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ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) 
 

ผลสํารวจเร่ือง : การรับรูและรับมือกับสตอรม เซิรจ ของคนกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ 
 

จากขาวการเกิดปรากฎการณ "สตอรม เซิรจ" หรือคลื่นพายุซัดฝง ในพ้ืนที่ชายฝงอาวไทย และพ้ืนที่ใกล 
     แมนํ้า ที่อาจสงผลกระทบครอบคลุมถงึเขตตาง ๆ ของกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ ในชวงเดือน    
     สิงหาคม-กันยายน  ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง  
      “การรับรูและรับมือกับสตอรม เซริจ ของคนกรงุเทพฯ และสมุทรปราการ”   โดยเก็บขอมูลจากประชาชน 
     อายุ 18 ปขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ จํานวน 1,103 คน  เม่ือวันที่ 23-24 สิงหาคมที่ผานมา   
     สรุปผลไดดังน้ี 

 
1. ความสนใจที่มีตอขาวการเกิดปรากฎการณ "สตอรม เซิรจ"  

 ประชาชนทัว่ไป ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย 
ใหความสนใจ รอยละ 71.8 รอยละ 79.2 
ไมใหความสนใจ รอยละ 21.6 รอยละ 20.8 
ไมทราบขาว รอยละ 6.6 ไมมีผูที่ไมทราบขาว 

  
2. ความคิดเห็นตอโอกาสที่จะเกิดปรากฎการณ "สตอรม เซิรจ" ข้ึนที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ ในชวง

เดือนสิงหาคม-กันยายน 
 ประชาชนทัว่ไป ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย 
เชื่อวาจะเกิดข้ึนจริง รอยละ 62.0 รอยละ 67.1 
ไมเชื่อวาจะเกดิขึ้น รอยละ 38.0 รอยละ 32.9 

 
3. ความวติกกังวลกับขาวการเกิดปรากฎการณ "สตอรม เซิรจ"  

 ประชาชนทัว่ไป ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย 
ไมวิตกกังวล รอยละ 58.4 รอยละ 52.0 
วิตกกังวล รอยละ 41.6 รอยละ 48.0 
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4. การเตรียมตวัเพื่อรับมือกับปรากฏการณ "สตอรม เซิรจ"  

 ประชาชนทัว่ไป ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย 
ยังไมไดเตรยีมตัว 
      (เน่ืองจาก ไมรูวาจะตองเตรียมตัว   
      อยางไร และไมรูวาจะเกิดข้ึนจริงหรือไม) 

รอยละ 65.1 รอยละ 58.4 

เตรียมตวัแลว 
     (โดยการติดตามขาวสารอยางใกลชิด  
     วางแผนหาที่อยูยามฉุกเฉิน และซื้อของใชที่ 
     จําเปนเก็บไว) 

รอยละ 34.9 รอยละ 41.6 

 
5. สําหรับความตองการรับทราบขอมูลขาวสารเกีย่วกับปรากฏการณ "สตอรม เซิรจ" พบวา ประชาชน   
    ตองการทราบขอมูลเพิม่เติมในเรื่องตอไปน้ี   

 ประชาชนทัว่ไป ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย 
• แนวทางการเตรียมตัวเพือ่รับมือกับ "สตอรม เซิรจ"  รอยละ  89.3 รอยละ 90.0 
• การเตรียมความพรอมของหนวยงานที่เกี่ยวของ  รอยละ 88.5  รอยละ 87.9 
• โอกาสในการเกิด "สตอรม เซิรจ"  รอยละ 85.7  รอยละ 86.1 
• ผลกระทบที่จะไดรับจาก "สตอรม เซิรจ"   รอยละ 84.7  รอยละ 85.7 

 
6.  ความพึงพอใจตอการทํางานในเร่ืองเก่ียวกับปรากฏการณ “สตอรม เซิรจ” ของหนวยงานที่เก่ียวของ   

มีดังน้ี 
• ศูนยเตือนภัยพิบัตแิหงชาติ   

รอยละ 83.8   พอใจการทํางาน   
รอยละ 16.2   ไมพอใจการทํางาน  (โดยสวนใหญใหเหตุผลวา ยังขาดขอมูลสนับสนุนที่ชัดเจน)  

• กรมอุตุนิยมวิทยา 
รอยละ 81.4  พอใจการทํางาน     
รอยละ 18.6  ไมพอใจการทํางาน  (โดยสวนใหญใหเหตุผลวา ทํางานลาชา และคาํคาดการณที่

ผานมาไมคอยถูกตองแมนยํา) 
• กรุงเทพมหานคร 

รอยละ 75.9  พอใจการทํางาน   
รอยละ 24.1  ไมพอใจการทํางาน  (โดยสวนใหญใหเหตุผลวา ทํางานแบบฉาบฉวย ไมตอเน่ือง)  

• รัฐบาล 
รอยละ 58.3  พอใจการทํางาน   
รอยละ 41.7  ไมพอใจการทํางาน  (โดยสวนใหญใหเหตุผลวา ไมไดใหความสําคญัและไมใสใจกับ

การเกิด ปรากฏการณ “สตอรม เซิรจ” เทาที่ควร)  
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7. สําหรับความมั่นใจตอความสามารถในการรับมือกับปรากฏการณ "สตอรม เซิรจ" ของหนวยงาน 

ที่เก่ียวของ พบวา  
 ประชาชนทัว่ไป ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย 
ไมมั่นใจวาจะสามารถรับมือได รอยละ 59.9 รอยละ 61.5 
ม่ันใจวาสามารถรับมือได รอยละ 40.1 รอยละ 38.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770-6 
E-mail: research@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 
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รายละเอียดในการสํารวจ 

 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการในประเดน็ตอไปน้ี  

1. ความสนใจตอขาวการเกดิปรากฏการณ “สตอรม เซิรจ” 
2. ความเห็นตอการเกิด “สตอรม เซิรจ” ขึ้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ 
3. ความกังวลตอขาวการเกดิปรากฏการณ “สตอรม เซิรจ” 
4. การเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือกับปรากฏการณ “สตอรม เซิรจ”  
5. ความตองการรับรูขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปรากฏการณ “สตอรม เซิรจ”       
6. ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ     
7. ความมั่นใจที่มีตอหนวยงานที่เกี่ยวของในการรับมือกับปรากฏการณ “สตอรม เซิรจ”  
  

ระเบียบวิธีในการสํารวจ  
การสํารวจใชวิธีสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมเขตการปกครอง 

จํานวน 31 เขต จาก 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ทั้งเขตชั้นใน เขตชั้นกลาง และเขตชั้นนอก ไดแก คลองเตย คลองสาน 
จตุจักร จอมทอง ดินแดง ทุงครุ ธนุรี บางกะป บางขุนเทียน บางเขต บางนา บางบอน บางรัก บึงกุม ปทุมวนั ประเวศ 
ปอมปราบฯ พญาไท พระโขนง พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี ยานนาวา ราชเทวี ราษฎรบูรณะ ลาดพราว วังทองหลาง 
วัฒนา สวนหลวง สาทร หลักสี่ และจังหวัดสมุทรปราการ  จากนั้นสุมถนน และประชากรเปาหมายอายุ 18 ปขึ้นไป ได 
กลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,103 คน เปนเพศชาย รอยละ 48.5 และเพศหญิง รอยละ 51.5 โดยเปนผูที่อาศัยอยูในเขตพ้ืนที ่
เสี่ยงภัย รอยละ 20.9  และอยูนอกเขตพืน้ที่เสี่ยงภัย รอยละ 79.1 

 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 4% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน 
แบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และ 
คําถามปลายเปด (Open Form)    จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความ 
ถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

  
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  23 - 24 สิงหาคม 2551 
 

 วันที่เผยแพรผลสํารวจ   :  26 สิงหาคม 2551 
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ตารางขอมูลประชากรศาสตร 

  
 

 
 
 
 
 

 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 535 48.5 
            หญิง 568 51.5 
อายุ   
            18-25 ป 328 29.7 
            26-35 ป 336 30.5 
            36-45 ป 266 24.1 
            46 ปขึ้นไป  173 15.7 
การศึกษา   
            ต่ํากวาปริญญาตรี 425 38.5 
            ปริญญาตรี 614 55.7 
            สูงกวาปริญญาตรี 64 5.8 
อาชีพ   
           ขาราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกจิ  125 11.3 
           พนักงาน  ลูกจางบริษัทเอกชน 387 35.1 
           คาขาย  ธุรกิจสวนตัว 231 20.9 
           รับจางทั่วไป 176 16.0 
           พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 107 9.7 
           อ่ืนๆ อาทิ นิสิตนักศึกษา อาชีพอิสระ วางงาน 77 7.0 
พื้นที่อยูอาศัย   
          อยูในพ้ืนที่เสี่ยงภัย (ไดแก เขตบางนา ทุงครุ  
                      จอมทอง บางขุนเทียน ราษฎรบูรณะ และ 
                      จังหวัดสมุทรปราการ) 

231 20.9 

          อยูนอกเขตพื้นที่เสี่ยงภัย 872 79.1 
รวม 1,103 100.0 


