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ผลส ำรวจเร่ือง “ควำมเส่ียงทีค่นไทยต้องเผชิญในปี 2564 เป็นอย่ำงไร” 
 

 

กรุงเทพโพลล์โดยมหาวิทยาลยักรุงเทพส ารวจความคิดเห็นประชาชนเร่ือง “ควำมเส่ียงที่คนไทยต้องเผชิญ
ในปี 2564 เป็นอย่ำงไร” โดยเกบ็ขอ้มูลจากประชาชนทัว่ประเทศ จ านวน 1,075 คน พบว่า ควำมเส่ียงที่คนไทยต้อง
เผชิญในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันในปัจจุบัน  ในภำพรวมมีควำมเส่ียงเฉลี่ย 4.98 คะแนนจำกเต็ม 10 คะแนน 

(เพิ่มขึน้จำกผลส ำรวจปี 2563  0.11 คะแนน) 

 
 โดยด้ำนที่คนไทยมีควำมเส่ียงมำกที่สุดคือ ด้ำนภัยธรรมชำตแิละโรคระบำดร้ำยแรงได้ค่ำเฉลี่ย 7.62 คะแนน 
(เพิ่มขึน้ 1.83 คะแนน) รองลงมาคือ ดา้นค่าครองชีพและหน้ีสิน ได้ค่าเฉล่ีย 6.47 คะแนน (เพ่ิมข้ึน 0.62 คะแนน) 
ดา้นการงานอาชีพ ได้ค่าเฉล่ีย 5.57 คะแนน (เพ่ิมข้ึน 0.93) ดา้นสุขภาพร่างกาย ไดค่้าเฉล่ีย 5.43 (เพ่ิมข้ึน 0.20)  และ
ดา้นสุขภาพจิตใจ ไดค่้าเฉล่ีย 5.42 (เพ่ิมข้ึน 1.00) 

 
 ทั้งนี้เม่ือถำมว่ำ “อยำกให้รัฐแก้ปัญหำเร่งด่วนในเร่ืองใด เพ่ือลดควำมเส่ียงให้กับประชำชน” พบว่ำ ส่วนใหญ่  
ร้อยละ  84.4 อยำกให้แก้เร่ืองกำรป้องกันโรคระบำดโควิด-19  กำรจัดหำวัคซีนทำงเลือกให้ประชำชน รองลงมาคือ 
เร่ืองค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน สินค้าราคาแพงข้ึน คิดเป็นร้อยละ 61.0 และเร่ืองผลกระทบด้านเศรษฐกจิ การลงทุน การ
ท่องเท่ียวของไทย คิดเป็นร้อยละ 55.3 

     
สุดท้ำยเม่ือถำมว่ำเช่ือมัน่มำกน้อยเพียงใดว่ำประเทศไทยจะสำมำรถผลิตวัคซีนโควิด-19 (วัคซีน ChulaCov19    

ชนิด mRNA เทียบเท่ำไฟเซอร์)  เพ่ือเป็นวัคซีนทำงเลือกใช้ป้องกันโควิด-19 ได้ ในปี 2565 พบว่ำส่วนใหญ่ร้อยละ 
63.4 เช่ือมัน่ค่อนข้ำงมำกถึงมำกที่สุด ขณะท่ีร้อยละ 36.6 เช่ือมัน่ค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ ข่าวการเมือง/ข่าวสงัคม 

เร่ือง   ผลส ารวจความคิดเหน็ประชาชน    (รวม 5 หน้า) 
 

เร่ือง   ผลส ารวจความคิดเหน็ประชาชน  (รวม 5 

หน้า) 

ในภำพรวมคนไทยมคีวำมเส่ียงในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันในปัจจุบนัเพิ่มขึน้ เม่ือเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ 

โดยคนไทยเผชิญควำมเส่ียงด้ำนภัยธรรมชำตแิละโรคระบำดร้ำยแรงมำกที่สุด  
รองลงมำคือ เผชิญควำมเส่ียงด้ำนค่ำครองชีพ/หนีสิ้น และเผชิญควำมเส่ียงด้ำนกำรงำนอำชีพ 

คนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 84.4 อยำกให้เร่งแก้โควิด-19 กำรจัดหำวัคซีนทำงเลือกให้ประชำชน 
รองลงมำร้อยละ 61.0 เร่งแก้ปัญหำค่ำครองชีพ และร้อยละ 55.3 เร่งแก้ปัญหำเศรษฐกิจของประเทศ 

ส่วนใหญ่ร้อยละ 63.4 เช่ือมัน่ค่อนข้ำงมำกถึงมำกที่สุดว่ำปีหน้ำ ประเทศไทยจะสำมำรถผลิตวัคซีนโควิด-19 ใช้ได้ 
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    โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ข้อค ำถำม “คิดว่ำในปัจจุบนันีก้ำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันต้องเผชิญควำมเส่ียงในด้ำนต่ำงๆ ดงัต่อไปนีม้ำกน้อยเพียงใด”  

  

ควำมเส่ียง 
ส ำรวจปี 63 
(เตม็ 10 

คะแนน) 

ส ำรวจปี 64 
(เตม็ 10 

คะแนน) 

เพิ่มขึน้/

ลดลง 

ด้ำนภัยธรรมชำตแิละโรคระบำดร้ำยแรง เช่น โรคระบาด COVID-19 พาย ุ
น ้ าท่วม ภยัแลง้ ฯลฯ  

5.79 7.62 +1.83 

ด้ำนค่ำครองชีพและหนี้สิน เช่น ขา้วของแพง มีรายจ่ายสูงกว่ารายรับ       
มีภาระหน้ีสิน  หรือมีโอกาสเป็นหน้ี ฯลฯ 

5.85 6.47 +0.62 

ด้ำนกำรงำนอำชีพ เช่น มีโอกาสตกงาน ถูกลดเงินเดือน รายได้ลดลง 
หนา้ท่ีการงานไม่มัน่คง 

4.64 5.57 +0.93 

ด้ำนสุขภำพร่ำงกำย เช่น กนิอาหารไม่ถูกสุขอนามยั มีสารพิษเจือปน  
ไดร้ับมลพิษทางอากาศและทางน ้ าเช่น  ฝุ่น PM2.5  ควนั ฯลฯ 

5.23 5.43 +0.20 

ด้ำนสุขภำพจิตใจ เช่น ความเครียด ความวิตกกงัวล ทุกข์ใจ ซึมเศร้า ฯลฯ 4.42 5.42 +1.00 
ด้ำนกำรเมือง เช่น ความขดัแยง้รุนแรงทางการเมือง การชุมนุมทาง
การเมือง 

5.78 4.69 -1.09 

ด้ำนกำรสูญเสียวัฒนธรรมประเพณีและส่ิงยึดเหน่ียวจิตใจ เช่น ความ
เส่ียงท่ีจะสูญเสียวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามของชาติ   

4.96 4.42 -0.54 

ด้ำนกำรจรำจรและกำรเดินทำง เช่น อุบติัเหตุจากการจราจร รถติด   5.43 3.86 -1.57 
ด้ำนชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การถูกท าร้ายร่างกาย  ถูกลูกหลง โจรกรรม
ทรัพยสิ์น การกอ่การร้ายกราดยงิ และล่วงละเมิดทางเพศ   ฯลฯ 

4.21 3.62 -0.59 

ด้ำนควำมสัมพันธ์ในครอบครัว เช่น การทะเลาะเบาะแวง้ ไม่เขา้ใจกนั 
และความแตกแยกในครอบครัว  

2.34 2.70 +0.36 

เฉลี่ยรวม 4.87 4.98 +0.11 
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2. ข้อค ำถำม “ท่ำนอยำกให้รัฐแก้ปัญหำเร่งด่วนในเร่ืองใด เพ่ือลดควำมเส่ียงให้กับประชำชน” 
    (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

กำรป้องกันโรคระบำดโควิด-19   กำรจัดหำวัคซีนทำงเลือกให้ประชำชน ร้อยละ 84.4 
ค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน สินคา้ราคาแพงข้ึน ร้อยละ 61.0 
ผลกระทบดา้นเศรษฐกจิ การลงทุน การท่องเท่ียวของไทย  ร้อยละ 55.3 
การว่างงาน การตกงาน ร้อยละ 43.1 
การทุจริตคอร์รัปชัน่ การบงัคบัใช้กฎหมาย ร้อยละ 43.1 
การชุมนุมทางการเมืองและความแตกแยกของคนไทยดว้ยกนั  ร้อยละ 35.9 
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน ร้อยละ 26.0 
ปัญหาจราจรและการเดินทาง   ร้อยละ 18.5 
อ่ืนๆ เช่น ยาเสพติด ช่วยเหลือเกษตรกร ราคาสินคา้เกษตร เยยีวยาให้
มากกว่าน้ี 

ร้อยละ 2.6 

 
3. ควำมเช่ือมัน่ว่ำประเทศไทยจะสำมำรถผลิตวัคซีนโควิด-19 (วัคซีน ChulaCov19 ชนิด mRNA เทียบเท่ำไฟเซอร์)   

   เพ่ือเป็นวัคซีนทำงเลือกใช้ป้องกันโควิด-19 ได้ ในปี 2565 
 

ค่อนข้ำงมำกถึงมำกที่สุด ร้อยละ 63.4 
   (โดยแบ่งเป็น ค่อนขา้งมาก ร้อยละ 51.0 และมากท่ีสุด ร้อยละ 12.4) 

ค่อนขา้งนอ้ยถึงน้อยท่ีสุด ร้อยละ 36.6 
   (โดยแบ่งเป็น ค่อนขา้งนอ้ย ร้อยละ 27.0 และนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 9.6) 

 
 

 

 

 

 

 



 

  

 

4 

รำยละเอียดในกำรส ำรวจ 

 
วัตถุประสงค์ในกำรส ำรวจ 

1) เพ่ือสะทอ้นความเส่ียงของประชาชน ปี 2564 ในดา้นต่างๆ 
2) เพ่ือสะทอ้นถึงเร่ืองท่ีอยากให้รัฐแกปั้ญหาเร่งด่วนในเร่ืองใด เพ่ือลดความเส่ียงให้กบัประชาชน 
3) เพ่ือสะท้อนถึงความเช่ือมัน่ว่าประเทศไทยจะสามารถผลิตวคัซีนโควิด-19 (วคัซีน ChulaCov19 ชนิด 

mRNA เทียบเท่าไฟเซอร์)  เพ่ือเป็นวคัซีนทางเลือก ใชป้้องกนัโควิด-19 ได ้ในปี 2565 
 

ประชำกรที่สนใจศึกษำ 
การส ารวจใช้การสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศพัท์จาก

ฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วง
น ้ าหนกัดว้ยขอ้มูลประชากรศาสตร์จากฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 
ควำมคลำดเคล่ือน (Margin of Error) 

การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   4 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วิธีกำรรวบรวมข้อมูล 

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศพัท์ (Enumeration by telephone) โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็ข้อมูลเป็นแบบสอบถามท่ีมี
โครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อค าถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้ นจึงน าแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์กอ่นบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
 

ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล   :  23-25 สิงหาคม 2564 
 

วันที่เผยแพร่ผลกำรส ำรวจ   :  28 สิงหาคม 2564 
 

กรุงเทพโพลล์  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 

 

http://bangkokpoll.bu.ac.th/
http://twitter.com/bangkok_poll


 

  

 

5 

ตำรำงข้อมูลประชำกรศำสตร์ 

 จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 512 47.6 
            หญิง 563 52.4 

รวม 1,075 100.0 

อำยุ   

            18 – 30 ปี 121 11.2 
            31 – 40 ปี 160 14.9 
            41 – 50 ปี 277 25.8 
            51 – 60 ปี 277 25.8 
            61 ปีข้ึนไป  240 22.3 

รวม 1,075 100.0 

กำรศึกษำ   
            ต ่ากว่าปริญญาตรี 634 59.0 
            ปริญญาตรี 348 32.4 
            สูงกว่าปริญญาตรี 93 8.6 

รวม 1,075 100.0 

อำชีพ   

 ลูกจา้งรัฐบาล 136 12.7 
 ลูกจา้งเอกชน 232 21.6 
 คา้ขาย/ ท างานส่วนตวั/ เกษตรกร 395 36.7 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง 48 4.5 
 ท างานให้ครอบครัว 4 0.4 
 พ่อบา้น/ แม่บา้น/เกษียณอาย ุ 195 18.1 
 นกัเรียน/นกัศึกษา 24 2.2 
 ว่างงาน  41 3.8 

รวม 1,075 100.0 
 

 


