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ผลสาํรวจเรื่อง “คนไทยคิดอย่างไร?หลงัผ่อนคลายมาตรการลอ็กดาวน์” 

 

กรุงเทพโพลล์โดยมหาวทิยาลยักรุงเทพสํารวจความคดิเหน็ประชาชนเรื่อง “คนไทยคิดอย่างไร??

หลงัผ่อนคลายมาตรการลอ็กดาวน์” โดยเกบ็ขอ้มลูจากประชาชนทัว่ประเทศ จาํนวน 1,200 คน พบว่า 

กิจกรรมท่ีประชาชนทาํหลงัจากมีการผ่อนคลายมาตรการลอ็กดาวน์ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายนท่ี

ผ่านมาคือ ได้กลบัไปเปิดร้าน ได้กลบัไปทํางาน ร้อยละ 15.5 รองลงมาคือ เดินเที่ยวห้างสรรพสินค้า 

ศูนย์การค้า ร้อยละ 11.9 และนัง่ทานอาหารในร้าน ร้อยละ 11.4 ขณะที่ ร้อยละ 41.0 ระบุว่า อยู่บ้านเหมอืน

ช่วงทีย่งัไม่มกีารผ่อนคลายมาตรการลอ็กดาวน์ 

เม่ือถามว่า เช่ือมัน่เพียงใดว่าสถานประกอบการ ห้างร้าน ต่างๆ จะปฏิบติัตามมาตรการ

ป้องกนัโควิด-19 อย่างเคร่งครดั ในระยะยาว ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 54.5 ระบุว่า เช่ือมัน่ค่อนข้าง

น้อยถึงน้อยท่ีสุด ขณะทีร่อ้ยละ 45.5 ระบุว่า เชื่อมัน่ค่อนขา้งมากถงึมากทีสุ่ด 

ส่วนความกงัวลว่าหลงัจากผ่อนคลายมาตรการลอ็กดาวน์อาจนําไปสู่การติดเชื้อระลอกใหม่ 

นัน้ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 62.7 ระบุว่า กงัวลค่อนข้างมากถึงมากท่ีสุด ขณะทีร่อ้ยละ 37.3 ระบุว่า 

กงัวลค่อนขา้งน้อยถงึน้อยทีสุ่ด 

สาํหรบัความเห็นต่อการเตรียมใช้มาตรการโควิดฟรีเซตต้ิง สาํหรบัลูกค้าท่ี เข้าร้านอาหาร 

ร้านเสริมสวย ตดัผม คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม ต้องมีหลกัฐานฉีดวคัซีนครบโดส หรือผลตรวจ 

ATK เป็นลบ ตัง้แต่ 1 ต.ค. น้ี พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 71.7 เห็นด้วย โดยให้เหตุผลว่า ลดความเส่ียง

จากการรบั และการแพร่เชื้อ โควิด-19 และสร้างความมัน่ใจให้กบัลูกค้าคนอ่ืนๆ และพนักงานในร้าน 

ขณะทีร่อ้ยละ 28.3 ระบุว่าไม่เหน็ดว้ย โดยใหเ้หตุผลว่า เรว็เกนิไปยงัฉีดวคัซนีไม่ทัว่ถงึทําใหเ้สยีลูกคา้ในกลุ่ม

ทีไ่ม่ไดร้บัวคัซนี ผูท้ีย่งัไม่ไดฉ้ีดวคัซนีจะถูกตดัสทิธิใ์นการใชบ้รกิาร  

 

โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

เรียน  บรรณาธิการขา่วหน้า 1/ ข่าวการเมือง/ข่าวสงัคม 

เรื่อง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชน    (รวม 5 หน้า) 
 

       

 หลงัผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ประชาชนเร่ิม กลบัไปเปิดร้าน กลบัไปทํางาน เดิน

เท่ียวห้าง และนัง่ทานอาหารในร้าน  ขณะท่ีร้อยละ 41.0 อยู่บ้านเหมือนช่วงยงัไม่คลายลอ็กดาวน์ 

ทัง้น้ีพบว่าประชาชนร้อยละ 54.5 มีความเช่ือมัน่ค่อนข้างน้อยถึงน้อยท่ีสุดว่า ห้างร้าน ต่างๆ 

จะปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัโควิด-19 อย่างเคร่งครดั ได้ในระยะยาว 

ส่วนร้อยละ 62.7 มีความกงัวลค่อนข้างมากถึงมากท่ีสุดว่าหลงัจากผ่อนคลายมาตรการ 

ลอ็กดาวน์อาจนําไปสู่การติดเชื้อระลอกใหม่ โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 71.7 เหน็ด้วยกบัมาตรการโควิด

ฟรีเซตต้ิงท่ีต้องมีหลักฐานฉีดวคัซีนครบโดส หรือผลตรวจ ATK เป็นลบ ก่อนจึงเข้าใช้บริการ

ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย ได้ 
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1. ส่ิงท่ีทาํหลงัจากผ่อนคลายมาตรการลอ็กดาวน์ตัง้แต่วนัท่ี 1 ก.ย. ท่ีผ่านมา คือ 
 

เปิดร้าน/กลบัไปทาํงาน  ร้อยละ 15.5 

เดนิเทีย่วหา้งสรรพสนิคา้/ศูนยก์ารคา้ รอ้ยละ 11.9 

นัง่ทานอาหารทีร่า้น รอ้ยละ 11.4 

เขา้รา้นตดัผม/เสรมิสวย   รอ้ยละ 10.4 

ไปสนามกฬีา/ออกกําลงักายกลางแจง้ รอ้ยละ 4.8 

เทีย่วต่างจงัหวดั/วางแผนท่องเทีย่ว รอ้ยละ 4.3 

เขา้รา้นนวด รอ้ยละ 0.7 
   

อยู่บา้นเหมอืนช่วงทีย่งัไม่มกีารผ่อนคลายมาตรการลอ็กดาวน์ รอ้ยละ 41.0 

 

2. ท่านเช่ือมัน่เพียงใด ว่าสถานประกอบการ ห้างร้าน ต่างๆ จะปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัโควิด-19 

อย่างเคร่งครดั ในระยะยาว 
 

เชื่อมัน่ค่อนขา้งมากถงึมากทีสุ่ด รอ้ยละ 45.5 

  (โดยแบ่งเป็น เชื่อมัน่ค่อนขา้งมาก รอ้ยละ 41.3  และเชื่อมัน่มากทีสุ่ด รอ้ยละ 4.2) 

เช่ือมัน่ค่อนข้างน้อยถึงน้อยท่ีสุด ร้อยละ 54.5 

 (โดยแบ่งเป็น เช่ือมัน่ค่อนข้างน้อย ร้อยละ 42.0  และเช่ือมัน่น้อยท่ีสุด  ร้อยละ 12.5) 

 

3. ท่านกงัวลเพียงใดว่าหลงัจากผ่อนคลายมาตรการลอ็กดาวน์อาจนําไปสู่การติดเชื้อระลอกใหม่ 
 

กงัวลค่อนข้างมากถึงมากท่ีสุด ร้อยละ 62.7 

  (โดยแบ่งเป็น กงัวลค่อนข้างมาก ร้อยละ 45.9   และกงัวลมากท่ีสุด ร้อยละ16.8 ) 

กงัวลค่อนขา้งน้อยถงึน้อยทีสุ่ด รอ้ยละ 37.3 

 (โดยแบ่งเป็น กงัวลค่อนขา้งน้อย รอ้ยละ  28.8  และกงัวลน้อยทีสุ่ด  รอ้ยละ 8.5) 
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4. ความเหน็ต่อการเตรียมใช้มาตรการโควิดฟรีเซตต้ิง สาํหรบัลูกค้าท่ี เข้าร้านอาหาร ร้านเสริมสวย ตดั

ผม คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม ต้องมีหลกัฐานฉีดวคัซีนครบโดส หรือผลตรวจ ATK เป็นลบ ด้วย

แพลตฟอรม์ไทยเซฟไทย ตัง้แต่ 1 ต.ค. น้ี 

เหน็ด้วย ร้อยละ 71.7 

   โดยให้เหตุผลว่า   

 ลดความเส่ียงจากการรบั และการแพร่เชื้อ โควิด-19 ร้อยละ 37.4 

 สรา้งความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้คนอื่นๆ และพนกังานในรา้น รอ้ยละ 34.3 
   

 

ไม่เหน็ดว้ย รอ้ยละ 28.3 

    โดยใหเ้หตุผลว่า  

เรว็เกนิไปยงัฉีดวคัซนีไม่ทัว่ถงึทาํใหเ้สยีลูกคา้ในกลุ่มทีไ่ม่ไดร้บัวคัซนี รอ้ยละ 14.6 

ผูท้ีย่งัไม่ไดฉ้ีดวคัซนีจะถูกตดัสทิธิใ์นการใชบ้รกิาร รอ้ยละ 7.1 

เกดิการแบ่งแยกทางสงัคม เลอืกปฏบิตัติามมา รอ้ยละ 5.1 

อื่นๆ อาท ิฉีดวคัซนีครบแลว้กย็งัตดิเชือ้ได ้ยุ่งยาก เขม้งวดเกนิไป ฯลฯ รอ้ยละ 1.5  
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รายละเอียดในการสาํรวจ 

 

วตัถปุระสงคใ์นการสาํรวจ 

  เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของประชาชนเกี่ยวกบัสิง่ทีท่ําหลงัมกีารผ่อนคลายมาตรการลอ็กดาวน์ ความ

เชื่อมัน่ในการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัโควดิ-19 ของห้างร้านต่างๆ ตลอดจนความกงัวลเรื่องการติดเชื้อ

ระลอกใหม่ และความเหน็ทีม่ตี่อการเตรยีมใชม้าตรการโควดิฟรเีซตติ้งสําหรบัการเขา้ใชบ้รกิาร รา้นอาหาร รา้น

เสรมิสวย เป็นตน้ ทัง้น้ีเพือ่สะทอ้นมุมมองความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  

 

ประชากรท่ีสนใจศึกษา 

การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอย่างจากประชาชนทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ โดยการสุม่สมัภาษณ์ทางโทรศพัท์จาก

ฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วธิกีารถ่วง

น้ําหนกัดว้ยขอ้มลูประชากรศาสตรจ์ากฐานขอ้มลูทะเบยีนราษฎรข์องกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 

ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

การประมาณการขนาดตวัอย่างมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3 ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 

 

วิธีการรวบรวมข้อมูล 

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น

แบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนัน้จึงนํา

แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 
 

 

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  13-15 กนัยายน 2564 
 

วนัท่ีเผยแพร่ผลการสาํรวจ   :   18 กนัยายน 2564 
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ตารางข้อมูลประชากรศาสตร ์

 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    

            ชาย 600 50.0 

            หญงิ 600 50.0 

รวม  1,200  100.0 

อายุ   

            18 – 30 ปี 102 8.5 

            31 – 40 ปี 161 13.4 

            41 – 50 ปี 302 25.2 

   51 – 60 ปี 321 26.7 

            61 ปีขึน้ไป  314 26.2 

รวม  1,200  100.0 

การศึกษา   

            ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี 724 60.3 

            ปรญิญาตร ี 356 29.7 

            สงูกว่าปรญิญาตร ี 120 10.0 

รวม  1,200  100.0 

อาชีพ   

 ลูกจา้งรฐับาล 149 12.4 

 ลูกจา้งเอกชน 244 20.3 

 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร 405 33.8 

 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง 90 7.5 

 ทาํงานใหค้รอบครวั 2 0.2 

 พอ่บา้น/ แม่บา้น/เกษยีณอายุ 255 21.2 

 นกัเรยีน/นกัศกึษา 20 1.7 

 ว่างงาน  35 2.9 

รวม  1,200  100.0 
 

 

กรงุเทพโพลล ์ 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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