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“เข้าห้างหรือยงั การ์ดตกหรือไม่” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “เข้าห้างหรือยัง 
การ์ดตกหรือไม่” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 25 – 28 พฤษภำคม 2563 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 15 ปีข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ           
และอำชีพทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,258 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบักำรประกำศมำตรกำรผ่อนปรนระยะ 2 เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภำคม 2563 ท่ีผำ่นมำ 
กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอยำ่งโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธี
แบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัทโ์ดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงกำรเขำ้ไปสถำนท่ีหรือเคยไดท้ ำกิจกรรมตำมท่ีไดรั้บกำรผอ่นปรน ตั้งแต่รัฐบำลประกำศมำตรกำรผ่อนปรนระยะ 2 
เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภำคม 2563 ท่ีผ่ำนมำ พบวำ่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.08 ระบุวำ่ ยงัไม่เคยเขำ้ไปในสถำนท่ีหรือท ำกิจกรรมตำมท่ีไดรั้บกำรผอ่นปรนเลย 
รองลงมำ ร้อยละ 24.80 ระบุวำ่ เขำ้ศูนยก์ำรคำ้ ห้ำงสรรพสินคำ้ คอมมูนิต้ีมอลล์ ร้อยละ 11.61 ระบุวำ่ ใชบ้ริกำรร้ำนตดัผมชำย ร้ำนท ำผมสตรี 
ร้อยละ 8.03 ระบุว่ำ เขำ้ร้ำนคำ้ปลีกคำ้ส่งขนำดใหญ่ ร้อยละ 6.20 ระบุวำ่ เขำ้ไปนั่งทำนอำหำรในร้ำนอำหำรหรือเคร่ืองด่ืม โรงอำหำร ศูนยอ์ำหำร 
ร้อยละ 0.72 ระบุวำ่ ใชบ้ริกำรคลินิกเวชกรรมเสริมควำมงำม ร้อยละ 0.48 ระบุวำ่ ใชบ้ริกำรโรงยิม ฟิตเนส สถำนท่ีออกก ำลงักำยในร่ม ร้อยละ 0.32 
ระบุวำ่ ใชห้้องประชุมโรงแรม ศูนยป์ระชุม ร้อยละ 0.16 ระบุวำ่ ใชบ้ริกำรสระวำ่ยน ้ ำสำธำรณะ และร้อยละ 0.08 ระบุวำ่ เขำ้ห้องสมุดสำธำรณะ 
แกลลอร่ี พิพิธภณัฑ ์   

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนกบัค ำวำ่ กำร์ดตก ของคนในสังคม ตั้งแต่รัฐบำลประกำศมำตรกำรผ่อนปรนระยะ 2 
พบวำ่ ร้อยละ 6.12 ระบุวำ่ คนในสังคม กำร์ดตกมาก เพรำะ คนในสงัคมเร่ิมไม่มีกำรป้องกนัตวัเอง ไม่สวมหนำ้กำกอนำมยั ตลำดสด ตลำดนดั
ไม่จ ำกดักำรเขำ้-ออกของผูซ้ื้อ รถประจ ำทำงเอกชนบำงสำยไม่มีกำรเวน้ระยะห่ำงทำงสงัคม ร้อยละ 32.99 ระบุวำ่ คนในสงัคม กำร์ดค่อนข้างตก 
เพรำะ คนในสังคมขำดควำมระมดัระวงั ประมำทในกำรใชชี้วิต ไม่ค่อยสวมหนำ้กำกอนำมยั เน่ืองจำกชะล่ำใจกบัจ ำนวนของผูท่ี้ติดเช้ือท่ีลดลงมำก 
ร้อยละ 27.66 ระบุว่ำ คนในสังคม กำร์ดไม่ค่อยตก เพรำะ คนในสังคมส่วนใหญ่ยงัให้ควำมร่วมมือ มีควำมตระหนักถึงควำมปลอดภัย                         
มีกำรระมดัระวงัตวั ป้องกนัตวัเองค่อนขำ้งดี ร้อยละ 29.18 ระบุวำ่ คนในสงัคม กำร์ดไม่ตกเลย เพรำะ คนในสงัคมส่วนใหญ่มีกำรปฏิบติัตนตำม
มำตรกำรของรัฐบำลอย่ำงเคร่งครัด มีกำรเวน้ระยะห่ำงทำงสังคม สวมหน้ำกำกอนำมยัเวลำออกนอกบ้ำนทุกคร้ัง และร้อยละ 4.05 ระบุว่ำ        
ไม่ตอบ/ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ      

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 8.82 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.76 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล     
และภำคกลำง ร้อยละ 18.36 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.63 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.43 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่งร้อยละ 49.13 เป็นเพศชำย และร้อยละ 50.87 เป็นเพศหญิง  

ตวัอย่ำงร้อยละ 8.83 มีอำยุไม่เกิน 25 ปี ร้อยละ 15.34 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 21.78 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 30.60 มีอำยุ 46 – 59 ปี     
ร้อยละ 23.05 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 0.40 ไม่ระบุอำย ุตวัอยำ่งร้อยละ 93.96 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.10 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.11 
นบัถือศำสนำคริสต ์และอ่ืน ๆ และร้อยละ 1.83 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 27.82 สถำนภำพโสด ร้อยละ 64.07 สมรสแลว้ ร้อยละ 5.49 หมำ้ย 
หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่และร้อยละ 2.62 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตวัอยำ่งร้อยละ 29.33 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ ร้อยละ 28.77 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 8.27 จบกำรศึกษำ
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 25.52 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.25 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 2.86 
ไม่ระบุกำรศึกษำ ตวัอย่ำงร้อยละ 10.73 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 14.07 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน            
ร้อยละ 20.35 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 13.67 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.46 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 18.36 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 3.82 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 2.54 ไม่ระบุอำชีพ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 17.49 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 26.47 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 21.22 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 
20,000 บำท ร้อยละ 8.98 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.01 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 7.00  มีรำยได้
เฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 13.83 ไม่ระบุรำยได ้

 

 

วนัอาทิตย์ท่ี 31 พฤษภาคม 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 ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถอื 081-667-7766 
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1. ตั้งแต่รัฐบาลประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะ 2 เม่ือวนัที ่18 พฤษภาคม 2563 ทีผ่่านมา ท่านได้เคยเข้าไปในสถานที ่หรือเคยได้ท ากจิกรรม 
ตามทีไ่ด้รับการผ่อนปรน หรือไม่ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

การเข้าไปสถานทีห่รือเคยได้ท ากจิกรรมตามทีไ่ด้รับการผ่อนปรน ตั้งแต่รัฐบาลประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะ 2  
เม่ือวนัที ่18 พฤษภาคม 2563 ทีผ่่านมา 

ร้อยละ 

ยงัไม่เคยเขำ้ไปในสถำนท่ีหรือท ำกิจกรรมตำมท่ีไดรั้บกำรผอ่นปรนเลย 62.08 
เขำ้ศูนยก์ำรคำ้ หำ้งสรรพสินคำ้ คอมมูนิต้ีมอลล ์ 24.80 
ใชบ้ริกำรร้ำนตดัผมชำย ร้ำนท ำผมสตรี 11.61 
เขำ้ร้ำนคำ้ปลีกคำ้ส่งขนำดใหญ่ 8.03 
เขำ้ไปนัง่ทำนอำหำรในร้ำนอำหำรหรือเคร่ืองด่ืม โรงอำหำร ศูนยอ์ำหำร 6.20 
ใชบ้ริกำรคลินิกเวชกรรมเสริมควำมงำม 0.72 
ใชบ้ริกำรโรงยมิ ฟิตเนส สถำนท่ีออกก ำลงักำยในร่ม  0.48 
ใชห้อ้งประชุมโรงแรม ศูนยป์ระชุม 0.32 
ใชบ้ริกำรสระวำ่ยน ้ ำสำธำรณะ 0.16 
เขำ้หอ้งสมุดสำธำรณะ แกลลอร่ี พิพิธภณัฑ ์ 0.08 

 
2. ตั้งแต่รัฐบาลประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะ 2 ท่านคิดว่าคนในสังคม การ์ดตก หรือไม่ (การ์ดตก คือ พฤตกิรรมลดการระมดัระวงัป้องกันการแพร่
ระบาดของไวรัสโควดิ-19) 

ความคดิเห็นของประชาชนกบัค าว่า การ์ดตก ของคนในสังคม ตั้งแต่รัฐบาลประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะ 2 ร้อยละ 
คนในสงัคม กำร์ดตกมาก เพรำะ คนในสงัคมเร่ิมไม่มีกำรป้องกนัตวัเอง ไม่สวมหนำ้กำกอนำมยั ตลำดสด ตลำดนดัไม่จ ำกดั

กำรเขำ้-ออกของผูซ้ื้อ รถประจ ำทำงเอกชนบำงสำยไม่มีกำรเวน้ระยะห่ำงทำงสงัคม 
6.12 

คนในสงัคม กำร์ดค่อนข้างตก เพรำะ คนในสงัคมขำดควำมระมดัระวงั ประมำทในกำรใชชี้วติ ไม่ค่อยสวมหนำ้กำกอนำมยั 
เน่ืองจำกชะล่ำใจกบัจ ำนวนของผูท่ี้ติดเช้ือท่ีลดลงมำก 

32.99 

คนในสงัคม กำร์ดไม่ค่อยตก เพรำะ คนในสงัคมส่วนใหญ่ยงัใหค้วำมร่วมมือ มีควำมตระหนกัถึงควำมปลอดภยั  
มีกำรระมดัระวงัตวั ป้องกนัตวัเองค่อนขำ้งดี 

27.66 

คนในสงัคม กำร์ดไม่ตกเลย เพรำะ คนในสงัคมส่วนใหญ่มีกำรปฏิบติัตนตำมมำตรกำรของรัฐบำลอยำ่งเคร่งครัด  
มีกำรเวน้ระยะห่ำงทำงสงัคม สวมหนำ้กำกอนำมยัเวลำออกนอกบำ้นทุกคร้ัง 

29.18 

ไม่ตอบ/ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ 4.05 
รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 
 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 111 8.82 
ปริมณฑลและภำคกลำง 324 25.76 
ภำคเหนือ 231 18.36 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 423 33.63 
ภำคใต ้ 169 13.43 

รวม 1,258 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 618 49.13 
หญิง 640 50.87 

รวม 1,258 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 25 ปี 111 8.83 
26 – 35 ปี 193 15.34 
36 – 45 ปี 274 21.78 
46 – 59 ปี 385 30.60 
60 ปี ข้ึนไป 290 23.05 
ไม่ระบุ 5 0.40 

รวม 1,258 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,182 93.96 
อิสลำม 39 3.10 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 14 1.11 
ไม่ระบุ 23 1.83 

รวม 1,258 100.00 
 

ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 350 27.82 
สมรส 806 64.07 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 

69 5.49 

ไม่ระบุ 33 2.62 

รวม 1,258 100.00 



4 
 

 
 

ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 
 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศกกษา 
ระดบัการศกกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 369 29.33 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 362 28.77 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 104 8.27 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 321 25.52 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 66 5.25 
ไม่ระบุ 36 2.86 

รวม 1,258 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 135 10.73 
พนกังำนเอกชน 177 14.07 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 256 20.35 
เกษตรกร/ประมง 172 13.67 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 207 16.46 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 231 18.36 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 48 3.82 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร - - 
ไม่ระบุ 32 2.54 

รวม 1,258 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 220 17.49 
ไม่เกิน 10,000 บำท 333 26.47 
10,001 – 20,000 บำท 267 21.22 
20,001 – 30,000 บำท 113 8.98 
30,001 –  40,000 บำท 63 5.01 
40,001 บำทข้ึนไป 88 7.00 
ไม่ระบุ 174 13.83 

รวม 1,258 100.00 
 
  


