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“ใครจะเดือดร้อน หากมโีควดิ - 19 รอบ 2” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนย์สํารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” ร่วมกบั คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสาํรวจ

ของประชาชน เร่ือง “ใครจะเดือดร้อน หากมีโควิด - 19 รอบ 2” ทาํการสํารวจระหว่างวนัท่ี 3 – 7 กนัยายน 2563 จากประชาชนท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไป 

กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้ งส้ิน จํานวน 1,315 หน่วยตัวอย่าง เก่ียวกับกลุ่มในสังคมท่ีจะเดือดร้อน                 

และมาตรการ/งบประมาณ การเยยีวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบ หากเกิดการระบาดของโควดิ - 19 รอบท่ี 2 การสาํรวจอาศยัการสุ่มตวัอยา่งโดยใชค้วามน่าจะ

เป็นจากบญัชีรายช่ือฐานขอ้มูลตวัอยา่งหลกั (Master Sample) ของ “นิดา้โพล” สุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูล

ดว้ยวธีิการสัมภาษณ์ทางโทรศพัทโ์ดยกาํหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 97.0 

จากการสํารวจเม่ือถามประชาชนถึงกลุ่มท่ีจะเดือดร้อนมากท่ีสุด หากเกิดการระบาดของโควิด - 19 รอบท่ี 2 พบว่า ส่วนใหญ่              

ร้อยละ 43.12 ระบุว่า คนจนท่ีหาเชา้กินคํ่า รองลงมา ร้อยละ 14.68 ระบุว่า พ่อคา้ – แม่คา้ทัว่ไป ร้อยละ 9.66 ระบุว่า กลุ่มธุรกิจการท่องเท่ียว               
เช่น โรงแรม บริษทัทวัร์ ไกด ์ร้านอาหาร เป็นตน้ ร้อยละ 8.59 ระบุวา่ ผูท่ี้ปัจจุบนัยงัคงตกงานอยู ่ร้อยละ 7.53 ระบุวา่ กลุ่มผูเ้ปราะบางในสังคม 

เช่น เด็ก ผูสู้งอายุ ผูพิ้การ ร้อยละ 5.02 ระบุว่า พนักงานบริษทั/พนักงานโรงงาน ร้อยละ 2.66 ระบุว่า นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 2.59 ระบุว่า 

บุคลากร    ทางการแพทย์/สาธารณสุข ร้อยละ 2.51 ระบุว่า ผูป้ระกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 1.44 ระบุว่า เกษตรกร ร้อยละ 1.29 ระบุว่า                       

กลุ่มแรงงานต่างดา้ว ร้อยละ 0.76 ระบุวา่ ขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีรัฐ และร้อยละ 0.15 ระบุวา่ ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ 

ทา้ยท่ีสุดเม่ือถามถึงความคิดเห็นต่อมาตรการ/งบประมาณ การเยียวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบ หากเกิดการระบาดของโควิด - 19 รอบท่ี 2 พบวา่ 

ส่วนใหญ่ ร้อยละ 33.54 ระบุว่า รัฐบาลจะไม่มีงบประมาณสําหรับมาตรการเยียวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบ รองลงมา ร้อยละ 30.80 ระบุว่า มาตรการ/

งบประมาณการเยียวยาผูไ้ด้รับผลกระทบจะเหมือนหรือเท่า ๆ เดิม ร้อยละ 19.70 ระบุว่า มาตรการ/งบประมาณการเยียวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบ            

จะนอ้ยลง ร้อยละ 13.16 ระบุวา่ มาตรการ/งบประมาณการเยยีวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบจะมากข้ึน และร้อยละ 2.80 ระบุวา่ ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ 

เม่ือพิจารณาลกัษณะทั่วไปของตวัอย่าง พบว่า ตวัอย่างร้อยละ 8.67 มีภูมิลาํเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.86 มีภูมิลาํเนาอยู่ปริมณฑล     

และภาคกลาง ร้อยละ 18.33 มีภูมิลาํเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.61 มีภูมิลาํเนาอยู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.53 มีภูมิลาํเนาอยู่

ภาคใต ้ตวัอยา่งร้อยละ 48.97 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.03 เป็นเพศหญิง  

ตัวอย่างร้อยละ 8.52 มีอายุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 14.22 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 19.09 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 35.21 มีอายุ 46 – 59 ปี     

และร้อยละ 22.96 มีอาย ุ60 ปีข้ึนไป ตวัอยา่งร้อยละ 94.68 นบัถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.57 นบัถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1.29 นบัถือศาสนาคริสต ์

และอ่ืน ๆ และร้อยละ 0.46 ไม่ระบุศาสนา ตวัอยา่งร้อยละ 21.44 สถานภาพโสด ร้อยละ 73.76 สมรสแลว้ ร้อยละ 4.18 หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่

และร้อยละ 0.62 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส  

ตัวอย่างร้อยละ 31.41 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า ร้อยละ 32.17 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 7.76                          

จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 23.19 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 4.64 จบการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

และร้อยละ 0.83 ไม่ระบุการศึกษา ตวัอย่างร้อยละ 10.04 ประกอบอาชีพขา้ราชการ/ลูกจา้ง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 13.00 ประกอบอาชีพ

พนกังานเอกชน ร้อยละ 23.42 ประกอบอาชีพเจา้ของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 13.99 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 17.41 ประกอบอาชีพ

รับจา้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน ร้อยละ 17.87 เป็นพ่อบา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุวา่งงาน ร้อยละ 3.19 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา ร้อยละ 0.16 ประกอบอาชีพ

พนกังานองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหากาํไร และร้อยละ 0.92 ไม่ระบุอาชีพ  

ตัวอย่างร้อยละ 17.41 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 26.46 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 26.77 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน         

10,001 – 20,000 บาท  ร้อยละ 9.89 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 5.32 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บาท                           

ร้อยละ 5.70 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป และร้อยละ 8.45 ไม่ระบุรายได ้

 

วนัพธุท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2563 

 ศูนยส์าํรวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสาร 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 

ผู้อํานวยการศูนย์สํารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถอื 081-667-7766 
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1. ท่านคดิว่า ถ้าเกดิการระบาดของโควดิ - 19 รอบที ่2 กลุ่มใดในสังคมจะเดือดร้อนมากทีสุ่ด 

กลุ่มทีจ่ะเดือดร้อนมากทีสุ่ด หากเกดิการระบาดของโควิด - 19 รอบที ่2 ร้อยละ 

คนจนท่ีหาเชา้กินคํ่า 43.12 

พอ่คา้ - แม่คา้ทัว่ไป 14.68 

กลุ่มธุรกิจการท่องเท่ียว เช่น โรงแรม บริษทัทวัร์ ไกด ์ร้านอาหาร เป็นตน้ 9.66 

ผูท่ี้ปัจจุบนัยงัคงตกงานอยู ่ 8.59 

กลุ่มผูเ้ปราะบางในสังคม เช่น เดก็ ผูสู้งอาย ุผูพิ้การ 7.53 

พนกังานบริษทั/พนกังานโรงงาน 5.02 

นกัเรียน/นกัศึกษา 2.66 

บุคลากรทางการแพทย/์สาธารณสุข 2.59 

ผูป้ระกอบอาชีพอิสระ 2.51 

เกษตรกร 1.44 

กลุ่มแรงงานต่างดา้ว 1.29 

ขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีรัฐ 0.76 

ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ 0.15 

รวม 100.00 

 

2. ถ้าเกดิการระบาดของโควิด - 19 รอบที ่2 ท่านคดิว่ามาตรการ/งบประมาณ การเยยีวยาผู้ได้รับผลกระทบในรอบ 2 จะเป็นอย่างไร 

ความคดิเห็นต่อมาตรการ/งบประมาณ การเยยีวยาผู้ได้รับผลกระทบ หากเกดิการระบาดของโควดิ - 19 รอบที่ 2 ร้อยละ 

รัฐบาลจะไม่มีงบประมาณสาํหรับมาตรการเยยีวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบ 33.54 

มาตรการ/งบประมาณการเยยีวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบจะเหมือนหรือเท่า ๆ เดิม 30.80 

มาตรการ/งบประมาณการเยยีวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบจะนอ้ยลง 19.70 

มาตรการ/งบประมาณการเยยีวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบจะมากข้ึน 13.16 

ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ 2.80 

รวม 100.00 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

ลกัษณะทัว่ไปของตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามภูมภิาค       

ภูมภิาค จํานวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  114  8.67 

ปริมณฑลและภาคกลาง  340  25.86 

ภาคเหนือ  241  18.33 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  442  33.61 

ภาคใต ้  178  13.53 

รวม 1,315 100.00 

 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย  644  48.97 

หญิง  671  51.03 

รวม 1,315 100.00 

 

ตารางที่ 3 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน ร้อยละ 

18 – 25 ปี  112  8.52 

26 – 35 ปี  187  14.22 

36 – 45 ปี  251  19.09 

46 – 59 ปี  463  35.21 

60 ปี ข้ึนไป  302  22.96 

รวม 1,315 100.00 

 

ตารางที่ 4 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามศาสนา 

ศาสนา จํานวน ร้อยละ 

พทุธ  1,245  94.68 

อิสลาม  47  3.57 

คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศาสนาใด ๆ  17  1.29 

ไม่ระบุ  6  0.46 

รวม 1,315 100.00 

 

ตารางที่ 5 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จํานวน ร้อยละ 

โสด  282  21.44 

สมรส  970  73.76 

หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่  55  4.18 

ไม่ระบุ  8  0.62 

รวม 1,315 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที่ 6 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา่  413  31.41 

มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า  423  32.17 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  102  7.76 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  305  23.19 

สูงกวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  61  4.64 

ไม่ระบุ  11  0.83 

รวม 1,315 100.00 

 

ตารางที่ 7 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จํานวน ร้อยละ 

ขา้ราชการ/ลูกจา้ง/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  132  10.04 

พนกังานเอกชน  171  13.00 

เจา้ของธุรกิจ/อาชีพอิสระ  308  23.42 

เกษตรกร/ประมง  184  13.99 

รับจา้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน  229  17.41 

พอ่บา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุวา่งงาน  235  17.87 

นกัเรียน/นกัศึกษา  42  3.19 

พนกังานองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหากาํไร  2  0.16 

ไม่ระบุ  12  0.92 

รวม 1,315 100.00 

 

ตารางที่ 8 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จํานวน ร้อยละ 

ไม่มีรายได ้ 229 17.41 

ไม่เกิน 10,000 บาท 348 26.46 

10,001 – 20,000 บาท 352 26.77 

20,001 – 30,000 บาท 130 9.89 

30,001 – 40,000 บาท 70 5.32 

40,001 บาทข้ึนไป 75 5.70 

ไม่ระบุ 111 8.45 

รวม 1,315 100.00 

 

 


	ร่วมกับ

