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“เราจะเปิดให้ต่างชาติเข้าประเทศหรือไม่” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “เราจะเปิด                         
ให้ต่างชาติ เข้าประเทศหรือไม่” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวันท่ี  6 – 8 กรกฎำคม 2563 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้ นไป กระจำยทุกภูมิภำค                          
ระดับกำรศึกษำและอำชีพทั่วประเทศ รวมทั้ งส้ิน จ ำนวน 1,251 หน่วยตัวอย่ำง เก่ียวกับกำรเปิดให้คนต่ำงชำติเดินทำงเข้ำมำในประเทศไทย                         
กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใชค้วำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธี
แบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัทโ์ดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงกำรเปิดให้คนต่ำงชำติเดินทำงเขำ้มำรักษำพยำบำลในไทย (ท่ีไม่ใช่โรคโควิด - 19) และตอ้งถูกกกัตวัในโรงพยำบำล
เป็นเวลำ 14 วนั ก่อนไดรั้บอนุญำตให้เดินทำงกลบับำ้นได ้(โครงกำร Medical and Wellness Program) พบว่ำ ร้อยละ 23.10 ระบุว่ำ เห็นด้วยมาก เพรำะ 
ท ำให้กำรแพทยข์องไทยมีช่ือเสียง มีควำมน่ำเช่ือถือ และเป็นกำรกระตุน้เศรษฐกิจ เพ่ิมรำยไดใ้ห้กบัประเทศ ร้อยละ 21.58 ระบุว่ำ ค่อนข้างเห็นด้วย 
เพรำะ ประเทศไทยมีมำตรกำรท่ีดีในกำรควบคุมโรคโควิด – 19 เป็นกำรเเสดงศกัยภำพของบุคลำกรทำงกำรเเพทยข์องไทยให้ทั่วโลกได้เห็น               
และเป็นกำรกระตุน้เศรษฐกิจ ร้อยละ 13.91 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเห็นด้วย เพรำะ ไม่เช่ือว่ำปลอดภยั กลวัคนต่ำงชำติน ำเช้ือเขำ้มำแพร่ระบำดในประเทศไทย 
และสถำนกำรณ์ยงัไม่เอ้ืออ ำนวยให้คนต่ำงชำติเขำ้มำ ถึงเเม้จะมีใบรับรองก็ตำม และร้อยละ 41.41 ระบุว่ำ ไม่เห็นด้วยเลย เพรำะ คนไทยท่ีกลบั                
จำกต่ำงประเทศก็ติดโรคและรักษำตวัอยูเ่ยอะมำกแลว้ และกลวัคนต่ำงชำติน ำเช้ือเขำ้มำแพร่ระบำดในประเทศไทย ท ำให้เกิดโควิด – 19 รอบ 2 ได ้

ดำ้นกำรเปิดให้คนต่ำงชำติเดินทำงเขำ้มำเพื่อรักษำพยำบำล (ท่ีไม่ใช่โรคโควิด – 19) และตอ้งถูกกกัตวัเป็นเวลำ 14 วนั ก่อนอนุญำต  
ให้เดินทำงท่องเท่ียวในไทยได้ (โครงกำรท่องเท่ียวสุขภำพดีวิถีใหม่) พบว่ำ ร้อยละ 24.14 ระบุว่ำ เห็นด้วยมาก เพรำะ เป็นกำรช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู 
กำรท่องเท่ียวในไทยให้มีรำยไดเ้หมือนเดิม และเป็นกำรกระตุน้เศรษฐกิจไทย ร้อยละ 23.26 ระบุว่ำ ค่อนข้างเห็นด้วย เพรำะ มัน่ใจกำรรักษำของแทพย์
ในประเทศไทย เป็นกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวของไทย และมีเงินหมุนเวียนเขำ้ประเทศท ำให้เศรษฐกิจดีขึ้น ร้อยละ 14.55 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเห็นด้วย 
เพรำะ กลวัเกิดกำรแพร่ระบำด โรคโควิด - 19 รอบ 2 ขึ้น เน่ืองจำกโรคโควิด – 19 มกัมำจำกต่ำงชำติ ร้อยละ 37.89 ระบุว่ำ ไม่เห็นด้วยเลย เพรำะ 
อยำกให้โรคโควิด – 19 หมดไปก่อน 100% ถึงแมจ้ะมีกำรกกัตวั 14 วนั ก็ยงัไม่เช่ือมัน่ว่ำจะไม่เกิดโรคโควิด – 19 ขึ้น กลวัเกิดกำรแพร่ระบำดรอบ 2 ขึ้น 
และร้อยละ 0.16 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ 

ส ำหรับควำมคิดเห็นของประชำชนต่อโครงกำรทรำเวลบับเบิล (Travel Bubble) ท่ีจะอนุญำตให้คนต่ำงชำติจำกประเทศท่ีปลอดเช้ือ              
เดินทำงเขำ้มำท่องเท่ียวในไทยได ้พบว่ำ ร้อยละ 25.90 ระบุว่ำ เห็นด้วยมาก เพรำะ เป็นกำรช่วยกระตุน้เศรษฐกิจ กำรท่องเท่ียว ดำ้นกำรบินจะได ้            
ไม่หยดุชะงกั และประเทศไทยตอ้งมีมำตรกำรท่ีเขม้งวดเพื่อป้องกนักำรแพร่ระบำดของโรคโควิด – 19 ร้อยละ 28.46 ระบุว่ำ ค่อนข้างเห็นด้วย เพรำะ 
มีเงินหมุนเวียนในประเทศเพ่ิมมำกขึ้น เป็นกำรช่วยกระตุน้เศรษฐกิจ และนักท่องเท่ียวท่ีมำอยำกให้จัดเป็นกลุ่มเพื่อกำรดูแลและควบคุมไดง้่ำย              
ร้อยละ 14.95 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเห็นด้วย เพรำะ กลวัเกิดกำรแพร่ระบำดรอบ 2 ขึ้น เน่ืองจำกกว่ำจะแสดงอำกำรค่อนขำ้งมีเวลำนำน และไม่เช่ือมัน่ว่ำ
นักท่องเท่ียวท่ีมำจะปลอดภัยจำกโควิด – 19 จริง ร้อยละ 29.65 ระบุว่ำ ไม่เห็นด้วยเลย เพรำะ ไม่เช่ือมั่นในตัวนักท่องเท่ียวถึงจะเป็นประเทศ              
ปลอดเช้ือก็ตำม กลวัน ำโรคเขำ้มำในไทย และท ำให้เกิดกำรแพร่ระบำดในไทยรอบ 2 ได ้และร้อยละ 1.04 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ 

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงควำมเช่ือมัน่ต่อรัฐบำลในกำรควบคุมไม่ให้มีกำรติดเช้ือไวรัสโควิด - 19 ภำยในประเทศได ้หำกมีกำรเปิดให้คนต่ำงชำติ
เดินทำงเขำ้มำในประเทศไทยได ้ตำมโครงกำรต่ำง ๆ  ท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของรัฐ พบว่ำ ร้อยละ 15.43 ระบุว่ำ เช่ือมั่นมาก เพรำะ มัน่ใจกำรท ำกำรของ
รัฐบำลว่ำจะสำมำรถควบคุมคนต่ำงชำติท่ีเขำ้มำประเทศไทยได ้และกำรแพทยข์องไทยมีควำมน่ำเช่ือถือ ร้อยละ 23.90 ระบุว่ำ ค่อนข้างเช่ือมั่น เพรำะ 
ดูจำกผลงำนท่ีผ่ำนมำของรัฐบำลว่ำสำมำรถควบคุมได ้และรัฐบำลน่ำจะมีมำตรกำรท่ีเขม้งวดในกำรควบคุมไม่ให้โควิด – 19 ระบำดในไทยรอบ 2 
ร้อยละ 30.53 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเช่ือมั่น เพรำะ กลวัคนต่ำงชำติไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรป้องกนัตนเอง และยงัไม่ค่อยมัน่ใจว่ำรัฐบำลจะสำมำรถควบคุม
ไม่ให้เกิดโรคระบำดรอบ 2 ในไทยได้ ร้อยละ 29.10 ระบุว่ำ ไม่เช่ือมั่นเลย เพรำะ ไม่เช่ือว่ำรัฐบำลจะสำมำรถควบคุมกำรแพร่ระบำดในไทยได ้
เน่ืองจำกควบคุมไดย้ำก และมำตรกำรของรัฐบำลยงัไม่มีควำมเขม้งวดท่ีดีพอ และร้อยละ 1.04 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ 

 

วันอาทิตย์ท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตัวอย่ำง พบว่ำ ตัวอย่ำงร้อยละ 8.87 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.66 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล     
และภำคกลำง ร้อยละ 18.31 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.57 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.59 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่งร้อยละ 48.68 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.32 เป็นเพศหญิง  

ตัวอย่ำงร้อยละ 7.59 มีอำยุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 17.27 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 22.06 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 31.34 มีอำยุ 46 – 59 ปี                 
และร้อยละ 21.74 มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ตวัอย่ำงร้อยละ 94.24 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.44 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.04 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอื่น ๆ และร้อยละ 1.28 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำงร้อยละ 23.02 สถำนภำพโสด ร้อยละ 74.26 สมรสแลว้ ร้อยละ 1.36 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 1.36 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำงร้อยละ 27.66 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 32.37 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 9.03 จบ
กำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 24.46 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.12 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ                            
และร้อยละ 1.36 ไม่ระบุกำรศึกษำ ตวัอยำ่งร้อยละ 10.31 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 13.99 ประกอบอำชีพพนกังำน
เอกชน ร้อยละ 19.58 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 14.23 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.47 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 20.54 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 3.28 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ ร้อยละ 0.08 เป็นพนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่
แสวงหำก ำไร และร้อยละ 1.52 ไม่ระบุอำชีพ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 20.62 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 21.66 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 26.22 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 
20,000 บำท ร้อยละ 9.35 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.04 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 6.40                    
มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 10.71 ไมร่ะบุรำยได ้

 

1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับการเปิดให้คนต่างชาติเดินทางเข้ามารักษาพยาบาลในไทย (ที่ไม่ใช่โรคโควิด - 19) และต้องถูกกักตัวในโรงพยาบาล 
เป็นเวลา 14 วัน ก่อนได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับบ้านได้ (โครงการ Medical and Wellness Program) 

การเปิดให้คนต่างชาติเดินทางเข้ามารักษาพยาบาลในไทย (ที่ไม่ใช่โรคโควิด - 19) และต้องถูกกักตัวในโรงพยาบาล 
เป็นเวลา 14 วัน ก่อนได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับบ้านได้ (โครงการ Medical and Wellness Program) 

ร้อยละ 

เห็นด้วยมาก เพรำะ ท ำให้กำรแพทยข์องไทยมีช่ือเสียง มีควำมน่ำเช่ือถือ และเป็นกำรกระตุน้เศรษฐกิจ เพ่ิมรำยไดใ้ห้กบัประเทศ 23.10 
ค่อนข้างเห็นด้วย เพรำะ ประเทศไทยมีมำตรกำรท่ี ดีในกำรควบคุมโรคโควิด – 19 เป็นกำรเเสดงศักยภำพของบุคลำกร                           

ทำงกำรเเพทยข์องไทยให้ทัว่โลกไดเ้ห็น และเป็นกำรกระตุน้เศรษฐกิจ 
21.58 

ไม่ค่อยเห็นด้วย เพรำะ ไม่เช่ือว่ำปลอดภัย กลัวคนต่ำงชำติน ำเช้ือเข้ำมำแพร่ระบำดในประเทศไทย และสถำนกำรณ์ยงัไม่ 
เอ้ืออ ำนวยให้คนต่ำงชำติเขำ้มำ ถึงเเมจ้ะมีใบรับรองก็ตำม 

13.91 

ไม่เห็นด้วยเลย เพรำะ คนไทยท่ีกลบัจำกต่ำงประเทศก็ติดโรคและรักษำตวัอยู่เยอะมำกแล้ว และกลวัคนต่ำงชำติน ำเช้ือเขำ้มำ                 
แพร่ระบำดในประเทศไทย ท ำให้เกิดโควิด – 19 รอบ 2 ได ้

41.41 

รวม 100.00 
 

2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับการเปิดให้คนต่างชาติเดินทางเข้ามาเพ่ือรักษาพยาบาล (ที่ ไม่ใช่โรคโควิด - 19) และต้องถูกกักตัวเป็นเวลา 14 วัน                          
ก่อนอนุญาตให้เดินทางท่องเท่ียวในไทยได้ (โครงการท่องเท่ียวสุขภาพดีวิถีใหม่) 

การเปิดให้คนต่างชาติเดินทางเข้ามาเพ่ือรักษาพยาบาล (ที่ไม่ใช่โรคโควิด - 19) และต้องถูกกกัตัวเป็นเวลา 14 วัน  
ก่อนอนุญาตให้เดินทางท่องเท่ียวในไทยได้ (โครงการท่องเท่ียวสุขภาพดีวิถีใหม่) 

ร้อยละ 

เห็นด้วยมาก เพรำะ เป็นกำรช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู กำรท่องเท่ียวในไทยให้มีรำยไดเ้หมือนเดิม และเป็นกำรกระตุน้เศรษฐกิจไทย 24.14 
ค่อนข้างเห็นด้วย เพรำะ มัน่ใจกำรรักษำของแทพยใ์นประเทศไทย เป็นกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวของไทย และมีเงินหมุนเวียน                

เขำ้ประเทศท ำให้เศรษฐกิจดีขึ้น 
23.26 

ไม่ค่อยเห็นด้วย เพรำะ กลวัเกิดกำรแพร่ระบำดโรคโควิด - 19 รอบ 2 ขึ้น เน่ืองจำกโรคโควิด – 19 มกัมำจำกต่ำงชำติ 14.55 
ไม่เห็นด้วยเลย เพรำะ อยำกให้โรคโควิด – 19 หมดไปก่อน 100% ถึงแม้จะมีกำรกักตัว 14 วนั ก็ยงัไม่เช่ือมั่นว่ำจะไม่เกิดโรค                 

โควิด – 19 ขึ้น กลวัเกิดกำรแพร่ระบำดรอบ 2 ขึ้น 
37.89 

ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ 0.16 
รวม 100.00 
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3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กบัโครงการทราเวลบบัเบิล (Travel Bubble) ที่จะอนุญาตให้คนต่างชาติจากประเทศที่ปลอดเช้ือ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยได้   
ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการทราเวลบบัเบิล (Travel Bubble)  

ท่ีจะอนุญาตให้คนต่างชาติจากประเทศที่ปลอดเช้ือเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในไทยได้   
ร้อยละ 

เห็นด้วยมาก เพรำะ เป็นกำรช่วยกระตุน้เศรษฐกิจ กำรท่องเท่ียว ดำ้นกำรบินจะไดไ้ม่หยุดชะงกั และประเทศไทยตอ้งมีมำตรกำร
ท่ีเขม้งวดเพื่อป้องกนักำรแพร่ระบำดของโรคโควิด - 19 

25.90 

ค่อนข้างเห็นด้วย เพรำะ มีเงินหมุนเวียนในประเทศเพ่ิมมำกขึ้น เป็นกำรช่วยกระตุน้เศรษฐกิจ และนกัท่องเท่ียวท่ีมำอยำกให้จดั   
เป็นกลุ่มเพื่อกำรดูแลและควบคุมไดง้่ำย 

28.46 

ไม่ค่อยเห็นด้วย เพรำะ กลวัเกิดกำรแพร่ระบำดรอบ 2 ขึ้น เน่ืองจำกกว่ำจะแสดงอำกำรค่อนขำ้งมีเวลำนำน และไม่เช่ือมั่นว่ำ
นกัท่องเท่ียวท่ีมำจะปลอดภยัจำกโควิด – 19 จริง 

14.95 

ไม่เห็นด้วยเลย เพรำะ ไม่เช่ือมัน่ในตวันักท่องเท่ียวถึงจะเป็นประเทศปลอดเช้ือก็ตำม กลวัน ำโรคเขำ้มำในไทย และท ำให้เกิด              
กำรแพร่ระบำดในไทยรอบ 2 ได ้

29.65 

ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ 1.04 
รวม 100.00 

 

4. ท่านเช่ือมั่นหรือไม่ ว่ารัฐบาลจะสามารถควบคุมไม่ให้มีการติดเช้ือไวรัสโควิด - 19 ภายในประเทศได้ หากมีการเปิดให้คนต่างชาติเดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทยได้ ตามโครงการต่าง ๆ ท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ 

ความเช่ือมั่นต่อรัฐบาลในการควบคุมไม่ให้มีการติดเช้ือไวรัสโควิด - 19 ภายในประเทศได้  
หากมีการเปิดให้คนต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ ตามโครงการต่าง ๆ ท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ 

ร้อยละ 

เช่ือมั่นมาก เพรำะ มัน่ใจกำรท ำกำรของรัฐบำลว่ำจะสำมำรถควบคุมคนต่ำงชำติท่ีเขำ้มำประเทศไทยได ้และกำรแพทยข์องไทยมี
ควำมน่ำเช่ือถือ 

15.43 

ค่อนข้างเช่ือมั่น เพรำะ ดูจำกผลงำนท่ีผ่ำนมำของรัฐบำลว่ำสำมำรถควบคุมได้ และรัฐบำลน่ำจะมีมำตรกำรท่ีเข้มงวด                          
ในกำรควบคุมไม่ให้โควิด – 19 ระบำดในไทยรอบ 2 

23.90 

ไม่ค่อยเช่ือมั่น เพรำะ กลวัคนต่ำงชำติไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรป้องกนัตนเอง และยงัไม่ค่อยมัน่ใจว่ำรัฐบำลจะสำมำรถควบคุม
ไม่ให้เกิดโรคระบำดรอบ 2 ในไทยได ้

30.53 

ไม่เช่ือมั่นเลย เพรำะ ไม่เช่ือว่ำรัฐบำลจะสำมำรถควบคุมกำรแพร่ระบำดในไทยได ้เน่ืองจำกควบคุมได้ยำก และมำตรกำรของ
รัฐบำลยงัไม่มีควำมเขม้งวดท่ีดีพอ 

29.10 

ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ 1.04 
รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 111 8.87 
ปริมณฑลและภำคกลำง 321 25.66 
ภำคเหนือ 229 18.31 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 420 33.57 
ภำคใต ้ 170 13.59 

รวม 1,251 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 609 48.68 
หญิง 642 51.32 

รวม 1,251 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 95 7.59 
26 – 35 ปี 216 17.27 
36 – 45 ปี 276 22.06 
46 – 59 ปี 392 31.34 
60 ปี ขึ้นไป 272 21.74 

รวม 1,251 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,179 94.24 
อิสลำม 43 3.44 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 13 1.04 
ไม่ระบ ุ 16 1.28 

รวม 1,251 100.00 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 288 23.02 
สมรส 929 74.26 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 17 1.36 
ไม่ระบ ุ 17 1.36 

รวม 1,251 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 
 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 346 27.66 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 405 32.37 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 113 9.03 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 306 24.46 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 64 5.12 
ไม่ระบ ุ 17 1.36 

รวม 1,251 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 129 10.31 
พนกังำนเอกชน 175 13.99 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 245 19.58 
เกษตรกร/ประมง 178 14.23 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 206 16.47 
พ่อบำ้น/แมบ่ำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 257 20.54 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 41 3.28 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 1 0.08 
ไม่ระบ ุ 19 1.52 

รวม 1,251 100.00 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 258 20.62 
ไม่เกิน 10,000 บำท 271 21.66 
10,001 – 20,000 บำท 328 26.22 
20,001 – 30,000 บำท 117 9.35 
30,001 – 40,000 บำท 63 5.04 
40,001 บำทขึ้นไป 80 6.40 
ไม่ระบ ุ 134 10.71 

รวม 1,251 100.00 
 
  


