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ผลสํารวจเร่ือง  “การบริหารจัดการน้ําของรัฐบาลในสายตาคนกรงุเทพฯ ” 
 

ประชาชนรอยละ 68.2 เห็นวารัฐบาลยังไมมีแผนการบริหารจัดการน้ําใหเห็นเปนรูปธรรม 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เผยผลสํารวจเรื่อง “การบริหารจัดการน้ําของรัฐบาลในสายตา
คนกรุงเทพฯ”โดยเก็บขอมูลจากประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 1,165 คน พบวาประชาชนรอยละ 52.3 
ระบุวา การสรางความเขาใจและชี้แจงรายละเอียดถึงแผนการบริหารจัดการน้ําของรัฐบาลใหกับประชาชน 
ยังไมชัดเจน และ รอยละ 21.6 ระบุวาชัดเจนแลว ในขณะที่รอยละ 26.1 ระบุวารัฐบาลยังไมมีการสรางความเขาใจ
และชี้แจงรายละเอียดเลย 

 

ทั้งน้ีประชาชนรอยละ 68.2 เห็นวารัฐบาลยังไมมีการดําเนินการ/แผนการบริหารจัดการนํ้าใหเห็นเปน
รูปธรรม ขณะที่รอยละ 31.8 เห็นวามีการดําเนินการ/แผนการบริหารจัดการน้ําอยางเปนรูปธรรมแลว 

 

สวนเรื่องที่ประชาชนเปนหวงกังวลมากที่สุดเมื่อรัฐบาลเริ่มใชเงินกูวงเงิน 3.5 แสนลานบาท เพื่อวาง
ระบบบริหารจัดการนํ้าและการสรางอนาคตประเทศของรัฐบาล คือ ความโปรงใสในการใชงบประมาณ   
รอยละ 31.9 รองลงมาคือ ดําเนินการลาชา ไมทันกับนํ้าที่จะมารอบใหม รอยละ 15.9 และยังไมมีแผนการดําเนินงาน
ที่ชัดเจน รอยละ 11.1 

 

สําหรับความเชื่อมั่นที่มีตอความสามารถบริหารจัดการนํ้าไดอยางมีประสิทธิภาพของรัฐบาล หาก
เกิดภาวะน้ําทวมขึ้นอีกในปน้ี พบวาประชาชนมีความเชื่อมั่นอยูในระดับคอนขางนอยถึงไมเชื่อมั่นเลย    
รอยละ 69.1 และมีความเชื่อม่ันอยูในระดับคอนขางมากถึงมากที่สุด รอยละ 30.9 เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นที่มีตอ
ความสามารถบริหารจัดการภัยแลงไดอยางมีประสิทธิภาพของรัฐบาล หากเกิดภาวะภัยแลงข้ึนในปน้ี พบวา
ประชาชนมีความเชื่อมั่นอยูในระดับคอนขางนอยถึงไมเชื่อมั่นเลย รอยละ 74.6 และมีความเชื่อม่ันอยูในระดับ
คอนขางมากถึงมากที่สุด รอยละ 25.4  

 

 ทั้งน้ีประชาชนที่อาศัยอยูในกรุงเทพฯ มีเรื่องที่อยากบอกกับพี่นองชาวตางจังหวัดที่อาจจะตองอยูใน
บริเวณพื้นที่รับน้ํา (แกมลิง) หรือ อยูตาม แนวทางไหล ของนํ้า (Floodway) เพื่อปองกันไมให นํ้าทวม
กรุงเทพฯ มากที่สุด คือ เห็นใจ ขอใหอดทน สูตอไป จะเปนกําลังใจให รอยละ 25.3 รองลงมาคือ ขอบคุณที่ตอง
รองรับนํ้าและเสียสละเพื่อคนกรุงเทพฯ รอยละ 21.3 และขอใหเตรียมความพรอมไวกอนเชน ยกบานใหสูง ติดตาม
ขาวสารเกี่ยวกับนํ้าทวม เตรียมชองทางอพยพ และหาทางชวยตนเองใหมากที่สุด ไมควรหวังพ่ึงรัฐบาลอยางเดียว 
รอยละ 13.8  

ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
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1. ความชัดเจนในการสรางความเขาใจและชี้แจงรายละเอียดถึงแผนการบริหารจัดการนํ้าของรัฐบาลใหกับ   
    ประชาชนทั่วประเทศ 
 

  - ชัดเจนแลว     รอยละ 21.6  
  - ยังไมชัดเจน     รอยละ 52.3  
  - รัฐบาลยังไมมีการสรางความเขาใจ  รอยละ 26.1 
    และชี้แจงรายละเอียดเลย  
 
2. ความคิดเห็นตอการดําเนินการหรือแผนการบริหารจัดการนํ้าของรัฐบาล  
 

 - ยังไมมีการดําเนินการ/แผนการบริหารจัดการนํ้าใหเห็นเปนรูปธรรม  รอยละ 68.2 
  - มีการดําเนินการ/แผนการบริหารจัดการน้ําอยางเปนรูปธรรมแลว   รอยละ  31.8 
   
3. เรื่องที่เปนหวงหรือกังวลมากที่สุดเมื่อรัฐบาลเร่ิมใชเงินกูวงเงิน 3.5 แสนลานบาท เพื่อวางระบบบริหาร
จัดการนํ้าและการสรางอนาคตประเทศของรัฐบาล คือ 

 

  -  ความโปรงใสในการใชงบประมาณ     รอยละ 31.9  
  - ดําเนินการลาชา ไมทันกับนํ้าที่จะมารอบใหม    รอยละ 15.9 
  - ไมมีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน     รอยละ 11.1 
  - การมีเรื่องผลประโยชนทับซอนเขามาเกี่ยวของ    รอยละ 9.5 
  - มาตรการเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบจากการเปนพ้ืนที่รับนํ้า  รอยละ 6.3 
  - ขาดหลักการทางวิชาการขาดการคํานึงถึงหลักภูมิศาสตรของประเทศ  รอยละ 5.7    
    ในการวางแผน 
  - กระแสตอตานจากชาวบานที่อยูในพ้ืนที่รับนํ้า    รอยละ 5.4  
  - ไมมีเร่ืองหวง/กังวลเลย      รอยละ 14.2 
 
4. ความเชื่อมั่นที่มีตอความสามารถบริหารจัดการนํ้าไดอยางมีประสิทธิภาพของรัฐบาล หากเกิดภาวะน้ํา
ทวมขึ้นอีกในปน้ี พบวา 
 

  - เชื่อมั่นคอนขางนอยถึงไมเชื่อมั่นเลย รอยละ 69.1 
  - เชื่อม่ันคอนขางมากถึงมากที่สุด   รอยละ 30.9 
 
5. ความเชื่อมั่นที่มีตอความสามารถบริหารจัดการภัยแลงไดอยางมีประสิทธิภาพของรัฐบาล หากเกิดภาวะ
ภัยแลงข้ึนในปน้ี พบวา 
 

  - เชื่อมั่นคอนขางนอยถึงไมเชื่อมั่นเลย รอยละ 74.6 
  - เชื่อม่ันคอนขางมากถึงมากที่สุด  รอยละ 25.4      
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6. ความคิดเห็นตอการจัดตั้งบรรษัทปลูกปาจะนํามาซึ่งการชวยเพิ่มพื้นที่ปาไดจริงหรือไม พบวา 
 

  - เชื่อวาสามารถเพิ่มพื้นที่ปาไดจริง   รอยละ 64.1 
  - ไมเชื่อวาสามารถเพิ่มพ้ืนที่ปาไดจริง   รอยละ 35.9 
 
7. ในฐานะที่อาศัยอยูในกรุงเทพฯ เรื่องที่อยากบอกกับพี่นองชาวตางจังหวัดที่อาจจะตองอยูในบริเวณพื้นที่

รับน้ํา (แกมลิง) หรือ อยูตาม แนวทางไหล ของนํ้า (Floodway) เพื่อปองกันไมให นํ้าทวมกรุงเทพฯ มาก
ที่สุด 5 อันดับแรก คือ (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 

  

  - เห็นใจ ขอใหอดทน สูตอไป จะเปนกําลังใจให     รอยละ 25.3 
  - ขอบคุณที่ตองรองรับนํ้าและเสียสละเพื่อคนกรุงเทพฯ     รอยละ 21.3 
  - ใหเตรียมความพรอมไวกอนเชน ยกบานใหสูง ติดตามขาวสารเกี่ยวกับนํ้าทวม   รอยละ 13.8 
    เตรียมชองทางอพยพ และหาทางชวยตนเองใหมากที่สุด ไมควรหวังพ่ึงรัฐบาลอยางเดียว     
  - พวกเราทุกคนตองชวยเหลือกัน และเสียสละเพื่อชวยสวนรวมใหมากที่สุด  รอยละ 8.8 
  - ตองเขาใจและทําใจยอมรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น      รอยละ 6.8  
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
      เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ในประเด็นเกี่ยวกับการความ

เชื่อม่ันในการบริหารจัดการน้ําของรัฐบาล ความเขาใจและเรื่องที่หวงกังวลเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการน้ําของ
รัฐบาล ตลอดจนความรูสึกที่อยากบอกกับพ่ีนองชาวตางจังหวัดที่อาจจะตองอยูในพ้ืนที่รับนํ้า ทั้งนี้เพ่ือสะทอน
มุมมองความคิดเห็นของประชาชนใหสังคมและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ และนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา
ประเทศตอไป 

  
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

     การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ดวย
วิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุมจากเขตการปกครองทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลาง 
และชั้นนอก จํานวนทั้งสิ้น 30 เขตไดแก เขตคลองสาน คลองสามวา จอมทอง ดอนเมือง ดินแดง ทวีวัฒนา ทุงครุ 
บางกอกนอย บางขุนเทียน บางคอแหลม บางแค บางซื่อ บางนา บึ่งกุม ปทุมวัน ประเวศ ปอมปราบฯ พญาไท 
พระโขนง ภาษีเจริญ มีนบุรี ยานนาวา ราชเทวี ลาดพราว สวนหลวง สะพานสูง สัมพันธวงศ สาทร หนองแขม
และหวยขวาง จากนั้นจึงสุมถนน และประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 
1,165 คน เปนเพศชายรอยละ 49.0 และเพศหญิงรอยละ 51.0 

  
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน
แบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถาม
ปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเองโดยอิสระ (Open Form) และไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความ
ถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล  :  2 – 5 มีนาคม 2555 

      
วันที่เผยแพรผลสํารวจ        :  8 มีนาคม 2555 
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ขอมูลประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ    
                       ชาย 571 49.0 
                       หญิง 594 51.0 

รวม 1,165 100.0 
อายุ    
                      18 - 25 ป 302 25.9 
                      26 - 35 ป 295 25.3 
                      36 - 45  ป 285 24.5 
     46 ปขึ้นไป 283 24.3 

รวม 1,165 100.0 
การศึกษา   
  ต่ํากวาปริญญาตร ี 802 68.8 
           ปริญญาตร ี 321 27.6 
  สูงกวาปริญญาตร ี 42 3.6 

รวม 1,165 100.0 
อาชีพ   
  ขาราชการ พนักงานรัฐวิสากิจ 92 7.9 
  พนักงาน ลูกจาง บริษัทเอกชน 329 28.3 
  คาขาย ประกอบอาชีพสวนตัว 344 29.6 
  รับจางทั่วไป 168 14.4 
  พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 97 8.3 
  อ่ืนๆ เชน นักศึกษา อาชีพอิสระ วางงาน ฯลฯ 135 11.5 

รวม 1,165 100.0 
 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (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 
 

 
 
 
 


