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“สนามบินนครปฐม” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “สนามบิน
นครปฐม” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัที่ 12 – 13 กนัยำยน 2562 จำกประชำชนที่มีอำยุ 15 ปีข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ และอำชีพ                
ทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,273 หน่วยตวัอยำ่ง เกี่ยวกบักำรทีจ่ะสร้ำงสนำมบินนครปฐม เพื่อลดควำมแออดัของสนำมบินดอนเมือง/สุวรรณภูมิ                    
กำรส ำรวจอำศยั กำรสุ่มตวัอยำ่งโดยใชค้วำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่งหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอยำ่งดว้ยวิธี
แบบง่ำย (Simple Random Sampling) เกบ็ขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัทโ์ดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงกำรเดินทำงดว้ยเคร่ืองบินของประชำชน พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.53 ระบุว่ำ ไม่เคยเดินทำงดว้ยเคร่ืองบิน 
ขณะที ่ร้อยละ 37.47 ระบุว่ำ เคยเดินทำงดว้ยเคร่ืองบิน  

ดำ้นกำรใชส้นำมบินในกำรเดินทำง ของผูท้ี่เคยเดินทำงดว้ยเคร่ืองบนิ พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 87.84 ระบุว่ำ เคยใชส้นำมบินดอนเมือง 
ขณะที ่ร้อยละ 59.75 ระบุว่ำ เคยใชส้นำมบินสุวรรณภูมิ และร้อยละ 3.56 ระบุว่ำ เคยใชส้นำมบินอื่น ๆ 

ส ำหรับควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรสร้ำงสนำมบินนครปฐม เพื่อลดควำมแออัดของสนำมบินดอนเมือง/สุวรรณภูมิ พบว่ำ    
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.28 ระบุว่ำ เห็นด้วย เพรำะ ท ำให้คนในพื้นท่ี และจังหวดัใกลเ้คียงสำมำรถเดินทำงไปใชบ้ริกำรสนำมบินไดส้ะดวกข้ึน              
ขณะที่บำงส่วนระบุว่ำ เป็นกำรส่งเสริมธุรกิจกำรท่องเที่ยวในทอ้งถิ่น และช่วยกระจำยรำยไดสู่้ทอ้งถิ่นมำกข้ึน รองลงมำ ร้อยละ 18.54 ระบุว่ำ   
ไม่เห็นด้วย เพรำะ ยงัไม่จ ำเป็น สนำมบินดอนเมือง/สุวรรณภูมิ ยงัสำมำรถรองรับผูโ้ดยสำรไดดี้อยู ่ขณะที่บำงส่วนเห็นว่ำควรที่จะปรับปรุง
สนำมบินดอนเมือง/สุวรรณภูมิใหดี้ข้ึนกว่ำเดิมมำกกว่ำ ร้อยละ 14.45 ระบุว่ำ เฉย ๆ ยงัไงก็ได้ และร้อยละ 1.73 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
 ทำ้ยทีสุ่ด เม่ือถำมถึงผูท้ี่จะไดป้ระโยชน์จำกกำรมีสนำมบินนครปฐม พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 37.86 ระบุว่ำ นำยทุน นักธุรกิจ
ที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจกำรบิน รองลงมำ ร้อยละ 37.00 ระบุว่ำ ชำวจังหวดันครปฐม ร้อยละ 36.61 ระบุว่ำ ประชำชนในเขตพื้นที่ภำคตะวนัตก               
ร้อยละ 30.71 ระบุว่ำ ประเทศไทย ร้อยละ 29.69 ระบุว่ำ ธุรกิจท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ีภำคตะวนัตก ร้อยละ 2.12 ระบุว่ำ ไม่มีใครไดป้ระโยชน์                
ร้อยละ 1.49 ระบุว่ำ อื่น ๆ ผูท้ีใ่ชบ้ริกำรสนำมบิน ขณะที่บำงส่วนระบุว่ำ เป็นรัฐบำลและหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวขอ้ง และร้อยละ 6.05 ระบุว่ำ      
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ   

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 8.88 มีภูมิล  ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 26.24 มีภูมิล  ำเนำอยู่ปริมณฑล     
และภำคกลำง ร้อยละ 18.38 มีภูมิล  ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 32.99 มีภูมิล  ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.51 มีภูมิล  ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่งร้อยละ 49.18 เป็นเพศชำย และร้อยละ 50.82 เป็นเพศหญิง  

ตวัอยำ่งร้อยละ 8.25 มีอำยไุม่เกิน 25 ปี ร้อยละ 17.36 มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 22.23 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 31.89 มีอำย ุ46 – 59 ปี     
และร้อยละ 20.27 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป ตวัอยำ่งร้อยละ 94.42 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.69 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.71 นบัถือศำสนำคริสต์ 
และอื่น ๆ  และร้อยละ 1.18 ไม่ระบศุำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 23.41 สถำนภำพโสด ร้อยละ 72.03 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.22 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู่ 
และร้อยละ 1.34 ไม่ระบสุถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำงร้อยละ 32.52 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 30.48 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.93                 
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 23.57 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 3.69 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 1.81 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 9.66 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 15.40 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 18.85 
ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 17.28 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.24 ประกอบอำชีพรับจ้ำงทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน      
ร้อยละ 18.85 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 2.91 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 1.81 ไม่ระบุอำชีพ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 19.40 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 21.60 มีรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 27.10 มีรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 
20,000 บำท ร้อยละ 12.02 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.03 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 6.52            
มีรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 8.33 ไม่ระบุรำยได ้

 

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 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   

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 
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1. ท่านเคยเดินทางด้วยเคร่ืองบินหรือไม่  

การเดินทางด้วยเคร่ืองบินของประชาชน ร้อยละ 
ไม่เคยเดินทำงดว้ยเคร่ืองบิน 62.53 
เคยเดินทำงดว้ยเคร่ืองบิน 37.47 

รวม 100.00 
 

2. ท่านเคยใช้สนามบินดอนเมือง/สุวรรณภูมิ ในการเดินทางหรือไม่ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (n = 477) 
การใช้สนามบินในการเดินทาง ของผู้ที่เคยเดินทางด้วยเคร่ืองบิน ร้อยละ 

เคยใชส้นำมบินดอนเมือง 87.84 
เคยใชส้นำมบินสุวรรณภูมิ 59.75 
เคยใชส้นำมบินอื่น ๆ 3.56 

 
3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะสร้างสนามบินนครปฐม เพ่ือลดความแออัดของสนามบินดอนเมือง/สุวรรณภูมิ  

ความคดิเห็นของประชาชนต่อการสร้างสนามบินนครปฐม เพ่ือลดความแออัดของสนามบินดอนเมือง/สุวรรณภูมิ ร้อยละ 
เห็นด้วย เพรำะ  ท  ำใหค้นในพื้นท่ี และจงัหวดัใกลเ้คียงสำมำรถเดินทำงไปใชบ้ริกำรสนำมบินไดส้ะดวกข้ึน              

ขณะที่บำงส่วนระบุว่ำ เป็นกำรส่งเสริมธุรกิจกำรท่องเที่ยวในทอ้งถิน่ และช่วยกระจำยรำยไดสู่้
ทอ้งถิ่นมำกข้ึน 

65.28 

ไม่เห็นด้วย เพรำะ  ยงัไม่จ ำเป็น สนำมบินดอนเมือง/สุวรรณภูมิ ยงัสำมำรถรองรับผูโ้ดยสำรไดดี้อยู ่ขณะที่บำงส่วน
เห็นว่ำควรที่จะปรับปรุงสนำมบินดอนเมือง/สุวรรณภูมิใหดี้ข้ึนกว่ำเดิมมำกกว่ำ  

18.54 

เฉย ๆ ยงัไงก็ได้ 14.45 
ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.73 

รวม 100.00 
 

4. ท่านคดิว่าใครจะได้ประโยชน์จากการมีสนามบินนครปฐม (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ผู้ที่จะได้ประโยชน์จากการมีสนามบินนครปฐม  ร้อยละ 

นำยทุน นกัธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจกำรบิน 37.86 
ชำวจงัหวดันครปฐม  37.00 
ประชำชนในเขตพื้นท่ีภำคตะวนัตก 36.61 
ประเทศไทย 30.71 
ธุรกิจท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ีภำคตะวนัตก 29.69 
ไม่มีใครไดป้ระโยชน์ 2.12 
อื่น ๆ ผูท้ีใ่ชบ้ริกำรสนำมบิน ขณะที่บำงส่วนระบุว่ำ เป็นรัฐบำลและหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวขอ้ง 1.49 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 6.05 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมิภาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 113 8.88 
ปริมณฑลและภำคกลำง 334 26.24 
ภำคเหนือ 234 18.38 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 420 32.99 
ภำคใต ้ 172 13.51 

รวม 1,273 100.00 
 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 626 49.18 
หญิง 647 50.82 

รวม 1,273 100.00 
 
ตารางที่ 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 25 ปี 105 8.25 
26 – 35 ปี 221 17.36 
36 – 45 ปี 283 22.23 
46 – 59 ปี 406 31.89 
60 ปี ข้ึนไป 258 20.27 
ไม่ระบุ – – 

รวม 1,273 100.00 
 
ตารางที่ 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,202 94.42 
อิสลำม 47 3.69 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 9 0.71 
ไม่ระบุ 15 1.18 

รวม 1,273 100.00 
 
ตารางที่ 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 298 23.41 
สมรส 917 72.03 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 41 3.22 
ไม่ระบุ 17 1.34 

รวม 1,273 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 414 32.52 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 388 30.48 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 101 7.93 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 300 23.57 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 47 3.69 
ไม่ระบุ 23 1.81 

รวม 1,273 100.00 
 
ตารางที่ 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 123 9.66 
พนกังำนเอกชน 196 15.40 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 240 18.85 
เกษตรกร/ประมง 220 17.28 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 194 15.24 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 240 18.85 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 37 2.91 
พนกังำนองคก์รอิสระที่ไม่แสวงหำก ำไร – – 
ไม่ระบุ 23 1.81 

รวม 1,273 100.00 
 
ตารางที่ 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 247 19.40 
ไม่เกิน 10,000 275 21.60 
10,001 – 20,000 345 27.10 
20,001 – 30,000 153 12.02 
30,001 –  40,000 64 5.03 
40,001 ข้ึนไป 83 6.52 
ไม่ระบุ 106 8.33 

รวม 1,273 100.00 
 
  

 


