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ผลสํารวจเรื่อง  
สุขภาพจิตของคนกรุงทามกลางปญหาเศรษฐกิจ สงัคม และภัยธรรมชาต ิ

 
คนกรุงเทพฯ เครียดที่สุดเรื่อง ขาวของแพง น้ําทวม และรถตดิ   ท่ีแยกวานั้นเยาวชนใชแอลกอฮอลลเปน
เครื่องมือคลายเครียดมากที่สุด 
     

เนื่องในวันท่ี 10 ตุลาคมท่ีจะถึงนี้เปนวนัสขุภาพจติโลก ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงได
ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “สุขภาพจิตของคนกรุงทามกลางปญหาเศรษฐกิจ สังคมและภัย
ธรรมชาต”ิ โดยเก็บขอมูลกับประชาชนอาย ุ18 ปขึ้นไปในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ไดกลุมตัวอยางทัง้สิ้นจํานวน 1,474 
คน พบวา 
 
 เร่ืองท่ีทําใหคนกรุงเทพฯ เครียดและวิตกกังวลมากที่สุดในชวง 3 เดือนท่ีผานมาคือ ขาวของราคาแพง คาครองชพี
สูง (รอยละ 28.6) รองลงมาคือกลัวน้ําทวมกรุงเทพฯ (รอยละ 15.4) และการจราจรตดิขัด (รอยละ 12.4) ขณะที่รอยละ 3.5 
ไมมีเร่ืองเครียดและวิตกกังวลเลย  โดยบุคคลท่ีคิดวาจะเปนท่ีปรึกษาหรือเปนท่ีพึง่ทางใจ  ในยามเครยีดและวติกกงัวลมาก
ท่ีสุดคือ คนในครอบครัว (รอยละ 60.0) รองลงมาคือ เพือ่น (รอยละ 19.7) และคนรัก (รอยละ 10.0) 
 
 สําหรับกิจกรรมที่คนกรุงเทพฯ นิยมทําเพือ่ผอนคลายเมือ่เกิดความเครียดและวิตกกังวลมากที่สุดอันดับแรกคือ ดู
โทรทัศน ฟงวทิยุ (รอยละ 98.3) รองลงมาคือ ชอปปง ดูหนัง ทานขาว (รอยละ 88.0) และออกกําลังกาย (รอยละ 84.5) 
อยางไรก็ตามคนกรุงเทพฯ บางสวนเลือกที่จะใชวิธีที่ไมดีเพื่อผอนคลายคือ รอยละ 52.9 เลือกที่จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอ
ฮอลล และรอยละ 24.9 เลือกที่จะสูบบหุร่ี ท้ังนี้เม่ือพิจารณาเฉพาะกลุมท่ีดื่มเคร่ืองดืม่แอลกอฮอลลพบวา เปนกลุมเยาวชน
อายุ 18-25 ป มากที่สุด (รอยละ 19.8)  
 
 เม่ือถามวาคนกรุงเทพฯ จะมีความเสี่ยงตอปญหาทางสุขภาพจิต (เชน โรควิตกกังวล โรคจิต โรคซึมเศรา) 
มากนอยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับคนตางจังหวัด  กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 66.0 คิดวาคนกรุงเทพฯ มีความ
เสี่ยงมากกวา  ขณะที่รอยละ 29.3 คิดวามีพอๆ กัน  และรอยละ 3.2 คิดวามีนอยกวา   
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 ดานความเห็นตอปญหาความแตกแยกในสังคม ปญหาน้ําทวม ปญหาของแพง ในปจจุบันมีสวนทําใหสุขภาพจิต
ของคนไทยไมดี มากนอยเพียงใด รอยละ 94.6 เห็นวามากถึงมากที่สุด และรอยละ 5.4 เห็นวานอยถึงนอยที่สุด 
 
 สุดทายเมื่อถามวาปจจุบันรฐับาลใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพจติของประชาชนมากนอยเพียงใด คน
กรุงเทพฯ รอยละ 64.6 เห็นวาไมคอยใหความสําคัญ  และรอยละ 22.2 เหน็วาไมใหความสําคัญเลย ขณะที่รอยละ 13.2 
เห็นวาใหความสําคัญมาก 
 
รายละเอียดดังตอไปนี ้
 
1. เร่ืองท่ีเครียดและวิตกกังวลมากท่ีสุดในชวง 3 เดือนท่ีผานมา (5 อันดับแรก) คือ 
 

ขาวของราคาแพง คาครองชีพสูง รอยละ 28.6 
กลัวน้ําทวมกรงุเทพฯ รอยละ 15.4 
การจราจรติดขัด รอยละ 12.4 
การทํางาน / เรียน รอยละ 9.0 
ความแตกแยกในสังคม รอยละ 6.1 
ไมมีเร่ืองเครียดและวิตกกังวล รอยละ 3.5 

 
2. บุคคลท่ีคิดวาจะเปนท่ีปรึกษาหรอืเปนท่ีพึ่งทางใจ  ในยามเครยีดและวติกกงัวลมากทีสุ่ด 
 

คนในครอบครัว รอยละ 60.0 
เพื่อน รอยละ 19.7 
คนรัก รอยละ 10.0 
พระ / บาทหลวง / ผูนําทางศาสนา รอยละ 2.1 
หมอจิตแพทย รอยละ 0.4 
สายดวนของภาครัฐที่ชวยแกปญหา รอยละ 0.4 
ไมไดปรึกษาใคร แกปญหาดวยตนเอง รอยละ 7.4 
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3. กิจกรรมที่นิยมทําเพื่อผอนคลายเมื่อเกิดความเครียดและวิตกกังวล 
 

กิจกรรม ไดทํา 
(รอยละ) 

ไมไดทําเลย 
(รอยละ) 

ดูโทรทัศน ฟงวิทย ุ 98.3 1.7 
ชอปปง ดูหนัง ทานขาว 88.0 12.0 
ออกกําลังกาย 84.5 15.5 
ไปเที่ยวทะเล ภูเขา 82.6 17.4 
นั่งสมาธิ เขาวดั ฟงธรรม 76.5 23.5 
เลนอินเทอรเน็ต สมารทโฟน 74.0 26.0 
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล  52.9 47.1 
สูบบุหร่ี 24.9 75.1 

 
ทั้งนี้เมื่อแยกเฉพาะกลุมที่ดืม่เครื่องดื่มแอลกอฮอลล (รอยละ 52.9) พบวา 
 เปนผูที่มี อายุ 18-25 ป  รอยละ 19.8 
           26-35 ป  รอยละ 15.8 
           36-45 ป  รอยละ 10.4 
           46 ปขึ้นไป  รอยละ  6.9 

 
4. ความคิดเห็นตอคนในกรุงเทพฯ เสี่ยงท่ีจะมีปญหาทางสุขภาพจิต (เชน โรควิตกกังวล โรคจิต โรคซึมเศรา) มากนอย
เพียงใด เม่ือเทียบกับคนตางจังหวัด 
     

มีมากกวา รอยละ 66.0 
มีพอๆ กัน รอยละ 29.3 
มีนอยกวา รอยละ 3.2 
ไมมีปญหา รอยละ 1.5 

 
5. ความคิดเหน็ตอปญหาความแตกแยกในสังคม ปญหาน้ําทวม ปญหาของแพง ในปจจุบันมีสวนทําใหสุขภาพจิตของ
คนไทยไมดี มากนอยเพียงใด 
 

มากถึงมากที่สุด 
(โดยแบงเปนมากรอยละ 51.9 และมากที่สุดรอยละ 42.7) 

รอยละ 94.6 

 

นอยถึงนอยทีสุ่ด 
(โดยแบงเปนนอยรอยละ 4.7 และนอยที่สุดรอยละ 0.7) 

 

รอยละ 
 

5.4 
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6. ปจจุบันรัฐบาลใหความสาํคัญกับการดแูลสุขภาพจติของประชาชน มากนอยเพียงใด 
 

ใหความสําคญัมาก รอยละ 13.2 
ไมคอยใหความสําคัญ รอยละ 64.6 
ไมใหความสําคัญเลย รอยละ 22.2 

 
รายละเอียดในการสํารวจ 

 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
1. เพื่อสะทอนเรื่องที่ประชาชนเครียดและวิตกกังวลในชวง 3 เดือนที่ผานมา  
2. เพื่อตองการทราบกิจกรรมที่ประชาชนใชผอนคลายความเครียดและความวิตกกังวล 
3. เพื่อเปรียบเทียบความเสี่ยงดานปญหาสุขภาพจิตระหวางคนในเมืองเทียบกับคนในตางจังหวัด 
4. เพื่อสะทอนปญหาตางๆ ในปจจุบันวามีสวนทําใหสุขภาพจิตของประชาชนไมดีมากนอยเพียงใด และ

รัฐบาลใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพจิตของประชาชนหรือไม 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ดวย

วิธีการสุมตัวอยางอยางเปนระบบ จากนั้นใชวิธีเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบตวั ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น
จํานวน 1,474  คน เปนชายรอยละ 48.9 และหญิงรอยละ 51.1 

 

 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

 

วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน 

โดยเปนขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :   25 - 28 กันยายน 2555 
      

วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :   9 ตุลาคม 2555 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
                       ชาย 721 48.9 
                       หญิง 753 51.1 

รวม 1,474 100.0 
อายุ    
                      18 - 25 ป 444 30.1 
                      26 - 35 ป 369 25.0 
                      36 - 45 ป 321 21.8 
                      46 ปขึ้นไป 340 23.1 

รวม 1,474 100.0 
การศึกษา   
               ต่ํากวาปริญญาตรี 709 48.1 
               ปริญญาตรี 678 46.0 
               สูงกวาปริญญาตรี 87 5.9 

รวม 1,474 100.0 
อาชีพ   
     ขาราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกิจ 112 7.6 
     พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 363 24.6 
     คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 382 25.9 
     รับจางทั่วไป 160 10.9 
     พอบาน แมบาน เกษยีณอายุ 109 7.4 
     นักศึกษา 313 21.2 
     อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 35 2.4 

รวม 1,474 100.0 
 

 
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 

E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th  
Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 

 


