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  ผลส ำรวจเรื่อง  “ก ำลงัใจ แด่...นักรบเส้ือกำวน์” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      
 

 

 
กรุงเทพโพลลโ์ดยศนูยว์จิยัมหาวทิยาลยักรุงเทพ ส ารวจความคดิเหน็ประชาชน เรือ่ง “ก ำลงัใจ แด่...นักรบเส้ือ

กำวน์” โดยเกบ็ขอ้มูลกบัประชาชนจากทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ ด้วยแบบสอบถามออนไลน์  จ านวนทัง้สิ้น 1,060 คน 
พบวา่  

 

ควำมเห็นต่อกำรท่ี ครม. อนุมติัโดยหลกักำรให้ บุคลำกรทำงแพทย์ได้รบักำรบรรจุเป็นข้ำรำชกำร 
พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญร้อยละ 75.8 ระบุว่ำเหน็ด้วยอย่ำงย่ิง รองลงมารอ้ยละ 21.8 ระบุว่าเหน็ดว้ย และรอ้ย
ละ 1.4 ระบุวา่ไม่แน่ใจ มเีพยีงรอ้ยละ 1.0 เทา่นัน้ทีไ่ม่เหน็ดว้ย 

 
ทัง้น้ีเม่ือถำมว่ำเหตุใดจึงเห็นด้วยท่ี ครม. อนุมติัโดยหลกักำรให้ บุคลำกรทำงแพทยไ์ด้รบักำรบรรจุ

เป็นข้ำรำชกำร โดยประชำชนส่วนใหญ่ร้อยละ 83.3 ให้เหตุผลว่ำเป็นกำรสร้ำงขวญัและก ำลงัใจในกำร
ท ำงำนให้กบับุคลำกรกำรแพทย์ รองลงมาร้อยละ 63.5 ให้เหตุผลว่าสร้างความมัน่คงในอาชีพให้กบับุคลากร
การแพทย ์และรอ้ยละ 51.6 ใหเ้หตุผลวา่บุคลากรทางการแพทยท์ างานหนกัควรไดร้บัสิง่ตอบแทน 

 
ส ำหรบัภำยใต้สถำนกำรณ์โรคระบำด COVID-19  ประชำชนส่วนใหญ่ร้อยละ 72.1 ระบุว่ำรฐับำลควร

เพ่ิมเบี้ยเส่ียงภยัช่วงปฏิบติังำนสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด เพ่ือเป็นขวญัและก ำลงัใจให้แก่บุคลำกรทำง
กำรแพทยท่ี์เสียสละตนเอง  รองลงมารอ้ยละ 69.9 ระบุว่าควรปรบัปรุงสวสัดกิารใหก้บับุคลากรทางการแพทย์ และ
รอ้ยละ 67.1 ระบุวา่ควรปรบัเพิม่เงนิเดอืนหรอืเงนิคา่ตอบแทนประจ าจากฐานคา่จา้งเดมิทุกต าแหน่ง 

 
 
โดยมรีายละเอยีดตามประเดน็ขอ้ค าถาม ดงัต่อไปนี้ 

 

เรียน  บรรณำธิกำรข่ำวหน้ำ 1/ กำรเมือง / สงัคม / เศรษฐกิจ 
 

เร่ือง  ผลส ำรวจควำมคิดเหน็ประชำชนทัว่ประเทศ        (รวม 4 หน้ำ) 

 ประชำชนส่วนใหญ่ร้อยละ 75.8 เหน็ด้วยอย่ำงย่ิง ต่อกำรท่ี ครม. อนุมติัโดยหลกักำรให้ บุคลำกร
ทำงแพทยไ์ด้รบักำรบรรจุเป็นข้ำรำชกำร โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 83.3 ให้เหตุผลว่ำ เป็นกำรสร้ำงขวญัและ
ก ำลงัใจในกำรท ำงำนให้กบับคุลำกรกำรแพทย ์

ทัง้น้ีภำยใต้สถำนกำรณ์โรคระบำด COVID-19  ประชำชนส่วนใหญ่ร้อยละ 72.1 ระบุว่ำรฐับำลควร
เพ่ิมเบี้ยเส่ียงภยัช่วงปฏิบติังำนสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด เพ่ือเป็นขวญัและก ำลงัใจให้แก่บุคลำกรทำง
กำรแพทยท่ี์เสียสละตนเอง  
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1. ควำมเหน็ต่อกำรท่ี ครม. อนุมติัโดยหลกักำรให้ บคุลำกรทำงแพทยไ์ด้รบักำรบรรจเุป็นข้ำรำชกำร    
เหน็ด้วยอย่ำงย่ิง ร้อยละ 75.8 
เหน็ดว้ย รอ้ยละ 21.8 
ไม่แน่ใจ รอ้ยละ 1.4 
ไม่เหน็ดว้ย รอ้ยละ 1.0 
ไม่เหน้ดว้ยอยา่งยิง่ รอ้ยละ 0.0 

 
 
2. เม่ือถำมว่ำ เหตใุดท่ำนจึงเหน็ด้วยท่ี ครม. อนุมติัโดยหลกักำรให้ บคุลำกรทำงแพทยไ์ด้รบักำรบรรจเุป็น

ข้ำรำชกำร (เลอืกตอบไดม้ากกวา่1 ขอ้) 
 

สร้ำงขวญัและก ำลงัใจในกำรท ำงำนให้กบับคุลำกรกำรแพทย ์ ร้อยละ 83.3 
สรา้งความมัน่คงในอาชพีใหก้บับุคลากรการแพทย ์  รอ้ยละ 63.5 
บุคลากรทางการแพทยท์ างานหนกัควรไดร้บัสิง่ตอบแทน รอ้ยละ 51.6 
เสรมิความแขง็แกร่งดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคลทางการแพทย ์ รอ้ยละ 48.7 

 

3. ภำยใต้สถำนกำรณ์โรคระบำด covid 19 บคุลำกรทำงกำรแพทยท่ี์เสียสละตนเอง ควรได้รบัขวญัและก ำลงัใจ
ใด จำกภำครฐับำ้ง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)             

 

เพ่ิมเบีย้เส่ียงภยัช่วงปฏิบติังำนสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด Covid-19 ร้อยละ 72.1 
ปรบัปรุงสวสัดกิารใหก้บับุคลากรทางการแพทย ์  รอ้ยละ 69.9 
ปรบัเพิม่เงนิเดอืนหรอืเงนิคา่ตอบแทนประจ าจากฐานคา่จา้งเดมิทุกต าแหน่ง รอ้ยละ 67.1 
สนบัสนุนบุคลากรทางการแพทยใ์นโรงพยาบาลต่างๆ ใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการ รอ้ยละ 60.4 
ทุม่งบกลางใหแ้ก่โรงพยาบาล และแพทยใ์หเ้พยีงพอ รอ้ยละ 58.3 
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รำยละเอียดกำรส ำรวจ 

 

วตัถปุระสงคก์ำรส ำรวจ 
 

เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของประชาชน เกี่ยวกบัการปรบับุคลากรทางการแพทยเ์ป็นขา้ราชการเพื่อ
สรา้งขวญัก าลงัใจแด่ผู้ปฏบิตังิานในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 เพื่อสะท้อนมุมมองความคดิเหน็ของ
ประชาชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ 

 

 
ประชำกรท่ีสนใจศึกษำ 

     การส ารวจใชก้ารสุ่มตวัอย่างจากประชาชนทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ ที่มอีายุ 18 ปี ขึน้ไป ดว้ยวธิกีารสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน ้ าหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จาก
ฐานขอ้มลูทะเบยีนราษฎรข์องกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

       
 
 ควำมคลำดเคลื่อน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   4 ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95% 
 

 
วิธีกำรรวบรวมข้อมลู  

ใชก้ารเกบ็ขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามออนไลน์ ผ่าน social media รปูแบบต่างๆ โดยเป็นแบบสอบถามทีม่ี
โครงสรา้งแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้ค าถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) และไดน้ าแบบสอบถามทุกชุด
มาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนการประมวลผล 

 
 
ระยะเวลำในกำรเกบ็ข้อมูล  :  3 – 7 เมษายน 2563 

      
วนัท่ีเผยแพร่ผลส ำรวจ      : 8 เมษายน 2563 
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ข้อมลูของกลุ่มตวัอย่ำง 
 

 จ ำนวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 406 38.3 
            หญงิ 654 61.7 

รวม 1,060 100.0 
อำย ุ   
            18 ปี - 30 ปี 347 32.7 
            31 ปี - 40 ปี 427 40.3 
            41 ปี - 50 ปี 207 19.5 
            51 ปี - 60 ปี 69 6.5 
    61 ปี ขึน้ไป 10 1.0 

รวม 1,060 100.0 
กำรศึกษำ   
            ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี 232 21.9 
            ปรญิญาตร ี 692 65.3 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 136 12.8 
                                 รวม 1,060 100.0 
อำชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 233 22.0 
 ลกูจา้งเอกชน     365 34.4 
 คา้ขาย/ ท างานสว่นตวั/ เกษตรกร 105 9.9 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   128 12.1 
 ท างานใหค้รอบครวั 75 7.1 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษยีณอายุ 34 3.2 
 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   86 8.1 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 34 3.2 

รวม 1,060 100.0 
 

ศนูยวิ์จยัมหำวิทยำลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพลล)์  โทร. 092-672-0152 และ 092-878-0602 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll    Facebook : https://facebook.com/bangkokpoll 

http://bangkokpoll.bu.ac.th/
http://twitter.com/bangkok_poll

