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เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/ ขาวการเมือง/ สังคม             รวม  5 หนา 
 

ผลสํารวจเรื่อง  
2 ปผานมา  เหลียวหลังแลหนาปญหาน้ําทวม 

 

คนกรุงเทพฯ และปริมณฑล เชื่อมัน่แผนบริหารจัดการน้ําของรัฐบาลยิ่งลักษณ  แต 69.9% หวงมกีาร
ทุจริตในงบประมาณบรหิารจัดการน้ํา  
 

เนื่องดวยกรมอุตุฯ มีประกาศเตือนภัยจากพายุเชบี ซ่ึงจะสงผลใหในชวงวันท่ี 2 – 5 สิงหาคมนี้ จะมีฝนตกหนัก
ถึงหนักมากในพื้นท่ีภาคเหนือและภาคตะวันออกฉียงเหนือ และอาจกระทบกับพื้นท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล ดังท่ีเคย
เกิดขึ้นเมื่อ 2 ปท่ีผานมา  ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนเรื่อง  “2 ปผานมา  เหลียวหลังแลหนาปญหาน้าํทวม ” โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปในพืน้ท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 1,194 คน พบวา  

 

ในภาพรวมประชาชนรอยละ 54.5 เห็นวารัฐบาลพรอมรับมือกับปญหาน้ําทวม ขณะที่รอยละ 45.5 เหน็วายังไม
พรอม โดยประชาชนเห็นวารัฐบาลมีความพรอมในดานการชวยเหลือผูที่ประสบภัยน้ําทวมมากทีสุ่ด (รอยละ 64.9) 
ขณะที่มีความพรอมในดานการรับมือและความฉับไวในการแกปญหาหากเกิดน้ําทวมนอยที่สุด (รอยละ 48.0) 

 

เม่ือถามประชาชนวารัฐบาลจริงจังมากนอยเพียงใดกับการวางแผนการบริหารจัดการน้ําใหเปนรปูธรรม สวน
ใหญรอยละ 53.2 เห็นวาจริงจังมากถึงมากที่สุด ขณะที่รอยละ 46.8 เหน็วาจริงจังนอยถึงนอยที่สุด และเมื่อถามตอวา
เชื่อม่ันตอแผนบริหารจัดการน้ําของรัฐบาลหรือไม ประชาชนรอยละ 43.2 บอกวา “เชื่อม่ัน” ขณะที่รอยละ 37.5 ไม
เชื่อมั่น และรอยละ 19.3 ไมรูเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการน้ําเลย 

 

สวนความเห็นวาจะมีการทุจริตคอรรัปชัน่มากนอยเพียงใด กับการใชเงนิงบประมาณบริหารจัดการน้ําของ
รัฐบาล รอยละ 69.9 ระบุมากถึงมากที่สุด ขณะที่รอยละ 30.1 ระบุนอยถึงนอยที่สุด 
 

ดานความกังวลวาจะเกิดน้ําทวมในพื้นท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล จากขาวเหตุการณน้ําทวมในหลายจังหวัด
พบวา ประชาชนสวนใหญรอยละ  60.3 กังวลนอยถึงนอยท่ีสุด ขณะที่รอยละ39.7 กังวลมากถึงมากที่สุด และเมื่อถามวา
ปนี้จะเกิดวิกฤตอุทกภัยรุนแรงเหมือนเมื่อป 54 หรือไม รอยละ 48.0 คิดวาจะเกิดรุนแรงนอยกวาป 54 รอยละ 11.0  คิด
วาจะเกิดรุนแรงเหมือนป 54 และรอยละ 4.4 คิดวาจะเกิดรุนแรงกวาป 54 ขณะที่รอยละ 36.6 คิดวาจะไมเกิดขึ้น 
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สําหรับการวางแผนซื้อ น้ําดื่ม อาหารแหง ตุนไวใชในกรณีท่ีเกิดน้ําทวม  ประชาชนรอยละ 64.3 คิดวาจะไมซ้ือ 
ขณะที่รอยละ 35.7 คิดวาจะซื้อ 

 
 สุดทายเมื่อถามความเห็นวาหากเกิดเหตุการณน้ําทวม รัฐบาลกับ กทม. จะสามารถทํางานรวมกันไดอยางมี 

ประสิทธิภาพหรือไม รอยละ 51.7 คิดวานาจะตางคนตางทํางานหรือมีความรวมมือกันนอย ขณะที่รอยละ 48.3 คิดวา
นาจะทํางานรวมกันได 

 
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
1. การเตรียมความพรอมรับมือตอปญหาน้าํทวมของรัฐบาลในดานตางๆ ตอไปนี ้
   

ดาน พรอมแลว 
(รอยละ) 

ยังไมพรอม 
(รอยละ) 

1) ความพรอมดานแผนจัดการน้ําที่ไหลจากพื้นที่ตอนบนมาสู กทม. และปริมณฑล 49.2 50.8 
2) ความพรอมดานการใหขอมูลเกี่ยวกับสถานการณน้ํา/ ระดับน้ํา/ ปริมาณน้ํา 52.9 47.1 
3) ความพรอมในการรับมือ และความฉับไวในการแกปญหาหากเกิดน้ําทวม 48.0 52.0 
4) ความพรอมในดานการชวยเหลือผูที่ประสบภัยน้ําทวม 64.9 35.1 
5) ความพรอมดานการสื่อสารทําความเขาใจกับประชาชนเพื่อปองกันและแกปญหาน้ําทวม 57.3 42.7 

เฉล่ียรวม 54.5 45.5 
 
 

2. รัฐบาลจริงจังมากนอยเพยีงใดกับการวางแผนการบริหารจัดการน้ําใหเปนรูปธรรม 
 

จริงจังมากถึงมากที่สุด 
(โดยแบงเปนมากที่สุดรอยละ 9.6 และมากรอยละ 43.6) 

รอยละ 53.2 

 

จริงจังนอยถึงนอยที่สุด 
(โดยแบงเปนนอยรอยละ 40.0 และนอยท่ีสุดรอยละ 6.8) 

 

รอยละ 
 

46.8 

 
3. ความเชื่อม่ันตอแผนบริหารจัดการน้ําของรัฐบาล 
 

เชื่อม่ัน รอยละ 43.2 
ไมเชื่อมั่น รอยละ 37.5 
ไมรูเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการน้ําเลย รอยละ 19.3 
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4. ความเห็นวาจะมกีารทุจริตคอรรัปชั่นมากนอยเพียงใด กับการใชเงนิงบประมาณบริหารจัดการน้ําของรัฐบาล 
  

มากถึงมากที่สุด 
(โดยแบงเปนมากที่สุดรอยละ 23.3 และมากรอยละ 46.6) 

รอยละ 69.9 

 

นอยถึงนอยที่สุด 
(โดยแบงเปนนอยรอยละ 26.1 และนอยท่ีสุดรอยละ 4.0) 

 

รอยละ 
 

30.1 

 
5.  ความกังวลวาจะเกิดน้ําทวมในพื้นท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล จากขาวเหตุการณน้ําทวมในหลายจังหวัด  
 

มากถึงมากที่สุด 
(โดยแบงเปนมากที่สุดรอยละ 7.7 และมากรอยละ 32.0) 

รอยละ 39.7 

 

นอยถึงนอยท่ีสุด 
(โดยแบงเปนนอยรอยละ 42.8 และนอยที่สุดรอยละ 17.5) 

 

รอยละ 
 

60.3 

 
6.  ความเห็นวาปนี้จะเกิดวิกฤตอุทกภัยรุนแรงเหมือนเมื่อป 54 หรือไม 
 

คิดวาจะเกิดรุนแรงกวาป 54  รอยละ 4.4 
คิดวาจะเกิดรุนแรงเหมือนป 54 รอยละ 11.0 
คิดวาจะเกิดรุนแรงนอยกวาป 54 รอยละ 48.0 
คิดวาจะไมเกิดขึ้น รอยละ 36.6 

 
7. การวางแผนซื้อ น้ําดื่ม อาหารแหง ตนุไวใช 
 

คิดวาจะซื้อ รอยละ 35.7 
คิดวาจะไมซ้ือ รอยละ 64.3 

 
8. ความคิดเหน็วารัฐบาลกับ กทม. จะสามารถทํางานรวมกันไดอยางม ีประสิทธิภาพหรือไม หากเกิดเหตุการณน้ําทวม 
 

คิดวานาจะทํางานรวมกนัได รอยละ 48.3 
คิดวาตางคนตางทํางานหรือมีความรวมมือกันนอย รอยละ 51.7 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 

- เพื่อสะทอนความเห็นของประชาชนตอการเตรียมความพรอมและแผนบริหารจัดการน้ําทวมของรัฐบาล 
- เพื่อสะทอนความเห็นและความกังวลตอเหตุการณน้ําทวมที่อาจจะเกิดขึ้นในปนี้  

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 
21 เขต จาก 50 เขต ทั้งเขตชั้นใน ช้ันกลาง และชั้นนอก ไดแก คลองสาน คันนายาว จตุจักร ดอนเมอืง ดินแดง  
ตล่ิงชัน บางกอกนอย บางกะป บางเขน บางซื่อ บางพลัด บางรัก บึงกุม ปทุมวัน ประเวศ พญาไท  ภาษีเจริญ 
ลาดกระบัง สาทร สายไหม หลักสี่ และปริมณฑล ไดแก ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ ดวยวิธีการสุมตัวอยาง
แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใชวิธีเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบตัว ไดกลุมตัวอยาง
ทั้งสิ้นจํานวน 1,194 คน เปนชายรอยละ 50.7 และหญิงรอยละ 49.3 

 
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน 
โดยเปนขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :   30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2556 

      
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :   2 สิงหาคม 2556 

 
 

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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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
                       ชาย 605 50.7 
                       หญิง 589 49.3 

รวม 1,194 100.0 
อายุ    
                      18 – 25 ป 278 23.3 
                      26 – 35 ป 314 26.3 
                      36 – 45 ป 295 24.7 
                      46 ปขึ้นไป 307 25.7 

รวม 1,194 100.0 
การศึกษา   
               ต่ํากวาปริญญาตรี 782 65.5 
               ปริญญาตรี 354 29.6 
               สูงกวาปริญญาตรี 58 4.9 

รวม 1,194 100.0 
อาชีพ   
     ขาราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกิจ 117 9.8 
     พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 267 22.4 
     คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 302 25.4 
     เจาของกิจการ 53 4.4 
     รับจางทั่วไป 213 17.8 
     พอบาน แมบาน เกษยีณอายุ 105 8.8 
     นักศึกษา 109 9.1 
     อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 28 2.3 

รวม 1,194 100.0 
 
 
 


