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ผลส ำรวจเร่ือง “คนไทยว่ำไง..กบัเป้ำหมำยเปิดประเทศใน 120 วนั” 
 

 
กรงุเทพโพลล์โดยศนูย์วจิยัมหาวทิยาลยักรุงเทพส ารวจความคดิเหน็ประชาชนเรือ่ง “คนไทยว่ำไง

..กับเป้ำหมำยเปิดประเทศใน 120 วัน” โดยเกบ็ขอ้มลูจากประชาชนทัว่ประเทศ ที่ จ านวน 1,202 คน ได้ผล
ส ารวจดงันี้ 

 

ควำมเห็นต่อภูเก็ต แซนด์บอ็กซ์ ต้นแบบโมเดลน ำร่อง พบว่ำคนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 60.0 
เห็นด้วย (เพราะจงัหวดัอื่นๆ จะประเมนิได้ว่าพรอ้มเปิดเหมือนภูเกต็ไหม และนักท่องเที่ยวที่มาจะอยู่เฉพาะ
พื้นที่ จ.ภูเก็ต) ขณะท่ีร้อยละ 40.0 ระบุว่ำไม่เห็นด้วย (เพราะกลัวถึงวนัจริงนักท่องเที่ยวไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการทีม่ ีและคนภูเกต็ยงัฉีดวคัซนีกนัไมค่รบ) 

 

ส ำหรบักำรท่ีไทยมีเป้ำหมำยเปิดประเทศใน 120 วัน เพ่ือเปิดรบันักท่องเท่ียวจำกประเทศ
ควำมเส่ียงต ่ำ และ ฉีดวัคซีนครบแล้ว  คนไทยร้อยละ 61.7 เห็นว่ำจะท ำให้เกิดกำรขับเคล่ือนทำง
เศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน รองลงมาร้อยละ 23.5 เหน็ว่าเป็นการฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวไทย และร้อยละ 14.8 
เหน็วา่จะน าไปสูก่ารปรบัมาตรการการทอ่งเทีย่วไทยทีเ่หมาะสมในระยะถดัไป 

 
 

ส ำหรบัปัจจยัท่ีมีผลต่อควำมเหมำะสมในกำรเปิดประเทศมำกท่ีสุด นัน้ คนไทยร้อยละ 42.0 
ระบุว่ำ สดัส่วนคนไทยท่ีได้รบัวคัซีนครบ 2 เขม็ ต่อประชำกรทัง้หมด รองลงมารอ้ยละ 23.8 ระบุวา่ จ านวน
ยอดผู้ตดิเชือ้รายใหมท่ีเ่กดิขึน้ในแต่ละวนัของไทย และร้อยละ 19.1 ระบุวา่มาตรการป้องกนั COVID-19 ตามแหล่ง
ทอ่งเทีย่วต่างๆ  

 

สุดท้ายเมื่อถามว่า ท่ำนมีควำมกังวลหรือไม่อย่ำงไรกับเป้ำหมำยเปิดประเทศใน 120 วัน 
พบว่ำคนไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 59.9 ระบุว่ำกังวล (โดยระบุว่า หากมเีชื้อสายพันธุใ์หมม่ากบันักทอ่งเที่ยวจะ
คมุไมอ่ยู่ และไม่แน่ใจวา่คนไทยจะได้ฉีดวคัซนีครอบคลุมไหมจะสรา้งภูมคิุ้มกนัหมูไ่ด้ไหม) ขณะท่ีร้อยละ 40.1 

เรียน  บรรณำธิกำรข่ำวหน้ำ 1/ ข่ำวกำรเมือง/ข่ำวสงัคม 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเหน็ประชำชน    (รวม 5 หน้ำ) 
 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเหน็ประชำชน  (รวม 5 

หน้ำ) 
คนไทยร้อยละ 60.0 เห็นด้วยกับ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ โมเดล  โดยให้เหตุผลว่ำ จะท ำให้

จงัหวดัอ่ืนประเมินควำมพร้อมตัวเองว่ำพร้อมเหมือนภูเก็ตหรือไม่  โดย ร้อยละ 61.7 เหน็ว่ำ กำร
เปิดประเทศใน 120 วนัจะท ำให้เกิดกำรขบัเคล่ือนทำงเศรษฐกิจกำรค้ำ กำรลงทุน 

ทัง้น้ีร้อยละ 59.9 ยงักังวลหำกสำยพนัธ์ุใหม่เข้ำมำกบันักท่องเท่ียว ขณะท่ีร้อยละ 40.1 ระบุ
ว่ำไม่กงัวล โดยร้อยละ 42.0 เหน็ว่ำปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรควำมเหมำะสมในกำรเปิดประเทศมำกท่ีสุด
คือ สดัส่วนคนไทยท่ีได้รบัวคัซีนครบ 2 เขม็ ต่อประชำกรทัง้หมด 
 



 

  

 

2 

ระบุว่ำไม่กังวล (โดยระบุว่า เป็นการเปิดรบัเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศความเสี่ยงต ่าและได้รบัวคัซีน
ครบ และ ถงึวนันัน้คนไทยน่าจะได้รบัวคัซนีกนัครอบคลุมแล้ว สรา้งภูมคิุม้กนัหมูไ่ด้)  

 

โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 

1.คิดอย่ำงไร กบั ภเูกต็ แซนด์บอ็กซ์ ต้นแบบโมเดล น ำร่อง 
 

เหน็ด้วย ร้อยละ 60.0 
โดยใหเ้หตุผลวา่ 

- จงัหวดัอ่ืนๆ จะประเมินได้ว่ำพร้อมเปิดเหมือนภเูกต็ไหม ร้อยละ 48.8 
- นักทอ่งเทีย่วทีม่าจะอยู่เฉพาะพื้นที ่จ.ภูเกต็ รอ้ยละ 36.4 
- เป็นรปูแบบการท่องเทีย่วทีด่ ี รอ้ยละ 14.8  

 
 
 
 
 

ไมเ่หน็ด้วย รอ้ยละ 40.0 
โดยใหเ้หตุผลวา่ 

- กลวัถงึวนัจรงินักท่องเทีย่วไมป่ฏบิตัติามมาตรการทีม่ ี รอ้ยละ 66.0 
- คนภูเกต็ยงัฉีดวคัซนีกนัไมค่รบ     รอ้ยละ 29.8 
- อืน่ๆ อาท ิภาคใต้ยงัมคีลสัเตอรใ์หมเ่กดิขึน้ ถงึจะฉีดวคัซนีครบแล้วก็

ยงัตดิเชือ้ได้ ฯลฯ 
รอ้ยละ 4.2 

 

 
 
 
 

 
 

2. คิดอย่ำงไรกบักำรท่ีไทยมีเป้ำหมำยเปิดประเทศใน 120 วนั เพือ่เปิดรบันักท่องเท่ียวจำกประเทศควำม
เส่ียงต ำ่ และ ฉีดวคัซีนครบแล้ว 

 
ท ำให้เกิดกำรขับเคล่ือนทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน ร้อยละ 61.7 
เป็นการฟ้ืนฟูการท่องเทีย่วไทย รอ้ยละ 23.5 
น าไปสูก่ารปรบัมาตรการการทอ่งเทีย่วไทยทีเ่หมาะสมในระยะถดัไป รอ้ยละ 14.8 

 

  
3. ปัจจยัใดท่ีมีผลต่อควำมเหมำะสมในกำรเปิดประเทศมำกท่ีสุด 
 

สดัส่วนคนไทยท่ีได้รบัวคัซีนครบ 2 เขม็ ต่อประชำกรทัง้หมด  ร้อยละ 42.0 
จ านวนยอดผู้ตดิเชือ้รายใหมท่ีเ่กดิขึน้ในแต่ละวนัของไทย รอ้ยละ 23.8 
มาตรการป้องกนั COVID-19 ตามแหล่งท่องเทีย่วต่างๆ รอ้ยละ 19.1 
ความพร้อมของจงัหวดัทอ่งเทีย่วต่างๆ ในการเปิดรบันักท่องเที่ยว รอ้ยละ 15.1 
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4. ท่ำนมีควำมกังวลหรือไม่อย่ำงไรกบัเป้ำหมำยเปิดประเทศใน 120 วนั  
 

มีควำมกงัวล ร้อยละ 59.9 
โดยระบุวา่ 

-  หำกมีเช้ือสำยพนัธ์ุใหม่มำกบันักท่องเท่ียวจะคุมไม่อยู่ ร้อยละ 45.7 

- ไมแ่น่ใจวา่คนไทยจะได้ฉีดวคัซนีครอบคลุมไหมจะสรา้งภูมคิุ้มกนัหมูไ่ด้ไหม รอ้ยละ 21.7 
- วคัซนีไมไ่ด้ป้องกนัการตดิเชือ้ หากตดิเชื้อจากนักทอ่งเทีย่วอาจจะได้ไมคุ่ม้เสยี รอ้ยละ 19.8 
- แต่ละจงัหวดัมศีกัยภาพด้านการจดัการดูแลไมเ่หมอืนกนั อาจเกดิปัญหาขึน้ได้ รอ้ยละ 12.8 

 

 
 
 
 
 
 

ไมก่งัวล รอ้ยละ 40.1 
โดยระบุวา่ 

- เปิดรบัเฉพาะนักท่องเทีย่วทีม่าจากประเทศความเสีย่งต ่าและได้รบัวคัซนีครบ รอ้ยละ 39.3 
- ถงึวนันัน้คนไทยน่าจะได้รบัวคัซนีกนัครอบคลุมแล้ว สรา้งภูมคิุ้มกนัหมูไ่ด้ รอ้ยละ 21.0 
- การท่องเทีย่วเป็นรายได้หลักของประเทศ สรา้งรายได้ใหก้บัประชาชน รอ้ยละ 20.6 
- มัน่ใจในมาตรการป้องกนัและความรว่มมอืกนัท างานของเจา้หน้าที่ทกุฝ่าย รอ้ยละ 19.1 
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รำยละเอียดในกำรส ำรวจ 

 
วตัถปุระสงค์ในกำรส ำรวจ 
  เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของประชาชน เกี่ยวกบัความเหน็ต่อเป้าหมายการเปิดประเทศ ใน 120 วนั 
ตามที่นายกรฐัมนตรอีอกแถลงการณ์เมือ่วนั ที1่6 มถิุนายน 2564 ในประเดน็ต่างๆ ปัจจยัทีเ่หมาะสมต่อการเปิด
ประเทศ ตลอดจนความเหน็ต่อภูเกต็แซนด์บ็อกซ์ ต้นแบบโมเดลน าร่อง ทัง้นี้ เพื่อสะท้อนมุมมองความคดิเหน็
ของประชาชนใหส้งัคมและผู้ทีเ่กีย่วข้องได้รบัทราบ  

 
ประชำกรท่ีสนใจศึกษำ 

การส ารวจใช้การสุม่ตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ โดยการสุ่มสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์
จากฐานข้อมลูของกรงุเทพโพลล์ ด้วยวธิกีารสุม่ตัวอย่างแบบงา่ย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วธิกีาร
ถ่วงน ้าหนักด้วยขอ้มลูประชากรศาสตร์จากฐานขอ้มูลทะเบยีนราษฎรข์องกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 
ควำมคลำดเคล่ือน (Margin of Error) 

การประมาณการขนาดตวัอย่างมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3 ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95% 
 
วิธีกำรรวบรวมข้อมูล 

ใช้การสัมภาษณ์ ทางโทรศัพท์  (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บข้อมูลเป็ น
แบบสอบถามที่ม ีโครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อค าถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั ้นจึงน า
แบบสอบถามทกุชดุมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบนัทกึข้อมูลและประมวลผล 

 
 

ระยะเวลำในกำรเกบ็ข้อมูล   :  22-24 มถิุนายน 2564 
 

วนัท่ีเผยแพร่ผลกำรส ำรวจ   :  26 มถิุนายน 2564 
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ตำรำงข้อมูลประชำกรศำสตร์ 

 จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 595 49.5 
            หญงิ 607 50.5 

รวม  1,202  100.0 
อำยุ   
            18 – 30 ปี 95 7.9 
            31 – 40 ปี 185 15.4 
            41 – 50 ปี 322 26.8 
   51 – 60 ปี 308 25.6 
            61 ปีขึน้ไป  292 24.3 

รวม  1,202  100.0 
กำรศึกษำ   
            ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี 703 58.5 
            ปรญิญาตร ี 367 30.5 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 132 11.0 

รวม  1,202  100.0 
อำชีพ   
 ลูกจา้งรฐับาล 155 12.9 
 ลูกจา้งเอกชน 259 21.5 
 คา้ขาย/ ท างานสว่นตวั/ เกษตรกร 424 35.3 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง 68 5.7 
 ท างานใหค้รอบครวั 3 0.2 
 พ่อบ้าน/ แมบ่้าน/เกษยีณอายุ 235 19.6 
  นักเรยีน/นักศกึษา 22 1.8 

วา่งงาน 36 3.0 
รวม  1,202  100.0 

 
 

ศูนยวิ์จยัมหำวิทยำลัยกรงุเทพ (กรงุเทพโพลล์)  โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

Twitter: http://twitter.com/bangkok_poll 
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