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“คนโคราชเลือกพรรคไหน” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร/บรรณาธิการข่าว/หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “คนโคราชเลือกพรรคไหน” 
ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 30 มกรำคม - 3 กุมภำพนัธ์ 2566 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในจังหวดันครรำชสีมำ กระจำย 
ทุกระดับกำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,500 หน่วยตัวอย่ำง เก่ียวกับบุคคลและพรรคกำรเมืองท่ีคนโครำชจะสนับสนุนในวนัน้ี   
กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำง 
ดว้ยวิธีแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ ร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงบุคคลท่ีคนโครำชจะสนับสนุนให้เป็นนำยกรัฐมนตรีในวันน้ี พบว่ำ อันดับ 1 ร้อยละ 37.80 ระบุว่ำเป็น             
น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพ่ือไทย) เพรำะ ตอ้งกำรเปิดโอกำสให้ผูห้ญิงท่ีเป็นคนรุ่นใหม่เขำ้มำบริหำรประเทศ ช่ืนชอบพรรคเพื่อไทย 
นโยบำยของพรรคท่ีผ่ำนมำสำมำรถท ำไดจ้ริง ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ เช่ือมัน่ว่ำจะสำมำรถพฒันำประเทศได ้และช่ืนชอบผลงำนในอดีตของตระกูล 
ชินวตัร อนัดบั 2 ร้อยละ 12.40 ระบุว่ำเป็น นายพธิา ลิม้เจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) เพรำะ เป็นคนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีแนวคิดและวิธีกำรท ำงำน 
แบบคนรุ่นใหม่ และช่ืนชอบนโยบำยของพรรคกำ้วไกล อนัดบั 3 ร้อยละ 11.73 ระบุว่ำเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (พรรครวมไทยสร้างชาติ) 
เพรำะ เป็นคนซ่ือสัตยสุ์จริต ตรงไปตรงมำ ท ำให้บำ้นเมืองเกิดควำมสงบ ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ จะไดบ้ริหำรประเทศอย่ำงต่อเน่ือง และช่ืนชอบ
ผลงำนท่ีผ่ำนมำ อันดับ 4 ร้อยละ 9.27 ระบุว่ำ ยังหาคนที่ เหมาะสมไม่ได้  อันดับ 5 ร้อยละ 6.60 ระบุว่ำเป็น  พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส  
(พรรคเสรีรวมไทย) เพรำะ เป็นคนตรงไปตรงมำ พูดจริงท ำจริง มีควำมซ่ือสัตยสุ์จริต ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ช่ืนชอบวิธีกำรท ำงำน อนัดับ 6  
ร้อยละ 5.67 ระบุว่ำเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ (พรรคไทยสร้างไทย) เพรำะ มีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรประเทศ ช่ืนชอบนโยบำย 
ของพรรคไทยสร้ำงไทย และต้องกำรเปิดโอกำสให้ผูห้ญิงเข้ำมำบริหำรประเทศ อันดับ 7 ร้อยละ 3.47 ระบุว่ำเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล  
(พรรคภูมิใจไทย) เพรำะ ช่ืนชอบนโยบำยพรรคภูมิใจไทย และช่ืนชอบผลงำนท่ีผ่ำนมำ อนัดบั 8 ร้อยละ 2.67 ระบุว่ำเป็น นายกรณ์ จาติกวณิช 
(พรรคชาติพัฒนากล้า) เพรำะ มีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรประเทศ เช่ียวชำญด้ำนเศรษฐกิจ ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ สำมำรถท ำงำนร่วมกับ 
ทุกพรรคกำรเมืองได ้อนัดบั 9 ร้อยละ 2.40 ระบุว่ำเป็น นายเทวัญ ลิปตพัลลภ (พรรคชาติพัฒนากล้า) เพรำะ ช่ืนชอบผลงำนท่ีผ่ำนมำ ช่ืนชอบ
นโยบำยของพรรคชำติพฒันำกล้ำ ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ เป็นคนโครำชเหมือนกัน อันดับ 10 ร้อยละ 2.33 ระบุว่ำเป็น นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว  
(พรรคเพ่ือไทย) เพรำะ ช่ืนชอบนโยบำยของพรรคเพื่อไทย ช่ืนชอบผลงำนท่ีผ่ำนมำ และเป็นคนพูดจริงท ำจริง อนัดบั 11 ร้อยละ 1.33 ระบุว่ำเป็น 
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) เพรำะ ช่ืนชอบพรรคประชำธิปัตย ์และช่ืนชอบผลงำนท่ีผำ่นมำ อนัดบั 12 ร้อยละ 1.00 ระบุว่ำเป็น 
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (พรรคสร้างอนาคตไทย) เพรำะ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ เช่ียวชำญดำ้นเศรษฐกิจ และช่ืนชอบผลงำนท่ีผ่ำนมำ และร้อยละ 
3.33 ระบุว่ำอ่ืน ๆ ได้แก่ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ (พรรคพลงัประชำรัฐ) น.ส.กัญจนำ ศิลปอำชำ (พรรคชำติไทยพฒันำ) นำยม่ิงขวญั แสงสุวรรณ์  
นำยพีระพนัธ์ุ สำลีรัฐวิภำค (พรรครวมไทยสร้ำงชำติ) ดร.ชชัชำติ สิทธิพนัธ์ุ นำยมงคลกิตต์ิ สุขสินธำรำนนท์ (พรรคไทยศรีวิไลย)์ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม 
(พรรคไทยภกัดี) นำยวนัมูหะมัดนอร์ มะทำ (พรรคประชำชำติ) นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ (พรรคประชำธิปัตย)์ นำยสุวจัน์ ลิปตพลัลภ นำยเศรษฐำ ทวีสิน  
นำยสุชำติ ภิญโญ และไม่ตอบ/ไม่สนใจ     

ส ำหรับพรรคกำรเมืองท่ีคนโครำชมีแนวโน้มจะเลือกให้ เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต ในวันน้ี พบว่ำ อันดับ 1 ร้อยละ 48.40 ระบุว่ำเป็น  
พรรคเพื่อไทย อนัดบั 2 ร้อยละ 13.80 ระบุว่ำเป็น พรรคกำ้วไกล อนัดบั 3 ร้อยละ 8.53 ระบุว่ำเป็น พรรครวมไทยสร้ำงชำติ อนัดบั 4 ร้อยละ 7.07 
ระบุว่ำ ยงัไม่ตดัสินใจ อนัดบั 5 ร้อยละ 4.73 ระบุว่ำเป็น พรรคชำติพฒันำกลำ้ อนัดบั 6 ร้อยละ 4.13 ระบุว่ำเป็น พรรคภูมิใจไทย อนัดบั 7 ร้อยละ 
3.20 ระบุว่ำเป็น พรรคเสรีรวมไทย อนัดบั 8 ร้อยละ 2.93 ระบุว่ำเป็น พรรคไทยสร้ำงไทย อนัดับ 9 ร้อยละ 2.47 ระบุว่ำเป็น พรรคประชำธิปัตย์
อนัดบั 10 ร้อยละ 2.27 ระบุว่ำเป็น พรรคพลงัประชำรัฐ และร้อยละ 2.47 ระบุว่ำอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ พรรคชำติไทยพฒันำ พรรคสร้ำงอนำคตไทย พรรคกลำ้  
พรรคประชำชำติ พรรคไทยภกัดี พรรคเพือ่ชำติ พรรคไทยศรีวิไลย ์และพรรคเศรษฐกิจไทย 

 

วันอาทิตย์ท่ี 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
 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 จ ำนวน 6 หนำ้ (รวมหนำ้น้ี) 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเหน็ “นด้ิาโพล” 
โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 

 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
mailto:nidapoll.nida@hotmail.co.th%20จำนวน
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ดำ้นพรรคกำรเมืองท่ีคนโครำชมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบบญัชีรำยช่ือ ในวนัน้ี พบว่ำ พบว่ำ อนัดบั 1 ร้อยละ 47.60 ระบุว่ำเป็น 
พรรคเพื่อไทย อนัดบั 2 ร้อยละ 14.00 ระบุว่ำเป็น พรรคกำ้วไกล อนัดบั 3 ร้อยละ 8.67 ระบุว่ำเป็น พรรครวมไทยสร้ำงชำติ อนัดบั 4 ร้อยละ 8.14 
ระบุว่ำ ยงัไม่ตดัสินใจ อนัดบั 5 ร้อยละ 4.14 ระบุว่ำเป็น พรรคชำติพฒันำกลำ้ อนัดบั 6 ร้อยละ 3.73 ระบุว่ำเป็น พรรคภูมิใจไทย อนัดบั 7 ร้อยละ 
3.33 ระบุว่ำเป็น พรรคเสรีรวมไทย อนัดบั 8 ร้อยละ 2.93 ระบุว่ำเป็น พรรคไทยสร้ำงไทย อนัดับ 9 ร้อยละ 2.73 ระบุว่ำเป็น พรรคประชำธิปัตย ์
อนัดบั 10 ร้อยละ 2.33 ระบุว่ำเป็น พรรคพลงัประชำรัฐ อนัดบั 11 ร้อยละ 1.13 ระบุว่ำเป็น พรรคชำติไทยพฒันำ และร้อยละ 1.27 ระบุว่ำอ่ืน ๆ  ไดแ้ก่ 
พรรคสร้ำงอนำคตไทย พรรคกลำ้ พรรคประชำชำติ พรรคเพื่อชำติ พรรคไทยภกัดี พรรคไทยศรีวิไลย ์และพรรคเศรษฐกิจใหม ่

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงทั้งหมดมีภูมิล ำเนำตำมทะเบียนบำ้นอยู่จงัหวดันครรำชสีมำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 48.60  
เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.40 เป็นเพศหญิง ตวัอยำ่ง ร้อยละ 12.53 อำย ุ18-25 ปี ร้อยละ 17.40 อำย ุ26-35 ปี ร้อยละ 19.40 อำย ุ36-45 ปี ร้อยละ 27.40 
อำย ุ46-59 ปี และร้อยละ 23.27 อำย ุ60 ปีขึ้นไป  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 99.07 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 0.33 นับถือศำสนำอิสลำม และร้อยละ 0.60 นับถือศำสนำคริสต์และศำสนำอื่น ๆ   
ตวัอยำ่ง ร้อยละ 31.87 สถำนภำพโสด ร้อยละ 65.33 สมรส และร้อยละ 2.80 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 

ตวัอย่ำง ร้อยละ 30.53 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 37.67 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.87 จบกำรศึกษำ
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 20.93 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 3.00 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ  

ตวัอย่ำง ร้อยละ 9.00 ประกอบอำชีพข้ำรำชกำร/ลูกจำ้ง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 13.74 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 19.13
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจส่วนตวั/อำชีพอสิระ ร้อยละ 16.20 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 19.73 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 
ร้อยละ 16.60 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษยีณอำย/ุว่ำงงำน และร้อยละ 5.60 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ  

ตัวอย่ำง  ร้อยละ 19.33 ไม่ มีรำยได้ ร้อยละ 29.60 รำยได้ เฉ ล่ียต่ อเดือนไม่ เกิน  10,000 บำท ร้อยละ 30.67 รำยได้เฉล่ียต่อเดื อน  
10,001-20,000 บำท ร้อยละ 8.47 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บำท ร้อยละ 3.40 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บำท ร้อยละ 3.20  
รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 5.33 ไม่ระบุรำยได ้
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1. วันนีท่้านสนับสนุนให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี  
อันดับ บุคคลทีค่นโคราชจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี ้ รวม 
1 น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพ่ือไทย) เพรำะ ต้องกำรเปิดโอกำสให้ผูห้ญิงท่ีเป็นคนรุ่นใหม่ 

เข้ำมำบริหำรประเทศ ช่ืนชอบพรรคเพื่ อไทย นโยบำยของพรรคท่ีผ่ำน มำสำมำรถท ำได้จริง  
ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ เช่ือมัน่ว่ำจะสำมำรถพฒันำประเทศได ้และช่ืนชอบผลงำนในอดีตของตระกูล 
ชินวตัร  

37.80 

2 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์  (พรรคก้าวไกล) เพรำะ เป็นคนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีแนวคิดและวิธีกำรท ำงำน 
แบบคนรุ่นใหม่ และช่ืนชอบนโยบำยของพรรคกำ้วไกล  

12.40 

3 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  (พรรครวมไทยสร้างชาติ ) เพรำะ  เป็นคนซ่ือสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมำ  
ท ำให้บำ้นเมืองเกิดควำมสงบ ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ จะไดบ้ริหำรประเทศอย่ำงต่อเน่ือง และช่ืนชอบ
ผลงำนท่ีผำ่นมำ 

11.73 

4 ยังหาคนท่ีเหมาะสมไม่ได้ 9.27 
5 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) เพรำะ เป็นคนตรงไปตรงมำ พูดจริงท ำจริง มีควำมซ่ือสัตย์

สุจริต ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ช่ืนชอบวิธีกำรท ำงำน  
6.60 

6 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ (พรรคไทยสร้างไทย) เพรำะ มีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรประเทศ ช่ืนชอบ
นโยบำยของพรรคไทยสร้ำงไทย และตอ้งกำรเปิดโอกำสให้ผูห้ญิงเขำ้มำบริหำรประเทศ 

5.67 

7 นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) เพรำะ ช่ืนชอบนโยบำยพรรคภูมิใจไทย และช่ืนชอบผลงำนท่ีผำ่นมำ                       3.47 
8 นายกรณ์  จาติกวณิช  (พรรคชาติพัฒนากล้า)  เพรำะ  มีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรประเทศ เช่ียวชำญ 

ดำ้นเศรษฐกิจ ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ สำมำรถท ำงำนร่วมกบัทุกพรรคกำรเมืองได ้
2.67 

9 นายเทวัญ  ลิปตพัลลภ  (พรรคชาติพัฒนากล้า) เพรำะ  ช่ืนชอบผลงำนท่ีผ่ำนมำ ช่ืนชอบนโยบำยของ
พรรคชำติพฒันำกลำ้ ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ เป็นคนโครำชเหมือนกนั 

2.40 

10 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว (พรรคเพ่ือไทย) เพรำะ ช่ืนชอบนโยบำยของพรรคเพื่อไทย ช่ืนชอบผลงำนท่ีผ่ำนมำ  
และเป็นคนพูดจริงท ำจริง  

2.33 

11 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) เพรำะ ช่ืนชอบพรรคประชำธิปัตย ์และช่ืนชอบผลงำนท่ีผำ่นมำ 1.33 
12 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (พรรคสร้างอนาคตไทย) เพรำะ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ เช่ียวชำญด้ำนเศรษฐกิจ  

และช่ืนชอบผลงำนท่ีผำ่นมำ 
1.00 

 อื่น ๆ1  3.33 
 รวม 100.00 

หมายเหตุ: 1. อ่ืน ๆ ได้แก่ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ (พรรคพลังประชำรัฐ) น.ส.กัญจนำ ศิลปอำชำ (พรรคชำติไทยพัฒนำ) นำยมิ่งขวญั แสงสุวรรณ์              
นำยพีระพัน ธ์ุ สำลี รัฐวิภำค (พรรครวมไทยสร้ำงชำติ) ดร.ชัชชำติ สิทธิพัน ธ์ุ นำยมงคลกิตต์ิ สุขสินธำรำนนท์  (พรรคไทยศรีวิ ไลย์)  
นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภกัดี) นำยวนัมูหะมดันอร์ มะทำ (พรรคประชำชำติ ) นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ (พรรคประชำธิปัตย)์ นำยสุวจัน์  
ลปิตพลัลภ นำยเศรษฐำ ทวีสิน นำยสุชำติ ภิญโญ และไม่ตอบ/ไม่สนใจ   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4 
 

 
2. วันนีท่้านมีแนวโน้มจะเลือก ส.ส. แบบแบ่งเขต (ส.ส. ในเขตเลือกตั้งของท่าน) จากพรรคการเมืองใด 
อันดับ พรรคการเมืองทีค่นโคราชมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต ในวันนี ้ รวม 
1 พรรคเพื่อไทย 48.40 
2 พรรคกำ้วไกล 13.80 
3 พรรครวมไทยสร้ำงชำติ 8.53 
4 ยงัไม่ตดัสินใจ 7.07 
5 พรรคชำติพฒันำกลำ้ 4.73 
6 พรรคภูมิใจไทย 4.13 
7 พรรคเสรีรวมไทย 3.20 
8 พรรคไทยสร้ำงไทย 2.93 
9 พรรคประชำธิปัตย ์ 2.47 
10 พรรคพลงัประชำรัฐ 2.27 

 อื่น ๆ2  2.47 

 รวม 100.00 

หมายเหตุ: 2. อ่ืน ๆ ได้แก่ พรรคชำติไทยพัฒนำ พรรคสร้ำงอนำคตไทย พรรคกล้ำ พรรคประชำชำติ พรรคไทยภักดี พรรค เพ่ือชำติ พรรคไทยศรีวิไลย ์           
และพรรคเศรษฐกิจไทย 

 
3. วันนีท่้านมีแนวโน้มจะเลือก ส.ส. แบบบัญชีรายช่ือ จากพรรคการเมืองใด  
อันดับ พรรคการเมืองทีค่นโคราชมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบบัญชีรายช่ือ ในวนันี ้ รวม 
1 พรรคเพื่อไทย 47.60 
2 พรรคกำ้วไกล 14.00 
3 พรรครวมไทยสร้ำงชำติ 8.67 
4 ยงัไม่ตดัสินใจ 8.14 
5 พรรคชำติพฒันำกลำ้ 4.14 
6 พรรคภูมิใจไทย 3.73 
7 พรรคเสรีรวมไทย 3.33 
8 พรรคไทยสร้ำงไทย 2.93 
9 พรรคประชำธิปัตย ์ 2.73 
10 พรรคพลงัประชำรัฐ 2.33 
11 พรรคชำติไทยพฒันำ 1.13 

 อื่น ๆ3  1.27 
 รวม 100.00 

หมายเหตุ: 3.  อ่ืน ๆ ไดแ้ก ่พรรคสร้ำงอนำคตไทย พรรคกลำ้ พรรคประชำชำติ พรรคเพ่ือชำติ พรรคไทยภกัดี พรรคไทยศรีวิไลย ์และพรรคเศรษฐกิจใหม่ 
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ลกัษณะทัว่ไปของตัวอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามจังหวัด       
จังหวัด จ านวน ร้อยละ 

นครรำชสีมำ 1,500 100.00 
รวม 1,500 100.00 

 

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชำย 729 48.60 
หญิง 771 51.40 

รวม 1,500 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18-25 ปี 188 12.53 
26-35 ปี 261 17.40 
36-45 ปี 291 19.40 
46-59 ปี 411 27.40 
60 ปีขึ้นไป 349 23.27 

รวม 1,500 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,486 99.07 
อิสลำม 5 0.33 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 9 0.60 

รวม 1,500 100.00 
 

ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 478 31.87 
สมรส 980 65.33 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 42 2.80 

รวม 1,500 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 
ตารางที่ 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 458 30.53 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 565 37.67 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 118 7.87 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 314 20.93 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 45 3.00 

รวม 1,500 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 135 9.00 
พนกังำนเอกชน 206 13.74 
เจำ้ของธุรกิจส่วนตวั/อำชีพอิสระ 287 19.13 
เกษตรกร/ประมง 243 16.20 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 296 19.73 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 249 16.60 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 84 5.60 

รวม 1,500 100.00 
 

ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

ไม่มีรำยได ้ 290 19.33 
ไม่เกิน 10,000 บำท 444 29.60 
10,001-20,000 บำท 460 30.67 
20,001-30,000 บำท 127 8.47 
30,001-40,000 บำท 51 3.40 
40,001 บำทขึ้นไป  48 3.20 
ไม่ระบ ุ 80 5.33 

รวม 1,500 100.00 
 
  

 


