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“ความเช่ือมั่นต่อระบบสาธารณสุขของประเทศไทยกบัการรับมือโรคโควดิ 19 สายพนัธ์ุใหม่” 
 

เรียน  บรรณาธกิารบริหาร/บรรณาธิการข่าว/หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “ความเช่ือมั่นต่อ
ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยกับการรับมือโรคโควิด 19 สายพันธ์ุใหม่” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำง วนัท่ี 20-23 ธันวำคม 2564 จำกประชำชน 
ท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ และอำชีพทั่วประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,314 หน่วยตัวอย่ำง กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่ม
ตัวอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลัก (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบง่ำย (Simple 
Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท์ โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 97.0 
 จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมพึงพอใจต่อมำตรกำรป้องกนัโรคโควิด 19 ของรัฐบำลตั้งแต่มีกำรแพร่ระบำดจนถึงปัจจุบนั พบว่ำ ร้อยละ 
40.03 ระบุว่ำ ค่อนข้ำงพึงพอใจ เพรำะประชำชนได้วคัซีนอย่ำงทั่วถึง มีมำตรกำรป้องกันโรคโควิด 19 อย่ำงเข้มงวด สำมำรถควบคุมจ ำนวน 
ผูติ้ดเช้ือโรคโควิด 19 รองลงมำ ร้อยละ 28.08 ระบุว่ำ ไม่ค่อยพึงพอใจ เพรำะกำรผ่อนคลำยมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19  
กำรจดัสรรวคัซีนท่ีล่ำช้ำ กำรน ำวคัซีนท่ีไม่ค่อยมีประสิทธิภำพมำฉีดให้แก่ประชำชน ร้อยละ 16.97 ระบุว่ำ พึงพอใจมำก เพรำะมีมำตรกำรป้องกนั
โรคโควิด 19 อย่ำงเขม้งวด มีกำรจดัสรรวคัซีนป้องกนัโรคโควิด 19 ให้แก่ประชำชนไดอ้ย่ำงทัว่ถึง สำมำรถควบคุมจ ำนวนผูติ้ดเช้ือโรคโควิด 19  
และร้อยละ 14.92 ระบุว่ำ ไม่พึงพอใจเลย เพรำะกำรบริหำรงำนไม่มีประสิทธิภำพ กำรบริหำรวคัซีนป้องกนัโรคโควิด 19 ล่ำชำ้ วคัซีนไม่มีคุณภำพ 
มำตรกำรเปิดรับนกัท่องเท่ียวเขำ้ประเทศ 
 ดำ้นควำมเช่ือมัน่ต่อกำรป้องกนักำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 ของรัฐบำลในอนำคต พบว่ำ ร้อยละ 36.76 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเช่ือมัน่ เพรำะ
มำตรกำรป้องกันไม่เข้มงวด กำรน ำวคัซีนท่ีไม่ค่อยมีประสิทธิภำพมำฉีดให้แก่ประชำชน โรคโควิด 19 มีกำรกลำยพนัธ์อย่ำงต่อเน่ือง รองลงมำ  
ร้อยละ 32.50 ระบุว่ำ ค่อนขำ้งเช่ือมัน่ เพรำะรัฐบำลสำมำรถป้องกนักำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถจดัสรรวคัซีน
ให้แก่ประชำชนได้อย่ำงทั่วถึง ร้อยละ 18.19 ระบุว่ำ ไม่เช่ือมั่นเลย เพรำะกำรบริหำรไม่มีประสิทธิภำพ แกไ้ขปัญหำล่ำช้ำ มำตรกำรไม่เข้มงวด  
กำรบริหำรวคัซีนไม่มีประสิทธิภำพ ร้อยละ 12.55 ระบุว่ำ เช่ือมัน่มำก เพรำะมำตรกำรป้องกนัมีควำมกำรชัดเจนและเขม้งวด มีกำรจดัสรรวคัซีน
ให้แก่ประชำชนอยำ่งทัว่ถึง สถำนกำรณ์ภำยในประเทศดีขึ้นอยำ่งต่อเน่ือง และจ ำนวนผูติ้ดเช้ือลดลง 
 ส ำหรับควำมกังวลต่อโรคโควิด 19 สำยพนัธ์ุ “โอมิครอน (Omicron)” พบว่ำ ร้อยละ 34.78 ระบุว่ำ ค่อนข้ำงกังวล เพรำะสำมำรถแพร่
ระบำดได้อย่ำงรวดเร็ว พักอำศัยอยู่ในพ้ืนท่ีเส่ียงและต้องเดินทำงบ่อย วคัซีนท่ีได้รับมีประสิทธิภำพลดลงในกำรป้องกัน, มำตรกำรเปิดรับ
นักท่องเท่ียว รองลงมำ ร้อยละ 24.96 ระบุว่ำ กงัวลมำก เพรำะเช้ือกลำยพนัธ์ุสำมำรถแพร่กระจำยไดร้วดเร็ว วคัซีนท่ีไดรั้บมีประสิทธิภำพลดลง 
ในกำรป้องกนั มำตรกำรคลำยล็อกดำวน์ของรัฐบำล กำรบริหำรของรัฐบำลยงัไม่มีประสิทธิภำพ ร้อยละ 22.91 ระบุว่ำ ไม่ค่อยกงัวล เพรำะไดรั้บ 
กำรฉีดวคัซีนป้องกนัโรคโควิด 19 กำรแพร่ระบำดภำยในประเทศมีจ ำนวนนอ้ย ระบบสำธำรณสุขของประเทศไทยสำมำรถรับมือได ้ไม่ไดพ้กัอำศยั
อยู่ในพ้ืนท่ีเส่ียง และร้อยละ 17.35 ระบุว่ำ ไม่กงัวลเลย เพรำะได้รับกำรฉีดวคัซีนป้องกนัโรคโควิด 19 ต้องปรับตวัเพื่ออำศยัอยู่กบัโรคโควิด 19  
ให้ได ้ไม่ไดพ้กัอำศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีเส่ียง เป็นสำยพนัธ์ุไม่ค่อยมีควำมรุนแรง 
 ดำ้นควำมคิดเห็นต่อกำรกลำยพนัธ์ุของโรคโควิด 19 ในอนำคต นอกจำกสำยพนัธ์ุ “โอมิครอน (Omicron)” และ “เดลตำ้ (Delta)” พบว่ำ 
ร้อยละ 36.00 ระบุว่ำ เกิดกำรกลำยพนัธ์ุ และมีควำมรุนแรงมำกกว่ำเดิม รองลงมำ ร้อยละ 26.56 ระบุว่ำ เกิดกำรกลำยพนัธ์ุ และมีควำมรุนแรง
เหมือนเดิม ร้อยละ 14.84 ระบุว่ำ เกิดกำรกลำยพนัธ์ุ แต่มีควำมรุนแรงน้อยลง ร้อยละ 8.30 ระบุว่ำ ไม่เกิดกำรกลำยพนัธ์ุ ร้อยละ 4.03 ระบุว่ำ เกิดกำร
กลำยพนัธ์ุ แต่ไม่มีควำมรุนแรง และร้อยละ 10.27 ระบุว่ำ ไมท่รำบ/ไม่ตอบ 
 ส ำหรับวิธีกำรป้องกนัตนเองจำกโรคโควิด 19 พบว่ำ ร้อยละ 94.67 ระบุว่ำ สวมหนำ้กำกอนำมยัเม่ืออยูใ่นพ้ืนท่ีสำธำรณะ รองลงมำ ร้อยละ 
76.79 ระบุ ว่ำ ล้ำงมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลล้ำงมือท่ี มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ร้อยละ 65.07 ระบุ ว่ำ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19  
ร้อยละ 41.32 ระบุว่ำ หลีกเล่ียงกำรเดินทำงไปในพ้ืนท่ีเส่ียง เช่น ตลำด สถำนบนัเทิง ห้ำงสรรพสินคำ้ เป็นตน้ ร้อยละ 36.53 ระบุว่ำ เวน้ระยะห่ำง 
ทำงสังคม (Social Distancing) เช่น ยืนหรือนั่งห่ำงกันอย่ำงน้อย 1-2 เมตร เป็นต้น ร้อยละ 10.73 ระบุว่ำ งดท ำกิจกรรมหรืองำนเล้ียงสังสรรค ์ 
ทั้ งภำยในครอบครัวหรือเพ่ือนฝูง ร้อยละ 9.97 ระบุว่ำ อำบน ้ ำทันที เม่ือกลับถึงท่ีพัก และติดตำมข่ำวสำรสถำนกำรณ์เก่ียวกับโรคโควิด 19  

วันพฤหัสบดี ท่ี 13 มกราคม พ.ศ. 2565 
 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 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 
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ในสัดส่วนท่ีเท่ำกนั ร้อยละ 6.77 ระบุว่ำ ตรวจหำเช้ือโรคโควิด 19 ร้อยละ 6.70 ระบุว่ำ กกัตวัอยู่บำ้น (Self-isolated) เม่ือรู้สึกไม่สบำย ร้อยละ 6.09 
ท ำงำนท่ีบำ้น (Work from home) และเดินทำงเท่ำท่ีจ ำเป็น และร้อยละ 4.11 ระบุว่ำ ใชแ้อปพลิเคชนั เช่น ไทยชนะ หมอชนะ เป็นตน้ 

 ส่วนควำมคิดเห็นต่อมำตรกำรด้ำนสำธำรณสุขของประเทศในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 สำยพันธ์ุใหม่ พบว่ำ  
ร้อยละ 66.97 ระบุว่ำ กำรจัดหำวคัซีนท่ีมีประสิทธิภำพและเพียงพอในกำรป้องกันโรคโควิด 19 สำยพนัธ์ุใหม่ รองลงมำ ร้อยละ 46.27 ระบุว่ำ  
กำรจดัหำยำรักษำโรคโควิด 19 ท่ีมีคุณภำพ ร้อยละ 28.39 ระบุว่ำ กำรอนุญำตให้ภำคเอกชนสำมำรถส่ังซ้ือ หรือน ำเขำ้วคัซีนป้องกนัโรคโควิด 19 
ร้อยละ 26.71 ระบุว่ำ กำรเพ่ิมจ ำนวนบุคลำกรทำงกำรแพทยใ์ห้เพียงพอต่อกำรดูแลและช่วยเหลือผูป่้วย ร้อยละ 25.42 ระบุว่ำ กำรออกกฎ ขอ้บงัคบั
ให้ทุกคนในประเทศต้องฉีดวคัซีนป้องกันโรคโควิด 19 ร้อยละ 24.12 ระบุว่ำ กำรเพ่ิมจ ำนวนเตียง โรงพยำบำลสนำม และหอผูป่้วยเฉพำะกิจ 
(Hospitel) ให้เพียงพอต่อกำรดูแลผูป่้วย ร้อยละ 23.21 ระบุว่ำ กำรให้ควำมส ำคญัมำกขึ้นกบักำรดูแลบุคลำกรทำงกำรแพทยด์่ำนหน้ำ ร้อยละ 21.84 
ระบุว่ำ กำรพ่ึงพำกำรปฏิบติังำนของอำสำสมคัรสำธำรณสุขประจ ำหมู่บำ้น (อสม.) ให้มำกขึ้น และร้อยละ 2.82 ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ 
 ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นต่อมำตรกำรดำ้นกำรเดินทำงทั้งในประเทศและระหว่ำงประเทศ เพ่ือป้องกนักำรแพร่ระบำดของ 
โรคโควิด 19 สำยพนัธ์ุใหม่ พบว่ำ ร้อยละ 68.95 ระบุว่ำ กำรเพ่ิมควำมเขม้งวดและรัดกุมในกำรตรวจสอบโรคโควิด 19 กบัผูเ้ดินทำงเขำ้ประเทศ  
ทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติ รองลงมำ ร้อยละ 38.81 ระบุว่ำ กำรเพ่ิมบทลงโทษท่ีรุนแรงแก่ผูล้กัลอบขนแรงงำนต่ำงชำติตำมชำยแดน ร้อยละ 31.51 
ระบุ ว่ำ กำรปิดประเทศเพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 สำยพันธ์ุใหม่  ร้อยละ 20.24 ระบุ ว่ำ กำรประกำศจ ำกัดกำรเดินทำง
ภำยในประเทศทนัทีท่ีมีกำรแพร่ระบำดภำยในประเทศของโรคโควิด 19 สำยพนัธ์ุใหม่ และร้อยละ 18.87 ระบุว่ำ กำรจ ำกดัสิทธิของผูท่ี้ยงัไม่ไดฉี้ด
วคัซีนในกำรเขำ้ถึงบริกำรของรัฐ กำรออกไปในพ้ืนท่ีสำธำรณะ หรือท ำกิจกรรมต่ำง ๆ  
 เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 48.86 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.14 เป็นเพศหญิง ตวัอย่ำง ร้อยละ 6.62 
อำยุไม่เกิน 25 ปี ร้อยละ 13.24 อำยุ 26-35 ปี ร้อยละ 20.85 อำยุ 36-45 ปี ร้อยละ 35.17 อำยุ 46-59 ปี และร้อยละ 24.12 อำยุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่ำง  
ร้อยละ 97.26 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 2.28 นับถือศำสนำอิสลำม และร้อยละ 0.46 นับถือศำสนำคริสต์ และอื่น ๆ ตัวอย่ำง ร้อยละ 23.52  
สถำนภำพโสด ร้อยละ 73.06 สมรส และร้อยละ 3.42 หมำ้ย/หยำ่ร้ำง 
 ตวัอยำ่ง ร้อยละ 1.44 ไม่ไดรั้บกำรศึกษำ ร้อยละ 29.91 ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัประถมศึกษำ ร้อยละ 34.25 ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำ
หรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.08 ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 22.37 ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัปริญญำตรี และร้อยละ 4.95 ส ำเร็จ
กำรศึกษำระดบัสูงกว่ำปริญญำตรี 
 ตวัอย่ำง ร้อยละ 10.27 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ/ลูกจำ้งของรัฐ ร้อยละ 12.94 พนักงำนเอกชน ร้อยละ 3.20 เจำ้ของ
ธุรกิจส่วนตวั (มีลูกจำ้ง) ร้อยละ 17.81 อำชีพอิสระ (ไม่มีลูกจำ้ง) ร้อยละ 14.38 รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 16.13 เกษตรกรรม/ประมง ร้อยละ 
22.61 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน และร้อยละ 2.66 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ 
 ตวัอย่ำง ร้อยละ 21.31 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 7.38 รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บำท ร้อยละ 16.29 รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,001-10,000 
บำท ร้อยละ 24.05 รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บำท ร้อยละ 10.12 รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บำท ร้อยละ 5.86 รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
30,001-40,000 บำท ร้อยละ 5.78 รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 9.21 ไม่ระบุรำยได ้
 ตวัอย่ำง ร้อยละ 8.83 ภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพมหำนคร ร้อยละ 25.95 ภูมิล ำเนำอยู่ภำคกลำง ร้อยละ 18.26 ภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.49 
ภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.47 ภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
 
1. ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จนถึงปัจจุบัน ท่านมีความพงึพอใจเพยีงใด ต่อมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ของรัฐบาล 

ความพงึพอใจต่อมาตรการป้องกนัโรคโควิด 19 ของรัฐบาล ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดจนถึงปัจจุบัน ร้อยละ 
ค่อนข้างพงึพอใจ เพราะ 40.03 

ประชาชนได้วัคซีนอย่างท่ัวถึง, มีมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเข้มงวด, สามารถควบคุมจ านวนผู้ ติดเช้ือ 
โรคโควิด 19 

 

ไม่ค่อยพงึพอใจ เพราะ 28.08 
การผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19, การจัดสรรวัคซีนท่ีล่าช้า, การน าวัคซีนท่ีไม่ค่อย

มีประสิทธิภาพมาฉีดให้แก่ประชาชน 
 

พงึพอใจมาก เพราะ 16.97 
มีมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเข้มงวด, มีการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้แก่ประชาชนได้อย่างท่ัวถึง, 

สามารถควบคุมจ านวนผู้ติดเช้ือโรคโควิด 19 
 

ไม่พงึพอใจเลย เพราะ 14.92 
การบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ, การบริหารวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ล่าช้า วัคซีนไม่มีคุณภาพ, มาตรการ

เปิดรับนักท่องเท่ียวเข้าประเทศ 
 

รวม 100.00 
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2. ท่านมีความเช่ือมั่นแค่ไหนว่า ในอนาคต รัฐบาลจะสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  

ความเช่ือมั่นต่อการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของรัฐบาลในอนาคต ร้อยละ 
ไม่ค่อยเช่ือมั่น เพราะ 36.76 

มาตรการป้องกันไม่เข้มงวด , การน าวัคซีนท่ีไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมาฉีดให้แก่ประชาชน , โรคโควิด  19  
มีการกลายพันธ์อย่างต่อเน่ือง 

 

ค่อนข้างเช่ือมั่น เพราะ 32.50 
รัฐบาลสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ, สามารถจัดสรรวัคซีนให้แก่

ประชาชนได้อย่างท่ัวถึง 
 

ไม่เช่ือมั่นเลย เพราะ  18.19 
การบริหารไม่มีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาล่าช้า มาตรการไม่เข้มงวด, การบริหารวัคซีนไม่มีประสิทธิภาพ  

เช่ือมั่นมาก เพราะ 12.55 
มาตรการป้องกันมีความการชัดเจนและเข้มงวด, มีการจัดสรรวัคซีนให้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง, สถานการณ์

ภายในประเทศดีขึน้อย่างต่อเน่ือง จ านวนผู้ติดเช้ือลดลง 
 

รวม 100.00 

3. ท่านมีความกังวลต่อโรคโควิด 19 สายพนัธ์ุ "โอมิครอน (Omicron)" มากน้อยเพยีงใด 
ความกังวลต่อโรคโควิด 19 สายพนัธ์ุ "โอมิครอน (Omicron)" ร้อยละ 

ค่อนข้างกังวล เพราะ 34.78 
สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว, พักอาศัยอยู่ในพื้นท่ีเส่ียงและต้องเดินทางบ่อย, วัคซีนท่ีได้รับมีประสิทธิภาพ

ลดลงในการป้องกัน, มาตรการเปิดรับนักท่องเท่ียว  

กังวลมาก เพราะ 24.96 
เช้ือกลายพันธ์ุสามารถแพร่กระจายได้รวดเร็ว, วัคซีนท่ีได้รับมีประสิทธิภาพลดลงในการป้องกัน, มาตรการคลายลอ็กดาวน์

ของรัฐบาล, การบริหารของรัฐบาลยังไม่มีประสิทธิภาพ  

ไม่ค่อยกังวล เพราะ 22.91 
ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19, การแพร่ระบาดภายในประเทศมีจ านวนน้อย, ระบบสาธารณสุขของ

ประเทศไทยสามารถรับมือได้, ไม่ได้พักอาศัยอยู่ในพืน้ท่ีเส่ียง  

ไม่กังวลเลย เพราะ 17.35 
ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19, ต้องปรับตัวเพ่ืออาศัยอยู่กับโรคโควิด 19 ให้ได้, ไม่ได้พักอาศัยอยู่ในพืน้ท่ีเส่ียง, 

เป็นสายพันธ์ุไม่ค่อยมีความรุนแรง  

รวม 100.00 

4. นอกจากสายพนัธ์ุ “โอมิครอน (Omicron)” และ “เดลต้า (Delta)” ท่านคิดว่าในอนาคตโรคโควิด 19 จะเกิดการกลายพนัธ์ุขึน้อีกหรือไม่  
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการกลายพนัธ์ุของโรคโควิด 19 ในอนาคต 

นอกจากสายพนัธ์ุ “โอมิครอน (Omicron)” และ “เดลต้า (Delta)” 
ร้อยละ 

เกิดกำรกลำยพนัธ์ุ และมีควำมรุนแรงมำกกว่ำเดิม 36.00 
เกิดกำรกลำยพนัธ์ุ และมีควำมรุนแรงเหมือนเดิม 26.56 
เกิดกำรกลำยพนัธ์ุ แต่มีควำมรุนแรงนอ้ยลง 14.84 
ไม่เกิดกำรกลำยพนัธ์ุ 8.30 
เกิดกำรกลำยพนัธ์ุ แต่ไม่มีควำมรุนแรง 4.03 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ 10.27 

รวม 100.00 
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5. ปัจจุบันท่านมีวิธีการป้องกนัตนเองจากโรคโควิด 19 อย่างไร 

   หมายเหตุ: ตวัอยำ่งสำมำรถเลือกตอบไดม้ำกกว่ำ 1 ตวัเลือก 

6. ท่านต้องการให้รัฐบาลด าเนินมาตรการด้านสาธารณสุขของประเทศอย่างไรบ้าง ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  
    สายพนัธ์ุใหม่  

   หมายเหตุ: ตวัอยำ่งสำมำรถเลือกตอบไดม้ำกกว่ำ 1 ตวัเลือก 

7. ท่านต้องการให้รัฐบาลด าเนินมาตรการด้านการเดินทางท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศ อย่างไรบ้าง เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด 19 สายพนัธ์ุใหม่  

    หมายเหตุ: ตวัอยำ่งสำมำรถเลือกตอบไดม้ำกกว่ำ 1 ตวัเลือก 
 
 
 

วิธีการป้องกันตนเองจากโรคโควิด 19 ร้อยละ 
สวมหนำ้กำกอนำมยัเม่ืออยูใ่นพ้ืนท่ีสำธำรณะ  94.67 
ลำ้งมือบ่อย ๆ  ดว้ยสบู่หรือเจลลำ้งมือท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล ์ 76.79 
ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคโควิด 19 65.07 
หลีกเล่ียงกำรเดินทำงไปในพ้ืนท่ีเส่ียง เช่น ตลำด สถำนบนัเทิง ห้ำงสรรพสินคำ้ เป็นตน้ 41.32 
เวน้ระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing) เช่น ยืนหรือนัง่ห่ำงกนัอยำ่งนอ้ย 1-2 เมตร เป็นตน้ 36.53 
งดกำรท ำกิจกรรมหรืองำนเล้ียงสังสรรค ์ทั้งภำยในครอบครัวหรือเพ่ือนฝงู 10.73 
อำบน ้ำทนัที เม่ือกลบัถึงท่ีพกั 9.97 
ติดตำมข่ำวสำรสถำนกำรณ์เก่ียวกบัโรคโควิด 19 9.97 
ตรวจหำเช้ือโรคโควิด 19  6.77 
กกัตวัอยูบ่ำ้น (Self-isolated) เม่ือรู้สึกไม่สบำย 6.70 
ท ำงำนท่ีบำ้น (Work from home) และเดินทำงเท่ำท่ีมีควำมจ ำเป็น 6.09 
ใชแ้อปพลิเคชนั เช่น ไทยชนะ หมอชนะ เป็นตน้ 4.11 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการด้านสาธารณสุขของประเทศ ในการป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด 19 สายพนัธ์ุใหม่ 

ร้อยละ 

กำรจดัหำวคัซีนท่ีมีประสิทธิภำพและเพียงพอในกำรป้องโรคโควิด 19 สำยพนัธ์ุใหม ่ 66.97 
กำรจดัหำยำรักษำโรคโควิด 19 ท่ีมีคุณภำพ 46.27 
กำรอนุญำตให้ภำคเอกชนสำมำรถส่ังซ้ือ หรือน ำเขำ้วคัซีนป้องกนัโรคโควิด 19  28.39 
กำรเพ่ิมจ ำนวนบคุลำกรทำงกำรแพทยใ์หเ้พียงพอต่อกำรดูแลและช่วยเหลือผูป่้วย 26.71 
กำรออกกฎ ขอ้บงัคบัใหทุ้กคนในประเทศตอ้งฉีดวคัซีนป้องกนัโรคโควิด 19  25.42 
กำรเพ่ิมจ ำนวนเตียง โรงพยำบำลสนำม และหอผูป่้วยเฉพำะกิจ (Hospitel) ใหเ้พียงพอตอ่กำรดูแลผูป่้วย 24.12 
กำรให้ควำมส ำคญัมำกขึ้นกบักำรดูแลบุคลำกรทำงกำรแพทยด์่ำนหนำ้ 23.21 
กำรพ่ึงพำกำรปฏิบติังำนของอำสำสมคัรสำธำรณสุขประจ ำหมู่บำ้น (อสม.) ให้มำกขึ้น 21.84 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ 2.82 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการด้านการเดินทางท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพ่ือป้องกนั 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สายพนัธ์ุใหม่ 

ร้อยละ 

กำรเพ่ิมควำมเขม้งวดและรัดกุมในกำรตรวจสอบโรคโควิด 19 กบัผูเ้ดินทำงเขำ้ประเทศ ทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติ 68.95 
กำรเพ่ิมบทลงโทษท่ีรุนแรงแก่ผูล้กัลอบขนแรงงำนต่ำงชำติตำมชำยแดน 38.81 

กำรปิดประเทศเพื่อป้องกนักำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 สำยพนัธ์ุใหม ่ 31.51 

กำรประกำศจ ำกดักำรเดินทำงภำยในประเทศทนัทีท่ีมีกำรแพร่ระบำดภำยในประเทศของโรคโควิด 19 สำยพนัธ์ุใหม ่ 20.24 
กำรจ ำกดัสิทธิของผูท่ี้ยงัไม่ไดฉี้ดวคัซีนในกำรเขำ้ถึงบริกำรของรัฐ กำรออกไปในพ้ืนท่ีสำธำรณะ หรือท ำกิจกรรมต่ำง ๆ 18.87 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 

 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       

ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 
กรุงเทพฯ 116 8.83 
ภำคกลำง 341 25.95 
ภำคเหนือ 240 18.26 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 440 33.49 
ภำคใต ้ 117 13.47 

รวม 1,314 100.00 

 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 642 48.86 
หญิง 672 51.14 

รวม 1,314 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 25 ปี 87 6.62 
อำย ุ26-35 ปี 174 13.24 
อำย ุ36-45 ปี 274 20.85 
อำย ุ46-59 ปี 462 35.17 
อำย ุ60 ปีขึ้นไป 317 24.12 

รวม 1,314 100.00 

 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1278 97.26 
อิสลำม 30 2.28 
คริสต ์และอื่น ๆ 6 0.46 

รวม 1,314 100.00 

 
ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 309 23.52 
สมรส 960 73.06 
หมำ้ย/หยำ่ร้ำง 45 3.42 

รวม 1,314 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 
ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ไม่ไดรั้บกำรศึกษำ 19 1.44 
ประถมศึกษำ 393 29.91 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 450 34.25 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 93 7.08 
ปริญญำตรี 294 22.37 
สูงกว่ำปริญญำตรี 65 4.95 

รวม 1,314 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ/ลูกจำ้งของรัฐ    135 10.27 
พนกังำนเอกชน   170 12.94 
เจำ้ของธุรกิจส่วนตวั (มีลูกจำ้ง) 42 3.20 
อำชีพอิสระ (ไม่มีลูกจำ้ง) 234 17.81 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 189 14.38 
เกษตรกรรม/ประมง 212 16.13 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 297 22.61 
นกัเรียน/นกัศึกษำ   35 2.66 

รวม 1,314 100.00 

 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 280 21.31 
ไม่เกิน 5,000 บำท 97 7.38 
5,001-10,000 บำท 214 16.29 
10,001-20,000 บำท 316 24.05 
20,001-30,000 บำท 133 10.12 
30,001-40,000 บำท 77 5.86 
40,001 บำทขึ้นไป 76 5.78 
ไม่ระบุรำยได ้ 121 9.21 

รวม 1,314 100.00 
 
 
 


