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“4 ปี คสช. กบัการคืนความสุขให้คนในชาต”ิ  
 

เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน           
เร่ือง “4 ปี คสช. กับการคืนความสุขให้คนในชาติ” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 15 – 16 พฤษภำคม 2561 จำกประชำชนท่ีมีอำย ุ18 ปีข้ึนไป      
ทัว่ประเทศ กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,253 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบักำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดินและควำมสุขของคนในชำติ หลงัจำกครบรอบ 4 ปี ของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) กำรส ำรวจใชก้ำรสุ่มตวัอยำ่งดว้ยควำม
น่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่งหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” ดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling)   
โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตวัอยำ่งดว้ยวิธีแบบอยำ่งง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์                 
ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0     
 จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงระดับควำมสุขของประชำชนในโอกำสครบรอบ 4 ปี ของ คสช. ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินเพ่ือคืน
ควำมสุขใหค้นในชำติ พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.85 ระบุวำ่ มีความสุขเท่าเดิม เพรำะ ยงัไม่มีอะไรเปล่ียนแปลง ชีวิตควำมเป็นอยู่
ยงัคงเหมือนเดิม กำรบริหำรงำนไม่ไดเ้ปล่ียนไปจำกเดิม เศรษฐกิจและค่ำครองชีพยงัสูงเช่นเดิม รองลงมำ ร้อยละ 27.69 ระบุวำ่ มีความสุข
เพิ่มขึน้ เพรำะ ไม่มีกำรชุมนุมและควำมวุ่นวำยทำงกำรเมือง บำ้นเมืองมีควำมสงบเรียบร้อยมำกข้ึน คณะท ำงำน คสช. มีควำมมุ่งมัน่และ
ตั้งใจในกำรท ำงำน ท ำให้ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชันลดลง และร้อยละ 25.46 ระบุว่ำ มีความสุขลดลง เพรำะ เศรษฐกิจปำกท้อง              
ของประชำชนแยล่ง ค่ำครองชีพสูง รำคำพืชผลทำงกำรเกษตรตกต ่ำ กำรบงัคบัใชก้ฎหมำยหรือแกไ้ขกฎหมำยไม่ตรงจุด มีกำรจ ำกดัสิทธิ
เสรีภำพมำกเกินไป และขำดควำมมัน่คงทำงประชำธิปไตย 
 เม่ือเปรียบเทียบกบัผลกำรส ำรวจ  3 ปี คสช. กบักำรคืนควำมสุขให้คนในชำติ ท่ีท ำกำรส ำรวจเม่ือเดือนพฤษภำคม 2560 พบวำ่ สัดส่วน
ของผู้ทีม่ีความสุขเพิม่ขึ้น มีสัดส่วนลดลง  (จำกเดิม ร้อยละ 32.64 เป็นร้อยละ 27.69) ขณะท่ีสัดส่วนของผูท่ี้มีควำมสุขเท่ำเดิมมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 
(จำกเดิม ร้อยละ 42.00 เป็นร้อยละ 46.85) เช่นเดียวกบัสัดส่วนของผูท่ี้มีควำมสุขลดลงมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น (จำกเดิม ร้อยละ 21.76 เป็นร้อยละ 
25.46)   

  ดำ้นควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินครบรอบ 4 ปี ของ คสช. ในประเด็นต่ำง ๆ ท่ีท ำให้มีควำมสุขมำกท่ีสุด 
พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่  ร้อยละ 52.99 ระบุวำ่ เป็นเร่ืองของบำ้นเมืองสงบเรียบร้อยไม่มีควำมวุน่วำยทำงกำรเมือง รองลงมำ ร้อยละ 16.76 
ระบุวำ่ ไม่มีประเด็นใดท่ีท ำให้มีควำมสุข ร้อยละ 9.66 ระบุวำ่ เป็นกำรมุ่งแกไ้ขปัญหำคอร์รัปชนั ร้อยละ 6.15 ระบุวำ่ เป็นกำรจดัระเบียบ
สังคม เช่น กำรจดัระเบียบทำงเทำ้ กำรจดัระเบียบชำยหำด ร้อยละ 4.95 ระบุว่ำ เป็นกำรแกไ้ขปัญหำค่ำครองชีพประชำชน ร้อยละ 3.11    
ระบุวำ่ เป็นกำรแกไ้ขปัญหำเศรษฐกิจในภำพรวม ร้อยละ 2.23 ระบุวำ่ เป็นกำรแกไ้ขปัญหำอำชญำกรรม ร้อยละ 2.00 ระบุวำ่ เป็นกำรแกไ้ข
ปัญหำปำกทอ้งเกษตรกร ร้อยละ 1.04 ระบุวำ่ เป็นกำรมีเสรีภำพมำกข้ึน ร้อยละ 1.04 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ กำรแกไ้ขปัญหำสวสัดิกำรของรัฐ  
กำรแกไ้ขปัญหำส่ิงแวดลอ้ม และปัญหำยำเสพติด และร้อยละ 0.08 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 
 ทำ้ยสุด เม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินครบรอบ 4 ปี ของ คสช. ในประเด็นต่ำง ๆ ท่ียงัไม่สำมำรถ
ท ำใหมี้ควำมสุข พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่  ร้อยละ 30.81 ระบุวำ่ เป็นกำรแกไ้ขปัญหำเศรษฐกิจในภำพรวม รองลงมำ ร้อยละ 15.08 ระบุวำ่ 
เป็นกำรแกไ้ขปัญหำปำกทอ้งเกษตรกร ร้อยละ 11.89 ระบุวำ่ เป็นกำรแกไ้ขปัญหำค่ำครองชีพประชำชน ร้อยละ 11.49 ระบุวำ่ เป็นกำรแกไ้ข
ปัญหำคอร์รัปชนั ร้อยละ 10.93 ระบุวำ่ ไม่มีประเด็นใดท่ีไม่มีควำมสุข ร้อยละ 10.22 ระบุวำ่ เป็นกำรท่ียงัไม่มีรัฐบำลท่ีมำจำกกำรเลือกตั้ง 
ร้อยละ 3.11 ระบุว่ำ เป็นกำรแกไ้ขปัญหำอำชญำกรรม ร้อยละ 2.63 ระบุวำ่ เป็นกำรมีเสรีภำพท่ียงัไม่เต็มท่ีของส่ือมวลชน ร้อยละ 1.28     
ระบุวำ่ เป็นกำรจดัระเบียบสังคม เช่น กำรจดัระเบียบทำงเทำ้ กำรจดัระเบียบชำยหำด และร้อยละ 2.55 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ กำรแกไ้ขปัญหำ    
ยำเสพติด สิทธิและเสรีภำพในกำรแสดงออกทำงกำรเมือง ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกนัในสังคม กำรบงัคบัใชก้ฎหมำยในบำงเร่ือง
ท่ีเขม้งวดมำกเกินไป กำรแกไ้ขปัญหำของประเทศในบำงเร่ืองท่ียงัไม่เป็นรูปธรรม ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ เป็นกำรแกปั้ญหำระบบกำรศึกษำ 
กำรปฏิรูปประเทศ และกำรปฏิรูปองคก์รต ำรวจ  
 เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 9.34 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 25.86 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑล
และภำคกลำง ร้อยละ 18.68 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 31.76 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.37 มีภูมิล ำเนำอยู่
ภำคใต ้ตวัอยำ่งร้อยละ 51.72 เป็นเพศชำย ร้อยละ 48.12 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.16 เป็นเพศทำงเลือก  

ตวัอยำ่งร้อยละ 5.03 มีอำย ุ18 – 25 ปี ร้อยละ 15.08 มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 22.75 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 34.96 มีอำย ุ46 – 59 ปี 
ร้อยละ 21.39 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 0.80 ไม่ระบุอำย ุตวัอยำ่งร้อยละ 92.98 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.35 นบัถือศำสนำอิสลำม 
ร้อยละ 0.88 นบัถือศำสนำคริสต ์และอ่ืน ๆ และร้อยละ 2.79 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 21.71 สถำนภำพโสด ร้อยละ 70.47 สมรสแลว้ 
ร้อยละ 4.71 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่และร้อยละ 3.11 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพงศ์ นพเกตุ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถอื 086-371-0735 
 

วนัอาทิตย์ท่ี 20 พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 
 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 
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ตวัอย่ำงร้อยละ 28.25 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 28.65 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.78    

จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 27.61 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.43 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ และร้อยละ 3.27 ไม่ระบุกำรศึกษำ   

ตวัอย่ำงร้อยละ 12.45 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจ้ำง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 11.01 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน         
ร้อยละ 23.30 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 15.88 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.56 ประกอบอำชีพรับจำ้ง
ทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 16.20 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 2.08 เป็นนกัเรียน/นักศึกษำ และร้อยละ 3.51 ไม่ระบุ
อำชีพ  ตวัอยำ่งร้อยละ 11.81 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 26.02 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 25.46 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 11.41 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 6.23 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บำท 
ร้อยละ 7.10 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 11.97 ไม่ระบุรำยได ้ 

 

1. ในโอกาสครบรอบ 4 ปี ของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ในการบริหารราชการแผ่นดินเพ่ือคืนความสุขให้คนในชาต ิ                                      
ท่านคดิว่าระดบัความสุขของท่านอยู่ในระดบัใด เปรียบเทยีบกบัก่อนการเข้ามาของ คสช. ในวนัที ่22 พฤษภาคม 2557 

 

2. ท่านคดิว่า 4 ปี ของ คสช. มปีระเดน็ใดทีท่ าให้ท่านมคีวามสุขมากทีสุ่ด 

 

 

 

 

 

 

 

ระดบัความสุขของประชาชนในโอกาสครบรอบ 4 ปี ของ คสช. ในการบริหารราชการแผ่นดนิ 
เพ่ือคืนความสุขให้คนในชาติ 

4 ปี 
(พ.ค. 61) 
ร้อยละ 

3 ปี 
(พ.ค. 60) 
ร้อยละ 

มคีวามสุขเพิ่มขึน้ เพรำะ ไม่มีกำรชุมนุมและควำมวุน่วำยทำงกำรเมือง บำ้นเมืองมีควำมสงบเรียบร้อยมำกข้ึน 
คณะท ำงำน คสช. มีควำมมุ่งมัน่และตั้งใจในกำรท ำงำน ท ำใหปั้ญหำกำรทุจริตคอร์รัปชนัลดลง  

               มีโครงกำรต่ำง ๆ เพ่ือช่วยเหลือประชำชนอยำ่งแทจ้ริง เช่น โครงกำรบตัรสวสัดิกำรแห่งรัฐ 

27.69 32.64 

มคีวามสุขเท่าเดมิ เพรำะ ยงัไม่มีอะไรเปล่ียนแปลง ชีวติควำมเป็นอยูย่งัคงเหมือนเดิม กำรบริหำรงำนไม่ได้
เปล่ียนไปจำกเดิม เศรษฐกิจและค่ำครองชีพยงัสูงเช่นเดิม  

46.85 42.00 

มคีวามสุขลดลง เพรำะ เศรษฐกิจปำกทอ้งของประชำชนแยล่ง ค่ำครองชีพสูง รำคำพืชผลทำงกำรเกษตรตกต ่ำ  
กำรบงัคบัใชก้ฎหมำยหรือแกไ้ขกฎหมำยไม่ตรงจุด มีกำรจ ำกดัสิทธิเสรีภำพมำกเกินไป  

               และขำดควำมมัน่คงทำงประชำธิปไตย 

25.46 21.76 

อ่ืน ๆ ได้แก่ บำงอยำ่งมีควำมสุขเพ่ิมข้ึน บำงอยำ่งมีควำมสุขลดลง  - 2.24 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ - 1.36 

รวม 100.00 100.00 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อการบริหารราชการแผ่นดนิครบรอบ 4 ปี  ของ คสช. 
ในประเดน็ต่าง ๆ ทีท่ าให้มคีวามสุขมากทีสุ่ด 

4 ปี 
(พ.ค. 61) 
ร้อยละ 

3 ปี 
(พ.ค. 60) 
ร้อยละ 

บำ้นเมืองสงบเรียบร้อยไม่มีควำมวุน่วำยทำงกำรเมือง 52.99 47.20 
ไม่มีประเดน็ใดท่ีท ำใหมี้ควำมสุข 16.76 15.28 
กำรมุ่งแกไ้ขปัญหำคอร์รัปชนั 9.66 10.72 
กำรจดัระเบียบสงัคม เช่น กำรจดัระเบียบทำงเทำ้ กำรจดัระเบียบชำยหำด 6.15 8.32 
กำรแกไ้ขปัญหำค่ำครองชีพประชำชน 4.95 3.12 
กำรแกไ้ขปัญหำเศรษฐกิจในภำพรวม 3.11 3.44 
กำรแกไ้ขปัญหำอำชญำกรรม 2.23 2.88 
กำรแกไ้ขปัญหำปำกทอ้งเกษตรกร 2.00 3.68 
กำรมีเสรีภำพมำกข้ึน 1.04 1.04 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ กำรแกไ้ขปัญหำสวสัดิกำรของรัฐ กำรแกไ้ขปัญหำส่ิงแวดลอ้ม และปัญหำยำเสพติด 1.04 1.44 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 0.08 2.88 

รวม 100.00 100.00 
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3.  ท่านคดิว่า 4 ปี ของ คสช. มปีระเดน็ใดทีส่ าคญัทีสุ่ดทีย่งัไม่ท าให้ท่านมคีวามสุข   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อการบริหารราชการแผ่นดนิครบรอบ 4 ปี  ของ คสช. 
ในประเด็นต่าง ๆ  ทีย่งัไม่ท าให้มคีวามสุข 

4 ปี 
(พ.ค. 61) 
ร้อยละ 

3 ปี 
(พ.ค. 60) 
ร้อยละ 

กำรแกไ้ขปัญหำเศรษฐกิจในภำพรวม 30.81 24.80 
กำรแกไ้ขปัญหำปำกทอ้งเกษตรกร 15.08 14.16 
กำรแกไ้ขปัญหำค่ำครองชีพประชำชน 11.89 13.28 
กำรแกไ้ขปัญหำคอร์รัปชนั 11.49 6.40 
ไม่มีประเดน็ใดท่ีไม่มีควำมสุข 10.93 13.92 
กำรท่ียงัไม่มีรัฐบำลท่ีมำจำกกำรเลือกตั้ง 10.22 8.40 
กำรแกไ้ขปัญหำอำชญำกรรม 3.11 6.00 
กำรมีเสรีภำพท่ียงัไม่เตม็ท่ีของส่ือมวลชน 2.63 2.16 
กำรจดัระเบียบสงัคม เช่น กำรจดัระเบียบทำงเทำ้ กำรจดัระเบียบชำยหำด 1.28 2.32 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ กำรแกไ้ขปัญหำยำเสพติด สิทธิและเสรีภำพในกำรแสดงออกทำงกำรเมือง  

ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกนัในสงัคม กำรบงัคบัใชก้ฎหมำยในบำงเร่ือง 
ท่ีเขม้งวดมำกเกินไป กำรแกไ้ขปัญหำของประเทศในบำงเร่ืองท่ียงัไม่เป็นรูปธรรม  
ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ กำรแกปั้ญหำระบบกำรศึกษำ กำรปฏิรูปประเทศ  
และกำรปฏิรูปองคก์รต ำรวจ 

2.55 4.96 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ - 3.60 
รวม 100.00 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค 
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 117 9.34 
ปริมณฑลและภำคกลำง 324 25.86 
ภำคเหนือ 234 18.68 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 398 31.76 
ภำคใต ้ 180 14.37 

รวม 1,253 100.00 
 

ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชำย 648 51.72 
หญิง 603 48.12 
เพศทำงเลือก 2 0.16 

รวม 1,253 100.00 
 

ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

18 – 25 ปี 63 5.03 
26 – 35 ปี 189 15.08 
36 – 45 ปี 285 22.75 
46 – 59 ปี 438 34.96 
60 ปี ข้ึนไป 268 21.39 
ไม่ระบุ 10 0.80 

รวม 1,253 100.00 
 

ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา    
ศาสนา จ านวน ร้อยละ 

พทุธ 1,165 92.98 
อิสลำม 42 3.35 
คริสต ์และอ่ืน ๆ 11 0.88 
ไม่ระบุ 35 2.79 

รวม 1,253 100.0 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 272 21.71 
สมรส 883 70.47 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 59 4.71 
ไม่ระบุ 39 3.11 

รวม 1,253 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำ/ต ่ำกวำ่ 354 28.25 
มธัยมศึกษำ/เทียบเท่ำ 359 28.65 
อนุปริญญำ/เทียบเท่ำ 85 6.78 
ปริญญำตรี/เทียบเท่ำ 346 27.61 
สูงกวำ่ปริญญำตรี/เทียบเท่ำ 68 5.43 
ไม่ระบุ 41 3.27 

รวม 1,253 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 156 12.45 
พนกังำนเอกชน 138 11.01 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 292 23.30 
เกษตรกร/ประมง 199 15.88 
รับจำ้งทัว่ไป 195 15.56 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 203 16.20 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 26 2.08 
องคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร - - 
ไม่ระบุ 44 3.51 

รวม 1,253 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 148 11.81 
ไม่เกิน 10,000 326 26.02 
10,001 – 20,000 319 25.46 
20,001 – 30,000 143 11.41 
30,001 – 40,000 78 6.23 
40,001 ข้ึนไป 89 7.10 
ไม่ระบุ 150 11.97 

รวม 1,253 100.00 
 
 


