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“ปัญหาฝุ่นควันใน 9 จังหวัดภาคเหนือ” 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็น เร่ือง “ปัญหาฝุ่นควันใน  
9 จังหวัดภาคเหนือ” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัที่ 4 – 5 เมษำยน 2562 จำก ผู้ที่พักอาศัยอยู่ใน 9 จังหวัดภาคเหนือ (ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ล  าพูน 
แม่ฮ่องสอน น่าน ล  าปาง พะเยา แพร่ และตาก) กระจำยทุกระดบักำรศึกษำ และอำชีพ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,253 หน่วยตวัอย่ำง เกี่ยวกบั 9 จังหวดั
ภำคเหนือที่ประสบปัญหำฝุ่ นควนั กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอยำ่งโดยใชค้วำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่งหลกั (Master Sample) ของ 
“นิดำ้โพล” ดว้ยวิธี สุ่มตวัอยำ่งดว้ยวิธีแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เกบ็ขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี
ร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงกำรไดรั้บผลกระทบจำกปัญหำฝุ่ นควนัของผูท้ี่พกัอำศยัอยูใ่น 9 จงัหวดัภำคเหนือ พบว่ำ ร้อยละ 36.47 ระบุ
ว่ำ ไดรั้บผลกระทบมำก ร้อยละ 20.51 ระบุว่ำ ไดรั้บผลกระทบค่อนขำ้งมำก ร้อยละ 25.54 ระบุว่ำ ไดรั้บผลกระทบบำ้ง (ไม่ถึงกบัมำก)  ร้อยละ 
8.22 ระบุว่ำ ไดรั้บผลกระทบนอ้ยหรือแทบไม่ไดรั้บผลกระทบเลย และร้อยละ 9.26 ระบวุ่ำ ไม่ไดรั้บผลกระทบเลย 

ซ่ึงในจ ำนวนของผูท้ี่ระบุว่ำ ไดรั้บผลกระทบจำกปัญหำฝุ่ นควนัใน 9 จังหวดัภำคเหนือ พบว่ำ ร้อยละ 60.51 ระบุว่ำ มีอำกำร แสบจมูก เป็น
หวดั น ้ำมูกไหล รองลงมำ ร้อยละ 49.34 ระบุว่ำ หำยใจไม่สะดวก ร้อยละ 48.11 ระบุว่ำ ระคำยเคืองตำ ร้อยละ 39.23   ระบุว่ำ ไอ จำม เจ็บคอ แสบคอ 
ร้อยละ 7.12 ระบุว่ำ คนัตำมร่ำงกำย ร้อยละ 2.37 ระบุว่ำ อื่น ๆ ไดแ้ก่ วิสัยทศัน์ในกำรมองเห็นลดลง และร้อยละ 0.18 ระบุว่ำ ไม่แน่ใจ    

ส่วนวิธีป้องกันตวัเองของผูท้ี่ได้รับผลกระทบจำกปัญหำฝุ่ นควนัใน 9 จังหวดัภำคเหนือ พบว่ำ ส่วนใหญ่ร้อยละ 83.73 ระบุว่ำ  สวม
หน้ำกำกอนำมยั รองลงมำ ร้อยละ 29.02 ระบุว่ำ หลีกเลี่ยงกำรเดินทำงออกนอกบำ้น ร้อยละ 21.64 ระบุว่ำ ปิดประตู-หน้ำต่ำงกนัฝุ่ น ร้อยละ 10.64 
ระบุว่ำ งดออกก ำลงักำยกลำงแจ้ง และด่ืมน ้ ำมำก ๆ ในสัดส่วนท่ีเท่ำกนั ร้อยละ 6.16 ระบุว่ำ ใชพ้ดัลม –  เคร่ืองฟอกอำกำศ ร้อยละ 5.63 ระบุว่ำ งด
กำรเผำขยะ ร้อยละ 4.13 ระบุว่ำ ปิดห้องแอร์ให้สนิท ร้อยละ 3.96 ระบุว่ำ ท  ำควำมสะอำดเคร่ืองปรับอำกำศ ร้อยละ 1.50 ระบุว่ำ งดสูบบุหร่ี ร้อยละ 
0.70 ระบุว่ำ เดินทำงไปต่ำงจงัหวดัที่ไม่มีฝุ่ น ร้อยละ 0.44 ระบุว่ำ ลดกำรใชร้ถยนต์ส่วนตวั และร้อยละ 2.81 ระบุอื่น ๆ ไดแ้ก่ ฉีดน ้ ำบริเวณรอบ ๆ 
บำ้น สวมใส่แว่นตำ ขณะที่บำงส่วนระบุว่ำ ไม่มีกำรป้องกนัใด ๆ 

  เม่ือถำมผูท้ี่ไดรั้บผลกระทบว่ำตั้งแต่ตน้ปีที่ผ่ำนมำน้ี มีปัญหำเร่ืองฝุ่ นควนัจนตอ้งไปหำหมอหรือไม่ พบว่ำ ร้อยละ 87.95 ระบุว่ำ ไม่ไดไ้ป
หำหมอ รองลงมำ ร้อยละ 10.82 ระบุว่ำ ไปหำหมอ และร้อยละ 1.23 ระบุว่ำ ไปหำหมอแต่ไม่ทรำบว่ำเกี่ยวกบัเร่ืองฝุ่ นหรือไม่ โดยในจ ำนวนของผูท้ี่
ระบุว่ำ ไปหำหมอ พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.14 ระบุว่ำ ไปหำหมอจ ำนวน 1 คร้ัง รองลงมำ ร้อยละ 30.08 ระบุว่ำ ไปหำหมอจ ำนวน 2 คร้ัง    ร้อยละ 
13.82 ระบุว่ำ ไปหำหมอจ ำนวน 3 คร้ัง และร้อยละ 5.69 ระบวุ่ำ ไปหำหมอจ ำนวน 4 คร้ังข้ึนไป  

ส ำหรับค่ำใชจ่้ำยโดยรวมในกำรไปหำหมอของผูท้ี่ไดรั้บผลกระทบเน่ืองจำกปัญหำฝุ่ นควนัตั้งแต่ตน้ปีที่ผ่ำนมำ พบว่ำ ร้อยละ 45.53 
ระบุว่ำ ไม่มีค่ำใชจ่้ำย/ใชสิ้ทธิรักษำฟรี ร้อยละ 26.83 ระบุว่ำ ไม่เกิน 500 บำท ร้อยละ 13.01 ระบุว่ำ 501 - 1,000 บำท ร้อยละ 2.44 ระบุว่ำ 1,001 - 
1,500 บำท ร้อยละ 6.50 ระบุว่ำ 1,501 - 2,000 บำท และร้อยละ 5.69 ระบวุ่ำ 2,001 บำทข้ึนไป 
 ทำ้ยที่สุดเม่ือถำมผูท้ี่ไดรั้บผลกระทบถึงค่ำใชจ่้ำยอื่น ๆ  ในกำรป้องกนัหรือแกปั้ญหำฝุ่ นควนั ตั้งแต่ตน้ปีมำน้ี พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.90 
ระบุว่ำ มีค่ำใชจ่้ำยอื่น ๆ ในกำรป้องกนัหรือแกปั้ญหำฝุ่ นควนั ขณะที่ร้อยละ 43.10 ระบุว่ำ ไม่มีค่ำใชจ่้ำยอื่น ๆ ในกำรป้องกนัหรือแกปั้ญหำฝุ่ นควนั 
โดยในจ ำนวนของผูท้ี่ระบุว่ำ มีค่ำใชจ่้ำยอื่น ๆ ในกำรป้องกนัหรือแกปั้ญหำฝุ่ นควนั พบว่ำ มีค่ำใชจ่้ำยรำยกำรใหญ่ ๆ เช่น ซ้ือเคร่ืองฟอกอำกำศ พบว่ำ 
ร้อยละ 61.70 ระบุว่ำ ไม่เกิน 5,000 บำท ร้อยละ 14.89 ระบุว่ำ 5,001 - 10,000 บำท ร้อยละ 4.26 ระบุว่ำ 5,001 - 10,000 บำท ร้อยละ 8.51 ระบุว่ำ 15,001 - 
20,000 บำท และร้อยละ 10.64 ระบุว่ำ 20,001 บำทข้ึนไป ส่วนค่ำใชจ่้ำยรำยกำรยอ่ย ๆ เช่น หน้ำกำก เสียค่ำเดินทำงเพิ่มข้ึน พบว่ำ ประชำชน ร้อยละ 
42.44 ระบุว่ำ ไม่เกิน 100 บำท ร้อยละ 23.09 ระบุว่ำ 101 - 200 บำท ร้อยละ 12.68 ระบุว่ำ 201 - 300 บำท ร้อยละ 4.88 ระบุว่ำ 301 - 400 บำท และร้อยละ 
16.91 ระบุว่ำ 401 บำทข้ึนไป  
  เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบว่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 26.42 พกัอำศยัอยูเ่ชียงใหม่ ร้อยละ 19.07 พกัอำศยัอยูเ่ชียงใหม่ ร้อยละ 
6.87 พกัอำศยัอยูล่  ำพูน ร้อยละ 3.51 พกัอำศยัอยู่แม่ฮ่องสอน ร้อยละ 7.82 พกัอำศยัอยู ่น่ำน ร้อยละ 12.69 พกัอำศยัอยู ่ล ำปำง ร้อยละ 7.82 พกั
อำศยัอยู ่พะเยำ ร้อยละ 7.74 พกัอำศยัอยู ่แพร่ ร้อยละ 8.06 พกัอำศยัอยูต่ำก  

 
 

 

วันอาทิตย์ที่ 7 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 3 หนำ้ (รวมหนำ้น้ี)  

 
จจจจ 

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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ตวัอยำ่งร้อยละ 48.84 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.16 เป็นเพศหญิง ตวัอย่ำงร้อยละ 7.74 มีอำยุไม่เกิน 25 ปี ร้อยละ 13.41 มีอำยุ 26 –  

35 ปี ร้อยละ 17.64 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 33.52 มีอำย ุ46 – 59 ปี ร้อยละ 26.73 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 0.96 ไม่ระบุอำย ุตวัอยำ่งร้อยละ 
96.49 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 0.48 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.67 นบัถือศำสนำคริสต์ /ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ และร้อยละ 
1.36 ไม่ระบุศำสนำ  

ตวัอยำ่งร้อยละ 20.43 ระบุว่ำสถำนภำพโสด ร้อยละ 74.14 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.75 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่และร้อยละ 1.68 ไม่ระบุ
สถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่งร้อยละ 34.88 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 26.90 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 
6.54 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 24.34 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.11 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ และร้อยละ 2.23 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 12.53 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจ้ำง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ  8.46 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 
21.87 ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 16.28 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.76 ประกอบอำชีพรับจ้ำงทัว่ไป/        
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 20.03 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 4.07 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 2.00 ไม่ระบุอำชีพ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 18.52 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 32.80 มีรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 21.23 มีรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 
20,000 บำท ร้อยละ 9.17 มีรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.11 มีรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 4.95 มีรำยได้
เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 8.22 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่านได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นควันมากน้อยเพียงใด 

การได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นควันใน 9 จังหวัดภาคเหนือ ร้อยละ 
ไดรั้บผลกระทบมำก 36.47 
ไดรั้บผลกระทบค่อนขำ้งมำก 20.51 
ไดรั้บผลกระทบบำ้ง (ไม่ถึงกบัมำก) 25.54 
ไดรั้บผลกระทบนอ้ยหรือแทบไม่ไดรั้บผลกระทบเลย 8.22 
ไม่ไดรั้บผลกระทบเลย 9.26 

รวม 100.00 
 

2. ท่านได้รับผลกระทบใดบ้างจากปัญหาฝุ่นควัน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (n = 1,137) 
อาการของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นควันใน 9 จังหวัดภาคเหนือ ร้อยละ 

แสบจมูก เป็นหวดั น ้ำมูกไหล 60.51 
หำยใจไม่สะดวก 49.34 
ระคำยเคืองตำ 48.11 
ไอ จำม เจ็บคอ แสบคอ 39.23 
คนัตำมร่ำงกำย 7.12 
อื่น ๆ ไดแ้ก ่วิสัยทศัน์ในกำรมองเห็นลดลง 2.37 
ไม่แน่ใจ 0.18 

 
3.  ท่านมีวิธีการป้องกันตนเองจากปัญหาฝุ่นควัน อย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (n = 1,137) 

วิธีป้องกันตนเองของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นควันใน 9 จังหวัดภาคเหนือ  ร้อยละ 
สวมหนำ้กำกอนำมยั 83.73 
หลีกเลี่ยงกำรเดินทำงออกนอกบำ้น 29.02 
ปิดประตู-หนำ้ต่ำงกนัฝุ่ น 21.64 
งดออกก ำลงักำยกลำงแจง้ 10.64 
ด่ืมน ้ำมำก ๆ  10.64 
ใชพ้ดัลม – เคร่ืองฟอกอำกำศ 6.16 
งดกำรเผำขยะ 5.63 
ปิดหอ้งแอร์ใหส้นิท 4.13 
ท ำควำมสะอำดเคร่ืองปรับอำกำศ 3.96 
งดสูบบุหร่ี 1.50 
เดินทำงไปต่ำงจงัหวดัที่ไม่มีฝุ่ น 0.70 
ลดกำรใชร้ถยนตส่์วนตวั 0.44 
อื่น ๆ ไดแ้ก่ ฉีดน ้ำบริเวณรอบ ๆ บำ้น สวมใส่แว่นตำ ขณะที่บำงส่วนระบุว่ำ ไม่มีกำรป้องกนัใด ๆ 2.81 
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4. ต้ังแต่ต้นปีมาน้ี ท่านมีปัญหาเร่ืองฝุ่นควันจนต้องไปพบแพทย์หรือไม่ 

การไปพบหมอของผูท้ี่ไดรั้บผลกระทบ เน่ืองจากปัญหาเร่ืองฝุ่นควัน ร้อยละ 
ไม่ได้ไปหาหมอ 87.95 
ไปหาหมอ 10.82 

จ านวนคร้ังที่ไปหาหมอ (ต า่สุด = 1 คร้ัง สูงสุด = 10 คร้ัง ,    = 1.81)   
- 1 คร้ัง 50.41 
- 2 คร้ัง 30.08 
- 3 คร้ัง 13.82 
- 4 คร้ังขึน้ไป 5.69 
ค่าใช้จ่ายรวมในการไปหาหมอเน่ืองจากปัญหาฝุ่นควันต้ังแต่ต้นปี (ต า่สุด = ฟรี สูงสุด = 10,400 ,     = 970.86)  
- ไม่มค่ีาใช้จ่าย/ใช้สิทธิรักษาฟรี 45.53 
- ไม่เกิน 500 บาท 26.83 
- 501 - 1,000 บาท 13.01 
- 1,001 - 1,500 บาท 2.44 
- 1,501 - 2,000 บาท 6.50 
- 2,001 บาทขึน้ไป 5.69 

ไปหาหมอแต่ไม่ทราบว่าเก่ียวกับเร่ืองฝุ่นหรือไม่ 1.23 
รวม 100.00 

 
5. ต้ังแต่ต้นปีมาน้ี ท่านมีค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการป้องกันหรือแก้ปัญหาฝุ่นควันหรือไม่ 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการป้องกันหรือแก้ปัญหาฝุ่นควันของผู้ที่ได้รับผลกระทบ  ร้อยละ 
มีค่ำใชจ่้ำยอื่น ๆ ในกำรป้องกนัหรือแกปั้ญหำฝุ่ นควนั 56.90 

ค่าใช้จ่ายรายการใหญ่ ๆ เช่น ซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศ (ต า่สุด = 1,000 สูงสุด = 70,000 ,     = 7,453.57)  
- ไม่เกิน 5,000 บาท 61.70 
- 5,001 - 10,000 บาท 14.89 
- 10,001 - 15,000 บาท 4.26 
- 15,001 - 20,000 บาท 8.51 
- 20,001 บาทขึน้ไป 10.64 
ค่าใช้จ่ายรายการย่อย ๆ เช่น หน้ากาก เสียค่าเดินทางเพิ่มขึ้น (ต า่สุด = 5 สูงสุด = 1,000 ,      = 236.19)  
- ไม่เกิน 100 บาท 42.44 
- 101 - 200 บาท 23.09 
- 201 - 300 บาท 12.68 
- 301 - 400 บาท 4.88 
- 401 บาทขึน้ไป 16.91 

ไม่มีค่ำใชจ่้ำยอื่น ๆ ในกำรป้องกนัหรือแกปั้ญหำฝุ่ นควนั 43.10 
รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 

 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามจังหวัด       
จังหวัด จ านวน ร้อยละ 

เชียงใหม่ 331 26.42 
เชียงรำย 239 19.07 
ล ำพูน 86 6.87 
แม่ฮ่องสอน 44 3.51 
น่ำน 98 7.82 
ล ำปำง 159 12.69 
พะเยำ 98 7.82 
แพร่ 97 7.74 
ตำก 101 8.06 

รวม 1,253 100.00 
 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 612 48.84 
หญิง 641 51.16 
เพศทำงเลือก - - 

รวม 1,253 100.00 
 
ตารางที่ 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 25 ปี 97 7.74 
26 – 35 ปี  168 13.41 
36 – 45  ปี 221 17.64 
46 – 59  ปี 420 33.52 
60 ปีข้ึนไป 335 26.73 
ไม่ระบุ 12 0.96 

รวม 1,253 100.00 
 
ตารางที่ 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,209 96.49 
อิสลำม 6 0.48 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 21 1.67 
ไม่ระบุ 17 1.36 

รวม 1,253 100.00 
 
ตารางที่ 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 256 20.43 
สมรส 929 74.14 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
 
 

47 3.75 
ไม่ระบุ 21 1.68 

รวม 1,253 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 437 34.88 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 337 26.90 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 82 6.54 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 305 24.34 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 64 5.11 
ไม่ระบุ 28 2.23 

รวม 1,253 100.00 
 
ตารางที่ 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 157 12.53 
พนกังำนเอกชน 106 8.46 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 274 21.87 
เกษตรกร/ประมง 204 16.28 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 185 14.76 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 251 20.03 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 51 4.07 
พนกังำนองคก์รอิสระที่ไม่แสวงหำก ำไร - - 
ไม่ระบุ 25 2.00 

รวม 1,253 100.00 
 
ตารางที่ 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 232 18.52 
ไม่เกิน 10,000 411 32.80 
10,001 – 20,000 266 21.23 
20,001 – 30,000 115 9.17 
30,001 –  40,000 64 5.11 
40,001 ข้ึนไป 62 4.95 
ไม่ระบุ 103 8.22 

รวม 1,253 100.00 
 


