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 “ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ 2019 – 2020 และฟุตบอลไทยลีก 1 – 2019”  
 

เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน             
เร่ือง “ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ 2019 – 2020 และฟุตบอลไทยลีก 1 – 2019” ท  ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัที่ 1 – 6 สิงหำคม 2562 จำกประชำชนที่มี
อำย ุ15 ปีข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 2,509 หน่วยตวัอย่ำง เกี่ยวกบักำรติดตำมฟุตบอล
พรีเมียร์ลีกองักฤษ 2019 – 2020 และฟุตบอลไทยลีก 1 – 2019 กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใชค้วำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูล
ตวัอยำ่งหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” ดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำคจำกนั้นในแต่ละ
ภูมิภำค สุ่มตัวอย่ำงดว้ยวิธีสุ่มตวัอย่ำงแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท์ โดยก ำหนดค่ำควำม
เช่ือมัน่ท่ี  ร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึง กำรติดตำมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ 2018 – 2019 พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.80 ระบุว่ำ          
ไม่ติดตำม ขณะที่ ร้อยละ 45.20 ระบุว่ำ ติดตำม ซ่ึงเม่ือถำมผูท้ี่ติดตำมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกองักฤษ 2018 – 2019 ถึงควำมถี่ในกำรติดตำม พบว่ำ 
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 76.54 ระบุว่ำ ติดตำมเป็นคร้ังครำว และร้อยละ 23.46 ระบุว่ำ ติดตำมสม ่ำเสมอ  

ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัผลกำรส ำรวจ ปี 2560 พบว่ำ ผูท้ี่ไม่ติดตำมในปี 2562 มีสัดส่วน ลดลง อยำ่งชดัเจน และผูท้ี่ติดตำม มีสัดส่วน 
เพ่ิมขึ้น อย่ำงชดัเจนเช่นกนั โดยผลกำรส ำรวจในปี 2560 พบว่ำ ร้อยละ 77.40 ไม่ติดตำม ขณะที่ร้อยละ 22.60 ติดตำม และเม่ือเปรียบเทียบ
ควำมถี่ของผูท้ี่ติดตำมกบัผล กำรส ำรวจในปี 2560 พบว่ำ ผูท่ี้ติดตำมเป็นคร้ังครำวในปี 2562 มีสัดส่วน เพ่ิมขึ้น และผูท้ี่ติดตำมสม ่ำเสมอ            
มีสัดส่วน ลดลง โดยผลกำรส ำรวจในปี 2560 พบว่ำ ร้อยละ 70.62 ติดตำมเป็นคร้ังครำว ขณะที่ร้อยละ 29.38 ติดตำมสม ่ำเสมอ 

ส ำหรับทีมที่ช่ืนชอบมำกที่สุดในกำรแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกองักฤษ ในฤดูกำล 2019 – 2020 พบว่ำ ประชำชนที่ติดตำมส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 34.22 ระบุว่ำ ช่ืนชอบทีมลิเวอร์พูล (Liverpool) รองลงมำ ร้อยละ 28.84 ระบุว่ำ ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด (Manchester United) ร้อยละ 
10.14 ระบุว่ำ ทีมเชลซี (Chelsea) ร้อยละ 7.67 ระบุว่ำ ทีมอำร์เซนอล (Arsenal) ร้อยละ 5.11 ระบุว่ำ ทีมแมนเชสเตอร์ซิตี (Manchester City) ร้อยละ 
0.97 ระบวุ่ำ ทีมเลสเตอร์ซิตี (Leicester City) ร้อยละ 1.76 ระบุว่ำ ทีมอื่น ๆ ไดแ้ก่ ทอตนัมฮอตสเปอร์ (Tottenham Hotspur), เอฟเวอร์ตนั (Everton), 
นิวคำสเซิลยไูนเต็ด (Newcastle United), แอสตนัวิลลำ (Aston Villa), ไบรตนัแอนดโ์ฮฟอลัเบียน (Brighton & Hove Albion), เบิร์นลีย ์(Burnley), 
คริสตัลพำเลซ (Crystal Palace), นอริชซิตี (Norwich City), เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด (Sheffield United), เวสต์แฮมยูไนเต็ด (West Ham United), และ             
วุลเวอร์แฮมป์ตนัวอนเดอเรอส์ (Wolverhampton Wanderers) และร้อยละ 11.29 ระบุว่ำ ไม่ชอบทีมใดเป็นพิเศษ  

เม่ือเปรียบเทียบกบัผลกำรส ำรวจ ปี 2560 (5 อันดบัแรก) พบว่ำ ผู ้ที่ ช่ืนชอบทีมลิเวอร์พูล (Liverpool) ในปี 2562 มีสัดส่วน เพ่ิมขึ้น                    
อย่ำงชดัเจน ผูท้ี่ ช่ืนชอบทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด (Manchester United) มีสัดส่วน ลดลง อย่ำงชดัเจน ผูท้ี่ ช่ืนชอบทีมเชลซี (Chelsea) มีสัดส่วน 
ลดลง ผูท้ี่ ช่ืนชอบทีมอำร์เซนอล (Arsenal) มีสัดส่วน ลดลง และผูท้ี่ช่ืนชอบทีมแมนเชสเตอร์ซิตี (Manchester City) มีสัดส่วน เพ่ิมขึ้น โดยผล             
กำรส ำรวจปี 2560 พบว่ำ ร้อยละ 27.25 ช่ืนชอบทีมลิเวอร์พูล (Liverpool) ร้อยละ 34.16 ช่ืนชอบทีมแมนเชสเตอร์ยไูนเตด็ (Manchester United)                   
ร้อยละ 11.33 ช่ืนชอบทีมเชลซี (Chelsea) ร้อยละ 8.67 ช่ืนชอบทีมอำร์เซนอล (Arsenal) และร้อยละ 3.54 ช่ืนชอบทีมแมนเชสเตอร์ซิตี 
(Manchester City) 

ดำ้นกำรติดตำมฟุตบอลไทยลีก 1 – 2019 พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.22 ระบุว่ำ ไม่ติดตำม ขณะที่ ร้อยละ 48.78 ระบุว่ำ 
ติดตำม ซ่ึงเม่ือถำมผูท้ี่ติดตำมฟุตบอลไทยลีก 1 – 2019 ถึงควำมถี่ในกำรติดตำม พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 84.72 ระบุว่ำ ติดตำมเป็นคร้ังครำว    
และร้อยละ 15.28 ระบุว่ำ ติดตำมสม ่ำเสมอ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 

วันพุธที่ 7 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 

 
 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
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ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัผลกำรส ำรวจ ปี 2560 พบว่ำ ผูท้ี่ไม่ติดตำมในปี 2562 มีสัดส่วน ลดลง อยำ่งชดัเจน และผูท้ี่ติดตำม มีสัดส่วน 
เพ่ิมขึ้น อย่ำงชดัเจนเช่นกนั โดยผลกำรส ำรวจในปี 2560 พบว่ำ ร้อยละ 71.76 ไม่ติดตำม ขณะที่ร้อยละ 28.24 ติดตำม และเม่ือเปรียบเทียบ
ควำมถี่ของผูท้ี่ติดตำมกบัผล กำรส ำรวจในปี 2560 พบว่ำ ผูท่ี้ติดตำมเป็นคร้ังครำวในปี 2562 มีสัดส่วน เพ่ิมขึ้น และผูท้ี่ติดตำมสม ่ำเสมอ                   
มีสัดส่วน ลดลง โดยผลกำรส ำรวจในปี 2560 พบว่ำ ร้อยละ 82.86 ติดตำมเป็นคร้ังครำว ขณะที่ร้อยละ 17.14 ติดตำมสม ่ำเสมอ 

ทำ้ยที่สุด เม่ือถำมถึงทีมที่ช่ืนชอบมำกที่สุดในกำรแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก 1 – 2019 (เฉพำะ 5 อนัดบัแรก) พบว่ำ ประชำชนที่ติดตำม
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.56 ระบุว่ำ ช่ืนชอบทีมบุรีรัมย ์ยูไนเต็ด รองลงมำ ร้อยละ 15.19 ระบุว่ำ ทีมเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเตด็ ร้อยละ 5.96 ระบุว่ำ 
ทีมกำรท่ำเรือ FC ร้อยละ 4.90 ระบุว่ำ ทีมชลบุรี FC และร้อยละ 4.41 ระบุว่ำ ทีมสิงห์ เชียงรำย ยไูนเตด็  

และเม่ือเปรียบเทียบกบัผลกำรส ำรวจ ปี 2560 (5 อนัดบัแรก) พบว่ำ ผูท้ี่ช่ืนชอบทีมบุรีรัมย ์ยูไนเต็ด ในปี 2562 มีสัดส่วน เพ่ิมขึ้น 
อย่ำงชดัเจน ผูท้ี่ช่ืนชอบทีมเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด มีสัดส่วน ลดลง อย่ำงชดัเจน ผูท้ี่ช่ืนชอบทีมกำรท่ำเรือ FC มีสัดส่วน เพ่ิมขึน้  ผูท้ี่ช่ืนชอบ             
ทีมชลบุรี FC มีสัดส่วน เพ่ิมขึ้น และผู ้ที่ ช่ืนชอบทีมสิงห์ เชียงรำย ยูไนเต็ด มีสัดส่วน เพ่ิมขึ้น โดยผลกำรส ำรวจ ปี 2560 พบว่ำ ร้อยละ 25.07                    
ช่ืนชอบทีมบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ร้อยละ 33.29 ช่ืนชอบทีมเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ร้อยละ 1.84 ช่ืนชอบทีมกำรท่ำเรือ FC ร้อยละ 3.68 ช่ืนชอบ                   
ทีมชลบรีุ FC และร้อยละ 2.27 ช่ืนชอบทีมสิงห์ เชียงรำย ยไูนเตด็  

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 8.81 มีภูมิล  ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 25.63 มีภูมิล  ำเนำอยูป่ริมณฑล 
และภำคกลำง ร้อยละ 18.09 มีภูมิล  ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.84 มีภูมิล  ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.63 มีภูมิล  ำเนำอยู่
ภำคใต ้ตวัอยำ่งร้อยละ 62.02 เป็นเพศชำย และร้อยละ 37.98 เป็นเพศหญิง  

ตวัอย่ำงร้อยละ 9.25 มีอำยุ 15 – 25 ปี ร้อยละ 19.69 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 24.15 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 29.89 มีอำยุ 46 – 59 ปี  
และร้อยละ 17.02 มีอำยุ 60 ปีข้ึนไป ตวัอย่ำงร้อยละ 93.78 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 2.79 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.68 นบัถือศำสนำ
คริสต ์และอื่น ๆ และร้อยละ 2.75 ไม่ระบศุำสนำ ตวัอย่ำงร้อยละ 27.02 สถำนภำพโสด ร้อยละ 67.76 สมรสแลว้ ร้อยละ 2.19 หมำ้ย หย่ำร้ำง 
แยกกนัอยู ่และร้อยละ 3.03 ไม่ระบสุถำนภำพกำรสมรส  

ตวัอย่ำงร้อยละ 24.35 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 31.77 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 8.33                  
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 27.06 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.14 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ และร้อยละ 3.35 ไม่ระบุกำรศึกษำ   

ตัวอย่ำงร้อยละ 12.00 ประกอบอำชีพข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 15.66 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน                        
ร้อยละ 21.12 ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 13.67 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.82 ประกอบอำชีพรับจ้ำง
ทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 14.79 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 3.03 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 3.91 ไม่ระบุอำชีพ   

ตวัอยำ่งร้อยละ 15.19 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 20.84 มีรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 26.66 มีรำยไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน 10,001 
– 20,000 บำท ร้อยละ 12.08 มีรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 6.10 มีรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บำท ร้อยละ 7.13
มีรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 12.00 ไม่ระบุรำยได ้

 
1.  ท่านติดตามฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2018 – 2019 หรือไม่ 

การติดตามฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ 2018 – 2019 
ร้อยละ 

2562 2560 2559 
ไม่ติดตำม 54.80 77.40 77.39 
ติดตำม 45.20 22.60 22.61 

รวม 100.00 100.00 100.00 
 

2. ท่านติดตามฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2018 – 2019 บ่อยคร้ังเพียงใด (เฉพาะผู้ที่ติดตามฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ) 

 ความถี่ในการติดตามฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2018 – 2019 
ร้อยละ 

2562 2560 2559 
ติดตำมเป็นคร้ังครำว 76.54 70.62 72.61 
ติดตำมสม ่ำเสมอ 23.46 29.38 27.39 

รวม 100.00 100.00 100.00 
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3. การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ในฤดูกาล 2019 – 2020 ที่ก าลังจะเร่ิมขึ้น ท่านช่ืนชอบทีมใดมากที่สุด                                                         
(เฉพาะผู้ที่ติดตามฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ) 

ทีมที่ช่ืนชอบมากที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ในฤดูกาล 2019 – 2020 
ร้อยละ 

2562 2560 2559 
ลิเวอร์พูล (Liverpool) 34.22 27.25 24.60 
แมนเชสเตอร์ยไูนเตด็ (Manchester United) 28.84 34.16 31.26 
เชลซี (Chelsea) 10.14 11.33 7.30 
อำร์เซนอล (Arsenal) 7.67 8.67 10.20 
แมนเชสเตอร์ซิตี (Manchester City) 5.11 3.54 3.33 
เลสเตอร์ซิตี (Leicester City) 0.97 3.01 7.20 
อื่น ๆ ไดแ้ก่ ทอตนมัฮอตสเปอร์ (Tottenham Hotspur), เอฟเวอร์ตนั (Everton), นิวคำสเซิลยไูนเตด็ 

(Newcastle United), แอสตนัวิลลำ (Aston Villa), ไบรตนัแอนดโ์ฮฟอลัเบียน (Brighton &   
Hove Albion), เบิร์นลีย ์(Burnley), คริสตลัพำเลซ (Crystal Palace), นอริชซิตี (Norwich City),  
เชฟฟีลดย์ไูนเตด็ (Sheffield United), เวสตแ์ฮมยไูนเตด็ (West Ham United), และวุลเวอร์แฮมป์ตนั
วอนเดอเรอส์ (Wolverhampton Wanderers) 

1.76 1.24 0.96 

ไม่ชอบทีมใดเป็นพิเศษ 11.29 10.80 15.15 
รวม 100.00 100.00 100.00 

 
4. ท่านติดตามฟุตบอลไทยลีก 1 – 2019 หรือไม่ 

การติดตามฟุตบอลไทยลีก 1 – 2019 
ร้อยละ 

2562 2560 2559 
ไม่ติดตำม 51.22 71.76 71.65 
ติดตำม 48.78 28.24 28.35 

รวม 100.00 100.00 100.00 
 

5. ท่านติดตามฟุตบอลไทยลีก 1 – 2019 บ่อยคร้ังเพียงใด (เฉพาะผู้ที่ติดตามฟุตบอลไทยลีก 1 – 2019) 

 ความถี่ในการติดตามฟุตบอลไทยลีก 1 – 2019 
ร้อยละ 

2562 2560 2559 
ติดตำมเป็นคร้ังครำว 84.72 82.86 76.66 
ติดตำมสม ่ำเสมอ 15.28 17.14 21.34 

รวม 100.00 100.00 100.00 
 

6. ท่านช่ืนชอบทีมใดมากที่สุด ในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก 1 – 2019 (เฉพาะผู้ที่ติดตามฟุตบอลไทยลีก 1 – 2019) 

ทีมที่ช่ืนชอบมากที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก 1 – 2019 (เฉพาะ 5 อันดับแรก) 
ร้อยละ 

2562 2560 2559 
บุรีรัมย ์ยไูนเตด็ 38.56 25.07 25.41 
เอสซีจี เมืองทอง ยไูนเตด็ 15.19 33.29 27.90 
กำรท่ำเรือ FC 5.96 1.84 - 
ชลบุรี FC 4.90 3.68 4.89 
สิงห์ เชียงรำย ยไูนเตด็ 4.41 2.27 1.03 

 
- หมำยเหตุ เน่ืองจำกในแต่ละปีมีกำรเปล่ียนแปลงทีมท่ีข้ึนมำอยู่ในดิวิชัน่ เพ่ือควำมสะดวกในกำรเปรียบเทียบและน ำเสนอผลกำรส ำรวจระหว่ำง ปี 2559 – 2562  

ดงันั้น จึงน ำเสนอเฉพำะทีมท่ียงัคงอยู่ใน 5 อนัดบัแรก (รำยละเอียดโปรดดูตำรำงภำคผนวก และดูผลกำรส ำรวจยอ้นหลงัไดท่ี้ www.nidapoll.nida.ac.th ) 
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ตารางภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 

อื่น ๆ 1 ไดแ้ก ่ชยันำท ฮอร์นบิล, สุโขทยั FC, พีทีที ระยองม พีที ประจวบม ตรำด FC, และสมุทรปรำกำร ซิต้ี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีมทีช่ื่นชอบมากที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก 1 – 2019 ร้อยละ (ปี 2562) 
บุรีรัมย ์ยไูนเตด็ 38.56 
เอสซีจี เมืองทอง ยไูนเตด็ 15.19 
กำรท่ำเรือ FC 5.96 
ชลบุรี FC 4.90 
สิงห์ เชียงรำย ยไูนเตด็ 4.41 
ทรู แบงคอ็ก ยไูนเตด็ 2.45 
นครรำชสีมำ มำสดำ้ 2.45 
เชียงใหม่ FC 1.39 
รำชบุรี มิตรผล 1.14 
สุพรรณบุรี FC 0.90 
อื่น ๆ 1  3.04 
ไม่ชอบทีมใดเป็นพิเศษ 19.61 

รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมิภาค 
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 221 8.81 
ปริมณฑลและภำคกลำง 643 25.63 
ภำคเหนือ 454 18.09 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 849 33.84 
ภำคใต ้ 342 13.63 

รวม 2,509 100.00 
 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชำย 1,556 62.02 
หญิง 953 37.98 

รวม 2,509 100.00 
 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

15 – 25 ปี 232 9.25 
26 – 35 ปี 494 19.69 
36 – 45 ปี 606 24.15 
46 – 59 ปี 750 29.89 
60 ปี ข้ึนไป 427 17.02 
ไม่ระบุ – – 

รวม 2,509 100.00 
 

ตารางที่ 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา    
ศาสนา จ านวน ร้อยละ 

พุทธ 2,353 93.78 
อิสลำม 70 2.79 
คริสต ์และอื่น ๆ 17 0.68 
ไม่ระบุ 69 2.75 

รวม 2,509 100.00 
 
ตารางที่ 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 678 27.02 
สมรส 1,700 67.76 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 55 2.19 
ไม่ระบุ 76 3.03 

รวม 2,509 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 
 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำ/ต ่ำกว่ำ 611 24.35 
มธัยมศึกษำ/เทียบเท่ำ 797 31.77 
อนุปริญญำ/เทียบเท่ำ 209 8.33 
ปริญญำตรี/เทียบเท่ำ 679 27.06 
สูงกว่ำปริญญำตรี/เทียบเท่ำ 129 5.14 
ไม่ระบุ 84 3.35 

รวม 2,509 100.00 
 
ตารางที่ 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 301 12.00 
พนกังำนเอกชน 393 15.66 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 530 21.12 
เกษตรกร/ประมง 343 13.67 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 397 15.82 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 371 14.79 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 76 3.03 
องคก์รอิสระที่ไม่แสวงหำก ำไร – – 
ไม่ระบุ 98 3.91 

รวม 2,509 100.00 
 
ตารางที่ 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 381 15.19 
ไม่เกิน 10,000 523 20.84 
10,001 – 20,000 669 26.66 
20,001 – 30,000 303 12.08 
30,001 – 40,000 153 6.10 
40,001 ข้ึนไป 179 7.13 
ไม่ระบุ 301 12.00 

รวม 2,509 100.00 
 
 
 


