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“มาตรการล็อกดาวน์ ควรไปต่อหรือไม่” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนย์ส ำรวจควำมคดิเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “มาตรการล็อกดาวน์  
ควรไปตอ่หรือไม่” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัที่ 23 – 26 สิงหำคม 2564 จำกประชำชนทีม่ีอำยุ 18 ปีขึน้ไป กระจำยทกุภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพ          
ทั่วประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,312 หน่วยตัวอย่ำง เกี่ยวกับมำตรกำรล็อกดำวน์ ควรไปต่อหรือไม่ กำรส ำรวจอำศัยกำรสุ่มตัวอย่ำงโดยใช้       
ควำมน่ำจะเป็นจำกบญัชรีำยชื่อฐำนข้อมูลตวัอยำ่งหลัก (Master Sample) ของ “นดิ้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบง่ำย (Simple Random Sampling)  
เก็บข้อมูลดว้ยวธีิกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพทโ์ดยก ำหนดค่ำควำมเชือ่มั่นทีร้่อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเมือ่ถำมประชำชนถึงกำรประสบควำมส ำเร็จในกำรแก้ไขปญัหำกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 จำกมำตรกำร ล็อกดำวน์
ในปัจจุบัน พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 35.67 ระบุว่ำ ไม่ประสบความส าเร็จเลย  เพรำะ กำรล็อกดำวน์ไม่มีควำมเข้มงวด มีกำรล็อกดำวน์              
แค่บำงพื้นที่ ขณะที่บำงส่วนระบุว่ำ ยังคงด ำเนินชีวิตอย่ำงปกติ ท ำให้มีกำรติดเชื้อเพิ่มมำกขึ้น รองลงมำ ร้อยละ 28.81 ระบุว่ำ ไม่ค่อยประสบ
ความส าเร็จ เพรำะ ประชำชนบำงส่วนไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติตำมที่รัฐก ำหนด  และบำงคนก็ยังไม่ได้รับกำรฉีดวัคซีน ร้อยละ 26.83 
ระบุว่ำ ค่อนข้างประสบความส าเร็จ เพรำะ ประชำชนมีกำรปฏิบัติตัวอย่ำงเคร่งครัด งดกำรรวมตัว ท ำให้ลดกำรแพร่ระบำดลงได้  ร้อยละ 6.17 
ระบุว่ำ ประสบความส าเร็จมาก เพรำะ มีกำรจ ำกัดกำรเดินทำงท ำใหล้ดกำรแพร่ระบำดของเชื้อลงได้ และร้อยละ 2.52 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/
ไม่สนใจ  

ส่วนควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรด ำเนินกำรมำตรกำรล็อกดำวน์เพือ่แก้ไขปญัหำกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 พบว่ำ ส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 26.14 ระบุว่ำ ควรด าเนินการต่อ แต่ให้มีมาตรการเข้มข้นขึ้น เพรำะ มำตรกำรต่ำง ๆ ต้องจริงจัง  และบทลงโทษที่รุนแรงส ำหรับคนที่   
ฝ่ำฝืน เพื่อให้ประชำชนจะได้หยุดกำรเดินทำง  ลดกำรเดินทำงข้ำมจังหวัด ลดกำรรวมตัวมำกยิ่งขึ้น และควรด าเนินการต่อ แต่ให้ผ่อนคลาย
มาตรการลง เพรำะ บำงพื้นที่ยอดผู้ติดเชื้อลดลงแล้ว และประชำชนบำงส่วนก็ได้ รับวัคซีนแล้ว ในสัดส่วนที่ เท่ำกัน รองลงมำ ร้อยละ 24.16  
ระบุว่ำ ไม่ควรด าเนินการต่อ เพรำะ ถึงแม้จะมีมำตรกำรล็อกดำวนย์ังไงกย็ังมีจ ำนวนยอดผู้ติดเชื้อเยอะอยู่ด ีรัฐบำลควรจัดหำวัคซีนที่มีคุณภำพ
มำฉีดให้แก่ประชำชน ขณะที่บำงส่วนระบวุ่ำ ประชำชนส่วนมำกไดรั้บผลกระทบในเร่ืองของกำรไม่สำมำรถประกอบอำชีพได้ ร้อยละ 21.27 
ระบุว่ำ ควรด าเนินการต่อเหมือนเดิม เพรำะ มำตรกำรเป็นกำรควบคุมที่พอดี มีกำรควบคุมเฉพำะพื้นที่เส่ียงเท่ำนั้น ประชำชนยังสำมำรถ
ประกอบอำชีพและเดินทำงไปไหนมำไหนได้สะดวก และร้อยละ 2.29 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ 
 ด้ำนควำมกังวลวำ่จะเกิดกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 มำกขึ้น หำกมีกำรยกเลกิมำตรกำรล็อกดำวน์ หรือมีกำรผ่อนคลำยมำตรกำรลง 
พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 33.38  ระบุว่ำ ค่อนข้างกังวล รองลงมำ ร้อยละ 31.33 ระบุว่ำ กังวลมาก ร้อยละ 18.45 ระบุว่ำ ไม่กังวลเลย ร้อยละ  
16.54 ระบุว่ำ ไม่ค่อยกังวล และร้อยละ 0.30 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ      

ท้ำยที่ สุด เมือ่ถำมถึงกำรยอมรับ ถ้ำมีกำรยกเลิกมำตรกำรล็อกดำวน์ หรือมีกำรผ่อนคลำยมำตรกำรลง แต่ท ำให้มีกำรแพร่ระบำด        
ของโควิด -19 เพิ่มขึ้น พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 30.26 ระบุว่ำ ค่อนข้างยอมรับได้ รองลงมำ ร้อยละ 29.42 ระบุว่ำ ไม่ยอมรับเลย  ร้อยละ 25.30 
ระบุว่ำ ยอมรับได้แน่นอน ร้อยละ 14.18 ระบุว่ำ ไม่ค่อยยอมรับ และร้อยละ 0.84 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ 

เมื่อพิจำรณำลักษณะทั่วไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตัวอย่ำงร้อยละ 8.77 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.76 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 18.29 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.69 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.49 มีภมูิล ำเนำอยู่ภำคใต้ 
ตัวอย่ำงร้อยละ 48.93 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.07 เป็นเพศหญิง  

ตัวอย่ำงร้อยละ 8.16 มีอำยุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 16.23 มีอำยุ  26 – 35 ปี  ร้อยละ 20.96 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 31.94 มีอำยุ  46 – 59 ปี     
และร้อยละ 22.71 มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอยำ่งร้อยละ 95.20 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.35 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.84 นับถือศำสนำคริสต์ 
และอ่ืน ๆ  และร้อยละ 0.61 ไม่ระบุศำสนำ ตัวอย่ำงร้อยละ 22.64 สถำนภำพโสด ร้อยละ 74.01 สมรสแล้ว ร้อยละ 3.12 หม้ำย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่  
และร้อยละ 0.23 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

 
 

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 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 : 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 29.80 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 33.61 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.33                         
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเทำ่ ร้อยละ 26.14 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทยีบเทำ่ ร้อยละ 3.51 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเทำ่ 
และร้อยละ 0.61 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตัวอย่ำงร้อยละ 11.05 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกจิ ร้อยละ 14.10 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 20.81
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกจิ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 14.56 ประกอบอำชพีเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.09 ประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป/ผู้ใช้แรงงำน      
ร้อยละ 20.65 เป็นพ่อบ้ำน/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 2.90 เป็นนักเรียน/นักศึกษำ ร้อยละ 0.15 เป็นพนักงำนองคก์รอิสระที่ไม่แสวงหำ
ก ำไร และร้อยละ 0.69 ไม่ระบุอำชีพ  

ตัวอย่ำงร้อยละ 20.27 ไม่มีรำยได้  ร้อยละ 27.36 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 21.42 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน         
10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 8.61 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 3.89 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท                           
ร้อยละ 5.03 มีรำยได้เฉลีย่ตอ่เดอืน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 13.42 ไม่ระบุรำยได้ 

1. ท่านคิดว่ามาตรการล็อกดาวน์ในปัจจุบันประสบความส าเร็จแค่ไหน ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 
การประสบความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากมาตรการล็อกดาวน์ในปัจจุบัน ร้อยละ 

ไม่ประสบควำมส ำเร็จเลย เพรำะ กำรล็อกดำวน์ไม่มีควำมเขม้งวด มีกำรล็อกดำวนแ์ค่บำงพื้นที ่ขณะที่บำงส่วนระบวุ่ำ  
ยังคงด ำเนินชีวิตอย่ำงปกติ ท ำให้มีกำรติดเชือ้เพิ่มมำกขึน้ 

35.67 

ไม่ค่อยประสบควำมส ำเร็จ เพรำะ ประชำชนบำงส่วนไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบตัิตำมที่รัฐก ำหนด และบำงคนก็ยงัไมไ่ด้
รับกำรฉีดวัคซีน 

28.81 

ค่อนข้างประสบควำมส ำเร็จ เพรำะ ประชำชนมีกำรปฏิบัตติัวอยำ่งเคร่งครัด งดกำรรวมตัว ท ำให้ลดกำรแพร่ระบำดลงได้  26.83 
ประสบควำมส ำเร็จมาก เพรำะ มีกำรจ ำกัดกำรเดินทำงท ำให้ลดกำรแพร่ระบำดของเชือ้ลงได้ 6.17 
ไม่ตอบ/ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ 2.52 

รวม 100.00 
 
2. ท่านคิดว่ามาตรการล็อกดาวน์ในปัจจุบัน เพ่ือแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ควรด าเนินการต่อหรอืไม่ 

การด าเนินการมาตรการล็อกดาวน์เพ่ือแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ร้อยละ 
ควรด ำเนินกำรต่อ แต่ให้มีมาตรการเข้มข้นขึ้น เพรำะ มำตรกำรต่ำง ๆ  ต้องจริงจัง และบทลงโทษที่รุนแรงส ำหรับคนที่ฝ่ำฝืน

เพื่อให้ประชำชนจะไดห้ยดุกำรเดินทำง ลดกำรเดินทำงข้ำมจังหวัด ลดกำรรวมตัวมำกยิ่งขึ้น 
26.14 

ควรด ำเนินกำรต่อ แต่ให้ผ่อนคลายมาตรการลง เพรำะ บำงพื้นที่ยอดผู้ติดเชื้อลดลงแล้ว และประชำชนบำงส่วนกไ็ดรั้บ 
วัคซีนแล้ว 

26.14 

ไม่ควรด ำเนินกำรต่อ เพรำะ ถึงแม้จะมีมำตรกำรล็อกดำวน์ยงัไงกย็งัมีจ ำนวนยอดผู้ติดเชื้อมำกอยู่ด ีรัฐบำลควรจัดหำวัคซีนที่มี
คุณภำพมำฉีดให้แก่ประชำชน ขณะที่บำงส่วนระบวุ่ำ ประชำชนส่วนมำกได้รับผลกระทบในเร่ืองของ 
กำรไม่สำมำรถประกอบอำชีพได้ 

24.16 

ควรด ำเนินกำรต่อเหมือนเดิม เพรำะ มำตรกำรเป็นกำรควบคุมทีพ่อดี มีกำรควบคุมเฉพำะพื้นที่เส่ียงเท่ำนั้น ประชำชนยัง
สำมำรถประกอบอำชีพและเดินทำงไปไหนมำไหนไดส้ะดวก  

21.27 

ไม่ตอบ/ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ 2.29 
รวม 100.00 

 
3. ท่านมีความกังวลแค่ไหนว่า จะเกิดการแพร่ระบาดของโควดิ-19 มากขึ้น หากมีการยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์หรือมีการผ่อนคลายมาตรการลง 

ความกังวลว่าจะเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 มากขึ้น หากมีการยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ 
หรือมีการผ่อนคลายมาตรการลง 

ร้อยละ 

ค่อนข้างกังวล 33.38 
กังวลมาก 31.33 
ไม่กังวลเลย 18.45 
ไม่ค่อยกังวล 16.54 
ไม่ตอบ/ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ 0.30 

รวม 100.00 
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4. ท่านจะยอมรับได้หรือไม่ ถ้ามีการยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ หรือมีการผ่อนคลายมาตรการลงแต่ท าให้มีการแพร่ระบาดของโควดิ-19 เพ่ิมขึ้น 
การยอมรับ ถ้ามีการยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ หรือมีการผ่อนคลายมาตรการลง 

แต่ท าให้มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 

ค่อนข้างยอมรับได้ 30.26 
ไม่ยอมรับเลย 29.42 
ยอมรับได้แน่นอน 25.30 
ไม่ค่อยยอมรับ 14.18 
ไม่ตอบ/ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ 0.84 

รวม 100.00 
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ลักษณะท่ัวไปของตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมิภาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 115 8.77 
ปริมณฑลและภำคกลำง 338 25.76 
ภำคเหนือ 240 18.29 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 442 33.69 
ภำคใต้ 177 13.49 

รวม 1,312 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 642 48.93 
หญิง 670 51.07 

รวม 1,312 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 107 8.16 
26 – 35 ปี 213 16.23 
36 – 45 ปี 275 20.96 
46 – 59 ปี 419 31.94 
60 ปี ขึ้นไป 298 22.71 

รวม 1,312 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,249 95.20 
อิสลำม 44 3.35 
คริสต์ /ฮินดู/ซิกข์/ยิว/ไม่นับถอืศำสนำใด ๆ  11 0.84 
ไม่ระบุ 8 0.61 

รวม 1,312 100.00 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 297 22.64 
สมรส 971 74.01 
หม้ำย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่ 41 3.12 
ไม่ระบุ 3 0.23 

รวม 1,312 100.00 
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ลักษณะท่ัวไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 391 29.80 
มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 441 33.61 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 83 6.33 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 343 26.14 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 46 3.51 
ไม่ระบุ 8 0.61 

รวม 1,312 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ 145 11.05 
พนักงำนเอกชน 185 14.10 
เจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 273 20.81 
เกษตรกร/ประมง 191 14.56 
รับจ้ำงทั่วไป/ผู้ใช้แรงงำน 198 15.09 
พ่อบ้ำน/แม่บ้ำน/เกษียณอำยุ/ว่ำงงำน 271 20.65 
นักเรียน/นักศึกษำ 38 2.90 
องค์กรอิสระที่ไม่แสวงหำก ำไร 2 0.15 
ไม่ระบุ 9 0.69 

รวม 1,312 100.00 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได้ 266 20.27 
ไม่เกิน 10,000 บำท 359 27.36 
10,001 – 20,000 บำท 281 21.42 
20,001 – 30,000 บำท 113 8.61 
30,001 – 40,000 บำท 51 3.89 
40,001 บำทขึ้นไป 66 5.03 
ไม่ระบุ 176 13.42 

รวม 1,312 100.00 
 
 


