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“ปิดผับต ี4” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร/บรรณาธิการข่าว/หัวหน้าข่าว 
 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “ปิดผับตี 4”  
ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 23-27 ธันวำคม 2565 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 20 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ อำชีพ และรำยได ้ทัว่ประเทศ 
รวมทั้ งส้ิน จ ำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่ำง เก่ียวกับแนวคิดกำรขยำยเวลำปิดสถำนบันเทิง เฉพำะเมืองท่องเท่ียวยอดนิยมของชำวต่ำงชำติ  
จำกเวลำ 02.00 น. ออกไปเป็นเวลำ 04.00 น. กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master 
Sample) ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์ โดยก ำหนด 
คำ่ควำมเช่ือมัน่ ร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงกำรเท่ียวสถำนบันเทิงยำมค ่ำคืนของประชำชน พบว่ำ ตัวอย่ำง ร้อยละ 58.17 ระบุว่ำ ไม่เคยไป ขณะท่ี  
ร้อยละ 41.83 ระบุว่ำ เคยไป  

เม่ือถำมผูท่ี้เคยไป (จ ำนวน 548 หน่วยตัวอย่ำง) ถึงควำมถ่ีในกำรเท่ียวสถำนบันเทิงยำมค ่ำคืน ในช่วง 1 ปี ท่ีผ่ำนมำ พบว่ำ ตัวอย่ำง  
ร้อยละ 56.57 ระบุว่ำ ไม่เคยไปเลย รองลงมำ ร้อยละ 29.56 ระบุว่ำ มีบำ้งแลว้แต่โอกำส/เทศกำล ร้อยละ 6.39 ระบุว่ำ เดือนละคร้ัง ร้อยละ 3.83 
ระบุว่ำ เกือบทุกวนั (3-5 วนั/สัปดำห์) ร้อยละ 2.74 ระบุว่ำ อำทิตยล์ะวนั และร้อยละ 0.91 ระบุว่ำ ทุกวนั (7 วนั/สัปดำห์)  

ด้ำนควำมคิดเห็นของประชำชนต่อแนวคิดท่ีจะขยำยเวลำปิดสถำนบันเทิง เฉพำะเมืองท่องเท่ียวยอดนิยมของชำวต่ำงชำติ  
เช่น กรุงเทพฯ ภูเก็ต พทัยำ เชียงใหม่ เป็นตน้ จำกเวลำ 02.00 น. ออกไปเป็นเวลำ 04.00 น. โดยภาพรวม พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 48.62 ระบุว่ำ  
ปิดสถานบันเทิง เวลา 02.00 น. เหมาะสมดีอยู่แล้ว เพรำะ เป็นเวลำท่ีไม่ดึกมำกจนเกินไป ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ไม่เป็นกำรรบกวนเวลำพกัผ่อน
ของผูท่ี้พกัอำศยัอยูใ่กลก้บัสถำนบนัเทิง รองลงมำ ร้อยละ 26.26 ระบุว่ำ ควรอนุญาตปิดสถานบันเทิง เวลา 04.00 น. เฉพาะเมืองท่องเท่ียวยอดนิยม 
ของชาวต่างชาติ เพรำะ เป็นกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว ช่วยสร้ำงรำยไดจ้ำกกำรท่องเท่ียวให้กบัประเทศ และเป็นกำรช่วยเหลือผูป้ระกอบกิจกำร
สถำนบันเทิงท่ีได้รับผลกระทบช่วงกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 ร้อยละ 14.35 ระบุว่ำ ควรจะอนุญาตปิดสถานบันเทิง เวลา 04.00 น. 
เหมือนกันทั่วประเทศ เพรำะ ควรเป็นมำตรฐำนเดียวกันทั้ งประเทศ และเป็นกำรเพ่ิมช่วงเวลำในกำรหำรำยได้ให้กับผูป้ระกอบกิจกำร 
สถำนบนัเทิง และกลุ่มอำชีพท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น คนขบัรถแท็กซ่ี ร้อยละ 7.18 ระบุว่ำ ควรปิดสถานบันเทิง ก่อนเวลา 02.00 น. เพรำะ เวลำ 02.00 น. 
เป็นเวลำท่ีค่อนขำ้งดึกจนเกินไป อำจท ำให้เกิดปัญหำอำชญำกรรมและอุบัติเหตุไดง้่ำย ร้อยละ 3.21 ระบุว่ำ ไม่ควรอนุญาตให้มีสถานบันเทิง 
ยามค ่าคืนในประเทศไทย เพรำะ เวลำช่วงค ่ำคืนอำจเกิดอำชญำกรรมและอุบติัเหตุไดง้่ำย และเป็นกำรส่งเสียงดงัรบกวนกำรพกัผอ่นของผูพ้กัอำศยั
ในบริเวณใกลเ้คียง และร้อยละ 0.38 ระบุว่ำ ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ 

เม่ือพิจำรณำเฉพำะควำมคิดเห็นของผูท่ี้เคยไปสถานบันเทิง (จ ำนวน 548 หน่วยตวัอยำ่ง) เก่ียวกบัแนวคิดท่ีจะขยำยเวลำปิดสถำนบนัเทิง 
เฉพำะเมืองท่องเท่ียวยอดนิยมของชำวต่ำงชำติ พบว่ำ ร้อยละ 42.52 ระบุว่ำ ปิดสถำนบนัเทิง เวลำ 02.00 น. เหมำะสมดีอยูแ่ลว้ รองลงมำ ร้อยละ 
30.29 ระบุว่ำ ควรอนุญำตปิดสถำนบนัเทิง เวลำ 04.00 น. เฉพำะเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของชำวต่ำงชำติ ร้อยละ 22.26 ระบุว่ำ ควรจะอนุญำต 
ปิดสถำนบันเทิง เวลำ 04.00 น. เหมือนกนัทั่วประเทศ ร้อยละ 4.20 ระบุว่ำ ควรปิดสถำนบันเทิง ก่อนเวลำ 02.00 น. และร้อยละ 0.73 ระบุว่ำ  
ไม่ควรอนุญำตให้มีสถำนบันเทิงยำมค ่ำคืนในประเทศไทย ส่วนควำมคิดเห็นของผูท่ี้ไม่เคยไปสถานบันเทิง (จ ำนวน 762 หน่วยตัวอย่ำง)  
พบว่ำ ร้อยละ 53.02 ระบุว่ำ ปิดสถำนบนัเทิง เวลำ 02.00 น. เหมำะสมดีอยู่แลว้ รองลงมำ ร้อยละ 23.36 ระบุว่ำ ควรอนุญำตปิดสถำนบันเทิง  
เวลำ 04.00 น. เฉพำะเมืองท่องเท่ียวยอดนิยมของชำวต่ำงชำติ ร้อยละ 9.32 ระบุว่ำ ควรปิดสถำนบนัเทิง ก่อนเวลำ 02.00 น. ร้อยละ 8.66 ระบุว่ำ  
ควรจะอนุญำตปิดสถำนบนัเทิง เวลำ 04.00 น. เหมือนกนัทัว่ประเทศ ร้อยละ 4.99 ระบุว่ำ ไม่ควรอนุญำตให้มีสถำนบนัเทิงยำมค ่ำคืนในประเทศ
ไทย และร้อยละ 0.65 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ  

เม่ือถำมถึงควำมมั่นใจของประชำชนต่อกำรขยำยเวลำปิดสถำนบันเทิงในเมืองท่องเท่ี ยวจะช่วยสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเท่ียว 
ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตวั โดยภาพรวม พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 27.86 ระบุว่ำ ค่อนขำ้งมัน่ใจ รองลงมำ ร้อยละ 26.72 ระบุว่ำ ไม่ค่อยมัน่ใจ ร้อยละ 
22.90 ระบุว่ำ ไม่มัน่ใจเลย ร้อยละ 21.83 ระบุว่ำ มัน่ใจมำก และร้อยละ 0.69 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

 

วันศุกร์ท่ี 30 ธันวาคม 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 ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 
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เม่ือพิจำรณำเฉพำะควำมคิดเห็นของผูท่ี้เคยไปสถานบันเทิง (จ ำนวน 548 หน่วยตัวอย่ำง) เก่ียวกับควำมมั่นใจต่อกำรขยำยเวลำปิด 

สถำนบนัเทิงในเมืองท่องเที่ยวจะช่วยสร้ำงรำยไดจ้ำกกำรท่องเที่ยวในช่วงเศรษฐกิจชะลอตวั พบว่ำ ร้อยละ 30.11 ระบุว่ำ ค่อนขำ้งมัน่ใจ รองลงมำ 
ร้อยละ 27.74 ระบุว่ำ มัน่ใจมำก ร้อยละ 22.81 ระบุว่ำ ไม่ค่อยมัน่ใจ ร้อยละ 19.16 ระบุว่ำ ไม่มัน่ใจเลย และร้อยละ 0.18 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ 
ไม่สนใจ ส่วนควำมคิดเห็นของผูท่ี้ไม่เคยไปสถานบันเทิง (จ ำนวน 762 หน่วยตวัอยำ่ง) พบว่ำ ร้อยละ 29.53 ระบุว่ำ ไม่ค่อยมัน่ใจ รองลงมำ ร้อยละ 
26.25 ระบุว่ำ ค่อนขำ้งมัน่ใจ ร้อยละ 25.59 ระบุว่ำ ไม่มัน่ใจเลย ร้อยละ 17.58 ระบุว่ำ มัน่ใจมำก และร้อยละ 1.05 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกบักำรตั้งด่ำนตรวจเมำแลว้ขบั พบว่ำ ตวัอยำ่ง ร้อยละ 49.54 ระบุว่ำ จ ำนวนด่ำนตรวจ
เมำแลว้ขับปัจจุบนัเหมำะสมดีแล้ว รองลงมำ ร้อยละ 40.99 ระบุว่ำ ควรเพ่ิมจ ำนวนด่ำนตรวจเมำแล้วขบั ร้อยละ 8.32 ระบุว่ำ ควรลดจ ำนวน    
ด่ำนตรวจเมำแลว้ขบั ร้อยละ 1.07 ระบุว่ำ ควรยกเลิกดำ่นตรวจเมำแลว้ขบัทั้งหมด และร้อยละ 0.08 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

เม่ือพิจำรณำเฉพำะควำมคิดเห็นของผูท่ี้เคยไปสถานบันเทิง (จ ำนวน 548 หน่วยตัวอย่ำง) เก่ียวกับกำรตั้งด่ำนตรวจเมำแล้วขบั พบว่ำ  
ร้อยละ 51.83 ระบุว่ำ จ ำนวนด่ำนตรวจเมำแลว้ขบัปัจจุบนัเหมำะสมดีแลว้ รองลงมำ ร้อยละ 37.04 ระบุว่ำ ควรเพ่ิมจ ำนวนด่ำนตรวจเมำแลว้ขบั 
ร้อยละ 10.04 ระบุว่ำ ควรลดจ ำนวนด่ำนตรวจเมำแลว้ขบั และร้อยละ 1.09 ระบุว่ำ ควรยกเลิกด่ำนตรวจเมำแลว้ขบัทั้งหมด ส่วนควำมคิดเห็น 
ของผูท่ี้ไม่เคยไปสถานบันเทิง (จ ำนวน 762 หน่วยตวัอย่ำง) พบว่ำ ร้อยละ 51.83 ระบุว่ำ จ ำนวนด่ำนตรวจเมำแลว้ขบัปัจจุบนัเหมำะสมดีแลว้ 
พบว่ำ ร้อยละ 47.90 ระบุว่ำ จ ำนวนด่ำนตรวจเมำแล้วขบัปัจจุบันเหมำะสมดีแล้ว รองลงมำ ร้อยละ 43.83 ระบุว่ำ ควรเพ่ิมจ ำนวนด่ำนตรวจ 
เมำแลว้ขบั ร้อยละ 7.09 ระบุว่ำ ควรลดจ ำนวนด่ำนตรวจเมำแลว้ขบั ร้อยละ 1.05 ระบุว่ำ ควรยกเลิกด่ำนตรวจเมำแลว้ขบัทั้งหมด และร้อยละ 0.13 
ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

เม่ือพิจำรณำลักษณะทั่วไปของตัวอย่ำง พบว่ำ ตัวอย่ำง ร้อยละ 8.63 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 18.55 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคกลำง            
ร้อยละ 18.01 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.44 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 13.66 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคใต ้และร้อยละ 7.71    
มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออก ตวัอยำ่ง ร้อยละ 48.02 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.98 เป็นเพศหญิง  

ตวัอย่ำง ร้อยละ 10.15 มีอำยุ 20-25 ปี ร้อยละ 18.40 มีอำยุ 26-35 ปี ร้อยละ 19.54 มีอำยุ 36-45 ปี ร้อยละ 27.48 มีอำยุ 46-59 ปี และร้อยละ 
24.43 มีอำย ุ60 ปีขึ้นไป ตวัอยำ่ง ร้อยละ 96.72 นบัถือศำสนำพทุธ ร้อยละ 2.59 นบัถือศำสนำอสิลำม และร้อยละ 0.69 นบัถือศำสนำคริสตแ์ละอืน่ ๆ  

ตวัอย่ำง ร้อยละ 29.54 สถำนภำพโสด ร้อยละ 68.63 สมรส และร้อยละ 1.83 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกนัอยู่ ตวัอย่ำง ร้อยละ 24.66 จบกำรศึกษำ
ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 36.87 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.71 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 27.25       
จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 3.51 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 

ตวัอย่ำง ร้อยละ 7.25 ประกอบอำชีพข้ำรำชกำร/ลูกจำ้ง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 15.95 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 23.28
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 12.75 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 13.44 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 
22.98 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน และร้อยละ 4.35 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 22.98 ไม่ มีรำยได้ ร้อยละ 19.77 รำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่ เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 28.85 รำยได้ เฉล่ียต่อเดือน  
10,001-20,000 บำท ร้อยละ 10.38 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บำท ร้อยละ 3.89 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บำท ร้อยละ 4.43  
รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 9.70 ไม่ระบุรำยได ้ 
 
1. ท่านเคยไปเที่ยวสถานบันเทิงในยามค ่าคืน หรือไม่ (เช่น ผับ บาร์ คาราโอเกะ เป็นต้น) 

การเที่ยวสถานบันเทิงยามค ่าคืนของประชาชน 
ร้อยละ 

ธ.ค. 65 ส.ค. 62 
ไม่เคยไป 58.17 60.94 
เคยไป 41.83 39.06 

รวม 100.00 100.00 
 
2. ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านไปเที่ยวสถานบันเทิงในยามค ่าคืนบ่อยคร้ังเพยีงใด  

ความถี่ในการเที่ยวสถานบันเทิงยามค ่าคืน ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา 
ร้อยละ 

ธ.ค. 65 ส.ค. 62 
ไม่เคยไปเลย 56.57 32.79 
มีบำ้งแลว้แต่โอกำส/เทศกำล 29.56 48.07 
เดือนละคร้ัง 6.39 12.83 
เกือบทุกวนั (3-5 วนั/สัปดำห์) 3.83 1.63 
อำทิตยล์ะวนั 2.74 4.48 
ทุกวนั (7 วนั/สัปดำห์) 0.91 0.20 

รวม 100.00 100.00 
หมายเหตุ: เฉพำะผูท่ี้เคยไปเท่ียวสถำนบนัเทิงยำมค ่ำคนื จ ำนวน 548 หน่วยตวัอยำ่ง 
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3. ท่านมีความเห็นอย่างไร กับแนวคิดทีจ่ะขยายเวลาปิดสถานบันเทิง เฉพาะเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติ เช่น กรุงเทพฯ ภูเก็ต พทัยา 
เชียงใหม่ เป็นต้น จากเวลา 02.00 น. ออกไปเป็นเวลา 04.00 น. 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวคิดท่ีจะขยายเวลาปิดสถานบนัเทิง  

เฉพาะเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติ  
จากเวลา 02.00 น. ออกไปเป็นเวลา 04.00 น. 

ผู้ท่ีเคยไป 
(548 หน่วยตวัอยำ่ง) 

ผู้ท่ีไม่เคยไป 
(762 หน่วยตวัอยำ่ง) 

รวม 

ธ.ค. 65 ส.ค. 62 ธ.ค. 65 ส.ค. 62 ธ.ค. 65 ส.ค. 62 
ปิดสถานบันเทิง  เวลา 02.00 น. เหมาะสมดีอยู่แล้ว เพรำะ เป็นเวลำ 

ท่ีไม่ดึกมำกจนเกินไป ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ไม่เป็นกำรรบกวน
เวลำพกัผอ่นของผูท่ี้พกัอำศยัอยูใ่กลก้บัสถำนบนัเทิง 

42.52 39.72 53.02 45.69 48.62 43.36 

ควรอนุญาตปิดสถานบันเทิง  เวลา 04.00 น. เฉพาะเมืองท่องเที่ยว 
ยอดนิยมของชาวต่างชาติ เพรำะ เป็นกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียว 
ช่วยสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเท่ียวให้กับประเทศ และเป็นกำร
ช่วยเหลือผูป้ระกอบกิจกำรสถำนบนัเทิงท่ีไดรั้บผลกระทบช่วง
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 

30.29 39.92 23.36 20.11 26.26 27.84 

ควรจะอนุญาตปิดสถานบันเทิง เวลา 04.00 น. เหมือนกันทั่วประเทศ 
เพรำะ ควรเป็นมำตรฐำนเดียวกันทั้งประเทศ และเป็นกำรเพ่ิม
ช่วงเวลำในกำรหำรำยไดใ้ห้กบัผูป้ระกอบกิจกำรสถำนบันเทิง  
และกลุ่มอำชีพท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น คนขบัรถแทก็ซ่ี 

22.26 9.57 8.66 5.22 14.35 6.92 

ควรปิดสถานบันเทิง ก่อนเวลา 02.00 น. เพรำะ เวลำ 02.00 น. เป็นเวลำ 
ท่ีค่อนข้ำงดึกจนเกินไป อำจท ำให้ เกิดปัญหำอำชญำกรรม 
และอุบติัเหตุไดง้่ำย  

4.20 5.09 9.32 7.96 7.18 6.84 

ไม่ควรอนุญาตให้มีสถานบันเทิงยามค ่ าคืนในประเทศไทย เพรำะ  
เวลำช่วงค ่ ำคืนอำจเกิดอำชญำกรรมและอุบั ติ เหตุ ได้ง่ำย  
และเป็นกำรส่งเสียงดังรบกวนกำรพักผ่อนของผูพ้กัอำศยัใน
บริเวณใกลเ้คียง 

0.73 3.05 4.99 10.97 3.21 7.88 

ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ 0.00 2.04 0.65 9.53 0.38 6.60 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ควรปิดสถำนบนัเทิง เวลำ 03.00 น.  0.00 0.61 0.00 0.52 0.00 0.56 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
 

4. ท่านมั่นใจมากน้อยเพยีงใด ว่าการขยายเวลาปิดสถานบันเทิงในเมืองท่องเที่ยวจะช่วยสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประเทศในช่วงทีเ่ศรษฐกิจ
ชะลอตัว 

ความมั่นใจของประชาชนต่อการขยายเวลาปิดสถานบนัเทิง 
ในเมืองท่องเท่ียวจะช่วยสร้างรายได้ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว 

ผู้ทีเ่คยไป 
(548 หน่วยตวัอยำ่ง) 

ผู้ท่ีไม่เคยไป 
(762 หน่วยตวัอยำ่ง) 

รวม 

ธ.ค. 65 ส.ค. 62 ธ.ค. 65 ส.ค. 62 ธ.ค. 65 ส.ค. 62 
ค่อนขำ้งมัน่ใจ 30.11 20.57 26.25 13.71 27.86 16.39 
ไม่ค่อยมัน่ใจ 22.81 27.49 29.53 27.94 26.72 27.76 
ไม่มัน่ใจเลย 19.16 34.22 25.59 39.43 22.90 37.39 
มัน่ใจมำก 27.74 16.90 17.58 13.19 21.83 14.64 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.18 0.82 1.05 5.73 0.69 3.82 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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5. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร กับการตั้งด่านตรวจเมาแล้วขบั 

ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจเมาแล้วขบั  ผู้ทีเ่คยไป 
(548 หน่วยตวัอยำ่ง) 

ผู้ท่ีไม่เคยไป 
(762 หน่วยตวัอยำ่ง) 

รวม 

จ ำนวนด่ำนตรวจเมำแลว้ขบัปัจจบุนัเหมำะสมดีแลว้ 51.83 47.90 49.54 
ควรเพ่ิมจ ำนวนด่ำนตรวจเมำแลว้ขบั 37.04 43.83 40.99 
ควรลดจ ำนวนด่ำนตรวจเมำแลว้ขบั 10.04 7.09 8.32 
ควรยกเลิกด่ำนตรวจเมำแลว้ขบัทั้งหมด 1.09 1.05 1.07 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.00 0.13 0.08 

รวม 100.00 100.00 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 113 8.63 
ภำคกลำง 243 18.55 
ภำคเหนือ 236 18.01 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 438 33.44 
ภำคใต ้ 179 13.66 
ภำคตะวนัออก 101 7.71 

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

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 629 48.02 
หญิง 681 51.98 

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

อายุ จ านวน ร้อยละ 
20-25 ปี 133 10.15 
26-35 ปี 241 18.40 
36-45 ปี 256 19.54 
46-59 ปี 360 27.48 
60 ปีขึ้นไป 320 24.43 

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

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,267 96.72 
อิสลำม 34 2.59 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 9 0.69 

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

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 387 29.54 
สมรส 899 68.63 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 24 1.83 

รวม 1,310 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 323 24.66 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 483 36.87 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 101 7.71 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 357 27.25 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 46 3.51 

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

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 95 7.25 
พนกังำนเอกชน 209 15.95 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 305 23.28 
เกษตรกร/ประมง 167 12.75 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 176 13.44 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 301 22.98 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 57 4.35 

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

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 301 22.98 
ไม่เกิน 10,000 บำท 259 19.77 
10,001-20,000 บำท 378 28.85 
20,001-30,000 บำท 136 10.38 
30,001-40,000 บำท 51 3.89 
40,001 บำทขึ้นไป 58 4.43 
ไม่ระบ ุ 127 9.70 

รวม 1,310 100.00 
 

 
 

 


