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“เปิดประเทศ 2 อาทิตย์แล้ว เป็นอย่างไรบ้าง” 
 

เรียน  บรรณาธกิารบริหาร/บรรณาธิการข่าว/หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “เปิดประเทศ          
2 อาทิตย์แล้ว เป็นอย่างไรบ้าง” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำง วนัท่ี 15-16 พฤศจิกำยน 2564 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค             
ระดบักำรศึกษำ และอำชีพทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,320 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบัสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ของประเทศเป็นอย่ำงไร ตั้งแต่รัฐบำล
เปิดประเทศ เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกำยน ท่ีผ่ำนมำ กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลกั 
(Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบง่ำย  (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์  
โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจของประเทศ ตั้งแต่รัฐบำลเปิดประเทศ เม่ือวนัท่ี 1 
พฤศจิกำยน ท่ีผำ่นมำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.11 ระบุว่ำ สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจเหมือนเดิม รองลงมำ ร้อยละ 29.85 ระบุว่ำ สถำนกำรณ์
ทำงเศรษฐกิจค่อนข้างดีขึ้น ร้อยละ 9.62 ระบุว่ำ สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจค่อนข้างแย่ลง ร้อยละ 8.94 ระบุว่ำ สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ           
แย่ลงมาก และร้อยละ 3.48 ระบุว่ำ สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจดีขึน้มาก  

ส ำหรับควำมพึงพอใจต่อมำตรกำรในกำรป้องกนักำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 ตั้งแต่รัฐบำลเปิดประเทศ เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกำยน  
ท่ีผ่ำนมำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 42.88 ระบุว่ำ ค่อนข้างพอใจ รองลงมำ ร้อยละ 29.09 ระบุว่ำ ไม่ค่อยพอใจ ร้อยละ 17.04 ระบุว่ำ ไม่พอใจเลย 
ร้อยละ 8.64 ระบุว่ำ พอใจมาก และร้อยละ 2.35 ระบุว่ำ ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
 ดำ้นควำมกงัวลต่อสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 ว่ำจะรุนแรงขึ้นใน 1-2 เดือนขำ้งหน้ำ จำกกำรท่ีรัฐบำลเปิดประเทศ 
เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกำยน ท่ีผ่ำนมำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 43.11 ระบุว่ำ ค่อนข้างกังวล เพรำะ มำตรกำรป้องกันยงัไม่เขม้งวด จ ำนวนผูติ้ดเช้ือ
โรคโควิด 19 ภำยในประเทศยงัคงสูง และประชำชนบำงส่วนยงัไม่ไดรั้บกำรฉีดวคัซีนโควิด 19 รองลงมำ ร้อยละ 32.50 ระบุว่ำ กังวลมาก 
เพรำะ เม่ือนกัท่องเที่ยวต่ำงชำติเดินทำงเขำ้มำภำยในประเทศ อำจเส่ียงต่อกำรแพร่ระบำดของเช้ือโรคโควิด 19 สำยพนัธ์ุใหม่ ๆ และประชำชน
บำงส่วนยงัไม่ได้รับกำรฉีดวคัซีนโควิด 19 ร้อยละ 15.23 ระบุว่ำ ไม่ค่อยกังวล เพรำะ อำศยัอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดได ้
เป็นอย่ำงดี ประชำชนมีกำรป้องกนัตวัเองเป็นอย่ำงดี และไดรั้บกำรฉีดวคัซีนโควิด 19 ครบ 2 เข็มแลว้ ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ต้องปรับตัว 
เพื่ออำศยัอยู่ร่วมกบัเช้ือโรคโควิด 19 ให้ได้ ร้อยละ 8.86 ระบุว่ำ ไม่กังวลเลย เพรำะ รัฐบำลมีมำตรกำรป้องกันท่ีเข้มงวด อำศยัอยู่ในพ้ืนท่ี 
ท่ีมีกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดไดเ้ป็นอยำ่งดี และประชำชนมีกำรป้องกนัตวัเองเป็นอยำ่งดี ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ไดรั้บกำรฉีดวคัซีนโควิด 19 
ครบ 2 เขม็แลว้ และร้อยละ 0.30 ระบุว่ำ ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ    

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงกำรให้ควำมส ำคญัของประชำชนระหว่ำงควำมอยู่รอดทำงเศรษฐกิจกบัควำมปลอดภยัของสุขภำพ (เช่น ปลอดภยั
จำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19) พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.94 ระบุว่ำ เลือกความปลอดภัยของสุขภาพ แมว่้ำจะตอ้งอยูใ่นภำวะเศรษฐกิจ
ท่ียำกล ำบำก รองลงมำ ร้อยละ 27.58 ระบุว่ำ เลือกความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ แมว่้ำจะตอ้งเส่ียงกบัควำมปลอดภยัของสุขภำพ และร้อยละ 13.48 
ระบุว่ำ อะไรก็ได้แลว้แต่รัฐบำลจะเห็นสมควร เม่ือเปรียบเทียบผลกำรส ำรวจคร้ังน้ีกบัเดือนมิถุนำยน 2564 พบว่ำ ผูท่ี้ระบุว่ำ เลือกความปลอดภัย
ของสุขภาพ แมว่้ำจะตอ้งอยูใ่นภำวะเศรษฐกิจท่ียำกล ำบำก มีสัดส่วนลดลง ในขณะผูท่ี้ระบุว่ำ เลือกความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ แมว่้ำจะตอ้งเส่ียง
กบัควำมปลอดภยัของสุขภำพ และอะไรก็ได้แลว้แต่รัฐบำลจะเห็นสมควร มีสัดส่วนเพิม่ขึ้น 

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 8.71 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.99 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 18.33 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.41 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.56 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคใต ้
ตวัอยำ่ง ร้อยละ 48.71 เป็นเพศชำย ร้อยละ 51.21 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.08 เป็นเพศทำงเลือก 

ตวัอยำ่ง ร้อยละ 6.21 อำย ุ18-25 ปี ร้อยละ 14.02 อำย ุ26-35 ปี ร้อยละ 21.36 อำยุ 36-45 ปี ร้อยละ 34.85 อำย ุ46-59 ปี และร้อยละ 23.56 
อำยุ 60 ปีขึ้ นไป ตัวอย่ำง ร้อยละ 95.84 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.18 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.68 นับถือศำสนำคริสต์ และอื่น ๆ  
และร้อยละ 0.30 ไม่ระบุศำสนำ ตัวอย่ำง ร้อยละ 21.89 สถำนภำพโสด ร้อยละ 74.70 สมรสแล้ว ร้อยละ 3.11 หม้ำย หย่ำร้ำง แยกกันอยู ่ 
และร้อยละ 0.30 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

 

วันอาทิตย์ท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 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 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 
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ตัวอย่ำง ร้อยละ 30.76 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ ำกว่ำ ร้อยละ 34.24 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.59                         

จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 23.03 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.00 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 0.38 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอย่ำง ร้อยละ 8.26 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 13.64 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 22.65
ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 16.82 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.07 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/ผูใ้ช้แรงงำน      
ร้อยละ 20.30 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 2.73 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 0.53 ไม่ระบุอำชีพ  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 20.00 ไม่ มีรำยได้ ร้อยละ 26.14 รำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่ เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 24.92 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน  
10,001-20,000 บำท ร้อยละ 9.09 รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บำท ร้อยละ 4.55 รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บำท ร้อยละ 6.44 รำยได้
เฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 8.86 ไม่ระบุรำยได ้
 

1. ท่านคิดว่า สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างไร ตั้งแต่รัฐบาลเปิดประเทศ เม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ ตั้งแต่รัฐบาลเปิดประเทศ  

เม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา 
ร้อยละ 

สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจเหมือนเดิม 48.11 
สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจค่อนข้างดีขึน้ 29.85 
สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจค่อนข้างแย่ลง 9.62 
สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจแย่ลงมาก 8.94 
สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจดขีึน้มาก 3.48 

รวม 100.00 
 
2. ท่านพอใจแค่ไหนกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตั้งแต่รัฐบาลเปิดประเทศ เม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา 

ความพงึพอใจต่อมาตรการในการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตั้งแต่รัฐบาลเปิดประเทศ  
เม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา 

ร้อยละ 

ค่อนข้างพอใจ 42.88 
ไม่ค่อยพอใจ 29.09 
ไม่พอใจเลย 17.04 
พอใจมาก 8.64 
ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 2.35 

รวม 100.00 
 

3. จากการที่รัฐบาลเปิดประเทศ เม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ท่านมีความกังวลแค่ไหนว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
จะรุนแรงขึน้ใน 1-2 เดือนข้างหน้า 

ความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ว่าจะรุนแรงขึน้ใน 1-2 เดือนข้างหน้า 
จากการที่รัฐบาลเปิดประเทศ เม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา 

ร้อยละ 

ค่อนข้างกงัวล เพรำะ มำตรกำรป้องกนัยงัไม่เขม้งวด จ ำนวนผูติ้ดเช้ือโรคโควิด 19 ภำยในประเทศยงัคงสูง  
 และประชำชนบำงส่วนยงัไม่ไดรั้บกำรฉีดวคัซีนโควิด 19 

43.11 

กังวลมาก เพรำะ     เม่ือนกัท่องเท่ียวต่ำงชำติเดินทำงเขำ้มำภำยในประเทศ อำจเส่ียงต่อกำรแพร่ระบำดของ 
เช้ือโรคโควิด 19 สำยพนัธ์ุใหม่ ๆ และประชำชนบำงส่วนยงัไม่ไดรั้บกำรฉีดวคัซีนโควิด 19 

32.50 

ไม่ค่อยกังวล เพรำะ อำศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีมีกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดไดเ้ป็นอยำ่งดี ประชำชนมีกำรป้องกนัตวัเอง 
เป็นอยำ่งดี และไดรั้บกำรฉีดวคัซีนโควิด 19 ครบ 2 เขม็แลว้ ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ตอ้งปรับตวั 
เพื่ออำศยัอยูร่่วมกบัโรคโควิด 19 ให้ได ้  

15.23 

ไม่กังวลเลย เพรำะ รัฐบำลมีมำตรกำรป้องกนัท่ีเขม้งวด อำศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีมีกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดไดเ้ป็นอยำ่งดี 
และประชำชนมีกำรป้องกนัตวัเองเป็นอยำ่งดี ขณะท่ีบำงส่วนระบวุ่ำ ไดรั้บกำรฉีดวคัซีนโควิด 19  
ครบ 2 เขม็แลว้ 

8.86 

ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.30 
รวม 100.00 

 



3 
 

 
 

4. ท่านให้ความส าคัญกับส่ิงใดมากกว่ากันระหว่างความอยู่รอดทางเศรษฐกิจกับความปลอดภัยของสุขภาพ (เช่น ปลอดภัยจากการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19) 

การให้ความส าคัญของประชาชนระหว่างความอยู่รอดทางเศรษฐกจิกับความปลอดภัยของสุขภาพ  
(เช่น ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19) 

พ.ย. 64 
ร้อยละ 

มิ.ย. 64 
ร้อยละ 

เลือกความปลอดภัยของสุขภาพ แมว่้ำจะตอ้งอยูใ่นภำวะเศรษฐกิจท่ียำกล ำบำก 58.94 69.19 
เลือกความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ แมว่้ำจะตอ้งเส่ียงกบัควำมปลอดภยัของสุขภำพ 27.58 18.99 
อะไรก็ได้แลว้แต่รัฐบำลจะเห็นสมควร 13.48 11.82 

รวม 100.00 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 115 8.71 
ปริมณฑลและภำคกลำง 343 25.99 
ภำคเหนือ 242 18.33 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 441 33.41 
ภำคใต ้ 179 13.56 

รวม 1,320 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 643 48.71 
หญิง 676 51.21 
เพศทำงเลือก 1 0.08 

รวม 1,320 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18-25 ปี 82 6.21 
26-35 ปี 185 14.02 
36-45 ปี 282 21.36 
46-59 ปี 460 34.85 
60 ปีขึ้นไป 311 23.56 

รวม 1,320 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,265 95.84 
อิสลำม 42 3.18 
คริสต/์ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 9 0.68 
ไม่ระบ ุ 4 0.30 

รวม 1,320 100.00 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 289 21.89 
สมรส 986 74.70 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 41 3.11 
ไม่ระบ ุ 4 0.30 

รวม 1,320 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 406 30.76 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 452 34.24 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 87 6.59 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 304 23.03 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 66 5.00 
ไม่ระบ ุ 5 0.38 

รวม 1,320 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 109 8.26 
พนกังำนเอกชน 180 13.64 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 299 22.65 
เกษตรกร/ประมง 222 16.82 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 199 15.07 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 268 20.30 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 36 2.73 
ไม่ระบ ุ 7 0.53 

รวม 1,320 100.00 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 264 20.00 
ไม่เกิน 10,000 บำท 345 26.14 
10,001-20,000 บำท 329 24.92 
20,001-30,000 บำท 120 9.09 
30,001-40,000 บำท 60 4.55 
40,001 บำทขึ้นไป 85 6.44 
ไม่ระบ ุ 117 8.86 

รวม 1,320 100.00 
 
 
 


