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  ผลส ำรวจเร่ือง  “สุข ทุกข์ คนไทย” 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
เน่ืองในวันที่ 10 ตุลำคม เป็นวันสุขภำพจิตโลก กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหำวิทยำลัยกรุงเทพ  จึงด ำเนินกำร

ส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน เร่ือง “สุข ทุกข์ คนไทย”  โดยเก็บข้อมูลกับประชำชนจำกทุกภูมิภำคทั่วประเทศจ ำนวน 1,189 
คน พบว่ำ  

  
  เร่ืองที่มีควำมสุขมำกที่สุด ภำยใต้สถำนกำรณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้คือ ไม่ติดเช้ือ COVID-19 คิดเป็นร้อยละ 60.6 
รองลงมาคือ ใชชี้วติไดป้กติข้ึน ไม่ตอ้งกกัตวั ล็อคดาวน์ คิดเป็นร้อยละ 55.0 และมีชดเชยวนัหยดุยาวหลายเดือนไดเ้ท่ียวได้
อยูก่บัครอบครัว คนรัก มากข้ึนคิดเป็นร้อยละ 20.5  

 
ส่วนเร่ืองที่มีควำมทุกข์มำกที่สุด ภำยใต้สถำนกำรณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้คือ กลัวกำรแพร่ระบำดรอบ 2  และกลัวติด 

COVID-19 คิดเป็นร้อยละ 54.1 รองลงมาคือ รายไดไ้ม่พอกบัรายจ่าย ขา้วของราคาแพง คิดเป็นร้อยละ 46.3 และเงินเดือน 
รายไดล้ดลง ไม่มีโบนสั คิดเป็นร้อยละ 30.6  

 
เม่ือถำมว่ำปัจจุบันปัญหำกำรเมือง เศรษฐกจิ และสังคม เร่ืองใดทีท่ ำให้ท่ำนเครียด วติกกงัวล มำกทีสุ่ดพบว่ำ ส่วน

ใหญ่ร้อยละ 53.2 เห็นว่ำเป็นปัญหำข้ำวของรำคำแพง ค่ำครองชีพสูง รองลงมาร้อยละ 46.7 เป็นปัญหาการกลบัมาแพร่
ระบาดเช้ือ COVID-19  และร้อยละ 43.6 เป็นปัญหาความขดัแยง้ทางการเมือง การชุมนุม   
     

เรียน  บรรณำธิกำรข่ำวหน้ำ 1 /กำรเมือง/ สังคม / เศรษฐกจิ 
เร่ือง  ผลส ำรวจควำมคดิเห็นประชำชนทัว่ประเทศ (รวม 5 หน้า) 

 เร่ืองทีท่ ำให้คนไทยมีควำมสุข อนัดับ 1 ร้อยละ 60.6 มีควำมสุขทีไ่ม่ติดเช้ือ COVID-19 
อนัดับ 2 ร้อยละ 55.0 ไม่ต้องกกัตัว ลอ็คดำวน์ 

เร่ืองทีท่ ำให้คนไทยมีควำมทุกข์ อนัดับ 1 ร้อยละ 54.1 กลัวกำรแพร่ระบำดรอบ 2  และกลวัติด COVID-19 
อนัดับ 2 ร้อยละ 46.3 รำยได้ไม่พอกบัรำยจ่ำย ข้ำวของรำคำแพง 

ทั้งนี ้เร่ืองทีก่งัวลมำกทีสุ่ด อันดับ 1 ปัญหำข้ำวของรำคำแพง ค่ำครองชีพสูง 
อนัดับ 2 ปัญหำกำรกลบัมำแพร่ระบำดเช้ือ COVID-19 

ด้ำนควำมหวงัของคนไทย อันดับ 1 คนไทยหวงัอยำกให้เศรษฐกจิดีมีเงิน มีทองใช้มำกกว่ำนี้  
อนัดับ 2 หวงัอยำกให้กฎหมำยศักดิ์สิทธ์ิ ยุติธรรม บังคับใช้เท่ำเทียมกนั 
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 สุดท้ำยเม่ือถำมถึงควำมหวังทีอ่ยำกได้มำกทีสุ่ดพบว่ำ ส่วนใหญ่ร้อยละ 64.1 อยำกให้เศรษฐกจิดีมีเงิน มีทองใช้

มำกกว่ำนี ้รองลงมาร้อยละ 57.6 อยากใหก้ฎหมายศกัด์ิสิทธ์ิ ยติุธรรม บงัคบัใชเ้ท่าเทียมกนั และร้อยละ56.1 อยากให้
บา้นเมืองสงบ ปลอดภยั ไร้การจ้ีปลน้ อาชญากรรม   

 
รายละเอียดตามประเด็นขอ้ค าถามดงัต่อไปน้ี   
 

1. เร่ืองทีม่ีควำมสุข ภำยใต้สถำนกำรณ์ทีเ่ป็นอยู่ในขณะนี้ 
    (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
2. เร่ืองทีม่ีควำมทุกข์  ภำยใต้สถำนกำรณ์ทีเ่ป็นอยู่ในขณะนี ้
   (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ไม่ติดเช้ือ  COVID-19   ร้อยละ 60.6 

ใชชี้วติไดป้กติข้ึน ไม่ตอ้งกกัตวั ล็อคดาวน์ ร้อยละ 55.0 

มีชดเชยวนัหยดุยาวหลายเดือนไดเ้ท่ียวไดอ้ยูก่บัครอบครัว คนรัก มากข้ึน  ร้อยละ 20.5 

ไดเ้งินช่วยเหลือ  มาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ ร้อยละ 18.9 

มีงานมีเงินใชดี้กวา่เดิม  ร้อยละ 14.8 

ไดก้ลบัไปใชชี้วติอยูบ่า้นเกิด ร้อยละ 8.7 

คา้ขาย ธุรกิจดีข้ึน ร้อยละ 4.5 

อ่ืนๆ เช่น ไม่มีความสุข สุขภาพแขง็แรง ร้อยละ 3.6 

กลวักำรแพร่ระบำดรอบ 2  และกลวัติด COVID-19   ร้อยละ 54.1 

รายไดไ้ม่พอกบัรายจ่าย ขา้วของราคาแพง ร้อยละ 46.3 

เงินเดือน รายได ้ลดลง ไม่มีโบนสั  ร้อยละ 30.6 

การเป็นหน้ี เช่น ผอ่นบา้น /รถ ร้อยละ 25.0 

ตกงาน ไม่มีงานท า ร้อยละ 11.7 

ปัญหาการเรียน    ร้อยละ 6.7 

อ่ืนๆ เช่น ไม่มีเร่ืองทุกข ์อาการเจบ็ป่วย การชุมนุม ไม่ไดไ้ปต่างประเทศ ร้อยละ 15.0 
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3. ข้อค ำถำม “ปัจจุบันปัญหำกำรเมือง เศรษฐกจิ และสังคม เร่ืองใดที่ท ำให้ท่ำนเครียด วติกกงัวล มำกทีสุ่ด” 
   (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
     

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

4. ข้อค ำถำม  “ควำมหวงัทีอ่ยำกได้มำกทีสุ่ด”  

    (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ปัญหำข้ำวของรำคำแพง ค่ำครองชีพสูง ร้อยละ 53.2 

ปัญหาการกลบัมาแพร่ระบาดเช้ือ COVID-19   ร้อยละ 46.7 

ปัญหาความขดัแยง้ทางการเมือง การชุมนุม   ร้อยละ 43.6 

ปัญหาราคาสินคา้เกษตรตกต ่า                 ร้อยละ 36.8 

ปัญหาการเปิดประเทศ รับนกัท่องเท่ียวต่างชาติ        ร้อยละ 36.0 

ปัญหายาเสพติด                    ร้อยละ 31.4 

ปัญหาการจ้ีปลน้ อาชญากรรม และความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น    ร้อยละ 30.0 

ปัญหาครูท าร้ายเด็กในโรงเรียน      ร้อยละ 26.4 

ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งจริงจงั เท่าเทียมกนั   ร้อยละ 25.9 

ปัญหาการเยยีวยาจากพิษ COVID-19   ร้อยละ 10.8 

อ่ืนๆ เช่น ปัญหาเศรษฐกิจไม่ดี ปัญหาความประพฤติเยาวชน ร้อยละ 6.4 

อยำกให้เศรษฐกจิดีมีเงิน มีทองใช้มำกกว่ำนี้ ร้อยละ 64.1 

อยากใหก้ฎหมายศกัด์ิสิทธ์ิ ยติุธรรม บงัคบัใชเ้ท่าเทียมกนั ร้อยละ 57.6 

อยากใหบ้า้นเมืองสงบ ปลอดภยั ไร้การจ้ีปลน้ อาชญากรรม   ร้อยละ 56.1 

อยากใหไ้มมี่การระบาดของเช้ือ COVID-19 รอบ 2   ร้อยละ 53.5 

อยากใหมี้การผลิตวคัซีนป้องกนัเช้ือ COVID-19 ได ้ ร้อยละ 52.4 

อยากใหแ้กปั้ญหาค่าครองชีพสูง ขา้วของแพง ร้อยละ 49.8 

อยากใหมี้งานท า ไม่มีการวา่งงาน ร้อยละ 34.1 

อยากใหช่้วยเหลือทุกกลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบจากพิษ  COVID-19 ร้อยละ 33.6 

อยากถูกลอตเตอร่ี        ร้อยละ 29.0 

อยากใหมี้การเลือกตั้งใหม่   ร้อยละ 28.8 

อ่ืนๆ เช่น ไม่หวงัอะไร ไม่มีการคอร์รัปชัน่ เร่ืองสุขภาพดี ร้อยละ 1.7 
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รำยละเอยีดกำรส ำรวจ 

 
วตัถุประสงค์กำรส ำรวจ 

1) เพื่อสะทอ้นถึงเร่ืองท่ีมีความสุข ความทุกข ์ภายใตส้ถานการณ์ท่ีเป็นอยูใ่นขณะน้ี 
2) เพื่อสะทอ้นถึงปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เร่ืองใดท่ีท าใหเ้ครียด วติกกงัวล มากท่ีสุด 
3) เพื่อสะทอ้นถึงความหวงัท่ีอยากไดม้ากท่ีสุด 

 
ประชำกรทีส่นใจศึกษำ 

     การส ารวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ท่ีมีอายุ 18 ปี ข้ึนไป โดยการสุ่ม
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์  ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน ้ าหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการ
ปกครองกระทรวงมหาดไทย 

       
 ควำมคลำดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 
 
วธีิกำรรวบรวมข้อมูล  

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  (Enumeration by telephone) โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น
แบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้ค าถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นไดน้ า
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลำในกำรเกบ็ข้อมูล   :  5-7 ตุลาคม 2563 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลส ำรวจ      :  10 ตุลาคม 2563 
 

  ศูนย์วจัิยมหำวทิยำลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)  โทร. 02-407-3888 ต่อ 2898 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

 Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll    Facebook : https://facebook.com/bangkokpoll 
 

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

 จ ำนวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 604 50.8 

            หญิง 585 49.2 

รวม 1,189 100.0 

อำยุ   
            18 ปี - 30 ปี 87 7.3 

            31 ปี - 40 ปี 154 13.0 

            41 ปี - 50 ปี 303 25.5 

            51 ปี - 60 ปี 330 27.7 

 61 ปี ข้ึนไป 315 26.5 

รวม 1,189 100.0 

กำรศึกษำ   
            ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 682 57.3 

            ปริญญาตรี 391 32.9 

            สูงกวา่ปริญญาตรี 116 9.8 

                                 รวม 1,189 100.0 

อำชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 159 13.4 

 ลูกจา้งเอกชน     240 20.2 

 คา้ขาย/ ท างานส่วนตวั/ เกษตรกร 411 34.5 

 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   64 5.4 

 ท างานใหค้รอบครัว 4 0.3 

 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 259 21.8 

 นกัเรียน/ นกัศึกษา   18 1.5 

 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 34 2.9 

รวม 1,189 100.0 
 
 
 

 

 


