เรียน บรรณำธิกำรข่ำวหน้ ำ 1/ข่ำวกำรเมือง/ข่ำวกำรเศรษฐกิจ /ข่ำวสังคม
เรื่อง ผลสำรวจควำมคิดเห็นประชำชน (รวม 5 หน้ ำ)
่อง ผลสงพอใจคนกรุ
ำรวจควำมคิงดต่เห็
นประชำชน
(รวม 5 หน้ ำ)
ผลสำรวจเรื่องเรื“ควำมพึ
อกำรแก้
ปัญหำนำ้ ท่ วม กทม.”
คนกรุงส่ วนใหญ่ ร้อยละ 52.8 มีปัญหำนำ้ ท่ วมที่อยู่อำศัย
ผลกระทบที่ได้ รับจำกปัญหำนำ้ ท่ วมมำกที่สุดคือ กำรจรำจรติดขัด ไม่ สำมำรถเดินทำงไปไหนได้
โดยส่ วนใหญ่ ร้อยละ 58.5 พึงพอใจค่ อนข้ำงมำกถึงมำกที่สุดต่อกำรแก้ ปัญหำนำ้ ท่ วมของ กทม.
ทั้งนีส้ ่ วนใหญ่ ร้อยละ 80.3 อยำกให้ เตรียมควำมพร้ อมในกำรรับมือ มีแผนป้ องกันนำ้ ท่ วม
ส่ วนใหญ่ ร้อยละ 65.8 เชื่ อมั่นค่ อนข้ำงมำกถึงมำกที่สุดว่ ำปี หน้ ำจะรับมือกับปัญหำนำ้ ท่ วม กทม. ได้

กรุ งเทพโพลล์ โดยมหำวิ ทยำลั ยกรุ งเทพส ำรวจควำมคิ ดเห็ นประชำชนเรื่ อง “ควำมพึงพอใจคนกรุ งต่ อกำร
แก้ ปั ญหำน้ำท่ วม กทม.” โดยเก็บข้ อมูลจำกประชำชนทั่วประเทศ จำนวน 1,203 คน พบว่ ำ คนกรุงเทพฯ ส่ วนใหญ่ ร้อยละ
52.8 มีปั ญหำที่อยู่อำศัยเกิดน้ำท่ วม โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 48.5 เกิดน้ำ ท่ วมทุ กครั้งที่ฝนตก ส่ วนร้ อยละ 4.3 เกิดน้ำท่ วม
ครั้งแรกตั้งแต่พักอำศัยมำ ขณะที่ร้อยละ 47.2 ไม่เกิดน้ ำท่วม
ผลกระทบที่ได้ รับจำกปัญหำนำ้ ท่ วมมำกที่สุดคื อ กำรจรำจรติดขัด ไม่ สำมำรถเดินทำงไปไหนได้ คิดเป็ นร้ อยละ
47.5 รองลงมำคือ เกิด ขยะ น้ ำเน่ำ เหม็นคิดเป็ นร้อยละ 36.8 เกิดผลกระทบต่ ออำชี พ กำรงำน กำรเรี ยน คิ ดเป็ นร้อยละ 24.4
เกดโรคที่มำจำกน้ ำ เช่น น้ ำก ัดเท้ำ เชื้อรำ คิดเป็ นร้อยละ 15.0 และรถเสีย รถพัง คิดเป็ นร้อยละ 11.3
ด้ำนควำมพึงพอใจต่อกำรแก้ ปัญหำนำ้ ท่ วมในพื้นที่ กทม. พบว่ ำ ส่ วนใหญ่ ร้อยละ 58.5 พึงพอใจค่ อนข้ำงมำกถึง
มำกที่สุด ขณะที่ร้อยละ 41.5 พึงพอใจค่อนข้ำงน้อยถึงน้อยที่สุด
ทั้งนีเ้ มื่อถำมว่ ำ อยำกให้ กทม. พัฒนำ แก้ ไข ปรับปรุ งในเรื่ องใด กับปัญหำนำ้ ท่ วมในพื้นที่ กทม. ส่ วนใหญ่ ร้อยละ
80.3 อยำกให้ เตรียมควำมพร้ อมในกำรรับมือ มีกำรวำงแผนป้ องกันน้ำท่ วม เช่ น ขุดลอกคูคลอง กำจัดขยะ รองลงมำคื อ
อยำกให้ช่ว ยเหลือประชำชนที่ ได้รับผลกระทบในพื้นที่อย่ำงทันท่วงที คิดเป็ นร้อยละ 48.0 และอยำกให้มีควำมฉับไวใน
กำรแก ้ปั ญหำน้ ำท่วม คิดเป็ นร้อยละ 46.8
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สุ ดท้ ำยเมื่อถำมว่ ำเชื่ อมัน่ มำกน้ อยเพียงใดว่ ำปี หน้ ำ กทม. จะสำมำรถรับมือกับปั ญหำนำ้ ท่ วมได้ ส่ วนใหญ่ ร้อยละ 65.8
เชื่ อมัน่ ค่ อนข้ำงมำกถึงมำกที่สุด ขณะที่ร้อยละ 34.2 เชื่อมัน่ ค่อนข้ำงน้อยถึงน้อยที่ สุด
โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
1. ข้อคำถำม “ปัจจุบนั ที่อยู่อำศัยของท่ ำนเกิดปัญหำนำ้ ท่ วมหรือไม่อย่ำงไร”
เกิดน้ ำท่วม
โดย เกิดน้ ำท่วมทุ กครั้งที่ฝนตก
เกิดน้ ำท่วมครั้งแรกตั้งแต่พกั อำศัยมำ
ไม่เกิดน้ ำท่วม

ร้ อยละ 52.8
ร้อยละ 48.5
ร้อยละ 4.3
ร้อยละ 47.2

2. ผลกระทบที่ได้ รับจำกปัญหำนำ้ ท่ วม
(ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
กำรจรำจรติดขัด ไม่สำมำรถเดินทำงไปไหนได้
เกิดขยะ น้ ำ เน่ำเหม็น
เกิดผลกระทบต่ออำชี พ กำรงำน กำรเรี ยน
เกิดโรคที่ มำจำกน้ ำ เช่ น น้ ำ ก ัดเท้ำ เชื้ อรำ
รถเสีย รถพัง
ข้ำวของที่บำ้ นเสียหำย
อื่นๆ อำทิเช่น ไม่ได้รับผลกระทบ มีสตั ว์มีพิษ ยุงลำย ห้องน้ ำ ใช้ไม่ได้

ร้ อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

3. ควำมพึงพอใจต่อกำรแก้ ปัญหำนำ้ ท่ วมในพื้นที่ กทม.
ค่ อนข้ำงมำกถึงมำกที่สุด
(โดยแบ่งเป็ น ค่อนข้ำงมำก ร้อยละ 50.5 และมำกที่สุด ร้อยละ 8.0)
ค่อนข้ำงน้อยถึงน้อยที่สุด
(โดยแบ่งเป็ น ค่อนข้ำงน้อย ร้อยละ 37.8 และน้อยที่ สุด ร้อยละ 3.7)
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ร้ อยละ

58.5

ร้อยละ

41.5

47.5
36.8
24.4
15.0
11.3
10.1
31.3

4. ข้อคำถำม “อยำกให้ กทม. พัฒนำ แก้ ไข ปรับปรุงในเรื่องใด กับปัญหำนำ้ ท่ วมในพื้นที่ กทม.”
(ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
อยำกให้ เตรียมควำมพร้ อมในกำรรับมือ มีกำรวำงแผนป้ องกันนำ้ ท่ วม เช่ น ขุดลอกคูคลอง กำจัดขยะ
อยำกให้ช่วยเหลือประชำชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อย่ำงทันท่วงที
อยำกให้มีควำมฉับไวในกำรแก ้ปั ญหำน้ ำท่วม
อยำกให้มีกำรให้ควำมช่วยเหลือ เยียวยำ ผูท้ ี่ประสบภัยน้ ำท่วมในเขตกรุ งเทพฯ
อยำกให้มีกำรแจ้งข้อมูลเกีย่ วก ับสถำนกำรณ์น้ ำท่วมในพื้นที่ กทม. ที่รวดเร็ว ชัดเจน
อยำกให้กำรเจรจำทำควำมเข้ำใจก ับคนในพื้นที่ประสบภัยน้ ำท่วม
อื่นๆ อำทิเช่น อยำกให้ปรับปรุ งถนนไม่ให้เป็ นหลุมบ่อ ปรับปรุ งฝำท่อที่ชำรุ ด รณรงค์ให้คดั แยกขยะ
5. ข้อคำถำม “เชื่ อมัน่ มำกน้ อยเพียงใดว่ ำปี หน้ ำ กทม. จะสำมำรถรับมือกับปั ญหำนำ้ ท่ วมได้ ”
ค่ อนข้ำงมำกถึงมำกที่สุด
(โดยแบ่งเป็ น ค่อนข้ำงมำก ร้อยละ 53.9 และมำกที่สุด ร้อยละ 11.9)
ค่อนข้ำงน้อยถึงน้อยที่สุด
(โดยแบ่งเป็ น ค่อนข้ำงน้อย ร้อยละ 29.8 และน้อยที่ สุด ร้อยละ 4.4)

ร้ อยละ

65.8

ร้อยละ

34.2

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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ร้ อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

80.3
48.0
46.8
37.7
35.7
21.2
2.3

รำยละเอียดในกำรสำรวจ

วัตถุประสงค์ ในกำรสำรวจ
1) เพื่อสะท้อนถึงผลกระทบที่ได้รับจำกปั ญหำน้ ำท่วม
2) เพื่อสะท้อนถึงควำมพึงพอใจต่อกำรแก ้ปั ญหำน้ ำท่วมในพื้นที่ กทม.
3) เพื่อสะท้อนควำมเห็ นต่ อสิ่ งที่ อยำกให้ กทม. พัฒนำ แกไ้ ข ปรับปรุ ง ใน หำกเกิด ปั ญหำน้ ำ ท่ ว มในพื้นที่
กทม.
4) เพื่อสะท้อนควำมเชื่อมัน่ ว่ำปี หน้ำ กทม. จะสำมำรถรับมือก ับปั ญหำน้ ำท่วมได้
ประชำกรที่สนใจศึกษำ
กำรสำรวจใช้กำรสุ่มตัวอย่ำ งประชำกรในพื้นที่ กรุ งเทพมหำนครที่มีอำยุ 18 ปี ขึ้นไป จำนวน 20 เขต จำก
ทั้งหมด 50 เขต แบ่ งเป็ นเขตชั้นใน ชั้นกลำง และชั้น นอก ได้แ ก่ คลองเตย คลองสำมวำ จตุ จักร ดอนเมือ ง
ดินแดง ทวีว ฒั นำ บำงเขน บำงแค บำงกอกน้อย บำงกะปิ บำงซื่ อ บำงนำ บึ งกุม่ ปทุ มวัน ประเวศ ภำษีเจริ ญ
มีนบุ รี รำชเทวี สำทรและสำยไหม ด้วยวิธีกำรสุ่มตัว อย่ำงแบบหลำยขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จำกนั้น
ใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยกำรสัมภำษณ์แบบพบตัว ได้กลุ่มตัวอย่ำงทั้งสิ้นจำนวน 1,203 คน
ควำมคลำดเคลื่อน (Margin of Error)
กำรประมำณกำรขนำดตัวอย่ำงมีขอบเขตของควำมคลำดเคลื่อน  3 ที่ระดับควำมเชื่อมัน่ 95%
วิธีกำรรวบรวมข้อมูล
ใช้ก ำรสัม ภำษณ์ แ บบตัว ต่ อ ตั ว (face to face interview) โดยเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นกำรเก็บ ข้อ มู ล เป็ น
แบบสอบถำมที่มีโครงสร้ำ งแน่ นอน ประกอบด้ว ยข้อค ำถำมแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จำกนั้นได้
นำแบบสอบถำมทุกชุดมำตรวจสอบควำมถูกต้องสมบู รณ์กอ่ นบันทึ กข้อมูลและประมวลผล
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล : 16 - 19 ก ันยำยน 2565
วันที่เผยแพร่ ผลกำรสำรวจ : 24 ก ันยำยน 2565
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ตำรำงข้อมูลประชำกรศำสตร์
จำนวน

ร้ อยละ

รวม

595
608
1,203

49.5
50.5
100.0

รวม

299
242
249
223
190
1,203

24.9
20.1
20.7
18.5
15.8
100.0

รวม

876
301
26
1,203

72.8
25.0
2.2
100.0

76
290
545
27
8
127
112
18
1,203

6.3
24.1
45.3
2.2
0.7
10.6
9.3
1.5
100.0

เพศ
ชำย
หญิง
อำยุ
18 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 ปี ขึ้นไป
กำรศึกษำ
ต่ำกว่ำปริ ญญำตรี
ปริ ญญำตรี
สูงกว่ำปริ ญญำตรี
อำชีพ
ลูกจ้ำงรัฐบำล
ลูกจ้ำงเอกชน
ค้ำขำย/ ทำงำนส่วนตัว/ เกษตรกร
เจ้ำของกิจกำร/ นำยจ้ำง
ทำงำนให้ครอบครัว
พ่อบ้ำน/ แม่บำ้ น/เกษียณอำยุ
นักเรี ยน/นักศึกษำ
ว่ำงงำน
รวม
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