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“ช้อปช่วยชาต”ิ 
ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                     

เร่ือง “ช้อปช่วยชาติ” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 20 – 21 พฤศจิกำยน 2560 จำกประชำชนทัว่ประเทศ กระจำยทุกระดบักำรศึกษำ และอำชีพ    
รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,250 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบัสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจไทยปัจจุบนัและมำตรกำรลดหยอ่นภำษีในกำรซ้ือสินคำ้และบริกำร 
หรือ “ชอ้ปช่วยชำติ” กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอยำ่งดว้ยควำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่งหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” 
ด้วยวิธีแบบอย่ำงง่ำย (Simple Random Sampling)  เก็บขอ้มูลด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์ โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0            
และมีค่ำควำมคลำดเคล่ือนมำตรฐำน (Standard Error: S.E.) ไม่เกิน ร้อยละ1.4 

จำกกำรส ำรวจ เม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจไทยปัจจุบนัว่ำดีข้ึนหรือยงั เม่ือเปรียบเทียบกบั      
ปีท่ีแลว้ (พ.ศ. 2559) พบว่ำ ประชำชน ร้อยละ 1.76 ระบุว่ำ สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจไทยดีข้ึนมำก ร้อยละ 24.96 ระบุว่ำ สถำนกำรณ์ทำง
เศรษฐกิจไทยค่อนขำ้งดีข้ึน ร้อยละ 19.36 ระบุวำ่ สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจไทยไม่ค่อยดีข้ึน ร้อยละ 28.40 ระบุวำ่ สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจไทย
ไม่ดีข้ึนเลย ร้อยละ 19.68 ระบุวำ่ สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจไทยแยก่วำ่ปีท่ีแลว้ ร้อยละ 4.32 สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจไทยเหมือนเดิมไม่แตกต่ำง
จำกปีท่ีแลว้ และร้อยละ 1.52 ไม่ระบุ / ไม่แน่ใจ / เฉย ๆ  

ดำ้นควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกบัมำตรกำรลดหยอ่นภำษีในกำรซ้ือสินคำ้และบริกำร หรือ “ชอ้ปช่วยชำติ” โดยให้น ำรำยจ่ำย 
จำกกำรซ้ือสินคำ้และบริกำรในช่วงวนัท่ี 11 พฤศจิกำยน - 3 ธันวำคม 2560 มำหักลดหยอ่นภำษีบุคคลธรรมดำไดไ้ม่เกิน 15,000 บำท พบว่ำ 
ประชำชนส่วนใหญ่  ร้อยละ 30.64 ระบุว่ำ เป็นมำตรกำรท่ีเหมำะสม เพรำะจะช่วยกระตุน้เศรษฐกิจปลำยปี 2560 รองลงมำ ร้อยละ 26.08      
ระบุวำ่ เป็นมำตรกำรท่ีใชแ้กไ้ขปัญหำเฉพำะหนำ้เท่ำนั้น ไม่มัน่คง ไม่มัง่คัง่ และไม่ย ัง่ยืน ร้อยละ 15.76 ระบุวำ่ เป็นมำตรกำรท่ีไม่เหมำะสม 
เพรำะคนท่ีไม่เขำ้ข่ำยตอ้งเสียภำษีเงินไดก็้จะไม่ไดรั้บประโยชน์ เช่น เกษตรกร ผูมี้รำยไดน้อ้ย เป็นตน้ ร้อยละ 15.36 ระบุวำ่ เป็นมำตรกำรท่ี
เหมำะสม เพรำะเป็นกำรส่งเสริมให้ประชำชนเห็นควำมส ำคญัของใบก ำกับภำษีเต็มรูปแบบ ร้อยละ 9.44 ระบุว่ำ ไม่สนใจ ร้อยละ 7.44          
ระบุว่ำ เป็นมำตรกำรท่ีไม่เหมำะสม เพรำะจะไม่สำมำรถช่วยกระตุน้เศรษฐกิจไดเ้ท่ำท่ีควร ร้อยละ 7.12 ระบุว่ำ เป็นมำตรกำรท่ีเหมำะสม     
เพรำะเป็นกำรกระตุน้ให้ร้ำนคำ้ท่ีไม่อยู่ในระบบภำษีมูลค่ำเพ่ิมอยำก เขำ้สู่ระบบในอนำคต ร้อยละ 6.88 ระบุวำ่ เป็นมำตรกำรท่ีไม่เหมำะสม 
เพรำะผูท่ี้ไดป้ระโยชน์ท่ีแทจ้ริงคือผูค้ำ้รำยใหญ่เท่ำนั้น ส่วนผูป้ระกอบกำรรำยยอ่ย ท่ีไม่อยูใ่นระบบภำษีมูลค่ำเพ่ิม เช่น สินคำ้ชุมชน จะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์ ร้อยละ 1.76 เป็นมำตรกำรท่ีไม่เหมำะสม เพรำะไม่ต่ำงอะไรจำกนโยบำยประชำนิยมของรัฐบำลท่ีมำจำกกำรเลือกตั้ง ร้อยละ 0.80 
ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ เป็นกำรช่วยลดภำระค่ำใชจ่้ำยในกำรเสียภำษีเงินไดส้ ำหรับผูท่ี้มีรำยสูง ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ อยำกให้เพ่ิมวงเงินส่วนท่ีน ำมำ
ลดหยอ่นภำษีเงินไดบุ้คคลธรรมดำ และเพ่ิมระยะเวลำในกำรชอ้ปช่วยชำติใหม้ำกกวำ่น้ี 
 ทำ้ยท่ีสุด เม่ือถำมถึงกำรไปชอ้ปช่วยชำติ พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่  ร้อยละ 45.36 ระบุวำ่ ไม่ไป เพรำะ มีรำยจ่ำยประจ ำเดือนอยูแ่ลว้ 
คิดวำ่ไม่มีควำมส ำคญัเท่ำไหร่ คิดว่ำไม่ไดเ้ป็นกำรช่วยให้เศรษฐกิจดีข้ึน รำยไดก้บัรำยจ่ำยไม่สมดุล ลดหยอ่นภำษีไดไ้ม่มำกพอ ไม่ไดเ้กิดผล
อะไรเท่ำท่ีควร ระยะเวลำชอ้ปช่วยชำตินอ้ยเกินไป เป็นมำตรกำรท่ีท ำใหป้ระชำชนเกิดกิเลสกบัสินคำ้ท่ีลดรำคำในช่วงนั้น ไม่มีเวลำวำ่ง ไม่มีเงิน
ไปซ้ือ ไม่ได้อยู่ในคุณสมบติัท่ีตอ้งจ่ำยภำษี ห่ำงไกลจำกบำ้นมำก ไม่สะดวก ส่วนใหญ่ซ้ือของในหมู่บำ้นมำกกว่ำ รองลงมำ ร้อยละ 41.12     
ระบุวำ่ ไป เพรำะ ตอ้งไปใชสิ้ทธิของตนเอง เป็นส่ิงของท่ีจ ำเป็นตอ้งซ้ืออยูแ่ลว้ และไดรั้บกำรลดหยอ่นภำษีดว้ย เป็นโครงกำรท่ีช่วยชำติดีมำก     
จะไดช่้วยกระตุน้เศรษฐกิจใหดี้ข้ึน สินคำ้รำคำถูก มีกำรลดรำคำสินคำ้ช่วยลดภำษีไดเ้ยอะ และร้อยละ 13.52 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ   
 เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 9.04 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 25.36 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 17.68 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.68 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.24 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่ง ร้อยละ 50.32 เป็นเพศชำย ร้อยละ 49.52 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.16 เป็นเพศทำงเลือก 

ตวัอยำ่ง ร้อยละ 7.04 มีอำยไุม่เกิน  25 ปี ร้อยละ 18.32 มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 23.68 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 32.32 มีอำย ุ46 – 59 ปี 
ร้อยละ 15.76 มีอำยุ 60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 2.88 ไม่ระบุอำยุ ตัวอย่ำงร้อยละ 90.40 ระบุว่ำ นับถือศำสนำพุทธ  ร้อยละ 3.92 ระบุว่ำ                 
นับถือศำสนำอิสลำม  ร้อยละ 0.96 ระบุว่ำ นับถือศำสนำคริสต์/ฮินดู/ซิกข์/ยิว/ไม่นับถือศำสนำใด ๆ และร้อยละ 4.72 ไม่ระบุศำสนำ        
ตัวอย่ำง ร้อยละ 25.76 ระบุว่ำสถำนภำพโสด ร้อยละ 63.76 สมรสแล้ว ร้อยละ 5.44 หม้ำย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่  และร้อยละ 5.04                         
ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

 
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐัฐา วินิจนัยภาค 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถือ 081-648-8699 

 
วนัอาทิตย์ท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 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 
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ตวัอย่ำงร้อยละ 28.56 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 27.20 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.56          

จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 25.92 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.04 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรี         
หรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 6.72 ไม่ระบุกำรศึกษำ ตวัอยำ่งร้อยละ 10.72 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 12.88 
ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 21.12 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 17.04 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง          
ร้อยละ 15.36 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 14.16 เป็นพ่อบ้ำน/แม่บำ้น/เกษียณอำยุ/ว่ำงงำน ร้อยละ 1.92 เป็นนักเรียน/
นกัศึกษำ ร้อยละ 0.16 เป็นพนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร และร้อยละ 6.64 ไม่ระบุอำชีพ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 11.84 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 26.16 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท  ร้อยละ 22.88 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน    
10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 11.68 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.20 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 7.28 
มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมำกกวำ่ มำกกวำ่  40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 14.96 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่านรู้สึกว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกจิไทยปัจจุบันดขีึน้หรือยงั เม่ือเปรียบเทยีบกบัปีทีแ่ล้ว (พ.ศ. 2559) 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกจิไทยปัจจุบันดขีึน้หรือยงั เม่ือเปรียบเทยีบกบัปีทีแ่ล้ว 
(พ.ศ. 2559) 

(พ.ศ.2559) 
ร้อยละ 

(พ.ศ.2560) 
ร้อยละ 

สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจไทยดีข้ึนมำก 4.22 1.76 
สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจไทยค่อนขำ้งดีข้ึน 28.69 24.96 
สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจไทยไม่ค่อยดีข้ึน 19.44 19.36 
สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจไทยไม่ดีข้ึนเลย 20.88 28.40 
สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจไทยแยก่วำ่ปีท่ีแลว้ 16.65 19.68 
สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจไทยเหมือนเดิม ไม่แตกต่ำงจำกปีท่ีแลว้ 9.00 4.32 
ไม่ระบุ / ไม่แน่ใจ / เฉย ๆ 1.12 1.52 

รวม  100.00 
 

2. ท่านมคีวามคดิเห็นอย่างไรเกีย่วกบัมาตรการลดหย่อนภาษีในการซ้ือสินค้าและบริการ หรือ “ช้อปช่วยชาต”ิ โดยให้น ารายจ่ายจากการซ้ือสินค้า
และบริการในช่วงวนัที ่11 พฤศจกิายน - 3 ธันวาคม 2560 มาหักลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้ไม่เกนิ 15,000 บาท (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อเกีย่วกบัมาตรการลดหย่อนภาษีในการซ้ือสินค้าและบริการ หรือ 
“ช้อปช่วยชาต”ิ  โดยให้น ารายจ่ายจากการซ้ือสินค้าและบริการในช่วงวนัที ่11 พฤศจกิายน - 3 ธันวาคม 2560 

มาหักลดหย่อนภาษบุีคคลธรรมดาได้ไม่เกนิ 15,000 บาท 

(พ.ศ. 2559) (พ.ศ. 2560) 

ร้อยละ ร้อยละ 

เป็นมำตรกำรท่ีเหมำะสม เพรำะจะช่วยกระตุน้เศรษฐกิจปลำยปี 2560 43.67 30.64 
เป็นมำตรกำรท่ีใชแ้กไ้ขปัญหำเฉพำะหนำ้เท่ำนั้น ไม่มัน่คง ไม่มัง่คัง่ และไม่ย ัง่ยนื 18.01 26.08 
เป็นมำตรกำรท่ีไม่เหมำะสม เพรำะคนท่ีไม่เขำ้ข่ำยตอ้งเสียภำษีเงินไดก็้จะไม่ไดรั้บประโยชน ์

เช่น เกษตรกร ผูมี้รำยไดน้อ้ย เป็นตน้ 
8.05 15.76 

เป็นมำตรกำรท่ีเหมำะสม เพรำะเป็นกำรส่งเสริมใหป้ระชำชนเห็นควำมส ำคญัของใบก ำกบัภำษีเตม็รูปแบบ 21.04 15.36 
ไม่สนใจ 8.53 9.44 
เป็นมำตรกำรท่ีไม่เหมำะสม เพรำะจะไม่สำมำรถช่วยกระตุน้เศรษฐกิจไดเ้ท่ำท่ีควร 5.50 7.44 
เป็นมำตรกำรท่ีเหมำะสม เพรำะเป็นกำรกระตุน้ใหร้้ำนคำ้ท่ีไม่อยูใ่นระบบภำษีมูลค่ำเพ่ิมอยำก 

เขำ้สู่ระบบในอนำคต 
17.61 7.12 

เป็นมำตรกำรท่ีไม่เหมำะสม เพรำะผูท่ี้ไดป้ระโยชนท่ี์แทจ้ริงคือผูค้ำ้รำยใหญ่เท่ำนั้น ส่วนผูป้ระกอบกำร     
รำยยอ่ยท่ีไม่อยูใ่นระบบภำษีมูลคำ่เพ่ิม เช่น สินคำ้ชุมชน จะไม่ไดรั้บประโยชน ์

10.52 6.88 

เป็นมำตรกำรท่ีไม่เหมำะสม เพรำะไม่ต่ำงอะไรจำกนโยบำยประชำนิยมของรัฐบำลท่ีมำจำกกำรเลือกตั้ง 3.11 1.76 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ เป็นกำรช่วยลดภำระค่ำใชจ่้ำยในกำรเสียภำษีเงินไดส้ ำหรับผูท่ี้มีรำยสูง ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ 

อยำกใหเ้พ่ิมวงเงินส่วนท่ีน ำมำลดหยอ่นภำษีเงินไดบุ้คคลธรรมดำ และเพ่ิมระยะเวลำในกำรชอ้ปช่วยชำติ
ใหม้ำกกวำ่น้ี 

2.71 0.80 

 
3. ท่านจะไปช้อปช่วยชาตหิรือไม่ 

การไปช้อปช่วยชาต ิ        ร้อยละ 
ไม่ไป เพราะ มีรำยจ่ำยประจ ำเดือนอยูแ่ลว้ คิดวำ่ไม่มีควำมส ำคญัเท่ำไหร่ คิดวำ่ไม่ไดเ้ป็นกำรช่วยใหเ้ศรษฐกิจดีข้ึน  

รำยไดก้บัรำยจ่ำยไม่สมดุล ลดหยอ่นภำษีไดไ้ม่มำกพอ ไม่ไดเ้กิดผลอะไร ระยะเวลำชอ้ปช่วยชำตินอ้ยเกินไป  
เป็นมำตรกำรท่ีท ำใหป้ระชำชนเกิดกิเลสกบัสินคำ้ท่ีลดรำคำในช่วงนั้น ไม่มีเวลำวำ่ง ไม่มีเงินไปซ้ือ  
ไม่ไดอ้ยูใ่นคุณสมบติัท่ีตอ้งจ่ำยภำษี ห่ำงไกลจำกบำ้นมำก ไม่สะดวก ส่วนใหญ่ซ้ือของในหมู่บำ้นมำกกวำ่  

45.36 

ไป เพราะ ตอ้งไปใชสิ้ทธิของตนเอง เป็นส่ิงของท่ีจ ำเป็นตอ้งซ้ืออยูแ่ลว้ และไดรั้บกำรลดหยอ่นภำษีดว้ย  
เป็นโครงกำรท่ีช่วยชำติดีมำก จะไดช่้วยกระตุน้เศรษฐกิจใหดี้ข้ึน สินคำ้รำคำถูก มีกำรลดรำคำสินคำ้ 
ช่วยลดภำษีไดเ้ยอะ  

41.12 

ไม่ระบุ / ไม่แน่ใจ 13.52 
รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 
1. ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       

ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 
กรุงเทพฯ  113 9.04 
ปริมณฑลและภำคกลำง  317 25.36 
ภำคเหนือ 221 17.68 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 421 33.68 
ภำคใต ้ 178 14.24 

รวม 1,250 100.00 
 
2. ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 629 50.32 
หญิง 619 49.52 
เพศทำงเลือก 2 0.16 

รวม 1,250 100.00 
 
3. ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน  25 ปี 88 7.04 
26 – 35 ปี  229 18.32 
36 – 45  ปี 296 23.68 
46 – 59  ปี 404 32.32 
60 ปีข้ึนไป 197 15.76 
ไม่ระบุ 36 2.88 

รวม 1,250 100.00 
 
4. ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,130 90.40 
อิสลำม 49 3.92 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 12 0.96 
ไม่ระบุ 59 4.72 

รวม 1,250 100.00 
 
5. ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 322 25.76 
สมรส 797 63.76 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
 
 

68 5.44 
ไม่ระบุ 63 5.04 

รวม 1,250 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 
6. ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 357 28.56 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 340 27.20 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 82 6.56 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 324 25.92 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 63 5.04 
ไม่ระบุ 84 6.72 

รวม 1,250 100.00 
 
7. ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 134 10.72 
พนกังำนเอกชน 161 12.88 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 264 21.12 
เกษตรกร/ประมง 213 17.04 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 192 15.36 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 177 14.16 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 24 1.92 
องคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 2 0.16 
ไม่ระบุ 83 6.64 

รวม 1,250 100.00 
 
8. ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 148 11.84 
ไม่เกิน 10,000 327 26.16 
10,001 – 20,000 286 22.88 
20,001 – 30,000 146 11.68 
30,001 –  40,000 65 5.20 
40,001 ข้ึนไป 91 7.28 
ไม่ระบุ 187 14.96 

รวม 1,250 100.00 
 
  

 


