บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
กำรสำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 พ.ศ. 2563
(Coronavirus Disease 2019: COVID-19)
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus
Disease 2019: COVID-19) ที่เกิดขึ้นในหลายๆ ประเทศขณะนี้
รวมทั้งประเทศไทย รัฐบาลจึงได้ตระหนักและเห็นควรให้
โรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่ออันตราย สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ดาเนินการ
สารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อเป็นข้อมูล ให้
รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปใช้ในการติดตาม
ประเมินผล และวางแผนกาหนดมาตรการในการดูแล
ป้องกัน และให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
การสารวจครั้งนี้ใช้แผนการเลือกตัวอย่างแบบ
Stratified Three-stage Sampling โดยส่งเจ้าหน้าที่ของ
สานักงานสถิติแห่งชาติไปสัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือน
ที่มีอายุ 15 ปีขึ้น ไป ครัว เรือนละ 1 คน ทุกจังหวัด
ทั่ วประเทศ มี ประชาชนถู กเลื อกเป็ นตั วอย่ างทั้ งสิ้ น
จานวน 22,000 คน ระหว่างวันที่ 2-17 มีนาคม 2563
นาเสนอผลในภาพรวมทั่วประเทศจาแนกตามเขตการปกครอง
กรุงเทพมหานคร และ 6 ภาค รวมทั้ง 18 กลุ่มจังหวัด
โดยมีผู้ตอบสัมภาษณ์เป็นชาย ร้อยละ 49.0 และหญิง
ร้อยละ 51.0 มีอายุ 15-19 ปี ร้อยละ 5.5 อายุ 20-29 ปี
ร้อยละ 11.9 อายุ 30-39 ปี ร้อยละ 18.4 อายุ 40-49 ปี
ร้อยละ 23.6 อายุ 50-59 ปี ร้อยละ 23.2 และอายุ 60 ปีขึ้นไป
ร้อยละ 17.4 มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ากว่า
ร้อยละ 36.8 มัธยมศึกษา ร้อยละ 37.1 ปวช./ปวส./ปวท./
อนุปริญญา ร้อยละ 11.2 ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ร้อยละ 12.8
และไม่เคยเรียน ร้อยละ 2.1 เป็นข้าราชการ/พนักงาน
ลูกจ้างของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 7.6 พนักงาน/
ลูกจ้างเอกชน ร้อยละ 16.1 ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว
ร้อยละ 22.5 เกษตรกร ร้อยละ 21.1 รับจ้างทั่วไป/ขับรถ
รับจ้าง/กรรมกร ร้อยละ 12.4 นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 6.1
ว่างงาน/ไม่มีงานทา ร้อยละ 2.0 และอื่นๆ เช่น พ่อบ้าน/
แม่บ้าน (อยู่บ้านเฉยๆ) เกษียณอายุบานาญ ชรา เป็นต้น
ร้อยละ 12.2 ซึ่งสรุปผลการสารวจได้ดังนี้

1. กำรติดตำมข่ำวสำรเกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคโควิด 19
การแพร่ร ะบาดของโรคโควิด 19 ซึ่ง เป็น
โรคติด เชื้อ อุบัติใ หม่ที่ทั่ว โลกต่า งให้ค วามสนใจ
ซึ่งจากการสารวจพบว่า ประชาชนสูงถึงร้อยละ 99.7
มีการติดตามข้อมูลข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว
ขณะที่มีเพียงร้อยละ 0.3 ที่ไม่ติดตามฯ
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายภาค จะเห็ น ได้ ว่ า
ประชาชนในทุ ก ภาค (ยกเว้ น ภาคใต้ ช ายแดน)
มี ป ระมาณร้ อ ยละ 99 ติ ด ตามข่ า วสารเกี่ ย วกั บ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ขณะที่
ภาคใต้ชายแดนมีร้อยละ 98.8
แผนภูมิ 1 ร้อ ยละของประชาชน จ าแนกตาม
การติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นรายภาค
ทั่วประเทศ
ไม่ติดตำม 0.3%

ติดตำม 99.7%

รำยภำค
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2. ควำมวิตกกังวลต่ อสถำนกำรณ์ กำรแพร่ ระบำด
ของโรคโควิด 19
ประชาชนร้อยละ 65.9 ระบุว่ามีความวิตกกังวล
มาก-มากที่สุด ต่อสถานการณ์ก ารแพร่ร ะบาดของ
โรคโควิด 19 และร้อยละ 26.1 มีความวิตกกังวล
ปานกลาง ส่วนร้อยละ 5.5 วิตกกังวลน้อย-น้อยที่สุด
ขณะที่ร้อยละ 2.5 ระบุว่าไม่วิตกกังวล
เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ประชาชนใน
กรุงเทพมหานครร้อยละ 77.5 ระบุว่ามีความวิตกกังวลฯ
มาก-มากที่สุด ในสัดส่วนที่สูงกว่าภาคอื่น ขณะที่ภาคอื่น
(ยกเว้นภาคใต้ชายแดน) มีประมาณร้อยละ 60-65
ส่วนภาคใต้ชายแดนมีร้อยละ 52.2
แผนภูมิ 2 ร้อยละของประชาชน จาแนกตามระดับ
ความวิตกกังวลต่อสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นรายภาค
ทั่วประเทศ
มำก-มำกที่สุด

26.1

ปำนกลำง

65.9

น้อย-น้อยที่สุด
ไม่วิตกกังวล
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แผนภูมิ 3 ร้อยละของประชาชน จาแนกตามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการดูแล/ป้องกันสุขภาพจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ไม่มีกำรดูแล/ป้องกันฯ
8.6%

2.5
5.5

ร้อยละ
100

3. ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรดูแล/ป้องกันสุขภำพ
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ที่เกิดขึ้นทาให้ประชาชนถึงร้อยละ 91.4 มีการดูแล/
ป้องกันสุขภาพจากสถานการณ์ดังกล่าว ขณะที่มีเพียง
ร้อยละ 8.6 ระบุว่าไม่มกี ารดูแล/ป้องกันฯ
สาหรับผู้ที่มีการดูแล/ป้องกันฯ ได้มีการตื่นตัว
โดยมีวิธีก ารดูแ ล/ป้อ งกัน ฯ 3 อัน ดับ แรก ได้แ ก่
สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน (ร้อยละ 72.9)
ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ (ร้อยละ 60.4) และหลีกเลี่ยง
การอยู่ในสถานที่แออัด คนหนาแน่น แหล่งท่องเที่ยว
(ร้อยละ 59.4)

รำยภำค
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4. ควำมเชื่ อ มั่ น ต่ อ รั ฐ บำลในกำรแก้ ไ ขปั ญ หำ
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19
ประชาชนร้อยละ 75.7 มีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาล
ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 อยู่ในระดับปานกลาง-มากที่สุด ขณะที่
ร้อยละ 18.7 เชื่อมั่นน้อย-น้อยที่สุด ส่วนร้อยละ 5.6
ที่ไม่เชื่อมั่น

5. ควำมเชื่อมั่นต่อประสิทธิภำพในกำรดูแลรักษำ/
ป้องกันสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19
ประชาชนร้อ ยละ 78.9 มีความเชื่อมั่น ต่อ
ประสิทธิภ าพในการดูแลรักษา/ป้องกัน สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อยู่ในระดับปานกลางมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 16.9 เชื่อมั่นน้อย-น้อยที่สุด
ส่วนร้อยละ 4.2 ที่ไม่เชื่อมั่น

แผนภูมิ 4 ร้อยละของประชาชน จาแนกตามระดับ
ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
เป็นรายภาค

แผนภูมิ 5 ร้ อยละของประชาชน จ าแนกตามระดั บ
ความเชื่ อมั่ นต่ อประสิ ทธิ ภาพในการดู แล
รักษา/ป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 เป็นรายภาค

ทั่วประเทศ

ทั่วประเทศ

เชื่อมั่นมำก- เชื่อมั่น เชื่อมั่นน้อยไม่เชื่อมั่น
มำกที่สุด ปำนกลำง น้อยที่สุด

เชื่อมั่นมำก- เชื่อมั่น เชื่อมั่นน้อยไม่เชื่อมั่น
มำกที่สุด ปำนกลำง น้อยที่สุด
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