
 

 

บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ในการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนผู้ประสบอุทกภัยต่อการได้รับความ  
ช่วยเหลือจากรัฐบาล : กรณีศกึษา เขตดอนเมือง ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องใน 
ประเดน็ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
2. ความพึงพอใจในการให้บริการ 
3. อทุกภยั 
4. การเกิดอทุกภยั พ.ศ. 2554 
5. แนวทางการให้ความช่วยเหลือ  
6. ข้อมลูพืน้ฐาน เขตดอนเมือง 
7. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

1. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับความพงึพอใจ 

1.1 ความหมายของความพงึพอใจ 

ความพึงพอใจ (satisfaction) ได้มีผู้ให้ความหมายและแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจไว้          
ตา่งกนัสรุปได้ ดงันี ้

Nancy Morse (1953, หน้า 27) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างท่ี 
สามารถลดความตึงเครียดของบุคคลให้น้อยลงได้ และความตึงเครียดถ้ามีมากก็จะท าให้เกิด 
ความไม่พอใจ ซึ่ง ความตึงเครียดนีจ้ะมึผลมาจากความต้องการของมนุษย์ ถ้ามนุษย์มีความ 
ต้องการมากก็จะเกิดปฏิกริยาเรียกร้อง แต่ถ้าเมื่อใดความต้องการได้รับการตอบสนองก็จะท าให้ 
บคุคลนัน้เกิดความพอใจ 

Chaplin J.P. (1968, หน้า 437) ได้ให้ค าจ ากดัความของความพึงพอใจตามความหมาย 
ของพจนานุกรมทางด้านจิตวิทยา ว่าเป็นความรู้สึกของผู้ ท่ีมารับบริการต่อสถานบริการตาม 
ประสบการณ์ ท่ีได้รับจากการเข้าไปติดตอ่ขอรับบริการในสถานบริการนัน้ๆ  
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Harvey Wallerstein (1971, หน้า 475) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ 
เมื่อได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย หรือเป็นความรู้สึกขัน้สดุท้าย (End - State in Feeling) 
ท่ีได้รับผลส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ 

Benjamin B. Wolman (1973, หน้า 392) ได้ให้ค าจ ากัดความของความพึงพอใจ 
(satisfaction) ตามความหมายของพจนานุกรมทางด้านพฤติกรรม ว่าเป็นสภาพความรู้สึกของ 
บคุคลท่ีมีความสขุ ความอ่ิมเอมใจ เมื่อความต้องการหรือแรงจงูใจของตนได้รับการตอบสนอง 

สนิท เหลืองบุตรนาค (2529, หน้า 7) ได้กล่าวถึงความพึงพอใจว่า หมายถึง ท่าที 
ความรู้สึก ความคิดเห็นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ภายหลังจากท่ีได้รับประสบการณ์ในสิ่งนัน้มาแล้ว 
ในลักษณะบวก คือ ความพอใจ นิยมชมชอบ สนับสนุน หรือเจตคติท่ีดีของบุคคล เมื่อเขา 
ได้รับการตอบสนองความต้องการ ในทางตรงกันข้าม ถ้าไม่ได้รับการตอบสนองความต่องการ 
แล้วความไม่พอใจ ก็จะเกิดขึน้ จะเห็นได้ว่า ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจมีความเก่ียวโยงกัน 
ในลกัษณะตรงกนัข้าม 

วิชัย เหลืองธรรมชาติ (2531, หน้า 15) กล่าวว่า ความพึงพอใจมีส่วนเก่ียวข้องกับ 
ความต้องการของมนุษย์ ซึ่งความพึงพอใจจะเกิดขึน้ได้ก็ต่อเมื่อความต้องการของมนุษย์ 
ได้รับการตอบสนอง และมนษุย์ไมว่า่จะอยู่ท่ีใดย่อมมีความต้องการพืน้ฐานไมต่า่งกนั 

สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติในทางบวกหรือความรู้สึกชอบยินดี เต็มใจ 
ของบุคคล ท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งความพึงพอใจจะเกิดขึน้เมื่อบุคคลสามารถจ ากัดความตึงเครียด 
หรือได้รับผลส าเร็จ ตามความมุง่หมาย 

1.2 ทฤษฎีและแนวคดิเก่ียวกับความพงึพอใจ 

โดยทั่วไปการประเมินเ ก่ียวกับความพึงพอใจมัก นิยมศึกษากันใน 2 มิติ  คื อ
มิติความพึงพอใจ ของผู้ปฏิบัติงาน (Job Satisfaction) และมิติความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับ 
(Service Satisfaction) ในการประเมินนีเ้ป็นการประเมินในมิติหลงัความพึงพอใจ (Satisfaction) 
เป็นทศันคติท่ีเป็นนามธรรม ไมส่ามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การท่ีเราจะทราบว่าบุคคลมีความ 
พึงพอใจหรือไม ่สามารถสงัเกต โดยการแสดงออกท่ีค่อนข้างสลบัซับซ้อน จึงเป็นการยากท่ีจะวดั 
ความพึงพอใจโดยตรง แตส่ามารถวดั ได้โดยทางอ้อม โดยการวดัความคิดเห็นของบุคคลเหล่านัน้ 
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และการแสดงความคิดเห็นนัน้จะต้องตรงกับความรู้สึกท่ีแท้จริง จึงจะสามารถวัดความ 
พึงพอใจนัน้ได้ 

Laurie J. Mullins (1985, หน้า 147) (จงกล เกตุแก้ว, 2537, หน้า 22 ) กล่าวว่า 
แรงจูงใจของมนุษย์ นัน้เป็นแรง ท่ีผลักดันบางประการในตัวบุคคล ซึ่งเกิดจากการท่ีตนเอง 
พยายามจะบรรลุถึงเป้าหมายบางอย่าง เ พ่ือท่ีจะสนองตอบต่อความต้องการหรือความ 
คาดหวงัท่ีมีอยู่ ดงัแผนภมูิตอ่ไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
                                Feedback 
 

แผนภาพท่ี 1 กระบวนการของพฤตกิรรม 
 

จากแผนภาพท่ี 1 จะเห็นได้ว่าแรงจูงใจของมนุษย์ เป็นแรงผลักดนับางประการในตัว 
ซึ่งเกิดจากท่ี ตนเองพยายามท า เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายบางอย่างและเพ่ือท่ีจะสนองตอบต่อ 
ความต้องการ หรือ ความคาดหวงั ถ้าผู้ ใดบรรลเุป้าหมายนัน้แล้ว จะเกิดความพอใจ ซึ่งเป็นผล 
สะท้อนกลบัไปยงัจดุเร่ิมต้น เป็นกระบวนการหมนุเวียนตอ่ไปอีก 

ทฤษฎีล าดบัขัน้ความต้องการของ Abraham Maslow (Maslows Hierarchy of Needs   
Theory) Abraham Maslow ศึกษาเก่ียวกับความต้องการของมนุษย์ และมีความเช่ือว่ามนุษย์ 
มีความต้องการ พฤติกรรมของมนษุย์จะเป็นไปเพ่ือตอบสนองความต้องการ เหลา่นัน้ 

 

 

 

แรงผลกัดนั 
(พฤติกรรม / การกระท า) 

เป้าหมาย 

ความพอใจ 

ความต้องการ 
หรือ 

ความคาดหวงั 
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Abraham Maslow ได้ตัง้สมมติฐานเก่ียวกบัความต้องการของมนษุย์ไว้ดงันี ้

     1. มนุษย์ย่อมมีความต้องการอยู่เสมอ และไม่มีสิน้สุด ในขณะท่ีความต้องการ 
ใดได้รับการตอบสนองแล้ว  ความต้องการอย่างอ่ืนจะเกิดขึน้  กระบวนการนี เ้ ร่ิมตัง้แต ่
เกิดจนกระทัง่ตาย 

     2. ความต้องการท่ีได้รับการตอบสนองแล้ว จะไม่เป็นสิ่งจูงใจส าหรับพฤติกรรมนัน้ 
อีกตอ่ไป ความต้องการท่ียงัไมไ่ด้รับการสนองตอบจึงจะเป็นสิ่งจงูใจพฤติกรรมของคนนัน้ 

     3. ความต้องการของมนุษย์จะเรียงกันเป็นล าดับขัน้ตามความส าคัญ เมื่อความ 
ต้องการใน ระดบัต ่าได้รับการตอบสนองแล้ว มนษุย์จะให้ความสนใจกบัความต้องการระดบัสงูขึน้ 

Abraham Maslow ได้แบ่งล าดบัขัน้ความต้องการไว้ ดงันี ้(CowboyManager. (2554). 
พฤติกรรมองค์การ ตอนท่ี 13 ทฤษฎีล าดบัขัน้ความต้องการของมาสโลว์ (ออนไลน์). สืบค้นจาก : 
http://cowboymanager.blogspot.com/2011/04/13.html [25 พฤศจิกายน 2555] ) 

               1. ความต้องการทางร่างกาย เป็นความต้องการขัน้มลูฐานของมนษุย์ และเป็นสิ่งจ าเป็น 
ท่ีสดุส าหรับการด ารงชีวิต ร่างกายจะต้องได้รับการตอบสนองภายในช่วงระยะเวลาสม ่าเสมอ 
ถ้าร่างกาย ไม่ได้รับการตอบสนองแล้วชีวิตก็ด ารงอยู่ไม่ได้ ความต้องการเหล่านี  ้ ได้แก่ อาหาร 
เคร่ืองนุ่งห่ม น า้ดื่ม อากาศ ยารักษาโรค ความต้องการพักผ่อน ฯลฯ ในขัน้แรกนีห้น่วยงาน 
มักจะตอบสนองความต้องการ ของแต่ละคน โดยการจ่ายค่าจ้างเพ่ือให้คนงานได้แสวงหา 
สิ่งจ าเป็นขัน้มลูฐานของชีวิต เพ่ือการด ารง ชีวิตของแตล่ะคน           

 2. ความต้องการความปลอดภัย เป็นความต้องการท่ีจะได้รับความคุ้มครองจากภัย 
อนัตรายต่างๆ ท่ีจะมีต่อร่างกาย เช่น อุบัติเหตุ ตลอดจนความมัน่คงปลอดภัยในการท างาน 
ถ้าคนเรา ท างานมีความหวาดหวัน่อยู่ตลอดเวลาแล้ว งานท่ีท าไปย่อมไม่เป็นผลดีต่อหน่วยงาน 
หน่วยงานควร ออกกฎหรือนโยบายให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น การปลดออก หรือ 
ไล่ออก ควรพิจารณา อย่างไร ระบบความชอบพอส่วนตัว การเลือกปฏิบัติ เป็นสิ่งท่ีกระทบ 
กระเทือนตอ่ความปลอดภยัและ มัน่คง 

 3. ความต้องการความรัก และการมีส่วนร่วม เป็นความต้องการท่ีจะเข้าร่วมและ 
ได้รับ การยอมรับความเป็นมิตรภาพ และความรักจากเพ่ือนร่วมงาน เป็นความต้องการท่ีจะให้ 
บุคคลหรือ เพ่ือนร่วมงานยอมรับในความส าคญัของตน หน่วยงานควรส่งเสริมมิตรภาพและ 
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การร่วมมือกันในสถานการณ์การท างานมีการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นเพ่ือสร้างความ 
รู้สกึวา่เป็นสว่นหนึ่งของหน่วยงาน 

 4. ความต้องการความยกย่องนบัถือ เป็นความต้องการท่ีเก่ียวกับจิตใจ เช่ือมัน่ ตนเอง 
ความส าเ ร็จ ความรู้ความสามารถ การนับถือตนเอง ความเป็นอิสระและเสรีภาพ และ 
รวมถึงความ ต้องการท่ีจะมีฐานะเด่น เป็นท่ียอมรับนับถือของคนทัง้หลาย หน่วยงานควรจะ 
กระตุ้ นความ สามารถ พิเศษท่ีมีอยู่ ในตัวผู้ ปฏิบัติงาน โดยการวิจารณ์การท างานและ 
ระลกึถึงผลงาน ท่ีส าเร็จเป็นอย่างดี ให้เกียรติและให้การส่งเสริมโดยใช้หลักคณุความดี (Merit) 
และมีการประเมิน ผลงานความก้าวหน้าในการงาน 

 5. ความต้องการท่ีจะได้รับความส าเร็จตามความนึกคิด ความต้องการชัน้สงูสดุนีเ้ป็น 
ความต้องการพิเศษ ซึ่งคนธรรมดาส่วนมากนึกอยากจะเป็นนึกอยากจะได้ แต่ไม่สามารถ 
เสาะหาได้ 

พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 กล่าวไว้ว่า “พึง” เป็นค าช่วยกริยาอ่ืน 
หมายความว่า “ควร” เช่น พึงใจ หมายความว่า พอใจ ชอบใจ และค าว่า “พอ” หมายความว่า 
เท่าท่ีต้องการ เต็มความต้องการ ถูกชอบ เมื่อน าค าสอง ค ามาผสมกัน “พึงพอใจ” จะหมายถึง 
ชอบใจ ถกูใจตามท่ีต้องการ 

Tiffin & Mccormic (1965, หน้า 349) กลา่ววา่ ความพึงพอใจ คือ แรงจงูใจของมนุษย์ท่ี 
ถูกก าหนดโดยความต้องการพืน้ฐาน หรือความจ าเป็น และจะมีแรงขับไปสู่ปรารถนานัน้ 
และพยายาม หลีกเลี่ยงสิ่งท่ีไมต้่องการ 

Laurie J. Mullins, 1985, หน้า 280) กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ ทัศนคติท่ีเกิดขึน้ 
ภายใน มีความสมัพนัธ์กบัความรู้สกึของบคุคลท่ีประสบความส าเร็จทัง้ปริมาณและคณุภาพ 

Loudon & Bitta (1993, หน้า 579) กลา่ววา่ ความพึงพอใจเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัใน 
ขั น้ ตอนการป ระ เมิ นความพอใจ นี ส้่ งผลใ ห้ เ กิ ดความ รู้ สึก เ พีย งพอจากสิ่ ง ท่ี ไ ด้ รั บ 
และความรู้สกึเพียงพอนี ้เป็นผลมาจากการเปรียบเทียบประสบการณ์ในอดีตกบัสิ่งท่ีได้รับ 

Laurie J. Mullins (1954, หน้า 397-400) ได้เสนอแนวคิดในการสร้างความพึงพอใจใน 
บริการ ได้แก่ 
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1. การให้บริการท่ีเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง การให้บริการประชาชน 
ทกุคนอย่างเท่าเทียมกนั ใช้กฎระเบียบและมาตรฐานการให้บริการเดียวกนั 

2. การให้บริการท่ีตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง การให้บริการท่ีตรงเวลาโดย 
เฉพาะอย่างย่ิงบริการของภาครัฐท่ีต้องปฏิบตัิงานให้ตรงเวลา 

3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริการด้านวัสด ุ
อปุกรณ์ สถานท่ี เวลา อย่างเพียงพอเหมาะสม นอกจากด้านปริมาณท่ีเพียงพอแล้ว บริการท่ีให้แก่ 
ประชาชนต้องมีคณุภาพดีด้วย 

4. การให้บริการอย่างต่อเน่ือง (Continuous Service) หมายถึง การให้บริการ 
ตลอดเวลา ไมว่า่จะสภาวะอากาศเช่นใด และดแูลจนกวา่ผู้ป่วยจะหายจากโรค 

5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) หมายถึง การให้บริการท่ีมี 
การพฒันาคณุภาพและความสามารถ มีเทคโนโลยีท่ีทันสมยัสนองความต้องการของประชาชน 
อยู่เสมอ 

Naumann & Giel (1995, หน้า 218-219) เสนอแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
ของลูกค้าว่า ความพึงพอใจจะขึน้กับประสบการณ์ท่ีผ่านมาในอดีต มีองค์ประกอบใหญ่ๆ            
3 สว่นได้แก่ 

1. คณุภาพของสินค้าและบริการ (Quality Product & Service) ซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อการรับรู้ 
ของลูกค้า เม่ือลูกค้ารับรู้ว่าสินค้าหรือบริการท่ีได้มามีคุณภาพดี ก็จะรู้สึกพอใจในสินค้าหรือ      
บริการนัน้ โดยทัว่ไปลกูค้าจะดคูณุภาพจากรายละเอียด หรือตวัอย่างของสินค้าหรือบริการ 

2. ราคา (Price) เป็นส่วนประกอบท่ี 2 ท่ีจะท าให้ลกูค้าเกิดความพึงพอใจ เมื่อลูกค้า 
ได้เปรียบเทียบความยตุิธรรมของราคา ลกัษณะของสินค้า และเห็นว่ามีราคาท่ีเหมาะสม ลกูค้าก็ 
จะเกิดความพึงพอใจ แตเ่มื่อลกูค้ารู้สกึวา่สินค้านัน้ไมเ่หมาะสมกบัราคาก็จะเกิดความไมพ่ึงพอใจ 

3. ภาพลกัษณ์ร่วม (Corporate image) เป็นสว่นประกอบท่ี 3 การมีภาพลกัษณ์ร่วมกัน 
ควรเป็นท่ีรู้จกักนัทัง้การด าเนินธรุกิจทัว่ไป การมีคณุธรรม และความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

จากแนวคิดดงักล่าวข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า “ความพึงพอใจ” เป็นการแสดงความรู้สึก 
ดีใจยินดี  ของเฉพาะบุคคลในการตอบสนองความต้องการในส่วนท่ีขาดหายไป ซึ่งเ ป็น 
ผลมาจากปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยปัจจัยเหล่านัน้สามารถสนองความต้องการของบุคคล 
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ทัง้ร่างกายและจิตใจได้ อย่างเหมาะสม และเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลท่ีจะเลือก 
ปฏิบตัิในกิจกรรมนัน้ 

2. ความพงึพอใจในการให้บริการ 

2.1 แนวคดิเก่ียวกับความพงึพอใจในการให้บริการ 

การวดัความพึงพอใจในบริการ Millet (1954, p. 397) ได้กลา่วเก่ียวกบัความพึงพอใจใน
บริการหรือความสามารถท่ีจะพิจารณาว่า บริการนัน้เป็นท่ีพึงพอใจหรือไม่โดยวัดจากการ
ให้บริการอย่างเท่าเทียม คือ การบริการท่ีมีความยุติธรรมเสมอภาค และเสมอหน้า ไม่ว่าผู้นัน้จะ
เป็นใคร การให้บริการรวดเร็วทนัตอ่ คือ การให้บริการตามลกัษณะความจ าเป็นรีบด่วน และตาม
ความต้องการของผู้ รับบริการ การให้บริการอย่างเพียงพอ คือ ความเพียงพอในด้านสถานท่ี
บคุลากรวสัดอุปุกรณ์ต่างๆ การให้บริการอย่างต่อเน่ือง และการให้บริการท่ีมีความก้าวหน้า คือ 
การพฒันางานบริการทางด้านปริมาณ และคณุภาพให้มีความเจริญก้าวหน้าไปเร่ือย ๆ  

Luarie J. Millet (1954, p. 13) กล่าวว่า เป้าหมายส าคญัของการบริการ คือ การสร้าง
ความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน โดยมีหลกั และแนวทาง คือ การให้บริการ
อย่างเสมอภาค หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงานภาครัฐท่ีมีฐานคติท่ีว่า คนทุกคนเท่า
เทียมกนั ดงันัน้ ประชาชนทกุคนจะได้รับการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกันในแง่มมุของกฎหมาย ไม่มี
การแบ่งแยกกีดกนัในการให้บริการประชาชน จะได้รับการปฏิบัติในฐานะท่ีเป็นปัจเจกบุคคลท่ีใช้
มาตรฐานในการให้บริการเดียวกนัการให้บริการท่ีตรงเวลา หมายถึง ในการบริการจะต้องมองว่า 
การให้บริการสาธารณะจะต้องตรงตอ่เวลา ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ จะถือว่าไม่มี
ประสิทธิผลเลย ถ้าไมม่ีการตรงตอ่เวลา ซึ่งจะต้องสร้างความไมพ่อใจให้แก่ประชาชนการให้บริการ
อย่างเพียงพอ หมายถึง การให้บริการสาธารณะต้องมีลกัษณะ มีจ านวนการให้บริการและสถานท่ี
ให้บริการอย่างเหมาะสม Millet เห็นวา่ ความเสมอภาคหรือการตรงตอ่เวลาจะไมม่ีความหมายเลย 
ถ้ามีจ านวนการให้บริการไมเ่พียงพอและสถานท่ีตัง้ท่ีให้บริการสร้างความไม่ยุติธรรมให้เกิดขึน้แก่
ผู้รับบริการ การให้บริการอย่างตอ่เน่ือง หมายถึง การให้บริการสาธารณะท่ีเป็นไปอย่างสม ่าเสมอ 
โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก ไม่ใช่ยึดความพอใจของหน่วยงานท่ีให้บริการว่า                  
จะให้บริการ หรือ หยดุบริการเมื่อใดก็ได้ และการให้บริการอย่างก้าวหน้า (progressive service) 
หมายถึง การให้บริการสาธารณะท่ีมีการปรับปรุงคณุภาพ และผลการปฏิบตัิงาน กลา่วอีกนัยหนึ่ง 
คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความสามารถท่ีจะท าหน้าท่ีได้มากขึน้โดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม 
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แนวความคิดเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการ เป็นสิ่งส าคัญหนึ่งในการสร้างความ
แตกต่างของธุรกิจการให้บริการ คือ การรักษาระดบัการให้บริการท่ีเหนือกว่าคู่แข่ง โดยเสนอ
คณุภาพการให้บริการตามลกูค้าคาดหวงัไว้ ข้อมลูต่างๆ เก่ียวกับคณุภาพการให้บริการท่ีลกูค้า
ต้องการ จะได้จากประสบการณ์ในอดีตจากการพูด ปากต่อปาก จากการโฆษณาของธุรกิจ
ให้บริการ ลูกค้าจะพอใจถ้าเขาได้รับในสิ่งท่ีเขาต้องการ เมื่อเขามีความต้องการในรูปแบบท่ี
ต้องการ  ดงันัน้ จึงต้องค านึงถึงคณุภาพของการให้บริการซึ่งการบริการท่ีประสบความส าเร็จ
จะต้องประกอบด้วย คุณสมบัติส าคัญต่างๆ เหล่านี ้คือ ประการแรก ความเช่ือถือได้ อัน
ประกอบด้วย ความสม ่าเสมอ ความพึ่งพาได้ ประการท่ีสอง การตอบสนอง ประกอบด้วย ความ
เตม็ใจท่ีจะให้บริการ ความพร้อมท่ีจะให้บริการและการอทิุศเวลา มีการติดตอ่อย่างตอ่เน่ืองปฏิบัติ
ต่อผู้ ใช้บริการเป็นอย่างดี ประการท่ีสาม ความสามารถ ประกอบด้วยสามารถในการให้บริการ 
สามารถในการสื่อสาร สามารถในความรู้วิชาการท่ีจะให้บริการ ประการท่ีสี่ การเข้าถึงบริการ 
ประกอบด้วย ผู้ ใช้บริการเข้าใช้หรือรับบริการได้สะดวก ระเบียบขัน้ตอนไม่ควรมากมายซับซ้อน
เกินไป ผู้ใช้บริการใช้เวลารอคอยน้อย เวลาท่ีให้บริการเป็นเวลาท่ีสะดวกส าหรับผู้ ใช้บริการ อยู่ใน
สถานท่ีท่ีผู้ใช้บริการติดต่อได้สะดวก ประการท่ีห้า ความสภุาพอ่อนโยน ประกอบด้วยการแสดง
ความสภุาพตอ่ผู้ใช้บริการ ให้การต้อนรับท่ีเหมาะสม ผู้ให้บริการมีบุคลิกภาพดี ประการท่ีหก การ
สื่อสาร ประกอบด้วย มีการสื่อสารชีแ้จงขอบเขตและลกัษณะงานบริการ มีการอธิบายขัน้ตอนการ
ให้บริการ ประการท่ีเจ็ด ความซ่ือสตัย์ คณุภาพของงานบริการมีความ เท่ียงตรงน่าเช่ือถือ ประการ
ท่ีแปด ความมัน่คง ประกอบด้วยความปลอดภยัทางกายภาพ เช่นเคร่ืองมือ อปุกรณ์ ประการท่ีเก้า 
ความเข้าใจ ประกอบด้วย การเรียนรู้ผู้ใช้บริการ การให้ค าแนะน าและเอาใจใส่ผู้ ใช้บริการ การให้
ความสนใจตอ่ผู้ใช้บริการ และประการสดุท้าย การสร้างสิ่งท่ีจับต้องได้ ประกอบด้วย การเตรียม
วัสดุ อุปกรณ์ ให้พร้อมส าหรับให้บริการ การเตรียมอุปกรณ์   เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการ การจดัสถานท่ีให้บริการสวยงาม สะอาด โดยคณุภาพการให้บริการเป็นแนวคิดในการ
บริหารงานภาครัฐแนวใหม ่

 ผลิตภาพในการให้บริการ ในการเพ่ิมผลิตภาพของการให้บริการสามารถท าได้หลายวิธี 
คือ การให้พนกังานท างานมากขึน้ หรือมีความช านาญสงูขึน้โดยจ่ายค่าจ้างเท่าเดิม เพ่ิมปริมาณ
การให้บริการ โดยยอมสญูเสียคณุภาพบางสว่นลง เช่น หมอตรวจคนไข้มีจ านวนมากขึน้ โดยลด
เวลาท่ีใช้ส าหรับแตล่ะรายลง เปลี่ยนบริการนีใ้ห้เป็นแบบอตุสาหกรรมโดยเพ่ิมเคร่ืองมือเข้ามาช่วย 
และสร้างมาตรฐานการให้บริการ เช่น บริการขายอาหารแบบเร่งด่วนและบริการตนเอง การ
ให้บริการท่ีไปลดการใช้บริการหรือสินค้าอ่ืนๆ เช่นบริการซกัรีดเป็นการลดบริการจ้างคนใช้หรือการ
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ใช้เตารีด การออกแบบบริการให้มีคณุภาพมากขึน้ เช่น ชมรมว่ิงจ๊อกกิง้จะช่วยลดการใช้บริการ 
การรักษาพยาบาลลง การให้สิ่งจงูใจลกูค้า ให้ใช้แรงงานของเขาแทนแรงงานของบริษัท เช่น ร้าน
ขายอาหารแบบให้ลกูค้าช่วยตวัเองธุรกิจท่ีให้บริการท่ีต้องการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ
ต้องระมดัระวงัไม่ให้เกิดภาพพจน์ ในแง่การลดคณุภาพของบริการ รวมทัง้รักษาระดบัความพึง
พอใจของลกูค้า 
     คาร์ล อลัเบรชท์ (Karl Albrecht , 1987) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับปัจจัยส าคญัในการ
ปฏิบัติการให้บริการอันเปรียบเสมือนด้านแต่ละด้านของสามเหลี่ยมด้านเท่า ซึ่งภายในบรรจุ
ผู้ รับบริการไว้ หากขาดปัจจัยด้านหนึ่งไปสามเหลี่ยมนีจ้ะไม่ครบด้าน เป็นรูปสามเหลี่ยมต่อไป
ไม่ได้ นั่นคือ องค์กรจะให้บริการท่ีดีต่อไปไม่ได้ ซึ่งเรียกรูปสามเหลี่ยมนีว้่า สามเหลี่ยมแห่งการ
บริการ (The Service Triangle) 

 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพท่ี 2 แผนภาพสามเหลี่ยมแห่งการบริการ (The Service Triangle) 
ที่มา : จินตนา บญุบงการ การสร้างจิตส านกึการให้บริการกบัการปรับปรุงการบริการภาครัฐ 

 : 2539 หน้า 30 – 31 
 

2.2 ระบบบริการประชาชน 

ปรัชญา เวสารัชช์ (2540 : 22 - 37) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับการบริการประชาชน ใน
หนงัสือบริการประชาชน – ท าได้ไม่ยาก (ถ้าอยากท า) ว่าการบริการประชาชนอาจแบ่งได้เป็นสี่
สว่นหรือสี่องค์ประกอบส าคญั ได้แก่ ผู้รับบริการ ระบบบริการ ระบบสนับสนุนบริการ และผลการ
บริการ 

 
 

 

ผู้ รับบริการ 
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แผนภาพท่ี 3 แผนภาพองค์ประกอบของการบริการประชาชน 
ที่มา : ปรัชญา เวสารัชช์ บริการประชาชน – ท าได้ไม่ยาก (ถ้าอยากท า) : 2540, หน้า 22 

 

2.2.1 ผู้รับบริการ คือประชาชนซึ่งรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีพืน้ฐานทางสงัคม ฐานะต าแหน่ง 
ประสบการณ์ และการอบรมท่ีแตกตา่งกนั 

ก. ความรู้ความเข้าใจ : ประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจใน
ขัน้ตอน และเง่ือนไขตา่งๆ 

ข. ความพร้อม : เมื่อประชาชนได้รับทราบในขัน้ตอนและเง่ือนไขต่างๆ แล้ว จะมี
ความพร้อมและความรวดเร็วย่ิงขึน้ในการติดตอ่งาน 

ค. การตอบสนอง : ผู้ให้บริการต้องคอยสงัเกตถึงพฤติกรรมหรือปฏิกิริยาตอบสนอง
ของประชาชนท่ีมีต่อการบริการ เพ่ือจะได้น าข้อมลูไปปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาระบบให้ตรงกับ
ความต้องการของประชาชน 

ง. ลักษณะเฉพาะตัว : เป็นปัญหา ลักษณะทางอารมณ์ ความประพฤติ หรือ
ปฏิกิริยาของประชาชนผู้รับบริการแตล่ะคน ดงันัน้ ผู้บริการต้องรู้จกัลกัษณะของแตล่ะคนเพ่ือช่วย
ให้สามารถปรับตวัให้เข้ากบัผู้รับบริการได้ดีย่ิงขึน้ 

ผู้รับบริการ 
  - ความรู้ความเข้าใจ 
  - ความพร้อม 
  - การตอบสนอง 
  - ลกัษณะเฉพาะตวั 

ระบบบริการ 
  - ผู้บริการ 
  - กฎระเบียบ 
  - ขัน้ตอน 
  - เงื่อนไข 
  - การบริหารจัดการ 
  - วสัดอุปุกรณ์ 

-สภาพแวดล้อม 
 

ผลการบริการ 
  - ผลจริง 
  - ภาพพจน์ 
  - ผลสะท้อน 

ระบบสนับสนุน 

  - นโยบายและมาตรฐาน 
  - การสนบัสนนุทรัพยากร 
  - การประเมินผล 



16 
 

2.2.2 ระบบบริการ คือ องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดในส่วนของผู้ ให้บริการ ซึ่งระบบ
บริการนีส้ง่ผลกระทบตอ่ผู้รับบริการโดยตรง ดงันัน้ หวัหน้าหน่วยบริการ และเจ้าหน้าท่ีบริการทุก
คนต้องร่วมกันสร้างสรรค์ให้หน่วยงานบริการเป็นสถานท่ีท่ีประชาชนเข้ามาติดต่อด้วยความ
สะดวกกาย สะดวกใจ และได้รับความพอใจจากการได้รับบริการ 

ก. ผู้บริการ : ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในการให้บริการประชาชน ทัง้โดยทางตรง 
คือ การพบปะหรือติดต่อ และทางอ้อม คือ ทางโทรศพัท์ ผู้ ให้บริการท่ีดีต้องถึงพร้อมด้วยความรู้ 
ความสามารถ มีมนุษย์สมัพันธ์ท่ีดี มีจิตบริการ มีน า้ใจและเอือ้เฟื้อ ดงันัน้ การคดัเลือกและการ
สร้างความพร้อมให้กับผู้ ให้บริการจึงเป็นส่วนหนึ่งท่ีส าคัญ และขาดไม่ได้ของการพัฒนาระบบ
บริการ 

ข. กฎระเบียบ : กฎระเบียบท่ีดีนัน้ต้องเป็นเคร่ืองมือให้เกิดความเรียบร้อย ใช้ง่าย 
เข้าใจง่าย ยืดหยุ่นเข้ากบัสถานการณ์ได้เพียงพอ เอือ้ประโยชน์ตอ่ผู้รับบริการ และต้องเป็นเร่ืองท่ีผู้
บริการและผู้รับบริการรับรู้รับทราบและเข้าใจตรงกนัด้วย 

ค. ขัน้ตอน : ผู้รับผิดชอบต้องมีการวิเคราะห์ขัน้ตอน หรือกระบวนการท างานต่างๆ 
เพ่ือก าหนดเป็นมาตรฐานในการท างาน และเพ่ือท่ีผู้รับผิดชอบในการจดัระบบบริการได้จัดเตรียม
คน จดัเตรียมเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม สามารถใช้คนและเคร่ืองมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือการ
บริการท่ีรวดเร็วขึน้ ถกูต้องย่ิงขึน้ เสียคา่ใช้จ่ายน้อยลง และผู้รับบริการพอใจมากขึน้ 

ง. เง่ือนไข : เง่ือนไขของการบริการก าหนดไว้นัน้ เช่น ส าเนาบัตรข้าราชการ ส าเนา
ทะเบียนบ้าน รูปถ่าย แบบฟอร์ม คา่บริการ ฯลฯ ซึ่งเง่ือนไขท่ีหน่วยงานบริการก าหนดควรมีความ
พอดี คือ เรียกเท่าท่ีจ าเป็นส าหรับงานบริการนัน้ ไมม่ากเกินไป ไมน้่อยเกินไป ไม่เป็นภาระวุ่นวาย
ส าหรับผู้รับบริการ 

จ. การบริหารจัดการ : การบริหารจัดการเพ่ือให้การบริการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพนัน้ขึน้กบัปัจจยัหลายประการ อย่างน้อยปัจจยัท่ีส าคญั ได้แก่ ผู้บริหาร ระบบบริหาร
วฒันธรรมองค์การและระบบสนบัสนนุ 

ฉ. วสัดอุปุกรณ์ : ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนพืน้ฐาน ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ 
การใช้เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดึงข้อมูลมาใช้งาน ร่วมทัง้การ
เช่ือมตอ่ฐานข้อมลูกบัอปุกรณ์อ่ืนๆ ในการบริการ เช่น เช่ือมตอ่ข้อมลูกบัเคร่ืองพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 
เป็นต้น 
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ช. สภาพแวดล้อม : สถานท่ีบริการควรตัง้อยู่ในจุดท่ีประชาชนสามารถเดินทางมา
ติดตอ่ได้สะดวก มีขนาดกว้างขวางเพียงพอ มีท่ีพกัคอยเพียงพอ มีร้านอาหารใกล้เคียง มีโทรศพัท์
เพียงพอ มีการตกแต่งสถานท่ีเรียบร้อยเป็นสดัส่วน ดสูะอาดสบายตา ไม่รุงรัง นอกจากนีย้ังมี
บรรยากาศทางสงัคมท่ีเหมาะสม เช่น ปลอดจากมิจฉาชีพ เป็นต้น 

2.2.3 ระบบสนับสนุน คือ ระบบอ่ืนซึ่งมิได้มีหน้าท่ีบริการโดยตรง แต่มีส่วนเก่ียวข้องใน
การท างานให้ระบบบริการท่ีมีความพร้อม สามารถให้บริการคุณภาพแก่ประชาชน ปัจจัยหรือ
องค์ประกอบท่ีเก่ียวกับระบบสนับสนุน ได้แก่ 1) นโยบายและมาตรฐาน 2) การสนับสนุน
ทรัพยากร 3) การประเมินผล 

ก. นโยบายและมาตรฐาน : นโยบายและทิศทางด้านการบริการถูกก าหนดอย่าง
ชดัเจนและเป็นมาตรฐาน ซึ่งสามารถวดัเป้าหมายผลงานได้อย่างชัดเจน และประชาชนสามารถ
ตรวจสอบและร้องเรียนได้เมื่อไมไ่ด้รับบริการตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

ข. การสนับสนุนทรัพยากร : หน่วยบริการต้องมีทรัพยากรท่ีเพียงพอส าหรับการ
บริการ เช่น มีคนท่ีมีคณุภาพ ในปริมาณท่ีเพียงพอ มีเคร่ืองมืออปุกรณ์ท่ีเหมาะสม มีงบประมาณ
พอเหมาะ และมีเทคโนโลยีท่ีจ าเป็นเพ่ือการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 

ค. การประเมินผล : มีระบบการประเมินผล ซึ่งอาจจัดท าโดยหน่วยงานภายนอก
หรือหน่วยงานท่ีเป็นกลาง เพ่ือให้ทราบวา่หน่วยบริการได้ท าหน้าท่ีตามนโยบายหรือมาตรฐานมาก
น้อยเพียงใด มีปัญหาและอปุสรรคใดบ้าง ต้องการปรับปรุงหรือสนบัสนนุด้านใดบ้าง 

2.2.4 ผลการบริการ คือ ส่ิงท่ีประชาชนได้รับ ซึ่งอาจแยกกลา่วได้เป็นสามลกัษณ์ หรือเป็น
สามมิติ ได้แก่ ผลงานท่ีเกิดขึน้ตามความเป็นจริง ภาพลกัษณ์ของงานบริการ และผลสะท้อนของ
การบริการ 

ก. ผลจริง : เป็นผลงานจริงๆ ท่ีหน่วยบริการผลิตหรือด าเนินการผลงานนี ้อาจเป็น
เชิงปริมาณ หรือเชิงคณุภาพก็ได้ 

ข. ภาพลกัษณ์ : เป็นเร่ืองท่ีเกิดขึน้ในจิตใจหรือความคิดความรู้สึกของประชาชน
ผู้รับบริการ โดยภาพลักษณ์ท่ีดี คือความรู้สึกท่ีดีซึ่งประชาชนมีต่อหน่วยบริการหรือเจ้าหน้าท่ี
บริการ แตภ่าพลกัษณ์ท่ีไมด่ีจะแสดงในทางตรงกนัข้าม 
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ค. ผลสะท้อน : เป็นภาพตอ่เน่ืองจากผลจริงและภาพลกัษณ์ของการบริการ แตม่ิใช่
ผลของการบริการโดยตรง เช่น หากหน่วยบริการท างานมีประสิทธิภาพมากขึน้ ประชาชนก็มี
ปัญหากบัเจ้าหน้าท่ีน้อยลง งานเสร็จรวดเร็วย่ิงขึน้ ผลสะท้อนคือ เจ้าหน้าท่ีบริการมีสขุภาพจิตดี
ขึน้ มีเวลาพกัผอ่นมากขึน้ รวมทัง้ได้รับการยกย่องหรือได้รับรางวลัตอบแทนในการท างาน 

โดยสรุปแล้ว การท่ีจะจัดบริการท่ีดีมีคณุภาพแก่ประชาชน เป็นเร่ืองท่ีทุกฝ่ายทุกระดบั
ต้องร่วมมือร่วมใจกนั และการพฒันาบริการเพ่ือประชาชนจึงต้องพฒันาทัง้ผู้ ให้บริการ หน่วยงาน
สนับสนุน และระบบบริการให้ครบถ้วนสอดประสานกัน เพ่ือหวงัผลการบริการท่ีมีคณุภาพแก่
ประชาชน 

3. อุทกภัย  

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม ให้ความหมาย อุทกภัย หมายถึง อันตรายจากน า้ท่วม 
เกิดจาก ระดับน า้ในทะเล มหาสมุทรและแม่น า้สูงมาก จนท่วมท้นล้นฝ่ังและตลิ่งไหลท่วม 
บ้านเรือนด้วยความ รุนแรงของกระแสน า้ ท าความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
เป็นอย่างมาก ท าให้มี ผู้ เสียชีวิต บ้านเรือนถูกท าลาย และพาหนะต่างๆ เสียหาย เช่น รถยนต์ 
จมอยู่ในน า้ น า้จะพาโคลนตมเข้าไป ทบัถมในอาคารบ้านเรือนและโรงงาน จึงท าให้สิ่งของเสียหาย 
แม้กระทัง่ในชนบทท าให้พืชผล ไร่นา สตัว์เลีย้งเสียหาย การคมนาคมหยุดชะงัก รวมทัง้ก่อให้เกิด 
โรคระบาด เกิดทพุภิกขภยัตามมา 

 สมิทธ ธรรมสโรช (ภยัธรรมชาติในประเทศไทย, 2534, หน้า 47) ได้ให้ความหมายของ 
อทุกภยั หมายถึง อนัตรายอนัเกิดจากน า้ทว่มหรืออนัตรายเกิดจากสภาวะท่ีน า้ไหลเออ่ล้นฝ่ังแมน่ า้ 
ล าธาร หรือทางน า้ อาทิ ท่วมพืน้ท่ีท่ีตามปกติไม่ได้อยู่ใต้ระดบัน า้หรือเกิดจากการสะสมน า้บนพืน้ท่ี 
ซ่ึงระบาย ออกไมท่นัท าให้พืน้ท่ีนัน้ปกคลมุไปด้วยน า้ 

 นิวัต เรืองพานิช (การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, 2546, หน้า 155) 
ให้ความหมาย อทุกภยัในทางอทุกวิทยา ได้เป็น 2 ความหมาย คือ 1) ปริมาณน า้ท่ีไหลบ่าและท า 
ความเสียหาย ให้กับ ชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์ หรือ 2) ระดับน า้ท่ีสูงขึ น้ผิดปกติไปจากระดับ 
ธรรมดาของล าน า้นัน้ ก็ถือ วา่ได้เกิดอทุกภยัขึน้แล้วในบริเวณนัน้ๆ 
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 กรมอตุนุิยมวิทยา (2552) ได้ให้ความหมาย อุทกภยั หมายถึง อันตรายจากน า้ท่วม 
เกิดจาก ระดบัน า้ในทะเล มหาสมทุร และแม่น า้สงูมาก จนท่วมท้นล้นฝ่ังและตลิ่ง ไหลท่วมบ้าน 
เรือน ด้วยความรุนแรงของกระแสน า้ ท าความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
เป็นอย่างมาก 

 อทุกภยั คือ อันตรายอันเกิดจากน า้ท่วม ซ่ึงน า้ท่วม (Flood) หมายถึง น า้ซ่ึงท่วมพืน้ท่ี 
บริเวณใด บริเวณหน่ึงเป็นครัง้คราว โดยน า้ในล าน า้หรือทะเลสาบมีระดับสูงล้นตล่ิงบ่าเข้าไป 
หรือน า้จากท่ีสงู บ่าลงมา ซึ่งสาเหตท่ีุท าให้เกิดอทุกภัยมาจาก2 สาเหตใุหญ่ ๆ คือ (ส านักงาน 
นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, 2541) 

 
 สาเหตจุากธรรมชาติ โดยเกิดจาก  

 1.  ฝนตกหนกัจากพายฝุน หรือพายฝุนฟ้าคะนองท่ีเกิดขึน้ติดตอ่กนัเป็นเวลาหลาย ๆ ชั่วโมง 
ท าให้ฝนตกหนักต่อเน่ืองกันนาน ๆ มีปริมาณน า้ฝนมาก จนไม่อาจไหลลงสู่ต้นน า้ล าธารได้ทัน 
จึ ง ท่ ว ม ใ น พื ้น ท่ี ต ่ า  ( บ ริ ษั ท ฟ รี ดี เ ว ล ล อป เ ม น ท์ ค อ น ซั ล แ ต น ท์  จ า กั ด ,  2 5 3 9 ) 
ปรากฏการณ์อีกอย่างหนึ่ง ท่ีเกิดขึน้ บ่อยครัง้ในท่ีราบเชิงเขาใกล้ต้นน า้ในฤดรู้อนและฤดฝูนก็คือ 
พายุฟ้าคะนองและฝนท่ีตกหนักในป่า  บนภูเขา ท าให้น า้ฝนท่ีมีปริมาณมากจากในป่า 
และบนภูเขาไหลอย่างรุนแรงลงสู่ ท่ีราบเชิงเขา ท าให้เกิด น า้ท่วมขึน้ในระยะสัน้ๆ เรียกว่า 
น า้ท่วมโดยฉบัพลนั (Flash Flood) 

 2. พายุดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน และพายุไต้ฝุ่ น พายุหมนุเขตร้อน (Tropical Cyclone)         
เป็นพายใุหญ่และรุนแรงท่ีสดุในทางอตุนิุยมวิทยา จดัเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งของธรรมชาติท่ีมี   
ลมแรงพดัเวียนทวนเขม็นาฬิกาเข้าศนูย์กลางซึ่งมีความกดอากาศต ่าท่ีสดุ เรียกว่า ตาพายุ (Eye)             
บริเวณศูนย์กลางของพายุ ลมกลับเงียบสงบ ท้องฟ้าโปร่งและไม่มีฝน ผิดกับบริเวณรอบๆ 
ศนูย์กลาง พายุ ซึ่งจะมีลมแรง ท้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆ และมีฝนตกหนัก พายุหมุนเขตร้อนนี ้
อ ง ค์ ก า ร อุตุ นิ ย ม  วิ ท ย า โ ล ก  (WMO  - W o r l d  M e t e o r o l o g y  O r g a n i z a t i o n ) 
ได้ก าหนดให้เรียกช่ือพาย ุตามขนาดความ เร็วลมใกล้บริเวณศนูย์กลางพาย ุไว้ดงันี  ้

-  พายุดี เปรสชั่น  (Depress ion) มีความเ ร็วลมใกล้ศูนย์กลางต ่ ากว่า 63 
กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง 
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-  พายุโซนร้อน (Tropical Storm) มีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางระหว่าง 63 ถึง 117 
กิโลเมตรตอ่ ชัว่โมง 

-  พ า ยุ ไ ต้ ฝุ่ น  ( T y p h o o n )  มี ค ว า ม เ ร็ ว ล ม ใ ก ล้ ศู น ย์ ก ล า ง ตั ้ง แ ต่  1 1 8 
กิโลเมตรตอ่ชัว่โมงขึน้ไป 

-  ส าหรับความเสียหายท่ีเกิดจากพายหุมนุ มาจากสาเหตใุหญ่ 3 ประการคือ ลมพัดแรง             
(Violent Winds) น า้ท่วมจากฝนท่ีตกหนักมาก (Flood due to Heavy Rainfall) และคล่ืนพายุซัดฝ่ัง            
(Storm Surges)  

น า้ทะเลหนุน (High Tide) ในระยะท่ีน า้ทะเลเกิด คือ ระดบัน า้ทะเลขึน้สงูสุด เรียกว่า 
น า้ขึน้สูง ในหน้าน า้เกิด น า้ทะเลจะหนุนให้ระดบัน า้ในแม่น า้สูงขึน้อีกมาก ท าให้น า้ในแม่น า้ 
ลดลงมากหรืออาจจะ หยุดไหล น า้ในแม่น า้จึงไม่สามารถระบายลงสู่ทะเล ถ้าระยะเวลาท่ี 
น ้า ท ะ เ ล ห นุ น นี ้ เ ป็ น ร ะ ย ะ เ ว ล า  เ ดี ย ว กั น กั บ ท่ี น ้า ใ น แม่ น ้า มี ร ะ ดั บ สู ง อ ยู่ แ ล้ ว 
ย่อมก่อให้เกิดการล้นตลิ่งท่วมขงับริเวณบ้านเรือนริมฝ่ังแมน่ า้ได้ 

ลมมรสุมรุนแรง (Strong Monsoons) ลมมรสุม คือ ลมท่ีพัดในทิศทางประจ าเป็น 
ระยะเวลานานจนเป็นฤดกูาล ในประเทศไทยมีลมมรสมุอยู่ 2 ฤดคูือ 

-  ลมมรสมุตะวันตกเฉียงใต้ (South West Monsoons) พัดจากมหาสมทุรอินเดีย 
ปะทะ ขอบฝ่ังตะวันตกของภาคใต้และเมื่อผ่านอ่าวไทยแล้ว ก็จะปะทะกับขอบฝ่ังตะวันออก 
ของอ่าวไทย โดยเร่ิมตัง้แต่เดือนพฤษภาคมและสิน้สุดลงในเดือนตุลาคม ขณะท่ีมีก าลังแรง 
จดัจะมีความเร็วสงูถึง 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นระยะเวลานานหลาย ๆ วนั ท าให้คลื่นลมแรง 
ระดบัน า้ทะเลตามขอบฝ่ังสูงขึน้ ประกอบกับ มีฝนตกหนักท าให้เกิดน า้ท่วมได้ ยังมีพายุหมุน 
เกิดขึน้ในทะเลจีนใต้จะยงัเสริมให้ลมมรสมุ นีแ้รงขึน้อีก 

-  ล ม ม ร สุ ม ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ  ( N o r t h  E a s t  M o n s o o n ) 
พัดจากประเทศจีนและไซบีเ รีย เ ข้าสู่ประเทศไทยปะทะขอบฝ่ังตะวันออกของภาคใต้ 
ลมมรสุมนี ม้ีก าลังแรงจัด เ ป็นคราวๆ เมื่ อบ ริ เ วณ ความกดอากาศสูง  (Anticyclones) 
ในประเทศจีนมีก าลงัแรงขึน้จะท าให้มีคล่ืนค่อนข้างใหญ่ ในอ่าวไทย และมีระดบัน า้ทะเลสงูกว่าปกติ 
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บ า ง ค รั ้ง ท า ใ ห้ มี ฝ น ต ก หนั ก ท า ง ภ าค ใ ต้  ตั ้ง แ ต่ จั ง ห วั ด ชุ ม พ ร ล ง ไ ป  ท า ใ ห้ เ กิ ด 
น า้ท่วมได้อย่างกว้างขวางในบริเวณภาคใต้ 

 แผน่ดินไหวหรือภเูขาไฟระเบิด เมื่อเกิดแผ่นดินไหวหรือภเูขาไฟใต้น า้ระเบิด เปลือกโลก 
บางสว่นจะได้รับการกระทบกระเทือนอย่างตอ่เน่ืองกนั บางสว่นของผิวโลกจะสงูขึน้ และบางส่วน 
ของผิวโลกจะยบุลง ท าให้เกิดคล่ืนใหญ่ในมหาสมทุร หรือคล่ืนสนึามิ (Tsunami) เกิดน า้ท่วมตามเกาะ           
และเมืองตามขอบฝ่ังทะเลได้ 

สาเหตจุากมนษุย์ เกิดจาก 

1.  การตดัไม้ท าลายป่า ซึ่งผลกระทบท่ีเกิดขึน้ ท าให้ปริมาณน า้ฝนไม่สามารถดูดซึม 
โดยล าต้น ใบ และรากได้ บริเวณท่ีโลง่ การไหลบ่าของผิวดินเร็วขึน้ เพราะไม่มีต้นไม้คอยชะลอน า้ 
ซึ่งท าให้อตัรา การไหลสงูสดุของน า้สงูขึน้ นอกจากนี ้ฝนยังมีโอกาสท่ีจะชะเอาหน้าดินไปด้วย 
ซึ่งจะท าให้ความขุน่ของ น า้และตะกอนท่ีมากบัน า้มีมากขึน้ตามไปด้วย 

2.  การพัฒนาชุมชนท่ีไม่ถูกหลักวิชา ได้ส่งผลเสียตามมาในระยะยาว กล่าวคือ ในการ 
พัฒนาพืน้ท่ี ชุมชนโดยการก่อสร้างถนนตดัผ่านล าน า้ธรรมชาติ  ซึ่งล าน า้ดงักล่าวจะท าหน้าท่ี 
ระบายน า้ภายในพืน้ท่ี ชุมชนลงสู่สายน า้หลัก การก่อสร้างท่อลอดถนน ณ จุดตัดของล าน า้
อาจมีขนาดไม่เพียงพอ หรือในบาง บริเวณอาจจะไม่มีการก่อสร้างเลย ท าให้ไม่สามารถระบาย 
น า้ออกนอกพืน้ท่ีชมุชนได้ ก่อให้เกิดสภาพ น า้ท่วมขงั นอกจากนัน้พืน้ท่ีชุมชนส่วนใหญ่ มกัจะมี 
การสร้างบ้านอยู่ริมและในคลอง ซ่ึงเป็นการก่อสร้าง รุกล า้ล าน า้สาธารณะ ท าให้ขนาด ของล าน า้
แคบลงแล้วยงัมีการทิง้ส่ิงปฏิกลูลงล าน า้ท าให้ล าน า้ตืน้เขิน อีกด้วย 

 

3.  การท าลายคนัดินป้องกนัน า้ท่วม เช่น ในลุม่น า้เจ้าพระยา กรมชลประทาน  ได้สร้างคนักัน้ 
น า้ท่วมตลอดริมแมน่ า้เจ้าพระยา และแมน่ า้ย่อยจากช่วงจงัหวดัชยันาทจนถึงอ าเภอบางไทร โดย 
คนักัน้น า้เหลา่นีส้ว่นใหญ่เป็นคนักัน้น า้ป้องกันน า้ท่วมในพืน้ท่ีเกษตรกรรม ต่อมาได้มีการรั่วและ 
พังทลายของตล่ิงทางฝ่ังซ้ายของแม่น า้เจ้าพระยา ประกอบกับราษฎรท่ีอาศัยอยู่นอกคันป้องกัน 
น า้ท่วม มักจะท าลาย คันป้องกันน า้ท่วม ท าให้ปริมาณน า้หลากทะลักเข้าไปในพืน้ท่ีป้องกัน  
น า้ท่วมของกรมชลประทาน 
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4.  การสูบน า้บาดาล ซ่ึงเป็นเหตุให้แผ่นดินทรุดตัว ท าให้ระดับน า้ท่วมเพ่ิมมากขึน้ 
และเวลาท่ี น า้ท่วมยาวนานขึน้ 

 สมิทธ ธรรมสโรช (2534: 47) ได้สรุปประเภทของการเกิดอทุกภัยในประเทศไทยว่า 
มกัจะเกิด จากน า้ท่วม ซึ่งสามารถจ าแนกออกเป็น 2 ลกัษณะใหญ่ๆ คือ 

1) น า้ท่วมขงั (Drainage Floods) เป็นสภาวะน า้ท่วมท่ีเกิดจากระบบการระบาย 
น า้ไม่มีประสิทธิภาพ มกัเกิดบริเวณท่ีราบลุ่มและชุมชนเมืองใหญ่ๆ มีลกัษณะค่อยเป็นค่อยไปเม่ือฝนตก 
หนักใน บริเวณนัน้ติดต่อกันหลายวันหรือเกิดจากสภาวะน า้ล้นตลิ่ง ส่วนมากจะเกิดในบริเวณ 
ท้ายน า้และ มีพืน้ท่ีการเกิดอุทกภัยแผ่กว้าง ความเสียหายจะเกิดกับพืชผลทางการเกษตร 
และอสงัหาริมทรัพย์ เป็นสว่นใหญ่ ส าหรับความเสียหายด้านอ่ืนจะมีไม่มาก เพราะจะทราบข้อมลู 
หรือค าเตือนลว่งหน้าและมีเวลา เตรียมการป้องกนัผลกระทบจากการเกิดอทุกภยั 

2) น า้ท่วมฉับพลันหรือน า้ป่า (Flash Floods) เป็นสภาวะน า้ท่วมท่ีเกิดขึน้ 
และลดลงอย่างฉับพลันเน่ืองจากฝนตกหนักในบริเวณพืน้ท่ีซึ่ งมีความลาดชันมาก และ                 
มีคุณสมบัติในการเก็บ กักน า้ หรือต้านน า้ได้น้อย หรืออาจเกิดจากสาเหตอ่ืุน อาทิ เขื่อนหรือ 
อ่างเก็บน า้พัง เ ป็นต้น น า้ท่วมฉับพลันมัก เ กิดขึน้หลังจากฝนตกหนักไม่เ กิน 6 ชั่วโมง 
และมักเกิดในบริเวณท่ีราบระหว่าง หุบเขา ซึ่งอาจไม่มีฝนตก หนักในบริเวณนัน้ แต่มีฝนตก 
หนักมากในบริเวณต้นน า้ท่ีอยู่ห่างออกไป น า้ท่วมฉับพลันจะมีความรุนแรง และเคลื่อนท่ีด้วย 
ความเร็วมาก โอกาสในการป้องกันหรือ หลบหนีจึงมี น้อย ดังนัน้ความเสียหายต่อชี วิต 
และทรัพย์สินจึงมีมาก 

ไทยภักด์ิ ธรรมมงคล (2544: 90) นักอุทกวิทยา ได้จ าแนกประเภทของการเกิดอทุกภยัตาม 
ลกัษณะ สาเหตแุละพืน้ท่ีเกิดอทุกภยั ออกเป็น 4 ประเภทส าคญั ดงันี ้

1) อุทกภัยริมฝ่ังแม่น า้จากน า้ล้นตล่ิง โดยทั่วไปมักเกิดในแม่น า้ขนาดใหญ่             
มีลักษณะ น า้ล้นตล่ิงและไหลเข้าท่วมบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น า้ ความเสียหายเกิดจากน า้ท่วมขังใน       
ระยะ ยาว สาเหตุ มักเกิดจาก ฝนตกหนักอันเน่ืองมาจากร่องมรสุมก าลงัแรงและพายุหมนุ อาทิ 
ไต้ฝุ่ น พายโุซนร้อน พายดีุเปรสชัน่ อทุกภยัประเภทนีม้กัมีช่วงเวลาการเกิดท่ีแน่นอนและจะท่วมเป็น 
เวลา นานหลายสปัดาห์ 
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2) อุทกภัยจากน า้ป่าไหลหลาก โดยทั่วไปมักเกิดในลุ่มน า้ขนาดเล็กท่ีมี Slope 
ลาดชนั มีลักษณะน า้ป่าท่ีไหลลงมาอย่างรวดเร็วและจะรุนแรงมากขึน้ หากลุ่มน า้มีลักษณะเป็น Fan Shape 
สาเหตุมักเกิดจาก ฝนตกหนักอนัเน่ืองมาจากพายุฝนฟ้าคะนองและพายุหมนุ อทุกภยัประเภทนี ้
จะก่อให้เกิดความเสียหาย มากขึน้หากมีการตดัไม้ท าลายป่า เพราะจะท าให้น า้ไหลบ่ามาอย่าง 
รวดเร็ว และมีอ านาจท าลายล้าง มากขึน้ 

3) อุทกภัยในเขตเมือง โดยทั่วไปมักเกิดในเมืองใหญ่ท่ีมีการขยายตัวอย่าง 
รวดเร็วและ ไม่เป็นระเบียบมีการบุกรุกหรือก่อสร้างสิ่งปลกูสร้างใน Flood Plain ท าให้ปริมาณ 
น า้จากฝนท่ีตกหนัก  ไหลออกได้ไม่สะดวก จึงเพ่ิมปริมาณน า้มากขึน้และท่วมเป็นบริเวณกว้างขึน้ 
อทุกภยัประเภทนีก้่อให้เกิด ความเสียหายทางเศรษฐกิจและสงัคมมากท่ีสดุ 

4) อุทกภัยบริเวณสามเหล่ียมปากแม่น า้ โดยทั่วไปมักเกิดบริเวณบางส่วน 
ของปากแม่น า้ ในระยะท่ีมีลมพายุ มีฝนตกหนัก และน า้ป่าไหลลงมาจากลุ่มน า้ตอนบน ส่วนมาก 
จะเกิดในประเทศ บังคลาเทศ หรือจีน เมื่อเกิดพายุหมนุคลื่นจากลมพายุจะพัดผ่านบริเวณนัน้ 
อย่างรุนแรง ท าให้ประชากร เสียชีวิตมาก และบ้านเรือนเสียหายอย่างรุนแรง 

 จากท่ีกล่าวมาแล้วว่า อทุกภยั คือ อนัตรายอนัเกิดจากน า้ท่วมซึ่งลักษณะของน า้ท่วม 
โดยท่ัวไป แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ น า้ท่วมขัง และน า้ท่วมฉับพลัน ขึน้อยู่ กับการเกิด 
ในแต่ละท้องท่ี โดยมีลกัษณะภมูิประเทศเป็นตวัก าหนด 

- น า้ท่วมขัง เป็นภาวะน า้ท่วมท่ีเกิดขึน้จากระบบระบายน า้ไม่มีประสิทธิภาพ 
มกัเกิด บริเวณท่ีราบลุม่แมน่ า้ และบริเวณชมุชนเมืองใหญ่ๆ มีลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป โดยเกิดจาก 
ฝนตกหนัก ณ จุดนัน้ ๆ ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวนั หรือเกิดจากสภาวะน า้ล้นตลิ่ง น า้ท่วมขัง 
สว่นใหญ่ จะเกิดบริเวณ ท้ายน า้ และมีลกัษณะแผ่เป็นบริเวณกว้าง เน่ืองจากไม่สามารถระบายน า้ 
ได้ทนั ความเสียหาย จะเกิดกบั พืชผล ทางเกษตร  และอสงัหาริมทรัพย์เป็นส่วนใหญ่ ส าหรับความ 
เสียหายอ่ืนๆ มีไม่มากนัก เพราะสามารถเคลื่อนย้ายไปอยู่ในท่ีปลอดภยัได้ เมื่อทราบค าเตือน 
ลว่งหน้าเก่ียวกบั สภาวะฝนตกหนกั และน า้ล้นตลิ่ง 

-  น า้ท่วมฉับพลัน เป็นสภาวะน า้ท่วมท่ีเกิดขึน้อย่างฉับพลันจากการเคล่ือนตัว 
อย่างรวดเร็ว ของปริมาณน า้จ านวนมาก จากท่ีสูงลงสู่ท่ีต ่า มักเกิดหลังจากฝนตกหนักไม่เกิน  
หกชัว่โมง และมกัเกิด บริเวณท่ีราบระหว่างหบุเขา โดยอาจไมมี่ฝนตกหนกับริเวณนัน้มาก่อนเลยก็ได้ 
แต่มีฝนตกหนักมากบริเวณ ต้นน า้  ท่ีอยู่ห่างออกไป หรืออาจเกิดจากเข่ือนพังก็ได้ น า้ท่วมฉับพลันมี 
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ความรุนแรง และเคลื่อนท่ีด้วยความ รวดเร็วมาก โอกาสท่ีจะป้องกันหรือหลบหนีจึงมีน้อย 
จึงเกิดความเสียหายได้มากกวา่ ทัง้แก่ชีวิต และทรัพย์สิน 

4. การเกิดอุทกภัย พ.ศ. 2554 

อทุกภัยครัง้นีเ้ร่ิมขึน้ในระหว่างฤดมูรสุม เมื่อพายุหมุนนกเตนขึน้ฝ่ังทางตอนเหนือของ 
เวียดนาม ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักทางภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
และ ท าให้เกิดอุทกภัยในหลายจังหวัดเร่ิมตัง้แต่วันท่ี 31 กรกฎาคม  ภายในสัปดาห์แรก ของ 
อุทกภัยก็มีรายงานผู้ เสียชีวิตถึงสิบสามคน  อุทกภัยด าเนินต่อไปในสิบหกจังหวัด ขณะท่ีฝน 
ยงัคงตกลงมาอย่างหนกั และภายในเวลาไมน่านอทุกภยัก็ลกุลาม ไปทางใต้ เมื่อแม่น า้เจ้าพระยา 
ได้รับน า้ปริมาณมากจากแมน่ า้ สาขา และสง่ผลกระทบตอ่หลายจงัหวดัในภาคกลาง จนถึงวนัท่ี 4 
ตลุาคม ย่ีสิบห้าจงัหวดัยงัได้รับ ผลกระทบ และเสี่ยงตอ่อทุกภยัเพ่ิมเติม เน่ืองด้วยเขื่อนส่วนใหญ่ 
มีระดบัน า้ใกล้หรือเกินความจ ุ

ปริมาณฝนในเดือนมีนาคมเหนือพืน้ ท่ีภาคเหนือของประเทศไทยอยู่ ท่ี  344% 
มากกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งไม่ปกติ โดยเฉพาะเขื่อนภูมิพลได้รับปริมาณน า้ฝน 242.8 มิลลิเมตร 
มากกว่าปกติ 25.2 มิลลิเมตร ตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคมเ ป็นต้นมา เขื่อนได้สะสมน า้แล้ว 245.9 
มิลลเิมตร หรือ 186% มากกวา่คา่ปกติ 

โดยก่อนหน้านีไ้ด้เกิดอทุกภยัและดนิถลม่ทางภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งเร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 23 
มีนาคมแล้ว เหตุการณ์ดังกล่าวท าให้มีผู้ เสียชีวิตอย่างน้อย 53 คน  และสร้างความเสียหาย 
มากกวา่ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ชยัพร ไชยสวสัดิ์.(2555). ข้อมลูน า้ท่วม (ออนไลน์). สืบค้นจาก: 
https://sites.google.com/site/rockker5566/khxmul-na-thwm#cite_note-9 [30 พฤศจิกายน 
2555] ) 

ประเทศไทยอยู่ ใน เขตร้อน หลายภาคส่วนของประเทศจึงมัก เ กิด น า้ท่วมฉับ 
พลันตามฤดูกาล อทุกภยัมักเร่ิมขึน้ในภาคเหนือแล้วค่อยขยายวงลงมาตามแม่น า้เจ้าพระยา 
ผา่นท่ีราบภาคกลาง ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ตามแม่น า้ชีและมลูซึ่งไหลลง แม่น า้โขง หรือใน 
พืน้ท่ีลาดเขาชายฝ่ัง ในภาคตะวนัออกและภาคใต้ ส่วนท่ีเหลือของพายุหมนุเขตร้อนซึ่งพัดถล่ม 
ประเทศเวียดนามหรือ คาบสมทุรทางใต้เพ่ิมหยาดน า้ฟ้าโดยทั่วไป ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อ 
อุทกภัยมากขึน้ไปอีก ประเทศไทยมีระบบควบคุมการระบายน า้ รวมถึงเขื่อนหลายแห่ง 
คลองชลประทานและแอ่ง ยับยัง้น า้ท่วม ("แก้มลิง") (flood detention basin) แต่ยังไม่เพียงพอ 
ต่อการป้องกันความเสียหาย อันเ กิดจากอุทกภัย  โดยเฉพาะอย่าง ย่ิงในพืน้ ท่ีชนบท 

http://th.wikipedia.org/wiki/พายุหมุนนกเตน
http://th.wikipedia.org/wiki/เวียดนาม
http://th.wikipedia.org/wiki/น้ำป่า
http://th.wikipedia.org/wiki/น้ำป่า
http://th.wikipedia.org/wiki/แม่น้ำชี
http://th.wikipedia.org/wiki/แม่น้ำมูล
http://th.wikipedia.org/wiki/แม่น้ำโขง
http://th.wikipedia.org/wiki/พายุหมุนเขตร้อน
http://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศเวียดนาม
http://th.wikipedia.org/wiki/หยาดน้ำฟ้า
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มีความพยายามอย่างมาก รวมทัง้ระบบอุโมงค์ ระบายน า้ซึ่งเร่ิมใน พ.ศ. 2544ในการป้องกัน 
อทุกภยัในกรุงเทพมหานคร ซึ่งตัง้อยู่ ณ ปากแม่น า้ เจ้าพระยาและมกัเกิดน า้ท่วม ผลของความ 
พยายามดงักลา่วนับเป็นความส าเร็จส าคญั โดย กรุงเทพมหานครมกัเกิดอทุกภยัเพียงเล็กน้อย 
และกินเวลาไมน่านนบัตัง้แตอ่ทุกภยัครัง้ใหญ่เมื่อ พ.ศ.2538 อย่างไรก็ดี ภมูิภาคอ่ืนยงัเกิดอทุกภัย 
รุนแรง โดยครัง้ลา่สดุใน พ.ศ. 2553 

ขนาดและขอบเขตของอทุกภยัใน พ.ศ. 2554 บางส่วนอาจถือได้ว่าเกิดขึน้จากปริมาณ 
น า้ฝนท่ี ตกลงมาน้อยในฤดมูรสมุ พ.ศ. 2553 ระดบัน า้ในเขื่อนท าสถิติต ่าสดุเมื่อเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2553 หลกัฐานแสดงวา่ ตอนต้นฤดฝูน เขื่อนได้กกัเก็บน า้ปริมาณมากเพ่ือเป็นน า้ส ารองและ 
ป้องกนัอทุกภยั ในช่วงต้น ปริมาณน า้ฝน พ.ศ. 2554 สามารถแสดงได้เห็นโดยปริมาณน า้ท่ีกักเก็บ 
ในเขื่อนภมูิพล น า้มากกว่า 8,000 ล้านลกูบาศก์เมตรถูกเก็บไว้ในเวลา 3 เดือน จนเขื่อนเต็ม 
ความจุ 100% เมื่อถึงขีด กักเก็บน า้แล้ว ฝนท่ียังตกลงมาบีบให้ทางการต้องเพ่ิมการปล่อยน า้ 
ออกจากเขื่อน แม้จะท าให้เกิด อุทกภัยเพ่ิมขึน้ และน าไปสู่การกล่าวหาว่า การบริหารจัดการ 
เขื่อนผิดพลาดในช่วงต้นของฤดมูรสมุนี ้อย่างไรก็ดี การโต้แย้งกลบัมีว่า หากฤดมูรสมุ พ.ศ.2554 
สั น้ และไม่มี กา ร เก็ บน า้ ไ ว้ ใน เขื่ อน แ ล้ว  ห ากน า้ ลดลงต ่ า ก ว่า ร ะดับ เ มื่ อพ .ศ . 2553 
จะเป็นการบริหารจดัการผิดพลาดเช่นกนั 

 
5. แนวทางการให้ความช่วยเหลือ 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและรับทราบตามท่ีส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ  
และสงัคมแห่งชาติเสนอ ดงันี ้(เสาะหา.(2554) มาตรการช่วยเหลือน า้ท่วมของรัฐบาล (ออนไลน์). 
สืบค้นจาก : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=758305 [30 พฤศจิกายน 2555]) 

1. เห็นชอบมาตรการด้านการเงินท่ีช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้กระ
ทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์ และ กระทรวงการคลงั ส ารวจและประเมินความเสียหายเพ่ือให้สามารถเร่งด าเนินการ 
ได้อย่างชดัเจน 

2. เห็นชอบมาตรการด้านสินเช่ือเพ่ือช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการท่ีได้รับผลกร
ะทบจากอุทกภัย  ในวงเงินรวม325,000 ล้านบาท และมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการคลัง จัดท าข้อมูลลงทะเบียนผู้ประสบความเสียหายเพ่ือ 
ให้สถาบนัการเงินท่ีเก่ียวข้อง พิจารณาดแูลโดยโครงการสินเช่ือดงักลา่ว 
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3. รับทราบแนวทางการให้การสนบัสนนุด้านสิทธิประโยชน์การลงทนุ และมอบหมายให้ 
กระทรวงอตุสาหกรรมพิจารณาด าเนินการ และรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบสาระส าคญั               

มาตรการช่วยเหลือผู้ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย  ประกอบด้วยมาตรการ  3 ด้าน 
ดงัต่อไปนี ้(เสาะหา.(2554) มาตรการช่วยเหลือน า้ท่วมของรัฐบาล (ออนไลน์) . สืบค้นจาก : 
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=758305 [30 พฤศจิกายน 2555] ) 

1. มาตรการด้านการเงินท่ีช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งสามารถด าเนินกา
รใน ปัจจบุนัประกอบด้วย การช่วยเหลือคา่เสียหายด้านท่ีพกัอาศยั (ไม่เกินหลงัละ 30,000 บาท) 
และ ทรัพย์สินท่ีประสบอุทกภัย (ครัวเรือนละไม่เกิน  10,000 บาท) โดยกระทรวงมหาดไทย 
และกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  การช่วยเหลือผู้ ประสบภัย 
พิบัติกรณีฉุกเฉิน (อทุกภัย) (ครัวเรือนละ  5,000 บาท) โดยกระทรวงมหาดไทย การช่วยเหลือ 
เกษตรกรท่ีได้รับความเสียหายด้านพืช ประมงและปศุสัตว์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และการลดภาระหนีใ้ห้แก่ลูกหนีข้องสถาบัน การเงินต่างๆ  โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และกระทรวงการคลงั 

 2. มาตรการด้านสินเช่ือเพ่ือช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการท่ีได้รับผลกระทบจาก  
อทุกภยั ในวงเงินรวม 325,000 ล้านบาท 

2.1 สินเช่ือรายย่อยส าหรับผู้ประสบอุทกภัยจากธนาคารออมสิน ธนาคารอาคาร 
สงเคราะห์และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วงเงิน 80,000 ล้านบาท ได้แก่ 

 (1) สินเช่ือส าหรับกลุ่มรายย่อย วงเงินรวม  20,000 ล้านบาท ด าเนินการโดย 
ธนาคารออมสิน 

 (2)  สินเ ช่ือเ พ่ือการเคหะ  วงเ งินรวม  30,000  ล้ านบาท ด า เ นินการโดย 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารออมสิน 

(3) สินเช่ือส าหรับกลุ่มเกษตรกร วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท ด าเนินการโดย 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

2.2 สินเช่ือรายย่อยส าหรับผู้ประสบอทุกภยัจากโครงการประกนัสงัคมวงเงิน 10,000 .- 
ล้านบาท ได้แก่ 
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(1)  โครงการประกันสังคมเคียงข้างผู้ ประกันตนต้านอุทกภัย ส าหรับสถาน 
ประกอบการ วงเงิน 2,000 ล้านบาท เพ่ือใช้ในกิจการหรือการซ่อมแซมสถานประกอบการ รายละ 
ไมเ่กิน 1 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3 (คงท่ี 3 ปี) 

(2) โครงการประกนัสงัคมเคียงข้างผู้ประกนัตนต้านอทุกภยั วงเงิน 8,000 ล้านบาท 
ส าหรับผู้ ประกันตน เ พ่ือซ่ อมแซมบ้านท่ีถูกน า้ท่วมของตนเองหรือของ บิดามารดา 
รายละไมเ่กิน 50,000 บาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 2.5 (คงท่ี 2 ปี) 

2.3 การค า้ประกันสินเช่ือของอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม  โดยบรรษัท 
ประกนัสินเช่ืออตุสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.)ให้การค า้ประกนัสินเช่ือของผู้ประกอบการ ท่ีต้องการ 
สินเช่ือเพ่ือฟืน้ฟธูรุกิจ ระยะเวลาค า้ประกนั 7 ปี ซึ่งจะครอบคลมุวงเงินให้กู้ ของธนาคาร พาณิชย์ 
จ านวน 120,000 ล้านบาท โดย บสย.รับผิดชอบส่วนสญูเสียในการจ่ายค่าประกัน ชดเชยสงูสดุ 
ไม่เกินร้อยละ 30 และมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการค า้ประกันร้อยละ  1.75 ให้เป็น เวลา 3 ปี 
รวมถึงขอความร่วมมือ ให้ธนาคารพาณิชย์คิดอตัราดอกเบีย้เงินกู้ กับลกูค้าท่ีได้รับ การค า้ประกัน 
ในอัตราร้อยละ  3  ต่อ ปีในช่วง  3 ปีแรก ซึ่ งมาตรการ นี ร้ัฐบาลสนับสนุนชด เชยค่า 
ธรรมเนียมและคา่ชดเชยความเสียหายสงูสดุไมเ่กิน 23,000 ล้านบาท 

2.4 สินเช่ือดอกเบีย้ต ่าส าหรับผู้ประกอบการ โดย 

(1) ธนาคารออมสิน ร่วมให้สินเช่ือร้อยละ 50 กับธนาคารพาณิชย์ท่ีให้สินเช่ือแก่     
ผู้ประกอบการท่ีประสบอุทกภัย ทัง้นี ้ด าเนินการโดยให้ธนาคารออมสินฝากเงินกับธนาคาร  
พาณิชย์ ท่ีต้องการ และธนาคารออมสินรับอัตราดอกเบีย้เงินฝากร้อยละ  0.01 ต่อปี ทัง้นี ้
ได้ก าหนดวงเงิน ของ ธนาคารออมสิน จ านวน 20,000 ล้านบาท เพ่ือรวมกับวงเงินของธนาคาร 
พาณิชย์ จ านวน 20,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินสินเช่ือ 40,000 ล้านบาท 

(2) โครงการสินเช่ือเพ่ือสง่เสริมการจ้างงาน วงเงิน 10,000 ล้านบาทโดยส านักงาน 
ประกนั สงัคมน าเงินไปฝากธนาคารท่ีเข้าร่วมโครงการเพ่ือปล่อยกู้ ให้แก่สถานประกอบการท่ีขึน้ 
ทะเบียนกบัส านกังานประกนัสงัคมเพ่ือเสริมสภาพคลอ่ง หรือเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 

2.5 สินเช่ือจากธนาคารเพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญ่ีปุ่ น (JBIC) กระทรวง 
การคลังจะประสานกับ JBIC เพ่ือให้พิจารณาน าเงินเข้าฝากธนาคารพาณิชย์ท่ีต้องการ 
เงินเพ่ือปลอ่ย สินเช่ือแก่ผู้ประกอบการท่ีประสบอทุกภยั จ านวน  50,000 ล้านบาท โดยจะมีการ 
หารือในเง่ือนไขทาง การเงินของวงเงินดงักลา่วตอ่ไป 
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2.6 สินเช่ือเพ่ือพฒันาระบบป้องกนัอทุกภยั โดยรัฐบาลจะหาแหล่งเงินกู้ดอกเบีย้ต ่าซึ่ง 
รัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณชดเชยเพ่ือให้สินเช่ือดอกเบีย้ต ่าแก่ การนิคมอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย (กนอ.) และผู้ประกอบการเพ่ือการลงทุนในระบบป้องกันอทุกภยัของนิคมและ 
โรงงานโดยมีวงเงิน 15,000 ล้านบาท ทัง้นีร้ะบบและโครงพืน้ฐานท่ีสร้างขึน้จะต้องเป็นไปตาม 
มาตรฐานท่ีรัฐจะก าหนดขึน้ เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบป้องกันอุทกภัยของประ เทศโดยรวม 
และระบบป้องกนัอทุกภยัให้กบันิคม อตุสาหกรรมซึ่งรัฐจะสร้างขึน้ด้วย 

3. มาตรการสนบัสนนุด้านสิทธิประโยชน์การลงทนุ 

นอกเหนือจากมาตรการด้านการเงินและสินเช่ือ ควรพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการโดย 
มาตรการด้านสิทธิประโยชน์การลงทนุ ดงัตอ่ไปนี ้(เสาะหา.(2554) มาตรการช่วยเหลือน า้ท่วมของ
รัฐบาล (ออนไลน์). สืบค้นจาก : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=758305 [30 
พฤศจิกายน 2555] ) 

3.1 ขยายสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุน โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
พิจารณายืดเวลาหรือขยายสิทธิประโยชน์ให้แก่นกัลงทนุท่ีประสบความเสียหายจากอทุกภยั 

3.2 อ านวยความสะดวกด้านวีซ่าและใบอนญุาตท างาน โดยคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนดูแลอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เช่ียวชาญต่างประเทศท่ีจะเข้ามาท างานในประเทศเพ่ือ   
แก้ไข ปัญหาและฟืน้ฟโูรงงานท่ีประสบความเสียหาย 
 
6. ข้อมูลพืน้ฐาน เขตดอนเมือง 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



29 
 

 

เขตดอนเมือง เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยู่ ในกลุ่มเขต 
กรุงเทพเหนือ สภาพทั่วไปเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย โดยมีแหล่งสถาบันราชการ 
อยู่ทางด้านตะวนัออก ของพืน้ท่ี 

 

ท่ีตัง้และอาณาเขต 
 

เขตดอนเมืองตัง้อยู่ทางเหนือสดุของกรุงเทพมหานคร มีอาณาเขตติดต่อกับพืน้ท่ีปกครอง 
ตา่ง ๆ เรียงตามเขม็นาฬิกา ดงันี ้

 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอเมืองปทุมธานีและอ าเภอล าลูกกา  (จังหวัดปทุมธานี ) 
มีคลองบ้านใหม่ คลองเปรมประชากร แนวเส้นตรงผ่านแนวรัว้บริษัทดอนเมืองพัฒนา 
แนวรั ้วหมู่ บ้ านวังทอง  แนวรั ้ว โ ร ง เ รียนมัธ ยมสังคี ต วิทยา  ก รุ ง เ ทพมหานคร 
และแนวรัว้อนสุรณ์สถานแห่งชาติ เป็นเส้นแบ่งเขต  

 ทิศตะวนัออก ติดตอ่กบัเขตสายไหมและเขตบางเขน 
มีถนนพหลโยธินและคลองถนนเป็นเส้นแบ่งเขต  

 ทิศใต้ ตดิตอ่กบัเขตหลกัสี่ มีคลองวดัหลกัสี่ คลองเปรมประชากร 
และคลองตาอฐูเป็นเส้นแบ่งเขต  

 ทิศตะวนัตก ติดตอ่กบัอ าเภอปากเกร็ด (จงัหวดันนทบรีุ) มีคลองประปาเป็นเส้นแบ่งเขต  
พืน้ท่ีเขตดอนเมืองเดิมขึน้อยู่กบัอ าเภอบางเขน จงัหวดัพระนคร ตอ่มาในปี พ.ศ. 2515 ได้มี 

ประกาศคณะปฏิวัติจัดตัง้กรุงเทพมหานครขึน้แทนท่ีนครหลวงกรุงเทพธนบุรีซึ่งเกิดจากการ 
รวมกันของ จังหวดัพระนครและจังหวัดธนบุรี อ าเภอบางเขนได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น 
เขตบางเขน สว่นต าบล ตา่งๆ ในท้องท่ีก็มีฐานะเป็นแขวง 

ภายหลงัพืน้ท่ีเขตบางเขนมีความเจริญและมีประชากรหนาแน่นขึน้ พืน้ท่ีบางแห่งอยู่ไกล 
จากส านักงานเขต กระทรวงมหาดไทยจึงได้รวมแขวงสีกัน แขวงทุ่งสองห้อง และแขวงตลาด 
บางเขน จัดตัง้ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ในวันท่ี 4 กันยายน  พ.ศ. 2532 จากนัน้ 
ก็ได้มีประกาศกระทรวง มหาดไทยเปลี่ยนแปลงพืน้ท่ีเขตดอนเมืองและจดัตัง้เขตหลกัสี่เมื่อวนัท่ี 14 
ตลุาคม พ.ศ. 2540 ท าให้ แขวงตลาดบางเขนถกูแบ่งออกเป็นสองสว่น คือสว่นท่ีแยกไปรวมกบัเขต 

http://th.wikipedia.org/wiki/เขตการปกครองในกรุงเทพมหานคร
http://th.wikipedia.org/wiki/กรุงเทพมหานคร
http://th.wikipedia.org/wiki/อำเภอเมืองปทุมธานี
http://th.wikipedia.org/wiki/อำเภอลำลูกกา
http://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดปทุมธานี
http://th.wikipedia.org/wiki/คลองเปรมประชากร
http://th.wikipedia.org/wiki/โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา_กรุงเทพมหานคร
http://th.wikipedia.org/wiki/อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
http://th.wikipedia.org/wiki/เขตสายไหม
http://th.wikipedia.org/wiki/เขตบางเขน
http://th.wikipedia.org/wiki/ถนนพหลโยธิน
http://th.wikipedia.org/wiki/เขตหลักสี่
http://th.wikipedia.org/wiki/อำเภอปากเกร็ด
http://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดนนทบุรี
http://th.wikipedia.org/wiki/เขตบางเขน
http://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดพระนคร
http://th.wikipedia.org/wiki/พ.ศ._2515
http://th.wikipedia.org/wiki/กรุงเทพมหานคร
http://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดธนบุรี
http://th.wikipedia.org/wiki/แขวง
http://th.wikipedia.org/wiki/4_กันยายน
http://th.wikipedia.org/wiki/พ.ศ._2532
http://th.wikipedia.org/wiki/เขตหลักสี่
http://th.wikipedia.org/wiki/14_ตุลาคม
http://th.wikipedia.org/wiki/14_ตุลาคม
http://th.wikipedia.org/wiki/พ.ศ._2540
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หลกัสี่กบั สว่นท่ียงัอยู่ในเขตดอนเมือง ตอ่มากรุงเทพมหานครจึงประกาศจดัตัง้แขวงสีกนัเตม็พืน้ท่ี 
เขตดอนเมือง โดยรวมพืน้ท่ี แขวงตลาดบางเขนเดิมเข้าไว้ด้วยเพ่ือความชดัเจนในการปกครอง 

เน่ืองด้วยยงัไมม่ีประกาศก าหนดแนวพืน้ท่ีแขวงให้มีความชัดเจนแน่นอน ท าให้เกิดความ สบัสน 
แก่ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีผู้ ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานครจึงเปลี่ ยนแปลงพืน้ท่ีแขวงสีกัน 
และตัง้แขวง ดอนเมืองและแขวงสนามบินขึน้มาเมื่อปี พ.ศ. 2552 

การแบ่งเขตการปกครอง 

เขตดอนเมืองแบ่งหน่วยการปกครองย่อยออกเป็น 3 แขวง (khwaeng) ได้แก่ 

1. สีกนั  (Si Kan) 
2. ดอนเมือง  (Don Mueang) 

3. สนามบิน  (Sanam Bin) 

การคมนาคม 

ในพืน้ท่ีเขตดอนเมืองมีทางสายหลกั ได้แก่ 
 ถนนพหลโยธิน  
 ถนนวิภาวดีรังสิต  
 ทางยกระดบัอตุราภิมขุ  
 ถนนสรงประภา  

สว่นทางสายรอง ได้แก่ 
 ถนนก าแพงเพชร 6  
 ถนนเชิดวฒุากาศ  
 ถนนช่างอากาศอทิุศ  
 ถนนเลียบคลองประปา  
 ถนนสรนคมณ์  
 ถนนประชาอทิุศ  
 ถนนโกสมุร่วมใจ  

 ถนนวดัเวฬวุนาราม  
 ถนนนาวงประชาพฒันา  
 ถนนเดชะตงุคะ  
 ถนนเลียบคนูายกิม สาย 1  
 ถนนจนัทรุเบกษา  
 ถนนธปูเตมีย์  

 

http://th.wikipedia.org/wiki/พ.ศ._2552
http://th.wikipedia.org/wiki/แขวง
http://th.wikipedia.org/wiki/ถนนพหลโยธิน
http://th.wikipedia.org/wiki/ถนนวิภาวดีรังสิต
http://th.wikipedia.org/wiki/ทางยกระดับอุตราภิมุข
http://th.wikipedia.org/wiki/ถนนสรงประภา
http://th.wikipedia.org/wiki/ถนนกำแพงเพชร_6
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=ถนนเชิดวุฒากาศ&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=ถนนช่างอากาศอุทิศ&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/ถนนเลียบคลองประปา
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=ถนนสรนคมณ์&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=ถนนประชาอุทิศ_(เขตดอนเมือง)&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=ถนนโกสุมร่วมใจ&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=ถนนวัดเวฬุวนาราม&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=ถนนนาวงประชาพัฒนา&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=ถนนเดชะตุงคะ&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=ถนนเลียบคูนายกิม_สาย_1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=ถนนจันทรุเบกษา&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=ถนนธูปเตมีย์&action=edit&redlink=1
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ทางน า้ มีคลองถนน คลองวดัหลกัสี่ คลองเปรมประชากร คลองเตาอฐู 

สถานท่ีส าคญั 
 ท่าอากาศยานดอนเมือง  
 พิพิธภณัฑ์กองทพัอากาศ  
 บ้านกระเดื่องคู ่ 

 

7. งานวจิัยท่ีเก่ียวข้อง 
         วรเดช จนัทรศร (2544) ได้ศกึษา และเสนอ การพัฒนาต้นแบบการบริการสาธารณะท่ีเป็น
เลิศ: กรณีศกึษาจากตา่งประเทศ การปรับปรุงบริการสาธารณะให้มีคณุภาพ ต้องให้ความส าคญั 
กบั การน าเสนอวิธีการบริการคณุภาพโดยเน้นผลผลิตตรงตามความต้องการของหน่วยงาน การให้
ความมัน่ใจวา่ มีการแก้ไข ปรับปรุงท่ีเหมาะสมหากมีสิ่งผิดพลาดต้องแก้ไข ชีแ้จง ขอโทษ และการ
มุง่ให้ความส าคญัแก่ลกูค้า โดยจดัท ามาตรฐานการให้บริการแก่ผู้ ใช้บริการแต่ละคน กลุ่ม จัดหา
ข้อมูลท่ีมีความเท่ียงตรงสมบูรณ์จัดให้มีทางเลือกในการให้ค าแนะน า หรือค าปรึกษาเพ่ือ
ประเมินผลด้านการปรับปรุงการให้บริการ และผู้ใช้บริการสามารถให้การเสนอแนะได้ 
       Hoffman and Bateson (2006) สรุปเก่ียวกับการบริการว่า การบริการเป็นกิจกรรม 
ผลประโยชน์หรือความพึงพอใจท่ีสนองความต้องการของผู้มารับบริการ  โดยต้องสร้างระบบการ
บริการท่ีมีคุณภาพซึ่งต้องค านึงถึงองค์ประกอบหลกัคือ ต้องรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ
อย่างต่อเน่ือง ให้บริการท่ีน่าเช่ือถือไว้วางใจบริการท่ีเป็นไปตามท่ีให้สัญญาหรือตามท่ีเสนอไว้ 
รูปแบบการให้บริการท่ีหลากหลายจะต้องไมล่ดคณุภาพบริการหลกัท่ีมีอยู่เดิม  การให้บริการต้อง
มีการปรับปรุงได้ดีขึน้ เสนอบริการท่ีเกินความคาดหวงัแก่ผู้รับบริการ ทีมงานต้องพร้อมเสมอให้มี
การวิจัยเก่ียวกับการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี และรูปแบบการบริการต้องมีรูปแบบท่ีพิเศษอยู่ใน
ระดบัเป็นผู้น าในบริการนัน้ ๆ ดงันัน้ การให้บริการจึงควรค านึงถึงหลกัการส าคญั ดงันี ้คือ ( 1) 
หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ กล่าวคือ ประโยชน์หรือบริการท่ี
องค์การจดัให้นัน้ จะต้องตอบสนองความต้องการของบคุคลสว่นใหญ่มิใช่เป็นการจัดให้แก่บุคคล
กลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยเฉพาะ มิฉะนัน้แล้วนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดในการเอือ้อ านวย

http://th.wikipedia.org/wiki/ท่าอากาศยานดอนเมือง
http://th.wikipedia.org/wiki/พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=บ้านกระเดื่องคู่&action=edit&redlink=1
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ประโยชน์และบริการแล้วยังไม่คุ้มค่ากับการด าเนินงานนัน้ ๆ ด้วย (2) หลักความสม ่าเสมอ 
กลา่วคือ การให้บริการนัน้ จะต้องด าเนินไปอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ ไม่ใช่ท า ๆ หยุด ๆ ตาม
ความพอใจของผู้บริหารหรือผู้ปฏิบตัิงาน (3) หลกัความเสมอภาค กลา่วคือ บริการท่ีจดันัน้ จะต้อง
ให้แก่ผู้มาใช้บริการทกุคนอย่างเสมอหน้าและเท่าเทียมกนั ไมม่ีการใช้สิทธิพิเศษแก่บคุคลหรือกลุม่
ใดในลกัษณะแตกตา่งจากกลุ่มใดในลกัษณะแตกต่างจากกลุ่มคนอ่ืน ๆ อย่างเห็นได้ชัดเจน (4) 
หลกัความประหยดั กลา่วคือ คา่ใช้จ่ายท่ีต้องใช้ในการให้บริการจะต้องไม่มากจนเกินกว่าผลท่ีจะ
ได้รับ และ (5) หลกัความสะดวก กลา่วคือ บริการท่ีจัดให้แก่ผู้ รับบริการจะต้องเป็นไปในลกัษณะ
ปฏิบตัิได้ง่ายสะดวกสบาย สิน้เปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ทัง้ยังไม่เป็นการสร้างภาวะยุ่งยากใจ
ให้แก่ให้บริการ หรือผู้มาใช้บริการมากจนเกินไป โดยให้เอกชนมาร่วมด าเนินการแทนงาน
บางอย่างท่ี มิใช่งานหลกั เน้นลกูค้าหรือผู้รับบริการ มีการกระจายอ านาจ สนบัสนนุให้หน่วยงานท่ี
มิใช่ภาครัฐ มีบทบาทมากขึน้ (Rhodes, 1996)          
         เรวตั แสงสริุยงค์ (2547) ได้ท าการศึกษาการบริการอิเล็กโทรนิกส์: ตวัแบบส าหรับการ
ให้บริการสาธารณะของไทย พบว่า การบริการรูปแบบใหม่ภายใต้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นการให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Service Delivery--ESD) มุ่งเน้น
การให้บริการต่อประชาชน คือ ประชาชนสามารถติดต่อกับรัฐบาลได้จากทุกท่ีและทุกเวลา คือ 
เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงการให้บริการกระท าได้จากหลายช่องทาง จะใช้แบบใหม่หรือโทรศพัท์ 
โทรสาร ท่ีเป็นบริการแบบเดิม รัฐบาลให้บริการประชาชนเหมือนลกูค้า ประชาชนสามารถเข้าถึง
และน าข้อมลูของรัฐจากทุกหน่วยงานไปใช้ได้จากศนูย์กลางการให้บริการของรัฐ (government 
gateway) โดยรูปแบบของการบริการอิเลก็ทรอนิกส์ของรัฐบาลจ าแนกได้ 4 รูปแบบ  คือ รัฐบาลสู่
ประชาชน (Government to Citizen--G2C) เป็นเว็บท่ีบริการประชาชนซึ่งรัฐบาลได้รับ
ผลตอบแทนในรูปของรายได้เข้าหน่วยงานรัฐ เช่นการเก็บภาษี  การออกใบรับรอง รูปแบบท่ีสอง 
คือ บริการของรัฐบาลสู่ธุรกิจ (Government to Business--G2B) เป็นการท่ีรัฐบาลจัดซือ้จัดจ้าง 
เป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการท าธรุกรรมกบัภาครัฐ เช่น การขายข้อมลู ออกใบอนญุาต ให้ลิขสิทธ์ิ 
รูปแบบท่ีสาม คือ บริการจากรัฐบาลสู่รัฐบาล (Government to Government--G2G) เป็นการ
ประสานระหว่างหน่วยงาน ( intra and inter administration) และรูปแบบสดุท้าย บริการจาก
รัฐบาลสู่ต่างประเทศ (Government to Foreign--G2X) เป็นบริการระหว่างรัฐบาล และรัฐหรือ
หน่วยงานตา่งประเทศ เช่น ประสานความร่วมมือในการลงทนุ การท่องเท่ียว 
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