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“โควดิ - 19 รอบ 2?” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “โควิด - 19 รอบ 2?” 
ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 17 – 18 กรกฎำคม 2563 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพทั่วประเทศ       
รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,269 หน่วยตัวอย่ำง เก่ียวกบัประเทศไทยจะเผชิญกบักำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด - 19 เป็นรอบท่ี 2 กำรส ำรวจอำศยั              
กำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใชค้วำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธีแบบง่ำย (Simple 
Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัทโ์ดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมประชำชนถึงควำมกงัวลว่ำประเทศไทยจะเผชิญกบักำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด – 19 เป็นรอบท่ี 2 พบว่ำ                          
ร้อยละ 35.46 ระบุว่ำ กงัวลมาก เพรำะ ประชำชนบำงกลุ่มละเลยกำรป้องกนัตนเอง และหำกมีกำรแพร่ระบำดอีกจะท ำให้กำรใชชี้วิตแย่ลงกว่ำเดิม 
รำยได้จะหำยไปมำกกว่ำเดิม ร้อยละ 31.05 ระบุว่ำ ค่อนข้างกงัวล เพรำะ ยงัพบผูติ้ดเช้ือไวรัสโควิด – 19 อยู่ และมำตรกำรกำรป้องกนัไม่รัดกุม 
โดยเฉพำะกำรเปิดให้ชำวต่ำงชำติเข้ำประเทศ ร้อยละ 16.23 ระบุว่ำ ไม่ค่อยกังวล เพรำะ มั่นใจในกำรท ำงำนของรัฐบำลว่ำจะสำมำรถควบคุม
สถำนกำรณ์ได ้ในขณะท่ีบำงส่วน บอกว่ำอำศยัอยู่ในจงัหวดัท่ีไม่ไดเ้ป็นพ้ืนท่ีเส่ียง และประชำชนส่วนใหญ่ดูแลและป้องกันตนเองดี และ            
ร้อยละ 17.26 ระบุว่ำ ไม่กังวลเลย เพรำะ ประชำชนส่วนใหญ่ดูแลและป้องกันตนเองดี เช่ือมั่นในมำตรกำรกำรป้องกันของรัฐบำล และไม่พบ               
ผูติ้ดเช้ือไวรัสโควิด – 19 ภำยในประเทศติดต่อกนันำนมำก 

ดำ้นควำมคิดเห็นต่อประเทศไทยจะมีกำรเผชิญกบักำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด – 19 ภำยในประเทศเป็นรอบท่ี 2 จำกกำรส ำรวจ พบว่ำ 
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 39.79 ระบุว่ำ จะเกิดขึน้แน่ เพรำะ มีกำรเปิดให้ชำวต่ำงชำติเขำ้มำในประเทศแบบไม่มีกำรกกัตวั ส่วนชำวต่ำงชำติไม่ค่อยป้องกนั
ตนเอง ประชำชนบำงกลุ่มละเลยกำรป้องกันตนเอง และรัฐบำลขำดควำมระมัดระวงั ไม่มีกำรควบคุมท่ีเข้มงวด รองลงมำ ร้อยละ 30.89 ระบุว่ำ                   
จะไม่เกิดขึ้น เพรำะ ยงัเช่ือมัน่ว่ำรัฐบำลสำมำรถควบคุมกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด – 19 ได ้และประชำชนส่วนใหญ่มีกำรป้องกนัตนเอง 
กำร์ดยงัไม่ตก ร้อยละ 29.00 ระบุว่ำ ไม่มั่นใจ เพรำะ รัฐบำลกำร์ดเร่ิมตกและเกรงว่ำจะไม่สำมำรถควบคุมกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด – 19 ไวไ้ด ้
และเช้ือไวรัสก็ยงัไม่หมดไป 100% และร้อยละ 0.32 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ   

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมกลุ่มผูท่ี้ระบุว่ำประเทศไทยจะเผชิญกบักำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด - 19 ภำยในประเทศเป็นรอบท่ี 2 “อย่ำงแน่นอน” 
และ กลุ่มท่ีระบุว่ำ “ไม่มั่นใจ” พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 70.01 ระบุว่ำ กำรอนุญำตให้คนต่ำงชำติเข้ำประเทศได้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ รองลงมำ                      
ร้อยละ 44.93 ระบุว่ำ ภำครัฐกำร์ดตก (ขำดกำรระมดัระวงั ป้องกนั) ร้อยละ 42.53 ระบุว่ำ กำรแอบลกัลอบเข้ำเมืองของคนต่ำงชำติ ร้อยละ 18.24               
ระบุว่ำ ประชำชนกำร์ดตก (ขำดกำรระมดัระวงั ป้องกนั) และร้อยละ 0.46 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ  

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตัวอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 8.83 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.45 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล     
และภำคกลำง ร้อยละ 18.36 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 34.04 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.32 มีภูมิล ำเนำอยู่
ภำคใต ้ตวัอยำ่งร้อยละ 48.94 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.06 เป็นเพศหญิง  

ตัวอย่ำงร้อยละ 5.83 มีอำยุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 16.31 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 22.07 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 32.78 มีอำยุ 46 – 59 ปี     
และร้อยละ 23.01 มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ตวัอยำ่งร้อยละ 94.41 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.70 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.34 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอื่น ๆ และร้อยละ 0.55 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำงร้อยละ 22.85 สถำนภำพโสด ร้อยละ 72.74 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.86 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 0.55 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำงร้อยละ 33.18 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 31.20 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.01                 
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 23.64 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.18 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 0.79 ไม่ระบุกำรศึกษำ ตัวอย่ำงร้อยละ 8.51 ประกอบอำชีพข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 14.81 ประกอบอำชีพ
พนักงำนเอกชน ร้อยละ 17.89 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 15.21 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 19.70 ประกอบอำชีพ
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 20.33 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 2.60 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 0.95 ไม่ระบุอำชีพ  

วันพุธท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 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 / nidapoll.nida@hotmail.co.th  

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 

 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
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ตัวอย่ำงร้อยละ 19.70 ไม่ มีรำยได้ ร้อยละ 26.95 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 27.50 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน         

10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 7.25 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.36 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท                           
ร้อยละ 6.07 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 7.17 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่านกังวลหรือไม่ว่าประเทศไทยจะเผชิญกับการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด - 19 ภายในประเทศเป็นรอบที่ 2 

ความกังวลว่าประเทศไทยจะเผชิญกับการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด - 19 เป็นรอบที่ 2 ร้อยละ 
กงัวลมาก เพรำะ ประชำชนบำงกลุ่มละเลยกำรป้องกนัตนเอง และหำกมีกำรแพร่ระบำดอีกจะท ำให้กำรใช้ชีวิตแย่ลงกว่ำเดิม 

รำยไดจ้ะหำยไปมำกกว่ำเดิม 
35.46 

ค่อนข้างกงัวล เพรำะ ยงัพบผูติ้ดเช้ือไวรัสโควิด – 19 อยู ่และมำตรกำรกำรป้องกนัไม่รัดกุม โดยเฉพำะกำรเปิดให้ชำวต่ำงชำติเขำ้
ประเทศ  

31.05 

ไม่ค่อยกงัวล เพรำะ มัน่ใจในกำรท ำงำนของรัฐบำลว่ำจะสำมำรถควบคุมสถำนกำรณ์ได ้ในขณะท่ีบำงส่วน บอกว่ำอำศยัอยู่ใน
จงัหวดัท่ีไม่ไดเ้ป็นพ้ืนท่ีเส่ียง และประชำชนส่วนใหญ่ดูแลและป้องกนัตนเองดี 

16.23 

ไม่กงัวลเลย เพรำะ ประชำชนส่วนใหญ่ดูแลและป้องกนัตนเองดี เช่ือมัน่ในมำตรกำรกำรป้องกนัของรัฐบำล และไม่พบผูติ้ดเช้ือ
ไวรัสโควิด – 19 ภำยในประเทศติดต่อกนันำนมำก 

17.26 

รวม 100.00 
 
2. ท่านคิดว่าประเทศไทยจะเผชิญกับการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด - 19 ภายในประเทศเป็นรอบที่ 2 หรือไม่ 

ความคิดเห็นต่อประเทศไทยจะมีการเผชิญกับการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด – 19 ภายในประเทศเป็นรอบที่ 2 ร้อยละ 
จะเกิดขึ้นแน่ เพรำะ มีกำรเปิดให้ชำวต่ำงชำติเข้ำมำในประเทศแบบไม่มีกำรกักตัว ส่วนชำวต่ำงชำติไม่ค่อยป้องกันตนเอง 

ประชำชนบำงกลุ่มละเลยกำรป้องกนัตนเอง และรัฐบำลขำดควำมระมดัระวงั ไม่มีกำรควบคุมท่ีเขม้งวด 
39.79 

จะไม่เกิดขึ้น เพรำะ ยงัเช่ือมัน่ว่ำรัฐบำลสำมำรถควบคุมกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด – 19 ได ้และประชำชนส่วนใหญ่               
มีกำรป้องกนัตนเอง กำร์ดยงัไม่ตก 

30.89 

ไม่มั่นใจ เพรำะ รัฐบำลกำร์ดเร่ิมตกและเกรงว่ำจะไม่สำมำรถควบคุมกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด – 19 ไวไ้ด ้และเช้ือไวรัส
ก็ยงัไม่หมดไป 100% 

29.00 

ไม่ตอบ/ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ 0.32 
รวม 100.00 

 
3. ท่านคิดว่าอะไรคือสาเหตุส าคัญ หากประเทศไทยจะต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด - 19 ภายในประเทศเป็นรอบที่ 2  
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) ( เฉพาะผู้ท่ีระบุว่า จะเกิดขึน้แน่นอน และไม่มั่นใจ n = 877 ) 

สาเหตุส าคัญที่จะท าให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด - 19 ภายในประเทศเป็นรอบที่ 2 ร้อยละ 
กำรอนุญำตให้คนต่ำงชำติเขำ้ประเทศได ้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ 70.01 
ภำครัฐกำร์ดตก (ขำดกำรระมดัระวงั ป้องกนั) 44.93 
กำรแอบลกัลอบเขำ้เมืองของคนต่ำงชำติ 42.53 
ประชำชนกำร์ดตก (ขำดกำรระมดัระวงั ป้องกนั) 18.24 
ไม่ตอบ/ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ 0.46 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 112 8.83 
ปริมณฑลและภำคกลำง 323 25.45 
ภำคเหนือ 233 18.36 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 432 34.04 
ภำคใต ้ 169 13.32 

รวม 1,269 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 621 48.94 
หญิง 648 51.06 

รวม 1,269 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 25 ปี 74 5.83 
26 – 35 ปี 207 16.31 
36 – 45 ปี 280 22.07 
46 – 59 ปี 416 32.78 
60 ปี ขึ้นไป 292 23.01 
ไม่ระบ ุ – – 

รวม 1,269 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,198 94.41 
อิสลำม 47 3.70 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 17 1.34 
ไม่ระบ ุ 7 0.55 

รวม 1,269 100.00 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 290 22.85 
สมรส 923 72.74 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 49 3.86 
ไม่ระบ ุ 7 0.55 

รวม 1,269 100.00 
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ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 421 33.18 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 396 31.20 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 89 7.01 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 300 23.64 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 53 4.18 
ไม่ระบ ุ 10 0.79 

รวม 1,269 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 108 8.51 
พนกังำนเอกชน 188 14.81 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 227 17.89 
เกษตรกร/ประมง 193 15.21 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 250 19.70 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 258 20.33 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 33 2.60 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร – – 
ไม่ระบ ุ 12 0.95 

รวม 1,269 100.00 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 250 19.70 
ไม่เกิน 10,000 บำท 342 26.95 
10,001 – 20,000 บำท 349 27.50 
20,001 – 30,000 บำท 92 7.25 
30,001 – 40,000 บำท 68 5.36 
40,001 บำทขึ้นไป 77 6.07 
ไม่ระบ ุ 91 7.17 

รวม 1,269 100.00 
 


