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“เช่ือมั่นหรือไม่กบัการเลือกตั้ง ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2562” 
              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                
เร่ือง “เช่ือมั่นหรือไม่กับการเลือกตั้ง ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 1 – 3 มีนำคม 2561 จำกประชำชนท่ีมีอำย ุ18        
ปีข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,250 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบัควำมเช่ือมัน่ต่อกำรเลือกตั้ง 
ภำยในเดือนกุมภำพนัธ์ 2562 กำรส ำรวจอำศัยกำรสุ่มตวัอย่ำงด้วยควำมน่ำจะเป็น จำกบัญชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample)                         
ของ “นิดำ้โพล” ดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธี
แบบอยำ่งง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0  

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมเหมำะสมท่ีจะมีกำรเลือกตั้ง ภำยในเดือนกุมภำพนัธ์ 2562 พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 79.60  
ระบุวำ่ เหมำะสม และร้อยละ 20.40 ระบุวำ่ ไม่เหมำะสม  

ดำ้นควำมเช่ือมัน่ว่ำจะมีกำรเลือกตั้ง ภำยในเดือนกุมภำพนัธ์ 2562 โดยไม่มีกำรเล่ือนออกไปอีก มำกน้อยเพียงใด พบว่ำ ประชำชน 
ร้อยละ 10.80 ระบุวำ่ เช่ือมัน่มำกท่ีสุด เพรำะ จะไดด้ ำเนินกำรตำม Road Map บำ้นเมืองเร่ิมเขำ้สู่สภำวะปกติแลว้ ร้อยละ 24.32 ระบุวำ่ เช่ือมัน่
ค่อนขำ้งมำก เพรำะ เช่ือมัน่ในควำมสำมำรถของรัฐบำล เล่ือนกำรเลือกตั้งมำหลำยคร้ังแลว้ คร้ังน้ีน่ำจะท ำจริงร้อยละ 23.76 ระบุว่ำ เช่ือมัน่
ค่อนขำ้งนอ้ย เพรำะ ยงัไม่มีควำมพร้อม สถำนกำรณ์บำ้นเมืองยงัไม่ปกติ มีกำรเปล่ียนแปลงตลอดเวลำ ร้อยละ 15.36 ระบุวำ่ เช่ือมัน่นอ้ย เพรำะ 
มีกำรเล่ือนกำรเลือกตั้งมำแลว้หลำยคร้ังเลยท ำใหข้ำดควำมเช่ือมัน่ และสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองยงัไม่น่ิง และร้อยละ 25.76 ไม่เช่ือมัน่เลย เพรำะ 
ท่ีผำ่นมำยงัไม่มีอะไรท่ีลงตวัเลยสกัอยำ่ง สถำนกำรณ์บำ้นเมืองก็ยงัไม่ปกติ 

ส ำหรับปัจจยัหรือสำเหตุท่ีอำจจะท ำให้ยงัไม่มีกำรเลือกตั้งตำมก ำหนด พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 22.64 ระบุวำ่ ปัญหำพรรค
กำรเมืองยงัไม่พร้อม รองลงมำ ร้อยละ 21.20 ระบุวำ่ เศรษฐกิจยงัไม่ดี พอท่ีจะเลือกตั้ง ร้อยละ 21.12 ระบุวำ่ ปัญหำกำรยงัไม่มีคณะกรรมกำร
กำรเลือก (กกต.) ตั้งชุดใหม่ ร้อยละ 14.32 ระบุว่ำ ประชำชนยงัตอ้งกำรให้รัฐบำลปัจจุบนัท ำงำนต่อและยงัไม่ตอ้งกำรรัฐบำลท่ีมำจำกกำร
เลือกตั้ง ร้อยละ 19.52 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองยงัไม่เรียบร้อย บำ้นเมืองยงัไม่สงบ ยงัมีควำมขดัแยง้ในสังคม รัฐบำลชุด
ปัจจุบนัยงัไม่พร้อมท่ีจะใหมี้กำรเลือกตั้ง และรัฐบำล คสช. ยงัอยำกอยูต่่อ ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ข้ึนอยูก่บักำรตดัสินใจของนำยกรัฐมนตรี และ
ร้อยละ 1.20 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

เม่ือถำมถึงวำ่ยอมรับไดห้รือไม่ถำ้หำกกำรเลือกตั้งถูกเล่ือนออกไป พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.16 ระบุวำ่ ยอมรับได ้เพรำะ 
อยำกให้ท ำกำรปฏิรูปประเทศก่อน บ้ำนเมืองยงัต้องจัดกำรระบบและระเบียบอยู่ อะไรหลำยๆอย่ำงยงัไม่ลงตัว ไม่เรียบร้อยเท่ำไหร่                  
กำรด ำเนินกำรตอ้งใชเ้วลำ ตอ้งรอให้รัฐบำลชุดน้ีบริหำรบำ้นเมืองไปก่อน มีควำมเช่ือมัน่ในตวันำยกคิดวำ่รัฐบำลคงมีเหตุผลท่ีส ำคญัในกำร
เล่ือนกำรเลือกตั้ง และคิดวำ่หำกเล่ือนกำรเลือกตั้งออกไปก็คงไม่นำน ปล่อยใหเ้ป็นไปตำมธรรมชำติ ประชำชนท ำอะไรไม่ไดอ้ยูแ่ลว้ ไม่มีสิทธ์ิ
ต่อตำ้น ถำ้บำ้นเมืองยงัไม่สงบจริง ก็อยำกใหบ้ริหำรประเทศต่อไป ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ รัฐบำลบริหำรงำนดีอยูแ่ลว้ไม่อยำกให้มีกำรเลือกตั้ง
อีก ถำ้หำกเลือกตั้งไปแลว้ ก็ไม่น่ำมีอะไรดีข้ึน บำ้นเมืองสงบดีแลว้ รองลงมำ ร้อยละ 33.36 ระบุวำ่ ยอมรับไม่ได ้เพรำะ เล่ือนมำหลำยคร้ังแลว้ 
อยำกใหรั้ฐบำลท ำตำมท่ีไดก้ ำหนดไว ้อยำกใหเ้ป็นประชำธิปไตย ควรคืนอ ำนำจให้กบัประชำชน เศรษฐกิจแยม่ำก ท ำให้นกัลงทุนต่ำงชำติขำด
ควำมเช่ือมัน่ในกำรมำลงทุนกบัเรำ และไม่ชอบกำรท ำงำนของรัฐบำล อยำกใหบ้ำ้นเมืองดีข้ึนกวำ่น้ี และร้อยละ 0.48 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 
 ทำ้ยท่ีสุด เม่ือถำมวำ่ตอนน้ีประชำชนอยำกเลือกตั้งแลว้หรือยงั พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 79.84 ระบุวำ่ อยำกเลือกตั้ง เพรำะ       
อยำกใหป้ระเทศชำติพฒันำ เศรษฐกิจจะไดดี้ข้ึน อยำกเห็นแนวทำงกำรบริหำรประเทศในรูปแบบใหม่ อยำกให้ประชำคมโลกยอมรับประเทศ
ไทย ต่ำงชำติจะไดเ้ช่ือมัน่และกลำ้เขำ้มำลงทุนอยำกใหเ้ป็นไปตำมระบอบประชำธิปไตย ยึดอ ำนำจมำนำนแลว้ ควรคืนอ ำนำจให้กบัประชำชน 
บำ้นเมืองจะไดส้งบ  มีระเบียบมำกข้ึน ขณะท่ีบำงส่วน ไม่พอใจกบักำรท ำงำนของรัฐบำลอยำกใหเ้ป็นไปตำมแผนท่ีวำงเอำไว ้รองลงมำ ร้อยละ 
19.60 ระบุวำ่ ไม่อยำกเลือกตั้ง เพรำะ ตอนน้ีสถำนกำรณ์บำ้นเมืองยงัไม่ปกติ ยงัไม่สงบเรียบร้อยดีเท่ำไหร่ กำรเมืองก็ยงัวุน่วำยอยู ่รอใหทุ้กอยำ่ง
ลงตวัเรียบร้อยก่อนแลว้ค่อยเลือกตั้ง  อยำกใหโ้อกำสรัฐบำลบริหำรงำนต่อไป อยำกเห็นกำรพฒันำตำมระบบของรัฐบำล ถำ้มีกำรเลือกตั้งก็จะมี
กำรแบ่งพรรคแบ่งพวกอีกเหมือนก่อนหน้ำน้ี ไม่รู้ว่ำท่ีเลือกเขำ้มำจะพฒันำประเทศชำติไดดี้แค่ไหนท่ีผ่ำนมำยงัไม่มีพรรคกำรเมืองไหนท่ีมี
ประสิทธิภำพ ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ รัฐบำลบริหำรงำนดีอยูแ่ลว้ บำ้นเมืองสงบดีอยูแ่ลว้ อยำกอยูแ่บบน้ีตลอดไป ไม่ตอ้งมีกำรเลือกตั้ง และ  
ร้อยละ 0.56 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ   

 

วนัอาทิตย์ท่ี 4 มนีาคม 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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เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 8.48 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ตวัอยำ่งร้อยละ 26.16 มีภูมิล ำเนำอยู่
ปริมณฑลและภำคกลำง ร้อยละ 18.08 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 32.32 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.96               
มีภูมิล ำเนำ อยูภ่ำคใต ้ตวัอยำ่ง ร้อยละ 56.08 เป็นเพศชำย และร้อยละ 43.92 เป็นเพศหญิง ตวัอยำ่งร้อยละ 6.00 มีอำย ุ18 – 25 ปี ตวัอยำ่งร้อยละ 
16.72 มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 22.16 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 36.00 มีอำย ุ46 – 59 ปี และร้อยละ 19.12 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป ตวัอยำ่งร้อยละ 91.76 
นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.28 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.80 นบัถือศำสนำคริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ และร้อยละ 4.16  
ไม่ระบุศำสนำ  

ตวัอยำ่งร้อยละ 22.32 ระบุวำ่สถำนภำพโสด ร้อยละ 68.96 สมรสแลว้ ร้อยละ 4.08 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่และร้อยละ 4.64 ไม่ระบุ
สถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่งร้อยละ 24.40 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ ร้อยละ 29.76 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 
8.40 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 26.08 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.48 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ และร้อยละ 4.88 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอยำ่งร้อยละ 10.88 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 14.08 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 
23.28 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 13.84 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.92 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/      
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 14.48 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 2.56 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ ร้อยละ 0.08 เป็นพนกังำนองคก์รอิสระ
ท่ีไม่แสวงหำก ำไร และร้อยละ 4.88 ไม่ระบุอำชีพ ตวัอย่ำงร้อยละ 10.80 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 22.24 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท   
ร้อยละ 26.32 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 11.52 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 7.36 มีรำยไดเ้ฉล่ีย       
ต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 8.88 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 12.88 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่านคดิว่าเหมาะสมหรือไม่ ทีจ่ะมกีารเลือกตั้ง ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 

ความเหมาะสมทีจ่ะมกีารเลือกตั้ง ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 ร้อยละ 
เหมำะสม  79.60 
ไม่เหมำะสม  20.40 

รวม 100.00 
 

2. ท่านมคีวามเช่ือมัน่มากน้อยเพยีงใดว่าจะมกีารเลือกตั้ง ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 โดยไม่มกีารเล่ือนออกไปอกี 
ความเช่ือมัน่ว่าจะมกีารเลือกตั้ง ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 โดยไม่มกีารเล่ือนออกไปอกี ร้อยละ 

เช่ือมัน่มากทีสุ่ด เพรำะ จะไดด้ ำเนินกำรตำม Road Map บำ้นเมืองเร่ิมเขำ้สู่สภำวะปกติแลว้ 10.80 
เช่ือมัน่ค่อนข้างมาก เพรำะ เช่ือมัน่ในควำมสำมำรถของรัฐบำล เล่ือนกำรเลือกตั้งมำหลำยคร้ังแลว้  

คร้ังน้ีน่ำจะท ำจริง 
24.32 

เช่ือมัน่ค่อนข้างน้อย เพรำะ ยงัไม่มีควำมพร้อม สถำนกำรณ์บำ้นเมืองยงัไม่ปกติ มีกำรเปล่ียนแปลงตลอดเวลำ 23.76 
เช่ือมัน่น้อย เพรำะ มีกำรเล่ือนกำรเลือกตั้งมำแลว้หลำยคร้ังเลยท ำใหข้ำดควำมเช่ือมัน่ และสถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง    

ยงัไม่น่ิง  
15.36 

ไม่เช่ือมัน่เลย เพรำะ ท่ีผำ่นมำยงัไม่มีอะไรท่ีลงตวัเลยสกัอยำ่ง สถำนกำรณ์บำ้นเมืองก็ยงัไม่ปกติ  25.76 
รวม 100.00 

 
3. ท่านคดิว่าปัจจยัหรือสาเหตุใดทีอ่าจจะท าให้ยงัไม่มกีารเลือกตั้งตามก าหนด 

ปัจจยัหรือสาเหตุทีอ่าจจะท าให้ยังไม่มกีารเลือกตั้งตามก าหนด   ร้อยละ 
ปัญหำพรรคกำรเมืองยงัไม่พร้อม 22.64 
เศรษฐกิจยงัไม่ดี พอท่ีจะเลือกตั้ง 21.20 
ปัญหำกำรยงัไม่มีคณะกรรมกำรกำรเลือก (กกต.) ตั้งชุดใหม่ 21.12 
ประชำชนยงัตอ้งกำรใหรั้ฐบำลปัจจุบนัท ำงำนต่อและยงัไม่ตอ้งกำรรัฐบำลท่ีมำจำกกำรเลือกตั้ง 14.32 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองยงัไม่เรียบร้อย บำ้นเมืองยงัไม่สงบ ยงัมีควำมขดัแยง้ในสงัคม รัฐบำลชุดปัจจุบนัยงั

ไม่พร้อมท่ีจะใหมี้กำรเลือกตั้ง และรัฐบำล คสช. ยงัอยำกอยูต่่อ ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ข้ึนอยูก่บักำรตดัสินใจ
ของนำยกรัฐมนตรี  

19.52 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 1.20 
รวม 100.00 
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4. ท่านจะยอมรับได้หรือไม่หากการเลือกตั้งถูกเล่ือนออกไปอกี? 

การยอมรับหากการเลือกตั้งถูกเล่ือนออกไป ร้อยละ 
ยอมรับได้ เพรำะ อยำกใหท้ ำกำรปฏิรูปประเทศก่อน บำ้นเมืองยงัตอ้งจดักำรระบบและระเบียบอยู ่อะไรหลำยๆอยำ่ง

ยงัไม่ลงตวั ไม่เรียบร้อยเท่ำไหร่ กำรด ำเนินกำรตอ้งใชเ้วลำ ตอ้งรอให้รัฐบำลชุดน้ีบริหำรบำ้นเมือง
ไปก่อน มีควำมเช่ือมัน่ในตวันำยกคิดวำ่รัฐบำลคงมีเหตุผลท่ีส ำคญัในกำรเล่ือนกำรเลือกตั้ง และ  
คิดวำ่หำกเล่ือนกำรเลือกตั้งออกไปก็คงไม่นำน ปล่อยให้เป็นไปตำมธรรมชำติ ประชำชนท ำอะไร
ไม่ไดอ้ยูแ่ลว้ ไม่มีสิทธ์ิต่อตำ้น ถำ้บำ้นเมืองยงัไม่สงบจริง ก็อยำกให้บริหำรประเทศต่อไป ขณะท่ี
บำงส่วนระบุว่ำ รัฐบำลบริหำรงำนดีอยู่แลว้ไม่อยำกให้มีกำรเลือกตั้งอีก ถำ้หำกเลือกตั้งไปแลว้      
ก็ไม่น่ำมีอะไรดีข้ึน บำ้นเมืองสงบดีแลว้ 

66.16 

ยอมรับไม่ได้ เพรำะ เล่ือนมำหลำยคร้ังแลว้ อยำกให้รัฐบำลท ำตำมท่ีได้ก ำหนดไว ้อยำกให้เป็นประชำธิปไตย         
ควรคืนอ ำนำจใหก้บัประชำชน เศรษฐกิจแยม่ำก ท ำใหน้กัลงทุนต่ำงชำติขำดควำมเช่ือมัน่ในกำรมำ
ลงทุนกบัเรำ และไม่ชอบกำรท ำงำนของรัฐบำล อยำกใหบ้ำ้นเมืองดีข้ึนกวำ่น้ี 

33.36 

ไม่ระบุ / ไม่แน่ใจ 0.48 
รวม 100.00 

 
5. ท่านอยากเลือกตั้งแล้วหรือยงั? 

ประชาชนอยากเลือกตั้งแล้วหรือยงั ร้อยละ 
อยากเลือกตั้ง เพรำะ อยำกให้ประเทศชำติพฒันำ เศรษฐกิจจะไดดี้ข้ึน อยำกเห็นแนวทำงกำรบริหำรประเทศใน

รูปแบบใหม่ อยำกให้ประชำคมโลกยอมรับประเทศไทย ต่ำงชำติจะไดเ้ช่ือมัน่และกลำ้เขำ้มำลงทุน
อยำกให้เป็นไปตำมระบอบประชำธิปไตย ยึดอ ำนำจมำนำนแลว้ ควรคืนอ ำนำจให้กับประชำชน 
บำ้นเมืองจะไดส้งบ  มีระเบียบมำกข้ึน ขณะท่ีบำงส่วน ไม่พอใจกบักำรท ำงำนของรัฐบำลอยำกให้
เป็นไปตำมแผนท่ีวำงเอำไว ้

79.84 

ไม่อยากเลือกตั้ง เพรำะ ตอนน้ีสถำนกำรณ์บำ้นเมืองยงัไม่ปกติ ยงัไม่สงบเรียบร้อยดีเท่ำไหร่ กำรเมืองก็ยงัวุน่วำยอยู ่                
รอใหทุ้กอยำ่งลงตวัเรียบร้อยก่อนแลว้ค่อยเลือกตั้ง  อยำกใหโ้อกำสรัฐบำลบริหำรงำนต่อไป อยำกเห็น
กำรพฒันำตำมระบบของรัฐบำล ถำ้มีกำรเลือกตั้งก็จะมีกำรแบ่งพรรคแบ่งพวกอีกเหมือนก่อนหนำ้น้ี 
ไม่รู้ว่ำท่ีเลือกเข้ำมำจะพัฒนำประเทศชำติได้ดีแค่ไหนท่ีผ่ำนมำยงัไม่มีพรรคกำรเมืองไหนท่ีมี
ประสิทธิภำพขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ รัฐบำลบริหำรงำนดีอยูแ่ลว้ บำ้นเมืองสงบดีอยูแ่ลว้ อยำกอยูแ่บบน้ี
ตลอดไป ไม่ตอ้งมีกำรเลือกตั้ง       

19.60 

ไม่ระบุ / ไม่แน่ใจ 0.56 
รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  106 8.48 
ปริมณฑลและภำคกลำง  327 26.16 
ภำคเหนือ 226 18.08 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 404 32.32 
ภำคใต ้ 187 14.96 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 701 56.08 
หญิง 549 43.92 
เพศทำงเลือก - - 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 75 6.00 
26 – 35 ปี  209 16.72 
36 – 45  ปี 277 22.16 
46 – 59  ปี 450 36.00 
60 ปีข้ึนไป 239 19.12 
ไม่ระบุ - - 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,147 91.76 
อิสลำม 41 3.28 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 10 0.80 
ไม่ระบุ 52 4.16 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 279 22.32 
สมรส 862 68.96 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
 
 

51 4.08 
ไม่ระบุ 58 4.64 

รวม 1,250 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 305 24.40 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 372 29.76 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 105 8.40 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 326 26.08 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 81 6.48 
ไม่ระบุ 61 4.88 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 136 10.88 
พนกังำนเอกชน 176 14.08 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 291 23.28 
เกษตรกร/ประมง 173 13.84 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 199 15.92 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 181 14.48 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 32 2.56 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 1 0.08 
ไม่ระบุ 61 4.88 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 135 10.80 
ไม่เกิน 10,000 278 22.24 
10,001 – 20,000 329 26.32 
20,001 – 30,000 144 11.52 
30,001 –  40,000 92 7.36 
40,001 ข้ึนไป 111 8.88 
ไม่ระบุ 161 12.88 

รวม 1,250 100.00 
 
  

 


