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4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด จ าแนกตามรายไดร้วม     34 
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4.17  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามค่าใชจ่้ายดา้น                                  

การอุปโภคบริโภค              38 
4.18  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามค่าใชจ่้ายดา้นยานพาหนะ    39 
4.19  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามค่าใชจ่้ายดา้นดา้นครอบครัว    40 
4.20  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด จ าแนกตามค่าใชจ่้าย   

ดา้นเส่ียงโชคและท าบุญ           40 
4.21  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด จ าแนกตามค่าใชจ่้ายดา้นหน้ีสิน    41 
4.22  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด จ าแนกตามการออม     42 
4.23  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรูปแบบการออมเงิน     42 
4.24  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามวตัถุประสงคข์องการออมเงิน    43 
4.25  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามลกัษณะการออมในแต่ละเดือน    43 
4.26  ผลการทดสอบตวัแปรรายไดร้วมท่ีมีผลต่อการบริโภคโดยรวม      45 
4.27  แสดงจ านวนและร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อผลกระทบ  
 จากการปรับข้ึนค่าจา้งขั้นต ่าต่อการใชจ่้ายในแต่ละเดือน       46 
4.28  แสดงจ านวนและร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อผลกระทบ  
 ของการปรับข้ึนค่าจา้งขั้นต ่าต่อคุณภาพชีวติ        46 
4.29  แสดงจ านวนและร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความสามารถ  
 ในการลดภาระค่าใชจ่้ายและหน้ีสิน         47 
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4.30  แสดงจ านวนและร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตาม   
 ความสามารถในการเพิ่มการออม          48 
4.31       แสดงจ านวนและร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อความเหมาะสม 
 ของค่าแรงและระดบัราคาสินคา้ในตลาด         48 

4.32  แสดงจ านวนและร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อผลประโยชน์โดยรวม 
 ท่ีไดรั้บจากการปรับข้ึนค่าจา้งขั้นต ่า         49 
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