
 

 

 

 

 

 

 

“การผ่อนคลายมาตรการ Lock Down” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนยส์ํารวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) เปิดเผยผลสํารวจของประชาชน เร่ือง “การผ่อนคลาย
มาตรการ Lock Down” ทาํการสํารวจระหว่างวนัท่ี 4 – 7 พฤษภาคม 2563 จากประชาชนท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไป กระจายทุกภูมิภาค ระดบัการศึกษา          
และอาชีพทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จาํนวน 1,259 หน่วยตวัอยา่ง เกี่ยวกบัการผ่อนคลายมาตรการในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 การสํารวจอาศยัการสุ่มตวัอย่างโดยใชค้วามน่าจะเป็นจากบญัชีรายช่ือฐานขอ้มูลตวัอย่างหลกั (Master Sample) ของ “นิดา้โพล” สุ่มตวัอย่าง 
ดว้ยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เกบ็ขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศพัทโ์ดยกาํหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 

จากการสํารวจเม่ือถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการผ่อนคลายมาตรการในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 พบว่า ร้อยละ 34.39 ระบุว่า เห็นดว้ยมาก เพราะ จาํนวนผู ้ติดเช้ือน้อยลงมาก ช่วงเวลาท่ีผ่านมาประชาชนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ            
ตามคาํเเนะนาํของสาธารณสุขไดเ้ป็นอย่างดี และกลบัมาประกอบอาชีพไดห้ลังจากบางอาชีพสั่งปิดทาํการชัว่คราว ร้อยละ 49.56 ระบุว่า 
ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะ ผู ้ติดเช้ือน้อยลง ประชาชนไดผ้่อนคลายบ้าง มีการรับมือทางการแพทยท่ี์ดี ประชาชนให้ความร่วมมือค่อนขา้งดี 
ประชาชนดาํรงชีวิตสะดวกมากข้ึน และประกอบอาชีพหารายไดไ้ดเ้หมือนเดิม ร้อยละ 9.93 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นดว้ย เพราะ การแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 ยงัไม่พน้วิกฤต หากมีการกลบัมารวมตวักนัของประชาชนมากข้ึน เกรงว่าจะกลบัมาเเพร่ระบาดรอบ 2 ร้อยละ 6.04 ระบุว่า ไม่เห็นดว้ยเลย 
เพราะ อยากใหก้ารแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หมดไป 100% ก่อน หรือเลื่อนระยะเวลาออกไปอีก 1 เดือน และเกรงว่าจะกลบัมาเเพร่ระบาด
รอบ 2 และร้อยละ 0.08 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ   

ดา้นความเช่ือของประชาชนต่อผูใ้ชบ้ริการและร้านคา้ว่าจะสามารถปฏิบัติตามคาํแนะนาํดา้นสาธารณสุข เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาด             
ของไวรัสโควิด-19 หลงัจากมีการผ่อนปรนให้เปิดกิจการร้านคา้ได ้พบว่า ร้อยละ 18.19 ระบุว่า เช่ือมาก เพราะ ประชาชนส่วนใหญ่ใหค้วามร่วมมือ
ในการทาํตามคาํเเนะนําด้านสาธารณสุขเป็นอย่างดี และผู ้ประกอบการก็พยายามทาํตามมาตรการเพื่อป้องกนัการสั่งปิดทาํการชั่วคราวอีก                 
ร้อยละ 48.77 ระบุว่า ค่อนข้างเช่ือ เพราะ ผูป้ระกอบการทาํตามคาํสั่งดา้นสาธารณสุขเป็นอย่างดี และประชาชนส่วนใหญ่มีการดูแลและรับผิดชอบ
ตวัเองมากข้ึน ร้อยละ 26.13 ระบุว่า ไม่ค่อยเช่ือ เพราะ ประชาชนบางกลุ่มยงัไม่ใหค้วามร่วมมือ ไม่ค่อยมีระเบียบวินยั ไม่ทาํตามกฎกติกา และกิจการ
ขนาดเลก็อาจจะปฏิบติัตามไดไ้ม่เต็มท่ีเน่ืองจากขอ้จาํกดัทางงบประมาณ ร้อยละ 6.43 ระบุว่า ไม่เช่ือเลย เพราะ ประชาชนและผูป้ระกอบการมีความ
ตระหนกัในการป้องกนัไม่เท่ากนั อาจทาํใหเ้กิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบ 2 ข้ึน และร้อยละ 0.48 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ   

ทา้ยท่ีสุดเม่ือถามถึงความกงัวลของประชาชนว่าจะเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในรอบท่ี 2 หลงัจากมีการผ่อนคลายมาตรการ ใน
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พบว่า ร้อยละ 15.33 ระบุว่า กงัวลมาก เพราะ การกลบัมาเดินทางและการรวมตวั
ของประชาชนเพิ่มมากข้ึนทาํให้ละเลยในการเวน้ระยะห่างทางสังคม อาจทาํใหเ้กิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในรอบท่ี 2 ร้อยละ 47.58 
ระบุว่า ค่อนข้างกงัวล เพราะ คนท่ีเดินทางขา้มจงัหวดัอาจจะไปในพื้นท่ีเส่ียงแลว้กลบัมาในพื้นท่ีท่ีไม่มีการแพร่ระบาด ทาํใหเ้กิดการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19  ในรอบท่ี 2 ได ้ร้อยละ 25.73 ระบุว่า ไม่ค่อยกงัวล เพราะ ประชาชนส่วนใหญ่ป้องกนัตวัเองมากข้ึน จากจาํนวนผูติ้ดเช้ือ          
ท่ีลดลงมาก และมัน่ใจในการทาํงานของรัฐบาลเเละบุคลากรทางการเเพทย ์ไม่น่าจะเกดิการเเพร่ระบาดรอบ 2 ร้อยละ 11.12 ระบุว่า ไม่กงัวลเลย 
เพราะ ภาครัฐมีมาตรการควบคุมป้องกนัท่ีดี ประชาชนและผูป้ระกอบการให้ความร่วมมือกบัภาครัฐในการปฏิบติัตามคาํแนะนาํอยา่งเคร่งครัด 
และการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะหมดไปแน่นอน และร้อยละ 0.24 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ   

เม่ือพิจารณาลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง พบว่า ตวัอย่างร้อยละ 8.82 มีภูมิลาํเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.73 มีภูมิลาํเนาอยูป่ริมณฑล     
และภาคกลาง ร้อยละ 18.27 มีภูมิลาํเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.52 มีภูมิลาํเนาอยู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.66 มีภูมิลาํเนาอยู่
ภาคใต ้ตวัอยา่งร้อยละ 48.61 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.39 เป็นเพศหญิง  

ตวัอย่างร้อยละ 8.90 มีอาย ุ18 – 25 ปี ร้อยละ 16.60 มีอาย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 20.65 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 31.45 มีอายุ 46 – 59 ปี     
และร้อยละ 22.40 มีอาย ุ60 ปีข้ึนไป ตวัอยา่งร้อยละ 95.31 นบัถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.26 นบัถอืศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1.03 นบัถือศาสนาคริสต์ 
และอื่น ๆ  และร้อยละ 0.40 ไม่ระบุศาสนา ตวัอยา่งร้อยละ 24.23 สถานภาพโสด ร้อยละ 71.64 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.65 หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 0.48 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส  
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ตัวอย่างร้อยละ 29.39 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า ร้อยละ 32.00 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 7.47                 
จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 25.02 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 5.48 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
และร้อยละ 0.64 ไม่ระบุการศึกษา ตวัอย่างร้อยละ 10.25 ประกอบอาชีพขา้ราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 14.22 ประกอบอาชีพ
พนกังานเอกชน ร้อยละ 22.72 ประกอบอาชีพเจา้ของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 12.39 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 18.43 ประกอบอาชีพ
รับจา้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน ร้อยละ 17.63 เป็นพ่อบา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุว่างงาน ร้อยละ 3.57 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา และร้อยละ 0.79 ไม่ระบุอาชีพ  

ตัวอย่างร้อยละ 17.95 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 27.72 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 24.31 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน         
10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 10.33 มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 3.97 มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บาท                 
ร้อยละ 5.24 มีรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป และร้อยละ 10.48 ไม่ระบุรายได ้

 

1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการผ่อนคลายมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อการผ่อนคลายมาตรการในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 

ร้อยละ 

เห็นดว้ยมาก เพราะ จาํนวนผูติ้ดเช้ือนอ้ยลงมาก ช่วงเวลาท่ีผ่านมาประชาชนใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัตามคาํเเนะนาํ 
ของสาธารณสุขไดเ้ป็นอยา่งดี และกลบัมาประกอบอาชีพไดห้ลงัจากบางอาชีพสั่งปิดทาํการชัว่คราว  

34.39 

ค่อนข้างเห็นดว้ย เพราะ ผูติ้ดเช้ือนอ้ยลง ประชาชนไดผ้่อนคลายบา้ง มีการรับมือทางการแพทยท่ี์ดี ประชาชนใหค้วามร่วมมือ
ค่อนขา้งดี ประชาชนดาํรงชีวิตสะดวกมากข้ึน และประกอบอาชีพหารายไดไ้ดเ้หมือนเดิม 

49.56 

ไม่ค่อยเห็นดว้ย เพราะ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยงัไม่พน้วิกฤต หากมีการกลบัมารวมตวักนัของประชาชนมากข้ึน  
เกรงว่าจะกลบัมาเเพร่ระบาดรอบ 2 

9.93 

ไม่เห็นดว้ยเลย เพราะ อยากใหก้ารแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หมดไป 100% ก่อน หรือเลื่อนระยะเวลาออกไปอีก 1 เดือน 
และเกรงว่าจะกลบัมาเเพร่ระบาดรอบ 2 

6.04 

ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ 0.08 

รวม 100.00 
 
2. ท่านเช่ือหรือไม่ว่า หลังจากมีการผ่อนปรนให้เปิดกิจการร้านค้าได้ ผู้ใช้บริการและร้านค้าจะสามารถปฏิบัติตามคําแนะนําด้านสาธารณสุข             

เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ (เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม การสวมหน้ากาก การทําความสะอาดร้านค้า เป็นต้น) 

ความเช่ือของประชาชนต่อผู้ใช้บริการและร้านค้าว่าจะสามารถปฏิบัติตามคาํแนะนําด้านสาธารณสุข เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควดิ-19 หลังจากมีการผ่อนปรนให้เปิดกิจการร้านค้าได้ 

ร้อยละ 

เช่ือมาก เพราะ ประชาชนส่วนใหญ่ใหค้วามร่วมมือในการทาํตามคาํเเนะนาํดา้นสาธารณสุขเป็นอยา่งดี  
และผูป้ระกอบการกพ็ยายามทาํตามมาตรการเพื่อป้องกนัการสั่งปิดทาํการชัว่คราวอีก 

18.19 

ค่อนข้างเช่ือ เพราะ ผูป้ระกอบการทาํตามคาํสั่งดา้นสาธารณสุขเป็นอยา่งดี และประชาชนส่วนใหญ่มีการดูแลและ 
รับผิดชอบตวัเองมากข้ึน 

48.77 

ไม่ค่อยเช่ือ เพราะ ประชาชนบางกลุ่มยงัไม่ให้ความร่วมมือ ไม่ค่อยมีระเบียบวินยั ไม่ทาํตามกฎกติกา  
และกจิการขนาดเลก็อาจจะปฏิบติัตามไดไ้ม่เต็มท่ีเน่ืองจากขอ้จาํกดัทางงบประมาณ 

26.13 

ไม่เช่ือเลย เพราะ ประชาชนและผูป้ระกอบการมีความตระหนกัในการป้องกนัไม่เท่ากนั อาจทาํใหเ้กิดการแพร่ระบาด 
ของไวรัสโควิด-19 รอบ 2 ข้ึน 

6.43 

ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ 0.48 

รวม 100.00 
 
3. ท่านมีความกังวลแค่ไหนว่าจะเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในรอบที่ 2 หลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

ความกังวลของประชาชนว่าจะเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในรอบที่ 2 หลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการ  
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

ร้อยละ 

กงัวลมาก เพราะ การกลบัมาเดินทางและการรวมตวัของประชาชนเพิ่มมากข้ึนทาํใหล้ะเลยในการเวน้ระยะห่างทางสังคม  
อาจทาํใหเ้กิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในรอบท่ี 2  

15.33 

ค่อนข้างกงัวล เพราะ คนท่ีเดินทางขา้มจงัหวดัอาจจะไปในพื้นท่ีเส่ียงแลว้กลบัมาในพื้นท่ีท่ีไม่มีการแพร่ระบาด  
ทาํใหเ้กิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ในรอบท่ี 2 ได ้

47.58 

ไม่ค่อยกงัวล เพราะ ประชาชนส่วนใหญ่ป้องกนัตวัเองมากข้ึน จากจาํนวนผูติ้ดเช้ือท่ีลดลงมาก และมัน่ใจในการทาํงาน 
ของรัฐบาลเเละบุคลากรทางการเเพทย ์ไม่น่าจะเกิดการเเพร่ระบาดรอบ 2 

25.73 

ไม่กงัวลเลย เพราะ ภาครัฐมีมาตรการควบคุมป้องกนัท่ีดี ประชาชนและผูป้ระกอบการใหค้วามร่วมมือกบัภาครัฐ 
ในการปฏิบติัตามคาํแนะนาํอยา่งเคร่งครัด และการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  จะหมดไปแน่นอน 

11.12 

ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ 0.24 

รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามภูมิภาค       

ภูมิภาค จํานวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 111 8.82 

ปริมณฑลและภาคกลาง 324 25.73 

ภาคเหนือ 230 18.27 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 422 33.52 

ภาคใต ้ 172 13.66 

รวม 1,259 100.00 

 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 612 48.61 

หญิง 647 51.39 

รวม 1,259 100.00 

 

ตารางที่ 3 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน ร้อยละ 

18 – 25 ปี 112 8.90 

26 – 35 ปี 209 16.60 

36 – 45 ปี 260 20.65 

46 – 59 ปี 396 31.45 

60 ปี ข้ึนไป 282 22.40 

ไม่ระบุ – – 

รวม 1,259 100.00 

 

ตารางที่ 4 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามศาสนา 

ศาสนา จํานวน ร้อยละ 

พุทธ 1,200 95.31 

อิสลาม 41 3.26 

คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถอืศาสนาใด ๆ 13 1.03 

ไม่ระบุ 5 0.40 

รวม 1,259 100.00 

 

ตารางที่ 5 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จํานวน ร้อยละ 

โสด 305 24.23 

สมรส 902 71.64 

หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่

 

46 3.65 

ไม่ระบุ 6 0.48 

รวม 1,259 100.00 
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ลักษณะทัว่ไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที่ 6 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า 370 29.39 

มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 403 32.00 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 94 7.47 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 315 25.02 

สูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 69 5.48 

ไม่ระบุ 8 0.64 

รวม 1,259 100.00 

 

ตารางที่ 7 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จํานวน ร้อยละ 

ขา้ราชการ/ลูกจา้ง/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 129 10.25 

พนกังานเอกชน 179 14.22 

เจา้ของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 286 22.72 

เกษตรกร/ประมง 156 12.39 

รับจา้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน 232 18.43 

พ่อบา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุว่างงาน 222 17.63 

นกัเรียน/นกัศึกษา 45 3.57 

พนกังานองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหากาํไร – – 

ไม่ระบุ 10 0.79 

รวม 1,259 100.00 

 

ตารางที ่8 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน จํานวน ร้อยละ 

ไม่มีรายได ้ 226 17.95 

ไม่เกิน 10,000 บาท 349 27.72 

10,001 – 20,000 บาท 306 24.31 

20,001 – 30,000 บาท 130 10.33 

30,001 – 40,000 บาท 50 3.97 

40,001 บาทข้ึนไป 66 5.24 

ไม่ระบุ 132 10.48 

รวม 1,259 100.00 
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