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“6 เดือนผู้ว่าฯ ชัชชาต”ิ 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร/บรรณาธิการข่าว/หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “6 เดือนผู้ว่าฯ ชัชชาติ”       
ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี  25-30 พฤศจิกำยน 2565 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้ นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหำนคร ครอบคลุมพ้ืนท่ี 
ทั้ง 50 เขต กระจำยทุกระดบักำรศึกษำ อำชีพ และรำยได ้รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,500 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบักำรท ำงำนในรอบ 6 เดือนแรกของผูว่้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร ดร.ชัชชำติ สิทธิพันธ์ุ  กำรส ำรวจอำศัยกำรสุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลัก               
(Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท ์             
โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ ร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของคนกรุงเทพมหำนครต่อกำรท ำงำนในรอบ 6 เดือนแรกของผูว่้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ดร.ชชัชำติ 
สิทธิพนัธ์ุ ในประเด็นต่ำง  ๆดงัน้ี 

1. กำรเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว สวนสำธำรณะ ตวัอยำ่ง ร้อยละ 39.07 ระบุว่ำ ดีมำก รองลงมำ ร้อยละ 36.40 ระบุว่ำ ค่อนขำ้งดี ร้อยละ 13.33 ระบุว่ำ 
ไม่ค่อยดี ร้อยละ 9.13 ระบุว่ำ ไม่ดีเลย และร้อยละ 2.07 ระบุว่ำ ไม่มีขอ้มูล 

2. กำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวใน กทม. ตวัอย่ำง ร้อยละ 40.54 ระบุว่ำ ค่อนขำ้งดี รองลงมำ ร้อยละ 38.13 ระบุว่ำ ดีมำก ร้อยละ 11.33 ระบุว่ำ 
ไม่ค่อยดี ร้อยละ 7.53 ระบุว่ำ ไม่ดีเลย และร้อยละ 2.47 ระบุว่ำ ไม่มีขอ้มูล 

3. กำรสนับสนุนกำรกีฬำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 38.40 ระบุว่ำ ค่อนขำ้งดี รองลงมำ ร้อยละ 34.87 ระบุว่ำ ดีมำก ร้อยละ 14.60 ระบุว่ำ ไม่ค่อยดี  
ร้อยละ 9.00 ระบุว่ำ ไม่ดีเลย และร้อยละ 3.13 ระบุว่ำ ไม่มีขอ้มูล  

4. กำรแกไ้ขปัญหำควำมสะอำด ขยะ ฝุ่ นละออง น ้ ำเสีย ตวัอย่ำง ร้อยละ 39.73 ระบุว่ำ ค่อนข้ำงดี รองลงมำ ร้อยละ 33.13 ระบุว่ำ ดีมำก  
ร้อยละ 16.40 ระบุว่ำ ไม่ค่อยดี ร้อยละ 9.87 ระบุว่ำ ไม่ดีเลย และร้อยละ 0.87 ระบุว่ำ ไม่มีขอ้มูล 

5. กำรแกไ้ขปัญหำน ้ ำท่วม ตวัอย่ำง ร้อยละ 34.87 ระบุว่ำ ค่อนขำ้งดี รองลงมำ ร้อยละ 31.80 ระบุว่ำ ดีมำก ร้อยละ 18.93 ระบุว่ำ ไม่ค่อยดี 
ร้อยละ 13.40 ระบุว่ำ ไม่ดีเลย และร้อยละ 1.00 ระบุว่ำ ไม่มีขอ้มูล 

6. กำรปรับปรุงกำรให้บริกำรในหน่วยงำนของ กทม. ตวัอยำ่ง ร้อยละ 40.40 ระบุว่ำ ค่อนขำ้งดี รองลงมำ ร้อยละ 29.53 ระบุว่ำ ดีมำก ร้อยละ 
16.00 ระบุว่ำ ไม่ค่อยดี ร้อยละ 9.67 ระบุว่ำ ไม่ดีเลย และร้อยละ 4.40 ระบุว่ำ ไม่มีขอ้มูล 

7. กำรปรับปรุงและจัดระเบียบทำงเท้ำ เช่น หำบเร่แผงลอย กำรจอดยำนพำหนะหรือตั้งร้ำนบนทำงเท้ำ ตัวอย่ำง ร้อยละ 41.13 ระบุว่ำ 
ค่อนขำ้งดี รองลงมำ ร้อยละ 29.27 ระบุว่ำ ดีมำก ร้อยละ 16.07 ระบุว่ำ ไม่ค่อยดี ร้อยละ 10.53 ระบุว่ำ ไม่ดีเลย และร้อยละ 3.00 ระบุว่ำ ไม่มีขอ้มลู 

8. กำรปรับปรุงทศันียภำพ ถนน ตรอก ซอย ตวัอย่ำง ร้อยละ 41.33 ระบุว่ำ ค่อนขำ้งดี รองลงมำ ร้อยละ 29.20 ระบุว่ำ ดีมำก ร้อยละ 18.07 
ระบุว่ำ ไม่ค่อยดี ร้อยละ 10.27 ระบุว่ำ ไม่ดีเลย และร้อยละ 1.13 ระบุว่ำ ไม่มีขอ้มูล 

9. กำรแกไ้ขปัญหำสุขภำพ/สำธำรณสุข ตวัอยำ่ง ร้อยละ 42.67 ระบุว่ำ ค่อนขำ้งดี รองลงมำ ร้อยละ 25.33 ระบุว่ำ ดีมำก ร้อยละ 17.93 ระบุว่ำ 
ไม่ค่อยดี ร้อยละ 10.54 ระบุว่ำ ไม่ดีเลย และร้อยละ 3.53 ระบุว่ำ ไม่มีขอ้มูล 

10. กำรจดัระเบียบกำรชุมนุม ตวัอย่ำง ร้อยละ 37.80 ระบุว่ำ ค่อนขำ้งดี รองลงมำ ร้อยละ 24.53 ระบุว่ำ ดีมำก ร้อยละ 17.33 ระบุว่ำ ไม่ดีเลย 
ร้อยละ 16.54 ระบุว่ำ ไม่ค่อยดี และร้อยละ 3.80 ระบุว่ำ ไม่มีขอ้มูล 

11. กำรป้องกันอำชญำกรรม และสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ก ำรติดไฟส่องสว่ำง กล้องวงจรปิด ระบบรักษำ 
ควำมปลอดภยั ตวัอย่ำง ร้อยละ 39.13 ระบุว่ำ ค่อนขำ้งดี รองลงมำ ร้อยละ 24.40 ระบุว่ำ ดีมำก ร้อยละ 21.54 ระบุว่ำ ไม่ค่อยดี ร้อยละ 12.33 ระบุว่ำ  
ไม่ดีเลย และร้อยละ 2.60 ระบุว่ำ ไม่มีขอ้มูล 

12. กำรแก้ไขปัญหำทุจริต คอร์รัปชัน ในหน่วยงำนของ กทม. ตวัอย่ำง ร้อยละ 30.60 ระบุว่ำ ค่อนขำ้งดี รองลงมำ ร้อยละ 23.87 ระบุว่ำ  
ดีมำก ร้อยละ 21.60 ระบุว่ำ ไม่ค่อยดี ร้อยละ 16.06 ระบุว่ำ ไม่ดีเลย และร้อยละ 7.87 ระบุว่ำ ไม่มีขอ้มูล 

13. กำรพฒันำกำรศึกษำ แกไ้ขปัญหำเด็กและเยำวชน ตวัอยำ่ง ร้อยละ 38.47 ระบุว่ำ ค่อนขำ้งดี รองลงมำ ร้อยละ 22.13 ระบุว่ำ ดีมำก ร้อยละ 
20.20 ระบุว่ำ ไม่ค่อยดี ร้อยละ 12.13 ระบุว่ำ ไม่ดีเลย และร้อยละ 7.07 ระบุว่ำ ไม่มีขอ้มูล 

14. กำรพฒันำระบบขนส่งสำธำรณะ เช่น รถไฟฟ้ำ เรือ ตัวอย่ำง ร้อยละ 42.13 ระบุว่ำ ค่อนข้ำงดี รองลงมำ ร้อยละ 21.87 ระบุว่ำ ดีมำก  
ร้อยละ 18.07 ระบุว่ำ ไม่ค่อยดี ร้อยละ 10.60 ระบุว่ำ ไม่ดีเลย และร้อยละ 7.33 ระบุว่ำ ไม่มีขอ้มูล 

 

วันอาทิตย์ท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2565 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  

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 ารวจความคิดเหน็ “นด้ิาโพล” 
โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 
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15. กำรแก้ไขปัญหำจรำจรและรถติด ตัวอย่ำง ร้อยละ 44.60 ระบุว่ำ ค่อนข้ำงดี รองลงมำ ร้อยละ 21.00 ระบุว่ำ ไม่ค่อยดี ร้อยละ 18.40  
ระบุว่ำ ดีมำก ร้อยละ 14.13 ระบุว่ำ ไม่ดีเลย และร้อยละ 1.87 ระบุว่ำ ไม่มีขอ้มูล 

16. กำรจดัระเบียบ คนเร่ร่อน คนจรจดั ขอทำน ตวัอย่ำง ร้อยละ 39.13 ระบุว่ำ ค่อนขำ้งดี รองลงมำ ร้อยละ 25.60 ระบุว่ำ ไม่ค่อยดี ร้อยละ 
16.87 ระบุว่ำ ดีมำก ร้อยละ 14.07 ระบุว่ำ ไม่ดีเลย และร้อยละ 4.33 ระบุว่ำ ไม่มีขอ้มูล 

17. กำรแกไ้ขปัญหำค่ำครองชีพ/ปำกทอ้ง ตวัอย่ำง ร้อยละ 32.26 ระบุว่ำ ไม่ค่อยดี รองลงมำ ร้อยละ 31.40 ระบุว่ำ ค่อนขำ้งดี ร้อยละ 20.40 
ระบุว่ำ ไม่ดีเลย ร้อยละ 10.07 ระบุว่ำ ดีมำก และร้อยละ 5.87 ระบุว่ำ ไม่มีขอ้มูล   

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงควำมพึงพอใจของคนกรุงเทพมหำนครต่อกำรท ำงำนในรอบ 6 เดือนแรก ของผูว่้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ดร.ชชัชำติ 
สิทธิพนัธ์ุ พบว่ำ ตัวอย่ำง ร้อยละ 42.60 ระบุว่ำ ค่อนข้างพอใจ เพรำะ เป็นคนขยนั ตั้งใจในกำรท ำงำน เห็นกำรเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้นของ กทม.  
และกำรแกปั้ญหำไดต้รงจุด รองลงมำ ร้อยละ 38.93 ระบุว่ำ พอใจมาก เพรำะ มีผลงำนชดัเจน มีควำมทุ่มเทให้กบักำรท ำงำน และลงพ้ืนท่ีรับฟัง
ปัญหำของประชำชน ร้อยละ 10.54 ระบุว่ำ ไม่ค่อยพอใจ เพรำะ ผลงำนไม่ชดัเจน แกปั้ญหำไม่ตรงจุด ไม่เห็นกำรเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น และร้อยละ 
7.93 ระบุว่ำ ไม่พอใจเลย เพรำะ ไม่สำมำรถท ำตำมนโยบำยท่ีพูดไวไ้ด ้และยงัไม่สำมำรถแกปั้ญหำเดิม ๆได ้เช่น ปัญหำน ้ำท่วม ปัญหำกำรจรำจร 

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตัวอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงทั้งหมดมีภูมิล ำเนำตำมทะเบียนบ้ำนอยู่กรุงเทพมหำนคร ตัวอย่ำง ร้อยละ 45.93  
เป็นเพศชำย และร้อยละ 54.07 เป็นเพศหญิง  ตวัอย่ำง ร้อยละ 12.40 อำย ุ18-25 ปี ร้อยละ 16.60 อำย ุ26-35 ปี ร้อยละ 19.80 อำย ุ36-45 ปี ร้อยละ 26.73 
อำย ุ46-59 ปี และร้อยละ 24.47 อำย ุ60 ปีขึ้นไป  

ตวัอย่ำง ร้อยละ 93.13 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 5.60 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.00 นบัถือศำสนำคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 0.27 
ไมร่ะบุศำสนำ ตวัอยำ่ง ร้อยละ 42.33 สถำนภำพโสด ร้อยละ 55.60 สมรส และร้อยละ 2.07 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 

ตวัอย่ำง ร้อยละ 12.60 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 26.53 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.93 จบกำรศึกษำ
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 43.67 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 10.27 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ  

ตวัอย่ำง ร้อยละ 7.60 ประกอบอำชีพข้ำรำชกำร/ลูกจำ้ง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 27.13 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 28.07
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจส่วนตวั/อำชีพอิสระ ร้อยละ 0.20 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 8.67 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 
ร้อยละ 23.13 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษยีณอำย/ุว่ำงงำน และร้อยละ 5.20 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ  

ตัวอย่ำง  ร้อยละ 22.67 ไม่ มี รำยได้  ร้อยละ 6.73 รำยได้ เฉ ล่ียต่ อเดือนไม่ เกิน  10,000 บำท ร้อยละ 23.60 รำยได้ เฉ ล่ี ยต่ อเดือน  
10,001-20,000 บำท ร้อยละ 15.07 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บำท ร้อยละ 8.33 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บำท ร้อยละ 12.20  
รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 11.40 ไม่ระบุรำยได ้

1. ท่านคิดว่าการท างานในรอบ 6 เดือนแรก ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.ชัชชาติ สิทธิพนัธ์ุ เป็นอย่างไร 

ประเด็น 
ความคิดเหน็ 

รวม 
ดีมาก ค่อนข้างดี ไม่ค่อยดี ไม่ดีเลย ไม่มีข้อมูล 

1. การเพิม่พื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ 39.07 36.40 13.33 9.13 2.07 100.00 
2. การส่งเสริมการท่องเท่ียวใน กทม. 38.13 40.54 11.33 7.53 2.47 100.00 
3. การสนับสนุนการกีฬา 34.87 38.40 14.60 9.00 3.13 100.00 
4. การแก้ไขปัญหาความสะอาด ขยะ ฝุ่นละออง น ้าเสีย 33.13 39.73 16.40 9.87 0.87 100.00 
5. การแก้ไขปัญหาน ้าท่วม 31.80 34.87 18.93 13.40 1.00 100.00 
6. การปรับปรุงการให้บริการในหน่วยงานของ กทม. 29.53 40.40 16.00 9.67 4.40 100.00 
7. การปรับปรุงและจัดระเบียบทางเท้า เช่น หาบเร่แผงลอย 
การจอดยานพาหนะหรือตั้งร้านบนทางเท้า 

29.27 41.13 16.07 10.53 3.00 100.00 

8. การปรับปรุงทัศนียภาพ ถนน ตรอก ซอย 29.20 41.33 18.07 10.27 1.13 100.00 
9. การแก้ไขปัญหาสุขภาพ/สาธารณสุข 25.33 42.67 17.93 10.54 3.53 100.00 
10. การจัดระเบียบการชุมนุม 24.53 37.80 16.54 17.33 3.80 100.00 
11. การป้องกันอาชญากรรม และสร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน เช่น การติดไฟส่องสว่าง กล้องวงจรปิด 
ระบบรักษาความปลอดภัย 

24.40 39.13 21.54 12.33 2.60 100.00 

12. การแก้ไขปัญหาทุจริต คอร์รัปชัน ในหน่วยงานของ กทม. 23.87 30.60 21.60 16.06 7.87 100.00 
13. การพฒันาการศึกษา แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน 22.13 38.47 20.20 12.13 7.07 100.00 
14. การพฒันาระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า เรือ 21.87 42.13 18.07 10.60 7.33 100.00 
15. การแก้ไขปัญหาจราจรและรถติด 18.40 44.60 21.00 14.13 1.87 100.00 
16. การจัดระเบียบ คนเร่ร่อน คนจรจัด ขอทาน 16.87 39.13 25.60 14.07 4.33 100.00 
17. การแก้ไขปัญหาค่าครองชีพ/ปากท้อง 10.07 31.40 32.26 20.40 5.87 100.00 
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2. ในภาพรวม ท่านพงึพอใจในการท างานรอบ 6 เดือนแรก ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.ชัชชาติ สิทธิพนัธ์ุ หรือไม่ 

ความพงึพอใจของคนกรุงเทพมหานครต่อการท างานในรอบ 6 เดือนแรก 
ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.ชัชชาติ สิทธิพนัธ์ุ 

ร้อยละ 

ค่อนข้างพอใจ เพรำะ เป็นคนขยนั ตั้งใจในกำรท ำงำน เห็นกำรเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้นของ กทม. และกำรแกปั้ญหำไดต้รงจุด   42.60 
พอใจมาก เพรำะ มีผลงำนชดัเจน มีควำมทุ่มเทให้กบักำรท ำงำน และลงพ้ืนท่ีรับฟังปัญหำของประชำชน  38.93 
ไม่ค่อยพอใจ เพรำะ ผลงำนไม่ชดัเจน แกปั้ญหำไม่ตรงจุด ไม่เห็นกำรเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น 10.54 
ไม่พอใจเลย เพรำะ ไม่สำมำรถท ำตำมนโยบำยท่ีพูดไวไ้ด ้และยงัไม่สำมำรถแกปั้ญหำเดิม ๆได ้เช่น ปัญหำน ้ำท่วม  

ปัญหำกำรจรำจร 
7.93 

รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตัวอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพมหำนคร 1,500 100.00 
รวม   1,500  100.00 

 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการแบ่งพื้นทีก่รุงเทพมหานคร 

การแบ่งพื้นที่กรุงเทพมหานคร จ านวน ร้อยละ 
กรุงเทพกลำง 173 11.53 
กรุงเทพใต ้ 261 17.40 
กรุงเทพเหนือ 296 19.73 
กรุงเทพตะวนัออก 309 20.60 
กรุงธนเหนือ 207 13.80 
กรุงธนใต ้ 254 16.94 

รวม   1,500  100.00 

 

ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชำย 689 45.93 
หญิง 811 54.07 

รวม   1,500  100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18-25 ปี 186 12.40 
26-35 ปี 249 16.60 
36-45 ปี 297 19.80 
46-59 ปี 401 26.73 
60 ปีขึ้นไป 367 24.47 

รวม   1,500  100.00 
 
ตารางที่ 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,397 93.13 
อิสลำม 84 5.60 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 15 1.00 
ไม่ระบ ุ 4 0.27 

รวม   1,500  100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 635 42.33 
สมรส 834 55.60 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 31 2.07 

รวม   1,500  100.00 
 
ตารางที่ 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 189 12.60 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 398 26.53 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 104 6.93 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 655 43.67 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 154 10.27 

รวม   1,500  100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 114 7.60 
พนกังำนเอกชน 407 27.13 
เจำ้ของธุรกิจส่วนตวั/อำชีพอิสระ 421 28.07 
เกษตรกร/ประมง 3 0.20 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 130 8.67 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 347 23.13 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 78 5.20 

รวม   1,500  100.00 
 

ตารางที ่9 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

ไม่มีรำยได ้ 340 22.67 
ไม่เกิน 10,000 บำท 101 6.73 
10,001-20,000 บำท 354 23.60 
20,001-30,000 บำท 226 15.07 
30,001-40,000 บำท 125 8.33 
40,001 บำทขึ้นไป  183 12.20 
ไม่ระบ ุ 171 11.40 

รวม   1,500  100.00 
 
  

 


