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“COVID-19 รอบใหม่” 
 

เรียน  บรรณาธกิารบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “COVID-19       
รอบใหม่” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 1 – 3 กุมภำพนัธ์ 2564 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 15 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ และอำชีพ         
ทั่วประเทศ รวมทั้ งส้ิน จ ำนวน 1,315 หน่วยตัวอย่ำง เก่ียวกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัส COVID-19 รอบใหม่ กำรส ำรวจอำศัย                 
กำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธีแบบง่ำย  
(Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัทโ์ดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมกลวัของประชำชนว่ำจะติดเช้ือไวรัส COVID-19 จำกกำรแพร่ระบำดในขณะน้ี พบว่ำ ร้อยละ 25.86 ระบุว่ำ              
มีควำมกลวัมาก เพรำะ เช้ือไวรัส COVID-19 มีกำรเเพร่กระจำยอย่ำงรวดเร็วมำก ผูสู้งอำยุมีควำมเส่ียงสูงท่ีจะติดเช้ือ ประชำชนบำงกลุ่มยงัละเลย         
ในกำรป้องกนัตนเอง และยงัไม่มีวคัซีนหรือยำรักษำให้หำยขำด ร้อยละ 37.79 ระบุว่ำ ค่อนข้างมีควำมกลวั เพรำะ ผูติ้ดเช้ือไวรัส COVID-19                 
มีจ ำนวนมำกกว่ำรอบท่ีแลว้ พบผูท่ี้ติดเช้ือแบบไม่แสดงอำกำรมำกขึ้นท ำให้ติดกนัง่ำยกว่ำเดิม จ ำเป็นตอ้งเดินทำงไปท ำงำนและตอ้งเจอกบัผูค้น
จ ำนวนมำก ร้อยละ 18.86 ระบุว่ำ ไม่ค่อยมีควำมกลวั เพรำะ ประชำชนส่วนใหญ่ดูแลและป้องกนัตนเองดี หลีกเล่ียงไปพ้ืนท่ีท่ีมีควำมเส่ียงสูง และ
มัน่ใจในกำรท ำงำนของบุคลำกรทำงกำรเเพทยใ์นกำรรักษำให้หำย และร้อยละ 17.49 ระบุว่ำ ไม่มีควำมกลวัเลย เพรำะ ประชำชนส่วนใหญ่มีกำร
ป้องกนัตนเองอย่ำงดีมำก และไม่ไดอ้ำศยัในพ้ืนท่ีท่ีมีควำมเส่ียงต่อกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัส COVID-19 และเม่ือเปรียบเทียบกบัผลกำรส ำรวจ
ควำมกลวัของประชำชนว่ำจะติดเช้ือไวรัส COVID-19 จำกกำรแพร่ระบำดในขณะน้ี เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนำยน 2563 พบว่ำ ผูท่ี้ระบุว่ำ ไม่ค่อยมีควำมกลวั 
และไม่มีควำมกลวัเลย มีสัดส่วนลดลง ซ่ึงในขณะท่ีผูท่ี้ระบุว่ำ มีควำมกลวัมำก และค่อนขำ้งมีควำมกลวั มีสัดส่วนเพิม่ขึ้น 

ดำ้นควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด ำเนินกำรของรัฐบำลตั้งแต่เดือนธันวำคม 2563 ถึง 31 มกรำคม 2564 ในกำรป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหำกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัส COVID-19 รอบใหม่ พบว่ำ ร้อยละ 27.60 ระบุว่ำ พอใจมาก เพรำะ มีมำตรกำรควบคุมป้องกันโรคได้อย่ำง
รวดเร็ว มีกำรจดัแบ่งพ้ืนท่ีเส่ียงไดช้ดัเจน สำมำรถท ำงำนหรือกิจกรรมต่ำง ๆ ไดต้ำมปกติกบัพ้ืนท่ีท่ีไม่ไดคุ้มเขม้ ร้อยละ 42.13 ระบุว่ำ ค่อนข้างพอใจ                
เพรำะ มีกำรควบคุมท่ีไม่เขม้งวดมำกเกินไป ท ำให้ประชำชนบำงส่วนไม่ค่อยไดรั้บผลกระทบมำก ปิดเฉพำะจงัหวดัท่ีมีผูติ้ดเช้ือจ ำนวนมำก 
สำมำรถด ำรงชีวิตตำมปกติได้ ร้อยละ 20.99 ระบุว่ำ ไม่ค่อยพอใจ เพรำะ กำรคุมเข้มกับกิจกรรมบำงอย่ำงยงัไม่รัดกุม เช่น ให้มีกำรจัดงำนเล้ียง
สังสรรค ์กำรเดินทำงขำ้มจงัหวดั และกำรเขำ้มำท ำงำนของแรงงำนต่ำงดำ้วยงัขำดกำรควบคุมท่ีรัดกุม ท ำให้ยงัพบผูติ้ดเช้ืออยู่จ  ำนวนมำก และ
ร้อยละ 9.28 ระบุว่ำ ไม่พอใจเลย เพรำะ ตอ้งกำรให้มีกำรควบคุมท่ีเขม้ขน้เหมือนคร้ังก่อน และตอ้งกำรให้มีกำรลอ็คดำวน์ทั้งประเทศ 

ส ำหรับควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรผ่อนคลำยมำตรกำรของรัฐในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัส 
COVID-19 รอบใหม่ ท่ีมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่ 1 กุมภำพนัธ์ 2564 พบว่ำ ร้อยละ 43.57 ระบุว่ำ เห็นด้วยมาก เพรำะ ท ำให้ธุรกิจด ำเนินกิจกรรมได ้
เศรษฐกิจสำมำรถขบัเคล่ือนไดดี้ขึ้น และสำมำรถกลบัมำประกอบอำชีพ กำรเรียนกำรสอน หรือกิจกรรมต่ำง ๆ ไดต้ำมปกติ ร้อยละ 34.68 ระบุว่ำ 
ค่อนข้างเห็นด้วย เพรำะ ประชำชนได้ผ่อนคลำยบ้ำง มีกำรรับมือทำงกำรแพทยท่ี์ดีขึ้น ประชำชนด ำรงชีวิตสะดวกมำกขึ้น และประกอบอำชีพ           
หำรำยไดไ้ด้เหมือนเดิม ร้อยละ 14.75 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเห็นดว้ย เพรำะ สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัส COVID-19 ยงัไม่ดีขึ้น ท ำให้           
กำรใชชี้วิตแย่ลงกว่ำเดิม รำยไดจ้ะหำยไปมำกกว่ำเดิม และตอ้งกำรให้เล่ือนระยะเวลำกำรเปิดสถำนศึกษำออกไปอีก ร้อยละ 6.39 ระบุว่ำ ไม่เห็นดว้ยเลย                    
เพรำะ ประชำชนบำงกลุ่มยงัละเลยกำรป้องกนัตนเองโดยเฉพำะเด็กนักเรียน และจ ำนวนของผูติ้ดเช้ือไวรัส COVID-19 ยงัไม่ลดลง และร้อยละ 
0.61 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

วันอาทิตย์ท่ี 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
 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 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 

 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th


2 
 

 
ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงกำรตดัสินใจของประชำชนเก่ียวกบักำรฉีดวคัซีนป้องกนัเช้ือไวรัส COVID-19 พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.12 ระบุว่ำ 

จะรับบริกำรฉีดวคัซีนฟรีจำกรัฐบำล  รองลงมำ ร้อยละ 23.57 ระบุว่ำ จะไม่ฉีดวคัซีนป้องกันเช้ือไวรัส COVID-19 ร้อยละ 7.98 ระบุว่ำ                 
จะยอมเสียเงินเองในกำรฉีดวคัซีนตำมโรงพยำบำลเอกชนท่ีไดรั้บกำรอนุญำตจำกรัฐ และร้อยละ 5.33 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 8.82 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.78 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 18.25 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.54 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.61 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคใต ้
ตวัอยำ่งร้อยละ 48.90 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.10 เป็นเพศหญิง  

ตวัอย่ำงร้อยละ 5.93 มีอำยุไม่เกิน 25 ปี ร้อยละ 15.74 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 22.13 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 33.61 มีอำยุ 46 – 59 ปี     
และร้อยละ 22.59 มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ตวัอยำ่งร้อยละ 94.30 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 4.11 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.06 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอื่น ๆ และร้อยละ 0.53 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำงร้อยละ 20.99 สถำนภำพโสด ร้อยละ 75.51 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.04 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 0.46 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำงร้อยละ 32.02 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 30.65 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.45                         
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 25.10 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.11 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 0.67 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 10.34 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 14.75 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 21.14
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 14.68 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.82 ประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป/ผูใ้ช้แรงงำน      
ร้อยละ 19.77 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำยุ/ว่ำงงำน ร้อยละ 2.43 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ ร้อยละ 0.08 เป็นองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร และ
ร้อยละ 0.99 ไม่ระบุอำชีพ  

ตัวอย่ำงร้อยละ 18.63 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 26.62 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 23.73 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน         
10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 8.37 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.86 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท                           
ร้อยละ 5.62 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 11.17 ไม่ระบุรำยได ้

 

1. ท่านกลัวหรือไม่ว่า ท่านจะติดเช้ือไวรัส COVID-19 จากการแพร่ระบาดในขณะนี ้

ความกลัวของประชาชนว่าจะติดเช้ือไวรัส COVID-19 จากการแพร่ระบาดในขณะนี้ 
ร้อยละ 

ก.พ. 64 มิ.ย. 63 มี.ค. 63 

มีควำมกลวัมาก เพรำะ เช้ือไวรัส COVID-19 มีกำรเเพร่กระจำยอย่ำงรวดเร็วมำก ผูสู้งอำยมีุควำม
เส่ียงสูงท่ีจะติดเช้ือ ประชำชนบำงกลุ่มยงัละเลยในกำรป้องกันตนเอง 
และยงัไม่มีวคัซีนหรือยำรักษำให้หำยขำด 

25.86 12.91 23.97 

ค่อนข้างมีควำมกลวั เพรำะ ผูติ้ดเช้ือไวรัส COVID-19 มีจ ำนวนมำกกว่ำรอบท่ีแลว้ พบผูท่ี้ติดเช้ือ
แบบไม่แสดงอำกำรมำกขึ้นท ำให้ติดกนัง่ำยกว่ำเดิม จ ำเป็นตอ้งเดินทำง
ไปท ำงำน และตอ้งเจอกบัผูค้นจ ำนวนมำก 

37.79 33.39 36.67 

ไม่ค่อยมีควำมกลวั เพรำะ ประชำชนส่วนใหญ่ดูแลและป้องกนัตนเองดี หลีกเล่ียงไปพ้ืนท่ีท่ีมี
ควำมเส่ียงสูง และมัน่ใจในกำรท ำงำนของบุคลำกรทำงกำรเเพทยใ์น
กำรรักษำให้หำย 

18.86 32.83 22.14 

ไม่มีควำมกลวัเลย เพรำะ ประชำชนส่วนใหญ่มีกำรป้องกนัตนเองอยำ่งดีมำก และไม่ไดอ้ำศยัใน
พ้ืนท่ีท่ีมีควำมเส่ียงต่อกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัส COVID-19 

17.49 19.93 17.22 

ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ - 0.94 - 

รวม 100.00 100.00 100.00 
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2. ท่านพอใจหรือไม่กับการด าเนินการของรัฐบาลตั้งแต่ธันวาคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2564 ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัส COVID-19 รอบใหม่ (เช่น ไม่มีการควบคุมอย่างเข้มข้นแบบต้นปี 2563 แต่ปล่อยให้มีการด าเนินกิจกรรม และกิจการต่าง ๆ ได้บ้าง) 

ความพงึพอใจของประชาชนต่อการด าเนินการของรัฐบาล ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2564  
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 รอบใหม่ 

ร้อยละ 

พอใจมาก เพรำะ มีมำตรกำรควบคุมป้องกนัโรคไดอ้ยำ่งรวดเร็ว มีกำรจดัแบ่งพ้ืนท่ีเส่ียงไดช้ดัเจน สำมำรถท ำงำนหรือกิจกรรม
ต่ำง ๆ ไดต้ำมปกติกบัพ้ืนท่ีท่ีไม่ไดคุ้มเขม้ 

27.60 

ค่อนข้างพอใจ เพรำะ มีกำรควบคุมท่ีไม่เขม้งวดมำกเกินไป ท ำใหป้ระชำชนบำงส่วนไม่ค่อยไดรั้บผลกระทบมำก ปิดเฉพำะ
จงัหวดัท่ีมีผูติ้ดเช้ือจ ำนวนมำก สำมำรถด ำรงชีวิตตำมปกติได ้

42.13 

ไม่ค่อยพอใจ เพรำะ กำรคุมเขม้กบักิจกรรมบำงอยำ่งยงัไม่รัดกุม เช่น ให้มีกำรจดังำนเล้ียงสังสรรค ์กำรเดินทำงขำ้มจงัหวดั 
และกำรเขำ้มำท ำงำนของแรงงำนต่ำงดำ้วยงัขำดกำรควบคุมท่ีรัดกุม ท ำให้ยงัพบผูติ้ดเช้ืออยูจ่  ำนวนมำก 

20.99 

ไม่พอใจเลย เพรำะ ตอ้งกำรให้มีกำรควบคุมท่ีเขม้ขน้เหมือนคร้ังก่อน และตอ้งกำรให้มีกำรลอ็คดำวน์ทั้งประเทศ 9.28 
รวม 100.00 

 
3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการผ่อนคลายมาตรการของรัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 รอบใหม่  
ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 กุมภาพนัธ์ 2564 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการผ่อนคลายมาตรการของรัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด 
ของเช้ือไวรัส COVID-19 รอบใหม่ ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 กมุภาพนัธ์ 2564 

ร้อยละ 

เห็นดว้ยมาก เพรำะ ท ำให้ธุรกิจด ำเนินกิจกรรมได ้เศรษฐกิจสำมำรถขบัเคล่ือนไดดี้ขึ้น และสำมำรถกลบัมำประกอบอำชีพ 
กำรเรียนกำรสอน หรือกิจกรรมตำ่ง ๆ ไดต้ำมปกติ 

43.57 

ค่อนข้างเห็นดว้ย เพรำะ ประชำชนไดผ้อ่นคลำยบำ้ง มีกำรรับมือทำงกำรแพทยท่ี์ดีขึ้น ประชำชนด ำรงชีวิตสะดวกมำกขึ้น และ
ประกอบอำชีพหำรำยไดไ้ดเ้หมือนเดิม 

34.68 

ไม่ค่อยเห็นดว้ย เพรำะ สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัส COVID-19 ยงัไม่ดีขึ้น ท ำให้กำรใชชี้วิตแยล่งกว่ำเดิม รำยได้
จะหำยไปมำกกว่ำเดิม และตอ้งกำรให้เล่ือนระยะเวลำกำรเปิดสถำนศึกษำออกไปอีก 

14.75 

ไม่เห็นดว้ยเลย เพรำะ ประชำชนบำงกลุ่มยงัละเลยกำรป้องกนัตนเองโดยเฉพำะเด็กนกัเรียน และจ ำนวนของผูติ้ดเช้ือไวรัส 
COVID-19 ยงัไม่ลดลง 

6.39 

ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.61 
รวม 100.00 

 
4. ท่านจะตัดสินใจอย่างไรเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันเช้ือไวรัส COVID-19 

การตัดสินใจของประชาชนเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันเช้ือไวรัส COVID-19 ร้อยละ 
จะรับบริกำรฉีดวคัซีนฟรีจำกรัฐบำล 63.12 
จะไม่ฉีดวคัซีนป้องกนัเช้ือไวรัส COVID-19 23.57 
จะยอมเสียเงินเองในกำรฉีดวคัซีนตำมโรงพยำบำลเอกชนท่ีไดรั้บกำรอนุญำตจำกรัฐ 7.98 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 5.33 

รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 116 8.82 
ปริมณฑลและภำคกลำง 339 25.78 
ภำคเหนือ 240 18.25 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 441 33.54 
ภำคใต ้ 179 13.61 

รวม 1,315 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 643 48.90 
หญิง 672 51.10 

รวม 1,315 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 25 ปี 78 5.93 
26 – 35 ปี 207 15.74 
36 – 45 ปี 291 22.13 
46 – 59 ปี 442 33.61 
60 ปี ขึ้นไป 297 22.59 

รวม 1,315 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ        1,240  94.30 
อิสลำม 54 4.11 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 14 1.06 
ไม่ระบ ุ 7 0.53 

รวม 1,315 100.00 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 276 20.99 
สมรส 993 75.51 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 40 3.04 
ไม่ระบ ุ 6 0.46 

รวม 1,315 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 421 32.02 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 403 30.65 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 98 7.45 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 330 25.10 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 54 4.11 
ไม่ระบ ุ 9 0.67 

รวม 1,315 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 136 10.34 
พนกังำนเอกชน 194 14.75 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 278 21.14 
เกษตรกร/ประมง 193 14.68 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 208 15.82 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 260 19.77 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 32 2.43 
องคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 1 0.08 
ไม่ระบ ุ 13 0.99 

รวม 1,315 100.00 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 245 18.63 
ไม่เกิน 10,000 บำท 350 26.62 
10,001 – 20,000 บำท 312 23.73 
20,001 – 30,000 บำท 110 8.37 
30,001 – 40,000 บำท 77 5.86 
40,001 บำทขึ้นไป 74 5.62 
ไม่ระบ ุ 147 11.17 

รวม 1,315 100.00 
 
 


