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“การส ารวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส คร้ังที่ 4” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “การส ารวจคะแนน
นิยมทางการเมืองรายไตรมาส คร้ังที่ 4” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 20 – 23 ธันวำคม 2563 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค 
ระดับกำรศึกษำ และอำชีพทั่วประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 2,533 หน่วยตัวอย่ำง เก่ียวกับกำรส ำรวจคะแนนนิยมทำงกำรเมือง กำรส ำรวจอำศัย        
กำรสุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลัก (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบง่ำย    
(Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดคำ่ควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงบุคคลท่ีประชำชนจะสนับสนุนให้เป็นนำยกรัฐมนตรีในวนัน้ี พบว่ำ อนัดบั 1 ร้อยละ 32.10 ระบุว่ำ ยงัหำคน            
ท่ีเหมำะสมไม่ได ้อนัดบั 2 ร้อยละ 30.32 ระบุว่ำเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพรำะ บริหำรงำนดีอยู่แลว้ เป็นคนจริงจงักบักำรท ำงำน ท ำงำน
ตรงไปตรงมำ มีควำมซ่ือสัตย ์บ้ำนเมืองสงบไม่วุ่นวำย สำมำรถตัดสินใจได้เด็ดขำด ช่วยเหลือประชำชนทุกเพศทุกวยัได้อย่ำงทั่วถึง เหมำะสม           
ให้ด ำรงต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรีต่อไป และช่ืนชอบเป็นกำรส่วนตัว อันดับ 3 ร้อยละ 13.46 ระบุว่ำเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ เพรำะ                       
มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนท่ีผ่ำนมำไดดี้ มีควำมซ่ือสัตย ์ เป็นคนตรงไปตรงมำ พูดจริง ท ำจริง และช่ืนชอบเป็นกำรส่วนตวั อนัดบั 4 ร้อยละ 7.74 
ระบุว่ำเป็น นายพธิา ลิม้เจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) เพรำะ อยำกไดค้นรุ่นใหม่มำบริหำรประเทศ เป็นคนท่ีมีควำมคิดท่ีทนัสมยั และช่ืนชอบนโยบำย
พรรค อนัดบั 5 ร้อยละ 7.50 ระบุว่ำเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) เพรำะ เป็นคนตรงไปตรงมำ พูดจริง ท ำจริง มีควำมซ่ือสัตย ์
และช่ืนชอบเป็นกำรส่วนตวั อนัดบั 6 ร้อยละ 2.05 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ อนัดบั 7 ร้อยละ 1.65 ระบุว่ำเป็น นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคกล้า) เพรำะ 
เพรำะ มีวิสัยทัศน์ท่ีดี เป็นคนตรงไปตรงมำ มีควำมซ่ือสัตย ์ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ มีควำมเข้ำใจกำรเมืองทั้งแบบเก่ำและแบบใหม่ อันดับ 8                  
ร้อยละ 1.34 ระบุว่ำเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) เพรำะ มีผลงำนในกำรท ำงำนท่ีดีโดยเฉพำะเร่ืองโควิด-19 บริหำรจดักำรงำนไดดี้ 
พูดจริง ท ำจริง และช่ืนชอบเป็นกำรส่วนตวั อนัดบั 9 ร้อยละ 1.03 ระบุว่าเป็น นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ (พรรคเพ่ือไทย) เพรำะ ชอบผลงำนของพรรค
เพื่อไทย ช่ืนชอบนโยบำยพรรค ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ช่ืนชอบเป็นกำรส่วนตวั และนายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ (พรรคเศรษฐกิจใหม่) เพรำะ มีนโยบำย
พรรคท่ีชัดเจนน่ำจะช่วยแกไ้ขปัญหำเศรษฐกิจไดดี้ และช่ืนชอบเป็นกำรส่วนตวั ในสัดส่วนท่ีเท่ำกนั และร้อยละ 1.78 ระบุอื่น ๆ ไดแ้ก่ นายจุรินทร์ 
ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธปัิตย์) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา (พรรคชาตไิทยพฒันา) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ) 
นายชวน หลีกภัย (พรรคประชาธิปัตย์) นายเทวัญ ลิปตพลัลภ (พรรคชาติพฒันา) นายชัชชาติ สิทธิพนัธ์ุ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร นายอานันท์ ปันยารชุน 

และเม่ือเปรียบเทียบกับผลกำรส ำรวจคะแนนนิยมทำงกำรเมืองรำยไตรมำส คร้ังท่ี 3 เดือนกันยำยน 2563 พบว่ำ ผูท่ี้ระบุว่ำ ยงัหำคน              
ท่ีเหมำะสมไม่ได้ มีสัดส่วนลดลง ซ่ึงในขณะท่ีผูท่ี้ระบุว่ำ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ คุณหญิงสุดำรัตน์  เกยุรำพนัธ์ุ นำยพิธำ ล้ิมเจริญรัตน์           
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส นำยกรณ์ จำติกวณิช นำยอนุทิน ชำญวีรกูล และไม่ตอบ/ไม่สนใจ มีสัดส่วนเพิม่ขึ้น 

ทำ้ยท่ีสุด เม่ือถำมถึงพรรคกำรเมืองท่ีประชำชนจะสนบัสนุนในวนัน้ี พบว่ำ อนัดบั 1 ร้อยละ 26.49 ระบุว่ำ ไม่สนบัสนุนพรรคกำรเมืองใดเลย 
อนัดับ 2 ร้อยละ 23.61 ระบุว่ำเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 3 ร้อยละ 17.80 ระบุว่ำเป็น พรรคพลงัประชำรัฐ อันดับ 4 ร้อยละ 14.92 ระบุว่ำเป็น            
พรรคกำ้วไกล อนัดบั 5 ร้อยละ 7.46 ระบุว่ำเป็น พรรคประชำธิปัตย ์อนัดบั 6 ร้อยละ 3.00 ระบุว่ำเป็น พรรคเสรีรวมไทย อนัดบั 7 ร้อยละ 2.29 ระบุว่ำ 
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ อนัดบั 8 ร้อยละ 1.82 ระบุว่ำเป็น พรรคภูมิใจไทย อนัดบั 9 ร้อยละ 0.95 ระบุว่ำเป็น พรรคกลำ้ อนัดบั 10 ร้อยละ 0.55 ระบุว่ำเป็น 
พรรคชำติไทยพฒันำ อนัดบั 11 ร้อยละ 0.47 ระบุว่ำเป็น พรรคเพื่อชำติ อนัดบั 12 ร้อยละ 0.24 ระบุว่ำเป็น พรรคชำติพฒันำ และพรรคประชำชำติ    
ในสัดส่วนท่ีเท่ำกนั อนัดบั 13 ร้อยละ 0.12 ระบุว่ำเป็น พรรครวมพลงัประชำชำติไทย และอนัดบั 14 ร้อยละ 0.04 ระบุว่ำเป็น พรรคประชำชนปฏิรูป  

และเม่ือเปรียบเทียบกบัผลกำรส ำรวจคะแนนนิยมทำงกำรเมืองรำยไตรมำส คร้ังท่ี 3 เดือนกนัยำยน 2563 พบว่ำ ผูท่ี้ระบุว่ำ ไม่สนับสนุน
พรรคกำรเมืองใดเลย พรรคเพื่อชำติ และพรรครวมพลงัประชำชำติไทย มีสัดส่วนลดลง ซ่ึงในขณะท่ีผูท่ี้ระบุว่ำ พรรคเพื่อไทย พรรคพลงัประชำรัฐ 
พรรคกำ้วไกล พรรคเสรีรวมไทย พรรคภูมิใจไทย พรรคกลำ้ พรรคชำติไทยพฒันำ และไม่ตอบ/ไม่สนใจ มีสัดส่วนเพิม่ขึ้น  

 

วันอาทิตย์ท่ี 27 ธันวาคม 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 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 
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เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 8.76 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 26.02 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล     

และภำคกลำง ร้อยละ 18.44 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.36 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.42 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่งร้อยละ 49.11 เป็นเพศชำย และร้อยละ 50.89 เป็นเพศหญิง  

ตัวอย่ำงร้อยละ 7.66 มีอำยุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 14.61 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 20.80 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 34.31 มีอำยุ 46 – 59 ปี     
และร้อยละ 22.62 มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ตวัอยำ่งร้อยละ 94.75 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.39 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.87 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอื่น ๆ และร้อยละ 0.99 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำงร้อยละ 22.19 สถำนภำพโสด ร้อยละ 72.76 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.87 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 1.18 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำงร้อยละ 29.41 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 31.58 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.03                 
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 25.31 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.29 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 1.38 ไมร่ะบุกำรศึกษำ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 10.03 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 13.97 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 23.37 
ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจส่วนตัว/อำชีพอิสระ ร้อยละ 14.13 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.03 ประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป/         
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 18.52 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 2.49 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 1.46 ไมร่ะบุอำชีพ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 17.17 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 26.93 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 27.12 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 
20,000 บำท ร้อยละ 9.51 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.25 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 7.03            
มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 6.99 ไมร่ะบุรำยได ้

 
1. วันนีท่้านสนับสนุนให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี 

อันดับ บุคคลท่ีประชาชนจะสนบัสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี ้

ร้อยละ 
คะแนน
นิยมราย
ไตรมาส 
คร้ังที่ 4 
(ธ.ค. 63) 

คะแนน
นิยมราย
ไตรมาส 
คร้ังที่ 3 
(ก.ย. 63) 

คะแนน
นิยมราย
ไตรมาส 
คร้ังที่ 2 
(มิ.ย. 63) 

1 ยงัหำคนท่ีเหมำะสมไม่ได ้ 32.10 54.13 44.06 
2 พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ เพรำะ เพรำะ บริหำรงำนดีอยู่แลว้ เป็นคนจริงจงักบักำรท ำงำน 

ท ำงำนตรงไปตรงมำ มีควำมซ่ือสัตย ์บำ้นเมืองสงบไม่วุ่นวำย สำมำรถตดัสินใจได้
เด็ดขำด ช่วยเหลือประชำชนทุกเพศทุกวัยได้อย่ำงทั่วถึง เหมำะสมให้ด ำรง
ต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรีต่อไป และช่ืนชอบเป็นกำรส่วนตวั 

30.32 18.64 25.47 

3 คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพนัธ์ุ เพรำะ มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนท่ีผ่ำนมำไดดี้ มีควำม
ซ่ือสัตย ์ เป็นคนตรงไปตรงมำ พูดจริง ท ำจริง และช่ืนชอบเป็นกำรส่วนตวั 

13.46 10.57 8.07 

4 นำยพิธำ ล้ิมเจริญรัตน์ (พรรคกำ้วไกล) เพรำะ อยำกไดค้นรุ่นใหม่มำบริหำรประเทศ 
เป็นคนท่ีมีควำมคิดท่ีทนัสมยั และช่ืนชอบนโยบำยพรรค 

7.74 5.70 3.93 

5 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) เพรำะ เป็นคนตรงไปตรงมำ       
พูดจริงท ำจริง มีควำมซ่ือสัตย ์และช่ืนชอบเป็นกำรส่วนตวั 

7.50 3.92 4.57 

6 ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 2.05 0.43 7.03 
7 นำยกรณ์ จำติกวณิช (พรรคกลำ้) เพรำะ มีวิสัยทศัน์ท่ีดี เป็นคนตรงไปตรงมำ มีควำม

ซ่ือสัตย ์ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ มีควำมเขำ้ใจกำรเมืองทั้งแบบเก่ำและแบบใหม่ 
1.65 1.54 1.67 

8 นำยอนุทิน ชำญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) เพรำะ มีผลงำนในกำรท ำงำนท่ีดีโดยเฉพำะ
เร่ืองโควิด-19 บริหำรจัดกำรงำนได้ดี พูดจริง ท ำจริง และช่ืนชอบเป็นกำร
ส่วนตวั 

1.34 0.67 0.44 

9 นำยสมพงษ ์อมรวิวฒัน์ (พรรคเพื่อไทย) เพรำะ ชอบผลงำนของพรรคเพื่อไทย ช่ืนชอบ
นโยบำยพรรค ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ช่ืนชอบเป็นกำรส่วนตวั 

1.03 1.07 0.99 

นำยม่ิงขวญั แสงสุวรรณ์ (พรรคเศรษฐกิจใหม่) เพรำะ มีนโยบำยพรรคท่ีชดัเจน  
น่ำจะช่วยแกไ้ขปัญหำเศรษฐกิจไดดี้ และช่ืนชอบเป็นกำรส่วนตวั 

1.03 0.99 0.87 

 อืน่ ๆ ไดแ้ก่ นำยจุรินทร์ ลกัษณวิศิษฏ์ (พรรคประชำธิปัตย)์ นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ 
น.ส.กญัจนำ ศิลปอำชำ (พรรคชำติไทยพฒันำ) นำยวนัมูหะมดันอร์ มะทำ 
(พรรคประชำชำติ) นำยชวน หลีกภัย (พรรคประชำธิปัตย์) นำยเทวัญ           
ลิปตพัลลภ (พรรคชำติพัฒนำ) นำยชัชชำติ สิทธิพันธ์ุ  นำยณรงค์ศักด์ิ  
โอสถธนำกร นำยอำนนัท ์ปันยำรชุน   

1.78 2.34 2.90 

รวม 100.00 100.00 100.00 
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2. วันนีท่้านสนับสนุนพรรคการเมืองใด 

อันดับ พรรคการเมืองท่ีประชาชนจะสนบัสนุนในวันนี ้

ร้อยละ 
คะแนน
นิยมราย
ไตรมาส 
คร้ังที่ 4 
(ธ.ค. 63) 

คะแนน
นิยมราย
ไตรมาส 
คร้ังที่ 3 
(ก.ย. 63) 

คะแนน
นิยมราย
ไตรมาส 
คร้ังที่ 2 
(มิ.ย. 63) 

1 ไม่สนบัสนุนพรรคกำรเมืองใดเลย 26.49 41.59 32.38 
2 พรรคเพื่อไทย 23.61 19.39 20.70 
3 พรรคพลงัประชำรัฐ 17.80 12.39 15.73 
4 พรรคกำ้วไกล 14.92 12.70 13.47 
5 พรรคประชำธิปัตย ์ 7.46 7.44 7.75 
6 พรรคเสรีรวมไทย 3.00 1.70 2.50 
7 ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 2.29 0.55 3.42 
8 พรรคภูมิใจไทย 1.82 1.58 1.43 
9 พรรคกลำ้ 0.95 0.79 1.11 
10 พรรคชำติไทยพฒันำ 0.55 0.36 0.36 
11 พรรคเพื่อชำติ 0.47 0.59 0.60 
12 พรรคชำติพฒันำ 0.24 0.28 0.11 

พรรคประชำชำติ 0.24 0.28 0.16 
13 พรรครวมพลงัประชำชำติไทย 0.12 0.24 0.08 
14 พรรคประชำชนปฏิรูป 0.04 - - 

หมายเหตุ พรรคเศรษฐกิจใหม่  - 0.12 0.20 
 รวม 100.00 100.00 100.00 
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ลักษณะทัว่ไปของตัวอย่าง 

 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 222 8.76 
ปริมณฑลและภำคกลำง 659 26.02 
ภำคเหนือ 467 18.44 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 845 33.36 
ภำคใต ้ 340 13.42 

รวม 2,533 100.00 
 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 1,244 49.11 
หญิง 1,289 50.89 

รวม 2,533 100.00 
 
ตารางที่ 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 194 7.66 
26 – 35 ปี 370 14.61 
36 – 45 ปี 527 20.80 
46 – 59 ปี 869 34.31 
60 ปี ขึ้นไป 573 22.62 

รวม 2,533 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 2,400 94.75 
อิสลำม 86 3.39 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 22 0.87 
ไม่ระบ ุ 25 0.99 

รวม 2,533 100.00 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 562 22.19 
สมรส 1,843 72.76 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 98 3.87 
ไม่ระบ ุ 30 1.18 

รวม 2,533 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 745 29.41 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 800 31.58 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 178 7.03 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 641 25.31 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 134 5.29 
ไม่ระบ ุ 35 1.38 

รวม 2,533 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 254 10.03 
พนกังำนเอกชน 354 13.97 
เจำ้ของธุรกิจส่วนตวั/อำชีพอิสระ 592 23.37 
เกษตรกร/ประมง 358 14.13 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 406 16.03 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษยีณอำย/ุว่ำงงำน 469 18.52 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 63 2.49 
ไม่ระบ ุ 37 1.46 

รวม 2,533 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 435 17.17 
ไม่เกิน 10,000 บำท 682 26.93 
10,001 – 20,000 บำท 687 27.12 
20,001 – 30,000 บำท 241 9.51 
30,001 – 40,000 บำท 133 5.25 
40,001 บำทขึ้นไป  178 7.03 
ไม่ระบ ุ 177 6.99 

รวม 2,533 100.00 
 
  

 


