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ผลสํารวจเรื่อง  
ดัชนีความเสี่ยงของคนกรุงเทพฯ ในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ 

 
คนกรุงเทพฯ ระบุ ยุครัฐบาลยิ่งลักษณ เสี่ยงดานคาครองชีพและหนี้สินมากที่สุด  และ 40.9% ตองการให
รัฐแกปญหาสินคาราคาแพง คาครองชีพสูงเปนอันดับแรก 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง  “ดัชนีความเสี่ยง
ของคนกรุงเทพฯ ในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ”  โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 
1,158 คน พบวา ความเสี่ยงของคนกรุงเทพฯ ในภาพรวม มีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี 5.91 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
โดยคนกรุงเทพฯ รูสึกเสี่ยงในดานคาครองชีพและหนี้สินมากที่สุด (6.75 คะแนน) รองลงมาคือ รูสึกเสี่ยงดานการเมือง 
(6.51 คะแนน) ดานชีวิตและทรัพยสิน (6.19 คะแนน) และดานภัยธรรมชาติและโรคระบาดรายแรง (6.08 คะแนน) ขณะที่
ดานความสัมพันธในครอบครัวมีความเสี่ยงนอยท่ีสุด (4.48 คะแนน) 

 
เม่ือเปรียบเทียบกับผลสํารวจเมื่อเดือนมกราคม 2554  ท่ีผานมา พบวา คนกรุงเทพฯ มีความเสี่ยงลดลงใน

ภาพรวม (0.47 คะแนน) และเปนการลดลงในเกือบทุกดาน โดยเฉพาะดานการเมืองท่ีความเสี่ยงปรับลดลงจาก 7.45 
คะแนน มาอยูท่ี 6.51 คะแนน ขณะที่มีเพียงความเสี่ยงดานภัยธรรมชาติท่ีมีคะแนนสูงขึ้นจากปท่ีผานมาจาก 5.29 
คะแนนเปน 6.08 คะแนน   
 

สําหรบัสิ่งท่ีคนกรุงเทพฯ ตองการใหรัฐบาลแกปญหามากที่สุดคือ สินคาราคาแพง คาครองชพีสูง (รอยละ 
40.9) รองลงมาคือ ความแตกแยกของคนในชาติ (รอยละ 22.5) การรับมือกับปญหาน้าํทวมในป 2555 (รอยละ 15.2) 
ผลกระทบดานเศรษฐกิจ การลงทุน การทองเที่ยว ของไทย (รอยละ 8.5) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน (รอยละ 8.2) และปญหาจราจรและการเดินทาง (รอยละ 4.7)  
 

รายละเอียดดังตอไปนี้ 
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1.   คะแนนความเสี่ยงของคนกรุงเทพฯ ในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 5.91 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซ่ึง
ลดลงจากการสํารวจเมื่อ 1 ปท่ีแลว 0.47 คะแนน  โดยความเสี่ยงในดานคาครองชีพและหนี้สินมีคะแนนสูงท่ีสุด ขณะที่
ความเสี่ยงในดานความสัมพันธในครอบครัวมีคะแนนต่ําท่ีสุด     

ความเสี่ยงในดานตางๆ 
สํารวจเดือน 
ม.ค. 54 

(เต็ม 10 คะแนน) 

สํารวจเมื่อ 
ก.พ. 55 

(เต็ม 10 คะแนน) 

เพิ่มขึ้น/
ลดลง 

1)  ความเสี่ยงดานคาครองชพีและหนี้สิน เชน สินคาราคาสูง  
 มีรายจายสูงกวารายรับ มีภาระ หนี้สิน หรือมีโอกาสเปนหนี้ ฯลฯ 

6.99 6.75 -0.24 

2)  ความเสี่ยงดานการเมือง เชน ความไมมัน่คงทางการเมอืง   
ความแตกแยก ขัดแยงรุนแรงทางการเมือง และระบอบ
ประชาธิปไตยถูกสั่นคลอน  

7.45 6.51 -0.94 

3)  ความเสี่ยงดานชีวิตและทรพัยสนิ เชน การถูกทํารายรางกาย    ถูก
ลูกหลง โจรกรรม ทรัพยสิน  ฉกชิงวิ่งราว และลวงละเมดิทางเพศ   ฯลฯ 

6.71 6.19 -0.52 

4)  ความเสี่ยงดานภัยธรรมชาติและโรคระบาดรายแรง เชน  พาย ุ
น้ําทวม แผนดนิไหว โรคไขหวัด 2009 ฯลฯ 

5.29 6.08 +0.79 

5)  ความเสี่ยงดานการจราจรและการเดินทาง เชน อุบัติเหตุจาก
การจราจร การเดินทาง  ตกรถ ตกเรือ ฯลฯ 

6.63 5.96 -0.67 

6)  ความเสี่ยงดานสุขภาพรางกาย เชน กินอาหารไมถูกสุขอนามัย 
มีสารพิษเจือปน  ขาดการออกกําลังกาย  ไดรับมลพิษทางอากาศ
และทางน้ํา ฯลฯ 

6.73 5.88 -0.85 

7)  ความเสี่ยงดานการสูญเสียวัฒนธรรมประเพณีและสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ 
เชนความเสีย่งที่จะสูญเสียวฒันธรรมประเพณีอันดีงาม 
ความสัมพนัธในชุมชน วิถีชีวติแบบดั้งเดิม และหางไกลจากศาสนา   

6.27 5.87 -0.40 

8)  ความเสี่ยงดานการงานอาชีพ เชน มีโอกาสตกงาน ถูกลด
เงินเดือน รายไดลดลง  หนาที่การงานไมมัน่คง 

6.49 5.81 -0.68 

9)  ความเสี่ยงดานสุขภาพจิตใจ เชนความเครียด  วิตกกงัวล  
ทุกขใจ ซึมเศรา ฯลฯ 

6.21 5.52 -0.69 

10) ความเสี่ยงดานความสัมพันธในครอบครัว เชน การทะเลาะ
เบาะแวง ทํารายรางกาย หางเหิน ไมเขาใจกนั และความแตกแยก
ในครอบครัว 

5.04 4.48 -0.56 

เฉล่ียรวม 6.38 5.91 -0.47 
 

    หมายเหตุ  - การสุมตัวอยางในการสํารวจแตละครั้งใชหลักเกณฑเดียวกัน ดวยขอคําถามแบบเดียวกัน แตไมใชคนกลุมเดียวกัน 
                   - คะแนนสูงหมายถึงเสี่ยงมาก คะแนนต่ําหมายถึงเสี่ยงนอย



 

 

 

3

2.  สิ่งท่ีตองการใหรัฐบาลแกปญหามากที่สุด ไดแก 
 

สินคาราคาแพง  คาครองชีพสูง  รอยละ 40.9 
ความแตกแยกของคนไทยดวยกัน รอยละ 22.5 
การรับมือกับปญหาน้ําทวมในป 2555 รอยละ 15.2 
ผลกระทบดานเศรษฐกิจ การลงทุน การทองเที่ยว ของไทย รอยละ 8.5 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รอยละ 8.2 
ปญหาจราจรและการเดินทาง รอยละ 4.7 

 
 

 
 

 
 

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

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

1. เพื่อสํารวจความเสี่ยงตอการดําเนินชีวิตของคนกรุงเทพฯ ในดานตางๆ  
2. เพื่อสะทอนความเห็นตอส่ิงที่กังวลและตองการใหรัฐบาลแกปญหามากที่สุด 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 29
เขต จาก 50 เขต ทั้งเขตชั้นใน ช้ันกลาง และชั้นนอก ไดแก คลองเตย คลองสามวา ดอนเมือง ดุสิต ตล่ิงชัน ทุงครุ 
บางกอกนอย บางกะป บางขุนเทียน บางเขน บางคอแหลม บางซื่อ บางนา บางพลัด บางรัก บึงกุม ปทุมวัน ประเวศ 
ปอมปราบ  พญาไท  พระนคร  ราชเทวี ราษฎรบูรณะ ลาดกระบัง  สวนหลวง  สะพานสูง  สาทร  สายไหม และ
หลักสี่ ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใชวธีิเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ
แบบพบตัว ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 1,158  คน เปนชายรอยละ 49.9 และหญิงรอยละ 50.1 

 
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน 
โดยเปนขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :   1 - 3 กุมภาพันธ 2555 

      
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :   7 กุมภาพันธ 2555 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
                       ชาย 578 49.9 
                       หญิง 580 50.1 

รวม 1,158 100.0 
อายุ    
                      18 - 25 ป 295 25.5 
                      26 - 35 ป 295 25.5 
                      36 - 45 ป 273 23.5 
                      46 ปขึ้นไป 295 25.5 

รวม 1,158 100.0 
การศึกษา   
               ต่ํากวาปริญญาตรี 774 66.8 
               ปริญญาตรี 353 30.5 
               สูงกวาปริญญาตรี 31 2.7 

รวม 1,158 100.0 
อาชีพ   
     ขาราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกิจ 138 11.9 
     พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 298 25.7 
     คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 324 28.1 
     รับจางทั่วไป 174 15.0 
     พอบาน แมบาน เกษยีณอายุ 101 8.7 
     อ่ืนๆ อาทิ นักศึกษา อาชพีอิสระ วางงาน เปนตน 123 10.6 

รวม 1,158 100.0 
 
 
 


