
1 
 

 
 
 
 
 
 

“เช่ือหรือไม่ นายกฯจะเปิดประเทศภายใน 120 วัน !” 
 

เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเหน็ “นดิ้ำโพล” สถำบนับัณฑติพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “เชื่อหรือไม่ นายกฯ
จะเปิดประเทศภายใน 120 วัน ” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวันที่  22 – 25 มิถุนำยน 2564 จำกประชำชนที่มีอำยุ 15 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค            
ระดับกำรศึกษำ และอำชีพทั่วประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,311 หน่วยตัวอยำ่ง เกี่ยวกบัค ำประกำศของนำยกรัฐมนตรี พลเอกประยทุธ์ จันทร์โอชำ  
ที่จะต้องเปิดทั้งประเทศ ให้ได้ภำยใน 120 วัน กำรส ำรวจอำศัยกำรสุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยชื่อฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลัก 
(Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำง ด้วยวิธีแบบง่ำย   (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์        
โดยก ำหนดคำ่ควำมเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเมื่อถำมควำมคิดเห็นของประชำชนกับค ำประกำศของนำยกรัฐมนตรี พลเอกประยทุธ์ จันทร์โอชำ ที่จะต้องเปิดทั้งประเทศ           
ให้ได้ภำยใน 120 วัน พบวำ่ ร้อยละ 12.43 ระบวุ่ำ เห็นด้วยมำก เพรำะ เป็นกำรกระตุ้นให้เศรษฐกจิดขีึ้น เป็นกำรชว่ยเหลอื ฟ้ืนฟู กำรทอ่งเที่ยวในไทย 
ให้มีรำยไดเ้หมือนเดิม แก้ปญัหำปำกทอ้งของประชำชนในประเทศได้ ร้อยละ 13.58 ระบุวำ่ ค่อนข้ำงเห็นด้วย เพรำะ มี เงินหมุนเวียนเข้ำประเทศ                 
ท ำให้เศรษฐกิจดีขึน้ เป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจภำคกำรทอ่งเทีย่ว และรัฐตอ้งมีกำรควบคมุอยำ่งเขม้งวด ร้อยละ 19.91 ระบุวำ่ ไม่ค่อยเห็นด้วย เพรำะ 
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ยังรุนแรงอยู่ ประชำชนบำงส่วนยังไม่ได้รับวัคซีน  และไม่เชื่อมั่นในมำตรกำรป้องกันของรัฐ                
ร้อยละ 53.55 ระบุว่า ไม่เหน็ด้วยเลย เพรำะ สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ยังไม่สำมำรถควบคุมได้ ยังไม่ต้องกำรให้เส่ียงรับ
ต่ำงชำติเข้ำมำ และต้องกำรใหเ้ปิดประเทศตอนทีป่ระชำชนฉีดวคัซีนแลว้เกอืบทั้งประเทศกอ่น และร้อยละ 0.53 ระบุวำ่ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ       

ด้ำนควำมเชื่อของประชำชนต่อรัฐบำลวำ่จะสำมำรถเปิดทั้งประเทศได้ภำยใน 120 วัน ตำมค ำประกำศของนำยกฯ พบวำ่ ร้อยละ 6.94 
ระบุว่ำ เชื่อมำก ร้อยละ 20.22 ระบุว่ำ ค่อนข้ำงเชื่อ ร้อยละ 28.68 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเชื่อ ร้อยละ 42.94 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย และร้อยละ 1.22 ระบุว่ำ           
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ส ำหรับควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรยอมรับควำมเส่ียงร่วมกันกับ รัฐบำลจำกกำรเปิดทั้งประเทศ ตำมค ำประกำศของนำยกฯ       
แต่อำจต้องเผชิญกับกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ที่เพิ่มขึ้น พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.56 ระบุว่า จะไม่ยอมรับความเสี่ยงใด ๆ และ
รัฐบาลตอ้งรับผิดชอบ รองลงมำ ร้อยละ 24.56 ระบุว่ำ จะยอมรับควำมเส่ียง แต่รัฐบำลต้องรับผิดชอบ ร้อยละ 11.29 ระบุว่ำ จะไม่ยอมรับ       
ควำมเส่ียงใด ๆ แต่ก็ไม่โทษรัฐบำล ร้อยละ 9.00 ระบุว่ำ จะยอมรับควำมเส่ียง และไม่โทษรัฐบำล และร้อยละ 2.59 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/      
ไม่สนใจ    

ท้ำยที่สุดเมื่อถำมประชำชนถึงกำรให้ควำมส ำคัญระหว่ำงควำมอยู่รอดทำงเศรษฐกิจกับควำมปลอดภัยของสุขภำพ พบว่ำ ส่วนใหญ่  
ร้อยละ 69.19 ระบุว่ำ เลือกความปลอดภัยของสุขภาพ แม้ว่ำจะต้องอยู่ในภำวะเศรษฐกิจที่ยำกล ำบำก เพรำะ ถ้ำประชำชนสุขภำพแข็งแรงดี       
ท ำให้ไม่เกิดกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ขึ้น จะได้กลับมำในกำรด ำรงชีวิต ประกอบอำชีพได ้และมีแรงขับเคลือ่นเศรษฐกิจให้ดีขึ้น
ตำมมำ รองลงมา ร้อยละ 18.99 ระบุว่า เลือกความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ แม้ว่ำจะต้องเส่ียงกับควำมปลอดภัยของสุขภำพ เพรำะ เศรษฐกิจแย่  
ส่งผลกระทบในหลำย ๆ  ด้ำน ต้องกำรประกอบอำชีพเหมือนเดิม และประชำชนส่วนใหญ่มกีำรดูแลและรับผิดชอบตัวเองได้  และร้อยละ 11.82 
ระบุว่ำ อะไรก็ได้แลว้แตรั่ฐบำลจะเห็นสมควร เพรำะ ทั้ง 2 ส่ิงมีควำมส ำคัญเท่ำกัน ต้องท ำควบคูก่ันไป   

เมื่อพิจำรณำลักษณะทั่วไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตัวอย่ำงร้อยละ 8.85 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.71 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 18.15 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.64 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.65 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคใต้ 
ตัวอย่ำงร้อยละ 49.05 เป็นเพศชำย และร้อยละ 50.95 เป็นเพศหญิง 

ตัวอย่ำงร้อยละ 8.70 มีอำยุ 15 – 25 ปี ร้อยละ 15.87 มีอำยุ  26 – 35 ปี  ร้อยละ 21.43 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 30.89 มีอำยุ  46 – 59 ปี     
และร้อยละ 23.11 มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอยำ่งร้อยละ 95.50 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.05 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.84 นับถือศำสนำคริสต์ 
และอ่ืน ๆ  และร้อยละ 0.61 ไม่ระบุศำสนำ ตัวอย่ำงร้อยละ 22.96 สถำนภำพโสด ร้อยละ 73.68 สมรสแล้ว ร้อยละ 2.75 หม้ำย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่  
และร้อยละ 0.61 ไม่ระบุสถำนภำพ 

 

วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ โทรศัพท์ 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 : E-mail : nida_poll@nida.ac.th 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 
 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
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ตัวอย่ำงร้อยละ 28.22 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 34.86 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.79                         

จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเทำ่ ร้อยละ 25.78 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทยีบเทำ่ ร้อยละ 3.51 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเทำ่ 
และร้อยละ 0.84 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตัวอย่ำงร้อยละ 10.22 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกจิ ร้อยละ 14.57 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 21.05
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกจิ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 13.43 ประกอบอำชพีเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.48 ประกอบอำชีพ รับจ้ำงทั่วไป/ผู้ใช้แรงงำน      
ร้อยละ 20.59 เป็นพ่อบ้ำน/แมบ่้ำน/เกษียณอำยุ/ว่ำงงำน ร้อยละ 3.59 เป็นนักเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 1.07 ไม่ระบุอำชีพ  

ตัวอย่ำงร้อยละ 21.21 ไม่มีรำยได้  ร้อยละ 23.19 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 25.40 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน         
10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 9.23 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.42 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท                           
ร้อยละ 4.73 มีรำยได้เฉลีย่ตอ่เดอืน 40,001 บำท ขึ้นไป และร้อยละ 10.82 ไม่ระบุรำยได้ 

 

1. ท่านเห็นด้วยหรอืไม่กับค าประกาศของนายกรฐัมนตร ีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีจะต้องเปิดท้ังประเทศให้ได้ภายใน 120 วัน 
ความคิดเหน็ของประชาชนกับค าประกาศของนายกรฐัมนตรี พลเอกประยทุธ์ จันทร์โอชา  

ท่ีจะต้องเปิดท้ังประเทศให้ไดภ้ายใน 120 วัน 
ร้อยละ 

เห็นด้วยมาก เพรำะ เป็นกำรกระตุน้ให้เศรษฐกิจดีขึน้ เป็นกำรช่วยเหลอื ฟ้ืนฟ ูกำรท่องเทีย่วในไทยให้มีรำยได้เหมือนเดิม 
แก้ปัญหำปำกทอ้งของประชำชนในประเทศได้ 

12.43 

ค่อนข้างเห็นด้วย เพรำะ มีเงินหมุนเวียนเข้ำประเทศท ำให้เศรษฐกิจดีขึ้น เป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจภำคกำรท่องเที่ยว 
และรัฐต้องมีกำรควบคุมอย่ำงเขม้งวด 

13.58 

ไม่ค่อยเห็นด้วย เพรำะ สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ยังรุนแรงอยู่ ประชำชนบำงส่วนยังไม่ได้ 
รับวัคซีน และไม่เชื่อมั่นในมำตรกำรป้องกันของรัฐ 

19.91 

ไม่เห็นด้วยเลย เพรำะ สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ยังไม่สำมำรถควบคุมได้ ยังไม่ต้องกำรให้ เส่ียง             
รับต่ำงชำติเขำ้มำ และตอ้งกำรให้เปิดประเทศตอนทีป่ระชำชนฉีดวัคซีนแลว้เกือบทัง้ประเทศก่อน 

53.55 

ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.53 
รวม 100.00 

 

2. ท่านเชื่อหรือไม่ว่ารัฐบาลจะสามารถเปิดท้ังประเทศได้ภายใน 120 วัน ตามค าประกาศของนายกฯ 
ความเชื่อของประชาชนต่อรัฐบาลว่าจะสามารถเปิดท้ังประเทศได้ภายใน 120 วัน ตามค าประกาศของนายกฯ  

เชื่อมาก 6.94 
ค่อนข้างเชื่อ 20.22 
ไม่ค่อยเชื่อ 28.68 
ไม่เชื่อเลย 42.94 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.22 

รวม 100.00 
 

3. ท่านจะยอมรับความเสี่ยงร่วมกันกับรัฐบาลหรือไม่ จากการเปิดท้ังประเทศ ตามค าประกาศของนายกฯ แต่อาจต้องเผชิญกับการแพร่ระบาด
ของไวรัส COVID-19 ท่ีเพ่ิมขึ้น 

การยอมรับความเสี่ยงร่วมกันกับรัฐบาลจากการเปิดท้ังประเทศ ตามค าประกาศของนายกฯ  
แต่อาจต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ท่ีเพ่ิมขึ้น 

 

จะไม่ยอมรับควำมเส่ียงใด ๆ  และรัฐบาลต้องรับผิดชอบ 52.56 
จะยอมรับควำมเส่ียง แต่รัฐบาลต้องรับผิดชอบ 24.56 
จะไม่ยอมรับควำมเส่ียงใด ๆ  แต่ก็ไม่โทษรัฐบาล 11.29 
จะยอมรับควำมเส่ียง และไม่โทษรัฐบาล 9.00 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 2.59 

รวม 100.00 
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4. ท่านให้ความส าคัญกับสิ่งใดมากกว่ากันระหว่างความอยู่รอดทางเศรษฐกิจกับความปลอดภัยของสุขภาพ (เช่น ปลอดภัยจากการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19) 

การให้ความส าคัญระหว่างความอยู่รอดทางเศรษฐกิจกับความปลอดภัยของสุขภาพ  
เลือกความปลอดภัยของสุขภาพ แม้ว่ำจะต้องอยู่ในภำวะเศรษฐกิจที่ยำกล ำบำก เพรำะ ถ้ำประชำชนสุขภำพแข็งแรงดี 

ท ำให้ไม่เกิดกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ขึ้น จะได้กลับมำในกำรด ำรงชีวิต ประกอบอำชีพ
ได้ และมีแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ดขีึน้ตำมมำ 

69.19 

เลือกความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ แม้ว่ำจะต้องเส่ียงกับควำมปลอดภัยของสุขภำพ เพรำะ เศรษฐกิจแย่ส่งผลกระทบใน
หลำย ๆ ด้ำน ต้องกำรประกอบอำชีพเหมือนเดิม และประชำชนส่วนใหญ่มีกำรดูแลและรับผิดชอบ
ตัวเองได้ 

18.99 

อะไรก็ได้แล้วแตรั่ฐบำลจะเห็นสมควร เพรำะ ทั้ง 2 ส่ิงมีควำมส ำคัญเท่ำกัน ต้องท ำควบคูก่ันไป 11.82 
รวม 100.00 
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ลักษณะท่ัวไปของตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมิภาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 116 8.85 
ปริมณฑลและภำคกลำง 337 25.71 
ภำคเหนือ 238 18.15 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 441 33.64 
ภำคใต้ 179 13.65 

รวม 1,311 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 643 49.05 
หญิง 668 50.95 

รวม 1,311 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
15 – 25 ปี 114 8.70 
26 – 35 ปี 208 15.87 
36 – 45 ปี 281 21.43 
46 – 59 ปี 405 30.89 
60 ปี ขึ้นไป 303 23.11 

รวม 1,311 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,252 95.50 
อิสลำม 40 3.05 
คริสต์ /ฮินดู/ซิกข์/ยิว/ไม่นับถอืศำสนำใด ๆ  11 0.84 
ไม่ระบุ 8 0.61 

รวม 1,311 100.00 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 301 22.96 
สมรส 966 73.68 
หม้ำย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่ 36 2.75 
ไม่ระบุ 8 0.61 

รวม 1,311 100.00 
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ลักษณะท่ัวไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 
ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 370 28.22 
มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 457 34.86 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 89 6.79 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 338 25.78 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 46 3.51 
ไม่ระบุ 11 0.84 

รวม 1,311 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ 134 10.22 
พนักงำนเอกชน 191 14.57 
เจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 276 21.05 
เกษตรกร/ประมง 176 13.43 
รับจ้ำงทั่วไป/ผู้ใช้แรงงำน 203 15.48 
พ่อบ้ำน/แม่บ้ำน/เกษียณอำยุ/ว่ำงงำน 270 20.59 
นักเรียน/นักศึกษำ 47 3.59 
ไม่ระบุ 14 1.07 

รวม 1,311 100.00 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน  

รายได้เฉล่ียต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได้ 278 21.21 
ไม่เกิน 10,000 บำท 304 23.19 
10,001 – 20,000 บำท 333 25.40 
20,001 – 30,000 บำท 121 9.23 
30,001 – 40,000 บำท 71 5.42 
40,001 บำท ขึ้นไป 62 4.73 
ไม่ระบุ 142 10.82 

รวม 1,311 100.00 
 
 


