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“1 ปี นายกประยุทธ์ ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง” 
 

เรียน  บรรณาธกิารบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “1 ปี    
นายกประยุทธ์ ภายใต้รัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้ง” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 1 – 2 มิถุนำยน 2563 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้นไป 
กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,250 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบัควำมคิดเห็นต่อกำรท ำงำนของ
นำยกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชำ กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใชค้วำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั 
(Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำงดว้ยวิธีแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท ์            
โดยก ำหนดคำ่ควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0                        

จำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนท่ีมีต่อกำรด ำรงต ำแหน่งครบ 1 ปี ของนำยกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชำ 
ภำยใตรั้ฐบำลท่ีมำจำกกำรเลือกตั้ง พบว่ำ ร้อยละ 15.92 ระบุว่ำ ท ำงำนในต ำแหน่งนำยกฯ ได้ดีมาก เพรำะ มุ่งมัน่ในกำรพฒันำประเทศ พูดจริง
ท ำจริง ชดัเจน มีควำมซ่ือสัตยสุ์จริต กลำ้ตดัสินใจ ตั้งใจจริง และพร้อมจะช่วยเหลือประชำชน ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ บำ้นเมืองสงบเรียบร้อยขึ้น
ร้อยละ 35.60 ระบุว่ำ ท ำงำนในต ำแหน่งนำยกฯได้ค่อนข้างดี เพรำะ บริหำรจดักำรโรคโควิด-19ได้ค่อนข้ำงดี แก้ปัญหำควำมไม่สงบได้
ช่วยเหลือประชำชน ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ท ำงำนดี ไม่วุ่นวำย ดูแลจดักำรบำ้นเมืองไดดี้  ร้อยละ 27.44 ระบุว่ำ ท ำงำนในต ำแหน่งนำยกฯ              
ได้ไม่ค่อยดี เพรำะ กำรท ำงำนยงัมีจุดบกพร่อง ยงัแกไ้ขไม่ตรงจุด กำรบริหำรงำนกำรตดัสินใจท ำไดไ้ม่ดี มีควำมล่ำชำ้ แกไ้ขปัญหำเศรษฐกิจได้
ไม่ดีเท่ำท่ีควร ประชำชนยงัเดือดร้อน ร้อยละ 20.48 ระบุว่ำ ท ำงำนในต ำแหน่งนำยกฯ ได้ไม่ดีเลย เพรำะ กำรบริหำรงำนประเทศยงัไม่มีประสิทธิภำพ 
แกไ้ขปัญหำเศรษฐกิจไม่ได ้บริหำรประเทศไม่ดีท ำให้เศรษฐกิจตกต ่ำ ไม่ไดใ้ส่ใจประชำชนเท่ำท่ีควร และร้อยละ 0.56 ไม่ตอบ/ไม่สนใจ และเม่ือ
เปรียบเทียบกบัผลกำรส ำรวจ 6 เดือน นำยกประยทุธ์ ภำยใตรั้ฐบำลท่ีมำจำกกำรเลือกตั้ง เดือนธันวำคม 2562 พบว่ำ ผูท่ี้ระบุว่ำ ท ำงำนไดไ้ม่ดีเลย 
มีสัดส่วนลดลง ซ่ึงในขณะท่ีผูท่ี้ระบุวำ่ ท ำงำนไดดี้มำก ไดค้อ่นขำ้งดี และไดไ้ม่ค่อยดี มีสัดส่วนเพิม่ขึ้น   
 ส่วนลกัษณะกำรท ำงำนในรอบ 1 ปี ของนำยกรัฐมนตรีพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ ภำยใตรั้ฐบำลท่ีมำจำกกำรเลือกตั้ง ในดำ้นต่ำง ๆ  พบว่ำ  

ดำ้นอุดมกำรณ์ในกำรท ำงำนของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.72 ระบุว่ำ มีอุดมการณ์ และ            
ควำมตั้งใจท ำงำนเพ่ือชำติและประชำชน ขณะท่ี ร้อยละ 40.72 ระบุว่ำ ไม่มีอุดมการณ์  คิดแต่จะท ำงำนเพื่อรักษำอ ำนำจของตนเองและ            
พรรคพวก เท่ำนั้น และร้อยละ 4.56 ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ/ไม่ตอบ และเม่ือเปรียบเทียบกบัผลกำรส ำรวจ 6 เดือน นำยกประยุทธ์ ภำยใตรั้ฐบำลท่ีมำ
จำกกำรเลือกตั้ง เดือนธนัวำคม 2562 พบว่ำ ผูท่ี้ระบุว่ำ ไมมี่อุดมกำรณ์ มีสัดส่วนลดลง ซ่ึงในขณะท่ีผูท่ี้ระบุว่ำ มีอุดมกำรณ์ มีสัดส่วนเพิม่ขึ้น 
 ดำ้นควำมกลำ้ตดัสินใจของพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชำ พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.24 ระบุว่ำ มีความกล้าตัดสินใจ     
ในประเด็นทำงกำรเมืองและกำรบริหำรท่ีส ำคัญ ขณะท่ี ร้อยละ 43.84 ระบุว่ำ ไม่มีความกล้าตัดสินใจในประเด็นทำงกำรเมืองและ                       
กำรบริหำรท่ีส ำคญั และร้อยละ 3.92 ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ/ไม่ตอบ และเม่ือเปรียบเทียบกบัผลกำรส ำรวจ 6 เดือน นำยกประยทุธ์ ภำยใตรั้ฐบำล
ท่ีมำจำกกำรเลือกตั้ง เดือนธันวำคม 2562 พบว่ำ ผูท่ี้ระบุว่ำ ไม่มีควำมกลำ้ตดัสินใจ มีสัดส่วนลดลง ซ่ึงในขณะท่ีผูท่ี้ระบุว่ำ มีควำมกล้ำ
ตดัสินใจ มีสัดส่วนเพิม่ขึ้น 
  ดำ้นบุคลิกภำพผูน้ ำของพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชำ พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.20 ระบุว่ำ มีบุคลิกภำพผู้น าแบบทหาร
ขณะท่ี ร้อยละ 37.28 ระบุว่ำ มีบุคลิกภำพผู้น ากึ่งแบบทหาร/แบบประชาธิปไตย ร้อยละ 7.84 ระบุว่ำ มีบุคลิกภำพผู้น าแบบประชาธิปไตย และ
ร้อยละ 1.68 ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ/ไม่ตอบ และเม่ือเปรียบเทียบกับผลกำรส ำรวจ 6 เดือน นำยกประยุทธ์ ภำยใต้รัฐบำลท่ีมำจำกกำรเลือกตั้ง               
เดือนธันวำคม 2562 พบว่ำ ผูท่ี้ระบุว่ำ มีบุคลิกภำพผูน้ ำแบบทหำร มีสัดส่วนลดลง ซ่ึงในขณะท่ีผูท่ี้ระบุว่ำ มีบุคลิกภำพผูน้ ำก่ึงแบบทหำร/              
แบบประชำธิปไตย และมีบุคลิกภำพผูน้ ำแบบประชำธิปไตย มีสัดส่วนเพิม่ขึ้น  
  ดำ้นประสิทธิภำพในกำรท ำงำนแกไ้ขปัญหำของประเทศของพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชำ พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 49.76 
ระบุว่ำ มีประสิทธิภาพในกำรท ำงำนแกไ้ขปัญหำของประเทศ ขณะท่ี ร้อยละ 46.40 ระบุว่ำ ไม่มีประสิทธิภาพในกำรท ำงำนแกไ้ขปัญหำของ
ประเทศ และร้อยละ 3.84 ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ/ไม่ตอบ และเม่ือเปรียบเทียบกับผลกำรส ำรวจ 6 เดือน นำยกประยุทธ์ ภำยใต้รัฐบำลท่ีมำจำก                
กำรเลือกตั้ง เดือนธันวำคม 2562 พบว่ำ ผูท่ี้ระบุว่ำ ไม่มีประสิทธิภำพในกำรท ำงำน มีสัดส่วนลดลง ซ่ึงในขณะท่ีผูท่ี้ระบุว่ำ มีประสิทธิภำพในกำร
ท ำงำน มีสัดส่วนเพิม่ขึ้น 

 

วันอาทิตย์ท่ี 7 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
 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   
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 
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 ท้ำยท่ีสุด เม่ือถำมถึง ดำ้นควำมโปร่งใส ตรวจสอบไดใ้นกำรท ำงำนของพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชำ พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่                
ร้อยละ 45.76 ระบุว่ำ กำรท ำงำนไม่มีความโปร่งใส ตรวจสอบไม่ได้ ขณะท่ี ร้อยละ 40.48 ระบุว่ำ กำรท ำงำนมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
ร้อยละ 13.76 ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ/ไม่ตอบ และเม่ือเปรียบเทียบกับผลกำรส ำรวจ 6 เดือน นำยกประยุทธ์ ภำยใต้รัฐบำลท่ีมำจำกกำรเลือกตั้ง               
เดือนธันวำคม 2562 พบว่ำ ผูท่ี้ระบุว่ำ กำรท ำงำนไม่มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบไม่ได ้มีสัดส่วนลดลง ซ่ึงในขณะท่ีผูท่ี้ระบุว่ำ กำรท ำงำนมีควำม
โปร่งใส ตรวจสอบได ้มีสัดส่วนเพิม่ขึ้น  
  เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบว่ำ ตวัอยำ่งร้อยละ 8.96 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 25.92 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑล     
และภำคกลำง ร้อยละ 18.64 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 32.80 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.68 มีภูมิล ำเนำอยู่
ภำคใต ้ตวัอยำ่งร้อยละ 48.88 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.12 เป็นเพศหญิง  

ตวัอย่ำงร้อยละ 7.28 มีอำยุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 14.56 มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 21.52 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 33.04 มีอำย ุ46 – 59 ปี     
และร้อยละ 23.60 มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ตวัอย่ำงร้อยละ 94.00 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.36 นบัถือศำสนำอิสลำม และร้อยละ 2.64 นับถือ
ศำสนำคริสต์ และอื่น ๆ ตวัอย่ำงร้อยละ 22.80 สถำนภำพโสด ร้อยละ 71.52 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.92 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกนัอยู่ และร้อยละ 1.76 
ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตวัอย่ำงร้อยละ 31.92 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 31.28 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 8.32             
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 21.68 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.48 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ และร้อยละ 2.32 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 8.96 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 12.24 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 21.52 
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 15.20 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 18.88 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 
ร้อยละ 17.52 เป็นพ่อบ้ำน/แม่บ้ำน/เกษียณอำยุ/ว่ำงงำน ร้อยละ 2.88 เป็นนักเรียน/นักศึกษำ ร้อยละ 0.16 เป็นพนักงำนองค์กรอิสระ                  
ท่ีไม่แสวงหำก ำไร และร้อยละ 2.64 ไม่ระบุอำชีพ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 18.08 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 29.92 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 22.88 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 8.96 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.28 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท 
ร้อยละ 6.24 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 8.64 ไม่ระบุรำยได ้
 

1. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการด ารงต าแหน่งครบ 1 ปี ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง 

ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการด ารงต าแหน่งครบ 1 ปี ของนายกรัฐมนตรี  
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง 

ร้อยละ 
1 ปี นายกฯ 
ยุคเลือกตั้ง  
(มิ.ย. 63) 

6 เดือน นายกฯ 
ยุคเลือกตั้ง  
(ธ.ค. 62) 

ท ำงำนในต ำแหน่งนำยกฯ ได้ดีมาก เพรำะ มุ่งมั่นในกำรพฒันำประเทศ พูดจริงท ำจริง ชัดเจน มีควำม
ซ่ือสัตย์สุจริต กล้ำตัดสินใจ ตั้ งใจจริง และพร้อมจะช่วยเหลือ
ประชำชน ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ บำ้นเมืองสงบเรียบร้อยขึ้น 

15.92 8.92 

ท ำงำนในต ำแหน่งนำยกฯ ได้ค่อนข้างดี เพรำะ บริหำรจดักำรโรคโควิด-19ไดค้่อนขำ้งดี แกปั้ญหำควำมไม่
สงบได้ ช่วยเหลือประชำชน ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ท ำงำนดี            
ไม่วุ่นวำย ดูแลจดักำรบำ้นเมืองไดดี้ 

35.60 30.13 

ท ำงำนในต ำแหน่งนำยกฯ ได้ไม่ค่อยดี เพรำะ กำรท ำงำนยงัมีจุดบกพร่อง ยงัแกไ้ขไม่ตรงจุด กำรบริหำรงำน
กำรตดัสินใจท ำไดไ้ม่ดี มีควำมล่ำช้ำ แกไ้ขปัญหำเศรษฐกิจไดไ้ม่ดี
เท่ำท่ีควร ประชำชนยงัเดือดร้อน 

27.44 25.98 

ท ำงำนในต ำแหน่งนำยกฯ  ได้ไม่ดีเลย เพรำะ กำรบริหำรงำนประเทศยงัไม่มีประสิทธิภำพ แก้ไขปัญหำ
เศรษฐกิจไม่ได ้บริหำรประเทศไม่ดีท ำให้เศรษฐกิจตกต ่ำ ไม่ไดใ้ส่ใจ
ประชำชนเท่ำท่ีควร 

20.48 33.72 

ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.56 1.25 
รวม 100.00 100.00 
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2. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร กับลักษณะการท างานในรอบ 1 ปี ของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ภายใต้รัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้ง 

2.1 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีอุดมการณ์ในการท างานอย่างไร ? 

ความคิดเหน็ของประชาชนที่มีต่อการมีอุดมการณ์ในการท างานของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ร้อยละ 
1 ปี นายกฯ 
ยุคเลือกตั้ง  
(มิ.ย. 63) 

6 เดือน นายกฯ 
ยุคเลือกตั้ง  
(ธ.ค. 62) 

มีอุดมการณ์และควำมตั้งใจท ำงำนเพ่ือชำติและประชำชน 54.72 47.73 
ไม่มีอุดมการณ์ คิดแตจ่ะท ำงำนเพื่อรักษำอ ำนำจของตนเองและพรรคพวก เท่ำนั้น 40.72 47.34 
ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ/ไม่ตอบ 4.56 4.93 

รวม 100.00 100.00 
 

2.2 ความกล้าตดัสินใจของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นอย่างไร ? 

ความคิดเหน็ของประชาชนท่ีมีต่อความกล้าตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ร้อยละ 
1 ปี นายกฯ 
ยุคเลือกตั้ง  
(มิ.ย. 63) 

6 เดือน นายกฯ 
ยุคเลือกตั้ง  
(ธ.ค. 62) 

มีความกล้าตัดสินใจในประเด็นทำงกำรเมืองและกำรบริหำรท่ีส ำคญั 52.24 48.12 
ไม่มีความกล้าตัดสินใจในประเดน็ทำงกำรเมืองและกำรบริหำรท่ีส ำคญั 43.84 46.32 
ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ/ไม่ตอบ 3.92 5.56 

รวม 100.00 100.00 
 

2.3 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีบุคลิกภาพผู้น าแบบใด 

ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการมีบุคลิกภาพผู้น าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ร้อยละ 
1 ปี นายกฯ 
ยุคเลือกตั้ง  
(มิ.ย. 63) 

6 เดือน นายกฯ 
ยุคเลือกตั้ง  
(ธ.ค. 62) 

มีบุคลิกภำพผู้น าแบบทหาร 53.20 62.36 
มีบุคลิกภำพผู้น ากึ่งแบบทหาร/แบบประชาธิปไตย 37.28 29.26 
มีบุคลิกภำพผู้น าแบบประชาธปิไตย  7.84 6.73 
ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ/ไม่ตอบ 1.68 1.65 

รวม 100.00 100.00 
 

2.4 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีประสิทธิภาพในการท างานแก้ไขปัญหาของประเทศหรือไม่ ? 

ความคิดเหน็ของประชาชนท่ีมีต่อประสิทธภิาพในการท างานแก้ไขปัญหาของประเทศ 
ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ร้อยละ 
1 ปี นายกฯ 
ยุคเลือกตั้ง  
(มิ.ย. 63) 

6 เดือน นายกฯ 
ยุคเลือกตั้ง  
(ธ.ค. 62) 

มีประสิทธิภาพในกำรท ำงำนแกไ้ขปัญหำของประเทศ 49.76 34.35 
ไม่มีประสิทธภิาพในกำรท ำงำนแกไ้ขปัญหำของประเทศ 46.40 61.19 
ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ/ไม่ตอบ 3.84 4.46 

รวม 100.00 100.00 
 

2.5 การท างานของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้หรือไม่ ? 

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการท างาน 
ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ร้อยละ 
1 ปี นายกฯ 
ยุคเลือกตั้ง  
(มิ.ย. 63) 

6 เดือน นายกฯ 
ยุคเลือกตั้ง  
(ธ.ค. 62) 

กำรท ำงำนไม่มีความโปร่งใส ตรวจสอบไม่ได้ 45.76 51.49 
กำรท ำงำนมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 40.48 35.45 
ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ/ไม่ตอบ 13.76 13.06 

รวม 100.00 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 112 8.96 
ปริมณฑลและภำคกลำง 324 25.92 
ภำคเหนือ 233 18.64 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 410 32.80 
ภำคใต ้ 171 13.68 

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

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 611 48.88 
หญิง 639 51.12 

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

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 91 7.28 
26 – 35 ปี 182 14.56 
36 – 45 ปี 269 21.52 
46 – 59 ปี 413 33.04 
60 ปี ขึ้นไป 295 23.60 
ไม่ระบ ุ – – 

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

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,175 94.00 
อิสลำม 42 3.36 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 33 2.64 
ไม่ระบ ุ – – 

รวม 1,250 100.00 
 

ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 285 22.80 
สมรส 894 71.52 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 49 3.92 
ไม่ระบ ุ 22 1.76 

รวม     1,250 100.00 
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ลกัษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 399 31.92 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 391 31.28 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 104 8.32 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 271 21.68 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 56 4.48 
ไม่ระบ ุ 29 2.32 

รวม     1,250 100.00 
 
ตารางที่ 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 112 8.96 
พนกังำนเอกชน 153 12.24 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 269 21.52 
เกษตรกร/ประมง 190 15.20 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 236 18.88 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษยีณอำย/ุว่ำงงำน 219 17.52 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 36 2.88 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 2 0.16 
ไม่ระบ ุ 33 2.64 

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

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 226 18.08 
ไม่เกิน 10,000 374 29.92 
10,001 – 20,000 286 22.88 
20,001 – 30,000 112 8.96 
30,001 –  40,000 66 5.28 
40,001 ขึ้นไป 78 6.24 
ไม่ระบ ุ 108 8.64 

รวม 1,250 100.00 
 

 


