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“สลากกนิแบ่งรัฐบาล ตัวเลข 3 หลกั” 
 
เรียน  บรรณาธกิารบริหาร/บรรณาธิการข่าว/หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “สลากกินแบ่ง
รัฐบาล ตัวเลข 3 หลัก” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 4-6 กรกฎำคม 2565 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 20 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ อำชีพ 
และรำยได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่ำง เก่ียวกับสลำกกินแบ่งรัฐบำล ตัวเลข 3 หลกั กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตัวอย่ำง 
โดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบง่ำย  (Simple Random 
Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท์ โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ ร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมประชำชนถึงกำรซ้ือสลำกกินแบ่งรัฐบำล (ลอตเตอร่ี) หรือหวยใตดิ้น พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 53.05 ระบุว่ำ  
เคยซ้ือทั้งสลำกกินแบ่งรัฐบำล (ลอตเตอร่ี) และหวยใตดิ้น รองลงมำ ร้อยละ 24.51 ระบุว่ำ เคยซ้ือเฉพำะสลำกกินแบ่งรัฐบำล (ลอตเตอร่ี) เท่ำนั้น 
ร้อยละ 21.45 ระบุว่ำ ไม่เคยซ้ือทั้งสลำกกินแบ่งรัฐบำล (ลอตเตอร่ี) และหวยใตดิ้น และร้อยละ 0.99 ระบุว่ำ เคยซ้ือเฉพำะหวยใตดิ้น เท่ำนั้น   

ดำ้นควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรท่ีส ำนกังำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล จะออกสลำกกินแบ่งรัฐบำล ตวัเลข 3 หลกั ท่ีสำมำรถเลือกตวัเลขได ้
พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 53.43 ระบุว่ำ เห็นด้วยมาก เพรำะ ประชำชนสำมำรถเลือกตวัเลขท่ีตนเองตอ้งกำรได้ ช่วยแกไ้ขปัญหำเร่ืองหวยใตดิ้น 
เป็นกำรหำรำยไดเ้ขำ้รัฐ เพื่อน ำมำพฒันำประเทศต่อไป รองลงมำ ร้อยละ 26.26 ระบุว่ำ ค่อนข้างเห็นด้วย เพรำะ จะไดซ้ื้อในรำคำท่ีถูกลงได้
ตวัเลขตรงตำมท่ีตอ้งกำร ซ้ือง่ำยและปลอดภยัมำกย่ิงขึ้น ร้อยละ 14.50 ระบุว่ำ ไม่เห็นด้วยเลย เพรำะ จะท ำให้เกิดควำมวุ่นวำย กลวัประชำชน 
จะหมกมุ่นมำกเกินไป ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ จะท ำให้ประชำชนบำงกลุ่มขำดรำยได ้ร้อยละ 5.73 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเห็นด้วย เพรำะ เป็นกำรพนนั 
มอมเมำประชำชน อำจท ำให้เกิดควำมยุง่ยำกในกำรขึ้นเงินรำงวลั และร้อยละ 0.08 ระบุว่ำ ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรออกสลำกกินแบ่งรัฐบำล ตวัเลข 3 หลกั ท่ีสำมำรถเลือกตวัเลขไดเ้อง จะช่วยลด
ปัญหำกำรซ้ือ-ขำยหวยใต้ดิน พบว่ำ ตัวอย่ำง ร้อยละ 32.06 ระบุ ว่ำ จะสำมำรถช่วยลดปัญหำกำรซ้ือ-ขำยหวยใต้ดินได้พอสมควร  
รองลงมำ ร้อยละ 26.03 ระบุว่ำ จะสำมำรถช่วยลดปัญหำกำรซ้ือ-ขำยหวยใต้ดินได้มาก ร้อยละ 23.21 ระบุว่ำ จะไม่สามารถช่วยลดปัญหำ 
กำรซ้ือ-ขำยหวยใตดิ้นได้เลย ร้อยละ 18.47 ระบุว่ำ จะสำมำรถช่วยลดปัญหำกำรซ้ือ-ขำยหวยใตดิ้นได้เล็กน้อยเท่านั้น และร้อยละ 0.23 ระบุว่ำ 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 8.63 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 26.18 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล 
และภำคกลำง ร้อยละ 18.17 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.43 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.59 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่ง ร้อยละ 48.24 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.76 เป็นเพศหญิง  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 10.46 มีอำยุ  20-25 ปี  ร้อยละ 18.32 มีอำยุ 26-35 ปี  ร้อยละ 19.85 มีอำยุ 36-45 ปี  ร้อยละ 27.48 มีอำยุ 46-59 ปี  
และร้อยละ 23.89 มีอำย ุ60 ปีขึ้นไป ตวัอยำ่ง ร้อยละ 96.03 นบัถือศำสนำพทุธ ร้อยละ 2.82 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.92 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอื่น ๆ และร้อยละ 0.23 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 30.69 สถำนภำพโสด ร้อยละ 66.34 สมรสแลว้ ร้อยละ 2.82 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 0.15 ไมร่ะบุสถำนภำพกำรสมรส 

ตัวอย่ำง ร้อยละ 26.26 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ ำกว่ำ ร้อยละ 33.67 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 8.47                         
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 27.48 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 3.59 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 0.53 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอย่ำง ร้อยละ 8.70 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 17.10 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 20.76
ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 12.29 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.11 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/ผูใ้ช้แรงงำน      
ร้อยละ 21.76 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 2.67 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 0.61 ไม่ระบุอำชีพ  

 

วันพฤหัสบดีท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02-727-3594-6 

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 ารวจความคิดเหน็ “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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ตัวอย่ำง ร้อยละ 21.68 ไม่ มีรำยได้ ร้อยละ 21.37 รำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่ เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 29.01 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน  
10,001-20,000 บำท ร้อยละ 10.23 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บำท ร้อยละ 3.97 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บำท ร้อยละ 5.19 
รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 8.55 ไม่ระบุรำยได ้
 
1. ท่านเคยซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล (ลอตเตอร่ี) หรือ หวยใต้ดิน หรือไม่ 

การซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล (ลอตเตอร่ี) หรือหวยใต้ดนิ ร้อยละ 
เคยซ้ือทั้งสลำกกินแบ่งรัฐบำล (ลอตเตอร่ี) และหวยใตดิ้น 53.05 
เคยซ้ือเฉพำะสลำกกินแบ่งรัฐบำล (ลอตเตอร่ี) เท่ำนั้น 24.51 
ไม่เคยซ้ือทั้งสลำกกินแบ่งรัฐบำล (ลอตเตอร่ี) และหวยใตดิ้น 21.45 
เคยซ้ือเฉพำะหวยใตดิ้น เท่ำนั้น 0.99 

รวม 100.00 
 

2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะออกสลากกินแบ่งรัฐบาล ตัวเลข 3 หลัก ท่ีประชาชนสามารถเลือกตัวเลขได้เอง 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการที่ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
จะออกสลากกินแบ่งรัฐบาล ตัวเลข 3 หลัก ที่สามารถเลือกตัวเลขได้ 

ร้อยละ 

เห็นด้วยมาก เพรำะ ประชำชนสำมำรถเลือกตวัเลขท่ีตนเองตอ้งกำรได ้ช่วยแกไ้ขปัญหำเร่ืองหวยใตดิ้น  
เป็นกำรหำรำยไดเ้ขำ้รัฐเพื่อน ำมำพฒันำประเทศต่อไป 

53.43 

ค่อนข้างเห็นด้วย เพรำะ จะไดซ้ื้อในรำคำท่ีถูกลง ไดต้วัเลขตรงตำมท่ีตอ้งกำร ซ้ือง่ำยและปลอดภยัมำกย่ิงขึ้น 26.26 
ไม่เห็นด้วยเลย เพรำะ จะท ำให้เกิดควำมวุ่นวำย กลวัประชำชนจะหมกมุ่นมำกเกินไป ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ  

จะท ำให้ประชำชนบำงกลุ่มขำดรำยได ้
14.50 

ไม่ค่อยเห็นด้วย เพรำะ เป็นกำรพนนั มอมเมำประชำชน อำจท ำใหเ้กิดควำมยุง่ยำกในกำรขึ้นเงินรำงวลั 5.73 
ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.08 

รวม 100.00 
 
3. ท่านคิดว่า การออกสลากกินแบ่งรัฐบาล ตัวเลข 3 หลัก ที่ประชาชนสามารถเลือกตัวเลขได้เอง จะสามารถช่วยลดปัญหาการซ้ือ-ขาย 
หวยใต้ดิน ได้แค่ไหน 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล ตัวเลข 3 หลัก  
ทีส่ามารถเลือกตัวเลขได้เอง จะช่วยลดปัญหาการซ้ือ-ขายหวยใต้ดิน 

ร้อยละ 

จะสำมำรถช่วยลดปัญหำกำรซ้ือ-ขำยหวยใตดิ้นได้พอสมควร 32.06 
จะสำมำรถช่วยลดปัญหำกำรซ้ือ-ขำยหวยใตดิ้นได้มาก 26.03 
จะไม่สามารถช่วยลดปัญหำกำรซ้ือ-ขำยหวยใตดิ้นได้เลย 23.21 
จะสำมำรถช่วยลดปัญหำกำรซ้ือ-ขำยหวยใตดิ้นได้เล็กน้อยเท่านั้น 18.47 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.23 

รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 113 8.63 
ปริมณฑลและภำคกลำง 343 26.18 
ภำคเหนือ 238 18.17 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 438 33.43 
ภำคใต ้ 178 13.59 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 632 48.24 
หญิง 678 51.76 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
20-25 ปี 137 10.46 
26-35 ปี 240 18.32 
36-45 ปี 260 19.85 
46-59 ปี 360 27.48 
60 ปีขึ้นไป 313 23.89 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,258 96.03 
อิสลำม 37 2.82 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 12 0.92 
ไม่ระบ ุ 3 0.23 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางที่ 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 402 30.69 
สมรส 869 66.34 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 37 2.82 
ไม่ระบ ุ 2 0.15 

รวม 1,310 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 344 26.26 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 441 33.67 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 111 8.47 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 360 27.48 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 47 3.59 
ไม่ระบ ุ 7 0.53 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 114 8.70 
พนกังำนเอกชน 224 17.10 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 272 20.76 
เกษตรกร/ประมง 161 12.29 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 211 16.11 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 285 21.76 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 35 2.67 
ไม่ระบ ุ 8 0.61 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 284 21.68 
ไม่เกิน 10,000 บำท 280 21.37 
10,001-20,000 บำท 380 29.01 
20,001-30,000 บำท 134 10.23 
30,001-40,000 บำท 52 3.97 
40,001 บำทขึ้นไป 68 5.19 
ไม่ระบ ุ 112 8.55 

รวม 1,310 100.00 
 


