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  ผลสํารวจเรื่อง  “วัดความเครียดคนไทย หลังรัฐบาลคืนความสุขใหประชาชน” 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

เนื่องในวันท่ี 10 ตุลาคมท่ีจะถึงนี้เปน “วันสุขภาพจิตโลก” ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  (กรุงเทพโพลล) จึงได
สํารวจความคดิเห็นประชาชน เร่ือง “วัดความเครียดคนไทย หลังรัฐบาลคืนความสขุใหประชาชน” โดยเก็บขอมูลกับ
ประชาชนจากทุกภูมิภาคท่ัวประเทศจํานวน 1,194 คน พบวา ประชาชนรอยละ 66.5 เครียดมากท่ีสุดเร่ืองขาวของราคาแพง 
คาครองชีพสูง รองลงมาคือ เร่ืองราคาสินคาเกษตรตกตํ่า (รอยละ 37.3) เร่ืองปญหายาเสพติด (รอยละ 36.7) และเร่ืองความ
แตกแยกในสังคม/ขัดแยงทางการเมือง (รอยละ 33.9)   

 

 สําหรับเร่ืองท่ีเก่ียวของกับตัวผูตอบท่ีทําใหเครียด และวิตกกังวล มากท่ีสุดในตอนนี้คอื เร่ืองขาวของราคาแพง รายได
ไมพอกับรายจาย (รอยละ 47.0) รองลงมาคือ เร่ืองการเปนหนี้ เชน ผอนบาน /รถ (รอยละ 14.9) และเร่ืองปญหาจากการทํางาน/ 
เรียน (รอยละ 8.7) 
 

 สวนเรื่องท่ีอยากใหรัฐบาลแกปญหามากท่ีสุด เพื่อทําใหคนในชาติมีความสุขมากขึน้คือ เร่ืองคาครองชีพสูง ขาวของ
ราคาแพง (รอยละ 34.7) รองลงมาคือ เร่ืองราคาสินคาเกษตรตกตํ่า/กระตุนเศรษฐกิจ (รอยละ 18.2) เร่ืองการทุจริตคอรรัปช่ัน 
(รอยละ 15.0) เร่ืองยาเสพติด/อาชญากรรม (รอยละ 10.5) และเร่ืองความขัดแยงทางการเมืองทําใหสังคมแตกแยก (รอยละ 9.9) 
 

ดานความพอใจในการแกปญหาคาครองชีพสูงและราคาสินคาแพง ของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา พบวา 
สวนใหญรอยละ 57.3 พอใจมากถึงมากท่ีสุด ขณะที่รอยละ 36.3 พอใจนอยถึงนอยท่ีสุด   

 

นอกจากนี้เม่ือถามวาปจจุบันนี้ขาวการเมือง ความแตกแยกทางการเมอืง ทําใหเครียดเพียงใด เม่ือเทียบกับชวงท่ีผาน
มา สวนใหญรอยละ 55.5 บอกวาเครียดนอยลงเพราะบานเมืองสงบลง ความแตกแยกลดลง ขณะท่ีรอยละ 13.5 บอกวาเครียด
เหมือนเดิม และรอยละ 31.0 บอกวาไมเคยเครียดเร่ืองการเมือง 

 

ท้ังนี้เม่ือถามตอวาสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และปญหาท่ีเก่ียวของกับตัวผูตอบในปจจุบัน ทําใหเครียดมาก
นอยเพียงใด รอยละ 80.4 บอกวาเครียดนอยถึงนอยท่ีสุด ขณะท่ีรอยละ 18.0 บอกวาเครียดมากถึงมากท่ีสุด 
  

เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/ การเมือง/ สังคม 
เรื่อง  ผลสํารวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ   (รวม 5 หนา)

ประชาชน เครียดมากท่ีสุดเร่ือง ขาวของแพง ราคาสินคาเกษตรตกต่าํ ยาเสพติด 
วอนรีบแกปญหาปากทองประชาชน กอนทุจริตคอรรัปชัน่ และปรองดอง 
68.6% ชีต้ัง้แตคืนความสุขใหประชาชน สุขภาพจิตดีขึน้กวาชวงท่ีผานมา 
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สุดทายเม่ือถามวา “ในภาพรวมตั้งแตพล.อ. ประยุทธ คืนความสุขใหประชาชน สุขภาพจิตของทานเปนอยางไร 
เม่ือเทียบกับชวงท่ีผานมา” สวนใหญรอยละ 68.6 บอกวาดีขึ้นกวาท่ีผานมา  ขณะท่ีรอยละ 25.9 บอกวาเหมือนเดมิไม
เปล่ียนแปลง มีเพียงรอยละ 4.8 ท่ีบอกวาแยลงกวาท่ีผานมา 
 

โดยมีรายละเอียดตามประเด็นขอคําถาม ดังตอไปนี ้
 

1. เร่ืองท่ีเก่ียวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เร่ืองใดท่ีทําใหเครียดในปจจุบัน 
    (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 

เร่ืองขาวของราคาแพง คาครองชีพสูง รอยละ 66.5 
เร่ืองราคาสินคาเกษตรตกตํ่า รอยละ 37.3 
เร่ืองปญหายาเสพติด                รอยละ 36.7 
เร่ืองความแตกแยกในสังคม/ขัดแยงทางการเมือง    รอยละ 33.9 
เร่ืองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน/อาชญากรรม รอยละ 28.9 
เร่ืองการจราจรติดขัด   รอยละ 21.9 
เร่ืองการบริหารประเทศของรัฐบาล นโยบายของรัฐบาล รอยละ 11.8 

 

2. เร่ืองเกี่ยวของกับตัวผูตอบท่ีทําใหเครียด และวิตกกังวล มากท่ีสุดในปจจุบัน 
     

เร่ืองขาวของราคาแพง รายไดไมพอกับรายจาย รอยละ 47.0 
เร่ืองการเปนหนี้ เชน ผอนบาน /รถ รอยละ 14.9 
เร่ืองปญหาจากการทํางาน/ เรียน รอยละ 8.7 
เร่ืองการเจ็บปวย รอยละ 7.3 
เร่ืองปญหาในครอบครัว คนรัก รอยละ 4.1 
ไมมีเร่ืองเครียด รอยละ 18.0 

 

3. เร่ืองท่ีอยากใหรัฐบาลแกปญหามากท่ีสุด เพื่อทําใหคนในชาติมีความสุขมากขึ้น 

 

คาครองชีพสูง ขาวของราคาแพง รอยละ 34.7 
ราคาสินคาเกษตรตกตํ่า/กระตุนเศรษฐกิจ   รอยละ 18.2 
การทุจริตคอรรัปช่ัน     รอยละ 15.0 
ยาเสพติด/อาชญากรรม    รอยละ 10.5 
ความขัดแยงทางการเมืองทําใหสังคมแตกแยก รอยละ 9.9 
ความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต  รอยละ 9.6 
การจราจรติดขัด   รอยละ 2.1 
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4. ความพอใจในการแกปญหาคาครองชีพสูง และราคาสินคาแพง ของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา 
 

พอใจมากถึงมากท่ีสุด 
(โดยแบงเปนพอใจมากรอยละ 47.8 และพอใจมากท่ีสุดรอยละ 9.5) 

รอยละ 57.3 

 

พอใจนอยถึงนอยท่ีสุด 
(โดยแบงเปนพอใจนอยรอยละ 28.6 และพอใจนอยท่ีสุดรอยละ 7.7) 
 

 

รอยละ 
 

36.3 

ไมแนใจ รอยละ 6.4 
 

5. ปจจุบันนี้ขาวการเมือง ความแตกแยกทางการเมือง ทําใหเครียดเพียงใด เม่ือเทียบกับชวงท่ีผานมา 
 

เครียดนอยลงเพราะบานเมืองสงบลง ความแตกแยกลดลง รอยละ 55.5 
เครียดเหมือนเดิม รอยละ 13.5 
ไมเคยเครียดเร่ืองการเมือง รอยละ 31.0 

  

6. สภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และปญหาท่ีเก่ียวของกับตัวทานในปจจุบัน ทําใหเครียดมากนอยเพียงใด 
 

เครียดมากถึงมากท่ีสุด 
(โดยแบงเปนเครียดมากรอยละ 16.1 และเครียดมากท่ีสุดรอยละ 1.9) 

รอยละ 18.0 

 

เครียดนอยถึงนอยท่ีสุด 
(โดยแบงเปนเครียดนอยรอยละ 47.9 และเครียดนอยท่ีสุดรอยละ 32.5) 
 

 

รอยละ 
 

80.4 

ไมแนใจ รอยละ 1.6 
 

7. ความเห็นตอขอคําถามท่ีวา “ในภาพรวมตั้งแตพล.อ. ประยุทธ คืนความสุขใหประชาชน สุขภาพจิตของทานเปนอยางไร 
เม่ือเทียบกับชวงท่ีผานมา” 
 

ดีขึ้นกวาท่ีผานมา   รอยละ 68.6 
เหมือนเดิมไมเปล่ียนแปลง รอยละ 25.9 
แยลงกวาท่ีผานมา รอยละ 4.8
ไมแนใจ รอยละ 0.7
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รายละเอียดการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคการสํารวจ 
- เพื่อสะทอนเร่ืองท่ีทําใหประชาชนเครียดมากท่ีสุดในปจจุบัน 
- เพื่อสะทอนเร่ืองท่ีอยากใหรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ แกปญหามากท่ีสุด 
- เพื่อสะทอนความพอใจตอรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ ในการแกปญหาคาครองชีพสูงและราคาสินคาแพง 
- เพื่อสะทอนสุขภาพจิตโดยรวมของประชาชน  

 
ประชากรท่ีสนใจศึกษา 

     การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ ท่ีมีอายุ 18 ป ข้ึนไป โดยการสุมสัมภาษณ
ทางโทรศัพทจากฐานขอมูลของกรุงเทพโพลล ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบ Simple Random Sampling แลวใชวิธีการ
ถวงน้ําหนักดวยขอมูลประชากรศาสตรจากฐานขอมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

       
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

ใชการสัมภาษณทางโทรศัพท โดยเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามท่ีมีโครงสรางแนนอน 
ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความ
ถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

   
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  7 - 8 ตุลาคม 2557 

      
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  9 ตุลาคม 2557 

 
 

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    Facebook : https://facebook.com/bangkokpoll 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 

เพศ   
            ชาย 619 51.8 
            หญิง 575 48.2 

รวม 1,194 100.0 

อายุ   
            18 ป - 30 ป 183 15.3 
            31 ป – 40 ป 277 23.2 
            41 ป – 50 ป 348 29.1 
            51 ป - 60 ป 260 21.8 
 61 ป ข้ึนไป 126 10.6 

รวม 1,194 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวาปริญญาตรี 745 62.4 
            ปริญญาตรี 353 29.6 
            สูงกวาปริญญาตรี 96 8.0 
                                 รวม 1,194 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจางรัฐบาล 184 15.4 
 ลูกจางเอกชน     307 25.7 
 คาขาย/ ทํางานสวนตัว  240 20.1 
 เจาของกิจการ/ นายจาง   121 10.1 
 ทํางานใหครอบครัว   5 0.4 
 พอบาน/ แมบาน/ เกษียณอายุ 148 12.4 
 นักเรียน/ นักศึกษา   33 2.8 
 วางงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุม 20 1.7 
 เกษตรกร/ ชาวประมง 136 11.4 

รวม 1,194 100 
                         


