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“การส ารวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส คร้ังที่ 2/2565” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร/บรรณาธิการข่าว/หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “การส ารวจคะแนนนิยม
ทางการเมือง รายไตรมาส คร้ังที่ 2/2565” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 20-23 มิถุนำยน 2565 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค
ระดับกำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้ทั่วประเทศ รวมทั้ งส้ิน จ ำนวน 2,500 หน่วยตัวอย่ำง เก่ียวกับคะแนนนิยมทำงกำรเมือง กำรส ำรวจอำศัย  
กำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธีแบบง่ำย 
(Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ ร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงบุคคลท่ีประชำชนจะสนับสนุนให้เป็นนำยกรัฐมนตรีในวนัน้ี พบว่ำ อันดับ 1 ร้อยละ 25.28 ระบุว่ำเป็น  
น.ส.แพทองธำร (อุ๊งอ๊ิงค์) ชินวตัร (พรรคเพื่อไทย) เพรำะ ต้องกำรเปิดโอกำสให้คนรุ่นใหม่เข้ำมำบริหำรประเทศ ช่ืนชอบพรรคเพื่อไทย 
นโยบำยของพรรคท ำไดจ้ริง ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ช่ืนชอบผลงำนในอดีตของตระกูลชินวตัร และเป็นบุตรสำวของ ดร.ทกัษิณ ชินวตัร อนัดบั 2 
ร้อยละ 18.68 ระบุว่ำ ยงัหำคนท่ีเหมำะสมไม่ได ้อนัดบั 3 ร้อยละ 13.24 ระบุว่ำเป็น นำยพิธำ ล้ิมเจริญรัตน์ (พรรคกำ้วไกล) เพรำะ ตอ้งกำรเปิด
โอกำสให้คนรุ่นใหม่เข้ำมำบริหำรประเทศ ช่ืนชอบอุดมกำรณ์ทำงกำรเมือง และช่ืนชอบนโยบำยของพรรคก้ำวไกล อันดับ 4 ร้อยละ  
11.68 ระบุว่ำเป็น พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชำ เพรำะ เป็นคนตรงไปตรงมำ ซ่ือสัตยสุ์จริต ท ำให้บ้ำนเมืองเกิดควำมสงบ นโยบำยสำมำรถ
ช่วยเหลือประชำชนได้จริง และต้องกำรให้บริหำรประเทศอย่ำงต่อเน่ือง อันดับ 5 ร้อยละ 6.80 ระบุว่ำเป็น คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพนัธ์ุ  
(พรรคไทยสร้ำงไทย) เพรำะ ช่ืนชอบผลงำนในอดีต มีประสบกำรณ์ดำ้นกำรบริหำร ซ่ือสัตยสุ์จริต ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ตอ้งกำรเปิดโอกำส 
ให้ผูห้ญิงเขำ้มำบริหำรประเทศ อนัดบั 6 ร้อยละ 6.60 ระบุว่ำเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) เพรำะ เป็นคนตรงไปตรงมำ 
พูดจริงท ำจริง น่ำเช่ือถือ มีควำมซ่ือสัตยสุ์จริต และเช่ือมัน่ในกำรท ำงำน อนัดบั 7 ร้อยละ 4.20 ระบุว่ำเป็น ดร.ชชัชำติ สิทธิพนัธ์ุ เพรำะ มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ตั้งใจในกำรท ำงำน ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ช่ืนชอบแนวคิดและทัศนคติในกำรท ำงำน อนัดับ 8 ร้อยละ 3.76 ระบุว่ำ นำยกรณ์  
จำติกวณิช (พรรคกลำ้) เพรำะ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ เช่ียวชำญดำ้นเศรษฐกิจ มีประสบกำรณ์ดำ้นกำรบริหำร ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ช่ืนชอบ
ผลงำนท่ีผ่ำนมำ อนัดบั 9 ร้อยละ 2.92 ระบุว่ำเป็น นพ.ชลน่ำน ศรีแก้ว (พรรคเพื่อไทย) เพรำะ เป็นคนท่ีพูดจริงท ำจริงและมีควำมน่ำเช่ือถือ  
ช่ืนชอบพรรคเพื่อไทย ขณะท่ีบำงส่วนระบุ ว่ำ ช่ืนชอบผลงำนท่ีผ่ำนมำ อันดับ 10 ร้อยละ 1.68 ระบุ ว่ำเป็น ดร.สมคิด จำตุศรีพิทักษ์  
เพรำะ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ เช่ียวชำญดำ้นเศรษฐกิจ เป็นคนท่ีพูดจริงท ำจริงและมีควำมน่ำเช่ือถือ ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ เช่ือมัน่ในกำรท ำงำน  
อบัดบั 11 ร้อยละ 1.56 ระบุว่ำเป็น นำยจุรินทร์ ลกัษณวิศิษฏ์ (พรรคประชำธิปัตย)์ เพรำะ ช่ืนชอบผลงำนท่ีผ่ำนมำ และช่ืนชอบพรรคประชำธิปัตย ์
อนัดบั 12 ร้อยละ 1.52 ระบุว่ำเป็น นำยอนุทิน ชำญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) เพรำะ ช่ืนชอบผลงำนท่ีผ่ำนมำ ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ช่ืนชอบ
นโยบำยพรรคภูมิใจไทย และร้อยละ 2.08 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ นำยม่ิงขวญั แสงสุวรรณ์ นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ (พรรคประชำธิปัตย)์ น.ส.กญัจนำ 
ศิลปอำชำ (พรรคชำติไทยพัฒนำ) นพ.วรงค์  เดชกิจวิกรม  (พรรคไทยภัก ดี ) น ำยวันมูหะมัดนอร์ มะทำ (พรรคประชำชำติ )  
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ (พรรคพลงัประชำรัฐ) นำยเทวญั ลิปตพลัลภ (พรรคชำติพฒันำ) ดร.อภิชำติ ซ ำศิริพงษ์ (พรรคพลงัประชำรัฐ)  
นำยชวน หลีกภยั (พรรคประชำธิปัตย)์ นำยมงคลกิตต์ิ สุขสินธำรำนนท์ (พรรคไทยศรีวิไลย์) ดร.วิโรจน์ ลกัขณำอดิศร (พรรคก้ำวไกล)  
และนำงช่อทิพย ์ส่งวฒันำ 

และเม่ือเปรียบเทียบกับผลกำรส ำรวจคะแนนนิยมทำงกำรเมือง รำยไตรมำส คร้ังท่ี 1/65 เดือนมีนำคม 2565 พบว่ำ ผูท่ี้ระบุว่ำ  
ยงัหำคนท่ีเหมำะสมไม่ได้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพนัธ์ุ (พรรคไทยสร้ำงไทย) พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส  
(พรรคเสรีรวมไทย) นพ.ชลน่ำน ศรีแกว้ (พรรคเพื่อไทย) และนำยจุรินทร์ ลกัษณวิศิษฏ ์(พรรคประชำธิปัตย)์ มีสัดส่วนลดลง ในขณะผูท่ี้ระบุว่ำ 
น.ส.แพทองธำร (อุ๊งอ๊ิงค)์ ชินวตัร (พรรคเพื่อไทย) และนำยกรณ์ จำติกวณิช (พรรคกลำ้) มีสัดส่วนเพิม่ขึ้น 

ท้ำยท่ีสุด เม่ือถำมถึงพรรคกำรเมืองท่ีประชำชนจะสนับสนุนในวันน้ี  พบว่ำ อันดับ 1 ร้อยละ 36.36  ระบุว่ำเป็น พรรคเพื่อไทย  
อันดับ 2 ร้อยละ 18.68 ระบุว่ำ ไม่สนับสนุนพรรคกำรเมืองใดเลย อันดับ 3 ร้อยละ 17.88 ระบุว่ำเป็น พรรคก้ำวไกล อันดับ 4 ร้อยละ 7.00  
ระบุว่ำเป็น พรรคพลงัประชำรัฐ อนัดบั 5 ร้อยละ 6.32 ระบุว่ำเป็น พรรคประชำธิปัตย ์อนัดบั 6 ร้อยละ 3.04 ระบุว่ำเป็น พรรคเสรีรวมไทย อนัดบั 7  

 

วันอาทิตย์ท่ี 26 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
 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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ร้อยละ 2.96 ระบุว่ำเป็น พรรคไทยสร้ำงไทย อนัดับ 8 ร้อยละ 2.68 ระบุว่ำเป็น พรรคกล้ำ อนัดับ 9 ร้อยละ 2.56 ระบุว่ำเป็น พรรคภูมิใจไทย  
และร้อยละ 2.52 ระบุ อ่ืน ๆ ได้แก่ พรรคสร้ำงอนำคตไทย พรรคไทยภักดี  พรรคชำติไทยพัฒนำ พรรคชำติพัฒนำ พรรคประชำชำติ  
พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรครวมไทยสร้ำงชำติ พรรคไทยศรีวิไลย ์และพรรคครูไทยเพื่อประชำชน 

และเม่ือเปรียบเทียบกับผลกำรส ำรวจคะแนนนิยมทำงกำรเมือง รำยไตรมำส คร้ังท่ี 1/65 เดือนมีนำคม 2565 พบว่ำ ผูท่ี้ระบุว่ำ  
ไม่สนบัสนุนพรรคกำรเมืองใดเลย และพรรคประชำธิปัตย ์มีสัดส่วนลดลง ในขณะผูท่ี้ระบุว่ำ พรรคเพื่อไทย พรรคกำ้วไกล พรรคเสรีรวมไทย 
พรรคไทยสร้ำงไทย พรรคกลำ้ และพรรคภูมิใจไทย มีสัดส่วนเพิม่ขึ้น  

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 8.64 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 26.16 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล     
และภำคกลำง ร้อยละ 18.04 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.48 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.68 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่ง ร้อยละ 48.16 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.84 เป็นเพศหญิง  

ตวัอย่ำง ร้อยละ 13.20 อำยุ 18-25 ปี ร้อยละ 17.80 อำยุ 26-35 ปี ร้อยละ 19.20 อำยุ 36-45 ปี ร้อยละ 26.56 อำยุ 46-59 ปี และร้อยละ 
23.24 อำยุ 60 ปีขึ้นไป ตวัอย่ำง ร้อยละ 94.88 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.76 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.72 นบัถือศำสนำคริสต์ และอื่น ๆ  
และร้อยละ 0.64 ไม่ระบุศำสนำ ตัวอย่ำง ร้อยละ 30.88 สถำนภำพโสด ร้อยละ 65.96 สมรสแล้ว ร้อยละ 2.84 หม้ำย หย่ำร้ำง แยกกันอยู ่ 
และร้อยละ 0.32 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 27.84 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 32.64 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.80                 
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 27.08 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.20 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 0.44 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอย่ำง ร้อยละ 8.64 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 16.32 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 21.32
ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจส่วนตัว/อำชีพอิสระ ร้อยละ 13.20 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.36 ประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป/         
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 18.12 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 7.52 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 0.52 ไม่ระบุอำชีพ 

ตัวอย่ำง ร้อยละ 22.20 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 21.24 รำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 28.56 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน  
10,001-20,000 บำท ร้อยละ 9.68 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บำท ร้อยละ 4.40 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บำท และรำยได ้
เฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป ในสัดส่วนท่ีเท่ำกนั และร้อยละ 9.52 ไม่ระบุรำยได ้
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1. วันนีท่้านสนับสนุนให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี 

อนัดับ บุคคลท่ีประชาชนจะสนบัสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวนันี ้

ร้อยละ 
คะแนนนิยม
รายไตรมาส 
คร้ังที่ 2/65 
(มิ.ย. 65) 

คะแนนนิยม
รายไตรมาส 
คร้ังที่ 1/65 
(มี.ค. 65) 

คะแนนนิยม
รายไตรมาส 
คร้ังที่ 4/64 
(ธ.ค. 64) 

คะแนนนิยม
รายไตรมาส 
คร้ังที่ 3/64 
(ก.ย. 64) 

1 น.ส.แพทองธำร (อุ๊งอ๊ิงค์) ชินวตัร (พรรคเพื่อไทย) เพรำะ ต้องกำรเปิด
โอกำสให้คนรุ่นใหม่เข้ำมำบริหำรประเทศ ช่ืนชอบพรรคเพื่อไทย 
นโยบำยของพรรคท ำไดจ้ริง ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ช่ืนชอบผลงำน
ในอดีตของตระกูลชินวตัร และเป็นบุตรสำวของ ดร.ทกัษิณ ชินวตัร 

25.28 12.53 10.55 - 

2 ยงัหำคนท่ีเหมำะสมไม่ได ้ 18.68 27.62 36.54 32.61 
3 นำยพิธำ ล้ิมเจริญรัตน์  (พรรคก้ำวไกล) เพรำะ ต้องกำรเปิดโอกำสให้ 

คนรุ่นใหม่เข้ำมำบริหำรประเทศ ช่ืนชอบอุดมกำรณ์ทำงกำรเมือง 
และช่ืนชอบนโยบำยของพรรคกำ้วไกล 

13.24 13.42 10.74 11.05 

4 พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชำ เพรำะ เป็นคนตรงไปตรงมำ ซ่ือสัตยสุ์จริต 
ท ำให้บำ้นเมืองเกิดควำมสงบ นโยบำยสำมำรถช่วยเหลือประชำชน
ไดจ้ริง และตอ้งกำรให้บริหำรประเทศอยำ่งต่อเน่ือง 

11.68 12.67 16.93 17.54 

5 คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธ์ุ  (พรรคไทยสร้ำงไทย) เพรำะ ช่ืนชอบ
ผลงำนในอดีต มีประสบกำรณ์ดำ้นกำรบริหำร ซ่ือสัตยสุ์จริต ขณะท่ี
บำงส่วนระบุว่ำ ตอ้งกำรเปิดโอกำสให้ผูห้ญิงเขำ้มำบริหำรประเทศ 

6.80 8.22 5.51 11.15 

6 พล.ต.อ.เสรีพิศุท ธ์ เตมียเวส  (พรรคเสรีรวมไทย) เพรำะ เป็นคน
ตรงไปตรงมำ พูดจริงท ำจริง น่ำเช่ือถือ มีควำมซ่ือสัตยสุ์จริต และเช่ือมัน่
ในกำรท ำงำน 

6.60 7.03 4.83 9.07 

7 ดร.ชัชชำติ สิทธิพนัธ์ุ เพรำะ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ตั้งใจในกำรท ำงำน 
ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ช่ืนชอบแนวคิดและทศันคติในกำรท ำงำน 

4.20 - - - 

8 นำยกรณ์ จำติกวณิช (พรรคกลำ้) เพรำะ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ เช่ียวชำญ
ดำ้นเศรษฐกิจ มีประสบกำรณ์ดำ้นกำรบริหำร ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ 
ช่ืนชอบผลงำนท่ีผำ่นมำ 

3.76 2.77 2.36 2.58 

9 นพ.ชลน่ำน ศรีแก้ว (พรรคเพื่อไทย) เพรำะ เป็นคนท่ีพูดจริงท ำจริง 
และมีควำมน่ำเช่ือถือ ช่ืนชอบพรรคเพื่อไทย ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ  
ช่ืนชอบผลงำนท่ีผำ่นมำ 

2.92 3.96 2.24 - 

10 ดร.สมคิด จำตุศรีพิทักษ์ เพรำะ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ เช่ียวชำญด้ำน
เศรษฐกิจ เป็นคนท่ีพูดจริงท ำจริงและมีควำมน่ำเช่ือถือ  ขณะท่ี
บำงส่วนระบุว่ำ เช่ือมัน่ในกำรท ำงำน 

1.68 - - - 

11 นำยจุรินทร์ ลกัษณวิศิษฏ์ (พรรคประชำธิปัตย)์ เพรำะ ช่ืนชอบผลงำน 
ท่ีผำ่นมำ และช่ืนชอบพรรคประชำธิปัตย ์

1.56 2.58 1.84 1.54 

12 นำยอนุทิน ชำญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) เพรำะ ช่ืนชอบผลงำนท่ีผ่ำนมำ 
ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ช่ืนชอบนโยบำยพรรคภูมิใจไทย 

1.52 1.63 - 1.24 

 อื่น  ๆ  ได้แ ก่  น ำยม่ิ งขวัญ  แสงสุวรรณ์  น ำยอภิ สิท ธ์ิ  เวชชำชีวะ  
(พรรคประชำธิปัตย)์ น.ส.กญัจนำ ศิลปอำชำ (พรรคชำติไทยพฒันำ) 
นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภกัดี) นำยวนัมูหะมดันอร์ มะทำ 
(พรรคประชำชำติ) พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ  (พรรคพลัง 
ประชำรัฐ) นำยเทวญั ลิปตพลัลภ (พรรคชำติพัฒนำ) ดร.อภิชำติ  
ซ ำศิ ริพงษ์  (พรรคพลังประชำรัฐ) นำยชวน ห ลีกภัย  (พรรค
ประชำธิปัตย)์ นำยมงคลกิตต์ิ สุขสินธำรำนนท์ (พรรคไทยศรีวิไลย)์ 
ดร.วิโรจน์ ลกัขณำอดิศร (พรรคกำ้วไกล) และนำงช่อทิพย ์ส่งวฒันำ 

2.08 7.57 8.46 13.22 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 
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2. วันนีท่้านสนับสนุนพรรคการเมืองใด 

อันดับ พรรคการเมืองทีป่ระชาชนจะสนบัสนุนในวันนี ้

ร้อยละ 
คะแนน
นิยมราย
ไตรมาส 
คร้ังที่ 2/65 
(มิ.ย. 65) 

คะแนน
นิยมราย
ไตรมาส 
คร้ังที่ 1/65 
(มี.ค. 65) 

คะแนน
นิยมราย
ไตรมาส 
คร้ังที่ 4/64 
(ธ.ค. 64) 

คะแนน
นิยมราย
ไตรมาส 
คร้ังที่ 3/64 
(ก.ย. 64) 

1 พรรคเพื่อไทย 36.36 25.89 23.52 22.50 
2 ไม่สนบัสนุนพรรคกำรเมืองใดเลย 18.68 28.86 37.14 30.82 
3 พรรคกำ้วไกล 17.88 16.24 13.18 15.11 
4 พรรคพลงัประชำรัฐ 7.00 7.03 8.99 9.51 
5 พรรคประชำธิปัตย ์ 6.32 7.97 7.15 7.78 
6 พรรคเสรีรวมไทย 3.04 2.28 2.43 2.68 
7 พรรคไทยสร้ำงไทย 2.96 2.18 1.60 1.93 
8 พรรคกลำ้ 2.68 1.83 1.08 1.39 
9 พรรคภูมิใจไทย 2.56 1.88 1.32 1.14 
 อื่น ๆ ไดแ้ก่ พรรคสร้ำงอนำคตไทย พรรคไทยภกัดี พรรคชำติไทยพฒันำ 

พรรคชำติพฒันำ พรรคประชำชำติ พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรครวม
ไทยสร้ำงชำติ พรรคไทยศรีวิไลย ์และพรรคครูไทยเพื่อประชำชน 

2.52 5.84 3.59 7.14 

 รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 
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ลักษณะทัว่ไปของตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 216 8.64 
ปริมณฑลและภำคกลำง 654 26.16 
ภำคเหนือ 451 18.04 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 837 33.48 
ภำคใต ้ 342 13.68 

รวม   2,500  100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 1,204 48.16 
หญิง 1,296 51.84 

รวม   2,500  100.00 

 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18-25 ปี 330 13.20 
26-35 ปี 445 17.80 
36-45 ปี 480 19.20 
46-59 ปี 664 26.56 
60 ปีขึ้นไป 581 23.24 

รวม   2,500  100.00 

 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 2,372 94.88 
อิสลำม 94 3.76 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 18 0.72 
ไม่ระบ ุ 16 0.64 

รวม   2,500  100.00 

 
ตารางที่ 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 772 30.88 
สมรส 1,649 65.96 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 71 2.84 
ไม่ระบ ุ 8 0.32 

รวม   2,500  100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 
 
ตารางที่ 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 696 27.84 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 816 32.64 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 195 7.80 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 677 27.08 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 105 4.20 
ไม่ระบ ุ 11 0.44 

รวม   2,500  100.00 

 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 216 8.64 
พนกังำนเอกชน 408 16.32 
เจำ้ของธุรกิจส่วนตวั/อำชีพอิสระ 533 21.32 
เกษตรกร/ประมง 330 13.20 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 359 14.36 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 453 18.12 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 188 7.52 
ไม่ระบ ุ 13 0.52 

รวม   2,500  100.00 

 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 555 22.20 
ไม่เกิน 10,000 บำท 531 21.24 
10,001-20,000 บำท 714 28.56 
20,001-30,000 บำท 242 9.68 
30,001-40,000 บำท 110 4.40 
40,001 บำทขึ้นไป  110 4.40 
ไม่ระบ ุ 238 9.52 

รวม   2,500  100.00 
 
  

 


