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“มาตรการป้องกนัอุบัตภิยัของไทย” 
              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                
เร่ือง “มาตรการป้องกันอุบัติภัยของไทย” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 3 – 5 กรกฎำคม 2561 โดยสอบถำมควำมคิดเห็นจำกประชำชนทัว่ประเทศ
กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,268 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบัมำตรกำรป้องกนัอุบติัภยัของไทย กำรส ำรวจอำศยั          
กำรสุ่มตวัอย่ำงดว้ยควำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” ดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  
Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธีแบบอย่ำงง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูล  
ดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัท์ โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0  

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมน่ำเช่ือถือของมำตรกำรป้องกนัอุบติัภยัของไทย พบวำ่ ประชำชน ร้อยละ 8.28 ระบุวำ่ มีควำมน่ำเช่ือถือ
มากที่สุด ร้อยละ 66.40 ระบุวำ่ มีควำมน่ำเช่ือถือมาก โดยผูท่ี้ระบุวำ่ เช่ือถือมำก - มำกท่ีสุด ไดใ้ห้เหตุผลวำ่ มำตรกำรป้องกนัอุบติัภยัของไทย    
มีประสิทธิภำพและมีมำตรฐำน รวดเร็ว สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือได้ทันเวลำ และมีจุดมุ่งหมำยชัดเจน ร้อยละ 20.27 ระบุว่ำ ไม่มี                  
ควำมน่ำเช่ือถือ ร้อยละ 2.76 ระบุวำ่ ไม่มีความน่าเช่ือถือเลย โดยผูท่ี้ระบุวำ่ ไม่น่ำเช่ือถือ - ไม่เช่ือถือเลย ให้เหตุผลวำ่ มำตรกำรป้องกนัอุบติัภยั
ของไทยยงัไม่มีควำมรัดกุมเท่ำท่ีควร ไม่มีมำตรฐำน ยงัขำดอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีทนัสมยัเม่ือเทียบกับต่ำงประเทศ และร้อยละ 2.29 ระบุว่ำ          
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ  

ระดบัควำมเร่งด่วนในกำรเพ่ิมมำตรกำรควำมปลอดภยัตำมแหล่งท่องเท่ียวธรรมชำติ พบวำ่ ประชำชน ร้อยละ 30.76 ระบุวำ่ เร่งด่วน
ที่สุด ร้อยละ 55.60 ระบุว่ำ เร่งด่วน โดยผูท่ี้ระบุว่ำ เร่งด่วน - เร่งด่วนท่ีสุด ได้ให้เหตุผลว่ำ จะได้มีแนวทำงกำรแก้ไข และป้องกันได้ทนั
เหตุกำรณ์ เพ่ือเพ่ิมควำมปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น และสำมำรถรับมือกบัเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนได ้ร้อยละ 12.06 ระบุวำ่ ไม่เร่งด่วน ร้อยละ 
0.79 ระบุว่ำ ไม่เร่งด่วนเลย โดยผูท่ี้ระบุว่ำ ไม่เร่งด่วน - ไม่เร่งด่วนเลย ให้เหตุผลว่ำ กฎ ขอ้บงัคบัมีอยู่แลว้แต่ไม่ปฏิบติัตำม ขณะท่ีบำงส่วน   
ระบุวำ่ ยงัมีวำระอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งแกไ้ขเร่งด่วนกวำ่น้ี และร้อยละ 0.79 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ  
 ส ำหรับประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำนเขำ้ช่วยเหลือเหตุอุบัติภัย พบว่ำ ประชำชน ร้อยละ 37.22 ระบุว่ำ                 
มีประสิทธิภำพมากที่สุด ร้อยละ 57.18 ระบุวำ่ มีประสิทธิภำพมาก โดยผูท่ี้ระบุวำ่ มีประสิทธิภำพมำก - มำกท่ีสุด ไดใ้ห้เหตุผลวำ่ ปฏิบติังำน   
ไดดี้ รวดเร็ว และเตม็ควำมสำมำรถ เพรำะเจำ้หนำ้ท่ีมีทกัษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถเฉพำะอยูแ่ลว้ ร้อยละ 4.50 ระบุวำ่ ไม่มีประสิทธิภำพ ร้อยละ 
0.55 ระบุว่ำ ไม่มีประสิทธิภาพเลย โดยผูท่ี้ระบุว่ำ ไม่มีประสิทธิภำพ - ไม่มีประสิทธิภำพเลย ให้เหตุผลว่ำ ไม่มีควำมพร้อม ล่ำช้ำในกำร
ปฏิบติังำน ขำดเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีทนัสมยั และร้อยละ 0.55 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ  
 ทำ้ยท่ีสุด เม่ือถำมถึงมำตรกำรป้องกนัอุบติัภยัตำมแหล่งท่องเท่ียวธรรมชำติ พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.68 ระบุวำ่ มีกำร
ประชำสัมพนัธ์ ให้ควำมรู้กำรเอำตวัรอดเม่ือประสบภยั รองลงมำ ร้อยละ 51.42 ระบุว่ำ เพ่ิมจ ำนวนเจำ้หน้ำท่ีดูแลควำมปลอดภยัตำมสถำนท่ี
ท่องเท่ียว ร้อยละ 49.84 ระบุวำ่ ติดป้ำยเตือนอุบติัเหตุ/อุบติัภยั ร้อยละ 23.90 ระบุวำ่ จดัทีมส ำรวจศึกษำสถำนท่ีท่องเท่ียวธรรมชำติเพ่ือเก็บขอ้มูล
อย่ำงละเอียด ร้อยละ 23.42 ระบุว่ำ จัดท ำแผนท่ีเส้นทำงกำรท่องเท่ียว ร้อยละ 12.46 ระบุว่ำ จ ำกัดอำยุนักท่องเท่ียวตำมสถำนท่ีท่องเท่ียว
ธรรมชำติ ร้อยละ 2.21 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ มีกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และบทลงโทษท่ีชดัเจน ปิดกำรให้บริกำรในช่วงท่ีอนัตรำย มีกำรติดตั้งระบบ
เตือนภัย มีอุปกรณ์ท่ีพร้อมใช้งำนเม่ือเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัย ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ข้ึนอยู่กับตัวบุคคลว่ำจะเช่ือและปฏิบัติตำมหรือไม่              
และร้อยละ 1.18 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 9.70 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 24.76 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 18.30 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.20 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.04 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่งร้อยละ 53.47 เป็นเพศชำย ร้อยละ 46.37 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.16 เป็นเพศทำงเลือก ตวัอยำ่งร้อยละ 5.99 มีอำยไุม่เกิน 25 ปี ร้อยละ 
16.32 มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 20.11 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 36.12 มีอำย ุ46 – 59 ปี ร้อยละ 19.72 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 1.74 ไม่ระบุ
อำยุ ตวัอย่ำงร้อยละ 91.80 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.31 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.18 นับถือศำสนำคริสต์ /ฮินดู/ซิกข์/ยิว/ ไม่นับถือ
ศำสนำใด ๆ และร้อยละ 3.71 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 18.53 ระบุวำ่สถำนภำพโสด ร้อยละ 72.48 สมรสแลว้ ร้อยละ 5.05 หมำ้ย หยำ่ร้ำง 
แยกกนัอยู ่และร้อยละ 3.94 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่งร้อยละ 29.57 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ ร้อยละ 28.79 จบกำรศึกษำ
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.92 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 25.47 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.15  
จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 4.10 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

 

 

วนัอาทิตย์ท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสำร 02 -727- 3595 

http://www.nidapoll.nida.ac.th  http://www.twitter.com/nidapoll  และ http://www.facebook.com/nidapoll 
E-mail : nida_poll@nida.ac.th / nidapoll.nida@hotmail.co.th 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพงศ์  นพเกตุ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถอื 086-371-0735 
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ตวัอยำ่งร้อยละ 11.36 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 13.09 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 
20.43 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 15.93 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.51 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/    
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 17.27 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 2.52 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ ร้อยละ 0.24 เป็นพนกังำนองคก์รอิสระ
ท่ีไม่แสวงหำก ำไร และร้อยละ 4.65 ไม่ระบุอำชีพ ตวัอย่ำงร้อยละ 14.12 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 25.08 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท   
ร้อยละ 24.29 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 10.72 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.60 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 8.60 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 11.59 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่านคดิว่ามาตรการป้องกนัอบุตัภิัยของไทยมคีวามน่าเช่ือถือมากน้อยเพยีงใด 

 
2. ท่านคดิว่าการเพิม่มาตรการความปลอดภัยตามแหล่งท่องเทีย่วธรรมชาตคิวรจดัเป็นวาระเร่งด่วนมากน้อยเพยีงใด 

ระดบัความเร่งด่วนในการเพิม่มาตรการความปลอดภัยตามแหล่งท่องเทีย่วธรรมชาต ิ ร้อยละ 
เร่งด่วนทีสุ่ด  30.76 
เร่งด่วน  55.60 
ไม่เร่งด่วน  12.06 
ไม่เร่งด่วนเลย  0.79 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 0.79 

รวม 100.00 
 

3. ในฐานะประชาชน ท่านคดิว่าการท างานของเจ้าหน้าทีป่ฏิบัตงิานเข้าช่วยเหลือเหตุอุบตัภิัยมปีระสิทธิภาพหรือไม่ 
ประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าทีป่ฏิบัตงิานเข้าช่วยเหลือเหตุอุบัตภิัย  ร้อยละ 

มีประสิทธิภำพมากทีสุ่ด  37.22 
มีประสิทธิภำพมาก  57.18 
ไม่มปีระสิทธิภำพ  4.50 
ไม่มปีระสิทธิภาพเลย  0.55 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 0.55 

รวม 100.00 
 

4. ท่านอยากให้มมีาตรการป้องกนัอุบัตภิัยตามแหล่งท่องเทีย่วธรรมชาตอิย่างไรบ้าง 
มาตรการป้องกนัอุบัตภิัยตามแหล่งท่องเทีย่วธรรมชาต ิ ร้อยละ 

มีกำรประชำสมัพนัธ ์ใหค้วำมรู้กำรเอำตวัรอดเม่ือประสบภยั 52.68 
เพ่ิมจ ำนวนเจำ้หนำ้ท่ีดูแลควำมปลอดภยัตำมสถำนท่ีท่องเท่ียว 51.42 
ติดป้ำยเตือนอุบติัเหตุ/อุบติัภยั 49.84 
จดัทีมส ำรวจศึกษำสถำนท่ีท่องเท่ียวธรรมชำติเพ่ือเก็บขอ้มูลอยำ่งละเอียด 23.90 
จดัท ำแผนท่ีเสน้ทำงกำรท่องเท่ียว 23.42 
จ ำกดัอำยนุกัท่องเท่ียวตำมสถำนท่ีท่องเท่ียวธรรมชำติ 12.46 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ มีกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และบทลงโทษท่ีชดัเจน ปิดกำรใหบ้ริกำรในช่วงท่ีอนัตรำย มีกำรติดตั้งระบบเตือน

ภยั มีอุปกรณ์ท่ีพร้อมใชง้ำนเม่ือเกิดอุบติัเหตุ/อุบติัภยั ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ข้ึนอยูก่บัตวับุคคลวำ่จะเช่ือและปฏิบติั
ตำมหรือไม่ 

2.21 

ไม่ระบุ /ไม่แน่ใจ 1.18 

 

 

 

 

ความน่าเช่ือถือของมาตรการป้องกนัอุบตัภิัยของไทย   ร้อยละ 
มีควำมน่ำเช่ือถือมากทีสุ่ด  8.28 
มีควำมน่ำเช่ือถือมาก  66.40 
ไม่มคีวำมน่ำเช่ือถือ  20.27 
ไม่มคีวามน่าเช่ือถือเลย  2.76 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 2.29 

รวม 100.00 



3 
 

 
ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  123 9.70 
ปริมณฑลและภำคกลำง  314 24.76 
ภำคเหนือ 232 18.30 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 421 33.20 
ภำคใต ้ 178 14.04 

รวม 1,268 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย              678 53.47 
หญิง 588 46.37 
เพศทำงเลือก 2 0.16 

รวม 1,268 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 25 ปี 76 5.99 
26 – 35 ปี  207 16.32 
36 – 45  ปี 255 20.11 
46 – 59  ปี 458 36.12 
60 ปีข้ึนไป 250 19.72 
ไม่ระบุ 22 1.74 

รวม 1,268 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,164 91.80 
อิสลำม 42 3.31 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 15 1.18 
ไม่ระบุ 47 3.71 

รวม 1,268 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 235 18.53 
สมรส 919 72.48 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
 
 

64 5.05 
ไม่ระบุ 50 3.94 

รวม 1,268 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 375 29.57 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 365 28.79 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 75 5.92 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 323 25.47 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 78 6.15 
ไม่ระบุ 52 4.10 

รวม 1,268 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 144 11.36 
พนกังำนเอกชน 166 13.09 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 259 20.43 
เกษตรกร/ประมง 202 15.93 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 184 14.51 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 219 17.27 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 32 2.52 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 3 0.24 
ไม่ระบุ 59 4.65 

รวม 1,268 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 179 14.12 
ไม่เกิน 10,000 318 25.08 
10,001 – 20,000 308 24.29 
20,001 – 30,000 136 10.72 
30,001 –  40,000 71 5.60 
40,001 ข้ึนไป 109 8.60 
ไม่ระบุ 147 11.59 

รวม 1,268 100.00 
 
  

 


