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“หาบเร่แผงลอยกบัทางเท้าใน กทม.” 
 
เรียน  บรรณาธกิารบริหาร/บรรณาธิการข่าว/หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “หาบเร่แผงลอย 
กับทางเท้าใน กทม.” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 18-21 กุมภำพันธ์ 2565 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้นไป และมีภูมิล ำเนำตำมทะเบียนบ้ำน 
อยู่กรุงเทพมหำนคร กระจำยทุกระดับกำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,319 หน่วยตัวอย่ำง เก่ียวกับหำบเร่แผงลอยบนทำงเท้ำ 
ในกรุงเทพมหำนคร กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอยำ่งโดยใชค้วำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่งหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล”       
สุ่มตวัอยำ่งดว้ยวิธีแบบง่ำย  (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท์ โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ ร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงกำรเคยเดินซ้ือของจำกหำบเร่แผงลอยบนทำงเทำ้ในกรุงเทพมหำนครของประชำชน พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 
92.12 ระบุว่ำ เคยเดินซ้ือของจำกหำบเร่แผงลอยบนทำงเทำ้ และร้อยละ 7.88 ระบุว่ำ ไม่เคยเดินซ้ือของจำกหำบเร่แผงลอยบนทำงเทำ้ 

ดำ้นควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรหำบเร่แผงลอยบนทำงเทำ้ในกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 59.14 ระบุว่ำ กทม.  
ควรผ่อนปรนให้เฉพำะทำงเทำ้ท่ีมีขนำดใหญ่เพียงพอ รองลงมำ  ร้อยละ 13.80 ระบุว่ำ กทม. ไม่ควรอนุญาตให้ขำยของบนทำงเทำ้โดยเด็ดขำด 
ร้อยละ 13.19 ระบุว่ำ กทม. ควรอนุญำตให้ขำยของบนทำงเทำ้ได้เฉพาะฝ่ังหน้าตึกเท่ำนั้น ร้อยละ 9.70 ระบุว่ำ กทม. ควรอนุญำตให้ขำยของ 
บนทำงเทำ้ไดท้ั้งฝ่ังหน้าตึกและริมถนน และร้อย 4.17 ระบุว่ำ กทม. ควรอนุญำตให้ขำยของบนทำงเทำ้ไดเ้ฉพาะฝ่ังริมถนนเท่ำนั้น 

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรแกไ้ขปัญหำหำบเร่แผงลอยบนทำงเทำ้ในกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ ตวัอย่ำง  
ร้อยละ 66.57 ระบุว่ำ สำมำรถแกไ้ขปัญหำไดแ้น่นอน และร้อยละ 33.43 ระบุว่ำ ไม่มีทำงแกไ้ขปัญหำไดเ้ลย 

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงทั้งหมดมีภูมิล ำเนำตำมทะเบียนบำ้นอยู่กรุงเทพมหำนคร ตวัอย่ำง ร้อยละ 45.72  
เป็นเพศชำย และร้อยละ 54.28 เป็นเพศหญิง ตวัอย่ำง ร้อยละ 12.96 อำยุ 18-25 ปี ร้อยละ 16.83 อำยุ 26-35 ปี ร้อยละ 19.48 อำยุ 36-45 ปี ร้อยละ 
26.24 อำยุ 46-59 ปี และร้อยละ 24.49 อำยุ 60 ปีขึ้นไป ตวัอย่ำง ร้อยละ 92.80 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 4.78 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.44
นบัถือศำสนำคริสต ์และอื่น ๆ และร้อยละ 0.98 ไม่ระบุศำสนำ  

ตวัอย่ำง ร้อยละ 34.50 สถำนภำพโสด ร้อยละ 62.55 สมรส ร้อยละ 2.58 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกนัอยู่ และร้อยละ 0.37 ไม่ระบุสถำนภำพ
กำรสมรส ตัวอย่ำง ร้อยละ 12.36 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 30.63 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.76                         
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 41.93 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 8.49 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 0.83 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอย่ำง ร้อยละ 7.35 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 24.72 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 24.34
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 7.35 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 28.44 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำยุ/
ว่ำงงำน ร้อยละ 6.97 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 0.83 ไม่ระบุอำชีพ  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 31.54 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 4.54 รำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่ เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 25.02 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน  
10,001-20,000 บำท ร้อยละ 13.04 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บำท ร้อยละ 8.11 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บำท ร้อยละ 10.24
รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 7.51 ไม่ระบุรำยได ้

 
 
 
 

 

 

วันพุธท่ี 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 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 
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1. ท่านเคยเดินซ้ือของจากหาบเร่แผงลอยบนทางเท้าในกรุงเทพมหานครหรือไม่ 
การเคยเดินซ้ือของจากหาบเร่แผงลอยบนทางเท้าในกรุงเทพมหานครของประชาชน  ร้อยละ 

เคย 92.12 
ไม่เคย 7.88 

รวม 100.00 
 

2. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกบัหาบเร่แผงลอยบนทางเท้าในกรุงเทพมหานคร 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการหาบเร่แผงลอยบนทางเท้าในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 

กทม. ควรผ่อนปรนให้เฉพำะทำงเทำ้ท่ีมีขนำดใหญ่เพียงพอ 59.14 
กทม. ไม่ควรอนุญาตใหข้ำยของบนทำงเทำ้โดยเดด็ขำด 13.80 
กทม. ควรอนุญำตใหข้ำยของบนทำงเทำ้ไดเ้ฉพาะฝ่ังหน้าตกึเท่ำนั้น 13.19 
กทม. ควรอนุญำตใหข้ำยของบนทำงเทำ้ไดท้ั้งฝ่ังหน้าตึกและริมถนน 9.70 
กทม. ควรอนุญำตใหข้ำยของบนทำงเทำ้ไดเ้ฉพาะฝ่ังริมถนนเท่ำนั้น 4.17 

รวม 100.00 
 
3. ท่านคิดว่าปัญหาหาบเร่แผงลอยบนทางเท้า จะสามารถแก้ไขได้หรือไม่ 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาหาบเร่แผงลอยบนทางเท้าในกรุงเทพมหานคร  ร้อยละ 
สำมำรถแกไ้ขปัญหำไดแ้น่นอน 66.57 
ไม่มีทำงแกไ้ขปัญหำไดเ้ลย 33.43 

รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพมหำนคร 1,319 100.00 
รวม 1,319 100.00 

 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 603 45.72 
หญิง 716 54.28 

รวม 1,319 100.00 

 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18-25 ปี 171 12.96 
26-35 ปี 222 16.83 
36-45 ปี 257 19.48 
46-59 ปี 346 26.24 
60 ปีขึ้นไป 323 24.49 

รวม 1,319 100.00 

 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,224 92.80 
อิสลำม 63 4.78 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 19 1.44 
ไม่ระบ ุ 13 0.98 

รวม 1,319 100.00 

 
ตารางที่ 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 455 34.50 
สมรส 825 62.55 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 34 2.58 
ไม่ระบ ุ 5 0.37 

รวม 1,319 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 
 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 163 12.36 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 404 30.63 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 76 5.76 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 553 41.93 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 112 8.49 
ไม่ระบ ุ 11 0.83 

รวม 1,319 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 97 7.35 
พนกังำนเอกชน 326 24.72 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 321 24.34 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 97 7.35 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 375 28.44 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 92 6.97 
ไม่ระบ ุ 11 0.83 

รวม 1,319 100.00 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 416 31.54 
ไม่เกิน 10,000 บำท 60 4.54 
10,001-20,000 บำท 330 25.02 
20,001-30,000 บำท 172 13.04 
30,001-40,000 บำท 107 8.11 
40,001 บำทขึ้นไป 135 10.24 
ไม่ระบ ุ 99 7.51 

รวม 1,319 100.00 
 


