
  
 

 

รายงานการศึกษา 

เรือ่ง พฤติกรรมการใชแอพพลเิคชั่นไลนในการแจงเตือนภัยและขาวสารสาธารณภัย 

ของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

จังหวัดพัทลุง 

 

 

 

 

 

จัดทําโดย 

นายสุเชษฐ รอดเนยีม 

รหัสประจําตวันักศึกษา 21 

 

 

 

 

 

 

เอกสารฉบับนี้เปนสวนหนึ่งในการศึกษาอบรม 

หลักสูตรนักบริหารงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุนท่ี 15 

ระหวางวันท่ี 7 มกราคม 2562 - 5 เมษายน 2562 

ปงบประมาณ 2562 

สถาบันพฒันาบคุลากรดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
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คํานํา 

การศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใชแอพพลิเคช่ันไลนในการแจงเตือนภัยและขาวสารสาธารณภัย  

ของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดพัทลุง

ฉบับน้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาวิจัยสวนบุคคลหลักสูตรนักบริหารงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(นบ.ปภ.) รุนที่ 15 สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมปองกันและบรรเทา  

สาธารณภัย โดยเปนการศึกษาเก่ียวกับเรื่องพฤติกรรมการใชแอพพลิเคช่ันไลน ซึ่งการวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัย

เชิงสํารวจ (Survey Research) สอบถามพฤติกรรมความคิดเห็นและขอเสนอแนะ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการ

เสริมสรางพฤติกรรมการใชแอพพลิเคช่ันไลนในการแจงเตือนภัยและขาวสารสาธารณภัยของเจาหนาที่

ผูปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดพัทลุง 

ผูศึกษาหวังเปนอยางย่ิงวารายงานการศึกษาฉบับน้ี จะเปนประโยชนตอองคกรและที่ผูสนใจ 

นําไปใชพัฒนาตอยอดใหเกิดประโยชนตอองคกรมากขึ้น อน่ึงหากเอกสารงานวิจัยฉบับน้ีมีขอบกพรอง        

หรือผิดพลาดประการใด ผูศึกษาวิจัยขอนอมรับดวยความเคารพ 

 

          สุเชษฐ รอดเนียม 

       นักศึกษาหลักสูตร นบ.ปภ. รุนที่ 15 

            เมษายน 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



ข 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการใชแอพพลิเคช่ันไลนในการแจงเตือนภัยและขาวสารสาธารณภัย

ของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดพัทลุง” 

สําเร็จลงไดดวยดี เน่ืองจากผูศึกษาวิจัยไดรับความอนุเคราะหชวยเหลืออยางดีจาก ผศ.ดร.กังสดาล        

เชาววัฒนกุล ดร.ชัยรัตน วงศกิจรุงเรือง  และอาจารยวรชพร  เพชรสุวรรณ คณะกรรมการตรวจงานวิจัย       

ที่ไดเสียสละเวลา ใหคําปรึกษา และใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนในการศึกษา ตลอดจนเปนกําลังใจใหกับผูวิจัย

ดวยดีเสมอมา ผูวิจัยจึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงในจังหวัดพัทลุง ทุกทานที่เสียสละเวลาในการใหขอมูล ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ

ตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการศึกษาวิจัย  

สุดทายขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทาน ที่ไดประสิทธิประสาทวิชา ตลอดระยะเวลาที่ฝกอบรม 

ขอขอบคุณสถาบันพัฒนาบุคลากรดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เปนแหลงขอมูลดานการศึกษา 

และเปนแหลงคนควาเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ และขอบคุณผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรดานการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยผูอํานวยการโครงการหลักสูตร นบ.ปภ.รุนที่ 15 ที่ไดกรุณาตรวจสอบ แนะนํา 

และใหแนวทางอันถูกตอง จนทําใหรายงานการศึกษาสําเร็จลงดวยดี 
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                      เมษายน 2562 
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บทสรุปผูบริหาร 

ในการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใชแอพพลิเคช่ันไลน มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช

แอพพลิเคช่ันไลนในการแจงเตือนภัยและขาวสารสาธารณภัยของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการปองกัน     

และบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดพัทลุง จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลและปจจัย

ภายนอก ในดานการใชแอพพลิเคช่ันไลนในการแจงเตือนภัยและขาวสารสาธารณภัย 

ประชากรที่ใชในการศึกษา คือเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย         

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดพัทลุง จาก 74 แหง ๆ ละ 2 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 148 คน ที่ผานการ

อบรมโครงการแจงเตือนภัย ปงบประมาณ 2561 จัดโดยสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

พัทลุง กลุมตัวอยาง คือ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นจังหวัดพัทลุง ที่ผานการอบรมโครงการดังกลาว จํานวน 74 แหง ๆ ละ 1 คน รวม 74 คน         

โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบสะดวก (convenient sampling) เครื่องมือในการวิจัย เปนแบบสอบถาม          

เก็บขอมูลโดยใหตอบแบบสอบถามผานระบบ Google Form แลวนํามาประมวลผลขอมูลทางสถิติ            

ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรในการคํานวณหารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษา พบวากลุมตัวอยางเปนเพศชาย จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 56.76 เพศหญิง 

จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 43.24 สวนใหญมีอายุระหวาง 41-45 ป (รอยละ 40.54 ) ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี (รอยละ 44.59) ประสบการณการทํางานดานการปองกันและบรรเทาธารณภัยตํ่ากวา 10 ป    

(รอยละ 54.05) หนวยงานตนสังกัด เทศบาลตําบล (รอยละ 63.51)  

พฤติกรรมการใชแอพพลิเคช่ันไลนในการแจงเตือนภัยและขาวสารสาธารณภัยของเจาหนาที่

ผูปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดพัทลุง อยูในระดับมาก

ทั้งโดยรวมและรายขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การใชแอพพลิเคช่ันไลนดานการปองกันและบรรเทา  

สาธารณภัยหลังเกิดสาธารณภัยทั้งแจงและรับขอมูลขาวสาร  ( X =4.18, SD=0.75 ) และการใชแอพพลิเคช่ัน

ไลนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสงขาวสารทั้งขอความ รูปภาพ วีดีโอ และอ่ืน ๆ  ( X =4.18, 

SD=0.83) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การใชแอพพลิเคช่ันไลนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    

โดยไมจํากัดชวงเวลา ( X =4.01, SD=0.84)  

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับการใชแอพพลิเคช่ันไลนในการแจงเตือนภัยและ

ขาวสาร  สาธารณภัย สรุปเปนประเด็น ดังน้ี 

1. ดานความถูกตองของขอมูลที่สงและการตอบรับขอมูล ไดแก 1) เมื่อแจงขอมูลขาวสารไป 

ทางแอพพลิเคชันไลนแลว ไมมีการตอบรับการไดรับขอมูล 2) เนนขาวจริง ถูกตองและเนนสงขาวงานปองกัน

และบรรเทาเทาน้ัน ไมควรแทรกขาวอ่ืน 3) ขาวสารที่แชรมาโดยไมมีการตรวจสอบ จึงควรใชวิทยุสื่อสาร      

จะดีกวาโดยรวมกันของทุกเครือขายเมื่อเกิดภัยพิบัติ 4) การรับ สงขอมูลขาวสาร ผานแอพพลิเคช่ันไลน      

อาจมีการคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงบาง และ 5) ขอมูลที่ไดรับไมแนใจวาเปนปจจุบัน หรือเช่ือถือไดหรือไม 



  

 

2. ดานสัญญาณอินเตอรเน็ต ไดแก 1) สัญญาณอินเตอรเน็ตไมเสถียร 2) บางสถานที่สัญญาณ

หรือ ระบบอินเตอรเน็ตไมเสถียร และ 3) สัญญาณอินเตอรเน็ตไมทั่วถึงครอบคลุมทุกพ้ืนที่  

3. อ่ืน ๆ ไดแก 1) บางคนไมใชไลนใหเปนประโยชน 2) เปนประโยชนตอการรับรูขาวสาร        สา

ธารณภัยอยางมาก แตทั้งน้ีขึ้นอยูกับผูรับขอมูลที่อาจจะนําไปขยายผลตอ ซึ่งอาจทําใหต่ืนตระหนกจนเกินไป 

และ 3) บุคลากรโดยรวมจะไมคอยเขาใจเรื่องเทคโนโลยีดานขอมูลขาวสาร จะตองมีการพัฒนาเพ่ิมเติม 
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สารบัญ 

               หนา 

คํานาํ          ก 

กิตติกรรมประกาศ        ข 

บทสรปุสาํหรบัผูบริหาร        ค 

สารบัญ          ง 

บทท่ี 1 บทนํา         1 

ความเปนมาและความสาํคญัของปญหา     1   

วัตถุประสงคการศึกษา       2 

ขอบเขตของการศึกษา       2 

ประโยชนที่ไดรับในการศึกษา      3 

บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ    4 

แนวคิด ทฤษฎี และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ    4 

วรรณกรรมและงานวิจัยทีเ่ก่ียวของ     12 

กรอบแนวคิดในการวิจัย       15 

นิยามศพัทปฏิบัติการ       16 

สมมติฐานการวิจัย       16  

บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจยั       17 

ประชากร        17 

กลุมตัวอยาง        17 

เครื่องมือทีใ่ชในการศึกษา      17  

การตรวจสอบสรางเครื่องมือ      18 

การเก็บรวบรวมขอมูล       18 

การแปรผลขอมูล       18 

สถิติที่ใชในการวิเคราะห       18 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

               หนา 

บทท่ี 4 การวิเคราะหขอมูล       19 

การแปลความหมาย       19 

ขอมูลสภาพทัว่ไปปจจัยสวนบุคคล      19 

บทท่ี 5 บทสรุปและอภปิรายผล      25 

สรุปผลการศึกษา       25  

การอภิปรายผล        26 

ขอเสนอแนะสาํหรับการนาํผลไปใช     27  

บรรณานุกรม         

ภาคผนวก 

 แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 แบบเสนอโครงรางการศึกษาวิจัยสวนบุคคล 

 รายชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดพัทลุง 

ประวตัิผูเขียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จ 

รายการตาราง 

           หนา 

ตารางที่ 1    แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามขอมูลทั่วไป  19  

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชแอพพลิเคช่ันไลน 

จําแนกตามระดับการปฏิบัติ      20 

ตารางที่ 3   แสดงคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรม 

การใชแอพพลิเคช่ันไลนในการแจงเตือนภัยและขาวสารสาธารณภัย  21 

ตารางที่ 4    แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชแอพพลิเคช่ันไลน 

จําแนกตามระดับการศึกษา      22 

ตารางที่ 5   แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชแอพพลิเคช่ันไลน 

จําแนกตามประสบการณการทํางาน     23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 1 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

สถานการณสาธารณภัย ในปจจุบันมีแนวโนมทวีความรุนแรงและซับซอนมากขึ้น เปนปจจัย

สําคัญอยางหน่ึงที่สรางความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รวมถึงสงผลกระทบตอการพัฒนา

ประเทศ ดังน้ันการจัดการสาธารณภัยอยางเปนระบบจึงจัดเปนกลไกสําคัญในการลดความเสี่ยง                 

จากสาธารณภัย เหตุน้ีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงไดดําเนินการปรับกลไกการจัดการสาธารณภัย

ดวยการนําเสนอโมเดล “การจัดการสาธารณภัย : ปภ.4.0” (พ.ศ.2560-2579) มาใชเพ่ือรองรับการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลกยุคดิจิทัล อันจะนําสูการจัดการสาธารณภัยอยางย่ังยืนที่พรอมดวย        

การประสานพลัง “ประชารัฐ” ในการเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการจัดการสาธารณภัยเชิงรุก             

ที่ครอบคลุมและเช่ือมโยงทุกมิติ 

“การจัดการสาธารณภัย : ปภ.4.0” (พ.ศ.2560-2579) โดยประสานพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนกลไก

การจัดการสาธารณภัย โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลางในการแกไขปญหาสาธารณภัย สงเสริมใหทุกภาคสวน

รวมจัดการสาธารณภัย เช่ือมโยงเครือขายพรอมรับมือและจัดการสาธารณภัยอยางเขมแข็งและเตรียมพรอม

องคกรรองรับการจัดการสาธารณภัย : ปภ.4.0 โดยใชเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนงานทั้งระบบ (Digital 

Culture) พัฒนาบุคลากรใหปรับตัวเทาทันตอเทคโนโลยี สรางองคกรใหพรอมรับมือและจัดการสาธารณภัย  

ทุกรูปแบบ วางแผนรับมือสาธารณภัยเชิงกุลยุทธที่ครอบคลุมทุกมิติ จึงเก่ียวพันกับอุปกรณสื่อสารดิจิทัล    

มากย่ิงขึ้น ปจจุ บันอุปกรณสื่อสารดิจิทัลที่ ไดรับความนิยมมากคือโทรศัพทมือถือแบบสมารทโฟน 

(Smartphone) เน่ืองจากมีการพัฒนาการกาวหนาของเทคโนโลยีสมัยใหมมากย่ิงขึ้น โดยมีแอพพลิเคช่ันใหใช

งานมากมาย สามารถรองรับการใชงานอินเทอรเน็ต การใชงานโซเซียลเน็ตเวิรค นอกจากน้ียังมีแอพพลิเคช่ัน

สนทนาช้ันนํา เชน LINE, YouTube, Facebook, Twitter ฯลฯ ทําใหการสงขอมูลสามารถรับ-สงขอมูล      

ในแบบเวลาปจจุบัน (Real time)  

ปจจุบันแอพพลิเคช่ันบนอุปกรณสื่อสารดิจิทัล ที่นิยมใชคือ “ไลน” ซึ่งการใชงานแอพพลิเคช่ัน

ไลน มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ดวยคุณสมบัติพิเศษของแอพพลิเคช่ันที่สามารถแชท สรางกลุม สงขอความ     

โพสตรูปตางๆ และโทรคุยกันแบบเสียง นอกจากน้ีจุดเดนอยางหน่ึงของไลน คือบริการ Free Voice Calls     

ที่ใหผูใชงานสามารถโทรหาผูที่ใชไลนดวยกัน โดยใชงานผานเครือขาย 3G และ Wi-Fi เพ่ือสงขอมูลรูปแบบ

เสียง โดยไมมีคาใชจายเพ่ิมเติม หากผูใชมีแพ็กเกจอินเตอรเน็ตจากเครือขายบริการมือถือ หรือจากเครือขาย

อินเตอรเน็ตบานหรือสํานักงานที่มีบริการ อีกทั้งนอกจากการแชทดวยการสงขอความแบบปกติแลวไลน       

ยังสามารถอัดภาพวีดีโอหรือเสียงแลวสงไปในไลน สามารถสรางกลุมเพ่ือรับสงขาวสารไดในแบบเวลาปจจุบัน 

และทําใหเกิดการทํางานไดทุกสถานที่และทุกเวลาอีกดวย ดวยเหตุน้ี การใชแอพพลิเคช่ันไลนจึงเปนชองทาง  

ในการเขาถึงขอมูลการแจงเตือนภัยและขาวสารสาธารณภัย  
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รวมทั้งเปนการสรางเครือขายในการปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งน้ีเพ่ือการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในแตละพ้ืนที่ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชนใหไดมากที่สุด  

 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพัทลุงเล็งเห็นถึงประโยชนของการใช

แอพพลิเคช่ันไลนในแจงเตือนภัยและขาวสารสาธารณภัย จึงไดจัดอบรมใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการ

ชวยเหลือและแจง เตือนภัยประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นครอบคลุมทั้ง 74 แหง ในจังหวัดพัทลุง

ขึ้นในปงบประมาณที่ผานมา โดยการใชแอพพลิเคช่ันไลนนับเปนชองทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือบรูณาการการทํางานรวมกับภาคีเครือขายดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย             

ตามแนวทางประชารัฐ เปนไปตามนัยแหง “การจัดการสาธารณภัย”: ปภ. 4.0 (พ.ศ. 2560-2579)              

การประยุกตใชอุปกรณสื่อสารดิจิทัล เพ่ือการเขาถึงขอมูลการแจงเตือนภัยและขาวสารสาธารณภัย โดยการ

รวมผูใชหลายๆ คนไวในกลุมเดียว เพ่ือใหการแจงเตือนหรือแจงสถานการณเปนไปในลักษณะเครือขายที่

กระจายขอมูลไดครอบคลุมพ้ืนที่ที่เก่ียวของกับสาธารณภัย ทําใหความเสียหายลดลงได เพราะมีเวลาในการ

เตรียมพรอมรับมือหรือเผชิญเหตุ อยางไรก็ตามการใชแอพพลิเคช่ันบนอุปกรณสื่อสารดิจิทัลจะสัมฤทธิผลมาก

นอยเพียงใดก็ขึ้นอยูกับความสามารถของผูใชอุปกรณดังกลาวรวมดวย ผูวิจัยจึงไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช

แอพพลิเคช่ันไลนในการแจงเตือนภัยและขาวสารสาธารณภัยของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการชวยเหลือและ

แจงเตือนภัยประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดพัทลุง เพ่ือติดตามการใชแอพพลิเคช่ันไลนในการ

แจงเตือนภัยและขาวสารสาธารณภัยของเจาหนาที่กลุมดังกลาว 

วัตถุประสงคการวิจัย 

เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชแอพพลิเคช่ันไลนในการแจงเตือนภัยและขาวสารสาธารณภัย        

ของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการชวยเหลือและแจงเตือนภัยประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

จังหวัดพัทลุง 

ขอบเขตของการศึกษา 

1. วิธีการศึกษา    

    การศึกษาน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research)  

2. ขอบเขตการศึกษา 

2.1 ขอบเขตดานเน้ือหา ในการวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช 

แอพพลิเคช่ันไลนในการแจงเตือนภัยและขาวสารสาธารณภัยของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดพัทลุง 

  2.2 ขอบเขตดานประชากรที่ใชในการศึกษา คือ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดพัทลุงทุกแหง จํานวน 74 แหง โดยผูวิจัยเลือกที่จะใช

ประชากรดังกลาว แหงละ 1 คน รวม 74 คน 

 



3 

  2.3 ขอบเขตดานเวลา เก็บรวบรวมขอมูลต้ังแตเดือน กุมภาพันธ ถึงเดือนมีนาคม 2562 

ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

หนวยงานที่เกี่ยวของ (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง, องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในพ้ืนที่) ไดทราบแนวทางในการแกไขปญหาและพัฒนาการเขาถึงขอมูลการใชแอพพลิเคช่ันไลน 

ในการแจงเตือนภัยและขาวสารสาธารณภัย 

  

 

 

  



บทที่ 2  

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการใชแอพพลิเคช่ันไลนในการแจงเตือนภัยและขาวสารสาธารณภัย

ของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดพัทลุง” 

การศึกษาครั้งน้ีผูศึกษาไดทําการรวบรวม และประมวลเอกสารตาง ๆ โดยแยกออกเปนแนวคิด ทฤษฎี        

และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของตามหัวขอ ดังน้ี 

1. พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีของมนุษย 

2. แอพพลิเคช่ันไลน LINE 

3. โมเดลการจัดการสาธารณภัย: ปภ. 4.0 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4. แนวทางปฏิบัติที่ดีในการทํางานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

5. บทบาทหนาที่ของเจาหนาที่หนาที่ผูปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีของมนุษย  

 สุชาดา พลาชัยภิรมยศิลป : แนวโนมการใชสมารทโฟนของคนไทย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พบวา

อุปกรณสื่อสารที่ไดรับความนิยมมากในปจจุบันคือโทรศัพทมือถือ แบบสมารทโฟน (Smartphone) เน่ืองจาก

การพัฒนาความสามารถของโทรศัพทมือถือที่แตเดิมมีไวสนทนา กันเทาน้ัน แตปจจุบันผูใชมีกิจกรรมเพ่ิมขึ้น

จากการใชงานโทรศัพทมือถือ เชน การเช่ือมตอเขาสูอินเตอรเน็ต การเปดรับขอมูลขาวสาร สมารทโฟน 

(Smart Phone) คือโทรศัพทมือถือ ที่นอกเหนือจากใชโทรออก-รับสายแลวยังมีแอพพลิเคช่ันใหใชงานมากมาย 

สามารถรองรับการใช งานอินเทอร เ น็ตผาน 4G, 3G, Wi-Fi และสามารถใช งานโซเซียลเน็ตเ วิรค                  

และแอพพลิเคช่ันสนทนาช้ันนํา เชน LINE, Youtube, Facebook, Twitter ฯลฯ โดยปจจุบันน้ีมีสถิติการใช

ของคนไทยเขาถึงอินเทอรเน็ตผานสมารทโฟนเกือบ 7 ช่ัวโมงตอวัน สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

(องคการมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตดา) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเผยผลสํารวจ

พฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ต ป 2560 ในชวงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2560 พบวาโซเซียลมีเดียที่คนไทย    

นิ ย ม ใ ช ม า ก ที่ สุ ด ไ ด แ ก  Youtube (97.1%) Facebook (96.6%)  LINE (95.8%) Instagram (56%)          

Pantip (54.7%) Twitter (27.6%) และ WhatsApp (12.1%) การเปลี่ ยนผ านไปสู ชี วิต ดิจิทัล  (Digital 

Transformation) แนวโนมที่นาจับตาของการสํารวจ ครั้งน้ีเห็นจะเปนการเปลี่ยนผานจากวิถีออฟไลนด้ังเดิม

ไปสูชีวิตดิจิทัลของคนไทยมากขึ้น โดยเฉพาะการใชบริการจองต๋ัวโดยสาร, จองโรงแรม, งานรับสงเอกสาร   

หรือบริการสั่ งอาหารแบบ Delivery ที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้นอยางมี นัยสําคัญ (สํานักงานพัฒนาธุรกรรม              

ทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน), 2550 อางในชญานิศ ยอดบุญลือ 2561) 
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พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของกลุมคนแตละ Generation  

1. Gen Z คือ กลุมคนที่เกิดต้ังแตป 2544 เปนตนไป เปนเจนเรช่ันที่ถูกแวดลอมไปดวย

เทคโนโลยี ดังน้ันแลวในแทบทุกกิจกรรมของพวกเขาจะผูกติดอยูกับอินเทอรเน็ตอยางใกลชิด โดยมาก         

จะใชงานเพ่ือความบันเทิงเปนหลัก ทั้งโซเซียลมีเดีย Youtube, Facebook, LINE หรือไมก็ดูหนัง ฟงเพลง และ

เลนเกมออนไลน 

2. Gen Y คือ กลุมคนที่เกิดต้ังแตป 2524-2543 เปนกลุมคนที่โตมาพรอมกับคอมพิวเตอร 

อินเทอรเน็ต เทคโนโลยีไอที ดวยเหตุน้ี กลุมเจนวายจึงมีปริมาณการใชอินเทอรเน็ตสูงสุด เมื่อเทียบกับเจนอ่ืนๆ 

ทั้งในชวงวัน ธรรมดาหรือวันหยุดสุดสัปดาห 

3. Gen X คือ กลุมคนที่เกิดในชวงป 2508-2523 ซึ่งเปนยุคที่เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตกําลังพัฒนา 

ถือเปนกลุมคนในชวงรอยตอแหงยุคสมัยก็วาได และเปนที่นาสังเกตวาคนในเจนน้ี คอนขางจะช่ืนชอบใชเน็ต           

บนแอพพลิเคช่ันไลนมากเปนพิเศษ 

4. Baby Boomer คือ คนที่เกิดระหวางป 2489-2507 หรือกลุมคนวัย 50 ปขึ้นไป ซึ่งเกิดในยุค            

ที่เทคโนโลยีไอทีไมทันสมัยมากนัก อยางไรก็ตาม พบวาปจจุบันคนกลุมน้ีจํานวนไมนอยก็พยายามเรียนรู      

ทําความเขาใจเพ่ือปรับตัวใหเขากับยุคสมัยแตระยะเวลาการใชงานอินเทอรเน็ตก็จะเปนไปแบบสั้นๆ        

เฉลี่ย 1-2 ช่ัวโมง/วัน 

ผลสํารวจพบวา คน Gen Y (อายุ 17-36 ป) เปนกลุมที่ใชอินเทอรเน็ตตอวันสูงสุด โดยในชวง  

วันทํางานหรือวันเรียนหนังสือใชเฉลี่ยที่ 7.12 ช่ัวโมง/วัน และมากถึง 7.36 ช่ัวโมง/วันในชวงวันหยุด ขณะที่ 

Gen X (อายุ 37-52 ป) และ Gen Z (อายุนอยกวา 17 ป) ใชอินเทอรเน็ตในวันทํางานและวันเรียนหนังสือ   

โดยเฉลี่ยเทากันที่ 5.48 ช่ัวโมง/วัน แตในวันหยุด Gen Z กลับใชเพ่ิมขึ้นเปน 7.12 ช่ัวโมง/วัน สวนทางกับ  

Gen X ที่ใชลดลงที่ 5.18 ช่ัวโมง/วัน โดยกลุม Baby Boomer (อายุ 53-71 ป) ใช 4.54 ช่ัวโมง/วัน ในวัน

ทํางานและ 4.12 ช่ัวโมง/วันในวันหยุด สําหรับสถานที่ที่นิยมใชอินเทอรเน็ตมากที่สุดยังคงเปนที่บาน คิดเปน 

85.6% รองลงมา คือ ที่ทํางาน 52.4% ตามมาดวยการใชระหวางเดินทาง 24% เพ่ิมขึ้นจาก 14% ในปกอน 

ขณะที่การใชอินเทอรเน็ตที่สถานศึกษาลดลงจาก 19.7% เปน 17.5% ในปน้ี (สํานักงานพัฒนาธุรกรรม       

ทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน), 2550 อางในชญานิศ ยอดบุญลือ 2561) 

สังคมเครือขายเปนสังคมที่เกิดขึ้นบนโลกไซเบอร ซึ่งมีความกวางใหญไพศาล ไมสิ้นสุด ซึ่งสังคม       

ที่เกิดขึ้นก็คือเครือขายหน่ึงของโลก ที่เช่ือมโยงเขาดวยกันในรูปแบบเฉพาะเจาะจง เชน ทางดานความคิด     

เงินทอง มิตรภาพ การคา ซึ่งอธิบายไดวาสังคมเครือขายก็คือ แผนผังความเก่ียวของ ที่มาจากความสนใจ      

ในรูปแบบตางๆ กัน มารวมเขาไวดวยกัน เชน กลุมเพ่ือนสมัยอนุบาล เพ่ือนประถม กลุมคนรักกลอง กลุมคน  

ที่สะสมตุกตาไบรท กลุมแฟนคลับของศิลปนเกาหลีเปนตน โดยมี Website ที่ไดรับความนิยม และเปนที่    

รูจักกันดี เปนตัวกลางเช่ือมตอความชอบของคนแตละกลุมเขาไวดวยกันซึ่งเปนแนวโนมการเปลี่ยนแปลงใหม 

ทางสังคมโลกเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหการกระจายขอมูลขาวสารเปนไปอยางรวดเร็ว และมีลักษณะ       

การกระจายแบบทุกทิศทาง และมีระบบตอบสนองอยางรวดเร็ว และยังสื่อสารแบบสองทิศทาง  
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ดวยเหตุน้ีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมจึงแตกตางจาก 

ในอดีตมาก ดังจะเห็นไดจากวิกฤตการณทางดานเศรษฐกิจจากประเทศหน่ึงมีผลกระทบตอประเทศอ่ืน ๆ   

อยางรวดเร็วและกวางขวาง ผลของความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหเกิดแนวโนม            การ

เปลี่ยนแปลงที่สําคัญหลายดาน แนวโนมที่สําคัญที่เกิดจากเทคโนโลยีที่สําคัญและเปนที่กลาวถึงกันมาก  ทําให

เกิดสภาพทางการทํางานแบบทุกสถานที่และทุกเวลา เมื่อการสื่อสารแบบสองทางกาวหนาและ  แพรหลายขึ้น 

การโตตอบผานเครือขายทําใหเสมือนมีปฏิสัมพันธไดจริง เรามีระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ ระบบประชุมบน

เครือขาย มีระบบการคาบนเครือขาย ลักษณะของการดําเนินธุรกิจเหลาน้ีทําใหขยายขอบเขต     การทํางาน 

หรือดําเนิน กิจกรรมไปทุกหนทุกแหง และดําเนินการไดตลอด 24 ช่ัวโมง เราจะเห็นจากตัวอยาง  ที่มีมานาน

แลว เชน ระบบ เอทีเอ็ม ทําใหการเบิกจายไดเกือบตลอดเวลา และกระจายไปใกลตัวผูรับบริการมากขึ้น แต

ดวยเทคโนโลยีที่ กาวหนาย่ิงขึ้น การบริการจะกระจายมากย่ิงขึ้นจนถึงที่บาน ในอนาคตสังคม      การทํางาน

จะกระจายจนงานบาง งานอาจน่ังทําที่บานหรือที่ใดก็ได และเวลาใดก็ได                                   (ที่มา : 

https:www.vcharkarn.com/varticle/41453 อางถึงในชญานิศ ยอดบุญลือ 2561) 

ในปจจุบัน เครือขายสังคมออนไลนไดกลายเปนปรากฏการณของการเช่ือมตอการสื่อสารระหวาง

บุคคล โดยมุงเนนการสรางชุมชนออนไลนเพ่ือเปนชองทางแลกเปลี่ยน แบงปนขอมูล ความสนใจเฉพาะเรื่อง 

ซึ่งกันและกัน เครือขายสังคมออนไลนเปนสื่อใหมประเภทหน่ึงของสื่อสังคมออนไลน (Social Media) ซึ่งเปน

ชองทางการสื่อสารผานสื่อใหมที่เปนที่นิยมมากของผูใชอินเทอรเน็ต โดย We Are Social ดิจิทัลเอเจนซี่     

และ Hootsuite ผูใหบริการระบบจัดการ Social Media และ Marketing Solutions ไดรวบรวมสถิติการใช

งานสื่อสังคมออนไลนทั่วโลก พบวา มีผูใชงานอินเทอรเน็ตประมาณ 57 ลานคน และใชสื่อสังคมออนไลน   

มากถึง 51 ลานคน โดยใชเปนประจําผานสมารตโฟนและอุปกรณอ่ืน 46 ลานคน จากจํานวนประชากร         

ในประเทศทั้งหมด 69.11 ลานคน (สถิติผูใชดิจิทัลทั่วโลก 2561 อางในชุมนุมพร มงคล 2561) เน่ืองจาก

เครือขายสังคมออนไลนเปรียบเสมือนพ้ืนที่ในการแสดงความเปนตัวตน แลกเปลี่ยนขอมูล ความคิดเห็นจาก

ผูใชงานที่มีลักษณะความช่ืนชอบที่คลายคลึงกัน  (ปณิชา นิติพรมงคล, 2555) ดวยวิธีที่ผูสงสารแบงปนสาร   

ไปยังผูรับสารผานเครือขายออนไลน โตตอบระหวางกัน (พิชิต วิจิตรบุญยรักษ, 2553) สื่อสังคมออนไลน 

(Social Media) ยังเปนรูปแบบการสื่อสารขอมูลที่มีการนํา เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลาย

เขามามีสวนเก่ียวของ ผานอุปกรณที่ทันสมัย เชน  โทรศัพทเคลื่อนที่สมารตโฟน (Smartphone) แท็บเล็ต 

(Tablet) สงผลใหมีการใชงานสื่อสังคม ออนไลนเพ่ิมขึ้นตามไปดวย ทําใหหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

องคกร หรือกลุมบุคคลให ความนิยมในการนํา  สื่อสังคมออนไลน มาใชประโยชนทั้งในการสื่อสารติดตอกัน

ภายในและภายนอก หนวยงาน รวมถึงการเผยแพร ประชาสัมพันธและการติดตอสื่อสารกับประชาชนมากขึ้น 

(แสงเดือน ผองพุฒ, 2556 อางในชุมนุมพร มงคล 2561) โดยกระทําผานโปรแกรม  หรือซอรฟแวร              

ในโทรศัพทมือถือ ที่เรียกวา แอปพลิเคชัน (Mobile Application) ที่มีผูผลิตออกมาเพ่ือตอบ สนองความ

ตองการของผูใชงานเปนจํานวนมาก และไดรับความนิยมเน่ืองจากเปนเทคโนโลยีการสื่อสารที่ สามารถ

เช่ือมโยงกันอยางทั่วถึง ไดทุกสถานที่ ทุกเวลา สื่อสารแบบไรสายไดคลองตัวย่ิงขึ้น (วงหทัย ตันชีวะวงศ, 2557)  
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โดยแอพพลิเคช่ัน ในสื่อสังคมออนไลนที่ไดรับความนิยมในประเทศไทยอยางมาก 3 อันดับแรก 

คือ อันดับที่ 1 เฟซบุก (Facebook) อันดับที่ 2 คือ ยูทูป (YouTube) และอันดับที่ 3 ไลน (Line) (สถิติผูใช

ดิจิทัลทั่ว โลก, 2561) จากสถิติที่ เ ก่ียวของกับแอปพลิเคช่ันไลน (LINE Application) พบวามีผู ใชงาน         

แอพพลิเคชันไลนทั่วโลกประมาณ 217 ลานคน ประเทศที่มีการใชงานสูงสุด 4 อันดับแรกคือ ญี่ปุน ไทย 

ไตหวัน และอินโดนีเซีย โดยประเทศไทยมีผูใชงานแอพพลิเคช่ันไลน กวา 44 ลานคน เปนอันดับ 2 ของโลก 

รองจากประเทศญี่ปุน คิดเปน 83% ของจํานวนประชากรไทยทั้งหมด สวนใหญใชงานผาน โทรศัพทเคลื่อนที่

สมารทโฟน ในแตละเดือนมากกวา 171 ลานราย (ธ๊ัมสอัพ, 2) นอกจากน้ี แอปพลิเคชันไลนยังเปนแอพพลิ    

เคช่ันที่มีการใชงานสูงสุดในประเทศไทย และมียอดการดาวนโหลดเปน อันดับที่ 3 ใน 10 อันดับแอพพลิเคช่ัน

ที่มียอดการดาวนโหลดสูงสุดรองจากเฟซบุก แมสเซ็นเจอร และเฟซบุก (สถิติผูใชดิจิทัลทั่วโลก  2561)        

เมื่อพิจารณาคุณสมบัติที่ทําใหแอพพลิเคช่ันไลน ไดรับความนิยมอยางมากน้ัน มาจากการที่แอพพลิเคช่ัน

ดังกลาว ใหบริการการรับสงขอความโตตอบแบบทันที (Instant Messaging) ที่เปด ใหบริการ 17 ภาษา      ใน 

230 ประเทศทั่วโลก มีคุณสมบัติเนนการแชทออนไลน (Online Chat) แบบทันตอเหตุการณทันทีทันใด (Real 

time) โดยผูใชสามารถเลือกใชงานผานอุปกรณสื่อสารได หลากหลายผานระบบปฏิบัติการ iOS, Android, 

Windows Phone, Blackberry บนโทรศัพท เคลื่อนที่สมารทโฟน (Smart Phone) หรือ แท็บเล็ต (Tablet) 

รวมถึงบนเครื่องคอมพิวเตอรสวน บุคคล (Personal Computer : PC) และ Mac เปนตน           โดยผูใชงาน

สามารถแบงปน (Share) ขอมูล ขาวสารตางๆ ในรูปแบบขอความ (Text) สต๊ิกเกอรตัวการตูน (Sticker) รูป

สัญลักษณที่ใชแทน อารมณ (Emoticon) รูปภาพ (Photo) วิดีโอ (Video) ขอความเสียง (Voice message) 

ผูใชสามารถ เลือกสนทนาแบบสวนบุคคล (Private) และแบบกลุมเฉพาะ (Group Communication) สําหรับ

การ สนทนาที่มีความเก่ียวของกันระหวางบุคคลหลายบุคคล รวมถึงการโทร     ดวยเสียง (Voice Call) และ 

แบบเห็นหนา (Video Call) โดยไมเสียคาใชจายเน่ืองจากสามารถดาวนโหลด  และใชงานไดฟรี (LINE 

Corporation, 2017) ดวยลักษณะและคุณสมบัติของแอพพลิเคช่ันไลนที่ไดกลาว     มาขางตน ทําใหผูใช

สมารตโฟน จํานวนมากดาวนโหลดแอพพลิเคช่ันไลนมาเพ่ือใชประโยชนและสนองตอ  ความตองการในดาน

ตางๆ ตามวัตถุประสงคที่แตกตางกัน ซึ่งรวมถึงหนวยงานหรือองคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐ  และภาคเอกชนที่ใช 

แอพพลิเคช่ันไลนในการสื่อสารไปยังกลุมเปาหมายเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว     (ศุภศิลป กุลจิตตเจือ

วงศ, 2556) และใชเปนเครื่องมืออํานวยความสะดวกสบายในการใชงานดานตางๆ เชน เปนเครื่องมือชวยใน

ดานการติดตอสื่อสาร ดานความสะดวกรวดเร็วและระยะเวลา ดานสังคม ดานความบันเทิง รวมถึงการนําไป

ประยุกตเพ่ือใชประโยชนและสนองตอความตองการดานการ ทํางานอีกดวย โดยสังเกตไดจากความนิยมและ

จํานวนของผู ใชแอพพลิ เค ช่ันไลน  ที่ เ พ่ิมมากขึ้นโดยจะ  เห็นไดจากการที่ สํ า นัก วิจัย เอแบคโพล 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สํารวจความคิดเห็นจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

เก่ียวกับเรื่องพฤติกรรมการใชแอพพลิเคช่ันไลน พบวา 81.3% ของผูใชมีการใชงานแอพพลิเคช่ันดังกลาว   

อยางมากในเวลาเรียนและเวลาทํางาน โดย 78.4% ใชสําหรับคุยเรื่องทั่วไป  
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สวน 70.0% ใชเพ่ือการติดตอเรื่องงาน ธุรกิจ คาขาย เรื่องเรียน โดยชวงเวลา 5 ในการใชแอปพลิเคชันไลนน้ัน 

รอยละ 68.3 ใชไลนทั้งวันในการติดตอสื่อสารในแตละวัน 

 Musa, Azmi & Ismail (2015 อางใน ชุมนุมพร มงคล 2560) ศึกษาเรื่องการใชประโยชน     

และการสนองความตองการจากการใชสื่อสังคมออนไลน โดยพบวา ผูคนใชสื่อสังคมออนไลนเพ่ือตอบสนอง

ความตองการตางๆ ไดแก 

1. ใชเพ่ือการปฏิสัมพันธทางสังคม (Social Interaction) หรือการรวมกลุมทางสังคม           โดย

สื่อสังคมออนไลนเปนปจจัยสําคัญอยางหน่ึงในการเปนพ้ืนที่สําหรับการแสดงความคิดเห็นตอสาธารณะ เชน เฟ

ซบุก (Facebook) และฟอรัมออนไลน (Forum) ที่อนุญาตใหผูใชงานใชสื่อสังคมออนไลนเพ่ือสังสรรค มีสวน

รวมและพูดคุยโตตอบกันในประเด็นตางๆ กับบุคคลที่เกี่ยวของ เชน ครอบครัว คูสมรส เพ่ือน เปนตน 

2. ใชเพ่ือฆาเวลา (Killing Time) เมื่อเกิดความรูสึกเบ่ือหนายระหวางการทํางานหรือการรอ

บทเรียนที่จะเริ่มตนในช้ันเรียน หรือใชคลายความตึงเครียดระหวางรอเวลาทํากิจกรรม 

3. ใชเพ่ือความบันเทิง (Entertainment) ความบันเทิงเปนสิ่งที่สําคัญในหมูมวลชนเพราะผูคน

มักชอบที่จะไดรับความบันเทิงหรือมีความสุขจึงใชสื่อสังคมออนไลนเพ่ือตอบสนองความตองการในการพักผอน

หยอนใจและความบันเทิง เชน เลนเกม อานความคิดเห็นที่ขําขันและรับชมสิ่งที่สามารถทําใหหัวเราะได 

4. ใชเพ่ือการแสวงหาและแบงปนขอมูล (Seeking and Sharing of Information) สื่อสังคม

ออนไลนชวยใหผูคนใชงานคนหาและแบงปนขอมูลดานตางๆ ไดงายขึ้น โดยผูใชงานใชเพ่ือหาขอมูลเก่ียวกับ

ขอเสนอดานการทํางาน การขายผลิตภัณฑ ธุรกิจ รวมถึงใชสื่อสังคมออนไลนเพ่ือเอ้ือประโยชนสําหรับกิจกรรม 

เชน วันเกิด งานเลี้ยงสังสรรคหรือเรียนรูวิธีการทําสิ่งตางๆ เปนตน 

5. ใชเพ่ือการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) สื่อสังคมออนไลนถือวามีสวนในการขัดเกลา

ทางสังคมเน่ืองจากเปนศูนยกลางในการพบปะเพ่ือนใหมและรักษาความสัมพันธกับคนกลุมเดิมที่มีอยู          

และความสัมพันธในรูปแบบตางๆ กับบุคคลที่หลากหลาย 

6. ใชเพ่ือการแสดงออกของตัวเอง (Self-expression) การรวมกลุม หรือแสดงตัวตน             ใน

เครือขายสังคมออนไลนทําใหหลายคนเปนที่รูจักมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นจากการแบงปน  เรื่องราว

โพสตรูปภาพ หรือเชิญคนเขารวมกลุม 

7. ใชเพ่ือการศึกษา (Education) หน่ึงในหนาที่สําคัญของสื่อคือการใหความรูแกประชาชน

ฉะน้ันผูคนจึงหันไปใชสื่อสังคมออนไลนเพ่ือการเรียนรูและการศึกษาดวยตนเองมากขึ้น ตลอดจนเปนการคนหา

ขอมูลผานเครื่องมือการคนหา (Search engine) และหองสมุดออนไลน เชน กูเกิ้ล(Google) วิกิพีเดีย 

(Wikipedia) ที่ทําใหผูใชคนหาบทความ เน้ือหาทางการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู 
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8. ใชเพ่ือการตรวจตรา เฝาระวัง (Surveillance) บุคคลใชสื่อสังคมออนไลนเพ่ือตรวจสอบ

เหตุการณบางอยางที่เกิดขึ้น เพ่ือสอดแนมและตรวจสอบสิ่งที่ผูอ่ืนกําลังทําอยู ผูใชสื่อสังคมออนไลนมีเสรีภาพ

ในการสื่อสารสามารถอัปโหลดรูปภาพรูปภาพและวิดีโอ โดยใชโทรศัพทมือถือโพสตเน้ือหาขึ้นบนกลุม/กระดาน

สนทนาหนาตางๆ เพ่ือพูดคุยกับเพ่ือนและคนรูจักเก่ียวกับสิ่งที่ตนเองพบเจอบนสื่อสังคมออนไลน ซึ่งแตกตาง

จากสื่อแบบด้ังเดิมที่เราเปนเพียงผูรับขาวสารมากกวาเปนผูนําเสนอขาวสาร 

แอพพลเิคชัน่ไลน 

ไลนไดรับการพัฒนาขึ้นครั้งแรกเมื่อป 2554 ณ ประเทศญี่ปุน โดยบริษัท NHN Japan ซึ่งเปน

บริษัทที่ให บริการอินเทอรเน็ต เกม และระบบการสืบคนขอมูล (Search Engine) ไดรวมมือกับบริษัท Naver 

Japan Corporation และบริษัท livedoor รวมกันพัฒนาขึ้นโดยปรับปรุงรูปแบบ การใชงานที่หลากหลาย   

เพ่ือรองรับการใชงานของผูใชอยาง ตอเน่ือง คําวา ไลน เกิดขึ้นหลังจากที่ประเทศญี่ปุนเกิดแผนดินไหวครั้งใหญ

ในประเทศเมื่อป 2554 มีช่ือวา Tohoku Earthquake เหตุการณดังกลาวน้ันทํา ใหระบบการติดตอสื่อสาร 

ของประเทศญี่ปุนเปนอัมพาต ขาดการติดตอสื่อสาร ภาคพ้ืนดิน ประชาชนในประเทศตองใชบริการโทรศัพท  

สาธารณะที่ถูกติดต้ังโปรแกรมอัตโนมัติไวใหสามารถใชได เมื่อเกิดเหตุการณภัยพิบัติที่ไมคาดฝน ประชาชน   

จํานวนมากตองเข าแถวเ พ่ือรอรับการบริการจึ ง เปนที่มาของคําว า  ไลน  ซึ่ งแปลวาการเขาแถว                    

(ที่มา : http:www.vcharkarn.com/varticle/41453 อางในชญานิศ ยอดบุญลือ 2561) 

LINE คือแอพพลิ เค ช่ันที่ผสมผสานบริการ Messaging และ Voice Over IP นํามาผนวก         

เขาดวยกันจึงทําใหเกิดเปนแอพพลิช่ันที่สามารถแชท สรางกลุม สงขอความ โพสตรูปตางๆ หรือจะโทรคุยกัน

แบบเสียงและจุดเดนอยางหน่ึงของ LINE น้ันก็คือบริการ Free Voice Calls ที่ใหผูใชงานสามารถโทรหาผูที่  

ใช LINE ดวยกัน โดยใชงานผานเครือขาย 3G และ Wi-Fi เพ่ือสงขอมูลรูปแบบเสียง โดยไมมีคาใชจายเพ่ิมเติม

ในสวนของแอพพลิเคช่ันไลนน้ี หากผูใชมีแพ็กเกจอินเทอรเน็ตจากเครือขายบริการมือถือ หรือจากเครือขาย

อินเทอรเน็ตบานหรือสํานักงานที่มีบริการ อีกทั้งนอกจากการแชทดวยการสงขอความแบบปกติแลว LINE     

ยังสามารถอัดภาพวิดีโอหรือเสียงแลวสงไป LINE สามารถสรางกลุมเพ่ือรับสงขอมูลขาวสารไดในแบบ        

เวลาปจจุบัน (Realtime) (ที่มา : www.kapook.com อางในชญานิศ ยอดบุญลือ 2561) 

ความนิยมใชงานแอพฯ ไลนกลุม เน่ืองจากไลนกลุมเปนการสนทนาในไลน สามารถสนทนากัน      

แบบกลุมชวยเพ่ิมอรรถรสในการแชท เหมือนไดติดตอกันอยูใกลชิดกันกับเพ่ือนๆ สนทนาสลับกับแชท         

ไดตลอดเวลาสนุกกวา คุยกันแบบเด่ียวๆ ตัวตอตัว หากมีเพ่ือนจํานวนมาก การสรางไลนกลุมเปนเรื่องราวสนุก

ไมนอยเพราะมีประโยชนอยางมาก เชน  

1) ไมเงียบเหงาเพราะสามารถสนทนากันไดหลายคน ใครจะสงขอความอะไร ทักทายกัน          ก็

ทําไดทันทีและทุกคนก็เห็นชวยใหหองสนทนาสนุกมากขึ้นโดยเฉพาะหากมีเหตุการณสําคัญหรือเรื่องราวตางๆ 

ก็จะสามารถอัพเดทไดตลอดเวลา 

 

 

http://www.kapook.com/
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2) เราสามารถสรางโนตยอหรือบทความสั้นๆลงใน Line กลุมได อาจจะเปนเรื่องราวดีๆ           

มีประโยชนหรือรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเพ่ือนๆ ช่ือ ที่อยู เบอรโทรศัพท เปนตน จากตัวอยางผูเขียนไดสรางเปน

บทความแนะนําเทคนิคการใช Line ที่ควรรู 

3) การสรางอัลบ้ัมรวมภาพไวใน Line กลุม อาจจะเปนอัลบ้ัมรวมภาพการทองเที่ยว หรือการทํา

กิจกรรมของกลุม เปนตน 

4) หากเจอะเจอบทความดีๆ ในเว็บไซตใดๆ ก็สามารถก็อปป URL หรือลิงคบทความน้ัน          

มาเผยแพรใหเพ่ือนๆ ในกลุม สามารถ ติดตามไปอานได 

5) การแบงปน ภาพ ไฟล ขอความ วิดีโอตางๆ เพ่ือนๆ ในกลุม เมื่อสงไฟลเหลาน้ีเขาหองสนทนา

แลว เพ่ือนๆ ในกลุมก็จะ สามารถบันทึกไวไดทันที ไมเสียเวลาสงใหทีละคน หรือจะเผยแพรเรื่องราว              

ที่มีประโยชนจากเน็ต ก็สามารถทําไดเชนกัน 

6) เราสามารถนําขอดีของ Line กลุมไปใชในการใหบริการลูกคาไดเชนกัน หากลูกคาไดเขากลุม 

เราอาจจะมีบทความดีๆ เน้ือหาสาระดีๆ ขาวสารตางๆ โพสตใหอานกัน (ที่มา : www.siamebook.com    

อางในชญานิศ ยอดบุญลือ 2561) 

โมเดล การจัดการสาธารณภัย : ปภ 4.0 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย : โมเดล : “การจัดการ       

สาธารณภัย : ปภ 4.0” (พ.ศ.2560-2579) 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยต้ังมาต้ังแต พ.ศ. 2545 เปนตนมาจนถึงปจจุบันมีการพัฒนา

โมเดลการจัดการสาธารณภัยเปนลําดับ ดังน้ี 

ปภ. 1.0 (กอนป 2545) แกปญหาสาธารณภัยเชิงรับ มุงเนนแกไขปญหาสาธารณภัยในระยะ

เรงดวนเฉพาะหนา สงเคราะหเบ้ืองตน ไมมีหนวยงานหลักจัดการสาธารณภัยของประเทศ 

ปภ. 2.0 (พ.ศ. 2545-2559) จัดการสาธารณภัยเชิงรุก จัดต้ังกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

โดยรวมหลายหนวยงานเขาดวยกัน มุงรวมระบบทั้ง ระยะกอนภัย ระยะขณะเกิดภัย ระยะหลังเกิดภัย 

ปภ. 3.0 (พ.ศ. 2550-2559) จัดการสาธารณภัยเชิงบูรณาการ มีพระราชบัญญัติปองกันและ

บรรเทา   สาธารณภัย พ.ศ. 2550 โดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนหนวยงานกลางกําหนด

หนวยงานรับผิดชอบในทุกระดับเช่ือมโยงกรอบเซนไดและแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติสู

การปฏิบัติ 

ปภ. 4.0 จัดการสาธารณภัยอยางย่ังยืน (พ.ศ. 2560-2579) ประสานพลังประชารัฐขับเคลื่อนการ

จัดการสาธารณภัยนอมนําเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการเขาใจเขาถึงและพัฒนาตอยอดการจัดการสาธารณภัย

นํานวัตกรรมเทคโนโลยีเสริมสรางศักยภาพการจัดการสาธารณภัยมุงสูการเปนองคกรพรอมจัดการสาธารณภัย

ทุกรูปแบบและใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 

1) เสริมสรางศักยภาพเครือขายใหมีภูมิคุมกันจากสาธารณภัยในทุกระดับ โดยสงเสริมชุมชนใหมี   

ขีดความสามารถในการจัดการภัยพิบัติผลักดันองคปกครองสวนถิ่นสรางเครือขายปองกันภัยในพ้ืนที่พัฒนางาน 

อปพร. ใหเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
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2) ยกระดับการจัดการสาธารณภัยระหวางประเทศสูมาตรฐานสากล โดยจัดต้ังทีม USAR Team 

วางระบบคลังสิ่งของสํารวจจายและระบบโลจิสติกสในการชวยเหลืออาเซียนที่ประสบภัยสงเสริมบทบาท

อาเซียนและประชาคมโลกภายใตกรอบเซ็นได 

3) เช่ือมโยงเทคโนโลยีสูการวางระบบการจัดการสาธารณภัยโดยจัดทําฐานขอมูล และคลังขอมูล       

สาธารณภัยแหงชาติใหมีเอกภาพ การวางระบบแจงเตือนภัยที่แมนยํา นําระบบ (GIS) มาใชในการตรวจสอบ

พ้ืนที่เสี่ยงภัย และพ้ืนที่ประสบภัย ใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือสําคัญในการอํานวยการ สั่งการ แกไขปญหา    

สาธารณภัย 

4) สงเสริมการนํานวัฒกรรมเทคโนโลยีและพัฒนางานวิจัยดานการจัดการสาธารณภัย โดยให

ความสําคัญกับการคิดคนนวัตกรรมนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการพัฒนางานสาธารณภัย เชิงสรางสรรค 

สนับสนุนงานวิจัยตอยอดการเสริมสรางศักยภาพการจัดการสาธารณภัยของประเทศ 

5) สานพลังประชารัฐขับเคลื่อนกลไกการจัดการสาธารณภัยโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง      

ในการแกไขปญหาดานสาธารณภัย พรอมสงเสริมใหทุกภาคสวนรวมจัดการสาธารณภัย เช่ือมโยงเครือขาย

พรอมรับมือและจัดการสาธารณภัยอยางเขมแข็ง 

6) เตรียมพรอมองคกรรองรับการจัดการสาธารณภัย: ปภ 4.0 โดยใชเทคโนโลยีในการขับเคลื่อน

งานทั้งระบบ (Digital Culture) พัฒนาบุคลากรใหปรับเทาทันตอเทคโนโลยี สรางองคกรใหพรอมรับมือ      

และจัดการสาธารณภัยทุกรูปแบบวางแผนรับมือสาธารณภัยเชิงกลยุทธที่ครอบคลุมทุกมิติ 

แนวทางปฏิบัติที่ดีในการทํางานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- หลักการเสริมสรางและพัฒนาเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแนวทาง  

ประชารัฐ 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดบูรณาการการทํางานรวมกับภาคีเครือขาย ดานการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแนวทางประชารัฐ ดังน้ี 

1) ประชาชนในพ้ืนที่ที่ เสี่ยงภัย โดยนําหลัก CBDRM. (Community Based Disaster Risk 

Management : CBDRM) มาปรับใชเพ่ือใหชุมชนมีความเขมแข็ง ประชาชนมีความรูและสามารถจัดการ     

ภัยพิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) เครือขายอาสาสมัครดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้ง อปพร. OTOS (ทีมกูชีพกูภัย

ประจําตําบล) และอาสาสมัครกูภัยขององคการสาธารณภัย ซึ่งเปนผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทา     

สาธารณภัยโดยพัฒนาใหมีศักยภาพเพ่ิมขึ้นสูงและจัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงาน 

3) เจาหนาที่หนวยงานภาคีเครือขาย โดยรวบรวมบัญชีรายช่ือผูเช่ียวชาญสาขาตางๆ ทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น NGO เพ่ือเปนฐานขอมูล ใหผูบริหารสามารถประสานงานอํานวยการ 

และสั่งการ แกไขปญหาสาธารณภัยอยางมีประสิทธิภาพ 

4) เยาวชน จัดทํากิจกรรมสงเสริมใหเยาวชนมีสวนรวมในการปองกันอุบัติภัย และสงเสริมใหมี

ความรูในการปฏิบัติตนอยางถูกตอง และชวยเหลืองานสาธารณภัยในชุมชน 
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บทบาทหนาที่ของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครอง    

สวนทองถ่ิน  

- งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 

- งานปองกันภัยและระงับอัคคีภัย 

- งานวิเคราะหและพิจารณา ทําความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดําเนินการ            

ดานกฎหมาย และระเบียบเก่ียวกับการปองกัน และระงับอัคคีภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอ่ืน เชน อุทกภัย 

วาตภัย 

- งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอํานวยความสะดวกในการปองกันบรรเทา   

และระงับสาธารณภัยตาง ๆ 

- งานจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- งานฝกซอมและดําเนินการตามแผน 

- งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร 

- งานฝกอบรมอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- งานอ่ืนที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

  ตลอดจนการเตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีการเตรียมพรอม บุคลากร เครื่องมือไว

ใหพรอมตลอด 24 ช่ัวโมง เมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น สามารถปฏิบัติหนาที่ได อยางมีประสิทธิภาพ การสื่อสารโดยวิทยุ

สื่อสาร รับแจงเหตุเพลิงไหมและสาธารณภัยตาง ๆ ปฏิบัติหนาที่ตลอด 24 ช่ัวโมง  

งานวิจัยที่เก่ียวของ 

ชุมนุมพร มงคล (2560) ศึกษาการใชแอปพลิเคช่ันไลนเพ่ือสนองตอความตองการดานการทํางาน   

ของผูปฏิบัติงานราชการโดยเปนการวิจัยเชิงปริมาณดวยวิธีการวิจัยเชิงสํารวจและใชแบบสอบถามที่ใชมาตรวัด

ซึ่งประกอบดวยขอคําถามจํานวน 31 ขอ เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางจํานวน      

200 คน ซึ่งเปนผูปฎิบัติราชการในกรมทรัพยากรนํ้าในสวนกลาง สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ          

และสิ่งแวดลอมกลุมตัวอยางเปนเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุระหวาง 18 - 60 ป จากผลการวิจัยพบวา       

ในภาพรวมกลุมผูปฏิบัติงานราชการใชแอปพลิเคช่ันไลนเพ่ือสนองตอความตองการดานการทํางานในระดับ

ปานกลาง ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.40 โดยใชแอปพลิเคช่ันไลนเปนเครื่องมือดาวนโหลด สงตอรูปภาพและขอมูล

ที่เก่ียวของกับการทํางานมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เทากับ 4.07 รองลงมาคือ ใชแอปพลิ         

เคช่ันไลนเพ่ือชวยใหการทํางานเปนไปอยางรวดเร็วในกรณีเรงดวน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 และใช

แอปพลิเคช่ันไลนในการสงขอมูลใหคนในกลุมที่ทํางานรวมกันในหนวยงาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94    

ในขณะที่ ใชแอปพลิเคช่ันไลน เ พ่ือการสนทนากับเพ่ือนรวมงานผานไลน Call/ VDO call นอยที่สุด              

โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางเทากับ 2.66  
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รองลงมาคือ ใชแอปพลิเคช่ันไลนสําหรับการประชุมกลุมผานไลนกลุม โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.79 และใช

แอพพลิเคช่ันไลนในการสื่อสารเพ่ือสรางความเขาใจเมื่อเกิดความขัดแยงทางความคิดกับผูอ่ืนโดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ 2.90 ตามลําดับ 

การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการใชไลนแอพพลิเคช่ันของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร”     

ศิริพร แซลิ้ม (2559) เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะ

ทางประชากรการเขาถึง ความสามารถในการใช และพฤติกรรมการใชของผูสูงอายุที่เปนผูใชไลนแอพพลเคช่ัน 

ที่เปนผูใชไลนแอพพลิเคช่ัน ต้ังแต 6 เดือนขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใช

วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน (NonProbability 

Sampling) คือการสุมตัวอยางแบบสโนวบอลหรือแบบลูกโซ (Snowball or Chain Sampling)                     ใช

แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บขอมูล โดยผูตอบกรอกแบบสอบถามเอง (Self-Administered 

Questionnaire) และนําขอมูลมาวิเคราะห โดยแบงเปน 2 สวน ในสวนแรกจะเปนการวิเคราะหเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistic) เพ่ืออธิบายลักษณะทั่วไปของขอมูลหรือตัวแปรในการวิจัยโดยอธิบายดวยการแจกแจง

ความถี่ แสดงคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)      

เพ่ืออธิบายขอมูลลักษณะทางประชากร การเขาถึงความสามารถในการใชไลนและพฤติกรรมการใชไลน      

สวนที่สองจะเปนการทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิ ติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistic) เ พ่ือทดสอบ

ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ในสมมติฐานตาง ๆ โดยใชการวิเคราะห ไดแก Chi-Square 

การทดสอบคาเฉลี่ยความแตกตางระหวาง 2 กลุม ใช Independent t-test และการทดสอบคาเฉลี่ยความ

แตกตางมากกวา 2 กลุม ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตาง

จะทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธี LSD (Least Significant Difference) และคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ผลการศึกษา

พบวา ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยางผูใชไลนแอพพลิเคช่ัน เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยกลุม

ตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 60-65 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด และกลุมตัวอยางสวนใหญ    

มีรายได10,001-20,000 บาท โดยสวนใหญมีอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย ดานการเขาถึงไลนแอพพลิเคช่ัน   

กลุมตัวอยางสวนใหญมีการเขาถึงอุปกรณสื่อสารโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟนมากที่สุด รองลงมาคือแท็บเล็ต 

และกลุมตัวอยางสวนใหญมีการเขาถึงอินเตอรเน็ตวายฟายที่บานมากที่สุด รองลงมาคือ อินเตอรเน็ตแบบ    

รายเดือน ดานความสามารถในการใชไลนแอพพลิเคช่ัน ประกอบดวย ทัศนคติ การรับรูความสามารถ         

ของตนเอง ความรูและทักษะการใชไลน ความรูและทักษะการจัดการเน้ือหาในไลน พบวา กลุมตัวอยาง      

สวนใหญมีทัศนคติตอไลนในระดับดี โดยทัศนคติที่กลุมตัวอยางมีทัศนคติในระดับดีมากไดแก ไลนเปน         

ชองทางการสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็ว กลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูความสามารถของตนเองในการใชไลน

อยูในระดับมาก กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูการใชไลนในระดับสูง กลุมตัวอยางสวนใหญมีทักษะการใชไลน

ในระดับปานกลาง กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูการจัดการเน้ือหาในไลน อยูในระดับสูง กลุมตัวอยาง      

สวนใหญมีทักษะการจัดการเน้ือหาในไลน อยูในระดับปานกลาง 
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ดานพฤติกรรมการใช กลุมตัวอยางสวนใหญใชไลนเปนระยะเวลา 2 ป กลุมตัวอยางสวนใหญมีระยะเวลาในการ

ใชไลน 1-3 ช่ัวโมง กลุมตัวอยางสวนใหญมีจํานวนครั้งในการใชไลน 2-5 ครั้งตอวัน สถานที่ใชกลุมตัวอยาง สวน

ใหญใชไลนที่บาน ลักษณะการใชไลนของกลุมตัวอยาง มีลักษณะการใชการแชท/สนทนาขอความมากที่สุด รอง

มาคือ การสงตอ/แบงปนขอมูลรูปภาพตาง ๆ กลุมตัวอยางมีวัตถุประสงคในการใชไลน เพ่ือติดตอลูกหลาน/

ครอบครัว รองลงมาคือ ติดตอเพ่ือนเกาสมัยเรียน/เพ่ือนที่ทํางานเกา จากการทดสอบสมมติฐานแรก พบวา 

ลักษณะทางประชากรศาสตรมีความสัมพันธกับการเขาถึงอุปกรณสื่อสารและอินเตอรเน็ต ดังน้ี        การเขาถึง

อุปกรณสื่อสารพบวา เพศ ระดับการศึกษา อาชีพที่มีความสัมพันธกับการเขาถึงอุปกรณสื่อสาร    และ

อินเตอรเน็ต อายุและรายไดไมมีความสัมพันธกับการเขาถึงอุปกรณสื่อสารและอินเตอรเน็ต จากการทดสอบ

สมมติฐานที่สอง พบวา ลักษณะทางประชากรที่แตกตางกัน จะมีการความสามารถในการใชแตกตางกัน ดังน้ี 

1) เพศ อายุ อาชีพที่แตกตางกันมีทัศนคติตอไลนไมแตกตางกัน ระดับการศึกษาและรายไดที่แตกตางกัน มี

ทัศนคติตอไลนแตกตางกัน 2) เพศ อายุที่แตกตางกันมีการรับรูความสามารถของตนเองในการใชไลน          ไม

แตกตางกัน ระดับการศึกษา รายไดและอาชีพที่แตกตางกันมีการรับรูความสามารถในการใชไลนแตกตางกัน 3) 

เพศ ที่แตกตางกันมีความรูการใชไลนไมแตกตางกัน อายุ ระดับการศึกษา รายไดและอาชีพที่แตกตางกัน   มี

ความรูการใชไลนแตกตางกัน 4) เพศที่แตกตางกัน มีทักษะการใชไลนไมแตกตางกัน อายุ ระดับการศึกษา 

รายไดและอาชีพแตกตางกันมีทักษะการใชไลนแตกตางกัน 5) เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดและอาชีพ     

ที่แตกตางกันมีความรูการจัดการเน้ือหาในไลนแตกตางกัน 6) เพศ อายุและอาชีพแตกตางกันมีทักษะ         

การจัดการเน้ือหาในไลนไมแตกตางกัน ระดับการศึกษาและรายไดที่แตกตางกันมีทักษะการจัดการเน้ือหา

ในไลนไมแตกตางกัน จากการทดสอบสมมติฐานที่สาม พบวา ลักษณะทางประชากรแตกตางกัน จะมีพฤติกรรม

การใชไลนแตกตางกัน ดังน้ี เพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพที่แตกตางกันมีระยะเวลาในการใชไลน 

(ช่ัวโมง) ไมแตกตางกัน รายไดที่แตกตางกันมีระยะเวลาในการใชไลน (ช่ัวโมง) แตกตางกัน จากการทดสอบ

สมมติฐานที่สี่ พบวา การเขาถึงแตกตางกัน จะมีความสามารถในการใชไลนแตกตางกัน ดังน้ี การเขาถึงอุปกรณ

สื่อสารแตกตางกัน มีทัศนคติตอไลน การรับรูความสามารถของตนเองในการใชไลน ทักษะการใชไลน         

และความรูการจัดการเน้ือหาไลนแตกตางกัน การเขาถึงอุปกรณสื่อสารแตกตางกัน มีความรูการใชไลน       

และทักษะการจัดการเน้ือหาในไลนไมแตกตางกัน จากการทดสอบสมมติฐานที่หา พบวา ความสามารถในการ

ใชมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชไลนแอพพลิเคช่ัน ดังน้ี ความสามารถในการใชไลนมีความสัมพันธ       

กับพฤติกรรมการใชไลนแอพพลิเคช่ันไปในทิศทางเชิงบวก ย่ิงผูใชไลนแอพพลิเคช่ันมีความสามารถในการใช

ไลนมากจะย่ิงมีระยะเวลาในการใชไลน (ช่ัวโมง) เพ่ิมขึ้น ในทางตรงกันขาม หากผูใชไลนแอพพลิเคช่ันมี

ความสามารถในการใชไลนนอย จะมีระยะเวลาในการใชไลน (ช่ัวโมง) นอย 

การศึกษาของชญานิศ ยอดบุญลือ (2561) เกี่ยวกับพฤติกรรมการใชแอพลิเคช่ันไลนกลุมดานการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปก.) 

รุนที่ 14 พบวา สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ  52.80 
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โดยมีชวงอายุระหวาง 40-45 ป คิดเปนรอยละ33.30 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 58.30 มีอายุ

ราชการระหวาง 11-20 ป คิดเปนรอยละ 33.30 หนาที่ความรับผิดชอบ เปนระดับผูบริหาร คิดเปนรอยละ 

61.10 และสังกัดสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด คิดเปนรอยละ 50.00 ตามลําดับ การใชงาน

ของไลนกลุมงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอๆ ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 ขอแรก เรียงจากมากไปหานอย ไดแก หัวขอการใชงานของ

ไลนกลุมดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กอนเกิดสาธารณภัย ทั้งแจงและรับขอมูลขาวสารจากบุคคล

ในกลุม มีคาเฉลี่ยเทากับ คือ 4.56 หัวขอ การใชงานของไลนกลุมดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    

หลังเกิดสาธารณภัย ทั้งแจงและรับขอมูลขาวสารจากบุคคลในกลุม มีคาเฉลี่ยเทากับคือ 4.53 และการใชงาน

ของไลนกลุมดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กอนเกิดสาธารณภัย ทั้งแจงและรับขอมูลขาวสาร      

จากบุคคลในกลุม มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 4.33 

กรอบแนวคิดในการศึกษา  

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวความคิดใน

การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใชแอพพลิเคช่ันไลน มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชแอพพลิเคช่ันไลน

ในการแจงเตือนภัยและขาวสารสาธารณภัยของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

องคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดพัทลุง ดังน้ี 

 

              ตัวแปรอิสระ                                 ตัวแปรตาม 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมการใชแอพพลิเคช่ันไลน 

ในการแจงเตือนภัยและขาวสาร     

สาธารณภัย 
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นิยามศัพทปฏิบตัิการ 

พฤติกรรมการใชแอพพลิเคช่ันไลน หมายถึง การใชแอพพลิเคช่ันไลนในการแจงเตือนภัยและ

ขาวสารสาธารณภัยทั้งระยะกอนเกิดภัย ระยะเกิดภัย และระยะหลังเกิดภัย ประเมินโดยใชแบบสอบถาม 

จํานวน 6 ขอ 

สมมติฐานการวิจัย 

พฤติกรรมการ ใช แอพพลิ เ ค ช่ัน ไลน ในการแจ ง เ ตือน ภัยและข า วสารสาธารณภัย                       

ของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดพัทลุง   

อยูในระดับปานกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้ ง น้ี เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เ พ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช

แอพพลิเคช่ันไลนในการแจงเตือนภัยและขาวสารสาธารณภัยของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการปองกัน      

และบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดพัทลุง อันจะทํามาสูแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา

งานดานเปนการนําเสนอแนวทางปฏิบัติในการเสริมสรางพฤติกรรมการใชแอพพลิเคช่ันไลนของเจาหนาที่

ผูปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดพัทลุง ผูศึกษาจึงได

วางแผนเกี่ยวกับวิธีดําเนินการวิจัยในประเด็นสําคัญ ดังน้ี  

1. ประชากร 

2. เครื่องมือในการวิจัย 

3. การสรางเครื่องมือ 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย 

ประชากร 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทา           

สาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดพัทลุง ซึ่งมีจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมด       

จํานวน 74 แหง ๆ ละ 1 คน รวม 74 คน องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมดในจังหวัดพัทลุง มีดังน้ี      

 

ที่ องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดพัทลุง จํานวน (แหง) 

1 องคการบริหารสวนจังหวัด 1 

2 เทศบาลเมือง 1 

3 เทศบาลตําบล 47 

4 องคการบริหารสวนตําบล 25 

รวมทั้งสิ้น 74 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา  

ในการศึกษาพฤติกรรมการใชแอพพลิเคช่ันไลนในการแจงเตือนภัยและขาวสารสาธารณภัย    

ของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดพัทลุง 

ผูวิจัยไดพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลซึ่งเปนแบบสํารวจ (Questionnaire) โดยปรับปรุงมาจาก

งานวิจัยของชญานิศ  ยอดบุญลือ (2561) โดยแบบสอบถามแบงเปน 3 สวน คือ 1) ขอมูลทั่วไป จํานวน 5 ขอ 

2) พฤติกรรมการใชแอพพลิเคช่ันไลนในการแจงเตือนภัยและขาวสารสาธารณภัย จํานวน 6 ขอ แบงความถี่

เปนมาตรวัด 5 ระดับ ไดแก ทุกครั้ง บอยครั้ง บางครั้ง นาน ๆ ครั้ง และไมไดปฏิบัติเลย และ 3) ปญหา 

อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชแอพพลิเคช่ันไลนในการแจงเตือนภัยและขาวสารสาธารณภัย 
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เกณฑการแปลผลระดับพฤติกรรมการใชแอพพลิเคชั่นไลนในการแจงเตือนภัยและขาวสารสาธารณภัย 

คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 ระดับมากที่สุด 

คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 ระดับมาก 

คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 ระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 ระดับนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 ระดับนอยที่สุด 

การตรวจสอบเครื่องมือ 

ในการตรวจสอบเครื่องมือ ผูศึกษาไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังน้ี 

1. ผูศึกษานําแบบสอบถามใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงดานเน้ือหา 

(Content Validity)  

2. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ ทั้ง 3 คน แลวนําไปทดลองใช 

(tryout) กับเปนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถิ่น

จังหวัดพัทลุง จํานวน 30 คน แตไมไดนํามาเปนกลุมตัวอยาง แลวนํามาคํานวณหาความเช่ือมั่น (Reliability) 

โดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.94  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการศึกษาครั้งน้ี มีการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังน้ี 

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน คือ 

1.1 ผูศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมโดยใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดพัทลุง ตอบแบบสอบถามผานระบบ Google Form จํานวน

ทั้งสิ้น 74 ชุด 

           1.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีไดคนควา        

จากอินเตอรเน็ท หนังสือ ตํารา และวารสารตาง ๆ งานวิจัยที่มีผูศึกษามากอน โดยนําขอมูลเหลาน้ีมาเปน    

ขออางอิงและเปนแนวทางในการสรางแบบสํารวจ 

การแปรผลขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะห 

หลังจากที่ไดเก็บรวบรวมขอมูลแลว ผูศึกษาไดทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบ

สํารวจแลวนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะห ประมวลผล และแปรผลการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

1. หาคารอยละ (Percentage) ใชพรรณนาแจกแจงขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

2. หาคาความถี่ (frequency) คาเฉลี่ย (mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ของระดับการปฏิบัติ 

 

 

 



บทที่ 4 

การวิเคราะหขอมูล 

การแปลความหมาย 

ผลการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใชแอพพลิเคช่ันไลนของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดพัทลุง มีการนําเสนอแบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปปจจัยสวนบุคคล 

กลุมตัวอยางเปนเพศชาย จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 56.76 เพศหญิง จํานวน 32 คน คิดเปน

รอยละ 43.24 สวนใหญมีอายุระหวาง 41-45 ป (รอยละ 40.54 ) ระดับการศึกษาปริญญาตรี (รอยละ 44.59) 

ประสบการณการทํางานดานการปองกันและบรรเทาธารณภัยตํ่ากวา 10 ป (รอยละ 54.05) หนวยงาน        

ตนสังกัด เทศบาลตําบล (รอยละ 63.51) ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามขอมูลทั่วไป (n=74) 

ขอมูลทั่วไป จํานวน (n = 74) รอยละ (%) 

เพศ 
ชาย 42 56.76 

หญิง 32 43.24 

อายุ 

ตํ่ากวา 40 ป 19 25.68 

41 – 45 ป 30 40.54 

46 - 50 ป 17 22.97 

51 - 55 ป 4 5.41 

56 ปขึ้นไป 4 5.41 

ระดับการศึกษา 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 18 24.32 

ปริญญาตร ี 33 44.59 

ปริญญาโท 23 31.08 

สังกัด 

อบต. 25 33.75 

อบจ. 1 1.35 

ทต. 47 63.51 

ทม. 1 1.35 

ประสบการณการทํางาน 

ตํ่ากวา 10 ปลงมา 40 54.05 

11 - 20 ป 31 41.89 

21 - 30 ป 3 4.05 
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สวนที่ 2 พฤติกรรมการใชแอพพลิเคช่ันไลนในการแจงเตือนภัยและขาวสารสาธารณภัย 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชแอพพลิเคช่ันไลนในการแจงเตือนภัยและขาวสารสา

ธารณภัยของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด

พัทลุง จําแนกตามระดับการปฏิบัติ 

 

ขอความ ระดับการปฏิบัติ 

ทุกครั้ง บอยครั้ง บางครั้ง ไมไดปฏิบัติเลย 

1. ทานใชแอพพลิเคช่ันไลนเปนชองทางการ

ติดตอสื่อสารในการแจงเตือนภัยและขาวสารสา

ธารณภัย 

24 

32.4% 

39 

52.7% 

10 

13.5% 

1 

1.4% 

2. ทานใชแอพพลิเคช่ันไลนดานการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย กอนเกิดสาธารณภัยทั้งแจง

และรับขอมูลขาวสาร 

16 

21.6% 

46 

62.2% 

11 

14.9% 

1 

1.4% 

3. ทานใชแอพพลิเคช่ันไลนดานการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ขณะเกิดสาธารณภัยทั้งแจง

และรับขอมูลขาวสาร 

22 

29.7% 

39 

52.7% 

12 

16.2% 

1 

1.4% 

4. ทานใชแอพพลิเคช่ันไลนดานการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย หลังเกิดสาธารณภัยทั้งแจง

และรับขอมูลขาวสาร 

25 

33.8% 

39 

52.7% 

9 

12.2% 

1 

1.4% 

5. ทานใชแอพพลิเคช่ันไลนดานการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยโดยไมจํากัดชวงเวลา 

23 

31.1% 

31 

41.9% 

19 

25.7% 

1 

1.4% 

6. ทานใชแอพพลิเคช่ันไลนดานการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยสงขาวสาร ทั้งขอความ 

รูปภาพ วีดีโอ และอ่ืน ๆ 

30 

40.5% 

29 

39.2% 

14 

18.9% 

 

1 

1.4% 

 

จากตารางที่ 2 พบวาพฤติกรรมการใชแอพพลิเคช่ันไลนในการแจงเตือนภัยและขาวสาร         

สาธารณภัยของการปฏิบัติสวนใหญมีระดับการปฏิบัติบอยครั้งขึ้นไปทุกขอ โดยขอที่มีการปฏิบัติมากที่สุด 

(บอยครั้งและทุกครั้ง) คือการใชแอพพลิเคช่ันไลนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสงขาวสาร           

ทั้ งขอความ รูปภาพ วี ดีโอ และอ่ืน ๆ (รอยละ 79.7)  โดยมี เ พียง 1 คน  (รอยละ 1.4) ที่ ไม เคยใช                      

แอพพลเิคช่ันไลนในการแจงเตือนภัยและขาวสารสาธารณภัยเลย 
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ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการใชแอพพลิเคช่ันไลนในการ        

แจงเตือนภัยและขาวสารสาธารณภัยของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดพัทลุง  

ขอความ X  SD ระดับ 

1. ทานใชแอพพลิเคช่ันไลนเปนชองทางการติดตอสื่อสารในการแจงเตือนภัย

และขาวสารสาธารณภัย 

4.15 0.75 มาก 

2. ทานใชแอพพลิเคช่ันไลนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กอนเกิด 

สาธารณภัยทั้งแจงและรับขอมูลขาวสาร 

4.03 0.70 มาก 

3. ทานใชแอพพลิเคช่ันไลนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขณะเกิด 

สาธารณภัยทั้งแจงและรับขอมูลขาวสาร 

4.09 0.76 มาก 

4. ทานใชแอพพลิเคช่ันไลนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หลังเกิด                   

สาธารณภัยทั้งแจงและรับขอมูลขาวสาร 

4.18 0.75 มาก 

5. ทานใชแอพพลิเคช่ันไลนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดย     

ไมจํากัดชวงเวลา 

4.01 0.84 มาก 

6. ทานใชแอพพลิเคช่ันไลนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย         

สงขาวสาร ทั้งขอความ รูปภาพ วีดีโอ และอ่ืน ๆ 

4.18 0.83 มาก 

โดยรวม 4.11 0.77 มาก 

  

จากตารางที่ 3 พบวาพฤติกรรมการใชแอพพลิเคช่ันไลนในการแจงเตือนภัยและขาวสาร          

สาธารณภัยของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถิ่น

จังหวัดพัทลุง อยูในระดับมากทั้งโดยรวมและรายขอ  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การใชแอพพลิเคช่ันไลน

ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหลังเกิดสาธารณภัยทั้งแจงและรับขอมูลขาวสาร ( X =4.18,   

SD=0.75 ) และการใชแอพพลิเคช่ันไลนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสงขาวสารทั้งขอความ รูปภาพ 

วีดีโอ และอ่ืน ๆ ( X =4.18, SD=0.83 ) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การใชแอพพลิเคช่ันไลนดานการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยโดยไมจํากัดชวงเวลา ( X =4.01, SD=0.84) 
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ตารางที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชแอพพลิเคช่ันไลนในการแจงเตือนภัยและขาวสาร        

สาธารณภัยรายขอของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครอง         

สวนทองถิ่นจังหวัดพัทลุง จําแนกตามระดับการศึกษา 

ขอความ แบงกลุม SS df MS F sig 

1. ทานใชแอพพลิเคช่ันไลนเปน   

ชองทางการติดตอสื่อสารในการ   

แจงเตือนภัยและขาวสารสาธารณภัย 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

.185 

41.180 

41.365 

2 

71 

73 

.093 

.580 

.160 

 

.823 

2. ทานใชแอพพลิเคช่ันไลนดานการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

กอนเกิด สาธารณภัยทั้งแจงและ   

รับขอมูลขาวสาร 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

.958 

34.987 

35.946 

2 

71 

73 

.479 

.493 

.973 .383 

3. ทานใชแอพพลิเคช่ันไลนดานการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ขณะเกิด สาธารณภัยทั้งแจงและ   

รับขอมูลขาวสาร 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

1.435 

40.903 

42.338 

2 

71 

73 

.717 

.576 

1.245 .294 

4. ทานใชแอพพลิเคช่ันไลนดานการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   

หลังเกิดสาธารณภัยทั้งแจงและ     

รับขอมูลขาวสาร 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3.903 

36.814 

40.716 

2 

71 

73 

1.951 

.519 

3.763 .028* 

5. ทานใชแอพพลิเคช่ันไลนดานการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   

โดยไมจํากัดชวงเวลา 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

2.640 

48.346 

50.986 

2 

71 

73 

1.320 

.681 

1.939 .151 

6. ทานใชแอพพลิเคช่ันไลนดานการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย     

สงขาวสาร ทั้งขอความ รูปภาพ วีดีโอ 

และอ่ืน ๆ 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

1.239 

49.477 

50.716 

2 

71 

73 

.620 

.697 

.889 .415 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 4 พบวาพฤติกรรมการใชแอพพลิเคช่ันไลนในการแจงเตือนภัยและขาวสารสาธารณภัย           

ของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดพัทลุง    

ที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการใชแอพพลิเคช่ันไลนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

หลังเกิดสาธารณภัย ทั้งแจงและรับขอมูลขาวสารที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 5 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชแอพพลิเคช่ันไลนในการแจงเตือนภัยและขาวสาร        

สาธารณภัยรายขอของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครอง         

สวนทองถิ่นจังหวัดพัทลุง จําแนกตามประสบการณการทํางาน 

ขอความ แบงกลุม SS df MS F sig 

1. ทานใชแอพพลิเคช่ันไลนเปน    

ชองทางการติดตอสื่อสารในการ        

แจงเตือนภัยและขาวสารสาธารณภัย 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

2.024 

39.341 

41.365 

2 

71 

73 

1.012 

.554 

1.826 

 

.168 

2. ทานใชแอพพลิเคช่ันไลนดานการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

กอนเกิด สาธารณภัยทั้งแจง 

และรับขอมูลขาวสาร 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

1.186 

34.760 

35.946 

2 

71 

73 

.593 

.490 

1.211 .304 

3. ทานใชแอพพลิเคช่ันไลนดานการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ขณะเกิดสาธารณภัย ทั้งแจง      

และรับขอมูลขาวสาร 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3.641 

38.697 

42.338 

2 

71 

73 

.1821 

.545 

3.340 .041* 

4. ทานใชแอพพลิเคช่ันไลนดานการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   

หลังเกิดสาธารณภัยทั้งแจง        

และรับขอมูลขาวสาร 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

1.675 

39.041 

40.716 

2 

71 

73 

.838 

.550 

 

1.523 .225 

5. ทานใชแอพพลิเคช่ันไลนดานการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    

โดยไมจํากัดชวงเวลา 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

1.881 

49.105 

50.986 

2 

71 

73 

.941 

.692 

1.360 .263 

6. ทานใชแอพพลิเคช่ันไลนดานการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย     

สงขาวสาร ทั้งขอความ รูปภาพ วีดีโอ 

และอ่ืน ๆ 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

5.333 

45.384 

50.716 

2 

71 

73 

2.666 

.639 

 

4.171 .019* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 5 พบวาพฤติกรรมการใชแอพพลิเคช่ันไลนในการแจงเตือนภัยและขาวสาร         

สาธารณภัยของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถิ่น

จังหวัดพัทลุงที่มีประสบการณการทํางานที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการใชแอพพลิเคช่ันไลนดานการปองกัน  

และบรรเทาสาธารณภัย ขณะเกิดสาธารณภัยทั้งแจงและรับขอมูลขาวสาร และการใชแอพพลิเคช่ันไลน     

ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสงขาวสาร ทั้งขอความ รูปภาพ วีดีโอ และอ่ืน ๆ ที่แตกตางกัน      

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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สวนเพศ อายุ และหนวยงานตนสังกัดของกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการใชแอพพลิเคช่ันไลน      

ในการแจงเตือนภัยและขาวสารสาธารณภัยไมแตกตางกัน 

สวนที่ 3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับการใชแอพพลิเคช่ันไลนในการแจงเตือนภัยและขาวสาร 

สาธารณภัย จากการใชคําถามปลายเปด พบวา 

กลุมตัวอยางใหขอมูลเกี่ยวกบัปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชแอพพลิเคช่ันไลน

ในการแจงเตือนภัยและขาวสารสาธารณภัย สรุปเปนประเด็น ดังน้ี 

1. ดานความถูกตองของขอมูลที่สงและการตอบรับขอมูล ไดแก  

1.1 เมื่อแจงขอมูลขาวสารไปยังทางแอพพลิเคชันไลนแลว ไมมีการตอบรับการไดรับขอมูล 

1.2 เนนขาวจริง ถูกตอง และเนนสงขาวงานปองกันและบรรเทาเทาน้ัน ไมควรแทรกขาวอ่ืน 

1.3 ขาวสารที่แชรมาโดยไมมีการตรวจสอบ จึงควรใชวิทยุสื่อสารจะดีกวาโดยรวมกัน        

ของทุกเครือขายเมื่อเกิดภัยพิบัติ 

1.4 การรับ สงขอมูลขาวสาร ผานแอพพลิเคช่ันไลน อาจมีการคลาดเคลื่อนจากความ        

เปนจริงบาง 

1.5 ขอมูลที่ไดรับไมแนใจวาเปนปจจุบัน หรือเช่ือถือไดหรือไม  

2. ดานสัญญาณอินเตอรเน็ต ไดแก   

2.1 สัญญาณอินเตอรเน็ตไมเสถียร 

2.2 บางสถานที่สัญญาณหรือ ระบบอินเตอรเน็ตไมเสถียร 

2.3 สัญญาณอินเตอรเน็ตไมทั่วถึงครอบคลุมทุกพ้ืนที่  

3. อ่ืน ๆ ไดแก  

3.1 บางคนไมใชไลนใหเปนประโยชน  

3.2 เปนประโยชนตอการรับรูขาวสารสาธารณภัยอยางมาก แตทั้งน้ีขึ้นอยูกับผูรับขอมูล       

ที่อาจจะนําไปขยายผลตอซึ่งอาจทําใหต่ืนตระหนกจนเกินไป  

3.3 บุคลากรโดยรวมจะไมคอยเขาใจเรื่องเทคโนโลยีดานขอมูลขาวสาร จะตองมีการพัฒนา

เพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 5 

บทสรุปและอภิปรายผล 

การวิจัยเรื่องพฤติกรรมการใชแอพพลิเคช่ันไลนในการแจงเตือนภัยและขาวสารสาธารณภัย    

ของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดพัทลุง 

เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชแอพพลิเคช่ันไลนในการแจงเตือนภัย

และขาวสารสาธารณภัยของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครอง สวน

ทองถิ่นจังหวัดพัทลุง 

สรุปผลการศึกษา 

กลุมตัวอยางเปนเพศชาย จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 56.76 เพศหญิง จํานวน 32 คน คิดเปน

รอยละ 43.24 สวนใหญมีอายุระหวาง 41-45 ป (รอยละ 40.54 ) ระดับการศึกษาปริญญาตรี (รอยละ 44.59) 

ประสบการณการทํางานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตํ่ากวา 10 ป (รอยละ 54.05) หนวยงาน    

ตนสังกัด เทศบาลตําบล (รอยละ 63.51) 

พฤติกรรมการใชแอพพลิเคช่ันไลนในการแจงเตือนภัยและขาวสารสาธารณภัยของการปฏิบัติ 

สวนใหญมีระดับการปฏิบัติบอยครั้งขึ้นไปทุกขอ โดยขอที่มีการปฏิบัติมากที่สุด (บอยครั้งและทุกครั้ง) คือการ

ใชแอพพลิเคช่ันไลนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสงขาวสารทั้งขอความ รูปภาพ วีดีโอ และอ่ืน ๆ 

(รอยละ 79.7) โดยมีเพียง 1 คน (รอยละ 1.4) ที่ไมเคยใชแอพพลิเคช่ันไลนในการแจงเตือนภัยและขาวสาร                              

สาธารณภัยเลย นอกจากน้ี พฤติกรรมการใชแอพพลิเคช่ันไลนในการแจงเตือนภัยและขาวสารสาธารณภัย  

ของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดพัทลุง  

อยูในระดับมากทั้งโดยรวมและรายขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การใชแอพพลิเคช่ันไลนดานการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยหลังเกิดสาธารณภัยทั้งแจงและรับขอมูลขาวสาร  ( X =4.18, SD=0.75 ) และการใช

แอพพลิเคช่ันไลนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสงขาวสารทั้งขอความ รูปภาพ วีดีโอ และอ่ืน ๆ       

( X =4.18, SD=0.83 ) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การใชแอพพลิเคช่ันไลนดานการปองกันและบรรเทา     

สาธารณภัยโดยไมจํากัดชวงเวลา ( =4.01, SD=0.84) 

ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชแอพพลิเคช่ันไลนในการแจงเตือนภัยและขาวสาร            

สาธารณภัยของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถิ่น

จังหวัดพัทลุง จําแนกตามขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน และหนวยงาน

ตนสังกัด พบวากลุมตัวอยางที่ระดับการศึกษาและประสบการณการทํางานที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการใช

แอพพลิเคช่ันไลนในการแจงเตือนภัยและขาวสารสาธารณภัยในรายขอที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 สวนตัวแปรอ่ืน ๆ มีพฤติกรรมที่ไมแตกตางกัน (p>.05) 
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กลุมตัวอยางใหขอมูลเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชแอพพลิเคช่ันไลน     

ในการแจงเตือนภัยและขาวสารสาธารณภัย สรุปเปนประเด็น ดังน้ี 

1. ดานความถูกตองของขอมูลที่สงและการตอบรับขอมูล ไดแก 1) เมื่อแจงขอมูลขาวสารไปยัง

ทางแอพพลิเคชันไลนแลว ไมมีการตอบรับการไดรับขอมูล 2) เนนขาวจริง ถูกตอง และเนนสงขาวงานปองกัน

และบรรเทาเทาน้ัน ไมควรแทรกขาวอ่ืน 3) ขาวสารที่แชรมาโดยไมมีการตรวจสอบ จึงควรใชวิทยุสื่อสารจะ

ดีกวาโดยรวมกันของทุกเครือขายเมื่อเกิดภัยพิบัติ 4) การรับ สงขอมูลขาวสาร ผานแอพพลิเคช่ันไลน อาจมีการ

คลาดเคลื่อนจากความเปนจริงบาง และ 5) ขอมูลที่ไดรับไมแนใจวาเปนปจจุบัน หรือเช่ือถือไดหรือไม  

2. ดานสัญญาณอินเตอรเน็ต ไดแก 1) สัญญาณอินเตอรเน็ตไมเสถียร 2) บางสถานที่สัญญาณ

หรือ ระบบอินเตอรเน็ตไมเสถียร และ 3) สัญญาณอินเตอรเน็ตไมทั่วถึงครอบคลุมทุกพ้ืนที่  

3. อ่ืน ๆ ไดแก 1) บางคนไมใชไลนใหเปนประโยชน 2) เปนประโยชนตอการรับรูขาวสารสาธารณ

ภัยอยางมาก แตทั้งน้ีขึ้นอยูกับผูรับขอมูลที่อาจจะนําไปขยายผลตอ ซึ่งอาจทําใหต่ืนตระหนกจนเกินไป และ 3) 

บุคลากรโดยรวมจะไมคอยเขาใจเรื่องเทคโนโลยีดานขอมูลขาวสาร จะตองมีการพัฒนาเพ่ิมเติม 

การอภิปรายผล 

 ผลการศึกษา พบวาพฤติกรรมการใชแอพพลิเคช่ันไลนในการแจงเตือนภัยและขาวสารสาธารณภัย 

ของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการชวยเหลือและแจงเตือนภัยประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด

พัทลุงสวนใหญอยูในระดับมาก (มีระดับการปฏิบัติบอยครั้งและทุกครั้ง) ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว     

ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากกลุมตัวอยางสวนใหญเปนกลุมที่มีความรู จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีรวมทั้งไดรับการ

อบรมการใชแอพพลิเคช่ันไลนในการแจงเตือนภัยและขาวสารสาธารณภัย จากสํานักงานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย จังหวัดพัทลุง ซึ่งแตกตางจากการศึกษาของชุมนุมพร มงคล (2560) ที่พบวากลุมผูปฏิบัติงาน

ราชการใชแอปพลิเคชันไลนเพ่ือสนองตอความตองการดานการทํางานในระดับปานกลาง นอกจากน้ี การศึกษา

ของอวยพร พานิช และทัศนีย ดําเกิงศักด์ิ (2556) เก่ียวกับพฤติกรรมการใชประโยชนจากแอปพลิเคชันไลน 

พบวา กลุมตัวอยางเขาใชงานแอปพลิเคชันไลนจากโทรศัพทเคลื่อนที่สมารตโฟนมากที่สุด นอกจากน้ี          

ผลการศึกษายังสอดคลองกับการศึกษาของชญานิศ ยอดบุญลือ (2561) เรื่องพฤติกรรมการใชแอพลิเคช่ันไลน

กลุมดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานปองกันและบรรเทา           

สาธารณภัย (นบ.ปก.) รุนที่ 14 พบวาการใชงานของไลนกลุมงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 เมื่อพิจารณาเปนรายขอๆ ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 ขอแรก 

เรียงจากมากไปหานอย ไดแก หัวขอการใชงานของไลนกลุมดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กอนเกิด

สาธารณภัย ทั้งแจงและรับขอมูลขาวสารจากบุคคลในกลุม มีคาเฉลี่ยเทากับ คือ 4.56 หัวขอ การใชงาน      

ของไลนกลุมดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หลังเกิดสาธารณภัย ทั้งแจงและรับขอมูลขาวสาร      

จากบุคคลในกลุม มีคาเฉลี่ยเทากับคือ 4.53 และการใชงานของไลนกลุมดานการปองกันและบรรเทา           

สาธารณภัย กอนเกิดสาธารณภัย ทั้งแจงและรับขอมูลขาวสารจากบุคคลในกลุม มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 4.33 
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ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลไปใช 

1. ผลการวิจัยน้ีควรนําไปใชเปนแนวทางในการวางแผนการสงเสริม และการแกปญหาอุปสรรค

ที่พบจากการใชแอพพลิเคช่ันไลนในการแจงเตือนภัยและขาวสารสาธารณภัย 

2.  ควรศึกษาพฤติกรรมการใชแอพพลิเคช่ันไลนในการแจงเตือนภัยและขาวสารสาธารณภัย   

ในกลุมประชาชนทั่วไป เพ่ือประเมินการเขาถึงขอมูลดานการปองกันสาธารณภัยของประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บรรณานุกรม 

 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย คูมือการปฏิบัติงาน นโยบายเนนหนักกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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