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“ส่ิงที่ประชาชนอยากได้เป็นของขวญัปีใหม่ 2562 จากรัฐบาลชุดใหม่” 
              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                
เร่ือง “ส่ิงที่ประชาชนอยากได้เป็นของขวัญปีใหม่ 2562 จากรัฐบาลชุดใหม่” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 24 – 26 ธันวำคม 2561 จำกประชำชน      
ท่ีมีอำยุ 18 ปีข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ และอำชีพ รวมทั้ งส้ิน จ ำนวน 1,252 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบัส่ิงท่ีประชำชนอยำกได ้      
เป็นของขวญัปีใหม่ 2562 จำกรัฐบำลชุดใหม่ กำรส ำรวจอำศัยกำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั 
(Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้ นในแต่ละภูมิภำค          
สุ่มตวัอย่ำงด้วยวิธีสุ่มตวัอย่ำงแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์ โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี            
ร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงส่ิงท่ีอยำกไดม้ำกท่ีสุดจำกรัฐบำลชุดใหม่เป็นของขวญัปีใหม่ พ.ศ. 2562 พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 
52.32 ระบุวำ่ แกปั้ญหำเศรษฐกิจปำกทอ้ง รองลงมำ ร้อยละ 20.69 ระบุวำ่ แกปั้ญหำพืชผลทำงเกษตร และพฒันำสินคำ้ทำงกำรเกษตร ร้อยละ 
9.66 ระบุวำ่ แกปั้ญหำคอร์รัปชนั ร้อยละ 7.27 ระบุวำ่ เพ่ิมค่ำแรงขั้นต ่ำ ร้อยละ 3.99 ระบุวำ่ เพ่ิมกำรจำ้งงำน เพ่ิมอำชีพ ลดปัญหำกำรวำ่งงำน 
ร้อยละ 1.60 ระบุว่ำ พฒันำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนขนำดใหญ่ของประเทศ เช่น กำรคมนำคม ถนน รถไฟ ร้อยละ 1.12 ระบุว่ำ แก้ไขปัญหำ
ส่ิงแวดลอ้ม ร้อยละ 0.79 ระบุวำ่ ส่งเสริมกำรท่องเท่ียว ร้อยละ 2.48 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ สร้ำงควำมสงบเรียบร้อยให้แก่บำ้นเมือง พฒันำระบบ
กำรศึกษำไทย ให้โอกำสทำงกำรศึกษำส ำหรับเด็กดอ้ยโอกำส แกไ้ขปัญหำอำชญำกรรมและยำเสพติด เพ่ิมเบ้ียผูสู้งอำยุ พฒันำระบบประกนั
สุขภำพ และเร่งแกไ้ขปัญหำควำมไม่สงบชำยแดนภำคใต ้และร้อยละ 0.08 ไม่ระบุ 

ส ำหรับพรรคกำรเมืองท่ีจะสำมำรถใหข้องขวญัปีใหม่ 2562 ตำมท่ีประชำชนตอ้งกำรได ้(10 อนัดบัแรก) พบวำ่ ส่วนใหญ่ อนัดบั 1 ร้อยละ 
27.71 ระบุวำ่เป็น พรรคเพื่อไทย รองลงมำ อนัดบั 2 ร้อยละ 21.25 ระบุว่ำ ไม่มีพรรคกำรเมืองใดท่ีจะสำมำรถให้ของขวญัปีใหม่ 2562 ตำมท่ี  
ตอ้งกำรได ้อนัดบั 3 ร้อยละ 16.53 ระบุวำ่เป็น พรรคพลงัประชำรัฐ อนัดบั 4 ร้อยละ 16.37 ระบุวำ่เป็น พรรคประชำธิปัตย ์อนัดบั 5  ร้อยละ 5.91 
ระบุว่ำเป็น พรรคอนำคตใหม่ อนัดบั 6 ร้อยละ 4.71 ระบุว่ำ ขอดูนโยบำยของแต่ละพรรคก่อน อนัดบั 7 ร้อยละ 2.24 ระบุว่ำเป็น พรรคเสรี    
รวมไทย อนัดบั 8 ร้อยละ 1.60 ระบุวำ่เป็น พรรคชำติไทยพฒันำ อนัดบั 9 ร้อยละ 1.04 ระบุวำ่เป็น พรรคภูมิใจไทย และอนัดบั 10 ร้อยละ 0.56 
ระบุวำ่เป็น พรรคเพื่อชำติ 

ดำ้นโครงกำรท่ีประชำชนอยำกให้รัฐบำลชุดใหม่สำนต่อจำกรัฐบำลชุดปัจจุบัน พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 27.00 ระบุว่ำ   
บตัรสวสัดิกำรแห่งรัฐ ร้ำนคำ้ประชำรัฐ รองลงมำ ร้อยละ 15.09 ระบุวำ่ โครงกำรแกปั้ญหำหน้ีสินนอกระบบ ร้อยละ 12.46 ระบุวำ่ โครงกำร    
ท่ีอยู่อำศยั และท่ีดินท ำกิน (เช่น บำ้นลำ้นหลงั ให้สิทธิท ำกินในท่ีดินของรัฐ) ร้อยละ 11.90 ระบุว่ำ ปรำบปรำมผูมี้อิทธิพล และปรำบปรำม    
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ร้อยละ 10.22 ระบุวำ่ โครงกำรส่งเสริมและยกระดบัคุณภำพชีวิต (เช่น เกิดอุบติัเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินรักษำไดทุ้กท่ี 
72 ชัว่โมง) ร้อยละ 5.75 ระบุวำ่ กำรจดัระเบียบสงัคม (เช่น รถตู ้รถแท็กซ่ี คูคลอง หำบเร่ แผงลอย) ร้อยละ 4.63 ระบุวำ่ โครงข่ำยระบบรถไฟฟ้ำ
ขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหำนครและพ้ืนท่ีต่อเน่ือง ร้อยละ 4.15 ระบุวำ่ โครงกำรกองทุนหมู่บำ้น ร้อยละ 2.96 ระบุวำ่ โครงกำรไทยนิยมยัง่ยืน 
ร้อยละ 1.36 ระบุวำ่ ตลำดประชำรัฐ ร้อยละ 1.28 ระบุวำ่ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวนัออกหรือ อีอีซี (EEC) ร้อยละ 0.72 ระบุวำ่ กำรจดักำร
ส่ิงแวดล้อม (เช่น โรงไฟฟ้ำจำกขยะ) ร้อยละ 0.32 ระบุว่ำ กำรลงทะเบียนแรงงำนต่ำงด้ำว ร้อยละ 0.24 ระบุว่ำ กำรแก้ไขกำรท ำประมง              
ท่ีผิดกฎหมำย (IUU) ร้อยละ 0.16 ระบุว่ำ โครงกำรเงินอุดหนุนเพ่ือกำรเล้ียงดูเด็กแรกเกิด ร้อยละ 1.52 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ โครงกำรช่วยเหลือ
เกษตรกร โครงกำรท่ีเก่ียวกบักำรศึกษำ ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ไม่มีโครงกำรใดท่ีอยำกให้สำนต่อจำกรัฐบำลชุดปัจจุบนั ร้อยละ 0.16 ไม่ระบุ 
และร้อยละ 0.08 ไม่แน่ใจ           

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงบุคคลแห่งปี 2561 ท่ีประชำชนคิดวำ่ ท ำประโยชน์ให้แก่สังคมและอยำกให้เป็น Idol (เป็นแบบอยำ่ง) (10 อนัดบัแรก)
พบวำ่ ส่วนใหญ่ อนัดบั 1 ร้อยละ 47.12 ระบุวำ่เป็น ตูน บอด้ีแสลม รองลงมำ อนัดบั 2 ร้อยละ 18.13 ระบุวำ่เป็น พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ 
อนัดบั 3 ร้อยละ 4.87 ระบุว่ำเป็น บิณฑ์ บันลือฤทธ์ิ อนัดับ 4  ร้อยละ 4.31 ระบุว่ำเป็น นำยณรงค์ศักด์ิ โอสถธนำกร อนัดับ 5 ร้อยละ 4.23     
ระบุว่ำเป็น นำวำตรี สมำน กุนัน (จ่ำแซม) อนัดบั 6 ร้อยละ 2.56 ระบุวำ่เป็น นำงปวีณำ หงสกุล อนัดบั 7 ร้อยละ 1.68 ระบุวำ่เป็น ดร.ทกัษิณ   
ชินวตัร อนัดบั 8 ร้อยละ 1.28 ระบุวำ่เป็น พลต ำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส และนำยวิเชียร ชิณวงษ์ ในสัดส่วนท่ีเท่ำกนั อนัดบั 9 ร้อยละ 1.04 
ระบุวำ่เป็น คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยรุำพนัธ์ุ อนัดบั 10 ร้อยละ 0.72 ระบุวำ่เป็น พลต ำรวจโท สุรเชษฐ์ หกัพำล และร้อยละ 5.51 ระบุวำ่ ไม่มีบุคคล
ท่ีคิดวำ่ท ำประโยชน์ใหแ้ก่สงัคมและอยำกใหเ้ป็น Idol (เป็นแบบอยำ่ง) 

 

 

วนัศุกร์ท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 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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เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 9.18 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 26.68 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑลและ

ภำคกลำง ร้อยละ 15.26 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 27.63 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 21.25 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้ 
ตวัอยำ่งร้อยละ 54.47 เป็นเพศชำย และร้อยละ 45.53 เป็นเพศหญิง ตวัอยำ่งร้อยละ 5.51 มีอำย ุ18 – 25 ปี ร้อยละ 15.50 มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 
24.44 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 32.27 มีอำย ุ46 – 59 ปี ร้อยละ 21.56 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 0.72 ไม่ระบุอำย ุ 

ตวัอยำ่งร้อยละ 94.01 นบัถือศำสนำพทุธ ร้อยละ 3.67 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.96 นบัถือศำสนำคริสต/์ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือ
ศำสนำใด ๆ และร้อยละ 1.36 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 20.29 ระบุวำ่สถำนภำพโสด ร้อยละ 74.76 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.51 หมำ้ย หยำ่ร้ำง 
แยกกนัอยู ่และร้อยละ 1.44 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่งร้อยละ 32.43 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ ร้อยละ 29.87 จบกำรศึกษำ
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.67 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 24.20 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.07 
จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 1.76 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 9.82 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 15.02 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 
19.81 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 16.85 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.93 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/    
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 17.33 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 2.40 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ ร้อยละ 0.32 เป็นพนกังำนองคก์รอิสระ
ท่ีไม่แสวงหำก ำไร และร้อยละ 1.52 ไม่ระบุอำชีพ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 14.30 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 29.55 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 25.40 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 –  
20,000 บำท ร้อยละ 10.94 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 4.71 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 7.27           
มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 7.83 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ส่ิงทีอ่ยากได้มากทีสุ่ดจากรัฐบาลชุดใหม่เป็นของขวญัปีใหม่ พ.ศ. 2562 (เลือกตอบ 1 ข้อ) 

 
2. ท่านคดิว่า พรรคการเมืองใดจะสามารถให้ของขวญัปีใหม่ 2562 ตามทีท่่านต้องการได้ 

อนัดบั พรรคการเมืองทีจ่ะสามารถให้ของขวญัปีใหม่ 2562 ตามที่ประชาชนต้องการได้ (10 อนัดบัแรก) ร้อยละ 
1 พรรคเพื่อไทย 27.71 
2 ไม่มีพรรคกำรเมืองใดท่ีจะสำมำรถใหข้องขวญัปีใหม่ 2562 ตำมท่ีตอ้งกำรได ้ 21.25 
3 พรรคพลงัประชำรัฐ 16.53 
4 พรรคประชำธิปัตย ์ 16.37 
5 พรรคอนำคตใหม่ 5.91 
6 ขอดูนโยบำยของแต่ละพรรคก่อน 4.71 
7 พรรคเสรีรวมไทย 2.24 
8 พรรคชำติไทยพฒันำ 1.60 
9 พรรคภูมิใจไทย 1.04 
10 พรรคเพื่อชำติ 0.56 

 
 
 
 
 
 

ส่ิงทีอ่ยากได้มากทีสุ่ดจากรัฐบาลชุดใหม่เป็นของขวญัปีใหม่ พ.ศ. 2562   ร้อยละ 
แกปั้ญหำเศรษฐกิจปำกทอ้ง 52.32 
แกปั้ญหำพืชผลทำงเกษตร และพฒันำสินคำ้ทำงกำรเกษตร 20.69 
แกปั้ญหำคอร์รัปชนั 9.66 
เพ่ิมค่ำแรงขั้นต ่ำ 7.27 
เพ่ิมกำรจำ้งงำน เพ่ิมอำชีพ ลดปัญหำกำรวำ่งงำน 3.99 
พฒันำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนขนำดใหญ่ของประเทศ เช่น กำรคมนำคม ถนน รถไฟ 1.60 
แกไ้ขปัญหำส่ิงแวดลอ้ม 1.12 
ส่งเสริมกำรท่องเท่ียว 0.79 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ สร้ำงควำมสงบเรียบร้อยใหแ้ก่บำ้นเมือง พฒันำระบบกำรศึกษำไทย ใหโ้อกำสทำงกำรศึกษำส ำหรับ 

เด็กดอ้ยโอกำส แกไ้ขปัญหำอำชญำกรรมและยำเสพติด เพ่ิมเบ้ียผูสู้งอำย ุพฒันำระบบประกนัสุขภำพ  
และเร่งแกไ้ขปัญหำควำมไม่สงบชำยแดนภำคใต ้

2.48 

ไม่ระบุ 0.08 
รวม 100.00 
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3. โครงการใดทีท่่านอยากให้รัฐบาลชุดใหม่สานต่อจากรัฐบาลชุดปัจจุบัน (เลือกตอบ 1 ข้อ)  

โครงการทีป่ระชาชนอยากให้รัฐบาลชุดใหม่สานต่อจากรัฐบาลชุดปัจจุบัน ร้อยละ 
บตัรสวสัดิกำรแห่งรัฐ ร้ำนคำ้ประชำรัฐ 27.00 
โครงกำรแกปั้ญหำหน้ีสินนอกระบบ 15.09 
โครงกำรท่ีอยูอ่ำศยั และท่ีดินท ำกิน (เช่น บำ้นลำ้นหลงั ใหสิ้ทธิท ำกินในท่ีดินของรัฐ) 12.46 
ปรำบปรำมผูมี้อิทธิพล และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 11.90 
โครงกำรส่งเสริมและยกระดบัคุณภำพชีวติ (เช่น เกิดอุบติัเหตเุจบ็ป่วยฉุกเฉินรักษำไดทุ้กท่ี 72 ชัว่โมง) 10.22 
กำรจดัระเบียบสงัคม (เช่น รถตู ้รถแท็กซ่ี คูคลอง หำบเร่ แผงลอย) 5.75 
โครงข่ำยระบบรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหำนครและพ้ืนท่ีต่อเน่ือง 4.63 
โครงกำรกองทุนหมู่บำ้น 4.15 
โครงกำรไทยนิยมยัง่ยนื 2.96 
ตลำดประชำรัฐ 1.36 
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวนัออกหรือ อีอีซี (EEC) 1.28 
กำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (เช่น โรงไฟฟ้ำจำกขยะ) 0.72 
กำรลงทะเบียนแรงงำนต่ำงดำ้ว 0.32 
กำรแกไ้ขกำรท ำประมงท่ีผิดกฎหมำย (IUU) 0.24 
โครงกำรเงินอุดหนุนเพ่ือกำรเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 0.16 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ โครงกำรช่วยเหลือเกษตรกร โครงกำรท่ีเก่ียวกบักำรศึกษำ ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่  

ไม่มีโครงกำรใดท่ีอยำกใหส้ำนตอ่จำกรัฐบำลชุดปัจจุบนั 
1.52 

ไม่ระบุ 0.16 
ไม่แน่ใจ 0.08 

รวม 100.00 
 

4. บุคคลแห่งปี 2561 ทีท่่านคดิว่า ท าประโยชน์ให้แก่สังคมและท่านอยากให้เป็น Idol (เป็นแบบอย่าง) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

อนัดบั บุคคลแห่งปี 2561 ทีป่ระชาชนคดิว่า ท าประโยชน์ให้แก่สังคมและอยากให้เป็น Idol (เป็นแบบอย่าง) (10 อนัดบัแรก)   ร้อยละ 
1 ตูน บอด้ีแสลม 47.12 
2 พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ 18.13 
3 บิณฑ ์บรรลือฤทธ์ิ 4.87 
4 นำยณรงคศ์กัด์ิ โอสถธนำกร 4.31 
5 นำวำตรี สมำน กนุนั (จ่ำแซม) 4.23 
6 นำงปวณีำ หงสกลุ 2.56 
7 ดร.ทกัษิณ ชินวตัร 1.68 
8 พลต ำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส และนำยวเิชียร ชิณวงษ ์ 1.28 
9 คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยรุำพนัธ์ุ 1.04 
10 พลต ำรวจโท สุรเชษฐ ์หกัพำล 0.72 
 ไม่มีบุคคลท่ีคิดวำ่ท ำประโยชน์ใหแ้ก่สงัคมและอยำกใหเ้ป็น Idol (เป็นแบบอยำ่ง) 5.51 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  115 9.18 
ปริมณฑลและภำคกลำง  334 26.68 
ภำคเหนือ 191 15.26 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 346 27.63 
ภำคใต ้ 266 21.25 

รวม 1,252 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย              682 54.47 
หญิง 570 45.53 
เพศทำงเลือก - - 

รวม 1,252 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 69 5.51 
26 – 35 ปี  194 15.50 
36 – 45  ปี 306 24.44 
46 – 59  ปี 404 32.27 
60 ปีข้ึนไป 270 21.56 
ไม่ระบุ 9 0.72 

รวม 1,252 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,177 94.01 
อิสลำม 46 3.67 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 12 0.96 
ไม่ระบุ 17 1.36 

รวม 1,252 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 254 20.29 
สมรส 936 74.76 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
  

44 3.51 
ไม่ระบุ 18 1.44 

รวม 1,252 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 406 32.43 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 374 29.87 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 96 7.67 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 303 24.20 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 51 4.07 
ไม่ระบุ 22 1.76 

รวม 1,252 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 123 9.82 
พนกังำนเอกชน 188 15.02 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 248 19.81 
เกษตรกร/ประมง 211 16.85 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 212 16.93 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 217 17.33 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 30 2.40 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 4 0.32 
ไม่ระบุ 19 1.52 

รวม 1,252 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 179 14.30 
ไม่เกิน 10,000 370 29.55 
10,001 – 20,000 318 25.40 
20,001 – 30,000 137 10.94 
30,001 –  40,000 59 4.71 
40,001 ข้ึนไป 91 7.27 
ไม่ระบุ 98 7.83 

รวม 1,252 100.00 
 
  

 


