
1 
 

 

 
 
 
 
 

 

““““เรื่องของ อนาคตใหมเรื่องของ อนาคตใหมเรื่องของ อนาคตใหมเรื่องของ อนาคตใหม”””” 
 

                                                        เรียน  บรรณาธิการบริหาร เรียน  บรรณาธิการบริหาร เรียน  บรรณาธิการบริหาร เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการขาว บรรณาธิการขาว บรรณาธิการขาว บรรณาธิการขาว ////หัวหนาขาวหัวหนาขาวหัวหนาขาวหัวหนาขาว 
 ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) เปดเผยผล
สํารวจของประชาชน เรื่อง ““““เรื่องของ           อนาคตใหมเรื่องของ           อนาคตใหมเรื่องของ           อนาคตใหมเรื่องของ           อนาคตใหม”””” ทําการสํารวจระหวางวันที่ 26 – 27 
กุมภาพันธ 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และ
อาชีพ    ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จํานวน 1,260 หนวยตัวอยาง เกี่ยวกับคําตัดสินใหยุบพรรค
อนาคตใหมและตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคฯ  10 ป และการจัดกิจกรรมแฟลช
ม็อบ ติดแฮชแท็กเพื่อตอตานรัฐบาล ของนิสิตนักศึกษา หลังจากผลการตัดสินวินิจฉัยยุบพรรค
อนาคตใหม การสํารวจอาศัยการสุมตัวอยางโดยใชความนาจะเปนจากบัญชีรายชื่อฐานขอมูล
ตัวอยางหลัก (Master Sample) ของ “นิดาโพล” สุมตัวอยางดวยวิธีแบบงาย (Simple 
Random Sampling) เก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณทางโทรศัพทโดยกําหนดคาความเชื่อมั่นที่
รอยละ 95.0 

จากการสํารวจเมื่อถามถึงสิ่งที่แกนนําอดีตพรรคอนาคตใหม ควรทําหลังจากศาล
รัฐธรรมนูญมีคําตัดสินใหยุบพรรคฯ และตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคฯ 10 ป 
พบวา ประชาชนสวนใหญ รอยละ 33.41 ระบุวา ยอมรับคําตัดสินของศาลฯ รองลงมา รอยละ 
25.32 ระบุวา ใชสิทธิวิจารณไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโดยสุจริต รอยละ 
11.35 ระบุวา แกนนําอดีตพรรคฯ ควรรณรงคทางการเมือง          ทั่วประเทศ และให ส.ส. ที่
เหลืออยูของอดีตพรรคฯ แสดงบทบาททางการเมืองแทน ในสัดสวนที่เทากัน รอยละ 8.65 ระบุ
วา ให ส.ส. ที่เหลืออยู ของอดีตพรรคฯ มีอิสระยายไปสังกัดพรรคไหนก็ได รอยละ 8.33 ระบุวา 
แกนนําอดีตพรรคฯ ควรหยุดบทบาททางการเมือง รอยละ 5.71 ระบุวา ให ส.ส. ที่เหลืออยูของ
อดีตพรรคฯ ยายไปสังกัดพรรคใหมที่เตรียมไว รอยละ 4.29 ระบุวา แกนนําอดีตพรรคฯ ควร
เปนผูนําชุมนุมทางการเมืองบนถนน และรอยละ 10.71 ระบุวา ไมตอบ/ไมสนใจ  

ดานความคิดเห็นของประชาชนตอการจัดกิจกรรมแฟลชม็อบ ติดแฮชแท็กเพื่อตอตาน
รัฐบาลของนิสิต นักศึกษา หลังจากผลการตัดสินวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม พบวา สวนใหญ 
รอยละ 61.03 ระบุวา เปนสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกตามกฎหมาย รองลงมา รอยละ 21.11 

ผูชวยศาสตราจารย ดรผูชวยศาสตราจารย ดรผูชวยศาสตราจารย ดรผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิชา  สุวิชา  สุวิชา  สุวิชา  
เปาอารียเปาอารียเปาอารียเปาอารีย    

ผูอํานวยการศูนยสํารวจความผูอํานวยการศูนยสํารวจความผูอํานวยการศูนยสํารวจความผูอํานวยการศูนยสํารวจความ
คิดเห็น คิดเห็น คิดเห็น คิดเห็น นิดาโพลนิดาโพลนิดาโพลนิดาโพล    

วันอาทิตยที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 
ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โทรศัพท 02 -727- 
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ระบุวา เปนสัญญาณวาสังคมไทยจะเผชิญกับความแตกแยกทางการเมืองอีกครั้ง รอยละ 12.70 
ระบุวา กังวลวานิสิต นักศึกษา จะถูกใชเปนเครื่องมือ  ทางการเมือง รอยละ 7.78 ระบุวา กังวล
วาจะมีการยกระดับการชุมนุมจนกลายเปนการจลาจลแบบในฮองกง รอยละ 6.35 ระบุวา เปน
แคกระแสชั่วคราว และรอยละ 2.46 ระบุวา ไมตอบ/ไมสนใจ 

ทายที่สุดเมื่อถามถึงความนิยมทางการเมืองของพรรคใหมที่จะเกิดขึ้นและไดรับการ
สนับสนุนจากแกนนําอดีตพรรคอนาคตใหม พบวา ประชาชนสวนใหญ รอยละ 35.71 ระบุวา 
จะไดรับความนิยมทางการเมืองมากกวามากกวามากกวามากกวาที่พรรคอนาคตใหมเคยได รองลงมา รอยละ 24.37 ระบุ
วา ไมแนใจไมแนใจไมแนใจไมแนใจ ตองขึ้นอยูกับสถานการณในวันขางหนา รอยละ 22.78 ระบุวา จะไดรับความนิยม
ทางการเมืองเทาเทาเทาเทา    ๆ กับๆ กับๆ กับๆ กับที่พรรคอนาคตใหม  เคยได รอยละ 15.08 ระบุวา จะไดรับความนิยมทาง
การเมืองนอยกวานอยกวานอยกวานอยกวาที่พรรคอนาคตใหมเคยได และรอยละ 2.06 ระบุวา ไมตอบ/ไมสนใจ  

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอยาง พบวา ตัวอยางรอยละ 8.81 มีภูมิลําเนาอยู
กรุงเทพฯ รอยละ 25.72 มีภูมิลําเนาอยูปริมณฑล     และภาคกลาง รอยละ 18.25 มีภูมิลําเนาอยู
ภาคเหนือ รอยละ 33.57 มีภูมิลําเนาอยูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรอยละ 13.65 มีภูมิลําเนา
อยูภาคใต ตัวอยางรอยละ 48.73 เปนเพศชาย และรอยละ 51.27 เปนเพศหญิง  

ตัวอยางรอยละ 7.94 มีอายุ 18 – 25 ป รอยละ 16.43 มีอายุ 26 – 35 ป รอยละ 22.38 มี
อายุ 36 – 45 ป รอยละ 30.87 มีอายุ 46 – 59 ป     และรอยละ 22.38 มีอายุ 60 ปขึ้นไป 
ตัวอยางรอยละ 95.08 นับถือศาสนาพุทธ รอยละ 2.86 นับถือศาสนาอิสลาม รอยละ 0.79 นับถือ
ศาสนาคริสต และอื่น ๆ และรอยละ 1.27 ไมระบุศาสนา ตัวอยางรอยละ 22.78 สถานภาพโสด 
รอยละ 72.30 สมรสแลว รอยละ 3.57 หมาย หยาราง แยกกันอยู และรอยละ 1.35 ไมระบุ
สถานภาพการสมรส  

ตัวอยางรอยละ 26.75 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ํากวา รอยละ 30.79 จบการศึกษา
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา รอยละ 8.65  จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเทา รอยละ 25.71 
จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา รอยละ 6.35 จบการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา และรอยละ 1.75 ไมระบุการศึกษา 

 
ตัวอยางรอยละ 10.71 ประกอบอาชีพขาราชการ/ลูกจาง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 

14.76 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน รอยละ 24.13ประกอบอาชีพเจาของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 
รอยละ 13.02 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง รอยละ 14.13 ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป/ผูใช
แรงงาน  รอยละ 17.30 เปนพอบาน/แมบาน/เกษียณอายุ/วางงาน รอยละ 3.97 เปนนักเรียน/
นักศึกษา และรอยละ 1.98 ไมระบุอาชีพ  

ตัวอยางรอยละ 18.49 ไมมีรายได รอยละ 22.07 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 10,000 
บาท รอยละ 23.33 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท รอยละ 12.46 มีรายไดเฉลี่ย
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ตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท รอยละ 5.24 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 –  40,000 บาท 
รอยละ 8.41   มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และรอยละ 10.00 ไมระบุรายได 

 
1. . . . หลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคําตัดสินใหยุบพรรคอนาคตใหมและตัดสิทธิทางหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคําตัดสินใหยุบพรรคอนาคตใหมและตัดสิทธิทางหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคําตัดสินใหยุบพรรคอนาคตใหมและตัดสิทธิทางหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคําตัดสินใหยุบพรรคอนาคตใหมและตัดสิทธิทางการเมืองการเมืองการเมืองการเมือง
กรรมการบริหารพรรคฯ กรรมการบริหารพรรคฯ กรรมการบริหารพรรคฯ กรรมการบริหารพรรคฯ 10101010    ป ทานคิดวาแกนนํา   พรรคฯ ควรทําอยางไร ป ทานคิดวาแกนนํา   พรรคฯ ควรทําอยางไร ป ทานคิดวาแกนนํา   พรรคฯ ควรทําอยางไร ป ทานคิดวาแกนนํา   พรรคฯ ควรทําอยางไร (เลือกตอบไดเลือกตอบไดเลือกตอบไดเลือกตอบได
มากกวา มากกวา มากกวา มากกวา 1111    ขอขอขอขอ) 
สิ่งที่แกนนําอดีตพรรคอนาคตใหม ควรทําหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคําตัดสินใหยุบสิ่งที่แกนนําอดีตพรรคอนาคตใหม ควรทําหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคําตัดสินใหยุบสิ่งที่แกนนําอดีตพรรคอนาคตใหม ควรทําหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคําตัดสินใหยุบสิ่งที่แกนนําอดีตพรรคอนาคตใหม ควรทําหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคําตัดสินใหยุบ

พรรคฯพรรคฯพรรคฯพรรคฯ 
และตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคฯ และตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคฯ และตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคฯ และตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคฯ 10101010    ปปปป 

รอยละรอยละรอยละรอยละ 

ยอมรับคําตัดสินของศาลฯ 33.41 
ใชสิทธิวิจารณไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโดยสุจริต 25.32 
แกนนําอดีตพรรคฯ ควรรณรงคทางการเมืองทั่วประเทศ 11.35 
ให ส.ส. ที่เหลืออยูของอดีตพรรคฯ แสดงบทบาททางการเมืองแทน 11.35 
ให ส.ส. ที่เหลืออยูของอดีตพรรคฯ มีอิสระยายไปสังกัดพรรคไหนก็ได 8.65 
แกนนําอดีตพรรคฯ ควรหยุดบทบาททางการเมือง 8.33 
ให ส.ส. ที่เหลืออยูของอดีตพรรคฯ ยายไปสังกัดพรรคใหมที่เตรียมไว 5.71 
แกนนําอดีตพรรคฯ ควรเปนผูนําชุมนุมทางการเมืองบนถนน 4.29 
ไมตอบ/ไมสนใจ 10.71 

 
2.2.2.2. ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับการที่นิสิตนักศึกษาจัดกิจกรรมแฟลชม็อบ ติดแฮชแท็กเพื่อทานมีความคิดเห็นอยางไรกับการที่นิสิตนักศึกษาจัดกิจกรรมแฟลชม็อบ ติดแฮชแท็กเพื่อทานมีความคิดเห็นอยางไรกับการที่นิสิตนักศึกษาจัดกิจกรรมแฟลชม็อบ ติดแฮชแท็กเพื่อทานมีความคิดเห็นอยางไรกับการที่นิสิตนักศึกษาจัดกิจกรรมแฟลชม็อบ ติดแฮชแท็กเพื่อ
ตอตานรัฐบาล หลังจากผลการตัดสินวินิจฉัย                 ยุบพรรคอนาคตใหม ตอตานรัฐบาล หลังจากผลการตัดสินวินิจฉัย                 ยุบพรรคอนาคตใหม ตอตานรัฐบาล หลังจากผลการตัดสินวินิจฉัย                 ยุบพรรคอนาคตใหม ตอตานรัฐบาล หลังจากผลการตัดสินวินิจฉัย                 ยุบพรรคอนาคตใหม (เลือกตอบไดเลือกตอบไดเลือกตอบไดเลือกตอบได
มากกวา มากกวา มากกวา มากกวา 1111    ขอขอขอขอ) 
ความคิดเห็นของประชาชนตอการจัดกิจกรรมแฟลชม็อบ ติดแฮชแท็กเพื่อตอตานความคิดเห็นของประชาชนตอการจัดกิจกรรมแฟลชม็อบ ติดแฮชแท็กเพื่อตอตานความคิดเห็นของประชาชนตอการจัดกิจกรรมแฟลชม็อบ ติดแฮชแท็กเพื่อตอตานความคิดเห็นของประชาชนตอการจัดกิจกรรมแฟลชม็อบ ติดแฮชแท็กเพื่อตอตาน

รัฐบาลขรัฐบาลขรัฐบาลขรัฐบาลของนิสิต นักศึกษา องนิสิต นักศึกษา องนิสิต นักศึกษา องนิสิต นักศึกษา  
หลังจากผลการตัดสินวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหมหลังจากผลการตัดสินวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหมหลังจากผลการตัดสินวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหมหลังจากผลการตัดสินวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม 

รอยละรอยละรอยละรอยละ 

เปนสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกตามกฎหมาย 61.03 
เปนสัญญาณวาสังคมไทยจะเผชิญกับความแตกแยกทางการเมืองอีกครั้ง 21.11 
กังวลวานิสิต นักศึกษา จะถูกใชเปนเครื่องมือทางการเมือง 12.70 
กังวลวาจะมีการยกระดับการชุมนุมจนกลายเปนการจลาจลแบบในฮองกง 7.78 
เปนแคกระแสชั่วคราว 6.35 
ไมตอบ/ไมสนใจ 2.46 

 
3.3.3.3. ทานคิดวา พรรคใหมที่จะเกิดขึ้นและไดรับการสนับสนุนจากแกนนําอดีตพรรคอนาคตใหม ทานคิดวา พรรคใหมที่จะเกิดขึ้นและไดรับการสนับสนุนจากแกนนําอดีตพรรคอนาคตใหม ทานคิดวา พรรคใหมที่จะเกิดขึ้นและไดรับการสนับสนุนจากแกนนําอดีตพรรคอนาคตใหม ทานคิดวา พรรคใหมที่จะเกิดขึ้นและไดรับการสนับสนุนจากแกนนําอดีตพรรคอนาคตใหม 
จะไดรับความนิยมทางการเมืองแคไหนจะไดรับความนิยมทางการเมืองแคไหนจะไดรับความนิยมทางการเมืองแคไหนจะไดรับความนิยมทางการเมืองแคไหน 
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ความนิยมทางการเมืองของพรรคใหมที่จะเกิดขึ้นและไดรับการสนับสนุนจากแกนความนิยมทางการเมืองของพรรคใหมที่จะเกิดขึ้นและไดรับการสนับสนุนจากแกนความนิยมทางการเมืองของพรรคใหมที่จะเกิดขึ้นและไดรับการสนับสนุนจากแกนความนิยมทางการเมืองของพรรคใหมที่จะเกิดขึ้นและไดรับการสนับสนุนจากแกน
นําอดีตพรรคอนาคตใหมนําอดีตพรรคอนาคตใหมนําอดีตพรรคอนาคตใหมนําอดีตพรรคอนาคตใหม รอยละรอยละรอยละรอยละ 

จะไดรับความนิยมทางการเมืองมากกวามากกวามากกวามากกวาที่พรรคอนาคตใหมเคยได 35.71 
ไมแนใจไมแนใจไมแนใจไมแนใจ ตองขึ้นอยูกับสถานการณในวันขางหนา 24.37 
จะไดรับความนิยมทางการเมืองเทาเทาเทาเทา    ๆ กับๆ กับๆ กับๆ กับที่พรรคอนาคตใหมเคยได 22.78 
จะไดรับความนิยมทางการเมืองนอยกวานอยกวานอยกวานอยกวาที่พรรคอนาคตใหมเคยได 15.08 
ไมตอบ/ไมสนใจ 2.06 

รวมรวมรวมรวม 100.00100.00100.00100.00 

 
 

 
 
 
 

ลักษณะทั่วไปของตัวอยางลักษณะทั่วไปของตัวอยางลักษณะทั่วไปของตัวอยางลักษณะทั่วไปของตัวอยาง 
 

ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 1    แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามภูมิภาคแสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามภูมิภาคแสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามภูมิภาคแสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามภูมิภาค                         
ภูมิภาคภูมิภาคภูมิภาคภูมิภาค จํานวนจํานวนจํานวนจํานวน รอยละรอยละรอยละรอยละ 

กรุงเทพฯ 111 8.81 
ปริมณฑลและภาคกลาง 324 25.72 
ภาคเหนือ 230 18.25 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 423 33.57 
ภาคใต 172 13.65 

รวมรวมรวมรวม 1,2601,2601,2601,260 100.00100.00100.00100.00 

 
ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 2    แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศแสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศแสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศแสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

เพศเพศเพศเพศ จํานวนจํานวนจํานวนจํานวน รอยละรอยละรอยละรอยละ 
ชาย 614 48.73 
หญิง 646 51.27 

รวมรวมรวมรวม 1,2601,2601,2601,260 100.00100.00100.00100.00 

 
ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3    แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุแสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุแสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุแสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 

อายุอายุอายุอาย ุ จํานวนจํานวนจํานวนจํานวน รอยละรอยละรอยละรอยละ 
18 – 25 ป 100 7.94 
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26 – 35 ป 207 16.43 
36 – 45 ป 282 22.38 
46 – 59 ป 389 30.87 
60 ป ขึ้นไป 282 22.38 
ไมระบุ – – 

รวมรวมรวมรวม 1,2601,2601,2601,260 100.00100.00100.00100.00 

 
ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 4    แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามศาสนาแสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามศาสนาแสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามศาสนาแสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามศาสนา 

ศาสนาศาสนาศาสนาศาสนา จํานวนจํานวนจํานวนจํานวน รอยละรอยละรอยละรอยละ 
พุทธ 1,198 95.08 
อิสลาม 36 2.86 
คริสต /ฮินดู/ซิกข/ยิว/ไมนับถือศาสนาใด ๆ 10 0.79 
ไมระบุ 16 1.27 

รวมรวมรวมรวม 1,2601,2601,2601,260 100.00100.00100.00100.00 

 
ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 5    แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพการสมรสแสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพการสมรสแสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพการสมรสแสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรสสถานภาพการสมรสสถานภาพการสมรสสถานภาพการสมรส จํานวนจํานวนจํานวนจํานวน รอยละรอยละรอยละรอยละ 
โสด 287 22.78 
สมรส 911 72.30 
หมาย หยาราง แยกกันอยู 
 

45 3.57 

ไมระบุ 17 1.35 

รวมรวมรวมรวม 1,2601,2601,2601,260 100.00100.00100.00100.00 

 
 
 
 

ลักษณะทั่วไปของตัวอยาง ลักษณะทั่วไปของตัวอยาง ลักษณะทั่วไปของตัวอยาง ลักษณะทั่วไปของตัวอยาง (ตอตอตอตอ) 
 

ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 6666    แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษาแสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษาแสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษาแสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษาระดับการศึกษาระดับการศึกษาระดับการศึกษา จํานวนจํานวนจํานวนจํานวน รอยละรอยละรอยละรอยละ 

ประถมศึกษาหรือต่ํากวา 337 26.75 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 388 30.79 



6 
 

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 109 8.65 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 324 25.71 
สูงกวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 80 6.35 
ไมระบุ 22 1.75 

รวมรวมรวมรวม 1,2601,2601,2601,260 100.00100.00100.00100.00 

 
ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 7777    แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพหลักแสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพหลักแสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพหลักแสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลักอาชีพหลักอาชีพหลักอาชีพหลัก จํานวนจํานวนจํานวนจํานวน รอยละรอยละรอยละรอยละ 
ขาราชการ/ลูกจาง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 135 10.71 
พนักงานเอกชน 186 14.76 
เจาของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 304 24.13 
เกษตรกร/ประมง 164 13.02 
รับจางทั่วไป/ผูใชแรงงาน 178 14.13 
พอบาน/แมบาน/เกษียณอายุ/วางงาน 218 17.30 
นักเรียน/นักศึกษา 50 3.97 
พนักงานองคกรอิสระที่ไมแสวงหากําไร – – 
ไมระบุ 25 1.98 

รวมรวมรวมรวม 1,2601,2601,2601,260 100.00100.00100.00100.00 

 
ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 8 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

รายไดเฉลี่ยตอเดือนรายไดเฉลี่ยตอเดือนรายไดเฉลี่ยตอเดือนรายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวนจํานวนจํานวนจํานวน รอยละรอยละรอยละรอยละ 
ไมมีรายได 233 18.49 
ไมเกิน 10,000 บาท 278 22.07 
10,001 – 20,000 บาท 294 23.33 
20,001 – 30,000 บาท 157 12.46 
30,001 –  40,000 บาท 66 5.24 
40,001 บาทขึ้นไป 106 8.41 
ไมระบุ 126 10.00 

รวมรวมรวมรวม 1,2601,2601,2601,260 100.00100.00100.00100.00 

 
  


