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ผลส ำรวจเรือ่ง  “New Normal ชีวิตวิถีใหม่ของคนไทย” 
 

 
 
 

 
 

     
 
 

 
กรงุเทพโพลลโ์ดยศนูยว์จิยัมหาวทิยาลยักรงุเทพ ส ารวจความคดิเหน็ประชาชน เรือ่ง “New Normal ชีวิตวิถีใหม่

ของคนไทย” โดยเกบ็ขอ้มลูกบัประชาชนจากทุกภูมภิาคทัว่ประเทศจ านวน 1,201 คน พบวา่ 
 
สบืเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 พบว่าประชาชนไดป้รบัการด าเนินชวีติเพื่อเขา้สู่ชวีติวถิใีหม่ (New Normal) 

โดยพบว่าสิง่ที่ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 92.6 ปฏิบัติเป็นประจ าคือ สวมหน้ากากอนามยัทุกครัง้เมื่อออกจากบ้าน 
รองลงมารอ้ยละ 73.5 คอื ล้างมอื กนิรอ้น ชอ้นตวัเอง และรอ้ยละ 73.3 คอื งด/ ปรบัรูปแบบการจดักจิกรรม งานเลี้ยง
สงัสรรคแ์บบหมูค่ณะ ใหม้รีะยะหา่ง  

 
ส่วนสิง่ทีป่ระชาชนส่วนใหญ่รอ้ยละ 70.0 ไม่ไดป้ฏบิตัเิลย คอื เรยีนออนไลน์ ควบคู่ไปกบัการไปเรยีนทีโ่รงเรยีน/

มหาวทิยาลยั รองลงมารอ้ยละ 47.4 คอื การท าธุรกรรมทางการเงนิผา่นออนไลน์  จ่ายเงนิแบบไรเ้งนิสด(Cashless) และ
รอ้ยละ 44.7 คอื การสัง่ซือ้สนิคา้ผา่นออนไลน์ แทนการออกไปทีร่า้น 

 
สว่นมาตรการทีค่วรออกมารองรบั/สนบัสนุน ชวีติวถิใีหม ่(New Normal) ของประชาชน นัน้ สว่นใหญ่รอ้ยละ 74.8 

ระบุว่าควรจดัอบรม ฝึกอาชพี จดัหางาน ส าหรบัพนักงานทีถู่กเลกิจา้ง จากการปรบัรปูแบบการท างาน รองลงมารอ้ยละ 
67.2 ระบุว่าควรขยายโอกาสใหเ้ดก็ทีม่ฐีานะยากจนมสีทิธเิขา้ถงึการเรยีนแบบออนไลน์การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม 
และรอ้ยละ 62.1 ระบุวา่หน้ากากอนามยัและเจลลา้งมอื ตอ้งหาซือ้งา่ย ราคาถูก 

 
 

โดยมรีายละเอยีดตามประเดน็ขอ้ค าถาม ดงัต่อไปน้ี 

  ประชำชนส่วนใหญ่ร้อยละ 92.6 ปรบักำรด ำเนินชีวิตเพ่ือเข้ำสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ด้วย
กำร สวมหน้ำกำกอนำมยัทุกครัง้เมื่อออกจำกบำ้นเป็นประจ ำ ส่วนเร่ืองเรียนออนไลน์ ควบคู่ไปกบักำรไป
เรียนท่ีโรงเรียน/มหำวิทยำลยันัน้ ร้อยละ 70.0  ระบวุ่ำ ยงัไม่ได้ปฏิบติัเลย 
 ทัง้น้ีประชำชนส่วนใหญ่ร้อยละ 74.8 ระบุว่ำ มำตรกำรท่ีควรออกมำรองรบั/สนับสนุน ชีวิตวิถีใหม่ 
(New Normal) ของประชำชน คือ กำรจดัอบรม ฝึกอำชีพ จดัหำงำน ส ำหรบัพนักงำนท่ีถกูเลิกจ้ำง จำกกำร
ปรบัรปูแบบกำรท ำงำน รองลงมำร้อยละ 67.2 ควรขยำยโอกำสให้เดก็ท่ีมีฐำนะยำกจนมีสิทธิเข้ำถึงกำร
เรียนแบบออนไลน์ กำรศึกษำทำงไกลผำ่นดำวเทียม 

เรียน  บรรณำธิกำรข่ำวหน้ำ 1/ กำรเมือง / สงัคม / เศรษฐกิจ 
 

เร่ือง  ผลส ำรวจควำมคิดเหน็ประชำชนทัว่ประเทศ        (รวม 4 หน้ำ) 
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1.สืบเน่ืองจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ท่ำนได้ปรบักำรด ำเนินชีวิตเพ่ือเข้ำสู่ชีวิตวิถีใหม่(New Normal)ระดบัใด 

ประเดน็ 
เป็น
ประจ ำ 

บอ่ยๆ บำงครัง้ 
นำนๆ
ครัง้ 

ไม่ได้
ท ำเลย 

สวมหน้ากากอนามยัทุกครัง้เมือ่ออกจากบา้น 92.6 6.0 1.3 0.1 - 
ลา้งมอื กนิรอ้น ชอ้นตวัเอง 73.5 19.4 6.0 0.8 0.3 
งด/ ปรบัรปูแบบการจดักจิกรรม งานเลีย้งสงัสรรคแ์บบหมูค่ณะ ใหม้รีะยะหา่ง 73.3 6.9 4.1 3.4 12.3 
เวน้ระยะหา่งขณะยนืรอ/ใชบ้รกิารขนสง่สาธารณะ  69.2 11.0 5.1 2.9 11.8 
ท างานทีบ่า้น เหลือ่มเวลาในการเขา้งาน สลบัวนัหยดุ แยกโต๊ะท างาน 54.8 10.1 5.7 1.1 28.3 
การเวน้ระยะหา่งทางสงัคม อยา่งน้อย 1-2 เมตร 52.6 25.1 16.6 3.1 2.6 
สัง่/ซือ้อาหารมาทานทีบ่า้น ไมน่ัง่ทานอาหารรว่มกนั นัง่ทานอาหารโต๊ะละคน 36.5 8.7 16.1 9.1 29.6 
เรยีนออนไลน์ ควบคูไ่ปกบัการไปเรยีนทีโ่รงเรยีน/มหาวทิยาลยั 18.2 3.6 7.6 0.6 70.0 
การท าธุรกรรมทางการเงนิผา่นออนไลน์  จา่ยเงนิแบบไรเ้งนิสด(Cashless) 15.2 13.0 17.4 7.0 47.4 
การสัง่ซือ้สนิคา้ผา่นออนไลน์ แทนการออกไปทีร่า้น 6.7 10.6 23.7 14.3 44.7 

 
 
2. มำตรกำรท่ีควรมีเพ่ือมำรองรบั/สนับสนุน ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ของประชำชน 
    (เลอืกตอบไดม้ากกวา่1 ขอ้) 
 

 อบรม ฝึกอำชีพ จดัหำงำน ส ำหรบัพนักงำนท่ีถกูเลิกจ้ำง จำกกำร
ปรบัรปูแบบกำรท ำงำน 

ร้อยละ 74.8 

 ขยายโอกาสใหเ้ดก็ทีม่ฐีานะยากจนมสีทิธเิขา้ถงึการเรยีนแบบออนไลน์
การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม 

รอ้ยละ 67.2 

 หน้ากากอนามยัและเจลลา้งมอื ตอ้งหาซือ้งา่ย ราคาถูก รอ้ยละ 62.1 

 เพิม่พืน้ทีบ่รกิารและความแรงของสญัญาณอนิเทอรเ์นต เพือ่รองรบั
การท างานทีบ่า้นและการเรยีนออนไลน์ 

รอ้ยละ 55.9 

 เขม้งวดกบัผูใ้หบ้รกิารขนสง่สาธารณะทกุราย โดยยดึหลกั Social 
Distancing 

รอ้ยละ 50.1 

 ขอความรว่มมอือยา่งจรงิจงัจากภาครฐัและเอกชน ตลอดจนหา้งรา้น
ต่างๆ จดัพืน้ทีก่ารท างานของพนกังานโดยเวน้ระยะหา่ง 

รอ้ยละ 48.7 

 สนบัสนุน และใหค้วามรู ้แก่รา้นคา้ รา้นอาหารต่างๆ เรือ่งการขาย
ออนไลน์ และบรกิารสง่ถงึบา้น 

รอ้ยละ 43.0 
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รำยละเอียดกำรส ำรวจ 

 

วตัถปุระสงคก์ำรส ำรวจ 
เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของประชาชน เกี่ยวกบัการปรบัรปูแบบในการด าเนินชวีติสู่ “ ชวีติวถิใีหม่ (New 

Normal)” อนัสบืเน่ืองจากสถานการณ์ไวรสั COVID -19 ตลอดจนมาตรการต่างๆทีค่วรออกมารองรบัหรอืสนบัสนุน
ชวีติวถิใีหม่ (New Normal) ของประชาชน เพื่อสะทอ้นมุมมองความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ไดร้บัทราบ  

 
ประชำกรท่ีสนใจศึกษำ 

     การส ารวจใชก้ารสุม่ตวัอยา่งจากประชาชนทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ ทีม่อีายุ 18 ปี ขึน้ไป โดยการสุม่สมัภาษณ์
ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มลูของกรงุเทพโพลล ์ดว้ยวธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบงา่ย (Simple Random Sampling) แลว้ใช้
วิธีการถ่ วงน ้ าหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมู ลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

       
 ควำมคลำดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3 ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีกำรรวบรวมข้อมลู  

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น
แบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อค าถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และได้น า
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลำในกำรเกบ็ข้อมูล  :  18 - 20 พฤษภาคม 2563 
      

วนัท่ีเผยแพร่ผลส ำรวจ      : 23 พฤษภาคม 2563 
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ข้อมลูของกลุ่มตวัอย่ำง 
 

 จ ำนวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 555 46.2 
            หญงิ 646 53.8 

รวม 1,201 100.0 
อำย ุ   
            18 ปี - 30 ปี 85 7.1 
            31 ปี - 40 ปี 194 16.2 
            41 ปี - 50 ปี 315 26.2 
            51 ปี - 60 ปี 328 27.3 
   61 ปี ขึน้ไป 279 23.2 

รวม 1,201 100.0 
กำรศึกษำ   
            ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี 816 68.0 
            ปรญิญาตร ี 303 25.2 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 82 6.8 
                                 รวม 1,201 100.0 
อำชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 129 10.7 
 ลกูจา้งเอกชน     235 19.6 
 คา้ขาย/ ท างานสว่นตวั/ เกษตรกร 517 43.0 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   56 4.7 
 ท างานใหค้รอบครวั 2 0.2 
 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอายุ 205 17.1 
 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   15 1.2 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 42 3.5 

รวม 1,201 100.0 
 

ศนูยวิ์จยัมหำวิทยำลยักรงุเทพ (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 
 

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

