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“นิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์” 
เรียน บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว / หัวหน้าข่าว 
 สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมกับ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “นิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์” โดยเริ่มทำการสำรวจ 
ในเดือนกันยายน 2563 จากประชาชนที่มีอายุตั ้งแต่ 18 ปีขึ ้นไป ทั ่วทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวนทั้งสิ ้น 1,269  
หน่วยตัวอย่าง สอบถามเกี่ยวกับการจัดตั้ง “นิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์” เพื่อแก้ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำ อีกทั้ง  
เพื่อเป็นการฝึกทักษะอาชีพ พัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงาน ตลอดจนเป็นการสร้างผู้พ้นโทษให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ 
และเป็นการสรา้งงาน สร้างอาชีพในอนาคต ซึ่งจะเป็นปัจจัยทีท่ำให้อัตราการกระทำผิดซ้ำลดลง และคืนคนดีสูส่ังคมอย่าง
ยั่งยืน โดยการสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างด้วยความน่าจะเป็นจากบัญชีรายช่ือฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) 
ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) และกระจายตัวอย่างทั ่วประเทศไทย 
ดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดระดับค่าความเช่ือมั่นร้อยละ 95.00 
 จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อการมีนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 
59.89 ระบุว่า เห็นด้วยมาก รองลงมา ร้อยละ 32.86 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย ร้อยละ 4.02 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย  
ร้อยละ 2.99 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย และร้อยละ 0.24 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
 เมื่อถามถึงลักษณะของกิจกรรมฝึกวิชาชีพในนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 
54.93 ระบุว่า งานประกอบเครื ่องยนต์ รองลงมา ร้อยละ 54.22 ระบุว่า เกษตรกรรม ร้อยละ 53.43 ระบุว่า  
งานผลิตเฟอร์นิเจอร์/งานไม้ ร้อยละ 40.90 ระบุว่า งานเสริมสวย/ตัดแต่งทรงผม และร้อยละ 39.95 ระบุว่า  
งานประดิษฐ์/ตัดเย็บเสื้อผ้า 
 เมื่อถามถึงลักษณะรูปแบบการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.05  
ระบุว่า การตั้งเป็นโรงงานในพื้นที่ปิด (มีข้อจำกัดในการเข้า-ออกพื้นที่) ร้อยละ 43.58 ระบุว่า ควรเป็นโรงงานพื้นทีเ่ปดิ
เหมือนนิคมอุตสาหกรรมทั่วไป ร้อยละ 2.05 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ และร้อยละ 0.32 ระบุว่า ขึ้นอยู่กับ
ประเภทของอุตสาหกรรม 
 ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงแนวคิดการมี “นิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์” จะช่วยให้คนที่เคยกระทำผิด ทำผิดน้อยลง
หรือไม่กระทำผิดซ้ำได้หรือไม่ พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.44 ระบุว่า ช่วยให้คนทำผิดลดลง/ไม่กระทำผิดซ้ำได้ 
ร้อยละ 15.84 ระบุว่า ไม่แน่ใจ ร้อยละ 10.24 ระบุว่า ไม่สามารถช่วยลดการกระทำผิดซ้ำได้ ร้อยละ 0.32 ระบุว่า  
ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ และร้อยละ 0.16 ระบุว่า ข้ึนอยู่กับตัวบุคคล 

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 49.17 เป็นเพศชาย และร้อยละ 50.83 เป็น
เพศหญิง ตัวอย่างร้อยละ 6.69 มีอายุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 16.39 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 22.70 มีอายุ 36 – 45 ปี 
และ 46 – 55 ปี ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 22.38 มีอายุ 56 – 65 ปี และร้อยละ 9.14 มีอายุ 66 ปีข้ึนไป ตัวอย่าง
ร้อยละ 0.86 จบการศึกษาต่ำกว่าประถมศึกษา ร้อยละ 26.64 จบการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 13.24 จบการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 20.88 จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. ร้อยละ 7.57 จบการศึกษาอนปุรญิญา/
ปวส. ร้อยละ 26.00 จบการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 4.57 จบการศึกษาปริญญาโท และร้อยละ 0.24 จบการศกึษา
ปริญญาเอก ตัวอย่างร้อยละ 23.88 ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ ร้อยละ 17.10 ประกอบอาชีพ
พ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณ/ว่างงาน ร้อยละ 15.68 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.13 ประกอบอาชีพ

วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 
 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โทรศัพท์ 02-727-3594-6  โทรสาร 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 
ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 

เบอร์โทรศัพท์ 081-667-7766 
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พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 14.11 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผูใ้ช้แรงงาน ตัวอย่างร้อยละ 11.58 ประกอบอาชีพ
ข้าราชการ/ลูกจ้างของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และร้อยละ 2.52 เป็นนักเรียน/นักศึกษา  ตัวอย่างร้อยละ 14.58  
ไม่มีรายได้ ร้อยละ 8.90 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 16.63 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001 - 
10,000 บาท ร้อยละ 26.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท ร้อยละ 12.37 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
20,001 - 30,000 บาท ร้อยละ 14.03 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท และร้อยละ 7.49 ไม่ระบุรายได้ 
ตัวอย่างร้อยละ 16.55 มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร้อยละ 9.38 มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคเหนือ  
ร้อยละ 27.34 มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคกลาง ร้อยละ 33.18 มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 13.55  
มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคใต้ โดยมีรายละเอียดผลการสำรวจดังนี้ 
 
1. ท่านเห็นด้วยกับการมี “นิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์” หรือไม่ 

ท่านเห็นด้วยกับการมี “นิคมอุตสาหกรรมราชทณัฑ์” หรอืไม่ ร้อยละ 

เห็นด้วยมาก 59.89 
ค่อนข้างเห็นด้วย 32.86 
ไม่ค่อยเห็นด้วย 4.02 
ไม่เห็นด้วยเลย 2.99 
ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไมส่นใจ 0.24 

รวมท้ังสิ้น 100.00 
 
2. นิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ควรมีกิจกรรมฝึกวิชาชีพในลักษณะใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ลักษณะกิจกรรม/วิชาชีพท่ีควรฝึกในนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์  จำนวน ร้อยละ 

งานประกอบเครือ่งยนต ์ 697 54.93 
เกษตรกรรม 688 54.22 
งานผลิตเฟอร์นิเจอร์/งานไม ้ 678 53.43 
งานเสริมสวย/ตัดแต่งทรงผม 519 40.90 
งานประดิษฐ์/ตัดเย็บเสือ้ผ้า  507 39.95 
ฝึกประกอบอาหาร/ขนม (พอ่ครัว/แม่ครัว) 486 38.30 
นวดแผนไทย 475 37.43 
ปศุสัตว์ 434 34.20 
แล้วแต่ความถนัดส่วนตัว 66 5.20 
ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไมส่นใจ 23 1.81 
ช่างไฟฟ้า 13 1.02 
งานก่อสร้าง 8 0.63 
ช่างฝีมือ/ช่างกอ่สร้าง 8 0.63 
ด้านคอมพิวเตอร ์ 3 0.24 
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3. การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ควรมีลักษณะอย่างไร 

ลักษณะรูปแบบการจัดตั้งนคิมอุตสาหกรรมราชทัณฑ ์ ร้อยละ 

ตั้งเป็นโรงงานในพื้นทีป่ิด (มีข้อจำกัดในการเข้า-ออกพื้นที)่ 54.05 
โรงงานพื้นทีเ่ปิดเหมือนนิคมอุตสาหกรรมทั่วไป 43.58 
ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไมส่นใจ 2.05 
ข้ึนอยู่กับประเภทของอุตสาหกรรม 0.32 

รวมท้ังสิ้น 100.00 
 
4. แนวคิดการมี “นิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์” จะช่วยให้คนท่ีเคยกระทำผิด ทำผิดน้อยลงหรือไม่กระทำผิดซ้ำ
ได้หรือไม่ 

การมี “นิคมอุตสาหกรรมราชทณัฑ”์ จะช่วยให้คนท่ีเคยกระทำผิด  
ทำผิดน้อยลงหรือไม่กระทำผิดซ้ำได้จริง 

ร้อยละ 

ช่วยให้คนทำผิดลงลด / ไม่กระทำผิดซ้ำได ้ 73.44 
ไม่แน่ใจ 15.84 
ไม่สามารถช่วยลดการกระทำผิดซ้ำได ้ 10.24 
ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไมส่นใจ 0.32 
ข้ึนอยู่กับตัวบุคคล 0.16 

รวมท้ังสิ้น 100.00 
 

ลักษณะท่ัวไปของตัวอย่าง 
 

ลักษณะท่ัวไปของตัวอย่าง จำนวน ร้อยละ   
เพศ      

ชาย 624 49.17  

หญิง 645 50.83  

รวมท้ังสิ้น 1,269 100.00  

อาย ุ      

18 - 25 ป ี 85 6.69  

26 - 35 ป ี 208 16.39  

36 - 45 ป ี 288 22.70  

46 - 55 ป ี 288 22.70  

56 - 65 ป ี 284 22.38  

66 ปีข้ึนไป 116 9.14  

รวมท้ังสิ้น 1,269 100.00  
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ลักษณะท่ัวไปของตัวอย่าง จำนวน ร้อยละ 

ระดับการศึกษาสูงสุด      

ต่ำกว่าประถมศึกษา 11 0.86  

ประถมศึกษา 338 26.64  

มัธยมศึกษาตอนต้น 168 13.24  

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 265 20.88  

อนุปรญิญา/ปวส. 96 7.57  

ปริญญาตร ี 330 26.00  

ปริญญาโท 58 4.57  

ปริญญาเอก 3 0.24  

รวมท้ังสิ้น 1,269 100.00  

อาชีพหลัก      

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ 303 23.88  

พ่อบ้าน/แมบ่้าน/เกษียณ/ว่างงาน 217 17.10  

เกษตรกร/ประมง 199 15.68  

พนักงานบริษัทเอกชน 192 15.13  

รับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน 179 14.11  

ข้าราชการ/ลกูจ้างของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ 147 11.58  

นักเรียน/นักศึกษา 32 2.52  

รวมท้ังสิ้น 1,269 100.00  

รายได ้      

ไม่มีรายได ้ 185 14.58  

ไม่เกิน 5,000 บาท 113 8.90  

5,001 - 10,000 บาท 211 16.63  

10,001 - 20,000 บาท 330 26.00  

20,001 - 30,000 บาท 157 12.37  

มากกว่า 30,000 บาท 178 14.03  

ไม่ระบรุายได้ 95 7.49  

รวมท้ังสิ้น 1,269 100.00  

ภูมิภาค      

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 210 16.55  

ภาคเหนือ 119 9.38  

ภาคกลาง 347 27.34  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 421 33.18  

ภาคใต้ 172 13.55  

รวมท้ังสิ้น 1,269 100.00  

 


