เรียน บรรณาธิ ก ารข่าวหน้ า 1/ การเมือ ง / สังคม / เศรษฐกิ จ
เรือ่ ง ผลสํา รวจความคิ ด เห็น ประชาชนทัวประเทศ
่

(รวม 4 หน้ า)

ผลสํา รวจเรือ่ ง “ วิ ก ฤตการณ์ ตามหาหน้ ากากอนาม ยั ”
ประชาชนร้อ ยละ 42.7 ระบุย งั หาซื้อ หน้ า กากอนามัย ไม่ได้ เลย และร้อ ยละ 23.2 ระบุว่า หาซื้ อ ได้
ยากถึงยากที่ ส ุด โดยร้อ ยละ 58.0 เห็น ว่าวิ ธ ี จ ดั การปัญ หาหน้ ากากอนาม ยั ขาดแคลน โดยภาครัฐ ที่ ท าํ อยู่
นัน้ อาจเกิ ด การกักตุน หน้ ากากอนาม ยั เพื่อ เอื้อ ประโยชน์ ให้น ายทุน เก็งกําไร
ทัง้ นี้ ห ากขาดแคลนหน้ ากากอนาม ยั ประชาชนกังวลว่า จะกระทบต่ อ ทางการแพทย์ สาธารณสุข
การรัก ษาพยาบาล สู ง ที่ ส ุ ด โด ยประชาชน ร้ อ ยล ะ 56.4 ระบุ ว่ า รัฐ บาล ค วรเปลี่ ย น ให้ ผ ้ ูม ี ค วาม รู้
ความสามารถมาจัด การเรือ่ งนี้ แ ทน และร้อ ยละ52.6 ระบุว่าลงโทษให้หนักกับผูก้ กั ตุน หน้ ากากอนาม ยั
กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจิ ยั มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สํารวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “วิ ก ฤตการณ์ ตามหา
หน้ ากากอนามัย” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมภิ าคทัวประเทศจํ
่
านวน 1,199 คน พบว่า
ประชาชนร้อ ยละ 42.7 ระบุว่า ปั จ จุบ นั หาซื้อ หน้ า กากอนาม ยั ไม่ได้เลย รองลงมาร้อยละ 23.2 ระบุว่า หา
ซื้อได้ยากถึงยากที่สุด ต้องตระเวนหาหลายร้าน หลายจุด และร้อยละ 14.8 ระบุว่าพอหาซื้อได้บา้ ง ต้องซื้อ ณ จุด/
ร้าน ทีร่ ฐั ประกาศขาย
ส่วนความเห็น ต่อ การจัด การปัญ หาหน้ ากากอนาม ยั ขาดแคลน โดยภาครัฐ นัน้ ประชาชนร้อ ยละ 58.0 เห็น
ว่า อาจเกิ ด การกัก ตุน หน้ ากากอนาม ยั เพื่อ เอื้อ ประโยชน์ ใ ห้น ายทุน เก็งกําไร รองลงมาร้อยละ 53.8 เห็นว่า ขาดการ
กระจายสินค้าไปยังร้านค้าปลีก ร้านค้าส่งต่างๆ ทัวประเทศ
่
และร้อยละ 32.3 เห็นว่า ระบบการจัดการ อาจกระทบต่อการ
สาธารณสุข / การรักษาทางการแพทย์
ทัง้ นี้เมือ่ ให้วดั ระดับความกังวลถึงผลกระทบต่างๆ หากขาดแคลนหน้ากากอนามัย จากเต็ม 5 พบว่า ประชาชน
กังวลว่าจะกระทบต่ อ การแพทย์ สาธารณสุข การรัก ษาพยาบาล สูงที่ ส ุด โดยมีค ่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.87 ซึ่ งอยู่ใ น
ระดับ “ มาก” รองลงมากังวลว่าจะส่งผลกระทบให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 มากขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.83 ซึ่งอยู่ในระดับ “มาก” และ จะส่งผลกระทบให้หน้ากากอนามัยมีราคาสูง/หาซื้อไม่ได้/ผูม้ รี ายได้น้อยเข้าไม่
ถึงโดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.80 ซึง่ อยูใ่ นระดับ “มาก”
สําหรับสิ่ งที่ ร ฐั บาลควรแสดงบทบาทต่ อ แผนการจัด การหน้ ากากอนาม ยั พบว่า ประชาชนร้อ ยละ 56.4
ระบุว่ารัฐ บาลควรปรับเปลี่ยนให้ผ ้มู ีค วามรู้ค วามสามารถมาบริ หารจัด การแทน รองลงมาร้อยละ 52.6 ระบุว่าให้
ลงโทษผูก้ กั ตุนหน้ากากอนามัยด้วยโทษสถานหนัก และร้อยละ 45.4 ระบุว่านายกรัฐมนตรีควรลงมาดูและแก้ปัญหา
อย่างจริงจัง ไม่ควรเชือ่ เพียงการรายงาน
โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคําถาม ดังต่อไปนี้
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1. ปัจ จุบนั สามารถหาซื้อ หน้ า กากอนามัย ได้หรือ ไม่ อย่างไร
หาซื้อ ไม่ได้เลย
หาซือ้ ได้ยาก-ยากทีส่ ดุ ต้องตระเวนหาหลายร้าน หลายจุด
หาซือ้ ได้บา้ ง ต้องซือ้ ณ จุด/ร้าน ทีร่ ฐั ประกาศขาย
หาซือ้ ได้งา่ ย ตามร้านขายยาใกล้บา้ น ร้านค้าทัวไป
่ และซือ้ ผ่านออนไลน์

ร้อ ยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

42.7
23.2
14.8
19.3

2. ความเห็น ต่อ การจัด การ ปัญหาหน้ า กากอนาม ยั ขาดแคลน โดยภาครัฐ (เลือกตอบได้มากกว่า1 ข้อ)
อาจเกิ ด การกักตุน หน้ ากากอนาม ยั เพื่อ เอื้อ ประโยชน์ ใ ห้น ายทุน เก็งกํา ไร
ขาดการกระจายสินค้าไปยังร้านค้าปลีก ร้านค้าส่งต่างๆ ทัวประเทศ
่
ระบบการจัดการ กระจายสินค้ากระทบต่อการสาธารณสุข / การรักษาทาง
การแพทย์
เป็ นการผูกขาดการจัดจําหน่าย
มีการกระจายสินค้าได้อย่างทัวถึ
่ ง มีประสิทธิภาพ
รัฐควบคุมโรงงาน การผลิตได้อย่างรอบคอบเป็ นระบบ

ร้อ ยละ 58.0
ร้อยละ 53.8
ร้อยละ 32.3
ร้อยละ 23.0
ร้อยละ 13.7
ร้อยละ 9.3

3. ระดับความกังวลถึงผลกระทบต่า งๆ ต่อ การขาดแคลนหน้ ากากอนาม ยั
ผลกระทบ
การแพทย์ สาธารณสุข การรัก ษาพยาบาล
เกิดความเสีย่ งในการติดเชือ้ COVID-19 /การแพร่ระบาดมากขึน้
หน้ากากอนามัยมีราคาสูง/หาซือ้ ไม่ได้/ผูม้ รี ายได้น้อยเข้าไม่ถงึ
การกระจายสินค้าไปยังจังหวัดต่างๆ ทัวประเทศ
่
ไม่ทวถึ
ั่ ง
ประชาชนหวาด วิตก เกิดความเครียด เพราะไม่มอี ุปกรณ์ป้องกัน

ระดับความกังวล (เต็ม 5 )
3.87
มาก
3.83
มาก
3.80
มาก
3.77
มาก
3.74
มาก

4. สิ่ งที่ร ฐั บาลควรแสดงบทบาทต่อ แผนการจัด การหน้ า กากอนาม ยั (เลือกตอบได้มากกว่า1 ข้อ)
รัฐ บาลควรปรับเปลี่ย นให้ผม้ ู ีค วามรูค้ วามสามารถมาบริหารจัด การ แก้ไขปัญ หา ร้อ ยละ 56.4
หน้ ากากอนามัยอย่างมีป ระสิ ทธิ ภาพแทน
ลงโทษผูก้ กั ตุนหน้ากากอนามัยด้วยโทษสถานหนัก เพราะมีสว่ นทําให้ประชาชนทีห่ า
ซือ้ ไม่ได้เสีย่ งต่อการติดเชือ้
นายกรัฐมนตรีควรลงมาดูและแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ไม่ควรเชือ่ เพียงรายงานว่าหน้ากาก
อนามัยมีเพียงพอ
กดดันให้รฐั มนตรีทม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องร่วมแสดงความรับผิดชอบ
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ร้อยละ 52.6
ร้อยละ 45.4
ร้อยละ 28.9

รายละเอีย ดการสํา รวจ
วัต ถุประสงค์ก ารสํา รวจ
เพือ่ สอบถามความคิดเห็นของประชาชน เกีย่ วกับเรื่องหน้ากากอนามัยทีใ่ ช้ป้องการการติดเชือ้ COVID19 ในประเด็นการหาซือ้ บทบาทและการบริหารจัดการของรัฐบาลในเรื่องหน้ากากอนามัย ตลอดจนความกังวล
ถึงผลกระทบต่างๆทีอ่ าจเกิดขึน้ หากขาดแคลนหน้ากากอนามัยเพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชน
ให้สงั คมและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องได้รบั ทราบ
ประชากรที่ส นใจศึก ษา
การสํารวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมภิ าคทัวประเทศ
่
ที่มอี ายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม
สัมภาษณ์ ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random
Sampling) แล้วใช้วธิ กี ารถ่วงนํ้ าหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ความคลาดเคลื่อ น (Margin of Error)
การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลือ่ น  3 ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95
วิ ธ ีก ารรวบรวมข้อ มูล
ใช้การสัมภาษณ์ ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็ น
แบบสอบถามที่มโี ครงสร้างแน่ นอน ประกอบด้วยข้อคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และได้นํา
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
ระยะเวลาในการเก็บข้อ มูล : 10 - 11 มีนาคม 2563
วัน ที่เผยแพร่ผลสํา รวจ

: 14 มีนาคม 2563
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ข้อ มูล ของกลุ่ม ตัว อย่าง
จํา นวน

ร้อ ยละ

รวม

582
617
1,199

48.5
51.5
100.0

รวม

95
208
328
326
242
1,199

7.9
17.3
27.4
27.2
20.2
100.0

670
410
119
1,199

55.9
34.2
9.9
100.0

180
318
397
54
2
228
10
10
1,199

15.0
26.5
33.2
4.5
0.2
19.0
0.8
0.8
100.0

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
18 ปี - 30 ปี
31 ปี - 40 ปี
41 ปี - 50 ปี
51 ปี - 60 ปี
61 ปี ขึน้ ไป
การศึก ษา
ตํ่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
อาชีพ
ลูกจ้างรัฐบาล
ลูกจ้างเอกชน
ค้าขาย/ ทํางานส่วนตัว/ เกษตรกร
เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
ทํางานให้ครอบครัว
พ่อบ้าน/ แม่บา้ น/ เกษียณอายุ
นักเรียน/ นักศึกษา
ว่างงาน/ รวมกลุม่
รวม

ศูน ย์วิ จ ยั มหาวิ ทยาล ยั กรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) 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
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