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“เกาะตดิสถานการณ์ การเลือกตั้ง 2562” 
(ช่วงก่อนวนัสุดท้ายปิดรับสมัคร ส.ส. และเสนอช่ือนายกรัฐมนตรี) 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน เร่ือง 
“เกำะติดสถำนกำรณ์ กำรเลือกตั้ง 2562” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 4 – 7 กุมภำพนัธ์ 2562 จำกประชำชนท่ีมีอำย ุ18 ปีข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค 
ระดบักำรศึกษำ และอำชีพ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 2,091 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบักำรเกำะติดสถำนกำรณ์ กำรเลือกตั้ง 2562 ช่วงก่อนวนัสุดทำ้ยของกำร
รับสมคัร ส.ส. และเสนอช่ือนำยกรัฐมนตรี กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอยำ่งโดยใชค้วำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่งหลกั (Master 
Sample) ของ “นิดำ้โพล” ดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตวัอยำ่ง
ดว้ยวธีิแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงหำกวนัน้ีเป็นวนัเลือกตั้ง 2562 บุคคลท่ีจะสนับสนุนให้เป็นนำยกรัฐมนตรี (10 อนัดับแรก) พบว่ำ ประชำชน  
ส่วนใหญ่ อนัดบั 1 ร้อยละ 26.06 ระบุวำ่เป็น พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ รองลงมำ อนัดบั 2 ร้อยละ 24.01 ระบุวำ่เป็น คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยรุำพนัธ์ุ 
อนัดบั 3 ร้อยละ 11.91 ระบุวำ่ ไม่แน่ใจ อนัดบั 4 ร้อยละ 11.43 ระบุวำ่เป็น นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ อนัดบั 5 ร้อยละ 6.26 ระบุวำ่ ไม่สนบัสนุนใครเลย 
อนัดับ 6 ร้อยละ 5.98 ระบุว่ำเป็น นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ อนัดับ 7 ร้อยละ 5.50 ระบุว่ำเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส อนัดบั 8 ร้อยละ 4.54   
ระบุวำ่เป็น นำยชชัชำติ สิทธิพนัธ์ุ อนัดบั 9 ร้อยละ 1.15 ไม่ระบุ และอนัดบั 10 ร้อยละ 0.91 ระบุวำ่เป็น นำงสำวกญัจนำ ศิลปอำชำ 

ส ำหรับพรรคกำรเมืองท่ีอยำกให้ได้คะแนนเสียงมำกท่ีสุด และเป็นแกนน ำในกำรจัดตั้ งรัฐบำลใหม่ (10 อันดับแรก) พบว่ำ ประชำชน        
ส่วนใหญ่ อนัดบั 1 ร้อยละ 36.49 ระบุว่ำเป็น พรรคเพื่อไทย รองลงมำ อนัดับ 2 ร้อยละ 22.57 ระบุว่ำเป็น พรรคพลงัประชำรัฐ อนัดับ 3 ร้อยละ 
15.21 ระบุว่ำเป็น พรรคประชำธิปัตย ์อนัดบั 4 ร้อยละ 8.18 ระบุวำ่เป็น พรรคอนำคตใหม่ อนัดบั 5 ร้อยละ 4.97 ระบุวำ่เป็น พรรคเสรีรวมไทย 
อันดับ 6 ร้อยละ 4.40 ระบุว่ำ ไม่แน่ใจ อันดับ 7 ร้อยละ 3.06 ระบุว่ำ ไม่สนับสนุนพรรคใดเลย อันดับ 8 ร้อยละ 1.39 ระบุว่ำเป็น        
พรรคชำติไทยพฒันำ อนัดับ 9 ร้อยละ 0.91 ระบุว่ำเป็น พรรคเพื่อชำติ และพรรคภูมิใจไทย ในสัดส่วนท่ีเท่ำกัน และอนัดับ 10 ร้อยละ 0.43       
ระบุวำ่เป็น พรรคไทยรักษำชำติ และพรรครวมพลงัประชำชำติไทย ในสดัส่วนท่ีเท่ำกนั 

ดำ้นควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกบันโยบำยท่ีส ำคญัและเร่งด่วนท่ีสุดท่ีอยำกเห็นจำกรัฐบำลชุดใหม่ พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่             
ร้อยละ 54.85 ระบุวำ่ แกปั้ญหำปำกทอ้งและหน้ีสินของประชำชน รองลงมำ ร้อยละ 27.93 ระบุวำ่ ส่งเสริมรำคำสินคำ้/พืชผลทำงกำรเกษตร ร้อยละ 
4.26 ระบุวำ่ โครงกำรเรียนฟรีถึงระดบัปริญญำตรี ร้อยละ 2.77 ระบุวำ่ แกไ้ขปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชนั ร้อยละ 1.82 ระบุวำ่ แกปั้ญหำหน้ีนอกระบบ 
ร้อยละ 1.48 ระบุวำ่ แกไ้ขปัญหำดำ้นกำรคมนำคม ร้อยละ 1.20 ระบุวำ่ แกไ้ขปัญหำยำเสพติด อำชญำกรรม มิจฉำชีพ ร้อยละ 0.96 ระบุวำ่ ส่งเสริมกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ร้อยละ 0.77 ระบุวำ่ ส่งเสริมกำรศึกษำระดบัอำชีวศึกษำร้อยละ 0.57 ระบุว่ำ กำรบงัคบัใชก้ฎหมำยดว้ย
ควำมเท่ำเทียม ไม่เลือกปฏิบัติร้อยละ 0.48 ระบุว่ำ แกไ้ขปัญหำกำรว่ำงงำน และกำรจดัสรรท่ีดินท ำกิน ร้อยละ 0.43 ระบุว่ำ กำรพกัหน้ี กยศ. และ
แกไ้ขปัญหำเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ในสัดส่วนท่ีเท่ำกนั ร้อยละ 0.29 ระบุวำ่ ผลิตรถยนตไ์ฟฟ้ำใชใ้นประเทศ ร้อยละ 0.24 ระบุวำ่ กญัชำเสรี 
ร้อยละ 0.18 ระบุวำ่ น ำรถเก่ำแลกซ้ือรถพลงัไฟฟ้ำ และเลิกเกณฑ์ทหำร ในสัดส่วนท่ีเท่ำกนั ร้อยละ 0.05 ระบุว่ำ น ำเขำ้หน้ำกำกไดโ้ดยไม่เสียภำษี 
ร้อยละ 0.08 ระบุว่ำ ยกเลิกกำรสอบ GAT PAT ร้อยละ 0.96 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ แกไ้ขปัญหำควำมไม่สงบใน 3 จงัหวดัชำยแดนภำคใต  ้ควำมสำมคัคี
ปรองดองของคนในชำติ แกปั้ญหำดำ้นรำคำน ้ ำมนั แกปั้ญหำกำรว่ำงงำน และจดัสรรท่ีดินท ำกิน ปฏิรูปดำ้นกำรศึกษำ ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ กำร
ส่งเสริมธุรกิจกำรท่องเท่ียว และร้อยละ 0.05 ระบุวำ่ ไม่แน่ใจ 

ทำ้ยท่ีสุด เม่ือถำมประชำชนวำ่ จะไปเลือกตั้งสมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฏร (ส.ส.) หรือไม่ พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 98.13 ระบุวำ่ 
ไปแน่นอน รองลงมำ ร้อยละ 0.96 ระบุวำ่ ไม่ไปแน่นอน และร้อยละ 0.91 ระบุวำ่ ไม่แน่ใจ 

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 9.90 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 30.03 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 14.63 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 36.78 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 8.66 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้ 
ตวัอยำ่งร้อยละ 53.95 เป็นเพศชำย และร้อยละ 46.05 เป็นเพศหญิง ตวัอยำ่งร้อยละ 6.36 มีอำย ุ18 – 25 ปี ร้อยละ 14.73 มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 
21.86 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 35.34 มีอำย ุ46 – 59 ปี ร้อยละ 21.28 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 0.43 ไม่ระบุอำย ุ 

ตวัอยำ่งร้อยละ 95.12 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 2.68 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.57 นบัถือศำสนำคริสต/์ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือ
ศำสนำใด ๆ และร้อยละ 1.63 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 19.89 ระบุวำ่สถำนภำพโสด ร้อยละ 74.94 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.44 หมำ้ย หยำ่ร้ำง 
แยกกนัอยู ่และร้อยละ 1.72 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

 

วนัศุกร์ท่ี 15 กมุภาพันธ์ 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 

 
 

ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา  ณ ระนอง 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 
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ตัวอย่ำงร้อยละ 32.42 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 29.32 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.74           

จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 25.35 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.35 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ และร้อยละ 1.82 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอยำ่งร้อยละ 10.33 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 14.44 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 
20.04 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 17.74 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.54 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/     
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 16.88 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 3.01 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ ร้อยละ 0.14 เป็นพนกังำนองคก์รอิสระ
ท่ีไม่แสวงหำก ำไร และร้อยละ 1.87 ไม่ระบุอำชีพ  

ตวัอยำ่งร้อยละ 14.63 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 27.12 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 25.82 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 –  
20,000 บำท ร้อยละ 10.86 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.02 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 7.41            
มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 9.13 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. หากวนันีเ้ป็นวนัเลือกตั้ง 2562 ท่านจะสนับสนุนใครเป็นนายกรัฐมนตรี 

อนัดบั บุคคลทีจ่ะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี หากวนันีเ้ป็นวนัเลือกตั้ง 2562 ร้อยละ 
1 พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ 26.06 
2 คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยรุำพนัธ์ุ 24.01 
3 ไม่แน่ใจ 11.91 
4 นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ 11.43 
5 ไม่สนบัสนุนใครเลย 6.26 
6 นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ 5.98 
7 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส 5.50 
8 นำยชชัชำติ สิทธิพนัธ์ุ 4.54 
9 ไม่ระบุ 1.15 
10 นำงสำวกญัจนำ ศิลปอำชำ 0.91 
11 พล.ต.ท.วโิรจน์ เปำอินทร์ 0.62 
12 
12 
13 
14 
15 
15 
15 
16 
16 
16 
16 

นำยจำตุรนต ์ฉำยแสง 
นำยวนัมูหะมดันอร์ มะทำ 
นำยอนุทิน ชำญวรีกลู 
นำยสมคิด จำตุศรีพทิกัษ ์
นำยเทวญั ลิปตพลัลภ 
นำยสุวจัน์ ลิปตพลัลภ 
นำยอุตตม สำวนำยน 
นำยชวน หลีกภยั 
นำยสงครำม กิจเลิศไพโรจน ์
นำงนยันำ ชีวำนนัท ์
นำยชชัวำลย ์คงอุดม 

0.33 
0.33 
0.29 
0.19 
0.11 
0.11 
0.11 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 

 รวม 100.00 
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2. ท่านอยากให้พรรคการเมืองพรรคใดได้คะแนนเสียงมากทีสุ่ด และเป็นแกนน าในการจดัตั้งรัฐบาลใหม่ 

อนัดบั พรรคการเมืองทีอ่ยากให้ได้คะแนนเสียงมากทีสุ่ด และเป็นแกนน าในการจดัตั้งรัฐบาลใหม่ ร้อยละ 
1 พรรคเพื่อไทย 36.49 
2 พรรคพลงัประชำรัฐ 22.57 
3 พรรคประชำธิปัตย ์ 15.21 
4 พรรคอนำคตใหม่ 8.18 
5 พรรคเสรีรวมไทย 4.97 
6 ไม่แน่ใจ 4.40 
7 ไม่สนบัสนุนพรรคใดเลย 3.06 
8 พรรคชำติไทยพฒันำ 1.39 
9 พรรคเพื่อชำติ 0.91 
9 พรรคภูมิใจไทย 0.91 
10 พรรคไทยรักษำชำติ 0.43 
10 พรรครวมพลงัประชำชำติไทย 0.43 
11 ไม่ระบุ 0.38 
12 พรรคชำติพฒันำ 0.29 
13 พรรคประชำชำติ 0.10 
13 
13 
14 
14 

พรรคพลงัชำติไทย 
พรรคไทยศรีวไิลย ์
พรรคพลงัทอ้งถ่ินไท 
พรรคประชำชนปฏิรูป 

0.10 
0.10 
0.04 
0.04 

 รวม 100.00 
 

3. นโยบายทีส่ าคญัและเร่งด่วนทีสุ่ดทีท่่านอยากเห็นจากรัฐบาลชุดใหม่ (เลือกตอบ 1 ข้อ) 
นโยบายทีส่ าคญัและเร่งด่วนทีสุ่ดทีอ่ยากเห็นจากรัฐบาลชุดใหม่ ร้อยละ 

แกปั้ญหำปำกทอ้งและหน้ีสินของประชำชน 54.85 
ส่งเสริมรำคำสินคำ้/พืชผลทำงกำรเกษตร 27.93 
โครงกำรเรียนฟรีถึงระดบัปริญญำตรี 4.26 
แกไ้ขปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชนั 2.77 
แกปั้ญหำหน้ีนอกระบบ 1.82 
แกไ้ขปัญหำดำ้นกำรคมนำคม 1.48 
แกไ้ขปัญหำยำเสพติด อำชญำกรรม มิจฉำชีพ 1.20 
ส่งเสริมกำรอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 0.96 
ส่งเสริมกำรศึกษำระดบัอำชีวศึกษำ 0.77 
กำรบงัคบัใชก้ฎหมำยดว้ยควำมเท่ำเทียม ไม่เลือกปฏิบติั 0.57 
แกไ้ขปัญหำกำรวำ่งงำน และกำรจดัสรรท่ีดินท ำกิน 0.48 
กำรพกัหน้ี กยศ. 0.43 
แกไ้ขปัญหำเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 0.43 
ผลิตรถยนตไ์ฟฟ้ำใชใ้นประเทศ 0.29 
กญัชำเสรี 0.24 
น ำรถเก่ำแลกซ้ือรถพลงัไฟฟ้ำ 0.18 
เลิกเกณฑท์หำร 0.18 
น ำเขำ้หนำ้กำกไดโ้ดยไม่เสียภำษี 0.10 
ยกเลิกกำรสอบ GAT PAT 0.05 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ แกไ้ขปัญหำควำมไม่สงบใน 3 จงัหวดัชำยแดนภำคใต ้ควำมสำมคัคีปรองดองของคนในชำติ  

แกปั้ญหำดำ้นรำคำน ้ ำมนั แกปั้ญหำกำรวำ่งงำน และจดัสรรท่ีดินท ำกิน ปฏิรูปดำ้นกำรศึกษำ  
ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ กำรส่งเสริมธุรกิจกำรท่องเท่ียว 

0.96 

ไม่แน่ใจ 0.05 
รวม 100.00 

 
4. ท่านจะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.) ทีจ่ะถึงนี ้หรือไม่ 

การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.) ทีจ่ะถึงนี ้   ร้อยละ 
ไปแน่นอน 98.13 
ไม่ไปแน่นอน 0.96 
ไม่แน่ใจ 0.91 

รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  207 9.90 
ปริมณฑลและภำคกลำง  628 30.03 
ภำคเหนือ 306 14.63 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 769 36.78 
ภำคใต ้ 181 8.66 

รวม 2,091 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย              1,128 53.95 
หญิง 963 46.05 
เพศทำงเลือก - - 

รวม 2,091 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 133 6.36 
26 – 35 ปี  308 14.73 
36 – 45  ปี 457 21.86 
46 – 59  ปี 739 35.34 
60 ปีข้ึนไป 445 21.28 
ไม่ระบุ 9 0.43 

รวม 2,091 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,989 95.12 
อิสลำม 56 2.68 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 12 0.57 
ไม่ระบุ 34 1.63 

รวม 2,091 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 416 19.89 
สมรส 1,567 74.94 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
  

72 3.44 
ไม่ระบุ 36 1.72 

รวม 2,091 100.00 

 

 



5 
 

 
ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 678 32.42 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 613 29.32 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 141 6.74 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 530 25.35 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 91 4.35 
ไม่ระบุ 38 1.82 

รวม 2,091 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลกูจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 216 10.33 
พนกังำนเอกชน 302 14.44 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 419 20.04 
เกษตรกร/ประมง 371 17.74 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 325 15.54 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 353 16.88 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 63 3.01 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 3 0.14 
ไม่ระบุ 39 1.87 

รวม 2,091 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 306 14.63 
ไม่เกิน 10,000 567 27.12 
10,001 – 20,000 540 25.82 
20,001 – 30,000 227 10.86 
30,001 –  40,000 105 5.02 
40,001 ข้ึนไป 155 7.41 
ไม่ระบุ 191 9.13 

รวม 2,091 100.00 
 
  

 


