
แผนภูมิ 3 รอยละของประชาชน  จําแนกตามมาตรการท่ีเห็นวา   
ควรดําเนินการเพ่ือปองกันแกไขปญหาการแพรระบาด 
โรคไวรัสโคโรนา (COVID-2019) 3 อันดับแรก 

 

แผนภูมิ 2 รอยละของประชาชน จําแนกตามการใชเทคโนโลยี     
ทํากิจกรรมในชีวิติประจําวันในชวงของการแพรระบาด 
โรคไวรัสโคโรนา (COVID-2019) 

               ของรัฐบาล 5 อันดับแรก 

แผนภูมิ 1 รอยละของประชาชน จําแนกตามการปฏิบัติตัวเองตาม
มาตรการของภาครัฐเมื่อออกนอกบานในชวงของการ    
แพรระบาดโรคไวรัสโคโรนา (COVID-2019) 

               ของรัฐบาล 5 อันดับแรก 

 
 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสํานักงาน
สถิติแห งชาติได ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนตอการปรับเปลี่ยนการใชชีวิตวิถีใหม พ.ศ. 2563 
เพื่อจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอรัฐบาลและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ (เชน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เปนตน) 
นําไปใชในการติดตามประเมินผล และวางแผนการแกไข
ปญหาตอไป 

การสํารวจครั้งน้ีใชแผนการสุมตัวอยางแบบ Stratified 
three – stage Sampling โดยสอบถามประชาชนที่มีอายุ
ต้ังแต 15 ปข้ึนไปทั่วประเทศ ซึ่งมีประชาชนตกเปนตัวอยาง
ทั้งสิ้นจํานวน 6,970 คน ระหวางวันที่ 5-9 ตุลาคม 2563  
ซึ่งสรุปผลการสํารวจที่สําคัญได ดังน้ี  

1. การปรับเปลี่ยนการใชชีวิตเมื่อออกนอกบาน  
ประชาชนสูงกวารอยละ 91 ไดปฏิบัติตามมาตรการของ

ภาครัฐ คือ การสวมหนากากผา/หนากากอนามัยออกจากบาน 
(รอยละ 96.7)  สวมหนากากเมื่อตองการพูดคุยกับบุคคลอื่น  ๆ
ที่ไมใชญาติ/พี่นอง (รอยละ 94.8)  ตรวจวัดไขกอนเขาไป
ยังสถานที่ตางๆ (รอยละ 91.7)  ลางมือดวยสบู/เจลแอลกอฮอล 
(รอยละ 91.5)  และลางมือดวยนํ้าสะอาด (รอยละ 91.1)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

หมายเหตุ : 1/ ไมใช  Web Application ไทยชนะ 
 * ปฏิบัติเปนบางคร้ัง 

2. การใชเทคโนโลยีทํากิจกรรมในชีวิตประจําวัน  
ประชาชนรอยละ 62.2 ไดใช Web Application ไทยชนะ

สแกนเขาออกหาง/รานมากที่สุด  รองลงมา ชําระเงินผาน
ทางออนไลนแทนการชําระดวยเงินสด (รอยละ 45.7)  
ชื้อสินคาออนไลน (รอยละ 44.4)  ซื้ออาหารออนไลน 
(รอยละ 26.4)  สวนประชาชนกลุมผูไดรับผลกระทบดาน
รายไดใชการขายสินคาออนไลน (รอยละ 2.8)  เพื่อเปนอีกวิธีหน่ึง
ในการแกไขปญหาจากผลกระทบดานรายได  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
หมายเหตุ :  * เฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบดานรายได 

3. มาตรการ/แนวทางการปองกัน/แกไขปญหาการแพร
ระบาดโรคไวรสัโคโรนา (COVID-2019) 
ประชาชนระบุวามาตรการ/แนวทางที่รัฐบาลควร

ดําเนินการ 3 อันดับแรก คือ สนับสนุนใหคนไทยเที่ยวไทยกนั
ภายในประเทศ (รอยละ 58.3)  ปดประเทศเพื่อไมใหตางชาติ
เขามาทองเที่ยว/ทําธุรกิจไดเลยจนกวาสถานการณจะสงบ 
(รอยละ 47.3)  และใหมี พ.ร.ก.ฉุกเฉินจนกวาสถานการณ
การแพรระบาดจะหมดไป (รอยละ 40.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สรุปผล 

การสํารวจความคดิเหน็ของประชาชนตอการปรับเปลี่ยนการใชชีวิตวิถีใหม 
(NEW NORMAL LIFE) พ.ศ. 2563 

สนับสนนุใหคนไทย 
เท่ียวไทยกันภายในประเทศ 

รอยละ 

มาตรการ1/ 

ปดประเทศเพื่อไมใหตางชาติ 
เขามาทองเท่ียว/ทําธุรกิจไดเลย

จนกวาสถานการณจะสงบ 

ใหมี พ.ร.ก.ฉุกเฉนิจนกวา
สถานการณการแพร        

ระบาดจะหมดไป 

80 60 40 100 20 0 

Web Application ไทยชนะ 

รอยละ 

กิจกรรม 

80 60 40 100 20 0 

ชําระเงินทางออนไลน 

ซ้ือสินคาทางออนไลน 
ใช 

ไมใช 

หมายเหตุ : 1/ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

สามหนากากผา/หนากาก
อนามัยออกจากบาน 

รอยละ 

มาตรการ 

ลางมือดวยน้ําสะอาด 

 

80 60 40 100 20 0 

สวมหนากากเมื่อตองพูดคุยกับ
บุคคลอ่ืนๆ ท่ีไมใชญาติ/พี่นอง 

ตรวจวัดไขกอนเขาไปยังสถานท่ีตางๆ 

ลางมือดวยสบู/เจลแอลกอฮอล 

การเขยีนชื่อและเบอรโทรศพัท1/ 

เวนระยะหางเมื่อตองรอคิว 1-2 เมตร 

รับประทานอาหารโดยใชชอนกลาง 

ลดการทํากิจกรรมนอกบาน/
เขาไปในท่ีชมุชน 

* 

ปฏิบัต ิ

ไมไดปฏิบัต ิ

สั่งอาหารทางออนไลน 

ขายสินคาออนไลน* 
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แผนภูมิ 5 รอยละของประชาชนท่ีไดรับผลกระทบดานรายได 
จําแนกตามวิธีการแกไขปญหา 3 อันดับแรก 

แผนภูมิ 6 รอยละของประชาชนท่ีได รับผลกระทบดานรายได      
จําแนกตามเร่ืองท่ีตองการใหรัฐบาลชวยเหลือ 3 อันดับแรก 

4. การไดรับผลกระทบดานรายไดจากสถานการณการแพร
ระบาดโรคไวรสัโคโรนา (COVID-2019) 
ประชาชนรอยละ 71.2 ระบุวาไดรับผลกระทบดานรายได 

และรอยละ 28.8 ระบุวาไมไดรับผลกระทบ โดยประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร รอยละ 76.7 ระบุวาไดรับผลกระทบ
สูงกวาภาคอื่น รองลงมา ภาคใตชายแดน (รอยละ 75.3)  
ภาคกลาง (รอยละ 73.2)  และภาคเหนือ (รอยละ 70.1)  
สวนภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีรอยละ 68.0 
และรอยละ 67.3 ตามลําดับ  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
สําหรับวิธีการแกปญหาของประชาชนที่ไดรับผลกระทบ

ดานรายไดจากสถานการณการแพรระบาดโรคไวรัสโคโรนา 
3 อันดับแรก คือ ประหยัดเพิ่มข้ึน/ลดรายจายครัวเรือน 
(รอยละ 78.1)  ปรับเปลี่ยนชีวิตยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(รอยละ 49.3)  และรอความชวยเหลือจากรัฐบาล (รอยละ 23.7)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ความตองการใหรัฐบาลชวยเหลือ 
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบดานรายไดจากสถานการณ

การแพรระบาดโรคไวรัสโคโรนา ระบุวาเรื่องที่ตองการให
รัฐบาลชวยเหลือ 3 อันดับแรก คือ ลดราคาสินคาบริโภค-อุปโภค
ในชีวิตประจําวัน (รอยละ 67.8)  แกไขปญหาคาครองชีพสูง 
(รอยละ 51.1)  และการชวยเหลือจากภาครัฐ (รอยละ 33.2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ความเชื่อมั่นตอรัฐบาลในการดําเนินมาตรการ/แนวทาง  
การปองกันการแพรระบาดโรคไวรสัโคโรนา (COVID-2019) 
ประชาชนใหคะแนนความเช่ือมั่นตอมาตรการฯ อยูที่คะแนน

เฉลี่ย 7.18 คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) โดยประชาชน
ภาคใตใหคะแนนความเช่ือมั่นฯ สูงกวาภาคอื่น  (7.73 คะแนน)  
รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (7.29 คะแนน)  
ภาคใตชายแดน (7.26 คะแนน)  ภาคเหนือ (7.13 คะแนน)  
และภาคกลาง (7.11 คะแนน)  ขณะที่กรุงเทพมหานคร 
และภาคตะวันออกมีความเช่ือมั่นฯ ในสัดสวนเทากัน 
(6.86 คะแนน)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรุงเทพ- 
มหานคร 

ตะวนัออก ท่ัว- 
ประเทศ 

เหนือ กลาง 
(ยกเวน กทม.) 

รอยละ 
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แผนภูมิ 4 รอยละของประชาชน จําแนกตามการไดรับผลกระทบ
ดานรายไดจากการแพรระบาดโรคไวรัสโคโรนา (COVID-
2019)  เปนรายภาค 

60 

ใต ใต- 
ชายแดน 

ไดรับ 
ผลกระทบ 

ไมไดรับ 
ผลกระทบ 

ตะวนั 
ออกเฉียงเหนอื 

รอยละ 

วิธีการแกไขปญหา1/ 

ปรับเปลี่ยนชีวิตยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

รอความชวยเหลือ 
จากรฐับาล 
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คะแนนคาเฉล่ีย 
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แผนภูมิ 7 คะแนนคาเฉลี่ยของประชาชน จําแนกตามความเชื่อมั่น  
ตอรัฐบาลในการดําเนินมาตรการ/แนวทางปองกันการแพร
ระบาดโรคไวรัสโคโรนา (COVID-2019)  เปนรายภาค 

               ของรัฐบาล 5 อันดับแรก 

6 

ลดราคาสินคาบริโภค-
อุปโภคในชีวิตประจําวัน 

รอยละ 

เร่ืองท่ีตองการใหรัฐบาลชวยเหลือ1/ 

แกไขปญหาคาครองชีพสงู 

การชวยเหลือจากภาครฐั 

80 60 40 100 20 0 

ประหยัดเพิ่มข้ึน/ 
ลดรายจายครัวเรือน 

หมายเหตุ : 1/ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

หมายเหตุ : 1/ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

กรุงเทพ- 
มหานคร 

ตะวนัออก ท่ัว- 
ประเทศ 

เหนือ กลาง 
(ยกเวน กทม.) 

ใต ใต- 
ชายแดน 

ตะวนั 
ออกเฉียงเหนอื 
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7. ความสุขในการดํารงชีวิต  

ประชาชนใหคะแนนความสุขในการดํารงชีวิต อยูที่คะแนน

เฉลี่ย 7.22 คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) โดยประชาชน

ภาคใตใหคะแนนความสุขสูงกวาภาคอื่น (7.60 คะแนน)  

รองลงมาคือ ภาคเหนือ (7.42 คะแนน)  ภาคกลาง (7.31 คะแนน)  

ภาคใตชายแดน (7.24)  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (7.13 คะแนน)   

และภาคตะวันออก (7.07 คะแนน)  ขณะที่กรุงเทพมหานคร

ใหคะแนน 6.80 คะแนน  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ขอมูลท่ัวไปของประชาชนผูตอบสัมภาษณ 
ผูตอบสัมภาษณ รอยละ 47.3 เปนชาย  และรอยละ 52.7 

เปนหญิง  มีอายุในชวง 15-29 ป รอยละ 10.9  ชวงอายุ 
30-39 ปรอยละ 15.7  ชวงอายุ 40-49 ป รอยละ 22.7  
ชวงอายุ 50-59 ป รอยละ 25.9  ชวงอายุ 60-75 ป รอยละ 21.1  
ชวงอายุมากกวา 75 ป รอยละ 3.7  การศึกษาของผูตอบ
สัมภาษณ รอยละ 2.6 เปนผูไมไดรับการศึกษา  รอยละ 42.4 
ประถมศึกษา  รอยละ 15.6 มัธยมศึกษาตอนตน  รอยละ 17.6 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  รอยละ 17.6 อนุปริญญา/
ปวส./ปวส./ปวท.หรือเทียบเทา  รอยละ 6.5 ปริญญาตรี  
รอยละ1.8 สูงกวาปริญญาตรี  รอยละ 0.1 อื่นๆ  อาชีพ
ของผูตอบสมัภาษณ รอยละ 3.8 เปนขาราชการ  รอยละ 0.2 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ  รอยละ 3.4 พนักงานราชการหรือ
ลูกจางของรัฐ/ลูกจางรัฐวิสาหกิจ  รอยละ 14.0 พนักงาน/
ลูกจางเอกชน  รอยละ 26.5 คาขาย/ประกอบธุรกิจ
สวนตัว  รอยละ 20.0 เกษตรกร  รอยละ 10.8 รับจาง
ทั่วไป/กรรมกร  รอยละ 2.5 นักเรียน/นักศึกษา  รอยละ 15.5 
ไมตองทํางาน (พอบาน/แมบาน เกษียณอายุ เปนตน)  
และรอยละ 3.3 วางงาน/ไมมีงานทํา  รายไดของผูตอบ
สัมภาษณ รอยละ 6.3 ไมมีรายได  รอยละ 9.5 นอยกวา 
3,000 บาท  รอยละ 15.0  ชวง 3,000-5,000 บาท  รอยละ 14.4 
ชวง 5,001-7,000 บาท  รอยละ 19.2 ชวง 7,001-10,000 บาท  
รอยละ 16.2 ชวง 10,001-15,000 บาท  รอยละ 8.6 
ชวง 15,001-20,000 บาท  รอยละ 4.0 ชวง 20,001-25,000 บาท  
และรอยละ 6.8 มากกวา 25,000 บาท   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คะแนนคาเฉล่ีย 
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แผนภูมิ 8 คะแนนคาเฉลี่ยของประชาชน จําแนกตามความสุข
ในการดํารงชีวิต  เปนรายภาค 
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กรุงเทพ- 
มหานคร 

ตะวนัออก ท่ัว- 
ประเทศ 

เหนือ กลาง 
(ยกเวน กทม.) 

ใต ใต- 
ชายแดน 

ตะวนั 
ออกเฉียงเหนอื 


