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“การรวมหน่วยงานน า้ แก้ปัญหาน า้ท่วม น า้แล้ง” 
         เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น  “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                         
เร่ือง “การรวมหน่วยงานน ้า แก้ปัญหาน ้าท่วม น ้าแล้ง” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 31 สิงหำคม – 1 กนัยำยน 2560 โดยสอบถำมควำมคิดเห็นจำก
ประชำชนทัว่ประเทศ กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,250 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบักำรแกปั้ญหำน ้ ำท่วม น ้ ำแลง้ 
โดยนำยกรัฐมนตรีประกำศใชม้ำตรำ 44 รวมหน่วยงำนน ้ ำ และจดัตั้งเป็นส ำนกังำนทรัพยำกรน ้ ำแห่งชำติ  กำรส ำรวจใชก้ำรสุ่มตวัอยำ่งดว้ยควำม
น่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่งหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” ดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่ง
ชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำค สุ่มตวัอยำ่งดว้ยวธีิแบบอยำ่งง่ำย (Simple Random Sampling)  เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท ์
โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 และมีค่ำควำมคลำดเคล่ือนมำตรฐำน (Standard Error: S.E.) ไม่เกิน 1.4  

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงดำ้นควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกบั กำรรวมกรม/หน่วยงำนทำงดำ้นน ้ ำ จดัตั้งเป็น “ส ำนกังำนทรัพยำกรน ้ ำ
แห่งชำติ” เพ่ือแกปั้ญหำน ้ ำท่วม น ้ ำแลง้ พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.00 ระบุวำ่ เห็นดว้ยมำก เพรำะ ทุกฝ่ำยจะไดร่้วมมือกนัแกไ้ขปัญหำ 
ลดขั้นตอนในกำรท ำงำน ท ำให้กำรบริหำรงำนและกำรประสำนงำนสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน จะไดไ้ม่ท ำงำนซ ้ ำซอ้นกนั จะไดช่้วยเหลือประชำชน  
ไดอ้ยำ่งรวดเร็ว ตรงจุดและทัว่ถึง จะไดจ้ดักำรน ้ ำอยำ่งเป็นระบบและมีประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน รองลงมำ ร้อยละ 27.04 ระบุวำ่ ค่อนขำ้งเห็นดว้ย 
เพรำะ ทุกฝ่ำยจะได้ร่วมมือกนัท ำงำน ช่วยกนัแก้ไขปัญหำ ให้ค  ำปรึกษำซ่ึงกันและกนั เป็นกำรแกปั้ญหำในระยะยำว และน่ำจะแก้ไขปัญหำ               
ไดดี้กวำ่เดิม จะไดมี้หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบเร่ืองน้ีโดยตรง เป็นกำรลดขั้นตอนในกำรด ำเนินกำร และจะไดช่้วยเหลือประชำชนไดเ้ร็วข้ึน  ร้อยละ 
5.12 ระบุวำ่ ไม่เห็นดว้ยเลย เพรำะ คิดวำ่ไม่สำมำรถแกไ้ขปัญหำได ้เป็นกำรแกปั้ญหำไม่ตรงจุด มีหน่วยงำนดูแลดำ้นน้ีอยูแ่ลว้ จะท ำให้เกิดควำม
วุน่วำยมำกข้ึน กำรบริหำรงำนต่ำง ๆ อำจจะท ำไดย้ำกยิง่ข้ึน กำรด ำเนินงำนอำจจะล่ำชำ้ ทุกหน่วยท ำงำนดีอยูแ่ลว้ ร้อยละ 3.76 ระบุวำ่ ไม่ค่อยเห็น
ดว้ย เพรำะจะท ำให้ส้ินเปลืองงบประมำณ อยำกให้แต่ละหน่วยงำนมีควำมรับผิดงำนดำ้นใดดำ้นหน่ึงไปเลย  และท ำหนำ้ท่ีของตนเองให้ดีท่ีสุด 
และร้อยละ 6.08 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ทำ้ยท่ีสุด เม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกบั ส ำนักงำนทรัพยำกรน ้ ำแห่งชำติ ควรรวมหน่วยงำนหรือบำงส่วนของหน่วยงำน
ใดบำ้ง พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 71.92 ระบุวำ่ กรมชลประทำน รองลงมำ ร้อยละ 56.88 ระบุวำ่ กรมทรัพยำกรน ้ ำ ร้อยละ 56.72 ระบุวำ่ 
เข่ือน/อ่ำงเก็บน ้ ำ ในกำรดูแลของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย ร้อยละ 54.24 ระบุวำ่ กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร ร้อยละ 53.68 ระบุวำ่ 
กรมอุตุนิยมวทิยำ ร้อยละ 51.12 ระบุวำ่ กรมทรัพยำกรน ้ ำบำดำล ร้อยละ 50.96 ระบุวำ่ กรมป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั ร้อยละ 50.56 ระบุวำ่ 
กรมเจำ้ท่ำ ร้อยละ 50.48 ระบุวำ่ คณะกรรมกำรทรัพยำกรน ้ ำแห่งชำติ ร้อยละ 49.84 ระบุว่ำ กำรประปำส่วนภูมิภำค ร้อยละ 49.60 ระบุว่ำ กำร
ประปำนครหลวง ร้อยละ 3.76 ระบุวำ่ ไม่ควรรวมหน่วยงำนใดเลย และร้อยละ 11.44 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ  

เม่ือพิจำรณำลักษณะทั่วไปของตัวอย่ำง พบว่ำ ตัวอย่ำงร้อยละ 8.80 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.36 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล           
และภำคกลำง ร้อยละ 18.16 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.44 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.24 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้ 
ตัวอย่ำง ร้อยละ 54.24 เป็นเพศชำย และร้อยละ 45.76 เป็นเพศหญิง ตัวอย่ำง ร้อยละ 5.52 มีอำยุต  ่ำกว่ำ 25 ปี ตวัอย่ำง ร้อยละ 14.00 มีอำย ุ            
26 – 35 ปี ร้อยละ 21.68 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 34.00 มีอำย ุ46 – 59 ปี ร้อยละ 19.76 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 5.04 ไม่ระบุอำย ุ  

ตวัอยำ่ง ร้อยละ 88.96 นบัถือศำสนำพทุธ ตวัอยำ่งร้อยละ 3.60 นบัถือศำสนำอิสลำม ตวัอยำ่งร้อยละ 1.20 นบัถือศำสนำคริสต/์ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/
ไม่นับถือศำสนำใด ๆ และร้อยละ 6.24 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 19.68 ระบุว่ำสถำนภำพโสด ร้อยละ 68.64 สมรสแลว้ ร้อยละ 4.88     
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่และร้อยละ 6.80 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่งร้อยละ 28.24 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ ร้อยละ 25.84 
จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.92 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 26.00 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
ร้อยละ 6.40 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 7.60 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอยำ่งร้อยละ 13.84 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 11.44 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 19.36 
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 17.20 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 12.32 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 
ร้อยละ 15.60 เป็นพ่อบ้ำน/แม่บำ้น/เกษียณอำยุ/ว่ำงงำน ร้อยละ 2.32 เป็นนักเรียน/นักศึกษำ ร้อยละ 0.08 เป็นพนักงำนองค์กรอิสระท่ีไม่แสวง       
หำก ำไร และร้อยละ 7.84 ไม่ระบุอำชีพ ตวัอยำ่งร้อยละ 11.12 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 25.52 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 20.80             
มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 –  20,000 บำท ร้อยละ 11.92 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 6.72 มีรำยไดเ้ฉล่ีย ต่อเดือน 30,001 –  
40,000 บำท ร้อยละ 9.12  มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมำกกวำ่ 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 14.80 ไม่ระบุรำยได ้

 
 
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐัฐา วินิจนัยภาค 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถือ 081-648-8699 

 
วนัอาทิตย์ท่ี 3 กันยายน พ.ศ. 2560 
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1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กบัการรวมกรม/หน่วยงานทางด้านน า้ จดัตั้งเป็น “ส านักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต”ิ เพ่ือแก้ปัญหาน า้ท่วม น า้แล้ง 
ความคดิเห็นของประชาชนเกีย่วกบัการรวมกรม/หน่วยงานทางด้านน า้ จดัตั้งเป็น “ส านักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต”ิ              

เพ่ือแก้ปัญหาน า้ท่วม น า้แล้ง ร้อยละ 

เห็นด้วยมาก  เพรำะ ทุกฝ่ำยจะไดร่้วมมือกนัแกไ้ขปัญหำ ลดขั้นตอนในกำรท ำงำน ท ำใหก้ำรบริหำรงำนและกำรประสำนงำน
สะดวกรวดเร็วยิง่ข้ึน จะไดไ้ม่ท ำงำนซ ้ ำซอ้นกนั จะไดช่้วยเหลือประชำชนไดอ้ยำ่งรวดเร็ว ตรงจุดและทัว่ถึง จะไดจ้ดักำร
น ้ ำอยำ่งเป็นระบบและมีประสิทธิภำพยิง่ข้ึน 

58.00 

ค่อนข้างเห็นด้วย  เพรำะ ทุกฝ่ำยจะไดร่้วมมือกนัท ำงำน ช่วยกนัแกไ้ขปัญหำ ใหค้  ำปรึกษำซ่ึงกนัและกนั เป็นกำรแกปั้ญหำ          
ในระยะยำว และน่ำจะแกไ้ขปัญหำไดดี้กวำ่เดิม จะไดมี้หน่วยงำนท่ีรับผดิชอบเร่ืองน้ีโดยตรง เป็นกำรลดขั้นตอน                  
ในกำรด ำเนินกำร  และจะไดช่้วยเหลือประชำชนไดร้วดเร็วข้ึน 

27.04 

ไม่ค่อยเห็นด้วย  เพรำะ จะท ำใหส้ิ้นเปลืองงบประมำณ อยำกใหแ้ต่ละหน่วยงำนมีควำมรับผดิงำนดำ้นใดดำ้นหน่ึงไปเลย             
และท ำหนำ้ท่ีของตนเองใหดี้ท่ีสุด  

3.76 

ไม่เห็นด้วยเลย  เพรำะ คิดวำ่ไม่สำมำรถแกไ้ขปัญหำได ้เป็นกำรแกปั้ญหำไม่ตรงจุด มีหน่วยงำนดูแลดำ้นน้ีอยูแ่ลว้ จะท ำใหเ้กิด
ควำมวุน่วำยมำกข้ึน กำรบริหำรงำนต่ำง ๆ อำจจะท ำไดย้ำกยิง่ข้ึน กำรด ำเนินงำนอำจจะล่ำชำ้ ทุกหน่วยท ำงำนดีอยูแ่ลว้           

5.12 

ไม่ระบุ / ไม่แน่ใจ 6.08 
รวม 100.00 

 

2. ท่านคดิว่า ส านักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิควรรวมหน่วยงานหรือบางส่วนของหน่วยงานใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
ความคดิเห็นของประชาชนเกีย่วกบัหน่วยงานหรือบางส่วนของหน่วยงานทีค่วรรวมกบัส านักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ ร้อยละ 

กรมชลประทำน 71.92 
กรมทรัพยำกรน ้ ำ 56.88 
เข่ือน/อ่ำงเก็บน ้ ำ ในกำรดูแลของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 56.72 
กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร 54.24 
กรมอุตุนิยมวทิยำ 53.68 
กรมทรัพยำกรน ้ ำบำดำล 51.12 
กรมป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 50.96 
กรมเจำ้ท่ำ 50.56 
คณะกรรมกำรทรัพยำกรน ้ ำแห่งชำติ 50.48 
กำรประปำส่วนภูมิภำค 49.84 
กำรประปำนครหลวง 49.60 
ไม่ควรรวมหน่วยงำนใดเลย 3.76 
ไม่ระบุ / ไม่แน่ใจ 11.44 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 
 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  110 8.80 
ปริมณฑลและภำคกลำง  317 25.36 
ภำคเหนือ 227 18.16 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 418 33.44 
ภำคใต ้ 178 14.24 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 678 54.24 
หญิง 572 45.76 
เพศทำงเลือก -                                                                   

1 
- 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
อำยตุ  ่ำกวำ่ 25 ปี 69 5.52 
26 – 35 ปี  175 14.00 
36 – 45  ปี 271 21.68 
46 – 59  ปี 425 34.00 
60 ปีข้ึนไป 247 19.76 
ไม่ระบุ 63 5.04 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,112 88.96 
อิสลำม 45 3.60 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 15 1.20 
ไม่ระบุ 78 6.24 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 246 19.68 
สมรส 858 68.64 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
 
 

61 4.88 
ไม่ระบุ 85 6.80 

รวม 1,250 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 353 28.24 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 323 25.84 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 74 5.92 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 325 26.00 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 80 6.40 
ไม่ระบุ 95 7.60 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 173 13.84 
พนกังำนเอกชน 143 11.44 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 242 19.36 
เกษตรกร/ประมง 215 17.20 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 154 12.32 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 195 15.60 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 29 2.32 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 1 0.08 
ไม่ระบุ 98 7.84 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 139 11.12 
ไม่เกิน 10,000 319 25.52 
10,001 – 20,000 260 20.80 
20,001 – 30,000 149 11.92 
30,001 –  40,000 84 6.72 
มำกกวำ่  40,001 ข้ึนไป 114 9.12 
ไม่ระบุ 185 14.80 

รวม 1,250 100.00 
 
  

 


