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“การเข้าพรรคและย้ายขั้วทางการเมือง” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจ เร่ือง “การเข้าพรรคและย้ายขั้วทาง
การเมือง” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 21 – 22 สิงหำคม 2562 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ และอำชีพ        
ทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,259 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบักำรเขำ้พรรคและยำ้ยขั้วทำงกำรเมือง กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอยำ่งโดยใชค้วำมน่ำจะ
เป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่งหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” วธีิสุ่มตวัอยำ่งดว้ยวิธีสุ่มตวัอยำ่งแบบง่ำย (Simple Random Sampling) 
เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัทโ์ดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจ เม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรเขำ้ด ำรงต ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์พรรคพลงัประชำรัฐ    
ของ พล.อ.ประวิตร วงษสุ์วรรณ พบวำ่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.69 ระบุวำ่ ไม่เห็นด้วย เพรำะ ยงัไม่มีประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำน ควรวำงมือปล่อย
ให้คนรุ่นใหม่เขำ้มำบริหำรแทน ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ไม่ชอบเป็นกำรส่วนตวั รองลงมำ ร้อยละ 31.61 ระบุว่ำ เห็นด้วย เพรำะ เหมำะสมกับ                
ต  ำเเหน่งเเลว้ เป็นผูอ้ำวุโสท่ีพร้อมดว้ยคุณวุฒิและวยัวฒิุ และอยูก่บันำยกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชำ) มำนำนและท ำงำนดี ร้อยละ 
19.46 ระบุวำ่ เฉย ๆ ไม่สนใจ และร้อยละ 0.24 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ไม่มีรำยละเอียดหรือขอ้มูลเร่ืองน้ี  

ดำ้นควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกรณี หำก ส.ส. พรรคเศรษฐกิจใหม่ 4 คน จะยำ้ยขั้วไปสนบัสนุนรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์
โอชำ พบวำ่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 49.80 ระบุวำ่ ไม่เห็นด้วย เพรำะ ไม่ยดึอุดมกำรณ์ของพรรค ไม่มีจุดยนื และผิดสจัจะจำกท่ีหำเสียงไว ้รองลงมำ ร้อยละ 
35.19 ระบุวำ่ เห็นด้วย เพรำะ เป็นประโยชน์ของประชำชน ท ำให้เกิดควำมปรองดอง และมีจ ำนวน ส.ส. ฝ่ำยรัฐบำลเพ่ิมข้ึน เพ่ือเสถียรภำพใน
กำรท ำงำนของรัฐบำล ร้อยละ 14.61 ระบุวำ่ เฉย ๆ ไม่สนใจ และร้อยละ 0.40 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ไม่มีรำยละเอียดหรือขอ้มูลเร่ืองน้ี ไม่ไดติ้ดตำม
ข่ำวน้ี ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ไม่ทรำบ/ไม่แน่ใจ   

ส่วนควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกรณี นำยมงคลกิตต์ิ สุขสินธำรำนนท์ หัวหน้ำพรรคไทยศรีวิไลย ์ยำ้ยขั้วไปเป็นฝ่ำยคำ้นอิสระ 
พบวำ่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.52 ระบุว่ำ เห็นด้วย จะไดมี้ ส.ส. ฝ่ำยคำ้นเพ่ิมข้ึน มีจุดยืนเป็นของตนเอง และเพื่อเขำ้มำตรวจสอบกำรท ำงำนของ
รัฐบำล รองลงมำ ร้อยละ 25.10 ระบุวำ่ เฉย ๆ ไม่สนใจ ร้อยละ 23.27 ระบุวำ่ ไม่เห็นด้วย เพรำะ เป็นนกักำรเมืองท่ีใชไ้ม่ได ้ไม่มีคุณธรรม เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่ ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ไม่ชอบเป็นกำรส่วนตวั และร้อยละ 1.11 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ไม่มีรำยละเอียดหรือขอ้มูลเร่ืองน้ี 
ไม่ไดติ้ดตำมข่ำวน้ี ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ไม่ทรำบ/ไม่แน่ใจ 

เม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกรณี นำยรัฐภูมิ โตคงทรัพย ์(ฟิลม์ รัฐภูมิ) อดีตรองโฆษกพรรคพลงัทอ้งถ่ินไท ยำ้ยขั้วไป
เป็นสมำชิกพรรคเพื่อไทย พบวำ่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.44 ระบุวำ่ เห็นด้วย เพรำะ ชอบพรรคท่ียำ้ยไปเป็นกำรส่วนตวั เป็นสิทธิส่วนบุคคลท่ีจะ
ยำ้ยพรรคโดยไปอยูก่บัพรรคท่ีมีอุดมกำรณ์เดียวกนั เป็นเร่ืองธรรมดำของนกักำรเมืองในกำรยำ้ยพรรคอยูแ่ลว้ และเป็นกำรเพ่ิมคนรุ่นใหม่ทำง
กำรเมือง รองลงมำ ร้อยละ 25.97 ระบุว่ำ เฉย ๆ ไม่สนใจ ร้อยละ 22.95 ระบุว่ำ ไม่เห็นด้วย เพรำะ ยงัไม่เคยมีผลงำนทำงดำ้นกำรเมือง เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีจุดยนืท่ีชดัเจน ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ไม่ชอบพรรคเพื่อไทย และร้อยละ 0.64 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ไม่มีรำยละเอียดหรือ
ขอ้มูลเร่ืองน้ี ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ไม่ทรำบ  

ทำ้ยท่ีสุด เม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกรณี หำก ส.ส. พรรคเพื่อไทยบำงคน ยำ้ยขั้วไปสนบัสนุนรัฐบำล พล.อ.ประยทุธ์        
จนัทร์โอชำ พบวำ่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.14 ระบุวำ่ ไม่เห็นด้วย เพรำะ ไม่มีจุดยืนท่ีชดัเจน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และท่ีไดรั้บเลือกเป็น ส.ส.  
ก็เพรำะสังกัดพรรคเพ่ือไทย จึงไม่ควรยำ้ยพรรค รองลงมำ ร้อยละ 33.91 ระบุว่ำ เห็นด้วย เพรำะ ท ำให้มีจ ำนวน ส.ส. ฝ่ำยรัฐบำลเพ่ิมข้ึน                   
เป็นสิทธิส่วนบุคคลท่ีจะยำ้ยพรรคไปอยูก่บัพรรคท่ีมีอุดมกำรณ์เดียวกนั และรัฐบำลจะไดมี้เสถียรภำพในกำรท ำงำนเพ่ิมมำกข้ึน ร้อยละ 12.71 
ระบุวำ่ เฉย ๆ ไม่สนใจ และร้อยละ 0.24 ระบุวำ่ ไม่ทรำบ/ไม่แน่ใจ  

เม่ือพิจำรณำลักษณะทั่วไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 8.74 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.49 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล     
และภำคกลำง ร้อยละ 18.43 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.52 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.82 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่งร้อยละ 48.69 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.31 เป็นเพศหญิง  

ตัวอย่ำงร้อยละ 4.77 มีอำยุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 15.96 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 20.81 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 37.01 มีอำยุ 46 – 59 ปี     
และร้อยละ 21.45 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป ตวัอยำ่งร้อยละ 94.20 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.58 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.19 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอ่ืน ๆ และร้อยละ 1.03 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 22.00 สถำนภำพโสด ร้อยละ 73.16 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.89 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 0.95 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

 

วนัอาทิตย์ท่ี 25 สิงหาคม 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 “นด้ิาโพล” 
โทรศัพท์ มือถอื 081-667-7766 
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ตัวอย่ำงร้อยละ 32.33 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 28.67 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.99                  

จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 25.50 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.08 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ และร้อยละ 1.43 ไม่ระบุกำรศึกษำ   

ตัวอย่ำงร้อยละ 11.83 ประกอบอำชีพข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 13.66 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน                        
ร้อยละ 22.88 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 15.73 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.01 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 17.39 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 1.83 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ ร้อยละ 0.08 เป็นพนกังำนองคก์รอิสระท่ี
ไม่แสวงหำก ำไร และร้อยละ 1.59 ไม่ระบุอำชีพ   

ตวัอยำ่งร้อยละ 16.36 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 23.51 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 22.88 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 
20,000 บำท ร้อยละ 10.80 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 6.75 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บำท ร้อยละ 8.90      
มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 10.80 ไม่ระบุรำยได ้
 
 
1. ท่านมคีวามเห็นอย่างไรกบัการเข้าด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลงัประชารัฐของ พล.อ.ประวติร วงษ์สุวรรณ 

ความคดิเหน็ของประชาชนต่อการเข้าด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลงัประชารัฐ 
ของ พล.อ.ประวติร วงษ์สุวรรณ 

ร้อยละ 

ไม่เห็นด้วย เพรำะ ยงัไม่มีประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำน ควรวำงมือ ปล่อยใหค้นรุ่นใหม่เขำ้มำบริหำรแทน ขณะท่ี
บำงส่วนระบุวำ่ ไม่ชอบเป็นกำรส่วนตวั 

48.69 

เห็นด้วย เพรำะ เหมำะสมกบัต ำเเหน่งเเลว้ เป็นผูอ้ำวโุสท่ีพร้อมดว้ยคุณวฒิุและวยัวฒิุ และอยูก่บันำยกรัฐมนตรี             
(พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชำ) มำนำนและท ำงำนดี 

31.61 

เฉย ๆ ไม่สนใจ 19.46 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ไม่มีรำยละเอียดหรือขอ้มูลเร่ืองน้ี 0.24 

รวม 100.00 
 

2. ท่านมคีวามเห็นอย่างไร ถ้า ส.ส. พรรคเศรษฐกจิใหม่ 4 คน จะย้ายขั้วไปสนับสนุนรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา 
ความคดิเห็นของประชาชนต่อกรณี หาก ส.ส. พรรคเศรษฐกจิใหม่ 4 คน จะย้ายขั้วไปสนับสนุนรัฐบาล  

พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา  
ร้อยละ 

ไม่เห็นด้วย เพรำะ ไม่ยดึอุดมกำรณ์ของพรรค ไม่มีจุดยนื และผิดสจัจะจำกท่ีหำเสียงไว ้ 49.80 
เห็นด้วย เพรำะ เป็นประโยชน์ต่อประชำชน ท ำใหเ้กิดควำมปรองดอง และท ำใหมี้จ ำนวน ส.ส. ฝ่ำยรัฐบำลเพ่ิมข้ึน                         

เพื่อเสถียรภำพในกำรท ำงำนของรัฐบำล 
35.19 

เฉย ๆ ไม่สนใจ 14.61 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ไม่มีรำยละเอียดหรือขอ้มูลเร่ืองน้ี ไม่ไดติ้ดตำมข่ำวน้ี ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ไม่ทรำบ/ไม่แน่ใจ  0.40 

รวม 100.00 
 

3. ท่านมคีวามเห็นอย่างไรกบัการที ่นายมงคลกติติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวไิลย์ย้ายขั้วไปเป็นฝ่ายค้านอสิระ 
ความคดิเห็นของประชาชนต่อกรณี นายมงคลกติติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวไิลย์  

ย้ายขั้วไปเป็นฝ่ายค้านอสิระ 
ร้อยละ  

เห็นด้วย เพรำะ จะไดมี้ ส.ส. ฝ่ำยคำ้นเพ่ิมข้ึน มีจุดยนืเป็นของตนเอง และเพื่อเขำ้มำตรวจสอบกำรท ำงำนของรัฐบำล 50.52 
เฉย ๆ ไม่สนใจ 25.10 
ไม่เห็นด้วย เพรำะ เป็นนกักำรเมืองท่ีใชไ้ม่ได ้ไม่มีคุณธรรม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่ ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ 

ไม่ชอบเป็นกำรส่วนตวั 
23.27 

อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ไม่มีรำยละเอียดหรือขอ้มูลเร่ืองน้ี ไม่ไดติ้ดตำมข่ำวน้ี ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ไม่ทรำบ/ไม่แน่ใจ 1.11 
รวม 100.00 
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4. ท่านมคีวามเห็นอย่างไรกบัการที ่นายรัฐภูม ิโตคงทรัพย์ (ฟิล์ม รัฐภูม)ิ อดตีรองโฆษกพรรคพลงัท้องถิ่นไท ย้ายขั้วไปเป็นสมาชิก          
 พรรคเพ่ือไทย 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อกรณี นายรัฐภูม ิโตคงทรัพย์ (ฟิล์ม รัฐภูม)ิ อดตีรองโฆษกพรรคพลงัท้องถิ่นไท  
ย้ายขั้วไปเป็นสมาชิกพรรคเพ่ือไทย 

ร้อยละ  

เห็นด้วย เพรำะ ชอบพรรคท่ียำ้ยไปเป็นกำรส่วนตวั เป็นสิทธิส่วนบุคคลท่ีจะยำ้ยพรรคโดยไปอยูก่บัพรรคท่ีมีอุดมกำรณ์
เดียวกนั เป็นเร่ืองธรรมดำของนกักำรเมืองในกำรยำ้ยพรรคอยูแ่ลว้ และเป็นกำรเพ่ิมคนรุ่นใหม่ทำงกำรเมือง 

50.44 

เฉย ๆ ไม่สนใจ 25.97 
ไม่เห็นด้วย เพรำะ ยงัไม่เคยมีผลงำนทำงดำ้นกำรเมือง เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีจุดยนืท่ีชดัเจน ขณะท่ีบำงส่วน

ระบุวำ่ ไม่ชอบพรรคเพื่อไทย 
22.95 

อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ไม่มีรำยละเอียดหรือขอ้มูลเร่ืองน้ี ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ไม่ทรำบ 0.64 
รวม 100.00 

 
5. ท่านมคีวามเห็นอย่างไร หาก ส.ส. พรรคเพ่ือไทยบางคน ย้ายขั้วไปสนับสนุนรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อกรณี หาก ส.ส. พรรคเพ่ือไทยบางคน ย้ายขั้วไปสนับสนุนรัฐบาล 

 พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา 
ร้อยละ  

ไม่เห็นด้วย เพรำะ ไม่มีจุดยนืท่ีชดัเจน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และท่ีไดรั้บเลือกเป็น ส.ส. ก็เพรำะสงักดัพรรคเพ่ือไทย 
จึงไม่ควรยำ้ยพรรค 

53.14 

เห็นด้วย เพรำะ ท ำใหมี้จ ำนวน ส.ส. ฝ่ำยรัฐบำลเพ่ิมข้ึน เป็นสิทธิส่วนบุคคลท่ีจะยำ้ยพรรคไปอยูก่บัพรรคท่ีมีอุดมกำรณ์
เดียวกนั และรัฐบำลจะไดมี้เสถียรภำพในกำรท ำงำนเพ่ิมมำกข้ึน 

33.91 

เฉย ๆ ไม่สนใจ 12.71 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่  ไม่ทรำบ/ไม่แน่ใจ 0.24 

รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 110 8.74 
ปริมณฑลและภำคกลำง 321 25.49 
ภำคเหนือ 232 18.43 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 422 33.52 
ภำคใต ้ 174 13.82 

รวม 1,259 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 613 48.69 
หญิง 646 51.31 

รวม 1,259 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 60 4.77 
26 – 35 ปี 201 15.96 
36 – 45 ปี 262 20.81 
46 – 59 ปี 466 37.01 
60 ปี ข้ึนไป 270 21.45 
ไม่ระบุ – – 

รวม 1,259 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,186 94.20 
อิสลำม 45 3.58 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 15 1.19 
ไม่ระบุ 13 1.03 

รวม 1,259 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 277 22.00 
สมรส 921 73.16 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
 
 

49 3.89 
ไม่ระบุ 12 0.95 

รวม 1,259 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 407 32.33 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 361 28.67 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 88 6.99 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 321 25.50 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 64 5.08 
ไม่ระบุ 18 1.43 

รวม 1,259 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 149 11.83 
พนกังำนเอกชน 172 13.66 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 288 22.88 
เกษตรกร/ประมง 198 15.73 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 189 15.01 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 219 17.39 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 23 1.83 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 1 0.08 
ไม่ระบุ 20 1.59 

รวม 1,259 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 206 16.36 
ไม่เกิน 10,000 296 23.51 
10,001 – 20,000 288 22.88 
20,001 – 30,000 136 10.80 
30,001 –  40,000 85 6.75 
40,001 ข้ึนไป 112 8.90 
ไม่ระบุ 136 10.80 

รวม 1,259 100.00 
 
  

 
 


