด็กสมยัก่อน 29.62 
เด็กในยคุน้ีเขำ้ถึงแหล่งขอ้มูลควำมรู้รวมถึงส่ือต่ำงๆ ไดง่้ำยกวำ่เด็กสมยัก่อน 23.30 
เด็กในยคุน้ีมีอิสระในกำรแสดงควำมคิดเห็นมำกกวำ่เด็กสมยัก่อน 17.05 
ไม่ระบุ / ไม่แน่ใจ 0.56 

 
4. ท่านคดิว่าเดก็ไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ควรมคุีณสมบัตอิย่างไร 

คุณสมบัตทิีด่ขีองเดก็ไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ร้อยละ 
มีคุณธรรมจริยธรรม ช่วยเหลือสงัคม ไม่เห็นแก่ตวั 44.64 
มีระเบียบวนิยั เคำรพกฏระเบียบ 35.92 
มีควำมอดทน อดกลั้น 31.04 
รู้จกักำรคิดวเิครำะห์ แยกแยะ ขอ้มูลท่ีไดรั้บ 26.16 
มีทกัษะในกำรใชภ้ำษำต่ำงประเทศไดดี้ 17.60 
ไม่ใชเ้วลำส่วนใหญ่อยูก่บัโลกอินเทอร์เน็ต 17.36 
มีควำมคิดสร้ำงสรรค ์คิดนอกกรอบ 14.64 
หมัน่ศึกษำหำขอ้มูลหรือนวตักรรมใหม่ๆ มำใชใ้นกำรเรียน 13.52 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ มีควำมกตญัญูต่อบิดำมำรดำ มีมำรยำท อ่อนนอ้มถ่อมตน รักษำขนบธรรมเนียมประเพณี  

และมีควำมพอเพียง ประหยดั อดออม 
2.40 

ไม่ระบุ / ไม่แน่ใจ 2.56 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

1. ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  120 9.60 
ปริมณฑลและภำคกลำง  324 25.92 
ภำคเหนือ 217 17.36 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 414 33.12 
ภำคใต ้ 175 14.00 

รวม 1,250 100.00 
 

2. ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชำย 639 51.12 
หญิง 610 48.80 
เพศทำงเลือก 1 0.08 

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

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน  25 ปี 97 7.76 
26 – 35 ปี  217 17.36 
36 – 45  ปี 271 21.68 
46 – 59  ปี 411 32.88 
60 ปีข้ึนไป 254 20.32 
ไม่ระบุ 97 7.76 

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

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,157 92.56 
อิสลำม 38 3.04 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 22 1.76 
ไม่ระบุ 33 2.64 

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

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 276 22.08 
สมรส 874 69.92 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
 
 

65 5.20 
ไม่ระบุ 35 2.80 

รวม 1,250 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

6. ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 324 25.92 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 370 29.60 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 90 7.20 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 327 26.16 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 93 7.44 
ไม่ระบุ 46 3.68 

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

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 149 11.92 
พนกังำนเอกชน 165 13.20 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 290 23.20 
เกษตรกร/ประมง 186 14.88 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 163 13.04 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 206 16.48 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 45 3.60 
ไม่ระบุ 1 0.08 

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

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 155 12.40 
ไม่เกิน 10,000 300 24.00 
10,001 – 20,000 277 22.16 
20,001 – 30,000 157 12.56 
30,001 –  40,000 84 6.72 
40,001 ข้ึนไป 146 11.68 
ไม่ระบุ 131 10.48 

รวม 1,250 100.00 
 
  

 


