
 

 

 

1

  
 
 

 
ผลสํารวจเรื่อง  

ความเสี่ยงของคนกรุงเทพฯ ทามกลางปญหาเศรษฐกิจ การเมอืง และการกอการราย 
 
คนกรุงเทพฯ เสี่ยงสุดเรื่องหนี้สินและคาครองชีพ  และเสี่ยงเพิ่มมากสุดเรื่องจราจร  ย้ําเกือบ 2 ปรัฐบาล 
ยิ่งลักษณ การแกปญหาสินคาราคาแพง  การจราจรติดขัด  และความขัดแยงทางการเมืองยังไมเห็นผล        
  

จากปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคมปจจุบัน  ไมวาจะเปนการวางระเบิด ขาวของสินคาราคาแพง  นักเรียนตีกัน 
เปนตน ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง  “ความเสี่ยง
ของคนกรงุเทพฯ ทามกลางปญหาเศรษฐกิจ การเมือง และการกอการราย” โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป
ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 1,202 คน พบวา ความเสี่ยงในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 6.13 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากการสํารวจเมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 (0.24 คะแนน) 
 
 คนกรุงเทพฯ มีความเสี่ยงดานคาครองชพีและหนี้สินมากที่สุด (7.32 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
รองลงมาคือ ความเสี่ยงดานการจราจรและการเดินทาง (7.15 คะแนน) และความเสี่ยงดานการเมือง (6.94 คะแนน) 
ขณะที่ดานความสัมพันธในครอบครัวมีความเสี่ยงนอยที่สุด (4.28 คะแนน) 
 
 ท้ังนี้เม่ือเปรียบเทียบกับผลสํารวจเมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 พบวาดานที่มีคะแนนความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมากที่สุด
คือ ดานการจราจรและการเดินทาง (+0.99 คะแนน) รองลงมาคือดานคาครองชีพและหนี้สิน (+0.69 คะแนน) และดาน
การเมือง (+0.59 คะแนน) ขณะทีด่านภัยธรรมชาติและโรคระบาดรายแรงมีความเสีย่งลดลงมากทีสุ่ด (-0.64 คะแนน) 
 
 สําหรับความเห็นตอเร่ืองท่ีรัฐบาลไมสามารถแกปญหาใหกับคนกรุงเทพฯ ไดเลย หลังผานการทําหนาท่ีมา
เกือบ 2 ป อันดับแรกคือ สินคาราคาแพงขึ้น/คาครองชีพสูง (รอยละ 81.6) รองลงมาคือ ปญหาจราจรและการเดินทาง 
(รอยละ 64.3) และการชุมนุมทางการเมืองและความแตกแยกของคนในชาติ (รอยละ 64.1) 
  

รายละเอียดดังตอไปนี้ 
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1.   ความเสี่ยงของคนกรุงเทพฯ  ในภาพรวม มีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี 6.13 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซ่ึงเพิ่มขึ้น
จากการสํารวจเมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 (0.24 คะแนน)  โดยความเสี่ยงในดานคาครองชีพและหนี้สินมีคะแนนสูงท่ีสุด 
ขณะที่ความเสี่ยงในดานความสัมพันธในครอบครัวมีคะแนนต่ําท่ีสุด  
  

ความเสี่ยงในดานตางๆ 
(คะแนนสูงหมายถึงเสี่ยงมาก คะแนนต่ําหมายถึงเสี่ยงนอย) 

สํารวจเมื่อ 
ก.ค. 55 

(เต็ม 10 คะแนน) 

สํารวจเมื่อ 
มิ.ย. 56 

(เต็ม 10 คะแนน) 

เพิ่มขึ้น/
ลดลง 

1)  ความเสี่ยงดานคาครองชพีและหนี้สิน เชน สินคาราคาสูง ขาว
ของแพง มีรายจายสูงกวารายรับ มีภาระหนีสิ้น ฯลฯ 

6.63 7.32 +0.69 

2)  ความเสี่ยงดานการจราจรและการเดินทาง เชน อุบัติเหตุจาก
การจราจร การเดินทาง  ตกรถ ตกเรือ ฯลฯ 

6.16 7.15 +0.99 

3)  ความเสี่ยงดานการเมือง เชน ความไมมัน่คงทางการเมอืง   
ความแตกแยก ขัดแยงรุนแรงทางการเมือง และระบอบ
ประชาธิปไตยถูกสั่นคลอน  

6.83 6.94 +0.11 

4)  ความเสี่ยงดานสุขภาพรางกาย เชน กินอาหารไมถูกสุขอนามัย 
มีสารพิษเจือปน  ขาดการออกกําลังกาย  ไดรับมลพิษทางอากาศ
และทางน้ํา ฯลฯ 

6.03 6.62 +0.59 

5)  ความเสี่ยงดานชีวิตและทรพัยสนิ เชน การกอการรายวางระเบิด การ
ถูกทําราย  ถูกลูกหลง โจรกรรมทรัพยสิน  และลวงละเมดิทางเพศ   ฯลฯ 

6.32 6.24 -0.08 

6)  ความเสี่ยงดานสุขภาพจิตใจ เชนความเครียด  วิตกกงัวล  
ทุกขใจ ซึมเศรา ฯลฯ 

5.74 5.95 +0.21 

7)  ความเสี่ยงดานการงานอาชีพ เชน มีโอกาสตกงาน ถูกลด
เงินเดือน รายไดลดลง  หนาที่การงานไมมัน่คง 

5.49 5.85 +0.36 

8)  ความเสี่ยงดานการสูญเสียวัฒนธรรมประเพณีและสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ 
เชนความเสีย่งที่จะสูญเสียวฒันธรรมประเพณีอันดีงาม 
ความสัมพนัธในชุมชน วิถีชีวติแบบดั้งเดิม และหางไกลจากศาสนา   

5.32 5.46 +0.14 

9)  ความเสี่ยงดานภัยธรรมชาติและโรคระบาดรายแรง เชน  น้ํา
ทวม พายุ โรคมือเทาปาก โรคไขเลือดออก ฯลฯ 

6.08 5.44 -0.64 

10) ความเสี่ยงดานความสัมพันธในครอบครัว เชน การทะเลาะ
เบาะแวง ทํารายรางกาย หางเหิน ไมเขาใจกนั และความแตกแยก
ในครอบครัว 

4.25 4.28 +0.03 

เฉล่ียรวม 5.89 6.13 +0.24 
 

    หมายเหตุ:   การสุมตัวอยางในการสํารวจแตละครั้งใชหลักเกณฑเดียวกัน ดวยขอคําถามแบบเดียวกัน แตไมใชคนกลุมเดียวกัน 
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2.  ความเห็นตอเร่ืองท่ีรัฐบาลไมสามารถแกปญหาใหกับคนกรุงเทพฯ ไดเลย หลังผานการทําหนาท่ีมาเกือบ 2 ป 
     (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 
สินคาราคาแพงขึ้น/คาครองชีพสูง  รอยละ 81.6 
ปญหาจราจรและการเดินทาง รอยละ 64.3 
การชุมนุมทางการเมืองและความแตกแยกของคนในชาติ รอยละ 64.1 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รอยละ 41.0 
ผลกระทบดานเศรษฐกิจ การลงทุน การทองเที่ยวของไทย รอยละ 34.0 
การรับมือกับปญหาน้ําทวมในป 2556 รอยละ 18.0 

 
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. เพื่อสะทอนปญหาที่รัฐไมสามารถแกปญหาใหกับคนกรุงเทพฯไดตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปที่ผานมา 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 24
เขต จาก 50 เขต ทั้งเขตชั้นใน ช้ันกลาง และชั้นนอก ไดแก คลองเตย จตุจักร ดอนเมอืง ดินแดง ดุสิต ทุงครุ ธนบุรี 
บางกอกนอย บางกะป บางขุนเทียน บางเขน บางคอแหลม บางนา บางพลัด บางรัก บึงกุม ปทุมวนั ประเวศ  
พระนคร ราชเทวี  ราษฎรบูรณะ สวนหลวง สาทรและสายไหม ดวยวธีิการสุมตัวอยางแบบหลายขัน้ตอน (Multi-
Stage Sampling) จากนั้นใชวธีิเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบตัว ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 1,202 คน เปน
ชายรอยละ 48.4 และหญิงรอยละ 51.6 

 
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน 
โดยเปนขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :   7 - 10 มิถุนายน 2556 

      
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :   11 มิถุนายน 2556 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
                       ชาย 582 48.4 
                       หญิง 620 51.6 

รวม 1,202 100.0 
อายุ    
                      18 - 25 ป 299 24.9 
                      26 - 35 ป 311 25.9 
                      36 - 45 ป 297 24.7 
                      46 ปขึ้นไป 295 24.5 

รวม 1,202 100.0 
การศึกษา   
               ต่ํากวาปริญญาตรี 712 59.2 
               ปริญญาตรี 425 35.4 
               สูงกวาปริญญาตรี 65 5.4 

รวม 1,202 100.0 
อาชีพ   
     ขาราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกิจ 120 10.0 
     พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 360 29.9 
     คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 270 22.5 
     รับจางทั่วไป 203 16.9 
     พอบาน แมบาน เกษยีณอายุ 80 6.7 
     นักศึกษา 159 13.2 
     อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 10 0.8 

รวม 1,202 100.0 
 
 
 


