
  

   
 
 

ผลสํารวจเร่ือง     
เสียงสะทอนของประชาชนตอระบบความปลอดภัยจากเหตุเพลิงไหม 

 
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) ระบุ ประชาชนยังไมเชื่อมั่นในระบบความ

ปลอดภัยจากเหตุเพลิงไหมของสถานบริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หลงัเหตกุารณไฟไหม 
ซานติกาผับผานมา 1 ป พรอมเรียกรองใหมีการตรวจสอบความพรอมของอุปกรณดับเพลิงอยาง
สม่ําเสมอและเพิ่มโทษสถานหนักกับผูกอสรางและใชอาคารผิดแบบ   

 
    ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 
1. ความตั้งใจจะไปใชบรกิารในสถานบันเทิง โรงภาพยนตร โรงแรม และหางสรรพสินคาในชวง 
เทศกาลปใหม 

  
     -  ไป  รอยละ  59.1 
         โดยสถานที่ทีค่าดวาจะไปใชบริการ คือ 

 - หางสรรพสินคา   รอยละ  29.0 
 - โรงแรม รานอาหาร  รอยละ  12.3 
 - โรงภาพยนตร   รอยละ  11.5 
 - ผับ บาร คาราโอเกะ  รอยละ   6.3 
 

-  ไมไป รอยละ  40.9 
 

2. ความกังวลตออันตรายที่อาจเกิดจากเหตุเพลิงไหม (สอบถามเฉพาะผูที่ระบุวาจะไปใชบริการ) พบวา ผูที่
จะไปใชบริการในสถานบันเทิงประเภทผับ บาร คาราโอเกะมีความกังวลตออันตรายที่อาจเกิด
จากเหตุเพลงิไหมมากที่สุด ดังน้ี 

ความกังวลตออันตรายจากเหตุเพลงิไหม  
กังวล 

(รอยละ) 
ไมกังวล 
(รอยละ) 

รวม 

ผูที่คาดวาจะไปสถานบันเทิง
ประเภท ผับ บาร คาราโอเกะ 

54.9 
(โดยใหเหตุผลวา มี
ทางออกนอย เปนสถานที่
มืด คับแคบ มีคนแออัด 
และเคยมีเหตุเพลิงไหม
รุนแรงมาแลว) 

45.1 100.0 
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ผูที่คาดวาจะไปโรงแรม รานอาหาร 45.5 

(โดยใหเหตุผลวาเปน
สถานที่ที่มีวัตถุซึ่งสามารถ
ติดไฟไดงาย) 

54.5 100.0 

ผูที่คาดวาจะไปโรงภาพยนตร  43.0 
(โดยใหเหตุผลวา เปนที่มืด
ทึบ แออัด มีทางเขา - ออก
นอย) 

57.0 100.0 

ผูที่คาดวาจะไปหางสรรพสินคา 42.8 
(โดยใหเหตุผลวาเปนชวง
เทศกาลมีผูเขาไปใชบริการ
จํานวนมาก และไมมั่นใจใน
ระบบรักษาความปลอดภัย
จากเหตุเพลิงไหมของ
หางสรรพสินคา) 

57.2 100.0 

 
3. ความคิดเห็นตอประเด็นที่วา ระบบปองกันการเกิดเหตเุพลิงไหมของสถานบริการแตละแหง  
   มีสวนสําคัญตอการตัดสินใจเขาไปใชบริการหรือไมเพียงใด พบวา  

 
- มีสวนสําคญัคอนขางมากถึงมากที่สุด รอยละ 76.3 
- มีสวนสําคัญคอนขางนอยถึงนอยที่สุด รอยละ 23.7 

 
4. ความมั่นใจในความพรอมของเจาหนาที่  อุปกรณดับเพลิง และอุปกรณชวยชวีิต ที่มีอยูในปจจุบัน 

 
- ไมมั่นใจ    รอยละ 65.0 
 (โดยแบงเปน ไมคอยมั่นใจ รอยละ 54.3  และไมมัน่ใจเลย รอยละ 10.7) 
 
- ม่ันใจ   รอยละ  35.0 
 (โดยแบงเปน ม่ันใจคอนขางมาก รอยละ 26.1 และม่ันใจมาก รอยละ 8.9) 

 
     5. ความเชื่อมั่นตอระบบความปลอดภัยจากเหตุเพลิงไหมของสถานบริการตางๆ หลังเหตุการณไฟ

ไหม  “ซานตกิาผับ” เมื่อปลายปที่แลว  พบวา 
 

- เชื่อวายังไมอยูในระดับที่ไวใจได  รอยละ 51.6 
- เชื่อวาอยูในระดับที่ไวใจไดแลว  รอยละ 13.5 
- ไมแนใจ     รอยละ 34.9 
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6. สิ่งที่ตองการใหมีการปรับปรุงแกไข เพื่อลดอันตรายจากเหตเุพลงิไหมสถานบริการตางๆ ไดแก 

 
- ตรวจสอบความพรอมของอุปกรณดับเพลงิอยางสม่ําเสมอ        รอยละ  24.0 
- ตรวจสอบอยางจริงจังและเพิ่มโทษสถานหนักกับผูกอสรางและใชอาคารผิดแบบ  รอยละ  20.5 
- เพ่ิมทางหนีไฟ             รอยละ  16.9 
- เพ่ิมความชดัเจนของปายบอกทางหนีไฟ          รอยละ  16.3 
- มีการจัดซอมหนีไฟเปนระยะๆ           รอยละ  11.8 
- ยายสิ่งของไมใหกีดขวางทางหนีไฟ           รอยละ   9.7 
 
(ทั้งน้ี มีเพียงรอยละ 0.8 ที่คิดวา สภาพที่เปนอยูดีอยูแลว ไมตองปรับปรุงแกไข) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ศูนยวิจยัมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1772 และ 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 

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

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ทุกสาขาอาชีพที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพฯ และ 
ประมณฑล ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยในเขตกรุงเทพฯ ใชการสุมเขต
การปกครองทั้งเขตชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นใน จํานวนทั้งสิ้น 24 เขต ไดแก คันนายาว คลองสาน ดินแดง 
ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ทุงครุ ธนบุรี บางกอกนอย บางกะป บางขุนเทียน บางแค บางนา บางบอน บางพลัด  
บางรัก ปทุมวัน ประเวศ ปอมปราบฯ พญาไท พระนคร พระโขนง ยานนาวา ราชเทวี วังทองหลาง และสุม
อําเภอในเขตปริมณฑล 3 จังหวัด ไดแก  นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ จากนั้นจึงสุมถนนและประชากร
เปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ และใชวิธีเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบตัว ไดกลุมตัวอยาง
ทั้งสิ้นจํานวน 1,211 คน เปนเพศชายรอยละ 50.2 และเพศหญิงรอยละ 49.8 

     
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

 วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสราง

แนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)   และคําถามปลายเปด (Open Form) 
จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและ
ประมวลผล 

  
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :   20 - 21 ธันวาคม 2552 

 
     วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :   29 ธันวาคม 2552 
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ขอมูลประชากรศาสตร 

 
 จํานวน รอยละ 
เพศ    
       ชาย 608 50.2 
       หญิง 603 49.8 

รวม 1,211 100.00 
อายุ   
       18 ป – 25 ป 318 26.2 
       26 ป – 35 ป 338 27.9 
       36 ป – 45 ป 291 24.1 
       46 ปขึ้นไป 264 21.8 

รวม 1,211 100.0 
การศึกษา   
       ต่ํากวาปริญญาตรี 703 58.0 
       ปริญญาตรี 443 36.6 
       สูงกวาปริญญาตรี 65 5.4 

รวม 1,211 100.0 
อาชีพ   
         ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 111 9.2 
         พนักงาน / ลูกจางบริษัทเอกชน 374 30.9 
        คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 338 27.9 
       รับจางทั่วไป 133 11.0 
         พอบาน / แมบาน / เกษียณอายุ 93 7.6 
         อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน  นักศึกษา 162 13.4 

รวม 1,211 100.0 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


