เรียน บรรณำธิ กำรข่ำวหน้ ำ 1/ กำรเมือง / สังคม / เศรษฐกิ จ

เรื่อง ผลสำรวจควำมคิ ดเห็นประชำชนทัวประเทศ
่

(รวม 4 หน้ ำ)

ผลสำรวจเรื่อง “ควำมกังวลใจของคนไทยต่อ สถำนกำรณ์ผ้ตู ิ ดเชื้อ COVID-19 ลักลอบเข้ำประเทศ”
เรื่องที่ คนไทยมีควำมกังวลใจมำกที่ สุดจำกสถำนกำรณ์ ผ้ตู ิ ดเชื้อ COVID-19 ลักลอบเข้ ำประเทศ
คื อ กลัว จะมีรำยอื่ นๆ ที่ ล ักลอบเข้ ำมำแบบเดี ยวกันอี กแต่ ไ ม่ กล้ ำเผยตัว โดยมี ควำมกังวลเฉลี่ ย 7.48
คะแนน จำกเต็ม 10 คะแนน
โดยร้อยละ 85.9 วอนภำครัฐเข้ มงวดเรื่องตรวจคนเข้ ำเมืองโดยเฉพำะบริ เวณตะเข็บชำยแดนเพื่อ
สร้ำงควำมเชื่อมันให้
่ กับคนในประเทศมำกที่ สุด
ทัง้ นี้ ร้ อ ยละ 96.1 ระบุ ว่ ำจะมี ส่ ว นร่ ว มในกำรป้ องกั นเพื่ อ ไม่ ให้ มี คนป่ วยเพิ่ มขึ้ น ด้ ว ยกำรสวม
หน้ ำกำกอนำมัย ล้ำงมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่ำงทำงสังคมอย่ำงเคร่งครัด
กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจิ ยั มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สารวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ ควำมกังวลใจของคน
ไทยต่อ สถำนกำรณ์ผ้ตู ิ ดเชื้อ COVID-19 ลักลอบเข้ ำประเทศ ” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมภิ าคทัวประเทศ
่
จานวน 1,082 คน พบว่า ควำมกังวลใจของคนไทยต่อกรณี มีผ้ลู กั ลอบเข้ ำไทยตำมพรมแดนธรรมชำติ และติ ดเชื้อ
COVID - 19 ในภำพรวมมีควำมกังวลเฉลี่ ย 6.76 คะแนน จำกเต็ม 10 คะแนน
โดยเรื่องที่ มีควำมกังวลใจมำกที่ สุดคื อ กลัว จะมีรำยอื่ นๆ ที่ล ักลอบเข้ ำมำแบบเดี ยวกันอี กแต่ไ ม่กล้ ำ
เผยตัว ได้ ค่ำเฉลี่ย 7.48 คะแนน รองลงมาคือ กลัวการแพร่กระจายของเชื้อโรคจะขยายวงกว้างจนควบคุมไม่ไ ด้ ได้
ค่าเฉลี่ย 6.94 คะแนน กลัวจะกลับไปสูส่ ถานการณ์ Lock down ประเทศอีกครัง้ ได้ค่าเฉลี่ย 6.92 คะแนน และกลัวจะมี
การแพร่กระจายเชือ้ COVID-19 เหมือนกรณีสนามมวย ได้คา่ เฉลี่ย 6.88 คะแนน
ส่ว นเรื่องที่ อยำกให้ ภำครัฐและผู้มีส่ว นเกี่ ยวข้ องทำเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมันให้
่ กับคนในประเทศ มำก
ที่สุดคื อ เข้มงวดเรื่องตรวจคนเข้ำเมืองโดยเฉพำะบริ เวณตะเข็บชำยแดน และช่องทำงธรรมชำติ ร้อยละ 85.9
รองลงมาคือ ลงโทษขัน้ เด็ด ขาดกับผู้ทฝ่ี ่ าฝื น มาตรการป้ องกัน COVID-19 ร้อยละ 74.5 และกลับมาเข้มงวดเรือ่ งการ
สวมหน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่างทางสังคม ร้อยละ 68.3
เมื่อถำมว่ำ “ตัวท่ ำนเองจะมีส่ว นร่วมในกำรป้ องกันเพื่อไม่ให้ มีคนป่ วยเพิ่ มขึ้ นได้อย่ำงไร” คนไทยส่ว น
ใหญ่ ระบุ ว่ ำ ป้ อ งกันตัว เองด้ ว ยกำรสวมหน้ ำ กำกอนำมัย ล้ ำ งมื อบ่อ ยๆ และเว้ น ระยะห่ ำ งทำงสังคมอย่ำ ง
เคร่งครัด ร้อยละ 96.1 รองลงมาระบุว่า ไม่ไ ปในสถานที่ทม่ี คี นเยอะ พลุกพล่าน เพื่อลดความเสีย่ ง ร้อยละ 70.2 และ
ระบุวา่ วางแผนท่องเทีย่ วแบบวิถใี หม่ในพื้นทีท่ พ่ี บผู้ป่วย ร้อยละ 64.4
โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคาถาม ดังต่อไปนี้
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1. ควำมกังวลใจต่อกรณี มีผ้ลู กั ลอบเข้ำไทยตำมพรมแดนธรรมชำติ และ พบว่ำติ ดเชื้อ COVID – 19
ควำมกังวลใจ
กลัวจะมีรำยอื่นๆ ที่ลกั ลอบเข้ำมำแบบเดียวกันอีกแต่ไม่กล้ำเผยตัว
กลัวการแพร่กระจายของเชือ้ โรคจะขยายวงกว้างจนควบคุมไม่ได้
กลัวจะกลับไปสูส่ ถานการณ์ Lock down ประเทศอีกครัง้
กลัวจะมีการแพร่กระจายเชือ้ COVID-19 เหมือนกรณีสนามมวย
กลัวโรงแรม รถทัวร์ ตั ๋วเครือ่ งบิน ในจังหวัดทีพ่ บผู้ป่วย ถูกยกเลิก ไม่มคี นไป
กลัวลูกหลานต้องหยุดเรียนเหมือนช่วงทีผ่ ่านมา
กลัวอุปกรณ์ ทางการแพทย์ และยารักษาโรคจะรองรับผู้ป่วยไม่เพียงพอ
กลัวตนเองและครอบครัวจะมีความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ มากขึน้
เฉลี่ยรวม

คะแนนเฉลี่ย
(เต็ม 10 คะแนน)
7.48
6.94
6.92
6.88
6.74
6.66
6.28
6.14
6.76

2. เรื่องที่อยำกให้ ภำครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทำเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมันให้
่ กับคนในประเทศ
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
เข้มงวดเรื่องตรวจคนเข้ำเมืองโดยเฉพำะบริเวณตะเข็บชำยแดน และช่องทำง
ธรรมชำติ
ลงโทษขัน้ เด็ดขาดกับผู้ทฝ่ี ่ าฝืน มาตรการป้ องกัน COVID-19
กลับมาเข้มงวดเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่างทางสังคม
รณรงค์ผ่านสือ่ ต่างๆ ถึงโทษของการหลบหนีเข้าเมืองและผู้ทม่ี าจากประเทศกลุ่มเสีย่ ง
รายงานความคืบหน้า การตรวจเชือ้ ผู้ทส่ี มั ผัสใกล้ชดิ ผู้ป่วย และกลุ่มเฝ้ าระวังให้
ประชาชนรับทราบ
ให้สาธารณสุขลงพื้นที่ พ่นยาฆ่าเชือ้ ตามสถานทีต่ ่างๆ เพื่อการันตีความปลอดภัย

ร้อยละ 85.9
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

ร้อยละ 53.4

3. เมื่อถำมว่ำ “ตัวท่ำนเองจะมีส่วนร่ว มในกำรป้ องกันเพื่อไม่ให้ มีคนป่ วยเพิ่ มขึ้นได้อย่ำงไร”
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ป้ องกันตัวเองด้วยกำรสวมหน้ ำกำกอนำมัย ล้ำงมือบ่อยๆ
ร้อยละ
และเว้นระยะห่ำงทำงสังคม
ไม่ไปในสถานทีท่ ม่ี คี นเยอะ พลุกพล่าน เพื่อลดความเสีย่ ง
ร้อยละ
วางแผนท่องเทีย่ วแบบวิถใี หม่ในพื้นทีท่ พ่ี บผู้ป่วย
ร้อยละ
สแกนไทยชนะทุกครัง้ เมื่อไปตามสถานทีต่ ่างๆ
ร้อยละ
ช่วยกันเป็ น หูเป็ นตา สอดส่อง หากพบเห็นผู้ทม่ี าจากพื้นทีเ่ สีย่ งให้แจ้งเจ้าหน้าที่
ร้อยละ
สาธารณสุข/ผู้นาชุมชน
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74.5
68.3
64.8
59.7

96.1
70.2
64.4
58.3
49.6

รำยละเอียดกำรสำรวจ
วัตถุประสงค์กำรสำรวจ
เพื่อสอบถามความคิด เห็น ของประชาชนเกี่ยวกับ ความวิตกกัง วลต่ อสถานการณ์ ผู้ ติด เชื้อ COVID-19
ลักลอบเข้าประเทศ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการป้ องกันเพื่อไม่ใ ห้มคี นป่ วยเพิ่มขึ้น เพื่อทัง้ นี้เพื่อสะท้อนมุมมองความ
คิดเห็นของประชาชนให้สงั คมและผู้ทเ่ี กีย่ วข้องได้รบั ทราบ
ประชำกรที่ สนใจศึ กษำ
การสารวจใช้การสุม่ ตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมภิ าคทัวประเทศ
่
ทีม่ อี ายุ 18 ปี ขึน้ ไป โดยการสุม่ สัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้
วิธ ีก ารถ่ว งน้ า หนั ก ด้ ว ยข้อ มูล ประชากรศาสตร์จ ากฐานข้อ มูล ทะเบีย นราษฎร์ข องกรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย
ควำมคลำดเคลื่อน (Margin of Error)
การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  4 ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95%
วิ ธีกำรรวบรวมข้อมูล
ใช้ก ารสัม ภาษณ์ ท างโทรศัพ ท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่อ งมือ ที่ใ ช้ ใ นการเก็บ ข้ อ มูล เป็ น
แบบสอบถามที่ม ีโ ครงสร้า งแน่ น อน ประกอบด้ วยข้อ ค าถามแบบเลือ กตอบ (Check List Nominal) และได้ น า
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล : 7-9 ธันวาคม 2563
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ

: 12 ธันวาคม 2563
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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำง
จำนวน

ร้อยละ

รวม

512
570
1,082

47.3
52.7
100.0

รวม

66
171
290
306
249
1,082

6.1
15.8
26.8
28.3
23.0
100.0

649
347
86
1,082

60.0
32.1
7.9
100.0

144
204
380
79
8
220
20
27
1,082

13.3
18.8
35.1
7.3
0.7
20.4
1.8
2.6
100.0

เพศ
ชาย
หญิง
อำยุ
18 ปี - 30 ปี
31 ปี - 40 ปี
41 ปี - 50 ปี
51 ปี - 60 ปี
61 ปี ขึน้ ไป
กำรศึกษำ
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
อำชีพ
ลูกจ้างรัฐบาล
ลูกจ้างเอกชน
ค้าขาย/ ทางานส่วนตัว/ เกษตรกร
เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
ทางานให้ครอบครัว
พ่อบ้าน/ แม่บ้าน/ เกษียณอายุ
นักเรียน/ นักศึกษา
ว่างงาน/ รวมกลุ่ม
รวม

ศูนย์วิจยั มหำวิ ทยำลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) 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
4

