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“ความเคลื่อนไหว พรรคเพ่ือไทย” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “ความเคลื่อนไหว 
พรรคเพื่อไทย” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 29 – 30 กนัยำยน 2563 จำกประชำชนท่ีมีอำย ุ18 ปีข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพ            
ทั่วประเทศ รวมทั้ งส้ิน จ ำนวน 1,316 หน่วยตัวอย่ำง เก่ียวกับกำรเปล่ียนแปลงในพรรคเพื่อไทย กำรส ำรวจอำศัยกำรสุ่มตัวอย่ำงโดยใช ้                
ควำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอยำ่งดว้ยวิธีแบบง่ำย (Simple Random Sampling) 
เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัทโ์ดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรเปล่ียนแปลงในพรรคเพื่อไทย (เช่น กำรลำออกจำกประธำนคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์พรรค ฯ ของคุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพนัธ์ุ และกำรลำออกจำกหัวหน้ำพรรค ฯ ของนำยสมพงษ์  อมรวิวฒัน์) พบว่ำ ส่วนใหญ่      
ร้อยละ 37.16 ระบุว่ำ เป็นแค่กำรปรับเปล่ียนทัว่ ๆ ไปของพรรค ฯ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนั รองลงมำ ร้อยละ 19.30 ระบุว่ำ  
เป็นกำรส่งสญัญำณวำ่อำจมีกำรยบุสภำเพ่ือเลือกตั้งใหม่เร็ว ๆ น้ี ร้อยละ 9.27 ระบุวำ่ เป็นกลลวงทำงกำรเมืองของพรรค ฯ ในกำรเอำชนะรัฐบำล 
ร้อยละ 8.36 ระบุว่ำ คนในตระกูลชินวตัรจะเข้ำมำควบคุมพรรค ฯ เอง ร้อยละ 7.14 ระบุว่ำ เป็นสัญญำณว่ำพรรคเพ่ือไทยก ำลังจะแตก           
ร้อ ยละ  6.00 ระ บุ ว่ ำ  พ รรค  ฯ  ก ำลัง มี ข้อ ตกลงป รองดองกับ รัฐบ ำล  ร้ อ ยละ  4.71 ระ บุ ว่ ำ  พ รรค  ฯ  เต รี ยม เข้ ำ ร่ วม รัฐบ ำล                                        
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ  ร้อยละ 3.65 ระบุว่ำ เป็นกำรส่งสัญญำณว่ำพรรค ฯ ไม่สนับสนุนกลุ่มแนวร่วมธรรมศำสตร์และกำรชุมนุม        
ร้อยละ 0.23 ระบุว่ำ อ่ืน ๆ ได้แก่ มีกำรเตรียมตวัเพ่ือลงสมคัรกำรเมืองทอ้งถ่ิน และเกิดควำมขดัแยง้ภำยในพรรค  และร้อยละ 17.25 ระบุว่ำ     
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ     

ด้ำนควำมคิดเห็นของประชำชนหำกพรรคเพ่ือไทยจะตัดสินใจร่วมรัฐบำลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ พบว่ำ ร้อยละ 15.88 ระบุว่ำ           
เห็นด้วยมาก เพรำะ เพ่ือลดควำมขดัแยง้ทำงกำรเมือง เพ่ือประเทศจะไดเ้ดินหนำ้ต่อไปได ้ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ จะไดช่้วยกนับริหำรประเทศ
ให้ดีข้ึน เน่ืองจำกพรรคเพื่อไทยมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนทำงกำรเมืองมำนำน  ร้อยละ 16.41 ระบุว่ำ ค่อนข้างเห็นด้วย เพรำะ เพื่อลด           
ควำมขดัแยง้ทำงกำรเมือง สร้ำงกำรปรองดอง ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ จะสำมำรถช่วยกนัแกไ้ขปัญหำต่ำง ๆให้ดีข้ึนได ้ร้อยละ 16.87 ระบุว่ำ                 
ไม่ค่อยเห็นด้วย เพรำะ มีแนวทำงกำรท ำงำนทำงกำรเมืองไม่เหมือนกัน มีอุดมกำรณ์ท่ีแตกต่ำงกัน จึงท ำให้ท ำงำนร่วมกนัไดค้่อนขำ้งยำก       
ร้อยละ 49.09 ระบุวำ่ ไม่เห็นด้วยเลย เพรำะ แนวคิด จุดยนืทำงกำรเมือง กำรท ำงำนมีควำมแตกต่ำงกนัซ่ึงถำ้เขำ้ร่วมอำจจะท ำใหเ้กิดปัญหำตำมมำ
ในภำยหลงัได ้และร้อยละ 1.75 ระบุวำ่ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ    

ท้ำยท่ี สุดเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนหำกพรรคเพื่อไทยจะตัดสินใจจัดตั้ งรัฐบำลร่วมกับพรรคพลังประชำรัฐ                       
แต่นำยกรัฐมนตรีไม่ใช่พลเอกประยทุธ ์จนัทร์โอชำ พบวำ่ ร้อยละ 24.09 ระบุวำ่ เหน็ด้วยมาก เพรำะ จะไดมี้กำรแกไ้ขปัญหำ พฒันำ เปล่ียนแปลง 
กำรเมืองไทยร่วมกัน ซ่ึงจะสำมำรถท ำให้ประเทศเปล่ียนแปลงไปในทิศทำงท่ีดีข้ึน ร้อยละ 22.11 ระบุว่ำ ค่อนข้างเห็นด้วย เพรำะ จะได้มี          
กำรบริหำรจดักำรปัญหำทำงกำรเมืองท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ เพ่ือเป็นกำรเปิดโอกำสให้คนรุ่นใหม่  
ไดเ้ขำ้มำท ำงำนในต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรีบำ้ง ร้อยละ 14.51 ระบุวำ่ ไม่ค่อยเห็นด้วย เพรำะ มีอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองท่ีแตกต่ำงกนั ท ำให้กำร
ท ำงำนร่วมกนัเป็นไปไดย้ำก ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ยงัตอ้งกำรให้ พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ เป็นนำยกรัฐมนตรีต่อไป ร้อยละ 37.54 ระบุวำ่ 
ไม่เห็นด้วยเลย เพรำะ แนวทำงกำรท ำงำน อุดมกำรณ์แตกต่ำงกนั ตอ้งกำรให้พรรคเพื่อไทยจดัตั้งรัฐบำลโดยไม่มีพรรคอ่ืนร่วม เพื่อแสดงจุดยืน
ทำงกำรเมืองของพรรคอยำ่งชดัเจน ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ตอ้งกำรใหมี้กำรยบุสภำเพ่ือเลือกตั้งใหม่ และร้อยละ 1.75 ระบุวำ่ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/
ไม่สนใจ 

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 8.82 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 25.99 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 18.31 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.43 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.45 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคใต ้
ตวัอยำ่งร้อยละ 49.01 เป็นเพศชำย และร้อยละ 50.99 เป็นเพศหญิง  

ตวัอย่ำงร้อยละ 7.22 มีอำยุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 13.68 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 24.24 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 33.43 มีอำยุ 46 – 59 ปี     
และร้อยละ 21.43 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป ตวัอยำ่งร้อยละ 94.98 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.88 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.53 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอ่ืน ๆ และร้อยละ 0.61 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 22.19 สถำนภำพโสด ร้อยละ 73.94 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.34 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 0.53 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำงร้อยละ 30.01 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ ำกว่ำ ร้อยละ 31.84 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.61                 
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 25.38 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.32 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 0.84 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

วันอาทิตยท์ี่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 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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ตวัอยำ่งร้อยละ 9.35 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 13.37 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 22.87 

ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 13.83 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 17.55 ประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป/ผูใ้ช้แรงงำน      
ร้อยละ 18.47 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 3.42 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 1.14 ไม่ระบุอำชีพ  

ตัวอย่ำงร้อยละ 18.85 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 24.54 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 24.70 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน         
10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 9.95 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 6.00 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท                           
ร้อยละ 6.54 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 9.42 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงในพรรคเพื่อไทย (เช่น การลาออกจากประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค ฯ              
ของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ และการลาออกจากหัวหน้าพรรค ฯ ของนายสมพงษ์ อมรววิัฒน์) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการเปลี่ยนแปลงในพรรคเพื่อไทย (เช่น การลาออกจากประธานคณะกรรมการ 
ยุทธศาสตร์พรรค ฯ ของคุณหญงิสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ และการลาออกจากหัวหน้าพรรค ฯ ของนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน)์ 

ร้อยละ 

เป็นแค่กำรปรับเปล่ียนทัว่ ๆ ไปของพรรค ฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนั 37.16 
เป็นกำรส่งสญัญำณวำ่อำจมีกำรยบุสภำเพ่ือเลือกตั้งใหม่เร็ว ๆ น้ี 19.30 
เป็นกลลวงทำงกำรเมืองของพรรค ฯ ในกำรเอำชนะรัฐบำล 9.27 
คนในตระกลูชินวตัรจะเขำ้มำควบคุมพรรค ฯ เอง 8.36 
เป็นสญัญำณวำ่พรรคเพ่ือไทยก ำลงัจะแตก 7.14 
พรรค ฯ ก ำลงัมีขอ้ตกลงปรองดองกบัรัฐบำล 6.00 
พรรค ฯ เตรียมเขำ้ร่วมรัฐบำลพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ  4.71 
เป็นกำรส่งสญัญำณวำ่พรรค ฯ ไม่สนบัสนุนกลุ่มแนวร่วมธรรมศำสตร์และกำรชุมนุม 3.65 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ มีกำรเตรียมตวัเพ่ือลงสมคัรกำรเมืองทอ้งถ่ิน และเกิดควำมขดัแยง้ภำยในพรรค 0.23 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 17.25 

 
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่หากพรรคเพื่อไทยจะตัดสินใจร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  

ความคิดเห็นของประชาชนหากพรรคเพื่อไทยจะตัดสินใจร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 
เห็นด้วยมาก เพรำะ เพ่ือลดควำมขดัแยง้ทำงกำรเมือง เพ่ือประเทศจะไดเ้ดินหนำ้ต่อไปได ้ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ 

จะไดช่้วยกนับริหำรประเทศใหดี้ข้ึน เน่ืองจำกพรรคเพื่อไทยมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนทำงกำรเมืองมำนำน 
15.88 

ค่อนข้างเห็นด้วย เพรำะ เพื่อลดควำมขดัแยง้ทำงกำรเมือง สร้ำงกำรปรองดอง ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ จะสำมำรถช่วยกนัแกไ้ข
ปัญหำต่ำง ๆใหดี้ข้ึนได ้

16.41 

ไม่ค่อยเห็นด้วย เพรำะ มีแนวทำงกำรท ำงำนทำงกำรเมืองไม่เหมือนกนั มีอุดมกำรณ์ท่ีแตกต่ำงกนั จึงท ำให้ท ำงำนร่วมกนัได้
ค่อนขำ้งยำก 

16.87 

ไม่เห็นด้วยเลย เพรำะ แนวคิด จุดยืนทำงกำรเมือง กำรท ำงำนมีควำมแตกต่ำงกนัซ่ึงถำ้เขำ้ร่วมอำจจะท ำให้เกิดปัญหำตำมมำ  
ในภำยหลงัได ้  

49.09 

ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.75 
รวม 100.00 

 
3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่หากพรรคเพื่อไทยจะตัดสินใจจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคพลังประชารัฐ แต่นายกรัฐมนตรีไม่ใช่พลเอกประยุทธ์      
จันทร์โอชา 

ความคิดเห็นของประชาชนหากพรรคเพื่อไทยจะตัดสินใจจัดตั้งรัฐบาลร่วมกบัพรรคพลงัประชารัฐ  
แต่นายกรัฐมนตรีไม่ใช่พลเอกประยุทธ ์จันทร์โอชา ร้อยละ 

เหน็ด้วยมาก เพรำะ จะไดมี้กำรแกไ้ขปัญหำ พฒันำ เปล่ียนแปลง กำรเมืองไทยร่วมกนั ซ่ึงจะสำมำรถท ำใหป้ระเทศ
เปล่ียนแปลงไปในทิศทำงท่ีดีข้ึน 

24.09 

ค่อนข้างเห็นด้วย เพรำะ จะไดมี้กำรบริหำรจดักำรปัญหำทำงกำรเมืองท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน  
ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ เพ่ือเป็นกำรเปิดโอกำสใหค้นรุ่นใหม่ไดเ้ขำ้มำท ำงำนในต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรีบำ้ง 

22.11 

ไม่ค่อยเห็นด้วย เพรำะ มีอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองท่ีแตกต่ำงกนั ท ำใหก้ำรท ำงำนร่วมกนัเป็นไปไดย้ำก ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ 
ยงัตอ้งกำรให ้พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ เป็นนำยกรัฐมนตรีต่อไป 

14.51 

ไม่เห็นด้วยเลย เพรำะ แนวทำงกำรท ำงำน อุดมกำรณ์แตกต่ำงกนั ตอ้งกำรใหพ้รรคเพื่อไทยจดัตั้งรัฐบำลโดยไม่มีพรรคอ่ืนร่วม 
เพื่อแสดงจุดยนืทำงกำรเมืองของพรรคอยำ่งชดัเจน ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ตอ้งกำรใหมี้กำรยบุสภำ 
เพ่ือเลือกตั้งใหม่ 

37.54 

ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.75 
รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 116 8.82 
ปริมณฑลและภำคกลำง 342 25.99 
ภำคเหนือ 241 18.31 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 440 33.43 
ภำคใต ้ 177 13.45 

รวม 1,316 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 645 49.01 
หญิง 671 50.99 

รวม 1,316 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 95 7.22 
26 – 35 ปี 180 13.68 
36 – 45 ปี 319 24.24 
46 – 59 ปี 440 33.43 
60 ปี ข้ึนไป 282 21.43 

รวม 1,316 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,250 94.98 
อิสลำม 51 3.88 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 7 0.53 
ไม่ระบุ 8 0.61 

รวม 1,316 100.00 
 

ตารางที่ 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 292 22.19 
สมรส 973 73.94 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 44 3.34 
ไม่ระบุ 7 0.53 

รวม 1,316 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศกึษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 395 30.01 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 419 31.84 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 87 6.61 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 334 25.38 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 70 5.32 
ไม่ระบุ 11 0.84 

รวม 1,316 100.00 
 
ตารางที่ 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 123 9.35 
พนกังำนเอกชน 176 13.37 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 301 22.87 
เกษตรกร/ประมง 182 13.83 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 231 17.55 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 243 18.47 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 45 3.42 
ไม่ระบุ 15 1.14 

รวม 1,316 100.00 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 248 18.85 
ไม่เกิน 10,000 บำท 323 24.54 
10,001 – 20,000 บำท 325 24.70 
20,001 – 30,000 บำท 131 9.95 
30,001 – 40,000 บำท 79 6.00 
40,001 บำทข้ึนไป 86 6.54 
ไม่ระบุ 124 9.42 

รวม 1,316 100.00 
 


