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บทที่ 1
บทนา
ที่มาและความสาคัญของปั ญหา
ภาวะโลกร้ อนเป็ นปั ญหาสาคัญอย่างยิ่งที่ทุกคนต้ องร่ วมมือกันแก้ ไขปั ญหาเพื่อป้องกัน
ไม่ให้ เกิดภัยพิบตั ิ และเตรี ยมตัวหามาตรการในการจัดการภัยพิบตั ิทางธรรมชาติให้ มีประสิทธิภาพ
และบรรเทาความเดือดร้ อนของประชาชนได้ อย่างทัว่ ถึงและรวดเร็ ว ประกอบกับ ภาวะโลกร้ อนซึ่ง
นับวันยิ่งทวีคณ
ู ความรุนแรงเพิ่มมากขึ ้น และส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศและบริ เวณที่มนุษย์
อาศัยอยู่ ผลกระทบดังกล่าวล้ วนมีที่มาจากการกระทาของมนุษย์ในด้ านวิถีชีวิตและความเป็ นอยู่
ตลอดจนทังด้
้ านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ในช่วงหลายทศวรรษที่ ผ่านมา มนุษย์ต่างใช้ ทรัพ ยากรธรรมชาติ เพื่อตอบสนองความ
ต้ องการของตนเอง โดยไม่ ไ ด้ ค านึ ง ถึ ง ผลกระทบด้ านสิ่ ง แวดล้ อมนั น้ ก็ คื อ มลพิ ษ ก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ที่มีจานวนมาก และสารพิษอื่นๆ สิ่งแวดล้ อมก็นบั วันย่อมเสื่อมโทรมมากขึ ้น
ตามจ านวนมนุษย์ที่เ พิ่มมากขึน้ ทาให้ ทั่วโลกกลับต้ องเผชิ ญกับ ภาวะโลกร้ อนอย่างสาหัส ซึ่ง
ผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร้ อนได้ ทวีคณ
ู ความรุนแรงมากขึ ้นอย่างน่าหวาดวิตก
“เมื่อน ้าแข็งขัวโลกละลายท
้
าให้ ระดับน ้าทะเลเพิ่มมากขึ ้น ส่งผลให้ เพิ่มความรุนแรงของ
การกัดเซาะชายฝั่ ง สภาวะน ้าท่วมที่รุนแรงขึ ้นในช่วงฤดูน ้าหลาก น ้าเค็มทะลักเข้ าสูแ่ หล่งน ้าจืด
อาคารถนน โครงสร้ างพื ้นฐานที่ก่อสร้ างไว้ ตามแนวชายฝั่ งและในทะเลอาจไม่เหมาะสมอีกต่อไป
การเปลี่ยนแปลงทิศทางและความเร็วของกระแสน ้าในแต่ละพื ้นที่

การเปลี่ยนแปลงของระบบ

นิเวศน์ชายฝั่ ง หาดโคลน ป่ าชายเลน ผลกระทบภาวะโลกร้ อนยังทาให้ ทวั่ โลกต้ องประสบกับภัย
พิบตั มิ ากขึ ้น” (ส่วนประชาสัมพันธ์กรมทรัพยากรธรณี , 2555) จากข้ อมูลดังกล่าว แสดงให้ เห็น
ภาวะโลกร้ อนเป็ นปั ญหาสาคัญอย่างยิ่งที่ทกุ คนต้ องร่วมมือกันแก้ ไขปั ญหาเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิด
ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
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จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นนี ้ อาจจะเป็ นสัญญาณในการเตรี ยมตัวรับมือกับผลกระทบที่เกิด
จากภาวะโลกร้ อน หลายประเทศต้ องประสบกับภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ มีผ้ เู สียชีวิตและผู้เสียหาย
จานวนมาก ตามสถิติดงั นี ้
ตารางที่ 1.1 แสดงสถิตปิ ระเทศที่ประสบภัยจากโลกร้ อน

ที่มา: 10 ประเทศที่มีผ้ เู สียชีวิตจากภาวะโลกร้ อนมากที่สดุ . (2555). วันที่เข้ าถึงข้ อมูล 31 ตุลาคม
2557, แหล่งที่มา http://thaipublica.org/2012/11/climate-change-monitor/
ท่ามกลางความหวาดวิตกจากสิ่งที่ไม่ได้ คาดคิด

ทาให้ ในหลายประเทศต้ องเผชิญกับ

ปั ญหาภัยพิบตั จิ ากโลกร้ อน ดังเช่นในประเทศสหรัฐอเมริ กา พายุเฮอริเคนแซนดี ้ รายงานว่า “พายุ
เฮอริเคนแซนดี ้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วลมศูนย์กลาง 135 ก.ม./ชม. เข้ าสูช่ ายฝั่ งเมืองแอตแลนติก
ซิตี ้ รัฐนิวเจอร์ ซีย์ ส่งผลให้ เกิดฝนตกกระหน่า น ้าท่วมฉับพลัน และลมกระโชกแรงจนต้ นไม้ หกั โค่น
ไล่ตงแต่
ั ้ รัฐนอร์ ทแคโรไลนา ไปจนถึงรัฐเมน นอกจากนี ้ อิทธิพลรุนแรงของพายุทาให้ ประชาชนใน
แถบตะวันออกของสหรัฐกว่า 2.8 ล้ านคน ใน 11 รัฐ รวมถึงกรุงวอชิงตัน ประสบภาวะขาดแคลน
กระแสไฟฟ้า ("จับตา'เฮอริเคนแซนดี ้' เคลื่อนตัวเข้ าสหรัฐฯ หวัน่ เสียหายหนัก," 2555) นอกจากนี ้
ยังพบว่า

ตารวจและหน่วยงานต่างๆได้ ดาเนินการใช้ แผนจัดการสารองอย่างเร่งด่วนเนื่องจาก

โทรศัพท์ 911 ใช้ บริการไม่ได้ ในช่วงพายุเฮอริเคนแซนดี ้
To Communicate”," 2012)

("Hurricane Sandy Causes “Failure
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ในแถบโซนเอเชีย อาทิ ประเทศญี่ปนุ่ ก็ต้องเผชิญกับปั ญหาด้ านสิ่งแวดล้ อมที่สาคัญคือ
เหตุการณ์แผ่นดินไหวจากคลื่นยักษ์ สึนามิที่พดั ถล่มส่งผลให้ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ที่ จงั หวัดฟุกุชิมา
เกิ ด เหตุระเบิ ด ก่ อให้ เ กิ ด คลื่ น ยัก ษ์ คลื่ นยัก ษ์ สึน ามิ มี รายงานว่า “คลื่ น ยัก ษ์ สึน ามิ มี ค วามสูง
ประมาณ 10 เมตร ทางชายฝั่ งตะวันออกของประเทศญี่ปนุ่ อาคารบ้ านเรื อนพังเสียหายหลายแห่ง
และเกิดไฟไหม้ อาคารคลังน ้ามัน บริ เวณใกล้ ศนู ย์กลางแผ่นดินไหวกระแสไฟฟ้าถูกตัดขาด การ
สื่อสารขัดข้ อง การคมนาคม (สนามบิน รถไฟ) หยุดให้ บริ การ ซึ่งมีรายงานยอดผู้เสียชีวิต 26 ราย
โดยเฉพาะที่เมือง Fukushima พืน้ ที่ทางตอนเหนือของโตเกี ยว ส่งผลให้ อาคารบ้ านเรื อนกว่า 4
ล้ านหลังคาเรื อน ไม่มีไฟฟ้าใช้ นอกจากนี ้โรงแรมพังเสียหายที่เมือง Sendai” ("กรมทรัพยากร
ธรณี แ ถลงสื่ อ “คลื่ น ยัก ษ์ สึ น ามิ ใ นญี่ ปุ่ น ส่ง ผลกระทบต่อ ไทยหรื อ ไม่ ?,"

2554) ซึ่ง จากเหตุ

แผ่นดินไหวครัง้ นี ้ ศูนย์เตือนภัย คลื่นยักษ์ สึนามิ ภาคพื ้นแปซิฟิก (PTWC) ได้ มีการออกประกาศ
เตือนภัยคลื่นยักษ์สนึ ามิในหลายพื ้นที่ ซึง่ จากการคาดการณ์เวลาเดินทางของคลื่น คลื่นยักษ์ สึนามิ
เป็ นดังนี ้
ตารางที่ 1.2 แสดงการคาดการณ์ เวลาเดินทางของคลื่นยักษ์ สึนามิ
ลาดับ

สถานที่

เวลาไทย

1

ญี่ปนุ่ (กาสึอรู ะ)

13.35 น.

2

รัสเซีย

14.14 น.

3

มาเก๊ า

14.57 น.

4

ไต๊ หวัน

16.32น.

5

ฟิ ลิปปิ นส์ (พาลานาน)

16.55 น.

6

เกาะมิดเวย์

17.26 น.

7

อินโดนีเซีย (กีเมย์)

17.49 น.

8

ปาปั วนิวกินี (เกาะมานาส

18.24 น.

9

เวียดนาม

18.30 น.

10

ประเทศไทย (นราธิวาส)

02.30 น.

ที่มา: กรมทรัพยากรธรณีแถลงสือ่ “คลืน่ ยักษ์ สนึ ามิในญี่ปนุ่ ส่งผลกระทบต่อไทยหรื อไม่? (2554). วันที่เข้ าถึง
ข้ อมูล 21 ตุลาคม 2557, แหล่งที่มา ส่วนประชาสัมพันธ์กรมทรัพยากรธรณี
http://www.dmr.go.th/ewt_news.php?nid=24908
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ต่อมาในปี ค.ศ. 2013 ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ได้ เผชิญกับปั ญหาภัยพิบตั ิทางธรรมชาติอย่าง
หนักเมื่อพายุไต้ ฝนไห่
ุ่ เยี่ยนได้ พดั กระหน่าอย่างหนัก ซึ่งมีรายงานข่าวดังนี ้ ("มหันตภัยไห่เยี่ยน
เตือนอะไรถึงคนไทย," 2556)
มหันตภัยไห่ เยี่ยน เตือนอะไรถึงคนไทย
พายุไ ต้ ฝุ่นไห่เ ยี่ยน พายุไ ต้ ฝุ่นความเร็ วลม 195 กิ โลเมตรต่อชั่วโมง เข้ าพัดถล่ม ทาง
ตอนกลางของประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ในช่วงเช้ าของวันที่ 8 พ.ย. 2556 ด้ วยสถิติมีความเร็ วลมอยู่ที่
190 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง รุนแรงมากที่สดุ ในโลก รุนแรงกว่าเฮอริ เคนคามีล (Camille) ที่เคยพัดเข้ า
ถล่มชายฝั่ งสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ.2512 ไต้ ฝนไห่
ุ่ เยี่ยนทาให้ เกิดฝนตกหนัก มีคลื่นทะเลสูงถึง 15
เมตร ซัดเข้ าฝั่ งเมืองทาโคลบาน (Tacloban) จังหวัดเลย์เต (Leyte) ทาให้ อาคารบ้ านเรื อนในพื ้นที่
หลายแห่งเหลือเพียงแต่ซากปรักหักพัง สร้ างความสูญเสียอย่างคาดไม่ถึงให้ กับหมู่เกาะประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์ ส่งผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อชาวฟิ ลิปปิ นส์ โดยคาดว่าจะมี ผู้เสียชีวิตถึง 10,000 คน
และมีประชาชน ผู้ได้ รับผลกระทบในด้ านต่างๆ ถึง 10 ล้ านคน
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นทาให้ ประธานาธิบดีเบนิกโน อาคีโน แห่งฟิ ลิปปิ นส์ ให้ ประชาชน
ทุกคนเตรี ยมความพร้ อมโดยการซื ้ออาหารและเครื่ องใช้ ตา่ งๆกักตุนไว้ เผื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทัง้
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและอย่าตื่นตระหนก ทังนี
้ ้ พื ้นที่ราว 600 กิโลเมตร ที่พายุจะเข้ าถล่มนันจะ
้
เกิดภาวะน ้าท่วมหนัก และอาจทาให้ ระดับคลื่นเพิ่มสูงขึ ้นถึง 6 เมตร ("ไต้ ฝนุ่ "ไห่เยี่ยน" ถล่มปิ นส์
อพยพนับแสน," 2556) นอกจากนี ้ ในหลายประเทศก็รีบเข้ ามาช่วยเหลือประเทศฟิ ลิปปิ นส์ อย่าง
เร่ งด่วน อาทิ การส่งทีมแพทย์ และเงินเข้ ามาช่วยเหลือ ทังจากประเทศที
้
่เคยประสบภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติและประเทศเพื่อนบ้ าน หลังจากที่ซูเปอร์ ไต้ ฝนไห่
ุ่ เยี่ยนได้ ทาให้ เกิดคลื่นสูงราวคลื่นยักษ์ สึ
นามิขนาดย่อม ๆ พัดเข้ ามาบริ เวณชายฝั่ ง อย่างไรก็ดี ขณะนี ้นานาประเทศก็ทยอยได้ ส่งความ
ช่วยเหลือในทุกรูปแบบไปยังพื ้นที่ประสบภัยแล้ ว ทังส่
้ งเจ้ าหน้ าที่ สิ่งของจาเป็ น เงินช่วยเหลือ เรื อ
และเครื่ องบินสาหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย แต่ถึงจะเป็ นอย่างนัน้ การช่วยเหลือก็ยงั ไปได้ ไม่ทวั่ ถึง
และช้ า ทาให้ ประชาชนในหลายพื ้นที่ยงั คงอดอยาก รวมทังเจาะท่
้
อหรื อขุดบ่ อนาน ้าบาดาลขึ ้นมา
ใช้ และมีการปล้ นสะดมอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง แม้ ทางกองทัพจะพยายามเข้ ามาควบคุมสถานการณ์ให้
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อยู่ในความสงบแล้ วก็ตาม จึงนับได้ ว่าพายุไห่เยี่ยนได้ กลายเป็ นอาวุธทาลายล้ างระดับประเทศ
ที่สาคัญในกรณีภยั พิบตั ทิ างธรรมชาติ
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยเป็ นประเทศก็ประสบกับภัยพิบตั ิทางธรรมชาติเช่นเดียวกัน คือ
เกิดคลื่นยักษ์ สึนามิในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ที่คร่าชีวิตผู้คนในหกจังหวัดชายแดนภาคใต้
แถบชายฝั่ งทะเลอันดามัน ได้ แก่จงั หวัด สตูล กระบี่ ตรัง พังงา ซึ่งนับเป็ นภัยพิบตั ิทางธรรมชาติที่
รุนแรงที่สดุ ในประเทศไทย จากเหตุการณ์ดงั กล่าว มี ประชาชนเสียชีวิตและได้ รับความเดือดร้ อน
เป็ นจานวนมาก โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาพักผ่อนกับครอบครัวและต้ องเผชิญกับภัย
พิบตั ิทางธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และต้ องสูญเสียทรัพย์สินและคนในครอบครัวมากมาย ดัง
สถิตริ ายงานความเสียหายจากคลื่นยักษ์สนึ ามิ ดังนี ้
ตารางที่ 1.3 แสดงความเสียหายจากคลื่นยักษ์ สึนามิ ของ 6 จังหวัดที่ได้ รับผลกระทบย
ชีวิต (คน)
ลาดับ

จังหวัด

1
2
3
4
5
6

พังงา
กระบี่
ภูเก็ต
ระนอง
ตรัง
สตูล
รวม

มูลค่าความ
เสียหาย

ผู้เสียชีวติ
ไทย

ต่างชาติ

ไม่ระบุ

รวม

1,302
358
163
158
3
6
1,990

1,926
203
111
2
2
0
2,244

997
161
5
4
0
0
1,167

4,225
722
279
164
5
6
5,401

ผูบ้ าดเจ็บ
ไทย
ต่างชา
ติ
4,344
1,253
3,780
791
591
520
279
28
0
0
0
0
8,994
2,592

ไม่ระบุ

รวม

0
0
0
0
168
21
189

5,597
4,571
1,111
307
168
21
11,775

รับแจ้งสูญหาย
ไทย
ต่าง
ชาติ
1,363
323
329
258
256
385
6
0
1
0
0
0
1,955
966

รวม
1,686
587
641
6
1
0
2,921

มูลค่าความเสียหายในเบื้องต้น 14,491 บาท (โดยประมาณ)
ความสูญเสียต่อระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากกว่า 30,000 ล้านบาท (โดยประมาณ)

ที่มา : บันทึกเหตุการณ์ มหาอุทกภัยปี 2554. (2554). วันที่เข้ าถึงข้ อมูล 19 ตุลาคม
2557, แหล่งที่มา http://www.thaiwater.net/current/menu.html#floodmap
นอกจากนี ้ประเทศไทยประสบปั ญหาอุทกภัยเป็ นประจาทุกปี และได้ รับความเสียหายเป็ น
อย่างมาก อุทกภัยมีสาเหตุจากอิทธิพลของร่ องความกดอากาศต่ากาลังแรงพาดผ่านภาคเหนือ
ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พดั ปกคลุมทะเล
อันดามันและอ่าวไทย ทาให้ มีฝนตกหนักและเกิดน ้าท่วมในหลายจังหวัดประชาชนได้ รับความ
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เดือดร้ อน สิ่งสาธารณประโยชน์และทรัพย์สินของประชาชนได้ รับความเสียหาย และในระยะหลัง
ปั ญหาอุทกภัยเริ่ มมีความรุนแรงมากขึ ้น มีมลู ค่าความเสียหายสูงมากขึ ้นดังเช่นในปี พ.ศ. 2554
ประเทศไทยประสบปั ญหาอุทกภัยครัง้ รุนแรงที่สดุ เป็ นประวัติการณ์ ตังแต่
้ ต้นปี จนถึงปลายปี และ
มีพื ้นที่ประสบภัยกระจายตัวในทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะพื ้นที่ภาคเหนือและภาคกลางที่เกิด
น ้าท่วมหนักเป็ นระยะเวลานาน ยิ่งไปกว่านันพื
้ ้นที่กรุงเทพมหานครและปริ มณฑล เป็ นพื ้นที่หนึ่งซึ่ง
เกิดน ้าท่วมหนักในรอบ 70 ปี หากนับจากเหตุการณ์น ้าท่วมกรุ งเทพมหานครในปี 2485 อุทกภัย
ครัง้ นี ้ส่งผลให้ เกิดความเสี ยหายอย่างกนักทังทางภาคการเกษตร
้
อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม
และส่งผลกระทบเป็ นลูกโซ่
ความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ เป็ นสถานการณ์ที่อยู่ในขันวิ
้ กฤตเกิดความ
สูญเสียทังชี
้ วิต การงาน เงินทอง ที่อยู่อาศัย รวมทังขวั
้ ญและกาลังใจของประชาชน และยังทวี
ความรุ นแรงอย่างต่อเนื่องทั่วโลก เช่นเดียวกับ คลื่ นยักษ์ สึนามิ ที่ประเทศญี่ ปนุ่ พายุเฮอริ เคน
แซนดี ้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา พายุไต้ ฝนไห่
ุ่ เยี่ยนที่ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ รวมถึงประเทศไทยที่เคยเกิด
คลื่ น ยัก ษ์ สึ น ามิ ปี พ.ศ.2547และอุท กภัย เมื่ อ ปี พ.ศ.2554

ซึ่ ง ในแต่ล ะปี ประเทศไทยมี

นักท่องเที่ยวเข้ ามาในประเทศเป็ นจานวนมาก ทาให้ มีรายได้ เข้ ามาประเทศอย่างต่อเนื่อง ทว่าเมื่อ
เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติอาจจะทาให้ นักท่องเที่ยวเกิดความหวาดกลัวและวิตกกังวลถึงความ
ปลอดภัยและมาตรการการเตือนภัยที่มีมาตรฐาน จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นนีอ้ าจจะส่งผลกระทบ
ต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ าในประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในปั จจุบนั จานวนนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาประเทศมีแนวโน้ มว่าจะลดลงในปี 2557 ดังนี ้
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ตารางที่ 1.4 แสดงสถิตินักท่ องเที่ยวที่เดินทางมาในประเทศไทยปี 2556-2557

ที่มา: สถิตนิ กั ท่องเที่ยวปี 2014. (2557). วันที่เข้ าถึงข้ อมูล 28 ตุลาคม 2557, แหล่งที่มา กรมการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย http://www.tourism.go.th/home/details/11/221/23044
นอกจากนี ้ยังพบข้ อมูลอีกว่า ไตรมาสที่ 1/2557 มีนกั ท่องเที่ยวไทยร้ อยละ 65 เดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศ โดยเฉพาะกลุม่ นักเรี ยน และนักศึกษา มีสดั ส่วนมากที่สดุ 2 นอกจากนี ้ยัง
พบว่าพฤติกรรมการใช้ จา่ ยในช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2557 พบว่า คนไทยท่องเที่ยวในประเทศลดลง
ร้ อยละ 5 ใช้ จา่ ยเงิน เพื่อท่องเที่ยวเฉลี่ยคนละ 9,856.24 บาท ทังนี
้ ้ ปั จจัยสาคัญที่เกื ้อหนุนต่อการ
ไปเที่ยวต่างประเทศของคนไทย4 ได้ แก่ ความสะดวกด้ านวีซ่า (2) การเติบโตของสายการบิน
ต้ นทุนต่าจากไทยไปต่างประเทศ (3) การแข่งขันด้ านราคา ของแพ็คเกจทัวร์ ผลกระทบจากความ
ไม่สงบทางการเมือง ทาให้ นกั ท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ ลดจานวนการเที่ยวในประเทศลง (ร้ อย
ละ 41) ส่วนใหญ่เป็ นนักท่องเที่ยวจากภาคเหนือและกรุงเทพฯ และอีกส่วนหนึง่ ลดค่าใช้ จา่ ยการ
เที่ยวลง (ร้ อยละ 17)1 เช่นเดียวกับพฤติกรรมการใช้ จา่ ยของคนไทย 3/4 ซึง่ พบว่า ภาวะเศรษฐกิจ
ที่ชะลอตัวและปั ญหา การเมืองในประเทศ ส่งผลให้ คนไทยส่วนใหญ่ระมัดระวังการใช้ จา่ ยในระยะ
นี ้
(งานวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ กองกลยุทธ์การตลาด, 2557)
จากสถานการณ์ ดงั กล่าวแสดงให้ เห็นว่า ถึงเวลาที่ ประเทศไทยจะต้ องเตรี ยมตัวและ
ดาเนินการแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นภายในประเทศ เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ซึง่ ในปั จจุบนั ปั ญหาที่เกิดขึ ้น คือ การสื่อสารเตือนภัยพิบตั ิ เนื่องจาก ประชาชนอาจจะขาดความรู้
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เกี่ยวกับการเตรี ยมตัวป้องกันและไม่ได้ รับข้ อมูลเตือนภัยจากหน่วยงานหรื อองค์กรอย่างละเอียดถี่
ถ้ วน ทาให้ ประชาชนต้ องเผชิญกับภัยพิบตั แิ ละความเสียหายที่เกิดขึ ้นเพียงลาพัง และไม่ได้ รับการ
ช่วยเหลือในทุกด้ าน อาทิ บ้ านเรื อนที่พังเสียหาย ขาดสาธารณูปโภคและอาหาร รวมถึงสภาพ
จิตใจย่าแย่

ดังนัน้ การวางแผนเข้ าไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยพิบตั ิท างธรรมชาติจึงต้ องอาศัย

ความรู้และความเข้ าใจในเหตุการณ์ที่ผ้ ปู ระสบภัยพิบตั ิกาลังเผชิญ ดังนัน้ การจัดการภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติเ ป็ นเรื่ อ งที่ ทุก องค์ ก รและประชาชนต้ อ งช่ว ยกัน แก้ ไ ขปั ญหา ด้ ว ยการน าความรู้ มา
วางแผนจัด การระบบเตือ นภัยอย่า งรอบคอบจากงานวิจัยและการศึกษาศึกษาค้ นคว้ า ต่า งๆ
ตลอดจนการนาแนวคิดและทฤษฎี มาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาระบบเตือนภัยและรับมือกับภัย
พิบตั ทิ างธรรมชาติ ได้ แก่ แนวคิดการรับรู้และทัศนคติ การรับรู้ภยั พิบตั ิ การประชาสัมพันธ์ ภาวะ
วิกฤติและสื่อด้ านภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบตั ิ และการสื่อสารและ
การเตือนภัยพิบตั ิ ซึ่งจะเป็ นปั จจัยที่สาคัญในการความเสียหาย การเตรี ยมความพร้ อมในการ
ช่วยเหลือ การฟื น้ ฟูความเสียหายจากภัยพิบตั ิ ข้ อมูลที่ส่งไปยังประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับ
การช่วยเหลือภัยพิบตั ิ ผู้นาชุมชน และสื่อจะต้ องถูกต้ องแม่นยา เพื่อลดความเสี่ยง รักษาชีวิตและ
ทรัพย์สินและช่วยฟื น้ ฟูความเสียหายได้ อย่างรวดเร็ว
การเตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติให้ กบั นักท่องเที่ยวต่างชาติจึงนับว่าเป็ นเรื่ องที่ทกุ คนควร
หัน มามี ส่ ว นร่ ว ม ประกอบกับ ประชาชรยัง ขาดองค์ ก รความรู้ ในเรื่ อ ง สื่ อ เตื อ นภัย พิ บัติท าง
ธรรมชาติ ทางธรรมชาติ ด้ วยเหตุนี ้ ผู้วิจัยจึงได้ ศึกษาค้ นคว้ าในเรื่ อง การรั บรู้ และทัศนคติของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มี ต่อสื่อประชาสัมพันธ์ เตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในประเทศไทย เพื่ อ
นาเสนอองค์ความรู้ที่จะนามาพัฒนาและสานต่อในการประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
ในประเทศให้ กบั นักท่องเที่ยวต่างชาติ
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการรับรู้ ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ เตือนภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ เตือนภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติในประเทศไทย

9
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้ และทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีต่อสื่อ
ประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติในประเทศไทย
ปั ญหานาวิจัย
1. การรับรู้ ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีตอ่ สื่อประชาสัมพันธ์ เตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติใน
ประเทศไทยเป็ นอย่างไร
2. ทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติใน
ประเทศไทยเป็ นอย่างไร
3. การรับรู้ และทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีตอ่ สื่อประชาสัมพันธ์ เตือนภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติในประเทศไทยมีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่

สมมติฐานงานวิจัย
1. นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
ระดับสูงมากและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาจากประเทศที่ มีความเสี่ยงต่อการเกิ ดภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติระดับสูงถึงต่ามากมีการรับรู้ตอ่ สื่อประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติแตกต่างกัน
2. นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
ระดับสูงมากและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาจากประเทศที่ มีความเสี่ยงต่อการเกิ ดภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติระดับสูงถึงต่ามากมีทศั นคติที่มีตอ่ สื่อประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติแตกต่าง
กัน
3. การรับรู้และทัศนคติต่อสื่อประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในประเทศไทยของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีความสัมพันธ์กนั
ขอบเขตการวิจัย
ผู้วิจัยเลื อกศึกษาด้ วยการรวบรวมข้ อมูลเกี่ ยวกับสื่ อประชาสัม พันธ์ เตือนภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ เตือนภัยพิบตั ิแห่งชาติ และโรงแรมใน
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ท้ องถิ่นตังแต่
้ เดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 รวมระยะเวลา 6 เดือน โดยศึกษาตัวสาร
(Message) และ ภาพประกอบของสื่อประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในประเทศไทย
นอกจากนี ้ยังศึกษากลุ่มตัวอย่างคือ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวในประเทศ
ไทย โดยเก็บข้ อมูลจากแบบสอบถาม จานวน 400 ชุด
นิยามศัพท์ ท่ ีใช้ ในการวิจัย
การรั บรู้ หมายถึง การเลือกรับสาร การจัดระเบียบ และการตีความของผู้รับสารเกี่ยวกับ
สื่อประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติในประเทศไทย
ทัศ นคติ หมายถึง ความพึง พอใจ ความรู้ สึกชอบ หรื อไม่ช อบของผู้รั บสารที่ มี ต่อสื่ อ
ประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติในประเทศไทย
นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ หมายถึ ง คนที่ เ ดิ น ทางมาจากประเทศต่า งๆทั่ว โลกเพื่ อ มา
ท่องเที่ยวในเมืองไทยและเป็ นบุคคลผู้ซึ่งไม่มีภูมิลาเนาอยู่ในประเทศไทย และเป็ นคนที่มาจาก
ประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติในระดับสูงมาก อาทิ ญี่ปนุ่ ฟิ ลิปปิ นส์ และ
ประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติสูงถึงต่ามาก อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย เป็ น
ต้ น
สื่อประชาสัมพันธ์ เตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย หมายถึง สื่อประเภท
ต่างๆ อาทิ สิ่งพิมพ์ สื่ออินเทอร์ เน็ต สื่อนอกบ้ าน ที่จดั ทาขึ ้นเพื่อเตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติให้ กบั
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทย
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่ อ เป็ นแนวทางในการสร้ างสื่ อ และออกแบบสื่ อประชาสัม พันธ์ ให้ กับ องค์ กรภาครั ฐ
เกี่ ยวกับทรั พ ยากรทางธรรมชาติแ ละการท่องเที่ ยวรวมทัง้ องค์ กรเอกชนทางด้ า นสิ่ง แวดล้ อ ม
เกี่ยวกับการเตือนภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
2. เพื่อให้ ผ้ ทู ี่สนใจและกาลังศึกษาเรื่ องการเตือนภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติได้ ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่ อ
ประกอบการทาวิจยั ในอนาคต

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิ จั ย นี ม้ ุ่ ง ศึ ก ษา การรั บ รู้ และทั ศ นคติ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ที่ มี ต่ อ สื่ อ
ประชาสัม พันธ์ เตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย ผู้วิจัยได้ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง โดยแบ่งออกเป็ นหัวข้ อดังนี ้
1. การรับรู้และทัศนคติ
2. การรับรู้ภยั พิบตั ิ
3. การประชาสัมพันธ์ภาวะวิกฤติและสื่อด้ านภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
4. ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบตั ิ
5. การสื่อสารและการเตือนภัยพิบตั ิ
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
1.การรั บรู้ และทัศนคติ
ความหมายของการรั บรู้
การรับรู้ เป็ นกระบวนการที่บุคคลแปลความสิ่งสัมผัสโดยผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ และ
ตีความเป็ นข้ อมูลตามความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล (ฉัตราพร เสมอใจ, 2550 )
กระบวนการรั บรู้
การรับรู้เป็ นกระบวนการที่ประสาทสัมผัสทัง้ 5 เลือกรับสาร (Selection) จัดระเบียบข้ อมูล
(Organization) และตีความ (Interpretation) ของสิ่ ง เร้ า ซึ่ง ผู้บริ โภคแต่ละคนจะมี การรั บรู้ ที่
แตกต่างกัน โดยได้ รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้ าจากสิ่งแวดล้ อมและสิ่งเร้ าทางการตลาด แบ่งเป็ น 2
ประเภท ดังนี ้
1. สิ่งเร้ าภายใน (Primary or intrinsic stimuli) ได้ แก่ สินค้ าและองค์ประกอบอื่นๆของ
สินค้ า
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2. สิ่งเร้ าภายนอก (Secondary or extrinsic stimuli) ได้ แก่ คาพูด รูปภาพ สัญลักษณ์
ของสินค้ าซึง่ ในกระบวนการรับรู้ของผู้บริโภค ประกอบไปด้ วย 3 ขันตอน
้
1. การเลือกรั บรู้ (Perceptual selection) ผู้บริ โภคเลือกเปิ ดรับ (Selective exposure)
จากสิ่งที่เห็นว่ามีความสาคัญ มีความเกี่ยวพันกับตัวเอง โดยเลือกเปิ ดรับข้ อมูลที่ตรงกับทัศนคติที่
มีและเลือกเปิ ดรับข้ อมูลที่มีความน่าสนใจ (Selective attention) ในขณะเดียวกันก็พยายาม
หลีกเลี่ยงการรับข่าวสารที่ไม่สอดคล้ องอยู่กับความคิด ประสบการณ์ หรื อความเชื่อที่ มีมาก่อน
แล้ ว เนื่องจากอาจจะทาให้ เกิดความรู้สกึ ไม่พงึ พอใจและ เกิดภาวะทางจิตใจที่ไม่สมดุล ซึ่งเรี ยกว่า
Cognitive Dissonance
2. การจั ด ระเบี ยบข้ อ มู ล (Organization) ผู้บริ โ ภคจะจัดระเบีย บข้ อมูลที่ ไ ด้ รับมา
หลากหลายแหล่ง แล้ วนามาสร้ างความหมายโดยรวม เพื่อให้ เข้ าใจและเกิดพฤตกรรมตอบสนอง
โดยสามารถจัดระเบียบได้ หลากหลายลักษณะ ตามหลักการ Gestalt Psychology ที่แบ่งการจัด
กลุม่ ข้ อมูลเป็ น 3 รูปแบบ ดังนี ้
1. Principle of closure คือ การรับภาพที่ไม่สมบูรณ์วา่ เป็ นภาพสมบูรณ์
2. Principle of similarity คือ การรวมสิ่งเร้ าที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกันแล้ วจัดเข้ าเป็ น
หมวดหมูร่ วมกัน
3. Principle of figure-ground คือ การแบ่งกลุ่มออกเป็ น2 ส่วน คือ ส่วนที่เด่นที่สดุ เป็ น
Figure ส่วนประกอบที่เด่นรองลงมา เป็ น Ground
3.การตีความข้ อมูล (Interpretation) คือ การให้ ความหมายต่อสิ่งเร้ าที่ได้ รับ โดยการจัด
หมวดหมู่ (Perceptual categorization) โดยแปลสิ่งเร้ าที่ได้ รับจากประสามสัมผัสให้ มีความหมาย
เฉพาะของสิ่งเร้ านัน้ หรื อมีการเชื่อมโยงข้ อมูลกับสิ่งที่เรี ยนรู้ มาในอดีต (Perceptual inference)
โดยการสร้ างความสัมพันธ์ของสิ่งเร้ าให้ มีความเกี่ยวข้ องกัน นอกจากนี ้ยังเลือกจดจา (Selective
Retention) เป็ นแนวโน้ มในการเลือกจดจาข่าวสารเฉพาะส่วนที่ตรงกับความสนใจ ความต้ องการ
ทัศนคติของตนเอง
Solomon (2013) ได้ อธิ บายการรับรู้ ด้ วยแผนภาพกระบวนการรั บรู้ (The perceptual
process) ดังนี ้
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กระบวนการรับรู้ เกิดจาก สิ่งเร้ ากระทบกับประสาทสัมผัสทังห้
้ า คือ หู ตา จมูก ลิ ้น ปาก
ผิวหนัง (sensory receptor) จนเกิดการมองเห็น การได้ ยิน การได้ กลิ่น การลิ ้มรส และการสัมผัส
(sensory stimuli) วัตถุตา่ งๆ ซึ่งนาไปสู่การเปิ ดรับ เลือกสรรตามความสนใจและการตีความจน
เกิดเป็ นความหมายในลักษณะที่แตกต่างกันตามประสบการณ์ และความรู้ แต่ละเดิมที่มีอยู่ก่อน
แล้ ว
ความสาคัญของการรั บรู้ การรับรู้เป็ นกระบวนการสาคัญที่นกั การตลาดต่างสนใจเป็ น
อย่างยิ่งในการนาแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ ในการประชาสัมพันธ์และงานโฆษณา เนื่องจาก
ผู้บริ โภครับรู้ ภาพลักษณ์หรื อตราสินค้ าของบริ ษัทต่างๆผ่าน สี กลิ่น รสชาติ สัมผัส อาทิ โลโก้ ของ
สินค้ า ผลิตภัณฑ์ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดการจดจาตราสินค้ าซึ่งเป็ นปั จจัย
สาคัญที่ทาให้ ผ้ บู ริโภคตัดสินใจซื ้อสินค้ า อาทิ ผู้บริ โภครับรู้เป๊ ปซี่รสชาติดีกว่าโค้ ก จึงกลับไปซื ้ออีก
ครัง้ และยังติดตามโฆษณาเป็ นประจา
วรวรรณ องค์ครุ ฑรั กษา (2547) กล่าวไว้ ว่าปั จ จัยที่มี ความสาคัญในการวางแผน
การตลาดระหว่างประเทศ คือ ปั จจัยวัฒนธรรม ซึ่งมีองค์ประกอบการอย่างหนึ่งคือ ประเพณีและ
รู ปแบบการบริ โภค วิเคราะห์ประเพณี และรู ปแบบการบริ โภคของผู้บริ โภคจะสมารถช่วยสร้ าง
ภาพลักษณ์ที่ดีตอ่ ผู้บริโภค รับรู้ผ้ บู ริโภค ต้ องการการบริการแบบไหน
อย่างไรก็ตาม การรับรู้ ยังเป็ นตัวสะท้ อนถึงภาพลักษณ์ ขององค์กร ดังเช่น ในกรณี การ
สื่อสารภาวะวิฤต การจัดการประเด็นสาธารณะ และสื่อสารความเสี่ยงไปยังประชาชน ผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย ชุมชนรัฐบาล เป็ นต้ นซึง่ กลุม่ เป้าหมายทังนี
้ ้จะทาให้ องค์สามารถดารงอยู่ในสังคมได้ อย่าง
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ยัง่ ยืน ด้ วยเหตุนี ้ การรับรู้ จึงกลายเป็ นกระบวนการสาคัญที่นกั การตลาด นักประชาสัมพันธ์ และ
โฆษณานามาประยุกต์ใช้ ในงานต่างๆ ดังนี ้
1. โทรทัศน์ สื่อที่ผ้ บู ริ โภคเข้ าถึงได้ ในอัตราที่สงู และครอบคลุมพื ้นที่กว้ างขวางทังประเทศ
้
ด้ วยคุณสมบัติของตัวสื่อที่มาพร้ อมกับภาพเคลื่อนไหวและเสียง จึงทาให้ โทรทัศน์มีอิทธิ พลต่อ
ผู้บริ โภคมากที่สุด ด้ วยเหตุนี ้ โทรทัศน์จึงกลายเป็ นช่องทางสื่อสารหลักในการโฆษณาสินค้ า ซึ่ง
ต้ องใช้ ค่าใช้ จ่ายสูงในการโฆษณาเพื่อเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมาย อย่างไรก็ตามกลุ่มเป้าหมายอาจจะ
ไม่ไ ด้ รับ ชมโฆษณาในช่วงที่ เ วลาที่ ออกอากาศ และในกรณี ที่ มี ก ารโฆษณาซ า้ ๆทางโทรทัศ น์
กลุม่ เป้าหมายอาจจะไม่รับชมโฆษณา (wear-out effect)
2. วิทยุ วิทยุเป็ นสื่อเข้ าถึงคนได้ ในจานวนมากและเคลื่อนย้ ายได้ โดยใช้ เสียงในการ
สื่อสารเป็ นหลัก อาศัยการใช้ จินตนาการผ่านเรื่ องราวที่ผ้ ูดาเนินรายการ นอกจากนี ้ผู้ฟังยังร่ วม
พูดคุยผ่านรายการได้ ทังนี
้ ้ความเข้ าใจในโฆษณาผ่านวิทยุจะลึกซึ ้งมากน้ อยเพียงใดขึ ้นอยู่กบั เสียง
ในโฆษณาที่กลุ่มเป้าหมายได้ ยิน ซึ่งแตกต่างจากโทรทัศน์ที่ผ้ คู นสามารถเข้ าถึงสารได้ ทงภาพและ
ั้
เสียง
3. นิตยสาร เป็ นสื่อสามารถเข้ าถึงได้ อย่างแพร่หลาย เนื่องจากผู้อ่านสามารถส่งต่อไปได้
อีกหลายกลุ่ม ซึ่งข้ อดีของสื่อนิตยสารคือ มีคา่ ใช้ จ่ายน้ อยและพกพาได้ สะดวก และมีความคงทน
ถาวร สามารถหยิบมาอ่านได้ อีกครัง้ ซึ่งในการนาเสนอผ่านทางสื่อนิตยสารนันสามารถโฆษณาได้
้
ทังที
้ ่เป็ นตัวหนังสือหรื อข้ อความ รวมไปถึงการใช้ ภาพ สัญลักษณ์ อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดปั ญหา
ความแออัดของสื่อ เช่น ปั ญหาหน้ าโฆษณาที่มีจานวนมาก ในนิตยสาร โดยทัว่ ไปภาพประกอบจะ
ใช้ สง่ เสริมข่าวสารที่เป็ นตัวหนังสือ เพื่อเข้ าถึงผู้บริโภคได้ อย่างกว้ างขวาง เพราะผู้บริ โภคเข้ าใจสาร
จากการใช้ ภาพโฆษณาเป็ นสากล โดยไม่ต้องผ่านการตีความ
แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ
ความหมายของทัศนคติ
ทัศนคติเป็ นความรู้สกึ ชอบหรื อไม่ชอบที่มีตอ่ วัตถุ บุคคล ประเด็น หรื อพฤติกรรม ซึง่ การ
เรี ยนรู้ที่ก่อให้ เกิดทัศนคติจะเกิดจากการที่บคุ คลที่มีประสบการณ์โดยตรง หรื อจากการเปิ ดรับ
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ข้ อมูลต่างๆที่มีความเกี่ยวข้ องกับสิ่งนันๆ
้ โดยที่ทศั นคติที่เกิดขึ ้นนี ้จะช่วยชี ้แนวทางให้ กบั บุคคลใน
การแสดงออกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะที่วา่ ชอบหรื อไม่ชอบ (Lutz, 1980)
ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกชื่นชอบ หรื อไม่ชื่นชอบต่อสินค้ าหรื อองค์กร อาจกล่าวได้ วา่
ทัศนคติเป็ นตัวชี ้วัดความพึงพอใจ

ซึง่ ส่งผลกระทบสาคัญในการตัดสินใจเลือกซื ้อสินค้ า

ผู้บริโภคแต่ละคนจะมีทศั นคติที่แตกต่าง

ซึง่

ทังในเชิ
้ งบวกและเชิงลบต่อตราสินค้ าและภาพลักษณ์

ขององค์กร โดยมีปัจจัยสาคัญคือ กลุม่ อ้ างอิง อาทิ คนในครอบครัวที่เคยใช้ สินค้ าหรื อชื่นชอบ
องค์กรนันๆอยู
้ แ่ ล้ ว เมื่อมีสินค้ าตัวใหม่หรื อเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ ้นกับองค์กร กลุม่ เป้าหมายดังกล่าว
ก็พร้ อมที่จะปกป้องชื่อเสียงขององค์กร ขณะที่องค์ที่มีภาพลักษณ์ในเชิงลบทาให้ ประชาชนรู้สกึ ไม่
พอใจและเกิดการต่อต้ านองค์กรซึง่ ทัศนคติมีลกั ษณะ 4 ประการดังนี ้ (Solomon, 2013)
1. Utilitarian function เป็ นการเกิดทัศนคติจากการที่เราได้ รับสิ่งที่พงึ พอใจหรื อไม่พงึ
พอใจ เปรี ยบได้ กบั การได้ รางวัลและการลงโทษ อาทิ นางสาวสมศรี ซื ้อผงซักฟอกยี่ห้อ A มีกลิน่
หอมและราคาไม่แพง จึงรู้สกึ ชื่นชอบและตัดสินใจที่จะซื ้อยี่ห้อเดิมในครัง้ ถัดไป
2. Value-expressive functionเป็ นความรู้สกึ ของการแสดงออกถึงตัวตนของผู้บริ โภค
อาทิ กิจกรรม วิถีชีวิต ความคิดเห็นตัวอย่างเช่นโฆษณาไอศกรี ม แมกนัม่ ในอินสตาแกรมที่บง่ บอก
ถึงความหรูหราและมีรสนิยม
3.

Ego-defensive functionเป็ นทัศนคติที่เกิดจากการที่เราต้ องการปกป้องตัวเองออก

จากสภาพแวดล้ อมหรื อสถานการณ์บางอย่าง เช่น การซื ้อบุหรี่ ยี่ห้อ Malboro เพื่อแสดงถึงความ
เป็ นชาย
4.

Knowledge function เป็ นทัศนคติที่เกิดจากแบบแผนและความรู้เมื่อเราได้ รับ

ความรู้เพิ่มมากขึ ้นทาให้ เกิดทัศนคติไปในทิศทางที่แตกต่างกันออกไปทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ประสบการณ์
และการเรี ยนรู้ของแต่ละบุคคล
กระบวนการเกิดทัศนคติ
เนื่องจากทัศนคติเป็ นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ ยากทาให้ นกั การตลาดพยามที่จะเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติของ ผู้บริ โภค โดยการศึกษาถึงกระบวนการเกิดทัศนคติจะทาให้ นักการตลาดเข้ าใจถึง
ผู้บริ โภคได้ มากขึ ้น ซึ่งแนวคิดที่ใช้ ในการอธิบายกระบวนการเกิดทัศนคติ คือ Tripartite view of
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attitude ในแนวคิดนี ท้ ุกองค์ประกอบมีความสัม พันธ์ กันโดยการเรี ยงล าดับ กล่าวคือ ผู้บริ โภค
จะต้ องมีความเชื่อและความรู้ เกี่ยวกับสินค้ าก่อน แล้ วจึงประเมินอารมณ์ ความรู้ สึกที่มีต่อสินค้ า
หรื อ เกิ ด รู้ สึก ชื่ น ชอบสิ น ค้ า จนน าไปสู่ค วามตัง้ ใจซื อ้ และพฤติ ก รรมการซื อ้ สิ น ค้ า ในที่ สุด ซึ่ ง
องค์ประกอบของทัศนคติ แบ่งได้ 3 องค์ประกอบ (Lutz, 1980) ดังนี ้
1. องค์ ประกอบด้ านความคิด (Cognitive component) เป็ นส่วนที่แสดงถึงความ
ความคิดและความรู้ที่ทาให้ เกิดความเชื่อ ความคิดในเชิงบวกจะก่อให้ เกิดทัศนคติในเชิงบวกต่อสิ่ง
นันด้
้ วย
2. องค์ ประกอบด้ านความรู้ สึก (Affective component) เป็ นส่วนที่แสดงถึงอารมณ์
ความรู้สกึ ที่ผา่ นการประเมินสินค้ า อาจจะเป็ นความรู้สกึ ในทางดีและไม่ดี
3. องค์ ประกอบทางด้ านพฤติกรรม (Conative component) เป็ นส่วนที่มาจากผล
ของความคิด ความเข้ าใจ อารมณ์ความรู้สกึ ที่ก่อให้ เกิดพฤติกรรมผู้บริโภค
อย่างไรก็ตามแนวคิด Tripartite view of attitude ไม่สามารถวัดได้ ทงสามองค์
ั้
ประกอบ
เนื่ องจากส่วนใหญ่ จ ะมี เ พี ย งการวัดความรู้ สึก และอารมณ์ (Affective component) ขณะที่
องค์ประกอบด้ านความคิด (Cognitive component)และองค์ประกอบด้ านพฤติกรรม (Conative
component)ไม่ได้ รับการวัด และยังการวัดทัศนคติที่เป็ นแบบเรี ยงลาดับ ซึ่งในบางครัง้ การเกิด
ทัศนคติไม่จาเป็ นต้ องเกิดทุกขันตอน
้
ทัศนคติแบบองค์ ประกอบเดียว (Unidimensionalist view of attitude) ทัศนคติมี
องค์ประกอบเดียว คือ Affect หรื อการประเมินอารมณ์ความรู้สึกที่มีตอ่ สินค้ า โดยมองว่าความเชื่อ
(Belief) เป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นก่อน (Antecedents) และ ความตังใจซื
้ ้อ (Intentions) และพฤติกรรมการ
ซื ้อ (Behaviors) เป็ นผลที่เกิดหลังจากทัศนคติ (Consequences) เท่านัน้ การเกิดทัศนคติจึงมี
ลักษณะที่เป็ นเหตุผลกัน (Lutz, 1980)
2.การรั บรู้ ภัยพิบัติ
การรับรู้ และประสบการณ์ของความต้ องการข้ อมูลเป็ นผลมาจากความคิด (cognitive)
ความรู้ สึ ก (affective) และความต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ ตามสถานการณ์ ที่ ก าลัง เผชิ ญ อยู่
(situational requirements) เนื่องจากในความคิดของผู้ที่ประสบภั ยพิบตั ินนั ้ ต้ องการข้ อมูลที่
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ถูกต้ อง และมีรายละเอียดชัดเจนเกี่ยวกับสถานที่ เวลา และความรุนแรงของเหตุการณ์ เพื่อที่จะ
ประเมินความรุ นแรงและรี บออกจากพื น้ ที่ ดังเช่นในกรณี ไฟไหม้ ป่าที่ รัฐวิคตอเรี ย ผู้ที่อาศัยใน
บริเวณไฟไหม้ ป่านัน้ ต้ องการให้ เจ้ าหน้ าที่เตือนภัยของการเกิดไฟไหม้ ป่านะระยะเบื ้องต้ น ซึ่งคาด
ว่าการเตือนภัยในลักษณะดังกล่าวนันจะมี
้
ข้อมูลเกี่ยวกับความรุนแรงของภัยพิบตั ิ สถานที่ เวลาที่
เกิดเหตุ จะต้ องชัดเจนและแม่นยา ซึ่งผู้ที่อาศัยในบริ เวณไฟไหม้ ป่า ต้ องการข้ อมูลระดับความ
รุ นแรงของไฟไหม้ ที่จะเข้ ามาในบริ เวณบ้ าน ในเรื่ องของข้ อมูลเกี่ ยวเวลาและสถานที่เกิดเหตุภัย
พิบตั นิ นั ้ ข้ อมูลที่ต้องสื่อสารออกไปคือการเตือนภัยที่มีข้อมูลเพื่อที่จะได้ ร้ ูว่าควรดาเนินการอย่างไร
หรื อลงมือกระทาบางอย่าง (Choo & Nadarajah, 2014)
เช่นเดียวกับการตอบสนองต่อภัยพิบตั ริ ะดับ 3 ของพายุไต้ ฝนไห่
ุ่ เยี่ยนในฟิ ลิปปิ นส์ซงึ่
เกี่ยวข้ องกับองค์กรต่างๆที่ให้ ความช่วยเหลือและสนับสนุน

โครงสร้ างการประสานงานระหว่าง

องค์การระหว่างประเทศและระดับชาติที่สาคัญมากมาย

รวมถึงรัฐบาลและทหารที่ได้ รับการ

ยอมรับในระดับชาติระดับจังหวัดและท้ องถิ่น โดยมีการประสานงานและพยายามที่จะการจัดการ
ข้ อมูลอย่างมีนยั สาคัญรวมทังการประเมิ
้
นความต้ องการของประชากรที่ได้ รับผลกระทบและ
ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการตอบสนองและให้ ความช่วยเหลือ

(Van den Homberga,

Meestersb, & Van de Walleb, 2014)
3.การประชาสัมพันธ์ ภาวะวิกฤติและสื่อด้ านภัยพิบัติทางธรรมชาติ
เมื่อเกิดภัยพิบตั ิขึน้ อย่างรวดเร็ วและไม่มีใครคาดคิดมาก่อน ประชาชนรู้ สึกตื่นตระหนก
และตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น ทาให้ องค์กรที่มีหน้ าที่ในการจัดการด้ านภัยพิบั ติทางธรรมชาติ
ต้ องวางแผนและเตรี ยมตัวเข้ าช่วยเหลือประชาชนได้ อย่างทันถ่วงถี่ อย่างไรก็ตาม ในการช่วยเหลือ
ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาตินนั ้ องค์กรนันจะต้
้ องให้ ข้อมูลในการปฏิบตั ติ นระหว่างและหลังเกิดเหตุอย่าง
สม่าเสมอผ่านสื่อ เพื่อป้องกันไม่ให้ สถานการณ์เลวร้ ายลงกว่าเดิม ด้ วยเหตุนี ้ นักประชาสัมพันธ์
ขององค์กรที่มีส่วนในการรับผิดชอบ จึงจาเป็ นต้ องนาการประชาสัมพันธ์ ภาวะวิกฤติและสื่อด้ าน
ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ ดังนี ้
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3.1 การจัดการประเด็นสาธารณะ (Issues management)
ความหมายของการจัดการประเด็นสาธารณะ
ประเด็นสาธารณะเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับที่มีความสาคัญและส่งผลกระทบต่อประชาชน
สืบเนื่องจากการทางานขององค์กรที่ส่งผลกระทบต่อส่วนรวม อี กด้ วย อาทิ การจัดการปั ญหา
มลพิษต่างๆการปล่อยสารเคมี นา้ มั่นรั่วไหล ทาให้ องค์กรต่างๆต้ องรักษาภาพลักษณ์ ด้วยการ
จัดการประเด็นสาธารณะ อย่างไรก็ตาม ในการสื่อสารลักษณะดังกล่าว ยังรวมถึงการสื่อสารด้ วย
วิธีประชามติ (Public opinion) และเชื่อมโยงกับความเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงเวลานัน้
ลักษณะสาคัญของการจัดการประเด็นสาธารณะ
ในกรณี ที่ เ กิ ด ประเด็ น สาธารณะ นั ก ประชาสั ม พั น ธ์ จ าเป็ นต้ องด าเนิ น การ แก้ ไข
สถานการณ์อย่างรวดเร็ว ซึง่ ได้ อธิบายถึงลักษณะสาคัญของการจัดการประเด็นสาธารณะดังนี ้
1. การจัดการในช่วงเริ่ มแรกทาให้ บริ ษัทเปลี่ยนความคิดเห็นประชาชนให้ คล้ อยตามได้ มาก
ขึ ้น
2. เป็ นการสื่อสารในเชิงรุก (Proactive)
3. ต้ องใช้ การวิเคราะห์ในเชิงพรรณนาและวิจยั เชิงประจักษ์ อย่างมากเพื่อวางแผนการแก้ ไข
ปั ญหา
4. วิจยั และ โครงการประชาสัมพันธ์ ที่ใช้ ในการจัดการประเด็นสาธารณะจะต้ องเป็ นกลยุทธ์
แบบสอง
ทาง (Two-way strategies) เพื่อเข้ าถึงประชาชนได้ อย่างกว้ างขวางในพืน้ ที่ต้องเข้ าไปจัดการ
ประเด็นสาธารณะนัน้
ขัน้ ตอนในการจัดการประเด็นสาธารณะ
1. ตรวจสอบนโยบายสาธารณะว่ า มี เ ขอบเขตเป็ นอย่ า งไรพร้ อมทัง้ วิ เ คราะห์ ถึ ง ความ
สอดคล้ องกันกับประเด็นสาธารณะกับนโยบายขององค์กรและกระบวนการสื่อสาร
2. ระบุความสาคัญของประเด็นสาธารณะที่มีตอ่ องค์กร
3. ประเมินผลกระทบด้ านการเงินและการจัดการด้ วยวิเคราะห์ประเด็นสาธารณะ

19
4. สร้ างตาแหน่งนโยบายขององค์กรด้ วยการประสานงานและการมีส่วนร่วมในตัดสินใจกับ
ฝ่ ายบริหารระดับอาวุโส
5. มีการสร้ างแผนจัดการประเด็นสาธารณะเพื่อรองรับประเด็นปั ญหาอื่น
6. ดาเนินการตามแผนปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นระบบของการจัดการประเด็นสาธารณะ
กลยุทธ์ การจัดการประเด็นสาธารณะ (Public Communication Management Strategy)
แบ่งเป็ น 3 ระดับ ดังนี ้
1. ควบคุมให้ อยูใ่ นวงจากัด (Containment) ใช้ ในระยะที่ประเด็นเริ่มปรากฏขึ ้น
2. กาหนดทิศทาง (Shaping) ใช้ ในระยะที่สื่อมวลชนเริ่มให้ ความสนใจประเด็นและ
กลายเป็ นวาระของสังคม
3. รับมือกับปั ญหา (Coping) ใช้ ในระยะที่รัฐบาลออกกฎหมาย หรื อมีการเคลื่อนไหวของ
กลุม่ เคลื่อนไหว (Activist)
3.2 การสื่อสารความเสี่ยง (Risk communication)
ความหมายของความเสี่ยง
ความเสี่ยง คือ โอกาสของความเสียหายในทุกสถานการณ์ ทุกสถานที่ ทุกเวลา โอกาส
ของความเสี่ยงมีอยูเ่ สมอ แต่อาจในระดับที่ไม่เท่ากัน (ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2554)
ด้ วยเหตุนี ้ทาให้ นกั ประชาสัมพันธ์จงึ จาเป็ นต้ องสื่อสารความเสี่ยงในเวลาที่รวดเร็ วและทัน
ต่อสถานการณ์ เพื่อรักษาภาพลักษณ์ ของบริ ษัท การสื่อสารความเสี่ยงเป็ นเรื่ องสาคัญมาก ซึ่ง
สามารถอธิบายด้ วยแนวคิดการสื่อสารทังหมด
้
4 รูปแบบดังนี ้
1. Care communication เป็ นการสื่อสารแบบการให้ ข้อมูลมากกว่าการจูงใจ เพื่อเตือน
กลุม่ เป้าหมายให้ ตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นและให้ คาแนะนาในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
2. Consensus

communication

เป็ นการให้ ข้อมูลรวมถึงการจูง ใจให้ กลุ่ม เป้าหมาย

นอกจากนี ย้ ัง ที ส่ว นเกี่ ย วข้ อ งกับ ผู้มี ส่ว นได้ ส่ ว นเสี ย ซึ่ง มี ส่ว นส าคัญ ในการจัด การความเสี่ ย ง
เนื่องจากประชามติเป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นจากการแยกข้ อเท็จจริ งและความน่าเชื่อถือของข้ อมูลออกจาก
กัน อย่างไรก็ตาม การสื่อสารในลักษณะนี ้มุ่งเน้ นการแก้ ไขปั ญหา การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ที่ดี
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ระหว่ า งผู้มี ส่ว นได้ ส่ ว นเสี ย กับ การประสานงานระหว่ า งผู้ที่ มี อ านาจในการตัด สิ น ใจในการ
บริหารงานการยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และระบบปฏิบตั กิ ารอย่างเป็ นต่อเนื่อง
3. Crisis communication เป็ นการสื่อสารที่เน้ นที่ต้องอาศัยขันตอนและเวลาเพื
้
่อจูงใจในการ
สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึง ภัยอันตรายที่เกิดขึ ้นแลให้ คาแนะนา
เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ ้น
4. Credibility เป็ นหลักการสื่อสารที่ประยุกต์มาจากแนวคิดของอริ สโตเติล คือ Ethos ซึ่งเป็ น
การใช้ บคุ คลที่มีความน่าเชื่อถือในองค์กร ออกมาชี ้แจงถึงความเสียหายที่เกิดขึ ้น
หลักสาคัญในการสื่อสารความเสี่ยง (The pillars of risk communication)
หลักการสื่อสารความเสี่ยงที่สาคัญ คือ ผู้สง่ สาร วัตถุประสงค์ รูปแบบในการสื่อสาร
เครื่ องมือในการสื่อสาร และข้ อความที่ต้องการสื่อสารไปยังกลุม่ ผู้รับสาร ฉะนัน้ หลักสาคัญในการ
สื่อสารคือ ผู้สง่ สารและเนื ้อหาของข้ อความที่จะสื่อสารรวมถึง เครื่ องมือในการสื่อสาร และช่องทาง
ในการสื่อสารเป็ นเรื่ องที่สาคัญ (Betty H. Morrow, 2009)
ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ ้นโดยไม่มีใครคาดคิดและสร้ างความเสียหายทังใน
้
ด้ านชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งประเทศไทยนันได้
้ เผชิญกับภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ นา้ ท่วม คลื่น
ยักษ์สนึ ามิ ซึง่ ผลต่อภาพลักษณ์ตอ่ ประเทศไทยเป็ นอย่างยิ่ง ในปี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ ด้ วย
เหตุนี ้ ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติในประเทศไทยจึงกลายเป็ นเรื่ องที่ทกุ คนต่างต้ องเตรี ยมพร้ อมเมื่อเกิด
ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
3.3 การสื่อสารภาวะวิกฤติ (Crisis communication)
ความหมายของภาวะวิกฤติ ภาวะวิกฤติเป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นโดยไม่ทนั คาดคิดและ
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงขององค์กร
ความสาคัญของการสื่อสารภาวะวิกฤติ
เนื่ อ งจากการสื่ อสารภาวะวิกฤติ เ ป็ นกระบวนการสื่ อสารที่ ต้อ งใช้ ร ะยะเวลาและการ
ประสานรวมถึงการตัดสินใจที่ดี เพื่อมิให้ การสื่อสารไปยังผู้รับสารเกิดความผิดพลาด เนื่องจาก
ภาวะวิกฤติเป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นแบบไม่ทนั คาดคิดและทาให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับความเสียหายเกิดความ
บอบช ้าทางสภาพจิตใจ ปั จจัยที่มีผลต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน มีดงั นี ้ (สุภาพร โพธิ์
แก้ ว อ้ างถึงในสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ:114)
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1. ผู้เกี่ยวข้ องและผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวกับภาวะวิกฤติจานวนมาก
2. ข้ อมูลข่าวสารต่างๆที่ประชาชนได้ ควรรับรู้ มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชน
3. เกี่ยวข้ องกับการหาทางออกของสถานการณ์เพื่อให้ เป็ นไปในทิศทางที่ดีขึ ้น
การสื่อสารภาวะวิกฤติมีความสาคัญของบุคคลหลากหลายกลุ่ม ซึ่งบุคคลสาคัญที่จาเป็ นต้ อง
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการสื่อสารภาวะวิกฤติ มีดงั นี ้
1. ประชาชน
2. ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
3. ชุมชน
กระบวนการสื่อสารภาวะวิกฤติ
การสื่อสารภาวะวิกฤตินับเป็ นความท้ าทายของการะจัดการในช่วงเวลาก่อนและหลัง
ภาวะวิกฤติ ซึง่ นับเป็ นเรื่ องยากจะคาดเดาซึ่งในการสื่อสารภาวะวิกฤติแบ่งตามระดับความรุนแรง
ของเหตุการณ์ ทาให้ การจัดการภาวะวิกฤติจงึ จาเป็ นต้ องมีการวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบ
3.4 สื่อประชาสัมพันธ์ เตือนภัยพิบัตทิ างธรรมชาติ
สื่ อที่ ผ้ ูวิจัยเลื อกมา คือ สื่ อสิ่ ง พิม พ์ สื่ ออิ นเทอร์ เน็ ต สื่ อ นอกบ้ านของกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ศูนย์เตือนภัยพิบตั ิแห่งชาติ และโรงแรมในท้ องถิ่น เฉพาะข้ อมูลที่ปรากฏ
ในประเทศไทยตังแต่
้ เดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 รวมระยะเวลา 6 เดือน เนื่องจาก
หน่วยงานทัง้ สามนี ้ เกี่ยวข้ องกับการป้องกันภัยพิบตั ิทางธรรมชาติรวมถึงมีชื่อเสียงในด้ านการ
สื่อสารข้ อมูลไปยังประชาชนและสังคม
1. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็ นหน่วยงานหลักในการจัดการสาธารณภัยอย่าง
เป็ นระบบ ซึ่งจะเป็ นศูนย์กลาง ในการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เพื่อให้ ประชาชนได้ รับการดูแลเอาใจใส่ ให้ มีความปลอดภัย และไม่ได้ รับความสูญเสียด้ าน
ชีวิต และทรัพย์สินที่สืบเนื่องจากสาธารณภัย มีภารกิจหน้ าที่ในการจัดทาแผนแม่บท วางมาตรการ
ส่งเสริมสนับสนุน การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย โดยกาหนดนโยบายด้ านความปลอดภัย สร้ าง
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ระบบป้องกัน เตือนภัย ฟื ้นฟูหลังเกิดภัย และการติดตามประเมินผล เพื่อให้ หลักประกันในด้ าน
ความมัน่ คงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. ศูนย์ เตือนภัยพิบัติแห่ งชาติ เป็ นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มีหน้ าที่เป็ นศูนย์ข้อมูลกลางทางด้ านภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ และควบคุมสัง่ การในภาวะ
วิกฤติ ตลอดจนแจ้ งเตือนภัยพิบตั ทิ กุ ประเภท
a. โรงแรมท้ องถิ่น ให้ ความสนใจเตรี ยมข้ อมูลให้ กบั นักท่องเที่ยวในรูปของภาษาอังกฤษ
โดยสื่อสารผ่านทางอินเตอร์ เน็ตไปยังหน่วยงานธุรกิจและการท่องเที่ยวรวมถึงให้ รายละเอียดกับ
เกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิเมื่อเกิดเหตุภยั พิบตั ิแก่นกั ท่องเที่ยวโดยการติดประกาศไว้ ในที่ที่มองเห็นชัดเจน
ในที่สาธารณะหรื อในห้ องพักของโรงแรม
1. กรมบรรเทาป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย จากการรวบรวมข้ อมูลจากสื่ อ
สิ่งพิมพ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีผลการวิจยั ดังนี ้
1.1. สื่อสิ่งพิมพ์ ในส่วนของสื่อสิ่งพิมพ์นนั ้ ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้
จัดทาเป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อเป็ นแนวทางในการเตือนภัย ซึง่ พบว่ามีสื่อสิ่งพิมพ์ 2 ประเภท คือ
1.1.1 แผ่นพับ
1.1.2 โปสเตอร์
1.2. สื่ออินเทอร์ เน็ต
1.2.1 เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
1.2.2 อีเมล์
1.2.3 Youtube ซึ่งเป็ นคลิปวีดิโอเผยแพร่และให้ ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปฏิบตั ิตน
เมื่อเกิดภัยพิ บตั ิทางธรรมชาติและ ข่าวเกี่ ยวกับพิบตั ิทางธรรมชาติ ซึ่งกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยได้ ใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาหลักในการสื่อสารไปยังนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ
1.3. สื่อนอกบ้ าน
1.3.1.ป้ายเตือนภัยคลื่นยักษ์สนึ ามิ
2.ศูนย์ เตือนภัยพิบัติแห่ งชาติ
2.1.สื่อสิ่งพิมพ์
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2.1.1 แผ่นพับ
2.2 สื่ออินเทอร์ เน็ต
2.2.1.เว็บไซต์
2.2.2.ยูทปู
2.2.3.ทวิตเตอร์
2.2.4แอพลิเคชัน่ ในโทรศัพท์มือถือ
3.โรงแรมท้ องถิ่น
3.1.สื่อสิ่งพิมพ์
3.1.1 แผ่นพับ
3.2 สื่ออินเทอร์ เน็ต
3.2.1. เว็บไซต์ ซึ่งค่อนข้ างใช้ หลากหลายภาษาในการสื่อสาร อาทิ ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี นักท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนภาษาได้ ตามประเทศ เพื่อให้
สอดคล้ องกับ เชื อ้ ชาติของนักท่องเที่ ย วที่ เข้ ามาพักในโรงแรม ซึ่ง นักท่องเที่ ยวต่า งช าติเข้ าได้
ข้ อความได้ ทนั ที
3.2.2. Facebook
3.2.3. Twitter
3.2.4. Instagram
3.2.5. Blog
3.2.6. Application for IPhone& Androids
4. ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ
4.1 กลยุทธ์ ท่ สี ่ ือสารภาวะวิกฤติในเชิงแสดงความรับผิดชอบ
ในแง่ความรับผิดชอบระดับสูง (High level of Responsibility) โดยแสดงความรับผิดชอบ
ด้ วยการยอมรับผิด แบบ Full apology หรื อการขอโทษและยอมรับโดยไม่โต้ เถียง
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ในแง่ที่มีความรับผิดชอบต่า (Low Level of Responsibility) ด้ วย โดยใช้ กลยุทธ์การตีตวั
แยกออกจากเหตุการณ์ (Distance strategy : excuse) ในลักษณะของกาปฏิเสธว่าตนไม่ได้ เป็ น
ผู้ก่อให้ เกิดอุบตั เิ หตุ คนอื่นต่างหาก แต่ตนต้ องเป็ นคนรับผิดชอบ ต้ องรับเคราะห์แทน
ในแง่ความรับผิดชอบระดับต่า (Low Level of Responsibility) โดยใช้ กลยุทธ์ตีตวั แยก
ออกจากเหตุการณ์ ในลักษณะของการแสดงหรื ออธิ บายถึง สิ่งใดสิ่ง หนึ่ง โดยแสร้ งว่าไม่สาคัญ
หรื อไม่แย่มากนัก (Distance Strategy : Downplay)
4.2 กลยุทธ์ การยอมทนทุกข์ ทรมาน (Suffering Strategy)โดยการสร้ างภาพให้ ตนเอง
เป็ นผู้เคราะห์ร้าย (Victimization) ซึ่งจากคาพูดนี ้ ทาให้ ประชาชนนันยิ
้ ่งไม่พอใจมากขึ ้นไปอีก
แม้ วา่ นายโทนี่จะแสดงว่าตนนันเสี
้ ยใจและขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นแล้ วก็ตาม
4.3 หลักการโน้ มน้ าวใจของอริสโตเติล
การพูดโน้ มน้ าวใจที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ ผ้ พู ดู ได้ รับความน่าเชื่อถือและบรรลุวตั ถุประสงค์
ของการพูด การพูด ที่ ดีนัน้ จะต้ อ งทาให้ ค นรู้ สึกคล้ อ ยตามหรื อเกิ ด การปรั บ เปลี่ ยนพฤติกรรม
เนื่องจากในบางกรณีผ้ ฟู ั งอาจจะไม่ร้ ู สึกสนใจหรื อพึงพอใจกับความคิดของผู้พูดเท่าที่ควร ดั งนัน้
การพูดโน้ มน้ าวใจตามแนวคิดของอริ สโตเติลจึงเป็ นหลักการสาคัญที่ควรนาประยุกต์ใช้ ในการพูด
ซึง่ แนวคิดนี ้มี 3 ประการ ดังนี ้
1. การจูงใจโดยใช้ ผ้ ูพูด Ethos หมายถึง การเลือกใช้ ผ้ ูพูดที่มีความน่าเชื่อถื อในการ
นาเสนอข้ อมูลหรื อแถลงการณ์ขอโทษในเหตุภยั พิบตั ิตา่ งๆ โดยผู้พดู จะมีความเป็ นผู้นา น่าเชื่อถือ
และมีปฏิภาณไหวพริบดี อาทิ Mileti (2014) กล่าวว่า โดยในความเป็ นจริงแล้ วนัน้ การใช้ บคุ คลมา
ให้ ข้อ มูล นัน้ จะต้ องมี ค วามน่าเชื่ อถื อเพราะความชื่ นชอบบุค คลที่ มี ชื่ อเสี ยงของประชาชนนัน้
เปลี่ยนไปตามกาลเวลา ดังนันการให้
้
ข้อมูลเตือนภั ยในระยะแรกจะต้ องให้ บุคคลที่มีความรู้ และ
ส่วนเกี่ ยวข้ องมาให้ ข้อมูล อาทิ นักวิทยาศาสตร์ นายกเทศมนตรี ท้องถิ่ น สภากาชาด เป็ นต้ น
ตัวอย่าง เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา พนักงานดับเพลิงเป็ นคนที่ใช้ ในการให้ ข้อมูลมากที่สดุ
2.การจูงใจโดยใช้ อารมณ์ (Pathos) เป็ นกลยุทธ์การจูงใจโดยใช้ อารมณ์นี ้ อริ สโตเติลได้
วิเคราะห์อารมณ์ผ้ ฟู ั ง ซึ่งเปรี ยบได้ กบั กลุ่มเป้าหมาย หรื อกลุ่มคนที่จาเป็ นต้ องสื่อสารในเชิงบวก
หรื อเชิงลบ

เพื่อสร้ างอารมณ์ ให้ ร้ ู สึกอยากมีส่วนร่ วมในกิจกรรม ซึ่งส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยน

พฤติกรรมหรื อความคิดบางอย่างไปในทางที่ดีขึ ้น
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3. การจูงใจโดยใช้ เหตุผล Logos การโน้ มน้ าวใจโดยใช้ เหตุผลเพื่อมาสนับสนุนให้ การจูง
ใจนันน่
้ าเชื่อถือ การโน้ มน้ าวในลักษณะนี ้ เป็ นการนาความคิดเชิงตรรกะมาใช้ ผ่านการหาสาเหตุ
และผลของเหตุการณ์มาสนับสนุนคาพูดให้ ดมู ีน ้าหนักมากพอที่จะทาให้ ผ้ ฟู ั งนันเกิ
้ ดความรู้สึกเชื่อ
และยอมรับความคิด อุดมการณ์ หรื อพฤติกรรมบางอย่างว่าเป็ นเรื่ องจริ งและพิสจู น์ได้ ตามหลัก
วิทยาศาสตร์
3.4 หลักการเรียบเรียงสารของมอนโร
1. ขันความสนใจ
้
เริ่ มต้ นเล่าเรื่ องจากการให้ คนสะดุดกับความคิดกาลังเป็ นประเด็นเพื่อให้ ผ้ ฟู ั งให้ อภัยต่อ
ผิดพลาดของทางองค์กรที่ไม่ได้ เตรี ยมรับมือกับภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ ถึงแม้ ว่าจะเป็ นเหตุการณ์ที่
ไม่ได้ คาดคิดหรื อเตรี ยมตัวล่วงหน้ า รวมไปถึงไม่มีใครต้ องการให้ หายนะครัง้ นี ้เกิดขึ ้น
2. ขัน้ ความต้ องการ
เป็ นขัน้ ตอนที่ ต้ อ งการให้ ป ระชาชนเห็ น ว่าองค์ ก รต้ องการแสดงความรั บผิ ด ชอบโดย
ปราศจากการปั ดความรับผิดชอบหรื อการละเลยโดยสื่อถึงมาตรต่างๆในการแก้ ไขสถานการณ์อนั
เลวร้ ายเพื่อให้ ประชาชนได้ เห็นว่าองค์กรมีความเต็มใจและตังใจจริ
้
งตระหนักถึงความปลอดภัย
ของประชาชนจริงๆ
3. ขัน้ การตอบสนองความต้ องการ
นาเสนอความคิดที่จะแก้ ไขโดยการให้ ความช่วยเหลือในทุกด้ าน
4. ขัน้ การบรรยายให้ เห็นภาพชัดเจน
บรรยายภาพที่ได้ ทาการแก้ ไขในเชิงบวกเพื่อเน้ นยา้ ในคาพูดที่ได้ พูดออกไปด้ วยความ
มุง่ มัน่ และสื่อถึง ทุกคนมุง่ มัน่ พร้ อมที่จะทาการช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อจะพ้ นสภาวะวิกฤติได้
5. ขัน้ การกระทา
กล่าวยา้ ถึง มาตรการในการจัดการภัยพิบตั ิเพื่ อยื นยันว่าทางองค์กรจะรั บผิดชอบและ
จัดการให้ ถกู ต้ องและเรี ยบร้ อยแก่ผ้ ทู ี่ได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น
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5. การสื่อสารและการเตือนภัยพิบัติ
ในการสื่อสารและเตือนภัยพิบตั เิ มื่อเกิดเหตุการณ์ภยั พิบตั ทิ างธรรมชาติขึ ้นนัน้ สิ่งที่สาคัญ
ที่สุดคือ การเข้ าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเวลารวดเร็ วที่สุด เนื่องจาก ความเสียหายจะทวีคูณ
ความรุ นแรงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงในสถานที่เกิดเหตุนั น้ ในบางครัง้ ยังไม่มีมาตรการป้องกันและ
การเตือนภัยไปยังประชาชนอย่างแน่ชดั ทาให้ เมื่อเกิดเหตุภยั พิบตั ิขึ ้น ความตื่นตระหนกประกอบ
กับความเสียหายในหลายด้ าน ทาให้ ประชาชนยิ่งต้ องการการสื่อสารและการเตือนภัยอย่างเต็ม
รูปแบบเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่ได้ คาดคิดเกิดขึ ้นอีกครัง้
การสื่อสารที่ มี ประสิ ทธิ ภ าพเป็ นปั จ จัยที่ ส าคัญในการความเสี ยหาย การเตรี ยมความ
พร้ อมในการช่วยเหลือ การฟื น้ ฟูความเสียหายจากภัยพิบตั ิ ข้ อมูลที่ส่งไปยังประชาชน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องกับการช่วยเหลือภัยพิบตั ิ ผู้นาชุมชน และสื่อจะต้ องถูกต้ องแม่นยา เพื่อลดความเสี่ยง
รักษาชีวิตและทรัพย์สินและช่วยฟื ้นฟูความเสียหายได้ อย่างรวดเร็ ว หลักการส าคัญคือจะต้ อง
สื่อสารอย่างรวดเร็ ว การวางแผนและควบคุมการไหลของข้ อมูลก่อนที่จะมี การเผยแพร่ ออกไป
ระหว่างการเผยแพร่ และหลักเผยแพร่เป็ นสิ่งสาคัญ เนื่องจากปั จจัยทัง้ 3 นี ้จะทาให้ องค์กรนัน้ มี
ความน่าเชื่อถื อ (credibility), ความไว้ วางใจ (trustworthiness) อานาจในการบริ หารจัดการ
(authority) และ ประสิทธิภาพในการวางแผนจัดการ (effectiveness) นอกจากนี ้ สื่ออินเทอร์ เน็ตที่
เริ่ ม เข้ า มามี บ ทบาทมากขึ น้ อย่ า งอิ น เตอร์ เ น็ ต อี เ มล์ บล็ อ ก การส่ ง ข้ อ ความ ภาพถ่ า ยจาก
โทรศัพท์มือถือ และ first transformer ซึ่งเป็ นผู้ที่เห็นเหตุการณ์และส่งผ่านข้ อมูลจากเหตุการณ์ที่
ได้ พบเห็นหรื อประสบอยู่ไปยังกลุ่มคน กาลังมีบทบาทในการสื่อสารกับรัฐบาลและสื่อต่างๆใน
ขณะที่สื่อเก่าที่เคยเป็ นผู้นาในการส่งสาร การใช้ เครื่ องมือการปฏิบตั ิตามหลักการสื่อสารกาลัง
พัฒนาไปอย่างก้ าวไกลและการสื่อสารภัยพิบตั นิ นจะต้
ั ้ องพัฒนาอย่างก้ าวหน้ าเพื่อเป็ นผู้นาในการ
สื่อสารภัยพิบตั ิตามการเปลี่ยนแปลงของการใช้ เครื่ องและหลักการสื่ อสารไปตามยุคสมัยและ
โอกาสที่เหมาะสมในการเลือกใช้ เครื่ องมือและหลักการสื่อสารนันๆ
้ ซึ่งจากเหตุก ารณ์ที่เกิดขึ ้นนี ้ทา
ให้ เกิดบล็อกเกอร์ หรื อผู้นาทางความคิดในการรายงานสถานการณ์ภยั พิบตั ิที่เกิดขึ ้น ในการสื่อสาร
ภัยพิบตั ินนอาจจะต้
ั้
องจัดการกับผลกระทบของภัยพิบตั ิ ท้ ายที่สดุ เครื่ องมือในการสื่อสารไปยัง
กลุ่มเป้าหมายจะพัฒนาไปอย่างไร หลักของการสื่อภัยพิบตั ิยงั คงยึดหลักการที่ว่า สื่อสารอย่าง
โปร่งใส การเข้ าถึงข้ อมูลได้ อย่างสะดวก ความไว้ วางใจ ความเชื่อมัน่ และเพื่อเป็ นการสร้ างความ
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สัม พัน ธภาพที่ ดี ร ะหว่ า งสื่ อ ต่ า งๆ ให้ มั่น คงและช่ ว ยเหลื อ กั น เพื่ อ สื่ อ สารข้ อมู ล ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
5.1 หลักในการจัดการเหตุการณ์ ฉุกเฉิน (Principles of Emergency Management: Hazard
Specific Issues and Mitigation)
การจัดการฉุกเฉิน คือ การบริหารจัดการที่มีลาดับขันตอนและเกี
้
่ยวข้ องกับการสร้ างกรอบ
การทางานภายในชุมชนเพื่อลดความเสี่ยงอันตรายและรับมือกับภัยพิบตั ิ
การบรรเทาสาธารณภัย คือ การดาเนินการอย่างยัง่ ยืนเพื่อลดหรื อขจัดความเสี่ยงในระยะ
ยาวให้ กบั ประชาชนและทรัพย์สินให้ ปลอดภัยจากอันตรายและผลกระทบที่เกิดขึ ้น

("Trends in

Social Media: Use in Natural Disasters,")

ในการสื่อสารเหตุการณ์ฉกุ เฉิน ความเตรี ยมพร้ อมก่อนการสื่อสารข้ อมูลไปยังประชาชน
และการแนะนาในการปฏิบตั ิตนระหว่างเกิดเหตุภยั พิบตั เิ ป็ นสิ่งสาคัญในการสื่อสารภัยพิบตั ทิ ี่
เกิดขึ ้น เนื่องจาก ภัยพิบตั เิ ป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นโดยที่ไม่มีใครคาดคิด ดังนันการวางแผนการสื
้
่อสารภัย
พิบตั ลิ ว่ งหน้ าจึงเป็ นสิ่งที่จาเป็ นมากในการสื่อสารไปยังกลุม่ เป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ ไม่วา่ ภัย
พิบตั นิ นจะเป็
ั้
นเรื่ องที่เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติหรื อมนุษย์เป็ นผู้กระทา หรื อเกิดขึ ้นเป็ นอุบตั เิ หตุหรื อ
ด้ วยความพลาดพลังก็
้ ตาม การสื่อสารในการป้องกันไม่ให้ ประชาชนตื่นตระหนก คือ การใช้ ระบบ
การจัดการฉุกเฉินแบบบูรณาการที่ดาเนินการโดยกลุม่ ผู้ถือหุ้นทุกคนที่สาคัญในองค์กรตังแต่
้ เกิด
เหตุภยั พิบตั จิ นถึงเหตุการณ์สงบ
ผู้ที่อาศัยอยู่ในบริ เวณที่เกิดภัยพิบตั ิคาดหวังว่าหน่วยงานจะให้ ข้อมูลตามที่ต้องการเพื่อ
บ่งบอกเป็ นแนวทางในแก้ ไขปั ญหาเมื่อเกิดภัยพิบตั ิ (Trigger for action) เช่น การอพยพออกจาก
พื ้นที่ ( Choo & Nadarajah ,2014)
Anderson (2006) กล่าวว่า ในการสื่อสารภัยพิบตั ินนจะต้
ั้
องดาเนินการอย่างรวดเร็ ว
ที่สุด เนื่องจากในเวลาดังกล่าวประชาชนต่างตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนก ดังนันการเตื
้
อนภัยที่มี
ประสิทธิภาพจึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่ ง และมาตรการที่ใช้ นนจะมี
ั้
ประสิทธิภาพมากน้ อยเพียงใด
นัน้ ต้ องสังเกตจากการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงเจ้ าหน้ าที่รัฐต้ องร่างแผนการเตือนภัยและ
เตรี ยมข้ อความที่ใช้ ในการสื่อสาร สิ่งที่ท้าทายความสามารถอย่างหนึ่ง คือ จะทาอย่างไรที่จะส่ง
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สารนันไปยั
้ งกลุ่มเป้าหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ในการสื่อสารเตือนภัยพิบตั ินนั ้ เจ้ าหน้ าที่รัฐ
ควรใช้ หลักการสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบตั ิ ดังนี ้
1. รับรู้ถึงความเดือดร้ อนของผู้ประสบภัย
2. รับรู้ถึงความเป็ นอยู่ของผู้ประสบภัย
3. รับรู้ถึงความเป็ นอยู่ระหว่างที่เกิดภัยพิบตั ิ
4. ศึกษาการเปิ ดรับข่าวท้ องถิ่นและข้ อมูลเกี่ยวกับภัยพิบตั ิ
5. รู้ถึงสิ่งที่ต้องการหรื อจาเป็ นเมื่อเกิดภัยพิบตั ิ
6. ความเข้ าใจและยอมรับการเตือนภัยเพื่อปฏิบตั ิตนตามคาแนะนาเมื่อเกิดภัยพิบตั ิ
อย่างไรก็ตาม ไม่มีวิธีการสื่อสารใดดีที่สดุ หากแต่จาเป็ นต้ องใช้ ช่องทางการสื่อสารที่มาก
ที่สดุ หรื อจาเป็ นต้ องใช้ เทคโนโลยีหรื อวิธีการสื่อสารบางอย่างเป็ นพิเศษ จะต้ องพิจารณาจากการ
ใช้ งานจากความจาเป็ นในการใช้ งานและความสะดวกของชุมชนที่ทาให้ เทคโนโลยีนนใช้
ั ้ งานได้ ซึ่ง
ไม่ว่ า จะใช้ วิ ธี ใ ดก็ ต าม จ าเป็ นต้ อ งตรวจสอบระบบการใช้ ง านของเทคโนโลยี ตลอดจนการ
บารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุ งข้ อมูลหรื อติดตังกระบวนการต่
้
างๆที่จะใช้ ในการทางานเพื่อให้
งานนันด
้ าเนินได้ อย่างราบรื่ น
องค์ ประกอบของระบบการเตือนภัย
1.การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
2. การตรวจสอบระบบการเตือนภัย (Detection)
3. ระบบการเตือนภัยต้ องมีความพร้ อม (warning)
4. แผนรับมือเหตุการณ์การเตือนภัย (Response Plan)
5. เตรี ยมตัวรับมือกับผลตอบรับของประชาชน (Ready Public)
6.เตรี ยมพร้ อมรับมือกับสถานการณ์ (Situational Awareness)
7.การเตือนภัยหลังจากเกิดเหตุการณ์ (Lesson learned)
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
กุลนิษฐ์ นาคเลขา (2554) ศึกษาวิจัยเรื่ องข่าวประชาสัมพันธ์ ด้านการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภาครัฐและเอกชนปี 2554 การรับรู้ และทัศนคติของผู้รับสารใน
วิกฤตการณ์น ้าท่วม เพื่อศึกษารูปแบบการนาเสนอและวิเคราะห์เนื ้อหาข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภาครัฐและเอกชนในสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อโทรทัศน์
รวมทัง้ ศึกษาการรับรู้ และทัศนคติของประชาชนในกรุ งเทพมหานครที่มีต่อข่าวการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภาครัฐและเอกชนที่ปรากฏในสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อโทรทัศน์ โดย
ใช้ การวิจยั เชิงสารวจ (Survey Analysis) จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน โดยใช้ การวิเคราะห์
เนื ้อหาข่าวสาร (Content Analysis) คือ ศึกษาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
สื่อโทรทัศน์ ได้ แก่ รายการเรื่ องเล่าเช้ านี ้ และรายการเรื่ องเล่าเสาร์ -อาทิตย์ ผลการวิจัยพบว่า
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนาเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการแสดงความ
รั บ ผิ ด ชอบต่อ สัง คมขององค์ ก รรั ฐ ได้ แ ก่ ทหาร มากที่ สุด ส่ ว นภาคเอกชน ดี แ ทคและอิ ชิ ตัน
รองลงมาส่วนผลการวิเคราะห์เนื ้อหาจากรายการโทรทัศน์นนั ้ พบว่า มีการนาเสนอข่าวเกี่ยวกับ
ทหารมากกว่าตารวจ ขณะที่ ภ าคเอกชน ดีแทคนาเสนอข่าวสารมากกว่าอิชิ ตันเพียงเล็กน้ อย
เนื่องจากการใช้ กลยุทธ์ CSR by product นอกจากนี ้กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้ านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภาครัฐและเอกชนจากสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อ
โทรทัศน์ในระดับปานกลาง–มาก และพบว่าการเปิ ดรับข่าวประชาสัมพันธ์ ด้านการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมทาให้ กลุม่ ตัวอย่างเกิดทัศนคติในเชิงบวกต่อองค์กรระดับปานกลาง-มาก
ชื่นนภา กัลยาพิเชฏฐ์ (2549) ศึกษาเรื่ องการประเมินประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์เรื่ อง
ระบบเตือนภัยคลื่นยักษ์สนึ ามิในพื ้นที่ที่ได้ รับผลกระทบ เพื่อศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เรื่ อง
ระบบเตือนภัยคลื่นยักษ์ สึนามิในพื ้นที่ที่ได้ รับผลกระทบ2. เพื่อศึกษาการเปิ ดรับข่าวสาร การรับรู้
และทัศนคติที่มีต่อระบบเตือนภัยคลื่นยักษ์ สึนามิของประชาชนในพื ้นที่ที่ได้ รับผลกระทบ3. เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง การเปิ ดรับข่าวสาร การรับรู้ และทัศนคติที่มีตอ่ ระบบเตือนภัยคลื่น
ยัก ษ์ สึ น ามิ ข องประชาชนในพื น้ ที่ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ4.

เพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของการ

ประชาสัมพันธ์ เรื่ องระบบเตือนภัย คลื่นยักษ์ สึนามิในพื ้นที่ที่ได้ รับผลกระทบ ผลการศึกษาพบว่า
ระบบเตือนภัยคลื่นยักษ์สนึ ามิในจังหวัดภูเก็ตนันมี
้ ความพร้ อมและครอบคลุมมากกว่าจังหวัดอื่นๆ
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ที่ได้ รับผลกระทบเช่นเดียวกัน โดยมีทงหมด
ั้
19 จุดด้ วยกัน

ทังนี
้ ้เนื่องจากภูเก็ตเป็ นจังหวัด

ท่องเที่ยวที่นารายได้ เข้ าสู่ประเทศเป็ นสัดส่วนหนึ่งในสามของรายได้ จากการท่องเที่ยว จึงทาให้ มี
ความพร้ อมในเรื่ องระบบเตือนภัยคลื่นยักษ์สนึ ามิมากที่สดุ โดยผู้ที่ดแู ลระบบเตือนภัยคลื่นยักษ์
สึนามิโดยตรงก็คือศูนย์เตือนภัยพิบตั ิแห่งชาติซึ่งมีหน้ าที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่ องระบบ
เตือนภัยคลื่นยักษ์ สึนามิแก่ประชาชนซึ่งอยู่ในพื ้นที่เสี่ยงภัย รวมทังศู
้ นย์ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยของจังหวัดภูเก็ตเองด้ วยซึ่งมีภาระหน้ าที่ในการประชาสัมพันธ์ เรื่ องระบบเตือนภัย คลื่น
ยักษ์ สึนามิให้ ประชาชนในจังหัดภูเก็ตเข้ าใจถึงระบบได้ อย่างถูกต้ องและยอมรับในระบบเตือนภัย
คลื่นยักษ์ สึนามิ โดยใช้ กลยุทธ์ การใช้ สื่อหลายประเภทร่ วมกัน 2. กลยุทธ์ การใช้ สื่อโดยเจาะ
กลุม่ เป้าหมาย 3. กลยุทธ์การสร้ างการมีสว่ นร่วม 4. กลยุทธ์การใช้ สื่อสมัยใหม่
ญาธินี ตันติวิวฒ
ั น์ (2556) ศึกษาเรื่ องการพัฒนาการสื่อสารเตือนภัยในพื ้นที่เสี่ยงภัยผ่าน
โทรศัพท์มือถือ ซึ่งในการศึกษาครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาบทบาทและแนวทางปฏิบตั ิ
ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการสื่อสารแจ้ งเตือนภัย คลื่นยักษ์ สึนามิผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2. เพื่อ
ศึกษารู ปแบบการใช้ งานโทรศัพท์เคลื่อนที่และความคาดหวังของประชาชนในพื ้นที่เสี่ยงภัย คลื่น
ยักษ์ สึนามิชานฝั่ งทะเลอันดามันที่มีต่อการสื่อสารแจ้ งเตือนภัย ผ่านโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่เพื่อ
วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคาดหวังที่เกิดขึ ้น และ 3. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการสื่อสาร
แจ้ งเตือนภัยคลื่นยักษ์ สึนามิผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่สาหรับพื ้นที่เสี่ยงภัยชายฝั่ งทะเลอันดามันของ
ประเทศไทย ด้ วยการเก็บแบบสอบถามกับประชาชนในพื ้นที่เสี่ยงภัย คลื่นยักษ์ สึนามิรวม 400 คน
ในจังหวัดพังงา กระบี่ ภูเก็ตและระนอง และการสัมภาษณ์เชิงลึกตั วแทนประชาชน 15 คน และ
ตัวแทนผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ผลการศึกษาพบว่า ศูนย์เตือนภัยพิบตั ิแห่งชาติ (ศภช.) มีบทบาทเป็ นผู้
ส่งสารหลักในกระบวนการสื่อสาร และมีแนวทางการปฏิบตั ิตอบสนองต่อสถานการณ์ ภัยพิบตั ิ
แบบดังเดิ
้ ม (traditional Model) ใช้ ข้อความสัน้ เป็ นช่องทางการสื่อสารเจาะจงไปยังภาครัฐ
ส่วนกลาง-ภูมิภาค-ท้ องถิ่น ธุรกิจโรงแรมในพื ้นที่และสื่อมวลชน
พรธีรา อิ่มสุวรรณสาคร (2555) ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาป้ายสัญลักษณ์เพื่อการสื่อสารเรื่ อง
การเตื อ นภัย พิ บัติใ นประเทศไทย วัต ถุป ระสงค์ ข องงานวิ จัย นี ค้ ื อ เพื่ อ ศึก ษาถึ ง การรั บ รู้ ภาพ
สัญลักษณ์ สาหรับสัญลักษณ์ และสัญญาณอันตรายต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทย และเพื่อกาหนด
และพัฒนาสัญลักษณ์ และสัญญาณอันตรายต่างๆ เพื่อการสื่อสารด้ วยภาพอย่างมีประสิทธิผล
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มากขึ ้น ในระหว่างช่วงเวลาการตัดสินใจที่สาคัญ นอกจากนี ้ งานวิจยั นี ้ยังมีเป้าหมายในการศึกษา
ถึง ผลกระทบของสี รู ปร่ าง ที่มีต่อการรับรู้ ภาพสาหรับสัญลักษณ์ และสัญญาณอันตรายต่างๆ
ภายในพืน้ ที่ที่ได้ รับผลกระทบ งานวิจยั นี ้ได้ ใช้ วิธีการเก็บข้ อมูลสองวิธีคือ วิธีเชิงคุณภาพ ซึ่ง ให้
ความสาคัญกลุ่มย่อย และ วิธีเชิงปริ มาณหรื อการสารวจข้ อมูล งานวิจยั นี ้ได้ ถกู ใช้ เพื่อการศึกษา
ถึงและการพัฒนาสัญญาณอพยพจากอันตรายต่างๆในประเทศไทย ขึ ้นใหม่ ในขณะที่การสารวจ
ข้ อมูลนัน้ จัดทาขึน้ เพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูล เกี่ ยวกับสถิติประชากร อิทธิ พลจากสัญลักษณ์ และ
มุมมองเชิงสัญลักษณ์ ผ่านทางวิธีเชิงคุณภาพ และเชิงปริ มาณ จากตัวอย่าง 406 คนที่อาศัยอยู่ใน
หรื อ เดิ น ทางไปยัง พื น้ ที่ อัน ตรายต่า งๆ ผลการศึก ษาวิ จัย บ่ ง ชี ว้ ่ า สี รู ป ร่ า ง และบริ บ ท ของ
สัญลักษณ์และสัญญาณอันตรายต่างๆมี ผลกระทบต่อการพัฒนาการรับรู้ภาพสาหรับคนไทย
งานวิจัยจากต่ างประเทศ
การศึกษาเรื่ องของผลตอบรับการเตือนภัยพิบตั ิของประชาชน ของ Dennis S. Mileti
(2014) พบว่าในการเตือนภัยสาธารณภัยและมาตรการการป้องกันภัยสาธารณะ ประการแรกที่
สาคัญจะต้ องให้ ข้อมูลในเรื่ องความเสียหายของภัยพิบตั ิอย่างใดอย่างหนึ่งให้ ชัดเจน เนื่องจาก
ประชาชนต้ องการทราบข้ อมูล ประการที่สองในการจัดการแก้ ไขปั ญหาการสื่อสารเตือนภัยพิบตั ิ
จะต้ อ งค านึง ถึ ง ด้ า นวัฒ นธรรม ประเทศ ลัก ษณะของภัย พิบัติในแต่ละพื น้ ที่ และจ าเป็ นต้ อ ง
ตรวจสอบและให้ ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างสม่าเสมอเพื่อไม่ให้ ประชาชนตื่นตระหนก ด้ วยเหตุนี ้ทา
ให้ มีการใช้ ข้อความเตือนภัยด้ วยลักษณะดังนี ้ คือ 1.มีแหล่งที่มาของข้ อมูล การให้ ข้อมูลเตือนภัย
ในระยะแรกจะต้ อ งให้ บุค คลที่ มี ความรู้ และส่วนเกี่ ย วข้ อ งมาให้ ข้ อมูล อาทิ นักวิ ท ยาศาสตร์
นายกเทศมนตรี ท้องถิ่น สภากาชาด เป็ นต้ น 2.เนื ้อหา (Content) ที่ม่งุ เน้ นคาแนะนาในการปฏิบตั ิ
ตนเมื่อเกิดภัยพิบตั ิ ข่าวสารเกี่ยวกับความรุนแรงของภัยพิบตั ิในแต่ ละระยะ ผู้ที่จาเป็ นต้ องอพยพ
หรื อไม่ต้องอพยพจากภัยพิบตั ิ การปฏิบตั ติ ามคาแนะนาเพื่อป้องกันภัยพิบตั ิ เพื่อลดความเสี่ยงใน
การสูญเสียอีกครัง้ 3. ลักษณะของข้ อความ (Style) โดยใช้ ลกั ษณะที่ชดั เจน ตรงประเด็น และ
แม่นยา
การศึกษาเรื่ อง การใช้ สื่อออนไลน์ในช่วงที่เกิดภัยพิบตั ิ ของ Julia Daisy Fruastino
Brooke Lui และ Yan Jin (2012) เพื่อศึกษาข้ อมูลในการใช้ สื่อออนไลน์ในระหว่างที่เกิดภัยพิบตั ิ
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หรื อโดยทัว่ ไปแล้ วนัน้ พบว่า สื่ออินเทอร์ เน็ตเป็ นเครื่ องมือในการสื่อสารภัยพิบตั ิ และสาเหตุที่คน
ใช้ สื่อออนไลน์ระหว่างภัยพิบตั ิ อาทิ สื่ออินเทอร์ เน็ตใช้ ง่าย สะดวกรวดเร็ว (Convenience) การใช้
สื่อออนไลน์ตามกระแสของสังคม (Social norms) และท้ ายที่สดุ คือ การใช้ สื่อออนไลน์ในระหว่าง
ที่เกิดภัยพิบตั เิ พื่อต้ องการกาลังใจและฟื น้ ฟูสภาพจิตใจจากความเสียหายที่เกิดขึ ้น

(To seek

emotional support& healing) นอกจากนี ้ปั จจัยที่มีผลต่อการตอบรับสื่อออนไลน์ในลักษณะการ
สื่อสารทางเดียวหรื อสองทางระหว่างที่เกิดภัยพิบตั ิ คือ ผู้นาทางความคิดในสื่อออนไลน์ ผู้ที่
ติดตามสื่อออนไลน์ และผู้ที่ไม่ได้ ตดิ ตามสื่อออนไลน์ ทาให้ การสื่อสารออนไลน์เมื่อเกิดภัยพิบตั ิขึ ้น
มีลกั ษณะที่แตกต่างกันและเผยแพร่ข้อมูลได้ อย่างรวดเร็ว

จากรายงานวิจยั เกี่ยวกับการใช้ สื่อ

ออนไลน์ในลักษณะการสื่อสารทางเดียวหรื อสองทางระหว่างที่เกิดภัยพิบตั ิ พบว่า 1.บทบาทของ
สื่อออนไลน์ในระหว่างที่เกิดภัยพิบตั ินนอาจจะแตกต่
ั้
างกันไปตามสถานการณ์ 2. หน้ าที่บางอย่าง
ของสื่อออนไลน์นนน
ั ้ าไปใช้ ในการสื่อสารในระหว่างที่เกิดภัยพิบตั ไิ ม่ได้ 3.การศึกษาเรื่ องการใช้ สื่อ
ออนไลน์เมื่อเกิดภัยพิบตั นิ นอาจจะยั
ั้
งหาข้ อสรุปไม่ได้ เนื่องจากภัยพิบตั แิ ต่ละประเภทนันเกิ
้ ดจาก
สาเหตุที่แตกต่าง ความเสียหายก็แตกต่างกัน ทาให้ การใช้ สื่อออนไลน์จงึ จาเป็ นต้ องพิจารณา
หลายสาเหตุก่อนที่จะเผยแพร่ข้อมูลไปสูส่ ายตาประชาชน ด้ วยเหตุนี ้การศึกษาเรื่ องเตือนภัยพิบตั ิ
ในพื ้นที่เสี่ยงภัยนันเป็
้ นสิ่งจาเป็ น
การศึกษาเรื่ อง การค้ นหาข้ อมูลเตือนภัยในระยะเบื ้องต้ นในปี ค.ศ.2009 กรณีไฟไหม้ ป่า
ในรัฐวิคตอเรี ย ของ Chun Wei Choo และ Indrani Nadarajah (2012) เพื่อศึกษาการเตือนภัยใน
ระยะเบือ้ งต้ นจากมุม มองของผู้ที่ใช้ การเตือนภัยในระยะเบือ้ งต้ นเพื่ อเป็ นการค้ นหาข้ อมูลใน
ประเภทพิเศษอีกอันหนึง่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของรัฐวิคตอเรี ย ประเทศออสเตรเลียที่เป็ นกรณีที่
ใช้ เป็ นแบบอย่างในเรื่ องการค้ นหาข้ อมูลเตือนภัยในระยะเบื ้องต้ น ไฟไหม้ ป่าเป็ นกรณีภัยพิบตั ิที่
รุนแรงที่สดุ ในประเทศออสเตรเลีย การวิจยั นี ้จึงวิเคราะห์ถึงความต้ องการข้ อมูล การแสวงหาข้ อมูล
การใช้ ข้ อมูล ของผู้ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากภัย พิบัติในลักษณะการเรี ยนรู้ ความรู้ สึก ในแง่ ข อง
สถานการณ์ จากการศึกษาพบว่ าผู้ที่อาศัยอยู่ในบริ เวณภัยพิบตั ินนต้
ั ้ องการข้ อมูลข่าวสารที่ทา
หน้ าที่เหมือนกับการลัน่ ไกเพื่อปฏิบตั ิการการเตือนภัยตลอดเวลาและชี ้แจงความเสียหายที่เกิดขึ ้น
ซึ่งจากแบบสอบถามพบว่าเกือบ 2 ใน 3 ของของผู้ที่ได้ รับผลกระทบจากภัยพิบตั ิดงั กล่าวไม่ได้ รับ
ข้ อมูลเตือนภัยอย่างเป็ นทางการ คนจานวนเกื อบครึ่ งแรกพบว่าไฟไหม้ ป่านัน้ ได้ ลุกลามไปยัง
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บริ เวณที่อยู่อาศัยตลอดจนมีเศษฝุ่ น ควัน ขี ้เถ้ าและเปลวไฟเข้ ามาในบริ เวณบ้ าน ซึ่งคาดว่าน่าจะ
เป็ นความอคติ ข องที่ ท างานระหว่ า งการแสวงหาข้ อมูล ที่ เ ป็ นสาเหตุท าให้ เกิ ด การตี ค วาม
สถานการณ์ ที่เ กิ ดขึน้ เป็ นความปกติถึง แม้ จ ะมี การเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างมากมาย
อย่างไรก็ตาม เจ้ าหน้ าที่เตือนภัยใช้ นโยบาย “อยู่ตอ่ หรื ออพยพออกจากพื ้นที่ ” (Stay or Go) เพื่อ
ช่วยเหลือผู้ที่ได้ รับผลกระทบใช้ ข้อมูลการเตือนภัยเพื่อตัดสินใจระหว่างการอยู่ตอ่ ที่บริ เวณเดิมเพื่อ
ปกป้องทรัพย์สินหรื อออกจากพื ้นที่ในระยะที่ภัยพิบตั ิยงั ไม่รุนแรง นโยบาย“อยู่ตอ่ หรื ออพยพออก
จากพื ้นที่” มีประสิทธิภาพในระดับใดก็ขึ ้นอยูก่ บั การต้ องการข้ อมูลต่างๆ
การศึกษาเรื่ อง

การประสานงานและการจัดการข้ อมูลเกี่ยวกับผลตอบรับจากการ

ช่วยเหลือพายุไห่เยี่ยน โดยการสังเกตจากภาคสนาม ของ Marc van den Homberg Kenny
Meesters และ Bartel Van de Walle (2014) บทความนี ้นาเสนอผลการวิจยั เบื ้องต้ นจากศึกษา
การวิจยั ดาเนินการในผลของการตอบรับของประชาชนที่มีตอ่ การจัดการเกี่ยวกับพายุไต้ ฝนุ่

โดย

สัมภาษณ์กบั ผู้มีอานาจตัดสินใจขององค์กรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับมือกับภัยพิบตั ิ และยังเก็บ
ข้ อมูลจากการสังเกตในภาคสนามและการเก็บรวบรวมข้ อมูลทุติยภูมิ ผลการวิจยั แสดงให้ เห็นว่า
ความซับซ้ อนและความแข็งแกร่งของโครงสร้ างการประสานงานลดลงมากจากสานักงานใหญ่ไป
จนถึงหน่วยงานเล็ก ซึง่ ในการจัดการข้ อมูลที่สานักงานใหญ่ดเู หมือนจะกาหนดเป้าหมายในการ
ขนาดใหญ่และเกี่ยวข้ องกับการสนับสนุนและช่วยเหลือระหว่างประเทศและนโยบายการจัดการ
ข้ อมูลในด้ านการมุง่ เน้ นในการตอบรับของประชาชน ซึ่งเป็ นรูปธรรมมากกว่าการจัดการรับมือภัย
พิบตั ใิ นหน่วยงานเล็ก

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาเรื่ อง การรับรู้ และทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์
เตือนภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติในประเทศไทย ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์การวิจยั ดังนี ้
1. เพื่อศึกษาการรับรู้ ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ เตือนภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ เตือนภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติในประเทศไทย
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้ และทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีต่อสื่อ
ประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติในประเทศไทย
รายละเอียดของวิธีวิจัย
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับรูปแบบสารและภาพประกอบ
เกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติตามสื่อที่ผ้ วู ิจยั เลือกมา คือ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
อินเตอร์ เน็ต สื่อนอกบ้ าน ของกรมบรรเทาสาธารณภัย และ ศูนย์เตือนภัยพิบตั ิแห่งชาติ และ
โรงแรมในท้ องถิ่น ที่ปรากฏในประเทศไทยตังแต่
้ เดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 รวม
ระยะเวลา 6 เดือน
2.

การวิจัยเชิงปริ มาณ คือ ใช้ แบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็ นนักท่องเที่ยว

ต่างชาติจากประเทศจากประเทศที่ มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบตั ิในระดับสูงมาก คือ ประเทศ
ญี่ปนุ่ ฟิ ลิปปิ นส์ เป็ นต้ น และประเทศที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบตั ิในระดับสูงถึงต่ามาก คือ
ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ เป็ นต้ นจานวน 400 คน เพื่อศึกษาถึงการรับรู้และทัศนคติที่มีตอ่ สื่อ
ประชาสัมพันธ์
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ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ได้ นาแนวคิดการรวบรวมข่าวสารผ่านสื่อประชาสั มพันธ์ เตือนภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติมาใช้ เพื่ อการวิเ คราะห์สื่ อประชาสัมพันธ์ เตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย
โดยศึกษาทังตั
้ วสาร (Message) และ ภาพประกอบ จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์
เตือนภัยพิบตั ิแห่งชาติ และโรงแรมท้ องถิ่น ที่ปรากฏในประเทศไทยตังแต่
้ เดือนมีนาคมถึงเดือน
สิงหาคม พ.ศ.2557 รวมระยะเวลา 6 เดือน
นอกจากนี ้มีการศึกษาด้ วยการทาแบบสอบถามจานวน 400 ชุด โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวต่างชาติจากประเทศที่ มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบตั ิในระดับสูงมาก คือ ประเทศ
ญี่ปนุ่ ฟิ ลิปปิ นส์ เป็ นต้ น และประเทศที่ มีความเสี่ยงในระดับสูงถึงต่ามาก คือ ประเทศมาเลเซีย
สิงคโปร์ เป็ นต้ น
แหล่ งข้ อมูล
1. ข้ อ มู ลทุ ติยภู มิ ผู้ศึกษาได้ ทาการค้ นคว้ า รวบรวมข้ อมูล จากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี
ผลงานการศึกษาต่างๆที่เกี่ยวข้ อง เพื่อเป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นและใช้ เป็ นแนวทางในการกาหนดกรอบ
แนวคิดในการศึกษา ตังสมมติ
้
ฐาน และกาหนดแนวทางในการศึกษา
2. ข้ อมูลปฐมภูมิ เป็ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลภาคสนาม โดยผู้ศกึ ษาได้ ปรับปรุ งและพัฒนา
แบบเก็บข้ อมูลจากงานวิจยั ที่คล้ ายคลึงกัน โดยแบบเก็บข้ อมูลเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด (closeended questionnaire) ซึ่งผู้ศกึ ษาได้ นาไปสารวจและเก็บข้ อมูลจากประชากรตัวอย่าง

ตลอด

รวมถึงตอบแบบสอบถามของกลุม่ ตัวอย่าง
วิธีการสุ่มตัวอย่ าง
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั กาหนดใช้ วิธีโดยการเก็บข้ อมูล จากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 400 ชุด โดยใช้ การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) คือ เลือกประชากร
เฉพาะในนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีอายุตงแต่
ั ้ 16ปี ขึ ้นไปจนถึงอายุมากกว่า 56 ปี แบ่งออกเป็ นเพศ
ชายและหญิง รวมถึงเป็ นผู้ที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบตั ิในระดับสูงมากและ
ระดับสูงถึงต่า บริ เวณสนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ ตลาดนั ดจตุจักร และใช้ การสุ่ม
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ตัวอย่างจากออนไลน์ โดยนาแบบสอบถามไปโพสท์ที่เว็บไซต์ท่องเที่ยวและส่งต่อแบบสอบถามไป
ยังกลุม่ ตัวอย่างที่มาจากเว็บไซต์ทอ่ งเที่ยว
กลุ่มตัวอย่ าง
การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ กาหนดโดยใช้ วิธีเปิ ดตาราง
สาเร็ จของ Yamane (1973 อ้ างถึงใน วิเชียร เกตุสิงห์, 2537) โดยคิดจากจานวนประชากร
มากกว่า 100,000 คน และกาหนดความเชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์ ความผิดพลาดไม่เกิน 5 เปอร์ เซ็นต์
ซึง่ ได้ กลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี ้มีจานวน 400 คน จาแนกตามระดับความเสี่ยงต่อการเกิดภัย
พิบตั ิทางธรรมชาติ ดังนี ้ (อ้ างอิงจาก The World Risk Index คานวณโดย The United Nations
University for Environment and Human Security (UNU-EHS) และระบุใน The 2013 World
Risk Report (WRR 2013) จัดพิมพ์โดย The Alliance Development Works/Bündnis
Entwicklung Hilft (BEH))
ระดับความเสี่ยงของการเกิดภัยพิบัตทิ างธรรมชาติในแต่ ละประเทศ
0.10-3.61
หมายถึง ประเทศที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติในระดับ
ต่ามาก
3.63-5.68

หมายถึงประเทศที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติในระดับต่า

5.69-7.43

หมายถึงประเทศที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติในระดับ
ปานกลาง

7.46-10.37

หมายถึงประเทศที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติในระดับสูง

10.46-36.43

หมายถึงประเทศที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติในระดับสูง
มาก

ประเทศ
สิงคโปร์
ฮ่องกง
เกาหลีใต้

ระดับความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติ
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มาเลเซีย
ลาว
อินเดีย
ญี่ปนุ่
จีน
อินโดนีเซีย
ฟิ ลิปปิ นส์
เวียดนาม
ไต้ หวัน
กัมพูชา
ตารางที่ 3.1 แสดงการจาแนกประเทศตามระดับความเสี่ยงต่ อการเกิดภัยพิบัตทิ าง
ธรรมชาติ

ระดับความเสี่ยงต่ อการเกิดภัยพิบัตทิ าง
ธรรมชาติ

ประเทศ

ความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติใน

ญี่ปน,
ุ่ จีน, อินโดนีเซีย,

ระดับสูงมาก

ฟิ ลิปปิ นส์, เวียดนาม,
ไต้ หวัน, กัมพูชา

ความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติใน

สิงคโปร์ ,ฮ่องกง, เกาหลีใต้ ,

ระดับสูงถึงต่ามาก

มาเลเซีย, ลาว

เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูลเป็ นแบบสอบถาม ซึง่ ผู้ศกึ ษาได้ จากการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี เอกสารและผลงานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อวางกรอบแนวคิด ค้ นหาตัวแปร โดยมีการ
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กาหนดให้ ผ้ ตู อบแบบสอบถามตอบให้ ครบถ้ วนตามความเป็ นจริง รายละเอียดของแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ประกอบด้ วย
ส่วนที่ 1 การรับรู้ที่มีตอ่ สื่อประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ส่วนที่ 2 ทัศนคติที่มีสื่อประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ส่วนที่ 3 ข้ อเสนอแนะทัว่ ไปเกี่ยวกับ สื่อเตือนภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติทางธรรมชาติ
ส่วนที่ 4 ข้ อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์ การวัดและการให้ คะแนนตัวแปร
ผู้ วิ จัย ได้ ตัง้ เกณฑ์ ก ารให้ คะแนนและก าหนดมาตรฐานเกี่ ย วกั บ การวัด ตัว แปรใน
แบบสอบถามดังต่อไปนี ้
1. การวัดลักษณะทางประชากร ประกอบด้ วย เพศ ประเทศ ระดับการศึกษา และอาชีพ
2. การวัดการรับรู้ ที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ เตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในประเทศไทย
พิจารณาจากคะแนนทดสอบ
3. การวัดการทัศนคติที่มีตอ่ สื่อประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติในประเทศไทย
พิจารณาจากคะแนนทดสอบ
การรับรู้ซงึ่ มีคาถาม 9 ข้ อ โดยแบ่งเป็ น 2 ประเภท มีเกณฑ์การให้ คะแนน ดังนี ้
1. การรับรู้เชิงบวกที่มีตอ่ สื่อประชาสัมพันธ์ เตือนภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติในประเทศไทย มี
เกณฑ์การให้ คะแนน ดังนี ้
การรั บรู้
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

การคิดค่ าคะแนน
คิดเป็ น 5 คะแนน

เห็นด้ วย

คิดเป็ น 4 คะแนน

เฉยๆ

คิดเป็ น 3 คะแนน

ไม่เห็นด้ วย

คิดเป็ น 2 คะแนน

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

คิดเป็ น 1 คะแนน

2. การรับรู้เชิงลบที่มีตอ่ ต่อสื่อประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติในประเทศไทย
เกณฑ์การให้ คะแนน ดังนี ้
การรั บรู้

การคิดค่ าคะแนน

มี
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เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

คิดเป็ น 5 คะแนน

เห็นด้ วย

คิดเป็ น 4 คะแนน

เฉยๆ

คิดเป็ น 3 คะแนน

ไม่เห็นด้ วย

คิดเป็ น 2 คะแนน

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

คิดเป็ น 1 คะแนน

การกาหนดระดับของการรับรู้ที่มีตอ่ สื่อประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติใน
ประเทศไทยแบ่งเป็ น 5 ระดับ โดยใช้ เกณฑ์ในการแปลความหมายจากค่าเฉลี่ยของคะแนน ดังนี ้
ระดับของการรั บรู้

ค่ าเฉลี่ย

การรับรู้ต่ามาก

1.00-1.50

การรับรู้ต่า

1.51-2.50

การรับรู้ปานกลาง

2.51-3.50

การรับรู้สงู

3.51-4.50

การรับรู้สงู มาก

4.51-5.00

3. การวัดทัศนคติที่มีตอ่ สื่อประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติในประเทศไทย โดยแบ่งเป็ น
2ประเภท
1. ทัศนคติเชิงบวกที่มีตอ่ สื่อประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติในประเทศไทย

มี

เกณฑ์การให้ คะแนนดังนี ้
ทัศนคติ

การคิดค่ าคะแนน

เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

คิดเป็ น 5 คะแนน

เห็นด้ วย

คิดเป็ น 4 คะแนน

เฉยๆ

คิดเป็ น 3 คะแนน

ไม่เห็นด้ วย

คิดเป็ น 2 คะแนน

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

คิดเป็ น 1 คะแนน

2. ทัศนคติเชิงลบต่อที่มีสื่อประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติในประเทศไทย มีเกณฑ์
การให้ คะแนน ดังนี ้
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ทัศนคติ

การคิดค่ าคะแนน

เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

คิดเป็ น 1 คะแนน

เห็นด้ วย

คิดเป็ น 2 คะแนน

เฉยๆ

คิดเป็ น 3 คะแนน

ไม่เห็นด้ วย

คิดเป็ น 4 คะแนน

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

คิดเป็ น 5 คะแนน

การกาหนดระดับของทัศนคติที่มีตอ่ สื่อประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติใน
ประเทศไทย แบ่งเป็ น 5 ระดับ โดยใช้ เกณฑ์ในการแปลความหมายจากค่าเฉลี่ยของคะแนน ดังนี ้
ระดับของทัศนคติ
เชิงลบมาก (ทัศนคติที่ไม่ดีอย่างมาก)

ค่ าเฉลี่ย
1.00-1.50

เชิงลบ (ทัศนคติที่ไม่ดี)

1.51-2.50

เป็ นกลาง (ทัศนคติที่เป็ นกลาง)

2.51-3.50

เชิงบวก (ทัศนคติที่ดี)

3.51-4.50

เชิงบวกมาก (ทัศนคติที่ดีมาก)

4.51-5.00

3.พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร โดยใช้ มาตรวัดแบบ Likert 5 ระดับ ซึง่ กาหนดเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี ้
การรั บรู้

การคิดค่ าคะแนน

เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

คิดเป็ น 5 คะแนน

เห็นด้ วย

คิดเป็ น 4 คะแนน

เฉยๆ

คิดเป็ น 3 คะแนน

ไม่เห็นด้ วย

คิดเป็ น 2 คะแนน

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

คิดเป็ น 1 คะแนน

จากนันน
้ าคะแนนที่ได้ มาหาค่าเฉลี่ยแล้ วแปลความหมายของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการ
เปิ ดรับข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ ดังนี ้
ค่ าเฉลี่ย
1.00-1.5

ระดับการเปิ ดรับข่ าวสาร
การเปิ ดรับข่าวสารต่ามาก
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1.51-2.50

การเปิ ดรับข่าวสารต่า

2.51-3.50

การเปิ ดรับข่าวสารปานกลาง

3.51-4.50

การเปิ ดรับข่าวสารสูง

4.51-5.00

การเปิ ดรับข่าวสารสูงมาก

ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย
จากสมมติฐานการวิจยั จานวน 3 ข้ อ ได้ กาหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี ้
สมมติฐานข้ อที่ 1 นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติในระดับสูงมากและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัย
พิบตั ิทางธรรมชาติระดับสูงถึงต่ามากมีการรับรู้ ต่อสื่อประชาสัมพันธ์ เตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
แตกต่างกัน
ตัวแปรอิสระ กลุม่ ประเทศที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบตั ทิ าง
ธรรมชาติในระดับสูงมากและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัย
พิบตั ทิ างธรรมชาติระดับสูงถึงต่ามาก
ตัวแปรตาม การรับรู้ที่มีตอ่ สื่อประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติในประเทศไทย
สมมติฐานข้ อที่ 2 นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติระดับสูงมากและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติระดับสูงถึงต่ามากมี ทัศนคติที่มี ต่อสื่อประชาสัมพันธ์ เตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
แตกต่างกัน
ตัวแปรอิสระ กลุม่ ประเทศที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบตั ทิ าง
ธรรมชาติในระดับสูงมากและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัย
พิบตั ทิ างธรรมชาติระดับสูงถึงต่ามาก
ตัวแปรตาม ทัศนคติที่มีตอ่ สื่อประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติในประเทศไทย
สมมติฐานข้ อที่ 3 การรับรู้และทัศนคติที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ เตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติใน
ประเทศไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติมีความสัมพันธ์กนั
ตัวแปรอิสระ การรับรู้ที่มีตอ่ สื่อประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติในประเทศไทย
ตัวแปรตาม ทัศนคติที่มีตอ่ สื่อประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติในประเทศไทย
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ความเชื่อถือได้ ของเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ในการศึกษาครัง้ นี ้ได้ มีการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมัน่ (Reliability)
ดังนี ้
1. ความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจยั ได้ นาแบบสอบถามที่สร้ างขึ ้นมาไปให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ ได้ แก่
อาจารย์ที่ปรึ กษาพิจารณาและตรวจสอบความตรงตามเนื ้อหา (Content Validity) และความ
เหมาะสมของภาษาที่ใช้ (Wording) เพื่อนา ไปการปรับปรุงแก้ ไขก่อนนา ไปสอบถามในการเก็บ
ข้ อมูลจริง
2. ความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจยั ได้ นา แบบสอบถามที่สร้ างขึ ้นมาและปรับปรุงแก้ ไขแล้ วไปทา
การทดสอบ (Pre-test) จานวน 30 ชุด กับกลุ่มประชากรที่มีคณ
ุ สมบัติใกล้ เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อตรวจสอบว่าคา ถามในแบบสอบถามสามารถสื่อความหมายตรงตามที่ต้องการ ตลอดจนมี
ความเหมาะสมหรื อไม่ มีความยากง่ายเพียงใด หลังจากนันจึ
้ งนา มาทดสอบความเชื่อมัน่ ได้ ของ
แบบสอบถามที่ วัดทัศนคติ

ใช้ วิธี การหาค่าความเชื่ อมั่นได้ โดยใช้ สูตรสัม ประสิ ทธิ์ อัล ฟา

(Coefficient Alpha) เพื่อชีถ้ ึงค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประเมินค่า
(Rating Scale) ในส่วนที่มีการให้ คะแนนรายข้ อมากกว่า 1 คะแนน จากสูตรของ Cronbach โดย
เมื่อทา การคานวณจากสูตรแล้ วได้ คา่ ความเชื่อมัน่ ต่าเกินไป จึงได้ ทา การปรับปรุงแก้ ไขข้ อคา
ถามบางข้ อก่อนนา ไปใช้ เก็บรวบรวมข้ อมูลจริ ง (วิเชียร เกตุสิงห์, 2537) ซึ่งจากการคานวณความ
เชื่อมัน่ ของคาถามเกี่ยวกับทัศนคติที่ ได้ ค่าความเชื่อมัน่ 0.85 ค่าความเชื่อมัน่ ของการรับรู้ได้ 0.76
การเก็บข้ อมูล
1. รวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับรู ปแบบสารและภาพประกอบเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ เตือน
ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติตามสื่อที่ผ้ วู ิจยั เลือกมา คือ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออินเทอร์ เน็ต สื่อนอกบ้ านจากกรม
บรรเทาสาธารณภัย และศูนย์เตือนภัยพิบตั ิแห่งชาติ และโรงแรมในท้ องถิ่นที่ปรากฏในประเทศ
ไทยตังแต่
้ เดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 รวมระยะเวลา 6 เดือน
2. เก็บข้ อมูลจากการทาแบบสอบถาม การเก็บข้ อมูลจากนักท่องเที่ ยวต่างชาติจาก
ประเทศที่ มี ค วามเสี่ ย งต่อ การเกิ ด ภัย พิ บัติ ท างธรรมชาติใ นระดับ สูง มาก คื อ ประเทศญี่ ปุ่ น
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ฟิ ลิปปิ นส์ เป็ นต้ น และประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในระดับสูงถึงต่า
มาก คือ ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ เป็ นต้ น
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณนา เป็ นการนาเสนอ ข้ อมูลพื ้นฐานส่วนบุคคลของ
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวต่างชาติจากประเทศที่ มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบตั ิในระดับสูงมาก
คือ ประเทศญี่ปนุ่ ฟิ ลิปปิ นส์ เป็ นต้ น และประเทศที่เกิดภัยพิบตั ิที่ มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบตั ิ
ในระดับสูงถึงต่ามาก คือ ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ เป็ นต้ น ตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม การรับรู้
และทัศนคติในรูปของตารางและแสดงค่าทางสถิติตา่ งๆ ได้ แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าสูงสุด (Maximum) และค่าต่าสุด (Minimum)
2. การวิ เ คราะห์ เ พื่ อทดสอบความสั ม พัน ธ์ ระหว่า งตัว แปรอิ สระต่า งๆ ในที่ นีไ้ ด้
กาหนดการมีนยั สาคัญทางสถิติระดับ 0.05 เป็ นมาตรฐานในการทดสอบสมมติฐาน และคานวณ
โดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป ) จากการใช้ แบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็ นนักท่องเที่ยวต่างชาติ
จากประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบตั ิมากครัง้ และน้ อยครัง้ จานวน 400 คน เพื่อศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีตอ่ สื่อประชาสัมพันธ์เตือน
ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
การนาเสนอข้ อมูล
นาเสนอข้ อมูลที่ได้ จากแบบสอบถาม ใช้ เครื่ องมือในการวัดคาสถิตคิ ือโปรแกรม SPSS
เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ จากแบบสอบถาม เข้ าไปตรวจสอบและวัดผลออกมาเป็ นตาราง จากนันผู
้ ้ วิจยั ทา
การอภิปรายผลที่ได้ ออกมาเป็ นรูปแบบเชิงพรรณนา คาที่ ได้ และ ตรวจสอบว่าตรงกับสมมติฐาน
ที่ตงไว้
ั ้ หรื อไม่ นอกจากนี ้การวิจยั ครัง้ นี ้ยังได้ อธิบายตัวสาร (Message) และ ภาพประกอบเกี่ยวกับ
สื่อประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติมาใช้ เพื่อการวิเคราะห์สื่อประชาสัมพันธ์เตือนภัย
พิบตั ทิ างธรรมชาติในประเทศไทย ที่ปรากฏในประเทศไทยตังแต่
้ เดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม
พ.ศ.2557 รวมระยะเวลา 6 เดือน

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาเรื่ อง การรับรู้ และทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์
เตือนภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติในประเทศไทย ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ ดังนี ้
1. เพื่อศึกษาการรับรู้ ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ เตือนภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ เตือนภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติในประเทศไทย
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้ และทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีต่อสื่อ
ประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติในประเทศไทย
รายละเอียดของวิธีวิจัย
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับรูปแบบสารและภาพประกอบ
เกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติตามสื่อที่ผ้ วู ิจยั เลือกมา คือ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
อินเตอร์ เน็ต สื่อนอกบ้ าน ของกรมบรรเทาสาธารณภัย และ ศูนย์เตือนภัยพิบตั ิแห่งชาติ และ
โรงแรมในท้ องถิ่น ที่ปรากฏในประเทศไทยตังแต่
้ เดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 รวม
ระยะเวลา 6 เดือน
2.

การวิจัยเชิงปริ มาณ คือ ใช้ แบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็ นนักท่องเที่ยว

ต่า งชาติ จ ากประเทศที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด ภัย พิ บัติ ใ นระดับ สูง มาก คื อ ประเทศญี่ ปุ่ น
ฟิ ลิ ป ปิ นส์ เป็ นต้ น และประเทศที่ ที่มี ค วามเสี่ ยงต่อการเกิ ด ภัย พิบัติ ในระดับสูง ถึง ต่า มาก คื อ
ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ เป็ นต้ นจานวน 400 คน เพื่อศึกษาถึงการรับรู้และทัศนคติที่มีตอ่ สื่อ
ประชาสัมพันธ์
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1. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
ตารางที่ 4.1 แสดงสื่อสิ่งพิมพ์ ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผ่ นพับ

โปสเตอร์

แผ่ นพับคลื่นยักษ์ สึนามิฉบับ
ภาษาอังกฤษ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้
จัดทาแผ่นพับเกี่ยวกับคลื่นยักษ์สนึ ามิเป็ น
ฉบับภาษาอังกฤษสาหรับนักท่องเที่ยว
เพื่อให้ ข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นยักษ์สนึ ามิซงึ่
นักท่องเที่ยวสามารถหาข้ อมูลได้ ที่กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้
จัดทาโปสเตอร์ เกี่ยวกับป้ายเตือนภัยคลื่น
ยักษ์สนึ ามิขึ ้น เพื่อกระตุ้นให้ ทกุ คนรู้จกั
การเตือนภัยคลื่นยักษ์สนึ ามิและเตรี ยม
ตัวให้ พร้ อมก่อนที่คลื่นยักษ์สึนามิจะมา
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ตารางที่ 4.2 แสดงสื่ออินเทอร์ เน็ตของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Website

Email

Youtube

นักท่องเที่ยวต่างชาติที่

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ 1.ชีวิตปลอดภัยจาก

ต้ องการติดต่อสอบถามหรื อ

ภัยได้ จดั ทาอีเมล์ที่ใช้ ในการ

ต้ องการข้ อมูลเกี่ยวกับภัย

ติดต่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยว คือ

พิบตั ทิ างธรรมชาติ อาจจะเกิด http://www.yahoo.com ซึง่ เป็ น
ปั ญหาในการติดต่อสื่อสาร

บัญชีที่นกั ท่องเที่ยวนิยมใช้ ซึง่

ทางกรมป้องกันและบรรเทา

อีเมล์ของกรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยจึงได้ จดั ทา

สาธารณภัยสาหรับนักท่องเที่ยว

เว็บไซต์เป็ นภาษาอังกฤษ

ต่างชาติโดยตรงคือ

สาหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

foreign_dpm@yahoo.com ซึง่

คือ DDPM Thailand ซึง่ เป็ น

ในปั จจุบนั โทรศัพท์มือถือบางรุ่น

ชื่อย่อภาษาอังกฤษของกรม

ได้ ตดิ ตังอี
้ เมล์ของ Yahoo ซึง่ ทา

ป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ให้ นกั ท่องเที่ยวติดต่อกรมป้อง

ภัย คือ Department of

และบรรเทาสาธารณภัยได้

Disaster Prevention and

สะดวกและรวดเร็วกว่าการใช้

Mitigation ซึง่ ภายในเว็บไซต์ คอมพิวเตอร์
นักท่องเที่ยวต่างชาติจะพบ
กับข้ อมูลเกี่ยวกับช่องทางใน
การติดต่อกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

คลื่นยักษ์สนึ ามิ
2.ภัยพิบตั .ิ ..คลื่น
ยักษ์สนึ ามิ

TSUNAMI

HAZARD

ZONE IN

CASE OF

ENTERING

TSUNAMI

HAZARD

ZONE

OR INLAND

GROUND

HIGH

KE, GO TO

EARTHQUA

ป้ายที่ 2

ป้ายที่ 1

ON SITE

EVACUATI

ป้ายที่ 3

SHELTER

ON

EVACUATI

ป้ายที่ 4

(LEFT)

300m.

ON ROUTE

EVACUATI

TSUNAMI

ป้ายที่ 5

(RIGHT)

300m.

ON ROUTE

EVACUATI

TSUNAMI

ป้ายที่ 6

RIGHT)

(LEFT OR

ROUTE 300m.

EVACUATION

TSUNAMI

ป้ายที่ 7

(LEFT)

1.2 km.

ON ROUTE

EVACUATI

TSUNAMI

ป้ายที่ 8

(RIGHT)

1.2 km.

ON ROUTE

EVACUATI

TSUNAMI

ป้ายที่ 9

RIGHT

(LEFT OR

1.2 km.

ON ROUTE

EVACUATI

TSUNAMI

ป้ายที่ 10
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ตารางที่ 4.3 แสดงสื่อนอกบ้ านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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ตารางที่ 4.4 แสดงสื่ออินเทอร์ เน็ตของศูนย์ เตือนภัยพิบัตแิ ห่ งชาติ
Website

Email

Youtube

Twitter

www.ndwc.go.th

กรณีที่ต้องการข้ อมูล

1.บริการรับแจ้ ง

เตือนภัยหรื อคาแนะนา ภรรยาที่ชอบติดตาม ต้ องการติดต่อ

เหตุภยั พิบตั ทิ าง

ในการปฏิบตั ิตนเมื่อ

เนือ้ เรื่อง สองสามี

นักท่องเที่ยวที่

ข่าวสารการเตือนภัย ศูนย์เตือนภัย

โทรศัพท์ ศูนย์เตือน เกิดภัยพิบตั ทิ าง
พิบตั ทิ างธรรมชาติ
ภัยพิบตั แิ ห่งชาติมี ธรรมชาติ ให้ ติดต่อผ่าน จากศูนย์เตือนภัย
บริการรับแจ้ งเหตุ อีเมล์ของศูนย์เตือนภัย พิบตั แิ ห่งชาติตงแต่
ั้

พิบตั ทิ าง

ภัยพิบตั ทิ าง

เริ่มแต่งงานใหม่

เตือนภัยหรื อ

จนกระทัง่ เข้ าสูว่ ยั

คาแนะนาในการ

กลางคน ซึง่

ปฏิบตั ิตนเมื่อเกิด

พิบตั แิ ห่งชาติ ซึง่ จะมี

โทรศัพท์ สายด่วน เจ้ าหน้ าที่ของศูนย์
192
เตือนภัยพิบตั แิ ห่งขาติ
2.รายละเอียด
เกี่ยวกับช่อง
ทางการสื่อสาร

ธรรมชาติในกรณี
ที่ต้องการข้ อมูล

คอยให้ ความช่วยเหลือ ผู้อานวยการศูนย์จะ

ภัยพิบตั ทิ าง

และตอบข้ อสงสัยผ่าน

เข้ ามาอธิบายและ

ธรรมชาติ ลลให้

อีเมล์

เตือนให้ ประชาชน

ติดต่อผ่าน

admin@ndwc.go.th

อย่าเตือนตระหนก

Twitter คือ

กับภัยพิบตั ิ ภายใต้

@Ndwc_Thai

สโลแกนที่วา่ “ภัย
พิบตั ิ รู้ทนั รับมือได้ ”
(Knows the
disaster and
handles them)
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ตารางที่ 4.5 แสดงสื่ออินเทอร์ เน็ตของโรงแรมท้ องถิ่น
ลาดับ
1

สื่อ
Website
นักท่องเที่ยวสามารถเลือกภาษาได้ หลากหลายภาษานอกจากนี ้ใน
บางโรงแรมยังให้ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ เวลา

2

Email
ให้ ข้อมูลหรื อแชร์ ข้อมูลผ่านอีเมล์ของ Gmail Outlook Yahoo

3

Facebook
โรงแรมท้ องถิ่นบางแห่งได้ ลงรูปภาพกิจกรรมตามแนวชายหาดผ่าน
Facebook เพื่อสือ่ ให้ เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

4

Twitter
นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถแชร์ รูปภาพหรื อข้ อมูลร่วมกับทาง
โรงแรมได้

5

Instagram
เป็ นสือ่ ในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบสามารถ
กดติดตามข้ อมูลได้

6

Blog
เป็ นสือ่ ในการเผยแพร่ข้อมูลหนักท่องเที่ยวต่างชาติ เนื่องจาก มี
รายละเอียดที่มากกว่าและให้ ความเป็ นส่วนตัวมากกว่าเหมือนกับ
การแชร์ ข้อมูลให้ เพื่อน

7

Application for IPhone & Androids
นักท่องเที่ยวค้ นหาได้ ตามสาขาของโรงแรม หรื อกดชมรูปภาพ วีดโิ อ
ได้ อย่างง่ายดาย
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2. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
ข้ อมูลด้ านสถิตขิ องกลุ่มตัวอย่ าง
1. ผลการวิจยั เกี่ยวกับข้ อมูลส่วนตัวและลักษณะทางประชากรของกลุม่ ตัวอย่าง
2. ผลการวิ จัย ที่ เ กี่ ย วกับ การรั บ รู้ และทัศ นคติ ข องนัก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ที่ มี ต่อ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติในประเทศไทย
3. ทดสอบสมมติฐาน
1. ผลการวิจัยเกี่ยวกับข้ อมูลส่ วนตัวและลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่ าง
ตารางที่ 4.6 จานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน (ร้ อยละ)
114 (28.50)
286 (71.50)
400 (100.00)

จากตารางที่ 4.6 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 71.50 และเป็ นเพศชาย
ร้ อยละ 28.50
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ตารางที่ 4.7 จานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจาแนกตามประเทศ
ประเทศ
ญี่ปนุ่
ฟิ ลิปปิ นส์
จีน
ไต้ หวัน
อินโดนีเซีย
กัมพูชา
สิงคโปร์
มาเลเซีย
ฮ่องกง
เวียดนาม
ลาว
อื่นๆ
รวม

จานวน (ร้ อยละ)
42 (10.50)
54 (13.50)
15 (3.80)
23 (5.80)
18 (4.50)
25 (6.30)
6 (1.50)
80 (20.00)
14 (3.50)
30 (7.50)
93 (23.30)
400 (100.00)

จากตารางที่ 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คือ ประเทศอื่นๆ อาทิ เกาหลีใต้ อินเดีย
ร้ อยละ 23.30 และรองลงมาคือ ประเทศมาเลเซีย ร้ อยละ 20.00 ส่วนกลุ่มตัวอย่างประเทศมี
จานวนน้ อยที่สดุ คือ ประเทศสิงคโปร์ ร้ อยละ 1.50

52
ตารางที่ 4.8 ร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจาแนกตามระดับความเสี่ยงของการเกิดภัยพิบัตทิ า
ธรรมชาติระดับสูงมากและระดับสูงถึงต่ามาก
ระดับความเสี่ยง

ประเทศ

ร้ อยละ

ญี่ปนุ่
กลุม่ ประเทศที่มีความเสี่ยง

อินโดนีเซีย

ต่อการเกิดภัยพิบตั ทิ าง

ฟิ ลิปปิ นส์

ธรรมชาติในระดับสูงมาก

จีน

48%

ไต้ หวัน
กัมพูชา
เวียดนาม
กลุม่ ประเทศที่มีความเสี่ยง

สิงคโปร์

ต่อการเกิดภัยพิบตั ทิ าง

ฮ่องกง

ธรรมชาติในระดับสูง-ต่า

มาเลเซีย

มาก

52%

ลาว
เกาหลีใต้

จากตารางที่ 4.8 พบว่ากลุม่ ประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในระดับสูง
มาก ร้ อยละ 48% กลุม่ ประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติในระดับสูง-ต่ามาก
ร้ อยละ 52%
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ตารางที่ 4.9 จานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
โสด
แต่งงานแล้ ว
หย่าร้ าง
แยกกันอยู่
รวม

จานวน (ร้ อยละ)
224 (56.00)
162 (40.50)
14 (3.50)
400 (100.00)

จากตารางที่ 4.9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด ร้ อยละ 56.00 และ
รองลงมาคือ กลุม่ ตัวอย่างที่แต่งงานแล้ ว ร้ อยละ 40.50 ส่วนกลุม่ ตัวอย่างที่หย่าร้ างมีจานวนน้ อย
ที่สดุ คือ ร้ อยละ 3.50
ตารางที่ 4.10 จานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
วิทยาลัย
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
รวม

จานวน (ร้ อยละ)
40 (10.00)
169 (42.30)
175 (43.80)
16 (4.00)
400 (100.00)

จากตารางที่ 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาปริ ญญาตรี ร้ อยละ 43.80
และรองลงมาคือ ระดับวิทยาลัย ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี
จานวนน้ อยที่สดุ คือ ร้ อยละ 10.00

54
ตารางที่ 4.11 จานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
จานวน (ร้ อยละ)
จ
นักเรี ยน/นักศึกษา
135 (33.80)
ธุรกิจส่วนตัว
พนักงานบริษัท
ปลดเกษียณ
ครู
อื่นๆ
รวม

92 (23.00)
143 (35.80)
27 (6.80)
3 (0.80)
400 (100.00)

จากตารางที่ 4.11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นพนักงานบริ ษัท ร้ อยละ 35.80 และ
รองลงมาคือ นักเรี ยนนักศึกษา ร้ อยละ 33.80 ในขณะที่กลุม่ ตัวอย่างที่ประกอบอาชีพครูมีจานวน
น้ อยที่สดุ ร้ อยละ 0.80
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ผลการวิจัยจากแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.12 จานวน ร้ อยละ และค่ าเฉลี่ยการรั บรู้ ของกลุ่มตัวอย่ าง
การรั บ รู้ ของนั กท่ องเที่ยวต่ างชาติ
ที่มี ต่อ สื่อ ประชาสั มพันธ์ เ ตือนภัย
พิบัตทิ างธรรมชาติในประเทศไทย
1. ท่านเคยเห็น โครงการ
ประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตั ิทาง

จานวน(ร้ อยละ)
มาก
มากที่สุด

น้ อยที่สุด

น้ อย

ปาน
กลาง

ค่ าเฉลี่ย

S.D.

ระดับการ
รับรู้

51
(12.80)

77
(19.30)

115
(28.80)

89
(22.30)

68
(17.00)

3.29

1.180

ปานกลาง

70
(17.50)

104
(16.00)

73
(18.30)

94
(23.50)

59
(14.80)

2.63

1.113

ปานกลาง

42
(10.50)

98
(24.50)

91
(22.80)

101
(25.30)

68
(17.00)

3.71

1.789

ดี

45
(12.30)

55
(24.50)

100
(32.80)

150
(19.00)

50
(11.50)

3.61

1.643

ดี

64
(16.00)

81
(23.00)

134
(33.00)

81
(23.00)

30
(15.00)

3.87

1.965

ดี

153
(38.30)

124
(31.00)

92
(23.00)

16
(4.00)

15
(3.80)

3.58

1.167

ดี

78
(12.50)

76
(19.00)

98
(24.50)

102
(25.50)

46
(11.50)

2.92

1.189

ปานกลาง

78
(12.50)

76
(19.00)

102
(25.50)

98
(24.50)

46
(11.50)

2.95

1.198

ปานกลาง

58
(14.50)

102
(25.50)

95
(23.80)

113
(28.30)

32
(8.00)

3.94

1.209

ดี

ธรรมชาติในประเทศไทย
2. ท่านจดจา โครงการประชาสัมพันธ์
เตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในประเทศ
ไทย
3. ท่านเคยเห็น โครงการ
ประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติในประเทศไทยจากสือ่
อินเตอร์ เน็ตและข้ อมูลออนไลน์
4. ท่านจดจา โครงการประชาสัมพันธ์
เตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในประเทศ
ไทยจากสือ่ อินเตอร์ เน็ตและข้ อมูล
ออนไลน์
5. ท่านเคยเห็นข้ อมูลเตือนภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติในประเทศไทยจากรายการ
โทรทัศน์
6 .ท่านจดจาข้ อมูลเตือนภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติในประเทศไทยจากรายการ
โทรทัศน์
7. ท่านจดจา โครงการประชาสัมพันธ์
เตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในประเทศ
ไทยจากรายการโทรทัศน์
8. ท่านเคยเห็นข้ อมูลเตือนภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติในประเทศไทยจากแผ่นพับ
และสือ่ สิง่ พิมพ์อาทิ บทความใน
หนังสือพิมพ์
9. ท่านจดจาข้ อมูลเตือนภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติในประเทศไทยจากแผ่นพับ
และสือ่ สิง่ พิมพ์อาทิ บทความใน
หนังสือพิมพ์
รวม

3.78

ดี
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จากตารางที่ 4.12 พบว่า กลุม่ ตัวอย่าง จดจาข้ อมูลเตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในประเทศ
ไทยจากแผ่นพับและสื่อสิ่งพิมพ์อาทิ บทความในหนังสือพิมพ์ มีคา่ เฉลี่ย ร้ อยละ 3.94 เคยเห็น
ข้ อมูลเตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในประเทศไทยจากรายการโทรทัศน์ มีคา่ เฉลี่ย ร้ อยละ 3.87
จดจาข้ อมูลเตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในประเทศไทยจากรายการโทรทัศน์ มีค่าเฉลี่ย ร้ อยละ
3.58 จดจา โครงการประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในประเทศไทยจากสื่ออินเตอร์ เ น็ต
และข้ อมูลออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย ร้ อยละ 3.51 เคยเห็น โครงการประชาสัมพันธ์ เตือนภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติในประเทศไทย มีค่าเฉลี่ย ร้ อยละ 3.29 เคยเห็นข้ อมูลเตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติใน
ประเทศไทยจากแผ่นพับและสื่อสิ่งพิมพ์อาทิ บทความในหนังสือพิมพ์ มีค่าเฉลี่ย ร้ อยละ 2.95
จดจาข้ อมูลเตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในประเทศไทยจากรายการโทรทัศน์ 2.92 มีค่าเฉลี่ย ร้ อย
ละ 2.92 เคยเห็ น โครงการประชาสัม พันธ์ เ ตือนภัย พิบัติท างธรรมชาติในประเทศไทยจากสื่ อ
อินเตอร์ เน็ตและข้ อมูลออนไลน์ มีคา่ เฉลี่ย ร้ อยละ2.71 จดจา โครงการประชาสัมพันธ์ เตือนภัย
พิบตั ิทางธรรมชาติในประเทศไทย มีค่าเฉลี่ย ร้ อยละ 2.63 และจดจา โครงการประชาสัมพันธ์
เตือนภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติในประเทศไทย มีคา่ เฉลี่ยต่าที่สดุ คือ ร้ อยละ 2.62 ซึ่งการรับรู้ถือว่าอยู่
ในระดับดี มีคา่ เฉลี่ย ร้ อยละ 3.78
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ตารางที่ 4.13 จานวน ร้ อยละและค่ าเฉลี่ยของทัศนคติของกลุ่มตัวอย่ าง
น้ อยที่สุด

37

64

116

101

เตือ นภัยพิ บัติทางธรรมชาติใ นประเทศ

(9.30)

(16.0

(29.00)

(25.30)

ไทยน่าสนใจ

น้ อย

จานวน (ร้ อยละ)
ปาน
มาก
กลาง

ทัศนคติของนักท่ องเที่ยวต่ างชาติท่ มี ี
ต่ อสื่ อประชาสัม พันธ์ เ ตือ นภัย พิบั ติ
ทางธรรมชาติในประเทศไทย
1.ท่ า นคิ ด ว่ า โครงการประชาสัม พั น ธ์

มากที่สุด

ค่ าเฉลี่ย

S.D.

ระดับการรับรู้

82
(20.50)

3.09

1.129

ปานกลาง

3.56

1.178

ดี

0)

2. ท่านคิดว่า โครงการประชาสัม พันธ์

46

83

116

94

เตือ นภัยพิ บัติทางธรรมชาติใ นประเทศ

(11.50)

(20.8

(29.00)

23.50)

61
(15.30)

ไทยจากสื่ อ อิ น เตอร์ เน็ ต และข้ อมู ล

0)

ออนไลน์น่าสนใจ
3.ท่า นชื่ น ชอบดาวน์ โหลดข้ อ มูล เตื อ น
ภัย พิ บัติ ท างธรรมชาติ ใ นประเทศไทย

43
(10.80)

86
(21.5
0)

129
(32.30)

102
(25.50)

40
(10.00)

3.24

1.117

ปานกลาง

70
(17.50)

57
(14.3
0)

146
(36.50)

68
(17.00)

59
(14.80)

3.01

1.124

ปานกลาง

55
(13.80)

84
(21.0
0)

106
(26.50)

88
(22.00)

67
(16.80)

2.94

1.151

ปานกลาง

45
(11.30)

55
(13.8
0)

128
(32.00)

116
(29.00)

56
(14.00)

3.86

1.589

ดี

37
(9.30)

118
(29.5
0)

19
(27.30)

73
(18.30)

63
(15.80)

3.03

1.150

ปานกลาง

42
(10.50)

55
(13.8
0)

144
(36.00)

90
(22.50)

69
(17.30)

3.44

1.118

ปานกลาง

37
(9.30)

54
(13.5
0)

117
(29.30)

116
(29.00)

76
(19.00)

3.21

1.015

ปานกลาง

จากสือ่ อินเตอร์ เน็ต
4.ท่านคิดว่ าท่า นจะติดตามค าแนะน า
จากข้ อมูลเตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติใน
ประเทศไทยจากรายการโทรทัศน์
5.ท่านชื่น ชอบข้ อ มูลเตือ นภัยพิ บัติ ทาง
ธรรมชาติ ใ นประเทศไทยจากแผ่ น พั บ
แ ล ะ สื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ อ า ทิ บ ท ค ว า ม ใ น
หนังสือพิมพ์
6.ท่านชื่น ชอบข้ อ มูลเตือ นภัยพิ บัติ ทาง
ธรรมชาติ ใ นประเทศไทยจากรายการ
โทรทัศน์
7.ท่ า นชื่ น ชอบดาวน์ โ หลดข้ อมู ล ใน
โครงการประชาสัม พัน ธ์ เ ตื อ นภัย พิ บัติ
ทางธรรมชาติ ใ นประเทศไทยจาก
Facebook
8.ท่านคิดว่าข้ อ ความเกี่ยวกับ โครงการ
ปร ะ ช า สั ม พั น ธ์ เ ตื อ น ภั ย พิ บั ติ ท า ง
ธรรมชาติ ใ นประเทศไทยจาก Line
น่าสนใจ
9.ท่านชื่นชอบดาวน์โหลดข้ อมูลเกี่ยวกับ
โครงการประชาสัม พัน ธ์ เ ตื อ นภัย พิ บัติ
ทางธรรมชาติในประเทศไทยจาก Line
รวม

3.34

ปานกลาง
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จากตารางที่ 4.13 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชื่นชอบข้ อมูลเตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
ในประเทศไทยจากรายการโทรทัศน์ ร้ อยละ 3.86 คิดว่า โครงการประชาสัมพันธ์ เตือนภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติในประเทศไทยจากสื่ออินเทอร์ เน็ตและข้ อมูลออนไลน์น่าสนใจ 3.56 คิดว่าข้ อความ
เกี่ยวกับ โครงการประชาสัมพันธ์ เตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในประเทศไทยจาก Line น่าสนใจ มี
ค่าเฉลี่ย ร้ อยละ 3.44 ชื่นชอบดาวน์โหลดข้ อมูลเตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในประเทศไทยจากสื่อ
อินเทอร์ เน็ต 3.24 ชื่นชอบดาวน์โหลดข้ อมูลเกี่ยวกับ โครงการประชาสัมพันธ์ เตือนภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติในประเทศไทยจาก Line ค่าเฉลี่ย ร้ อยละ 3.21 คิดว่า โครงการประชาสัมพันธ์ เตือนภัย
พิบตั ิทางธรรมชาติในประเทศไทยน่าสนใจ มีคา่ เฉลี่ย ร้ อยละ 3.09 ชื่นชอบดาวน์โหลดข้ อมูลใน
โครงการประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในประเทศไทยจาก Facebook มีคา่ เฉลี่ย ร้ อย
ละ 3.03 คิดว่า จะติดตามคาแนะนาจากข้ อมูลเตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในประเทศไทยจาก
รายการโทรทัศน์ 3.01 ชื่นชอบข้ อมูลเตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในประเทศไทยจากแผ่นพับและ
สื่อสิ่งพิมพ์อาทิ บทความในหนังสือพิมพ์ ร้ อยละ 2.94 ซึ่งจัดได้ ว่าทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างที่มีตอ่
สื่อประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติอยูใ่ นระดับปานกลาง มีคา่ เฉลี่ย ร้ อยละ 3.34
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ตารางที่ 4.14 จานวน ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ยของแนวโน้ มการปฏิบัตติ ามคาแนะนาจากสื่อ
แของนักท่ องเที่ยวต่ างชาติท่มี ี
ต่ อสื่อประชาสัมพันธ์ เตือนภัย
พิบัตทิ างธรรมชาติในประเทศ
ไทย
1.ท่ า นปฏิ บั ติ ต ามค าแนะน าใน
โครงการประชาสัม พัน ธ์ เ ตื อ นภั ย

จานวน (ร้ อยละ)
น้ อย
ที่สุด

น้ อย

ปาน
กลาง

มาก

มากที่สุด

ค่ าเฉลี่ย

S.D.

ระดับการรับรู้

25
(6.30)

68
(17.00)

118
(29.50)

121
(30.30)

68
(17.00)

3.07

1.179

ปานกลาง

43
(10.80)

73
(18.30)

111
(27.80)

111
(27.80)

62
(15.50)

3.66

1.256

ดี

44
(11.00)

75
(18.80)

127
(31.80)

101
(25.30)

53
(13.30)

3.22

1.228

ปานกลาง

42
(10.50)

99
(24.80)

146
(36.50)

69
(17.30)

44
(11.00)

3.04

1.129

ปานกลาง

58
(14.50)

101
(25.30)

140
(35.00)

59
(14.80)

42
(10.50)

2.94

1.298

ปานกลาง

63
(15.80)

112
(28.00)

139
(34.80)

48
(12.00)

38
(9.50)

3.09

1.197

ปานกลาง

59
(14.80)

114
(28.50)

147
(36.80)

43
(10.80)

37
(9.30)

3.56

1.178

ดี

48
(12.00)

128
(32.00)

168
(42.00)

38
(9.50)

18
(4.50)

3.24

1.126

ปานกลาง

32
(8.00)

138
(34.50)

170
(42.50)

32
(8.00)

28
(7.00)

3.01

1.107

ปานกลาง

พิบตั ิทางธรรมชาติในประเทศไทย
2.ท่ า นจะติ ด ตามค าแนะน าจาก
ข้ อ มูลเตือ นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ในประเทศไทยจากแผ่นพับและสื่อ
สิ่ ง พิ ม พ์ อ า ทิ บ ท ค ว า ม ใ น
หนังสือพิมพ์
3.ท่ า นปฏิ บัติ ต ามค าแนะน าจาก
โครงการประชาสัม พัน ธ์ เ ตื อ นภั ย
พิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย
จากเพื่ อ น ครอบครั ว และเพื่ อ น
ร่ วมงาน
4.ท่ า นจะเผยแพร่ ข้ อมูล เกี่ ย วกั บ
โครงการประชาสัม พัน ธ์ เ ตื อ นภั ย
พิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย
จาก Line
5.ท่ า น จ ะ ติ ด ต า ม โ ค ร ง ก า ร
ประชาสัม พัน ธ์ เตื อ นภัย พิ บัติ ท าง
ธรรมชาติ ใ นประเทศไทยจาก
Facebook
6.ท่ า นจะปฏิ บั ติ ต าม โครงการ
ประชาสัม พัน ธ์ เตื อ นภัย พิ บัติ ท าง
ธรรมชาติ ใ นประเทศไทยจากสื่ อ
อินเตอร์ เน็ตและข้ อมูลออนไลน์
7.ท่ า นจะติ ด ตามข้ อมู ล เตื อ นภั ย
พิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย
จากรายการโทรทัศน์
8.ท่านจะปฏิบตั ิตามข้ อมูลเตือนภัย
พิบตั ิทางธรรมชาติในประเทศไทยที่
ท่านดาวน์โหลด
9.ท่ า นจะเผยแพร่ ข้ อมูล เตื อ นภั ย
พิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย
จากสื่ อ อิ น เตอร์ เน็ ต และข้ อมู ล
ออนไลน์
รวม
รวมทุกด้ าน

3.28
3.22

ปานกลาง
ปานกลาง
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จากตารางที่ 4.14 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง จะติดตามคาแนะนาจากข้ อมูลเตือนภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติในประเทศไทยจากแผ่นพับและสื่อสิ่งพิมพ์อาทิ บทความในหนังสือพิมพ์ มีคา่ เฉลี่ย ร้ อย
ละ 3.66 ติดตามข้ อมูลเตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในประเทศไทยจากรายการโทรทัศน์ มีคา่ เฉลี่ย
ร้ อยละ 3.56 จะปฏิบตั ิตามข้ อมูลเตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในประเทศไทยที่ท่านดาวน์โหลด มี
ค่าเฉลี่ ย ร้ อยละ 3.24 ปฏิบัติตามคาแนะนาจาก โครงการประชาสัม พันธ์ เตือนภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติในประเทศไทยจากเพื่อน ครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน มีคา่ เฉลี่ย ร้ อยละ 3.22 จะปฏิบตั ิ
ตาม โครงการประชาสัมพันธ์ เตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในประเทศไทยจากสื่ออินเตอร์ เน็ตและ
ข้ อมูลออนไลน์ มีคา่ เฉลี่ย ร้ อยละ 3.09 ปฏิบตั ิตามคาแนะนาใน โครงการประชาสัมพันธ์ เตือนภัย
พิบตั ทิ างธรรมชาติในประเทศไทย 3.07 จะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการประชาสัมพันธ์ เตือนภัย
พิบตั ิทางธรรมชาติในประเทศไทยจาก Line มีคา่ เฉลี่ย ร้ อยละ 3.04 จะเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัย
พิบตั ิทางธรรมชาติในประเทศไทยจากสื่ออินเตอร์ เน็ตและข้ อมูลออนไลน์ มีคา่ เฉลี่ย ร้ อยละ 3.01
จะติดตาม โครงการประชาสัมพันธ์ เตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในประเทศไทยจาก Facebook มี
ค่าเฉลี่ย ร้ อยละ 2.94 ซึ่งแนวโน้ มการปฏิบตั ิตามคาแนะนาจากสื่อประชาสัมพันธ์ เตือนภัยพิบตั ิ
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีคา่ เฉลี่ย ร้ อยละ 3.28
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3. การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 1 นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติระดับสูงมากและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติระดับ สูง ถึ ง ต่า มากมี ก ารรั บ รู้ ต่อ สื่ อ ประชาสัม พัน ธ์ เ ตื อ นภัย พิ บัติท างธรรมชาติ
แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.15 แสดงผลการทดสอบความแตกต่ างเรื่ องการรั บรู้ ท่ มี ีต่อสื่อประชาสัมพันธ์
เตือนภัยพิบัตทิ างธรรมชาติในประเทศไทยระหว่ างกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่ อการเกิด
ภัยพิบัตทิ างธรรมชาติในระดับสูงและระดับสูงถึงต่ามาก
Sample statistic
การรับรู้

N

Mean

200

2.514

S.D.

t-test dependent
C

Sig.

Mean

S.D.

0.723

0.008

0.132

0.061

t

df.

Sig.

กลุม่ ประเทศที่มีความเสี่ยงต่อ
การเกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
ในระดับสูงมาก

กลุม่ ประเทศที่มีความเสี่ยงต่อ
การเกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ

0.088

200

2.383

7.492 11

0.000**

0.065

ในระดับสูง-ต่ามาก

**Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
จากตารางที่ 4.15
ในการวิเคราะห์ t-test dependent ในขันแรกจะค
้
านวณค่าสถิติ
พื ้นฐานของตัวแปรคูท่ ี่จะทาการทดสอบ นัน่ คือ การรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศที่มี
ความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติในระดับสูงมากซึง่ มีคา่ เฉลี่ย 2.514 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน0.088 ส่วนการรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติในระดับสูงถึงต่ามาก มีคา่ เฉลี่ย 2.383 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.065 ทดสอบ
ค่าสถิตสิ หสัมพันธ์ (C)ได้ คา่ 0.723 ทดสอบสมมติฐานของค่าสหสัมพันธ์มีนยั สาคัญทางสถิติ
0.008 ซึง่ น้ อยกว่า 0.01 แสดงว่าตัวแปรทังสองตั
้
วมีความสัมพันธ์ กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่
0.01
นัน่ คือการรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบตั ทิ าง
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ธรรมชาติในระดับสูงกับระดับสูงถึงต่ามากมีความสัมพันธ์กนั
แล้ วจึงทาการทดสอบสมมติฐาน
ด้ วย t-test dependent ให้ คา่ เฉลี่ยของความแตกต่าง เท่ากับ 0.132 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่
0.061 สถิตทิ ดสอบ t-test ได้ เท่ากับ 7.492 , df = 11 มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.000 ซึง่ น้ อยกว่า 0.01
แสดงว่าตัวแปรทังสองมี
้
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 นัน่ คือ การรับรู้
ของนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในระดับสูงกับ
ระดับสูงถึงต่ามากมีความแตกต่างกัน ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐาน
ที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานข้ อที่ 2 นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัย
พิบตั ิทางธรรมชาติระดับสูงมากและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการ
เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติระดับสูงถึงต่ามากมีทศั นคติที่มีตอ่ สื่อประชาสัมพันธ์ เตือนภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.16 แสดงผลการทดสอบความแตกต่ างเรื่ องทัศนคติท่ มี ีต่อสื่อประชาสัมพันธ์
เตือนภัยพิบัตทิ างธรรมชาติในประเทศไทยระหว่ างกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่ อการเกิด
ภัยพิบัตทิ างธรรมชาติในระดับสูงและระดับสูงถึงต่ามาก
Sample statistic
ทัศนคติ

N

Mean

S.D.

200

2.216

0.214

t-test dependent
C

Sig.

Mean

S.D.

0.003

0.113

0.097

t

df

8.689

34

Sig.

กลุม่ ประเทศที่มีความเสี่ยง
ต่อการเกิดภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติในระดับสูงมาก

0.563

กลุม่ ประเทศที่มีความเสี่ยง
ต่อการเกิดภัยพิบตั ิทาง

200

2.024

0.195

ธรรมชาติในระดับสูง-ต่า
มาก

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

0.005**
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จากตารางที่ 4.16 พบว่า ในการวิเคราะห์ t-test dependent ในขันแรกจะค
้
านวณค่าสถิติ
พื ้นฐานของตัวแปรคูท่ ี่จะทาการทดสอบ นัน่ คือ ทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศที่มี
ความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติในระดับสูงมากซึง่ มีคา่ เฉลี่ย 2.216 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน0.214 ส่วนทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติในระดับสูงถึงต่ามาก มีคา่ เฉลี่ย 2.024 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.195 ทดสอบ
ค่าสถิตสิ หสัมพันธ์ (C)ได้ คา่ 0.563 ทดสอบสมมติฐานของค่าสหสัมพันธ์มีนยั สาคัญทางสถิติ
0.003 ซึง่ น้ อยกว่า 0.01 แสดงว่าตัวแปรทังสองตั
้
วมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่
0.01
นัน่ คือทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบตั ทิ าง
ธรรมชาติในระดับสูงกับระดับสูงถึงต่ามากมีความสัมพันธ์กนั
แล้ วจึงทาการทดสอบสมมติฐาน
ด้ วย t-test dependent ให้ คา่ เฉลี่ยของความแตกต่าง เท่ากับ 0.113 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่
0.097 สถิตทิ ดสอบ t-test ได้ เท่ากับ 8.689 , df = 34 มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.005 ซึง่ น้ อยกว่า 0.01
แสดงว่าตัวแปรทังสองมี
้
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 นัน่ คือ การรับรู้
ของนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในระดับสูงกับ
ระดับสูงถึงต่ามากมีความแตกต่างกัน ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐาน
ที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานข้ อที่ 3 การรับรู้และทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีตอ่ สื่อประชาสัมพันธ์
เตือนภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติในประเทศไทยมีความสัมพันธ์กนั
ผลการทดสมมติฐ านพบว่า การรั บ รู้ และทัศนคติของนักท่อ งเที่ ย วต่างชาติที่ มี ต่อสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ เตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในประเทศไทยมี ความสัมพันธ์ กัน ซึ่งสอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั้

64
ตารางที่ 4.17 แสดงค่ าสหสัมพันธ์ ระหว่ างการรั บรู้ มีความสัมพันธ์ กับทัศนคติของ
นักท่ องเที่ยวต่ างชาติท่ มี ีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ เตือนภัยพิบัตทิ างธรรมชาติในประเทศไทย
ตัวแปร

การรับรู้ส่ อื
400
ประชาสัมพันธ์
เตือนภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติ
ในประเทศ
ไทย

จานวน

ทัศนคติส่ อื
P
ประชาสัมพันธ์
เตือนภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติ
ในประเทศไทย
0.416**
0.000

**Correlation is significant at the 0.001 level (2-tailed).
จากตารางที่ 4.17 พบว่า การรับรู้ของกลุม่ ตัวอย่างมีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติที่มีตอ่ สื่อ
ประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตั ิแห่งชาติที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.001 มีความสัมพันธ์เชิงบวก
สรุปได้ วา่ กลุม่ ตัวอย่างมีการ รับรู้มากขึ ้น ทัศนคติก็ดีมากขึ ้นด้ วยซึง่ เป็ นความสัมพันธ์ในระดับ
ปานกลางและผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน
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บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั เรื่ อง การรับรู้และทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีตอ่ สื่อประชาสัมพันธ์เตือน
ภัย พิ บัติ ท างธรรมชาติ ใ นประเทศไทยในครั ง้ นี ผ้ ้ ูวิ จัย ได้ ก าหนดวัต ถุป ระสงค์ ใ นการวิ จัย เพื่ อ
ทาการศึกษา 3 ข้ อ คือ
1 .เพื่อศึกษาการรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีตอ่ สื่อประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติในประเทศไทย
2.เพื่อศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติในประเทศไทย
3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีตอ่ สื่อ
ประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติในประเทศไทย
ในงานวิจยั ครัง้ นี ้ มีสมมติฐานงานวิจยั ทังหมด
้
3 ข้ อ ดังนี ้
1. นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
ระดับสูงมากและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาจากประเทศที่ มีความเสี่ยงต่อการเกิ ดภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติระดับสูงถึงต่ามากมีการรับรู้ตอ่ สื่อประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติแตกต่างกัน
2. นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
ระดับสูงมากและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาจากประเทศที่ มีความเสี่ยงต่อการเกิ ดภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติระดับสูงถึงต่ามากมีทศั นคติที่มีตอ่ สื่อประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติแตกต่าง
กัน
3. การรับรู้และทัศนคติต่อสื่อประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในประเทศไทยของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีความสัมพันธ์กนั
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ในการศึ ก ษาครั ง้ นี ผ้ ้ ู วิ จัย ใช้ ระเบี ย บวิ ธี วิ จัย เชิ ง ปริ ม าณโดยเพื่ อ ให้ ได้ ค าตอบตาม
วัตถุประสงค์ดงั กล่าว โดยใช้ แบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็ นนักท่องเที่ยวต่างชาติจาก
ประเทศที่ เกิ ดภัยพิบัติม ากและน้ อยครั ง้ จ านวน 400 คน เพื่ อศึกษาถึง การรับรู้ เกี่ ยวกับ
ประสบการณ์ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติของชาวต่างชาติผ่านสื่อประชาสัมพันธ์และศึกษาถึงทัศนคติ
เกี่ ยวกับ ประสบการณ์ เ กี่ ยวกับ ภัยพิบัติทางธรรมชาติข องชาวต่างชาติผ่านสื่ อประชาสัม พัน ธ์
สามารถสรุปผลได้ ตามประเด็นดังต่อไปนี ้
สรุปผลการวิจัย
ลักษณะประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ผลการศึกษาพบว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 71.50 และเป็ นเพศชาย
ร้ อยละ 28.50 กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่คือ เกาหลีใต้ ร้ อยละ 23.30 กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มี
สถานภาพ โสด ร้ อยละ 56.00 และรองลงมาคือ กลุม่ ตัวอย่างที่แต่งงานแล้ ว ร้ อยละ 40.50 กลุม่
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นพนักงานบริษัท ร้ อยละ 35.80
ผลวิจัยในด้ านการรั บรู้ ของนั กท่ องเที่ยวต่ างชาติท่ ีมีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ เตือนภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติในประเทศไทย
ผลการศึกษาในด้ านการรับรู้ ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ เตือนภัย
พิบตั ิทางธรรมชาติในประเทศไทย พบว่า มีระดับการรับรู้ อยู่ในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ย 3.78 ซึ่ง
ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยระดับการรับรู้มากที่สดุ คือ การจดจาข้ อมูลเตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติใน
ประเทศไทยจากแผ่นพับและสื่อสิ่งพิมพ์อาทิ บทความในหนังสือพิมพ์ รองลงมา จดจา โครงการ
ประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติในประเทศไทย
ผลวิจัยในด้ านทัศนคติของนั กท่ องเที่ยวต่ างชาติท่ ีมีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ เตือนภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติในประเทศไทย
ผลการศึกษาในด้ านทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ เตือนภั ย
พิบัติทางธรรมชาติใ นประเทศไทย พบว่า ทัศ นคติข องกลุ่ม ตัวอย่างอยู่ใ นระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ย ร้ อยละ 3.34 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชื่นชอบข้ อมูลเตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติใน
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ประเทศไทยจากรายการโทรทัศน์ รองลงมา คือ ชื่นชอบข้ อมูลเตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติใน
ประเทศไทยจากแผ่นพับและสื่อสิ่งพิมพ์อาทิ บทความในหนังสือพิมพ์
ผลการวิ จั ย ในด้ า นของพฤติ ก รรมการเปิ ดสื่ อ ของนั ก ท่ องเที่ ย วต่ า งชาติ ท่ ี มี ต่ อ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ เตือนภัยพิบัตทิ างธรรมชาติในประเทศไทย
ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีคา่ เฉลี่ย ร้ อย
ละ 3.28กลุ่มตัวอย่างจะติดตามคาแนะนาจากข้ อมูลเตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในประเทศไทย
จากแผ่นพับและสื่อสิ่งพิมพ์อาทิ บทความในหนังสือพิมพ์ รองลงมา คือ ติดตามข้ อมูลเตือนภัย
พิบตั ทิ างธรรมชาติในประเทศไทยจากรายการโทรทัศน์
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั เรื่ องการรับรู้และทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีตอ่ สื่อประชาสัมพันธ์
เตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในประเทศไทย โดยการรวบรวมข้ อมูลจากสื่อประชาสัมพันธ์เตือนภัย
พิบตั ิทางธรรมชาติในประเทศไทย และการใช้ การวิจยั เชิงสารวจกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ จานวน
400 คน เพื่อศึกษาถึงการรับรู้ และทัศนคติ และความสัม พันธ์ ของการรับรู้ และทัศนคติของ
นักท่องเที่ ยวต่างชาติที่มี ต่อสื่ อ ประชาสัม พัน ธ์ เตือ นภัยพิ บัติทางธรรมชาติใ นประเทศไทย ซึ่ง
อภิปรายผลการวิจยั เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจยั มีดงั นี ้
จากการรวบรวมข้ อมูล พบว่าสื่ อประชาสัม พันธ์ เตื อนภัยพิบัติทางธรรมชาติของกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนัน้ มี หลากหลายประเภทที่ จั ดทาขึน้ เพื่ อเตือนภัยพิบัติให้ กับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ สื่อหลักที่ใช้ ในการเตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาตินนั ้ ส่วนใหญ่คือ สื่อสิ่งพิมพ์
อาทิ แผ่นพับ บทความในหนังสือพิ มพ์ ที่มีลกั ษณะเกี่ยวข้ องกับการเตือนภัยคลื่นยักษ์ สึนามิ และ
ระบบเตือนภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ เนื่องจากประเทศไทยเคยประสบกับคลื่นยักษ์ สึนามิ เมื่อปี พ.ศ.
2547 จึงทาให้ สื่อสิ่งพิมพ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความน่าสนใจและตรงกี บ
ความต้ องการของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เนื่องจากแผ่นพับเป็ นสื่อที่เข้ าถึงได้ ง่าย สามารถพกพาได้
ทุกที่ นอกจากนี ้สื่อประเภทนีย้ ังมีข้อดีอีกอย่างหนึ่ง คือ มีภาพประกอบและข้ อความที่สามารถ
อธิบายเรื่ องราวได้ อย่างละเอียดและครบถ้ วน เปรี ยบได้ กับการนาผู้ร้ ู หรื อวิทยากรมาบรรยายให้
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ความรู้แก่ประชาชนผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ มณทิรา อินคชสาร (2539) ที่กล่าว
ว่า ผู้อา่ นข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่พิมพ์จากกระดาษสามารถอ่านข่าวได้ มากกว่าหนังสือพิมพ์ผ้ ทู ี่อ่าน
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ จึงทาให้ นักท่องเที่ยวอ่านข่าวหรื อบทความจากหนังสือพิมพ์มากกว่าสื่อ
ประเภทอื่นๆ เป็ นไป
นอกจากสื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้ รับความนิยมแล้ วนัน้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ ใช้ สื่อ
นอกบ้ านประเภทป้ายเตือนภัยคลื่นยักษ์สนึ ามิ

โดยใช้ สญ
ั ลักษณ์ที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับป้าย

เตือนภัยในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ ซึง่ ทาให้ นกั ท่องเที่ยวเข้ าใจ
ป้ายเตือนภัยได้ ง่ายและมีสีสนั สะดุดตา น่าสนใจ ซึง่ ข้ อดีของป้ายเตือนภัยนันท
้ าให้ นกั ท่องเที่ยวรู้
เส้ นทางในการหนีคลื่นยักษ์สึนามิและวางแผนการอพยพออกจากพื ้นที่เสี่ยงภัยได้ ทนั เวลาและ
ปลอดภัยจากคลื่นยักษ์สนึ ามิ

ซึง่ ในการจัดทาสื่อนอกบ้ านนี ้เป็ นแผนป้องกันความเสี่ยงของกรม

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยนาแนวคิดการสื่อสารความเสี่ยงมาใช้ สอดคล้ องกับแนวคิด
ของยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2554) ที่วา่ ความเสี่ยง คือ โอกาสของความเสียหายในทุกสถานการณ์ ทุก
สถานที่ ทุกเวลา โอกาสของความเสี่ยงมีอยูเ่ สมอ แต่อาจในระดับที่ไม่เท่ากัน จากแนวคิดนี ้ ทาให้
การสื่อสารความเสี่ยงเป็ นหลักการสื่อสารที่ใช้ ในการเตือนภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติให้ กบั นักท่องเที่ยว
นอกจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทาหน้ าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ ภัย
พิบตั ทิ างธรรมชาติแล้ ว ศูนย์เตือนภัยพิบตั ิแห่งชาติ ยงั ได้ จดั ทา สื่อเตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติทาง
ธรรมชาติเพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวได้ รับข้ อมูลมากขึ ้น ซึ่งจากการรวบรวมข้ อมูลพบว่า ในหน่วยงานนี ้
สื่อประชาสัมพันธ์ได้ มงุ่ เน้ นการให้ ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเตรี ยมตัวรับมือกับภัยพิบตั ิผ่าน
ผู้อานวยการศูนย์เตือนภัยพิบตั ิแห่งชาติซึ่งมีความน่าเชื่อถือสูง ทาให้ ประชาชนหรื อนักท่องเที่ยว
จดจาหรื อตระหนักรู้ได้ ว่าศูนย์เตือนภัยพิบตั ิแห่งชาติเป็ นหน่วยงานที่พร้ อมรับผิดชอบและยินดีให้
ความช่วยเหลือ และจัดการปั ญหาจากการที่ได้ รับข้ อมูลที่เป็ นเท็จหรื อการร้ องเรี ยนของประชาชนที่
ได้ รับความเดือดร้ อนจากภัยพิบตั ิ ดังนัน้ สื่อประชาสัม พันธ์ เตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติได้ ม่งุ เน้ น
การใช้ หลักการใช้ บคุ คล (Ethos) ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ Dennis Mileti (2014) ที่กล่าวว่า
ในความเป็ นจริ งแล้ วนัน้ การใช้ บคุ คลมาให้ ข้อมูลนันจะต้
้ องมีความน่าเชื่อถือเพราะความชื่นชอบ
บุค คลที่ มี ชื่ อ เสี ย งของประชาชนนัน้ เปลี่ ย นไปตามกาลเวลา ดัง นัน้ การให้ ข้ อมูล เตื อนภัย ใน
ระยะแรกจะต้ อ งให้ บุ ค คลที่ มี ค วามรู้ และส่ ว นเกี่ ย วข้ องมาให้ ข้ อมู ล อาทิ นัก วิ ท ยาศาสตร์
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นายกเทศมนตรี ท้องถิ่น สภากาชาด เป็ นต้ น จากแนวคิดนี ้สามารถวิเคราะห์ได้ ว่าการให้ ข้อมูล
เตือนภัยจากผู้อานวยการศูนย์เตือนภัยพิบตั ิแห่งชาติ ทาให้ ประชาชนรู้สึกว่าเป็ นบุคคลที่สามารถ
เข้ าถึงได้ ง่ าย เป็ นกันเอง และเป็ นคนของประชาชน ซึ่งข้ อดีของการใช้ หลักการนีย้ ังช่วยรักษา
ภาพลักษณ์ของศูนย์เตือนภัยพิบตั ิแห่งชาติอีกด้ วย จากการนาแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ ทา
ให้ ประชาชนสามารถรับรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับภัยพิบตั ิทางธรรมชาติผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ เตือนภัย
พิบตั ิทางธรรมชาติทกุ ช่องทาง ซึ่งประชาชนที่ได้ รับข้ อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆนัน้ จะรับรู้ได้ ทนั ที
ว่า ศูนย์เตือนภัยพิบตั แิ ห่งชาติมีข้อมูลเตือนภัยที่นา่ เชื่อถือพอสมควร
นอกจากนีย้ ังพบว่าศูนย์เตือนภัยพิบตั ิแห่งชาติ ได้ ใช้ สื่ออินเทอร์ เน็ตในการสื่อสารไปยัง
ประชาชน

ซึ่งประชาชนที่ต้องการข้ อมูลสามารถรับชมได้ ผ่านคลิปวีดิโอทาง Youtube และ

เว็บไซต์ของศูนย์เตือนภัยพิบตั แิ ห่งชาติที่แทรกอยูใ่ นเว็บไซต์มากจนเกินไป อย่างไรก็ตาม ข้ อดีของ
การใช้ คลิปวีดิโอ คือ ประชาชนจดจาได้ ว่า ศูนย์เตือนภัยพิบตั ิแห่งชาติ เป็ นอีกหน่วยงานหนึ่ง ที่
พร้ อมช่วยเหลือประชาชนและปรับภาพลักษณ์ ของศูนย์เตือนภัยพิบตั ิแห่งชาติให้ ดทู ันสมัย ตรง
ข้ ามกับภาพลักษณ์เดิมที่ดลู ้ าสมัยและมีความเป็ นทางการแบบหน่วยงานภาครัฐ เพื่อตอบสนอง
ความพึงพอใจของประชาชนและการได้ รับข่าวสารข้ อมูลที่รวดเร็ ว
จากการศึกษาทัง้ สองหน่วยงานภาครั ฐ ยัง พบว่า สื่ อประชาสัม พันธ์ เตือนภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติส าหรั บนักท่องเที่ ยวต่างชาติ มี เฉพาะภาษาอัง กฤษเท่านัน้ ซึ่ง นักท่องเที่ยวที่ มาจาก
ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์อาจจะเข้ าใจภาษาอังกฤษมากกว่านักท่องเที่ยวประเทศ
อื่นๆ เพราะมีการใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่อสารร่วมกับภาษาประจาชาติ แต่นกั ท่องเที่ยวบางคน
อาจจะไม่เข้ าใจภาษาอังกฤษเท่าที่ควร เนื่ องจากในบางประเทศอาจจะใช้ ภาษาประจาชาติในการ
สื่ อ สารเท่า นัน้ ท าให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วบางคนมี ทัศ นคติ ต่อ สื่ อ ประชาสัม พัน ธ์ เ ตื อ นภัย พิ บัติ ท าง
ธรรมชาติในระดับที่ต่ากว่านักท่องเที่ยวที่เข้ าใจภาษาอังกฤษ
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานภาครัฐอาจจะสื่อสารในรูปแบบที่เป็ นทางการมากจนเกิ นไปและ
อาจจะยัง ไม่ค รอบคลุม ท าให้ โ รงแรมท้ อ งถิ่ น จัด ท าสื่ อ เตื อ นภัย ในรู ป แบบต่า งๆเพื่ อ เอาใจ
นักท่องเที่ยว โดยใช้ หลากหลายภาษาในการสื่อสาร อาทิ จีน เกาหลีใต้ ญี่ ปนุ่ ซึ่งแตกต่างจาก
หน่วยงานภาครัฐที่ใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเตือนภัยเท่านัน้ ทาให้ นกั ท่องเที่ยวบางคนอาจจะ
ไม่เข้ าใจภาษาอังกฤษ ซึ่งจากการรวบรวมข้ อมูลนันยั
้ งพบอีกว่าโรงแรมท้ องถิ่น มุ่งเน้ นการใช้ สื่อ
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อินเทอร์ เน็ต อาทิ Yahoo Tumblr Google ซึ่งเป็ นสื่อที่นกั ท่องเที่ยวนิยมใช้ และสิ่งเหล่านี ้ยัง
แสดงให้ เห็นว่าทางโรงแรมท้ องถิ่น เป็ นเหมือนเพื่อนที่พร้ อมให้ คาปรึ กษาและคลายกังวลในเรื่ อง
ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ นอกจากนีโ้ รงแรมท้ องถิ่นยังให้ ข้อมูลต่างๆ ผ่านสื่ออินเทอร์ เน็ตเช่น การ
ตอบคาถามเกี่ ยวกับ คลื่ นยักษ์ สึนามิ และระบบเตือนภัย คลื่ นยักษ์ สึนามิ ของโรงแรม ซึ่ง ทาให้
โรงแรมท้ องถิ่นรับรู้ ถึงความคิด การเปิ ดรับข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ ทั ศนคติของนักท่องเที่ยวได้ อย่าง
ละเอียด
เมื่ อทางโรงแรมท้ องถิ่ น ทราบถึ ง การรั บ รู้ และทัศนคติของนัก ท่อ งเที่ ย ว ก็ นาข้ อ มูล มา
ออกแบบสื่ อ ประชาสัม พัน ธ์ เ พื่ อ ให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วได้ เ ตรี ย มตัว โดยมุ่ง เน้ น การใช้ สื่ อ ออนไลน์
สอดคล้ องกับ Julia Daisy Fruastino Brooke Lui และ Yan Jin (2012) ที่กล่าวว่า สื่อ
อินเทอร์ เน็ตเป็ นเครื่ องมือในการสื่อสารภัยพิบตั ิ และสาเหตุที่คนใช้ สื่อออนไลน์ระหว่างภัยพิบตั ิ
อาทิ สื่ออินเทอร์ เน็ตใช้ ง่าย สะดวกรวดเร็ ว (Convenience) การใช้ สื่อออนไลน์ตามกระแสของ
สังคม (Social norms) และการใช้ สื่อออนไลน์ในระหว่ างที่เกิดภัยพิบตั ิเพื่อต้ องการกาลังใจและ
ฟื น้ ฟูสภาพจิตใจจากความเสียหายที่เกิดขึ ้น (To seek emotional support& healing)

จาก

แนวคิดนี ้ ใช้ แต่สื่อประเภทนี ้ในการเตือนภัยและคลายความกังวลใจให้ กบั นักท่องเที่ยว นอกจากนี ้
นักท่องเที่ยวอาจจะได้ รับข้ อมูลเป็ นรายบุคคล ซึง่ สิ่งเหล่านี ้แสดงถึงเอาใจใส่ของทางโรงแรมที่มีตอ่
นักท่องเที่ยวจะมาพักในโรงแรมท้ องถิ่นนันๆ
้
สรุปได้ วา่ หน่วยงานทังสามนี
้
้ ใช้ สื่อประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตั ิท างธรรมชาติในรูปแบบที่
แตกต่า งกัน ทัง้ นี ข้ ึน้ อยู่กับ ลัก ษณะขององค์ กรและความเหมาะสมในการใช้ สื่ อให้ เหมาะกั บ
นักท่องเที่ยวในแต่ละประเทศ เพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวเกิดการรับรู้ เ กี่ยวกับภัยพิบตั ิทางธรรมชาติและ
เกิดทัศนคติที่ดีตอ่ ประเทศไทย
ส าหรั บ การวิเ คราะห์ ผ ลการศึก ษา ในส่ว นของแบบสอบถาม พบว่า ในด้ า นการรั บ รู้
ผลการวิจัย พบว่า นัก ท่องเที่ ยวต่า งชาติมี ก ารรั บรู้ ที่ มี ต่อ สื่ อ ประชาสัม พัน ธ์ เ ตือ นภัยพิ บัติทาง
ธรรมชาติในประเทศไทยในระดับดี

โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จดจาข้ อมูลเตือนภัยพิบตั ิทาง

ธรรมชาติในประเทศไทยจากแผ่นพับและสื่อสิ่งพิม พ์อาทิ บทความในหนัง สือพิมพ์

สูงที่สุด
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เนื่องจาก แผ่นพับและบทความในหนังสือพิมพ์มีภาพประกอบและข้ อความที่น่าสนใจ สะดุดตาทา
ให้ นกั ท่องเที่ยวจดจาข้ อมูลได้ ง่าย สอดคล้ องกับงานวิจยั ของมณทิรา อินคชสาร (2539) ที่กล่าว
ว่า ผู้อา่ นข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่พิมพ์จากกระดาษสามารถอ่านข่าวได้ มากกว่าหนังสือพิมพ์ผ้ ทู ี่อ่าน
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ จึงทาให้ นักท่องเที่ยวอ่านข่าวหรื อบทความจากหนังสือพิมพ์มากกว่าสื่อ
ประเภทอื่นๆ เป็ นไป รองลงมา คือ เคยเห็นข้ อมูลเตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในประเทศไทยจาก
รายการโทรทัศน์
ในด้ านทัศนคติ ผลการวิจยั พบว่า ทัศนคติของกลุม่ ตัวอย่างที่มีตอ่ สื่อประชาสัมพันธ์เตือน
ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติอยูใ่ นระดับปาน โดยส่วนใหญ่ชื่นชอบข้ อมูลเตือนภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติใน
ประเทศไทยจากรายการโทรทัศน์ มากที่สดุ เนื่องจากโทรทัศน์เป็ นสื่อที่เข้ าถึงได้ ในอัตราที่สงู และ
ครอบคลุมพื ้นที่กว้ างขวางทังประเทศ
้
ด้ วยคุณสมบัตขิ องตัวสื่อที่มาพร้ อมกับภาพเคลื่อนไหวและ
เสียง จึงทาให้ โทรทัศน์มีอิทธิพลอย่างมาก

รองลงมา คือ กลุม่ ตัวอย่างคิดว่า โครงการ

ประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในประเทศไทยจากสื่ออินเทอร์ เน็ตและข้ อมูลออนไลน์
น่าสนใจ
ในด้ านแนวโน้ มการปฏิบตั ิตามสื่อประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ ผลการวิจยั พบว่า แนวโน้ มการปฏิบตั ติ ามสื่อประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติของ กลุม่ ตัวอย่างอยูใ่ นระดับปานกลาง อาจจะเป็ นไปได้ ว่า นักท่องเที่ยวบางคนมา
จากประเทศที่มีความเสี่ยงสูงถึงต่ามาก ซึง่ นักท่องเที่ยวอาจจะไม่ตระหนักถึงความสาคัญของการ
ปฏิบตั ิตามคาแนะนาจาก สื่อเตือนภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติทางธรรมชาติเท่าที่ควร
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 1 นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติระดับสูงมากและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติระดับ สูง ถึ ง ต่า มากมี ก ารรั บ รู้ ต่อ สื่ อ ประชาสัม พัน ธ์ เ ตื อ นภัย พิ บัติท างธรรมชาติ
แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า นัก ท่อ งเที่ ย วต่า งชาติ ทัง้ สองกลุ่ม มี ก ารรั บ รู้ ต่อ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ เตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในประเทศไทยแตกต่างกัน สอดคล้ องกับสมมติฐาน
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ที่ตงไว้
ั ้ ซึง่ จากผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างการรับรู้ที่มีตอ่ สื่อประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตั ิ
ทางธรรมขาติในประเทศไทยพบว่า กลุม่ ประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติใน
ระดับสูง มากมี ค่าเฉลี่ยสูง กว่ากลุ่ม ประเทศที่มี ความเสี่ยงต่อการเกิ ดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ ใ น
ระดับสูงถึงต่ามาก

จึงสรุ ปได้ ว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบตั ิ

ทางธรรมชาติในระดับสูงมากมีการรับรู้ตอ่ สื่อประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตั ทิ างธรรมขาติในประเทศ
ไทยมากกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ ในระดับสูง
ถึงต่ามาก
นอกจากนี ้อาจจะเป็ นเพราะ นักท่องเที่ยวบางคนอาจจะมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่อ
การเกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในระดับสูงมาก ทาให้ เกิดการรับรู้ที่มีตอ่ สื่อประชาสัมพันธ์ เตือนภัย
พิบตั ทิ างธรรมชาติในระดับสูงมากมากกว่านักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด
ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในระดับสูงถึงต่ามากสอดคล้ องกับแนวคิดของ ฉัตราพร เสมอใจ (2550)
ที่ว่า การรับรู้ เป็ นกระบวนการที่บุคคลแปลความหมายโดยผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ และตีความ
เป็ นข้ อมูล ตามความสามารถและประสบการณ์ ข องแต่ ล ะบุค คล ดัง นัน้ นัก ท่ อ งเที่ ย วมี
ประสบการณ์ หรื อประสบภัยพิบัติอาจจะมี การรั บรู้ ที่ มีต่อสื่อประชาสัม พันธ์ เตือนภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติ
สมมติฐานข้ อที่ 2 นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติ
ระดับสูงมากและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาจากประเทศที่ มีความเสี่ยงต่อการเกิ ดภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติระดับสูงถึงต่ามากมีทศั นคติที่มีตอ่ สื่อประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติแตกต่าง
กัน
ผลการทดสอบสมมติฐ านพบว่า นัก ท่ อ งเที่ ย วต่า งชาติ ทัง้ สองกลุ่ม มี ทัศ นคติต่อ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ เตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในประเทศไทยแตกต่างกัน สอดคล้ องกับสมมติฐาน
ที่ตงไว้
ั ้ ซึง่ จากผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างทัศนคติที่มีตอ่ สื่อประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตั ิ
ทางธรรมขาติในประเทศไทยพบว่า กลุม่ ประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ ใน
ระดับสูง มากมี ค่าเฉลี่ยสูง กว่ากลุ่ม ประเทศที่มี ความเสี่ยงต่อการเกิ ดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ ใ น
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ระดับสูงถึงต่ามาก

จึงสรุ ปได้ ว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบตั ิ

ทางธรรมชาติในระดับสูงมากมีทศั นคติตอ่ สื่อประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตั ทิ างธรรมขาติในประเทศ
ไทยมากกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ ในระดับสูง
ถึง ต่า มาก เพราะนัก ท่องเที่ ยวเกิ ด ความพึง พอใจและอาจจะไม่กัง วลมากนัก สอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ Dennis Mileti (2014) ที่วา่ ในการเตือนภัยสาธารณภัยและมาตรการการป้องกัน สา
ธารณภัย ประการแรกที่สาคัญจะต้ องให้ ข้อมูลในเรื่ องความเสียหายของภัยพิบตั ิอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ให้ ชัดเจน

หรื ออาจหมายถึง การให้ ประชาชนรั บรู้ ข้ อมูลข่าวสารได้ อย่างรวดเร็ วเพื่ อให้

นักท่องเที่ยวเกิดทัศนคติที่ดีและความพึงพอใจ นอกจากนี ้ยังพบว่าสื่อประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติสาหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมีหลายภาษา แตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมของแต่ละ
ประเทศ ทาให้ การรับรู้และทัศนคติสื่อประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติแตกต่างกัน จาก
การรวบรวมข้ อมูล พบว่าหน่วยงานภาครัฐใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เท่านัน้ ซึง่ นักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์อาจจะเข้ าใจภาษาอังกฤษ
มากกว่านักท่องเที่ยวประเทศอื่นๆ เพราะมีการใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่อสารร่วมกับภาษาประจา
ชาติ แต่นักท่องเที่ ยวบางคนอาจจะไม่เข้ าใจภาษาอังกฤษเท่าที่ ควร เนื่ องจากในบางประเทศ
อาจจะใช้ ภ าษาประจ าชาติใ นการสื่ อ สารเท่ า นัน้ ท าให้ นัก ท่อ งเที่ ย วบางคนมี ทัศ นคติต่อ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติในระดับที่ต่ากว่านักท่องเที่ยวที่เข้ าใจภาษาอังกฤษ
สมมติฐานข้ อที่ 3 การรับรู้และทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีตอ่ สื่อประชาสัมพันธ์
เตือนภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติในประเทศไทยมีความสัมพันธ์กนั
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู้ และทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีตอ่ สื่อ
ประชาสัมพันธ์ เตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในประเทศไทยมีความสัมพันธ์ กัน

สอดคล้ องกับ

แนวคิดของ Lutz (1980) ที่กล่าวว่า กระบวนการเกิดทัศนคตินนั ้ ผู้บริ โภคต้ องมีความรู้เกี่ยวกับสิ่ง
นันก่
้ อนซึง่ การเรี ยนรู้จะก่อให้ เกิดทัศนคติในลักษณะที่วา่ ชอบหรื อไม่ชอบต่อสิ่งนัน้
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ผลการวิจยั เกี่ยวกับการรับรู้และทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีตอ่ สื่อประชาสัมพันธ์เตือนภัย
พิบตั ิรวบรวมได้ จาก การรวบรวมข้ อมูลในสื่อประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติมาใช้ เพื่อ
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การวิเคราะห์ข้อมูล โดยศึกษาทังตั
้ วสาร (Message) และ ภาพประกอบของสื่อประชาสัมพันธ์
เตือนภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติในประเทศไทย อาทิ กรมบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย ศูนย์เตือนภัย
พิบัติแห่ง ชาติ และโรงแรมในท้ องถิ่ น เท่า นัน้ ดัง นัน้ จึง ควรมี ก ารศึกษาเพิ่ม เติม เกี่ ย วกับ กลุ่ม
ประเทศ AEC เช่น ลาว กัมพูชา เวียดนาม
2. ผลการวิจยั นี ้อาจจะนาไปใช้ ในการผลิตสื่อเตือนภัยประเภทสื่อโทรทัศน์ อาทิ ช่องเตือนภัย
ภาษาอังกฤษโดยการขออนุญาตเผยแพร่จาก กสทช.
3. ผลวิ จัยสามารถน าไปประยุก ต์ใช้ กับ งานวิจัย ที่ เกี่ ยวกับการส่ง เสริ ม การท่องเที่ ย วใน
ประเทศไทย ในกรณีหลังเกิดภัยพิบตั ิ เพื่อประชาสัมพันธ์ทงนั
ั ้ กท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ ามา
ท่องเที่ยวในประเทศไทยและที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เพื่อศึกษาถึงการรับรู้และทัศนคติที่มีตอ่ สื่อ
ประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
4. ผลวิจยั นี ้อาจจะนาไปใช้ ในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อโน้ มน้ าวใจกลุ่มประเทศที่มี
ระดับเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติในระดับสูงถึงต่ามากให้ เกิดทัศนคติที่ดีและปฏิบตั ิตาม
คาแนะนาจากสื่ อประชาสัม พันธ์ เตือนภัยพิบัติแห่ง ชาติ อาทิ การใช้ ภ าษาประจ าชาติของ
นักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศจีน เกาหลี ซึง่ มีจานวนเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ
5. กลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั ครัง้ ต่อไป อาจจะศึกษาเพิ่มเติมโดยการขยายกลุ่มตัวอย่าง อาทิ
ชาวต่างชาติที่อาศัยอยูใ่ นประเทศไทย
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Questionnaire for research
Tourists’ perception and attitude towards public relations media for natural disaster warning in
Thailand
Part1: Perception/attitude towards public relation s media for natural disaster warning in Thailand

Topic

1.

I have seen or heard Thai
disaster warning media campaign.

2.

I remembered Thai disaster
warning media campaign.

3.

I think about Thai disaster
warning media campaign is interesting.

4. After I have seen (or heard)
Thai disaster warning media campaign ,
I will follow the suggestion in the media.
5.

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

6. I remembered message
about Thai warning media campaign
from internet, website, online information.
7. I think message about Thai
disaster warning media campaign from
internet, website, online information
8.

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

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

Strongly
agree (5)

Agree
(4)

So so
(3)

Agree
(2)

Strongly
disagree
(1)

81

Topic
Strongly agree
(5)

11. I like message about Thai disaster
warning media campaign from TV program.
12. I think I will follow suggestions from
message about Thai disaster warning media
campaign from TV program.
13. I have seen message about Thai
disaster warning media campaign from
brochure, print ( articles from newspaper).
14. I remembered message about Thai
disaster ( such as tsunami, flood) warning
media campaign from brochure, print ( articles
from newspaper).
15. I like message about Thai disaster
warning media campaign from brochure, print (
articles from newspaper).
16. I will follow suggestions from
message about Thai disaster warning media
campaign from brochure, print ( articles from
newspaper).
17. I have heard message about Thai
disaster warning media campaign from friends,
family and colleagues.
18. I remembered message about Thai
disaster warning media campaign from people
such as friends, family and colleagues.
19. I will follow suggestions from
message about Thai disaster warning media
campaign from people such as friends, family
and colleagues.
20.
I have seen message about Thai
disaster ( such as tsunami, flood) warning
media campaign from Facebook.
21. I remembered message about Thai
disaster warning media campaign from
Facebook.
22. I think message about Thai
disaster warning media campaign from
Facebook.

Agree
(4)

So so
(3)

Agree
(2)

Strongly
disagree (1)
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Topic
Strongly agree
(5)

Agree
(4)

So so
(3)

Agree
(2)

Strongly
disagree (1)

23. I like to download message
about Thai disaster warning media
campaign from Facebook.
24. I have seen message
about Thai disaster warning media
campaign from Line.

25. I remembered message
about Thai disaster warning media
campaign from Line.

26. I think message about Thai
disaster warning media campaign from
Line is interesting.

27. I like to download message
about Thai disaster warning media
campaign from Line.

Part 2 General information
Read the question. Put () next to the answer you think is good
1. Sex

( ) 1.male

2. Country ( ) 1. Japan
( ) 4. Philippines
( ) 7. Taiwan
( ) 10.Laos
3. Marital status ( ) 1.Single

( ) 2.female
( ) 2. Singapore

( ) 3. Malaysia

( ) 5. China

( ) 6. Hongkong

( ) 8.Vietnam

( ) 9. Indonesia

( ) 11. Cambodia

( ) 12. South Korea

( ) 2.Married ( ) 3. Divorced ( ) 4. Separated

4. Education
( ) 1. High school
( ) 4. Masters’ degree

( ) 2. College

( ) 3. Bachelor’s degree

( ) 5. Others (please specify)……..

5. Occupation
( ) 1. Students

( ) 2. Business owner

( ) 3. Company employee

( ) 4. Retired

( ) 5. Educator

( ) 6. Others (please specify)……..
Thank you
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ตัวอย่ างสื่อเตือนภัย
1. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตัวอย่ างสื่อสิ่งพิมพ์
แผ่นพับและโปสเตอร์

ตัวอย่ างสื่ออินเทอร์ เน็ต
Youtube
ชีวิตปลอดภัยจากคลื่นยักษ์ สนึ ามิ

ตัวอย่ างสื่อนอกบ้ าน
ป้ายเตือนภัย
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2. เตือนภัยพิบัตแิ ห่ งชาติ
ตัวอย่ างสื่ออินเทอร์ เน็ต
เว็บไซต์

Email

Youtube
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3. โรงแรมท้ องถิ่น
ตัวอย่ างสื่ออินเทอร์ เน็ต
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ประวัติผเู้ ขีย นวิ ทยา นิพ นธ์

