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“การส ารวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส คร้ังท่ี 2/2564” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “การส ารวจคะแนนนิยม
ทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งท่ี 2/2564” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวันที ่11 – 16 มิถุนำยน 2564 จำกประชำชนทีม่ีอำย ุ18 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค 
ระดับกำรศึกษำ และอำชีพทั่วประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 2,515 หน่วยตัวอย่ำง เกี่ยวกับกำรส ำรวจคะแนนนิยมทำงกำรเมือง กำรส ำรวจอำศัย                    
กำรสุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยชื่อฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลัก (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบง่ำย 
(Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวธีิกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์ โดยก ำหนดคำ่ควำมเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเมื่อถำมถึงบุคคลทีป่ระชำชนจะสนับสนนุใหเ้ป็นนำยกรัฐมนตรีในวนันี้  พบว่ำ อันดับ 1 ร้อยละ 37.65 ระบุว่ำ ยังหำคน            
ที่เหมำะสมไม่ได้ อันดบั 2 ร้อยละ 19.32 ระบวุ่ำเป็น พลเอกประยทุธ์ จันทร์โอชา เพรำะ เป็นคนจริงจังกับกำรท ำงำน ท ำงำนตรงไปตรงมำ มีควำม
ซ่ือสัตย์ สุจริต แก้ไขปัญหำและช่วยเหลอืประชำชนทกุเพศทุกวยัได้อยำ่งทัว่ถึง อยำกให้ท ำงำนอยำ่งต่อไปจนครบวำระในกำรด ำรงต ำแหน่ง และ              
ชื่นชอบเป็นกำรส่วนตัว อันดับ 3 ร้อยละ 13.64 ระบุว่ำเป็น คุณหญิงสุดารัตน์  เกยุราพันธ์ุ เพรำะ อยำกให้ ผู้หญิงขึ้นมำบริหำรประเทศบ้ำง                           
มีประสบกำรณ์กำรท ำงำน บริหำรงำนทีผ่่ำนมำไดด้ี มีผลงำนทีโ่ดดเดน่ เป็นคนตรงไปตรงมำ และชืน่ชอบเป็นกำรส่วนตัว  อันดับ 4 ร้อยละ 8.71             
ระบุว่ำเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) เพรำะ เป็นคนตรงไปตรงมำ พูดจริง ท ำจริง มีควำมซ่ือสัตย์ มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนมำก 
และชื่นชอบเป็นกำรส่วนตวั อันดับ 5 ร้อยละ 5.45 ระบุวำ่เป็น นายพิธา ล้ิมเจรญิรัตน์ (พรรคก้าวไกล) เพรำะ อยำกได้คนรุ่นใหม่มำบริหำรประเทศ  
มองกำรณ์ไกล มีวิสัยทัศน์ทีด่ี ชื่นชอบนโยบำยพรรค และชื่นชอบเป็นกำรส่วนตัว อันดับ 6 ร้อยละ 3.62 ระบวุ่ำเป็น นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคกล้า)  
เพรำะ เป็นคนไฟแรง มีวิสัยทัศน์ทีด่ี มีควำมซ่ือสัตย ์มีควำมเป็นผู้น ำ มีควำมสำมำรถทำงดำ้นเศรษฐกิจ และชืน่ชอบในกำรท ำงำนและนโยบำยของ
พรรค อันดับ 7 ร้อยละ 2.35 ระบุวำ่เป็น นายอนทิุน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) เพรำะ มีผลงำนในกำรท ำงำนทีด่ี โดดเด่น เป็นคนตรงไปตรงมำ ชื่น
ชอบในกำรท ำงำน และชื่นชอบเป็นกำรส่วนตัว อันดับ 8 ร้อยละ 2.15 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ อันดับ 9 ร้อยละ 2.11 ระบุว่ำเป็น นายม่ิงขวัญ แสง
สุวรรณ์ (พรรคเศรษฐกิจใหม่) เพรำะ มีทัศนคติทีด่ี มีมุมมองด้ำนเศรษฐกจิทีด่ี น่ำจะช่วยแกไ้ขปัญหำเศรษฐกิจไดด้ี และชื่นชอบนโยบำยพรรค อันดับ 
10 ร้อยละ 1.47 ระบุว่ำ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  (พรรคประชาธิปัตย์) เพรำะ มีวิสัยทัศน์ที่ดี  มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนมำก ชื่นชอบแนวคิดกำร
ท ำงำน และชื่นชอบเป็นกำรส่วนตัว และร้อยละ 3.53 ระบอ่ืุน ๆ  ไดแ้ก ่นายสมพงษ์ อมรววิัฒน์ (พรรคเพ่ือไทย) น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา (พรรคชาตไิทย
พัฒนา) นพ.วรงค ์เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภักดี) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ) นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชวีะ นายชัชชาติ  สิทธิพันธ์ุ นาย
ชวน หลีกภัย นายเนวิน ชิดชอบ นายศุภชัย พานิชภักดิ์ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ (พรรคชาติพัฒนา) นายวิษณุ เครืองาม ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ ์และ
นายอานันท์ ปันยารชุน 

และเมื่อเปรียบเทียบกับผลกำรส ำรวจคะแนนนิยมทำงกำรเมือง รำยไตรมำส ค ร้ังที่ 1/64 เดือนมีนำคม 2564 พบว่ำ ผู้ที่ระบุว่ำ                       
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยพิธำ ลิ้มเจริญรัตน์  และไม่ตอบ/ไม่สนใจ มีสัดส่วนลดลง ในขณะที่ ผู้ที่ระบุว่ำ ยังหำคนที่ เหมำะสมไม่ได้ 
คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธ์ุ นำยกรณ์ จำติกวณิช นำยมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ และนำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น 

ท้ำยที่สุด เมื่อถำมถงึพรรคกำรเมืองทีป่ระชำชนจะสนับสนุนในวนันี้ พบว่ำ อันดบั 1 ร้อยละ 32.68 ระบุวำ่ ไม่สนบัสนุนพรรคกำรเมอืงใดเลย 
อันดับ 2 ร้อยละ 19.48 ระบุว่ำ พรรคเพื่อไทย อันดับ 3 ร้อยละ 14.51 ระบวุ่ำ พรรคกำ้วไกล อันดับ 4 ร้อยละ 10.70 ระบวุ่ำ พรรคพลงัประชำรัฐ อันดับ 5 
ร้อยละ 9.54 ระบุวำ่ พรรคประชำธิปัตย ์อันดับ 6 ร้อยละ 2.90 ระบวุ่ำ พรรคเสรีรวมไทย อันดับ 7 ร้อยละ 2.47 ระบวุ่ำ พรรคไทยสร้ำงไทย อันดับ 8             
ร้อยละ 2.43 ระบุว่ำ พรรคภูมิใจไทย อันดับ 9 ร้อยละ 1.71 ระบุว่ำ พรรคกล้ำ และร้อยละ 3.58 ระบุ อ่ืน ๆ  ได้แก่ พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคชำติไทยพัฒนำ 
พรรคชำติพัฒนำ พรรคไทยภักดี พรรคเพื่อชำติ พรรครวมพลังประชำชำติไทย พรรคประชำชำติ พรรคพลังธรรมใหม่ พรรคภรำดรภำพ และไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

และเมื่อเปรียบเทียบกบัผลกำรส ำรวจคะแนนนยิมทำงกำรเมือง รำยไตรมำส คร้ังที ่1/64 เดือนมีนำคม 2564 พบว่ำ ผู้ที่ระบุวำ่ พรรคเพื่อไทย 
พรรคพลังประชำรัฐ พรรคเสรีรวมไทย และพรรคภูมิใจไทย มีสัดส่วนลดลง ในขณะที่ผู้ทีร่ะบวุ่ำ ไม่สนับสนุนพรรคกำรเมืองใดเลย พรรคก้ำวไกล 
พรรคประชำธิปตัย์ และพรรคกล้ำ มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น  

เมือ่พิจำรณำลักษณะทั่วไปของตัวอย่ำง พบว่ำ ตัวอย่ำงร้อยละ 8.75 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 26.08 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล     
และภำคกลำง ร้อยละ 18.25 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนอื ร้อยละ 33.44 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.48 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคใต ้
ตัวอย่ำงร้อยละ 49.07 เป็นเพศชำย และร้อยละ 50.93 เป็นเพศหญิง  

 

 

วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ โทรศัพท์ 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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ตัวอย่ำงร้อยละ 6.84 มีอำยุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 16.26 มีอำยุ  26 – 35 ปี  ร้อยละ 21.43 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 31.06 มีอำยุ  46 – 59 ปี     
และร้อยละ 24.41 มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอยำ่งร้อยละ 95.27 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 2.82 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.84 นับถือศำสนำคริสต์ 
และอ่ืน ๆ  และร้อยละ 1.07 ไม่ระบุศำสนำ ตัวอย่ำงร้อยละ 23.42 สถำนภำพโสด ร้อยละ 72.72 สมรสแล้ว ร้อยละ 2.59 หม้ำย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่  
และร้อยละ 1.27 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำงร้อยละ 29.34 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 32.33 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.80                 
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเทำ่ ร้อยละ 24.57 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเทำ่ ร้อยละ 5.25 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเทำ่ 
และร้อยละ 1.71 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตัวอย่ำงร้อยละ 10.22 ประกอบอำชีพข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 13.80 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 19.68
ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจส่วนตัว/อำชีพอิสระ ร้อยละ 13.44 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.14 ประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป/         
ผู้ใช้แรงงำน ร้อยละ 21.87 เป็นพ่อบ้ำน/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 3.06 เป็นนักเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 1.79 ไม่ระบุอำชีพ  

ตัวอย่ำงร้อยละ 20.83 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 22.43 มีรำยได้เฉลี่ยตอ่เดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 23.66 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดอืน 10,001 – 
20,000 บำท ร้อยละ 10.18 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 4.85 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 6.24             
มีรำยได้เฉลี่ยตอ่เดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 11.81 ไม่ระบุรำยได้ 
 

1. วันนี้ท่านสนับสนุนให้ใครเป็นนายกรัฐมนตร ี

อันดับ บุคคลท่ีประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรใีนวันนี ้

ร้อยละ 
คะแนน
นิยมราย
ไตรมาส 
ครั้งท่ี 2/64 
(มิ.ย. 64) 

คะแนน
นิยมราย
ไตรมาส 
ครั้งท่ี 1/64 
(มี.ค. 64) 

คะแนน
นิยมราย
ไตรมาส 
ครั้งท่ี 4/63 
(ธ.ค. 63) 

1 ยังหำคนที่เหมำะสมไม่ได ้ 37.65 30.10 32.10 
2 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ เพรำะ เป็นคนจริงจังกับกำรท ำงำน ท ำงำนตรงไปตรงมำ            

มีควำมซ่ือสัตย ์สุจริต แก้ไขปญัหำและชว่ยเหลือประชำชนทุกเพศทกุวัยได้อย่ำง
ทั่วถึง อยำกให้ท ำงำนอยำ่งตอ่ไปจนครบวำระในกำรด ำรงต ำแหน่ง และชื่นชอบ
เป็นกำรส่วนตวั 

19.32 28.79 30.32 

3 คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพนัธ์ุ (พรรคไทยสร้ำงไทย) เพรำะ อยำกให้ ผู้หญิงขึ้นมำบริหำร
ประเทศบ้ำง มีประสบกำรณ์กำรท ำงำน บริหำรงำนที่ ผ่ำนมำได้ดี มีผลงำนที่โดดเด่น 
เป็นคนตรงไปตรงมำ และชืน่ชอบเป็นกำรส่วนตัว  

13.64 12.09 13.46 

4 พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) เพรำะ เป็นคนตรงไปตรงมำ พูดจริง ท ำจริง 
มีควำมซ่ือสัตย ์มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนมำก และชื่นชอบเป็นกำรส่วนตวั 

8.71 8.72 7.50 

5 นำยพิธำ ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้ำวไกล) เพรำะ อยำกได้คนรุ่นใหม่มำบริหำรประเทศ                 
มองกำรณ์ไกล มีวิสัยทัศน์ทีด่ี ชื่นชอบนโยบำยพรรค และชื่นชอบเป็นกำรส่วนตัว 

5.45 6.26 7.74 

6 นำยกรณ์ จำติกวณิช (พรรคกล้ำ) เพรำะ เป็นคนไฟแรง มีวิสัยทัศน์ที่ดี มีควำมซ่ือสัตย์ 
มีควำมเป็นผู้น ำ มีควำมสำมำรถทำงด้ำนเศรษฐกิจ และชื่นชอบในกำรท ำงำน
และนโยบำยของพรรค 

3.62 2.70 1.65 

7 นำยอนุทิน ชำญวีรกลู (พรรคภูมิใจไทย) เพรำะ มีผลงำนในกำรท ำงำนทีด่ี โดดเด่น เป็นคน
ตรงไปตรงมำ ชื่นชอบในกำรท ำงำน และชื่นชอบเป็นกำรส่วนตวั 

2.35 2.02 1.34 

8 ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 2.15 3.25 2.05 
9 นำยมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ (พรรคเศรษฐกิจใหม่) เพรำะ มีทัศนคติที่ดี มีมุมมองด้ำนเศรษฐกิจที่ดี 

น่ำจะช่วยแก้ไขปญัหำเศรษฐกจิไดด้ี และชื่นชอบนโยบำยพรรค 
2.11 1.15 1.03 

10 นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชำธิปตัย์) เพรำะ มีวิสัยทศัน์ทีด่ี มีประสบกำรณ์ใน
กำรท ำงำนมำก ชื่นชอบแนวคดิกำรท ำงำน และชืน่ชอบเป็นกำรส่วนตัว 

1.47 0.99 0.63 

 อ่ืน ๆ ได้แก่  นำยสมพงษ์  อมรวิวัฒน์ (พรรคเพื่อไทย) น.ส.กัญจนำ ศิลปอำชำ 
(พรรคชำติไทยพัฒนำ) นพ.วรงค ์เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภักดี) นำยวันมูหะมัด
นอร์ มะทำ (พรรคประชำชำติ) นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ นำยชัชชำติ สิทธิพันธ์ุ                 
นำยชวน หลีกภัย นำยเนวนิ ชิดชอบ นำยศุภชยั พำนิชภกัดิ์ นำยเทวัญ ลิปตพัลลภ 
(พรรคชำติพัฒนำ) นำยวิษณุ เค รืองำม  ศ.ดร. สุชัชวี ร์ สุวรรณสวัสดิ์  และ                          
นำยอำนันท์ ปันยำรชนุ    

3.53 3.93 2.18 

รวม 100.00 100.00 100.00 
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2. วันนี้ท่านสนับสนุนพรรคการเมืองใด 

อันดับ พรรคการเมืองท่ีประชาชนจะสนับสนุนในวันนี ้

ร้อยละ 
คะแนน
นิยมราย
ไตรมาส 
ครั้งท่ี 2/64 
(มี.ค. 64) 

คะแนน
นิยมราย
ไตรมาส 
ครั้งท่ี 1/64 
(มี.ค. 64) 

คะแนน
นิยมราย
ไตรมาส 
ครั้งท่ี 4/63 
(ธ.ค. 63) 

1 ไม่สนับสนุนพรรคกำรเมืองใดเลย 32.68 29.82 26.49 
2 พรรคเพื่อไทย 19.48 22.13 23.61 
3 พรรคก้ำวไกล 14.51 13.48 14.92 
4 พรรคพลังประชำรัฐ 10.70 16.65 17.80 
5 พรรคประชำธิปัตย์ 9.54 7.10 7.46 
6 พรรคเสรีรวมไทย 2.90 3.81 3.00 
7 พรรคไทยสร้ำงไทย 2.47 - - 
8 พรรคภูมิใจไทย 2.43 3.25 1.82 
9 พรรคกล้ำ 1.71 0.71 0.95 
 อ่ืน ๆ  ได้แก่ พรรคเศรษฐกจิใหม่ พรรคชำติไทยพฒันำ พรรคชำตพิัฒนำ พรรคไทยภักดี 

พรรคเพื่อชำติ พรรครวมพลังประชำชำติไทย พรรคประชำชำติ พรรคพลังธรรมใหม่ 
พรรคภรำดรภำพ และไม่ตอบ/ไม่สนใจ   

3.58 3.05 3.95 

 รวม 100.00 100.00 100.00 
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ลักษณะท่ัวไปของตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมิภาค        
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 220 8.75 
ปริมณฑลและภำคกลำง 656 26.08 
ภำคเหนือ 459 18.25 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 841 33.44 
ภำคใต้ 339 13.48 

รวม  2,515  100.00 

 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 1,234 49.07 
หญิง 1,281 50.93 

รวม   2,515  100.00 

 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 172 6.84 
26 – 35 ปี 409 16.26 
36 – 45 ปี 539 21.43 
46 – 59 ปี 781 31.06 
60 ปี ขึ้นไป 614 24.41 

รวม   2,515  100.00 

 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 2,396 95.27 
อิสลำม 71 2.82 
คริสต์ /ฮินดู/ซิกข์/ยิว/ไม่นับถอืศำสนำใด ๆ  21 0.84 
ไม่ระบุ 27 1.07 

รวม   2,515  100.00 

 
ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 589 23.42 
สมรส 1,829 72.72 
หม้ำย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่ 65 2.59 
ไม่ระบุ 32 1.27 

รวม   2,515  100.00 
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ลักษณะท่ัวไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 738 29.34 
มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 813 32.33 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 171 6.80 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 618 24.57 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 132 5.25 
ไม่ระบุ 43 1.71 

รวม   2,515  100.00 

 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ 257 10.22 
พนักงำนเอกชน 347 13.80 
เจ้ำของธุรกิจส่วนตัว/อำชีพอิสระ 495 19.68 
เกษตรกร/ประมง 338 13.44 
รับจ้ำงทั่วไป/ผู้ใช้แรงงำน 406 16.14 
พ่อบ้ำน/แม่บ้ำน/เกษียณอำยุ/ว่ำงงำน 550 21.87 
นักเรียน/นักศึกษำ 77 3.06 
ไม่ระบุ 45 1.79 

รวม   2,515  100.00 

 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได้ 524 20.83 
ไม่เกิน 10,000 บำท 564 22.43 
10,001 – 20,000 บำท 595 23.66 
20,001 – 30,000 บำท 256 10.18 
30,001 – 40,000 บำท 122 4.85 
40,001 บำทขึ้นไป  157 6.24 
ไม่ระบุ 297 11.81 

รวม   2,515  100.00 
 
  

 


