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“ถอดหน้ากากในทีโ่ล่งแจ้ง – เปิดสถานบันเทงิถึงตี 2” 
 

เรียน  บรรณาธกิารบริหาร/บรรณาธิการข่าว/หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “ถอดหน้ากาก 
ในที่โล่งแจ้ง – เปิดสถานบันเทิงถึงตี 2” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 6-8 มิถุนำยน 2565 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 15 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค              
ระดบักำรศึกษำ อำชีพ และรำยได ้ทั่วประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,310 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบัแนวคิดท่ีจะอนุญำตให้ประชำชนถอดหน้ำกำก 
ในท่ีโล่งแจ้งและกำรเปิดสถำนบันเทิงถึงตี 2 กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั 
(Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบง่ำย  (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท ์ 
โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ ร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมกลวัของประชำชนว่ำจะติดเช้ือไวรัส COVID-19 จำกกำรแพร่ระบำดในขณะน้ี พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 32.90 
ระบุว่ำ ไม่มีความกลัวเลย เพรำะ ดูแลป้องกันตัวเองเป็นอย่ำงดี ได้รับกำรฉีดวคัซีนป้องกันเช้ือไวรัส COVID-19 ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ  
ไม่ไดพ้กัอำศยัอยู่ในพ้ืนท่ีเส่ียงต่อกำรแพร่ระบำด รองลงมำ ร้อยละ 29.01 ระบุว่ำ ค่อนข้างมีความกลัว เพรำะ ผูต้อ้งเดินทำงไปท ำงำนนอกบำ้น  
ตอ้งติดต่อกบัผูค้นจ ำนวนมำก และพกัอำศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีเส่ียงต่อกำรแพร่ระบำด  ร้อยละ 25.27 ระบุว่ำ ไม่ค่อยมีความกลัว เพรำะ ดูแลและป้องกนั
ตนเองเป็นอย่ำงดี และไม่ไดเ้ดินทำงไปในพ้ืนท่ีเส่ียงต่อกำรแพร่ระบำด และร้อยละ 12.82 ระบุมีความกลัวมาก เพรำะ เช้ือไวรัส COVID-19  
สำยพนัธ์ุโอมิครอนเเพร่ระบำดไดอ้ย่ำงรวดเร็ว ยงัไม่ไดรั้บกำรฉีดวคัซีนป้องกนัเช้ือไวรัส COVID-19 ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ เป็นผูสู้งอำย ุ
และมีโรคประจ ำตัว จึงเส่ียงสูงท่ีจะติดเช้ือ COVID-19 ได้ง่ำย และเม่ือเปรียบเทียบกับผลกำรส ำรวจ เดือนมีนำคม 2565 พบว่ำ ผูท่ี้ระบุว่ำ  
มีควำมกลวัมำก และค่อนขำ้งมีควำมกลวั มีสัดส่วนลดลง ในขณะผูท่ี้ระบุว่ำ ไม่ค่อยมีควำมกลวั และไม่มีควำมกลวัเลย มีสัดส่วนเพิม่ขึ้น 

ดำ้นควำมถ่ีในกำรได้รับกำรตรวจเพ่ือหำเช้ือไวรัส COVID-19 พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 54.12 ระบุว่ำ นำน ๆ ตรวจที รองลงมำ ร้อยละ 
27.25 ระบุว่ำ ตรวจอำทิตยล์ะ 1 คร้ัง ร้อยละ 14.66 ระบุว่ำ ไม่เคยตรวจเลย ร้อยละ 2.82 ระบุว่ำ ตรวจทุก 3 วนั ร้อยละ 0.69 ระบุว่ำ ตรวจทุกวนั  
และร้อยละ 0.46 ระบุว่ำ ตรวจวนัเวน้วนั และเม่ือเปรียบเทียบกบัผลกำรส ำรวจ เดือนมีนำคม 2565 พบว่ำ ผูท่ี้ระบุว่ำ ตรวจทุกวนั ตรวจวนัเวน้วนั    
ตรวจทุก 3 วนั และไม่เคยตรวจเลย มีสัดส่วนลดลง ในขณะผูท่ี้ระบุว่ำ ตรวจอำทิตยล์ะ 1 คร้ัง และนำน ๆ ตรวจที มีสัดส่วนเพิม่ขึ้น 

ส ำหรับควำมคิดเห็นของประชำชนต่อแนวคิดท่ีจะอนุญำตให้ประชำชนถอดหน้ำกำกไดใ้นขณะอยู่ในท่ีโล่งแจง้ พบว่ำ ร้อยละ 37.48 
ระบุว่ำ เห็นด้วยมำก รองลงมำ ร้อยละ 27.71 ระบุว่ำ ค่อนข้ำงเห็นด้วย ร้อยละ 17.48 ระบุว่ำ ไม่เห็นด้วยเลย และร้อยละ 17.33 ระบุว่ำ              
ไม่ค่อยเห็นดว้ย  

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมควำมคิดเห็นของประชำชนต่อแนวคิดท่ีจะอนุญำตให้สถำนบนัเทิงเปิดบริกำรไดถึ้งตี 2 พบว่ำ ร้อยละ 25.65 ระบุว่ำ 
เห็นด้วยมำก และค่อนข้ำงเห็นด้วย ในสัดส่วนท่ีเท่ำกัน รองลงมำ ร้อยละ 25.34 ระบุ ว่ำ ไม่เห็นด้วยเลย และร้อยละ 23.36 ระบุ ว่ำ                     
ไม่ค่อยเห็นดว้ย  

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตัวอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 8.55 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 26.18 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล 
และภำคกลำง ร้อยละ 17.94 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.51 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.82 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่ง ร้อยละ 48.32 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.68 เป็นเพศหญิง  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 17.18 มีอำยุ 15-25 ปี  ร้อยละ 17.02 มีอำยุ 26-35 ปี  ร้อยละ 18.32 มีอำยุ 36-45 ปี  ร้อยละ 25.34 มีอำยุ 46-59 ปี  
และร้อยละ 22.14 มีอำย ุ60 ปีขึ้นไป ตวัอยำ่ง ร้อยละ 96.18 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 2.67 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.00 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอื่น ๆ และร้อยละ 0.15 ไม่ระบุศำสนำ ตัวอย่ำง ร้อยละ 34.43 สถำนภำพโสด ร้อยละ 62.36 สมรสแล้ว และร้อยละ 3.21 หม้ำย หย่ำร้ำง  
แยกกนัอยู ่ 

ตัวอย่ำง ร้อยละ 26.49 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ ำกว่ำ ร้อยละ 36.49 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.71                         
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 25.95 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 3.13 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 0.23 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

วันพฤหัสบดีท่ี 9 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
 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  จ ำนวน 4 หนำ้ (รวมหนำ้น้ี)  
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 

 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
mailto:nidapoll.nida@hotmail.co.th%20จำนวน
mailto:nidapoll.nida@hotmail.co.th%20จำนวน
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ตวัอย่ำง ร้อยละ 8.86 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 14.73 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 20.84

ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 10.61 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.43 ประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป/ผูใ้ช้แรงงำน      
ร้อยละ 21.53 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 8.85 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 0.15 ไม่ระบุอำชีพ  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 27.33 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 18.09 รำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่ เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 28.40 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน  
10,001-20,000 บำท ร้อยละ 9.69 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บำท ร้อยละ 4.43 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บำท ร้อยละ 3.82  
รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 8.24 ไม่ระบุรำยได ้
 

1. ท่านกลัวหรือไม่ว่าท่านจะติดเช้ือไวรัส COVID-19 จากการแพร่ระบาดในขณะนี ้ 

ความกลัวของประชาชนว่าจะติดเช้ือไวรัส COVID-19 จากการแพร่ระบาดในขณะนี้ 
ร้อยละ 

มิ.ย. 65 มี.ค. 65 
ไม่มีความกลัวเลย เพรำะ ดูแลป้องกนัตวัเองเป็นอยำ่งดี ไดรั้บกำรฉีดวคัซีนป้องกนัเช้ือไวรัส COVID-19  

ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ไม่ไดพ้กัอำศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีเส่ียงต่อกำรแพร่ระบำด 
32.90 22.20 

ค่อนข้างมีความกลัว เพรำะ ตอ้งเดินทำงไปท ำงำนนอกบำ้น ตอ้งติดต่อกบัผูค้นจ ำนวนมำก และพกัอำศยั
อยูใ่นพ้ืนท่ีเส่ียงต่อกำรแพร่ระบำด 

29.01 34.54 

ไม่ค่อยมีความกลัว เพรำะ ดูแลและป้องกันตนเองเป็นอย่ำงดี และไม่ได้เดินทำงไปในพ้ืนท่ีเส่ียง 
ต่อกำรแพร่ระบำด 

25.27 21.44 

มีความกลัวมาก เพรำะ เช้ือไวรัส COVID-19 สำยพนัธ์ุโอมิครอนเเพร่ระบำดไดอ้ยำ่งรวดเร็ว ยงัไม่ไดรั้บ
กำรฉีดวคัซีนป้องกนัเช้ือไวรัส COVID-19 ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ เป็นผูสู้งอำยุ
และมีโรคประจ ำตวั จึงเส่ียงสูงท่ีจะติดเช้ือ COVID-19 ไดง้่ำย 

12.82 21.82 

รวม 100.00 100.00 
 
2. ในปัจจุบันท่านได้รับการตรวจเพ่ือหาเช้ือไวรัส COVID-19 บ่อยแค่ไหน 

ความถี่ในการได้รับการตรวจเพ่ือหาเช้ือไวรัส COVID-19 
ร้อยละ 

มิ.ย. 65 มี.ค. 65 
นำน ๆ ตรวจที 54.12 41.14 
ตรวจอำทิตยล์ะ 1 คร้ัง 27.25 26.82 
ไม่เคยตรวจเลย 14.66 23.79 
ตรวจทุก 3 วนั 2.82 5.83 
ตรวจทุกวนั 0.69 1.44 
ตรวจวนัเวน้วนั 0.46 0.98 

รวม 100.00 100.00 
  
3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับแนวคิดท่ีจะอนุญาตให้ประชาชนถอดหน้ากากได้ในขณะท่ีอยู่ในท่ีโล่งแจ้ง 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวคิดท่ีจะอนุญาตให้ประชาชนถอดหน้ากากได้ในขณะอยู่ในท่ีโล่งแจ้ง ร้อยละ 
เห็นดว้ยมำก 37.48 
ค่อนขำ้งเห็นดว้ย 27.71 
ไม่เห็นดว้ยเลย 17.48 
ไม่ค่อยเห็นดว้ย 17.33 

 100.00 
 
4. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับแนวคิดท่ีจะอนุญาตให้สถานบันเทิงเปิดบริการได้ถึงตี 2 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวคิดท่ีจะอนุญาตให้สถานบันเทิงเปิดบริการได้ถึงตี 2 ร้อยละ 
เห็นดว้ยมำก 25.65 
ค่อนขำ้งเห็นดว้ย 25.65 
ไม่เห็นดว้ยเลย 25.34 
ไม่ค่อยเห็นดว้ย 23.36 

รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 112 8.55 
ปริมณฑลและภำคกลำง 343 26.18 
ภำคเหนือ 235 17.94 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 439 33.51 
ภำคใต ้ 181 13.82 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 633 48.32 
หญิง 677 51.68 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
15-25 ปี 225 17.18 
26-35 ปี 223 17.02 
36-45 ปี 240 18.32 
46-59 ปี 332 25.34 
60 ปีขึ้นไป 290 22.14 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,260 96.18 
อิสลำม 35 2.67 
คริสต/์ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 13 1.00 
ไม่ระบ ุ 2 0.15 

รวม 1,310 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 451 34.43 
สมรส 817 62.36 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู่ 42 3.21 

รวม 1,310 100.00 
 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 347 26.49 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 478 36.49 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 101 7.71 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 340 25.95 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 41 3.13 
ไม่ระบ ุ 3 0.23 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 116 8.86 
พนกังำนเอกชน 193 14.73 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 273 20.84 
เกษตรกร/ประมง 139 10.61 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 189 14.43 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 282 21.53 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 116 8.85 
ไม่ระบ ุ 2 0.15 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 358 27.33 
ไม่เกิน 10,000 บำท 237 18.09 
10,001-20,000 บำท 372 28.40 
20,001-30,000 บำท 127 9.69 
30,001-40,000 บำท 58 4.43 
40,001 บำทขึ้นไป 50 3.82 
ไม่ระบ ุ 108 8.24 

รวม 1,310 100.00 
 


