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  ผลสาํรวจเรือ่ง  “ วิกฤตการณ์ ตามหาหน้ากากอนามยั”  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      
 
 
 

กรุงเทพโพลลโ์ดยศูนย์วจิยัมหาวทิยาลยักรุงเทพ สํารวจความคดิเหน็ประชาชน เรื่อง “ วิกฤตการณ์ ตามหา
หน้ากากอนามยั”  โดยเกบ็ขอ้มลูกบัประชาชนจากทุกภูมภิาคทัว่ประเทศจาํนวน 1,199 คน พบวา่ 

 

ประชาชนร้อยละ 42.7 ระบุว่าปัจจบุนัหาซื้อหน้ากากอนามยัไม่ได้เลย รองลงมารอ้ยละ 23.2 ระบุว่า หา
ซื้อไดย้ากถงึยากที่สุด ตอ้งตระเวนหาหลายรา้น หลายจุด และรอ้ยละ 14.8 ระบุว่าพอหาซื้อไดบ้า้ง ตอ้งซื้อ ณ จุด/
รา้น ทีร่ฐัประกาศขาย 

 

ส่วนความเหน็ต่อการจดัการปัญหาหน้ากากอนามยัขาดแคลน โดยภาครฐั นัน้ ประชาชนร้อยละ 58.0 เหน็
ว่า อาจเกิดการกกัต ุนหน้ากากอนามยั เพื่อเอื้อประโยชน์ให้นายทนุเกง็กาํไร รองลงมารอ้ยละ 53.8 เหน็วา่ ขาดการ
กระจายสนิคา้ไปยงัรา้นคา้ปลกี รา้นคา้สง่ต่างๆ ทัว่ประเทศ และรอ้ยละ 32.3 เหน็วา่ ระบบการจดัการ อาจกระทบต่อการ
สาธารณสขุ / การรกัษาทางการแพทย ์

 

ทัง้น้ีเมือ่ใหว้ดัระดบัความกงัวลถงึผลกระทบต่างๆ หากขาดแคลนหน้ากากอนามยั จากเตม็ 5 พบว่า ประชาชน
กงัวลว่าจะกระทบต่อการแพทย  ์สาธารณสุข การรกัษาพยาบาล สูงที่ส ุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.87 ซ่ึงอยู่ใน
ระดบั “มาก”  รองลงมากงัวลว่าจะส่งผลกระทบให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 มากขึ้น  โดยมคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.83 ซึ่งอยู่ในระดบั “มาก” และ จะส่งผลกระทบใหห้น้ากากอนามยัมรีาคาสูง/หาซื้อไม่ได/้ผูม้รีายไดน้้อยเขา้ไม่
ถงึโดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.80 ซึง่อยูใ่นระดบั “มาก” 

 

สาํหรบัส่ิงที่รฐับาลควรแสดงบทบาทต่อแผนการจดัการหน้ากากอนามยั พบว่าประชาชนร้อยละ 56.4 
ระบวุ่ารฐับาลควรปรบัเปลี่ยนให้ผ ู้ม ีความร ู้ความสามารถมาบริหารจดัการแทน รองลงมารอ้ยละ 52.6 ระบุว่าให้
ลงโทษผูก้กัตุนหน้ากากอนามยัด้วยโทษสถานหนัก และรอ้ยละ 45.4 ระบุว่านายกรฐัมนตรคีวรลงมาดูและแก้ปัญหา
อยา่งจรงิจงั ไมค่วรเชือ่เพยีงการรายงาน 

 

โดยมรีายละเอยีดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ การเมือง / สงัคม / เศรษฐกิจ 
 

เร ือ่ง  ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชนทัว่ประเทศ        (รวม 4 หน้า) 

 ประชาชนร้อยละ 42.7 ระบุยงัหาซื้อหน้ากากอนามยัไม่ได้เลย และร้อยละ 23.2 ระบุว่าหาซื้อได้
ยากถึงยากที่ส ุด โดยร้อยละ 58.0 เห็นว่าวิธีจดัการปัญหาหน้ากากอนามยัขาดแคลน โดยภาครฐัที่ทาํอยู่
น ัน้อาจเกิดการกกัตนุหน้ากากอนามยั เพื่อเอื้อประโยชน์ให้นายทนุเกง็กาํไร 
  ทัง้นี้หากขาดแคลนหน้ากากอนามยัประชาชนกงัวลว่าจะกระทบต่อทางการแพทย  ์สาธารณสุข 
การร ักษาพยาบาล  สูงที่ ส ุด  โดยประชาชนร้อ ยล ะ  56.4 ระบุว่าร ัฐ บาลค วรเปลี่ ยน ให้ ผ ู้ม ี ค วาม ร ู้
ความสามารถมาจดัการเรือ่งน้ีแทน และรอ้ยละ52.6 ระบวุ่าลงโทษให้หนักกบัผ ูก้กัตนุหน้ากากอนามยั  
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1. ปัจจบุนัสามารถหาซื้อหน้ากากอนามยัได้หรอืไม่ อย่างไร             
 

หาซื้อไม่ได้เลย   รอ้ยละ 42.7 
หาซือ้ไดย้าก-ยากทีส่ดุ ตอ้งตระเวนหาหลายรา้น หลายจดุ        รอ้ยละ 23.2 
หาซือ้ไดบ้า้ง ตอ้งซือ้ ณ จุด/รา้น ทีร่ฐัประกาศขาย  รอ้ยละ 14.8 
หาซือ้ไดง้า่ย ตามรา้นขายยาใกลบ้า้น รา้นคา้ทัว่ไป และซือ้ผา่นออนไลน์ รอ้ยละ 19.3 

 
2. ความเหน็ต่อการจดัการ ปัญหาหน้ากากอนามยัขาดแคลน โดยภาครฐั (เลือกตอบได้มากกว่า1 ข้อ) 
 

อาจเกิดการกกัตนุหน้ากากอนามยั เพื่อเอื้อประโยชน์ให้นายทนุเกง็กาํไร รอ้ยละ 58.0 
ขาดการกระจายสนิคา้ไปยงัรา้นคา้ปลกี รา้นคา้สง่ต่างๆ ทัว่ประเทศ รอ้ยละ 53.8 
ระบบการจดัการ กระจายสนิคา้กระทบต่อการสาธารณสุข / การรกัษาทาง

การแพทย ์
รอ้ยละ 32.3 

เป็นการผกูขาดการจดัจาํหน่าย  รอ้ยละ 23.0 
มกีารกระจายสนิคา้ไดอ้ยา่งทัว่ถงึ มปีระสทิธภิาพ รอ้ยละ 13.7 
รฐัควบคมุโรงงาน การผลติไดอ้ยา่งรอบคอบเป็นระบบ รอ้ยละ 9.3 

   
3. ระดบัความกงัวลถึงผลกระทบต่างๆ  ต่อการขาดแคลนหน้ากากอนามยั 
 

ผลกระทบ ระดบัความกงัวล (เตม็ 5 ) 
การแพทย  ์สาธารณสขุ การรกัษาพยาบาล 3.87 มาก 
เกดิความเสีย่งในการตดิเชือ้ COVID-19 /การแพรร่ะบาดมากขึน้ 3.83 มาก 
หน้ากากอนามยัมรีาคาสงู/หาซือ้ไมไ่ด/้ผูม้รีายไดน้้อยเขา้ไมถ่งึ 3.80 มาก 
การกระจายสนิคา้ไปยงัจงัหวดัตา่งๆ ทัว่ประเทศ ไมท่ัว่ถงึ 3.77 มาก 
ประชาชนหวาด วติก เกดิความเครยีด เพราะไมม่อุีปกรณ์ป้องกนั 3.74 มาก 

 
4. สิ่งที่รฐับาลควรแสดงบทบาทต่อแผนการจดัการหน้ากากอนามยั (เลือกตอบได้มากกว่า1 ข้อ) 

รฐับาลควรปรบัเปลี่ยนให้ผ ูม้ ีความร ูค้วามสามารถมาบริหารจดัการ แก้ไขปัญหา

หน้ากากอนามยัอย่างมีประสิทธิภาพแทน 

รอ้ยละ 56.4 

ลงโทษผูก้กัตุนหน้ากากอนามยัดว้ยโทษสถานหนกั เพราะมสีว่นทาํใหป้ระชาชนทีห่า

ซือ้ไมไ่ดเ้สีย่งตอ่การตดิเชือ้ 

รอ้ยละ 52.6 

นายกรฐัมนตรคีวรลงมาดแูละแกปั้ญหาอยา่งจรงิจงั ไมค่วรเชือ่เพยีงรายงานวา่หน้ากาก
อนามยัมเีพยีงพอ 

รอ้ยละ 45.4 

กดดนัใหร้ฐัมนตรทีีม่สีว่นเกีย่วขอ้งรว่มแสดงความรบัผดิชอบ รอ้ยละ 28.9 
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รายละเอียดการสาํรวจ 

 

วตัถปุระสงคก์ารสาํรวจ 
เพือ่สอบถามความคดิเหน็ของประชาชน เกีย่วกบัเรื่องหน้ากากอนามยัทีใ่ชป้้องการการตดิเชือ้ COVID-

19 ในประเดน็การหาซือ้ บทบาทและการบรหิารจดัการของรฐับาลในเรื่องหน้ากากอนามยั ตลอดจนความกงัวล
ถงึผลกระทบต่างๆทีอ่าจเกดิขึน้หากขาดแคลนหน้ากากอนามยัเพื่อสะทอ้นมุมมองความคดิเหน็ของประชาชน
ใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  

 
ประชากรที่สนใจศึกษา 

     การสํารวจใช้การสุ่มตวัอย่างจากประชาชนทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ ที่มอีายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม
สมัภาษณ์ทางโทรศพัท์จากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) แล้วใช้วธิกีารถ่วงน้ําหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

       
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลือ่น   3 ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95 
 
วิธีการรวบรวมข้อมลู  

ใช้การสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บขอ้มูลเป็น
แบบสอบถามที่มโีครงสรา้งแน่นอน ประกอบด้วยขอ้คําถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) และไดนํ้า
แบบสอบถามทุกชดุมาตรวจสอบความถกูตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู  :  10 - 11 มนีาคม 2563 
      

วนัที่เผยแพรผ่ลสาํรวจ      : 14 มนีาคม 2563 
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ข้อมลูของกล ุ่มตวัอย่าง 
 

 จาํนวน รอ้ยละ 

เพศ    
            ชาย 582 48.5 
            หญงิ 617 51.5 

รวม 1,199 100.0 
อาย ุ   
            18 ปี - 30 ปี 95 7.9 
            31 ปี - 40 ปี 208 17.3 
            41 ปี - 50 ปี 328 27.4 
            51 ปี - 60 ปี 326 27.2 
    61 ปี ขึน้ไป 242 20.2 

รวม 1,199 100.0 
การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 670 55.9 
            ปรญิญาตร ี 410 34.2 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 119 9.9 
                                 รวม 1,199 100.0 
อาชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 180 15.0 
 ลกูจา้งเอกชน     318 26.5 
 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร 397 33.2 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   54 4.5 
 ทาํงานใหค้รอบครวั 2 0.2 
 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ 228 19.0 
 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   10 0.8 
 วา่งงาน/ รวมกลุม่ 10 0.8 

รวม 1,199 100.0 
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