
1 
 

 
 
 
 
 

 

“COVID-19 รอบ 3” 
 

เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “COVID-19       
รอบ 3” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัที ่17 – 19 และ 27 – 28 พฤษภำคม 2564 จำกประชำชนทีม่ีอำยุ 15 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ   
และอำชีพทั่วประเทศ รวมทัง้ส้ิน จ ำนวน 1,312 หน่วยตัวอย่ำง เกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19 รอบ 3 กำรส ำรวจอำศัย                 
กำรสุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยชื่อฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลัก (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบง่ำย  
(Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวธีิกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์โดยก ำหนดคำ่ควำมเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเมื่อถำมถึงควำมกลวัของประชำชนวำ่จะตดิเชื้อไวรัส COVID-19 จำกกำรแพร่ระบำดในขณะนี้ พบว่ำ ร้อยละ 32.09 ระบุว่ำ              
มีควำมกลัวมาก เพรำะ เชื้อไวรัส COVID-19 มีกำรเเพร่กระจำยอย่ำงรวดเร็วมำก จ ำนวนผู้ติด เชื้อมีเพิ่มมำกขึ้นทุกวัน ผู้สูงอำยุและผู้ที่มีโรค
ประจ ำตัวมีควำมเส่ียงสูงที่จะติดเชื้อง่ำย ร้อยละ 37.96 ระบุว่ำ ค่อนข้างมีควำมกลัว เพรำะ ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 มีจ ำนวนมำกกว่ำรอบที่แล้ว  
จ ำเป็นต้องเดินทำงไปท ำงำนตอ้งเจอกับผู้คนจ ำนวนมำก และอยู่ในพื้นที่ทีม่ีควำมเส่ียงตอ่กำรตดิเชื้อ ร้อยละ 17.00 ระบุว่ำ ไม่ค่อยมีควำมกลัว  
เพรำะ ประชำชนส่วนใหญ่ดแูลและปอ้งกันตนเองดี ไม่ไปพืน้ทีท่ี่มคีวำมเส่ียงสูง และไดท้ ำกำรจองกำรฉีดวคัซีนเรียบร้อยแลว้  และร้อยละ 12.95 
ระบุว่ำ ไม่มีควำมกลวัเลย เพรำะ ไม่ไดอ้อกไปไหนอยูแ่ต่ทีพ่ักอำศัย ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ทีม่ีควำมเส่ียงตอ่กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19 
และประชำชนบำงส่วนได้รับวัคซีนป้องกันแล้ว  และเมื่อเปรียบเทียบกับผลกำรส ำรวจ COVID-19 รอบใหม่ เดือนกุมภำพันธ์ 2564 พบว่ำ                
ผู้ที่ระบุว่ำ ไม่ค่อยมีควำมกลัว และไม่มีควำมกลวัเลย มีสัดส่วนลดลง ซ่ึงในขณะทีผู้่ที่ระบุวำ่ มีควำมกลัวมำก มีสัดส่วนเพ่ิมขึน้ 

ด้ำนควำมพึงพอใจของประชำชนตอ่กำรด ำเนินกำรของรัฐบำล ตั้งแต่ 1 เมษำยน ถึง พฤษภำคม 2564 ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19 รอบ 3 พบว่ำ ร้อยละ 12.20 ระบุว่ำ พอใจมาก เพรำะ รัฐบำลตั้งใจท ำงำนและดูแลประชำชนอย่ำงเต็มที่ 
และมีนโยบำยที่ดีเพื่อช่วยเหลือประชำชน ร้อยละ 33.31 ระบุว่ำ ค่อนข้างพอใจ เพรำะ เข้ำใจในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 ว่ำเป็นทั่วโลก มีกำรจัดหำวัคซีนมำใหก้ับประชำชน และรัฐบำลพยำยำมท ำงำนเต็มที่แลว้  ร้อยละ 30.49 ระบุว่ำ ไม่ค่อยพอใจ เพรำะ   
มีมำตรกำรกำรป้องกนัเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ลำ่ช้ำ กำรส่ือสำรกับประชำชนไดไ้มด่ีท ำใหป้ระชำชนส่วนมำกยังไม่เข้ำใจมำตรกำรต่ำง ๆ และ              
กำรจัดหำวัคซีนมีควำมลำ่ช้ำมำก ร้อยละ 22.56 ระบุว่ำ ไม่พอใจเลย เพรำะ กำรให้ข้อมูลไม่ครบถว้นสร้ำงควำมสับสนให้กับประชำชน มำตรกำร
กำรป้องกันไม่เขม้งวดเทำ่กับรอบก่อน กำรบริหำรจัดกำรวัคซีนมีควำมลำ่ช้ำ และไม่สำมำรถเลอืกวัคซีนเองได้ และร้อยละ 1.44 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/           
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ และและเมื่อเปรียบเทียบกับผลกำรส ำรวจ COVID-19 รอบใหม ่เดือนกมุภำพนัธ์ 2564 พบวำ่ ผู้ที่ระบุวำ่ พอใจมำก และค่อนข้ำง
พอใจ มีสัดส่วนลดลง ซ่ึงในขณะทีผู้่ที่ระบวุ่ำ ไมค่่อยพอใจ และไม่พอใจเลย มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น 

ส ำหรับกำรตัดสินใจของประชำชนเกีย่วกับกำรฉีดวคัซีนปอ้งกันเชือ้ไวรัส COVID-19 พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.04 ระบุว่ำ จะรับบริกำร
ฉีดวัคซีนฟรีจำกรัฐบำล รองลงมำ ร้อยละ 17.99 ระบุว่ำ จะไม่ฉีดวัคซีนปอ้งกันเชือ้ไวรัส COVID-19 ร้อยละ 15.93 ระบุว่ำ จะยอมเสียเงินเองใน
กำรฉีดวัคซีนตำมโรงพยำบำลเอกชนที่ได้รับกำรอนุญำตจำกรัฐ ร้อยละ 3.73 ระบุว่ำ ยังไม่ตัดสินใจ และร้อยละ 0.31 ระบุว่ำ จะไปฉีดวัคซีน
ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ในต่ำงประเทศ และและเมื่อเปรียบเทยีบกับผลกำรส ำรวจ COVID-19 รอบใหม่ เดือนกมุภำพันธ์ 2564 พบวำ่ ผู้ที่ระบุว่ำ 
จะรับบริกำรฉีดวัคซีนฟรีจำกรัฐบำล และจะไมฉี่ดวคัซีนปอ้งกนัเชือ้ไวรัส COVID-19 มีสัดส่วนลดลง ซ่ึงในขณะทีผู้่ที่ระบุว่ำ จะยอมเสียเงินเอง             
ในกำรฉีดวัคซีนตำมโรงพยำบำลเอกชนทีไ่ด้รับกำรอนญุำตจำกรัฐ มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น  

ท้ำยที่สุดเมื่อถำมถึงยี่ห้อวัคซีนที่ประชำชนต้องกำรหำกต้องฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 30.71     
ระบุว่ำ ยังไม่ตัดสินใจ รองลงมำ ร้อยละ 20.58 ระบุว่ำ แอสตร้ำเซนเนก้ำ ร้อยละ 19.05 ระบุว่ำ ซิโนแวค ร้อยละ 14.56 ระบุว่ำ ไฟเซอร์ ร้อยละ 4.57 
ระบุว่ำ โมเดอร์นำ ร้อยละ 3.13 ระบุว่ำ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ร้อยละ 0.46 ระบุว่ำ สปุตนิก วี และร้อยละ 6.94 ระบุว่ำ ยังไงก็จะไมฉี่ดวัคซีน
ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ โทรศัพท์ 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 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 
 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
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เมื่อพิจำรณำลักษณะทั่วไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตัวอย่ำงร้อยละ 8.76 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.69 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑลและ

ภำคกลำง ร้อยละ 18.14 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.77 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.64 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคใต้ 
ตัวอย่ำงร้อยละ 49.01 เป็นเพศชำย และร้อยละ 50.99 เป็นเพศหญิง  

ตัวอย่ำงร้อยละ 8.54 มีอำยุ 15 – 25 ปี ร้อยละ 14.10 มีอำยุ  26 – 35 ปี  ร้อยละ 20.65 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 35.14 มีอำยุ  46 – 59 ปี     
และร้อยละ 21.57 มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอยำ่งร้อยละ 95.27 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.13 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.14 นับถือศำสนำคริสต์ 
และอ่ืน ๆ  และร้อยละ 0.46 ไม่ระบุศำสนำ ตัวอย่ำงร้อยละ 24.47 สถำนภำพโสด ร้อยละ 72.10 สมรสแล้ว ร้อยละ 2.90 หม้ำย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่  
และร้อยละ 0.53 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำงร้อยละ 31.48 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 34.22 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.71                         
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเทำ่ ร้อยละ 22.86 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทยีบเทำ่ ร้อยละ 4.04 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเทำ่ 
และร้อยละ 0.69 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 9.83 ประกอบอำชพีขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกจิ ร้อยละ 14.94 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 19.44
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกจิ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 14.56 ประกอบอำชพีเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 13.87 ประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป/ผู้ใช้แรงงำน       
ร้อยละ 23.17 เป็นพ่อบ้ำน/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 3.43 เป็นนักเรียน/นักศึกษำ และร้อยละ 0.76 ไม่ระบุอำชีพ  

ตัวอย่ำงร้อยละ 23.40 ไม่มีรำยได้  ร้อยละ 23.17 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 20.66 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน         
10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 11.66 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 3.58 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท                           
ร้อยละ 6.48 มีรำยได้เฉลีย่ตอ่เดอืน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 11.05 ไม่ระบุรำยได้ 

 

1. ท่านกลัวหรือไม่ว่าท่านจะติดเชื้อไวรสั COVID-19 จากการแพร่ระบาดในขณะนี ้ 

ความกลัวของประชาชนวา่จะติดเชื้อไวรสั COVID-19 จากการแพร่ระบาดในขณะนี ้
ร้อยละ 

พ.ค. 64 ก.พ. 64 มิ.ย. 63 มี.ค. 63 
มีควำมกลัวมาก เพรำะ เชื้อไวรัส COVID-19 มีกำรเเพร่กระจำยอย่ำงรวดเร็วมำก จ ำนวนผู้

ติดเชื้อมี เพิ่มมำกขึ้นทุกวัน ผู้สูงอำยุและผู้ที่มีโรคประจ ำตัวมีควำม
เส่ียงสูงที่จะติดเชื้อง่ำย 

32.09 25.86 12.91 23.97 

ค่อนข้างมีควำมกลัว เพรำะ ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 มีจ ำนวนมำกกว่ำรอบที่แล้ว จ ำเป็นต้อง
เดินทำงไปท ำงำนต้องเจอกบัผู้คนจ ำนวนมำก และอยูใ่นพื้นทีท่ี่มี
ควำมเส่ียงตอ่กำรตดิเชื้อ 

37.96 37.79 33.39 36.67 

ไม่ค่อยมีควำมกลัว เพรำะ ประชำชนส่วนใหญ่ดแูลและปอ้งกนัตนเองดี ไม่ไปพื้นที่ที่มีควำม
เส่ียงสูง และไดท้ ำกำรจองกำรฉีดวคัซีนเรียบร้อยแลว้ 

17.00 18.86 32.83 22.14 

ไม่มีควำมกลวัเลย เพรำะ ไมไ่ดอ้อกไปไหนอยูแ่ตท่ี่พกัอำศัย ไม่ได้อยูใ่นพื้นที่ที่มีควำมเส่ียง     
ต่อกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19 และประชำชนบำงส่วน
ได้รับวัคซีนป้องกนัแลว้ 

12.95 17.49 19.93 17.22 

ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ - - 0.94 - 
รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 
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2. ท่านพอใจหรือไม่กับการด าเนินการของรัฐบาลตั้งแต่  1 เมษายน ถึง พฤษภาคม 2564 ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ    
เชื้อไวรัส COVID-19 รอบ 3  

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินการของรัฐบาล ตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง พฤษภาคม 2564  
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั COVID-19 รอบ 3 

ร้อยละ 
พ.ค. 64 ก.พ. 64 

พอใจมาก เพรำะ รัฐบำลตั้งใจท ำงำนและดแูลประชำชนอยำ่งเตม็ที ่และมีนโยบำยที่ดเีพื่อชว่ยเหลอืประชำชน 12.20 27.60 
ค่อนข้างพอใจ เพรำะ เข้ำใจในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19 ว่ำเป็นทั่วโลก มีกำรจัดหำวัคซีน           

มำให้กับประชำชน และรัฐบำลพยำยำมท ำงำนเต็มที่แล้ว 
33.31 42.13 

ไม่ค่อยพอใจ เพรำะ มีมำตรกำรกำรป้องกนัเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ล่ำชำ้ กำรส่ือสำรกับประชำชนได้ไม่ดที ำให้ประชำชน
ส่วนมำกยังไม่เขำ้ใจมำตรกำรต่ำง ๆ  และกำรจัดหำวัคซีนมีควำมลำ่ช้ำมำก  

30.49 20.99 

ไม่พอใจเลย เพรำะ กำรให้ข้อมูลไมค่รบถว้นสร้ำงควำมสับสนให้กบัประชำชน มำตรกำรกำรป้องกันไม่เขม้งวดเท่ำกับ
รอบก่อน กำรบริหำรจัดกำรวัคซีนมีควำมลำ่ช้ำ และไม่สำมำรถเลือกวคัซีนเองได้  

22.56 9.28 

ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.44 - 
รวม 100.00 100.00 

 
3. ท่านจะตัดสินใจอย่างไรเก่ียวกับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรสั COVID-19  

การตัดสินใจของประชาชนเก่ียวกับการฉีดวคัซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 
ร้อยละ 

พ.ค. 64 ก.พ. 64 
จะรับบริกำรฉีดวัคซีนฟรีจำกรัฐบำล 62.04 63.12 
จะไม่ฉีดวัคซีนปอ้งกันเชือ้ไวรัส COVID-19 17.99 23.57 
จะยอมเสียเงินเองในกำรฉีดวัคซีนตำมโรงพยำบำลเอกชนที่ได้รับกำรอนุญำตจำกรัฐ 15.93 7.98 
ยังไม่ตัดสินใจ 3.73 - 
จะไปฉีดวัคซีนป้องกนัเชื้อไวรัส COVID-19 ในต่ำงประเทศ 0.31 - 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ - 5.33 

รวม 100.00 100.00 
 
4. หากท่านต้องฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ท่านต้องการวัคซีนยี่ห้อไหน 

ยี่ห้อวัคซีนท่ีประชาชนต้องการหากต้องฉีดวคัซีนป้องกันเชื้อไวรสั COVID-19  ร้อยละ 
ยังไม่ตัดสินใจ 30.71 
แอสตร้ำเซนเนก้ำ 20.58 
ซิโนแวค 19.05 
ไฟเซอร์ 14.56 
โมเดอร์นำ 4.57 
จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 3.13 
สปุตนิก วี 0.46 
ยังไงก็จะไม่ฉีดวัคซีนปอ้งกันเชือ้ไวรัส COVID-19 6.94 

รวม 100.00 
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ลักษณะท่ัวไปของตัวอย่าง 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมิภาค        
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 115 8.76 
ปริมณฑลและภำคกลำง 337 25.69 
ภำคเหนือ 238 18.14 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 443 33.77 
ภำคใต้ 179 13.64 

รวม 1,312 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 643 49.01 
หญิง 669 50.99 

รวม 1,312 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
15 –25 ปี 112 8.54 
26 – 35 ปี 185 14.10 
36 – 45 ปี 271 20.65 
46 – 59 ปี 461 35.14 
60 ปี ขึ้นไป 283 21.57 

รวม 1,312 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,250 95.27 
อิสลำม 41 3.13 
คริสต์ /ฮินดู/ซิกข์/ยิว/ไม่นับถอืศำสนำใด ๆ  15 1.14 
ไม่ระบุ 6 0.46 

รวม 1,312 100.00 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 321 24.47 
สมรส 946 72.10 
หม้ำย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่ 38 2.90 
ไม่ระบุ 7 0.53 

รวม 1,312 100.00 
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ลักษณะท่ัวไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 413 31.48 
มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 449 34.22 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 88 6.71 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 300 22.86 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 53 4.04 
ไม่ระบุ 9 0.69 

รวม 1,312 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ 129 9.83 
พนักงำนเอกชน 196 14.94 
เจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 255 19.44 
เกษตรกร/ประมง 191 14.56 
รับจ้ำงทั่วไป/ผู้ใช้แรงงำน 182 13.87 
พ่อบ้ำน/แม่บ้ำน/เกษียณอำยุ/ว่ำงงำน 304 23.17 
นักเรียน/นักศึกษำ 45 3.43 
ไม่ระบุ 10 0.76 

รวม 1,312 100.00 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน  

รายได้เฉล่ียต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได้ 307 23.40 
ไม่เกิน 10,000 บำท 304 23.17 
10,001 – 20,000 บำท 271 20.66 
20,001 – 30,000 บำท 153 11.66 
30,001 – 40,000 บำท 47 3.58 
40,001 บำทขึ้นไป 85 6.48 
ไม่ระบุ 145 11.05 

รวม 1,312 100.00 
 
 


