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“เสรีภาพหรือสุขภาพ” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “เสรีภาพหรือสุขภาพ” 
ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 11 – 13 พฤษภำคม 2563 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ และอำชีพทั่วประเทศ         
รวมทั้ งส้ิน จ ำนวน 1,259 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบัขอ้เสนอให้ยกเลิก พระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน (พรก. ฉุกเฉิน) และ     
กำรให้ควำมส ำคัญระหว่ำงเสรีภำพกับสุขภำพ กำรส ำรวจอำศัยกำรสุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลัก           
(Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอย่ำง ดว้ยวิธีแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท์ โดยก ำหนด   
ค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนกับขอ้เสนอให้ยกเลิก พระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 
(พรก. ฉุกเฉิน) พบวำ่ ร้อยละ 35.98 ระบุวำ่ เห็นดว้ยมาก เพรำะ สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโควิด - 19 ดีข้ึนเยอะเเลว้ อยำกให้กลบัเขำ้สู่ภำวะปกติ              
จะไดเ้ดินทำงสะดวก และผูป้ระกอบกำรสำมำรถประกอบอำชีพไดต้ำมปกติ ร้อยละ 21.76 ระบุว่ำ ค่อนข้างเห็นด้วย เพรำะ สถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดโควิด - 19 คล่ีคลำยลงแลว้ อยำกใหมี้กำรผอ่นปรน ในกำรด ำเนินชีวิตไดอ้ยำ่งปกติ ร้อยละ 15.17 ระบุวำ่ ไม่ค่อยเห็นดว้ย เพรำะ อำจท ำให้เกิด
กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด - 19 รอบ 2 ข้ึน และอยำกให้สถำนกำรณ์ดีข้ึนกวำ่น้ี ร้อยละ 25.74 ระบุวำ่ ไม่เห็นดว้ยเลย เพรำะ อยำกให้สถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดโควดิ – 19 ปลอดภยั 100% ก่อน และเกรงวำ่จะกลบัมำเเพร่ระบำดรอบ 2 และร้อยละ 1.35 ระบุวำ่ ไม่ตอบ/ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ   

ดำ้นควำมคิดเห็นของประชำชนกบัขอ้เสนอให้ยกเลิกประกำศเคอร์ฟิว (4 ทุ่ม ถึง ตี 4) พบวำ่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 41.22 ระบุวำ่ เห็นควรให้มี
เคอร์ฟิวตามเวลาเดมิ เพรำะ อยำกให้กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควดิ - 19 หมดไป 100% ก่อน และลดกำรมัว่สุม ชุมนุม ท่ีจะก่อให้เกิดกำรเเพร่
ระบำดรอบ 2 รองลงมำ ร้อยละ 33.68 ระบุว่ำ เห็นควรยกเลิกเคอร์ฟิวไปเลย เพรำะ ไม่สะดวกในกำรเดินทำงเป็นอย่ำงมำก ท ำให้ผูท่ี้ท ำงำนตอน
กลำงคืนขำดโอกำสในกำรประกอบอำชีพ และสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโควิด - 19 ดีข้ึนเเลว้ ร้อยละ 23.99 ระบุว่ำ เห็นควรให้มีกำรปรับเวลา
เคอร์ฟิวใหม่ เพรำะ อยำกให้ปรับเปล่ียนเวลำให้ดึกมำกกวำ่น้ี ประชำชนบำงส่วนยงัตอ้งท ำงำนอยู ่และจะไดส้ะดวกในกำรเดินทำงมำกข้ึน และ
ร้อยละ 1.11 ระบุวำ่ ไม่ตอบ/ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ 

เม่ือถำมผูท่ี้เห็นควรให้มีกำรปรับช่วงเวลาเคอร์ฟิวใหม่ พบวำ่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 40.73 ระบุว่ำ ช่วงเวลำเคอร์ฟิวใหม่ควรเป็นเวลำ    
00.00 น. - 04.00 น. รองลงมำ ร้อยละ 18.21 ระบุวำ่ ควรเป็นช่วงเวลำ 23.00 น. - 04.00 น. ร้อยละ 12.58 ระบุวำ่ ควรเป็นช่วงเวลำ 00.00 น. - 05.00 น. 
ร้อยละ 6.29 ระบุวำ่ ควรเป็นช่วงเวลำ 23.00 น. - 03.00 น. ร้อยละ 5.30 ระบุวำ่ ควรเป็นช่วงเวลำ 23.00 น. - 05.00 น. และร้อยละ 16.89 ระบุวำ่ 
ควรเป็นช่วงเวลำอ่ืน ๆ  

ส ำหรับควำมคิดเห็นของประชำชนต่อรัฐบำลวำ่ควรอนุญำตให้ ผบั บำร์ ร้ำนเหลำ้ เปิดให้บริกำร พบวำ่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 78.87 ระบุว่ำ            
ยงัไม่ควรอนุญาตให้เปิด เพรำะ ผบั บำร์ ร้ำนเหลำ้ ถือเป็นแหล่งมัว่สุม แออดั ประชำชนบำงกลุ่มยงัไม่ให้ควำมร่วมมือ เกรงวำ่กำรกลบัมำรวมตวักนั
ของประชำชน อำจท ำให้เกิดกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด - 19 รอบ 2 รองลงมำ ร้อยละ 18.03 ระบุวำ่ ควรอนุญาตใหเ้ปิดไดแ้ลว้ เพรำะ ผูป้ระกอบ
กิจกำรผบั บำร์ ร้ำนเหลำ้ ขำดรำยได ้พนักงำนตกงำนมำกข้ึน และควรมีมำตรกำรท่ีเขม้งวดในกำรป้องกนัท่ีจะไม่ก่อให้เกิดกำรเเพร่ระบำดรอบ 2 
และร้อยละ 3.10 ระบุวำ่ ไม่ตอบ/ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ     

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงกำรให้ควำมส ำคญัระหวำ่งเสรีภำพกบัสุขภำพ พบวำ่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 83.80 ระบุวำ่ เลือกสุขภาพท่ีปลอดภยัจำกกำร
แพร่ระบำดของไวรัสโควิด - 19 แมว้ำ่จะตอ้งถูกจ ำกดัเสรีภำพบำ้งก็ตำม เพรำะ ถำ้ประชำชนสุขภำพดี ท ำให้ไม่เกิดกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด - 19 
รอบ 2 ข้ึน และเสรีภำพก็จะไดก้ลบัมำในกำรด ำรงชีวติ รองลงมำ ร้อยละ 12.87 ระบุวำ่ เลือกเสรีภาพในกำรด ำเนินชีวิต แมว้ำ่จะตอ้งเส่ียงกบักำรแพร่
ระบำดของไวรัสโควิด - 19 เพรำะ อยำกมีอิสระในกำรเดินทำง ประกอบอำชีพเหมือนเดิม และประชำชนส่วนใหญ่มีกำรดูแลและรับผิดชอบตวัเอง
มำกข้ึน ร้อยละ 2.86 ระบุวำ่ อะไรกไ็ด้แลว้แต่รัฐบำลจะเห็นสมควร เพรำะ ทั้ง 2 ส่ิงมีควำมส ำคญัเท่ำกนั ตอ้งท ำควบคู่กนัไป และร้อยละ 0.47 ระบุวำ่                 
ไม่ตอบ/ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ    

 

วนัอาทิตย์ท่ี 17 พฤษภาคม 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 ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถอื 081-667-7766 
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เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 8.98 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.89 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล     

และภำคกลำง ร้อยละ 18.11 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.60 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.42 มีภูมิล ำเนำอยู่
ภำคใต ้ตวัอยำ่งร้อยละ 48.69 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.31 เป็นเพศหญิง  

ตวัอย่ำงร้อยละ 7.55 มีอำยุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 15.96 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 20.97 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 34.39 มีอำยุ 46 – 59 ปี     
และร้อยละ 21.13 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป ตวัอยำ่งร้อยละ 95.39 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.18 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.79 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอ่ืน ๆ และร้อยละ 0.64 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 23.19 สถำนภำพโสด ร้อยละ 72.92 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.33 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 0.56 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส 

ตัวอย่ำงร้อยละ 27.96 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ ำกว่ำ ร้อยละ 32.72 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 8.74                 
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 25.02 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.92 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 0.64 ไม่ระบุกำรศึกษำ ตวัอย่ำงร้อยละ 11.60 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจ้ำง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 14.69 ประกอบอำชีพ
พนักงำนเอกชน ร้อยละ 24.38 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 11.91 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 18.19 ประกอบอำชีพ
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 15.97 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 2.62 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 0.64 ไม่ระบุอำชีพ  

ตัวอย่ำงร้อยละ 14.85 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 26.13 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 23.27 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน         
10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 11.36 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 6.12 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท                 
ร้อยละ 5.96 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 12.31 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กบัข้อเสนอให้ยกเลกิ พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พรก. ฉุกเฉิน) 

ความคดิเห็นของประชาชนกบัข้อเสนอให้ยกเลกิ พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พรก. ฉุกเฉิน)  
เห็นดว้ยมาก เพรำะ สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโควดิ - 19 ดีข้ึนเยอะเเลว้ อยำกให้กลบัเขำ้สู่ภำวะปกติ จะไดเ้ดินทำงสะดวก 

และผูป้ระกอบกำรสำมำรถประกอบอำชีพไดต้ำมปกติ 
35.98 

ค่อนข้างเห็นดว้ย เพรำะ สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโควดิ - 19 คล่ีคลำยลงแลว้ อยำกใหมี้กำรผอ่นปรน ในกำรด ำเนินชีวติได้
อยำ่งปกติ 

21.76 

ไม่ค่อยเห็นดว้ย เพรำะ อำจท ำใหเ้กิดกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควดิ - 19 รอบ 2 ข้ึน และอยำกใหส้ถำนกำรณ์ดีข้ึนกวำ่น้ี 15.17 
ไม่เห็นดว้ยเลย เพรำะ อยำกใหส้ถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโควดิ – 19 ปลอดภยั 100% ก่อน และเกรงวำ่จะกลบัมำเเพร่ระบำดรอบ 2 25.74 
ไม่ตอบ/ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ 1.35 

รวม 100.00 
 
2. ท่านมคีวามเห็นอย่างไรกบัข้อเสนอให้ยกเลกิ ประกาศเคอร์ฟิว (4 ทุ่ม ถึง ต ี4) 

ความคิดเห็นของประชาชนกบัข้อเสนอให้ยกเลกิประกาศเคอร์ฟิว (4 ทุ่ม ถึง ต ี4) ร้อยละ 
เห็นควรให้มีเคอร์ฟิวตามเวลาเดิม เพรำะ อยำกใหก้ำรแพร่ระบำดของไวรัสโควดิ - 19 หมดไป 100% ก่อน และลดกำรมัว่สุม 

ชุมนุม ท่ีจะก่อใหเ้กิดกำรเเพร่ระบำดรอบ 2 
41.22 

เห็นควรยกเลกิเคอร์ฟิวไปเลย เพรำะ ไม่สะดวกในกำรเดินทำงเป็นอยำ่งมำก ท ำใหผู้ท่ี้ท ำงำนตอนกลำงคืนขำดโอกำส                
ในกำรประกอบอำชีพ และสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโควดิ - 19 ดีข้ึนเเลว้ 

33.68 

เห็นควรใหมี้กำรปรับเวลาเคอร์ฟิวใหม่ เพรำะ อยำกใหป้รับเปล่ียนเวลำใหดึ้กมำกกวำ่น้ี ประชำชนบำงส่วนยงัตอ้งท ำงำนอยู ่
และจะไดส้ะดวกในกำรเดินทำงมำกข้ึน 

23.99 

ช่วงเวลาเคอร์ฟิวใหม่ควรเป็น  
- 00.00 น. - 04.00 น. 40.73 
- 23.00 น. - 04.00 น. 18.21 
- 00.00 น. - 05.00 น. 12.58 
- 23.00 น. - 03.00 น. 6.29 
- 23.00 น. - 05.00 น. 5.30 
- ช่วงเวลาอ่ืน ๆ 16.89 

ไม่ตอบ/ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ 1.11 
รวม 100.00 
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3. ท่านคดิว่า รัฐบาลควรอนุญาตให้ ผบั บาร์ ร้านเหล้า เปิดให้บริการได้แล้วหรือยงั 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อรัฐบาลว่าควรอนุญาตให้ ผบั บาร์ ร้านเหล้า เปิดให้บริการ ร้อยละ 
ยงัไม่ควรอนุญาตใหเ้ปิด เพรำะ ผบั บำร์ ร้ำนเหลำ้ ถือเป็นแหล่งมัว่สุม แออดั ประชำชนบำงกลุ่มยงัไม่ใหค้วำมร่วมมือ               

เกรงวำ่กำรกลบัมำรวมตวักนัของประชำชน อำจท ำใหเ้กิดกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด - 19 รอบ 2  
78.87 

ควรอนุญาตใหเ้ปิดไดแ้ลว้ เพรำะ ผูป้ระกอบกิจกำรผบั บำร์ ร้ำนเหลำ้ ขำดรำยได ้พนกังำนตกงำนมำกข้ึน และควรมีมำตรกำร
ท่ีเขม้งวดในกำรป้องกนัท่ีจะไม่ก่อใหเ้กิดกำรเเพร่ระบำดรอบ 2 

18.03 

ไม่ตอบ/ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ 3.10 
รวม 100.00 

 
4. ท่านให้ความส าคญักบัส่ิงใดมากกว่ากนัระหว่างเสรีภาพกบัสุขภาพ  

การให้ความส าคญัระหว่างเสรีภาพกบัสุขภาพ ร้อยละ 
เลือกสุขภาพท่ีปลอดภยัจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควดิ - 19 แมว้ำ่จะตอ้งถูกจ ำกดัเสรีภำพบำ้งก็ตำม เพรำะ ถำ้ประชำชน

สุขภำพดี ท ำใหไ้ม่เกิดกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควดิ - 19 รอบ 2 ข้ึน และเสรีภำพก็จะได้
กลบัมำในกำรด ำรงชีวติ 

83.80 

เลือกเสรีภาพในกำรด ำเนินชีวติ แมว้ำ่จะตอ้งเส่ียงกบักำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด - 19 เพรำะ อยำกมีอิสระในกำรเดินทำง 
ประกอบอำชีพเหมือนเดิม และประชำชนส่วนใหญ่มีกำรดูแลและรับผิดชอบตวัเองมำกข้ึน 

12.87 

อะไรกไ็ด้แลว้แต่รัฐบำลจะเห็นสมควร เพรำะ ทั้ง 2 ส่ิงมีควำมส ำคญัเท่ำกนั ตอ้งท ำควบคู่กนัไป 2.86 
ไม่ตอบ/ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ 0.47 

รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 113 8.98 
ปริมณฑลและภำคกลำง 326 25.89 
ภำคเหนือ 228 18.11 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 423 33.60 
ภำคใต ้ 169 13.42 

รวม 1,259 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 613 48.69 
หญิง 646 51.31 

รวม 1,259 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 95 7.55 
26 – 35 ปี 201 15.96 
36 – 45 ปี 264 20.97 
46 – 59 ปี 433 34.39 
60 ปี ข้ึนไป 266 21.13 
ไม่ระบุ – – 

รวม 1,259 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,201 95.39 
อิสลำม 40 3.18 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 10 0.79 
ไม่ระบุ 8 0.64 

รวม 1,259 100.00 
 

ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 292 23.19 
สมรส 918 72.92 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 42 3.33 
ไม่ระบุ 7 0.56 

รวม 1,259 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 352 27.96 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 412 32.72 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 110 8.74 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 315 25.02 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 62 4.92 
ไม่ระบุ 8 0.64 

รวม 1,259 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 146 11.60 
พนกังำนเอกชน 185 14.69 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 307 24.38 
เกษตรกร/ประมง 150 11.91 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 229 18.19 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 201 15.97 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 33 2.62 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร – – 
ไม่ระบุ 8 0.64 

รวม 1,259 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 187 14.85 
ไม่เกิน 10,000 บำท 329 26.13 
10,001 – 20,000 บำท 293 23.27 
20,001 – 30,000 บำท 143 11.36 
30,001 – 40,000 บำท 77 6.12 
40,001 บำทข้ึนไป 75 5.96 
ไม่ระบุ 155 12.31 

รวม 1,259 100.00 
 


