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ผลส ำรวจเร่ือง “คนไทยกับกำรติดตำมสถำนกำรณ์น ้ำท่วมปี 65” 

 

  

จากสถานการณ์น ้ าทว่มในหลายๆ จงัหวดัของประเทศไทยขณะนี้ ท าให้ประชาชนในพื้นที่ได้รบั
ความเดือดร้อนหลายครวัเรอืน กรุงเทพโพลล์โดย มหาวทิยาลัยกรุงเทพ จงึส ารวจความเหน็ประชาชนเรื่อง 
“คนไทยกับกำรติดตำมสถำนกำรณ์น ้ำท่วมปี 65” โดยเกบ็ขอ้มูลจากประชาชนทัว่ประเทศ จ านวน 1,059 
คน พบวา่ 

 

ประชำชนส่วนใหญ่ร้อยละ 68.7 ติดตำมข่ำวและกำรแจ้งเตือนพำยุ น ้ำท่วม ท่ีเกิดข้ึนจำก
กำรรำยงำนข่ำวทำงโทรทัศน์ รองลงมาร้อยละ 60.8 ติดตามข่าวจากโซเชยีลมเีดยี และร้อยละ 11.8 ตดิตาม
ขา่วจากญาต/ิคนรูจ้กั  

 

ทัง้น้ีประชำชนส่วนใหญ่ร้อยละ 75.5 ให้ควำมส ำคญักับกำรติดตำมข่ำวสถำนกำรณ์น ้ำท่วม
ปี 65 มำกถึงมำกท่ีสุด ขณะทีร่อ้ยละ 24.5 ระบุวา่ใหค้วามส าคญัน้อยถงึน้อยที่สดุ 

 

เม่ือถำมว่ำในปีน้ีเห็นกำรเตรียมพร้อมรบัมือน ้ำท่วมในปีน้ีอย่ำงไรบ้ำงจำกหน่วยงำนท่ี
เก่ียวข้อง ส่วนใหญ่ร้อยละ 72.0 ระบุว่ำเห็นกำรน ำเสนอข่ำวของส่ือมวลชนให้ประชำชนเฝ้ำระวงั และ
เตรียมรบัมือ รองลงมาร้อยละ 42.6 ระบุวา่ เหน็การยกระดบัการแจ้งเตือนภยั การรบัรูใ้หแ้ก่ประชาชน และ
รอ้ยละ 41.4 ระบุวา่ เหน็การเตรยีมอปุกรณ์บรรเทาสาธารณภยั และสถานทีพ่กัพงิ 
 

ส่วนปัญหำท่ีกังวลมำกท่ีสุดจำกสถำนกำรณ์น ้ำท่วมในปีน้ี นั้น ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.3 ระบุ
ว่ำ กลวัว่ำเศรษฐกิจ และ พ้ืนท่ีท ำกำรเกษตรเสียหำยประชำชนขำดรำยได้ รองลงมารอ้ยละ 48.6 ระบุ
ว่า กลัวมีพายุฝนตกซ ้ าเติมท าให้สถานการณ์น ้ าท่วมในพื้นที่แย่ลง และร้อยละ 44.2 ระบุว่า กลัวว่าการ
เยยีวยา และฟ้ืนฟู ผู้ประสบภยัในพื้นทีร่บัน ้าไมเ่พยีงพอกบัความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 
 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ ข่าวการเมือง/ข่าวสงัคม 

เร่ือง   ผลส ารวจความคิดเหน็ประชาชน  (รวม 5 หน้า) 
 

เร่ือง   ผลส ารวจความคิดเหน็ประชาชน  (รวม 5 

หน้า) 

ประชำชน 75.5% ให้ควำมส ำคญัในกำรติดตำมข่ำวสถำนกำรณ์น ้ำท่วมในปี 65 มำกถึงมำกท่ีสุด 
72.0 % ระบุว่ำเหน็กำรน ำเสนอข่ำวของส่ือมวลชนให้ประชำชนเฝ้ำระวงั และเตรียมพร้อมรบัมือ

น ้ำท่วมในปีน้ีมำกท่ีสุด 
67.3% กังวลว่ำสถำนกำรณ์น ้ำท่วมในปีน้ีจะท ำให้เศรษฐกิจ และ พื้นท่ีท ำกำรเกษตรเสียหำย

ประชำชนขำดรำยได้ 
พร้อมระบุปีน้ีหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องมีกำรให้ข้อมูล/แจ้งเตือน/แนวทำงกำรบริหำรจดักำรน ้ำได้ดี

เม่ือเทียบกบัประสบกำรณ์ท่ีผ่ำนมำ 
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ส ำหรับในภำพรวมปีน้ีหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องมีกำรให้ข้อมูล/แจ้งเตือน/แนวทำงกำร
บริหำรจดักำรน ้ำ ได้ดีเพียงใด เม่ือเทียบกับประสบกำรณ์ท่ีผ่ำนมำ พบว่ำ ร้อยละ 32.4 ระบุว่ำท ำได้ดี
เหมือนเดิม รองลงมารอ้ยละ 29.6 ระบุว่าท าได้ดีข ึน้กวา่เดมิ ขณะทีร่้อยละ 24.1 ระบุวา่ ท าได้แย่เหมอืนเดิม 
และรอ้ยละ 13.9 ระบุวา่ ท าได้แย่ลงกวา่เดมิ 

 

โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

1. ทรำบข่ำว/ติดตำมข่ำว กำรแจ้งเตือน พำยุ น ้ำท่วม ท่ีเกิดข้ึนจำกท่ีใด (เลือกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้) 
 

กำรรำยงำนข่ำวทำงโทรทศัน์ ร้อยละ 68.7 
โซเชยีลมเีดยี    รอ้ยละ 60.8 
ญาต/ิคนรูจ้กั รอ้ยละ 11.8 
ผู้น าชมุชน/อ าเภอ/จงัหวดั   รอ้ยละ 11.0 
รายการวทิยุ   รอ้ยละ 6.2 
เวบ็ไซต์หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ กรมอตุุฯ GISTDA คลงัขอ้มลูน ้าแห่งชาต ิฯลฯ รอ้ยละ 5.5 
sms เตอืนภยัจากกรมอตุุฯ รอ้ยละ 4.0 
แอพลเิคชัน่เตอืนภยั รอ้ยละ 3.8 
อืน่ๆ อาท ิอยู่ในพื้นทีน่ ้าทว่ม หนังสอืพิมพ์ ฯลฯ รอ้ยละ 0.8 

 
2. ท่ำนให้ควำมส ำคัญกบักำรติดตำมข่ำวสถำนกำรณ์น ้ำท่วมปี 65 มำกน้อยเพียงใด 
 

มำกถึงมำกท่ีสุด     ร้อยละ 75.5  
   (โดยแบ่งเป็น ให้ควำมส ำคญัมำก  ร้อยละ 55.4  และให้ควำมส ำคญัมำกท่ีสุด ร้อยละ 20.1) 
น้อยถงึน้อยทีส่ดุ      รอ้ยละ 24.5  
   (โดยแบ่งเป็น ใหค้วามส าคญัน้อย  ร้อยละ 20.1     และใหค้วามส าคญัน้อยที่สดุ รอ้ยละ 4.4) 

 

3. ท่ำนเหน็กำรเตรียมควำมพร้อมรบัมือน ้ำท่วมในปีน้ีอย่ำงไรบ้ำงจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง 
     (เลอืกตอบได้มากกวา่ 1ขอ้) 
 

กำรน ำเสนอข่ำวของส่ือมวลชนให้ประชำชนเฝ้ำระวงั และเตรียมรบัมือ  ร้อยละ 72.0 
ยกระดบัการแจ้งเตอืนภยั การรบัรูใ้หแ้กป่ระชาชน รอ้ยละ 42.6 
การเตรยีมอปุกรณ์บรรเทาสาธารณภยั และสถานทีพ่กัพิง รอ้ยละ 41.4 
การเขา้ถงึประชาชน และ ความรวดเรว็ด้านความช่วยเหลือ  รอ้ยละ 28.8 
เตรยีมการรบัมอื อพยพประชาชนออกจากพื้นทีใ่ห้ทนัทว่งที รอ้ยละ 27.8 
มกีารบรหิารจดัการน ้า เสน้ทางน ้า ไมใ่หก้ระทบพื้นทีเ่ศรษฐกจิ รอ้ยละ 23.9 
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4. ปัญหำท่ีท่ำนกังวลมำกท่ีสุดจำกสถำนกำรณ์น ้ำท่วมคือ (เลือกตอบได้มากกวา่ 1ขอ้) 

เศรษฐกิจ และ พ้ืนท่ีท ำกำรเกษตรเสียหำยประชำชนขำดรำยได้ ร้อยละ 67.3 
กลวัมพีายุฝนตกซ ้าเตมิท าใหส้ถานการณ์น ้าท่วมในพื้นทีแ่ย่ลง รอ้ยละ 48.6 
การเยยีวยา และฟ้ืนฟู ผู้ประสบภยัในพื้นทีร่บัน ้าไมเ่พยีงพอกบัความเสยีหายที่
เกดิขึน้ 

รอ้ยละ 44.2 

ความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิของประชาชน รอ้ยละ 43.1 
ปัญหาน ้าเน่าเสยีในพื้นทีน่ ้าทว่มขงัเป็นเวลานาน ท าใหเ้กดิโรคต่างๆ เชน่ น ้า
กดัเทา้ ฉี่หนู 

รอ้ยละ 39.7 

กลวัสง่ผลกบัเสน้ทางคมนาคม ขนสง่  รอ้ยละ 34.5 
ชาวบ้านรมิฝัง่แมน่ ้าและจงัหวดัพื้นทีร่บัน ้าได้รบัความเสยีหายมากกวา่ปี54 รอ้ยละ 31.1 
พื้นทีท่อ่งเทีย่วเสยีหาย สง่ผลต่อการฟ้ืนฟูการท่องเทีย่วช่วงโควดิคลี่คลาย  รอ้ยละ 30.2 
กลวัจะประสบภยัหนาวทัง้ๆทีน่ ้ายังไมล่ด รอ้ยละ 23.0 
อืน่ๆ อาท ิกลวัความช่วยเหลือล่าชา้ กลวัของแพงขึน้ ฯลฯ รอ้ยละ 1.2 

 

5. ในภำพรวมปีน้ีหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องมีกำรให้ข้อมูล/แจ้งเตือน/แนวทำงกำรบริหำรจดักำรน ้ำ ได้ดี

เพียงใด เม่ือเทียบกับประสบกำรณ์ท่ีผ่ำนมำ 

ดขี ึน้กวา่เดมิ  รอ้ยละ 29.6 
ดีเหมือนเดิม    ร้อยละ 32.4 
แย่เหมอืนเดมิ   รอ้ยละ 24.1 
แย่ลงกวา่เดมิ รอ้ยละ 13.9 
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รำยละเอียดในกำรส ำรวจ 

 
วตัถปุระสงค์ในกำรส ำรวจ 
  เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของประชาชนเกี่ยวกบัการติดตามสถานการณ์น ้าทว่มทีเ่กดิขึน้ในปี 2565 ใน
ด้านการให้ความส าคญั ความเตรยีมพร้อมรับมอืกับสถานการณ์น ้ าท่วมที่เกดิขึ้น รวมถึงปัญหาที่กงัวลจาก
สถานการณ์น ้าทว่มในปีนี้และภาพรวมของการท างานจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งว่าท าได้ดีเพียงใดเมือ่เทยีบกบั
ประสบกาณ์ทีผ่่านมา ทัง้นี้เพื่อสะทอ้นมมุมองความคดิเหน็ของประชาชนให้สงัคมและผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งได้รบัทราบ  

 
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   :  18-21 ตุลาคม 2565 
 
วนัท่ีเผยแพร่ผลกำรส ำรวจ   :  27 ตุลาคม 2565 
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ตำรำงข้อมูลประชำกรศำสตร์ 

 จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 502 47.4 
            หญงิ 557 52.6 

รวม 1,059 100.0 
อำยุ   
            18 – 30 ปี 87 8.2 
            31 – 40 ปี 151 14.3 
            41 – 50 ปี 288 27.2 
            51 – 60 ปี 289 27.3 
            61 ปีขึน้ไป  244 23.0 

รวม 1,059 100.0 
กำรศึกษำ   
            ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี 602 56.9 
            ปรญิญาตร ี 352 33.2 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 105 9.9 

รวม 1,059 100.0 
อำชีพ   
 ลูกจา้งรฐับาล 156 14.7 
 ลูกจา้งเอกชน 223 21.1 
 คา้ขาย/ ท างานสว่นตวั/ เกษตรกร 404 38.2 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง 47 4.4 
         ท างานใหค้รอบครวั 3 0.3 
 พ่อบ้าน/ แมบ่้าน/เกษยีณอายุ 194 18.3 
 นักเรยีน/นักศกึษา 21 2.0 
 วา่งงาน  11 1.0 

รวม 1,059 100.0 
 

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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