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เรียน กองบรรณาธิการข่าว  Press Release 1                     จ านวน 5 แผ่น 

 

                 
 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ จับมือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ  
ส านักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลการศึกษาเรื่อง ไวรัสโคโรนาที่ประชาชนรับรู้ 

 
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ท าหน้าที่

ผู้อ านวยการส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อ านวยการส านักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผย 
ผลการศึกษา เรื่อง ไวรัสโคโรนาที่ประชาชนรับรู้ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่ วประเทศ โดยด าเนิน
โครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
จ านวน 1,201 ตัวอย่าง ด าเนินการในระหว่างวันที่ 8 - 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา 

ประเด็นที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า ประชาชนสนใจและติดตามข่าวสารเรื่องไวรัสโคโรนา  
มากถึงมากท่ีสุด ร้อยละ 56.6 และสนใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 27.8 โดยมีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
มากที่สุดผ่านสื่อเฟซบุ๊ก ร้อยละ 66.7 และสื่อโทรทัศน์ร้อยละ 66.6 ทั้งนี้เมื่อถามถึงสื่อที่ประชาชนให้ความ
เชื่อมั่นในข้อมูล พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 37.2 เชื่อมั่นข้อมูลจากสื่อโทรทัศน์ ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 14 
ที่เชื่อม่ันสื่อเฟซบุ๊ค แสดงให้เห็นว่ามีความเชื่อม่ันข้อมูลจากทางโทรทัศน์ มากกว่าเฟซบุ๊ค 

ในส่วนของความเข้าใจและการรับรู้ข้อมูลของประชาชนเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาและการติดต่อ 
พบว่ามีความเข้าใจที่ถูกต้องในระดับปานกลาง ร้อยละ 71.5 เชื่อว่าเชื้อไวรัสโคโรนา ล่องลอยทั่วไปในอากาศ 
แหล่งชุมชน คนหนาแน่น ร้อยละ 79.6 ยังคิดว่าตนเองไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้ และประชาชนส่วนใหญ่
ค่อนข้างทราบวิธีป้องกันจากไวรัสเมื่อต้องออกนอกบ้าน ได้แก่ ร้อยละ 83.4 ระบุว่าใช้หน้ากากอนามัย ร้อยละ
60.4 ระบุว่าล้างมือบ่อยๆ และร้อยละ 56.9 ใช้เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อที่ฝ่ามือ เป็นต้น 

เมื่อถามถึงการรับรู้ต่อการติดต่อของเชื้อไวรัสโคโรนาในสถานการณ์ต่าง ๆ พบว่า ส่วนใหญ่หรือ 
ร้อยละ 86.0 คิดว่าเดินห้างสรรพสินค้าติดเชื้อไวรัสได้ ร้อยละ 83.5 คิดว่าการนั่งเครื่องบินล าเดียวกันติดเชื้อ
ไวรัสได้ ร้อยละ 83.0 คิดว่าการไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติติดเชื้อไวรัสได้ ร้อยละ 82.1 คิดว่าการ
ขึ้นรถเมล์ รถแท็กซ่ี รถไฟฟ้า ติดเชื้อไวรัสได้ ในขณะที่ร้อยละ 81.3 คิดว่าการนั่งทานอาหารร่วมโต๊ะวงเดียวกัน 
ติดเชื้อไวรัสได้ และร้อยละ 47.5 คิดว่าการฟังเพลงร่วมกัน ติดเชื้อไวรัสได้ 
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ที่น่าพิจารณาคือ ความต้องการของประชาชนต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ร้อยละ 61.5 
ต้องการให้แจกหน้ากากอนามัย ร้อยละ 51.2 ต้องการให้มีศูนย์ปฏิบัติการที่ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค การป้องกัน
โรค และประชาสัมพันธ์ให้ทราบข้อมูลที่เชื่อถือได้และเป็นจริง และร้อยละ 45 ต้องการให้แจกเจลล้างมือ  

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ท าหน้าที่
ผู้อ านวยการส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาที่เริ่มมา
จากประเทศจีน และกระจายไปยังหลายประเทศในโลก ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว ส าหรับประเทศไทยการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การติดตามความเคลื่อนไหวของสังคม ตลอดจนความรู้สึก
ของประชาชนที่มีต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาถือเป็นเรื่องส าคัญ ที่ผ่านมามีข่าวเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ 
หลากหลายช่องทาง ทั้งข่าวจริงและข่าวปลอม โดยเฉพาะในช่องทางโซเชียลมีเดีย ท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องเร่งด าเนินการเพ่ือรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับ
มอบหมายจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในการด าเนินการสนับสนุนวิจัยและ
วิชาการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคม ได้ด าเนินการศึกษาความคิดเห็นของ
ประชาชนในประเทศ ทั้งในประเด็นของการเข้าถึงข้อมูล ความเชื่อมั่นในข้อมูล ช่องทางการรับข่าวสาร การ
ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเพ่ือป้องกันตนเอง การรับรู้ความเสี่ยง ความวิตกกังวล และประเด็นการรับบริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องให้สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ การก าหนด
มาตรการ และนโยบายเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยรวม ตลอดจนเพ่ือประกอบการ
น าส่งข้อมูลทางวิชาการท่ีถูกต้องเผยแพร่สู่สาธารณะ  
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
กล่าวว่า การท างานสาธารณสุขปัจจุบันจะเน้นในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน  โดยมี
เป้าหมายในการท าให้ประชาชน เข้าถึงข้อมูล และน าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย
ให้มากที่สุด 
 ผลการศึกษาส าคัญที่อยากเน้นของเรื่อง การเข้าถึงข้อมูล พบว่า สื่อที่ประชาชนเข้าถึงมากท่ีสุด และ
ใช้ในการติดตามข่าวความเคลื่อนไหว และเชื่อมั่นในความถูกต้องมากที่สุด ของสื่อกระแสหลัก ยังคงเป็น
โทรทัศน์  และในขณะที่สื่อโซเชียลคือ เฟสบุ๊ค  
 ส่วนเรื่องการน าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ พบว่า ผู้รับผิดชอบทุกภาคส่วนต้องพัฒนาวิธีการพูด 
การให้ข้อมูลง่ายๆ ให้ประชาชนเข้าใจ ในเรื่อง 

1. การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ประชาชนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70) คิดว่าเชื้อไวรัสจะล่องลอยอยู่ในอากาศ 
2. โอกาสติดเชื้อ ประชาชนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80) ยังไม่คิดว่าตนเองจะติดเชื้อไวรัสได้ 
3. การดูแลตนเอง และคนใกล้ชิด ประชาชนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80) เน้นใส่หน้ากากอนามัย แต่มีจ านวน

น้อยที่ท าการล้างมือบ่อยๆ และระวังตัวเรื่อง การใช้มือลูบหน้า แคะจมูก ปาก ตา  
4. การดูแลคนใกล้ชิด ประมาณร้อยละ 80 ของประชาชนตอบว่า พาไปโรงพยาบาล  
5. การดูแลคนในที่ท างาน ประมาณร้อยละ 60 ก็ให้พักงาน ซึ่งประเด็นนี้จ าเป็นต้องมีการสื่อสารให้

ชัดเจนกว่านี้ เช่น ที่ท างานอาจมีการคัดกรอง หรือวัดไข้ เพ่ือเฝ้าระวังการเกิดโรคในที่ท างาน และ  
ที่โรงพยาบาล ควรมีการแจ้งจุดและข้ันตอนในการตรวจรักษาท่ีเห็นได้ชัด สะดวกต่อการไปใช้บริการ 
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โปรดพิจารณารายละเอียดในตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละของตัวอย่างที่ระบุช่องทางการให้ข้อมูลการระบาดของไวรัส โคโรนา จากสื่อใดมากท่ีสุด 

ล าดับที่ สื่อทีใ่ห้ข้อมูลการระบาดของไวรัสโคโรนา ร้อยละ 
1 เฟซบุ๊ก 66.7 
2 โทรทัศน์ทั่วไป 66.6 
3 โทรทัศน์ออนไลน์ 40.5 
4 ทวิตเตอร์ 24.1 
5 ไลน์ 24.0 
6 ปากต่อปาก บอกต่อกัน 21.5 
7 ไอจี 20.1 
8 หนังสือพิมพ์ออนไลน์ 19.9 
9 เว็บไซต์ 19.0 
10 ยูทูบ 18.6 
11 วิทยุ 9.8 
12 หนังสือพิมพ์กระดาษ 9.0 
13 อ่ืน ๆ  1.5 

 

ตารางท่ี 2 แสดงร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ สื่อที่เชื่อมั่นในข้อมูล ไวรัสโคโรนา มากที่สุด 

ล าดับที่ สื่อที่ประชาชนเชื่อม่ันในข้อมูล ร้อยละ 
1 โทรทัศน์ทั่วไป 42.3 
2 โทรทัศน์ออนไลน์ 31.4 
3 เฟซบุ๊ก 13.0 
4 ยูทูบ 2.8 
5 ไลน์ 2.4 
6 เว็บไซต์ 2.3 
7 ทวิตเตอร์ 2.1 
8 อ่ืน ๆ ระบุ หนังสือพิมพ์ออนไลน์ ปากต่อปากบอกต่อกัน วิทยุ ไอจี 

หนังสือพิมพ์กระดาษ เป็นต้น 
3.7 

 รวมทั้งสิ้น 100.00 
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ตารางท่ี 3 แสดงร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ความคิดเห็นต่อการคงอยู่ของ เชื้อไวรัส โคโรนา ล่องลอยทั่วไปในอากาศ 

ล าดับที่ ความคิดเห็น ร้อยละ 
1 คิดว่าล่องลอยทั่วไปอยู่ในอากาศ แหล่งชุมชน คนหนาแน่น 71.5 
2 ไม่คิดว่าจะล่องลอยทั่วไป 28.5 
 รวมทั้งสิ้น 100.00 

 

ตารางท่ี 4 แสดงร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ สถานที่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส โคโรนา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ล าดับที่ สถานที่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส โคโรนา ร้อยละ 
1 แหล่งท่องเที่ยว 48.9 
2 ห้างสรรพสินค้า 46.1 
3 โรงพยาบาล 39.4 
4 สวนสาธารณะ 35.7 
5 ตลาด 33.9 
6 เสี่ยงทุกที่นอกบ้าน 32.5 
7 โรงแรม 25.0 
8 วัด ศาสนสถาน 15.0 

 

ตารางท่ี 5 แสดงร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ การรับรู้ต่อ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 

ล าดับที่ การแพร่ระบาด ติดต่อได้ 

1 เดินห้างสรรพสินค้า  ติดเชื้อไวรัส ได้หรือไม่ 86.0 
2 การนั่งเครื่องบินล าเดียวกัน ติดเชื้อไวรัส ได้หรือไม่ 83.5 
3 ไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ติดเชื้อไวรัส ได้หรือไม่ 83.0 
4 การข้ึนรถเมล์ รถแท็กซ่ี รถไฟฟ้า ติดเชื้อไวรัส ได้หรือไม่ 82.1 
5 นั่งทานอาหารร่วมโต๊ะ วงเดียวกัน ติดเชื้อไวรัสได้หรือไม่ 81.3 
6 การฟังเพลงร่วมกัน ติดเชื้อไวรัส ได้หรือไม่ 47.5 

ตารางที่ 6 แสดงร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ คุณคิดว่า จะป้องกันตัวอย่างไรบ้าง ถ้าต้องเดินทางออกนอกบ้าน 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

ล าดับที่ การป้องกัน ร้อยละ 
1 ใช้หน้ากากอนามัย     83.4 
2 ล้างมือบ่อย ๆ    60.4 
3 ใช้เจล แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ฝ่ามือ    56.9 
4 หลีกเลี่ยงชุมชนแออัด 42.3 
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ล าดับที่ การป้องกัน ร้อยละ 
5 ไม่ใช้มือลูบหน้า แคะจมูก ปาก ตา 31.7 
6 ไม่สัมผัสสัตว์ที่เป็นแหล่งของเชื้อไวรัสโคโรนา      31.3 
7 ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ดิบ 27.9 
8 ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่   23.7 
9 ออกก าลังกาย    19.9 
10 กลับจากพ้ืนที่เสี่ยงให้รับการตรวจคัดกรอง    16.3 

 

 


