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ผลสํารวจเรื่อง  ดัชนีความเสี่ยงของคนกรุงเทพฯ 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจความคิดเห็นประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปใน
เขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 1,146 คน พบวา คนกรุงเทพฯ  เห็นวาตนเองมีความเสี่ยงในการดําเนินชีวิตในระดับ
ปานกลาง (เฉล่ียรวม 5.94 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) โดยความเสี่ยงดานการเมืองมีคะแนนสูงท่ีสุดคือ 7.59 
คะแนน รองลงมาคือความเสี่ยงดานสุขภาพรางกาย (6.61 คะแนน) และความเสี่ยงดานคาครองชีพและหนี้สิน (6.41 
คะแนน) ตามลําดับ 

 
ท้ังนี้ เม่ือเปรียบเทียบกับผลสํารวจเมื่อเดือนเมษายนที่ผานมา (3 เดือนท่ีแลว) พบวาความเสี่ยงของคน

กรุงเทพฯ มีคะแนนเพิ่มขึ้น 0.52 คะแนน หรือคิดเปนรอยละ 9.6 จากฐานเดิม  และเมื่อพิจารณาในรายตัวชี้วัดท้ัง 10 
ตัว พบวา ความเสี่ยงดานการสูญเสียวัฒนธรรมประเพณี และสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ มีคะแนนความเสี่ยงเพิ่มขึ้นสูงท่ีสุด 
โดยเพิ่มขึ้น 1.11 คะแนน 

 
สําหรับสิ่งท่ีคนกรุงเทพฯ ตองการใหปรับปรุงแกไขโดยเรงดวน เพื่อลดความเสี่ยงในการดําเนินชีวิต พบวา

อันดับแรก รอยละ 22.3  ตองการใหเรงสรางความปรองดองและความสามัคคีในชาติโดยใหทุกฝายหยุดใชสื่อในการ
สรางความแตกแยก รองลงมารอยละ 20.3  ตองการใหแกปญหาปากทอง ปญหาคาครองชีพ และความเปนอยูของ
ประชาชน และรอยละ 17.2  ตองการใหแกปญหารถติด ปรับปรุงระบบขนสงสาธารณะใหสะดวก ปลอดภัย และ
ทันสมัย  

 
สวนความเห็นตอการยกเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา คนกรุงเทพฯ รอยละ 62.5 เห็น

วาควรยกเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ในเขตกรุงเทพมหานคร ขณะที่รอยละ 37.5 เห็นวาไมควรยกเลิก 
 

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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1.   คะแนนความเสี่ยงของคนกรุงเทพฯ ในภาพรวม มีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี 5.94 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากการสํารวจเมื่อ 3 เดือนท่ีแลว 0.52 คะแนน  โดยความเสี่ยงในดานการเมืองมีคะแนนสูงท่ีสุด ขณะท่ี
ความเสี่ยงในดานความสัมพันธในครอบครัวมีคะแนนต่ําท่ีสุด ดังรายละเอียดตอไปนี้     

ความเสี่ยงในดานตางๆ 
สํารวจเดือน 

เม.ย. 
(เต็ม 10 คะแนน) 

สํารวจเดือน 
ก.ค. 

(เต็ม 10 คะแนน) 
เพิ่มขึ้น 

1. ความเสี่ยงดานการเมือง 7.47 7.59 + 0.12 
2. ความเสี่ยงดานสุขภาพรางกาย     5.86 6.61 + 0.75 
3. ความเสี่ยงดานคาครองชีพและหนี้สิน   5.75 6.41 + 0.66 
4. ความเสี่ยงในดานสุขภาพจิตใจ  5.85 6.02   + 0.17 
5. ความเสี่ยงดานการจราจรและการเดินทาง  5.56 6.01 + 0.45 
6. ความเสี่ยงดานชีวิตและทรพัยสิน     5.70 5.91 + 0.21 
7. ความเสี่ยงดานการสูญเสียวัฒนธรรมประเพณ ีและสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ 4.75 5.86 + 1.11 
8. ความเสี่ยงดานการงานอาชีพ      5.24 5.70 + 0.46 
9. ความเสี่ยงดานภัยธรรมชาติและโรคระบาดรายแรง   4.46 5.35 + 0.89 
10. ความเสี่ยงดานความสัมพันธในครอบครัว    3.51 3.90 + 0.39 

เฉล่ียรวม 5.42 5.94 + 0.52 
 
 

2.  สิ่งท่ีตองการใหปรับปรุงแกไขโดยเรงดวน เพื่อลดความเสี่ยงในการดําเนินชีวิตของคนกรุงเทพฯ   
    (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเองโดยอิสระ) 
 

- ใหเรงสรางความปรองดองและความสามัคคีในชาติ  
   ทุกฝายหยุดใชสื่อในการสรางความแตกแยก             รอยละ 22.3 

 - แกปญหาปากทอง ปญหาคาครองชีพ และความเปนอยูของประชาชน           รอยละ 20.3 
- แกปญหารถติด ปรับปรุงระบบขนสงสาธารณะใหสะดวก ปลอดภัย และทันสมัย     รอยละ 17.2 
- แกปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด โจรผูราย             รอยละ 11.7 
- ใหรัฐบาลเรงแกปญหาเศรษฐกิจของประเทศ           รอยละ 11.0 
- ทําใหรัฐบาลมีเสถียรภาพ มีความมั่นคงทางการเมือง            รอยละ 4.2 
- อ่ืนๆ เชน  สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม  
                      ฟนฟู/ปรับภูมิทัศนของกรุงเทพฯ และยุบสภาแลวเลือกตั้งใหม ฯลฯ   รอยละ 13.3 
 

3. ความเห็นตอการยกเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 เห็นดวย    รอยละ 62.5 
 ไมเห็นดวย   รอยละ 37.5 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
1. เพื่อสํารวจความเสี่ยงตอการดําเนินชีวิตของคนกรุงเทพฯ ในดานตางๆ เปรียบเทียบยอนหลัง 3 เดือน 
2. เพื่อสะทอนความเห็นตอส่ิงที่ตองการใหปรับปรุงแกไขเพื่อลดความเสี่ยงในชีวิตของคนกรุงเทพฯ 
3. เพื่อเสนอแนะตอภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจเพื่อประโยชน

ตอสังคมสวนรวม 
       

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
     การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปในทกุสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จํานวน 29 เขต จาก 50 เขต ทั้งเขตชั้นใน ช้ันกลาง และชั้นนอก ไดแก คลองเตย คลองสาน จตุจกัร ดอนเมือง 
ดินแดง ตล่ิงชนั ทุงครุ บางกอกนอย บางกะป บางเขน บางคอแหลม บางซื่อ บางพลัด บางนา บางรัก บึงกุม 
ปทุมวัน พญาไท พระโขนง พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี ยานนาวา ราชเทวี วังทองหลาง สวนหลวง สาทร  
สายไหม และหลักสี่ ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใชวิธีเก็บขอมูล
โดยการสัมภาษณแบบพบตวั ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 1,146 คน เปนชายรอยละ 49.0 และหญงิรอยละ 51.0 

 
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน 
โดยเปนขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเอง จากนั้น
คณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

   
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :   3 – 4  กรกฎาคม 2553 

      
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :    6  กรกฎาคม 2553 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
                       ชาย 562 49.0 
                       หญิง 584 51.0 

รวม 1,146 100.0 
อายุ    
                      18 - 25 ป 285 24.9 
                      26 - 35 ป 297 25.9 
                      36 - 45 ป 306 26.7 
                      46 ปขึ้นไป 258 22.5 

รวม 1,146 100.0 
การศึกษา   
               ต่ํากวาปริญญาตรี 682 59.5 
               ปริญญาตรี 394 34.4 
               สูงกวาปริญญาตรี 57 5.0 
              ไมระบุการศึกษา 13 1.1 

รวม 1,146 100.0 
อาชีพ   
     ขาราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกิจ 93 8.1 
     พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 311 27.1 
     คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 355 31.0 
     รับจางทั่วไป 166 14.5 
     พอบาน แมบาน เกษยีณอายุ 73 6.4 
     อ่ืนๆ อาทิ นักศึกษา อาชพีอิสระ วางงาน เปนตน 138 12.0 
     ไมระบุอาชพี 10 0.9 

รวม 1,146 100.0 
 
 

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

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
 


