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“ข้อเสนอการเกบ็เงนิสมทบ เข้ากองทุนประกนัสังคมแบบใหม่”  
         เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                         
เร่ือง “ ข้อเสนอการเก็บเงินสมทบ เข้ากองทุนประกันสังคมแบบใหม่ ” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 3 – 4 พฤศจิกำยน 2560 โดยสอบถำมควำม
คิดเห็นจำกประชำชนท่ีใช้ประกันสังคม ทั่วประเทศ กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ และอำชีพ รวมทั้ งส้ิน จ ำนวน 1,251 หน่วยตวัอย่ำง  
เก่ียวกบัขอ้เสนอกำรเก็บเงินสมทบ เขำ้กองทุนประกนัสังคมแบบใหม่ กำรส ำรวจใชก้ำรสุ่มตวัอยำ่งดว้ยควำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูล
ตวัอยำ่งหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” ดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละ
ภูมิภำค  สุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธีแบบอย่ำงง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท์ โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี        
ร้อยละ 95.0 และมีค่ำควำมคลำดเคล่ือนมำตรฐำน (Standard Error: S.E.) ไม่เกิน 0.5  

จำกกำรส ำรวจ พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.83 ระบุวำ่ ใชป้ระกนัสังคมตำมมำตรำ 33 (เป็นผูป้ระกนัตนภำคบงัคบั เป็นพนกังำน
หรือลูกจำ้งท่ีท ำงำนอยูใ่นสถำนประกอบกำร) รองลงมำ ร้อยละ 21.42 ระบุวำ่ มำตรำ 40 (เป็นผูป้ระกนัตนภำคสมคัรใจ ประกอบอำชีพอิสระ หรือ
แรงงำนนอกระบบ)  และร้อยละ 17.75 ระบุวำ่ มำตรำ 39 (ผูป้ระกนัตนภำคสมคัรใจ เคยเป็นพนกังำนหรือลูกจำ้งแต่ลำออก) 

เม่ือถำมถึงกำรเคยได้ยินหรือรับรู้ของประชำชนเก่ียวกับกำรเพ่ิมอัตรำกำรเรียกเก็บเงินค่ำประกันสังคมแบบใหม่ ของส ำนักงำน
ประกนัสงัคมหรือไม่ พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.84 ระบุวำ่ เคยไดย้นิ / เคยรับรู้ และร้อยละ 49.16 ระบุวำ่ ไม่เคยไดย้นิ / ไม่เคยรับรู้ 

ดำ้นควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกบักำรจะเรียกเก็บเงินสมทบส ำหรับผูป้ระกนัตน (ค่ำประกนัสังคม) เพ่ิมข้ึนใหม่ตำมฐำนเงินเดือน 
พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 57.00 ระบุว่ำ ไม่เห็นดว้ย เพรำะ จ่ำยเท่ำเดิมก็ดีอยู่แลว้ ไม่อยำกจ่ำยเพ่ิม เป็นค่ำใชจ่้ำยท่ีสูงเกินไปซ่ึงอำจ   
ส่งผลกระทบต่อผูท่ี้มีรำยไดน้อ้ย ไม่ค่อยไดใ้ชสิ้ทธิประโยชน์จำกประกนัสังคม  และถึงแมว้ำ่จะจ่ำยเงินสมทบเพ่ิมข้ึนแต่กำรให้บริกำรก็ยงัไม่ดี
เท่ำท่ีควร รองลงมำ ร้อยละ 23.50 ระบุวำ่ เห็นดว้ย เพรำะ จะไดรั้บสิทธิประโยชน์ในดำ้นต่ำง ๆ เพ่ิมข้ึน เหมำะสมและสอดคลอ้งกบัฐำนเงินเดือน
ท่ีปรับข้ึน และร้อยละ 19.50 ไม่แน่ใจ / ไม่ระบุ 

ส ำหรับควำมคิดเห็นของประชำชนหำกตอ้งจ่ำยเงินค่ำประกนัสังคมเพ่ิมข้ึนแลว้ ประชำชนจะไดรั้บประโยชน์เพ่ิมข้ึนมำกน้อยเพียงใด  
พบว่ำ ร้อยละ 15.35 ระบุว่ำ ประชำชนได้รับประโยชน์เพ่ิมข้ึนมำก ร้อยละ 19.74 ระบุว่ำ ประชำชนได้รับประโยชน์เพ่ิมข้ึนค่อนข้ำงมำก           
ร้อยละ 34.37 ระบุว่ำ ประชำชนได้รับประโยชน์เพ่ิมข้ึนค่อนข้ำงน้อย ร้อยละ 25.58 ระบุว่ำ ประชำชนไม่ได้รับประโยชน์เพ่ิมข้ึนเลย                 
และร้อยละ 4.96 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ  

ทำ้ยท่ีสุด เม่ือถำมถึงว่ำอยำกให้ส ำนักงำนประกนัสังคมเพ่ิมสวสัดิกำรในเร่ืองใดบำ้ง หลงัจำกกำรเรียกเก็บเงินค่ำประกนัสังคมเพ่ิมข้ึน  
พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 19.65 ระบุวำ่ เงินค่ำรักษำพยำบำล รองลงมำ ร้อยละ 14.38 ระบุวำ่ เงินบ ำเหน็จชรำภำพ ร้อยละ 12.77 ระบุวำ่         
เงินทดแทนจำกกำรวำ่งงำน ร้อยละ 10.66 ระบุวำ่ เงินทดแทนจำกกำรเลิกจำ้งหรือลำออก ร้อยละ 8.85 ระบุว่ำ เงินสงเครำะห์บุตร ร้อยละ 8.46 
ระบุวำ่ เงินค่ำคลอดบุตร ร้อยละ 8.22 ระบุวำ่ เงินทดแทนกรณี ทุพพลภำพ ร้อยละ 8.08 ระบุวำ่ เงินทดแทนกรณีผูป้ระกนัตนเสียชีวิต ร้อยละ 7.94 
ระบุวำ่ เงินค่ำท ำศพ ร้อยละ 0.26 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ไม่ตอ้งเพ่ิมสวสัดิกำร เน่ืองจำกทุกอยำ่งดีอยูแ่ลว้ และร้อยละ 0.73 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ  

เม่ือพิจำรณำลักษณะทั่วไปของตัวอย่ำง พบว่ำ ตัวอย่ำงร้อยละ 8.79 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 27.18 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล           
และภำคกลำง ร้อยละ 18.07 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 34.85 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 11.11 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้ 
ตวัอย่ำง ร้อยละ 47.88 เป็นเพศชำย และร้อยละ 52.12 เป็นเพศหญิง ตวัอย่ำง ร้อยละ 7.11 มีอำยไุม่เกิน 25 ปี ร้อยละ 28.70 มีอำยุ 26 – 35 ปี       
ร้อยละ 29.74 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 28.46 มีอำย ุ46 – 59 ปี ร้อยละ 4.96 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 1.04 ไม่ระบุอำย ุ  

ตวัอยำ่ง ร้อยละ 94.08 นบัถือศำสนำพทุธ ตวัอยำ่งร้อยละ 3.12 นบัถือศำสนำอิสลำม ตวัอยำ่งร้อยละ 1.04 นบัถือศำสนำคริสต/์ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/
ไม่นับถือศำสนำใด ๆ และร้อยละ 1.76 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 31.57 ระบุว่ำสถำนภำพโสด ร้อยละ 60.83 สมรสแลว้ ร้อยละ 5.68     
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่และร้อยละ 1.92 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตวัอยำ่งร้อยละ 19.74 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ ร้อยละ 31.97 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 10.95 จบกำรศึกษำ
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 31.10 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.00 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ            
และร้อยละ 2.24 ไม่ระบุกำรศึกษำ 

ตวัอย่ำงร้อยละ 13.03 ประกอบอำชีพลูกจำ้งของรัฐ/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 38.21 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 14.55
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 5.04 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 19.02 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 
ร้อยละ 7.43 เป็นพ่อบำ้น/แม่บ้ำน/เกษียณอำยุ/ว่ำงงำน ร้อยละ 0.48 เป็นนักเรียน/นักศึกษำ ร้อยละ 2.24 เป็นพนักงำนองค์กรอิสระท่ีไม่แสวง       
หำก ำไร และร้อยละ 13.03 ไม่ระบุอำชีพ ตวัอยำ่งร้อยละ 5.68 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 20.38 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 37.01             
มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 –  20,000 บำท ร้อยละ 14.47 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.76 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน          
30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 7.11  มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 9.59 ไม่ระบุรำยได ้

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐัฐา วินิจนัยภาค 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถือ 081-648-8699 
 

วนัอาทิตย์ท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสำร 02 -727- 3595 
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1. ปัจจุบันท่านใช้ประกนัสังคมตามมาตราใด 

ปัจจุบันท่านใช้ประกนัสังคมตามมาตราใด ร้อยละ 
มำตรำ 33 (เป็นผูป้ระกนัตนภำคบงัคบั เป็นพนกังำนหรือลูกจำ้งท่ีท ำงำนอยูใ่นสถำนประกอบกำร) 60.83 
มำตรำ 40 (เป็นผูป้ระกนัตนภำคสมคัรใจ ประกอบอำชีพอิสระ หรือแรงงำนนอกระบบ) 21.42 
มำตรำ 39 (ผูป้ระกนัตนภำคสมคัรใจ เคยเป็นพนกังำนหรือลูกจำ้งแต่ลำออก) 17.75 

รวม 100.00 
หมายเหตุ  
มาตรา 33 (เป็นผูป้ระกนัตนภำคบงัคบั คือ พนกังำนบริษทัเอกชนทัว่ไป ซ่ึงมีสถำนะเป็นลูกจำ้งท่ีท  ำงำนอยูใ่นสถำนประกอบกำรท่ีมีพนกังำนตั้งแต่ 1 คนข้ึนไป 

อำยไุม่ต  ่ำกว่ำ 15 ปี และไม่เกิน 60 ปี โดยตอ้งส่งเงินสมทบเขำ้กองทุน คิดเป็นสดัส่วนดงัน้ี ลูกจำ้ง 5%  + นำยจำ้ง 5% + รัฐบำล 2.75% ของฐำนเงินค่ำจำ้ง) 
 มาตรา 39 (เป็นผูป้ระกนัตนภำคสมคัรใจ คือ บุคคลท่ีเคยท ำงำนอยูใ่นบริษทัเอกชนในมำตรำ 33 มำก่อนแลว้ ลาออก แต่ตอ้งกำรรักษำสิทธิประกนัสงัคมไว ้จึงสมคัรเขำ้

ใชสิ้ทธิประกนัสงัคมในมำตรำ 39 แทน     กำรสมคัรประกนัสงัคมในกลุ่มน้ี มีเง่ือนไขวำ่ตอ้งเป็นผูป้ระกนัตนในมำตรำ 33 มำแลว้ไม่ต  ่ำกวำ่ 12 เดือน และ
ลำออกมำแลว้ไม่ต  ่ำกวำ่ 6 เดือน อีกทั้งตอ้งไม่เป็นผูทุ้พพลภำพ ผูป้ระกนัตนตอ้งส่งเงินเขำ้กองทุน 432  บำทต่อเดือน และรัฐบำลจะช่วยสมทบอีก 120 บำท
ต่อเดือน ผูป้ระกนัตนตำมมำตรำ 39 จะไดรั้บควำมคุม้ครอง ดงัน้ี กรณีเจบ็ป่วย / อุบติัเหตุ กรณีทุพพลภำพ กรณีเสียชีวิต กรณีคลอดบุตร กรณีสงเครำะห์
บุตรและกรณีชรำภำพ)  

มาตรา 40 (เป็นผูป้ระกนัตนภำคสมคัรใจ คือ บุคคลท่ีไม่ไดเ้ป็นลูกจำ้งในบริษทัเอกชนตำมมำตรำ 33 และไม่เคยสมคัรเป็นผูป้ระกนัตนในมำตรำ 39 ผูท่ี้จะ
สมคัรประกนัสงัคมในมำตรำ 40 ไดน้ั้น ตอ้งเป็นผูท่ี้ประกอบอำชีพอิสระ หรือแรงงำนนอกระบบ มีอำยไุม่ต  ่ำกวำ่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี) 

 
2. ท่านเคยได้ยนิหรือรับรู้ เกีย่วกบัการเพิม่อตัราการเรียกเกบ็เงนิค่าประกนัสังคมแบบใหม่ของส านักงานประกนัสังคม  
   หรือไม่  

การเคยได้ยนิหรือรับรู้ของประชาชนเกีย่วกบัการเพิม่อตัราการเรียกเกบ็เงนิค่าประกนัสังคมแบบใหม่ 
ของส านกังานประกนัสังคม ร้อยละ 

เคยไดย้นิ / เคยรับรู้ 50.84 
ไม่เคยไดย้นิ / ไม่เคยรับรู้ 49.16 

รวม 100.00 
 

3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กบัการทีส่ านักงานประกนัสังคม จะเรียกเกบ็เงนิสมทบส าหรับผู้ประกนัตน(ค่าประกนัสังคม)  
เพิม่ขึน้ใหม่ตามฐานเงนิเดือน ( เช่น ผู้มรีายได้ 20,000 บาท จากเดมิต้องจ่าย 750 บาท เพิม่ขึน้เป็น 1,000 บาท) 

ความคดิเห็นของประชาชนเกีย่วกบัการจะเรียกเกบ็เงนิสมทบส าหรับผู้ประกนัตน (ค่าประกนัสังคม)  
เพิม่ขึน้ใหม่ตามฐานเงนิเดือน ร้อยละ 

ไม่เห็นด้วย เพรำะ จ่ำยเท่ำเดิมก็ดีอยูแ่ลว้ ไม่อยำกจ่ำยเพ่ิม เป็นค่ำใชจ่้ำยท่ีสูงเกินไปซ่ึงอำจส่งผลกระทบ    
ต่อผูท่ี้มีรำยไดน้อ้ย ไม่ค่อยไดใ้ชสิ้ทธิประโยชน์จำกประกนัสงัคม และถึงแมว้ำ่จะจ่ำยเงินสมทบ
เพ่ิมข้ึน แต่กำรใหบ้ริกำรก็ยงัไม่ดีเท่ำท่ีควร 

57.00 

เห็นด้วย เพรำะ จะไดรั้บสิทธิประโยชน์ในดำ้นต่ำง ๆ เพ่ิมข้ึน เหมำะสมและสอดคลอ้งกบัฐำนเงินเดือน      
ท่ีปรับข้ึน 

23.50 

ไม่แน่ใจ / ไม่ระบุ 19.50 
รวม 100.00 

 
4. หากต้องจ่ายเงนิค่าประกนัสังคมเพิม่ขึน้แล้ว ท่านคดิว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์เพิม่ขึน้มากน้อยเพยีงใด  

ความคดิเห็นของประชาชนหากต้องจ่ายเงนิค่าประกนัสังคมเพิม่ขึน้แล้ว ประชาชนจะได้รับประโยชน์
เพิม่ขึน้มากน้อยเพยีงใด ร้อยละ 

ประชำชนไดรั้บประโยชนเ์พ่ิมข้ึนมำก 15.35 
ประชำชนไดรั้บประโยชนเ์พ่ิมข้ึนค่อนขำ้งมำก 19.74 
ประชำชนไดรั้บประโยชนเ์พ่ิมข้ึนค่อนขำ้งนอ้ย 34.37 
ประชำชนไม่ไดรั้บประโยชน์เพ่ิมข้ึนเลย 25.58 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 4.96 

รวม 100.00 
 
 

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93-%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
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5. ท่านอยากให้ส านักงานประกนัสังคมเพิม่สวสัดกิารในเร่ืองใดบ้าง หลงัจากการเรียกเกบ็เงนิค่าประกนัสังคมเพิม่ขึน้  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
อยากให้ส านักงานประกนัสังคมเพิม่สวสัดกิารในเร่ืองใดบ้าง หลงัจากการเรียกเกบ็เงนิค่าประกนัสังคมเพิม่ขึน้ ร้อยละ 
เงินค่ำรักษำพยำบำล 19.65 
เงินบ ำเหน็จชรำภำพ 14.38 
เงินทดแทนจำกกำรวำ่งงำน 12.77 
เงินทดแทนจำกกำรเลิกจำ้งหรือลำออก 10.66 
เงินสงเครำะห์บุตร 8.85 
เงินค่ำคลอดบุตร 8.46 
เงินทดแทนกรณี ทุพพลภำพ 8.22 
เงินทดแทนกรณีผูป้ระกนัตนเสียชีวติ 8.08 
เงินค่ำท ำศพ 7.94 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ไม่ตอ้งเพ่ิมสวสัดิกำร เน่ืองจำกทุกอยำ่งดีอยูแ่ลว้ 0.26 
ไม่แน่ใจ / ไม่ระบุ 0.73 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  110 8.79 
ปริมณฑลและภำคกลำง  340 27.18 
ภำคเหนือ 226 18.07 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 436 34.85 
ภำคใต ้ 139 11.11 

รวม 1,251 100.00 
 

ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชำย 599 47.88 
หญิง 652 52.12 
เพศทำงเลือก - - 

รวม 1,251 100.00 
 

ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 25 ปี 89 7.11 
26 – 35 ปี  359 28.70 
36 – 45  ปี 372 29.74 
46 – 59  ปี 356 28.46 
60 ปีข้ึนไป 62 4.96 
ไม่ระบุ 13 1.04 

รวม 1,251 100.00 
 

ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 
ศาสนา จ านวน ร้อยละ 

พทุธ 1,177 94.08 
อิสลำม 39 3.12 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 13 1.04 
ไม่ระบุ 22 1.76 

รวม 1,251 100.00 
 

ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 395 31.57 
สมรส 761 60.83 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
 
 

71 5.68 
ไม่ระบุ 24 1.92 

รวม 1,251 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 247 19.74 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 400 31.97 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 137 10.95 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 389 31.10 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 50 4.00 
ไม่ระบุ 28 2.24 

รวม 1,251 100.00 
 

ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 
อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 

ลูกจำ้งของรัฐ/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 163 13.03 
พนกังำนเอกชน 478 38.21 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 182 14.55 
เกษตรกร/ประมง 63 5.04 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 238 19.02 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 93 7.43 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 6 0.48 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 28 2.24 
ไม่ระบุ 163 13.03 

รวม 1,251 100.00 
 

ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

ไม่มีรำยได ้ 71 5.68 
ไม่เกิน 10,000 255 20.38 
10,001 – 20,000 463 37.01 
20,001 – 30,000 181 14.47 
30,001 –  40,000 72 5.76 
40,001 ข้ึนไป 89 7.11 
ไม่ระบุ 120 9.59 

รวม 1,251 100.00 
 
  

 


