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“การส ารวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส คร้ังที่ 1” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “การส ารวจคะแนน
นิยมทางการเมืองรายไตรมาส คร้ังที่ 1” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 18 - 20 ธันวำคม 2562 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค 
ระดับกำรศึกษำ และอำชีพทั่วประเทศ รวมทั้ งส้ิน จ ำนวน 2,511 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกับกำรส ำรวจคะแนนนิยมทำงกำรเมือง กำรส ำรวจอำศัย        
กำรสุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลัก (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบง่ำย    
(Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดคำ่ควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงบุคคลท่ีประชำชนจะสนับสนุนให้เป็นนำยกรัฐมนตรีในวนัน้ี พบว่ำ ส่วนใหญ่ อันดับ 1 ร้อยละ 31.42                 
ระบุว่ำเป็น นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ (พรรคอนาคตใหม่) เพรำะ อยำกเห็นคนรุ่นใหม่เขำ้มำบริหำรบ้ำนเมือง มีควำมคิดท่ีพฒันำประเทศ และ
เศรษฐกิจได้ดี และช่ืนชอบพรรคอนำคตใหม่เป็นกำรส่วนตวั รองลงมำ อนัดับ 2 ร้อยละ 23.74 ระบุว่ำเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพรำะ 
บริหำรงำนดีอยู่แล้ว เป็นคนตรงไปตรงมำ บ้ำนเมืองสงบไม่วุ่นวำย ช่วยเหลือประชำชนได้จริง และอยำกให้ด ำรงต ำแหน่งต่อไป อันดับ 3                      
ร้อยละ 17.32 ระบุวำ่ ยงัหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อนัดบั 4 ร้อยละ 11.95 ระบุวำ่เป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ เพรำะ ชอบนโยบำยพรรคเพื่อไทย
และตอ้งกำรให้มำช่วยแกไ้ขปัญหำเศรษฐกิจให้ดียิ่งข้ึน อยำกให้ผูห้ญิงข้ึนมำบริหำรประเทศบำ้ง และช่ืนชอบเป็นกำรส่วนตวั อนัดบั 5 ร้อยละ 3.90 
ระบุวำ่เป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) เพรำะ เป็นคนตรงไปตรงมำ พูดจริง ท ำจริง สำมำรถพฒันำให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองได ้
และช่ืนชอบเป็นกำรส่วนตัว อันดับ 6 ร้อยละ 3.46 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ อันดับ 7 ร้อยละ 2.47 ระบุว่ำเป็น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์                   
(พรรคประชาธิปัตย์) เพรำะ เป็นคนตรงไปตรงมำ ซ่ือสัตยสุ์จริต ไม่มีประวติัด่ำงพร้อย และช่ืนชอบพรรคประชำธิปัตยเ์ป็นกำรส่วนตวั อนัดบั 8    
ร้อยละ 1.08 ระบุว่ำเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) เพรำะ มีผลงำนในกำรท ำงำนท่ีดี มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ซ่ือสัตยสุ์จริต และ
สำมำรถพฒันำให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองได้ อนัดับ 9 ร้อยละ 0.88 ระบุว่ำเป็น นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา (พรรคชาติไทยพัฒนา) เพรำะ ช่ืนชอบ
นโยบำยของพรรค ท ำงำนสำนต่อจำกคุณพอ่ไดดี้ และอยำกให้ผูห้ญิงข้ึนมำบริหำรประเทศบำ้ง และนายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ (พรรคเศรษฐกิจใหม่) 
เพรำะ มีนโยบำยพรรคท่ีชดัเจน น่ำจะช่วยแกไ้ขปัญหำเศรษฐกิจไดดี้ ในสัดส่วนท่ีท่ำกนั อนัดบั 10 ร้อยละ 0.67 ระบุวำ่เป็น นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 
เพรำะ มีควำมซ่ือสัตยสุ์จริตในกำรท ำงำน และช่ืนชอบเป็นกำรส่วนตวั อนัดบั 11 ร้อยละ 0.56 ระบุวำ่เป็น นายชวน หลีกภัย เพรำะ มีผลงำนและ         
กำรท ำงำนท่ีผ่ำนมำดี มีควำมเหมำะสมท่ีจะด ำรงต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี อันดับ 12 ร้อยละ 0.47 ระบุว่ำเป็น นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา                     
(พรรคประชาชาติ) เพรำะ ไม่น่ำจะมีเร่ืองคอร์รัปชัน และช่ืนชอบเป็นกำรส่วนตวั อนัดับท่ี 13 ร้อยละ 0.40 ระบุว่ำเป็น นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 
(พรรคเพ่ือไทย) เพรำะ เป็นคนท่ีมีควำมคิดรอบคอบ และผลงำนของพรรคเพื่อไทยดี อนัดบั 14 ร้อยละ 0.32 ระบุวำ่เป็น หม่อมราชวงศ์จตัุมงคล โสณกุล 
(พรรครวมพลังประชาชาติไทย) เพรำะ มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนท่ียำวนำน อันดับ 15 ร้อยละ 0.16 ระบุว่ำเป็น นายเทวัญ ลิปตพัลลภ 
(พรรคชาติพัฒนา) อันดับท่ี 16 ระบุว่ำเป็น นายชัชชาติ  สิทธิพันธ์ุ เพรำะ มีควำมมุ่งมั่นในกำรท ำงำน และอนัดับ 17 ร้อยละ 0.04 ระบุว่ำเป็น               
นายอุตตม สาวนายน (พรรคพลังประชารัฐ) เพรำะ มีผลงำนและกำรท ำงำนดี, นายกรณ์ จาติกวณิช, นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์, นายชิงชัย มงคลธรรม 
และนายพรีะพนัธ์ุ สาลรัีฐวภิาค เพรำะ เป็นคนออกมำพดูเร่ืองกฎหมำยท่ีควรจะร่ำงใหถู้กตอ้ง ไม่เขำ้ขำ้งฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึง ในสดัส่วนท่ีเท่ำกนั         

ทำ้ยท่ีสุด เม่ือถำมถึงพรรคกำรเมืองท่ีประชำชนจะสนบัสนุนในวนัน้ี พบวำ่ ส่วนใหญ่ อนัดบั 1 ร้อยละ 30.27 ระบุวำ่เป็น พรรคอนำคตใหม่ 
รองลงมำ อนัดบั 2 ร้อยละ 19.95 ระบุว่ำเป็น พรรคเพื่อไทย อนัดบั 3 ร้อยละ 16.69 ระบุวำ่เป็น พรรคพลงัประชำรัฐอนัดบั 4 ร้อยละ 13.46 ระบุว่ำ   
ไม่สนบัสนุนพรรคกำรเมืองใดเลย อนัดบั 5 ร้อยละ 10.83 ระบุวำ่เป็น พรรคประชำธิปัตย ์อนัดบั 6 ร้อยละ 2.43 ระบุวำ่เป็น พรรคภูมิใจไทย อนัดบั 7 
ร้อยละ 2.03 ระบุวำ่เป็น พรรคเสรีรวมไทย อนัดบั 8 ร้อยละ 1.59 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ อนัดบั 9 ร้อยละ 0.92 ระบุวำ่เป็น พรรคชำติไทยพฒันำ 
อนัดบั 10 ร้อยละ 0.48 ระบุวำ่เป็น พรรคเศรษฐกิจใหม่ อนัดบั 11 ร้อยละ 0.39 ระบุวำ่เป็น พรรคพลงัไทยรักไทย อนัดบั 12 ร้อยละ 0.20 ระบุวำ่เป็น 
พรรคเพื่อชำติ, พรรคประชำชำติ และพรรคควำมหวงัใหม่ ในสดัส่วนท่ีเท่ำกนั อนัดบั 13 ร้อยละ 0.08 ระบุวำ่เป็น พรรครวมพลงัประชำชำติไทย และ
พรรครักษผ์ืนป่ำประเทศไทย และอนัดบั 14 ร้อยละ 0.04 ระบุวำ่เป็น พรรคครูไทยเพื่อประชำชน, พรรคชำติพฒันำ, พรรคไทยศรีวไิลย,์ พรรคไทรักธรรม 
และพรรคประชำธิปไตยใหม่ ในสดัส่วนท่ีเท่ำกนั   

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตวัอย่ำง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 8.84 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.85 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล     
และภำคกลำง ร้อยละ 18.48 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.41 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.42 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่งร้อยละ 49.10 เป็นเพศชำย และร้อยละ 50.90 เป็นเพศหญิง  

 

วนัอาทิตย์ท่ี 29 ธันวาคม 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 มือถอื 081-667-7766 
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ตวัอย่ำงร้อยละ 6.53 มีอำยุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 15.81 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 20.63 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 33.93 มีอำยุ 46 – 59 ปี     

และร้อยละ 23.10 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป ตวัอยำ่งร้อยละ 92.99 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 4.74 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.12 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอ่ืน ๆ และร้อยละ 1.15 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 21.19 สถำนภำพโสด ร้อยละ 74.83 สมรสแลว้ ร้อยละ 2.86 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 1.12 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำงร้อยละ 30.95 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ ำกว่ำ ร้อยละ 31.34 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.69                 
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 24.05 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.62 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 1.35 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอยำ่งร้อยละ 10.12 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 13.26 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 21.39 
ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจส่วนตัว/อำชีพอิสระ ร้อยละ 16.17 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.65 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/         
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 19.43 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 2.43 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ ร้อยละ 0.04 เป็นพนกังำนองคก์รอิสระท่ี
ไม่แสวงหำก ำไร และร้อยละ 1.51 ไม่ระบุอำชีพ  

ตวัอยำ่งร้อยละ 18.56 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 25.53 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 25.85 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 
20,000 บำท ร้อยละ 10.16 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.21 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 6.37          
มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 8.32 ไม่ระบุรำยได ้
 

1. วนันีท่้านสนับสนุนให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี 
อนัดบั บุคคลทีป่ระชาชนจะสนบัสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวนันี ้ ร้อยละ 

1 นายธนาธร จงึรุ่งเรืองกจิ (พรรคอนาคตใหม่) เพรำะ อยำกเห็นคนรุ่นใหม่เขำ้มำบริหำรบำ้นเมือง มีควำมคิดท่ีพฒันำ
ประเทศและเศรษฐกิจไดดี้ และช่ืนชอบพรรคอนำคตใหม่เป็นกำรส่วนตวั  

31.42 

2 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพรำะ บริหำรงำนดีอยูแ่ลว้ เป็นคนตรงไปตรงมำ บำ้นเมืองสงบไม่วุ่นวำยช่วยเหลือ
ประชำชนไดจ้ริง และอยำกใหด้ ำรงต ำแหน่งต่อไป 

23.74 

3 ยงัหาคนทีเ่หมาะสมไม่ได้ 17.32 
4 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ เพรำะ ชอบนโยบำยพรรคเพื่อไทยและตอ้งกำรให้มำช่วยแกไ้ขปัญหำเศรษฐกิจให้ดี

ยิง่ข้ึน อยำกใหผู้ห้ญิงข้ึนมำบริหำรประเทศบำ้ง และช่ืนชอบเป็นกำรส่วนตวั 
11.95 

5 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) เพรำะ เป็นคนตรงไปตรงมำ พูดจริง ท ำจริง สำมำรถพฒันำ              
ใหป้ระเทศเจริญรุ่งเรืองได ้และช่ืนชอบเป็นกำรส่วนตวั  

3.90 

6 ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 3.46 
7 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) เพรำะ เป็นคนตรงไปตรงมำ ซ่ือสัตยสุ์จริต ไม่มีประวติัด่ำงพร้อย 

และช่ืนชอบพรรคประชำธิปัตยเ์ป็นกำรส่วนตวั 
2.47 

8 นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) เพรำะ มีผลงำนในกำรท ำงำนท่ีดี มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ซ่ือสัตยสุ์จริต 
และสำมำรถพฒันำใหป้ระเทศเจริญรุ่งเรืองได ้

1.08 

9 นางสาวกญัจนา ศิลปอาชา (พรรคชาตไิทยพฒันา) เพรำะ ช่ืนชอบนโยบำยของพรรค ท ำงำนสำนต่อจำกคุณพอ่ไดดี้ 
และอยำกใหผู้ห้ญิงข้ึนมำบริหำรประเทศบำ้ง 

0.88 

นายมิง่ขวญั แสงสุวรรณ์ (พรรคเศรษฐกจิใหม่) เพรำะ มีนโยบำยพรรคท่ีชดัเจน น่ำจะช่วยแกไ้ขปัญหำเศรษฐกิจไดดี้ 0.88 
10 นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เพรำะ มีควำมซ่ือสตัยสุ์จริตในกำรท ำงำน และช่ืนชอบเป็นกำรส่วนตวั 0.67 
11 นายชวน หลกีภัย เพรำะ มีผลงำนและกำรท ำงำนท่ีผำ่นมำดี มีควำมเหมำะสมท่ีจะด ำรงต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี 0.56 
12 นายวนัมูหะมดันอร์ มะทา (พรรคประชาชาต)ิ เพรำะ ไม่น่ำจะมีเร่ืองคอร์รัปชนั และช่ืนชอบเป็นกำรส่วนตวั 0.47 
13 นายสมพงษ์ อมรววิฒัน์ (พรรคเพ่ือไทย) เพรำะ เป็นคนท่ีมีควำมคิดรอบคอบ และผลงำนของพรรคเพื่อไทยดี 0.40 
14 หม่อมราชวงศ์จตัุมงคล โสณกลุ (พรรครวมพลงัประชาชาตไิทย) เพรำะ มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนท่ียำวนำน 0.32 
15 นายเทวญั ลปิตพลัลภ (พรรคชาตพิฒันา)  0.16 
16 นายชัชชาต ิ สิทธิพนัธ์ุ เพรำะ มีควำมมุ่งมัน่ในกำรท ำงำน 0.12 
17 นายอุตตม สาวนายน (พรรคพลงัประชารัฐ) เพรำะ มีผลงำนและกำรท ำงำนดี 0.04 

นายกรณ์ จาตกิวณิช  0.04 
นายสมคดิ จาตุศรีพทิกัษ์ 0.04 
นายชิงชัย มงคลธรรม 0.04 
นายพรีะพนัธ์ุ สาลรัีฐวภิาค เพรำะ เป็นคนออกมำพดูเร่ืองกฎหมำยท่ีควรจะร่ำงใหถู้กตอ้ง ไม่เขำ้ขำ้งฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึง 0.04 

รวม 100.00 
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2. วนันีท่้านสนับสนุนพรรคการเมืองใด 
อนัดบั พรรคการเมืองทีป่ระชาชนจะสนบัสนุนในวนันี ้ ร้อยละ 

1 พรรคอนำคตใหม่ 30.27 
2 พรรคเพื่อไทย 19.95 
3 พรรคพลงัประชำรัฐ 16.69 
4 ไม่สนบัสนุนพรรคกำรเมืองใดเลย 13.46 
5 พรรคประชำธิปัตย ์ 10.83 
6 พรรคภูมิใจไทย 2.43 
7 พรรคเสรีรวมไทย 2.03 
8 ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.59 
9 พรรคชำติไทยพฒันำ 0.92 
10 พรรคเศรษฐกิจใหม่ 0.48 
11 พรรคพลงัไทยรักไทย 0.39 
12 พรรคเพื่อชำติ 0.20 

พรรคประชำชำติ 0.20 
พรรคควำมหวงัใหม่ 0.20 

13 พรรครวมพลงัประชำชำติไทย 0.08 
พรรครักษผ์นืป่ำประเทศไทย 0.08 

14 พรรคครูไทยเพื่อประชำชน 0.04 
พรรคชำติพฒันำ 0.04 
พรรคไทยศรีวไิลย ์ 0.04 
พรรคไทรักธรรม 0.04 
พรรคประชำธิปไตยใหม่ 0.04 

รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 222 8.84 
ปริมณฑลและภำคกลำง 649 25.85 
ภำคเหนือ 464 18.48 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 839 33.41 
ภำคใต ้ 337 13.42 

รวม 2,511 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 1,233 49.10 
หญิง 1,278 50.90 

รวม 2,511 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 164 6.53 
26 – 35 ปี 397 15.81 
36 – 45 ปี 518 20.63 
46 – 59 ปี 852 33.93 
60 ปี ข้ึนไป 580 23.10 
ไม่ระบุ – – 

รวม 2,511 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 2,335 92.99 
อิสลำม 119 4.74 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 28 1.12 
ไม่ระบุ 29 1.15 

รวม 2,511 100.00 
 

ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 532 21.19 
สมรส 1,879 74.83 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 72 2.86 
ไม่ระบุ 28 1.12 

รวม 2,511 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 777 30.95 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 787 31.34 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 193 7.69 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 604 24.05 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 116 4.62 
ไม่ระบุ 34 1.35 

รวม 2,511 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 254 10.12 
พนกังำนเอกชน 333 13.26 
เจำ้ของธุรกิจส่วนตวั/อำชีพอิสระ 537 21.39 
เกษตรกร/ประมง 406 16.17 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 393 15.65 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 488 19.43 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 61 2.43 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 1 0.04 
ไม่ระบุ 38 1.51 

รวม 2,511 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 466 18.56 
ไม่เกิน 10,000 641 25.53 
10,001 – 20,000 649 25.85 
20,001 – 30,000 255 10.16 
30,001 –  40,000 131 5.21 
40,001 ข้ึนไป 160 6.37 
ไม่ระบุ 209 8.32 

รวม 2,511 100.00 
 
  

 


