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  ผลสํารวจเร่ือง  “ถอดบทเรียนวกิฤตนํา้ท่วม 62” 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ  ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นประชาชน เร่ือง “ถอดบทเรียนวิกฤต
นํ้าท่วม 62”  โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจํานวน 1,189 คน พบว่า ในภาพรวมประชาชนให้คะแนน
การบริหารจัดการของภาครัฐต่อวิกฤตนํ้าท่วมที่เกิดขึน้เฉลี่ย 5.61 คะแนนจากเต็ม 10 คะแนน โดยให้คะแนนการส่ือสารทํา
ความเข้าใจกับผู้ประสบภัยในการช่วยเหลือนํ้าท่วมมากที่สุด 5.81 คะแนน ขณะที่การจัดสรรงบ การใช้เงินบริจาคที่ได้ เพื่อ
ช่วยเหลอืผู้ประสบภัยนํา้ท่วมได้คะแนนน้อยทีสุ่ด 5.45 คะแนน  
 

เม่ือถามว่าเห็นปรากฏการณ์อะไรจากวิกฤตนํ้าท่วมที่เกิดขึ้น ในพืน้ที่ประสบภัย ส่วนใหญ่ร้อยละ 80.7 เห็นว่า
สถานการณ์สร้างความสามัคคี การช่วยเหลือกัน การบริจาคของคนในสังคม รองลงมาร้อยละ 63.7 เห็นว่าสถานการณ์สร้าง
วีรบุรุษ บิณฑ ์บรรลือฤทธ์ิ และร้อยละ 20.0 เห็นวา่มีการแสวงหาผลประโยชน์ คอร์รัปชัน่ จากเหตุการณ์นํ้าท่วม 

 

สําหรับปัญหาที่จะเกิด หลังจากนํ้าลดในพืน้ที่นํ้าท่วมพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 69.8 เห็นว่าจะเกิดปัญหาการทํากิน 
รายได้ของชาวบ้าน รองลงมาร้อยละ 52.6  เห็นว่า งบประมาณในการเยยีวยา ฟ้ืนฟู ไม่เพียงพอ ผูป้ระสบภยัตอ้งกูเ้งินเพิ่ม และ
ร้อยละ 50.6 เห็นวา่ สินคา้แพงข้ึน มีการโก่งราคาพวกวสัดุก่อสร้าง 

 

สุดท้ายเม่ือถามว่าภาครัฐควรหามาตรการความพร้อมอย่างไร เพือ่ป้องกนันํ้าท่วมในปีต่อไป จากบทเรียนนํ้าท่วมในปี
นี้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 68.7 เห็นว่าเป็นเร่ืองการเข้าถึงประชาชนและความรวดเร็วด้านความช่วยเหลือ รองลงมาคือ เร่ืองการ
บริหารจดัการนํ้ า เตรียมการระบายนํ้ า คิดเป็นร้อยละ 64.8 และการยกระดบัการแจง้เตือนภยั การรับรู้ใหแ้ก่ประชาชน คิดเป็น
ร้อยละ 55.7 
        

 โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี   

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ การเมือง / สังคม / เศรษฐกจิ 
เร่ือง  ผลสํารวจความคดิเห็นประชาชนทัว่ประเทศ   (รวม 5 หน้า)

ประชาชน 80.7% เห็นปรากฏการณ์ความสามัคค ีการช่วยเหลอืกนั การบริจาคของคนในสังคม  
และ 63.7% เห็นวรีบุรุษ บิณฑ์  บรรลอืฤทธ์ิ 

ส่วนใหญ่ 69.8% กงัวลปัญหาการทาํกนิ รายได้ของชาวบ้านหลงันํา้ลด และ 52.6% กงัวลงบเยยีวยาไม่เพยีงพอ ต้องกู้ยมื 
68.7% อยากให้ภาครัฐเตรียมมาตรการเข้าถึงประชาชนและความรวดเร็วด้านความช่วยเหลอืให้ดีกว่านีห้ากเกดิเหตุในอนาคต 
ประชาชนให้คะแนนการทาํหน้าทีข่องภาครัฐในการบริหารจัดการวกิฤตนํา้ท่วมทีเ่กดิขึน้ 5.61 คะแนนจากเตม็ 10 คะแนน 

โดยให้คะแนนการส่ือสารทาํความเข้าใจกบัผู้ประสบภยัมากทีสุ่ด 5.81 คะแนน  
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1. ความเห็นต่อการบริหารจัดการของภาครัฐต่อวกิฤตนํา้ท่วมทีเ่กดิขึน้ในประเด็นดงัต่อไปนี ้
    

ประเด็น คะแนนเฉลีย่เต็ม 10 
การส่ือสารทาํความเขา้ใจกบัผูป้ระสบภยัในการช่วยเหลือนํ้าท่วม 5.81 
ความเอาใจใส่ในการลงพื้นท่ีของภาครัฐในการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 5.76 
การมีแผนงานและการดาํเนินงานช่วยเหลือผูป้ระสบภยัใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม 5.58 
ความชดัเจนของมาตรการเยยีวยาในการช่วยเหลือผูป้ระสบภยันํ้าท่วม 5.46 
การจดัสรรงบ การใชเ้งินบริจาคท่ีได ้เพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยันํ้าท่วม 5.45 

เฉลีย่รวม 5.61 

 
2. ปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้จากวกิฤตนํา้ท่วม ในพืน้ทีป่ระสบภัย  
    (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

 
 
 
 
 
 

3. ความเห็นเกีย่วกบัปัญหาทีจ่ะเกดิ หลงัจากนํา้ลดในพืน้ทีนํ่า้ท่วม 
    (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

ปัญหาการทาํกนิ รายได้ของชาวบ้าน  ร้อยละ 69.8 
งบประมาณในการเยยีวยา ฟ้ืนฟ ูไม่เพียงพอ ผูป้ระสบภยัตอ้งกูเ้งินเพิม่ ร้อยละ 52.6 
สินคา้แพงข้ึน มีการโก่งราคาพวกวสัดุก่อสร้าง ร้อยละ 50.6 
เศรษฐกิจตกตํ่า ร้อยละ 46.4 
พื้นท่ีท่องเท่ียวเสียหาย ส่งผลต่อการท่องเท่ียว ร้อยละ 36.5 
อ่ืนๆ อาทิเช่น  ปัญหาโรคต่างๆหลงันํ้าท่วม  ร้อยละ 1.8 

 

สถานการณ์สร้างความสามัคค ีการช่วยเหลอืกนั การบริจาคของคนในสังคม ร้อยละ 80.7 
สถานการณ์สร้างวีรบุรุษ บิณฑ ์บรรลือฤทธ์ิ ร้อยละ 63.7 
การแสวงหาผลประโยชน์ คอร์รัปชัน่ จากเหตุการณ์นํ้าท่วม ร้อยละ 20.0 
การสร้างความนิยม เพื่อหวงัผลทางการเมือง  ร้อยละ 18.9 
อ่ืนๆ อาทิเช่น นกัการเมืองแตกความสามคัคี ความล่าชา้ในการช่วยเหลือของภาครัฐ ร้อยละ 0.7 
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4. ภาครัฐควรหามาตรการความพร้อมอย่างไร เพือ่ป้องกนันํา้ท่วมในอนาคต จากบทเรียนนํา้ท่วมในปีนี ้ 
   (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
      

การเข้าถึงประชาชนและความรวดเร็วด้านความช่วยเหลอื ร้อยละ 68.7 
การบริหารจดัการนํ้า เตรียมการระบายนํ้า  ร้อยละ 64.8 
การยกระดบัการแจง้เตือนภยั การรับรู้ใหแ้ก่ประชาชน ร้อยละ 55.7 
การเตรียมรับมือ อพยพประชาชนออกจากพื้นท่ีใหท้นัท่วงที ร้อยละ 50.8 
การเตรียมอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภยั ร้อยละ 42.1 

 
 

  ศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)  โทร. 02-350-3500 ต่อ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll    Facebook : https://facebook.com/bangkokpoll 
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รายละเอยีดการสํารวจ 

 
วตัถุประสงค์การสํารวจ 

1) เพื่อสะทอ้นการทาํหนา้ท่ีของภาครัฐ ในการช่วยเหลือผูป้ระสบภยันํ้าท่วม 
2) เพื่อสะทอ้นปัญหาท่ีจะเกิด หลงัจากนํ้าลดในพ้ืนท่ีนํ้าท่วม 
3) เพื่อสะทอ้นถึงภาครัฐควรหามาตรการความพร้อมอยา่งไร เพื่อป้องกนันํ้าท่วมในปีต่อไปจากบทเรียนนํ้าท่วม

ในปีน้ี 
 
ประชากรทีส่นใจศึกษา 

     การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ท่ีมีอาย ุ18 ปี ข้ึนไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศพัท์จากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)         
แล้วใช้วิธีการถ่วงนํ้ าหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย 

       
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วธีิการรวบรวมข้อมูล  

ใชก้ารสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์(Enumeration by telephone) โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็น
แบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นไดน้าํ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

   
ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  24-26 กนัยายน 2562 

      
วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  28 กนัยายน 2562 
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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ   
            ชาย 612 51.5 
            หญิง 577 48.5 

รวม 1,189 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 101 8.5 
            31 ปี - 40 ปี 238 20.0 
            41 ปี - 50 ปี 322 27.1 
            51 ปี - 60 ปี 300 25.2 
 61 ปี ข้ึนไป 228 19.2 

รวม 1,189 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 728 61.3 
            ปริญญาตรี 363 30.5 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 98 8.2 
                                 รวม 1,189 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 158 13.3 
 ลูกจา้งเอกชน     248 20.9 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร 460 38.6 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   57 4.8 
 ทาํงานใหค้รอบครัว 1 0.1 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 220 18.5 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   20 1.7 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 25 2.1 

รวม 1,189 100.0 
 


