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ผลสํารวจกรุงเทพโพลล  :  รัฐบาลกับการแกปญหาเรื่องหวยบนดนิ 
 

 ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง  
“รัฐบาลกับการแกปญหาเรื่องหวยบนดิน”    โดยเก็บขอมูลเม่ือวันที่ 20-21 พฤศจิกายนที่ผานมา จากประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 1,182 คน สรุปผลไดดังน้ี 
 
  

1. เมื่อถามถึงขอมูลการซื้อหวยบนดินในรอบ 1 ปทีผ่านมา 
- รอยละ  33.9  ระบุวาไมไดซ้ือ 
- รอยละ 66.1  ระบุวาซื้อ      โดยในกลุมนี้เมื่อรัฐบาลประกาศระงับการจําหนายหวยบนดิน 2 งวด 

  ในเดือนธันวาคม ปรากฏวา    
    - รอยละ 35.5  จะหันไปซื้อสลากกินแบงรัฐบาลแทน 

   - รอยละ 20.4  จะหันไปซื้อหวยใตดินแทน 
   - รอยละ 16.6  จะหยุดซื้อไปกอน 

 
2. สําหรับความคิดเห็นตอการที่รัฐบาลประกาศระงบัการจําหนายหวยบนดิน 2 งวดในเดอืนธันวาคม 

- รอยละ 38.5  ระบุวาเห็นดวย เพราะ  หวยเปนอบายมุข และควรปรบัระบบการนําเงินรายได 
จากการขายหวยไปใชใหเหมาะสมกวาเดิมเสียกอน ฯลฯ 

- รอยละ 61.5  ระบุวาไมเห็นดวย เพราะ  จะทําใหสลากกินแบงรัฐบาลมีราคาแพงขึ้น คนจะหันไปซื้อ   
  หวยใตดินกันมากขึ้น และเปนการแกปญหาไมตรงจุด ฯลฯ 

 
 

3. เมื่อถามวารัฐบาลควรยกเลิกหวยบนดินไปเลยหรือไม  
- รอยละ 29.6  เห็นวาควรยกเลิก 
      เพราะ  คนจะไดเลิกเลนหวยแลวนําเงินไปใชประโยชนไดมากกวานี้  เปนการมอมเมาประชาชน 
       ไมควรมีต้ังแตแรกแลว ฯลฯ 
- รอยละ 70.4  เห็นวาไมควรยกเลิก 
      เพราะ  ประชาชนจะไดมีชองทางเสี่ยงโชคโดยไมผดิกฎหมาย  ใหมีรายไดเขารัฐดีกวา 
                                     เอาไปใหเจามือหวยไตดิน การเลนหวยไมใชเรื่องเสียหาย และถึงไมมีหวยบนดิน  
                                     คนไทยก็ตองหาวิธีอื่นมาเสี่ยงโชคจนได ฯลฯ 
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4. สวนความคดิเห็นตอแนวคิดใหมีการลดจํานวนครั้งในการออกสลากกินแบงรัฐบาล 
จากเดือนละ 2 ครั้ง เปนเดือนละ 1 ครั้งน้ัน 
 - รอยละ  54.8  เห็นดวย 
 - รอยละ  45.2  ไมเห็นดวย 
 

 
5. สําหรับความเชื่อมั่นตอรัฐบาลชุดปจจุบันวาจะสามารถจัดสรรเงินรายไดจากการจําหนาย 

หวยบนดินใหมีความโปรงใสและเปนธรรมไดหรือไมน้ัน  
- รอยละ 53.7  เชื่อมั่นวารัฐบาลทําได (โดยรอยละ 10.4 เชื่อมั่นมาก  และรอยละ 43.3 คอนขางเชื่อมั่น) 
- รอยละ 46.3  ไมเชื่อม่ัน  (โดยรอยละ 7.5 ไมเชื่อมั่นเลย และรอยละ 38.8 ไมคอยเชื่อมัน่) 

 
 
 

6. เมื่อสอบถามถึงความพงึพอใจตอการปฏิบัติหนาทีจ่นถึงขณะนีข้องรัฐบาลชดุปจจุบัน  
และการปฏบิัติหนาที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีของ พล.อ. สุรยุทธ จุลานนท โดยใหคะแนนเต็ม 10  
ผลปรากฎวา  

- รัฐบาล.................................................................ไดคะแนน   5.93 
- พล.อ. สุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี.............ไดคะแนน   6.28 

 
 
 

------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 02-350-3500 ตอ 1776 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
 เพื่อสอบถามขอมูลความคิดเห็นของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครในประเด็นตอไปนี้  

1. ทางออกของกลุมผูที่ซื้อหวยบนดินตอการประกาศระงับการจําหนายหวยบนดิน 2 งวดในเดือนธันวาคม 
2. ความคิดเห็นตอการที่รัฐบาลประกาศระงับการจําหนายหวยบนดินจํานวน 2 งวด 
3. ความคิดเห็นตอการยกเลิกหวยบนดิน 
4. ความเชื่อมั่นตอรัฐบาลชุดปจจุบันวาจะดําเนินการจัดสรรเงนิรายไดจากการจําหนายหวยบนดินใหโปรงใส 

และเปนธรรม 
5. คะแนนความพึงพอใจตอการปฏิบัติหนาที่จนถึงขณะนี้ของนายกรัฐมนตรแีละรัฐบาลชุดปจจุบัน 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
การสํารวจใชวิธีสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมเขตการปกครองจํานวน 21 เขต 

ของกรุงเทพมหานคร ทั้งเขตชั้นใน เขตชัน้กลาง และเขตชั้นนอก ไดแก เขตคลองเตย ดุสิต ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางกอกนอย 
บางเขน บางคอแหลม บางซือ่ บางนา บางรัก บึงกุม ปทุมวัน พญาไท พระโขนง พระนคร ภาษีเจริญ มีนบรุี ราชเทวี สะพานสูง 
สาทร และสายไหม   จากนั้นสุมถนน และประชากรเปาหมายอายุ 18 ปขึ้นไป ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,182 คน  
 
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีความคลาดเคลื่อน ± 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

วิธีเกบ็รวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
ระยะเวลาในการเก็บขอมลู   :       20-21 พฤศจิกายน 2549 

             วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :            22 พฤศจิกายน 2549 
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ตาราง ขอมูลประชากรศาสตร 

 
 จํานวน รอยละ 

เพศ :   
            ชาย 545 46.1 
            หญิง 637 53.9 
อายุ   
            18-25 ป 314 26.5 
            26-35 ป 334 28.3 
            36-45 ป 288 24.4 
            46 ปขึ้นไป 246 20.8 
การศึกษา   
             ตํ่ากวาปริญญาตรี 651 55.1 
           ปรญิญาตรี 494 41.8 
           สูงกวาปริญญาตรี 37 3.1 
อาชีพ   
           ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 75 6.3 
           คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 335 28.3 
           รับจางทั่วไป 177 15.0 
           พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน 298 25.3 
           นิสิต/นักศึกษา 182 15.4 
           พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 96 8.1 
           อืน่ๆ อาทิ อาชีพอิสระ  18 1.5 

   
 


