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“Gen Y กบัการเลือกตั้ง 2562” 
              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                
เร่ือง “Gen Y กับการเลือกตั้ง 2562” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 3 – 6 ธนัวำคม 2561 จำกประชำชนท่ีมีอำยรุะหวำ่ง 21 – 38 ปี กระจำยทุกภูมิภำค 
ระดบักำรศึกษำ และอำชีพ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,264 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบัควำมคิดเห็นของประชำชนท่ีเกิดในยคุ Generation Y (Gen Y) คือ    อยู่
ในช่วงปี พ.ศ. 2523 – 2540 กบักำรเลือกตั้ง 2562 ท่ีจะถึงน้ี กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอยำ่งโดยใชค้วำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่ง
หลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” ดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำค
สุ่มตวัอยำ่งดว้ยวิธีสุ่มตวัอยำ่งแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท์ โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อย
ละ 95.0  

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงนโยบำยท่ีคน Gen Y อยำกเห็นจำกพรรคกำรเมือง ในกำรเลือกตั้งท่ีจะถึงน้ี พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่     
ร้อยละ 66.53 ระบุวำ่ นโยบำยแกปั้ญหำปำกทอ้งและหน้ีสินของประชำชน รองลงมำ ร้อยละ 32.83 ระบุวำ่ นโยบำยป้องกนักำรทุจริตคอร์รัปชนั 
กำรใชอ้ ำนำจโดยมิชอบ ผูมี้อิทธิพล ร้อยละ 30.62 ระบุวำ่ นโยบำยกำรควบคุมรำคำสินคำ้ ลดกำรผูกขำด ร้อยละ 20.09 ระบุวำ่ นโยบำยพฒันำ
ดำ้นกำรศึกษำ และยกระดบัมำตรฐำนกำรศึกษำ ร้อยละ 19.86 ระบุวำ่ นโยบำยแกปั้ญหำยำเสพติด อำชญำกรรม มิจฉำชีพ ร้อยละ 18.51 ระบุวำ่ 
นโยบำยกำรกระจำยอ ำนำจ กระจำยงำนและรำยได ้ไม่ใหก้ระจุกตำมเมืองใหญ่ ร้อยละ 9.18 ระบุวำ่ นโยบำย ดำ้นสุขภำพกำรรักษำพยำบำล และ
กำรคุม้ครองควำมเส่ียงของผูบ้ริโภค ร้อยละ 7.99 ระบุวำ่ นโยบำยลดควำมเหล่ือมล ้ำทำงสังคม ระหวำ่งคนจนกบัคนรวย ร้อยละ 4.51 ระบุวำ่ 
นโยบำยเก่ียวกบักำรน ำเทคโนโลยีใหม่ๆ มำใชใ้นกำรพฒันำประเทศ FinTech , Big DATA , Blockchain ร้อยละ 2.85 ระบุวำ่ นโยบำยกำรลด
งบประมำณของทหำร ยกเลิกเกณฑท์หำร และร้อยละ 0.16 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ นโยบำยกำรจดักำรดำ้นคมนำคม 

ส ำหรับเร่ืองท่ีคน Gen Y คิดวำ่ไม่ถูกตอ้งหรือรับไม่ไดม้ำกท่ีสุด พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.02 ระบุวำ่ เป็นเร่ืองเศรษฐกิจ
ตกต ่ำ รองลงมำ ร้อยละ 15.27 ระบุวำ่ เป็นเร่ืองทุจริตคอร์รัปชนั ผูมี้อิทธิพล ร้อยละ 13.05 ระบุวำ่ เป็นเร่ืองควำมขดัแยง้ทำงกำรเมืองของคน   ใน
ประเทศ ร้อยละ 8.15 ระบุวำ่ เป็นเร่ืองระบบกำรศึกษำท่ีไม่มีคุณภำพ ร้อยละ 6.65 ระบุวำ่ เป็นเร่ืองปัญหำสงัคม (ควำมยำกจน กำรกระจำยรำยได ้
อำชญำกรรม ยำเสพติด) ร้อยละ 4.27 ระบุวำ่ เป็นเร่ืองกำรปฏิวติั/กำรท ำรัฐประหำร และเร่ืองกำรไม่มีกำรเลือกตั้ง ในสัดส่วนท่ีเท่ำกนั ร้อยละ 
3.16 ระบุวำ่ เป็นเร่ืองสิทธิเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น และร้อยละ 0.08 ไม่แน่ใจ และไม่ระบุ ในสดัส่วนท่ีเท่ำกนั 

ดำ้นส่ิงท่ีคน Gen Y คำดหวงัมำกท่ีสุด หลงักำรเลือกตั้งท่ีจะถึงน้ี พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.70 ระบุวำ่ เศรษฐกิจภำพรวม
ของประเทศท่ีดีข้ึน รองลงมำ ร้อยละ 12.03 ระบุวำ่ ส่งเสริมกำรเพ่ิมอำชีพ ลดกำรวำ่งงำน พฒันำให้แรงงำนให้มีประสิทธิภำพ ร้อยละ 10.21 
ระบุวำ่ พฒันำดำ้นกำรศึกษำให้มีคุณภำพมำกข้ึน ร้อยละ 9.41 ระบุวำ่ ประเทศมีควำมเป็นประชำธิปไตย ร้อยละ 3.56 ระบุวำ่ ส่งเสริมคุณภำพ
ชีวติของคนในประเทศและควำมปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น ร้อยละ 3.48 ระบุวำ่ ประเทศไทยมีภำพลกัษณ์ท่ีดีข้ึนในสำยตำของตำ่งชำติ  ร้อย
ละ 1.90 ระบุวำ่ กำรบริกำรและกำรไดรั้บสวสัดิกำรของรัฐดว้ยควำมเสมอภำค เป็นธรรม และเท่ำเทียมกนั ร้อยละ 0.55 ระบุวำ่ สำธำรณูปโภค
ขั้นพ้ืนฐำนท่ีจ ำเป็น เช่น อินเทอร์เน็ต น ้ ำประปำ ไฟฟ้ำ ถนน รถไฟ กำรคมนำคม ฯลฯ และร้อยละ 0.16 ไม่แน่ใจ               
 ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงกำรขบัเคล่ือนประเทศไทยท่ีคน Gen Y อยำกเห็นในอนำคต พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.13 ระบุว่ำ 
แกปั้ญหำกำรขดัแยง้ สร้ำงควำมสำมคัคี สร้ำงจิตส ำนึกในกำรใชเ้สรีภำพส่วนบุคคล รองลงมำ ร้อยละ 36.63 ระบุวำ่ กำรท ำนโยบำยสำธำรณะ
ท่ีมำจำกประชำชนร่วมกนัคิด ร้อยละ 16.85 ระบุวำ่ ยกระดบัคุณภำพกำรบริกำรดำ้นสำธำรณสุขและสุขภำพ ร้อยละ 15.74 ระบุวำ่ ส่งเสริมให้มี
กำรเรียนรู้ตลอดชีวติโดยพฒันำกระบวนกำรเรียนรู้ ร้อยละ 10.52 ระบุวำ่ แกปั้ญหำกำรใชค้วำมรุนแรงในจงัหวดั 3 ชำยแดนภำคใต ้ร้อยละ 5.62 
ระบุวำ่ กำรแกไ้ขปัญหำกำรเขำ้สู่ยคุสังคมผูสู้งอำย ุร้อยละ 3.56 ระบุวำ่ ส่งเสริมดำ้นกีฬำให้กบัประชำชน เช่น อุปกรณ์กีฬำ สนำมกีฬำ เป็นตน้ 
ร้อยละ 1.50 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ กำรแกไ้ขปัญหำเศรษฐกิจใหดี้ข้ึน และกำรแกปั้ญหำกำรทุจริตคอร์รัปชนั และร้อยละ 0.16    ไม่แน่ใจ 

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 8.47 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 26.10 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 17.88 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.15 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.40 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่งร้อยละ 51.34 เป็นเพศชำย ร้อยละ 48.58 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.08 เป็นเพศทำงเลือก ตวัอยำ่งร้อยละ 23.26 มีอำย ุ21 – 26 ปี ร้อยละ 
32.44 มีอำย ุ27 – 32 ปี และร้อยละ 44.30 มีอำย ุ33 – 38 ปี  

 

 

 

วนัศุกร์ท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 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 / nidapoll.nida@hotmail.co.th  

 
 

ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา  ณ ระนอง 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 
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ตวัอยำ่งร้อยละ 93.43 นบัถือศำสนำพทุธ ร้อยละ 3.88 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.50 นบัถือศำสนำคริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ ไม่นบัถือ

ศำสนำใด ๆ และร้อยละ 1.19 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 51.58 ระบุวำ่สถำนภำพโสด ร้อยละ 46.12 สมรสแลว้ ร้อยละ 0.95 หมำ้ย หยำ่ร้ำง 
แยกกนัอยู ่และร้อยละ 1.35 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่งร้อยละ 7.36 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ ร้อยละ 35.12 จบกำรศึกษำ
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 11.95 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 39.48 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.11 
จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 1.98 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอยำ่งร้อยละ 13.06 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 29.35 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 
19.62 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 6.72 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.74 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/      ผูใ้ช้
แรงงำน ร้อยละ 7.36 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 5.78 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ ร้อยละ 0.08 เป็นพนกังำนองคก์รอิสระ ท่ีไม่
แสวงหำก ำไร และร้อยละ 2.29 ไม่ระบุอำชีพ  

ตวัอยำ่งร้อยละ 12.98 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 15.74 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 38.37 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 
20,000 บำท ร้อยละ 14.48 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 6.09 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 5.38           มี
รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 6.96 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ในฐานะทีท่่านเกดิในยุค Gen Y ท่านอยากเห็นนโยบายเกีย่วกบัเร่ืองใดบ้างจากพรรคการเมือง ในการเลือกตั้งทีจ่ะถึงนี ้(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 
2. ในฐานะทีท่่านเกดิในยุค Gen Y ท่านคดิว่า เร่ืองใดต่อไปนี ้ทีไ่ม่ถูกต้องหรือรับไม่ได้มากทีสุ่ด (เลือกตอบ 1 ข้อ) 

เร่ืองทีค่น Gen Y คดิว่าไม่ถูกต้องหรือรับไม่ได้มากทีสุ่ด ร้อยละ 
เศรษฐกิจตกต ่ำ 45.02 
ทุจริตคอร์รัปชนั ผูมี้อิทธิพล 15.27 
ควำมขดัแยง้ทำงกำรเมืองของคนในประเทศ 13.05 
ระบบกำรศึกษำท่ีไม่มีคุณภำพ 8.15 
ปัญหำสงัคม ( ควำมยำกจน กำรกระจำยรำยได ้อำชญำกรรม ยำเสพติด ) 6.65 
กำรปฏิวติั/กำรท ำรัฐประหำร 4.27 
กำรไม่มีกำรเลือกตั้ง 4.27 
สิทธิเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น 3.16 
ไม่แน่ใจ 0.08 
ไม่ระบุ 0.08 

รวม 100.00 
 

3. ในฐานะทีท่่านเกดิในยุค Gen Y ท่านคาดหวงัส่ิงใดมากทีสุ่ด หลงัการเลือกตั้งทีจ่ะถึงนี ้
ส่ิงทีค่น Gen Y คาดหวงัมากทีสุ่ด หลงัการเลือกตั้งทีจ่ะถึงนี ้ ร้อยละ 

เศรษฐกิจภำพรวมของประเทศท่ีดีข้ึน 58.70 
ส่งเสริมกำรเพ่ิมอำชีพ ลดกำรวำ่งงำน พฒันำใหแ้รงงำนใหมี้ประสิทธิภำพ 12.03 
พฒันำดำ้นกำรศึกษำใหมี้คุณภำพมำกข้ึน 10.21 
ประเทศมีควำมเป็นประชำธิปไตย 9.41 
ส่งเสริมคุณภำพชีวติของคนในประเทศและควำมปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 3.56 
ประเทศไทยมีภำพลกัษณ์ท่ีดีข้ึนในสำยตำของต่ำงชำติ 3.48 
กำรบริกำรและกำรไดรั้บสวสัดิกำรของรัฐดว้ยควำมเสมอภำค เป็นธรรม และเท่ำเทียมกนั 1.90 
สำธำรณูปโภคขั้นพ้ืนฐำนท่ีจ ำเป็น เช่น อินเทอร์เน็ต น ้ ำประปำ ไฟฟ้ำ ถนน  รถไฟ กำรคมนำคม ฯลฯ 0.55 
ไม่แน่ใจ 0.16 

รวม 100.00 

นโยบายทีค่น Gen Y อยากเห็นจากพรรคการเมือง ในการเลือกตั้งทีจ่ะถึงนี ้   ร้อยละ 
นโยบำยแกปั้ญหำปำกทอ้งและหน้ีสินของประชำชน  66.53 
นโยบำยป้องกนักำรทุจริตคอร์รัปชนั กำรใชอ้ ำนำจโดยมิชอบ ผูมี้อิทธิพล 32.83 
นโยบำยกำรควบคุมรำคำสินคำ้ ลดกำรผกูขำด 30.62 
นโยบำยพฒันำดำ้นกำรศึกษำ และยกระดบัมำตรฐำนกำรศึกษำ 20.09 
นโยบำยแกปั้ญหำยำเสพติด อำชญำกรรม มิจฉำชีพ 19.86 
นโยบำยกำรกระจำยอ ำนำจ กระจำยงำนและรำยได ้ไม่ใหก้ระจุกตำมเมืองใหญ่ 18.51 
นโยบำยดำ้นสุขภำพกำรรักษำพยำบำล และกำรคุม้ครองควำมเส่ียงของผูบ้ริโภค  9.18 
นโยบำยลดควำมเหล่ือมล ้ำทำงสงัคม ระหวำ่งคนจนกบัคนรวย 7.99 
นโยบำยเก่ียวกบักำรน ำเทคโนโลยใีหม่ๆ มำใชใ้นกำรพฒันำประเทศ FinTech , Big DATA , Blockchain 4.51 
นโยบำยกำรลดงบประมำณของทหำร ยกเลิกเกณฑท์หำร 2.85 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ นโยบำยกำรจดักำรดำ้นคมนำคม 0.16 
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4. ท่านอยากเห็นการขบัเคล่ือนประเทศไทยในอนาคตเป็นอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การขับเคล่ือนประเทศไทยทีค่น Gen Y อยากเห็นในอนาคต   ร้อยละ 
แกปั้ญหำกำรขดัแยง้ สร้ำงควำมสำมคัคี สร้ำงจิตส ำนึกในกำรใชเ้สรีภำพส่วนบุคคล 38.13 
กำรท ำนโยบำยสำธำรณะท่ีมำจำกประชำชนร่วมกนัคิด 36.63 
ยกระดบัคุณภำพกำรบริกำรดำ้นสำธำรณสุขและสุขภำพ 16.85 
ส่งเสริมใหมี้กำรเรียนรู้ตลอดชีวติโดยพฒันำกระบวนกำรเรียนรู้ 15.74 
แกปั้ญหำกำรใชค้วำมรุนแรงในจงัหวดั 3 ชำยแดนภำคใต ้ 10.52 
กำรแกไ้ขปัญหำกำรเขำ้สู่ยคุสงัคมผูสู้งอำย ุ 5.62 
ส่งเสริมดำ้นกีฬำใหก้บัประชำชน เช่น อุปกรณ์กีฬำ สนำมกีฬำ เป็นตน้ 3.56 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ กำรแกไ้ขปัญหำเศรษฐกิจใหดี้ข้ึน และกำรแกปั้ญหำกำรทุจริตคอร์รัปชนั 1.50 
ไม่แน่ใจ 0.16 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  107 8.47 
ปริมณฑลและภำคกลำง  330 26.10 
ภำคเหนือ 226 17.88 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 419 33.15 
ภำคใต ้ 182 14.40 

รวม 1,264 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย              649 51.34 
หญิง 614 48.58 
เพศทำงเลือก 1 0.08 

รวม 1,264 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
21 – 26 ปี 294 23.26 
27 – 32 ปี  410 32.44 
33 – 38  ปี 560 44.30 

รวม 1,264 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,181 93.43 
อิสลำม 49 3.88 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 19 1.50 
ไม่ระบุ 15 1.19 

รวม 1,264 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 652 51.58 
สมรส 583 46.12 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
  

12 0.95 
ไม่ระบุ 17 1.35 

รวม 1,264 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 93 7.36 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 444 35.12 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 151 11.95 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 499 39.48 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 52 4.11 
ไม่ระบุ 25 1.98 

รวม 1,264 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 165 13.06 
พนกังำนเอกชน 371 29.35 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 248 19.62 
เกษตรกร/ประมง 85 6.72 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 199 15.74 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 93 7.36 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 73 5.78 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 1 0.08 
ไม่ระบุ 29 2.29 

รวม 1,264 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 164 12.98 
ไม่เกิน 10,000 199 15.74 
10,001 – 20,000 485 38.37 
20,001 – 30,000 183 14.48 
30,001 –  40,000 77 6.09 
40,001 ข้ึนไป 68 5.38 
ไม่ระบุ 88 6.96 

รวม 1,264 100.00 
 
  

 


