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ผลสํารวจเรื่อง  
ดัชนีความเสี่ยงของคนกรุงเทพฯ และความเชื่อมั่นตอรัฐบาลในการแกปญหาสําคัญของชาติ 

 
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจความคิดเห็นประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปในเขต

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1,236 คน พบวา ความเสี่ยงของคนกรุงเทพฯ ในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 6.38 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับผลสํารวจเมื่อเดือนกรกฎาคม 2553 ท่ีผานมา (6 เดือนท่ีแลว) พบวา  
มีคะแนนความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 0.44 คะแนน  โดยความเสี่ยงดานการเมืองมีคะแนนสูงท่ีสุดคือ 7.45 คะแนน รองลงมาคือ
ความเสี่ยงดานคาครองชีพและหนี้สิน (6.99 คะแนน) และความเสี่ยงดานสุขภาพรางกาย  (6.73 คะแนน) ตามลําดับ 

 
เม่ือพิจารณาในรายตัวชี้วัดท้ัง 10 ตัว พบวา ความเสี่ยงดานความสัมพันธในครอบครัว มีคะแนนความเสี่ยง

เพิ่มขึ้นสูงท่ีสุด โดยเพิ่มขึ้น 1.14 คะแนน รองลงมาไดแก ความเสี่ยงดานคาครองชีพและหนี้สิน (0.98คะแนน) และ
ความเสี่ยงดานการงานและอาชีพ (0.63 คะแนน) ตามลําดับ  

 
สําหรับสิ่งท่ีคนกรุงเทพฯ เปนหวง และกังวลมากที่สุด ตอกรณีการชุมนุมทางการเมืองของกลุมตางๆ พบวา

อันดับแรก หวงเรื่องความแตกแยกของคนไทยดวยกัน (รอยละ 38.9) รองลงมา หวงผลกระทบดานเศรษฐกิจ การลงทุน 
และการทองเท่ียว (รอยละ 22.7)      หวงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน (รอยละ 12.0)   หวง
ภาพลักษณของประเทศ  (รอยละ 10.7)   หวงการเผชิญหนาและการใชอํานาจเกินขอบเขตของเจาหนาท่ี (รอยละ 
8.3)    และหวงเรื่องการจราจรและการเดินทาง (รอยละ 7.4) ตามลําดับ 

  
ขณะท่ีความเชื่อม่ันตอรัฐบาลในการแกปญหาสําคัญๆ ท่ีประเทศไทยเผชิญอยูในขณะนี้ พบวา มีคะแนนความ

เชื่อม่ันเพียง 3.34  คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยปญหาความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตมีคะแนน
ความเชื่อม่ันนอยท่ีสุดคือ 2.82 คะแนน  รองลงมาไดแก ปญหาราคาสินคาและคาครองชีพ (3.31 คะแนน)  ปญหาการ
ชุมนุมทางการเมือง (3.32 คะแนน)  ปญหาชายแดนไทย – กัมพูชา (3.42 คะแนน)  และปญหาเรื่องการแกไขรัฐธรรมนูญ 
(3.82 คะแนน) ตามลําดับ  

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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1.   คะแนนความเสี่ยงของคนกรุงเทพฯ ในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 6.38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซ่ึง
เพิ่มขึ้นจากการสํารวจเมื่อ 6 เดือนท่ีแลว 0.44 คะแนน  โดยความเสี่ยงในดานการเมืองมีคะแนนสูงท่ีสุด ขณะที่ความ
เสี่ยงในดานความสัมพันธในครอบครัวมีคะแนนต่ําท่ีสุด     

ความเสี่ยงในดานตางๆ 
สํารวจเดือน 
ก.ค. 53 

(เต็ม 10 คะแนน) 

สํารวจเดือน 
ม.ค. 54 

(เต็ม 10 คะแนน) 

เพิ่มขึ้น/
ลดลง 

1)  ความเสี่ยงดานการเมือง เชน ความไมมัน่คงทางการเมอืง   
ความแตกแยก ขัดแยงรุนแรงทางการเมือง และระบอบ
ประชาธิปไตยถูกสั่นคลอน  

7.59 7.45 -0.14 

2)   ความเสี่ยงดานคาครองชพีและหนี้สิน เชน มีรายจายสูงกวา
รายรับ มีภาระ หนี้สิน หรือมโีอกาสเปนหนี้ ฯลฯ 

6.01 6.99 +0.98 

3)  ความเสี่ยงดานสุขภาพรางกาย เชน กินอาหารไมถูกสุขอนามัย 
มี  สารพิษเจือปน  ขาดการออกกําลังกาย  ไดรับมลพิษทางอากาศ
และทางน้ํา ฯลฯ 

6.61 6.73 +0.12 

4) ความเสี่ยงดานชีวิตและทรัพยสิน เชน การถูกทํารายรางกาย    
ถูกลูกหลง โจรกรรม ทรัพยสิน  ฉกชิงวิ่งราว และลวงละเมิดทางเพศ   
ฯลฯ 

6.41 6.71 +0.30 

5)   ความเสี่ยงดานการจราจรและการเดินทาง เชน อุบัติเหตุจาก
การจราจร การเดินทาง  ตกรถ ตกเรือ ฯลฯ 

6.02 6.63 +0.61 

6)  ความเสี่ยงดานการงานอาชีพ เชน มีโอกาสตกงาน ถูกลด
เงินเดือน รายไดลดลง  หนาที่การงานไมมัน่คง 

5.86 6.49 +0.63 

7)   ความเสี่ยงดานการสูญเสียวัฒนธรรมประเพณีและสิ่งยึดเหนี่ยว
จิตใจ เชน ความเสี่ยงที่จะสูญเสียวัฒนธรรมประเพณีอันดงีาม 
ความสัมพนัธในชุมชน วิถีชีวติแบบดั้งเดิม และหางไกลจากศาสนา   

5.70 6.27 +0.57 

8)   ความเสี่ยงดานสุขภาพจิตใจ เชน ความเครียด  วิตกกังวล ทุกข
ใจ ซึมเศรา ฯลฯ 

5.91 6.21 +0.30 

9)   ความเสี่ยงดานภัยธรรมชาติและโรคระบาดรายแรง เชน  พาย ุ
น้ําทวม   แผนดินไหว โรคไขหวัด 2009 ฯลฯ 

5.35 5.29 -0.06 

10)   ความเสี่ยงดานความสัมพันธในครอบครัว เชน การทะเลาะ
เบาะแวง ทํารายรางกาย หางเหิน ไมเขาใจกนั และความแตกแยก
ในครอบครัว 

3.90 5.04 +1.14 

เฉล่ียรวม 5.94 6.38 +0.44 
 

    หมายเหตุ  การสุมตัวอยางในการสํารวจแตละครั้งใชหลักเกณฑเดียวกัน ดวยขอคําถามแบบเดียวกัน แตไมใชกลุมตัวอยางกลุมเดียวกัน 
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2.  สิ่งท่ีเปนหวงและกังวล มากที่สุด หากมีการชุมนุมทางการเมืองของกลุมตางๆ ท้ัง เสื้อเหลือง เสื้อแดง ไดแก 
 

ความแตกแยกของคนไทยดวยกัน รอยละ 38.9 
ผลกระทบดานเศรษฐกิจ การลงทุน การทองเที่ยว ของไทย รอยละ 22.7 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รอยละ 12.0 
ภาพลักษณของประเทศไทย รอยละ 10.7 
การเผชิญหนาและการใชอํานาจเกินขอบเขตของเจาหนาที่ รอยละ 8.3 
ปญหาจราจรและการเดินทาง รอยละ 7.4 

 
 

3. คะแนนความเชื่อม่ันตอรัฐบาลนายกฯ อภิสิทธ์ิ ในการแกปญหาสําคัญๆ ของชาติตอไปนี้ใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
  

ปญหา คะแนน 
ปญหาเรื่องการแกไขรัฐธรรมนูญ 3.82 
ปญหาชายแดนไทย - กัมพูชา 3.42 
ปญหาการชุมนุมทางการเมอืง  3.32 
ปญหาราคาสินคาและคาครองชีพ  3.31 
ปญหาความรนุแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 2.82 

เฉล่ียรวม 3.34 
 

 
 
 

 
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 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

     การสํารวจใชการสุมตัวอย างประชาชนอายุ  18  ปขึ้นไปจากทุกสาขาอาชีพ  ที่อาศัยอยู ในเขต
กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมถนน จากนั้น
จึงสุมประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ และใชวิธีเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบตัว และการ
สัมภาษณทางโทรศัพท ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,236 คน เปนเพศชายรอยละ 50.6 และเพศหญิงรอยละ 49.4 

 
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน 
โดยเปนขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเอง จากนั้นคณะ
นักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :   25 มกราคม 2554 

      
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :   26 มกราคม 2554 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
                       ชาย 625 50.6 
                       หญิง 611 49.4 

รวม 1,236 100.0 
อายุ    
                      18 - 25 ป 289 23.4 
                      26 - 35 ป 336 27.2 
                      36 - 45 ป 268 21.7 
                      46 ปขึ้นไป 343 27.7 

รวม 1,236 100.0 
การศึกษา   
               ต่ํากวาปริญญาตรี 793 64.2 
               ปริญญาตรี 387 31.3 
               สูงกวาปริญญาตรี 40 3.2 
              ไมระบุการศึกษา 16 1.3 

รวม 1,236 100.0 
อาชีพ   
     ขาราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกิจ 40 3.2 
     พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 332 26.9 
     คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 427 34.6 
     รับจางทั่วไป 182 14.7 
     พอบาน แมบาน เกษยีณอายุ 126 10.2 
     อ่ืนๆ อาทิ นักศึกษา อาชพีอิสระ วางงาน เปนตน 125 10.1 
     ไมระบุอาชพี 4 0.3 

รวม 1,236 100.0 
 
 
 


