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“ปิดประเทศหน ีCOVID-19 กนัไหม?” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “ปิดประเทศหนี 
COVID-19 กันไหม?” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 18 – 19 มีนำคม 2563 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ          
และอำชีพทั่วประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,257 หน่วยตัวอย่ำง เก่ียวกับรัฐบำลควรส่ังปิดประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหำกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัส 
COVID-19 ในประเทศไทย กำรส ำรวจอำศัยกำรสุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลัก (Master Sample)                    
ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมั่น         
ท่ีร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อรัฐบำลควรส่ังปิดประเทศ เพ่ือแกไ้ขปัญหำกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัส  COVID-19 
ในประเทศไทย พบว่ำ ร้อยละ 67.38 ระบุว่ำ เห็นดว้ยมาก เพรำะ เป็นกำรยบัย ั้งกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัส COVID-19 เน่ืองจำกเช้ือไวรัสส่วนใหญ่
มำจำกประเทศกลุ่มเส่ียง ท ำให้กำรเเพร่ระบำดมีมำกขึ้น และรัฐบำลควรต่ืนตวัมำกกว่ำน้ีในกำรควบคุม ดูแล ป้องกนักำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัส 
COVID-19 ให้กับประชำชนภำยในประเทศอย่ำงเต็มท่ี ร้อยละ 18.22 ระบุว่ำ ค่อนข้างเห็นด้วย เพรำะ ประเทศกลุ่มเส่ียงท ำกำรปิดประเทศเกือบ                  
ทั้งหมดแล้ว ดังนั้น ควรปิดประเทศเเละท ำกำรดูแลรักษำภำยในประเทศให้ดีท่ีสุด เพ่ือเป็นกำรป้องกนักำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัส COVID-19                
ท่ีจะเพ่ิมมำกขึ้น ร้อยละ 5.57 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเห็นด้วย เพรำะ ท ำให้เกิดผลกระทบหลำย ๆ ด้ำน เช่น เศรษฐกิจ กำรท่องเท่ียว และควำมสัมพนัธ์
ระหว่ำงประเทศ ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ สถำนกำรณ์ยงัไม่รุนแรง และเช่ือใจแพทยไ์ทยว่ำสำมำรถควบคุมกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัส COVID-19 ได ้
ร้อยละ 7.80 ระบุว่ำ ไม่เห็นด้วยเลย เพรำะ ควรหำวิธีท่ีสำมำรถหยุดกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัส COVID-19 ได้ดีกว่ำกำรปิดประเทศ                 
ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ปิดเฉพำะเมืองท่ีมีผูติ้ดเช้ือจ ำนวนมำก และควรปิดสถำนท่ีท่ีตอ้งมีกำรชุมนุมจ ำนวนมำกทั้งประเทศ เช่น สถำนบนัเทิง 
สถำนบริกำร โรงภำพยนตร์ และร้อยละ 1.03 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ    

ดำ้นควำมคิดเห็นของประชำชนต่อรัฐบำลควรห้ำมเดินทำงขำ้มจงัหวดั (ปิดเมือง) เพื่อแกไ้ขปัญหำกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัส COVID-19 
พบว่ำ ร้อยละ 33.26 ระบุว่ำ เห็นดว้ยมาก ร้อยละ 20.92 ระบุว่ำ ค่อนข้างเห็นดว้ย ร้อยละ 19.89 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเห็นดว้ย ร้อยละ 24.18 ระบุว่ำ               
ไม่เห็นดว้ยเลย และร้อยละ 1.75 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ส ำหรับควำมคิดเห็นของประชำชนต่อรัฐบำลควรส่ังปิดผบั สถำนบนัเทิง สถำนบริกำร ทั้งประเทศชัว่ครำวเพื่อแกไ้ขปัญหำกำรแพร่ระบำด
ของเช้ือไวรัส COVID-19 พบว่ำ ร้อยละ 79.00 ระบุว่ำ เห็นดว้ยมาก ร้อยละ 14.08 ระบุว่ำ ค่อนข้างเห็นดว้ย ร้อยละ 3.82 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเห็นดว้ย 
ร้อยละ 2.23 ระบุว่ำ ไม่เห็นดว้ยเลย และร้อยละ 0.87 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

ท้ำยท่ีสุดเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกับกำรเสนอขอเปิดประชุมสภำฯ สมัยวิสำมัญ เพื่อหำรือกำรแกไ้ขปัญหำกำรแพร่
ระบำดของเช้ือไวรัส COVID-19 พบว่ำ ร้อยละ 63.48 ระบุว่ำ เห็นดว้ยมาก ร้อยละ 18.06 ระบุว่ำ ค่อนข้างเห็นดว้ย ร้อยละ 5.25 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเห็นดว้ย 
ร้อยละ 9.71 ระบุว่ำ ไม่เห็นดว้ยเลย และร้อยละ 3.50 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ   

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตัวอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 8.91 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.70 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล     
และภำคกลำง ร้อยละ 18.46 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.49 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.44 มีภูมิล ำเนำอยู่
ภำคใต ้ตวัอยำ่งร้อยละ 48.85 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.15 เป็นเพศหญิง  

ตัวอย่ำงร้อยละ 7.32 มีอำยุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 16.63 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 22.91 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 29.91 มีอำยุ 46 – 59 ปี     
และร้อยละ 23.23 มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ตวัอยำ่งร้อยละ 94.27 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 4.22 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.71 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอื่น ๆ และร้อยละ 0.80 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำงร้อยละ 23.79 สถำนภำพโสด ร้อยละ 72.07 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.34 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 0.80 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำงร้อยละ 30.47 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 30.47 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 8.43                 
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 24.50 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.94 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 1.19 ไม่ระบุกำรศึกษำ ตัวอย่ำงร้อยละ 10.42 ประกอบอำชีพข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 14.08 ประกอบอำชีพ
พนักงำนเอกชน ร้อยละ 21.56 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 14.96 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.64 ประกอบอำชีพ
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ช้แรงงำน ร้อยละ 19.97 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำยุ/ว่ำงงำน ร้อยละ 3.26 เป็นนักเรียน/นักศึกษำ ร้อยละ 0.16 เป็นพนักงำน
องคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร และร้อยละ 0.95 ไม่ระบุอำชีพ  

วันเสาร์ท่ี 21 มีนาคม 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 
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ตัวอย่ำงร้อยละ 20.45 ไม่ มีรำยได้ ร้อยละ 22.43 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 24.74 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน         

10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 9.71 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.09 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 7.48 
มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 10.10 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า รัฐบาลควรส่ังปิดประเทศ เพ่ือแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อรัฐบาลควรส่ังปิดประเทศ เพ่ือแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด 
ของเช้ือไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย 

ร้อยละ 

เห็นด้วยมาก เพรำะ เป็นกำรยบัย ั้งกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัส COVID-19 เน่ืองจำกเช้ือไวรัสส่วนใหญ่มำจำกประเทศ   
กลุ่มเส่ียง ท ำให้กำรเเพร่ระบำดมีมำกขึ้น และรัฐบำลควรต่ืนตวัมำกกว่ำน้ีในกำรควบคุม ดูแล ป้องกนักำรแพร่
ระบำดของเช้ือไวรัส COVID-19 ให้กบัประชำชนภำยในประเทศอยำ่งเตม็ท่ี 

67.38 

ค่อนข้างเห็นดว้ย เพรำะ ประเทศกลุ่มเส่ียงท ำกำรปิดประเทศเกือบทั้งหมดแลว้ ดงันั้น ควรปิดประเทศเเละท ำกำรดูแลรักษำ
ภำยในประเทศให้ดีท่ีสุด เพ่ือเป็นกำรป้องกนักำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัส COVID-19 ท่ีจะเพ่ิมมำกขึ้น 

18.22 

ไม่ค่อยเห็นดว้ย เพรำะ ท ำให้เกิดผลกระทบหลำย ๆ ดำ้น เช่น เศรษฐกิจ กำรท่องเท่ียว และควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงประเทศ 
ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ สถำนกำรณ์ยงัไม่รุนแรง และเช่ือใจแพทยไ์ทยว่ำสำมำรถควบคุมกำรแพร่ระบำดของเช้ือ
ไวรัส COVID-19 ได ้

5.57 

ไม่เห็นดว้ยเลย เพรำะ ควรหำวิธีท่ีสำมำรถหยุดกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัส COVID-19 ไดดี้กว่ำกำรปิดประเทศ ขณะท่ีบำงส่วน
ระบุว่ำ ปิดเฉพำะเมืองท่ีมีผูติ้ดเช้ือจ ำนวนมำก และควรปิดสถำนท่ีท่ีต้องมีกำรชุมนุมจ ำนวนมำกทั้งประเทศ เช่น             
สถำนบนัเทิง สถำนบริกำร โรงภำพยนตร์  

7.80 

ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.03 
รวม 100.00 

 
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า รัฐบาลควรห้ามเดินทางข้ามจังหวัด (ปิดเมือง) เพ่ือแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อรัฐบาลควรห้ามเดินทางข้ามจังหวัด (ปิดเมือง) เพ่ือแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด 
ของเช้ือไวรัส COVID-19 ร้อยละ 

เห็นดว้ยมาก  33.26 
ค่อนข้างเห็นดว้ย  20.92 
ไม่ค่อยเห็นดว้ย  19.89 
ไม่เห็นดว้ยเลย  24.18 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไมส่นใจ 1.75 

รวม 100.00 
 
3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า รัฐบาลควรส่ังปิดผับ สถานบันเทิง สถานบริการ (เช่น นวดแผนโบราณ ฟิตเนส สปา และโรงมหรสพ) ทั้งประเทศช่ัวคราว 
เพ่ือแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 (หมายเหตุ: ปัจจุบันบังคับใช้เฉพาะกรุงเทพและปริมณฑล) 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อรัฐบาลควรส่ังปิดผับ สถานบันเทิง สถานบริการ ทั้งประเทศช่ัวคราว  
เพ่ือแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ร้อยละ 

เห็นดว้ยมาก  79.00 
ค่อนข้างเห็นดว้ย  14.08 
ไม่ค่อยเห็นดว้ย  3.82 
ไม่เห็นดว้ยเลย  2.23 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไมส่นใจ 0.87 

รวม 100.00 
 
4. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กบัการเสนอขอเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ เพ่ือหารือการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 

ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเสนอขอเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ เพ่ือหารือการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด 
ของเช้ือไวรัส COVID-19 ร้อยละ 

เห็นดว้ยมาก  63.48 
ค่อนข้างเห็นดว้ย  18.06 
ไม่ค่อยเห็นดว้ย  5.25 
ไม่เห็นดว้ยเลย  9.71 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 3.50 

รวม 100.00 



3 
 

 
ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 112 8.91 
ปริมณฑลและภำคกลำง 323 25.70 
ภำคเหนือ 232 18.46 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 421 33.49 
ภำคใต ้ 169 13.44 

รวม 1,257 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 614 48.85 
หญิง 643 51.15 

รวม 1,257 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 25 ปี 92 7.32 
26 – 35 ปี 209 16.63 
36 – 45 ปี 288 22.91 
46 – 59 ปี 376 29.91 
60 ปี ขึ้นไป 292 23.23 
ไม่ระบ ุ – – 

รวม 1,257 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,185 94.27 
อิสลำม 53 4.22 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 9 0.71 
ไม่ระบ ุ 10 0.80 

รวม 1,257 100.00 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 299 23.79 
สมรส 906 72.07 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 42 3.34 
ไม่ระบ ุ 10 0.80 

รวม 1,257 100.00 
 



4 
 

 
ลักษณะทัว่ไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 383 30.47 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 383 30.47 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 106 8.43 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 308 24.50 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 62 4.94 
ไม่ระบ ุ 15 1.19 

รวม 1,257 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 131 10.42 
พนกังำนเอกชน 177 14.08 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 271 21.56 
เกษตรกร/ประมง 188 14.96 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 184 14.64 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 251 19.97 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 41 3.26 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 2 0.16 
ไม่ระบ ุ 12 0.95 

รวม 1,257 100.00 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 257 20.45 
ไม่เกิน 10,000 บำท 282 22.43 
10,001 – 20,000 บำท 311 24.74 
20,001 – 30,000 บำท 122 9.71 
30,001 – 40,000 บำท 64 5.09 
40,001 บำทขึ้นไป 94 7.48 
ไม่ระบ ุ 127 10.10 

รวม 1,257 100.00 
 


