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“คดอีาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง” 
         เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลส ารวจความคิดเห็นของประชาชน                         
เร่ือง “คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง” ท าการส ารวจระหวา่งวนัท่ี 25 – 27 กรกฎาคม 2560 จากประชาชนท่ีมีอายุ 18 ปี ข้ึนไป               
ทัว่ประเทศ กระจายทุกภูมิภาค ระดบัการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งส้ิน จ านวน 1,251 หน่วยตวัอยา่ง เก่ียวกบัร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ 
(พ.ร.ป.) ว่าดว้ยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง การส ารวจใชก้ารสุ่มตวัอย่างดว้ยความน่าจะเป็นจากบญัชีรายช่ือฐานขอ้มูล
ตวัอยา่งหลกั (Master Sample) ของ “นิดา้โพล” ดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตามภูมิภาค จากนั้นในแต่ละ
ภูมิภาค สุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศพัท์ โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ี      
ร้อยละ 95.0 และมีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Standard Error: S.E.) ไม่เกิน 1.4  

จากการส ารวจเม่ือถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัศาลควรมีอ านาจพิจารณาคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองได ้โดยไม่
ตอ้งกระท าต่อหนา้จ าเลย กรณีจ าเลยไม่มาศาลหรือจบัจ าเลยไม่ไดภ้ายใน 3 เดือน พบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 69.54 ระบุวา่ เห็นดว้ย เพราะ 
ถือวา่จ าเลยมีเจตนาท่ีจะหลบหนีคดี หากรอให้จ าเลยมาให้การ อาจใชร้ะยะเวลานาน คดีไม่คืบหนา้จนหมดอายคุวามในท่ีสุด การพิจารณาคดีจะ
ไดร้วดเร็วข้ึน และศาลไดข้ึ้นช่ือวา่เป็นผูท่ี้มีความยติุธรรมอยูแ่ลว้ รองลงมา ร้อยละ 25.58 ระบุวา่ ไม่เห็นดว้ย เพราะไม่สามารถระบุไดว้า่จ าเลยได้
กระท าความผิดจริงหรือไม่ ศาลไม่ควรสรุปความหรือพิจารณาโดยไม่สอบถามจ าเลย อาจเกิดความไม่ยติุธรรมแก่จ าเลย ควรให้จ าเลยไดมี้โอกาส
ในการแกต้่างในชั้นศาล ทั้งน้ี เป็นการใหอ้ านาจศาลมากเกินไป ร้อยละ 0.80 ระบุวา่ ควรพิจารณาเป็นรายคดีไป และร้อยละ 4.08 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ดา้นความคิดเห็นของประชาชนต่อคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ว่าควรมีอายุความหรือไม่ (วนัหมดอายุคดีความ) พบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.44 ระบุวา่ ไม่ควรมีอายคุวาม เพราะเป็นการป้องกนัจ าเลยหลบหนีความผิดดว้ยการออกนอกประเทศ และรอให้
จนคดีหมดอายุความคนท าผิดควรรับผิดชอบในส่ิงท่ีตนเองไดก้ระท าไว ้และจะไดไ้ม่ลอยนวล ขณะท่ี ร้อยละ 47.96 ระบุว่า ควรมีอายคุวาม 
เพราะควรใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกนักบัคดีอาญาทัว่ไปเพื่อใหเ้กิดความเท่าเทียมกนั และเป็นการกระตุน้ใหเ้กิดการท างานให้มีความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
โดยมีเวลาเป็นตวัก าหนด หากจ าเลยไม่มีความผิดก็จะกลายเป็นส่ิงท่ีไม่ยติุธรรมส าหรับจ าเลยไปตลอดชีวิต ร้อยละ 1.04 ควรพิจารณาเป็นรายคดี
ไป และร้อยละ 2.56 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ส าหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อกฎหมายคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ว่าควรมีผลบังคบัยอ้นหลงัหรือไม่ พบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.19 ระบุวา่ ควรมีผลบงัคบัยอ้นหลงั เพราะคดีเก่า ๆ หลายคดียงัไม่ไดรั้บการสะสางหรือยงัคา้งคา ไดส้ร้างความ
เสียหายให้กบัประเทศ กลุ่มนกัการเมืองท่ีเคยท าผิดในอดีต จะไดไ้ม่ตอ้งลอยนวล และควรรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ควรมีการสร้าง
มาตรฐานใหม่ ๆ เพ่ือไม่ใหน้กัการเมืองกระท าผิดเป็นแบบอยา่งได ้รองลงมา ร้อยละ 26.78 ระบุวา่ ไม่ควรมีผลบงัคบัยอ้นหลงั เพราะไม่ถูกตอ้ง
ตามหลกัของกฎหมาย ท าใหเ้สียเวลาในการพิจารณาคดี และอาจเกิดความวุน่วายตามมา ควรเขม้งวดกบัคดีใหม่ ๆ ใหม้ากข้ึน ร้อยละ 2.72 ระบุวา่            
ควรพิจารณาเป็นรายคดีไป ข้ึนอยูก่บัความผิดและความร้ายแรงของคดี และร้อยละ 4.31 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ทา้ยท่ีสุด เม่ือถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) วา่ดว้ยวธีิพิจารณาคดีอาญาของผูด้  ารง
ต าแหน่งทางการเมือง วา่จะช่วยลดการทุจริตและลดการเอ้ือประโยชน์แก่ส่วนตนหรือพวกพอ้งไดม้ากนอ้ยเพียงใด พบว่า ประชาชน ร้อยละ 
24.70 ระบุว่า ช่วยไดม้าก เพราะเป็นการสร้างความเกรงกลวัให้กบันักการเมือง ท าให้นักการเมืองเกิดความยบัย ั้งชัง่ใจท่ีจะกระท าความผิด       
และคิดว่ากฎหมายดงักล่าวน่าจะถูกน ามาใชอ้ย่างจริงจงั และเขม้งวด ร้อยละ 54.20 ระบุว่า ช่วยไดใ้นระดบัหน่ึง เพราะเป็นมาตรการท่ีมี          
ความชัดเจน นักการเมืองจะได้เกิดความเกรงกลวั โดยเฉพาะนักการเมืองท่ีมีทั้ งเงินและอ านาจ ซ่ึงจะเอ้ือให้ตนเองพน้ความผิดได้ง่ายข้ึน             
แต่อยา่งไรก็ตาม ก็ยงัไม่สามารถลดการทุจริตคอร์รัปชนัได ้เพราะกฎหมายมกัมีช่องโหว ่และมีช่องทางในการทุจริตท่ีหลากหลาย ร้อยละ 13.59 
ระบุวา่ ช่วยไม่ไดเ้ลย เพราะการทุจริตคอร์รัปชนั กลายเป็นส่ิงท่ีฝังรากลึกอยูใ่นสังคมไทยมาชา้นาน นกัการเมืองมกัเห็นผลประโยชน์ส่วนตน
มากกวา่ส่วนรวม ประกอบกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายยงัไม่มีความเขม้งวดพอท่ีจะลงโทษนกัการเมืองใหเ้ห็นเป็นตวัอยา่งได ้เป็นการแกไ้ขปัญหาท่ี
ปลายเหตุ และร้อยละ  7.51 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ  

เม่ือพิจารณาลกัษณะทัว่ไปของตวัอยา่ง พบวา่ ตวัอย่างร้อยละ 9.03 มีภูมิล าเนาอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 25.18 มีภูมิล าเนาอยูป่ริมณฑลและ       
ภาคกลาง ร้อยละ 18.15 มีภูมิล าเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.25 มีภูมิล าเนาอยู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 14.39 มีภูมิล าเนาอยู่ภาคใต ้ 
ตวัอยา่ง ร้อยละ 57.07 เป็นเพศชาย ร้อยละ 42.77 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.16 เป็นเพศทางเลือก ตวัอยา่งร้อยละ 6.31 มีอาย ุ18 – 25 ปี ตวัอยา่ง 
ร้อยละ 17.35 มีอาย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 22.54 มีอาย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 33.09 มีอาย ุ46 – 59 ปี ร้อยละ 18.78 มีอาย ุ60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 1.92    
ไม่ระบุอาย ุตวัอยา่ง ร้อยละ 91.77 นบัถือศาสนาพุทธ ตวัอยา่งร้อยละ 3.76 นบัถือศาสนาอิสลาม ตวัอยา่งร้อยละ 0.88 นบัถือศาสนาคริสต/์ฮินดู/
ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศาสนาใด ๆ และร้อยละ 3.60 ไม่ระบุศาสนา  

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐัฐา วินิจนัยภาค 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถือ 081-648-8699 

 
วนัอาทิตย์ท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

 ศูนยส์ ารวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสาร 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 จ านวน 2 หนา้ (รวมหนา้น้ี) 
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ตวัอย่าง ร้อยละ 21.90 ระบุว่าสถานภาพโสด ร้อยละ 69.38 สมรสแลว้ ร้อยละ 5.04 หมา้ย หย่าร้าง แยกกนัอยู่ และร้อยละ 3.68 ไม่ระบุ

สถานภาพการสมรส ตวัอย่าง ร้อยละ 23.10 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต ่ากวา่ ร้อยละ 26.30 จบการศึกษามธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 
7.83 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 30.94 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 7.43 จบการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า และร้อยละ 4.40 ไม่ระบุการศึกษา ตวัอยา่งร้อยละ 14.23 ประกอบอาชีพขา้ราชการ/ลูกจา้ง/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 14.07 ประกอบ
อาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 23.98 ประกอบอาชีพเจา้ของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 12.31 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.07 
ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน ร้อยละ 13.83 เป็นพอ่บา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุวา่งงาน ร้อยละ 2.96 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา ร้อยละ 0.16 
เป็นพนกังานองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหาก าไร และร้อยละ 4.40 ไม่ระบุอาชีพ  

ตวัอยา่งร้อยละ 10.87 ไม่มีรายได ้ร้อยละ 21.26 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 25.26 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 
20,000 บาท ร้อยละ 12.23 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 7.99 มีรายได้เฉล่ีย ต่อเดือน 30,001 –  40,000 บาท ร้อยละ 10.39            
มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 40,001 บาทข้ึนไป และร้อยละ 11.99 ไม่ระบุรายได ้

1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า ศาลควรมอี านาจพจิารณาคดอีาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืงได้ โดยไม่ต้องกระท าต่อหน้าจ าเลย  
    กรณีจ าเลยไม่มาศาลหรือจบัจ าเลยไม่ได้ภายใน 3 เดอืน 

ความคดิเห็นของประชาชน ศาลควรมอี านาจพจิารณาคดอีาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืงได้                                             
โดยไม่ต้องกระท าต่อหน้าจ าเลย กรณีจ าเลยไม่มาศาลหรือจบัจ าเลยไม่ได้ภายใน 3 เดอืน       ร้อยละ 

เห็นด้วย เพราะ ถือวา่จ าเลยมีเจตนาท่ีจะหลบหนีคดี หากรอใหจ้ าเลยมาใหก้าร อาจใชร้ะยะเวลานาน คดีไม่คืบหนา้จน
หมดอายคุวามในท่ีสุด การพิจารณาคดีจะไดร้วดเร็วข้ึน และศาลไดข้ึ้นช่ือวา่เป็นผูท่ี้มีความยติุธรรมอยูแ่ลว้ 

69.54 

ไม่เห็นด้วย เพราะ ไม่สามารถระบุไดว้า่จ าเลยไดก้ระท าความผิดจริงหรือไม่ ศาลไม่ควรสรุปความหรือพิจารณา 
     โดยไม่สอบถามจ าเลย อาจเกิดความไม่ยติุธรรมแก่จ าเลย ควรใหจ้ าเลยไดมี้โอกาสในการแกต้่างในชั้นศาล ทั้งน้ี    
      เป็นการใหอ้ านาจศาลมากเกินไป 

25.58 

ควรพจิารณาเป็นรายคดไีป 0.80 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 4.08 

รวม 100.00 

2. ท่านคดิว่า คดอีาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง ควรมอีายุความหรือไม่ (วนัหมดอายุคดคีวาม) 
ความคดิเห็นของประชาชนต่อคดอีาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืงว่าควรมอีายุความหรือไม่ (วนัหมดอายุคดคีวาม) ร้อยละ 

ไม่ควรมอีายุความ เพราะเป็นการป้องกนัจ าเลยหลบหนีความผิดดว้ยการออกนอกประเทศ และรอใหจ้นคดีหมดอายคุวาม  
      คนท าผิดควรรับผิดชอบในส่ิงท่ีตนเองไดก้ระท าไว ้และจะไดไ้ม่ลอยนวล 

48.44 

ควรมอีายุความ เพราะควรใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกนักบัคดีอาญาทัว่ไปเพื่อใหเ้กิดความเท่าเทียมกนั และเป็นการกระตุน้ใหเ้กิด 
      การท างานใหมี้ความรวดเร็วมากยิง่ข้ึน โดยมีเวลาเป็นตวัก าหนด หากจ าเลยไม่มีความผิด ก็จะกลายเป็นส่ิงท่ีไม่ยติุธรรม 
      ส าหรับจ าเลยไปตลอดชีวติ   

47.96 

ควรพจิารณาเป็นรายคดไีป 1.04 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 2.56 

รวม 100.00 

3. ท่านคดิว่า กฎหมายคดอีาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง ควรมผีลบังคบัย้อนหลงัหรือไม่  
ความคดิเห็นของประชาชนต่อกฎหมายคดอีาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืงว่าควรมผีลบังคบัย้อนหลงัหรือไม่ ร้อยละ 

ควรมผีลบังคบัย้อนหลงั เพราะคดีเก่า ๆ หลายคดียงัไม่ไดรั้บการสะสางหรือยงัคา้งคา ไดส้ร้างความเสียหายใหก้บัประเทศ  
     กลุ่มนกัการเมืองท่ีเคยท าผิดในอดีต จะไดไ้ม่ตอ้งลอยนวล และควรรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ควรมีการสร้าง 
    มาตรฐานใหม่ ๆ เพ่ือไม่ใหน้กัการเมืองกระท าผิดเป็นแบบอยา่งได ้

66.19 

ไม่ควรมผีลบังคบัย้อนหลงั เพราะไม่ถูกตอ้งตามหลกัของกฎหมาย ท าใหเ้สียเวลาในการพิจารณาคดี และอาจเกิดความวุน่วาย 
     ตามมา ควรเขม้งวดกบัคดีใหม่ ๆ ใหม้ากข้ึน  

26.78 

ควรพจิารณาเป็นรายคดไีปขึน้อยู่กบัความผดิและความร้ายแรงของคด ี 2.72 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 4.31 

รวม 100.00 

4. ท่านคดิว่า ร่างพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยวธีิพจิารณาคดอีาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง จะช่วยลด 
    การทุจริตและลดการเอือ้ประโยชน์แก่ส่วนตนหรือพวกพ้องได้มากหน้อยเพยีงใด 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อร่างพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยวธีิพจิารณาคดอีาญา 
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง ว่าจะช่วยลดการทุจริตและลดการเอือ้ประโยชน์แก่ส่วนตนหรือพวกพ้อง 

ได้มากน้อยเพยีงใด 
ร้อยละ 

ช่วยได้มาก เพราะเป็นการสร้างความเกรงกลวัใหก้บันกัการเมือง ท าใหน้กัการเมืองเกิดความยบัย ั้งชัง่ใจท่ีจะกระท าความผิด  
       และคิดวา่กฎหมายดงักล่าวน่าจะถูกน ามาใชอ้ยา่งจริงจงั และเขม้งวด 

24.70 

ช่วยได้ในระดบัหนึ่ง เพราะเป็นมาตรการท่ีมีความชดัเจน นกัการเมืองจะไดเ้กิดความเกรงกลวั โดยเฉพาะนกัการเมือง 
      ท่ีมีทั้งเงินและอ านาจ ซ่ึงจะเอ้ือใหต้นเองพน้ความผิดไดง่้ายข้ึน แต่อยา่งไรก็ตาม ก็ยงัไม่สามารถลดการทุจริตคอร์รัปชนัได ้ 
      เพราะกฎหมายมกัมีช่องโหว ่และมีช่องทางในการทุจริตท่ีหลากหลาย 

54.20 

ช่วยไม่ได้เลย เพราะการทุจริตคอร์รัปชนั กลายเป็นส่ิงท่ีฝังรากลึกอยูใ่นสงัคมไทยมาชา้นาน นกัการเมืองมกัเห็น 
      ผลประโยชน์ส่วนตนมากกวา่ส่วนรวม ประกอบกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายยงัไม่มีความเขม้งวดพอท่ีจะลงโทษนกัการเมือง 
     ใหเ้ห็นเป็นตวัอยา่งได ้เป็นการแกไ้ขปัญหาท่ีปลายเหต ุ

13.59 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 7.51 
รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 
 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  113 9.03 
ปริมณฑลและภาคกลาง  315 25.18 
ภาคเหนือ 227 18.15 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 416 33.25 
ภาคใต ้ 180 14.39 

รวม 1,251 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 714 57.07 
หญิง 535 42.77 
เพศทางเลือก 2 0.16 

รวม 1,251 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 79 6.31 
26 – 35 ปี  217 17.35 
36 – 45  ปี 282 22.54 
46 – 59  ปี 414 33.09 
60 ปีข้ึนไป 235 18.78 
ไม่ระบุ 24 1.92 

รวม 1,251 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,148 91.77 
อิสลาม 47 3.76 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศาสนาใด ๆ 11 0.88 
ไม่ระบุ 45 3.60 

รวม 1,251 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 274 21.90 
สมรส 868 69.38 
หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่
 
 
 

63 5.04 
ไม่ระบุ 46 3.68 

รวม 1,251 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาหรือต ่ากวา่ 289 23.10 
มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 329 26.30 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 98 7.83 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 387 30.94 
สูงกวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 93 7.43 
ไม่ระบุ 55 4.40 

รวม 1,251 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขา้ราชการ/ลูกจา้ง/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 178 14.23 
พนกังานเอกชน 176 14.07 
เจา้ของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 300 23.98 
เกษตรกร/ประมง 154 12.31 
รับจา้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน 176 14.07 
พอ่บา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุวา่งงาน 173 13.83 
นกัเรียน/นกัศึกษา 37 2.96 
พนกังานองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหาก าไร 2 0.16 
ไม่ระบุ 55 4.40 

รวม 1,251 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรายได ้ 136 10.87 
ไม่เกิน 10,000 266 21.26 
10,001 – 20,000 316 25.26 
20,001 – 30,000 153 12.23 
30,001 –  40,000 100 7.99 
มากกวา่  40,001 ข้ึนไป 130 10.39 
ไม่ระบุ 150 11.99 

รวม 1,251 100.00 
 
  

 


