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“ปิดผบัตี 4” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจ เร่ือง “ปิดผับตี 4” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำง
วนัที ่26 – 27 สิงหำคม 2562 จำกประชำชนที่มีอำย ุ20 ปีข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพ ทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,257
หน่วยตวัอย่ำง เกี่ยวกบัแนวคิดที่จะขยำยเวลำปิดสถำนบนัเทิง เฉพำะแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชำวต่ำงชำติ เช่น ภูเก็ต พัทยำ เป็นตน้ จำกเวลำ 
02.00 น. ออกไปเป็นเวลำ 04.00 น. กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอยำ่งโดยใชค้วำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่งหลกั (Master Sample) 
ของ “นิดำ้โพล” วิธีสุ่มตวัอยำ่งดว้ยวิธีสุ่มตวัอย่ำงแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท์ โดยก ำหนด   
ค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจ เม่ือถำมถึงกำรไปเที่ยวสถำนบนัเทิงในยำมค ่ำคืนของประชำชน พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.94 ระบุว่ำ ไม่เคยไป ขณะที ่
ร้อยละ 39.06 ระบุว่ำ เคยไป 

ซ่ึงเม่ือถำมผูท้ี่เคยไปถึงควำมถี่ในกำรเที่ยวสถำนบนัเทิงยำมค ่ำคืน ในช่วง 1 ปี ที่ผ่ำนมำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.07 ระบุว่ำ มีบำ้ง
แลว้แต่โอกำส/เทศกำล รองลงมำ ร้อยละ 32.79 ระบุว่ำ ไม่ไดไ้ปเลย ร้อยละ 12.83 ระบุว่ำ เดือนละคร้ัง ร้อยละ 4.48 ระบุว่ำ อำทิตย์ละวัน                 
ร้อยละ 1.63 ระบุว่ำ เกือบทุกวนั (3 – 5 วนั/สัปดำห์) และร้อยละ 0.20 ระบวุ่ำ ทุกวนั (7 วนั/สัปดำห์)  

ส่วนควำมคิดเห็นของประชำชนต่อแนวคิดที่จะขยำยเวลำปิดสถำนบนัเทิง เฉพำะแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชำวต่ำงชำติ เช่น    
ภูเก็ต พัทยำ เป็นต้น จำกเวลำ 02.00 น. ออกไปเป็นเวลำ 04.00 น. พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 43.36 ระบุว่ำ ปิดสถานบันเทิง  เวลา 02.00 น. 
เหมาะสมดีอยู่แล้ว เพรำะ ไม่ดึกจนเกินไป เพื่อจะได้ไม่รบกวนเวลำพกัผ่อนของคนที่พกัอำศยัใกลก้บัสถำนบันเทิง และผูท้ี่ประกอบอำชีพ      
ในตอนเชำ้ และกำรขยำยเวลำออกไปก็ไม่สำมำรถท ำให้เศรษฐกิจดีข้ึน อำจก่อให้เกิดอำชญำกรรมและอุบติัเหตุเพิ่มข้ึน ขณะที่บำงส่วนระบุว่ำ 
ควรใหก้ำรสนบัสนุนในดำ้นอื่นน่ำจะดีกว่ำ รองลงมำ ร้อยละ 27.84 ระบุว่ำ ควรอนุญาตให้ปิดสถานบันเทิง เวลา 04.00 น. เฉพาะแหล่งท่องเที่ยว
ยอดนิยมของชาวต่างชาติ เช่น ภูเก็ต พัทยา เพรำะ เป็นกำรดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เขำ้มำประเทศมำกข้ึน สำมำรถท ำให้เกิดเงินหมุนเวียน 
เศรษฐกิจภำยในประเทศดีข้ึน สถำนบันเทิงจะไดมี้กิจกรรมให้นักท่องเที่ยวไดม้ำกข้ึน ท ำให้นักท่องเที่ยวมีเวลำเที่ยวไดอ้ย่ำงเต็มที่ ขณะที่
บำงส่วนระบุว่ำ ควรมีกำรแบ่งโซนให้เหมำะสม มีมำตรกำรรักษำควำมปลอดภยัที่ดีพอ ร้อยละ 7.88 ระบุว่ำ ไม่ควรอนุญาตให้มีสถานบันเทิง 
ยามค ่าคืนในประเทศไทย เพรำะ เพื่อลดกำรเกิดปัญหำอำชญำกรรม ลดอุบัติเหตุ และจะไดไ้ม่เกิดเสียงดงัรบกวนกำรพกัผ่อนในยำมค ่ำคืน 
ขณะที่บำงส่วนระบุว่ำ ไม่ชอบเป็นกำรส่วนตวัอยูแ่ลว้ ร้อยละ 6.92 ระบุว่ำ ควรอนุญาตให้ปิดสถานบันเทิง เวลา 04.00 น. เหมือนกันทั่วประเทศ 
เพรำะ เพื่อให้เป็นมำตรฐำนเดียวกนั เป็นกำรสร้ำงรำยไดใ้ห้กบัประเทศ ขณะที่บำงส่วนระบุว่ำ เป็นกำรเพิ่มช่วงเวลำในกำรหำรำยไดใ้ห้กบั
คนขบัเเท็กซ่ี ร้อยละ 6.84 ระบุว่ำ ควรปิดสถานบันเทิง ก่อนเวลา 02.00 น. เพรำะ เป็นเวลำที่ค่อนขำ้งดึกเกินไป อำจท ำใหเ้กิดกำรทะเลำะวิวำท 
ปัญหำอำชญำกรรม และอุบติัเหตุไดง่้ำย ขณะที่บำงส่วนระบุว่ำ ควรให้กำรสนับสนุนในดำ้นอื่นน่ำจะดีกว่ำ ร้อยละ 6.60 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/       
ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ และร้อยละ 0.56 ระบอุื่น ๆ ไดแ้ก่ ควรปิดสถำนบนัเทิง เวลำ 03.00 น. เพรำะ คิดว่ำน่ำจะเป็นเวลำที่เหมำะสมที่สุดไม่ชำ้เกินไป 

โดยในจ ำนวนของผูท้ี่ระบุว่ำเคยไปสถานบันเทิง ส่วนใหญ่ ร้อยละ 39.92 ระบุว่ำ ควรอนุญาตให้ปิดสถานบันเทิง เวลา 04.00 น. 
เฉพาะแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติ เช่น ภูเก็ต พัทยา  รองลงมำ ร้อยละ 39.72 ระบุว่ำ ปิดสถานบนัเทิง เวลา 02.00 น. เหมาะสมด ี  
อยู่แล้ว ร้อยละ 9.57 ระบุว่ำ ควรจะอนุญาตปิดสถานบันเทิง เวลา 04.00 น. เหมือนกันทั่วประเทศ ร้อยละ 5.09 ระบุว่ำ ควรปิดสถานบันเทิง  
ก่อนเวลา 02.00 น. ร้อยละ 3.05 ระบุว่ำ ไม่ควรอนุญาตให้มีสถานบันเทิงยามค ่าคืนในประเทศไทย ร้อยละ 2.04 ระบุว่ำ ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/       
ไม่แน่ใจ และร้อยละ 0.61 ระบุอ่ืน ๆ ส่วนผูท้ี่ระบุว่ำไม่เคยไปสถานบันเทิง ส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.69 ระบุว่ำ ปิดสถานบันเทิง เวลา 02.00 น. 
เหมาะสมดีอยู่แล้ว  รองลงมำ ร้อยละ 20.11 ระบุว่ำ ควรอนุญาตให้ปิดสถานบันเทิง เวลา 04.00 น. เฉพาะแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของ
ชาวต่างชาติ เช่น ภูเก็ต พัทยา ร้อยละ 10.97 ระบุว่ำ  ไม่ควรอนุญาตให้มีสถานบันเทิงยามค า่คืนในประเทศไทย ร้อยละ 7.96 ระบุว่ำ ควรปิด
สถานบันเทิง ก่อนเวลา 02.00 น. ร้อยละ 5.22 ระบุว่ำ ควรจะอนุญาตปิดสถานบนัเทิง เวลา 04.00 น. เหมือนกันทั่วประเทศ ร้อยละ 9.53 ระบุว่ำ 
ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ และร้อยละ 0.52 ระบอ่ืุน ๆ  

 

วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
 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 มือถือ 081-667-7766 
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http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th


2 
 

 
ทำ้ยที่สุด เม่ือถำมถึงควำมมัน่ใจของประชำชนต่อกำรขยำยเวลำปิดสถำนบันเทิงในเมืองท่องเท่ียว ว่ำจะช่วยพยุงรำยได้จำกกำร

ท่องเที่ยวในช่วงเศรษฐกิจชะลอตวั พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 37.39 ระบุว่ำ ไม่มัน่ใจเลย รองลงมำ ร้อยละ 27.76 ระบุว่ำ ไม่ค่อยมัน่ใจ ร้อยละ 16.39 
ระบุว่ำ ค่อนขำ้งมัน่ใจ ร้อยละ 14.64 ระบุว่ำ มัน่ใจมำก และร้อยละ 3.82 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

โดยในจ ำนวนของผูท้ี่ระบุว่ำเคยไปสถานบันเทิง ส่วนใหญ่ ร้อยละ 34.22 ระบุว่ำ ไม่มั่นใจเลย รองลงมำ ร้อยละ 27.49 ระบุว่ำ   ไม่ค่อย
มัน่ใจ ร้อยละ 20.57 ระบุว่ำ ค่อนข้างมัน่ใจ ร้อยละ 16.90 ระบุว่ำ มัน่ใจมาก และร้อยละ 0.82 ระบุว่ำ ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ ส่วนผูท้ี่ระบุว่ำไม่
เคยไปสถานบันเทิง ส่วนใหญ่ ร้อยละ 39.43 ระบุว่ำ ไม่มั่นใจเลย รองลงมำ ร้อยละ 27.94 ระบุว่ำ ไม่ค่อยมั่นใจ ร้อยละ 13.71 ระบุว่ำ ค่อนข้าง
มัน่ใจ ร้อยละ 13.19 ระบุว่ำ มัน่ใจมาก และร้อยละ 5.73 ระบุว่ำ ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ   

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 8.75 มีภูมิล  ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.86 มีภูมิล  ำเนำอยู่ปริมณฑล     
และภำคกลำง ร้อยละ 18.22 มีภูมิล  ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.65 มีภูมิล  ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.52 มีภูมิล  ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่งร้อยละ 55.37 เป็นเพศชำย และร้อยละ 44.63 เป็นเพศหญิง  

ตวัอยำ่งร้อยละ 7.00 มีอำยุไม่เกิน 25 ปี ร้อยละ 16.31 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 24.82 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 30.47 มีอำยุ 46 – 59 ปี     
และร้อยละ 21.40 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป ตวัอยำ่งร้อยละ 94.35 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.66 นบัถอืศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.03 นบัถอืศำสนำคริสต์ 
และอื่น ๆ  และร้อยละ 0.96 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 21.56 สถำนภำพโสด ร้อยละ 72.00 สมรสแลว้ ร้อยละ 4.13 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู่ 
และร้อยละ 2.31 ไม่ระบสุถำนภำพกำรสมรส  

ตวัอย่ำงร้อยละ 27.45 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 30.95 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.95                  
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 26.25 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.89 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ และร้อยละ 1.51 ไม่ระบุกำรศึกษำ 

ตัวอย่ำงร้อยละ 10.98 ประกอบอำชีพข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 15.43 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน                        
ร้อยละ 22.91 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 14.64 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.83 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 15.91 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 2.47 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 1.83 ไม่ระบุอำชีพ   

ตวัอยำ่งร้อยละ 14.96 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 20.44 มีรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 25.93 มีรำยไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน 10,001 – 
20,000 บำท ร้อยละ 11.46 มีรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 6.13 มีรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บำท ร้อยละ 8.27      
มีรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 12.81 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่านเคยไปเที่ยวสถานบันเทิงในยามค ่าคืน หรือไม่ (เช่น ผับ บาร์ ดิสโก้เทค คาเฟ่ คาราโอเกะ เป็นต้น)  

การไปเที่ยวสถานบันเทิงในยามค ่าคืนของประชาชน  ร้อยละ 
ไม่เคยไป 60.94 
เคยไป 39.06 

รวม 100.00 
 

2. ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมาท่านเที่ยวสถานบันเทิงในยามค ่าคืน บ่อยคร้ังแค่ไหน (เฉพาะผู้ที่เคยไปเที่ยวสถานบันเทิงยามค ่าคืน = 491) 
ความถี่ในการเที่ยวสถานบันเทิงยามค ่าคืน ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา  ร้อยละ 

มีบำ้งแลว้แต่โอกำส/เทศกำล 48.07 
ไม่ไดไ้ปเลย 32.79 
เดือนละคร้ัง 12.83 
อำทิตยล์ะวนั 4.48 
เกือบทุกวนั (3 – 5 วนั/สัปดำห์) 1.63 
ทุกวนั (7 วนั/สัปดำห์) 0.20 

รวม 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
3. ท่านมีความเห็นอย่างไร กับแนวคิดที่จะขยายเวลาปิดสถานบันเทิง เฉพาะแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติ เช่น ภูเก็ต พัทยา เป็นต้น 

จากเวลา 02.00 น. ออกไปเป็นเวลา 04.00 น. 
ความคดิเห็นของประชาชนต่อแนวคดิที่จะขยายเวลาปิดสถานบันเทิง  

เฉพาะแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติ เช่น ภูเก็ต พัทยา เป็นต้น  
จากเวลา 02.00 น. ออกไปเป็นเวลา 04.00 น. 

ร้อยละ 

ผู้ที่เคยไป ผู้ที่ไม่เคยไป รวม 

ปิดสถานบันเทิง เวลา 02.00 น. เหมาะสมดีอยู่แล้ว เพรำะ ไม่ดึกจนเกินไป เพื่อจะไดไ้ม่รบกวน
เวลำพกัผ่อนของคนที่พกัอำศยัใกลก้บัสถำนบนัเทิง และผูท้ี่ประกอบอำชีพในตอนเชำ้ 
และกำรขยำยเวลำออกไปกไ็ม่สำมำรถท ำใหเ้ศรษฐกิจดีข้ึน อำจก่อใหเ้กิดอำชญำกรรม
และอุบติัเหตุเพิ่มข้ึน ขณะที่บำงส่วนระบุว่ำ ควรใหก้ำรสนบัสนุนในดำ้นอื่นน่ำจะดีกว่ำ  

39.72 45.69 43.36 

ควรอนุญาตให้ปิดสถานบันเทิง เวลา 04.00 น. เฉพาะแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติ 
เช่น ภูเก็ต พัทยา เพรำะ เป็นกำรดึงดูดนกัท่องเที่ยวใหเ้ขำ้มำประเทศมำกข้ึน สำมำรถ  
ท ำใหเ้กิดเงินหมุนเวียน เศรษฐกิจภำยในประเทศดีข้ึน สถำนบนัเทิงจะไดมี้กิจกรรม   
ใหน้กัท่องเที่ยวไดม้ำกข้ึน ท ำใหน้กัท่องเที่ยวมีเวลำเที่ยวไดอ้ยำ่งเต็มที่ ขณะที่บำงส่วน
ระบุว่ำ ควรมีกำรแบ่งโซนใหเ้หมำะสม มีมำตรกำรรักษำควำมปลอดภยัที่ดีพอ 

39.92 20.11 27.84 

ไม่ควรอนุญาตให้มีสถานบันเทิงยามค า่คืนในประเทศไทย เพรำะ เพื่อลดกำรเกิดปัญหำ
อำชญำกรรม ลดอุบติัเหตุ และจะไดไ้ม่เกิดเสียงดงัรบกวนกำรพกัผ่อนในยำมค ่ำคืน 
ขณะที่บำงส่วนระบุว่ำ ไม่ชอบเป็นกำรส่วนตวัอยูแ่ลว้ 

3.05 10.97 7.88 

ควรอนุญาตให้ปิดสถานบันเทงิ เวลา 04.00 น. เหมือนกันทั่วประเทศ เพรำะ เพื่อใหเ้ป็น
มำตรฐำนเดียวกนั เป็นกำรสร้ำงรำยไดใ้หก้บัประเทศ ขณะที่บำงส่วนระบุว่ำ             
เป็นกำรเพิ่มช่วงเวลำในกำรหำรำยไดใ้หก้บัคนขบัเเทก็ซ่ี 

9.57 5.22 6.92 

ควรปิดสถานบันเทิง ก่อนเวลา 02.00 น. เพรำะ เป็นเวลำทีค่่อนขำ้งดึกเกินไป อำจท ำใหเ้กิด   
กำรทะเลำะววิำท ปัญหำอำชญำกรรม และอุบติัเหตุไดง่้ำย ขณะที่บำงส่วนระบุวำ่     
ควรใหก้ำรสนบัสนุนในดำ้นอื่นน่ำจะดีกว่ำ 

5.09 7.96 6.84 

ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ 2.04 9.53 6.60 
อื่น ๆ ไดแ้ก่ ควรปิดสถำนบนัเทิง เวลำ 03.00 น. เพรำะ คิดวำ่น่ำจะเป็นเวลำที่เหมำะสมที่สุด   

ไม่ชำ้เกินไป และเพื่อเป็นกำรกระตุน้เศรษฐกิจภำยในประเทศ 
0.61 0.52 0.56 

รวม 100.00 100.00 100.00 
 

4. ท่านม่ันใจหรือไม่ว่าการขยายเวลาปิดสถานบันเทิงในเมืองท่องเที่ยว จะช่วยพยงุรายได้จากการท่องเที่ยวในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว 
ความม่ันใจของประชาชนต่อการขยายเวลาปิดสถานบันเทิงในเมืองท่องเที่ยว  

ว่าจะช่วยพยงุรายได้จากการท่องเที่ยวในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว 
ร้อยละ 

ผู้ที่เคยไป ผู้ที่ไม่เคยไป รวม 
มัน่ใจมำก 16.90 13.19 14.64 
ค่อนขำ้งมัน่ใจ 20.57 13.71 16.39 
ไม่ค่อยมัน่ใจ 27.49 27.94 27.76 
ไม่มัน่ใจเลย 34.22 39.43 37.39 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.82 5.73 3.82 

รวม 100.00 100.00 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมิภาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 110 8.75 
ปริมณฑลและภำคกลำง 325 25.86 
ภำคเหนือ 229 18.22 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 423 33.65 
ภำคใต ้ 170 13.52 

รวม 1,257 100.00 
 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 696 55.37 
หญิง 561 44.63 

รวม 1,257 100.00 
 
ตารางที่ 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 25 ปี 88 7.00 
26 – 35 ปี 205 16.31 
36 – 45 ปี 312 24.82 
46 – 59 ปี 383 30.47 
60 ปี ข้ึนไป 269 21.40 
ไม่ระบุ – – 

รวม 1,257 100.00 
 
ตารางที่ 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,186 94.35 
อิสลำม 46 3.66 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 13 1.03 
ไม่ระบุ 12 0.96 

รวม 1,257 100.00 
 
ตารางที่ 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 271 21.56 
สมรส 905 72.00 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
  

52 4.13 
ไม่ระบุ 29 2.31 

รวม 1,257 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 345 27.45 
มธัยมศึกษำหรือเทยีบเท่ำ 389 30.95 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 100 7.95 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 330 26.25 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทยีบเท่ำ 74 5.89 
ไม่ระบุ 19 1.51 

รวม 1,257 100.00 
 
ตารางที่ 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 138 10.98 
พนกังำนเอกชน 194 15.43 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 288 22.91 
เกษตรกร/ประมง 184 14.64 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 199 15.83 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 200 15.91 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 31 2.47 
พนกังำนองคก์รอิสระที่ไม่แสวงหำก ำไร – – 
ไม่ระบุ 23 1.83 

รวม 1,257 100.00 
 
ตารางที่ 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 188 14.96 
ไม่เกิน 10,000 257 20.44 
10,001 – 20,000 326 25.93 
20,001 – 30,000 144 11.46 
30,001 –  40,000 77 6.13 
40,001 ข้ึนไป 104 8.27 
ไม่ระบุ 161 12.81 

รวม 1,257 100.00 
 
  

 
 


