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“นายกรัฐมนตรี และ ประธานสภาผู้แทนราษฎร” 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                 
เร่ือง “นายกรัฐมนตรี และ ประธานสภาผู้แทนราษฎร” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 21 – 22 พฤษภำคม 2562 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีข้ึนไป 
กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ และอำชีพ รวมทั้ งส้ิน จ ำนวน 1,260 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบักำรสนับสนุนให้สมำชิกรัฐสภำเลือกใครเป็น
นำยกรัฐมนตรีและกำรสนับสนุนให้สมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎรเลือกใครเป็นประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎร กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอยำ่งโดยใช้
ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” ดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random Sampling) 
โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้ นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตวัอย่ำงด้วยวิธีสุ่มตวัอย่ำงแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีกำร
สมัภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงบุคคลท่ีจะสนับสนุนให้สมำชิกรัฐสภำเลือกมำเป็นนำยกรัฐมนตรี พบว่ำ ส่วนใหญ่ อันดับ 1 ร้อยละ 39.05                
ระบุว่ำเป็น พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชำ (พรรคพลังประชำรัฐ) รองลงมำ อันดับ 2 ร้อยละ 25.48 ระบุว่ำเป็น นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ                         
(พรรคอนำคตใหม่) อันดับ 3 ร้อยละ 21.43 ระบุว่ำเป็น คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธ์ุ  (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 4 ร้อยละ 5.00 ระบุว่ำเป็น                
นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ (พรรคประชำธิปัตย)์ อนัดับ 5 ร้อยละ 2.62 ระบุว่ำเป็น นำยชัชชำติ สิทธิพนัธ์ุ (พรรคเพื่อไทย) อนัดับ 6 ร้อยละ 2.54                
ระบุว่ำเป็น นำยอนุทิน ชำญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) อนัดบั 7 ร้อยละ 1.43 ระบุว่ำเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) และ                

ร้อยละ 2.45 อ่ืน ๆ ได้แก่ นำยม่ิงขวญั แสงสุวรรณ์ (พรรคเศรษฐกิจใหม่), น.ส.กัญจนำ ศิลปอำชำ (พรรคชำติไทยพฒันำ), นำยสุวจัน์ ลิปตพลัลภ 

(พรรคชำติพฒันำ), นำยชวน หลีกภยั (พรรคประชำธิปัตย)์, นำยอนันต์ อศัวโภคิน, นำยชยัเกษม นิติสิริ (พรรคเพื่อไทย), นำยวนัมูหะมดันอร์ มะทำ 
(พรรคประชำชำติ), พลเอก อนุพงษ ์เผ่ำจินดำ, นำยด ำรงค ์พิเดช (พรรครักษผ์ืนป่ำประเทศไทย), นำยมงคลกิตต์ิ สุขสินธำรำนนท์ (พรรคไทยศรีวิไลย)์, 
นำยบญัญติั บรรทดัฐำน (พรรคประชำธิปัตย)์ และนำยวรำวธุ ศิลปอำชำ (ชำติไทยพฒันำ) 

ดำ้นท่ีมำของนำยกรัฐมนตรีท่ีประชำชนอยำกได ้พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.99 ระบุวำ่ อยำกไดน้ำยกรัฐมนตรีจากในบัญชี
รายช่ือท่ีพรรคกำรเมืองเสนอให้ชิงเกำ้อ้ีนำยกฯ รองลงมำ ร้อยละ 28.49 ระบุวำ่ นำยกรัฐมนตรีจากคนในบัญชีรายช่ือหรือคนนอกบัญชีรายช่ือ   
ก็ได ้และร้อยละ 9.52 ระบุวำ่ อยำกไดน้ำยกรัฐมนตรีจากคนนอกบัญชีรายช่ือท่ีพรรคกำรเมืองเสนอใหชิ้งเกำ้อ้ีนำยกฯ 

ส ำหรับบุคคลท่ีจะสนับสนุนให้สมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎรเลือกมำเป็นประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎร พบว่ำ ส่วนใหญ่ อนัดบั 1 ร้อยละ 29.92 
ระบุว่ำเป็น นำยชวน หลีกภัย (พรรคประชำธิปัตย์) รองลงมำ อันดับ 2 ร้อยละ 19.37 ระบุว่ำ ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ/ไม่แสดงควำมคิดเห็น อันดับ 3                   
ร้อยละ 16.19 ระบุว่ำเป็น นำยบัญญติั บรรทัดฐำน (พรรคประชำธิปัตย)์ อนัดบั 4 ร้อยละ 9.52 ระบุว่ำเป็น นำยสมพงษ์ อมรวิวฒัน์ (พรรคเพื่อไทย) 
อนัดับ 5 ร้อยละ 7.86 ระบุว่ำเป็น นำยชัย ชิดชอบ (พรรคภูมิใจไทย) อนัดับ 6 ร้อยละ 6.35 ระบุว่ำเป็น วนัมูหะมัดนอร์ มะทำ (พรรคประชำชำติ)              
อนัดบั 7 ร้อยละ 6.19 ระบุวำ่เป็น นำยสุชำติ ตนัเจริญ (พรรคพลงัประชำรัฐ) อนัดบั 8 ร้อยละ 2.30 ระบุวำ่เป็น นำยวิรัช รัตนเศรษฐ (พรรคพลงัประชำรัฐ) 
และร้อยละ 2.30 อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ (พรรคอนำคตใหม่), นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ (พรรคประชำธิปัตย)์, นำยปิยบุตร แสงกนกกุล                  
(พรรคอนำคตใหม่), นำยจุรินทร์ ลกัษณวิศิษฎ์ (พรรคประชำธิปัตย)์, นำยอนุทิน ชำญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย), นำยนิยม ช่ำงพินิจ (พรรคเพื่อไทย),             
นำยสมศกัด์ิ เทพสุทิน (พรรคพลงัประชำรัฐ) และพลต ำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) 

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงพรรคกำรเมืองท่ีประชำชนคิดวำ่จะมี “งูเห่ำ” (ไม่ท ำตำมมติพรรค) พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ อนัดบั 1 ร้อยละ 43.10 
ระบุว่ำเป็น พรรคประชำธิปัตย ์รองลงมำ อนัดบั 2 ร้อยละ 29.13 ระบุว่ำเป็น พรรคเพื่อไทย อนัดับ 3 ร้อยละ 27.86 ระบุว่ำเป็น พรรคพลงัประชำรัฐ 
อนัดบั 4 ร้อยละ 27.14 ระบุว่ำเป็น พรรคภูมิใจไทย อนัดบั 5 ร้อยละ 24.92 ระบุวำ่เป็น พรรคอนำคตใหม่ อนัดบั 6 ร้อยละ 23.02 ระบุว่ำ ไม่มี “งูเห่ำ”   
ในพรรคใดเลย อนัดบั 7 ร้อยละ 18.10 ระบุว่ำเป็น พรรคชำติไทยพฒันำ อนัดบั 8 ร้อยละ 17.70 ระบุว่ำเป็น พรรคเสรีรวมไทย อนัดบั 9 ร้อยละ 17.46 
ระบุวำ่เป็น พรรคเพื่อชำติ, พรรคเศรษฐกิจใหม่ และพรรครวมพลงัประชำชำติไทย ในสดัส่วนท่ีเท่ำกนั อนัดบั 10 ร้อยละ 17.30 ระบุวำ่เป็น พรรคประชำชำติ 
อนัดบั 11 ร้อยละ 5.63 ระบุวำ่ ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ/ไม่แสดงควำมคิดเห็น และอนัดบั 12 ร้อยละ 0.48 ระบุวำ่เป็น พรรคไทยศรีวไิลย ์

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 8.97 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 25.95 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑลและ            
ภำคกลำง ร้อยละ 18.10 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.25 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.73 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคใต ้ 
ตวัอยำ่งร้อยละ 55.79 เป็นเพศชำย และร้อยละ 44.21 เป็นเพศหญิง ตวัอยำ่งร้อยละ 6.43 มีอำย ุ18 – 25 ปี ร้อยละ 16.03 มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 21.43 
มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 32.30 มีอำย ุ46 – 59 ปี ร้อยละ 23.73 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 0.08 ไม่ระบุอำย ุ 

 

 

วนัพฤหัสบดีท่ี 23 พฤษภาคม 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 94.53 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.49 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.11 นับถือศำสนำคริสต์/ฮินดู/ซิกข์/ยิว/ไม่นับถือ
ศำสนำใด ๆ และร้อยละ 0.87 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำงร้อยละ 20.08 ระบุว่ำสถำนภำพโสด ร้อยละ 76.51 สมรสแลว้ ร้อยละ 2.54 หมำ้ย หย่ำร้ำง 
แยกกนัอยู ่และร้อยละ 0.87 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส ตวัอย่ำงร้อยละ 33.09 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 30.40 จบกำรศึกษำ
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.19 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 24.13 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.00         

จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 1.19 ไม่ระบุกำรศึกษำ  
ตวัอยำ่งร้อยละ 10.95 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 12.78 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 22.22 

ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 16.11 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.35 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/ผูใ้ชแ้รงงำน          
ร้อยละ 18.49 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 1.83 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 1.27 ไม่ระบุอำชีพ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 14.37 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 25.63 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 26.59 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน              
10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 11.59 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 6.67 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท  
ร้อยละ 6.90 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 8.25 ไม่ระบุรำยได ้

 

1. ท่านสนับสนุนให้สมาชิกรัฐสภาเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรี 

อนัดบั บุคคลทีจ่ะสนับสนุนให้สมาชิกรัฐสภาเลือกมาเป็นนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 

1 พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ (พรรคพลงัประชำรัฐ) 39.05 

2 นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ (พรรคอนำคตใหม่) 25.48 

3 คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยรุำพนัธ์ุ (พรรคเพื่อไทย) 21.43 

4 นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ (พรรคประชำธิปัตย)์ 5.00 

5 นำยชชัชำติ สิทธิพนัธ์ุ (พรรคเพื่อไทย) 2.62 

6 นำยอนุทิน ชำญวรีกลู (พรรคภูมิใจไทย) 2.54 

7 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) 1.43 

 อ่ืน ๆ  ไดแ้ก่ นำยม่ิงขวญั แสงสุวรรณ์ (พรรคเศรษฐกิจใหม่), น.ส.กญัจนำ ศิลปอำชำ (พรรคชำติไทยพฒันำ) 2.45 

 นำยสุวจัน์ ลิปตพลัลภ (พรรคชำติพฒันำ), นำยชวน หลีกภยั (พรรคประชำธิปัตย)์, นำยอนนัต ์อศัวโภคิน  

 นำยชยัเกษม นิติสิริ (พรรคเพื่อไทย), นำยวนัมูหะมดันอร์ มะทำ (พรรคประชำชำติ), พลเอก อนุพงษ ์เผำ่จินดำ  

 นำยด ำรงค ์พิเดช (พรรครักษผ์ืนป่ำประเทศไทย), นำยมงคลกิตต์ิ สุขสินธำรำนนท ์(พรรคไทยศรีวไิลย)์  

 นำยบญัญติั บรรทดัฐำน (พรรคประชำธิปัตย)์ และนำยวรำวธุ ศิลปอำชำ (ชำติไทยพฒันำ)  

รวม 100.00 

 

2. ท่านอยากได้นายกรัฐมนตรีมาจากไหน 

ทีม่าของนายกรัฐมนตรีทีป่ระชาชนอยากได้ ร้อยละ 

อยำกไดน้ำยกรัฐมนตรีจากในบัญชีรายช่ือท่ีพรรคกำรเมืองเสนอใหชิ้งเกำ้อ้ีนำยกฯ 61.99 

นำยกรัฐมนตรีจากคนในบญัชีรายช่ือหรือคนนอกบญัชีรายช่ือก็ได ้ 28.49 

อยำกไดน้ำยกรัฐมนตรีจากคนนอกบัญชีรายช่ือท่ีพรรคกำรเมืองเสนอใหชิ้งเกำ้อ้ีนำยกฯ 9.52 

รวม 100.00 

 

3. ท่านสนับสนุนให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลือกใครเป็นประธานสภาฯ  
อนัดบั บุคคลทีจ่ะสนับสนุนให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลือกมาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร ร้อยละ 

1 นำยชวน หลีกภยั (พรรคประชำธิปัตย)์ 29.92 

2 ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ/ไม่แสดงควำมคิดเห็น 19.37 

3 นำยบญัญติั บรรทดัฐำน (พรรคประชำธิปัตย)์ 16.19 

4 นำยสมพงษ ์อมรววิฒัน์ (พรรคเพือ่ไทย) 9.52 

5 นำยชยั ชิดชอบ (พรรคภูมิใจไทย) 7.86 

6 วนัมูหะมดันอร์ มะทำ (พรรคประชำชำติ) 6.35 

7 นำยสุชำติ ตนัเจริญ (พรรคพลงัประชำรัฐ) 6.19 

8 นำยวรัิช รัตนเศรษฐ (พรรคพลงัประชำรัฐ) 2.30 

 อ่ืน ๆ  ไดแ้ก่ นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ (พรรคอนำคตใหม่), นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ (พรรคประชำธิปัตย)์ 2.30 

 นำยปิยบุตร  แสงกนกกลุ (พรรคอนำคตใหม่), นำยจุรินทร์ ลกัษณวศิิษฎ์ (พรรคประชำธิปัตย)์  

 นำยอนุทิน ชำญวรีกลู (พรรคภูมิใจไทย), นำยนิยม ช่ำงพินิจ (พรรคเพื่อไทย)  

 นำยสมศกัด์ิ เทพสุทิน (พรรคพลงัประชำรัฐ) และพลต ำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย)  

รวม 100.00 
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4. ท่านคดิว่าจะม ี“งูเห่า” (ผู้ไม่ท าตามมตพิรรค) เกดิขึน้ในพรรคใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
อนัดบั พรรคการเมืองทีป่ระชาชนคดิว่าจะม ี“งูเห่า” (ไม่ท าตามมตพิรรค) ร้อยละ 

1 พรรคประชำธิปัตย ์ 43.10 

2 พรรคเพื่อไทย 29.13 

3 พรรคพลงัประชำรัฐ 27.86 

4 พรรคภูมิใจไทย 27.14 

5 พรรคอนำคตใหม่ 24.92 

6 ไม่มี “งูเห่ำ” ในพรรคใดเลย 23.02 

7 พรรคชำติไทยพฒันำ  18.10 

8 พรรคเสรีรวมไทย  17.70 

9 พรรคเพื่อชำติ 17.46 

9 พรรคเศรษฐกิจใหม่ 17.46 

9 พรรครวมพลงัประชำชำติไทย 17.46 

10 พรรคประชำชำติ 17.30 

11 ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ/ไม่แสดงควำมคิดเห็น 5.63 

12 พรรคไทยศรีวไิลย ์ 0.48 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 
 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  113 8.97 

ปริมณฑลและภำคกลำง  327 25.95 

ภำคเหนือ 228 18.10 

ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 419 33.25 

ภำคใต ้ 173 13.73 

รวม 1,260 100.00 

 

ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชำย              703 55.79 

หญิง 557 44.21 

เพศทำงเลือก – – 

รวม 1,260 100.00 

 

ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

18 – 25 ปี 81 6.43 

26 – 35 ปี  202 16.03 

36 – 45 ปี 270 21.43 

46 – 59 ปี 407 32.30 

60 ปีข้ึนไป 299 23.73 

ไม่ระบุ 1 0.08 

รวม 1,260 100.00 

 

ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 
ศาสนา จ านวน ร้อยละ 

พทุธ 1,191 94.53 

อิสลำม 44 3.49 

คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 14 1.11 

ไม่ระบุ 11 0.87 

รวม 1,260 100.00 

 

ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 253 20.08 

สมรส 964 76.51 

หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 

32 2.54 

ไม่ระบุ 11 0.87 

รวม 1,260 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 
 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 417 33.09 

มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 383 30.40 

อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 78 6.19 

ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 304 24.13 

สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 63 5.00 

ไม่ระบุ 15 1.19 

รวม 1,260 100.00 

 

ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 

ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 138 10.95 

พนกังำนเอกชน 161 12.78 

เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 280 22.22 

เกษตรกร/ประมง 203 16.11 

รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน  206 16.35 

พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 233 18.49 

นกัเรียน/นกัศึกษำ 23 1.83 

พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร – – 

ไม่ระบุ 16 1.27 

รวม 1,260 100.00 

 

ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

ไม่มีรำยได ้ 181 14.37 

ไม่เกิน 10,000  323 25.63 

10,001 – 20,000  335 26.59 

20,001 – 30,000  146 11.59 

30,001 – 40,000  84 6.67 

40,001 ข้ึนไป   87 6.90 

ไม่ระบุ 104 8.25 

รวม 1,260 100.00 

 


