
 

 

  

1 

 
 
 
 

ผลส ำรวจเร่ือง  “ควำมกงัวลใจของคนไทยต่อ สถำนกำรณ์ผู้ติดเช้ือ COVID-19 ลกัลอบเข้ำประเทศ” 
 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจิยัมหาวทิยาลัยกรุงเทพ ส ารวจความคดิเหน็ประชาชน เรื่อง “ ควำมกังวลใจของคน

ไทยต่อ สถำนกำรณ์ผู้ติดเช้ือ COVID-19 ลักลอบเข้ำประเทศ ” โดยเกบ็ข้อมูลกบัประชาชนจากทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ
จ านวน 1,082 คน พบว่า ควำมกังวลใจของคนไทยต่อกรณีมีผู้ลกัลอบเข้ำไทยตำมพรมแดนธรรมชำติ และติดเช้ือ 

COVID - 19  ในภำพรวมมีควำมกังวลเฉล่ีย 6.76 คะแนน จำกเตม็ 10 คะแนน  
 

โดยเร่ืองท่ีมีควำมกงัวลใจมำกท่ีสุดคือ กลัวจะมีรำยอ่ืนๆ ท่ีลักลอบเข้ำมำแบบเดียวกนัอีกแต่ไม่กล้ำ

เผยตวั ได้ค่ำเฉล่ีย 7.48 คะแนน รองลงมาคอื กลวัการแพรก่ระจายของเชื้อโรคจะขยายวงกวา้งจนควบคุมไมไ่ด้ ได้
คา่เฉลี่ย 6.94 คะแนน กลวัจะกลบัไปสูส่ถานการณ์ Lock down ประเทศอกีครัง้ ได้ค่าเฉลี่ย 6.92 คะแนน และกลัวจะมี
การแพรก่ระจายเชือ้ COVID-19 เหมอืนกรณีสนามมวย ได้คา่เฉลี่ย 6.88 คะแนน  

 

ส่วนเร่ืองท่ีอยำกให้ภำครฐัและผู้มีส่วนเก่ียวข้องท ำเพื่อสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้กับคนในประเทศมำก

ท่ีสุดคือ เข้มงวดเร่ืองตรวจคนเข้ำเมืองโดยเฉพำะบริเวณตะเข็บชำยแดน และช่องทำงธรรมชำติ ร้อยละ 85.9 
รองลงมาคอื ลงโทษขัน้เดด็ขาดกบัผู้ทีฝ่่าฝืน มาตรการป้องกนั COVID-19 ร้อยละ 74.5 และกลับมาเขม้งวดเรือ่งการ
สวมหน้ากากอนามยั และการเวน้ระยะหา่งทางสงัคม รอ้ยละ 68.3 

 

เม่ือถำมว่ำ “ตัวท่ำนเองจะมีส่วนร่วมในกำรป้องกนัเพ่ือไม่ให้มีคนป่วยเพ่ิมข้ึนได้อย่ำงไร” คนไทยส่วน
ใหญ่ ระบุว่ำ ป้องกันตัวเองด้วยกำรสวมหน้ำกำกอนำมัย ล้ำงมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่ำงทำงสังคมอย่ำง

เคร่งครดั ร้อยละ 96.1 รองลงมาระบุว่า ไมไ่ปในสถานที่ทีม่คีนเยอะ พลุกพล่าน เพื่อลดความเสีย่ง รอ้ยละ 70.2 และ
ระบุวา่ วางแผนทอ่งเทีย่วแบบวถิใีหมใ่นพื้นทีท่ ีพ่บผู้ป่วย รอ้ยละ 64.4 
 

โดยมรีายละเอยีดตามประเดน็ขอ้ค าถาม ดงัต่อไปนี้ 

         เร่ืองท่ีคนไทยมีควำมกังวลใจมำกท่ีสุดจำกสถำนกำรณ์ผู้ติดเช้ือ COVID-19 ลักลอบเข้ำประเทศ 
คือ กลัวจะมีรำยอ่ืนๆ ท่ีลักลอบเข้ำมำแบบเดียวกันอีกแต่ไม่กล้ำเผยตัว โดยมีควำมกังวลเฉล่ีย 7.48 
คะแนน จำกเตม็ 10 คะแนน  

โดยร้อยละ 85.9 วอนภำครฐัเข้มงวดเร่ืองตรวจคนเข้ำเมืองโดยเฉพำะบริเวณตะเข็บชำยแดนเพื่อ
สร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้กับคนในประเทศมำกท่ีสุด  

ทัง้น้ีร้อยละ 96.1 ระบุว่ำจะมีส่วนร่วมในกำรป้องกันเพ่ือไม่ให้มีคนป่วยเพ่ิมข้ึนด้วยกำรสวม
หน้ำกำกอนำมยั ล้ำงมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่ำงทำงสงัคมอย่ำงเคร่งครดั  
 

เรียน  บรรณำธิกำรข่ำวหน้ำ 1/ กำรเมือง / สงัคม / เศรษฐกิจ 
 

เร่ือง  ผลส ำรวจควำมคิดเหน็ประชำชนทัว่ประเทศ        (รวม 4 หน้ำ) 
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1. ควำมกงัวลใจต่อกรณีมีผู้ลกัลอบเข้ำไทยตำมพรมแดนธรรมชำติ และ พบว่ำติดเช้ือ COVID – 19  
  

ควำมกงัวลใจ 
คะแนนเฉล่ีย 

(เตม็ 10 คะแนน) 
กลวัจะมีรำยอ่ืนๆ ท่ีลกัลอบเข้ำมำแบบเดียวกนัอีกแต่ไม่กล้ำเผยตวั  7.48 
กลวัการแพร่กระจายของเชือ้โรคจะขยายวงกวา้งจนควบคุมไมไ่ด้ 6.94 
กลวัจะกลบัไปสูส่ถานการณ์ Lock down ประเทศอกีครัง้ 6.92 
กลวัจะมกีารแพร่กระจายเชือ้ COVID-19 เหมอืนกรณีสนามมวย 6.88 
กลวัโรงแรม รถทวัร ์ตัว๋เครือ่งบนิ ในจงัหวดัทีพ่บผู้ป่วย ถูกยกเลกิ ไมม่คีนไป  6.74 
กลวัลูกหลานต้องหยุดเรยีนเหมอืนชว่งทีผ่่านมา 6.66 
กลวัอปุกรณ์ทางการแพทย์ และยารกัษาโรคจะรองรบัผู้ป่วยไมเ่พยีงพอ 6.28 
กลวัตนเองและครอบครวัจะมคีวามเสีย่งต่อการตดิเชือ้มากขึน้  6.14 

เฉล่ียรวม 6.76 
 
2. เร่ืองท่ีอยำกให้ภำครฐัและผู้มีส่วนเก่ียวข้องท ำเพื่อสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้กับคนในประเทศ  
   (เลอืกตอบได้มากกวา่1 ขอ้) 
 

เข้มงวดเร่ืองตรวจคนเข้ำเมืองโดยเฉพำะบริเวณตะเขบ็ชำยแดน และช่องทำง
ธรรมชำติ 

ร้อยละ 85.9 

ลงโทษขัน้เดด็ขาดกบัผู้ทีฝ่่าฝืน มาตรการป้องกนั COVID-19 รอ้ยละ 74.5 
กลบัมาเขม้งวดเรื่องการสวมหน้ากากอนามยั และการเวน้ระยะหา่งทางสงัคม รอ้ยละ 68.3 
รณรงคผ์่านสือ่ต่างๆ ถงึโทษของการหลบหนีเขา้เมอืงและผู้ทีม่าจากประเทศกลุ่มเสีย่ง รอ้ยละ 64.8 
รายงานความคบืหน้า การตรวจเชือ้ผู้ทีส่มัผัสใกล้ชดิผู้ป่วย และกลุ่มเฝ้าระวงัให้
ประชาชนรบัทราบ 

รอ้ยละ 59.7 

ใหส้าธารณสขุลงพื้นที ่พ่นยาฆา่เชือ้ตามสถานทีต่่างๆ เพื่อการนัตีความปลอดภยั รอ้ยละ 53.4 
 

 
3. เม่ือถำมว่ำ “ตวัท่ำนเองจะมีส่วนร่วมในกำรป้องกนัเพ่ือไม่ให้มีคนป่วยเพ่ิมข้ึนได้อย่ำงไร” 
  (เลอืกตอบได้มากกวา่1 ขอ้) 

ป้องกนัตวัเองด้วยกำรสวมหน้ำกำกอนำมยั ล้ำงมือบ่อยๆ  
และเว้นระยะห่ำงทำงสงัคม 

ร้อยละ 96.1 

ไมไ่ปในสถานทีท่ ีม่คีนเยอะ พลุกพล่าน เพื่อลดความเสีย่ง รอ้ยละ 70.2 
วางแผนท่องเทีย่วแบบวถิใีหมใ่นพื้นทีท่ ีพ่บผู้ป่วย รอ้ยละ 64.4 
สแกนไทยชนะทุกครัง้ เมื่อไปตามสถานทีต่่างๆ รอ้ยละ 58.3 
ชว่ยกนัเป็นหเูป็นตา สอดสอ่ง หากพบเหน็ผู้ทีม่าจากพื้นทีเ่สีย่งให้แจ้งเจา้หน้าที่
สาธารณสขุ/ผู้น าชมุชน 

รอ้ยละ 49.6 
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รำยละเอียดกำรส ำรวจ 
 

 

วตัถปุระสงค์กำรส ำรวจ 
เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกบั  ความวิตกกงัวลต่อสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 

ลกัลอบเข้าประเทศ รวมถงึการมสี่วนรว่มในการป้องกนัเพื่อไมใ่หม้คีนป่วยเพิ่มขึ้น เพื่อทัง้นี้เพื่อสะท้อนมมุมองความ
คดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผู้ทีเ่กีย่วข้องได้รบัทราบ  

 
ประชำกรท่ีสนใจศึกษำ 

     การส ารวจใชก้ารสุม่ตวัอย่างจากประชาชนทกุภูมภิาคทัว่ประเทศ ทีม่อีายุ 18 ปี ขึน้ไป โดยการสุม่สมัภาษณ์
ทางโทรศพัทจ์ากฐานข้อมลูของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวธิกีารสุ่มตัวอย่างแบบงา่ย (Simple Random Sampling) แล้วใช้
วธิ ีการถ่วงน ้ าหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวง  
มหาดไทย 

       
 ควำมคลำดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอย่างมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   4 ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95% 
 
วิธีกำรรวบรวมข้อมูล  

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น
แบบสอบถามที่ม ีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อค าถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และได้น า
แบบสอบถามทกุชดุมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลำในกำรเกบ็ข้อมูล  : 7-9 ธนัวาคม 2563 
      

วนัท่ีเผยแพร่ผลส ำรวจ      : 12 ธนัวาคม 2563 
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ข้อมูลของกลุ่มตวัอย่ำง 
 

 จ ำนวน รอ้ยละ 

เพศ    
            ชาย 512 47.3 
            หญงิ 570 52.7 

รวม 1,082 100.0 
อำยุ   
            18 ปี - 30 ปี 66 6.1 
            31 ปี - 40 ปี 171 15.8 
            41 ปี - 50 ปี 290 26.8 
            51 ปี - 60 ปี 306 28.3 
   61 ปี ขึน้ไป 249 23.0 

รวม 1,082 100.0 
กำรศึกษำ   
            ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี 649 60.0 
            ปรญิญาตร ี 347 32.1 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 86 7.9 

รวม 1,082 100.0 
อำชีพ   

ลูกจา้งรฐับาล 144 13.3 
ลูกจา้งเอกชน     204 18.8 
คา้ขาย/ ท างานสว่นตวั/ เกษตรกร 380 35.1 
เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   79 7.3 
ท างานใหค้รอบครวั 8 0.7 
พ่อบ้าน/ แมบ่้าน/ เกษยีณอายุ 220 20.4 
นักเรยีน/ นักศกึษา   20 1.8 
วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 27 2.6 

รวม 1,082 100.0 
 

ศูนยวิ์จยัมหำวิทยำลัยกรงุเทพ (กรงุเทพโพลล์)  โทร. 02-4073888 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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