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“นโยบายกระตุ้นเศรษฐกจิไทย” 
              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                
เร่ือง “นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจไทย” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 27 – 28 มิถุนำยน 2561 จำกประชำชนท่ีมีอำย ุ18 ปีข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค 
ระดบักำรศึกษำ และอำชีพ รวมทั้ งส้ิน จ ำนวน 1,250 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบันโยบำยกระตุน้เศรษฐกิจไทย กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอย่ำง        
ดว้ยควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  
Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตวัอยำ่งดว้ยวิธีแบบอยำ่งง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำร
สมัภำษณ์  ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0  

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงภำพรวมเศรษฐกิจไทยในช่วง คร่ึงปีท่ีผำ่นมำ (มกรำคม – มิถุนำยน 2561) พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 
54.88 ระบุวำ่ ภำพรวมเศรษฐกิจแย่ลง เพรำะ รำคำพืชผลทำงกำรเกษตรตกต ่ำ รำยไดไ้ม่เพียงพอกบัรำยจ่ำย และรำคำสินคำ้เพ่ิมสูงข้ึน รองลงมำ 
ร้อยละ 30.24 ระบุวำ่ ภำพรวมเศรษฐกิจเท่าเดมิ เพรำะ ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนเลย และร้อยละ 14.88 ระบุวำ่ ภำพรวมเศรษฐกิจดีขึน้ เพรำะ         

มีรำยไดเ้พ่ิมข้ึน ในขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ รำคำพืชผลทำงกำรเกษตรมีกำรขยบัตวัสูงข้ึน  
ดำ้นขอ้เสนอเก่ียวกบันโยบำยท่ีอยำกให้รัฐบำลน ำไปใชใ้นกำรกระตุน้เศรษฐกิจ พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.68 ระบุว่ำ 

นโยบำยรับซ้ืออุดหนุนพืชผลทำงกำรเกษตร รองลงมำ ร้อยละ 42.80 ระบุวำ่ นโยบำยควบคุมรำคำสินคำ้ ร้อยละ 19.84 ระบุวำ่ นโยบำยเพ่ิมงำน
เพ่ิมอำชีพ ลดปัญหำกำรวำ่งงำน และแรงงำนนอกระบบ ร้อยละ 17.44 ระบุวำ่ นโยบำยลดอตัรำดอกเบ้ียและคงอตัรำภำษี ร้อยละ 17.04 ระบุวำ่
นโยบำยเพ่ิมค่ำแรงขั้นต ่ำ ร้อยละ 12.64 ระบุวำ่ นโยบำยมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผูท่ี้มีรำยไดน้อ้ยเพ่ิมมำกข้ึน ร้อยละ11.68 ระบุวำ่ นโยบำยใน
กำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่จำกนกัลงทุนต่ำงชำติ รวมถึงกำรจดักำรเลือกตั้ง ร้อยละ 8.80 ระบุวำ่ นโยบำยท่ีสนบัสนุนธุรกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม
(SME) ร้อยละ 7.28 ระบุว่ำ นโยบำยท่ีส่งเสริมประสิทธิภำพในกำรส่งออกของประเทศไทย ร้อยละ 5.12 ระบุว่ำ นโยบำยพฒันำพ้ืนท่ีเขต
เศรษฐกิจพิเศษ (EEC) และร้อยละ 2.88 ระบุวำ่ อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ นโยบำยกำรลดรำคำน ้ ำมนั กำรปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชนั และนโยบำยต่ำง ๆ 
ท่ีรัฐบำลด ำเนินกำรก็ดีอยูแ่ลว้ ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ไม่มีนโยบำยท่ีจะน ำเสนอ  
 ส ำหรับควำมเช่ือมัน่ในกำรบริหำรงำนของรัฐบำลและมำตรกำรกระตุน้เศรษฐกิจ ในช่วงคร่ึงปีหลงัจะท ำให้เศรษฐกิจไทยดีข้ึน พบวำ่ 
ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.64 ระบุวำ่ ไม่มคีวามเช่ือมั่น เพรำะ นโยบำยและโครงกำรกระตุน้เศรษฐกิจของรัฐบำลไม่ไดช่้วยประชำชนทุก
ระดบัอยำ่งแทจ้ริง เป็นปัญหำท่ีแกไ้ขไดย้ำก รัฐบำลแกปั้ญหำไม่ตรงจุด ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ เป็นโครงกำรท่ีไม่ต่อเน่ือง และเป็นโครงกำร
ระยะสั้ น รองลงมำ ร้อยละ 38.32 ระบุว่ำ มีความเช่ือมั่น เพรำะ นโยบำยและโครงกำรกระตุน้เศรษฐกิจของรัฐบำลมีควำมน่ำเช่ือถือ              

เป็นโครงกำรท่ีดี ท ำใหห้ลำย ๆอยำ่งดีข้ึน ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ มีผูน้ ำท่ีดีและมีควำมเขม้แขง็ และร้อยละ 5.04 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 
 ทำ้ยท่ีสุด เม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกบัเม่ือมีกำรเลือกตั้งและไดรั้ฐบำลชุดใหม่ จะท ำให้เศรษฐกิจไทยดีข้ึนหรือไม่ 
พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.64 ระบุวำ่ เศรษฐกิจไทยจะดขีึน้ ต่ำงชำติจะเขำ้มำลงทุนมำกข้ึน เน่ืองจำกมีควำมมัน่ใจต่อรัฐบำลท่ีมำจำก
กำรเลือกตั้ง รัฐบำลชุดใหม่น่ำจะมีแนวทำงในกำรบริหำรและพฒันำประเทศไดดี้กว่ำ รองลงมำ ร้อยละ 22.40 ระบุว่ำ เศรษฐกิจของไทยจะ
เหมือนเดิม เพรำะ ปัญหำเศรษฐกิจเป็นปัญหำท่ีแกย้ำก ตอ้งใชเ้วลำในกำรแกไ้ขปัญหำ และตอ้งอำศยัปัจจยัหลำย ๆ อย่ำงร่วมดว้ย ขณะท่ี
บำงส่วนระบุวำ่ ไม่วำ่จะเป็นรัฐบำลชุดไหนก็เหมือนเดิม ร้อยละ 2.00 ระบุวำ่ เศรษฐกิจไทยจะแย่ลง เพรำะ เป็นปัญหำท่ีแกไ้ขไดย้ำก และจะ   
ไม่มีควำมต่อเน่ืองในกำรด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำ และร้อยละ 14.96 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 8.72 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 26.32 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 18.56 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 32.40 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.00 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่งร้อยละ 52.64 เป็นเพศชำย ร้อยละ 47.28 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.08 เป็นเพศทำงเลือก ตวัอยำ่งร้อยละ 6.88 มีอำย ุ18 – 25 ปี ร้อยละ 
17.52 มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 21.68 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 32.32 มีอำย ุ46 – 59 ปี ร้อยละ 20.56 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 1.04 ไม่ระบุ
อำยุ ตวัอยำ่งร้อยละ 93.28 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.12 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.36 นบัถือศำสนำคริสต ์/ฮินดู/ซิกข์/ยิว/ ไม่นับถือ
ศำสนำใด ๆ และร้อยละ 2.24 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 23.44 ระบุวำ่สถำนภำพโสด ร้อยละ 68.80 สมรสแลว้ ร้อยละ 4.88 หมำ้ย หยำ่ร้ำง 
แยกกนัอยู ่และร้อยละ 2.88 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่งร้อยละ 26.80 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ ร้อยละ 29.76 จบกำรศึกษำ
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.28 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 27.20 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.60  
จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 3.36 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

 

 

วนัอาทิตย์ท่ี 1 กรกฎาคม 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.thน  

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพงศ์  นพเกตุ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถอื 086-371-0735 
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ตวัอย่ำงร้อยละ 10.80 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 14.24 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 
22.32 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 17.04 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.00 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/    
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 15.36 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 2.72 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 3.52 ไม่ระบุอำชีพ ตวัอยำ่ง
ร้อยละ 13.28 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 25.52 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 24.96 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บำท      
ร้อยละ 10.64 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 6.80 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 7.84 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 11.68 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่านคดิว่าภาพรวมเศรษฐกจิไทยในช่วง คร่ึงปีทีผ่่านมา ดขีึน้หรือไม่ 

 
2. ในฐานะประชาชน ท่านอยากน าเสนอนโยบายเร่ืองอะไรบ้างให้รัฐบาลน าไปใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกจิ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ข้อเสนอเกีย่วกบันโยบายทีอ่ยากให้รัฐบาลน าไปใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกจิ ร้อยละ 
นโยบำยรับซ้ืออุดหนุนพืชผลทำงเกษตร 45.68 
นโยบำยควบคุมรำคำสินคำ้ 42.80 
นโยบำยเพ่ิมงำนเพ่ิมอำชีพ ลดปัญหำกำรวำ่งงำน และแรงงำนนอกระบบ 19.84 
นโยบำยลดอตัรำดอกเบ้ียและคงอตัรำภำษี 17.44 
นโยบำยเพ่ิมค่ำแรงขั้นต ่ำ 17.04 
นโยบำยมอบเงินช่วยเหลือใหแ้ก่ผูมี้รำยไดน้อ้ยเพ่ิมข้ึน 12.64 
นโยบำยในกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่จำกนกัลงทุนต่ำงชำติ รวมถึงกำรจดักำรเลือกตั้ง 11.68 
นโยบำยท่ีสนบัสนุนธุรกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม (SME) 8.80 
นโยบำยท่ีส่งเสริมประสิทธิภำพในกำรส่งออกของประเทศ 7.28 
นโยบำยพฒันำพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) 5.12 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ นโยบำยกำรลดรำคำน ้ ำมนั กำรปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชนั และนโยบำยต่ำง ๆ  

ท่ีรัฐบำลด ำเนินกำรก็ดีอยูแ่ลว้ ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ไม่มีนโยบำยท่ีจะน ำเสนอ 
2.88 

 
3. ท่านมคีวามเช่ือมัน่หรือไม่ว่าการบริหารงานของรัฐบาลและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิ ในช่วงคร่ึงปีหลงั จะท าให้เศรษฐกจิไทยให้ดขีึน้  
** (เช่น โครงการไทยนิยมเข้มแข็ง, การอนุมัติโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจรในจังหวัดต่าง ๆ, บัตรสวัสดกิารแห่งรัฐ, ธงฟ้าประชารัฐ เป็นต้น) 
ตั้งแต่เดอืน กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 

ความเช่ือมัน่ในการบริหารงานของรัฐบาลและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิ ในช่วงคร่ึงปีหลงั  
จะท าให้เศรษฐกจิไทยดขีึน้  ร้อยละ 

ไม่มคีวามเช่ือมัน่ เพรำะ นโยบำยและโครงกำรกระตุน้เศรษฐกิจของรัฐบำลไม่ไดช่้วยประชำชนทุกระดบัอยำ่งแทจ้ริง  
เป็นปัญหำท่ีแกไ้ขไดย้ำก รัฐบำลแกปั้ญหำไม่ตรงจุด ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ เป็นโครงกำรท่ี 
ไม่ต่อเน่ือง และเป็นโครงกำรระยะสั้น 

56.64 

เช่ือมัน่ เพรำะ นโยบำยและโครงกำรกระตุน้เศรษฐกิจของรัฐบำลมีควำมน่ำเช่ือถือ เป็นโครงกำรท่ีดี ท ำใหห้ลำย ๆ 
อยำ่งดีข้ึน ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ มีผูน้ ำท่ีดีและมีควำมเขม้แขง็ 

38.32 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 5.04 
รวม 100.00 

 
4. เม่ือมกีารเลือกตั้งและได้รัฐบาลใหม่ ท่านคดิว่าจะท าให้ เศรษฐกจิไทยดขีึน้หรือไม่ 

เม่ือมกีารเลือกตั้งและได้รัฐบาลใหม่ จะท าให้เศรษฐกจิไทยดขีึน้หรือไม่ ร้อยละ 
เศรษฐกิจไทยจะดขีึน้ เพรำะ ต่ำงชำติจะเขำ้มำลงทุนมำกข้ึน เน่ืองจำกมีควำมมัน่ใจต่อรัฐบำลท่ีมำจำกกำรเลือกตั้ง  

รัฐบำลชุดใหม่น่ำจะมีแนวทำงในกำรบริหำรและพฒันำประเทศไดดี้กวำ่ 
60.64 

เศรษฐกิจไทยจะเหมือนเดมิ เพรำะ ปัญหำเศรษฐกิจเป็นปัญหำท่ีแกย้ำก ตอ้งใชเ้วลำในกำรแกไ้ขปัญหำ และตอ้งอำศยั
ปัจจยัหลำย ๆ อยำ่งร่วมดว้ย ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ไม่วำ่จะเป็นรัฐบำลชุดไหนก็เหมือนเดิม 

22.40 

เศรษฐกิจไทยจะแย่ลง เพรำะ เป็นปัญหำท่ีแกไ้ขไดย้ำก และจะไม่มีควำมต่อเน่ืองในกำรด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำ  
เน่ืองรัฐบำลใหม่ยงัไม่มีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรงำน 

2.00 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 14.96 
รวม 100.00 

ภาพรวมเศรษฐกจิไทยในช่วง คร่ึงปีทีผ่่านมา (มกราคม – มถุินายน 2561)   ร้อยละ 
ภำพรวมเศรษฐกิจแย่ลง เพรำะ รำคำพืชผลทำงกำรเกษตรตกต ่ำ รำยไดไ้ม่เพียงพอกบัรำยจ่ำย และรำคำสินคำ้ 

 ปรับเพ่ิมสูงข้ึน 
       54.88 

ภำพรวมเศรษฐกิจเท่าเดมิ เพรำะ ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนเลย          30.24 

ภำพรวมเศรษฐกิจดขีึน้ เพรำะ มีรำยไดเ้พ่ิมข้ึน ในขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ รำคำพืชผลทำงกำรเกษตรมีกำรขยบัตวั
สูงข้ึน  

        14.88 

รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  109 8.72 
ปริมณฑลและภำคกลำง  329 26.32 
ภำคเหนือ 232 18.56 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 405 32.40 
ภำคใต ้ 175 14.00 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย              658 52.64 
หญิง 591 47.28 
เพศทำงเลือก 1 0.08 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 86 6.88 
26 – 35 ปี  219 17.52 
36 – 45  ปี 271 21.68 
46 – 59  ปี 404 32.32 
60 ปีข้ึนไป 257 20.56 
ไม่ระบุ 13 1.04 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,166 93.28 
อิสลำม 39 3.12 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 17 1.36 
ไม่ระบุ 28 2.24 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 293 23.44 
สมรส 860 68.80 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
 
 

61 4.88 
ไม่ระบุ 36 2.88 

รวม 1,250 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 335 26.80 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 372 29.76 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 91 7.28 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 340 27.20 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 70 5.60 
ไม่ระบุ 42 3.36 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 135 10.80 
พนกังำนเอกชน 178 14.24 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 279 22.32 
เกษตรกร/ประมง 213 17.04 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 175 14.00 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 192 15.36 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 34 2.72 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร - - 
ไม่ระบุ 44 3.52 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 166 13.28 
ไม่เกิน 10,000 391 25.52 
10,001 – 20,000 312 24.96 
20,001 – 30,000 133 10.64 
30,001 –  40,000 76 6.08 
40,001 ข้ึนไป 98 7.84 
ไม่ระบุ 146 11.68 

รวม 1,250 100.00 
 
  

 


