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“ประชาชนอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ตามกฎหมายการเลือกตั้งปัจจุบัน (คร้ังที่ 3)”  
              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                
เร่ือง “ประชาชนอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ตามกฎหมายการเลือกตั้ ง ปัจจุบัน (คร้ังที่  3)” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี                       
17 – 19 กรกฎำคม 2561 จำกประชำชนท่ีมีอำย ุ18 ปีข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,257 
หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบัประชำชนอยำกได้ใครเป็นนำยกรัฐมนตรีคนต่อไป ตำมกฎหมำยกำรเลือกตั้งปัจจุบนั กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอย่ำง   
ด้วยควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลัก (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้ นภูมิ (Stratified  Random  
Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้ นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตวัอย่ำงด้วยวิธีแบบอย่ำงง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลด้วยวิธี      
กำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0  

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงพรรคกำรเมืองท่ีประชำชนอยำกให้เขำ้มำเป็นรัฐบำลในกำรเลือกตั้งคร้ังต่อไป พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ
58.87 ระบุว่ำ พรรคการเมืองพรรคใหม่ ๆ เพรำะ อยำกเห็นกำรเปล่ียนแปลง มีคนใหม่ๆ นโยบำยใหม่ๆ แนวคิด แนวทำงกำรบริหำรใหม่ๆ  
ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ เบ่ือกำรบริหำรงำนของพรรคกำรเมืองพรรคเก่ำ ร้อยละ 32.78 ระบุว่ำ พรรคการเมืองพรรคเก่า เพรำะ มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ เขำ้ใจและสำมำรถ แกไ้ขปัญหำไดอ้ยำ่งต่อเน่ืองกวำ่พรรคกำรเมืองพรรคใหม่ ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ช่ืนชอบ
กำรท ำงำนของพรรคกำรเมืองพรรคเก่ำ และร้อยละ 8.35 ระบุวำ่ ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ดำ้นบุคคลท่ีประชำชนอยำกใหเ้ป็นนำยกรัฐมนตรี ตำมกฎหมำยกำรเลือกตั้งปัจจุบนั (10 อนัดบัแรก) พบวำ่ ส่วนใหญ่ อนัดบั 1 ร้อยละ 
31.26 ระบุว่ำเป็น พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชำ (นำยกรัฐมนตรี) รองลงมำ อนัดับ 2 ร้อยละ 14.96 ระบุว่ำเป็น คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพนัธ์ุ 
(พรรคเพื่อไทย) อนัดบั 3 ร้อยละ 10.50 ระบุว่ำเป็น นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ (หัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย)์ อนัดบั 4 ร้อยละ 7.80 ระบุว่ำเป็น 
พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียำเวส (หัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทย) อนัดับ 5 ร้อยละ 7.48 ระบุว่ำเป็น นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ (พรรคอนำคตใหม่)  
อนัดับ 6 ร้อยละ 6.28 ระบุว่ำเป็น พล.ต.ท.วิโรจน์ เปำอินทร์ (รักษำกำรหัวหน้ำพรรคเพื่อไทย) อนัดับ 7 ร้อยละ 3.90 ระบุว่ำเป็น นำยชวน     
หลีกภยั (อดีตนำยกรัฐมนตรี) อนัดบั 8 ร้อยละ 2.55 ระบุวำ่เป็น นำยสมคิด จำตุศรีพิทกัษ ์(รองนำยกรัฐมนตรี) อนัดบั 9 ร้อยละ 0.64 ระบุวำ่เป็น         
นำยวษิณุ เครืองำม (รองนำยกรัฐมนตรี) และอนัดบั 10 ร้อยละ 0.48 ระบุวำ่เป็น นำยไพบูลย ์นิติตะวนั (พรรคประชำชนปฏิรูป) 

เม่ือถำมถึงพรรคกำรเมืองท่ีประชำชนอยำกให้ไดค้ะแนนเสียงมำกท่ีสุด และเป็นแกนน ำในกำรจดัตั้งรัฐบำล (5 อนัดบัแรก) พบว่ำ      
ส่วนใหญ่ อนัดบั 1 ร้อยละ 31.19 ระบุว่ำเป็น พรรคเพื่อไทย อนัดบั 2 ร้อยละ 21.88 ระบุว่ำเป็น พรรคพลงัประชำรัฐ อนัดบั 3 ร้อยละ 16.47  
ระบุวำ่เป็น พรรคประชำธิปัตย ์อนัดบั 4 ร้อยละ 9.63 ระบุวำ่เป็น พรรคอนำคตใหม่ อนัดบั 5 ร้อยละ 2.07 ระบุวำ่เป็น พรรคเสรีรวมไทย  

ส ำหรับปัญหำท่ีอยำกให้นำยกคนต่อไปเขำ้มำแกไ้ขมำกท่ีสุด พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 37.39 ระบุวำ่ ปัญหำปำกทอ้งและ
หน้ีสินของประชำชน รองลงมำ ร้อยละ 27.61 ระบุวำ่ ปัญหำรำคำพืชผลตกต ่ำ ร้อยละ 12.17 ระบุวำ่ ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชนั กำรใชอ้ ำนำจ
โดยมิชอบ ผูมี้อิทธิพล ร้อยละ 8.12 ระบุวำ่ ปัญหำกำรควบคุมรำคำสินคำ้ ร้อยละ 4.85 ระบุวำ่ ปัญหำยำเสพติด อำชญำกรรม มิจฉำชีพ ร้อยละ 
3.10 ระบุวำ่ ปัญหำดำ้นคุณภำพกำรศึกษำของเด็กไทยในปัจจุบนั ร้อยละ 3.02 ระบุวำ่ ปัญหำกำรวำ่งงำนและแรงงำนนอกระบบ ร้อยละ 1.27 
ระบุวำ่ ปัญหำดำ้นสุขภำพกำรรักษำพยำบำล และกำรคุม้ครองควำมเส่ียงของผูบ้ริโภค ร้อยละ 1.91 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ปัญหำดำ้นกำรคมนำคม 
กำรส่งเสริมธุรกิจกำรท่องเท่ียว ควำมสำมคัคีปรองดองของคนในชำติ ปัญหำดำ้นกำรบงัคบัใชก้ฎหมำย และระบบงำนรำชกำร ขณะท่ีบำงส่วน
ระบุวำ่ ทุกขอ้รวมกนั และร้อยละ 0.56 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงควำมเช่ือมัน่ว่ำจะมีกำรเลือกตั้ง ภำยในเดือนกุมภำพนัธ์ 2562 โดยไม่มีกำรเล่ือนออกไปอีก พบว่ำ ประชำชน   
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.94 ระบุวำ่ ไม่เช่ือมั่น เพรำะ ยงัไม่มีควำมพร้อม สถำนกำรณ์บำ้นเมืองยงัไม่ปกติ มีกำรเปล่ียนแปลงตลอดเวลำ และเล่ือน
กำรเลือกตั้งมำแลว้หลำยคร้ังเลยท ำให้ขำดควำมเช่ือมัน่ รองลงมำ ร้อยละ 38.82 ระบุวำ่ เช่ือมัน่ เพรำะ สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองเร่ิมเขำ้สู่สภำวะ
ปกติ เป็นไปตำมโรดแมปท่ีรัฐบำลวำงไว ้และเช่ือมัน่ในควำมสำมำรถและควำมพร้อมของรัฐบำล และร้อยละ 7.24 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 
  เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอย่ำง ร้อยละ 9.47 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 26.09 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑล
และภำคกลำง ร้อยละ 17.34 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.25 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.85 มีภูมิล ำเนำ          
อยู่ภำคใต้ ตวัอย่ำง ร้อยละ 57.60 เป็นเพศชำย ร้อยละ 42.32 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.08 เป็นเพศทำงเลือก ตวัอย่ำง ร้อยละ 6.36 มีอำย ุ         
18 – 25 ปี ร้อยละ 15.43 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 23.63 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 33.33 มีอำยุ 46 – 59 ปี ร้อยละ 19.81 มีอำยุ 60 ปี ข้ึนไป         
และร้อยละ 1.44 ไม่ระบุอำยุ ตวัอย่ำง ร้อยละ 92.36 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.90 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.96 นับถือศำสนำคริสต์ /
ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ และร้อยละ 2.78 ไม่ระบุศำสนำ  

 

 

วนัอาทิตย์ท่ี 22 กรกฎาคม 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 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพงศ์  นพเกตุ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถอื 086-371-0735 
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ตวัอยำ่ง ร้อยละ 19.81 สถำนภำพโสด ร้อยละ 73.35 สมรสแล้ว ร้อยละ 3.58 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่ และร้อยละ 3.26 ไม่ระบุ

สถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่ง ร้อยละ 27.05 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ ร้อยละ 30.15 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 
6.92 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 25.86 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.44 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ และร้อยละ 3.58 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอยำ่ง ร้อยละ 12.41 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 12.57 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 
23.23 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 14.56 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.16 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/      
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 16.47 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 2.39 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 4.21  ไม่ระบุอำชีพ ตวัอยำ่ง
ร้อยละ 12.49 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 22.67 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 23.87 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บำท     
ร้อยละ 13.44 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 7.88 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 8.83 มีรำยได้เฉล่ีย     
ต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 10.82 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่านอยากได้พรรคการเมืองพรรคใหม่หรือพรรคการเมืองพรรคเก่าเข้ามาเป็นรัฐบาลในการเลือกตั้งคร้ังต่อไป 

พรรคการเมืองทีป่ระชาชนอยากได้เข้ามาเป็นรัฐบาลในการเลือกตั้งคร้ังต่อไป 
ร้อยละ 

คร้ังที ่3 
(ก.ค. 61) 

คร้ังที ่2 
(พ.ค. 61) 

คร้ังที ่1 
(ม.ีค. 61) 

พรรคการเมืองพรรคใหม่ เพรำะ อยำกเห็นกำรเปล่ียนแปลง มีคนใหม่ๆ นโยบำยใหม่ๆ  
แนวคิด แนวทำงกำรบริหำรใหม่ๆ พรรคกำรเมืองใหม่ๆ ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่  
เบ่ือกำรบริหำรงำนของพรรคกำรเมืองพรรคเก่ำ 

58.87 57.52 62.32 

พรรคการเมืองพรรคเก่า เพรำะ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ เขำ้ใจและ 
สำมำรถแกไ้ขปัญหำไดอ้ยำ่งต่อเน่ืองกวำ่พรรคกำรเมืองพรรคใหม่ ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่  
ช่ืนชอบกำรท ำงำนของพรรคกำรเมืองพรรคเก่ำ  

32.78 37.36 37.68 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 8.35 5.12 - 
รวม 100.00 100.00 100.00 

 
2. ท่านอยากให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี ตามกฎหมายการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งคร้ังต่อไป  

อนัดบั บุคคลทีป่ระชาชนอยากให้เป็นนายกรัฐมนตรี ตามกฎหมายการเลือกตั้งปัจจุบัน 
(10 อนัดบัแรก) 

 ร้อยละ 
คร้ังที ่3 
(ก.ค. 61) 

คร้ังที ่2 
(พ.ค. 61) 

คร้ังที ่1 
(ม.ีค. 61) 

1 พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ (นำยกรัฐมนตรี) 31.26 32.24 38.64 
2 คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยรุำพนัธ์ุ (พรรคเพื่อไทย) 14.96 17.44 13.04 
3 นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ (หวัหนำ้พรรคประชำธิปัตย)์ 10.50 14.24 12.24 
4 พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียำเวส (หวัหนำ้พรรคเสรีรวมไทย) 7.80 6.24 5.84 
5 นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ (พรรคอนำคตใหม่) 7.48 10.08 6.88 
6 พล.ต.ท. วโิรจน์ เปำอินทร์ (รักษำกำรหวัหนำ้พรรคเพื่อไทย) 6.28 7.92 5.12 
7 นำยชวน หลีกภยั (อดีตนำยกรัฐมนตรี) 3.90 3.44 5.84 
8 นำยสมคิด จำตุศรีพิทกัษ ์(รองนำยกรัฐมนตรี) 2.55 2.08 2.88 
9 นำยวษิณุ เครืองำม (รองนำยกรัฐมนตรี) 0.64 - - 

10 นำยไพบูลย ์นิติตะวนั (พรรคประชำชนปฏิรูป) 0.48 - - 

 
3. ท่านอยากให้พรรคการเมืองพรรคใดได้คะแนนเสียงมากทีสุ่ด และเป็นแกนน าในการจดัตั้งรัฐบาลใหม่  

อนัดบั พรรคการเมืองทีป่ระชาชนอยากให้ได้คะแนนเสียงมากทีสุ่ด และเป็นแกนน าในการจดัตั้งรัฐบาล ร้อยละ 
1 พรรคเพื่อไทย 31.19 
2 พรรคพลงัประชำรัฐ 21.88 
3 พรรคประชำธิปัตย ์ 16.47 
4 พรรคอนำคตใหม่ 9.63 
5 พรรคเสรีรวมไทย 2.07 
6 พรรคภูมิใจไทย 1.99 
7 พรรคประชำชนปฏิรูป 1.91 
8 พรรคชำติไทยพฒันำ 1.19 
9 พรรคพลงัชำติไทย 0.95 
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4. ท่านอยากให้นายกทีท่่านเลือกคนต่อไป เข้ามาแก้ไขปัญหาในเร่ืองใดมากทีสุ่ด (เลือกตอบ 1 ข้อ) 

ปัญหาทีอ่ยากให้นายกคนต่อไปเข้ามาแก้ไขมากทีสุ่ด ร้อยละ 
ปัญหำปำกทอ้งและหน้ีสินของประชำชน 37.39 
ปัญหำรำคำพืชผลตกต ่ำ 27.61 
ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชนั กำรใชอ้ ำนำจโดยมิชอบ ผูมี้อิทธิพล 12.17 
ปัญหำกำรควบคุมรำคำสินคำ้ 8.12 
ปัญหำยำเสพติด อำชญำกรรม มิจฉำชีพ 4.85 
ปัญหำดำ้นคุณภำพกำรศึกษำของเด็กไทยในปัจจุบนั 3.10 
ปัญหำกำรวำ่งงำนและแรงงำนนอกระบบ 3.02 
ปัญหำดำ้นสุขภำพกำรรักษำพยำบำล และกำรคุม้ครองควำมเส่ียงของผูบ้ริโภค 1.27 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ปัญหำดำ้นกำรคมนำคม กำรส่งเสริมธุรกิจกำรท่องเท่ียว ควำมสำมคัคีปรองดองของคนในชำติ  

ปัญหำดำ้นกำรบงัคบัใชก้ฎหมำย และระบบงำนรำชกำร ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ทุกขอ้รวมกนั 
1.91 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 0.56 
รวม 100.00 

 
5. ท่านเช่ือมัน่หรือไม่ว่าจะมกีารเลือกตั้ง ภายในเดือน กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 โดยไม่มกีารเล่ือนออกไปอกี 

ความเช่ือมัน่ว่าจะมกีารเลือกตั้ง ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 โดยไม่มกีารเล่ือนออกไปอกี ร้อยละ 
ไม่เช่ือมัน่ เพรำะ ยงัไม่มีควำมพร้อม สถำนกำรณ์บำ้นเมืองยงัไม่ปกติ มีกำรเปล่ียนแปลงตลอดเวลำ  

และเล่ือนกำรเลือกตั้งมำแลว้หลำยคร้ังเลยท ำใหข้ำดควำมเช่ือมัน่ 
53.94 

เช่ือมัน่ เพรำะ สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองเร่ิมเขำ้สู่สภำวะปกติ เป็นไปตำมโรดแมปท่ีรัฐบำลวำงไว ้ 
และเช่ือมัน่ในควำมสำมำรถและควำมพร้อมของรัฐบำล 

38.82 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 7.24 
รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  119 9.47 
ปริมณฑลและภำคกลำง  328 26.09 
ภำคเหนือ 218 17.34 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 418 33.25 
ภำคใต ้ 174 13.85 

รวม 1,257 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 724 57.60 
หญิง 532 42.32 
เพศทำงเลือก 1 0.08 

รวม 1,257 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 80 6.36 
26 – 35 ปี  194 15.43 
36 – 45  ปี 297 23.63 
46 – 59  ปี 419 33.33 
60 ปีข้ึนไป 249 19.81 
ไม่ระบุ 18 1.44 

รวม 1,257 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,161 92.36 
อิสลำม 49 3.90 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 12 0.96 
ไม่ระบุ 35 2.78 

รวม 1,257 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 249 19.81 
สมรส 922 73.35 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
 
 

45 3.58 
ไม่ระบุ 41 3.26 

รวม 1,257 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 340 27.05 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 379 30.15 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 87 6.92 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 325 25.86 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 81 6.44 
ไม่ระบุ 45 3.58 

รวม 1,257 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 156 12.41 
พนกังำนเอกชน 158 12.57 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 292 23.23 
เกษตรกร/ประมง 183 14.56 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 178 14.16 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 207 16.47 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 30 2.39 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร - - 
ไม่ระบุ 53 4.21 

รวม 1,257 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 157 12.49 
ไม่เกิน 10,000 285 22.67 
10,001 – 20,000 300 23.87 
20,001 – 30,000 169 13.44 
30,001 –  40,000 99 7.88 
40,001 ข้ึนไป 111 8.83 
ไม่ระบุ 136 10.82 

รวม 1,257 100.00 
 
  

 


