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ผลสํารวจเรื่อง   
“สุขภาพจิตของคนกรุงในชวงเริ่มรัฐบาลยิ่งลักษณ” 

 
ปญหาเศรษฐกิจทําคนกรุงเทพฯ เครียด มากกวาปญหาน้ําทวม กลุมตัวอยาง 1 ใน 10 ระบุเริม่สุขภาพจิตไมดี 
 

เนื่องในวันที ่10 ตุลาคม ทีจ่ะถึงนี้เปนวนัสุขภาพจติโลก ศนูยวิจยัมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จงึได
ดําเนินการสํารวจความคดิเหน็ประชาชนเรือ่ง “สุขภาพจติของคนกรงุในชวงเริม่รัฐบาลยิง่ลักษณ”  โดยเก็บขอมูลจาก
ประชาชนอาย ุ18 ปขึน้ไป ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 1,189  คน เมื่อวนัที่ 30 กนัยายน - 3 ตุลาคม ที่ผานมา พบวา 

 

คนกรงุเทพฯ ระบุเร่ืองท่ีทําให เครียด วิตกกังวล หรือเปนทุกขมากที่สดุในชวง 2 เดือนท่ีผานมา (เร่ิมรัฐบาลยิง่
ลักษณ) คือ  สนิคามีราคาแพงขึน้ คาครองชพีสงูขึน้ (รอยละ 35.7) รองลงมาเปนเรื่อง การจราจรติดขดั (รอยละ 8.3)   
การเปนหนี้ เปนสิน (รอยละ 7.9)  กลัวบานน้ําทวม (รอยละ 6.4)  และกลวัจะไมไดคาจางขั้นต่ํา 300 บาท หรือเงนิเดือน
ปริญญาตรี 15,000 ตามนโยบายที่รัฐเคยหาเสียงไว (รอยละ 6.3) โดยกลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 46.2 ใหความเห็นตอ
เร่ืองท่ีทําใหเครียด วิตกกังวล หรือเปนทุกขมากที่สุดในขางตนวามีสาเหตุมาจากปญหาทางเศรษฐกิจ ขณะที่รอยละ 
15.9 ระบุวามสีาเหตุมาจากรัฐบาล และรอยละ 10.3 ระบุวามีสาเหตุมาจากตวัเอง  

 

สําหรับบุคคลท่ีคนกรุงเทพฯ คิดวาจะปรึกษาหรือเปนท่ีพึ่งทางใจ  ในยามเครียด วิตกกังวล หรือเปนทุกข
มากที่สุดคือ คนในครอบครวั (รอยละ 57.1) รองลงมาเปน เพื่อน (รอยละ 19.5) และคนรัก (รอยละ 10.8) ขณะที ่
รอยละ 8.6 ไมไดปรึกษาใครและแกปญหาดวยตนเอง  ท้ังนี้เม่ือถามถึงกิจกรรมที่ทํามากที่สุด เพื่อลดความเครียด 
ความวิตกกังวล หรือเปนทุกข พบวา รอยละ 14.8 ระบุวากินขาวกับครอบครัว รอยละ 14.2 ระบุวานั่งสมาธิ เขาวดั ฟง
ธรรม  และรอยละ 13.8 ระบวุาเลนอินเทอรเน็ต แชท 
 
 สวนความคดิเห็นตอการไปพบจิตแพทยเม่ือเกิดความเครียด วิตกกังวล ซึมเศรา หรือเปนทุกข พบวา คน
กรุงเทพฯ รอยละ 71.1 คิดวาจะไมไป (โดยสวนใหญใหเหตุผลวา ไมมคีวามเครียด วติกกังวล ซึมเศรา  หรือเปนทุกข
ถึงขนาดที่ตองไปพบจิตแพทย) ขณะที่รอยละ 28.9 คิดวาจะไป  
 

 เม่ือถามวาปญหาความเครียด วิตกกังวล หรือเปนทุกขท่ีผานมา ทําใหทานเคยคิดทํารายตัวเอง หรือฆาตัวตาย
บางหรือไม คนกรุงเทพฯ รอยละ 94.4 ระบุวาไมเคยคิด มีเพียงรอยละ 2.9 ระบุวาเคยคิดทํารายตัวเอง และรอยละ 2.7 
ระบุวาเคยคิดฆาตัวตาย  
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อยางไรก็ตามเมื่อถามถึงสุขภาพจิตโดยรวมของคนกรุงเทพฯ พบวา รอยละ 87.8 ระบุวาตัวเองมีสุขภาพจิตดี 
มีเพียงรอยละ 12.2 ที่ระบุวาตัวเองมีสุขภาพจิตไมดี 

 

โปรดพิจารณารายละเอียดดังตอนี้ 
 
1.  เร่ืองท่ีเครียด วิตกกังวล หรือเปนทุกขมากท่ีสุดในชวง 2 เดือนท่ีผานมา (5 อันดับแรก)  
  

สินคามีราคาแพงขึน้ คาครองชีพสงูขึน้  รอยละ 35.7 
การจราจรติดขัด   รอยละ 8.3 
การเปนหนี้ เปนสิน  รอยละ 7.9 
กลัวบานน้ําทวม รอยละ 6.4 
กลัวจะไมไดคาจางขั้นต่ํา 300 บาท หรือ เงินเดือนปรญิญาตรี 15,000 
บาท ตามนโยบายที่รัฐเคยหาเสียงไว 

รอยละ 6.3 

ไมมีเร่ืองเครียด วิตกกังวล หรือเปนทุกข รอยละ 14.4 
 
2. สาเหตุท่ีทําใหเครียด วิตกกังวล หรือเปนทุกขมากที่สุด (5 อันดบัแรก) มีสาเหตุมาจาก  
 

ปญหาทางเศรษฐกิจ รอยละ 46.2 
รัฐบาล รอยละ 15.9 
ตัวเอง รอยละ 10.3 
ครอบครัว ญาติพี่นอง รอยละ 6.6 
เกี่ยวกับงาน หวัหนางาน หรือเพื่อนรวมงาน รอยละ 6.1 

 
3. บคุคลท่ีคิดวาจะเปนท่ีปรึกษาหรือเปนท่ีพึ่งทางใจ  ในยามเครยีด วิตกกังวล หรือเปนทุกขมากที่สดุ  
 

คนในครอบครัว รอยละ 57.1 
เพื่อน รอยละ 19.5 
คนรัก รอยละ 10.8 
พระ รอยละ 3.0 
หมอจิตแพทย รอยละ 1.0 
ไมไดปรึกษาใคร แกปญหาดวยตนเอง รอยละ 8.6 
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4. กิจกรรมที่ทํามากที่สุด  (5 อันดับแรก) เพื่อลดความเครียด ความวิตกกังวล หรือเปนทุกข  
 

กินขาวกับครอบครัว   รอยละ 14.8 
นั่งสมาธิ เขาวดั ฟงธรรม   รอยละ 14.2 
เลนอินเทอรเน็ต แชท รอยละ 13.8 
ดูหนัง ชอปปง รอยละ 13.4 
ออกกําลังกาย     รอยละ 11.6 

 
5. ความคิดเห็นตอการไปพบจิตแพทย  เม่ือเกิดความเครียด วิตกกังวล ซึมเศรา หรือเปนทุกข พบวา  
  

คิดวาจะไป  รอยละ 28.9 
คิดวาจะไมไป    รอยละ 71.1 
    โดยใหเหตุผลวา ไมมีความเครียด วิตกกังวล ซึมเศรา  หรือเปนทุกข 
                                    ถึงขนาดที่ตองไปพบจิตแพทย 

รอยละ 30.6  

           เปนเรื่องคนผิดปกติ คนบา คนโรคจิต รอยละ 18.3  
   ไมรูจัก และไมรูจะไปพบที่ไหน รอยละ 11.3  
   ไมมีเงิน ส้ินเปลือง รอยละ 10.9  

 
6. จากปญหาความเครียด วิตกกังวล หรือเปนทุกขท่ีผานมา ทําใหทานเคยคิดทํารายตัวเอง หรือฆาตัวตายบางหรือไม 
 

เคยคิดทํารายตัวเอง รอยละ 2.9 
เคยคิดฆาตัวตาย รอยละ 2.7 
ไมเคยคิด รอยละ 94.4 

 
7. ความเห็นตอสุขภาพจติของประชาชนในปจจุบัน พบวา 
 

สุขภาพจติด ี รอยละ 87.8 
สุขภาพจิตไมดี รอยละ 12.2 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
      

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 30

เขต จาก 50 เขต ทั้งเขตชั้นใน ช้ันกลาง และชั้นนอก ไดแก คลองเตย คลองสามวา จตุจักร ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต 
บางกอกนอย บางกะป บางเขน บางคอแหลม บางซื่อ บางนา บางบอน บางพลัด บางรัก บึงกุม ปทมุวัน ประเวศ   
พญาไท  พระโขนง  พระนคร  ภาษีเจริญ  มีนบุรี  ราชเทวี  ลาดกระบัง  สวนหลวง  สะพานสูง  สาทร  สายไหม  
และหลักสี่ ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใชวิธีเก็บขอมลูโดยการ
สัมภาษณแบบพบตัว ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 1,189  คน เปนชายรอยละ 49.9 และหญิงรอยละ 50.1 

 
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน โดย
เปนขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบ
ความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

   
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :   30  กันยายน – 3 ตุลาคม 2554 

      
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :    7 ตุลาคม 2554 

 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน (คน)  รอยละ 
เพศ    
                       ชาย 593 49.9 
                       หญิง 596 50.1 

รวม 1,189 100.0 
อายุ    
                      18 - 25 ป 313 26.3 
                      26 - 35 ป 314 26.4 
                      36 - 45 ป 283 23.8 
                      46 ปขึ้นไป 279 23.5 

รวม 1,189 100.0 
การศึกษา   
               ต่ํากวาปริญญาตรี 822 69.1 
               ปริญญาตรี 301 25.3 
               สูงกวาปริญญาตรี 53 4.5 
              ไมระบุการศึกษา 13 1.1 

รวม 1,189 100.0 
อาชีพ   
     ขาราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกิจ 122 10.3 
     พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 326 27.4 
     คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 273 23.0 
     รับจางทั่วไป 221 18.6 
     พอบาน แมบาน เกษยีณอายุ 87 7.3 
     อ่ืนๆ อาทิ นักศึกษา อาชพีอิสระ วางงาน เปนตน 160 13.4 

รวม 1,189 100.0 
 
 
 


