
 

 

บทที่ 1 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

อทุกภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2554 เป็นอุทกภัยรุนแรงท่ีเกิดขึน้ระหว่างฤดมูรสุมใน  
ประเทศไทย พ.ศ. 2554 เกิดผลกระทบต่อบริเวณลุ่มแม่น า้เจ้าพระยาและลุ่มน า้โขง เร่ิมตัง้แต่  
ปลายเดือน กรกฎาคม และสิน้สุดเมื่อวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2555 (แต่การฟื้นฟูยังมีต่อเน่ือง 
มาถึงปัจจุบัน) มีราษฎรได้รับผล กระทบแล้วมากกว่า 12.8 ล้านคน ธนาคารโลกประเมินมลูค่า 
ความเสียหาย สงูถึง 1.44  ล้านล้านบาท เมื่อเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2554 และจดัให้เป็นภยัพิบตัิครัง้ 
สร้างความ เสียหายมากท่ีสดุเป็นอนัดบัสี่ของโลก 

อทุกภยัดงักลา่วท าให้พืน้ดินกวา่ 150 ล้านไร่ (6 ล้านเฮกตาร์) ซึ่งในจ านวนนีเ้ป็นทัง้พืน้ท่ี          
เกษตรกรรมและอตุสาหกรรมใน 65 จงัหวดั 684 อ าเภอ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 4,086,138          
ครัวเรือน 13,595,192 คน บ้านเรือนเสียหายทัง้หลัง 2,329 หลัง บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 
96,833  หลงั พืน้ท่ี การเกษตรคาดว่าจะได้รับความเสียหาย 11.20 ล้านไร่ ถนน 13,961 สาย 
ท่อระบายน า้ 777 แห่ง  ฝาย 982 แห่ง ท านบ 142 แห่ง สะพาน/คอสะพาน 724 แห่ง 
บ่อปลา/บ่อกุ้ ง/หอย 231,919 ไร่  ปศสุัตว์ 13.41 ล้านตวั มีผู้ เสียชีวิต 813 ราย ( 44 จังหวัด) 
สญูหาย 3 คน (จ.แม่ฮ่องสอน 2 ราย  จ.อตุรดิตถ์ 1 ราย) ( ชุติกาญจน์ ปัทมานนท์สิริ . (2555).  
น า้ท่วม 2554 (ออนไลน์). สืบค้นจาก : http://sns54240842.blogspot.com [30 พฤศจิกายน 
2555] ) 

อทุกภยัครัง้นีถ้กูกลา่วขานวา่เป็น "อทุกภยัครัง้ร้ายแรงท่ีสดุ ทัง้ในแง่ของปริมาณน า้ และ         
จ านวนผู้ได้รับผลกระทบ 

ซึ่งจากอทุกภยัในครัง้นีร้ัฐบาลจึงได้ออกนโยบายเพ่ือช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภยั คือ   
( ศนูย์ข้อมลูฟื้นฟูเยียวยาหลงัน า้ลด. (2554). มาตรการฟื้นฟูหลงัน า้ลดของรัฐบาล 6 มาตรการ 
(ออนไลน์). สืบค้นจาก : http://region4.prd.go.th/ewt_news.php?nid=8820&filename=flood 
[30 พฤศจิกายน 2555] ) 

 

http://www.blogger.com/profile/05994509277156835074
http://region4.prd.go.th/more_news.php?cid=106&filename=flood
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  - การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภยัครัวเรือนละ 5,000 บาท 
  - การซ่อมแซมท่ีอยู่อาศยัและทรัพย์สินท่ีเสียหาย กรณีบ้านเสียหายทัง้หลงัจ่ายจริงไมเ่กิน 
30,000 บาทตอ่หลงั 
    - บ้านเสยีหายบางสว่นจ่ายจริงไมเ่กิน 20,000 บาทตอ่หลงั 
ทรัพย์สินเสียหายจ่ายจริงไมเ่กิน 10,000 บาทตอ่ครัวเรือน เว้นภาษีเงินได้ผู้ประสบภยั 
    - ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จะจัดสินเช่ือเพ่ือการเคหะวงเงิน 30,000 
ล้านบาท ให้วงเงินไมเ่กิน 100% ของราคาประเมิน 
    - พกัช าระหนีเ้งินต้นและดอกเบีย้ หรือขยายเวลาการผอ่นช าระหนี ้และให้กู้ เพ่ิมเติมกรณี 
ฉกุเฉิน โดยธนาคารของรัฐ 
   - สว่นท่ีราชพสัด ุหากท่ีพกัอาคารเสียหายจะยกเว้นคา่เช่าหากไมส่ามารถประกอบอาชีพ 
ได้เกิน 3 วนั ยกเว้นคา่เช่า 1 ปี 
    - จดัสวสัดิการกู้ เงินจากกองทนุ ให้แกข้่าราชการครู ท่ีได้รับผลกระทบ กู้ ยืมอตัราดอกเบีย้ 
ต ่า เพ่ือฟืน้ฟท่ีูอยู่อาศยั พกัช าระหนีข้้าราชการครู ให้เงินหมนุเวียน เพ่ือแก้ปัญหาหนีค้รู 
    - เร่งรัดให้บริษัทประกนัภยัจ่ายค่าสินไหม รวมทัง้ขยายเวลาย่ืนแบบแสดงรายการภาษี 
และยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับผู้ประสบอทุกภยั น าค่าใช้จ่ายจากการท่องเท่ียวใน 
ประเทศ 15,000 บาท หกัลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบคุคล พร้อมกันนี ้ยังมีมาตรการลดค่าครองชีพ 
ประชาชน อาทิ การผอ่นผนัช าระคา่ไฟฟ้า 3 เดือน ผอ่นผนัคา่น า้ 
    - บริษัททีโอที จ ากดั (มหาชน) คา่บริการโทรศพัท์บ้านและคา่อินเทอร์เนต็ จ าหน่ายสินค้า 
จ าเป็นราคาต ่ากวา่ตลาด 20-40% ในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล และสว่นภมูิภาควงเงิน 2,000 
ล้านบาท สร้างอาชีพแก่ผู้ประสบอทุกภยัเยียวยาเกษตรกร 8.1 พนัล้าน 

จากนโยบายช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอทุกภยัของรัฐบาลดงักลา่ว ท าให้ผู้ วิจัยมีความ 
ต้องการท่ีจะศึกษาถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ เดือดร้อน จึงเห็นถึ งความ 
จ าเป็น ในการศึกษาประเด็นความพึงพอใจของประชาชนผู้ประสบอุทกภัยต่อการได้รับความ 
ช่วยเหลือจาก รัฐบาล กรณีศึกษา เขตดอนเมือง เพ่ือน าผลการศึกษาท่ีได้ ไปใช้ในการปรับปรุง 
แก้ไขการด าเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนในครัง้ต่อไปให้ตรงกับความต้องการของ 
ประชาชน และมีประสิทธิภาพ มากย่ิงขึน้ 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการได้รับความช่วยเหลือ 
จากรัฐบาล 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจของประชาชนผู้       
ประสบอทุกภยัตอ่การได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

กรอบแนวความคดิในการศึกษาวจิัย 

จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับแนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
การวิจัย เ ร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนผู้ ประสบอุทกภัยต่อการได้รับความช่วยเหลือ 
จากรัฐบาล กรณีศกึษา เขตดอนเมือง มีตวัแปรท่ีท าการศกึษา ดงันี ้

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

สมมติฐานการวจิัย 

 1. ประชาชนผู้ ประสบอุทกภัยในเขตดอนเมืองท่ีได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มีความพึงพอใจตอ่การให้การช่วยเหลือจากรัฐบาล อยู่ในระดบัน้อย 

 2. ปัจจยัสว่นบคุคลมีความสมัพนัธ์ตอ่ความพึงพอใจของประชาชนผู้ประสบอทุกภยัต่อ 
การให้การช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศกึษา 
- อาชีพ 
- รายได้ตอ่เดือน 

 

ความพงึพอใจของประชาชน 
ผู้ประสบอุทกภัยต่อการได้รับความ 

ช่วยเหลือจากรัฐบาล 
- ด้านคณุภาพการให้บริการทัว่ไป  
- ด้านการดแูลฟืน้ฟสูภาพจิตใจ  

ของผู้ประสบอทุกภยั 
- ด้านระยะเวลาการด าเนินการ   

           ช่วยเหลือ 
 

 
 
 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 
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ขอบเขตการวจิัย 

 1. การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยถึงความพึงพอใจของประชาชนผู้ประสบอทุกภัยต่อการ 
ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล : กรณีศึกษา เขตดอนเมืองศึกษาเฉพาะผู้ประสบอุทกภัย 
ในเขตดอนเมือง  

  2. ตวัแปรท่ีศกึษา จ าแนกเป็น 
 1) ตวัแปรต้น ได้แก่ 
 - ปัจจยัสว่นบคุคล ประกอบด้วย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้ตอ่เดือน 

2) ตวัแปรตาม ได้แก่  
     - ความพึงพอใจของประชาชนผู้ประสบอทุกภยัต่อการได้รับความช่วยเหลือจาก       

รัฐบาลประกอบด้วยด้านคุณภาพการให้บริการทั่วไป ด้านการดูแลฟื้นฟูสภาพจิตใจ 
ของผู้ประสบอทุกภยั ด้านระยะเวลาการด าเนินการช่วยเหลือ  

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

การวิจยัเร่ืองนีค้าดวา่จะได้รับประโยชน์ ดงันี ้

1. ท าให้ทราบระดบัความพึงพอใจและปัจจัยท่ีมีความสมัพันธ์ต่อความพึงพอใจของ 
ประชาชนผู้ประสบอทุกภยัตอ่การได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

2. สามารถน าข้อมูล ข้อสรุปจากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางเสนอให้หน่วยงานท่ี 
เ ก่ียวข้อง ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงเพ่ือหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ ประสบ  
อทุกภยัในโอกาส ตอ่ไป 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

อทุกภยั หมายถึง อทุกภยัรุนแรงท่ีเกิดขึน้ระหว่างฤดมูรสมุในประเทศไทย พ.ศ. 2554 
เกิดผลกระทบต่อบริเวณลุ่มแม่น า้เจ้าพระยาและลุ่มน า้โขงเร่ิมตัง้แต่ปลายเดือนกรกฎาคมและ  
สิน้สดุ เมื่อวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2555 

ความเสียหาย หมายถึง การได้รับผลเสียจากการเกิดอทุกภยั พ.ศ. 2554 ได้แก่ พืน้ท่ี 
และ ทรัพย์สิน 

http://th.wikipedia.org/wiki/แม่น้ำเจ้าพระยา
http://th.wikipedia.org/wiki/แม่น้ำโขง
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ความพึงพอใจของประชาชนตอ่การได้รับความช่วยเหลือ หมายถึง ทัศนคติในทาง บวก 
หรือหรือความรู้สึกชอบ ยินดี  เต็มใจของประชาชนผู้ ประสบอุทกภัยในเขตดอนเมือง 
ตอ่การได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

การช่วยเหลือจากรัฐบาล หมายถึง การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตดอนเมือง 
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของรัฐบาลตามนโยบายท่ีรัฐบาลก าหนด 

การบริการ หมายถึง “กระบวนการของการปฏิบัติ เ พ่ือให้ผู้ อ่ืนได้รับความสุข 
ความสะดวก ความสบายอันเป็นการกระท าท่ีเกิดจากใจท่ีเป่ียมไปด้วยความปรารถนาดี 
ช่ วยเหลือ เ กื อ้กูล  เ อื อ้อาทร  มีน า้ ใ จ ไมต รี  ใ ห้ความเ ป็นธรรมและความเสมอภาค ” 
การให้บริการจะมีทัง้ผู้ ใ ห้และผู้ รับ ถ้าเป็นการ บริการท่ีดี  ผู้ รับจะเกิดความประทับใจ 
หรือเกิดทศันคติท่ีดีตอ่การบริการดงักลา่ว 

คณุภาพการให้บริการ หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของ 
ผู้รับบริการ การเสนอคณุภาพการให้บริการท่ีตรงกับความคาดหวงัของผู้รับบริการเป็นสิ่งท่ีต้อง 
กระท า ผู้ รับบริการจะพอใจถ้าได้รับสิ่งท่ีต้องการ เมื่อผู้ รับบริการมีความต้องการ ณ สถานท่ีท่ี 
ผู้รับบริการ ต้องการ และในรูปแบบท่ีต้องการ 

การดแูลฟื้นฟูสภาพจิตใจ หมายถึง การฟื้นฟูสุขภาพเป็นการให้บริการด้านการฟื้นฟ ู
แก่ผู้ ป่วยท่ีสูญเสียสมรรถภาพนัน้ๆ ซึ่งอาจจะเป็นทางกายหรือทางจิตใจตามความเหมาะสม 
กบัสภาพของคนป่วย  

ระยะเวลาการด าเนินการช่วยเหลือ หมายถึง ความรวดเร็วของหน่วยงานภาครัฐในการ
เข้ามาดแูลและด าเนินการให้บริการแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย เพ่ือให้ประชาชนผู้ประสบ
อทุกภยับรรเทาความเดือดร้อน 


