
 

             
 

 

 

 

 
 

“ถึงเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแล้วหรือยงั?” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนยส์าํรวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) เปิดเผยผลสาํรวจของประชาชน เร่ือง “ถึงเวลาอภิปรายไม่

ไว้วางใจรัฐบาลแล้วหรือยัง” ทาํการสํารวจระหว่างวันท่ี  6 – 7 พฤศจิกายน 2562 จากประชาชนท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับ

การศึกษา และอาชีพทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จาํนวน 1,271 หน่วยตวัอย่าง เกี่ยวกับฝ่ายค้านท่ีวางแผนจะขอเปิดอภิปรายไม่ไวว้างใจรัฐบาล และ

ผลลพัธ์หากมีการอภิปรายไม่ไวว้างใจรัฐบาล การสาํรวจอาศยัการสุ่มตวัอยา่งโดยใชค้วามน่าจะเป็นจากบญัชีรายช่ือฐานขอ้มูลตวัอยา่งหลกั (Master 

Sample) ของ “นิดา้โพล” สุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เกบ็ขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศพัท์โดยกาํหนดค่าความ

เช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 

จากการสํารวจเม่ือถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณีท่ีฝ่ายคา้นจะขอเปิดอภิปรายไม่ไวว้างใจรัฐบาล พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 

ทั้งคณะ ในเดือนธนัวาคม 2562 พบว่า ร้อยละ 51.61 ระบุว่า เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะ การบริหารท่ีผ่านมายงัไม่ดีข้ึน ควรจะไดรั้บการตรวจสอบ               

การทาํงาน จะไดรั้บรู้ถึงปัญหาต่าง ๆ ท่ีรัฐบาลไดท้าํ ร้อยละ 20.22 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะ การแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ของรัฐบาลยงัไม่สามารถ

ทาํไดดี้ จึงควรมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของรัฐบาล ขณะท่ีบางส่วนระบุว่า เป็นหนา้ท่ีของฝ่ายคา้นท่ีจะทาํการอภิปรายไม่ไวว้างใจรัฐบาลอยูแ่ลว้               

ร้อยละ 9.44 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ รัฐบาลพึ่ งเร่ิมทาํงานควรเปิดโอกาสให้ทาํงานสร้างผลงานก่อน อย่างน้อยควรจะให้เวลาสัก 2 ปี                 

ร้อยละ 18.02 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะ การทาํงานของรัฐบาลภาพรวมยงัดีอยู่ ขณะท่ีบางส่วนระบุว่า ระยะเวลาการทาํงานของรัฐบาลยงัน้อยอยู ่

เร็วเกินไปท่ีฝ่ายคา้นจะทาํการอภิปรายไม่ไวว้างใจ และร้อยละ 0.71 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ดา้นความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณีท่ีฝ่ายคา้นจะขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รายบุคคล            

ในเดือนธันวาคม 2562 พบว่า ร้อยละ 49.41 ระบุว่า เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะ รัฐมนตรีบางท่านเขา้มาทาํงานไม่เหมาะสมกบัตาํแหน่ง ไม่โปร่งใส 

สมควรท่ีฝ่ายคา้นจะอภิปรายไม่ไวว้างใจ ขณะท่ีบางส่วนระบุว่า อยากใหป้รับเปลี่ยนรัฐมนตรีชุดใหม่ ร้อยละ 25.26 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย 

เพราะ รัฐมนตรีบางท่านยงัไม่เหมาะสมกบัตาํแหน่ง การบริหารงานยงัไม่มีผลงาน สมควรท่ีฝ่ายคา้นจะอภิปรายไม่ไวว้างใจ ร้อยละ 8.81 ระบุว่า                 

ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ รัฐมนตรีแต่ละท่านพึ่งเขา้มารับตาํแหน่งควรเปิดโอกาสใหท้าํงานสร้างผลงานก่อน ขณะท่ีบางส่วนระบุว่า ฝ่ายคา้นคอย

จะโจมตีคณะรัฐมนตรีอยู่แลว้ ร้อยละ 14.32 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะ ระยะเวลาการทาํงานยงัน้อยไป อยากใหท้าํงานเต็มท่ีไปก่อน ขณะท่ี

บางส่วนระบุว่า ฝ่ายคา้นพยายามจะลม้รัฐบาลอยูต่ลอดเวลา และร้อยละ 2.20 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ส่วนผลลพัธ์ของกรณีหากมีการอภิปรายไม่ไวว้างใจรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทั้ งคณะ ในเดือนธันวาคม 2562 พบว่า 

ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 36.59 ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ สามารถอยู่บริหารประเทศต่อไปได ้รองลงมา ร้อยละ 23.45 ระบุว่า ฝ่ายรัฐบาลจะชนะ

โหวต ร้อยละ 20.69 ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ ตอ้งลาออกหรือยุบสภา เลือกตั้งใหม่ ร้อยละ 10.07 ระบุว่า หลงัการอภิปราย พล.อ.ประยุทธ์ จาํเป็น      
ตอ้งปรับคณะรัฐมนตรี ร้อยละ 8.10 ระบุว่า ฝ่ายคา้นจะชนะโหวต ร้อยละ 1.97 ระบุว่า ส.ส. ฝ่ายคา้นบางส่วนจะกลายเป็นงูเห่า ดว้ยการออกเสียง

ไวว้างใจรัฐบาล หรืองดออกเสียง ร้อยละ 1.02 ระบุว่า หลงัการอภิปราย ฝ่ายคา้นจะถูกมองว่าไม่มีความสามารถในการตรวจสอบรัฐบาล               
ร้อยละ 0.55 ระบุว่า ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลบางส่วนจะกลายเป็นงูเห่า ดว้ยการออกเสียงไม่ไวว้างใจรัฐบาล หรืองดออกเสียง และร้อยละ 12.98 ระบุว่า    

ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
ทา้ยท่ีสุด เม่ือถามถึงผลลพัธ์ของกรณีหากมีการอภิปรายไม่ไวว้างใจรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รายบุคคล ในเดือนธนัวาคม 

2562 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 24.31 ระบุว่า รัฐมนตรีผูถู้กอภิปรายอยูใ่นตาํแหน่งต่อไป รองลงมา ร้อยละ 20.46 ระบุว่า ฝ่ายรัฐบาลจะชนะ

โหวต ร้อยละ 17.78 ระบุว่า หลงัการอภิปราย พล.อ.ประยุทธ์ จาํเป็นต้องปรับคณะรัฐมนตรี ร้อยละ 15.03 ระบุว่า รัฐมนตรีผู ้ถูกอภิปรายลาออก              

ร้อยละ 13.45 ระบุว่า ฝ่ายคา้นจะชนะโหวต ร้อยละ 1.73 ระบุว่า ส.ส. ฝ่ายคา้นบางส่วนจะกลายเป็นงูเห่า ดว้ยการออกเสียงไวว้างใจรัฐมนตรี หรือ            
งดออกเสียง ร้อยละ 1.02 ระบุว่า ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลบางส่วนจะกลายเป็นงูเห่า ดว้ยการออกเสียงไม่ไวว้างใจรัฐมนตรี หรืองดออกเสียง ร้อยละ 0.87 
ระบุว่า หลงัการอภิปราย ฝ่ายคา้นจะถูกมองว่าไม่มีความสามารถในการตรวจสอบรัฐบาล และร้อยละ 16.05 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

 

 

วันอาทิตย์ท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

 ศูนยส์าํรวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสาร 02 -727- 3595 
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เม่ือพิจารณาลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง พบว่า ตวัอยา่งร้อยละ 8.90 มีภูมิลาํเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.57 มีภูมิลาํเนาอยูป่ริมณฑล     

และภาคกลาง ร้อยละ 18.33 มีภูมิลาํเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.67 มีภูมิลาํเนาอยู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.53 มีภูมิลาํเนาอยู่

ภาคใต ้ตวัอยา่งร้อยละ 48.86 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.14 เป็นเพศหญิง  

ตวัอย่างร้อยละ 7.32 มีอาย ุ18 – 25 ปี ร้อยละ 15.66 มีอาย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 22.34 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 33.36 มีอายุ 46 – 59 ปี     

และร้อยละ 21.32 มีอาย ุ60 ปีข้ึนไป ตวัอยา่งร้อยละ 94.81 นบัถอืศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.23 นบัถอืศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.70 นบัถอืศาสนาคริสต ์

และอื่น ๆ  และร้อยละ 1.26 ไม่ระบุศาสนา ตวัอยา่งร้อยละ 21.40 สถานภาพโสด ร้อยละ 73.17 สมรสแลว้ ร้อยละ 4.01 หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู่ 

และร้อยละ 1.42 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส  

ตัวอย่างร้อยละ 31.24 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า ร้อยละ 29.19 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 8.26                 

จบการศกึษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 24.47 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 5.11 จบการศกึษาสูงกวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

และร้อยละ 1.73 ไม่ระบุการศึกษา  

ตวัอยา่งร้อยละ 9.13 ประกอบอาชีพขา้ราชการ/ลูกจ้าง/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 13.61 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 22.58

ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 17.31 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.81 ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน      

ร้อยละ 18.17 เป็นพ่อบา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุว่างงาน ร้อยละ 1.65 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา และร้อยละ 1.74 ไม่ระบุอาชีพ  

ตวัอยา่งร้อยละ 16.29 ไม่มีรายได ้ร้อยละ 24.86 มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 26.36 มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 

20,000 บาท ร้อยละ 10.39 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 5.43 มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บาท ร้อยละ 5.82          

มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป และร้อยละ 10.85 ไม่ระบุรายได ้

 

1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับฝ่ายค้านที่วางแผนจะขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล พล.อ.ประยทุธ์ จันทร์โอชา ทั้งคณะ ในเดือนธันวาคม 2562 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อกรณีที่ฝ่ายค้านจะขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล พล.อ.ประยทุธ์ จันทร์โอชา ทั้งคณะ  

ในเดือนธันวาคม 2562 

ร้อยละ 

เห็นด้วยอย่างยิง่ เพราะ  การบริหารท่ีผ่านมายงัไม่ดีข้ึน ควรจะไดรั้บการตรวจสอบการทาํงาน จะไดรั้บรู้ถึงปัญหาต่าง ๆ               

ท่ีรัฐบาลไดท้าํ 

51.61 

ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะ การแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ของรัฐบาลยงัไม่สามารถทาํไดดี้ จึงควรมีการตรวจสอบความถูกตอ้ง                

ของรัฐบาล ขณะท่ีบางส่วนระบุว่า เป็นหนา้ท่ีของฝ่ายคา้นท่ีจะทาํการอภิปรายไม่ไวว้างใจรัฐบาล

อยูแ่ลว้ 

20.22 

ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ รัฐบาลพึ่งเร่ิมทาํงานควรเปิดโอกาสใหท้าํงานสร้างผลงานก่อน อยา่งนอ้ยควรจะใหเ้วลาสัก 2 ปี 9.44 

ไม่เห็นด้วยเลย เพราะ การทาํงานของรัฐบาลภาพรวมยงัดีอยู ่ขณะท่ีบางส่วนระบุว่า ระยะเวลาการทาํงานของรัฐบาลยงันอ้ยอยู ่

เร็วเกินไปท่ีฝ่ายคา้นจะทาํการอภิปรายไม่ไวว้างใจ 

ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

18.02 

 

0.71 

รวม 100.00 

 

2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับฝ่ายค้านที่วางแผนจะขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี รายบุคคล ในเดือนธันวาคม 2562 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อกรณีที่ฝ่ายค้านจะขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล พล.อ.ประยทุธ์ จันทร์โอชา รายบุคคล  

ในเดือนธันวาคม 2562 
ร้อยละ 

เห็นด้วยอย่างยิง่ เพราะ  รัฐมนตรีบางท่านเขา้มาทาํงานไม่เหมาะสมกบัตาํแหน่ง ไม่โปร่งใส สมควรท่ีฝ่ายคา้นจะอภิปราย

ไม่ไวว้างใจ ขณะท่ีบางส่วนระบุวา่ อยากใหป้รับเปลี่ยนรัฐมนตรีชุดใหม่ 

49.41 

ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะ รัฐมนตรีบางท่านยงัไม่เหมาะสมกบัตาํแหน่ง การบริหารงานยงัไม่มีผลงาน สมควรท่ีฝ่ายคา้น           

จะอภิปรายไม่ไวว้างใจ  

25.26 

ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ รัฐมนตรีแต่ละท่านพึ่งเขา้มารับตาํแหน่งควรเปิดโอกาสใหท้าํงานสร้างผลงานก่อน ขณะท่ีบางส่วน

ระบุว่า ฝ่ายคา้นคอยจะโจมตีคณะรัฐมนตรีอยูแ่ลว้ 

8.81 

ไม่เห็นด้วยเลย เพราะ ระยะเวลาการทาํงานยงันอ้ยไป อยากใหท้าํงานเตม็ท่ีไปก่อน ขณะท่ีบางส่วนระบุว่า ฝ่ายคา้นพยายาม  

จะลม้รัฐบาลอยู่ตลอดเวลา 

ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

14.32 

 

2.20 

รวม 100.00 
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3. หากมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล พล.อ.ประยทุธ์ จันทร์โอชา ทั้งคณะ ในเดือนธันวาคม 2562 ท่านคดิว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร  

(เลือกตอบได้มากกว่าหน่ึงข้อ) 

ผลลัพธ์ของกรณีหากมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทั้งคณะ ในเดือนธันวาคม 2562 ร้อยละ 

พล.อ.ประยทุธ์ สามารถอยูบ่ริหารประเทศต่อไปได ้ 36.59 

ฝ่ายรัฐบาลจะชนะโหวต  23.45 

พล.อ.ประยทุธ์ ตอ้งลาออกหรือยบุสภา เลือกตั้งใหม่ 20.69 

หลงัการอภิปราย พล.อ.ประยทุธ์ จาํเป็นตอ้งปรับคณะรัฐมนตรี   10.07 

ฝ่ายคา้นจะชนะโหวต   8.10 

ส.ส. ฝ่ายคา้นบางส่วนจะกลายเป็นงูเห่า ดว้ยการออกเสียงไวว้างใจรัฐบาล หรืองดออกเสียง  1.97 

หลงัการอภิปราย ฝ่ายคา้นจะถกูมองวา่ไม่มีความสามารถในการตรวจสอบรัฐบาล 1.02 

ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลบางส่วนจะกลายเป็นงูเห่า ดว้ยการออกเสียงไม่ไวว้างใจรัฐบาล หรืองดออกเสียง 0.55 

ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 12.98 

 

4. หากมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี รายบุคคล ในเดือนธันวาคม 2562 ท่านคดิว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร (เลือกตอบได้มากกว่าหน่ึงข้อ) 

ผลลัพธ์ของกรณีหากมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รายบุคคล ในเดือนธันวาคม 2562 ร้อยละ 

รัฐมนตรีผูถู้กอภิปรายอยูใ่นตาํแหน่งต่อไป 24.31 

ฝ่ายรัฐบาลจะชนะโหวต  20.46 

หลงัการอภิปราย พล.อ.ประยทุธ์ จาํเป็นตอ้งปรับคณะรัฐมนตรี   17.78 

รัฐมนตรีผูถู้กอภิปรายลาออก 15.03 

ฝ่ายคา้นจะชนะโหวต   13.45 

ส.ส. ฝ่ายคา้นบางส่วนจะกลายเป็นงูเห่า ดว้ยการออกเสียงไวว้างใจรัฐมนตรี หรืองดออกเสียง  1.73 

ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลบางส่วนจะกลายเป็นงูเห่า ดว้ยการออกเสียงไม่ไวว้างใจรัฐมนตรี หรืองดออกเสียง 1.02 

หลงัการอภิปราย ฝ่ายคา้นจะถูกมองว่าไม่มีความสามารถในการตรวจสอบรัฐบาล 0.87 

ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 16.05 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามภูมิภาค       

ภูมิภาค จํานวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 113 8.90 

ปริมณฑลและภาคกลาง 325 25.57 

ภาคเหนือ 233 18.33 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 428 33.67 

ภาคใต ้ 172 13.53 

รวม 1,271 100.00 

 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 621 48.86 

หญิง 650 51.14 

รวม 1,271 100.00 

 

ตารางที่ 3 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน ร้อยละ 

18 – 25 ปี 93 7.32 

26 – 35 ปี 199 15.66 

36 – 45 ปี 284 22.34 

46 – 59 ปี 424 33.36 

60 ปี ข้ึนไป 271 21.32 

ไม่ระบุ – – 

รวม 1,271 100.00 

 

ตารางที่ 4 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามศาสนา 

ศาสนา จํานวน ร้อยละ 

พุทธ 1,205 94.81 

อิสลาม 41 3.23 

คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศาสนาใด ๆ 9 0.70 

ไม่ระบุ 16 1.26 

รวม 1,271 100.00 

 

ตารางที่ 5 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จํานวน ร้อยละ 

โสด 272 21.40 

สมรส 930 73.17 

หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่

 

51 4.01 

ไม่ระบุ 18 1.42 

รวม 1,271 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที่ 6 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ประถมศกึษาหรือตํ่ากว่า 397 31.24 

มธัยมศกึษาหรือเทียบเท่า 371 29.19 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 105 8.26 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 311 24.47 

สูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 65 5.11 

ไม่ระบุ 22 1.73 

รวม 1,271 100.00 

 

ตารางที่ 7 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จํานวน ร้อยละ 

ขา้ราชการ/ลูกจา้ง/พนกังานรัฐวิสาหกจิ 116 9.13 

พนกังานเอกชน 173 13.61 

เจา้ของธุรกจิ/อาชีพอิสระ 287 22.58 

เกษตรกร/ประมง 220 17.31 

รับจา้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน 201 15.81 

พ่อบา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุว่างงาน 231 18.17 

นกัเรียน/นกัศึกษา 21 1.65 

พนกังานองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหากาํไร – – 

ไม่ระบุ 22 1.74 

รวม 1,271 100.00 

 

ตารางที่ 8 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน จํานวน ร้อยละ 

ไม่มีรายได ้ 207 16.29 

ไม่เกนิ 10,000 316 24.86 

10,001 – 20,000 335 26.36 

20,001 – 30,000 132 10.39 

30,001 –  40,000 69 5.43 

40,001 ข้ึนไป 74 5.82 

ไม่ระบุ 138 10.85 

รวม 1,271 100.00 
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