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“การทดสอบสมรรถนะผู้ถือใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “การทดสอบ
สมรรถนะผู้ถือใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 10 – 12 สิงหำคม 2563 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 37 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค         
ระดับกำรศึกษำ และอำชีพทั่วประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,511 หน่วยตัวอย่ำง เก่ียวกับกำรทดสอบสมรรถนะผูถื้อใบอนุญำตขบัรถตลอดชีพ           
กำรส ำรวจอำศัยกำรสุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลัก (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำง                  
ดว้ยวิธีแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัทโ์ดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมประชำชนถึงกำรมีใบอนุญำตขบัรถทุกประเภท พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.90 ระบุว่ำ มีใบอนุญำตขบัรถ ขณะท่ี 
ร้อยละ 32.10 ระบุว่ำ ไม่มีใบอนุญำตขบัรถ 

ส ำหรับกำรมีใบอนุญำตขบัรถยนตส่์วนบุคคล พบว่ำ ผูท่ี้มีใบอนุญำตขบัรถส่วนใหญ่ ร้อยละ 84.41 ระบุว่ำ มีใบอนุญำตขบัรถยนต์ส่วน
บุคคล ขณะท่ี ร้อยละ 15.59 ระบุว่ำ ไม่มีใบอนุญำตขบัรถยนต์ส่วนบุคคล ซ่ึงเม่ือถำมผูท่ี้มีใบอนุญำตขบัรถยนต์ส่วนบุคคลถึงประเภทของ
ใบอนุญำตขบัรถยนตส่์วนบุคคล พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.15 ระบุว่ำเป็น ใบอนุญำตขบัรถยนตส่์วนบุคคล ประเภท 5 ปี รองลงมำ ร้อยละ 45.38 
ระบุว่ำเป็น ใบอนุญำตขบัรถยนตส่์วนบุคคล ประเภทตลอดชีพ และร้อยละ 6.47 ระบุว่ำเป็น ใบอนุญำตขบัรถยนตส่์วนบุคคล ประเภทชัว่ครำว 

ดำ้นควำมคิดเห็นต่อกำรเรียกผูมี้ใบอนุญำตขบัรถยนต์ส่วนบุคคล ประเภทตลอดชีพ มำทดสอบสมรรถนะทำงร่ำงกำยใหม่ พบว่ำ               
ผูท่ี้มีใบอนุญำตขบัรถส่วนใหญ่ ร้อยละ 59.84 ระบุว่ำ เห็นด้วย เพรำะ ผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญำตขบัรถ ประเภทตลอดชีพ ปัจจุบนัมีอำยุมำกขึ้น อำจท ำให้
ควำมสำมำรถในกำรขบัขี่ลดลง ควรเรียกเขำ้มำรับกำรอบรมและทดสอบสมรรถนะทำงร่ำงกำยใหม่ เพื่อควำมปลอดภยัต่อกำรใชร้ถใชถ้นน รองลงมำ 
ร้อยละ 38.89 ระบุว่ำ ไม่เห็นด้วย เพรำะ ยงัไม่มีกำรพิสูจน์ท่ีเเน่ชัดว่ำอุบติัเหตุส่วนใหญ่เกิดจำกผูท่ี้มีใบอนุญำตขบัรถ ประเภทตลอดชีพ ถำ้หำก
เรียกมำทดสอบสมรรถนะทำงร่ำงกำยใหม่ก็อำจจะท ำให้เสียเวลำ และร้อยละ 1.27 ระบุว่ำ เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ ซ่ึงเม่ือถำมผูท่ี้เห็นดว้ยถึงกลุ่ม          
ผูท่ี้มีใบอนุญำตขบัรถยนต์ส่วนบุคคล ประเภทตลอดชีพ ท่ีควรเรียกมำทดสอบสมรรถนะใหม่ พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 33.39 ระบุว่ำ ทุกคนท่ีมี
ใบอนุญำตขบัรถยนต์ส่วนบุคคล ประเภทตลอดชีพ รองลงมำ ร้อยละ 29.80 ระบุว่ำ ผูท่ี้มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 21.99 ระบุว่ำ ผูท่ี้มีอำย ุ50 ปีขึ้นไป 
และร้อยละ 14.82 ระบุว่ำ ผูท่ี้มีอำย ุ70 ปีขึ้นไป      

ท้ำยท่ีสุดเม่ือถำมถึงกำรด ำเนินกำรของกรมกำรขนส่งทำงบก กรณีผูถื้อใบอนุญำตขบัรถยนต์ส่วนบุคคล ประเภทตลอดชีพ ไม่ผ่ำน          
กำรทดสอบสมรรถนะทำงร่ำงกำย พบว่ำ ผูท่ี้มีใบอนุญำตขบัรถส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.04 ระบุว่ำ ให้ทดสอบขบัรถใหม่ รองลงมำ ร้อยละ 23.68 ระบุว่ำ 
ไม่ตอ้งท ำอะไร ร้อยละ 14.82 ระบุว่ำ ยึดใบขบัขี่ และร้อยละ 1.46 ระบุว่ำ เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ   

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตัวอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 8.74 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.94 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล     
และภำคกลำง ร้อยละ 18.53 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.36 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.43 มีภูมิล ำเนำอยู่
ภำคใต ้ตวัอยำ่งร้อยละ 50.56 เป็นเพศชำย และร้อยละ 49.44 เป็นเพศหญิง  

ตวัอย่ำงร้อยละ 26.41 มีอำยุ 37 – 45 ปี ร้อยละ 34.08 มีอำยุ 46 – 55 ปี ร้อยละ 26.60 มีอำยุ 56 – 65 ปี และร้อยละ 12.91 มีอำยุ 66 ปีขึ้นไป 
ตวัอย่ำงร้อยละ 95.70 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.04 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.93 นับถือศำสนำคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 0.33 ไม่ระบุ
ศำสนำ ตวัอย่ำงร้อยละ 9.79 สถำนภำพโสด ร้อยละ 85.44 สมรสแลว้ ร้อยละ 4.24 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกนัอยู่ และร้อยละ 0.53 ไม่ระบุสถำนภำพ
กำรสมรส  

ตัวอย่ำงร้อยละ 38.05 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 28.66 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.02                 
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 20.38 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.16 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 0.73 ไม่ระบุกำรศึกษำ ตัวอย่ำงร้อยละ 10.26 ประกอบอำชีพข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 9.73 ประกอบอำชีพ
พนักงำนเอกชน ร้อยละ 23.95 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 16.48 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.35 ประกอบอำชีพ
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 22.37 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน และร้อยละ 0.86 ไม่ระบุอำชีพ  

วันอาทิตย์ท่ี 16 สิงหาคม 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 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 

 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
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ตัวอย่ำงร้อยละ 18.27 ไม่ มีรำยได้ ร้อยละ 25.75 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 24.75 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน         

10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 9.73 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.69 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท                           
ร้อยละ 8.27 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 7.54 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่านมีใบอนุญาตขบัรถหรือไม่ (ทุกประเภท) 

การมีใบอนุญาตขับรถทุกประเภท ร้อยละ 
มีใบอนุญำตขบัรถ 67.90 
ไม่มีใบอนุญำตขบัรถ 32.10 

รวม 100.00 
 
2. ท่านมีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลหรือไม่ (เฉพาะผู้ท่ีมีใบอนุญาตขับรถ = 1,026) 

การมีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ร้อยละ 
มีใบอนุญำตขบัรถยนตส่์วนบุคคล 84.41 

ประเภทของใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล  
ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ประเภท 5 ปี 48.15 
ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ประเภทตลอดชีพ 45.38 
ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ประเภทช่ัวคราว 
                                                                                รวม 

6.47 
100.00 

ไม่มีใบอนุญำตขบัรถยนตส่์วนบุคคล 15.59 
รวม 100.00 

 
3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กบัการเรียกผู้มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ประเภทตลอดชีพ มาทดสอบสมรรถนะทางร่างกายใหม่  
(เฉพาะผู้ท่ีมีใบอนุญาตขับรถ = 1,026) 

ความคิดเห็นต่อการเรียกผู้มีใบอนุญาตขบัรถยนต์ส่วนบุคคล ประเภทตลอดชีพ มาทดสอบสมรรถนะทางร่างกายใหม่  ร้อยละ 
เห็นด้วย เพรำะ ผูท่ี้ได้รับใบอนุญำตขบัรถ ประเภทตลอดชีพ ปัจจุบันมีอำยุมำกขึ้น อำจท ำให้ควำมสำมำรถในกำรขบัขี่ลดลง               

ควรเรียกเขำ้มำรับกำรอบรมและทดสอบสมรรถนะทำงร่ำงกำยใหม่ เพื่อควำมปลอดภยัต่อกำรใชร้ถใชถ้นน 
59.84 

 
กลุ่มท่ีควรถกูเรียกมาทดสอบสมรรถนะทางร่างกายใหม่  

ผู้ท่ีมีอาย ุ50 ปีขึน้ไป 21.99 
ผู้ท่ีมีอาย ุ60 ปีขึน้ไป 29.80 
ผู้ท่ีมีอาย ุ70 ปีขึน้ไป 14.82 
ทุกคนท่ีมีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ประเภทตลอดชีพ 33.39 
                                                                                รวม 100.00 

ไม่เห็นด้วย เพรำะ ยงัไม่มีกำรพิสูจน์ท่ีเเน่ชดัว่ำอุบติัเหตุส่วนใหญ่เกิดจำกผูท่ี้มีใบอนุญำตขบัรถ ประเภทตลอดชีพ ถำ้หำกเรียกมำ
ทดสอบสมรรถนะทำงร่ำงกำยใหมก็่อำจจะท ำให้เสียเวลำ  

38.89 

เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.27 
รวม 100.00 

 
4. ท่านคิดว่าหากผู้ถือใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ประเภทตลอดชีพ ไม่สามารถผ่านการทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย กรมการขนส่งทางบก
ควรด าเนินการอย่างไร (เฉพาะผู้ท่ีมีใบอนุญาตขับรถ = 1,026) 

การด าเนินการของกรมการขนส่งทางบก กรณผู้ีถือใบอนุญาตขบัรถยนต์ส่วนบุคคล ประเภทตลอดชีพ  
ไม่ผ่านการทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย 

ร้อยละ 

ให้ทดสอบขบัรถใหม ่ 60.04 
ไม่ตอ้งท ำอะไร 23.68 
ยึดใบขบัขี่ 14.82 
เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.46 

รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 132 8.74 
ปริมณฑลและภำคกลำง 392 25.94 
ภำคเหนือ 280 18.53 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 504 33.36 
ภำคใต ้ 203 13.43 

รวม 1,511 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 764 50.56 
หญิง 747 49.44 

รวม 1,511 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
37 – 45 ปี 399 26.41 
46 – 55 ปี 515 34.08 
56 – 65 ปี 402 26.60 
66 ปี ขึ้นไป 195 12.91 
ไม่ระบ ุ – – 

รวม 1,511 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,446 95.70 
อิสลำม 46 3.04 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 14 0.93 
ไม่ระบ ุ 5 0.33 

รวม 1,511 100.00 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 148 9.79 
สมรส 1,291 85.44 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 64 4.24 
ไม่ระบ ุ 8 0.53 

รวม 1,511 100.00 

 

 

 



4 
 

 
ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 575 38.05 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 433 28.66 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 106 7.02 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 308 20.38 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 78 5.16 
ไม่ระบ ุ 11 0.73 

รวม 1,511 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 155 10.26 
พนกังำนเอกชน 147 9.73 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 362 23.95 
เกษตรกร/ประมง 249 16.48 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 247 16.35 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 338 22.37 
นกัเรียน/นกัศึกษำ – – 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร – – 
ไม่ระบ ุ 13 0.86 

รวม 1,511 100.00 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 276 18.27 
ไม่เกิน 10,000 บำท 389 25.75 
10,001 – 20,000 บำท 374 24.75 
20,001 – 30,000 บำท 147 9.73 
30,001 – 40,000 บำท 86 5.69 
40,001 บำทขึ้นไป 125 8.27 
ไม่ระบ ุ 114 7.54 

รวม 1,511 100.00 
 


