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“COVID-19” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนยส์ํารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสํารวจของประชาชน เร่ือง “COVID-19”            

ทาํการสํารวจระหว่างวนัท่ี 11 – 12 มีนาคม 2563 จากประชาชนท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ                

รวมทั้งส้ิน จาํนวน 1,260 หน่วยตวัอยา่ง เก่ียวกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย การสาํรวจอาศยัการสุ่มตวัอยา่ง

โดยใชค้วามน่าจะเป็นจากบญัชีรายช่ือฐานขอ้มูลตวัอยา่งหลกั (Master Sample) ของ “นิดา้โพล” สุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) 

เกบ็ขอ้มูลดว้ยวธีิการสัมภาษณ์ทางโทรศพัทโ์ดยกาํหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 

จากการสํารวจเม่ือถามประชาชนถึงความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย พบว่า        

ร้อยละ 32.86 ระบุวา่ มีความกงัวลมาก ร้อยละ 35.32 ระบุวา่ ค่อนข้างมีความกงัวล ร้อยละ 18.33 ระบุวา่ ไม่ค่อยมีความกงัวล และร้อยละ 13.49 

ระบุวา่ ไม่มคีวามกงัวลเลย   

ดา้นความกลวัท่ีจะติดเช้ือไวรัส COVID-19 พบว่า ร้อยละ 23.97 ระบุว่า มีความกลวัมาก ร้อยละ 36.67 ระบุว่า ค่อนข้างมีความกลวั   

ร้อยละ 22.14 ระบุวา่ ไม่ค่อยมีความกลวั และร้อยละ 17.22 ระบุวา่ ไม่มคีวามกลวัเลย 

สําหรับความถ่ีในการใส่หน้ากาก (ทุกชนิด) เพ่ือป้องกนัตวัเอง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 32.54 ระบุว่า ใส่หน้ากากในทุกที ่

ตลอดเวลา เม่ือออกจากบ้าน รองลงมา ร้อยละ 25.71 ระบุว่า ใส่หน้ากากเฉพาะเวลาอยู่ในที่ชุมชน ร้อยละ 20.56 ระบุว่า ไม่ใส่หน้ากากเลย                

ร้อยละ 13.02 ระบุวา่ ใส่หนา้กากเป็นบางคร้ัง ร้อยละ 7.14 ระบุวา่ แทบจะไม่ได้ใส่หนา้กากเลย ร้อยละ 0.71 ระบุวา่ ใส่หนา้กากเฉพาะเวลาที่ตนเอง  

มอีาการเจ็บป่วย  และร้อยละ 0.32 ระบุวา่ ใส่หนา้กากเฉพาะเวลาทีต้่องมกีารใกล้ชิดกบัผู้ป่วย 

เม่ือถามถึงส่ิงท่ีทาํให้หงุดหงิดใจมากเม่ืออ่านข่าวเก่ียวกบั COVID-19 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 31.43 ระบุว่า คนท่ีกลบัจาก

ประเทศเส่ียงไม่กักตนเอง รองลงมา ร้อยละ 28.41 ระบุว่า การขาดแคลน และ/หรือ มีการกักตุนหน้ากากอนามยั ร้อยละ 21.75 ระบุว่า จาํนวนคน                

ติดไวรัส COVID-19 ในไทยเพิม่ขึน้ ร้อยละ 21.11 ระบุวา่ ภาครัฐไม่ตัดสินใจเด็ดขาด มีแต่มาตรการรายวนัในการแกไ้ขปัญหา ร้อยละ 17.14 ระบุวา่ 

ภาครัฐไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกบัผูท่ี้ไม่ยอมกกัตนเอง ร้อยละ 16.43 ระบุว่า ราคาหน้ากากอนามยัและแอลกอฮอล์เจลลา้งมือ                   

แพงเกินเหตุ ร้อยละ 9.92 ระบุวา่ ข่าวปลอมเก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 ร้อยละ 9.84 ระบุวา่ การขาดแคลนแอลกอฮอลเ์จลลา้งมือ ร้อยละ 9.21 

ระบุว่า จาํนวนคนติดไวรัส COVID-19 ในโลกเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.33 ระบุว่า ไม่หงุดหงิดใจเม่ืออ่านข่าวเก่ียวกบั COVID -19 ร้อยละ 8.25 ระบุว่า 

ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกบัการป้องกนั COVID-19 ท่ีสับสน ร้อยละ 7.70 ระบุวา่ ประชาชนต่ืนตระหนกเกินเหตุ ร้อยละ 6.11 ระบุวา่ นกัการเมืองบางคน

นาํ COVID-19  มาเป็นประเดน็ทางการเมือง และร้อยละ 4.60 ระบุวา่ ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ท้ายท่ีสุดเม่ือถามถึงมาตรการท่ีรัฐบาลควรมีเพ่ือแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย พบว่า         

ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 35.95 ระบุว่า รัฐบาลควรสั่งไม่ให้คนต่างชาติจากประเทศกลุ่มเส่ียงเข้าประเทศ รองลงมา ร้อยละ 32.70 ระบุว่า                 

ลงโทษจริงจงัและหนกัข้ึนสําหรับคนท่ีกลบัจากประเทศเส่ียงแต่ไม่กักตนเอง ร้อยละ 28.02 ระบุวา่ ลงโทษจริงจงัและหนกัข้ึนสําหรับคนที่กักตุน

หนา้กากอนามยั ร้อยละ 25.08 ระบุวา่ ลงโทษจริงจงัและหนกัข้ึนสาํหรับคนที่ขายหนา้กากอนามยั/แอลกอฮอลเ์จลลา้งมือ ในราคาแพงเกินกว่าเหตุ     

ร้อยละ 23.17 ระบุวา่ รัฐบาลควรมศูีนย์ข้อมูลเก่ียวกบั COVID-19 ท่ีชดัเจน ร้อยละ 18.17 ระบุวา่ รัฐบาลควรทาํความสะอาดพืน้ที่สาธารณะคร้ังใหญ่ 

ร้อยละ 14.37 ระบุว่า รัฐบาลควรทําความสะอาดอาคารสนามบินคร้ังใหญ่ ร้อยละ 13.02 ระบุว่า รัฐบาลควรสั่งปิดประเทศ ร้อยละ 7.62 ระบุว่า 

รัฐบาลควรสั่งปิดสถานที่ชุมชน เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลยั โรงหนัง สนามกีฬา เป็นตน้ ร้อยละ 2.38 ระบุว่า รัฐบาลควรแจกหน้ากากอนามัย/

แอลกอฮอล์เจลล้างมือใหแ้ก่ประชาชน และร้อยละ 8.02 ระบุวา่ ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

เม่ือพิจารณาลกัษณะทั่วไปของตวัอย่าง พบว่า ตวัอย่างร้อยละ 8.97 มีภูมิลาํเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.87 มีภูมิลาํเนาอยู่ปริมณฑล     

และภาคกลาง ร้อยละ 18.41 มีภูมิลาํเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.34 มีภูมิลาํเนาอยู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.41 มีภูมิลาํเนาอยู่

ภาคใต ้ตวัอยา่งร้อยละ 48.41 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.59 เป็นเพศหญิง  

 

วนัอาทิตย์ท่ี 15 มนีาคม พ.ศ. 2563 

 ศูนยส์าํรวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสาร 02 -727- 3595 

http://www.nidapoll.nida.ac.th  http://www.twitter.com/nidapoll  และ http://www.facebook.com/nidapoll 

E-mail : nida_poll@nida.ac.th / nidapoll.nida@hotmail.co.th  

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อํานวยการศูนย์สํารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถอื 081-667-7766 

 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
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ตวัอย่างร้อยละ 7.30 มีอายุไม่เกิน 25 ปี ร้อยละ 15.40 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 23.73 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 33.65 มีอายุ 46 – 59 ปี     

และร้อยละ 19.92 มีอาย ุ60 ปีข้ึนไป ตวัอยา่งร้อยละ 94.21 นบัถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.81 นบัถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1.19 นบัถือศาสนาคริสต ์

และอ่ืน ๆ และร้อยละ 0.79 ไม่ระบุศาสนา ตวัอยา่งร้อยละ 20.40 สถานภาพโสด ร้อยละ 76.27 สมรสแลว้ ร้อยละ 2.46 หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่

และร้อยละ 0.87 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส  

ตัวอย่างร้อยละ 29.52 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า ร้อยละ 32.46 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 6.75                 

จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 25.40 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 4.20 จบการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

และร้อยละ 1.67 ไม่ระบุการศึกษา 

ตวัอยา่งร้อยละ 8.97 ประกอบอาชีพขา้ราชการ/ลูกจา้ง/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 16.67 ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน ร้อยละ 22.22

ประกอบอาชีพเจา้ของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 13.41 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.40 ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน      

ร้อยละ 19.52 เป็นพอ่บา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุวา่งงาน ร้อยละ 2.30 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา และร้อยละ 1.51 ไม่ระบุอาชีพ  

ตัวอย่างร้อยละ 19.13 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 23.89 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 23.09 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน         

10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 10.87 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 6.59 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บาท            

ร้อยละ 7.06 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป และร้อยละ 9.37 ไม่ระบุรายได ้

 

1. ท่านมีความกงัวลแคไหนเกีย่วกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย 

ความกงัวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย ร้อยละ 

มีความกงัวลมาก 32.86 

ค่อนข้างมีความกงัวล 35.32 

ไม่ค่อยมีความกงัวล 18.33 

ไม่มคีวามกงัวลเลย 13.49 

รวม 100.00 

 

2. ท่านกลวัหรือไม่ว่าท่านจะตดิเช้ือไวรัส COVID-19 

ความกลวัทีจ่ะติดเช้ือไวรัส COVID-19  ร้อยละ 

มีความกลวัมาก 23.97 

ค่อนข้างมีความกลวั 36.67 

ไม่ค่อยมีความกลวั 22.14 

ไม่มคีวามกลวัเลย 17.22 

รวม 100.00 

 

3. ท่านใส่หน้ากาก (ทุกชนิด) เพ่ือป้องกนัตวัเองบ่อยแค่ไหน 

ความถี่ในการใส่หน้ากาก (ทุกชนิด) เพ่ือป้องกนัตัวเอง ร้อยละ 

ใส่หนา้กากในทุกที ่ตลอดเวลาเม่ือออกจากบา้น 32.54 

ใส่หนา้กากเฉพาะเวลาอยู่ในทีชุ่มชน 25.71 

ไม่ใส่หนา้กากเลย 20.56 

ใส่หนา้กากเป็นบางคร้ัง 13.02 

แทบจะไม่ได้ใส่หนา้กากเลย 7.14 

ใส่หนา้กากเฉพาะเวลาทีต่นเองมอีาการเจ็บป่วย 0.71 

ใส่หนา้กากเฉพาะเวลาทีต้่องมีการใกล้ชิดกบัผู้ป่วย 0.32 

รวม 100.00 
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4. ส่ิงทีท่าํให้ท่านหงุดหงดิใจมากเม่ืออ่านข่าวเกีย่วกบั COVID-19 (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ส่ิงทีท่าํให้หงุดหงดิใจมากเม่ืออ่านข่าวเกีย่วกบั COVID-19 ร้อยละ 

คนท่ีกลบัจากประเทศเส่ียงไม่กกัตนเอง 31.43 

การขาดแคลน และ/หรือ มีการกกัตุนหนา้กากอนามยั 28.41 

จาํนวนคนติดไวรัส COVID-19 ในไทยเพิม่ขึน้ 21.75 

ภาครัฐไม่ตดัสินใจเดด็ขาด มีแต่มาตรการรายวนัในการแกไ้ขปัญหา 21.11 

ภาครัฐไม่มกีารบังคบัใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกบัผูท่ี้ไม่ยอมกกัตนเอง 17.14 

ราคาหนา้กากอนามยัและแอลกอฮอลเ์จลลา้งมือแพงเกนิเหตุ 16.43 

ข่าวปลอมเก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 9.92 

การขาดแคลนแอลกอฮอลเ์จลลา้งมือ 9.84 

จาํนวนคนติดไวรัส COVID-19 ในโลกเพิม่ขึน้ 9.21 

ไม่หงุดหงดิใจเม่ืออ่านข่าวเก่ียวกบั COVID -19 8.33 

ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกบัการป้องกนั COVID-19 ท่ีสับสน 8.25 

ประชาชนต่ืนตระหนกเกินเหตุ 7.70 

นกัการเมืองบางคนนาํ COVID-19  มาเป็นประเดน็ทางการเมือง 6.11 

ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 4.60 

 

5. ท่านคดิว่ารัฐบาลควรมีมาตรการอะไรเพ่ือแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

มาตรการทีรั่ฐบาลควรมเีพ่ือแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย ร้อยละ 

รัฐบาลควรสั่งไม่ให้คนต่างชาติจากประเทศกลุ่มเส่ียงเข้าประเทศ 35.95 

ลงโทษจริงจงัและหนกัข้ึนสาํหรับคนท่ีกลบัจากประเทศเส่ียงแต่ไม่กกัตนเอง 32.70 

ลงโทษจริงจงัและหนกัข้ึนสาํหรับคนทีก่กัตุนหนา้กากอนามยั 28.02 

ลงโทษจริงจงัและหนกัข้ึนสาํหรับคนทีข่ายหนา้กากอนามยั/แอลกอฮอลเ์จลลา้งมือ ในราคาแพงเกนิกว่าเหตุ 25.08 

รัฐบาลควรมีศูนย์ข้อมูลเก่ียวกบั COVID-19 ท่ีชดัเจน 23.17 

รัฐบาลควรทาํความสะอาดพืน้ที่สาธารณะคร้ังใหญ่ 18.17 

รัฐบาลควรทาํความสะอาดอาคารสนามบินคร้ังใหญ่ 14.37 

รัฐบาลควรสั่งปิดประเทศ 13.02 

รัฐบาลควรสั่งปิดสถานทีชุ่มชน เช่น โรงเรียน มหาวทิยาลยั โรงหนงั สนามกีฬา เป็นตน้ 7.62 

รัฐบาลควรแจกหน้ากากอนามยั/แอลกอฮอล์เจลล้างมือใหแ้ก่ประชาชน 2.38 

ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 8.02 
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ลกัษณะทัว่ไปของตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามภูมภิาค       

ภูมภิาค จํานวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 113 8.97 

ปริมณฑลและภาคกลาง 326 25.87 

ภาคเหนือ 232 18.41 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 420 33.34 

ภาคใต ้ 169 13.41 

รวม 1,260 100.00 

 

ตารางที ่2 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 610 48.41 

หญิง 650 51.59 

รวม 1,260 100.00 

 

ตารางที่ 3 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน ร้อยละ 

15 – 25 ปี 92 7.30 

26 – 35 ปี 194 15.40 

36 – 45 ปี 299 23.73 

46 – 59 ปี 424 33.65 

60 ปี ข้ึนไป 251 19.92 

ไม่ระบุ – – 

รวม 1,260 100.00 

 

ตารางที่ 4 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามศาสนา 

ศาสนา จํานวน ร้อยละ 

พทุธ 1,187 94.21 

อิสลาม 48 3.81 

คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศาสนาใด ๆ 15 1.19 

ไม่ระบุ 10 0.79 

รวม 1,260 100.00 

 

ตารางที่ 5 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จํานวน ร้อยละ 

โสด 257 20.40 

สมรส 961 76.27 

หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่

 

31 2.46 

ไม่ระบุ 11 0.87 

รวม 1,260 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที่ 6 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา่ 372 29.52 

มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 409 32.46 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 85 6.75 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 320 25.40 

สูงกวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 53 4.20 

ไม่ระบุ 21 1.67 

รวม 1,260 100.00 

 

ตารางที่ 7 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จํานวน ร้อยละ 

ขา้ราชการ/ลูกจา้ง/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 113 8.97 

พนกังานเอกชน 210 16.67 

เจา้ของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 280 22.22 

เกษตรกร/ประมง 169 13.41 

รับจา้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน 194 15.40 

พอ่บา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุวา่งงาน 246 19.52 

นกัเรียน/นกัศึกษา 29 2.30 

พนกังานองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหากาํไร – – 

ไม่ระบุ 19 1.51 

รวม 1,260 100.00 

 

ตารางที ่8 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จํานวน ร้อยละ 

ไม่มีรายได ้ 241 19.13 

ไม่เกิน 10,000 บาท 301 23.89 

10,001 – 20,000 บาท 291 23.09 

20,001 – 30,000 บาท 137 10.87 

30,001 – 40,000 บาท 83 6.59 

40,001 บาทข้ึนไป 89 7.06 

ไม่ระบุ 118 9.37 

รวม 1,260 100.00 

 

  


