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ผลสาํรวจเร่ือง  “ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 คนไทยรบัมืออย่างไร” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

กรุงเทพโพลลโ์ดยศูนยว์จิยัมหาวทิยาลยักรุงเทพ สาํรวจความคดิเหน็ประชาชน เรื่อง “ไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์
ใหม่ 2019 คนไทยรบัมืออย่างไร”โดยเกบ็ขอ้มลูกบัประชาชนจากทุกภมูภิาคทัว่ประเทศจาํนวน 1,199 คน พบวา่ 

 

เร่ืองท่ีประชาชนให้ความสนใจเป็นพิเศษจากการติดตามข่าวและสถานการณ์“ไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์
ใหม่ 2019” ร้อยละ 76.8 คือวิธีป้องกนัตนเองไม่ให้ติดเช้ือ รองลงมารอ้ยละ 48.9 คอื แนวทางการรกัษาและ
ควบคุมการตดิเชือ้ และรอ้ยละ 43.2 คอื จาํนวนผูต้ดิเชือ้ในประเทศไทย 

 

เม่ือถามถึงความวิตกกงัวล/กลวัการติดเช้ือ “ไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019” เพียงใด พบว่าส่วน
ใหญ่ร้อยละ 42.0 ระบุว่า กงัวลระดบัปานกลาง รองลงมารอ้ยละ 37.4 ระบุว่า กงัวลระดบัน้อยถงึน้อยทีสุ่ด และ
รอ้ยละ 20.6 ระบุวา่ กงัวลระดบัมากถงึมากทีส่ดุ 

 

สําหรบัการรบัมือกับสถานการณ์จากข่าวการติดเช้ือ “ไวรสัโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019”  นั้น
ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 70.6 ระบวุ่า รบัมือโดยการสวมใส่หน้ากากอนามยัเวลาออกนอกบา้น รองลงมารอ้ย
ละ 68.5 ระบุว่า ตดิตามขา่วสถานการณ์อย่างต่อเน่ือง และรอ้ยละ 61.6 ระบุว่า ระมดัระวงัตวัเมื่ออยู่ในพืน้ทีท่ีม่คีน
เยอะๆ 

 

ส่วนส่ิงท่ีรฐับาลควรทํามากท่ีสุด จากสถานการณ์ “ไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019”ท่ีเกิดขึ้นใน
ประเทศขณะน้ี ประชาชนร้อยละ 66.7ระบุว่า ควรให้ข้อเท็จจริงแก่ประชาชนขจดัข่าวลวงท่ีสร้างความต่ืน
ตระหนกให้แก่ประชาชน รองลงมารอ้ยละ 54.2 ระบุว่า ควรเปิดโอกาสใหบุ้คลากรทางการแพทยม์บีทบาทในการ
ออกมาใหข้อ้มูลกบัประชาชนและรอ้ยละ 53.1 ระบุว่า ควรใหข้อ้ปฏบิตัเิรื่องการป้องกนัที่ถูกต้องกบัประชาชนอย่าง
ทัว่ถงึ 

 

ด้านความมัน่ใจในฝีมือของทีมแพทยแ์ละสาธารณสขุของไทยในการรบัมือกบัสถานการณ์ ประชาชน
ส่วนใหญ่ร้อยละ 68.0 ระบวุ่า มัน่ใจมากถึงมากท่ีสดุ รองลงมารอ้ยละ 26.5 ระบุว่ ามัน่ใจปานกลาง และรอ้ยละ 5.5 
เทา่นัน้ทีร่ะบุวา่มัน่ใจน้อยถงึน้อยทีส่ดุ 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/การเมือง / สงัคม / เศรษฐกิจ 
 

เร่ือง  ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชนทัว่ประเทศ(รวม 5หน้า) 

 ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 70.6 รบัมือสถานการณ์ “ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019” ด้วยการใส่
หน้ากากอนามยัเวลาออกนอกบ้านโดยประชาชนร้อยละ76.8 ให้ความสนใจและติดตามมากท่ีสดุเรื่องวิธี
ป้องกนัตนเองไม่ให้ติดเช้ือโดยส่วนใหญ่มีระดบัความวิตกกงัวลเรื่องการติดเช้ือในระดบัปานกลาง  

พร้อมวอนรฐับาลให้ข้อเท็จจริงแก่ประชาชนขจดัข่าวลวงท่ีสร้างความต่ืนตระหนกให้แก่
ประชาชนทัง้น้ีส่วนใหญ่ร้อยละ 68.0 มีความเช่ือมัน่มากถึงมากท่ีสุดในฝีมือแพทยแ์ละสาธารณสุขของ
ไทยต่อการรบัมือ 
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โดยมรีายละเอยีดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 
 

1. เร่ืองท่ีสนใจเป็นพิเศษจากการติดตามข่าวและสถานการณ์“ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019”  
(สามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ) 

 

วิธีป้องกนัตนเองไม่ให้ติดเช้ือ ร้อยละ 76.8 
แนวทางการรกัษาและควบคุมการตดิเชือ้ รอ้ยละ 48.9 
จาํนวนผูต้ดิเชือ้ในประเทศไทย รอ้ยละ 43.2 
จาํนวนผูต้ดิเชือ้และเสยีชวีติทัว่โลก รอ้ยละ 40.5 
สาเหตุและอาการของโรค รอ้ยละ 39.0 
การกกัตวัและการเฝ้าระวงัคนไทยทีร่บักลบัมาจากจนี รอ้ยละ 38.7 
จาํนวนคนไทยทีต่ดิเชือ้แลว้ รอ้ยละ 35.5 
วธิกีารตรวจคดักรองคนเขา้ประเทศ รอ้ยละ 33.4 

 
2.วิตกกงัวล/กลวัการติดเช้ือ “ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019”  
 

กงัวลมากถงึมากทีส่ดุ รอ้ยละ 20.6 
กงัวลปานกลาง ร้อยละ 42.0 
กงัวลน้อยถงึน้องทีส่ดุ รอ้ยละ 37.4 

 
3.การรบัมือกบัสถานการณ์จากข่าวการติดเช้ือ “ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019” 
(สามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ) 
 

ใส่หน้ากากอนามยัเวลาออกนอกบา้น ร้อยละ 70.6 
ตดิตามขา่วสถานการณ์อยา่งต่อเน่ือง รอ้ยละ 68.5 
ระมดัระวงัตวัเมือ่อยูใ่นพืน้ทีท่ีม่คีนเยอะๆ รอ้ยละ 61.6 
ตอ้งพกเจลแอลกอฮอลล์า้งมอืตดิตวั /ลา้งมอืบ่อยขึน้ รอ้ยละ 47.7 
ไมเ่ดนิทางออกนอกประเทศ/หลกีเลีย่งการใชส้นามบนิ รอ้ยละ 16.1 
ไมใ่ชบ้รกิารขนสง่สาธารณะ  รอ้ยละ 10.9 
ซือ้อาหารหน้ากากอนามยัเจลแอลกอฮอลตุนไว ้ รอ้ยละ 8.9 
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4.ส่ิงท่ีรฐับาลควรทาํมากท่ีสดุ จากสถานการณ์ “ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019”ท่ีเกิดขึน้ในประเทขณะน้ี 
(สามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ) 
 

ให้ข้อเทจ็จริงแก่ประชาชนขจดัข่าวลวงท่ีสร้างความต่ืนตระหนกให้แก่ประชาชน ร้อยละ 66.7 
เปิดโอกาสใหบุ้คลากรทางการแพทยม์บีทบาทในการออกมาใหข้อ้มลูกบัประชาชน รอ้ยละ 54.2 
ใหข้อ้ปฏบิตัเิรือ่งการป้องกนัทีถู่กตอ้งกบัประชาชนอยา่งทัว่ถงึ รอ้ยละ 53.1 
ควรแจกหน้ากากอนามยัใหก้บัประชาชน /ควบคุมราคาและไมใ่หม้กีารกกัตุน รอ้ยละ 50.0 
มมีาตรการดแูลพน่ยาฆา่เชือ้โรคทาํความสะอาดตามสถานทีส่าํคญัต่างๆทัว่ประเทศ รอ้ยละ 45.5 
ควรปิดประเทศเพือ่ป้องกนัการรบัเชือ้จากประเทศตน้ทาง รอ้ยละ 24.2 

 

5. ความมัน่ใจในฝีมือของทีมแพทยแ์ละการสาธารณสขุของไทยในการควบคมุดแูลไมใ่ห้เช้ือไวรสัแพร่กระจาย 

มัน่ใจมากถงึมากทีส่ดุ รอ้ยละ 68.0 
มัน่ใจปานกลาง รอ้ยละ 26.5 
มัน่ใจน้อยถงึน้อยทีส่ดุ รอ้ยละ 5.5 
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รายละเอียดการสาํรวจ 

 

วตัถปุระสงคก์ารสาํรวจ 
เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของประชาชน เกี่ยวกบัเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 ทีม่ผีูต้ดิเชื้อ 

กระจายไปไหนหลายประเทศรวมถงึประเทศไทยในประเดน็ต่างๆ อาทกิารตดิตามขา่วสารของประชาชน ความ
กงัวล การรบัมอืกบัสถานนการณ์ทีเ่กดิขึน้ ความมัน่ใจในทมีแพทยแ์ละการสาธารณสุขของไทย ตลอดจนสิง่ที่
อยากใหร้ฐับาลทํามากที่สุดเพื่อรบัมอืกบัสถานการณ์ไวรสัที่เกดิขึน้ในประเทศไทย เพื่อสะทอ้นมุมมองความ
คดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  

 
ประชากรท่ีสนใจศึกษา 

     การสํารวจใช้การสุ่มตวัอย่างจากประชาชนทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ ที่มอีายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม
สมัภาษณ์ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล์ ดว้ยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling)แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ําหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3 ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95 
 
วิธีการรวบรวมข้อมลู 

ใชก้ารสมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์(Enumeration by telephone) โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเป็น
แบบสอบถามทีม่โีครงสรา้งแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) และไดนํ้า
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู:  5 – 6 กุมภาพนัธ ์2563 
 

วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ : 8 กุมภาพนัธ ์2563 
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ข้อมลูของกลุ่มตวัอย่าง 
 

 จาํนวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 614 51.2 
            หญงิ 585 48.8 

รวม 1,199 100.0 
อาย ุ   
            18 ปี - 30 ปี 96 8.0 
            31 ปี - 40 ปี 177 14.7 
            41 ปี - 50 ปี 329 27.5 
            51 ปี - 60 ปี 326 27.2 
 61 ปี ขึน้ไป 271 22.6 

รวม 1,199 100.0 
การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 715 59.6 
            ปรญิญาตร ี 384 32.1 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 100 8.3 
                                 รวม 1,199 100.0 
อาชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 162 13.5 
 ลกูจา้งเอกชน     280 23.4 
 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/เกษตรกร 435 36.2 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   51 4.3 
 ทาํงานใหค้รอบครวั 4 0.3 
 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ 230 19.2 
 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   19 1.6 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 18 1.5 

รวม 1,199 100.0 
 

ศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพลล)์  โทร. 02-4073819 ต่อ 2897,2898 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

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


