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  ผลส ำรวจเร่ือง  “สรุปภำวะควำมเส่ียงที่คนไทยต้องเผชิญในรอบปี 2563” 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหำวิทยำลัยกรุงเทพ ด ำเนินกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน เร่ือง “สรุปภำวะควำม
เส่ียงที่คนไทยต้องเผชิญในรอบปี  2563”  โดยเก็บข้อมูลกับประชำชนจำกทุกภูมิภำคทั่วประเทศจ ำนวน 1,161 คน พบว่ำ 

ควำมเส่ียงที่คนไทยต้องเผชิญในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันในปัจจุบันพบว่ำ ในภำพรวมมีควำมเส่ียงเฉลี่ย 4.87 คะแนน
จำกเตม็ 10 คะแนน 

 
 โดยด้ำนที่คนไทยมคีวำมเส่ียงมำกที่สุดคือ ด้ำนค่ำครองชีพและหนีสิ้น ได้ค่ำเฉลี่ย 5.85 คะแนน รองลงมาคือ ดา้น
ภยัธรรมชาติและโรคระบาดร้ายแรง ได้ค่าเฉล่ีย 5.79 คะแนน ด้านการเมือง ได้ค่าเฉล่ีย 5.78 คะแนน ด้านการจราจรและ
การเดินทาง ไดค่้าเฉล่ีย 5.43 คะแนน และดา้นสุขภาพร่างกาย ไดค่้าเฉล่ียเท่ากบั 5.23 คะแนน 
 
 ส่วนด้ำนที่คนไทยมีควำมเส่ียงน้อยที่สุดคือ ด้ำนควำมสัมพันธ์ในครอบครัว ได้ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.34 คะแนน 
รองลงมาคือ ดา้นชีวิตและทรัพยสิ์น ไดค่้าเฉล่ียเท่ากบั 4.21 คะแนน และดา้นสุขภาพจิตใจ ไดค่้าเฉล่ียเท่ากบั 4.42 คะแนน 
  
 ส ำหรับเร่ืองที่อยำกให้แก้ปัญหำอย่ำงเร่งด่วน เพ่ือลดควำมเส่ียงพบว่ำ อันดับแรกอยำกให้แก้ปัญหำค่ำครองชีพที่
สูงขึน้ สินค้ำรำคำแพงขึน้ คิดเป็นร้อยละ 61.8 รองลงมาร้อยละ 55.2 อยากให้แกปั้ญหาผลกระทบดา้นเศรษฐกจิ การลงทุน 
การท่องเท่ียวของไทย และร้อยละ 53.0 อยากให้แกปั้ญหาการชุมนุมทางการเมืองและความแตกแยกของคนไทยดว้ยกนั 
 

รายละเอียดตามประเด็นข้อค าถามดงัต่อไปน้ี   
 

เรียน  บรรณำธิกำรข่ำวหน้ำ 1 /กำรเมือง/ สังคม / เศรษฐกจิ 
เร่ือง  ผลส ำรวจควำมคดิเห็นประชำชนทัว่ประเทศ (รวม 5 หน้า) 

คนไทยชี้ค่ำครองชีพสูงและปัญหำหนี้สิน เป็นควำมเส่ียงสูงสุดที่คนไทยต้องเผชิญในปี 2563  
รองลงมำเผชิญควำมเส่ียงภัยธรรมชำติ/โรคระบำดร้ำยแรง และเผชิญควำมเส่ียงด้ำนกำรเมือง 

โดยเร่ืองที่อยำกให้เร่งแก้ปัญหำมำกที่สุดเพ่ือลดควำมเส่ียงคือ แก้ค่ำครองชีพสูง สินค้ำรำคำแพงขึน้คิดเป็นร้อยละ 61.8 
รองลงมำร้อยละ 55.2 แก้ปัญหำเศรษฐกิจ และร้อยละ 53.0 แก้ปัญหำกำรชุมนุมทำงกำรเมือง 
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1. ข้อค ำถำม “คดิว่ำในปัจจุบันนีก้ำรด ำเนินชีวติประจ ำวนัต้องเผชิญควำมเส่ียงในด้ำนต่ำงๆ ดงัต่อไปนีม้ำกน้อยเพียงใด”  

  

ควำมเส่ียง 
คะแนนเฉลี่ย 

(เตม็ 10 คะแนน) 

ด้ำนค่ำครองชีพและหนี้สิน เช่น สินคา้ราคาสูง ขา้วของแพง มีรายจ่ายสูงกว่ารายรับ                
มีภาระหน้ีสิน  หรือมีโอกาสเป็นหน้ี ฯลฯ 

5.85 

ด้ำนภัยธรรมชำตแิละโรคระบำดร้ำยแรง เช่น  น ้ าท่วม  พาย ุโรคระบาด COVID-19 ฯลฯ 5.79 
ด้ำนกำรเมือง เช่น ปัญหาการเมือง การชุมนุมทางการเมือง ความขดัแยง้รุนแรงทางการเมือง  5.78 
ด้ำนกำรจรำจรและกำรเดินทำง เช่น อุบติัเหตุจากการจราจร รถติด   5.43 
ด้ำนสุขภำพร่ำงกำย เช่น กนิอาหารไม่ถูกสุขอนามยั มีสารพิษเจือปน  
ไดรั้บมลพิษทางอากาศและทางน ้ าเช่น  ฝุ่น PM2.5  ควนั ฯลฯ 

5.23 

ด้ำนกำรสูญเสียวัฒนธรรมประเพณีและส่ิงยึดเหน่ียวจิตใจ เช่น ความเส่ียงท่ีจะสูญเสีย
วฒันธรรมประเพณีอนัดีงามของชาติ   

4.96 

ด้ำนกำรงำนอำชีพ เช่น มีโอกาสตกงาน ถูกลดเงินเดือน รายได้ลดลง หนา้ท่ีการงานไม่มัน่คง 4.64 
ด้ำนสุขภำพจิตใจ เช่น ความเครียด ความวิตกกงัวล ทุกข์ใจ ซึมเศร้า ฯลฯ  4.42 
ด้ำนชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การถูกท าร้ายร่างกาย  ถูกลูกหลง โจรกรรมทรัพยสิ์น การกอ่
การร้ายกราดยงิ และล่วงละเมิดทางเพศ   ฯลฯ 

4.21 

ด้ำนควำมสัมพันธ์ในครอบครัว เช่น การทะเลาะเบาะแวง้ ไม่เขา้ใจกนั และความแตกแยกใน
ครอบครัว 

2.34 

เฉลี่ยรวม 4.87 
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2. เร่ืองที่อยำกให้แก้ปัญหำอย่ำงเร่งด่วน เพ่ือลดควำมเส่ียง 
   (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

ค่ำครองชีพที่สูงขึน้ สินค้ำรำคำแพงขึน้ ร้อยละ 61.8 
ผลกระทบดา้นเศรษฐกจิ การลงทุน การท่องเท่ียวของไทย  ร้อยละ 55.2 
การชุมนุมทางการเมืองและความแตกแยกของคนไทยดว้ยกนั  ร้อยละ 53.0 
การทุจริตคอร์รัปชัน่ การบงัคบัใช้กฎหมาย ร้อยละ 49.4 
การว่างงาน การตกงาน ร้อยละ 42.2 
การป้องกนัโรคระบาด การแพร่เช้ือ ร้อยละ 42.1 
ปัญหาจราจรและการเดินทาง   ร้อยละ 31.7 
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน ร้อยละ 30.7 
การแกปั้ญหาน ้ าท่วม ร้อยละ 27.5 
อ่ืนๆ อาทิเช่น ราคาสินคา้เกษตร แกร้ัฐธรรมนูญ ไม่มีเร่ืองตอ้งแก  ้ ร้อยละ 3.8 
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รำยละเอยีดกำรส ำรวจ 

 
วัตถุประสงค์กำรส ำรวจ 

1) เพ่ือสะท้อนถึงความเส่ียงในดา้นต่างๆ ท่ีตอ้งเผชิญในการด าเนินชีวิตประจ าวนั 
2) เพ่ือสะท้อนถึงเร่ืองท่ีอยากให้แกปั้ญหาอยา่งเร่งด่วน เพ่ือลดความเส่ียง 

 
ประชำกรที่สนใจศึกษำ 

     การส ารวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ท่ีมีอายุ 18 ปี ข้ึนไป โดยการสุ่ม
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน ้ าหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการ
ปกครองกระทรวงมหาดไทย 

       
 ควำมคลำดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 
 
วิธีกำรรวบรวมข้อมูล  

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  (Enumeration by telephone) โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็ข้อมูลเป็น
แบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อค าถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นได้น า
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์กอ่นบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล   :  2-4 พฤศจิกายน 2563 
      

วันที่เผยแพร่ผลส ำรวจ      :  7 พฤศจิกายน 2563 

 
  ศูนย์วิจัยมหำวิทยำลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)  โทร. 02-407-3888 ต่อ 2898 

E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

 Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll    Facebook : https://facebook.com/bangkokpoll 
 

http://bangkokpoll.bu.ac.th/
http://twitter.com/bangkok_poll
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ข้อมูลของกลุ่มตวัอย่ำง 
 

 จ ำนวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 631 54.3 
            หญิง 530 45.7 

รวม 1,161 100.0 

อำยุ   
            18 ปี - 30 ปี 182 15.7 
            31 ปี - 40 ปี 147 12.7 
            41 ปี - 50 ปี 263 22.7 
            51 ปี - 60 ปี 291 25.0 
 61 ปี ข้ึนไป 278 23.9 

รวม 1,161 100.0 

กำรศึกษำ   
            ต ่ากว่าปริญญาตรี 728 62.8 
            ปริญญาตรี 321 27.6 
            สูงกว่าปริญญาตรี 112 9.6 
                                 รวม 1,161 100.0 

อำชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 255 22.0 
 ลูกจา้งเอกชน     221 19.0 
 คา้ขาย/ ท างานส่วนตวั/ เกษตรกร 362 31.1 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   59 5.1 
 ท างานให้ครอบครัว 6 0.5 
 พ่อบา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 219 18.9 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   9 0.8 
 ว่างงาน/ รวมกลุ่ม 30 2.6 

รวม 1,161 100.0 

 
 

 

 


