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“คนสงขลาเลือกพรรคไหน” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร/บรรณาธิการข่าว/หัวหน้าข่าว 
 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “คนสงขลา 
เลือกพรรคไหน” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี  17-23 กุมภำพันธ์ 2566 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในจังหวดัสงขลำ     
กระจำยทุกระดบักำรศึกษำ อำชีพ และรำยได ้รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,100 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบัคนจงัหวดัสงขลำเลือกพรรคไหน กำรส ำรวจอำศยั 
กำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธีแบบง่ำย 
(Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ ร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงบุคคลท่ีคนสงขลำจะสนับสนุนให้เป็นนำยกรัฐมนตรีในวนัน้ี พบว่ำ อนัดับ 1 ร้อยละ 26.00 ระบุว่ำเป็น       
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (พรรครวมไทยสร้างชาติ) เพรำะ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีควำมเด็ดขำด กล้ำตัดสินใจ ท ำให้บ้ำนเมืองเกิดควำมสงบ       
และตอ้งกำรให้บริหำรประเทศอย่ำงต่อเน่ือง อนัดบั 2 ร้อยละ 18.46 ระบุว่ำเป็น น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพ่ือไทย) เพรำะ     
เป็นคนรุ่นใหม่ ช่ืนชอบพรรคเพื่อไทย นโยบำยของพรรคเพื่อไทยสำมำรถแกไ้ขปัญหำรำคำสินคำ้ทำงกำรเกษตรได้ ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ    
ช่ืนชอบผลงำนของตระกูลชินวตัร อนัดบั 3 ร้อยละ 11.36 ระบุว่ำเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) เพรำะ ตอ้งกำรเปิดโอกำสให้ 
คนรุ่นใหม่เขำ้มำบริหำรประเทศ เป็นคนมีวิสัยทศัน์ ช่ืนชอบนโยบำยและอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองของพรรคกำ้วไกล อนัดบั 4 ร้อยละ 10.36  
ระบุว่ำ ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อนัดับ 5 ร้อยละ 7.18 ระบุว่ำเป็น นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคชาติพัฒนากล้า) เพรำะ เป็นคนมีควำมรู้
ควำมสำมำรถ มีควำมเช่ียวชำญดำ้นเศรษฐกิจ และช่ืนชอบนโยบำยของพรรคชำติพฒันำกลำ้ อนัดบั 6 ร้อยละ 6.73 ระบุว่ำเป็น นายจุรินทร์ 
ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) เพรำะ สนับสนุนพรรคประชำธิปัตย ์ช่ืนชอบผลงำนท่ีผ่ำนมำ ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ เป็นคนใตเ้หมือนกนั 
อนัดบั 7 ร้อยละ 4.64 ระบุว่ำเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) เพรำะ มีผลงำนชัดเจน มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริหำรประเทศ  
และช่ืนชอบนโยบำยพรรคภูมิใจไทย อนัดบั 8 ร้อยละ 4.18 ระบุว่ำเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) เพรำะ เป็นคนพูดจริง
ท ำจริง ตรงไปตรงมำ มีควำมซ่ือสัตย์สุจริต และช่ืนชอบวิธีกำรท ำงำน อันดับ 9 ร้อยละ 3.18 ระบุว่ำเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ  
(พรรคไทยสร้างไทย) เพรำะ ตอ้งกำรเปิดโอกำสให้ผูห้ญิงเขำ้มำบริหำรประเทศ มีประสบกำรณ์ดำ้นกำรบริหำร และช่ืนชอบนโยบำยของพรรค
ไทยสร้ำงไทย อนัดบั 10 ร้อยละ 1.91 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ อนัดบั 11 ร้อยละ 1.27 ระบุว่ำเป็น นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ) 
เพรำะ มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน และช่วยเหลือประชำชนอย่ำงต่อเน่ือง อนัดบั 12 ร้อยละ 1.09 ระบุว่ำเป็น พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ 
(พรรคพลังประชารัฐ)  เพรำะ เป็นคนซ่ือสัตย์สุจริต และตรงไปตรงมำ และร้อยละ 3.64 ระบุ อ่ืน ๆ ได้แก่  ดร.สมคิด จำตุศรีพิทักษ ์ 
(พรรคสร้ำงอนำคตไทย) น.ส.กัญจนำ ศิลปอำชำ (พรรคชำติไทยพัฒนำ) นพ. ชลน่ำน ศรีแก้ว (พรรคเพื่อไทย) นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม  
(พรรคไทยภกัดี) นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ (พรรคประชำธิปัตย)์ นำยมงคลกิตต์ิ สุขสินธำรำนนท์  (พรรคไทยศรีวิไลย)์ นำยม่ิงขวญั แสงสุวรรณ์ 
(พรรคพลงัประชำรัฐ) นำยชวน หลีกภยั (พรรคประชำธิปัตย)์ นำยพีระพนัธ์ุ สำลีรัฐวิภำค (พรรครวมไทยสร้ำงชำติ) และดร.ชชัชำติ สิทธิพนัธ์ุ  

ส ำหรับพรรคกำรเมืองท่ีคนสงขลำมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต ในวนัน้ี พบว่ำ อันดับ 1 ร้อยละ 23.46 ระบุว่ำเป็น      
พรรคประชำธิปัตย์ อันดับ 2 ร้อยละ 19.00 ระบุ ว่ำเป็น พรรคเพื่อไทย  อันดับ 3 ร้อยละ 15.91 ระบุ ว่ำเป็น พรรครวมไทยสร้ำงชำติ               
อนัดบั 4 ร้อยละ 13.45 ระบุว่ำเป็น พรรคกำ้วไกล อนัดบั 5 ร้อยละ 7.55 ระบุว่ำเป็น พรรคภูมิใจไทย อนัดบั 6 ร้อยละ 4.73 ระบุว่ำ ยงัไม่ตดัสินใจ 
อนัดบั 7 ร้อยละ 4.64 ระบุว่ำเป็น พรรคชำติพฒันำกลำ้ อนัดบั 8 ร้อยละ 3.18 ระบุว่ำเป็น พรรคพลงัประชำรัฐ อนัดบั 9 ร้อยละ 2.45 ระบุว่ำเป็น 
พรรคเสรีรวมไทย อนัดบั 10 ร้อยละ 1.45 ระบุว่ำเป็น พรรคไทยสร้ำงไทย อนัดบั 11 ร้อยละ 1.27 ระบุว่ำเป็น พรรคกลำ้ อนัดบั 12 ร้อยละ 1.00 
ระบุว่ำเป็น พรรคประชำชำติ และร้อยละ 1.91 ระบุอ่ืน ๆ  ไดแ้ก่ พรรคไทยภกัดี พรรคสร้ำงอนำคตไทย พรรคชำติไทยพฒันำ พรรคไทยศรีวิไลย ์
พรรคเพื่อชำติ พรรคเศรษฐกิจไทย และไม่ตอบ/ไม่สนใจ  
 

วันอาทิตย์ท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2566 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคดิเห็น “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 

 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
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ดำ้นพรรคกำรเมืองท่ีคนสงขลำมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบบญัชีรำยช่ือ ในวนัน้ี พบว่ำ อนัดบั 1 ร้อยละ 22.91 ระบุว่ำเป็น 
พรรคประชำธิปัตย ์อนัดบั 2 ร้อยละ 20.09 ระบุว่ำเป็น พรรคเพื่อไทย อนัดับ 3 ร้อยละ 17.18 ระบุว่ำเป็น พรรครวมไทยสร้ำงชำติ อนัดับ 4     
ร้อยละ 13.18 ระบุว่ำเป็น พรรคกำ้วไกล อนัดบั 5 ร้อยละ 7.09 ระบุว่ำเป็น พรรคภูมิใจไทย อนัดบั 6 ร้อยละ 5.18 ระบุว่ำเป็น พรรคชำติพฒันำกลำ้ 
อันดับ 7 ร้อยละ 4.09 ระบุ ว่ำ ยงัไม่ตัดสินใจ อันดับ 8 ร้อยละ 3.00 ระบุว่ำเป็น  พรรคเสรีรวมไทย  อันดับ 9 ร้อยละ 2.46 ระบุ ว่ำเป็น  
พรรคพลังประชำรัฐ  อันดับ  10 ร้อยละ 1.55 ระบุ ว่ำเป็น  พรรคไทยสร้ำงไทย  และอันดับ 11 ร้อยละ 1.09 ระบุ ว่ำเป็น  พรรคกล้ำ  
พรรคประชำชำติ ในสัดส่วนท่ีเท่ำกัน และอื่น ๆ ได้แก่ พรรคไทยภกัดี พรรคชำติไทยพฒันำ พรรคสร้ำงอนำคตไทย พรรคไทยศรีวิไลย ์ 
และไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงทั้งหมดมีภูมิล ำเนำตำมทะเบียนบ้ำนอยู่จงัหวดัสงขลำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 47.45     
เป็นเพศชำย และร้อยละ 52.55 เป็นเพศหญิง ตวัอย่ำง ร้อยละ 11.64 อำยุ 18-25 ปี ร้อยละ 19.64 อำยุ 26-35 ปี ร้อยละ 20.00 อำยุ 36-45 ปี ร้อยละ 
25.54 อำย ุ46-59 ปี และร้อยละ 23.18 อำย ุ60 ปีขึ้นไป  

ตวัอย่ำง ร้อยละ 81.73 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 17.54 นบัถือศำสนำอิสลำม และร้อยละ 0.73 นบัถือศำสนำคริสต์และศำสนำอื่น ๆ 
ตวัอยำ่ง ร้อยละ 31.27 สถำนภำพโสด ร้อยละ 66.37 สมรส และร้อยละ 2.36 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 

ตัวอย่ำง ร้อยละ 20.09 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 31.27 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 10.55           
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 32.91 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 5.18 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรี 
หรือเทียบเท่ำ  

ตวัอย่ำง ร้อยละ 10.00 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 14.73 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 24.82 
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจส่วนตัว/อำชีพอิสระ ร้อยละ 10.18 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 11.91 ประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป/         
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 22.36 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษยีณอำย/ุว่ำงงำน และร้อยละ 6.00 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 24.00 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 14.18 รำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่ เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 30.91 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน  
10,001-20,000 บำท ร้อยละ 10.09 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บำท ร้อยละ 4.73 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บำท ร้อยละ 4.00  
รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 12.09 ไม่ระบุรำยได ้
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1. วันนีท่้านสนับสนุนให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี  
อันดับ บุคคลทีค่นสงขลาจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวนันี ้ รวม 
1 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (พรรครวมไทยสร้างชาติ) เพรำะ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีควำมเด็ดขำด กล้ำตัดสินใจ         

ท ำให้บำ้นเมืองเกิดควำมสงบ และตอ้งกำรให้บริหำรประเทศอยำ่งต่อเน่ือง 
26.00 

2 น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพ่ือไทย) เพรำะ เป็นคนรุ่นใหม่ ช่ืนชอบพรรคเพื่อไทย นโยบำยของ
พรรคเพื่อไทยสำมำรถแกไ้ขปัญหำรำคำสินคำ้ทำงกำรเกษตรได้ ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ช่ืนชอบผลงำน
ของตระกลูชินวตัร 

18.46 

3 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์  (พรรคก้าวไกล) เพรำะ ต้องกำรเปิดโอกำสให้คนรุ่นใหม่เข้ำมำบริหำรประเทศ             
เป็นคนมีวิสัยทศัน์ ช่ืนชอบนโยบำยและอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองของพรรคกำ้วไกล 

11.36 

4 ยังหาคนท่ีเหมาะสมไม่ได้ 10.36 
5 นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคชาติพฒันากล้า) เพรำะ เป็นคนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีควำมเช่ียวชำญดำ้นเศรษฐกิจ 

และช่ืนชอบนโยบำยของพรรคชำติพฒันำกลำ้ 
7.18 

6 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) เพรำะ สนับสนุนพรรคประชำธิปัตย ์ช่ืนชอบผลงำนท่ีผ่ำนมำ 
ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ เป็นคนใตเ้หมือนกนั 

6.73 

7 นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) เพรำะ มีผลงำนชัดเจน มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริหำรประเทศ  
และช่ืนชอบนโยบำยพรรคภูมิใจไทย 

4.64 

8 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) เพรำะ เป็นคนพูดจริงท ำจริง ตรงไปตรงมำ มีควำมซ่ือสัตย์
สุจริต และช่ืนชอบวิธีกำรท ำงำน 

4.18 

9 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ (พรรคไทยสร้างไทย) เพรำะ ตอ้งกำรเปิดโอกำสให้ผูห้ญิงเขำ้มำบริหำรประเทศ 
 มีประสบกำรณ์ดำ้นกำรบริหำร และช่ืนชอบนโยบำยของพรรคไทยสร้ำงไทย 

3.18 

10 ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.91 
11 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ) เพรำะ มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน และช่วยเหลือประชำชน 

อยำ่งต่อเน่ือง 
1.27 

12 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ (พรรคพลังประชารัฐ) เพรำะ เป็นคนซ่ือสัตยสุ์จริต และตรงไปตรงมำ 1.09 
 อื่น ๆ1  3.64 

 รวม 100.00 
หมายเหตุ: 1. อ่ืน ๆ ได้แก่ ดร.สมคิด จำตุศรีพิทักษ์ (พรรคสร้ำงอนำคตไทย) น.ส.กัญจนำ ศิลปอำชำ (พรรคชำติไทยพัฒนำ) นพ. ชลน่ำน ศรีแก้ว           

(พรรคเพ่ือไทย) นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภักดี) นำยอภิสิทธ์ิ  เวชชำชีวะ (พรรคประชำธิปัตย)์ นำยมงคลกิตต์ิ สุขสินธำรำนนท ์   
(พรรคไทยศรีวิไลย์) นำยมิ่งขวญั แสงสุวรรณ์ (พรรคพลงัประชำรัฐ) นำยชวน หลีกภัย (พรรคประชำธิปัตย)์ นำยพีระพนัธ์ุ สำลีรัฐวิภำค  
(พรรครวมไทยสร้ำงชำติ) และ ดร.ชชัชำติ สิทธิพนัธ์ุ  
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2. วันนีท่้านมีแนวโน้มจะเลือก ส.ส. แบบแบ่งเขต (ส.ส. ในเขตเลือกตั้งของท่าน) จากพรรคการเมืองใด 
อันดับ พรรคการเมืองทีค่นสงขลามีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต ในวนันี ้ รวม 
1 พรรคประชำธิปัตย ์ 23.46 
2 พรรคเพื่อไทย 19.00 
3 พรรครวมไทยสร้ำงชำติ 15.91 
4 พรรคกำ้วไกล 13.45 
5 พรรคภูมิใจไทย 7.55 
6 ยงัไม่ตดัสินใจ 4.73 
7 พรรคชำติพฒันำกลำ้ 4.64 
8 พรรคพลงัประชำรัฐ 3.18 
9 พรรคเสรีรวมไทย 2.45 
10 พรรคไทยสร้ำงไทย 1.45 
11 พรรคกลำ้ 1.27 
12 พรรคประชำชำติ 1.00 

 อื่น ๆ2  1.91 
 รวม 100.00 

หมายเหตุ: 2. อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ พรรคไทยภกัดี พรรคสร้ำงอนำคตไทย พรรคชำติไทยพฒันำ พรรคไทยศรีวิไลย ์พรรคเพ่ือชำติ พรรคเศรษฐกิจไทย และไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
 

 
3. วันนีท่้านมีแนวโน้มจะเลือก ส.ส. แบบบัญชีรายช่ือ จากพรรคการเมืองใด  
อันดับ พรรคการเมืองทีค่นสงขลามีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบบัญชีรายช่ือ ในวนันี ้ รวม 
1 พรรคประชำธิปัตย ์ 22.91 
2 พรรคเพื่อไทย 20.09 
3 พรรครวมไทยสร้ำงชำติ 17.18 
4 พรรคกำ้วไกล 13.18 
5 พรรคภูมิใจไทย 7.09 
6 พรรคชำติพฒันำกลำ้ 5.18 
7 ยงัไม่ตดัสินใจ 4.09 
8 พรรคเสรีรวมไทย 3.00 
9 พรรคพลงัประชำรัฐ 2.46 
10 พรรคไทยสร้ำงไทย 1.55 
11 พรรคกลำ้ 1.09 
 พรรคประชำชำติ 1.09 

 อื่น ๆ3  1.09 
 รวม 100.00 

หมายเหตุ: 3.  อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ พรรคไทยภกัดี พรรคชำติไทยพฒันำ พรรคสร้ำงอนำคตไทย พรรคไทยศรีวิไลย ์และไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
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ลักษณะทัว่ไปของตัวอย่าง 
 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามจังหวัด       
จังหวัด จ านวน ร้อยละ 

สงขลำ 1,100 100.00 
รวม 1,100 100.00 

 

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชำย 522 47.45 
หญิง 578 52.55 

รวม 1,100 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18-25 ปี 128 11.64 
26-35 ปี 216 19.64 
36-45 ปี 220 20.00 
46-59 ปี 281 25.54 
60 ปีขึ้นไป 255 23.18 

รวม 1,100 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 899 81.73 
อิสลำม 193 17.54 
คริสต/์ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 8 0.73 

รวม 1,100 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 344 31.27 
สมรส 730 66.37 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 26 2.36 

รวม 1,100 100.00 
 
ตารางที่ 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 221 20.09 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 344 31.27 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 116 10.55 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 362 32.91 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 57 5.18 

รวม 1,100 100.00 
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ลักษณะทัว่ไปของตัวอย่าง (ต่อ) 
 

ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 
อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 

ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 110 10.00 
พนกังำนเอกชน 162 14.73 
เจำ้ของธุรกิจส่วนตวั/อำชีพอิสระ 273 24.82 
เกษตรกร/ประมง 112 10.18 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 131 11.91 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 246 22.36 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 66 6.00 

รวม 1,100 100.00 
 

ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

ไม่มีรำยได ้ 264 24.00 
ไม่เกิน 10,000 บำท 156 14.18 
10,001-20,000 บำท 340 30.91 
20,001-30,000 บำท 111 10.09 
30,001-40,000 บำท 52 4.73 
40,001 บำทขึ้นไป  44 4.00 
ไม่ระบ ุ 133 12.09 

รวม 1,100 100.00 
 
  

 
 


