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ผลสํารวจเรื่อง  
คนกรุงเทพฯ คิดอยางไรหลังการทดสอบระบายน้ําแกปญหาน้ําทวม 

 

คนกรุงเทพฯ เกือบ 60% เชื่อการทดสอบระบายน้ําของรัฐบาล ชวยแกปญหาน้ําทวมได  โดย 30.4% กังวล
ความไมสามัคคีกันของรัฐบาลและ กทม. หากตองรับมือกับน้ําทวมจริง  
 

เมื่อวนัที่ 5 กนัยายนที่ผานมารัฐบาลไดทําการทดสอบการระบายน้ําในพืน้ที่ดานตะวนัตกของกรุงเทพมหานคร 
เพื่อเปนการประเมนิความคดิเห็นของประชาชนตอการทดสอบดังกลาว ศูนยวิจยัมหาวทิยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึง
ไดดาํเนินการสํารวจความคดิเห็นของประชาชนเรื่อง  “คนกรงุเทพฯ คดิอยางไรหลงัการทดสอบระบายน้าํแกปญหาน้าํ
ทวม” โดยเก็บขอมูลกับประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ไดกลุมตวัอยางทัง้สิ้นจาํนวน 1,152 คน พบวา 
 
 คนกรุงเทพฯ รอยละ 58.2 เชื่อวาการทดสอบระบายน้ําของรัฐบาล หากเกิดสถานการณจริงจะสามารถ
แกปญหาน้ําทวมได ขณะที่รอยละ 41.8 เชือ่วาไมได ท้ังนี้เม่ือถามวาการทดสอบระบายน้ําในครัง้นี้  รัฐบาลใช
งบประมาณถกูทางแลวหรือไม รอยละ 43.5 คิดวาถูกทางแลวเพราะเปนสิ่งจําเปน ขณะที่รอยละ 21.1 คิดวาไมถูกทาง
นาจะนํางบประมาณไปใชในเรื่องอื่นมากกวา  และรอยละ 35.4 ไมแนใจ    
 
 สวนสิ่งท่ีคนกรุงเทพฯ เห็นวายังขาดหายไปในการทดสอบระบายน้ําครั้งนี้อันดับแรกคือ ขาดความสามัคคี 
ความรวมมือกัน ระหวาง รัฐบาล กทม. และภาคประชาชน (รอยละ 30.1) รองลงมาคือ ขาดการสื่อสารแจงขอมูล
เกี่ยวกับน้ําทวมลวงหนาใหประชาชนไดรับทราบ (รอยละ 22.0) และขาดการเตรียมความพรอมเชน การขุดลอกคูคลอง 
เครื่องสูบน้ํา (รอยละ 16.8) 
   

สําหรับเรื่องท่ีกังวลมากที่สุด หากตองรับมือกับปญหาน้ําทวมจริงในพื้นท่ี กทม. หลังจากการติดตามการทดสอบ
การระบายน้ําคือ ความไมสามัคคีกันในการแกปญหาน้ําทวมของรัฐบาลและ กทม. (รอยละ 30.4) รองลงมาคือความพรอม
ในการรับมือเชนการขุดลอกคูคลอง การแกปญหาประตูระบายน้ํา ความพรอมของเครื่องสูบน้ํา (รอยละ 18.1) และการ
ทุจริตคอรรัปชั่น จากงบประมาณในการแกปญหาน้ําทวม (รอยละ 15.6) 

 
เม่ือถามคนกรุงเทพฯ วามาถึงวันนี้ รัฐบาลมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ํามากมาย ทานกลัวหรือไมวาจะเกิด

เหตุการณน้ําทวมเหมือนปท่ีผานมา รอยละ 44.3 กลัววาจะเกิดน้ําทวมแตไมหนักเหมือนปท่ีผานมา รองลงมารอยละ 22.7 



 

 

 

2

กลัววาจะเกิดเหตุการณน้ําทวมเหมือนปที่ผานมา ขณะที่มีรอยละ 16.5 เทากันที่ ไมกลัวน้ําทวมเพราะมั่นใจวารัฐเอาอยู 
และไมกลัวน้ําทวมเพราะคิดวาไมทวมอยูแลว ทั้งนี้เมื่อถามตอวาวาปจจุบันการแกปญหาน้ําทวมของรัฐบาล เดินมาถูก
ทางแลวหรือไม หลังจากผาน 1 ปเหตุการณน้ําทวมใหญ รอยละ 36.5 คิดวาถูกทางแลว ขณะที่รอยละ 23.5 คิดวายังไม
ถูกทาง และรอยละ 40.0 ไมแนใจ 

 
นอกจากนี้คนกรุงเทพฯ ยังไดทําการประเมินเปรียบเทียบความเชื่อม่ันในการรับมือตอปญหาน้ําทวมของ

รัฐบาล และ กทม. หลังจากการทดสอบระบายน้ําในครั้งนี้พบวา คนกรุงเทพฯ ใหคะแนนความเชื่อม่ันตอ กทม. 5.99 
คะแนน (จากคะแนนต็ม 10 คะแนน) ซ่ึงมากกวาคะแนนความเชื่อม่ันท่ีมีตอรัฐบาล 0.03 คะแนน โดยใหคะแนนรัฐบาล
เทากับ 5.96 คะแนน  

 
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
1. ความคิดเหน็ตอการทดสอบระบายน้ําของรัฐบาล หากเกิดสถานการณจริงจะสามารถแกปญหาน้ําทวมไดหรอืไม 
 

เชื่อวาได  รอยละ 58.2 
เชื่อวาไมได รอยละ 41.8 

 

 
2. ความคิดเห็นตอการทดสอบระบายน้ําในครั้งนี้  รัฐบาลใชงบประมาณถูกทางแลวหรือไม 
      

ถูกทางแลวเพราะเปนสิ่งจําเปน รอยละ 43.5 
ไมถูกทางนาจะนํางบประมาณไปใชในเรื่องอื่นมากกวา     รอยละ 21.1 
ไมแนใจ รอยละ 35.4 

 
3. สิ่งท่ีประชาชนคดิวาขาดหายไปของการทดสอบระบายน้ําครัง้นี้ (5 อันดับแรก) คอื 
     (คําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

ขาดความสามัคคี ความรวมมือกัน ระหวาง รัฐบาล กทม. และภาคประชาชน รอยละ 30.1 
ขาดการสื่อสารแจงขอมูลเกี่ยวกับน้ําทวมลวงหนาใหประชาชนไดรับทราบ รอยละ 22.0 
ขาดการเตรียมความพรอมเชน การขุดลอกคูคลอง เครื่องสูบน้ํา รอยละ 16.8 
การทดสอบยังไมคํานึงถึงหลักความจริง ทั้งปริมาณน้ําที่ปลอยนอยเกินไปและปริมาณน้ําฝน รอยละ 11.1 
รัฐบาลยังทํางานไมจริงจัง ยังไมมีแนวทางที่ชัดเจน รอยละ 6.4 
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4. เร่ืองท่ีประชาชนกงัวลมากที่สุด หากตองรับมือกับปญหาน้าํทวมจรงิในพืน้ท่ี กทม. หลังจากการตดิตามการทดสอบการ
ระบายน้าํ 
 

ความไมสามัคคีกันในการแกปญหาน้ําทวมของรัฐบาลและ กทม. รอยละ 30.4 
ความพรอมในการรับมือเชนการขุดลอกคูคลอง การแกปญหาประตรูะบายน้ํา ความพรอม
ของเครื่องสูบน้ํา 

รอยละ 18.1 

การทุจริตคอรรัปชั่น จากงบประมาณในการแกปญหาน้ําทวม รอยละ 15.6 
การบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบและถูกวิธี รวมถึงการบูรณาการของทุกภาคสวน รอยละ 14.8 
การเตรียมความพรอมในการชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัย รอยละ 9.5 
การสื่อสารระหวางภาครัฐกับประชาชน รอยละ 6.0 
ความพรอมของประชาชนหากเกิดน้ําทวมจริง รอยละ 5.6 

 
5. มาถึงวันนี้ รัฐบาลมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ํามากมาย ทานกลัวหรือไมวา จะเกิดเหตุการณน้ําทวมเหมือนปท่ีผานมา 
 

กลัววาจะเกิดเหตุการณน้ําทวมเหมือนปที่ผานมา รอยละ 22.7 
กลัววาจะเกิดน้ําทวมแตไมหนักเหมือนปท่ีผานมา รอยละ 44.3 
ไมกลัวน้ําทวมเพราะมั่นใจวารัฐบาลเอาอยู รอยละ 16.5 
ไมกลัวน้ําทวมเพราะคิดวาไมทวมอยูแลว รอยละ 16.5 

 
6. ปจจุบันการแกปญหาน้ําทวมของรัฐบาล เดินมาถูกทางแลวหรือไม หลังจากผาน 1 ปเหตุการณน้ําทวมใหญ 
    

ถูกทางแลว รอยละ 36.5 
ยังไมถูกทาง รอยละ 23.5 
ไมแนใจ รอยละ 40.0 

 
7. เปรียบเทียบคะแนนความเชื่อม่ันในการรับมือตอปญหาน้ําทวมของรัฐบาลและ กทม. หลังจากการทดสอบระบายน้ํา
ในครั้งนี้  (0 คอืไมเชื่อมั่นเลย และ 10 คือเชื่อมั่นมากที่สุด) 
 

หนวยงาน คะแนน 
รัฐบาล 5.96 
กรุงเทพมหานคร (กทม.) 5.99 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 

1. เพื่อสะทอนความเห็นของประชาชนตอการทดสอบระบายน้ําวา หากเกิดสถานการณจริงจะสามารถ
แกปญหาน้ําทวมไดหรือไม รัฐบาลใชงบประมาณถูกทางแลวหรือไม และสิ่งที่ขาดหายไปของการ
ทดสอบระบายน้ําครั้งนี้ 

2. เพื่อสะทอนสิ่งที่ประชาชนกังวลมากที่สุด หากตองรับมือกับปญหาน้ําทวมจริงในพื้นที่ กทม. 
3. เพื่อสะทอนความเห็นของประชาชนตอการแกปญหาน้ําทวมของรัฐบาลเดินมาถูกทางแลวหรือไม และ

ประชาชนกลัวหรือไมวาจะเกิดเหตุการณน้ําทวมเหมือนปที่ผานมา 
4. เพื่อเปรียบเทียบความเชื่อมั่นในการแกปญหาน้ําทวมของรัฐบาลและ กทม. 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 
31 เขต จากทั้งหมด 50 เขต ทั้งเขตชั้นใน ช้ันกลาง และชั้นนอก ไดแก คลองเตย คลองสาน จตุจักร จอมทอง ดอนเมือง  
ดินแดง ตล่ิงชัน ทววีัฒนา ธนบุรี บางกอกนอย บางกะป บางขุนเทียน บางเขน บางแค บางซื่อ บางนา บางบอน บาง
รัก บึงกุม ปทมุวัน ประเวศ พระโขนง ภาษีเจริญ มีนบุรี ราชเทวี วังทองหลาง สวนหลวง  สะพานสูง สายไหม 
หนองแขมและหลักสี่ ดวยวธีิการสุมตัวอยางแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใชวธีิเก็บขอมูล
โดยการสัมภาษณแบบพบตวั ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 1,152  คน เปนชายรอยละ 49.1 และหญิงรอยละ 50.9 

 
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน 
โดยเปนขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถามปลายเปด (Open Form) จากนั้นคณะนักวิจัยได
นําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :   6 - 8 กันยายน 2555 

      
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :   9 กันยายน 2555 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
                       ชาย 566 49.1 
                       หญิง 586 50.9 

รวม 1,152 100.0 
อายุ    
                      18 - 25 ป 269 23.4 
                      26 - 35 ป 322 28.0 
                      36 - 45 ป 280 24.3 
                      46 ปขึ้นไป 281 24.3 

รวม 1,152 100.0 
การศึกษา   
               ต่ํากวาปริญญาตรี 755 65.6 
               ปริญญาตรี 353 30.6 
               สูงกวาปริญญาตรี 44 3.8 

รวม 1,152 100.0 
อาชีพ   
     ขาราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกิจ 123 10.7 
     พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 283 24.6 
     คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 365 31.6 
     รับจางทั่วไป 173 15.0 
     พอบาน / แมบาน / เกษียณอาย ุ 78 6.8 
     นักศึกษา 102 8.9 
     อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 28 2.4 

รวม 1,152 100.0 
 

 
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 

 


