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“พร้อมหรือยังส ำหรับกจิกำร/กจิกรรม ผ่อนปรนระยะ 4” 
 

              เรียน  บรรณำธิกำรบริหำร / บรรณำธิกำรข่ำว /หัวหน้ำข่ำว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “พร้อมหรือยัง                
ส ำหรับกิจกำร/กิจกรรม ผ่อนปรนระยะ 4” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 8 – 9 มิถุนำยน 2563 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 15 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค                
ระดับกำรศึกษำ และอำชีพทั่วประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,270 หน่วยตัวอย่ำง เก่ียวกับควำมพร้อมส ำหรับกิจกำร/กิจกรรม ท่ีอำจจะได้รับกำร         
ผ่อนปรนระยะ 4 กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล”          
สุ่มตวัอยำ่ง ดว้ยวิธีแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัทโ์ดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกิจกำร/กิจกรรมท่ีอำจจะไดรั้บกำรผ่อนปรนในระยะ 4 พบว่ำ กิจกำร/กิจกรรม            
ท่ีประชำชนเห็นด้วยท่ีจะไดรั้บกำรผ่อนปรนในระยะ 4 เกินกว่ำคร่ึง ไดแ้ก่ ร้อยละ 82.28 ระบุว่ำ โรงเรียน และสถำนศึกษำ รองลงมำ ร้อยละ 80.94   
ระบุว่ำ ศูนยวิ์ทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ ร้อยละ 78.35 ระบุว่ำ อุทยำนแห่งชำติ สวนรุกขชำติ ส ำหรับพ้ืนท่ีส่วนรำชกำรก ำหนด และสำมำรถปฏิบติั
ตำมมำตรกำรได ้ร้อยละ 70.24 ระบุว่ำ ชำยหำด ชำยทะเล เฉพำะพ้ืนท่ีส่วนรำชกำรก ำหนด และสำมำรถปฏิบติัตำมมำตรกำร ร้อยละ 69.29 ระบุว่ำ 
สนำมกีฬำ โรงยิม สถำนท่ีออกก ำลงักำย ส ำหรับฝึกซ้อม และกำรแข่งกีฬำ ร้อยละ 63.70 ระบุว่ำ สถำนรับเล้ียงเด็ก และสถำนดูแลผูสู้งอำยุ และ             
ร้อยละ 63.46 ระบุว่ำ กำรถ่ำยท ำภำพยนต ์และวีดีทศัน์  

ส่วนกิจกำร/กิจกรรมท่ีประชำชนไม่เห็นด้วยท่ีจะไดรั้บกำรผ่อนปรนในระยะ 4 เกินกว่ำคร่ึง ไดแ้ก่ ร้อยละ 82.20 ระบุว่ำ สถำนบันเทิง        
ผบั บำร์ คำรำโอเกะ รองลงมำ ร้อยละ 78.74 ระบุว่ำ สถำนบริกำรอำบอบนวด ร้อยละ 75.59 ระบุว่ำ กำรจัดแสดงคอนเสิร์ต ดนตรี งำนอีเวนท ์             
จดัแสดงสินคำ้พ้ืนท่ีเกิน 2 หม่ืนตำรำงเมตร ร้อยละ 70.08 ระบุว่ำ สวนสนุก สวนน ้ ำ สนำมเด็กเล่น ร้ำนเกมส์ และร้อยละ 65.83 ระบุว่ำ ห้องประชุม                
ท่ีมีกำรรวมกลุ่มคน มำกกว่ำ 200 คน  

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงควำมกลวัท่ีจะติดเช้ือไวรัสโควิด – 19 ในวนัน้ี พบว่ำ ร้อยละ 12.91 ระบุว่ำ มีควำมกลวัมำก เพรำะ ไวรัสโควิด – 19   
ยงัไม่หมดไปจำกประเทศไทย 100% และยงัไม่มีวคัซีนหรือยำรักษำให้หำยขำด ร้อยละ 33.39 ระบุว่ำ ค่อนข้ำงมีควำมกลวั เพรำะ ยงัพบผูติ้ดเช้ือ
ไวรัสโควิด – 19 อยู่ ประชำชนบำงกลุ่มละเลยกำรป้องกนัตนเอง ไม่ค่อยมีกำรเวน้ระยะห่ำงทำงสังคม อำจท ำให้เกิดกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด - 19 
ในรอบท่ี 2 ขึ้น ร้อยละ 32.83 ระบุว่ำ ไม่ค่อยมีควำมกลวั เพรำะ จ ำนวนผูติ้ดเช้ือไวรัสโควิด – 19 ลดลงอย่ำงมำก ประชำชนส่วนใหญ่ดูแลและป้องกนั
ตนเองดี และมัน่ใจในกำรท ำงำนของบุคลำกรทำงกำรเเพทย ์ร้อยละ 19.93 ระบุว่ำ ไม่มีควำมกลัวเลย เพรำะ สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโควิด – 19              
ดีขึ้นมำก ไม่พบผูติ้ดเช้ือในประเทศเลย ประชำชนส่วนใหญ่มีกำรป้องกันตนเองอย่ำงดีมำก และเช่ือว่ำไวรัสโควิด – 19 จะหมดไปจำกประเทศ
แน่นอน และร้อยละ 0.94 ไม่ตอบ/ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ     

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตัวอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 9.29 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.67 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล     
และภำคกลำง ร้อยละ 18.66 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 32.52 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.86 มีภูมิล ำเนำอยู่
ภำคใต ้ตวัอยำ่งร้อยละ 49.53 เป็นเพศชำย และร้อยละ 50.47 เป็นเพศหญิง  

ตวัอย่ำงร้อยละ 8.90 มีอำยุไม่เกิน 25 ปี ร้อยละ 17.95 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 21.73 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 33.39 มีอำยุ 46 – 59 ปี     
และร้อยละ 18.03 มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ตวัอยำ่งร้อยละ 95.12 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.46 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.48 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอื่น ๆ และร้อยละ 0.94 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำงร้อยละ 26.30 สถำนภำพโสด ร้อยละ 68.82 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.78 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 1.10 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำงร้อยละ 26.69 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 34.17 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.17                 
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 25.28 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.59 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 1.10 ไม่ระบุกำรศึกษำ ตัวอย่ำงร้อยละ 11.73 ประกอบอำชีพข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 14.25 ประกอบอำชีพ
พนักงำนเอกชน ร้อยละ 22.21 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 14.33 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.88 ประกอบอำชีพ
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 17.32 เป็นพ่อบำ้น/แมบ่ำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 4.26 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 1.02 ไม่ระบุอำชีพ  

วันอาทิตย์ท่ี 14 มิถนุายน 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 จ ำนวน 2 หนำ้ (รวมหนำ้น้ี)  

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

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

 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
mailto:nidapoll.nida@hotmail.co.th%20จำนวน
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ตัวอย่ำงร้อยละ 19.13 ไม่ มีรำยได้ ร้อยละ 24.96 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 26.78 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน         

10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 9.76 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.35 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท                 
ร้อยละ 7.72 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 6.30 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่ำนเห็นด้วยกับ กิจกำร/กิจกรรม ที่อำจจะได้รับกำรผ่อนปรนในระยะ 4 หรือไม่ 

อนัดับ กิจกำร/กิจกรรม ที่อำจจะได้รับกำรผ่อนปรนในระยะ 4 
ควำมคิดเห็นของประชำชน 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/

ไม่สนใจ 
1 โรงเรียน และสถำนศึกษำ 82.28 16.93 0.79 
2 ศูนยวิ์ทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ 80.94 17.56 1.50 
3 อุทยำนแห่งชำติ สวนรุกขชำติ ส ำหรับพ้ืนท่ีส่วนรำชกำรก ำหนด และสำมำรถปฏิบติั

ตำมมำตรกำรได ้
78.35 20.15 1.50 

4 ชำยหำด ชำยทะเล เฉพำะพ้ืนท่ีส่วนรำชกำรก ำหนด และสำมำรถปฏิบติัตำมมำตรกำร 70.24 28.58 1.18 
5 สนำมกีฬำ โรงยิม สถำนท่ีออกก ำลงักำย ส ำหรับฝึกซ้อม และกำรแข่งกีฬำ 69.29 28.90 1.81 
6 สถำนรับเล้ียงเด็ก และสถำนดูแลผูสู้งอำย ุ 63.70 35.04 1.26 
7 กำรถ่ำยท ำภำพยนต ์และวีดีทศัน ์ 63.46 32.60 3.94 
8 ห้องประชุม ท่ีมีกำรรวมกลุ่มคน มำกกว่ำ 200 คน 32.28 65.83 1.89 
9 สวนสนุก สวนน ้ำ สนำมเด็กเล่น ร้ำนเกมส์ 28.58 70.08 1.34 
10 กำรจดัแสดงคอนเสิร์ต ดนตรี งำนอีเวนท ์จดัแสดงสินคำ้พ้ืนท่ีเกิน 2 หม่ืนตำรำงเมตร 23.23 75.59 1.18 
11 สถำนบริกำรอำบอบนวด 18.98 78.74 2.28 
12 สถำนบนัเทิง ผบั บำร์ คำรำโอเกะ 16.38 82.20 1.42 
 

2. วันนีท่้ำนมีควำมกลัวที่จะติดเช้ือไวรัสโควิด - 19 แค่ไหน 
ควำมกลัวที่จะติดเช้ือไวรัสโควิด – 19  ในวันนี ้ ร้อยละ 

มีควำมกลวัมำก เพรำะ ไวรัสโควิด – 19 ยงัไมห่มดไปจำกประเทศไทย 100% และยงัไม่มีวคัซีนหรือยำรักษำให้หำยขำด 12.91 
ค่อนข้ำงมีควำมกลวั เพรำะ ยงัพบผูติ้ดเช้ือไวรัสโควิด – 19 อยู ่ประชำชนบำงกลุ่มละเลยกำรป้องกนัตนเอง ไม่ค่อยมีกำรเวน้

ระยะห่ำงทำงสังคม อำจท ำใหเ้กิดกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด - 19 ในรอบที่ 2 ขึ้น 
33.39 

ไม่ค่อยมีควำมกลวั เพรำะ จ ำนวนผูติ้ดเช้ือไวรัสโควิด – 19 ลดลงอยำ่งมำก ประชำชนส่วนใหญ่ดูแลและป้องกนัตนเองดี และมัน่ใจ
ในกำรท ำงำนของบคุลำกรทำงกำรเเพทย ์

32.83 

ไม่มีควำมกลัวเลย เพรำะ สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโควิด – 19 ดีขึ้นมำก ไม่พบผูติ้ดเช้ือในประเทศเลย ประชำชนส่วนใหญ่มีกำร
ป้องกนัตนเองอยำ่งดีมำก และและเช่ือว่ำไวรัสโควิด – 19 จะหมดไปจำกประเทศแน่นอน 

19.93 

ไม่ตอบ/ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ 0.94 
รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่ำง 

 

ตำรำงท่ี 1 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมภูมภิำค       
ภูมิภำค จ ำนวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 118 9.29 
ปริมณฑลและภำคกลำง 326 25.67 
ภำคเหนือ 237 18.66 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 413 32.52 
ภำคใต ้ 176 13.86 

รวม 1,270 100.00 
 
ตำรำงท่ี 2 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมเพศ 

เพศ จ ำนวน ร้อยละ 
ชำย 629 49.53 
หญิง 641 50.47 

รวม 1,270 100.00 
 
ตำรำงท่ี 3 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมอำยุ 

อำยุ จ ำนวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 25 ปี 113 8.90 
26 – 35 ปี 228 17.95 
36 – 45 ปี 276 21.73 
46 – 59 ปี 424 33.39 
60 ปี ขึ้นไป 229 18.03 
ไม่ระบ ุ – – 

รวม 1,270 100.00 
 
ตำรำงท่ี 4 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมศำสนำ 

ศำสนำ จ ำนวน ร้อยละ 
พุทธ 1,208 95.12 
อิสลำม 44 3.46 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 6 0.48 
ไม่ระบ ุ 12 0.94 

รวม 1,270 100.00 
 

ตำรำงท่ี 5 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมสถำนภำพกำรสมรส 
สถำนภำพกำรสมรส จ ำนวน ร้อยละ 

โสด 334 26.30 
สมรส 874 68.82 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 48 3.78 
ไม่ระบ ุ 14 1.10 

รวม 1,270 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่ำง (ต่อ) 

 

ตำรำงท่ี 6 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมระดบักำรศึกษำ 
ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 339 26.69 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 434 34.17 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 91 7.17 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 321 25.28 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 71 5.59 
ไม่ระบ ุ 14 1.10 

รวม 1,270 100.00 
 
ตำรำงท่ี 7 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมอำชีพหลัก 

อำชีพหลัก จ ำนวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 149 11.73 
พนกังำนเอกชน 181 14.25 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 282 22.21 
เกษตรกร/ประมง 182 14.33 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 189 14.88 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 220 17.32 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 54 4.26 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร – – 
ไม่ระบ ุ 13 1.02 

รวม 1,270 100.00 
 
ตำรำงท่ี 8 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน จ ำนวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 243 19.13 
ไม่เกิน 10,000 บำท 317 24.96 
10,001 – 20,000 บำท 340 26.78 
20,001 – 30,000 บำท 124 9.76 
30,001 – 40,000 บำท 68 5.35 
40,001 บำทขึ้นไป 98 7.72 
ไม่ระบ ุ 80 6.30 

รวม 1,270 100.00 
 
 


