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การศึกษาวิจัยส่วนบุคคลฉบับนี้ น าเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมการใช้แอพพลเิคช่ันไลน์
กลุ่มด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14 ซึ่งเป็นนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นตัวแทนของประชากร โดยการวิจัย
ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) สอบถามพฤติกรรม ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แนวทาง
ปฏิบัติที่ดีในการเสริมสร้างพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ

หน่วยงานในสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตร “นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14” ของวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปทุมธานี  สถาบันพัฒนาบุคลากรด้าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  กระทรวงมหาดไทย ซึ่งก าหนดระยะเวลา
การฝึกอบรม จ านวน 89 วัน ช่วงระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2560 -29 มีนาคม 2561 ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานฉบับนีจ้ะเป็นประโยชน์องค์กรและผู้ที่สนใจ น าไปใช้พัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรมากยิ่งข้ึน 
อนึ่ง หากเอกสารงานวิจัยส่วนบุคคล ฉบับนี้ มีข้อบกพร่องหรือผิดพลาดประการใด ผู้ศึกษาวิจั ยขอน้อมรับด้วย
ความเคารพ  
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กิตติกรรมประกาศ 

 รายงานการศึกษา เรื่อง “เรื่องพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14” นี้ ส าเร็จได้
ด้วยดี เนื่องจากผู้ศึกษาวิจัยได้รับความอนุเคราะห์จากจาก ผศ.ดร.พรพรรณ วีระปรียากูร อาจารย์ผู้สอนการ
น าเสนอผลงานการวิจัยส่วนบุคคลและคณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้บริหารและผู้อ านวยการโครงการวิทยาลัยป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งได้กรุณาตรวจสอบ แนะน า  และให้แนวทางอันถูกต้องจนท าให้ผู้ศึกษาประสบ
ความส าเร็จในการศึกษา ค้นคว้า และท าให้รายงานการศึกษาวิจัยฉบับนี้ส าเร็จได้อย่างสมบูรณ์  

ผู้ศึกษาวิจัยขอขอบพระคุณท่านผศ.ดร.พรพรรณ วีระปรียากูร และอาจารย์วรชพร เพชรสุวรรณ
คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะผู้บริหาร และผู้อ านวยการโครงการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ตลอดจน คณะครูฝึกและเจ้าหน้าที่ทุก ๆ คนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อนๆ นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14 ทุกคน ที่ได้กรุณาให้ข้อมูลตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยฉบับนี้อย่างยิ่ง ผู้ศึกษา
ใคร่ขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย ทั้งนีผู้้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการศึกษาฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่
สนใจหรือ อาจใช้เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าต่อไป คุณความดีอันใดที่เกิดจากการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาขอมอบ 
แด่บิดา มารดา คณาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้กรุณาสนับสนุนผู้ศึกษาด้วยดีตลอดมา  
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บทสรุปผู้บริหาร 

 ในการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการใช้และเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีในการเสริมสร้างพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของหน่วยงานในสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลและปัจจัยภายนอก ในด้านการใช้โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน ด้านการใช้งานไลน์และแอพพลิเคช่ันการสื่อสาร 
และด้านการใช้งานของไลน์กลุ่มงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14  จ านวน 36 คน ช่ึงผู้วิจัยเลือกที่จะใช้ประชากรดังกล่าวทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
แบบสอบถามที่สรา้งขึ้นเปน็เครือ่งมอืในการวิจยั เก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง แล้วน ามาประมวลผลข้อมูลทางสถิติ
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ร่วมกับเครื่องค านวณ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
เปรียบเทียบความแตกต่าง (Compare Mean) สรุปผลได้ ดังนี้ 

 ผลการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ของศึกษาหลักสูตรนักบรหิารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14 พบพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์
แบบสมาร์ทโฟน มีความถ่ีมากกว่า 6 ช่ัวโมงต่อวัน โดยส่วนใหญ่มีการใช้งานไลน์เพื่อการสื่อสารติดต่อครอบครัว 
ลูกหลานและบุคคลใกล้ชิด ส่วนในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใช้งานไลน์กลุ่มงานด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับมากที่สุด ในระยะก่อนเกิดภัย หลังเกิดภัย และขณะเกิดภัย ตามล าดับ  
ในการสื่อสารทั้งแจง้และรับข้อมูลข่าวสารจากบุคคลในกลุ่ม ส่วนข้อมูลเปรียบเทียบปจัจยัสว่นบุคคลที่มผีลต่อระดับ
พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่าปัจจัยด้านเพศทั้งเพศชาย
และเพศหญิง ปัจจัยด้านระดับการศึกษา ปัจจัยด้านหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งระดับผูป้ฏิบตัิงานและผู้บริหาร ปัจจัย
ด้านหน่วยงานต้นสังกัด ไม่พบความแตกต่างในระดับพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนปัจจัยด้านอายุและอายุราชการ พบความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  ผู้ที่มีช่วงอายุระหว่าง 40 – 45 ปี และช่วงอายุราชการระหว่าง 11 - 20 ปี มีพฤติกรรมการใช้
แอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มากกว่าช่วงอายุอื่น 
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 บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

1. ควำมเป็นมำของเรือ่งและสถำนกำรณ์ปัจจุบนั 
 

ปัจจุบันสาธารณภัย มีแนวโน้มทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากข้ึน สาธารณภัยเป็นปัจจัยส าคัญอย่าง
หนึ่งที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้นการ
จัดการสาธารณภัยอย่างเป็นระบบจึงจัดเป็นกลไกส าคัญในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  เหตุนี้กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จึงได้ด าเนินการปรับกลไกการจัดการสาธารณภัย ด้วยการน าเสนอโมเดล “การจัดการ   
สาธารณภัย : ปภ.4.0” (พ.ศ. 2560-2579) มาใช้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลกยุคดิจิทัล    
อันจะน าสู่การจัดการสาธารณภัยอย่างยั่งยืนที่พร้อมด้วยการประสานพลัง”ประชารัฐ”ในการเป็นกลไกส าคัญใน
การขับเคลื่อนการจัดการสาธารณภัยเชิงรุกที่ครอบคลุมและเช่ือมโยงทุกมิติ 

“การจัดการสาธารณภัย : ปภ.4.0” (พ.ศ. 2560-2579) โดยประสานพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนกลไก
การจัดการสาธารณภัย โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วม
จัดการสาธารณภัย เช่ือมโยงเครือข่ายพร้อมรับมือและจัดการสาสาธารณภัยอย่างเข้มแข็งและเตรียมพร้อมองค์กร
รองรับการจัดการสาธารณภัย : ปภ.4.0 โดยใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนงานทั้งระบบ (Digital Culture) พัฒนา
บุคลากรให้ปรับตัวเท่าทันต่อเทคโนโลยี สร้างองค์กรให้พร้อมรับมือและจัดการสาธารณภัยทุกรู ปแบบวางแผน
รับมือสาธารณภัยเชิงกลยุทธ์ที่ครอบคลุมทุกมิติ  จึงเกี่ยวพันกับอุปกรณ์สื่อสารดิจิทัลมากยิ่งข้ึน ปัจจุบันอุปกรณ์
สื่อสารดิจิทัลที่ได้รับความนิยมมากคือโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smartphone) เนื่องจากมีการพัฒนาการ
ก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่มากยิ่งข้ึน โดยมีแอพพลิเคช่ันให้ใช้งานมากมาย สามารถรองรับการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต การใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์ค นอกจากนี้ยังมีแอพพลิเคช่ันสนทนาช้ันน า เช่น LINE, YouTube, 
Facebook, Twitter ฯลฯ ท าให้การส่งข้อมูลสามารถรับ-ส่งข้อมูลแบบเวลาปัจจุบัน (Real time) ได ้   

เนื่องจากปัจจุบันการใช้งานแอพพลิเคช่ันไลน์มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเรื่อย ด้วยคุณสมบัติพิเศษของ
แอพพลิเคช่ันที่สามารถแชท สร้างกลุ่ม ส่งข้อความ โพสต์รูปต่างๆ  หรือจะโทรคุยกันแบบเสียง  และจุดเด่นอย่าง
หนึ่งของ ไลน์ ผู้ใช้งานสามารถโทรหาผู้ที่ใช้ไลน์ ด้วยกัน โดยใช้งานผ่านเครือข่าย 3G และ Wi-Fi เพื่อส่งข้อมูล
รูปแบบเสียง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของแอพพลิเคช่ันไลน์นี้ เพียงแค่ผู้ใช้มีแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตจาก
เครือข่ายบริการ มือถือ หรือจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตบ้าน หรือส านักงาน ที่มีบริการอีกทั้งนอกจากการแชทด้วย
การส่งข้อความแบบปกติแล้วไลน์ ยังสามารถอัดภาพวิดีโอหรือเสียงแล้วส่งไปให้ไลน์ สามารถสร้างกลุ่มเพื่อรับส่ง
ข้อมูลข่าวสารได้ในแบบเวลาปัจจุบัน และท าให้เกิดการท างานได้ทุกสถานที่และทุกเวลาอีกด้วย  
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ดังนั้นการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โดยใช้แอพพลิเคช่ันไลน์เป็นตัวกลางสรา้งเครือข่ายกลุม่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นช่องทางในการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อบูรณาการการท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย ด้านการป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัย ตามแนวทางประชารัฐ เป็นไปตามนัยแห่ง“การจัดการสาธารณภัย : ปภ.4.0” (พ.ศ. 2560-2579)  
การประยุกต์ใช้อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล เพื่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการรวมผู้ใช้หลายๆคนไว้ใน   
กลุ่มเดียว เพื่อให้การแจ้งเตือนหรือแจ้งสถานการณ์เป็นไปในลักษณะเครือข่ายที่กระจายข้อมูลได้ครอบคลุมพื้นที่ที่
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์หรือสาธารณภัยได้มากยิ่งข้ึน พร้อมกันนี้ท าให้การด าเนินงานป้องกันและบรรเทา           
สาธารณภัย ลดความรุนแรง และลดผลกระทบจากสาธารณภัยลงได้ในพื้นที่ใกล้เคียง เพราะมีเวลาในการ
เตรียมพร้อมรับมือหรือเผชิญเหตุ อย่างไรก็ตามการใช้แอพพลิเคช่ันบนอุปกรณ์สื่อสารดิจิทัลจะสัมฤทธิผลมากน้อย
เพียงใดก็ข้ึนอยู่กับความสามารถของผู้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวร่วมด้วย  

2. เหตผุลและควำมจ ำเป็นในกำรศกึษำและค ำถำมในกำรศึกษำ 

 ปัจจุบัน แอพพลิเคช่ันบนอุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล ที่นิยมในปัจจุบันคือ “ไลน์” แต่ผู้ใช้ควรใช้
แอพพลิเคช่ันไลน์บนอุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล ให้สามารถสร้างหรือก่อประโยชน์ต่อบุคคลและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับ    
สาธารณภัยอย่างไร มากน้อยขนาดไหน ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องการค าตอบที่ชัดเจน จึงน ามาสู่ความส าคัญของการ
วิจัยครั้งนี้ภายใต้ค าถามการวิจัย 3 ค าถามหลักที่ว่า   

1. พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็น          
นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่เหมาะสมควรเป็นเช่นใด  

2. หากให้น ามาใช้ประโยชน์ในการสื่อสารในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงานและ
ในการด ารงชีวิตประจ าวันในสังคม ควรเป็นเช่นใด  

3. ควรมีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการเสริมสร้างพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์บนอุปกรณ์สื่อสาร   
ดิจิทัล อย่างไร จึงจะก่อประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานของกลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของหน่วยงาน
ในสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3. วัตถุประสงค์ของกำรศกึษำ 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งเป็น
นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ในการวิจัยตัวแทนของนักบริหารงานฯ ดังกล่าวหรือกลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัย คือ นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14) 
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2. เสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีในการเสริมสร้างพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ของหน่วยงานในสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4. ขอบเขตกำรศกึษำและกรอบแนวคิดในกำรศกึษำ  

 4.1 ขอบเขตกำรศึกษำ 

1. เขตด้านเนื้อหา ในการวิจัยครั้งนี้ เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากปัจจุบันการใช้งานแอพพลิเคช่ันไลน์มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเรื่อย  ด้วย
คุณสมบัติพิเศษของแอพพลิช่ันที่สามารถแชท สร้างกลุ่ม ส่งข้อความ โพสต์รูปต่างๆ  หรือจะโทรคุยกันแบบเสียง  
และจุดเด่นอย่างหนึ่งของ ไลน์ นั้นก็คือบริการ Free Voice Calls ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถโทรหาผู้ที่ใช้ไลน์ ด้วยกัน 
โดยใช้งานผ่านเครือข่าย 3G และ Wi-Fi เพื่อส่งข้อมูลรูปแบบเสียง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของ
แอพพลิเคช่ันไลน์น้ี หากผู้ใช้มีแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตจากเครือข่ายบริการมือถือ หรือจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตบ้าน 
หรือส านักงานที่มีบริการ อีกทั้งนอกจากการแชทด้วยการส่งข้อความแบบปกติแล้วไลน์ ยังสามารถอัดภาพวิดีโอ
หรือเสียงแล้วส่งไปให้ไลน์ สามารถสร้างกลุ่มเพื่อรับส่งข้อมูลข่าวสารได้ในแบบเวลาปัจจุบัน  และท าให้เกิดการ
ท างานได้ทุกสถานที่และทุกเวลาอีกด้วย  ด้วยเหตุน้ี จึงใช้แอปพลิเคช่ันไลน์เป็นตัวกลางสร้างสังคมเครือข่ายกลุ่ม
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นช่องทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใช้ประโยชน์ทั้งการ
แจ้งและรับข้อมูลข่าวสารจากบุคคลในกลุ่มทั้งนี้เพื่อการป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัยที่เกิดข้ึนในแต่ละ
พื้นที่ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุด 

2. ขอบเขตด้านประชากร ที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้เข้ารับอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14 ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 36 คน โดยผู้วิจัยเลือกที่
จะใช้ประชากรดังกล่าวทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

3. ขอบเขตด้านเวลา ในช่วงเวลา ตั้งแต่ เดือน ธันวาคม 2560 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 
 

4.2 กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ  
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ไว้ดังนี้ 
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 

                    ตัวแปรอิสระ                                  ตัวแปรตำม 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

5. ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รบั  

 ผลการวิจัยน้ี จะน ามาซึ่ง แนวทางปฏิบัติที่ดีในการเสริมสร้างพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่ม
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีความส าคัญและ
เป็นกลไกส าคัญในการจัดการขับเคลื่อนการจัดการสาธารณภัยเชิงรุกที่ครอบคลุมและเช่ือมโยง ทุกมิติ  

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
พฤติกรรมกำรใช้แอพพลิเคชั่นไลน์กลุ่ม
ด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
ของนักศึกษำหลักสูตรนักบริหำรงำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (นบ.ปภ.) 
รุ่นท่ี 14 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- อายุราชการ 
- หน้าที่ความรับผิดชอบ 
- ต าแหน่ง 
- สังกัด 
- ประสบการณ์ในการปฏิบัตงิานด้าน 
   การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

ปัจจัยกำรใช้งำนไลน์กลุ่มด้ำนกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

- ใช้โทรศัพท์แบบสมารท์โฟน 
- ใช้งานไลน์ /แอพพลิเคช่ันการสือ่สาร 
- ใช้งานไลน์กลุ่มด้านการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 



 
 

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มด้านการป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัยของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14 เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมเนื้อหาตามหัวข้อหลัก ดังนี้ 

1. พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของมนุษย ์  
2. แอพพลเิคช่ันไลน์ LINE 
3. โมเดล การจัดการสาธารณภัย : ปภ. 4.0 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
4. แนวทางปฏิบัติที่ดีในการท างานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   

1. พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของมนุษย์   

พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของมนุษย์  : สุชาดา พลาชัยภิรมย์ศิล. แนวโน้มการใช้สมาร์ท โฟน ของ
คนไทย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พบว่าอุปกรณ์สื่อสารที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันคือโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ท
โฟน (Smartphone) เนื่องจากการพัฒนาความสามารถของโทรศัพท์มือถือที่แต่เดิมมีไว้สนทนากันเท่านั้น แต่
ปัจจุบันผู้ใช้มีกิจกรรมเพิ่มข้ึนจากการใช้งานโทรศัพท์มือถือ เช่น การเช่ือมต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ต การเปิดรับข้อมูล
ข่าวสาร สมาร์ทโฟน (Smart Phone) คือโทรศัพท์มือถือที่นอกเหนือจากใช้โทรออก-รับสายแล้วยังมีแอพพลิเคช่ัน
ให้ใช้งานมากมาย สามารถรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่าน 4G, 3G, Wi-Fi และสามารถใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์ค
และแอพพลิเคช่ันสนทนาช้ันน า เช่น LINE, You tube, Facebook, Twitter ฯลฯ โดยปัจจุบันนี้มีสถิติการใช้      
คนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟน เกือบ 7 ช่ัวโมง ต่อวัน 

ส า นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส์  (อง ค์การมหาชน)  (สพธอ. )  หรือ  ETDA 
(เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เผยผลส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2560 ในช่วงเดือน
มิถุนายน-กรกฎาคม 2560  พบว่าโซเชียลมีเดียที่คนไทยนิยมใช้มากที่สุด ได้แก่ YouTube (97.1%), Facebook 
(96.6%), Line (95.8%), Instagram (56%), Pantip (54.7%), Twitter (27.6%) และ WhatsApp (12.1%) 
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รูปที่ 2.1 Social media ครองใจคนไทยในยุคดิจิทลั 

การเปลี่ยนผ่านไปสู่ชีวิตดิจิทัล (Digital Transformation) แนวโน้มที่น่าจับตาของการส ารวจครั้ง
นี้ เห็นจะเป็น การเปลี่ยนผ่านจากวิถีออฟไลน์ดั้งเดิมไปสู่ชีวิตดิจิทัลของคนไทยมากข้ึน โดยเฉพาะการใช้บริการ 
จองตั๋วโดยสาร, จองโรงแรม, งานรับส่งเอกสาร หรือบริการสั่งอาหารแบบ Delivery ที่ขยายตัวเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ 

 

รูปที่ 2.2 พฤติกรรมการใช้อินเทอรเ์น็ตของ Gen Z 
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของ Gen Z 

Gen Z คือ กลุ่มคนที่เกิดตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นไป เป็นเจนเนเรช่ันที่ถูกแวดล้อมไปด้วยเทคโนโลยี 
ดังนั้นแล้วในแทบทุกกิจกรรมของพวกเขาจะผูกติดอยู่กับอินเทอร์เน็ตอย่างใกล้ชิด โดยมากจะใช้งานเพื่อความ
บันเทิงเป็นหลัก ทั้งโซเชียลมีเดีย You tube, Facebook, Line หรือไม่ก็ดูหนัง ฟังเพลง และเล่นเกมออนไลน์ 
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รูปที่ 2.3 พฤติกรรมการใช้อินเทอรเ์น็ตของ Gen Y 
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของ Gen Y 

Gen Y คือ กลุ่มคนที่เกิดตั้งแต่ปี 2524 – 2543 เป็นกลุ่มคนที่เติบโตมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีไอที ด้วยเหตุน้ี กลุ่มเจนวายจึงมีปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตสูงสุด เมื่อเทียบกับเจนอืน่ๆ 
ทั้งในช่วงวันธรรมดาหรือวันหยุดสุดสัปดาห์ 

 

 
รูปที่ 2.4 พฤติกรรมการใช้อินเทอรเ์น็ตของ Gen X 

พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของ Gen X 
Gen X คือ กลุ่มคนที่เกิดในช่วงปี 2508 – 2523 ซึ่งเป็นยุคที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตก าลังพัฒนา ถือ

เป็นกลุ่มคนในช่วงรอยต่อแห่งยุคสมัยก็ว่าได้ และเป็นที่น่าสังเกตว่าคนในเจนนี้ ค่อนข้างจะช่ืนชอบใช้เน็ตบน
แอพพลิเคช่ันไลน์มากเป็นพิเศษ 
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รูปที่ 2.5 พฤติกรรมการใช้อินเทอรเ์น็ตของ Baby Boomer 

 

พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของ Baby Boomer 
Baby Boomer คือ คนที่เกิดระหว่างปี 2489 – 2507 หรือกลุ่มคนวัย 50 ปีข้ึนไป ซึ่งเกิดในยุคที่

เทคโนโลยีไอทีไม่ทันสมัยมากนัก อย่างไรก็ตาม พบว่าปัจจุบันคนกลุ่มนี้จ านวนไม่น้อย ก็พยายามเรียนรู้ท าความ
เข้าใจ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย แต่ระยะเวลาการใช้งานอินเทอรเ์น็ตก็จะเป็นไปแบบสั้นๆ เฉลี่ย 1-2 ช่ัวโมง/วัน  

 

  

รูปที่ 2.6 คนไทยใช้อินเตอรเ์น็ตโดยเฉลี่ยต่อวันมากน้อยแค่ไหน 

ผลส ารวจพบว่า คน Gen Y (อายุ 17-36 ปี) เป็นกลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ตต่อวันสูงสุด โดยในช่วงวัน
ท างานหรือวันเรียนหนังสือใช้เฉลี่ยที่ 7.12 ช่ัวโมง/วัน และมากถึง 7.36 ช่ัวโมง/วันในช่วงวันหยุด ขณะที่Gen X 
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(อายุ 37-52 ปี) และ Gen Z (อายุน้อยกว่า 17 ปี) ใช้อินเทอร์เน็ตในวันท างานและวันเรียนหนังสือ โดยเฉลี่ย
เท่ากันที่ 5.48 ชั่วโมง/วัน แต่ในวันหยุด Gen Z กลับใช้เพิ่มขึ้นเป็น 7.12 ชั่วโมง/วัน สวนทางกับ Gen X       

ที่ใช้ลดลงที่ 5.18 ช่ัวโมง/วัน โดยกลุ่ม Baby Boomer (อายุ 53-71 ปี) ใช้ 4.54 ช่ัวโมง/วัน ในวันท างาน และ 
4.12 ชั่วโมง/วันในวันหยุด ส าหรับสถานที่ที่นิยมใช้อินเทอร์เน็ตมากที ่สุดยังคงเป็นที่บ้าน  คิดเป็น 85.6% 
รองลงมาคือ ที่ท างาน 52.4% ตามมาด้วยการใช้ระหว่าง เดินทาง 24% เพิ่มข้ึนจาก 14% ในปีก่อน ขณะที่การ
ใช้อินเทอร์เน็ตที่สถานศึกษาลดลงจาก 19.7% เป็น 17.5% ในปีนี้ (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน), 2560) 

สังคมเครือข่าย เป็นสังคมที่เกิดข้ึนบนโลกไซเบอร์ ซึ่งมีความกว้างใหญ่ไพศาล ไม่สิ้นสุด ซึ่ง สังคมที่
เกิดข้ึน ก็คือ เครือข่ายหนึ่งของโลก ที่เช่ือมโยงเข้าด้วยกันในรูปแบบเฉพาะเจาะจง เช่น ทางด้านความคิด เงินทอง 
มิตรภาพ การค้า ซึ่งอธิบายได้ว่า สังคมเครือข่าย ก็คือ แผนผังความเกี่ยวข้อง ที่มาจากความสนใจในรูปแบบต่างๆ 
กัน มารวมเข้าไว้ด้วยกัน เช่น กลุ่มเพื่อนสมัยอนุบาล เพื่อนประถม กลุ่มคนรักกล้อง กลุ่มคนที่สะสมตุ๊กตา กลุ่ม
แฟนคลับของศิลปินเกาหลี เป็นต้น โดยมี Website ที่ได้รับความนิยม และเป็นที่รู้จักกันดี เป็นตัวกลางเช่ือมต่อ
ความชอบของคนแต่ละกลุ่มเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งเป็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใหม่ทางสงัคมโลก เทคโนโลยีสารสนเทศ
ท าให้การกระจายข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีลักษณะการกระจายแบบทุกทิศทางและมีระบบ
ตอบสนองอย่างรวดเร็วและยังสื่อสารแบบสองทิศทาง  ด้วยเหตุนี้ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมจึงแตกต่างจากในอดีตมาก ดังจะเห็นได้จากวิกฤตการณ์ทางด้านเศรษฐกิจจาก
ประเทศหนึ่งมีผลกระทบต่อประเทศอื่นๆ อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง  ผลของความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศท าให้เกดิแนวโน้มการเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญหลายด้าน แนวโน้มที่ส าคัญที่เกิดจากเทคโนโลยีทีส่ าคัญ และ
เป็นที่กล่าวถึงกันมาก ท าให้เกิดสภาพทางการท างานแบบทุกสถานที่และทุกเวลา เมื่อการสื่อสารแบบสองทาง

ก้าวหน้าและแพร่หลายข้ึน  การโต้ตอบผ่านเครือข่ายท าให้ เสมือนมีปฏิสัมพันธ์ได้จริง  เรามีระบบวีดีโอ                  
คอนเฟอเรนซ์  ระบบประชุมบนเครือข่าย มีระบบการค้าบนเครือข่าย  ลักษณะของการด าเนินธุรกิจเหล่านี้ท าให้ขยาย
ขอบเขตการท างาน หรือด าเนินกิจกรรมไปทกุหนทกุแหง่  และด าเนินการได้ตลอด 24 ช่ัวโมง  เราจะเหน็ จากตัวอย่างที่
มีมานานแล้ว เช่น ระบบเอทีเอ็ม  ท าให้การเบิกจ่ายได้เกือบตลอดเวลา และกระจายไปใกล้ตัวผู้รับบริการมากขึ้น  แต่
ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ายิ่งข้ึน การบริการจะกระจายมากยิ่งข้ึนจนถึงที่บ้านในอนาคตสังคมการท างานจะกระจายจน
งานบางงานอาจนั่งท าที่บ้านหรือที่ใดก็ได้ และเวลาใดก็ได ้(ที่มา:http://www.vcharkarn.com/varticle/41453) 

2.แอพพลเิคชั่นไลน ์  

ก าเนิดไลน์ ไลน์ได้รับการพัฒนาข้ึนครั้งแรกเมื่อป ี2554 ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัท NHN Japan ซึ่ง
เป็นบริษัทที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต เกม และระบบการสืบค้นข้อมูล (Search Engine) ได้ร่วมมือกับบริษัท Naver 
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Japan Corporationและบริษัท livedoor ร่วมกันพัฒนาข้ึนโดยปรับปรุงรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายเพื่อ
รองรับการใช้งานของผู้ใช้อย่างต่อเนื่องค าว่า ไลน ์เกิดข้ึนหลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประเทศ 

เมื่อปี 2554 มีช่ือว่า Tohoku Earthquake เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นท าให้ระบบการติดต่อสื่อสารของประเทศญี่ปุ่นเป็น
อัมพาต ขาดการติดต่อสื่อสารภาคพื้นดิน ประชาชนในประเทศต้องใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะ ที่ถูกติดต้ังโปรแกรม
อัตโนมัติไว้ให้สามารถใช้ได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติที่ไม่คาดฝัน ประชาชนจ านวนมากต้องเข้าแถวเพื่อรอรับการ
บริการ จึงเป็นที่มาของค าว่า ไลน์ซึ่งแปลว่าการเข้าแถว (ที่มา:https://line.kapook.com/view64457.html) 

LINE คือแอพพลิเคช่ันที่มีผสมผสานบรกิาร Messaging และ Voice Over IP น ามาผนวกเข้าด้วยกัน 
จึงท าให้เกิดเป็นแอพพลิช่ันที่สามารถแชท สร้างกลุ่ม ส่งข้อความ โพสต์รูปต่างๆ หรือจะโทรคุยกันแบบเสียง  และ
จุดเด่นอย่างหนึ่งของ LINE นั้นก็คือบริการ Free Voice Calls ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถโทรหาผู้ทีใ่ช้ LINE ด้วยกัน โดย
ใช้งานผ่านเครือข่าย 3G และ Wi-Fi เพื่อส่งข้อมูลรูปแบบเสียง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของแอพพลิเคช่ัน
ไลน์น้ี หากผุ้ใช้มีแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตจากเครือข่ายบริการมือถือ หรือจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตบ้าน หรือส านักงาน
ที่มีบริการ อีกทั้งนอกจากการแชทด้วยการส่งข้อความแบบปกติแล้ว LINE ยังสามารถอัดภาพวิดีโอหรือเสียงแล้ว
ส่งไปให้ LINE สามารถสร้างกลุ่มเพื่อรับส่ง ข้อมูลข่าวสารได้ในแบบเวลาปัจจุบัน (Realtime) (ที่มา : 

www.kapook.com) 

ความนิยมใช้งานแอพฯ ไลน์กลุ่ม เนื่องจากไลนก์ลุ่มเป็นการสนทนาในไลน์ สามารถสนทนากันแบบ
กลุ่ม ช่วยเพิ่มอรรถรสในการแชท เหมือนได้ติดต่อกันอยู่ใกล้ชิดกันกับเพื่อนๆ สนทนา สลับกันแชทได้ตลอดเวลา 
สนุกกว่า คุยกันแบบเดี่ยวๆ ตัวต่อตัว หากมีเพื่อนจ านวนมาก การสร้างไลน์ กลุ่มเป็นเรื่องสนุกไม่น้อย เพราะมี
ประโยชน์อย่างมาก เช่น 

1. สามารถสนทนากันได้หลายคน ใครจะส่งข้อความอะไร ทักทายกันก็ท าได้ทันที และทุกคนก็เห็น
โดยเฉพาะหากมีเหตุการณ์ส าคัญ หรือเรื่องราวต่างๆ ก็จะสามารถอัพเดทได้ตลอดเวลา 

2. เราสามารถสร้างโน้ตย่อหรือบทความสั้นๆ ลงใน ไลนก์ลุ่มได้ อาจจะเป็นเรื่องราวดีๆ มีประโยชน์ 
หรือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเพื่อนๆ ช่ือ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น จากตัวอย่างผู้เขียนได้สร้างเป็นบทความ
แนะน าเทคนิคการใช้ ไลนท์ี่ควรรู้ 

3. การสร้างอัลบั้มรวมภาพไว้ใน ไลน์กลุ่ม อาจจะเป็นอัลบั้มรวมภาพการท่องเที่ยว หรือการท า
กิจกรรมของกลุ่ม เป็นต้น 

4. หากเจอะเจอบทความดีๆ ในเว็บไซต์ใดๆ ก็สามารถก็อปปี้ URL หรือลิงค์บทความนั้น มาเผยแพร่
ให้เพื่อนๆ ในกลุ่ม สามารถติดตามไปอ่านได้ 



11 
 

5. การแบ่งปัน ภาพ ไฟล์ ข้อความ วิดีโอต่างๆ เพื่อนๆ ในกลุ่ม เมื่อส่งไฟล์เหล่าน้ีเข้าห้องสนทนาแล้ว
เพื่อนๆ ในกลุ่มก็จะ สามารถบันทึกไว้ได้ทันที ไม่เสียเวลาส่งให้ทีละคน หรือจะเผยแพร่เรื่องราวที่มีประโยชน์จาก

อินเทอร์เน็ต ก็สามารถท าได้เช่นกัน 
6. เราสามารถน าข้อดีของ ไลน์กลุ่มไปใช้ในการให้บริการลูกค้าได้เช่นกัน หากลูกค้าได้เข้ากลุ่ม      

เราอาจจะมีบทความดีๆ เนื้อหาสาระดีๆ ข่าวสารต่างๆ โพสต์ให้อ่านกัน (ที่มา : www.siamebook.com) 

3. โมเดล การจัดการสาธารณภัย : ปภ. 4.0 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : โมเดล       
"การจัดการสาธารณภัย : ปภ. 4.0" (พ.ศ.2560 - 2579)  

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตั้งมาตั้งแต่ พ .ศ. 2545 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันมีการพัฒนา
โมเดลการจัดการสาธารณภัยเป็นล าดับ ดังนี้ 

ปภ.1.0 (ก่อนปี 2545) แก้ปัญหาสาธารณภัยเชิงรบั มุ่งเนน้แก้ไขปัญหาสาธารณภัยในระยะเร่งด่วน
เฉพาะหน้า สงเคราะหเ์บื้องต้น ไม่มีหน่วยงานหลกัจัดการสาธารณภัยของประเทศ 

ปภ.2.0 (พ.ศ. 2545 – 2549) จัดการสาธารณภัยเชิงรกุ จัดต้ังกรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โดยรวมหลายหน่วยงานเข้าด้วยกัน มุ่งรวมระบบทัง้ ระยะกอ่นเกิดภัย ระยะขณะเกิดภัย ระยะหลังเกิดภัย 

ปภ.3.0 (พ.ศ. 2550 – 2559) จัดการสาธารณภัยเชิงบูรณาการ มีพระราชบญัญัติปอ้งกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานกลางก าหนดหน่วยงานรบัผิดชอบใน
ทุกระดับเช่ือมโยมกรอบเซนไดและแผนการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติสู่การปฏิบัติ 

ปภ.4.0 จัดการสาธารณภัยอย่างยั่งยืน (พ.ศ. 2560 – 2579) ประสานพลังประชารัฐขับเคลื่อนการ
จัดการสาธารณภัยน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาต่อยอดการจัดการสาธารณภัย  
น านวัตกรรมเทคโนโลยีเสริมสร้างศักยภาพการจัดการสาธารณภัยมุ่งสู่การเป็นองค์กรพร้อมจัดการสาธารณภัย     
ทุกรูปแบบและใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 

1) เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายให้มีภูมิคุ้มกันจากสาธารณภัยในทุกระดับ โดยส่งเสริมชุมชนให้มีขีด
ความสามารถในการจัดการภัยพิบัติผลักดันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสร้างเครือข่ายป้องกันภัยในพื้นที่ พัฒนา
งาน อปพร. ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

2) ยกระดับการจัดการสาธารณภัยระหว่างประเทศสู่มาตรฐานสากล โดยจัดต้ังทีม USAR Team วาง
ระบบคลังสิ่งของส ารองจ่ายและระบบโลจิสติกส์ในการช่วยเหลืออาเซียนที่ประสบภัยส่งเสริมบทบาทอาเซียนและ
ประชาคมโลกภายใต้กรอบเซ็นได 

3) เช่ือมโยงเทคโนโลยีสู่การวางระบบการจัดการสาธารณภัยโดยจัดท าฐานข้อมูลและคลังข้อมูล       
สาธารณภัยแห่งชาติให้มีเอกภาพ วางระบบเตือนภัยที่แม่นย า น าระบบ GIS มาใช้ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่
ปลอดภัย ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการอ านวยการสั่งการและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย 

http://www.siamebook.com/
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4) ส่งเสริมการน านวัตกรรมเทคโนโลยีและพฒันางานวิจัยด้านการจดัการสาธารณภัย โดยให้ความส าคัญกับ
การคิดค้นนวัตกรรมน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนางานสาธารณภัย เชิงสร้างสรรค์ สนับสนุนงานวิจัยต่อ

ยอดการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการสาธารณภัยของประเทศ 
5) สานพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนกลไกการจัดการสาธารณภัย โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการ

แก้ไขปัญหา   สาธารณภัย ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมจัดการสาธารณภัย เช่ือมโยมเครือข่ายพร้อมรับมือและ
จัดการสาสาธารณภัยอย่างเข้มแข็ง 

6) เตรียมพร้อมองค์กรรองรับการจัดการสาธารณภัย : ปภ.4.0 โดยใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนงาน
ทั้งระบบ (Digital Culture) พัฒนาบุคลากรให้ปรับตัวเท่าทันต่อเทคโนโลยี สร้างองค์กรให้พร้อมรับมือและจัดการ
สาธารณภัยทุกรูปแบบวางแผนรับมือสาธารณภัยเชิงกลยุทธ์ที่ครอบคลุมทุกมิติ 

4. แนวทางปฏบิัตทิี่ดีในการท างานด้านปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย  

-  หลักการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแนวทางประชารัฐ 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้บูรณาการการท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย ด้านการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยตามแนวทางประชารัฐ ดังนี้ 
1) ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยน าหลัก CBDRM (Community Based Disaster Risk 

Management: CBDRM) มาปรับใช้เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชน มีความรู้และสามารถจัดการภัยพิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) เครือข่ายอาสาสมัครด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้ง อปพร. OTOS (ทีมกู้ชีพกู้ภัย
ประจ าต าบล) และอาสาสมัครกู้ภัยขององค์การสาธารณกศุล ซึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย โดยพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มข้ึนสูงและจัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน 

3) เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคีเครือข่าย โดยรวบรวมบัญชีรายช่ือผู้เช่ียวชาญสาขาต่างๆ ทั้งภาครัฐ  
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน NGO เพื่อเป็นฐานข้อมูล ให้ผู้บริหารสามารถประสานงานอ านวยการ และ
สั่งการ แก้ไขปัญหาสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ  

4) เยาวชน จัดท ากิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วม ในการป้องกันอุบัติภัยและสาธารณภัยและ
ส่งเสริมให้มีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง และช่วยเหลืองานสาธารณภัยในชุมชน 

- หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นท่ี 14 
การบริหารงาน “ผู้บริหาร” เป็นผู้ที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อนการบรหิารองค์กรไป สู่ความส าเร็จ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารระดับกลางจึงเป็นเสมือนคนกลางที่ต้องรับและน านโยบายจากผู้บริหารระดับสูงไป
ปฏิบัติ ซึ่งต้องท าหน้าที่ในการประสานและก ากับดูแลนโยบายและงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามพันธกิจและ
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เป้าหมายที่ก าหนด ดังนั้น บุคคลที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับกลางจึงจ าเป็นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ  
มีประสบการณ์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ตลอดจนต้องเป็น ผู้รอบรู้เรื่องหลักการบริหารและบริหารเชิงรุกการ

ให้บริการโดยได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการสูงสุด การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งการประสานและส่งเสริมภาคีเครือข่ายในการปฏิบัติงานให้มีความ
เข้มแข็ง และพัฒนาตนเองให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงภายใต้ภาวะโลกยุคดิจิตอล  กรมป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัย โดยวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะสถาบันหลักในการพัฒนาบุคลากรด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทา          
สาธารณภัย (นบ.ปภ.) ข้ึน เพื่อพัฒนานักบริหารระดับกลางของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะที่เป็น
ผู้รับนโยบายจากผูบ้รหิารระดับสูงไปสูก่ารปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมและบริหารงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด
ไว้ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและมีวิสัยทัศน์ ตลอดจนเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตามภารกิจของ        
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความพร้อมใน
การปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นๆ 
โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ ได้แก่  

1) เพื่อพัฒนาข้าราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานภาคีเครือข่ายให้มีขีด
ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการสาธารณภัยได้ตามเกณฑ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

2) เพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การบริหารราชการส่วน
ท้องถ่ินที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านสาธารณภัยของจังหวัดและส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการ
จัดการภัยพิบัติให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น  

3) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับและได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการ  หน่วยงาน องค์กร 
ภาครัฐ ภาคเอกชนและท้องถ่ินในพื้นที่ปฏิบัติการ สามารถประสานการปฏิบัติการด้านป้องกันและบรรเทา        

สาธารณภัยในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4) เพื่อพัฒนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร และปรับเปลี่ยนทัศนคติ ร่วมทั้งสร้างค่านิยม

ร่วมภายในองค์กร  
5) เพื่อเน้นเครือข่ายทีร่่วมมือในการปฏิบัติการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
6) เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทัศนคติและทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานมีกลุ่มเป้าหมาย 

ได้แก่ บุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานภาคีเครือข่ายและเป็นข้าราชการพลเรือนหรือ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันการศึกษาหรือข้าราชการทหาร ต ารวจหรือข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินหรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานในองค์กรอิสระหรือพนักงานเอกชนหรือมูลนิธิองค์กรต่างๆหรือองค์กรการกุศล
เอกชนประมาณ 50 คนต่อรุ่น ส าหรับหัวข้อวิชาที่ศึกษาอบรม ประกอบด้วย 4 หมวดวิชา ดังนี ้ 
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1) หมวดวิชาการบรหิารจัดการสาธารณภัย  
2) หมวดวิชาเสรมิสร้างสมรรถนะในการปฏิบัตงิาน  

3) หมวดวิชาเสรมิสร้างประสบการณ์   
4) หมวดวิชาการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายและสันทนาการ  
รวมทั้งสิ้นม ี17 กลุ่มวิชา จ านวน 74 วิชา เวลาเรียน 491 ช่ัวโมง   

  



 
 

 บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษา พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ัน
ไลน์กลุ่มด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14 อันจะน ามาสู่แนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานด้านเป็นการน าเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีในการ
เสริมสร้างพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของบุคลากร กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ผู้ศึกษาจึงได้วางแผนเกี่ยวกับวิธีด าเนินการวิจัยในประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

 1. ประชากร  
2. เครื่องมอืในการวิจัย  
3. การสร้างเครื่องมือ 
4. การเกบ็รวบรวมข้อมลู  
5. การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 

1. ประชากร  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14 ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 36 คน ซึ่งก าลังจะพัฒนาตนสู่การเป็นนักบริหารงานป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัยที่สมบูรณ์ แบ่งตามพื้นที่สังกัดจากภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้  จาก
ส่วนกลาง และจากหน่วยงานเครือข่าย ดังนี้ 

 
 

ท่ี สังกัด ชาย หญิง 

1 ภาคกลาง 3 5 

2 ภาคเหนือ 4 3 

3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 4 

4 ภาคใต้ 3 2 

5 ส่วนกลาง 3 3 

6 หน่วยงานเครอืข่าย 3 0 

 รวมทั้งสิ้น 19 17 
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2. เครื่องมือในการวิจัย  
 ในการศึกษา พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ

นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14 นั้น ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบส ารวจ (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยได้สร้างข้ึนมาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
กรอบแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเอกสาร ต าราต่างๆ ดังนี ้

3. การสร้างเครื่องมือและการหาคณุภาพของเครื่องมอืวิจัย 
 ในการสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ตามล าดับข้ันตอน ดังนี้ 
  1. ศึกษาเอกสาร ต ารา ทฤษฏี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องตลอดจนงานวิจัยต่างๆ เพื่อน ามาเป็น
แนวทางในการสร้างแบบส ารวจ 
 2. สร้างแบบส ารวจ ที่สอดคล้องกับเนื้อหาของการวิจัย  
 3. ผู้วิจัยน าแบบส ารวจไปหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยการให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
พิจารณาความสอดคล้อง เพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความถูกต้องเหมาะสมของ
ภาษาที่ใช้ พร้อมทั้งแนวทางปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความถูกต้องเหมาะสมมีความชัดเจนย่ิงข้ึน  
  4. น าแบบส ารวจที่สร้างข้ึนไปทดลองใช้ (tryout) กับกลุ่มตัวอย่างที่คล้ายคลึงแต่ไม่ใช่กลุ่ม 
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และศูนย์ป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี จากนั้น น าค่าคะแนนที่ได้มาค านวณหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบส ารวจ
โดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach Alpha Coefficient) เกณฑ์ผ่านคือ 0.70 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลจาก 2  ส่วน ดังนี้ 
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 

 1.1 ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บรวบรวมแบบส ารวจด้วยตนเอง คืนทั้งหมด จากนักศึกษา
หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14 จ านวน ทั้งสิ้น 36 ชุด  

 1.2 น าแบบส ารวจที่ได้มาท าการลงรหัสก่อนที่จะท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ  
 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้มาจากของ

อินเตอร์เน็ท หนังสือและวารสาร ต ารา ต่างๆ งานวิจัยที่มีผู้ศึกษามาก่อน โดยน าข้อมูลเหล่าน้ีมาเป็นข้ออ้างอิงและ
เป็นแนวทางในการสร้างแบบส ารวจ 
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5. การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย  

หลังจากที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้ศึกษาได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบส ารวจ

แล้วน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ ประมวลผล และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
1.  หาค่าร้อยละ (Percentage) ใช้พรรณนาแจกแจงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

  2. หาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean)  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ของระดับความคิดเห็น น ามาวิเคราะห์ และเขียนรายงานเชิงพรรณนา 
  3. เปรียบเทียบระหว่างตัวแปรอิสระต่างๆ กับพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.)    
รุ่นที่ 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
คือ นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14 เนื่องจากมีจ านวนน้อยไม่มี
ความจ าเป็นต้องหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อเป็นตัวแทนของประชากร และสอบถามพฤติกรรม ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติที่ดีในการเสริมสร้างพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ของหน่วยงานในสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 เพื่อให้การวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จ านวน 36 ชุด 
กลุ่มตัวอย่างตอบกลับมา 36 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 จัดการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
Microsoft Excel ประกอบกับเครื่องค านวณ และใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลตามลักษณะข้อมูลในการศึกษาวิจัย 
ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
     1. ข้อมูลสภาพทั่วไป ปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาหลักสูตรบริหารงานป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14      
     2. ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างระดับพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของนักศึกษาหลักสูตรบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.)  รุ่นที่ 14  

3. ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติที่ดีในการเสริมสร้างพฤติกรรมการใช้
แอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของหน่วยงานในสังกัดกรมป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัย 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาครั้งนี้ ก าหนดสญัลักษณ์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

 X    แทน  ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) 
 SD     แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 Sig   แทน  ระดับนัยส าคัญทางสถิติ (Significance) 
  SE  แทน ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) 
  t  แทน ค่าสถิติที (t - Test) 
  F  แทน ค่าสถิติ F (F – Test) 
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลสภาพท่ัวไป ปัจจัยส่วนบุคคล  
ตารางที่ 4.1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 19 52.80 
หญิง 17 47.20 

อาย ุ   
ตั้งแต่ 35-40 ป ี  8 22.20 
40 – 45 ป ี 12 33.30 
46 - 50 ป ี 8 22.20 
51 - 55 ป ี 8 22.20 

ระดับการศึกษา   
ปริญญาตร ี 21 58.30 
ปริญญาโท 14 38.90 
ปริญญาเอก 1 2.80 

อายุราชการ   
ต่ ากว่า 10  ปีลงมา  8 22.20 
11 - 20 ป ี 12 33.30 
21 - 30 ป ี 8 22.20 
มากกว่า 30 ปี 8 22.20 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ    
ผู้ปฏิบัตงิาน 14 38.90 
ผู้บริหาร 22 61.10 

หน่วยงานต้นสังกัด   
ส่วนกลาง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5 13.90 
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 7 19.40 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัด 18 50.00 
ส านักงาน ปภ จ.สาขา 3 8.30 
หน่วยงานเครอืข่าย 3 8.30 
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จากตารางที่  4.1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 52.80               
มีอายุระหว่าง 40 – 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.30 การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 58.30 มีอายุราชการระหว่าง 

11-20 ปี ร้อยละ 33.30 หน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นระดับผู้บริหาร ร้อยละ 61.10 สังกัดส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ร้อยละ 50.00  

ตอนท่ี 2 ระดับพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์กลุ่มด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนักศึกษา
หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (นบ.ปภ.) รุ่นท่ี 14  

การแปลความหมาย 

  ค่าเฉลี่ย แปลความหมาย 
 4.20 – 5.00 อยู่ในระดับมากที่สุด 
 3.40 – 4.19 อยู่ในระดับมาก 
 2.60 – 3.39 อยู่ในระดับปานกลาง 
 2.34 – 3.67 อยู่ในระดับน้อย 
  1.00 – 2.33    อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ตารางท่ี 4.2  ด้านการใช้โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน 

เน้ือหา X  SD ระดับความคิดเห็น 
- ความถ่ีในการใช้งานโทรศัพทส์มาร์ทโฟนต่อวัน 4.61 0.599 มากที่สุด 
- ความถ่ีในการใช้งานโทรศัพทส์มาร์ทโฟนในการหาความรู้ต่อวัน 2.78 0.485 ปานกลาง 
 ความถ่ีในการใช้โทรศัพทส์มาร์ทโฟนในด้านบันเทงิต่อวัน 2.22 0.540 น้อย 
- ความถ่ีในการใช้โทรศัพทส์มาร์ทโฟนในการสื่อสารต่อวัน 3.64 0.487 มาก 
- รวม 3.31 0.269 ปานกลาง 

  จากตารางที่ 4.2 ด้านการใช้โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน ของ นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (2-4 ช่ัวโมงต่อวัน) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.31 เมื่อพิจารณารายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่หัวข้อความถ่ีในการงานโทรศัพท์       
สมาร์ทโฟนต่อวัน อยู่ในระดับมากที่สุด (มากกว่า 6 ช่ัวโมงต่อวัน) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 หัวข้อการใช้โทรศัพท์
สมาร์ทโฟนในการสื่อสารต่อวัน อยู่ในระดับมาก (4-6 ช่ัวโมงต่อวัน) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 และหัวข้อการใช้งาน
โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในการหาความรู้ต่อวัน อยู่ในระดับปานกลาง (2-4 ช่ัวโมงต่อวัน) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.78     
ส่วนหัวข้อการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในด้านบันเทิงต่อวัน อยู่ในระดับน้อย (1-2 ช่ัวโมงต่อวัน) อยู่ในล าดับสุดท้าย 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.22 
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ตารางท่ี 4.3 ปัจจัยด้านการใช้งานไลน์และแอพพลิเคชั่นการสื่อสาร 

เน้ือหา X  SD ระดับความ
คิดเห็น - การใช้งานไลน์ติดต่อครอบครัว/ลูกหลาน/บุคคลใกล้ชิด 4.42 0.604 มากที่สุด 

- การใช้งานไลน์และแอพพลิเคช่ันการสื่อสารเพื่อความบันเทงิ 4.00 0.926 มาก 
- การใช้งานไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลข่าวสาร

ต่าง ๆในชีวิตประจ าวัน 
3.72 0.615 มาก 

- รวม 4.05 0.500 มาก 

จากตารางที่  4.3 ด้านการใช้งานไลน์ และแอพพลิเคช่ันการสื่อสาร ของนักศึกษาหลักสูตร           
นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14 โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 
เมื่อพิจารณารายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ หัวข้อการใช้งานไลน์ติดต่อครอบครัวลูกหลาน
และบุคคลใกล้ชิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 หัวข้อการใช้งานไลน์และแอพพลิเคช่ันการสื่อสารเพื่อความบันเทิง         
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และหัวข้อการใช้งานไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลข่าวสารต่างๆ                
ในชีวิตประจ าวัน อยู่ในล าดับสุดท้ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72  

ตารางท่ี 4.4 ปัจจัยด้านประเภทไลน์กลุ่มด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เน้ือหา X  SD ระดับความคิดเห็น 
- การใช้ไลน์กลุ่มด้านการป้องกันและบรรเทา                 
สาธารณภัยเป็นช่องทางการติดต่อสือ่สารในงานการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

4.33 

 

0.676 มากที่สุด 

- การใช้งานของไลน์กลุม่ด้านการป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัย ก่อนเกิดสาธารณภัยทั้งแจง้และรับข้อมูล
ข่าวสารจากบุคคลในกลุ่ม 

4.56 

 

0. 558 

 

มากที่สุด 

- การใช้งานของไลน์กลุม่ด้านการป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัย ขณะเกิดสาธารณภัยทั้งแจ้งและรบัข้อมลู
ข่าวสารจากบุคคลในกลุ่ม 

4.25 

 

0.770 

 

มากที่สุด 

- การใช้งานของไลน์กลุม่ด้านการป้องกันและบรรเทา         
สาธารณภัยสื่อสาร หลังเกิดสาธารณภัยทั้งแจง้และรับข้อมูล
ข่าวสารจากบุคคลในกลุ่ม 

4.53 0.609 

 

มากที่สุด 

- การใช้งานของไลน์กลุม่ด้านการป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัยโดยไม่จ ากัดช่วงเวลา 

 

 

 

3.83 0.655 มาก 
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ตารางท่ี 4.4 ปัจจัยด้านประเภทไลน์กลุ่มด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

เน้ือหา X  SD ระดับความ
คิดเห็น - การใช้งานของไลนก์ลุ่มด้านการป้องกันและบรรเทา             

สาธารณภัยส่งข่าวสาร ทั้งข้อความ รูปภาพ วีดีโอ และอื่นๆ 
4.03 0.845 มาก 

รวม 4.25 0. 428 มากท่ีสุด 

จากตารางที่ 4.4 การใช้งานของไลน์กลุ่มงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของนักศึกษา
หลักสูตร นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด          
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 เมื่อพิจารณารายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ หัวข้อการใช้งานของไลน์

กลุ่มด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก่อนเกิดสาธารณภัย ทั้งแจ้งและรับข้อมูลข่าวสารจากบุคคลในกลุ่มมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.56 หัวข้อการใช้งานของไลน์กลุ่มด้านการป้องกันและบรรเทาส าธารณภัยสื่อสาร                 
หลังเกิดสาธารณภัยทั้งแจ้งและรับข้อมูลข่าวสารจากบุคคล ในกลุ่มมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 หัวข้อการใช้ไลน์กลุ่ม
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารในงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขณะเกิดสาธารณภัยทั้งแจ้งและรับข้อมูลข่าวสารจากบุคคลในกลุ่ม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33  ส่วนหัวข้อการใช้งาน
ของไลน์กลุ่มด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยไม่จ ากัดช่วงเวลา อยู่ในล าดับสุดท้ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83  

ตารางท่ี 4.5 ภาพรวมการใช้ไลน์กลุ่มด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เน้ือหา X  SD ระดับความ
คิดเห็น - ด้านการใช้โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน 3.31 0.270 มาก 

- ด้านการใช้งานไลน์ /แอพพลิเคช่ันการสื่อสาร 4.05 0.505 มาก 
- ด้านประเภทไลน์กลุ่มด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4.25 0.428 มากที่สุด 
 รวม 3.87 0.287 มาก 

จากตารางที่ 4.5 การใช้งานแอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ
นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14  โดยรวมอยู่ในระดับมาก      
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 เมื่อพิจารณารายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ หัวข้อด้านประเภทไลน์
กลุ่มด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 หัวข้อการใช้งานไลน์และ
แอพพลิเคช่ันการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ส่วนหัวข้อด้านการใช้โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน อยู่ในล าดับสุดท้าย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ คือ 3.31 
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ตอนท่ี 3 ข้อมูลเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์กลุ่มด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นท่ี 14 

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (Compare Mean) แยกตามรายปัจจัยส่วนบุคคล  กับผลการวิจัย
พฤติกรรมการใช้งานไลน์กลุ่มด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเป็น ของนักศึกษานักบริหารงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14 ได้ผลการศึกษา ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.6 เปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์กลุ่มด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
เป็นนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (นบ.ปภ.) รุ่นท่ี 14 จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

สถานภาพ X  SD 

เพศ   
    ชาย 3.803 0.268 
   หญิง 3.948 0.294 
อาย ุ   

 ตั้งแต่ 35-40 ป ี  4.004 0.183 
 40 – 45 ป ี 4.019 0.344 
 46 - 50 ปี 3.681 0.204 
 51 - 55 ปี 3.708 0.142 
ระดับการศึกษา   

 ต่ ากว่าปริญญาตร ี 3.878 0.259 
 ปริญญาตร ี 3.851 0.341 
 ปริญญาโท 4.000 . 
อายุราชการ   
     ต่ ากว่า 10  ปีลงมา 4.004 0.183 
     11 - 20 ปี 4.019 0.345 
     21 - 30 ปี 3.681 0.204 
     มากกว่า 30 ปี 3.708 0.142 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ   
     ผู้ปฏิบัติงาน 3.849 0.292 
     ผู้บริหาร 3.885 0.290 
หน่วยงานต้นสังกัด 

    ส่วนกลาง กรมปภ. 

 

3.733 

 

0.255 
    ศูนย์ปภ.เขต 3.933 0.300 
    ส านักงาน ปภ.จังหวัด 3.886 0.267 
    ส านักงาน ปภ จ.สาขา 4.056 0.300 
    หน่วยงานเครื่อข่าย 

 

3.685 0.418 
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จากตารางที่ 4.6 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยสว่นบุคคลทีม่ีผลต่อระดับพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเป็นนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14      

ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า  
ปัจจัยด้านเพศทั้งเพศชายและเพศหญิง ปัจจัยด้านระดับการศึกษา ปัจจัยด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ

ทั้งระดับผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร ปัจจัยด้านหน่วยงานต้นสังกัด ไม่พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับพฤติกรรม
การใช้แอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเป็นนักบริหารงานป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ปัจจัยด้านอายุ ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P<0. 0.05)       
คือ อายุระหว่าง40 – 45 ปี ลงมามีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.019) รองลงมาคืออายุระหว่างตั้งแต่ 35 – 40 ปี          
( X  = 4.004) และอายุระหว่าง 51 - 55 ปี มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ( X  = 3.708)  

ปัจจัยด้านอายุราชการ ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P<0.05) 
คือ อายุราชการระหว่าง 11 - 20 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X  =4.019) รองลงมาคือ อายุราชการต่ ากว่า 10 ปีลงมา     
( X  =4.004) และอายุราชการมากกว่า 30 ปี มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด   ( X  =3.708)  

 



 
 

บทท่ี 5 

สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 ในการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการใช้และเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีในการเสริมสร้างพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของหน่วยงานในสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลและปัจจัยภายนอก ในด้านการใช้โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน ด้านการใช้งานไลน์และแอพพลิเคช่ันการสื่อสาร 
และด้านการใช้งานของไลน์กลุ่มงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14  จ านวน 36 คน ช่ึงผู้วิจัยเลือกที่จะใช้ประชากรดังกล่าวทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
แบบสอบถามที่สรา้งขึ้นเปน็เครือ่งมอืในการวิจยั เก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง แล้วน ามาประมวลผลข้อมูลทางสถิติ
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ร่วมกับเครื่องค านวณ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
เปรียบเทียบความแตกต่าง (Compare Mean) สรุปผลได้ ดังนี้ 

5.1 สรุปผลการศึกษา   

 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ซึ่งเป็นนักศึกษาหลักสูตร            
นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14 ส่วนใหญ่จะเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 52.80 
โดยมีช่วงอายุระหว่าง 40 – 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.30 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 58.30 มีอายุ
ราชการระหว่าง 11-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.30 หน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นระดับผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ 61.10 
และสังกัดส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 50.00 ตามล าดับ 

 2. ภาพรวมการใช้ไลน์กลุ่มด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

 การใช้งานแอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของนักศึกษาหลักสูตร
นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 เมื่อพิจารณาราย
ข้อๆ ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 ข้อแรกเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ หัวข้อด้านประเภทไลน์กลุ่มด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 หัวข้อการใช้งานไลน์และแอพพลิเคช่ัน การสื่อสาร มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.05 และหัวข้อด้านการใช้โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 3.31  
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 3. ระดับพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์กลุ่มด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นท่ี 14 

  3.1 ด้านการใช้โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน เมื่อพิจารณาลักษณะการใช้งานพบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (2-4 ช่ัวโมงต่อวัน) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 เมื่อพิจารณารายข้อๆที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 ข้อแรก เรียง
จากมากไปหาน้อย ได้แก่หัวข้อความถ่ีในการงานโทรศัพท์สมาร์ทโฟนต่อวัน อยู่ในระดับมากที่สุด (มากกว่า         
6 ช่ัวโมงต่อวัน) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 หัวข้อการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในการสื่อสารต่อวัน อยู่ในระดับมาก          
(4-6 ช่ัวโมงต่อวัน) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 และหัวข้อการใช้งานโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในการหาความรู้ต่อวันอยู่ใน
ระดับปานกลาง (2-4 ช่ัวโมงต่อวัน) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 2.78 

 3.2 ด้านการใช้งานไลน์และแอพพลิเคช่ันการสื่อสาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.05 เมื่อพิจารณารายข้อๆ ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 ข้อแรก เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ หัวข้อการใช้งานไลน์
ติดต่อครอบครัว/ลูกหลาน/บุคคลใกล้ชิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 หัวข้อการใช้งานไลน์และแอพพลิเคช่ันการสื่อสาร
เพื่อความบันเทิง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และหัวข้อการใช้งานไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 3.72  

 3.3 การใช้งานของไลน์กลุ่มงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 เมื่อพิจารณารายข้อๆ ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 ข้อแรก เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
หัวข้อการใช้งานของไลน์กลุ่มด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก่อนเกิดสาธารณภัยทั้งแจ้งและรับข้อมูล
ข่าวสารจากบุคคลในกลุ่ม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.56 หัวข้อการใช้งานของไลน์กลุ่มด้านการป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัยสื่อสารหลังเกิดสาธารณภัยทั้งแจง้และรับข้อมูลข่าวสารจากบุคคลในกลุม่มค่ีาเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.53 และ
หัวข้อการใช้ไลน์กลุ่มด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารในงานการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขณะเกิดสาธารณภัยทั้งแจ้งและรบัข้อมลูข่าวสารจากบคุคลในกลุ่ม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 4.33 

 4. ข้อมูลเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อระดับพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์กลุ่มด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(นบ.ปภ.) รุ่นท่ี 14 ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า  

4.1 ปัจจัยด้านเพศทั้งเพศชายและเพศหญิง ปัจจัยด้านระดับการศึกษา ปัจจัยด้านหน้าที่ความ
รับผิดชอบทั้งระดับผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร ปัจจัยด้านหน่วยงานต้นสังกัด ไม่พบความแตกต่างในระดับพฤติกรรม
การใช้แอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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 4.2 ปัจจัยด้านอายุ พบความแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.)  

รุ่นที่ 14 โดยค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P<0.05) คือ ช่วงอายุระหว่าง     
40 – 45 ป ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.019) รองลงมาคือ ช่วงอายุระหว่างตั้งแต่ 35 – 40 ปี ( X  = 4.004)  และ
ช่วงอายุระหว่าง 51 - 55 ปี มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ( X  = 3.708) แสดงให้เห็นว่าผู้ที่มีช่วงอายุระหว่าง 40 – 45 ปี     
มีพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมากกว่าช่วงอายุอื่น 

 4.3 ปัจจัยด้านอายุราชการ พบความแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่ม
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) 
รุ่นที่ 14 โดยค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P<0.05) คือ ช่วงอายุราชการ
ระหว่าง 11 - 20 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X  =4.019) รองลงมาคือช่วงอายุราชการต่ ากว่า 10 ปีลงมา ( X  =4.004) 
และช่วงอายุราชการมากกว่า 30 ปี มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ( X  =3.708) แสดงให้เห็นว่าผู้ที่มีช่วงอายุราชการระหว่าง    
11 - 20 ปี มีพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมากกว่าช่วงอายุอื่น  
 4.4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ของศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14 
ดังต่อไปนี้ 
 1. แต่เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานใช้โทรศัพท์ส่วนตัว ต้องเสียค่าใช้โทรศัพท์และค่าแพ็กเกจ
อินเตอร์เน็ตจากเครือข่ายบริการมือถือเอง ท าให้มีรายจ่ายในครอบครัวเพิ่มข้ึน ผู้บริหารเห็นควรพิจารณาสนับสนุน
โทรศัพท์และค่าใช้จ่ายโทรศัพท์พร้อมแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารงานราชการให้ใช้
ฟรีได้ทุกระดับไม่ใช่เฉพาะผู้บริหารเท่านั้น  

 2. ไลน์กลุ่มงาน เป็นกลุ่มที่ตั้งเพื่อการท างานร่วมกัน ควรจะสื่อสารข้อมูลเรื่องงานเป็นหลัก
ไม่ควรส่งข้อความส่วนตัว ส่งคลิป หรือส่งดอกไม้ประจ าวัน  

 3. ไลน์สามารถส่งไฟล์ทั้งแบบรูปภาพและวิดีโอได้อย่างสะดวกง่าย ข้อเสียคือในการเก็บ
ข้อมูล ไลน ์ไม่สามารถเก็บบันทึกการสนทนาได้นาน มีอายุของข้อมูลที่ส่ง  

 4. ในการส่งข้อมูลหรือภาพในไลน์กลุ่มต่างๆ รวมทั้งไลน์กลุ่มด้านการป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัย บางครั้งอาจมีผู้ส่งภาพข่าวข้อมูลเก่าและหรือข้อมูลที่เป็นเท็จ ดังนั้นผู้ใช้งานไลน์จึงควรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ของข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากทางไลน์และก่อนส่งต่อทางไลน์ 

5. การสั่งงานของหัวหน้างานผ่านไลน์กลุ่มงานช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะการสั่งงาน
ผ่านไลน์ในวันหยุด หลังเวลาเลิกงาน และตอนเช้าตรู่หรือตอนกลางคืนจะท าให้การท างานไม่มีความสุข  
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5.2 อภิปรายผล 

 ผลการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ของศึกษาหลักสูตรนักบรหิารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14 พบพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์
แบบสมาร์ทโฟน มีความถ่ีมากกว่า 6 ช่ัวโมงต่อวัน โดยส่วนใหญ่มีการใช้งานไลน์เพื่อการสื่อสารติดต่อครอบครัว 
ลูกหลานและบุคคลใกล้ชิด ส่วนในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใช้งานไลน์กลุ่มงานด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับมากที่สุด ในระยะก่อนเกิดภัย หลังเกิดภัย และขณะเกิดภัย ตามล าดับใน
การสื่อสารทั้งแจ้งและรับข้อมูลข่าวสารจากบุคคลในกลุ่ม  

ข้อมูลเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อระดับพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่าปัจจัยด้านเพศทั้งเพศชายและเพศหญิง ปัจจัยด้านระดับการศึกษา ปัจจัย
ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งระดับผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร ปัจจัยด้านหน่วยงานต้นสังกัด ไม่พบความแตกต่างใน
ระดับพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์ กลุ่มด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ส่วนปัจจัยด้านอายุและอายุราชการ พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติผู้ที่มีช่วงอายุระหว่าง 40–45 ปี 
และช่วงอายุราชการระหว่าง 11 - 20 ปี มีพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มด้านการป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัย มากกว่าช่วงอายุอื่น  

5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลไปใช้ 

ผลการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14 ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ 
ดังต่อไปนี้ 

1. จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน มีความถ่ีมากกว่า 6 ช่ัวโมงต่อวัน  
สอดคล้องกับผลส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ป ี2560 ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2560 ของส านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) ผลส ารวจพบว่าคนไทยใช้อินเตอร์เน็ตโดยเฉลี่ย
ภาพรวมในช่วงวันท างานหรือวันเรียนหนังสือใช้เฉลี่ยที่ 6.30 ช่ัวโมง/วัน และวันในช่วงวันหยุดใช้เฉลี่ยที่ 6.48 
ช่ัวโมง/วัน แสดงให้เห็นว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถพัฒนาระบบการจัดการสาธารณภัยบน
อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล โดยเลือกช่องทางการสื่อสารงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผ่านแอพพลิเคช่ัน
ไลน์และแอพพลิเคช่ันสนทนาช้ันน าอื่นๆที่ทันสมัย ผ่านทางโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน ได้อย่างเหมาะสม 
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2. จากข้อมูลเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อระดับพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์   
กลุ่มด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่าผู้ที่มีช่วงอายุระหว่าง 40 – 45 ปี และช่วงอายุราชการระหว่าง 

11 - 20 ปี มีพฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมากกว่าช่วง
อายุอื่น และเมื่อพิจารณาข้อมูลส่วนบุคคล พบว่าอายุของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14 จ านวน 36 คน อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 37 – 54 ปี สอดคล้องกับผลส ารวจ
พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2560 ในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2560 ของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) ที่พบว่าโซเชียลมีเดียที่คนไทยนิยมใช้แอพพลิเคช่ันไลน์มากถึง 95.8% 
ส่วนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ชีวิตดิจิทัล (Digital Transformation) พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ดังนี ้

Gen Y (อายุ 17-36 ปี) เป็นกลุ่มคนที่เติบโตมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และ
เทคโนโลยีไอที ด้วยเหตุน้ี กลุ่ม Gen Y จึงมีปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตสูงสุด เมื่อเทียบกับ Gen อื่นๆ ทั้งในช่วงวัน
ธรรมดาหรือวันหยุดสุดสัปดาห์  

Gen X (อายุ 37-52 ปี) ซึ่งเป็นยุคที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตก าลังพฒันา ถือเป็นกลุม่คนในช่วง
รอยต่อแหง่ยุคสมัยก็ว่าได้ และเป็นที่น่าสงัเกตว่าคนใน Gen X ค่อนข้างจะช่ืนชอบใช้เน็ตบนแอพพลิเคช่ันไลน์มาก
เป็นพเิศษ  

Baby Boomer (อายุ 53-71 ปี) หรือกลุ่มคนวัย 50 ปีข้ึนไป ซึ่งเกิดในยุคที่เทคโนโลยีไอที    
ไม่ทันสมัยมากนัก อย่างไรก็ตาม พบว่าปัจจุบันคนกลุ่มนี้จ านวนไม่น้อย ก็พยายามเรียนรู้ท าความเข้าใจ เพื่อปรับตัว
ให้เข้ากับยุคสมัย แต่ระยะเวลาการใช้งานอินเทอร์เน็ตก็จะเป็นไปแบบสั้นๆ เฉลี่ย 1-2 ช่ัวโมง/วัน 

จากข้อมูลผลส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ป ี2560 ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ช่วงอายุแต่ละ Gen 
สัมพันธ์กับการเรียนรู้การใช้แอพพลิเคช่ันบนอุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล ซึ่งจะสัมฤทธิผลมากน้อยเพียงใดก็ข้ึนอยู่กับ
ความสามารถในการเรียนรู้ของบุคลากรในช่วงอายุแต่ละ Gen ผู้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวร่วมด้วย ดังนั้นเพื่อการเตรียม

ความพร้อมขององค์กรรองรับการจัดการสาธารณภัย : ปภ.4.0 ได้อย่างสัมฤทธ์ิผลตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ใน
การจัดท าแผนงานและโครงการพัฒนาบุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ควรส่งเสริมองค์ความรู้
การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารอุปกรณ์สื่อสารดิจิทัลที่ทันสมัย ให้สอดคล้องกับช่วงอายุแต่ละ Gen ได้อย่างเหมาะสม 

3. การใช้งานของไลน์กลุ่มงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด และมีใช้งานมากที่สุดในการสือ่สารในระยะช่วงก่อนเกิดภัย หลังเกิดภัย และขณะเกิดภัย ทั้งแจ้งและรับข้อมูล
ข่าวสารจากบุคคลในกลุ่มตามล าดับ จะเห็นได้ว่าการใช้งานแอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่ม มีข้อดีเป็นประโยชน์สามารถ
รับส่งข้อมูลแบบเวลาปัจจุบัน (Real time) ที่ก่อให้เกิดการท างานได้ทุกสถานที่และทุกเวลาอีกด้วย ดังนั้นเพื่อให้
การใช้งานแอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เกิดประสิทธิภาพ ในด้านการป้องกัน
และลดผลกระทบจากสาธารณภัย ควรให้ความส าคัญการสื่อสารข้อมูล เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนภัยให้ครอบคลุมทุก
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กลุ่มเป้าหมายได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เป็นไปตามนัยพันธกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการ
พัฒนาระบบกลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทยและการด าเนินการจัดการสาธารณภัย ทั้ง

ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัยให้มีมาตรฐานสากล  

4. ส่วนหัวข้อความถ่ีในการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในด้านบันเทิงต่อวัน พบว่ามีการใช้งานน้อย
ที่สุด ซึ่งผู้ศึกษามีความเห็นว่าอาจท าให้การรับข้อมูล ข่าวสารอื่นๆ ได้ไม่เหมาะสม ส่งผลให้ขาดข้อมูลรอบด้านที่
เกี่ยวข้องกับตัดสินใจในการท างานและการใช้ชีวิตประจ าวันอาจก่อให้เกิดความเครียดได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
สิ่งแวดล้อม และการท างานที่มีประสิทธิภาพได้ 

5. จากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มปฏิบัติงาน    
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14 ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 

5.1 ปัจจุบันการสื่อสารสั่งงานทางไลน์ เป็นช่องทางหนึ่งที่หน่วยงาน สังกัดกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยนิยมใช้ในการสื่อสาร เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานใช้โทรศัพท์ส่วนตัว และเสียค่าใช้โทรศัพท์และค่า
แพ็กเกจอินเตอร์เน็ตเอง ท าให้เพิ่มภาระรายจ่ายในครอบครัวเพิ่มข้ึน ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 
ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงานสังกัด ผู้บริหารควรพิจารณาสนับสนุนโทรศัพท์และหรือค่าใช้จ่ายใน
การโทรศัพท์พร้อมแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้การติดต่อสื่อสารงานราชการ และเมื่อพิจารณาตาม
ความจ าเป็นในการสื่อสารในพื้นที่เสี่ยงภัยได้อย่างเหมาะสม เห็นว่าควรสนับสนุนให้แก่ ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา ก่อนเป็นล าดับแรก  

5.2 ส่วนข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคส าหรับการใช้งานไลน์กลุ่ม ได้แก่ 
- ไลน์กลุ่มงาน ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชาสมาชิกไลน์กลุ่มงานฯ ควรท าความ

เข้าใจร่วมกันว่าไลน์ กลุ่มงาน เป็นกลุ่มที่ตั้งเพื่อการท างานร่วมกัน ควรจะสื่อสารข้อมูลเรื่องงานเป็นหลักไม่ควรส่ง
ข้อความหรือสิ่งอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน  

 - เนื่องจากการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์มข้ีอเสีย คือไลน์มีการจ ากัดระยะเวลาในการเก็บ
ข้อมูลไลน์ จึงควรส ารองข้อมูลไฟล์ข้อความ และการส่งข้อมูลไฟล์ส าคัญควรเลือกส่งเข้าทางอีเมล์แทนเพราะ
สามารถเช็คอีเมล์เปิดข้อมูลไฟล์จากที่ไหนก็ไดห้รือสามารถส่งต่อให้คนอื่นได้ทันที  

 - ในปัจจุบันแอพพลิเคช่ันไลน์สามารถยกเลิกข้อความที่เป็นตัวหนังสือ เสียง สติกเกอร์ 
รูปภาพ วิดีโอ URL ลิงค์ การแชร์สถานที่ และเวลาการโทรออก ทั้งที่อ่านแล้วหรือยังไม่อ่านภายใน 24 ชม. ได้แล้ว 
อย่างไรก็ตามผู้ใช้งานไลน์จึงควรตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาจากทางไลน์และก่อนส่งต่อทางไลน์ ก่อนเพื่อให้
ผู้รับได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นย าและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ทันที ในส่วนการสั่งงานทางไลน์กลุ่มนอกเวลา
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งานและวันหยุดราชการนั้น ผู้บริหารควรใส่ใจให้ความส าคัญเวลาความเป็นส่วนตัวของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้เกิด
ความสุขจากการท างาน และหากงานมีความจ าเป็นเร่งด่วนควรติดต่อทางโทรศัพท์แทน 

5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์ ในพื้นที่อื่นๆ และกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ เช่นบุคลากร
หน่วยงานเครือข่าย อาสาสมัครเพิ่มเติม นอกเหนือจากสิ่งที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเพื่อให้งานวิจัย สมบูรณ์มากข้ึน  

2. การศึกษาครั้งต่อไปควร ท าการศึกษาพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันสื่อสารอื่นๆ ที่ได้รับความ
นิยม นอกจากแอพพลิเคช่ันไลน์ เพื่อเพิ่มทางเลือกช่องทางในการสื่อสารด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          
ให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาการสื่อสารยิ่งข้ึนต่อไป 

 



 

  

บรรณานกุรม 
 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คู่มือการปฏิบัติงาน นโยบายเน้นหนักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
ปี 2560 โมเดล การจัดการสาธารณภัย : ปภ. 4.0 (พ.ศ.2560 - 2579) และหลักการเสริมสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแนวทางประชารัฐ ประจ าปีงบประมาณ  2560. 

คู่มือการศึกษาอบรม หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (น.บ.ปภ.) รุ่นที่ 14 กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ประจ าปงีบประมาณ  2561. 

ความนิยมใช้งานแอพฯ ไลน์กลุ่ม www.siamebook.com สืบค้นเมื่อ 23 มกราคม 2561. 

สุชาดา พลาชัยภิรมย์ศิล. แนวโน้มการใช้สมาร์ทโฟนของคนไทย 
http://www.bu.ac.th/knowledgecenter.html สืบค้นเมื่อ 3 มกราคม 2561 

ส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน). รายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้ 
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ป ี2560.  
https://www.etda.or.th/publishing-detail/thailand-internet-user-profile-2017.html  
สืบค้นเมื่อวันที ่15 กุมภาพันธ์ 2561 

พ.อ.รศ.ดร.เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ สังคมเครือข่าย Social Network ตอนที1่ 
http://www.vcharkarn.com/varticle/41453.html สืบค้นเมื่อ   20 มกราคม 2561 

แอพพลเิคช่ันไลน์ LINE ; แอพฯ แชทยอดฮิตจาก NAVER https://line.kapook.com/view64457.html 
  สืบค้นเมื่อ 3 มกราคม 2561 
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แบบส ำรวจพฤติกรรมกำรใชแ้อพพลิเคชั่นไลน์กลุ่มด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
ของนักศึกษำหลักสูตรนักบริหำรงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นท่ี 14 

 
ค ำชี้แจง 

แบบส ำรวจพฤติกรรมกำรใช้แอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  ฉบับนี้          
มีเป้ำหมำยเพื่อน ำเสนอแนวทำงปฏิบัติที่ดีในกำรเสริมสร้ำงพฤติกรรมกำรใช้แอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มด้ำนกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย ของหน่วยงำนในสังกัดกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

ในฐำนะที่ท่ำนเป็นนักศึกษำหลักสูตรนักบริหำรงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (นบ.ปภ.) ใคร่ขอควำม
กรุณำท่ำนให้ข้อมูลเพื่อกำรวิจัย โดยโปรดตอบค ำถำมทุกข้อตำมควำมเป็นจริง 

ทั้งนี้ ข้อมูลของท่ำนจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อท่ำน แต่จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกำรบริหำรจัดกำร           
สำธำรณภัยของกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยและหน่วยงำนในภูมิภำค  

อย่ำงไรก็ตำมท่ำนสำมำรถยุติกำรให้ข้อมูลเพื่อกำรวิจัยได้ตลอดเวลำตำมท่ำนเห็นควร  
ส ำหรับแบบส ำรวจฉบับนี้ มี 3 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษำหลักสูตรนกับริหำรงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14 
ตอนท่ี 2 ระดับระดับพฤติกรรมกำรใช้แอพพลเิคช่ันไลน์กลุม่ด้ำนกำรปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
ตอนท่ี 3 ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรใช้งำนไลน์กลุ่มด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
 
 

ขอขอบคุณทุกท่ำนท่ีให้ข้อมูลเพื่อกำรวิจัย 
นำงชญำนิศ  ยอดบุญลือ 

นักบรหิำรงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (นบ.ปภ.) 
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบส ำรวจ 
ค ำชี้แจงในกำรตอบ กรุณำ ระบุค ำตอบโดยกำรใสเ่ครื่องหมำย ลงในช่อง   หรือเติมควำมในช่องว่ำง 
(...............) ที่ก ำหนด ที่ตรงกบัควำมเป็นจริงของท่ำน 
 
1. เพศ         ชำย               หญิง 
  
2. อำยุ  (     )   1. ต่ ำกว่ำ 35-40 ป ี (     )   2. 41 - 45 ป ี
 (     )   3. 46 - 50 ป ี (     )   4. 51 – 55 ป ี
 
3.   ระดับกำรศึกษำ 
 (     )   1. ต่ ำกว่ำปริญญำตร ี (     )   2. ปริญญำตร ี  
 (     )   3. ปริญญำโท   (     )   4. ปริญญำเอก 
 
4.   อำยุรำชกำร   
 (     )   1. ต่ ำกว่ำ 10 ปีลงมำ (     )   2. 11 – 20   ป ี
 (     )   3. 21 – 30   ป ี (     )   4. มำกกว่ำ 30 ป ี
                          
5.   หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  

 (     )   1. ผู้บรหิำร                          (     )   2. ผู้ปฏิบัติงำน  
 

6. หน่วยงำนต้นสังกัด (กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 
   (     ) ส่วนกลำง กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย   
   (     ) ศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเขต 
   (     ) ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจงัหวัด 
   (     ) ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจงัหวัด สำขำ 
   (     ) หน่วยงำนเครือข่ำย 
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ตอนท่ี 2 ระดับพฤติกรรมกำรใชแ้อพพลิเคชั่นไลน์กลุ่มด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
ค ำช้ีแจง โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกบัระดับระดับพฤติกรรมกำรใช้แอพพลิเคช่ันไลน์ กลุ่มด้ำนกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

   
 

รำยละเอียด 
 

ระดับพฤติกรรมกำรใช้แอพพลเิคช่ันไลน์ 
กลุ่มด้ำนกำรปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

 มำกกว่ำ 6
ช่ัวโมง 

(5) 

 4-6 
ช่ัวโมง 
 (4) 

2-4  
ช่ัวโมง 

(3) 

1- 2 
ช่ัวโมง 

(2) 

น้อยกว่ำ 1
ช่ัวโมง 

(1) 
1.ด้ำนกำรใช้โทรศัพท์แบบสมำร์ทโฟน 
1.1 ท่ำนใช้งำนโทรศัพทส์มาร์ทโฟนนานเท่าไหร่ต่อวัน      

1.2 ควำมถ่ีในกำรใช้งำนโทรศัพทส์มารท์โฟนในกำรหำ
ควำมรู้ต่อวัน 

 
    

1.3ควำมถ่ีในกำรใช้โทรศัพทส์มาร์ทโฟนในด้ำนบันเทงิต่อ
วัน 

 
    

1.4 ควำมถ่ีในกำรใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในกำรสื่อสำร
ต่อวัน 

 
    

  

รำยละเอียด 
 

ระดับพฤติกรรมกำรใช้แอพพลเิคช่ันไลน์ 
กลุ่มด้ำนกำรปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

 มำกที่สุด 
(5) 

มำก 
(4) 

ปำนกลำง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

 
2.ด้ำนกำรใช้งำนไลน์ /แอพพลิเคชั่นกำรสื่อสำร 
2.1 ท่านใช้งานไลน์ติดต่อครอบครัว/ลูกหลาน/บุคคล
ใกล้ชิด 

     

2.2 ท่านใช้งานไลน์เพื่อความบันเทิง      
2.3 ท่านใช้งานไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆในชีวิตประจ าวัน 
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รำยละเอียด 

ระดับพฤติกรรมกำรใช้แอพพลเิคช่ันไลน์ 
กลุ่มด้ำนกำรปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

 มำกที่สุด 
(5) 

มำก 
(4) 

ปำนกลำง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

4.ด้ำนประเภทไลน์กลุ่มด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

4.1 ท่ำนใช้ไลน์กลุ่มด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำ      
สำธำรณภัยเป็นช่องทำงกำรติดต่อสือ่สำรในงำนกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

     

4.2 ท่ำนใช้งำนของไลน์กลุม่ด้ำนกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย ก่อนเกิดสำธำรณภัยทั้งแจ้งและ
รับข้อมลูข่ำวสำรจำกบุคคลในกลุ่ม 

     

4.3 ท่ำนใช้งำนของไลน์กลุม่ด้ำนกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย ขณะเกิดสำธำรณภัยทั้งแจ้งและ
รับข้อมลูข่ำวสำรจำกบุคคลในกลุ่ม 

     

4.4 ท่ำนใช้งำนของไลน์กลุม่ด้ำนกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยสื่อสำร หลังเกิดสำธำรณภัยทั้ง
แจ้งและรับข้อมูลข่ำวสำรจำกบุคคลในกลุ่ม 

     

4.5 ท่ำนใช้งำนของไลน์กลุม่ด้ำนกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยโดยไม่จ ำกัดช่วงเวลำ 

     

4.6 ท่ำนใช้งำนของไลน์กลุม่ด้ำนกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยส่งข่ำวสำร ทั้งข้อควำม รูปภำพ 
วีดีโอ และอื่นๆ 

     

 
ตอนท่ี 3  ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกบักำรใช้งำนไลน์กลุ่มด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

............................................................................................................................. ........................................................

........................................................................... .................................................................................... .............. 

............................................................................................................................. .................................................... 

............................................................................................................................. ........................................................

................................................................................................................................................................ ............. 
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แบบการเสนอโครงร่างการศึกษาวิจัยส่วนบุคคล (Proposal) 
หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นท่ี 14 

 

1. ชื่อผู้จัดท า นางชญานศิ  ยอดบญุลือ  เลขประจ าตัว 03 
 

2. ชื่อเรือ่ง พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันไลนก์ลุม่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ของนักศึกษาหลักสูตรนักบรหิารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14 
 

3. ความเป็นมาของเรือ่งและสถานการณ์ปัจจุบนั 
  

ปัจจุบันสาธารณภัย มีแนวโน้มทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากข้ึน สาธารณภัยเป็นปัจจัยส าคัญอย่าง
หนึ่งที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้นการ
จัดการสาธารณภัยอย่างเป็นระบบจึงจัดเป็นกลไกส าคัญในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  เหตุนี้กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จึงได้ด าเนินการปรับกลไกการจัดการสาธารณภัย ด้วยการน าเสนอโมเดล “การจัดการ   
สาธารณภัย : ปภ.4.0” (พ.ศ. 2560-2579) มาใช้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลกยุคดิจิทัล    
อันจะน าสู่การจัดการสาธารณภัยอย่างยั่งยืนที่พร้อมด้วยการประสานพลัง”ประชารัฐ”ในการเป็นกลไกส าคัญใน
การขับเคลื่อนการจัดการสาธารณภัยเชิงรุกที่ครอบคลุมและเช่ือมโยงทุกมิติ 

“การจัดการสาธารณภัย : ปภ.4.0” (พ.ศ. 2560-2579) โดยประสานพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนกลไก
การจัดการสาธารณภัย โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วม
จัดการสาธารณภัย เช่ือมโยงเครือข่ายพร้อมรับมือและจัดการสาสาธารณภัยอย่างเข้มแข็งและเตรียมพร้อมองค์กร
รองรับการจัดการสาธารณภัย : ปภ.4.0 โดยใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนงานทั้งระบบ (Digital Culture) พัฒนา
บุคลากรให้ปรับตัวเท่าทันต่อเทคโนโลยี สร้างองค์กรให้พร้อมรับมือและจัดการสาธารณภัยทุกรูปแบบวางแผน
รับมือสาธารณภัยเชิงกลยุทธ์ที่ครอบคลุมทุกมิติ  จึงเกี่ยวพันกับอุปกรณ์สื่อสารดิจิทัลมากยิ่งข้ึน ปัจจุบันอุปกรณ์
สื่อสารดิจิทัลที่ได้รับความนิยมมากคือโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smartphone) เนื่องจากมีการพัฒนาการ
ก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่มากยิ่งข้ึน โดยมีแอพพลิเคช่ันให้ใช้งานมากมาย สามารถรองรับการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต การใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์ค นอกจากนี้ยังมีแอพพลิเคช่ันสนทนาช้ันน า เช่น LINE, YouTube, 
Facebook, Twitter ฯลฯ ท าให้การส่งข้อมูลสามารถรับ-ส่งข้อมูลแบบเวลาปัจจุบัน (Real time) ได ้   

เนื่องจากปัจจุบันการใช้งานแอพพลิเคช่ันไลน์มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเรื่อย  ด้วยคุณสมบัติพิเศษของ
แอพพลิเคช่ันที่สามารถแชท สร้างกลุ่ม ส่งข้อความ โพสต์รูปต่างๆ  หรือจะโทรคุยกันแบบเสียง  และจุดเด่นอย่าง
หนึ่งของ ไลน์ ผู้ใช้งานสามารถโทรหาผู้ที่ใช้ไลน์ ด้วยกัน โดยใช้งานผ่านเครือข่าย 3G และ Wi-Fi เพื่อส่งข้อมูล
รูปแบบเสียง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของแอพพลิเคช่ันไลน์นี้ เพียงแค่ผู้ใช้มีแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตจาก
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เครือข่ายบริการ มือถือ หรือจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตบ้าน หรือส านักงาน ที่มีบริการอีกทั้งนอกจากการแชทด้วย
การส่งข้อความแบบปกติแล้วไลน์ ยังสามารถอัดภาพวิดีโอหรือเสียงแล้วส่งไปให้ไลน์ สามารถสร้างกลุ่มเพื่อรับส่ง
ข้อมูลข่าวสารได้ในแบบเวลาปัจจุบัน และท าให้เกิดการท างานได้ทุกสถานที่และทุกเวลาอีกด้วย  

ดังนั้นการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โดยใช้แอพพลิเคช่ันไลน์เป็นตัวกลางสรา้งเครือข่ายกลุม่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นช่องทางในการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อบูรณาการการท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย ด้านการป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัย ตามแนวทางประชารัฐ เป็นไปตามนัยแห่ง“การจัดการสาธารณภัย : ปภ.4.0” (พ.ศ. 2560-2579)  
การประยุกต์ใช้อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล เพื่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการรวมผู้ใช้หลายๆคนไว้ในกลุ่ม
เดียว เพื่อให้การแจ้งเตือนหรือแจ้งสถานการณ์เป็นไปในลักษณะเครือข่ายที่กระจายข้อมูลได้ครอบคลุมพื้นที่ที่
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์หรือสาธารณภัยได้มากยิ่งข้ึน พร้อมกันนี้ท าให้การด าเนินงานป้องกันและบรรเทา           
สาธารณภัย ลดความรุนแรง และลดผลกระทบจากสาธารณภัยลงได้ในพื้นที่ใกล้เคียง เพราะมีเวลาในการ
เตรียมพร้อมรับมือหรือเผชิญเหตุ อย่างไรก็ตามการใช้แอพพลิเคช่ันบนอุปกรณ์สื่อสารดิจิทัลจะสัมฤทธิผลมากน้อย
เพียงใดก็ข้ึนอยู่กับความสามารถของผู้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวร่วมด้วย  

 
4. เหตผุลและความจ าเป็นในการศกึษาและค าถามในการศึกษา 

ปัจจุบัน แอพพลิเคช่ันบนอุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล ที่นิยมในปัจจุบันคือ “ไลน์” แต่ผู้ใช้ควรใช้
แอพพลิเคช่ันไลน์บนอุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล ให้สามารถสร้างหรือก่อประโยชน์ต่อบุคคลและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับ     
สาธารณภัยอย่างไร มากน้อยขนาดไหน ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องการค าตอบที่ชัดเจนจึงน ามาสู่ความส าคัญของการ
วิจัยครั้งนี้ภายใต้ค าถามการวิจัย 3 ค าถามหลักที่ว่า   

1. พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่ งเป็น           
นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่เหมาะสมควรเป็นเช่นใด  

2. หากให้น ามาใช้ประโยชน์ในการสื่อสารในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงานและ
ในการด ารงชีวิตประจ าวันในสังคม ควรเป็นเช่นใด  

3. ควรมีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการเสริมสร้างพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์  บนอุปกรณ์      
สื่อสารดิจิตัล อย่างไร จึงจะก่อประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานของกลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย       
ของหน่วยงานในสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
5. วัตถุประสงค์ของการศกึษา 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็น
นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ในการวิจัยตัวแทนของนักบริหารงานฯ ดังกล่าวหรือกลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัย คือ นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14) 

2. เสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีในการเสริมสร้างพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ของหน่วยงานในสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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6. ขอบเขตการศกึษาและกรอบแนวคิดในการศกึษา  
 6.1 ขอบเขตการศกึษา 

1. เขตด้านเนื้อหา ในการวิจัยครั้งนี้ เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ด้วยคุณสมบัติพิเศษของแอพพลิเคช่ันไลน ์ที่สามารถแชท สร้างกลุ่ม ส่งข้อความ โพสต์รูป
ต่างๆ  หรือจะโทรคุยกันแบบเสียงได ้ด้วยเหตุนี้จึงเลือกใช้แอพพลิเคช่ันไลน์เป็นตัวกลางสร้างเครือข่ายกลุ่มด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นช่องทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใช้ประโยชน์ทั้งการแจ้ง
และรับข้อมูลข่าวสารจากบุคคลในกลุ่ม  

2. ขอบเขตด้านประชากร ที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้เข้ารับอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14 ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 36 คน โดยผู้วิจัยเลือกที่
จะใช้ประชากรดังกล่าวทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

3. ขอบเขตด้านเวลา ในช่วงเวลา ตั้งแต่ เดือน ธันวาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 
 

6.2 กรอบแนวคิดในการศกึษา  
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ไว้ดังนี้ 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

                    ตัวแปรอิสระ                                  ตัวแปรตาม 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันไลนก์ลุม่
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของนักศึกษาหลักสูตรนักบรหิารงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- อายุราชการ 
- หน้าที่ความรับผิดชอบ 
- ต าแหน่ง 
- สังกัด 
- ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้าน 
   การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ปัจจัยการใช้งานไลน์กลุ่มด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- ใช้โทรศัพท์แบบสมารท์โฟน 
- ใช้งานไลน์ /แอพพลิเคช่ันการสือ่สาร 
- ใช้งานไลน์กลุ่มด้านการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 



4 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษา พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ัน
ไลนก์ลุ่มด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14 อันจะน ามาสู่แนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานด้านเป็นการน าเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีในการ
เสริมสร้างพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของบุคลากร กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ผู้ศึกษาจึงได้วางแผนเกี่ยวกับวิธีด าเนินการวิจัยในประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

 1. ประชากร  
2. เครื่องมอืในการวิจัย  
3. การสร้างเครื่องมือ 
4. การเกบ็รวบรวมข้อมลู  
5. การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
6. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

1. ประชากร  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทา     

สาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14 ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 36 คน ซึ่งก าลังจะพัฒนาตนสูก่ารเป็นนักบริหารงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่สมบูรณ์ แบ่งตามพื้นที่สังกัดจากภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้    
จากส่วนกลาง และจากหน่วยงานเครือข่าย ดังนี ้

 
ท่ี สังกัด ชาย หญิง 
1 ภาคกลาง 3 5 
2 ภาคเหนือ 4 3 
3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 4 
4 ภาคใต้ 3 2 
5 ส่วนกลาง 3 3 
6 หน่วยงานเครอืข่าย 3 0 
 รวมทั้งสิ้น 19 17 

 

2. เครื่องมือในการวิจัย  
  ในการศึกษา พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14  นั้น ผู้วิจัยได้สร้าง
เครื่องมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลครัง้นี้ เป็นแบบส ารวจ (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยได้สร้างข้ึนมาตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย กรอบแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเอกสาร ต าราต่างๆ ดังนี้ 
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3. การสรา้งเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
 ในการสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครือ่งมอืวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ตามล าดับข้ันตอน 
ดังนี้ 
  1. ศึกษาเอกสาร ต ารา ทฤษฏี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องตลอดจนงานวิจัยต่างๆ เพื่อน ามาเป็น
แนวทางในการสร้างแบบส ารวจ 
 2. สร้างแบบส ารวจ ที่สอดคล้องกับเนื้อหาของการวิจัย  
 3. ผู้วิจัยน าแบบส ารวจไปหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยการให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
พิจารณาความสอดคล้อง เพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความถูกต้องเหมาะสมของ
ภาษาที่ใช้ พร้อมทั้งแนวทางปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความถูกต้องเหมาะสมมีความชัดเจนย่ิงข้ึน  
  4. น าแบบส ารวจที่สร้างข้ึนไปทดลองใช้ (tryout) กับกลุ่มตัวอย่างที่คล้ายคลึงแต่ไม่ใช่กลุ่ม 
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และศูนย์ป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี จากนั้น น าค่าคะแนนที่ได้มาค านวณหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบส ารวจ
โดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า ของครอนบัค (Cronbach Alpha Coefficient) เกณฑ์ผ่านคือ 0.70 

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลจาก 2  ส่วน ดังนี้ 
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 

 1.1 ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บรวบรวมแบบส ารวจด้วยตนเอง คืนทั้งหมด จากนักศึกษาหลักสูตร
นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14 จ านวน ทั้งสิ้น 36 ชุด  

 1.2 น าแบบส ารวจที่ได้มาท าการลงรหัสก่อนที่จะท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ  
 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้มาจากของ

อินเตอร์เน็ท หนังสือและวารสาร ต ารา ต่างๆ งานวิจัยที่มีผู้ศึกษามาก่อน โดยน าข้อมูลเหล่าน้ีมาเป็นข้ออ้างอิงและ
เป็นแนวทางในการสร้างแบบส ารวจ 

 5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย  
หลังจากที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้ศึกษาได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบส ารวจ

แล้วน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ ประมวลผล และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
1.  หาค่าร้อยละ (Percentage) ใช้พรรณนาแจกแจงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

  2. หาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean)  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ของระดับความคิดเห็น น ามาวิเคราะห์ และเขียนรายงานเชิงพรรณนา 
  3. เปรียบเทียบระหว่างตัวแปรอิสระต่างๆ  กับพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.)    
รุ่นที่ 14 
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7. การทบทวนวรรณกรรม (ทฤษฎี/งานวิจัย/แนวคดิ) 
 6.1 พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของมนุษย์   

6.2 แอพพลิเคช่ันไลน ์LINE  

 6.3 โมเดล การจัดการสาธารณภัย : ปภ. 4.0 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ; โมเดล"การจัดการ  
สาธารณภัย : ปภ. 4.0" (พ.ศ.2560 - 2579)  

 6.4 แนวทางปฏิบัติที่ดีในการท างานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

6.4.1 หลักการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแนวทางประชารัฐ 

6.4.2 หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14 

8. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 
  ผลการวิจัยน้ี จะน ามาซึ่ง แนวทางปฏิบัติที่ดีในการเสริมสร้างพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์
กลุ่มด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีความส าคัญ
และเป็นกลไกส าคัญในการจัดการขับเคลื่อนการจัดการสาธารณภัยเชิงรุกที่ครอบคลุมและเช่ือมโยง ทุกมิติ  

 

 
 

 

ลงช่ือ ………………......………….......…………… 

            (นางชญานิศ  ยอดบุญลือ)  

               นักศึกษา นบ.ปภ. รุ่นที่ 14 

 อนุมัติ    ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก …………………………………………………................……..………….…………………… 

 
 

                                   ลงช่ือ ………………………………………………..            

       (นางสาวหทัยวัลลภ์  มีสมศักดิ)์ 
      ผู้อ านวยการโครงการ 

 

 

 



 
 

ประวัตผิู้ศกึษาวิจัย 
 

 
 

ชื่อ – นามสกุล  นางชญานิศ  ยอดบุญลือ 
 
 วัน เดือน ปีเกิด  15  กุมภาพันธ์  2517 
 
 สถานท่ีเกิด   อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 
 
 ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการมนุษย์กับ

สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2545 
 

ประวัติการรับราชการ นักวิชาการพัฒนาชนบท 3 ส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดพะเยา 
และจังหวัดเชียงราย กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทย 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 ส านักงานป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัยจังหวัดเชียงราย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย 

 
ต าแหน่งปัจจุบัน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์

ผู้ประสบภัย ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย  
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 

 


