
 
 
 
  

ผลสํารวจเรื่อง 
บทสรุปน้ําทวมกับการทําหนาที่ของภาคสวนตางๆ  

 
ประชาชนพึงพอใจทหารมากสุด ขณะที่พึงพอใจ สส./นักการเมืองทองถิ่นนอยสุด  และ  50% 
เชื่อปหนาจะเกิดวิกฤตมหาอุทกภัยอีก 

 
 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจความคิดเห็นประชาชน เร่ือง 
“บทสรุปน้ําทวมกับการทําหนาท่ีของภาคสวนตางๆ” โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป            
ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ  ทั้งผูประสบภัยและไมประสบภัย  จํานวน 1,087 คน  ระหวางวันที่ 22 – 24 พ.ย.      
ที่ผานมา  พบวา 
 

ประชาชนรอยละ  72.6  มองวาสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดวิกฤตมหาอุทกภัยในครั้งนี้เกิดจาก
สภาพแวดลอม/ธรรมชาติท่ีปนี้ฝนตกหนักมากกวาปกติ  รองลงมารอยละ  58.0  มองวามีสาเหตุมาจาก คน
การบริหารจัดการของเจาหนาที่ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ที่ไมมีศักยภาพ บริหารจัดการผิดพลาด  และ  
รอยละ  55.6  มองวามีสาเหตุมาจาก ระบบชลประทานของประเทศที่มีศักยภาพจํากัดและไมไดสรางมา
รองรับกับวิกฤตภัยธรรมชาติขนาดใหญ 
   

 นอกจากนี้ ประชาชนไดประเมินความพึงพอใจตอการทําหนาที่หรือการมีสวนรวมของภาคสวน
ตางๆ ในสังคมไทยที่ไดรวมกันกอบกูวิกฤตครั้งนี้  โดย 

กลุมบุคคลที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด 3 ลําดบัแรก คือ    
ความพึงพอใจการทําหนาที่/การมีสวนรวมของ ทหาร  รอยละ 98.3  
ความพึงพอใจการมีสวนรวม  ชวยเหลือ  ใหกําลังใจ ของคนไทย ทกุคน  รอยละ 98.2  
ความพึงพอใจการมีสวนรวม ชวยเหลือของ มูลนิธิและกลุมอาสาสมัครตางๆ  รอยละ  96.6     
 

สวนกลุมบุคคลที่ประชาชนมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 3 ลําดับแรก คือ  
ความพึงพอใจตอการทําหนาที่ของ  สส./นักการเมืองทองถิ่น ในพื้นทีป่ระสบภัย รอยละ 51.8  
ความพึงพอใจตอการทําหนาที่ ศปภ. รอยละ  64.3   
ความพึงพอใจตอการทําหนาที่ของ นายกรฐัมนตรี รอยละ 67.7    
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 เมื่อสอบถามความคิดเห็นวา  ในปหนาจะเกิดวิกฤตมหาอุทกภัยแบบนี้ขึ้นอีกหรือไม ประชาชน   
รอยละ 50.0  เชื่อวาจะเกิดขึ้นอีก  ขณะที่รอยละ 25.5  เชื่อวาจะไมเกิดขึ้น 
 

ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับการยายเมืองหลวง  ประชาชนสวนใหญรอยละ 60.4  ไมเห็นดวย  โดยมี
เพียงรอยละ 27.8  เทานั้นที่เห็นดวย  โดยประชาชนกลุมนี้เสนอ จังหวัดนครราชสีมา เปนเมืองหลวงแหง
ใหมมากที่สุด 

 

สุดทายเมื่อถามวา “ถาวันนี้มีการเลือกตั้ง ทานจะสนับสนุน นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร เปน
นายกรัฐมนตรี  หรือไม”  กลุมตัวอยางรอยละ 47.0  ระบุวาจะสนับสนุน  ขณะที่รอยละ  24.5   ไมสนับสนุน 
 
โปรดพิจารณารายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
1. ที่พักอาศัยในปจจุบันของผูตอบแบบสอบถาม ประสบภัยน้ําทวม หรือไม     

รอยละ 33.0 ประสบภัยน้ําทวม    
รอยละ 67.0 ไมไดประสบภัยน้ําทวม   

 

2. สาเหตุสําคัญที่ทําใหเกดิวกิฤตมหาอุทกภัยในครั้งนี้   (ตอบไดมากกวา 1 ขอ ) 
 รอยละ 72.6 สภาพแวดลอม/ธรรมชาติ (ท่ีปนี้ฝนตกหนักมากกวาปกติ)  

รอยละ  58.0 คน/การบริหารจัดการของเจาหนาที่ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  (ที่ไมมศีักยภาพ 
บริหารจัดการผิดพลาด)  

รอยละ  55.6 ระบบชลประทานของประเทศ (ที่มีศักยภาพจํากัดหรือไมไดสรางมารองรับกับ
วิกฤตภยัธรรมชาติขนาดใหญ) 

 รอยละ 21.7 อ่ืนๆ  คือ  เกมการเมือง  ความเห็นแกตวัของนักการเมือง ความเหน็แกตวัของ 
                                         ชุมชนและคนในชุมชน   
 

3. ความพึงพอใจตอการทําหนาที่หรือการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ  

การทําหนาท่ี/การมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ  ในสังคมไทย รอยละ 
ไมพอใจ พอใจ 

1. การทําหนาที่/การมีสวนรวมของ ทหาร  ในวิกฤตน้าํทวมที่เกิดขึ้น 1.7 98.3 
2. การมีสวนรวม  ชวยเหลือ  ใหกําลังใจ ของคนไทยโดยรวม   1.8 98.2 
3. การมีสวนรวม ชวยเหลือของ มูลนิธิและกลุมอาสาสมัครตางๆ  3.4 96.6 
4. การมีสวนรวมของ องคกรภาคเอกชน (เชน บริษัท หาง ราน ตางๆ ) โดยรวม 7.5 92.5 
5. การทําหนาที่/การมีสวนรวมของ  สื่อมวลชน  ในวิกฤตน้าํทวมที่เกดิขึ้น 8.7 91.3 
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การทําหนาท่ี/การมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ  ในสังคมไทย รอยละ 
ไมพอใจ พอใจ 

6. การมีสวนรวมของ  สถาบันการศึกษา และนักวิชาการ  17.3 82.7 
7. การทําหนาที่/การมีสวนรวมของ ตํารวจ  ในวิกฤตน้าํทวมที่เกิดขึ้น 19.8 80.2 
8. การทําหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จังหวัด/กทม.  26.4 73.6 
9. การทําหนาที่ของ นายกรัฐมนตรี ในวกิฤตน้ําทวมที่เกิดขึน้ 32.3 67.7 
10. การทําหนาที่ ศปภ. โดยรวม 35.7 64.3 
11. การทําหนาที่ของ  สส./นักการเมืองทองถิ่น ในพื้นที่ประสบภัย 48.2 51.8 
12. อ่ืนๆ  คือ สถานทูต องคกรตางประเทศ  กระทรวงตางๆ กลุมชุมชนเขมแข็ง 14.8 85.2 

 
 

4. ความคิดเหน็วา  ในปหนาจะเกิดวิกฤตมหาอุทกภยัแบบนี้ขึ้นอีกหรือไม    
เชื่อวาจะเกิดขึ้นอีก  รอยละ 50.0     
เชื่อวาจะไมเกดิขึ้น  รอยละ 25.5             
ไมแนใจ/ไมรู   รอยละ 24.5 
 

5. ความคิดเหน็เกี่ยวกับการยายเมืองหลวง   
       เห็นดวย   รอยละ 27.8     โดยกลุมตัวอยางในกลุมนี้เสนอ จังหวัดนครราชสีมา    

เปนเมืองหลวงแหงใหมมากที่สุด  รองลงมาคือ จังหวดั  
ขอนแกน  และจังหวัดเชียงใหม  ตามลําดบั 

ไมเห็นดวย    รอยละ 60.4 
ไมแนใจ/ไมรู  รอยละ 11.8 
 

6. ถาวันนี้มีการเลือกตั้ง ทานจะสนับสนุน นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี  หรือไม 
สนับสนุน  รอยละ 47.0   
ไมสนับสนุน   รอยละ 24.5                                      

   ไมแนใจ/ไมรู  รอยละ 28.5 
 
 
 

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 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในภูมิภาคตางๆ             

ทั่วประเทศ โดยการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) และใชวิธีเก็บขอมูลโดยการ
สัมภาษณทางโทรศัพท   

      

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ± 4% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 

วิธีการรวบรวมขอมูล  
ใชการสัมภาษณทางโทรศัพท ดวยแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถาม

แบบเลือกตอบ (Check List Nominal)  จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความ
ถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 
 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  22 - 24 พฤศจิกายน 2554 
 

วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  25 พฤศจิกายน 2554 
 
 

ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 568 52.3 
            หญิง 519 47.7 

รวม 1,087 100.0 
อายุ   
            18 ป - 25 ป 183 16.9 
            26 ป – 35 ป 276 25.4 
            36 ป – 45 ป 291 26.8 
            46 ปขึ้นไป 337 30.9 

รวม 1,087 100.0 
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 จํานวน รอยละ 
การศึกษา   
            ต่ํากวาปริญญาตรี 795 73.2 
            ปริญญาตรี 248 22.8 
            สูงกวาปริญญาตรี 44 4.0 
                                 รวม 1,087 100.0 
อาชีพ   
            ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ลูกจางรัฐบาล 136 12.5 
            พนักงานบริษัทเอกชน 216 19.9 
            คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 201 18.5 
            รับจางทั่วไป 183 16.8 
            พอบาน / แมบาน / เกษียณอายุ 80 7.4 
            นิสิต/นักศึกษา 57 5.3 
            เกษตรกร 155 14.2 
            อ่ืนๆ เชน อาชีพอิสระ วางงาน 59 5.4 

รวม 1,087 100.0 
ท่ีอยู (ตามทะเบียนบาน)   
 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 245 22.5 
 ภาคกลาง 183 16.8 
 ภาคเหนือ 190 17.5 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 288 26.5 
 ภาคตะวันออก 67 6.2 
 ภาคใต 114 10.5 

รวม 1,087 100.0 
 

 


