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ผลส ำรวจเรื่อง  “คนไทยกำรด์ตกหรอืยงั” 
 

กรงุเทพโพลลโ์ดยศนูยว์จิยัมหาวทิยาลยักรงุเทพ ส ารวจความคดิเหน็ประชาชน เรื่อง“คนไทยกำรด์ตกหรือยงั” 
โดยเกบ็ขอ้มลูกบัประชาชนจากทุกภูมภิาคทัว่ประเทศจ านวน 1,215 คน พบวา่ 

 
จากมาตรการควบคุมสถานการณ์ COVID-19 ที่ส่งผลใหย้อดผูต้ิดเชื้อในประเทศไทยลดน้อยลงหรอืเป็นศูนย์ 

ประชำชนส่วนใหญ่ระบุว่ำรกัษำพฤติกรรมป้องกนักำรแพร่ระบำดของเช้ือโรคเท่ำเดิม โดย 3 อนัดบัแรกคือ       
ล้ำงมือ-กินร้อน-ช้อนใครช้อนมนั ร้อยละ 88.1 รองลงมาคอื เก็บตวัอยู่บ้านเมื่อรู้สกึไม่สบายร้อยละ 82.2 และสวม
หน้ากากอนามยัทุกครัง้เมือ่ออกจากบา้น รอ้ยละ 80.9 

 
ทัง้นี้เมื่อพจิารณาแล้วพบว่า พฤติกรรมป้องกนักำรแพร่ระบำดของเช้ือโรคท่ีประชำชนยอมรบัว่ำปฏิบติั

ลดลงมำกท่ีสดุ 3 อนัดบัแรก คือ กำรเว้นระยะห่ำงทำงสงัคม อย่ำงน้อย 1-2 เมตร โดยลดลงร้อยละ 28.2 รองลงมา
คอื นัง่ทานอาหารห่างกนัอย่างน้อย 1-2 เมตร ลดลงรอ้ยละ 23.5 และเชค็อนิไทยชนะ/ลงทะเบยีน ก่อนเขา้สถานทีต่่างๆ 
ลดลงรอ้ยละ 17.7 

   
สว่นสถำนกำรณ์ท่ีกงัวลว่ำจะท ำให้กำรดต์ก จนเกิดควำมเส่ียงต่อกำรเกิด COVID-19 รอบ 2 ในประเทศ

ไทยมำกท่ีสุดคือ กำรปิดบงั/ไม่ปฏิบติัตำมกฎ จำกผู้ท่ีมำจำกประเทศกลุ่มเส่ียงหรือมีอำกำรต้องสงสยัแต่ไม่แจ้ง 
ร้อยละ 56.0 รองลงมาคอื พฤตกิรรมการป้องกนัตนเองของคนในประเทศลดลง รอ้ยละ 33.2 และการเขา้ไปอยูใ่นทีชุ่มนุม
ชน มกีารรวมกลุ่มในพืน้ทีจ่ ากดั เชน่ ผบั บาร ์เพราะอาจเจอ super spread รอ้ยละ 32.3 

 
ส ำหรบัมำตรกำรกระตุ้นไม่ให้คนไทยกำรด์ตกเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิด COVID-19 รอบ 2 คือ ควรให้ข้อมูล

เก่ียวกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ตำมข้อเทจ็จริงแก่ประชำชน ร้อยละ 55.5 รองลงมา

 จำกมำตรกำรควบคมุสถำนกำรณ์ COVID-19 ท่ีส่งผลให้ยอดผูติ้ดเช้ือในประเทศไทยลดน้อยลงหรือ
เป็นศนูย ์ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 88.1 ระบวุ่ำ ยงัมีพฤติกรรมป้องกนักำรแพร่ระบำดของเช้ือโรคด้วยกำร
ล้ำงมือ-กินร้อน-ช้อนใครช้อนมนั เหมือนเดิม ขณะท่ีร้อยละ 28.2 ยอมรบัว่ำมีพฤติกรรมกำรเว้นระยะห่ำง
ทำงสงัคม ลดลง 
 ทัง้น้ีร้อยละ 56.0 กงัวลว่ำกำรปิดบงั/ไม่ปฏิบติัตำมกฎ จำกผู้ท่ีมำจำกประเทศกลุ่มเส่ียง จะท ำให้
กำรด์ตกจนเกิดควำมเส่ียงต่อกำรเกิด COVID-19 รอบ 2  ส่วนร้อยละ 55.5 ระบุว่ำ ควรให้ข้อมูลเก่ียวกบั
สถำนกำรณ์ COVID-19 ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ตำมข้อเทจ็จริง เพ่ือกระตุ้นไม่ให้คนไทยกำรด์ตก 
          

เรียน  บรรณำธิกำรข่ำวหน้ำ 1/ กำรเมือง / สงัคม / เศรษฐกิจ 
 

เร่ือง  ผลส ำรวจควำมคิดเหน็ประชำชนทัว่ประเทศ        (รวม 5 หน้ำ) 
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คือ ควรแสดงให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากเกิด COVID-19 รอบ 2 ร้อยละ 49.8 และควร
ประชาสมัพนัธ ์ตามสือ่ต่างๆ เพือ่ใหป้ระชาชนป้องกนัตนเองจากเชือ้ COVID-19 อยูเ่สมอรอ้ยละ 44.7  

 
โดยมรีายละเอยีดตามประเดน็ขอ้ค าถาม ดงัต่อไปน้ี 
 

1.จำกมำตรกำรควบคมุสถำนกำรณ์ COVID-19 ท่ีส่งผลให้ยอดผูติ้ดเช้ือในประเทศไทย ลดน้อยลงหรอืเป็นศนูย ์ 
ท่ำนรกัษำพฤติกรรมป้องกนักำรแพร่ระบำดของเช้ือโรค อย่ำงไร 

ประเดน็ 
เพ่ิมขึน้ 
(ร้อยละ) 

เท่ำเดิม 
(ร้อยละ) 

ลดลง 
(ร้อยละ) 

ล้ำงมือ-กินร้อน-ช้อนใครช้อนมนั 4.5 88.1 7.4 
เกบ็ตวัอยูบ่า้นเมือ่รูส้กึไมส่บาย 11.9 82.2 5.9 
สวมหน้ากากอนามยัทุกครัง้เมือ่ออกจากบา้น 8.7 80.9 10.4 
เชค็อนิไทยชนะ/ลงทะเบยีน ก่อนเขา้สถานทีต่่างๆ 5.2 77.1 17.7 
ลา้งมอืบ่อยๆ โดยใชส้บู่ หรอื เจลแอลกอฮอล ์ 8.3 76.7 15 
หลกีเลีย่งการใชบ้รกิารขนสง่สาธารณะ 12.6 75.2 12.2 
นัง่ทานอาหารหา่งกนัอยา่งน้อย 1-2 เมตร  3.6 72.9 23.5 
ไมอ่ยูใ่กลช้ดิผูป่้วยทีไ่อ จาม 25.6 70.1 4.3 
หลกีเลีย่งการอยูใ่นสถานทีแ่ออดั และมมีลภาวะเป็นพษิ 16.8 69.8 13.4 
กำรเว้นระยะห่ำงทำงสงัคม อย่ำงน้อย 1-2 เมตร 5 66.8 28.2 

 
 
2. สถำนกำรณ์ท่ีกงัวลว่ำจะท ำให้กำรดต์ก จนเกิดควำมเส่ียงต่อกำรเกิด COVID-19 รอบ 2 ในประเทศไทยมำกท่ีสดุ 
    (เลอืกตอบไดม้ากกวา่1 ขอ้) 
 

กำรปิดบงั/ไม่ปฏิบติัตำมกฎ จำกผูท่ี้มำจำกประเทศกลุ่มเส่ียงหรือมีอำกำรต้อง
สงสยัแต่ไม่แจ้ง 

ร้อยละ 56.0 

พฤตกิรรมการป้องกนัตนเองของคนในประเทศลดลง รอ้ยละ 33.2 
การเขา้ไปอยูใ่นทีชุ่มนุมชน มกีารรวมกลุ่มในพืน้ทีจ่ ากดั เชน่ ผบั บาร ์เพราะอาจเจอ 
super spread 

รอ้ยละ 32.3 

อื่นๆ อาท ิประเทศเพือ่นบา้นทะลกัเขา้มาในประเทศไทย  รอ้ยละ 2.5 
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3. เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิด COVID-19 รอบ 2 ควรมีมำตรกำรอย่ำงไรกระตุ้นไม่ให้คนไทยกำรด์ตก  
    (เลอืกตอบไดม้ากกวา่1 ขอ้)  
  

ให้ข้อมูลเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ตำมข้อเทจ็ 
จริงแก่ประชำชน 

ร้อยละ 55.5 

แสดงใหป้ระชาชนตระหนกัถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้หากเกดิ COVID-19 รอบ 2 รอ้ยละ 49.8 
ประชาสมัพนัธ ์ตามสือ่ต่างๆ เพือ่ใหป้ระชาชนป้องกนัตนเองจากเชือ้ COVID-19 อยูเ่สมอ รอ้ยละ 44.7 
ตรวจสอบ สถานทีต่่างๆ เป็นประจ า เชน่ หา้ง สถานบนัเทงิ รา้นอาหาร และลงโทษหากไม่
ปฏบิตัติามมาตรการผอ่นปรน 

รอ้ยละ 44.6 

มาตรการทีม่อียูใ่นขณะนี้ดอียูแ่ลว้ รอ้ยละ 19.6 
อื่นๆ อาท ิควรมมีาตรการทีช่ดัเจน ส าหรบัผูท้ีเ่ดนิทางมาจากต่างประเทศใหป้ฏบิตัติามโดย

ไมม่ขีอ้ยกเวน้  ตรวจตามดา่นชายแดนทีอ่าจมผีูต้ดิเชือ้การลกัลอบเขา้มา มี
ระบบคดักรองตามจุดส าคญัๆ ใหเ้ขม้ขน้ขึน้ ฯลฯ 

รอ้ยละ 2.2 
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รำยละเอียดกำรส ำรวจ 

 

วตัถปุระสงคก์ำรส ำรวจ 
 

เพือ่สอบถามความคดิเหน็ของประชาชน เกีย่วกบัพฤตกิรรมป้องกนัตนเองจากเชือ้ COVID-19 หลงัจากยอด
ผูต้ดิเชือ้ในประเทศไทยลดน้อยลงหรอืเป็นศูนย ์ ตลอดจนสถานการณ์ทีอ่าจท าใหก้ารด์ตกจนเกดิความเสีย่งต่อการ
เกดิ COVID-19 รอบ 2 และแนวทางป้องกนั ไมใ่ห้คนไทยการด์ตก  เพื่อสะทอ้นมุมมองความคดิเหน็ของประชาชน
ใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  

 
ประชำกรท่ีสนใจศึกษำ 

     การส ารวจใชก้ารสุม่ตวัอยา่งจากประชาชนทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ ทีม่อีาย ุ18 ปี ขึน้ไป โดยการสุม่สมัภาษณ์
ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มลูของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบงา่ย (Simple Random Sampling) แลว้ใช้
วิธีการถ่วงน ้าหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวง  
มหาดไทย 

       
 ควำมคลำดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3 ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีกำรรวบรวมข้อมลู  

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

 
  

ระยะเวลำในกำรเกบ็ข้อมูล  :  28-30 กนัยายน 2563 
      

วนัท่ีเผยแพร่ผลส ำรวจ      : 3 ตุลาคม 2563 
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ข้อมลูของกลุ่มตวัอย่ำง 
 

 จ ำนวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 570 46.9 
            หญงิ 645 53.1 

รวม 1,215 100.0 
อำย ุ   
            18 ปี - 30 ปี 100 8.2 
            31 ปี - 40 ปี 197 16.2 
            41 ปี - 50 ปี 302 24.9 
            51 ปี - 60 ปี 335 27.6 
   61 ปี ขึน้ไป 281 23.1 

รวม 1,215 100.0 
กำรศึกษำ   
            ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี 761 62.6 
            ปรญิญาตร ี 349 28.7 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 105 8.7 
                                 รวม 1,215 100.0 
อำชีพ   

ลกูจา้งรฐับาล 168 13.8 
ลกูจา้งเอกชน     238 19.6 
คา้ขาย/ ท างานสว่นตวั/ เกษตรกร 462 38.0 
เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   56 4.6 
ท างานใหค้รอบครวั 2 0.2 
พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอายุ 237 19.5 
นกัเรยีน/ นกัศกึษา   19 1.6 
วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 33 2.7 

รวม 1,215 100.0 
 

ศนูยวิ์จยัมหำวิทยำลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพลล)์  โทร. 2-407-3888 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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