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ผลการสำรวจเรื่อง “ร1วมกันระวังภัย...ไข;หวัดไวรัสโคโรน1า 2020” 

 

จ า ก ส ถ า น ก า ร ณ * ไ ว ร ั ส โ ค โ ร น 0 า  2020 ฟ 4 ส โ พ ล ล *  ( FIS Poll) โ ด ย ค ณ ะ ว ิ เ ท ศ ศ ึ ก ษ า 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร* วิทยาเขตภูเก็ต ไดPจัดทำสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภูเก็ต เรื่อง “ร1วมกัน

ระวังภัย...ไข;หวัดไวรัสโคโรน1า 2020” โดยเก็บขPอมูลกับประชาชนในจังหวัดภูเก็ตจำนวน 713 คน พบว0า 

ประชาชาชนภูเก็ตร;อยละ 60.6 รู;สึกกลัวว1าจะแพร1ระบาดทั่วภูเก็ตในไม1ช;า รองลงมารPอยละ 33.9 ระบุว0า

กังวลแต0คิดว0าประเทศไทยน0าจะคุมสถานการณ*ดังกล0าวไดP และรPอยละ 5.5 ไม0กังวลใจในการแพร0ระบาดของ

โรคดังกล0าว 

 

ทั้งนี้ ประชาชนภูเก็ตส1วนใหญ1ร;อยละ 84.0 เลือกใส1หน;ากากปRองกันทุกครั้ง เมื่อต;องออกไปอยู1ใน

ที่ชุมนุมชน รองลงมารPอยละ 82.9 ระบุว0าคอยฟdงข0าวสารเกี่ยวกับสถานการณ*โรคไขPหวัดไวรัสโคโรน0าอยู0เสมอ 

และรPอยละ 73.2 ลPางมือเปeนประจำ และทำความสะอาดอุปกรณ*ต0าง ๆ อยู0เสมอ 

 

ส1วนความเห็นที่หน1วยงานที่เกี่ยวข;องว1าควรมีมาตรการปRองกันการแพร1ระบาดของไข;หวัดไวรัสโค

โรน1า 2020 ปรากฏว1าร;อยละ 83.2 เห็นว1าควรแจกอุปกรณYปRองกันไวรัสโดยไม1มีค1าใช;จ1าย และทำความ

สะอาดทุกพื้นที่เสี่ยง รองลงมารPอยละ 80.3 ระบุว0าควรตรวจเช็คร0างกายนักท0องเที่ยวทุกคนที่อยู0ในเที่ยวบิน

เดียวกับผูPปhวยติดเช้ือ และรPอยละ 71.1 ระบุว0าควรยกเลิกเท่ียวบินขาเขPา/ขาออกจากแหล0งกำเนิดไวรัสท้ังหมด 

 

สำหรับความเชื่อมั่นต0อมาตรการปjองกันการแพร0ระบาดของไขPหวัดไวรัสโคโรน0า 2020 ของหน0วยงาน

ที่เกี่ยวขPอง พบว1ามาตรการที่ประชาชนภูเก็ตส1วนใหญ1ร;อยละ 58.6 เชื่อมั่นว1าจะเป[นมาตรการปRองกันการ

แพร1ระบาดของไข;หวัดไวรัสโคโรน1า 2020 คือการรายงานแลกเปลี่ยนข1าวสารของการแพร1ระบาดของ

ไข;หวัดไวรัสโคโรน1ากับหน1วยงานทั้งในประเทศและต1างประเทศ รองลงมารPอยละ 57.4 คือมาตรการสรPาง

การรับรูPและเขPาใจแก0ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ*ไขPหวัดไวรัสโคโรน0า และรPอยละ 56.7 คือมาตรการเพ่ิม

การเฝjาระวังท่ีโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทุกแห0ง 

 

 

เรียน บรรณาธิการข1าวการเมือง / สังคม / เศรษฐกิจ 

เรื่อง  ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนภูเก็ต (รวม 5 หน;า) 
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รายละเอียดของประเด็นคำถามในการสำรวจ ดังต1อไปน้ี 

 

1. รู;สึกอย1างไรกับการระบาดของไข;หวัดไวรัสโคโรน1า 2020 

รูPสึกกลัวว0าจะแพร0ระบาดท่ัวภูเก็ตในไม0ชPา     รPอยละ 60.6 

 กังวลแต0คิดว0าประเทศไทยน0าจะคุมสถานการณ*ดังกล0าวไดP   รPอยละ 33.9 

 ไม0กังวลใจในการแพร0ระบาดของโรคดังกล0าว    รPอยละ  5.5 

 

2. วิธีการปRองกันไข;หวัดไวรัสโคโรน1า 2020 (ตอบไดPมากกว0า 1 ขPอ) 

 ใส0หนPากากปjองกันทุกคร้ัง เม่ือตPองออกไปอยู0ในท่ีชุมนุมชน   รPอยละ 84.0 

คอยฟdงข0าวสารเก่ียวกับสถานการณ*โรคไขPหวัดไวรัสโคโรน0าอยู0เสมอ  รPอยละ 82.9 

 ลPางมือเปeนประจำ และทำความสะอาดอุปกรณ*ต0าง ๆ อยู0เสมอ  รPอยละ 73.2 

 หลีกเล่ียงการออกนอกบPานและไปในสถานท่ีชุมนุมชน   รPอยละ 65.1 

 รีบไปพบแพทย* เม่ือพบว0าตนเองมีอาการทางเดินหายใจ    รPอยละ 61.0 

เช0น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หรือหายใจเหน่ือยหอบ 

ใชPชีวิตปกติ ไม0จำเปeนตPองปjองกัน      รPอยละ  3.9 

 

3. คิดว1าหน1วยงานท่ีเก่ียวข;องควรมีมาตรการปRองกันการแพร1ระบาดของไข;หวัดไวรัสโคโรน1า 2020 

อย1างไร (ตอบไดPมากกว0า 1 ขPอ) 

แจกอุปกรณ*ปjองกันไวรัสโดยไม0มีค0าใชPจ0าย และทำความสะอาดทุกพ้ืนท่ีเส่ียง  รPอยละ 83.2 

ตรวจเช็คร0างกายนักท0องเท่ียวทุกคนท่ีอยู0ในเท่ียวบินเดียวกับผูPปhวยติดเช้ือ  รPอยละ 80.3 

ยกเลิกเท่ียวบินขาเขPา/ขาออกจากแหล0งกำเนิดไวรัสท้ังหมด    รPอยละ 71.1 

ใหPความรูP/ขPอมูลประชาชนผ0านส่ือเว็บไซต*กลางท่ีน0าเช่ือถือเก่ียวกับไวรัสเพียงส่ือเดียว รPอยละ 67.5 
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4. ความเช่ือม่ันต1อมาตรการปRองกันการแพร1ระบาดของไข;หวัดไวรัสโคโรน1า 2020 ของหน1วยงานท่ี

เก่ียวข;อง 

 

มาตรการปRองกันการแแพร1ระบาดของไข;หวัดไวรัสโคโรน1า 2020 เช่ือม่ัน 

(ร;อยละ) 

ไม1เช่ือม่ัน 

(ร;อยละ) 

สรPางการรับรูPและเขPาใจแก0ประชาชนเก่ียวกับสถานการณ*ไขPหวัด

ไวรัสโคโรน0า 

57.4 

 

42.6 

 

คัดกรองผูPเดินทางเขPามาในสนามบินนานาชาติภูเก็ตดPวยเคร่ืองวัด

อุณหภูมิ (thermoscan) 

42.9 

 

57.1 

 

ตรวจสอบและคัดแยกนักท0องเท่ียวท่ีเขPาเกณฑ*เส่ียงรายบุคคล 44.3 

 

55.7 

 

ประสานงานกับเจPาหนPาท่ีด0านตรวจคนเขPาเมืองในการสอบถาม

ประวัติการเดินทางของนักท0องเท่ียวท่ีเขPมงวด 

45.6 

 

54.4 

 

คอยดูแลและติดตามอาการของผูPปhวยท่ีเขPาเกณฑ*เส่ียงตลอดการ

พำนักอยู0ในภูเก็ต 

47.3 

 

52.7 

 

เพ่ิมการเฝjาระวังท่ีโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทุกแห0ง 56.7 

 

43.3 

 

รายงานแลกเปล่ียนข0าวสารของการแพร0ระบาดของไขPหวัดไวรัสโคโร

น0ากับหน0วยงานท้ังในประเทศและต0างประเทศ 

58.6 

 

41.4 
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รายละเอียดการสำรวจ 

 

วัตถุประสงคYการสำรวจ 

 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนชาวภูเก็ต เกี่ยวกับการปjองกันไขPหวัดโคโรน0า ท่ี

เกิดขึ้นในประเทศไทย ในประเด็นต0าง ๆ ไดPแก0 ความรูPสึกต0อการระบาดของไวรัสโคโรน0า การปjองกันตนเอง

จากการระบาดของไวรัสโคโรน0า มาตรการที่หน0วยงานที่เกี่ยวขPองควรใชPเพื่อปjองกันการแพร0ระบาดของไวรัส 

และความเช่ือม่ันในมาตรการปjองกันของหน0วยงานท่ีเก่ียวขPอง  

 

กลุ1มประชากร 

การสำรวจใชPการสุ0มตัวอย0างจากประชาชนในภูเก็ตที่มีอายุ 18 ปyขึ้นไป โดยการสุ0มเก็บขPอมูล

ในระบบออนไลน* ดPวยวิธีการสุ0มตัวอย0างแบบง0าย (Simple Random Sampling) แลPวใชPวิธีการถ0วงน้ำหนัก

ด Pวยข Pอม ูลประชากรศาสตร *จากฐานข Pอม ูลทะเบ ียนราษฎร *จ ังหว ัดภ ู เก ็ต ของกรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย โดยมีการประมาณการขนาดตัวอย0างท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 

 

วิธีการรวบรวมข;อมูล 

 ใชPการเก็บขPอมูลในระบบออนไลน* โดยเครื ่องมือที ่ใชPเก็บขPอมูลเปeนแบบสอบถามที ่มี

โครงสรPางแน0นอน ประกอบดPวยขPอคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และไดPนำแบบสอบถามทุก

ชุดมาตรวจสอบความถูกตPองสมบูรณ*ก0อนบันทึกขPอมูลและประมวลผล 

 

ระยะเวลาในการเก็บข;อมูล : 6 – 9 กุมภาพันธ* 2563 

 

วันท่ีเผยแพร1ผลสำรวจ : 11 กุมภาพันธ* 2563 
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ข;อมูลของกลุ1มตัวอย1าง 

 

 จำนวน ร;อยละ 

เพศ   

               ชาย 266 37.3 

               หญิง 428 60.0 

               ไม0ระบุ 19 2.7 

รวม 713 100.0 

อายุ   

               18 – 30 ปy 459 64.4 

               31 – 40 ปy 104 14.6 

               41 – 50 ปy 57 8.0 

               51 – 60 ปy 70 9.8 

               61 ปyข้ึนไป 23 3.2 

รวม 713 100.0 

การศึกษา   

               ต่ำกว0าปริญญาตรี 213 29.9 

               ปริญญาตรี 422 59.2 

               สูงกว0าปริญญาตรี 78 10.9 

รวม 713 100.0 

อาชีพ   

               นักเรียน/นักศึกษา 404 56.7 

               ขPาราชการ/ พนักงานของรัฐ 49 6.9 

               พนักงานบริษัทเอกชน 97 13.6 

               ธุรกิจส0วนตัว/ นายจPาง 114 16.0 

               เกษียณ 20 2.8 

               ว0างงาน 29 4.1 

รวม 713 100.0 

 

คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรY วิทยาเขตภูเก็ต (ฟhสโพลลY FIS Poll) 

โทร. 076-276-223, 094-314-4400  E-mail : nicha.t@phuket.psu.ac.th 

Website : https://fis.psu.ac.th/ 


