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“การใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562” 
              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนที่มีอำย ุ20 ปี
ข้ึนไป เร่ือง “การใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัที่ 17 – 19 เมษำยน 2562 กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และ
อำชีพ รวมทั้ งส้ิน จ ำนวน 1,251 หน่วยตัวอย่ำง เกี่ยวกบักำรใช้จ่ำยในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ที่ผ่ำนมำ กำรส ำรวจอำศัยกำรสุ่มตัวอย่ำงโดยใช ้           
ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” ดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random Sampling) 
โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้ นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีกำร
สัมภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงกิจกรรมและค่ำใชจ่้ำยในช่วงเทศกำลสงกรำนต ์2562 มีดงัน้ี  
1) ท  ำบุญตกับำตรเลี้ ยงพระ พบว่ำ ร้อยละ 52.52 ระบุว่ำ มีค่ำใชจ่้ำย และร้อยละ 47.48 ระบุว่ำ ไม่มีค่ำใชจ่้ำย โดยในจ ำนวนของผูท้ี่ระบุว่ำ          

มีค่ำใชจ่้ำย พบว่ำ ร้อยละ 93.91 ระบุว่ำ ไม่เกิน 5,000 บำท ร้อยละ 4.72 ระบุว่ำ 5,001 - 10,000 บำท และร้อยละ 1.37 ระบุว่ำ มำกกว่ำ 10,000 บำทข้ึนไป 
2) ค่ำกินเลี้ยงสังสรรค ์(อำหำรและเคร่ืองด่ืม) พบว่ำ ร้อยละ 50.36 ระบุว่ำ มีค่ำใชจ่้ำย และร้อยละ 49.64 ระบุว่ำ ไม่มีค่ำใชจ่้ำย โดยใน

จ ำนวนของผูท้ี่ระบุว่ำ มีค่ำใชจ่้ำย พบว่ำ ร้อยละ 83.33 ระบุว่ำ ไม่เกิน 5,000 บำท ร้อยละ 14.77 ระบุว่ำ 5,001 - 10,000 บำท และร้อยละ 1.90 
ระบุว่ำ มำกกว่ำ 10,000 บำทข้ึนไป 

3) ค่ำใชจ่้ำยในกำรเล่นสงกรำนต์/รดน ้ำด  ำหวัผูใ้หญ่ พบว่ำ ร้อยละ 32.13 ระบุว่ำ มีค่ำใชจ่้ำย และร้อยละ 67.87 ระบุว่ำ ไม่มีค่ำใชจ่้ำย 
โดยในจ ำนวนของผูท้ี่ระบุว่ำ มีค่ำใชจ่้ำย พบว่ำ ร้อยละ 92.78 ระบุว่ำ ไม่เกิน 5,000 บำท ร้อยละ 6.22 ระบุว่ำ 5,001 - 10,000 บำท และร้อยละ 
1.00 ระบุว่ำ มำกกว่ำ 10,000 บำทข้ึนไป 

4) ค่ำเดินทำง/ที่พัก พบว่ำ ร้อยละ 28.22 ระบุว่ำ มีค่ำใชจ่้ำย และร้อยละ 71.78 ระบุว่ำ ไม่มีค่ำใชจ่้ำย โดยในจ ำนวนของผูท้ี่ระบุว่ำ           
มีค่ำใชจ่้ำย พบว่ำ ร้อยละ 71.10 ระบุว่ำ ไม่เกิน 5,000 บำท ร้อยละ 22.95 ระบุว่ำ 5,001 - 10,000 บำท และร้อยละ 5.95 ระบุว่ำ มำกกว่ำ 10,000 
บำทข้ึนไป 

5) ให้เงินคนในครอบครัว พบว่ำ ร้อยละ 28.14 ระบุว่ำ มีค่ำใชจ่้ำย และร้อยละ 71.86 ระบุว่ำ ไม่มีค่ำใชจ่้ำย โดยในจ ำนวนของผูท้ี่ระบุว่ำ          
มีค่ำใชจ่้ำย พบว่ำ ร้อยละ 83.24 ระบุว่ำ ไม่เกิน 5,000 บำท ร้อยละ 14.49 ระบุว่ำ 5,001 - 10,000 บำท และร้อยละ 2.27 ระบุว่ำ มำกกว่ำ 10,000 บำท
ข้ึนไป 

6) ซ้ือของ/ชอ้ปป้ิง/ดูหนงั/ฟังเพลง พบว่ำ ร้อยละ 12.55 ระบุว่ำ มีค่ำใชจ่้ำย และร้อยละ 87.45 ระบุว่ำ ไม่มีค่ำใชจ่้ำย โดยในจ ำนวนของ
ผูท้ี่ระบุว่ำ มีค่ำใช้จ่ำย พบว่ำ ร้อยละ 87.27 ระบุว่ำ ไม่เกิน 5,000 บำท ร้อยละ 11.46 ระบุว่ำ 5,001 - 10,000 บำท และร้อยละ 1.27 ระบุว่ำ 
มำกกว่ำ 10,000 บำทข้ึนไป 

7) ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัติเหตุ/เจ็บป่วย พบว่ำ ร้อยละ 1.60 ระบุว่ำ มีค่ำใช้จ่ำย และร้อยละ 87.45 ระบุว่ำ ไม่มีค่ำใชจ่้ำย โดยใน
จ ำนวนของผูท้ี่ระบุว่ำ มีค่ำใชจ่้ำย พบว่ำ ร้อยละ 65.00 ระบุว่ำ ไม่เกิน 5,000 บำท ร้อยละ 20.00 ระบุว่ำ 5,001 - 10,000 บำท และร้อยละ 15.00 
ระบุว่ำ มำกกว่ำ 10,000 บำทข้ึนไป 

8) ค่ำใชจ่้ำยท่องเที่ยวต่ำงประเทศ พบว่ำ ร้อยละ 1.04 ระบุว่ำ มีค่ำใช้จ่ำย และร้อยละ 98.96 ระบุว่ำ ไม่มีค่ำใชจ่้ำย โดยในจ ำนวนของ           
ผูท้ี่ระบุว่ำ มีค่ำใชจ่้ำย พบว่ำ ร้อยละ 30.77 ระบุว่ำ ไม่เกิน 5,000 บำท ร้อยละ 23.08 ระบุว่ำ 5,001 - 10,000 บำท และร้อยละ 46.15 ระบุว่ำ มำกกว่ำ 
10,000 บำทข้ึนไป 
 ดำ้นค่ำใชจ่้ำยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกำลสงกรำนต ์2562 พบว่ำ ร้อยละ 19.58 ระบุว่ำ มีค่ำใชจ่้ำย และร้อยละ 80.42 ระบุว่ำ ไม่มี
ค่ำใชจ่้ำย  ในจ ำนวนของผูท้ี่ระบุว่ำ มีค่ำใชจ่้ำยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พบว่ำ ร้อยละ 38.78 ระบุว่ำ มีค่ำใชจ่้ำยไม่เกิน 1,000 บำท ร้อยละ 58.78 ระบุว่ำ 
1,001 – 5,000 บำท ร้อยละ 1.22 ระบุว่ำ 5,001 – 10,000 บำท และมำกกว่ำ 10,000 บำทข้ึนไป ในสัดส่วนที่เท่ำกนั 

 

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2562 
 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 จ  ำนวน 4 หนำ้ (รวมหนำ้น้ี) 

 
 

ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา  ณ ระนอง 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 
 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
mailto:nidapoll.nida@hotmail.co.th%20จำนวน
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ส ำหรับค่ำใชจ่้ำยในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 2562 เม่ือเทียบกบัเทศกำลสงกรำนต์ปีที่แลว้ (2561) พบว่ำ ร้อยละ 39.41 ระบุว่ำ ใชจ่้ำยน้อยลง

กว่ำเดิม รองลงมำ ร้อยละ 35.33 ระบุว่ำ ใชจ่้ำยเท่ำเดิม และร้อยละ 25.26 ระบุว่ำ ใชจ่้ำยมำกกว่ำเดิม 
ทำ้ยที่สุดเม่ือถำมถึงแหล่งเงินที่น ำมำใชจ่้ำยในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 2562 พบว่ำ ร้อยละ 76.10 ระบุว่ำ เงินตนเองรองลงมำ ร้อยละ 

22.86 ระบุว่ำ เงินจำกครอบครัว และร้อยละ 1.04 ระบุว่ำ เงินจำกกำรกูย้มื  
เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบว่ำ ตวัอยำ่งร้อยละ 8.79 มีภูมิล  ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 25.74 มีภูมิล  ำเนำอยู่ปริมณฑลและ

ภำคกลำง ร้อยละ 18.39 มีภูมิล  ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.81 มีภูมิล  ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.27 มีภูมิล  ำเนำอยู่ภำคใต ้ 
ตวัอย่ำงร้อยละ 48.20 เป็นเพศชำย ร้อยละ 51.72 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.08 เป็นเพศทำงเลือก ตวัอย่ำงร้อยละ 5.68 มีอำย ุ20 – 25 ปี ร้อยละ 
16.15 มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 22.14 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 34.13 มีอำย ุ46 – 59 ปี ร้อยละ 20.38 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 1.52 ไม่ระบุอำย ุ 

ตวัอย่ำงร้อยละ 93.76 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 2.48 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.88 นับถือศำสนำคริสต์/ฮินดู/ซิกข์/ยิว/ไม่นับถือ
ศำสนำใด ๆ และร้อยละ 2.88 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำงร้อยละ 20.86 ระบุว่ำสถำนภำพโสด ร้อยละ 71.14 สมรสแลว้ ร้อยละ 4.48 หม้ำย หย่ำร้ำง 
แยกกันอยู่ และร้อยละ 3.52 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส ตวัอย่ำงร้อยละ 29.58 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 29.18 จบกำรศึกษำ
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 8.23 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 23.34 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.60         
จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเทำ่ และร้อยละ 4.07 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 13.03 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจ้ำง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 12.71 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 18.47 
ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 16.23 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 17.91 ประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป/ผูใ้ชแ้รงงำน          
ร้อยละ 15.43 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 1.60 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ ร้อยละ 0.15 เป็นพนกังำนองคก์รอิสระที่ไม่แสวงหำก ำไร 
และร้อยละ 4.47 ไม่ระบุอำชีพ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 11.43 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 27.34 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 24.06 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน              
10,001 –  20,000 บำท ร้อยละ 10.39 มีรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 6.00 มีรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท 
ร้อยละ 7.75 มีรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 13.03 ไม่ระบุรำยได ้
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1. ในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา ท่านได้ท ากิจกรรมอะไรบ้างและเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร 

กิจกรรมและค่าใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ร้อยละ 
1. ท าบุญตักบาตรเล้ียงพระ 

มีค่าใช้จ่าย (ต า่สุด = 50, สูงสุด = 30,000,  ค่าเฉลีย่ = 1,350.68) 
- ไม่เกิน 5,000 บาท 93.91 
- 5,001 – 10,000 บาท 4.72 
- มากกว่า 10,000 บาทขึน้ไป 1.37 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 
2. ค่ากินเล้ียงสังสรรค์ (อาหารและเคร่ืองด่ืม) 

มีค่าใช้จ่าย (ต า่สุด = 50, สูงสุด = 20,000,  ค่าเฉลีย่ = 2,673.29) 
- ไม่เกิน 5,000 บาท 83.33 
- 5,001 – 10,000 บาท 14.77 
- มากกว่า 10,000 บาทขึน้ไป 1.90 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 
3. ค่าใช้จ่ายในการเล่นสงกรานต์/รดน ้าด าหัวผู้ใหญ่ 

มีค่าใช้จ่าย (ต า่สุด = 50, สูงสุด = 30,000,  ค่าเฉลีย่ = 1,547.59) 
- ไม่เกิน 5,000 บาท 92.78 
- 5,001 – 10,000 บาท 6.22 
- มากกว่า 10,000 บาทขึน้ไป 1.00 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 
4. ค่าเดินทาง/ที่พัก 

มีค่าใช้จ่าย (ต า่สุด = 100, สูงสุด = 65,000,  ค่าเฉลีย่ = 4,274.43) 
- ไม่เกิน 5,000 บาท 71.10 
- 5,001 – 10,000 บาท 22.95 
- มากกว่า 10,000 บาทขึน้ไป 5.95 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 
5. ให้เงินคนในครอบครัว 

มีค่าใช้จ่าย (ต า่สุด = 100, สูงสุด = 30,000,  ค่าเฉลีย่ = 2,848.72) 
- ไม่เกิน 5,000 บาท 83.24 
- 5,001 – 10,000 บาท 14.49 
- มากกว่า 10,000 บาทขึน้ไป 2.27 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 
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71.86 
6. ซ้ือของ/ช้อปป้ิง/ดูหนัง/ฟังเพลง 

มีค่าใช้จ่าย (ต า่สุด = 200, สูงสุด = 30,000,  ค่าเฉลีย่ = 2,294.14) 
- ไม่เกิน 5,000 บาท 87.27 
- 5,001 – 10,000 บาท 11.46 
- มากกว่า 10,000 บาทขึน้ไป 1.27 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 
7. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ/เจ็บป่วย 

มีค่าใช้จ่าย (ต า่สุด = 50, สูงสุด = 80,000,  ค่าเฉลีย่ = 10,297.50) 
- ไม่เกิน 5,000 บาท 65.00 
- 5,001 – 10,000 บาท 20.00 
- มากกว่า 10,000 บาทขึน้ไป 15.00 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 
8. ค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวต่างประเทศ  

มีค่าใช้จ่าย (ต า่สุด = 200, สูงสุด = 130,000,  ค่าเฉลีย่ = 30,800.00) 
- ไม่เกิน 5,000 บาท 30.77 
- 5,001 – 10,000 บาท 23.08 
- มากกว่า 10,000 บาทขึน้ไป 46.15 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 

 
12.55 

 
 
 

87.45 
 

1.60 
 
 
 

98.40 
 

1.04 
 
 
 

98.96 
รวม 100.00 
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1.1 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ถ้าท่านมีค่าใช้จ่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ท่านเสียค่าใช้จ่ายจ านวนก่ีบาท 

ค่าใช้จ่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ร้อยละ 
มีค่าใช้จ่าย (ต า่สุด = 100, สูงสุด = 70,000,  ค่าเฉลีย่ = 1,759.63) 

- ไม่เกิน 1,000 บาท 38.78 
- 1,001 – 5,000 บาท 58.78 
- 5,001 – 10,000 บาท 1.22 
- มากกว่า 10,000 บาทขึน้ไป 1.22 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 

19.58 
 
 
 
 

80.42 
รวม 100.00 

 
2. ท่านคดิว่า ค่าใช้จ่ายของท่านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 เม่ือเทียบกับสงกรานต์ปีที่แล้ว (2561) เป็นอย่างไร  

ค่าใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 เม่ือเทียบกับเทศกาลสงกรานต์ปีที่แล้ว (2561) ร้อยละ 
ใชจ่้ำยนอ้ยลงกว่ำเดิม 
ใชจ่้ำยเท่ำเดิม 
ใชจ่้ำยมำกกว่ำเดิม 

39.41 
35.33 
25.26 

รวม 100.00 
 

3. แหล่งเงินที่น ามาใช้จ่ายในเทศกาลสงกรานต์ 2562 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แหล่งเงินที่น ามาใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562   ร้อยละ 
เงินตนเอง 
เงินจำกครอบครัว 
เงินจำกกำรกูย้มื 

76.10 
22.86 

1.04 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 

 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมิภาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  110 8.79 
ปริมณฑลและภำคกลำง  322 25.74 
ภำคเหนือ 230 18.39 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 423 33.81 
ภำคใต ้ 166 13.27 

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

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย              603 48.20 
หญิง 647 51.72 
เพศทำงเลือก 1 0.08 

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

อายุ จ านวน ร้อยละ 
20 – 25 ปี 71 5.68 
26 – 35 ปี  202 16.15 
36 – 45  ปี 277 22.14 
46 – 59  ปี 427 34.13 
60 ปีข้ึนไป 255 20.38 
ไม่ระบุ 19 1.52 

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

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1173 93.76 
อิสลำม 31 2.48 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 11 0.88 
ไม่ระบุ 36 2.88 

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

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 261 20.86 
สมรส 890 71.14 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
  

56 4.48 
ไม่ระบุ 44 3.52 

รวม 1,251 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 370 29.58 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 365 29.18 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 103 8.23 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 292 23.34 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 70 5.60 
ไม่ระบุ 51 4.07 

รวม 1,251 100.00 
 
ตารางที่ 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 163 13.03 
พนกังำนเอกชน 159 12.71 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 231 18.47 
เกษตรกร/ประมง 203 16.23 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน  224 17.91 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 193 15.43 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 20 1.60 
พนกังำนองคก์รอิสระที่ไม่แสวงหำก ำไร 2 0.15 
ไม่ระบุ 56 4.47 

รวม 1,251 100.00 
 
ตารางที่ 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 143 11.43 
ไม่เกิน 10,000  342 27.34 
10,001 – 20,000  301 24.06 
20,001 – 30,000  130 10.39 
30,001 –  40,000  75 6.00 
40,001 ข้ึนไป   97 7.75 
ไม่ระบุ 163 13.03 

รวม 1,251 100.00 
 
  

 


