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ผลสํารวจเรื่อง  
ดัชนีความเสี่ยงของคนกรุงเทพฯ ในรอบ 1 ปรัฐบาลยิ่งลักษณ 

 

ในรอบ 1 ป รัฐบาลยิ่งลักษณ คนกรุงเทพฯ เสี่ยงดานการเมืองมากที่สุด และ51.0% เชื่อหากเดินหนาแก
รัฐธรรมนูญหรือพรบ.ปรองดองจะทําใหเกิดการชุมนุมและความไมสงบทางการเมือง  
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง  “ดัชนีความเสี่ยง
ของคนกรุงเทพฯ ในรอบ 1 ปรัฐบาลยิ่งลักษณ”  โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร 
จํานวนทั้งสิ้น 1,183 คน พบวา  

 

คะแนนความเสี่ยงของคนกรุงเทพฯ ในภาพรวมอยูท่ี 5.89 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนนซึ่งเปนระดับความ
เสี่ยงสูงสุด) โดยคนกรุงเทพฯ รูสึกเสี่ยงในดานการเมืองมากที่สุด (6.83 คะแนน) รองลงมาคือ รูสึกเสี่ยงดานคาครองชีพ (6.63 
คะแนน) และ ดานชีวิตและทรัพยสิน (6.32 คะแนน) ขณะที่ดานความสัมพันธในครอบครัวมีความเสี่ยงนอยที่สุด (4.25 
คะแนน) ท้ังนี้  เม่ือเปรียบเทียบกับผลสํารวจเดือนกุมภาพันธท่ีผานมาพบวา ความเสี่ยงดานการเมืองมีคะแนนเพิ่มขึ้นมาก
ท่ีสุด (+0.32 คะแนน) รองลงมาคือดานสุขภาพจิตใจ (+0.22 คะแนน) และดานสุขภาพรางกาย (+0.15 คะแนน) สวนความ
เสี่ยงดานคาครองชีพและหนี้สินท่ีคนกรุงฯ เสี่ยงมากที่สุดในการสํารวจครั้งท่ีผานมามีคะแนนลดลง (-0.12 คะแนน ) ขณะที่
ดานการสูญเสียวัฒนธรรมประเพณีและสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเปนดานที่มีความเสี่ยงลดลงมากที่สุด (-0.55 คะแนน) 
 

 นอกจากนี้  คนกรุงเทพฯ ยังมีความเห็นเกี่ยวกับประเด็นการเมืองเพิ่มเติมวาหากรัฐบาลมีการเดินหนาแก
รัฐธรรมนูญหรือ พรบ. ปรองดอง  รอยละ 51.0 เชื่อวาจะทําใหเกิดความไมสงบทางการเมืองและนําไปสูการชุมนมุทาง
การเมือง ขณะที่ รอยละ 16.6 ไมเชื่อวาจะเกดิความไมสงบดังกลาว     

 สวนความคดิเห็นหากมีการลอยตัวกาซหุงตมภาคครัวเรือนในอนาคต จะกระทบตอคาครองชีพของคน
กรุงเทพฯ มากนอยเพียงใด รอยละ 77.0 ระบุวา “มากถึงมากที่สุด” ขณะที่ รอยละ 23.0 ระบุวา “นอยถึงนอยที่สุด” 
ท้ังนี้เม่ือถามตอวานโยบายเพิ่มรายไดและลดภาระคาใชจายของประชาชนผานโครงการตางๆ ของรัฐบาลในรอบ 1 ปท่ี
ผานมา ไมวาจะเปน คาแรงขัน้ต่ํา 300 บาทตอวัน   โครงการรานธงฟาราคาประหยดั โครงการรานถกูใจ  เปนตน ชวย
ทานไดอยางไรบาง กลุมตัวอยางรอยละ 53.3 เห็นวา “เหมือนเดิมไมไดชวยอะไรเลย”  ขณะที่รอยละ 27.9 เหน็วา “ชวย
เพิ่มรายไดและหรือลดคาใชจาย”  และรอยละ 18.8 เห็นวา “ไมเพียงไมชวย แตชีวิตความเปนอยูกลับแยลง” 

 

สําหรับสิ่งท่ีคนกรุงเทพฯ ตองการใหรัฐบาลแกปญหามากที่สุดคือ สินคาราคาแพง คาครองชพีสูง (รอยละ 
39.0) รองลงมาคือ การชุมนุมทางการเมืองและความแตกแยกของคนในชาติ (รอยละ 23.5) และผลกระทบดาน
เศรษฐกิจ การลงทุน การทองเที่ยวของไทย (รอยละ 12.0)  
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รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

1.   คะแนนความเสี่ยงของคนกรุงเทพฯ ในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 5.89 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซ่ึง
ลดลงจากการสํารวจเมื่อเดือนกุมภาพันธ 0.02 คะแนน  โดยความเสี่ยงในดานการเมืองมีคะแนนสูงท่ีสุด ขณะท่ีความ
เสี่ยงในดานความสัมพันธในครอบครัวมีคะแนนต่ําท่ีสุด (คะแนนสูงหมายถึงเสี่ยงมาก คะแนนต่ําหมายถึงเสี่ยงนอย)  

ความเสี่ยงในดานตางๆ 
สํารวจเมื่อ 
ก.พ. 55 

(เต็ม 10 คะแนน) 

สํารวจเมื่อ 
ก.ค. 55 

(เต็ม 10 คะแนน) 

เพิ่มขึ้น/
ลดลง 

1)  ความเสี่ยงดานการเมือง เชน ความไมมัน่คงทางการเมอืง   
ความแตกแยก ขัดแยงรุนแรงทางการเมือง และระบอบ
ประชาธิปไตยถูกสั่นคลอน  

6.51 6.83 +0.32 

2)  ความเสี่ยงดานคาครองชพีและหนี้สิน เชน สินคาราคาสูง  
 มีรายจายสูงกวารายรับ มีภาระ หนี้สิน หรือมีโอกาสเปนหนี้ ฯลฯ 

6.75 6.63 -0.12 

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

6.19 6.32 +0.13 

4)  ความเสี่ยงดานการจราจรและการเดินทาง เชน อุบัติเหตุจาก
การจราจร การเดินทาง  ตกรถ ตกเรือ ฯลฯ 

5.96 6.16 +0.20 

5)  ความเสี่ยงดานภัยธรรมชาติและโรคระบาดรายแรง เชน  พาย ุ
น้ําทวม แผนดนิไหว โรคมือเทาปาก โรคไขเลือดออก ฯลฯ 

6.08 6.08 0.00 

6)  ความเสี่ยงดานสุขภาพรางกาย เชน กินอาหารไมถูกสุขอนามัย 
มีสารพิษเจือปน  ขาดการออกกําลังกาย  ไดรับมลพิษทางอากาศ
และทางน้ํา ฯลฯ 

5.88 6.03 +0.15 

7)  ความเสี่ยงดานสุขภาพจิตใจ เชนความเครียด  วิตกกงัวล  
ทุกขใจ ซึมเศรา ฯลฯ 

5.52 5.74 +0.22 

8)  ความเสี่ยงดานการงานอาชีพ เชน มีโอกาสตกงาน ถูกลด
เงินเดือน รายไดลดลง  หนาที่การงานไมมัน่คง 

5.81 5.49 -0.32 

9)  ความเสี่ยงดานการสูญเสียวัฒนธรรมประเพณีและสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ 
เชนความเสีย่งที่จะสูญเสียวฒันธรรมประเพณีอันดีงาม 
ความสัมพนัธในชุมชน วิถีชีวติแบบดั้งเดิม และหางไกลจากศาสนา   

5.87 5.32 -0.55 

10) ความเสี่ยงดานความสัมพันธในครอบครัว เชน การทะเลาะ
เบาะแวง ทํารายรางกาย หางเหิน ไมเขาใจกนั และความแตกแยก
ในครอบครัว 

4.48 4.25 -0.23 

เฉล่ียรวม 5.91 5.89 -0.02 
 

    หมายเหตุ   การสุมตัวอยางในการสํารวจแตละครั้งใชหลักเกณฑเดียวกัน ดวยขอคําถามแบบเดียวกัน แตไมใชคนกลุมเดียวกัน 
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2. ความคิดเหน็หากมีการเดินหนาแกรัฐธรรมนูญหรือ พรบ. ปรองดอง จะทําใหเกิดความไมสงบทางการเมืองและ
นําไปสูการชุมนุมทางการเมอืงหรือไม 
 

เชื่อวาจะเกิด  รอยละ 51.0 
ไมเชื่อวาจะเกิด รอยละ 16.6 
ไมแนใจ รอยละ 32.4 

 
3. ความคิดเหน็หากมีการลอยตัวกาซหุงตมภาคครัวเรือนในอนาคต จะกระทบตอคาครองชีพมากนอยเพียงใด 
 

มากถึงมากที่สุด  
(โดยแบงเปนมากรอยละ 51.4  และมากที่สุดรอยละ 25.6 ) 

รอยละ 77.0 

 

นอยถึงนอยที่สุด 
(โดยแบงเปนนอยรอยละ 19.0 และนอยท่ีสุดรอยละ 4.0 ) 

 

รอยละ
 

23.0 

 
4. ความคิดเห็นตอนโยบายเพิ่มรายไดและลดภาระคาใชจายของประชาชนผานโครงการตางๆของรัฐบาลในรอบ 1 ปท่ี
ผานมา ไมวาจะเปน คาแรงขัน้ต่ํา 300 บาทตอวัน   โครงการรานธงฟาราคาประหยดั โครงการรานถกูใจ  เปนตน 
 

ชวยเพิ่มรายไดและหรือลดคาใชจาย  รอยละ 27.9 
เหมือนเดิมไมไดชวยอะไรเลย รอยละ 53.3 
ไมเพียงไมชวย แตชีวิตความเปนอยูกลับแยลง รอยละ 18.8 

 
5.  สิ่งท่ีตองการใหรัฐบาลแกปญหามากที่สุด (5 อันดบัแรก) ไดแก 

 
สินคาราคาแพง  คาครองชีพสูง  รอยละ 39.0 
การชุมนุมทางการเมืองและความแตกแยกของคนในชาติ รอยละ 23.5 
ผลกระทบดานเศรษฐกิจ การลงทุน การทองเที่ยวของไทย รอยละ 12.0 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รอยละ 11.0 
การรับมือกับปญหาน้ําทวมในป 2555 รอยละ 9.2 

 
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 



 

 

 

4

รายละเอียดในการสํารวจ 
 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 

1. เพื่อสํารวจความเสี่ยงตอการดําเนินชีวิตของคนกรุงเทพฯ ในดานตางๆ  
2. เพื่อสะทอนความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเดินหนาแกรัฐธรรมนูญหรือ พรบ.ปรองดอง จะทําให

เกิดความไมสงบทางการเมืองและนําไปสูการชุมนุมทางการเมืองหรือไม 
3. เพื่อสะทอนความเห็นของประชาชนตอการลอยตัวกาซหุงตมภาคครัวเรือน จะกระทบตอคาครองชีพมาก

นอยเพียงใด 
4. เพื่อสะทอนสิ่งที่เตองการใหรัฐบาลแกปญหามากที่สุดในปจจุบัน 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 30
เขต จาก 50 เขต ทั้งเขตชั้นใน ช้ันกลาง และชั้นนอก ไดแก คลองเตย คลองสาน คันนายาว จตุจักร ดอนเมือง        
ดินแดง ดุสิต ทวีวัฒนา ธนบุรี บางกะป  บางขุนเทยีน บางเขน บางคอแหลม บางซื่อ บางนา บางพลัด บางรัก บงึกุม 
ปทุมวัน ประเวศ พญาไท พระโขนง พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี ราชเทวี  สวนหลวง  สะพานสูง สายไหม  และ 
หลักสี่ ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใชวธีิเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ
แบบพบตัว ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 1,183  คน เปนชายรอยละ 50.5 และหญิงรอยละ 49.5 

 
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน 
โดยเปนขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :   16 - 18 กรกฎาคม2555 

      
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :   19 กรกฎาคม 2555 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
                       ชาย 597 50.5 
                       หญิง 586 49.5 

รวม 1,183 100.0 
อายุ    
                      18 - 25 ป 298 25.2 
                      26 - 35 ป 310 26.2 
                      36 - 45 ป 290 24.5 
                      46 ปขึ้นไป 285 24.1 

รวม 1,183 100.0 
การศึกษา   
               ต่ํากวาปริญญาตรี 769 65.0 
               ปริญญาตรี 377 31.9 
               สูงกวาปริญญาตรี 37 3.1 

รวม 1,183 100.0 
อาชีพ   
     ขาราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกิจ 119 10.1 
     พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 338 28.6 
     คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 333 28.2 
     รับจางทั่วไป 169 14.3 
     พอบาน แมบาน เกษยีณอายุ 71 6.0 
     นักศึกษา 120 10.2 
     อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 33 2.6 

รวม 1,183 100.0 
 
 
 


