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                                                                 ร่วมกบั   
 

  
 
 
 
 

 

“ประชาชนยังกลัวโควิด – 19 อยู่หรือไม่” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ร่วมกับ ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “ประชาชนยังกลัวโควิด – 19 อยู่หรือไม่” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 3 – 7 กันยำยน 2563 จำกประชำชน                 
ท่ีมีอำยุ 18 ปีข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ และอำชีพทั่วประเทศ รวมทั้ งส้ิน จ ำนวน 1,315 หน่วยตัวอย่ำง เก่ียวกับสถำนกำรณ์              
โรคระบำดโควิด - 19 กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอยำ่งโดยใชค้วำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่งหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” 
สุ่มตวัอยำ่งดว้ยวธีิแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัทโ์ดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมประชำชนถึงควำมกงัวลต่อกำรติดเช้ือโรคระบำดโควิด – 19 พบวำ่ ร้อยละ 23.04 ระบุวำ่ กงัวลมาก ร้อยละ 36.81 
ระบุวำ่ ค่อนข้างกงัวล ร้อยละ 16.81 ระบุวำ่ ไม่ค่อยกงัวล และร้อยละ 23.34 ระบุวำ่ ไม่กงัวลเลย  

ดำ้นเหตุผลส ำคญัท่ีประชำชนเลือกสวมหนำ้กำกอนำมยั/หนำ้กำกผำ้ พบวำ่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 74.98 ระบุวำ่ กลวัตำย รองลงมำ ร้อยละ 9.28 
ระบุวำ่ กลวัสงัคมรังเกียจ ร้อยละ 7.45 ระบุวำ่ เป็นค ำสัง่รัฐบำล ร้อยละ 7.22 ระบุวำ่ กลวัท ำใหค้นอ่ืนตำย และร้อยละ 1.07 ระบุวำ่ ไม่ตอบ/ไม่ทรำบ/                
ไม่สนใจ   
 ส่วนควำมคิดเห็นต่อกำรรับมือของประเทศไทย หำกเกิดกำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ - 19 ในรอบท่ี 2 พบวำ่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 79.24 ระบุวำ่ 
สำมำรถรับมือได ้รองลงมำ ร้อยละ 10.95 ระบุวำ่ ไม่สำมำรถรับมือได ้และร้อยละ 9.81 ระบุวำ่ ไม่แน่ใจ 

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นต่อควำมเพียงพอของระบบกำรแพทยแ์ละสำธำรณสุข หำกเกิดกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด - 19               
ในรอบท่ี 2 พบวำ่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.14 ระบุวำ่ มีเพียงพอ รองลงมำ ร้อยละ 22.13 ระบุวำ่ ไม่เพียงพอ และร้อยละ 9.73 ระบุวำ่ ไม่แน่ใจ 

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 8.67 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.86 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล     
และภำคกลำง ร้อยละ 18.33 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.61 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.53 มีภูมิล ำเนำอยู่
ภำคใต ้ตวัอยำ่งร้อยละ 48.97 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.03 เป็นเพศหญิง  

ตวัอย่ำงร้อยละ 8.52 มีอำยุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 14.22 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 19.09 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 35.21 มีอำยุ 46 – 59 ปี     
และร้อยละ 22.96 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป ตวัอยำ่งร้อยละ 94.68 นบัถือศำสนำพทุธ ร้อยละ 3.57 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.29 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอ่ืน ๆ และร้อยละ 0.46 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 21.44 สถำนภำพโสด ร้อยละ 73.76 สมรสแลว้ ร้อยละ 4.18 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 0.62 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำงร้อยละ 31.41 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ ำกว่ำ ร้อยละ 32.17 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.76                          
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 23.19 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.64 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 0.83 ไม่ระบุกำรศึกษำ ตวัอย่ำงร้อยละ 10.04 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจ้ำง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 13.00 ประกอบอำชีพ
พนกังำนเอกชน ร้อยละ 23.42 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 13.99 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 17.41 ประกอบอำชีพ
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 17.87 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 3.19 เป็นนักเรียน/นกัศึกษำ ร้อยละ 0.16 ประกอบอำชีพ
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร และร้อยละ 0.92 ไม่ระบุอำชีพ  

ตัวอย่ำงร้อยละ 17.41 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 26.46 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 26.77 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน         
10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 9.89 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.32 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท                           
ร้อยละ 5.70 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 8.45 ไม่ระบุรำยได ้

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 
 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 / nidapoll.nida@hotmail.co.th  

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถอื 081-667-7766 

 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
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1. ณ วันนี้ ท่านยังกังวลเกี่ยวกับการติดเชื้อโรคระบาดโควิด - 19 หรือไม ่

ความกังวลต่อการติดเช้ือโรคระบาดโควิด – 19  ร้อยละ 

กงัวลมาก  23.04 
ค่อนข้างกงัวล  36.81 
ไม่ค่อยกงัวล  16.81 
ไม่กงัวลเลย  23.34 

รวม 100.00 

 
2. เหตุผลส าคัญที่สุดที่ท่านเลือกสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า คือ 

เหตุผลส าคัญที่ประชาชนเลือกสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ร้อยละ 
กลวัตำย 74.98 
กลวัสงัคมรังเกียจ 9.28 
เป็นค ำสัง่รัฐบำล 7.45 
กลวัท ำใหค้นอ่ืนตำย 7.22 
ไม่ตอบ/ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ 1.07 

รวม 100.00 

 
3. ถ้าเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในรอบที่ 2 ท่านคิดว่าประเทศไทยจะสามารถรับมือได้หรือไม่ 

ความคิดเห็นต่อการรับมือของประเทศไทย หากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในรอบที่ 2 ร้อยละ 
สำมำรถรับมือได ้ 79.24 
ไม่สำมำรถรับมือได ้ 10.95 
ไม่แน่ใจ 9.81 

รวม 100.00 
 
4. ท่านคิดว่า ถ้าเกิดการระบาดของโควิด - 19 รอบที่ 2 ประเทศไทยจะมีระบบการแพทย์และสาธารณสุขอย่างเพียงพอหรือไม่ (จ านวนแพทย์และเตียง
ผู้ป่วย / อุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น) 

ความคิดเห็นต่อความเพียงพอของระบบการแพทย์และสาธารณสุข หากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในรอบที่ 2 ร้อยละ 
มีเพียงพอ 68.14 
ไม่เพียงพอ 22.13 
ไม่แน่ใจ 9.73 

รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  114  8.67 
ปริมณฑลและภำคกลำง  340  25.86 
ภำคเหนือ  241  18.33 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ  442  33.61 
ภำคใต ้  178  13.53 

รวม 1,315 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย  644  48.97 
หญิง  671  51.03 

รวม 1,315 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี  112  8.52 
26 – 35 ปี  187  14.22 
36 – 45 ปี  251  19.09 
46 – 59 ปี  463  35.21 
60 ปี ข้ึนไป  302  22.96 

รวม 1,315 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ  1,245  94.68 
อิสลำม  47  3.57 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ  17  1.29 
ไม่ระบุ  6  0.46 

รวม 1,315 100.00 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด  282  21.44 
สมรส  970  73.76 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่  55  4.18 
ไม่ระบุ  8  0.62 

รวม 1,315 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศกึษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่  413  31.41 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ  423  32.17 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ  102  7.76 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ  305  23.19 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ  61  4.64 
ไม่ระบุ  11  0.83 

รวม 1,315 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ  132  10.04 
พนกังำนเอกชน  171  13.00 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ  308  23.42 
เกษตรกร/ประมง  184  13.99 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน  229  17.41 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน  235  17.87 
นกัเรียน/นกัศึกษำ  42  3.19 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร  2  0.16 
ไม่ระบุ  12  0.92 

รวม 1,315 100.00 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 229 17.41 
ไม่เกิน 10,000 บำท 348 26.46 
10,001 – 20,000 บำท 352 26.77 
20,001 – 30,000 บำท 130 9.89 
30,001 – 40,000 บำท 70 5.32 
40,001 บำทข้ึนไป 75 5.70 
ไม่ระบุ 111 8.45 

รวม 1,315 100.00 
 

 


