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ผลสํารวจเรื่อง   
“คนกรุงเทพฯ คิดอยางไร กับการแกปญหาน้ําทวมของผูวาฯ  กทม.” 

 

คนกรุงเทพฯ 54.1% พอใจการแกปญหาน้ําทวมของผูวาฯ กทม.  แต 59.7% ไมเชื่อมั่นวาจะรับมือกบัปญหา
น้ําทวมในครั้งหนาได 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจเรื่อง “คนกรุงเทพฯ คิดอยางไร กับการ
แกปญหาน้ําทวมของผูวาฯ กทม.” โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป  ท่ีมีทะเบียนบานอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 1,188 คน เม่ือวันท่ี 25 - 28 พฤศจิกายน  ท่ีผานมา พบวา คนกรุงเทพฯ สวนใหญรอยละ 
54.1 พอใจกับการแกปญหาน้ําทวมของผูวาฯ กทม. ขณะที่รอยละ 45.9 ไมพอใจ โดยเรื่องท่ีพอใจมากที่สุดคือ เร่ือง
ความทุมเทในการทํางาน และการลงพื้นท่ี (รอยละ 62.8)  และเรื่องท่ีพอใจนอยท่ีสุดคอื เร่ืองการเตรียมความพรอมใน
การรับมือ และความฉับไวในการแกปญหาน้ําทวม (รอยละ 44.7) 

 
สวนความเห็นตอภาพรวมในวิธีการรับมือและการแกปญหาน้ําทวมของผูวาฯ กทม. พบวา คนกรงุเทพฯ สวน

ใหญรอยละ 62.0  เห็นวา ทําไดคอนขางดีถงึดีมาก ขณะที่รอยละ 38.0 เห็นวาทําไดคอนขางแยถึงแยมาก ท้ังนี้เม่ือถาม
ตอวาเชื่อม่ันมากนอยเพียงใดวาหากเกิดวกิฤติน้ําทวมในครั้งหนา ผูวาฯ กทม. จะสามารถรับมือกับปญหาน้ําทวมได 
กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 59.7 ระบุวาเชื่อม่ันคอนขางนอยถงึไมเชือ่ม่ันเลย และรอยละ 40.3 ระบุวาเชื่อม่ัน
คอนขางมากถงึมากที่สุด 
 

สําหรับเรื่องท่ีอยากใหผูวาฯ กทม. ดําเนินการโดยเรงดวนใหคนกรุงเทพฯ หลังปญหาวิกฤตน้ําทวมอันดับแรก
ไดแก ชวยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบภัยใหท่ัวถึงโดยเร็ว ท้ังเรื่องเงิน และสภาพจิตใจ (รอยละ 37.7) รองลงมา
คือ เก็บขยะ ทําความสะอาดใหกรุงเทพฯ (รอยละ 28.2) และวางแผนเตรียมรับมือและปองกันปญหาน้ําทวมท่ีอาจ
เกิดขึ้นในครัง้หนา เชนขดุลอกคูคลองเพิ่มขึ้น ทําอุโมงคระบายน้ําเพิ่มขึ้น (รอยละ 12.3)  

 

สุดทายเมื่อถามวา “ถาวันนี้มีการเลือกตั้ง ทานจะสนับสนุน ม.ร.ว.สุขุมพันธุ บริพัตร เปนผูวาฯ กทม.  
หรือไม”  กลุมตัวอยางรอยละ 39.3  ระบุวาจะสนับสนุน  ขณะที่รอยละ  29.6 ระบุวาจะไมสนับสนุน และรอยละ 31.1 
ระบุวายังไมแนใจ 
 
โปรดพิจารณารายละเอียดดังตอไปนี้ 



 

 

 

2

1.  ท่ีพักของทานประสบภยัน้ําทวมหรือไม  
   

ประสบภัย รอยละ 43.3 
ไมประสบภยั รอยละ 56.7 

 
2. ความพึงพอใจตอการแกปญหาน้ําทวมของผูวาฯ กทม. ในเรื่องตางๆ ตอไปนี ้
 

เร่ือง พอใจ 
(รอยละ) 

ไมพอใจ 
(รอยละ) 

ความทุมเทในการทํางาน และการลงพื้นที ่ 62.8 37.2 
การใหความชวยเหลือผูที่ประสบภัยน้ําทวมในเขตกรุงเทพฯ 60.9 39.1 
ความชัดเจนในการใหขอมลูเกี่ยวกับสถานการณน้ําทวมในพื้นที่ กทม. 52.4 47.6 
การเจรจาทําความเขาใจกับคนในพืน้ที่ประสบภัยน้ําทวม 49.9 50.1 
การเตรียมความพรอมในการรับมือ และความฉับไวในการแกปญหาน้ําทวม 44.7 55.3 

เฉล่ียรวม 54.1 45.9 
 
3. ความคิดเหน็ตอภาพรวมในวิธีการรับมือและการแกปญหาน้ําทวมของผูวาฯ กทม.  
 

ทําไดคอนขางดีถึงดีมาก 
(โดยแบงเปน ทําไดคอนขางดีรอยละ 55.9  และทําไดดีมากรอยละ 6.1) 

รอยละ 62.0 

 

ทําไดคอนขางแยถึงแยมาก 
(โดยแบงเปน ทําไดคอนขางแยรอยละ 29.5 และทําไดแยมากรอยละ 8.5 ) 

 

รอยละ 
 

38.0 

 
 
4. ความเชื่อม่ันตอผูวาฯ กทม. ในการรับมอืกับปญหาน้ําทวมหากเกิดวิกฤติน้ําทวมในครั้งหนา  
 

เชื่อมั่นคอนขางมากถึงมากทีสุ่ด 
(โดยแบงเปนเชื่อมั่นคอนขางมากรอยละ 33.7 และเชื่อมัน่มากที่สุด รอยละ 6.6) 

รอยละ 40.3 

 

เชื่อม่ันคอนขางนอยถงึไมเชือ่ม่ันเลย 
(โดยแบงเปนเชื่อมั่นคอนขางนอยรอยละ 42.1 และไมเชือ่มั่นเลยรอยละ 17.6) 

 

รอยละ 
 

59.7 
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5. เร่ืองท่ีอยากใหผูวาฯ กทม. ดําเนินการโดยเรงดวนใหคนกรุงเทพฯ หลังปญหาวิกฤตน้ําทวม (5 อันดับแรก) คือ 
     (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง)  

 
 
 
 
 
 

 
6. ถาวันนี้มีการเลือกตั้ง ทานจะสนับสนุน ม.ร.ว.สุขุมพันธุ บริพัตร เปนผูวาฯ กทม.  หรือไม 
 

สนับสนุน รอยละ 39.3 
ไมสนับสนุน รอยละ 29.6 
ไมแนใจ รอยละ 31.1 

 
 
 
 
 
 

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 

ชวยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบภัยใหท่ัวถึงโดยเร็ว ท้ังเรื่องเงิน และสภาพจิตใจ รอยละ 37.7 
เก็บขยะ ทําความสะอาดใหกรุงเทพฯ  รอยละ 28.2 
วางแผนเตรียมรับมือและปองกันปญหาน้ําทวมที่อาจเกิดขึ้นในครั้งหนา เชนขุดลอกคู
คลองเพิ่มขึ้น ทําอุโมงคระบายน้ําเพิ่มขึ้น 

รอยละ 12.3 

ซอมแซมถนนหนทาง รวมถึงฟนฟูสถานที่ประสบภัยน้ําทวม เชน วัด โรงเรียน  รอยละ 8.4 
ชวยเหลือผูประสบภัยใหมีงานทํา ลดคาครองชีพ แกปญหาปากทอง สินคาราคาแพง รอยละ 7.6 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
      

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
การสํารวจใชการสุมตวัอยางประชาชนอาย ุ18 ปขึน้ไปในทุกสาขาอาชพี ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 30 เขต 

จาก 50 เขต ทั้งเขตชัน้ใน ช้ันกลาง และชัน้นอก ไดแก คลองเตย คลองสามวา จตุจกัร ดนิแดง ดุสิต ทุงครุ บางกอก
นอย บางกะป บางขนุเทยีน บางคอแหลม บางนา บางบอน บางพลัด บางรกั บึงกุม ปทุมวัน ประเวศ  ปอมปราบ  
พญาไท พระนคร ภาษเีจริญ มีนบุรี ราชเทว ีราษฎรบูรณะ ลาดกระบัง วังทองหลาง สวนหลวง สะพานสูง สาทร และ
หลักสี่ ดวยวิธีการสุมตวัอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนัน้ใชวิธีเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ
แบบพบตัว ไดกลุมตวัอยางทัง้สิ้นจํานวน 1,188 คน เปนชายรอยละ 49.2 และหญงิรอยละ 50.8 

 
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน โดย
เปนขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเอง จากนั้นคณะ
นักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

   
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :   25 - 28 พฤศจิกายน  2554 

      
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :    30 พฤศจิกายน 2554 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน (คน)  รอยละ 
เพศ    
                       ชาย 585 49.2 
                       หญิง 603 50.8 

รวม 1,188 100.0 
อายุ    
                      18 - 25 ป 292 24.5 
                      26 - 35 ป 293 24.7 
                      36 - 45 ป 299 25.2 
                      46 ปขึ้นไป 304 25.6 

รวม 1,188 100.0 
การศึกษา   
 ต่ํากวาปริญญาตรี 770 64.8 
 ปริญญาตรี 365 30.7 
 สูงกวาปริญญาตรี 53 4.5 

รวม 1,188 100.0 
อาชีพ   
     ขาราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกิจ 111 9.3 
     พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 319 26.9 
     คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 358 30.1 
     รับจางทั่วไป 157 13.2 
     พอบาน แมบาน เกษยีณอายุ 113 9.5 
     อ่ืนๆ อาทิ นักศึกษา อาชพีอิสระ วางงาน เปนตน 130 11.0 

รวม 1,188 100.0 
 
 
 


