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“ท ำไม COVID-19 รอบน้ีระบำดหนัก” 
 

เรียน  บรรณำธิกำรบริหำร / บรรณำธิกำรข่ำว /หัวหน้ำข่ำว 
 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเหน็ “นดิ้ำโพล” สถำบนับัณฑติพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “ท ำไม COVID-19       
รอบนี้ระบำดหนัก” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวันที่ 16 – 18 สิงหำคม 2564 จำกประชำชนที่มีอำยุ 15 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ        
และอำชีพทั่วประเทศ รวมทัง้ส้ิน จ ำนวน 1,314 หน่วยตัวอย่ำง เกี่ยวกับกำรระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ในเมืองไทยขณะนี้        
กำรส ำรวจอำศัยกำรสุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบญัชรีำยชื่อฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลัก (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำงด้วย
วิธีแบบง่ำย  (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์โดยก ำหนดค่ำควำมเชื่อมั่นทีร้่อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเมื่อถำมประชำชนถึงสำเหตทุี่ท ำให้เกดิกำรระบำดอย่ำงมำกของเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ในเมืองไทยขณะนี้  
พบว่ำ ส่วนใหญ ่ร้อยละ 37.75 ระบุว่ำ ประชำชนส่วนหนึ่งประมำทในกำรป้องกนั และประเทศมีวัคซีนไมเ่พียงพอ ในสัดส่วนทีเ่ท่ำกัน รองลงมำ 
ร้อยละ 36.00 ระบุว่ำ กำรฉีดวัคซีนเป็นไปอย่ำงช้ำมำก ร้อยละ 31.43 ระบุว่ำ ประชำชนส่วนหนึ่งไมใ่ห้ควำมร่วมมือในกำรป้องกัน ร้อยละ 25.80 
ระบุว่ำ รัฐบำลไม่ยอมล็อกดำวน์แบบเบ็ดเสร็จ ร้อยละ 21.31 ระบุว่ำ เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) สำยพันธ์ุเดลตำ ติดง่ำยมำก ร้อยละ 
17.73 ระบุว่ำ ศบค. (ศูนย์บ ริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019) บริหำรงำนผิดพลำด  ร้อยละ 12.86 ระบุว่ำ 
แรงงำนต่ำงด้ำวยังคงลักลอบเข้ำเมือง ร้อยละ 10.88 ระบุว่ำ มีกำรแพร่ระบำดทั่วโลก ประเทศไทยหลบหลีกไม่ได้  ร้อยละ 10.20 ระบุว่ำ                  
มีกำรตรวจหำเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) มำกขึ้นกว่ำเดิม ร้อยละ 0.99 ระบุอ่ืน ๆ  ได้แก่ วัคซีนไม่มีประสิทธิภำพ รัฐบำลไม่มีมำตรกำร
ในกำรป้องกันและรักษำอย่ำงจริงจัง กำรอนุญำตของภำครัฐให้นักท่องเที่ยวเข้ำมำในประเทศ  และกำรจัดสรรงบประมำณในด้ำนสำธำรณสุข 
ไม่ทั่วถึง และร้อยละ 1.22 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไมต่อบ/ไมส่นใจ   

ท้ำยที่สุดเมื่อถำมถึงบุคคลที่ประชำชนเชื่อมั่นมำกที่สุดในกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)  พบว่ำ 
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 43.91 ระบุว่ำ หมอ/นักวิชำกำรทำงกำรแพทย์แผนปัจจุบัน  รองลงมำ ร้อยละ 23.36 ระบุว่ำ ส่ือมวลชน ร้อยละ 23.29 ระบุว่ำ 
เจ้ำหน้ำที่กระทรวงสำธำรณสุข ร้อยละ 16.97 ระบุว่ำ หมอ/นักวิชำกำรทำงกำรแพทย์แผนไทย ร้อยละ 16.51 ระบุว่ำ ศบค. (ศูนย์บริหำร
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019) ร้อยละ 10.81 ระบุว่ำ ไม่เชื่อใครเลย ร้อยละ 5.33 ระบุว่ำ นักวิชำกำรทั่วไป      
ร้อยละ 3.88 ระบุว่ำ เจ้ำหน้ำที่รัฐทั่ว ๆ ไป ร้อยละ 1.29 ระบุว่ำ ดำรำ นัก ร้อง เซเลบ ไอดอลชื่อดัง ร้อยละ 0.61 ระบุว่ำ นักกำรเมือง ร้อยละ 0.08  
ระบุว่ำ คนในชุมชน และร้อยละ 0.99 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

เมือ่พิจำรณำลักษณะทั่วไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตัวอย่ำงร้อยละ 8.83 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.95 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 18.26 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.49 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.47 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคใต้ 
ตวัอย่ำงร้อยละ 48.93 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.07 เป็นเพศหญิง  

ตัวอย่ำงร้อยละ 7.46 มีอำยุ 15 – 25 ปี ร้อยละ 16.97 มีอำยุ  26 – 35 ปี  ร้อยละ 22.30 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 32.34 มีอำยุ  46 – 59 ปี     
และร้อยละ 20.93 มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอยำ่งร้อยละ 95.36 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.65 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.76 นับถือศำสนำคริสต์ 
และอ่ืน ๆ  และร้อยละ 0.23 ไม่ระบุศำสนำ ตัวอย่ำงร้อยละ 22.30 สถำนภำพโสด ร้อยละ 74.13 สมรสแล้ว ร้อยละ 3.27 หม้ำย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่  
และร้อยละ 0.30 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำงร้อยละ 28.92 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 34.70 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.31                         
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเทำ่ ร้อยละ 24.20 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทยีบเทำ่ ร้อยละ 4.19 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเทำ่ 
และร้อยละ 0.68 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

 

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ โทรศัพท์ 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 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 
 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
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ตวัอย่ำงร้อยละ 10.20 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกจิ ร้อยละ 14.84 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 19.10
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกจิ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 13.70 ประกอบอำชพีเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.98 ประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป/ผู้ใช้แรงงำน      
ร้อยละ 22.07 เป็นพ่อบ้ำน/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 3.43 เป็นนักเรียน/นักศึกษำ และร้อยละ 0.68 ไม่ระบุอำชีพ  

ตัวอย่ำงร้อยละ 22.53 ไม่มีรำยได้  ร้อยละ 28.31 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 21.99 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน         
10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 8.60 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 4.72 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท                           
ร้อยละ 4.64 มีรำยได้เฉลีย่ตอ่เดอืน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 9.21 ไม่ระบุรำยได้ 

 

1. ท่ำนคิดว่ำกำรระบำดอย่ำงมำกของเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) ในเมืองไทยขณะนีเ้กิดจำกอะไร (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)  

สำเหตุท่ีท ำให้เกิดกำรระบำดอย่ำงมำกของเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) ในเมืองไทยขณะนี ้ ร้อยละ 
ประชำชนส่วนหนึ่งประมำทในกำรป้องกัน 37.75 
ประเทศมีวัคซีนไม่เพียงพอ 37.75 
กำรฉีดวัคซีนเป็นไปอย่ำงช้ำมำก 36.00 
ประชำชนส่วนหนึ่งไมใ่ห้ควำมร่วมมือในกำรป้องกัน 31.43 
รัฐบำลไม่ยอมล็อกดำวน์แบบเบ็ดเสร็จ 25.80 
เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) สำยพันธ์ุเดลตำ ติดง่ำยมำก 21.31 
ศบค. (ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019) บริหำรงำนผิดพลำด 17.73 
แรงงำนต่ำงด้ำวยังคงลักลอบเขำ้เมือง 12.86 
มีกำรแพร่ระบำดทั่วโลก ประเทศไทยหลบหลีกไมไ่ด ้ 10.88 
มีกำรตรวจหำเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) มำกขึ้นกว่ำเดิม  10.20 
อ่ืน ๆ ได้แก่ วัคซีนไม่มีประสิทธิภำพ รัฐบำลไม่มีมำตรกำรในกำรป้องกันและรักษำอย่ำงจริงจัง กำรอนุญำตของภำครัฐ        

ให้นักท่องเที่ยวเขำ้มำในประเทศ และกำรจัดสรรงบประมำณในดำ้นสำธำรณสุขไม่ทั่วถึง 
0.99 

ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.22 

 
2. ท่ำนเชื่อข้อมูลข่ำวสำรเก่ียวกับเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) (เช่น กำรแพร่ระบำด กำรรักษำ วัคซีน) ของใครมำกท่ีสุด 3 อันดับแรก  

บุคคลท่ีประชำชนเชื่อม่ันมำกท่ีสุดในกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรเก่ียวกับเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)  ร้อยละ 
หมอ/นักวิชำกำรทำงกำรแพทย์แผนปจัจุบนั  43.91 
ส่ือมวลชน 23.36 
เจ้ำหน้ำที่กระทรวงสำธำรณสุข 23.29 
หมอ/นักวิชำกำรทำงกำรแพทย์แผนไทย 16.97 
ศบค. (ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019) 16.51 
ไม่เชื่อใครเลย  10.81 
นักวิชำกำรทั่วไป 5.33 
เจ้ำหน้ำที่รัฐทั่ว ๆ  ไป 3.88 
ดำรำ นักร้อง เซเลบ ไอดอลชื่อดัง 1.29 
นักกำรเมือง 0.61 
คนในชุมชน 0.08 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  0.99 
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ลักษณะท่ัวไปของตัวอย่ำง 
 

ตำรำงท่ี 1 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมภูมิภำค        
ภูมิภำค จ ำนวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 116 8.83 
ปริมณฑลและภำคกลำง 341 25.95 
ภำคเหนือ 240 18.26 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 440 33.49 
ภำคใต้ 177 13.47 

รวม 1,314 100.00 
 
ตำรำงท่ี 2 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมเพศ 

เพศ จ ำนวน ร้อยละ 
ชำย 643 48.93 
หญิง 671 51.07 

รวม 1,314 100.00 
 
ตำรำงท่ี 3 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมอำยุ 

อำย ุ จ ำนวน ร้อยละ 
15 –25 ปี 98 7.46 
26 – 35 ปี 223 16.97 
36 – 45 ปี 293 22.30 
46 – 59 ปี 425 32.34 
60 ปี ขึ้นไป 275 20.93 

รวม 1,314 100.00 
 
ตำรำงท่ี 4 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมศำสนำ 

ศำสนำ จ ำนวน ร้อยละ 
พุทธ 1,253 95.36 
อิสลำม 48 3.65 
คริสต์ /ฮินดู/ซิกข์/ยิว/ไม่นับถอืศำสนำใด ๆ  10 0.76 
ไม่ระบุ 3 0.23 

รวม 1,314 100.00 
 

ตำรำงท่ี 5 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมสถำนภำพกำรสมรส 
สถำนภำพกำรสมรส จ ำนวน ร้อยละ 

โสด 293 22.30 
สมรส 974 74.13 
หม้ำย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่ 43 3.27 
ไม่ระบุ 4 0.30 

รวม 1,314 100.00 
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ลักษณะท่ัวไปของตัวอย่ำง (ต่อ) 

 

ตำรำงท่ี 6 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 
ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 380 28.92 
มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 456 34.70 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 96 7.31 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 318 24.20 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 55 4.19 
ไม่ระบุ 9 0.68 

รวม 1,314 100.00 
 
ตำรำงท่ี 7 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมอำชีพหลัก 

อำชีพหลัก จ ำนวน ร้อยละ 
ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ 134 10.20 
พนักงำนเอกชน 195 14.84 
เจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 251 19.10 
เกษตรกร/ประมง 180 13.70 
รับจ้ำงทั่วไป/ผู้ใช้แรงงำน 210 15.98 
พ่อบ้ำน/แม่บ้ำน/เกษียณอำยุ/ว่ำงงำน 290 22.07 
นักเรียน/นักศึกษำ 45 3.43 
ไม่ระบุ 9 0.68 

รวม 1,314 100.00 
 
ตำรำงท่ี 8 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 

รำยได้เฉล่ียต่อเดือน จ ำนวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได้ 296 22.53 
ไม่เกิน 10,000 บำท 372 28.31 
10,001 – 20,000 บำท 289 21.99 
20,001 – 30,000 บำท 113 8.60 
30,001 – 40,000 บำท 62 4.72 
40,001 บำทขึ้นไป 61 4.64 
ไม่ระบุ 121 9.21 

รวม 1,314 100.00 
 
 


