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ผลส ำรวจเร่ือง “ ครบ 10 ปี มหำอุทกภยั คนไทยหวำดหวัน่หรือไม่” 

 

จากสถานการณ์น ้าทว่มทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย ณ ขณะนี้ ท าใหค้ดิย้อนไปถงึเหตุการณ์น ้ าทว่มใหญ่
เมือ่ปี 2554 กรงุเทพโพลล์โดยมหาวทิยาลัยกรุงเทพจงึได้ส ารวจความคดิเหน็ประชาชนเรือ่ง “ครบ 10 ปี มหำ
อุทกภยั คนไทยหวำดหวัน่หรือไม่” โดยเกบ็ขอ้มลูจากประชาชนทัว่ประเทศ จ านวน 1,077 คน พบวา่ 

 

จำกข่ำวน ้ำท่วมในจังหวัดต่ำงๆ ขณะน้ี  ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 57.5 มีควำมกังวล
ค่อนข้ำงน้อยถึงไม่กังวลเลย ว่ำจะเกิดเหตุกำรณ์น ้ำท่วมซ ำ้รอยปี 54 ขณะที่ ร้อยละ 42.5 มคีวามกงัวล
คอ่นขา้งมากถงึมากทีส่ดุ 

 

เม่ือถำมว่ำเช่ือมัน่เพียงใดว่ำรฐับำลจะสำมำรถบริหำรจดักำรน ้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
สำมำรถป้องกันไม่ให้เกิดน ้ำท่วมเหมือนปี 54 ได้ ประชำชนส่วนใหญ่ร้อยละ 70.4 ระบุว่ำ มีควำม
เช่ือมัน่น้อยถึงน้อยท่ีสุด ขณะทีร่อ้ยละ 29.6 ระบุวา่ มคีวามเชือ่มัน่มากถงึมากทีส่ดุ 

 

ทัง้น้ีประชำชนได้ให้คะแนนควำมพอใจต่อกำรเตรียมกำรรบัมือสถำนกำรณ์น ้ำท่วม จำกทุกภำค
ส่วนในครัง้น้ี เฉล่ีย 3.02 คะแนนจำกเต็ม 5 คะแนน โดยด้ำนท่ีได้คะแนนมำกท่ีสุดคือ ด้ำนกำรน ำเสนอข่ำว
ของส่ือมวลชนเพื่อกระตุ้นให้ประชำชนเฝ้ำระวงั และเตรียมรบัมือ ได้คะแนนเฉล่ีย 3.65 คะแนน ซ่ึงอยู่ใน
ระดับมำก รองลงมาคอื ด้านการแจง้เตอืนภัย จากหน่วยงานราชการใหแ้กป่ระชาชนได้คะแนนเฉลี่ย 3.02 คะแนน
ซึ่งอยู่ในระดบัปานกลาง และด้านการเขา้ถึงประชาชน และ ความรวดเรว็ด้านความช่วยเหลอืได้คะแนนเฉลี่ย 2.88 
คะแนน ซึ่งอยู่ในระดบัปานกลาง 

 

ส่วนเร่ืองท่ีกังวลมำกท่ีสุดจำกสถำนกำรณ์น ้ำท่วมในขณะน้ี ประชำชนส่วนใหญ่ร้อยละ 67.5 
ระบุว่ำ กงัวลเร่ืองกำรรบัมือกับโรคระบำดท่ีมำกบัน ้ำไปพร้อมกบักำรรบัมือเช้ือโควิด-19 ท่ีก ำลังแพร่ระบำด 

เรียน  บรรณำธิกำรข่ำวหน้ำ 1/ ข่ำวกำรเมือง/ข่ำวสงัคม 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเหน็ประชำชน    (รวม 5 หน้ำ) 
 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเหน็ประชำชน  (รวม 5 

หน้ำ) จำกสถำนกำรณ์น ้ำท่วมในขณะน้ี ท ำให้ประชำชนร้อยละ 57.5 กงัวลค่อนข้ำงน้อยว่ำจะเกิด
เหตุกำรณ์น ้ำท่วมซ ้ำรอยปี 2554 ขณะท่ี ร้อยละ 42.5 กังวลค่อนข้ำงมำก โดยร้อยละ 70.4 มีควำม
เช่ือมัน่น้อยถึงน้อยท่ีสุดว่ำรฐับำลจะสำมำรถบริหำรจดักำรน ้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ทัง้น้ีประชำชนให้คะแนนควำมพอใจต่อกำรเตรียมกำรรบัมือสถำนกำรณ์น ้ำท่วม จำกทุก
ภำคส่วนในครัง้น้ี เฉล่ีย 3.02 คะแนนจำกเตม็ 5 คะแนน โดยด้ำนกำรน ำเสนอข่ำวของส่ือมวลชน
เพื่อกระตุ้นให้ประชำชนเฝ้ำระวงั และเตรียมรบัมือได้คะแนนสูงท่ีสุด เฉล่ีย 3.65 คะแนน 

ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.5 กังวลเร่ืองกำรรบัมือกับโรคระบำดท่ีมำกับน ้ำไปพร้อมกบักำรรบัมือ
เช้ือโควิด-19 ท่ีก ำลงัแพร่ระบำด 
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รองลงมารอ้ยละ 57.3 ระบุวา่ กลวัมพีายุฝนตกซ ้าเตมิท าใหส้ถานการณ์น ้ าทว่มในพื้นที่แย่ลง และรอ้ยละ 41.4ระบุ
วา่ กลวังบประมาณในการเยยีวยา และฟ้ืนฟู ผู้ประสบภยัไมเ่พยีงพอ 

    
โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 
1. จำกข่ำวน ้ำท่วมในจงัหวดัต่ำงๆ ขณะน้ี ท่ำนมีควำมวิตกกังวลหรือไม่เพียงใด ว่ำจะเกิดเหตุกำรณ์น ้ำ
ท่วมซ ำ้รอยปี 54 

 

กงัวลค่อนขา้งมากถงึมากที่สดุ รอ้ยละ 42.5 
(โดยแบ่งเป็น กงัวลคอ่นขา้งมาก ร้อยละ 27.1 และกงัวลมากทีส่ดุ ร้อยละ 15.4) 
 

กงัวลค่อนข้ำงน้อยถึงไม่กงัวลเลย ร้อยละ 57.5 
(โดยแบ่งเป็น กงัวลค่อนข้ำงน้อย ร้อยละ 27.0 และไม่กงัวลเลย ร้อยละ 30.5) 

 
2. ท่ำนเช่ือมัน่เพียงใดว่ำรฐับำลจะสำมำรถบริหำรจดักำรน ้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและสำมำรถป้องกนั

ไม่ให้เกิดน ้ำท่วมเหมือนปี 54 ได้ 
 

เชือ่มัน่มากถงึมากที่สดุ รอ้ยละ 29.6 
(โดยแบ่งเป็น เชือ่มัน่มาก รอ้ยละ 27.3  และ เชื่อมัน่มากที่สดุ รอ้ยละ 2.3) 
 

เช่ือมัน่น้อยถึงน้อยท่ีสุด ร้อยละ 70.4 
(โดยแบ่งเป็น เช่ือมัน่น้อย ร้อยละ 38.7 และเช่ือมัน่น้อยท่ีสุด ร้อยละ 31.7) 

 
3. ท่ำนพอใจกับกำรเตรียมกำรรบัมือสถำนกำรณ์น ้ำท่วม จำกทุกภำคส่วนในครัง้น้ีมำกน้อยเพียงใด  
 

ประเดน็ 
ควำมพอใจ 

(เตม็ 5 คะแนน) ระดบั 
กำรน ำเสนอข่ำวของส่ือมวลชนเพื่อกระตุ้นให้ประชำชนเฝ้ำระวัง และ
เตรียมรบัมือ 

3.65 มำก 

การแจง้เตอืนภยั จากหน่วยงานราชการใหแ้กป่ระชาชน 3.02 ปานกลาง 
การเขา้ถงึประชาชน และ ความรวดเรว็ด้านความชว่ยเหลอื 2.88 ปานกลาง 
การเตรยีมอปุกรณ์บรรเทาสาธารณภยั และสถานทีพ่กัพงิ 2.87 ปานกลาง 
เตรยีมการรบัมอื อพยพประชาชนออกจากพื้นทีใ่ห้ทนัทว่งท ี 2.87 ปานกลาง 
มกีารบรหิารจดัการน ้า เตรยีมการระบายน ้าไมใ่หท้ว่มขงันาน 2.84 ปานกลาง 

เฉล่ีย 3.02 ปำนกลำง 
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4. เร่ืองท่ีท่ำนกงัวลมำกท่ีสุดจำกสถำนกำรณ์น ้ำท่วมในขณะน้ี (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1ข้อ) 

กำรรบัมือกบัโรคระบำดท่ีมำกบัน ้ำพร้อมทัง้รบัมือกับเช้ือโควิดท่ีแพร่ระบำดไปด้วย ร้อยละ 67.5 
กลวัมพีายุฝนตกซ ้าเตมิท าใหส้ถานการณ์น ้าทว่มในพื้นทีแ่ย่ลง  รอ้ยละ 57.3 
กลวังบประมาณในการเยยีวยา และฟ้ืนฟู ผู้ประสบภยัไมเ่พยีงพอ รอ้ยละ 41.4 
กลวัชาวบ้านรมิฝัง่แมน่ ้าจะได้รบัความเสยีหายมากกวา่ที่คาดการณ์ รอ้ยละ 41.1 
กลวัเขือ่นแตกแล้วท าใหน้ ้าทว่มขยายพื้นทีเ่ป็นวงกวา้ง รอ้ยละ 38.1 
กลวักระทบต่อการฟ้ืนฟูการท่องเทีย่วชว่งโควดิคลี่คลาย  รอ้ยละ 29.7 
อบุตัเิหตุ ผู้เสยีชวีติจากสถานการณ์น ้าทว่ม   รอ้ยละ 28.9 
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รำยละเอียดในกำรส ำรวจ 

 
วตัถปุระสงค์ในกำรส ำรวจ 
  เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของประชาชนเกี่ยวกบัสถานการณ์น ้ าท่วมในปัจจุบัน ความเชื่อมัน่ในการ
บริหารจัดการน ้ าของรฐับาลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน ้ าท่วมเหมือนปี 2554 ตลอดจนความพึงพอใจต่อการ
เตรยีมการรบัมอืสถานการณ์น ้ าทว่มจากทกุภาคสว่น และเรื่องที่กงัวลมากทีสุ่ดจากสถานการณ์น ้าท่วมในขณะนี้  
ทัง้นี้เพื่อสะทอ้นมมุมองความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งได้รบัทราบ  

 
ประชำกรท่ีสนใจศึกษำ 

การส ารวจใช้การสุม่ตวัอย่างจากประชาชนทกุภูมภิาคทัว่ประเทศ โดยการสุม่สมัภาษณ์ทางโทรศพัท์จาก
ฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวธิกีารสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วธิกีารถ่วง
น ้าหนักด้วยขอ้มลูประชากรศาสตรจ์ากฐานขอ้มลูทะเบยีนราษฎรข์องกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 
ควำมคลำดเคล่ือน (Margin of Error) 

การประมาณการขนาดตวัอย่างมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   4 ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95% 
 
วิธีกำรรวบรวมข้อมูล 

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น
แบบสอบถามที่มโีครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อค าถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั ้นจึงน า
แบบสอบถามทกุชดุมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบนัทกึข้อมูลและประมวลผล 

 
 

ระยะเวลำในกำรเกบ็ข้อมูล   :  28-30 กนัยายน 2564 
 

วนัท่ีเผยแพร่ผลกำรส ำรวจ   :  2 ตุลาคม 2564 
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ตำรำงข้อมูลประชำกรศำสตร์ 

 จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 530 49.2 
            หญงิ 547 50.8 

รวม 1,077 100.0 
อำยุ   
            18 – 30 ปี 94 8.7 
            31 – 40 ปี 146 13.6 
            41 – 50 ปี 304 28.2 
   51 – 60 ปี 305 28.3 
            61 ปีขึน้ไป  228 21.2 

รวม 1,077 100.0 
กำรศึกษำ   
            ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี 693 64.3 
            ปรญิญาตร ี 280 26.0 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 104 9.7 

รวม 1,077 100.0 
อำชีพ   
 ลูกจา้งรฐับาล 143 13.3 
 ลูกจา้งเอกชน 187 17.3 
 คา้ขาย/ ท างานสว่นตวั/ เกษตรกร 461 42.8 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง 47 4.4 
 พ่อบ้าน/ แมบ่้าน/เกษยีณอายุ 184 17.1 
 นักเรยีน/นักศกึษา 22 2.0 
 วา่งงาน  33 3.1 

รวม 1,077 100.0 
 
 

กรงุเทพโพลล์  โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

Twitter: http://twitter.com/bangkok_poll 
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