เรียน บบรรณาธิ การรข่าวหน้ า 1/ การเมือง / สังคม
เรื่อง ผผลสํารวจความคิ ดเห็นประชาชนทั
ป
ววประเทศ
่

(รวม 4 หน้ า)

ผลสํ
ผ ารวจเรืรื่อง “ปรากฏการณ์ที่คนไทยเห็นจจาก ปฏิ บตั ิ การช่
ก วยเหลืลือ 13 ชีวิต....ในถํา้ หลวง ขุนนํ้านางงนอน”
่
คนนไทยร้อยละะ 91.2 ระบุวาปรากฏการ
รณ์ ที่ประทับใจมากที
บ
่สดุ จากปฏิ บตติั ิ การช่วยเหหลือ 13 ชีวิต ใน
ถํา้ หลวง ขขุนนํ้านางนนอน คือได้เห็นความสามัคคี ความมีนํ้าใจและความช่วยเหหลือจากคน
นไทยด้วยกันทั
น ง้
ชาวบ้านแและจิ ตอาสาา โดยร้อยละะ 52.0 อยากกแทนความสําเร็จของกการค้นหา 133 ชีวิต ด้วยคคําว่า “ขอบคุณ
ความเสียยสละและคววามช่วยเหลืลือจากทุกฝ่ าาย” ทัง้ นี้ บทเรี
ท ยนหรือข้อคิ ดที่คนไไทยได้จากปปฏิ บตั ิ การครรัง้ นี้
คือ ทุกภาคส่วนที่เข้ามาช่วยเหลือต้องปฏิ บตติั ิ งานร่วมกันในเชิ
น งบูรณาการจึ
ณ
งสํา เร็จ
จากข่าาวการปฏิบติตั กิ ารช่วยเหลลือ 13 ชีวติ ทีมหมูป่าอะะคาเดมี ที่ตดอยู
ิด ่ภายในถํถํ้ าหลวง ขุนนํน้ านางนอน จังหวัด
เชีชียงรายในขณ
ณะนี้ กรุงเทพโโพลล์โดยศูนย์
น วจิ ยั มหาวิททยาลัยกรุงเททพ จึงสํารวจจความคิดเห็นนประชาชน เรื่อื ง“ปรากฏฏการณ์
ที่คนไทยเห็
ค
นนจาก ปฏิ บตการช่
ตั ิ
วยเหลือ 13 ชีวิต ...ในถํา้ หลววง ขุนนํ้านาางนอน” โดยยเก็บข้อมูลกับประชาชนจจากทุก
ภูมิมภาคทัวประ
่ ะเทศจํานวน 1,198 คน พบว่
พ า
ปรากฏการณ์ ที่คนไทยเห็นและประทั
แ
บใใจมากที่สุด จากปฏิ บตั ิ การช่วยเหลืลือ 13 ชีวิต ในถํา้ หลวงง ขุนนํ้ า
นาางนอน คือ ได้เห็นความสามัคคี ความมีนํ้าใจ และความช่ช่วยเหลือจากคนไทยด้ววยกันทัง้ ชาววบ้านและจิ ตอาสา
ร้อยละ
อ 91.2 รรองลงมาคือ เห็นการอาสาาเข้าช่วยเหลืลือจากผูเ้ ชีย่ วชาญและมี
ว
ประสบการณ์
ป
ณ์จ ากนานาชาาติ ร้อยละ 800.8 และ
เห็ห็นความความมช่วยเหลือจาากองค์กรและหน่วยงานตต่างๆ เช่น การเดินสายไฟ
ฟ เครื่องสูบนํ้ า เครื่องเจาาะบาดาล การวางถัง
อออกซิเจน ฯลฯฯ ร้อยละ 766.9 นอกจากกนี้ยงั เห็นถึงคความกระตือรื
อ อร้นของภาครัฐทัง้ ส่วนนกลางและในนพืน้ ที่ นายกกฯ ผูว้ ่า
ตํารวจ
า ทหาร รร้อยละ 76.2 และเห็นประะชาชนทัวปร
่ ระเทศร่วมเกาาะติดสถานกการณ์และส่งใใจไปช่วยทหารหน่วย ซีล ในการ
ช่วยเหลื
ว อ 13 ชีวติ ร้อยละ 68.4
ทัง้ นี้ คความสําเร็จของการค้นหา
น 13 ชี ววิิ ตครัง้ นี้ คนนไทยส่วนใหหญ่อยากแทนนด้วยคําพูดว่วา “ขอบคุณความ
ณ
เสีสียสละและคความช่ วยเหหลือจากทุกฝ่
ก าย” ร้อยลละ 52.0 รองงลงมาคือ “คคนไทยไม่ท้งิ กัน” ร้อยละ 31.0 และ “สุดยอด
มาาก” ร้อยละ 66.9
สําหรัรับบทเรียนทีที่ คนไทยได้จากปฏิ
จ
บตั ิ กการช่วยเหลืลือ 13 ชีวิต ในถํา้ หลวงง ขุนนํ้านางงนอน คนไททยส่วน
ใหหญ่ระบุว่า คความสําเร็จในการช่ วยเหลื
ย อ 13 ชี วิิ ต ในถํา้ หลลวง เกิ ดจากการปฏิ บตัติิ งานร่วมกันั ในเชิ งบูรณาการ
ณ
ร่วมกั
ว นของทุทุกภาคส่วน ร้อยละ 39.0 รองลงมารระบุว่า ความมรวดเร็วในกาารให้ความช่ชวยเหลือกันและกั
แ นจากสัสังคมทัว่
โลลกในยามคับบขันเป็ นสิง่ สําคัญและมีคา่ ร้อยละ 311.0 และระบุว่าผูท้ ่เี ข้าไปปช่วยเหลือผู้ ท่ปี ระสบภัยหรื
ย อเหตุการรณ์ท่ไี ม่
คาาดคิด ต้องเป็ป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญ
ญจากหลากหหลายสาขา ร้อยละ 14.5
โดยมีรรายละเอียดตตามประเด็นข้ขอคําถาม ดังงต่อไปนี้
1

1. ปรากฏการรณ์ที่เห็นและประทับใจ จากปฏิ บตั ิ กการช่วยเหลืลือ 13 ชีวิต ในถํ
ใ า้ หลวง ขขุนนํ้านางน
นอน
 ความสามัคคี ควาามมีนํ้าใจแลละความช่วยยเหลือจากคคนไทยด้วยกัน ทัง้ ชาวบบ้าน
และจิ ตอาสา
 ความออาสาเข้าช่วยเหลื
ย อจากผูเ้ ชีย่ วชาญและะมีประสบการณ์จากนานาาชาติ
 ความชช่วยเหลือจากกองค์กรและหหน่วยงานต่าางๆ เช่น การรเดินสายไฟ เครือ่ งสูบนํ้า
เครือ่ งเจาะบาดาล วางถังออกซิซิเจน ฯลฯ
 ความกกระตือรือร้นของภาครั
ข
ฐทังั ้ ส่วนกลางแและในพืน้ ที่ นายกฯ
น
ผูว้ า่ ตํตารวจ ทหารร
 ประชาาชนทัวประเท
่
ทศร่วมเกาะติติดสถานการณ
ณ์และส่งใจไปปช่วยทหารหหน่วย ซีล ในนการ
ช่วยเหหลือ 13 ชีวติ
 ความรรวดเร็วในการทําข่าว รายยงานสถานกาารณ์สดจากพื
พืน้ ที่ ของสือ่ มวลชน
ม
 การแสสดงออกเชิงจิตวิทยาในคววามพยายามมช่วยเหลือ เชช่น การร่วมสสวดมนต์ ขอพพร
จากทุกกศาสนา การรทําพิธกี รรมต่างๆ ฯลฯ

ย 91.2
ร้อยละ
ร้อยละ
ย 80.8
ร้อยละ
ย 76.9
ร้อยละ
ย 76.2
ร้อยละ
ย 68.4
ร้อยละ
ย 65.0
ร้อยละ
ย 55.5

ด
2. ความสําเร็ร็จของการค้ค้นหา 13 ชีวิต ครัง้ นี้ คิ ดดว่าอยากแททนด้วยคําพูดใด








ขอบคุคุณความเสียสละและคว
ย
วามช่วยเหลืลือจากทุกฝ่ าย
า
คนไทยไม่ทง้ิ กัน
สุดยอดดมาก
เราไม่ไได้อยูอ่ ย่างโดดดเดีย่ ว
“ฮีโร่” มีอยูจ่ ริงบนโโลกใบนี้
เอาใจไไปเลย
อื่นๆ ออาทิ ดีใจมากกๆ โชคดีจงั ทีเ่ จอ

ร้อยละ
ย
ร้อยละ
ย
ร้อยละ
ย
ร้อยละ
ย
ร้อยละ
ย
ร้อยละ
ย
ร้อยละ
ย

52.0
31.0
6.9
3.5
2.7
2.6
1.3

า บตั ิ การช่วยเหลือ 13 ชีวิต ในถํา้ หลวง ขุนนํ
น ้านางนอนน คือ
3. บทเรียนที่คคนไทยได้จากปฏิ
 ทุกภาาคส่วนที่เข้ามาช่
า วยเหลือต้องปฏิ บตติั ิ งานร่วมกันในเชิ
น งบูรณาการจึ
ณ
งสําาเร็จ
 ความรรวดเร็วในการให้ความช่วยเหลือกันแลละกันในสังคมมทัวโลกในยา
่
ามคับขันเป็ นนสิง่
สําคัญและมีคา่
อ ท้ ป่ี ระสบภั
ภัยหรือเหตุกาารณ์ทไ่ี ม่คาดดคิด ต้องเป็นผู
น เ้ ชีย่ วชาญ
 ผูท้ เ่ี ข้าาไปช่วยเหลือผู
หลากหหลายสาขา
 ความพพร้อมของอุปกรณ์
ป เป็ นเรืองสํ
อ่ าคัญ ในกการช่วยเหลือผู
อ ท้ ป่ี ระสบภั
ภัยหรือเหตุกาารณ์ท่ี
ไม่คาดดคิด
 การนําาเสนอข่าวจาากแหล่งข่าวที
ทีห่ ลากหลายย มีผลต่อการรรับรูท้ ค่ี ลาดเเคลื่อน สับสนน
2

อ
39.00
ร้อยละ
ร้อ้ ยละ 31.00
ร้อ้ ยละ 14.55
ร้อ้ ยละ 10.44
ร้อ้ ยละ 5.1

รายละเอียดกาารสํารวจ
วัตถุประสสงค์การสํารวจ
ร
เพื
พื่อ สอบถาม ความคิด เห็นของประชชาชน เกี่ย วกกับ ปรากฏการณ์ ท่ีเ ห็น แและประทับใจจากปฏิ
ใ
บ ัติก าร
ช่วยเหลือ 13 ชีวติ ในนถํ้าหลวง ขุนนํ
น ้ านางนอนน คําพูดที่อยากบอกแทน
ย
นความสําเร็จจของการค้นหา
น 13 ชีวติ และ
บทเรียนทีที่ได้รบั จากเหหตุการณ์น้ี เพื่อสะท้อนนมุมมองความมคิดเห็นของงประชาชนใหห้สงั คมและผูผูท้ เ่ี กี่ยวข้องไได้รบั
ทราบ
ษ
ประชากรรที่สนใจศึกษา
กาารสํารวจใช้การสุ
ก ่มตัวอยย่างจากประชชาชนทุกภูมิมภิ าคทัวประ
่ ะเทศ ที่มอี ายยุ 18 ปี ขึ้นไป
ไ โดยการสสุ่ม
สัมภาษณ์์ทางโทรศัพท์ทจากฐานข้อมู
อ ลของกรุงเเทพโพลล์ ด้ว้ ยวิธกี ารสุมตั
่ม วอย่างแบ บง่าย (Simpple Randoom
Sampling)) แล้วใช้วธีิ การถ่วงนํ้าหนั
า กด้วยข้ออมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลท ะเบียนราษฎฎร์ของกรมการ
ปกครอง กกระทรวงมหาาดไทย
ความคลาดเคลื่อน (Margin
(
of Error)
E
กาารประมาณกการขนาดตัวอย่
อ างมีขอบเขขตของความคคลาดเคลื่อน  3% ทีร่ ะะดับความเชือมั
อ่ น่ 95%
วิ ธีการรวบรวมข้อมูล
เ น
ใช้ช้การสัมภาษษณ์ทางโทรศัพั ท์ (Enumeeration by telephone) โดยเครื่อง มือทีใ่ ช้ในกาารเก็บข้อมูลเป็
แบบสอบถามทีม่ โี ครงงสร้างแน่ นอนน ประกอบด้ว้ ยข้อคําถามมแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และไดด้นํา
แบบสอบถถามทุกชุดมาาตรวจสอบคความถูกต้องสสมบูรณ์ก่อนบบันทึกข้อมูลและประมวล ผล
ระยะเวลาาในการเก็บข้อมูล : 3--5 กรกฎาคมม 2561
วันที่เผยแแพร่ผลสํารววจ

: 7 กรรกฎาคม 25661
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ข้อมูลลของกลุ่มตัวอย่
ว าง
จํานวน

ร้อยลละ

รวม

588
610
1,198

49.11
50.99
100.0

รวม

130
256
307
283
222
1,198

10.99
21.44
25.66
23.66
18.55
100.0

712
381
105
1,198

59.44
31.88
8.88
100.0

188
260
461
70
188
11
20
1,198

15.77
21.77
38.55
5.99
15.77
0.99
1.66
100.0

เพศ
ชาาย
หญิง
อายุ
188 ปี - 30 ปี
31 ปี - 40 ปี
41 ปี - 50 ปี
51 ปี - 60 ปี
6 ปี ขึน้ ไป
61
การศึกษา
ตํ่ากว่
า าปริญญาาตรี
ปริญ
ิ ญาตรี
สูงกว่
ง าปริญญาาตรี
รววม
อาชีพ
ลูกจ้จางรัฐบาล
ลูกจ้จางเอกชน
ค้าขาย/
ข ทํางานส่วนตัว/ เกษษตรกร
เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
พ่อบ้าน/ แม่บา้ น/
น เกษียณอาายุ
นักเรียน/ นักศึกษา
ก
ว่างงาน/
ง
รวมกลลุ่ม
รวม

ศูนย์วิจยั มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเททพโพลล์) โท
ทร. 02-350-33500 ต่อ 17770, 1776
mail: bangkookpoll@bu.ac.th Weebsite: http://bangkokppoll.bu.ac.tth
E-m
Tw
witter : httpp://twitter.coom/bangkokk_poll Facebook : htttps://faceb ook.com/baangkokpoll
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