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“วิกฤตนิ้ําทวมภาคใต 60” 

เรียน ผูสนใจทุกทาน 

 

  ม.อ.โพล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดําเนินการโดย ศูนยบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ได

ดําเนินการจัดเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับวิกฤตน้ําทวมภาคใต ป 2560 เพ่ือเปนขอมูลในการวิเคราะหระดับผลกระทบ ความพึง

พอใจของประชาชนในชวยเหลือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ จากการสอบถามประชาชนในพ้ืนท่ี 8 จังหวัดภาคใต ท่ีประสบปญหา

อุทกภัย ประกอบดวย จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี จังหวัดพัทลุง 

จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลท้ังหมดจํานวน 1,542 กลุมตัวอยาง ระหวางวันท่ี 20 – 30 มกราคม 

2560  จากขอคําถามท่ีเก่ียวของจํานวน 12 ขอ โดยมีโดยมีลักษณะเปนมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ ตั้งแต 5 เทากับมากท่ีสุด  4 

เทากับมาก  3 เทากับปานกลาง  2 เทากับนอย และ 1 เทากับนอยท่ีสุด  มีรายละเอียดท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

 

ผลการสํารวจ 

1. ระดับผลกระทบจากวิกฤตน้ําทวมภาคใต ป 2560 ตอครอบครัวทาน  

ระดับผลกระทบจากวิกฤตน้ําทวมภาคใต ป 2560 ตอครอบครัวทาน รอยละ 

ผลกระทบนอยท่ีสุด 8.1 

ผลกระทบนอย 18.2 

ผลกระทบปานกลาง 36.9 

ผลกระทบมาก 27.9 

ผลกระทบมากท่ีสุด 9.0 

Total 100.0 

  ผลการวิเคราะห พบวา จากวิกฤตน้ําทวมภาคใต ป 2560 ตอครอบครัว กลุมตัวอยางสวนใหญไดรับผลกระทบอยู

ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 36.9 รองลงมาไดรับผลกระทบในระดับมาก คิดเปนรอยละ 27.9 

 

 

 

 

 

 

 

ดําเนินการโดย คณะทํางานการสํารวจความคิดเห็น ม.อ.โพล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
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2. กอนน้ําทวมระดับการเตือนภัยจากหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของอยูในระดับใด 

ระดับความพึงพอใจตอการเตือนภัยจากหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของ รอยละ 

พึงพอใจนอยท่ีสุด 5.9 

พึงพอใจนอย 21.7 

พึงพอใจปานกลาง 43.0 

พึงพอใจมาก 26.0 

พึงพอใจมากท่ีสุด 3.4 

Total 100.0 

  ผลการวิเคราะห พบวา กอนวิกฤตน้ําทวมภาคใต ป 2560 กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจตอระดับการ

เตือนภัยจากหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของอยูท่ีระดับ ปานกลาง คิดเปนรอยละ 43.0 รองลงมามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก      

คิดเปนรอยละ 26.0 

 

3. ระหวางท่ีอยูในชวงวิกฤตน้ําทวมระดับการชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของอยูในระดับใด  

ระดับความพึงพอใจตอการชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของ รอยละ 

พึงพอใจนอยท่ีสุด 5.3 

พึงพอใจนอย 24.8 

พึงพอใจปานกลาง 45.0 

พึงพอใจมาก 21.3 

พึงพอใจมากท่ีสุด 3.6 

Total 100.0 

  ผลการวิเคราะห พบวา ระหวางท่ีอยูในชวงวิกฤตน้ําทวมกลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความพึงพอใจตอการ

ชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 45.0 รองลงมามีความพึงพอใจอยูในระดับนอย คิด

เปนรอยละ 24.8 
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4. โดยภาพรวมทานพึงพอใจการทํางานหนวยงานภาครัฐตอการชวยเหลือระหวางน้ําทวมมากนอยแคไหน 

ระดับความพึงพอใจการทํางานหนวยงานภาครัฐตอการชวยเหลือระหวางน้ําทวม รอยละ 

พึงพอใจนอยท่ีสุด 5.8 

พึงพอใจนอย 22.3 

พึงพอใจปานกลาง 46.0 

พึงพอใจมาก 21.4 

พึงพอใจมากท่ีสุด 4.4 

Total 100.0 

  ผลการวิเคราะห พบวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางสวนใหญ มีระดับความพึงพอใจการทํางานหนวยงานภาครัฐ

ในชวงวิกฤตน้ําทวมอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 46.0 รองลงมาคือ พึงพอใจระดับนอย คิดเปนรอยละ 22.3 

 

5. หนวยงานท่ีเขามาชวยเหลือทานมากท่ีสุดระหวางน้ําทวม 

ประเภทหนวยงาน รอยละ 

หนวยงานรัฐ 49.0 

หนวยงานเอกชน บริษัท หางราน 13.5 

หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 2.8 

ภาคประชาสังคม กลุมจิตอาสา 21.2 

ไมมี/ไมเคยไดรับการชวยเหลือ 12.0 

อ่ืน ๆ 1.4 

Total 100.0 

  ผลการวิเคราะห พบวา หนวยงานท่ีเขามาชวยเหลือ มากท่ีสุดระหวางเกิดอุทกภัย คือ หนวยงานรฐั คิดเปนรอยละ 

49.0 รองลงมาคือภาคประชาสังคม กลุมจิตอาสา คิดเปนรอยละ 21.2 
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5. มูลคาความเสียหายของทรัพยสินทานโดยประมาณ (เบ้ืองตน) 

มูลคาความเสียหายของทรัพยสิน รอยละ 

มูลคาต่ํากวา 10,000 บาท 59.9 

มูลคาระหวาง 10,001 – 20,000 บาท 16.6 

มูลคาระหวาง  20,001 – 30,000 บาท 7.2 

มูลคาระหวาง  30,001 – 40,000 บาท 3.2 

มูลคาระหวาง  40,001 – 50,000 บาท 5.6 

มูลคามากกวา 50,001 บาทข้ึนไป 7.6 

Total 100.0 

  ผลการวิเคราะห พบวา จากวิกฤตน้ําทวมกลุมตัวอยางสวนใหญมีมูลคาความเสียหายโดยประมาณ (เบื้องตน) ต่ํา

กวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 59.9 รองลงมามีมูลคาความเสียหายโดยประมาณ (เบื้องตน) ระหวาง 10,001 – 20,000 บาท คิด

เปนรอยละ 16.6 

 

6. คําถามเพ่ิมเติม : หลังน้ําลดแลวทานตองการความชวยเหลือจากภาครัฐอยางไรบาง (ระบุ) 

ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางสวนใหญ (พิจารณาจากความถ่ีของการตอบแบบสอบถาม) พบวา ตองการใหมีการ

ชวยเหลือเยียวยาทรัพยสินท่ีเสียหาย เชน ดานเกษตรกรรม และปศุสัตว การชดเชยรายได การซอมแซมบานเรือนท่ีอยูอาศัย 

ซอมแซมสาธารณูปโภค เชน ถนน คูระบายน้ํา สะพาน และตองการใหดูแลดานสาธารณสุขหลังจากน้ําลด เปนตน  
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ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม 

ตารางแสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

เพศ รอยละ 

ชาย 41.4 

หญิง 58.6 

Total 100.0 

 
ตารางแสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 

อายุ รอยละ 

อายตุ่ํากวา 12 ป 5.7 

อายรุะหวาง 20 - 25 ป 13.7 

อายรุะหวาง 26 - 29 ป 15.0 

อายรุะหวาง 30 - 39 ป 24.8 

อายรุะหวาง 40 - 59 ป 32.8 

อายุ 60 ป ข้ึนไป 7.9 

Total 100.0 

 

ตารางแสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา รอยละ 

ไมไดเรียนหนังสือ 6.4 

ประถมศึกษา 16.9 

มัธยมศึกษา 22.2 

ปวช./ปวส./อนุปริญญาตรี 18.6 

ปริญญาตรี 30.2 

ปริญญาโท/ปริญญาเอก 5.6 

Total 100.0 
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ตารางแสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับรายได 

ระดับรายได รอยละ 

รายไดไมเกิน 5,000 บาท 17.0 

รายไดระหวาง 5,001 - 10,000 บาท 30.4 

รายไดระหวาง 10,001 - 15,000 บาท 27.0 

รายไดมากกวา 15,000 บาท 25.6 

Total 100.0 

 
ตารางแสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ รอยละ 

เกษตรกร 19.6 

รับจาง 20.8 

ธุรกิจสวนตัว คาขาย 16.5 

ทํางานบริษัท 9.7 

ทํางานราชการ 15.8 

ทํางานรัฐวิสาหกิจ 2.8 

แมบาน / ไมประกอบอาชีพ 5.3 

อ่ืน ๆ 9.4 

Total 100.0 

 

 
********************************************************* 


