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ความคดิเห็นของประชาชนต่อเร่ือง 

“การศึกษา (วจิัย) ภัยพบิัติเพ่ือการป้องกนัและเตรียมความพร้อมของประเทศ” 
 

เรียน บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว / หัวหน้าข่าว 
ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) ร่วมกับ ฟิวเจอร์เอิ ร์ธแห่งประเทศไทย  

(Future Earth Thailand) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อเร่ือง “การศึกษา (วิจัย) ภัยพบิัติเพ่ือการป้องกันและเตรียม
ความพร้อมของประเทศ” ท ำกำรส ำรวจในเดือนมีนำคม 2566 จำกประชำชนท่ีมีอำยุตั้ งแต่ 18 ปีขึ้ นไป กระจำยทุกภูมิภำค  
ระดบักำรศึกษำ อำชีพ และรำยได ้ทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 400 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบัเร่ืองภยัพิบติัเพื่อกำรป้องกนัและเตรียม 
ควำมพร้อมของประเทศ กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอยำ่งโดยใชค้วำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample)  
ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธีแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท์ โดยก ำหนด
ระดบัค่ำควำมเช่ือมัน่ ร้อยละ 95.0 
 จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรศึกษำ (วิจัย) เร่ืองภยัพิบติั (น ้ ำท่วม แผ่นดินไหว สึนำมิ  
กำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ) เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือกบัภยัพิบติั พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 78.00  ระบุว่ำ เห็นดว้ยมำก 
รองลงมำ ร้อยละ 17.25 ระบุว่ำ ค่อนขำ้งเห็นดว้ย ร้อยละ 2.50 ระบุว่ำ ไม่เห็นดว้ยเลย และ ร้อยละ 2.25 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเห็นดว้ย 
 เม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อเร่ืองภยัพิบติัท่ีตอ้งท ำกำรศึกษำ (วิจยั) อย่ำงเร่งด่วนมำกท่ีสุด พบว่ำ ตวัอย่ำง  
ร้อยละ 46.00 ระบุว่ำ เร่ืองคุณภำพอำกำศ เช่น PM 2.5 รองลงมำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 26.75 ระบุว่ำ เร่ืองกำรป้องกันน ้ ำท่วม/กำรต้ืนเขิน 
ของแม่น ้ ำหรือทะเลสำบ ตวัอย่ำง ร้อยละ 13.00 ระบุว่ำ เร่ืองภยัพิบติัจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เช่น ภำวะโลกร้อน ตวัอย่ำง 
ร้อยละ 9.00 ระบุว่ำ เร่ืองกำรเกษตรสมัยใหม่ ตัวอย่ำง ร้อยละ 3.50 ระบุว่ำ เร่ืองแผ่นดินทรุดตัว เช่น ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนคร  
และตวัอยำ่ง ร้อยละ 1.75 ระบุว่ำ เร่ืองสึนำมิ (Tsunami)  
 เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 48.00 เป็นเพศชำย และร้อยละ 52.00 เป็นเพศหญิง ตวัอย่ำง
ร้อยละ 12.75 มีอำย ุ18-25 ปี ร้อยละ 17.75 มีอำย ุ26–35 ปี ร้อยละ 19.00 มีอำย ุ36-45 ปี ร้อยละ 26.75 มีอำย ุ46-59 ปี และร้อยละ 23.75 
มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป โดยตวัอย่ำงร้อยละ 8.50 มีภูมิล ำเนำอยู่ในกรุงเทพฯ ร้อยละ 18.50 ภำคกลำง ร้อยละ 18.00 ภำคเหนือ ร้อยละ 33.50 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 13.75 ภำคใต้ และร้อยละ 7.75 ภำคตะวนัออก ซ่ึงตัวอย่ำงร้อยละ 96.00 นับถือศำสนำพุทธ  
ร้อยละ 3.25 ศำสนำอิสลำม และร้อยละ 0.75 ศำสนำคริสต ์ตวัอยำ่งร้อยละ 33.75 มีสถำนภำพโสด ร้อยละ 64.25 สมรส และร้อยละ 0.50
หมำ้ย ร้อยละ 1.50 หยำ่ร้ำง ตวัอยำ่งร้อยละ 0.25 ไม่ไดรั้บกำรศึกษำ ร้อยละ 24.50 จบกำรศึกษำประถมศึกษำ ร้อยละ 32.50 มธัยมศึกษำ
หรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 8.00 อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 27.00 ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.00 ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ  
และร้อยละ 0.75 ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 9.50 ประกอบอำชีพรับรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงของรัฐ ร้อยละ 1.00 
พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 17.50 พนักงำนบริษทัเอกชน ร้อยละ 4.00 เจำ้ของธุรกิจส่วนตวั (มีลูกจำ้ง) ร้อยละ 16.75 อำชีพอิสระ  
(ไม่มีลูกจ้ำง) ร้อยละ 12.25 รับจ้ำงทั่วไป/ผูใ้ช้แรงงำน ร้อยละ 13.00 เกษตรกรรม ร้อยละ 16.00 พ่อบ้ำน/แม่บ้ำน ร้อยละ 2.25 
เกษียณอำยุ ร้อยละ 6.50 นกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 1.25 ว่ำงงำน ส ำหรับรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตวัอย่ำงร้อยละ 5.00 มีรำยไดไ้ม่เกิน 
5,000 บำท ร้อยละ 15.75 รำยได ้5,001-10,000 บำท ร้อยละ 26.50 รำยได ้10,001-20,000 บำท ร้อยละ 7.75 รำยได ้20,001-30,000 บำท  
ร้อยละ 4.25 รำยได ้30,001-40,000 บำท ร้อยละ 2.75 รำยได ้40,001-50,000 บำท ร้อยละ 1.50 รำยได ้50,001-60,000 บำท ร้อยละ 0.75  

วันพฤหัสบดีท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2566 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02-727-3594-6   

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 จ ำนวน 5 หนำ้ (รวมหนำ้น้ี) 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 
เบอร์โทรศัพท์ 081-667-7766 

 

mailto:nidapoll.nida@hotmail.co.th%20จำนวน
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รำยได้ 60,001-70,000 บำท ร้อยละ 0.50 รำยได้ 70,001-80,000 บำท ร้อยละ 0.25 รำยได้ 90,001-100,000 บำท ร้อยละ 0.25  
รำยไดม้ำกกว่ำ 100,000 บำท ร้อยละ 23.75 ไม่มีรำยได ้และร้อยละ 11.00 ไม่ระบุรำยได ้ 
 
1. ท่านเห็นด้วยกับการศึกษา (วิจัย) เร่ืองภัยพบิัติ (น ้าท่วม แผ่นดินไหว สึนามิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการรับมือกบัภัยพบิัติ หรือไม่ 

ความคิดเห็นต่อการศึกษา (วิจัย) เร่ืองภัยพบิัติ (น ้าท่วม แผนดนิไหว สึนามิ การเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมอิากาศ) เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพบิัติ  

รวม 

เห็นดว้ยมำก 78.00 
ค่อนขำ้งเห็นดว้ย 17.25 
ไม่เห็นดว้ยเลย 2.50 
ไม่ค่อยเห็นดว้ย 2.25 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ 0.00 

รวม 100.00 

 
2. ท่านคิดว่าภัยพบิัติเร่ืองใดท่ีต้องท าการศึกษา (วิจัย) อย่างเร่งด่วนมากท่ีสุด  

เร่ืองเร่งด่วนที่ต้องท าการศึกษา (วิจัย) เกี่ยวกับภัยพบิัต ิ รวม 
คุณภำพอำกำศ เช่น PM 2.5 46.00 
กำรป้องกนัน ้ำท่วม/กำรต้ืนเขินของแม่น ้ำหรือทะเลสำบ 26.75 
ภยัพิบติัจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เช่น ภำวะโลกร้อน 13.00 
กำรเกษตรสมยัใหม ่ 9.00 
แผน่ดินทรุดตวั เช่น ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนคร 3.50 
สึนำมิ (Tsunami) 1.75 

รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชำย 192 48.00 
หญิง    208 52.00 

รวม 400 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
อำย ุ18-25 ปี 51 12.75 
อำย ุ26-35 ปี 71 17.75 
อำย ุ36-45 ปี 76 19.00 
อำย ุ46-59 ปี 107 26.75 
อำย ุ60 ปีขึ้นไป 95 23.75 

รวม 400   100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค 

ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 
กรุงเทพ 34 8.50 
ภำคกลำง 74 18.50 
ภำคเหนือ 72 18.00 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 134 33.50 
ภำคใต ้ 55 13.75 
ภำคตะวนัออก 31 7.75 

รวม 400 100.00 
 

ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 
ศาสนา จ านวน ร้อยละ 

พุทธ 384 96.00 
อิสลำม 13 3.25 
คริสต ์ 3 0.75 

รวม 400 100.00 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 135 33.75 
สมรส 257 64.25 
หมำ้ย 2 0.50 
หยำ่ร้ำง 6 1.50 

รวม 400 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 
ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวน ร้อยละ 

ไม่ไดรั้บกำรศึกษำ 1 0.25 
ประถมศึกษำ 98 24.50 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 130 32.50 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 32 8.00 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 108 27.00 
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ 28 7.00 
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ 3 0.75 

รวม 400 100.00 
 

ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 
อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 

รับรำชกำร/พนกังำน/ลูกจำ้งของรัฐ 38 9.50 
พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 4 1.00 
พนกังำนบริษทัเอกชน 70 17.50 
เจำ้ของธุรกิจส่วนตวั (มีลูกจำ้ง) 16 4.00 
อำชีพอิสระ (ไม่มีลูกจำ้ง) 67 16.75 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 49 12.25 
เกษตรกรรม 52 13.00 
ประมง 0 0.00 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น 64 16.00 
เกษียณอำย ุ 9 2.25 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 26 6.50 
ว่ำงงำน 5 1.25 
องคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 0 0.00 

รวม 400 100.00 
 

ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 5,000 บำท 20 5.00 
5,001-10,000 บำท 63 15.75 
10,001-20,000 บำท 106 26.50 
20,001-30,000 บำท 31 7.75 
30,001-40,000 บำท 17 4.25 
40,001-50,000 บำท 11 2.75 
50,001-60,000 บำท 6 1.50 
60,001-70,000 บำท 3 0.75 
70,001-80,000 บำท 2 0.50 
80,001-90,000 บำท 0 0.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ)   
ตารางท่ี 8 (ต่อ) แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
90,001-100,000 บำท 1 0.25 
มำกกว่ำ 100,000 บำท 1 0.25 
ไม่มีรำยได ้ 95 23.75 
ไม่ระบ ุ 44 11.00 

รวม      400    100.00 
 


