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“ เศรษฐกจิไทยดขีึน้หรือไม่ ใน 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2561 ? ” 
              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                
เร่ือง “เศรษฐกจิไทยดขีึน้หรือไม่ ใน 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2561 ? ” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 9 – 10 เมษำยน 2561โดยสอบถำมควำมคิดเห็น
จำกประชำชนทัว่ประเทศ กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,250 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบัเศรษฐกิจไทยในช่วง    
3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2561 กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอย่ำงดว้ยควำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่งหลกั (Master Sample) ของ 
“นิด้ำโพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธี    
แบบอยำ่งง่ำย (Simple Random Sampling)   เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0  

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงภำพรวมเศรษฐกิจไทยในช่วง 3 เดือนท่ีผำ่นมำ (มกรำคม – มีนำคม 2561) พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 
45.92 ระบุวำ่ เศรษฐกิจแยล่ง รองลงมำ ร้อยละ 37.52 ระบุวำ่ เท่ำเดิม ร้อยละ 16.24 ระบุวำ่ เศรษฐกิจดีข้ึน และร้อยละ 0.32 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ดำ้นควำมคิดเห็นเก่ียวกบันโยบำยหรือโครงกำรกระตุน้เศรษฐกิจในแต่ละดำ้นท่ีรัฐบำลปัจจุบนัก ำลงัด ำเนินอยู ่พบวำ่ ด้านเพิ่มรายได้ 
ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.08 ระบุว่ำ เท่ำเดิม รองลงมำ ร้อยละ 25.28 ระบุว่ำ แย่ลง ร้อยละ 21.76 ระบุว่ำ ดีข้ึน และร้อยละ 0.88                   
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ด้านลดค่าครองชีพ (ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าน ้า ค่าไฟ ค่าเดินทาง)  พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 47.76 ระบุว่ำ เท่ำเดิม 
รองลงมำ ร้อยละ 33.76 ระบุว่ำ แย่ลง ร้อยละ 18.08 ระบุว่ำ ดีข้ึน และร้อยละ 0.40 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ด้านลดภาระหนี้สิน พบว่ำ ประชำชน      
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.32 ระบุวำ่ เท่ำเดิม รองลงมำ ร้อยละ 25.92 ระบุว่ำ แยล่ง ร้อยละ 10.08 ระบุว่ำ ดีข้ึน และร้อยละ 1.68 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ   
ด้านเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน (ซ้ือง่ายขายคล่อง) พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 44.80 ระบุวำ่ เท่ำเดิม รองลงมำ ร้อยละ 39.84 ระบุวำ่   
แย่ลง ร้อยละ 14.72 ระบุว่ำ ดีข้ึน และร้อยละ 0.64 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ด้านเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ (เช่น ที่อยู่อาศัย  
ระบบคมนาคม การส่ือสารหรือโทรคมนาคม ระบบไฟฟ้าและประปา) พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 47.60 ระบุว่ำ เท่ำเดิม รองลงมำ      
ร้อยละ 37.52 ระบุวำ่ ดีข้ึน ร้อยละ 14.16 ระบุวำ่ แยล่ง และร้อยละ 0.72 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 
 ส ำหรับระดบัควำมสุขจำกนโยบำยหรือโครงกำรกระตุน้เศรษฐกิจของรัฐบำลปัจจุบนั พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 57.92 ระบุ
ว่ำ มีความสุขเท่าเดิม เพรำะ ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงจำกเม่ือก่อน เศรษฐกิจเหมือนเดิม ไม่ได้แย่ลงและก็ไม่ได้ดีข้ึน ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ 
นโยบำยหรือโครงกำรกระตุน้เศรษฐกิจต่ำง ๆ ไม่ไดส่้งผลโดยตรงต่อประชำชน รองลงมำ ร้อยละ 21.12 ระบุวำ่ มีความสุขลดลง เพรำะ สภำวะ
เศรษฐกิจ แยล่ง ไม่มีอะไรดีข้ึน มีค่ำใชจ่้ำยเพ่ิมข้ึน หน้ีสินเพ่ิมข้ึน แต่รำยไดล้ดลง ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ไม่เคยไดรั้บประโยชน์จำกนโยบำย
หรือโครงกำรกระตุน้เศรษฐกิจต่ำง ๆ เลย และร้อยละ 20.96 ระบุว่ำ มีความสุขเพิ่มขึน้ เพรำะ สภำพทำงกำรเงินดีข้ึน มีรำยไดเ้พ่ิมข้ึน กำร
คมนำคมต่ำง ๆ ดีข้ึน เศรษฐกิจค่อนขำ้งดีข้ึน คุณภำพชีวติดีข้ึน และมีควำมช่ืนชอบนโยบำยต่ำง ๆ ของรัฐบำลชุดปัจจุบนั 
 เม่ือถำมถึงควำมเช่ือมัน่ต่อนโยบำยและโครงกำรกระตุน้เศรษฐกิจของรัฐบำลในช่วง 3 เดือนท่ีผ่ำนมำ (มกรำคม – มีนำคม 2561) 
พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 49.44 ระบุว่ำ ไม่เช่ือมั่น เพรำะ นโยบำยและโครงกำรกระตุน้เศรษฐกิจของรัฐบำลไม่ไดช่้วยประชำชน       
ทุกระดับอย่ำงแท้จริง เป็นปัญหำท่ีแก้ไขได้ยำก และรัฐบำลแก้ปัญหำไม่ตรงจุด ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ เป็นโครงกำรท่ีไม่ต่อเน่ือง                     
และเป็นโครงกำรระยะสั้น รองลงมำ ร้อยละ 42.24 ระบุวำ่ เช่ือมั่น เพรำะ นโยบำยและโครงกำรกระตุน้เศรษฐกิจของรัฐบำลมีควำมน่ำเช่ือถือ 
เป็นโครงกำรท่ีดี ท ำใหห้ลำย ๆ อยำ่งดีข้ึน ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ มีผูน้ ำท่ีดีและมีควำมเขม้แขง็ และร้อยละ 8.32 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ท้ำยท่ีสุด เม่ือถำมถึงควำมคำดหวงัต่อเศรษฐกิจไทย หลงัจำกท่ีมีกำรเลือกตั้ง พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.96 ระบุว่ำ          
คาดว่าจะดขีึน้ เพรำะ ต่ำงชำติจะเขำ้มำลงทุนมำกข้ึน เน่ืองจำกมีควำมมัน่ใจต่อรัฐบำลท่ีมำจำกกำรเลือกตั้ง รัฐบำลชุดใหม่น่ำจะมีแนวทำงใหม่ ๆ 
ในกำรบริหำรประเทศไดดี้กวำ่น้ี รองลงมำ ร้อยละ 16.88 ระบุวำ่ เหมือนเดิม เพรำะ ปัญหำเศรษฐกิจเป็นปัญหำท่ีแกย้ำก ตอ้งใชเ้วลำในกำร
แกไ้ขปัญหำ และตอ้งอำศยัปัจจยัหลำย ๆ อยำ่งร่วมดว้ยจึงจะดีข้ึนไม่ใช่แค่กำรเลือกตั้งเพียงอยำ่งเดียว ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ไม่วำ่จะเป็นรัฐบำล     
ชุดไหนก็เหมือนเดิม ร้อยละ 5.92 ระบุวำ่ คาดว่าจะแย่ลง เพรำะ เป็นปัญหำท่ีแกไ้ขไดย้ำก และจะไม่มีควำมต่อเน่ืองในกำรด ำเนินกำรแกไ้ข
ปัญหำต่ำง ๆ และร้อยละ 18.24 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ   

 

 

 

 

วนัอาทิตย์ท่ี 22 เมษายน 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  

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพงศ์  นพเกตุ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถอื 086-371-0735 
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เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 9.44 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 25.76 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 18.00 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 32.64 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.16 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอย่ำงร้อยละ 50.32 เป็นเพศชำย และร้อยละ 49.68 เป็นเพศหญิง ตวัอย่ำงร้อยละ 6.72 มีอำยุไม่เกิน 25 ปี ตัวอย่ำงร้อยละ 14.56 มีอำย ุ              
26 – 35 ปี ร้อยละ 22.32 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 34.56 มีอำย ุ46 – 59 ปี ร้อยละ 19.52 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 2.32 ไม่ระบุอำย ุ 

ตวัอยำ่งร้อยละ 91.20 นบัถือศำสนำพทุธ ร้อยละ 3.92 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.72 นบัถือศำสนำคริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ ไม่นบัถือ
ศำสนำใด ๆ และร้อยละ 4.16 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 20.96 ระบุวำ่สถำนภำพโสด ร้อยละ 70.56 สมรสแลว้ ร้อยละ 4.24 หมำ้ย หยำ่ร้ำง 
แยกกนัอยู ่และร้อยละ 4.24 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่งร้อยละ 27.12 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ ร้อยละ 30.56 จบกำรศึกษำ
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.40 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 25.36 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.68  
จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 4.88 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 10.72 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจ้ำง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 12.40 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 
21.68 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 16.00 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.36 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/    
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 15.92 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 3.12 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ  ร้อยละ 0.08 เป็นพนกังำนองคก์รอิสระ
ท่ีไม่แสวงหำก ำไร และร้อยละ 4.72 ไม่ระบุอำชีพ ตวัอย่ำงร้อยละ 13.84 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 24.56 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท   
ร้อยละ 21.92 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 10.32 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.36 มีรำยไดเ้ฉล่ีย     
ต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 8.24 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 15.76 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่านคดิว่าภาพรวมเศรษฐกจิไทยในช่วง 3 เดือนทีผ่่านมา ดขีึน้หรือไม่ 

ภาพรวมเศรษฐกจิไทยในช่วง 3 เดือนทีผ่่านมา (มกราคม – มนีาคม 2561) ร้อยละ 
เศรษฐกิจแยล่ง 45.92 
เท่ำเดิม 37.52 
เศรษฐกิจดีข้ึน 16.24 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 0.32 

รวม 100.00 
 

2. ท่านคดิอย่างไรกบันโยบายหรือโครงการกระตุ้นเศรษฐกจิในแต่ละด้านทีรั่ฐบาลปัจจุบันก าลงัด าเนินอยู่ เช่น โครงการไทยนิยมยัง่ยืน ,       
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, ธงฟ้าประชารัฐ, นโยบายโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ,โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
นโยบายส่งเสริมการท่องเทีย่วและนโยบายอ่ืน ๆ 

ความคดิเห็นเกีย่วกบันโยบายหรือโครงการกระตุ้นเศรษฐกจิในแต่ละด้าน
ทีรั่ฐบาลปัจจุบันก าลงัด าเนินอยู่ 

ร้อยละ 
รวม ดขีึน้ เท่าเดมิ แย่ลง ไม่ระบุ/

ไม่แน่ใจ 
ดำ้นเพ่ิมรำยได ้ 21.76 52.08 25.28 0.88 100.00 
ดำ้นลดค่ำครองชีพ (ค่ำอำหำร ค่ำท่ีพกั ค่ำน ้ ำ ค่ำไฟ ค่ำเดินทำง) 18.08 47.76 33.76 0.40 100.00 
ดำ้นลดภำระหน้ีสิน 10.08 62.32 25.92 1.68 100.00 
ดำ้นเพ่ิมสภำพคล่องทำงกำรเงิน (ซ้ือง่ำยขำยคล่อง) 14.72 44.80 39.84 0.64 100.00 
ดำ้นเพ่ิมประสิทธิภำพโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของประเทศ (เช่น ท่ีอยูอ่ำศยั 
ระบบคมนำคม กำรส่ือสำรหรือโทรคมนำคม ระบบไฟฟ้ำและประปำ) 

37.52 47.60 14.16 0.72 100.00 

 
3. ผลจากนโยบายหรือโครงการกระตุ้นเศรษฐกจิของรัฐบาลปัจจุบัน ท าให้ท่านมรีะดบัความสุขเป็นอย่างไร 

ระดบัความสุขจากนโยบายหรือโครงการกระตุ้นเศรษฐกจิของรัฐบาลปัจจุบัน ร้อยละ 
มคีวามสุขเท่าเดมิ เพรำะ ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงจำกเม่ือก่อน เศรษฐกิจเหมือนเดิม ไม่ไดแ้ยล่งและก็ไม่ไดดี้ข้ึน  

ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ นโยบำยหรือโครงกำรกระตุน้เศรษฐกิจต่ำง ๆ ไม่ไดส่้งผลโดยตรงต่อประชำชน 
57.92 

มคีวามสุขลดลง เพรำะ สภำวะเศรษกิจแยล่ง ไม่มีอะไรดีข้ึน มีค่ำใชจ่้ำยเพ่ิมข้ึน หน้ีสินเพ่ิมข้ึน แต่รำยไดล้ดลง  
ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ไม่เคยไดรั้บประโยชนจ์ำกนโยบำยหรือโครงกำรกระตุน้เศรษฐกิจต่ำง ๆ เลย 

21.12 

มคีวามสุขเพิม่ขึน้ เพรำะ สภำพทำงกำรเงินดีข้ึน มีรำยไดเ้พ่ิมข้ึน กำรคมนำคมต่ำง ๆ ดีข้ึน เศรษฐกิจค่อนขำ้งดีข้ึน 
คุณภำพชีวติดีข้ึน และมีควำมช่ืนชอบนโยบำยต่ำง ๆ ของรัฐบำลชุดปัจจุบนั 

20.96 

รวม 100.00 
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4. ท่านเช่ือมัน่หรือไม่ว่านโยบายและโครงการกระตุ้นเศรษฐกจิของรัฐบาลในช่วง 3 เดือนทีผ่่านมา จะช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกจิไทยดขีึน้ 
ความเช่ือมัน่ต่อนโยบายและโครงการกระตุ้นเศรษฐกจิของรัฐบาลในช่วง 3 เดือนทีผ่่านมา (มกราคม – มนีาคม 2561) ร้อยละ 
ไม่เช่ือมัน่ เพรำะ นโยบำยและโครงกำรกระตุน้เศรษฐกิจของรัฐบำลไม่ไดช่้วยประชำชนทุกระดบัอยำ่งแทจ้ริง  

เป็นปัญหำท่ีแกไ้ขไดย้ำก รัฐบำลแกปั้ญหำไม่ตรงจุด ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ เป็นโครงกำรท่ีไม่ต่อเน่ือง  
และเป็นโครงกำรระยะสั้น 

49.44 

เช่ือมัน่ เพรำะ นโยบำยและโครงกำรกระตุน้เศรษฐกิจของรัฐบำลมีควำมน่ำเช่ือถือ เป็นโครงกำรท่ีดี  
ท ำใหห้ลำย ๆ อยำ่งดีข้ึน ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ มีผูน้ ำท่ีดีและมีควำมเขม้แขง็  

42.24 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 8.32 
รวม 100.00 

 
5. ท่านคาดว่าหลงัจากทีม่กีารเลือกตั้ง เศรษฐกจิไทยจะดขีึน้หรือไม่ 

ความคาดหวงัต่อเศรษฐกจิไทย หลงัจากทีม่กีารเลือกตั้ง ร้อยละ 
คาดว่าจะดขีึน้ เพรำะ ต่ำงชำติจะเขำ้มำลงทุนมำกข้ึน เน่ืองจำกมีควำมมัน่ใจต่อรัฐบำลท่ีมำจำกกำรเลือกตั้ง  

รัฐบำลชุดใหม่น่ำจะมีแนวทำงใหม่ ๆ ในกำรบริหำรประเทศไดดี้กวำ่น้ี 
58.96 

เหมือนเดมิ เพรำะ ปัญหำเศรษฐกิจเป็นปัญหำท่ีแกย้ำก ตอ้งใชเ้วลำในกำรแกไ้ขปัญหำ  
และตอ้งอำศยัปัจจยัหลำย ๆ อยำ่งร่วมดว้ยจึงจะดีข้ึนไม่ใช่แค่กำรเลือกตั้งเพียงอยำ่งเดียว  
ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ไม่วำ่จะเป็นรัฐบำลชุดไหนก็เหมือนเดิม 

16.88 

คาดว่าจะแย่ลง เพรำะ เป็นปัญหำท่ีแกไ้ขไดย้ำก และจะไม่มีควำมต่อเน่ืองในกำรด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำต่ำง ๆ 5.92 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 18.24 

รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  118 9.44 
ปริมณฑลและภำคกลำง  322 25.76 
ภำคเหนือ 225 18.00 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 408 32.64 
ภำคใต ้ 177 14.16 

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

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 629 50.32 
หญิง 621 49.68 
เพศทำงเลือก - - 

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

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 25 ปี 84 6.72 
26 – 35 ปี  182 14.56 
36 – 45  ปี 279 22.32 
46 – 59  ปี 432 34.56 
60 ปีข้ึนไป 244 19.52 
ไม่ระบุ 29 2.32 

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

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,140 91.20 
อิสลำม 49 3.92 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 9 0.72 
ไม่ระบุ 52 4.16 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 262 20.96 
สมรส 882 70.56 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
 
 

53 4.24 
ไม่ระบุ 53 4.24 

รวม 1,250 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 339 27.12 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 382 30.56 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 80 6.40 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 317 25.36 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 71 5.68 
ไม่ระบุ 61 4.88 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 134 10.72 
พนกังำนเอกชน 155 12.40 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 271 21.68 
เกษตรกร/ประมง 200 16.00 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 192 15.36 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 199 15.92 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 39 3.12 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 1 0.08 
ไม่ระบุ 59 4.72 

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

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 173 13.84 
ไม่เกิน 10,000 307 24.56 
10,001 – 20,000 274 21.92 
20,001 – 30,000 129 10.32 
30,001 –  40,000 67 5.36 
40,001 ข้ึนไป 103 8.24 
ไม่ระบุ 197 15.76 

รวม 1,250 100.00 
 
  

 


