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ผลสํารวจเร่ือง  “ความตื่นตัวของประชาชนตอขาวน้ําทวมในปจจุบัน” 
 

รัฐบาลไดคะแนนความพึงพอใจเรื่องการบริหารจัดการน้ํา 5.49 คะแนนจาก 10 คะแนน 
  

 จากขาวเหตุการณนํ้าทวมที่เกิดขึ้นตามพื้นที่ตางจังหวัดในขณะนี้ ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
(กรุงเทพโพลล) ไดสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยูในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เฉพาะ
พื้นที่ที่ประสบภัยน้ําทวมเมื่อปที่แลว จํานวน 1,141 คน เร่ือง “ความตื่นตัวของประชาชนตอขาวน้ําทวมใน
ปจจุบัน”พบวา  
 

 ประชาชนถึงรอยละ 60.8 มีความกังวลคอนขางนอยถึงไมกังวลเลย  วากรุงเทพฯและปริมณฑล จะ
เกิดเหตุการณนํ้าทวมขึ้นอีกในปน้ี ในขณะที่ รอยละ 39.2 ยังมีความกังวลคอนขางมากถึงมากที่สุด  
 

 ทั้งน้ีเม่ือถามวาในปน้ีจะเกิดเหตุการณนํ้าทวมในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลเหมือนเม่ือปที่แลวหรือไม 
ประชาชนรอยละ 62.9 คิดวานาจะทวมอีกแตคงไมมากและนานเหมือนปที่แลว และรอยละ 20.1 คิดวาน้ําจะ
ไมทวมพ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลแนนอน  มีเพียงรอยละ 11.0 ที่คิดวานาจะทวมหนักและนานพอๆ กับปที่แลว 
และรอยละ 6.0 ที่คิดวานาจะทวมและอาจจะหนักกวาปที่แลว อยางไรก็ตามหากวันนี้บาน / ที่พักอาศัยเกิดน้ําทวม
ขึ้นอีก ประชาชนรอยละ 66.2 ระบุวาพรอมแลวที่จะรับมือกับน้ําทวม (โดยระบุวาบานมี 2 ชั้น ยกพื้นบานไว
แลว มีประสบการณแลว มีเรือจากปที่แลว ฯลฯ)  ในขณะที่ รอยละ 33.8 ระบุวายังไมพรอม(โดยระบุวา ไมรูจะไป
อยูที่ไหน ยังไมไดเตรียมคาใชจายไวลวงหนา ยังไมแนใจวาจะทวมอีกไหม ฯลฯ) 
 

 สวนเรื่องที่กังวลวาจะเกิดกับประเทศไทยมากที่สุด หากเกิดน้ําทวมเหมือนปที่แลวคือ กลัวเศรษฐกิจ
ตกต่ํา สินคาแพงขึ้นรอยละ 48.0 รองลงมาคือ กลัวความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งปลูกสราง อาคาร บานเรือน
รอยละ 24.0 และกลัวสงผลตอความเชื่อม่ันในการลงทุนจากตางประเทศ/ยายฐานการผลิตไปประเทศอื่นรอยละ 
14.9 
 

 สําหรับความเชื่อม่ันที่มีตอรัฐบาลหลังการลงพื้นที่ติดตามความคืบหนาการเตรียมการปองกันนํ้าทวมของ
นายกรัฐมนตรี วาจะสามารถบริหารจัดการน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถปองกันน้ําทวมกรุงเทพฯและ
ปริมณฑลไดหรือไม  ผลสํารวจพบวา ประชาชนรอยละ 54.2 เชื่อมั่นคอนขางนอยถึงไมเชื่อมั่นเลย ในขณะที่
เชื่อม่ันคอนขางมากถึงมากที่สุดรอยละ 45.8  
 

 ดานความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการทําหนาที่ของรัฐบาลเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมเร่ืองการ
บริหารจัดการน้ําเพื่อปองกันปญหานํ้าทวมในปน้ีพบวาประชาชนใหคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 5.49 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยดานที่รัฐบาลไดคะแนนมากที่สุดคือ ความเอาใจใสในการปองกันและ
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แกไขปญหาน้ําทวมในจังหวัดตางๆได 5.80 คะแนน และดานที่ไดคะแนนนอยที่สุดคือ ความชัดเจนของ
มาตรการเยียวยาในกรณีที่เกิดน้ําทวมขึ้นอีกในปน้ีได 5.15 คะแนน 
 

 สําหรับเรื่องที่ประชาชนอยากบอกรัฐบาลเกี่ยวกับการปองกันน้ําทวมมากที่สุดคือ ใหวางแผนเตรียม
ความพรอมไวเสมอ เชน ขุดลอกคูคลอง ไมใหมีอะไรขวางทางไหลน้ํา ตรวจสอบระบบระบายน้ําฯลฯ  
รอยละ 22.0 รองลงมาคือ ใหรัฐบาลมีมาตรการปองกันปญหาน้ําทวมและลงมือทําใหเห็นเปนรูปธรรมชัดเจนอยาง
รวดเร็ว  เพราะไมอยากใหนํ้าทวมอีก รอยละ 19.8 และใหรัฐบาลตั้งใจทํางานใหเต็มที่ และตั้งใจทําใหดีที่สุดรอยละ 
11.7 
  

 รายละเอียดตอไปน้ี 
 

1. ความกังวลวากรุงเทพฯ และปริมณฑล จะเกิดเหตุการณนํ้าทวมขึ้นอีกในปน้ี  
 

  - กังวลมากที่สุด   รอยละ 14.7 
  - กังวลคอนขางมาก  รอยะล 24.5 
  - กังวลคอนขางนอย  รอยละ 33.7 
  - ไมกังวลเลย   รอยละ 27.1     
 

2. เมื่อถามวาจะเกิดเหตุการณนํ้าทวมในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เหมือนเม่ือปที่แลวหรือไม พบวา  
   

  - คิดวานาจะทวมอีกแตคงไมมากและนานเหมือนปที่แลว  รอยละ 62.9 
 - คิดวานาจะทวมหนักและนานพอๆ กับปที่แลว    รอยละ 11.0 
 - คิดวานาจะทวมและอาจจะหนักกวาปที่แลว    รอยละ 6.0 
 - คิดวาน้ําจะไมทวมพ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลแนนอน   รอยละ 20.1 
 

3. เมื่อถามวาหากวันน้ีบาน / ที่พักอาศัยเกิดนํ้าทวมขึ้นอีก พรอมจะรับมือแลวหรือยัง พบวา 
   

   - พรอมแลว  รอยละ 66.2 
    (โดยระบุวาบานมี 2 ชั้น ยกพื้นบานไวแลว มีประสบการณแลว มีเรือจากปท่ีแลว ฯลฯ)   
    

   - ยังไมพรอม  รอยละ 33.8 
    (โดยระบุวา ไมรูจะไปอยูที่ไหน ยังไมไดเตรียมคาใชจายไวลวงหนา ยังไมแนใจวาจะทวมอีกไหม ฯลฯ) 
   

4. เร่ืองที่กังวลวาจะเกิดกับประเทศไทยมากที่สุด หากเกิดนํ้าทวมเหมือนปที่แลว คือ 
 

   - กลัวเศรษฐกิจตกต่ํา สินคาแพงขึ้น     รอยละ 48.0 
   - กลัวความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งปลูกสราง อาคาร บานเรือน  รอยละ 24.0 
   - กลัวสงผลตอความเชื่อม่ันในการลงทุนจากตางประเทศ   รอยละ 14.9 
     ยายฐานการผลิตไปประเทศอ่ืน   
   - กลัวงบประมาณในการเยียวยา ฟนฟู ไมเพียงพอ ตองกูเงินเพ่ิม  รอยะล 7.6  
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   - กระทบเรื่องการสงออก / การทองเที่ยว     รอยละ 2.0 
   - อ่ืนๆ อาทิประชาชนจะพึ่งรัฐมากเกินไป กระทบการศึกษาของเด็ก  รอยละ 3.5 
           ความแตกแยกจากความไมเชื่อม่ันในการทํางานของผูนําประเทศ ฯลฯ   

     

5. ความเชื่อมั่นที่มีตอรัฐบาลวาจะสามารถบริหารจัดการนํ้าไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถปองกันนํ้า
ทวมกรุงเทพฯและปริมณฑลได  หลังจากการลงพื้นที่ติดตามความคืบหนาการเตรียมการปองกันนํ้าทวม
ในพื้นที่ตนนํ้า กลางน้ํา และปลายน้ําของ นายกรัฐมนตรี คือ 

 

   - เชื่อม่ันมากที่สุด   รอยละ  9.6 
   - เชื่อม่ันคอนขางมาก   รอยละ 36.2 
   - เชื่อมั่นคอนขางนอย   รอยละ 40.5 
   - ไมเชื่อม่ันเลย    รอยละ 13.7 
 

6. คะแนนความพึงพอใจในการทําหนาที่ของรัฐบาลเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมเร่ืองการบริหารจัดการนํ้า
เพื่อปองกันปญหาน้ําทวมในปน้ี จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน พบวา 

   

- ความเอาใจใสในการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมในจังหวัดตางๆ 5.80 คะแนน 
- การสื่อสารทําความเขาใจกับประชาชนในการปองกันและแกปญหาน้ําทวม 5.61 คะแนน 
- การมีแผนงานและการดําเนินงานใหเห็นเปนรูปธรรมชัดเจน 5.60 คะแนน 
- ความรวดเรว็ในการทํางานเพื่อเตรียมการรับนํ้าจากหนาฝนปน้ี 5.57 คะแนน 
- การจัดสรรงบและการใชงบประมาณอยางมีประสิทธภิาพ 5.19 คะแนน 
- ความชัดเจนของมาตรการเยียวยาในกรณีที่เกิดน้ําทวมขึ้นอีกในปน้ี 5.15 คะแนน 

เฉลีย่รวม 5.49 คะแนน 
  

7. เร่ืองที่อยากบอกรัฐบาลเก่ียวกับการปองกันนํ้าทวมมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ  
    (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
    

- ใหวางแผนเตรียมความพรอมไวเสมอ เชน ขุดลอกคูคลอง ไมใหมีอะไร
ขวางทางไหลน้ํา ตรวจสอบระบบระบายน้ํา ฯลฯ 

รอยละ 22.0 

- ใหรัฐบาลมีมาตรการปองกันปญหาน้ําทวมและลงมอืทําใหเห็นเปนรูปธรรมชัดเจน
อยางรวดเร็ว  เพราะไมอยากใหนํ้าทวมอีก  

รอยละ 19.8 

- ใหรัฐบาลตั้งใจทํางานใหเต็มที่ และตั้งใจทําใหดีที่สุด รอยละ 11.7 
- ใหดูแลประชาชนใหมากกวานี้โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง หรือที่เคยถูกน้ําทวมหนกั รอยละ 9.6 
- ใหดูแลตรวจสอบเรื่องการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกบันํ้าทวมใหมีความเปนธรรม 
ไมใหมีการคอรรัปชั่น โกงกิน 

รอยละ 8.9 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
      เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล เฉพาะพื้นที่ที่ประสบปญหาน้ําทวมเม่ือปที่แลว ถึงทัศนคติที่มีตอการรับทราบขาวน้ําทวมในพื้นที่ตางๆ 
ของประเทศ ความกังวลในดานตางๆ ความเชื่อม่ันและความพึงพอใจที่มีตอรัฐบาลเรื่องการบริหารจัดการน้ํา 
ตลอดจนเรื่องที่ตองการบอกรัฐบาลเกี่ยวกับการปองกันนํ้าทวม ทั้งน้ีเพ่ือสะทอนมุมมองความคิดเห็นของ
ประชาชนใหสังคมและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ และนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศตอไป 

  
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

     การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เฉพาะผูที่อาศัยอยูในพ้ืนที่ ที่ประสบปญหาน้ําทวมเม่ือปที่แลว ไดแก เขตคลองสามวา คันนายาว 
จตุจักร ดอนเมือง ดินแดง ทวีวัฒนา บางกอกนอย บางกอกใหญ บางขุนเทียน บางเขน บางแค บางซื่อ บางบอน 
บางพลัด บึงกุม ประเวศ ภาษีเจริญ มีนบุรี ลาดกระบัง ลาดพราว สวนหลวง สะพานสูง สายไหม หนองแขม 
หนองจอก และหลักสี่ และปริมณฑลไดแก ปทุมธานี นครปฐมและนนทบุรี ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุมถนน และประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ ไดกลุม
ตัวอยางทั้งสิ้น 1,141 คน เปนเพศชายรอยละ 48.5 และเพศหญิงรอยละ 51.5 

  
 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   :  14 – 17 มิถุนายน 2555 

      
วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :   19 มิถุนายน 2555 
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ขอมูลประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน (คน)  รอยละ 
เพศ    
                       ชาย 553 48.5 
                       หญิง 588 51.5 

รวม 1,141 100.0 
อายุ    
                      18 - 25 ป 270 23.7 
                      26 - 35 ป 310 27.1 
                      36 - 45 ป 270 23.7 
                      46 ปขึ้นไป 291 25.5 

รวม 1,141 100.0 
การศึกษา   
 ต่ํากวาปริญญาตร ี 850 74.5 
 ปริญญาตรี 269 23.6 
 สูงกวาปริญญาตร ี 22 1.9 

รวม 1,141 100.0 
อาชีพ   
     ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 86 7.5 
     พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 241 21.1 
     คาขาย / ประกอบอาชพีสวนตวั 412 36.1 
     รับจางทั่วไป 173 15.2 
     พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 98 8.6 
     นักศึกษา 106 9.3 
     อ่ืนๆ อาทิ  อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 25 2.2 

รวม 1,141 100.0 
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