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ผลส ำรวจเร่ือง “ควำมพึงพอใจคนกรุงต่อกำรแก้ปัญหำน ำ้ท่วม กทม.” 
 

 

กรุงเทพโพลล์โดยมหำวิทยำลัยกรุงเทพส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชนเร่ือง “ควำมพึงพอใจคนกรุงต่อกำร
แก้ปัญหำน ้ำท่วม กทม.” โดยเก็บข้อมูลจำกประชำชนทั่วประเทศ จ ำนวน 1,203 คน พบว่ำ คนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ร้อยละ 

52.8 มีปัญหำที่อยู่อำศัยเกิดน ้ำท่วม โดยในจ ำนวนนี้ร้อยละ 48.5 เกิดน ้ำท่วมทุกคร้ังที่ฝนตก ส่วนร้อยละ 4.3 เกิดน ้ำท่วม
คร้ังแรกตั้งแต่พักอำศัยมำ ขณะท่ีร้อยละ 47.2 ไม่เกดิน ้ ำท่วม 

 
  ผลกระทบที่ได้รับจำกปัญหำน ำ้ท่วมมำกที่สุดคือ กำรจรำจรตดิขดั ไม่สำมำรถเดนิทำงไปไหนได้คิดเป็นร้อยละ 
47.5 รองลงมำคือ เกดิขยะ น ้ ำเน่ำเหมน็คิดเป็นร้อยละ 36.8 เกดิผลกระทบต่ออำชีพ กำรงำน กำรเรียน คิดเป็นร้อยละ 24.4
เกดโรคท่ีมำจำกน ้ ำ เช่น น ้ ำกดัเทำ้ เช้ือรำ คิดเป็นร้อยละ 15.0 และรถเสีย รถพงั คิดเป็นร้อยละ 11.3  

 

 ด้ำนควำมพึงพอใจต่อกำรแก้ปัญหำน ำ้ท่วมในพื้นที่ กทม. พบว่ำ ส่วนใหญ่ร้อยละ 58.5 พึงพอใจค่อนข้ำงมำกถึง
มำกที่สุด ขณะท่ีร้อยละ 41.5 พึงพอใจค่อนขำ้งนอ้ยถึงน้อยท่ีสุด  
       
   ทั้งนีเ้ม่ือถำมว่ำอยำกให้ กทม. พัฒนำ แก้ไข ปรับปรุงในเร่ืองใด กับปัญหำน ำ้ท่วมในพื้นที่ กทม. ส่วนใหญ่ร้อยละ 
80.3 อยำกให้เตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือ มีกำรวำงแผนป้องกันน ้ำท่วม เช่น ขุดลอกคูคลอง ก ำจัดขยะ รองลงมำคือ 
อยำกให้ช่วยเหลือประชำชนท่ีได้รับผลกระทบในพ้ืนท่ีอยำ่งทนัท่วงที คิดเป็นร้อยละ 48.0 และอยำกให้มีควำมฉับไวใน
กำรแกปั้ญหำน ้ ำท่วม คิดเป็นร้อยละ 46.8 
     
 

     

เรียน  บรรณำธิกำรข่ำวหน้ำ 1/ข่ำวกำรเมือง/ข่ำวกำรเศรษฐกิจ/ข่ำวสังคม 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน  (รวม 5 หน้ำ) 
 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน  (รวม 5 หน้ำ) 

คนกรุงส่วนใหญ่ร้อยละ 52.8 มปัีญหำน ำ้ท่วมที่อยู่อำศัย 

ผลกระทบที่ได้รับจำกปัญหำน ำ้ท่วมมำกที่สุดคือ กำรจรำจรติดขดั ไม่สำมำรถเดนิทำงไปไหนได้ 
โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 58.5 พึงพอใจค่อนข้ำงมำกถึงมำกที่สุดต่อกำรแก้ปัญหำน ำ้ท่วมของ กทม. 

ทั้งนีส่้วนใหญ่ร้อยละ 80.3 อยำกให้เตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือ มแีผนป้องกันน ำ้ท่วม 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 65.8 เช่ือมั่นค่อนข้ำงมำกถึงมำกที่สุดว่ำปีหน้ำจะรับมือกับปัญหำน ำ้ท่วม กทม. ได้ 
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  สุดท้ำยเม่ือถำมว่ำเช่ือมัน่มำกน้อยเพียงใดว่ำปีหน้ำ กทม. จะสำมำรถรับมือกับปัญหำน ำ้ท่วมได้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 65.8 

เช่ือมัน่ค่อนข้ำงมำกถึงมำกที่สุด ขณะท่ีร้อยละ 34.2 เช่ือมัน่ค่อนขำ้งนอ้ยถึงน้อยท่ีสุด 
 
โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

1.  ขอ้ค ำถำม “ปัจจุบนัที่อยู่อำศัยของท่ำนเกิดปัญหำน ำ้ท่วมหรือไม่อย่ำงไร” 

 
 

 
 

 
 

2. ผลกระทบที่ได้รับจำกปัญหำน ำ้ท่วม 
   (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

 
   
 
 

 
 

 
 

3. ควำมพึงพอใจต่อกำรแก้ปัญหำน ำ้ท่วมในพื้นที่ กทม.  
       

 
 

 

 
 

 
  

เกดิน ้ ำท่วม ร้อยละ 52.8 

   โดย  เกดิน ้ ำท่วมทุกคร้ังท่ีฝนตก  ร้อยละ 48.5 
 เกดิน ้ ำท่วมคร้ังแรกตั้งแต่พกัอำศยัมำ ร้อยละ  4.3 

  

ไม่เกดิน ้ ำท่วม ร้อยละ 47.2 

กำรจรำจรตดิขดั ไม่สำมำรถเดินทำงไปไหนได้   ร้อยละ 47.5 
เกดิขยะ น ้ ำเน่ำเหมน็  ร้อยละ 36.8 
เกดิผลกระทบต่ออำชีพ กำรงำน กำรเรียน ร้อยละ 24.4 
เกดิโรคท่ีมำจำกน ้ ำ เช่น น ้ ำกดัเทำ้ เช้ือรำ ร้อยละ 15.0 
รถเสีย รถพงั  ร้อยละ 11.3 
ขำ้วของท่ีบำ้นเสียหำย  ร้อยละ 10.1 
อ่ืนๆ อำทิเช่น ไม่ไดรั้บผลกระทบ มีสตัวมี์พิษ ยงุลำย ห้องน ้ ำใชไ้ม่ได้ ร้อยละ 31.3 

ค่อนข้ำงมำกถึงมำกที่สุด ร้อยละ 58.5 

   (โดยแบ่งเป็น ค่อนขำ้งมำก ร้อยละ 50.5 และมำกท่ีสุด ร้อยละ 8.0) 

ค่อนขำ้งนอ้ยถึงน้อยท่ีสุด ร้อยละ 41.5 
   (โดยแบ่งเป็น ค่อนขำ้งนอ้ย ร้อยละ 37.8 และนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 3.7) 
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4. ขอ้ค ำถำม “อยำกให้ กทม. พัฒนำ แก้ไข ปรับปรุงในเร่ืองใด กับปัญหำน ำ้ท่วมในพื้นที่ กทม.” 
    (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
     

 

5. ขอ้ค ำถำม “เช่ือมัน่มำกน้อยเพียงใดว่ำปีหน้ำ กทม. จะสำมำรถรับมือกับปัญหำน ำ้ท่วมได้” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

 
 

 
      
  

อยำกให้เตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือ มกีำรวำงแผนป้องกันน ำ้ท่วม เช่น ขุดลอกคูคลอง ก ำจัดขยะ  ร้อยละ 80.3 
อยำกให้ช่วยเหลือประชำชนท่ีไดรั้บผลกระทบในพ้ืนท่ีอยำ่งทนัท่วงที ร้อยละ 48.0 
อยำกให้มีควำมฉับไวในกำรแกปั้ญหำน ้ ำท่วม  ร้อยละ 46.8 
อยำกให้มีกำรให้ควำมช่วยเหลือ เยยีวยำ ผูท่ี้ประสบภยัน ้ ำท่วมในเขตกรุงเทพฯ ร้อยละ 37.7 
อยำกให้มีกำรแจง้ขอ้มูลเก ีย่วกบัสถำนกำรณ์น ้ ำท่วมในพ้ืนท่ี กทม. ท่ีรวดเร็ว ชดัเจน ร้อยละ 35.7 
อยำกให้กำรเจรจำท ำควำมเขำ้ใจกบัคนในพ้ืนท่ีประสบภยัน ้ ำท่วม ร้อยละ 21.2 
อ่ืนๆ อำทิเช่น อยำกให้ปรับปรุงถนนไม่ให้เป็นหลุมบ่อ ปรับปรุงฝำท่อท่ีช ำรุด รณรงค์ให้คดัแยกขยะ  ร้อยละ 2.3 

ค่อนข้ำงมำกถึงมำกที่สุด ร้อยละ 65.8 

   (โดยแบ่งเป็น ค่อนขำ้งมำก ร้อยละ 53.9 และมำกท่ีสุด ร้อยละ 11.9) 

ค่อนขำ้งนอ้ยถึงน้อยท่ีสุด ร้อยละ 34.2 
   (โดยแบ่งเป็น ค่อนขำ้งนอ้ย ร้อยละ 29.8 และนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 4.4) 

http://bangkokpoll.bu.ac.th/
http://twitter.com/bangkok_poll
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รำยละเอียดในกำรส ำรวจ 

 
วัตถุประสงค์ในกำรส ำรวจ 

1) เพ่ือสะทอ้นถึงผลกระทบท่ีไดร้ับจำกปัญหำน ้ ำท่วม 
2) เพ่ือสะทอ้นถึงควำมพึงพอใจต่อกำรแกปั้ญหำน ้ ำท่วมในพ้ืนท่ี กทม. 
3) เพ่ือสะท้อนควำมเห็นต่อส่ิงท่ีอยำกให้ กทม. พฒันำ แกไ้ข ปรับปรุงใน หำกเกดิปัญหำน ้ ำท่วมในพ้ืนท่ี 

กทม. 
4) เพ่ือสะทอ้นควำมเช่ือมัน่ว่ำปีหนำ้ กทม. จะสำมำรถรับมือกบัปัญหำน ้ ำท่วมได ้

 

ประชำกรที่สนใจศึกษำ 
  กำรส ำรวจใช้กำรสุ่มตวัอยำ่งประชำกรในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนครท่ีมีอำยุ 18 ปี ข้ึนไป จ ำนวน 20 เขต จำก

ทั้ งหมด 50 เขต แบ่งเป็นเขตชั้นใน ชั้นกลำง และชั้นนอก ได้แก ่คลองเตย คลองสำมวำ จตุจักร ดอนเมือง       
ดินแดง ทวีวฒันำ บำงเขน บำงแค  บำงกอกน้อย บำงกะปิ บำงซ่ือ บำงนำ บึงกุม่ ปทุมวนั ประเวศ ภำษีเจริญ    
มีนบุรี รำชเทวี สำทรและสำยไหม  ด้วยวิธีกำรสุ่มตวัอย่ำงแบบหลำยขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จำกนั้น
ใชว้ิธีเกบ็ขอ้มูลโดยกำรสมัภำษณ์แบบพบตวั ไดก้ลุ่มตวัอยำ่งทั้งส้ินจ ำนวน 1,203 คน 

       
ควำมคลำดเคล่ือน (Margin of Error) 

     กำรประมำณกำรขนำดตวัอยำ่งมีขอบเขตของควำมคลำดเคล่ือน   3 ท่ีระดบัควำมเช่ือมัน่ 95% 
 

วิธีกำรรวบรวมข้อมูล  
ใช้กำรสัมภำษณ์แบบตัว ต่อตัว  (face to face interview) โดยเค ร่ืองมือท่ีใช้ในกำรเกบ็ข้อมูลเป็น

แบบสอบถำมท่ีมีโครงสร้ำงแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้ค ำถำมแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จำกนั้นได้
น ำแบบสอบถำมทุกชุดมำตรวจสอบควำมถูกตอ้งสมบูรณ์กอ่นบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล   :  16 - 19 กนัยำยน 2565 
 

วันที่เผยแพร่ผลกำรส ำรวจ   :  24 กนัยำยน 2565 
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ตำรำงข้อมูลประชำกรศำสตร์ 

 จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชำย 595 49.5 
            หญิง 608 50.5 

รวม 1,203 100.0 

อำยุ   

            18 – 30 ปี 299 24.9 
            31 – 40 ปี 242 20.1 
            41 – 50 ปี 249 20.7 
            51 – 60 ปี 223 18.5 
            61 ปีข้ึนไป  190 15.8 

รวม 1,203 100.0 

กำรศึกษำ   
            ต ่ำกว่ำปริญญำตรี 876 72.8 
            ปริญญำตรี 301 25.0 
            สูงกว่ำปริญญำตรี 26 2.2 

รวม 1,203 100.0 

อำชีพ   

 ลูกจำ้งรัฐบำล 76 6.3 
 ลูกจำ้งเอกชน 290 24.1 
 คำ้ขำย/ ท ำงำนส่วนตวั/ เกษตรกร 545 45.3 
 เจำ้ของกจิกำร/ นำยจำ้ง 27 2.2 
 ท ำงำนให้ครอบครัว 8 0.7 
 พ่อบำ้น/ แม่บำ้น/เกษียณอำย ุ 127 10.6 
 นกัเรียน/นกัศึกษำ 112 9.3 
 ว่ำงงำน  18 1.5 

รวม 1,203 100.0 

 
 


