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“ประชาชนอยากเลือกตั้งแล้วหรือยงั?” 
         เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                         
เร่ือง “ประชาชนอยากเลือกตั้งแล้วหรือยงั?” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 27 – 29 กนัยำยน 2560 โดยสอบถำมควำมคิดเห็นจำกประชำชนทัว่ประเทศ 
กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,251 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบักำรจดักำรเลือกตั้งของรัฐบำลวำ่จะสำมำรถจดักำร
เลือกตั้งประมำณเดือนพฤศจิกำยน 2561 และควำมตอ้งกำรในกำรเลือกตั้ง กำรส ำรวจใช้กำรสุ่มตวัอย่ำงด้วยควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือ
ฐำนขอ้มูลตวัอยำ่งหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” ดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้น
ในแต่ละภูมิภำค สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบอย่ำงง่ำย (Simple Random Sampling)  เก็บข้อมูลด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์ โดยก ำหนด                                
ค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 และมีค่ำควำมคลำดเคล่ือนมำตรฐำน (Standard Error: S.E.) ไม่เกิน 1.4  

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกับรัฐบำลว่ำจะสำมำรถจัดกำรเลือกตั้งประมำณเดือนพฤศจิกำยน 2561              
ไดห้รือไม่ พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.00 ระบุวำ่ ท ำได ้รองลงมำ ร้อยละ 33.41 ระบุวำ่ ท ำไม่ได ้และร้อยละ 11.59 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ด้ำนควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกับกำรยอมรับได้หรือไม่ถ้ำหำกกำรเลือกตั้ งถูกเล่ือนออกไป  พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่                   
ร้อยละ 71.30 ระบุว่ำ ยอมรับได ้เพรำะ อยำกให้ท ำกำรปฏิรูปประเทศก่อน บำ้นเมืองยงัตอ้งจดักำรระบบและระเบียบอยู่ อะไรหลำยๆอย่ำง         
ยงัไม่ลงตวั ไม่เรียบร้อยเท่ำไหร่ กำรด ำเนินกำรตอ้งใชเ้วลำ ตอ้งรอให้รัฐบำลชุดน้ีบริหำรบำ้นเมืองไปก่อน เช่ือมัน่ในตวันำยกคิดว่ำรัฐบำล          
คงมีเหตุผลท่ีส ำคัญในกำรเ ล่ือนกำรเลือกตั้ ง  และคิดว่ำหำกเล่ือนกำรเลือกตั้ งออกไปก็คงไม่นำน ปล่อยให้เ ป็นไปตำมธรรมชำติ                 
ประชำชนท ำอะไรไม่ได้อยู่แล้ว ไม่มีสิทธ์ิต่อต้ำน ถ้ำบ้ำนเมืองยงัไม่สงบจริง ก็อยำกให้บริหำรประเทศต่อไป ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ             
รัฐบำลบริหำรงำนดีอยูแ่ลว้ไม่อยำกให้มีกำรเลือกตั้งอีก ถำ้หำกเลือกตั้งไปแลว้ก็ไม่น่ำมีอะไรดีข้ึน บำ้นเมืองสงบดีแลว้ รองลงมำ ร้อยละ 23.74   
ระบุว่ำ ยอมรับไม่ได ้เพรำะ นำนเกินไป อยำกให้รัฐบำลท ำตำมท่ีไดก้ ำหนดไว ้อยำกให้เป็นประชำธิปไตย ควรคืนอ ำนำจให้กับประชำชน 
เศรษฐกิจแยม่ำก ท ำใหน้กัลงทุนต่ำงชำติขำดควำมเช่ือมัน่ในกำรมำลงทุนกบัเรำ และไม่ชอบกำรท ำงำนของรัฐบำล อยำกให้บำ้นเมืองดีข้ึนกวำ่น้ี 
และร้อยละ 4.96 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ส ำหรับควำมคิดเห็นเก่ียวกับกำรเลือกตั้ งว่ำตอนน้ีประชำชนอยำกเลือกตั้ งแล้วหรือยงั พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.19               
ระบุว่ำ อยำกเลือกตั้ ง เพรำะ อยำกให้ประเทศชำติพฒันำ เศรษฐกิจจะได้ดีข้ึน อยำกเห็นแนวทำงกำรบริหำรประเทศในรูปแบบใหม่                   
อยำกให้ประชำคมโลกยอมรับประเทศไทย ต่ำงชำติจะได้เช่ือมั่นและกล้ำเข้ำมำลงทุนในประเทศไทย และอยำกให้เป็นไปตำมระบอบ
ประชำธิปไตย ยึดอ ำนำจมำนำนแลว้ ควรคืนอ ำนำจให้กับประชำชน บ้ำนเมืองจะได้สงบ มีระเบียบมำกข้ึน ขณะท่ีบำงส่วน ไม่พอใจ                 
กบักำรท ำงำนของรัฐบำลอยำกใหเ้ป็นไปตำมแผนท่ีวำงเอำไว ้รองลงมำ ร้อยละ 24.38 ระบุวำ่ ไม่อยำกเลือกตั้ง เพรำะ ตอนน้ีสถำนกำรณ์บำ้นเมือง
ยงัไม่ปกติ ยงัไม่สงบเรียบร้อยดีเท่ำไหร่ กำรเมืองก็ยงัวุ่นวำยอยู่รอให้ทุกอย่ำงลงตวัเรียบร้อยก่อนแลว้ค่อยเลือกตั้ง อยำกให้โอกำสรัฐบำล
บริหำรงำนต่อไป อยำกเห็นกำรพัฒนำตำมระบบของรัฐบำล ถ้ำมีกำรเลือกตั้ งก็จะมีกำรแบ่งพรรคแบ่งพวกอีกเหมือนก่อนหน้ำน้ี                          
ไม่รู้ว่ำท่ีเลือกเข้ำมำจะพัฒนำประเทศชำติได้ดีแค่ไหนท่ีผ่ำนมำยงัไม่มีพรรคกำรเมืองไหนท่ีมีประสิทธิภำพ ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ                 
รัฐบำลบริหำรงำนดีอยูแ่ลว้ บำ้นเมืองสงบดีอยูแ่ลว้ อยำกอยูแ่บบน้ีตลอดไป ไม่ตอ้งมีกำรเลือกตั้ง และร้อยละ 7.43 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ท้ำยท่ีสุดเ ม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชน เก่ียวกับกำรเลือกตั้ งว่ำถ้ำหำกไม่มีกำรเลือกตั้ งเกิดข้ึน ภำยใน ปลำยปี 2561                      
ท่ำนมีควำมกังวลใจมำกน้อยเพียงใด ว่ำจะมีควำมขดัแยง้เกิดข้ึน พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.00 ระบุว่ำ ไม่มีควำมกังวลใจเลย    
รองลงมำ ร้อยละ 21.34 ระบุว่ำ มีควำมกังวลใจค่อนข้ำงน้อย ร้อยละ 19.34 ระบุว่ำ มีควำมกังวลใจค่อนข้ำงมำก ร้อยละ 11.51 ระบุว่ำ                    
มีควำมกงัวลใจมำก และร้อยละ 2.80 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ  

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตัวอย่ำง พบว่ำ ตัวอย่ำงร้อยละ 7.75 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.02 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล           
และภำคกลำง ร้อยละ 18.47 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 34.69 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.07 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้ 
ตวัอย่ำง ร้อยละ 56.12 เป็นเพศชำย ร้อยละ 43.80 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.08 เป็นเพศทำงเลือก ตวัอย่ำง ร้อยละ 6.71 มีอำยุ 18 – 25 ปี     
ตวัอยำ่ง ร้อยละ 15.27 มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 23.58 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 32.05 มีอำย ุ46 – 59 ปี ร้อยละ 18.71 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 
3.68 ไม่ระบุอำย ุ ตวัอยำ่ง ร้อยละ 89.69 นบัถือศำสนำพุทธ ตวัอยำ่งร้อยละ 3.44 นบัถือศำสนำอิสลำม ตวัอยำ่งร้อยละ 1.36 นบัถือศำสนำคริสต/์
ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ และร้อยละ 5.52 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่ง ร้อยละ 21.34 ระบุวำ่สถำนภำพโสด ร้อยละ 67.71 สมรสแลว้ ร้อย
ละ 4.80     หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่และร้อยละ 6.16 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐัฐา วินิจนัยภาค 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถือ 081-648-8699 

 
วนัอาทิตย์ท่ี 1 ตลุาคม พ.ศ. 2560 

 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  
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ตวัอยำ่งร้อยละ 27.26 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ ร้อยละ 27.02 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.92 จบกำรศึกษำ

อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 27.02 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.08 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และ             
ร้อยละ 6.71 ไม่ระบุกำรศึกษำ ตวัอย่ำงร้อยละ 10.31 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 15.27 ประกอบอำชีพ
พนกังำนเอกชน ร้อยละ 23.10 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 13.83 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 12.39 ประกอบ
อำชีพรับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 15.75 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำยุ/วำ่งงำน ร้อยละ 2.08 เป็นนักเรียน/นกัศึกษำ ร้อยละ 0.08 เป็น
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร และร้อยละ 7.19 ไม่ระบุอำชีพ ตวัอยำ่งร้อยละ 11.27 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 22.38 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน             
ไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 21.74  มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 –  20,000 บำท ร้อยละ 11.27 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 6.95 
มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 10.07  มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมำกกวำ่ 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 16.31 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่านคดิว่ารัฐบาลจะสามารถจดัการเลือกตั้งประมาณเดือน พฤศจกิายน 2561 ได้หรือไม่ 

ความคดิเห็นของประชาชนเกีย่วกบัรัฐบาลว่าจะสามารถจดัการเลือกตั้งประมาณเดือน พฤศจกิายน 2561 ได้หรือไม่ ร้อยละ 
ท ำได ้  55.00 
ท ำไม่ได ้          33.41 
ไม่ระบุ / ไม่แน่ใจ 11.59 

รวม 100.00  
2. ท่านยอมรับได้หรือไม่ถ้าหากการเลือกตั้งถูกเล่ือนออกไป 

ความคดิเห็นของประชาชนเกีย่วกบัการยอมรับได้หรือไม่ถ้าหากการเลือกตั้งถูกเล่ือนออกไป  ร้อยละ 
ยอมรับได้          เพรำะ อยำกให้ท ำกำรปฏิรูปประเทศก่อน บำ้นเมืองยงัตอ้งจดักำรระบบและระเบียบอยู ่อะไรหลำยๆอยำ่ง         

ยงัไม่ลงตวั ไม่เรียบร้อยเท่ำไหร่ กำรด ำเนินกำรตอ้งใชเ้วลำ ตอ้งรอให้รัฐบำลชุดน้ีบริหำรบำ้นเมืองไปก่อน 
เช่ือมัน่ในตวันำยกคิดวำ่รัฐบำลคงมีเหตุผลท่ีส ำคญัในกำรเล่ือนกำรเลือกตั้ง และคิดวำ่หำกเล่ือนกำรเลือกตั้ง
ออกไปก็คงไม่นำน ปล่อยให้เป็นไปตำมธรรมชำติ ประชำชนท ำอะไรไม่ได้อยู่แลว้ ไม่มีสิทธ์ิต่อตำ้น              
ถำ้บำ้นเมืองยงัไม่สงบจริง ก็อยำกใหบ้ริหำรประเทศต่อไป ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ รัฐบำลบริหำรงำนดีอยูแ่ลว้
ไม่อยำกใหมี้กำรเลือกตั้งอีก ถำ้หำกเลือกตั้งไปแลว้ก็ไม่น่ำมีอะไรดีข้ึน บำ้นเมืองสงบดีแลว้ 

71.30 

ยอมรับไม่ได้         เพรำะ นำนเกินไป อยำกให้รัฐบำลท ำตำมท่ีได้ก ำหนดไว ้อยำกให้เป็นประชำธิปไตย ควรคืนอ ำนำจ               
ใหก้บัประชำชน เศรษฐกิจแยม่ำก ท ำใหน้กัลงทุนต่ำงชำติขำดควำมเช่ือมัน่ในกำรมำลงทุนกบัเรำ และไม่ชอบ
กำรท ำงำนของรัฐบำล อยำกใหบ้ำ้นเมืองดีข้ึนกวำ่น้ี 

23.74 

ไม่ระบุ / ไม่แน่ใจ 4.96 
รวม 100.00  

3. ท่านอยากเลือกตั้งแล้วหรือยงั 
ความคดิเห็นของประชาชนเกีย่วกบัการเลือกตั้งว่าตอนนีป้ระชาชนอยากเลือกตั้งแล้วหรือยงั ร้อยละ 

อยากเลือกตั้ง         เพรำะ อยำกใหป้ระเทศชำติพฒันำ เศรษฐกิจจะไดดี้ข้ึน อยำกเห็นแนวทำงกำรบริหำรประเทศในรูปแบบใหม่ 
อยำกให้ประชำคมโลกยอมรับประเทศไทย ต่ำงชำติจะไดเ้ช่ือมัน่และกลำ้เขำ้มำลงทุนอยำกให้เป็นไปตำม
ระบอบประชำธิปไตย ยึดอ ำนำจมำนำนแลว้ ควรคืนอ ำนำจให้กบัประชำชน บำ้นเมืองจะไดส้งบ  มีระเบียบ
มำกข้ึน ขณะท่ีบำงส่วน ไม่พอใจกบักำรท ำงำนของรัฐบำลอยำกใหเ้ป็นไปตำมแผนท่ีวำงเอำไว ้

68.19 

ไม่อยากเลือกตั้ง     เพรำะ ตอนน้ีสถำนกำรณ์บ้ำนเมืองยงัไม่ปกติ ยงัไม่สงบเรียบร้อยดีเท่ำไหร่ กำรเมืองก็ยงัวุ่นวำยอยู ่                
รอให้ทุกอยำ่งลงตวัเรียบร้อยก่อนแลว้ค่อยเลือกตั้ง  อยำกให้โอกำสรัฐบำลบริหำรงำนต่อไป อยำกเห็นกำร
พฒันำตำมระบบของรัฐบำล ถำ้มีกำรเลือกตั้งก็จะมีกำรแบ่งพรรคแบ่งพวกอีกเหมือนก่อนหนำ้น้ี ไม่รู้ว่ำท่ี
เลือกเขำ้มำจะพฒันำประเทศชำติไดดี้แค่ไหนท่ีผ่ำนมำยงัไม่มีพรรคกำรเมืองไหนท่ีมีประสิทธิภำพขณะท่ี
บำงส่วนระบุวำ่ รัฐบำลบริหำรงำนดีอยู่แลว้ บำ้นเมืองสงบดีอยู่แลว้ อยำกอยู่แบบน้ีตลอดไป ไม่ตอ้งมีกำร
เลือกตั้ง       

24.38 

ไม่ระบุ / ไม่แน่ใจ 7.43 
รวม 100.00  

4.หากไม่มกีารเลือกตั้งเกดิขึน้ภายในปลายปี2561ท่านมคีวามกงัวลใจมากน้อยเพยีงใดว่าจะมคีวามขัดแย้งเกดิขึน้ 
ความคดิเห็นของประชาชนเกีย่วกบัการเลือกตั้งว่าหากไม่มกีารเลือกตั้งเกดิขึน้ภายในปลายปี 2561  

ท่านมคีวามกงัวลใจมากน้อยเพยีงใด ว่าจะมคีวามขัดแย้งเกดิขึน้ ร้อยละ 

ไม่มีควำมกงัวลใจเลย 45.00 
มีควำมกงัวลใจค่อนขำ้งนอ้ย 21.34 
มีควำมกงัวลใจค่อนขำ้งมำก 19.34 
มีควำมกงัวลใจมำก 11.51 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 2.80 

รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 
ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       

ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 
กรุงเทพฯ  97 7.75 
ปริมณฑลและภำคกลำง  313 25.02 
ภำคเหนือ 231 18.47 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 434 34.69 
ภำคใต ้ 176 14.07 

รวม 1,251 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 702 56.12 
หญิง 548 43.80 
เพศทำงเลือก 1 0.08 

รวม 1,251 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 84 6.71 
26 – 35 ปี  191 15.27 
36 – 45  ปี 295 23.58 
46 – 59  ปี 401 32.05 
60 ปีข้ึนไป 234 18.71 
ไม่ระบุ 46 3.68 

รวม 1,251 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,122 89.69 
อิสลำม 43 3.44 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 17 1.36 
ไม่ระบุ 69 5.52 

รวม 1,251 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 267 21.34 
สมรส 847 67.71 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
 
 

60 4.80 
ไม่ระบุ 77 6.16 

รวม 1,251 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 
ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 341 27.26 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 338 27.02 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 74 5.92 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 338 27.02 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 76 6.08 
ไม่ระบุ 84 6.71 

รวม 1,251 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 129 10.31 
พนกังำนเอกชน 191 15.27 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 289 23.10 
เกษตรกร/ประมง 173 13.83 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 155 12.39 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 197 15.75 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 26 2.08 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 1 0.08 
ไม่ระบุ 90 7.19 

รวม 1,251 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 141 11.27 
ไม่เกิน 10,000 280 22.38 
10,001 – 20,000 272 21.74 
20,001 – 30,000 141 11.27 
30,001 –  40,000 87 6.95 
มำกกวำ่  40,001 ข้ึนไป 126 10.07 
ไม่ระบุ 204 16.31 

รวม 1,251 100.00 
 

  
 


