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“หนี ้กยศ. ไม่มดีอกเบีย้ ไม่มีเบีย้ปรับ หรือ ยกเลกิหนี”้ 
 
เรียน  บรรณาธกิารบริหาร/บรรณาธิการข่าว/หัวหน้าข่าว 
 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “หนี้ กยศ.             
ไม่มีดอกเบี้ย ไม่มีเบี้ยปรับ หรือ ยกเลิกหนี้” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 26-29 กนัยำยน 2565 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค 
ระดบักำรศึกษำ อำชีพ และรำยได ้ทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,312 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบัหน้ี กยศ. ไม่มีดอกเบ้ีย ไม่มีเบ้ียปรับ หรือยกเลิกหน้ี 
กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำง 
ดว้ยวิธีแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ ร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อมติของสภำผูแ้ทนรำษฎร ในกำรยกเลิกเก็บดอกเบ้ียผูกู้ยื้มเงินจำกกองทุนเงิน 
ให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.) พบว่ำ ตัวอย่ำง ร้อยละ 55.18 ระบุว่ำ เห็นด้วยมาก เพรำะ ช่วยลดภำระค่ำใช้จ่ำยให้กับผูท่ี้กู ้ยืมเงินจำก กยศ.  
เป็นกำรช่วยเหลือผูท่ี้มีรำยไดน้้อย ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ เป็นกำรช่วยลดภำระส ำหรับผูท่ี้ตกงำนหรือว่ำงงำน รองลงมำ ร้อยละ 18.22 ระบุว่ำ 
ค่อนข้างเห็นด้วย เพรำะ เป็นกำรให้โอกำสกบัผูท่ี้ขำดแคลนทุนทรัพยใ์ห้สำมำรถเขำ้ถึงกำรศึกษำ และกำรกูย้ืมเงินจำก กยศ. ไม่ควรมีกำรเก็บ
ดอกเบ้ีย ร้อยละ 17.61 ระบุว่ำ ไม่เห็นด้วยเลย เพรำะ เป็นกำรท ำให้เด็กรุ่นใหม่ขำดวินัยทำงกำรเงิน ขำดควำมรับผิดชอบ และไม่เป็นธรรม
ส ำหรับผูท่ี้ไดช้ ำระหน้ีหมดแลว้ ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ กำรยกเลิกเก็บดอกเบ้ียอำจท ำให้ กยศ. ขำดสภำพคล่องทำงกำรเงิน และร้อยละ 8.99  
ระบุว่ำ ไม่ค่อยเห็นด้วย เพรำะ เป็นกำรเอำเปรียบผูท่ี้จ่ำยเงินพร้อมดอกเบ้ียครบแลว้ และผูกู้ย้ืมเงินตอ้งมีควำมรับผิดชอบกบัหน้ีท่ีตนเองก่อขึ้น 

ดำ้นควำมคิดเห็นของประชำชนต่อมติของสภำผูแ้ทนรำษฎร ในกำรยกเลิกกำรคิดเบ้ียปรับผิดนดัช ำระหน้ีของผูกู้ย้ืมเงินจำกกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.) พบว่ำ ตัวอย่ำง ร้อยละ 42.76 ระบุว่ำ เห็นด้วยมาก เพรำะ เป็นกำรช่วยลดภำระดำ้นค่ำใช้จ่ำยให้กับผูท่ี้กู ้ยืมเงิน 
จำก กยศ. เป็นกำรช่วยเหลือผูกู้ย้ืมเงินท่ีก ำลงัว่ำงงำน หรือมีรำยได้ไม่เพียงพอกบัค่ำใช้จ่ำย รองลงมำ ร้อยละ 23.32 ระบุว่ำ ไม่เห็นด้วยเลย  
เพรำะ ควรท ำตำมเง่ือนไขท่ีได้ระบุไว้ในสัญญำ ท ำให้ผูกู้ ้ยืมเงินขำดวินัยในกำรช ำระหน้ี ร้อยละ 19.06 ระบุว่ำ ค่อนข้างเห็นด้วย เพรำะ  
เป็นกำรช่วยเหลือผูมี้รำยไดน้้อยท่ีหมุนเงินไม่ทนั ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ กำรคิดดอกเบ้ียปรับผิดนดัช ำระหน้ีเป็นกำรซ ้ ำเติมผูกู้ท่ี้มีรำยไดน้้อย 
ร้อยละ 14.48 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเห็นด้วย เพรำะ ผูกู้ย้ืมเงินควรมีควำมรับผิดชอบ ควรปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีระบไุวสั้ญญำกำรกูย้ืมเงิน ขณะท่ีบำงส่วน
ระบุว่ำ ไม่เป็นธรรมกบัผูกู้ย้ืมเงินท่ีช ำระหน้ีตรงตำมก ำหนด และร้อยละ 0.38 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ส่วนควำมคิดเห็นของประชำชนต่อขอ้เรียกร้องให้ลำ้งหน้ี (ยกเลิกหน้ี) ของผูกู้ย้ืมเงินจำกกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.) พบว่ำ 
ตวัอย่ำง ร้อยละ 59.91 ระบุว่ำ ไม่เห็นด้วยเลย เพรำะ เป็นกำรส่งเสริมให้ประชำชนขำดควำมรับผิดชอบ อำจท ำให้เกิดปัญหำและควำมวุ่นวำย 
เช่น ผูกู้ย้ืมเงินท่ีช ำระหน้ีครบแลว้จะไดรั้บเงินคืนหรือไม่ รองลงมำ ร้อยละ 16.62 ระบุว่ำ เห็นด้วยมาก เพรำะ ตอ้งกำรให้กำรศึกษำเป็นส่ิงท่ี
ประชำชนสำมำรถเขำ้ถึงไดโ้ดยไม่เสียค่ำใชจ้่ำย เป็นกำรเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำให้ผูท่ี้ขำดแคลนทุนทรัพย ์ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ เศรษฐกิจ 
ไม่ดีถึงไม่ยกเลิกหน้ีให้ก็ไม่สำมำรถช ำระหน้ีไดอ้ยู่ดี ร้อยละ 14.48 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเห็นด้วย เพรำะ ในช่วงท่ีผ่ำนมำ กยศ. มีกำรออกมำตรกำร 
ต่ำง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู ้กู ้ยืมเงินอย่ำงต่อเน่ือง เช่น กำรลดดอกเบ้ียเงินกู้ยืม กำรลดเบ้ียปรับ เป็นต้น ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ผู ้กู ้ยืมเงิน 
ควรท ำตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไว ้ร้อยละ 8.08 ระบุว่ำ ค่อนข้างเห็นด้วย เพรำะ เป็นกำรช่วยเหลือดำ้นกำรศึกษำ และเป็นกำรช่วยเหลือผูกู้ยื้มเงิน 
ท่ีมีรำยไดน้อ้ย และร้อยละ 0.91 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ส ำหรับประโยชน์ของกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.) ต่อกำรให้โอกำสทำงกำรศึกษำกบัผูข้ำดแคลนทุนทรัพย ์พบว่ำ ตวัอยำ่ง 
ร้อยละ 84.53 ระบุว่ำ มีประโยชน์มำก รองลงมำ ร้อยละ 13.72 ระบุว่ำ ค่อนขำ้งมีประโยชน์ ร้อยละ 0.76 ระบุว่ำ ไม่ค่อยมีประโยชน์ ร้อยละ 0.69 
ระบุว่ำ ไม่มีประโยชน์เลย และร้อยละ 0.30 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงควำมเก่ียวขอ้งกบักองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.) ของประชำชน พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 61.28 ระบุว่ำ     
ไม่เคยมีส่วนเก่ียวขอ้งใด ๆ กบั กยศ. รองลงมำ ร้อยละ 21.95 ระบุว่ำ มีลูก/หลำนในกำรปกครอง ท่ีเป็นผูกู้ย้ืมเงินจำก กยศ. ร้อยละ 9.83 ระบุว่ำ 
เป็นผูกู้ย้ืมเงินจำก กยศ. ท่ียงัช ำระคืนไม่หมด ร้อยละ 4.88 ระบุว่ำ เป็นผูกู้ย้ืมเงินจำก กยศ. ท่ีช ำระคืนหมดแลว้ ร้อยละ 1.75 ระบุว่ำ เป็นผูกู้ยื้มเงิน
จำก กยศ. ท่ีก ำลงัศึกษำอยู่ ร้อยละ 0.23 ระบุว่ำ เป็นผูกู้ย้ืมเงินจำก กยศ. ท่ีอยู่ระหว่ำงกำรเจรจำแกห้น้ี และร้อยละ 0.08 ระบุว่ำ เป็นผูกู้ย้ืมเงิน 
จำก กยศ. ท่ีอยูร่ะหว่ำงกำรถูกฟ้องร้องจำก กยศ.  

วันอาทิตย์ท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02-727-3594-6 

http://www.nidapoll.nida.ac.th  http://www.twitter.com/nidapoll  และ http://www.facebook.com/nidapoll 
E-mail: nida_poll@nida.ac.th 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 
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เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 8.61 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 26.29 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล 
และภำคกลำง ร้อยละ 17.99 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.54 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.57 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่ง ร้อยละ 48.09 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.91 เป็นเพศหญิง  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 13.26 มีอำยุ  18-25 ปี  ร้อยละ 17.76 มีอำยุ 26-35 ปี  ร้อยละ 19.28 มีอำยุ 36-45 ปี  ร้อยละ 26.53 มีอำยุ 46-59 ปี  
และร้อยละ 23.17 มีอำย ุ60 ปีขึ้นไป ตวัอยำ่ง ร้อยละ 96.42 นบัถือศำสนำพทุธ ร้อยละ 2.89 นบัถือศำสนำอสิลำม ร้อยละ 0.46 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอื่น ๆ และร้อยละ 0.23 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 32.01 สถำนภำพโสด ร้อยละ 64.94 สมรส ร้อยละ 2.90 หม้ำย หย่ำร้ำง แยกกันอยู ่ 
และร้อยละ 0.15 ไมร่ะบุสถำนภำพกำรสมรส 

ตัวอย่ำง ร้อยละ 25.76 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ ำกว่ำ ร้อยละ 32.62 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 8.54                         
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 28.36 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.57 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 0.15 ไม่ระบุกำรศึกษำ 

ตวัอย่ำง ร้อยละ 10.52 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 16.77 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 18.83
ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 13.49 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 13.18 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/ผูใ้ช้แรงงำน      
ร้อยละ 21.19 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 5.79 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 0.23 ไม่ระบุอำชีพ  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 23.55 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 20.35 รำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่ เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 28.51 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน  
10,001-20,000 บำท ร้อยละ 9.91 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บำท ร้อยละ 4.42 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บำท ร้อยละ 5.33  
รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 7.93 ไม่ระบุรำยได ้

 

1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับมติของสภาผู้แทนราษฎร ในการยกเลิกเก็บดอกเบีย้ผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อมติของสภาผู้แทนราษฎร 

ในการยกเลิกเก็บดอกเบีย้ผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
ร้อยละ 

เห็นด้วยมาก เพรำะ ช่วยลดภำระค่ำใชจ้่ำยให้กบัผูท่ี้กูย้ืมเงินจำก กยศ. เป็นกำรช่วยเหลือผูท่ี้มีรำยไดน้อ้ย  
ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ เป็นกำรช่วยลดภำระส ำหรับผูท่ี้ตกงำนหรือว่ำงงำน 

55.18 

ค่อนข้างเห็นด้วย เพรำะ เป็นกำรให้โอกำสกบัผูท่ี้ขำดแคลนทนุทรัพยใ์ห้สำมำรถเขำ้ถึงกำรศึกษำ  
และกำรกูย้มืเงินจำก กยศ. ไม่ควรมีกำรเก็บดอกเบ้ีย 

18.22 

ไม่เห็นด้วยเลย เพรำะ เป็นกำรท ำให้เด็กรุ่นใหม่ขำดวินยัทำงกำรเงิน ขำดควำมรับผิดชอบ และไม่เป็นธรรม 
ส ำหรับผูท่ี้ไดช้ ำระหน้ีหมดแลว้ ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ กำรยกเลิกเก็บดอกเบ้ียอำจท ำให้ กยศ.  
ขำดสภำพคล่องทำงกำรเงิน 

17.61 

ไม่ค่อยเห็นด้วย เพรำะ เป็นกำรเอำเปรียบผูท่ี้จ่ำยเงินพร้อมดอกเบ้ียครบแลว้ และผูกู้ย้ืมเงินตอ้งมีควำมรับผิดชอบ 
กบัหน้ีท่ีตนเองก่อขึ้น 

8.99 

รวม 100.00 
 

2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กบัมตขิองสภาผู้แทนราษฎร ในการยกเลกิการคิดเบีย้ปรับผิดนัดช าระหนีข้องผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืม  
เพ่ือการศึกษา (กยศ.) 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมติของสภาผู้แทนราษฎร  
ในการยกเลิกการคิดเบีย้ปรับผิดนดัช าระหนีข้องผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 

ร้อยละ 

เห็นด้วยมาก เพรำะ เป็นกำรช่วยลดภำระดำ้นค่ำใชจ้่ำยให้กบัผูท่ี้กูย้ืมเงินจำก กยศ. เป็นกำรช่วยเหลือผูกู้ย้ืมเงินท่ี 
ก ำลงัว่ำงงำน หรือมีรำยไดไ้ม่เพียงพอกบัค่ำใชจ้่ำย  

42.76 

ไม่เห็นด้วยเลย เพรำะ ควรท ำตำมเง่ือนไขท่ีไดร้ะบุไวใ้นสัญญำ ท ำให้ผูกู้ย้ืมเงินขำดวินยัในกำรช ำระหน้ี  23.32 
ค่อนข้างเห็นด้วย เพรำะ เป็นกำรช่วยเหลือผูมี้รำยไดน้อ้ยท่ีหมุนเงินไม่ทนั ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ  

กำรคิดดอกเบ้ียปรับผิดนดัช ำระหน้ีเป็นกำรซ ้ำเติมผูกู้ท่ี้มีรำยไดน้อ้ย  
19.06 

ไม่ค่อยเห็นด้วย เพรำะ ผูกู้ย้ืมเงินควรมีควำมรับผดิชอบ ควรปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวสั้ญญำกำรกูย้ืมเงิน  
ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ไม่เป็นธรรมกบัผูกู้ยื้มเงินท่ีช ำระหน้ีตรงตำมก ำหนด 

14.48 

ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.38 
รวม 100.00 

 
 
 



3 
 

3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อเรียกร้องของบางกลุ่มท่ีต้องการให้ล้างหนี ้ผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) (ยกเลกิหนี)้ 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อข้อเรียกร้องให้ล้างหนี ้(ยกเลกิหนี)้ 

ของผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  
ร้อยละ 

ไม่เห็นด้วยเลย เพรำะ เป็นกำรส่งเสริมให้ประชำชนขำดควำมรับผดิชอบ อำจท ำให้เกิดปัญหำและควำมวุ่นวำย  
เช่น ผูกู้ย้มืเงินท่ีช ำระหน้ีครบแลว้จะไดรั้บเงินคืนหรือไม่ 

59.91 

เห็นด้วยมาก เพรำะ ตอ้งกำรให้กำรศึกษำเป็นส่ิงท่ีประชำชนสำมำรถเขำ้ถึงไดโ้ดยไม่เสียค่ำใชจ้่ำย  
เป็นกำรเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำให้ผูท่ี้ขำดแคลนทุนทรัพย ์ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ เศรษฐกิจไม่ดี 
ถึงไม่ยกเลิกหน้ีใหก็้ไม่สำมำรถช ำระหน้ีไดอ้ยูดี่ 

16.62 

ไม่ค่อยเห็นด้วย เพรำะ ในช่วงท่ีผำ่นมำ กยศ. มีกำรออกมำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อช่วยเหลือผูกู้ย้ืมเงินอยำ่งต่อเน่ือง  
เช่น กำรลดดอกเบ้ียเงินกูยื้ม กำรลดเบ้ียปรับ เป็นตน้ ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ผูกู้ย้ืมเงินควรท ำตำมเง่ือนไข 
ท่ีก ำหนดไว ้ 

14.48 

ค่อนข้างเห็นด้วย เพรำะ เป็นกำรช่วยเหลือดำ้นกำรศึกษำ และเป็นกำรช่วยเหลือผูกู้ยื้มเงินท่ีมีรำยไดน้อ้ย 8.08 
ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.91 

รวม 100.00 
 

4. ท่านคิดว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) มีประโยชน์แค่ไหนต่อการให้โอกาสทางการศึกษากับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ประโยชน์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  
ต่อการให้โอกาสทางการศึกษากับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

ร้อยละ 

มีประโยชน์มำก 84.53 
ค่อนขำ้งมีประโยชน ์ 13.72 
ไม่ค่อยมีประโยชน ์ 0.76 
ไม่มีประโยชน์เลย 0.69 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.30 

รวม 100.00 
 
5. ท่านมี/เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) หรือไม่ 

ความเกี่ยวข้องกบักองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ของประชาชน ร้อยละ 
ไม่เคยมีส่วนเก่ียวขอ้งใด ๆ กบั กยศ. 61.28 
มีลูก/หลำนในกำรปกครองท่ีเป็นผูกู้ย้ืมเงินจำก กยศ. 21.95 
เป็นผูกู้ย้ืมเงินจำก กยศ. ท่ียงัช ำระคืนไม่หมด 9.83 
เป็นผูกู้ย้ืมเงินจำก กยศ. ท่ีช ำระคนืหมดแลว้ 4.88 
เป็นผูกู้ย้ืมเงินจำก กยศ. ท่ีก ำลงัศึกษำอยู ่ 1.75 
เป็นผูกู้ย้ืมเงินจำก กยศ. ท่ีอยูร่ะหว่ำงกำรเจรจำแกห้น้ี 0.23 
เป็นผูกู้ย้ืมเงินจำก กยศ. ท่ีอยูร่ะหว่ำงกำรถูกฟ้องร้องจำก กยศ. 0.08 

รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 113 8.61 
ปริมณฑลและภำคกลำง 345 26.29 
ภำคเหนือ 236 17.99 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 440 33.54 
ภำคใต ้ 178 13.57 

รวม 1,312 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 631 48.09 
หญิง 681 51.91 

รวม 1,312 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18-25 ปี 174 13.26 
26-35 ปี 233 17.76 
36-45 ปี 253 19.28 
46-59 ปี 348 26.53 
60 ปีขึ้นไป 304 23.17 

รวม 1,312 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,265 96.42 
อิสลำม 38 2.89 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 6 0.46 
ไม่ระบ ุ 3 0.23 

รวม 1,312 100.00 
 
ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 420 32.01 
สมรส 852 64.94 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 38 2.90 
ไม่ระบ ุ 2 0.15 

รวม 1,312 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 
 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 338 25.76 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 428 32.62 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 112 8.54 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 372 28.36 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 60 4.57 
ไม่ระบ ุ 2 0.15 

รวม 1,312 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 138 10.52 
พนกังำนเอกชน 220 16.77 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 247 18.83 
เกษตรกร/ประมง 177 13.49 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 173 13.18 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 278 21.19 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 76 5.79 
ไม่ระบ ุ 3 0.23 

รวม 1,312 100.00 
 
ตารางที่ 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 309 23.55 
ไม่เกิน 10,000 บำท 267 20.35 
10,001-20,000 บำท 374 28.51 
20,001-30,000 บำท 130 9.91 
30,001-40,000 บำท 58 4.42 
40,001 บำทขึ้นไป 70 5.33 
ไม่ระบ ุ 104 7.93 

รวม 1,312 100.00 
 

 


