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ผลสาํรวจเรื่อง  “คนไทยพร้อมไหม?? หาก COVID-19 ไม่ห่างไกลเรา” 
 

 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจยัมหาวิทยาลัยกรุงเทพสํารวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “คนไทย

พร้อมไหม?? หาก COVID-19 ไม่ห่างไกลเรา” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทัว่ประเทศ จํานวน 1,225 คน 

ไดผ้ลสาํรวจดงัน้ี 
 

เมือ่ถามว่า “รู้หรือไม่ว่าต้องทาํตวัอย่างไร หากติดเชื้อ COVID-19” ประชาชนส่วนใหญ่ระบุว่า 

“รู”้ โดยมีค่าเฉล่ียร้อยละ 80.1 ขณะทีร่ะบุว่า “ไม่รู”้ โดยมคี่าเฉลีย่รอ้ยละ 19.9  
 

ทัง้น้ีเร่ืองท่ีประชาชนรบัรู้มากท่ีสุด คือ ต้องสวมใส่แมสก์ตลอดเวลาและแยกของใช้ส่วนตวั   

ร้อยละ 99.3 รองลงมาคอื ต้องงดออกจากที่พกัหรอืเดินทางข้ามจงัหวดั (ฝ่าฝืนมโีทษผดิ พ.ร.บ.โรคติดต่อ 

2558 มาตรา 34) ร้อยละ 95.2 และต้องงดใกล้ชดิครอบครวัและผู้อื่น ถ้าแยกห้องน้ําได้ควรแยก ร้อยละ 94.2  

ส่วนเร่ืองท่ีประชาชนรบัรู้น้อยท่ีสุดคือ การโทรสายด่วน 1330, 1668, 1669 เพื่อแจ้งเร่ืองเข้ารบัการรกัษา 

แจ้งรายละเอียดและเบอรโ์ทรศพัท์ของตนให้หน่วยงานท่ีรบัเร่ือง ร้อยละ 57.7 
 

 สาํหรบัเร่ืองท่ีอยากให้ภาครฐัเร่งให้ความรู้กบัประชาชนมากท่ีสุดเพื่อเตรียมความพร้อม

ในการฉีดวคัซีน COVID-19 คือ อาการท่ีไม่พึงประสงค์ หรือผลข้างเคียงท่ีอาจเกิดขึ้นหลงัฉีดวคัซีน

ร้อยละ 76.5รองลงมาคอื ผลดแีละผลเสยีจากการฉีดและไม่ฉีดวคัซนี ร้อยละ 68.8 และวธิปีฏบิตัติวัทัง้ก่อน

และหลงัการฉีดวคัซนี รอ้ยละ 65.9 
 

โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 

 

เรียน  บรรณาธิการขา่วหน้า 1/ ข่าวการเมือง/ข่าวสงัคม 

เรื่อง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชน    (รวม 4 หน้า) 
 

       

 

ประชาชนเฉล่ียร้อยละ 80.1 ระบุว่า รู้แล้วว่าจะต้องทําตัวอย่างไรหากตนเองติดเชื้อ 

COVID-19  โดยเร่ืองท่ีประชาชนรบัรู้มากท่ีสุด คือ ต้องสวมใส่แมสก์ตลอดเวลาและแยกของใช้

ส่วนตวั ร้อยละ 99.3  

ทัง้น้ีเร่ืองท่ีรบัรู้น้อยกว่าเร่ืองอ่ืนๆ คือ เม่ือติดเชื้อแล้วต้องโทร 1330, 1668, 1669 เพื่อแจ้ง

เร่ืองเข้ารบัการรกัษา และข้อมูลติดต่อของตนให้หน่วยงานท่ีรบัเร่ือง ร้อยละ 57.7 

โดยส่วนใหญ่ประชาชนร้อยละ 76.5 ต้องการให้ภาครฐัเร่งให้ข้อมูลเร่ืองอาการท่ีไม่พึง

ประสงค ์หรือผลข้างเคียงท่ีอาจเกิดขึ้นหลงัฉีดวคัซีนแก่ประชาชนมากท่ีสุดเพื่อเตรียมความพร้อม

ในการฉีดวคัซีน COVID-19 
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1. ท่านรู้หรือไม่ /ต้องทาํตวัอย่างไร หากติด COVID-19  

 

ประเดน็ 
รู ้

(ร้อยละ) 

ไม่รู้ 

(ร้อยละ) 

สวมใส่แมสก์ตลอดเวลาและแยกของใช้ส่วนตวั 99.3 0.7 

งดออกจากทีพ่กัหรอืเดนิทางขา้มจงัหวดั (ฝ่าฝืนมโีทษผดิพ.ร.บ.โรคตดิต่อ 

2558 มาตรา 34) 
95.2 4.8 

งดใกลช้ดิครอบครวัและผูอ้ื่น ถา้แยกหอ้งน้ําไดค้วรแยก 94.2 5.8 

หากมไีขใ้หร้บัประทานยาพาราเซตามอลและเชด็ตวัเพือ่ลดไข ้ 84.4 15.6 

เตรยีมเสือ้ผา้ ของใชจ้าํเป็นและยารกัษาโรคประจําตวั ใหค้รบ 14 วนัเมือ่

ตอ้งไปอยู่ รพ.สนาม 
82.4 17.6 

หากมอีาการป่วยเกดิขึน้ใหม่หรอืเพิม่ขึน้จากอาการเดมิ ขณะรอรถมารบัไป 

รพ. ใหโ้ทรแจง้ ใหต้ดิต่อสายด่วน 1669, 1668 เพือ่เรยีกรถพยาบาลฉุกเฉิน 
79.2 20.8 

ผูป่้วย COVID-19 ไดร้บัการรกัษาฟร ีไม่ตอ้งจ่ายสว่นต่างหากจาํเป็นตอ้ง

เขา้รกัษาใน รพ. เอกชน 
64.7 35.3 

เตรยีมเอกสารสาํคญั เช่น บตัรประชาชน เอกสารยนืยนัผลตรวจโควดิ 63.7 36.3 

โทร 1330, 1668, 1669 เพื่อแจ้งเร่ืองเข้ารบัการรกัษา แจ้งรายละเอียด

และเบอรโ์ทรศพัท์ของตนให้หน่วยงานท่ีรบัเร่ือง  
57.7 42.3 

ค่าเฉล่ีย 80.1 19.9 

 

2. อยากให้ภาครฐัเร่งให้ความรู้กบัประชาชนในเร่ืองใดเพื่อเตรียมความพร้อมในการฉีดวคัซีน COVID-19 

 

อาการท่ีไม่พึงประสงค ์หรือผลข้างเคียงท่ีอาจเกิดขึ้นหลงัฉีด   ร้อยละ 76.5 

ผลดแีละผลเสยีจากการฉีดและไม่ฉีดวคัซนี  รอ้ยละ 68.8 

วธิปีฏบิตัติวัทัง้ก่อนและหลงัการฉีดวคัซนี รอ้ยละ 65.9 

ความชดัเจนเรื่องค่าใชจ่้ายในการรกัษาอาการไม่พงึประสงค ์หรอืผลขา้งเคยีง

จากการฉีดวคัซนี 

รอ้ยละ 59.7 

ใหม้รีะบบจดัการ/ป้องกนัขา่วปลอมหรอื เฟคนิวสเ์รื่องวคัซนี รอ้ยละ 55.8 
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รายละเอียดในการสาํรวจ 

 

วตัถปุระสงคใ์นการสาํรวจ 

  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวหากติดเชื้อ   

COVID-19 และเรื่องทีภ่าครฐัควรเร่งใหค้วามรูค้วามเขา้ใจกบัประชาชนเพื่อเตรยีมพรอ้มก่อนฉีดวคัซนี ทัง้น้ีเพื่อ

สะทอ้นมุมมองความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งไดร้บัทราบ  

 

ประชากรท่ีสนใจศึกษา 

การสํารวจใช้การสุ่มตวัอย่างจากประชาชนทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ ที่มอีายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม

สมัภาษณ์ทางโทรศพัท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวธิีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 

Sampling) แล้วใช้วธิีการถ่วงน้ําหนักด้วยขอ้มูลประชากรศาสตร์จากฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการ

ปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 

ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

การประมาณการขนาดตวัอย่างมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3 ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 

 

วิธีการรวบรวมข้อมูล 

ใช้การสัมภาษณ์ ทางโทรศัพท์  (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บข้อมูลเป็น

แบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั ้นจึงนํา

แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 
 

 

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  11-13 พฤษภาคม 2564 
 

วนัท่ีเผยแพร่ผลการสาํรวจ   :  15 พฤษภาคม 2564 
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ตารางข้อมูลประชากรศาสตร ์

 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    

            ชาย 566 46.2 

            หญงิ 659 53.8 

รวม 1,225 100.0 

อายุ   

            18 – 30 ปี 91 7.4 

            31 – 40 ปี 168 13.7 

            41 – 50 ปี 318 26.0 

   51 – 60 ปี 350 28.6 

            61 ปีขึน้ไป  298 24.3 

รวม 1,225 100.0 

การศึกษา   

            ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี 758 61.9 

            ปรญิญาตร ี 374 30.5 

            สงูกว่าปรญิญาตร ี 93 7.6 

รวม 1,225 100.0 

อาชีพ   

 ลูกจา้งรฐับาล 151 12.3 

 ลูกจา้งเอกชน 263 21.5 

 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร 441 36.0 

 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง 48 3.9 

 ทาํงานใหค้รอบครวั 3 0.3 

 พอ่บา้น/ แม่บา้น/เกษยีณอายุ 266 21.7 

 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   15 1.2 

 ว่างงาน  38 3.1 

รวม 1,225 100.0 
 

 

ศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพลล)์  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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