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ผลสาํรวจเรื่อง “ความเครียดและความกงัวลของคนไทยต่อสถานการณ์ COVID-19 ณ ปัจจบุนั” 
 

 

กรุงเทพโพลล์โดยมหาวิทยาลยักรุงเทพสํารวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ความเครียดและ

ความกงัวลของคนไทยต่อสถานการณ์ COVID-19 ณ ปัจจุบนั” โดยเก็บขอ้มูลจากประชาชนทัว่ประเทศ 

จาํนวน 1,194 คน พบว่า 
 

จากการรายงานจาํนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่พุ่งสูงขึ้นเป็นหลกัหม่ืนในแต่ละวนัทาํให้

ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 63.9 เครียดและกงัวลค่อนข้างมากถึงมากท่ีสุด ขณะที่ร้อยละ 36.1 เครยีด

และกงัวลค่อนขา้งน้อยถงึน้อยทีสุ่ด 

 

โดยเร่ืองท่ีประชาชนส่วนใหญ่เครียดและกงัวลมากท่ีสุดคือ กลวัตนเองและครอบครวัเส่ียงต่อ

การติดเชื้อมากขึ้น ร้อยละ 72.7 รองลงมาคอื การทํามาหากินลําบาก รายได้ลด ถูกเลิกจ้าง หน้ีสนิเพิม่ ร้อยละ 

69.6 และ เชือ้โรคแพร่กระจาย ยอดผูต้ดิเชือ้รายวนัมแีนวโน้มสงูขึน้ รอ้ยละ 48.9 

 

ทัง้น้ีกิจกรรมคลายเครียดช่วง COVID-19 ท่ี นิยมทํามากท่ีสุด คือ ทํางานบ้าน ร้อยละ 50.0 

รองลงมาคอื ดหูนงั ฟังเพลง เล่นเกม รอ้ยละ 49.6 และปลูกตน้ไม ้ปลูกพชืสวนครวั รอ้ยละ 44.2 

 

สาํหรบัเร่ืองท่ีประชาชนห่วงและกงัวลมากท่ีสุด หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 

ในไทยยงัเพ่ิมขึ้นยืดเยื้อต่อไป คือ คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอาจแย่ลง มีโจร ขโมย และ

อาชญากรรมมากขึ้น ร้อยละ 46.2 รองลงมาคอื ระบบสาธารณสุข อาจจะรบัมอืไม่ไหว รอ้ยละ 25.9 และการฟ้ืนฟู

กจิการต่างๆ เช่น การท่องเทีย่ว การนําเขา้ สง่ออก อาจทาํไดช้า้ลง รอ้ยละ 12.9 

 

โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 

เรียน  บรรณาธิการขา่วหน้า 1/ ข่าวการเมือง/ข่าวสงัคม 

เรื่อง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชน    (รวม 4 หน้า) 
 

       

 
 จากการรายงานยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่พุ่งสูงขึ้นเป็นหลกัหม่ืนในแต่ละวนัทําให้

ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 63.9 เครียดและกงัวลค่อนข้างมากถึงมากท่ีสุด โดยร้อยละ 72.7 เครียด

ว่าตนเองและครอบครวัจะเส่ียงต่อการติดเชื้อมากขึ้น และร้อยละ 69.6 เครียดเร่ืองการทาํมาหากิน

ยากลาํบาก รายได้ลด ถกูเลิกจ้าง หน้ีสินเพ่ิม  

ทัง้น้ีร้อยละ 46.2 เป็นห่วงว่าหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในไทยยัง

เพ่ิมขึ้นยืดเยื้อต่อไปอาจทาํให้คณุภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนแย่ลง  

ส่วนวิธีคลายเครียดท่ีนิยมทาํมากท่ีสุดในช่วงน้ีคือ ทาํงานบ้าน ดหูนัง ฟังเพลง และเล่นเกม 
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1. จากการรายงานจาํนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่พุ่งสูงขึ้นเป็นหลกัหม่ืนในแต่ละวนั ทาํให้ท่านมี

ความเครียดและกงัวลมากน้อยเพียงใด 
 

เครียดและกงัวลค่อนข้างมากถึงมากท่ีสุด ร้อยละ 63.9 

   (โดยแบ่งเป็น เครยีดและกงัวลค่อนขา้งมาก รอ้ยละ 31.2    เครยีดและกงัวลมากทีสุ่ด รอ้ยละ 32.7) 

เครยีดและกงัวลค่อนขา้งน้อยถงึน้อยทีส่ดุ รอ้ยละ 36.1 

   (โดยแบ่งเป็น เครยีดและกงัวลค่อนขา้งน้อย รอ้ยละ 26.3    เครยีดและกงัวลน้อยทีสุ่ด รอ้ยละ 9.8) 

 

2. จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในปัจจบุนั ท่านมีความเครียดและกงัวลเร่ืองใดมากท่ีสุด 5 

อนัดบัแรก 
 

กลวัตนเองและครอบครวัเส่ียงต่อการติดเชื้อมากขึ้น ร้อยละ 72.7 

การทํามาหากนิลําบาก รายไดล้ด ถูกเลกิจา้ง หน้ีสนิเพิม่ รอ้ยละ 69.6 

เชือ้โรคแพร่กระจาย ยอดผูต้ดิเชือ้รายวนัมแีนวโน้มสงูขึน้ รอ้ยละ 48.9 

ตอ้งเกบ็ตวัอยู่แต่ในบา้น ไปไหนมาไหนลําบาก เป็นเวลานาน รอ้ยละ 41.9 

ยงัไม่ไดฉ้ีดวคัซนี ป้องกนั COVID-19  รอ้ยละ 39.4 

 

3. กิจกรรมคลายเครียดช่วง COVID-19 ท่ีนิยมทาํมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก คือ 
 

ทาํงานบ้าน ร้อยละ 50.0 

ดหูนงั ฟังเพลง เล่นเกม รอ้ยละ 49.6 

ปลูกตน้ไม ้ปลูกพชืสวนครวั รอ้ยละ 44.2 

เล่นโซเชยีลมเีดยี เฟซบุ๊ก อนิสตาแกรม tiktok  รอ้ยละ 42.4 

ออกกําลงักาย  รอ้ยละ 37.0 

 

4. หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในไทยยงัเพ่ิมขึ้นยืดเยื้อต่อไป ท่านห่วงและกงัวลในเร่ือง

ใดมากท่ีสุด 

คณุภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนแย่ลง มีโจร ขโมย และอาชญากรรม

มากขึ้น 

ร้อยละ 46.2 

ระบบสาธารณสุข อาจจะรบัมอืไม่ไหว รอ้ยละ 25.9 

การฟ้ืนฟูกจิการต่างๆ เช่น การท่องเทีย่ว การนําเขา้ สง่ออก อาจทาํไดช้า้ลง  รอ้ยละ 12.9 

ประชาชนเกดิความเครยีดสะสมมากขึน้ รอ้ยละ 7.0 

ความกระตอืรอืรน้ในการเรยีนและการทํางานลดลง รอ้ยละ 4.9 

กระทบต่อความมัน่ใจในการคา้และการลงทุนจากต่างประเทศ รอ้ยละ 3.1 
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รายละเอียดในการสาํรวจ 

 

วตัถปุระสงคใ์นการสาํรวจ 

  เพื่อสอบถามความคดิเห็นของประชาชนเกี่ยวกบัความเครยีดและกงัวลต่อสถานการณ์ COVID-19 ใน

ปัจจุบนั เรื่องที่เครยีดและกงัวล ตลอดจนวธิคีลายเครยีดและเรื่องที่ห่วงกงัวลหากสถานการณ์ดงักล่าวยดืเยื้อ 

ทัง้น้ีเพือ่สะทอ้นมุมมองความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  

 

ประชากรท่ีสนใจศึกษา 

การสํารวจใช้การสุ่มตวัอย่างจากประชาชนทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ โดยการสุ่มสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์

จากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล์ ดว้ยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แลว้ใชว้ธิกีาร

ถ่วงน้ําหนกัดว้ยขอ้มลูประชากรศาสตรจ์ากฐานขอ้มลูทะเบยีนราษฎรข์องกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 

ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

การประมาณการขนาดตวัอย่างมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3 ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95% 

 

วิธีการรวบรวมข้อมูล 

ใช้การสัมภาษณ์ ทางโทรศัพท์  (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บข้อมูลเป็น

แบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั ้นจึงนํา

แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 
 

 

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  16-18 สงิหาคม 2564 
 

วนัท่ีเผยแพร่ผลการสาํรวจ   :  21 สงิหาคม 2564 



 

  

 

4 

ตารางข้อมูลประชากรศาสตร ์

 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    

            ชาย 494 41.4 

            หญงิ 700 58.6 

รวม 1,194 100.0 

อายุ   

            18 – 30 ปี 183 15.3 

            31 – 40 ปี 240 20.1 

            41 – 50 ปี 284 23.8 

   51 – 60 ปี 265 22.2 

            61 ปีขึน้ไป  222 18.6 

รวม  1,194  100.0 

การศึกษา   

            ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี 877 73.5 

            ปรญิญาตร ี 276 23.1 

            สงูกว่าปรญิญาตร ี 41 3.4 

รวม  1,194  100.0 

อาชีพ   

 ลูกจา้งรฐับาล 116 9.7 

 ลูกจา้งเอกชน 259 21.7 

 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร 542 45.4 

 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง 35 2.9 

 ทาํงานใหค้รอบครวั 1 0.1 

 พอ่บา้น/ แม่บา้น/เกษยีณอายุ 163 13.7 

 นกัเรยีน/นกัศกึษา 34 2.8 

 ว่างงาน  44 3.7 

รวม  1,194  100.0 
 

 

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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http://twitter.com/bangkok_poll

