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  ผลส ำรวจเร่ือง  “คนไทยว่ำยงัไง…กบักำรต่อ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 
  
 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจัิยมหำวทิยำลยักรุงเทพ  ด ำเนินกำรส ำรวจควำมคดิเห็นประชำชน เร่ือง “คนไทยว่ำยงัไง…
กบักำรต่อ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน”  โดยเกบ็ข้อมูลกบัประชำชนจำกทุกภูมิภำคทัว่ประเทศจ ำนวน 1,205 คน พบว่ำ ประชำชนส่วน
ใหญ่ร้อยละ 57.9 เห็นว่ำกำรต่อ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน กำรลอ็กดำวน์ มีผลต่อกำรด ำเนินชีวติ กำรท ำงำน กำรเรียน ค่อนข้ำงน้อยถงึ
น้อยทีสุ่ด ขณะท่ีร้อยละ 42.1 เห็นวา่มีผลค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด 

 

เม่ือถำมว่ำกังวลมำกน้อยเพียงใดต่อสถำนที่ที่เปิดจำกมำตรกำรผ่อนปรนเฟสแรกและเฟสสองว่ำจะเส่ียงต่อกำร
ติดเช้ือ COVID-19 ได้ พบว่ำ ในมำตรกำรผ่อนปรนเฟสแรกเคอร์ฟิว 22.00 – 04.00 น. เช่น ตลำด ร้ำนอำหำรขนำดเล็ก  
สนำมกฬีำกลำงแจ้ง ร้ำนตัดผม ประชำชนส่วนใหญ่ร้อยละ 61.8 มีควำมกงัวลต่อสถำนที่ที่ผ่อนปรนค่อนข้ำงน้อยถึงน้อย
ที่สุด (แบ่งเป็นค่อนข้ำงน้อยร้อยละ 43.8 และน้อยที่สุดร้อยละ 18.0) ขณะท่ีร้อยละ 38.2 มีความกงัวลค่อนขา้งมากถึงมาก
ท่ีสุด (แบ่งเป็นค่อนขา้งมากร้อยละ 32.8 และมากท่ีสุดร้อยละ 5.4) 
   

 ส่วนมำตรกำรผ่อนปรนเฟสสอง เคอร์ฟิว 23.00 – 04.00 น.  เช่น ห้ำงสรรพสินค้ำ ประชำชนส่วนใหญ่ร้อยละ 61.6  
มีควำมกงัวลต่อสถำนทีท่ีผ่่อนปรนค่อนข้ำงน้อยถึงน้อยทีสุ่ด (แบ่งเป็นค่อนข้ำงน้อยร้อยละ 44.6 และน้อยทีสุ่ดร้อยละ 17.0) 
ขณะท่ีร้อยละ 38.4 มีความกงัวลค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด (แบ่งเป็นค่อนขา้งมากร้อยละ 32.6 และมากท่ีสุดร้อยละ 5.8) 
 

 ทั้งนี้เม่ือถำมต่อว่ำสถำนที่ที่กังวลมำกที่สุดหำกมีกำรผ่อนปรนในเฟสที่ 3 และเฟสที่ 4 ว่ำอำจจะท ำให้มีกำรแพร่
ระบำดของเช้ือ COVID-19 ได้ คือ สถำนบันเทิง ผับ บำร์คิดเป็นร้อยละ 80.5 รองลงมาคือ สนามมวย สนามมา้ สนามแข่ง
กีฬาต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 77.6 และโรงภาพยนตร์ คิดเป็นร้อยละ 46.2 
 เม่ือถำมว่ำเห็นด้วยหรือไม่กับกำรลดเวลำเคอร์ฟิวลงเหลือ 23.00 – 03.00 น. ส่วนใหญ่ร้อยละ 82.4 เห็นด้วยเพรำะ 

เรียน  บรรณำธิกำรข่ำวหน้ำ 1 /กำรเมือง/ สังคม / เศรษฐกจิ 
เร่ือง  ผลส ำรวจควำมคดิเห็นประชำชนทัว่ประเทศ (รวม 5 หน้า) 

ประชำชนส่วนใหญ่ร้อยละ 57.9 เห็นว่ำกำรต่อ พ.ร.ก. ฉุกเฉินมีผลต่อกำรด ำเนินชีวติค่อนข้ำงน้อยถึงน้อยทีสุ่ด 
โดยกงัวลค่อนข้ำงน้อยถึงน้อยทีสุ่ดกบัสถำนทีท่ีผ่่อนปรนในเฟสแรกและเฟสสองว่ำจะเส่ียงต่อกำรติดเช้ือ COVID-19 
ทั้งนีห้ำกมีกำรผ่อนปรนในเฟสที ่3 และเฟสที่ 4 สถำนที่ทีค่นกงัวลมำกทีสุ่ดว่ำอำจจะท ำให้มีกำรแพร่ระบำดของเช้ือ  

COVID-19 คือ สถำนบันเทิง ผบั บำร์ คดิเป็นร้อยละ 80.5 รองลงมำคือสนำมมวย สนำมม้ำคดิเป็นร้อยละ 77.6  
โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 82.4 เห็นด้วยกบักำรลดเวลำเคอร์ฟิวลง  

ส่วนใหญ่ร้อยละ 69.5 เช่ือว่ำ พ.ร.ก. ฉุกเฉินยงัจ ำเป็นค่อนข้ำงมำกถึงมำกทีสุ่ดต่อกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 77.9 ห่วงอนำคตประเทศเร่ืองปัญหำกำรขำดรำยได้ของประชำชนรองลงมำร้อยละ 70.0 มีกำรว่ำงงำนสูงขึน้ 
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เวลำไม่ได้แตกต่ำงจำกเดิมที่ 23.00 – 04.00 น. จะได้มีควำมยืดหยุ่นในกำรด ำเนินชีวิตได้มำกขึน้ ขณะท่ีร้อยละ 17.6 ไม่
เห็นดว้ยเพราะ จะท าใหมี้การพบปะ สงัสรรค ์ชุมนุมกนัเพิ่มข้ึน เส่ียงต่อการแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 
 
 ส ำหรับควำมเห็นต่อ พ.ร.ก. ฉุกเฉินยังจ ำเป็นมำกน้อยเพียงใดต่อกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของเช้ือ COVID-19 

ส่วนใหญ่ร้อยละ 69.5 เห็นว่ำยงัจ ำเป็นค่อนข้ำงมำกถึงมำกทีสุ่ด ขณะท่ีร้อยละ 30.5 เห็นวา่จ าเป็นค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
 
  สุดท้ำยเม่ือถำมถึงเร่ืองที่ห่วงมำกที่สุด กับอนำคตของประเทศไทย ในกำรต่อ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน คือ ปัญหำกำรขำด
รำยได้ ค่ำครองชีพของประชำชนคิดเป็นร้อยละ 77.9 รองลงมาคือ มีการวา่งงานเพิ่มสูงข้ึนคิดเป็นร้อยละ 70.0 และการศึกษา
ของลูกหลานเรียนออนไลนคิ์ดเป็นร้อยละ 57.7 

    
  โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้ค าถามดงัต่อไปน้ี   
     

1. ควำมเห็นต่อกำรต่อ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน กำรลอ็กดำวน์ มีผลต่อกำรด ำเนินชีวติ กำรท ำงำน กำรเรียน มำกน้อยเพยีงใด 
   

ค่อนข้ำงน้อยถึงน้อยทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้ำงน้อยร้อยละ 33.7 และน้อยทีสุ่ดร้อยละ 24.2) 

ร้อยละ 57.9 

ค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งมากร้อยละ 32.6 และมากท่ีสุดร้อยละ 9.5) 

ร้อยละ 42.1 

 
2. ข้อค ำถำม “ท่ำนกงัวลมำกน้อยเพยีงใดต่อสถำนที่ที่เปิดจำกมำตรกำรผ่อนปรนเฟสแรกและเฟสสองว่ำจะเส่ียงต่อกำรติด
เช้ือ COVID-19 ได้” 
 

มำตรกำรผ่อนปรน 
ควำมกงัวล 

ค่อนข้ำงมำก 
(ร้อยละ) 

มำกทีสุ่ด 
(ร้อยละ) 

ค่อนข้ำงน้อย 
(ร้อยละ) 

น้อยทีสุ่ด 
(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

เฟสแรก เคอร์ฟิว 22.00 – 04.00 น. เช่น ตลาด 
ร้านอาหารขนาดเลก็  สนามกีฬากลางแจง้ ร้านตดัผม 

32.8 5.4 43.8 18.0 100.0 

เฟสสอง เคอร์ฟิว 23.00 – 04.00 น.  เช่น 
หา้งสรรพสินคา้  

32.6 5.8 44.6 17.0 100.0 

 
3. สถำนที่ทีก่งัวลหำกมีกำรผ่อนปรนในเฟสที่ 3 และเฟสที่ 4 ว่ำอำจจะท ำให้มีกำรแพร่ระบำดของเช้ือ COVID-19 ได้   
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    (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
     

 
  
 
 
 
 

 
4. ข้อค ำถำม “เห็นด้วยหรือไม่กบักำรลดเวลำเคอร์ฟิวลงเหลือ 23.00 – 03.00 น.”   
 

 
 
 
 

 
5. ควำมเห็นต่อ พ.ร.ก. ฉุกเฉินยงัจ ำเป็นมำกน้อยเพยีงใดต่อกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของเช้ือ COVID-19  
    

ค่อนข้ำงมำกถึงมำกทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้ำงมำกร้อยละ 55.2 และมำกทีสุ่ดร้อยละ 14.3) 

ร้อยละ 69.5 

ค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งนอ้ยร้อยละ18.7 และนอ้ยท่ีสุดร้อยละ 11.8) 

ร้อยละ 30.5 

 

6. เร่ืองทีห่่วงมำกทีสุ่ด กบัอนำคตของประเทศไทย ในกำรต่อ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน 

   (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

สถำนบันเทิง ผบั บำร์  ร้อยละ 80.5 
สนามมวย สนามมา้ สนามแข่งกีฬาต่างๆ ร้อยละ 77.6 
โรงภาพยนตร์ ร้อยละ 46.2 
สถานบริการ สปา  ร้านนวด      ร้อยละ 41.7 
อ่ืนๆ อาทิเช่น ไม่กงัวลเลย สถานท่ีกวดวิชา โรงเรียน ร้อยละ 6.1 

เห็นด้วยเพรำะ เวลำไม่ได้แตกต่ำงจำกเดมิที่ 23.00 – 04.00 น. จะได้มีควำมยืดหยุ่นใน
กำรด ำเนินชีวติได้มำกขึน้    

ร้อยละ 82.4 

ไม่เห็นดว้ยเพราะ จะท าใหมี้การพบปะ สงัสรรค ์ชุมนุมกนัเพิ่มข้ึน เส่ียงต่อการแพร่
ระบาดของเช้ือ COVID-19 

ร้อยละ 17.6 

ปัญหำกำรขำดรำยได้ ค่ำครองชีพของประชำชน ร้อยละ 77.9 
มีการวา่งงานเพิ่มสูงข้ึน   ร้อยละ 70.0 
การศึกษาของลูกหลานเรียนออนไลน์  ร้อยละ 57.7 
ธุรกิจ ผูป้ระกอบการเจ๊ง ร้อยละ 49.4 
ปัญหาการท่องเท่ียวในประเทศ   ร้อยละ 42.5 
การลงทุนจากต่างประเทศ  ร้อยละ 34.6 
อ่ืนๆ อาทิเช่น ไม่มีอะไรห่วง มีการต่อ พ.ร.ก. อีก ร้อยละ 1.9 
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รำยละเอยีดกำรส ำรวจ 

 
วตัถุประสงค์กำรส ำรวจ 

1) เพื่อตอ้งการทราบถึง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน การลอ็กดาวน ์มีผลต่อการด าเนินชีวิต การงาน การเรียน ของ
ประชาชนมากนอ้ยเพียงใด 

2) เพื่อสะทอ้นถึงความกงัวลต่อสถานท่ีท่ีเปิดจากมาตรการผอ่นปรนวา่จะเส่ียงต่อการติดเช้ือ COVID-19 ได ้
3) เพื่อสะทอ้นความเห็นต่อการลดเวลาเคอร์ฟิวลงเหลือ 23.00 – 03.00 น. 
4) เพื่อสะทอ้นความจ าเป็นต่อ พ.ร.ก. ฉุกเฉินต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 
5) เพื่อสะทอ้นถึงเร่ืองท่ีห่วงมากท่ีสุด กบัอนาคตของประเทศไทย ในการต่อ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน  

 
ประชำกรที่สนใจศึกษำ 

     การส ารวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ท่ีมีอายุ 18 ปี ข้ึนไป โดยการสุ่ม
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) แลว้ใช้วิธีการถ่วงน ้ าหนักด้วยขอ้มูลประชากรศาสตร์จากฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการ
ปกครองกระทรวงมหาดไทย 

       
 ควำมคลำดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วธีิกำรรวบรวมข้อมูล  

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  (Enumeration by telephone) โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น
แบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้ค าถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นไดน้ า
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลำในกำรเกบ็ข้อมูล   :  25-27 พฤษภาคม 2563 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลส ำรวจ      :  30  พฤษภาคม 2563 
 

ศูนย์วจัิยมหำวทิยำลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) โทร. 02-407-3888 ต่อ 2898 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll    Facebook : https://facebook.com/bangkokpoll 

http://bangkokpoll.bu.ac.th/
http://twitter.com/bangkok_poll
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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำง 
 

 จ ำนวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 619 51.4 
            หญิง 586 48.6 

รวม 1,205 100.0 

อำยุ   
            18 ปี - 30 ปี 94 7.8 
            31 ปี - 40 ปี 176 14.6 
            41 ปี - 50 ปี 319 26.5 
            51 ปี - 60 ปี 352 29.2 
 61 ปี ข้ึนไป 264 21.9 

รวม 1,205 100.0 

กำรศึกษำ   
            ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 689 57.2 
            ปริญญาตรี 388 32.2 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 128 10.6 
                                 รวม 1,205 100.0 

อำชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 151 12.5 
 ลูกจา้งเอกชน     270 22.4 
 คา้ขาย/ ท างานส่วนตวั/ เกษตรกร 436 36.2 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   65 5.4 
 ท างานใหค้รอบครัว 6 0.5 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 217 18.0 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   18 1.5 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 42 3.5 

รวม 1,205 100.0 
 
 
 

 

 


