
 

             
 

 

 

 

 
 

“การสํารวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส คร้ังที ่1/2564” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนยส์าํรวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) เปิดเผยผลสาํรวจของประชาชน เร่ือง “การสํารวจคะแนน

นิยมทางการเมือง รายไตรมาส คร้ังที ่1/2564” ทาํการสาํรวจระหวา่งวนัท่ี 23 – 26 มีนาคม 2564 จากประชาชนท่ีมีอาย ุ18 ปีข้ึนไป กระจายทุกภูมิภาค 

ระดบัการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้ งส้ิน จาํนวน 2,522 หน่วยตวัอย่าง เก่ียวกบัการสํารวจคะแนนนิยมทางการเมือง การสํารวจอาศยั        

การสุ่มตวัอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายช่ือฐานขอ้มูลตัวอย่างหลกั (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตวัอย่างด้วยวิธีแบบง่าย    

(Simple Random Sampling) เกบ็ขอ้มูลดว้ยวธีิการสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์โดยกาํหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 97.0 

จากการสํารวจเม่ือถามถึงบุคคลท่ีประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวนัน้ี พบว่า อนัดบั 1 ร้อยละ 30.10 ระบุว่า ยงัหาคน            

ท่ีเหมาะสมไม่ได ้อนัดบั 2 ร้อยละ 28.79 ระบุวา่เป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะ เป็นคนตรงไปตรงมา ตดัสินใจไดเ้ด็ดขาด มีความซ่ือสัตย ์             

มีโครงการต่าง ๆ ท่ีช่วยเหลือประชาชนทุกเพศทุกวยัไดอ้ยา่งทัว่ถึง ช่ืนชอบในการบริหารงานไดดี้ เหมาะสมให้ดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไป 

และช่ืนชอบเป็นการส่วนตวั อนัดบั 3 ร้อยละ 12.09 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ เพราะ อยากให้ผูห้ญิงข้ึนมาบริหารประเทศบา้ง                

มีประสบการณ์การทาํงานท่ีผ่านมาไดดี้ เป็นคนตรงไปตรงมา มีความเป็นผูน้าํ และช่ืนชอบเป็นการส่วนตวั อนัดบั 4 ร้อยละ 8.72 ระบุว่าเป็น 

พล.ต.อ.เสรีพศุิทธ์ เตมยีเวส (พรรคเสรีรวมไทย) เพราะ เป็นคนตรงไปตรงมา พดูจริง ทาํจริง ช่ืนชอบนโยบายและการทาํงานของพรรค มีความซ่ือสัตย ์

และช่ืนชอบเป็นการส่วนตวั อนัดบั 5 ร้อยละ 6.26 ระบุวา่เป็น นายพธิา ลิม้เจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) เพราะ อยากไดค้นรุ่นใหม่มาบริหารประเทศ 

อยากให้มีการเปล่ียนแปลงทางการเมือง ช่ืนชอบนโยบายพรรค และช่ืนชอบเป็นการส่วนตวั อนัดบั 6 ร้อยละ 3.25 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

อนัดบั 7 ร้อยละ 2.70 ระบุว่าเป็น นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคกล้า) เพราะ เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรง กลา้คิด กลา้ทาํ มีความสามารถทางดา้นเศรษฐกิจ          

มีผลงานในการทาํงานท่ีดีตั้ งแต่อยู่พรรคเก่า มีความซ่ือสัตย ์และมีความน่าเช่ือถือ อันดับ 8 ร้อยละ 2.02 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล                   

(พรรคภูมิใจไทย) เพราะ มีผลงานในการทาํงานท่ีดี โดดเด่น เป็นคนตรงไปตรงมา และช่ืนชอบเป็นการส่วนตวั อนัดบั 9 ร้อยละ 1.90 ระบุวา่เป็น      

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ (พรรคเพ่ือไทย) เพราะ ช่ืนชอบการทาํงานและผลงานของพรรคในการช่วยเหลือประชาชน และช่ืนชอบเป็นการส่วนตวั               

อนัดบั 10 ร้อยละ 1.15 ระบุวา่ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ (พรรคเศรษฐกจิใหม่) เพราะ มีนโยบายพรรคท่ีชดัเจน มีวิสัยทศัน์ท่ีดี น่าจะช่วยแกไ้ขปัญหา

เศรษฐกิจไดดี้ และช่ืนชอบเป็นการส่วนตวั และร้อยละ 3.02 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา 

(พรรคชาติไทยพัฒนา) นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภักดี) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ)              

นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ นายชลน่าน ศรีแก้ว (พรรคเพ่ือไทย) นายเทวัญ ลิปตพัลลภ (พรรคชาติพัฒนา) นายชวน หลีกภัย (พรรคประชาธิปัตย์)                

พลเอกประวติร วงษ์สุวรรณ (พรรคพลงัประชารัฐ) 

และเม่ือเปรียบเทียบกบัผลการสาํรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส คร้ังท่ี 4/63 เดือนธนัวาคม 2563 พบวา่ ผูท่ี้ระบุวา่ ยงัหา

คน             ท่ีเหมาะสมไม่ได ้พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา คุณหญิงสุดารัตน์ เกยรุาพนัธ์ุ นายพิธา ล้ิมเจริญรัตน์ มีสัดส่วนลดลง ในขณะท่ีผูท่ี้

ระบุวา่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส นายกรณ์ จาติกวณิช นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายสมพงษ ์อมรวิวฒัน์ นายม่ิงขวญั แสงสุวรรณ์ และไม่ตอบ/

ไม่สนใจ มีสัดส่วนเพิม่ขึ้น 

ทา้ยท่ีสุด เม่ือถามถึงพรรคการเมืองท่ีประชาชนจะสนบัสนุนในวนัน้ี พบวา่ อนัดบั 1 ร้อยละ 29.82 ระบุวา่ ไม่สนบัสนุนพรรคการเมืองใดเลย 

อนัดบั 2 ร้อยละ 22.13 ระบุวา่ พรรคเพ่ือไทย อนัดบั 3 ร้อยละ 16.65 ระบุวา่ พรรคพลงัประชารัฐ อนัดบั 4 ร้อยละ 13.48 ระบุวา่ พรรคกา้วไกล 

อนัดบั 5 ร้อยละ 7.10 ระบุว่า พรรคประชาธิปัตย  ์อนัดบั 6 ร้อยละ 3.81 ระบุว่า พรรคเสรีรวมไทย อนัดบั 7 ร้อยละ 3.25 ระบุว่า พรรคภูมิใจไทย     

อนัดบั 8 ร้อยละ 1.03 ระบุวา่ พรรคชาติไทยพฒันา และร้อยละ 2.73 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ พรรคกลา้ พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคเพ่ือชาติ พรรคชาติพฒันา 

พรรคไทยภกัดี พรรคประชาชาติ พรรครวมพลงัประชาชาติไทย พรรครักษผ์นืป่าประเทศไทย พรรคไทยศรีวไิลย ์และไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

และเม่ือเปรียบเทียบกบัผลการสาํรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส คร้ังท่ี 4/63 เดือนธนัวาคม 2563 พบวา่ ผูท่ี้ระบุวา่ พรรคเพ่ือ

ไทย พรรคพลงัประชารัฐ พรรคกา้วไกล และพรรคประชาธิปัตย ์มีสัดส่วนลดลง ในขณะท่ีผูท่ี้ระบุว่า ไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดเลย         

พรรคเสรีรวมไทย พรรคภูมิใจไทย และพรรคชาติไทยพฒันา มีสัดส่วนเพิม่ขึ้น  

เม่ือพิจารณาลกัษณะทั่วไปของตวัอย่าง พบว่า ตวัอย่างร้อยละ 8.84 มีภูมิลาํเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.65 มีภูมิลาํเนาอยู่ปริมณฑล     

และภาคกลาง ร้อยละ 18.32 มีภูมิลาํเนาอยูภ่าคเหนือ ร้อยละ 33.54 มีภูมิลาํเนาอยูภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.65 มีภูมิลาํเนาอยูภ่าคใต ้

ตวัอยา่งร้อยละ 48.89 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.11 เป็นเพศหญิง  

 

วนัจันทร์ท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 ศูนยส์าํรวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสาร 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 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อํานวยการศูนย์สํารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถอื 081-667-7766 
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ตัวอย่างร้อยละ 6.30 มีอายุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 15.54 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 20.02 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 33.82 มีอายุ 46 – 59 ปี     

และร้อยละ 24.32 มีอาย ุ60 ปีข้ึนไป ตวัอยา่งร้อยละ 95.60 นบัถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 2.82 นบัถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.87 นบัถือศาสนาคริสต ์
และอ่ืน ๆ และร้อยละ 0.71 ไม่ระบุศาสนา ตวัอยา่งร้อยละ 22.01 สถานภาพโสด ร้อยละ 74.11 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.01 หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 0.87 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส  

ตัวอย่างร้อยละ 30.25 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า ร้อยละ 32.24 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 8.01                 
จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 23.95 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 4.40 จบการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
และร้อยละ 1.15 ไม่ระบุการศึกษา  

ตวัอยา่งร้อยละ 9.60 ประกอบอาชีพขา้ราชการ/ลูกจา้ง/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 13.84 ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน ร้อยละ 21.02
ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ ร้อยละ 14.83 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.10 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/         
ผูใ้ชแ้รงงาน ร้อยละ 20.98 เป็นพอ่บา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุวา่งงาน ร้อยละ 2.37 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา และร้อยละ 1.26 ไม่ระบุอาชีพ  

ตวัอยา่งร้อยละ 20.06 ไม่มีรายได ้ร้อยละ 25.77 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 25.73 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 
20,000 บาท ร้อยละ 9.40 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 4.13 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บาท ร้อยละ 5.19             
มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป และร้อยละ 9.72 ไม่ระบุรายได ้

 

1. วนันีท่้านสนับสนุนให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี 

อนัดบั บุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวนันี ้

ร้อยละ 

คะแนน

นิยมราย

ไตรมาส 

คร้ังที ่1/64 

(ม.ีค. 64) 

คะแนน

นิยมราย

ไตรมาส 

คร้ังที ่4/63 

(ธ.ค. 63) 

คะแนน

นิยมราย

ไตรมาส 

คร้ังที ่3/63  

(ก.ย. 63) 

1 ยงัหาคนท่ีเหมาะสมไม่ได ้ 30.10 32.10 54.13 

2 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  เพราะ เป็นคนตรงไปตรงมา ตดัสินใจได้เด็ดขาด มีความ

ซ่ือสัตย์ มีโครงการต่าง ๆ ท่ีช่วยเหลือประชาชนทุกเพศทุกวยัได้อย่างทั่วถึง            

ช่ืนชอบในการบริหารงานไดดี้ เหมาะสมให้ดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไป 

และช่ืนชอบเป็นการส่วนตวั 

28.79 30.32 18.64 

3 คุณหญิงสุดารัตน์  เกยุราพันธ์ุ เพราะ อยากให้ผู ้หญิงข้ึนมาบริหารประเทศบ้าง               

มีประสบการณ์การทาํงานท่ีผา่นมาไดดี้ เป็นคนตรงไปตรงมา มีความเป็นผูน้าํ และ

ช่ืนชอบเป็นการส่วนตวั 

12.09 13.46 10.57 

4 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) เพราะ เป็นคนตรงไปตรงมา  พูดจริง ทาํจริง             

ช่ืนชอบนโยบายและการทาํงานของพรรค มีความซ่ือสัตย ์และช่ืนชอบเป็นการส่วนตวั 

8.72 7.50 3.92 

5 นายพิธา ล้ิมเจริญรัตน์ (พรรคกา้วไกล) เพราะ อยากไดค้นรุ่นใหม่มาบริหารประเทศ อยากให้

มีการเปล่ียนแปลงทางการเมือง ช่ืนชอบนโยบายพรรค และช่ืนชอบเป็นการส่วนตวั 

6.26 7.74 5.70 

6 ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 3.25 2.05 0.43 

7 นายกรณ์  จาติกวณิช (พรรคกล้า) เพราะ เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรง กล้าคิด กล้าทํา                          

มีความสามารถทางดา้นเศรษฐกิจ มีผลงานในการทาํงานท่ีดีตั้งแต่อยู่พรรคเก่า      

มีความซ่ือสัตย ์และมีความน่าเช่ือถือ 

2.70 1.65 1.54 

8 นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) เพราะ มีผลงานในการทาํงานท่ีดี โดดเด่น 

เป็นคนตรงไปตรงมา และช่ืนชอบเป็นการส่วนตวั 

2.02 1.34 0.67 

9 นายสมพงษ์ อมรวิวฒัน์ (พรรคเพ่ือไทย) เพราะ ช่ืนชอบการทาํงานและผลงานของพรรค             

ในการช่วยเหลือประชาชน และช่ืนชอบเป็นการส่วนตวั 

1.90 1.03 1.07 

10 นายม่ิงขวญั  แสงสุวรรณ์ (พรรคเศรษฐกิจใหม่) เพราะ มีนโยบายพรรคท่ีชัดเจน                

มีวสิัยทศัน์ท่ีดี น่าจะช่วยแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจไดดี้ และช่ืนชอบเป็นการส่วนตวั 

1.15 1.03 0.99 

 อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ นายจุรินทร์ ลกัษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย)์ น.ส.กญัจนา ศิลปอาชา 

(พรรคชาติไทยพัฒนา) นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม               

(พ ร ร ค ไ ท ย ภัก ดี ) น าย วัน มู ห ะ มัด น อ ร์  ม ะ ท า (พ ร ร ค ป ร ะ ช าช าติ )                              

นายชชัชาติ สิทธิพนัธ์ุ นายชลน่าน ศรีแกว้ (พรรคเพ่ือไทย) นายเทวญั ลิปตพลัลภ 

(พรรคชาติพฒันา) นายชวน หลีกภยั (พรรคประชาธิปัตย)์ พลเอกประวิตร วงษสุ์วรรณ 

(พรรคพลงัประชารัฐ) 

3.02 1.78 2.34 

รวม 100.00 100.00 100.00 
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2. วนันีท่้านสนับสนุนพรรคการเมืองใด 

อนัดบั พรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี ้

ร้อยละ 

คะแนน

นิยมราย

ไตรมาส 

คร้ังที ่1/64 

(ม.ีค. 64) 

คะแนน

นิยมราย

ไตรมาส 

คร้ังที ่4/63 

(ธ.ค. 63) 

คะแนน

นิยมราย

ไตรมาส 

คร้ังที ่3/63 

(ก.ย. 63) 

1 ไม่สนบัสนุนพรรคการเมืองใดเลย 29.82 26.49 41.59 

2 พรรคเพ่ือไทย 22.13 23.61 19.39 

3 พรรคพลงัประชารัฐ 16.65 17.80 12.39 

4 พรรคกา้วไกล 13.48 14.92 12.70 

5 พรรคประชาธิปัตย ์ 7.10 7.46 7.44 

6 พรรคเสรีรวมไทย 3.81 3.00 1.70 

7 พรรคภูมิใจไทย 3.25 1.82 1.58 

8 พรรคชาติไทยพฒันา 1.03 0.55 0.36 

 อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ พรรคกลา้ พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคเพ่ือชาติ พรรคชาติพฒันา พรรค

ไทยภกัดี พรรคประชาชาติ พรรครวมพลงัประชาชาติไทย พรรครักษผ์นืป่าประเทศ

ไทย พรรคไทยศรีวไิลย ์ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

2.73 4.35 2.85 

 รวม 100.00 100.00 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามภูมภิาค       

ภูมภิาค จํานวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  223  8.84 

ปริมณฑลและภาคกลาง  647  25.65 

ภาคเหนือ  462  18.32 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  846  33.54 

ภาคใต ้  344  13.65 

รวม  2,522  100.00 

 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย  1,233  48.89 

หญิง  1,289  51.11 

รวม  2,522  100.00 

 

ตารางที่ 3 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน ร้อยละ 

18 – 25 ปี  159  6.30 

26 – 35 ปี  392  15.54 

36 – 45 ปี  505  20.02 

46 – 59 ปี  853  33.82 

60 ปี ข้ึนไป  613  24.32 

รวม  2,522  100.00 

 

ตารางที่ 4 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามศาสนา 

ศาสนา จํานวน ร้อยละ 

พทุธ  2,411  95.60 

อิสลาม  71  2.82 

คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศาสนาใด ๆ  22  0.87 

ไม่ระบุ  18  0.71 

รวม  2,522  100.00 

 

ตารางที่ 5 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จํานวน ร้อยละ 

โสด  555  22.01 

สมรส  1,869  74.11 

หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่  76  3.01 

ไม่ระบุ  22  0.87 

รวม  2,522  100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที่ 6 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา่  763  30.25 

มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า  813  32.24 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  202  8.01 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  604  23.95 

สูงกวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  111  4.40 

ไม่ระบุ  29  1.15 

รวม  2,522  100.00 

 

ตารางที่ 7 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จํานวน ร้อยละ 

ขา้ราชการ/ลูกจา้ง/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  242  9.60 

พนกังานเอกชน  349  13.84 

เจา้ของธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ  530  21.02 

เกษตรกร/ประมง  374  14.83 

รับจา้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน  406  16.10 

พอ่บา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุวา่งงาน  529  20.98 

นกัเรียน/นกัศึกษา  60  2.37 

ไม่ระบุ  32  1.26 

รวม  2,522  100.00 

 

ตารางที ่8 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จํานวน ร้อยละ 

ไม่มีรายได ้  506  20.06 

ไม่เกิน 10,000 บาท  650  25.77 

10,001 – 20,000 บาท  649  25.73 

20,001 – 30,000 บาท  237  9.40 

30,001 – 40,000 บาท  104  4.13 

40,001 บาทข้ึนไป   131  5.19 

ไม่ระบุ  245  9.72 

รวม  2,522  100.00 
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