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ผลส ำรวจเร่ือง  “ท่วม...ทกุข.์..คนไทย” 
 

เนื่องจากในขณะนี้  หลายๆ จังหวดัของประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาน ้ าท่วมจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่อง  
ดังนัน้กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจิยัมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงส ารวจความคดิเหน็ประชาชน เรื่อง “ท่วม...ทุกข์...คนไทย” 
โดยเกบ็ขอ้มลูกบัประชาชนจากทุกภูมภิาคทัว่ประเทศจ านวน 1,184 คน พบวา่ 

 

เร่ืองท่ีประชำชน วิตกกังวลต่อสถำนกำรณ์น ้ำท่วมในหลำยจงัหวัดของประเทศมำกท่ีสุดร้อยละ 72.5  
คือ เศรษฐกิจและเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีย ำ่แย่ รองลงมารอ้ยละ 48.8 ระบุวา่ภาวะติดเชื้อจากโรคระบาด เชือ้โรคที่มา
กบัน ้า และสตัวม์พีษิ และรอ้ยละ 48.6 คอื ประชาชน/ครวัเรอืน ยกของ ขนของไมท่นั 

 

เม่ือถำมว่ำ “เหน็กำรเตรียมกำรรบัมือสถำนกำรณ์น ้ำท่วม จำกทุกภำคส่วนอย่ำงไร” ประชำชนส่วน
ใหญ่ร้อยละ 70.9 ระบุว่ำ เห็นกำรแจ้งเตือนคนในพื้นท่ีเส่ียงจำก กรมอุตุฯ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชำติ ฯลฯ 
รองลงมาร้อยละ 66.5 ระบุว่าเหน็การน าเสนอข่าวของสื่อมวลชนเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเฝ้าระวงั และเตรยีมรบัมอื และ
รอ้ยละ 39.1 ระบุวา่ เหน็การแจ้งเตือนจากผู้น าท้องถิน่ใหเ้ตรยีมอาหาร น ้าดื่ม ขนย้ายของ สตัวเ์ลี้ยงและพืชผลการเกษตร 

 

ส่วนกำรให้ควำมช่วยเหลือ เยียวยำน ้ำท่วม จำกทุกภำคส่วนอย่ำงไร นั้น ประชำชนส่วนใหญ่ร้อยละ 53.3 
ระบุว่ำ เห็นควำมรวดเรว็ในกำรแจกถงุยงัชีพ และเคร่ืองอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภยัจำกภำคส่วนต่ำงๆ รองลงา
มาร้อยละ 49.6 ระบุว่า เหน็การเรง่ระบายน ้ าให้ลดโดยเรว็ สามารถเปิดเส้นทางสญัจรได้ และรอ้ยละ 46.1 ระบุว่า เหน็การ
ตัง้จดุรบับรจิาคสิง่ของ น ้า อาหาร แกผู่้ประสบภัย 

 

ส ำหรับกำรมีส่วนร่วมต่อกำรรณรงค์ช่วยเหลือบรรเทำทุกข์ต่อสถำนกำรณ์น ้ำท่วม พบว่ำ ส่วนใหญ่     
ร้อยละ 61.6 ระบุว่ำ ได้ส่งก ำลังใจและควำมห่วงใยผ่ำนควำมรู้สึก รองลงมาร้อยละ 34.5 ระบุว่า ได้บรจิาคเงนิ อาหาร 
เรอื สิง่ของเครื่องใช ้ผ่านช่องทางต่างๆ และรอ้ยละ 19.5 ระบุวา่ ได้ส่ง SMS โพสต์ แชร ์ส่งข่าว เหตุการณ์น ้ าท่วมในโลกโซ
เชยีล 

 

จำกสถำนกำรณ์น ้ำท่วมหลำยจงัหวัดในประเทศไทย พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ร้อยละ 72.5 มีควำม
วิตกกงัวลว่ำเศรษฐกิจและเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีประสบภยัจะย ำ่แย่ 

โดยร้อยละ 70.9 เห็นกำรเตรียมกำรรบัมือน ้ำท่วมในครัง้น้ีผ่ำนกำรแจ้งเตือนคนในพื้นท่ีเส่ียงจำก 
กรมอุตุฯ ศูนยเ์ตือนภยัพิบติัแห่งชำติ  

ทัง้น้ีร้อยละ 53.3 เห็นกำรให้ควำมช่วยเหลือเยียวยำจำกทุกภำคส่วนด้วยกำรแจกถุงยงัชีพ และ
เคร่ืองอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภยัในพื้นท่ีได้อย่ำงรวดเรว็  

ส่วนร้อยละ 61.6 ระบุว่ำมีส่วนร่วมต่อกำรรณรงค์ช่วยเหลือบรรเทำทุกข์ ต่อสถำนกำรณ์น ้ำท่วม 
ด้วยกำรส่งก ำลงัใจและควำมห่วงใยผ่ำนทำงควำมรู้สึก 
  
          

เรียน  บรรณำธิกำรข่ำวหน้ำ 1/ กำรเมือง / สงัคม / เศรษฐกิจ 
 

เร่ือง  ผลส ำรวจควำมคิดเหน็ประชำชนทัว่ประเทศ        (รวม 5 หน้ำ) 
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โดยมรีายละเอยีดตามประเดน็ขอ้ค าถาม ดงัต่อไปนี้ 
 
1. เร่ืองท่ีวิตกกงัวลต่อสถำนกำรณ์น ้ำท่วมหลำยจงัหวดัของประเทศ (เลอืกตอบได้มากกวา่ 1ขอ้) 
  

เศรษฐกิจ และ เกษตรกรรม ในพื้นท่ีย ำ่แย่ ร้อยละ 72.5 
ภาวะตดิเชือ้จากโรคระบาด เชื้อโรคทีม่ากบัน ้า และสตัวม์พีิษ รอ้ยละ 48.8 
ประชาชน/ครวัเรอืน ยกของ ขนของไม่ทนั รอ้ยละ 48.6 
พายุฝนทีม่าอยา่งต่อเนื่อง จะท าใหส้ถานการณ์ หนักหน่วง น ้าล้นทะลัก รอ้ยละ 43.3 
พื้นทีน่ ้าทว่ม ขยายวงกวา้งขึน้ รอ้ยละ 42.2 
อบุตัเิหตุ ผู้เสยีชวีติจากสถานการณ์น ้าทว่ม  รอ้ยละ 29.4 
สถานทีส่ าคญัได้รบัความเสยีหาย รอ้ยละ 28.7 

 
 
2. ท่ำนเห็นกำรเตรียมกำรรบัมือสถำนกำรณ์น ้ำท่วม จำกทุกภำคส่วนอย่ำงไร (เลอืกตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
 

กำรแจ้งเตือนคนในพื้นท่ีเส่ียงจำก กรมอุตุฯ ศูนยเ์ตือนภยัพิบติัแห่งชำติ ฯลฯ ร้อยละ 70.9 
การน าเสนอขา่วของสื่อมวลชนเพื่อกระตุ้นใหป้ระชาชนเฝ้าระวงั และเตรยีมรบัมอื รอ้ยละ 66.5 
การแจง้เตือนจากผู้น าทอ้งถิน่ใหเ้ตรยีมอาหาร น ้าดื่ม ขนย้ายของ สตัวเ์ลี้ยงและพชืผล
การเกษตร 

รอ้ยละ 39.1 

การขดุลอกคคูลองไมใ่หต้ื้นเขนิ เพื่อรองรบัการระบายน ้า รอ้ยละ 30.4 
การน าถุงทรายมากัน้ เพื่อป้องกนัน ้าทว่ม รอ้ยละ 25.7 
ก าชบัโรงพยาบาลเตรยีมความพรอ้ม ขนย้ายยาและเวชภณัฑ์ ไมใ่หก้ระทบบรกิาร รอ้ยละ 20.0 

 

 

3. ท่ำนเห็น กำรให้ควำมช่วยเหลือ เยียวยำน ้ำท่วม จำกทุกภำคส่วนอย่ำงไร (เลอืกตอบได้มากกวา่1 ขอ้) 

ควำมรวดเรว็ในกำรแจกถงุยงัชีพ และเคร่ืองอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภยั 
จำกภำคส่วนต่ำงๆ 

ร้อยละ 53.3 

การเร่งระบายน ้าใหล้ดโดยเรว็ สามารถเปิดเสน้ทางสญัจรได้ รอ้ยละ 49.6 
การตัง้จดุรบับรจิาคสิง่ของ น ้า อาหาร แกผู่้ประสบภยั รอ้ยละ 46.1 
การลงพื้นทีต่ดิตามสถานการณ์ของ นายกรฐัมนตร ี ผู้วา่ฯ และส.ส.ในพื้นที ่ รอ้ยละ 43.6 
การสกดัน ้าไมใ่หท้ะลกัไปทว่มพื้นที่อืน่ รอ้ยละ 30.6 
เปิดบญัชรีบับรจิาคเพื่อผู้ประสบภยัน ้าทว่ม รอ้ยละ 31.0 
การซ่อมแซมบ้านเรอืน โรงเรยีน ถนนหนทางใหก้ลบัสู่สภาพเดมิ  รอ้ยละ 23.6 
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4. ท่ำนมีส่วนร่วมต่อกำรรณรงค์ช่วยเหลือบรรเทำทุกข์ ต่อสถำนกำรณ์ น ้ำท่วมอย่ำงไร (เลอืกตอบได้มากกวา่1 ขอ้) 

ส่งก ำลงัใจและควำมห่วงใยผ่ำนควำมรู้สึก ร้อยละ 61.6 
บรจิาคเงนิ อาหาร เรอื สิง่ของเครือ่งใช ้ผ่านชอ่งทางต่างๆ รอ้ยละ 34.5 
สง่ SMS โพสต์ แชร ์ส่งขา่ว เหตุการณ์น ้าท่วมในโลกโซเชยีล รอ้ยละ 19.5 
เดนิทางไปรว่มเป็นอาสาสมคัร บรรเทาภยั รอ้ยละ 5.9 
ไมม่สีว่นรว่มใดๆ รอ้ยละ 12.6 
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รำยละเอียดกำรส ำรวจ 

 
 

วตัถปุระสงค์กำรส ำรวจ 
เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของประชาชนเกีย่วกบัความกงัวล ทีม่ตี่อสถานการณ์น ้าทว่มตามจงัหวดัต่างๆใน

ขณะนี้ ตลอดจนการเตรยีมรบัมอื การชว่ยเหลือ และการมสีว่นรว่มของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ทัง้นี้เพื่อสะทอ้น
มมุมองความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งได้รบัทราบ 
 
ประชำกรท่ีสนใจศึกษำ 

     การส ารวจใชก้ารสุม่ตวัอย่างจากประชาชนทกุภูมภิาคทัว่ประเทศ ทีม่อีายุ 18 ปี ขึน้ไป โดยการสุม่สมัภาษณ์
ทางโทรศพัทจ์ากฐานข้อมลูของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวธิกีารสุ่มตัวอย่างแบบงา่ย (Simple Random Sampling) แล้วใช้
วธิ ีการถ่วงน ้ าหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวง  
มหาดไทย 

       
 ควำมคลำดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอย่างมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3 ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95% 
 
วิธีกำรรวบรวมข้อมูล  

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น
แบบสอบถามที่ม ีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อค าถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และได้น า
แบบสอบถามทกุชดุมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลำในกำรเกบ็ข้อมูล  : 26-28 ตุลาคม 2563 
      

วนัท่ีเผยแพร่ผลส ำรวจ      : 1 พฤศจกิายน 2563 
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ข้อมูลของกลุ่มตวัอย่ำง 
 

 จ ำนวน รอ้ยละ 

เพศ    
            ชาย 600 50.7 
            หญงิ 584 49.3 

รวม 1,184 100.0 
อำยุ   
            18 ปี - 30 ปี 88 7.4 
            31 ปี - 40 ปี 166 14.0 
            41 ปี - 50 ปี 331 28.0 
            51 ปี - 60 ปี 338 28.6 
   61 ปี ขึน้ไป 261 22.0 

รวม 1,184 100.0 
กำรศึกษำ   
            ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี 696 58.8 
            ปรญิญาตร ี 373 31.5 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 115 9.7 

รวม 1,184 100.0 
อำชีพ   

ลูกจา้งรฐับาล 156 13.2 
ลูกจา้งเอกชน     233 19.7 
คา้ขาย/ ท างานสว่นตวั/ เกษตรกร 429 36.2 
เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   66 5.6 
ท างานใหค้รอบครวั 12 1.0 
พ่อบ้าน/ แมบ่้าน/ เกษยีณอายุ 250 21.1 
นักเรยีน/ นักศกึษา   14 1.2 
วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 24 2.0 

รวม 1,184 100.0 
 

ศูนยวิ์จยัมหำวิทยำลัยกรงุเทพ (กรงุเทพโพลล์)  โทร. 02-4073888 ต่อ 2897,2898 
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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