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ผลส ำรวจเร่ือง “สุขภำพจิตคนไทยวันนี ้เป็นอย่ำงไร” 

 

เน่ืองในวันที่ 10 ตุลำคมของทุกปีเป็นวันสุขภำพจิตโลก กรุงเทพโพลลโ์ดยมหาวิทยาลยักรุงเทพจึงส ารวจความ
คิดเห็นประชาชนเร่ือง “สุขภำพจิตคนไทยวันนี ้เป็นอย่ำงไร” โดยเกบ็ข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จ านวน 1,159 คน 
พบว่า  

 
 เร่ืองที่ท ำให้สุขภำพจิตแย่ ท ำให้เครียด วิตกกังวลมำกที่สุด ในปีนีพ้บว่ำ ส่วนใหญ่ร้อยละ 51.6 กลัวโควิด-19 
ระบำดระลอกใหม่ รองลงมาร้อยละ 44.9 กลวัติดโควิด-19 ร้อยละ 43.1 รายไดไ้ม่พอจ่าย เป็นหน้ีเป็นสิน และร้อยละ 
31.7 ปัญหาการเรียน ลูกหลานเรียนชา้ คุณภาพการศึกษา 
  
 เม่ือถำมว่ำ “ในภำพรวม สุขภำพจิต ควำมเครียด ควำมวิตกกังวล เป็นอย่ำงไร เม่ือเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ” พบว่ำ 

ส่วนใหญ่ร้อยละ 50.2 เห็นว่ำแย่กว่ำเดมิ ส่วนร้อยละ 41.9 เห็นว่าเหมือนเดิม ขณะท่ีร้อยละ 7.9 เห็นว่าดีกว่าเดิม 
 
 ส่วนกิจกรรมที่ท ำเพ่ือคลำยควำมเครียด ควำมวิตกกังวล หลังมำตรกำรผ่อนคลำยของ ศบค. ที่ผ่ำนมำพบว่ำ 

กลุ่มตวัอย่ำงร้อยละ 22.9 ไปเล่นกีฬำ วิ่งออกก ำลังกำยในสวนสำธำรณะต่ำงๆ  รองลงมาร้อยละ 17.2 ไปเดินเล่น ชอ้ปป้ิง
ในห้างสรรพสินคา้ และร้อยละ 16.0 ไปเสริมสวย ท าเลบ็ ตดัผม ขณะที่ร้อยละ 44.9 อยูบ่า้นไม่ไปไหน กลวัติดโควิด-19  
  
 สุดท้ำยเม่ือถำมว่ำปัจจุบันท่ำนปรับตัวในกำรใช้ชีวิตกับสถำนกำรณ์ของโควิด-19 ได้มำกน้อยเพียงใดพบว่ำ ส่วน
ใหญ่ร้อยละ 91.1 ปรับตวัได้ค่อนข้ำงมำกถึงมำกที่สุด ขณะท่ีร้อยละ 8.9 ปรับตวัไดค่้อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
  

 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

เรียน  บรรณำธิกำรข่ำวหน้ำ 1/ ข่ำวกำรเศรษฐกจิ/ข่ำวสังคม 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคดิเห็นประชำชน  (รวม 5 หน้ำ) 
 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคดิเห็นประชำชน  (รวม 5 

หน้ำ)  

คนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 51.6 ชี้เร่ืองที่ท ำให้สุขภำพจิตแย่ มำกที่สุดในปีนี ้คือ กลัวโควิด-19 ระบำดระลอกใหม่ 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 50.2 เห็นว่ำสุขภำพจิตแย่กว่ำเดมิเม่ือเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ  

โดยมำตรกำรผ่อนคลำยของ ศบค. ที่คนไทยใช้คลำยเครียดมำกที่สุดคือ ไปเล่นกีฬำ วิ่งในสวนสำธำรณะต่ำงๆ 

รองลงมำคือ ไปเดนิเล่น ช้อปป้ิงในห้ำงสรรพสินค้ำ  
ส่วนใหญ่ร้อยละ 91.1 สำมำรถปรับตวัได้มำกถึงมำกที่สุดกับกำรใช้ชีวิตในสถำนกำรณ์โควิด-19  
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1. เร่ืองที่ท ำให้สุขภำพจิตแย่ ท ำให้เครียด วิตกกังวลมำกที่สุด ในปีนี้ 
    (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

กลัวโควิด-19 ระบำดระลอกใหม่ ร้อยละ 51.6 
กลวัติดโควิด-19   ร้อยละ 44.9 
รายไดไ้ม่พอจ่าย เป็นหน้ีเป็นสิน  ร้อยละ 43.1 
ปัญหาการเรียน ลูกหลานเรียนชา้ คุณภาพการศึกษา ร้อยละ 31.7 
ปัญหาน ้ าท่วม การแกไ้ขน ้ าท่วม  ร้อยละ 18.1 
ธุรกจิเจ๊ง ปัญหาการท าธุรกจิ  ร้อยละ 15.3 
การฉีดวคัซีนป้องกนัโควิด-19  ร้อยละ 13.5 
ตกงานไม่มีงานท า   ร้อยละ 10.2 
เงินเดือนลดลง ไม่มีโบนสั   ร้อยละ 9.7 
อ่ืนๆ เช่น ปัญหาสุขภาพ  กลวัโรคไม่อยากไปไหน ร้อยละ 10.6 

 
2. ข้อค ำถำม “ในภำพรวม สุขภำพจิต ควำมเครียด ควำมวิตกกังวล ของท่ำนเป็นอย่ำงไร เม่ือเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ” 

 
ดีกว่าเดิม  ร้อยละ 7.9 
เหมือนเดิม  ร้อยละ 41.9 
แย่กว่ำเดมิ  ร้อยละ 50.2 

 

3. กิจกรรมที่ท ำเพ่ือคลำยควำมเครียด ควำมวิตกกังวล หลังมำตรกำรผ่อนคลำยของ ศบค. ที่ผ่ำนมำ 
   (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

ไปเล่นกีฬำ วิ่งออกก ำลังกำยในสวนสำธำรณะต่ำงๆ   ร้อยละ 22.9 

ไปเดินเล่น ชอ้ปป้ิงในห้างสรรพสินคา้ ร้อยละ 17.2 
ไปเสริมสวย ท าเลบ็ ตดัผม ร้อยละ 16.0 
ไปกนิอาหารร้านอร่อยๆ คาเฟ่สวยๆ  ร้อยละ 14.2 
ไปท่องเท่ียวต่างจงัหวดั ทะเล ภูเขา  ร้อยละ 9.9 
ไปนวด สปา ร้อยละ 2.3 
อยูบ่า้นไม่ไปไหน กลวัติดโควิด 19   ร้อยละ 44.9 
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4. ข้อค ำถำม “ปัจจุบันท่ำนปรับตัวในกำรใช้ชีวติกบัสถำนกำรณ์ของโควดิ-19 ได้มำกน้อยเพียงใด”  

  
ค่อนข้ำงมำกถึงมำกที่สุด ร้อยละ 91.1 
   (โดยแบ่งเป็น ค่อนขา้งมาก ร้อยละ 66.2 และมากท่ีสุด ร้อยละ 24.9) 

ค่อนขา้งนอ้ยถึงน้อยท่ีสุด ร้อยละ 8.9 
   (โดยแบ่งเป็น ค่อนขา้งนอ้ย ร้อยละ 8.1 และนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 0.8) 

 
 

 
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 
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รำยละเอียดในกำรส ำรวจ 

 
วัตถุประสงค์ในกำรส ำรวจ 

1) เพ่ือสะทอ้นเร่ืองท่ีท าให้สุขภาพจิตแย ่ เครียด วิตกกงัวลมากท่ีสุด ในปีน้ี 
2) เพ่ือสะทอ้นในภาพรวม สุขภาพจิต เครียด วิตกกงัวล เป็นอยา่งไร เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา 
3) เพ่ือสะทอ้นถึงกจิกรรมท่ีท าเพ่ือคลายความเครียดความ วิตกกงัวล หลงัมาตรการผ่อนคลายของ ศบค. ท่ี

ผ่านมา 
4) เพ่ือสะทอ้นถึงการปรับตวัในการใชชี้วิตกบัสถานการณ์ของโควิด-19  

 

ประชำกรที่สนใจศึกษำ 
การส ารวจใชก้ารสุ่มตัวอยา่งจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยการสุ่มสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์จาก

ฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)  แลว้ใช้วิธีการถ่วง
น ้ าหนกัดว้ยขอ้มูลประชากรศาสตร์จากฐานขอ้มูลทะเบียนราษรร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  

 
ควำมคลำดเคล่ือน (Margin of Error) 

การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 
 
วิธีกำรรวบรวมข้อมูล 

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

 
 
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล   :  4-6 ตุลาคม 2564 
 
วันที่เผยแพร่ผลกำรส ำรวจ   :  9 ตุลาคม 2564 
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ตำรำงข้อมูลประชำกรศำสตร์ 

 จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 532 45.9 
            หญิง 627 54.1 

รวม 1,159 100.0 

อำยุ   

            18 – 30 ปี 102 8.8 
            31 – 40 ปี 143 12.3 
            41 – 50 ปี 304 26.2 
            51 – 60 ปี 321 27.8  
            61 ปีข้ึนไป  289 24.9 

รวม 1,159 100.0 

กำรศึกษำ   
            ต ่ากว่าปริญญาตรี 759 65.5 
            ปริญญาตรี 323 27.9 
            สูงกว่าปริญญาตรี 77 6.6 

รวม 1,159 100.0 

อำชีพ   

 ลูกจา้งรัฐบาล 137 11.8 
 ลูกจา้งเอกชน 187 16.1 
 คา้ขาย/ ท างานส่วนตวั/ เกษตรกร 494 42.6 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง 47 4.1 
 ท างานให้ครอบครัว 1 0.1 
 พ่อบา้น/ แม่บา้น/เกษียณอาย ุ 217 18.7 
 นกัเรียน/นกัศึกษา 22 1.9 
 ว่างงาน  54 4.7 

รวม 1,159 100.0 

 
 


