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“คนกรุงฯ กลวันํา้ท่วมหรือไม่” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนยส์าํรวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) เปิดเผยผลสาํรวจของประชาชน เร่ือง “คนกรุงฯ กลวันํา้ท่วม

หรือไม่” ทาํการสํารวจระหวา่งวนัท่ี 6 – 7 ตุลาคม 2563 จากประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดบัการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งส้ิน จาํนวน 

1,322 หน่วยตวัอยา่ง เก่ียวกบัความกงัวลต่อการเกิดนํ้าท่วมในกรุงเทพมหานคร การสาํรวจอาศยัการสุ่มตวัอยา่งโดยใชค้วามน่าจะเป็นจากบญัชีรายช่ือ

ฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก  (Master Sample) ของ “นิ ด้าโพล” สุ่ มตัวอย่างด้วยวิ ธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิ ธี                           

การสัมภาษณ์ทางโทรศพัทโ์ดยกาํหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 97.0 

จากการสาํรวจเม่ือถามถึงความกงัวลต่อการเกิดนํ้าท่วมในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ร้อยละ 19.51 ระบุวา่ กงัวลมาก ร้อยละ 30.41 ระบุวา่ 

ค่อนข้างกงัวล ร้อยละ 22.39 ระบุวา่ ไม่ค่อยกงัวล และร้อยละ 27.69 ระบุวา่ ไม่กงัวลเลย 

ดา้นความพอใจต่อการระบายนํ้ าของกรุงเทพมหานคร พบว่า ร้อยละ 9.23 ระบุว่า พอใจมาก เพราะ กรุงเทพมหานครมีการบริหาร

จดัการนํ้าท่ีดี มีการวางแผนรับมือแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีระบบการระบายท่ีดีจึงทาํใหน้ํ้าลดลงอยา่งรวดเร็วและบางพ้ืนท่ีไม่ประสบ

ปัญหานํ้ าท่วมขงัเลย ร้อยละ 30.78 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ เพราะ กรุงเทพมหานครมีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์นํ้ าท่วมขงั เช่น   

การขุดลอกคูคลอง ท่อระบายนํ้ า มีการติดตั้ งเคร่ืองสูบนํ้ าในหลายพ้ืนท่ีทําให้ระบายนํ้ าได้รวดเร็วข้ึน และบางพ้ืนท่ีไม่มีนํ้ าท่วมขังเลย            

ร้อยละ 33.21 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ เพราะ การบริหารจดัการนํ้ าของกรุงเทพมหานครยงัไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการเตรียมพร้อมเพ่ือรับมือ       

กับสถานการณ์จึงทาํให้การระบายนํ้ าล่าช้า และร้อยละ 26.78 ระบุว่า ไม่พอใจเลย เพราะ การระบายนํ้ ามีความล่าช้ามาก ทาํให้บางพ้ืนท่ี             

มีนํ้าท่วมขงัเป็นเวลานาน ขณะท่ีบางส่วนระบุวา่ ปัญหานํ้าท่วมขงั/นํ้ารอระบายซํ้ าซากขาดการเตรียมความพร้อม  

ทา้ยท่ีสุดเม่ือถามถึงความเช่ือมัน่ต่อกรุงเทพมหานครวา่จะสามารถป้องกนันํ้าท่วมกรุงเทพฯ ได ้พบวา่ ร้อยละ 10.14 ระบุวา่ เช่ือมัน่มาก 

ร้อยละ 30.48 ระบุวา่ ค่อนข้างเช่ือมัน่ ร้อยละ 33.89 ระบุวา่ ไม่ค่อยเช่ือมัน่ และร้อยละ 25.49 ระบุวา่ ไม่เช่ือมัน่เลย  

เม่ือพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 100.00 มีภูมิลาํเนาอยู่กรุงเทพฯ ตัวอย่างร้อยละ 49.24 เป็นเพศชาย            

และร้อยละ 50.76 เป็นเพศหญิง ตวัอยา่งร้อยละ 5.98 มีอายไุม่เกิน 25 ปี ร้อยละ 14.52 มีอาย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 19.90 มีอาย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 31.01 

มีอาย ุ46 – 59 ปี และร้อยละ 28.59 มีอาย ุ60 ปีข้ึนไป  

ตวัอย่างร้อยละ 93.57 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 4.77 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.98 นับถือศาสนาคริสต์ และอ่ืน ๆ และร้อยละ 

0.68 ไม่ระบุศาสนา ตวัอย่างร้อยละ 31.85 สถานภาพโสด ร้อยละ 63.16 สมรสแลว้ ร้อยละ 4.16 หม้าย หย่าร้าง แยกกนัอยู่ และร้อยละ 0.83        

ไม่ระบุสถานภาพการสมรส  

ตัวอย่างร้อยละ 14.45 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า ร้อยละ 24.51 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 8.17                 

จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 40.24 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 11.12 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า และร้อยละ 1.51 ไม่ระบุการศึกษา  

ตวัอยา่งร้อยละ 8.32 ประกอบอาชีพขา้ราชการ/ลูกจา้ง/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 23.75 ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน ร้อยละ 28.37 

ประกอบอาชีพเจา้ของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 0.30 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 8.62 ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป/ผูใ้ช้แรงงาน      

ร้อยละ 26.86 เป็นพอ่บา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุวา่งงาน ร้อยละ 2.27 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา และร้อยละ 1.51 ไม่ระบุอาชีพ  

ตวัอยา่งร้อยละ 23.00 ไม่มีรายได ้ร้อยละ 6.35 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 21.63 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 

20,000 บาท ร้อยละ 14.15 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 8.92 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บาท ร้อยละ 12.71        

มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป และร้อยละ 13.24 ไม่ระบุรายได ้
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1. จากสถานการณ์ฝนตกหนักหลายวนัที่ผ่านมา ท่านมีความกงัวลหรือไม่ว่าจะเกดินํา้ท่วมกรุงเทพฯ ในปีนี ้

ความกงัวลต่อการเกดินํา้ท่วมในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 

กงัวลมาก 19.51 

ค่อนข้างกงัวล 30.41 

ไม่ค่อยกงัวล 22.39 

ไม่กงัวลเลย 27.69 

รวม 100.00 

 

2. จากสถานการณ์ฝนตกหนักหลายวนัที่ผ่านมา ท่านมีความพอใจกบัการระบายนํา้ของกรุงเทพมหานครหรือไม่ 

ความพอใจต่อการระบายนํา้ของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 

พอใจมาก เพราะ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจดัการนํ้าท่ีดี มีการวางแผนรับมือแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

มีระบบการระบายท่ีดีจึงทาํใหน้ํ้ าลดลงอยา่งรวดเร็วและบางพ้ืนท่ีไม่ประสบปัญหานํ้าท่วมขงัเลย 

9.23 

ค่อนข้างพอใจ เพราะ กรุงเทพมหานครมีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์นํ้าท่วมขงั เช่น  

การขดุลอกคูคลอง ท่อระบายนํ้า มีการติดตั้งเคร่ืองสูบนํ้าในหลายพ้ืนท่ีทาํใหร้ะบายนํ้าไดร้วดเร็วข้ึน    

และบางพ้ืนท่ีไม่มีนํ้าท่วมขงัเลย  

30.78 

ไม่ค่อยพอใจ เพราะ การบริหารจดัการนํ้าของกรุงเทพมหานครยงัไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการเตรียมพร้อม          

เพ่ือรับมือกบัสถานการณ์จึงทาํใหก้ารระบายนํ้าล่าชา้ 

33.21 

ไม่พอใจเลย เพราะ การระบายนํ้ามีความล่าชา้มาก ทาํใหบ้างพ้ืนท่ีมีนํ้าท่วมขงัเป็นเวลานาน ขณะท่ีบางส่วนระบุวา่ 

ปัญหานํ้าท่วมขงั/นํ้ารอระบายซํ้ าซากขาดการเตรียมความพร้อม 

26.78 

รวม 100.00 

 

3. ท่านมีความเช่ือมัน่แค่ไหนว่ากรุงเทพมหานครจะสามารถป้องกนันํา้ท่วมกรุงเทพฯ ได้ 

ความเช่ือมัน่ต่อกรุงเทพมหานครว่าจะสามารถป้องกนันํา้ท่วมกรุงเทพฯ ได้ ร้อยละ 

เช่ือมัน่มาก 10.14 

ค่อนข้างเช่ือมัน่ 30.48 

ไม่ค่อยเช่ือมัน่ 33.89 

ไม่เช่ือมัน่เลย 25.49 

รวม 100.00 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 
 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามภูมภิาค       

ภูมภิาค จํานวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  1,322 100.00 

รวม 1,322 100.00 

 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 651 49.24 

หญิง 671 50.76 

รวม 1,322 100.00 

 

ตารางที่ 3 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 25 ปี 79 5.98 

26 – 35 ปี 192 14.52 

36 – 45 ปี 263 19.90 

46 – 59 ปี 410 31.01 

60 ปี ข้ึนไป 378 28.59 

ไม่ระบุ – – 

รวม 1,322 100.00 

 

ตารางที่ 4 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามศาสนา 

ศาสนา จํานวน ร้อยละ 

พทุธ 1,237 93.57 

อิสลาม 63 4.77 

คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศาสนาใด ๆ 13 0.98 

ไม่ระบุ 9 0.68 

รวม 1,322 100.00 

 

ตารางที่ 5 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จํานวน ร้อยละ 

โสด 421 31.85 

สมรส 835 63.16 

หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่

 

55 4.16 

ไม่ระบุ 11 0.83 

รวม 1,322 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที่ 6 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา่ 191 14.45 

มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 324 24.51 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 108 8.17 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 532 40.24 

สูงกวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 147 11.12 

ไม่ระบุ 20 1.51 

รวม 1,322 100.00 

 

ตารางที่ 7 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จํานวน ร้อยละ 

ขา้ราชการ/ลูกจา้ง/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 110 8.32 

พนกังานเอกชน 314 23.75 

เจา้ของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 375 28.37 

เกษตรกร/ประมง 4 0.30 

รับจา้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน 114 8.62 

พอ่บา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุวา่งงาน 355 26.86 

นกัเรียน/นกัศึกษา 30 2.27 

พนกังานองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหากาํไร – – 

ไม่ระบุ 20 1.51 

รวม 1,322 100.00 

 

ตารางที่ 8 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จํานวน ร้อยละ 

ไม่มีรายได ้ 304 23.00 

ไม่เกิน 10,000 84 6.35 

10,001 – 20,000 286 21.63 

20,001 – 30,000 187 14.15 

30,001 –  40,000 118 8.92 

40,001 ข้ึนไป 168 12.71 

ไม่ระบุ 175 13.24 

รวม 1,322 100.00 

 

  


