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“8 ตุลาคม ต่างชาติจะเข้ามาเที่ยวแล้ว” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “8 ตุลาคม ต่างชาติ
จะเข้ามาเที่ยวแล้ว” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 1 – 2 ตุลำคม 2563 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพ            
ทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,318 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบักำรเปิดให้คนต่ำงชำติเดินทำงเขำ้มำท่องเท่ียวในประเทศไทยได ้กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่ม
ตัวอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลัก (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบง่ำย                
(Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัทโ์ดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรเปิดให้คนต่ำงชำติเดินทำงเขำ้มำท่องเท่ียวในประเทศไทยได ้ตั้งแต่วนัท่ี 8 
ตุลำคม 2563 น้ี โดยนกัท่องเท่ียวจะตอ้งถูกกกัตวัเพื่อเฝ้ำระวงั 14 วนั ก่อนไดรั้บอนุญำตให้เดินทำงท่องเท่ียวในประเทศได ้พบว่ำ ร้อยละ 21.77 
ระบุว่ำ เห็นด้วยมาก เพรำะ เป็นกำรกระตุน้เศรษฐกิจ ธุรกิจกำรท่องเท่ียว และเพื่อแกปั้ญหำปำกทอ้งของประชำชนในประเทศ แต่ตอ้งปฏิบติั
ตำมมำตรกำรป้องกนัตำมท่ีรัฐไดก้ ำหนดไวอ้ย่ำงเขม้งวด ร้อยละ 20.49 ระบุว่ำ ค่อนข้างเห็นด้วย เพรำะ ท ำให้เกิดเงินหมุนเวียนในประเทศ   
เป็นกำรกระตุน้เศรษฐกิจภำคกำรท่องเท่ียว ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ รัฐตอ้งมีกำรควบคุมอย่ำงเขม้งวด และมีมำตรกำรป้องกนัท่ีชดัเจน ร้อยละ 
16.77 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเห็นด้วย เพรำะ ไม่เช่ือมั่นในมำตรกำรป้องกันท่ีรัฐก ำหนด เกรงว่ำจะเป็นกำรน ำเช้ือไวรัสโควิด - 19 มำแพร่ระบำด         
ในประเทศอีกคร้ัง ร้อยละ 40.21 ระบุว่ำ ไม่เห็นด้วยเลย เพรำะ เกรงว่ำจะท ำให้เกิดกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด - 19 รอบ 2 ตอ้งกำรให้
รักษำสถิติกำรควบคุมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดให้ดีเเบบน้ีต่อไป ยงัไม่ตอ้งกำรให้เส่ียงรับต่ำงชำติเขำ้มำ ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ไม่เช่ือมัน่   
ในมำตรกำรป้องกนัท่ีรัฐก ำหนด และร้อยละ 0.76 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ      

ด้ำนควำมกลัวของประชำชนต่อกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด - 19 ระหว่ำงกลุ่มท่ี เดินทำงเข้ำประเทศไทยทำงเคร่ืองบิน                     
กลุ่มท่ีเดินทำงเขำ้ประเทศไทยผ่ำนด่ำนภำคพ้ืนดิน และกลุ่มท่ีเดินทำงเข้ำประเทศไทยผ่ำนทำงพรมแดนธรรมชำติ พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.23  
ระบุว่ำ กลวัทั้งสำมกลุ่ม พอ ๆ กนั รองลงมำ ร้อยละ 31.11 ระบุว่ำ กลวักลุ่มท่ีเดินทำงเขำ้ประเทศไทยผ่ำนทำงพรมแดนธรรมชำติมำกท่ีสุด                
ร้อยละ 10.54 ระบุว่ำ กลวักลุ่มท่ีเดินทำงเขำ้ประเทศไทยทำงเคร่ืองบินมำกท่ีสุด ร้อยละ 4.10 ระบุว่ำ ไม่กลวัทั้งสำมกลุ่มเลย ร้อยละ 3.72 ระบุว่ำ 
กลวักลุ่มท่ีเดินทำงเขำ้ประเทศไทยผำ่นด่ำนภำคพ้ืนดินมำกท่ีสุด และร้อยละ 0.30 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ     

ท้ำยท่ีสุดเม่ือถำมถึงควำมเช่ือมั่นของประชำชนต่อรัฐบำลว่ำจะสำมำรถควบคุมไม่ให้มีกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด - 19 
ภำยในประเทศได้ เม่ือมีกำรเปิดให้คนต่ำงชำติเดินทำงเข้ำมำท่องเท่ียวในประเทศไทยได้ พบว่ำ ร้อยละ 11.91 ระบุว่ำ เช่ือมั่นมาก เพรำะ   
ภำครัฐมีมำตรกำรควบคุมป้องกนัท่ีดี มีประสิทธิภำพและสำมำรถปฏิบัติตำมไดอ้ย่ำงเคร่งครัด ร้อยละ 25.04 ระบุว่ำ ค่อนข้างเช่ือมั่น เพรำะ 
มัน่ใจในมำตรกำรของรัฐท่ีออกมำว่ำจะสำมำรถควบคุมป้องกนักำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด - 19 ได ้ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ท่ีผำ่นมำรัฐก็
สำมำรถควบคุมและป้องกนัได ้ร้อยละ 35.43 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเช่ือมั่น เพรำะ อยำกให้กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด - 19 หมดไป 100% ก่อน 
เน่ืองจำกว่ำคนท่ีติดเช้ือไวรัสโควิด – 19 ส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้เดินทำงกลบัจำกต่ำงประเทศ ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ มำตรกำรท่ีรัฐก ำหนดยงั           
ไม่เข้มงวดพอ ร้อยละ 26.18 ระบุว่ำ ไม่เช่ือมั่นเลย เพรำะ ไม่มั่นใจในมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด - 19 ท่ีรัฐก ำหนด 
ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ กลวัว่ำจะมีกำรใชช่้องทำงธรรมชำติในกำรเขำ้ประเทศซ่ึงรัฐจะควบคุมและป้องกนัไดย้ำก และจะน ำไปสู่กำรแพร่ระบำด
ของเช้ือไวรัสโควิด - 19 รอบ 2 อยำ่งแน่นอน และร้อยละ 1.44 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ  

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 8.95 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.80 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 18.21 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.46 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.58 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคใต ้
ตวัอยำ่งร้อยละ 48.86 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.14 เป็นเพศหญิง  

ตัวอย่ำงร้อยละ 8.04 มีอำยุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 14.19 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 21.78 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 32.55 มีอำยุ 46 – 59 ปี     
และร้อยละ 23.44 มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ตวัอยำ่งร้อยละ 94.01 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.11 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.21 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอื่น ๆ และร้อยละ 1.67 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำงร้อยละ 22.30 สถำนภำพโสด ร้อยละ 71.93 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.95 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 1.82 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำงร้อยละ 32.32 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 30.35 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 8.12                 
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 22.46 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.17 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 2.58 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

วันพุธท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 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)  

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 
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ตวัอย่ำงร้อยละ 7.28 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 13.88 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 22.23 

ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 14.34 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 17.15 ประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป/ผูใ้ช้แรงงำน      
ร้อยละ 19.73 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำยุ/ว่ำงงำน ร้อยละ 2.73 เป็นนักเรียน/นักศึกษำ ร้อยละ 0.08 เป็นพนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำ
ก ำไร และร้อยละ 2.58 ไม่ระบุอำชีพ  

ตัวอย่ำงร้อยละ 18.89 ไม่ มีรำยได้ ร้อยละ 27.47 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 25.11 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน         
10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 9.71 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.39 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท                           
ร้อยละ 5.08 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 8.35 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับ การเปิดให้คนต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นี้ โดยนักท่องเที่ยว
จะต้องถูกกักตัวเพ่ือเฝ้าระวัง 14 วัน ก่อนได้รับอนุญาตให้เดินทางท่องเท่ียวในประเทศได้ 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการเปิดให้คนต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยได้ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นี ้

โดยนักท่องเท่ียวจะต้องถูกกักตัวเพ่ือเฝ้าระวัง 14 วัน ก่อนได้รับอนุญาตให้เดินทางท่องเท่ียวในประเทศได้ 
ร้อยละ 

เห็นด้วยมาก เพรำะ เป็นกำรกระตุน้เศรษฐกิจ ธุรกิจกำรท่องเที่ยว เพื่อแกปั้ญหำปำกทอ้งของประชำชนในประเทศ  
แตต่อ้งปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัตำมท่ีรัฐไดก้ ำหนดไวอ้ยำ่งเขม้งวด 

21.77 

ค่อนข้างเห็นด้วย เพรำะ ท ำให้เกิดเงินหมุนเวียนในประเทศ เป็นกำรกระตุน้เศรษฐกิจภำคกำรท่องเที่ยว  
ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำรัฐตอ้งมีกำรควบคุมอยำ่งเขม้งวด และมีมำตรกำรป้องกนัท่ีชดัเจน  

20.49 

ไม่ค่อยเห็นด้วย เพรำะ ไม่เช่ือมัน่ในมำตรกำรป้องกนัท่ีรัฐก ำหนด เกรงว่ำจะเป็นกำรน ำเช้ือไวรัสโควิด - 19 มำแพร่ระบำด 
ในประเทศอีกคร้ัง 

16.77 

ไม่เห็นด้วยเลย เพรำะ เกรงว่ำจะท ำให้เกิดกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด - 19 รอบ 2 ตอ้งกำรให้รักษำสถิติกำรควบคุม
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดให้ดีเเบบน้ีต่อไป ยงัไม่ตอ้งกำรให้เส่ียงรับต่ำงชำติเขำ้มำ ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ 
ไม่เช่ือมัน่ในมำตรกำรป้องกนัท่ีรัฐก ำหนด 

40.21 

ไม่ตอบ/ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ 0.76 
รวม 100.00 

 
2. ท่านมีความกลัวการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 จากกลุ่มชาวต่างชาติกลุ่มไหนมากท่ีสุด ระหว่างกลุ่มท่ีเดินทางเข้าประเทศไทยทางเคร่ืองบิน 
กลุ่มท่ีเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านด่านภาคพื้นดนิ และกลุ่มท่ีเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านทางพรมแดนธรรมชาติ 

ความกลัวของประชาชนต่อการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด - 19 ระหว่างกลุ่มท่ีเดินทางเข้าประเทศไทยทางเคร่ืองบิน  
กลุ่มท่ีเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านด่านภาคพื้นดิน และกลุ่มท่ีเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านทางพรมแดนธรรมชาติ ร้อยละ 

กลวัทั้งสำมกลุ่ม พอ ๆ กนั 50.23 
กลวักลุ่มท่ีเดินทำงเขำ้ประเทศไทยผำ่นทำงพรมแดนธรรมชำติมำกท่ีสุด 31.11 
กลวักลุ่มท่ีเดินทำงเขำ้ประเทศไทยทำงเคร่ืองบินมำกท่ีสุด 10.54 
ไม่กลวัทั้งสำมกลุ่มเลย 4.10 
กลวักลุ่มท่ีเดินทำงเขำ้ประเทศไทยผำ่นด่ำนภำคพ้ืนดินมำกท่ีสุด 3.72 
ไม่ตอบ/ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ 0.30 

รวม 100.00 
 

3. ท่านเช่ือมั่นหรือไม่ว่ารัฐบาลจะสามารถควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด - 19 ภายในประเทศได้ เม่ือมีการเปิดให้คนต่างชาติ
เดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยได้ 

ความเช่ือมั่นของประชาชนต่อรัฐบาลว่าจะสามารถควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด - 19 ภายในประเทศได้  
เม่ือมีการเปิดให้คนต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยได้ ร้อยละ 

เช่ือมั่นมาก เพรำะ ภำครัฐมีมำตรกำรควบคุมป้องกนัท่ีดี มีประสิทธิภำพและสำมำรถปฏิบติัตำมไดอ้ยำ่งเคร่งครัด 11.91 
ค่อนข้างเช่ือมัน่ เพรำะ มัน่ใจในมำตรกำรของรัฐท่ีออกมำว่ำจะสำมำรถควบคุมป้องกนักำรแพร่ระบำดของ 

เช้ือไวรัสโควิด - 19 ได ้ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ท่ีผำ่นมำรัฐก็สำมำรถควบคุมและป้องกนัได ้
25.04 

ไม่ค่อยเช่ือมั่น เพรำะ อยำกให้กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด - 19 หมดไป 100% ก่อน เน่ืองจำกว่ำคนท่ีติดเช้ือไวรัส 
โควิด - 19 ส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้เดินทำงกลบัจำกต่ำงประเทศ ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ มำตรกำรท่ีรัฐก ำหนด 
ยงัไม่เขม้งวดพอ 

35.43 

ไม่เช่ือมั่นเลย เพรำะ ไม่มัน่ใจในมำตรกำรป้องกนักำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด - 19 ท่ีรัฐก ำหนด ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ 
กลวัว่ำจะมีกำรใชช่้องทำงธรรมชำติในกำรเขำ้ประเทศซ่ึงรัฐจะควบคุมและป้องกนัไดย้ำก และจะน ำไปสู่ 
กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด - 19 รอบ 2 อยำ่งแน่นอน 

26.18 

ไม่ตอบ/ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ 1.44 
รวม 100.00 



3 
 

 
ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 118 8.95 
ปริมณฑลและภำคกลำง 340 25.80 
ภำคเหนือ 240 18.21 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 441 33.46 
ภำคใต ้ 179 13.58 

รวม 1,318 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 644 48.86 
หญิง 674 51.14 

รวม 1,318 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 106 8.04 
26 – 35 ปี 187 14.19 
36 – 45 ปี 287 21.78 
46 – 59 ปี 429 32.55 
60 ปี ขึ้นไป 309 23.44 

รวม 1,318 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,239 94.01 
อิสลำม 41 3.11 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 16 1.21 
ไม่ระบ ุ 22 1.67 

รวม 1,318 100.00 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 294 22.30 
สมรส 948 71.93 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 52 3.95 
ไม่ระบ ุ 24 1.82 

รวม 1,318 100.00 

 



4 
 

 
ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 426 32.32 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 400 30.35 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 107 8.12 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 296 22.46 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 55 4.17 
ไม่ระบ ุ 34 2.58 

รวม 1,318 100.00 
 
ตารางที่ 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 96 7.28 
พนกังำนเอกชน 183 13.88 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 293 22.23 
เกษตรกร/ประมง 189 14.34 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 226 17.15 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 260 19.73 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 36 2.73 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 1 0.08 
ไม่ระบ ุ 34 2.58 

รวม 1,318 100.00 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 249 18.89 
ไม่เกิน 10,000 บำท 362 27.47 
10,001 – 20,000 บำท 331 25.11 
20,001 – 30,000 บำท 128 9.71 
30,001 – 40,000 บำท 71 5.39 
40,001 บำทขึ้นไป 67 5.08 
ไม่ระบ ุ 110 8.35 

รวม 1,318 100.00 
 


