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ผลส ำรวจเร่ือง “ควำมหวังคนไทยกับกำรเปิดประเทศ หลังสถำนกำรณ์โควิด-19” 

 

กรุงเทพโพลล์โดยมหาวิทยาลยักรุงเทพส ารวจความคิดเห็นประชาชนเร่ือง “ควำมหวังคนไทยกับกำรเปิด
ประเทศ หลังสถำนกำรณ์โควิด-19” โดยเกบ็ข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จ านวน 1,173 คน พบว่า คนไทยส่วนใหญ่
ร้อยละ 51.1 หวังว่ำกำรเปิดประเทศในวันที่ 1 พฤศจิกำยน ที่จะถึงนี้ ภำพรวมเศรษฐกิจของประเทศดีขึน้ รองลงมา
ร้อยละ 43.4 หวงัว่าจะเกดิผลดีกบัธุรกจิร้านคา้ ร้านอาหารต่างๆ และร้อยละ 42.7 หวงัว่าจะสร้างงาน สร้างรายไดใ้ห้
ประชาชน  

 
 เม่ือถำมว่ำ “กำรเปิดประเทศวันที่ 1 พฤศจิกำยน ที่จะถึงนี้ กังวลกับเร่ืองดังต่อไปนีห้รือไม่  ว่ำจะท ำให้เกิดกำร

แพร่ระบำดของโควิด -19” พบว่ำ เร่ืองที่กังวลมำกที่สุดคือ  อนุญำตให้เปิดผับ บำร์ คำรำโอเกะ ภำยในวันที่ 1 ธันวำคม

คิดเป็นร้อยละ 72.0 รองลงมาคือ นกัท่องเท่ียวตอ้งฉีดวคัซีนครบแลว้ มาจากประเทศท่ีความเส่ียงต ่า ไม่ต้องกกัตัว  คิด
เป็นร้อยละ 66.5 และร้อยละ 62.4 ให้ 4 จังหวดัน าร่องท่องเท่ียวขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้  (กทม.-
กระบ่ี-พงังา-ภูเกต็) 
 

 เม่ือถำมว่ำกำรเปิดประเทศวันที่ 1 พฤศจิกำยน ที่จะถึงนี ้  กังวลต่อกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 มำกน้อยเพียงใด
พบว่ำ ส่วนใหญ่ร้อยละ 72.0 กังวลค่อนข้ำงมำกถึงมำกที่สุด ขณะท่ีร้อยละ 28.0 กงัวลค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
   
 สุดท้ำยเม่ือถำมควำมคิดเห็นว่ำ “ในภำพรวมคิดว่ำกำรเปิดประเทศวันที่ 1 พฤศจิกำยน ที่จะถึงนี ้ ประเทศจะเป็น
อย่ำงไร” พบว่ำ กลุ่มตวัอย่ำงร้อยละ 46.3 คิดว่ำจะดขีึน้เร่ือยๆ ขณะท่ีร้อยละ 27.5 คิดว่าจะท าให้แยล่ง ส่วนร้อยละ 26.2 คิด
ว่าไม่มีอะไรเปล่ียนแปลง 
 

 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

เรียน  บรรณำธิกำรข่ำวหน้ำ 1/ข่ำวกำรเมือง/ข่ำวกำรเศรษฐกิจ/ข่ำวสังคม 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน  (รวม 5 หน้ำ) 
 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน  (รวม 5 หน้ำ) 

 

 คนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 51.1 หวังว่ำกำรเปิดประเทศในวันที่ 1 พ.ย. ภำพรวมเศรษฐกิจของประเทศจะดีขึน้ 
โดยร้อยละ 72.0 กังวลมำกที่สุดเร่ืองอนุญำตให้เปิดผับ บำร์ คำรำโอเกะ ภำยในวันที่ 1 ธ.ค.  

ส่วนใหญ่ร้อยละ 72.0 กังวลค่อนข้ำงมำกถึงมำกที่สุดว่ำ กำรเปิดประเทศ จะท ำให้เกิดกำรระบำดของโควิด-19 

แต่ในภำพรวมเห็นว่ำกำรเปิดประเทศจะท ำให้ประเทศดขีึน้เร่ือยๆ 
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1. เร่ืองที่หวังกับกำรเปิดประเทศในวันที่ 1 พฤศจิกำยน ที่จะถึงนี้ 
    (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

ภำพรวมเศรษฐกิจของประเทศดีขึน้  ร้อยละ 51.1 
เกดิผลดีกบัธุรกจิร้านคา้ ร้านอาหารต่างๆ ร้อยละ 43.4 
สร้างงาน สร้างรายไดใ้ห้ประชาชนได้ ร้อยละ 42.7 
กระตุน้การท่องเท่ียว ธุรกจิท่องเท่ียว  ร้อยละ 39.9 
ไม่เกดิการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ ไม่มีคลสัเตอร์ใหม่ ร้อยละ 37.5 
สร้างความเช่ือมัน่ให้ต่างประเทศ นกัลงทุนต่างประเทศ   ร้อยละ 20.2 
อ่ืนๆ เช่น ไม่ไดห้วงั ไม่มีความเห็น ยงัไม่อยากให้เปิด ร้อยละ 10.5 

 

2. ข้อค ำถำม “กำรเปิดประเทศวันที่ 1 พฤศจิกำยน ที่จะถึงนี ้ ท่ำนกังวลกับเร่ืองดังต่อไปนีห้รือไม่ ว่ำจะท ำให้เกิดกำร
แพร่ระบำดของโควิด -19” 

 

เร่ือง 
กงัวล 

(ร้อยละ) 
ไม่กงัวล 
(ร้อยละ) 

อนุญาตให้เปิดผบั บาร์ คาราโอเกะ ภายในวนัท่ี 1 ธนัวาคม 72.0 28.0 
นกัท่องเท่ียวตอ้งฉีดวคัซีนครบแลว้ มาจากประเทศท่ีความเส่ียงต ่า ไม่ตอ้งกกัตวั  66.5 33.5 
ให้ 4 จงัหวดัน าร่องท่องเท่ียวขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นร้านอาหารได ้ 
(กทม.-กระบ่ี-พงังา-ภูเกต็)  

62.4 37.6 

ยกเลิกเคอร์ฟิวทุกพ้ืนท่ี เวน้ 7 จงัหวดัแดงเขม้ 26.4 73.6 

 
 

3. กำรเปิดประเทศวันที่ 1 พฤศจิกำยน ที่จะถึงนี ้ กังวลต่อกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 มำกน้อยเพียงใด  
    

ค่อนข้ำงมำกถึงมำกที่สุด ร้อยละ 72.0 
   (โดยแบ่งเป็น ค่อนขา้งมาก ร้อยละ 45.5 และมากท่ีสุด ร้อยละ 26.5) 

ค่อนขา้งนอ้ยถึงน้อยท่ีสุด ร้อยละ 28.0 
   (โดยแบ่งเป็น ค่อนขา้งนอ้ย ร้อยละ 22.5 และนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 5.5) 
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4. ข้อค ำถำม “ในภำพรวมคิดว่ำกำรเปิดประเทศวันที่ 1 พฤศจิกำยน ที่จะถึงนี ้ ประเทศจะเป็นอย่ำงไร”  
  

คิดว่ำจะดขีึน้เร่ือยๆ  ร้อยละ 46.3 
คิดว่าไม่มีอะไรเปล่ียนแปลง            ร้อยละ 26.2 
คิดว่าจะท าให้แยล่ง ร้อยละ 27.5 

 
 

 
กรุงเทพโพลล์  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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รำยละเอียดในกำรส ำรวจ 

 
วัตถุประสงค์ในกำรส ำรวจ 

1) เพ่ือสะทอ้นเร่ืองท่ีหวงักบัการเปิดประเทศในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน ท่ีจะถึงน้ี 
2) เพ่ือสะทอ้นถึงความกงัวลต่อการเปิดประเทศในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน ท่ีจะถึงน้ี  
3) เพ่ือสะทอ้นถึงภาพรวมการเปิดประเทศวนัท่ี 1 พฤศจิกายน ท่ีจะถึงน้ี  ประเทศจะเป็นอยา่งไร   

 

ประชำกรที่สนใจศึกษำ 
การส ารวจใชก้ารสุ่มตัวอยา่งจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยการสุ่มสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์จาก

ฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)  แลว้ใช้วิธีการถ่วง
น ้ าหนกัดว้ยขอ้มูลประชากรศาสตร์จากฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 
ควำมคลำดเคล่ือน (Margin of Error) 

การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 

วิธีกำรรวบรวมข้อมูล 
ใช้การสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ (Enumeration by telephone) โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็ข้อมูลเป็นแบบสอบถามท่ีมี

โครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อค าถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้ นจึงน าแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์กอ่นบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
 
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล   :  25-27 ตุลาคม 2564 
 

วันที่เผยแพร่ผลกำรส ำรวจ   :  30 ตุลาคม 2564 
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ตำรำงข้อมูลประชำกรศำสตร์ 

 จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 577 49.2 
            หญิง 596 50.8 

รวม 1,173 100.0 

อำยุ   

            18 – 30 ปี 87 7.4 
            31 – 40 ปี 171 14.6 
            41 – 50 ปี 322 27.5 
            51 – 60 ปี 327 27.8 
            61 ปีข้ึนไป  266 22.7 

รวม 1,173 100.0 

กำรศึกษำ   
            ต ่ากว่าปริญญาตรี 702 59.8 
            ปริญญาตรี 364 31.1 
            สูงกว่าปริญญาตรี 107 9.1 

รวม 1,173 100.0 

อำชีพ   

 ลูกจา้งรัฐบาล 154 13.1 
 ลูกจา้งเอกชน 224 19.1 
 คา้ขาย/ ท างานส่วนตวั/ เกษตรกร 440 37.5 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง 75 6.4 
 ท างานให้ครอบครัว 1 0.1 
 พ่อบา้น/ แม่บา้น/เกษียณอาย ุ 225 19.2 
 นกัเรียน/นกัศึกษา 22 1.9 
 ว่างงาน  32 2.7 

รวม 1,173 100.0 

 
 


