เรียน บรรณำธิ กำรข่ำวหน้ ำ 1/ ข่ำวกำรเมือง/ข่ำวสังคม
เรื่อง ผลสำรวจควำมคิ ดเห็นประชำชน (รวม 5 หน้ ำ)
ผลสำรวจเรื่อง “ ครบ
มหำอุ
ทกภัย คนไทยหวำดหวั
นหรื
่ อไม่” (รวม 5
เรื่อ10ง ปีผลส
ำรวจควำมคิ
ดเห็นประชำชน
หน้ ำ) ้ ทำให้ประชำชนร้อยละ 57.5 กังวลค่ อนข้ำงน้ อยว่ำจะเกิ ด
จำกสถำนกำรณ์น้ำท่ว มในขณะนี
เหตุกำรณ์ น้ ำท่ ว มซ ้ำรอยปี 2554 ขณะที่ ร้อยละ 42.5 กังวลค่ อนข้ ำงมำก โดยร้อยละ 70.4 มีควำม
เชื่อมันน้
่ อยถึงน้ อยที่สุดว่ำรัฐบำลจะสำมำรถบริหำรจัดกำรน้ำได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
ทัง้ นี้ ประชำชนให้ คะแนนควำมพอใจต่ อกำรเตรียมกำรรับมือสถำนกำรณ์ น้ำท่ ว ม จำกทุก
ภำคส่วนในครัง้ นี้ เฉลี่ ย 3.02 คะแนนจำกเต็ม 5 คะแนน โดยด้ ำนกำรนำเสนอข่ ำวของสื่อมวลชน
เพื่อกระตุ้นให้ประชำชนเฝ้ ำระวัง และเตรียมรับมือได้คะแนนสูงที่ สุด เฉลี่ย 3.65 คะแนน
ส่ว นใหญ่ร้อยละ 67.5 กังวลเรื่องกำรรับมือกับโรคระบำดที่ มำกับน้ำ ไปพร้อมกับกำรรับมือ
เชื้อโควิ ด-19 ที่กำลังแพร่ระบำด
จากสถานการณ์น้ าท่วมทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทย ณ ขณะนี้ ทาให้คดิ ย้อนไปถึงเหตุการณ์น้ าท่วมใหญ่
เมือ่ ปี 2554 กรุงเทพโพลล์โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงได้สารวจความคิด เห็นประชาชนเรือ่ ง “ครบ 10 ปี มหำ
อุทกภัย คนไทยหวำดหวันหรื
่ อไม่” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทัวประเทศ
่
จานวน 1,077 คน พบว่า
จำกข่ ำ วน้ ำ ท่ ว มในจัง หวัด ต่ ำ งๆ ขณะนี้ ประชำชนส่ ว นใหญ่ ร้ อ ยละ 57.5 มี ค วำมกัง วล
ค่อนข้ำงน้ อยถึงไม่กังวลเลย ว่ำจะเกิ ดเหตุกำรณ์น้ ำท่ว มซำ้ รอยปี 54 ขณะที่ ร้อยละ 42.5 มีความกังวล
ค่อนข้างมากถึงมากทีส่ ดุ
เมื่อถำมว่ำเชื่อมันเพี
่ ยงใดว่ำรัฐบำลจะสำมำรถบริ หำรจัดกำรน้ำได้ อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและ
สำมำรถป้ องกัน ไม่ ใ ห้ เ กิ ด น้ ำท่ ว มเหมื อนปี 54 ได้ ประชำชนส่ว นใหญ่ร้ อยละ 70.4 ระบุว่ ำ มี ควำม
เชื่อมันน้
่ อยถึงน้ อยที่สุด ขณะทีร่ อ้ ยละ 29.6 ระบุวา่ มีความเชือ่ มันมากถึ
่
งมากทีส่ ดุ
ทัง้ นี้ ประชำชนได้ให้ คะแนนควำมพอใจต่ อกำรเตรียมกำรรับมือสถำนกำรณ์ น้ำท่ วม จำกทุกภำค
ส่วนในครัง้ นี้ เฉลี่ย 3.02 คะแนนจำกเต็ม 5 คะแนน โดยด้ำนที่ได้ คะแนนมำกที่สุดคือ ด้ำนกำรนำเสนอข่ำว
ของสื่อมวลชนเพื่อกระตุ้นให้ประชำชนเฝ้ ำระวัง และเตรียมรับมือ ได้คะแนนเฉลี่ ย 3.65 คะแนน ซึ่ งอยู่ใน
ระดับมำก รองลงมาคือ ด้านการแจ้งเตือนภัย จากหน่วยงานราชการให้แก่ประชาชนได้คะแนนเฉลี่ย 3.02 คะแนน
ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง และด้านการเข้าถึงประชาชน และ ความรวดเร็วด้านความช่วยเหลือ ได้คะแนนเฉลี่ย 2.88
คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง
ส่ว นเรื่ องที่ กังวลมำกที่ สุด จำกสถำนกำรณ์ น้ ำท่ ว มในขณะนี้ ประชำชนส่ว นใหญ่ร้อ ยละ 67.5
ระบุว่ำ กังวลเรื่องกำรรับมือกับโรคระบำดที่มำกับน้ำไปพร้อมกับกำรรับมือเชื้อโควิ ด-19 ที่กำลังแพร่ระบำด
1

รองลงมาร้อยละ 57.3 ระบุวา่ กลัวมีพายุฝนตกซ้าเติมทาให้สถานการณ์น้ าท่วมในพื้นที่แย่ลง และร้อยละ 41.4ระบุ
ว่า กลัวงบประมาณในการเยียวยา และฟื้ นฟู ผู้ประสบภัยไม่เพียงพอ
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. จำกข่ำวน้ ำท่ วมในจังหวัดต่ำงๆ ขณะนี้ ท่ ำนมีควำมวิ ตกกังวลหรือไม่เพียงใด ว่ำจะเกิ ดเหตุกำรณ์น้ ำ
ท่วมซำ้ รอยปี 54
กังวลค่อนข้างมากถึงมากที่สดุ
ร้อยละ 42.5
(โดยแบ่งเป็ น กังวลค่อนข้างมาก ร้อยละ 27.1 และกังวลมากทีส่ ดุ ร้อยละ 15.4)
กังวลค่อนข้ำงน้ อยถึงไม่กงั วลเลย
ร้อยละ 57.5
(โดยแบ่งเป็ น กังวลค่อนข้ำงน้ อย ร้อยละ 27.0 และไม่กงั วลเลย ร้อยละ 30.5)
2. ท่ำนเชื่อมันเพี
่ ยงใดว่ำรัฐบำลจะสำมำรถบริหำรจัดกำรน้ำได้อย่ำงมีประสิทธิ ภำพและสำมำรถป้ องกัน
ไม่ให้เกิ ดน้ำท่วมเหมือนปี 54 ได้
เชือ่ มันมากถึ
่
งมากที่สดุ
ร้อยละ 29.6
(โดยแบ่งเป็ น เชือ่ มันมาก
่
ร้อยละ 27.3 และ เชื่อมันมากที
่
่สดุ ร้อยละ 2.3)
เชื่อมันน้
่ อยถึงน้ อยที่สุด
ร้อยละ 70.4
(โดยแบ่งเป็ น เชื่อมันน้
่ อย ร้อยละ 38.7 และเชื่อมันน้
่ อยที่สุด ร้อยละ 31.7)
3. ท่ำนพอใจกับกำรเตรียมกำรรับมือสถำนกำรณ์น้ ำท่วม จำกทุกภำคส่วนในครัง้ นี้ มำกน้ อยเพียงใด
ควำมพอใจ
(เต็ม 5 คะแนน)
ระดับ
กำรนำเสนอข่ำวของสื่อมวลชนเพื่อกระตุ้นให้ ประชำชนเฝ้ ำระวัง และ
3.65
มำก
เตรียมรับมือ
การแจ้งเตือนภัย จากหน่วยงานราชการให้แก่ประชาชน
3.02
ปานกลาง
การเข้าถึงประชาชน และ ความรวดเร็วด้านความช่วยเหลือ
2.88
ปานกลาง
การเตรียมอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย และสถานทีพ่ กั พิง
2.87
ปานกลาง
เตรียมการรับมือ อพยพประชาชนออกจากพื้นทีใ่ ห้ทนั ท่วงที
2.87
ปานกลาง
มีการบริหารจัดการน้ า เตรียมการระบายน้ าไม่ให้ทว่ มขังนาน
2.84
ปานกลาง
เฉลี่ย
3.02
ปำนกลำง
ประเด็น
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4. เรื่องที่ท่ำนกังวลมำกที่สุดจำกสถำนกำรณ์น้ ำท่วมในขณะนี้ (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1ข้อ)
กำรรับมือกับโรคระบำดที่มำกับน้ำพร้อมทัง้ รับมือกับเชื้อโควิ ดที่ แพร่ระบำดไปด้วย ร้อยละ
กลัวมีพายุฝนตกซ้าเติมทาให้สถานการณ์น้ าท่วมในพื้นทีแ่ ย่ ลง
ร้อยละ
กลัวงบประมาณในการเยียวยา และฟื้ นฟู ผู้ประสบภัยไม่เพียงพอ
ร้อยละ
กลัวชาวบ้านริมฝั ง่ แม่น้ าจะได้รบั ความเสียหายมากกว่าที่คาดการณ์
ร้อยละ
กลัวเขือ่ นแตกแล้วทาให้น้ าท่วมขยายพื้นทีเ่ ป็ นวงกว้าง
ร้อยละ
กลัวกระทบต่อการฟื้ นฟูการท่องเทีย่ วช่วงโควิดคลี่คลาย
ร้อยละ
อุบตั เิ หตุ ผู้เสียชีวติ จากสถานการณ์น้ าท่วม
ร้อยละ
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67.5
57.3
41.4
41.1
38.1
29.7
28.9

รำยละเอียดในกำรสำรวจ
วัตถุประสงค์ในกำรสำรวจ
เพื่อสอบถามความคิด เห็น ของประชาชนเกี่ยวกับ สถานการณ์ น้ า ท่วมในปั จจุบัน ความเชื่อมันในการ
่
บริห ารจัด การน้ า ของรัฐ บาลเพื่อ ป้ อ งกัน ไม่ใ ห้เ กิด น้ า ท่ว มเหมือ นปี 2554 ตลอดจนความพึง พอใจต่ อ การ
เตรียมการรับมือสถานการณ์น้ าท่วมจากทุกภาคส่วน และเรื่องที่กงั วลมากทีส่ ุดจากสถานการณ์ น้ าท่วมในขณะนี้
ทัง้ นี้เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สงั คมและผู้ทเ่ี กี่ยวข้องได้รบั ทราบ
ประชำกรที่สนใจศึกษำ
การสารวจใช้การสุม่ ตัวอย่า งจากประชาชนทุกภูมภิ าคทัวประเทศ
่
โดยการสุม่ สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จาก
ฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วธิ กี ารถ่ว ง
น้ าหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ควำมคลำดเคลื่อน (Margin of Error)
การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  4 ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95%
วิ ธีกำรรวบรวมข้อมูล
ใช้ ก ารสัม ภาษณ์ ท างโทรศัพ ท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่อ งมือ ที่ใ ช้ ใ นการเก็บ ข้ อ มู ล เป็ น
แบบสอบถามที่มโี ครงสร้างแน่ นอนประกอบด้ วยข้อค าถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั ้นจึงน า
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล : 28-30 กันยายน 2564
วันที่เผยแพร่ผลกำรสำรวจ : 2 ตุลาคม 2564
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ตำรำงข้อมูลประชำกรศำสตร์
จำนวน

ร้อยละ

รวม

530
547
1,077

49.2
50.8
100.0

รวม

94
146
304
305
228
1,077

8.7
13.6
28.2
28.3
21.2
100.0

693
280
104
1,077

64.3
26.0
9.7
100.0

143
187
461
47
184
22
33
1,077

13.3
17.3
42.8
4.4
17.1
2.0
3.1
100.0

เพศ
ชาย
หญิง
อำยุ
18 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 ปี ขน้ึ ไป
กำรศึกษำ
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
อำชีพ
ลูกจ้างรัฐบาล
ลูกจ้างเอกชน
ค้าขาย/ ทางานส่วนตัว/ เกษตรกร
เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
พ่อบ้าน/ แม่บ้าน/เกษียณอายุ
นักเรียน/นักศึกษา
ว่างงาน
รวม

กรุงเทพโพลล์ 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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