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  ผลส ำรวจเร่ือง  “ประเมินควำมพงึพอใจต่อกำรบริหำรจัดกำร COVID-19” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจัิยมหำวทิยำลยักรุงเทพ  ด ำเนินกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน เร่ือง “ประเมินควำมพงึ
พอใจต่อกำรบริหำรจัดกำร COVID-19”  โดยเกบ็ข้อมูลกบัประชำชนจำกทุกภูมิภำคทัว่ประเทศจ ำนวน 1,214 คน พบว่ำ  
 

 ในภำพรวมประชำชนให้คะแนนควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรจัดกำร COVID-19  ในด้ำนต่ำงๆ เฉลี่ย 3.79 จำก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน ซ่ึงแปลผลได้ว่ำมีควำมพึงพอใจมำก โดยด้ำนที่ได้คะแนนมำกที่สุดคือ กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกีย่วกบั COVID-19 ได้ 4.23 คะแนน (ควำมพงึพอใจมำกทีสุ่ด) รองลงมาคือ การบริหารจดัการ 
ควบคุม แกปั้ญหาการแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 ได ้4.08 คะแนน (ความพึงพอใจมาก) การบริหารจดัการจดัการ
เก่ียวกบัมาตรการเยยีวยาให้กบัประชาชนและการต่อตา้นและป้องกนัข่าวลวง (fake news) ได ้3.43 คะแนนเท่ากนั (ความ
พึงพอใจมาก) 
  

  เม่ือถำมว่ำกังวลต่อกำรกลับมำแพร่ระบำดของเช้ือ COVID-19  ในรอบ 2  มำกน้อยเพียงใดพบว่ำ ส่วนใหญ่ร้อย
ละ 50.5 มีควำมกงัวลค่อนข้ำงมำกถึงมำกทีสุ่ด ขณะท่ีร้อยละ 49.5 กงัวลค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
 

 ทั้งนี้เม่ือถำมต่อว่ำ พ.ร.ก. ฉุกเฉินมีส่วนต่อกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของเช้ือ COVID-19 มำกน้อยเพียงใด
พบว่ำ ส่วนใหญ่ร้อยละ 76.7 มีส่วนต่อกำรควบคุมค่อนข้ำงมำกถึงมำกที่สุด ขณะท่ีร้อยละ 23.3 มีส่วนต่อการควบคุม
ค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
 

  ส ำหรับข้อค ำถำม “จำกนโยบำยที่นำยกฯ  แถลงกำรณ์วันที่ 17 ม.ิย. 2563 ท่ำนคดิว่ำกำรขับเคล่ือนประเทศด้ำนใด ที่จะ

ช่วยก ำหนดอนำคตประเทศ ภำยหลงักำรแพร่ระบำดของเช้ือ COVID-19” ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.3 เห็นว่ำเป็นด้ำนควำมเป็นอยู่
ของประชำชน รักษำระยะห่ำง ใช้ชีวติ New Normal รองลงมาร้อยละ 42.8 เห็นว่าเป็นดา้นเศรษฐกิจ การคา้ต่างประเทศ และ
ร้อยละ 32.5 เห็นวา่เป็นดา้นการสาธารณสุข พฒันาการรักษา วคัซีนป้องกนั 
   

เรียน  บรรณำธิกำรข่ำวหน้ำ 1 /กำรเมือง/ สังคม / เศรษฐกจิ 
เร่ือง  ผลส ำรวจควำมคดิเห็นประชำชนทัว่ประเทศ (รวม 5 หน้า) 

ในภำพรวมประชำชนมีควำมพงึพอใจมำกต่อกำรบริหำรจัดกำร COVID-19  (3.79 จำกคะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
โดยด้ำนทีพ่งึพอใจมำกทีสุ่ดคือ กำรเผยแพร่ประชำสัมพนัธ์กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกีย่วกบั COVID-19  

แต่ส่วนใหญ่ร้อยละ 50.5 ยงักงัวลว่ำเช้ือ COVID-19 จะกลบัมำระบำดในรอบที่ 2 
โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 76.7 เช่ือว่ำ  พ.ร.ก. ฉุกเฉินมีส่วนต่อกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของเช้ือ COVID-19 ค่อนข้ำงมำกถึงมำกทีสุ่ด   

คนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 66.3 เห็นว่ำกำรขับเคล่ือนประเทศด้ำนควำมเป็นอยู่ของประชำชน ใช้ชีวติ New Normal 
จะช่วยก ำหนดอนำคตของประเทศได้ภำยหลงักำรแพร่ระบำดของเช้ือ COVID-19 
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 โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้ค าถามดงัต่อไปน้ี   
     

1. คะแนนควำมพงึพอใจต่อกำรบริหำรจัดกำร COVID-19  ในด้ำนต่ำงๆ 

 

ด้ำน 
ควำมพงึพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5) 

การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั COVID-19   4.23 
การบริหารจดัการ ควบคุม แกปั้ญหาการแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19   4.08 
การบริหารจดัการจดัการเก่ียวกบัมาตรการเยยีวยาใหก้บัประชาชน  3.43 
การต่อตา้นและป้องกนัข่าวลวง (fake news) 3.43 

เฉลีย่รวม 3.79 
 

   การแปลความหมายผลการวเิคราะห์ดงัน้ี 
   ค่าเฉล่ีย  4.21 – 5.00  หมายถึง     มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
   ค่าเฉล่ีย  3.41 – 4.20  หมายถึง     มีความพึงพอใจมาก 
   ค่าเฉล่ีย  2.61 – 3.40  หมายถึง     มีความพึงพอใจปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย  1.81 – 2.60  หมายถึง     มีความพึงพอใจนอ้ย  
   ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.80  หมายถึง     มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 
2. ควำมกงัวลต่อกำรกลบัมำแพร่ระบำดของเช้ือ COVID-19  ในรอบ 2   
 

ค่อนข้ำงมำกถึงมำกทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้ำงมำกร้อยละ 37.1 และมำกทีสุ่ดร้อยละ 13.4) 

ร้อยละ 50.5 

ค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งนอ้ยร้อยละ 33.9 และนอ้ยท่ีสุดร้อยละ 15.6) 

ร้อยละ 49.5 

 
3. ควำมเห็นต่อ พ.ร.ก. ฉุกเฉินมีส่วนต่อกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของเช้ือ COVID-19 มำกน้อยเพยีงใด 
    

ค่อนข้ำงมำกถึงมำกทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้ำงมำกร้อยละ 53.6 และมำกทีสุ่ดร้อยละ 23.1) 

ร้อยละ 76.7 

ค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งนอ้ยร้อยละ 15.5 และนอ้ยท่ีสุดร้อยละ 7.8) 

ร้อยละ 23.3 
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4. ข้อค ำถำม “จำกนโยบำยที่นำยกฯ  แถลงกำรณ์วนัที่ 17 ม.ิย. 2563 ท่ำนคดิว่ำกำรขับเคล่ือนประเทศด้ำนใด ทีจ่ะช่วย
ก ำหนดอนำคตประเทศ ภำยหลงักำรแพร่ระบำดของเช้ือ COVID-19” 
      

ด้ำนควำมเป็นอยู่ของประชำชน รักษำระยะห่ำง ใช้ชีวติ New Normal ร้อยละ 66.3 
ดา้นเศรษฐกิจ การคา้ต่างประเทศ ร้อยละ 42.8 
ดา้นการสาธารณสุข พฒันาการรักษา วคัซีนป้องกนั ร้อยละ 32.5 
ดา้นการช่วยเหลือผูป้ระกอบการ sme      ร้อยละ 31.8 
ดา้นความปลอดภยัการท่องเท่ียวในประเทศ ร้อยละ 28.5 
ดา้นความปลอดภยัการเดินทางระหวา่งประเทศ สนามบิน ร้อยละ 28.4 
ดา้นการศึกษาใหเ้ดก็เขา้สู่ยคุ New Normal ร้อยละ 14.4 
อ่ืนๆ อาทิเช่น ไม่มีความเห็น ช่วยราคาพืชผลเกษตร ร้อยละ 1.5 

 
 

  ศูนย์วจัิยมหำวทิยำลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) โทร. 02-407-3888 ต่อ 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
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รำยละเอยีดกำรส ำรวจ 

 
วตัถุประสงค์กำรส ำรวจ 

1) เพื่อสะทอ้นคะแนนความพงึพอใจต่อการบริหารจดัการ COVID-19  ในดา้นต่างๆ 
2) เพื่อสะทอ้นถึงความกงัวลต่อการกลบัมาแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19  ในรอบ 2  อยา่งเช่น จีน 

นิวซีแลนด ์
3) เพื่อสะทอ้นความเห็นต่อ พ.ร.ก. ฉุกเฉินมีส่วนต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 มาก

นอ้ยเพียงใด 
4) เพื่อตอ้งการทราบถึงจากนโยบายท่ีนายกฯ  แถลงการณ์วนัท่ี 17 มิ.ย. 2563 การขบัเคล่ือนประเทศดา้น

ใด ท่ีจะช่วยก าหนดอนาคตประเทศ ภายหลงัการแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 
 
ประชำกรทีส่นใจศึกษำ 

     การส ารวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ท่ีมีอายุ 18 ปี ข้ึนไป โดยการสุ่ม
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) แลว้ใช้วิธีการถ่วงน ้ าหนักด้วยขอ้มูลประชากรศาสตร์จากฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการ
ปกครองกระทรวงมหาดไทย 

       
 ควำมคลำดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วธีิกำรรวบรวมข้อมูล  

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  (Enumeration by telephone) โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น
แบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้ค าถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นไดน้ า
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลำในกำรเกบ็ข้อมูล   :  22 - 24 มิถุนายน 2563 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลส ำรวจ      :  27  มิถุนายน 2563 
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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำง 
 

 จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 582 47.9 
            หญิง 632 52.1 

รวม 1,214 100.0 

อำยุ   
            18 ปี - 30 ปี 88 7.2 
            31 ปี - 40 ปี 188 15.5 
            41 ปี - 50 ปี 316 26.0 
            51 ปี - 60 ปี 345 28.5 
 61 ปี ข้ึนไป 277 22.8 

รวม 1,214 100.0 

กำรศึกษำ   
            ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 722 59.5 
            ปริญญาตรี 386 31.8 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 106 8.7 
                                 รวม 1,214 100.0 

อำชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 162 13.3 
 ลูกจา้งเอกชน     250 20.6 
 คา้ขาย/ ท างานส่วนตวั/ เกษตรกร 452 37.3 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   52 4.3 
 ท างานใหค้รอบครัว 3 0.2 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 229 18.9 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   20 1.6 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 46 3.8 

รวม 1,214 100.0 
 
 
 

 

 


