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บทที่  1 

บทน า 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

 ภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาส าคญัอย่างยิ่งท่ีทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเพ่ือป้องกัน

ไมใ่ห้เกิดภยัพิบตั ิและเตรียมตวัหามาตรการในการจดัการภยัพิบตัิทางธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ

และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทัว่ถึงและรวดเร็ว ประกอบกบั ภาวะโลกร้อนซึ่ง

นบัวนัยิ่งทวีคณูความรุนแรงเพิ่มมากขึน้ และส่งผลกระทบตอ่สภาพภูมิอากาศและบริเวณท่ีมนษุย์

อาศยัอยู่ ผลกระทบดงักล่าวล้วนมีท่ีมาจากการกระท าของมนษุย์ในด้านวิถีชีวิตและความเป็นอยู ่

ตลอดจนทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม 

ในช่วงหลายทศวรรษท่ีผ่านมา มนุษย์ต่างใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของตนเอง  โดยไม่ไ ด้ค านึงถึ งผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมนัน้ ก็ คือมลพิ ษ ก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ท่ีมีจ านวนมาก และสารพิษอ่ืนๆ สิ่งแวดล้อมก็นบัวนัย่อมเส่ือมโทรมมากขึน้

ตามจ านวนมนุษย์ท่ีเพิ่มมากขึน้  ท าให้ทั่วโลกกลับต้องเผชิญกับภาวะโลกร้อนอย่างสาหัส ซึ่ง

ผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะโลกร้อนได้ทวีคณูความรุนแรงมากขึน้อย่างนา่หวาดวิตก       

“เม่ือน า้แข็งขัว้โลกละลายท าให้ระดบัน า้ทะเลเพิ่มมากขึน้ สง่ผลให้ เพิ่มความรุนแรงของ

การกดัเซาะชายฝ่ัง สภาวะน า้ทว่มท่ีรุนแรงขึน้ในชว่งฤดนู า้หลาก น า้เคม็ทะลกัเข้าสูแ่หลง่น า้จืด 

อาคารถนน โครงสร้างพืน้ฐานท่ีก่อสร้างไว้ตามแนวชายฝ่ังและในทะเลอาจไมเ่หมาะสมอีกตอ่ไป 

การเปล่ียนแปลงทิศทางและความเร็วของกระแสน า้ในแตล่ะพืน้ท่ี การเปล่ียนแปลงของระบบ

นิเวศน์ชายฝ่ัง หาดโคลน ป่าชายเลน  ผลกระทบภาวะโลกร้อนยงัท าให้ทัว่โลกต้องประสบกบัภยั

พิบตัมิากขึน้”     (สว่นประชาสมัพนัธ์กรมทรัพยากรธรณี, 2555)   จากข้อมลูดงักลา่ว แสดงให้เห็น 

ภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาส าคญัอยา่งยิ่งท่ีทกุคนต้องร่วมมือกนัแก้ไขปัญหาเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้เกิด

ภยัพิบตัทิางธรรมชาติ 
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จากเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้นี ้ อาจจะเป็นสญัญาณในการเตรียมตวัรับมือกบัผลกระทบท่ีเกิด

จากภาวะโลกร้อน หลายประเทศต้องประสบกบัภยัพิบตัิทางธรรมชาต ิ มีผู้ เสียชีวิตและผู้ เสียหาย

จ านวนมาก ตามสถิติดงันี ้

  
ตารางท่ี 1.1 แสดงสถติปิระเทศที่ประสบภัยจากโลกร้อน 

 

 
ท่ีมา: 10 ประเทศท่ีมีผู้ เสียชีวิตจากภาวะโลกร้อนมากท่ีสดุ. (2555).  วนัท่ีเข้าถึงข้อมลู 31 ตลุาคม 

2557, แหลง่ท่ีมา http://thaipublica.org/2012/11/climate-change-monitor/ 

ทา่มกลางความหวาดวิตกจากสิ่งท่ีไมไ่ด้คาดคิด ท าให้ในหลายประเทศต้องเผชิญกบั 

ปัญหาภยัพิบตัจิากโลกร้อน ดงัเชน่ในประเทศสหรัฐอเมริกา พายเุฮอริเคนแซนดี ้ รายงานวา่ “พายุ

เฮอริเคนแซนดีเ้คล่ือนท่ีด้วยความเร็วลมศนูย์กลาง 135 ก.ม./ชม. เข้าสูช่ายฝ่ังเมืองแอตแลนตกิ 

ซิตี ้ รัฐนิวเจอร์ซีย์ สง่ผลให้เกิดฝนตกกระหน ่า น า้ทว่มฉับพลนั และลมกระโชกแรงจนต้นไม้หกัโคน่ 

ไลต่ัง้แตรั่ฐนอร์ทแคโรไลนา ไปจนถึงรัฐเมน นอกจากนี ้ อิทธิพลรุนแรงของพายทุ าให้ประชาชนใน

แถบตะวนัออกของสหรัฐกวา่ 2.8 ล้านคน ใน 11 รัฐ รวมถึงกรุงวอชิงตนั ประสบภาวะขาดแคลน

กระแสไฟฟ้า   ("จบัตา'เฮอริเคนแซนดี'้ เคล่ือนตวัเข้าสหรัฐฯ หวัน่เสียหายหนกั," 2555) นอกจากนี ้

ยงัพบวา่ ต ารวจและหนว่ยงานตา่งๆได้ด าเนินการใช้แผนจดัการส ารองอยา่งเร่งดว่นเน่ืองจาก

โทรศพัท์ 911 ใช้บริการไมไ่ด้ในชว่งพายเุฮอริเคนแซนดี ้    ("Hurricane Sandy Causes “Failure 

To Communicate”," 2012) 
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ในแถบโซนเอเชีย อาทิ ประเทศญ่ีปุ่ น ก็ต้องเผชิญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมท่ีส าคญัคือ 

เหตกุารณ์แผ่นดินไหวจากคล่ืนยกัษ์สึนามิท่ีพดัถล่มส่งผลให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ท่ีจงัหวดัฟุกุชิมา

เกิดเหตุระเบิดก่อให้เกิดคล่ืนยักษ์ คล่ืนยักษ์สึนามิ มีรายงานว่า “คล่ืนยักษ์สึนามิมีความสูง

ประมาณ 10 เมตร ทางชายฝ่ังตะวนัออกของประเทศญ่ีปุ่ น  อาคารบ้านเรือนพงัเสียหายหลายแห่ง 

และเกิดไฟไหม้อาคารคลังน า้มัน บริเวณใกล้ศนูย์กลางแผ่นดินไหวกระแสไฟฟ้าถูกตดัขาด การ

ส่ือสารขดัข้อง การคมนาคม (สนามบิน รถไฟ) หยดุให้บริการ  ซึ่งมีรายงานยอดผู้ เสียชีวิต 26 ราย 

โดยเฉพาะท่ีเมือง Fukushima พืน้ท่ีทางตอนเหนือของโตเกียว ส่งผลให้อาคารบ้านเรือนกว่า 4 

ล้านหลงัคาเรือน ไม่มีไฟฟ้าใช้  นอกจากนีโ้รงแรมพงัเสียหายท่ีเมือง Sendai”  ("กรมทรัพยากร

ธรณีแถลงส่ือ“คล่ืนยักษ์สึนามิในญ่ีปุ่ น ส่งผลกระทบต่อไทยหรือไม่?," 2554) ซึ่งจากเหตุ

แผ่นดินไหวครัง้นี ้ศูนย์เตือนภัยคล่ืนยกัษ์สึนามิภาคพืน้แปซิฟิก (PTWC) ได้มีการออกประกาศ

เตือนภยัคล่ืนยกัษ์สนึามิในหลายพืน้ท่ี ซึง่จากการคาดการณ์เวลาเดินทางของคล่ืนคล่ืนยกัษ์สึนามิ 

เป็นดงันี ้ 

ตารางท่ี 1.2 แสดงการคาดการณ์เวลาเดนิทางของคล่ืนยักษ์สึนามิ 
ล าดับ สถานที่ เวลาไทย 

1 ญ่ีปุ่ น (กาสอึรูะ) 13.35 น. 

2 รัสเซีย 14.14 น. 

3 มาเก๊า 14.57 น. 

4 ไต๊หวนั 16.32น. 

5 ฟิลิปปินส์ (พาลานาน) 16.55 น. 

6 เกาะมิดเวย์ 17.26 น. 

7 อินโดนีเซีย (กีเมย์) 17.49 น. 

8 ปาปัวนิวกินี (เกาะมานาส 18.24 น. 

9 เวียดนาม 18.30 น. 

10 ประเทศไทย (นราธิวาส) 02.30 น. 

 
ที่มา:  กรมทรัพยากรธรณีแถลงสือ่“คลืน่ยกัษ์สนึามใินญ่ีปุ่ น สง่ผลกระทบตอ่ไทยหรือไม่? (2554).  วนัท่ีเข้าถึง

ข้อมลู 21 ตลุาคม 2557, แหลง่ที่มา สว่นประชาสมัพนัธ์กรมทรัพยากรธรณี
http://www.dmr.go.th/ewt_news.php?nid=24908 

 



 

 

4 

ตอ่มาในปี ค.ศ. 2013 ประเทศฟิลิปปินส์ได้เผชิญกบัปัญหาภยัพิบตัิทางธรรมชาติอยา่ง

หนกัเม่ือพายไุต้ฝุ่ นไหเ่ย่ียนได้พดักระหน ่าอยา่งหนกั ซึ่งมีรายงานขา่วดงันี ้ ("มหนัตภยัไหเ่ย่ียน 

เตือนอะไรถึงคนไทย," 2556) 

 

มหันตภัยไห่เยี่ยน เตือนอะไรถงึคนไทย  

  พายุไต้ฝุ่ นไห่เย่ียน พายุไต้ฝุ่ นความเร็วลม 195 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เข้าพัดถล่มทาง

ตอนกลางของประเทศฟิลิปปินส์ ในช่วงเช้าของวนัท่ี 8 พ.ย. 2556 ด้วยสถิติมีความเร็วลมอยู่ท่ี 

190 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง รุนแรงมากท่ีสดุในโลก รุนแรงกว่าเฮอริเคนคามีล (Camille) ท่ีเคยพดัเข้า

ถลม่ชายฝ่ังสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ.2512 ไต้ฝุ่ นไห่เย่ียนท าให้เกิดฝนตกหนกั มีคล่ืนทะเลสงูถึง 15 

เมตร ซดัเข้าฝ่ังเมืองทาโคลบาน (Tacloban) จงัหวดัเลย์เต (Leyte) ท าให้อาคารบ้านเรือนในพืน้ท่ี

หลายแห่งเหลือเพียงแตซ่ากปรักหกัพงั สร้างความสูญเสียอย่างคาดไม่ถึงให้กับหมู่เกาะประเทศ

ฟิลิปปินส์ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชาวฟิลิปปินส์ โดยคาดว่าจะมี ผู้ เสียชีวิตถึง 10,000 คน 

และมีประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบในด้านตา่งๆ ถึง 10 ล้านคน   

จากเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ท าให้ ประธานาธิบดีเบนิกโน อาคีโน แห่งฟิลิปปินส์   ให้ประชาชน

ทกุคนเตรียมความพร้อมโดยการซือ้อาหารและเคร่ืองใช้ตา่งๆกกัตนุไว้เผ่ือเกิดเหตฉุุกเฉิน รวมทัง้ 

ช่วยเหลือซึ่งกนัและกนัและอย่าต่ืนตระหนก ทัง้นี ้พืน้ท่ีราว 600 กิโลเมตร ท่ีพายจุะเข้าถล่มนัน้จะ

เกิดภาวะน า้ท่วมหนกั และอาจท าให้ระดบัคล่ืนเพิ่มสงูขึน้ถึง 6 เมตร  ("ไต้ฝุ่ น "ไห่เย่ียน" ถล่มปินส์

อพยพนบัแสน," 2556) นอกจากนี ้ในหลายประเทศก็รีบเข้ามาช่วยเหลือประเทศฟิลิปปินส์อย่าง

เร่งด่วน อาทิ การส่งทีมแพทย์ และเงินเข้ามาช่วยเหลือ ทัง้จากประเทศท่ีเคยประสบภยัพิบตัิทาง

ธรรมชาตแิละประเทศเพ่ือนบ้าน หลงัจากท่ีซูเปอร์ไต้ฝุ่ นไหเ่ย่ียนได้ท าให้เกิดคล่ืนสงูราวคล่ืนยกัษ์สึ

นามิขนาดย่อม ๆ พดัเข้ามาบริเวณชายฝ่ัง   อย่างไรก็ดี ขณะนีน้านาประเทศก็ทยอยได้ส่งความ

ชว่ยเหลือในทกุรูปแบบไปยงัพืน้ท่ีประสบภยัแล้ว  ทัง้ส่งเจ้าหน้าท่ี สิ่งของจ าเป็น เงินช่วยเหลือ เรือ 

และเคร่ืองบนิส าหรับช่วยเหลือผู้ประสบภยั แตถ่ึงจะเป็นอย่างนัน้ การช่วยเหลือก็ยงัไปได้ไม่ทัว่ถึง

และช้า ท าให้ประชาชนในหลายพืน้ท่ียงัคงอดอยาก รวมทัง้เจาะท่อหรือขดุบ่อน าน า้บาดาลขึน้มา

ใช้ และมีการปล้นสะดมอยูอ่ย่างตอ่เน่ือง แม้ทางกองทพัจะพยายามเข้ามาควบคมุสถานการณ์ให้
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อยู่ในความสงบแล้วก็ตาม    จึงนบัได้ว่าพายไุห่เย่ียนได้ กลายเป็นอาวธุท าลายล้างระดบัประเทศ

ท่ีส าคญัในกรณีภยัพิบตัทิางธรรมชาติ 

อยา่งไรก็ตาม ประเทศไทยเป็นประเทศก็ประสบกบัภยัพิบตัิทางธรรมชาติเช่นเดียวกนั คือ 

เกิดคล่ืนยกัษ์สึนามิในวนัท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ท่ีคร่าชีวิตผู้คนในหกจงัหวดัชายแดนภาคใต้

แถบชายฝ่ังทะเลอนัดามนั ได้แก่จงัหวดั สตลู กระบี่ ตรัง พงังา ซึ่งนบัเป็นภยัพิบตัิทางธรรมชาติท่ี

รุนแรงท่ีสดุในประเทศไทย จากเหตกุารณ์ดงักล่าว มีประชาชนเสียชีวิตและได้รับความเดือดร้อน 

เป็นจ านวนมาก  โดยนกัท่องเท่ียวตา่งชาติท่ีเดินทางมาพกัผ่อนกบัครอบครัวและต้องเผชิญกบัภยั

พิบตัิทางธรรมชาติท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ และต้องสูญเสียทรัพย์สินและคนในครอบครัวมากมาย ดงั

สถิตริายงานความเสียหายจากคล่ืนยกัษ์สนึามิ ดงันี ้

 

 ตารางท่ี 1.3 แสดงความเสียหายจากคล่ืนยักษ์สึนามิ  ของ 6 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบย
ชีวิต (คน) 

ท่ีมา : บนัทึกเหตุการณ์มหาอุทกภัยปี 2554. (2554).  วันท่ีเข้าถึงข้อมูล 19 ตุลาคม 

2557, แหลง่ท่ีมา http://www.thaiwater.net/current/menu.html#floodmap 

 

นอกจากนีป้ระเทศไทยประสบปัญหาอทุกภยัเป็นประจ าทกุปี และได้รับความเสียหายเป็น

อย่างมาก อุทกภัยมีสาเหตจุากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต ่าก าลงัแรงพาดผ่านภาคเหนือ 

ภาคกลาง และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประกอบกบั ลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้พดัปกคลมุทะเล

อนัดามนัและอ่าวไทย ท าให้มีฝนตกหนกัและเกิดน า้ท่วมในหลายจงัหวดัประชาชนได้รับความ

ล าดับ จังหวัด ผู้เสียชีวิต ผูบ้าดเจ็บ รับแจ้งสญูหาย 
ไทย ต่างชาต ิ ไม่ระบ ุ รวม ไทย ต่างชา

ต ิ
ไม่ระบ ุ รวม ไทย ต่าง

ชาติ 
รวม 

1 พงังา 1,302 1,926 997 4,225 4,344 1,253 0 5,597 1,363 323 1,686 

2 กระบี ่ 358 203 161 722 3,780   791 0 4,571   329 258 587 

3 ภเูก็ต 163 111 5 279 591 520 0 1,111 256 385 641 

4 ระนอง 158 2 4 164 279 28 0 307 6 0 6 

5 ตรัง 3 2 0 5 0 0 168 168 1 0 1 

6 สตลู 6 0 0 6 0 0 21 21 0 0 0 

 รวม 1,990 2,244 1,167 5,401 8,994 2,592 189 11,775 1,955 966 2,921 
 
มูลค่าความ
เสียหาย 

มูลค่าความเสียหายในเบื้องต้น 14,491 บาท (โดยประมาณ) 
ความสูญเสียต่อระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมากกว่า 30,000 ล้านบาท (โดยประมาณ) 
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เดือดร้อน สิ่งสาธารณประโยชน์และทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย และในระยะหลงั

ปัญหาอุทกภัยเร่ิมมีความรุนแรงมากขึน้ มีมลูคา่ความเสียหายสงูมากขึน้ดงัเช่นในปี พ.ศ. 2554  

ประเทศไทยประสบปัญหาอทุกภยัครัง้รุนแรงท่ีสดุเป็นประวตัิการณ์ ตัง้แตต้่นปีจนถึงปลายปี และ

มีพืน้ท่ีประสบภยักระจายตวัในทกุภาคของประเทศ โดยเฉพาะพืน้ท่ีภาคเหนือและภาคกลางท่ีเกิด

น า้ทว่มหนกัเป็นระยะเวลานาน ย่ิงไปกวา่นัน้พืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นพืน้ท่ีหนึ่งซึ่ง

เกิดน า้ท่วมหนกัในรอบ 70 ปี หากนบัจากเหตกุารณ์น า้ท่วมกรุงเทพมหานครในปี 2485 อทุกภัย

ครัง้นีส้่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างกนกัทัง้ทางภาคการเกษตร อตุสาหกรรม เศรษฐกิจ สงัคม 

และสง่ผลกระทบเป็นลกูโซ ่    

 ความเสียหายท่ีเกิดจากภยัพิบตัทิางธรรมชาต ิเป็นสถานการณ์ท่ีอยู่ในขัน้วิกฤตเกิดความ

สญูเสียทัง้ชีวิต การงาน เงินทอง ท่ีอยู่อาศยั รวมทัง้ขวญัและก าลงัใจของประชาชน และยงัทวี

ความรุนแรงอย่างต่อเน่ืองทั่วโลก เช่นเดียวกับ คล่ืนยักษ์สึนามิท่ีประเทศญ่ีปุ่ น  พายุเฮอริเคน

แซนดีท่ี้ประเทศสหรัฐอเมริกา  พายไุต้ฝุ่ นไหเ่ย่ียนท่ีประเทศฟิลิปปินส์ รวมถึงประเทศไทยท่ีเคยเกิด

คล่ืนยักษ์สึนามิ ปี พ.ศ.2547และอุทกภัยเม่ือปี พ.ศ.2554 ซึ่งในแต่ละปี ประเทศไทยมี

นกัทอ่งเท่ียวเข้ามาในประเทศเป็นจ านวนมาก ท าให้มีรายได้เข้ามาประเทศอย่างตอ่เน่ือง ทว่าเม่ือ

เกิดภัยพิบตัิทางธรรมชาติอาจจะท าให้นักท่องเท่ียวเกิดความหวาดกลวัและวิตกกังวลถึงความ

ปลอดภัยและมาตรการการเตือนภยัท่ีมีมาตรฐาน  จากเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้นีอ้าจจะส่งผลกระทบ

ตอ่นกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเข้าในประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในปัจจบุนัจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ี

เดนิทางมาประเทศมีแนวโน้มวา่จะลดลงในปี 2557   ดงันี ้
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ตารางท่ี 1.4 แสดงสถติินักท่องเที่ยวที่เดนิทางมาในประเทศไทยปี 2556-2557 

 
ท่ีมา: สถิตนิกัทอ่งเท่ียวปี 2014. (2557).  วนัท่ีเข้าถึงข้อมลู 28 ตลุาคม 2557, แหลง่ท่ีมา กรมการ

ทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย http://www.tourism.go.th/home/details/11/221/23044 

นอกจากนีย้งัพบข้อมลูอีกวา่ ไตรมาสท่ี 1/2557 มีนกัทอ่งเท่ียวไทยร้อยละ 65 เดนิทาง
ทอ่งเท่ียวในประเทศ โดยเฉพาะกลุม่นกัเรียน และนกัศกึษา มีสดัสว่นมากท่ีสดุ2 นอกจากนีย้งั
พบวา่พฤติกรรมการใช้จา่ยในชว่งเทศกาลปีใหม ่ 2557  พบวา่ คนไทยท่องเท่ียวในประเทศลดลง
ร้อยละ 5 ใช้จา่ยเงิน เพ่ือท่องเท่ียวเฉล่ียคนละ 9,856.24 บาท ทัง้นี ้ปัจจยัส าคญัท่ีเกือ้หนนุตอ่การ
ไปเท่ียวตา่งประเทศของคนไทย4 ได้แก่ ความสะดวกด้านวีซ่า (2) การเติบโตของสายการบนิ
ต้นทนุต ่าจากไทยไปตา่งประเทศ (3) การแขง่ขนัด้านราคา ของแพ็คเกจทวัร์ ผลกระทบจากความ
ไมส่งบทางการเมือง ท าให้นกัทอ่งเท่ียวชาวไทยสว่นใหญ่ ลดจ านวนการเท่ียวในประเทศลง (ร้อย
ละ 41) สว่นใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียวจากภาคเหนือและกรุงเทพฯ และอีกสว่นหนึง่ลดคา่ใช้จา่ยการ
เท่ียวลง (ร้อยละ 17)1 เชน่เดียวกบัพฤตกิรรมการใช้จา่ยของคนไทย 3/4 ซึง่พบวา่ ภาวะเศรษฐกิจ
ท่ีชะลอตวัและปัญหา การเมืองในประเทศ สง่ผลให้คนไทยสว่นใหญ่ระมดัระวงัการใช้จา่ยในระยะ
นี ้ (งานวิเคราะห์ตลาดตา่งประเทศ กองกลยทุธ์การตลาด, 2557) 

จากสถานการณ์ดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า  ถึงเวลาท่ีประเทศไทยจะต้องเตรียมตัวและ

ด าเนินการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ภายในประเทศ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้กบันกัท่องเท่ียวตา่งชาต ิ

ซึง่ในปัจจบุนั ปัญหาท่ีเกิดขึน้  คือ การส่ือสารเตือนภยัพิบตั ิเน่ืองจาก ประชาชนอาจจะขาดความรู้
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เก่ียวกบัการเตรียมตวัป้องกนัและไม่ได้รับข้อมลูเตือนภยัจากหน่วยงานหรือองค์กรอย่างละเอียดถ่ี

ถ้วน ท าให้ประชาชนต้องเผชิญกบัภยัพิบตัแิละความเสียหายท่ีเกิดขึน้เพียงล าพงั และไม่ได้รับการ

ช่วยเหลือในทุกด้าน อาทิ บ้านเรือนท่ีพังเสียหาย ขาดสาธารณูปโภคและอาหาร รวมถึงสภาพ

จิตใจย ่าแย่    ดงันัน้ การวางแผนเข้าไปช่วยเหลือผู้ ท่ีประสบภัยพิบตัิทางธรรมชาติจึงต้องอาศยั

ความรู้และความเข้าใจในเหตกุารณ์ท่ีผู้ประสบภยัพิบตัิก าลงัเผชิญ ดงันัน้ การจดัการภยัพิบตัิทาง

ธรรมชาติเป็นเร่ืองท่ีทุกองค์กรและประชาชนต้องช่วยกันแก้ไขปัญหา ด้วยการน าความรู้มา

วางแผนจัดการระบบเตือนภัยอย่างรอบคอบจากงานวิจัยและการศึกษาศึกษาค้นคว้าต่างๆ 

ตลอดจนการน าแนวคิดและทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบเตือนภัยและรับมือกับภัย

พิบตัทิางธรรมชาต ิ   ได้แก่ แนวคดิการรับรู้และทศันคติ การรับรู้ภยัพิบตัิ การประชาสมัพนัธ์ภาวะ

วิกฤติและส่ือด้านภัยพิบตัิทางธรรมชาติ ทฤษฎีเก่ียวกับการจดัการภัยพิบตัิ และการส่ือสารและ

การเตือนภัยพิบตัิ ซึ่งจะเป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการความเสียหาย  การเตรียมความพร้อมในการ

ชว่ยเหลือ การฟืน้ฟคูวามเสียหายจากภยัพิบตัิ ข้อมลูท่ีส่งไปยงัประชาชน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบั

การชว่ยเหลือภยัพิบตัิ ผู้น าชมุชน และส่ือจะต้องถกูต้องแม่นย า เพ่ือลดความเส่ียง รักษาชีวิตและ

ทรัพย์สินและชว่ยฟืน้ฟคูวามเสียหายได้อยา่งรวดเร็ว 

การเตือนภยัพิบตัิทางธรรมชาติให้กบันกัท่องเท่ียวต่างชาติจึงนบัว่าเป็นเร่ืองท่ีทกุคนควร

หันมามีส่วนร่วม ประกอบกับ ประชาชรยังขาดองค์กรความรู้ในเร่ือง  ส่ือเตือนภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติทางธรรมชาติ  ด้วยเหตุนี ้ผู้ วิจัยจึงได้ศึกษาค้นคว้าในเร่ือง การรับรู้และทัศนคติของ

นักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมีต่อส่ือประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตัิทางธรรมชาติในประเทศไทย เพ่ือ

น าเสนอองค์ความรู้ท่ีจะน ามาพฒันาและสานตอ่ในการประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัิทางธรรมชาติ

ในประเทศให้กบันกัทอ่งเท่ียวตา่งชาติ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการรับรู้ของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมีต่อส่ือประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตัิทาง

ธรรมชาตใินประเทศไทย 

2. เพ่ือศึกษาทัศนคติของนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมีต่อส่ือประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตัิทาง

ธรรมชาตใินประเทศไทย 
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3. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้และทศันคติของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมีต่อส่ือ

ประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัทิางธรรมชาตใินประเทศไทย 

 

ปัญหาน าวิจัย 

1. การรับรู้ของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมีตอ่ส่ือประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัิทางธรรมชาติใน

ประเทศไทยเป็นอยา่งไร 

2. ทศันคติของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมีต่อส่ือประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัิทางธรรมชาติใน

ประเทศไทยเป็นอยา่งไร 

3. การรับรู้และทศันคติของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมีตอ่ส่ือประชาสมัพนัธ์เตือนภัยพิบตัิทาง

ธรรมชาตใินประเทศไทยมีความสมัพนัธ์กนัหรือไม่ 

 

สมมตฐิานงานวิจัย 

1. นกัทอ่งเท่ียวตา่งชาตท่ีิมาจากประเทศท่ีมีความเส่ียงตอ่การเกิดภยัพิบตัทิางธรรมชาติ 

ระดบัสูงมากและนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาจากประเทศท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดภัยพิบตัิทาง

ธรรมชาตริะดบัสงูถึงต ่ามากมีการรับรู้ตอ่ส่ือประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัิทางธรรมชาติแตกตา่งกนั 

2. นกัทอ่งเท่ียวตา่งชาติท่ีมาจากประเทศท่ีมีความเส่ียงตอ่การเกิดภยัพิบตัทิางธรรมชาติ 

ระดบัสูงมากและนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาจากประเทศท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดภัยพิบตัิทาง

ธรรมชาตริะดบัสงูถึงต ่ามากมีทศันคตท่ีิมีตอ่ส่ือประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัิทางธรรมชาติแตกตา่ง

กนั 

3. การรับรู้และทศันคติต่อส่ือประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัิทางธรรมชาติในประเทศไทยของ

นกัทอ่งเท่ียวตา่งชาตท่ีิมีความสมัพนัธ์กนั 

 

ขอบเขตการวิจัย 

ผู้ วิจัยเลือกศึกษาด้วยการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับส่ือประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์เตือนภัยพิบตัิแห่งชาติ และโรงแรมใน
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ท้องถ่ินตัง้แตเ่ดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557  รวมระยะเวลา 6 เดือน โดยศกึษาตวัสาร 

(Message) และ ภาพประกอบของส่ือประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัิทางธรรมชาติในประเทศไทย 

นอกจากนีย้งัศกึษากลุ่มตวัอย่างคือ นกัท่องเท่ียวต่างชาติ  ท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศ

ไทย โดยเก็บข้อมลูจากแบบสอบถาม จ านวน 400 ชดุ 

 

นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 

การรับรู้ หมายถึง การเลือกรับสาร การจดัระเบียบ และการตีความของผู้ รับสารเก่ียวกับ

ส่ือประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัทิางธรรมชาตใินประเทศไทย 

ทัศนคติ หมายถึง ความพึงพอใจ ความรู้สึกชอบ หรือไม่ชอบของผู้ รับสารท่ีมีต่อส่ือ

ประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัทิางธรรมชาตใินประเทศไทย 

นักท่องเที่ยวต่างชาติ หมายถึง คนท่ีเดินทางมาจากประเทศต่างๆทั่วโลกเพ่ือมา

ท่องเท่ียวในเมืองไทยและเป็นบุคคลผู้ซึ่งไม่มีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศไทย  และเป็นคนท่ีมาจาก

ประเทศท่ีมีความเส่ียงตอ่การเกิดภยัพิบตัทิางธรรมชาติในระดบัสงูมาก อาทิ ญ่ีปุ่ น ฟิลิปปินส์ และ

ประเทศท่ีมีความเส่ียงตอ่การเกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาติสูงถึงต ่ามาก อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย เป็น

ต้น 

ส่ือประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย หมายถึง ส่ือประเภท

ตา่งๆ อาทิ  สิ่งพิมพ์ ส่ืออินเทอร์เน็ต ส่ือนอกบ้าน ท่ีจดัท าขึน้เพ่ือเตือนภยัพิบตัิทางธรรมชาติให้กบั

นกัทอ่งเท่ียวตา่งชาตท่ีิเดนิทางมาประเทศไทย 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างส่ือและออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กรภาครัฐ

เก่ียวกับทรัพยากรทางธรรมชาติและการท่องเท่ียวรวมทัง้องค์กรเอกชนทางด้านสิ่งแวดล้อม 

เก่ียวกบัการเตือนภยัพิบตัทิางธรรมชาต ิ

2. เพ่ือให้ผู้ ท่ีสนใจและก าลงัศกึษาเร่ืองการเตือนภยัพิบตัทิางธรรมชาตไิด้ข้อมลูเพิ่มเตมิเพ่ือ

ประกอบการท าวิจยัในอนาคต



 

 

บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การวิจัย นี มุ้่ งศึกษา  การ รับ รู้และทัศนคติของนักท่อง เ ท่ียวต่างชาติ ท่ี มีต่อ ส่ือ

ประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย ผู้ วิจัยได้ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง โดยแบง่ออกเป็นหวัข้อดงันี ้

1. การรับรู้และทศันคติ 

2. การรับรู้ภยัพิบตัิ 

3. การประชาสมัพนัธ์ภาวะวิกฤตแิละส่ือด้านภยัพิบตัทิางธรรมชาติ 

4. ทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการภยัพิบตัิ 

5. การส่ือสารและการเตือนภยัพิบตัิ 

6. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

1.การรับรู้และทัศนคติ 

ความหมายของการรับรู้  

การรับรู้เป็นกระบวนการท่ีบุคคลแปลความสิ่งสมัผัสโดยผ่านประสาทสมัผสัต่างๆ และ

ตีความเป็นข้อมลูตามความสามารถและประสบการณ์ของแตล่ะบคุคล (ฉตัราพร เสมอใจ, 2550 ) 

กระบวนการรับรู้ 

การรับรู้เป็นกระบวนการท่ีประสาทสมัผสัทัง้ 5 เลือกรับสาร (Selection) จดัระเบียบข้อมลู 

(Organization) และตีความ (Interpretation) ของสิ่งเร้า ซึ่งผู้ บริโภคแต่ละคนจะมีการรับรู้ท่ี

แตกต่างกัน โดยได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าจากสิ่งแวดล้อมและสิ่งเร้าทางการตลาด แบ่งเป็น 2 

ประเภท ดงันี ้ 

1. สิ่งเร้าภายใน (Primary or intrinsic stimuli) ได้แก่ สินค้าและองค์ประกอบอ่ืนๆของ

สินค้า  
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2. สิ่งเร้าภายนอก (Secondary or extrinsic stimuli) ได้แก่ ค าพดู รูปภาพ สญัลกัษณ์

ของสินค้าซึง่ในกระบวนการรับรู้ของผู้บริโภค ประกอบไปด้วย 3 ขัน้ตอน 

1. การเลือกรับรู้ (Perceptual selection) ผู้บริโภคเลือกเปิดรับ (Selective exposure) 

จากสิ่งท่ีเห็นว่ามีความส าคญั มีความเก่ียวพนักบัตวัเอง โดยเลือกเปิดรับข้อมลูท่ีตรงกบัทศันคติท่ี

มีและเลือกเปิดรับข้อมูลท่ีมีความน่าสนใจ (Selective attention) ในขณะเดียวกันก็พยายาม

หลีกเล่ียงการรับข่าวสารท่ีไม่สอดคล้องอยู่กับความคิด ประสบการณ์ หรือความเช่ือท่ี มีมาก่อน

แล้ว เน่ืองจากอาจจะท าให้เกิดความรู้สกึไมพ่งึพอใจและ เกิดภาวะทางจิตใจท่ีไม่สมดลุ ซึ่งเรียกว่า 

Cognitive Dissonance 

2. การจัดระเบียบข้อมูล (Organization) ผู้บริโภคจะจัดระเบียบข้อมูลท่ีได้รับมา

หลากหลายแหล่ง แล้วน ามาสร้างความหมายโดยรวม เพ่ือให้เข้าใจและเกิดพฤตกรรมตอบสนอง 

โดยสามารถจดัระเบียบได้หลากหลายลกัษณะ ตามหลกัการ Gestalt Psychology ท่ีแบง่การจดั

กลุม่ข้อมลูเป็น 3 รูปแบบ ดงันี ้

1. Principle of closure คือ การรับภาพท่ีไมส่มบรูณ์วา่เป็นภาพสมบรูณ์  

2. Principle of similarity คือ การรวมสิ่งเร้าท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกนัแล้วจดัเข้าเป็น

หมวดหมูร่วมกนั  

3. Principle of figure-ground คือ การแบง่กลุ่มออกเป็น2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเดน่ท่ีสดุเป็น 

Figure สว่นประกอบท่ีเดน่รองลงมา เป็น Ground 

3.การตีความข้อมูล (Interpretation) คือ การให้ความหมายตอ่สิ่งเร้าท่ีได้รับ โดยการจดั

หมวดหมู ่(Perceptual categorization) โดยแปลสิ่งเร้าท่ีได้รับจากประสามสมัผสัให้มีความหมาย

เฉพาะของสิ่งเร้านัน้ หรือมีการเช่ือมโยงข้อมูลกบัสิ่งท่ีเรียนรู้มาในอดีต (Perceptual inference) 

โดยการสร้างความสมัพนัธ์ของสิ่งเร้าให้มีความเก่ียวข้องกนั  นอกจากนีย้งัเลือกจดจ า (Selective 

Retention) เป็นแนวโน้มในการเลือกจดจ าข่าวสารเฉพาะส่วนท่ีตรงกบัความสนใจ  ความต้องการ 

ทศันคตขิองตนเอง 

Solomon (2013) ได้อธิบายการรับรู้ด้วยแผนภาพกระบวนการรับรู้ (The perceptual 

process) ดงันี ้
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Sensory Stimuli    Sensory Receptor 

 Sights    Eyes   

 Sounds    Ears 

 Smells    Nose     Exposure  Attention         Interpretation 

 Taste    Mouth 

 Textures   Skin 

กระบวนการรับรู้เกิดจาก สิ่งเร้ากระทบกับประสาทสมัผสัทัง้ห้า คือ หู ตา จมูก ลิน้ ปาก 

ผิวหนงั (sensory receptor) จนเกิดการมองเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การลิม้รส และการสมัผสั 

(sensory stimuli) วตัถุตา่งๆ ซึ่งน าไปสู่การเปิดรับ เลือกสรรตามความสนใจและการตีความจน

เกิดเป็นความหมายในลกัษณะท่ีแตกต่างกันตามประสบการณ์และความรู้แต่ละเดิมท่ีมีอยู่ก่อน

แล้ว 

ความส าคัญของการรับรู้  การรับรู้เป็นกระบวนการส าคญัท่ีนกัการตลาดตา่งสนใจเป็น

อย่างยิ่งในการน าแนวคิดดงักล่าวมาประยกุต์ใช้ในการประชาสมัพนัธ์และงานโฆษณา เน่ืองจาก

ผู้บริโภครับรู้ภาพลกัษณ์หรือตราสินค้าของบริษัทต่างๆผ่าน สี กลิ่น รสชาติ สมัผสั อาทิ โลโก้ของ

สินค้า ผลิตภณัฑ์ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการจดจ าตราสินค้าซึ่งเป็นปัจจยั

ส าคญัท่ีท าให้ผู้บริโภคตดัสินใจซือ้สินค้า อาทิ ผู้บริโภครับรู้เป๊ปซ่ีรสชาติดีกว่าโค้ก จึงกลบัไปซือ้อีก

ครัง้และยงัตดิตามโฆษณาเป็นประจ า 

 วรวรรณ องค์ครุฑรักษา (2547) กล่าวไว้ว่าปัจจัยท่ีมีความส าคญัในการวางแผน

การตลาดระหว่างประเทศ คือ ปัจจยัวฒันธรรม ซึ่งมีองค์ประกอบการอย่างหนึ่งคือ ประเพณีและ

รูปแบบการบริโภค วิเคราะห์ประเพณีและรูปแบบการบริโภคของผู้บริโภคจะสมารถช่วยสร้าง

ภาพลกัษณ์ท่ีดีตอ่ผู้บริโภค รับรู้ผู้บริโภค ต้องการการบริการแบบไหน 

อย่างไรก็ตาม การรับรู้ยังเป็นตวัสะท้อนถึงภาพลักษณ์ขององค์กร ดงัเช่น ในกรณีการ

ส่ือสารภาวะวิฤต การจดัการประเดน็สาธารณะ และส่ือสารความเส่ียงไปยงัประชาชน ผู้ ท่ีมีส่วนได้

สว่นเสีย ชมุชนรัฐบาล เป็นต้นซึง่กลุม่เป้าหมายทัง้นีจ้ะท าให้องค์สามารถด ารงอยู่ในสงัคมได้อย่าง
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ยัง่ยืน ด้วยเหตนีุ ้การรับรู้จึงกลายเป็นกระบวนการส าคญัท่ีนกัการตลาด นกัประชาสมัพนัธ์และ

โฆษณาน ามาประยกุต์ใช้ในงานตา่งๆ  ดงันี ้

1.  โทรทศัน์ ส่ือท่ีผู้บริโภคเข้าถึงได้ในอตัราท่ีสงูและครอบคลมุพืน้ท่ีกว้างขวางทัง้ประเทศ 

ด้วยคุณสมบตัิของตวัส่ือท่ีมาพร้อมกับภาพเคล่ือนไหวและเสียง จึงท าให้โทรทัศน์มีอิทธิพลต่อ

ผู้บริโภคมากท่ีสุด ด้วยเหตนีุ ้โทรทศัน์จึงกลายเป็นช่องทางส่ือสารหลกัในการโฆษณาสินค้า ซึ่ง

ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงในการโฆษณาเพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย อย่างไรก็ตามกลุ่มเป้าหมายอาจจะ

ไม่ได้รับชมโฆษณาในช่วงท่ีเวลาท่ีออกอากาศ และในกรณีท่ีมีการโฆษณาซ า้ๆทางโทรทัศน์ 

กลุม่เป้าหมายอาจจะไมรั่บชมโฆษณา (wear-out effect)   

 2. วิทยุ วิทยุเป็นส่ือเข้าถึงคนได้ในจ านวนมากและเคล่ือนย้ายได้ โดยใช้เสียงในการ

ส่ือสารเป็นหลัก อาศยัการใช้จินตนาการผ่านเร่ืองราวท่ีผู้ด าเนินรายการ นอกจากนีผู้้ ฟังยังร่วม

พดูคยุผา่นรายการได้ ทัง้นีค้วามเข้าใจในโฆษณาผา่นวิทยจุะลึกซึง้มากน้อยเพียงใดขึน้อยู่กบัเสียง

ในโฆษณาท่ีกลุ่มเป้าหมายได้ยิน ซึ่งแตกตา่งจากโทรทศัน์ท่ีผู้คนสามารถเข้าถึงสารได้ทัง้ภาพและ

เสียง  

3. นิตยสาร เป็นส่ือสามารถเข้าถึงได้อย่างแพร่หลาย เน่ืองจากผู้อ่านสามารถส่งตอ่ไปได้

อีกหลายกลุ่ม ซึ่งข้อดีของส่ือนิตยสารคือ มีคา่ใช้จ่ายน้อยและพกพาได้สะดวก และมีความคงทน

ถาวร สามารถหยิบมาอา่นได้อีกครัง้ ซึ่งในการน าเสนอผ่านทางส่ือนิตยสารนัน้สามารถโฆษณาได้

ทัง้ท่ีเป็นตวัหนังสือหรือข้อความ รวมไปถึงการใช้ภาพ สญัลกัษณ์ อย่างไรก็ตาม เม่ือเกิดปัญหา

ความแออดัของส่ือ เชน่ ปัญหาหน้าโฆษณาท่ีมีจ านวนมาก ในนิตยสาร โดยทัว่ไปภาพประกอบจะ

ใช้สง่เสริมขา่วสารท่ีเป็นตวัหนงัสือ เพ่ือเข้าถึงผู้บริโภคได้อยา่งกว้างขวาง เพราะผู้บริโภคเข้าใจสาร

จากการใช้ภาพโฆษณาเป็นสากล โดยไมต้่องผา่นการตีความ  

 

แนวคิดเก่ียวกับทัศนคต ิ

ความหมายของทัศนคติ   

  ทศันคตเิป็นความรู้สกึชอบหรือไมช่อบท่ีมีตอ่วตัถ ุบคุคล ประเดน็ หรือพฤติกรรม ซึง่การ

เรียนรู้ท่ีก่อให้เกิดทศันคตจิะเกิดจากการท่ีบคุคลท่ีมีประสบการณ์โดยตรง หรือจากการเปิดรับ
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ข้อมลูตา่งๆท่ีมีความเก่ียวข้องกบัสิ่งนัน้ๆ โดยท่ีทศันคตท่ีิเกิดขึน้นีจ้ะชว่ยชีแ้นวทางให้กบับคุคลใน

การแสดงออกตอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่งในลกัษณะท่ีวา่ชอบหรือไม่ชอบ  (Lutz, 1980) 

ทศันคติ หมายถึง ความรู้สึกช่ืนชอบ หรือไมช่ื่นชอบตอ่สินค้าหรือองค์กร อาจกลา่วได้วา่

ทศันคตเิป็นตวัชีว้ดัความพงึพอใจ ซึง่สง่ผลกระทบส าคญัในการตดัสินใจเลือกซือ้สินค้า ซึง่

ผู้บริโภคแตล่ะคนจะมีทศันคตท่ีิแตกตา่ง ทัง้ในเชิงบวกและเชิงลบตอ่ตราสินค้าและภาพลกัษณ์

ขององค์กร โดยมีปัจจยัส าคญัคือ กลุม่อ้างอิง อาทิ คนในครอบครัวท่ีเคยใช้สินค้าหรือช่ืนชอบ

องค์กรนัน้ๆอยูแ่ล้ว เม่ือมีสินค้าตวัใหมห่รือเหตกุารณ์ใดๆเกิดขึน้กบัองค์กร กลุม่เป้าหมายดงักลา่ว

ก็พร้อมท่ีจะปกป้องช่ือเสียงขององค์กร ขณะท่ีองค์ท่ีมีภาพลกัษณ์ในเชิงลบท าให้ประชาชนรู้สกึไม่

พอใจและเกิดการตอ่ต้านองค์กรซึง่ทศันคตมีิลกัษณะ 4 ประการดงันี ้(Solomon, 2013) 

1. Utilitarian function เป็นการเกิดทศันคตจิากการท่ีเราได้รับสิ่งท่ีพงึพอใจหรือไมพ่งึ

พอใจ เปรียบได้กบัการได้รางวลัและการลงโทษ อาทิ  นางสาวสมศรีซือ้ผงซกัฟอกย่ีห้อ A  มีกลิน่

หอมและราคาไมแ่พง จงึรู้สกึช่ืนชอบและตดัสินใจท่ีจะซือ้ย่ีห้อเดมิในครัง้ถดัไป  

2. Value-expressive functionเป็นความรู้สกึของการแสดงออกถึงตวัตนของผู้บริโภค 

อาทิ กิจกรรม วิถีชีวิต ความคดิเห็นตวัอย่างเชน่โฆษณาไอศกรีม แมกนัม่ในอินสตาแกรมท่ีบง่บอก

ถึงความหรูหราและมีรสนิยม 

3.     Ego-defensive functionเป็นทศันคติท่ีเกิดจากการท่ีเราต้องการปกป้องตวัเองออก

จากสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์บางอย่าง  เช่น การซือ้บหุร่ีย่ีห้อ Malboro เพ่ือแสดงถึงความ

เป็นชาย 

4.     Knowledge function เป็นทศันคติท่ีเกิดจากแบบแผนและความรู้เม่ือเราได้รับ

ความรู้เพิ่มมากขึน้ท าให้เกิดทศันคติไปในทิศทางท่ีแตกต่างกนัออกไปทัง้นีข้ึน้อยู่กบัประสบการณ์

และการเรียนรู้ของแตล่ะบคุคล  

 

กระบวนการเกิดทัศนคต ิ

เน่ืองจากทศันคติเป็นสิ่งท่ีเปล่ียนแปลงได้ยากท าให้นกัการตลาดพยามท่ีจะเปล่ียนแปลง

ทศันคติของ ผู้บริโภค โดยการศึกษาถึงกระบวนการเกิดทัศนคติจะท าให้นักการตลาดเข้าใจถึง

ผู้บริโภคได้มากขึน้ ซึ่งแนวคิดท่ีใช้ในการอธิบายกระบวนการเกิดทศันคติ คือ Tripartite view of 
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attitude ในแนวคิดนีทุ้กองค์ประกอบมีความสัมพันธ์กันโดยการเรียงล าดับ กล่าวคือ ผู้บริโภค

จะต้องมีความเช่ือและความรู้เก่ียวกับสินค้าก่อน แล้วจึงประเมินอารมณ์ความรู้สึกท่ีมีต่อสินค้า

หรือเกิดรู้สึกช่ืนชอบสินค้า จนน าไปสู่ความตัง้ใจซือ้และพฤติกรรมการซือ้สินค้าในท่ีสุด ซึ่ง

องค์ประกอบของทศันคต ิแบง่ได้ 3 องค์ประกอบ (Lutz, 1980) ดงันี ้   

1. องค์ประกอบด้านความคิด (Cognitive component) เป็นส่วนท่ีแสดงถึงความ

ความคดิและความรู้ท่ีท าให้เกิดความเช่ือ ความคดิในเชิงบวกจะก่อให้เกิดทศันคติในเชิงบวกตอ่สิ่ง

นัน้ด้วย 

 2. องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affective component) เป็นส่วนท่ีแสดงถึงอารมณ์ 

ความรู้สกึท่ีผา่นการประเมินสินค้า อาจจะเป็นความรู้สกึในทางดีและไมดี่ 

 3. องค์ประกอบทางด้านพฤติกรรม (Conative component) เป็นส่วนท่ีมาจากผล

ของความคดิ ความเข้าใจ อารมณ์ความรู้สกึท่ีก่อให้เกิดพฤตกิรรมผู้บริโภค  

อย่างไรก็ตามแนวคิด Tripartite view of attitude ไม่สามารถวดัได้ทัง้สามองค์ประกอบ 

เน่ืองจากส่วนใหญ่จะมีเพียงการวัดความรู้สึกและอารมณ์ (Affective component) ขณะท่ี

องค์ประกอบด้านความคิด (Cognitive component)และองค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Conative 

component)ไม่ได้รับการวัด และยังการวัดทัศนคติท่ีเป็นแบบเรียงล าดบั ซึ่งในบางครัง้การเกิด

ทศันคตไิมจ่ าเป็นต้องเกิดทกุขัน้ตอน  

                ทัศนคติแบบองค์ประกอบเดียว (Unidimensionalist view of attitude)    ทศันคติมี

องค์ประกอบเดียว คือ Affect หรือการประเมินอารมณ์ความรู้สึกท่ีมีตอ่สินค้า โดยมองว่าความเช่ือ 

(Belief) เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ก่อน (Antecedents)  และ ความตัง้ใจซือ้ (Intentions) และพฤติกรรมการ

ซือ้ (Behaviors) เป็นผลท่ีเกิดหลงัจากทศันคติ (Consequences) เท่านัน้ การเกิดทศันคติจึงมี

ลกัษณะท่ีเป็นเหตผุลกนั  (Lutz, 1980) 

 

2.การรับรู้ภัยพบัิติ 

การรับรู้และประสบการณ์ของความต้องการข้อมูลเป็นผลมาจากความคิด (cognitive) 

ความรู้สึก (affective) และความต้องการความช่วยเหลือตามสถานการณ์ท่ีก าลังเผชิญอยู่ 

(situational requirements) เน่ืองจากในความคิดของผู้ ท่ีประสบภัยพิบตัินัน้ ต้องการข้อมูลท่ี
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ถกูต้อง และมีรายละเอียดชดัเจนเก่ียวกบัสถานท่ี เวลา และความรุนแรงของเหตกุารณ์ เพ่ือท่ีจะ

ประเมินความรุนแรงและรีบออกจากพืน้ท่ี ดงัเช่นในกรณีไฟไหม้ป่าท่ีรัฐวิคตอเรีย ผู้ ท่ีอาศัยใน

บริเวณไฟไหม้ป่านัน้ ต้องการให้เจ้าหน้าท่ีเตือนภยัของการเกิดไฟไหม้ป่านะระยะเบือ้งต้น ซึ่งคาด

วา่การเตือนภยัในลกัษณะดงักล่าวนัน้จะมีข้อมลูเก่ียวกบัความรุนแรงของภยัพิบตัิ สถานท่ี เวลาท่ี

เกิดเหตุ จะต้องชัดเจนและแม่นย า ซึ่งผู้ ท่ีอาศยัในบริเวณไฟไหม้ป่า ต้องการข้อมูลระดบัความ

รุนแรงของไฟไหม้ท่ีจะเข้ามาในบริเวณบ้าน ในเร่ืองของข้อมูลเก่ียวเวลาและสถานท่ีเกิดเหตภุัย

พิบตันิัน้ ข้อมลูท่ีต้องส่ือสารออกไปคือการเตือนภยัท่ีมีข้อมลูเพ่ือท่ีจะได้รู้ว่าควรด าเนินการอย่างไร

หรือลงมือกระท าบางอยา่ง  (Choo & Nadarajah, 2014) 

เชน่เดียวกบัการตอบสนองตอ่ภยัพิบตัริะดบั 3 ของพายไุต้ฝุ่ นไหเ่ย่ียนในฟิลิปปินส์ซึง่

เก่ียวข้องกบัองค์กรตา่งๆท่ีให้ความชว่ยเหลือและสนบัสนนุ โครงสร้างการประสานงานระหวา่ง

องค์การระหวา่งประเทศและระดบัชาตท่ีิส าคญัมากมาย รวมถึงรัฐบาลและทหารท่ีได้รับการ

ยอมรับในระดบัชาตริะดบัจงัหวดัและท้องถ่ิน  โดยมีการประสานงานและพยายามท่ีจะการจดัการ

ข้อมลูอย่างมีนยัส าคญัรวมทัง้การประเมินความต้องการของประชากรท่ีได้รับผลกระทบและ

ตดิตามและประเมินผลเก่ียวกบัการตอบสนองและให้ความชว่ยเหลือ  (Van den Homberga, 

Meestersb, & Van de Walleb, 2014) 

3.การประชาสัมพันธ์ภาวะวิกฤตแิละส่ือด้านภัยพบัิติทางธรรมชาติ 

  เม่ือเกิดภัยพิบตัิขึน้อย่างรวดเร็วและไม่มีใครคาดคิดมาก่อน ประชาชนรู้สึกต่ืนตระหนก

และตกใจกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ ท าให้องค์กรท่ีมีหน้าท่ีในการจดัการด้านภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ

ต้องวางแผนและเตรียมตวัเข้าชว่ยเหลือประชาชนได้อยา่งทนัถ่วงถ่ี อย่างไรก็ตาม ในการช่วยเหลือ

ภยัพิบตัทิางธรรมชาตนิัน้ องค์กรนัน้จะต้องให้ข้อมลูในการปฏิบตัตินระหวา่งและหลงัเกิดเหตอุย่าง

สม ่าเสมอผ่านส่ือ เพ่ือป้องกันไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายลงกว่าเดิม ด้วยเหตนีุ ้นกัประชาสมัพนัธ์

ขององค์กรท่ีมีส่วนในการรับผิดชอบ จึงจ าเป็นต้องน าการประชาสมัพนัธ์ภาวะวิกฤติและส่ือด้าน

ภยัพิบตัทิางธรรมชาตมิาประยกุต์ใช้ ดงันี ้
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3.1 การจัดการประเดน็สาธารณะ (Issues management)  

ความหมายของการจัดการประเดน็สาธารณะ 

ประเด็นสาธารณะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัท่ีมีความส าคญัและส่งผลกระทบตอ่ประชาชน 

สืบเน่ืองจากการท างานขององค์กรท่ีส่งผลกระทบต่อส่วนรวม อีกด้วย อาทิ การจัดการปัญหา

มลพิษต่างๆการปล่อยสารเคมี  น า้มั่นร่ัวไหล ท าให้องค์กรต่างๆต้องรักษาภาพลักษณ์ด้วยการ

จดัการประเด็นสาธารณะ อย่างไรก็ตาม ในการส่ือสารลกัษณะดงักล่าว ยงัรวมถึงการส่ือสารด้วย

วิธีประชามต ิ(Public opinion) และเช่ือมโยงกบัความเคล่ือนไหวทางการเมืองในชว่งเวลานัน้ 

ลักษณะส าคัญของการจัดการประเดน็สาธารณะ 

 ในกรณีท่ีเกิดประเด็นสาธารณะ นักประชาสัมพันธ์จ าเป็นต้องด าเนินการ แก้ไข

สถานการณ์อยา่งรวดเร็ว ซึง่  ได้อธิบายถึงลกัษณะส าคญัของการจดัการประเดน็สาธารณะดงันี ้

1. การจดัการในช่วงเร่ิมแรกท าให้บริษัทเปล่ียนความคิดเห็นประชาชนให้คล้อยตามได้มาก

ขึน้ 

2. เป็นการส่ือสารในเชิงรุก (Proactive) 

3. ต้องใช้การวิเคราะห์ในเชิงพรรณนาและวิจยัเชิงประจกัษ์อย่างมากเพ่ือวางแผนการแก้ไข

ปัญหา 

4. วิจยัและ โครงการประชาสมัพนัธ์ท่ีใช้ในการจดัการประเด็นสาธารณะจะต้องเป็นกลยทุธ์

แบบสอง 

ทาง (Two-way strategies) เพ่ือเข้าถึงประชาชนได้อย่างกว้างขวางในพืน้ท่ีต้องเข้าไปจัดการ

ประเดน็สาธารณะนัน้ 

 

ขัน้ตอนในการจัดการประเดน็สาธารณะ  

1. ตรวจสอบนโยบายสาธารณะว่ามีเขอบเขตเป็นอย่างไรพร้อมทัง้วิเคราะห์ถึงความ

สอดคล้องกนักบัประเดน็สาธารณะกบันโยบายขององค์กรและกระบวนการส่ือสาร 

2. ระบคุวามส าคญัของประเดน็สาธารณะท่ีมีตอ่องค์กร 

3. ประเมินผลกระทบด้านการเงินและการจดัการด้วยวิเคราะห์ประเด็นสาธารณะ 
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4. สร้างต าแหน่งนโยบายขององค์กรด้วยการประสานงานและการมีส่วนร่วมในตดัสินใจกับ

ฝ่ายบริหารระดบัอาวโุส 

5. มีการสร้างแผนจดัการประเดน็สาธารณะเพ่ือรองรับประเดน็ปัญหาอ่ืน 

6. ด าเนินการตามแผนปฏิบตังิานอยา่งเป็นระบบของการจดัการประเดน็สาธารณะ 

 

กลยุทธ์การจัดการประเด็นสาธารณะ (Public Communication Management Strategy) 

แบง่เป็น 3 ระดบั ดงันี ้

1. ควบคมุให้อยูใ่นวงจ ากดั (Containment) ใช้ในระยะท่ีประเดน็เร่ิมปรากฏขึน้ 

2. ก าหนดทิศทาง (Shaping) ใช้ในระยะท่ีส่ือมวลชนเร่ิมให้ความสนใจประเดน็และ

กลายเป็นวาระของสงัคม 

3. รับมือกบัปัญหา (Coping) ใช้ในระยะท่ีรัฐบาลออกกฎหมาย หรือมีการเคล่ือนไหวของ

กลุม่เคล่ือนไหว (Activist) 

3.2 การส่ือสารความเส่ียง (Risk communication) 

ความหมายของความเส่ียง  

  ความเส่ียง คือ โอกาสของความเสียหายในทกุสถานการณ์ ทกุสถานท่ี ทกุเวลา โอกาส

ของความเส่ียงมีอยูเ่สมอ แตอ่าจในระดบัท่ีไม่เทา่กนั (ยบุล เบญ็จรงค์กิจ, 2554) 

ด้วยเหตนีุท้ าให้นกัประชาสมัพนัธ์จงึจ าเป็นต้องส่ือสารความเส่ียงในเวลาท่ีรวดเร็วและทนั

ต่อสถานการณ์เพ่ือรักษาภาพลักษณ์ของบริษัท  การส่ือสารความเส่ียงเป็นเร่ืองส าคญัมาก ซึ่ง

สามารถอธิบายด้วยแนวคดิการส่ือสารทัง้หมด 4 รูปแบบดงันี ้

1. Care communication เป็นการส่ือสารแบบการให้ข้อมูลมากกว่าการจูงใจ เพ่ือเตือน

กลุม่เป้าหมายให้ตระหนกัถึงความเส่ียงท่ีเกิดขึน้และให้ค าแนะน าในการหลีกเล่ียงความเส่ียง 

2. Consensus communication เป็นการให้ข้อมูลรวมถึงการจูงใจให้กลุ่มเป้าหมาย 

นอกจากนีย้ังทีส่วนเก่ียวข้องกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งมีส่วนส าคัญในการจัดการความเส่ียง 

เน่ืองจากประชามติเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้จากการแยกข้อเท็จจริงและความน่าเช่ือถือของข้อมลูออกจาก

กนั อย่างไรก็ตาม การส่ือสารในลกัษณะนีมุ้่งเน้นการแก้ไขปัญหา การเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ท่ีดี
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ระหว่างผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกับการประสานงานระหว่างผู้ ท่ีมีอ านาจในการตัดสินใจในการ

บริหารงานการยอมปรับเปล่ียนพฤติกรรม และระบบปฏิบตักิารอยา่งเป็นตอ่เน่ือง 

3. Crisis communication เป็นการส่ือสารท่ีเน้นท่ีต้องอาศยัขัน้ตอนและเวลาเพ่ือจงูใจในการ

ส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายตระหนกัถึงภยัอนัตรายท่ีเกิดขึน้แลให้ค าแนะน า

เพ่ือลดความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ 

4. Credibility เป็นหลกัการส่ือสารท่ีประยกุต์มาจากแนวคิดของอริสโตเติล คือ Ethos ซึ่งเป็น

การใช้บคุคลท่ีมีความนา่เช่ือถือในองค์กร ออกมาชีแ้จงถึงความเสียหายท่ีเกิดขึน้  

 หลักส าคัญในการส่ือสารความเส่ียง (The pillars of risk communication)  

หลกัการส่ือสารความเส่ียงท่ีส าคญั คือ ผู้สง่สาร วตัถปุระสงค์ รูปแบบในการส่ือสาร 

เคร่ืองมือในการส่ือสาร และข้อความท่ีต้องการส่ือสารไปยงักลุม่ผู้ รับสาร  ฉะนัน้ หลกัส าคญัในการ

ส่ือสารคือ ผู้สง่สารและเนือ้หาของข้อความท่ีจะส่ือสารรวมถึง เคร่ืองมือในการส่ือสาร และชอ่งทาง

ในการส่ือสารเป็นเร่ืองท่ีส าคญั (Betty H. Morrow, 2009)  

ภยัพิบตัิทางธรรมชาติเป็นเร่ืองท่ีเกิดขึน้โดยไม่มีใครคาดคิดและสร้างความเสียหายทัง้ใน

ด้านชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งประเทศไทยนัน้ได้เผชิญกับภัยพิบตัิทางธรรมชาติ อาทิ น า้ท่วม คล่ืน

ยกัษ์สนึามิ ซึง่ผลตอ่ภาพลกัษณ์ตอ่ประเทศไทยเป็นอยา่งยิ่ง ในปีท่ีเกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาติ  ด้วย

เหตนีุ ้ภยัพิบตัทิางธรรมชาติในประเทศไทยจึงกลายเป็นเร่ืองท่ีทกุคนตา่งต้องเตรียมพร้อมเม่ือเกิด

ภยัพิบตัทิางธรรมชาต ิ 

3.3 การส่ือสารภาวะวิกฤต ิ(Crisis communication) 

ความหมายของภาวะวิกฤติ ภาวะวิกฤติเป็นเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้โดยไม่ทนัคาดคิดและ

สง่ผลกระทบตอ่ช่ือเสียงขององค์กร  

ความส าคัญของการส่ือสารภาวะวิกฤต ิ

 เน่ืองจากการส่ือสารภาวะวิกฤติเป็นกระบวนการส่ือสารท่ีต้องใช้ระยะเวลาและการ

ประสานรวมถึงการตดัสินใจท่ีดีเพ่ือมิให้การส่ือสารไปยังผู้ รับสารเกิดความผิดพลาด เน่ืองจาก 

ภาวะวิกฤติเป็นเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้แบบไม่ทนัคาดคิดและท าให้ผู้ ท่ีได้รับความเสียหายเกิดความ

บอบช า้ทางสภาพจิตใจ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ข้อมลูข่าวสารของประชาชน มีดงันี ้ (สภุาพร โพธ์ิ

แก้ว อ้างถึงในสถาบนัวิชาการส่ือสาธารณะ:114) 
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1. ผู้ เก่ียวข้องและผู้ รับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัภาวะวิกฤตจิ านวนมาก 

2. ข้อมลูขา่วสารตา่งๆท่ีประชาชนได้ควรรับรู้ มีผลตอ่การตดัสินใจของประชาชน 

3. เก่ียวข้องกบัการหาทางออกของสถานการณ์เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางท่ีดีขึน้ 

การส่ือสารภาวะวิกฤตมีิความส าคญัของบคุคลหลากหลายกลุ่ม ซึ่งบคุคลส าคญัท่ีจ าเป็นต้อง

วิเคราะห์เพ่ือวางแผนการส่ือสารภาวะวิกฤต ิมีดงันี ้

1. ประชาชน   

2. ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย   

3. ชมุชน    

กระบวนการส่ือสารภาวะวิกฤต ิ 

การส่ือสารภาวะวิกฤตินับเป็นความท้าทายของการะจัดการในช่วงเวลาก่อนและหลัง

ภาวะวิกฤต ิซึง่นบัเป็นเร่ืองยากจะคาดเดาซึ่งในการส่ือสารภาวะวิกฤติแบง่ตามระดบัความรุนแรง

ของเหตกุารณ์   ท าให้การจดัการภาวะวิกฤตจิงึจ าเป็นต้องมีการวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบ  

  

3.4 ส่ือประชาสัมพันธ์เตือนภัยพบัิตทิางธรรมชาติ 

  ส่ือท่ีผู้ วิจัยเลือกมา คือ ส่ือสิ่งพิมพ์ ส่ืออินเทอร์เน็ต ส่ือนอกบ้านของกรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยั    ศนูย์เตือนภยัพิบตัิแห่งชาติ  และโรงแรมในท้องถ่ิน  เฉพาะข้อมลูท่ีปรากฏ

ในประเทศไทยตัง้แตเ่ดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557  รวมระยะเวลา 6 เดือน เน่ืองจาก

หน่วยงานทัง้สามนี ้ เก่ียวข้องกับการป้องกันภัยพิบตัิทางธรรมชาติรวมถึงมีช่ือเสียงในด้านการ

ส่ือสารข้อมลูไปยงัประชาชนและสงัคม  

1. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานหลกัในการจดัการสาธารณภัยอย่าง

เป็นระบบ ซึ่งจะเป็นศนูย์กลาง ในการพฒันาประสิทธิภาพระบบการป้องกนัและบรรเทาสาธารณ

ภัย เพ่ือให้ประชาชนได้รับการดแูลเอาใจใส่ ให้มีความปลอดภัย และไม่ได้รับความสูญเสียด้าน

ชีวิต และทรัพย์สินท่ีสืบเน่ืองจากสาธารณภยั มีภารกิจหน้าท่ีในการจดัท าแผนแม่บท วางมาตรการ 

สง่เสริมสนบัสนนุ การป้องกนั บรรเทาสาธารณภยั  โดยก าหนดนโยบายด้านความปลอดภยั สร้าง
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ระบบป้องกัน เตือนภัย ฟื้นฟูหลังเกิดภัย และการติดตามประเมินผล เพ่ือให้หลกัประกันในด้าน

ความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน   

2. ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เป็นหน่วยงานในสงักดักระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร มีหน้าท่ีเป็นศนูย์ข้อมลูกลางทางด้านภยัพิบตัทิางธรรมชาต ิและควบคมุสัง่การในภาวะ

วิกฤต ิตลอดจนแจ้งเตือนภยัพิบตัทิกุประเภท  

a. โรงแรมท้องถิ่น ให้ความสนใจเตรียมข้อมูลให้กบันกัท่องเท่ียวในรูปของภาษาองักฤษ

โดยส่ือสารผ่านทางอินเตอร์เน็ตไปยงัหน่วยงานธุรกิจและการท่องเท่ียวรวมถึงให้รายละเอียดกับ

เก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิเม่ือเกิดเหตภุยัพิบตัิแก่นกัท่องเท่ียวโดยการติดประกาศไว้ในท่ีท่ีมองเห็นชดัเจน

ในท่ีสาธารณะหรือในห้องพกัของโรงแรม 

1. กรมบรรเทาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากการรวบรวมข้อมูลจากส่ือ

สิ่งพิมพ์ของกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัมีผลการวิจยัดงันี ้

1.1. ส่ือสิ่งพิมพ์  ในส่วนของส่ือสิ่งพิมพ์นัน้ ทางกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัได้

จดัท าเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือเป็นแนวทางในการเตือนภยั ซึง่พบวา่มีส่ือสิ่งพิมพ์ 2 ประเภท คือ 

 1.1.1 แผน่พบั   

 1.1.2 โปสเตอร์   

1.2. ส่ืออินเทอร์เน็ต  

1.2.1 เว็บไซต์ภาษาองักฤษ   

1.2.2  อีเมล์ 

1.2.3 Youtube ซึ่งเป็นคลิปวีดิโอเผยแพร่และให้ความรู้เก่ียวกบัวิธีการปฏิบตัิตน

เม่ือเกิดภัยพิบตัิทางธรรมชาติและ ข่าวเก่ียวกับพิบตัิทางธรรมชาติ ซึ่งกรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการส่ือสารไปยังนักท่องเท่ียว

ตา่งชาต ิ

1.3. ส่ือนอกบ้าน  

1.3.1.ป้ายเตือนภยัคล่ืนยกัษ์สนึามิ   

2.ศูนย์เตือนภัยพบัิติแห่งชาต ิ

2.1.ส่ือสิ่งพมิพ์   
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       2.1.1 แผน่พบั  

2.2 ส่ืออินเทอร์เน็ต 

      2.2.1.เว็บไซต์  

                   2.2.2.ยทูปู  

       2.2.3.ทวิตเตอร์  

       2.2.4แอพลิเคชัน่ในโทรศพัท์มือถือ  

 

3.โรงแรมท้องถิ่น 

 3.1.ส่ือสิ่งพิมพ์   

       3.1.1 แผน่พบั  

 3.2 ส่ืออินเทอร์เน็ต   

                     3.2.1. เว็บไซต์   ซึ่งค่อนข้างใช้หลากหลายภาษาในการส่ือสาร อาทิ ภาษาองักฤษ 

ภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี นักท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนภาษาได้ตามประเทศ เพ่ือให้

สอดคล้องกับเชือ้ชาติของนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาพักในโรงแรม ซึ่งนักท่องเท่ียวต่างช าติเข้าได้

ข้อความได้ทนัที 

                   3.2.2. Facebook  

       3.2.3. Twitter  

       3.2.4. Instagram 

                   3.2.5. Blog  

        3.2.6. Application for IPhone& Androids 

4. ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการภัยพบัิติ 

4.1 กลยุทธ์ที่ ส่ือสารภาวะวิกฤตใินเชิงแสดงความรับผิดชอบ 

ในแง่ความรับผิดชอบระดบัสงู (High level of Responsibility) โดยแสดงความรับผิดชอบ

ด้วยการยอมรับผิด แบบ Full apology หรือการขอโทษและยอมรับโดยไมโ่ต้เถียง  
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 ในแง่ท่ีมีความรับผิดชอบต ่า (Low Level of Responsibility) ด้วย โดยใช้กลยทุธ์การตีตวั

แยกออกจากเหตกุารณ์ (Distance strategy : excuse)  ในลกัษณะของกาปฏิเสธว่าตนไม่ได้เป็น

ผู้ก่อให้เกิดอบุตัเิหต ุคนอ่ืนตา่งหาก แตต่นต้องเป็นคนรับผิดชอบ ต้องรับเคราะห์แทน   

 ในแง่ความรับผิดชอบระดบัต ่า (Low Level of Responsibility) โดยใช้กลยทุธ์ตีตวัแยก

ออกจากเหตุการณ์ในลักษณะของการแสดงหรืออธิบายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยแสร้งว่าไม่ส าคัญ

หรือไมแ่ยม่ากนกั (Distance Strategy : Downplay) 

4.2 กลยุทธ์การยอมทนทุกข์ทรมาน (Suffering Strategy)โดยการสร้างภาพให้ตนเอง

เป็นผู้ เคราะห์ร้าย (Victimization) ซึ่งจากค าพูดนี ้ท าให้ประชาชนนัน้ยิ่งไม่พอใจมากขึน้ไปอีก 

แม้วา่นายโทน่ีจะแสดงวา่ตนนัน้เสียใจและขอโทษตอ่เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้แล้วก็ตาม  

 4.3 หลักการโน้มน้าวใจของอริสโตเตลิ  

การพดูโน้มน้าวใจท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้พดูได้รับความน่าเช่ือถือและบรรลวุตัถปุระสงค์

ของการพูด การพูดท่ีดีนัน้จะต้องท าให้คนรู้สึกคล้อยตามหรือเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรม  

เน่ืองจากในบางกรณีผู้ ฟังอาจจะไม่รู้สึกสนใจหรือพึงพอใจกบัความคิดของผู้พูดเท่าท่ีควร ดังนัน้ 

การพดูโน้มน้าวใจตามแนวคิดของอริสโตเติลจึงเป็นหลกัการส าคญัท่ีควรน าประยกุต์ใช้ในการพดู 

ซึง่แนวคดินีมี้ 3 ประการ ดงันี ้

1. การจูงใจโดยใช้ผู้พูด Ethos หมายถึง การเลือกใช้ผู้พูดท่ีมีความน่าเช่ือถือในการ

น าเสนอข้อมลูหรือแถลงการณ์ขอโทษในเหตภุยัพิบตัิตา่งๆ โดยผู้พดูจะมีความเป็นผู้น า น่าเช่ือถือ 

และมีปฏิภาณไหวพริบดี อาทิ Mileti (2014) กลา่ววา่ โดยในความเป็นจริงแล้วนัน้ การใช้บคุคลมา

ให้ข้อมูลนัน้จะต้องมีความน่าเช่ือถือเพราะความช่ืนชอบบุคคลท่ีมีช่ือเสียงของประชาชนนัน้

เปล่ียนไปตามกาลเวลา  ดงันัน้การให้ข้อมูลเตือนภัยในระยะแรกจะต้องให้บุคคลท่ีมีความรู้และ

ส่วนเก่ียวข้องมาให้ข้อมูล อาทิ นักวิทยาศาสตร์ นายกเทศมนตรีท้องถ่ิน สภากาชาด เป็นต้น 

ตวัอยา่ง เชน่ ในประเทศสหรัฐอเมริกา พนกังานดบัเพลิงเป็นคนท่ีใช้ในการให้ข้อมลูมากท่ีสดุ 

2.การจูงใจโดยใช้อารมณ์ (Pathos) เป็นกลยทุธ์การจงูใจโดยใช้อารมณ์นี ้อริสโตเติลได้

วิเคราะห์อารมณ์ผู้ ฟัง ซึ่งเปรียบได้กบั กลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มคนท่ีจ าเป็นต้องส่ือสารในเชิงบวก

หรือเชิงลบ   เพ่ือสร้างอารมณ์ให้รู้สึกอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรม ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปล่ียน

พฤตกิรรมหรือความคดิบางอย่างไปในทางท่ีดีขึน้ 
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3. การจงูใจโดยใช้เหตผุล Logos การโน้มน้าวใจโดยใช้เหตผุลเพ่ือมาสนบัสนนุให้การจงู

ใจนัน้นา่เช่ือถือ  การโน้มน้าวในลกัษณะนี ้เป็นการน าความคิดเชิงตรรกะมาใช้ผ่านการหาสาเหตุ

และผลของเหตกุารณ์มาสนบัสนนุค าพดูให้ดมีูน า้หนกัมากพอท่ีจะท าให้ผู้ ฟังนัน้เกิดความรู้สึกเช่ือ

และยอมรับความคิด อดุมการณ์ หรือพฤติกรรมบางอย่างว่าเป็นเร่ืองจริงและพิสจูน์ได้ตามหลกั

วิทยาศาสตร์  

3.4 หลักการเรียบเรียงสารของมอนโร 

1. ขัน้ความสนใจ  

  เร่ิมต้นเล่าเร่ืองจากการให้คนสะดดุกับความคิดก าลงัเป็นประเด็นเพ่ือให้ผู้ ฟังให้อภัยต่อ

ผิดพลาดของทางองค์กรท่ีไม่ได้เตรียมรับมือกบัภยัพิบตัิทางธรรมชาติ ถึงแม้ว่าจะเป็นเหตกุารณ์ท่ี

ไมไ่ด้คาดคดิหรือเตรียมตวัลว่งหน้า รวมไปถึงไมมี่ใครต้องการให้หายนะครัง้นีเ้กิดขึน้ 

2. ขัน้ความต้องการ 

เป็นขัน้ตอนท่ีต้องการให้ประชาชนเห็นว่าองค์กรต้องการแสดงความรับผิดชอบโดย

ปราศจากการปัดความรับผิดชอบหรือการละเลยโดยส่ือถึงมาตรตา่งๆในการแก้ไขสถานการณ์อนั

เลวร้ายเพ่ือให้ประชาชนได้เห็นว่าองค์กรมีความเต็มใจและตัง้ใจจริงตระหนกัถึงความปลอดภัย

ของประชาชนจริงๆ 

3. ขัน้การตอบสนองความต้องการ 

  น าเสนอความคดิท่ีจะแก้ไขโดยการให้ความชว่ยเหลือในทกุด้าน   

4. ขัน้การบรรยายให้เหน็ภาพชัดเจน 

บรรยายภาพท่ีได้ท าการแก้ไขในเชิงบวกเพ่ือเน้นย า้ในค าพูดท่ีได้พูดออกไปด้วยความ

มุง่มัน่และส่ือถึง ทกุคนมุง่มัน่พร้อมท่ีจะท าการชว่ยเหลือสนบัสนนุเพ่ือจะพ้นสภาวะวิกฤตไิด้ 

5. ขัน้การกระท า  

กล่าวย า้ถึงมาตรการในการจัดการภัยพิบตัิเพ่ือยืนยันว่าทางองค์กรจะรับผิดชอบและ

จดัการให้ถกูต้องและเรียบร้อยแก่ผู้ ท่ีได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ 
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5. การส่ือสารและการเตือนภัยพบัิติ 

ในการส่ือสารและเตือนภยัพิบตัเิม่ือเกิดเหตกุารณ์ภยัพิบตัทิางธรรมชาติขึน้นัน้ สิ่งท่ีส าคญั

ท่ีสุดคือ การเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเวลารวดเร็วท่ีสุด เน่ืองจาก ความเสียหายจะทวีคูณ

ความรุนแรงอย่างต่อเน่ือง รวมถึงในสถานท่ีเกิดเหตนุัน้ ในบางครัง้ยงัไม่มีมาตรการป้องกันและ

การเตือนภยัไปยงัประชาชนอย่างแน่ชดัท าให้ เม่ือเกิดเหตภุยัพิบตัิขึน้ ความต่ืนตระหนกประกอบ

กบัความเสียหายในหลายด้าน ท าให้ประชาชนยิ่งต้องการการส่ือสารและการเตือนภัยอย่างเต็ม

รูปแบบเพ่ือป้องกนัเหตกุารณ์ท่ีไมไ่ด้คาดคดิเกิดขึน้อีกครัง้ 

การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการความเสียหาย  การเตรียมความ

พร้อมในการชว่ยเหลือ การฟืน้ฟคูวามเสียหายจากภยัพิบตั ิข้อมลูท่ีส่งไปยงัประชาชน หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องกับการช่วยเหลือภัยพิบตัิ ผู้น าชุมชน และส่ือจะต้องถูกต้องแม่นย า เพ่ือลดความเส่ียง 

รักษาชีวิตและทรัพย์สินและช่วยฟื้นฟูความเสียหายได้อย่างรวดเร็ว หลักการส าคญัคือจะต้อง

ส่ือสารอย่างรวดเร็ว การวางแผนและควบคุมการไหลของข้อมูลก่อนท่ีจะมีการเผยแพร่ออกไป 

ระหว่างการเผยแพร่ และหลกัเผยแพร่เป็นสิ่งส าคญั เน่ืองจากปัจจยัทัง้ 3 นีจ้ะท าให้องค์กรนัน้มี

ความน่าเช่ือถือ (credibility), ความไว้วางใจ (trustworthiness) อ านาจในการบริหารจัดการ 

(authority) และ ประสิทธิภาพในการวางแผนจดัการ (effectiveness) นอกจากนี ้ส่ืออินเทอร์เน็ตท่ี

เร่ิมเข้ามามีบทบาทมากขึน้อย่างอินเตอร์เน็ต อีเมล์ บล็อก การส่งข้อความ ภาพถ่า ยจาก

โทรศพัท์มือถือ และ first transformer ซึ่งเป็นผู้ ท่ีเห็นเหตกุารณ์และส่งผ่านข้อมลูจากเหตกุารณ์ท่ี

ได้พบเห็นหรือประสบอยู่ไปยังกลุ่มคน ก าลังมีบทบาทในการส่ือสารกับรัฐบาลและส่ือต่างๆใน

ขณะท่ีส่ือเก่าท่ีเคยเป็นผู้น าในการส่งสาร การใช้เคร่ืองมือการปฏิบตัิตามหลักการส่ือสารก าลัง

พฒันาไปอยา่งก้าวไกลและการส่ือสารภยัพิบตันิัน้จะต้องพฒันาอย่างก้าวหน้าเพ่ือเป็นผู้น าในการ

ส่ือสารภัยพิบตัิตามการเปล่ียนแปลงของการใช้เคร่ืองและหลักการส่ือสารไปตามยุคสมัยและ

โอกาสท่ีเหมาะสมในการเลือกใช้เคร่ืองมือและหลกัการส่ือสารนัน้ๆ ซึ่งจากเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้นีท้ า

ให้เกิดบล็อกเกอร์หรือผู้น าทางความคดิในการรายงานสถานการณ์ภยัพิบตัิท่ีเกิดขึน้ ในการส่ือสาร

ภยัพิบตัินัน้อาจจะต้องจดัการกับผลกระทบของภัยพิบตัิ   ท้ายท่ีสดุ เคร่ืองมือในการส่ือสารไปยงั

กลุ่มเป้าหมายจะพัฒนาไปอย่างไร หลักของการส่ือภัยพิบตัิยงัคงยึดหลักการท่ีว่า ส่ือสารอย่าง

โปร่งใส การเข้าถึงข้อมลูได้อย่างสะดวก ความไว้วางใจ ความเช่ือมัน่ และเพ่ือเป็นการสร้างความ
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สัมพันธภาพท่ีดีระหว่างส่ือต่างๆ ให้มั่นคงและช่วยเหลือกันเพ่ือส่ือสารข้อมูลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

  

5.1 หลักในการจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Principles of Emergency Management: Hazard 

Specific Issues and Mitigation) 

การจดัการฉกุเฉิน คือ  การบริหารจดัการท่ีมีล าดบัขัน้ตอนและเก่ียวข้องกบัการสร้างกรอบ

การท างานภายในชมุชนเพ่ือลดความเส่ียงอนัตรายและรับมือกบัภยัพิบตัิ  

การบรรเทาสาธารณภยั คือ การด าเนินการอย่างยัง่ยืนเพ่ือลดหรือขจดัความเส่ียงในระยะ

ยาวให้กบัประชาชนและทรัพย์สินให้ปลอดภยัจากอนัตรายและผลกระทบท่ีเกิดขึน้  ("Trends in 

Social Media: Use in Natural Disasters,")  
ในการส่ือสารเหตกุารณ์ฉกุเฉิน ความเตรียมพร้อมก่อนการส่ือสารข้อมลูไปยงัประชาชน 

และการแนะน าในการปฏิบตัิตนระหว่างเกิดเหตภุยัพิบตัเิป็นสิ่งส าคญัในการส่ือสารภยัพิบตัท่ีิ

เกิดขึน้ เน่ืองจาก ภยัพิบตัเิป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้โดยท่ีไมมี่ใครคาดคิด ดงันัน้การวางแผนการส่ือสารภยั

พิบตัลิว่งหน้าจงึเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นมากในการส่ือสารไปยงักลุม่เป้าหมายท่ีมีประสิทธิภาพ ไมว่า่ภยั

พิบตันิัน้จะเป็นเร่ืองท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาตหิรือมนษุย์เป็นผู้กระท า หรือเกิดขึน้เป็นอบุตัเิหตหุรือ

ด้วยความพลาดพลัง้ก็ตาม การส่ือสารในการป้องกนัไมใ่ห้ประชาชนต่ืนตระหนก คือ การใช้ระบบ

การจดัการฉกุเฉินแบบบรูณาการท่ีด าเนินการโดยกลุม่ผู้ ถือหุ้นทกุคนท่ีส าคญัในองค์กรตัง้แตเ่กิด

เหตภุยัพิบตัจินถึงเหตกุารณ์สงบ 

ผู้ ท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณท่ีเกิดภยัพิบตัิคาดหวงัว่าหน่วยงานจะให้ข้อมลูตามท่ีต้องการเพ่ือ

บง่บอกเป็นแนวทางในแก้ไขปัญหาเม่ือเกิดภยัพิบตัิ (Trigger for action) เช่น การอพยพออกจาก

พืน้ท่ี ( Choo & Nadarajah ,2014) 

  Anderson (2006) กล่าวว่า ในการส่ือสารภัยพิบตัินัน้จะต้องด าเนินการอย่างรวดเร็ว

ท่ีสุด เน่ืองจากในเวลาดงักล่าวประชาชนต่างตกอยู่ในภาวะต่ืนตระหนก  ดงันัน้การเตือนภัยท่ีมี

ประสิทธิภาพจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง และมาตรการท่ีใช้นัน้จะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

นัน้ ต้องสงัเกตจากการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงเจ้าหน้าท่ีรัฐต้องร่างแผนการเตือนภยัและ

เตรียมข้อความท่ีใช้ในการส่ือสาร สิ่งท่ีท้าทายความสามารถอย่างหนึ่ง คือ จะท าอย่างไรท่ีจะส่ง
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สารนัน้ไปยงักลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการส่ือสารเตือนภัยพิบตัินัน้ เจ้าหน้าท่ีรัฐ

ควรใช้หลกัการส่ือสารเม่ือเกิดภยัพิบตั ิดงันี ้

 

1. รับรู้ถึงความเดือดร้อนของผู้ประสบภยั 

2. รับรู้ถึงความเป็นอยู่ของผู้ประสบภยั 

3. รับรู้ถึงความเป็นอยู่ระหว่างท่ีเกิดภยัพิบตัิ 

4. ศกึษาการเปิดรับข่าวท้องถ่ินและข้อมลูเก่ียวกบัภยัพิบตัิ 

5. รู้ถึงสิ่งท่ีต้องการหรือจ าเป็นเม่ือเกิดภยัพิบตัิ 

6. ความเข้าใจและยอมรับการเตือนภยัเพ่ือปฏิบตัิตนตามค าแนะน าเม่ือเกิดภยัพิบตัิ 

อย่างไรก็ตาม ไม่มีวิธีการส่ือสารใดดีท่ีสดุ หากแตจ่ าเป็นต้องใช้ช่องทางการส่ือสารท่ีมาก

ท่ีสดุ หรือจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีหรือวิธีการส่ือสารบางอย่างเป็นพิเศษ จะต้องพิจารณาจากการ

ใช้งานจากความจ าเป็นในการใช้งานและความสะดวกของชมุชนท่ีท าให้เทคโนโลยีนัน้ใช้งานได้ ซึ่ง

ไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตาม จ าเป็นต้องตรวจสอบระบบการใช้งานของเทคโนโลยี ตลอดจนการ

บ ารุงรักษาอย่างต่อเน่ือง ปรับปรุงข้อมลูหรือติดตัง้กระบวนการตา่งๆท่ีจะใช้ในการท างานเพ่ือให้

งานนัน้ด าเนินได้อยา่งราบร่ืน  

 

องค์ประกอบของระบบการเตือนภัย    

1.การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

2. การตรวจสอบระบบการเตือนภยั (Detection) 

3. ระบบการเตือนภยัต้องมีความพร้อม (warning) 

4. แผนรับมือเหตกุารณ์การเตือนภยั (Response Plan) 

5. เตรียมตวัรับมือกบัผลตอบรับของประชาชน (Ready Public) 

6.เตรียมพร้อมรับมือกบัสถานการณ์ (Situational Awareness) 

7.การเตือนภยัหลงัจากเกิดเหตกุารณ์ (Lesson learned) 

 



 

 

29 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 กุลนิษฐ์ นาคเลขา (2554) ศึกษาวิจัยเร่ืองข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการแสดงความ

รับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กรภาครัฐและเอกชนปี 2554 การรับรู้และทศันคติของผู้ รับสารใน

วิกฤตการณ์น า้ทว่ม เพ่ือศกึษารูปแบบการน าเสนอและวิเคราะห์เนือ้หาขา่วประชาสมัพนัธ์ด้านการ

แสดงความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กรภาครัฐและเอกชนในส่ือหนังสือพิมพ์และส่ือโทรทศัน์

รวมทัง้ศึกษาการรับรู้และทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อข่าวการแสดงความ

รับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรภาครัฐและเอกชนท่ีปรากฏในส่ือหนงัสือพิมพ์และส่ือโทรทศัน์ โดย

ใช้การวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Analysis) จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน โดยใช้การวิเคราะห์

เนือ้หาข่าวสาร (Content Analysis) คือ ศกึษาหนงัสือพิมพ์ไทยรัฐและหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 

ส่ือโทรทัศน์ ได้แก่ รายการเร่ืองเล่าเช้านี ้และรายการเร่ืองเล่าเสาร์ -อาทิตย์ ผลการวิจัยพบว่า 

หนงัสือพิมพ์ไทยรัฐและหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจน าเสนอข่าวประชาสมัพนัธ์ด้านการแสดงความ

รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรรัฐ ได้แก่ ทหาร มากท่ีสุด ส่วนภาคเอกชน ดีแทคและอิชิตัน

รองลงมาส่วนผลการวิเคราะห์เนือ้หาจากรายการโทรทศัน์นัน้ พบว่า มีการน าเสนอข่าวเก่ียวกับ

ทหารมากกว่าต ารวจ ขณะท่ีภาคเอกชน ดีแทคน าเสนอข่าวสารมากกว่าอิชิตันเพียงเล็กน้อย 

เน่ืองจากการใช้กลยุทธ์ CSR by product นอกจากนีก้ลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ข่าวประชาสมัพนัธ์

ด้านการแสดงความรับผิดชอบตอ่สังคมขององค์กรภาครัฐและเอกชนจากส่ือหนงัสือพิมพ์และส่ือ

โทรทศัน์ในระดบัปานกลาง–มาก และพบว่าการเปิดรับข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการแสดงความ

รับผิดชอบตอ่สงัคมท าให้กลุม่ตวัอยา่งเกิดทศันคตใินเชิงบวกตอ่องค์กรระดบัปานกลาง-มาก 

  ช่ืนนภา กลัยาพิเชฏฐ์  (2549) ศกึษาเร่ืองการประเมินประสิทธิผลการประชาสมัพนัธ์เร่ือง

ระบบเตือนภยัคล่ืนยกัษ์สนึามิในพืน้ท่ีท่ีได้รับผลกระทบ  เพ่ือศกึษากลยทุธ์การประชาสมัพนัธ์เร่ือง

ระบบเตือนภยัคล่ืนยกัษ์สึนามิในพืน้ท่ีท่ีได้รับผลกระทบ2. เพ่ือศกึษาการเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ 

และทศันคติท่ีมีต่อระบบเตือนภัยคล่ืนยกัษ์สึนามิของประชาชนในพืน้ท่ีท่ีได้รับผลกระทบ3. เพ่ือ

ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ และทศันคติท่ีมีตอ่ระบบเตือนภยัคล่ืน

ยักษ์สึนามิของประชาชนในพืน้ท่ีท่ีได้รับผลกระทบ4. เพ่ือประเมินประสิทธิผลของการ

ประชาสมัพนัธ์เร่ืองระบบเตือนภัยคล่ืนยกัษ์สึนามิในพืน้ท่ีท่ีได้รับผลกระทบ  ผลการศึกษาพบว่า

ระบบเตือนภยัคล่ืนยกัษ์สนึามิในจงัหวดัภเูก็ตนัน้มีความพร้อมและครอบคลมุมากกว่าจงัหวดัอ่ืนๆ
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ท่ีได้รับผลกระทบเช่นเดียวกนั โดยมีทัง้หมด 19 จุดด้วยกนั   ทัง้นีเ้น่ืองจากภูเก็ตเป็นจงัหวดั

ทอ่งเท่ียวท่ีน ารายได้เข้าสู่ประเทศเป็นสดัส่วนหนึ่งในสามของรายได้จากการท่องเท่ียว   จึงท าให้มี

ความพร้อมในเร่ืองระบบเตือนภยัคล่ืนยกัษ์สนึามิมากท่ีสดุ โดยผู้ ท่ีดแูลระบบเตือนภยัคล่ืนยกัษ์ 

สึนามิโดยตรงก็คือศนูย์เตือนภยัพิบตัิแห่งชาติซึ่งมีหน้าท่ีในการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์เร่ืองระบบ

เตือนภัยคล่ืนยกัษ์สึนามิแก่ประชาชนซึ่งอยู่ในพืน้ท่ีเส่ียงภัย รวมทัง้ศนูย์ป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภยัของจงัหวดัภูเก็ตเองด้วยซึ่งมีภาระหน้าท่ีในการประชาสมัพนัธ์เร่ืองระบบเตือนภัยคล่ืน

ยกัษ์สึนามิให้ประชาชนในจงัหดัภูเก็ตเข้าใจถึงระบบได้อย่างถกูต้องและยอมรับในระบบเตือนภัย

คล่ืนยักษ์สึนามิ โดยใช้ กลยุทธ์การใช้ส่ือหลายประเภทร่วมกัน 2. กลยุทธ์การใช้ส่ือโดยเจาะ

กลุม่เป้าหมาย 3. กลยทุธ์การสร้างการมีสว่นร่วม 4. กลยทุธ์การใช้ส่ือสมยัใหม ่

ญาธินี ตนัตวิิวฒัน์ (2556) ศกึษาเร่ืองการพฒันาการส่ือสารเตือนภยัในพืน้ท่ีเส่ียงภยัผ่าน

โทรศพัท์มือถือ ซึ่งในการศึกษาครัง้นี ้มีวตัถุประสงค์ คือ 1. เพ่ือศกึษาบทบาทและแนวทางปฏิบตัิ

ของภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการส่ือสารแจ้งเตือนภัยคล่ืนยกัษ์สึนามิผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 2. เพ่ือ

ศกึษารูปแบบการใช้งานโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและความคาดหวงัของประชาชนในพืน้ท่ีเส่ียงภัยคล่ืน

ยกัษ์สึนามิชานฝ่ังทะเลอนัดามนัท่ีมีต่อการส่ือสารแจ้งเตือนภัย ผ่านโทรศพัท์มือถือเคล่ือนท่ีเพ่ือ

วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ความคาดหวงัท่ีเกิดขึน้ และ 3. เพ่ือเสนอแนวทางการพฒันาการส่ือสาร

แจ้งเตือนภัยคล่ืนยกัษ์สึนามิผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีส าหรับพืน้ท่ีเส่ียงภยัชายฝ่ังทะเลอนัดามนัของ

ประเทศไทย ด้วยการเก็บแบบสอบถามกบัประชาชนในพืน้ท่ีเส่ียงภยัคล่ืนยกัษ์สึนามิรวม 400 คน 

ในจงัหวดัพงังา กระบี่ ภูเก็ตและระนอง และการสมัภาษณ์เชิงลึกตัวแทนประชาชน 15 คน และ

ตวัแทนผู้ เช่ียวชาญ 5 คน ผลการศกึษาพบว่า ศนูย์เตือนภยัพิบตัิแห่งชาติ (ศภช.) มีบทบาทเป็นผู้

ส่งสารหลักในกระบวนการส่ือสาร และมีแนวทางการปฏิบตัิตอบสนองต่อสถานการณ์ภัยพิบตัิ

แบบดัง้เดิม (traditional Model) ใช้ข้อความสัน้เป็นช่องทางการส่ือสารเจาะจงไปยงัภาครัฐ

สว่นกลาง-ภมูิภาค-ท้องถ่ิน ธุรกิจโรงแรมในพืน้ท่ีและส่ือมวลชน 

 พรธีรา อ่ิมสวุรรณสาคร (2555) ศกึษาเร่ือง การพฒันาป้ายสญัลกัษณ์เพ่ือการส่ือสารเร่ือง

การเตือนภัยพิบัติในประเทศไทย วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนีคื้อ เพ่ือศึกษาถึงการรับรู้ภาพ

สญัลกัษณ์ ส าหรับสญัลกัษณ์ และสญัญาณอนัตรายตา่งๆท่ีมีอยู่ในประเทศไทย และเพ่ือก าหนด

และพฒันาสญัลกัษณ์ และสญัญาณอนัตรายต่างๆ เพ่ือการส่ือสารด้วยภาพอย่างมีประสิทธิผล
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มากขึน้ ในระหวา่งชว่งเวลาการตดัสินใจท่ีส าคญั นอกจากนี ้งานวิจยันีย้งัมีเป้าหมายในการศกึษา

ถึง ผลกระทบของสี รูปร่าง ท่ีมีต่อการรับรู้ภาพส าหรับสัญลักษณ์ และสญัญาณอันตรายต่างๆ 

ภายในพืน้ท่ีท่ีได้รับผลกระทบ งานวิจยันีไ้ด้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลสองวิธีคือ วิธีเชิงคณุภาพ ซึ่ง ให้

ความส าคญักลุ่มย่อย และ วิธีเชิงปริมาณหรือการส ารวจข้อมูล งานวิจยันีไ้ด้ถกูใช้เพ่ือการศกึษา

ถึงและการพฒันาสญัญาณอพยพจากอนัตรายตา่งๆในประเทศไทย ขึน้ใหม่ ในขณะท่ีการส ารวจ

ข้อมูลนัน้จัดท าขึน้เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล เก่ียวกับสถิติประชากร อิทธิพลจากสัญลักษณ์ และ

มมุมองเชิงสญัลกัษณ์ ผา่นทางวิธีเชิงคณุภาพ และเชิงปริมาณ จากตวัอย่าง 406 คนท่ีอาศยัอยู่ใน

หรือเดินทางไปยังพืน้ท่ีอันตรายต่างๆ ผลการศึกษาวิจัยบ่งชีว้่า สี รูปร่าง และบริบท ของ

สญัลกัษณ์และสญัญาณอนัตรายตา่งๆมี ผลกระทบตอ่การพฒันาการรับรู้ภาพส าหรับคนไทย 

  

งานวิจัยจากต่างประเทศ 

การศกึษาเร่ืองของผลตอบรับการเตือนภัยพิบตัิของประชาชน ของ  Dennis S. Mileti  

(2014) พบว่าในการเตือนภยัสาธารณภัยและมาตรการการป้องกันภัยสาธารณะ ประการแรกท่ี

ส าคญัจะต้องให้ข้อมูลในเร่ืองความเสียหายของภัยพิบตัิอย่างใดอย่างหนึ่งให้ชัดเจน เน่ืองจาก

ประชาชนต้องการทราบข้อมูล ประการท่ีสองในการจดัการแก้ไขปัญหาการส่ือสารเตือนภัยพิบตัิ

จะต้องค านึงถึงด้านวัฒนธรรม ประเทศ ลักษณะของภัยพิบัติในแต่ละพืน้ท่ี และจ าเป็นต้อง

ตรวจสอบและให้ข้อมลูแก่ประชาชนอย่างสม ่าเสมอเพ่ือไม่ให้ประชาชนต่ืนตระหนก ด้วยเหตนีุท้ า

ให้มีการใช้ข้อความเตือนภยัด้วยลกัษณะดงันี ้คือ 1.มีแหล่งท่ีมาของข้อมลู การให้ข้อมลูเตือนภยั

ในระยะแรกจะต้องให้บุคคลท่ีมีความรู้และส่วนเก่ียวข้องมาให้ข้อมูล อาทิ นักวิทยาศาสตร์ 

นายกเทศมนตรีท้องถ่ิน สภากาชาด เป็นต้น 2.เนือ้หา (Content) ท่ีมุ่งเน้นค าแนะน าในการปฏิบตัิ

ตนเม่ือเกิดภัยพิบตัิ ข่าวสารเก่ียวกบัความรุนแรงของภยัพิบตัิในแต่ละระยะ ผู้ ท่ีจ าเป็นต้องอพยพ

หรือไมต้่องอพยพจากภยัพิบตั ิ การปฏิบตัติามค าแนะน าเพ่ือป้องกนัภยัพิบตัิ เพ่ือลดความเส่ียงใน

การสูญเสียอีกครัง้ 3. ลกัษณะของข้อความ (Style) โดยใช้ลกัษณะท่ีชดัเจน ตรงประเด็น และ

แมน่ย า  

การศกึษาเร่ือง การใช้ส่ือออนไลน์ในชว่งท่ีเกิดภยัพิบตัิ ของ Julia Daisy Fruastino  

Brooke Lui  และ Yan Jin (2012)  เพ่ือศกึษาข้อมลูในการใช้ส่ือออนไลน์ในระหวา่งท่ีเกิดภยัพิบตัิ
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หรือโดยทัว่ไปแล้วนัน้ พบวา่ ส่ืออินเทอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารภยัพิบตั ิ และสาเหตท่ีุคน

ใช้ส่ือออนไลน์ระหวา่งภยัพิบตั ิอาทิ ส่ืออินเทอร์เน็ตใช้ง่าย สะดวกรวดเร็ว (Convenience)  การใช้

ส่ือออนไลน์ตามกระแสของสงัคม (Social norms) และท้ายท่ีสดุ คือ การใช้ส่ือออนไลน์ในระหวา่ง

ท่ีเกิดภยัพิบตัเิพ่ือต้องการก าลงัใจและฟืน้ฟสูภาพจิตใจจากความเสียหายท่ีเกิดขึน้ (To seek 

emotional support& healing)  นอกจากนีปั้จจยัท่ีมีผลตอ่การตอบรับส่ือออนไลน์ในลกัษณะการ

ส่ือสารทางเดียวหรือสองทางระหวา่งท่ีเกิดภยัพิบตัิ คือ ผู้น าทางความคดิในส่ือออนไลน์ ผู้ ท่ี

ตดิตามส่ือออนไลน์ และผู้ ท่ีไมไ่ด้ตดิตามส่ือออนไลน์ ท าให้การส่ือสารออนไลน์เม่ือเกิดภยัพิบตัิขึน้

มีลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัและเผยแพร่ข้อมลูได้อยา่งรวดเร็ว   จากรายงานวิจยัเก่ียวกบัการใช้ส่ือ

ออนไลน์ในลกัษณะการส่ือสารทางเดียวหรือสองทางระหวา่งท่ีเกิดภยัพิบตัิ พบวา่   1.บทบาทของ

ส่ือออนไลน์ในระหว่างท่ีเกิดภยัพิบตัินัน้อาจจะแตกตา่งกนัไปตามสถานการณ์ 2. หน้าท่ีบางอยา่ง

ของส่ือออนไลน์นัน้น าไปใช้ในการส่ือสารในระหวา่งท่ีเกิดภยัพิบตัไิมไ่ด้ 3.การศกึษาเร่ืองการใช้ส่ือ

ออนไลน์เม่ือเกิดภยัพิบตันิัน้อาจจะยงัหาข้อสรุปไมไ่ด้ เน่ืองจากภยัพิบตัแิตล่ะประเภทนัน้เกิดจาก

สาเหตท่ีุแตกตา่ง ความเสียหายก็แตกตา่งกนั ท าให้การใช้ส่ือออนไลน์จงึจ าเป็นต้องพิจารณา

หลายสาเหตกุ่อนท่ีจะเผยแพร่ข้อมลูไปสูส่ายตาประชาชน ด้วยเหตนีุก้ารศกึษาเร่ืองเตือนภยัพิบตัิ

ในพืน้ท่ีเส่ียงภยันัน้เป็นสิ่งจ าเป็น  

การศกึษาเร่ือง การค้นหาข้อมูลเตือนภัยในระยะเบือ้งต้นในปี ค.ศ.2009 กรณีไฟไหม้ป่า 

ในรัฐวิคตอเรีย  ของ Chun Wei Choo และ Indrani Nadarajah (2012) เพ่ือศกึษาการเตือนภยัใน

ระยะเบือ้งต้นจากมุมมองของผู้ ท่ีใช้การเตือนภัยในระยะเบือ้งต้นเพ่ือเป็นการค้นหาข้อมูลใน

ประเภทพิเศษอีกอนัหนึง่ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกรณีของรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลียท่ีเป็นกรณีท่ี

ใช้เป็นแบบอย่างในเร่ืองการค้นหาข้อมูลเตือนภยัในระยะเบือ้งต้น ไฟไหม้ป่าเป็นกรณีภัยพิบตัิท่ี

รุนแรงท่ีสดุในประเทศออสเตรเลีย การวิจยันีจ้งึวิเคราะห์ถึงความต้องการข้อมลู การแสวงหาข้อมลู 

การใช้ข้อมูลของผู้ ท่ีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในลักษณะการเรียนรู้ ความรู้สึก ในแง่ของ

สถานการณ์ จากการศึกษาพบว่าผู้ ท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณภัยพิบตัินัน้ต้องการข้อมูลข่าวสารท่ีท า

หน้าท่ีเหมือนกบัการลัน่ไกเพ่ือปฏิบตัิการการเตือนภยัตลอดเวลาและชีแ้จงความเสียหายท่ีเกิดขึน้ 

ซึ่งจากแบบสอบถามพบว่าเกือบ 2 ใน 3 ของของผู้ ท่ีได้รับผลกระทบจากภยัพิบตัิดงักล่าวไม่ได้รับ

ข้อมูลเตือนภัยอย่างเป็นทางการ คนจ านวนเกือบคร่ึงแรกพบว่าไฟไหม้ป่านัน้ได้ลุกลามไปยัง
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บริเวณท่ีอยู่อาศยัตลอดจนมีเศษฝุ่ น ควนั ขีเ้ถ้าและเปลวไฟเข้ามาในบริเวณบ้าน ซึ่งคาดว่าน่าจะ

เป็นความอคติของท่ีท างานระหว่างการแสวงหาข้อมูลท่ีเป็นสาเหตุท าให้เกิดการตีความ

สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้เป็นความปกติถึงแม้จะมีการเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างมากมาย 

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าท่ีเตือนภยัใช้นโยบาย “อยู่ตอ่หรืออพยพออกจากพืน้ท่ี” (Stay or Go) เพ่ือ

ชว่ยเหลือผู้ ท่ีได้รับผลกระทบใช้ข้อมลูการเตือนภยัเพ่ือตดัสินใจระหว่างการอยู่ตอ่ท่ีบริเวณเดิมเพ่ือ

ปกป้องทรัพย์สินหรือออกจากพืน้ท่ีในระยะท่ีภัยพิบตัิยงัไม่รุนแรง นโยบาย“อยู่ตอ่หรืออพยพออก

จากพืน้ท่ี”  มีประสิทธิภาพในระดบัใดก็ขึน้อยูก่บัการต้องการข้อมลูตา่งๆ 

 การศกึษาเร่ือง  การประสานงานและการจดัการข้อมลูเก่ียวกบัผลตอบรับจากการ

ชว่ยเหลือพายไุหเ่ย่ียน โดยการสงัเกตจากภาคสนาม ของ Marc van den Homberg  Kenny 

Meesters และ Bartel Van de Walle  (2014) บทความนีน้ าเสนอผลการวิจยัเบือ้งต้นจากศกึษา

การวิจยัด าเนินการในผลของการตอบรับของประชาชนท่ีมีตอ่การจดัการเก่ียวกบัพายไุต้ฝุ่ น โดย

สมัภาษณ์กบัผู้ มีอ านาจตดัสินใจขององค์กรท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการรับมือกบัภยัพิบตัิ  และยงัเก็บ

ข้อมลูจากการสงัเกตในภาคสนามและการเก็บรวบรวมข้อมลูทตุิยภมูิ ผลการวิจยั แสดงให้เห็นวา่

ความซบัซ้อนและความแข็งแกร่งของโครงสร้างการประสานงานลดลงมากจากส านกังานใหญ่ไป

จนถึงหนว่ยงานเล็ก  ซึง่ในการจดัการข้อมลูท่ีส านกังานใหญ่ดเูหมือนจะก าหนดเป้าหมายในการ

ขนาดใหญ่และเก่ียวข้องกบัการสนบัสนนุและชว่ยเหลือระหวา่งประเทศและนโยบายการจดัการ

ข้อมลูในด้านการมุง่เน้นในการตอบรับของประชาชน ซึ่งเป็นรูปธรรมมากกวา่การจดัการรับมือภยั

พิบตัใินหน่วยงานเล็ก  



 

 

บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาเร่ือง   การรับรู้และทศันคติของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมีต่อส่ือประชาสมัพนัธ์

เตือนภยัพิบตัทิางธรรมชาตใินประเทศไทย ครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์การวิจยัดงันี ้

1. เพ่ือศึกษาการรับรู้ของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมีต่อส่ือประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตัิทาง

ธรรมชาตใินประเทศไทย 

2. เพ่ือศึกษาทัศนคติของนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมีต่อส่ือประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตัิทาง

ธรรมชาตใินประเทศไทย 

3. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้และทศันคติของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมีต่อส่ือ

ประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัทิางธรรมชาตใินประเทศไทย 

  

 รายละเอียดของวิธีวิจัย  

 1.  การวิจัยเชิงคุณภาพ  คือ การรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัรูปแบบสารและภาพประกอบ

เก่ียวกับส่ือประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัิทางธรรมชาติตามส่ือท่ีผู้วิจยัเลือกมา คือ ส่ือสิ่งพิมพ์ ส่ือ

อินเตอร์เน็ต ส่ือนอกบ้าน ของกรมบรรเทาสาธารณภัย  และ ศูนย์เตือนภัยพิบตัิแห่งชาติ  และ

โรงแรมในท้องถ่ิน ท่ีปรากฏในประเทศไทยตัง้แต่เดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557  รวม

ระยะเวลา 6 เดือน  

2.   การวิจัยเชิงปริมาณ คือ ใช้แบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนกัท่องเท่ียว

ต่างชาติจากประเทศจากประเทศท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดภัยพิบตัิในระดบัสูงมาก คือ ประเทศ

ญ่ีปุ่ น ฟิลิปปินส์ เป็นต้น และประเทศท่ีท่ีมีความเส่ียงตอ่การเกิดภยัพิบตัิในระดบัสงูถึงต ่ามาก คือ

ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ เป็นต้นจ านวน 400 คน เพ่ือศกึษาถึงการรับรู้และทศันคติท่ีมีตอ่ส่ือ

ประชาสมัพนัธ์  
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ขอบเขตการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีไ้ด้น าแนวคิดการรวบรวมข่าวสารผ่านส่ือประชาสัมพนัธ์เตือนภยัพิบตัิทาง

ธรรมชาติมาใช้เพ่ือการวิเคราะห์ส่ือประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย   

โดยศกึษาทัง้ตวัสาร (Message) และ ภาพประกอบ จากกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ศนูย์

เตือนภัยพิบตัิแห่งชาติ และโรงแรมท้องถ่ิน ท่ีปรากฏในประเทศไทยตัง้แต่ เดือนมีนาคมถึงเดือน

สิงหาคม พ.ศ.2557  รวมระยะเวลา 6 เดือน  

นอกจากนีมี้การศกึษาด้วยการท าแบบสอบถามจ านวน  400 ชุด โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่าง

นกัท่องเท่ียวต่างชาติจากประเทศท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดภัยพิบตัิในระดบัสูงมาก คือ ประเทศ

ญ่ีปุ่ น ฟิลิปปินส์ เป็นต้น และประเทศท่ีมีความเส่ียงในระดบัสูงถึงต ่ามาก  คือ ประเทศมาเลเซีย 

สิงคโปร์ เป็นต้น 

แหล่งข้อมูล 

1. ข้อมูลทุติยภูมิ ผู้ ศึกษาได้ท าการค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี 

ผลงานการศกึษาต่างๆท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นข้อมลูเบือ้งต้นและใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบ

แนวคดิในการศกึษา ตัง้สมมตฐิาน และก าหนดแนวทางในการศกึษา 

2. ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนาม โดยผู้ศกึษาได้ปรับปรุงและพฒันา

แบบเก็บข้อมลูจากงานวิจยัท่ีคล้ายคลงึกนั โดยแบบเก็บข้อมลูเป็นแบบสอบถามปลายปิด (close-

ended questionnaire) ซึ่งผู้ศกึษาได้น าไปส ารวจและเก็บข้อมลูจากประชากรตวัอย่าง    ตลอด

รวมถึงตอบแบบสอบถามของกลุม่ตวัอยา่ง 

 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัก าหนดใช้วิธีโดยการเก็บข้อมลูจากแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง

จ านวน 400 ชดุ โดยใช้การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) คือ   เลือกประชากร

เฉพาะในนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาติท่ีมีอายตุัง้แต่ 16ปี ขึน้ไปจนถึงอายมุากกว่า 56 ปี แบง่ออกเป็นเพศ

ชายและหญิง รวมถึงเป็นผู้ ท่ีมาจากประเทศท่ีมีความเส่ียงตอ่การเกิดภยัพิบตัิในระดบัสงูมากและ

ระดบัสูงถึงต ่า บริเวณสนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ ตลาดนัดจตุจักร และใช้การสุ่ม
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ตวัอยา่งจากออนไลน์ โดยน าแบบสอบถามไปโพสท์ท่ีเว็บไซต์ท่องเท่ียวและส่งตอ่แบบสอบถามไป

ยงักลุม่ตวัอยา่งท่ีมาจากเว็บไซต์ทอ่งเท่ียว    

 กลุ่มตัวอย่าง 

การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครัง้นี  ้ ผู้วิจยัได้ก าหนดโดยใช้วิธีเปิดตาราง

ส าเร็จของ Yamane (1973 อ้างถึงใน วิเชียร เกตสุิงห์, 2537) โดยคิดจากจ านวนประชากร

มากกวา่ 100,000 คน และก าหนดความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ ความผิดพลาดไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์

ซึง่ได้กลุม่ตวัอยา่งในการศกึษาครัง้นีมี้จ านวน 400 คน  จ าแนกตามระดบัความเส่ียงตอ่การเกิดภยั

พิบตัิทางธรรมชาติ ดงันี  ้(อ้างอิงจาก The World Risk Index ค านวณโดย The United Nations 

University for Environment and Human Security (UNU-EHS) และระบใุน The 2013 World 

Risk Report (WRR 2013) จดัพิมพ์โดย The Alliance Development Works/Bündnis 

Entwicklung Hilft (BEH)) 

ระดับความเส่ียงของการเกิดภัยพบัิตทิางธรรมชาตใินแต่ละประเทศ  

0.10-3.61   หมายถึง ประเทศท่ีมีความเส่ียงท่ีจะเกิดภยัพิบตัทิางธรรมชาตใินระดบั

ต ่ามาก 

 3.63-5.68   หมายถึงประเทศท่ีมีความเส่ียงท่ีจะเกิดภยัพิบตัทิางธรรมชาตใินระดบัต ่า 

5.69-7.43   หมายถึงประเทศท่ีมีความเส่ียงท่ีจะเกิดภยัพิบตัทิางธรรมชาตใินระดบั   

ปานกลาง 

   7.46-10.37  หมายถึงประเทศท่ีมีความเส่ียงท่ีจะเกิดภยัพิบตัทิางธรรมชาตใินระดบัสงู 

10.46-36.43   หมายถึงประเทศท่ีมีความเส่ียงท่ีจะเกิดภยัพิบตัทิางธรรมชาตใินระดบัสงู  

มาก 

 

ประเทศ     ระดับความเส่ียงที่จะเกิดภัยพบัิติ 

สิงคโปร์  

ฮอ่งกง 

เกาหลีใต้ 
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มาเลเซีย 

ลาว 

อินเดีย 

ญ่ีปุ่ น                                                                                                                                                                                                                                

 จีน      

อินโดนีเซีย               

ฟิลิปปินส์                                                 

เวียดนาม 

ไต้หวนั 

กมัพชูา 

 

ตารางท่ี 3.1 แสดงการจ าแนกประเทศตามระดับความเส่ียงต่อการเกิดภัยพบัิตทิาง
ธรรมชาต ิ
 

ระดับความเส่ียงต่อการเกดิภัยพบิัตทิาง

ธรรมชาต ิ

ประเทศ 

ความเส่ียงตอ่การเกิดภยัพิบตัทิางธรรมชาตใิน

ระดบัสงูมาก 

ญ่ีปุ่ น, จีน, อินโดนีเซีย, 

ฟิลิปปินส์, เวียดนาม, 

ไต้หวนั, กมัพชูา 

ความเส่ียงตอ่การเกิดภยัพิบตัทิางธรรมชาตใิน

ระดบัสงูถึงต ่ามาก 

สิงคโปร์,ฮอ่งกง, เกาหลีใต้, 

มาเลเซีย, ลาว 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถาม ซึง่ผู้ศกึษาได้จากการศกึษาแนวคดิ 

ทฤษฎี เอกสารและผลงานวิจยัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อวางกรอบแนวคดิ ค้นหาตวัแปร โดยมีการ
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ก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง รายละเอียดของแบบสอบถาม

แบง่ออกเป็น 4 สว่น ประกอบด้วย 

สว่นท่ี  1   การรับรู้ท่ีมีตอ่ส่ือประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัิทางธรรมชาตขิองนกัท่องเท่ียวตา่งชาติ 

สว่นท่ี  2   ทศันคตท่ีิมีส่ือประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัทิางธรรมชาตขิองนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาติ 

สว่นท่ี  3    ข้อเสนอแนะทัว่ไปเก่ียวกบั ส่ือเตือนภยัพิบตัทิางธรรมชาติทางธรรมชาติ 

สว่นท่ี  4   ข้อมลูทัว่ไป 

เกณฑ์การวัดและการให้คะแนนตัวแปร 

ผู้ วิจัยได้ตัง้เกณฑ์การให้คะแนนและก าหนดมาตรฐานเก่ียวกับการวัดตัวแปรใน

แบบสอบถามดงัตอ่ไปนี ้

1. การวดัลกัษณะทางประชากร ประกอบด้วย เพศ ประเทศ ระดบัการศกึษา และอาชีพ  

2. การวัดการรับรู้ท่ีมีต่อส่ือประชาสมัพันธ์เตือนภัยพิบตัิทางธรรมชาติในประเทศไทย 

พิจารณาจากคะแนนทดสอบ 

3. การวดัการทศันคตท่ีิมีตอ่ส่ือประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัทิางธรรมชาตใินประเทศไทย 

พิจารณาจากคะแนนทดสอบ 

การรับรู้ซึง่มีค าถาม 9 ข้อ  โดยแบง่เป็น 2 ประเภท มีเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้

1. การรับรู้เชิงบวกท่ีมีตอ่ส่ือประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัทิางธรรมชาตใินประเทศไทย มี

เกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้

การรับรู้                                        การคิดค่าคะแนน 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง    คดิเป็น 5 คะแนน 

เห็นด้วย     คดิเป็น 4 คะแนน 

เฉยๆ      คดิเป็น 3 คะแนน 

ไมเ่ห็นด้วย     คดิเป็น 2 คะแนน 

ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง    คดิเป็น 1 คะแนน 

2. การรับรู้เชิงลบท่ีมีตอ่ตอ่ส่ือประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัทิางธรรมชาตใินประเทศไทย มี

เกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้

การรับรู้                                           การคิดค่าคะแนน 
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เห็นด้วยอย่างยิ่ง       คิดเป็น 5 คะแนน 

เห็นด้วย        คิดเป็น 4 คะแนน 

เฉยๆ         คดิเป็น 3 คะแนน 

ไมเ่ห็นด้วย        คิดเป็น 2 คะแนน 

ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง       คดิเป็น 1 คะแนน 

 

การก าหนดระดบัของการรับรู้ท่ีมีตอ่ส่ือประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัทิางธรรมชาตใิน

ประเทศไทยแบง่เป็น 5 ระดบั โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายจากคา่เฉล่ียของคะแนน ดงันี ้

ระดับของการรับรู้      ค่าเฉล่ีย 

การรับรู้ต ่ามาก                                         1.00-1.50 

การรับรู้ต ่า                 1.51-2.50 

 การรับรู้ปานกลาง      2.51-3.50 

การรับรู้สงู       3.51-4.50 

การรับรู้สงูมาก                   4.51-5.00 

3. การวดัทศันคตท่ีิมีตอ่ส่ือประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัทิางธรรมชาตใินประเทศไทย โดยแบง่เป็น 

2ประเภท 

1. ทศันคตเิชิงบวกท่ีมีตอ่ส่ือประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัทิางธรรมชาตใินประเทศไทย มี

เกณฑ์การให้คะแนนดงันี ้

ทัศนคติ        การคิดค่าคะแนน 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง                   คิดเป็น 5 คะแนน 

เห็นด้วย         คดิเป็น 4 คะแนน 

เฉยๆ          คดิเป็น 3 คะแนน 

ไมเ่ห็นด้วย            คดิเป็น 2 คะแนน 

ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง        คดิเป็น 1 คะแนน 

        2. ทศันคตเิชิงลบตอ่ท่ีมีส่ือประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัทิางธรรมชาตใินประเทศไทย มีเกณฑ์

การให้คะแนน ดงันี ้
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ทัศนคติ        การคิดค่าคะแนน 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง                               คดิเป็น 1 คะแนน 

เห็นด้วย         คดิเป็น 2 คะแนน 

เฉยๆ                                                          คิดเป็น 3 คะแนน 

ไมเ่ห็นด้วย                                                  คิดเป็น 4 คะแนน 

ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง                                      คิดเป็น 5 คะแนน 

การก าหนดระดบัของทศันคตท่ีิมีตอ่ส่ือประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัทิางธรรมชาตใิน

ประเทศไทย แบง่เป็น 5 ระดบั โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายจากคา่เฉล่ียของคะแนน ดงันี ้

ระดับของทัศนคติ     ค่าเฉล่ีย 

เชิงลบมาก (ทศันคตท่ีิไม่ดีอยา่งมาก)           1.00-1.50 

เชิงลบ (ทศันคตท่ีิไมดี่)                                1.51-2.50 

เป็นกลาง (ทศันคตท่ีิเป็นกลาง)                    2.51-3.50 

เชิงบวก (ทศันคตท่ีิดี)                                  3.51-4.50 

เชิงบวกมาก (ทศันคตท่ีิดีมาก)                     4.51-5.00 

3.พฤตกิรรมการเปิดรับขา่วสาร โดยใช้มาตรวดัแบบ Likert 5 ระดบั ซึง่ก าหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดงันี ้

    การรับรู้                                          การคิดค่าคะแนน 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง                 คดิเป็น 5 คะแนน 

เห็นด้วย       คิดเป็น 4 คะแนน 

เฉยๆ        คดิเป็น 3 คะแนน 

ไมเ่ห็นด้วย       คิดเป็น 2 คะแนน 

ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง      คดิเป็น 1 คะแนน 

จากนัน้น าคะแนนท่ีได้มาหาคา่เฉล่ียแล้วแปลความหมายของคา่เฉล่ียของพฤตกิรรมการ

เปิดรับขา่วสารผา่นส่ือตา่งๆ ดงันี ้

ค่าเฉล่ีย     ระดับการเปิดรับข่าวสาร 

1.00-1.5     การเปิดรับข่าวสารต ่ามาก 
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1.51-2.50     การเปิดรับข่าวสารต ่า 

2.51-3.50     การเปิดรับข่าวสารปานกลาง 

3.51-4.50     การเปิดรับข่าวสารสงู 

4.51-5.00                                               การเปิดรับข่าวสารสงูมาก 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

จากสมมตฐิานการวิจยัจ านวน 3 ข้อ ได้ก าหนดตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ดงันี ้

สมมติฐานข้อที่  1  นกัท่องเท่ียวตา่งชาติท่ีมาจากประเทศท่ีมีความเส่ียงตอ่การเกิดภยัพิบตัิทาง

ธรรมชาติในระดบัสูงมากและนกัท่องเท่ียวตา่งชาติท่ีมาจากประเทศท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดภัย

พิบตัิทางธรรมชาติระดบัสูงถึงต ่ามากมีการรับรู้ต่อส่ือประชาสมัพนัธ์เตือนภัยพิบตัิทางธรรมชาติ

แตกตา่งกนั 

ตัวแปรอิสระ  กลุม่ประเทศท่ีมาจากประเทศท่ีมีความเส่ียงตอ่การเกิดภยัพิบตัทิาง

ธรรมชาตใินระดบัสงูมากและนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาตท่ีิมาจากประเทศท่ีมีความเส่ียงตอ่การเกิดภยั

พิบตัทิางธรรมชาตริะดบัสงูถึงต ่ามาก 

ตัวแปรตาม  การรับรู้ท่ีมีตอ่ส่ือประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัทิางธรรมชาตใินประเทศไทย  

สมมติฐานข้อที่ 2  นกัท่องเท่ียวตา่งชาติท่ีมาจากประเทศท่ีมีความเส่ียงตอ่การเกิดภยัพิบตัิทาง

ธรรมชาตริะดบัสงูมากและนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาตท่ีิมาจากประเทศท่ีมีความเส่ียงตอ่การเกิดภยัพิบตัิ

ทางธรรมชาติระดบัสูงถึงต ่ามากมีทัศนคติท่ีมีต่อส่ือประชาสัมพนัธ์เตือนภัยพิบตัิทางธรรมชาติ

แตกตา่งกนั 

ตัวแปรอิสระ   กลุม่ประเทศท่ีมาจากประเทศท่ีมีความเส่ียงตอ่การเกิดภยัพิบตัทิาง

ธรรมชาตใินระดบัสงูมากและนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาตท่ีิมาจากประเทศท่ีมีความเส่ียงตอ่การเกิดภยั

พิบตัทิางธรรมชาตริะดบัสงูถึงต ่ามาก 

ตัวแปรตาม   ทศันคตท่ีิมีตอ่ส่ือประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัทิางธรรมชาตใินประเทศไทย 

สมมติฐานข้อที่  3 การรับรู้และทศันคติท่ีมีต่อส่ือประชาสมัพนัธ์เตือนภัยพิบตัิทางธรรมชาติใน

ประเทศไทยของนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาตมีิความสมัพนัธ์กนั    

ตวัแปรอิสระ  การรับรู้ท่ีมีตอ่ส่ือประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัทิางธรรมชาตใินประเทศไทย 

ตวัแปรตาม   ทศันคติท่ีมีตอ่ส่ือประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัทิางธรรมชาตใินประเทศไทย 
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ความเช่ือถือได้ของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการศกึษาครัง้นีไ้ด้มีการทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือมัน่(Reliability) 

ดงันี ้

1. ความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจยัได้น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้มาไปให้ผู้ทรงคณุวฒุิ ได้แก่ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณาและตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา (Content Validity) และความ

เหมาะสมของภาษาท่ีใช้ (Wording) เพ่ือน า ไปการปรับปรุงแก้ไขก่อนน า ไปสอบถามในการเก็บ

ข้อมลูจริง 

2. ความเช่ือม่ัน (Reliability) ผู้วิจยัได้น า แบบสอบถามท่ีสร้างขึน้มาและปรับปรุงแก้ไขแล้วไปท า 

การทดสอบ (Pre-test) จ านวน 30 ชดุ กบักลุ่มประชากรท่ีมีคณุสมบตัิใกล้เคียงกบักลุ่มตวัอย่าง 

เพ่ือตรวจสอบว่าค า ถามในแบบสอบถามสามารถส่ือความหมายตรงตามท่ีต้องการ ตลอดจนมี

ความเหมาะสมหรือไม่ มีความยากง่ายเพียงใด หลงัจากนัน้จึงน า มาทดสอบความเช่ือมัน่ได้ของ

แบบสอบถามท่ีวัดทัศนคติ  ใช้วิธีการหาค่าความเช่ือมั่นได้โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟา 

(Coefficient Alpha) เพ่ือชีถ้ึงค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประเมินค่า 

(Rating Scale) ในส่วนท่ีมีการให้คะแนนรายข้อมากกว่า 1 คะแนน จากสตูรของ Cronbach โดย

เม่ือท า การค านวณจากสตูรแล้วได้คา่ความเช่ือมัน่ต ่าเกินไป จึงได้ท า การปรับปรุงแก้ไขข้อค า 

ถามบางข้อก่อนน า ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมลูจริง (วิเชียร เกตสุิงห์, 2537) ซึ่งจากการค านวณความ

เช่ือมัน่ของค าถามเก่ียวกบัทศันคตท่ีิ ได้ คา่ความเช่ือมัน่ 0.85 คา่ความเช่ือมัน่ของการรับรู้ได้ 0.76 

 

การเก็บข้อมูล 

1. รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบสารและภาพประกอบเก่ียวกบัส่ือประชาสมัพนัธ์เตือน

ภยัพิบตัทิางธรรมชาตติามส่ือท่ีผู้วิจยัเลือกมา คือ ส่ือสิ่งพิมพ์ ส่ืออินเทอร์เน็ต ส่ือนอกบ้านจากกรม

บรรเทาสาธารณภยั  และศนูย์เตือนภัยพิบตัิแห่งชาติ  และโรงแรมในท้องถ่ินท่ีปรากฏในประเทศ

ไทยตัง้แตเ่ดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557  รวมระยะเวลา 6 เดือน  

2. เก็บข้อมูลจากการท าแบบสอบถาม การเก็บข้อมูลจากนักท่องเท่ียวต่างชาติจาก

ประเทศท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในระดับสูงมาก  คือ ประเทศญ่ีปุ่ น 
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ฟิลิปปินส์ เป็นต้น และประเทศท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดภัยพิบตัิทางธรรมชาติในระดบัสูงถึงต ่า

มาก คือ ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา เป็นการน าเสนอ ข้อมูลพืน้ฐานส่วนบุคคลของ

กลุ่มตวัอย่างนกัท่องเท่ียวต่างชาติจากประเทศท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดภัยพิบตัิในระดบัสงูมาก 

คือ ประเทศญ่ีปุ่ น ฟิลิปปินส์ เป็นต้น และประเทศท่ีเกิดภยัพิบตัิท่ี มีความเส่ียงตอ่การเกิดภยัพิบตัิ

ในระดบัสงูถึงต ่ามาก คือ ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น ตามสภาพเศรษฐกิจ สงัคม การรับรู้

และทศันคตใินรูปของตารางและแสดงคา่ทางสถิติตา่งๆ ได้แก่ คา่ความถ่ี (Frequency) คา่ร้อยละ 

(Percentage) คา่เฉล่ีย (Mean) คา่สงูสดุ (Maximum) และคา่ต ่าสดุ (Minimum)   

2.  การวิเคราะห์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระต่างๆ  ในท่ีนีไ้ด้

ก าหนดการมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 เป็นมาตรฐานในการทดสอบสมมติฐาน และค านวณ

โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ) จากการใช้แบบสอบถามกบักลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนกัท่องเท่ียวตา่งชาติ

จากประเทศท่ีมีความเส่ียงตอ่การเกิดภยัพิบตัิมากครัง้และน้อยครัง้ จ านวน  400 คน เพ่ือศกึษาถึง

ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้และทศันคติของนกัท่องเท่ียวตา่งชาติท่ีมีตอ่ส่ือประชาสมัพนัธ์เตือน

ภยัพิบตัทิางธรรมชาต ิ

 

การน าเสนอข้อมูล 

น าเสนอข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถาม ใช้เคร่ืองมือในการวดัค าสถิตคืิอโปรแกรม SPSS 

เพ่ือน าข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถาม เข้าไปตรวจสอบและวดัผลออกมาเป็นตาราง จากนัน้ผู้วิจยัท า

การอภิปรายผลท่ีได้ออกมาเป็นรูปแบบเชิงพรรณนา ค าท่ีได้และ ตรวจสอบวา่ตรงกบัสมมตฐิาน

ท่ีตัง้ไว้หรือไม ่นอกจากนีก้ารวิจยัครัง้นีย้งัได้อธิบายตวัสาร (Message) และ ภาพประกอบเก่ียวกบั

ส่ือประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัทิางธรรมชาตมิาใช้เพ่ือการวิเคราะห์ส่ือประชาสมัพนัธ์เตือนภยั

พิบตัทิางธรรมชาตใินประเทศไทย    ท่ีปรากฏในประเทศไทยตัง้แตเ่ดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม 

พ.ศ.2557  รวมระยะเวลา 6 เดือน 



 

 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาเร่ือง การรับรู้และทัศนคติของนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมีต่อส่ือประชาสัมพันธ์

เตือนภยัพิบตัทิางธรรมชาตใินประเทศไทย ครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์ ดงันี ้

1. เพ่ือศึกษาการรับรู้ของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมีต่อส่ือประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตัิทาง

ธรรมชาตใินประเทศไทย 

2. เพ่ือศึกษาทัศนคติของนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมีต่อส่ือประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตัิทาง

ธรรมชาตใินประเทศไทย 

3. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้และทศันคติของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมีต่อส่ือ

ประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัทิางธรรมชาตใินประเทศไทย 

 

 รายละเอียดของวิธีวิจัย   

1.  การวิจัยเชิงคุณภาพ  คือ การรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัรูปแบบสารและภาพประกอบ

เก่ียวกับส่ือประชาสมัพันธ์เตือนภยัพิบตัิทางธรรมชาติตามส่ือท่ีผู้วิจยัเลือกมา คือ ส่ือสิ่งพิมพ์ ส่ือ

อินเตอร์เน็ต ส่ือนอกบ้าน ของกรมบรรเทาสาธารณภัย  และ ศูนย์เตือนภัยพิบตัิแห่งชาติ  และ

โรงแรมในท้องถ่ิน ท่ีปรากฏในประเทศไทยตัง้แต่เดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557  รวม

ระยะเวลา 6 เดือน  

2.   การวิจัยเชิงปริมาณ คือ ใช้แบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนกัท่องเท่ียว

ต่างชาติจากประเทศท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดภัยพิบัติในระดับสูงมาก คือ ประเทศญ่ีปุ่ น 

ฟิลิปปินส์ เป็นต้น และประเทศท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดภัยพิบัติในระดับสูงถึงต ่ามาก คือ 

ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ เป็นต้นจ านวน 400 คน เพ่ือศกึษาถึงการรับรู้และทศันคติท่ีมีตอ่ส่ือ

ประชาสมัพนัธ์  
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1. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ตารางท่ี 4.1 แสดงส่ือสิ่งพิมพ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

แผ่นพับ โปสเตอร์ 
 
 
แผ่นพับคล่ืนยักษ์สึนามิฉบับ
ภาษาอังกฤษ 
  กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัได้
จดัท าแผน่พบัเก่ียวกบัคล่ืนยกัษ์สนึามิเป็น
ฉบบัภาษาองักฤษส าหรับนกัทอ่งเท่ียว
เพ่ือให้ข้อมลูเก่ียวกบัคล่ืนยกัษ์สนึามิซึง่
นกัทอ่งเท่ียวสามารถหาข้อมลูได้ท่ีกรม
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัได้
จดัท าโปสเตอร์เก่ียวกบัป้ายเตือนภยัคล่ืน
ยกัษ์สนึามิขึน้ เพ่ือกระตุ้นให้ทกุคนรู้จกั
การเตือนภยัคล่ืนยกัษ์สนึามิและเตรียม
ตวัให้พร้อมก่อนท่ีคล่ืนยกัษ์สึนามิจะมา 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงส่ืออินเทอร์เน็ตของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

Website Email Youtube 

 

นกัทอ่งเท่ียวตา่งชาตท่ีิ

ต้องการติดตอ่สอบถามหรือ

ต้องการข้อมลูเก่ียวกบัภยั

พิบตัทิางธรรมชาต ิอาจจะเกิด

ปัญหาในการตดิตอ่ส่ือสาร 

ทางกรมป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยัจงึได้จดัท า

เว็บไซต์เป็นภาษาองักฤษ

ส าหรับนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาต ิ

คือ  DDPM Thailand ซึง่เป็น

ช่ือยอ่ภาษาองักฤษของกรม

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณ

ภยั คือ Department of 

Disaster Prevention and 

Mitigation   ซึง่ภายในเว็บไซต์

นกัทอ่งเท่ียวตา่งชาตจิะพบ

กบัข้อมลูเก่ียวกบัชอ่งทางใน

การติดตอ่กรมป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั 

 

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณ

ภยัได้จดัท าอีเมล์ท่ีใช้ในการ

ตดิตอ่ส่ือสารกบันกัทอ่งเท่ียว คือ 

http://www.yahoo.com ซึง่เป็น

บญัชีท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมใช้  ซึง่

อีเมล์ของกรมป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยัส าหรับนกัท่องเท่ียว

ตา่งชาติโดยตรงคือ

foreign_dpm@yahoo.com  ซึง่

ในปัจจบุนัโทรศพัท์มือถือบางรุ่น

ได้ตดิตัง้อีเมล์ของ Yahoo ซึง่ท า

ให้นกัท่องเท่ียวตดิตอ่กรมป้อง

และบรรเทาสาธารณภยัได้

สะดวกและรวดเร็วกวา่การใช้

คอมพิวเตอร์ 

 

1.ชีวิตปลอดภยัจาก

คล่ืนยกัษ์สนึามิ  

2.ภยัพิบตั.ิ..คล่ืน

ยกัษ์สนึามิ 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงส่ือนอกบ้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงส่ืออินเทอร์เน็ตของศูนย์เตือนภัยพบัิตแิห่งชาต ิ
 

Website Email Youtube Twitter 

www.ndwc.go.th 

1.บริการรับแจ้ง

เหตภุยัพิบตัทิาง

โทรศพัท์ ศนูย์เตือน

ภยัพิบตัแิหง่ชาตมีิ

บริการรับแจ้งเหตุ

ภยัพิบตัทิาง

โทรศพัท์  สายดว่น 

192 

2.รายละเอียด

เก่ียวกบัชอ่ง

ทางการส่ือสาร  

 

 

กรณีท่ีต้องการข้อมลู

เตือนภยัหรือค าแนะน า

ในการปฏิบตัิตนเม่ือ

เกิดภยัพิบตัทิาง

ธรรมชาต ิให้ติดตอ่ผา่น

อีเมล์ของศนูย์เตือนภยั

พิบตัแิหง่ชาต ิซึง่จะมี

เจ้าหน้าท่ีของศนูย์

เตือนภยัพิบตัแิหง่ขาติ

คอยให้ความชว่ยเหลือ

และตอบข้อสงสยัผ่าน

อีเมล์

admin@ndwc.go.th 

เนือ้เร่ือง สองสามี

ภรรยาท่ีชอบติดตาม

ขา่วสารการเตือนภยั

พิบตัทิางธรรมชาติ

จากศนูย์เตือนภยั

พิบตัแิหง่ชาตติัง้แต่

เร่ิมแตง่งานใหม่

จนกระทัง่เข้าสูว่ยั

กลางคน ซึง่

ผู้อ านวยการศนูย์จะ

เข้ามาอธิบายและ

เตือนให้ประชาชน

อยา่เตือนตระหนก

กบัภยัพิบตั ิภายใต้

สโลแกนท่ีวา่ “ภยั

พิบตั ิรู้ทนั รับมือได้” 

(Knows the 

disaster and 

handles them) 

 

นกัทอ่งเท่ียวท่ี

ต้องการติดตอ่

ศนูย์เตือนภยั

พิบตัทิาง

ธรรมชาตใินกรณี

ท่ีต้องการข้อมลู

เตือนภยัหรือ

ค าแนะน าในการ

ปฏิบตัิตนเม่ือเกิด

ภยัพิบตัทิาง

ธรรมชาต ิลลให้

ตดิตอ่ผ่าน 

Twitter คือ 

@Ndwc_Thai     

 
 

mailto:ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งขาติคอยให้ความช่วยเหลือและตอบข้อสงสัยผ่านอีเมล์admin@ndwc.go.th
mailto:ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งขาติคอยให้ความช่วยเหลือและตอบข้อสงสัยผ่านอีเมล์admin@ndwc.go.th
mailto:ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งขาติคอยให้ความช่วยเหลือและตอบข้อสงสัยผ่านอีเมล์admin@ndwc.go.th
mailto:ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งขาติคอยให้ความช่วยเหลือและตอบข้อสงสัยผ่านอีเมล์admin@ndwc.go.th
mailto:ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งขาติคอยให้ความช่วยเหลือและตอบข้อสงสัยผ่านอีเมล์admin@ndwc.go.th
mailto:ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งขาติคอยให้ความช่วยเหลือและตอบข้อสงสัยผ่านอีเมล์admin@ndwc.go.th
mailto:ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งขาติคอยให้ความช่วยเหลือและตอบข้อสงสัยผ่านอีเมล์admin@ndwc.go.th
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ตารางท่ี 4.5 แสดงส่ืออินเทอร์เน็ตของโรงแรมท้องถิ่น 
  

ล าดับ ส่ือ 
1 Website 

 นกัทอ่งเที่ยวสามารถเลอืกภาษาได้หลากหลายภาษานอกจากนีใ้น
บางโรงแรมยงัให้ข้อมลูเก่ียวกบัสภาพภมูิอากาศ เวลา 

2 Email  
ให้ข้อมลูหรือแชร์ข้อมลูผา่นอีเมลข์อง Gmail   Outlook  Yahoo 

3 Facebook  
โรงแรมท้องถ่ินบางแหง่ได้ลงรูปภาพกิจกรรมตามแนวชายหาดผา่น 
Facebook เพื่อสือ่ให้เห็นถงึความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

4 Twitter  
นกัทอ่งเที่ยวตา่งชาติสามารถแชร์รูปภาพหรือข้อมลูร่วมกบัทาง
โรงแรมได้ 

5  Instagram  
 เป็นสือ่ในการเผยแพร่ข้อมลูตา่งๆ นกัทอ่งเที่ยวที่ช่ืนชอบสามารถ

กดติดตามข้อมลูได้ 

6 Blog  
เป็นสือ่ในการเผยแพร่ข้อมลูหนกัทอ่งเที่ยวตา่งชาติ เนื่องจาก มี
รายละเอียดที่มากกวา่และให้ความเป็นสว่นตวัมากกวา่เหมือนกบั
การแชร์ข้อมลูให้เพื่อน 

7 Application for IPhone & Androids 
นกัทอ่งเที่ยวค้นหาได้ตามสาขาของโรงแรม หรือกดชมรูปภาพ วดีโิอ
ได้อยา่งง่ายดาย 
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2. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ  

ข้อมูลด้านสถติขิองกลุ่มตัวอย่าง   

1.  ผลการวิจยัเก่ียวกบัข้อมลูสว่นตวัและลกัษณะทางประชากรของกลุม่ตวัอยา่ง 
2.  ผลการวิจัยท่ีเก่ียวกับการรับรู้และทัศนคติของนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมีต่อส่ือ

ประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัทิางธรรมชาตใินประเทศไทย 
3. ทดสอบสมมตฐิาน  

 
1. ผลการวิจัยเก่ียวกับข้อมูลส่วนตัวและลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 

 
 ตารางท่ี 4.6  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (ร้อยละ) 
ชาย 114 (28.50) 
หญิง 286 (71.50) 
รวม 400 (100.00) 

 
จากตารางที่ 4.6 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.50 และเป็นเพศชาย 

ร้อยละ 28.50 
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 ตารางท่ี 4.7 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามประเทศ 
 

ประเทศ จ านวน (ร้อยละ) 
ญ่ีปุ่ น 42 (10.50) 

ฟิลิปปินส์ 54 (13.50) 
จีน 15 (3.80) 

ไต้หวนั 23 (5.80) 
อินโดนีเซีย 18 (4.50) 
กมัพชูา 25 (6.30) 
สิงคโปร์ 6 (1.50) 
มาเลเซีย 80 (20.00) 
ฮอ่งกง - 
เวียดนาม 14 (3.50) 
ลาว 30 (7.50) 
อ่ืนๆ 93 (23.30) 
รวม 400 (100.00) 

                    

                จากตารางท่ี 4.7 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คือ ประเทศอ่ืนๆ อาทิ เกาหลีใต้ อินเดีย  

ร้อยละ 23.30  และรองลงมาคือ ประเทศมาเลเซีย ร้อยละ 20.00  ส่วนกลุ่มตวัอย่างประเทศมี

จ านวนน้อยท่ีสดุ คือ ประเทศสิงคโปร์ ร้อยละ  1.50 
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ตารางท่ี 4.8 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับความเส่ียงของการเกิดภัยพบัิตทิา
ธรรมชาตริะดับสูงมากและระดับสูงถงึต ่ามาก 
 

 

 

 

       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

     จากตารางท่ี 4.8 พบวา่กลุม่ประเทศท่ีมีความเส่ียงตอ่การเกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาตใินระดบัสงู 

มาก ร้อยละ 48% กลุม่ประเทศท่ีมีความเส่ียงตอ่การเกิดภยัพิบตัทิางธรรมชาตใินระดบัสงู-ต ่ามาก 

ร้อยละ 52% 

 

 

 

 

 

 

ระดับความเส่ียง ประเทศ ร้อยละ 

 

กลุม่ประเทศท่ีมีความเส่ียง

ตอ่การเกิดภยัพิบตัทิาง

ธรรมชาตใินระดบัสงูมาก 

ญ่ีปุ่ น  

 

 

48% 

อินโดนีเซีย 

ฟิลิปปินส์ 

จีน 

ไต้หวนั 

กมัพชูา 

เวียดนาม 

กลุม่ประเทศท่ีมีความเส่ียง

ตอ่การเกิดภยัพิบตัทิาง

ธรรมชาตใินระดบัสงู-ต ่า

มาก 

สิงคโปร์ 52% 

ฮอ่งกง 

 มาเลเซีย 

ลาว 

เกาหลีใต้ 
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ตารางท่ี 4.9 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จ านวน (ร้อยละ) 
โสด 224 (56.00) 

แตง่งานแล้ว 162 (40.50) 
หยา่ร้าง 14 (3.50) 
แยกกนัอยู่ - 

รวม 400 (100.00) 
 
จากตารางท่ี 4.9 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด ร้อยละ 56.00 และ

รองลงมาคือ กลุม่ตวัอยา่งท่ีแตง่งานแล้ว  ร้อยละ 40.50  สว่นกลุม่ตวัอย่างท่ีหย่าร้างมีจ านวนน้อย
ท่ีสดุ  คือ ร้อยละ 3.50 

 
 ตารางท่ี 4.10 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน (ร้อยละ) 
มธัยมศกึษาตอนปลาย 40 (10.00) 

วิทยาลยั 169 (42.30) 
ปริญญาตรี 175 (43.80) 
ปริญญาโท 16 (4.00) 

รวม 400 (100.00) 
 
จากตารางท่ี 4.10 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จบการศกึษาปริญญาตรี ร้อยละ 43.80  

และรองลงมาคือ  ระดบัวิทยาลยั ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีจบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย มี
จ านวนน้อยท่ีสดุ คือ ร้อยละ  10.00 
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 ตารางท่ี 4.11 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพ 
 
จ 
 
 
 
 
 
 
 
จากตารางท่ี 4.11 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษัท ร้อยละ 35.80 และ

รองลงมาคือ  นกัเรียนนกัศกึษา ร้อยละ 33.80  ในขณะท่ีกลุม่ตวัอยา่งท่ีประกอบอาชีพครูมีจ านวน
น้อยท่ีสดุ ร้อยละ 0.80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาชีพ จ านวน (ร้อยละ) 

นกัเรียน/นกัศกึษา 135 (33.80) 
ธุรกิจสว่นตวั 92 (23.00) 
พนกังานบริษัท 143 (35.80) 
ปลดเกษียณ 27 (6.80) 

ครู 3 (0.80) 
อ่ืนๆ - 
รวม 400 (100.00) 
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ผลการวิจัยจากแบบสอบถาม 
  ตารางท่ี 4.12 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 

 

 จ านวน(ร้อยละ) 

 การรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ที่ มีต่อส่ือประชาสัมพันธ์เตือนภัย
พบิัตทิางธรรมชาตใินประเทศไทย 

น้อยที่สุด น้อย ปาน
กลาง 

มาก มากที่สุด ค่าเฉล่ีย S.D. ระดบัการ
รับรู้ 

1. ท่านเคยเห็น โครงการ

ประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบติัทาง

ธรรมชาติในประเทศไทย 

51 
(12.80) 

77 
(19.30) 

115 
(28.80) 

89 
(22.30) 

68 
(17.00) 

3.29 1.180 ปานกลาง 

2. ท่านจดจ า โครงการประชาสมัพนัธ์

เตือนภยัพิบติัทางธรรมชาติในประเทศ

ไทย 

70 
(17.50) 

104 
(16.00) 

73 
(18.30) 

94 
(23.50) 

59 
(14.80) 

2.63 1.113 ปานกลาง 

3. ท่านเคยเห็น โครงการ

ประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบติัทาง

ธรรมชาติในประเทศไทยจากสือ่

อินเตอร์เน็ตและข้อมลูออนไลน์ 

42 
(10.50) 

98 
(24.50) 

91 
(22.80) 

101 
(25.30) 

68 
(17.00) 

3.71 1.789 ดี 

4. ท่านจดจ า โครงการประชาสมัพนัธ์

เตือนภยัพิบติัทางธรรมชาติในประเทศ

ไทยจากสือ่อินเตอร์เน็ตและข้อมลู

ออนไลน์ 

45 
(12.30) 

55 
(24.50) 

100 
(32.80) 

150 
(19.00) 

50 
(11.50) 

3.61 1.643 ดี 

5. ท่านเคยเห็นข้อมลูเตือนภยัพิบติัทาง

ธรรมชาติในประเทศไทยจากรายการ

โทรทศัน์ 

64 
(16.00) 

81 
(23.00) 

134 
(33.00) 

81 
(23.00) 

30 
(15.00) 

3.87 1.965 ดี 

6 .ท่านจดจ าข้อมลูเตือนภยัพิบติัทาง

ธรรมชาติในประเทศไทยจากรายการ

โทรทศัน์ 

153 
(38.30) 

 

124 
(31.00) 

 

92 
(23.00) 

 

16 
(4.00) 

15 
(3.80) 

3.58 1.167 ดี 

7. ท่านจดจ า โครงการประชาสมัพนัธ์

เตือนภยัพิบติัทางธรรมชาติในประเทศ

ไทยจากรายการโทรทศัน์ 

78 
(12.50) 

 

76 
(19.00) 

 

98 
(24.50) 

102 
(25.50) 

 

46 
(11.50) 

2.92 1.189 ปานกลาง 

8. ท่านเคยเห็นข้อมลูเตือนภยัพิบติัทาง

ธรรมชาติในประเทศไทยจากแผ่นพบั

และสือ่สิง่พิมพ์อาทิ บทความใน

หนงัสอืพิมพ์ 

78 
(12.50) 

 
 

76 
(19.00) 

102 
(25.50) 

 

98 
(24.50) 

 

46 
(11.50) 

2.95 1.198 ปานกลาง 

9. ท่านจดจ าข้อมลูเตือนภยัพิบติัทาง

ธรรมชาติในประเทศไทยจากแผ่นพบั

และสือ่สิง่พิมพ์อาทิ บทความใน

หนงัสอืพิมพ์ 

58 
(14.50) 

 

102 
(25.50) 

 

95 
(23.80) 

 

113 
(28.30) 

 

32 
(8.00) 

3.94 1.209 ดี 

รวม      3.78  ดี 
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จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ กลุม่ตวัอยา่ง จดจ าข้อมลูเตือนภยัพิบตัิทางธรรมชาติในประเทศ

ไทยจากแผ่นพบัและส่ือสิ่งพิมพ์อาทิ บทความในหนงัสือพิมพ์  มีคา่เฉล่ีย ร้อยละ 3.94 เคยเห็น

ข้อมลูเตือนภยัพิบตัิทางธรรมชาติในประเทศไทยจากรายการโทรทศัน์ มีคา่เฉล่ีย ร้อยละ 3.87 

จดจ าข้อมูลเตือนภัยพิบตัิทางธรรมชาติในประเทศไทยจากรายการโทรทศัน์ มีค่าเฉล่ีย ร้อยละ 

3.58 จดจ า โครงการประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัิทางธรรมชาติในประเทศไทยจากส่ืออินเตอร์เน็ต

และข้อมูลออนไลน์ มีค่าเฉล่ีย ร้อยละ 3.51 เคยเห็น โครงการประชาสมัพนัธ์เตือนภัยพิบตัิทาง

ธรรมชาติในประเทศไทย มีค่าเฉล่ีย ร้อยละ 3.29 เคยเห็นข้อมูลเตือนภัยพิบตัิทางธรรมชาติใน

ประเทศไทยจากแผ่นพบัและส่ือสิ่งพิมพ์อาทิ บทความในหนงัสือพิมพ์  มีค่าเฉล่ีย ร้อยละ 2.95 

จดจ าข้อมลูเตือนภยัพิบตัิทางธรรมชาติในประเทศไทยจากรายการโทรทศัน์  2.92 มีค่าเฉล่ีย ร้อย

ละ 2.92 เคยเห็น โครงการประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยจากส่ือ

อินเตอร์เน็ตและข้อมลูออนไลน์ มีคา่เฉล่ีย ร้อยละ2.71  จดจ า โครงการประชาสมัพนัธ์เตือนภัย

พิบตัิทางธรรมชาติในประเทศไทย มีค่าเฉล่ีย  ร้อยละ 2.63 และจดจ า โครงการประชาสัมพันธ์

เตือนภยัพิบตัทิางธรรมชาตใินประเทศไทย มีคา่เฉล่ียต ่าท่ีสดุ คือ ร้อยละ 2.62 ซึ่งการรับรู้ถือว่าอยู่

ในระดบัดี มีคา่เฉล่ีย ร้อยละ 3.78 
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 ตารางท่ี 4.13 จ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียของทัศนคตขิองกลุ่มตัวอย่าง   
 

 จ านวน (ร้อยละ)  

ทศันคตขิองนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มี
ต่อส่ือประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบัติ
ทางธรรมชาตใินประเทศไทย 

น้อยที่สุด น้อย ปาน
กลาง 

มาก มากที่สุด ค่าเฉล่ีย S.D. ระดบัการรับรู้ 

1.ท่านคิดว่า โครงการประชาสัมพันธ์

เตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศ

ไทยน่าสนใจ 

37 

(9.30) 

64 

(16.0

0) 

116 

(29.00) 

101 

(25.30) 

82 
(20.50) 

3.09 1.129 ปานกลาง 

2. ท่านคิดว่า โครงการประชาสัมพันธ์

เตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศ

ไทยจากสื่อ อิน เตอ ร์ เน็ ตและข้อมูล

ออนไลน์น่าสนใจ 

46 

(11.50) 

83 

(20.8

0) 

116 

(29.00) 

94 

23.50) 

61 
(15.30) 

3.56 1.178 ดี 

 3.ท่านชื่นชอบดาวน์โหลดข้อมูลเตือน

ภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย

จากสือ่อินเตอร์เน็ต   

43 
(10.80) 

86 
(21.5

0) 

129 
(32.30) 

102 
(25.50) 

40 
(10.00) 

3.24 1.117 ปานกลาง 

 4.ท่านคิดว่าท่านจะติดตามค าแนะน า

จากข้อมลูเตือนภยัพิบติัทางธรรมชาติใน

ประเทศไทยจากรายการโทรทศัน์ 

70 
(17.50) 

57 
(14.3

0) 

146 
(36.50) 

68 
(17.00) 

59 
(14.80) 

3.01 1.124 ปานกลาง 

5.ท่านชื่นชอบข้อมูลเตือนภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติในประเทศไทยจากแผ่นพับ

และ สื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ อ าทิ  บทควา ม ใ น

หนงัสอืพิมพ์ 

55 
(13.80) 

84 
(21.0

0) 

106 
(26.50) 

88 
(22.00) 

67 
(16.80) 

2.94 1.151 ปานกลาง 

6.ท่านชื่นชอบข้อมูลเตือนภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติในประเทศไทยจากรายการ

โทรทศัน์ 

45 
(11.30) 

55 
(13.8

0) 

128 
(32.00) 

116 
(29.00) 

56 
(14.00) 

3.86 1.589 ดี 

7.ท่านชื่ นชอบดาวน์โหลดข้อมูลใน 

โครงการประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบัติ

ทางธร รมชา ติ ในประ เทศไทยจาก 

Facebook 

37 
(9.30) 

 

118 
(29.5

0) 
 

19 
(27.30) 

 

73 
(18.30) 

 

63 
(15.80) 

3.03 1.150 ปานกลาง 

8.ท่านคิดว่าข้อความเกี่ยวกับ โครงการ

ปร ะช าสัมพัน ธ์ เ ตื อ นภั ยพิ บั ติ ท า ง

ธรรมชาติในประเทศไทยจาก  Line 

น่าสนใจ 

42 
(10.50) 

55 
(13.8

0) 

144 
(36.00) 

90 
(22.50) 

69 
(17.30) 

3.44 1.118 ปานกลาง 

9.ท่านชื่นชอบดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับ 

โครงการประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติในประเทศไทยจาก Line 

37 
(9.30) 

54 
(13.5

0) 

117 
(29.30) 

116 
(29.00) 

76 
(19.00) 

3.21 1.015 ปานกลาง 

รวม      3.34  ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4.13 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ช่ืนชอบข้อมลูเตือนภยัพิบตัิทางธรรมชาติ

ในประเทศไทยจากรายการโทรทศัน์ ร้อยละ 3.86  คดิวา่ โครงการประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัิทาง

ธรรมชาติในประเทศไทยจากส่ืออินเทอร์เน็ตและข้อมูลออนไลน์น่าสนใจ 3.56  คิดว่าข้อความ

เก่ียวกบั โครงการประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัิทางธรรมชาติในประเทศไทยจาก Line น่าสนใจ มี

คา่เฉล่ีย ร้อยละ 3.44 ช่ืนชอบดาวน์โหลดข้อมลูเตือนภยัพิบตัิทางธรรมชาติในประเทศไทยจากส่ือ

อินเทอร์เน็ต  3.24 ช่ืนชอบดาวน์โหลดข้อมลูเก่ียวกับ โครงการประชาสมัพนัธ์เตือนภัยพิบตัิทาง

ธรรมชาติในประเทศไทยจาก Line คา่เฉล่ีย ร้อยละ 3.21 คิดว่า โครงการประชาสมัพนัธ์เตือนภยั

พิบตัิทางธรรมชาติในประเทศไทยน่าสนใจ มีคา่เฉล่ีย ร้อยละ 3.09 ช่ืนชอบดาวน์โหลดข้อมลูใน 

โครงการประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัิทางธรรมชาติในประเทศไทยจาก Facebook มีคา่เฉล่ีย ร้อย

ละ 3.03 คิดว่า จะติดตามค าแนะน าจากข้อมูลเตือนภัยพิบตัิทางธรรมชาติในประเทศไทยจาก

รายการโทรทศัน์ 3.01 ช่ืนชอบข้อมลูเตือนภยัพิบตัิทางธรรมชาติในประเทศไทยจากแผ่นพบัและ

ส่ือสิ่งพิมพ์อาทิ บทความในหนงัสือพิมพ์ ร้อยละ 2.94 ซึ่งจดัได้ว่าทศันคติของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีตอ่

ส่ือประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัทิางธรรมชาตอิยูใ่นระดบัปานกลาง มีคา่เฉล่ีย ร้อยละ 3.34 
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 ตารางท่ี 4.14 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียของแนวโน้มการปฏิบัตติามค าแนะน าจากส่ือ 
 

แของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มี
ต่อสื่อประชาสัมพนัธ์เตอืนภยั
พบิัตทิางธรรมชาตใินประเทศ
ไทย 

จ านวน (ร้อยละ)  

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มากที่สุด ค่าเฉล่ีย S.D. ระดบัการรับรู้ 

1.ท่านปฏิบัติตามค าแนะน าใน 

โครงการประชาสัมพันธ์เตือนภัย

พิบติัทางธรรมชาติในประเทศไทย 

25 
(6.30) 

68 
(17.00) 

118 
(29.50) 

121 
(30.30) 

68 
(17.00) 

3.07 1.179 ปานกลาง 

2.ท่านจะติดตามค าแนะน าจาก

ข้อมูลเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ในประเทศไทยจากแผ่นพับและสื่อ

สิ่ ง พิ ม พ์ อ า ทิ  บ ท ค ว า ม ใ น

หนงัสอืพิมพ์ 

43 
(10.80) 

73 
(18.30) 

111 
(27.80) 

111 
(27.80) 

62 
(15.50) 

3.66 1.256 ดี 

3.ท่านปฏิบัติตามค าแนะน าจาก 

โครงการประชาสัมพันธ์เตือนภัย

พิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย

จากเพื่อน ครอบครัวและเพื่อน

ร่วมงาน 

44 
(11.00) 

75 
(18.80) 

127 
(31.80) 

101 
(25.30) 

53 
(13.30) 

3.22 1.228 ปานกลาง 

4.ท่านจะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ 

โครงการประชาสัมพันธ์เตือนภัย

พิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย

จาก Line 

42 
(10.50) 

99 
(24.80) 

146 
(36.50) 

69 
(17.30) 

44 
(11.00) 

3.04 1.129 ปานกลาง 

5.ท่ า น จ ะ ติ ด ต า ม  โ ค ร ง ก า ร

ประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบัติทาง

ธร รมชา ติในประ เทศไทยจาก 

Facebook 

58 
(14.50) 

101 
(25.30) 

140 
(35.00) 

59 
(14.80) 

42 
(10.50) 

2.94 1.298 ปานกลาง 

6.ท่านจะปฏิบัติตาม  โครงการ

ประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติในประเทศไทยจากสื่อ

อินเตอร์เน็ตและข้อมลูออนไลน์ 

63 
(15.80) 

112 
(28.00) 

139 
(34.80) 

48 
(12.00) 

38 
(9.50) 

3.09 1.197 ปานกลาง 

7.ท่านจะติดตามข้อมูลเตือนภัย

พิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย

จากรายการโทรทศัน์ 

59 
(14.80) 

114 
(28.50) 

147 
(36.80) 

43 
(10.80) 

37 
(9.30) 

3.56 1.178 ดี 

8.ท่านจะปฏิบติัตามข้อมูลเตือนภัย

พิบติัทางธรรมชาติในประเทศไทยที่

ท่านดาวน์โหลด 

48 
(12.00) 

128 
(32.00) 

168 
(42.00) 

38 
(9.50) 

18 
(4.50) 

3.24 1.126 ปานกลาง 

9.ท่านจะเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัย

พิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย

จากสื่ออินเตอ ร์ เน็ตและข้อมูล

ออนไลน์ 

32 
(8.00) 

138 
(34.50) 

170 
(42.50) 

32 
(8.00) 

28 
(7.00) 

3.01 1.107 ปานกลาง 

รวม      3.28  ปานกลาง 

รวมทุกด้าน      3.22 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4.14 พบว่ากลุ่มตวัอย่าง จะติดตามค าแนะน าจากข้อมลูเตือนภยัพิบตัิทาง
ธรรมชาตใินประเทศไทยจากแผ่นพบัและส่ือสิ่งพิมพ์อาทิ บทความในหนงัสือพิมพ์  มีคา่เฉล่ีย ร้อย
ละ 3.66 ติดตามข้อมลูเตือนภยัพิบตัิทางธรรมชาติในประเทศไทยจากรายการโทรทศัน์ มีคา่เฉล่ีย 
ร้อยละ 3.56 จะปฏิบตัิตามข้อมลูเตือนภัยพิบตัิทางธรรมชาติในประเทศไทยท่ีท่านดาวน์โหลด มี
ค่าเฉล่ีย ร้อยละ 3.24 ปฏิบัติตามค าแนะน าจาก โครงการประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตัิทาง
ธรรมชาตใินประเทศไทยจากเพ่ือน ครอบครัวและเพ่ือนร่วมงาน มีคา่เฉล่ีย ร้อยละ 3.22 จะปฏิบตัิ
ตาม โครงการประชาสมัพนัธ์เตือนภัยพิบตัิทางธรรมชาติในประเทศไทยจากส่ืออินเตอร์เน็ตและ
ข้อมลูออนไลน์ มีคา่เฉล่ีย ร้อยละ 3.09 ปฏิบตัิตามค าแนะน าใน โครงการประชาสมัพนัธ์เตือนภยั
พิบตัทิางธรรมชาตใินประเทศไทย 3.07 จะเผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกบั โครงการประชาสมัพนัธ์เตือนภยั
พิบตัิทางธรรมชาติในประเทศไทยจาก Line มีคา่เฉล่ีย ร้อยละ 3.04 จะเผยแพร่ข้อมลูเตือนภัย
พิบตัิทางธรรมชาติในประเทศไทยจากส่ืออินเตอร์เน็ตและข้อมลูออนไลน์  มีคา่เฉล่ีย ร้อยละ 3.01 
จะติดตาม โครงการประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัิทางธรรมชาติในประเทศไทยจาก Facebook มี
คา่เฉล่ีย ร้อยละ 2.94 ซึ่งแนวโน้มการปฏิบตัิตามค าแนะน าจากส่ือประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัิ
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีคา่เฉล่ีย ร้อยละ 3.28 
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3. การทดสอบสมมตฐิาน 
 สมมตฐิานข้อที่ 1  นกัท่องเท่ียวตา่งชาติท่ีมาจากประเทศท่ีมีความเส่ียงตอ่การเกิดภยัพิบตัิทาง

ธรรมชาตริะดบัสงูมากและนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาตท่ีิมาจากประเทศท่ีมีความเส่ียงตอ่การเกิดภยัพิบตัิ

ทางธรรมชาติระดับสูงถึงต ่ามากมีการรับรู้ต่อส่ือประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ

แตกตา่งกนั 

 

ตารางท่ี 4.15    แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเร่ืองการรับรู้ท่ีมีต่อส่ือประชาสัมพันธ์
เตือนภัยพบัิตทิางธรรมชาตใินประเทศไทยระหว่างกลุ่มประเทศที่มีความเส่ียงต่อการเกิด
ภัยพบัิตทิางธรรมชาตใินระดับสูงและระดับสูงถึงต ่ามาก 
 

 

การรับรู้ 

Sample statistic  t-test dependent 

N Mean S.D. C  Sig. Mean S.D. t df. Sig. 

กลุม่ประเทศท่ีมีความเสี่ยงต่อ

การเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ

ในระดบัสงูมาก 

 

 200 

  

 

2.514 

  

 
0.088 

 

 

 
0.723 

  

 
 
 
 
 
0.008 

  
 
 
 
 
0.132 

 

 

 
 
 
0.061 

 

 
 
 
 
7.492 

 
 
 
 
11 

 
 
 
 
 
0.000** 

 

กลุม่ประเทศท่ีมีความเสี่ยงต่อ

การเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ

ในระดบัสงู-ต ่ามาก  

 

200  

 

2.383 

 

0.065 

**Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

จากตารางท่ี 4.15     ในการวิเคราะห์ t-test dependent ในขัน้แรกจะค านวณคา่สถิติ
พืน้ฐานของตวัแปรคูท่ี่จะท าการทดสอบ นัน่คือ การรับรู้ของนกัท่องเท่ียวท่ีมาจากประเทศท่ีมี
ความเส่ียงตอ่การเกิดภยัพิบตัทิางธรรมชาตใินระดบัสงูมากซึง่มีคา่เฉล่ีย 2.514 สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน0.088 สว่นการรับรู้ของนกัทอ่งเท่ียวท่ีมาจากประเทศท่ีมีความเส่ียงตอ่การเกิดภยัพิบตัิ
ทางธรรมชาตใินระดบัสงูถึงต ่ามาก มีคา่เฉล่ีย 2.383 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.065 ทดสอบ
คา่สถิตสิหสมัพนัธ์(C)ได้คา่ 0.723 ทดสอบสมมติฐานของคา่สหสมัพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติ 
0.008 ซึง่น้อยกวา่ 0.01 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองตวัมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 
0.01 นัน่คือการรับรู้ของนกัท่องเท่ียวท่ีมาจากประเทศท่ีมีความเส่ียงตอ่การเกิดภยัพิบตัทิาง
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ธรรมชาตใินระดบัสงูกบัระดบัสงูถึงต ่ามากมีความสมัพนัธ์กนั แล้วจงึท าการทดสอบสมมตฐิาน
ด้วย t-test dependent ให้คา่เฉล่ียของความแตกตา่ง เทา่กบั 0.132 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่ 
0.061 สถิตทิดสอบ t-test ได้เทา่กบั 7.492 , df = 11 มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.01 
แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 นัน่คือ  การรับรู้
ของนกัท่องเท่ียวท่ีมาจากประเทศท่ีมีความเส่ียงตอ่การเกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาตใินระดบัสงูกบั
ระดบัสงูถึงต ่ามากมีความแตกตา่งกนั ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิาน
ท่ีตัง้ไว้ 
 

สมมติฐานข้อที่ 2  นกัท่องเท่ียวตา่งชาติท่ีมาจากประเทศท่ีมีความเส่ียงตอ่การเกิดภัย

พิบตัิทางธรรมชาติระดบัสงูมากและนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาจากประเทศท่ีมีความเส่ียงต่อการ

เกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาติระดบัสูงถึงต ่ามากมีทศันคติท่ีมีตอ่ส่ือประชาสมัพนัธ์เตือนภัยพิบตัิทาง

ธรรมชาตแิตกตา่งกนั 

 

ตารางท่ี 4.16 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเร่ืองทัศนคติที่มีต่อส่ือประชาสัมพันธ์
เตือนภัยพบัิตทิางธรรมชาตใินประเทศไทยระหว่างกลุ่มประเทศที่มีความเส่ียงต่อการเกิด
ภัยพบัิตทิางธรรมชาตใินระดับสูงและระดับสูงถึงต ่ามาก 
 

 

ทัศนคติ 

Sample statistic  t-test dependent 

N Mean S.D. C  Sig. Mean S.D. t df Sig. 

กลุม่ประเทศท่ีมีความเสี่ยง

ต่อการเกิดภยัพิบติัทาง

ธรรมชาติในระดบัสงูมาก 

 

200 

 

  

2.216 

  

 0.214 

 

 

0.563 

  

 
 
 
 
0.003 

 

 

 

0.113 

 

 

0.097 

 
 
 

8.689 

 
 

 

34 

 
 

 

0.005** 

 

กลุม่ประเทศท่ีมีความเสี่ยง

ต่อการเกิดภยัพิบติัทาง

ธรรมชาติในระดบัสงู-ต ่า

มาก  

 

200 

 

 

2.024 

 

0.195 

**Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ ในการวิเคราะห์ t-test dependent ในขัน้แรกจะค านวณคา่สถิติ
พืน้ฐานของตวัแปรคูท่ี่จะท าการทดสอบ นัน่คือ ทศันคติของนกัทอ่งเท่ียวท่ีมาจากประเทศท่ีมี
ความเส่ียงตอ่การเกิดภยัพิบตัทิางธรรมชาตใินระดบัสงูมากซึง่มีคา่เฉล่ีย 2.216 สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน0.214 สว่นทศันคตขิองนกัท่องเท่ียวท่ีมาจากประเทศท่ีมีความเส่ียงตอ่การเกิดภยัพิบตัิ
ทางธรรมชาตใินระดบัสงูถึงต ่ามาก มีคา่เฉล่ีย 2.024 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.195 ทดสอบ
คา่สถิตสิหสมัพนัธ์(C)ได้คา่ 0.563 ทดสอบสมมติฐานของคา่สหสมัพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติ 
0.003 ซึง่น้อยกวา่ 0.01 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองตวัมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 
0.01 นัน่คือทศันคตขิองนกัท่องเท่ียวท่ีมาจากประเทศท่ีมีความเส่ียงตอ่การเกิดภยัพิบตัทิาง
ธรรมชาตใินระดบัสงูกบัระดบัสงูถึงต ่ามากมีความสมัพนัธ์กนั แล้วจงึท าการทดสอบสมมตฐิาน
ด้วย t-test dependent ให้คา่เฉล่ียของความแตกตา่ง เทา่กบั 0.113 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่ 
0.097 สถิตทิดสอบ t-test ได้เทา่กบั 8.689 , df = 34 มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.005 ซึง่น้อยกว่า 0.01 
แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 นัน่คือ  การรับรู้
ของนกัท่องเท่ียวท่ีมาจากประเทศท่ีมีความเส่ียงตอ่การเกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาตใินระดบัสงูกบั
ระดบัสงูถึงต ่ามากมีความแตกตา่งกนั ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิาน
ท่ีตัง้ไว้ 

 
สมมตฐิานข้อที่ 3 การรับรู้และทศันคตขิองนกัทอ่งเท่ียวต่างชาติท่ีมีตอ่ส่ือประชาสมัพนัธ์

เตือนภยัพิบตัทิางธรรมชาตใินประเทศไทยมีความสมัพนัธ์กนั     

ผลการทดสมมติฐานพบว่า  การรับรู้และทัศนคติของนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมีต่อส่ือ

ประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตัิทางธรรมชาติในประเทศไทยมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งสอดคล้องกับ

สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
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ตารางท่ี 4.17  แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้มีความสัมพันธ์กับทัศนคตขิอง
นักท่องเที่ยวต่างชาตทิี่มีต่อส่ือประชาสัมพันธ์เตือนภัยพบัิตทิางธรรมชาตใินประเทศไทย 

ตัวแปร จ านวน ทัศนคติสื่อ
ประชาสัมพันธ์
เตือนภยัพิบตัิ
ทางธรรมชาติ
ในประเทศไทย 

P 

การรับรู้สื่อ
ประชาสัมพันธ์
เตือนภยัพิบตัิ
ทางธรรมชาติ
ในประเทศ
ไทย 

400 0.416** 0.000 

**Correlation is significant at the 0.001 level (2-tailed). 
จากตารางท่ี   4.17 พบวา่ การรับรู้ของกลุม่ตวัอยา่งมีความสมัพนัธ์กบัทศันคตท่ีิมีตอ่ส่ือ

ประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัิแหง่ชาตท่ีิระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.001 มีความสมัพนัธ์เชิงบวก
สรุปได้วา่ กลุม่ตวัอยา่งมีการ รับรู้มากขึน้ ทศันคตก็ิดีมากขึน้ด้วยซึง่เป็นความสมัพนัธ์ในระดบั
ปานกลางและผลการวิจยัเป็นไปตามสมมตฐิาน
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

งานวิจยัเร่ือง  การรับรู้และทศันคตขิองนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาติท่ีมีตอ่ส่ือประชาสมัพนัธ์เตือน

ภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยในครัง้นีผู้้ วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพ่ือ

ท าการศกึษา 3 ข้อ คือ 

1 .เพ่ือศกึษาการรับรู้ของนกัท่องเท่ียวตา่งชาติท่ีมีตอ่ส่ือประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัิทาง

ธรรมชาตใินประเทศไทย 

2.เพ่ือศึกษาทศันคติของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมีต่อส่ือประชาสมัพนัธ์เตือนภัยพิบตัิทาง

ธรรมชาตใินประเทศไทย  

      3.เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้และทศันคติของนกัท่องเท่ียวตา่งชาติท่ีมีตอ่ส่ือ

ประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัทิางธรรมชาตใินประเทศไทย 

 

ในงานวิจยัครัง้นี ้มีสมมตฐิานงานวิจยั ทัง้หมด 3 ข้อ ดงันี ้

1. นกัทอ่งเท่ียวตา่งชาติท่ีมาจากประเทศท่ีมีความเส่ียงตอ่การเกิดภยัพิบตัทิางธรรมชาติ 

ระดบัสูงมากและนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาจากประเทศท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดภัยพิบตัิทาง

ธรรมชาตริะดบัสงูถึงต ่ามากมีการรับรู้ตอ่ส่ือประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัิทางธรรมชาติแตกตา่งกนั 

2. นกัทอ่งเท่ียวตา่งชาติท่ีมาจากประเทศท่ีมีความเส่ียงตอ่การเกิดภยัพิบตัทิางธรรมชาติ 

ระดบัสูงมากและนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาจากประเทศท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดภัยพิบตัิทาง

ธรรมชาตริะดบัสงูถึงต ่ามากมีทศันคตท่ีิมีตอ่ส่ือประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัิทางธรรมชาติแตกตา่ง

กนั 

3. การรับรู้และทศันคติต่อส่ือประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัิทางธรรมชาติในประเทศไทยของ

นกัทอ่งเท่ียวตา่งชาตท่ีิมีความสมัพนัธ์กนั 
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  ในการศึกษาครัง้นีผู้้ วิจัยใช้ ระเบียบวิ ธีวิจัยเชิงปริมาณโดยเพ่ือให้ได้ค าตอบตาม

วัตถุประสงค์ดงักล่าว  โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนักท่องเท่ียวต่างชาติจาก

ประเทศท่ีเกิดภัยพิบัติมากและน้อยครัง้ จ านวน  400 คน เพ่ือศึกษาถึงการรับรู้เก่ียวกับ

ประสบการณ์ภัยพิบตัิทางธรรมชาติของชาวตา่งชาติผ่านส่ือประชาสมัพนัธ์และศึกษาถึงทศันคติ

เก่ียวกับประสบการณ์เก่ียวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติของชาวต่างชาติผ่านส่ือประชาสัมพันธ์  

สามารถสรุปผลได้ตามประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

 

สรุปผลการวิจัย 

ลักษณะประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ผลการศกึษาพบวา่กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.50 และเป็นเพศชาย 

ร้อยละ 28.50 กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่คือ เกาหลีใต้ ร้อยละ 23.30 กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่มี

สถานภาพ โสด ร้อยละ 56.00 และรองลงมาคือ กลุม่ตวัอย่างท่ีแตง่งานแล้ว ร้อยละ 40.50 กลุม่

ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นพนกังานบริษัท ร้อยละ 35.80 

ผลวิจัยในด้านการรับรู้ของนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมีต่อส่ือประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบัติ

ทางธรรมชาตใินประเทศไทย 

ผลการศึกษาในด้านการรับรู้ของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมีต่อส่ือประชาสัมพนัธ์เตือนภัย

พิบตัิทางธรรมชาติในประเทศไทย พบว่า มีระดบัการรับรู้อยู่ในระดบัดี โดยมีค าเฉล่ีย  3.78  ซึ่ง

ประเด็นท่ีมีค าเฉล่ียระดบัการรับรู้มากท่ีสดุ คือ  การจดจ าข้อมลูเตือนภัยพิบตัิทางธรรมชาติใน

ประเทศไทยจากแผ่นพบัและส่ือสิ่งพิมพ์อาทิ บทความในหนงัสือพิมพ์  รองลงมา จดจ า โครงการ

ประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัทิางธรรมชาตใินประเทศไทย 

 

ผลวิจัยในด้านทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ มีต่อส่ือประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบัติ

ทางธรรมชาตใินประเทศไทย 

ผลการศึกษาในด้านทศันคติของนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมีต่อส่ือประชาสมัพนัธ์เตือนภัย

พิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย พบว่า ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง มี

ค่าเฉล่ีย ร้อยละ 3.34 โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ช่ืนชอบข้อมูลเตือนภัยพิบตัิทางธรรมชาติใน
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ประเทศไทยจากรายการโทรทัศน์ รองลงมา คือ ช่ืนชอบข้อมูลเตือนภัยพิบตัิทางธรรมชาติใน

ประเทศไทยจากแผน่พบัและส่ือสิ่งพิมพ์อาทิ บทความในหนงัสือพิมพ์  

 

ผลการวิ จัยในด้านของพฤติกรรมการเปิดส่ือของนักท่องเที่ ยวต่างชาติที่ มี ต่อส่ือ

ประชาสัมพันธ์เตือนภัยพบัิตทิางธรรมชาตใินประเทศไทย 

ผลการศกึษาพบวา่ พฤตกิรรมการเปิดรับส่ือโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีคา่เฉล่ีย ร้อย

ละ 3.28กลุ่มตวัอย่างจะติดตามค าแนะน าจากข้อมูลเตือนภัยพิบตัิทางธรรมชาติในประเทศไทย

จากแผ่นพบัและส่ือสิ่งพิมพ์อาทิ บทความในหนงัสือพิมพ์   รองลงมา คือ  ติดตามข้อมลูเตือนภยั

พิบตัทิางธรรมชาตใินประเทศไทยจากรายการโทรทศัน์   

 

อภปิรายผลการวิจัย 

            จากผลการวิจยัเร่ืองการรับรู้และทศันคตขิองนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาติท่ีมีตอ่ส่ือประชาสมัพนัธ์

เตือนภยัพิบตัิทางธรรมชาติในประเทศไทย โดยการรวบรวมข้อมลูจากส่ือประชาสมัพนัธ์เตือนภยั

พิบตัิทางธรรมชาติในประเทศไทย และการใช้การวิจยัเชิงส ารวจกบันกัท่องเท่ียวต่างชาติ จ านวน  

400 คน เพ่ือศึกษาถึงการรับรู้และทัศนคติ และความสัมพันธ์ของการรับรู้และทัศนคติของ

นักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมีต่อส่ือประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย ซึ่ง

อภิปรายผลการวิจยัเพ่ือตอบวตัถปุระสงค์ของการวิจยัมีดงันี ้

              จากการรวบรวมข้อมูลพบว่าส่ือประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติของกรม

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนัน้ มีหลากหลายประเภทท่ีจัดท าขึน้เพ่ือเตือนภัยพิบัติให้กับ

นกัท่องเท่ียวตา่งชาติ ส่ือหลกัท่ีใช้ในการเตือนภัยพิบตัิทางธรรมชาตินัน้ ส่วนใหญ่คือ ส่ือสิ่งพิมพ์ 

อาทิ แผ่นพบั บทความในหนงัสือพิมพ์ ท่ีมีลกัษณะเก่ียวข้องกบัการเตือนภยัคล่ืนยกัษ์สึนามิ และ

ระบบเตือนภยัพิบตัทิางธรรมชาต ิเน่ืองจากประเทศไทยเคยประสบกบัคล่ืนยกัษ์สึนามิ เม่ือปี พ.ศ.

2547 จึงท าให้ส่ือสิ่งพิมพ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความน่าสนใจและตรงกีบ

ความต้องการของนกัท่องเท่ียวตา่งชาติ เน่ืองจากแผ่นพบัเป็นส่ือท่ีเข้าถึงได้ง่าย สามารถพกพาได้

ทุกท่ี นอกจากนีส่ื้อประเภทนีย้ังมีข้อดีอีกอย่างหนึ่ง คือ มีภาพประกอบและข้อความท่ีสามารถ

อธิบายเร่ืองราวได้อย่างละเอียดและครบถ้วน เปรียบได้กับการน าผู้ รู้หรือวิทยากรมาบรรยายให้
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ความรู้แก่ประชาชนผา่นส่ือสิ่งพิมพ์ สอดคล้องกบังานวิจยัของ มณทิรา อินคชสาร  (2539) ท่ีกล่าว

วา่ ผู้อา่นขา่วจากหนงัสือพิมพ์ท่ีพิมพ์จากกระดาษสามารถอา่นขา่วได้มากกวา่หนงัสือพิมพ์ผู้ ท่ีอ่าน

หนงัสือพิมพ์ออนไลน์  จึงท าให้นักท่องเท่ียวอ่านข่าวหรือบทความจากหนังสือพิมพ์มากกว่าส่ือ

ประเภทอ่ืนๆ   เป็นไป  

 นอกจากส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีได้รับความนิยมแล้วนัน้ กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัได้ใช้ส่ือ

นอกบ้านประเภทป้ายเตือนภยัคล่ืนยกัษ์สนึามิ โดยใช้สญัลกัษณ์ท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกบัป้าย

เตือนภยัในตา่งประเทศ โดยเฉพาะประเทศท่ีเกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาต ิซึง่ท าให้นกัทอ่งเท่ียวเข้าใจ

ป้ายเตือนภยัได้ง่ายและมีสีสนั สะดดุตา น่าสนใจ ซึง่ข้อดีของป้ายเตือนภยันัน้ท าให้นกัทอ่งเท่ียวรู้

เส้นทางในการหนีคล่ืนยกัษ์สึนามิและวางแผนการอพยพออกจากพืน้ท่ีเส่ียงภยัได้ทนัเวลาและ

ปลอดภยัจากคล่ืนยกัษ์สนึามิ ซึง่ในการจดัท าส่ือนอกบ้านนีเ้ป็นแผนป้องกนัความเส่ียงของกรม

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั   โดยน าแนวคิดการส่ือสารความเส่ียงมาใช้ สอดคล้องกบัแนวคดิ

ของยบุล เบญ็จรงค์กิจ (2554) ท่ีวา่ความเส่ียง คือ โอกาสของความเสียหายในทกุสถานการณ์ ทกุ

สถานท่ี ทกุเวลา โอกาสของความเส่ียงมีอยูเ่สมอ แตอ่าจในระดบัท่ีไมเ่ทา่กนั จากแนวคิดนี ้ท าให้

การส่ือสารความเส่ียงเป็นหลกัการส่ือสารท่ีใช้ในการเตือนภยัพิบตัทิางธรรมชาตใิห้กบันกัทอ่งเท่ียว   

 นอกจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีท าหน้าท่ีในการเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกบัภัย

พิบตัทิางธรรมชาตแิล้ว ศนูย์เตือนภยัพิบตัิแห่งชาติยงัได้จดัท า ส่ือเตือนภยัพิบตัิทางธรรมชาติทาง

ธรรมชาติเพ่ือให้นกัท่องเท่ียวได้รับข้อมูลมากขึน้   ซึ่งจากการรวบรวมข้อมลูพบว่า ในหน่วยงานนี ้

ส่ือประชาสมัพนัธ์ได้มุง่เน้นการให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกบัการเตรียมตวัรับมือกบัภยัพิบตัิผ่าน

ผู้อ านวยการศนูย์เตือนภัยพิบตัิแห่งชาติซึ่งมีความน่าเช่ือถือสงู ท าให้ประชาชนหรือนกัท่องเท่ียว

จดจ าหรือตระหนกัรู้ได้ว่าศนูย์เตือนภยัพิบตัิแห่งชาติเป็นหน่วยงานท่ีพร้อมรับผิดชอบและยินดีให้

ความชว่ยเหลือ และจดัการปัญหาจากการท่ีได้รับข้อมลูท่ีเป็นเท็จหรือการร้องเรียนของประชาชนท่ี

ได้รับความเดือดร้อนจากภยัพิบตัิ ดงันัน้ ส่ือประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัิทางธรรมชาติได้มุ่งเน้น

การใช้หลกัการใช้บคุคล (Ethos) ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ Dennis  Mileti (2014)  ท่ีกล่าวว่า  

ในความเป็นจริงแล้วนัน้ การใช้บคุคลมาให้ข้อมูลนัน้จะต้องมีความน่าเช่ือถือเพราะความช่ืนชอบ

บุคคลท่ีมีช่ือเสียงของประชาชนนัน้เปล่ียนไปตามกาลเวลา  ดังนัน้การให้ข้อมูลเตือนภัยใน

ระยะแรกจะต้องให้บุคคลท่ีมีความรู้และส่วนเก่ียวข้องมาให้ข้อมูล อาทิ นักวิทยาศาสตร์ 
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นายกเทศมนตรีท้องถ่ิน สภากาชาด เป็นต้น  จากแนวคิดนีส้ามารถวิเคราะห์ได้ว่าการให้ข้อมูล

เตือนภยัจากผู้อ านวยการศนูย์เตือนภัยพิบตัิแห่งชาติ ท าให้ประชาชนรู้สึกว่าเป็นบคุคลท่ีสามารถ

เข้าถึงได้ง่าย เป็นกันเอง และเป็นคนของประชาชน ซึ่งข้อดีของการใช้หลักการนีย้ังช่วยรักษา

ภาพลกัษณ์ของศนูย์เตือนภยัพิบตัิแห่งชาติอีกด้วย จากการน าแนวคิดดงักล่าวมาประยกุต์ใช้  ท า

ให้ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับภัยพิบตัิทางธรรมชาติผ่านส่ือประชาสมัพนัธ์เตือนภัย

พิบตัิทางธรรมชาติทกุช่องทาง  ซึ่งประชาชนท่ีได้รับข้อมลูข่าวสารผ่านส่ือตา่งๆนัน้ จะรับรู้ได้ทนัที

วา่ ศนูย์เตือนภยัพิบตัแิหง่ชาตมีิข้อมลูเตือนภยัท่ีนา่เช่ือถือพอสมควร 

นอกจากนีย้ังพบว่าศูนย์เตือนภัยพิบตัิแห่งชาติได้ใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตในการส่ือสารไปยัง

ประชาชน     ซึ่งประชาชนท่ีต้องการข้อมูลสามารถรับชมได้ผ่านคลิปวีดิโอทาง Youtube และ 

เว็บไซตข์องศนูย์เตือนภยัพิบตัแิหง่ชาตท่ีิแทรกอยูใ่นเว็บไซต์มากจนเกินไป  อย่างไรก็ตาม ข้อดีของ

การใช้คลิปวีดิโอ คือ  ประชาชนจดจ าได้ว่าศูนย์เตือนภัยพิบตัิแห่งชาติเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งท่ี

พร้อมช่วยเหลือประชาชนและปรับภาพลักษณ์ของศนูย์เตือนภัยพิบตัิแห่งชาติให้ดทูันสมยั ตรง

ข้ามกับภาพลกัษณ์เดิมท่ีดลู้าสมยัและมีความเป็นทางการแบบหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือตอบสนอง

ความพงึพอใจของประชาชนและการได้รับขา่วสารข้อมลูท่ีรวดเร็ว    

จากการศึกษาทัง้สองหน่วยงานภาครัฐ ยังพบว่า ส่ือประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติส าหรับนักท่องเท่ียวต่างชาติมีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านัน้ ซึ่งนักท่องเท่ียวท่ีมาจาก

ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์อาจจะเข้าใจภาษาองักฤษมากกว่านกัท่องเท่ียวประเทศ

อ่ืนๆ เพราะมีการใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสารร่วมกบัภาษาประจ าชาติ  แตน่กัท่องเท่ียวบางคน

อาจจะไมเ่ข้าใจภาษาองักฤษเทา่ท่ีควร เน่ืองจากในบางประเทศอาจจะใช้ภาษาประจ าชาติในการ

ส่ือสารเท่านัน้ ท าให้นักท่องเท่ียวบางคนมีทัศนคติต่อส่ือประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบัติทาง

ธรรมชาตใินระดบัท่ีต ่ากวา่นกัทอ่งเท่ียวท่ีเข้าใจภาษาองักฤษ  

อยา่งไรก็ตาม หน่วยงานภาครัฐอาจจะส่ือสารในรูปแบบท่ีเป็นทางการมากจนเกินไปและ

อาจจะยังไม่ครอบคลุม   ท าให้โรงแรมท้องถ่ินจัดท าส่ือเตือนภัยในรูปแบบต่างๆเพ่ือเอาใจ

นกัท่องเท่ียว โดยใช้หลากหลายภาษาในการส่ือสาร อาทิ จีน เกาหลีใต้ ญ่ีปุ่ น ซึ่งแตกต่างจาก

หนว่ยงานภาครัฐท่ีใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสารเตือนภยัเท่านัน้ ท าให้นกัท่องเท่ียวบางคนอาจจะ

ไม่เข้าใจภาษาองักฤษ ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลนัน้ยงัพบอีกว่าโรงแรมท้องถ่ินมุ่งเน้นการใช้ส่ือ
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อินเทอร์เน็ต อาทิ   Yahoo Tumblr Google ซึ่งเป็นส่ือท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมใช้ และสิ่งเหล่านีย้งั

แสดงให้เห็นว่าทางโรงแรมท้องถ่ิน เป็นเหมือนเพ่ือนท่ีพร้อมให้ค าปรึกษาและคลายกังวลในเร่ือง

ภัยพิบตัิทางธรรมชาติ นอกจากนีโ้รงแรมท้องถ่ินยงัให้ข้อมูลต่างๆ ผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตเช่น  การ

ตอบค าถามเก่ียวกับ คล่ืนยักษ์สึนามิและระบบเตือนภัยคล่ืนยักษ์สึนามิของโรงแรม ซึ่งท าให้

โรงแรมท้องถ่ินรับรู้ถึงความคิด การเปิดรับข่าวสารผ่านส่ือตา่งๆ ทัศนคติของนกัท่องเท่ียวได้อย่าง

ละเอียด   

เม่ือทางโรงแรมท้องถ่ินทราบถึงการรับรู้และทัศนคติของนักท่องเท่ียว ก็น าข้อมูลมา

ออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือให้นักท่องเท่ียวได้เตรียมตัวโดยมุ่งเน้นการใช้ส่ือออนไลน์ 

สอดคล้องกบั Julia Daisy Fruastino  Brooke Lui  และ Yan Jin (2012) ท่ีกล่าวว่า ส่ือ

อินเทอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารภัยพิบตัิ และสาเหตุท่ีคนใช้ส่ือออนไลน์ระหว่างภัยพิบตั ิ

อาทิ ส่ืออินเทอร์เน็ตใช้ง่าย สะดวกรวดเร็ว (Convenience)  การใช้ส่ือออนไลน์ตามกระแสของ

สงัคม (Social norms) และการใช้ส่ือออนไลน์ในระหว่างท่ีเกิดภยัพิบตัิเพ่ือต้องการก าลงัใจและ

ฟืน้ฟูสภาพจิตใจจากความเสียหายท่ีเกิดขึน้ (To seek emotional support& healing)  จาก

แนวคดินี ้ใช้แตส่ื่อประเภทนีใ้นการเตือนภยัและคลายความกงัวลใจให้กบันกัท่องเท่ียว นอกจากนี ้

นกัทอ่งเท่ียวอาจจะได้รับข้อมลูเป็นรายบคุคล ซึง่สิ่งเหล่านีแ้สดงถึงเอาใจใส่ของทางโรงแรมท่ีมีตอ่

นกัทอ่งเท่ียวจะมาพกัในโรงแรมท้องถ่ินนัน้ๆ 

สรุปได้วา่หนว่ยงานทัง้สามนี ้ใช้ส่ือประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัิทางธรรมชาติในรูปแบบท่ี

แตกต่างกัน ทัง้นีข้ึน้อยู่กับลักษณะขององค์กรและความเหมาะสมในการใช้ส่ือให้เหมาะกับ

นกัท่องเท่ียวในแต่ละประเทศ เพ่ือให้นกัท่องเท่ียวเกิดการรับรู้เ ก่ียวกบัภยัพิบตัิทางธรรมชาติและ

เกิดทศันคตท่ีิดีตอ่ประเทศไทย 

ส าหรับการวิเคราะห์ผลการศึกษา ในส่วนของแบบสอบถาม  พบว่าในด้านการรับรู้ 

ผลการวิจัย พบว่านักท่องเท่ียวต่างชาติมีการรับรู้ ท่ีมีต่อส่ือประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติในประเทศไทยในระดบัดี     โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จดจ าข้อมูลเตือนภยัพิบตัิทาง

ธรรมชาติในประเทศไทยจากแผ่นพับและส่ือสิ่งพิมพ์อาทิ บทความในหนังสือพิมพ์  สูงท่ีสุด 
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เน่ืองจาก แผน่พบัและบทความในหนงัสือพิมพ์มีภาพประกอบและข้อความท่ีน่าสนใจ สะดดุตาท า

ให้นกัท่องเท่ียวจดจ าข้อมลูได้ง่าย  สอดคล้องกบังานวิจยัของมณทิรา อินคชสาร  (2539) ท่ีกล่าว

วา่ ผู้อา่นขา่วจากหนงัสือพิมพ์ท่ีพิมพ์จากกระดาษสามารถอา่นขา่วได้มากกวา่หนงัสือพิมพ์ผู้ ท่ีอ่าน

หนงัสือพิมพ์ออนไลน์  จึงท าให้นักท่องเท่ียวอ่านข่าวหรือบทความจากหนังสือพิมพ์มากกว่าส่ือ

ประเภทอ่ืนๆ   เป็นไป รองลงมา คือ เคยเห็นข้อมลูเตือนภยัพิบตัิทางธรรมชาติในประเทศไทยจาก

รายการโทรทศัน์  

ในด้านทศันคต ิผลการวิจยัพบวา่  ทศันคตขิองกลุม่ตวัอย่างท่ีมีตอ่ส่ือประชาสมัพนัธ์เตือน

ภยัพิบตัทิางธรรมชาตอิยูใ่นระดบัปาน  โดยสว่นใหญ่ช่ืนชอบข้อมลูเตือนภยัพิบตัทิางธรรมชาตใิน

ประเทศไทยจากรายการโทรทศัน์ มากท่ีสดุ เน่ืองจากโทรทศัน์เป็นส่ือท่ีเข้าถึงได้ในอตัราท่ีสงูและ

ครอบคลมุพืน้ท่ีกว้างขวางทัง้ประเทศ ด้วยคณุสมบตัขิองตวัส่ือท่ีมาพร้อมกบัภาพเคล่ือนไหวและ

เสียง จงึท าให้โทรทศัน์มีอิทธิพลอยา่งมาก   รองลงมา คือ กลุม่ตวัอยา่งคิดว่า โครงการ

ประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัิทางธรรมชาตใินประเทศไทยจากส่ืออินเทอร์เน็ตและข้อมลูออนไลน์

นา่สนใจ    

ในด้านแนวโน้มการปฏิบตัิตามส่ือประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัทิางธรรมชาตขิอง

นกัทอ่งเท่ียวตา่งชาต ิ ผลการวิจยัพบวา่  แนวโน้มการปฏิบตัติามส่ือประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัิ

ทางธรรมชาตขิอง กลุม่ตวัอยา่งอยูใ่นระดบัปานกลาง  อาจจะเป็นไปได้ว่า นกัท่องเท่ียวบางคนมา

จากประเทศท่ีมีความเส่ียงสงูถึงต ่ามาก ซึง่นกัท่องเท่ียวอาจจะไมต่ระหนกัถึงความส าคญัของการ

ปฏิบตัิตามค าแนะน าจาก ส่ือเตือนภยัพิบตัทิางธรรมชาติทางธรรมชาตเิทา่ท่ีควร  

การทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานข้อที่ 1 นกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาจากประเทศท่ีมีความเส่ียงตอ่การเกิดภยัพิบตัิทาง

ธรรมชาตริะดบัสงูมากและนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาตท่ีิมาจากประเทศท่ีมีความเส่ียงตอ่การเกิดภยัพิบตัิ

ทางธรรมชาติระดับสูงถึงต ่ามากมีการรับรู้ต่อส่ือประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ

แตกตา่งกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  นักท่องเท่ียวต่างชาติทัง้สองกลุ่มมีการรับรู้ต่อส่ือ

ประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตัิทางธรรมชาติในประเทศไทยแตกต่างกัน สอดคล้องกับสมมติฐาน
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ท่ีตัง้ไว้  ซึง่จากผลการทดสอบความแตกตา่งระหวา่งการรับรู้ท่ีมีตอ่ส่ือประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัิ

ทางธรรมขาตใินประเทศไทยพบวา่ กลุม่ประเทศท่ีมีความเส่ียงตอ่การเกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาติใน

ระดบัสูงมากมีค่าเฉล่ียสูงกว่ากลุ่มประเทศท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดภัยพิบตัิทางธรรมชาติใน

ระดบัสูงถึงต ่ามาก      จึงสรุปได้ว่า นกัท่องเท่ียวกลุ่มประเทศท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดภัยพิบตัิ

ทางธรรมชาตใินระดบัสงูมากมีการรับรู้ตอ่ส่ือประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัทิางธรรมขาติในประเทศ

ไทยมากกว่านกัท่องเท่ียวกลุ่มประเทศท่ีมีความเส่ียงตอ่การเกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาติในระดบัสูง

ถึงต ่ามาก 

นอกจากนีอ้าจจะเป็นเพราะ นกัท่องเท่ียวบางคนอาจจะมาจากประเทศท่ีมีความเส่ียงตอ่

การเกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาติในระดบัสูงมาก ท าให้เกิดการรับรู้ท่ีมีตอ่ส่ือประชาสมัพนัธ์เตือนภัย

พิบตัทิางธรรมชาตใินระดบัสงูมากมากกวา่นกัทอ่งเท่ียวท่ีมาจากประเทศท่ีมีความเส่ียงตอ่การเกิด

ภัยพิบตัิทางธรรมชาติในระดบัสูงถึงต ่ามากสอดคล้องกับแนวคิดของ ฉัตราพร เสมอใจ (2550) 

ท่ีว่า การรับรู้เป็นกระบวนการท่ีบุคคลแปลความหมายโดยผ่านประสาทสมัผสัต่างๆ และตีความ

เป็นข้อมูลตามความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล   ดังนัน้   นักท่องเท่ียวมี

ประสบการณ์หรือประสบภัยพิบัติอาจจะมีการรับรู้ท่ีมีต่อส่ือประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตัิทาง

ธรรมชาต ิ

สมมติฐานข้อที่ 2 นกัท่องเท่ียวตา่งชาติท่ีมาจากประเทศท่ีมีความเส่ียงตอ่การเกิดภยัพิบตัิทาง

ธรรมชาต ิ

ระดบัสูงมากและนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาจากประเทศท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดภัยพิบตัิทาง

ธรรมชาตริะดบัสงูถึงต ่ามากมีทศันคตท่ีิมีตอ่ส่ือประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัิทางธรรมชาติแตกตา่ง

กนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า นักท่องเท่ียวต่างชาติทัง้สองกลุ่มมีทัศนคติต่อส่ือ

ประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตัิทางธรรมชาติในประเทศไทยแตกต่างกัน สอดคล้องกับสมมติฐาน

ท่ีตัง้ไว้ ซึง่จากผลการทดสอบความแตกตา่งระหว่างทศันคติท่ีมีตอ่ส่ือประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัิ

ทางธรรมขาตใินประเทศไทยพบวา่ กลุม่ประเทศท่ีมีความเส่ียงตอ่การเกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาติใน

ระดบัสูงมากมีค่าเฉล่ียสูงกว่ากลุ่มประเทศท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดภัยพิบตัิทางธรรมชาติใน
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ระดบัสูงถึงต ่ามาก      จึงสรุปได้ว่า นกัท่องเท่ียวกลุ่มประเทศท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดภัยพิบตัิ

ทางธรรมชาตใินระดบัสงูมากมีทศันคตติอ่ส่ือประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัทิางธรรมขาติในประเทศ

ไทยมากกว่านกัท่องเท่ียวกลุ่มประเทศท่ีมีความเส่ียงตอ่การเกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาติในระดบัสูง

ถึงต ่ามาก เพราะนักท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจและอาจจะไม่กังวลมากนัก  สอดคล้องกับ

งานวิจยัของ Dennis   Mileti  (2014) ท่ีวา่ในการเตือนภยัสาธารณภยัและมาตรการการป้องกนัสา

ธารณภัย  ประการแรกท่ีส าคญัจะต้องให้ข้อมูลในเร่ืองความเสียหายของภัยพิบตัิอย่างใดอย่าง

หนึ่งให้ชัดเจน  หรืออาจหมายถึงการให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วเพ่ือให้

นกัทอ่งเท่ียวเกิดทศันคติท่ีดีและความพึงพอใจ   นอกจากนีย้งัพบว่าส่ือประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัิ

ทางธรรมชาติส าหรับนกัท่องเท่ียวตา่งชาติมีหลายภาษา แตกตา่งกนัไปตามวฒันธรรมของแตล่ะ

ประเทศ ท าให้การรับรู้และทศันคติส่ือประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัิทางธรรมชาติแตกตา่งกนั  จาก

การรวบรวมข้อมลู พบว่าหน่วยงานภาครัฐใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวตา่งชาติ

เทา่นัน้ ซึง่นกัทอ่งเท่ียวท่ีมาจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์อาจจะเข้าใจภาษาองักฤษ

มากกว่านกัท่องเท่ียวประเทศอ่ืนๆ เพราะมีการใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสารร่วมกบัภาษาประจ า

ชาติ แต่นักท่องเท่ียวบางคนอาจจะไม่เข้าใจภาษาอังกฤษเท่าท่ีควร เน่ืองจากในบางประเทศ

อาจจะใช้ภาษาประจ าชาติในการส่ือสารเท่านัน้ ท าให้นักท่องเท่ียวบางคนมีทัศนคติต่อส่ือ

ประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัทิางธรรมชาตใินระดบัท่ีต ่ากว่านกัท่องเท่ียวท่ีเข้าใจภาษาองักฤษ 

สมมตฐิานข้อที่ 3 การรับรู้และทศันคตขิองนกัท่องเท่ียวตา่งชาติท่ีมีตอ่ส่ือประชาสมัพนัธ์

เตือนภยัพิบตัทิางธรรมชาตใินประเทศไทยมีความสมัพนัธ์กนั  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  การรับรู้และทศันคติของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมีตอ่ส่ือ

ประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตัิทางธรรมชาติในประเทศไทยมีความสมัพันธ์กัน      สอดคล้องกับ

แนวคิดของ Lutz (1980) ท่ีกล่าวว่า กระบวนการเกิดทศันคตินัน้ ผู้บริโภคต้องมีความรู้เก่ียวกบัสิ่ง

นัน้ก่อนซึง่การเรียนรู้จะก่อให้เกิดทศันคติในลกัษณะท่ีวา่ชอบหรือไมช่อบตอ่สิ่งนัน้  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 

1. ผลการวิจยัเก่ียวกบัการรับรู้และทศันคตขิองนกัทอ่งเท่ียวท่ีมีตอ่ส่ือประชาสมัพนัธ์เตือนภยั
พิบตัิรวบรวมได้จาก การรวบรวมข้อมูลในส่ือประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัิทางธรรมชาติมาใช้เพ่ือ
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การวิเคราะห์ข้อมูล โดยศึกษาทัง้ตวัสาร (Message) และ ภาพประกอบของส่ือประชาสมัพนัธ์
เตือนภยัพิบตัทิางธรรมชาตใินประเทศไทย อาทิ กรมบรรเทาและป้องกนัสาธารณภยั ศนูย์เตือนภยั
พิบัติแห่งชาติ และโรงแรมในท้องถ่ิน เท่านัน้ ดังนัน้ จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับกลุ่ม
ประเทศ AEC เชน่ ลาว  กมัพชูา เวียดนาม 

2. ผลการวิจยันีอ้าจจะน าไปใช้ในการผลิตส่ือเตือนภยัประเภทส่ือโทรทศัน์ อาทิ ช่องเตือนภยั
ภาษาองักฤษโดยการขออนญุาตเผยแพร่จาก กสทช.   

3.  ผลวิจัยสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการส่งเสริมการท่องเท่ียวใน
ประเทศไทย ในกรณีหลงัเกิดภยัพิบตัิ เพ่ือประชาสมัพนัธ์ทัง้นกัท่องเท่ียวตา่งชาติท่ีเดินทางเข้ามา
ทอ่งเท่ียวในประเทศไทยและท่ีอาศยัอยู่ในประเทศไทย เพ่ือศกึษาถึงการรับรู้และทศันคติท่ีมีตอ่ส่ือ
ประชาสมัพนัธ์เตือนภยัพิบตัทิางธรรมชาติ 

4.  ผลวิจยันีอ้าจจะน าไปใช้ในการออกแบบส่ือประชาสมัพนัธ์เพ่ือโน้มน้าวใจกลุ่มประเทศท่ีมี
ระดบัเส่ียงตอ่การเกิดภยัพิบตัทิางธรรมชาตใินระดบัสงูถึงต ่ามากให้เกิดทศันคติท่ีดีและปฏิบตัิตาม
ค าแนะน าจากส่ือประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  อาทิ การใช้ภาษาประจ าชาติของ
นกัทอ่งเท่ียวท่ีมาจากประเทศจีน เกาหลี ซึง่มีจ านวนเพิ่มขึน้เร่ือยๆ 

5. กลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัครัง้ต่อไป อาจจะศึกษาเพิ่มเติมโดยการขยายกลุ่มตวัอย่าง อาทิ  
ชาวตา่งชาตท่ีิอาศยัอยูใ่นประเทศไทย  
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Questionnaire for research 

Tourists’ perception and attitude towards public relations media for natural disaster warning in 

Thailand 

 Part1: Perception/attitude towards public relation s media for natural disaster warning in Thailand  

 

Topic 
 

 

Strongly 
agree (5) 

Agree 
(4) 

So so 
(3) 

Agree  
(2) 

Strongly 
disagree 

(1) 

1. I have seen or heard   Thai 
disaster warning media campaign. 

     

2.  I remembered  Thai disaster 
warning media campaign. 

     

3. I think about Thai disaster 
warning media campaign is interesting. 

     

4. After I have seen (or heard)   
Thai disaster warning media campaign , 
I will follow the suggestion in the media. 

     

5.  I have seen message about 
Thai disaster warning media campaign 
from internet, website, online information. 

     

6. I remembered message 
about  Thai warning media campaign 
from internet, website, online information. 

     

7. I think message about  Thai 
disaster  warning media campaign from 
internet, website, online information 

     

8. I like to download message 
about  Thai disaster warning media 
campaign from internet, website, online 
information. 

     

9. I have seen (or heard) 
message about Thai disaster warning 
media campaign from TV program. 

     

10. I remembered message about 
Thai disaster warning media campaign from 
TV program. 
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Topic 
 

 

Strongly agree 
(5) 

Agree 
(4) 

So so 
(3) 

Agree  
(2) 

Strongly 
disagree (1) 

11. I like message about Thai disaster 
warning media campaign from TV program. 

     

12. I think I will follow suggestions from 
message about Thai disaster warning media 
campaign from TV program. 

     

13. I have seen message about Thai 
disaster warning media campaign from 
brochure, print ( articles from newspaper). 

     

14. I remembered message about Thai 
disaster ( such as  tsunami, flood) warning 
media campaign from brochure, print ( articles 
from newspaper). 

     

15. I like message about Thai disaster 
warning media campaign from brochure, print ( 
articles from newspaper). 

     

16. I will follow suggestions from 
message about Thai disaster warning media 
campaign from brochure, print ( articles from 
newspaper). 

     

17. I have heard message about Thai 
disaster warning media campaign from friends, 
family and colleagues.  

     

18. I remembered message about Thai 
disaster warning media campaign from people 
such as friends, family and colleagues. 

     

19. I will follow suggestions from 
message about Thai disaster warning media 
campaign from people such as friends, family 
and colleagues. 

     

20. I have seen message  about Thai 
disaster ( such as  tsunami, flood) warning 
media campaign from Facebook. 

     

21. I remembered message about  Thai 
disaster warning media campaign from 
Facebook. 

     

22. I think message about  Thai 
disaster warning media campaign from 
Facebook. 
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Topic 
 

 

Strongly agree 
(5) 

Agree 
(4) 

So so 
(3) 

Agree  
(2) 

Strongly 
disagree (1) 

23. I like to download message 
about  Thai disaster warning media 
campaign from Facebook. 

     

24.  I have seen message 

about Thai disaster warning media 

campaign from Line. 

     

25. I remembered message 

about  Thai disaster warning media 

campaign from Line. 

     

26. I think message about  Thai 

disaster warning media campaign from 

Line is interesting. 

     

27. I like to download message 

about  Thai disaster warning media 

campaign from Line. 

     

 
Part 2 General information  

Read the question. Put  () next to the answer you think is good 

1. Sex  (   ) 1.male       (   ) 2.female 

2. Country   (   ) 1. Japan   (   ) 2.   Singapore   (   ) 3.  Malaysia  

    (   ) 4.   Philippines  (   ) 5.  China           (  ) 6. Hongkong 

    (  ) 7. Taiwan                              (  ) 8.Vietnam           (  ) 9. Indonesia 

  (  ) 10.Laos    (  ) 11. Cambodia    (  ) 12. South Korea 

3. Marital status  (   ) 1.Single       (   ) 2.Married     (   ) 3. Divorced  ( ) 4. Separated 

4. Education 

 (   ) 1. High school  (   ) 2.  College    (   ) 3. Bachelor’s degree 

 (   ) 4.  Masters’ degree   (   ) 5. Others (please specify)…….. 

5.  Occupation 

 (   ) 1. Students  (   ) 2. Business owner  (   ) 3. Company employee 

 (   ) 4.  Retired  (   ) 5.  Educator   (   ) 6.  Others (please specify)…….. 

 

Thank you   
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ตัวอย่างส่ือเตือนภัย 

1. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

ตัวอย่างส่ือสิ่งพมิพ์ 

แผน่พบัและโปสเตอร์ 

 
 

ตัวอย่างส่ืออินเทอร์เน็ต 

Youtube 

ชีวิตปลอดภยัจากคล่ืนยกัษ์สนึามิ 

 
  ตัวอย่างส่ือนอกบ้าน 

ป้ายเตือนภยั 
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2. เตือนภัยพบัิตแิห่งชาติ 

ตัวอย่างส่ืออินเทอร์เน็ต 

เว็บไซต์ 

 
 

Email 

   
 

 

       Youtube 
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3. โรงแรมท้องถิ่น 

ตัวอย่างส่ืออินเทอร์เน็ต 
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