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  ผลส ำรวจเรื่อง  “อยู่ให้เป็น...หยุดให้ได้ : COVID-19” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      
 

 

กรุงเทพโพลลโ์ดยศูนยว์จิยัมหาวทิยาลยักรุงเทพ ส ารวจความคดิเหน็ประชาชน เรือ่ง “อยู่ให้เป็น...หยดุให้ได้ : 
COVID-19” โดยเกบ็ขอ้มูลกบัประชาชนจากทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ ดว้ยแบบสอบถามออนไลน์  จ านวนทัง้สิน้ 1,054 
คน พบวา่  

 

ในช่วงสถำนกำรณ์ เช้ือ covid -19 ระบำด ท ำให้ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 34.4 ระบุว่ำมีค่ำใช้จ่ำยใน
กำรซ้ือหน้ำกำกอนำมยั(โดยส่วนใหญ่จ ำนวนเงินต ำ่กว่ำ 100 บำท)  ซ่ึงมีสดัส่วนเท่ำกนักบัค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบั
อำหำร น ้ำ ข้ำวสำรของแห้ง ส ำรองภำวะฉุกเฉิน (โดยส่วนใหญ่มีค่ำใช้จ่ำยจ ำนวนเงิน มำกกว่ำ 2,000 บำท)  
รองลงมา รอ้ยละ 33.4 ระบุว่ามเีจลแอลกอฮอล์/แอลกอฮอล์ (โดยส่วนใหญ่มคี่าใชจ้่ายจ านวน 101—300 บาท) และ
รอ้ยละ 32.7 ระบุว่ามคี่าเครื่องอุปโภค-บรโิภคส ารองภาวะฉุกเฉิน (โดยส่วนใหญ่มคี่าใชจ้่ายจ านวนมากกว่า 2,000 
บาท)   

 

เมื่อถำมว่ำกำรใช้ชีวิตประจ ำวนัของท่ำน อยู่ในจดุควำมเส่ียงใดบำ้งท่ีท่ำนกงัวลต่อกำรติดเช้ือ covid-
19 พบว่ำ ร้อยละ 29.4 ระบุว่ำอยู่อำศยั /ท ำงำนในท่ีคนพลุกพล่ำน/แออดั รองลงมารอ้ยละ 20.3 ระบุว่าไม่มี
หน้ากากอนามยั /เจลแอลกอฮอล/์แอลกอฮอล ์และรอ้ยละ 20.2 ระบุวา่ขาดหลกัประกนัดา้นการรกัษาพยาบาล 

 

ส่วนวิธีกำรปรบัเปล่ียนพฤติกรรมตนเองเพ่ือหยดุควำมเส่ียงจำกกำรติดเช้ือ covid-19 มำกท่ีสดุ นัน้ 
ประชำชนส่วนใหญ่ร้อยละ 88.5 ระบวุำ่สวมหน้ำกำกอนำมยัทุกครัง้เมื่ออกจำกบ้ำน รองลงมารอ้ยละ 86.9 ระบุ
วา่ลา้งมอืดว้ยสบู่/เจลแอลกอฮอล ์บ่อยๆ และรอ้ยละ 81.3 ระบุวา่ไมอ่อกนอกบา้นถา้ไม่จ าเป็น 

   
โดยมรีายละเอยีดตามประเดน็ขอ้ค าถาม ดงัต่อไปนี้ 
 
 
 

 

เรียน  บรรณำธิกำรข่ำวหน้ำ 1/ กำรเมือง / สงัคม / เศรษฐกิจ 
 

เร่ือง  ผลส ำรวจควำมคิดเหน็ประชำชนทัว่ประเทศ        (รวม 5 หน้ำ) 

 ท่ำมกลำงวิกฤตกำรณ์ COVID-19 ประชำชนร้อยละ 29.4 อยู่อำศยั/ท ำงำนในท่ีคนพลกุพล่ำน/แออดั 
คิดว่ำตนเองอยู่ในจุดเส่ียงต่อกำรติดเช้ือ COVID-19  โดยประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 34.4 ระบุว่ำในช่วง
สถำนกำรณ์ เช้ือ COVID-19 ระบำดท ำให้ต้องมี ค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมในกำรซ้ือหน้ำกำกอนำมยัและค่ำอำหำร น ้ำ 
ข้ำวสำรของแห้ง ส ำรองภำวะฉุกเฉิน  ทัง้น้ีประชำชนร้อยละ 88.5 ระบุว่ำ  กำรสวมหน้ำกำกอนำมยัทุกครัง้
เมื่ออกจำกบำ้นเป็นพฤติกรรมท่ี ช่วยหยดุควำมเส่ียงจำกกำรติดเช้ือ COVID-19  มำกท่ีสดุ   
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1. ช่วงสถำนกำรณ์ เช้ือ covid -19 ระบำด ท ำให้มีค่ำใช้จ่ำย อะไร.................. อยู่เท่ำไหร่บำ้ง             
 

หน้ำกำกอนำมยั ร้อยละ 34.4 
ต ำ่กว่ำ100 บำท     ร้อยละ 26.5  
101-300 บาท รอ้ยละ 24.6  
301-500 บาท รอ้ยละ 13.6  
501- 700 บาท   รอ้ยละ 9.3  
701-1,000 บาท รอ้ยละ 14.6  
มากกวา่ 1,000 บาท รอ้ยละ 11.4  

อำหำรสด น ้ำ ข้ำวสำรของแห้ง ส ำรองภำวะฉุกเฉิน ร้อยละ 34.4 
ต ่ากวา่ 100 บาท รอ้ยละ 2.4  
101-500 บาท รอ้ยละ 14.3  
501-1,000 บาท รอ้ยละ 20.0  
1,001-1,500 บาท  รอ้ยละ 13.9  
1,501-2,000 บาท  รอ้ยละ 11.7  
มำกกว่ำ 2,000 บำท ร้อยละ 37.7  

เจลแอลกอฮอล/์แอลกอฮอล ์ ร้อยละ 33.4 
ต ่ากวา่100 บาท รอ้ยละ 15.8  
101-300 บำท ร้อยละ 34.7  
301-500 บาท รอ้ยละ 26.6  
501- 700 บาท   รอ้ยละ 5.9  
701-1,000 บาท รอ้ยละ 6.8  
มากกวา่ 1,000 บาท รอ้ยละ 10.2  

เครื่องอปุโภค-บริโภคส ำรองภำวะฉุกเฉิน ร้อยละ 32.7 
ต ่ากวา่ 100 บาท รอ้ยละ 2.3  
101-500 บาท รอ้ยละ 19.8  
501-1,000 บาท รอ้ยละ 21.3  
1,001-1,500 บาท  รอ้ยละ 15.9  
1,501-2,000 บาท  รอ้ยละ 13.8  
มำกกว่ำ 2,000 บำท ร้อยละ 26.9  

ค่ำเดินทำง  ร้อยละ 17.9 
ต ำ่กว่ำ 300 บำท ร้อยละ 23.6  
301-700 บาท รอ้ยละ 22.1  
701-1,000 บาท  รอ้ยละ 18.7  
1,001-1,300บาท รอ้ยละ 6.3  
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1,301-1,500 บาท รอ้ยละ 5.7  
มำกกว่ำ 1,500บำท ร้อยละ 23.6  

ยำ/ฟ้ำทะลำยโจร/วิตำมิน ร้อยละ 17.7 
ต ่ากวา่100 บาท รอ้ยละ 24.3  
101-300 บำท ร้อยละ 30.7  
301-500 บาท รอ้ยละ 21.1  
501- 700 บาท   รอ้ยละ 6.3  
701-1,000 บาท รอ้ยละ 8.1  
มากกวา่ 1,000 บาท รอ้ยละ 9.5  

ค่ำตรวจรกัษำพยำบำล   ร้อยละ 6.0 
ต ำ่กว่ำ1,000 บำท ร้อยละ 27.6  
1,001-3,000 บาท รอ้ยละ 24.6  
3,001-5,000บาท รอ้ยละ 14.2  
5,001-7,000 บาท  รอ้ยละ 6.0  
7,001-1,0000 บาท รอ้ยละ 14.9  
มากกวา่ 10,000 บาท รอ้ยละ 12.7  

 
2. กำรใช้ชีวิตประจ ำวนัของท่ำน อยู่ในจดุควำมเส่ียงใดบำ้งท่ีท่ำนกงัวลต่อกำรติดเช้ือ covid-19   
       (เลอืกตอบไดม้ากกวา่1 ขอ้) 

 

อยู่อำศยั /ท ำงำนในท่ีคนพลกุพล่ำน/แออดั ร้อยละ 29.4 
ไม่มหีน้ากากอนามยั /เจลแอลกอฮอล/์แอลกอฮอล ์ รอ้ยละ 20.3 
ขาดหลกัประกนัดา้นการรกัษาพยาบาล รอ้ยละ 20.2 
อยูอ่าศยั/ท างานใกลช้ดิกบัผูอ้ยูใ่นกลุ่มเสีย่ง  เชน่ ผูท้ีม่คีนใกลช้ดิ/ครอบครวัตดิ

เชือ้/ผูท้ีเ่ดนิทางกลบัจาก ตปท /ชาวต่างชาต ิ
รอ้ยละ 14.4 

อยูอ่าศยั/ท างานดา้นการแพทย/์สาธารณสุข รอ้ยละ 5.0 
   

ไม่ไดอ้ยูใ่นจุดเสีย่ง รอ้ยละ 40.6 
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3. ปรบัเปล่ียนพฤติกรรมตนเองอย่ำงไรเพ่ือหยดุควำมเส่ียงจำกกำรติดเช้ือ covid-19 มำกท่ีสดุ 
(เลอืกตอบไดม้ากกวา่1 ขอ้) 

 

สวมหน้ำกำกอนำมยัทุกครัง้เมื่ออกจำกบ้ำน ร้อยละ 88.5 
ลา้งมอืดว้ยสบู่/เจลแอลกอฮอล ์บ่อยๆ รอ้ยละ 86.9 
ไม่ออกนอกบา้นถา้ไม่จ าเป็น รอ้ยละ 81.3 
ไม่ไปในทีค่นพลุกพล่าน/แออดั รอ้ยละ 76.3 
ซือ้อาหารมาทานทีบ่า้น ไม่นัง่ทีร่า้น รอ้ยละ 72.4 
เมือ่กลบัเขา้บา้นอาบน ้าเปลีย่นเสือ้ผา้ทนัท ี รอ้ยละ 48.1 
เวน้ระยะหา่งในการนัง่ เดนิ พดูคุย ไมต่ ่ากวา่ 1 เมตร รอ้ยละ 46.0 
งดกจิกรรม งดการรวมกลุม่ ตามทีร่ฐับาลแจง้ รอ้ยละ 43.2 

 

รำยละเอียดกำรส ำรวจ 

 

วตัถปุระสงคก์ำรส ำรวจ 
 

เพื่อสอบถามความคดิเห็นของประชาชน เกี่ยวกบัการใช้ชวีติของคนไทย ในช่วงที่สถานการณ์ไวรสั 
COVID-19 มกีารแพร่ระบาดในประเทศไทย เพื่อสะท้อนมุมมองความคดิเห็นของประชาชนให้สงัคมและผู้ที่
เกีย่วขอ้งไดร้บัทราบ 

 

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  :  24 - 30 มนีาคม 2563 

      
วนัท่ีเผยแพร่ผลส ำรวจ      : 31 มนีาคม 2563 
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ข้อมลูของกลุ่มตวัอย่ำง 
 

 จ ำนวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 318 30.2 
            หญงิ 736 69.8 

รวม 1,054 100.0 
อำย ุ   
            18 ปี - 30 ปี 433 41.1 
            31 ปี - 40 ปี 213 20.2 
            41 ปี - 50 ปี 209 19.8 
            51 ปี - 60 ปี 175 16.6 
    61 ปี ขึน้ไป 24 2.3 

รวม 1,054 100.0 
กำรศึกษำ   
            ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี 316 30.0 
            ปรญิญาตร ี 578 54.8 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 160 15.2 
                                 รวม 1,054 100.0 
อำชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 99 9.3 
 ลกูจา้งเอกชน     367 34.8 
 คา้ขาย/ ท างานสว่นตวั/ เกษตรกร 126 11.9 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   41 3.9 
 ท างานใหค้รอบครวั 10 1.0 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษยีณอายุ 49 4.7 
 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   282 26.8 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 80 7.6 

รวม 1,054 100.0 
 

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

