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“จะเรียกร้องอะไรจากนายกรัฐมนตรี” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “จะเรียกร้องอะไร
จากนายกรัฐมนตรี” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 18 – 19 กันยำยน 2562 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 15 ปีข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ       
และอำชีพทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,266 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบัส่ิงท่ีจะเรียกร้องจำกนำยกรัฐมนตรี และสำเหตุส ำคญัท่ีท ำให้ประชำชนเคย
ชินกบัส่ิงท่ีเคยได ้กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอยำ่งโดยใชค้วำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่งหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” 
สุ่มตวัอยำ่งดว้ยวธีิแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัทโ์ดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงส่ิงท่ีจะเรียกร้องเป็นเร่ืองแรก หำกพบนำยกรัฐมนตรี พบวำ่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 44.95 ระบุวำ่ ขอให้ช่วยแกไ้ข   
ควำมเดือดร้อนจำกพิษเศรษฐกิจ รองลงมำ ร้อยละ 15.80 ระบุว่ำ ไม่เรียกร้องอะไรเลย ร้อยละ 13.35 ระบุว่ำ ขอให้ช่วยแก้ไขปัญหำ                
ควำมเดือดร้อนจำกภัยทำงธรรมชำติ  ร้อยละ 4.35 ระบุว่ำ ขอให้ช่วยแก้ไขปัญหำยำเสพติด ร้อยละ 3.63 ระบุว่ำ ขอให้ช่วยแก้ไขปัญหำ           
ควำมเหล่ือมล ้ำทำงเศรษฐกิจ ร้อยละ 3.55 ระบุวำ่ อยำกให้ลำออกจำกต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี ร้อยละ 2.92 ระบุว่ำ ขอให้รัฐแจกเงินเพ่ือแกไ้ข
ปัญหำควำมเดือดร้อน ร้อยละ 2.29 ระบุวำ่ แกไ้ขปัญหำรำคำพืชผลทำงกำรเกษตร ร้อยละ 2.21 ระบุวำ่ ขอใหช่้วยแกไ้ขปัญหำควำมไม่เป็นธรรม
ทำงสังคม ร้อยละ 1.97 ระบุวำ่ ขอให้ช่วยแกไ้ขรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 1.50 ระบุวำ่ ขอให้ช่วยแกไ้ขปัญหำหน้ีนอกระบบ ร้อยละ 3.24 ระบุอ่ืน ๆ 
ไดแ้ก่ ขอให้ช่วยแก้ไขปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชัน จดักำรระบบขำ้รำชกำรใหม่ พฒันำระบบกำรศึกษำไทย เพ่ิมสวสัดิกำรส ำหรับผูสู้งอำย ุ        
ผูพ้ิกำร เพ่ิมกำรจำ้งงำน เพ่ิมอำชีพ ลดปัญหำกำรวำ่งงำน สร้ำงควำมสงบเรียบร้อยให้แก่บำ้นเมือง เร่งแกไ้ขปัญหำควำมไม่สงบชำยแดนภำคใต ้
และแก้ไขปัญหำเร่ืองกำรคมนำคม เช่น กำรสร้ำงถนน ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ อยำกขอให้นำยกรัฐมนตรีควบคุมอำรมณ์และค ำพูด                 
และร้อยละ 0.24 ระบุวำ่ ไม่มีควำมเห็น/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ  

ส ำหรับควำมคิดเห็นของประชำชนต่อค ำกล่ำวของนำยกรัฐมนตรีท่ีว่ำ “ประชำชนเคยชินกับส่ิงท่ีเคยได้ โดยไม่สนใจว่ำจะถูกหรือผิด                  
มีกำรเรียกร้องอยำ่งต่อเน่ืองเหมือนทุกวนัน้ี” พบวำ่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.84 ระบุวำ่ ไม่เห็นด้วยเลย เพรำะ ประชำชนไดรั้บควำมเดือดร้อนจริง ๆ และ
เป็นสิทธิของประชำชนท่ีจะเรียกร้องให้รัฐบำลเขำ้มำดูแลเอำใจใส่ให้มำกกว่ำน้ี ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ นำยกรัฐมนตรีไม่สมควรกล่ำวแบบน้ีกับ
ประชำชน รองลงมำ ร้อยละ 19.51 ระบุว่ำ เห็นด้วย เพรำะ ประชำชนยงัรอคอยควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำลเพียงอยำ่งเดียว ประชำชนบำงกลุ่มเอำแต่ได ้
เห็นแก่ตวั ชอบควำมสบำย ไม่รู้จกัปรับตวั และไม่ยอมเปล่ียนแปลงตนเอง ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ นำยกรัฐมนตรีไดก้ล่ำวถูกตอ้งแลว้ เน่ืองจำกนิสัย
คนไทยบำงกลุ่มชอบเรียกร้องมำกเกินไป ร้อยละ 15.09 ระบุวำ่ ไม่ค่อยเห็นด้วย เพรำะ ระดบักำรศึกษำของแต่ละคนไม่เท่ำกนั ย่อมมีขอ้ถกเถียง
โตแ้ยง้กนัอยูแ่ลว้ บำงกลุ่มก็เป็นตำมท่ีนำยกรัฐมนตรีกล่ำว แต่บำงกลุ่มก็ไม่ไดเ้รียกร้องอะไร ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ประชำชนเดือดร้อนจริง ๆ และ
สำมำรถเรียกร้องสิทธิท่ีควรจะได ้ร้อยละ 9.40 ระบุวำ่ ค่อนข้างเห็นด้วย เพรำะ ประชำชนบำงกลุ่มเป็นแบบนั้นจริง ๆ เพรำะเคยไดรั้บกบัส่ิงท่ีรัฐบำล
ทุกยคุทุกสมยัปฏิบัติตำมกนัมำแบบน้ีจนเกิดควำมเคยชิน ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ นำยกรัฐมนตรีไดก้ล่ำวถูกตอ้งแลว้ และร้อยละ 3.16 ระบุวำ่ ไม่มี
ความเห็น/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ 
 ท้ำยท่ีสุด เม่ือถำมผูท่ี้ระบุว่ำ “เห็นด้วย” “ค่อนขำ้งเห็นด้วย” และ “ไม่มีควำมเห็น/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ” กับค ำกล่ำวของนำยกรัฐมนตรี                 
วำ่สำเหตุส ำคญัท่ีท ำให ้“ประชำชนเคยชินกบัส่ิงท่ีเคยได ้โดยไม่สนใจวำ่จะถูกหรือผิด มีกำรเรียกร้องอยำ่งต่อเน่ืองเหมือนทุกวนัน้ี” พบวำ่ ส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 32.76 ระบุว่ำ ประชำชนเคยตัวไม่รู้จักปรับตัวช่วยเหลือตวัเอง รองลงมำ ร้อยละ 24.38 ระบุว่ำ ตน้เหตุ มำจำกนโยบำยประชำนิยมของ                   
ทุกรัฐบำล ร้อยละ 13.79 ระบุวำ่ ควำมเดือดร้อนของประชำชนมีมำกกวำ่ท่ีจะช่วยเหลือดูแลตวัเองได ้ร้อยละ 12.07 ระบุวำ่ รัฐบำลไม่สำมำรถแกไ้ข
ปัญหำใหป้ระชำชนไดอ้ยำ่งเบ็ดเสร็จ ร้อยละ 10.35 ระบุวำ่ ขำ้รำชกำรไม่ท ำหนำ้ท่ีใหส้มบูรณ์ท ำให้ประชำชนตอ้งเรียกร้องจำกรัฐบำลอยูเ่ร่ือย ๆ และ
ร้อยละ 6.65 ระบุวำ่ ไม่มีควำมเห็น/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ 

 

วนัอาทิตย์ท่ี 22 กันยายน 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 

 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
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เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตวัอย่ำง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 9.64 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.35 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล     

และภำคกลำง ร้อยละ 18.09 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.57 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.35 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่งร้อยละ 49.37 เป็นเพศชำย และร้อยละ 50.63 เป็นเพศหญิง  

ตวัอยำ่งร้อยละ 6.79 มีอำยุไม่เกิน 25 ปี ร้อยละ 14.69 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 20.62 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 32.78 มีอำยุ 46 – 59 ปี     
และร้อยละ 25.12 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป ตวัอยำ่งร้อยละ 94.31 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.95 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.03 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอ่ืน ๆ และร้อยละ 0.71 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 21.64 สถำนภำพโสด ร้อยละ 73.38 สมรสแลว้ ร้อยละ 4.19 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 0.79 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำงร้อยละ 34.12 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ ำกว่ำ ร้อยละ 29.31 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.87                 
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 24.64 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.03 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 1.03 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 9.48 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 15.09 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 19.11 
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 15.64 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.53 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/ผูใ้ชแ้รงงำน      
ร้อยละ 22.43 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 2.69 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 1.03 ไม่ระบุอำชีพ  

ตวัอยำ่งร้อยละ 21.80 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 23.07 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 25.67 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 
20,000 บำท ร้อยละ 10.27 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 4.82 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 7.50            

มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 6.87 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. หากท่านพบนายกรัฐมนตรีวนันี ้ท่านจะเรียกร้องอะไรจากนายกรัฐมนตรีเป็นเร่ืองแรก  

ส่ิงทีจ่ะเรียกร้องเป็นเร่ืองแรก หากพบนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 
ขอใหช่้วยแกไ้ขควำมเดือดร้อนจำกพิษเศรษฐกิจ 44.95 
ไม่เรียกร้องอะไรเลย 15.80 
ขอใหช่้วยแกไ้ขปัญหำควำมเดือดร้อนจำกภยัทำงธรรมชำติ 13.35 
ขอใหช่้วยแกไ้ขปัญหำยำเสพติด 4.35 
ขอใหช่้วยแกไ้ขปัญหำควำมเหล่ือมล ้ำทำงเศรษฐกิจ 3.63 
อยำกใหล้ำออกจำกต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี 3.55 
ขอใหรั้ฐแจกเงินเพ่ือแกไ้ขปัญหำควำมเดือดร้อน 2.92 
แกไ้ขปัญหำรำคำพืชผลทำงกำรเกษตร 2.29 
ขอใหช่้วยแกไ้ขปัญหำควำมไม่เป็นธรรมทำงสงัคม 2.21 
ขอใหช่้วยแกไ้ขรัฐธรรมนูญ 1.97 
ขอใหช่้วยแกไ้ขปัญหำหน้ีนอกระบบ 1.50 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ขอใหช่้วยแกไ้ขปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชนั จดักำรระบบขำ้รำชกำรใหม่ พฒันำระบบกำรศึกษำไทย เพ่ิม

สวสัดิกำรส ำหรับผูสู้งอำย ุผูพ้ิกำร เพ่ิมกำรจำ้งงำน เพ่ิมอำชีพ ลดปัญหำกำรวำ่งงำน สร้ำงควำมสงบเรียบร้อย
ใหแ้ก่บำ้นเมือง เร่งแกไ้ขปัญหำควำมไม่สงบชำยแดนภำคใต ้และแกไ้ขปัญหำเร่ืองกำรคมนำคม เช่น กำรสร้ำง
ถนน ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ อยำกขอใหน้ำยกรัฐมนตรีควบคุมอำรมณ์และค ำพดู  

3.24 

ไม่มีควำมเห็น/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ 0.24 
รวม 100.00 
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2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับค ากล่าวของนายกรัฐมนตรีที่ว่า “ประชาชนเคยชินกับส่ิงที่เคยได้ โดยไม่สนใจว่าจะถูกหรือผิด มีการเรียกร้อง               
อย่างต่อเน่ืองเหมือนทุกวนันี”้ 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อค ากล่าวของนายกรัฐมนตรีทีว่่า  
“ประชาชนเคยชินกบัส่ิงทีเ่คยได้ โดยไม่สนใจว่าจะถูกหรือผดิ มกีารเรียกร้องอย่างต่อเน่ืองเหมือนทุกวนันี”้ 

ร้อยละ 

ไม่เห็นด้วยเลย เพรำะ ประชำชนไดรั้บควำมเดือดร้อนจริง ๆ และเป็นสิทธิของประชำชนท่ีจะเรียกร้องใหรั้ฐบำล 
เขำ้มำดูแลเอำใจใส่ใหม้ำกกวำ่น้ี ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ นำยกรัฐมนตรีไม่สมควรกล่ำวแบบน้ีกบัประชำชน  

52.84 

เห็นด้วย เพรำะ ประชำชนยงัรอคอยควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำลเพียงอยำ่งเดียว ประชำชนบำงกลุ่มเอำแต่ได ้เห็นแก่ตวั ชอบ
ควำมสบำย ไม่รู้จกัปรับตวั และไม่ยอมเปล่ียนแปลงตนเอง ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ นำยกรัฐมนตรีไดก้ล่ำวถูกตอ้ง
แลว้ เน่ืองจำกนิสัยคนไทยบำงกลุ่มชอบเรียกร้องมำกเกินไป 

19.51 

ไม่ค่อยเห็นด้วย เพรำะ ระดบักำรศึกษำของแต่ละคนไม่เท่ำกนั ยอ่มมีขอ้ถกเถียงโตแ้ยง้กนัอยูแ่ลว้ บำงกลุ่มก็เป็นตำมท่ี
นำยกรัฐมนตรีกล่ำว แต่บำงกลุ่มก็ไม่ไดเ้รียกร้องอะไร ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ประชำชนเดือดร้อนจริง ๆ และ
สำมำรถเรียกร้องสิทธิท่ีควรจะได ้

15.09 

ค่อนข้างเห็นด้วย เพรำะ ประชำชนบำงกลุ่มเป็นแบบนั้นจริง ๆ เพรำะเคยไดรั้บกบัส่ิงท่ีรัฐบำลทุกยคุทุกสมยัปฏิบติัตำม
กนัมำแบบน้ีจนเกิดควำมเคยชิน ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ นำยกรัฐมนตรีไดก้ล่ำวถูกตอ้งแลว้ 

9.40 

ไม่มคีวามเห็น/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ 3.16 
รวม 100.00 

 
3. ท่านคิดว่าอะไรคือสาเหตุที่ส าคัญที่สุดที่ท าให้ “ประชาชนเคยชินกับส่ิงที่เคยได้ โดยไม่สนใจว่าจะถูกหรือผิด มีการเรียกร้องอย่างต่อเน่ือง
เหมือนทุกวนันี”้ (เฉพาะผู้ทีเ่ห็นด้วย/ค่อนข้างเห็นด้วย/ไม่แน่ใจ กบัค ากล่าวของนายกรัฐมนตรี จ านวน 406 คน) 

สาเหตุส าคญัทีท่ าให้ 
“ประชาชนเคยชินกบัส่ิงทีเ่คยได้ โดยไม่สนใจว่าจะถูกหรือผดิ มกีารเรียกร้องอย่างต่อเน่ืองเหมือนทุกวนันี”้ 

ร้อยละ 

ประชำชนเคยตวัไม่รู้จกัปรับตวัช่วยเหลือตวัเอง 32.76 
ตน้เหตุมำจำกนโยบำยประชำนิยมของทุกรัฐบำล 24.38 
ควำมเดือดร้อนของประชำชนมีมำกกวำ่ท่ีจะช่วยเหลือดูแลตวัเองได ้ 13.79 
รัฐบำลไม่สำมำรถแกไ้ขปัญหำใหป้ระชำชนไดอ้ยำ่งเบ็ดเสร็จ 12.07 
ขำ้รำชกำรไม่ท ำหนำ้ท่ีใหส้มบูรณ์ท ำใหป้ระชำชนตอ้งเรียกร้องจำกรัฐบำลอยูเ่ร่ือย ๆ 10.35 
ไม่มีควำมเห็น/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ 6.65 

รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 
 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 122 9.64 
ปริมณฑลและภำคกลำง 321 25.35 
ภำคเหนือ 229 18.09 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 425 33.57 
ภำคใต ้ 169 13.35 

รวม 1,266 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 625 49.37 
หญิง 641 50.63 

รวม 1,266 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 25 ปี 86 6.79 
26 – 35 ปี 186 14.69 
36 – 45 ปี 261 20.62 
46 – 59 ปี 415 32.78 
60 ปี ข้ึนไป 318 25.12 
ไม่ระบุ – – 

รวม 1,266 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,194 94.31 
อิสลำม 50 3.95 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 13 1.03 
ไม่ระบุ 9 0.71 

รวม 1,266 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 274 21.64 
สมรส 929 73.38 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 53 4.19 
ไม่ระบุ 10 0.79 

รวม 1,266 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 432 34.12 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 371 29.31 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 87 6.87 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 312 24.64 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 51 4.03 
ไม่ระบุ 13 1.03 

รวม 1,266 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 120 9.48 
พนกังำนเอกชน 191 15.09 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 242 19.11 
เกษตรกร/ประมง 198 15.64 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 184 14.53 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 284 22.43 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 34 2.69 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร – – 
ไม่ระบุ 13 1.03 

รวม 1,266 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 276 21.80 
ไม่เกิน 10,000 292 23.07 
10,001 – 20,000 325 25.67 
20,001 – 30,000 130 10.27 
30,001 –  40,000 61 4.82 
40,001 ข้ึนไป 95 7.50 
ไม่ระบุ 87 6.87 

รวม 1,266 100.00 
 
  

 


