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เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/ ขาวการเมือง/ สังคม            รวม  5 หนา 
 

ผลสํารวจเร่ือง  “อารมณ ความรูสึก ของคนกรุงฯ ตอสถานการณน้ําทวมในปจจุบัน” 
 

คนกรุงเทพฯ 48.7% เร่ิมวติกวลบางแลววานํ้าจะทวมกรุงเทพฯอีก ในปน้ี  
และกวา 50 % หวงเรื่องความไมสามัคคีกันของภาครัฐและกรงุเทพมหานคร หากเกิดเหตุการณนํ้าทวมอีก  

 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) สํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยและทํางานอยูใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 1,190 คน พบวา 

 

จากขาวน้ําทวมในจังหวัดตางๆ ขณะนี้ คนกรุงเทพฯ รอยละ 48.7  เริ่มรูสึกวิตกกังวลบางแลว วาจะ
เกิดนํ้าทวมขึ้นอีกในกรุงเทพฯ มีเพียงรอยละ 9.9 ที่รูสึกวิตกกังวลมาก ขณะที่ รอยละ 41.4 ไมรูสึกวิตกกังวลเลย 
โดยสวนใหญรอยละ 54.0 คิดวานํ้านาจะทวมอีกในปนี้แตคงไมมากและไมนานเทาป 54 ขณะที่ รอยละ 35.0 
คิดวาน้ําจะไมทวมกรุงเทพฯ แนนอน 

 

สวนความพรอมของรัฐบาลในการรับมือกับนํ้าทวมในกรุงเทพฯ ปน้ี เม่ือเปรียบเทียบกับป 54 น้ัน คน
กรุงเทพรอยละ 50.2 เห็นวารัฐบาลเตรียมพรอมไดดีกวาป 54 รอยละ 36.0 เห็นวารัฐบาลเตรียมพรอมได
เหมือนๆกับป 54 และมีเพียง รอยละ 13.8 ที่เห็นวา รัฐบาลเตรียมพรอมไดแยกวาป 54   

 

 สําหรับเรื่องที่กังวลมากที่สุด หากตองรับมือกับปญหาน้ําทวมจริงในพื้นที่กรุงเทพฯ คือ ความไมสามัคคี
กันในการแกปญหาน้ําทวมของภาครัฐและกรุงเทพมหานคร (รอยละ 50.3) รองลงมาคือ การทุจริตคอรรัปชั่น 
จากงบประมาณในการแกปญหาน้ําทวม (รอยละ 39.2) และความพรอมในการรับมือเชนการขุดลอกคูคลอง ประตู
ระบายน้ํา และเครื่องสูบนํ้า (รอยละ 38.1) 
 

 ทั้งนี้คนกรุงเทพฯ ยังไดทําการประเมินเปรียบเทียบความเชื่อม่ันที่มีตอ รัฐบาลและกทม. วาจะสามารถ
ปองกันน้ําทวมกรุงเทพฯได พบวาคนกรุงเทพฯ ใหคะแนนความเชื่อมั่นตอ กทม. 5.96 คะแนน (จากคะแนน
เต็ม 10 คะแนน) ซึ่งมากกวาคะแนนความเชื่อมั่นที่มีตอรัฐบาล 0.27 คะแนน โดยใหคะแนนรัฐบาลเทากับ 
5.69 คะแนน  
 

สุดทายเม่ือถามวาบทเรียนที่คนสวนใหญไดรับจากน้ําทวมเมื่อป 54 และจะนํามาปรับใช หากเกิด
เหตุการณนํ้าทวมกรุงเทพฯ อีกในปน้ี อันดับแรกคือ ยกของข้ึนชั้น 2 หรือข้ึนที่สูงใหหมด (รอยละ 20.0) 
รองลงมาคือ เตรียมอาหารแหง นํ้าดื่ม เรือ และกระสอบทรายกั้นน้ํา (รอยละ 19.8) และติดตามขอมูลขาวสารน้ํา
ทวมดวยตนเองตลอดเวลา เพ่ือความไมประมาท โดยไมหวังพ่ึงรัฐเพียงอยางเดียว (รอยละ 14.5) 
 

รายละเอียดดังตอไปน้ี 
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1. ความวิตกกังวลวากรุงเทพฯ จะเกิดเหตุการณนํ้าทวมขึ้นอีก หลังจากดูขาวน้ําทวมในจังหวัดตางๆ  
   

- รูสึกวิตกกังวลมาก รอยละ 9.9 
- เร่ิมรูสึกวิตกกังวลบางแลว รอยละ 48.7 

- ไมรูสึกวิตกกังวลเลย รอยละ 41.4 
 
 

2. เมื่อถามวาจะเกิดเหตกุารณนํ้าทวมในพื้นที่กรุงเทพฯ เหมือนเมื่อป 54 หรือไม พบวา 
 

- คิดวานาจะทวมและคงจะหนักกวาป 54  รอยละ 3.0 

- คิดวานาจะทวมเหมือนกับป 54 รอยละ 8.0 
- คิดวานาจะทวมอีกแตคงไมมากและนานเหมือนป 54 รอยละ 54.0 

- คิดวาน้ําจะไมทวมพ้ืนที่กรุงเทพ ฯ แนนอน รอยละ 35.0 
 

3. ความพรอมของรัฐบาลในการรับมือกับน้ําทวมในกรุงเทพฯ ปน้ี เมื่อเปรียบเทียบกับป 54 
 

- เตรียมพรอมไดดีกวาป 54 รอยละ 50.2 
- เตรียมพรอมไดเหมือนๆกับป 54  รอยละ 36.0 
- เตรียมพรอมไดแยกวาป 54 รอยละ 13.8 

 
4. เร่ืองที่กังวลมากที่สุด หากตองรับมอืกับปญหาน้ําทวมจริงในพื้นที่ กทม. 
  

- ความไมสามัคคีกันในการแกปญหาน้ําทวมของภาครัฐและ กทม. รอยละ 50.3 

- การทุจริตคอรรัปชั่น จากงบประมาณในการแกปญหาน้ําทวม รอยละ 39.2 

- ความพรอมในการรับมือ เชน การขุดลอกคูคลอง  
  การแกปญหาประตูระบายน้ํา ความพรอมของเครื่องสูบนํ้า  

รอยละ 38.1 

- การเตรียมความพรอมในการชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัย รอยละ 35.4 

- การบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบและถูกวิธี  
  รวมถึงการบูรณาการทุกภาคสวน 

รอยละ 33.7 

- การสื่อสารระหวางภาครัฐกับประชาชน รอยละ 22.6 

- ความพรอมของประชาชนหากเกิดน้ําทวมจริง รอยละ 21.5 
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5.  ความเชือ่มั่นที่มีตอ รัฐบาลและกทม. วาจะสามารถบริหารจัดการนํ้าไดอยางมีประสทิธิภาพและ 
      สามารถปองกันนํ้าทวมกรุงเทพฯได 
 

 ระดับความเชือ่ม่ัน 
(เต็ม 10 คะแนน) 

- รัฐบาล     5.69  คะแนน 
- กรุงเทพมหานคร      5.96   คะแนน 

 
6. บทเรียนจากเหตุการณนํ้าทวมใหญเมื่อป 2554 ที่จะนํามาใช หากมีเหตุการณนํ้าทวมจริง ใน กทม. 
    5 อันดับแรก (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุงเอง) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เตรียมขนของข้ึนชั้นบน หรือ ข้ึนที่สูงใหหมด รอยละ 20.0 
- เตรียมอาหารแหง นํ้าดื่ม เรือ และกระสอบทรายกั้นนํ้า  รอยละ 19.8 
- ติดตามขอมูลขาวสาร นํ้าทวมดวยตนเองตลอดเวลา 
  เพ่ือความไมประมาท โดยไมหวังพ่ึงรัฐเพียงอยางเดียว 

รอยละ 14.5 

- เตรียมอพยพหนีนํ้าไปอยูที่อ่ืนเชนบานเพื่อน บานญาติ กอนนํ้าจะมา  
  หรือไปอยูที่ศูนยอพยพชั่วคราว 

รอยละ 11.7 

- ใหหนวยงานภาครัฐเรงระบายน้ําไปยังคูคลองตางๆ อยางเปนระบบ  
  ขุดลอกคูคลอง และตรวจดูเครื่องสูบนํ้าใหใชการไดอยูเสมอ 

รอยละ 7.1 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 

เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ถึง
ทัศนคติที่มีตอการรับทราบขาวน้ําทวมในพื้นที่ตางๆ ของประเทศ ความกังวลในดานตางๆ ความเชื่อม่ันที่มี
ตอรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร เรื่องการบริหารจัดการน้ํา ตลอดจนการนําบทเรียนที่ไดจากน้ําทวมครั้งที่
แลวมาใช หากเกิดน้ําทวมจริงใน กทม. ปน้ี ทั้งน้ีเพ่ือสะทอนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนใหสังคมและ
ผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ และนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศตอไป 
 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนอายุ  18 ปขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ  ในเขต
กรุงเทพมหานคร ทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลาง และช้ันนอก ไดแก เขตคลองเตย คลองสามวา ดินแดง ดุสิต ตลิ่ง
ชัน ทวีวัฒนา ทุงครุ บางเขน บางคอแหลม บางแค บางซื่อ บางนา บางพลัด บางรัก บึงกุม ปทุมวัน 
ประเวศ พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี ราชเทวี ราษฎรบูรณะ สวนหลวง สะพานสูง สาทร หนองแขม 
และหนองจอก ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใชวิธีเก็บขอมูล
โดยการสัมภาษณแบบพบตัว ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 1,190 คน เปนชายรอยละ 49.7 และหญิง   
รอยละ 50.3 

 
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสราง
แนนอน โดยเปนขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุ
คําตอบเองโดยอิสระ (Open Form) และไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอน
บันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล  :   30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2556 

      
วันที่เผยแพรผลสํารวจ      :   3 ตุลาคม 2556 
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ขอมูลประชากรศาสตร 

 
 จํานวน รอยละ 
เพศ    
                       ชาย 592 49.7 
                       หญิง 598 50.3 

รวม 1,190.0 100.0 
อายุ    
                      18 – 25 ป 311 26.1 
                      26 – 35 ป 302 25.4 
                      36 – 45 ป 277 23.3 
                      46 ปขึ้นไป 300 25.2 

รวม 1,190.0 100.0 
การศึกษา   
               ต่ํากวาปริญญาตรี 762 64.1 
               ปริญญาตรี 373 31.4 
               สูงกวาปริญญาตรี 55 4.5 

รวม 1,190.0 100.0 
อาชีพ   
     ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 105 8.8 
     พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 360 30.3 
     คาขาย / ประกอบอาชพีสวนตวั 262 22.0 
     เจาของกิจการ 50 4.2 
     รับจางทั่วไป 182 15.3 
     พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 82 6.9 
     นักศึกษา 117 9.8 
     อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 32 2.7 

รวม 1,190.0 100.0 
 
 
 

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 
 


