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ผลส ำรวจเร่ือง  “ถอดบทเรียน 365 วนั กบั COVID-19 คนไทย...เรียนรู้อะไร ” 
 

 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์ว ิจยัมหาวิทยาลัยกรุงเทพเผยผลส ารวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ถอด
บทเรียน 365 วัน กับ COVID-19 คนไทย...เรียนรู้อะไร” โดยเกบ็ข้อมูลจากประชาชนทัว่ประเทศ จ านวน 
1,186 คน พบวา่ 
 

ตลอดปีท่ีผ่ำนมำ ส่ิงท่ีคนไทยเรียนรู้และปฎิบติัตัวเพื่อให้อยู่รอดปลอด COVID-19 มำกท่ีสุด คือ 
กำรสวมหน้ำกำกอนำมยั ล้ำงมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่ำง ร้อยละ 99.3 รองลงมาคอื ระวงัตวัมากขึน้เวลาไป
ในสถานที่ที่ม ีคนพลุกพล่าน ร้อยละ 86.6 และเชก็ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อ เช็กข่าวพื้นที่เสี่ยงอยู่เสมอ ร้อยละ 74.8 
  

ทัง้น้ีคนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 50.1 ระบุว่ำ หำกกำรระบำดของ COVID-19 ยืดเย้ือจะส่งผลกระทบ
ต่อเร่ืองรำยได้ และกำรประกอบอำชีพมำกท่ีสุด  รองลงมาร้อยละ 27.4 สง่ผลกระทบต่อความวติกกงัวลว่า
ตนเองและคนในครอบครวัจะตดิเชือ้ และรอ้ยละ 15.0 สง่ผลกระทบต่อเรือ่งการเดนิทาง 

 

เม่ือถำมถึงควำมหวังกับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ท่ีก ำลังจะมำน้ีเพียงใดว่ำจะช่วยป้องกันและ
หยุดยัง้เช้ือในประเทศได้  คนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 51.3 ระบุว่ำ มีควำมหวังปำนกลำง รองลงมาร้อยละ 
32.8 ระบุวา่ มคีวามหวงัมากถงึมากทีส่ดุ และรอ้ยละ 15.9 ระบุวา่ มคีวามหวงัน้อยถงึน้อยทีส่ดุ 

 

ส่วนเร่ืองท่ีคนไทยกงัวลมำกท่ีสุดเก่ียวกบัวัคซีนป้องกนั COVID-19 คือ เร่ืองผลข้ำงเคียงหลงัจำก
ฉีดวคัซีน ร้อยละ 39.6 รองลงมาคอื เรือ่งประสทิธภิาพของวคัซีน รอ้ยละ 17.0 และเรือ่งเชื้ออาจกลายพันธุ์ต้อง
คดิคน้วคัซนีใหม ่

 

ส ำหรบับทเรียนส ำคัญท่ีคนไทยได้เรียนรู้จำก COVID-19 ในรอบ 1 ปี คือ กำรปล่อยให้มีกำร
ลักลอบเข้ำประเทศส่งผลเสียรุนแรง ร้อยละ 40.2 รองลงมาคอื การปิดบังข้อมูลเท่ากบัท าให้คนอื่นมคีวาม
เสีย่ง รอ้ยละ 20.3 และ คนเพยีงบางกลุ่มทีไ่มร่ะวงัตวัท าใหค้นสว่นมากเดือดรอ้น รอ้ยละ 17.6 

เรียน  บรรณำธิกำรข่ำวหน้ำ 1/ ข่ำวกำรเมือง/ข่ำวสงัคม 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเหน็ประชำชน  (รวม  4 หน้ำ) 
 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเหน็ประชำชน  (รวม 5 หน้ำ) 

ตลอด 1 ปีท่ีผ่ำนมำ คนไทยร้อยละ 99.3 เรียนรู้เพื่อให้ตนเองอยู่รอดปลอด COVID-19 ด้วย
กำรสวมหน้ำกำกอนำมยั ล้ำงมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่ำง  โดยร้อยละ 50.1 ระบุว่ำ หำกกำรระบำด
ยืดเย้ือจะส่งผลกระทบต่อเร่ืองรำยได้ และกำรประกอบอำชีพมำกท่ีสุด  

ส่วนบทเรียนส ำคญัท่ีได้เรียนรู้จำก COVID-19 ในรอบ 1 ปีน้ี คือ กำรปล่อยให้มีกำรลักลอบเข้ำ
ประเทศส่งผลเสียรนุแรง 

ส ำหรบัวัคซีนป้องกนั COVID-19 ท่ีก ำลังจะมำน้ี คนไทยร้อยละ 51.3 มีควำมหวงัปำนกลำงว่ำ
จะป้องกนัและหยุดเช้ือในประเทศได้ โดยส่วนใหญ่กงัวลเร่ืองผลข้ำงเคียงหลงัจำกฉีดวคัซีนมำกท่ีสุด 
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โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
  
1. ตลอด 1 ปี ท่ีผ่ำนมำ ท่ำนได้เรียนรู้ท่ีจะปฏิบติัตวัอย่ำงไร เพ่ือให้อยู่รอด ปลอด COVID-19  
 

สวมหน้ำกำกอนำมยั ล้ำงมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่ำง  ร้อยละ 99.3 
ระวงัตวัมากขึน้เวลาไปในสถานทีท่ ีม่คีนพลุกพล่าน รอ้ยละ 86.6 
เชก็ไทมไ์ลน์ผู้ตดิเชื้อ เชก็ขา่วพื้นทีเ่สีย่ง อยู่เสมอ   รอ้ยละ 74.8 
ทานแต่อาหารรอ้น ปรงุสกุใหม่ๆ    รอ้ยละ 69.1 
สแกนไทยชนะ หมอชนะ ทุกครัง้  รอ้ยละ 47.3 
ปรบัวธิที างานใหส้ามารถท าทัง้ทีบ่้านและทีท่ างานได้  รอ้ยละ 46.1 
ใชจ้า่ยผ่านแอปพลเิคชัน่ เพื่อเลี่ยงการสมัผัส    รอ้ยละ 45.1 
ไมไ่ป คลุกคลีกบัผู้ที่อยู่ในชว่งกกัตวั 14 วนั รอ้ยละ 42.9 

 
2. หำกกำรระบำดของ COVID-19 ยืดเย้ือจะส่งผลกระทบต่อท่ำนในเร่ืองใดมำกท่ีสุด 

รำยได้ และกำรประกอบอำชีพ ร้อยละ 50.1 
ความวติกกงัวลวา่ตนเองและคนในครอบครวัจะตดิเชือ้ รอ้ยละ 27.4 
การเดนิทาง  รอ้ยละ 15.0 
การซื้อสนิคา้ และอาหารตุนไวอุ้ปโภคบรโิภค รอ้ยละ 4.0 
รายจา่ยส าหรบัซื้ออปุกรณ์ป้องกนั รอ้ยละ 3.2 
อืน่ๆ อาท ิการเรยีน และการศกึษาของบุตร รอ้ยละ 0.3 

 
3. ท่ำนมีควำมหวงักบัวคัซีนป้องกนั COVID-19 ท่ีก ำลงัจะมำน้ีเพียงใดว่ำจะช่วยป้องกนัและหยุดยัง้เช้ือใน

ประเทศได้ 
มากถงึมากที่สดุ รอ้ยละ 32.8 
ปำนกลำง รอ้ยละ 51.3 
น้อยถงึน้อยทีส่ดุ รอ้ยละ 15.9 

 
4. เร่ืองท่ีท่ำนกงัวลมำกท่ีสุดเก่ียวกบัวคัซีนป้องกนั COVID-19 

กงัวลเร่ืองผลข้ำงเคียงหลงัจำกฉีดวคัซีน  ร้อยละ 39.6 
กงัวลเรื่องประสทิธภิาพของวคัซนี รอ้ยละ 17.0 
กงัวลวา่เชื้อกลายพนัธุต์้องคดิคน้วคัซนีใหม่ รอ้ยละ 12.8 
กงัวลวา่จะไมไ่ด้อยู่ในกลุ่มที่รบัวคัซนีฟร ี รอ้ยละ 12.7 
กงัวลวา่คา่ฉีดวคัซนีมรีาคาแพงเกนิไป รอ้ยละ 10.1 
กงัวลวา่จะมกีารลักลอบน าวคัซนีมาโดยไมผ่่าน อย.  รอ้ยละ 7.8 
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5. บทเรียนส ำคัญท่ีคนไทยได้เรียนรู้จำก COVID-19 ในรอบ 1 ปี  
กำรปล่อยให้มีกำรลกัลอบเข้ำประเทศส่งผลเสียรุนแรง  ร้อยละ 40.2 
การปิดบงัข้อมลูเทา่กบัท าใหค้นอืน่มคีวามเสีย่ง รอ้ยละ 20.3 
คนเพยีงบางกลุ่มทีไ่มร่ะวงัตวัท าใหค้นสว่นมากเดือดรอ้น  รอ้ยละ 17.6 
ความร่วมมอืในมาตรการต่างๆ ท าใหจ้ านวนการแพรเ่ชื้อลดลง รอ้ยละ 8.8 
การรวมกลุ่ม ชุมนุมในพื้นทีจ่ ากดั เป็นแหล่งแพรเ่ชื้อชัน้ดี รอ้ยละ 5.2 
การเดนิทางขา้มจงัหวดัเป็นเหตุหนึ่งทีท่ าใหเ้ชื้อแพรก่ระจาย รอ้ยละ 4.4 
การปิดประเทศท าใหล้ดการรบัเชื้อ รอ้ยละ 3.5 

 

รำยละเอียดในกำรส ำรวจ 

 
วตัถปุระสงค์ในกำรส ำรวจ 
  เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของประชาชนเกีย่วกบั การปฏิบตัิตวัเพื่อใหอ้ยู่รอดจากการติดเชื้อ COVID-19  
บทเรยีนส าคญัที่คนไทยได้เรยีนรู ้ตลอดจนความคาดหวงัและขอ้กงัวลใจเกีย่วกบัวคัซนีป้องกนั COVID-19 เพื่อ
สะทอ้นมมุมองความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผู้ทีเ่กีย่วขอ้งได้รบัทราบ  

 
ประชำกรท่ีสนใจศึกษำ 

การส ารวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ ที่มอีายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม
สมัภาษณ์ทางโทรศพัท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวธิีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) แล้วใช้วธิกีารถ่วงน ้ าหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตรจ์ากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 
ควำมคลำดเคล่ือน (Margin of Error) 

การประมาณการขนาดตวัอย่างมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3 ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95% 
 
วิธีกำรรวบรวมข้อมูล 

ใช้การสัมภาษณ์ ทางโทรศัพท์  (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บข้อมูลเป็ น
แบบสอบถามที่ม ีโครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อค าถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั ้นจึงน า
แบบสอบถามทกุชดุมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบนัทกึข้อมูลและประมวลผล 

 
 

ระยะเวลำในกำรเกบ็ข้อมูล   :  18-20 มกราคม 2564 
 

วนัท่ีเผยแพร่ผลกำรส ำรวจ   :  23  มกราคม 2564 
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ตำรำงข้อมูลประชำกรศำสตร์ 

 จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 549 46.3 
            หญงิ 637 53.7 

รวม 1,186 100.0 
อำยุ   
            18 – 30 ปี 81 6.8 
            31 – 40 ปี 199 16.8 
            41 – 50 ปี 304 25.7 
   51 – 60 ปี 349 29.4 
            61 ปีขึน้ไป  253 21.3 

รวม 1,186 100.0 
กำรศึกษำ   
            ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี 693 58.4 
            ปรญิญาตร ี 383 32.3 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 110 9.3 

รวม 1,186 100.0 
อำชีพ   
 ลูกจา้งรฐับาล 186 15.7 
 ลูกจา้งเอกชน 221 18.6 
 คา้ขาย/ ท างานสว่นตวั/ เกษตรกร 447 37.7 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง 87 7.3 
 ท างานใหค้รอบครวั 1 0.1 
 พ่อบ้าน/ แมบ่้าน/เกษยีณอายุ 195 16.5 
 นักเรยีน/ นักศกึษา   19 1.6 
 วา่งงาน  30 2.5 

รวม 1,186 100.0 
 
 

ศูนยวิ์จยัมหำวิทยำลัยกรงุเทพ (กรงุเทพโพลล์)  โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

Twitter: http://twitter.com/bangkok_poll 
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