
1 
 

 
 
 
 
 
 

“บ่อนกาสิโนถูกกฎหมาย จะเอาหรือไม่!” 
 

เรียน  บรรณาธกิารบริหาร/บรรณาธิการข่าว/หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “บ่อนกาสิโน        
ถูกกฎหมาย จะเอาหรือไม่!” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำง วนัท่ี 6-8 ธันวำคม 2564 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ 
และอำชีพทั่วประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,318 หน่วยตัวอย่ำง เก่ียวกับข้อเสนอให้มีบ่อนกำสิโนถูกกฎหมำย กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตัวอย่ำง 
โดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบง่ำย (Simple Random 
Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท์ โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงกำรเคยเข้ำบ่อนกำสิโนของประชำชน พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 93.70 ระบุว่ำ ไม่เคยเข้ำบ่อนกำสิโน  
รองลงมำ ร้อยละ 4.40 ระบุว่ำ เคยเขำ้บ่อนกำสิโนในต่างประเทศ ร้อยละ 0.91 ระบุว่ำ เคยเขำ้บ่อนกำสิโนในประเทศ และเคยเขำ้บ่อนกำสิโน 
ทั้งในและต่างประเทศ ในสัดส่วนท่ีเท่ำกนั และร้อยละ 0.08 ระบุว่ำ ไม่แน่ใจว่ำท่ีเคยเขำ้เป็นบ่อนกำสิโน  หรือเปล่ำ  

ส ำหรับควำมคิดเห็นของประชำชนต่อขอ้เสนอให้มีบ่อนกำสิโนถูกกฎหมำย พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.51 ระบุว่ำ ไม่เห็นด้วยเลย 
เพรำะ เป็นกำรมอมเมำประชำชน อำจท ำให้เกิดปัญหำควำมขดัแยง้ภำยในครอบครัว ปัญหำหน้ีสิน และปัญหำอำชญำกรรม ขณะท่ีบำงส่วน 
ระบุว่ำ ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธไม่ควรจะมีกำรพนันแบบถูกกฎหมำย  รองลงมำ ร้อยละ 21.25 ระบุว่ำ เห็นด้วยมาก เพรำะ รัฐบำลสำมำรถ
จดัเก็บภำษีเพื่อน ำมำพฒันำประเทศ คนไทยจะไดไ้ม่ตอ้งเดินทำงไปเล่นท่ีต่ำงประเทศ ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ถึงไม่เปิดกำสิโนแบบถูกกฎหมำย
ก็มีกำรลกัลอบเปิดบ่อนเถ่ือนอยูดี่ ร้อยละ 18.13 ระบุว่ำ ค่อนข้างเห็นด้วย เพรำะ เป็นกำรกระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ ท ำให้เกิดเงินหมุนเวียน
ภำยในประเทศ และคนไทยจะได้ไม่ต้องลักลอบเล่นกำรพนันแบบผิดกฎหมำย ร้อยละ 10.32 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเห็นด้วย เพรำะ กำรพนัน 
เป็นส่ิงท่ีไม่ดี ไม่ชอบเล่นกำรพนนั อำจท ำให้เกิดปัญหำหน้ีสินและปัญหำอำชญำกรรมเพ่ิมมำกขึ้น และร้อยละ 3.79 ระบุว่ำ ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ 
ไม่สนใจ  

ดำ้นควำมคิดเห็นของประชำชนต่อตูเ้กมพนนัไฟฟ้ำและกำรพนนัออนไลน์ พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.51 ระบุว่ำ ทั้งตูเ้กมพนนัไฟฟ้ำ
และกำรพนันออนไลน์ไม่ควรเป็น ส่ิงถูกกฎหมำย รองลงมำ ร้อยละ 23.37 ระบุว่ำ ทั้งตู้เกมพนันไฟฟ้ำและกำรพนันออนไลน์ควรเป็น 
ส่ิงถูกกฎหมำย ร้อยละ 2.28 ระบุว่ำ ตูเ้กมพนันไฟฟ้ำควรเป็นส่ิงถูกกฎหมำย ร้อยละ 2.05 ระบุว่ำ กำรพนันออนไลน์ควรเป็นส่ิงถูกกฎหมำย  
และร้อยละ 3.79 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ     

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรเล่นไพ่กินเงินในหมู่ญำติพี่นอ้ง เพื่อนฝงู พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 47.72 ระบุว่ำ 
ไม่ควรเป็นกิจกรรมท่ีถูกกฎหมำย รองลงมำ ร้อยละ 33.54 ระบุว่ำ ควรเป็นกิจกรรมท่ีถูกกฎหมำย แต่ให้ก ำหนดกฎเกณฑ์ เช่น จ ำนวนผูเ้ล่น 
วงเงินพนนั สถำนท่ี เป็นตน้ ร้อยละ 14.87 ระบุว่ำ ควรเป็นกิจกรรมท่ีถูกกฎหมำย และร้อยละ 3.87 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 8.80 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.80 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 18.28 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.54 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.58 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคใต ้
ตวัอยำ่ง ร้อยละ 48.94 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.06 เป็นเพศหญิง  

ตวัอยำ่ง ร้อยละ 7.59 อำย ุ18-25 ปี ร้อยละ 15.70 อำย ุ26-35 ปี ร้อยละ 20.94 อำยุ 36-45 ปี ร้อยละ 32.63 อำย ุ46-59 ปี และร้อยละ 23.14 
อำยุ 60 ปีขึ้ นไป ตัวอย่ำง ร้อยละ 94.61 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.72 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.21 นับถือศำสนำคริสต์ และอื่น ๆ  
และร้อยละ 0.46 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่ง ร้อยละ 22.69 สถำนภำพโสด ร้อยละ 73.29 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.57 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู่ และร้อยละ 
0.45 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

 

 

 

วันอาทิตย์ท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 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 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 
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ตัวอย่ำง ร้อยละ 29.21 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ ำกว่ำ ร้อยละ 33.99 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.98                         

จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 24.74 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.40 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 0.68 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอย่ำง ร้อยละ 9.48 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 12.90 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 20.94
ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 14.64 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.62 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/ผูใ้ช้แรงงำน      
ร้อยละ 21.09 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 3.34 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 0.99 ไมร่ะบุอำชีพ  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 21.02 ไม่ มีรำยได้ ร้อยละ 21.55 รำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่ เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 25.49 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน  
10,001-20,000 บำท ร้อยละ 8.88 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บำท ร้อยละ 5.69 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บำท และรำยได ้
เฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป ในสัดส่วนท่ีเท่ำกนั และร้อยละ 11.68 ไม่ระบุรำยได ้
 

1. ท่านเคยเข้าบ่อนกาสิโนหรือไม่ 
การเคยเข้าบ่อนกาสิโนของประชาชน  ร้อยละ 

ไม่เคยเขำ้บ่อนกำสิโน 93.70 
เคยเขำ้บ่อนกำสิโนในต่างประเทศ 4.40 
เคยเขำ้บ่อนกำสิโนในประเทศ 0.91 
เคยเขำ้บ่อนกำสิโนทั้งในและต่างประเทศ 0.91 
ไม่แน่ใจว่ำท่ีเคยเขำ้เป็นบอ่นกำสิโนหรือเปล่ำ 0.08 

รวม 100.00 
 
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อเสนอให้มีบ่อนกาสิโนถูกกฎหมาย 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อข้อเสนอให้มีบ่อนกาสิโนถูกกฎหมาย ร้อยละ 
ไม่เห็นด้วยเลย เพรำะ เป็นกำรมอมเมำประชำชน อำจท ำให้เกิดปัญหำควำมขดัแยง้ภำยในครอบครัว  

ปัญหำหน้ีสิน และปัญหำอำชญำกรรม ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธไม่ควร 
จะมีกำรพนนัแบบถูกกฎหมำย   

46.51 

เห็นด้วยมาก  เพรำะ รัฐบำลสำมำรถจดัเกบ็ภำษีเพื่อน ำมำพฒันำประเทศ คนไทยจะไดไ้ม่ตอ้งเดินทำงไปเล่น 
ท่ีต่ำงประเทศ ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ถึงไม่เปิดกำสิโนแบบถูกกฎหมำยก็มีกำรลกัลอบเปิดบ่อนเถ่ือนอยูดี่ 

21.25 

ค่อนข้างเห็นด้วย เพรำะ เป็นกำรกระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ ท ำให้เกิดเงินหมุนเวียนภำยในประเทศ  
และคนไทยจะไดไ้ม่ตอ้งลกัลอบเล่นกำรพนนัแบบผิดกฎหมำย 

18.13 

ไม่ค่อยเห็นด้วย เพรำะ กำรพนนัเป็นส่ิงท่ีไม่ดี ไมช่อบเล่นกำรพนนั ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ อำจท ำให้เกิดปัญหำ 
หน้ีสิน และปัญหำอำชญำกรรมเพ่ิมมำกขึ้น  

10.32 

ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 3.79 
รวม 100.00 

 
3. ท่านคิดว่าตู้เกมพนันไฟฟ้าและการพนันออนไลน์ควรเป็นส่ิงถูกกฎหมายหรือไม่ 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อตู้เกมพนันไฟฟ้าและการพนันออนไลน์ ร้อยละ 
ทั้งตูเ้กมพนนัไฟฟ้ำและกำรพนนัออนไลน์ไม่ควรเป็นส่ิงถูกกฎหมำย 68.51 
ทั้งตูเ้กมพนนัไฟฟ้ำและกำรพนนัออนไลน์ควรเป็นส่ิงถูกกฎหมำย 23.37 
ตูเ้กมพนนัไฟฟ้ำควรเป็นส่ิงถูกกฎหมำย 2.28 
กำรพนนัออนไลนค์วรเป็นส่ิงถูกกฎหมำย 2.05 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 3.79 

รวม 100.00 
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4. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเล่นไพ่กินเงินในหมู่ญาติพีน้่อง เพ่ือนฝูง 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการเล่นไพ่กนิเงินในหมู่ญาติพีน้่อง เพ่ือนฝูง ร้อยละ 

ไม่ควรเป็นกิจกรรมท่ีถูกกฎหมำย 47.72 
ควรเป็นกิจกรรมท่ีถูกกฎหมำย แต่ให้ก ำหนดกฎเกณฑ ์เช่น จ ำนวนผูเ้ล่น วงเงินพนนั สถำนท่ี เป็นตน้ 33.54 
ควรเป็นกิจกรรมท่ีถูกกฎหมำย 14.87 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 3.87 

รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 

 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 116 8.80 
ปริมณฑลและภำคกลำง 340 25.80 
ภำคเหนือ 241 18.28 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 442 33.54 
ภำคใต ้ 179 13.58 

รวม 1,318 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 645 48.94 
หญิง 673 51.06 

รวม 1,318 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18-25 ปี 100 7.59 
26-35 ปี 207 15.70 
36-45 ปี 276 20.94 
46-59 ปี 430 32.63 
60 ปีขึ้นไป 305 23.14 

รวม 1,318 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,247 94.61 
อิสลำม 49 3.72 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 16 1.21 
ไม่ระบ ุ 6 0.46 

รวม 1,318 100.00 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 299 22.69 
สมรส 966 73.29 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 47 3.57 
ไม่ระบ ุ 6 0.45 

รวม 1,318 100.00 
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ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 385 29.21 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 448 33.99 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 92 6.98 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 326 24.74 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 58 4.40 
ไม่ระบ ุ 9 0.68 

รวม 1,318 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 125 9.48 
พนกังำนเอกชน 170 12.90 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 276 20.94 
เกษตรกร/ประมง 193 14.64 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 219 16.62 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 278 21.09 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 44 3.34 
ไม่ระบ ุ 13 0.99 

รวม 1,318 100.00 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 277 21.02 
ไม่เกิน 10,000 บำท 284 21.55 
10,001-20,000 บำท 336 25.49 
20,001-30,000 บำท 117 8.88 
30,001-40,000 บำท 75 5.69 
40,001 บำทขึ้นไป 75 5.69 
ไม่ระบ ุ 154 11.68 

รวม 1,318 100.00 
 
 
 


